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१ भमूिका:  

  आत्िनः लक्षणि्-“ज्ञानामिकरणि्”-इमि ििानुसारेण आत्िानि् अर्ााि् जीवात्िानि अर्वा परिात्िनं ज्ञानस्वरुपं 

नोच्यिे। उभयात्िा एव ज्ञानवान्। द्वयोिध्ये भेदोऽमस्ि परिात्िनः ज्ञानं मनत्यि् एकं प्रत्यक्षं च। जीवस्य ज्ञानि् अमनत्यि् अनेकि 

प्रत्यक्षश्च अनुमिमि-उपमिमि-शब्द-स्िृमिरुपं च। परन्िु उभयज्ञानस्य अमिकरणि्। ज्ञानामिकरणत्वि् आत्िाद्वयस्य लक्षणि्। 

िज्जन्य “ज्ञानसिवामयकारणत्वि्” नोच्यिे।  परिात्िनः ज्ञानं मनत्यत्व ेसमि मनत्यस्य सिवायीकारणं वा  कारणाभावत्वे समि 

परिात्िमन एवं प्रकारकं लक्षणस्य अव्यामतः भमविुं शक्यिे। केवलं “ज्ञानामिकरणि्” शब्दने उभयात्िानं वोिमयिु ंन शक्यिे। 

“इच्छामिकरणि्,” “प्रयत्नामिकरणि्” शब्दने अमप उभयात्िानं वोिमयिुं शक्यिे। ज्ञान- इच्छा-प्रयत्नः उभयात्िनः सिानं गुणि्। 

जीवात्िनः वैमशष्टसूचकगुणः भवमि – सुख-दःुख-द्वषे-ििा-अििा-संस्कारश्च। कश्चन् परिात्िमन सुखस्य अमस्ित्वं स्वीकरोमि। 

परन्िु प्राचीनिूलग्रन्र्ेऽमस्िन् मवषये स्पष्टोल्लेखं न भवमि। सवासम्ििानुसारेण जीवात्िमन चिुदाशपरिात्िमन च अष्टप्रकारकं 

गुणं दरीदशृ्यिे। संख्या-पररिान-पृर्कत्व-संयोग-मवभाग-ज्ञान-सुख-दःुख-इच्छा-द्वषे-प्रयत्न-ििा-अििा-संस्काराश्च एवं 

चिुदाशप्रकारकं जीवात्िमन गुणि्, िन्िध्ये प्रर्िोक्तपञ्चगुणामन  सािान्यामन अवमशष्टामन च मवशेषगुणामन। संख्या- पररणाि-

पृर्कत्व- संयोग-मवभाग-ज्ञान-इच्छा-प्रयत्नाश्च एिे अष्टप्रकारः परिात्िनः गुणं भवमन्ि। केनामप उकं्त यि ्परिात्िनः षड्प्प्रकारकं 

गुणं भवमि। इच्छाप्रयत्नश्च परिात्िमन न भवमि। िस्य ज्ञानि् इच्छा प्रयत्नश्च कायक करोमि। परिात्िनः दःुख- द्वषे- ििा- अििा-

संस्कारश्च न भवमि। अमस्िन् मवषये सवैक्यििं प्रोषयमन्ि। अनं्नभट्टः परिात्िनः इच्छा प्रयत्नश्च स्वीकरोमि। यद्यमप सः 

मनत्यज्ञानामिकरणत्वि् ईश्वरस्य लक्षणि् उवाच, िर्ामप इच्छा प्रयत्नश्च स्वीकरणार्क मनत्येच्छामिकरणत्वं वा 

मनत्यप्रयत्नामिकरणत्विमप ईश्वरस्य लक्षणं वकंु्त शक्यिे।  

 

२ ईश्वरस्य अमस्ित्व ेप्रिाणमजज्ञासा : 

अत्र प्रश्नः जायिे, ईश्वरः मनत्यज्ञानामिकरणि् उि् मित्येच्छाप्रयत्नामिकरणं िि् पश्चाि ्मववेच्यि्। आदौ वक्तव्यि् यि् 

इश्वरः अमस्ि अमस्िन् मवषये ककं प्रिाणि्? यद्यमप “लक्षणप्रिाणाभयां वस्िुमसमधः” अर्ााि् लक्षणेन प्रिाणेन उभयप्रकारेण वस्िुनः 

