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पु�तकको बारेमा के�ह श�द: 

आय��दे�यर�नमाला आय� समाजका सं�थापक �वामी दयानंद सर�वती �वारा संवत १९२५ (१८७३ 

ईसवीं)मा र�चत (१९३४मा �का�शत) एक लघु पुि�तकाहो। 

यस पु�तकमा �मवार १०० श�दह�को प�रभाषा �दइएको छ । ई�वर, धम�, अधम� दे�ख �ारंभ 

गरेर वेद, उपवेद, वेदांग, उपांग आ�दको प�रभाषा यहाँ उपल�ध छ। 

धेरैजसो प�रभाषाह� यी श�दह�को लोक �यवहारमा �यु�त अथ�ह� भ�दा �भ�न छन,् अथा�त ्

शाि�दक अथ� र भावाथ�को आधारमा प�रभाषा र वण�न ग�रएको छ। 

यो पु�तक आय� समाजको �थापना भ�दा २ वष� पूव� नै लेखीएको �थयो। �वामी दयानंदको 

मा�यता �थयो �क कैय� श�दह� र �वचारह�को सनातन वै�दक धम�मा �ढ अथ� �दइएको छ जो 

�क अनु�चत छ। यसै ल�य बाट यो पु�तकमा यी प�रभाह� �दएको हो। 

छा�पएको पु�तक केवल ८ प�ृठको छ। भाषाको शैल� सं�कृत�न�ठ �ह�द� छ। उस समय �ह�द�मा 

का�फ कम पु�तकह� �का�शत हु�थ,े �वामी दयानंद �हदं�को �योग �काशनमा गन�ह� म�य 

अ��ण हुनु��यो र यो प�ुतक प�न �यसैको एक उदाहरण हो। 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

अनवुादको बारेमा: मैले सवा��धक मन पराउने प�ुतकह� म�ये ‘स�याथ� �काश’ पछ� यो (आय��दे�यर�नमाला) 

पु�तक प�न एक हो । यसको बारेमा नेपाल� जनमानसलाई प�न के�ह जानकार� उपल�ध गराउने उ�दे�यले 

यसको नेपाल�मा अनवुाद गन� जमक� गर� । के�ह श�दह�को �ह�द� बाट नेपाल�मा अनुवाद गदा� अ�ल असु�वधा 

परेको हुनाले ज�ताको त�तै रा�खएको छ र भाषा �य�त ि�ल�ट नहोस ्भ�ने कुराको प�न �यान राखेको छु तर 

प�न कुन ैभाषागत या श�दाथ�मा के�ह �टु� अव�य होलान,् �व�जन बाट स�लाह र सुझावको अपे�ा स�हत.. 

ओ३म.्.! 

-�ेम आय�    

============================================== 

*मह�ष� दयान�द सर�वतीले जनु जनु पदाथ�लाई जे जे मानुहु�छ: 
 

१. ई�वर: – जसको गुण, कम� �वभाव र �व�प स�य छ, जो केवल चेतनमा� व�तु हो, जो 

अ��वतीय, सव�शि�तमान,् �नराकार, सव�� �यापक, अना�द र अना�ता�द स�यगुणवाला छ, 

जसको �वभाव अ�वनाशी, �ानी, आन�द, शु�ध, �यायकार�, दयालु र अज�मा�द छ, जसको 

कम� जगतक्ो उ�प��, पालन र �वनाश गनु� तथा सव� जीवह�को पाप पु�यको फल ठ�क ठ�क 

�दनु हो, उसैलाई ‘ई�वर’ भ�न�छ। 
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२.  धम�: – जसको �व�प ई�वरको आ�ा यथावत ्पालन र प�पातर�हत �याय तथा सव��हत 

