
।} श्रीः ।) 

कल्पकलिका 

( तकंपादान्तशवरभाष्यन्याया ) 

महामहोपाध्याय पगिडित-पंचाननश्रीयुत्त- 

हरिहरक्रपालु द्विरेदिसिन्याया- 
चाय्ये' विरचिता 

नन्द) 

दरभङ्गामण्डलान्तर्गत पनिचोभप्रतासमिना कटिकतास्थ- 

श्रीविषयुद्धानन्दसरस्वती चिव्ययाध्यापकेन 

पण्डितश्रीपट्टू शम्पेणा च्याकरण- 

काम्यतीर्न प्रकाशिता 

मरत्थदुद्धिः सर्वेऽधिकारा स्स्वायत्तीकताः ! 
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भिचा 
अयि निखिरदिधावदातमानपाः सहद्यधरीणा स्तघ्रभवन्धो मक्ष ` 

भावा विद्दवराः विदितमेषैतद् सवतं यन्निखिहधर्माचारचरण- 
मास्वरे भारते खण्डे सकृटनिगमागमपारावारपारणैः कमलकव- 
दथिगतन्हप्रकाशै स्वलवदुर्शिभि महर्षिभिः परमकरंणया सककजग- 
्निषन्तु सयचरपमवस्य श्रोपरमेश्वरस्य निःश्वाससं्रदस्वर्प मृग- 

यश्चःसामाशरवेलक्षण मविलं वेद्भ् मन्भघ्रक्मणास्पयक़्ो पनिषदठािभेदे 
वहुधा विभक्तमपि सकलार्थसाधनोपयोगितया कर्मकारडो पसना- 

काण्डज्ञानकांडल्पेण पुनस्त्रिधा विभज्य सकलमिदं प्राणिजावप् 
-चिर्युपक मिति । । 

तपराध्वररयोसमपेतद्रन्यदेवताद्यर्थस्मारकतया मंघ्भागस्य कमेः 
-काण्डत्वम् मंत्रोरिताधे तितत व्यतावोधकतया व्राह्मण मागस्व तच्छे- 
-खत्राम् उपनिषदूमागस्य चोप।सनाज्ञानप्रति पादकत्वेनो ' पासनाकांडत्वं 

ज्नकाडत्वच्च प्रतिपादितम् तद्थनिर्णयसौकर्य्याय पुनन्यीय्-वैरे- 
पिक-पातजल-पाङ्ख्य-मीमांसा-वेदान्तपभृतीनि दर्यंनानि - ̀ च 

निर्मितानि । ` ` 
तथाच तेषु सकङेष्यपि दर्शनशस्त्ष॒॒पूर्व॑मीमांसादर्शनस्यैव 

र कल्येदार्थप्राशकखाद् वेदभूउत्वात्. सर्वद्शनोपयोगित्वात् “ज्यो 

{ष्टोवेन् यजेत स्वर्गकामः “राजा सज्सुयेन स्वाराज्यकामो यज्ञतः ' 

इयादि सदसत निरतिशयस्वःस्वाराज्यादिप्रास्को पायप्रदशंकत्वाचच 



( ख } 

सर्वोपादेयतम् सव॑माल्यत्वम् सर्वदर्शनालङ्कारत्वेश्व स्ीछतमिति 
नाप्रयत्तं प्र क्षावताप् । 

तेद् मखिटसंतरन्रा्यणोभयास्मकयेद् मधीयानानां निश्रोषविद्या- 
निष्णात्तानाम् विदुषामपि यथावदूर्थाब्ोधो न मीमंप्नादशेनाध्ययन- 

मन्तरा कदापि सम्भवतीति सर्वथा मन्वानेन सर्बतंत्रस्वतंत्रेण ततरभ-: 

बता दीव्यचक्षुषा मह्परवरेण जेमिनिना समैजगदुषकाराय द्वादशा 

ध्यायात्मक पूर्वमीर्मासाशाख माचिष्टृत मिति । तत्र मगवतता शवर्- 

स्वामिना भाष्यं व्यरचि । स्वनामधल्यैः छमारिलमष्रपादै वत्ति 

विरचिदम् । तदनुसारिणी च पार्थघारथिमिश्रौः शा्दीपिका 
प्रकाशिता । वत्र च शबरमाष्यत्यातिद्ुरधिगमत्वाद दुरबोधत्वाच्च नः 

केवट छात्राणामेव विस्वध्यापकमहोदयाना मम्यतेकेषु स्थदेषु सम्मो- 

हमवगाहते बुद्धिं रिदिकटय्य परीकापारावा्सरुत्तितीपू णा छत्राणा- 

मध्यापकानाडच पटनपाठनसौय्योय विहारोत्कलसंस्कृतसमिति- 

समापतीनाम् निदिघविषदावलीविराजमानमानोन्नतानाम् ० सी° 

आई० ई० कै० बी० बो० प्रमृतिपद्वीविमूषितानां मिथिरेश्वर- 

्रीसेष्वरसिंहशम्ममहोदयाना मसदृदूनुरोधेन तिमूवितमदामदहोपा- 

ध्यायपदैः प्रथा नाचार्य्या्नेको पाधिविशिष्टैः पण्डितप्रवरे रस्मद्गुरु- 
वर्म; शरीहरिहरद्पटुदिवेदिमि मैहानुभावैः शावरमाष्यस्य कर्प 

कलिकानाम्नीं दीकां प्रकाश्य गीर्वाणवाणोविज्ञासप्रणयिनम् प्रष्ष- 

बरताम् विशेषत शछाच्राणाडच परीक्ञार्थिनां सुमहष्ुपकारो ऽकारीक्ति 

तैम्यो महदभ्यो ऽनेके धन्यवादाः सन्ति| 

 अधैतदुम'थ्रकाशनघादाय्यं प्रभूतं वितषदूपिः सनात रधमंप्रभे 



ग ) 

संस्छृतसरस्वतोध्रधानसेवकेः परमोदाण्हदयैः श्रीषदभिः शरेिप्रवीः 
श्रीसदुगुख्युलरायगप्रतननधीगञ्जमलुन्ात्ममे : ~ अं ारमल्यप्र- 
महोदये रिंशतिशयष्टुपाक्रियतेति. तेभ्यो ऽतोतक्तख्यान् धन्यवादा- 

नाश्वं वितरार्मा । 

सेयं भाष्यस्य दुरहाथेता मपनयंतौ सर्वाथ्शशि छा कल्पक- 
लिका सहदयह्दयाण्ङ्कारमूता पठटनपाठनसोकर्ययप्रदानेन सर्नेषां 

छात्राणा मध्यापकानाञ्च परमप्रमोदाय भविष्यतोलयाशास्ते-- 

नन्दप्रसाद् चतुर्वेदो, सांख्यसाहित्यतीथः ; 

मनोहरदास--जयनारायण-विद्याख्याध्धापश्धः 

चोकं पटना सिरी । 



कन्यकाः 

य 

खासी द्ैश्यान्ववायामर्कमलदलोन्मेपकत्तिममरक्मिः) 
स्वव्यापारप्रमाद्त्यधितज्ननमनष्शान्तमे शीततमाचुः। 

सर्थित्रातोपनमाभिमतफउङ्घलस्कृपये कल्पकटपः) 
शिष्ट छठी सुनिष्ठः सति गुरुषुखरयेत्यनिख्यो ऽत्र युख्यः ॥९। 

तस्ुत्राः पंच पञचाननसहशनिजोत्पादितास्मप्रभावाः, 

कर्त॑व्याये नदीप्णाः -स्वधिगतविनयां निष्पवित्राचरित्ाः। 

भामूवन््रोढतेजःप्रथितष्ठुवटचः किंतु तेषा युपान्त्यः, 

श्रीमान् गज्जूमरोऽमू त्स्वघुतगुणगणै रपरणी र्गस्यैः ॥ २।। 

सर्वत्रादीनदीक्तो व्यवहतिनिपूणः स्मेयूर्वाभिभाषी, 

स्निग्धोटद्धान्तरातमा भ्यसनिषु भिञुखः सम्मुखः सजनेषु । 
साछोक्यानेकदुःलं जगति अनिमता मत्र जातापरागः, 

स्वहपायुः स्वर्गसौख्यान्यनुमवितु मसा वयज न्म््यलोकम् ॥ ३ 

सद्र रन्नलाने शि सहजशुणो मञ्जुमृत्ति स्वभावः, 

सलयध्रदधासमृदधिप्रथितप्ुयरा धीर्थोरेयमेधः । 
सोके योऽर्थं मर्थाप्तिवितरणमिति ज्ञापनार्थावतारः, 

बुल्यपरमा तरिवरगे हद हदयानंदृन्दैककदः !। ४ ॥ 



(ड ) 
स्वीयाचारविचारचारषरितो व्यापारपरीणधीः, 

दानौदार्यवयादमादग्गुणंप्रामामिसंमाकरतिः । 

कार्याकार्यविवेकसेकलर्सस्वातो नितातोश्नतिः, 

श्रीखोद्कारमछो ऽमो ऽतुलम् व्युत्र स्ततः सत्तमः ॥ ५ ॥. 

विदय यन्तरपरिषछतेः प्रियकर दीः प्रदीपे रप, 
सम्पातः पवनेश्च घर्मसरिछोद्रकापनोदोधतैः। 
युक्तापधितपाधने वंहुविधैः शुधातेरा्रङ्कुषा; 
यस्यास्ते "पटनाःभिधाननगरे विस्मेखेश्याविष्िः ॥ £ ॥ 

अवेतद्ध्मशाखा पथिकजनमुे वियते हयग्याः 

स्बारामा त्िभूमि विपुलपरिषरा राजमार्गान्तिकस्था ॥ 
लो शामीष्टाथंलिद्ध ये सकलमहसखं संलदेषभ्य चसिमि- 

स्नानन्दं दर्शाकानां जनयति हृद्ये सुन्दरं मन्दिरं नः ।गो 

र्मोन्मूढनक) तुके ऽत्र खमये सव स्यं स्वामिनः । 
सन्तीभ्यास्तु विशिष्य घन्ु नच ते र्थोऽरिति कथग्राः कथप् ॥ 
सर्थप्रोटुषयःप्रमुत्वषह नप्राचीनधर्मादरा- 
दये काव्ाखमरोज्जलङ्ृति रयं तद् वस्वुतः संस्तुतः ॥८॥ 

सीर्माखासाष्यभषापरिचयविधये मन्दमेधाघ्रुरोधात् । 

सखरपरपष्टारथंवाकयेः स्फुट पदधटितेः संस्छरता वत्तिरह्पा ॥ 

सर्वत्रास्याः प्रचारः कथमिव मवितौ सुद्रणे द्रव्यदेन्यप् । 

कोऽन्यो धस्यो बदाल्यः प्रमु रिति रशतःसङ्कमो ऽप॒ष्य मेऽभूत् ।६॥ 



( ज ) 

निरयनियतनिदानकमेमगरेषु स्वामाविषपशग्विषयप्रवृत्तिशीरेषु इन्द्रि- 
यादयनुककूखविषयोपभोगावुगगपरोप्देशो धमपथोस्पराङ्युलीकतेष 
अभियुक्तेषु तकं परिकल्पना सस्फलानुवद्धस्वमत्ताभाघतेषु = धर्म- 

प्रणिषु भारतीयसनात्तनजनमनस्घु पुनदुः्वाभर्बानलस्वालवरीवही- 
ठमोनसत्वे मबधाय निखिलशस्त्मार्मिकमतिःपज्यपादश्रीशङ्कराप- 

राव्तारश्रीशकराचार्यमहोदयै रपि शाखतात्पयधि दित्युक्तया 
साद्रमुदाषहतो निगन्तरनिगमाटवीविहग्णानुहपप्रथितशवरस्वा- 

मिनामपरेयः स्वल्पक्षगप्रमितवहटुरारथेः प्रतिपकषक्षेपप्रतक्षेपविचक्षणै' 
रंतिमधुग कवचित्लाक्षस्पवनि त्तात्पयनः सूत्राथ तततात्पय च 
्रदर्शयष्िः सुल्यतया स्रोतार्थधदरशनपरे ईच नसन्दसैःरमाध्य ̀  मुपनि- 
वबत्ध । अत्र च समीखीनवकतैय परपज्ञाभापतं प्रतिक्षिप्य आम्नायार्भ- 
प्रमाणेन परकभ्य उ्यवातिष्डिपन् उदार च दुरन्धगत्वरीं 

स्मतां समीहितताधननात्किक्पदेश्चत्रतिमेति म ` परोक्षं प्रा 

वंतामन्र सुगरदीतक्षणानम् । किन्तु काछकछायाः अतिविचित्रपरिणि- 

तिशीरतया खमतीते श्यति समये पुनरेणद्धष्यमपि विरटपृरय बरे 

यंतिभेयाथकं साधारणविदुषा वुद्धिपथातिषक्ति शीुमिषामूदिति छ्था- 
वसरे; नासितकेः पुनः कलिर्पं ोपमं प्रत्ायमान माम्नायदुषणामास 

मवलोक्य भखिलनिद्रदुबुन्दमोलिमालाग्रसूनपरसृतपरागपुरच पिल जरी- 

रताबिनिद्रनवनछिनिमिम चरणयुगलः पु्व॑निशितशरनिकरनिवारिति- 
शेषतारका्पुरसमून्न ऽधृना वाचैव सत्पथाचारधचारविरोधिनां तथैव 
तंटुच्छेदाय मगवान् छमार एव पधृतापरावताये अतरभ्प्रान् कुमारि 

लभर बादिदुूत्तरातिषठिनतकेशतसदकृतप्रमाणवरलोन्मूलितप्रभाकर- 



( भ) 

वन्धुप्रयलालिल द कनाठापुनरत्पाद।य रलोकक्ातिंकषन्तकोरतिंक- - 
दप्टीकामिः प्त्तरपत्ततया निखिख्वुरीनिकावलम्वनीयाभिः विशि- 

ष्य च्याम्नाया्थपरिजञानोपायमूतामि रविंशिष्टा््रिपाद्कमघुरस- 
रथाछतिया विप्रतिपत्नानामपि ह्यत्राहिणीभिः स्वतः स्वा्थपलयायन- 

हरलस्वमावाभिः तंद्धाष्य युहीपयोचक्रे यंयपि श्रीमस्छुमारिलमं- 
दर्तयः अखिषमर्थजतं स्वतोुभावयन्त्यो न॒ व्ययानि मंपै- 

क्षन्ते तथारि विपश्विता सप्रघ्रेण पाथंसारथिव सातःक्षरणीयेन श्री- 
पार्थतारथिमिश्रेण सविस्तारं व्याख्याता अपि ताशति नपुने रिह 
व्थख्यानन्तिरापेश्ा । किन्तु रषवन्निकर्षस्याप्यानन्यात् स्विरप- 
समयप्रतिभावता मनर प्ररिविकषुखामर्तेवासिना युपशतये शाबरभाष्यस्य - 
स्वह्पशरीरो सरछर्था रीका नित्य ॒सपेक्टयते इत्िविहारोत्कलसस्क- 
वमित प्रस्तादीऽभूत् । 

तदनु विषिधविहदावलीविमू बितघदनुष्ठानपरिनिष्ठितान्तः कद ` 
णवृ्तिःसंस्कताङ्ञलभाषोभयरसनाभिज्ञानाद्धिीयरघनः पयपुरषं 
पराणीपशादुयुपाये स्चिरार्जितस्यं परिरक्ितिस्या षिरत्रुपयोगे ऽप्यपा- 

` यरहितस्य त्रं लोक्यापू्रलस्य॑म्नायस्य वाचां कर्मणा चोद्ितीयाश्रयः ` 
सदाघमरविर्नयिधोमन्पहासानाधि राजद्विजयाजग्रीरयेश्वरसिंह महोदयो 
भिथिखोमदेन््रो युजषसुरनगरस्य तत्वस्छरतव्मितो तिखिर. 
धरमाचिरणनिराक्रणप्रवणे  कामक्रोधमद्डोभमोहायनेकापसहायस- 
प्रौचौने अतिकपृयाचरणपरायणे कटौ विविधविषथिषमरसा- 
स्परोद्बशधुुरितिमान साना मधोयानाना मपि शावरभाष्यपठनमति 
कठिनमिति कालान्तरे वार्तिकादिमन्था चलयिगतार्थां मविष्यत्तोधि : 
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पर्यालोच्य टीकानिर्माणाय समादिशत् सामान्येन । च्रात्मत्यप्येतक्छ्या- 
पार मवद्धानः तदनुकरूवक्राशविरहा दशक्यमिदं प्रसनिरदेशगोस्या- 

त्फथञिचरश्नाय मेवेति दोल्ञायितचित्््तिः सुपरिण्टेरडेन्ट पदालीनेनो 
दारमूर्तिस्् भावेन = उक्टप््ीहरिचिन्दुशाख्ि प्ीदयेन यावत्पाठनीयं 

तावर्टदनीय मियध्याप्कना पितशपेक्तया समयः सुभ इति प्रत्य - 

योचिपि प्रवन्धरेवाय व्याप्तः मोक्षधायासपि. धृत्तानादरः कथमिव 

पारशरेदपि स्विद्रपीति जानानोपि पध्वश इव दीकाकरणाय सपक - 

र्यम् । ततःपराबरुय पाटद्िपुत्रनारे तदु बकरणसस्पादनाय त्वरित 
सुद्ूनम् भवाप्तसाधनो लेखनाय श्रचत्तो यावत्पञ्चषाणि पत्रि 
नापृषरं तवदव बलवता दैबहुविपाकाञुगतदुःखवन्जेण 
{िप्षतमना इत एत निमित्ता दिद मापतित मिति संशयानः जाताया 
विपदा उनुद्ल्ावरितु' गृहमैवा यातिषम् तत्रापि शुन्याश इव अप- 
दरनसधस्य इव जडवत्कियदुदिनानि कथल्चिद्यापयम् ततः संस्छृत- 
दसिलसमावसतरे पुनः पाटलिपुत्रः समागतः तद् तीतमपि पुनःसाप्षादि- 
वानुभवत् तदीयवरस्तृन्यवटोकष्य यां दशामवाप' तां निर्वघाछ मित्यङ. 
मात्मना विशसनावस्थाश्राबणेन ओतुरपि दुःखकरेण दुःखाकरेण 
पष्टयन्नाद्धं मपूर्णपक्ति टिखितं. दृष्ट्रा पुनत्पीडित्द्यः फु 
मतुं मिद चिरं चिन्तयानः यद् भावि तद्मृत् परमपि भावि भवेदेव 
फिमनयाऽनोयत्तमाचनया इदमेव ताबसूरां' करवाणीटाशया हितः 
वं पर्कः पातयन च पूत्तिमगाताप् । इतरपेक्तया इममेव सोद 
प्नोदौपाय मीक्षमाणो ऽतपरृत्तःसमापतिकामस्त्वरितेखनशीोऽभवम् | 
गु्ानमेतर प्रहणे दोषाणां प्रहणे च मति मवहितां कतु नापार्यप् 
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-तद्युषख्वेतःप्रसादाभाशत् भम्रोत्साहस्येदमेषातिवहु भि दोषाः 