साराशं (Abstract): भारिीयदशानेषु न्यायवैशेमषकसम्ििेषु नवद्रव्येषु आत्िा अष्टिद्रव्यि्। आत्िा सवेषु रोच्यिे अमप च 

दाशामनकेषु िुख्यालोच्यमवषयः। कोऽमप दशानः नामस्ि यत्र् आत्िा नालोमचिि्। प्रत्यकेदशाने आत्िनः आलोचनत्व ेसमि 

सवेषाि् आत्िस्वरुपमवषये अनैकिििमस्ि। न्यायवैषेमशकसम्ििः आत्िनः आलोचनायाि् अनं्नभटे्टनोच्यिे – 

“ज्ञानामिकरणिात्िा”। परिात्िा जीवात्िा च अनने प्रकारेण आत्िा मद्विः। िन्िध्ये परिात्िा ईश्वरः सवाज्ञः एकः एवः। 

जीवात्िा प्रमिशरीरं मभन्नो मवभुर्नात्यश्च।  

 

सकेंिाक्षरसचूी (key words):  जीवात्िा, परिात्िा, सिवायीकारणि्, मक्षत्याङ्कुरः, द्वणुकः, कायाद्रव्यं, मवभूः, साध्यि्। 
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मसमधः जायिे, िर्ामप प्रिाणिेव आदौ द्रष्टव्यि्। अिः आदौ वक्तव्यं यि् ईश्वरसद्भावे ककं प्रिाणि्?   मवचारपूवाकं दशृ्यिे यि् 

केनमचि् प्रिाणेन ईश्वरस्य अमस्ित्वं मसध ंन भवमि। प्रत्यक्षानुिानाददना केनामप प्रिाणेन यदद ईश्वरस्यामस्ित्वं न भवमि िर्हा 

अप्रािामनकि् ईश्वरस्य लक्षणि् असम्भवि्। िस्य ज्ञान-इच्छा- प्रयत्न-मनत्यः सः एकः मवभूश्च इत्याददमभः गुणैः अलंकृयिे िर्हा 

सः मनर्ाकं भवमि न वा?  इद ंस्पष्ट ंयि् ईश्वरः अस्िाकं प्रत्यक्षगोचरं न भवमि। प्रत्यक्षप्रिाणेन ईश्वरं ज्ञािु ंन शक्यिे। इमन्द्रयेन 

प्रत्यक्षप्रिाणं भवमि। येन कस्यामप वस्िुनः यर्ार्ाप्रत्यक्षानभुवं भवमि िि ्प्रत्यक्षप्रिाणि्। बमहररमन्द्रयरान्िररमन्द्रयभेदानुसारेण 

इमन्द्रयमद्वमविि्। बमहररमन्द्रयं भवमि- चक्षु कणा नामसका मजह्बा िक् च िर्ा च अन्िररमन्द्रयं भवमि िनः। ईश्वरः यदद 

प्रत्यक्षप्रिाणमसध ं भवमि िर्हा िि् प्रत्यक्षप्रिाणं ककं रुपि्? िि् प्रत्यक्ष ं ककं बाह्यप्रत्यक्षि् यस्य बमहररमन्द्रयेण िर्ा च 

आभयन्िरप्रत्यक्षं यि् िनसा जायिे? यिः ईश्वरः ज्ञानामिकरणं िद ्अवश्यं स्वीकिाव्यि् यिोमह ईश्वरः एकः द्रव्यः। वस्िुिोमह 

आत्िा जीवात्िा परिात्िा एिादशंृ भवमि। अिः ईश्वरः द्रव्यः अमस्िन् मवषये सन्दहेः नामस्ि। ईश्वरः यदद द्रव्यं भवमि िर्हा 

िस्याऽमस्ित्वे बमहररन्द्रयेेण प्रिाणं भमविुं न शक्यिे। ईश्वरे संख्यादद सािान्यगुणाः पञ्चः, ज्ञानादद मवशेषगुणाः त्रयः। 

रुपरसगन्िादद गुणाः ईश्वरे नामस्ि। बमहररन्द्रीयानां िध्ये चक्षुः त्वक् च इमन्द्रयद्वयं द्रव्यग्रहणे सािर्क भवमि। यस्य 

द्रव्यस्योद्भूिरुपं नामस्ि िस्य द्रव्यस्य ग्रहणे चक्षुः त्वक् च सवार्ा असिर्ाः इमि। ईश्वरः यदद उद्भूिरुपवान् भमविुं शक्यिे िर्हा 

