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आचार्यहरिभद्रसूिेेः षड्दर्यनसमुच्चरे् बौद्धससद्धान्तानाां पिीक्षणम् 

 

डॉ. प्रदीपशर्मालुईटेल 

 

izLrkouk  

षड्दर्यनसमुच्चये आचायेण हररभद्रसूररणा येन क्रमेण नाम वनवदयष्टम्,  तथिै तेषा ंलक्षणं वििेचनीयवमत्युकत्िा अनेन वनयमेन आदौ 

वनवदयष्ट ंबौद्धमतं िर्णययते- 

 

तत्र बौद्धमतां तावदे्दवता सगुतेः सिल।  

चतुणायमार्यसत्र्ानाां दुेःखादीनाां प्ररूपिेः।।1 

 

अथायत्- बौद्धमते वनश्चयेन सुगत एि देिता मन्यते तथा तयैि देितया दुःखादीना ं चतुणा यम् आययसत्याना ं वनरूपणं विवहतम्। 

दुःखादीनाम् इत्युके्त दुःख-समुदय-वनरोध-मागा यणाम्। तत्र मुग्धवर्ष्याणा ं कृत े स्थलपररचयाय सियप्रथमं बौद्धाना ं वलङ्गं तथा 

िेषाचारादीना ं स्िरूपं वनरूवपतम्। चमयधारणम्, मुर्णडनम्, चमा यसनम् कमर्णडलुशे्चमावन बौद्धाना ं वलङ्गत्िेन पररज्ञायन्ते। धातुना 

िवणयतं जानुपययन्तं िस्त्रम् एषा ं िेषः, तदपेक्षया र्ौचवक्रया तु नैकैः प्रकारैः वक्रयते। मृदु र्य्या, प्रातरुत्थाय दुग्धपानम्, मध्याहे्न 

भोजनम्, सायङ्काले फलरसः, अधयरात्रौ ईक्षदुर्णडाः र्कय रा च , एतेभ्यः सियसुखोपभोगेभ्योऽवप अन्ते मोक्षप्रावतः। इमे  सिेऽवप 

विषयाः र्ाकयपुत्रणे बुद्धनेानुभूताः। मनोज्ञं स्िादुभोजनं विहाय मनोज्ञे रमणीयभिने मनोज्ञमृदुर्यने मनोज्ञासने र्यनेन अिस्थानेन 

च मुवनमयनोज्ञमेि ध्यावयष्यते, तेन अन्ते दुःखस्यैि प्रावतज्ञा ययते। अतो भगिता बुद्धनेोकं्त यत्सिं दुःखम् अयं संसार एि दुःखयुक्तो 

ितयते। अतोऽस्मावभः सियदा अिश्यमेि एतवन्नराकरणाय विवचन्तनयीयम्, सिे मानिाः सुखम् आनन्दं िा िाञ्छवन्त, 

वसद्धान्तोऽयम् अस्मज्जीिनाय फलीभूतो जायते, यतः सियमवप दुःखस्योन्मूलं िाञ्छवन्त।
2
 साखं्यदर्यने यथा प्रोक्तम्-  

 

दुेःखत्रर्ासभघातासजिज्ञासा तदपघातिे हतेौ। 

दृषे्ट साऽपार्ाय चेन्नैिान्तात्र्न्ततोऽभावात्।।3 

 

अथायत्- संसारेऽवस्मन् दुःख ं वत्रविधं ितयते, तद्ःुखम् अस्मावभः वजज्ञासा कतयव्या। यवद असौ वजज्ञासा अपाथा य अथा यत् अक्षमा 

चेत्तत्र तदेकान्तात्यन्ततोऽभािादेि। दुःख ं वत्रविधम-् आध्यावत्मकम् आवधभौवतकम् आवधदैविकञ्च. तत्राध्यावत्मकं दुःख ं

विविधम्- र्ारीररकं मानवसकञ्चेवत।  

१. र्ािीरििां  नाम िादवपत्तशे्लष्मयुकै्तदुयःखम्। 

२. मानससिां  सिसवधम्-  

ि. सप्रर्ाद् सवर्ोगेः 

ख. असप्रर्ेण च सांर्ोगेः। 

३.  आसधभौसतिम्- सपयदांर्नसमत्र्ासदेः 

४. आसधदैसविम्- वहमस्खलनम्, भूकम्पः, अवतिृवष्टः, जलप्लिः, झञ्झािातेत्यादयः। 

 