केचित्युखुषस्वाभाविकधमेतथा न सुपरिदिशे इयवश्य माविनस्तेऽमूव- 
स्नेव ये पुनश्वधनेन निरखितु'शक्ष्यास्तेऽपि चेतसः शोकाङ्कछत्या सं 

मयसंङ़ोचा त्युन निरीक्षित मवशाशामावात् स्वपरिच्युतेः सदसा स्व 

-सा्तात्द्ायमानाद् तुरवगाहविषयवशाच्वा पर्िताः सन्त्येवेति 

परीक्षके रेव नियकायोः सत्यव्रे ऽक्ष्माभिरपि । “सवर्था व्यवहर्तव्ये 

 ऊुतोद्यवचनोयतेतति" सर्वानुमूतिमूकाभिधुक्तोत्त्या अपुनर्निरीक्ितमिव 
्राहिणवं मृद्रणाय युद्रणड्वास्य कल्याणष्छोटिमाज्नसाम्परतिश्कलरषत्ता 

 नगरनिवासः चिज्वावृश्रोओंङ्करमलजालानमशोदुयः स्वकीयद्रव्यञ्य- 
येन सतप्रबन्धेन च कङङृतानगरे एव कारितवान् प्रफसंशोधनं छि- 
-यत्पतरप्य॑न्तं सकलटुभगुणाङ कृतः पंरशोबलदेवमिश्चः कान्यतीर्थोऽ 
कारपोत् कायेवशा त्कानपुरं गतवति तरिमन्नेतस्कः इर्यादिति सोच्छासं 

चिन्तयतो नेदशास्तरपरिशीखनलन्धतैदुष्यः श्रीबिशृद्धानन्दसरस्रती- 
महाविद्यालयाध्यापद्ः पंडितश्रीपल्दृसाश्म्॑ुमोदयो मम सषतिपथ 
मागतः पन्रद्मारा खमाधिगतैतद्धिषयाशयोऽश्ला वतिविनीतः पूर्णावकाशवि 
रदेऽपि सदषंमम्रही दस्य संशोधनादि कार्थमारम्। अमेपीच सो)हमति 
श्रमेण समाप्तिम् । अतएव हूस्या.ममूभ्या मात्मीयाम्या सकतेकेःधस्यवादाः 
शभाशीरवाहाश्च दीयन्ते ऽस्त । एतयोः खाहाय्यमन्तरेद, कार्य कथमपि 

न स्यादित्थेनयो रुपकरेण चिरमस्वमाहिषम । यदपि सुद्रितेऽध्मिन् भअ 

थौनयुसन्धाननिवन्धना मूयांघो दोषाः सन्ति तथापि मदीया प्प्ेति 
नात्य स्तद्ाच्य मर्हति जदशपुस्तक्के मम्यासवशा स्षहैव पद्कानि वा- 

-कयानि च लिखितानि न विभ्यन्य स्थापितानि नता पुर्बोत्तर्वा क्वांगभाव- 
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सूचकचिहनानि स्थापित्तानीति सुद्रितेपि तथेव प्रतिविम्बितानीति नाति- 
चिघ्रीयते । किन्तु ् ाचच्छानां चेतति चिरयुषरेगकारितया ऽवमानितानि 
संहदयेः स्यपूहितव्यानि तानीति श रार्थपे 1! म्यं कचिरस्थूलाशरर 

ख द्वितं कचितपृषटम्षरे र्यत्र यम्तरारयपरिरतनमन्यत्र स्थ खक्षर- 
विरदश्चेति हेतुदयं वहिरङ्कदूषणं नाथं तिोधत्त इति न विशिष्य दूषणम् 
्रक्षावत्यवृ्तये इह पुनस्तत्थवमावेदये अत्र माष्यञ्याख्यानं न मदोया- 

पूवोमिनक्कल्पनाप्रडपितपदायःकटितकडेवरम् क वा माहशा मीद- 

शधं कट्पनावकाशपामथ्यं कथ वेदशव्याख्यानप्रकाशनेन प्रकते 

छोको पकारटेशोऽपि नचाहोपुरूषिकाख्यापनाथं मत्र मे प्रवृत्तिः 

अपितु श्रीमत्पाथिंसारधिभिध्रौ रतिष्छुटं उ्पाख्यातया भरीम्छुमारिख- 

भहूपादप्रगीतदलोकवार्तिंकाद्यपद्यमयदीकया अतिविशदीशेप्यत्रभाष्ये 

ये उक्ती द्रया; कोटिन्या द्विख्टतत्वान्च न तद. द्वारापि प्रवर्तित सुत्स- 

हन्ते तेषां युङमारमतोनामत्र प्रदतये ये प्रवत्तिर्यिम्। यद्ये तैन 
कशथिदुपकरारः स्याति शप्र पि प्रयतिष्ये नात्रातीवकतंभ्यं दोषटृष्टिपरं 
मनः दोषो ह्यवि्यपानोऽपि तचचितानां प्रकाशते इति श्री महपादोक्तय- 
परेण परणुणग्रहणपरात्रणान्तःकर्णा मदहमहिभशालिनै दिदटरसो 

दयोदयमघुरटशा पद्प्रवाराप्रगल्मस्य वाख्कस्येव मम रखवटनेऽपि ` 

धृतकोठका निरीष्येद मन्न मामकीनं श्रमं सफलयन्तु इति खशरयं 
प्राथ येऽसंकृदिति शप् | 

इति श्रीमतामाश्चवः 

प० हरिहस्छृपालु दविवेद्ी 



॥ श्रीः ॥ 

 ,  श्रीगरेशाय नमः। 

कल्पक कलिकायुतैं कत्कर फत्वयेः ! 
अरषिन्दासनासीनाप्र् बीखपुस्तक धारिणीम् 

प्रारन्धाभीष्टलिद्धयर्म' वन्दे वामीश्वरीमहस् 1६} 
नमो ऽविलजगज्जन्म स्थेमभङ्क क हेतवे } निवद्ध- 
नर निस्तार सेवे दृषकेतये । २। श्वर्गापवर्ग- 
संसग, मागेष्वागमनिर्गमो । यतो जीवस्य जायेते 
तदहं कस संभये ।३। अचेतनाचिन्त्यशक्तिस्वैरि- 
कर्भवक्टुवदः । चित्रपुक्ावचं भावं सेतन शिर 
मथति 121 बेदार्थविक्ञन महार्णवस्य पारं प्रथा- 
त्वलपमतिः सुखेन । इतीव यः सू्रवरिं प्रतेने तं 
अमिन वेदुनिं परप्ं ।५। चेत्तस्ला शुषरस्वामि 
पादयदुममहं हृषि । चिरं निधाय सद्धा 
ष्यगभीय्ै' प्रकाशये ।६। अयी ध्रकाश्चेऽपिटिवे 
परोत्या पु सः प्रकृत्तानपथेऽपिधानम्+ योऽपास्यत- 
के पुनसुदधार्येथः सदा नः सकुमारिलाद्ि :+9। 
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ह्माण्ड प्रततोस्शाखविमलन्यायषसूनो- 

त्किरः पुण्यप्राप्तविवेकि सञ्जनमनोभी 
छाथ सम्पादिनः ॥ क्न्भूलाविक लाध्वरा- 

खिलफलोक्लासित्रयोस्छस्तयेः भाष्य स्था 

ऽस्य सुखेन कल्पकलिकां टीकां समुङ्कय 

। नानःम्नाथो्श्चःखावचयसघ्रुचिता लोकलौ 
पाय ॐ; सवेश्ञे जैभ्चकेश्चापरिदहित वस्नैनिं 
प्र दथराव्याधा सीसांस्यनन्दवापी नलु निगम- 
महःरणय दुर्भस्यलस्था विज्ञ रेषाविशुदक" कपिवर 
शुः स्वासिदुत्येवसेव्या ।६। क दं भाष्यमगा- 
धपोप विवुधध्यानावपेयाथ॑कम्। कारहन्त हतोह- 
मम्यरमतिर्व्यास्यातुकामस्तथा । तीर्थाप्नावञ्ु- 
घटमड चरणोदिष्टापदुष्टाष्वना च्न्तव्योरस्मि 
परस्यवलन्नपिचलन्च वापहास्यः सताम् ।१) 
भाच्याचारविचौस्चारुचरिति प्रादु्भ॑वसराशिथरत् 
पराव्यप्रंम परिषा प्रतिभट प्रो प्रतापध्ियः 
एषा श्री मिथिलेश्वरामिध महारजाधिराज 
पभोः निद शात्कलिका कृता प्रभवतु प्र च्ावतां 
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प्रीतये । ११। शब्दार्थानितराममी . परिचिता 
न्याः कविक्ञानिनाप् न ज्ञातेष रचिस््तथापि 
कतिनासाषास्यते कौतुकम् “सस्या प्रोढ् पदा- 
कमोपचरिताव्यक्ताल्रव्याहृतिः वबालस्येवममा- 
प्यसाविति एथषत्याशया व्यापृतः ।१२। श्रीमड् 
भषकुमारिलस्य - चरणेऽ्म्छीक्कते शावरे भाष्ये 
ऽस्मिन्नपि नृतनार्भविष्यव्यास्यासपहायेत्तदा" 
स्यादेवं ॑तरुणारुणस्य किरणेरामूलमोक्िस्फुटे 
मेयेऽयेऽपिपुनः पदीपकलिकालोकाभिलाषः 
सताम् । १३ । मृलार्थावगमोपपत्यभिमतादोपार्थं 
संयोजनैः अन्यूनानधिका निरुकनियतस्पष्टार्थं 
वाग्षिस्तरः अ्यास्यातासु भवस्यपेतविषयासङ्ञो 
व्यथां याहशोम् । कस्म केन स ताषटशीं प्रकटय. 
जनन्ति ये वकतः ।१४1 नेयंबालमुदे यतोऽति 
मधुरैः ख्यातेश्चशुष्देः कथा शुष््था कत्त मिथण्तु 
किन्तु निगमस्यायोपनीतार्थीनाम् ॥ धसीधम- 
विवेकिनां कृतथिधां लोकोत्तरश्े यसे आरन्धेति 
क्वचित् पदः सं कठिने ष्यान्ममव्याहतिः ।९५। 
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प्रयोजनपरिज्ञानमस्वरा सखह्यधरयास 
साध्ये क्म॑सि शास्रे वा मन्दोऽपि न प्रवर्तते 
प्रगेव तु बहृलायास साध्ये वत्र प्र्तावानिति 
प्रकतेऽ्र मौमांस शश्च प्र लावस्रवत्योपयिकः 
विषयप्रयोजन सवन्पाधिकारि रूगलुबन्ध चतु- 
ष्ट्य निदेशाय। वेद स्ञान निधिर्भहूर्भिं 
जेमिनिः प्रथत पणो ध्भजिन्ासेति सन्रय- 
खेकार। अस्थां द्ादशाध्याय्यां मीमांलायां 
पमा ओेदशेदव्रयुकिश्वभाधिकार सामान्या 
तिदेश्षिशेषाति देशोहवाधन्ध प्रसङ्मः । कमा 
द्ादशानामध्यायानं षिषया इति स्पष्टमेव 
तद्विदाम् । नरु व्याकरण सुत्रकारस्य यथां 
प्रयोजनघदशशनं धिना उककरणलन्र स्वनासः 
प्रवसिस्वथा महिं जेभिनि सनेमि मीमांसा 
रचनायां ग्रकन्तिः सल्मयक्तीदि ॥ वथाद्टयोजन 
प्रदशीनधयाप्तः ! शिष्या अपि वदह्दत पदद्छिष्यं 
न्ते नहि प्रयोजनमनभिषाय सत्रि मरशीदा 
नोति) प्र चावन्तो न पवत्त न्तेइतिनियमः वचि 
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दस्ति दृष्टचर इति चेन्न । स्वस्य प्रयल्ल-साध्ये 
कोटुेन पर भररणखया वा प्रषचिकम्भवेऽपि 

व्यु्पन्न पद-पदा्थ॑स्य भिखिलवाक्यगत-सन्देह् 
निराकश्णयोजनायां विदान्तरोपेय भूतायां 
पचुरपर्थिमसाध्यायां  पशिडिवसूपेकवेष्यायां 

` मीमांसायां प्रयोजन परिक्ञानमन्तसा प्रं तावतां 
` प्रवघत्यसम्भकषात् | किञ्च प्रयोजनाञ्नाना पराधेन 

 शास्व्ान्तया घवत्तो स्वरपमेवानिष्ठमापष्यते प्रकृत 
शास्त्रा प्रवन्त ठु निखिल्ल वाः्यार्भनिरूपणस्य 
योन्याय स्तस्मिन्नज्ञाते दुक्ञतिया सर्भ॑वाक्याथ 
निरूपणपसस्स्यादिति विशिष्टा निष्टसम्भवाच 
अथेवं एलनिदः शुश्यावश्यकले व्याकरणदा- 

 विव्नापि भाष्यकुतोपिकस्तिप्रदान सम्भवादि 
शिष्य सुत्रकारस्येव कथ-सत्र भरवृ्तिरिति वाच्यम् 
प्रयोजनान्तरपवि पादन संभावनया स्वोक्त प्रयो- 
जन प्रतिपादने निण॑याभावात् श्वुस्यौपयिक 
प्रयोजनान्तर पचा प्रकृतप्रयोजनप्रतिपरादनस्या 
त्यावश्कत्वाच । नलु श्नोतवुद्धि समवधानाय यथा 



[ ६ | 

प्रयोजन मभिहितम् तथा शास््रारम्भ हेतुभूतः 
सम्बन्धोऽपि वाच्यः अनेन सम्बन्धेनेदं शुस््रमायात 

मिति अन्यथा सूत्रकुवोऽसंबन्ध प्रलापिखशुङ्कया 

विनेयानासविश्वासाप्तेः अतपएवाजिज्ञासिताथां 

भिधायिलशङ्कानिराकस्णाय अथातो धर्म'उ्यास्या 

स्याम इति वेशेषिकसूत्रे शिष्यप्रनानन्तयं रूपः 
शास्ध्रावतार हेव॒भूतः सभ्वन्धः प्रतिपादित इति 

चेत्सत्यम् धम॑ज्ञानेन मीमांसाशास््रस्य सध्य- 
साधनरुपः सम्वन्धः. धमन्ञान मीमांसाशास्रयोः 
सममिव्याहारादेव स्परं प्रतीयते इति न सूघ्र- 
कुता स पृथक् निदिष्टः। अनन्य लभ्या्थं सूचक 
त्वात्सूत्स्य शिष्यप्रश्नानन््यादिरूपः सम्बन्ध- 
स्तु न प्रकृत शुस्त्रारम्महेतुभूतः शिष्यभ्रश्नं 
विनापि करुणा वर्णालय महर्षिं जेमिने । तमः 
पङ्कमग्नस्य जगत उदिधी्णया खतषवधर्मं 
ज्ञानोपायभूत मीमांसाशुास््रस्य प्रणयनसम्भ 
वात् । सचायं सम्बन्धः सम्बन्धिनः समभिभ्या 

हारादेव स्फुटं प्रतीयते। इति न विशिष्याभिहितः 
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यत्त, वेदाध्ययनानन्तर्थमथशब्दाय' मखा वेदा- 
ध्ययनेन मीमांशुःसरस्यानन्तय्येशूपः शुस्त्रावतार 
हेतुमतः सम्बन्धः (अथ शष्देन साक्तादेवसुत्र- 
कुत्ाभिहितत । इति । तदचेपोऽसंगत इति तत्त, 
च्छम् ॥ वेदाव्ययनजिन्ञासा्छिययोरान्त्भरूप- 
सम्बन्धहयाथं शष्दाथस्रेपि सोमांसाशास्त्रो 
वतार हेतुभृतस्य तदानन्तय॑स्थ तेनावोधनात् 
नहि जिज्ञासेव सीमांसाशास्त्रम् जिक्लासा हि 
ज्ञानधिषयिशीच्छा साच श्रोतृक्रिया मीमासातु 
वक्छनिष्टा विचारास्मिकेति तयोः परस्परं मेदात्। 
पयायभ्नरमेण मीमांसायां धमैजिक्ञासापद प्रयोग 
इति न॑ शास्त्राबह्व हतुभूतः सम्बन्धः सूत्रकृता 
साच्तादभिहितः{ , ̀ 
, ` एवं शिष्यप्रश्न देवतायधन रसायनायानत 
यूपः शुरुपरंपरासमकोय॒रुपर्वो वां सबन्धो 
जिन्ञासायामेव बोधितो न मीमांसाशास्त्रे मीमा- 
साया जिज्ञासाभिन्नस्मत्, शिष्यधक्नानन्त्य॑रूयः 
सम्बन्धः कणाद शुस्ते प्रदर्शित एव युरुपवं 
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कमश्च कचिदेवमभिहितः तदुयथा-बह्या बृह- 
स्पते मीमांसाशास्ं भोवाच सोपीन्द्राय सो 
प्यश्नये सच वशिष्ठाय सोपि पराशराय वयश्रः 
कुर्द पायनाय सोपि जेमिनये । स च स्वोप- 
देशानन््यनिसं भीमासाभन्थंनिववन्ध तदेवं 
सस्वन्धनिशयण्फपि न सस् नि प्रयोजल्वात् 
यादश्सश्वन्धासिधने घदुतरशस्त्रभ्रवणे भरोत. 