चक्षुः त्वक् च बमहररमन्द्रयद्वय ंिस्य अमस्ित्वप्रिाणमयिुं शक्यिे। दकन्िु ईश्वरे उद्भूिरुपं नामस्ि। अमप च दकिमप रुपं नामस्ि। सः 

सवोिोभावेन रुपहीनः। चक्षुः त्वक् इमन्द्रयेन सह प्रत्यक्षगोचरं भमविुं न शक्यिे। िर्हा ककं ईश्वरः िनः नाम्नः अन्िररमन्द्रयेन सह 

गोचरीभूिं भमविुं शक्यि?े प्रत्युत्वरे वकंु्त शक्यिे न इमि। अन्िररमन्द्रयः िनः सािारणिः सुख-दःुख-ज्ञान-इच्छा द्वषे-प्रयत्नाश्च 

एिेषां गुणानां प्रत्यक्षं करोमि। यदद द्रव्यं प्रत्यक्षं करोमि िर्हा िि् प्रत्यक्षगोचरगुणाश्रयभूिद्रव्यं प्रत्यक्षं करोमि। यद ् द्रव्यं 

सुखदःुखादद स्वकीयप्रत्यक्षगोचरगुणानािाश्रयं न भवमि, िद्द्रव्यं कदामप अन्िररमन्द्रयः िनसः गोचरभूिं भमविुं न शक्यिे। 

अिएव जीवात्िा िस्य सवेषु गुणेषु आश्रयरुपेण िानसप्रत्यक्षगोचरः भमविुं शक्यिे। ईश्वरः मह सुखदःुखादद गुणाि् जीवात्िनश्च 

सम्पूणक मभन्नि्। अिः ईश्वरः अन्िररमन्द्रयेन अगोचरं भवमि। अर्ााि् बाह्यः वा आन्िरः कोऽमप प्रत्यक्षि् ईश्वरसद्भावसािकः 

भमविुं न शक्यिे। 

 

३ परिात्िनः ईश्वरस्य वा अमस्ित्वसािकप्रिाणि् : 

 अनं्नभट्टः दीमपकायाि् एका आशङ्का उत्र्ाप्योच्चिे- “ननु ईश्वरस्य सद्भावे ककं प्रिाणि् ?” प्रत्यक्षप्रिाणि् ईश्वरस्य 

अमस्ित्वसािकं भमविु ंन शकय़िे। प्रत्यक्षः बाह्यः अर्वा िानस भवमि। बाह्यप्रत्यक्षः ईश्वरस्य अमस्ित्वसािकं भमविु ंन शक्यि,े 

यिः ईश्वररुपहीनद्रव्यि्। िानसप्रत्यक्ष अमप ईश्वरस्य अमस्ित्वसािकं भमविुं न शक्यिे, यिः िानसप्रत्यक्षः जीवात्िनः 

सुखदःुखाददरुपः आन्िरवस्र्ायाः प्रकाशकः अमप च ईश्वरः आत्िनः सुखाददिः मभन्नि्। अनुिानो अमप ईश्वरस्य अमस्ित्वसािकं 

भमविुं न शकय़िे , यिः अनिुानसािकस्य यर्ार्ामलङ्गस्य अभावः अमस्ि। आगिः शव्दप्रिाणिः वा ईश्वरस्य अमस्ित्वसािकं 

भमविुं न शकय़िे, यिः ििरुपि् आगिस्य अभावः अमस्ि । अऩ्नंभट्टः दीमपकाटीकायाि् ईश्वरस्य 

अमस्ित्वप्रिाणकरणार्ािनुिानप्रिाणिुपस्र्ापयमि- “मक्षत्याङ्कुराददकं किृाजन्यं कायात्वाि् घटवि् ’’। अर्ााि् घटप्रभमिः कायक 

यर्ा किृाजन्यि्, मक्षत्याङ्कुरः अर्ााि् प्रर्िोत्पनं्न कायाि् अर्ााि् द्वणुकादद कायािमप किृाजन्यि्- अनेन अनुिानेन ईश्वरस्य 

अमस्ित्व मसध ंभवमि । उत्तपन्नजागमिकसवाद्रव्यि- द्वणुकः, पवािसिुद्राददः वस्िुनः अवशय़िेव दकिमप कारणं किाा वा अमस्ि , 