गनु� हो, जो �क ��य�ा�द �माणह�ले सुपर���त र वेदो�त हुनुल ेसब मनु�यह�को ला�ग यह� 

एक मा�न यो�य छ �यसैलाई ‘धम�’ भ�न�छ। 

३. अधम�: – जसको �व�प ई�वरको आ�ा छोडेर र प�पातस�हत अ�यायी भएर �वना पर��ा 

ग�र आ�नो �हत गनु� हो, जो अ�व�या हठ अ�भमान �ूरता�द दोषयु�त हुनुको कारणल े

वेद�व�या दे�ख �व��ध छ, र सब मनु�यह�ले छो�न यो�य छ, �य�ह नै ‘अधम�’ हो। 

४.  पु�य: – जसको �व�प �व�या�द शुभ गुणह�को दान र स�यभाषणा�द स�याचार गनु� हो, 

�यसलाई ‘पु�य’ भ�न�छ। 

५. पाप: – जो पु�य भ�दा उलट्ो र �म�याभाषणा�द गनु� हो, �यसलाई ‘पाप’ भ�न�छ। 

६. स�यभाषण: –आ�नो मनमा ज ेछ र अस�भवा�द दोष र�हत भएर सदा �य�तै बो�नु नै 

‘स�यभाषण’ हो। 

७. �म�याभाषण: – जो स�यभाषण को �वप�रत अथा�त ्स�य बो�नुको �व��ध छ, �यो 

‘�म�याभाषण’ हो। 

८. �व�वास: – जसको मूल अथ� र फल �न�चय नै स�य होस,् �य�ह ‘�व�वास’ हो। 

९. अ�व�वास: – जो �व�वासको उ�टो छ, जसको त�व अथ� नहोस,् �यो ‘अ�व�वास’ हो। 

१०. परलोक: – जसमा स�य�व�या बाट परमे�वरको �ाि�त होस,् र उ�त �ाि�त बाट यस ज�म 

वा पुनज��म र मो�मा परमसुख �ा�त होस,् �यसलाई ‘परलोक’भ�न�छ। 

११. अपरलोक: – जो परलोकको उ�टो छ, जसमा दःुख �वशषे भो�नु पन� हु�छ, �यो  ‘अपरलोक’ 

भ�न�छ। 

१२. ज�म: – जसमा शर�रका साथ संयु�त भएर जीव कम� गन�मा समथ� हु�छ, �यसलाई ‘ज�म’ 

भ�न�छ।  

१३. मरण: – जुन शर�र �ा�त गरेर जीवले ��या गछ� , �यस शर�र र जीवको कुनै कालमा जुन 

�वयोग हु�छ, �यो ‘मरण’ हो। 

१४. �वग�: – जुन �वशेष सुख र सुखको साम�ी जीवलाई �ा�त हु�छ, �य�ह ‘�वग�’ हो। 

१५. नरक: – जुन �वशेष दःुख र दःुखको साम�ी जीवलाई �ा�त हु�छ, �य�ह ‘नरक’ हो। 

१६. �व�या: – जसमा ई�वर दे�ख प�ृथवीप�य��त पदाथ�ह�को स�य �ान �लएर �यसबाट 

यथायो�य उपकार �लइ�छ, �यसको नाम ‘�व�या’ हो। 

१७. अ�व�या: – जुन �व�या दे�ख �वपर�त छ, �म अ�धकार र अ�ान�प छ, �यो ‘अ�व�या’ हो। 

१८. स�पु�ष: – जो स�य��य धमा��मा �व�वान ्सबको �हतकार� र महाशय हु�छन,् �त ‘स�पु�ष’ 

हुन।् 

१९. स�स�गकुस�ग: – जगेरेर झूट बाट छुटेर स�यको �ाि�त हु�छ, �यसलाई ‘स�स�ग’ र जेगरेर 

जीव पापमा नै फ�सरह�छ, �यसलाई ‘कुस�ग’ भ�न�छ। 
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२०. तीथ�: – ज�त प�न �व�या�यास, सु�वचार, ई�वरोपासना, धमा�नु�ठान, स�संग, ��मचय�, 