प्रवृ ् तिरलमिधभिधाने तत्रा प्रयत्निः तादश षव 
सम्बन्धो च्यः उपेचिततात्। अप्रृत्तिनिवृत्ति- 
करसश्वन्धध्रतिपादमं द इयथम् । यर्सकिञ्चि- 
दनन्तरं यत्किथिदुत्प्तेः . सव॑सम्मत्खेना- 
जिक्ञासिततात् युरुपरस्पया कथनमपि उय्भमेव 
निश्रलांख्लात् निष्पक्षता नहि अस्मिन् 
सम्यन्े किंचित् भरमाणमस्ति कचित् कऋमान्तर- 
स्थापि भवात् तथाहि-कह्मामहेश्वरो घा परजा- 
पतये मीमांपीश्षास्रं॑भोवाच प्रजापतिरिन्द्राय 
इन्द्र आओदिव्यायेदादिः दशनमिति सपसाणकः 
सश्रयोजनश्व सम्बन्धो वाच्यः स चं साष्यसापन 
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भावरूप एव युध्यते इति भावः इदं पुनरिहावये- 
यम् ज्ञप्यजन्यमेददेन विषयो द्विविधः ज्ञाप्यो 
धमः जन्यस्त्ञानम् धर्मेण सह शास्त्रस्य सम्बधः 
ज्ञाप्य ज्ञापक भावलक्णस्तञ्जानेन सह जम्य- 
जनकत्य लवणः धर्मज्ञानमवान्तर्रयोजनम _ 
परसप्रयोजनमभ्युदयनिभश्े यसे तत्कामोधि- 
कारीत्युबन्ध चतुष्टयं शर सखर्थाभ्यां सृत्रकारेख 
श्रोतप्रव्तिसिद्धये सयुक्तम् लोकानुयहथ-शसर 
परस्ताषे हेतुः । ननु शिष्टाचारपरसम्परापाततस्य 
विद्नध्वंस समाष्यादि पसलकस्येष्टदेवतानमस्कारा- 
वात्सकस्थ मद्नलस्याकर्णात् सत्रकारस्याशष्ट 
त्वशङ्या भ्र चावतामास्तिकानामन्र प्रवसयनुप- 
पत्तिरिति चेन्न । अन्यार्थनीथमानोदङ्कम्भवत् । 
अथ . शब्दश्रवणमाघ्रेण मङ्लस्य कृततातं 
“अोक्रारश्ोयशष्दश्च द्रवितो ब्रह्मणः पुरा 
कठं भिलाथनिर्यातौ तेन मद्कल्लिकावुभाषितिः 
स्मृतेः । लोकशुष्द' पयुञचानेन भाभ्यकरेणापि 
तच्ाचुस्मरणरूपं ततुकुतमेव विशुद्धल्ञानदेहाये- 
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लादि वदता वाति ककारेशस्पष्टमेव मद्ला- 
चरणं कुतमिति नात्र तहुपालम्भः सम्भवति 
इति ध्येयम् । लोके येषु अर्थेषु इति माष्यम् । 

कहपकटिकायुते शावर भाष्ये 
ध्म॑जिज्ञासाधिकरणम् | 

सूत्रम् | अथाती धम जिज्ञासा 
भाज्लोके येषु अयेषु प्रसिदानि पदानि 
तानि सति सम्भवे तद्थानि सूघ्रेष्वित्य- 
वगन्तम्यम_ ! ताध्याहारादिभिरेषां परि- 
कल्पनीयो्थः परिभाषितव्यो वा एवं 
वेदवाक्यान्येव एमि व्याख्यायते | इत. 
रथा वेदवाक्यानि वाख्येयाति स्वपदार्था 
च व्याख्येया इति प्रयल्गौरवं पसत्येत ! 
मत्र षडर्थाः प्रतीयन्ते । १ सर्गध्याख्या । २ 
उपालम्भः । ३ प्रयाख्यानम् । परिसंख्या । 
५ स्तुतिः । ६ अथ शब्दस्य दूषणम् । भ्याख्यानं 
द्विविधं साधारणमसाधारणञ्च आथ निखिल्ञ 
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व्याख्येथानुगतं मन्त्यमेकेकसूट नियतम् ननु 
प्रथमसुध्रसन्निधिपाठात् = आदिमसूत्रवरकाथ 
शष्ददूषणपरमेव युञ्यते इति चेन्न । आदो 
प्रयुक्तस्य भाष्यस्य निखिलब्याख्यानशेदत्वसम्भवे 
नाथशृष्ददूषरएपरस्वनियकप्रमाणाभावात् सवं 
व्याख्यानसाधारशविषयस्य निरूपणं मन्थादादव 
युञ्यते इति न स्थानकृतो विशेष इति भावः 
ननु सकहुश्चरितस्य वाक्यस्यानेकथेत्वकरपन- 
मुचितमिति सेन्न । उयास्यातृपुरुषभेदेनेक- 
वाव्यस्यनिकाथंखखीकारेपि खखमते एका्भं- 
क्वस्य व सम्भवेनेकमते ऽनेकारभंत्व कल्पनाभावे- 
नादोषात्। गतोस्तमकं इत्यादिवत् सति तापय 
पौरुषेय वावयस्यानेकाथेत स्वमपि कारणान कर्प- 
नायामपि दोष विरहाच्च । पूर्वोक्तेषु षटषु पदोषु 
सर्गव्याख्यानसराधारणं व्याख्यानं मधुना श्रद 

शर्ते तथाहि सत्र षु निखिल्लव्याख्येयसूत्रेषु यानि 

पदानि सानी तानि सति सम्भवे लोकथ्रसिद्धाथानि 

पव श्ाह्याणि इत्यनेन प्रवत्तिरुक्ता न पद्यन्तरा 
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ध्याहारेशौषां परिकल्फ्नीयोऽथः शुएवद्धयादिः 
वपसिमिषितध्यो वे त्यनेन च निवृत्तिरक्ता प्रषत्ति 

निधृत्ति परकवाक्यास्य॑व शास्त्रतात् पदा दा 
परवत्ता नियृत्तिषां निवयेन छतकेन वा पु साये 
नोधदितष्डास्त्रमधीयते इति । अत्र तच्छष्दसख 

स्नामलेन तख निर्गतः परधानपशमर्शितया 
त्रां सत्तम्या पिरशेकेणछप्रीया यशक्तया 

मरयारमतानां पदानमिषर परामश न्याय्यतला 
पवत्तिवल्िधतेः पदथिववद्यप्तीयातावापे तवा 
ष्याहारदेः पासिविरहादभस्या निषृत्तियु ण- 
भूतेषु सूत्रेषु एव वोध्य पदस्य प्रवृतिभ्रखत्यो 
भयातस्कस्य नियतक्मतया = वत्राष्याहासदे 
वक्तु सशुक्यतया पदघटितवाक्ये एव तन्नि- 
कृतिरवगन्तव्या कत्राष्याहारदेग॑क््.' शक्यखात् 
इटश् स्न॑सताधार्ण व्याख्यान फलं भाष्यकारः 
खयमेवाह एवः वेदबावयम्यिभिष्ययन्ते 
इत्यादि अथं भावः वेदवाक्य कुसुम थनार्भलात् 
सत्राणाम् सत्रे दवास्यान्युदाहत्यभ्याल्यायन्ते 
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तेषां प्रयोजन वत्वात् नतु तदुपपयमूचसत्राणि वे 
षां खातन्त्ं ण प्रयोजनवदथंभ्रतिपादकत्वामावत् 
एतेन ध्याख्यानेन सर्वानि सुक्र व्याख्यातोनि 
सुतर षु व्याख्येषु निखिलानि पदानि लोकभ- 
सिद्धार्भकान्येवेतिनात्रापू्वा्थकः वकर 1 नाप्रयुक्त 
संश्यावकाश्ः नन्क््र भाष्ये एव शुब्ट स्वारस्येन 
सवत्रसत्र व्याख्यानस्या नार्यकलप्रतिक्षयाम्न 
करिष्यमाणं सूत्र अ्याख्यानमसंगतंस्यादिति येन्न 
अल्पाथंकसखतत्प्येखान्नेव शब्दप्रयोगात् लोक 
प्रसिद्धार्भकपद गृहरेन प्रायः सूषघ्रारि व्याख्या 
तानि क्वचिदप्रसिद्धा्भकपदडयाख्यानसल्पमव- 
शिष्यते तच्च सदपिखंरप्वादसदि्युपचस्थंवे 
इति भावः इदरथं ति भाष्यम् यदिस् अषु लोकछ- 
रसिद्धा्कातिरिकानि पदानि श््यंरन् वद्या 
वेद वाश्यध्या्यारन खस अ स्याख्यानं चापेकित् 
स्यादिस्युभयव्याख्याने प्रयलगोरघं स्फुटमेव, 
ननु भ्रसिद्धाथेकपदयहणस्या ध्याहारादिवजनस्य 
सति सम्भे सवच सवसम्मततया च विरशिष्य- 
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योथ : परिभाषितव्यो वां फलव वेदबाक्यस्येव 
व्यास्येयत्वात् अन्यथा वेदवा्यत्य खपदाथस्यच 
ठथास्याने प्रयलगोरवं स्यात् सुत्रव्याख्यानङ्के श् 
परिान्तो वेदवाक्यार्थावगतये न प्रवतेतोपाय 
सकथ्य स्योपेय प्रत्योपास्योयेधकलवात इ ततीय 
प्रत्याख्यानयदो इत्थं भाष्यसंगतिः । भाष्यकारो 
दिसृध्ाणि पठिता तानि्मव्याख्यायेव वेदवाक्यानि 

` उदाह्स्यव्याचषट वदहैदशी शुद्ध जायते भाष्य 
कारःसूत्राशि पटित्वापि नहया चष्ठं केवल वेदगा- 
क्यान्येवन्थाचष्टे तर्कस्य हैतोः किमेषां हू एत्तदि 

` वश्िदथ॑एव नास्ति उदा ष्दरिज्ञानभावात् अर्थ 
वा स्दराथतया निष्परयोजनतया चाव्या्येयस्दा 
दिति अस्याः श्काधा निराकरखं प्रस्याख्यान 
भाष्येण क्रियते सूत्राणि नप्याख्येयानि निष्ययोज 
नसवात् सथ्रयोजनतराञ्च वदेवाकयान्येव ठयाख्ये 
यानि वेदवाक्येन हि अभ्युदयनिःश् यसोपयोमभि 
कर्मोपदिश्यते इति तदथं विचारः आवश्यकः 
नहि अनिशित्य कमं कलु शुष्यते नवा विचारं 
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विना तन्निश्चय इति. तचचिकीषया तन्निर्णयः 
भ्रोथान् ॥ सूत्रेण तु स्वतः न किंचिस्कतैव्यमुप- 
दिश्यते इति निष्फलत्वात् तद्विचारो नाबवश्यक- 
इति दृत्तिकारेण ` लोकिकार्थानुसरणपरेण वेद- ̀  
वाक्यञ्याख्याने एव यत्नःकायः तदिदमुक्तं बेद- 
वाक्यान्येव एमि व्याख्यायन्ते मा भूतकेवलसूत्र- 
न्यास्यान-उभयव्यास्याने को दोष इत्यत आह 
इतरथा हि ईस्यादि भाष्येण प्रयतनगोरवदोषः 
तत्रसफुटं प्रदशिंतः। अथ उपायभूतसूत्रन्याख्यानं 
विना कथमुपेयस्य वेद वाक्यस्य विचारः कर्त'शुक्यः 
सत्यम् ॥ उपायभृत सूत्राध॑ज्ञानमावश्यकं परन्तु 
सूत्राणामतिस्पुटाथेकतया तदथज्ञानाय न व्या- 
ख्यानपेचेत्याह लोके येषु अथेषु यानि पदानीति । 
ततश्चासन्देहान्न सूत्रव्याख्यानमपेच्यते इति 
तद्धावः सोयं प्रत्याख्यानपक्तो न युक्तः यतः षदं 
विभञ्य सू्राणि भाष्यकताद्यापि न व्याख्यातानि 
तथापि तालयतः सवसूश्राणि व्याख्यातान्येवेत्य- 
हपवुद्ध रेष निणेयः। सूत्रव्याख्याने न माष्यक्रत 

२ 
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स्तात्प्यप् इति प्रस्याख्यानमेव ज्यायः निपुणपन्ञ- 
स्तु तादपर्यतः सूत्राणां ग्याख्यानदशेनाखस्याख्या- 
नपतो भाष्यकृतो नाभिधरे त इस्येव पराश्चशति । 
अतएव चोदनासूत्र नन्वश॒क्तमिदं सूत्रमिति । 
न्युनतं चोदयिखा परिहरिष्यति एवमथेकत्वादे- 
कं वाक्यं साकाङ्तचंचं दविभागे स्यादित्यत्र किसथ- 
मुभयं सुत्रितमिव्यतिरेकं चोदयित्वा परिषप्य 
सम्यक् सूत्रितमिति वच्यति । विशये प्रायदशृना- 
दिखत्र चागमकं सुत्रमितिन्युनतां चोदयित्वा 
परिहारं च वच्यति तदिद सूत्रव्याख्यानप्रस्या- 
स्यान पदो विरुद्धं त अपि च उपायम् तसत्र- 
उ्याख्यानं बिनोपेयभूतवेदवाक्यविचारोऽशक्य 
सम्पादन इति प्यास्यानपक्लः सर्वथा अनुचितः 
नच सू विनापि उपायान्तरेण वेदविचारस्य 
कतु ' शक्यतया न तदर्थ" सूजरभ्याख्यानमपेदयत 
इति वाच्यम् वेदविदामुपायान्तरस्य सुकरस्य 
प्रदशयितुमशक्यस्वात ॥ अपि च स्व्याख्यान - 
प्रस्याख्यानवादिनापि नव्याख्यानमातर प्रतिषिषे 
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धयिषितं तथा सति नन्याख्यातत्यमिप्येवोच्येत। 
अध्याहारादिभि नं परिकिल्पनीयोऽथ इतिवदता 
तु दुष्ट व्याख्यानमेव निराचिकीषि तमिति 
निहुष्टव्यास्या अनुमन्यते अतपव खयं 
कुत सूत्रव्याख्यानेन न विरोधः इति ॥ इदानीं 
परिसंख्यापच्छे चतुथे" भाष्यतात्प्यं' निरुप्यते । 
वेदिक जेमिनीयवाक्ययो यथार् तय्रहीतोथयो 
येत्र व्याख्याने परस्परं विधः प्रतिसन्धीयते 
तत्र तौरथानुसारेण भ तिं व्याख्याय तदनुसारे 
रध्याहारादिभिः सुत्रार्थोवणेनीयहत्यनेन भाष्ये 
रोपदिश्यते केदो वा प्रायदश नादिति सनं स्- 
तरानुलारंणेव वेदस्यान्यथाकरणं दश्यते इति तु न 
सत् यतस्तत्रापि ऋगादिशृब्दानां लच्षणया वेद 
पर्वं न सूत्रानुसारेण व्यवस्थापितमपि तु वेदि- 
केनोपक्रमेण विरोधात् तथाहि प्रजापतिरकाम- 
यत॒ ष्जाः खजेयेति सतपोऽतप्यत तस्मा- 
त्तेपनात् त्रयो देवा अस््यन्त अभिर्वायु 
रादित्यः ते तपोऽतप्यन्त तेभ्यस्तेषानेभ्यः त्रयो 
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वेदा अश््यन्त अग्ने ऋष्ेद, वायोयेजुषेष् 
आदिःत्यारसामवेदः इष्युपक्रम्य धरुयते 
ञ्योनिष्टोमे तस्मादुच्चे ऋ चा क्रियते उपांशु 
यजुषा उच्चेःसाम्ना अत्रोच्चेष्ट्वादयो धर्माःकि 
मुपक्रमवाक्योक्तवे दधमाः उत ऋगादिधमां 
इति सन्दिद्योपक्रमवाक्यातुसारेणा संजातविरो- 
धितया च ऋगादि श्दानां लक्षणया वे दपर- 
त्वमङ्गीकुत्योचे ष्ट्वादयो धमां वं दगामिन इति 
व्यवस्थाऽपितमिति स्पष्टमेव तद्विदाम्. । तथाऽच 
यत्रापि न सूत्रानुसारेण वे दस्यानथं सकल्पना 
तथा च वदवाक्ययोः परस्परं विरोधे इव लस्य 
लच्णादयो दोषाः सम्तु नाम भ्र तिसघ्रविरोषेतु 
सुत्रस्येवान्यथा करणं युञ्यते अध्रधानखात् सूत्रा- 
गणम् न तु वेदवाक्यानां तेषां प्राधान्यात् ननु प्रधा 
नविरोधेः प्रधानस्यान्यथाकरणं परसिद्धमेषेतिनिऽ- 
फलेव तथापि परिसंख्येतिरोहुच्यते येषां सुघ्रापेक्त 
याभ् तेः प्राधान्यनिणयः पोस्षेयापोरुषेयसनिव- 
न्धनविशेषप्रहश्च तेषां परिसंस्याया मन्दफलत्वेपि 
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येवां घर्मे यथा वेदः प्रमाणं तथा सन्रसपि नाष्ठा- 
थकयोरनयो कश्चहिशेषः येन सन्नव्याख्याने अ- 
ध्या हारादि काय न वेदव्याख्याने इति मतिप्तेषां 
परि संख्याथवती एवं ५ तिसत्रथोरण्ीतविशेषयोः 
परस्परविरोपेऽ विशेषाद् विकल्पस्स्यात् तथा वेद् 
वाक्यञ्याख्यानोपायभूतानां सृत्राणां भरथसमु- 
परिथितानामसंजातविरोधितया यथाभ्न ताथेकल- 
मास्थायेतदनुसारेण वेदार्थो नेयः स्यादिति 
तन्निवृत्तये परिसंस्याथ वती अत्रैवं भाष्यं यो 
जनीयम् यलगोरवभयात् यससिद्धाथमहण' 
ऋअध्याहारादिवजेनं चाश्चयणीय' प्राप्तमनू्य त- 
त्वं वेदाविरोधसम्भवे सति नासतीत्ययमर्थो 
विधीयते सति संभवे कल॑ब्यमित्येवं षिधिरूप' 
वाक्यस्यासति सम्भवेनेत्येवं निषेधपरतात्परि- 

