र्

वैेषिकद्ीनम् ।

[आचम्

तच्नाभ्युदयस्य साकषानिःगरयसस्च च तचचजञानोतादनेन परम्परयेति
विवेकः ।

अग्बुदयप्तत्वलाने तदुदरार निश्रेयसस्य सिद्धितः स धर्म इलयुद-

यतावप्यः ॥ ९ ॥
~
जन्मिवेटक्षणे ध्म कर प्रमाणं १ तत्राह)

प्तद्वचनाद्ान्नायस्थ प्रामाण्यम् ॥ ३॥
तदववनात्=मावप्रथानो निर्दैशः । तखन=उक्तलक्षणधर्मस्वचनं=
नि्वचनै=यायातय्येत परतिपाद्नमलति यत्र तख भावस्तं, तसात्=तदचनल्रादाम्नायस्य=ज्यजुःसामाथर्वनाप्नो भगवतो वेदस्य प्रामाण्यं धमे
प्रमाणत्वमिदयैः ।
तदेतदुक्तं तच्रान्तरेऽपि. भी. अ. १ पा. १२. २
धव्वोदृनारक्चणोऽर्थो धमः इति
भगवता मनुनाप्युक्तम् अ. २ श्छो. १३
“धमे जिज्ञासमानानां पमाणं परमं श्रुतिः इति ।
तथा चाग्युदयनिःप्रेयसकामेः पुरुपधोरेयेयैततो वेदिको धरमोऽनुेयोऽ
वैदिकश्च परिरेयः इष्युपदिष्ं मयति, तचा भगवान् मयुः अ. छो १४.

वेदोदितं स्वके कमे निलयं ऊय्यौदतन्दितः ।
तदि. ङवैन् यथाशंक्टया प्राभोति परमां गतिम् इति।
परमां गर्तिननिःप्रेयसमि्यथः ।
नु वेदुप्माणको धर्मो व्याख्येथः ! स न व्याल्येयत्वमर्ति यती वयं
वेदप्ामाप्य एवं विप्रतिामंहे, तननाद तद्वचनात्तेनेश्वरेण प्रणयना-

दाभ्नायसयवेदेल प्रासाप्यंरमाणत्वमि्यथेः । तथा च वेदसश्वरवचतखेन प्रामाण्ये निर्कोधे त्ममाणको धर्मो व्याल्ये एवेति भाव दइदुद्यनाचास्मैः | ३॥

छक्षणप्रमाणाभ्यां धर्म व्यास्याय तद्धेतुकात्तच्चन्नानातनिःधेयकषपतिउमा 1

आदिकम्]
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द

ध्भ्विदोषधखताद् उन्ययुणकमेसामान्यविद्रेयसम

वायानां पदाथीनां साधस्येयैधम्यौभ्यां तत्त्वक्षानानिःघ्रयसम ।॥°2॥

धर्मविरेयमसूतात्-मेद्चोदितैर्नष्कामकर्ममिर्जन्यः पुण्यविरेो धर्म-

विदेषसेन प्रसूतात्-उसनात् तचक्षनादित्यन्वयः । द्रव्यगुणकर्मसामा-

न्यविरोयसमवायाना-द्रवयानि च गुणाश्च कमणि च सामान्यश्च विरेषाश्च

समवायश्च ते तथा, तेषां पदाथीनां=पददृत्तिविपयाणां पण्णामथीनां
साधम्यवेषम्यौभ्यां =वह्ीहेमोवप्रल्यः समानोधमैः~अनतोधरमः=पा-

भारमोभर्=साधम्येम्, विदोपोधमैः=्यव्त्ोधर्मः=असाधारणोधरमो वैधर्म्यम्, ताभ्यां ठक्षणमूलाभ्यां त्वज्ञानाद्-भसमर्थसमासोऽयं दरवया-

दीनां त्स्थैखन्वयात्, समानास्मानजातीयव्यवच्छिननं विविक्तानारोषिते
खरूपं तत्वं, तस्य ज्ञानात्-साक्नाकारानिःशरयसं-=पूर्ोक्तलकषणे कैवं
भवतीत्यथैः 1

श्रीरेन्द्ियादिषकौनात्मपदाथविविक्तासवच्वस्य ञानं दि भिष्या-त्लः
ज्ञानपरतिद्न्धितया निःपरेयपतस्यासाधारणो हेतुरिति सिद्धान्तः । तचात्मत्त-८+
नलपनं विविक्ततत्तसपदारथखरूपक्ानं विना न सुशकम् । पदार्थश्च साधस्धयैधरम्याम्यामेव तत्वतो विविच्यन्ते । यथा वक्रकोटरादिभ्यां स्याण्नादयो नान्यथा ! ते चावान्तरमेदेन बहुधा सन्तोऽपि समासतः षडेव सम्म्-

वन्ति ! तत्रापि द्रव्यं शुणः कसति घ्य एव यस्याः पदाथीः ५अभ

इति द्र्ययुणकर्मद्ु ” इति वश्यमाणतूत्त्, सामान्यं विदोषः सम-

यायश्चेति अयलच्छेयत्वादुपपदार्थीः । नातोऽधिका अभ्युपगम्यन्ते, पटे.
चािकानामन्तमीवकिद्धेः ) तस्मद् द्रव्यगुणकरसामान्यविरेपतमवायारना
पण्णा पदाथीनां साधम्पयैषम्यौम्यां तत्वस्य ज्ञानान्निःशरेयकतमिति भ्रत्तिज्ञातमित्ति भावः ।
तच्च द्रव्यगुणकर्मसामान्यविदेषसमवायानामिति शैपिकी यष्ठी, साध-

२

कः ।

छक्षणे वृतीया, तच्चस्व ज्ञानादिति कर्मणि ष्ठी इति `

॥।

४

वैगरपिकदर्वनम् ।

[आद्यम्

इदमन्र वोध्यम्, यपि “तमेव विदित्वाऽतित्युमेति
नान्यःपन्था विव्यतेऽयनायः' यजुः-अ, ३१ म॑. १८ “तमेव

चिद्धान् न निभाय खलयोराट्मानं धीरमजरं युधानम्” अ-

य्मै-का, १० स्, ५मं. ४४.८ब्रह्मविदापोतिपरम्” तै, २-१.
१. इलयदिश्तेः साक्षपपरमातमापरोकष्ञानमेव मो्षसयासाधारणो देतर्नबिः
विक्तासतचज्ञान, तथापि विविक्तासत्व्ञानामावे परमासमनज्ञानात्तम्भवात् तद्धावे चावश्यभावादात्मतच्ज्ञानमेव मोक्षस्याप्ताधारणो देतुरिति

राद्धान्तः । अत एव च् सांए्यथोगन्यायैरोपिकादिषु पञ्चम वेदिकदवैनेषु महता प्रवन्धेन विविक्तासमतत्वज्ञातुपदिदय पशादुत्तःमीमांपायां

परमात्मनो न्ञानधुपदि्यते “अधातो चद्मलिन्ञासा इति । विविक्तात्मतच्चज्ञानस्य हि एकं मिध्याज्ञानादिनिवरत्या शरिविधदुःखायन्तनिवृत्तिः, परमात्मवेदनसख च शाश्रतसुसोषभुक्तिः, तथा चाप्नातगुपनि-

पलु. “यदा पद्यः पदयते रकमचर्णम्" सुं. ६-१-२३ एको
चदी सै भूतान्तरास्मा एकं रूपं वहुधा यः करोति तमात्मस्थं येऽलुपयन्ति धीरास्तेषां खुखं शान्वतं नेतरेषाम्
कठ. २-५-१२ इति । परयः=विविक्तातमद्रषठा, स्वंमवर्ण=खपकाश्,

शाश्वतं ुख-पर्मातमनः शखख्यभूतं सुखम् , असेव नामान्तरं परमं पद,
पमं धाम, परमा गतिः, प्रमा शन्तिः। तच्चैतदातसमतच्चन्ञानमधिकारिणां

श्रवणमननादिजनितसंस्कारसचिवेन धर्मविगरैपातत्वद्रिक्तौनितरश्द्धेन
मनसा जन्यते, परमात्मद्शनन्तु विविक्तात्मतत्तयेन खेनेति विप इति ।
उद्यनाचार््यस््वमावोऽपि स्मः पदार्भोऽच सस्हीतव्य इति मन्यते {

तथा च तस्य विरणप्वद्ययुदेखः “पत्तन भावपद्ाथौ एव प्रधानत्तयोदि् वेदितव्याः, अभावस्तु स्वरूपवानपि प्रथ-

स्नोदिष्टः, परतियोगिनिरूपणाधीननिरूपणत्वान्नतु तुच्छत्वादिति । सोऽयममावश्चतुविधः प्रागभावः प्रध्वंसामाबोऽग्यन्तामावो-

ऽन्योऽन्यामायश्ेति । कार्व्वसयोत्त्तेः पूं योऽभावः स भरागमाचः ] स
चानादिः सन्नपि पिनद्यति, विनद्शश्च तस्य वस्तूत्याद् एव नाहिरिः

आदिकम् ]
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प्

कश्चिद्) न च वस्तुनि निवृत्ते पुनः प्रामभलोपरन्धिप्रसङ्ग इति वाच्यम् ।

वस्लुवद् 'दस्त्ववयवानासपि प्रागमावविनाशरूपल्वान्युषगमात् । जतो विनादेयभावत्वं प्राग भावस्वमिि निष्कैः ! उलयन्नस्य विनाश्य
योऽभावः स प्रध्व॑स।(मायः) स चोदयत्तिमानप्यनन्तो न कदाचिद्धरवध्नस्यते, तेन अन्यामायत्वं प्र्व॑स(मावरवमिति फलितार्थः ।
अथ कोऽयं प्रध्वंसस्योयादः ¶ प्रागसतः पश्वाद्धावः । कः पुनस्तख प्रागभावः १ यस्यार्थसख यः प्रध्वंसः तस्यार्थस्य खरूपस्थितियि तमध्वंस्तस प्रागभावः--तनाश्य ध्वंसोत्तिरिति । यस्त्वेक सतोऽर्थस्यान्यत त्रैकालिकोऽभषः सेऽव्यन्ता मावः! स चानादिरनन्तो, न कदाचिस्रसूयते,

न वा कदाचिव्रदूयते, नियलात् । भत एव निसं
सगौ मावत्वम-

त्यन्ताभावरवमिति तनिष्करष्ट लक्षणम् } चरयश्चैतेऽभाववादिर्ना संतगीमावनाक्ना परिभाष्यन्ते ! घटः पटो न भवति, परश्च धये न, इल्याविरूपो य एकस मावस्यान्यभावात्मनाऽभावभ=ताद्ास्म्यसम्बन्धाव-

च्छिन्नपरतियोगिताक्ामाय इति यावत्, सोऽन्योऽन्याभाय
इति । कैश्चिचतूपजनापायशाटी समयविशेषे प्रतीयमानः पञ्चमः सामधि-

काभावोऽप्यभ्युपगम्यते । स॒ चोदचनाचा्यस्य ना्यन्त्नाभावतोऽतिरि
च्यते | तस्य तसतीततौ च परत्तियोगिसनम्बन्धस्य प्रायभावध्वैसामायौ
नियामक, चदवत्ति भूतले घटसम्बन्धस्य प्रागमावभ्रध्व॑सयोरसस्वाद् घटा-

स्यन्तामावस्य नि्मलैन तत्र सत्त्वेऽपि न सहुद्धिरिति सर्वमनवयम् । तत्न
घटाभावामावो घटखस्य इति वाचसतिमिश्राः "नो खल्व भाचा-

भावो नाम कष्िदन्यो भावात्, नापि जावामावोऽन्योऽपायादिति क्तसव्यदीकायायुक्ततवात् । तृतीयामावः स इति ठु नवीनाः।
तस्यच

प्रभमाभावसदूपलान्नानवस्थादोपः

1 सामोन्यामाघस्तु विशेषा-

भाव्नमुदायादतिस्कि एवेति सवषां समानम् । अमाव्रश्च भावभिन्नत्यमिति केचित् । निवेधमुखभ्रतीतिविवयस्चमित्यपरे । द्रव्यादिपद्कान्योऽन्यामावव्वमित्यन्ये । समवायान्यसरे सत्यसमवायित्वामेतति मानमनोद्रारः ।
सादास्यसम्बम्धावच्छि्मावल्च्छिन्नमावनिषप्रतियोगितानिरूपितायु

६

वैसेपिकद्दीनम् ।

[आचम्

योभिताविरेपवत्वमित्यवी्ः । वैशेपिक्राणासरेमे चसारः पएयक्त्वभेद्-

विशेषला्घुभे तसिलन्तभेवन्ति, नातो वैशेषिकाचासरेषोऽमावपदाथैः `

परथगुदिष्ः एथक्त्वमयोगो वैरक्षण्यमनेकता चे्यनर्थान्तरम् , तेनायोभ्ये
तस्िन् प्राणमावादित्रयस्य, वैलक्षण्यरूपे चान्योऽन्यामावस्य- तुरीयस्ान्त-

मौव इति द्वयम् | ४ ॥

+.

त्च प्रथमोदिषटप्य दरव्यपदार्थस्य विभागमाह ।

प्रथिव्यापस्तजो वायुराकारां का-

छो दिमात्मा मन इति द्रव्याणि ॥ ५॥
एथिवीःभूरपः=वारि तेजम्=ज्योतितयुः-=मरुदाकाशं
व्योम कारः
समयो दिग्-भाशाऽऽत्साशेनसो मन=अन्तःकरण=चित्तमितिनएतानि
नच द्रव्माणिन्द्रव्यपद्वाच्यानिनद्रन्यपदा्थं इयर्थः ।

तत्र एथिव्यापल्तेन इति परथमानि त्रीप्यनित्मानि, वायुराकाशं कारो
दिगात्मा मन इति चर्माणि पद नित्यानि । तत्नाप्यासा द्विविधो जीवार्मा
परमाला च, तौ च दवौ एयिव्यादीनां मूलकारणं म्कृतिश्चेति जीभि
पृरमा्ैतो नित्यानि } तच्चशवोतपत्तियिनारश्यत्, प्रागभावाप्रतिवोगिदै
सति धव॑पापरतियोगितमिति यावत् । वायुराकादौ काले दिक्मन इति च
पञ्च चिर्यायिववादु व्यवहारभूमौ नित्यानि 1तवरामोक् स्थायि मनः, तदि
परचनुष्टयश्नामदाभखयम् । तने प्रथिव्यादीनां यन्मूलकारणे तत्सांख्ययोग-

यैदान्तिकाना परकृतिनान्ना वैशेपिकनौतमजैमिनीयानाश्न तद्वस्थागिरोष-

शत परमाणुनान्ना व्यपदिश्यते, भिगुणलश्चोमयत्नोमयेषां समानेमि
येकः 1
†

परथिव्यादीनि चलासयैनित्यानि, तदितराणि पश्च निलयानीति केचित्
यु नवीनतराः केचिदाहुः । अननां ए्ग्बचनं न करव्यं, तासां
विजातीयवायुदधयसननिपतजन्यतेन सद्रहणादेन मरदणोपपत्तेरिति ।
तद्-

युक्तम् ।अपा विजातीयवायुद्रमसन्निपतामिव्यहचलेनामिव्यज्कग्रटणा्रद्णानुपपत्तः । ययोर याग्योः सनिपातादाप उसयमाना ददेयन्ते, तत्रापि

ताः सृष््मभता विधन्त, केव प्परियाविरेपा्तदानीममिव्यज्यन्ते ! नचा-

आिकम्]

प्रथम्देऽध्यायः ।

७

भिव्यज्यमानानां तासामभिव्यज्ञकयहणेन ग्रहणमुपयद्ते, अथीन्तरमूतत्वात् । अतो युक्तं तासां वायोः एथग् वचनमिति ॥ ५ ॥

द्रव्यं विभज्य गुणपदार्थं विमनते !

५रूपरसगन्धस्परणीः संख्या; परिमाणानि परथकरत्वं
संयोगविभागौ परत्वापरत्वे बुद्धयः सुखदुःखे इच्छादेपौ
प्रयलाश्च गुष्णः!॥ ६ ॥
गुरुत्वद्रत्वजनेदसंस्कारधर्माधर्मरशब्दाः इति सप्त चकारेण सम॒चिनोति
रूफादिद्न्दान्ताश्चतुर्विशतिदैणाः=यणपदवाच्याः=गुणपद्रथ इत्यथैः ।

तच द्रवत्वं सांसिद्धिकं नेमित्तिकश्ेति दिविधम् । वेगस्ितिस्यापकभावनाभेदात्संस्कारल्िविधः । र्परसगन्धस्पर्दीलरेदसासिद्धिकद्रवल्वश्यवुद्धि
सुखदुःखेच्छाभयतषमौर्ममावनासंस्काराः इति विद्ञेषगुणाः } ते चामी
सामान्यविदोपवन्तः सन्तः स्वाश्रयमूर्तं द्रवयं द्र्यान्तराद् विरिपन्ति=
व्यवच्छिन्दन्ति, तस्माद् विरेपगुणा इति व्यवहियन्ते ¡ या हि जातिद्र
व्यविभाजकोपापिद्धयसामानमधिकरण्यं न मनते न चा द्रवयं कर्म चा-

धिद्रेते तादक् जतिमच्वं, जातिमच्वे वा वादैकेन्दियमातरयाल्यतवं विरो
युणल्यमिति त्तहक्षणं योध्यम्. ।

जवीनास्व “भावनाऽन्यो यो वाुदृत्तिवृत्तिस्पर्शदत्तिथर्मसमवायी तद्न्यत्वै सति गुरुखानख्द्रवलान्यगुणर्तवं विषेषयुणत्वमिति तछ्ठक्षणमाचक्षते ।
संख्यायरिमाणण्रथक्तवसंयोगबिभागपस्त्वापरतवनेमितिकद्रवत्यगुरुत्यवेगस्थि-

तिस्थापकसंस्काराः इत्ति सामान्ययुणाः । न चेते विदोषगुणा इव खाश्रयभूतं व्यं न्यान्तरादू विर्दिषन्ति, सवान् भ्रति समानत्वात् । तत्त्वच्च वि
शेप्रगुणभिन्नयुणलमितिः तेषां पर्मयवितं छक्षणम् । धरतिद्रव्यशचैयां रूपादिगुणानां विमागः कारिकाघ पल्वते.

स्परणैद्योऽ्टौ वेगाख्यः संस्कारो मरतो खणाः।

स्पशौ खपवेगौ द्रवस्य तेजसो यणाः ॥ २॥
, स्पश्णदयोऽ्ौ वेगश्च दवत्वश्च यस्त्वकम् 1

सूपं रसस्तथा सेदो वारिण्येते चतुर्दा ॥ २॥

८

येशञपिकददीनम् ।

` [आयम्

सतेहृहीना गन्धयुताः क्षितायेते चतुदश !
वुष्डयादिषट्रं संख्या दिपश्चक भावना तथा ॥ ३॥

धमाधमा गणा एते आत्मनः स्युखतुंद्चा । `
संख्यादिपश्वकं कारुदिक्तोः शबष्दश्चते च खे ॥ ४॥
सेख्यादिषः्वं वुडिरिच्छा यतोऽपि चेश्वरे ।
परत्वापरत्वे संख्यादिपश्च वेग मानसे ॥ ५॥ इति
केचित्त शक्तिमपि गुणान्तरमाहुः । केचिद्रवयान्तरं । वेशेपिकानाञ्च यस्य
भावस या शक्तिः सा तद्रूपेव न ततोऽतिरिक्तेति न गुणान्तरं, तादा-

त्थतं वैमानलत्, गुणाना्च समवाय इति । तथा ठघुल्मपि सांख्यादिवत् केचिट्वणान्तरमाहुः । तत्तु युक्तं पयामः !संमोगतिमागवत् परस्पर
भत्यनीकमावापन्नयोुरु्लघुखयोरूमयोरपि खीकारस्यावक्यकल्वात् ।.ए-

केनापरख सिद्धः संयोगविभागयोरपि वक्तु शक्यत्वात् ।गृुलकडिनत्वयोस्त्ववयवसेयोगविदोपात्मकल्ात् शवयौदाय्यकारुण्यदाक्षणयैग्ादीनाश्चपयलादिष्वन्तभीवान्न गुणान्तरं युक्तमिति पञ्चविशतिर्मुणाः । तञ वख्यतोऽपि परस्य पराजयाय प्रद्युसादः शय्य प्रयलः, सततं सन्मार्मवतिनी

बद्धिरीदार््यम्, परदुःखपरहाणिच्छा कार्यम्, तच्वामिनिवेदिनी बुद्धिदी
क्षिष्यम् , भावन्युर्षप्रयय जयं बुद्धिरिति विवेकः ॥ ६ ॥
कम्रवभागमाह् ]

नीर
अत्क्षेपणमवक्षेपणमाछुश्नं भसारणं गमनमिति कमाणि

७1]

येन कर्मणा वस्त क्षिप्यते तदुरेपणम्, येनावाचीनं शषिप्यते तद~
वकषेपणम्, उल्पावक्षेपी तु सेयोगविरोषो, सत्यारम्भके संयोगो येनापरो

अवयवानां संयोगखदाङुश्चनम्, येन तसतिद्वन्दरी विभागसलरपारणम्,
यच्ान्यक्किञ्चिद्धमणरेचनखन्दनोरध्ववलनतिय्ैग्गमनादिकं कसं त््सर्व
गमनमिक्तिएतानि पच कमाणिकभैषदाय इत्यथः ॥ ७ })
द्रव्यगुणकमोणि विमज्य तचचज्ञानानुकूर्लत्तेपं साभम्धेध्य
प्रकरणमारभमाणः पूर्न्तावद द्रव्यगुणकर्मणां साधम्यमाद् }

आदिकम् |

प्रथमोऽध्यायः ।

९

“सद्निलयं द्रव्यवत्काय्यं कारण सामान्यविरोषव. दिति द्रव्थशुणक्मणामविरोषः ॥ ८ ॥
अघ प्रकरणे मूकारणं रक्तिं जीवक्मानं॑प्ररमात्मानश्च विहाय
शिष्टानां चयाणासविेषो चा विडेषो वा व्रटव्यः 1 अथवोपाधि पुरस्करत्य

सर्व्राव्याप्तिदोपः परिहरणीयः] मावप्रधान्येह निर्दरः ¦ सत्-सत्तावच्यम्।
अनि्यं=विनारिचं=भूत्याऽभाविलम्,

अथवा धवंसप्रतियोगिवृत्तिपदायै

विमाजकोपाधिमत्तवं तत्त्वम् । द्रव्यवत्-द्रव्यं समवायिकारणतयाऽसास्तीतिद्रव्यवत्-द्रव्य्तमवायिकारणकत्वम्,

अथवा द्रव्यसमवायिकारणक-

वृत्तिपदार्थविभाजकोपाधिमकच्चं तत्वम् । का्थम्~उतत्तिमत्वम्=भभूला
माविववेगगभवप्रतियोगित्वम्,

अथवा प्रागमावप्रतियोणिवरृत्तिषदाथै-

परिभाजकोपाषिमक्वं तत्वम् ! कारणै=कार्य्यजनकलस्, अथवा क्ञानेतरकाय्थैनियतपूरैवत्तिजातीयवृत्तिषदाथैवि माजकोपाधिमत्य॑ तत्वम्.
तेनं विपयतेया शवसाक्षात्कारे कारणे गोत्वादौ नातिव्याप्तिनिवाऽननके
पारिमाण्डल्यादाषव्यास्तिः । सामान्यविरेषवत्-अनुषरृत्तिदेतुल्रात्सामान्यं
व्यावृत्तिहैतुव्यादधिरोषः, .सामान्यच्च तद्धिदोषश्च तेः सामान्यविरोषाःद्रव्यः

तवाद्यस्तद्धत्वमिति द्रव्यगुणकर्मणां चयाणामविरोषः=विरेपणं विषः,
न् विशेषोऽविगरेषः=समानो धर्मः=पाधम्यैमिति यदिः ।
यथा सत्तादिमच्चं द्रव्यस्य तथा गुणकर्मणोरपि न तत्रासि कथि
द्विप इव्यविशेप इति भावः ॥ ८ ॥

चरयाणां साधर्म्यमुक्तवा हयोः साधरम्यमाह-“द्रव्यगुणयोः सजातीयारम्मकत्वं साध्यम् ॥ ९॥
` साधन्यीैकाविदेष इति पदानुद्ततिसंमवेऽपि तत््थीन्तरथमो भाम्दिति तदथैविस्पष्टमत्तिपत्तये पुनः साक्षात्साधम्यैपदयुपात्तम् । द्रव्यगु-

पयोः=द्रव्याणां गुणानाञ्च सजातीयारम्भकलं~ससमानजातीयारम्भकलवं
साधम्यै-समानो धर्मःतअविशे इव्यथः ॥ ९ ॥
सदेव खश्टयनि---

द्रव्याणि व्रज्ान्तरमारमन्ते यणा युणफ्तरम्)।१०॥

१०

.

चैङेपिकरदरशनम् ।

[आचम्

द्रव्याणिनए्यिव्यादीनि द्रव्याणि द्रव्यमारभमाणानि सन्ति द्रव्यान्तरे

खतसमानजातीयमेवान्यदू द्वव्यमारभन्ते्रारमन्ते न विनातीयम्) तयथा
परथिवी षथिव्यन्तरम्, आपोऽवन्तरं, तेजस्तेनोऽन्तरम्, एवं गुणाश्च
रूपादयो गुणाश्च युणमास्भमाणा युणान्तरं=खसमानजातीयमेवान्यं गुणमारभन्ते, न विजातीयं, त्था खूप रूपान्तरं, रसो रसान्तरं, गन्धो
गन्धान्तरमिलयथैः

यद्यपि पूक्ष्मवायाकाशयोः
स्थूखवाय्वाकाश्चारम्मकत्रम्ि ।
तथापि स्थूलयोखयोः एथिव्यादिवल्खछसमानजातीयद्रव्यान्तरारम्भकलं
नास्ि। नवा

दिक्रारमनतां । न वा घटपटादीनां । न वा तत्र

त्यानां सुानाम् । अतोऽत्रान्त्यागयविविभुद्रव्याणि तथाञन्साचयविमुणान्
द्वितवद्विषथक्लपरत्वापरत्वादिरु्णेश्च विहाय शिष्टयोदरैव्ययुणयोः सजातीयारम्भकसं साधम्य द्रव्यम् । अथवा सजातीयारम्भकवरत्तिपदार्विमाजकोपाधिमत्त्वं तदर्थोऽध्यवसातव्यः | १५ ॥
नच यथा द्रव्याणि द्रव्यान्तरमारभन्ते, गुणाश्च गुणान्तरे, तथा
कमाणि कमौन्तरमारमन्ते इति कतो नोक्तं ? तत्राद-कमे कमसाध्य म विव्यते ॥ ११॥

कर्मन्पन्चसु कर्मघु किमपि कमं करमसाध्यं=कर्म॑साध्यम्-भारभ्य

यस्य तत्तथा न विद्यते=न भवतीरय्थैः 1
.
करम द्यसु् सद्विभागमुपननयति, तस्य च स्येनैवोत्पेन तेनोपनमनास्रयोजनाम्तरामातर पुनस्तस्य तदुर्थकमीन्तरारम्भानुपपत्तेरिति भाचः।
यत्चययवचलनेनावयविनि चटनाख्य कर्म, न तक्कर्मजन्यम्, अपि
चं चेगजन्यनिति ध्येयम् \॥ ११1

द्रव्यगुणकर्मणां साधर्म्यमुक्तम् । इदानीं गुणकर्मभ्यां द्रव्यस्य यैध-

म्यमाद्--

ने दर्यं काय्य कारणश्च वधति !॥ १२॥
०

द्वितीया, कारणद्रन्यं कार््दरव्यञ्च कय

कारणश्च=

आदिकम्]

प्रथसोऽध्यायः |

११

यथासंद्यमन्वयः, की्द्रव्यं काणद्रनश्च न॒ वधतिनसोतर निरशः,
न वघयतिनन हिनसिन्न नाशयतीरथैः ।
आश्चयनाद्यारम्मकेपयोगनासाभ्यामिवे
द्वयनास्य

भोव्यादिति

मावः \ १२॥
ननु गुणाः कीदशः ? तत्राह--

“उमयथा गुणा; 1 -१२३॥
उभयथानउभयग्रकाराः गुणास्तान् कामपि मेधत्ति कारणमपि
चधततीदयरथैः 1
सेयथादिमं शब्दं काय्येभूतः खोत्तरः रब्दः, अन्तिमन्च तपुपाम्यः
कारणभूतं इति ॥ १६ ॥

नह कम कीदग् भवति १ सवाह--

«का्यविरोधि कमै ॥ १४ ॥
कोर्य्यविरोधि-कार्य्य-खजन्यमृत्तरवंयोगादि व्रिरोधि-=नाशक यश्य1
तत्तथा करमैतयथैः ।
कर्म हि विमामोादनानन्तरमुत्तरप॑योगसुत्पा्च विनदयतीति कार्य्यविरोधि कर्मेति मावः ॥ १४ ॥
रं
सयु यद्य दरवयस्येदकस्वभावो न तत् कायै बधत्ति, न् कारणं, तख
किरक्षणे ए तत्राद--

` भक्रियागुणवत्समवायिकारणभिति द्रन्यलक्षणम्॥१५॥
क्रियागुणवत्=मपिप्रपानो निर्दशः । क्रियावक्ं गुणव्रच्चं समवायिकारणलमिति चयं प्रव्यलक्षणे्रव्यखनमथमोदिष्ट्रव्यपदायैस्य लक्षणे

समानासमानजातीयव्ययच्छेदकमियर्थैः ।
यक्ियावद्3गुणवत्, समवायिकारणे, तद् द्रव्यमिति मावः |

तच्च करियाव्चस्याकागादौ गुणवत्वस्य चोयत्तिकाखवच्छेदेन घटादावव्याह्ः समवायिकारणमिति तृतीयखक्षणमुपात्त् 1 तदपि परमातमा
न व्याप्नोति, उ्माद् प्रव्वत्नात्तिमच्चं द्रव्यतवमिति निं उक्षणम् ।

१२

्रशेपिकद्वनम् ।

[आचम्

अव्याप्तरतिव्यातिरसंमवश्चेति चयो लक्षणदोषः । तत्न रक्येकयेशावृत्ति- `
खमव्या्षिः । यथा गोः कपिख्लम् । रक्यवृत्तिखे सयलश्चयवृत्तिलम्तिम्या्तिः । यथा मोः श्रङ्खिम् ! रक्ष्यमाव्राटृत्तिलमसंमवः

। यथा

गेपरकदाफवत््वम् 1 एतद्योप्रयच्च यच न विद्यते सोऽयमत्ताधारणो धर्म
निदं लक्षण, यथा गोः सास्रादिमच्वम् । असाधारणलच्च लक्ष्यतावच्छे-

दकंसमनियत्तल्म् । यस लक्षणं क्रियते, तल्यं, तच यद्धमौवच्छित्ने
सत एव धनो लक्ष्यतावच्छेदक इति विवेकः ॥ १५ ॥
ननु युणस्य किं लक्षणं १ तत्राह--

° द्व्याश्नय्ययुणवान् संयोगविभागेष्वकारणमनपेश्च

इति खणरस्षणम् ॥ १३ ॥

-

द्रव्याध्रयीन्रव्यमाश्रयितु शीलमस्य स द्रव्याश्रयी,

तिव्याप्तमतो विशिनष्टि अगुणवानूगुणवद्धित्रः,

तदेतद् द्रव्येऽ-

तथापि कर्मणि गतत

मतौ विशिनष्टि संयोगविमागेष्वकारणमनयक्ञः=सेयोगवि भागेषुजनवितयेप्वनपेक्षः सन् कारणे कमपदा्थैः, तद्धिनो यः स गुण इत्ति गुणलक्षणं
गुणपदाधैलक्षणमित्यथैः ]
यो द्रवयमाध्रयति, गुणर्वेश्थि न मवति, म चानपक्षः स न् सेयोगविभागपु कारणं मवति, स गुण इति भावः 1
#
यद्यप्यतद्छक्षण सामान्यादिष्तेप्यतिप्रसज्यते;

तथाप्याचार््यास्तेपां व्य

तिरेक कर्व्नामिदृधति, तेन स्पष्टमवगम्यते न सामान्वाद्यो द्रव्यादि.
“ समाः पदार्थाः, किन्तु तच्छेषतवादुपपदार्थी इत्यनतिभसक्तिः । अथया

तत्राततिमसक्तिवारणाय प्नामान्यवान् इत्यधिकं लक्षणे निवेशनीयम् । सामल्याद्यसतु न सामान्यवन्तः

। गुणल्वजातिमच््वं घा गुणमिति रक्षं

निश्चेयम् ॥ १६॥
ने कर्मणः किं क्षणं? तव्राह--

†

““कद्रन्यमशणे संयोगविभागेप्वनपेश्षकारणमित्ति कमेलक्षणम् } १७ 1]

ध

आदिकम्]

प्रथमोऽध्यायः ।

१६

एकद्रव्यमू=एकमेवे दवव्यमाश्रयो यस्य तदेकद्र्यम्, अयुणे-न विदयते
यणो

यञ्थिन् तद्युणं;

संमोगविभागेप्वनपेक्वकारणपंयोगविभागेषु

जनयितत्येषु .स्वोखपत्यनन्तरोखत्तिकं भावान्तरं नपिक्षते कारणश्च मवति
यत् तत्कभति कमर्षणं-केपदाथैठक्षणमिदयर्थः ।
कमं हि सयपुखन्नं सेयोमनिभागौ जनयत्ति, तजनने च कम ययपि

-समवायि रवं पूर्वसंयोगनाश्वप्षते, तथापि न तदर्यं करमेदित्यनन्तरोसक्कं, नापि पूर्वसंयोगनाशो माव इति संयोगविभागेप्वनपेक्षकारणं

सद् यदू गुणवन्न भवति द्रव्यञ्ैकमाश्रयति त््कर्मेति भावः ॥ १७ ॥
सनु क्रि पुनरेषां साधम्य ? तव्राद--

शद्रव्ययुणकमेणां द्रव्यं कारणं सामान्यम् ॥ १८'॥
द्रव्ययुणकमैणां =पूवेक्तटक्षणानां दव्ययुणकर्मणां द्रव्यं कारणम्=एकद्रव्यकारणकत्वं सामान्यं =पमानानां द्रवयगुणकर्मेणामिदं सामान्व॑=सा-

धम्यमिदरथैः ।
ध्यं दव्यमारमते गुणं कम चेति स्वक्तमवेतानां द्रव्यगुणकर्मणां
कारणं द्रन्यमिस्येष तेषां समानो धर्मं इत्ति भावः ॥ १८ ॥
साधम्यीन्तरमादह्-(तथा यणः ॥ १९ ॥
द्रव्यगुणकर्मणां कारणं सामान्यसिद्यनुवरतैते । द्रव्यगुणकर्मणां यथा
द्यं कारणे तथा गुण इति द्रव्ययुणकर्मणमेकगुणकारणकत्वे सामान्वभित्र्थः
तच्च कारणद्रव्यसंयोगः काय्यद्रव्यस्य, कारणरूपादिकं का्यरूपदिः, गुरतवादिकन्चोतेपणादिकमेणः कारणमिद्युदाहरणयपिवेकः ॥ १९ ॥

साधर्म्यान्तरमाह--«संयोगवि भागवेगानां कम समानम् ॥ २० ॥
कारणसमित्यनुवरेते । संयोगविभागवेगानांसंयोगस्य विभागस्य वेगस्य

च कर्म कारण-कर्कारणकलयं समाने-समानो धर्म इव्यथः 1

१४

पेतनपिकटुर्शनम् ।

`

{अचम्

कर्म हि किञ्चिसंधुनक्ति वियुनक्ति च किचिद् येगशादधाति कचिदिति
संमोगविमागवेगानां कम कारणं समानमिति भावः ।
त्च शरादौ जायमानं कर्म धनुरादिना तद्धिमागन्योत्तसदेदोन च
तस्संयोगस्य खाश्चये च वेगस्य कारणमिद्युदाहरणविवेकः ॥ २० ॥
नतु संयोगविमागवेगानां क कारणं समानमिति न्यूनयुच्यते, व्रव्याणामिदयपि वक्तव्यं, कमोरव्येनैवारम्भकसंगरोगेन तदुखत्तेलत्राह---

५न द्रव्याणां कम ॥ २१ ॥
कारणमित्यनुवर्तते । द्रव्याणां कमे कारणं न भवतरीसरथः ॥ २१ ॥
नलु काद् द्रव्याणां कमं कारणं न मवति ! तव्राह--

५

^“्यतिरेकात्। २२॥
द्रव्योसत्तिवेखाया कर्ममो च्यतिरेकात्--अमाचादि्य्थः ।
करम द्यारम्भकसंयोर्गे निवेस्य निवर्ते, प्रयश्च निघते तसिन्ुयते ।
चेद्रव्याणां कर्म॑ कारणं भवेत् तदाऽवदयै तदुखत्तिपय्यन्तमवतिष्ठेत । न

नावतिष्ठते । विनदयद्वस्थस्य च कारणं नोपपद्यते । तस्मासरम्परया
कारणं सदपि कम सान्नाद्रव्याणा कारणं न मवति } साक्नाच कारणलमन्न विवक्षितमिति भावः ॥ २२॥
. कारणसुखेन सामान्यमुकत्रा काय्य॑मुचेन तदाट--

द्रव्याणां द्रव्यं काय्यै सामान्यम् ॥ २३॥

द्रव्याणाम्=एकरोपोऽत्र समासः, दव्ये च द्व्यामि च, दन्याणि,
. तेपां द्रव्याणां व्रव्य॑काय्य्रन्यका्व्यकलयं सामान्वं-समानमावः=सायम्प-

मिद्य्ैः
यथा द्रव्याणां दरव्यं कारणे तथा द्रव्यं कार्य्यमिति द्रव्यकारणभाववद्
द्रव्यकाय्यैमायोऽपि तेषां सामान्यमिति भावः ।
तच्च चरः कपालयोः परश्च तन्तूनां कारय्यमिदयुदुाह्रणनिनेकः॥२

नलु यथा सुषयः द्रव्यमाश्रयन्ति तथा कमौप्यपि, तथा च गुणानां
गुण इव कर्मणामपि कस का््यै सामान्यं स्यात् , तत्राह --

आदिम्}

प्रथमोऽध्यायः ।

१५

धगुणवैधरम्यात्त कर्णां कमे ॥ २४॥
काय्यैमिप्यनुवकेते ! गुण्वैषर्यात्-सजातीयारम्भकत्यं गुणानां सा-

धर्म्य, तष्टिरदधं वैधर्म्यम् । अथवा द्रवयाध्रयलं साधर्म्य, तद्विरुढं
करलं वेधम्यै, तदाश्रयल्राक्तर्मणां क्म कार्य न भवतीत्य्थैः ।

द्र्याश्रयलाविरेवेऽपि यथा . कारणगुणा रूपादयः का्ययगुणं रूषा-

दिकमारभन्ते न॒ तभाऽक्यवक्मीण्यवयविनि करति गुणसाधर्म्ाहया्ं
गुण्वेधम्यातमतिपिध्यते । तत्र पूर्न्तावकारणपामात्यमश्चिय “कमे

क्खाध्यं न विद्यत" इदयुक्तम्, म तु कारय्यसामान्यमित्यपोनरंत्यमिति द्रव्यम् ॥ २४ ॥

द्रव्याणां द्रवयं कार्ययमुक्ता गुणः कारव्यमाह--

द्ित्वप्रथूतयः संख्याः परथक्त्वसंयोगचिभागाश्च ॥२५॥
कार्यमिलनुवरतेते ।द्रव्याणामिति रेपः । द्विलप्रथतयः संख्याः=दवितलवादिकाः परार्व्पव्यन्ताः संख्याः प्रथक्तवसंयोगविभागाश्वनद्धिपश्रतिशरथक्लयानि संयोगश्च विभागश्च द्रव्याणां कार्वयम्=भनेकद्रवयस्ामान्यका-

स्थमितयर्थः 1

॥

द्रव्याणां सामान्यका्यं युणः संल्यादिरिति संल्यादीनामनेकदरव्य-

कारययलं साधम्यमिति भावः ॥ २५. ॥

नु यथा द्विलप्रण्तयः संख्याः एयक्त्संयोमविभागाश्च दन्याणां
सामान्यका््य, तथा कमौपि तेषां सामान्यकरा्यय किन्न स्पात्?

तत्राह--

“असमवायार्सामान्यकायय कम न वियते ॥ २६ ॥

द्व्याणामिति शेषः । अ्तमवायात्-द्रयोवौ वहुपु वा द्विपरतिसंख्याषिवककर्मणो व्यासज्य्तमवायाभव्रात्कर्म॒द्रव्याणां सामान्यक्ाय्यन
विद्यति=न भवतीत्य; ।
यथा दि द्वितप्रथ्तिसंख्यादयो युणा द्रव्यये्व्येपु वा व्वासज्य समध
यन्ति, न तथा कर्म द्योवी बहुषु वा तेषु सम्पति । तस्मासंख्यादिवन
त॒द्रव्याणां सामान्यकाय्यं संभवतीति भावः ॥ २६ ॥

येरोषिकय्ीनम् ।

[द्वितीयम्

अथीन्तरत्े हेव्यन्तरमाह--

"सामान्ययचिश्चेषाभावेन च ॥ १० ॥
द्रव्यगुणकर्मभ्योऽथौन्तरं सत्ततयनुवसेते । पूर्वोक्ता द्रव्यत्वादयः सामाम्यविशेषासदमावेन च~तदमाववच्येनापि हेतुना द्रव्युणकर्मम्योऽथीन्तरं
सत्तेत्यथैः ।
चेत्सत्ता द्रव्यगुणकमैभ्योऽथीन्तरं न स्यात्. त्द्ाऽ्वदयं, द्व्यादिवत्
सामान्यविरोमवती स्यात् । न च द्रव्यत्वादयः सामान्यविरोपाः सत्तायां

वर्वन्ते । तसखरदू उरन्या्यात्मिका सच्च न, किन्तु प्दाधौन्तरमिति
भावः ॥ १० ॥

द्रव्गुणकर्मम्योऽथीन्तरं सत्तेति प्रमणिरवधारितम् । इदानीमपरता-

मान्यं द्रन्त्वे तेभ्योऽ्ीन्तरं प्रमाणरवधारयति-५अनेकद्रन्यवत्वेन द्रव्यत्वखुक्तम् 1 ११1
द्रन्युणकर्मम्योऽधीन्तरमित्यनुबतैते । अनेकद्रव्यवत््वेन=मनेकम्=भ- ,
खिलं दरव्यं समवायितयाऽस्ि यस्य, तदनेक द्रव्यवत्, तस्य भावसतत्तं

सेन~सरबदरगयेषु समचेतसेन देतुना द्रव्यते=पत्ताव्याप्यमपरतामान्यं ~
वयल्वमुक्तं~सत्तावद् द्रभ्यगुणकर्मम्योऽथीन्तरं व्याख्यातमिद्य्थः ।

द्रव्यगुणकर्मणां तथात्वाभावादिति भावः ॥ ११ ॥
हेत्वन्तरमाद्--

“सामान्यविरोपाभावेने च ॥ १२॥
सामान्यविदोपाः दव्यल्ाद्यस्तदभाववलरेनापि हेतुना सप्तावद् द्रव्यगुणकर्मभ्योऽथौन्तरं द्रन्यत्वमित्य्थः ।
चेत्तथा न स्यात्, तदा द्रव्यादिवस्तामान्यविकेपवच्चेनोपरुभ्येत, नोपलम्यते, तस्मान्न तदास्मकं तदिति भावः ॥ १२॥
द्रव्यलयुक्तवा गुणलमिदानीमर्थान्तरमाद्--

भशणेषु भावाद यणत्वसुक्तम् 1 १६॥
दम्ययुणकर्ममयोऽौन्तरमित्यनुवर्तते । युभेषु-रूपादिषु शुणेषु भा-

आकम्] .

प्रथमोऽध्यायः ।

२५

वात्-समवेतल्ाद् गुणं=त्ताव्याप्यमपरस्यमान्यं गुणव्ययुक्ते=पतावद्

द्रव्यगुणकरमम्योऽथन्तरं व्याख्यातमिवय्थः ॥ १३ ॥
` देवन्तरमाह--

-

शसामान्यविकरेपाभावेन च ॥ १४॥
पूर्ववद् व्याख्येयम् ॥ १४ ॥
।
कर्मेलमाद--

“कर्मसु मावात्क्मत्वखक्तम् ॥ १५ ॥
द्रव्यगुणकर्मभ्योऽथीन्तरमित्यनुवर्वते । कमसु भावककरमैलमुक्तं-्रव्युणकर्मभ्योऽरथान्तरं व्याख्यातमिव्र्थः ॥ १५ ॥
हैलन्तरमाह--

†

५सामान्यविदोपामावेन च ॥ १६ ॥
पूर्ववद् व्याख्येयम् ॥ १६३ ॥
अथौन्तरलरं साधयिला संत्तकल्यै साधयति--

“सदिति

लिङ्धाविश्ोषाद्

चिश्ेपटिद्धाभावाचैको

भावः ॥ २७ ॥

सदिति लिङ्गाविशेपात्-सद् द्रव्यं सम्. युणः सकर्मेल्यकारकव्यवहारास्मकंस्य सत्तानुमापकणिङ्गस्याविरोपात्=बिरोषो मेदलद्भावाद्दव्यगुणकर्म समानत्वेनोपलम्भात् ग्रिशेपलिङ्गामावाच~पत्तामेदो विशेपसत्र ठिद्गस्यामावोऽनुपलस्मसस्मायचैको मावः=एकमेव सतापामान्यं ना-

वच्छेद्कयेदभिन्नमि्य्ैः ।
चेदवच्छेदकभेदेन सत्तासामान्यं मिेत । सदा तेसुस्यव्यक्तिकतया सत्तापामान्यं या न स्यात्, तानि वा न स्युः, अतो नावच्छेदुकभेदात्त-

देवः, किन्तु सदिति ठिङ्गाविशादवञेपलिक्नामायाचेकं-दतासामान्यमिति
मृतिः

।

यथावच्छेदकमेदान्न सत्तामेदः, तथा द्रन्यत्वादीनामपि तद्धेदाच भेद
इत्यपि द्रव्यम् \ १७ ॥

ध

२६

चेदोषिकदनम् ।

(आचम्

काय्थकारणयोक्लीनं सामान्यार्भस्य लक्षणम् ।
परीक्षणश्च संक्षेपाद् दितीयेऽस्मिन् पदर्दितम् ॥ १॥
इति श्रीमत्परमहंसपरि्राजकाचा््योदासीनंवस्यौत्मारामभगव-

त्पादरिप्यहरिमिसादकृतायां वैशेपिकसूत्रधेदिकबूततौ
प्रथमाष्यायस्य द्विदीयमाहिकम् । ,
समाप्तश्चायं समवेतारेपवपदार्थाध्यायः श्रथमः 1

दहितीयोऽध्यायः ।
आसाहिकम् ।
अथ दिप्यजिज्ञासामयुरुष्य यथोदेदक्रमं द्रव्याणि लिखक्षयिपुराचा्य
पूर्वन्तावद्थिवीं ठक्षयति-- .

“खूपरसगन्धस्पद्य
वती पृथिवी ॥ १॥
नीर-शुद्-लोदित-पीत-हरित-कपिश-चिनभेदात्सप्तविधं ख्यम्; मधुराम्ल-ठवण-कटु-कपाय-तिक्तमेदात् पड्विधो रसः, सुरभिरसुरभिश्च गन्धः
पाकमोऽवुष्णारीतः स्प, इत्येते समवभिन विचन्ते यस्याः सा एथिवी्य्थः ।
मतुपो दन््ा्ते श्रूयमाणल्वासत्येकमन्वयः । तेन चलवारि लक्षणानीति
शौकरमिश्रः 1

तत्र छरष्णं स्यं एथिव्याः खाभाविकं “यत्करुष्णं तदन्नस्य ा०
६-४--१ इति छन्दोगानामास्नानाद् । निमित्तव्यपाश्रयं चान्यत् ! तथा !
गन्धो नाम पथिव्या नैजो गुणः । कारणक्रमाच रूपादयः 1 राददस्वनमिव्यक्तः सन्तपि नोक्तं इति विवेकः ॥ १ ॥
अपां लक्षणमाह }

५सपरसस्पद्रवद्य आपो द्वाः लिग्धाः ॥ २॥
याः द्रवाः=सांसिद्धिकद्रवचवस्यः ज्िग्धाः=लेदवल्यः, तथा रूपरसस्प-

रीवत्यः=श्ठं ख्य, धुरे रसः, शीतः सै, इत्येते सन्ति यासां, ता
आप दद्यर्थः ।
तत्र युः रूपमपां खामाविकरं, निमित्त्यपाश्रयमन्यत् 1! “यच्चुदलै
तदपाम्ः छा० द-2-१ इति छन्दोग्यश्रतेः। तथा रसद्रवलसेहा
नैज गुणाः 1 फारणक्रमाचच खूपस्पर्यौ 1दरवतलेहौ च रसवत्कारणक्रमेणा-

न्यत्र तदारभ्मकौ न भवत इति श्यगुक्तौ । सेयमननुयोज्य! वस्तुरक्तिः ।
शब्दस्स्वनभिव्यक्तः सन्नपि नोक्तं इति विवेकः ॥ २ ॥

९८

शैशोपिकद्नम् ।

[आचम्

तेजोलक्षणमाद् ।

भतेजोरूपस्पदवत् ॥ ३ ॥
माखरुक् रूपमिति नवीनाः | छोदितं रूपमिति वैदिकाः । भ्य

दने रोदितं रूपः तेजखस्तद्रुपम्” छा० ६-४-१ इति

, छन्दोगये श्रवणात् । उष्णः सशैः इत्येतौ ही स्तो यद्य तत्तेन इल्यर्थः
तत्र रूप तेजसो नैजो गुणः । कारणक्रमाद्परः । श्ाव्युस्वनमिव्यक्तः
सन्नपि नोक्तं इति विवेकः ॥ २ ॥
वायुं रक्षयति

५स्पद्चीवान् वायुः ॥ ४ ॥
अपाकजोऽनुप्णारीतः सर्योऽसि यस्य, स वायुरित्यरथः ।

तत्रानुप्णारीतो बिलक्षणः सर्शो वायेो्विनो गुणः। भन्यव्यपाश्यः कीतादिः । शब्दस्तु कारणक्रमादुत्पन्नोऽपरि नाभिव्यज्यत इति नोक्त इति
विषेकः } ठे
नन्वाकाश्चस्वापि रुपरसगन्धस्श्ीनामन्यततमगुणवच्॑ लक्ष्णं वक्तन्यं
भूतत्वएविशषात् खूपोपलम्भाच !तव्राट्--

५त॒ आकारो न वियन्ते ॥ ५॥
तेनख्परतगन्धसशीश्यत्रारो गुणाः आकारोरव्योन्नि न विचन्तेन्न ,
वर्तन्ते इत्यर्थः ।

तेजः्रशतीनां दि रूपादयो नेना गुणाः । न च ते कथच्चिदाकराशमधिक पार्यन्ते 1 येन उक्षणतामापययेरन् । तत्न तस्मतीतिस्लन्यव्यपाधयान्न खमावादिति भावः ॥ ५ ॥
नन्वापो द्रवा इद्युक्तमयुक्तं, स्थिरादवपि द्रबल्योपठन्येस्तत्राद्--- `

“सर्षिजेतुमघृच्छिष्टानामभ्निसंयोगाद् द्रवत्वमद्धिः सामान्यम् ॥ ६॥
।
सपिर्जतुमधृच्छि्टानां घृतलाक्षासिक्थकानाममिसंयोगात्=मोप्ण्यमक-

` `आहिकम्]

द्वितीयोऽध्यायः |

२९

पैवत्तेजःसम्बन्धादू द्रव्वमू=उत्पयमानं द्ववलवमद्धिः्पयस्ता सामान्यं=
समानो धर्मं इव्यर्थः ।

सर्पिजतुमधूच्छिएानामभिसंयोगादर् यद्द्वत्वसुसचते, तद् यथपि नलद्रवत्वे समानं, तथापि न सासिद्धिकम् , अपि च नैमित्तिकम् । सापि. `
द्धिकन्च रक्षणम् 1 जतो नातिप्रसङ्ग इति भवः ॥ ६ ॥
नयु तपुसीसछोदरजततयुवर्णेषु द्रवतवोपलब्पेस्तद्वस्थोऽतिप्रसद्धस्त.
बराह--

चयुसीखलेदरजतखछुवणानामच्निसंयोगाद् द्रवत्वमद्धिः सामान्यम् ॥ ७॥
चरपुसीसरोदरजतसुवणानाम्अन्रानुक्ताः कांस्यताग्नपित्तलपारदादयोऽपि द्वाः

1 रङ्गसीसकायःकरधोतकाश्चनादीनामयिसंयोगात्-=वहितं

बन्धाद् ढवलम्=उत्ययमानं द्रवत्वमद्धि--प्यसा सामान्यं समानो धर्म
इयथः ।
चरप्वादीनामभनिसेयोगाद् यद् द्रवलुतचते, तद् यदपि जलद्रवत्वेन
समाने, तथापि न सासिद्धिकम्, अपिच नैमित्तिकम्।सांसिद्धिकं च उक्ष
णम् } अतो नातिप्र्ङ्ग इति भावः ।

तत्र सर्पिरदिकं पार्थिवं, घ्वादिकं च तेजोऽदवाहुल्यत्तिजसमिति धेर.
पिकाचाप्यीः । उभयमपि पार्थिवमिति प्रस्यग्रा इति विवेकः ॥ ७ ॥

नज्चु सदीवान् वायुरिति वादुलक्षणं न युज्यते, उक्षयस्य वायोर्वासिदधरित्यारंक्य सामान्यतो द्ेना््टलिद्गेन तसििद्धये पूर्वन्ताषदू द
लिङ्गसदाहरति--

वेपाणी कङुद्वान् प्रान्तेवाखुधीः सासखावान् इति
गोत्वे दं सिद्धम् ॥ ८ ॥
न
विषाणी-महियमेवादिश्वङ्गतो विजातीयं श्रृङ्गं विषाणं, तदस्ति यस्य स
तथा, वृप॑स्कन्धष्ठस्थो मांसपिण्डः ककुत्, तदस्ति यस्य स कठुद्रान्. ।
प्रान्तेबा्यिः=अन्तेमवसराने वाखाः=छोमानि धीयन्ते आधीयन्ते

२०

वैशेषिकदर्शनम् 1

[मादम् `

यसिन् तद् अन्तेवारधिपुच्छं । कण्ठेकाल इत्यादिवत्सष्ठम्या भल ।
महिपादिपुच्छस्य प्ररम्ब्वाभावाद् अश्चमेपादिपुच्छस च कार्येन वालमयल्ात्ततः श्रकृ्ं=विलक्षणजातीयमन्तेवाक्धि विदयते यस्य, स प्रान्तेवाउपिः । गटकम्बलं सान्ना, सा विदयते यख, स सासावान्› इतिनू्वोकतं
विषाणित्वं ककद्त्वं भान्तेवारुथिलं॑सा्नावत्तवमियेतच्चतुष्टयं यथा गोले=गोतानुमितौ टं लिद्ध॑=दष्टखसाध्याविनामावसम्बन्धं-दृविरेषव्या-

हिकं लिङ्गं=दैतुरित्य्ैः ।

अर “गोसे इटं लिङ्गमिति वचनात् सामान्यविशेषविपयं प्रक्ष, सामान्यविपयमनुमानमिति सिद्धान्तो निशेतेव्यः । यत्र धूमस्तनाधिरित्यादौ
सर्मत्र सामान्ययेरव व्यापिग्रहभेन तद्विपयलसेवोचित्यात् 1 एतेन शच्दोऽपि सामान्यविपरयो व्याख्यातः } सोऽपि सामान्यमुख्येनैव विषेण कृतस-

ङतो न केवर्विदेपेण । आनम्त्याद् व्यभिचाराच ॥ ८ ॥

` उदाद्रणसुक्तवौदादरणिकमाद--

भस्पदोश्च वायोः ॥ ९॥
लिङ्गमित्यमुवतैते। तथेति शेपः] चकरिण दल्दुधृतिकम्पाः समुच्चीयन्ते!
तथा सदीः=~उपठम्यमानोऽयं विलक्षणः सरलो वायोः-खाश्रयतया वा-`

य्वनुभिततौ लिज्ग=हेतुरि्ययैः ।

् विषणादिकं चं लिद्वम् । जयं चाद्ं लिङ्गमिति विरोषः 1 लिङ्गमाने
चेतदुदादरणम् । तत्न यथा चेततदद्ष्टं चि्ध, तथापरे पन्चदुशसूत्रे खुव्यक्त-

मिति योध्यम् 1 ९॥
नकु भूवारिज्योतिपामेवायं खरो न वायोः । तत्राह--

“नच दृष्टानां स्परे इव्यदछलिज्ञो वायुः ॥ १० ॥

स्दौः=उपरम्यमानोऽयं खश दृष्टानां=दटिविपयाणां प्थिव्येनसां

भे चननेव भवितुमर्हति, विरुक्षणलवात्› इति=मसोऽदटकिङः-न द्र
सकषेण गूदीतः खसाध्येनाबिनायत्रसम्बन्धो यस्य स्प्ीस्, सोऽद्ट.-अद-

एविरेषव्याप्िक इति यावत्, स च लिर्ख=सवाश्रयतयाऽनुमापकं
यस्य, स

तथा वादुः=तमीरण इद्यर्थः ए १० ]।

जहिकम्]

द्वितीयोऽध्यायः!

॥

३१

नल खर्शेन लिङ्गेन वायुः कथित् सिध्यति न द्रव्यै, तक्राह-

५अद्रव्यवच्वेन द्रव्यम् ॥ ११ ॥
वायुरित्यनुवतेते । अद्रव्यवच्येन द्रव्यं यत्त भवति तदू अद्रन्य॑चयुभो
वा कर्म षा सामात्यं वा, भ्रकृतलादन्र खद्ैः, तदाश्रयसेन वायुद्रवयमिः

व्यर्थः ।
अन वायुदरव्यं समवयेनाद्रव्याश्रयताद् घटवदिति प्रयोगाकासे वोव्यः ॥ ११॥

नु समवायेनाद्रव्यवच्वं द्रव्यं व्यभिचरति, द्रव्यत्वाभाववति गुणे क-

मणि विपक्षेऽपि सत्वात् , तत्राह--

^क्रियावन्त्वाद्भुणवत्वाच ॥ १२॥
वुद्र्यमित्यनुवर्षते । स्टायं सूत्रम् । तथा च न कुवापि व्यभिचार

इति मावः ॥ १२॥
|,
न क्रियावन्ति युणवन्ति च प्रथिव्यप्तेजंसि न व्यवहारभूमौ नित्यानि, वायुरपि क्रियावान् गुणव, तत्कथमस्य व्यवहारभूमौ नित्यलघु-

च्यते, तत्राह-५अद्रन्यत्षेन निव्यत्वसुक्तम् ॥ १३॥
वायोरित्यग्रिमसूत्रादप्यते । अद्रव्यलेन-=ने वियतेऽबान्तरसर्ेभूलत्तिकारणं द्रव्यं यख सोऽद्य, तस्य भावस्तत्वं, तेन= मेरपररयमवस्थानादवान्तरर्सपूपत्तिकारणद्रव्यामाववत्तयेन वायोर्नितय्वं व्यवहारभूमौ निव्यत्चूमुक्तम्--अभिहितमित्यथैः }
महाप्रलये विनदयन्नपि वायुरान्तरसर्गप्रख्येषु न विनदयति, तेन स~

गौ भरकृतेः सकाशादुसन्नोऽपि नावान्तरसगेषु प्रथिव्यादिवसुनरुत्यधते
तावतैव चास्य नित्यत्मुक्तं न परमार्थतो नित्यत्वमिति भावः ॥ १३ ॥
नयु व्यवहारशूमौ निलथेद्रायुसतर्दि नाना न स्यात् ; खादीनामततथात्वात्, नाना चेत्तच्नानाच्ये किं लिङ्गं १ त्राह ।

“वायो्वौयुसम्ुच्छैनं नानात्वे लिङ्गम् ॥ ९ ॥

३२

वैशेपिकदर्यनमू

[आयम्

वायुसम्ूचछनं-समानवेगयेोविरुद्दिच्छक्रिययेोर्वाप्वोस्थाभूतानां

वा

वामूनां सन्निपातः तृणतूलकाच्ध्वगमनालुमेयो रोके यातू इति प्रख्यातो वायोभ=अनिरुसख नानात्वे=नानामावे लिङ्ग हेतुरि ।
यदिद कायुरेरितानां तृणादीनामूर्यममनयुपखम्यते, न च तद् वायु-

सममूच्छैनमन्तरेणोपषयते । रोके विशद्रदिकाकिययेदीसरोतसोः सम्ू््ै-

मनेब पयसां तत्संसषटानां च तृणादीनाम्रध्यगमनस् दृएटलात्,सम्मूच्छनं च
सत्रिपातो वायूनामिति मवति तन्नानात्वे लिद्धमिति भावः।
तत्र यलतावद् वायुरातरिरभितः एथिवीं वर्तते; येनायं लोकः प्राणिति,
सच दृष्टोऽपि सर्वकाठमस्पत्नानोपकभ्यते, तदंपरश्य मरत्ापन्नः सर्वः
सवरपभ्यत इति व्िदिपः ॥ १४ ॥

, नलु सदी द्टलास्कथुक्तमद्टलिद्ञो वायुरित्यारेक्य सरहस्य
इष्टतयेऽपि तस्यादृ्टलिङ्गववं व्यक्तीकरोति--

भवायुसन्निकपे भस्यक्चाभावाद् ट्ट छिदधं न विद्यते ॥१५॥
वायुसन्निकर्प-वायुना सर्वेन्दियषंभयोगे म्रलयक्षामावात्-=सदीस प्रत्यक्षतेऽपि वायुप्रयक्षामावात् लिङ्ग=खशौख्यं जङ्ग रषटै-दविदोपव्यापिके न विद्यते-न भवतीत्यथैः |
लि्गलिङ्गिनोरुभयोरटलं हि मोत्लविपाणित्रयोरिव लिङ्गस्य शते
प्रयोजकम् । यत्र तु लिङ्गि न इष्ट, तत्र सखरूपतो दृष्टमपि लिद्धमच्टमेव
भवति न दृष्टम् 1 अदृएस्वसाध्याविनाभावसंबन्धतेन दृएविदोपव्यािकलाभावादिति भावः ॥ १५. ॥

नतु सम्बन्धस्य ट्टत्वाभाषे कथं स्र्शादिना लिद्ेन वायुसिद्धिरित्याशंक्य तस्मिद्धिप्रकारमाद--

५ सामान्यतो द्टाचावि्ोपः ।॥ १६॥
यद्यपि “यत्र विषाणि तत्र गोलं, यत्न वा धूमस्त्राभरिरिव्यादिवत्

यत्रेह विलक्षणः सैसतत्र वायुल्रमिति न इषं । तथापि यन क्रियालं
,

तत्र सकरणकलयमि्यादिवत्
यत्रगुणस्तत्र द्रव्यलमिति सामान्यतो दमेव ।

आदिकम्

` द्वितीयोऽध्यायः ।

३३

तथा च सामान्यतो दृधाच-=सामान्यतो दव्यत्तिक्राव खदौदिलिङ्गाद्विशेषः=वायुखविरोपरदितः सामान्यतोऽषटद्रन्यव्यतिरिक्त उपलम्यमानवि-

` जातीयसशीश्रयः किद् द्रव्यमेद्ः सिध्यति ! स एव वादुरिलय्ैः । `

तत्र रूपादयो गुणा दरन्यमाश्रयन्तो दृष्टाः, खरोऽपि गुणः, तेनापि
द्रव्यमाश्रवितव्यं, यत्तद्शभयभूतं द्र्य, स वायुः ।भेरीशब्दसन्तानो दव्याभिघातजन्यो दृष्टः, पर्णादिशव्यसन्तानोऽपि शब्दः, तेनाप्यतति खूपवद्र-

व्यामिधाते सदधेगवद्रव्यामिातजन्येन भवितव्यं, यत्तत्र सदीषदधेगवव्यः स वायुः । या
याऽसदायनधिष्ठितद्रवयध्रतिः, सा सवी सदि

गवद्रन्यसंयोगदेतुका दृष्टा, यथा नौकाधतिः, नमसि तृणतूढस्तनयिलुधिमानादीरनीं धूतिरपि धृतिः, तयाऽपि खशवद्वेगवद्रवयहैतुकया भवितव्यं, य~

तत्र स्पदीवदरेगवद्रन्यं, स वायुः। कादादिकम्पो नदीपूरामिघातजन्यो दृः ।
वृक्षादिकम्पोऽपि कम्पः, तेनाप्यसति रूपवद्रव्याभिघात्े सशवद्रेगवद्रन्यामिषातजन्येन भवितव्यं, यत्तत्र सप्दीयद्धेगवद्रव्यं स वायुरिति तत्साधका-

तमानपरकारः ॥ १६ ॥
नलु सामान्यतोद्िङ्गाद्टद्र्यातिरिक्तः कथिदू विजात्ीयस्पशौश्रयो द्रव्यमेदः सिध्यतु, तस वायुरिति नाम ठतः सिद्धं १ तत्राद--

"तस्मादामामेकम् 1 १७ ॥
तसात्~यसात्सामान्यतो टटठिद्धाद् देवयस्तामान्यततया वायुः सिध्यति
न विहञेपतया, तसरात्तस्य वाञुरिति विशेषतो नामागमिकमू-भागमा
वेदास्तत्सिद्धं घेदितन्यमिद्य्थः ।

सामान्यतो इृशारतामान्येन ्तियन्नसय वायोः^प्राणादायुरजायत
यजुः भ ३१ मन्र १३ इत्या्यागमेम्यो
भावः 1 १७ ॥

विदपतः

प्रतिपत्तिरिति

, नन्यागमानचामीश्वप्रणीतते लिज्गामुपरग्मरेससयुक्तप्रामाण्यासंमवात्तसिद्धा संज्ञाऽपि कथं प्रामाणिकी स्यत् । ताह---

“संज्ञाकम त्वस्मदिदि्टानां लिङ्गम् ॥ १८ ॥

.

३४

वैशेपिकदर्यनम् ।

[आचम्

संज्ञाकर्म पु-संज्ञायाः कर्मणश्च समानप्रवर्तकलदूचनाय समाहारः ,

न्द्रादेकवद्धावः, सिद्ञामावविच्छिच्यै तुः, इयमस्य संज्ञ, संज्ञाचासयम्;

ह्दमिष्टं कर्म वरणोश्रमिभिरनुेयम्, इदश्वानिष्ठं क्म परिहेयमियेवं वेदोक्तं नाम च कर्म वेतदुमयमसद्विरि्टानाग्=असच्छब्दुप्रयोगेण मसु

प्यातिर््काधिकारं प्रतिक्षिपति, यद्वा मनुप्यमाचायिकारं सम्पादयति,
मनुप्यमात्रयिरोधा्यााखगूयजुःसामाथर्वणाच्चतु्णोमागमानां सर्ज्ञकस-

लवादविरिषटगुणवतां लिङ्गम्-ईशवरप्रणीतल्वे लिद्गमित्यथैः ॥ १८ ॥
नल कुत एतत्! तव्राद--

“भ्रयक्षभद्त्तत्वात्संज्ञाकमेणः ॥ १९ ॥
संज्ञाकर्मणः=एकवद्धावः पूर्वत्,संज्ञायाः कर्मणश्च प्रयक्षथ्दृत्ततरात्=
॥
प्रल्कषे विपये वृत्तिमत्वादित्यर्थः ।
सस्य हि भूतभविप्यद्तमाना व्यवदितविभङृष्ा इानिष्ठाः सर्वै पिपमाः प्र्कषाः सन्ति, स एव तत्र संज्ञां कपु पारयते ! स एव च सन्ध्या-

वन्द्नाभिरोत्रादिकमि्टं कर्मं विधातु ुरापानादिकानिं कर्म मतिषेदुटे । न च ते जीवानां तथा संभवन्ति ।तेपां क्ञानस्योपदेशतन्रवात् । `
विन्तु परभपितुर्भगवतः परमेश्वरसखेति सर एवादौ चतुर्भिरागमेः संजञाकमंप्रवतैकोऽभ्युपगन्तव्यः । तथाचागमानां तेपां संजञाकर्मलिद्धिनेधरमणीतल्े
सिद्ध प्रामाण्यं तावस्सि्धमेव, तस्सिद्धौ च तत्विद्धा संक्तापि घ्रामाणिकीति
भावः|

संजञाकर्म्रचिश्चादौ बेदेम्य एव जातेति भगवता भनुनापष्यभ्यधायि ।

अ १---छो॥ २१॥
।
सर्वैपान्तु स नामानि कमीणि च पथक्एुथक् { ,

वेदच्देभ्य.एवादौ एूथच्संखाख निर्भते ॥ २१ ॥ इति

सन्रापतिः, ए्रथक्संस्था=ग्रतिव्यक्ति कौकिकी व्यवस्थेयर्थः ॥ १९ ॥
नलु भवतु वायुसिद्धै सयो टिद्धं, तेन च तत्सिद्धिः । आकार
सिद्धौ पुनः किं लिङ्ग, येन तद्न्युपेयं १ तव्राद्--

आदिकम्]

द्वितीयोऽध्यायः ।

२५

निष्क्रमणं परवेङानमिलयाकारालिङ्कम् ॥ २० ॥
स्पदीवततो द्रव्यस्य बहि्मैमनै=निष्कमणम्; अन्तर्ममन॑न=पवैशनम् ;

इति-एतलर्मदयमाकाशलिवम्-भक्टतिद्धो ठिद्धमितयथै; ।

|

अवकाशेन दि निष्कमणं, प्रवेशनं चेतदुभयं कर्म व्यात् । चेकध्ि-

` द्वकारं न दयात्, तदा तदभावे न ॒निप्कमणमुपपयेत, न प्रवेशनम् ।
उपपन्नं चानिदयं तदुभयम्! ततोऽनुमीयते 'अस्याकादं यद्वकां द्दाति'
इति भावः ॥ २५ ॥

तदेतदपवदति--

^तद्लिङमेकद्वन्यत्वात्कर्मणः ॥ २२ ॥
आकाशे्यलुवर्वेते ! तत्-निष्कमणे, प्रवेशनं चेति कमौकादासा-

लिद्-लिङ्गं नोपययते `! .ुतः ? कर्मणः=निप्कसेणप्रवेशनलक्षणकर्मणससयैकग्रव्यतयात्=यनिष्करामति, प्रविशति च, तदेकद्रव्यं, तन्मात्रसमवेतत्वादिष्य्थैः ।

एकदरन्यसमवेतं करम कथमपरस्य सिद्धौ ठिङ्गयुपपयेतेति भावः २१॥ `
.म्ु नायं नियमय यत्समेति, तस्य तदङ्गमिति, अपि च
कारणस्य, कारणं चाकार, नियतपूर्वृत्तितखात्, तबाद--

“कारणान्तराज्सिवैधम्यौच ॥ २२ ॥

.