तत्र पावलसावहत्येऽवप प्रवसवद्धरवस्त, दुःखविषये- जाति ति दुक्खा, जरा ति दुक्खा 4 इत्यावदः, संसारेऽवस्मन् जन्मग्रहणेनावप दुःखमेि 

लभते। जराऽवप दुःखा, यतो जराया ं प्राप्त्या ं श्वसनवक्रयाया ं कष्टं भोजनमवप सम्यक्तया न पचवत, इतस्ततः चवलतुमवप दर्णडः 

आिश्यको जायते। एतेन वसद्ध्यवत यज्जरावप दुःखवेत। संस्कृतसावहत्येऽवप अस्मावभ लभ्यते-  
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ग्रात्रां सङ्िुसचतां गसतसवयगसलता भ्रष्टा च दन्तावली, 

दृसष्टनयश्र्सत वधयते वसधिता वक्त्त्रञ्च लालार्ते। 

वाक्त्र्ां नासद्रर्ते च बान्धविनो भार्ाय न र्ुश्रूषते, 

हा िष्टां पुरुषस्र् िीणयवर्सेः पुत्रोऽप्र्समत्रार्ते।। 

 

अथायत्- जीणे प्राते गात्रमथिा अस्माकं र्रीरस्य सङ्कुचनं तथा गवतरवप विगवलता 

जायते, दन्ताना ं पङ्वक्तरवप भष्टा भिवत। दृष्टौ अवप दोषः समायावत, कणौ अवप 

र्ब्दान् श्रोतुम् अक्षमौ भितः एिमिे मुखावत्कमवप िकंु्त काविन्यम् अनुभूयते। 

बान्धिजनोऽवप तस्य िचावंस न आवद्रयते। भाया य अवप तं न र्शू्रुषते अथिा तं न 

सेिते, अतो जीणयियो मनुष्यो बहुकष्टयुक्तो भिवत। जीणे प्रात े तस्य स्िीयपुत्रोऽवप 

र्त्रिुद् व्यिहरतीवत।  

 

हररभद्रसूररकृत-षड्दर्यनसमुच्चय-माधिाचाययकृत-सियदर्यसङ्ग्रहयोश्च िवणयत े

चतुराययसत्यविषये यवद तुलना वक्रयते चेत्तत्रावधको भेदो दृश्यत-े षड्दर्यनसमुच्चय े

स्िल्पेनैि विषयोऽयं प्रवतपावदतः, वकन्तु एतदपेक्षया सियदर्यसङ्ग्रह े वकवञ्चद ्

विस्तारपूियकं चतुराययसत्याना ं प्रवतपादनं विवहतम्। तत्रोच्यते- सकलोऽयं संसारः 

दुःखमयः, दुःखालयो दुःखसाधनञ्च। तस्मान्मोक्षोपायोऽथिा तत्त्िज्ञानं प्रातव्यम्। 

अत उच्यत-े दुःखम् (Suffering), समुदायः (Cause of Suffering), वनरोधः 

(Cessation of Suffering) मागयश्च (Way of Cessation) तत्त्िानीमावन 

आययबुद्धने सम्मतावन। एतेष ु दुःख ं प्रवसद्धम्। टीकाकारेण प्रोच्यते- आश्चययवमदं यद ्

दुःखम्, समुदायः, वनरोधो मागयश्च। एतेष ुचतुषुय तत्त्िेष ुप्रवसद्धषे ुसत्स्िवप मानीय ‘गफ’ 

महोदयेन स्िाङ्ग्लानुिादे इमे िन्िसमासत्िेन न स्िीकृत्य षठीतीतत्पुरुष े स्िीकृताः 

वलवखताश्च- “दुःखसमूहान् वनरोधवयतुं चत्िारो मागा यः विद्यन्ते” (are to the saints 

the four methods of suffering the aggregate the pain, page no. 30) 

अस्तु अथय तादृर्ः स्यात,् वकन्तु वनरोधाय के च ते चत्िारो मागा यः? तवह य भगितो 

बुद्धस्य मूलोपदेर्ाः चतुराययसत्यरूपेण प्रवतपावदताः। िस्तुतो दर्यनर्ास्त्रस्यैि इमे 

