
भूतले समवायसम्बन्धेन घटो नास्ति�त

प्रतितपक्षी— "भूतले समवायसम्बन्धेन घटो नास्ति�त" इतित कथनप्रसङे्ग प्रश्नः | भूतले घटः अस्ति�त संयोगसम्बन्धेन न तु समवायसम्बन्धेन | 
तर्हि) अ�य वाक्य�य अथ+ः कः, मूल्यं च किकम्  ? समवायसम्बन्धेन, भूतले घटः न कदाकिप भवतित | 

सिसद्धान्ती—
अवयवावयकिवनोः समवायसम्बन्धः भवतित | घटः अवयवी; त�य अवयवः अस्ति�त कपालः | तयोः कः सम्बन्धः ? समवायः | इत्थञ्च घटः 
समवायसम्बन्धेन कुत्र अस्ति�त ? कपाले | भूतले तु नास्ति�त | तर्हि) समवायसम्बन्धावस्ति9:न-घटत्वावस्ति9:न-प्रतितयोकिगताक-घटाभावः भूतले 
भवतित | कुत्र नास्ति�त ? कपाले | 

प्रतितपक्षी— अधुना कस्मिं�म`ति>त्  भूतले एकः घटः अस्ति�त | मम पुरतः अस्ति�त घटः, स च घटः संयोगसम्बन्धेन भूतले | शारीरिरकरूपेण भूतले
घटं पश्याकिम | घटः भूतले सत्यकिप समवायेन तु नास्ति�त अकिप तु संयोगसम्बन्धेन | अतः घटः भूतले नास्ति�त समवायसम्बन्धेन इतित तु वाक्यं 
सत्यं किकन्तु किनरथ+कम्  अस्ति�त यतोकि) घटः भूतले अ�त्येव | तर्हि) अ�य कथनेन लाभः कः ? व�तुतः अभावः नास्ति�त | घटः संयोगसम्बन्धेन
भूतले अस्ति�त एव | पश्याकिम घटम्  | तर्हि) वाक्यं "भूतले समवायसम्बन्धेन घटः नास्ति�त" इतित तु सत्यं, किकन्तु घटः तु भूतले अस्ति�त एव | 
केवलं समवायसम्बन्धेन वकंु्त न शक्यते यतोकि) संयोगसम्बन्धेन अस्ति�त न तु समवायसम्बन्धेन | अकिप सवGपरिर अस्ति�त इद ंतथ्यं यत्  अभावः
नास्ति�त— घटः शारीरिरकरूपेण अस्ति�त भूतले |

सिसद्धान्ती— इदानीं यदकंु्त भवता, घटः अस्ति�त, घटाभावः नास्ति�त | किकन्तु अस्ति�मन्  प्रसङे्ग किकसिञ्चत्  तिचन्तनीयं भवतित | यतोकि) 
समवायसम्बन्धेन घटः भूतले नास्ति�त इतित वाक्यं तु सत्यमेव | सत्यम्  इत्यकु्तौ कथम्  उत्पादनीयम्  ? तत्  वाक्यम्  सत्यम्  इतित चेत् , 
किव�तरणे कथं वक्तव्यम्  अ�माभिभः येन वाता+ �पष्टं �यात्  ? 

भूतले संयोगसम्बन्धावस्ति9:न्नप्रतितयोकिगताकघटाभावः नास्ति�त; समवायसम्बन्धावस्ति9:नप्रतितयोकिगताकघटाभावः अस्ति�त | अतः तत्  वाक्यं 
सत्यं; ज्ञान�य सत्यत्व-प्रतितपादनाथ+म्  एवं किववरणाम्  उतिचतम्  एव |  

यथा चैत्रः धनवान्  | धनं किवत्तकोषे अस्ति�त | चैत्र�य )�ते न, अतः संयोगसम्बन्धेन धनं नास्ति�त | 
संयोगसम्बन्धावस्ति9:न्नप्रतितयोकिगताकधनाभावः सत्वेऽकिप, �व�वाकिमत्वसम्बन्धावस्ति9:न्नप्रतितयोकिगताकधनाभावः नास्ति�त | चैत्रः त�य धन�य 
�वामी अस्ति�त अतः एतत्  वाक्यं सत्यम्  अस्ति�त | एवं रीत्या ज्ञानप्रमाणकिनरूपणाथU किववरणं दातव्यं भवतित | 

प्रकृतौ यद्यकिप घटः भूतले अस्ति�त संयोगसम्बन्धेन, समवायसम्बन्धावस्ति9:नप्रतितयोकिगताकघटाभावः अस्ति�त | प्रतितयोकिगभेदेन अभावः भिभन्नः 
भवतित | प्रतितयोकिगताव9:ेदकसम्बन्धभेदेन, प्रतितयोकिगताव9:ेदकधम+भेदेन अभावः भिभन्नः भवतित | 

यथा भूतले संयोगसम्बन्धेन द्रव्यं नास्ति�त | अत्र प्रतितयोकिगताव9:ेदकधम+ः द्रव्यत्वम्  | अन्यत्र भूतले पटो नास्ति�त | प्रतितयोकिगताव9:ेदकधम+ः 
पटत्वम्  | यत्र पटो नास्ति�त इतित कथयामः, ततै्रव घटः अस्ति�त चेत् , संयोगसम्बन्धेन द्रव्यं नास्ति�त इतित वकंु्त न शक्नुमः, यतोकि) पटः नास्ति�त 
किकन्तु घट�तु अस्ति�त | अतः द्रव्यत्वावस्ति9:न्नप्रतितयोकिगतकः अभावः नास्ति�त; केवलं पटत्वावस्ति9:न्नप्रतितयोकिगतक-अभावः अस्ति�त | एवं च 
प्रतितयोकिगताव9:ेदकभेदेन अभावः भिभन्नः | प्रतितयोकिगताव9:ेदकसम्बन्धभिभन्नत्वेनाकिप अभावः भिभन्नः भवतित | तथवै धनसम्बन्धे 
संयोगसम्बन्धावस्ति9:न्नप्रतितयोकिगताकधनाभावः सत्वेऽकिप, �व�वाकिमत्वसम्बन्धावस्ति9:न्नप्रतितयोकिगताकधनाभावः नास्ति�त | इत्थञ्च अभावाः 
नानाः भवस्तिन्त | 

एवं रीत्या भूतले समवायेन घटो नास्ति�त, कपाले संयोगेन घटो नास्ति�त, कपाले किवषतियतासम्बन्धेन घटो नास्ति�त इतित तितसृषु स्ति�थतितषु तितस्रः 
पृथक्  प्रतितयोकिगताः, त्रय> पृथक्  अभावाः | 

[सन्दभ+ः— किवद्याधरी, सप्तचत्वारिंरशत्तमे पषृ्ठे |]
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