आकाशयेघ्यनुवर्तते यत्समवेतं काय्यैमुखय्ते, तसा्तारणादन्यत्तारणं=कारणान्तरे, तस्य या अनुष्ुप्िः=अनुङ्कप्यते-्ताप्यतेऽनेनेति व्युयन्तरा उक्षण, तद्वैधरम्याच=तद्धिरुद्धरक्षणकत्याचाकारस्य

क्मकारणल

न

संभवतीद्यथैः ।
~ अन्वयव्यतिरेकाम्यां हि कारणमावोऽवमम्यते. न चाकाशस्यान्ययो वा
` व्यतिरेको वा शक्यो निश्चेतुम् । तश्य सर्वकारल्ेन सर्वगतखात् । अतो

यथा ह्यस्य पूर्वमावनियमः, तथैव प्याद्धावनियमोऽपि, तथेव च
व्यतिरेकाभावोऽपीति कारणमावानिश्वये नियतपूर्वृ्तिलर्यकारणान्तरा-

ल्टसिवेधम्यादकारणमाकाश्मिति मावः ॥ २२ ॥

२६

वेशेषिकदकषैनम् ।

[आधम्

समाधत्ते--

५संयोगाद् भावः कर्मणः ॥ २६ ॥
संयोगात्=कर्मनन्यसंयोगमवायादाकाे कर्मणः=निप्करमणप्रवेरनलक्षणकर्मणोऽमावः=ससत्रायामाव इल्यर्थः ।
कर्म हि क्रिया । सरा च ालर्थत्राक्, व्यापारशेति ह्वयी । निष्क
मणे; प्रवेदनं च व्यापारः । तज्ञन्वो निप्कामतः प्रविदातश्च द्र्स स~

योगः फलम्. । तत्राकाडे फठसमवायाद् व्यापारस्तमवायामावो, न छकरा.
रणलात् । कारणत्वं च नियतपूर्वत्तितवम् ।त्च तस्य सर्वकालत्वेऽपीवरवज्नेतु शक्यम् 1 अतः कएरणान्तरानुष्चकरिधम्याभावाद् भवति तस्य
तलिद्गमिति भावः ।

(निष्क्रमणं प्रवेदानम् इति पूर्वः पक्षः] अपरिमस्त्रयेण च त~

निसः । तत्र “तदलिङ्कम् इति सूत्रेणाकाशस्य कर्मतमवायिकारणवं निरस्यते । “कारणान्तरा०” इति सूत्रेण चासमवायिकारणलं,

दव्यातिरिक्तसव तन्नियमात्, आकाशस्य च द्रव्यात् । «संयोगाद्-

"मावः कमेण” इत्यनेन च निमित्तकारणत्यम् ।सेयोगात्प्रतिवन्धकी-

मूतमूतद्रनयसंयोगविङेपासकर्मदेतुवेगगुरप्वादीनःं प्रतियन्धेन कर्मभोऽमाचः=अनु्पादौ भवति, न लराकाशामावात् । तस्य व्यापकत्रात् । तसावाकाशचाम्बयोऽन्यथासिद्धो नाकादानिमित्ततां गमयतीति सर्वथा त्सय
कर्मकारणल्वासम्भवे समवायिकारणतया वाऽसमवायिकारणतया वा निमित्तकारणत्तया वा नाकाशस्य लिगं कर्मं संमवतीति शङ्करमिश्चप्रभतीनां
व्यास्यानष् ॥ २३ ॥
निष्कमणं, प्रवेदानमि्याकारलिङगमिदयुपपादितम् । सम्प्रति शब्दस्य

पारिशेप्यादाक्ायुणेन तटिद््युपयादयितुं पू तस्य भूतचतुणययु- णतां रतिपेधमिप्यन् भूमिकामाह--

“कारणगुणपूयैकः का्यगणो दष्टः ॥ २४॥

,

कार्व्ययुणः्=कारग्यल घरपरादर्यो रूपादिविदोपगुणः, सं कारणगुणपू-

आहिकम् 1

द्वितीयोऽध्यायः 1
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यकम्=कारणस कपासत्तम्त्रदेथौ ख्यादिविशेषमुणः, स पूष्ै-कारणं यस्य
स तथा दष्टः=उपरव्य इयर्थः ।
इद्मन्नोपदिष्टं भघति । कायै त एव गुणाः प्रादर्मवन्ति, ये
ततकारणे समवयन्ति । येपां च कारणे न समवायः, न च तसूर्वकाः

काव्यगुणाः कथच्चिदायिर्मवन्ति । न॒ बा कदाचिदिदमित्थं विपर्येति
कारणे वर्तमानाः गुणाः कर्ये न प्रादुष्युः, ततो विरक्षणाः चा तत्र
प्रदुरभवेयुः । अतः कार्य दृटा निःशङ्कमनुमातुं शक्यते-येऽमी कायै
गुणाः अनुमूयन्ते, नूनं तस्सजातीयास्तत्कारणे विद्यन्ते, ये चात्र कार्ये
नोपम्यन्ते, न च ते तत्रापि वरन्ते इति ! २४ ॥
नु कारणगुणपूर्वकः काय्यैगुणो द्दयतां, किं तेन १ त्ाह-काय्योन्तराऽपराहुमोवाच्छब्द्ः स्परे वतामयणः ॥२५

काय्योन्तराऽप्रादुमीवात्=दण्डायभिवातेन भयादौ कायै शब्द

प्रादुमीबिऽपि तद्धित्रे घरप्यदै कार्यान्तरे तस्रादुभीवायावात् शब्दः=शन्दपदार्थः खशैवतां=्थिव्यप्तनोवायूनामगुणः=निरोयगुणो ने्थैः ।
. ेतसयर्शवता द्रव्याणां शब्दो विङेषरुणो भवेत्, तद्ाऽवद्यं मेव्यीदिवत् तत्करा्यौन्तरे घटपरदावपि प्रादुरमवेत् । अप्रादुभैवेधच कथं स
तद्विरोषगुणः सिध्येत् । मेय्यौदो बा प्रादुर्भवन्, तसरादन्यन्न नोपरम्येत
यावद् भेप्यीदिकं चावतिष्ठेत्त, तरतमाद्विमावेन च न जाल्वनुमूयेत्त । न
हि तेण ख्यादयो विरेषगुणाः क्िधिक्का्यै प्राुभेवन्तः कार्यान्तरे
नामिव्यज्यन्ते, तच्रामिव्यज्यमानाः वा तसादन्यत्राप्युपलम्यन्ते, यावदाशर्यं॑घा नावतिष्ठन्ते, त्रतमादिभावेन चा कविदनुभूयन्ते 1 शब्दस्तु
सर्वथा तद्विपरीत्तः ! तततोऽनुमीयते--*नासौ खर्शीवतां विरेषयुणः, इति
भवः ॥ २९ ॥

जसु शव्दः सरीवततं प्रथिव्यतेजोवायूनां विदोपयुणो मा सैत्मीत्,
आत्मनो वा, दिक्ाकमनसां वा सेत्छति, तत्राह--

भ्परच्च समवायास्मयक्षत्वाच
गुणः ॥ २६ ॥

नात्मयणो न मनो-

३८

भैशेपिकदर्शनम् ।

[आयम्

शब्द् इत्यनुवर्तते ] परतरपरसिन्ात्मातिरिकते द्ये समवायात्-समयेत्तववात्, प्रयक्षतवाव्वनश्रप्णप्रक्षविषयत्वाच शब्दो नाप्मगुणः=ना-

सनो विहेषगुणः, न मनोगुणः=मन इद्युपलक्षणं, न वा दिकालमनसां विशेषगुण इव्यथः ।

शब्दश्ेदारमनि समवेयात्, न वहिरिन्दरियप्रक्षतामियात् नवाऽद्हभण विभक्तो शू्चेत, नवाऽऽ््मान्तरेणानुभूयेत] कब्द्श्च तथा, तसा्ासपिरेपगुणः । श्रोत्रम्रादयवयाद्िरोपगुणवाच न॒ दिक्राखमन्ां गुण
इति भावः

अच्र प्रथमहेनोः ताध्यत्भाोच्य द्वितीयो देतुरषन्यसतः, सिद्धसैव
हैतु्ोपपत्तेरिति ध्येयम् ।
परत्र स्मवायान्नारमगुणः, परयक्षत्वाच न दिकारूमनसां गुण इति

हङ्गरमिश्चः॥ रद् ॥ .
नद्ध यदि नाम श्द्ः एृथिव्यादीनामष्टाना द्रव्याणां विद्रोपुणौ च
भवतिः मा भूत्) आकारस्य सिद्धौ किमायातं ? तनाद्--

५परिदोपा ्िद्गमाकाश्स्य ॥ २७ ॥
- शब्दो गुण इत्यनुवर्तते ! परिरोपात्=शब्दो गुणः, तेन नान्तरेण
ुणिना भवितव्यम् न च एयिव्यादयोऽ्ो त्स्य गुणिनः सिध्यन्ति,
तद्धितेषु च गुणकमौदिपु न तत्प्र तसाद् यैष गुणिनो विश्चेपरुणः,
तदाकाशमिति परिशेषानुमानादाकाशख्~अष्टद्रन्यातिरिक्स्याकादयपदाथस रन्दो गुणः=विलेपगुणः सिद्धो भृलेतिरेषः, लि्ध-भवति तस्थि-

द्धौ विङ्गमिलथैः 1

तन्न भसक्तमतिपेधेऽन्य्ाप्रसद्वाच्छिप्यमाणे सम्प्रत्ययः परिदोपः 1
ब्दः, छचिदाधितःऽयुणलवाद्) इच्छाटिवदिति सामान्यतोदृष्टकारः ।राव्दः
प्रथिव्यादय्टद्रव्यातिरिक्तद्वव्याधितः,

अष्टदरव्यानाध्ितत्वे सति द्रव्याध्रित-

त्वत्, यन्नवे, तत्वं, यथा संयोगादिकमिति तु तदाकारः) गब्दो, विज्ञेपयुण

जप्लिमत्ते सनि चाकेन्द्रियमात्रमराह्यलात् ,रूपवदिति विशेषगुणतासाध-

आदिकम्]

३९

द्वितीयोऽध्यायः ।

कमनुमानम् 1 ब्येन्दियलं च प्रतिनियतता्थविपयतं, नियमेन वाद्यर्थपरकाशकष्वं वेति विवेकः ॥ २७ ॥

यथाऽऽत्मयुणता रीच्छाद्धेपदेस्पपयते ।
ˆ

शाब्दो नयेन तेनैव भविप्यति नभोयुणः ॥ १॥ ..

- नु परिशेषाकतेवरुं रब्द्सयाश्रयभूतमराकादां तिध्यति, ने द्रवयं, न
व्यवहारभूमौ निद, तव्राद--

भद्रज्यत्वनियत्वे चायुना व्याख्याते ॥ २८ ॥
भकारसेलययुवतैते । द्रव्येलनितयवेन्रन्यत, निललवं चोकारासय वा, युना=बायोद्रवयत्वनित्यत्वसाधकेन गुणवत्वेनद्रव्यलयेन च हेतुना व्याख्याते~प्रतिपादिते वेदितव्ये इत्यथैः ।
+
तत्र गुणवच्वाद् द्रव्यम्, अद्रेव्यतातिध्यवं व्याख्यातमिति विवेकः ॥ २८ ॥
नद द्रव्यलनित्यले वायुना व्याल्यवेताम्, एकल्वं तख केने व्या, ख्याते ! तनाद-“तत्त्वं भावेन ॥ २९ ॥
आकाशस्य व्याख्यातमिति विपरिणम्यानुवतेपते । तत्वम्-एकल्रमाका-

शास्य मावेनन्एत्तया व्याख्यातमिल्यथैः ।
सत्तायाः यथैकं, तथाकारस्यापि वेदितव्यमिति भावः ॥ २
ननु सदिति

लिज्गानिरेषाद् षिरोपलिद्धामावाचच

भावसकस्वम्,

आकादास्य तुत्त स्यात्१तत्राह-शाच्द्लिङ्दिेषादिखेपलिङ्ञमावाच ॥ ३० +

आकाशस्य तच्वमित्यनुव्ैते । शब्दलिङ्गाविरोपात्-रब्दरूपलिङ्गस्य
भेदामावात्=पमानलाद्, वि्ेपलिद्गामावाच=मेदेः लिद्धस्यायुपरम्माचा-

काशस्य तच््वमित्यथैः !
आका्यस्य ठिद्धं शब्दः, स च सर्वतराविरिष्टः, विदेपे च लिङ्गान्तरानुपछम्भ, इति सत्तावदेफमाचछाशमिति भावः ॥ ३० ॥

शर

वेरोपिकद्शीनम् 1

[आदम्

ननु श्नदचि्वाविशेपादेकस्रे सिद्धेऽपि तसखेक्थक्लं कुतः सिध्येत्?
तनराद्--

^तद्ुवि धानादेकणथक्त्वं चेति ॥ ३१ ॥
, इतिराहिकसमापिमाद्। भकाश्चखेत्यनुवर्ते । तदनुविधानात्-=तयेकत्वस्य यदथक्चेनानुविधानं =यत्रयतरैकत्वं तचतत्रैक्टभक्लमिति साद्चय्यैनियमः, तसदेकश्थक्लं च=एकट्थक्तवमपि व्योः सिद्धमि्यथैः ।

क्षियादिपच्चभ्रूतानां रक्षणं र्ष्यगं तथा ।
नभोनभखत्तेरीक्चा सम्यगच् प्रदुर्दिता ५ १॥
इति श्रीमत्परमदैसपरिराजकाचार््योदासीनवर्य्यात्मारामभगव-

`

." स्पादविप्यदस्परिसादकृतायां वेशेपिकसूत्रवैदिकदृत्तौ
द्वितीयाध्यायस्याद्माहिकम् ।

दितीयोऽध्यांयः।
दितीयसाहविकम्।
पूरवसिन्नाहिके एथिव्यादीनि पञ्च महाभूतानि रक्षितानि । सम्प्रति

तद्क्षणानि परीक्ष्यन्ते ! तवदो एथिवीठक्षणं गन्धं परीक्षयिप्यन्नाचा्य्य
प्रथिवीतोऽन्यत्र तदभावे ठिद्धमाह--

प्पुप्पवख्रयोः .सति . सनिक्पे युणान्तराधाहु भोयो
वसे गन्धामावलिङ्कम् ॥ १॥
पुप्पवस्रयो=छुसुमवासमोः सति सनिकर--परयोगरक्षणे सागतरिध्ये सति

वज्ञे पुष्पगन्धस्य प्रादुभौवेऽपि यो गुणान्तराप्राुमीवः=कार््यगुणादन्यः
कारणगुणो गुणान्तरं, तसूर्वकोऽप्रादुमौवः=तदमुलयाद्ः स वले-कुसुमसंयुक्ते वाससि तसिन् गन्धामावलिद्धुष्पसननिकर्ादुपकम्यमानो गन्धो न
वखस्य स्वाभाविको गुणः, तत्कारणगुणपू्वकत्यामाषत्, शीतोप्णस्यशवदिति खभावतः पुष्पगन्धामावस्मानुमितौ लिङ्गमिचर्थः 1

तथा च वे पुप्पसम्बन्धादुषरभ्यमानो गन्धो यथा न तस खाभाविको गुणः किं त्वोपाधिकः, तथा जलादावप्युपठभ्यमानो

गन्धो न

तस्य खाभाविको गुणो मन्तव्यः, अपि चोपाधिक इति भावः ॥ १ ॥
नलु जखदौ चेद् गन्धो नालि, छ तर्हिं मन्धो व्यवतिष्ठते ?
तत्राह--

धव्यवयितः पएूथिन्यां गन्धः} २॥
यसमादन्यत्र जलादौ गन्धाभवे लिङ्गमस्ति, पृथिव्यां च तन्नाल्ति, तसाद्वन्ध=ुरम्यसुरमिभेद्भिन्नो द्विविधो गन्धः एथिव्यां =क्षितावेव व्यवे-

स्थितः=विरेयेणनगन्धत्येव एथिवी, एथिन्येव गन्धवतीत्ययोयान्ययोयव्यमच्डेदेनाषस्थितः=प्रतिषठित इत्यथैः ।
तथा च खवाभाविको गन्धः परथिवयाः ठक्षणमिति न जलादावतिप्रसद्ग
इति भावः ॥ २॥
~

&

४्२्

` वैरोपिकद्रोनम् ।

द्वितीयम्

एथिवीरक्षणं परीक्षितं, जकादिलक्षणं परीक्षमाणोऽत्िदिरति-"'एतेनोपष्णत व्याख्याता ॥ ३ 1

एतेन गन्धस्य स्वमाविकलनौपामिकलरवयवस्थापनप्रकणोप्णता=दीतताऽ्युपलक्षणीया, उप्णत्ता, शीतता चापि व्याख्याता-कचित्खाभाविकी

दचिदपाधिकी व्याल्यात्ता वेदित्व्येल्भैः ॥ २ ॥

व्याख्यानफलमाह--

न

"तेजस उष्णता ॥ उ ॥`
|
व्याख्यतेव्यनुवरतेते । तेजसः=तेजेोद्रनयसयोर््णेता~सवामाविक्युप्णता- ,
व्या्याता~छक्षणतया व्यवस्थापितो वोद्धव्येत्यथः 1

तेन जरादौ नातिभसङ्ग इति भावः 1 ॥

५अप्शु रीतता ॥ ५॥
व्याए्यतित्यनुवतैते । अप्यु=पयसि शीतता=खामाविकी शीतता
लक्षणतया व्योख्याते्यर्थः ।
1
.

विखातादौ शीत्तताप्रतीतावपि न ठक्षणातिभसद्गः, तत्नत्मतीतेरौ-

पाधिकत्वादिति भावः ।

तव्र यथा गन्धादिकं स्वामाविकमौपाधिकं च कचित्, तथा स्पादिशुणान्तरमपि श्वामाविकमौपाधिकं च कचियतिपत्तव्यमिति चोतनायोदेशक्रममङ्गः वायुलक्षणस्य परीक्षितखद्योतनाय वा छममङ्कः, शत्यं विप-

येति नौप्यमिति सूचनाय वा स इति विवेकः ॥ ५ ॥
एथिव्यादीनां चतुणी लक्षणानि परीदितानिः ! व्योमलक्षणै शब्दः

` परीक्ष्यते । सनपरति काठः परीक्षणीयः, उदेशक्मप्रातचात्, अतः पूर्व
तावत् तत्सद्धावे छिद्धानि द्दीयति--

“अपरस्मिन्नपरं युगपचिरं क्तिभमिति काटलिङ्धानि ।६॥

इतिशव्दो क्ञानप्रकारमाद् } तस्यं च प्रयेकमन्ययः ] अपरसिन्नपरमिसयुपरङक्तणम् , परसिन् परमित्यपि उष्टव्यम् । जपरसिन्-भदयतरतपनपरि-

सन्दान्तरितजन्मनि यूनि स्यविरं म््यादीृत्यापरमिति ज्ञानं, परक्िन्=

यहुतरतपनपरिखन्दान्तरितजन्मनि स्थविरे युधानं सीमीकत्य प्रमिति

आदिकम् ]
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शान, युमपत्-युगयञ्नायन्ते, युगपतिष्ठन्ति, युगपलुर्वन्तीतिगपज्डामं,

चिर-चिरं जीवति, चिरं जातमिति चिरज्ञानं, किप्र-कषिप्रं गच्छति, कषिप्रं
करोतीति िपरज्ञानमितिनएतानि ज्ञानानि काठलिङ्गानि खनिमित्ततया
काठस्यानुमापकानीत्यथैः ।
यमपेक्षय हि यस्य भूयसां सूर््पपरिस्पन्दानां सम्बन्धः, स ॒तेदपेक्षया
स्थविरपिण्डः प्रः, तमपेक्ष्यं यस्य चात्यानां तेषां सम्बन्धः, स तदपेक्षया युवपिण्डोऽपरः ! परत्वं ज्ये्ठत्म्, अपरं च कनिष्ठम् ! न च स्थविरयुवपिण्डाम्यां सूय्यपरिस्पन्दानां साक्षास्सम्बन्धो वियते । सूर्य्ये तत्सम-

वायात् ! न भा तरसम्बन्धमन्तरेण स्थविरे प्रं, यूनि चापरमिति ज्ञानमुस्पततुमरति । तस्य तसपरयोज्यत्वात् । न हि एथिव्याद्यश्चत्यारस्तव्सम्ब-

.म्धारः सम्भवन्ति । तेपामव्यापकत्वेन पिण्डसंयोगे सत्यपि सूर्येण
तदभावात् । न चाकाशमपि तत्सम्बन्ध सम्भवति । तस्य तत्घभावकल्यने
ऽतिप्रसङ्गात् । देरिकं परत्रमपरतवं चेततोविलक्षणम् । अचेतनं चान्यधर्ममन्यद्रोपनयद् दृष्टम् , थधा-पुप्पस्य गन्धं वायुः } अतो मूभ्यादिभ्यो भिन्न
` यद्चेत्तने द्रव्यं स्थविरयुवपरण्डाम्यां तूर्येण च संदज्य खप्तमवायिषंयुक्संयोगलक्षणया प्रत्यासत्या, खसंयुक्तसयुक्तपमवायलक्षणया वा प्रयासत्या, तत्परिस्पन्दान् पिण्डाभ्यां सम्बधराति, पूर्वत्र खं परिस्पन्द्ः,
चरमे पिण्डं, तदेव द्रव्यं काठ, इति मवति परसिन् परमपरसिंधापर-

मिति ज्ञानं काठसिद्धौ लिङ्गम् । एवमेकेन सूघ्धपरिसमन्देनावच्छिनाः

अनेकाः क्रियाः युगपञ्छानेन मोचरी कियन्ते । कमेण मयद्धिरनेकैः
स्थूखमतेः सूय्धैपरिस्यनदै्वन्छिता क्रिया चिरक्ञनेन, तथाभूतैरनेकैर्सप` तरश सू्यपरिसपन्दैखच्छिना किया श्िपरज्ञानेन, गोची कियते । तत्र
सू्व्यैपरिस्यन्ददेवदत्तादिपरिस्पन्दयोध्य मिथः सम्बन्धो भूम्यादिभिन घटते,
ज्ञानान्यथाऽनुपपत््या सम्बन्धेन चर्थे भवितव्यम् । अतो यद्रवयं संयु-

्तसमवापरेन ताभ्यां संखज्य तयोः परस्परं खसमवायिसंयुक्तसंयुक्तसमवायटक्षणं सम्बन्धं करोति, तद्व द्रव्यं काक इति मवति युगपचचिरं कषिप्र-

मिति क्ञानमपि काठसिद्धौ लिङ्गमिति भावः ।

1

.

वैरेपिकद्शनम् ।

[द्वितीयम्

तत्रैकसू्यपरिस्पन्दावच्छि्नकाठसम्वन्धिन्यः क्रियाः युगपसस्ययगो-.

चरः बहृतरानेकसूच्यैपरिखन्दावच्छिचकारसम्बन्िनी क्रिया चिरप्रत्ययभोचरः, अस्पतरानेकसूय्यैपरिस्पन्दवच्छिन्नकारसम्बन्धिनी किया क्षिप्र
प्रत्ययगोचरं इति विवेकः ॥ ६ ॥
नन्वपरं परं युगपचचिरं क्षिप्रमिति प्रययलिद्धेन तनिमित्तभूतः कथ्चि- छ्काठः पिष्यति, न द्रव्य न चा व्यवहारभूमौ निलयं, तत्राद--

^द्व्यत्वनियत्वे वायुना व्याख्याते ॥ ७॥
काटसेति प्रकरणाहभ्यते । प्रव्यतनि्यत्वे=पूरवोक्तलिगस्य कालस
द्रव्यं, नित्यं च वायुनाायेदरैव्यखनियलसाधकटेतुना वयाख्याते-

साधिते वेदित्ये इत्यथैः ॥ ७ ॥
~
मलु द्रव्यतनित्यतवे कारस्य वायुना व्याचष्टाम्,एकलयं केन व्यास्या-'
स्यति ? तव्राह--

तत्त्वं मायेन ॥ ८ ॥
व्याख्यातमिति विपरिणम्यानुवर्षेते 1 तच्च -काटसेकलं भावैनसत्था व्याख्यतिं पेदितन्यमिदयर्थः |

`

ह

यथा सदितिलिद्वाविशिपाद्धिरेषरिङ्गगमावाच भावसकलयम् , एवं
परापरादिप्रत्ययलि्ञविशेषाद्िदोपलिङ्गामावष्च कारुखेकल्यं व्याल्यातमिति मावः ।

५

तन परमार्थतः काठलैकलत्म्, उपाधितश्च~क्षण-लव.निमेप-काष्ठाकला-मद्ते-यामा-दोराचार्डमास्न-मासतययन-संवत्सर-युग-कल्पादिमेदात्, दान्तोदिताव्यपदेश्यमेदाच नानाल्म् { उपाभिश्च सूव्यादिपरिखन्दः !

काध्यौणामारम्मक्रियामिनिवत्तिस्थितिनिरोधाभ्ति धिवेकः ।

तत्रोसन्रं द्रवयं यावद्शुणखलदयते, अन्यतन्तुसंयोगे वा यावन्न पटः, .
उने वा कर्मणि यावन्न पिमागः, तावत्राखःश्षणः। सामगी चा काय्धर-

दिता=क्षणः,दत्युद्यना चाय्यैः। निमेष चतुरो मागः=कस्षणः, क्षण

द्वयेन खवः, मश्िपद्षमकरमोपरुक्षितकार-=निमेष इति -मदश्रीधरः। ख-

आहिकम्]
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जन्यविभागप्रागभावावच्छिन्नं यत्कर्म तदुपलक्षितःकालः प्रथमः क्षणः। खं

कर्म ।पूर्वसंयोग्च्छिनविभागोपरक्ितः कालो द्वितीयः क्षणः । पूरवयोगनाश्चवच्छिन्नोत्तरसंयोगप्रामभावेोपलक्षितः काठस्दतीयः क्षणः । उन्तरसंयोगावच्छिन्क्मोपरक्षितः कालश्तुरधैः क्षणः । उन्तरसंयोगे सति"
कर्मनाशु्युनः कर्मान्तरेण क्षणव्यवदारः, क्षणक्देश्च दिनादिव्यवहार इति

विभ्वनाथः } एवं कास्यीणामारस्मः=प्राममावः, क्रियान्व्यापार् इति
तदटुपक्ितः काटो मविप्यत् कालः । अभिनिवृ्तिः~सिद्धिः, स्थितिः
आविनाशात्कमवस्सहकारिसम्बन्धस्तदुपलक्षितः कालो वसैमानकालः। नि-

रोधः्=विनाशस्वदुपठक्षितः काठोऽतीतक्ाठः । उसत्तिध्थितिनिरोषयो-गिकषछावच्छेदेन नानाक्षणपरम्परात्मिकापि मियेदुच्यते । सा धर्ैमानादिमेदवती च । तयादि । स्याल्यधिश्रयणासश्ति भ तद्वततरणादुखयमा-

नौदनाख्यफखावच्छेदात्
क्रिया वरमानोच्यते-पचतीति । तदवच्छेदाद्,
धटाकाशबत्कालोऽपि तावान्. वर्तमान इद्युच्यते । अभिनिर्द्तफङऊवच्छे-दाता क्रियासन्ततिश्वातीता मवति=भपाक्षीदिति। तद्वच्छेदाकालेऽप्य-तीते उच्यते । अनारव्धफलावच्छेदादू भविप्यन्ती क्रियोच्यते-पकषयतीति ।
" तदवच्छेदात्कालोऽपि भविष्यतिति तु जयन्तभट इति पविवेकः ॥ ८ ॥

ननु परापरादिप्र्ययलिन्गेन सिद्धे तसिन् निल्यकद्रव्ये काठसंज्ञाति-द्धिः कुत इत्याशद्क्यान्वयव्यतिरेकाम्यां तख कायमान दितुल्वमुपपादय॒न्नागसा्तालसंकञासिद्धिमाद--

भनियेष्वभावादनियेपु भावात्कारणे कालास्येति।\९॥
इतिशब्दः काछनिरूपणप्रकरणोपसंहारमाह । निव्येषु-=प्रमा्थनिययेषु
. व्यवहारभूमौ निद्येषु च अमावात्=युगपजातः, चिरज्ञातः, क्षिप्रज्ञातः, इदानीं जातः, दिवा ज्नात्तः, नक्तं जातत इत्यादिपत्ययानामभावात्,

अनिदेषु-कार्ेषु-वरपटदुभूस्यादिपु भावात्=उक्तपरल्ययसद्धावात्काय्यै
मात्रकारणं काठः । तक्षं कारणे “कारोऽग्रूं दिवमजनयत्,
काल इमाः श्थिवीरुतः अथवे-कां १९-र् ५३-म ५
दत्याद्ागमसिद्धा कालाल्या~कारसंत्े्यथैः ॥ ९ ॥

४६ -

येशेपिकदर्शनम् ।
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काठं परीक्ष्य दिसं परीक्षयति-

हत इृदभिति यतस्तदिरयं जिङ्गम् ॥ १० ॥

„ अपरमिति काललिद्धेु पठितमिह मण्डकष्ुतिन्यायेनानुवर्वते 1 तच
-परमित्यस्यप्युपलक्षणम् । इत इदमिति च तचम् । इतः=संयुक्तसंयोगास्पीयस्लाधिकरणाद् द्रव्यादिर्दै=बहुतरसंयुक्तपंयोगाधिकरणं द्रवयं .परनदूरम् , इतश्च-संयुक्तसंयोगमूयस्त्राभिकरणाच द्व्यादिदं संबुक्तसंयोगास्यी-

यस्त्वाधिकरणं द्रव्यमपरम्-अन्तिकमितिएतच्जञानं यतः=यसात् परल्वा-

दपरत्लाच विषयमूताननिमित्तादुलयते, तत् तदेव परत्वमपरत्वं च दिदं
लिक्ग-सम्बन्धे तद्धितः, दिगनुमापकं लिङञमित्यथैः।
^
मूतैद्रव्यमवधिं त्वा मूततष्येव ,दरनयेषु यदिदमस्मात्परमिदं चास्माद्परमिति ज्ञानयुखद्यते-यथा-कादयामतवरस्थितस्य पुंसः प्रयागमपेक््य कुरकेनं
परं, कुरुमेत्रमपक्षय च प्रयागोऽपर इति । तत्न प्रत्रापरस्े निमित्तम्
परत्व च संयुक्तसंयोगभूयस्त्वाश्रयत्वम् । अपरतवं च संयुक्तसंयोगास्पीय-

स्त्ाश्रयत्वम् । न च ते भूयांसो वाऽयीयांसो वा संयुक्तसंयोगाः कुःरुनन
वा प्रयागं बा साक्षादाश्रधितुमर्ईन्ति । तेपां तत्तद्भस्देे समवेततलेन ततर
समवायासंमवात् । परेण च केनचित्तत्र तदुषनयनं वक्तव्यम् 1 न दि"
परभिव्यादिभिस्तत्संभवति । परिच्छिन्नववात् । आकाशं च नोक्तस्वभावमि-

सुक्तम् 1 कारस्तु करियामात्रोपनायकः । क्रियामिननधर्ममान्रोपनायकते तु
कानीटककामिनीवद्नारविन्दं प्रति कारमीरक्ुह्कमपङ्करागमप्युपनयेत् । अचेतनष्य चान्यत्र परधर्मोपनायकवयं टष्म् ! अतः एधिव्यादिभ्यो व्यतिरिक्तं
यद्चेतनं व्यं खसमवायिसंयुक्तसंयोगरक्षणया `प्रत्यासत्या काञ्चीमारम्य
भूयसः संयुक्तसंयोगान् कुरुशषतरे, ततोऽस्पीयसस्ताम् प्रयागे चोपनयति ।खं
सैयुक्तसयोगाः । तदेव द्रव्यं दिगिति भावः 1
तत्र परघ्वापरत्ववुद्धौ निमित्तं परत्वापरत्वे, तत्र च तदाश्रये द्रव्येभूयसां

सयुचकेुयोगानामल्पीयतां च तेपामुपनयः, तत्र च दिगिति विवेकः।१०॥] }
नलु छिङ्धेन सामान्यतो निमित्तभूता काचिदिक् सिध्यति, न तस्या

द्रव्यं नेया व्यवदास्ममो नित्यल, तव्राह--

आदिकम्]

द्वितीयोऽध्यायः । `

४७

नद्रव्यत्वनित्यत्वे वायुना व्याख्याते ॥ ११॥
. दिश इति प्रकरणाह्छम्यते । द्रव्यलनित्यत्यै=परत्वापरत्लिद्धेन
सामान्यतः सिध्यन्त्यो दिदे दरव्यले निदे च वायुनानवायुद्रन्यत्वनिल्यस्साधकहेतुना व्याख्याते=सापिते वेदितव्ये इत्यर्थः ॥ ११ ॥
नयु उ्रव्यतवनितयतवे वायुना व्याचष्टाम्, एकत्वं केन व्याख्यास्यति ¶ तत्राद-।
ततत्वं भावेन ॥ १२॥

व्या्यातेमिति विपरिणम्यानुवरसैते । दिशः सम्बन्धः प्रकरणात् ।
तत््वै=दिगेकलवं मावेन~पत्तया व्याख्यातं वेदित्तव्यमिलय्थैः ।
यथा सदिति लिद्गाविरोपाद्, विरोपलिक्गामावाच मावसेकल्वम्,
पयमिदं दूरमिदमन्तिकमिति दिगिङ्गाविशेषाद्विरोपलिङ्गामावाच दिशसतस्वमिति भावः ॥ १२॥

६

नक चेदेकेव दिक्, कथं तरि प्राचीयं प्रतीचीयं दक्षिणेयणुदीचीयमिति तन्नानाचव्यपदैश्ः १ त्राद-“क्ाय्थविरहोपेण नानात्वम् ॥ १३ ॥

का््विशेषेणनपरमार्थतो दिशसतच््ेऽपि सू्व्यसंयोगलक्षणेनोपापिभूतेन कास्यैविषेपेण नानां =नानाव्यपदेशमाक्त्वमिव्यथैः ॥ १३ ॥
ततदेवोपपाद्यति-- `
“आदिदयसंयोगाद् . भूतप्रवोद- भविष्यतो भ्ूताच
भाची ॥ १४॥
आदित्यसंयोगादिति विरोष्यम् , इतरपपशचम्यन्तं पदन्नेयं च विदरेपणम् ।

भूतपूरवात्=पूथै-सगौरम्मे भूतो भूतपूरवः=शान्तः=अतीतः, तसात्, मविप्यत्तः=मविप्यन्नव्यपदेदयस्तसात्-माविनः, भूताच आदिकर्मणि करः, तेन
वसमानलाभः-भूतम्-=उदि्त वर्मा, ,तसाचादिष्यसंयोगात्-पाथमि
काद्रविसम्बन्धात् प्राचीनागसयामश्तिनमामोति सूयय इति तद्वचु्यतेः
प्राची दिगिति व्यपदेश इत्यथैः ।

ध
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यत्या दिदि भगयानादि्यः सर्गारममे प्रथगखुदैत्, अपरे चेदेप्यति,
सम्प्रति चोदेति, सा दिकपराचीति म्यः ॥ १४ ॥
~
अतिदिरति--

स्तथा दक्षिणा परतीच्छुदीची च ॥ १५. ॥
आदित्यसंयोगाद् भूतपू्वीद् मविप्यतो भूलाचेत्यनुवरततते । तथान्यथो-क्तादित्यसंयोगास्ाचीति व्यपदिदयते, तथा तथाभूततत्संयोगादू दक्षिणा,
प्रतीच्युदीची च दिगिति व्यपेष्टव्यमित्य्भः ।
प्राच्यमिभुखस्य पुरुषस्य दक्षिणे भागे यस्यां दिशि भूतपूर्यो वा, भवि-

प्य् वा, भवन् वा सू््यैसेयोगः, सा दक्षिणा=भवाची दिक्।अवागस्याम-

श्वति सूय्यं इति । यस्यां च तदिव प्रषटभागे सः स्र प्रतीची दिक् । तत
हि प्राच्ययेश्या सूस्यैः ्रातिकृूल्येनाश्वति । प्राच्यायुदयः, प्रतीच्यां चासतसय इति प्रातिकूल्यम् । यस्यं च तसैव वामभागे स, सोदीची दिवर् ।
उद्गश्चनात् । तन हि सूष्परः ए्थिव्या ऊर्ध्वं दूरमश्चतीति मव्रः ॥ १५ ॥

“एतेन दिगन्तराखानि व्याख्यातानि ॥ १६ ॥
एतेन~प्राच्यादिपु दाक्षितप्रकारेण दिगन्तरालानि=प्रागवाची, अवाक
प्रतीचीः प्रत्ययुदीची, उदक््राची; अष उर्ध्ति मध्यगा विदिदोऽपि पद्
व्याख्यातानि=व्याख्याता वेदितव्या इदयर्थैः ।

यद्यप्येका दिक् 1 तथाप्युपाभिमेदात् प्राच्यादिमेदेन सा द्राधा
व्यपदि्यतते । तवर सूर््योदयपननिरिता दिक् प्राची, तदृन्यवहिता दिक्
भरतीचीः भाच्यमिुखस्थितपुरूपवामदेशावच्छिन्ना दिगुदीचीः तादक्ुरूपद्क्षिणदेशावच्छिन्ना दिगवाची । वामतदक्षिणतवै च रारीरावयववृत्तिजाति-

विषौ । यतः पतति सा दिगृष्वी । यन्न पतति साऽधः 1 एवमन्मा सवि
विदिः करपनीया इति दिक् 1 १६ ॥

पर्य्याता दिष्छरीक्षा । सम्पति व्योमलक्षणं शब्दं परीक्षणीयं मन्यमानः
पूवं तावत् परीक्षाङ्गभूतं संशयं कारणतो रक्षणतश्च व्युत्पादयति--

साभान्यथल्यक्लाव् विक्रोपापरवयघ्वाद् विदोषस्मतेश्च
* संयः ॥ १७ ॥

आदिकम्]

द्वितीयोऽध्यायः ।
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सामान्यप्रयक्षात्-सामान्यद्य कोटिद्धयसदचरितस्य साधारणधर्मसयोचेस्तरतवदेः मरतयक्ात्--उपलम्भात् । अनेन धम्युपरम्भोऽपि सङ्गते | तेन
साधारणधर्मवत्तो धर्मिणः प्रयक्नादिति निष्कर्षः } विदोपापरक्नात्-विरोपस्य अन्योऽन्यव्यावतैकस्य वक्रकोटरदिरःपाण्यदिरसाधारणधर्मस्याप्रत्य-

क्षातू--उपलम्भामावात्, विशेषतश्च =निरोपस्य सामान्यविरेषस्य स्था- .
णुत्यपुरुपत्वमोस्वमव्यसादेः

स्पतेः~सरणात्--उपस्थित्तेरिति

यावत् ।

चकारेण दुरद्टमपि सथुचीयते । दुरद्टाच संरायः्=किंखिदिति विरुदधधर्मद्रयावछम्बी पत्ययो मवतीद्य्थः ।

यदा हि प्रतिपत्ताऽयसुभयताधारणं कच्चिदुधर्म॑कचिदेकव धर्मिणि
प्रतिपद्यते, तस्य धर्मिणो विरेषन्च कुतधिन्निमिताननोपरुमते, पूर्यपरतीतयोः
प्रस्परविरुद्धयोः सामान्यविरोषयोश्च सरति, स्षरृतयोश्च तयोर्मिथो विरुद्ध
स्वादेकञ सद्धा्व, तदविनाभूतेस्य च सामान्यस्य दर्ीनान्नाप्यमावं, सम्भा-

वयति, तदाऽस प्रतिपन्नः सामान्याश्रयतेनावधारिते धर्मिणि विरेषानयधारणाप्मको यः प्रत्ययो जायते, स एव संशय इति भावः ।
ह
तत्र. साधारणधर्मोपछम्भो मुख्यं कार्णं, तदितरत्सवै सहकारिकारणम्, एकफसिन् धर्मिणि विरुद्धनानाधर्मभरकारकन्ञानवं च संशयत्रमिति विवेकः ॥ १७॥
ननु यस्य सामान्यस्य प्रयक्षं संशयस्य युल्यं कारणमाख्यायते, तत्

कीट विवक्षितं १ तत्राद--

ष्टं च दृष्टवत् ॥ १८ ॥
दृं च=उपरुब्धरं चौचैललर्खादिसामान्यं द्वत्-द्टाभ्यां स्थाणुपुत्यभ्रथेतिर्यां तुल्यं पुरोवर्तिनि वर्ममानं विवक्षितमित्यर्थः ।

यस््ामान्यं स्थाणुपुरषयोर्गोगवययोवा वरते, त्तस्थेव कालान्तरे
दान्ते वा पुरोवर्तिनि प्रलक्नात् तद्धिरोषस्य चाप्रयक्षाससरामान्यविरोपयोश्च सरणासस्थाणुव पुर्यो वा गोवा गवयो वा इत्यादिः संशयो
मयति, मान्यध्य; तस्मात् पुरोवर्सिनि
`वतैमानं सामान्यं, यस्य॒ धयक्षातसं-

शो भवति, स्थाणुपुल्पमरथतिवरत्तिसामान्य चैकं विवक्षितमिति सावः |॥१८॥
॥.8
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कारणतो लक्षणतश्च संशयो व्युसादितः । स च कारणदेकनिधत्ादे-

कविधः सत्नप्यान्तरमेदादू द्विविधो भवति-वाद्यविपयः जम्यन्तर्विपयश्च । वाह्यपिषयोऽपि पुनर्दिविधः-नेकधर्मिशृत्तिविरोयारुस्छतिपूर्वकः

एकधर्िवृत्तिविशेपानस्पतिपूवकश्च । वाचः स्थाणुक पुर्यो घा गवी
गवयो वा, इत्यादिकः प्रसिद्ध एवेति मन्यमानो द्वितीयं तावदरू बाह्यनिपयं

ˆ संश्यमेदयुदादरति-“यथाद टमयथारय्वाच ।॥ १९ ॥
५सामान्यपरयक्षद्धिदोपाप्रयक्षाद्विेपस्पतेश्च संशयः इत्यनुवर्तते । संशयश्च दविरावृत्तिः । यथा््ट-येन प्रक्रारेण विदि चेत्रमेघादिक् दष्ठ-जरिरं
वा युण्डं वा, पुनस्यथादृएलाचन्यथापृ्ै दं ततो विपर्ययेण दृष्टत्वाच्च
मुण्डं वा जटिलं वा, तवचु कालान्तरे प्रावृतशिरति दे तसन्. चेत्रलया-

दिस्तामान्यम्रयक्षाद् जटादिविोपाभ्रलक्ाद् जटिलत्वादिविदोपस्तेश्च "किमयं
जटिलो वा घण्डो वेत्ति यः संशयः, स एकथितरृत्तिविरोपानुस्तिपूर्वको
चाह्यविपयः सं्यय इत्यथैः ।

स्थाणुवौ पुरुषो वा इत्यादौ हि यः स्थाणुनौसौ पुरपः, यश्चं पुरुषो
नासौ स्थाणुः । अत्र तुय एव जटिक; स एव मुण्डः, य एव मुण्डः स
एव जटिख इत्ति बिरोपः ॥ १९ ॥
आन्तरविपयं संशयमेदेमुदाद्रति--

वियाऽचिव्यातश्च संदायः॥ २० ॥
“सामान्यप्र्यक्षाद् विरोपाप्रलक्षादू विशेपर्ढतेश्य संशयः इति

सूतरमनुवर्वते 1 तत्रालवं संशयपदं संशयसामान्यमाद्, सौनं तु संदायविशे-

पम । तस्य चाद्य लामसंभवेऽप्यान्त्वलक्षण्यैरक्षप्यठामाय साक्ाटुपाद्वानम् । संशयान्तरस्मोदाद्रणमेतदिति सूचनाय चकारः । विद्यावि-
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यातश्चपञचम्यास्तसिक; सम्यग् ज्ञानं विद्या, मिष्याज्ञानमविव्या, ताभ्या
. रान्य कदाचिदुसनने मनसि तारज्ञानधर्मिणि कसिंशिदज्ञानल्सामान्यस्य
प्रस्य्ात्; तदत्ति तलकारकत्वादिलक्षणविरोपस्याप्रयक्षात्,

सम्यक्लया-

आहिकम् ]

द्वितीयोऽध्यायः ।
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दिविशेषस् स्यृतेश्व, “किमिदं मोतं ज्ञानं सम्यग्वामिथ्या वा इति यः
संशयः, स आन्तरविषयः सशय इत्यर्थः ;
एकद्ा जले जठन्ञानमुदन्नं सम्यग् जतम् । अन्यदा मरुमरीचिकायां

मिथ्या } तदनु च कदाचिद्रमङ्गतस्य दूरतो ठिद्गदु्धनाजायमाने वृक्ष
सश्चेपु जलक्ञाने “किमिदं ममोरयत्नं जलन्ञानं सम्यग् वा मिभ्या
वा इति यः
संशयः, यथा वा केनचिदादेदिकेनैकदा किश्चित्निमि्सुपकम्यादिटं "किचिदिष्टमनिष्टं वा मविष्यति, तत्तथैव वृत्तम्, अन्यदा चादिष्टं वितथम्›सम्प्रति
तथाभूतमेव निमित्तमुपकम्यादिशततस्तसान्तः खज्ञाने “किमिदं ममोसतन ज्ञानं सम्यग् वा मिथ्या वा इतियःसशयः, स आन्तरविषयः सराय
दति भावः ॥ २० ॥
यत्परीक्षार्थं परीक्षा्गभूतः संखयः सावान्तरपमेदः कारणतो ठक्षणतश्च च्यु्पादितः, साम्प्रते तमेव परीक्षणीयं संशयधर्मिणं शब्दै लक्षणसुखेनावतारयत्ति-

भश्नोच्र्रदणो योऽभेः स काञ्द्ः ॥ २१ ॥

श्रोत्रम्रहणः=शरोतर श्रोत्रन्दियं म्रहणं श्रहकरणं सस्य, स तथोक्तो यः=
यो धर्मिभूतोऽथः=पदायैः, स शन्द् इयर्थः ।
श्रो्नम्राहलो गुणः शब्द् इति भावः ॥ २१ ॥
संशयधर्भिणं शब्दं ठश्षणमुखेनावता््यीकारलिन्नतसिद्धये खामी

गुणं व्यवस्थापयिर्येलत्र संशयं तावदुस्थापयति--

नुल्यजातीयेष्वथीन्तरथूतेयु
स्वात् ५ २२ \\

विदेपस्योभययार्-

संशयः शब्दः इति विपरिणम्यानुवर्त॑ते } उव्यजातीयेयु-ब्दसमानप्रकारेषु शूपादिगुणेषु, अथौन्तरमतेपु=ततो मित्नप्रकारकेपु पदार्थेषु
परथिव्यादिष्रव्येषु उरक्षेपणादिकर्मु च, विरेषस्नप्रसयेकं व्तमानस्य ्पल-र्सल-ए्थिवील-नक्लो-क्तेपणलपर्तेपणलयादिलक्षणविद्ञेपस्योमयथा=
तुल्यजातीयवृत्तिषेमेण गुणल्यैनायौन्तरभूतवृ्तिधर्मण द्रव्यत्वेन कर्मत्वेन च
सद टष्ात्दु्ीनात् शब्त्रृ्तिश्रायणत्वविरेपस्योपरव्येद्ैव्याश्रयितयादि-

.

धर

वेेषिकदर्शनम् ।
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विशेषान्तस्य चानुपरग्यर्युणलद्रव्यलादितामान्यविशेषस् स्यतेश्च शब्देन
शब्दधमिणि संश्चयः-किमयं गुणौ वा दरव्यं वा कर्म देति संशय इत्यर्थः ।

रूपादिगुणेष्ेरैकदो वर्वेमानी रूपत्वरसत्वादिकक्षणो विरो गुणल्रसमानायिकरणः, प्रथिव्यादिद्रव्यप्येकेकशो वरस॑मानः प्रथिवीतनलत्रतेज-

स्लादिलक्षणो विशेपो दव्यत्समानाधिकरणः, उस्ेपणादिकरमखेकैकरो
वर्तमान उस््ेपणत्वापक्षेपणत्यादिलक्षणो यिकेपः कर्मलसमानाधिकरभो
दष्टः । किंस्ुतै १ विन्ेयो गुणलद्रव्यल्कर्मतसमानाधिकरणो दष्ट इति।

शब्दे श्रावणल्वमपि विशेपः । तस्य विशेषत्वेन तचे प्रलक्नादू, दव्याश्रविस्यादिविङेपस्य च प्रदयक्षषमावादू, विशेपसमानाधिकरणानां गुणलद्रव्यल्व-

कर्मवानां च स्मृतेर्भवति संदायः-^किमयं गुणो वा स्याद्, द्रव्यं वा स्यात्»
कर्म षा स्याच्छच्द्?' इति भावः]
तत्न साधारणधरमोपररम्भववसाधारणधर्मोपलम्भोऽपि संशायक्र इति

गीतमीया; 1तेषां श्रावणत्ववेन श्रावणलं निरपः शब्दे दरव्यादिकोटिकमसंशयसय हेतुः। वैशेषिकाणां च विरेपतेन सामान्यधमेण । तेषां सामान्यधर्मोपिलम्भसैव संशायकल्वादिति विदोषः 1
द्द सत््वकारणवत््वादिकं इस्यते । सामान्यविरोपसमवयरेपु च त-

च्नासि ! निःसामान्यत्वात्, व्यवदारभूमो नित्याच । अतो न तत्र
सत्कोटिकः संशय इति द्रव्यम् ।
समरे विशेषशब्द शब्दवतिनं कच्चिद् धर्मविरोपमाह, न स्रसाधारणं

धर्मम् । तस्य गुणलद्रव्यत्वादिसामानाधिकरण्यामावेन तत्सारकल्वामुपप्तौ
” संशयानुपपत्तेः । विशेषस्य -शब्दवर्तिनः संयोग्रजलस्य धर्मविरोपस्य तुल्यजातीयेषु समानमकारकेषु गुणेषु, जथौन्तरमूतेषु-मिननपरकारकेु द्रचयेषु
कर्म चोमयथादृत्वात्=तुस्यजातीयेषु गुणत्वेन सह् अथीन्तरभूतेषु च
न्येन कर्मत्वेन च सद् वृशेनाच्छन्दे=शबव्दुधर्मिणि संशयः-“किमयै गुणो
या स्यादन्यं चा स्याकर्भं वा » स्यादिति संशय इत्यथः । संयोगजस्तरं गुणे
न्ये कर्मणि च ठ, शब्द तस्य प्रयक्ादू दव्याश्यित्वादिविदोपस्वाप्रल-

आदिकम्]

द्वितीयोऽध्यायः ।
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्ाद्रणतद्रवयत्वादिविशेषखय स्मृतेश्च संशयः-५किमयं गुणो वा, द्रव्यं वा,
कर्म वा, शब्दः" इति भाव इति तु नितान्तस्थवीयानर्थः ]
विरेपस~शवद्वश्रोचगराह्वस्वसक्षणविरेपस्य व्यावृत्तसतुस्यजातीयेपु-घयोविरातिगुणेष्वथान्तरमूतेपु-द्रव्येषु कर्म चोभयथा=उमयन्न इष्टता

दर्शनात् कब्दः किं गुणो, द्रवयं, कर्म, घेति संशयः । तत्र यद्यपि शव्य्स॑ श्रोत्रमाह्यल्वं चास्नाधारणो धर्मः 1 तथापि व्यावृत्तिरस्य सजात्रीयासजातीयप्राधारभीति व्यावृत्तेः साधारणसैव धर्मस्य संशचयजनकल्वमिति
शङ्करमिश्ः ॥ २२ ॥

किमयं गुणो वा, द्रव्यं वा, कर्म वा, शब्द् इति संशय्य परिरेपाद्

गुणलं तस्य निर्णैप्यमाणः पूर्वताद् द्रव्यलवं प्रतिपेधति-५एकद्रर्यत्वाच्न द्रव्यम् ।॥ २३॥
शब्दं इत्यनुवर्तते । रब्दो द्रव्य-द्रव्यलनातिमान् म=न भवति ।
छतः! एकद्रन्यलात्~एकं द्रव्यं समवायिकारणं यस्य स तथोक्तः)
तस्य भावस्तत्वं, तसात्-एकद्रव्यसमवापिकारणकल्वादिव्य्थः ।

यत्कार्यद्रव्यं, तक्किमप्येकदव्यं ते भवति । शब्दश व्योमेकराभितसखादेकदरव्यः । तसात द्रव्यमिति भावः ॥ २६ ॥
नन्वष्ठु ति कमेव शब्दः, तसैकद्रव्यतात्, तत्राह--

“नापि कमोचाश्चुषत्वात् ॥ २४॥
शब्द् इत्यनुवर्तते । नापि शब्दः कर्म=कर्मलजातिमान् संभवति ।
कुतः? जचाक्ुपत्वात्-चाघ्चुपप्रयक्षामोचरलात्, गन्धादिवदिल्य्थैः ।

यद्यपि शब्दवेकद्रनयं कर्म॑ त्तथापि तचन्चुपा ग्यते }शब्दस्तु
तेन न गृह्यते, चेत्प्रोऽपि कर्म स्यात्, तदावद्यं तेन गृदयेत } न च
गृह्यते । तसान्नासो कर्मेति भावः ।
शब्दत्वं न कर्मदेत्ति, अवाध्ुपवृत्तिजातिव्यात् ›, रसत्वािविदिति शब्द्स्याकर्मले नव्यानां योगः । कर्म न समानजातीयं कर्मीरमते, शब्दसत्

तद्विपरीतः समानजातीयं शब्द्मारभते, चेत्कर्म मवेत्, न जावारमेत,
मरम्भणाच नासौ कर्म } यथा न करम, न क्रयं, तथा न सामान्य
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न समवायो, न विदोषोऽपि ¡ जातिमच्वष्वप्रसकतेः 1 प्रिरेषटुण इति

निर्णयः ॥ २४ ॥
नु यथा हि कमश विनद्यति, तथैच शब्द इति कर्थं न कर्म
स्यात् १ तव्राह--

“गुणस्य सतोऽपवगीः कर्मभिः साध्यम् ॥ २५ ॥
गुणस्य~प्रसक्तयोर्ैवयकर्मणोः प्रतियेयेऽन्यत्च सामान्यादावपरसद्धेन पारिशेप्याय् गुणलजातिमतः सतः=सिध्यतः शब्दस्य , योऽयमपवर्मः=आश्चु-

विनाशः, स कर्मभिः=कर्मजातिमद्धिः साधर्म्य=तमामो धर्म इत्यर्थः 1
आ्ुविनारिलं हि न कर्मलव्याप्यम् । तस्य सर्वपम््रतिपन्नद्धिखादिसंस्या-्ञान-य॒खदुःखादियणेऽपि दनात् । अतो न तेन शब्दस्य कर्मं

सिध्यति, विन्तु कर्मभिः साधम्ध~समानधर्मततामात्रमिति भावः ।
तत्र चतुः्षणावस्थायि सर्वं कर्म, पश्चमक्षणे विनर्यति ।गुरुत्प्रयलसयोगेभ्यः पूर्वै द्रन्ये कर्म, ततो विभागः, ततः पूर्दसंयोगनाशः; ततः
उत्तरसंयोगः, ततः कर्मनाश इति परक्रियाऽभ्युपगमात् । द्विलप्र्तिसंख्यादिनिमित्तमपेक्षावुद्धिस्ु तिक्षणावस्थायिनी चतुर्थक्षणे विनयति

।

पूप्रमयमेकोऽयमेक इत्याकाराऽपश्ावुद्धिः, ततो द्वित्वोपत्तिः, ततो द्विलसनिर्धकरसन्ञानं, ततो ह्िचयविशिषस्य इमौ द्रौ इति सविकसपकं
प्रयक्षम्, अपिक्षातुदधिनाशश्च, ततो द्विलनारं इति सिद्धान्तात् 1
क्ञानब्दौ च द्वित्णावत्यायिनो तृतीयक्षणे विनद्यत्त इति विवेक २५॥

नु मवतु शब्दो गुणः, तथाप्याकलिज्गं न संमवत्ति; तस
नित्यत्वेन तत्कारव्यत्रामावात् , कदाचित्तदनुपलम्मस्तु व्यज्ञकामावप्रयुक्तो,
न कार्य्यलप्रयुक्तः, त्ाह--

“सतो रिद्गामाचात् ॥ २द ॥
शब्दौ न नित्यः कुतः १ सतः निल्यलं सत्त्व, निलयस्य तस्य चिन्ञाभावात्-साधकलिद्नानुपठम्मादित्य्थः ।
तत्निच्यत्ताप्ताधकलिङ्गानुपछच्येरिति मावः ॥ २६ ॥

माहिकम्]
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नलु लिङ्गामघेऽपि निलयः कि न स्यात् तत्राद-निखयेधम्यात् ॥ २७ ॥
शव्दौ न नित्यः, कुतः? निव्यधरम्यात्-नित्यस्ानुस्पाद्विनाशौ
धूम, तद्विरुद्ध चोखाद्यिनाशो, तद्धर्मकल्वादिस्यर्थः ॥ २७ ॥

ननु लिङ्गामावनित्यरधम्यीभ्यां नित्यः शब्दो मा सैसीत्, अनित्योऽपिं कुतः? सिष्येत्, न दि निललप्रतिपेधमात्रेण कथिदनियः
सेद्धुमैति, तत्राह--

"'अनिदयश्चा्थं कारणतः 1 २८ ॥
चकरिणानित्यत्यसाधनोपक्रमः सूच्यते ।अनिलयश्चायं गाब्दः फारणतः=

कारणवुदुदेतुतः सिध्यतीवय्धैः । °{-<-ए
र्टः अनिद्य, कारणाद्, घटादिवदिति भावः ॥ २८ ॥

नलु खरूपासिद्धो हेतुः, शब्दस्य कारणवव्रासिद्धेः, तत्राद-- <“

५न चासिद्धं विकारात्॥ २९॥
अपिद्धे=शब्दानित्यत्वसाधकं कारणवृत्वलिद्धं खरूपासिद्धं न च=नेष

मन्तव्यम् । कुत्ः१ विकारात्-षिकारितवात्-कायैत्रत् तस्य तल्िद्धेरिलर्थः।

शव्दः, कारणवान्, क्ताद् ,घटवदिति भावः ॥ २९ ॥
नु तदा हि शब्दः, कारणवान् भवेत् , चेत्कारणकलपिने निप्पयेत,
न च निष्पद्यते, अपि चाभिव्यज्यते, तच्राह--

५असिन्यक्तौ दोपात् ॥ ३० ॥
नाभियज्यते शब्द् इति ्रतिज्ञशेषः । तप हेतुः 'भमिव्यक्तौ दोपात्=समानेन्दरियम्राह्याणां समनियतानामेकव्यञ्चकाभिव्यङ्चच्नियमेनैक-

चणोमिव्यक्तौ सत्यां यावदरर्णाभियक्तिरक्षणदोपप्रसङ्गादिव्यर्थः ।
घटपटादिमताः ख्परसगन्धसखौस्तु न समनेन्दियग्राह्माः, सत््वमनुप्यलव्राल्मणत्वाद्यश्च ने समनियतता इति तत्र व्यञ्ञकमेद्म्युपगमेऽपि न

वर्णेषु तद्धेदोऽभ्युपगन्तुं शक्यते, समनेन्दियमराद्याणां समनियतानां वट-

पयाद्वंल्यापरिमाणादीननेकेनालोकसंयेगेनामिव्यज्वेनेकाभिव्यक्ती नि-
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विलामिन्यक्तिदकेनात्, वर्णी अपरि समनेन्दरियमराष्याः, समनियताश्च |
तसदेकाभिव्यक्तौ सीभिव्यक्तिभ्रसद्गो दोपो ज्यायानिति म्रः ॥ ३०॥
नयु कात्तदिं कारणकलापात् दव्दोऽयं व्योति नियते ¶ ततराद--

भसंयोगाद् विभागाच्छव्दाच शाच्दनिष्पत्तिः ॥ ३१ ॥
संोगा्~मेपीदण्डादिसंयोगात्, विभागात्-रेणुपादिविभागात्) ग~
व्दाच=वीचीसन्तानन्ययेन शब्दाच्च, रब्दनिष्पत्तिः=व्योन्नि रब्दृप्तामान्यस्योसत्तिर्भवतीत्यैः ।
तत्राय: शव्दः संयोगाद्विमागा जायते । तसूपैकम्तु॒राव्द्त् 1
सोऽयं शब्दौ द्िविधः-वर्णौरमको, ध्वन्यात्मकश्च 1 अकारादिर्वणौरमकः,

भेय्धीदिनिमित्तो ध्वन्यासमकः । वणीटमक्रस्य संयोगच्छन्दरचोदत्तिः ।

ध्वन्यातमकस्य च संयोगाद्विमागाच्छव्दाचोत्पत्तिः । वीरमकं शं प्रति
कण्ठादिस्थानस्य वायुनाऽभिधाताख्यः संयोगो निमित्तकारणं, वायुनाऽमिद्-

न्यमानस्य तसेवाकादोन संयोगोऽसमवायिकारणं ।पूीनुभूतवर्णस्छयपेक्षादाखमनसोः संयोगासप्ै वर्णोच्चारणेच्छा, तदनु प्रयः, तमपेक्षमाणादात्मवायुसंयोगाच कौष्ठये वायौ कर्म, तेन चोध्य॑ गच्छन् वायुः युनः
कण्ठादीनमिहन्ति, तेनामिहताश्याकारोन ते संयुज्यन्ते, ततश्च वर्णोतपत्तिरिति भ्रत्रियाम्युपगमात् । ध्वन्यास्मकं शब्दं प्रति भेरीदण्डसंयोगो निमि-

त्तक्रारणे, भेय्योकादासेयोगोऽसमवायिकारणम् । एवं शद्खमुखसंयोगः,
शङ्ाकाशसंयोगश्च शद्खराव्दं प्रति निमित्तकारणमस्तमवायिकारणश्चो्नेयम् । एवं विभागजं शब्दं प्रति वेणुपर्वविमागो निमित्तकारणं, वेण्वाक्राशाविभागोऽसमवायिकारणम् । यत्र तु दूरप्रदेडे सयोगविमागाभ्यासुत्यननस्य
शब्दस्य पीचीसन्तानन्यायेन शरेचप्रदेशमागतस्य महणं, तत्र॒ शब्दाच्छ-

व्दोखत्तिः

। कणशष्ठु्यवच्छिन्नस्याकादास्य श्रो्त्रेन निप्वि्यतया

कावयुपरदेशे गमनस्य, शब्दस्य च गुणत्वेन क्रियाऽमावच्छरचप्रदेशागमनस्या-

सभवात्, अप्राप्पकारिचस्य चेन्द्रियाणामनम्युपगमात्,तद्धदणान्यथानुपपत्या वीचीसन्तानवेच्छव्दसन्तानसिद्धिः । अन पवनादिकं॒निमित्तैकारणे, पूरवपूरशब्दोऽसमवायिकारणम् । ययद्वच्छेदेन शब्दो निप्पयते,

आहिकम् }

द्वितीयोऽध्यायः}

५५७

तत्तद्वच्छि्माकारन्तु सर्व समवायिकारणम् !द्रन्यखेव समवायिकारणतानियमादिति विवेकः ॥ ३१}
~

नद मवतु संयोगादितः शब्दनिप्यत्तिः, तदनित्यतये किमायातं
तत्नाह-"भलिङ्गाचानिखयः शब्दः ॥ ३२ ॥
लिद्धाच=उसतिमत्वठिङ्गाच सिद्धोऽनित्यः शब्द इयायातमिलयरथः ।
अनित्यले देखन्तरं समुचिनोति-“लिङ्गाचामित्यः शब्द्ः=वणारमकः
शव्दः, अनित्यः, जातिमच्वे सति श्रोत्नग्राहयलात्, वीणादिष्वनिवदित्यथ
ति शङ्करमिधः ॥ ३२ ॥

ूर्वपक्षयति-- `

` ५व्योर्तु परचच्योरमावात् ॥ ३६ ॥
पूर्पक्षममिव्यनक्ति । ब्दोऽनिद इत्यनुवर्तते ।, पूर्वप्षता-

मथ्यौत्न पदलाभः } नानिलः शब्दः सम्भवति ।, कुतः १ तथा सति
दयोप=मष्येत्रध्याप्रकयोरुभयोः प्रदृच्योः=अध्ययनाध्यापनप्रवृ््योरमावात्=

अभावप्रसङ्गादिस्य्थः ।

गुरि शिष्यं यं शच्दमध्यापयति, रिष्यस्तमेवाधीते । न च युरोरध्यापूरनं शिष्यस्य चाध्ययनं शब्दस्य युगपरम्भवसः

। क्रमभावित्वात् । न

, हानियः गब्दोऽध्यापनकारे ति्ठनप्यध्ययनकाङे स्थातुमर्ति । नित्यत्भरसङ्गात् । अनिलश्वायुपगम्यते ¡ तसाद यं रब्दमध्यापको गुरर्येतारमध्यापयेत्, कथं तमेवाध्येता दिष्योऽध्ेतुं पारयेत् । तस्यानित्यद्रेन

तदानीसभावात् ! तद्ष्ययनामावे च प्रसक्तः शब्दृस्यानित्यत्े द्वयो
परवृत््यीरभाव इति भावः ॥ ३३ ॥

नजु कुतः परननानि्यः शव्दः १? तचाट-(प्रथमारूब्दातत् ॥ देच ए
तासां न्निः प्रथमामन्वाह तिरुन्तमाश्र (रेतरेय ्रा० ३
ध्या० ३ ख०)

इत्यादौ प्रथमायाः उत्तमायाश्च सामियेन्योलिर्चारणस्म

शब्दुना्नानिलयः शब्दः सम्भवतीति पूर्ववदिदयथैः ।
~

५८

परेरोपिकद्दानम् ।

`

[द्वितीयम्

अनित्यः शब्दः कषणद्वयादूध्यं नावतिष्ठते, तथासत्तश्च च्िसुचारणं

कथमपि न युज्यते, त्रिर्चारणं च व्ाह्णवाक्येनोपदिश्यते, ततोऽयुमीयते-नानित्यः शब्दोऽपि च नित्य इति भावः

ति

तत्र ^प्वे बाजा अमिय यो दविप्मन्तो घृताच्या दे
वाक्तिगाति सञ्चयः” (ऋग्वे मण्ड० ३ सू० २७. म॑० १) इ
त्यायाः एकादशसंख्याका ऋचो वहिसभिन्धनदेतुत्वात्लामिधेन्य इखुच्यन्ते
इति द्रष्टव्यम् ॥ ३४ ॥
तत्रैव हेत्वन्तरं समुचिनोति--