िजत���यता�द उ�म कम� छन,् �त सब ‘तीथ�’ हुन।् �कन�क यी बाट नै जीव दःुखसागर तन� 

स�म हु�छ। 

२१. �तु�त: – जो ई�वर वा अ�य कुनै पदाथ�को गुण �ान, कथन, �वण र स�यभाषण ग�र�छ, �यो 

नै ‘�तु�त’ हो। 

२२. �तु�तको फल: – जो गुण �ान आ�द गना�ले गुणवान पदाथ�ह�मा �ी�त हु�छ, �यो नै 

‘�तु�तको फल’ हो। 

२३. �न�दा: – जो �म�या�ान �म�याभाषण झूटमा आ�हा�द ��या छ, जसमा गुण छोडरे �यसको 

�थानमा अपगुण लगाइ�छ, �यो ‘�न�दा’ हो।  

२४. �ाथ�ना: – आ�नो पूण� पु�षाथ�को उपरा�त उ�म कम�को �स��धको ला�ग परमे�वर वा अ�य 

कुनै साम�य�वान मनु�यको सहायता �लनु नै ‘�ाथ�ना’ हो।  

२५. �ाथ�नाको फल: – अ�भमानको नाश, आ�मामा आ��ता, गुण �हणमा पु�षाथ�, र अ�य�त �ी�त 

हुनु यह� नै ‘�ाथ�नाको फल’हो। 

२६. उपासना: – ई�वरको आन�द�व�पमा आ�मालाई म�न गनु� न ै‘उपासना’ हो। 

२७. �नगु�णोपासना: – श�द, �पश�, �प, रस, ग�ध, संयोग, �वयोग, ह�का, भार�, अ�व�या, ज�म, 

मरण र दःुख आ�द गुणह� बाट र�हत परमा�मालाई जानेर उसको उपासना गनु� 

‘�नगु�णोपासना’ हो। 

२८. सगुणोपासना: – जसमा सव��, सव�शि�तमान,् शु�ध, �न�य, आन�द, सव��यापक, एक, 

सनातन, सव�क�ा�, सवा�धार, सव��वामी, सव��नय�ता, सवा��तया�मी, मंगलमय, सवा�न�द�द, 

सव��पता, सब जगतक्ो रचना गन�, �यायकार�, दयालु आ�द स�य गुण यु�त जानेर ई�वरको 

उपासना गनु� ‘सगुणोपासना’ हो। 

२९. मुि�त: – स�पूण� द�ुकम� र ज�म मरणा�द दःुखसागर बाट छूटेर सुख�प परमे�वरलाई �ा�त 

गनु� र सुख तथा आन�दमा रहन ुनै ‘मुि�त’ हो।  

३०. मुि�तका साधन: – जो पूव��त ई�वरको �तु�त �ाथ�ना र उपासना गनु�, धमा�चरण र पु�य गनु�, 

स�संग �व�वास, तीथ�सेवन स�पु�षह�को संगत ्र परोपकारा�द सब शुभकम�ह� गनु� तथा सब 

द�ुकम�ह� बाट अलग रहनु नै ‘मुि�तका साधन’ हुन।् 

३१. क�ा�: - जसले �वत��ता संग काम गछ� अथा�त ्जसको अधीनमा सबै साधनह� हु�छन ्�यो 

‘क�ा�’ हो। 

३२. कारण: - जसलाई �हण गरेर कता�ले कुनै काय� वा व�तु बनाउँछ, अथा�त ्जसको �वना 

कुनै व�तु ब�न स�दैन, �यो ‘कारण’ हो,कारण तीन �कारका हु�छन:् 

३३. उपादान कारण: - जसलाई �हण गरेर नै उ�प�न हु�छ वा जसबाट के�ह बनाइ�छ, ज�त ै

माटो बाट घैटो ब�छ, �यसलाई ‘उपादानकारण’ भ�न�छ । 
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३४. �न�म�कारण: - जो कता� हो, अथा�त ्जसले कुनै व�तु बनाउँछ ज�त ैकुमालल ेघैटो 

बनाउँछ, य�ता �कारका पदाथ�लाई ‘�न�म�कारण’ भ�न�छ । 

३५. साधारण कारण: – कुनै व�तु बनाउँदा �योगमा आउन स�ने सामा�य पदाथ�ह� ज�तै घैटो 

बनाउँदा कुमालेको ल�ठ�, च� र �दशा आकाश तथा �काश, �यनलाई ‘साधारण कारण’ 