चत्िारो ब्यूहाः, यथा- वचवकत्सार्ास्त्र े चत्िारो व्यूहाः विद्यन्ते- रोगः, रोगकारणम्, 

आरोग्यं भैषज्यञ्च तथिै अत्रावप संसारः, संसारकारणम्, मोक्षो मोक्षोपायशे्चवत 

चत्िारो विषयाः।
5
 िैद्यकर्ास्त्रणे अनेनैि समत्िेन भगिान् बुद्धो ‘महावभषक्’ इवत 

आख्यायते।
6
 

भगिता बुद्धने दार्यवनकप्रश्नाना ंवििेचनं विनैि आययसत्यानामुपदेर्ः प्रदत्तः। सारनाथे 

प्रदत्तः प्रथमोपदेर्ः (धम्मचककप्पित्तणसुत्त) द्रष्टव्यः। भगितः कथ्यमासीद्यत् संसारे 

जनाः दारुणव्यथया सन्तताः, तेभ्यो मोक्षोपायं न विधाय दार्यवनकतथ्याना ं यथा- 

आत्मेश्वरकाययकारणादीना ं वनराकरणं  मूखयत्िमेि। उदाहरणस्िरूपम्- यवद कवश्चद् 

बाणेन वबध्यते चेत्तदा तस्य औषधावदकं कायं न तु बाणः केन वक्षतः? ब्राह्मणः 

क्षवत्रयः र्दू्रो िा ? कुत्र वस्थतश्चासौ ? को िणीयः सः? इत्यादीना ं प्रश्नाना ं 

काऽिश्यकता बस्तुतो भगिता बुद्धने दर्यनस्य ज्ञानं नावपतु नीवतर्ास्त्रस्य ज्ञानं 

प्रदत्तम्। आययसत्येष ु वसद्धान्तव्यिहारयोः अनुपमसमन्ियो दृश्यते।
7
 षड्दर्यसमुच्चय े

चतुराययसत्यविषये प्रथमन्ताित् प्रवतपावदतम्, वकन्त ु सियदर्यनसङ्ग्रह े वसद्धान्तोऽयम ्

अवन्तमे एि प्रवतपावदतो ितयते। 

अत्र श्रीगुणरत्नसूररकृत-तकय रहस्यदीवपकायाम् अथिा श्रीसोमवतलकसूररकृतलघिुृत्तौ 

च चतुराययसत्यस्य प्रवतपादने आचाययहररभद्रसूररिदेि समत्िं लभते। तदिे 

दुःखस्िरूपं प्रवतपाद्यमानेन आचायेण हररभद्रसूररणा प्रोच्यते- 

 

दुेःखां सांसारिणेः स्िन्धास्ते च पञ्च प्रिीसतयताेः। 

सवज्ञानां वेदना सांज्ञा सांस्िािो रूपमेव च।।8 

 

अथायत्- संसाररस्कन्धा एि दुःखाः, विज्ञान-िेदना-संज्ञा-संस्कार-रूपावण 

पञ्चस्कन्धाः प्रोक्तावन। तत्र स्कन्ध इवत कः? प्रश्ने सचेतनाचेतनयोः परमार्णिोः प्रचयः 

स्कन्धः इत्युच्यते। यवद आचाययहररभद्रसूररकृत-षड्दर्यनसमुच्चये माधिाचाययकृत-

सियदर्यनसङ्ग्रह ेच तुलना वक्रयते चेत् श्लोके तु साम्यत्िं दृश्यते एि। 

 

पञ्चस्िन्धानाां पिीक्षणम्- 

वचत्तस्य वचत्तविकाररूपेण अयं स्कन्धोऽथिा (अमूतयतत्त्िम्) पञ्चविधः – १. 

रूपस्कन्धः, २. विज्ञानस्कन्धः, ३, िेदनास्कन्धः, ४. संज्ञास्कन्धः ५. 