यिः ित्द्रव्यं घटपटाददवि् कायाि। जगिः सवावस्िुः कायाि्, यिः िामन सावयवामन, अर्ााि् अवयवेन मनर्िािः अवान्िरश्च 

िहत्वयुक्ति्। द्वणुकाि् आरभयः सागरपवािाददः सवावस्िुमन सावयवत्व अवान्िरश्च िहत्वििा अवमस्र्ित्वे समि िामन घटाददवि ्

कायाि्। यमत्कमञ्चि् सावयवि् िि् कोऽमप चेिनकिाायाः कारणाि् वा उत्तपनं्न भवमि। कारणं किाा मवना उपादानकारणाि् 

कायािुत्पनं्न भमविुं न शक्यिे । यर्ा कुम्भः कायावस्िुः। िस्य किाा कुम्भकारः कायाद्रव्यः सकिृाकः। जगि ्कायाद्रव्य ंसिुरां जगि ्

सकिृाकः –अनने अनुिानने जगिः किाा वा कारणरुपेन ईश्वरस्य अमस्ित्वं मसध ं भवमि। घटादद कायाि यर्ा – किृाजन्यं 

मक्षत्याङ्कुरादद कायक िदर्क किृाजन्यि्। िि् मक्षत्याङ्कुराददः किाा वा कारणं कोऽमप जीवः भमविुं न शक्यिे। यिः यदद कोऽमप 

दकमञ्चि् किाा  वा कारणं भवमि िर्हा िस्य उपादानकारणि् अर्ााि ्सिवामयकारणं परिाणुसिुहस्य साक्षाि् वा अपरोक्षज्ञानि्, 

कायोत्पादनेच्छा अमप च कायोत्पादने कृमि वा प्रयत्नस्य प्रयोजनिमस्ि। दकन्ि ुजीवस्य मक्षत्यङ्कुरः वा द्वणुकस्य सिवामयकारणं 

मक्षमिः परिाणुसिुहस्य अपरोक्षज्ञानं भमविुं नाहामि, यिः जीवः अल्पज्ञः । सुिरां मक्षत्यङ्कुरादःे किाारुपेन जीवात्िां मभन्नो 

एकसत्ता स्वीकिाव्यि् । सः सवाज्ञः , यिः केवलं सवाज्ञः सत्ता एव सरलििः सूक्षििश्च परिाणुसिूहस्य साक्षाि् ज्ञानं भमविु ं
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शक्यिे। सुिरा ंद्वणुकाददः किाारुपेन चेिनः , सवाशमक्तिानः, सवाज्ञः ईश्वरस्य अमस्ित्वि् अवश्यं स्वीकरणीयि्। ईश्वरस्य शरीरः 

नामस्ि। शरीरेन  मवना ईश्वरस्य इच्छािाते्रण जीवस्य किाानुसारेण अस्य जगिः समृष्टः भवमि। “ क्षत्याङ्कुराददकं किृाजन्यं 

कायात्वाि् घटवि्।”  -ईश्वरसािकस्य अस्य अनुिानस्य पक्षः मक्षत्यङ्कुराददः साध्यः किृाजन्यत्वि्, हिेुः कायात्वि् दटृान्िः घटः। 

नैयामयकाना ं ििानसुारेण कायात्वहिेु मनदोषः। अिः अनुिानं यर्ार्ाि्। कायात्वहिेु मवरुधः हिेुः वकंु्त न शक्यिे। यिः 

साध्याभावस्य स्र्ले अर्ााि्  यत्र अकिृात्वि् अमस्ि, ित्र कायात्वं नामस्ि। सकिृात्वयुक्तसाघ्यमभन्नान्यत्रः कायात्वं नामस्ि। अमप च 

कायात्वहिेोः प्रमिपक्षः कोऽमप हिेुः नामस्ि, यिः द्वणुकादःे साध्याभावास्य अर्ााि ्अकिृाकत्वस्य सािकः भमविुं शक्यिे। सिुरा ं

कायात्वहिेु ंसत्प्रमिपक्षहिेुः वकंु्त न शक्यिे।  द्वणुकाददः शरीरेन सृष्ट ंन भवमि िर्हा िेषां कोऽमप किाा नामस्ि। सुिरां कायात्वहिेुः 

सत्प्रमिपक्षः। मवश्वनार्ः ‘न्यायमसधान्ििुक्तावल्याि्’ िस्योत्तरे उकं्त यि् पूवापमक्षनः शरीरजन्यत्वि् अर्ााि् शरीरेनोत्पन्नाभावाि ्