५सस्परतिपचस्तिमावाच ॥ ३५ ॥
सम्यग्ल्मभेदेन प्रतिपत्तिःजपिः=सम्प्रतिपत्तिः प्र्यभिक्ञा) तस्याः स
द्धावः=भावः,) तसाच नानित्यः राध् इत्यर्थः ।

यमेवानुवाकं चे्ोऽयमध्यैत, तमेव मेत्रोऽयमधीते, यदेव वाक्यं राम
परुत्. परारि वा खमभ्यधृत्थाः, तदेवेदानीमप्यभिधसे, विष्णुमित्रो ह्यो यां

गाथाम, तामेव ्रातस्त्रमच तूये, सोऽयमकारः सोऽयं ककार इत्यादिका भवति तावस्सम्भ्रतिपत्तिः ! न च सा रब्दस्मानित्यते सम्भवति !
तसान्नानित्यः द्द् इति मावः ॥-३५ ॥

पूर्वपक्षं निरस्यति-'सन्द्ग्धाः ॥ ३६ ॥
नामी चयोऽपि हेतवः शब्स्यानि्यत्राभाषे साधयितुमुषन्यलाः पर्य

प्ताः । कुतः १ यत्तः सन्दिग्धाः=साध्याभाववदूतिव्वं सन्देदः, तथयुक्ताः=दे

वचृत्तो मैत्रं दलयमध्यापयति, भेचस्तदेव त्यमधीते, दविरसयत्, बिश्वस्यत्, विप्णुमिन्नः परुत् प्रारि च यदेव नृत्यमकार्पीत् , तदेवेदानीं भद्रसेन
करोति, तदेवेदं न्ये यसूर्वमद्राक्षमित्यादिके छोकसिद्धे क्षणिक नृत्यकर्मप्यनेकान्ताः=व्यभिचारिणः सन्तीत्य्थैः 1
ध
निश्चितो हेतुः खताध्यं साधयितुं क्षमते, न सन्दिग्धः । भद्रव्यासिक्रत्वात्. । सन्दिग्धाश्ेमे भवटुपन्यसताञ्नयोऽपि देतवः । सराध्यामावति चसे
कर्मणि वत्तमानल्वात् \ अतस्ते न स्वसाध्यसाधनन्षमा इति भायः ।

आदिकम् ]

~ द्वितीयोऽध्यायः । `

५९

तत्र येपामसौ क्षणिकः शब्दः, तेषां तत्र प्रतीयमानं तारलादिकं स
सिद्धिकं, येषां चाक्षणिक्रः, तेपां ध्वनिनिमित्तकलान्नैमित्तिकमिति विशेषः ॥ ३६ ॥
नयु शब्दस्यामित्यतया प्रतिवर्णं बहुत्वे “पचश्द्रणौश्चतुर्दशाचः"
दस्यादिका शिक्षोक्ता नियतता संस्या कथरुपपत्यते ? तताह--

“सति वह्स्वे संख्याभावः सामान्यतः ॥ ३७ ॥
बहुले~शब्दस्यानित्यलात्मतिवरणै नानात्वे सतिसत्यपि संस्यामावः=
रिक्षोकनियतसंख्यायाः सदुभावः

सामान्यतः वगवृत्तिसामान्यविशेपतः

उपपद्यते इव्यर्थः ।
यदपि शब्ुस्यानित्यत्वादकारककारादयो वर्णी नाना सम्पयन्ते ।
तथापि ते ज जाखत्रकलादिकं सामान्यमतिशेसते । तसात्सामान्यविरोपनिवन्धनस्तत्र संख्यानियमो न वयक्तिनिवन्धन इति मावः ॥ ३७ ॥
क्षिखन्ञ्योतिस्समीराणां लक्षणस्य यथोचितम् ।

तथा दिकालशव्दानां चरत्तमस्मिन् परीक्षणम् ॥ १ ॥

इति श्रीमत्परम्हैसपरिाजकाचा्योदासीनवर्य्यातमारामभगवत्पादशिष्यदरिपसादकरृतायां येशेपिकसूरयेदिकबरत्ती
द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयमाहिकम् ।
सम्रा्त्चायं वादयद्रव्याध्यायो द्ितीधः।

६०

- वैदोपिकदरीनम् ।

, [आद्यम्

अथ ठतीयोऽध्यायः ।
. आयमाहिकम् ।
प्रथिव्यादीनि बदिद्रैव्याणि सप्त लक्षणतः खरूपतश्च परीक्षितानि ।परिरिष्टमात्मा, मन, इल्याभ्यन्तरं द्रवयद्रयं परीक्षणीयमवरिप्यते ।तत्रोदेशक्भेणातमानं परैक्षिप्यमाणः पूवैतावत्तस्िद्ध
देतुप्रदशयितुं पीठमारचयतति--

“भ्रसिद्धा इन्द्रियाः ॥ १॥

इन्दरियाधः=इन्दियाणि चारांश्च ते तथा=घाणरसनचश्ुस्लक््रोत्राणि ।
प्र्न्दरियाणि, गन्धरर्ूपसपवीरव्दाश्य पञ्च तदथीः प्रसिद्धा
स्पतिः प्रसिद्धिः तद्विषयाःप्रकर्ेण ज्ञाताः सन्तीत्य्थैः ।
भाणादीनीद्धियाणि गन्धादिग्राहकतया भरतिद्धानि, गन्धादयश्च युणा-

सदथैतया प्रसिद्धाः विघन्ते-को नु नाम न जानाति. घाणमिन्दियं गन्धं
गृह्णाति, रपनं रसे, चुः रूपं, खच् खी, शोध शब्दमिति । तसात त
स्साधनाे्ेति भावः ॥ १ ॥
नन्विन्वियाथीः प्रसिद्धाः सन्तु, किं तेन, तघ्राह--

“इन्दिायैमसिद्धिरिन्दरियाधैभ्योऽ्यान्तरस्य. हेतुः| २॥

इन्दियार्थप्रसिद्धिः=इन्दियेषु धाणादिषु, तदर्थेषु च गृन्धादिषु पभरसिदेए यय प्रतिद्धिः=ाणमिदं, रसनमिदं, गन्धोऽयं, रसोऽयमित्
यादिकानु-

भूतिः, सा चेन्दिा्थम्यः=इन्दियेभ्योऽधम्यश्चाथीन्तरस्य=जन्यस्य-प्रसाध-

कस्माथैस्यभात्मपदाथस् देतु अपदेकः=पाधकं ठिद्धमिल्यथैः ।
भसिद्धिः, कचिदाभ्निता, गुणत्वाद् ›शब्दादिवत्, क्रिमाल्ात्, छिदादिक्रियाब्रत्,यत्तावस्रसिद्धेर्चयः प्रसाधकः, स आलेति भावः ॥
२॥
न यस्माथान्तरस्य, हेतुरिन्द्रिया्थपरसिद्धिरमिभीयते, तन्नातमलक्षणं

किचिद्रव्यान्तरम्, अपि चैतच्छरीरमेव,परसिद्धेलत्क्ययलाद् रूपादिवत्तदाश्रयद्योपपतेः, ताद्---

"“सोऽनपदे्ाः ॥ ३ ॥

,

सरीर शञानाश्रयत्प्राधकः; “ततका्यैचात्” इति देतुरनपदेराः
=

आदिकम्]`

तृतीयोऽध्यायः ।
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५ हेतुरपदेक्षो चिद्धं पमाणं करणमिव्यनथीन्तरम् ०१(९।२।४)
इति वक्ष्यमाणसूत्राद्पदेशो

देतु,

तद्धिनः्=महैतुः=दारीरानाधिमे

घटपदादौं तत्कार्येऽनेकान्तिकल्ाद्धेव्वामास इत्यथः}
एतेन प्रसिदधेरिन्दियाश्रयत्यमपि तत्काययैलवाद् निर्लं ॒वेदितच्यम्} प्रदीपकरय्थत्येऽपि धटपटादपरसिद्धेसदनाधित्तात् । चथा च
हेत्वामासः साध्यस्राधफो न भवति, तथापरे सुयक्तम् ॥ ३ ॥
नु न तक्काय्यलमान्रं हेतुः, अपि च तत्समवेतत्वे सति तत्कार्य्यत्वम्; अततोऽनेकान्तिकल्वाभावाद् रूपादिवच्छरीरसैव विकेपगुणो शानं
सेत्स्यति नात्मनः, तत्राह-कारणाक्ञानात् ॥ ४॥
जञानं, शरीरममवेतत्वे सति दारीरकाव्यं नोपपद्यते । कुतः १ कारणाज्ञानात्--शरीरकारणेषु भूतसक्चेषु ज्ञानामावादिलय्थः ।

जन्यं तावच्छीरं, तत्र स्वे समवेत्ताः गुणाः कारणयुणपूर्वका एव
वक्तव्याः शद्रव्पाणिद्रव्यान्तरमारभन्ते, युणाश्च य॒णान्तरम्” (११११०) इति सव्ात् । न च तदारम्भकारणेषु भूतसृक्षेषु
ज्ञानं विदयते } येम तत्कार्ये दारीरेऽपि तत्कार्यं भवस्मवेयात् । अत्तसतत्पमवेतत्वे सति तत्कार्य्यस्वस्य दिततोरपिद्धर्ग तद्विरोषयुणो ज्ञानं सिध्य
तीति भावः।
तत्र पूर्वत्र हेतोव्य॑मिचारः प्रद्दितः, अत्र तु खरूपासिद्धिरिति
विवेकः ॥ ४॥
नलु शरीरारम्भकभूलसूष्षमेप्वपि ज्ञानमभ्युपगम्यते, अतो न खरूपा-

सिद्धो हेतुः, तत्राद-“काय्येपु ज्ञानात् ॥ ५ ॥
कार्य्वदु-स्वेषु धटपदाटिएु भूतसृ्मकर्ययेषु ज्ञानात्=कनप्रसङ्गादिल्य्थः!
यथा दि मूतवक्ष्माणां कायं शरीर तथैव षटपटाद्योऽपरि । तत्र

येज्ानमम्युपगम्येत्तः तदम यरीरनतेप्यपि तसग्येतेति भावः ॥ ५ ॥

[आचम्

चरैरोपिकदर्शनम् ।

धर्

ननु तवापि ज्ञानं वियते, छृतमतिप्रतक्तया, तत्राद्-“अज्ञानाच ॥ ६॥
कार्येषु इतयनुवर्वते । भूतसृक्षमेषु ज्ञानामावसाधनाय सूद्रयेन देुदवयोषन्यास इति चकारेण सूज्ञयति । भूतसू्ष्मकार्ययेषु घरपटादिषु केनापि
प्रमाणेन ज्ञानल्योपठम्भाभावाच म॒तत्कारणेषु भूतसृक्षमेु ज्ञानमभ्युपगन्तु शक्यते इत्यर्थः 1
भूतसूष्षमेपु चेज्ज्ञानं वियत, तदावदयं तकर्प्वप्युपलभ्येत । का-

य्यैगुणानां कारणगुणपू्ैकलनियमात् । न च तत्र केनापि प्रमाणेन ज्ञानमुपङम्यते । तसादनुमीयते नास्ति तेपु ज्ञानम् । अत एव -चायुक्तस्त्

तद्भ्युपमाम इति मावः | ६ ॥
नु मा सेत्सीच्छयराश्रयं ज्ञानम्, आत्माश्रयमपि न सेद्भुमैति,
तस्य भिन्नवेनाऽमना तादारम्याभा्वद्धितुलानुपपत्तेः, तत्राह--

५“अन्यदेव हेतुरिस्यनपदेराः ॥ ७ ।॥
अन्यदेव=साप्मराद् भिन्न एबन्=ताध्य्रतियोगिकभेदाश्रय एव देतुः=भपदेशो भवति, न॒तदात्मभूतः,

साध्याविरोपप्रसद्धात् इति-अतोऽनप-

देशः=तादाल्यवटितोऽपदेरोऽनपदेशः= अहेतुरित्यथैः । `
यस्य हि येन तादारम्यम् , उत्पत्तिवी यस्य यसत्, स एव तस्य

देतुभैवति नान्यः कश्चिदिति सोगताः आमनन्ति } तत्र वैदेपिकालावदुसत्ति्ैस्य यसात् › स तश्य हेतुरिति स्वीकुरबन्तोऽपि यस्य येन तादात्म्यं

स एव तस्य हेतुरिति गोपं नियमं नाभ्युपयन्ति । तादार्म्यघरितस्य हेतुत्वे
व्यभिचारात् । तद्धिरहिणां च बहनां हेतुत्वदशनात् 1 तदेतदग्रे विसम् ।
अतस्त्मदात्म्यस्म देतुघरकरल्वानग्युपगमेन ज्ञानस्यात्मना तादात््यामावरेऽपि
न हेतुत्नानुपपत्निरिति भावः ॥ ७ ॥

नलु चेदन्यदेव दुमे तादाम्यवरितः,

तद्रऽनयस्वािदोपादू पदेरिव

रास्तभस्यापि धूमो हेतुर्भवेत्, तत्राद--

५अधौन्तरं खथौन्तरस्यानपदेगः ॥ <€ ॥

,

आहिकम् }

तृतीयोऽध्यायः ।
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अर्थान्तरं हिनसर्वथा साध्यादन्योऽप्य्थोन्तरख-=खश्माद्न्यस साध्यस्यानपदेशःअपदेशयो न भयतीत्यथैः ।

इदमन्र बोध्यस्य हि येन तादास्य॑, सं तस्य हेतुरिति नायं
नियमः । वृक्षोऽयं शिक्षपा, शिंदपेर्यं॑वक्ष इति वृश्चलरिक्षपलयोखादाल्मये समानेऽपि वृक्षत्रस ॒शिश्पालाहेतुत्ात् ! नापि सस्य यत्काय्यै,
तस्य तद्िङ्गमिति नियमः । धूमवतिपार्थवलस् वदिकाय्यैतयेऽपि धूमव-

ततदेतुतयात् । नाप्य्थान्तरमर्थान्तरस्य हेतुरिति नियमः! भूमस्यर्थान्तरस्येऽपि रासमादिहेवलाभावात् 1किन्तु वस्वस्वमावात्योहि येन प्रतिवद्धः
सन् तद्भवे मवति, तद्मवे च न भवति, स एव तस्य हेतुरिति सर्वचचिको नियमः 1 त तत्र का््यत्वकारणव्वसंयोगसमवायतादात्मयादिप्रः।
तावतैव सर्व निवदसंभवे तस्पवेशषस्याकिशि्तरत्वात् । अत ॒पवोक्तं

परशपददिः सद्गहे ।
यद् अदुमेयेन सम्बद्धं पसिद्धं च तदन्विते ।
तदभावे च नास्येव तद्िद्गमलुमापकम्” ॥ १॥ इति ।
तथा चन कुत्रापि कश्चिरौप इति ॥ ८ ॥

,

नलु भवतु साध्यादन्यदेव वस्वुखमावग्रतिवद्धं लि, तथापि प्ररि

गणनामतवे कथं तत्परिज्ेयं, तत्राह-

नसयोमि समवाय्येकायैसमवायि विरोधि च ॥ ९॥
छिद्धमिति रेपः } कार्य्य, कारणं, देशाविनाभूतं, कालाविनाभूतमिति
चतुष्टयं चक्रारेण समुचिनोति } संयोग्यादिकं प्रेण लिङ्गं भवतीः ।
तचरं यत्र कर्व्येण धूमारोकादिना इतसुगादिकारणानुमानं त
` काय्यै लिङधम् । यज च यथाविधि छतेन वैदिककर्मणा, मेघोन्नल्यादिना च
कारणेन माविघ्ुखविकरोपव्पीदिकाय्यीनुमान, तव कारणं लिङ्गम् । यत्र
च करणेन कढुरयुमार्न, शरीरं, चग्वत्; श्रीरस्वात्; अर्य देगः, सारयिमान्+
विठक्षणमतिमद्रथादिल्येवं सेयोगिना वा शरीरादिना त्वक्सारथ्यदेरनुमाने,
तत्र संयोगि लिङ्गम् !'यत्र च युणादिना तदाश्चयविशेषस्यानुमानं, सत्र

समवायि लिङ्ग । यच चोमिति श्रावयताऽ्व्युणा व्यवहितस्य दोतुरनु-

(=

वैरोषिकदरसनम् !

`

, (आचम्

मान-का्मरेषु का सुवर्णमाण्डामारिकाणा युरूपाणी यचवाटिकासेरक्षणेन

यवनाचेषठु हेमाह्तेदधेवस्यानुमानं, सत देद्याविनाभ्रूलं लिङ्गम् । यत
च समुद्बुद्धिकुखुदविकाडयाभ्यां चन्दोदयस्य, शरदि वा पयःश्रसदेनागस््यो-

द्यस्यानुमानं, तत्र कालाविनाश्रतं लिन्गम्.। एकाथंसमवायि,
विरोधि च लिङग स्वयं सूत्रङृदुदादरिष्यतीति लिद्धोदाद्रणविवेकः ।
यद्यपि चिद्धे संयोगादिकं नापेक्षितं, नपि-शक्यपरिगणनं चिङ्गम्
तथापि हिप्याणासुदाद्रणनिष्ठ कसः किन्धप्यव्यभिचारि लिङ्गं ददै
नीयमिति सूत्रे संयोग्यादिकमुदाहृतं, न त्वेताबन्त्येव लिङ्गानीति दरयितु-

मिति द्वयम् ॥ ९ ॥
एकार्थसमवायिलिद्धसदादरति-

"काय्य काय्यीन्तरस्य ॥ १० ॥
कार्थ्यै=ल्पं काय्यीन्तर्य सैर, गन्धो वा रससेकाधैपमवायि
लिन्गमिलथैः ।
यथा कार्यं कार्ये, तथाऽका्यमप्याकाशादीनामिकत्वमाकारावी
मामेकष्थस्े, परममदे येका्थतमवायि लिङ्गम् । एकार्थ॑प्तमवायितवं

चैकि समवयिन वृत्तिमस्वमिति बोद्धव्यम् ॥ १० ॥
विरोधिलिङ्गखदादरति--

५विरोध्यभूतं भूतस्य ॥ ११॥
अमूतमू-=भवियमानम् “अभूतं नास्ती व्नधाोन्तरम्”(९।१।९)
इति वक्ष्यमाणसू्रात् 1 वर्पमिति शेपः 1 भूतस्यनवि्यमानस्य निजातीयमरदधरसंयोगस्य विरोपि~बिरोधि लिङ्ञमित्यर्थः ।
प्रक्नप्रलयक्षतयोगसख प्रवयक्षव्राभावादनुमेयोऽयं विनातीयमल्दुभ्रसंयोग इति ध्येयम् ॥ ११॥
विरोधि टिन्नान्तरघदादरति-“ूतमश्चतस्य ॥ १२॥
विरोधि इत्यनुवसेते 1 भूतं=विदयमानं वधमभूतस्प=अयिद्यमानस्य
विजातीयमर्दभरसेयोगस्य तिरेधि टिद्गमिल्यभैः ॥ १२ ॥

आहिकम्) .

वृतीमोश्यायः।

`

६५

, विद्यमानं वि्मानस्य विरोधिनो लिद्धयदाहरति-

"नुतो भ्रूतस्य \ १३१
विरोधि इल्यतुवर्वते ! भूतः=वियमानो विस्पर्नन्रिर्मूतस्य~पियमानस्य श्ाटान्तरिचनकुकस्य वितेधि लिद्धमित्यथैः ।॥ १३ ॥

लिद्धोदादरणं यद् यदिख्ाग्रेणेह दर्दितम् ।
तादक् ताहक्स्वयं कल्प्यंधियोदादरणान्तरम् ॥ १ ॥
नु संयोग्यादिना्रा लिङ्ञानां परिगणनेऽपि वस्तुतो लिङ्गावगमो
न सयति, कुजचित्तद्धिनस्यापि लिङ्गत्वददीनात्;
तसात्कश्िज्नियमविरोषो वक्तव्यः, येन सुखेन लिङ्गमवगच्छेमः तत्राह--

“प्रसिद्धिप्रयैकत्वादपदेकस्य ॥ १४॥

` अपदेरस्य~लिङ्गस प्रपिद्धिपू्वकत्वात्=व्यातिन्ञानमच
प्रसिद्धिः, तत्प

्ैकलनियमादू यस्य येन व्याधिज्ीयेत, तत्तस्य लिङ्गमवगन्तव्यमिलयैः ।
वस्ुखमाबसिद्धः सखाध्यसाधनयोरव्यभिचरितसम्बन्धो
दि व्याशिषुच्यते । यां केचिदविना भावसम्बन्धं वा, यत्रधूमल्त्रात्रिरितयेवमादिरूपं साहचय्यैनियमं वा सङ्रन्ते यां बा नव्याः
साध्यवत्प्रतियोगिकभेदाधिकरणनिरूपितवरत्तित्वाभावं,
देवुसमानाधिकरणात्यन्ताभावाप्रतियोमिसाध्यसामानाधिकरण्यं-बा निर्ुवते, सा चाव्यमिचारदपुरस्सरं भूयःतदचारदरैनेन वा, सक्ृतपहचारदकनेन वा, यस्य येन गृह्येत, तत्तस्यानुमापकं जिद्ग
निश्येतव्यभिति भावः ।

यन्नदिमहानसादौ भूयःसद्चरद्दीनात् साधनधर्मख भूमादेः साधनीयथर्मेण वह्यादिना व्यािगृहयते, स च निश्ितसाध्यवाम्-सप्ः।
यच्च च पर्वतादौ किमिह वहयादिकरमसि न वेति साधनीयधर्मगोचरः सन्देहः,
स सन्दिग्धसाध्यवाय्=पक्षः ! सियाप॑यिपाविरहिरिष्टतिद्धयभा१ साधयितुमिच्छान्सिषाधयिषा, तखाः विरहोऽभावः, तद्विशिद् या सिद्धिःाष्य
निथयस्तदभावः-पक्षतैवितदथः ! त्र सिपाधयिपोत्तेजिका । तद्िरदविशिष् सिद्धिश्च

मितौ अदरिवन्थि्य ! सिद्धौ सल्यामपि सिषाधयिपासत््ेऽनुमितिर्जायते } तदर्थ याध
२

वेशेपिकददीनम् ।
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` (आध्यम्

व=पक्चला, खप्रतियोगिविरोप्यतासन्बन्येन तद्वान्.पश्च इति यावत् । `

यञ्च च ज्हुदादौ साष्यामावसतसूर्वकः साथनामाव्च निशितः, स
निधितसखाध्याभाववान्विषपश्च इयुव्यते । थदा चायं सप

भूयःसहचारदनेन यत्र धूमस्तत्राभिरिति प्रतिद्धसमयो देवादारण्य गच्छन्.

पर्यतं समाङोक्य किमिह वदिरसि न वेति सन्विहानस्तनाविच्छिन्तमूलां धूम- '

टेखां पयति, तदा यत्र धूमसतत्ात्निरिति व्याति संसरन्ष्यवस्यति-पर्तोऽयमश्चिमानिति । तच पक्षे धूम एवायं न बापादिकमिल्यसन्दिग्धधूमादिचिङ्गटदीनमनुमितिकरणलादन्ुमानसः । व्यापाखदृसाधारणं कारण॑=क-

रणं, तजञन्यत्वे सति तज्जन्यजनकोचव्यापार इति व्याधिसरणं व्यापारः।
प्यकस्सम्यन्धिक्ञानमपरसम्बन्धिसारकम् इति न्यायेन लिङ्गदशनस्य व्याप्ति-

सरणदेतुलनात् ।स्राधनीयधर्मस बहयादेः परमितिरचमित्ति; । भथवा
साधनीयधर्मसख प्रमितिरमानम् } तत्र युणदोपमाध्यस्थ्यारुसन्धानम-

नमितिः।
केचित्तु पूर्वैमहानसादौ लिद्लिरङ्िनोर्व्यापिज्ञाने, तदनु लिङ्गस्य
पक्षधर्मतया ज्ञानं, पश्चाद् व्याततिसरणपूर्वकं परामषौपरनामधेयं व्याप्यवानयमिति व्य्तिविदिष्टस्य चिद्नस्य पषवृत्तितवक्ञानं व्रुतीयमनुमितिकरणलादनुमानम्., एकायोगन्यनच्छिननं कारणं च करणमि्याहुः । नवी-

नास्तु व्यािज्ञानं करणं, परामर्तो व्यापारः इति व्यवस्थापयन्ति ॥

तच्चैतदनुमानं खानुमितिहेतुतवाल्स्वाथैभिति परिभाष्यते । खस्याथैः=

साथनीयधर्मानुमितिलक्षणे प्रयोजनं यसादिति तद्युते । यत्तु परानुभित्यथैकं प्चावयवसाध्यमनुमानं, किक्तम्? यत्पशपरतिपच्यर्थ पश्चावय-

वेन वाक्येन खनिधितार्धप्रतिपादनं, तत्परार्भमिति व्यपदिषयते । भति.
विपाविरदवििषटेति सिद्धिविेषणम् । तथा च विज्ञेयणाभावप्रयु कविशिद्भावेचत््वाव.
कत्ता १किपाथयिपाप्त्येऽस्त्यों च सिद्धी विरोपणनिरेष्योमयामावप्रयुक्तो विदिष्टमावः।
शिधाथयिपाया जपि भमव तु विचचेष्यामावमरुक्तो विशिामावः । यच तु स्निद्धिरसि

पिपाधयिपा च नालि, तच न पश्चता । सिपाधयिपाविरदविशिथयाः
अतियन्धकत्वात् ॥

बदिः ,
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ज्ञाहेतूदाद्रणोपनयनिगमनापरनामानः प्रतिक्ञापदेदानिदद्रीनाछसः
न्धानप्रयास्नायाः इति पन्चावयवाः--तच्र प्रयक्चानुमानागमख-'

शाखस्ववचनाविरोधी साधनीयधर्मविदिषटस्य धर्चिणो निर्देशः

प्रतिक्ञा, यथा वहिमान् पर्व॑त इत्यादिः । अत्राविरोधीति महणाद्
“अनुष्ण वहिः, घनमम्बरं, ब्राह्मणेन सुरा पेया, वैरेपिकस्य सक्काय्यवादः, शब्दो नार्थप्रयायक इति यथाक्रमं प्रसयक्नादिविरोधिनो निर्देशः.

प्रतिज्ञामासलयान्निरस्ता भवन्ति । १। प्रश्वम्यन्तं तृतीयान्तं वा

लिङ्गवचनमपदे
राः,यथा-धूमाद्, धूमेनेव्यादिः । धूमवत्वाद् धूमादिति लनर्थान्तरम् 1 २। साध्यसाघनयोरन्वयव्यतिरेकव्या-

सिनिदरसकः वचनं निदद्ीनम् । तथान्वयव्यापिनिदकक वचनं
साधम्येनिद्दीनम् , त्था-यो यो धूमवान् स स वहिमान्, यथा
महानसमित्यादि । व्यतिरेकव्यातिनिदीकं बचन वैधम्यैनिदद्योनम्,
तद्यथा ध्यो यो वहिमान् न भवति, स स धूमवान् न मवति, यथा

जटहद् इत्यादिकम् । ३। इदम चोध्यं -यत्र दि साध्यसाधनयोव्यौतिर्निश्चिता, तदेव व्या्तिनिदशेकस्थलतान्निद्नं भवति, न त्र पक्षान्यल्ानन्यलनियमः

कथित् ! सति तननिश्यये पक्षान्यस्येव पकषैकदेशस्यापि

निदशैनचनिर्णयात्., यथा जगत्सकृकव्वानुमाने, प्रथिवीतेरमेदानुमानि
च, पश्षिकदेशस्यापि घटस्य निद्दौनखम् । न च पैकदेरो साध्यनिश्वयो
भवन् पक्षमातै साध्यानुमितिं प्रतिघातः पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन साध्यानुमितिं प्रति पक्षतावच्छेदकप्तामानाधिकरण्येने साध्यनिश्चयस्य ध्रति-

बन्धकल्वानभ्युपगमात् । किञुक्छम् ? यदवच्छेदेन साध्यमयुमीयते,
तदवच्छेदेन ततिश्चयः प्रतिबन्धको, न ततो न्यूनावच्छेदेन, अत एव
पक्षतावच्छेदकसामएनाधिकरण्येन साध्यानुमिति भति पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन साध्यनिश्चयः, पक्षतावच्छेदकसामायाधिकृरण्येन साध्यनिश्चयश्च

भरतिवन्धक, इति सार्यत्रिको राद्धान्त इति ! निदद्रीने साध्याबि-

नाम्नूतत्थेन दस्य चिद्धस्यान्वयव्याक्षौ तथेति व्यतिरेक- -

व्यातौ च न तमेति पश्चनि्टनयोपसंह्रणमनु सन्धानम्,

६८

†

येरोपिकदु्ीनम् ।

तद्यथा अन्वये (तथा चा्य=धूम्श्वायम्

[आचम्
इत्यादि, व्यतिरेकेच न च

तथाऽयन्=न च धूमामाववानयम्? इत्यादि । 8 । भरतिकावचनेन प्षेऽनु-

मेयत्योदिेऽनिश्चिते साध्यम देलादिभिखिभिरवयतेः सल्नातानुमेयपरतिपत्तिसामथ्यीनां परेषां परिपूर्णेन वाक्येन निश्वयापादनार्थ तस्मात्त-

थेति देत्वषदेद्ात्पतिज्ञायाः सुन्चनं भद्यान्नायः । तया
(तस्मात्तथा =^धूमादू वहिमान् पर्वतः, इत्यादि । ९ ।

तदेतस्खार्थपराथभेदमित्नमुमानं सामान्यविरोपमेदेन व्यतरविध्याद्
दविविषं-टष्टं, सामान्यतोद्टं च । लिङ्गविरोपस्य लिङ्गिविशेपेण व्याि-

महाद्यदुनुमानं, तद् दृछटम् , किसुक्तम् ! यपूव लिङ्गेन सद् चं साध्यं,
यच स॒म्परस्यनुमेयै, तयोसतयन्तजात्यभेदे यदनुमानं तद्दृष्टस्, यथा धूमेन
वहयनुमानम्। १1 लिङ्गसामान्यस् छिङ्धिप्ामान्येन व्याप्तिग्रहात् यदनुमानं;

तत्तामान्यतेदृव्यापतिकत्ात्सामान्यतो ट्टम् , किसुक्तम् ? यूर
छिन्गेन सदह दृष्टं साध्ये, यच सम््र्नुमेयं, तयोरत्यन्तजातिमेदे यदनुमाने
तत्सामान्यततो दृष्टम्, यभा-सशीदिलि्नेन वाय्वनुमानम्, यथा
वा श्चानादिना लिद्धिनातमानुमानंम्, यथा वा करियालतामान्यस्य करणपाध्यसामान्येनाविनाभावदरोनादू वास्यादिसाध्यच्छिदादिक्रियाघुदाह््य गन्धादिज्ञानानां क्रियात्वेन तक्तरणघ्ाणादीच्ियानुमानम्, यथा वा-परबरत्तित्सामान्यस्य फलवच्वसामान्येनाविनामावद्दीनाकर्षकवणिग्राजपुरूपाणां
्रृत्िमुदाहत्य मवृत्तितेन हेतुना वणौश्रमिणां वेदिककर्मयु प्रवृत्तेः फल-

वत्त्वावुमानम् । > । गौतमीयास्तु वयततिचैषिध्यादनुमानमैविष्यमषटुः
तद्धयं ओोतमसू्ेवदिकडततौ सविस्तरं समुपापीपदाम, तत एव त्द्वलोकमीयम्। अच्र च सर्व्रामुमाने व्यापषिव्यीप्येकनियतैवावगन्तव्या, न कदा

चिद व्यापक्रमियतापि, यतो न सा संयोगादिवदुभयत व्यस्यते, व्यापकस्याधिकदेरवृत्तितवेन व्याप्यव्यमिचारत् । यच्यापि समव्याधिफे
छत्तकल्यानित्यल्वादौ व्याप्यस्यापि व्यापकल्मलि, तच्रापि व्याप्यलरूप-

माश्रियेव व्याप्ते, म व्यापकत्यरूपम्,तस व्यभिचारिण्यपि संभवात् ।
अतलदरीनयेलाया व्याप्यगततवैनेव सा सर्वदा शरद्दानीया श्वो यो धूम-

आदिकम्]
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घान् सप्त वद्विमान इति, म तु कदाचिद् व्यापकरत्तवेनापि धो यो
वहविमान्. स स धूमवान् इति । तत्रान्वये-साधनं ताद् व्याप्यं साध्यं च

व्यापकं, व्यतिरे तु तद्विपरीतं=साध्यनिष्यो व्याप्यः, साथनाभावश व्या
पकः | तद् यथोक्ते मीमांसामप्यवारिके (अ १० पा १ अनुणप्रि०

का. १२१)

व्याप्यन्यापकमाचो हि नावयो्यीदगिष्यते ।
तयोरभावयोस्तसमाद् विपरीतः प्रतीयते ॥ १॥ इति
अन्वये साधनं व्याप्यं साध्यं व्यापकमिष्यते |
साध्याभावोऽन्यथा व्याप्यो च्यापकः; साघनालययः॥ २॥ €
ताद् व्य्िव्यौष्यगतत्वनियमातस्वन त्दपूरवक एव हतुरवगन्तय इति दिक् ॥ १४॥
नल मथाऽनुमानङ्गलादपदेशो निरूपितः, तथा तसतियोगिलादन-

पदेशोऽपि निरूपणीयः, तद्वगमे तनिरूपणस्योपयोगात्, अन्यथा विवैक“ म्दाभवेन इुखतश्तदवगमानुपपत्तेः, तत्राह--

५अप्रसिद्धोऽनपदेरः ॥ १५ ॥
भप्रतिद्धः=यो दैवः सपक्षे न प्रतिद्धः=न स्येन गृहीतव्यापिकः=
साध्यामावव्याप्त इति यावत्, सोऽनपदेशम=ईपदपदेशषः=मपदेगयमातः=

चिरुद्धारूयो हत्वामाप इल्यः ।
तत्रानपदेश्च इति रध्यनिर्देशः;, समसिद्ध इति ठक्षणमिति वियेकः ॥ १५॥
नु किमेक एवानपदेश वैसपिकाणां ? तत्राह--

असन् खन्द्रिधश्चानपदेशः ॥ १६॥
अनुवृत्या छमपम्मवेऽपि कार्मेदज्ञापनार्थमनपदेश्च इति पुनर्या
त्तम् । असन्<=यो हेतुः परक्े न समू=माश्रयलल्पादिततो न भव्ति, यश्च
सन्दिग्धः्सन्दिग्धन्यातिकः, सोऽनप्देशः=भयमोऽसिद्धाख्यो द्विती-

योऽनेकान्तिकाख्यो देतवमात इत्ययः ।

७०

वैदोपिकद््नम् ।

` (आचम्.

तत्रानपदेश इति रक्षयनिर्दृाः । भस्नन् सन्दिग्धश्चेत्ति उक्षणमिति
विवेकः
~
यन्तु न्यायप्रक्रियासाम्यं कामयमानो वृत्तिकृत् सू्नस्थचकारेण वाध~

ससतिपक्षावपि समुदचैषीत् । तन्न युक्तम् । धरैदिकदरीनानां सुख्यसि-

डान्तसताम्येऽपि भक्रियासास्यानभ्युपगमात् । अन्यथा दुर्यतमेदानुपपत्तः ।
वाधस्यासिद्धौ सस्मतिपक्स्यानैकान्तिके चान्तमौवेण नि्वीदसम्भवाच् .।-

५विरूडासिदसन्दिग्धमलिद्धं कारयपोऽत्रवीद् इति भयस्ताचायदेलाभासत्रयसेव सद्गदे महपिसंमतत्वाभिषानाच्च ।

हृदम्र योध्य-यो हि वस्तुतो हेतु मवति, केवरं पच्वम्यादिनिर्दशसामान्याद् देतुवदाभासते, किंबहुना !यद्वोचरयज्जानं साक्षासम्परया वाऽनुमितिं मत्तिव्ताति, स एव देतुवदाभाप्तनाद्धेलाभासः+अपदेशाभासतादन-,

पदेशः, देतुदोपे्विरोधासिद्धिव्यभिचरदएतवाचासद्धेतुरिलुच्यते। स च वि~ `
रुद्धासिद्धानैकान्तिकभेदात्निविधः-तत्र यस्तावत् सपसने न वर्ते,
विपक्ष च वसते, व्यापतिवलेन साध्यविपरव्प्यं च साभोति) स विरुद्ध; ।
विपरीतसाधनात् । त्शचेतं नव्याः ““साध्याभावन्याप्तो वा साध्य-

व्यापकीभूताावप्रतियोगी वां देतुरविस्डः” इति निर्ुवते।

तस्योदाहरणं -शब्दो, निव्यः, तकवत्, घटादिवदिव्यादिकम्। अयं च साध्यामावग्रदसामग्रील्रेन साक्षादनुमितिप्रतिबन्धकः । साध्यवदवृत्तित्वलक्षणविसेधरूपदोपविरिष्टोऽये हेतुरिति ज्ञाने सत्यनुमिययुद्यासम्भवात् । १!"
असिद्धन्लिमिधः-आश्रयातिद्धः, खरूपापिद्धः, व्याप्यल्ासिद्धश्च । तं
चाश्रवातिद्धाचन्यतमत्वम्। तच यख हेतोराध्रयः=धमीं
यक्ष इति याचन्न

तिद्धन्न प्रमितः" स आश्जयासिद्धः । परे पक्चतावच्छेदकनिरहः,
पक्षताचच्छेदकयिरद्वान् वा पक्षः आश्नयाप्तिद्धिः, तया बरमानो हेतुराश्रयाहिषद्ध इति नव्यः । तस्मोदाद्रणं गगनारविन्दं, सुरभि, अरविन्द्लात्

सेरोजारविन्द्वदिव्यादिकम् । अस्य च करणध्रतिवन्धेनानुमितिमरतिवन्धः
कार्यम् ! पञ्नासिद्धो ठिद्धद्दीनािद्धेः । १। येः देतुः पक्षे श्वरूयतो न
सिद्धभ्=न प्रमितः, किखुक्त १ यो देतुः पक्षे न वतेते, स खरूपा-
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सिष्ड; }पक्षे हेतभावो, रेलमाववान् पक्षो वा खूपासिद्धिः, तया वर्त
सानो दैतुः खरूपासिद्ध इति नवीनाः। स चोमयासिद्धान्यतरापिद्धतद्रावातिद्धमागासिद्धभेदाचतुर्धिघः-वादिभ्रतिवादिनोरुमयोरपिद्धः उ नयासिद्ध; ! यथा षब्द्ः, अनिः, सावयव्वातत्, घटवदिति । सावयवत्वं हि

शब्दूनित्यत्वानिद्यसवादिनोरुभयोसतत्रासिद्धम् । वादिप्रतिवादिनोरुभयोरेकस्य सिदधोऽप्यन्ययातिद्धः"न्तेयसिद्धः । यथा-गव्दः, अनित्य
क्राय्यैतादिति । शब्दानित्यत्ववादिनो वैरोपिकस्य शब्दे सिद्धमपि काययल न तन्निदयत्ववादिनो मीमांसकस्य तत्र तस्िद्धम् ¡ पे देतुमपिनासिद्धः तद्धावासिद्धः) यथा धूमभायेन वहयधिगत्तौ करतैव्यायाुपन्यसलो

वाप्य इति । विरेपणतो विरेपतोऽसिद्धः भागासिद्ध्ः । यथा वायुः

प्रच्कषः, रूपवत्वे सति प्रलक्षसपदौक्नयत्वात्, प्रचक्षस्शीश्रयलरे सति
स्सवस्लादिति । काय्यै चास्य खरूपासिद्धस्य पूर्ववत् । २ ।व्याप्यख् भावो
व्याप्यतं=व्याप्तिः, तस्याः असिद्धिप्=व्याप्यलासिद्धिः, सा यत्र नियता; स

व्याप्यत्वासिद्ध । स च साध्याप्रसिद्धसाधनाम्रसिद्धसोपाधिकमेदात्
त्रिविषः--तत्र यस देतोः पक्लादन्यत्र साध्यं न प्रतिष्यति, स साध्याः
प्रसिद्धः | यथा पर्वतः, काश्चनमयवहिमान्, धूमादिति । काञ्चनम
योवै कुत्रापि प्रमीयते इति तत्साध्यको हेतुः साध्याप्रपिद्धः । साध्ये
साध्यत्तावच्छेद्कामावः स्ाध्यापरिद्धिः, तया वतमानः साध्याप्रतिद्ध इति

नन्याः । यस्तु खयमेव न कचिससिष्यति, स साधनाप्रसिद्धः ।
यथा पर्वतो, वदहिमान्, काञ्चनमयधूमादिति। धूमो न इुत्रापि का.

श्चनमयलेन प्रसिद्ध इति स्राधनभरसिद्धः ! नवीनास्तु देवैः हेतुता-

वच्टेदकामावः साधनाप्रसिद्धिः, तया वर्तमानः सथनाप्रतिद्ध इत्याद; ।
पूर्वस्य छरणमतिबन्धः, चरमस्य च व्यातिरानमतिबन्धः, वर्य्यम् 1
उपाधिना सदं वमाने हेतुः सोपाधिकः ! साध्यस्य व्यापकः

साधनस्य चान्यापको घर्मः=उपाधिः साध्यन्यापक्रलं च साध्य.

` समानाधिकरणात्यन्तामावप्रततियोगिं, साधनाव्यषकलं च . सायनवननिः
छात्यन्तामावप्रतियोगिल्वमिति नच्याः । सर च केवलसाध्यव्यापकः; पक्षधः
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मौवच्छि्नसाध्मव्यापकः, साधनावच्छिनसाध्यनव्मापक इति मेदात् तरिविधः ।

तत्रायः पर्वतो, भूमवान्, वहेरितयत्र ५अरदरन्धनसंयोगः, द्वितीयो
वायुः प्रयज्ञः, भ्यक्ष्शीश्नयतादित्र “उद्धूतरूपवत्त्वम्”१, अयं
चर्द्र्वनसंयोगवन्न केवलसनाध्यस्य व्यापकः, गुणकर्म व्यभिचारात्, अपि
च पक्षधर्मो उव्यलवे, तद्विशिष्ट साध्यस्य । गुणकर्म च द्वन्यलामाववात्न तस्य त्र व्यभिचार इति ! तृतीयः स इयामः, मिच्रतिनयतवादिदयत्

^च्ाकपाकजन्यत्वम्? 1 एका मितरानास्नी काचित्कस्याणी तनयद्रयमजीजनत्-एकदा शुभ्रमोजना शुभ्रम् , अन्यदा च श्ाकमोजना श्यामम्।

तवर श्युभ्रससदाथैः पक्षः, रामो निद्दरीनम् , अन्न कोकिल्ादौ चोभयत्र
इयामल्वं साध्यमसि, दाकपाकजन्यत्वं नासि,

तसानायं केवठसाध्य-

व्यापकः) विन्तु साधन मिन्ात्तनयलं, तदवच्छिन्साध्यन्यापकः । कोकिसादौ च मित्रातमयत्वविदेपणाभावेम विशि्टामावान्न तस्य ततर -व्यमिचार

इत्ति । सर्वश्चायमुपाधिः साध्यपतमव्याप्तः, कदाचिुघ्रचिरपाध्यादधिकंदेशवृत्तितया विषमव्यापतोऽपि मवति 1 तस्य चैतस्य “अय हेतुः,
साध्यव्यभिचारी, साध्यव्यापकोपाधिव्यमिचारिव्याद्" इति हेतोः साध्यव्यमिचारानुमानेन व्यातिप्रतिन्धः परमं प्रयोजनम् । इद्मच्र वोध्य
यत्रयत्रोपाधिरागच्छेत्, तत्र सर्वैर तत्परिशुद्धयर्थमुपाधिव्यतिरेकेण साध्यन्यतिरेकोऽनुमातव्यः, तसिन्ननुमीयमाने चेतुनरपि कश्चिदुपाभिरापतेत्, तदा पूर्वोद्धावितः सोऽनुपाधिर्मन्तव्यः, हेतुश्च निरुपाधिकः

स्वसाष्यताधनक्षमः । तस्योदाह्रणं “विमतं जगत्, कर्तृजन्य, का्य्यस्वात्, घटादिवदिति वैदिकानाभीश्वरसाधकमनुमानम् ।अत्र वदयैरुदवाधितः
्ारीरजन्यत्वमुपाधिः। स च सपक्षे साध्यव्यापकः, पप्ने च साधनाव्या-

पकः । तत्परीक्षार्थं “विमतं जगत्, कर्ृजन्यं न मवति, शरीरजन्यलामायाद; व्योमवद्" इति वाह्यमतैन तव्यतिरेकारसाध्यव्यतिरेकानुमनि भ्रागश्नाचाच्रसियोणित्वयुपाधिः। स च यत्र क्ृजन्यत्वाभावस्तश्र शरीरजन्यल्ामाव इति व्योन्नि सम्मतल्यास्ाध्यसय व्यापकः, परसै च जगति श्रीरजन्यत्ामवे सत्यपि कमरजन्यत्वाभावाभावारसाधनस्ान्यापक इति ।

आदिकम्!

वृत्तीयोऽध्यायः }

$

७

तेसादिद् शरीरजन्यत्वयुपाधिरयुपाधिरिति ! यस्य हेतोः भयक्षादिषिरे-

ासतिज्ेव न सिष्यति, स पतिज्ञासिष्धः चतुर्थोऽपिद्धः। यं ोत-

मीयाः कारालययापदिष्टना्र, काधनाप्ना च व्यपदिदन्ति) सच

पू प्रतिकारक्षणेऽविरोषिपद्निवेशादेव सङगहीतः, अतो नेह ्यगुपन्यसत
इति वोध्यम् 1 अनैकान्तिकः सव्यमिचारः ! स॒ च साधारणासाधारणानुपसंदारिभेदात् भिविधः !तलं च साधारणायन्यतमलम् ! यो

हेतुः साध्वमतिकम्य वर्ते, किमुक्त १ यत्रयत्र साध्यं, तत्रतत्र
वर्तमानोऽपि यत्र साध्यं नोपावरैते, तच्ापि वरवते-साध्यवद्न्ययुत्तिरिति

. यावत्, स साधारणोऽैकान्तिकः । यथा पर्वतो, वहिमान्,प्रमेयत्वादि्यत्र भ्मेयत्वम् ! विरुद्धस्व॒॒केवरुविपक्षवृत्तिः, अयं च पश्षप्प-

वृत्तिः सन्व्रिपकषवरृततिरिति विदोषः} यो हेतुर सपक्षे वरते न विपक्ष, पर
केवख्युपावेते, स स्यैसपक्चविपश्चव्याचत्तः पश्तमानघ्रत्तिरसाधारणः । यथा शब्दो निलयः, शब्दत्वादिलयनन शब्दत्वम् । यस्य हेतोः

साध्यं सर्वव्रान्वीयते, स केवान्वयिसाधकोऽछषसंहारी । यथां घटः,
भभिधेयः, प्रमेयल्रादिति ¡ कैवखान्वयि्वं च्यन्तामाबप्रतियोगित्वभिति
नव्याः । सर्वस्य चास्य व्याधिक्ञानप्रतियन्धः कार्य्यम् 1 गोतमीयानां

सत्पतिपक्चोऽपि सन्दिग्धेभेकान्तिकेऽन्तर्भवति । थथा हि साधारणोऽनैकान्तिकः पक्षसपक्षवियकषदृत्तिः, तथैव सत्यतिपश्नोऽपि, न तयोरस्ति
किश्विदन्तरम् । यस्थ ददि साध्याभावसाधकं हेत्वन्तरं विद्यते, स सत्पतिदक्चः । यथा-शब्दः, निलः, श्रष्रलवात् ›शब्दत्ववदिष्य श्रावणव्वम् । शब्दः, अनित्यः, कार्यत्वाद्, घटवदिति साध्याभाव
साधकतया तत््रतिपक्षस्य का्यैल्रूपहेलन्तरस्य विद्यमानत्वात् }, तच्च
अरभेयस्ववसक्षसपसषविपकषषु शब्दशब्यतध्वनिषु वर्तमानं न साधारणादतिरिच्यते ! तसराद् वैशेषिकाणां त्रय एव देत्वाभासाः यथालक्षणमध्यवसा-

तव्या इति 1
="
1
एतेन निद्धीनामासोऽपि व्याख्याते वेदितव्यः । स हि साध्यविकरुसाधनविकरसाध्यसाधनोभयविकलमेदाग्रिविधः
१०

। तत्र साध्येन
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हीनः साध्यविकलः । यथा-ब्दो, नित्यः, श्रावणत्वात्,ध्वनिवदि
ति । ध्वनौ नित्यत्वं नासि । जन्यत्वात् । साधनेन दीनः साधनपिकः । यथा शब्दो, नियः, श्रावणलयाव्, आदमवदिति } श्रावणल-

मात्मनि नालि । साध्यसाधनोभाभ्यां दीनः उभयविकलः 1

` यथा-शब्दोः नित्यः, श्रावणत्वात्, घटवदिति । घटे ` निलयत्वं नासि ।
जन्यत्वात् 1 श्रावणल््े नास्ति 1 उ्रन्यलात् ।

आत्मश्रयान्योऽन्याश्रयचक्रकानवस्थादयो दोषाः निमदस्थानान्तूलाः.

ते च न्यायसूतरवदिकवृ्तौ व्याख्याताः, तसात्तत एव दु्धनीया शत्यखमिद
यहुना ॥ १६ ॥

विरुद्धासिद्धयोरुदाहरणमाह--

“यस्मादिषाणी तस्मादश्वः ॥ १७ ॥
यादस विपाणमसि, तसराद्यमश्च इत्यथैः ।
रा्तमपिण्डं दूरतः पद्यतोऽयं प्रयोगः । पिण्डोऽयम्,अश्वः, विप्राणितात् यत्रय, तन्नेवं, यथा शदश्रगारनखानरादिकम् । अब्र विपणिं
हेतुः साध्याभावेन व्याप्तताद् विरुद्धः, पकषेऽपसत्वाचासिद्धः इति भाव; ।

दं च विरुद्धकदेशसपोदादरणं न विरुद्रस ¡ निपाभिलस्य हेतोः सर्वघ्रानश्वे लम्मादावभायात् । तदुदादरणं तु पुरस्ताहु्तमिति ध्येयम् ॥१७॥

सन्दिग्धयुदादरति-- `

शयस्मादिपाणी तस्माद्रौरिति चानिकाग्तिकस्योदाद-

4
रणम् ॥ १८ ॥
विरुदधासिद्धयोरदाद्रणयुक्तमिति सूचनाय चकारः |
मोपिण्डोऽन प्कषः।
यसराद्यं पुरोवर्ती पिण्डो विपाणी=विपाणवान्,तसाद् गः=गोत्जाति-

मानिति-भसिम् प्रयोगे यदिद विपाणिलं देतु, तदौकान्तिकस्य=सन्दि-

ग्धस्योदाह्रणं=पाध्यवदन्यसिन् वतैमाचल्वादू निवेकीनमिल्य्थः ।

तत्रायं, भोः विपाणित्वात्, संमतवदिति प्रयोगाकारः ॥ १८ ॥

आम्

तुतीयोऽध्यायः | `
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लक्ष्मोदादरणैः समभ्यगदेत्वाभासा निरूपिताः
घोपित्तव्या यधासंत्वमयै शुदिममीप्पता ॥ १॥
नतु वेदिकानां सचिख्यो जीवासा, कथम् “न्धियार्थप-

सिदिरिन्द्रियार्थभ्योऽथीन्तरस्य हेतुः" इति तसन्यज्ञानगुणलिक्गेन तस्य सिद्धिरुच्यते ? तवराद--

आत्तेन्द्ियार्पसन्निकपीद् यन्निप्ययते, तदन्यत् १९॥
आसेन्दरियार्थततिकर्पद्-आतमाधिष्ठितावां

प्राणादीनामिन्दरियाणां

गन्धादिभिः परातिखिकाैः संयु्तपतमवायादिरुक्षणात्सन्बन्धनिरोपात्सति
कपीत् यत्=तत्तद्थीनुभकामकं यनज्छानं निप्प्यतेनपरलमासनि समनाय-

सम्यन्धेनोखदयते, तत्-=तज्छागमन्यत्-खष्पभूता्जानाद् भिन्नमि्यधैः ।
सवयं वेदिकानामसाकं प्रमा्थतो ज्ञानरूप एव जीवातमा, न ज्ञानसुणकः । तथापि तत्रासंसारं सनःसंयोगाततत्तद्थीनुभवात्मकं “गन्धोऽयं,
रसोऽयं, मन्धमनुभवामि, रस्मनुभवामीत्यादिव्यवहारप्रयोजकमिच्छयदिवससमकक्षयुलादविनाशशीठं ज्ञानं युणोऽप्यभ्युपगम्यते । शानलर्ूपरस्य
च तख ज्ञाचगुणाध्रयतं प्रफारालनः सवितुः प्रमाध्रयतववेन्नासुपपनेमिति
न क्षानुणठिक्गेन तस्तिद्धौ कश्िदोष इति भावः |
इदमन्न बो्य--यथा हि साङ्घययोगवेदान्तिनो वेदिकान्तराः भरकाश्चस्मिकल्वेऽपि प्रत्यगात्मनसनोक्तव्यवहारोयपत्यर्थ पृतिज्ञानमभ्युपगच्छन्ति तथेव वैरोपिकाः भौततमाः मीमांसकाश्ात्मनि शाने गुणमभ्युषयन्ति ।

विशेपस्त्वियानेव यत्ते मलयगात्मसन्निषानचेतनायमाने मनि कानः
स्तिमभ्युपमम्यातमनि तदुपचारमाहुः, वैशेपिकादयश्चारमसननिधाने सत्यपि
भनसस्तथाल्रपनभ्युपेतय तत्र तदुपत्तेरशक्यत्ेन तयोगविरिषट परसंगात्म- न्येव तदु्पादमाहुरिति, सुक्तयवस्थायं च सर्वेपां मनःसेयोगामावाविरेयेण
तद्संमोगजज्ञानादि्मलटुणादुत्तौ इःखायन्तनिदस्या छदः केवल
पुमान्. खेनात्मना चिता व्रसमनन्द्युपमुज्ञानो विष्णुपदं सुखमध्यासते इति

सर््मनवयमिति ।

` ७६

वैशेषिकदर्शनम् ।

`

[भाम्

इदान हेखामानियेचनस्य फलमाह-आसन्दरियार्थेससिकर्पाद् यत्ताव-

उत्तानमुसदते, तचाप्मनि लिङ्गमसिद्धविरुद्धानेकान्तिकेभ्योऽन्यत्-अनाः-

मातमित्ययै इति शङ्करमिश्रः ॥ १९ ॥
।
नयु क्ञानगुणलिद्धेन खात्मतिद्धावपि पराससिद्धिः कर्थं स्यात् म
दि परकीय ज्ञानं कसाप्यध्यकषे, येन तत् तच लिङ्गं भवेत्, सम्राद--

प्रश््तिनिशरत्ती च परखगात्मनि दष्टे परच्र लिङ्गम् ।॥२०॥
भ्दृततिनिवृत्ती च=रागजन्यः प्रयन्नविदोपः प्रदृत्तिः, द्वेषजन्यः प्रयतविरोषो निदृत्तिः, ते च परत्यगातनि-स्वात्मनि द्टे=हितादितमराधिपरिदारानुकृूकुनियार्मकचेष्टाजनकतया साक्षते परत्रपरसिनासनि लिङ्ग=
लिद्धतम्पाद्कलालिज्गमि्यभैः 1

यथा हि कीया चेष्ठा तथेव परकीया । वेष्टातस्रामान्यात् । तां
पतो भवयमुमानम् अस्येयं चेष्टा, भयतविशेषजन्या, वेष्टालात्,
मदीयचेष्टावत् । स च प्रयनञ; आत्मसमवेतः, ्रयनलात् ,मदीयप्रयतरवद्"
इति । तेन च पराससिद्धिरिति भावः ॥ २० ॥
।

मत्मसिद्धिपसद्धेन लिङ्गाखिङ्गविनिर्णयः 1

तथा परात्मनो भावः आदहिकेऽस्मिन् पदिः ॥ १॥

इति श्रीमत्परमर्हैसपरिवराजकाचा्योदासीनवरय्यास्मारामभगवसपादशिप्यहरिभसादकृतायां वेशेपिकसूत्रवैदिकदृत्तौ
केतीयाध्यायस्यायमाहिकम् ।

आकम्]

तृतीयोऽध्यायः ।
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अथ तृतीयोऽध्यायः
हितीयमाहिकम्।
अथेन्द्ियारथमरसिद्धिमिव मनसो गतिमात्मनो लिङ्गं वेक्ष्यति, तचान्तरेण मनःपरीक्षां नोपपयते, तसादुदेशकममुद्ष्य त्त्परीक्षामध्ये सम
परीक्षामारममाणः आद--

$ (आत्मेन्दियायैसन्निकरप ज्ञानस्य भावोऽमाचश्च भनसो चिङ्घम् ॥ १॥

स्तिरसुमानमागमः संदयः सुखदुःखोपरन्धिरिति चकरेण समुचिनोति । आमन्दियाथेसन्निकप-भात्माधिष्ठितानामिन्दियाणां खखर्थधुग-

पत्सन्निकर्थे सत्यपि योऽयमेकसिनथं ज्ञानस्यतद्धोचरसाक्षात्तारासमकसयाजुभवस भावः=उसाद्ः, अन्यर्सिंश्च तसिनमावम=~अनुखाद्ः, स मनसः=

मन्द्रस्य लिङ्ग=सिद्धौ प्रमाणमिदय्थः ।

।

आत्मायिष्ठितानि ध्राणादीनीन्द्ियाणि गन्धादिमिः खस्वविपेयेः सश््रयुक्तानि सन्यपि न सर्वाणि तानि सर्वी्थविषयमेकदा क्ञानं जनयन्ति,
किन्तेकेमेन किश्चिदेका्थविपयम्, तेन भवल्यनुमानम् भसि किचिक्निमिततान्तरं, यस्य सत्निधानवशादेकच क्ञानयुत्प्यते, तदमावाजचन्यत्र नोतद्यते, इति } यत्तजिभित्तं तदेव मन इति मावः 1

तत्नालेन्दरियार्थसनिकर्षः, का््येतपत्तौ करणान्तरसपिक्षः, सत्यपि कायपरमत्पक्ल्त्रात- तन्त्वाद्रिवत्, अच्च यट्ेक्षणीयं करणान्तरं तन्सतः।
सुखादिज्ञानं, करणजन्य, ज्ञानल्रात्; गन्धादिज्ञानवेत्; अत्र ध्राणादीनासक्ररणल्वादर यत्तावत्करणं तदिन्दियं मनः ! स्खत्याद्यो, न श्राणादिनि-

मित्ताः, घ्ाणाद्धपरमेऽपि गन्धादिष्टेवयादयुपडव्येः, न चानिमिततस्ते सम्भ
वन्ति, तसादूयदेषां निमित्तं तन्मन इति विवेकः ।
इदसच्र बोध्यं-यदयपि वैशषिकैर्वदिकलवन्मध्यमपरिमाणे मनोऽम्ुपम्यते, नाणुपरिमाणम् । अविदिकत्वात् । तस्व च स्वेदा धाणादिभि-

भ
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ञेयिकद्ीनम् ^
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रिन्चिः ससिधानमेव विदयते, नासननिधानम् । तथापि न तत्सन्निधानमन

विवद्षितम् । समानस्य तस ज्ञानमयोनकल्नानम्युप्रममात् । अपरि चात्म- छरत्या तत्तदिन्द्ियप्रदेशे छन्धवृत्तिकस मनसः सजिधानम्। तचास्तमानमेवः
न समानम्, अती न तत्र काचिदमुपपर्तिरिति \॥ १ ॥
नन्वेवं पिष्यतु मनः, तस्य द्रव्यत्ननि्यतवे केन सेत्तः १ तत्नाह-`
^्तस्य द्रव्यत्वनिदयत्ये वायुना व्याख्याते ॥ २॥
तस्य=मनसो द्रव्यलनित्यवे-्रव्यववं नित्यलं च वायुना~बायुद्रवन्यतर
नित्यलसराधकदेतुना व्याख्याते=पतापिते वेदितव्ये इत्यथैः ।
यद्धि शरीराश्रवे सत्छसंयुक्तेऽथे चातुरपरोक्षप्रतीतिसाधनं द्रव्यं, तदि-

न्दियमिद्युच्यते ! मनसि प्राणादौ चैतलक्षणं समानम् । तत्र संयोगो
गुणः, तद्रच्चात् क्रियावत्वाच द्रव्यम्, आमोपषं स्थायित्ादद्रव्यत्रेन निच
च, मनो वायुवदिति भावः ।

नव्यास्तु “आत्ममिन्नले सति जानकारणमनःसंयोगाश्रयलमिन्वि-

यलं, शब्देतरोद्धूतविरोपगुणानाश्रयते सति ज्ञानकारणमनःसंयोगाश्रगलवं
वा तत्वमिति सवन्दियस्ताधारणं लक्षणे वणयन्ति ॥ २॥
नु किमिदं प्रतिशरीरमेकयुतनिकं मनः ? तत्राद--

"'प्रयन्नायौगपय्ाञ्ज्ञानायौगपव्याचैकम् ॥ ३॥

मन इति यिपरिणम्यानुवरैते ! भयनायोगपद्यात्~प्रत्यवयत त्रियादेतुप्रयस्य योगपद्यामाबात्=एकदाऽनुत्मादात्, ज्ञानायौगपद्याचनपतिविषयं
स्षानस् योगपयेनोत्ादामावाच

कं=पतिदारीमेकरं मन इत्यः ॥

येनाङ्गेन येनेन्दरियेण च मनः संयुज्यते, तदङ्गक्रियदेतुः भयल, तेने-

न्दरियेण च तद्धिपयविषथं ज्ञानमात्मनि सयुत्मयते इति टि चैोपिकी सर
णिः} तत्र मरतिङयैरे मनसोऽनेकतवे प्रत्यवयवे प्रतीन्दियं च मनःसंयोगसद्धप्यादनेके प्रयताः ` ज्ञानानि चानेकानि युमपदामनि सयुसयेरन् , म

चऋमेण । दयते तु भयानां क्ञानानां च कमेणोत्पाद्ः। तद्धा-एकश्र भ्रयत्तमानस्यान्यत्र

व्यापारामवः)

व्यापारषद्धावः, एवमेकविपयन्ञानस्य

तच

समाप्तभ्यापारस्य

चान्यन्

विषयान्तरे. ज्ञानामावः, त्रोपर-

मादिकम् ]

तृततीयीऽध्यायः |
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त च तिन् क्ञानद्धावं इति ¦ न चायमन्तरेधेकं मनः संभवति,
तसद्ूनुमीयते-प्तिदरीरमेकं मनो नानेकमिति भावः ॥ ३ ॥

सनः परक पुनरातमानं परीकषमाणलत्ाधकानि लिद्वानि द्ौयति-श््राणापाननिमेषोन्मेयजीयममनो गतीन्धियाम्तरयि-

काराः सुखदुःखेच्छदेषप्रयत्ताखात्मनो लिद्धानि ॥ ४॥

शानमासनो लिङ्गं पुरततादुक्मिति सवनाय चकारः । शुलनासिः

काम्यं वहि्न्कमणदीरः ऊ्वगृतिकः शरीरान्तःस्रारी वायुः प्राणः,
मूपुरीषयोरधोनयनदेतुरवामाततिकः शरीरान्तःसशवरो बाधु्पानः, भक्ि.पष्मणो; संयोगनिमितं क्म निमेषः, तयोश्च विभागनिमित्त कर्मन्मेपः,

शरीरस ृद्िक्षतंरोदणादिकं जीवनकाय्यलाल्नीवनम् › तच .भाणणार-

णम्, सभिमतविपयदफैरिन्धयेः सभ्बन्यर्थं तत्तत्र मनसो दृततिभनोरतिं!, चश्ठदिन्द्िमेण नागरङविरविल्ादिरपारोचनानन्तर स्सा
रस्तिकरमेण दन्तोदकसम्हवलश्षणा रमोेद्रियविक्रिया इन्द्रियान्तर-

विकारः, पर्मजन्यमूुकूखवेदनीयं रणः सुखम्, अधरमज्यं भतिकू"
सेवनीय यणो दुःखम्, खार वा परा वाऽपरा्ाथ्रायनमिच्छा,

यसिन् सति प्रज्यकितमिवात्मानं मन्यते, स द्वि्ाधनताङ्ानजन्यो युणो

देषः, छृतिग्यौयेाननको शुणः प्रयः, धाणापानौ, निमेेन्मणौ,

जीन, मनोगतिः, इन्द्िान्तरमिकारः, खुषं, दुःलम् इच्छा, देम भय~
।
कथेति दृशारन्=यीवात्मनी लिद्धानिनजञानयत् सापकपरमाणानीद्यैः
श्वरीखरिहते प्रणापानक्षणे वायौ यदिदगर्वौपोगमगछुकषणे
खभाषतिपरीतं चर्म, तदन्तरेण प्रयतयन्तं शरीराधिषठातार्मनुपपत्नम् 1
अतो यसं तिष्थैमामनखमावं वाठमिच्छाूरवकं सञ्ाघ्मापयतेवं भस्रकामष्मधशचानयति, स आत्मा । १ । छमेषोन्धपा्ये कर्मणी नोदनामिषा-

सादिद्छकारणमन्तेणोखयमाने दारुयन्ननिनिपोन्मेयवत्कस्पचियतं विना

न संभवतः, त यसतायद्रयन्नप्रयोकते यतवान् तस्य प्रयोक्ता, स

आमा 1 २.1 सीवनपद्वान्यं शयीरस प्रतिक्षणं ' वदनः ्षत्तसख भस्य.
प्.संरेहणे, नान्तरेणापिष्ठातारुपपचते, यथा लीयप्ः सदनस वद्धन
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वशेपिकदक्षनम् ।
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क्षतस्य भस्नस्य च निमीणम् , मतो यस्तत्र सदनाधिपतिरिवं सदनं शरीर-

मिदं यथोचितादारादिना प्रतिक्षणं वर्यति, क्षतं यौपधादिना प्रोदयति,
भ्रं च तेन संरोटयति, स आत्मा । ३ ।* खाभिमतविपयग्राहकै्ाणा-

दिभिरिन्दियैः सम्बन्धविरेपाय शरीराम्यन्तरपरदेङेषु मनसोगतिनौन्तरेण
्ररयितारमुपप्ते, तसात्सद्नस्यदारक इव हृदयस्थो यः कन्दुकं मनखत्र

तत्र सम्बन्धारथ प्ररयति, स आत्मा । ४ ।चकुषा नागरङ्गादिरूपारोचनानन्तरं
तत्सहचारिरपानुस्यतिक्रमेण रसनेन्दियविकारो दस्यते, न च सोऽन्तरेण
प्रयलं संमवति, न वा प्रयनरोऽयमन्तरेणेच्छां, न वा गरद्धेयमन्तरेण रतता-

उस्छ्ति, न वा स्छृतिरियमन्तरेण पूर्वानुभवम्, अतो यसतावह्सद्नस् .
गवाक्षयोर्मयोरन्तथ्रेक्षक इव द्वाम्यामिन्दियाभ्यां रूपरसयोरदरशी चेतनः

कश्चित्, स आरमा । ५। यस्तावद्भुणः, स द्रव्या्चितो दृष्टः, यथा
रूपम्, खखटुःखादयोऽपि, यणाः, न च सैऽयावद्रव्यभाविनोऽद॒म््रत्ययसमानाधिकरणाः ब्ेन्दियप्र्यक्नाः सन्तः पथिव्यादीनि द्रव्याणि कथचिदाश्रितुमर्न्ति, द्रव्येण च तदाश्रयेण भविततवयम्, अतो यद्
तेपामाश्रयः स आत्मेति भावः ।
दद मन्न बोध्यं-यद्यप्यत्र ज्ञानादयोऽनित्याः गुणाः नित्वस्यात्मनः
सूत्रिता, तथापि ते मनोयोगविरिष्टसैव विज्ञातव्या, न केवरुस्य, तस्य

वुरस्यनित्यल्ाम्युपगमात् । धर्मोपचयापचयभ्यां च धर्मिविकारस् सर्वतच्रसिद्धलात् । सुक्तयवस्थायां च मनोयोगनिदत्या तन्निवृ्तेरमिधास्यमानत्वादिति॥ ४॥

नच क्ञानादिभिचिकतैः सिद्धेऽपि प्रत्यगात्मनि तस द्रव्यलनिल्यल
केन सिध्येताम्१तत्राद--

तस्य द्रव्यत्वनिच्यत्वे चायुना व्याख्याते ॥ ५॥
~

तेस्थ=मारमनो दरव्यतवनित्यत्वे-्वयत्वै नित्यत्वं च, वादुना=वायद्रन्यत्वनित्यत्वसाधकटेतुना व्याख्याते=साधिते वेदितव्ये इयथः!