संस्कारस्कन्धश्च। तविषयैः साकवमवन्द्रयाणा ंनाम रूपस्कन्धः, येषा ंव्युत्पत्तयः सवन्त, 

तैः विषयाणा ंवनरूपणं सञ्जायते। तानीवन्द्रयावण यावन च वनरूप्यन्ते, ते विषया एि। 

आलयविज्ञान-प्रिृवत्तविज्ञानयोः प्रिाहः विज्ञानस्कन्धः, इत्युच्यते। केिलम् अयमिे 

स्कन्धः वचत्त ं ितयत,े अिवर्ष्टा चैत्तमथिा वचत्तविकारा विद्यन्ते। पूिोके्तन ियोरेि 

स्कन्धयोः सम्बन्धेन उदू्भताना ं सुखदुःखादीना ं प्रिाहः परम्परा िा िेदनास्कन्ध 

इत्युच्यते। गौररत्यादीना ं र्ब्दव्यकृ्तज्ञानाना ं प्रिाहः संज्ञास्कन्धः ितयते। िेदनास्कन्ध े

आधाररत-िेषावदकलेर्ः, मदमानावदरूपकलेर्ाः (अल्पकष्टम्) धमा यधमौ 

संस्कारस्कन्धः इत्युच्यते। स्कन्धानामयं क्रमो िस्तुज्ञानाय समीचीनः, वकन्त ु

बौद्धदर्यने विज्ञानस्कन्धाय वितीयस्थानापेक्षया पञ्चमं स्थानं प्रदत्तम्। 

आचाययिसुबन्धुना अस्याथयम् अवभधमयकोर् ेकारणाना ंमीमासंा वक्रयते। तन्मते क्रमः 

स्थलूात् सूक्ष्मं प्रवत गच्छवत, संस्कारापेक्षया विज्ञानं सूक्ष्मं सुगमञ्च न। इम े

स्कन्धावश्चत्तने तस्य विकारैः सम्बद्धाः, एष ु विज्ञानस्कन्धः वचत्तम् अपरे च 

स्कन्धास्तस्य विकारस्िरूपाः। चैत्तानन्तरं वचत्तस्य िणयनमवप सम्भिम्।
9
 येन लोके 

‘अहमवस्म’ ‘इदं मम’ इत्यादीनाम् अहङ्कारममकाररूपाणा ं समस्तरागावदभािाना ं

समूहः समुत्पद्यते, स च ‘समुदयः’ इत्युच्यते।
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आचाययबलदेिोपाध्यानुसारं भगिता बुद्धने आत्मनः स्ितन्त्रसत्ता अस्िीकृता, परन्त ु

तेन मनसस्तथा मानवसकिृत्तीना ं सत्ता सियथा स्िीकृता। यतो वह आत्ज्ञानमवप 

मानवसकव्यापारे एि जायते, स्कन्धस्याथयः- समुदयः, एतेषाम् अपलापः कथमवप 

भवितुं नाह यवत। आत्मा तु केिलं पञ्चस्कन्धाना ं सङ्घातमात्रम्। एतेषा ं स्कन्धाना ं

व्याख्याया ं बौद्धग्रन्थषे ु पया यतमतभेदो विद्यते, िस्तुतः प्रत्येकं जीिः, 

‘नामरूपात्मकः’। रूपेण अवभप्रायः र्रीरस्य भौवतकरूपेण ितयते नाम च 

मानवसकप्रिृवत्तियतयते। र्रीर-मनसोः परस्परं संयोगेनैि मानिस्य वस्थवतियतयते। नाम 

चतुषुय भागेष ु विभक्तम्- विज्ञानम्, िेदना, संज्ञा संस्कारश्च। अत्राचाययबलदेिेन 

आत्मर्ब्दस्य प्रयोगो विवहतः, वकन्तु बौद्धदर्यनमनात्मिावददर्यनं ितयते। तत्र 

वमवलन्दप्रश्ननामके (वमवलन्दपञ्ञो) ग्रन्थे भदन्तनागसेन यिनराजो वमवलन्दः आत्मनो 

बुद्धसम्मतम् आत्मवसद्धान्तं रोचकरूपेण अबोधयवदवत इवतहासकारेण 

‘वमनैर्णडर’महोदयेन ई,पूिय-वितीयर्ताब्द्या ं प्रवतपावदतम्। एतेन ज्ञायते यद् 

बौद्धदर्यनेऽवप आत्मनः प्रवतपादनं वक्रयते। िस्तुतो विज्ञानस्कन्ध एि आत्मनो 

िासस्थानं विद्यते इवत।
11
 

 

क्षसणिवादस्र् पिीक्षणम्-  

बौद्धाना ं वसद्धान्तो ितयते- क्षवणकिादः, यवत्कमवप अवस्मन् जगवत विद्यते, तत्सिं 

क्षवणकमेि इवत। यािन्तोऽवप संस्कारास्ते क्षवणका एि, सियस्मात् सूक्ष्मकालः ‘क्षणः’ 