भ�न�छ ।  

३६. का�य�: – जो कुनै पदाथ�को संयोग�वशेष बाट �थलू भएर काममा आउँछ, अथा�त ्जो गन� 

यो�य छ, �यो �यस कारणको ‘का�य�’ भ�न�छ। 

३७. सिृ�ट: – जो क�ा�को रचनाबाट कारण ��य कुनै संयोग�वशेष बाट अनेक �कार काय��प भएर 

वत�मानमा �यवहार गन� यो�य हु�छ, �यो ‘सिृ�ट’ हो। 

३८. जा�त: – जो ज�म दे�ख मरण पय��त बनीरहोस,् जो अनेक �यि�तह�मा एक�पले �ा�त होस,् 

जो ई�वरकृत अथा�त ्मनु�य, गाई, अ�व र व�ृा�द समूह छन,् �त ‘जा�त’ श�दाथ� बाट 

�लइ�छन।् 

३९. मनु�य: – अथा�त ्जसले �वचार नगर� कुनै काम गद�न, उसको नाम ‘मनु�य’हो।  

४०. आय�: – जो �े�ठ�वभाव, धमा��मा, परोपकार�, स�य�व�या�द गुणयु�त र आ�या�व�� देशमा सदा 

दे�ख बसेको, �तनलाई ‘आ�य�’ भ�न�छ।  

४१. आ�या�वत� देश: – �हमालय, �व��याचल, �स�ध ुनद� र ��मपु� नद� यी चार सीमाको बीचमा 

र जहा ँस�म �यनको �व�तार छ, �तनको म�यमा जो-जो देश छन,् �तनको नाम 

‘आ�या�वत�’ हो।  

४२. द�यु: – अनाय� अथा�त ्जो अ�ानी-मूख�, आ�य�ह�को �वभाव र �नवास दे�ख पथृक् डाका, चोर 

�ह�ंक जो द�ुट मनु�य छन,् �त ‘द�यु’ हुन ्।  

४३. वण�: – जो गुण र कम�को योग बाट �हण ग�र�छ, �यो ‘वण�’ हो। 

४४. वण� भेद: – ४ वण� जो �ा�मण, ���य, वै�य र शू�ा�द छन ्�त ‘वण�’ भ�न�छन।् 

४५. आ�म: – जसमा अ�य�त प�र�म गरेर उ�म गुणह�को �हण र �े�ठ काम ग�र�छन,् 

�तनलाई ‘आ�म’ भ�न�छ। 

४६. आ�म भेद: – जो ४ छन-् स��व�या�द शुभ गुणह�को �हण तथा िजतेि��यता बाट आ�मा र 

शर�रको बल बढाउनको ला�ग- “��मचार�”, जो स�तानो�प�� र �व�या�द सब �यवहारह� 

�स�ध गन�को ला�ग- “गहृा�म”, जो �वचारको ला�ग- “वान��थ”, र जो सव�पकार गन�को 

ला�ग- “सं�यासा�म” हु�छ �यनलाई नै ‘आ�म’ भ�न�छ।  

४७.  य�: – जो अि�नहो� दे�ख अ�वमेध प�य��त, वा जो �श�प �यवहार र पदाथ� �व�ान जो �क 

जगतक्ो उपकारको ला�ग ग�र�छ, �यो ‘य�’ हो।  

४८. कम�: – जो मन, इि��य र शर�रमा जीवले चे�टा �वशेष गद�छ, �यो ‘कम�’ हो जो शुभ, अशुभ 

र �म�भेदले तीन �कारका छन।् 
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४९. ��यमाण कम�: – जो वत�मानमा ग�र�छ, �यो ‘��यमाण कम�’ हो। 

५०. सि�चत कम�:– जो ��यमाणको सं�कार �ानमा ज�मा हु�छ, �यो ‘सि�चत कम�/ सं�कार’ 