हिेुः अत्यन्िं दवुालत्वाि् कायात्वहिेोः प्रमिपक्षः  भमविुं न शक्यिे। द्वणुकाददः शरीरेन सृष्ट ंन भवमि, दकन्िु सकिृाक- एवंरुपं 

व्यामभचारशङ्का मनवारणाय कोऽमप अनुकूलिका ः प्रमिवादीनः नामस्ि। द्वणुकाददकायाि्, दकन्िु अकिृाकं- एवंरुपं 

व्यमभचाराशङ्काक्षेत्रे- ‘यदद कायाि् अकिृाकं भवमि, िर्हा किृाजन्यं न भविे्’ – अनेि अनुकूलिकेन मसध ंभवमि यि्, द्वणुकादद 

कायक सकिृाकि्। सुिरां द्वणुकाददः कारणरुपेन ईशवरस्य अमस्ित्वि् अवश्यं स्वीकरनीयि।् अनं्नभट्टः िीमपकायािुकं्त यि् आगिेन 

वेदवाक्येन वा ईश्वरस्य अमस्ित्वं मसध ंभवमि। अमस्िन् प्रसङगे सः “यः सवाज्ञः स सवामवि्”- िुणडकोपमनषद- (1\1\90) अनेन 

वेदवाक्येन उल्लेखं करोमि। अमस्िन् वाक्ये यः ‘सवाज्ञः’ ‘सवामवद’् च उच्चिे सः ईश्वरः। अत्र उल्लेखयोग्यं  यि् अनं्नभट्टः 

ईश्वरसािकानुिानस्य उल्लखेानन्िरि् आगिस्य वा वेदवाक्यस्य उपस्र्ापनं करोमि। अनेन सह ईश्वरसािकानुिानं सुदढंृ किुक 

इच्छमन्ि। अयं पधमिः नैयामयकानां युमक्तवादी दमृष्टभमङ्गः वा वेदवाक्यस्य अभ्रान्ििा मवषये वैशेमषकवि् दमृष्टकोणं सािञ्जस्यं 

विािे।   

 

४ जीवात्िा : 

 अनं्नभट्टः दीमपकायां भमणिं “सुखादौ आश्रयत्वं जीवलक्षणि्” अर्ााि् सुख-दःुख-द्वषेादःे आश्रयः भवमि जीवः। सुख-दःुख-

ज्ञानि्- इच्छा-द्वषे-प्रयत्नादद भवमि जीवस्य मवशेषगुणः। सुखाददजीवस्य मवशेषगुणि् इमि उक्त्वा एवं न स्पष्ट ं भवमि यि ्

जीवात्िमन सुखादद सवादा मवराजिे। परन्िु एवं कर्यमि यि् सुख-दःुख-द्वषेादद जीवात्िा मभन्नं इिरत्र न मवराजिे। परिात्िमन 

वा ईश्वरे सुख-दःुख-द्वषेः कदामप न मवराजिे। अनं्नभट्टः दीमपकायाि् उच्यिे यि् आत्िा दहेने्द्राददभयः स्विन्त्रसत्वाः। 

नामस्िकमशरोिमन चावााकाचायास्य ििे-“शरीरेवात्िा” । आत्िा शरीरश्च अमभन्नि्। चावााकाः उच्यन्िे ‘ 

अह ंिनुष्यः,’ ‘अह ंब्रह्म,’ अनेन प्रकारेण अस्िाकं प्रत्यक्षोपलबब्िं भवमि। अह ंवा आत्िा शरीराि् मभन्नत्वे  समि अस्याः उके्तः 

कोऽमप अर्क न भवमि। िेषां ििेन एवं प्रकारकि् उपलमब्ििः अह ंवा आत्िारुपेण शरीरेव वोियमि। िस्िाि ्चावााकाः मसधान्ि ं

कुवामन्ि शरीरेव आत्िा। शरीरामिररक्तः आत्िन अमस्ित्वे कोऽमप प्रिाणं नामस्ि। अनं्नभट्टः दीमपकायां चावााकििखण्डनं कृत्वा 

उच्यिे- शरीरः कदामप आत्िा भमविु ंन शक्यिे। आत्िा शरीराि ्मभन्ना स्विन्त्रसत्वा। यदद शरीरि् आत्िा भवमि अर्ााि् शरीरि् 