इत्युच्यते। बौद्धानुसारं िस्तूना ंवत्रकालाबावधतसत्ता न भिवत, एकवस्मन् क्षणे  उत्पद्यते 

वितीये क्षणे च स्ितो विनश्यवत। यथा- नद्या ं जलवबन्दिः उत्पद्यन्त े विनश्यवन्त च, 

एिमुदाहरणं बुद्धमतािलवम्बवभः प्रदीयते, जगतः सिेऽवप पदाथा यः स्िस्िकारणैः 

उत्पद्यन्ते। इयं क्षवणकभािना मागयतत्त्िं तथा रागावदिासनाना ं विनार्ो वनरोधोऽथिा 

‘मोक्षः’ इत्युच्यते। उदाहरणस्िरूपम्, यथा- प्रज्िवलते अग्नौ अवग्नकणो भिवत, 

अस्मावभः वस्थरा एि दृश्यते, वकन्तु सा वस्थरा अवस्थरैि अथिा तत्र विविधाः 

अवग्नकणा भिवन्त। एको नश्यवत अपर उत्पद्यते, स नश्यवत अपर उत्पद्यत े इवत। 

अपरम् उदाहरणम्, यथा- चलायमानाया ंनद्या ंप्रितयनीयमेि जलं न भिवत अथिा एिं 

जलवबन्दु उत्पद्यते नश्यवत च । पुनरपरं जलवबन्दु उत्पद्यते तथा पुनवियनश्यवत। अत 

उच्यते- ‘नद्याः जलं न कदावप अर्दु्धवमवत ’। यथा- यत्सत् तत्क्षवणकमेि, 

अक्षवणकत्िेऽथयवक्रयाविरोधात् तल्लक्षणिस्तुतत्त्िं हीयते।
12
 

असौ क्षवणकिादः केिलं भौवतकव्यिहाराय ितयते उत िा संिृवत्तसत्तायै नावपतु 

पारमावथयकसत्तायै एि ितयते। यतो जगत्पदाथा यना ं क्षवणकत्िं व्यिहारेण व्यिहार-

परमाथययोरुत्पवत्तः कथमवप न वसद्ध्यवत। िस्तुष ुक्षवणकेष ुफलं समुत्पादवयतुं काऽवप 

वक्रया नािवतठीतते। यतः फलोत्पत्तये अपरे क्षणे वक्रयाया विद्यमानं परमािश्यकम्, 

वकन्तु बौद्धानुसारं वक्रया तु क्षवणकैि।
13
 

अतः असौ स्िफलोत्पादना विनैि अतीते विलीयते, दोषस्यास्य नाम ‘कृतप्रणार्ः’ 

अथिा कृतकमयणो विनार्ो विद्यते। अकृतकमयप्रावणना स्ियमेिाकृतकमयणः फल ं

भोक्तव्यम्। दोषस्यास्य नाम ‘अकृतकमय-भोगः’ इवत, प्रावणना ं जन्म तु इह जगवत 

कमयफलं भोकु्तमेि जायते, वकन्तु अनेन वसद्धान्तेन प्रावणनस्तु क्षवणका एि। यत्कायं 

तैवियवहतं तद्भोकंु्त तेनािसर एि नोपलभ्यते, फलतः तवस्मन् उत्तरदावयत्िस्य अभािः 
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वसद्ध्यवत, येन संसारोत्पत्तये एि न वकमवप कारणमुपयुङ्के्त। अतः क्षवणकिादग्रहणेन 