संख्याखमिति अक्तम्भवे सति शअध्याहाराश्नरयणो- 
दाहं । ततीयाघ्याये चतुथपादे तृतीयसूत्रे । 

अपि वा शेषभाजां स्याद्धिशिष्टकारणत्वादित्यत्न 
स्पष्टम ॥ तथा हि दश पशमासयोः मध्याद् ` 
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व्यति प्वांधांदवदयति इति श्रयते तत्रावत्त- 
स्य हषिषो नाशदोषापहारे सति यस्य सर्वा 
णि हवीषि दुः्येयु नेश्ये-युरपहरेयु वा आस्येन 
तादेवताः परिसंख्याय यजेतेति युनः श्रयते 
अत्रेव" सन्देहः किं हविषो विनाशादो सति 
आज्येन यजेत उत शेषादेव पुनरवदेयम् न च 
तथा सति अत्राञ्यविधानमनथकं स्यादिति 
वाच्यम् ¦ निखिलस्य हविविनाशतात्पयेंणास्य 
वचनस्या्यविधायकल्वाभ्युपगमात् ॥. प्रकृते 
निश्शेषहविविनाशाभावेनेतद्िपे ने प्रवृत्तिः एवं 
च प्रकृते अवदाने विनष्टेऽपि अवशिष्टे पुन 
म॑भ्यपूर्वाद्धं संभवात् तत एव पुनरवदेय' नह 
विरन्तरस्याञ्यस्यापेच्षा यत्र संपूण हविनिं- ` 
नष्ट' तत्र हविरन्तरपेक्ाया माज्य' . हविर्गिं 
विधीयते इति प्राप्ते सिद्धान्तः । संपूर्ण" पुरो 
डाशं प्रकृत्य श्र यते मधभ्याद वध्यति पर्वारधाद 
वद्यति  अवत्तहविर्निनाशे त॒ अविकलपुरेडा- 
शाभावात्॥ न पुनरवदानं तत्र युज्यते अवदेथस्यो- 
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परितनाङ्ग लिप्शमात्रावयवस्य हविषस्तत्रास- 
त्ात्+अधस्तनावयवस्य सतोपि हविष्टवोभावात्। 
तस्मात्त हविव रन्तरमाञ्यमेव भवति ॥ न च 
यस्य सर्वाणि हवींषि दुःष्येयु रिखत्र सर्वशब्द- 
श्रवणास्सथेहविर्गिनाश एषाञ्य' विधीयते 
नावयवविनाशे इति वाच्यम् हविर्थिंनाशमात्र- 
स्येव हषिरन्तरविधाने निमित्ततया स्वशब्दस्य 
वाक्यपरिसमा्तिन्यायेन प्राप्तानुवादकलाङ्गीका- 
रात् । एवं सिद्धान्तिते यत्र शेषकार्याथं यदीत्तस्या- 
वदानस्य नाशस्तत्रकिं कर्तव्यभिल्यपेत्ताया सपि 
वा शेषभाजामिद्यादिः सूत्र मुपतिष्ठत अस्यां 
खिष्टकदिडदिनाशः किं शेषावदमननिमित्तसु 
त नेति सन्दिद्य यागशेषध्रतिपत्यथ खात्तन्नाशे 
युनः शेषादवदेयम् इतिपूढंपक्लं साकल्यद.शायां 
उत्तराद्धीवयवश्य खिष्टकुत्संसकार्यस्य द्वयस्य 
विनाशात्॥ अवशिष्टस्यो त्तराद्धास्य तादशद्र्यत्व 
भाव्रान्न ततो वदेयम् पर्वोक्तन्यायेन हविर्निनाशे 
आज्यस्येव दरव्यान्तरस्यापि न प्रयोजकत्वम् अन्यत्र 
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इत्यभिप्रायो निरूपितः। सं चान्न न संगच्छते 
अथशृष्दा्थनिणऽयाभावात् यदन्यभिचारेण ध- 
म जिज्ञाा भवति तस्य नियताग्यवहितपूरवव- ` 
त्ति नः पदार्थस्य निरूपणमन्तरा फिन्निरूपिता- 
नन्तयमथशृब्दार्थः प्रतीयेत तस्तीतिं विना कथ- 
मथशुब्दस्य प्रसिद्धा्णकस्वं यकिथिदानन्तयंस्य 
सवत्र ससेन तदुक्तौ न किञित्रयोजनम्. 
अवश्यमेव जनः रिंचिक्कला किंचित्करोति 
इतिसावजनीनमेतत् ॥ अय 'भावः भवितव्यं तु 
तेनेव्यतः प्रगेकवांक्यभतेन भाष्येण परसिद्धायै 
पदेः वेदाथंनिर्णयः प्रतिन्नातः सचेह नास्ति 
अथशष्दाथांविवेकात् तत्त वेदोभ्ययनमिति 
दितीयावधो पसिद्धा्थकमेवपदः वक्तुः शक्यं 
तच्च नेह दश्यते अप्रसिद्धार्भकस्याथशष्दस्यो 
दानादित्यादोपः॥ नयु पूर्वोक्तेषु साधारणादिष 
प्चखपि पदोषु प्रसिद्धार्थकपदम्रहणस्य भ्यव- 
स्थापिततया प्रसिद्धाय काथशृम्द्रहणतात्प्ेण 
युनरेतदथंकथनमलुचित मनाकाडिन्तत्रादिति 
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चेन्न । निदशेनपरतवात्तदुपादानस्य यथा अथ- 
शब्दः प्रसिद्धाथकः एवं पदान्तरमपि वोध्यमि- 
व्याशयेन तदभिधानम् अथवा . प्राचीनवत्ति- 
करता भवदासेन भिन्ना्थेकमथातइंतिपद यमे 
कपदीक्ृत्यानन्तयंमात्राथ कमिति व्यवस्थापितं 
तन्निराचिकीषया अष्टमायाथशब्दवदस्यापि 
केवलस्याथ शुब्दस्यानन्तयमात्रार्कस्नं न पद- 
दयस्येति ताप्पयेणथशब्दाथंकथनमिस्याशयो 
विभाभ्यताम् अपि च यत्न विधिवाक्यं विचायते 
तत्रैव सूत्रव्याख्यानं निराक्नतं सूप्रविधिवाक्यो- 
भयविधव्याख्याने प्रयलगोरवस्य प्रदर्शनात् यत्र 
त किंचिदपि विधिवाक्यं न ष्याह्यायते तन्न 
सूत्रम्याख्यानं न निराकृतम् अन्यथात्र कस्य 
चिदपि विधिवाक्यस्य विचाराभावेन सूत्रस्या 
प्यव्याख्याने भाष्यमेव निचिषयं स्तात् । यद् वा 
सर्वत्र सूघ प्रसिद्धाथकस्येव पदस्य थहणएमिति 
प्रतिज्ञाते त्राथशृब्दे प्रववत्तस्य नियतस्य कस्य- 
चिसप्रतीस्यभावेन नियतानन्तय्यस्य बोद्ध मश्- 
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क्यतया कथं प्रसिद्धाथेकस्येव पदस्यात्ररहण- 
मिध्यादोपस्य समाधानायाथशब्दाणेकथनं यु- 
ज्यते एव । आदोपभाष्यम् तत्न लोक इत्यादि, 
यडा नावयवार्भं॒प्रदिदश् यिषया अथशब्ड- 
स्यास्याने येन प्रसिद्धाथंकपदमहणपतिज्ञानिरोधः 
सम्भाव्येत किन्तु तेद्थंकथनप्रसद्क न शङ्कास- 
माधानाभ्यां वेदाध्यनस्य पूववृत्तितं स्नानोक- 
पश्च निरूपणीये ते चाथशष्दार्थनिरूपण्रसङ्ग 
मन्तरा न निरूपयितु" शक्येते अनाकाङििताभि- 
धानभयात् । तथो च न पूर्वोक्तविरोधः इदं पुन- 
रिदहावधेयम् लाधारणादिपच्च् पदेषु प्रयलगो- 
रवपर्यन्तं ४धग् वाक्यम् तत्र लोकडत्यादि तु 
वाक्यान्तर मथशुष्ददूषणपरम् तस्य॒ चावयिद्धयं 
पूरवदिशाव सेयम्! | 



। आरक्ष प बाष्यम् 

“तत्र खोकेऽयमथशब्दो उत्तादनन्त- 
रस्य भ्रक्रियार्थोटष्टः नचेह कगरिदुटत्त स॒प- 

रभ्यते, भवितव्यन्तु तेन यस्मिन् सति 
अनन्तरं धम जिज्ञासाऽवकल्पते तथाहि प्र- 
सिद्ाथकः स कठिपतो भवति तत्त वेदाध्य- 
यनम_ तस्मिन सति सावकल्पते । नैतद् 
वप. अन्यस्यापि कमणोनन्तरं धमं जिज्ञा- 
सा युक्ता प्रागपि चं वेदाध्ययनात् ` 

तध्रभवितन्यमित्यादे.पूर्गेण दूषणरम्धेनेकवा- 
क्यभूतस्य योधैः स व्याख्यातः प्रथमावधिपददो 
तुभवितव्यसित्यादिःपरिहारन्थः अयंभावः सूर 
सवत्र सतिसम्भगे प्रसिद्धा्थंकस्येव पदस्य यहण- 
मितिप्रतिक्ञयाऽन्भकस्याप्रपिद्धा्थकस्य च पद 
स्यायहणवोधनादानन्तय्याथेकस्ये वाथशष्दस्य 
अहणमिस्यत्सर्गतः प्रो्तावपि यम्निरूपितानम्त- 
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ययमथशब्देनाभिधिच्तितं तस्य प्रमाणविरहे- 
ण॒निणंयशङ्कायां कृत्रिमेण कतु सि धमेजि 
ज्ञासारूप कार्येण कारणस्य परवेवत्तस्य कस्यचित्क 
हपनं सम्भवतीत्याशुयेन सामान्यतः उर । भवित 

व्यन्तु तेनेति सामान्यसिद्धिरेव विशेषं साध- 

यतीति ताव्प्येण ॒विशिष्याह तत्त, बेदोध्यय- 

नम् यदातु भवितव्यमितिदूषणएभष्यन्तदा तु 

वेदाध्ययनमिव्येवोत्तरमिति भाप्या्ंस्तु अथप्र 
जानामधिपः प्रभाते इत्यादो यथा अथशुष्दस्य 
पूव व त्तानन्तरपरतिपादकल' दृष्ट" तथ! अथातो 

धमजिन्नासा इत्यत्र न किंञ्वित्पूव वृत्त समुपल- 
भ्यते यदानन्तयमथशुष्दस्य व्यवस्थाप्येत इत्याह 
न चेति ननु शिष्यप्ररनाद्यानन्त्यमेवास्तु तदि 
अथ शृष्दाथं इत्यत आह भवितव्यन्तु तेनेति न 
किथिदानन्त् वुबोधयिषित' तस्थ सवत्र खुलभ- 
स्वेन तहुपादेने प्रयोजनविरहात् किन्तु तस्या- 
नन्तयं वक्तव्य" यस्मिन् सति नियमेन धमनि- 
ज्ञासा भवति असति न भवति न च शिष्यप- 
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 इनादिः स्तथा किन्ति तदित्याह तत्त्, वेद्ाध्य- 

यनम् तस्मिन् हि सति सावकर्पते इति आद्दोप. 
भाष्यं नैतदेवम् अन्यस्यापीतिननु नावश्यं नियमः 
वेदाध्ययनानन्तरमेव धम्मजिन्ञासा भवति अनधी- 
त्बेदस्यापि संकर्पादितो धमेजिन्नासादशंनादि- 
स्याशुङ्कते अन्यस्यापीति। नन्वेतदादोपोऽयुक्तः ध- 
मजिज्ञालारूपकारयेण तत्कारणीभूतस्य वेदाभ्य- 
यनस्येव वृत्तखनिथयात् अन्यथा धूमसन्तयाध्रिसं 
द्धावनिणयोपि न स्यात् तत्रापि अन्यतोपीति- 
संदेहरसंभवात् प्रमाणदष्ाथें सन्देहाभावस्तु प्रक 

तेऽपि समः इतिचोत्सत्यम् ॥ सूत्रस्याथशब्देनेव 
 वेदाध्ययनानन्तयंमुपदिश्यते इत्यभिध्रायेण- 

दोपः तेनानन्तयमात्र' वक्तु शक्ष्यते न विशिष्टान- 
न्तर्मम अन्यथाऽप्रसिद्धाथंकलेन पारिभाषिक- 

त्वापत्तेः । विशिष्टशक्तो प्रमाणाभावात् कोषादित 

ऋानन्तयंमातं शक्तिथ्रहात् तथा च यदनन्तरं 

धर्मजिज्ञासा भवति तन्न ॥ वेदाध्ययनमेव किन्तु 

संकल्पादिकमपि सम्भवती त्याशयेना अहन्य- 
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स्थापीति। वस्तुतस्तु श्रसृभ्रिततोपालम्भो न युक्त 
सूत्रेणानन्तर्य॑मात्रपुपदिश्यते तच्च दृष्टाथकमि 
ति तेनवेदाध्ययनमा चिप्यते एव' च यदनन्तर- 
मेव धर्मजिज्ञासा भवति तद दाध्ययनमेवा- 
न्यथानन्तर्योपदेशुश्यादष्टाथत्वापत्त; । यत्किचि- 
दानन्तयेस्य सवं त्र सत्वेन तदुषदेश प्रयोजन 
विरहात् विशेषानन्तयमेव बुभुत्सितं त्च वेदा- 
ध्ययनमेव दष्टार्थोपकारकोपि संकल्पादि नालषि- 
ष्यते तस्य श्ियामान्नोपकारकत्वेन साधारणतया 
-जिक्ञासायामसाधारणकारण्त्वाभावात. ॥ घ्रा- 
गपिच वेदाध्ययनादिति ॥ आदोप भाष्यम. ननु 
अन्थस्यापिककर्मणोनन्तरं धर्मजिक्ञासाभव- 

तीस्यक्तयाव गेदाध्ययनातः, पागपिसा लन्धेनेतिपुनः 
तहुपादानंपुनस््तमिति, चेन्न ॥ एतद्भाष्य- 
स्यापिचेंतिपदद्रयस्या न्यथायोजनीयत्वात. अपि 
च प्राग गेदाध्ययनाद्धमजिक्ञास्ा युक्ता अय 
म्भावः नेदार्भं एवधर्मो न बद्धादिवाक्याथं 
इत्यस्य जेमिनिमुनेः वे दवाक्यां विचारे एव 
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प्रवृत्तिरित्यस्य च निशंयस्याभावेन धम- 
सामान्यं ज्ञानाद् वुद्धादिदेशनाया अपि धर्मगो- 
चरत्वाभिमानेन तद्वाकयश्नरवणानन्तरमपि धमे- 
जिज्ञासा भवितु युक्ते ति। न वेदाध्ययनानन्तयं- 
नियम स्तस्यामिद्याशये नान्यस्याप्यनन्तर मि- 
त्यादयाक्तेपः हानोपादानिषयकभिक्ञासाया हा- 
नोपादानात् प्रागेव जायमानतया पूवं धमंजि- 
ज्ञासा तदनन्तरं बेदाथं एव धमं इतिज्ञानं तत 
स्तद्थंबोधाय वेदोध्येय इत्यभ्ययनप्रवृ्तिरिति 
क्रमालोचनेना भ्ययनात् प्रागेव धमेजिक्ञाला 
प्राप्नोतीति तात्पर्येण पागपीति द्वितीयाद्येप इंय- 
पि चिन्त्यम् । वस्तुतस्तु अथिमभाव्यानुसरेण 
वेदमधोत्या थातोधर्मजिन्ञासेति सूत्रकारः स्वी- 
कतेव्यः। तथा चा स्यविषिद्रये ताव्ययंम् वेदमधी- 
त्यैव नानधीत्य तथा अनन्तर मेव नान्यस्छखे- 
ति तच्च कस्मिन् वाक्ये न संभवति विधिद्धयाभ्यु- 
पगमे वाश्यमेदश्रसङ्कात् एवं चेकरिमन् वाक्ये ष- 
कमोवविधेयमपरमनुद्य तथा च वेदमधीत्येवेति- 

द 
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वचनव्यक्तथा यदा आनन्तयंमनृद्य गेदाध्ययन- 
मेव विधीयते तदा ेदाप्ययनानन्तयंस्य जिज्ञा- 
सायामविधानात । अन्यस्यापि कमणो जनन्तरं 
जिक्ञासा नवास्तिस्यभिप्रयेशोक्तं भाष्यकृता अ- 
न्यस्या पिकम॑शोनन्तरं धमेजिन्नासा युक्ता यदा 
तु वेदाष्ययनमनृया. नन्तय मेव जिज्ञासायां 
विधीयते या वेदमधीत्य जिज्ञासा सा वेदाध्यय- 
नानन्तर मेवेति वचनव्क्तया वेदाभ्ययनोत्तर- 
काले जायमानायां . जिज्ञासायां तदानन्तर्मषि- 
धाने पि सतः प्राक्! काले जायमान जिन्ञासापरं 
तद्विधानाभषिन सा ततः पूवमपि प्रा्नोतीत्याश्- 
येन प्रागपि वेदाध्ययनादित्याद्ेपः ॥ एवं च षि- 
धिष्ठयता्प्येणादोपद्वयमिति न पुन सुक्तिदोष- 
लेशः । उच्यत इत्यादिसमाधानभाष्यम ॥ अयना 
शुः सत्यं । भगवता बद्ध न धर्मादेशितइस्यभि- 

नव्रतां पंसां दद्वाक्य श्रावणनन्तरमपि ध- 
मजिन्ञासा जायते इति न सवत्र जिज्ञासायाम- 
ध्ययनस्थ पूववृन्तत्वमिति। किन्तु यादृश् जिज्ञासा 
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तादयर्पेणा थशुब्दं प्रयुक्तवानाचायंः तादुशी जि 
ज्ञासावेदाध्येयनानन्तरमेव भवति नान्यतः इत्याह 

