
सुवर्णं� तजैसं द्रव्यम्  

तर्क� सङ्ग्रहः इतित ग्रन्थे सवुर्णं� तजैसम्  इतित उक्तम्  | र्कथनस्य आशयः एवं यत्  सुवर्णं# तेजः मुख्यांशः | पृथिथवी अपिप अस्तिस्त | यथा अस्मारं्क 
शरीर ेपृथिथवी इतित मुख्यांशः, पिर्कन्तु जलम् , अपि0ः, वायःु, आर्काशः इतित द्रव्याथिर्णं अपिप सस्तिन्त | तथवै सवुर्णं# तेजः अपिप अस्तिस्त, पृथिथवी अपिप
अस्तिस्त इतित नयैातियर्कानां मतम्  | अत्र सुवर्णं�म्  इत्यस्य वदनेन सव� लौहम्  अन्तर्भू6�तम्— सवुर्णं�, रजतम् , अयः, ताम्रम्  इत्यापिदर्कम्  |  

प6व�पक्षः = सुवर्णं� पार्थिथवं द्रव्यम्  | प6व�पक्षी प्रायः चावा�र्कः | प6व�पतिक्षर्णंः अनुमानद्वयम्  | 
१) सुवर्णं� पार्थिथवं पीतरूपवत्त्वात्  | हरिरद्रावत्  | 
सुवर्णं# पीतरूपम्  अस्तिस्त | परन्तु पीतरूपं रे्कवलं पृथिथव्यां र्भूवतित | 
तेजसिस र्भूास्वरशुक्लरूपं, जले अर्भूास्वरशुक्लरूपम्  | अन्यत्  सव� रूपं पृथिथव्याम्  एव | अतः सुवर्णं�स्य पीतरूपवत्त्वात्  सुवर्णं� पृथिथवी एव र्भूवेत्  | 
यथा हरिरद्रा | हरिरद्रा पीतरूपवती, अतः पार्थिथवद्रव्यम्  | तथवै पीतरूपवत्त्वात्  सुवर्णं�म्  अपिप पृथिथवी र्भूवेत्  |

२) सुवर्णं� पार्थिथवं जलथिर्भून्नत्वे सतित गुरुत्वात्  | पुस्तर्कवत्  | 
सुवर्णं� पार्थिथवं गरुुत्वात्  | सुवर्णं�म्  उपरिरष्टात्  त्यजामश्चेत्  पततित, यथोपिह तस्तिस्मन्  गुरुत्वम्  अस्तिस्त | पृथिथव्यां जले चैव गुरुत्वं वत�ते | उर्भूयत्र 
गरुुत्वम् ; अन्यत्र रु्कत्रापिप गरुुत्वं न लभ्यते | यथा तेजसिस गुरुत्वं नास्तिस्त | अ0ेः दीपस्य च प्रर्काशः उपरिर अपिप गच्छतित, अधः अपिप गच्छतित 
यतोपिह तेजसिस गुरुत्वं नास्तिस्त | परन्तु सवुर्णं�म्  अधः एव पततित अतः तस्तिस्मन्  गरुुत्वम्  | गरुुत्वं पृथिथव्यां जले एव इतित उक्तम्  | सुवर्णं� जलं न 
इतित सव#षां सम्मतम्  | आहत्य सुवर्णं� जलापेक्षया थिर्भून्नं, परन्तु तस्तिस्मन्  गरुुत्वम्  अस्तिस्त अतः पृथिथवी एव स्यात्  | 

सिसद्धान्तः = सुवर्णं# तेजः अपिप अस्तिस्त, पृथिथवी अपिप अस्तिस्त | सिसद्धान्ती नयैातियर्कः |
पृथिथव्यां रु्कत्रतिचत्  नपैिमत्तिVरं्क द्रवत्वं र्भूवतित | इत्यकु्तौ द्रवत्वस्य हेतुः अस्तिस्त चेत् , र्कापिनचन पार्थिथवद्रव्याथिर्णं द्रवस्य आर्कार ंप्राप्नुवस्तिन्त | यथा 
घृतम्  | अपि0संयोगे सतित, घृतं द्रवः र्भूवतित; घृते द्रवत्वम्  उत्पद्यते | तस्तिस्मन्  घृते पुनः इतोऽपिप तेजसंयोगः पि[यते चेत्  , तत्  द्रवत्वं नश्यतित | 

अधुना पात्रद्वयम्  अस्तिस्त | बृहतित पाते्र जलं ससं्थापिपतम्  | तस्तिस्मन्  जले पुनः लघु पातं्र स्थापिपतं, यस्तिस्मन्  घृतम्  अस्तिस्त | बृहत्पात्रस्य अधः 
अपि0ः आरब्धः | उष्र्णंसंयोगेन घनं घृतं द्रवः र्भूवतित; ततः अगे्र यावत्  अपि0संयोगं र्करोतित, घृते पिवद्यमानं द्रवत्वं न नश्यतित; अपि0घृतयोः मध्ये 
यत्  जलम्  अस्तिस्त, तत्  जलं घृतद्रवत्वनाशं प्रतितबध्नातित | अतः घृतद्रवत्वनाशं प्रतित जलं प्रतितबन्धर्कम्  इत्यचु्यते | 