हो। 

५१. �ार�ध कम�: – जो पूव� ग�रएको  कम�ह�को सुख दःुख �प फलको भोग ग�र�छ, �यो ‘�ार�ध 

कम�’ हो। 

५२. अना�द पदाथ�: – जो ई�वर, जीव र �कृ�त (सब जगतक्ो कारण) छन ्यी तीन ‘�व�पले 

अना�द’ हुन।् 

५३. �वाह दे�ख अना�द पदाथ�: – जो काय�जगत,् जीवको कम� र जो �यनको संयोग-�वयोग छ, यी  

तीन ‘पर�परा दे�ख अना�द’ हुन।् 

५४. अना�द �व�प: – जो क�ह�यै उ�प�न न भएको, जसको कारण को�ह प�न छैन, अथा�त ्जो 

सदा दे�ख �वयं�स�ध छ, �यो ‘अना�द’ हो। 

५५. पु�षाथ�: – अथा�त ्सव�था आल�य छोडरे उ�म �यवहारह�को �स��धको ला�ग मन, शर�र, 

वाणी र धनले अ�य�त उ�योग गनु�लाई ‘पु�षाथ�’ भ�न�छ। 

५६. पु�षाथ�को भेद: - जो अ�ा�त व�तुको इ�छा गनु�; �ा�तलाई रा�ोसंग र�ण गनु�; 

र��तलाई बढाउनु र बढेको पदाथ�लाई स�य�व�याको उ�न�तमा तथा सबको �हत गन�मा 

खच� गनु�; यी चार �कारका कम�ह�लाई ‘पु�षाथ�’ भ�न�छ।। 

५७. परोपकार: – अथा�त ्आ�नो सब साम�य� बाट अ�य �ा�णह�को सुखको ला�ग तन, मन, 

धनले �य�न गनु�लाई ‘परोपकार’ भ�न�छ । 

५८. �श�टाचार: – जसमा शुभ गुणह�को �हण र अशुभ गुणह�लाई �याग ग�र�छ, �यो 

‘�श�टाचार’ हो। 

५९. सदाचार: – जो सिृ�ट दे�ख हाल स�म स�पु�षह�को वेदो�त आचार च�दै आएको छ, 

जसमा स�यको नै �हण र अस�यको प�र�याग ग�रएको छ, �यो ‘सदाचार’ हो। 

६०. �व�यापु�तक: – जो ई�वरो�त, सनातन, स�य �व�यामय चार वेद छन,् �यनै ‘�व�यापु�तक’ 

हुन।् 

६१. आचाय�: – जसले �े�ठ आचार �हण गराएर सबै �व�याह� पढाउँछ, �यसलाई ‘आचा�य�’ 

भ�न�छ। 

६२. गु�: – जसले वीय�दान दे�ख भोजना�द गराएर पालन गछ� , �यस �पतालाई ‘गु�’ भ�न�छ र 

जसले आ�नो स�योपदेश बाट �दयको अ�ानी�प अ�धकार हटाएर �ान �द�छ, �यसलाई 

प�न ‘गु�’ अथा�त ्आचा�य� भ�न�छ। 

६३. अ�त�थ: – जसको आउन ेर जान ेकुनै प�न �नि�चत �त�थ हँुदैन, तथा जो �व�वान ्बनेर सव�� 

�मण गद� ��नो�रको उपदेश बाट सब जीवह�को उपकार गछ� , �यसलाई ‘अ�त�थ’ 

भ�दछन।् 
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६४. प�चायतनपूजा: – जी�वत माता, �पता, आचा�य�, अ�त�थ र परमे�वरको यथायो�य स�कार गरेर 