भा० उच्यते ताद्रशीन्तु घर्मजिज्ञासामधि्त्याथगब्द् अयु 

वाना यार्यः या वेदाध्ययन मन्तरेण न सम्भवति 

कथम् । वेदवा क्यानामनेकधिधोधिचार ह वत्ति ष्यते । 

तादशोभिति । वेदवाक्यानामनेकप्रकारकपिचार 
इह भविष्यति इति जिज्ञासा अधीतगेदस्येव भ- 
वति नान्यस्य तथा च तादुशजिज्ञासो तादर्येणा- 
ध्ययनस्थ' पूषवृत्तस्वमुक्तमिति नान्यानन्तर जि- 
ज्ञासामादाय व्यभिचारः । यदपि हानोपौदाननिं 

` षयुक जिज्ञासाया हानोपादानां स्रागेकेत्यादिना 
धमजिज्ञासोत्तरं गेदाध्ययनमाधित्या्चेप स्तस्या- 
प्येतदेषोत्तरम् अनधीतगेदस्य तदर्भं॑विषयक- 
जिज्ञासाया असम्भगेन तदथं' तदभ्ययनस्य पर 
उावृत्तत्वमावश्यकरं गेदार्भस्य धमतानवगमे त 
निन्ञासया कथं तदत्यनप्रदृत्तिरिति वु न शङ्य- 
म् हितकारि पित्रादीनां प्र रण्यो तत्र प्रडृत्ति- 
म्भवात्. अन्यथा वालस्य छुतापि परथमाध्ययने 
प्रवृत्ति नस्यात तेषां तदानीं ततफलन्ञानाभावात 
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अध्यापि पित्रादिप्रंरिता एव वाला अध्ययनाय 
धरवतंन्ते इति न काचिददष्ट चरकसूपनेतिषेयम् । 
यदपिच वेदमधीत्या थातोधमंजिन्नासेतिसूत्रा- 
कोरमद्गी छस्य एकस्मिन् वाक्रयेऽध्ययनानन्तयंयो- 
रेकदा विधानासम्भवेनानन्तर्भमनुयाध्ययनवि- 
धेरप्ययनमनुद्यानन्तयेविषेश्च पयायेण स्वीकारा 
दन्यस्यापि प्रागपीत्यादोपदथमुक्तम् । तदपि 
न मनोरमम् । आनन्तय मात्रं विधि स्वीकारेणा- 
न्यस्यापीतिचोयानवतारात् अथ तथापि गेद)ध्य- 
यने विधेरनभ्युपगमात् प्रागपीति चो स्यादेवे 
तिच्न्न। तादृशमित्यनेन तस्यापि परिहारात् न 
निन्ञासामात्रो ऽध्ययनस्य पूव॑दृत्ततसुच्यते। किन्तु 
विशिष्टजिज्ञासायां साचाध्यथनानन्तरमेव न ततः 
प्रागिति न कोपि चोयावसरः॥ न चाध्ययनानन्त- 
ययोर यो विधिष्ीकारे वाक्यभेदः अन्यतरविधो 
अन्यतरादोपो दुर्निवार इति कथं चोद्यपरिहार 
इतिवाच्यम् । आनन्तयीविधि स्वीकाराद् न्यस्या- 
पीत्यस्य परिहार स्पुट एव धर्मो हि भेदार्थ 
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एवेति । धम॑जिन्ञासापदेन वेदोर्थजिक्ञासावोध- 
नात् सा चाध्ययनं विना न सम्भवतीति अध्यय- 
ने विधि'विनापि साम्यादेव तज्ञाभ इति । ना- 
नधीतवेदस्थ ततप्रसक्तिरितिस्पटमेव ततः प्राग- 
पीत्यस्य परिहार इति सव चतुरभम् ॥ भोष्या- 
थं स्तु तादुशीं विविधवेदवाक््यविचारविषयिणीं 
धमजिज्ञासा सुदिश्याथशृब्दः सूञ्रछृता प्रयुक्तः 
यादु च॒ जिज्ञासा अधीतवेदस्येव भवितु 
युक्ता नानधीतगेदस्यस्येति ॥ तच्चावेदाभ्ययन- 
मिति। कुतो नानधोतवेदस्य सेत्यत आह वेदेति । 
सामान्यतो ज्ञातस्य व सन्देहविषयत्वाभ्युपगमेन 
प्र्प्रतिपन्लोद्धावनया षिचारणीयतात् अज्ञाते 
सन्देहाभावेन तद्विचार विषथकेच्छाया अस- ` 
म्भटोन तजिज्ञासोरयत्तये सामध्यादेवाध्ययनलाभ 
इति न ततः पराकृसे ति भावः। अधभ्यय- 
नानन्तयैविधिद्वयोपयिकपूवो क्तवचनव्यक्तथोरन्य- 
तरेणपि भ्नोतार्थो न विधीयत इत्याहा पचे 
व्यारभ्य वद्यतीस्यन्तेन भाष्येण किन्ति विधी- 
यते त्यपेक्ञायामाह । ` 
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भा० अपि चं मैव चय मिह वेदाध्ययन त्प्वर्जिक्षासायाः ` 
संतिषेधं शिष्पः, परस्ता च्खानन्सयम् सहि एसदेकं वाक्यं 

` -पुररूताच्च वेदाध्ययनात् धर्मजिन्ञासां प्रतिषेधयिष्यति 
परस्ता खचानन्तय्यं प्रकरिष्यति भिदं न हि तथाःवाक्यम्. 

अन्यां हि वचनव्यक्ति रस्य पुरस्ताह वेदाध्ययनाद्धमं 

 जिक्ञासां प्रतिपरैधते अन्याच परसूता दानन्तसं समुपदिशति 

` वेदानधीत्य इति पकस्यां विधीयते अनू. आनन्तथ्येम् ` 

चिपरीतमन्यष्याम् अथे कत्वाच्चेक- वाक्यां वक्ष्यति । 

किन्तु “अधीतेवेदे इत्यारभ्य एमर्थोयमुष- 
देश इत्यन्तेन भाष्येण प्रवेभाष्यार्थः प्रदश्यते 
मवतु नाम वेदाध्ययनास्प्ाग्धमजिन्ञासा तावता 
पि ने नोविरोधः नहि वयं ततः. पूवं तस्याः 

प्रतिषेधं शिष्मः नापि परस्तादानन्तय॑मित्यत्रापि 
शिष्म ईइतिकेचिदध्याहरन्ति तेषामयमाशयः 
लतावदधीत्ये बेतिवचनव्यक्या ध्ययने विधिःवे- 
दा्थजिन्ञासायामध्ययनस्य साम्यादे बलामात् 
नाप्यानन्तये' विधिः अद्टाथल्रापत्तं; न्याय- 
शास्त्र ऽ दष्टाणेविधानस्या न्यायखात् । 
ऋतो लन्लणया न्यपरत्व' नानन्तयपरसमिति 
तदयुक्तम् आनन्तयंवचनव्यक्ते भाष्य दशनात् । 
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नचेवमदष्टा्भविधानापत्तिः केवलस्य श्र तार्भस्य 
विधानाभावात् अजहस््वार्भलक्लएयाऽनन्तय वि- 
शिष्टुरुकुलनिवासनिकत्तिव्याघृचिरूपोर्थोविधी- 
यते स्नानजिज्ञासे हि मिथोविरुदधे नच गुरु- 
हे निवसतो धमं जिज्ञासमानस्यापि स्नानमद- 
ष्टा्थं संभवतीतिनानयो विरोध इतिवाच्यम्-ब्ह्य- 
चारिणो हि न स्नायादित्यनेना स्नाननियमोक्या 
तदवध्यपेच्ायामधीत्यस्नायादित्यनेन विहिताध्य- 
य नमवधिरिति तदुत्तरकालििक स्नानस्य सकल्र- 
ह्मचारिधमंनिवत्त कत्वेन युखनिकेतन निवासनिवु- 
त्तं रपिसूचकतया तस्या श्चविचार विरोधित्वस्य 
सपटत्वात् यु विना विचारासम्भवात्। अविरोधि 
सत्ता च विशेध्यन्तरा भावडपाप्तो एवं चाध्ययनोत्तरं 
प्रतीयसाना जिज्ञासा स्वविरुद्धस्नानाभावं सन्ञेयति 
यद्यपि पयायेण द्योः भर्ृत्तो न विरोध स्तथापि 
युगपस््रदृत्तो विरोधोऽस्स्येव अधीत्य स्नायादित्य- 
नेन प्रातं लान सुक्कष॑णाभावादनन्तरमेवे भ्रात 
भुक्त्वा गच्छंत्यादो भोजनानन्तरगमनवत् । 
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धमंजिज्ञासापि तस्मिन्नेव काले प्राप्ता तेन विरुद्धथ 
ते अपि च नेववयमितिभाष्यस्यायं सदोपाथेः 
गेदमधीस्याथातोधमंजिज्ञासेत्यकारसूत्रषटकान- 
न्तराथकाथशुष्देन वेदाध्ययनात् पूर्वधमंजिन्ञासा- 
याः प्रतिषेधो ध्मजि ज्ञातायां वेदाध्ययनानन्तय 
चेत्युभयं न युगपष्ठिधातु' श॒क्यते वाक्यमेदपरसं- 
गात् वाक्यभेद दशयतुमाह । अन्यथाहि वचन- 
व्यक्तिरित्यादि वेदो्ययनासाग् धम॑जिज्लासा- 
प्रतिषेधाय वेदमधीत्येव नानधीत्येतिषचनव्यक्तिः 
स्यात् तस्यामध्ययनानन्तयविधानाय तु अनन्तर 
मेव धम॑जिज्ञामा कतत व्येतिवचनव्यक्तिः स्यात् 
पूरत्रानन्तयमनूय गेदाध्ययने विधिरुत्तरत्राध्ययन- 
 मनू्यानन्तये विधिः तदेतदयमेकेन वोक्येन युग- 
पद्ठिधातुमशक्यं सक्रदुच्चरितः सङृदेवा्थवोधय- 
तीतिन्यायात् आृत्यातु अर्थद्रयवोधाभ्युपगमे- 
वाक्य भेद प्रसंगात् एकवाश््यतसंभवे वाक्यभेद 
कर्पनाया जघन्यतात् ॥ नन्डोकवाक््यताकारणा- 
भावादस्तु तहिं वाक्यभेद एवेलयत आह अभे'क- 
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त्वादेकवाक्यतामिति ॥ ` अभ्रोतार्थ॑त्वादेतदुभयं 
न विधेयं किन्तु युरुषहनिवासनिनृत्ति उयाद्त्ति 
रनेन विधित्सितेति प्रदशंयितुमाह ॥ किन्तिति 
अयम्भावः गेदाध्ययनोत्तरं धमंविचारः समाव- 
त्त नं चेत्युभयं युगपत् प्रा्त' तत्र वाचनिकेन 
स्मात्त स्नानेन न्यायप्रा्तस्य दुवलस्य धम- 
विचारस्य वाधाभावायाथ शृब्देनाजह्लन्ण- 
या सकलव्रह्मचारिधर्म निद्तिव्यावृति बोध्यते 

भा० किञ्च अधीते वेदै दयं समापतति शुरछुखास्च 

` समावर्तितन्यम् वेदवाक्यानि च विचारथितन्यानि । त 
गरकुखान्मा समावर्तिष्ट कथं सु वेदवाक्यानि विचार 
येत् हत्येवमर्थोऽयमुपदेशः । यदि एवं न तर्हिं वेदाध्ययनं 
पच ग्यते । एव ' हि समामनन्ति बैद मधीत्य स्नाया 
दिति] ह च वेद् .मधीस्य स्नास्यन्धरमं जिज्ञासमान 
हममाम्नायमति क्रमेत् । न चा स्नायो नामातिक्रमितव्यः ॥ 

इत्याह गुरुकुला न्मासमावत्ति ष्टेतिस्मातस्नानेन- 
दुवेलस्य न्यायप्रा्तस्य धर्मविचारस्य वाधोयुक्त 
इत्येतत्तात्ययेणह यये वमिति ॥ अयंभावः अ- 
धीत्य स्नायादितिं । स्पत्य . अध्ययनोत्तरं स्नानं 
विहितं एवं च वाचनिकेन बलवता स्नानेनाभ्यय- 
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नोत्तरं जिज्ञासाया बाधिततादध्ययनपूवैकवलवं 
जिज्ञासायां न स्यादित्याह यथ वं न तहि वेदाध्य- 
यनं पूर्व गम्यते इति। यदिचाथशब्दवकेन श्रोता- 
भेन न्यायधाक्षंना पिधमं विचारेण स्नानमेव 
वाध्यते तहि अधीत्यस्नायादि त्याम्नायः पिधीयते 
वाधितो भगेन्नचा म्नायोनाम वाधनीय इत्याह । 

 भा० तदुच्ययेत अतिक्रमिष्याम हमाम्ना यमनतिक्रामन्तो 

वेदमर्थंबन्तं सन्तमनथकमवकदपयेम द्रष्टो हि तस्यार्थं 

कर्माचधोधनं नाम नच यस्याध्ययनभात्रात् तत्न भवन्तो 
याज्ञिकाः परं समामनन्ति यदपिच समामनन्तीव 

तत्रापि द्रब्यसंस्कारकर्मश्ु परार्थत्वात् फर्क ति 
र्थवाद्ः स्यात् ¶्थर्थवादतां वक्ष्यति नचाधौीतकेदस्य 
स्ननानन्तयमेतद्धिधीयते नहि आनन्तयस्य वक्ता कथि 
च्छब्दोंस्ति पुव कारुतायां चत्वास्मय्यते न आनन्तर्य 
दशथतेविध्ययतस्य -अनिन्तय व्याहन्येत खक्षणायत्पै 
षोऽर्थः स्यात् नहि वेदं स्नान मदृष्टथं किन्तु रक्षणया 
अस्नानादि नियमस्य पर्य॑वस्ानवेदाध्ययन समकाल माहुः 

नचाम्नायो नामेति परिहारभाष्यमतिक्रमिष्यास 
इति ॥अयमाशयःस्वाध्यायो ध्येतव्य इत्यभ्यनवि 
धिना विहितमध्ययनं द्टार्शकं दष्ट॑च फलं तद, 
थावधारणं अर्थावधारशं च नविचारमन्तराईत्यभ्य- 
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यनविधिरेव विचोरमप्याकिण्य विदधाति नचाध्य- 
यने विधिं विनापि अध्ययनमधं ज्ञानहेतु श्ध्ययन- 
त्वादु भारता्ययन बदित्यादिः प्रमाणान्तरेणापि 
अध्ययने ऽ्भक्ञानहेतुसवं॑ ा्षमेोति न तंत्र 

` विधिसीकारप्रयोजनमिति वाच्यम् दरशंपूशंमा- 
सादिजन्यापूवौ' पयिकावधात-दिवन्नियमविधि- 
स्वीकारात् । व्युदयन्नस्य स्वतः पुस्तकादिदर्शने- 
नाथज्ञानसम्भगेऽपि ` ततः खाध्यायसंस्काशन- 
भ्युगमेन कऋतपू्वानुसयत्या सहुसपत्तये अध्ययन 
विधिजन्यश्वाध्यायसंस्कार आवश्यकः । नियमपू- 
वकाधीतेदे र्वगतानि कर्माशि प्लदानीतिनि- 
यमात् । नचानारभ्याधीततरगोन भ्रं स्या्यभावा 
स्च। ने कठर्भत्वं ` किन्तु अद्ष्टाथं ` तच्चा्- 
रराशिमन्त्र्रहणोनापि संभवतीति न तदर्भं 
विचारापेक्ता ` नैतरां युरुग्ह निषासप्रयो 
जनमिविवाच्यम् संभवति दुष्टे फले अदुष्टफ- 
लकरपनाया अनुचि तत्वात् तदुक्तं “लभ्यमाने 
फले दुष्टे नादुषटपरिकल्पना । विघेश्चनियमाथस्वाः 
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न्नानर्भक्यं भविष्यति" तदिह अर्थावधारणरूप- 
दष्टफलोपयिकाध्ययन विधिविचारं विना नुपप- 
द्ममानो विचारमाक्षिपन् तदुषिरुद्ध' स्मातं स्नानं 
वाध्यते अन्यथा अथाव धारणाफलकस्वाध्याया- 
ध्ययनषिविवोधितस्याम्नायस्यानथंक्यापत्ते : । त- 
दिदमुक्त' वेदं पयोजनवन्तमिति 1 ननु अदष्टा- 
थकतयापि आम्नायः साथक इति नाथेक्ष्यमत 