इदम वोध्यं-यादयो वायुमित्यो दरव्यं च, तादगेवा्मा नित्यो

द्रव्यं चेति नायमतिदेश्ाथैः । तस्य पर्मा्थैतो नियल्वात् । विशिष्ट
१

आदिकम्]
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क्ञामादियुणाश्रयत्येऽपि केवलस्य तदमावात् } अपि च निल्लसामान्यं
द्रव्यत्वस्ामान्यं चातिदेशाथै इति ॥ ५ ॥
ननु केनचिद् टेन दिद्ेनात्मा साधयितव्यः ? कि ज्ञानादिनोपम्यस्तेन जिद्धेन ? तत्राह--

- “यज्ञदत्त इति सदिक्ै प्रलयक्षाभावाद् दष्टं लिङ्गन
वियते 1६१
सन्निकर्=यज्ञदत्तेन लक्चक्षपोः संयोगलक्षणे सनिकंपै सति यज्ञदत्त
इति प्रयक्षामावात्-इतिना भयक्षाकारमाद्, शरीररयक्ेऽपि यन्ञद्-

स्तोऽथमिति तदधिष्ठातुरात्मनः भर्यस्नामावादू चं लिङ्ग=विशेषतो
दषएव्यािकं लद्धं न वियतेन=न वर्देते इत्यर्थः ॥ ६ ॥
नय कीरश्चसवर्दि ज्ञानादितो लिङ्गादात्मा सिध्यति ? तत्राद--

भसामान्यतोदछाचाविदोपः ॥ ७॥
चकारेण ज्ञानादिकं समुिनोति । सामान्यतोदष्टाच~=सामान्यतोदृ्टसं-

ज्ञफाच ज्ञानादितोलिद्धाद्विशेषः=आत्मत्वस्रामान्यविदोषरदितः कथित्तद्ाश्रयः सामान्यतो द्रव्यमेदः सिध्यती्य्थः । ७ ॥
नन्वार्माऽयमिति विरोपस्य कुतो छाभः ? तत्राह--

धतस्मादागभिष्ः ॥ ८ 1
तसात्यस्मात्सामान्यतोद्ादनुमानादविदोपः सिध्यति, तस्ात्तस्या-

तनेति विोपोऽयमागमिकः=भागमाः' यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मेवाश्भूदिजानत्ः

(यजुः ४०७) “आत्मानं चेदि-

जानीयाद्” ह. ४।४।१२) इत्यादयो वेदा? तत्िद्ध इत्यरथः ।। < ॥

नु प्रथिव्यादीनामष्टानामन्यतमः
तिरिक्तेनागमिकेन, ताद--

कश्चिदादमा सेत्यत्ति, छृतं तद्य-

अह
मितिराच्दस्य व्यतिरेकानागमिकम् ४ ९॥
अहमितिशब्दस्यआत्मनि

भिव्यादिवाचकेः

निरूढस्याहमितिपदस्य व्यतिरेकात्ए-

रब्देव्यतिरेकदुधैनात् तदन्यतमलवासिद्धनीगमिकंनना-

ममसिद्धमालानं तं कथ्चिदपहोतुं पर्य्य इत्यथैः 1
8
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यो दि यस्यार्थस्य वाचकः शब्द्ः) तस्य तेनान्वयो दृष्टः, न व्यतिरेकः
सामानाधिकरण्यमन्वयः, तद्भावो व्यतिरेकः । चेदयिव्यादीनामष्टातामन्यततमः कश्चिदात्मा भवेत्, तदा तसिन्. निरूढस्याहमितिखब्देस्य एथि-

व्यादिभिरष्टामिैतिरेको न चयेत, विन्तु द्रवयं भूः दरव्यमापेो द्वयं तेजः”
इत्यादिवदू “अहं भूरदमुदकमदं तेजओऽदं वायुः" इत्मादयन्वयो दशयतः न

च दृश्यते, ततो भवत्यनुमानं नायमात्मा पएृथिव्यादीनामन्यतमः कथित्?
अपि च ¶ ततो व्यतिरिक्तः सामान्यतोदएटलिद्धापिगम्यः, यस्यागमतो विरेपप्रतिपत्निरिति भावः ॥ ९ ॥

अच प्रयक्षासवादी प्रत्यवतिष्ठते-

यदि दटमन्वक्षमदं देवदत्तऽ यक्तदत्त इति १०१
इतिशब्दो ज्ञानाकारमादह् । यदिदं देवदत्तोऽदं यज्ञदत्त इति~देवदत्तोऽदं यज्ञदत्तोऽहमित्याकारकमन्वक्षम्-आत्मनिपयं प्रलक्षं॑दष्टं=भावे
क्तः, दुदीनं=मानसं ज्ञानमितियावदसि, तदा किं तल्ाधकानुमानो-

पन्यतिनेलर्थः ।
यद्धि परतयकष वस्तु, न तस्यानुमानेन साधनं युज्यते, यथाहुः श्री-

वाचस्पतिमिश्राः न्यायवार्तिकतासपर्य्यटीकायां-^न हि करिणि दृष्टे
चीत्कारेण तमजुमिमतेऽङ्ुमातारः?” इति। देवद्ततोऽदं यज्ञदत्तोऽदमिति प्रत्यक्षश्च प्रत्यगात्मा । तसात्तस्यानुमानेन साथनमयुक्तमिति
भावः ॥ १० ॥
समाधत्ते--

“ष्ट आत्मनि लिद्धे एक एव

॥

ददृत्वात् प्रत्यक्षवत्म-

व्ययः ॥ १२॥

आमनिन=पष्टचर्भेयं सप्तमी । ज्ञानादिलिङ्ञाधयत्वसूचनार्थेमात्मनः सतम्या निरदेदाः । आससम्बन्धिनि लिद्के=ज्ञानमरथतिके लिङ्गे च्टे=घरं
जवामि, परभिच्छामि, मठे करोपीति द्दौनकर्भतां प्राति सादिक एव=
भरलक्षात्मकप्रत्ययान्तरव्यवच्छेदो ऽवधारणार्थः, न॒मूयसतद्नन्तरमन्यः कचिदास्मालिल्वनिश्चायकः प्रत्ययोऽेक्नणीयोऽवरिप्यते इति सूचनाय बाऽ-

आहिकम् }

तृतीयोऽध्यायः ।
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वधारणम् ,एकः अनुमानास्मक एव प्रत्ययः प्रथिव्यादिन्यतिरिक्तः
कश्चिदात्मा यदाश्रय ज्ञानपरश्तिकं लिङ्गमिति तद्धोचसे - योऽध्यवस्तायो
जायते, स च दृढतवात्-अन्यथामावशद्कया चाख्यितुमशक्यत्वास्यक्षचतू्-पदयक्ष इवावभासते, न तु प्रक्ष इत्यथैः ।
यदिदं ानप्रतिकं लिङ्कमात्मनि दश्यते, ततसतद्रोचरोऽनुमानात्मक
एक व प्रययो जायते “असि कथ्थिदघदरव्यातिरिक्तः प्र्यगात्मा, य॑
ज्ञनेच्टाङ्ृतिपरथृतयो गुणाः आश्रयन्ति" इति, न तदपरः प्रयकषात्मकोऽपि तद्धिपयः प्रत्ययः । अन्यथा" प्रावादुकानां द्टिमेदानुप्पत्तेः ! स च

खदल्वाख्यक्षवदवभासमानोऽपि न प्रयक्षः सम्पयते । ठेद्धिकलवात् ।
अत्त एवं च तद्विषयः प्रल्यगात्मापि न जातु प्रयक्षः । तथा च वक्ष्यति-

तत्रात्मा मनश्चापलयस्मे वै०-ज० <-भा० १-सू० २ इति ।
परयकष चेद् लेोकिकमिन्दरियाथैसन्निकर्पोयत्नमव्यपदेदयमव्यमिचारि क्ञानम्।
अनुमानं च छेज्गिकं ज्ञानमिति भावः ॥ ११ ॥
नु न वयमात्मानै लेङ्गिकमत्ययमोचरतया भरलयक्ष भूमहे, अपि च
देवदक्तोऽहं यजृदत्तोऽहमिति मानसप्रत्ययगोचरतया, तत्राह--

श्दैवद्न्सो गच्छति यज्ञदत्तो गच्छतीटयुपचाराच्छरीरे
प्रयः; ॥ १२ ॥
देवदत्तो गच्छति यज्ञदत्तो गच्छतीति-=देवदत्तो गच्छति यन्चदत्ते
गच्छतीति प्रययवदुषचारात्लक्षणातः शरीरे=विपयतवं स्तम्य्थैः, श~
रीखोचरः प्रययः=देवदत्तोऽद यज्ञदत्तोऽहमिति प्रत्यय इत्यथैः ।
अन्वयारुप्प्निवो, तात्पय्यौनपपत्तिदी ठ्षणरव्रीजस्ाख्य्रयते । तव
यथान्वयानुपपत्या शरीरविरिष्टे प्र्यगात्मनि श्चक्तानां देवदत्तादिप्दानाशुपचारादू. देवदत्तो गच्छति यज्ञदत्तो गच्छतीति शरीरगोचरः भरत्ययः ,
तथां देवदत्तोऽ्द, यक्ञदत्तोऽदमिति प्रत्ययोऽपि शरीरगोचरो मन्तव्यो
नात्सगोचर् इति भावः ॥ १२ ॥

आश्ड्कते-५'सन्दिर्धस्तुपचारः ॥ १२॥
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तदाः पूर्वपक्षभमिव्यनक्ति । नु देवदत्तोऽदं यज्ञदत्तोऽहमित्ादौ

निरूपितो भवद्धिरूपचारः सन्दिग्धः=करिमयं शरीरे वा स्यादृपतमनि वा
स्यादुभयतर वा स्थादिति संशयितो विते, नाध्यवसित इव्यथः ।
विनिगमकामावादुपचारे सन्देहः, सति च तसिनननि्भयसतत्चसेति
मावः} १६३ ॥

नयु मदुक्तोपचारे सन्दिग्धे देवदत्तोऽदं यज्ञदततोऽहमिति शरीरपलक्षो
नो चेत्मत्ययः, तर्हिं कायं प्रत्यक्षः स्यात्१तत्राह-“अहमिति भ्रलभात्मनि 'भावात्परत्राभावादथीन्तरप्रत्यक्ष; ॥ १२ ॥

अहमिति=देववत्तोऽदं य्दत्तोऽहमितिप्रस्ययः प्रव्यगात्मनि-=स्मसिन्

भावात्-सच्ात् परतरपरसिंश्वामावात्=असत््वादर्थीन्तरप्रलक्षः-ररीरादन्योऽर्योऽ्थान्तरमात्मा, तत्र प्रत्यक्षः इत्यर्थः 1
अमिति प्रत्ययः प्रत्यगात्मनि भवति, परत्र च न भवति, चेच्छरी-

रप्रसयक्चः स्यात्, तदा योग्यलाविरेपात्ए्रापर स्यात्, नासौ भवति,
तसान्नायं शरीरप्रयक्षः, अपि चात्मप्रयक्ष इति भावः ॥ १४ ॥
समाधत्त--

“देवदत्तो गच्छतीच्युपचारादभिमानात्तावच्छरीरपस्यक्लोऽदङ्कारः ।॥ १५ ॥
देवदत्तो गच्छतीति=देवदत्तो गच्छति यज्ञदत्तो गच्छतीति प्र्यतदुपचारात्खक्षणातोऽभिमानाच्छरीरपमलयक्षःन=भत्मत्वाभिमानादात्मभूते ग~
रीरे प्रत्यक्षस्तावदहङ्कारः~देवदत्तोऽदं यज्ञदत्तोऽ्मिति प्रत्यय इत्यर्थः ।

यथा हि “गौरोऽदं कृशोऽदम्” इत्यभिमानाद्, “देवदत्तो गच्छति
यज्ञदत्तो गच्छति! इति चोपचाराच्छरीरविषयस्तावस्मल्ययः, तश्रा देवदततोऽहं यञदत्तोऽहमिति प्रत्ययोऽपि रीरविपय एव मत्येतव्यो, नात्मिषयः,
समानयोगक्षमत्वादिति भावः ॥ १५ ॥
पुनः शङ्ते--

“सग्द्ग्धिस्तुपचारः ॥ १६॥

आकम्]

सतीयोऽध्यायः ।
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तुशब्दः पूर्वपक्षमभिव्यनक्ति । मसु देवदतो गच्छति यज्ञदत्तो गच्छतीत्यत्राभिदहितो भवद्धिरुपचारः सम्दिग्धः=किमिदहासनि मतेरूपचारः,
भा शरीरे देवदत्तदेरुपचारः-इति संशयितो विद्यते, नाध्यवसित इत्यर्थः|
विनिगमकामावात्सन्देहः, सति च तसिंलत्तयस्य निर्भयो म भवति ।
ततोऽथोन्तरप्यक्षोऽदक्षसे न शरीसर्यक्ष इति भावः ॥ १६ ॥
परिहरति-

“न तु रारीरविशेषाद् यज्ञदत्विष्णमिव्रयोज्ञानं पि

पयः ॥ १७॥

यज्ञदत्तविप्णुमित्रयोज्ञीमे=यश्दत्तोऽदं, वि्णुमित्रोऽहमिति प्रत्ययः श~
रीरविेषात्-प्रकासे विकोषः, शरीरं विशेषो यसिन् स तथा, तसात्-शरीरकारकल्वातकरीरविपयल्ादिति यावद् विपयः=उपचारसन्देदेनाल-

विपयो न तुनैव कस्ययितव्य इत्यथैः ।
करुटस्यनित्यस्तावदारमा, न केव तसिनौपचारिकी वा, स्वामायिकी
वा गतिः संभवति ! शरीरे च सा भ्रयक्ता । तेन तच ततसामानाधिकरप्याय दरेवदत्तत्वादेरुपचारो न विरुध्यते । कुतसत्सन्देदः स्यात् । तदसन्देदे च देवदत्तोऽदं यज्ञदत्तोऽदं बिष्णुमित्रोऽहमिति श्रीरप्रयक्षोऽदङ्कापे
नात्मप्रयक्ष इति भावः ॥ १७ ॥

नज देवद्तोऽदं यन्ञदत्तोऽदं वि्णुमित्रोऽदमित्यमिमानाचेच्छरीरव्यक्षोऽदङ्कारो नात्मपर्क्षः, तद् सामान्यतोदृ्टाद् विरोपासिद्धिरागमिक
एव परं मवतु म्रलयगात्मा, छृतं तनानुमानम्रयासेन बहुना, तत्राद--

५अदमितिखस्ययोग्यभ्यं राब्दवदृन्यतिरेकाव्यभिचारादिरेषसिदेनौगमिकः ॥ १८ ॥
सुल्ययोग्याभ्यामू--मनौपचारिकलयं युख्यत्वं, प्रयक्षयोम्यत्वं योग्यत्व,
युख्येन योग्येन चादमिति=देवदत्तोऽदं यज्ञदत्तोऽदं विण्णुभित्रोऽहमिति

प्रत्ययेन शब्दषद्व्यतिरेकाव्यभिचारद्विशेषसिद्धः=कब्देन लिङ्गेन एथिया-

विप्वष्टसु द्रव्येषु खब्यतिरेकसयैकान्तिकल्वारथिव्यादिव्यतिरिक्तस्य खा-
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यैसेपिकूद्दीनम् ।

[दितीयम्

श्रयभूतस्याकाश्षस्येवास्मनोवि्ेषस्यसिद्धेनगमिकः=नायमागममात्रसिद्ध इव्य्थः|

यथा दि एरभिव्यादिष्वष्टसु द्रन्येप्वनुपरम्माखधिव्यादिव्यतिरेकं न॑
जातु शब्दो व्यभिचरति, तव्यतिरेकाव्यमिचारिणा सख्येन योग्येन च तेन
खाश्रयमूततस्य॒पएथिव्याय्टद्रव्यातिरिक्तस्याकाशविरोपस्य सिद्धिर्भवति,

तथा एथिव्यादिप्वषटसु द्रव्येष्नुपलम्मात्तदूव्यतिरेकाव्यभिचारिणा मुख्येन
योग्येन चाहमिति भद्ययलिद्धेन

सखाश्चयमूतसख

प्रथिव्याद््टदरव्यातिरि-

तस्यात्मनो विरोपस्य सिद्धिर्जायते । तसादनुमानत्तोऽपि विरेषसिद्धनौगममात्रतिद्धोऽयं

प्रत्यगात्मा,

अपि

चानुमानागमोभयपिद्ध

इति

मावः ॥ १८ ॥

परीकितं ताबदातमद्रव्यम्› इदानीं तन्नानाल्वं॑परीकयिष्यन् पूर्गपक्षयति--

"सुखदुःखक्ञाननिष्पत्त्यविद्रोपादैकारम्पम् \॥ १९ ॥
देकाल्मय॑-येरमेवादिशरीरमेदेऽपि नामभेदः, किन्यैकास्यम्-आलौकलव चैत्भेव्ादिशरीरेष्येक एवात्मेति यावत् 1 कुतः १ युखदुःलज्ञाननिपपत््यनिशेपात्-घुखं च दुःखं च छनं ्व, तानि छुखदुःखक्तानानि;
कामादीनामुपलक्षणभेतत्, तेयां सुखदुःखज्ञानादीनां निप्पत्तेः=उव्पत्तेरनिेपात्=भतिरारीरं समानल्वादित्य्थैः ।

यथा दि शच्दलिङ्गायिरोपदेकमेयाकाकं, योगपयाविप्रस्ययकिद्गाविशेघादेक एव कारः, पू्ौपरादिप्रत्ययलिज्ाविरोपाचैकैव दिक, तथा ख॒खटुः्खक्चानादिलिङ्गाविरोषास्स्वेु शरीरेष्वेक एवात्मेति भावः 1 १९ ॥

सिद्रान्तयति“स्यवस्थातो नाना ॥ २०॥
नानाननैक एवात्मा, किन्तु प्रतिशरीरं भिन्नत्वानानास्मानः 1 कत ?
व्यवस्थातः=नानाभेद्मिनानां शुखदुःखादीनां प्रत्यास्ममम्रतिसन्धानं व्य-

वस्थाः भ्रत्यात्मं सनियम इति यावत्›तत इत्यर्थः ।

आदिकम्]

तृतीयोऽध्यायः ।
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थथा दि वाव्यवस्थायामनुमूतं ब्रद्धावस्थायामनुसन्धीयते-“मम घु-

खमासीद्" "ममदुःलमासीदिति, तथैकाल्येऽपि देदान्तराचभूतमनुसन्धी-

येत ।तत्रेव च सर्मघानुमयितुरेफल्वात् । तथा चेकसिन् सुखिनि स

सिनो, दुःषिनि च सर्वे दुभ॑खिनो भवेयुः । न चैवमुपलभ्यते । तसात.
कार्म्यम् । अपि च प्रतिशरीरमात्ममेदानानात्मान इति भावः ॥ २० ॥

नलु युक्तिरुच्यते, न शा, तव्राह--

"दास्रसामध्यीच ॥ २१ ॥

नाना इत्यनुवरते ! ध्ये समानाः संमनसो जीषा जीवेपु
मामकाः" (यजुः १९-४६) श्चेतनश्चेतनानाम्” (कटो०५।१२
इत्यादिवेद्ः शाखं, ततसामथ्यीद्पि नानार्मान इत्यथैः ॥ २१ ॥
मनः परीक्षणं कूत्वा करृुतमात्मपरीक्षणम् 1

भवि, तीयस्य दितीयेऽस्मिन्, सविस्तरम् ॥ १॥

इति श्रीमस्रमदंखपरिनाजकाचार्य्योदासीनवय्यात्मारामभगवस्पादरिप्यहरिपरसादकृतायां वैरोपिकसू्रमैदिकवृत्तौ

छरतीयाध्यायस्य द्वितीयमहिकम् ।
सेमाक्तश्चायम्ममनोऽध्यायस्दृतीयः।
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येशेपिकदर्दनम् !

{द्वितीयम्

श्रयभूतस्याकारस्येवातमनोविरेपस्यपिद्धेनीगमिकः=नायमागममात्रसिद्ध इ~
त्थः ।
चथा टि पएथिव्यादिष्वएसु द्रन्येष्यमुपठम्माटयिव्यादिव्यतिरेकं न

जातु द्यो व्यमिचरति, त्यतिरेकाव्यभिचारिणा युख्येन योग्येन च तेन

खाश्रयभूतस्य

एथिव्यायषटद्व्यातिरिक्तस्याकाशविरोपस्य

सिद्धिभवति,

तथा प्रथिव्यादिष्वष्ु द्र्येष्वनुपरम्मात्तदूव्यतिरेकाव्यभिचारिणा मुख्येन
योग्येन चाहमिति प्रययलिद्धेन

खाश्रयभूतस्य

एथिव्याद्ष्द्रव्यातिरि-

क्तस्यात्मनो विरोपस्य सिद्धिर्जायते 1 तसादनुमानतोऽपि विरोपतिद्धनौगममा्रसिद्धोऽयं

प्रलगात्मा,

अपि

चानुमानागमोभयतिद्ध॒

इति

भावः ॥ १८ ॥
परीक्षितं तावदात्मदरव्यम्, इदानीं तन्नानात्वं परीक्षयिप्यन्. पूर्वप्षयति--

“सुखटुःखक्ञाननिष्पत््यविदोपादैकातम्यम् ॥ १९ ॥
एेकाल्य॑येन्रभेत्रादिदारीरभेदेऽपि नातमभेद्ः, विन्तैकात्म्यम्-=भलम-

कस्वै-सरवषु चेत्रमेत्रादिगरीरेप्वेक एवात्मेति यावत् । ऊतः १ सुखदुःख

जञाननिप्पत्यविशेषात्-घुखं च दुःखं च ज्ञानं च, तानि खखदुःखक्ञानानि?
कामादीनामुपरक्षणमेतत्, तेषां खुखदुःखक्लानादीनां निषप्पत्तेः-उदपत्तरनिशपात्-मतिदारीरं खमानलादिवयर्थः 1

यथा हि शब्दलिङ्वाविशेपादेकमेवाकाशं, योगपयाविपत्ययलिन्नाविसे-

पदेक एव काकः, पूवीपरादिप्रत्यलिज्नाविरेषाैकैव दिक्, तथा घुखदुःखक्ानादिलिङ्गाविरेषारस्वैषु शरीरेप्वेक एवात्मेति मावः ॥ १९ ॥
सिदधान्तयति-

«उ्यवस्थालो नाना ॥ २०॥
नाना=नैक एवात्मा, किन्तु प्रतिशरीरं मित्नल्वान्नामासमानः 1 कृत ?
व्यवस्यातः-नानामेदभित्नानां षुखदुःखादीनां भ्रव्यात्मसपरतिसन्धानं व्यल
प्रत्यात्मं तन्नियम इति यावत्, तत्त इव्यर्थः ।

अहिकम्]

तृतीयोऽध्यायः)
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घुयथा दि वाद्यावस्थायामनुभूतं वृद्धावस्थायामनुसन्धीयते-“मम

खमासीद् “मम दुःखमापीदिति, तथकास््येऽपि देदान्तगनभूतमन॒सन्धी-

येत । दमेव च सर्व्ानुभवितुरेकलयात् । तथा चकसिन् सुखिनि स्वे
सुखिने, दुःखिनि च सव दुःखिनो भवेयुः । न चेवमुपलभ्यते 1 तसानैकातम्यम् ! जपि च प्रतिश्चरीरमात्मभेदान्नानात्मान इति मावः ॥ २० ॥

नज्ञ युक्तिषच्यते, न शाख, तत्राह--

('शाखसामध्यीच ! २१ ॥

पतान इलनुवरते । धये समानाः समनसो जीवा जीवेपु
मामकाः (जुः १९-४६) ध्चतनश्ेतनानाय्” (कठ ०५।१२
हृत्यादिनेदः शासन, सरामध्यौद्पि नानारमान इत्यथैः ॥ २१ ॥

मनः परीक्षणं करत्वा कृतमाटम परीक्षणम्
अवरिष्ट, तृतीयस्य दितीयेऽस्मिन्, सविस्तरम् ॥ १॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिानकाचाय्योंदासीनवरय्यात्मारामभगवस्पादशिप्यहर्परिसादकृतायां वैरेपिकसून्नवैदिकटृत्तौ
दतीयाध्यायस्य द्वितीयमादिकम् ।
समास्श्वायमात्ममनोऽध्यायस्तृतीयः ।
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वैशेषिकदर्शनम् ।

[भाम्

अथ चतुर्थोऽध्यायः !
आयमाहिकम् ।
अभोदिानि पएरथिव्यादीनि द्रव्याणि नव यथासम्भवं परीक्षितानि,
सम्प्रति जीवात्मपरमात्मभेदभिन्रमालद्रव्यं वर्जयित्वा दिष्टानां तेषां मृल-

कारणं परकृतिं परीचिक्िपुराचार्व्यशचतुथौध्यायमारभमाणः पूष तस्य खर्प
दर्खयति--

"सद्कारणवन्नित्यम् ॥ १ ॥
सत्-त्तायोगिभवद्कारणवत्--कारणवन्न भवति निर्य=परिणामिनिलयं
च यत्, तदेव एथिव्यादीनां मूलकारणं प्रकृतिरित्यर्थः ।
त्र सदित्यनेनासतोऽभावस्य, अकारणवदित्यनेनेच्छाया गुणस, नित्य

मिल्यनेन क्षणिकारमनो विज्ञानस्य, कूटस्थनित्यस्य च नद्यो, व्यवच्छेद
इति विवेकः ॥ १ ॥
नन्वस्य सद्धावे किं प्रमाणं १ तत्राह--

५तस्य कास्य लिङ्धम् ॥ २ ॥
तस्य नित्यस्य मूलकारणस्य सद्धावे कार्ययै~टदयमानमेतजगलक्षण-

कास्य लिद्ध~प्रमाणमिदय्ैः |
यत्काय्यै तस्सयै सोपादानकं यथा घटादि, काय्यै चेद, जगत्. सावथवल्यात्, तस्मादनेनापि सोपादानकेन मवितव्ये, यद्स्योपादानकारःणौ=समवायिकारणमिति

यावत्, तदेव नित्यं मूककारणं भरकृतिरिति

भावः ॥ २ ॥
नलु कसात्काप्यै कारणस्य ठिद्धं भवति ? तवराह--

-

कारणनावास्कास्पेमावः ॥ २
९दपः

। यतः

कारणमावात्=कारण्प्छय सत्वत् कार्य्यमावः =

काययस्ये^सत्वं भवतीव्य्थः 1
थस्य श्रो दि यस्य मावाद्मावश्यामावात्, तत्तस्य लिद्धमिति धरुबो
नियमः । काव्यूय मावोऽपि कारणस्य भावादमावश्चाभावानियमेन जायते,

५

आहिकम् 1

चतुर्थोऽध्यायः }
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न जातु कचिद् व्यमिचरति, तसात् तत्तस्य लिङ्गं भवत्तीति भावः |

तच्चावयवकरियाविमागादिन्यायेन दिमज्यमानसय स्थूरकारव्यख लो्ठावैरु्तरमुत्तरमल्पतरतमादिमावो यत्न निवरैते-किसुक्तं १" यत्रो्तरोत्तरं
गच्छन्नवयवावयविप्रवाहस्तावदुषरमते, यतश्च नापरं किश्चिदल्यतमं विद्यते,

यः खलु परमोऽस्पीयान्,स परमाणुरिति परिमाप्यते, ते चानन्ताः एथिव्यादीनां परमाणवो न सदसरेणापि पुरुषादयः परिगणयितुं शक्यन्ते । न

च तेषां सङ्ख्यावच्छक्तितोऽप्यन्तो वियते । ते चावान्तरमेदाद् बहुधा
सन्तोऽपि सत्त्वादिभेदात् त्रिधैव विभज्यन्ते । तधितान् साड्ख्ययोगयैदान्तिः गुणनान्ना, वैशेषिका इव गौतमाः मीमांसकाश्च प्रमाणुनास्ना,
शेताश्वतरदाखिनश्च लोदितश्दङष्णनास्ना प्रकारकियाऽऽबरणदक्तिनाक्ना

च व्यपदिशन्ति । सर्वेषां चामीपां या कराचिदिव्यशक्तिठक्षणा प्रमाणङ्ुराकैरप्यभियन्तुमदाक्या योगिभिश्वदुकक्ष्या सुय्ुमिश्दुरतिक्रमा काया
संहितावस्था, यां सांङ््ययोगवेदान्तिकाः

वेदिकान्तराः साम्यायस्थां

तावदाचक्षते, तदेवेह मूलकारणं परकृतिरित्यमिधीयते । दैवी शक्तिः परा
शक्तिर्माया महामाया प्रकृतिरव्यक्तमव्याकृतमित्यादिकं चायेव महतो मूल- `
कारणस भरृतेनीमान्तरम् । अस्यामेव च मूरमरकृतौ आहलेण मानेन वरथदा,
तसान्ते प्रख्यवेखायामलिरं जगतनिरि सुपुप्तमिव तमसा गूढं तदिण्डी-

भूतमवतिष्ठते } प्रकृतिश्च तदा खधानाममाग् भवति । तयथाऽऽग्नातं
मगवति वेदे

म खलत्युरासीदश्तं न तदि न राच्या जह जसीत्पकेततः
आनीदवातं खधया तदेकं तस्माद्धान्यद् न परः किश्चनास।॥
ऋ० म० १० सू° १२९ इति ।
त्न च प्राणिनां भोगभूतये भगवस्सिघक्षानन्तरं यदा क्षोभः
उपजायते, तदा शुन्धायास्तस्याः रजसमोन्यग्भूतः सत्वगुणबहुरो यो
भागविोपो जातः, स॒ मददित्याख्यायते । महतश्चावस्थाविरोषः, क-

धिद्दद्धार

इति । तौ चमो द्वौ साङ्ख्ययोगाभ्यां

प्रछृतिपरि-

णामि खीकियेते, भेशेविकेरिव गोतमेमीमांस्ैनैदान्तिकैश श~ ``

पिकदतम् । `

९०

` [आयम्

व्धायाः परङ्तेभीगविरेपो । ततस्तौ साद्र्यानां योगानां चातिरिक्तावपि
न वैरेषिकादीनां ततोऽतिरिच्येते । प्रक्रियामेदस्य चाम्युपममानायं कश्चिदोप इति । तस्यादङ्कारस्य च सत््रगुणवहुलाद् मागविदोादीश्वरनियत्या
मध्यमपरिमाणं प्रतिजीवमेकमाभ्यन्तरेन्दियं मनः समुत्पद्यते । तमोगुणव-

हुखाच्च तसाद् व्यापको दिका, व्यापकं च शब्दतन्मा्म्› अणुपरि-

माणं च सपदीतन्मा्रं, रूपतन्मात्रं रसतन्मा्नं, गन्तन्मात्रमिति चतुष्टय
सुपजायते । तानि चैतानि चत्वारि यैशचेपिकैगौतममी
मांसकैश्च दयणुकपरिभाषया परिभाष्यन्ते । शब्दतन्मात्रादाकाशमुखद्यते, स्परीतन्मात्रात्

त्यणुकादिप्रकरमेण महान् वायुः, खूपतन्मात्रात् तेनैव कमेण मह्लेजोराशिः, रसत्न्माजात् तेनैव अमेण मदान् सलिकनिधिः, गन्धतन्मात्राच
तेनैव अमेण महती भूरिति विवेकः ! ३ ॥

ननु का््यलिन्ञात् कि्चिन्मूककारणमाध्ं सिध्यति, न नित्यं, नित्य
तसिन् किं लिद्धं 2 तत्राह--

।

'अनिवय इति विकोचतः भरतिपेधावः ॥ ४ ॥
लिङ्गमिति मण्डकष्ुतिन्यायेनानुवरतेते । अनित्य इति=चालि नित्यः

कश्चिद्धावपदाथे इति मवतां यो विरोपतः-सार्वधिमक्तिकस्तसिः, विरोपल्य

(4 प्रतिवेधमावः=परतिपेधसद्धावः स एव लिद्ग॑=नित्ये तसिन् चिन्न
त्यथः ।

यदि नित्यः कश्चित्मदा्ी न स्यात्, तदा कस्यायम् “अनित्य! इति
परतिपेभो भवेत् 1 न दि निष्यतियोगिकः कश्चन प्रतिषेधो भवति } तसादस्ति कश्चितित्यः पदार्थो, यस्यायं प्रतिषेध इति भावः ॥ ४ ॥

नलु भावमावरस्योतयततिविनाशथर्मकतयदनित्य इति विरोपतः प्रतिपेध-

भावोऽसाकं न कस्यचिक्नित्यभाघय्यपिक्षया, त्बाह--

५ञअचिथा ॥ ५॥
यो यो भावः स सर्वो जन्यते ध्वस्यते चेति सर्वथा भावत्की घ्रान्तिरिवरथः।
. निरय्यवमावानामुत्पत्तिविताश्यसम्भगादिति माधः ।

तञ्च यैदिकानामीश्वरो, जीवः, परकृतिश्येति मावच्रयै निरवयवम्;

।

आदिकम्}

चुर्थोऽध्यायः ।

९१

अन्यत् सावयवम् } ईश्वरे जीवशचेति दवौ कूदस्थनित्यो, भक्तिश्च परिः
णामिनिव्येति विवेकः | ५ ॥

भ्ुतिर्जीव ईश्च चयमेतत्सनातनम् ।
अभिधेयं विनिश्चेयं दीनानां तु वैदिकम् ॥ १॥

नलु चेदधभिव्यादीनां भूरकारणं परृतिर्विचते, तदा ङतो न चल

च्चुपोपलव्िः ? तव्राह--

५मदलयनेकद्रव्यवत्वाद् रूपाच्चोपलन्धिः !। ६ ॥

महतिं परिमाणे, तद्वति द्रे वरमनिदनेकद्रयवच्वात्-भन
ेक्रव्यततमवेततलाद् रूमाच्च=हूपलमवावाचोपलन्िः=चञ्चुपोपरन्धिर्मवतीद्य्थः ।

।

यसिन् महत्यनेकथव्यवन््ं सूपं च वियते, तलेव च्ुपोपरुव्धिसै-

वति, नान्यस्य । मूलकारणे च तसिन्नेकटदव्यवच्चामावान्न तस चञ्चपोपरुव्धिरिति भवः ।

तच्रानेकद्रन्यव्ाद् हपाचोपरन्धिरिलयुकते द्वयणुकेऽतिव्यातिः स्यात्,
अतो महतीम् । द्वयणुके मरच्चं नासि । तख तरसरेण्वादावेवाभ्यु-

पगमाद् । महत्यनेकद्रव्यवत््वादिदुक्ते वायावतिव्याधिः स्यात्, तद्वारणाय
रूपाचेलुकतम् ! सहति रूपाचेलुक्ते स्फुटत्वस्फुरेत्वातिदायानतिकयद्नसष्षणेऽमयविपत्कषेऽव्यापनिः, तस्यावयवभूयस्तग्रकपीभकर्पाभ्यां जायमान्लवात् भतोऽनेकट्रन्यवत्वादिदयुक्तम् । अनेकद्व्यवच्चं चनेकदरव्य्तमनैततवे=मूयोऽययवाभ्नितल्मिति भियेकः ॥.६ ॥

नयु वायो महत्यनकदरवयवत्व विते, तस कतो न च्ुषोपलब्धिः?
तत्राह--

“सत्यपि द्रव्यत्वे मदन््वे रूपसस्काराभावषद् वायो-

रनपरन्धिः ॥ ७

दव्यते=अनेषद्रव्यवत्यै मद््ये=महत्वपरिमाणवतमै सत्यपिनविच्माः
नेऽपि रपसंस्कारामाबात्=सम्बन्धप्रयोजकत्वापंकारः सम्बन्धः, स्पश

यैरोपिकददनम् ।

९२

. (साच्

सम्बन्धःसमवायः, तस्यामावाद् वायोमरुतोऽनुपरुन्धिः=चशचुषोपल-

व्धि्नं मवतील्थः।
अच्च चाश्षुपरस्मेरुद्धतरूषामावात् मध्यन्दिनोर्काप्रकारशस्य च रूपराभिभवादुमुपकन्धिरित्यादिस्वयमह्यम् नव्यास्तु वरिरिन्दियजन्यद्रवयपरत्यक्षमात्रे न रूपं कारणं, किन्तु च्घुपप्रयक्षे रूपं, खादीनपलयकषे सैः
कारणमिल्याहुः । तदेतद् वायुमलक्षत्नमसक्तरयुक्तमिति वैदिकाः ॥ ७ ॥
नलु यस्म रपस सम्बन्धाद् द्रव्य ॒चाञरुपोपठन्धिल्च्यते, तदुप
लव्धिः कुतो भवति £ तजाह--

“अनेकद्रल्यसमवायाद् रूपचिहोपाच रूपोपलन्धिः<८॥

अनेकद्रव्यसमवायात्-अनेकानि द्रव्याणि समवायिकारणतया

विदन्ते

यस्य, तसिन्रनेकद्रव्यारव्ये मदत्परिमाणवति द्रव्ये समवायात्-समवेत-

लवादू सूपविरोपाच=रूमगतो विरोपो रूपविरेषः~रूपत्ववयाप्यमुद्धतत्वमनमिभूतल्व॑च, तदाश्रयत्राच रूपोपकन्धिः=ल्पस्य चश्चुषोपरब्धिर्मचतीद्यर्थः ।

।

, यद्नेकद्रव्यारव्धं महत्परिमाणवद् द्रव्यं समवैति, विरोपं च भजते,
तदेव सूपं चक्ुपोपठम्यते, नान्यत् 1 भतो. विदोपाश्रयलरै सत्यनेकद्रन्यारव्पमहत्मरिमाणवदद्रव्यस्मवायाद् र्पोपलन्धिश्यञ्चुपा मवतीति मावः ।

तच्र प्रयकषग्ररणयोम्यलञुद्धवः, चल्वत्सनातीयग्रहणकृतमग्रहणममभिमव इति विवेकः ॥ ८ ॥
अतिदिशति-

“तेन रसगन्धस्पर्छोषु ज्ञानं व्याख्यातम् ॥ ९ ॥
तेन=ख्ये प्रत्यक्षन्नानं प्रति यत् भरयोजकमुक्तं, तेन रसगन्धस्प्शेपु=~रसे, गन्धे, स्वदय च विदोषगुणे ज्ञानं रासनं, नासिके, स्पादनं ्ञानं

व्याख्यातं निरूपितं येदितव्यमित्यथः ।
यथधाऽनेकटरव्यस्मवायादू रूपविरोषाच रुपोपरन्धिश्वक्चुपा भवति,
तथाऽनेकद्रव्यसमवायाद् रतविदोषाद् गन्धवि्धेपात्छरशैविदोपाच रसगन्धसपदोोपलम्धी रसनया घोणयां त्वचा च भवतीति वेदितव्यमिति भावः॥९॥

आदिकम्}

चतुर्थोऽध्यायः ।

।

९३

नच्च पायाणादिगन्धस्य घोणयाऽनुपलव्धे्व्यभिचारखनत्राह-'ततस्याभावाद्व्यभिचारः ॥ १०॥
तस्य~गन्धविरोषस्यामावात्--तजोद्धवामावादव्यभिचारः=उक्तमिग्रम-

व्यभिचा नेदयर्थैः }
पापाणादिगन्धस्यानुद्भूतत्वाद् घोणयाऽनुपरन्धिरिति भावः ।

तच्च पापाणादिध्वंसजन्यं तद् भख गन्धवदुपकम्यते, त्च तदुपादानोपादेयमिति सुश्रवं, लोके यद् द्रव्यं यद्रव्यध्वेसजन्यं तत्तदुपादानोपदियं,
यथामहावल्रध्वंजन्यं खण्डवच्रम् 1द्योश्च समानोपादानोपदेयव्वे भस` वत्यापाणादिनापि गन्धसमवायिना भवितव्यम् । तस्य तत्समवायिले
घोणया तदनुपलच्िरवुद्भूतत्वादिति विवेकः ॥ १० ॥

नु यथा रूपरसगन्धसर्शानां गुणानां वादैकैकेन्दरियेणोपलन्धौ
प्रयोजकं कथितं तथा संख्यादिगुणान्तरोपल्व्धावपि किश्चिस्मयोजकं
कथितव्यं १ तत्राद--

भसंङ्ख्याः, परिमाणानि, एधक्त्वं,

संयोगविभागौ,

परत्वापरत्वे, कमे च रूपिद्रव्यसम्रवायाचाष्ुपाणि ॥११॥
चकारेण जेदद्रयल्ववेगानायुपसद्गहः ! कर्ति प्रसङ्गादुक्तम् । सेदद्रव-

स्ववेगसदितानि

सङ्ख्यापरिमाणण़यक्तसंयोगविभागपरत्वापरल्कमौणि

रूपिद्रव्यप्तमवायात्=रूपवद्रव्येषु समवायेन वतैनाचाक्षुपाणिनचाक्चपाणि

साशानानि च भवन्तील्यथैः ।
तत्र सङ्ख्याः इति वहुवचनमेकव्वादिसर्वसङ्खयोपसद्गदार्थम् । एकं
च निद्यगतं नित्यमनित्यगतमनितये, द्विखरादिकं परादधव्यन्तमपेक्ायुद्धिनन्य-

स्वत्सर्वत्रानि्यम् । गुणकमौदौ संङ्ख्यापरतीतिस्त्वकाथैसमवायान्न तु
समवायादिति विवेकः ॥ ११ ॥

^“अरूपिष्वचाक्चुपाणि \॥ १२॥
पूर्वसूत्रं समग्रमनुचतैते । अरूपिषु--रूपरदितेपु च द्रव्येषु समवायेन

वरमानानि तानि सङ्ख्यादीनि कमीन्तान्यचाक्चुषाणिन्म वाघ्ुपाणि
भवन्ति न स्पासेनानि चेद्यथैः ॥ १२ ॥

९४

भैरोपिकद्रीनम् ।

[भावम्

अतिदिश्ति--

एतेन खुणत्वे, चावे च सर्वेद्धियं ज्ञानं व्याख्या- .
तम् ॥ १२३॥
एतेन~रूपादिपु गुणेषु तत्तस्पयोजकात् तत्तदिन्दियजन्यप्रतयकषज्ञान-

व्याख्यानेन युणले-तद्वतायां गुणलजातौ मावे च=सत्तायां च पनात
सरवन्व्ियं शानं~चुरादिर्वन्दियजन्यं ज्ञाने व्याख्यातं“ येनेन्धियेण

या व्यक्तिर्गद्यते, तेनैव तद्धना जातिः इति न्यायेन व्याख्यातं
वेदितव्यमित्य्थः ॥ १३ ॥

शूरादिस्ैमावानां षङ्कतिसूलकारणम् ।
पारोध््यं चापरोष््यं च तेषपामस्मिन् परीश्तितम् ॥ १॥

इति श्रीमत्परमहेसपरखिाजकाचार्य्योदासीनवरय्यात्मारामभगवत्पादरिष्यहरिभरसादकृतायां वैरोपिकसूत्रवैदिकवृत्तौ
चतुर्थाध्यायस्या्यमाहिकम् ।

आदिकम्]

शु्योऽध्यायः।

९५

अथ चतुर्थोऽध्यायः ।
दितीयमाहिकम् ।
नञनु मूखकारणसद्धावे ययूयिव्यादिकाय्द्रवयं लिङ्गुदाहत्त, तक्ततिविधं भवति १ तत्राह--

(तत्पुनः शृथिन्यादिकाथ्यद्रव्यं चिविधं उरीरेन्ियविपयसंज्कम् ॥ १॥
तदुनः=मूकारणप्रकृतिसद्धावे यलिङ्गत्वेनोदाहतं, तच्च प्रथिवयादि-

कार्यद्रव्यं =भूप्रेतिकं जन्यद्रवयं शरीरिन्दरियविपयसंकषकं =दरीरसंक्ञकमिद्ियसंक्ञकं विपयसंकञकं भवच्रिविधंनचिप्रकारं भवतीत्य; ।

भोतर्मोगायतन, चेन्दिया्थीश्रयो वा, शरीरम् । शरीराधं सतख
संयुक्तेऽ ज्ञातुरपरोक्षप्रतीतिसाधनं इव्यमिन्दियमिलुक्तमर् । शरीरेन्दियव्यतिरिक्ते स्यात्मोपभोगसाधनं द्रव्यं विपयः । तद्भेदात् त्रिधा पृथिवी
त्रिधा जर्छ, भिधा तेजल्निधा वायुः, चतुर्धेति प्रशस्तदेवः, द्विधाऽऽका)
शरीराभावात्, एकधा काठः, शरीरेन्दरियोरुमयोरमावात् , एकधा दिक् \
तथात्वादिति भावः ।
तनच्रासदादीनां शरीरं, नासाप्रवतिं ध्राणमिन्दियं, खत्पापाणादिर्विषय
इति तरिधा एथिवी २; पानीयमण्डलस्थसत्त्वानां शरीरः जिहा्रवर्तिं
रसनमिन्दियं, सरित्समुद्रदिमकरकादिविपय इति बधा नखम् २ ते

जोमण्डलस्थसत्वानां शरीरं, कृप्णताराप्रवतिं वश्षुरिन्दिय॑, भौमं, दिव्यम्
उदय्थम्,आकरजं, विषय इति तिधा ज्वङ्नम् ३; वायुमण्डलस्यतत्वाना ररी, सर्वदारीरव्याधि लगिन्धियं, धरकाविकन्यनरैठः ररीरान्तस्श्चारी षायुः प्राणश्च विपय इति त्रिधा वायुः ४, भ्राणस्तेकोऽपि ददादिनानास्यानवच्ात् , मुखनासिकानिगैमादिनानाकरियावश्चाच प्राणापानस-

भानोदानव्यानभेदासश्चषा व्यपदिदरयते, नागेकूर्मकृकरूदेवदत्तथनञ्चयानां
प्राणेऽन्तमोवाम्युपगमात्,तथा च तत्सङ्कद-शछेकः-१ उद्रीर्णस्यहेतुनीगः, उन्मीरनसख कूर्मः, श्चुतः इकः, विनुम्भणख देवदत्तः,
चोपणद्य धनञ्यः 1
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वेश्ेपिकद्रीनम् ।
[द्वितीयम्
“हदि प्राणो सादेऽपानः समानो-नाभिसंस्थितः।
उदानः कण्टदेदास्थो व्यानः सर्वा रीरगः ॥ १ ॥ इति।
कर्णाप्छुत्यवच्छिन्नमाकारं शरोर, शिष्टं विपय इति द्विषाकाश्चम् €

क्षणादिकाट निषयः द; पूर्वादिदिग् विषयः ७; सनसित्रन्दिमुक्तमिति
विवेकः १,

॥

अचर घाणे पार्थिवं, रूपादिषु गन्धस्थैवामिव्यज्चकलयात्, बु्कमगन्धामिव्यञ्चकगोषतवत् । न चोदाह्रणे हेतसिद्धिः; नस्य स्वीयख्पा-

दिव्यज्ञकसेन गन्धमात्राभिव्यज्ञकल्वामावादिति वाच्यम् ] तत्रैवकारेण
म्रकीयरूपायव्यज्ञकलवस्यापिविवक्षितत्वात् । नवदारावगन्धामिव्यज्ञकोवके
तु न व्यभिचारः संभवति । तस्य सक्तुरसस्यापि व्यज्ञकलत्वात् । वायूपनीत-

सुरभिभागाः वाऽोदादाय्यीः, तेन न कुत्रापि कथिदोषः। गन्धमात्रामियय-

कै ध्राणेन्दरियसनिकर्ये व्यभिचालवारणार्थ तु द्रव्यत्वे सतीति विरोपर्ण
नियमेन दातव्यम् । रसनं रीय, गन्धायव्यज्ञकत्वे सति रसाभिव्यञ्चकतात्, सक्तुरसाभिव्यज्ञकोदकवत् । अत्रापि सनक व्यमिचरवारणाय

द्रव्यत देयम् । च्छु; तैजसं, परकीयस्पशीयव्यञ्ञकले सति परकीयक्पव्यज्ञकृत्ात्,प्रदीपवत् 1प्रदीपस्य स्वीयख्ीव्यज्ञकत्वादत्र द्टान्तेऽसि-

दविवारणाय प्रथमं परकीयेति, .चटदेः खीयरूप्यज्ञकत्वाद् व्यभिचारवारणाय द्वितीयं परकीयेति । यद्धा भरभाया दृशान्तत््संभवादां परकीयेत्ति

न देयम् । द्रव्यं तु पूर्ववदोपवारणाय देयम् । त्वगिन्दियं वायवीयं;
रूपादिषु ख्येवामिव्यज्ञकत्वात्, अङ्गसद्धिसलिल्पीत्यामिव्यज्करव्यजन-

पवनवत् !द्रव्यनिवेदराः पूर्ववत् 1 ओच्ं तु शब्दमादकलयादाकारमेव, न
ततोऽतिरिक्तमिति द्रष्व्यम् । १।

नलु यदेतश्रिविधे एथिन्यादि का्यदरन्ये निरूपिते, तत् किं पञ्चमिगूतरेकैकमारभ्यते, आदोखिदेकैकमेकेकेन ? तव्राह-।
^श्यक्षाप्रयक्चाणां . संयोगस्यापरयक्षत्वात् पश्चात्नकं
न वियते ॥ २॥
शरीरिन्द्ियविपयसंक्ञकं ए्रथिव्यादिकारययदरव्यमित्यनुवर्तते, तत् पश्चा-

ज्िकम् ]

चतुर्थोऽध्यायः ।

९७,

स्मकैनपशचमूतात्मकंप्वभूतसंयोगासमवायिकारणकमिति यावत् न वियते-न भवति, कुतः १ प्रक्षाप्रस्यक्षाणां=प्रयक्षाप्रलक्षद्रव्याणां संयोगस्य

परस्परसंयोगसम्बन्धसाप्रस्यक्चल्ात्-प्रयक्षलामावनियमात्
प्रस्क्षाप्रस्क्ष्र-

व्यसंयोगासमवायिकारणकृख तस्याप्रयक्षापततरिचरथः ।
यथा. प्र्क्नप्रव्यक्षाणां वायुवनस्पतीनां संयोगो न प्रक्ष, त्था
परयक्षाभ्रलक््रवययोगात्मकलाद् शरीरादिकार्यदेव्यमपि प्रयक्ष न खात्,
प्रलप्नं च विद्यते, तसा तदेकेकं पञ्चभिरारम्यते, फिन्तकेकेन । तत्र
पृथिव्यसि प्र्क्षाणि, वायुराकाशं चेति द्वयमम्रलयक्षमिति भावः ॥२॥
नलु नैतत्संयोमात्मकम्, अपि च संयोगारभ्यम्, अतस्तस्य प्रत्येकं
पञ्चाल्मकत्रेऽपि न कथिदोषः, तत्राह--

ध्युणान्तरामावाच ॥ ३॥
शरीरेनदियविपयसंफं पएरथिव्यादिकायद्रव्यं॑पृश्वातं न बिद्यते
इति सूत्राम्यामनुवतैते । पञ्चातमकल्वामति देलन्तरमेतदिति सूचनाय
चकारः । ररीरेन्द्ियादिकं प्श्ास्मकं न विद्ते } कृतः ? गुणान्तयभादुभौवात्-कारणयुणादन्यो गुणो गुणान्तरे, तसाप्रादुमाोऽनुतादः, `
तस्मात्रौणान्तरोसादामाश्रयलादिलथैः 1
देतत् पश्चभूतपंमोगारभ्यं भवेत्; तद्ाऽवद्यं हरिद्राचृणसंयोगारघ्ये उन्ये ठोदियवद्त्र गुणान्तरं प्रादुर्भवेत्} न चेह किश्चद् गुणान्तरं

प्रादुभैवटुषकम्यते । तसास्रतिपयते-नेदं पर्चात्मकमिति मावः ॥ ३ ॥
मजु मा भूत् प्चात्मकं, व्यात्मकं भविप्यति तत्राह--

ध्न इयात्मकम् ॥ २ ॥
्ररिन्दियनिपयसंज्ञकं एथिव्यादिकारयदरवयं गुणान्तरप्राङुभीवाचेत्यनुवर्धते । युणान्तरपरादुर्मावाद् शरीरादिका््य ज्यातमकमपि न विदयते इतयरथः।

यथा गुणान्तरोत्मादानाश्रयत्वाद् शरीरादिकं परात्मके नोप
प्यते, त्तथा भूजलज्योतिरात्मकमपि नोपपयते इति मावः 1 ४ ॥
जन्येव चेत्तदा गन्धवदत्र डदपाक्रवयूहावकासाः जलज्योतिरनिलाकारधमीः नोपरम्येरन्, तत्राह---
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वैेपिकददीनम् ।

[द्वितीयम्

“अणुसंयोगर्त्वप्रतिपिद्धः ॥ ६ ॥
तुरब्देनासमवाविकारणलक्षणं संयोगं व्यवच्छिनत्ति । शरीरादिकार्य्येऽणुसंयोगस्दु=जद्यदीनामारम्भकत्वाभवेऽप्युपष्टम्भकत्वाग्युपगमानिसित्तकारणलक्षणसततवरमाणुसंयोगसम्बन्यस्त्प्रतिषिद्धन्=नास्ममिः
पूर्वः

सूत्राभ्यां प्रतिपिद्धः=निपिद्ध इत्यथैः ।
पएकैकदरव्यारन्पे शरीरादिका््यै दव्यान्तराणामारम्भकलानभ्युपगमे-

नीप्रमवायिकारणलक्षणः संयोगः प्रतिषिध्यते, नं निमित्तकारणलक्षणः
संयोगोऽपि । तेपामुपषटम्मकचाभ्युपगमात् । अतस्तत्र तद्धरमोपकेन्धावपि
न कथिद्येप इति भावः ।

तच्च छेदः क्षरण, पाकः ओष्णयं, व्यूहः क्रिया, सलादावन्नादिगत्यमतिबन्धः अवकाशा इति बिवेकः ॥ ९ ॥
कारीरं विमनते--

५्तच्र शारीरं दिविध योनिजमयोनिजं च ॥ ६ ॥

तज=शरीरेन्दिययिषयेु

शरीरे~यच्छरीरसंजञकं

कार्यद्रव्यं तद्

` थोनिजमयोनिजे चद्युक्रदोणितयोः सन्निपातो योनिः; तजन्यं योनिजं;
तद्विपय्यैयाज्नातमयोनिजं चेति द्विविध=घ्धि्रकारमित्यथः ।
तच्ाप्यं तेजसं वायवीयमयोनिजं, पाधिवं योनिजमयोनिजं चेति
प्रशस्तदेवः ¡ योनिजं द्विविधं-जरायुनमण्डजं च । गरभैवेनचर्मपुटकं
जरायुः, तननतान्मानुषपदयखगाणां शरीरं जरायुजम् । अण्डं विम्वः, तज-

त्वादक्षिसरीरपाणां ररीरमण्डजम् । अयनिजं चतुर्विधं-साह्कलिकः,
सांपिद्धिक, स्वेदजमुद्धि्ं च ! प्रजापतिषङ्कस्पात्पगीदौ जातानां महर्पीणां
पश्वादीनां च छरीरं साङ्कसिकम्, योगसिद्धिसिद्धं योणिनां शरीरं सांसि-

द्विकम् दंशम्कादीनां शरीरं स्वेदम्, तस्युस्मादीनां सरीरसुद्धिजमिति विवेकः ॥ ६॥
नयु सगीदादुत्नानां जीवात्मनामयोनिनाः शरीरभेदाः भवन्तीति
नमनुनानीमः, तत्कारणानिरूपणात्; तव्राद--

५ रनियतदिग्देदापूर्यकत्वात् ॥ ७ ॥

आहिफम् |

चतुर्थोऽध्यायः |

`
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सन्त्ययोनिजा इत्यम्रिमसूत्रमाकृप्यते। हेता परतिज्ञासाकारक्षत्ात् । न

नियतौ=निश्ित्तौ निखवयवलव्यापकलाम्यां दिगदेशो दिक् च देदाश्च
तो येषां भूतसूष्ष्माणां, ते पूरवै=कारणं येषां शरीरमेदानां, तेषां मावस,
तस्मात्=भारम्मक्रमेण भूतसुक्ष्मकारणकलादयोमिजाः-योनिमन्तरां सगदौ जायमानाः शरीरभेदाः सन्ति~भवन्तीत्यनुकचातव्यमित्य्थः ॥ ७ ॥
नन्वारम्मक्रमेण भूतसूषष्मकारणकाशचेत्, तदा समानकारणकल्वादू
घटादिभ्यो बिलक्षणास्ते न जातु प्रादुष्युः, तत्राह--

घमैविद्धेपाच ॥ ८ ॥
चकारेणाधर्मविरेषं समुचिनोति । न च ते केवलाद् भूतसूक्ष्मा्तारणास्रादुर्भवन्ति, येन ॒धघटादिभ्यो विलक्षणाः न प्रादुष्युः, अपि च
धर्मविशेपाच्चविरिप्यते इति विशेपः, धर्म॑ एव विरोपः-धर्मविकेपः=
परकृ्ठो धर्मं इति यावत्, तेखात्-पङ्ृ्टधर्मसदितादधर्मविरोपसदिताच
भूतसृक्ष्माक्तारणादिव्यर्थः ।
तच धर्मविेषसहितात्सगीदिभुवां महर्षीणां शरीराणि जायन्ते,
अधर्मविशेयसदरकृता्चाधुनाप्यनिरं जायमानानां सुद्रजन्तूतां दंशमशका-

दीनां, धमौधर्मसदृङृताच पश्चादीनामिति विवेकः ॥ ८ ॥
नु कुतव्चैतद्वगम्यते पश्वादिवन्महर्पीमामयोनिजाः

शरीरभेदाः

सन्तीति ? तत्राह---

"'समाख्याभावाच ॥ ९ ॥
सन्त्ययोनिजा इति पूर्ववदाकर्षः ।पूर्वोक्तटेतुद्वयापक्षया चः । योगिकी
संका समाख्या, तस्याः सद्धावो भावः, तसाच=महर्ीणां वेदोक्तायाः
“मनुरगनिवायुः इत्यादियोगिकसंज्ञायाः सद्धावाचच “सन्लयोनिजास-

चछरीरभेदाः* इति मवद्यनुमानाद्वगम इत्यथैः ।
न दि मदेर्पीणां वेदोक्ता सा सा संज्ञा मातापितृभ्यां कृता मवति,
येन तेषां योनिजाः शरीरमेदाः सिध्येयुः । अपि च वेद्वचनेन जगदी
श्वरेण, तादकूसंक्ञासद्धावश्य वेदेप्येव नियमन दनात्, तस्मदृतते स्तत
एव सरणात् ! मतोऽवगम्यते-न योनिनास्तवत् तच्छरीरभेदाः सन्ति,
किन्त्ययोनिना इति भावः ॥ ९ ॥

१००

”

चैशेविकदकनम् 1

॥द्वितीयम्

नलु मद्पिमिः पश्वादीना. गौरो हसती सिंह इत्यादिसंकावत् तेषां
संहापि वेदान् षट तन्मातापितूम्यामेव कृता किन्न स्यात्, तत्राद--

५संज्ञाया जदित्वात् ॥ १०
सं्ञायाः-महर्पीणां तत्ततस्ञायाः आदितात्<मथमलादिल्र्थैः ।

सगीदिभुवो दि महर्षयो, न ततः पूर्वं कलचितस्गोऽभत्, कृत-

सतम्मातापितरौ सयातां, कुतश्च वेदान् दृटा तक्छरता संज्ञेति मेः ॥१०॥
निगमयति--

भसन्ल्योनिजाः ॥ ११ ॥
तक्षात्तगीदिभुवां महर्यणां

पश्वादीनां चायीनिजाम-योनिमन्तरेण

जायमानाः रारीरभेदाः सन्ति=मवन्ती्यर्थः ॥ ११ ॥
नञ ठोकिकेरिद्धैः सिद्धमपि समगौदिुवां मदर्षीणां प्शादीनां च
शरीराणामयोनिजल्यं वेदुधरमाणासिद्धलाक्तथं वेदिकानायुपादेयं खात्?
तवराह-“वेद्जिङ्ञाच ॥ १२॥
सम्त्ययोनिजा इति पूर्वसूत्रमनुवरते “विश्वान् देवाञ्चगल्यापिवेद्धा 1 तेन चाक्रपे कषयो मनुष्याः" (ऋग्वे अष्ट°८५
ब० १८।५) “तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयादतः

गावो ट जक्ञिरे तस्मात् तस्माल्ाता अजावयः” (ऋषे
अष्ट० ८।४] घ० १८१०) इव्यादिवदसामर्याचच सन्त्ययोनिजाः शरीरभेदा
इत्यथः ॥ १९॥

शरीरादिपरभेदेन शम्यादि शअिविधं भतम् ।
छरीरं दिविध चास्मिन्नाहिके विकादीक्रतम् ॥ १॥
इति श्रीमत्परमर्हस्पखिराजकाचार्य्योदासीनव्यात्मारामभगव-

त्पादशिप्यदहरिप्रसादकृतायां वैशेपिकसूत्रयेदिकवृत्त
' चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयमाहिकम् ।
स्मप्तश्चायं परूतिदारीयध्याय्धतु्थैः 1

अहिकम्]

पञ्चमोऽध्यायः |
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अथ पञ्चमोऽध्यायः ।
आयमाह्िकम् ।
परीक्षितानि द्रव्याणि, युणेषु परीक्षणीयेषूयस्थितेषु शिष्यजिक्तासामनुरुष्य तत्परीक्षातः पूर कर्मपरीचिक्षिपया पञ्चमाध्यायमारममाणः प्रथमन्तावटुत्स्ेपणरक्षणं कर्माधिकृलाह--

५आत्मसंयोगप्रयल्लाभ्यां दस्ते क्म ॥ २॥
आत्मसंयोगप्रयलाभ्यां=संयोगपेक्षया प्रयत्स्याभ्यर्हितत्वेऽपि निमित्तकारणववात्र पूर्वप्रयोगः, आत्मनः=मनोविशिष्टस्य प्रयगात्मनः संयोः

गप्रयलाम्यां=संयोगश्, प्रयतश्व, ताभ्यां हसे=शरीरावयवे करे कर्म-उसतेपणाख्यं कर्मं भवतीत्यथः ।
थद् ह्ययं चिकीर्ितेषु यज्ञाध्ययनादिपु शरीरावयव दसमु कामयति, तदाऽस्यामनि तदुकूः प्रयलः संजायत्ते, तमयेक्षमाणादालदस्तसंयोगान्च तत्रोत्केपणलक्षणं कर्मेति भावः ।
इदमघ्र योध्य-यचप्यातमनोऽणुलाद् दृदयस्यतया दस्तादिना सा्षात्संयोगो न सम्भवति, तथापि मनसो मध्यमपरिमाणत्वाव् त॒द्विशिस्य तस्य न तत्संमवाभाव इति ।

तच्च समवायिकारणं दसः “कारणमिति द्रव्ये का्यसमवायात् (व. अ. १० आ. २-सू. १) इति वक्ष्यमाणात् । असमवा-

यिकारणं प्रयलवदात्मसंयोगः,
` प्रयत्न इति विवेकः ॥ १ ॥

कारणैका्थैसमवायात् । निमित्तकारणं

हस्तोक्षेपणयुक्ता तदधीनं युषरोत्सपणमाद्-"तथा दस्तसंयोगाच छपले कम ॥ २॥

॥

चकःरेण युरुतवं समुचिनोति । तथा दस्तसंयोगाचउर्ेपणवद्धस्तसंये

गाद् गुर्त्वाच सुषले-यज्ञादिपूपयुक्ते धान्यादिकण्डनसाधने मुसले कर्म
उ्ेपणं कर्मोतपद्यते इत्यर्थ
यद् दृस्तेन युदा गृहीता कामयति “दसतेनोस्निपामि सुशकम् इति,

१०२.

वैरोपिकददीनम् !

[आचम्

तदा तत्कामनया जायमानं प्रयलमेक्षमाणादात्मदस्तसंयोगाद् यिन्

क्षणे हस्ते तसिद्ुल्ेपणं कर्म संजायते । तसिन्नेव क्षणे तमेव भरयतरमपेक्षमाणदुरक्षपणवद्धस्तमुराखसंयोगान्मुशेऽपयुसेप्णं

कर्मोखदते । ततो

दूरसत्किते यशे तदिच्छानिवृत्तौ पुनरपकषेपणेच्छायुसत्रं प्रयतमपेक्षमाणादात्महस्तसंयोगाद् दृस्ते तथाभूतदसतयुलक्षेयोगाच युशठे युगपद-

पक्षेपणं कर्म समुखयत इति मावः 1

तच्र दरीरावयवेषु ततसंबद्ेषु च सुशषरादिषु यदू्यमामुभिः प्रदरः

संयोगकारणमधोमागमिश्च प्रदेरौ्िभागकारणं प्रयततसेयोगगुरुलेग्यः कमो.
सदयते तत्उत्क्षेपणं ।तद्विप््ययेण च संयोगविभागकारणं यत्कर्मौपिजायते
तत् अपश्ैपणम् । उभयसरिासिन् खुशजादिकर्मणि शुयालादिकं समाधिक्रारणम् 1 उत्सषपणवद्धस्तमुशलादिसंयोगोऽसमवायिकारणम् 1परयतरो
युतं च निमित्तकारणम् । सत्यपि प्रयते गुरुत्रदितस्योरशेपणापकषपणयोरसंभवाद् शुरुत्स्यापि तत्न प्रयलेवन्निमित्तकारणल्मिति विवेकः ॥ २ ॥
नु यदोटूएलादिकममिद्त्य सुशङादिकिमुत्यतति, तद्! तस्यो्यतने
कर्मणि फिं पूर्ववद् हस्तसंयोगोऽपि कारणं भवति १ तत्राह्--

“अभिघातजे छकखादौ कर्मणि व्यतिरेकादकारणं
दस्तसंयोगः ॥ ३॥

अभिघातजे=युशकादेख्दूखलादिना योऽभिघाताख्यः संोगसंबन्ध्विज्ञेपलजन्ये गुशकादौ कर्मणिनमुारयाबुसत्तनकर्मणि दस्दसंयोगः्=तथा
दस्ततेयोगोऽकारणं कारणं न भवंति । कृतः? व्यतिरेकात्-तदूव्यतिरेकैऽपि जायमानल्वादिल्य्ैः ।
¢
छुरलादिगतापकषेपणलक्षणेन कर्मणा तावदुदखख्युशरप्र्तयौरमिषाताख्यः संयोगः त्रियते ! सच युरालादिगतं वेगमचेश्षमाणो युदखादावस्तरेण प्यच्सुतपत्तनरक्षणं कर्म करौति । तरसि कर्मणि हस्तसंयोगो
नाप्नमवायिकारणम् ) मन्यथासिद्धत्वात् । नापि प्रयलेः } अपरिचाभिघाताख्यः संयोगः । तेनैव तदुखत्तेः । सुशखादिकं पु समवायिकारणं ।
निमित्तकारणं च वेग इवि भावः ॥ ३ ॥

आदिकम्]

पञ्चमोऽध्यायः 1

१०३

अतिदिक्चति-

“तथाऽऽस्मसं
योगो दस्तकमेणि ॥ ४ #

व्यतिरेकाद्कारणमिलयनुवरेते । तयान्यथाऽभिषात्तमे युशल्यदिक- `
मणि हस्तसंयोगो न कारणं, तथा दस्तकर्मणिन्मुशखादिनोखततासरोत्ततो-

हस्तस्योलतने कर्म्यात्मसंयोगः=प्रयत्रवदात्मसंयोगो व्यतिरेकादकारणमिद्यर्थः ॥ ४ ॥

नलु कातर हस्ते तदोदततनं कर्म जायते ? तत्राह--

५अभिचात्तान्खुपकसंयोगादस्ते कमै ॥ ५॥

अमिषातात्-उदृखलाभिषातान्मुपरसेयोमात्=जातवेगेन मुपलेन स~

हे संयोगाद्धस्ते कर्म=उस्पतरनं कर्म भवती्यर्पः 1
उदूखलायमिवाताजायमानं सुपलादेरुततनं कमं सुपलादौ ताद
मास्यं संस्कारमारमते, तत्सदछृतश्च सुपलािसयोमः खाये हत्तेऽप्युलतनाख्यं कर्म प्रारभते । तदा चोखतता युपछादिना सह तन्मुखस्थरोहवदवशः सन् हस्तोऽप्युखतति । तत्रच न प्रयतवदात्मसंयोमोऽसमवायिकारणम् । अपिच दस्तयुशखादिसंयोगः । निमित्तकारणं च वेगाख्यः संस्कार
इति भावः 1 ५॥

नञ यदोदूखखा्भिघाताजातवेगेन युशादिना संयोगाद् हस्ते कमोत्प्यते, तद्] तद्वयविनि शरीरेऽपि कर्म इश्यते, तुतो भवति 9 तत्राह

५आत्मकम दस्तसंयोगाच ॥ ६ ॥
दृस्तसंसोगाच्तेगसमुचयाय चः, शरीरावयवस्य हस्तस्य वेगवत्ता युश-

छादिना यः संोगस्तसाट् वेगा्चात्मकर्म=आत्मनि--छरीरे कर्म भवतीत्यथैः।
यन्न वेगेनेो्त्तता मुशादिना दृढतरसंयुक्तदस्तः पुरूपोऽपि सद् तेनोत्यतति, तर तदुखतनं वेगसदङ्ताद् दस्तसंयोगादेव मवति, न कारणान्तरादिति मावः ॥&॥
नलु मवतु युरुलवतः पदार्थश्च संयोगविरोषादुतेपणापाप्यायमुत्वतनम् | अयसषेपणापरप््यीयं पतन युनर्ैः स्थितस्य ताद्शसतस्य कयं
भवेत् १ तत्राद--

१०४

वैरोपिकदर्नम् ।

[आचम्

“सथोगाभवि गुसस्वात्पतनस् ॥ ७ ॥
संयोगाभवेपतनदेतुगुरत्वविथारकतया पतनप्रतिवन्धकसख सेयोगविशप्याभावे सति गुरुलात्=वदानीमप्रतिवद्धादप्मवायिकारणाद्भरूत्वायत-.