�स�न गनु� नै ‘प�चायतन पूजा’ हो ।  

६५. पूजा: – चेतन र �ाना�द गुणवानह�को यथायो�य स�कार गनु� ‘पूजा’ हो ।  

६६. अपूजा: – अचेतन र �ाना�द र�हत जड पदाथ�ह�को र जो स�कारका यो�य छैनन,् �तनको 

स�कार गनु� ‘अपूजा’ हो। 

६७. जड: – जो व�त ु�ाना�द गणुर�हत छन,् �त ‘जड़’ हुन ्। 

६८. चेतन: – जो पदाथ� �ाना�द गुणयु�त छन,् �त ‘चेतन’ हुन।् 

६९. भावना: – जो व�तु ज�तो छ, �यसमा �वचार �वारा �य�तै �न�चय गनु�, जसको �वषय 

�मर�हत होस,् अथा�त ् ज�तालाई त�तै मा�नु र स�झनु ‘भावना’ हो।  

७०. अभावना:- जो भावनाको उ�टो होस ्अथा�त ्जो �म�या�ान �वारा जो व�तु ज�तो छ 

�यसमा अक�  �न�चय गनु� ज�त ैजडमा चेतन र चेतनमा जडको �न�चय गनु� �यो 

‘अभावना’ हो।। 

७१. पि�डत: – जसले सत ्असतल्ाई �ववेक �वारा जा�दछ, ध�मा��मा, स�यवाद�, स�य��य, 

�व�वान ्र सबको �हतकार� छ, �यो ‘पि�डत’ हो।  

७२. मूख�: – जो अ�ान, हठ, दरुा�हा�द दोष स�हत छ, �यो ‘मूख�’ हो । 

७३. �ये�ठक�न�ठ�यवहार: – ठूला र साना संग यथायो�य पर�पर मा�य �यवहार गनु�  

‘�ये�ठक�न�ठ�यवहार’ हो । 

७४. सव��हत: – तन, मन र धनले सबको सुख बढाउनुमा उ�योग गनु� ‘सव��हत’ हो। 

७५. चोर��याग: – �वामीको आ�ा �वना अ�याय पुव�क कुनै पदाथ� �हण गनु� ‘चोर�’ र �यसलाई 

छो�नु ‘चोर��याग’ हो। 

७६. �य�भचार�याग: – कुनै पर��ीका साथ गमन गनु�, र आ�नी ��ी संग प�न ऋतुकाल �वना 

वीय�दान गनु� तथा वीय�को अ�य�त नाश गनु� र युवाव�था हुनु पुव� नै �ववाह गनु� यी 

‘�य�भचार’ हुन।् यसलाई छो�नु ‘�य�भचार�याग’ हो। 

७७. जीवको �व�प:– जो चेतन, अ�प�, इ�छा, �वेष, �य�न, सुख, दःुख र �ान गुण भएको तथा 

�न�य छ, �यो ‘जीव’ हो। 

७८. �वभाव: – जुन व�तकुो ज�तो �वाभा�वक गुण छ, ज�तो अि�नमा �प र दाह, अथा�त ्जब 

स�म �यो व�तु रह�छ तब स�म उसको �यो गुण प�न छु�दैन �यसैले यसलाई ‘�वभाव’ 

भ�दछन।् 

७९. �लय: – जो काय� जगत ्छ, �यसको कारण�प हुनु, अथा�त ्जगतल्ाई बनाउनवेाला ई�वरले 

जुन-जुन कारणह�ले सिृ�ट बनाउँछ, �त अनेक काय�ह� रचेर यथावत ्पालन गरेर पुनः 

कारण�प गरेर रा�दछ, �यसैको नाम ‘�लय’हो । 
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८०. मायावी: – जो मनु�य छल कपट �वाथ�मा �स�नता द�भ अह�कार शठता�द दोषयु�त होस,् 