आह दष्टो हि तस्याथः कमाववोधनं नामेति । 
किंञ्च यत्रं कस्याय्यास्नायस्याप्रामाणयं तत्र तन्मू- 
लभतस्परतेरप्रामार्यप्रसक्तिः। यत्र पुनः समस्त- 
स्येवाम्नायस्या नथंकयं तत्र का वार्ता स्परतिप्रामा- 
ण्यस्य तस्मादु धमजिन्ञास्तया स्मातस्नानस्येव 
वाधो युक्तः । पूवं विरोधमङ्णक्षस्य विचारेणैव 
स्नानवाध उक्त इदानीं विरोधाभावान्नस्नानेन 
धमंजिक्ञासाया वाधप्रसक्ति सत्याह नचेति. 
याशयः अधीत्यस्नायादिति । स्परस्याध्ययनोः 
त्तरं लानं विधीयते नत्वनन्तरं नहि आनन्त्सं 
स्य वाचकः करिचिच्छब्दोत्र भर यते । पूवेकाल 
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तायां क्लः स्मरणात् एवं च यन्न किंचिदवाधरक 
नास्ति तत्र वत्वा प्रस्ययेनानतय॑ प्रतीयते यथा 
भर्.खा हसति यत्र तु वाधक दृश्यते यथा प्रकनं 
तत्र क्त्वा भरत्ययेनोत्तरकालमाच्र प्रतीयते नान- 
न्तयेम् एवं च विचारोत्तरमपि स्नाने अध्ययनो- 
तरकालस्यावाधिततवा न्नविरोध इति अपरमपि- 
दुष्टाथताचाध्ययनस्थानन्तयें उयाहन्येत लक्त- 
णया .सेषोऽथः स्यादितिभाष्यद्वयं पुनरुक्ततया 
केशिच परित्यक्तं । तथाहि दृष्टा्थतेतिभाष्यं द्टो- 
हि तश्याथैः कर्माववोधनमित्यनेन पुनरुक्तम् ल- 
चणयेति । ज्ञातार्थत्वा दिति तदयुक्तम् तात्प्य- 
भेदेन पोनरुक्त्याभावात् आनन्तये न्न क्तवाशुब्द्- 
वाच्यमिति तात्पर्येण पूवं भाष्यमथिम न्तु यदि 
क्त्वाशब्द वाच्य मानतयमद्धीकीयते तदा तद- 
भ्युपगमे ऽध्ययनं दृष्टा न स्यास्स्नानेन विचार- 
 वाधप्रसङ्घदिति लक्षणयोत्तरकालए्वारथोङ्गीक- 
तेञ्यः तथाच पोनरुक्तयाभावा त्यरित्यागोऽ- 
संगत एव अधीत्येस्यत्राधिपूवेकेणगतावित्यस्य भ- 
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योगाभ्युपगमे येगत्यथेका स्तेज्ञानाथंका इत्यभि- 
युक्छोक्तया अधिगम्येत्य्थाश्रयेण विचारस्ननयो- 
रविरोधोपपादनन्तु न सत् इडिकोरेवापिपूवकलवाः 
उयभिचारश्नवणात् अभ्ययनशब्दस्याचरराशिमा 
चडणं एव रूढत्वाच्च विचारविशिष्टस्थाच्ययन- 
पद वाच्यते प्रमाणभावा च ॥ नलु युसुग्रहे निवसतो 
धमजिज्ञासमानस्य अह्मचारिणो ऽदष्टाधंमधीतय 
स्नायादित्यनेन स्नानं विधीयतामित्याशङ्कय 
परिहरति "वेदमिति" अयं भावः न स्नायादित्य- 
नेन ब्रह्मचारिणोऽस्नानादिःनियमोविहित स्तस्या- 
वभ्यपेक्तायामधीत्यसनायादितिषिदहितं स्नानं अ- 
स्नानादिनियम नित्रचिं लच्षयतिश॒रुषसवासादयो 
पि तत्सह चरितास्तम्निवृत्तो निवत्त नते इतिस्मते 
दष्ठाथत्वमन्यथा अदष्ठार्णतं स्यात् तचानिष्टं 
संभवति दष्टफलकते अदष्टकरपनायां अन्याय्य 
त्वादिति । यावदष्यनं तावदेवतेऽ , नुषठीयन्ते 
ऽभ्ययनसामासिरेव तेषामवप; तस्समाप्तो सकल 
नह्मचाणिषर्मा निवत्त न्ते अभ्ययनाङ्गत्रात् तद्ध्मा- 
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शाम् नहि अद्धिलमाप्तो अङ्गानि अतुष्टा" श~ 
क्यन्ते तथा सति अङ्कत्वमेष तेषां न स्यादिति 
न्यायमूलकस्मतेः सकलब्रह्मचायिपमनिवृत्तिलच- 
सायामदोषः यदध्ययनस्याथाववोधपयस्यवसा- 
यिं व्याख्यातं स्नानशृष्दस्य अस्ताननियमः 
निदत्तिपरत्वमुक्तं अथशृष्दस्यं युस्छुकनिवासनि- 

ततिभ्यावृत्तिपरत्वं यादीरितम् अन्न सर्त्राध्यय- 
नस्य दुष्टाथंस्वमेव हेतुरिति -भ्रकरणार्थोषसेय 
नच स्परतिषिरोधपरिहारयाय स्नाननन्तरमेवधमं- 
विचारः कर्तसुचित स्तावतापि बेदानथीषेयनिवृत्ति 
सम्भवादलं स्मते. लंक्तणाभ्युपगमेनेतिचेत 
सत्य् स्यादेभं : यदि स्नान मात्रमेव पिषितं 
स्यात् किन्तु ` स्नास्वा भार्ामुषगच्छेत् 
कृष्णकेशोऽ ग्नीनादप्रीतेत्यादिधचनेनः कान्त 
रस्थाति कतैव्यतया निरढशष ते षां च धमंविचार 
विरोधितयाअ्रश्यवाधनीयसे प्रथमोपरस्थितस्य विरो 

धिनःस्नानस्येव बाधनं युक्तम् अपिच ज्ञानसाध्य- 
स्याग्न्याघानादिकमंणो ज्ञानमन्तराऽशक्यसम्पादः 
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नोयतया ज्ञानस्यावश्यकलवे षिचारं विना तद्ज 
नाभावा स्स्नाना स्ागेव विचारं विना तदज॑ना- 
भावास्ल्लानास्मागेव विचारोऽनुष्ठंय इति । पाट 
क्रमानुरोधेन प्राप्तमपि स्नानाध्ययनयोरानन्तयम- 
थंक्रमेणाष्ययनप्रयोजनोपयिकेनजिज्ञासानन्त्येण 
वाध्यते पाकहोमयोरि पाटकमादर्थक्रमो बलीया- 
निति पञ्चमे निरूणयिष्यते यद्यपि अधीत्य खाया- 
दित्र क्छाप्रत्ययो ल्यपरस्थानितया श्र यते इतिति 
क्रमो भवितुमहंति तथापि स्परतिगतसेन विप्रक 
षात् पाटक्रमतुर्य इति पाटक्रमोभिहितः कमस्य 
पदार्थधर्म॑तया दुवलसेन प्रधानेनाध्यथनपदार्भन 
वाध इतिनालाध्यननयो रानन्तय॑माश्रयणीयम् 
अध्ययनवेय्थापत्ते; ॥ इदन्तु बोध्य' विरोधहेतुक 
स्वादु बाधस्य येन येन धमेविचारस्य विरोध स्तत्त 
देववाध्यते येन तु तस्य न विरोधस्त न्तन 
वाध्यते एनं च सघुमांसादिभक्लणस्य धमविचार- 
विरोधितराभावात् न वाधः मधुमांस्तादिभक्तयन्न 
पिधम जिज्ञासितुमहेति नच मधुमांसादिभक्षएव 
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दार्परियहयपि स्यात् तस्यापि बद्धिवारथिरोधषिखा- 
मधादितिवान्यम् स्नालामायातपिगच्डदिस- 
नेन स्नाततकस्येव दारपरियहस्मरणात् समात्त- 
ब्रह्मचारिधनः सनातको भवति अन्यथा अस्नान- 
निवृत्तं श्पयैवसानत्वानापत्तेरिति वेदमधीत्य स्ना- 
याहु युशुछलान्मा समावत्ति ए इति अटष्टाथंता 
परिहारायेव । तस्माद्वेदा्ययनमेव पूवमभि- 
निवेश्यं अनन्तरं धर्मो जिज्ञासितव्य इति अथ 
शब्दस्य साम्यम् । नच ब्रु मोऽन्यस्य कमणोऽ 
नन्तरं धमजिज्ञासा न कर्तव्येति । किन्तु वेद- 
मधीत्य खरितेन न स्नातव्य मनन्रं धर्मो 
जिन्ञासितव्य इति अथ शुष्दार्थः । पेदमधीत्य 
स्नयाद् सुरु इला न्मासमावतिष्टेव्यदष्टतापरिदा- 
रायेषेतिभाष्यम् नन्विदं माष्यमसंगतं वेदाध्य- 
यनानन्तरं स्नानसमुक्तं पुनः श॒रुछला न्मासमा- 

वत्ति त्यप्युक्त' युरुकुलएसमावत्त नं च स्नान- 
मेधेति मिथो विरुद्धमिति चन्म वाक्यभेदेन 

 भराष्यद्वयस्य व्याख्येयत्वात् । हि अधीत्य 
[1 
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स्नायादिपिस्प्रति नाभ्ययनानन्तरसेव समावत्त नं 
वोधयति अध्ययनस्था शछटा्त्वापत्तेः. किन्तु 
वेदार्थविचारानन्तरमेव॑च यावद्धिचारे न स्षमा- 
प्यते तावदस्नाननिथमः पालनीय इत्येबाधीष्य 
स्नायादिस्परतेर्थः युरुक्लान्भासमावर्तिष्टेत्ये- 
वत्त. यथा तमधीत्य स्नायादितिस्छूतिवि- 
परीार्थमत स्ततो पनेयम अपनीतस्यायनरथेः 
स्मन लाल्षशिकार्थकलप्रदर्शनप्रसंगेना न्यशध्द 
स्था नन्तयार्थकल्वं परित्यज्य युर्छुलनिवासनि- 
वृतिष्यावत्तिपरतेन व्याख्याने हष्टाथलमेव हतु 
तथाच पेदमधीस्य युरुष्कलास्समावरनमविधाय 
धभलिन्ञाक्षा कायां इत्येषाथातोधर्मजिनज्ञासेति 
सूत्रार्थः ननु अधीत्य स्नायादितिवलेनाध्ययना- 
नन्तरं युरुगेहाल्निष्त्तिः विचारय पुनय स्मेह स- 
मागसश्चेवि कालमेदेनोभयोरविसेधसन्भषेन 
नोक्तार्थेस्मते लंल्णा युक्तेति चे छ अकृतार्थस्य 
गुरूगेक्य निवृत्तिः पुनरागमश्चेद्युभयोरद्ष्टार्भं 
त्वपरसंगात् निग॑सस्य वाचनिकलेना दष्ा्भल- 
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संभधेपि तत्र स्घते रतास्पयात् आश्नमान्तरष- 
वेशायेव निगमस्य स्मृतिवोधितत्वादित्यलं 
भूरिभिाषितेन । 

# भा० अतः शब्दो चृत्तस्यापदैशको हैस्वर्थः । # 

यथाश्चेम सुभिक्षोऽयम् अतो हमस्मि देशे प्रतिवसा- 
मीति एवमधीतो वेदो धर्म॑जिज्ञाकायां हतु कतः 
अनन्तरं धर्मोजिज्ञालितव्य इति अतः शब्दस्य सामं 
ण्यम् घर्माय हि वैद वाक्यानि विचारयितुमनधीत- 
वेदो ब शक्नुयात् अतः पतस्मात्कारणात् अनन्तरं 
धर्मं जिक्ञासितुमिष्डेदित्यतः शब्दार्थः । 

अवः शब्द इति अतः शब्दो हेखर्भकः यतो 
वेष्ा्ययनं धमंजिज्ञासाहेतु रतः तदनन्तरं धम- 
जिज्ञासा कायां अध्ययनस्य जिज्ञासा हेतुखे एवा- 
नन्त्यस्य द्ट्थकतवं नान्यथा एवं च टष्टा्थका- 
नन्तर्याभिधायिना अथशृष्देरेवा ध्ययने जिक्ञा- 
सा हेवुल्वोधनादतः शुष्दोपादानंग्यथमितिम्रम 
वार्णायातः शब्दार्थो उ्यास्यायते अ्ययने धमं 
जिज्ञासायोग्यसव रूफ हेतुर अथ शब्देनोक्त 

५ ¢ 

तथाचाधीतवेदः पुरुषो धमजिक्ञासाधिकारी इष्ये- 
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ताचन्मात्रमथशष्देनोक्तं नखनुष्टानयोम्यखमत 

स्तद्रषवुमप्पतः शब्दः स्वाध्यायो ध्येतभ्य इत्यध्य- 
यनविधिरेवेतिकर्दव्यताभूतस्य धमे विचारस्यो 
दपादकोऽनुष्ठापकश्च तत्रोखन्तो अध्ययनस्य हेतुख 
मथशृष्टेनोक्तम् अतएव तस्मिन् हि सा वकहपते 
इतिभाष्यष्टतोक्तम् । 

अतः शुष्दोप्य्ययनविधेरेव धमेजञिज्ञासां 
परस्यनुष्टायकतलक्तणएप्रयोजकहेतुखमाह् । घम- 
जिन्नासां पर्यध्ययनषिघे रयुष्ठापकस्वानभ्युपगमे 
फलाथताप्यनुष्टापकसेनाशक्येत सा शूद्रं पि 
संभवात् तस्यापि विचारं प्रयुञ्जीत इति सिद्धान्त 
चन्द्रिका तथा च शूद्र वि्याधिकारनिवृत्तये अध्य- 
यनपिधेरेव विचारप्रयोजकखमिधिवक्तमत्तःशृष्द 
एवं च वेदाप्ययनानन्तरं तदथं जिज्ञासा कायां 
अन्यथा तदध्ययनमनथकं स्यात् अध्ययनं हि 
अथेज्ञानहेर्व्तया विहितं अथन्नानं च न विचार 
विनेति तद्विचाराय प्रयतितव्यं नतुष्णीमवस्था- 
तव्यम् एवं च येषां केवणिकानामध्ययनेऽधिकार- 
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सत्रेतासेव धमजिज्ञासायासप्यधिकारो नान्येषां 
व्युव्रादीनाप् वेषामुपनयनामावेन विद्याधिकारस्य 
ऋक्तुमशुश्यत्वात् उपनयनविधो शूद्राणामश्नवणात् 
सन्मे व्ाह्मशमुपनयीत धीष्मे राजन्यं श्रदि 
च्छेदयसिलयनेन त्रं वशिकानामेष निदेशात् तेषामेव 
जिष्याधिकारः अतः शब्दोपादानप्रयोजनान्तम- 
पि प्रदश्यते उत्त हेतुल्वाभिधायिना अतः शुष्देन 
पर थशुष्दस्था ध्ययनानन्तर्याथंकलसिद्धिः अन्य- 
सा अत्र मङ्गलाथकोऽथ शब्दः सूत्रकृता प्रयुक्त 
इन्यपि श्रमः स्थात् नचेद शार्थस्य प्रकते ऽन्वया- 
स्कर्भयेन न तदथेप्रहणम् किंच न्थाथनीयमानो- 

सख छम्भदशेनत् श्रवणमत्र शेव मद्गलनिष्पत्या 
स्र खादशाथाभिघानोपयोग इतिवन्यम्। स्वभावतः 
शाप्त यक्किधित् कियानन्तयंयमनुवदन्नथशृब्ः 
अन इलाया सूत्छृता प्रयुक्त इति विभूमसंभा- 
अनाया अपरिदिारात् अथवा अथ शब्दोऽध्ययनस्य 
प्यमेविचारहेतुखं भ्रतिपायं स्लानसपिवाधत इत्येत 
रश्य दशनाय अतः शब्दोपादानम् यततोऽधीतवेदः 
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पुरुषो धमविचारयोग्यो भवति अतः कमणि 
अधिकते' खरितिं धम विचारय न्न वथा समयं याप- 
येत् अन्यथा वेदाध्ययनस्य वेफल्यात्ते: “धमं 

जिक्ञासितुमिष्टे दितिभाष्यम" नन्वत्र सनः इषे 
लिड स्तुमुनश्चेच्छावाचकत्वेन पौनरुक्त्यमिति 
चेन्न भावानववोधात् ज्ञातुमिच्छा जिज्ञासेत्यत्र 
सन्प्रत्यथवाच्याया इच्छायाः समानपदोपात्त' 
ज्ञानं कर्मेति ज्ञानकमिकेच्छा सन्नन्तभागेन प्रती- 
यते इष् धातुवाच्याया इच्छायाः कम धर्मोवा 
पदान्तरोपात्तः ज्ञानेच्डेव दा दयं वेतिमिन्नविषय- 
त्वात् क पोनसुक्तथावकाशः लिडः तुमनश्च भिन्ना- 
थवाचकतया न प्रक्रते दोषः न च सूघरकरतेके- 
वेच्छा प्रदशिता भाष्यक्रता किसथेमिच्छाद्रय- 
मुपात्तमितिच्त् सूत्रकरेच्छाभिनिदृ त्ते इच्छात 
रोपादानात् नचच्छाविषयकेच्छायां प्रमाणाभावः 
मन्दाभ्नीनां भोजनेच्छायामिच्छादर्शनांत् न क- 
चिदनुपपत्तिः धर्माय जिज्ञासा धमेजिज्ञासेति 
माष्यम् । 
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भा० धर्माथजिज्ञाला धमेजिक्ञाला सा हि तस्य ज्ञातु- 
पिच्छा स कथं जिज्ञासितव्यः को धमः कथं लक्षणः 

कान्यस्यलाधनानि कानि स्ाधनामासलानि किंपरश्चेति 

तत्र कोधमैः कथं लक्षण इतिणकेनेव सूत्रेण त्यारूधातं 

सोदना लक्षणोर्थो धमे इति कानि अस्य साधनानि 

कानि साधनाभासानि किं परश्चेति शेष रश्चणेन 

व्याख्यातं क पुरुषपरत्वं क वा ॒पुरुषोगुणभूत शत्थे- 
तासां प्रतिज्ञानां पिरुडस्यैतत्सुत्रम् अथातो धमे 
जिज्ञासेति । 

ननु घरमांयजिन्ञासेतिषिप्रहपदशेना चतुर्थी 
तदर्थे विसूत्र ख सासो ऽभिभ्रोतो न युज्यते च- 
तुर्थी तदर्थे प्रकृति धिकृतिथहणं कर्वन्यमितिवाति- 
कानुसारेण विक्रति वाचकचतुध्य॑न्तस्य प्रकृतिवा- 
चकशष्देन समासस्येषटतया भक्ते धमेस्य विकृति 
वाचकलतवाभावेन समात्तस्या्तायुल्वं न च घर्माय 
जिन्नासेतिषिग्रहो न तादुशस्तमासामिप्रायकोऽ 
पितु सामथ्यप्रदशेनायेतिवाच्यम् समर्थः पद्- 
विधिरिवयनेनेव लामर््यलाभे ददुपादानस्य वेथ- 
ध्यापत्त रत्ति चन्न सा हितस्येति भाष्योकस्यः 
षष्टोसमासतस्येवेषटस्वास ताद्य लतवन्धामिधायिष- 
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प्टयन्तस्य धर्मशुष्दस्य लिज्ञासापष्धेन समास 
इति धोधनाय धर्माय जिज्ञासेव्युक्तिः नच ताद् | 
ण्यंधिवक्तायां चतुर्थ्येव अापरोक्ि नवष्टीति कथं 
पष्वयन्तस्य धमंपदस्य समानत इति वच्यम् 
तादथ्यंस्थ तत्वेनाविवक्तायां चतुध्यं प्राप्तया 
सम्बन्धसान्येन तद्िवक्तायां सामान्धसवन्धस्य 
सवन्धविरोषविधान्तत्येन सामान्येन तादथ्यंस- 
म्बन्धस्येव षष्ट य्थ॑स्वात्। निखिलं व्यास्येयमंशमे- 
कस्यां प्रतिज्ञायामन्वभावयन् भाष्यकारः पृष्छति 
स कथं जिन्ञासितध्य इति कथं ललं यस्य स कथं 
लचणः कानि साधनाभासानि अन्यसाधनमन्यस्य 
साधनाभासः। यथाक्रल्थं पश॑मपीत्वादि पुरुषार्थ. 
स्या पापश्लोकश्रवणादेः यस्य पशंमयी जुष्टम 
वति न स पापं श्लोकं शुणोतोत्यादिप्रसिद्धस्य 
गोदोहनेनापः प्रशपेदित्यादि विहितस्य पुरुषार्थ 
स्य गौदोहनादः क्रवोः साधनामासत्वम् एतेषां 
परतिज्ञातानां यस्य यत्र व्याख्यानं तत्र तं दशय॑ता 
भाष्यकारेणोक्त' कोधम॑ः कथं लक्षण इति दयं 
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चोदनासूत्र ख॒ व्याख्यातमिल्युक्ता अवशिष्टं 
शेषलच्च णेन व्याख्यातमि्युक्तम् रोषलचणश्- 
ब्द श्च तुतोये प्रसिद्धः अत्र रोषलन्लणशब्देना- 
वशिष्टं निखिलं मीमांसा शास्त्रमभिप्रतति तेन 
कतिपयप्रतिज्ञाततानां तत्राडयाख्यानेऽपि न च्तिः 
धमे; प्रसिद्धोवःस्यात् अग्रसिद्धोपैति भाष्यम् । 