ममूः=उत्पततस्तस्यापक्षेपणं भवतीत्यर्थः ।

तच्राचं परतनं ग्ला; दितीयादीनि तु तानि शुश्त्ववेगाभ्यामिति
विवेकः ॥ ७॥

नयु कसाहुरुतवासत्तनमेवभवति

नो््वगमनं॑ न तिर्यग्गमनं ९

तत्राह-“नोदनविशेपाभावानोध्य न तिग् गमनम् ॥ ८ ॥
मोदनविेपामावात्-संयोगसम्बधविरेपो नोदनः, तद्विशेपस्तरतमादिः,

तस्यामाबाद् नोर््वम्-ऊर्ष्वगमन न भवति, नतिग्यगगमनं =तिय्यैगगमन्च
न भवती््ंथैः ।

ऊर्ध्वगमने तिय्येमूगमने च नोदनविरोपसदकृतं गुरुत्वं कारणे, पतने
च प्रतिन्धकामावे सति केवर गुरु्वमिति भावः ॥ ८ ॥
नलु नोदनविदोषः कुतो मवति १ तत्राह--

श्रयन्नविरोपायोदनविशोेपः ॥ ९॥
प्रयलविरेपात्-ऊष्मै तिम्यम् दूरमासनमेततत् क्षिपामीति कामनाविरेपरजनितापरयलविरेपाच्नोदनविरोपःनोदकस्य हस्तज्यदेर्नीचस्य च ठीष्ठशरादेः संबन्धविरोपठक्षणो नोदनविरेषो मवतीदय्थः ॥ ९ ॥

नलु मवतु प्रयलविरोषाच्नोदनविदोषः, गुरुणो द्रव्यस्योर्ष्वतिय्धम् गमने
किमायातं ¶ तव्राह--

“नोदनविच्ेपाहुदखनचिन्ेपः \\ १० ॥
नोदनविरोपात्-परयतविद्रेषजनिताननोदनविरेषाटुदसनविरोपःगुरुणो
द्रव्यस्य दृरौसपणादिकं मवतीत्यथैः ।
तचोदसनयुस्प्ण, तद्विदोषो दूरोसतेपणं दृरतरोसेपर्ण,
गमनलामः प्रकरणादिति विवेकः ॥ १०]

तिच्यैग्-

भयु नोदनविरोपाचेदुदसनविदेषः, तद्रा क्रीडतो दारक्यो्यतिय्यक्

आदिकम्]

प्रघमोऽध्यायः ।

१०५

करपरणादिचाठनलक्षणं कर्म~उदसनविदोषो नोपपयेत, नोदनविशेपाभवेऽपि जायमानलात्,तवाद--

“हस्तक्मेणा दारककम व्याख्यातम् ॥ ११॥
रस्तकर्मणा~रोषटादयुस्तेपणकाठ्केनात्मसंयोगप्रयनाभ्यां जनितेन दस्त-

कर्मणा दारककर्म=कीडतो वाल्कल करचरणादिचाखनलक्षणं कर्म व्याख्यातम्=उपपादितं वेदिततव्यमिल्यथैः ।

यथाटि रोषएटदेरुसष्टुः पुरुषस्य दस्तो्तेपणादिकं कर्म प्रयलिरोपजनितमपि मं मोदुनविदोपजनितम् । तथा दारकस्यापि कर्म विज्ञेयम् ।
नोदयिकोपस्योद्ननविदेषे हेतुत्वेऽपि यावदुदसने कर्मणि हेतुतवानभ्युपगमादिति भवः ॥ ११ ॥

नन्वस्यन्यद्पि किंचिदीरशं कर्म, यन्नोदुनमात्रजनितमपि मोदनविदोषजनिततं न स्यत्? तवाद--

भ्तया द्रधस्य विस्फोरने ॥ १२॥
द्ग्धस्य~वदिसंयोगेन द्ग्धकव्यस्यारमफङदिरविस्फोटने~विपाटने सति
यत्तदवयवानामृष्वीधसिर्य्यम्गमनादिर्क्षणं कर्म, तत् तथान्दारककर्मवन्नोदनविशेपाजनितमिव्य्थैः ।
तच्र प्रयतपूर्यकं दारककरम, नोदनमाचपूर्वकं लर्मफलादिखण्डानां
कर्म, नोदनविरोषाजन्यलं च समानयुमयत्रेति विवेकः !॥ १२ ॥

. नलु यदाऽ प्रु्यादौ न िंचिचेतयति, तदापि कदाचिद् चलन्

दश्यते, तदस्य चरनं प्रयज्नाभावे कथं भवेत् ? तव्राह-प्यन्नामाबे -प्रखुक्षस्य चखनम् ॥ १३॥
वायुसंयोगादि्यग्रिमसू्रादाृप्यते } यत्रामवेनप्रयनाभवे प्रसुप्तस्य=
परयुषिरघराचेततनावस्थामुपलक्षयति, . तेन मूच्छितस्य र्तस्य च साङ्रहः,
परघुघ्यादिदश्ाविशेषमाप्त्रस्य चलनं=यदकस्तादाचित्कं चलनं, तद्रू
वायुसंयोमात्--वायुविश्ेपसंयोगाद् भवतीत्यर्थः ॥ १३ ॥
चायुसंयोगजमपरं क्मीद--

चरणे कमे वायुसंयोगात् ॥ १४ ॥
१

१०६

यैरोषिकदशनम् !

[आयम्

तृणे=द्रणादौ कर्म=यदू्वतिरय्यैगगमनलक्षणं कर्म, तद् वायुसंयोगात्

आपिभोतिकवायुसम्बन्धाद्धवतीतयर्थः ॥ १४ ॥
नज्ञु यत्र मण्यादेरभिसर्पणे प्रयनादिक्ं दृष्टं कारणं किमपि नोपलभ्यते, त्किं कारणकं स्वात्१तत्राद-“सणिगमनं सूच्यभिसपणमरष्टकारणम् \ १५॥
मणिग॑मनैनतृणविद्रेपस्य यत् तृणकान्तसणि प्र्यमिश्णं कर्म, यच
सूच्यमिर्पणैनछोदमयस्य सृच्यादेरयस्कान्तमण्यभिमुखगम्नै कर्म, तददष्टकारणं=दष्टविलक्षणवस्तुशक्तिभूतादृटकारणकमित्यथैः 1
यत् दृणजातीयं तृणकान्तमयश्चायस्कान्तं मणिममिसर्धति

। तत्र

तच्छक्तिः कारणं 1 साच मणिसन्निधानादुहूष्यते । प्रयलादिवच् न

इयते । काग्यौनुमेयत्वात् । अतः सूतितमदृ्टकारणमिति भवेः}
त्र तृणादिकं समवायिकारणे । तेन च मणिसंयोगविरैपोऽसमवाविक्रारणम् । अदृषठं निमित्तक्रारणमिति विवेकः ।
सुकृतं दु्कतं चेदादृ्मितिस शङ्करमिशप्रशतयो व्याख्यातारः॥ १५॥

नलु कर्मणश्चतुःक्षणमात्रस्थायित्वेन पञ्चमे क्षणे नाराव्र्यभावाद्उ्याविभक्तस्येपोयौवत्तनममेकानि कर्माणि सध्ये जायन्त इति घक्तव्यं;

तेत्र वक्तुं शक्यते, तदनेकतवे छिङ्गातुपख्व्येस्तत्राद-इषावयुमपत्संयोगविददोपाः कमोन्यत्वे देतु; ॥ १६ ॥
इषौ=ज्याविमक्ते वाणे क्मीन्यतवे=यावत्पतनं मध्ये नायमानेऽनेकः
सिन्. कर्मण्यञुगपत्संयोगविदेपाल्=मिननमित्तस्तमये जायमानाः खजन्योत्तरी-

त्तरसंयीगविशेपाः हेतुः=ठिङ्गमिलयर्थः ।
स्षिप्षयेपोरन्तयषटे पतनाूर्व तत्तदेशेन वहवः संयोगालावदनभूयन्ते ।
तेच “पूर्वं कर्मोखत्तिः, अथविमागः, तदनु पूर्वसंयोगनाश, ततशश्वोत्तरसंयोगः” इति जायमानाकर्मणश्चतुरथे क्षणे मवन्ति । पश्चमक्षणे च स्वजनकं
कर्म नाशयन्तीति संप्रतिपन्नम् । नचामी युगपद् जायन्त इति कस्यना

युज्यते । सम्भवामावात्] अपि चायुगपदिति मन्तव्यम् । नद्ययुगपदू वहुसंयोगोत्यततिरेकेन कर्मणा संभवति । तदसम्भवे च युखेननिकरकर्मतिद्धि-

आहिकम्]

पञ्चमोऽध्यायः ।

१०७

रित्ति भवल्ययुगप्सेयोगविरेषाः कमान्यतरे हेतुरिति भावः ॥ १६ ॥
मसु कखाक्कसात्कारणादापतने वणेभनेकं कममेखदते १ तनाद--

मोद्नादाययभिपोः कमे, तत्कमेकारिताच संरफारादुन्तर तथोत्तरसुत्तर च ॥ १७ ॥
नोवेनात्-नोदनाख्यादिपु ज्यसंयोगिरेषादिपोः=निष्ठाप्ठीयम् ,इधुनिछएमादन्भाथमिकं कर्म=ममनरष्षणं क्म जायते, तकर्मकारिताच~=ादचर्मजनिताच संस्कारात्त्वेमाख्यसंस्कारादुत्तैरद्वितीयं कर्म । तथोत्तरैयथाचकर्मकारितास्ाराद् द्वितीयं, तथैवायकर्मकारिताससंस्कारात्दु-

चरं तृषीयम् । उत्तरं चनतदुत्तर तुरीयं च पश्चमं चापतनमनेकं धर्म
जायत इत्यथैः ।
दादि ज्या प्रयतेनाङकप्यते, तदा त्त्र क्रमेसिदयते । तचचोसनं ज्यायाँ वेगाख्यं संस्कारमारभते। ते च संस्कारमपेक्षमाणो योऽयमिपुल्यापयोगः

स नोदनं । तसरदिव मोदनदियोरचं कमं भवति । तत्र समवायिकारणमिषः; असमवायिकारणं नोदनं, प्रयलो युरुखं च निमित्तकारणम् ।

तच गोदनपिक्षमिषो येयाख्यसंस्कारमारमते । तेन वेपुज्याविभागानुकूं
कुर्म । ततश्चपुल्याविमागः । ततश्च गोद्ननिवृत्तिः । तदनु चा्यकर्मकारिवष्िगाख्यसेस्कारादेव तावकरमीणि मवन्ति, यावतनेपुभूतले पतति। तत्र च
स॒र्यत्रासमवायिकारणमेक एव प्राथमिकः संस्कार इति भवः ॥ १७ ॥

नन्येक एव सेक्कारथेकर्मसन्तानजनकः, तदरेषुः कदापि न पतेत् ।
त्राह

५ संस्काराभाषे य॒रस्वात्पतनम् ॥ १८ ॥

संस्काराभावेनकर्मसन्तानलक्षणवहुकाय्यैकरणारसरीणशक्तितया प्रतिय
न्धुकीभूतस्य वेगाख्यसंस्कारस्य नरे पति गुस्लात्=तदानीमप्रतिवद्धादि` युगताद् गुरत्वातयतनम्= इयोरधःप्देरसेयोगजनर्कं कर्म भवतीलय्थैः |
तदादि कदाचिदिःपुम पतेत्, केत्कमसन्तायजनकफ़ः संस्कारो न कथं
विद्पक्षीयेत, सर्वदा चैकरसमनुर््तेत । नच स तथानुचतेते । अपचि

यथा यथा कमीत्मकं काय करेति) तथा तथाऽछ काय्येकरणशक्तिरप-

१०८

वेरोषिकद्वनम् ।

[आचम्

क्षीयते । यथा यथा च शक्िएपक्षीयते । तथा तथाऽस कार्यं मन्दतरतमादिमेदभिच्रुपजायते ! यथा तरुणस्य श्राखिनः फं प्रकरप्यते, जीर्ण
चापकृष्यते । सर्वथा चायमपक्षीयमाणरक्तिकोऽन्ते खयमेव गदयति ।
तन्नो चेपुरवशमात्मगताटुरूत्वासतति । गुर ह्यक्ृप्यते एथिव्येति
नियमात् । यथाचेह, तथा क्षिप्ते ेष्टादावपि द्रष्टव्यं, समानत्वादिति
भावः ॥ १८ ॥

५

भ्रयत्नपूवैकं कमे याददां लोकसंमतम् 1
तथा पासङधिकं चास्मिन्नाष्िके साधु चणितम् ॥ १॥
इति श्रीमत्परमरह॑सपरित्राजकाचार्य्योदासीनवरर्यात्सारामभगव-

त्पादरिप्यहसििसादङृतायां वैरोपिकसू्रवेदिकवृत्ती
पञ्चमाध्यायस्याद्यमाहिकम् ।

आदिकम्]

पश्चमोऽध्यायः ।

१०९

अथ पञ्चमोऽध्यायः
दितीयमाहिकम् ।
आत्माधिष्ठितेषु दरीरावयवेपु तत्सम्बद्धेषु च मुपछादियु यप्रविरेपेषु

प्रयतरादितो जायमानमुस्ेपणापृक्षेपणादिलक्षणे कर्म परीक्षितम् । संप्रति
परथिव्यादिपु द्रव्येषु नोदनादितो जायमानं गमनादिलक्षणं कर्म परीकषितु-

कामः पूव प्रथिगयान्तावत्तजन्यं कमीद--

८६नोदनाभिधातात् सयुक्तसंोगाच
र

[घ

€,

नोदनाभिघातात् सेयुक्तसंयोगाच पृथिव्यां कमे ॥१॥

नोद्नाभिषातात्-भाग्यन्तसस्तूनां नोदनाभिघाताख्यसंयोगात्, संयुत्योगाचनस्तुसंयुक्तए्रथिवीसंयोगाच पृथिव्यां =मूभूधरादिरूपायां ए-

भिव्यां कर्मनभूक्म्पदिनेामकं गमनविरेपास्मक्ं कर्म भवतीत्यर्थः ।
शुरुलद्रवत्ववेगादीन् समस्तान् व्यसतान् वा गुणानपे्षमाणो नोयनोदर-

कयोः संयोगिनोरुमयोरविमागङृतः कर्मणः कारणे यः संयोगविरेषः स नोदन, किमुक्तं ? येन संयोगविरोपेण जनितं कर्म संयोगिनोरुमयोः परस्परं
विमागं न करोति, तन्नोदने, फिंवह्ना यः संयोगविरोपः रव्दमिमित्तकारणं न भवति, स्पदवद्रव्यसंयोग इति यावत्, स नोदनाख्यः संयोगः।१।
वेगमाच्सपेक्षमाणोऽभिघात्यामिघातकयोरूमयोरविंभागकृतः कर्मणः कारणं
यः सेयोगविदेषः, सोऽभिषात्तः, किसुक्तं १ येने संयोगविदेपेण जनितं फर्म
संयोगिनोरुभयोः परस्परं विभागं करोति, खयञ्चोतपननः रब्दं जनयति, सोऽभिधातः, किंवड्ुना स्पदीवेगोभयवद्रन्यसंयोगोऽभिधाताख्यः संयोगः ।२।
आन्यन्तरवस्तुमिनयमानायाः अभिदन्यमानायाः वा प्रथिव्याः यः खोपरितिष्ठद्धिभूषरादिमिर्भोदनामिवातयोर्यत्तरपेक्षो चा तदुमययेक्षो वा संयो-

गविदरोषः, स संयुक्तसंयोगः, पिंवद्ुना कमीजन्यसंयोगः, संयुक्तस्य संयोग
इति यावत्, स संयुक्तसंयोगः । ३ । तथ एथिव्यास्तावद् ये प्रदेशा आम्यन्तरयस्तुभियैयन्ते वाऽभिदन्यन्ते चा, तेपु यक्कर्म भवति, तननोदनाद्वाऽमिघाताद्वा जायते, तेषामेव नु्यमानानां वाऽभिदन्युमानानां वा मूदेदर्ना
संयोगादनु्यमानेषु वाऽनभिदन्यमानेयु वा प्रदेशेषु, नु्मानाभिरहन्यमान-

११०

वैशेपिकदशनम् ।

[दवितीय

भ्देशानाुपरिस्थितेषु शषरादिषु, पदार्थेषु वा तथाभूतेषु, यत्कर्म भवति,
तत्संयुक्ततंमोगादिति भावः }
तच्च नोदनामिघातनन्ये कर्मणि नोदनाभिघातौ यथापंमवमसमवायिकारणम् । संयुक्तसंयोगजे च कर्मणि संयुक्तसेयोगः । गुरुलद्रवत्ववेगादय्तु
यंथाप्रमवे निमित्तकारणं । यत्र कर्म॑ सा परथिवी समवायिकारणमिति
विधेकः ॥ १ ॥
नस यदेतत्लाक्षं वा विवखानं वा परिततो अमन्त्यां एरथिव्यां गमना- `
त्मकं कर्म, तच्छुतो जायते १ तत्राह--

“तद्धिरोपेणाद कारितम् ॥ २॥
विशेपेण~ष्ाक्षं वा विवष्लानं वा परितो भ्रमन्त्याः ्रथिव्याः यदपत्यं
विङेपरूपेण गमनात्मकं कर्म, तत्-तकरमीद्टकारितम्=जीवाद्टैः का- `
रितत्वाददष्टं वस्वुराक्तिः, तज्ञनितमित्यथैः ।

कमैवेचिव्यत्छध्ियैचिग्यमिति दि वैदिकानां राद्धान्तः । अतो लीवा-

दृ्टकारिता वस्वुशाक्तिरैतादशी, यतः सूरव्यमण्डलाङ्कष्टा खल प्रथिवीयमनिदं परिभ्रमतीति भावः।

तच पएरथिवी समवायिकारणम् } आक्रैणक्रियप्रयोजकादिलयतंयोगविप्रपोऽसमवायिकारणम् । अदृष्टं निमित्तकारणमितिविवेकः ॥ २ ॥
प्रथिवीकर्म परीक्षितम्. । अपां कर्म परीकयिप्यन्ुपक्रमते--

"अपां संयो गाभावे यसत्वात्पतनम् ॥ ३ ॥
अपां=संयोगेन मेधमण्डङस्थानामपां स्ंयोगाभवेनवायुसयोगा्कर्म
स्पतत्ा गुर्वविधारकततया पत्तनप्रतिचन्धकस् मेधसंयोगस्योपरमे सति गुरल्ात्=तवानीगप्रतिवद्धास्छगताुत्वासतनम्=अपःपरदेशतयोगफलकं व~

परणात्मकं कम मवतीद्य्यैः ।
तदापः समवायिकारणे, गुरुलमसमवायिकारणं, सेयोगामावो निमित्कारणमिति विवेकः 1 ३ 1
नलु मूमौ पतितानामणं परस्पस्तयोगेन म्रोतस्तया स्यलाचिस्नाभिसर्पगरक्षणं यत्कमम, तत् कुतो भवति १ तत्राद--

आदिकम्]

पञ्चमोऽध्यायः 1

। १११

^द्रवत्वात्स्यन्दनम् ॥ ४॥
अपामिल्युवर्तते } भूमौ वर्पनन्तरं खोतोभूतानामपां यत् खन्द्नं=
स्थलानिम्नामितर्षणे, तद् द्रवत्वात्=खगतद्रवलगुणाद् मवतीर्थः ।
तथचापःसमवायि कारणं, दरवलमस्मवायिकारणं, गुरुं निमित्तका-

रणमिति विवेकः ॥ ४}!
॥
नलु यन््रमन्तरेण भूमिष्ठानामपामन्तरिक्नारोटणे कुतो जायते, येन
तलत्र धूमेन ज्योतिषा वायुना च संछज्य मेषमावमापत्नाः भूमौ प्रतन्ति ?

तत्राह--

५नाख्यवायुसंयोगादारोदृणम् ॥ ९ ॥
अपामिव्यनुवतेते । नाञ्यवायुसंमोगात्~नाडीपु=पूय्थरदिमपु भवो नाङ्यः, नाक्यश् वादुसंयोगश्च=नाव्यवायुसंयोगः, तसादपामासेदणम्=अन्त-

रिक्षारोहणं भवतीलययैः ।
चायुसंयुक्ताःसू्परदमयोऽपोभूमिष्ठास्तावदन्तरिक्षमारोदयन्तीति भावः]५,
नलु नाच्यवायुषंयोगस्याप्छमावात् तेन तदारोहणे कथं मवति?
तत्राह-` “नोद्नाषीडनात्संयुक्तसंयोगाच ॥ ६ ॥
निद्दीनार्थकश्चः। अपामायैदणमिति पदद्वयमनुवर्तते। नोदनापीडनात्=
चख्वद्वायुनोदनेनापीडनातआस्कन्दनान्धनन्मनः

संयुक्तसेयोगात्वा-

, युसंयुक्तसृघ्यैरदिमसंयोगविदोपृादपामारोदणे भवति, चयथा वलवद्वायुनुन्नवद्िरदिममिः संयोगात्स्थारीस्यानां कथ्यमानानामपामिलर्थः ।
यथा हि स्थाल्यां कथ्यमानयरुदकं बलिना मारतेन रुत्ैस्तेनोरदिमिभिः
संयोगादुध्यैमारोहति, तथेव बलिनो मारुतस्य नोदनेनापीड्वमानामिः

सूथ्यनाडीमिः संयोगादापो भूमिष्ठास्तावदूध्वमशिदन्तीति मावः ।
तच्रापः समवायिकारणम्, आयः संयोगो निमित्तकारणं, हवितीयोऽसमचाथिकरारणमिति विवेकः 1 ६॥
नसु दृक्षमूले निपि्तानामपं यद् वृक्ाभ्यन्तरणोर््वगमर्नं॑तकछुती
जायतते, सू्यनाडीमिस्दूरध्यनयनासम्मवात् ? तत्राद--

११२

`

येदोपिकदर्यनम् ।

[द्वितीयम्

“ृक्लाभिसपेणमियदछ्कारितम् ॥ ७॥
अपामित्यनुवर्ते । मूर निपिक्तानामपां यद्
वृक्षामिसर॑र्ण-वरक्षमभितः
सणमिति~तददटकारितं~जीवाद्टैः कारितलवाद्द्ठं शक्तिविशेषः, तजनित वेदितव्यमित्यथैः

यस्य हि जीवात्मनः पत्रकाण्डपुष्पफलादिब्ुदधिकृतेन दलेन मवितव्य,
तय्षकृताच्छकतिविरोषान्मूखमारम्य यावद्भरंवृक्वनिवि्टः रिरासन्तानोऽा
पाथिवरसावाश्चाकर्यणं करोति, तेनेव स वृद्धो जीवति, नान्यथा जीवत्

अतोऽदएटकारितमपा वृक्षाभिसर्षणं कर्मेति भावः ।
तच्नापः समवायिकारणम् 1 अदृ्वदातमसंयोगौऽसमवायिकारणम् ।
अदृष्टं निमित्तकारणमित्ति विवेकः ।॥ ७ ॥
नयुसांसिद्धिकद्रवा ापोऽन्तरिकमारूढाः कुतः संहन्यन्ते, येनेदं करका-

दिकं पतति, कुतः पुनर्भूमिष्ठाः सत्यो वियन्ते, येनेमाः स्न्दन्ति ? तत्राट-

` अषां संघातो विख्यनञ्च तेजःसंयोगात् ॥ ८ ॥
अपां-मेषमण्डलस्थानामपां संघातःहिमकरकादिमावलक्षणो दढतरसंमोगविदोषो, विट्यनच्च=तद्विनालक्षणः, रिधिलाख्यसंयोगविरेषश्वः
तेनःसंयोगात्=्रयोजकल्वं पञ्चम्यर्थः, दिव्यादिव्यतेजःसम्बन्धविरोषाद् भवतीर्थैः ।
अन्तरिक्षस्याखप्यु वलिनी

दिव्यतेजसःसंयोगेन

दि सामान्यतो

वर्मानमनुद्धतरूपवत्तेजो दरव्यं निःतार्य्यते, तच्निःसरणाच्च तासां दागित्येव सांसिद्धिकं वलं श्रतिरष्यते, ततत एव ताः परस्परं संहन्यन्ते, संदन्य-

मानानाश्च तासां यदा पुनभूमौ पूर्वतो विजातीयेनादिव्येन तेजता संयोगो
जायते, तद्या तेनाप्रतिवद्धदवत्वाः सत्यस्ताः विरीयन्ते इति भावः ॥ < ॥
नन्चन्तरिक्षस्याखम्यु दिव्यतेनःसंवोगक्द्धवे कि प्रमाणं ? तत्राह-

तन्न विस्फू्जधुरिद्धम् ॥ ९ ॥

त्रमेषमण्डटस्याखप्यु दिव्यतेनःसंयोगसद्धावे विस्परर्जधुः्=वननि-

चेष लिद्ग=ममाणमित्य्थैः 1

चेत् तन्न दिव्यतेनःसंयोमो न भवेत्, तदाऽश्दौ विदुखकाशोऽनन्तरं

` आदिकम्]

पन्चमोऽध्यायः }

११३

वि्छूलौथुस्तदनन्तरमेवं च करकादिपातो न द्दयेत, दस्यते च तथा, त-

साद् भवल्नुमानं “वियते तत्न दिवयतेजःसेयोमो येनैवं करकादिकं
पत्ति" इति भावः ॥ ९ ॥
नलु कसनामात्रमेतद्
नात्रकिच्चद्वैदिकंप्रमाणमुपठमामहे, तनाद-

“वैदिकश्च ॥ १० ॥

धगर्भो यो अपाम्” (ऋ. अष्ट. १-म. ५-व. १४-म. २)
अग्रे गभो अपामसि” (यजुः-अ. १२-म. २७) इत्यादिकं
वैदिकं प्रमाणशचेह बेदितव्यमि्य्थः ।
तच्च भर्भैःगर्भैवद्न्त्वर्वीति विवेकः ॥ १० ॥
नल यः शब्दः स सर्वः संयोगविमागपूर्वक इति नियमः, विस्छर्जधुरपि
शब्दः, तेनापि संयोगविभागपूरवकेणावद्यं भवितव्यम् › अवरेषाद्,भतो
वक्तव्यं-कस्य संयोगात्, कस्य वा पिभागादेय उपजायते ? तत्राह--

५अपां संयोगाद विभागाच स्तनयितोः ॥ ११॥
उपजनिरिति शेषः। अपामू्=उपलठक्षणमेतत्, जतिजसोः सेयोगात्मिथः

संयोगसंवन्धाद् विमागाच=विभकतेथ स्नयिलोः=विस्र्मथोरुपननिभेव,
सीद्यथैः ।

तजाकादौ समवायिकारणम् । तेजःसंयोगविभागो चाकारेनासमवायिकारणम् } अद्धिश्च तौ निमित्तकारणमिति विवेकः ॥ ११ ॥
अपां कर्म परीय तेजःप्रथतिकर्मपरीक्षामतिदिशति--

^पथिवीकर्मणा तेजःकम वायुकम च व्याख्यातम्) १२॥

एरथिवीकर्मणा=नोदनादिजनितेनं एथिवीकर्मणा तेजःकर्म कायुकर्म च
नोद्नादिजनितं व्याख्यातंनपरीक्षितं वेदितव्यमिर्थः ॥ १२ ॥
मजु तेजःभतीनामद्छकारितं कर्म किमसि ? ततराह--

५अ्नेरूध्वैज्वखने वायोस्तिच्यैकपवनमणूनां मनसखाय कमादटकारितम् ॥ १३६॥
अग्रेःवहिर्वज्वेलनम्-=ऊर्ध्वगमनास्मकं कर्म, वायो=नमस्तस्तिष्यैकूपर तिर्य्यक् चरनारमके कर्म,अणूनां =परमाणूलामाचं कर्म=महाभूतार१५

११४

वैशेषिकदर्शनम् ।

[द्वितीयम्

स्मकं प्राथमिकं कर्म, मनतश्च-्कृतिीनस्याभ्यन्तरेन्दरियस्य मनप्त्ायं

कर्म-घुखदुःखहैतुरमिव्यक्तिलक्षणं प्राथमिकं कर्माद्टकारितम्=मद्धजनितं विज्ञातव्यमिदय्थैः ।
तच्च तेजः करमणि वायुकर्मेणि चादएफारिततादद्एं वस्वुशक्तिः, ग
` दृद्यते हि सा, किन्त्वनुमीयते । परमाणुकर्मणि मनःकर्मणि च जीवानां
भोगदेतुः पुण्यापुण्यातमकं कमीदृएमिति विवेकः ॥ १३ ॥

नन्वायकर्मबन्मनसस्तत्तदिन्दिेः संवन्धविदोषप्रयोजकं तत्तसदेे जासमाने वृत्तिलक्षणं कर्मापि व्याख्येयं, तत्राह--

हृस्तकमेणा मनसः कम व्याख्यातम् ॥ १४ ॥

मनसः=एगौदाबभिव्यक्तस्याभ्यन्तरेन्दरियस्य भनसः कम=ततदिन्दय
संबन्धविरोषप्रयोजके दृत्तिलक्षणं कर्म॑हसतकर्मणा=आत्मसंयोगमयलाभ्ां
दस्तकर्मणा व्याख्यातम्--भातमसंयोगप्रयलाभ्यां जनितं व्याख्यातं
वेदितेव्यमित्यथैः 1

।

` यथा हि शरीरावयव दस्तादिकं चिचाटयिुर्जीवात्मा पुरुषो यदा भ
सतते, तदा तत्र यथाकामं कर्मोदये । तथैव मनतो मध्यमपरिमाणतवेन

तत्तदिन्दियेः सबन्धसामान्ये सत्यपि तस्य क्ञानदेतुसंबन्धविशेपोादनार्थ

यदाऽयं प्रयतते, तदेतत् तत्तदिन्दरिय्रदेशे तेन तेनेन्ियेण विञञेपतः सम्बधुं सम्बन्धविशेषप्रयोजिको वृत्ति लमते, बरत कममानच्च विशेषतः सम्ब-

ध्यते ]अतस्तस्यतत्तदिन्दियभरदेरो योऽगे वृत्तिकामः, तदेव सम्बन्धविरषप्रयोजकत्वात् कर्म । तच हस्तादिकर्मबत् प्रयलजन्यमिति तदृव्याख्यानेन
व्याख्यातमिति भावः ॥ १४ ॥
नन्वीदलनःकर्मसद्धावे किं ठिङ्खं १ तत्राद्--

भआात्मेन्द्रियमनोऽ्ैसनिकपौत्छखटुःखे ॥ १५ ॥

आलेन्दियमनीऽथसनिकपीत्आत्मना घाणादिमिरिन्दियेश्च. मनत,
गन्धादिभिरैशेन्द्ियाण्रं तेषा, सन्निकर्पात्=संयोगसेयुक्तसमवायादिठकषणात् सम्बन्धात् तत्तदथौनुभवेनं जायमाने सुखदुःखे=घुखश्च दुःसश्च,
तादच्मनःकर्मसद्धावे किङ्गमित्यथैः ।
“

आदिकम्]

पञ्चमोऽध्यायः ।

११५

पुर्पस्तावदिष्टम्ैमनुमवन् खी, विपरीतच्ाथमनुभवन् दुःखी मवति,
न च ततस्य तत्तदथौमुमवः खखििन्दियाथसननिकर्षमा्रादुतयतुमति सत्यपि
तसिन्नन्यत्रमनसस्तदुतादानयुभावात् । किन्त्वात्मसेयुक्तस्य मनप्ती धाणा-

दिभिरिन्द्रेः, तेश्च गन्धादिभिः सजनिकर्यत् । न चैयोऽन्तरेण भनःकर्मकथञ्चिदुपपद्यते । द्रवयसनिकर्पल कर्मजन्यलनियमात्। म च मध्यमपरिमाणस्य मनससत्तदिन्दियप्रदेशे विना वृत्तिलक्षणंकर्म॒कर्मान्तरसुपपचते । न वा विना तादक्कर्मं तत्तदथोनुभवो युज्यते ! न या तं वर्भयिला
सखदुःखे संभवतः ! तसात् ते एवान्यथाऽनुपपयमाने भवतस्तादवनः

कर्मसद्धावे लिङ्गमिति मावः ॥ १५ ॥
नञु मनसि कमीनारम्भः कदा मवति १योगदश्चायामिति चेत्, कोऽ-

यं योगो नाम १ तव्राह--

तदनारम्भ आतस्थे मनसि; शरीरस्य दु\खाभावः
सयोगः॥

१६॥

आत्मस्थेैराग्याभ्यासाभ्यामारममाजनिठे मनसि चेतसितदनारम्भः=
कमौनुगुणप्रयलाभावात्कर्मारम्मो न मवति, तत्र च यः शरीरसख्य--शारीरस्य

विशिएतमनो दवुःखामावःनदुःखदेतूनं भमाणादिदृत्तीनाममावः स योगः=.
योगपदवाच्य इयर्थः ।

यदा दि चित्तं र्ानुश्रविकविपयवितृप्णं

मबस्सथिै प्रयतते,

निरन्तरमयन्नेनन्यत्र स्थितिमक्भमानमातममातरे चावतिष्ठते, तदा तसिन्
कर्मालुगुणप्रयन्ञामावादू वहिरिन्दियसम्बन्धप्रयोजकानि कर्माणि नारम्यन्ते,
श्रुत वहिरिन्दियाभि च तदनुकारे भजन्ते ! तचात्मन्यवस्थितस्य चेतसः
कमौरम्मामावाद् योऽयं भमाणविपय्यैयविकसनिद्ास्छतीनामस्यवः, स
योग इति भावः ॥ १६ ॥

अषटएजन्यं कमौन्तरं द्दीयत्ि-६८

€

सष्रणमद्धितपीतसंये
€

अपसपेणद्पसखपेणमकितपीतसंयोगाः

संयोगाश्रेलयदृछकारितानि ॥ १७]

कास्यीन्तर-

११६

कैरोपिकदर्यवम् ।

[द्वितीयम्

अपसपरणं--मोगेने मारव्धकर्मक्ये विनदयतो देदादात्मसदितस्य मनसो
वदिरुस्करम्णे-मृतशरीरादासमविमागस्य जनकं मनसः कर्मेति यावत्,
उपसर्पणम् भात्मसदितस्य मनसो देहान्तरे प्रवेशनम्-अभिनवदेदेनातममः
सम्बन्धस्य जनकं मनस्तः कर्मेति यावत्, अरितपीतसेयोगाः-अशितानामन्नानां पीतानाश्चोदकानां प्रक्रियाविरेयेण पक्तानां देदावयवोपचयदेतुमूतास्तत्तन्नाडीमुखेन तत्तदेहावयवेषु संयोगाः, काय्यीन्तरसंयोगाश्च-देदादेहान्तरमुपसरपता मनसा सह वदिरिन्द्रियाणां प्राणानाश्च कार्य्यान्तराणां

देहान्तरेण तेन संयोगाश्च येन येन कर्मणा भवन्ति, तानि चेतिएतानि
सवौण्यदटकारितानि =ुण्यापुण्य कमौदृषटं, तजन्यानीत्यथैः ।
अथा वहिरिन्दियाणि प्राणाश्च कार्य, तथा मनोऽपि कार्य्यमिति
सूचनाय कार्य्यान्तरेव्यक्तिः । तत मनःप्रभृति समवायिकारणम् । अद्एव-

दाप्मसंयोगोऽसमवायिकारणम् !अच्छं निमित्तकारणमिति विवेकः ॥ १७॥
नन्वदृ्धीनमनःकर्मप्रयोज्यः संसारो यथा निरूपितः, तथा मोप्तोऽपि निरूपणीयः ? तत्नाह--

(तदभावे संयोगाभमावोऽपादुरभावश्च मोक्षः ॥ १८ ॥

तवमाषे=नेतिनेतीति त्त्वाभ्यासादुत्यन्नैन

विवेकज्ञानेन सञ्वितानां,

भोगेन च प्रारन्धाना, मिथ्याज्ञानापये दोयनिवृत्या चागामिकनामदएानाममावे यः संयोगामावःप्रयोजकामावादात्मनो मन्रश्रति्म्बन्धा-

मावम्=जन्मामाव इति यावत्, अप्रादुमीवश्च=निमित्तामावासुनर्ईःखानुताद्श्च, स मोक्ष=मीक्षपदार्थं इव्यर्थः ।

सुनः पुनसेन्मेव दि पुरुषाणां दुःखफ़लः संसारः, तच्च याबद्दं
विद्यते, तावन्न निवसते दोपाधीनच्चादृ्ट, दोषाश्च मिथ्याज्ञाननिबन्धनाः ।
तसात् तच्क्षानेन भिथ्याज्ञानापाये दोपापायाददृ्टन्तावदपेति, तदपाये च
जन्मापायादू यः खलु जन्मनिमित्तानामध्याल्मिकादिनिविधटुःखानामलन्तापायः स मोक्ष इति मवैः।
॥

इदमच्र वोध्यम्-यद्यपि वैदिकानां तच्चज्ञानेन दुःखालन्तनिृत्या

चिदात्मना स्वेन ब्रह्मानन्दोपभोगो मोक्ष इति राद्धान्तः। तयापि दुःखात्य-

आदिकम्]

पृद्ठमोऽध्यायः

११०

न्तनिवरत्तौ सत्यां सोऽवद्यं भवति, दुःखालन्तनिवृततिरेव च सर्वथा यतनिप्पा्या, नज्रलयानन्दोपभोगः, तसात्सेवापवरी
इतिसर्ैदास्प्रवाद इति ॥१४॥
सलु एथिव्यादिबत् तमसः कर्म कसात परीक्षितं, नीं तमश्ल-

परीति तक्कर्मणोऽप्यनुभवात्+ तबरह--

शद्रव्यगुणकमनिष्पत्तिवैधम्योद्ः भाभावस्तमः॥ १९॥

दव्ययुणकर्मनिष्पततिवध्म्यात्=एथिव्यादीनां द्रव्याणां, स्पादीनां गुणा„ नाम्, उद्सेपणादीनां कर्मणाश्च या निप्पत्तिः, ततो विरक्षणनिष्पत्तिधर्मकं
्वात्निष्पततिधर्मकेम्यो द्रव्यगुणकर्मम्यो विलक्षणल्वादिति यावत्
मामावः=तेनोऽमावस्तमः=तमःपदाथं इत्यथैः }
नियं तम इ्येतत्तावदसम्मवं, अन्युपरन्पेः |जन्यमिति चेत्, तदा
जन्यानां द्रव्ययुणकर्मणामन्यतमं स्यात्, न च गुणो वा कर्म वा संभवति;

रूपवत्वेनोपकम्भात् । न च भूरूद्कं तेज बआ त्तमो युज्यते, तन्निष्पत्तितो
विखक्षणनिष्पत्तिकल्वात्-स्यीवदूद्रव्यतच्रा हि तन्निप्पत्तिः, न च त
मसि स्पर्रोऽयुभूयते, न वा गन्धाद्यस्तदसाधारणाः गुणाखत्रोपटभ्यन्ते ।
तदतिरिक्तं द्रव्यं चेत्, तदा नीखरूययदवयंवेरारन्धं वक्तव्यं, तन्न वक्तु
शक्यते, नीठर्ूपस्य गन्धुनान्तरीयकत्वनियमेने गन्धस्यापि तत्रोपरन्धिभरसद्गात् । नीरूपमाजगुणकखे चाोकनियेसेण चक्षुपा न गृह्येत,

रूपवतः कस्यापि तथाल । तसाद् गुणकर्मनद् दन्यमपि तमो न
युक्तम् ! अपि चोद्धूतरूयवदूयावत्तनःसंसरगौमावस्तमः, न तत्तोऽतिरिक्तः
फश्िद् मावपदार्थः, येन तत्करं परीक्षितव्यं स्यादिति मावः | १९ ॥

न्तु दरव्ययुणकर्मनिप्यत्तिेधम्यौन्मसेससीद् मावस्तसः, मामावोऽपि

कुतो निशर्य १ तत्राह--

तेजसो द्व्यान्तरेमावरणाच \ २० ॥
माभावस्तम इत्यनुवर्तते । तमति कर्म्रतीती रूपप्रतोतिश्वोपाधिकति चाथैः ! दव्यान्तरेण-तेजसो भिन्नेनावरकेण द्रव्येण तेजस=उद्धुतसूपवतस्तेजोमाघ्यावरणाक््माच्छादनादरू नियमेन तमःपतीतेभीमावस्मः म्रतिषत्तव्यमि्यर्थः ।

११८

वरोपिकदनम् ।

[द्वितीयम्

यदा हि द्ववयान्तरेण तरेजसतावदात्रियते, तदैव तमःप्रतीयते नान्यदा ।
च् शरव्यान्तरं किद् भवेत्, न जातु तथा प्रतीयेत ।तयेव परतीरेर्मवस्यनुमानं भाभावस्तमो न द्रव्यान्तरमिति भावः ।
तंचापरकद्रव्यगत्या समसि गतिप्रतीतिः, आश्रयगतरूपतश्च सूपप्र

तीतिर्मं खत इति विनेकः ॥ २० ॥
नु भवतु तमसोऽभाषतवात् तत्कमौपरीक्षणे, दिगादिकर्म कात्र
प्रीक्ष्यते, तत्राद--

“दिक्षाखावाकाराश्च क्रियावदवेधम्यीज्निष्कियाणि॥२१॥
दिकाखवाकादच्च=दिकाटाकाशानि च क्रियगकैधर्म्यात्=यत् करि
यावत्›तन्मूसैम्,इति नियमात् क्रियावतां साधर्म्यं मूलं, वेधम्धेममूततत्वं, तसान्िष्कियाणि=कर्मशल्यानि सन्तीय्थैः ।

अमूततत्वाननिष्कियौ दिकराठो, निष्कियञ्चाकााम् । अतो न तत्कर्म

परीक्ष्यते इति भावः !

तञ्च चकारादात्मसद्गद इति शद्धरमिश्चः। आत्मा च परमात्मा । जीवात्पनोऽधुलेऽपि कृूटस्थनिव्यतया क्रियापरिणामासेमवानिप्कियल्वमिति
विवेकः ॥ २१ ॥

५

अतिदिरति--४पुतेन कमणि खणाख् व्याख्याताः ॥ २२॥
निच्ियाणीत्यनुवरवते । एतेन=क्रियवदधर्म्ेणेव हेवुना कर्मणि=उत्सेपणादीनि कमणि, गुणाश्चनह्पादयो गुणाश्च, व्याख्याताःनययाक्रमं नि-

च्ियाणि, निष्नियाश्च व्याख्याताः वेदितव्या इत्यथः ॥ २२ ॥
नु यणकर्मणोनिष्कियत्वे तयोद्रैनेण सन्वन्पो न तिष्येत् ; खोक
सम्बन्धस्य कर्मकनन्यलदर्यनात्, तत्राह--

प्सनिष्क्रियाणां समवायः,

कमभ्यो निपिद्धः ॥ २६३॥

निन्कियाणोनयुणानो कर्मणा समनायभ्रवयेण सक्तं समाय

सम्बन्धोऽस्ुपगन्यते, न संयोगः। तदुयादश्च नित्यत्वात् कर्मभ्यो निषिद्ध
असाभिः प्रतिषिद्ध इत्यथैः ।

मादिकम् ]

पञ्चमोऽध्यायः ।
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संयोगे कर्मजन्यल्यनियमो न समवाये, तख ॒तित्यत्वाभ्युपगमात् ।
गुणानां कर्मणाञ्च व्येण समवायः सम्बन्धो न संयोग इति मावः॥२३]

नलु निच्नियाश्रेद्रुणासदा कथं ते कमौरभन्ते इति पुरस्तादुत, नदि
निष्छियः कथिकमीरच्छुं शक्रोति, तत्राह--

५कारणन्त् समवायिनो यणाः ॥ २४ ॥
गुणा=संयोगाद्यो गुणाः फारणन्त्समवामिनः=यटुवचनमेतत्,तु-

शब्देन 'समकायिनः इति व्यवच्छिनत्ति, कर्म प्रति पूर्वमतमकयिनः कारणमुक्ताः, न समवायिन इत्ययः ।

क्समवायिकारणं निक्छियं न सङ्गच्छते, न तदस्मवापिकारणम्।
गुणाना पूर्वकर्मभृत्यसमवायिकारणत्वमेवौक्त, म॒समवाविकारणलम् ।
अतो मे कश्चिदेष इति भावः ॥ २४॥

मु गुणकर्मणोनष्कियलेऽपि दिच्छलो निष्कियौ नोपपचेते, तयो
५इह् कर्मोलन्तम्,इदानीं करमोखिन्नम्” इत्यादिना कर्मस्मवागिक्रारणतलप्रतीतेः, तत्राह--

भशुोर्दिग्याख्याता ॥ २९ ॥
युणैःअमूरैत्वेन हेतुना निप्प्नैः कर्मृसमवायिकाएणलामाववद्ी
रूपादिमिरिदिक्-पूवीदिदिगपि व्याख्याताकर्मसमवायिकारणलामावचती व्याख्याता वेदितये्यथः ।
यथा मुमा न कर्मसमवायिक्रारणम्) अमूर्तत्वात् । तथा दिगपि ने
तत्तमवाविकारणं सम्मवति, अमूमत्वाविरोपात् । कमौघारलप्रतीतिखु

"वते सिंहनादः” इत्यादिवदौपचारिकी, व सस्या ।तसान्निष्किया दिगिति
भावः ॥ २५ ॥

धकारणेन काः ॥ २६१

व्याख्यात इति मिपरिणम्यानुवरते । कारणेन-भावग्रानो निर्देशः)
निमित्तकारणतेन काठः=कालपदार्थो व्यास्यातः=कर्म्॑तमवायिकारणव्वामाववाद् व्याख्यातो वेदिततव्य इयथः ।

१२०

वैरोपिकद्नम् ।

।

द्वितीयम्

यदु यस्य निमित्तकारणं, तत् तस्य समवायिकारणं न॒ मवति,
यथा तुरीवेमादिकं परस } कर्मनिमित्तकरारणश्च कालः, जन्यमाजनिमि-

त्तत्रात् । अतो नासौ कर्मसमवायिकारणम् । कर्माधारतप्तीतिस्तु तत्र `
निमित्ततयाप्युपपदयते ¦ तसातनिष्कियः कारः इति भावः \ २६ ॥
शरूम्यादिपश्वगं कमे नोदनाद्टकारितम् ।
तमः पासद्गिकश्वान्यद्धितीयेऽस्मिन् परीक्षितम् ॥ १॥
इति श्रीमत्परमहैसपरिवराजकाचार्य्योदासीनवर्यात्मारामभगव-

व्पादशिप्यहरिपिसादकृतायां वैरोपिकसूत्रयैदिकवृत्तौ
पञ्चमाध्यायस्य द्वितीयमाहिकम् ॥ २ ॥
समाप्तश्चायं कर्मौध्यायः पव्वमः ॥ ५ ॥

आदिकम्]

। पष्ठोऽध्यायः ।

१२१

अथ षष्ठोऽध्यायः ।
आयमाहिकम् ।
५अधातो धर्म व्याख्यास्यामः” इति प्रतिज्ञाय प्रमाणजिज्ासायां ^तदचनादाघ्नायस्य

भामाण्यम्” इत्यमिदितम् ।

इदानीं कर्म्रसङ्गादुषस्यित्तं व्याख्यासमानलेन

प्रतिज्ञातं तमेव वेद.

विहितं धर्म संक्षेपेण व्याख्यातुकामः पष्ठाध्यायमारभमाणः पूर्वन्तावद् धरम
प्रमाणदेनामिदितस्य मगवतो वेदस्य प्रामाण्याय तखेश्वरपुद्धपूर्वकच्ममुमानेन स्राधविप्यनाद्--

वुदिप्रवौ वादकृतिचदे ॥ १॥
वेदे=ऋग्यजुःसामाथ्वनान्नि भगवति वेदे या वाक्कृतिः=वाक्यस्वना सा बुद्धपूवी=लाथैनिषयवकतूयथाे्ञानपूर्विका, वाकूकृतित्वात्; असदादिवाक्कतिवदिलयरथ
अनेकवियास्थानोपवृदितस्य प्रदीपवत्सवार्यावद्योतिनः सर्वज्ञकलपस्
भगवतो वेदस्य वाक्यरचनायाः र्चनाविरेपतया बुद्धिपूर्वकवावद्य-

मवेनासदादिवद्धिपू्वकल्वासन्भवातसवेधयवुदधिपूर्वकलसिद्ध प्रामाण्यं नि-

योधमिति भावः ॥ १ ॥

प्रमाणान्तरमाद-भ्न्राद्यणे सं्ाकमे सिद्धिखिङ्कम् ॥ २॥
ब्राह्यणे=चाह्मणप्रयृेति निखिलग्राणिमेदे संज्ञाकर्म=समादारद्न्धादेकव-

द्धावः, समीरम्भे भगवतो वेदास्रतृततं संज्ञाकर्म सिद्धिलिङ्ग=तसेश्वरोक्तल-

सिद्धौ प्रमाणमित्यथैः }

नदि सगीरस्भे भगवतो

जगदीश्वरादन्यः कथित्िखिट्माणिनां

संज्ञां च कर्मं च विधातुरम्टे ! संज्ञाकर्म चादौ भगवतत वेदासवृत्त् ।
अतस्तदेवान्यथानुपपन्नं स्॒तसेश्वरोक्तत्रे भवति लिङ्गमिति भावः।

यद्यप्येतत् “संज्ञाकमं त्वस्मदिशिष्टानं लिङम्" (रै

अ० २ आ० १ सू० १९ ) इति पुरल्ादुषन्यस्तम्, तथापि भ्रमाणवर्म
सङ्कखना्थमिद पुन्तस्योपन्यास्र इत्यदोषः । २ ॥
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पैरोपिकद्रीन् । ।

[आयम्

अन्यं प्रमाणमाद--

“बुद्धिघर्बो ददातिः॥ ३॥

“द्दातिः=उचा दिवि दक्षिणावन्तो अस्थुः, ये अश्वदाः

सह ते स्वयैण । दिरिण्यदा अ तत्वं भजन्ते, वासोद्गः

सोमप्रतिरन्तञायुः (० भ ८ अ० ६ व० ३मं०२)
इत्यादिनोपदि्ो यो ददातिः, स बुद्धिूर्वः=सरवज्वुद्धिपूर्वक इत्यर्थः ।

ये दीर्दिनो महामागाः सदहस्थाः देशात्नोद्धारार्थं त्वन्मय
आतरहमसम्पदुन्यो ब्ाहमणेम्यः श्रद्धामक्तिभ्यां दिरण्धादिकं ददते, तेऽमृततत्वं भजन्ते, इयतत्तावन्नासपक्ञः कश्िदुपदेषटुमर्दति, तस भाविफलक्ानासम्मवात् ,उपदिशति च भगवान् वेदः, ततो भवल्यनुमानं भूतमेम

सर्गजञुद्धिपूैक इति मावः ॥ २ ॥
अतिदिरति-

५ तथा भतिग्रदेः ॥४॥
भ्तिम्रप्=कायेन मनसा वाचा तिक्ष्णं देशात्मोद्धारमिच्छद्धिशमेचिमिर्महाभगिः प्राप्त्रद्मसम्पदृभ्यो नादणेभ्यः श्रद्धामक्तिभ्यां दत्तस्य दिरप्यादे्सेवेदोपदिष्टः सादरं खीकारः, सोऽपि तथा=सर्ववद्धपर्वक इल्यः
शुदटमेधिमिर्मदाभयेवैत्तस्य दिरण्यादेः प्रतिग्रहीतारो न्धनरहयतम्यदो
ब्रह्मणाः खट यथोचितम्रवन्धेन दायिनस्त्त् दागिदयेवाग्रतं सुखं भान-

यन्ते ¡ विलक्षणा ह्येप प्रवन्डूणामाध्यात्मिकी शक्तिः| न तत्कार्यं किञ्चिद्
जगति विद्ते, यजागरूकाः सन्तोऽमी मारतमानसराजरंताः किकार्य्य-

कुखनन्दनाः न जतु सलरं निप्पादयेदुः{ अ्तच््यैतनयपस्ते विचयावलिने
न तानू सन्परप्येयुः ¡ तसाद भो गदाभागाः सद्ृदस्थाः? सर्वदा देश्ात्मो-

द्वारारथं यथा स्यात्तथा मवद्धिस्तत्मयन्दम्यो ठन्धनल्म्पदूम्यो बाहयणेभ्यो
दिरण्यादिकं माणभिये यस्तु सदपि यावतीं दातव्यम् ।परतिगरहीद्रभिश्तैः

सादरं तसरतिग् ययेष्टोपयोगेन देशात्मानौ समुद्यतं सुखं भान-

वितव्यम्-इत्येतत्तावनाव्यशचः फश्चिदपदेषटं शक्रोति । तस्य माविफलवेदने

आदिकम्]
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सामध्यीमावात्। उपदिशति च भगवान् वेदः । ततो भवद्यनुमानं नूनमेष
प्रतिपरहो ददातिवत् सर्वजञयुद्धिपूरवक इति भावः|
तच्नोससयैपरवकः प्रववेन सम्बन्धो द्दातिः, उत्स्य सादरं
स्वीकारः प्रतिगृहातिः, इति विवेकः ॥ ४ ॥

-भगवहुद्धपूर्वकल्वात्ममाणं वेद इति साधितम् । सम्प्रति तद्ममाणकं
धर्मनिधिं विदिते कर्म संकषपतो व्याल्यास् पू्वन्तस्य सामानापिकर्ण्येन फएठजनकलन्तावत्सापयते-"अात्मान्तरयुणानामात्मान्तरेऽकारणत्वास् ॥ ९ ॥
बेदयिदितमसिटं कर्मानुष्ठितं सत्खप्तामानाधिकरण्येनैव फलं भनयते, न वैयधिकरण्येनेति ्रतिज्ञारेषः। हेतोः प्रतिज्ञात्ाकां्षत्वात् । तत्र
हेतुः~ आत्मान्तरगुणानाम्=अन्येनातनाऽनुष्ठितानां कर्मणामात्मान्तरे=
अन्यसित्नासन्यकारणलात्-फलाजनकतादिव्यर्थः ।

थो हिपुण्येवाषापंवा कर्म कुरते, स एव खं बा दुःखं वातत

, कर्युपभङ्के, न तदपरः, तथ्थोक्त पूर्वमीमांसायां ““कशाख्रफलं भरयोतरि” (मी. ज. ३ पा. ७ सू. १५) इति । चेद्परोऽप्यन्यानुष्ित्तस्य
कर्मणः फलमुपभुञ्चीतत, तदा कृतदान्यकृताम्यागमः प्रसज्येत । नेष

्रेयाय्। अतो लोकिककर्मवदेग्निहोचरादिकं वेदिकं करमाप्यनुषठितं सत्ख-

सामानाधिकरण्येनैव फलमुपजनयत्ि, न वैययिकण्येनेति मावः ॥ ५ ॥
नलु यदेतद् वैदिकं कर्मं तक्तिमनुष्टीयमानं सत्सरवजफलजनकं विदयते
तत्राह्--

“तद् दुटमोजने न विव्यते ॥ ६ ॥
तत्=यैदिकं कर्म दुटमोजनेन्दु-शाचप्रतिषिद्ं भोजनं यस्य, तसिन्य न विचते-परलजनकं न भवतीत्यर्थः ।

यस्ताबदायो दुं मोजनं कुर्ते, न तद्नुष्ठितं किमपि वैदिकं कर्म
पां प्रसूते, वैगुण्यादिति मावः ॥ ६ ॥
न्च किन्तद् दुष्टं भोजनं १ तत्राह--

दुष्टं दिंसायाम् ॥ ७१

१२४

यैदोपिकद्शनम् ।

[आधम्

हिंसायां -सर्वशाल्लपरतिषिद्धायं प्राणिहिंसायां सद्या यद् भोजनं तद्
दृष्टमित्यर्थः ।
पश्चन् पादि ” (वजुः.-अ. १-म. १) “गां मादहिंसीः धनुः.

अ. १२-मे. ४३) “अवि मा्िंसीः"” (यजुः ज. १२-म॑. ४४) “इम

मार्हिंसीर्दिषादं पद्यः (यज॒ः-अ. १२-मं. ४५) धमार्हिंसीरेकराफं पशुम्” (वजुः-अ. १२३-म॑. ४८) “नाऽकरत्वा प्राणिनां

हिसा मांसखुत्प्यते कचित्। न च प्राणिवधः खग्यैस्तस्मान्मांसंविवसयेत् ॥ सख॒त्पत्ति्च मांसस्य वधवन्धौ
च देदिनाम् । प्रसमीक्ष्य निवर्तेत सर्वमांसस्य भक्षणात्"
(मनुः अ. ५ छो. ४८।४९.) इत्यादिकं शाद्नविधियुद्क्चय यः पुरुपः
मराणिनी हिनस्ति, तन्मांरसँश्वात्मनः कृते प्रचति, तस्य शाच्प्रतिपिद्धलादू
भोजनं दुष्टमिति मावः ॥ ७ ॥

नलु चेदेको दिनस्ि तदृपरोऽभ्यवह्रति, तदा किमभ्यवहरतोऽपर-

स्यापि कथिदोषो भवति ? तवाह-ध्तस्य समभिव्याहारतो दोषः ॥ ८ ॥
तस्य=यस्व पुरुषस्य दु्टं भोजनं, तस्य समभिव्याहारतः-पश्चम्यास्तसिः,

विद्यासम्बन्धो योनिसम्बन्धश्च समभिव्याहारः, तसादोषः=विदितकर्मफरुपरतिवन्धको दोषो मवतीद्य्थैः ।

यथा हि दुष्टमोजनस्यालिरं कर्म॑विफलं जायते, तथा तत्संसर्गिनोऽपि वेदितव्यम् । वेदाज्नोद्धनस्योभयत्र समनित्वादिति भावः ॥ ८ ॥
नलु चेदयं दुष्टमोजनः कदाचिद् दुष्टं मोजनं परिजलयात् किन्तदाऽ-

पि तत्सममिव्याहारतो दोषो भवति? तव्राह--

“तद्दुष्टे न विव्यत्ते ॥ ९ ॥

पूर्वूलमनुवर्ते । तदद्े=तसिनदुटमोजने सति तत्समभिव्यादूरतो

दोषो न विततेन भवतीत्यर्थः ॥ ९ ॥
नु दुं भोजन ल्यजता एनः किं व्ियेः येनास्यानुष्ठितं निखिलं

कुर्म फल्वद्धवेत्¢तत्राह--

1

,

आदिकम् ]
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५पुनविशिष्टे भदततिः ॥ १०}
न्दुटमोजनपरित्यागानन्तरं विरिष्टे=गाल्रसंमते सकत््वगुणविदिष्टे केवरसाच्तिके भोजने प्रदृत्तिः=आतमप्रृतिर्विथातव्येद्यथः 1 १० ॥
नस विरिषपरकृत्तावसमथन क प्वृत्तिर्धिषातव्या १ तत्राद--

"समे हीने वा पवत्ति; ॥ ११॥

समेविशिषम्वृत्तौ सामध्यौमावे सत्वरमस्समे=न केवरसाल्तिके न
कैवलराजसे किन्तु समानमावेन तदुमयमिभिते, हीने वा=सस्वहीमे केवलराजसे वा, भोजने प्रवृतिर्विधातव्या, न हीनतरे तामसे दु इद्य्थः॥ ११॥
अतिदिरति--

४“एतेन दीनसमविरिघ्धामिकेभ्यः परखयादानं व्याख्यातम् ॥ १२॥

४

एतेन=यथासामध्यै हीनसमविशिषटमोननेपु प्रवृत्तिव्याख्यानेने हौनसमविशिषटधामिकेम्यः=मन्दमध्यमोत्तमेभ्यो नित्यं धमौगुशीटभ्यो गृहमेधिभ्य
प्रवादा परप =तेपां खस्य~थनस्यादानं = पाद्रंपरिग्रहण व्याख्यातम्
उपपादितं वेदितव्यमिवयैः 1
यथाशक्ति नियमेन विरिषटधामिकेभ्यो गृहमेधिभ्यो देदयत्मोपकासार्थं
दिरण्यादिकं प्रतिथहीतव्यम् । तदमावे समधामिकेभ्यो हौनधामिकेम्यो
वा] न जातु हीनतरघार्िकेभ्यो, दानिकरत्वादिति मावः ।

तच्च यस्तावस्सवीङ्गपू्णं॒येदविदितं निखिखं कर्म सततमनुति्ठतिः
स विशिष्टः! तततः किच्िदूनं, स समः। ततोऽपि न्यर्न, स हीन इति
विवेकः ॥ १२१
अतिदेशान्तरमाद-तथा विरुद्धानां यागः ॥ १३॥
व्याख्यात इति विपरिणम्यानुवर्ैते ! त्तथान्यथा हीनादिभ्यः परखादानं व्याख्यात, तथा विरुद्धानां =ुतिस्तिविरुदधानां कर्मणां साग
प्रिल्यागोऽपि व्याख्याततो द्रव्य दर्थः!

शुतिस्शरतिविरुद सर्वै करम सर्वथा परि्यक्तव्यं “यान्यनयव्यानि

१२६
वैरोपिकद्ीनम् ।
[आदम्
कर्माणि, तानि सेवितव्यानि नो इतराणि (ते. धि. अ~

,

व. १ अनु. ११) इघायमुश्ासनादिति भावः*॥ १३ ॥

नलु चेदुवेदिकषर्ममय्यादानमिज्ञो खन्यकः किद् धर्मद्युरय्यी-

नसान् बटेन दस्तीकतमागच्छेत्, . तदा हिंसाकर्मणः शरुतिस्एतिभ्यां
भरतिपिद्धत्ात्तवनु्ठानासमर्थरहिसाधर्मप्रपानेरसामिः खधमामिरक्षा्य किं
विधेयं ? तत्राह--

^

हीने परे त्यागः ॥ १४॥
पू्॑तोऽनुवत्तिसम्भवेऽप्यथैभेदज्ञापनाय त्यागपदं पुनरुपात्तम् । प्रे=

श्स्तीकतमागते धर्मदस्यौ हीने=वर्तो हीने ज्ञाते स्ति ्यागःयुदधेन
तस्य वित्र्गैः=वधो विधातव्य इयथः ।
यस्तावद् धीमान् खधममौभिरक्ां प्राणतः प्रियां मन्यते । तदर्थ परणापराद्युखो युध्यते, न स पुण्यजन्मा " वीरपुङ्वो युद्धहिंसाकर्मणा मात्र-

याऽपि छिप्यते । धर्मरक्नाङ्ं हि तत्कर्म, न तदन्तरेण धर्मो रक्षितुं शक्यते ।
नवाऽङ्ृतरुक्तासंविधानाः कचिद् यथाकामं खधर्म खस्वनुष्ठातुं पारयन्ते ।
तदनुष्ठानामावे वा निरातङ्कं॑स्वग सुखमश्ुवते । तसात्पमीभिरकनाये
परार्धे धर्म्यसङ्गामे निःशङ्कं परः पापीयान् परानेयः, तीक्षण शुरधारेः
सबलं यमपुरं नेयः, नास्त्यत्र किचि, न वा किञ्चित् भ्रायधित्तमिति
भावः ॥ १४॥

न चेत्परः समो ज्ञायेत, तदा किं विधातव्ये १ तत्राह-भसम उात्मल्यागः परल्यागो वा ॥ १५ ॥
पर इत्यनुवरतैते । परे तसिन् समे-खसमानवले ज्ञाते सव्यात्मव्यागः
पुण्येन योधनमकर्मेणा खस्य विसगैः, परत्यामो वापरस्य विसर्गो वा विधा-

तव्य इत्यथैः
व्टुभेयसी खल वैदिकषर्मरक्षा, लोकपरलोकयोरम्युदयनिभ्रयसो
पायत्वात् । अद्पश्च तदपेक्षया क्षणमङ्करं मालुपजीयनम्. । तेन धन्यास्त
देहिनो निर्मरकीर्वयो ये वीरकमीणः सन्तोऽत्पमिदं जीवनं तुच्ीकृत्य
अरसन्नवदनाः

प्रेयसे धर्मरक्नाये पादोद्रनिरव्ययनीवद्युखेन

तद् विद

न्नन्ति । यावज्नीव्च न जातु युद्धाहिसुखी मवन्ति |प्राणान्तं युष्यमानाश्च

भहिकम्]

पषठोऽध्यायः ।

१२७

खथर्मे पाठयन्ति ! तसाद् धर्यं युद्धं कर्म, अतः ्रयोलत्नातत्यागः,
ततोऽपि वा श्रेयान् प्रल्याग इति मावः! १५ ॥
नलु चेयरो विरिष्ठो ज्ञायेत, तदा किं कतैव्यं १ तत्राद--

विदि आत्मदयागः ॥ १६ ॥
पर् इत्यनुवर्तते । परे तसिन्. विरिटे=-वरविरोषयुक्ते जाते सत्यात्म
्यएगः=अपराद्युख्येन युद्धे कर्मण्यात्मनो विसर्गः कर्तव्य इत्यथैः ।
यथादि धर्म्ये युद्धे परस्यागस्तावच्ेयान्,तथार्मत्यागोऽपि मन्तव्यः।
नायं ततो खेेनापि फिचचिव्यूनो यतते, अपिच सदयो विशिप्यते । परं
हि विपभैयन् धम रक्षति, रक्षिता तसादभ्युदयं निःश्रेयसश्च उमते ।
भराणस्लजेशाद्धा योगिभिरपि दमं भ्रेयःपदमश्चते । यत्र न किञ्चिद्
मयं विद्ते, न वा जरया कथिद् बिमेति । श्रुत शान्तसद्कुसः सुमना

भूत्वा चिस्मवतिष्ठमानो रामामिच्छन्दतो रमते । तद्यथाऽऽस्नातंमगवति वेदे,

५ये युध्यन्ते धनेषु शरासो ये तनूत्यजः ।
ये घा सदसदक्षिणास्तश्िदेवापि गच्छतात्?
(ऋ.अ.८अ.८व, १३. ३) इति।

मगवता मनुनाऽपयुक्तम्›

५जाहेषेषु भिधोऽन्योऽन्यं जिघांसन्तो महीक्षितः 1

युध्यमानाः परं रक्तया स्वर्भ यान्यपराख्युखाः”

(अ.७ -छोक ८९) इति।
।
अतएव च नेदं कपूयाचरणम्, अग्रि च धार्मिकररम्युेतत्वाद् रमणी„ याचरणम् ] न च रमणीयाचरणाः अपि कचित्कपूयां योनि प्रतियन्ति

तसखाद्विरिषटे परे युध्यमाने निःशङ्कमपरादुख्येन य॒द्धेनात्मनो विसर्गः करमै-

व्य इति भावः।॥ १६ ॥

मानं वेदवचः, कर्म कलं््यव फलप्रदम् ,
अड भोजने सम्यगाहिकेऽस्मिन् परीक्षितम् ॥ १॥

इति श्रीसत्परमहंसपरिनराजकाचार््योदिासीनव्यात्मारामभगवत्पादससिष्वहस्मिसादकृतायां बेदरोपिकसूप्रवैदिकदततौ
प्ठाध्यायस्याद्यमाहिकम् ।

१२८

वैरोपिकदर्शनम् ।

[द्वितीयम्

अथ षष्ठोऽध्यायः ।
दितीयमाहिकम् ।
सामान्यतो वेदविदितं क्म परीक्षितं, सम्प्रति विदेषतः परीश्रयिप्यनार्-

श टादृषटपयोजनानां रछामवे परयोजनमभ्युद्याय ॥१
दएटारषप्रयोननानाम्ेहिकं

दृष्टम्, आगमुप्मिकमदष्ं, ट्चार-

श्चोभयविधं प्रयोजनै=फठं येपां वैदिककर्मणां, तानि तथा, तेषां रणम=दृ्प्रयोजनप्रा्यमावरे प्रयोजनं=मावेब्युद्ःपरयोगः=अनुष्ठानमम्बुद्याय~दृ्टामावस्योक्तत्वादायुप्मिकोऽमीकार्याणामुद्योऽत्राभ्युदयः,

त-

दर्भं पेदितव्यमित्य्थैः ।

वैदिकानि कर्माणि यथाश्ाल्रमनुष्टितानि सन्ति द्मटषच
प्रयोजने साधयन्ति । तेषां यख कर्मणो यथाशाखरमनुष्ठान्रू दं भ्रयोजनं न लभ्येत, तस्य तदनुष्ठानमद्टफलाय निश्वेतव्यमिति मावः ॥ १॥
नलु कानि तानिं वैदिकानि कर्माणि, यानि यथाशाखमनुष्ठितानिं
सन्ति दष्टारप्रयोजनाय प्रभवन्ति ? तत्राह--

५असिपेचनोपवासब्रह्मचय्यगुसक्रःल वासवानप्रस्थयन्ञदानपरोक्चषणदिङ्नक्षत्रमच्रकालनियमा्ादृछटाय ॥२॥
अभ्युदयाय इत्यनुवर्तते । द्य

इति भिन्क्रमेण चकारेण समु-

चिनोति । डचिद्रवयाभ्यवद्रणश्चामिपेचनग्रहणेन गृद्यते ¡ ब्रह्मच
यण चाहिसादयो यमाः उपलक्ष्यन्ते ! गुद्धाभिरद्धिः लनम्~-अभियेचनम्» पापादुपरम्य चेतसो विहिते कर्मणि वाप्तःनउपवासः।
धर्म्ये वोपरस्यिते निमित्ते यथाशक्त्यन्ननलयोरसम्बन्धम=उपचासः ।
उपस्येन्द्ियतंयमः=त्रह्यचध, साङ्गोपाद्वश्रुलयिगमाय गुरकटे वाप्त=

ारुकुःखवासः, चयःपरिणामे वनंभस्थितस्य शुतिस्दतिविदिते कर्म=
वानपरस्यम् , अमिहत्रायश्ेषान्तं कर्म=यज्ञः, यथाकति देखत्मोपनदान,
करार्थं दिरण्यवसमोजनादिपु सलखत्यनिदृत्तिपूर्वकण्रखत्वोत्मदनं
यन्चादिकर्मगि दनिराचर्य॒व्रीघयादिद्रव्याणां ययाविपि पयसता संस्करणं

सहिकम्]

प्ठोऽध्यायः ।

*
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पोक्षण, प्राच्याद्यः=दिः, गभीधानादिकर्मण्युपयुक्तं रेहिष्यादिकं=
नक्तम्; “आपोरिष्टाः (क.अ.७अ. ६व. ६.९)
“ऋत्तश्चसत्यश्चः (क. अ. ८ अ. ८ व. ४८ सू. १९०) “दुपदादिवि (यजुः-भ. २० सै. २०) इत्यादिकं च प्रल्यदं जप्यं सूक्तय~
सच्रः+कमञ्चाववद्धः प्रातरमराहददीपू्णमासवसन्तचातुमीसादिः~कालः,
वाह्यदोचस्याभिपेचनग्रहणेन अरहणादाम्यन्तरदौचषन्तोपतपःखाध्ययेश्वर्-

प्रणिधानानिनियमाः, तदेतचातुराश्रम्ये कर्मानुष्ठितं सद् द्ाटछाभ्युदयाय कर्पते इत्यथैः ।
तच्राभिपेचनादितो जीवात्मनि धर्म उत्यते, तेन चाभ्युद्यः } धर्मे
च जीवात्मा समवायिकारणं, मनःसंयोगोऽप्मवायिकारणं, 'विदाश्रद्ा-

दिकश्च निमित्तकारणमिति विवेकः ॥ २ ॥
नु यदेतच्वातुरा्रम्ये कमामिदितं, तक्किमितरनिरयेक्षं खफलं ` जनयति, सपक्षं बा १ तत्राह-“्चातुरास्नस्यख्ुपधाः अपधाञच ॥ ३॥
चातुराश्रम्यं =यदेतचतुर्णामाश्रमाणां साधारणमसराधारणश्चाभिपेचनादिकं कर्माभिदित्तं, तदुपधाः अनुपधाश्च=कर्मणि दवितीयेय, वक्ष्यमाणठक्षणाः उपधाः अनुपधाश्च सहायीकृलम खफठसुपननयतीव्यरथः ॥ ३ ॥
नयु केयसुपथा का चानुपधा १तत्राद-धमाचदोष उपधाऽदोयोऽसुषधा ॥ २ ॥
भावदोपः=माबस्य=जीवात्मनो यो दोपः~अविदयाऽ्रद्धाप्रशतिदोपः, सं
उपधा~उपधारन्येन परिभाष्यते, यथ्यादोपःनदोपविपरीतो विद्या-भरदा

परभ्रतिगुणः, सोऽनुपधा=मनुपधाशब्देन कीयते इत्यथः 1
इतरसयेक्षं सद्मिपेचनादिकं ठेदिकं कर्म खफलं प्रसूते, न निखेषम् । तते चानुपधासपिक्षं दादशभ्युदर्यं “यदेव विदथा करेति

अरद्धयोषमिपदा तदेववीय्यवन्तरं भवति (छ. भ.