आत्िा च अमभनन्नत्वे समि शरीरस्य कस्याऽमप अङ्गस्य मवनाशे शरीरस्य नाशत्वे समि आत्िनः अमप नाशं भवमि इमि वकंु्त 

शक्यिे। दकन्िु इद ंििं यदद स्वीकरोमि िर्हा स्िृिेः व्यख्या कदामप किुक न शक्यिे। शरीरस्य कस्याऽमप अङ्गस्य मवनाशे आत्िनः 

मवनाशं यदद स्वीकरोमि िर्हा शरीरस्य िदङ्गस्य मवनाशस्य पूवे अनुभूिमवषयस्य स्िरणि् असम्भवि्। स्िृिेः व्यख्यानाय 

शरीरामिररक्ति् एकि् अमभन्नसत्वा अवश्यं स्वीकरणीयि्। क्षणे क्षणे पररविानशीलशरीरं कदामप आत्िा भमविुं न शक्यिे। अमप 

च अनं्नभट्टः दीमपकायािुच्यिे यि् इमन्द्रयकदामप आत्िा भमविुं न शक्यिे। आत्िा इमन्द्रयाि् मभन्नं स्विन्त्रसत्वा। इमन्द्रयिात्िा 

च अमभन्नत्वे समि प्रत्यमभज्ञायाः व्यख्या किुक न शक्यिे। यः अह ंघटं पश्यामि स आह ंघटं स्पशक करोमि- एवं रुपं प्रत्यमभज्ञा 

अस्िाकं भवमि। अनेन प्रत्यमभज्ञास्र्ले प्रत्यक्षकिाा स्पशाकिाा च अमभन्नरुपेण प्रिीिं भवमि। दकन्िु उदाहृिस्पशास्र्ले यि् इमन्द्रयं 

कायक करोमि प्रत्यक्षस्र्ले िदीमन्द्रयं कायक न करोमि। यदद इमन्द्रयि् आत्िा च अमभन्नं भवमि िर्हा अनुभवं जायिे एकस्य स्िरणि् 

अपरस्य भवमि। दकन्िु यदद अनुभवकिाा स्िरणकिाा च अमभन्नं न भवमि िर्हा स्िरणि् असम्भवि्। अमभन्नात्िा यदद स्वीकरोमि 

िर्हा अनुभवं भवमि एकस्य स्िरणि् अपरस्य भवमि। सुिरा ं शरीरेमन्द्रयाि् मभन्न ं एकः मनत्यात्िनः अमस्ित्वि् अवश्यं 

स्वीकिाव्यि्। जीवात्िा प्रमिशरीरे मभन्नि्। जीवस्य सुखदःुखादःे मभन्नार्क जीवं प्रमिशरीरे मभन्नमिमि स्वीदियिे।  
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५ उपसहंारः  

 जीवात्िा मनत्यः मवभुश्च। जीवः अनुपररिाणमवमशष्टः भमविुं न शक्यिे। जीवः अनुपररिाणमवमशष्टत्वे समि शरीरस्य 

सवाकशव्यामपसुखादःे यदनुभूबिं भवमि िस्योपलबब्िं भमविुं न शक्यिे। सवाशरीरव्यामप सुखादःे उपलब्िेः व्यख्या भमविुं शक्यिे 

केवलं यदद आत्िामवभुः अर्ााि् परििहि ्पररिाणमवमशष्ट ंभवमि। अमप च जीवः िध्यिपररिाणमवमशष्ट ंभमविुं न शक्यिे, यिः 

िध्यिपररिाणमवमशष्ट ं द्रव्यं स्वावयत्वाि् क्षनान्िरं िस्य मवनाशं भवमि। दकन्िु आत्िनः कदामप यदद मवनाशं भवमि िर्हा 

आत्िानि् अमनत्यं वकंु्त शक्यिे। फलिः कृिप्रणाशः अकृिाभयागिः दोषं भवमि। आत्िा यदद अमनत्यं भवमि िर्हा यः किासम्पाद ं

करोमि, सः किाफलभोगं किुक न शक्यिे। फलिः कृिप्रणाशः दोषः जायिे। अमप च यः किा न करोमि स फलभोगं कररष्यमि। 

फलिः अकृिाभयागिदोषं भवमि। अिः जीवात्िा मनत्यमवभुश्च। 
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