भा० घः प्रसिद्धो वास्या दपरसिद्धो चा सशेट्प्रसिद्धः 

न जिक्ञासितन्यः अथा प्रसिद्धो नतराम् तदेतदनर्थकम् 

धमे जिज्ञासा प्रकरणम् अथ वार्थघत् घमं श्रि हि 
विघ्रति पन्ना बहु विदः केचिदन्यं धर्ममाहुः केविदन्यम् 
सोय्रविच्चायं पवतैसानः कञ्िदेवोषाददानः विहन्येत 

अनथ च ऋच्छेत् तस्माद्धर्मो जिज्ञासितव्य इति स 
हि शिश्रेयसेन पुरषं संयुनक्तीति भरतिजानीमहे 

तदासिधीयते | 

धम॑मीमांसाशस्त्रयोःप्रतिष्प्रतिपादकस्व- 
सषन्ध एव शस्त्रावतारहेतुः समर्थितः सूक्ता 
धर्मोहि अस्यप्रतिपादतथा प्रयोजनमितिवदता सो 
य॑ तटा स्याद् यदि धर्मो जिज्ञास्यः स्यात् अनि- 
ज्ञास्यसे प्र चावस्च्त्यनुपपत्या तदारम्भस्ये- 
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ववेफल्यम् धमंश्चेल्सिद्ध स्तदा न जिज्ञास्यः 
स्फीतालोकमध्यवत्ति घटवत् अथ खयपुष्यवदभ- 
सिद्ध स्तथापि तहन्नजिज्नास्यः जिन्ञासाशष्देन 
प्रकृत्याज्ञानं प्रत्ययेन चेच्छोच्यते तत्र प्रसिद्धं 
ज्ञानं भवति इच्छैव नोखश्यते । असिद्धविषयक- 
त्वादिच्छायाः अप्रसिद्धं तुन ज्ञानं नापीच्छेति 
तदुभयाभाववोधनाय नतसभित्यतिशयोक्तिः 
धर्म॑म्भति विप्रतिपन्न वहूविदः । 

सू= चोदनारक्षणोथों धम॑ः॥ २॥ 
भा० चोदना इति क्रियाया प्रवतेकं घानयमाहुः 

आचार्य चोदितः करोमीति हि दूश्यते । ख्यते येन 

तदलक्षणं धूमो लक्षणमग्नेरिति दि वदन्ति तथा यो 

लक्ट्यते शोथं : युरषं निशे थसेन संयुनक्तोति प्रति 

जानीमहे ॥ 

इति भाष्यम् अयमभिप्रायः प्रकिद्धयप्रसिद्धि- 
# ¢ | ५ ५ 

भ्यां धमस्याजिज्ञास्यतवं यदापादितं तदयुक्तं 
प्रसिद्धि सिद्धिर्वा जिक्ञास्यते न सन्त्रम् ङिन्तु 
सन्दिग्धलं सप्रथोजनखं च स्फोताललोकमध्य- 



{ ५ 

अत्ति च्टादयो नजिक्ञास्यन्ते तत्र हेतुर्संदिण्ध- 
र्स्क्_प्रयोजनताच न. खपुष्पादयः धम स्तु 
सत नर्यः विषरतिपन्ना वहुविद इति भाष्येण 
पजच्लासः हेतुमृतसंशयपरदर्शानात् तथा सप्रयोज- 
ज्पेि सहिपुरूषंनिःश्नोयसेन संयुनक्तीतिभा- 
“ग्गो; तदिह जिज्ञासाहेतुभूतसंशयश्रयोजनव- 
रव्या द्धमेस्य जिज्ञास्यम् धथमं तावद्धमो दिधा- 
चिधचियत्तिः किं प्रमाणकोधममः रिंसरूपश्चेति 
त्क द-तद्धिप्रतिपतिद्रयस्याथे न पादेन निणेयःक्रियवे 
थ्रच्चध्यमें चोदनेव प्रमाणमिति व्यवस्थापनेन 

स्ज<यच्तद्दोनां प्रानारयनिरकर्णा सत्यच्ादि- 
श्व सा श्णगम्य श्चेत्यवन्दनादि ने धमः किन्तु 
नचो द.नागस्योगििहातरादिय धमं इति खरूपम- 
पिस विशेषं कथितं भवति धर्मे चोदनाया निरः- 
चं अयमाय मिहैव धादे बिलम् अवशिष्टे 
ष्डा द्ये चोदनामूलतया अ्थवादादोनां भरामा- 
गयं साध्यते अतः समस्तोध्यायः प्रमाणलक्त- 
ग़ञेय वेदप्रामारयवादिनामपि तत्र तत्र धि- 
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शेषविप्रतिप्तिदर्धना चसखतोनिणय इति ̀ दर्भः 
मीमांसा शास्त्रं एकशास््रपरिशीलन शालि्ना- 
संशयाभावाद्वहुविदाभिष्युक्तम् अथातोधमजि- 
ज्ञासेतिप्रथमसूप्रंण शास्त्रारम्भमुपपाधे दानी 
शासतरमारभते चोदनालक्षशोर्थोधमं इति लो- 
किकाकारशुन्यतया धमेस्य प्र्यक्ताविषयतवेनत- 
न्मूलकप्रणान्तःविपयखस्य शङ्कतुमप्यशब्यत्तया 
निवधरमाणक एव धरः स्य श्व कर्पनानुसारे- 
लेक धन्धनाय केवलं बुधे निरूपित इति 
केचित् न कल्पनामात्रं श धर्मोनिरूपितः किन्तु 
योगिनां प्रस्तमम्यः तैहिकारखकणिकतयथ) अ- 

षप्रत्यक्तेर धर्मस्वरूपमवगम्यललोकोपकारायनि- 
वषन्धुरितयेक इदशयोगिसद्धावे प्रमाणामावाच्चौ- 
दनागम्य एवं धर्मो न पमाणन्तरगभ्य इत्याथ- 
नेकविपतित्तिह श्यते तधमंः चोदनाल्षशः 
अर्थात् चौदनाप्रमाशकः लद्दयतेऽनेनेतिब्युपत्या 
ल्षशशब्देस्य प्रमाणपरत्वात् चोदनाप्रमाकत- 
कथनेऽपि एकन्रप्रमाणसंप्लवस्तंभवा सखमार- 
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न्तर मृलकत्वनिरासो न प्रतीयते इति तसखति- 
पत्तये चोदनेव सच प्रमणं न पत्यचादि. इनि 
व्याख्येयम् प्रत्यक्तादीनां सतर प्रमार्य निस्<पि 
चोदनाथामठ्यभिचरेण बामाख्यासाधना तदं 
सा च प्रमाणमेव नघ्रमाणमिस्वपि वोध्यम्! एवं 
च सामान्यतः प्रसिद्ध धमंसनू् पूमाणविधि- 
वोध्य इति भावः नतु धरे प्रमाणान्तरपदृत्त रन- 
क्मोकारात् कथं तदनुवादः भ्रमाःखन्ततुषस्थि- 
तस्यानुवादासंभवात् अनुवादतिद्धये प्रमाणान्त - 
रमृलकत्वाभ्युपगमे तु चोदनैव प्रमाणं सा च 
प्रसाणमेषेति व्याख्यानमसंगतं पर्यन्लादे रपि 
सत्र प्रामाण्याभ्युपगमात् निम् लसामान्यप्रसि- 
दं श्नभ्युपगसास् विशिष्यप्रमाखन्तरानवगमे- 
पिल्लोकश्रसिद्धिरेव सूलमिस्यपि न निम् ललोक- 
प्रसिद्धं: शास्त्रीथाथेब्यवस्थापकत्याभावात् न च 
जगद्वेचित्रयेन्यथानुपपस्यंव तस्पृसिद्धिः । 

सवभावमेदेनापि जगद्घेचितयोपपत्तिसम्भ- 

वात तावतापि चोदनाथा अनुवादकखापत्त शच । 
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अप्रोच्यते अग्निहोत्रादयः कमंविरोषा धम॑सेन 
लोक प्रसिद्धाः दस्कारी पुरुषः लोके धार्मिक 
इत्याख्यायते तदिदं निम् लमिति केचित् ` 
योगिपत्यचमूलमिस्येके एवं चान्न वहुविधविप्- 
तिपत्तिदर्शनाटप्यक्तादिव्यवच्छेदेन चोदनायाः 

प्रामाण्यं प्रतिज्ञायते तथा च सामान्यतः प्रसिद्ध 

ममन चोदनाप्रामाण्यं विधीयते इत्यत्र न 
काचित चलिः चोदनाप्रामाग्यविधानादेव घम 

सवरूपविरेषयोरर्थात्सिद्धिः । तथा हि चोदनाप्र- 
माणमेव नाप्रमारमिस्युक्ता अ्थादे तजज्ञायते 
चोदनागम्यस्यागनिहोतदेधंमलमस्त्येव न तु 
नास्तीति घसः खरूपसिद्धिः सेव प्रमाणं न भ 
स्यक्लादीस्यधधारणात् चो ६नामम्यस्याम्िहोत्रादे- 
रेवधम॑लं नचेत्यषन्दनादेः तत्र कस्याश्चिचोद- 
नाया अदुर्शनादितिधमविशेषसिद्धिः अथवा 
न्यथा वा व्यनश्यक्ति यश्चोदनाल्षक्षणः अग्नि 

= होत्रादिः सधर्म एव नाधर्मः स षव्र च धसः। 
नचैत्यवन्दनादिरितिधमंस्वरूपतदिशेष सिद्धिरि-- 
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तेमावः। नैनु कोधमैः कथं लच्तणइव्येकेनैव 
सूत्रेण प्याख्यातमितिभाष्यम् ननु सकृदुचरित- 
्यायेनेकेन वाश्येनेकविध एव॒ बाश्रयार्भवोधः 
लम्भवेति तत्कथं वाक्यार्थद्रयोत्तिरितिचेत्स- 
त्यम् । भरत्या एकवाक्येन वाक्यारथद्वयोपपत्ति- 
नेक्तम्भवति किन्तु श्र त्य्थाभ्यां ततः वाक्यार्थं 
दयमुपपादयितु' श्रयत एव तथा हि यश्चोदना- 
गल्यः स॒ एव धर्मो नेतरशचे्यवन्दनादिरिति 
धमस्वहूपतिधावर्थादगभ्यते चोदनेव प्रमाणं न 
ग्रस्य्तादि यदा च चोदनेव प्रमाणं न प्रव्यक्ता 
दीस्युच्यते त्षसरसाण्याभिधिस्तयः तदा अर्थादे 
तद्रम्यतै चोदनागल्पोम्निहोत्रादिरेव धमनिवर- 
श्चेत्यवन्दमादिरिष्येनपूेसुक्तमपि पुनस्पष्टघति 
पत्तयेऽभिहिवननिस्यवधयम् चोदनेति क्रियायाः 
प्रवलैतिलष्यम् चोदनाशुष्द) यथपि लिडादि- 
भव्यायकस्वथापि केवलस्य सस्य लोकै प्रयोगा- 
भावाचद्धटितपदप्रथोगसम्मवऽपि तावन्मात्र ण 
कस्यचित॒प्रशृतेरदशनात्तदधटितवाकयस्यलक्लकः 
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इत्यमिप्रायेखाहभाष्येक्रियायाः प्रवन्त कं वचन- 
मिति अत्रो वलोकानुभददशंयति आचार्थचोदितः 
करोमीति अथवा न केवलल्िङ्घदिभ्रस्यथः षिधे- 

येपुरुष प्रवत्त यितुमीष्टे किन्तु किं केन कथमि- 
त्याद्यवेचितसाध्यसाधनेतिकतैव्यत सहितं विधि. 
घरितं वाक्यमित्यभिप्रायेख प्रवतेकवावयमिद्युक्तम् 
चोदनाहिभतमितिभाष्यम् । 

मा चोदना हि भूतं भवन्तं भविष्यन्तं सृकं 

व्यवहितं विप्रहष्टमित्येवंजातीयकमथः शक्तोत्यवभ- 

मयितुम् नान्यत्किञचनेन्दरियम् न च तथाभूल मप्यथ' 

्रयारयोद्ना यथा हि यत्किञ्चन कोकिकः चचनमू् 
नद्यास्तीरे फलानि सन्ति ति । तन्तत्थ्यमपि भवति 

वितथ मपि मवतीति उच्यते ॥ 

नन्वेषदुषादानं धमे चोदनायाः प्रामारयं परत्य- 
च्षादरीनामथमाण्यमिस्य् युक्तिप्रदशंनःय तदनु- 
चितं परतिक्ञासूत्रे तदथंस्ाधनाभावेन युक्तिषरदशं- ` 
नस्यानाकांकितत्वात् सदोत्पतिकस्तर ऽस्व वचय- 
मत्ये तिचे न्न प्रतिज्ञाताथेसमथनाध हुपा- 
दाने दोषाभावात् सम्भवदथविषकं वाके भरति- 



[ ६५ ] 

जञोच्यते नचेदं तथा नित्यं प्रमाणन्तसानुगोमिनः 
शब्दस्येदशे ऽर्थे प्रामाण्यं खतन्त्रस्य भरय्तस्य 
चाप्रामाण्यमित्यभिघानादित्याचचेपनिससाययुक्ति- 
प्रदशेनस्या वश्यकतवात् । तथो चातीन्दरिया- 
येषु शब्दमामर्थ्यदशंनात् प्रत्वचादे्सामर्ध्या- 
भावात् चोदनेव प्रमाणं सा च प्रमाणमेवेति 
प्रतिज्ञायाः संभाविताथकत्वं साधूपपदयते नन्वे 
वप् । अत्यन्तासतोप्यथ॑स्य शब्देन बोधनात् । 
तत्र तस्येषधर्मेऽपिचोदनाया अप्रामारयमेव स्या- 
दितिचे न्न तत्र तदथन्ञोनोदादहेतुकखशूपप्रामा- 
यस्यो स्सगतः भपरसक्तावपि अर्थान्यथाधीहेतु- 
दोषन्ञनवशुत्तत्र तदपनोदवत् प्रकृते तदभावन 

` प्रामाण्यस्य सुस्थिरत्ात् चोदनाशुष्दस्य विधा- 
यकवाचकतया तस्य च भृतादिषु प्रसक्ते विंरहा- 
च्चोदना हि भूतमिति भाष्योक्ति रसंगतेति तु 
न शङ्क्यम् प्रमाणविशेषस्य प्रस्यक्तादेः धमे 
प्रामारयनिरासे तच्र किंपरमाणमिति प्रमाणवि- 
शेषजिन्ञासया तद्विशेषस्य शब्दस्ये व सामभ्य 

४ 
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प्रदर्शनसुचितमियगत्या शब्दलामान्ये चोदर्ना- 
पदस्य ल्लणाङ्गीकारात् अपिच भताद्यमिषान- 
सामथ्यं शृष्दस्य न चोदनालप्रयुक्तं किन्तु शब्द 
सामन्यपरयुक्तभिति सामान्यश्ुखेनेव तत्र तस्थ 
सामथ्यप्रदशनमुचितम तदयं भाष्याशयः चोदः- 
ना धर्मे प्रमणं शब्दवत् मृत्यभिधायिशब्द- 
वत् शब्देषु अतीन्धियामिधानसामर्थ्यं ष्ठ न 
परत्यच्लादिषु इति धर्मोऽपि शष्दणटव प्रमाणं न 
मत्यक्तादि धमस्यातीनिद्ियत्वादितिभावः लज्लण- 
पदेन निमित्त यदोच्यते वद् प्रमितेः कारण 
मा्रमवगम्यते यदा प्रमाणमुच्यते तदा प्रमिते 
रसाधारणं कारं प्रतीयते षदेव कर्णं यापार- 
वदसलाधारणं कारणं करणमिति प्रसिद्ध: प्रमाण- 
मपि विवक्तासेदेन भिवय सथा हि यदि शेब्दा- 
दि प्रमाखं तदा पदयाधिगतिः फएलम् यदा च 
तदर्थाधिगसिः प्रमाणं तदा हानोषादानेपला- 
बुद्धयः फलम् भच यदा क्ञानादिपरं लक एदं 
तटा शृष्टपस्चौदनाशुष्देन साभानाविकस्यं न 
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स्यादितिवाच्यम् लच्णएया ज्ञानादिपस्चोदनाप- 
देन तत्परलच्तणशुष्दस्य सामानाधिकण्योपपा- 
दनसस्भवात्। निमित्तमाघ्रलच्णपक्ते शब्दभरामा- 
शयपक्त च मुख्यमेव सामानाधिकरण्यम् वस्तुतस्तु 