खं

१-१० ) इति श्तेः, उपधासपेकषन्तु तद्विपरीतम् ! अतो दएार्ाभ्यु१७

१३४

वैरोपिकद्रीनम् ।

[दितीयम्

द्यकामि्वैदिकेः सर्वदाऽनुपधैयेध विदितं कर्भानुठेयमिति भावः ॥ ४ ॥
नलु करं तच्छुचि दरव्यं, यद्याम्यवहरणं दृ्ादृ्टश्युदयमुत्पादयतीयुच्यते १ तताह--

^“ यदिष्टरूपरसगन्धस्पद्वी पोक्षितमभ्युक्षितं च, तच्छुचि ॥ ५॥
प्रोकषितेयथाविभि शुद्धेन पयसा संतम् , अभ्युक्षितं चनसेच्छया
वा तारृश्षपयसा संस्कृतं चेष्टरूपरसगन्पसर्शम्-इाः~शरुतिस्प्तिविएा-

नामिः खस्य च प्रियाः खूपरसगन्धखीः यस न्याया्ितद्रव्यख,
तत्तया यद्~यद् द्रव्यं, तत्-तद् व्रव्यं छ॒चि-श्द्धम्-मभ्यवहारादि-

क्रिय खीकर्ु योग्यमिलय्थः ।
भोक्षितमम्यक्षितं॑च यत्यायार्जितं प्रशसतरूपरसगन्धसर्ीवद् द्रव्य
तेच्छुचीति भावः ॥ ५ ॥
नन्च्युचि करि विक्नेयं १ तव्राह--

“अद्ुचीति शुचिप्तिपेधः ॥ ३॥
ञचिप्रतिपेधः=यच्छुचि न भवति, तद्चुचीति वैदितव्यमिलर्थैः ।
यद्धि निपिद्धेन पयसा परोिते, ताद्या वाऽम्यक्षितम्, अन्यायेन

वाऽरगिवमू , अप्रशसतरूपरसगन्धस्पर्शवद् वा द्रवयं, तदजुचीति भावः॥ ६॥
अशुच्यन्तरमाद--

“अ्थौन्तरं च ॥ ७ ॥
अष्युचीव्यनुवर्तते ! योऽर्थो यस्य वणीश्रमिणो विदितस्तदन्यलस्यागुचिरित्यर्थः ।

द्वच्यं गुणः करति अयमर्थशब्देन परिभाष्यते, तय्र यद् द्रवयं य
भोजनादौ विदितं, पतोऽन्यत्तस्वाद्युचि } तथा यो गुणो यद्य ॒विदितो
मार्दवादिल्द्विपम्ययलस्वा॒चिः । एवं यत्कर्म यस्य विदितं, ततोऽन्यत्तस्याञुचीति भावः ॥ ७ ॥

मदिकम्]

यष्टोऽध्यायः ।

१३१

नठु यः कथिदेतच्ुवचि भोजनं रुते, किं र सर्रौऽप्यम्युदये तावहुपमे? त्राह-“जयतस्य शुचिभोजनादभ्युदंयो न वियते, नियमा

भावात् ५८१

अयतस्यनअरहिमादियमरहितस्य पसः शविभोजनात्--शचिभोजनफरणादभ्युदयः=दृ्टादभ्युदयो न ॒विद्यते=न भवति । कुतः? नियमाभा-

वात्=तस् यमामवि शौचादिनियमस्याप्यमावादिल्थैः ।
यस्य यमौ नासि, तख नियमोऽपि न संभवति !यतो नियतश्च डचि
सुज्ञानः फलमुपमुद् नेत् इति मावः ॥ ८ ॥

नन्वेवं तरद िसाफर्मपि युद्धे प्रवृत्तानां शुचिमीजनादम्ुयेयो न
विध्येत, तत्राह--

“विद्यते वाऽयान्तरत्वादू यमस्प ॥ ९॥
शुविमोमनादेग्युद्थ इयनुवसैते । या शब्दः पक्षान्तरमाह ।वियते वा=
दिाकर्मणि शुद्धे भ्रबृत्तानां वु छचिमोजनादम्युदयो विते ।कुतः भर्या-

न्तरत्ादु यगस्य=नियमखे्यपि द्रथवयं, यमस्य नियमस्य वा्थन्तरविषयचात्=युद्धकाखातिरिक्तेकारुविपयल्ादियथैः ।
देक्ासमोद्धाराथं यथान्याये युध्यमानानां तु सुजिक्रियाया नास्ति #िचिदरूबन्धनमिति मावः ॥ ९ ॥
न युद्धाद्न्यत्रापि ञयचिभोजनादेवाभ्युदयः सत्ति, छतं त्त्तदक-

रिम्यां यमनियमाभ्यां, तत्रह--

५अस्रति चाभावात् ॥ १० ॥

४

अप्तति चयमनियमामातरे चामावात्-यचिमोजनाप्रम्मवादि्ययैः ।

यस्य टि यमनियभौ नसः, न तस भोजनं शुचि सम्पत्ति । तद~
धीनल्वा्त्सम्पत्तेः। जभ्ुदयसु ततो दवीयान् । अतस्त; सवेदा
यमनियमाम्यामेव व्यि मोक्तव्यं नान्यथेति भवः ॥ १० ॥

१३२

वैशेषिकदर्शनम् ।

[द्वितीयम्

विरोषत्ः कर्म परीक्षितम् । इदानीं तन्निमित्तं दोषं परीक्षमाणलटुतादप्रकारमाद--

५सुखाद् रागः ॥ १११
दुःखाद् देप इत्यपि द्रष्टव्यम् । घखात्-विषयेण विपविणं लक्षयति, सुखानुमवात्तज्नातीयदुखतत्साधनमोचरो रागः, दुःखानुभवाच तज्नाती-

यटुःखतत्साधनगीचरोद्िप उसपद्यते इत्यथैः ।
यस्य यस्य साधनस्योपदानत्सुख दुःखं चानुभूतं, तज्जातीयं सुखं पुन-

रमुबभूपुरदुःखं च प्रिजि्ीषस्तज्नातीयेपु सुखसाधनेष्वनुरज्यति, दुःखसाधनानि च तज्ातीयानि परिद्रे्टीति ततस्तदुत्पाद् इति भावः ॥ ११॥

५तन्मयत्वाच ॥ १२ ॥
राग इत्यनुवतते । स च दवेपस्याप्युपलक्षणम् । खखटुःखसाधमाभ्यासननितो खढतरसंस्कारविशेषः तन्मयत्वं, तसाच सुखटुःखतत्ाधतेएु राग

पौ मवत इत्यथैः ।
यद्वशाद्धचेकदा कामिनीयुखयुपसुज्ञानः कायुकः कामिनीमलभमानः
सर्वत्र कामिनीम्, कदाचिसादोद्रद्ष्श्य सर्व॒ पादोद्रं पदथति, तमेव
संस्कारमेदं तन्मयत्वेनाचक्षते । ततश्चानुकूटेषठ रागः प्रतिकूटेषु च द्वेष
संजायत्त इति भावः ॥ १२॥

अदृटाचं ॥ १३ ॥
रागदरेषलामः पूर्ववत्।पूर्वजन्मार्जिताद्टाच रागदवपौ भवत इयर्थः ।
येन पुर्पेणेतज्नन्मनि कामिनीयुखं पादोदरददानं दुः च नानुभूते, तस्म यौवनेोद्धेदे योऽयं कामिनीरागः पादोदरे च दवेषः, सोऽद्निमित्त इति भावः 1 १३६ ॥

“जातिविद्ोपाच ॥ १४ ॥
रागद्वेषामः पूर्ववत् । जातिर्मन्म, तदुविदोपाच रागद्वैषौ भवत इत्यरथः।

योऽयं मनुष्यनातीयानामन्नादौ, करभजातीयानां च कष्टकादौ, रागः,
नकुरुजातीयानां भुजङ्गमे, मदिषजातीयानां च तुरङ्गमे, देषः, स जातिविदोपनिमित्त इति सावः 1 १६ ॥

आकम्)

पघोऽधयायः 1

वः

१९९ `

न॑दु भवतु सुखादितो रागद्ेमोत्मादः) तन्निष्ठकर्मनिमित्ततायां किमा.
यातं १ तत्राह--

॥

-५इच्छदेषपूर्विका घमौधसेपचरत्तिः ॥ १५ ॥
धमीधर्मभ्वत्तिः=यावती पुंसः सुखदुःखहेतुपुण्यपुण्यजनिका वाकमनः-

कायव्यापृत्तिः, सा स्वी इच्छद्विपपूर्विकानरागदवेपनिमित्तिका मवतील्य्थः ।

मिथ्याक्ञनप्युक्तसतावसुरुपोऽनुकूलेषु रागं तिक्र च दषं कुरते ।
ततश्वायमनुकरखनमीप्सन् प्रतिक्रू्छोशधच जिदाप्नन् वाचा सद्यखाध्याया-

यृततकामसून्ादौ मनसा दयाऽखृदापद्रोदपरद्रन्यामीप्सादौ कायेनामिपेचनदानहिंसास्तेयादौ च प्रवतत । सेयमस्य॒रग्देपूर्विका भरमाधरमप्रवृत्तिरिति भावः!
तच्नाभिपिचनादौ विदिते कर्मणि रागनिचन्धना प्रवृत्तिः युखदेतुं धम
प्रसूते । हसादौ च निषिद्धे कर्मणि देपनिवन्धना प्रतिर्ुःखदेतुमधरममिति विवेकः ॥ १५ ॥

नज्ु धमौधर्मप्रवृत्तितोऽस्य किं मवति ? तत्राह-तत् संयोगो विभागः ॥ १६॥
तत्=अव्ययम्,ततोऽस्य संयोगः=अपूवीमिः शरीरेन्दियवेदनामिः सम्वन्धः पुनश्यामिर्बिमागःन्मार्यकमावसाने सम्बन्धाभावो भवतीत्यर्थः ।

धमीधरमप्वृत्तितो नानाविधोचावचजीतरयोनिषु पुनः पुनर्जायते श्रियते चेति भावः ॥ १६ ॥

नजतु इःखमूादसाजन्ममरणप्रबन्यलक्षणायेत्यमावादस्य सोक्षः कदा
भवति १ तत्राह--

"आत्मकर्म मोक्षो व्याख्यातः ॥ १७ ॥
आत्मकर्मघु=परापरात्मज्ञानसाधनकर्मु यमनियमादिपु सत्सु मक्षः

मुसप्यपवर्गो व्याख्यातःवेदोपनिषदूम्यां व्याल्यात दघ्य्थः ।
यद्एऽयं मर्त्यो निष्कामः सन् तच्चज्ञानपाधनं वेदोक्तं कर्म सम्यग्नुति्ठति, यमनियमादिके च यनतः सम्पादयति, तदाऽस्य मोक्षो मवनि
नान्यदेति भावः}

१३९

वैेपिकदशचनम् ।

[द्वितीयम्

अच्र वैदोपनिपदुक्तमेवार्याणां नेघ्रेयतं कर्म॑नान्योक्तमिति सूचयितुं
सूषरिते व्याख्यात इति । तेन नन्ममरणपरवन्धरूपप्रे्मावेच्छेदलक्षणनिः-

प्रेमसाभिलापुकरा्धेरियैसदुपटिष्ट॑क्म॑यत्रतोऽयुष्ठातवयमिति

शिष्ठ

मथेतीति वेद्यम् ॥ १७ ॥

अनादौ संसारे खितमिदमदो मूढमनसां
जनित्वा जन्तूनां मरगणमथ शखत्वापि जननम् ।

हयं सा इुःखानां सरणिरिति सश्चिन्य कतिभिः
विधातव्यं चेलो जननमरणोच्छेदिनि पदे ॥ १॥

दृ्टादृ्टफलं यस्य तारां कम धैदिकम् ।
सनिमित्तं दवितीपेऽस्मिनाहिके स्फुःटभीक्षितम्॥ २॥

इति श्रीमत्परमदंसपरि्राजकाचार्य्योदासीनयर्यात्मारामभगवस्पादशिष्यहयििसादङतायां वैरेपिकसूत्रवेदिकटृत्तौ
पष्टाध्यायस्य द्वितीयमाहिकम् ।
समाप्तश्चायं ओौतधर्माध्यायः ष्टः ॥ ६ ॥

आदिकम्]

„ सप्तमौऽध्यायः ।

१३५

अथ सप्तमोऽध्यायः ।
आयमाहिकम् ।
द्रव्याणि कपीणि च पीक्षितानि । रिप्यनिरातानुपधेयेन मध्ये श्रोतधर्मोऽपि परीक्षितः | सम्ध्रति ऋमप्रातान् गुणान् सपतमेऽसिन् परीचिक्षिपु

रादौ विपरहृ्टन् वान् सारयन्ाह-उक्ताः यणाः ॥ २॥

उक्ताः 'रूप्ररसगन्धस्पकाः संख्याः, परिमाणानि, एयक्त संयोर्गचि भागो, परत्वापरत्वे, बुद्धयः, सुखहुःखे,
उच्छदप) भरयल्ाश्चेति सूत्रे कण्ठरतथकारिण चोदा गुणाःह्मा-

गुणाः परीक्षन्ते इव्यथः ।
यद्वा कण्ठोक्ताः रूपादयो गुणाः परीक्ष्यन्ते | नतु चकारेण समब्िताः

गुस्त्ादयो गुणा इ्ययैः।
तत्र-चक्षुमाचग्राह्यो रुणो रूपम् । तच नील्धोहितदरितफपिदधित्रभेदातसक्तवियं यिव्यतेजोत्ति ! ततर ए्रिव्यां सप्तषिधम् |

अष शं, तेजसि खेहितम् । १ । रसनग्राद्यो गुणो रसः 1 सच
घुाभ्ठङबणफटुकपायतिक्तमेदात् पदूविधः पृरथिवीजतद्त्तिः । तत्र
एथिव्या पदिः । जले मघुर एव ! २ ।घ्राणग्राह्यो यणो गन्धः।
स द्विविधः सुरभिरुरमिश्च, एथिवीमातृत्तिः । ३ । त्वगिद्धरियमा-

चराद्य यणः स्परीः । सच दीतोष्णानुप्णालीतमेदाव् त्रिविधः
गृथिव्यद्ेजोयायुवृत्तिः । तत्र क्रीतो जछे। उष्णस्तेनसि। अनुष्णाशीतः प्र
धिवीवाय्योः । ४ । एकत्वादिच्यवदहारदेतुः सङ्कया। सा नव््र्-

वृत्तिः ।एकं नित्यगतं नित्वमनि्यगतननिलयम् । त्वादिकं तु परार्यपम्यन्तमेषाबुद्धिजन्यलाससरवत्रानिचप् । ९ ।

एर्व दरादतं चैव सहस्रमयुतं तथा

श्वं च नियुतं चैव कोटिर्ुदमे च ॥ १॥

१३६

वैशेषिकद्नम् । ,

[सादयम्

चन्द् खवा निखवेख राहुः पदम सागरः 1
अन्य मध्य पराध च दृराच्रद्छ्या यथाक्रमम् ॥ २॥

मानव्यवद्ारासाधारणकारणं परिमाणम् । सर्वदरव्यदृत्ति।
तच्चतुर्विधम्--अणु, मदत्, दीर्घ, हं च । ६ । प्रथगठ्यवंहारासाधारणकारणं प्रथक्त्वम् । सर््रन्यदृत्ति । ७ । संयु ्तन्यवदारदः संयोगः 1 स्द्रव्यृत्तिः । ८ । संयोगनाराको गुणो
विभागः। सर्वदरव्यवृत्तिः। ९ । परापरध्यवष्ारासाधारणकारणे

परत्वापरत्वे । मूर्तद्रव्यदृत्तिनी । ते च द्विविधे--दिक्कते, काके

च। दूरस्थे द्रत परम् । अन्तिकस्ये दिकृतमपरतम् । ज्येष्ठे
कटिछतं परत्वम् । कनिष्टं काटक्रतमपरत्वम् । १०-११.। स्यैव्यव-

हारदेवुज्ञा्ं बुद्धिः 1 ज्ञानुपरव्धिः प्रलयो बुद्धिरित्यनर्थान्तरम् ।
सा च द्विविधा- अनुमतिः स्खतिश्च । अनुभूतिरपि द्विविधा- वियाऽविधा

च । यथा्थौ विया, अयथा्थीऽविदा । तदति तत्मकारिकाऽनुभ्र-

तिर्चिद्या, सैव प्रमेयुच्यते । तदभाववति तत्मरकारिकाऽ्-

भ्रूतिरविद्या । तत्न विद्या विविधा प्रलक्षा, ठे्गिकी, शाब्दी च ।
प्रलक्षं रमाणं चक्षुरादीनीन्धियाणि, तजन्या प्रत्यक्षा | लिद्धद्रीनमनुमानप्रमाणं, तजन्या

लिङ्िगोचरानुभूतिर्टङ्गिकी । ैवानुमितिरिति कथ्यते 1

शब्द्प्रमाणमाप्तोपदेशः, तन्या शाब्दी । संशयविंपर्य्ययभेदादवियाऽपि द्वि-

विधा 1 तन्नैकस्मिन् धर्मिणि विर्द्नानाधमेमकारकं ज्ञानं
संरायः । अत्तस््िस्तडुदिर्विपर्य्ययः । संस्कारमाच्नजन्या
चुदधिः स्मरतिः 1 साऽपि द्विविधा-सवितसर्तव्या जमाबिवसर्तव्या च ।
खपे भावितसर्वव्या जाप्रत्समये स्रमावितसर्तव्येति बुद्धिप्रप्ः । १२।

धर्मजन्यमनुकूल्वेदनीयं गुणः खखम् । १२३ । अधर्मजन्यं
प्रतिक्रर्वेद्नीयं गणो दुःखम्
चाऽप्राक्ताधेप्राथनमिच्छा 1 १५
शरूतिः भयल: । १७ । इति सपतटदा
तंनासखमवापिकारणं य॒रुत्वं ।

1 १४} स्वाथ वा पराथ
। क्रोधो देषः । १६1
कण्टोक्ता गुणाः । आद्यपएथिवीजलटवृत्ति । १ । जय~

आहिकम् ]
सप्तमोऽध्यायः ।
१३७
. खन्द्नासमवायिकारणं द्रवत्वं ।तद् दविविधे-सापिदधिकं पेमिततिं च । जले सपिद, नेमित्तिकं प्रथिवोतेनपतोरिति धैयेप्रिकाचाप्यौ;।
पथियमवेति प्रलयाः । ुवरणदेरपि पार्थिवलाम्युपगमात् । २ । सद

रृष्टेजादिहैतुखणः स्नेहः । नलमातवृततिः। तैलादौ च पार्थिवे द्र्य
जलीय एवासौ श्ृ्टलाद्ेतलुचू्यं भगते। भपलेदं हि जलमपि गा-

यतीति भवेः । ३ ! सामान्यगुणारभविरेपरणोभयचृत्तिशु-

णत्वच्याप्यजातिमान्. संस्कारः । सच तरिषिधः-येमो भावना
स्थितिस्थाप्कश्च । तत्र दितीयादिपितनासमवापिकारर्णं घेगः।
सच कर्मगवेगनभेदादुदविविधो मूरैमा्रवृत्तिथ ।असुभवलजन्या स्प्ति-

रेतरैणो भावना । जीवाति । अन्यथाकृतस्य सुनः पूर्व-

वदवस्थापकः स्िततिस्थापकः ॥ ४५६ ; । ४।
चिदितकमजन्यो गुणो धमेः । ५1
निपिङकमजन्यो यु-

णोऽधमैः । ६ ।श्नोचग्राद्यो सुण; शब्द्; । आकाकमाघततिः ।

स द्विमिघो--ध्वन्यासको बणीत्मकश्च । ७ । ईति चकारेण सपुचिताः

कः |

त्न रुमरसगन्धख्परतवापरलयुल्लद्रवलगेदेगलुखदुःखमावनष्ि-

पथमीमीः मूसैशुणाः ! वन्दोऽमूततेयुणः ।मर्तु मर्दादिचतु्वनभिव्यक्तलत् 1

संख्यापरिमाणष्यक्तसंयोगविमागवुदीच्छायवाः मू्तूत्तो
भयः
भुणा 1 संयोगविभागद्िवदवएथक्लादवोऽनेकाभिताः । स्परसगन्ध-

सैकत्वपरिमागिव्रयक्लपरतापरलयुद्धिष्ठवदुःसेच्छद्पपरयहगुरुलद्रवत्वतेरपसकारधमीपर्मरव्याः एकैकरप्तयः शव्दसरशीरूपर्सगन्धाः वाह.
केकेन्द्ियमरगदयाः । सं्यापरिमाणण्क्यसंयोगमिभागपरलापरलद्रव.
ललेदमेगाः दीदल्ियमरा्याः । जीवीयवुद्धिसुखदुःेच्छद्रिप्रयत्राः म-

नोमात्रमराद्याः । ईपीवलुदधीच्छायनाः गुरत्यमपर्ममावनाश्ात्तीनदिया; जपाकलरूपरसगन्यसरपरिमयिकलैवः्थक्लयुसतव्रव्सेहचेमाः कारणयुणपूरवकयः । युदिषुखदुःखेच्छद्ग्यनतयमीधर्ममावना१६
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वैशञेपिकद्दीनम् ।

[माघम्

शब्दाः अकारणयणपूर्वकाः ।वुद्धि चेच्छद्वप्रयलधरमाधर्ममा" ,
वनाश्ब्दतूरपरिसाणोत्तरसंयोगनेमित्तिकद्रवत्वपरत्रापरत्वपाकजरूपादयः

संभोगजाः । संबोगविभागवेगाः कमजा ।परतापरलद्विलद्विएेयक्ला-

दयो वुद्खयपेक्ाः ।ख्परपगन्धानुप्णसरशव्दपरिमाणेकलैकटभक्तवलेदाः
समानजाघ्यारम्भकाः । सुखदुःवेच्छद्वपप्रयलाश्चासमानजाव्यारभ्भकाः।
*
संयोगविभागसंख्यायुरुचन्रवलोप्णसरीज्ञानधर्माधर्मसंस्कारः संमामासमानजादयारम्भकाः । सूपरसगन्धानुष्णसपदीसंख्यापरिमाणैक-

एथक्तलेहब्दाः असमवायिकारणम् ।बुद्धि॒लदुःखेच्छदवपपरयतधर्माधर्मभावनाः निमित्तकारणम् । संयोगविमागोष्णसरीगुरुतदरवल-

वेगाः उभयकारणम्। परतवापरलद्विलद्वि्टक्तवादिकम्-अकारणम्।
संयोगविभागक्न्दाः अव्याप्यव्रत्तयः । शिष्टाः व्याप्यघ्र्तय इति
तद्वान्तरविरीपः ॥ १ ॥
गुणान् संसराय्य तलरीक्षामारमते-पुयि्यादिरूपरसगन्धरपदौः

द्रव्यानिदयत्वाद्नि-

त्याच ॥२॥

चकारेण परिमाणैकलेकएथक्छपासिद्धिकद्रवलयुरुललनेदाः समुचीयन्ते । प्रथिव्यादिरूपरतगन्धखशीःनएथिव्यत्तेजसां रूग्रदयो गुणाः द्रव्यनित्यत्वात् माश्रयमूलद्धव्यानित्यलवादनित्याः=विनारप्रतियोगिनो मन्तव्या
इत्यर्थः ॥ २ ॥
१, तन्न भावनान्ताः आतममनःयोगजाः, शब्दो भयीकाशसंयोगजः, तूलपरिमाणं
प्रचयाख्यसंयोगजम्,उत्तरसंयोगः संयोगजसंयोगः, नेमित्तिकदवत्वे वदिस॑योग्नं, परत्ापरते दिन्हकारपिण्डसंयोगजे, पाकजरूपाद्यो वहिसंयोगजाः ।
विभागा२, संयोगाद् समानजातीय उत्तरसंयोगः, विजातीयं द्विवूलके मदत्परिमाणं,

विभागः म्द, कारणगतेषवसंख्यातः का्वर्तिन्येकतरसख्या, द्वित्वयहुतव्याभ्या
उष्ण
ख्न्दनकिया च,
नाणुत्वमहतव, शख्तवाद् गुद्त्वान्तरे पतनं च, द्रवत्वाद् दवस्वान्तरं

च,
श्पदीदुष्णस्पकषः पार्थिवपरमाणुरूपादयश्च, हानाञ्डान सस््ारय, यमंद्धमेः खसे
1
भयर्मादधमो दःखं च, संस्कारात् सेस्द्ारः स्मरणे च ।

आदिकम् ]

सप्तमोऽध्यायः ।
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पुथिव्यादिष्वनि्येएु सूपरादीनामनित्यलमभिधाय निलयेषु तेपां निल-`
सम्थबरलभ्यमाह--

“एतेन मिदयेपु भिदत्वघुक्तम् ॥ २॥
एतेननथिव्यादिपु वमानानां ख्मादीनामा्रयानित्यत्ादनित्यलवचनेन निवयषु-=नित्यद्रयेषु तेयु वर्तमानानां तेषां नियलं-विनाराप्रतियोगिल्कमू=अधीटुक्तं वेदितव्यमितय्ैः ॥ ३ ॥
` स््पादीनां सामान्यतो गिव्येपु नित्यलमनियेपु चानित्यलमुक्तम् ।
इदानीं ततर निरोपं वक्तं सङ्कोचमाद--

“अष्ड्ु तेजसि वायौ च निलयाः द्रव्यनियत्वात् ॥ ४॥
दरव्यनित्यत्वात्-माश्रयभूतद्रव्यख निलवाद्येतदाधिता युणाः निलयाः

उक्ताः) तेऽपतु~मरुपरमाणुपु तेजत्तितेजःपरमाणुषु॒वायो चर्व
नमखति च नि्याः=विना्याप्रतियोगिनेो वेदितव्याः च ण्थिव्यामिदथः४ा
न निलयवक्किमनिवयेष्वप्यह्तकिधिद्िशेषः १तत्राह--

“अमियेष्वनियःः द्रव्यानिव्यत्वात् ॥ ५ ॥
अनितेषु--अनिलद्रवयेषु अनि्याः=तदाधिताः रूपादयो युणाः सर्व्नानिव्याः निशवेत्तवयाः, कुतः १ ्रव्यानि्यलात्-तदाश्रयभूतद्रव्यानियला-

दिव्यः ! न्ति कथिद्विरेष इवि मलः ॥ ९ ॥
नतु जठादिपरमाणुव्धिवीपरमापूनामपि नित्यलात्तदा्रिताः युणाः
फसा नित्याः ? तत्राद--

कारणशणपूर्वकाः पृथिव्यां पाकजाः ॥६॥
- यत्त इति शेषः 1 यशालयिव्याम्--अवयविरूपाया एथिव्यां पाकजाः=शयादिपरावृत्तिरेतुतेजःसंयोगकरिपः पाकः, तसाजनातान्पर्रतिं गताः
हमरसयन्यसरौःयुणाः कारणयुणपूर्वकाम=अवयिवन्ः कारणमवयवाः तेषां
यणाः पूकैलकारणं मेषा, तेवथा~खकारणयुणालमवायिकारणकाः ग्रहुभै-

वन्तीत्यथैः ।
सगवदेपद् अ
आओमब्रव्यस्ावयविनो घरदेस्तेनः
येयं ख्परसगन्धलय-

शना पराघरृ्तिः, नच सा तत्रैव भवितुमर्हति, वहिरन्तःसवेषबयेष
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,

वैशेषिकदर्शनम् ।

[माव

महत्य, दवाम्यं तूरकगिण्डाम्यामारव्ये तूखकपिण्डे च यन्महचं, तत्र

दवतूलकपिण्डयोः प्रचयोऽ्मवाधिकारणमिति वितकः ॥ ९ ॥
। ननुभवतु कारणबहुचादिकारणकं व्यणुकादौ महसरिमाणं, दरचणुकादं पुनरणुपरिमाणं क्रंकारणककं विज्ञेयं १ तत्राह-।

“अतो विपरीतमणु ॥ १०॥

अतनपरिमाणाश्रयत्तमवायिकारणगतं यत्संख्याबहुलम्, असाद् विप-

रीतंनविपरीतकारणकम् =परिमाणाश्रयसमवायिकारणगतं यत् संख्याद्विवं,

तद्समवायिकारणकमणु=द्वयणुक्गतमणुपरिमाणं विज्ञातव्यमित्यथः । `
दवाभ्यां प्ररमाणुभ्यामारन्धं हि युकं, तत्परिमणे च न परमाणुगतं
परिमाणमसमवायिकारणं सम्मवति, परिमाणस्य खसमाननातीयोच्छृषटपरि-

माणजनकल्ननियमेनाणुतरतप्रसङ्गात्, अपि च सर्गादौ जीवयुद्धीनामप्तस्वेनेशवरेकषवद्धिजन्यं परमाणुगतत दविलमिति भावः ॥ १० ॥
नयु यणुकएवानित्यमणुपरिमाणमिव्ययुक्त, ॐोके “बिस्वपिक्षयाऽऽम-

रकम, ुवठ्यापक्षयाचामलं मदत्" इति तद्धिनेऽप्यण्वादिव्यवहार्.
दशनात्, तत्राद--

“अणु महदिति तस्मिन् विदोधभावादिकोपाभावाच ११
विोपमावात्-महत्परिमाणपकर्पो विरोपः, तस ॒कुवख्यमपेक्यमा-

वात्-सत्वात्; विोपामावाच=िल्वमपेकषय त्तादगूविरोषासत््वाच्च तिन्

अआएमलकादौ सर्वसिन्नणुमददितिपकारेऽयमितिशब्दः, यथायोग्यधान्वयः,
महदिति भ्रकारकोऽण्िति प्रकारकश्च व्यवहार इयर्थः ।
तत्र महदिति व्यवहारे शख्यः, तकिन् वस्तुतो मद््वमकर्पीमायैऽपि मदत्वसामान्यस्य सत््रेन सपेक्षपरकर्षस्यापि सदूभावात्, अण्वति

च भाक्तः, जणुखस्य तत्र वस्तुतोऽसत््वादिति विवैकः ।
ससिन्=आमरूकादौ विगेपमावात्-मत्वविरेषत्य सत््वान्मददिति

व्यवहारो सुख्यः । विशेवामावाच अणुलरविन्चेपामायाचाप्विति व्यवदहासेभाक्त इत्ययं इति गङ्धरमिश्ः ॥ ११ ॥
८

आदिकम्}
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मसु कुतस्तसिन्रण्विति व्यवहारो माक्तो महदिति व्यवदास्थ मुख्यः?
ततराद्--

“एककाठत्वात् ॥ १२ ॥
अणुमहदिति तसिन्नियनुवते । तसित्रणुमदृदिति व्यवहारद्रयसख
समानकाखक्वादिदयर्थः ।
नदेकशिनैककाछिकं परसरविरुदं व्यवदारदधयं मुख्यमुपपचते ।
वसुनि पिकल्पासम्भबात् । अतस्त्रैको मुख्योऽपर्थ माक्त इत्यवदथं
वक्तव्यम् ! नच मदिति व्यवदारो भाक्तो भवितुमरईति । मद्स्य तत्रामुभवेषिद्धल्ात् । अपि च पारिरेष्याद्ण्वितिव्यवहार इतिमावः ॥ १२ ॥

त्रैव देखन्तरं समुचिनोति-

“इचन्ताच ॥ १३॥

;

अणुमहदिति तसिनिसनुवर्षते । यथेकसिन् दीर्चे काष्टवसतुनि दीर्षैतरकाषठान्तरिक्षया स्मिति व्यवहारो भाक्तः, रुघुभूतफाान्तरपिक्षया

च वीरमिति सु्यः, यथा वा देबदततसेनातो महती रणठब्यव्ौ यज्द्-

त्तसेना, सैव चाण्वी विण्णुमिनादिसेनात इ्यादुदाद्रणं र्न्तः, दद्यते
दय्रान्तः=परिच्छेदो वस्तुन इति, तसाच तसिन्नमिति व्यवहारे भाक्तो

मदिति व्यवरारश्य पुख्य इव्यर्थः !
एतेनावायपक्षया भूमिरण्बी, भारतखण्डािक्षया च महती, व्योमाय
पेक्षया जलदिकमणु, भूम्यपे्षया च मरत्) जलादयेश्षया व्योमादि

महत्, प्रकृतयेक्षया चाणु, व्योमायपेश्चया महती प्रकृतिः, ईशवरपेक्षया
-चाण्वौ, वेश्म फथ्िदधिकोनाकथिदीशवराद् वियते, तमास एवैकः

परमाथतो महान् इत्यादि व्यवहारोऽपि व्याख्यातो देव्यः ॥ १३॥

ननु मवतु द्वयणुकायन्यत्र च्यणुकादौ सरववा्वति व्यवहारो भाक्तः
तत्राणुलयाभावात्, मद्व च सत्वात् पन्त द्रव्यवदेणुतमदत्तयोगरणुतमहै कं म साताम्, अणुमददिति संजञाऽविरेषात् तत्राद--

« अणुत्वमदतत्वयोरण॒त्वमहत्वाभावः

स्यात्त; 1 १४॥

५

कमेगुणैन्यी4
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वेेपिकद्नम् ।

{मादम्

अणुत्वमहत्वयोः-भणुत्वे महत्ते चाणुत्वमदत््वामावभ्=यथासंस्यम-

न्वयः, अणुलामावो महच्वामावश्च कर्मगुणे-देतौ तृतीया, कमौमाववद्धिः कर्ममिरणामायवद्धिर्युणैश्च व्या्यातः-निरूपितो वेदितव्य इयर्थः ।
यथा कमणि न कर्मवन्ति, गुणाश्च न गुणवन्तः, तथाऽणुलं ना-

णुल्वत्+ मत्व न महत्ववत्, खस स्वमावानुपपत्तेरिति भाक; ।
यथा गुणकर्मणी नाणुत्वमदत्ववती, तथाऽणुतमटच्वे अपि नाणुत्वमहत्ववती, इत्यर्थं इति शङ्करमिश्रः ॥ १४ ॥

नृन्वणुत्ममदत््वयोरणुतल्रमदच्वामावः कर्मगुणेव्यील्यात इति नोपप
दयते, कर्मसु कमीभावस्य गुणेषु च गुणामावस्ाव्ाख्यानात्, तत्राह--

ध्कसैभिः कमीणि रुरोश्च यणाः व्याख्याताः ॥ २५.

कर्ममिः-हेतो वतीया, उक्स्ेपणादिकर्मभिः कर्माणि=उस्छेपणादीनि
कर्मणि व्याख्यातानिनविपरिणम्यान्वयः, तत्ततकर्माभावेवन्ति व्यास्या-

तानि, गुणैश्च खूपादिभिरौणेश् गुणाः=रूपाद्यो गुणाः व्याख्याताःतत्तद्णाभाववन्तो व्याल्पात्ताः ष्टव्या इत्यर्थः 1
द्रव्यं तावक्कर्मणा वा गुणेन वा विरोषं शक्यते । न कर्म न गुणः।
स्वस्य स्वविदोपकत्वानुपपत्तेः, अन्यथा देवदत्तो गृह गच्छति, यज्ञदत्तो
दृण्डमुल्सिपति, नीरो घटः शुकः पट इत्यादिवद् “गच्छति गमनम् ›
उत्सेपणसुद्छिपति') इत्यपि स्यात् ! न तथा मदति , तसा्मतिपयते-

कर्मल्वादेव कमणि न कर्मवन्ति, गुणाश्च न गुणवन्त इति भावः १५॥

नु मभूद्रुणकर्मणोगणकमीश्रयत्वम्, अणुत्वमदत्वाश्रयतवं तु स्वत् ।
अणूनि कर्माणि महान्ति क्मीणि, तथाणवो

व्यवहारदु्दीनात्,तव्राह--

“

गुणाः महान्तो गुणा इति

^अणुत्वमदत्त्वाभ्यां क्मखणाश्च ॥ १३ ॥

व्यास्यता इत्यनुवर्तते । अणुत्वमहस्वाम्याम्-अणुलत्वमदत््वामाववदधयामणुलमदच्वाम्यां कर्मगुणाश्चनकमोणि युणाश्च व्याख्याताभ=मणुलमरत्वाभाववन्तो व्याख्याताः वेदितव्या इयर्थः |

उणोमनो णुं, मदत माश्च मद्व, नचैतदणुत्स्य सद्-

मदिक्

सप्तमोऽध्यायः |
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प्यस्य च भावः सम्भवति । लस सभावानुपपततेः । परिमाणं च शणः,
फमोपि युणतमकक्षः तत्तो भवति प्रतिपत्ति “यथाऽपुत्रमहच्वे नाणुत्र-

सद्वती, तथा कमौणि गुणाश्च नाणुलमहच्यवन्तः” इति माब; ।
यथा कर्म गुणश्च नागुतमह्त्वाभ्यस्था सामान्यं समकयौ विरेमोऽपि
येएव्यः । समावयोगकतेमवात् ॥ १६ ॥
अथुलमदत परीयहलदीषेलवोलतलरीसतिेशमाह-एतेन रीधत्वहेखत्ये व्याख्याते ॥ १७ ॥
एतेन~भणुतमदत्वयोरणुलमहत्वाभाववत्तया वाल्येन `दी्त्ह-

खत्वे-तदेकार्थैतगवेते हलतदीथते भपि व्यार्यते-हृललदीषलाभाव-

क्ती व्याख्यति वेदितव्ये इलर्थः।
1
यत्राुलं तत्रैव हसं, यत्र च मदच्चं तत्रै दीर्धम् ।यदेवायुलोत्प्दकं, तदेव द्खलयोत्ादकम् । यदेव च मद्वय, तदेव दीथत्ोतमादकम् । यथाऽणुलं नाणुतवत्,महत्ते च न महत्ववत्। तथा ख.
लेमपि म हस्यत्ववत्, दीषैतयं च न दीर्लवदिति भावः ।
कारणाभेदेऽपरि कर््यभेदो भदस दीषैमानीयतां, दी्चेषु च महदा-

नीयताम्'इत्यादि व्यवहारादुपपद्ते । समानयोगक्ेमयोशैकत्र वृ्यिरोधावेकसिनपि परिमाणद्वयदत्यदपपततिरिति निष्ेयम् ।॥ १७ ॥
नलु किमिदं चतुर्विधं प्रिमाणमनिल्यम्,उत नियं ? तत्राह--

“अनिखेऽनिखयम् ॥ १८ ॥
सदैतचतुिषं परिमाणमनिमे=नित्यमिते जमिविनादयोगिनि द्रन्येऽनिचयं=तदूविनाशातुविनाशयोगी्ैः ॥ १८ ॥
,

नस्ु भवलनिवेऽनिये, नित्ये तत्कीदशं ? तनाद--

भनिले नियम् ॥ १९॥
निवे निखदरव्ये वसेमानमेतननिद्य-सततमावीय्थः ।

अगश्रयनादेनैव परिमाणनाकस्य नियमादिति मावः ॥ १९ ॥

नये किन्तनितयं परिमाणं १ तत्राह--

, “नित्यं परिमण्डलम् ॥ २० ॥
पृष
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येदोपिकद््दीनम् ।

परिमण्डलं =परमाणुपरिमाणस्येयं तान्निकी
रिमाणं निम्-=आश्रयनित्यलानिल्यमि्यथैः ।

[आयम्
परिभाषा,

परमाणुप-

स्वा्थपर्यात् '्पारिमण्डल्यमू' इत्यपि वैरोपिकानां प्रमाणुपरि-माणस्य पारिभाषिकी संज्ञेति योद्धव्यम् ॥ २० ॥
नु परिमण्डरसद्धावे किं रमाणं £ तत्राह--

“चिद्या च वियालिङ्गम् ॥ २१॥
अविद्या चकुवङयामलकविल्वेषु समिदिघ्चुपरथतिषु च -पारमाधिकाणुत्वहस्वत्वाभाववस्खु जायमानमणुतहखलप्रकारकं क्ञानमविदा, सा

च नियमेन वियापूर्वकलाद् `विदयालिङ्ग=पारमाधिकाणुत्वहस्ल्गोचर्विद्यायां छिङ्ध=प्रमाणमिव्य्थः !
विदयपूर्विका ्यवियेति नियमः, सदंसदनिर्वचनीयस्यातित्रेयनिरासेनान्यथास्या्यम्युपगमात्। विया च तद्वति तसकारिका संवित्। अतो भवति
प्रतिपत्तिः अस्ति करचितारमार्धिकमणुत्वं हयल्ं च परिमाणद्यं' यदगेचरतिचयापूर्विकेयमविद्यति मावः ॥ २१॥
परमाणुपु नित्यमणुपरिमाणं सप्रमाणमभिधायेश्चराकाक्षयोनियं मह-

तरिमाणं हेतुनाऽमिदधाति--

“विभवान्मदहानाकाडास्तथाचात्मा ॥ २२॥
विमवात्=सोपसर्गाद् भवतेरच.,

वियुमावादाकाशः=नाफो-

महानू=परममदत्मरिमाणवान्, तथा चातमा=सामान्यराद्योऽयम् , जत्रा
का्सनिधानापरमास्मानमाद्, अग्रिमसूत्रे चानुघर्तमानो मनःसन्निधाताउ्जीवात्मानमभिधासति, चोऽप्यर्थो भिन्नक्रमः, प्रमात्माऽपि तथा
विभवा्परममदत्परिमाणवानिदयर्थः ।

तच्याकारो सपिश्षं मदत् ।सर्मूर्तदरव्यसंयोमितवं च विभुत्वम् । परमारमनि च निरपेक्षं महत्त्वम् । सर्यवस्तुवदिरन्तर्वततमानत्वं च विभुमिति
विवेकः ॥ २२ ॥
ए
नन्च॒ जीवात्मा किंपरिमाणकः? तत्राद--

^तद्मावाद्णु मनः ॥ २३॥

आरहिकम्]

मोऽध्यायः ।

१४९

मामेत्यनुवरवते । तदमावात्-~विभवाभावान्सनत्मा=मनोवा् षटजीबास्मेति यायदणु=भणुपरिमाण इलः ।
य्त्।

वैसेपिकोः दि सचितलस्पं जीवातमानमाटुः । सच मिव्या्ानपू्-

कान्मनेःसम्बन्धाद् वध्यते । विमेकलञानेन मिध्याज्ञाननिवृ्या पम्यन्धनि-

वृत्तो च युच्यते } न चातर चन्धमो्ष खर्पनिवन्धनौ भवतः, सर्वदा
तद्न्यतरप्रसकतेखर्भनात् । अप्च घ्वभावनियन्धनो युक्तौ । खभावश्च
बसतुमातरसयपरप्यनुवोज्यः । तेन ह्ययं कदाचिन्मि्या्ञानाद् वन्धं प्रभोति,
विवेकक्ञानाच कदाचिन्मोक्षमधिगच्छति । वन्यं प्र नायं खरूपतः

किचिदपक्षीयते । मोतं चाधिगच्छन्नायं खस्पतः किंचिदभमिवदधैते । स
मानं खलस्य सपं सवीख्ववस्थासु भेवति, न जतु प्रयवस्थं मात्रयापि

विषमम्।अतप्व चैनंवैदिकाः सव नितयशद्धबुद्युक्तखमावमाधक्षते ।रि
परु तत्रेयानेव-यदयं बन्धावस्थायां मनपरतिषिम्बनेन तत्तादारम्यमापतः
स्वपतमारोपितया तत्या स्न् इसदुःखमोहात्मकान् वाहया्यन्तरकिया-

सुपठभते, य्रदमुक्तं मवति-ध्योऽयं विज्ञानमयः भाणेु हद

न्तर्योति; पुरुषः, स समानः सभौ लोकावङुसथरति

ध्यायतीव छेखायतीचः .भ, ६ व्रा. ३-फ़. ७) । इति । मोक्षावस्थायां च निवृत्ताधिटप्राकृतसम्बन्धः परमानन्दाव्धिना मगवता ने-

घणा तादातम्यमापनः योकादितो विभिसच्य हैव मवन् सतास्मना चिता
चत्छसपरनन्दमुपभुदधे, यग्रेदमुकतं मवति“ यदा पदयत्यन्य-

मीद्ामस्य मरिमानमिति वीतशोकः” “निरञ्जनः परमं
साम्यसुपेति" स. २-वं. १-२-२३) “्रह्मविदामोति परपर"
(ते.्. व. भनु. १-१) ५जानन्दुं व्रल्मणो विद्धान्न विभेति
कदाचन (तन. व. सनु. ९) श्रव सन् ब्रह्माप्येति
(वृ, अ. धतरा. 9-फ. ६) इल्यादि-इति । तत्र मगेश्च प्रणिन्ियाधिछात मध्यमपरिमाणं प्ाह्धकर्मणा यादृशे सरीरं प्रविशति, राद्रो मवति,
किंवहना-तङकचिते तसन् सद्धोचमापदयते, विस्तृतेचविखारम् । एत-

दव चसपरिवारं सङ्गोचविकादीरं चितं वैदिकिरिज्मिति परिमाप्यते ।
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धैशेपिकद्शनम् ।

[आधप्

पयिक्तं भवति-“तदेव सक्तः सह कर्मणेति लिद्धं मनो
रिश्च निषक्तमस्य" (व. ज. ६-वा. ४-कं. ६) "“ससददोकं छिङ्गम्” (सां-अ. ३-सू. ८) इति। तचेतदङृतिकार्य्यसैऽपि सात्तिक्षलाव्मकाञ्चश्वभावमात्मप्रतिचिम्बेन भानुवद् देदीप्यमानं भवदाऽऽनलादा
च मूः शरीरमात्रं दीपयति । खानुचरेश घ्राणादिभिरिन्विगन्धादीन्ीनादाय हृयन्त्ज्येतिपं तं धीसचिव इव सम्राजं निवेदयति । स च दारी

रैकेदेदो हदि स्थितोऽप्यपरिणामित्वात्खात्मभूतेन तेन युगपत्सवङ्गीण शेतं
रिरोवेदनां पादुखं च जानाति । जानै सुखमिच्छति, दुःखं च दष्ट ।

जञानेच्छादयश्चोतादविनाराशालिनिः सयै॑विरिष्टस्ेव गुणाः भवन्ति, म
केवलस्यात्मनः, तस्य कूटस्यनित्यतेन क्ञानादिपरिणामनभ्युपगमात् । वि-

रिष्ट मध्यमपरिमाण इति सर्वमनवद्यम् । केवलात्मा च नेशवद् व्यापको भवितुमर्हति! व्यवस्थातस्लस्य नानात्वेन प्रत्येकसिन् शरीरे सर्वषां तेषां

विद्यमानतया कं्येदे शरीरमित्यनि्ीरणप्रसङ्गात् । सरवात्मतन्निधौ करियमाणानां चादृ्टानां सयमनिधौरिततया तत्निर्धारकलासम्भवात् । नापि
तदभ्युपगमः श्रेयान् प्रतिभासते । कर्मफटप्रदातुरीश्वरस्यच्छया वत्तदेशवि-

शेपे तत्तदद्टसम्बन्धोपपत्तौ फखानुपठम्मात् । किंचात्मचव्यापकल्योः
साम्ये फसादेकस्तावदीश्वरो जातोऽप्र्थं जीव इति विुवादिनस्ते दुरत्तरं
प्रसज्यते । न च ज्ञानादिनित्यत्वानिताम्यामितयेतदुत्तरं सदुत्तरं मन्तव्यम्।
द्वयोः साम्ये कसादेकस्य ॒त्तानादिकं नित्यं जातमपरस्य चानिव्यमिति
तत्रापि प्रश्नोपपत्तेः। न च स्वमावादिव्येपा साध्वी कर्मना । म्रकारान्तरासंभवे स्वभावाश्रयणस्य युक्तत्वात् । नापि मरस्यगात्मनो व्यापकत्वे किंचिस-

माणसुपलम्यते ! “स वा एप मद्णनजः (इ. ६-चा.४-कं.२२)

इत्यादि्ंतीनामीश्वरपरत्रेन तत्मरत्वामावात् । “दपोऽणणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् माणः पच्वधा संचिवेद्ा । (य.
-से. १-२) ध्वा्छाग्रद्तभागस्य दातधा कत्पिततस्य च ।

मागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्द्याय कल्पते ” (चे. ज.

५९) इत्यादिभिगणुत्वपरैः शरुयन्तैत विरोषेन तासां तसरत्वकस्प-

दिकम्]

सप्मोऽ्यायः।

.
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नाऽसंभवात् ।न च ^जीवोऽनणुः प्रदयकगुणाश्रयतात् प्रत्यक्षता धटबत्" इत्मनुमानदरये प्रमाणम् ।जीवरा्देन विरिष्टाभिधाने सिद्धसाधनात् 1
आ्मिमात्नामिधाने च तत्रे प्र्क्षगुणाश्रयत्-योगीतरयक्षल्योरवग्युप्म-

मेन हेलसिद्धेः । दुःखपागमानानधिकरणलोपाये् । एतेन, ५गीनोऽनणुः, भात्मतवात् भभूततवाच, ईख्, इलयनुमानद्वयं पमाणमिलपि

निरस्तम् 1 जपि साधनावच्छिवषाध्यव्यापकस स्वजञलदिरुपाधित्वात् । अन्यच्च नालि किंचिसममाणम् ।अतो व्यापकलाभावादव्यापकलसिद्धौ मध्यमपरिमाणखनिलयतेन निरस्ततया सिद्धः पारिशेष्यादणुपरिभाणो जीव इति मावः ।

यत्तु मूतिपूजायां जीवव्यापकलप्ाधनं,
तनतुमौराणिकम्। अतः करंतेन!
शाङ्करमिभनप्रभृतयसव सवै व्याख्यातार मनःपरिमाणपलेततसूतं व्याचक्षते ।

पन्न सम्यग् ५अन्नमर्यं दि सोम्य मनः, (ठं.भपा. ६-सं. ५-४)
५एतस्मात्परजायन्ते मनःसर्वेन्दियाणि च (ट. २-सं. १-२)

इतयादिशतिमिमनसो जन्युपरन्येरुलासम्भवात् । वेदिकसिद्वान्तमका-

शनाय प्रवृत्तानां महरयीणा दर्दने चोपनिषदयचोविेधायोगात् । सपिकषाणुचामिप्रायेण व्याख्याने तु मालि किद् विरेष इति स्वै चतुर्तम्॥२३॥
नच दिक्काख्योरपि परिमाणं वयास्येयं १ तत्राद--

“यणेर्दिम् व्याख्याता ॥ २४ ॥
म्ूकष्तिनयायेन महतीति विपरिणम्यानुवैते। गुणे
सकलदवीपवसि-

रस्षणरुणेदिकूभाच्यादिव्यपदेशमाग् दगु व्यास्पातानमरती व्याट्याता

५
ग्वयेद्यथैः ।
प्रापरव्यवदारस्तावस्र््रानिगिष्टः, तद्साधारणकारणे च परलयापरले,
तत्न च दिन्ुपिण्डसंयोगोऽस्मवायिकारणम् । चेद् दिग् विभ्वी न भवेत्,

तदा सर्वत्राविरेपेणोकव्यवदाते नोपजायेत । जायते च| तसात्सा विभ्वी,
बिभ्वीलाचच सतीति सावः ॥ २४ ॥

१५०

वैशेषिकद्रीनम् ।

[आगर

“कारणेन कालः ॥ २५ ॥
महानिति मण्डूकषुतिन्यायेन, व्याख्यात इति च विपरिणम्य पूर्ववदनुवतैते । कारणेन~सर्वोसत्तिमन्निमित्तकारणत्वेन हेतुना काछम्=कालपदार्थो

महान् व्याख्यात इदय्थैः |

यावद्ुखत्तिमनिमित्तकारणलवं कास विभुलं विना नोपपद्यते, वियुत्वाचाकारादिवत्कारो महानिति मावः 1

“कारणे कालः” इत्यपि प्रायः पाठ; । तत्र च सर्गेत्यत्तिमतां कारणे
निमित्ततया सम्बध्यमानः काल्ये मरानित्य्थः ॥ २५ ॥

रूपं रसस्तथा गन्धः स्पा मानं चतुर्विधम् 1

यणोदेदा च संस्माययं भथसेऽस्मिन् परीक्षितम् ॥ १॥
इति श्रीमत्रमदहैसपखिजकाचार्य्योदासीनवर्य्यात्मारमभगवरयादरिप्य्हरिपरसषादङ्तायां वैरोपिकसूजवेदिकबृत्तौ सप्तमाध्यायस्यायमाहिकम् ॥

आदिकम्!

सप्तमोऽध्यायः ।

१५१

अथ सप्तमोऽध्यायः,
दितीयमाहिकम्।
परिमाणं परीक्ष्य संख्यां परीक्षिठुकामः पूर्बन्तस्याः सपादिवोऽर्ान्त-

रतमाद्--

रूपरसगन्धस्पनचैन्यतिरेकावु्थान्तरमेकत्वम् ॥ १॥
एकेलेप्=एको घटः, एको मट इत्यादिव्यवदहारकारणमेकल्मथौन्तरेसपादिभ्योभिन्नोऽ्ैः-भिन्नमिति यावत्, कुतः १ रूपरसरगन्धस्परन्यतिर(0
सूपादिव्यतिेऽषयुक्तव्यवहारस्य जायमानत्वा-

;|

एकतवं चेद्रूपादितोऽान्तरं न षेत्, तदा यतराकाशयागै रूपादिकं
नालति, तत्रैकमाकाशमि्यादिकः संख्वानिवन्नो व्यवहारे नोपनयेत !