�यो ‘मायावी’हो। 

८१. आ�त: – जो छला�द दोषर�हत, धमा��मा, �व�वान ्स�योपदे�टा, सबमा कृपा�ि�टल ेव��मान 

भएर अ�व�या�धकारको नाश गरेर अ�ानीह�को आ�मामा �व�या�प सूय�को �काश सदा 

गरोस,् �यो ‘आ�त’ हो। 

८२. पर��ा: – जो ��य�ा�द आठ �माण, वेद�व�या, आ�माको शु��ध, र सिृ�ट�म अनुकूल 

�वचारले स�यास�यको ठ�क ठाकले �न�चय ग�र�छ, �यो ‘पर��ा’ हो। 

८३. आठ �माण: – ��य�, अनुमान, उपमान, श�द, ऐ�त�य, अथा�प��, स�भव र अभाव यी ‘आठ 

�माण’ हुन।् �यनै �वारा मनु�यले सब स�यास�यको यथावत ्�न�चय गन� स�छ। 

८४. ल�ण: – कुनै व�तु �च�ने वा थाहा पाउने �वशेष �च�ह वा गुण, जो उसको �वाभा�वक 

गुण छ, ज�तो अि�नको �वाभा�वक गुण ‘�प’ हो, यसैलाई ‘ल�ण’ भ�न�छ। 

८५. �मेय: – �माणका �नि�त उपयु�त ठह�रएको �बषय, कुनै यथाथ� �ानलाई �मा�णत गन� 

आधार ज�त ैआँखाको �मेय �प अथ� हो, जो इि��यह� �वारा �तीत हु�छ, �यसलाई 

‘�मेय’ भ�न�छ। 

८६. ��य�: – जो ��स�ध श�दा�द पदाथ�ह�का साथ �ो�ा�द इि��य र मनको �नकट स�ब�ध बाट 

�ान हु�छ, �यसलाई ‘��य�’ भ�न�छ। 

८७. अनुमान: – कुनै पूव� ��ट पदाथ�को एक अ�गलाई ��य� देख ेप�चात ्उसको अ��ट 

अ�गह�को जसबाट यथावत ्�ान हु�छ, �यो ‘अनमुान’ हो। 

८८. उपमान: – उपमा बाट �ान हुनु ज�त ैकसैले कसैसंग भ�यो �क गाई ज�तै �नल गाई 

हु�छ, य�तै जो उपमा बाट स�श �ान हु�छ, �यो ‘उपमान’ हो। 

८९. श�द: – जो पूण� आ�त परमे�वर र आ�त मनु�यको उपदेश छ, �य�ह नै ‘श�द’ �माण हो। 

९०. ऐ�त�य: – जो श�द�माणको अनुकूल होस,् जो �क अस�भव र अस�य लेख न होस ्�यसैलाई 

‘ऐ�त�य’ (इ�तहास) भ�न�छ। 

९१. अथा�प��: – एउटा कुरो भनेपछ� अक� नभनेरै बु�झ�छ भने �यसलाई ‘अथा�प��’ भ�न�छ। 

९२. स�भव: – जुन कुरो �माण, युि�त र सिृ�ट�म यु�त होस,् �यो ‘स�भव’ हो। 

९३. अभाव: – ज�तै कसैले कसैलाई भ�यो �क पानी �लएर आउ। उसले �याहाँ हेय� पानी 

देखेन, तर जहा ंपानी छ �याहाँ बाट �याउनु पय�। यस अभाव �न�म� बाट �ान हु�छ भने 

यसलाई ‘अभाव’ भ�न�छ। 

९४. शा��: – जो स�य �व�या ��तपादन बाट यु�त होस ्र ज ेगरेर मनु�यह�लाई स�य स�य 

�श�ा होस,् �यसलाई ‘शा��’ भ�न�छ। 

९५. वेद: – जो ई�वरो�त, स�य �व�याह�ले यु�त ऋ�ष सं�हता�द चार पु�तक छन,् जसबाट 

मनु�यह�लाई स�यास�यको �ान हु�छ, �तनलाई ‘वेद’ भ�न�छ। 
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९६. पुराण: – जो �ाचीन ऐतरेय शतपथ �ा�मणा�द ऋ�ष मु�न कृत स�याथ� पु�तक छन,् �तनैलाई 

‘पुराण, इ�तहास, क�प, गाथा र नाराशंसी’ भ�न�छ। 

९७. उपवेद: – जो आयुव�द वै�यकशा��, जो धनुव�द श��शा���व�या राजध�म�, जो गा�धव�वेद 

गानशा��, र अथ�वेद जो �श�पशा�� छन,् यी चारलाई ‘उपवेद’ भ�न�छ। 

९८. वेदांग: – जो �श�ा, क�प, �याकरण, �न��त, छ�द र �यो�तष ्आष� सनातन शा�� छन,् 

�यनलाई नै ‘वेदांग’ भ�दछन।् 

९९. उपांग: – जो ऋ�ष मु�नकृत मीमांसा, वैश�ेषक, �याय, योग, सां�य र वेदा�त छः शा�� छन,् 

�यनलाई ‘उपांग’ भ�न�छ। 

१००. नम�ते: – म तपाईलाई मान गद�छु। 

 

वेदरामा�कच��ेऽ�दे �व�माक� �य भूपतेः। 

नभ�ये सतस�तमयां सौ�ये पू�त�मगा�दयम॥ 

 

�ीयुत ्महाराज �व�मा�द�यको संवत-१९३४ मा �ावण 

मह�नाको शु�लप�, स�तमी �त�थ बुधवारका �दन �वामी दयान�द 

सर�वती �यू ले आ�य�भाषामा सबै मनु�यह�को �हताथ� यो 

आ�य��दे�यर�नमाला पु�तक �का�शत गनु� भयो॥ 

========================================================================= 

......समा�त..... 

=========================================================================

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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