असतित प्रतितबन्धरे्क, अत्यन्तानलसंयोगे पार्थिथवद्रवत्वं नश्यतित | घृतं यत्  घनम्  आसीत् , अपि0संयोगेन द्रवः जातः; तदा अत्यन्तानलसंयोगे 
पुनः घनम्  आर्कार ंप्राप्तम्  | घृतं ज्वलतित, तस्य च रृ्कष्र्णंरूपं र्भूवतित | परन्तु जलप्रतितबन्धरे्क सतित, अत्यन्तानलसंयोगे सतित अपिप 
पार्थिथवद्रवत्वं न नश्यतित | जलापिदप्रतितबन्धरं्क नास्तिस्त चेत्  अत्यन्तानलसंयोगे सतित पार्थिथवद्रवत्वं नश्यतित |

अधुना सुवर्णं�म्  | अनलसंयोगे सतित सुवर्णं� द्रवः र्भूवतित; अत्यन्तानलसंयोगे सतित अपिप द्रवत्वं तितष्ठतित एव; सुवर्णं� पुनः घनं न र्भूवतित | यद्यपिप 
अपि0सुवर्णं�योः मध्ये जलं न स्यात् , तथापिप सुवर्णं�स्य द्रवत्वं तितष्ठतित | अतः सुवर्णं�स्य अन्तः एव द्रवत्वनाशं प्रतित पिर्कञ्चन प्रतितबन्धरं्क स्यात्  | 
तच्च प्रतितबन्धरं्क पृथिथवी न र्भूपिवतुम्  अह�तित यतोपिह अनलसंयोगे पृथिथवी स्वयं ज्वलतित | जलम्  अपिप न र्भूपिवतुम्  अह�तित सुवर्णं# जलस्य 
अर्भूावात् ; तत्र सव#षाम्  अङ्गीर्कारः | वाय्वापिदषु द्रव्येषु रूपार्भूावात्  सुवर्णं# न र्भूपिवतुम्  अह�स्तिन्त | रे्कवलं तेजः अवथिशष्यते, अतः सुवर्णं# 
द्रवत्वनाशं प्रतित पिवद्यमानं प्रतितबन्धरं्क तेजः एव स्यात्  |

अत्र पिर्कमथ� सुवर्णं� तजैसम्  इतित पिवषये पिवचारः जातः | अधः दीपिपर्काग्रन्थस्य र्कश्चन र्भूागः उद्धतृः यस्तिस्मन्  एतत्  सव� प्रतितपापिदतम्  | अगे्र 
पठ्यतां; रु्कत्र पय�न्तं स्वस्य बोधः सम्प6र्णं�ः इतित दृश्यताम् |  

दीपिपर्का — सवुर्णं�तजैसत्ववादः

ननु सुवर्णं� पार्थिथवं पीतत्वात् , गुरुत्वात् , हरिरद्रावत्  इतित चेत्  ! 
न, अत्यन्तानलसंयोगे सतित घृतादौ द्रवत्वनाशदश�नेन जलमध्यस्थघृते 
द्रवत्वनाशादश�नेन, असतित प्रतितबन्धरे्क पार्थिथवद्रवत्वनाशापि0संयोगयोः 
र्काय�र्कारर्णंर्भूावावधारर्णंात् | सुवर्णं�स्य अत्यन्तानलसंयोगे सतित 
अनसु्तिच्छद्यमानद्रवत्वातिधर्करर्णंत्वेन पार्थिथवत्वानुपपVेः | तस्मात्  
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पीतद्रव्यद्रवत्वनाशप्रतितबन्धर्कतया द्रवद्रव्यान्तरसिसद्धौ 
नपैिमत्तिVर्कद्रवत्वातिधर्करर्णंतया जलत्वानुपपVेः रूपवVया वाय्वापिदषु 
अनन्तर्भूा�वात्  तजैसत्वसिसतिद्धः | तस्योष्र्णंस्पश�र्भूास्वररूपयोः 
उपष्टम्र्भूर्कपार्थिथवरूपस्पशा�भ्यां प्रतितबन्धात्  अनुपलस्तिब्धः | 
तस्मात्  सवुर्णं� तजैसपिमतित सिसद्धम् |

अधः पुनः अयमेव र्भूागः दVः; उपरिर सारल्याथ� प6र्णं�पिवरामाः स्थापिपताः पिर्कञ्च अस्तिस्मन्  अंशे वास्तपिवर्कम्  एरं्क वाक्यम्  अतीव दीघ�; तस्य 
प्रदश�नाथ� थिर्भून्नरीत्या अधः त्तिलत्तिmतम्  | 

ननु सुवर्णं� पार्थिथवं पीतत्वाद्गरुुत्वात्  हरिरद्रावतिततित चेत् न; 
अत्यन्तानलसंयोगे सतित घृतादौ द्रवत्वनाशदश�नेन, 
जलमध्यस्थघृतादौ तन्नाशादश�नेन च असतित प्रतितबन्धरे्क 
पार्थिथवद्रवत्वनाशापि0संयोगयोः र्काय�र्कारर्णंर्भूावावधारर्णंात् 
सुवर्णं�स्य अत्यन्तानलसंयोगे सतित अनुस्तिच्छद्यमानद्रवत्वातिधर्करर्णंत्वेन 
पार्थिथवत्वानुपपVेः पीतद्रव्यद्रवत्वनाशप्रतितबन्धर्कतया 
द्रवद्रव्यान्तरसिसद्धौ नपैिमत्तिVर्कद्रवत्वातिधर्करर्णंतया जलत्वानुपपVेः 
रूपवVया वाय्वापिदषु अनन्तर्भूा�वाVैजसत्वसिसतिद्धः। 
तस्योष्र्णंस्पश�र्भूास्वररूपयोः उपष्टम्र्भूर्कपार्थिथवरूपस्पशा�भ्यां 
प्रतितबन्धादनुपलस्तिब्धः। तस्मात्सुवर्णं� तजैसपिमतित सिसद्धम्।

Swarup – December 2015
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