जायते च ।तत्तो भवति प्रतिपतिः एकव रूपादितोऽथौन्तरे् इति भावः।
अतिदिशति--

तथा परथक्त्वम् ॥ २
रूपरसगन्धस्पर्दव्यतिरेकादरथाम्तरामित्यतुवर्ते । तथायथैकलं तथा
पृथक्तम्-एकप्रथक्ं॒रूपरसगन्धस्परीव्यतिरेकाद् सूपादितीऽथीन्तर-

मर्थः ॥ २॥

नलु येको घटः+ एको मठः, घटो मदाटयगर, मये घदाख्थम्)इत्याः

दिगयहाराद् घरमदविकलैकष्क्ले, तथैकमेकलं,रूपादितः ध्य् एथक्तवमित्यादिव्यवहारादेकयैकष्यक्लयोरप्येकसैकष्यक्ले सातां, तत्राद--

^एकत्वैकपु यक्त्वयोरेकल्वैकपृथक्त्वामायोऽणुत्वमह
त्वाभ्यां व्याख्यातः ॥ ३॥
एकलेकण्मक्लयोः=षकले चेकणयक्े चेकलैकषटथस्वामावः=यथासंस्यमन्वयःएकल्वाभाव एकष्थक्ामविश्ाणुलमहत्वाभ्याम्-अणुचमद-

स्वामाववदम्यामणुलमरत््ाम्ा व्याख्यातः=कथितो वेदितव्य इत्यथैः |

यथा दयणोभाोऽण॒लं नाणु, महतो मावश्च महच्च न सहत्वे, तथै-

श४र्

वैशेपिकदश्ैनम् ।

[द्वितीयम्

कंस्य भाव एकं नकल, एथग्पाध्य पथक्ं न पृथक्व मवतः, सखस्य
स्वभावानुपपत्तेरिति मावः ॥ २ ॥

ननु उव्यवदूगुणकर्मणोर्येकल्वादिव्यवदहारदर्शनात्सर्वसाधारणन्तावदै- ,
कत्वं किन्न स्यात्१तत्राहनेःसंख्यत्वात्कमयाणानां सर्वेकत्वं न विद्यते ॥ ४ ॥
कर्मगुणाना=कर्मणां गुणानाञ्च निःसंख्यतवात्-संख्यातो निप्कान्तल्नात्=ंख्याशन्यत्वादिति यावरत्सवैकल्वं-सर्वसाधारणं=द्रव्यगुणकर्मसाथारणगेकर्व॑ संख्या न विद्यते-न मवतीत्यथैः
द्न्ययेव गुणकमौश्रयत्वाम्युपगमादिति मावः ॥ ४ ॥

न कर्मयुणानाश्चेत्निःसंल्यातव, तदा एकं कर्म, एकंरूपम्'इत्यादि.
कान तसूर्वकः गब्द्व्यवहारश् कथं स्यात्?तत्राद्-श्रान्तं तत् ॥ ५॥

तत्-एकं कर्मैकं रूपमित्यादि कर्मगुणसाधारणमेकलज्ञानं भरान्तं=
भ्रमर्ूपं=न प्रमात्मकमिल्यर्थैः ।
तसात् तदूर्वकः द्दूपरयोमोऽपि माक्तः, खरूपाभेदश्चात्र मक्तिरिति
मावः॥ ५॥
नलु कर्मगुणवोरिवे द्रवेऽप्येकलज्ञानं भान्तं, तसपूर्वकः शब्दप्योगश्च भाक्तो भवतु, किन्तत्र परमार्थिकैकल्वाम्युपगमेन, तत्ाह--

“एकत्वाभावाद्धक्तिस्तु न विद्यते ॥ ३ ॥
एषलत्रामावात्नकुन्नापि स॒ख्येकल्वानम्बुपगमाद् भक्तिस्तु-माक्तशब्दप्रयोगप्रयोजिका मक्तिरेव न विदयते=न खरूपं रमते इत्यर्थः । `
"भक्ति समानो घर्मः=सादद्यनयुण इति यावत्, उमाम्यां धर्मिम्यां

* मज्यतेनतेव्यते योऽतौ धर्मः, स भक्तिरिति तद् व्युखततेः । तन्निबन्धनः
पद्पदार्थयोः सम्बन्धोऽपि भक्तिः । तततः प्रातो भाक्तो गौणो खाक्षणिक्
इति च पर्यायः । सा च "क्स्य कुत्र इति सापेषधर्मत्रादस्ति युख्ये भतियोगिनि नोपपद्यते! न दि युख्यसिदामवे कथिदसुख्यः सिः सम्भवति ।
तसादकामेनापि मन्तव्यम् "अस्ति मुख्यः कशित्सिहः, यच पिदाव्दपरयो-

आदिकम् ]

सप्तमोऽध्यायः ]

, १५९

मो पख्यः, पुरस्य च तदपेकषमक्षिनिवन्धनो माक्तः इति ।तथेव ्रव्येऽपि,
चेत्कर्मगुणयोरिव मुल्यमेकलवं नाभ्युपगम्येत, तदा युत्रापि तदभ्युषग-

माभवात् तद्पक्षानियता मक्िरिपि तत्र न वियत । बुतरं च मातः
गवयुभयोगः ! अतोऽक्यं कुत्रापि पारमाधिकं तावदेकालमन्युपगन्तव्यम् ।
न च द्रवयाद्न्यत्न तद्भ्युपममो युक्तः } तद्यतिरिक्तसय सर्वस निर्युणतैने

गुणाभयलासम्मवात् ।दरे तदभ्युपगततो च पारमार्थिकैकलस् तत्र सद्वावान्न तद्रोचरं ज्ञान भान्तं, न वा तसूर्वकः रन्द्परयोगो माक्त इति

मावः । पतेन सुख्यमेकप्थक्लमपि द्रव्ये व्याख्यातमिति द्रव्यम् ॥ ६ ॥
नु स्यातामेकलैकेष्थक्चे द्रव्येयस्ये, तथापि तस का््यैकाएणमेदेन द्वविष्याम्युपगमात. तत्रोभयत्रैकलैकप्थक्लयेोरकते “कारणगु-

णपूरयका; का्पशुणा भवन्ति इति कथमुपपयेत १ तमाद--

५का््यैकारणयोरेकल्वैकष्टथकत्वाभावादेकत्वैकश्थक्त्वं

न धिदयतते ॥७॥
का्यकारणयो=का्ये कारणे चोमयभेफलेकष्थक्लाभावात्-एकलमभेदः, एकष्यक्लं चननरकषण्य, तदभ्युपगमामावादेकलैकटएयक्लम्एकोकषएथक्लं च न विद्यते=एकं न वतैते इवर्मः ।
कार्य हयन्वदेकसैकष्थक्तव, कारणे चान्यत्। तयो; काय॑त्वफारणलाभ्यां मेदाभ्युपगमात् । न च काय तदाकसिकेः किंतु कारणगुणपूरयकम् ।
अतः “कारणगुणपूर्वकाः काथ्यैगुणा मवन्तिः इति नाुपपन्मितिमाव॥9॥

मजु यदेतत्कारणुणपूर्वकलं व्याल्यातं, तक्ति सरय्रेकलादिसंस्यापृथक्स्योर्विंहातव्यं १ तत्राह--

५पृतदनिद्ययोन्यीस्यातम् ॥ ८ ॥
एकलैमश्रथक्त्योरिति विपरिणम्यानुवरैते । एतत्-=कारणगुणपूर्वकस्मनित्ययोः=अनित्यगत्तयोरेकसैक्थक्त्योरेव व्याल्यातं=व्ास्याते ब्र
एव्यमिवयर्थः 1

त्र “दकं दवे चीणिः इत्यादि यवतः संख्या । सा चैकानिक-

द्रव्याघ्नया ।तैकं द्यं नि्यानित्यभेदाद् द्विनिधम् 1 सा निखगत्ता नित्य ।
~

१४
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वैशञेपिकद्यीनम् ।

[द्वितीयम्

अनित्यगता चानित्या | सैव कारणगुणपूर्विका । खाश्रयनादोन च नाद्या।
द्वित्ादिका पराद्धर्यपर््यन्ता चनेकद्र्याश्चया | सा न कारणयुणपूर्विका ।
किंत्वपक्षयुद्धिपूर्विका । तन्नारोन च नादया । तत्र च प्दार्थद्रयादि समवायिकारणम् । तद्धतमेकस्वमसमवायिकारणम् । अपेक्षायुद्धिर्मिमित्तकारणम् ।

एकप्रथक्तयं चेकल्वद् ¦द्विएथक्तवादिके च द्विलवादिवदिति विवेकः॥८ ॥
च्मप्रप्तं संयोगं परीक्षयति-

अन्यतरकमैज दभयकमलः सयोग संयोगः !।९॥

अन्यततरकर्मनः=ययोर्योः संयोगः, तयोरन्यतरस्य कर्मणा जन्यः उभयकर्मजःनखाश्रयस्योभयस्य कर्मणा जन्यः । संयोगनश्च=कारणाकारणसंयोगनन्यश्च संयोगः-संयोगपदार्थो भवतीलय्थैः ।
तच्च संयुक्तमत्ययहेतुरप्र्षयोः प्रातिः संयोगः। स त्रिविधः-अन्यतरकमजः, उमयकर्मजः, संयोगजश्च ।निष्कियस्य क्रियावता संयोगः प्रथमः, यथा
मद्दीधरस्य च्येनेन, विभुमश्च मूर्तेन । विरुदधदिकूक्रिययोः संयोगो द्वितीयः
यथा महस्य मेन, मेषस्य च मेषेण ।कारणाकारणसंयोगपूरवकः का्याका्संयोगस्तृतीयः, यथाऽर्हुलितरसंयोगाद्धसलतरपेयोगः, इ्तरुसंयोगाद्वा शरीरतरुसंयोगः, यथा वा तन्तुतरुसंयोगत्पिरतश्संयोगः, दस्तसंयु-

्तदण्डमिष्यसंयोगाद्वा रारीरामेष्यत॑योगः } सोऽयं तिविधः सन्नपि नोदनामिघाततमेदादिविधः, दव्यगुणकर्मजनकश्च पूर्वोपवणितरीत्या निश्वेय इति

विवेकः ॥ ८ ॥
अतिदिश्ति--

"एतेन विभागो व्याख्यातः ॥ १० ॥
एतेनपंयोगव्रविध्यव्याख्यानेन विभागः तल्मतिद्न्द्िविभाभोऽपि व्या` ख्यातः-त्रिविधो व्याख्यात इव्यथः 1
तच्न विमक्तप्रत्ययहेतुः प्रापिपूर्विकाऽप्रापिर्विमागः । स च संयोगवत्

बिविधः--अन्यतरकर्मजः, उमयकर्मजः, विमागजश् । इयेनमदीधरयोर्विमागः प्रथमः।महयेोर्मेपयोश्च विभागे द्वितीयः ।तृतीयस्तु द्विविधः-कास
णविमागपूवैकः कारणाकारणविमागः, कारणाकारणविमागपूर्वकः काव्यौ-

आष्ठिकम्]

सप्तमोऽध्यायः ।
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का््पविभागशेति पूवंकपाले कर्म, ततः कयारद्वयविमागः, ततो धघटारम्मकपतयोमनारः, ततो घटनाशः, तत्नैव कपालविमागेन यः सकमणः कपारुलाकाशाद्विभागः, २ प्रथमः । अङ्कुखिदलतन्तुक्रियातो जाय-

मानेनाङ्कलिदस्ततन्तुतरविभागेन यो द्द्रारीरपरतरविभागः, स द्वितीय
इति व्विकः ॥ १० ॥
नज संयोगविमागयोः संयोगविमागामत्ववयाल्यने तयेर्रन्यमात्नवविलनियमो न सङ्गच्छते, तनाद-५संयोगयिभागयोः संयोगविभागाभावोऽणुत्वमदत्वाभ्यां व्याख्यातः ॥ ११॥
संयोगविप्रागयोप=सयोगे विमागे च संयोगविमागामावःल्यथासंल्यमन्वयः, संयोगाभावो विभागामावश्वाणुलमदत्वाम्यामत््मणुलमदत्नामापबदूम्यामणुल्वमहत्वाम्यां व्याख्यात्तः=अतिपादितो द्रव्य इलः ।
यथाऽगुत्रमदस्वयोरणुलमहस्वे न सः, तथा संयोगविभागयोः संयोगवि-

भागौ न भवत इति भावः ॥ ११ ॥

ननु विर्रेणेतद् व्याख्येयं, येनसम्यगधिगच्छेम ? तमाह-भकसेभिः कमणि, रणै गुणा अणुरवमदत्वाभ्यामिति॥१२॥

व्याए्यातमिति विपरिणम्यालुवर्वते ! तदेतत् «कर्मभिः कमीणि

शणैश यणा व्याख्याताः? (वे. ज. ७ आ. १ सू. १५) “सणुत्वमहत्वाभ्यां कमैणुणाय्ः (वे.ज.७ आ. १ तु. १६) इतन
वि्ेरेण व्याघ्यातमिलय्ैः 1 १२ ॥

नलु यथा का््यौकाव्यैवोः कारणाकारणयोशच संयोगविभागौ प्रदरो,
तथा का््यैकारणयोसती कुतो न प्रद्येते ? तत्राद--

“युतसिद्धभावात्काय्यैकारणयोः संयोगविभागौ न

विदयते ॥ १३ ॥

का््यैकारणयोः=का््यकारणभूतयेर्रवययोः

संयोगमिभागौ-ेयोगध्य
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ये्ेपिकद्दीनम् ।

[द्वितीयम्

विभागश्च न विचेतेन स्तः, कुतः १ युतसिद्धयभावात्<एथगभू
तमोस्तयोस्वस्यानासम्मवादिव्यर्थः ।

युतसिद्धया नियतौ हि संयोगविभागौ 1 सा च परसमरमसम्धन्धिनोः

सतोः एथगतेस्थितिः । न च ता कार्थ्याकर्व्ययोः कारणाकारणयोरिव वा
काय्मैकारणयोः सम्भवति । कारणस्य कार्य्यासम्बन्धिनः सत्तः ए्थगवसितिसम्भवेऽपि कार्य्यस्य तदसम्भवात् । अतो न तयोसतौ मवत इति भावः॥१३॥
संयोगसम्बन्धस्य

प्रकृतवात्सम्बन्धल्ाविशेपेणोपस्थितं शब्दार्थयोः

सम्धन्धं साङ्केतिकं निधीरयिप्यरादौ तयोः संयोगादिकं प्रतिक्षिपति-“शशुणत्वात् ॥ १४ ॥
शब्द्स्यार्थन संयोगो न भवतीति भ्रतिन्ञारोपः। तत्र
णपदार्थलादित्यथः।

हेतुः-गुणत्रात्यु-

घटः १द इत्यादिकःशब्दः । स गुणः । घरपटादिरर्थः ।स च द्रव्यम् ।
द्रव्यगुणयोश्च सतोस्तयोयुतसिद्धयमावात्संयोगामाव इति भावः ॥ १४ ॥

किंच-शश्गुणोऽपि विभाच्यते ॥ १५ ॥
न केवरं द्रव्यम्,जपि च शुणोऽपिनयुणपदार्थोऽपि
ब्देन प्रतिपाद्यते इत्यर्थः ।

विभाव्यते

गुणयोश्च सतोस्तयोै संयोगसम्बन्धसंमव इति मावः ॥ १५ ॥
संयोगामावे देलन्तरमाद-

“निष्क्रियत्वात् ॥ १६ ॥
शब्दस क्रियागूल्यत्ादूर्न संयोमो न मवतीत्यथैः ।
गुणत्वाननिष्कियः रब्दुः, संयोगस्तु करियाजन्य इति भावः ।
आकाशादेर्विभवान्निष्कियलेनायैकर्मजेऽपि सेयोगो न ॒सम्मवतीत्यपि

बर्टव्यम् ॥ १३ ॥
संयोगामावेऽन्यं हेतुमाद--

“जसति नास्तीति च प्रयोगात् ॥ १७ ॥
भिन्नक्रमश्च 1 अप्तति-मविद्यमाने घटपटादिपदार्थे नास्तीति प्रयोया-

माषिकम्}

सप्तमोऽध्यायः ।
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तभविष्यतीति प्रयोगोऽपि द्रष्टव्यः, नालति धटो भविप्यति पट इत्यादि-

मयोगद्दनाच्च न शब्दस्यार्थेन संयोगः सम्भवतीलर्थैः !
यत्र वियते, यच्ो्यत्छते, तदुमयमसदिति शन्यते । तेच शब्दौ

चोधयति । न च सम्बन्धमन्तरेणेतदुपपयते ! सम्बन्धश्च सतोरेव मभति न सदसतोरिति मावः ॥ १७ ॥
नु मास्तु संयोगः किमतः १ तत्राह--

छब्दाधोचसम्बन्धौ ॥ १८ ॥
शब्दार्थो-शद्शवार्थश्चासम्बन्धो-सम्बन्धरदितो सिद्धावित्यथः ॥१८॥
नलु ने नः केवरं संयोग एवैकः सम्बन्धः, समवायस्याप्यम्युपगमात् ,

भतसयोरन्यतरंः फथिससेतयति, कुतलदसम्बन्धतिद्धिः, तत्राद--

“संयोगिनो दण्डात्, समवायिनो विरोषाच ॥१९॥
ूर्वसद्रमनुवर्तते !न, यथा, तथा, पत्ययो मवतीतिरोषः। दण्डात्~यथा
दण्डद््ीनात्संयोगिनः=दण्डसंयोगिनः पुंसः प्रलयः=दण्डवानपुरूपोऽयमिति
भ्ययः, विोपाच~अवयवविशेषददीनाचच समवायिनः=अवयवसमयायिनः
भ्र्ययः=दस्तीति प्रययो भवति, न तथा ्दश्रवणादर्थप्रययः, अतस्तद्न्यतरसम्बन्धरदितौ शब्दार्थीविदयर्थः ।
चेद््ेन ब्दः संयुज्येत, तत्र वा समवेयात्, तदाज्यं वदण्डी
पुरुषः, हस्ती कुञ्चरः” इत्यादि प्रत्ययवद् 'वटरन्दवान् घटोऽयैः" इत्यादि पर्य
योऽपि जायेत } शब्देनाथेसंयोगे च मोदकाभि्ुरशन्दानाुचारणे सुखस्य
पूर्णं दहनं पाटनं चोपलम्येत } न च तथा प्रलयो जायते, न वा युस

पूणौदिकसुपरभ्यते ! सत्तो मवति प्रतिपत्तिः “नासि शव्दाथैयोः संयोगो
वा समवायो वा फश्चित् सम्बन्धः” इति मावः ॥ १९ ॥
नलु चेदसम्बन्धौ शब्दार्थौ, तदि किनिमि्तको नियमेन शब्द्दर्थभरस्ययः ? तत्राद--

"सामधिकः रब्दाद्धपव्ययः ।। २०}
शब्दातूवटपरादिपदादर्थप्र्ययःन्घरपरादिपदाथौववोषः सामयिकः
५असाच्छब्दाद्यमर्यो बोद्धव्यः” इति भगवकनियोगार्मकः सङ्केतः समयः,
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वैदोपिकद्धनम् ।

[
द्वितीयम्

स्र एव च पदपदार्थयोः सम्बन्धस्य हेतुतवारसम्बन्धो इृत्तिरिति चानथीन्तर,
तदवेगतिनिवन्धनो भवतीत्यर्थः ।
यल पद हि यसितर्थे य्तिराघोपदेशादिना पूर्वमवगम्यते, तज्जञानदि्ाछ् पुंसोऽ्थक्षानमुखयते, नान्यज्ञानात्, अतस्तत्र तद्बगतिरपि
निमित्तम्|विपयिणो निमित्तत्वे विषयस्यापि निमित्तवात्ामयिकः शब्दादभप्र्य इत्ति मावः ।

तच दृततिद्विविधा-शक्तिरटक्षणा च । पद्पदा्थयोः साश्चात्स-

म्यन्धः शहाक्ति!। तस्या आश्रयत्ात्पदं शक्त, गोचरस्नादथैः शक्यः। स

च विदरोपणतया जातेः प्रथमुपस्थितलवाद् व्यक्तिखाभस्य चानुमानेन सम्भवाल्नातिरिति मीमांसकाः, गामानय इत्यादौ सर्वन्रानेयनादेव्धक्तावेव

सम्भवेन जातिविरिष्टा व्यक्तिरिति वैरोपिकाः। पद्पदार्थयो; परम्प

राखम्बन्धो लक्षणा । तस्या आश्रयल्रायदं लाक्षणिकं, गोचर्तवादर्थ छस्यः। सा च द्विविधा-केवल्लक्षणा, रकषितलक्षणा च। राक्यखाक्लात्सम्बन्धः केवरुखक्षणा ! सा च द्विविधा-जददक्षणा,
अनहहक्षणा च । गङ्गायां घोपः विपं भुं इत्यादौ प्रथमा, शक्यमन-

न्तर्माव्यार्थान्तरप्रतीतेः । छत्रिणो यान्ति, मञ्चाः क्रोदान्ति काकेभ्यो
दपि रक्ष्यतामित्यादौ द्वितीया, शक्यार्थेमन्तमव्यवा्थान्तरप्रतीतेः । सोऽयं
देवदत्त इत्यादौ सु विशिटवाचकपदानामेकदेशपरत्वेऽपि न काचिलक्षणा।
शक्तयुपस्थितये वंशिष्टयोरमेदान्वयानुपपत्तौ विरोप्ययोः शक्तयुपस्थितयोरेवामेदान्वयाविरोधात् !यथा घटोऽनिय इत्यत्र घरपदवाय्यैकदेकघरलस्यायोग्यवेऽपि योग्यघरव्यच्या सहानित्यलान्वयः । यत्र हि पदार्धैकदेशस्य

विदोपणतयोपस्थितिः तत्रैव खातन्न्येणोपस्थितये रक्षणाऽम्युपगमः,
यथा घटो नित्य इत्यत्र घरयदादू धटस्य शच्या खातन्त्येणानुपस्थित्या तारशोपस्थिव्य्थं घरपद्स्य घट्वे क्षणेति ! राक्यपरम्परासम्बन्धो छक्षितखश्चणा 1 यथा “द्विरेफो रोति" इत्यत्र दिरेफपदस्य खश्नस्यरेफद्वयघटितश्रमरपदप्रतिपाद्यत्वरूपपरम्परासम्बन्धेन मघुपे
छक्षभा, सिदो देवदत्त इ्यत्र च सिंदपदस्य सखशक्यसम्बन्धिरीरव्धौ-

आदिकम्]
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प्योदिगुणप्तमबनधेेपुस्पे उक्षणा । सर्वष्याश्वासाः ठक्षणायासतासरग्यानुपपत्िवौममिति विवेकः ॥ २० ॥
परमपरा प्त्रे परीकषयतिः--

^एकदिक्षाभ्यामेककाखाभ्यां

सनिकृषटविषक्राभ्पां

परमपरं च ॥ २१॥
एकदिदछाम्यामू=एका प्राची, प्रतीची वा दिगाश्चयो ययेोभूरद्रय
योस्या पतिङृ्टविप्रङृ्टाभ्यां =पंयुक्तसंयोगासीयस्लं सनिकयैः, संयक्तसंयोगभूयस्यं विप्रकर्षः, तद्वद मूर्तद्रयाभ्याम्, एकफालाम्याम-एकः
यसमानः काटः=समयो ययोन्यद्रव्योखाभ्यां सिषषविरकृ्ाभ्यान्=
असतरतपनपरिणन्दान्तरितिजन्मलं श्निकरपैः, वहुतरतपनपरिसन्दान्तरितिज्मलवं विप्रकर्षः, तद्वद्धयां जन्यद्रवयाम्यां परमप्रंचन्भापप्रधानो

नर्दश, दरिं काङिकं परल्मपदतंचोतयेते इलयरथः ।
पराप्रामिधानमरस्ययनिमिततं हिपरलमपरलम् । तच्च दविनिर्ध-दिक्क्तं

काट्कृतं च । तत्र दिग्कििपप्रलायकं दिक्कृतं, वयेभिद्प्र्यायकं
कारकूतम् 1 एकस्यां दिशि भव्यां वा प्रतीच्यां वाऽवस्थितयो; पिण्ठयोरेकस्य द्रष्टुः सयुकतेन भूमरदेशेन सदापरसय भूष्देशस्य संयोगस्तेनापि सममपरखेतत संयुक्तसंयोगानां वहुत्मे सत्यसयसंयुकतसंयोगवन्तं पिण्डं समिक-

एमवधिं कृलैतसायिष्डाद्विपरङृ्ोऽयमिति संयुक्तपंयोगमूयस्तवयति सपि

प्यतः परलयल्याधरे पिण्डे विप्रकृष्ट बद्धिर्देति 1तततो निमित्तकारणभूतां
तामपेकषय परेण संयुक्तसंयोगभूयस्ववता दिूपरदकेन संयोगादसमवायिकारणाद् विप्रक पिण्डे समवायिकारणम् समवायेन परत्रसोसप्तः द्रधुपरुषस्य खररीरपेक्षया संयुक्तसंयोगमूयस्त्वन्तं विप्रङ्ं चाचि छृखेतर्-

सिन्. संयुक्तप्योगारपीयस्छवति पिण्डे सनिङृषटा बुद्धि्देति ।तां च सनिषव निमित्ीक्ृत्यापरेण संयुक्तपयोगासपीयस्लवता विनूपरदेशेन सह्
संयोगादसमवायिकारणात्सननिङृषटे पिण्डे समवायिक्रारणभे समवायेनपर.

ल््मोसततिः । एकदिगवस्थितयोरमिननदिगवस्थितयोवौ वसैमानकाल्योुवस्यनिरपिण्डयोः

काठविमरकरटिङ्कानां

रूढ्मश्रुकाकैरयवलिपरिता-

१६०

वैरोषिकद्दीनम् } ,

[द्वितीयम्

दीनां सांनिध्ये सव्यक दरू रूढ्मश्ुकार्कदयाद्भावानुमिताव्पो्त्तिका- ,
कं युवानमवधिं कृत्व रूढदमश्चुधङिपल्ितादिमति स्थविरे, विप्रा
बुद्धिरूपयते । तां बुद्धिम्पेक्षय परेणादित्यपरिस्पन्दभूयस्ववता काठप्रदेशेन संयोगादसमवायिकारणात् तसिन्नेव स्थविरे समवायेन परल्वस्योततिः।
स्थविरं चावर्धि करत्वा यूनि सन्निकृष्ट बुद्धिरुत्पयते । तां बुद्धिमपेक्ष्यापरेणादित्यपरिसपन्द्ःर्ीयत्त्वकता क्यटप्रदेश्ेन सयोगादसमवायिकारणात्सम-

वायिकारणभूते यूनि तसिन्समवायेनापरत्वसोत्पत्ति्मैवति । नारास्त्पेक्षायुद्धिमाङादिति भावः ।

तन्न पूवौपरदिगवस्थितयोः पिण्डमोः परलापरते नोत्येते, .तदर्थमेकदिक्काम्यामिदयुक्तम् । एवं द्योरेकसिन् वाऽविद्यमामे पिण्डे परत्वापरत्वे नोद्धवतः, तदर्थमेककालाम्यामिल्युक्तमिति विवेकः ॥ २१ ॥

` नन्येकदिकूकाराम्यां सनिक्ृ्टविपरकृपिण्डाम्यायु्ययतां समवायेन
परस्वमपरलं, “परमिदम् ,अपरमिदम्" इति पिण्डगोचरव्यवदारे किमायात॑१
तत्राह-<

५कारणपरत्वात्कारणापरत्वाच ॥ २२॥
परमपरं चेत्यनुवतैते ! कारणपरत्वात्=विभरटवद्धिमयेक्ष्य जायमान
सिण्डरूपकारणगतातपर्वासपरं, कारणापरत्वाच=सननिकृष्टवुद्धिमपेक्षय जाय
मानासिण्डरूपकारणगतादपरत्वाचचापरमिति च व्यवदाते भवतीव्यर्थः॥२२॥
नलु यथा सतनिषृ्टनिप्रकृष्टपिण्डयोः परत्रापरत्, तथा परत्वापरलयोरपि परत्वापरत्वे किं न स्यातां ? तव्राद--

“परस्वापरत्ययोः

परत्वापरत्वामावोऽणुस्वमदत्त्वा-

भ्यां व्याख्यातः ॥ २३ ॥
परत्वापरत्वयो=परसवेऽपरत्वे च परलवापरत्वामावःपरत्वामावोऽपरत्वामादश्चाणुलवमहत्वाम्याम्-अणुल्वसदत्वामाववदभ्यामणुत्वमदच्वाभ्यां व्यास्यातः=कथित्तो वेदितव्य इत्यर्थः ।
यथाऽणुलमदस्वयोरणुत्वमदत्ये न मवतः, तथा परल्ापरत्वयोः
परत्वापरत्वे न स्त इति भावः 1 २३॥

आदिम्)

समोऽध्यायः

१६१

नसु विरभेतद्वयास्येयं येन सम्यगधिगच्छेम ? तवराट--

“कमभिः कर्माणि गुणैयैणाः ॥ २४॥
व्ाल्यातमिति विपरिणम्यानुवरते । तदेतत् “कर्मभिः कमी
गुणेञ शणाः व्याख्याताः" (वे-भ. १-आ.४-दू. १६)

एुत्वमतत्वाभ्यां कमुणाय्ध (वै-भ. ७-भा. १-सू. १७),
इतर पिररेण व्याख्यातमियरथः ॥ २४ ॥
नलु कोऽयं समवायो नाम येन पर्त्वापर्त्रै पिण्डयोत्पयेते १
तत्राह--

देदभिति यतः कार्य्यकारणयोः, स समवायः ॥२५॥
काय्यैकारणयोः~अकारव्यकारणयोरित्यपि द्षवयम्, अवयवावयपिनोनीतिव्यचयोयणगुणिनोः कियाक्रियावतेर्नियद्रवयविरेषयोश्ायुदतिद्धयोरिदैदभिति-तन्सुयु परः, धरे परल, धरे र्पम्, इवं प्रकारक प्रत्ययो
यतः=यन्निमित्तको भवति, स॒ समवायः=समवायपदायैः=समवायाख्यः

सम्बन्ध इत्यथैः ।
द्रव्यगुणकर्मसामान्यविरोषाणां

करय्यकारणभूतानामका्यकारणभ्-

तानां वा्युतसिद्धानामाधा्यीघारमावेनावस्थितानामिहेदमिति वुद्धियंतो'

भवति,

यतश्वासर्वगतानामधिगतान्यत्वानामप्रथगमावः=अखातेच्यमिति

यावत्स समवाय इति मावः ॥ २५ ॥

परस्परोपकछछेपो भिन्नानां यत्करृतोभवेत्।
सणखायः स वियः स्यातत्यप्रतिरोधकः (\ २ १
नु समवायो न पदार्थान्तरम्; अपि च दरव्यगुणयेरिवान्यतरः कभित्, तत्रद--

भद्रउयत्वरुणत्वप्रतिचेधो भावेन व्याख्यातः ॥ रदे ॥
समवाये इति सप्तम्यन्तेन विपरिणम्यानुवसैते । समवय द्रवयतगुणलप्रतिपेधः--अप्रसक्तत्वातकर्मलवप्रतिपेधः, द्रव्यस्यणलयोरमावो मेन
सत्तया व्याख्यातः=उपपादिततो वेदितव्य इत्यथैः ।
२५

१६२

चैदेपिकद्शैनम् ।

[द्वितीयम्

यथाहि सत्त द्रव्यादिवुद्धितो विलक्षणदुद्धिहेतुताद् द्रवयादितोऽ्य
न्तरे, किंबह्ना-तत्र द्रव्यत्वयुणत्वकर्मलानाममावः, तथैव समवायोऽपि द्रव्यादितोऽथौन्तरं, न ॒तदन्यततरः कथित् । विलक्षणयुद्धिदेवुत्वादिति मावः॥ २दे॥

म समवाये क्रं द्रव्य्गुणत्योः प्रतिपेधमातरं भावेन व्याख्यायते ?
ताह“तत्त्वं च ॥ २७ ॥
मयेन व्या्यातमिति विपरिम्यासुवर्तते ] तचच्च ~्रव्य्वादिग्रतिपेधवेदेकल्वं नित्यत्वं चापि तत्र भावेन व्याख्यातं प्रषटव्यमिवय्थः ]

यथा हि सदिति लिङ्गाविशेपादृविरोषलिङ्गाभावाचैकोऽकारणल्वानिस्यश्च भावः, तथैव “इरेदमिति लिन्ञाविरेषाद्विरोपछिद्घामावाचैकोऽकारणल्वाद् नित्यश्च समव्राय इति मात्रः |

इदमन्न वोध्यम्-ययप्येकः समवायः, तथापि भरतियोगिभेदादू
भियते, तेन स्प्दीपरतियोमिकसमवायसच्वेऽपरि रूपप्रतियोगिकसमनायामा-

वात्न वायो रूपवत्तावुद्धिप्रसङ्ग इति ।
त्रातीन्दियत्वादिदघुद्धच
रमेयः समवाय इति वेसेपिकाः । इन्दरितम्बद्धयिदेपणताप्रत्यास्त््ा प्रलक्षोऽयमिति नैयायिका इति विवेकः ॥२७॥

संख्याद्यो खणाः पश्च समवायेन संयुताः
छाब्दाथयोच् खम्बन्धो दितीयेऽस्मिन् परीक्षितः ॥ १॥
इति श्नीमत्परमर्ह॑सपरिवाजकाचार्य्योदासीनवर्य्यात्मारामभगवत्मादरिप्यहस्िसरादकृतायां वैरोपिकसूजनयैदिकव्तौ
सप्तमाध्यायस्य द्वितीयमाहिकम् 1
समाप्ताये; शुणसम्रवप्याभ्यायः सप्तमः ।1 ७ ॥ `

भादिकिम्]

अष्टमोऽष्यायः 1
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अथाष्टमोऽध्यायः ।
आयमाहिकम् ।
प्रल्ापरसे प्रीते, व्रमपरा्त दुद्धिरिदानी परीक्षणीया, ताश्च प्र्-

कादिभेदभिन्ना चहयः, तनदौ तद्भेद भरद तावसरीषयनाद्--

“द्रव्येषु ज्ञान व्याख्यातम् ।॥ १॥
द्वयेपु=विषयसप्तमीयं, गुणकर्मसामान्वानां द्रवयप्रयक्षापीनपलक्षला-

तथोकिः, धृथिव्यादिद्रव्येषु जान॑-पलकषशचानं व्याल्यातं=“महत्यनेक-

द्रव्यदस्वादरपाचोपलग्धिः” (४।६।६) इत्यनेन व्यास्यातमित्ययैः ।
दरव्यगुणकर्मसामान्येएु दि प्रलक्षमुखयते, न निदोपस्मनाययोः, तयोर्तीन्द्रियलाम्ुपगमात्) गुणकर्मकतामान्यानि च द्रवयप्रयक्नाधीनप्रयक्षाणि, '

न खतः, तदाथितवात्। अत पव (्द्रग्यश॒णक्मसामान्पेषु" इति
वकछवये "द्रव्येषु, इटयुक्तम् । तेन द्रव्यादिषु प्रयक्ष्ञानं “महलयनेकद्रव्यवत््वाद्”” इत्यादिनि चतुथीध्यये व्यास्याततमिति मावः ॥ १ ॥
नस एथिव्यादिषु द््येषु कख द्रव्य प्रलक्ं न मवति ¢ तत्राह--

भ्त्रात्मा मनश्चाप्रयक्षे ॥ २॥
चाय्वाकारो, काले, मूलमरकृतिश्वेति चारयैः । परमात्मा प्रत्यगात्मा
चातमपदाधैः। तत्रश्यिव्यादिदरनयेष्वासमा मनश्च=आरममनसी चाभयक्षे=
्र्क्े न भुवत इष्यः ।
चाग्नाकाशकाठदिशं मूखपकृतेजवात्मपरमात्सनोर्मनसश्च प्रचक्षं न
भवतीति सत; ॥ २॥
नु फथमेतस्मदयक्षं ज्ञानय॒खचते १ तञाद--

भ्ञाननिर्ददो क्लाननिष्पत्तिविधिसक्तः ॥ ६ ॥
ज्ञाननिरदरो-क्ानस्वात्मलिङ्नतया निदो यत्र कृतस्लकिन्-तीयाध्याये ज्ञागनिष्पत्तिविधिः-प्यक्ष्चानोतप्िप्रकारः उक्तः=“भत्मेन्नि-

या्ैसतनिकपौद् इत्यादिना कथितः इयैः ।
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.

यसेपिकदवीनम् ।

[आधपू

अआप्मनो मनसा, मनतशरन्दियेः, इन्दियाणां चार्थः, संयोगाद् प्रय
ज्ञानमुखद्यते इति मघः
तचयाक्षमक्षम्=इन्दियमिन्दियं प्रतीयप्राप्य यज्ज्ञानमुखद्यते,

तस

लक्षम् । प्रतिगतमक्ष प्रलक्तमिति तद्वञचुवततेः। “कुगतिप्रादयः (अएाध्या° २।२।१८) इति प्रादिसमासः ! अक्षजं ज्ञानं प्रलक्षमिति फकलितम् ] न च ज्ञानमाघ्रस्य मनोरुपेन्दियजन्यत्वादतिव्याप्तिः । इन्द्रियलेनासाधारणरूपणेन्दियाणां यत्र क्ञामे करणत्वं, तसयक्षमिति विवक्षितत्वात् ।
मनस्तु युखादिज्ञानादन्यत्र सर्व मनस्त्वेन हेतुः । ईश्वरपरसयक्ष च न

रक्ष्यम् ! शाल्लस्य भनुप्याधिकारलेन तस्मसयक्षलेवान्न लक्ष्यत्वात् । अथवा

५हृन्द्रियाभसन्निक्धजन्यं ज्ञान, ज्ञानाकरणकं वा ज्ञान,
प्रत्यक्षम् । तच द्विविधं-निर्विकत्पकं सविकल्पकं च !तत्र निष्पका-

र्कं ज्ञानंनविरोपणविशोप्यसस्बन्धानवगादि न्ञानं-निचिकर्पकम् । फिसुत्तः १ यज्ज्ञानं “धरघटतेः इति विशकलिततया
केवलषिपयत्मेन विपयीकरोति, न च “इदु विरोप्यम् , इदं वरिरोपणम्› भवं

संसगैः+इति तत्तद्धमप्रकरेण विदरोप्यत्वादिना, तनिविकसकम्। किंबहना
चक्षुःसंयोगायनन्तरं वटः इत्याकारकं घटत्वादिविरिषटं ज्ञानं न सम्भवति।
पूर्वविोपणस्य घटत्वादेर्ञोनामावात् ।विरिष्ुद्धौ च विरेपणक्ानस्य कार-

णलात् ) अत्त प्रथमं घटषटत्वयोर्वैशिष्टयानवगाहि यज्ज्ञाने जायते, तदेव
निरविकसकम् । संसर्गारोपो विकल्पः, तसखान्निष्कान्तं निरविकल्पकमिति
तद्वञचसत्तेः । एतचातीन्दियं, न सविकट्पकवद्नुव्यवसतायवे्यम्। अत्त एव
नप्रमा, नापि न्नमः। सथकारकं ज्ञानं=नामजात्यादिविदोपण-

विद्ोष्यसम्बन्धावगादिक्ञानं-सविकट्पकम्। यथा-डित्थोऽयं
मनुष्मोऽयं ्मामोऽयमिति ।तचेतसयक्षं=भाणजं, रासनं, चाभुषं, सानं,

शौ, मनसं
चेतिपद्विथम् । तस्य पद्िधत्वात्तस्कारणमिन्दियसननिकरपोऽपि
पट्टिधः=संयोगः, संयुक्तसमवायः, संयुक्तसमवेतसमवायः, समवायः, समवेतप्तमवायः, विशेपणविरोप्यमावश्च । तच्न द्रव्यप्रलक्षे संयोगः, दउव्यस्समवेप्रक्षे सयुकपमवायः, द्रव्यसमवेतसमवेतपत्यक्चे सयुक्तसमवेतसमवायः;

आदिकम्)
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शब्दपरलकषे समवायः, शब्दसममेतप्र्से समेतसमयायः, अभावप्रयसे
विरौपणविरेप्यमायः । किमुक्तं ? गन्ध प्राणजप्रयके ्राणयुक्तपमवायः एन्निकैः । ध्राणसुयक्ते द्रे गन्धस्य समवायात् । गन्धस्मवेतश्च
गन्धव्चदिर्घाणजमल्े धाणसेयुक्तसमवेतसमवायः। घराणसंयुक्तद्रवयत्मवेते

गन्धे गन्धल्वदेः समवायात् । एवं रसस्य रात्तनमर्ये रपनापयक्तपम्-

चायः सन्निकषैः । रसपतमवेतस् रा्तनपरलयक्े रसनास्युक्तपतमेवततमवायः।

घरपटादिदरव्यस्य चाङ्ुप्रकषे संयोगः 1} तत्पमवेत्तरुपादिचा्ुप्र्ये
संयुक्तसमवायः । वद्समवेतरूपत्वादिचाधुपपरलक्षे संयुक्तसमवेतसमवायः ।
एवं तछ् सर्नप्रयक्षे संयोगः । तत्समवेतस्य खददेः सखाश्चनमलयकषे

संयुक्तसमवायः ! तत्समवैतखर्शतदेः संयुक्तपमदेतसमवायः । शब्द
भ्रावणप्रलक्षे ्रोबावच्छिन्नसमवायः । कर्मविव्खल्यकाशस् श्रो्लात् ।
शब्दाकाशयुपलयात् । गुणगुणिनोश्च समवायात् । शन्द्समवेतस भव-

णप्रतक्षे ्रोतरावच्छि्सममेतसमवायः । कैवललनोऽप्रलक्षलाद्िि्टव-

विहनेच्छाषठुखदुःखादिमीनसप्रलक्षे सनःसंयुक्तसमवायः । तत्समवेतन्ञानेत्वदेमीनसप्रल्क्षे मनःसमवेततमवायः । आत्मनोऽपि मानं प्रक्ष
मेवतीति नव्याः | तत्र च मनयोगः कारणमित्याह; ॥ अमवप्र्क्षे
चे ने कैवरहभिन्दरियं करणम्) अपि चे “यद्यत्र घटः स्यात् तदा भूतल-

मिवोपरुभ्येत, न चोपरुभ्यते, भतो नास्तीति तर्किमेप्रतियोगिसर्वविरेध्यनुपलब्ध्या सदकृतम्। मतो “घटामाववद्भूतछम्” इत्यादौ भूतले घयद्य-

मावस प्रत्यक्षे संयुक्तविदोपणता सनिक्धैः । इन्दियसंयक्ते मूलले विरोप्य

चदा्यमावष्य विकषेपण्यत्। “भूरे षटो नास्ति इत्यादौ च भूतले घटायभाव प्रक्ष संयुक्तविरप्यता सन्निकर्षः । इन्द्ियसंयुक्ते भूतले पिे-

पणे धटायमावस्य विशेप्यलेन यतमानलयात् ! एवं सद्स्यादौ सूपाय
मावस प्रतक्षे संयुक्तप्मवेतविरेषणता सिकः ! सद्ख्यात्वादौ र्पाभावस्य भरले संयुते तसमवेसविरेषणत्ता) श्यामाव प्रत्यक्ष
केवरशरोत्ावच्छिनपिरेषणता, घटामावादौ वसमान प्रगामावादेः प्रस
के.च सयुक्तविशेपणनिरोपणत्ता सन्नकः । संसगौमातप्रयक्ते पतियोगिनो
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वैशेपिकद्दीनम् ।

{आयम्

योग्यता, अन्योऽन्यामावप्रक्षे चाधिकरणस्वादरयोगिनो योग्यता विषक्षिता।

तेनायोम्यसखय गुर्लदेः संसर्गाभावः; वायो चोदकान्योऽन्याभावो न केन.
चिद्मलक्षः } वायाबुद्धूतरूपामावः, पापाणे सोरभामावः, गुडे तिक्तामावः
वहावनुप्णल्रामावः, श्रोत्रे शब्दाभावः, जीवष्तमनि सुखा्यमावसतु प्रतियोगि-

ग्रादफैसत्तदिन्दयैः प्र्क्षः । स्थ चेत्लक्षं ोकिकसनिकपैजन्यलाहयोकिकं वोध्यम् ! अङकिकं तर वक्ष्यति । सर्व वैतकिन् पह्पे भत्यते महत्त्वं नियमेन कारणम् , अन्यथा प्रत्यकषानुखत्तेः । तत्र द्रवयप्रलक्षे
समवायत्म्बन्धेन, द्रव्यसमवेतानां गुणकर्मसामान्यानां प्रक्षे खाश्रयत्तम-

वायसम्बन्धेन, द्रव्यसमवेतसमवेतानां गुणत्वकर्मत्वादीनां प्रसरे खाश्रयसमवेतसमवायसम्बन्येन कारणम् । आटठोकसंयोगस्व॒ केवलचाश्चुपप्रलक्षे

कारणं, न प्रलक्षान्तरे । तेन विनापि तदुत्पत्तेः । उद्भूतरूपं तु चाक्षे
स्मादौनि च प्रत्यक्षे समानं कारणम्. । अत्रेन्दियाणि प्रयक्षं भ्रमाणम्।

इन्दिया्थसन्निक्ौ व्यापारः ।तजन्य ज्ञान प्रमितिः । अथवा इन्द्रियार्थ
स्निकपीयज्ज्ञानमुत्पद्यते तस्मलयक्षं माणम् । तत्र गुणदोपमाध्यस्थ्यदशैने

प्रमितिः ।भरमेयासख द्रव्यादयः पदाथा इति विवेकः ॥ ३ ॥

नलु ज्ञाननिर्देशे सामान्यतो ज्ञाननिष्पत्तितरिधिरक्तो न विरोपतः,
सम्प्रति विशेपो वक्तव्यः ¶ तनाह--

भगुणकभेख सनिकृटेषु ज्ञाननिष्पत्तेद्रैनयं कारणम् ॥४॥

सन्निङृेपु-=दन्दियसन्निकर प्रातपु युणकरुन्युणेषु कर्म॒ चर्धेषु ज्ञाननिष्पत्तेः=या “रूपमिदम् , उस्मेपणमिद्म्? इ्यादिप्रयक्ष्ञानस्य निपततः
उत्मत्तिमैवति, तस्याः कारणं=सनिकपैषटकलाद्ुद्रव्यं
=तदाश्रयम्त चे
वेदितव्यमिद्यथैः ।

इन्द्रियार्थसनिकपैजन्यं श्वानं हि मर्यक्षम् । न च तदन्तरेण सन्नि-

करै युणकर्महू्च्मरईति । सरवन त्मसक्तरवर्भनात्। न च
्रव्याधितैरेरिचदरियाणं साक्षात्कथित्सनिकषैः सम्भवति । मध्ये इ्न्येण व्यवधानात्]
अतस्तद्वटकः संयुक्तसमवायाल्यः सतनिकर्पो वक्तव्यः| इन्दियसंयुकते दर्ये
युणकर्मणां समवायात् । सर च द्रैव्यघटितत्वादू द्रव्यकारणक युव सम्पद्यते,

आदिम्]
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मातत्कारणकः। तेन विना तदनुखततः। तक्ादिन्द्ियसनिङ्ृेष तेषु शान
निपपत्ेः कारणं द्रव्यमिति मरः । `
†

यतेन सत्तादिसामात्यविेेषु जञाननिष्पततेः कारणं दरव्यमिल्यपि या

ख्यतम् तच द्गते सत्ता्ामान्ये द्रयलषएयिवीलादिसामान्यनिरोषे
घ सूुक्तसमबायासलक्षं शानं निपद्यते } गुणकर्मगे तकिन् युणलकर्मलादिपामान्यविशेपे च संयुक्तसमवेतसमवायात् । शब्दगे सत्तासामान्य
कब्द्कलगलादिपामान्यविरेपे च सममेतसमवायादिति विवेकः॥ ४ ॥
ननु स्ादिसामान्यवदपेषु किभ्भकारकं शानमुसयते १ततराह--

“सामान्यविेषेषु सामान्यविरेषा भावात्तत एव

जलान् ॥ ९॥

सामान्यवरपषु सामान्यं सत्ता, ठद्यप्यानि द्यलयुणलकर्मलानि
विशेषाः, ध्यिवीलरूपलो्ेपणलादयश्च तदधरोषाः, ठेषु सामान्यविरो-

पेषुसामान्यविरेषाभावात्=पामान्यविरोाभ्युपगमामावाद् जानेतद्ोचरं
सर्वन्ियं यज्ज्ञाने निष्यते, तत्तत एव-सामान्यनिरोपत एव~खर्त
एव निष्पद्यते, न किश्चिल्मकारकमिलर्ैः ।
जायसण्डोपाधिव्यतिरिक्तपदा्जञानयेव किवविद्धरमभकार्कलनियमादिति भावः ॥ ५॥
नु अव्वयुणकर्म तरिं किमपपं ज्ञानमुखद्यते ¶ तत्राद--

५सामान्यविच्तेपपिक्ष द्रव्ययुणकमेसु ।। दे ॥

ज्ञानमिद्यनुवतते ।वयगुणकर्मुनन्ये गुणे कर्मणि च सामन्यनिर-

पापे-दरन्यलगुणलकर्मयापक्षं सानं-वयमिरव, युणोऽय, कमेदपिति
पिदिष्टहानं निप्यचते, शयः ।

विशिष्कानं हि सर्वमातमोसक्तये विेष्यनद् विरोपण विरोपणवुद्धि च

नियमेनापकषते, सख मि्कटितनिरोपणविरोष्योमयगोचरनिर्विकसपकज्ञानपूवंकलावश्यम्भावात् । विरिष्टं च दर्यमिद, गुणोऽ, कर्मेदमिति द्रवयादिमोषरं नम् । प्रकारो विशेषणमिति लनथौन्तरम् ।अतस्तेनापि किञिसरफारपेकषेणावस्यं मवितव्यम् ।परकाये द्रग्यलयुणकर्मतलक्षणसामात्य-
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वैशोपेकदशनम् ।

| साच्

विरोष एव वियते, न कथिद्परः । तसादावद्यकी तख पद्पेक्ेति माधः।६॥
ननु शुं वसरमितयादिद्रव्यगोचरं ज्ञानं न द्रवयलप्रकारमपेक्षतै, चिन्त
शकृत् ,अत्तः कथमविरेपेणोच्यते-“सामान्यविदोपिक्षंद्रव्यगुणकर्मयु ,
ज्ञानम्" इति १ तत्राद-(६

भ
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द्रव्ये ्रव्ययणकमोपेश्चम् ॥ ७\॥
ज्ञानमियनवर्तते 1दरव्ये-्रयिव्याद्रव्ये द्रव्यगुणकममपिकष~द्व्यपि,
५/ कमीपिश्षमपि ज्ञान=ण्डी, शु्श्चरुति इत्यादिक ज्ञानमुल्यते
इत्यथः |

ज द्रव्ये केवटं मामान्यविदोपप्रकारपश्चम्, अपि च द्रव्ययुणकर्मप्रकारपेक्षमपि ज्ञान निष्यते, अतो न कथिदोय इति भावः ॥ ७ ॥
ननु किं द्रव्यवट्ुणकर्मयु गुणकर्मापे्ं ज्ञानं न मवति १ तबाह--

गुणकर्मसु शुणकमीभावाहुणक्मीेक्षं न वियते ॥८]

ज्ञानमित्यनुवतैते }गुणकर्मघुन्युणेषु कर्म च गुणकमीभावात्=यथासद्स्यमन्वयः, गुणभावात्तमोमण्वाच गुणकम =गुणम्रकारफं, कर्मभ्रकारकं च ज्ञानं न विद्ते-=न मवती्य्ैः ॥ ८ ॥
नसु विरोपणे-तटुद्धिकारणकं किचिद्विरिष्टलानसुदाद्व्यं १ तत्ाह--

"समवायिनः श्वैदयाच्छैत्यवुद्धेञ्च शवेते वुदिः, ते एते
काय्यकारण्यूते ॥ ९ ॥

समवायिनः सत्यात्=पञ्चमीयं देतो, दचैत्यसमवायिने द्रव्यख यच्छं
सुणससात्., सलयवुदधेश्च-=उक्ार्थेयं पश्चमी, तद्वोचर्येत्यवुद्धेश्च वेते
दवेत्यवति द्रव्ये रा्वादौ बुद्धिः=खेतोऽयमिति विरिषक्ञानसुखद्यते, तत्र

ते=पूरवोके पएते=खेत्युद्धिः श्ेतवुद्धिथेति बुद्धी दवे काय्यकारणभूते=
पूवी विरेषणदुद्धिः कारणं, पश्चिमा विशिष्वुद्धि्च कार्यमिति परखरं
कार्प्यकारणभूते वेदितव्ये इत्यर्थः 1

छवैव्यं दि परते दये विशेषणं मकार इति यावत् । न हि तस्क

नामवि श्रेतोऽयमिति त्मकारकं विदटिक्तानं सम्भवति ! जवाकुछमादिषु
तदनुपरन्पेः । तसमात्तर श्रव्यं तद्वोचरं च ज्ञानं कारणं, तत्कारणकं च
शरेतोऽयमिति विदिष्टक्तानमिति मावः ¶ ९ ॥

भद्िकम् }

` अष्टमोऽध्यायः |
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सु शैदलुदधः शतबुद्धे कमेण भवचचत्कार्य्यकारणभावः, तदा
फमेण भवन्तीनां धटपरादिवुदधीनामपि काव्यैकारणमावः सात्१तत्रा

श्रव्येष्वनितेरेतरकारणाः ॥ १०॥

बुद्धय इति निपरिणम्यानुवर्ते। द्व्येषुन्यरपरादिद्वयेषु बुदधयः=पाः

दमाः “धरोऽय, पटोऽयम् इलयादिवुद्धयः ताः अनितेतरकारणान्=नेतरा

वद्धिरितरखाः दधेः कारणं वियते यासु, तास्तथा-यरसरकार्य्यकारणभाववर्जिताः भवन्तीलर्थः ।

तत्र हि द्रव्ुद्धिरितरसां द्रव्युद्धौ कारणं मवति, यकर द्रवयमपरेण द्रव्येण विकिषयते । च चेह घटः पटेन, पो या मदेन विष्ये 1
तसादप्न घटोऽयं, पटोऽयं, मदोऽयं, स्तम्भोऽयमिति क्रमेण भवन्स्योऽपि

द्रव्यगोचरा; बुद्धयो नेतरेत्तरकारणाः भवन्तीति मावः | १० ॥
नलु करमेण मवन्तीषु घटपटादिवुद्धिषु चेदित दुद्विैतरलाः बुद्धः
कारणं, तदा कुतोऽयं तासां कमः? त्याद--

५कारणायौगपयात्कारणक्रमाच घटपटादिुद्धीनां कर.

मो न देतुफलभावात् ॥ ११॥

कारणायौगपदयात्=बुद्धिकारणानामिन्दिवार्थसननिकर्पीणां युगपरजायमानलामावात् ›कारणक्रमाच्न्वद्धिकारणानां तेपां कमेण माबाद्वा घटप-

रादिवुदधीनं =रोऽयं पटोऽयमिल्यादिक्चानानां कमन=ूवीपरमावः, च हेतुफरमावात्-न मिथः कार्य्यकारणमावादिल्य्थैः ।

योऽयं बटपटाविवद्रीनं जमो दृयते,नासोतां कर्यकारणमावादू

भवति, किन्तु ुद्धिकारणानामयोगपयात्
करमेणवा भावादिति भावः॥११।।

द्ये रुणे च क्रियायां सामान्ये चाक्षजा भमा,
भाणजादिपरभेदेन पड्िाऽस्मिन् परीक्षिता ॥ १॥

इति श्रीमलरमदं्परिाजकाचारग्योदासीनवर्य्यात्माराममगवसादशषिव्यदस्िसादङ्ृसत्यां वैदोपिकसूत्रयैदिकवृत्ता29

वटमाध्यायस्याद्यमाहिकम् ।

१७०

वैरोपिकदसनम् ।

[दविचीयम्

अथाष्टमोऽध्यायः ।
दितीयमाहिकम् ।
सम्प्रति वुच्यपेकषं ज्ञानमुदाहरति--

“सअयमेप त्वया कतं मोजयेनमिति बुद्खपेश्चम् ॥ १॥
अयमू=स्यैमुनिरयम्, एपः्गुरुकुखाधिपतिरेषः, त्या सर्त~मो
आर्य्यशरुखनन्दन मारतमानपदंस ! अभूतुपूर् तायदशात्मोद्धारार्थं खाप्मा-

पैणलक्षणं कर्म त्या कृतं, मोजयेनं-चिरादुपस्थिपतं वेदिकधरमोपदे्ारं

खस्वतिथिदेवमेनं इरे्ितृचरणं देवदत्तामीणं तं भोजय, इति=
इत्यादिकं ज्ञानं वु्यपक्ष॑=जञानप्रकारकं भवतीत्य्ैः ॥ १ ॥
ननु कसादेतत्तथा भवति ? तव्राद--

५टषटेु भावाददृटेष्वभावात् ॥ २॥
च्ेपु~ज्ातेपु विषयेषु भावात्-सत्वात्, अच्ेु-भक्ञतेषु चामाषात्=
असत्वादिव्य्थैः ।
इदमेतदोर्हि प्रलयक्षेषु विषयेषु शक्तिः, युप्मद्श्च खजन्ययोधाश्चयतया
वक्तृतात्यय्यैगोचरे विषयविशेषे । अतोऽयमेष इत्यादिकं ज्ञानं भरयक्षेणजञातेप्येव विषयेषु भवति, न जालज्ञातेषु 1 प्रद्यक्षविपयविपयलादेव च

बुद्धयपेक्षमेतदिति भावः॥ >२॥

नज “अलेच्दियारथसनिकपीद्'”इत्यादिपु वैशेपिकाणामथैपदेन किं

आद्यं १ तन्नाह--

“अग इति द्रव्यय॒णकर्मेसु | ३ ॥
अर्थं इतिचवैरोपिकाणामसाकं
सर्व “अर्थः इति पदं द्रव्यगुणकर्मसु
न्ये, युगे, कर्मणि च प्रयुक्तं वेदितव्यमित्यथैः ।
समान्यविदेपसमयायास्तु चयोऽसाकयुपाथौः) द्व्यगुणक्मीणि चाथीःइति भावः 1 ३॥

`मचु किद्रकृतीनि धाणादीनीद्धियाणि, येपामर्थेन सत्रिकपाज्जानयुरपद्यते १ तन्न पीटमारचयन्नाह--

श्द्रष्येषु पश्चात्मकत्वम् ॥ ४॥

आदिकम्]

अष्टमोऽध्यायः ।

„ १७ १

्रवयेयु-शरीरादिका्यदरवयेषु पञ्चासमकलम्-अणुसंयोगप्रतिपेधादश्च-

भूतातकलं येदितयमिदयर्थः !

यद्प्येकभूतार्धे कार्य्द्रये भूतान्तराणि नारम्मक्राणि सन्ति ।

५्रयक्षाभयक्षाणां संयोगस्यापयक्षत्वात्पात्मकं न वियते" (५।२।२) ५न उया्मकम्" (४।२।३ ) इति सूत्राभ्यां प्र
तिपेधात् । तथापि निमित्तकारणानि सन्वेव । व्र तदृणुसयोगप्रतिपेधा-

भावात् । “अणुस्तयोगस्त्वप्रतिषिद्ध ( ४।२।४) इलुक्तेः ! अतो
य्रद्रतसूषमारग्धं कार्यद्रव्यं, तत्सव प्र्मूतात्मकमिति भावः ।
तत्र येन यदृषव्य, तेत्र तस्य भूयस्वम् , इत्तरेषां च निमित्तमात-

स्वाद्सपीयस्तमिति विवेकः ॥ ४ ॥

नसु भवतु द्रव्येषु पशचासमलम् ,उन्दरिय्रृतो किमायातं ? तत्राह

५भूयस्त्वाद् गन्धवत्वाच एथिवी गन्धक्ताने मकूतिः॥५॥
भूयस्ात्-अचादिभागपिक्तया पाथिवभागस्य भूयस्वात्,गन्धवलास~गन्धगुणाश्रयलराच एृथिवीएथिवी-द्रनयं गन्धक्ञाने-न्धस ज्ञान=
साक्षात्कारो नियमेन मवति यसात्, तसिन्-नियगेन गन्धस्य राके प्रणि.
न्दिये परङ्ृतिः~उपादानकारणे=समवायिकारणमियधैः ।
थं विरेपगुणं हि यदिन्द्रियं नियमेन गृह्णाति, तत् तत्समवायिद्रयप्रतिकं द्रव्यमिति निश्ेतव्यम् । इन्दियाणामात्मप्रकतिगुणमाटकलनिय-

मात् । घ्रथिन्छियमपि एथिवीविरोपगुणं गन्धं नियमेन गृहाति, तसाततेनापि तत्समवायिद्रव्यमृतिकेनावद्यं भवितव्यम ! यथा हि प्रथिवी
मन्धोषरब्धौ नियमेन हेतुः, तथैव ्राणमिन्धियं गन्धोपठन्भौ नियमेन

हतुः । अतो भवति प्रतिपतिः “ध्रयिवी गन्धशञनि प्रकृतिः" इति भावः ।
तच द्रव्याणां पश्चाद्मकलात्कथं ए्थिवीमात्रं मन्धज्ञाने प्रकृतिरिति

शङ्कानिरातयोक्तं ५भूयष्वात्, इन्दियाणां सप्रृतिविरपयुणप्रादिलनियमं इति सूचायेोक्तं “गन्धवे्वात्* इति विवेकः ॥ ५ ॥
अतिदिरति-

“तथाऽऽपस्तेजो वायुश्च रसरूपरपशेक्ञानेऽविरोपात्॥१॥

१७२

वैसोषिक्द्चनम् ।

[द्वितीयम्

प्रकृतिरित्युवतैते । तथा=यथा एथिवी गन्धज्ञाने प्रकृतिः, तथाऽऽपस्तेजो वायुश्च जलं ज्योतिरनिखश्च रसरूपस्यज्ञाने=यथासङ्ख्यमन्वयः,
रसन्चाने, रूपज्ञाने, स्पशन्ञाने च प्रकृतिः । कुतः १ अविरोपात्-भूयस्तवादिस्रमानतादियैः |

यथा दि भूयस्तादरन्धवच्वाच् प्रथिवी गन्धज्चाने प्रकृतिः, तथेव
भूयस्त्वाद्रस्ादिमत्वाचचापस्तेजो वायुश्च रसरूपस्यज्ञाने-रसनचशष्रगिन्दरिे
्रङ्ृतिरिति भावः]
4
तन्न शब्यृज्ञाने=श्रोत्र प्रकृतिराकाराम् । तच परमार्थतो नाकाशादिदयते 1 कर्णशष्ठुरीपरदेशावच्छित्ताकारासेव श्रोत्रलात् । अतो न तभ
गुक्तमिति द्रव्यम् ॥ ६ ॥

ज्ञानभरकारकं ज्ञानमिन्दरियाणां च कारणम्]

अ्राब्दाभिधेयं च दितीयेऽस्मिन् निरूपितम् ।। १॥
इति श्रीमत्परम्हखपसिराजकाचार्य्योदासीनवरय्यात्मारामभगवसादरिप्यहसर्थिसादङृताया वेशेपिकसूत्रवेदिकवृत्तावष्टमाध्यायस्य द्वितीयमाहिकम् ॥
समार्चायं क्ञानाध्यायोऽएमः ॥ ८ ॥

आदिकम् ]

न॒चमोऽ्यायः ।

१७३

अथ नवमोऽध्यायः)
आदयमाहिकम् 1
नु किमेतदयिव्यादिकं कार्दरवयमुततेः प्राक्सद्भवति, उतासत्¶ त्त्राह्--

भक्रियायुणच्पपदेशामावात्मागसत् ॥ १ ॥
प्राग्=उद्पततः प्रागसत्=एथिव्यादिकाय्यद्रव्यमसद्धवति । कुतः १ करियागुणव्यपदेशाभावात्-करियया गुणेन च यो व्यपदेशः=्यवहारः सद्विपय-

स्वामावादि्यथैः।
यदाहिकाथिमुखत्त्यनन्तरं सद्धवति, तदा क्रियायुणाम्यां वपदिदयते=

मवति, चलति, तिष्ठति नीलो, रोदितः, शुष इति । चेदुखततेः भरागपि
सद्वेत्, तदाऽवद्यं करियावस्येन, गुणवस्येन च व्यपद्यत । न च

क्रियया, शणेन च तदानीं व्यपदिश्यते । ततो मवति भतिपत्तिः--उदयततेः
प्राव काव्यैजाततमसदिति भावः ।

इदमच्न वोध्य-योदि वैरेपिकाणामस्ताययवाद्ः, किंबहुना

यतः असस्करय्यैवादिनो वैशिपिका इति ठोकिकी ख्यातिः, तस्येदमेव सू

मूलम् । अत एव चातो वादः समुत्तिष्ठति । नवयाशचतेनैव भान्तिमाप-

नाः सत्कार््यवादतोऽसत्का्यवादे चहुविरोयं कर्पयन्तो वेदिकदर्बनानां
मिथो विरोषमाहुः । परंतु नावं ततो विशिष्यते, पं्ञातो मेदेऽप्यथ॑तो
मेदामावात् । उदयततेः प्रदर कारणात्मना कार्यं सद्भवति यिन् वादे,
तं हि सत्कार्यवादम्, उत्तः प्राक् काय्यौतमना का्व्यमतद्धवति यसिन्

वादे, तश्चाएत्कार्ययवादमाचक्षते 1 कार्यात्मना काथैस्यासत््वं, कारणात्मना
च सन््ुतततः प्रागुमयघ्ापि समानं विद्यते ] न चेह भवति कथिद्
व्दिपः । संज्ञामेदमात्रेण मवन् विषेषु न किञिद्धामिकरः ! अतो
व्मवहसलक्षप्येऽपि
नासति वैदिकद््ीनानामत कश्चिद्विरोध इति ॥ १॥

ननूतः पराक् चेदसतका्य्य, तदा कारणन्यापरेण कथमुत्पयतत,
न हि सिकताखसत्तैरं कारणव्यापरेण कथ्चिदुसच्ते, तत्राद्--

१७४

वैरोपिकद्रीनम् ।

।

[भयम्

सदसत् ॥ २॥

भरागि्यनुव्ेते । प्रा कारणात्मना सवत्कार््यात्मना का्य्येमसद्वतीत्यथैः ।

तदेष हि कारणव्यापरेण न॒ कथचिदुखद्यते, यत्येनापि. स्षेणोत्तेः पूव सन्न भवेत् 1 यथा सिकरताघु तैलम् । काय्येनातं तु प्रारुसत्तः
कारणात्मना सद्धवदेव कोय्यौर्मना मवत्यसत्. । अतो न ` कथिदोष
इति भावः ॥ > ॥

नु प्रागुतपत्तेश्ेत्सत्का््य, तदा कारणव्यापारेण किं क्रियते १ तत्राह-असतः क्रियागुणन्यपदेशा भाचार्दधान्तरसम् ॥ ३ ॥
सदित्यतुवर्वेते । क्रियायुणव्यपदेशामावात्-उदत्तेः आकू क्रिमाशुणाम्यां व्यपदेशस्य न विदयते मानो यसिन्रसति, तसादसत्तः=कार्यः
तनाऽसद्भूतादथीन्तरं-विलक्षणं॑सत्-काव्यौत्मना कायै सत् कारण-

व्यापरेण विधीयते इत्यथैः ।
कारणव्यापारो हि न किच्चिदपूर्ौ करोति । तत्न तस्सामर्ध्यामावाव् ।
अन्यथा शशशङ्गमपि ङयात् । अपि चे केनचि्र्ेण सद्धवत्काय्यै येन
रूपेण सन्न भवति, तेन ख्पेण तस्यं सत्वं करोति । शक्यलात् । शक्यगोच च शक्तस

शक्तिः ! अतः कारणस्पेण सतोऽपि कासय

कार््यस्ेणासत््वात्कारणव्यापारसतनैव रूपेण तस सत्तं करोति । ततन
तच्छक्तेः } तलान्रतीविफक इति भवः ॥ र ॥
नलु कारणव्यापारात्कार्व्यातमना सद्धवत्काय प्रि सर्वदा सद्भवति १
तनाद--

“सचासत् ॥ २ ॥

सच्च~कारणव्यापारात्काप्यौत्ना -सद्धवच कार्य्यमसत्नयुनरयद्ररादिः

अदहरेणात्मनः मदयणादसद्धवतीत्य्ैः ।
यन्य तदनित्यमिति हि समध्यासो न्यायो, न जातु कुच्रचिदु व्यमि-

रति 1 जन्यं च कार्य्यस्य कार्यं ॑रूपम् । कोरणव्यापरारसाध्यत्यात् ॥
सतो वमस्य चिनास्नो न सर्वदाऽवत्यानमिति मावः ॥ ४ ॥

अआहिकम्]

मवमोऽध्यायः ।

१७५ ,

नन्वसतो भावो न भवति, सतश्चामाव इध्पि नियमोऽसि, तत्क
थूमुव्यते फारणव्यापरिणापस्सत् भियते, सचासत् १ तवाट--

ध्यचान्यदसदतस्तदसत् ॥ ९ ॥
एवा्श्वकासो भिन्नक्रमः । यदतः=अखासूर्वौक्ताद्सतः कार्यावुन्यत्-भिर्न=विरक्षणमसत्=मगनारविन्दादिकम्

तच्च~तदेवासत्-ता-

इशमसत्, यस्य कदापि कारणव्यापरेण न माव इयः ।
संलमस्ति ताहदामप्यसत्, यस्य॒ सदस्ेणापि कारणन्यापररेण मावो
मे मवति, यथा गगनारविन्द्शराशरंगवन्धयापुादिकम् । सर्वदा सर्वरूपेणा-

सत्यात् । काय्य च न ताटशमसत् । अपि चेक रमेण सद्धवद् रूपान्तरेणासत् । अतोऽसख मावो न कारणव्यापरिण दुर्घटः, नापि सततलादशोऽभाव इति भावः ॥ ५ ॥

नलु कारणव्यापारातसद् भवतकार््यं यदा युद्ररव्प्हारेण पुनरसद्र

वति, तद्ा किमाकारकं तद्रोचरं प्रयक्षमुपनायते ? तबाह--

“असदिति शतप्रलयक्चाभावाद् श्वतस्खतेर्धिरोधिप्रसक्षवत् ॥ ६॥
चोऽनुवते ।भूतप्रयक्षामवात्=“अभूतं नास्तीलनथोन्तरम्'

इति बक्षयमाणादू भूतमसती्यप्यनर्थान्तरम्, भूतस्य=कार्यात्मना सतः
कार्य्यस्य ॒प्रयक्नामाबातअनुपछम्भात्, भूतस्द्तेशव=स्पतिरितिज्ञानं
यिवक्षितं, तद्धोचरज्ञानाचासदितिनप्रतयक्षाकारमितिपदमाह, न सदिदानीं
तत्, किन्तु “असत्, इत्याकारकं तद्रोचरं तदा प्रत्यक्षं जायते ।

विरीभिपलकषवव््-य्थाऽसद्िदोभिनि सति सदित्यकररकं अतमि; 2
तदा दि प्रतियोगिकानपूर्धैकयोस्यानुपलम्मसहकृतादिन्दियादसति तसिन्नसदिसयाकारकं प्रक्ष जायते इति भावः ॥ ६ ॥ ,
नसु परायुतत्तरसति तसन् किमाकारकं प्रत्यक्षं मवति ? तत्राह--

"लथाऽमवे मावप्रसयक्त्वाच ॥ ७ ॥
"असदिति! इत्यनुबरते ! तथा=यथा भूलप्र्क्षामविद्धेतस्छतेश्चोखतेः
परतोऽसति कार्ययऽसदित्याकारकं परत्यक्षं जायते, तथा. मावप्रायक्षत्ाच्च=

१७६

वेडोपिकदीनम् ।

मावाना=तदाश्रयभूतसख्दादिपदार्थीनां

[भयम्

प्रत्यक्षतलवाच=उपलठम्माचाभवे=न

मवति योगोऽत्र सम्भरति यस्य; तसि प्रागुयत्तरसति कार्ययेऽसदित्ति-नाद्यावपि सद्र तत्, किन्तसदित्याकारकं प्रत्यक्षं भवतीत्य्थैः ।
तद्ाश्रयमूतकारणसामग्रीद्रनाटुखत्तेः प्रागसति तसित्रसदित्याकारकं प्रत्यक्षं भवतीति मावः ॥ ७॥
अतिदिश्ति-

५पृतेनाघटोऽगौरधर्मश्च व्याख्यातः॥ ८ ॥
मावप्रवयक्षलवाचवयनुवरतेते । एतेन=भावप्रस्यक्षलाद्सति कार्य्येऽप्दिलयाकारकप्रयक्षव्याख्यानेन भावम्रत्यसषत्वाचभाश्चयभूतमायोपरम्माचावरः=

घरविलक्षणेतद्वैलक्षण्याश्रयभूते मातरे पटेऽषट इत्याकारकः, गोविलक्षणेऽश्रेऽगौरि्याकारकः, वेद्विहितं कर्म धर्मः, तद्विलक्षणे निपिद्धकर्मनातेऽधर्म दृदयाकारफश्च व्याख्यातः=प्रयक्षप्र्यो व्याख्यातो वेदितव्य इदयरथैः।
आश्रयप््क्षादीदृशः प्रत्ययाः मवन्तीति भावः ॥ ८ ॥

पारिमाषासत्रं पठति--

“अभूतं नास्तीत्यन्ान्तरम् ॥ ९ ॥

अभूतत्यन्न भवति, तद्भूतं, नाक्तियन विद्यते, तच्ालि; इति
येतदु द्यमनथोन्तरे-परस्परमिन्रा्ैकं नेदयरथैः ।
अभूतं नासती्यनयोस्तुस्योऽ्थं इति भावः ॥ ९ ॥
ननु नासि घटो गदे, नास्त्यत्र पट इत्यादिप्रवयक्षस्य को विषयः ?
तत्राह-

नास्ति घटो गद् इति सतो घटस्य गेदसंसमैपतिपेधः॥ १०1
नालि घटो गेदे=सदने कल्के न वियते, नास्त्यत्र पट ऽति=
इ्यादिप्रलक्षेण सतम=खरूपत्तः सतो धरस्य~धटयदेरेहसंसर्गप्रतिपेधः=
गेहेन सदनतखादिना यः सेपर्भः संयोगस्य प्रतिपेधः=निपेधो गोची
क्रियत इत्यर्थ
नास्ति घटो मेदे, नास्यत्न पर इ्यादिप्रतयक्षस्य सत एव घरदेगेदायसंसर्गो विवय इति मावः ॥ १० ॥

।

हिकम् ]

नवमोऽध्यायः ।

१७७

परीक्षितं छोकिकं प्रलक्षम्, इदानीमदोकिकं तत्परीक्षमाण आद-५आत्मन्पात्ममनसोः संयोगविश्नोपादास्पप्रदयक्षम्॥११॥
आत्मनिन्प्रयगात्मनि वतैमानादातममनसोः=भात्मनो,

मनसश्च

सं-

योगविशेषात्योगनो धर्मीऽनन संयोगे विद्रेषः, तस्सदछृतारत्योगादात्मपरद्क्ष-प्र्गालनः साक्नाक्कारालकं ्तानयुत्पयते इत्यथैः ।

यदा हि योगी योगेन प्रक्षीणरजस्तमोमखावरणं चित्तं प्रत्यगाद्मनमि
संयोजयति, तदा तस्य तद्रोचरं यथाथ मचयक्षगुयजायते इति भावः ।

इदमिह वोध्यं-यवप्यत्रालेति स्रामान्यदा्द्ः, तथापि स प्रलगात्मानमेवाह, न परमात्मानम्,त्स्य “यन्मनसा न मनुते" इत्यादिश्रुतिविरोधेन मानसक्षात्कारविपयलानम्युपगमात् ! न हि प्रत्यगात्म

युक्तेन मनसा म्रत्यगात्मान्तर्वेतीं स॒ तदात्मभूतः परमात्म साक्षात्तु
पार्यते! किमलि ग्रछतितद्विकाराणामीदौ सामर्थ्यं, यतपरससू्यवद्
जज्वस्यमानमेनं मदद्धयं संखशेयुः, किं यदना दूरतोऽपि दर्वयेयुः ।
स हि जगतां पतिरीश्वरो योगात्साक्षच्छतेन भरल्यमात्सनेव स्वेन साक्षात्ि-

यते ! तव त्ोग्यल्ात् । म चेतदथैमन्यः कश्िटुपायोऽप्यन्वेष्टव्यो भति । योगेन प्रत्यगात्मसाक्षाक्तारसयैव तत्साक्षात्कारे परमोपायल्वात् ।
श्ुतिस्छतयश्वात्रैव सवीः घुव्यवस्थिताः सन्ति । तसात्परमातमसाक्नात्का-

रभिरापुकैषमक्चभिः पू योगाभ्यासेन प्र्यगासेव साक्षाकरैव्य इति ॥११॥
अतिदिश्ति--

“तथा द्रन्यान्तरेषु प्रयक्चस् ॥ १२॥
तथाच्यथात्मनि तथा द्रव्यान्तेषुनसूष्ेषु विप्रकृटेषु चात्मभिननेषु
भरछृलन्तेपु निखिख्द्रयेपु परयक्षम्-अपरोक्ष ज्ञानयु्दयते इयर्थः ॥ १२॥
नघ द्विविधा योगिनो भवन्ति-कफदाचित्समादितान्तःकरणाः, सर्वदा
समादितान्तःकरणा्थ, तेपु केपामेतस्मतयक्षघुत्यते १ तत्राह--

५“असमादहितान्तःकरणा उपसंहतसमाधयस्तेपां च ।१३
मरसयस्षमिवयनुवतैते । मिनरकरमश्चः । असमादितान्तःकरणाः=न सर्वदा
समादितमन्तःकरणं चित्तं येपां, ते तथा=कदाचित्समाहितान्तःकरणाः,

२३
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वेरेपिक््नम् ।

[आघम्

ये चोपसंहृतसमाधयः=उपसंहतः उपसंहारं परिपूर्णां प्राः समाधिः
योगो येषां, ते तथानसर्वदा समादित्तान्तःकारणाः, तेषाम्--उमयेषां
तेषां प्रयकषम्=आत्मादिगोचरं प्यक्चं भवतीत्यर्थः ।
तच्रासमादितान्तःकरणानां

ध्यानसदृकतान्मनःसंयोगात्,

इत्येषां

चेन्दियार्थसन्निकयादिति षिवेकः ॥ १३ ॥
नदु किं योगिनां द्रव्यवद् दव्यसमवेतेषु प्रलक्ष न मवति १ तत्राद--