संसारभङ्गस्यावप प्रसङ्गः उपस्थीयते। मोक्ष-वसद्धान्तस्य अथिा 

वनिा यणवसद्धान्तस्यावप क्षवणकिादोऽयम् आघातसदृर् एि ितयते। बौद्धधम े

मोक्षमिातये अथिा वनिा यणमिातये आयायष्टाङ्वगकमागा य विधीयन्ते, वकन्त ु

कमयफलक्षवणकत्िाद् वनिा यणमिावतरेि सुतराम् असम्भिा। तवह य तत्र वनिा यणमिातय े

मागोपदेर्ने को लाभः? इत्यवस्मन् संर्ये एतेन साकं स्मृवतभङ्गोऽवप क्षवणकिादस्य 

वनराकरणाय एकं प्रबलं व्यािहाररकं प्रमाणं ितयते। सिेषामनुभिेन ज्ञायत े यत्तत्र 

स्मृवतकत्ताय उत िा अनुभिकत्ताय एक एि जनः स्यात्। पदाथयस्मरणं तेनैि वक्रयते, येन 

तदनुवमतम्। क्षवणकिादस्िीकरणेन व्यिस्थयें सम्यङ्न चलवत, यतः कस्यवचद ्

िस्तुनः स्मता य अद्य देिदत्तः अद्यतनकावलको भिवत, श्वस्तनीयस्मता य दिेदत्तः 

पूियवदिसकावलको भिवत। देिदत्तने ह्योऽनुवमतः अद्य स्मरवत, वकन्त ु

क्षवणकिादस्िीकृतेन अनुभिकतृयस्मत्तोः देिदत्तयो एकत्िं नैि वसद्ध्यवत। येन 

देिदत्तनेानुवमतः, िस्तुतः सोऽतीतकावलकोऽभिद् यश्च दिेदत्त इदं स्मरवत, स 

ितयमानकावलको विद्यते। तत्र ियोरेि भेदः स्पष्टः, अस्या ं दर्ाया ं स्मृवतसदृर्ो 

मानसव्यापारो न व्यिस्थीयते।
14
 

अतो लौवककर्ास्त्रीयाभ्याम् उभाभ्या ं दृवष्टभ्या ं क्षवणकिादः तकय वर्खरं न यावत। 

क्षवणकिादस्याङ्गीकारेण धावमयकविषयेष ु भूररर्ः अनिस्था अिवतठीतते, विषयोऽय ं

जयन्तभट्टेनाचायेण न्यायमञ्जया ंसुतीक्ष्णर्ब्दैः प्रवतपावदतः। तेनोकं्त यत् फलभोगाय 

यदा आत्मैि न स्यात् तवह य स्िप्रातये  चैत्यपूजायाः को लाभः? यदा संस्कार एि 

क्षवणकस्तथा नैकावन िषा यवण वस्थतावन विहारवनमा यणेन को लाभः ? का िा 

आिश्यकता ? प्रसङ्गेऽवस्मन् आचाययजयन्तभट्टेन विवलवखतम्-  

 

नास्त्र्ात्मा फलभोगमात्रमर् च स्वगायर् चैत्र्ाचयनां,  

सांसािाेः क्षसणिा र्ुगसस्र्सतभृतशै्चते सवहािाेः िृताेः। 

सवं र्ून्र्समदां बससून गुिवे देहीसत चासदश्र्ते, 

बौद्धानाां चरितां सिमन्र्सदर्ती दम्भस्र् भूसमेः पिा।।15 

 

बौद्धदर्यने प्रमाणियं स्िीवक्रयते- प्रत्यक्षानुमानम्, बौद्धनैयावयकैः प्रमाणर्ास्त्र ं प्रवत 

विर्षेतया ध्यानं प्रदीयते। िैवदकदार्यवनकसमं भगितो बुद्धस्यावप इदं प्रधानं 

मतमासीत्, ज्ञानमिावत ं विना वनिा यणं न लभ्यत-े ‘ऋते ज्ञानान्न मुवक्तः’।
16

 सिेषा ं

अज्ञानाना ं मूलम् अविद्यैि इमाम् अविद्याम ् अपाकतुयम् एकोपायो 

विर्दु्धज्ञानमिावतरेि, परन्तु कथ ं ज्ञानं विर्ुवद्धः स्यात् ज्ञानोत्पन्ने वकयद् व्यिधानं 

विद्यते इमान् विषयान् प्रवत बौद्धाचाया यणा ं ध्यानमाकृष्टम्, बौद्धन्यायः अस्यैि 

प्रयासस्य फलं विद्यते। अस्यैि प्रमुखवसद्धान्तः सङ्क्षपेेणात्र प्रवतपाद्यते। मानाधीना 

मेयवसवद्धररवत वसद्धान्तो नैयावयकानाम्, वकन्तु बौद्धाना ं एतविपरीतमेि- ‘मेयाधीना 

मानवसवद्धररवत’। यतो वह प्रमाणं विविधम्, अतः प्रमेयमवप विविधमेिेवत।
17
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