“तत्समवायात्कमेयुणोषु ॥ १४ ॥
प्लक्ष, तेषामिति च पदद्वयमनुवसैते । तत्समवायात्-इद्वियरपुक्तदरव्यान्तरसमबायात्-संयुक्तसमनायात्सनिकपादिति यावत्, कर्मरुणेषु-~ता-

मान्यादीनामुपलक्षणमेतत्, द्रवयान्तरसमवेतेषु कर्मगुणसामान्यविदोपसमवायेषु, तत्समनेतेषु च संयुक्तसमवेतसमवायात्रयकं तेपायुलयते इत्यथैः ।

व्येषु संयोगात्, तत्समवेतेषु संयुक्तसमवायात्, तत्समवेतेषु च
संयुक्तसमवेतस्मवायास्यक्षं योगिनां भवतीत्यशैः ॥ १४ ॥
जन्वातमान्तरवतिषुखदुःखादिगुणेषु योगिनां प्रयक्षं कथे भवति? तत्राह

“आत्मसमवायाद्त्मयणेषु ॥ १५ ॥
प्रक्ष तेषामिति पूर्यवद्नुवर्तेते । भत्मसमनायात्-=मनःसंयुक्तात्मान्तरसमवायात्सन्निकपीदातमगुणेषु =द्रव्यान्तसगुणवदातान्तरगुणेषु खख
दुःखादिपु म्रस्यक्ं तेषां भवतीत्यथैः ।
मनःसंयुक्तसमवायादात्मान्तरवर्तिनः सुखदुःखादियुणान् साक्नासइयन्ति तत्रभवन्तो योगिन इति मावः ।

नव्यास्तु 'अलोकिकपलकतेः सामान्यलक्षणा, ज्ानठक्षणा, योगजधर्मशचेति तरिविधा प्रल्यासत्तिः । तत्र सामन्विक्षणा-धूमवादि-

रूपा, तज्ज्ञानस्मा वा । सामान्यं उक्षणं खरूपं, विषयो या यस्या इति
तद्युखततेः । सा चाश्रयाणां नििकधूमादीनागलोकिकमलयसने उपयुज्यते ।

अतीतानागतधुमादिपु चषुःसंयोगादेरसम्भवात् । असमिङृषटानां चेन्दियाणां परलयक्षज्ञानाजनकल्वात्। अतसरजन्यं निखिठतदाश्रयगोचरं “धूमाः
इत्यादिके अलक्द्धानमल्यौकिकय् } अस्व च धूमो बहिव्याप्ो न॒ वेति
संशयोपपत्तिः प्रयोजनम् । एतच्जञानामावे संशमानुपपत्तः ।परवयकषे भूमे

आदिकम्]

नवमीऽध्यायः ।

१४९

वहि्म्बन्धस्य गृहीतव्वात् , अन्यधूमस्य चानुपस्थिततवात् । सामान्य-

सक्षणया निखिकधूमोपस्थितौ तु काठान्तरीयदेशान्तपीयधूमे वदिव्याप्यत्वसंशयः सम्भवति } तसात्तत्छीकारः। न च सामान्यलक्षणास्मीकरि प्रमेयसवेन सकरुप्रमेयज्ञाने जाते सरवजञतापसिरिति वाच्यम् ।प्रमेयलेनं सकलप्रमेयक्ञाने जातेऽपि विरिष्य सकल्पदार्थानामच्चात्तचेन सार्बस्यामावात् 1
` ्ञामखक्षणा तु ज्ञानरूपा । कषिुक्त? खसंयुक्तसंयुक्तसमवेतविपयघरूपा । खम्=इन्दरियम् । सामान्यलक्षणातो ज्ञानलक्षणायामियान्
विक्षेपः-सा हि खाश्रयाणां ज्ञानं जनयति, शानलक्षणा तु यद्धिपयकं
ज्ञाने, तसैव नान्यस्य । एलं चास्याः “मुरमिचन्दनम्” इति सौरमवि्ि्चन्दनखण्डगोचरं च्चपप्रयक्षम् । अन सौरमस्य मानं न चक्षुपा,

ससख सोरमेण योग्यसनिकयीसम्भवात् । किन्तु ज्ञानरक्षणया ¡ चुः
संयुक्तमनःसंयुक्तात्मसयेतस्छत्यासकन्ञारविपयलस्य तत्र सच््रात् ! अन्यथा तद्धानानुपपत्तेरितयाहुः ॥ वैदोपिक्ाणां चैते सामान्यलक्षणाज्ञानलक्षणे भरसयासत्ती न॒ खीकारमर्देतः । फलामावात् । धूमो वदहिव्याप्यो नं वेति सम्बन्धसंदायस्य सामान्यधर्मद्रशनेनाप्युपपततेः । सम्बन्धो
दि कश्चिद् व्यभिचारी मवति, कश्चिच विपरीतः, सम्बन्धश्चायमिति
संशयोपपत्तिः । सामान्यलक्षणापि खाश्रयव्यक्तीनामेवावगतो हेतुरमवति,

म तरसम्बन्धावगतौ ! तथा च तद्रोचरसंशयाुपपन्तिरदवस्थैव ¡ ध्यै.
चगमामावे संशयासम्भवात् । तद्वगततौ च दएटसमानयोगक्षेम एव
नियतसमभ्बन्धोऽवगत इति न संदायः स्यात् । “पुरभिचन्दनम्” इति

ठ क्रमिक ज्ञन्ये, च चैकं सानम् 1 सौरि दि सरणं, चन्दने च
चापम् } कमस्याप्रहणाच यौगपदयाभिमानः इत्यन्य विसरः! १५}

पाय॒त्पत्तेरसत्कार्थ तत्रापि ज्ञानमश्चजम् !
योगजं च तथा ज्ञानमाद्िकेऽस्मिन् परीश्ितम् ॥ १॥
इति श्रीमत्परमदंसपरिव्राजकाचार्य्योदासीनवर्ययात्मारामभगवत्पादशिष्यहसििसादकृतायां वैरेपिकसूत्रयैदिकड्तत
नवमाध्यायस्याद्यमाहिकम् ॥ २॥
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वैरोपिकदरवीनम् ।

(दितीयम्

अथ नवमोऽध्यायः }
दित्तीयमाहिकम्!
परयक्षं पर्षय रिकं क्तानं परीक्षयति--

“अस्येद कार्य्य, कारणं, संयोगि, विरोधि, समवायि
चेति चेद्िकम् ॥ १॥
|
चकारेणेकार्थसमवायि टिद्धं समुचिनोति । पूर्वोपात्तत्वात् ।अस्य=सम्यन्धपष्ठीयम्, अस्य वहयादिकारणस्येदं भूमादि कार्यम्, अस्य वपादिकास्स्येद॑=मेवोत्तत्यादि कारणम्, अस्य संयोगिनस्त्वगादेरिरदं-दारीरादि संयोगि, विरोधिनोऽस्य मरुद्भ्रसंयोगस्येद्म्-भर्पणे विरोधि, समवायिनोऽस्य

दरव्यस्येदं=गुणादि समवायि, स्पशीदेरेकार्थसमवायिनश्ास्येदै=रूपादिकःमू-एकाथैसमवायि, इति=एयं सम्बन्धिनोरिद्धरिद्धिनोरुमयोः सम्बन्धस्य
यद्वदणं, तसूर्वकालिद्धज्ञानात् तरपम्बन्धिटिद्किगोचरं 'यज्जञानयु्ययते,

तदेङ्धिकम्-लिद्धमनुमानं, तल्नातम्= आनुमानिकं ज्ञानमित्यर्थः ।
अस्येदमिति सपक्ष. गृदीतसम्बन्धेन पश्च चासन्दिग्धं देन कार्येण
लिङ्कन कारणस्य, कारणेन कार्यस्य, संयोगिना संयोगिनः, विरोधिना
विरोधिनः, समवायिना समवायिनः, एकार्थस्मनायिना चेकार्थतमवायिनो

यज्ज्ञानं, तदैद्ञिकमिति मावः ।
यद् वक्तव्यमासीव्, तत् त्रतीयाध्ययि प्रोक्तम् 1क्तैव च लिद्गीदाहरणानि भरोक्तानि, नातः पुनरच्यन्ते ॥ १ ॥
नन्वस्येदम्, अनयोश्च कार््यकारणमावादिसम्बन्ध इति कुतो विनज्ञायते ? तत्रह--

“अस्येद्

कायस्यैकारणसम्चन्धश्चाचयवाद्भवति ॥ २॥

अस =एतद्रस्तुसम्बन्धीदश्=पतद्रस्तु-कार्ग्यकारणसन्वन्यग्यसेयो-

गदेरुपलक्षणमेतत् , परस्परमनयोः कार्य्यकारणभावादिसम्बन्धश्ावयवात्उदाहरणादू भवतिः=विपयेण विषयिणं लक्षयति, ज्ञायते इत्यथैः ।

हिकम्]

नवमोऽध्यायः |.
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यस्य येन सम्घन्धः, यश्च सम्बधः, तत्सर्वमुदाहरणात्मतिपचते । तसादुदादहरणमनुरष्य सर्वदा मरयोक्तव्यमिति भावः ॥ २ ॥

खै्धिके श्वानं परीक्षितं, यायै तावसरैकषितुमतिदिरति-“एतेन दाब्दं व्याख्यातम् ॥ ३॥
एतेन-लिङ्गलिद्चिसम्बन्धजञानमूर्वकलिङ्गजञानजन्यठे्गिकञानव्याल्या- `
मेन शा्द॑=राव्दतदर्थसम्बन्धज्ञानपूर्वकाच्छव्दज्ञानाजायमानं शाब्दं ज्ञानं
व्याख्यात-=व्याख्यातं वेदितव्यमिदयर्थः ।
॥
आासोपदेखः दाब्दः । साकात्करणम्थीनाम्-आकिः, तया
वर्तते यः स आप्त; | तस्योपदेशो वाक्यम्, उपदि्यतेऽनेनेति तदधुसत्तः } अथवाऽथव्यिमिचारित्वम्-आक्षिः, तया वर्तेते यः त आसः ।
आश्यास्ावुपदेशश्य इति कर्मधारयः । अथौन्यभिचारि वाक्यं श-

व्द्पमाणम्-इति त्त्सयुदायार्थः । तद्विविधं-छकिकं, वेदिकं च।
पेविकमीश्वरोक्तलाससर्वमेन प्रमाणं, छोकिकं लापतोक्तं प्रमाणम्, अन्यद्प्रमाणम् 1 पदानां समूहो वाक्यं, शक्तं पद्म् अस्मात्मदावयमर्थो बोद्धव्य
इति भगवन्नियोगात्मकः स्वेतः दाक्तिः । सा चापठोपदेशेन, वृद्ध
व्यवहारेण, प्रसिद्धपदस्तनिधानेन च गृह्यते । शन्निभिः सम्बन्धसिद”

(घा. अ. ५. म. ३८.) इति कापिलसूत्रात् । तेन

च गृहीतश्कतिकसय

“गामानय

“धरसानयः

इत्यादिवाक्य-

श्रवणप्नमनन्तरं तद्धरकीमूनसकरुपदानां साक्षा्ारात् “एकसम्बन्धि-

्ञानमपरसम्बान्धिस्मारकम्? इति न्यायेने यथास्थानं सकठपदार्थोपस्थितौ सत्यामासत्तियोग्यताकाहातासरय्यज्ञानसहकारेण यदुयस्थितपदाथौनां क्रियाकरमीदिमावेनान्वयरूपं “गोवृत्तिकर्मतानिरूपकानयनायुकुरुकृत्याध्यः ्रेरणाबिपयस्वस्पदार्थः इत्यादिकं क्ञानमुपजायते

तदेव शव्द श्ञानमिति मः ।
तच व्रत्तिविरिष्टपदानां ज्ञानं करणम् । वृत्या पदजन्यपदार्थसरणे
व्यापारः ! आसचियोग्यताऽऽकाद्रतालरगयज्ञानानि सदकारिकारणानि |
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धैशैषिकददीनम् ।

[द्वितीयम्

पदाथानामपूः सम्बन्धः, अपूरवम्बन्धवन्तो वा पदाथः वाक्याथैः ।
तद्भोचरो बोधः शब्द्बोधः, फं भमेति विवेकः ।

अच्र पदं चतुरविधं-योगिकं, रूट, योगरूढं, योगिकरूढं च । योगोऽ
वयवशक्तिः, तन्मव्रेणा्थप्रतिपाद्कं यौगिकम् । यथा-पाचकादिषदम् ।
रूदिः समुदायशक्तिः, तन्मात्नेणा्थप्रतिपादकं ढम् । यथा-गवादिपदम् ।

योगरूढिभ्यां परस्परसहकारेणार्प्रतिपदकं योगरूढम् ।यथा-पङ्कनादिपदम् । योगिकं तदं चेति वयुसत्या योगेन, रूढ्या च परस्परासहाये-

नार्प्रतिपाद्कं यौगिकरूढम् । यथोद्धिदादिपदे योगेन तस्युस्माद, ढ्या च यागविशेषस्य वाचकम् । एषां शक्तिश्चा्तोपदेयादिना
गृह्यते । यथा यास्कपाणिनिप्र्तयो निरुक्तकाराद्यो भातापित्राचाय्यी-

द्यश्वा्ाः, तेपायुदेरेन “इदं विष्णुयिचक्षमे चधा निदधे
पदम्? इत्यत्र वि्ुरादित्यः, पाचकः पाककतौ, मातेयं, पिता-

ऽयं, गुरुरयम्, आचार्योऽयं, घटोऽयं, परटोयमिल्यादिना विप्णुभरशरतिप-

दानामादित्वादौ शक्तिगयते ।प्रयोजकनृद्धभरयोज्यतरदधयो््ववदारः=चष्डव्यवदारः । तेन च यथा-परयोजकबृद्धेनं “गामानय, इदयुक्त, तचछला

भ्रयोज्यतरदधेनानीतः, तत्पर्यता पाशरस्थेन व्युत्पित्सुना बारधिया गवान+

यनरूपं कारय नूत गामानयेति शब्दुप्रयोज्यमिति निध्ित्य “गां वधान्"

"अश्वमानय!" इत्यादिवाक्यान्तरादावपेोद्धापाम्यां गोपदस्य मोत्विरिष्ट,

अश्वपदस्य चाश्चत्विशिटे शक्तिगिते भकषिद्धपदसन्निधानेन च यथा-

ध्विकसित्तपद्ये मधूनि पिवति मधुप इत्यादो विकतितपच्रस-

ननिधानान्मधुपपदस्यं भधुकरे शक्तिः । आसत्तियोग्यताकाद््नातालयज्ञानानि च शाब्दबोधकारणानि । तत्न यत्पदार्थेन सहं यत्पदाथस्यान्वयोऽपेक्षितः,तथोः पदयोरत्यव धानेनोपस्थितिरासत्तिः।
क्तंवहि
सा य॒त्र वियते, तत्र शाब्द्योधो जाय्ते, नान्यत्र । तेन . “गिरि

मान् देवदतेन” इत्यादौ न शान्द्बोधः। नीरे घटः, दव्यं पर इत्यत्र
लासत्तिभ्रमाच्छान्दबोधः । आसत्तिथमेण च शाब्दश्रमामवेऽपि न क्षतिः।
ञ्मम्रमा्ताधारणाससिन्ञानसय याएव्दबोषदेतुत्वान्ुपगमात् .। केचिन्तु

हिकम्]
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मवमोऽध्यायः ।
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-छोकादै पदव्यवधाने सत्यपि शाब्द्बोधद्शनात्. "“दराक्तिरक्षणाऽन्यतरसम्बन्धेन पदेभ्योऽन्वययोग्यपदूर्थानाखुपस्थितिशास्तिः इत्याहुः । असन् मते च खरूपसलेवासत्तिः शाब्दो.

धटेतुरमं तज्ज्ञानमिति विरेयः।
एकपदार्थेऽपरपदा्थसम्बन्धो योग्यता । सा यत्न ज्ञायते
तत्र शाब्दबोधो, नान्यन्न । तेन वदिन सिश्चतीप्यादो न शाब्दवोधः | सव्र

तज्जञानामावत् । अजथीवाधो वा योग्यता । तेन वदना सिशतीत्यादौ कहौ सेककरणतवरूपाथस्य प्रलक्षेण॒वाधान्न शाब्दवोधः ॥
नन्वेतखाः योग्यतायाः ज्ञानं शाव्दवोधाराक्ू सर्वत्र न सम्मवति,
वाक्यार्थस्य पूर्वत्वात् । न । तत्तसदार्थोपस्थितौ स्यां कचित्संदयातमकसय,
क्वचिच नि्यार्मकस्य तज्ज्ञानस्य सम्भवात् !
पद्स्यपदान्तरव्यतिरेकप्रयुक्तान्वयाननुभावकत्वमाकाद्घ्ला । वियुक्तं १ यसदस्य यत्पदामावपरयुक्तमन्वयवोधाननकत्वे,

तस्य तद्वत्वमाकाडस्ा । किं वद्ना-येन पदेन विना य्य पदेस्यान्वयानमुभावकलव, तेव पदेन सह् त्याकाड्क्षा ।क्रियापद विना कारकपदै नान्वयबोध जनयति, तेनं तस्य ॒तदाकाड्षा | यत्न तु कारकपदे

विद्यते, क्रियापदं नालि, तन करियापदमध्याहार््यम् । तेन विना शाब्दवोधानुपपत्तेः 1 न चाथीध्याहारेण निवहः । पदजन्यपदार्थोपस्थितेर शाब्द्-

बोधदैतुत्वात् । किमाकरारकपदानां च तेनतेनैव रुपेणाकाडक्ितत्वात् ।
अतो यत्र द्वारमियुक्त, तत्र पिषेहि, यत्न पुप्येम्य इ्युक्तं, तत्र खदयतीति क्रियापदमध्यादर्वव्यम् } तेन विना चतुर्यनुपयत्तेरिति द्रष्टव्यम् 1

इदामिद योध्य-यथा हि भूयः सदचारद्दौनेनावगतलिङ्गिसम्बन्धं ठिक चात सिद्धिनि छेङ्धिकं कञानसुपजनयति, तथेवापतोषदेशादिभिख्िमिरवगता्थेसम्बन्धः र्टो कातो मवनर्थे न्दं वोधयुतादयति । समानोऽनयोरथैजननप्रकार् इत्यतिदेशः । न॒ खयं॒॑र्देः भमा-

णान्तरत्वामावाभिप्रायकः । बेदानाभीश्वरीयत्वेन खतःप्रामाप्यस्य साधनात्]

५तद्धचनादान्नायस्य प्रााण्यसु" (वै. ज. १०.२.१०)
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धैरोपिकदर्शनम् ।

[द्वितीयम् .

इति चोपसंदारिऽभिधास्मानलात् । अन्यया सर्वविषठवापततः । वास्यार्थख
चापूरधवेनानुमेयघयानुपपत्तेः 1 अतो ्रन्ताः नूं नव्याः; यसरव्यक्षमनुमान-

भिति द्वयमेव भमाणं वेरेपिकाणां न शब्द इति कल्पयन्ति । आन्तिमूलकलतवाचाुक्तं तत् कलनम् । तसदविकैरेतदूरतः परित्याज्यं, वैसेषिकाणां च परमादरेण प्रलक्ानुमानदाब्दा इति प्रमाणत्रययुपटेयमिति ॥३॥
परिभापासूत्रं पटति-

“ेतुरपदेदो खिद प्रमाणं करणमियनर्थान्तरम् ॥४॥
हीयते=गम्यतेऽनेनेति देतुः, अपदिश्यते-निद्दीनवटेन यतेऽ

नेनेति अपदेशः, लिद्गयते=ठक्यतेऽनेनेति लिद्धं, भरमीयतेऽनेनेति
प्रमार्ण, नियतेअतिशयेन साध्यतेऽनेनेति करणम् , इत्ति=एतद्धवादिपश्चकमनभौन्तरंनान्याथैकं =समानाथकमिलयर्थः ।

य एव हेतुः, स एवापदेशः, तदेव खिद्ध, तदेव प्रमाणं, तदेव च
करणे) ्दमा्रं भिद्यते नार्थं इति भावः ॥ ४ ॥
ननु भत्यसषरेश्धिकया्दज्ञानवदुपमित्यादीनि त्ञानानि कुतो न परीतितानि ९ तत्राद--

“अस्येदमिति बुदधयपेक्ितत्वात् ॥ ५॥
अस्य व्यापकस्येदं व्याप्यमित्याकारा या सम्बन्धगोचरा बुद्धिः, सा

जनकत्ेनपिक्षिता यैस्तानि तथा, तेषां भावस्तत्वं, तसात्=अस्येदमिति
सम्बन्धवुद्धिमपेक्य जायमानत्वात् तानि ठैज्ञिकन्ञाततो नातिरिक्तानि

सन्तीत्यर्थः ।

यथा हि छेद्गिकं ज्ञानम् ५असेदमिति सम्बन्धबुद्धिमपेकष्य नायते,

तथेवोपमित्यादीनि ज्ञानान्यपि सम्यन्धदुद्धिमपेकष्य जायन्ते, न तत्र किचिद्विलक्षप्यमस्ति, येन तदतिरेकेण तानि प्रीक्षितव्यानि स्युरिति भावः 1

सादद्यन्ञामजन्यं, वैधम्यज्ञानजन्यं वा ज्ञानुप. मितिः । तत्र च कुतथिवारण्बकपुत्पाद्ताद् “गो सदो गचयः?”
इदयुषश्च्य देनादारण्यं गतो नागरिको गवयं भद्यनू यदध्यवस्सति ५गोसदकशोऽयम्, इति, तत्साददयज्ञानमुपमितिकरणतवदुपमनम् । तदनु

आदिकम्}

मयमोऽध्यायः |
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च तस्य यदारण्यकुरोपदिषएवा्यायस्य सरणं जायते, स च व्यापारः ।
तज्न्यत्वे सति तल्नन्यजनकलात् । प्रधा यत्निधिनोति “नूतमेष

गयः" इति, तज्ञानयुपमितिः । एवम् “उषटरविधमौ नासिकाग्र

ष्य लसदेकशयद्नः खड्धग्धगः” इति कुतशिदारप्कुरपाटुपश्रुलय

द्ैवादारण्यं गतस्य नागरिकस्य खङ्कगगं पश्यतो

यदुषूविधमौयमिति

शानपुपजायते, तदुपमानम् । अतिदेशवाक्याथैसरणं व्यापारः । “नूनमेप

खङगसगः"” इति घ ज्ञानणुपमितिः । एतचोपमितिद्वयं ठैद्धिकङ्ञानमेव
सम्पद्यते, न तदतिरिक्तम् ! “गोसदृशो गवयः” इति गवय्ेदं गोप्ादृद्यमिति गवयपदवाच्यतव्याप्यतया गृहीतेन गोसाद्ययरूमलिद्ेन, ““घषू-

विथमौ नातिकाप्रे च उसदेकशङ्गः लङ्धगगः" इति खद्खणखेदयुषवेषन्धैमिति खद्घखगपद्वाच्यतव्याप्यतया गृहीतेन चेष्यधम्यरूपलिद्धेन
जायमानलात् । यो दि शब्दो यत्र वृद्धैः युज्यते, सोऽपति वृत्यन्तरे
तस्य वाचको भवति, यथा-गेोश्व्यो मोल्विदिष्टसख पिण्डस्य ।प्रुन्यते

शेप गवयशब्दो गोसे, तसाद्यं तस्य वाचक इति च भयोगसम्म-

वात् । अथचाऽऽपेनारण्यकषुत्पेणाप्रतिद्धगवयस्य नागरिकस्य ^कीदग्
गवयः” इति षच्छतो गोसादश्येन गवयस्य प्रतिपाद्नादा्ठवचनसेवोपयारन,

न परथक्प्रमाणम् ।
उपपाद्यान्यथानुपपत्तिज्ञानाडुषपाद्कक्ञानमथापत्तिः 1
यद्धिना यत्नोपपदति, तच्तस्योपपाद्कम्, इतरचोपपायग् । उपपादकं
सम्पादकम् ,उपयाय सम्पायमिति चानथौन्तरम् । अथीपत्िाष्दश्च

पर्क्षदाब्दवलछकरणयोः साधारणः । श्पीनोऽयं देवदत्तो दिवा
न शङ्कुः" इति दे श्रुतं वा पीनल्सुपपायम् । तच दिवाऽभोनिनि
देवदते रानिमोजनं चिना नोपपद्यते । तस्य तत्सम्पायतात्र् । अतसतद्न्ययाऽनुपपन्िज्ञानादुपपाद्कस्य तपरिमोजनख ज्ञानमथोपत्निः । “डत
चर्धजीवी चैनो खे न वियते” इति श॒तं चैतस्य छतवर्षजीनित्वमुपाचम् ! तच गृदेऽ्तभ्ैनस बहिः सत्यै विना नोपपदयते । तद्न्य-

भानुपपततन्ानादुपपाद्कस्य वदिः सत्स्व क्षानमथापतिः । तवरोपपाचा॥31
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परोपिकददीनम् ।

न्यथानुपपतिज्ञानमर्थापत्तिप्रमाणम्

। अर्थस्य

[द्वितीयम्
रात्रिभोजनादेरापतिः=

परा्तिः~हाने यसादिति तदयुतत्तेः । उपपादकक्ानम्थीपततिप्रमा, फलमित्नि यावत् । अरथस्यापत्तिनमा्तिः=ज्ञानमिति तबयुलततः । न चेपाऽपि
लेज्गिकक्ञानतोऽतिरिच्यते । अस्मोपपादकस्येदमुपपायमिति गृटीतसम्वन्येन देन वा, श्रुतेन वोपपायेन लिद्धेनोपपाद्क्य लिद्धिनः साधनात् ।
तत्र देवदत्तो रात्रो भुङ्के, दिवाऽुञ्नानले सति पीनलात्, चैत्रो वदि

विदयते, शतवर्धजीविल्वे सति गृहेऽवियमानल्वात्, इति प्रयोगोपपत्तेः ।
विरोधिक्ञानाद्िरोधिनो ज्ञानमभावः। यथा-अवियमानाद्धकर्मणो विद्यमानस्य मरदभ्रतंयोगस ज्ञानम् । तदपि रद्धिकम् । अखेद्

मिति बुद्धयपेक्षितल्ात् । अथवा योग्याजुपरच्ध्या भमेयाभा-

वोपरुव्धिरभावः । तच योग्यानुपरब्ध्या सदकृतेनेन्चियेण जाय-

मानलासरतयक्षमिलुक्तम्
दन्यस्य सत्ताज्ञानं
सत्ताज्ञानमू, आढकस्य
सानाद्वा शतसत्ताज्ञानं,

। अविनाभाविनोऽ्षैस्य सनचाक्ञानासम्भवः } यथा-द्रोणस्य सत्ताज्ञानादाठकख्य
सत्ताज्ञानास्मस्थस्य सततात्तानम् । सदसरसत्ताशतसत्ताज्ञानाच पञ्चाशत्सतताज्ञानम् । एतदपि

ठे्गिकँ ज्ञानम् ¡ जस्मेदमिति सम्बन्धबुद्धिमपेक्ष्य जायमानत्वात् । दे-

तिदासिकं ज्ञानमैतिष्यम् । “ति ह” इति निपातसमुदायः
प्रवादपारम्प््यै वैते, ततः खाधिकः प्यस् प्रत्ययः, तस्माजातं ज्ञानभेतिद्यम् । त्वाप्तप्रवक्तृकत्वनिश्चये शाब्दम्, इतरथा ल्वपरमाणमिति

निश्चेतव्यम् ।

इदमव्र योध्यं~-वेदिका; दि सामान्यतस्तावदष्ौ प्रमाणानि मन्यन्ते-

परत्क्षमनुमानं, शव्दः, उपमानमथीपत्तिरमावः, सम्मवः, पेतिष्यमिति। तेषासथौपतत्यादीनामनुमानादिष्नन्तर्मावाचत्वार्ययेव भमाणानीति गौतमाचास्थी; । उपमानस्याप्यनुमानान्तमीवसम्भवात् प्रत्यक्षमनुमानं, शब्दः,

इति ्रीण्येव प्रमाणानीति वैरिपषिकादयो वैदिकान्तराणि, इति ॥ ५ ॥

अञचुमवरृक्षणा मत्यकतरैज्गिकलाव्दभेदात् तरिविधा विया ताव्यसीक्षिता,

सम्प्रति स्पतिलक्षणां तां परीक्षितुमुपक्रमते--

हिकम् ]

नवमोऽध्यायः }
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“आत्ममनसोः सयोगविदोपात्संस्काराच स्प्रतिः। ६॥
आत्ममनसोः=आत्मनो, मनसश्च संयोगपिरेषात्छि्द्वनिच्छानुसरणप्रणिधाननिवन्धाम्यासरादिसदङृतलं संयोगे विरोपः, तथाभूतात्तस्माद्समवायिकारणात्, संस्काराचनयूवीनुमयजनितभावनाख्यसंस्कारच नि~

भित्तकारणासस्खतिः=भात्मनि समवायिकारणे सरणात्मकं्॒ञाममुखद्यते

इयर्थः ॥ ६ ॥
दिविधा खट स्यृतिः-अभावितसर्व्या, भावित्तसतैव्यां च, तायां
परीक्ष्य द्वितीयां परीक्षयन्नतिदिरश्ति-

“तथा स्वः ॥ ७1
तथाज्ययाऽऽत्ममनसोः

संयोगविरेपात्संस्काराच स्परतिर्त्पयते,तथा

खप्नः=मतनामयसखासरपदार्थगोचरं जानसुखद्ते इत्यर्थः !
यस्यामवस्थायां हि बाहयेन्धियाणि खखविपयग्रहणाद् विरमन्ति, मनश्च तत्सम्बन्ध परित्यज्यालमप्रदेदोऽन्तद्दये निश्चरमवतिष्ठते, तामेव ख
माचक्षते । तसां चावस्थायां बाहुल्येन भ्राणापानवायुसन्ताननिर्ममप्रवेशलक्षणाया परवृत्तौ सम्भवन्त्यामस्पनिद्रासदङृतात्खापाख्यादातममनःसंयोगविशेषात्, पूीनुभूतविषयग्रामसंस्कारपाटवाच्च भावनामयेषु तेयुतेषु निषयेषु

यस्यक्नाकारमिव मानसं ज्ञानय॒वद्यते, तदेव समः । तच्च स्ख्त्यात्मकमेव, नानुभवात्मकम् । संस्कारमात्रजन्यत्वात् । तथा चोक्तं वृत्ति-

कता “अन्तुभरूतवस्तुरफुरणाथतया न स्मरणादथोन्तरं खम
ज्ञानम्" इति। शङ्करा चार्यरपि नदममी्मासायाममिरहितम् “अपि च
स्तिरा) यत्स्वस्रददानम्” (अ० २।२।२९) इति ! देशकालव्यवदितेषु विषयेषु भवतोऽपि तस्य प्रद्क्षवद्वभासस्तु शुक्तिरजतादिवत्

संस्कारपावधातुनिद्रादिदोषवशद्वगन्तव्यो, न खतः ।्सृतिलन्याघातात् ।
यते एवं च नेयं स्छतिः, अपि च स्य््यामासः 1स्छतित्वसामान्यान्चातिदेश
इति मातः ॥ ७ ॥

अतिदेशान्तरमाद-पखभ्नाभ्तिक्प् ॥ ८ ५

.
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भरशेपिकदैनम् ।

[द्वितीयम्

तथेल्यनुवर्पते ! यथाऽऽत्ममनसोः संयोगविरोपात्संस्काराच खम तथा
खप्रान्तिकं-खप्रावरस्यायामेव खप्नटस्यार्थस्य प्रदयवेक्षणासकं त्तानयु्` दयते इत्यर्थः ।
॥
यत्फदगचिरखप्रावगतस्यार्थस्य स्लम्रावस्थायामेव भतिघन्धानं मवति-

“कदाचिदयं मया दृष्टः! दति, तदेव जञानं खमान्तिकयुच्यते ।ख्रखान्ते
अवसाने भवतीति तद्वयुलततैः । तदपि खमवससयतिख । पूर्वगतस्य
सवभक्ञानप्रवन्धसैवानुसन्धानात् । अत एव चातिदेश इत्ति भावः ।

तन्न खमक्ञानं पूीनुभवननितात्संस्काराद् भवति, सखपनान्तिकं ठ
ततकालोसन्नज्ञानजनितात्संस्कारादिति विदेपः ॥ ८ ॥

नलु स्वमक्ञाने स्छतिन्ञानतो येरक्षण्यमनुभूयते, कारवयवैलक्षणयं च

कारणेवेलक्षण्यमन्तरेणानुपपन्नम्, अतः कथमुच्यते यथा स्परतिरात्ममनसोः
संयोगविरोपात्संस्काराचोत्पयते, तथा खनः १ तव्राह--

“धसौच ॥ ९ ॥
अथमौदिफ धर्मणोपलक्षयति 1समम इत्यनुवर्तते । धमीदिकारणतो-

ऽपरि खम्नो मवतीव्यर्थः ।

न केवलं स्द्तिवदासमनसोः संयोगविदेपः, संस्कास्थेति कारणद्रयभेयं सखभनक्ञने कारणम् , अपि च धर्मधर्मधातुदोपरूपकारणान्तरसहितं
क्रारणत्नयम् । अतो युक्तं तसिन् स्तिज्ञानतो वेरक्षप्यमिति मावः ।
तच्च कामी वा, कुद्धो वा यमर्थमाटतधिन्तयन् खपित्ति, तस्य तस्मामवस्यायां यस्मयक्षाकारमिव तदर्थगोचरंस्षानसुस्पद्यते, तत्-घंस्कारपारवात्।
यदाकाशगमनादिकम्, अभि्रवेाकनका्वख्युदिताफ़मण्डकादिकम्, सरित्समुद्परतरणहिमपर्वतादिकं च प्ररयति, तद् वात्प्िश्चेष्पणां धातत

दोपात् ॥ यन्छुभावेद्कं गनारोदणच्छनकामादिकं पद्यत, तत्संस्कारथमी-

भ्यां, यद्चुमावेद्कं तैकाम्यञ्जनखरोष्टरोदणप्दिकं पदयति, चदभर्मसंस्काराभ्यामित्ति विवेकः ॥ ९ ॥
परीक्षिता स्पतिः, इदानीमविदया परीक्षयते--

“इन्दरियदोपात्संस्कारदौ पाचाविया ॥ १० ॥

आकम्)

`

नवमोऽध्यायः।

=,
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चकारेणाधमौदिकं सणुचिनोति । इन्वियदोषात्=मनश्रगतीन्धियाणां
दोषात्, संस्कारदोपाच-संष्काररूपदोषादयमौदितिश्वावियानसंशयविपष्य-

यान्यतरलक्षणाऽविचोसयते इत्यथः 1
या प्रतिद्धानेकविरेपयोधैर्मिणेरेकसिन् धर्मिणि कविदिन्दियाणां दो.
येणायथाथीलोचनात्,संस्कारदोपेण चातिषितस्य धार्मिणः सरणाद्,
खरूपप्रतिष्ठन्ती कायिद्वियोययते, साऽवियेतति मावः ।

तच्च मनसो रजस्तमोऽतिशयो दोषः, च्ुरादेश्च पिततादिरदीप इतति
विवेकः ।
संस्कारदोषो भ्रमातुभवनातत्वादिरिति जयनारायणः }विरोषाद्-

शनसाहिलयमिति शद्करभिश्न; । दिविधा सखविचा-संशयो, विपययय । सत्र परतिद्धानेकविरोपयोधमिणेरेकसिन्
धर्मिणि छविषिन्दियदोपेणाययार्थालोचनात्, कितः ?विरोपानालोचनेन सामान्यमात्रारोचनात्,
संस्कारदोपेण च तदुभयविकेषानुसरणाद्धमौच जायमानः कं लिदिुभयारम्वी विमर्दः संशयः । स च सरक्षणः सावान्तसप्रमेदो द्वितीयाध्यायस्य

द्वितीयादि प्रार् परीक्तितः। प्रसिद्धानेकविदोपयोधभिणोरिन्दरियाणां दोकेणाययायोलोचनात्, संस्कारदोपेण चासनिरितरय धर्मिणः; स्मरणाद्धमोचातिर्मतदिति प-

श्रयो चिपय्ययः । स॒ च बहुभरकारोऽपि प्रलक्षानुमानाब्ट्यिषय
एव भवत्नि 1 प्र्क्षविपये-यथा-ञचक्तानिदे रजतं, रज्ज्यामवं सपः,
गव्ययमश्च इति । कविदसलयपि प्रक्ष प्रयक्षामिमानो भरति । यथाव्यपगतघनपरटलमचलजलछनिपिसदटशमस्बरम् , अछनचूर्णपुजञदयामं शारं

ठम इति । अनुमानरब्दनिपयै वथा-धूमाभिमतेवीप्पादिभिर्वहयनुमानं, गवयविपाणदर्शनाच गौरिति, वेदददनिविपरीतेयु शास्यादिद्दीनिष्वद प्रेय इति, शरीरन्दियमनस्खनामस्वालेति, कृतके नित्वतवद्दीये,
कारणवैकट्ये कार्योसचिन्ञानम्› हितमुपदिशत्खदितमिति शानम्, अहितयुपाशस्ु च दितमिति ज्ञानमिति वोध्यम् ॥ १०]

१९०

,

वेशोषिरदर्नम् ।

`

(दितीगम्

नलु फेयमयिद्या भवति १ तबादट्--

“तदू दु्छज्ञानम् ॥ ११ ॥
दुन्तानं दोषो वाधः, तद्युक्तं प्तानं तत्-विघेयलिद्गत्वात्पुंतकम्
सेत्यर्थः ।
दुष्ट ज्ञानमविचेति भावः ॥ ११ ॥
नज विचा करा मवति † तवाह--

अदुष्टं विष्या ॥ १२॥
अदुष्टम्=उक्तदोपरदहितं न्ञानं वियेदयर्थैः |

अवाधितार्थविपयं ज्ञानं वियति मावः ॥ १२ ॥
नलु वेरोपिकाचार्यथरिदं कुतो क्षतं ? तवाद--

"आपं सिखदरीनं च धर्मेभ्यः ॥ १६॥

आर्षम्=ऋषीणामिद्ं सिद्धदर्रने चेदसिद्धानां प्दाथीनां यथार्थज्ञानं

तु धर्मभ्यः=इहायुत्रकृतेदिककमौनुठानेभ्यो मवतरीदर्थः ।

इदमनोपदिष्टं भवति-सर्मपामभ्युदयानां, निःभ्ेयसस्न च परमं

साधनं कायेन, मनता, वाचा, वैदिककर्मानुष्ठानमिति ॥ १३ ॥
केद्धिक रन्दजं ज्ञानं नोपमानादिमानता ।
स्ति; स्वमान्तिकं खमोऽविव्या चास्मिन् परीध्षिता ॥९॥
इति श्रीमत्पर्मदैसपरिव्राजकाचारय्योदासीनवर्य्यात्मारामभगव-

त्पादसिष्यहरिपरसादकृतायां वेदोपिकसूजयैदिकवृत्तौनवसाभ्यायस्य दितीयमादिकम् ॥
समाप्तश्च क्ञागविशिषाभ्यायो सवमः ॥ ९ ॥

आदिकम्]

दृरशमोऽध्यायः !

१९१

अथ द्ररामोऽध्यायः।
आदमाहिकम्।
वद्धिः सप्रपशना परीक्षिता, सम्प्रति क्रमप्राघ्योः स॒खटुःखयोः परीक्षामार-

ममाणः पर्वतयोः परसरमयौन्तरमावमाह--

इष्टानिटकारणविरोपाद्
विरोधाच मिथः सुखटुःखथारधोन्तरभावयः॥ १॥
॒खटुःखयोःनछुखसय,
दुःखल च मिथः=परस्परमर्थान्तरमावः=भितराथैत=मेदः=वेदिषटयमलि । कतः १ इमिष्टकारणविदोपात्-इष्यमाणे

पाम्राज्यराज्यलातन्न्यचरकूचन्द्नवनितादिकमिष्टप्, अनिप्यमाणं दारि्यभूतिपापतन्त्यादिकण्टकादिकसनिष्ट्) तदरूपोः युखटुःखकारणये्विेषातू~मिधो भेदात्» विरोपाच परस्परं सदानवस्थानलक्नणवितेषाच्ेदयथः ।
इ
एकारणकं हि खलम्, अनि्टकारणकंचदुःखम् ।न येते सह भवतः।

अतोऽनयोः परस्परमर्थान्तरमाव इति गम्यते । भितकारणकरयोरेकने चासहयसतोस्तयोरमेदासम्भवादिति भावः ॥ १ ॥
नु धुखदुःखयोः परस्परमथीन्तरभावेऽपि ज्ञानतोऽयीन्तरतमे को

£? त्वाद्--

५संङायनिणयान्तराभावश्च न्ञानान्तरत्वे देतुः ॥ २॥
सुखदुःखयोरित्यनुवरते। संशयनिर्यान्तरामावश्च-संशयनिरणयान्तगैव्वामावश्चुखदुःखयोज्ञीनान्तरले=ज्ञनतोऽथीन्तरले देतुः-लिक्गमिलय्ः !

दिषिधं दि ज्ान-संशयो, निर्णयश्च ।न च सुख दुःखे तयोरन्तरं मवितु-

महतः परतीतिकाय्यीभ्यां बिरक्षणतात् । तदन्तरामावश्च तयो्ञीनतोऽ्यत्व
मवति दैतुः 1 फखान्तरानुपयत्तेरिति भावः ॥ २ ॥
नञ्च खखटुःखे कथघुखयेते १ तत्राद--

“तयोर्भिष्पत्तिः पयक्षरैद्धिकाभ्याम् ॥ ३ ॥

तयोभ्=घुखदुःखयोनिषपततिः=उसलततिः भल्यकषटेङ्िफाभ्या =पलकषरैननिकञ्चाननिप्यतिव्याख्यानाम्यां याख्यवेत्यधैः ।

१९२

वेोषिकदु्दनम् ।

[भाय

यथा हि परसक्षमिन्धियार्थसन्निकर्पात्, टिङ्भदु्ीनाच ठैद्धिकं श्ञानसले । तेभेवाऽभिप्रतविपयान्निध्ये सतीोपठव्यीन्दियायेसनिकर्यीत्,
अभिभेतविपयप्रातिलिङगद्नाच सुखभुसद्यते, विपर्ययेण च दुःखम् ।

तसास्रसक्षेश्निकज्ञानोयत्तवयाल्यानेमैव तदुत्पत्तिरपि व्याख्याता वेदि
तव्येति भावः ॥ २ ॥

नन्वत्ीतानागतासतिदितविपयेषु सुखदुःसयोर्निष्पततिः कथं भ्रति ?
तत्राह--

५अभूदित्यपि ॥ ४ ॥

तयोर्निप्पत्तिरि्यनुवपते । भविष्यतीत्यर्थः | अभूदिति मम सात्राअ्पादिकं सुखतसाधनसमद्िति खरणादतीतेषु, मम साम्राज्यादिकं युखधा-

धनं मनिप्यतीति सद्टस्पाद्नायतेषु विषयेषु तयोर्निप्पतिर्मवतीलयधैः ।
अजुक्कखयेदनीयं हि सुखं । तदमिप्रेतविपयेषु साम्राज्यादिपु

सनिरितेषु सस्लिन्द्ियाथैसनिकयौद् धमौयपेनञादातममनसोः संयोगविले-

पात्, अतीतेषु चानुसरणात्, नागतेषु च तेपु सद््पादुरखपयते । यतु.
विदुपामात्मज्ञानवतामसति विपयसन्निधानेऽप्ति चानुखरणेऽसतिसद्धये
चाविभयति,तद्वि्यारामसन्तोपधर्मविरोपनिमित्तम् ।श्रतिक्रूलवेदनीयं च

दुःखम् तचानमिप्रेतविपयेषु दारियादिपु सनिदितेषु सस्विन्धिया्थसनि-

फपीदपर्मयपश्षादातममनतोः संयोगादुत्पयते । अतीतेषु च तेषु सरणात् ,
अनागतेषु च संकस्पादिति मावः॥ ४ ॥
नलु ययोः सुखदुःखयोः भ्रयक्षठे्गिकज्ञामनिप्पत्तिव्याल्यानेन निप्पत्तिव्यीख्यायते, न च ते ततोऽथौन्तरभावमर्हेतः, समाननिप्पत्तिमिकारकत्वात्; तचाद--

“सति च काय्यौद् नात् ॥ ५॥

४

›

४

इति शेयः । सति -चमत्य्,
तयोरित्यनुवरसंते । अ्थान्तरमाव
केक्गिके च ज्ञाने सथयपि काय्योददौनात=ुखकार्व्यस्य सखमसदृादेः,
दुःखका्यैस्य च सुखमादिन्यादेरद्नात्=अनुपकम्भात् तयोखतोऽर्यान्तरमाव इत्यथः 1
।
नः
।

आहिक]

दशमोऽध्यायः ।

`

१९द्

वेप्युखटुःखयोः मरय्रैद्धिकलानतोऽर्यान्तरमावो न स्वात्, तदा
प्रयक्षे, ल्के च सति युखप्रतादूसुमाटिन्यादिलकषभं त्ता्ययमवदयं

दयेत } “कारण भावात्काय्पै भावः (४।१।२ ) इलुकात् ।
न च तसिन् सत्यपि तद् दयते !ततो भवति प्रतिपत्तिः भनूनमेतयोः
ततरोऽथीन्तरमावः" इति ॥ ५॥
भेद्कान्तरमाद--

^एकार्थसमवायिकारणान्तरेषु दृष्टत्वात् ॥ ६ ॥
तयोरित्यनुवतते । अथीन्तरमाव इति पूर्ववच्छषः । एकाथैततमवायिकारणान्तरेपुयलिच्रातमसूपयें सुखदुःसे समवेतः, तसिनेवेकसिन्रे
यानि समवयन्ति कारणान्तराणिनधर्मः, सुखरामः, खुखकारणेच्छा, सुख-

साधनोपादानयन्नः, युखपाधनन्तानम्, अधर्मः, दवेषः, दुःखसाधनानम् )
इयादीनि कारणान्तराणि, तेपु ष

शटात्-घुषटुःखयोधरीनात्

$तयोसततोऽथान्तरभाव इयथः !
यादु कारणेषु सख युखदुःले मवतः, न ताद कारणेषु सखु

परयक्षरे्गिके भवतः । अन्यद्धि कारणं सुखस्य, अन्वदूदुःखस्, अन्यस

यक्षख, अन्यच लैद्गिकल । घमौटिम्यो हि इलमुलयते, अधरमदिन्यो
दुःखम् ¡ इद्धियारथृतननिकर्पीसल्षम्, अस्येदमिति सम्बन्धञानपूवकचिङ्गद्नाच कछेद्िकम् । चुखदुपते क्ञानपमेदाविव स्यातां, तदा
्रचक्षटेङ्धिककारणेषु स नियमेव जायेयाताम् 1 न॒ च तत्कराएणेषु
सलु जायेते, चिन्नु धमौदिषु कारणान्तरेषु ठं । सततो भवति प्रति

पर्िः-ूनमनयेोक्ञोनतोऽयौन्तरमाव इति भावः ॥ ६ ॥
नञु कारणभेदाचेत्का््यभेदः, तदा ोदितरेतसरोः फारणयोरविदपादेकिन् शरीरे किट; एरधमित्यादितद्वयवभेदो न स्वात्, तत्राह--

“एकदेश इयेकस्मिज्छिरः श््शुदरं मम्माणि, तदि.
चोपस्तद्धिेपेभ्यः ।॥ ७ ॥

पकसिन्-एकसिन्, दारीर, शिरः शृरयदर नमौणि, इतिनपवभूतो
४.

रेष

१९४

वेरोषिकद्रौनम् ।

। [आचम्

यो व्यवहारविरैः, स एकदेरे~्रीरावयवे मन्तन्यः। तद्विरैषः=रीराधयवानां प्रस्परं भेदस्तु तद्विशेपेभ्यः=तत्कारणमेदेम्य इयर्थः ।

स्मैदितरेतसोः कारणयोरविशेपेऽपि तद्वान्तरयिरोपार्कारय्यविशेपः ।
सर्वत्र कारणमैनात्यदेव का््पवैनादयाभ्युपगमात् ! कारणवैजादयं च
कार्वेनात्यामुगम्यम् 1 अतो न क्रश्चिदोप इति मावः ॥ ७ ॥

खखदुःखे मिथो भिन्ने खकारणविरोषतः ।
ज्ञानतश्चानयोर्भैद जहिकेऽस्मिन्. परीक्षितः ॥ १॥

इति श्रीमत्परमदसपरिाजकाचारय्योदासीनवर्य्यात्माराममगव" `
त्पादरिष्यदस्मिसादङतायां वैरेपिकमूत्रवैदिकटृर्तौ-

द्दामांध्यायस्याद्यमाहिकम् ।

आदिकम्}

दशमोऽध्यायः 1
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अथ दरमोऽध्यायः।
दितीयमादहिकम् ।
फारणमेदाक्ावयमेद इयुक्तम्, कारणं च निविरपन्तमवायिकारणम्, मसमवायिकारणं, निमित्तकारणमिति, ततर समवायिकारणं परी-

क्षयताट्--

“कारणमिति द्रव्ये कार्ैसमवायात् ॥ १॥
कारणमिति पमवायिकारणमिति भतीतिप्रयोगौ

द्रयेनदरव्यमात्र

द्रव्यो । कुतः १ कार्ययसमवायात्काय्यीणि द्रव्यगुणकर्माणि, तेपां

तत्रैव समवायादिर्थः ]

।

यत्समयेतं कार्यभुत्पद्यते, तत्समवायिकारणम् „1

यथा-तन्तवः पटस्य, पदश्च खगतरूपादेः । तच्च दव्यमेव भवति, न
गुणो, न कर्म } यतस्तव द्रवययुणकर्मीणि का्व्यणि समवयन्ति । तसा
त्समवायिकारणमिति व्यवहारो द्रव्यमत्रे द्टव्यो, नान्यत्रेति मावेः।

तत्र अनन्यथासिद्धकाय्थनियतप्रमवत्ति कारणम् ।

किस्त १ यदन्यथातिदधं न मवति, का्यौश्च नियमेन पू वर्ते
मत् कारणम् 1 अन्यथासिद्ध

कारणस्य

पशधा--त्र-यत्काय्य

प्रति

परषदरत्तिता येन रूपेण गद्यते, तत्काय्यं प्रतिं

तेद्पमन्यथासिर्ध,

यथा-घरं प्रति दृण्डल्यमिति प्रथमः (१)।

यस्यं खातन्ब्येणान्वयन्यतिरेकौ न स्तः, किन्तु कारण-

माद्ायैव तौ गृदयेतते, तदन्यथासिद्धम्, यया-षदं भ्रति
दण्डष्पमिति द्वितीयः (२) । अन्यं धरति पवेच्रत्तित्वं यृरी-

त्वैव यस्थ यत्काय रति प्रवेदततित्त्वं रखते, तत्
तत्कार्यं पदन्थथासिद्ध, यथा-चटादिकै प्राकारम् 1 तल टि

घटादिकं प्रति कारणत्यमाकाशवनेव सात् । तच शव्दसमवायिकारण-

त्रम् । एवश्च तद्य शब्दं भति कारणलं गृदीखैव घटादिकं भति कार्पलं आह्यम् । अत्तखदन्यथापिद्धमिति वतीयः (३) । यत्का.
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वेरेपरिकदरीनम् ।

[द्वितीयम्

जनकं भति पू्ैशत्तित्वं ग्ररीत्वैव यस्थ यत्काय प्रति
पूवेशत्तित्वं गरद्यते, तत् तच्काव्यै प्रलन्यथासिद्धं, यभा
कुलारपितता घटं प्रति । तस्य च कुटारपिततवेन रूपेण घटं भ्रति
जनकतेऽन्यथासिद्धं मन्तव्यं, न कुखाल्तेन स्पेण, तेन कुलाल-

मात्रस्य घटं परति जनकत्वादित्ति तुरीयः (४) । येनावरयद्कपमियतपूैवर्तिना कायै सस्भवति, तद्धिन्नं स्वैमन्यथासिदम्, यथा=घटं प्रति रा्तमादिकमिति पञ्चमः (५)) एतेषु पञचलखन्यथा

सिद्धेषु प्च्रमोऽन्यथासिद्धः आवद्यकः, तेनैवान्येपां चरितार्थलात् !
रिष्यबुद्धिेदायार्थं बेह तदुपन्यासः ! अत एव नव्याः “्लघुनियत-

पूैवर्भिन
एव कार्यसम्भवे तद्धिच्मन्यथासिद्धम् । ख्धुलं
च धरिविध-शरीरकृत्म्, उपस्थितिकृतं, सम्बन्धकरतं च । तत्र -प्रथमम्-

अनेकद्रव्यसमवेततवपिक्षया महै, दितीयं गन्धे प्रति रपपागभाषापेक्षया गन्धप्रागमबे, गन्धस्य प्रतियोगिन उपस्थितत्येन शीघं तदुप

स्थितेः, तृतीयं दण्डल्वदण्डर्पापेक्षया दण्डादो, खाश्रयसंयोगादिरूपपरम्पराया गुरत्वादिलेकविधमेवान्यथासिद्धमाहुः ॥
तदेतत्कारणं लिविधं-समवायिकारणम् ,असमवायिकारणै, निमित्त
कारणं च । यत्समवेतं कार्यमुत्पयते, किमुक्तैः ? यिन् समयायसम्बन्येन सम्बद्धं सतवर्वमानं भवत्रायघलयते, तत्समवायि-

कारणम् } रिं हुन यद्धमौबच्छिकरे यद्धमौवच्छितरे समवायसम्बन्धेमोदपयते, तद्धरमावच्छिननं प्रति तद्धर्माबच्छि्नं समवायिकारणम् ।

यथा-तन्तवः पटस्य, पटश्च खगतरूपादेः ।
।
समवायिकारणे प्रयासघ्नं थत्कारणे,' तदसमयायिकारणम् ।प्र्यासरिश्च द्विविपा-कार्यकारथपत्यासत्तिः, कारकार्य-

प्रत्यासत्तिश्च । तत्राय रच्वी, द्वितीया च महतीति वेरोपिकी परिमापा ।
समवायसम्बन्धः कार्थयैका्प्रत्यासत्तिः, खसमवामि्तमवायत्म्बन्धः का~

गणैकार्थप्रयासत्तिः 1 तया चात्मविरेपगुणभित्तत्रे सति समवायस्स्मवापिस्तमवायान्यतरसम्बन्येन समवायिकारणे प्रसासन्नं कारणमतसमवायिकारण-

भरकम}

,दशमोऽध्यायः }
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मेति पर्यवपितम् ! आदं .यया~षटादिकं भति - कपतयोगादिकमसमवायिकारणम् । तस्य चादिमबयेकारणे कपालयदौ समवायेन
्र्यासकत्ात् । द्वितीये-धटस्यं प्रति कफपातस्पमसमवायिकारणम् ।
त्र घटल्पसमवायिकारणे घरे खसमवायिपतमवायतत्धन्धेन श्रता
मलात्।अत्र घटह्प खघमवायिकरारणे धटे परते कपालस्मं घ
कषठ ! समानाधिकरणये्व च का्यैकारणमावः । भौ धद्प-

काणेन घटेनसह कपाठसपकसिये कपरले समवेततयात् खतम

बायिप्तमवायतसम्न्धेते सामाताभिकरप्ययुपपत्म् । खंकपलठस्मम् ।
तदुभयभिन्नं कारणं निमित्तकारणम् । यया पाकं भ्रति
` ृ्डादिकमितिविवेकः ॥ १॥
ठबु समबायिकाएयमिति नवद हेलन्तं सयुचिनेति-संथोगादा ॥२॥
कारणमितिद्रये इत्यतुवरतते । चार्थो बकारः । का््य्तमवायिकारण-

तंयोयाधयलाच समवायिकारणमिति द्यम यवहरतनमिलयैः।

कपाठसंयोगो धट, तनतुयोगशच पदल्यासमवायिकारणम् । तदा
शरयत्वात् कपालादि समवायिकारणमित्यादिकं खयमूयम् ।किमुक्तं ?
काव्यसमवाधिकारणं संयोगो यत्रसमयेति, तसप्मवायिकारणम् ।संग

श रुणः, न च तत्समवायो शुग, कर्मणि व सम्मति । इयतैव गुणाश्रयल्लनियपात्। अपो द्वयभत्रे समवायिकारणमिति व्यवहारोऽप्तमवायिकारणसंयोमाश्रयत्द्रा कतैव्य इतति मावः ॥ २॥
नन्वतमवाधिकारणमिति क व्यवहववये १ ततराद--

ध्कारणे समवायात्कमीणि ॥ २॥

कारणमिलनुतरहते ! कारे=संयोगविमायवेगानां समवायिकारणे द्रे
हमवायात्=समनेतलाक्कमीणिःभसमवायिकारणानि कर्मणि, किरुक्तसू! असतमनायिकारणमिति कर्मणि व्यवहवव्यमियर्थः ।

कायैमार्थकारगेका्थीन्यतसरस्यासतत्या समवायिकारणे प्रयाते य~

सकारणं, तदसमवायिकारणम् । स संवोगविमाग्षेमाः क्यौ यसि.
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वैशेषिकद्चनम् ]

[द्वितीयम्

त्रये समवयन्ति, तेव कार्वकार्थप्रलयासत््या, किसुक्त ? समवायत्तम्बन्येन कमं प्रत्यासीदति । तसर्ष्या प्रत्यासत्या संयोगादिकार्याणां ,
समवायिकारणे प्रत्यासन्रत्रादसमवायिकारणानि कर्माणि, किथुक्तम् ?

असमदायिकारणमिति कर्मणि व्यवहूर्वव्यमित्ति मावः ॥ ३ ॥
अतिदिरति-

तथा रूपे कारणेकाथसमवायाच ॥ ४॥
कारणमित्यनुवतैते । तथा~यथा

कार्ययैकार्प्रतयासत््या समनायि-

कारणे प्रयासन्नलादसमवायिक्रारणमिति कर्मणि व्यवहारः, तथा कारणेकायैमवायाच~कारगेकाथम्त्यासत्या, किञुक्तं ९ सखसमवायिसमवायसम्बन्धेन समवायिकारणे प्रत्यासन्नत्वाच स्पे~उपलक्षणमेतत्,

अवथव- `

गतरूपादावप्तमवायिकारणमिति व्यवहर्तव्यमिव्य्थः ।
धटरूपस्यासमवायिकारणं कपाङरूपं, पटरूपस्य चासमवायिकारणं त-

न्तुरूपम्। तच मदत्या मत्यासतत्या, किस्त ? सखसमवायिसमवायसम्बन्धेन
घटरूपादिसिमवायिकारणे प्रत्यासीदति । घररूपादिसमवापिकारणेन, वरा
दिना सह् कपालादिरूपैकसिन्रं समवेतत्वात् । अतः कारणेकार्थ॑समवायाचावयवगतरूपादावरसमवापिकारणमिति व्यवहारः कर्तैव्य इति मावः॥ ४॥

'वकारणसमवायात्सयोगः पटस्य ।॥ ५॥
कारणमित्यनवर्चते । कारणस्मवायात्-पटसमवायिकारणेषु तन्तुषु
समवेतव्वात्-कायैकार्प्रत्यासत्या प्रत्यासन्नलात्संयोगः-तन्तुसंयोगः प
रस्य=पटरूपकाय्यैस्यासमवायिकारणमिलय्थैः ।
यथा-तन्तुस्सयोगः पटसमवाविकारणेषु तन्तुषु समवेत्तत्वात्पदस्मासम-

चायिकारणं, तथा कपारसंयोगो षटस्वाप्तमवायिकारणमित्यादि स्वयघतरक्षणीयम् ॥ ९ ॥

॥

“कारणकारणसमवायाच ॥ ६ ॥
कारणं संयोग इत्यनुव्तैते । मदत्परिमाणस्य समवायिकारणं तूरूपिण्डः, तस्य समवायिकारणं तूखविण्डावयवः, तच कारणस्य कारणे समवेत-

आदिकम्]

द््मोऽध्यायः ।
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स्वाच संयोगःन्मययाष्यस्तूलपिण्डाययसेयोगः कारणं तृठपिण्ठमदक्चं
प्रत्य्तमवायिकारणमिलयर्थः ।
दाम्बां तृह्षिण्डाम्यां प्रचिताभ्यां स्माहन्ये तरूटपण्डि यन्मदतवपूसद्यते, तत्र समवायिकारणं तूरपिण्डः, असमवायिकारथं प्रययास्यस्तूढ-

पिण्डदरयसयोरः \ स थ करणस कारणे सति \ देन मर्यः ग्रसयसत्या, किञुकत ? खपमवायिप्तमवायतम्दन्धेन काथ्यैषामानापिकपप्यतत-

म्पवादू मयेति महसरिमाणे करयेऽप्तमवायिकारणं परचयामिधानः संगो
इति मावः ॥ दे॥
संसवायिकारणमसमवाविकारणं च परीतम्, इदानीं निमित्तकारणपरीक्षामारममाण आद _

संयु
्समववायाद्भरवेशोपिकम् ॥ ७ ॥
कारणमिलनुवते ! अङनेम्तेजलो वैशेपिकं=खारथे तद्धितः, विशेषगुणास्मकमोष्ण्यम्=उप्णस्प इति यावत्, संयुक्तसमनाथात्-खाश्रयसंयो-*

गसम्बन्धार्कारणं =पाकनरूपादिपु निमित्तकारणमिलरथः ।
तच्च खमू=उप्णसदीः, तस्याऽश्रयोऽग्नि, तत्सुतः फराद्यः, तवर
समवयन पाकजरूपादीनासत्निः ¡ फखादिकं समवायिकारणे, तेजःसंयोमोऽसमयायिकारणम् , उष्णसरशोऽद्दिकै च निमित्तकारणमिति विमेकः।
आसमविेययुणाः बुद्धयाद्यः सर्व निमित्तकारेणवामेव्र भजन्ते,
मासमवायिकारणतां कवित् । अत एवासमवायिकारणरक्षपे

तद्धिन्नतय-

निविशः । ते, तद्धिकानां च निमित्तकारणानां परपक्ना स्वयमुेक्षणीया |
सुगमत्वान् तामि सहविभा परीक्ष्यन्ते !ससवाय्यसमवायिकारणभित्रं कारण

श निमित्तकारणमिति योष्यम् ॥ ७ ॥
पदाः स्दिः सविता: यथास्थानं परीत, तेयामेव तत्च-

-क्ानानिः्ेयसं, त्वानं च धर्मनिरेषादिलयुक्तमू; धर्मषिरोयश प्रेदिककमतु्ठननन्यः सुतविरेषः, वेदिककमोनषठाने च श्रदधातिगयमन्तरेण
'मोपपयते, त्पादत्र दृ्टफलनुपलम्मात् त््न्ञानामिरपुकाणामाय्यौणामशद्धा मा मूत; मनृषठानं च यथाशक्ति सत्ततमनुवर्तेत इयतुसन्द-

[द्वितीयम्

वैरोपिकद्शनम् ।

२००

धानः परमकारुणिको महर्पिस्तव श्रद्धातिशयमुत्पादयितुमन्तेवासिनस्तावद् '
विश्वासयति-६६

ड

३

ज

3

दृष्टानां द्टप्रयोजनानां द्टानावे

("अ

प्रथीगोऽभ्युद्-

याथ ॥८॥

दृष्टानां-बेदोपटब्धानां =मगवता जगद्धिपतिना साक्षादुपदिष्टानां वेद्*
विदितानां कर्मणां दृ्प्रयोजनानां
= -वेदेभ्योऽनगतम्, अथवा मह-

पिभिः पूवैभेथाविध्यनुष्ानात्साक्षा्छतं परयोजनम्-ेदिकामुप्मिकं फठं येषां,
तेषां दृादृएप्रयोजनानां दष्टाभवे~द्टफखम्राघ्यभवे प्रयोगः=यथाविष्यनुछएानमम्युदयाय~प्ामीएटकाय्यीणामुद्याय वेदितव्यमिव्यरथः ।

यथाविष्यनु्ठिते दिवैदिककं कर्म नियमेन दटादृपयोजनै भसूते । यत्

कचिद् भूरिपरतिवन्यकवशाद् दं फटे मोपलम्येत, ततरां फलं निशेतव्यम् ¡ अनुष्ठाना न जातु विरन्तव्यम् । सास्ादीश्वरेण जगद्धिपति-

= नोपदिष्ट खलेतद्रैदिकं करम । तत्कथं निष्फलं मवेत् ! अततः श्रद्धातव्यम्।

तथथाम्नातं मगवति वेदे. “श्रद्धा देवा यजमाना वायुगोपा

उपासते" (ऋ. मं १० अ. १२ प्. १५१) इति। श्रद्धा दि सवे

फम् । अत एवान्नन्ति छन्दोगाः ५श्नद्त्स्व सोम्य ? (छंप्र-६-वे१२३) इति। न च श्रदृधानस्य किशिहुभं विदयते ¡ तसाद्धो श्रद्धातव्या
वेदाः, अयानिष्यनु्ठा्व्यं च तदुपदिष्टं निखिलं कर्मं । यतोऽनेव भवतामा््योणां श्रेय इति भवः ॥ ८ ॥

नलु मगवता जगदधिषतिना साक्नाुपदिष्टमिति नोपपदयते, तत्सद्धामे

रिद्भानुपठव्धेः, तत्राह--

“अस्महुद्धिभ्यो लिद्गरटपेः ॥ ९॥

अखहुदधिम्यः्=असच्छन्देन भराणभनमात्रं गृहाति, तहुद्धिभ्यो विशि-

निखिकं जगद्यः, स ऋपिः, तयटाबुद्धिः क्मे--कपति=साक्षालद्मति
कर्थः परमेश्वरस्य चिद्ध=सद्धावे प्रमाणमित्ययैः ।

अयत्सातिाय, तुत्रचिन्निरतिशयम् ,यथा-परिमाणं सातिसयं घटादौ,
निरतिं गगनादौ । सातिरयाश्चासदुद्धयः, यतः कथित् फिथिदेव
बुध्यते, कश्चिद. यहु, कञ्चिद्, बहुतरम् । अतः कयाचिन्निरतिशय-

आदिकम्}

दशमोऽध्यायः}

२०१

या विशिष्टया बुद्धयाऽपि भवितव्यम् ।सेयं विशिष्टा वुद्धिर्यव्र वर्ते, स
एव जगदृधिपतिरीश्वरं इति मावः ॥ ९॥
मन्वेवं तरदीश्वतेपदिषटं कमौनुष्ठातुं सक्यते, न वेदोपदिष्ं, तख प्रामाप्याभावात्, तनाद-(तद्धचनादान्नायस्य प्रामाण्यम् ॥ १० ॥
तद्चनात्=तसयपः परमेश्वरस्य वचनात्-कथनात्, किस्त ? तेनेश्वरेण प्रणयनादान्नायस्न=मगवतो वेदस्य प्रामाण्वे=खतः प्रमाणतमसीद्य्ैः 1

यस्तावद् वेदानायुपदेशः, स एव भगवन्तो जगदधिपतेरीशवरस्योपदेशोऽ
सि, न ततोऽन्यः कथित् तदुपदेशो विद्यते । वेदानमेनेशवरीयत्रस्य

शुतिस्पतिवुक्तिभ्यो निधौरणात् । विस्तरस्य मामक आ््यसि-

दान्ते द्र्व्यः । तथा च खतः भ्रमणे वेदाः इति निप्मलम् ।

तस्मादात्माम्युद्यमिच्छद्धिरारय्यतनयवेदोपदिषटम्-अग्निहोतायश्वमेधान्तं सर्व

करम यलतोऽनुषठातव्यं, तदनु्ठानाई शेर्पं च सरथा सम्पाद्यितव्यम् ।
खातव्यं हि वैदिककर्मावु्ठने नितान्तोपदुक्तमिति भावः ॥ १० ॥

समवाय्यादि भेदेन च्िविधं कास्पकारणम् ।
प्रमाणत्वं च वेदानां दितीयेऽस्मिन् परीक्षितम् ॥ १॥

कणादेन भणीतेयमधज्ञानोद्कम्रपा ।
मया दरिपसादेन घृत्य सम्यक परिष्करुता ॥ २॥
` यतल्यसादादियं व्र्तिर्नियं स्थास्यति निथला ¦
प्रहीन चन्योऽख धलिव्यादष्तेन्वरः खदा ५३५
इति श्ीमत्परमरदसपरितराजकाचारय्योदासीनयर्व्यात्मारामभगवत्ादरिप्यहसिसादकरतायां वैशेपिकसृत्रवैदिकदृत्तौ
ददामाध्यायस्य दितीयमाहिकम् ॥ २॥
सखमास्तश्चायमष्मयुणमेदाध्यायो दशमः

॥ समापञेद्ं दसनम् #

।॥ १०॥
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