स्वस्मिन् पदो सामानाधिकरण्यं सूपपादम् ल 
च्णशब्दस्य लदयतेऽनेनेतिव्युत्त्या यथाक्ञाना- 
दिपरखं तथा चोदनापदस्यापिचोधयतेऽनयेतिन्यु- 
स्त्या ज्ञानादिपरलं अत एव प्रवत्ते ऽहमिति 

ज्ञानं येन शष्देन जन्यते साचोदनोच्यते धद्व 

प्रवत्तं नफलामतिरिवयुक्तिः संगच्छते एवं च मत- 
सेदेन ल्तणशष्देन निमित्तपमाणयोरुभयो- 
म हणमितिभावः । ननु गोदोहनादि. दज्यं 
नीचेश्तादि यणो यागादिन्रिया च फलसाधन- 
साद्धमों नापूर्वादि्सिति शे यस्करभाष्योक्तया 
मोदोहनद्रव्यादे धैमेत्वात् तत्र भ्रयक्तादिप्रमा- 
शधवृतेः सर्वसस्मतत्वा तत्र चोदनेव प्रमाण- 

मिस्यवधारणसमसंगतमिति येन्न रन्द्रियकेष 

 गोदोनतवादिधर्मेण वेषां परत्यच्तखेपि तेन रू- 
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पेण धर्मत्वाभावाद् येन शूपेर श्र यः साधनखेने- 
षां धम॑तवं तेन रूपेण प्रस्य्चत्वानभ्युपगमात् 
शब्देकसमधिगम्यतवा च्छ यस्साधनत्वस्येति यु- 
क्तमेव चोदनांय। एव तत्र प्रामारयं नेतरस्येषिनि- 
रूपणम्! ननु न युकं ताटशनिरूपणं नान्यत् 
किथनेन्दियमितिभाष्योत्तया इन्दियस्येव तत्र 
सामभ्य॑निराकरणं प्रतीयते न प्रमाणन्तरस्येतिचे 

न्न टष्टान्तप्रदशंनार्भल्रादिन्धियोपादानस्य । 
यथेन्द्रियंमतीन्धियेऽसमथ तथा प्रमाणन्वरमपि .. 
यद्वा नान्यतकिंचनेरयनहेतुरिन्दरियमिति अयं 
भावः अन्यस्ामाणमतीन्दियेऽतमथं कुत इत्य 
पेयायां इन्द्रियपूवेकत्वा त्पमाणान्तरस्येन्दरिया- 
प्रतो तत्सामभ्यौविरहात् एवं च प्रमाणान्तर- 
प्रवर्यसंभवात् चोदनैव तत्र प्रमाणमितिसिद्धम् 
नतु मामूदुभूतादिषु प्रत्यचतप्रस्तिः अनुमानं 
तु भवत्ेन वायते । नदीपूरमेदादिना व्यवहि- 
ताया विभ्रकरष्टाया मेघोन्नत्या पिपीलिकाण्ड- 
सश्चरणेन वा अनांगतायाश्व बष्टरनुमानमाम- 
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नन्ति न्धायविदः एवं गन्धादिना तदाश्रयीभूत- 
सुचमद्रव्यस्य शाखादिकमस्पनेन वायेोश्वेति ना- 
खिलप्रमाणस्य प्रतिषषधोपपत्तिरिति चेन्न तत्र 
सामान्येन लिद्कलिद्धिसम्बन्ध अयहणेनानुमान- 
स्वीकारेऽ पि प्रकृते सामान्यतोबिशेषतोलिद्धिनो- 
धर्मस्य केनचिद्र पेण कस्यचिरिलिङ्गस्य सम्बन्ध- 
ग्रहणाभावेनालुमानासम्भवात् एवं तहिं शब्द- 
स्यापि शहीतसम्बन्धस्येव प्रत्यायकतया प्रकते 
पूरवोक्तदिशासम्बन्धयहणासम्भवात् कथं चोद- 
नेव प्रमाणमित्यवधारण मश्हीतसंबन्धस्य शष्द- 
स्य प्रत्यायकले तु प्रथमभवणेऽपि तस्य प्रत्या- 
यकसवायत्तिरितिचेत् सत्यम् स्यादेव दोषो यदि 
वाचकतया शब्दो धम बोधयेत् किन्तु तडुभूता- 
धिकरणोक्तदिशा वाच्यवाचकभावरूपसम्बन्ध- 
ग्रहनिरपेचतैरेव पदेः पदाथंहेतुकवावयाथवोध- 
स्येव व्यवस्थापपिष्यमाण॒खात् तदेतत्सवे तत्रेव 
स्पष्टीभविष्यति । ननु अतथाभूतम्यथमिति- 
भाष्यम् न सवत्र शब्दः प्रमाणं विप्रलम्भकवा- 
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क्यस्याप्रमाणस्यापिदशेनात् किन्तु पत्रभरमाणा- 
न्तरेणाथमवधाय शब्दः प्रयुञ्यते तत्र प्रमाणम- 
न्यथा तु नेतिनियमः तत श्च प्रकृते प्रस्यचा- 
दिभरमाणसंवाद विरहेण कथं चोदनायाः प्रामा- 
स्यमित्यभिप्रायेण शुङ्कते ननु अतथाभूतमिति 
न च संभवदवक्तुदोषेण लोकिकवाक्येन निखनि- 
दोषस्य पोरषेथस्य वेदवाक्षयस्य साधर्म्यापाद- 
नमयुक्तमिति वाच्यम् नास्तिकेरपोरषेयत्वान- 
भ्युपगमात् तन्मते चोदनाया अपि पौरूषेयतया 
लोकवाक्यवह वेदवावयानामपि अतीद्ियार्थे 
न प्रामाख्यमिति अपि च वक्तुप्रत्ययाधीनं 
शब्दस्य प्रामाण्यं वेदस्य नित्यलेतु वक्सुरभावात् 
स्वरसत एवाप्रामाणयं प्रसनते । शृष्दान्तरप्रामा- 
रयस्य वक्तुप्रस्ययाधीन्वेऽपि वेदस्य खत एव 
प्रामाण्यमिति तु अश्चद्धं यम् प्रमाणाम्तरप्र्ा- 
थंवोधकस्वमावस्येव वाचां समत्र दर्शनात् अनु- 
भवप्रास्ाथवोधकस्परतिवत् प्रमाणान्तरप्रत्ाथवो- 
धफवाक्यानामपि न स्वतः प्रामाण्यमिव्येव यु- 
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ज्यते लोकम्यादानुखागत् तद तिक्रमे परीन्ल- 
काणामश्राद्धेयस्वापत्तिरिति साधः । नलु न प्रमा 
णान्तरप्रात्ार्थप्रापकवाक्यानामेव प्रामास्यमिति- 
नियमः. भोतृवगादृषटपूर्वाभिनवागतपुरषेदीरि- 
तवेदेशिकिविचित्राथेवाचां लोके पामाण्यदशना- 
दिति चेन्न वक्तुराघस्वनिश्चये सत्र तदीयानुभ- 
वकरुपनयेव प्रामाण्याभ्युपगमात् यत्र तु स्तस्य 
वक्तु वां अनुभवो नावधायेते वदरथ॑कं वाक्यं न भ्र 
माणमिति लोकानुसाराद दे ऽपि तभैव युक्तं अथ 
वेदादलीन्दरियाऽये पि ज्ञानोदाद दनात्तदुखाद 
हेतुत्वरूपं प्रामाण्यं तल्नाक्तमिति कथं तदश्रामा- 
रयमिति चे न्न तथाविधघ्रामारयज्गीकारेऽथ- 
सतवानपे्षयाज्ञानजनकस्यासदथंकवःक्यस्यापि 
प्रामार्यापत्त : । तस्मात् स्वठन्तरज्ञानजनकं 
वाक्यं प्रतित्ञावाक्यवन्नं प्रमाणम् वेदो न प्रमाणं 
स्वतन््ज्ञानहेतुखात् प्रतिज्ञावाक्यवत् प्रमाण- 
स्तसत्रा्तःथवोधकं वक्यं न प्रनाशु प्रमाणान्त- 
राश्होतांथकलादोहशुथबोधकवुद्धवाकयवत् षेदो 
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न प्रमाणं नित्यसखादाकाश्वदिस्यादयः प्रयोगा 
अचर वोध्याः नच तन्मते बेदनित्यल्वानङ्गीकारा- 

न्नेदशप्रयोगः वेद नित्यत्ववादिनां हेवषरसिद्ध्या | 

प्रसङ्पादनसम्भवान्नाम्यतरहेत्वतस्तिद्धिदोषः । एवं 
प्रयोगान्तराल्ि बोध्यानि । विधतिषिद्धमिदमि- . 

तिमाप्यम । एतदाक्तेपसमाधानाय पमेतत् 

चिन्तनीयम् फिं ज्ञानस्य श्रामाण्यं अश्रामःएयं च 
स्वत एव किंवा कारणयुणदोषावधारणहुभयं 
परतः अथवा अघ्रामार्यं स्वतः प्रामाश्यं परतः 
किम्वा पामारयं स्वतः अप्रामाश्यं च परतो 
निर्णीयते इति ज्ञानस्य प्रामाए्यप्रामाणयजनन- 

स्वभावाभवे परसन्निधिसहस्रे णापि तत स्तदु- 
स्रादासम्भवादु भयं परत इति केचित् अनभ्यास- 
दशोत्पन्नक्ञाने स्वतः प्रामःर्याप्रामार्योभयान- 
वधाणदशानात्! कारणयुणदोषाहितनज्ञानगतखण- 

दोपाभ्यां यथार्भत्रायथा्थलरूपध्रामाश्याधामा- 
एयोभयनिख्यदर्शनादुमयं परत इतिषरे । ततर 
मिथो विरूदतहुभयजननस्वभावस्येकत्र ज्ञाने 
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स्वाभाषिकलाभ्युपगमे ज्ञानौोत्पत्तिषेल्लायामेवा 
न्यतरावधारणणापत्तिरत स्तदुभयं स्वतईतिपक्तो- 
ऽसंगतः एवंकारणयुणदोषदशौनोत् पूवमुत्पन्नेन 
ज्ञानेनार्थापरिच्छदे तस्य निस्स्वभावस्वापस्या तद् 
वधारणस्यावश्यकतया तदुभयं परत इत्यपिपचो- 
संगत एव अपिच कारणणणदोषाभ्यां प्रामा- 
रयापामाख्ययोरत्पदाभ्युपगमे युणदोषोभयर- 
हिताचचुरादे स्वप्ने ज्ञाने तदुभयोरत्पादास- 
स्भवेन तस्यनिः स्वभात्वपरसंगादिति ज्ञानं हि दि. 
विधं परमाणं वास्याद प्रमाण वा कोटिद्रय- 
भिन्नं ज्ञां तु न किमपि संभवति नच मिथो- 
विरोधात् ददुभयजननस्वभावो माभूदेकन् ज्ञाने 
ज्ञानव्यक्तिभेदेन वदुभयस्वीकारे तु न विरोध 
इतिवाच्यम् तहुभयावच्छेदकन्ञानलवातिरिक्त- 
धर्मस्य तजालुपलभ्भाव् ज्ञानतवस्येव तदुभयाकच्छे- 
दकखकल्पनाया न्तु एकस्यामेव ज्ञानघ्यत्ते 
अधच्छेदकानुरोषादवच्छेयद्वयध्रसक्तो विरोधः 
सफुटषवेति तहुभयस्थितये ज्ञानग्यक्तिभेदाश्चयशे 



[ ७४ |] 

ऽपि तपरिचायकचिहान्तसभावात् ज्ञानसस्य 

चाविरोषात् न तयोविवेक इति अप्रामाण्यं खतः 
प्रामाण्यंपरत इति केचि समर्थयन्ते प्रामास्या- 
भावरूपस्याप्रमाण्यस्यावस्तुत्वये चदोषजन्यत्व- 

संभव इति तस्तः प्रामाण्यस्य तु वस्तुखात्कार- 

खथुणजन्यस्वमितिकारणयुणजन्यतनिशंया देव 
तन्चिणेय इति पत्परतः अत एव रजतारसकषेभ- 
यनिवन्धनरजतन्ञानं प्रामए्यं यथार्थलल्णं 
युणादिज्ञनेनावधार्यते अन्यथा स्वघ्नादि्ञाना- 
नामपि स्वतः धामार्यं स्यात् नच तेषामपि 
तावहुस्सगेतः स्वतः प्रा्तमेव प्रामास्यं किन्तु- 
दोषक्ञाननिबन्धनाप्रामार्येनापनोद्धः किये 
इति चान्यम् तस्यावस्तुसेन दोषनिबन्धनला- 
भावात् नचा प्रामारयस्य स्वाभाविकत्वे प्रमाण- 
ज्ञानेऽपि तत्स्यात् ज्ञानस्वभावस्य तत्रापि सत्वा- 
दन्यथाज्ञानमेव तन्न स्यादितिवाच्यम् स्वाभावि- 
कत्वेन तत्र त्त्परसक्तावपि कारणएगतयुशक्ञानाधी- 
नप्रामाण्येनापनोदाभ्युपगमात् यत्र तु कारणग- 
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तशुणक्ञानं नास्ति यथा विन्रमादो तत्राप्रामाण्यं 
स्वत एवै तिनावस्तुनः कारणत्वमिति तथा च 
शुक्तिरजतादि विश्रमे इन्दरयस्थ सत्वेपि दोषादेव 
गुणाभावः स्वप्नविश्नरमे त॒ इद्दिधादयभावादेव 
-तदुयुणएविरह इति तत्रतदपनोद्ाभावास्खव॑स्तत् 
शुक्तिरजतादिविश्रमेषु दोभेगुं एापहरणणा न्मि- 
ध्याखनिणंय इति मोमा स्तकानां श्रमोदोषेमि- 
थ्यासखधीरिति वस्तुतस्तु अप्रासाणयापनोदकथा- 
माण्यकारणीमृतयुणएानां दोषेरपकसर्णसप्रामा- 
रयानुस्पत्या अपनोदकामाेन स्वतोजायमान- 
मप्राम।श्यं ज्ञायत इति एवं च परतः प्रामाण्य- 
मितिपक्ते वेदस्यापोरुषेयसे वक्तुरभावा तदीय- 
परकरतवाक्याथयथाथन्ञानादिरूष्युशजन्यत्वासंम- 
वादप्रामाण्यम् पोरूषेयसेऽपि पुस्पस्यातीन्दरि- 
यार्थे शुद्धयसम्भवा स्पुतरामप्रामाण्यम् एवं स्व- 
तोद्धयमित्यत्रापि तयोः सांकयमित्यपामार्यम् 
परतो दइ्यमित्यत्रापि युणमाघादेवाप्रामार्यमिति 
पूवेपन्लसं चपः अथसमाधानम्। स्वतः स्वविषया- 



५] 
वधार्णसाम्यं ज्ञानस्य यदि. नाह्ीक्रियेत तदा 
न्येनतत्संपादनासम्भवाकदाचित् क्वचित्कस्य- 
चिदथं्यावधारणं न स्यादिति सवस्य जगत 
आन्ध्यमेव प्रसज्येत यदपि ुणजन्यत्वावधारणा 
तरतत इति तदपि च युणानां निवक्ुमशक्यसात् 
तथा हि के पुनगुखाः नहि चुरादिषु प्रामा- 
एयोपयिकाः फेचनयुएाः चचतुरादीनामतीन्द्रिय- 
स्वेन चदुयुणोपलष्येरशक्यताच्च वेमल्यादिकं त॒ 
दोषाभावान्ना तिशिच्यते पदधीनं प्रामाण्यं त॒ 
पेदे ऽपिततं भवतीतिनात्नास्माकं प्रदरं षः युणावधा- 
रणदेव प्रामारयधीरितिकथमवगतप् । ज्ञानस्य 
विषययथाथेतवं गुणनिमित्तं अतः कारणभूतराण- 
ज्ञानेन तद्वगभ्यत इति चेत् न्न यथा्थतस्यगुण- 
निमित्तानभ्युपगमात् अत एव दुष्टेन्दरियज- 
न्यस्या पिपीतः शङ्क इति ज्ञानस्य शङ्खाश प्रमा- 
त्वसुपप्यते तथाच स्वकारणतो यथाथेत्वं दोषा 
यथार्थत्वमिस्येकारिमिन्नेव पीतः शुद्धं इति ज्ञाने 
विषयभेदेन परमाल्वाप्रमातयोः स्थितिः किंच 
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घटादिकार्यजातं स्वोत्पत्तयेश्वकारणं द॑डाधये- 
चते नतु जलाहरणादिके कार्ये स्वकारणमपेक्ञते 
एवं प्रामाण्यं स्वोत्पत्तये स्वकारणं गुखणयपेचतां 
नाम स्वार्थघ्रकाशनरूपकारये तु तद नपेच्मेव किंच 
ज्ञानं स्वविषयध्रकाशनाय स्वकारणगत मुणम- 
पेच्तेत तदानवस्थाया स्वविषयपर्च्छिद एव न 
स्यात् तथाहि स्वकारणगतगुछवधारणं ज्ञाना- 
न्तरेण वात्त्यम् तदपि ज्ञानं खविषयीम्तगुखप- 
काशुनाय स्वकारणगुणावधारणएमपेच्तेत तदपि 

गुणावधारणं ज्ञान्तरेणेतिरीस्या जवस्थास्यादि ति 
प्रमाण्यं चेदस्ति स्वत एववाच्यमिति ननु स्वतः 
प्रामोण्यपदोपि अनवस्था तदवस्थेव यत्र ज्ञाने 
प्रामाखापवादकदोषन्ञानं नास्ति तत्रैव ज्ञाने 
प्रामाण्याङ्गीकारात् यज्तुवदपवादकदोषादिज्ञानं 
त्र तदनभ्युपगलाद् “अर्थान्यथाखधीहेतुदोषन्ञा 
नेरपौ्यात" इदयुक्तैः ततश्च दोषाभावन्ञानं स्वविष- 
यपर्च्छिदाय तत्र दोपाभावन्ञानान्तरमपेचते 
एवं तद पितदपीति इतिचेन्मेवम् दोषन्ञानाभावा- 
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देव तदपनोदाभावस्वीकारात् दोषन्ञानं हि तर्द- 
पनोदकं तदमावस्तु अनयनोदक इति भावः 
यन्तु अधामास्छस्यं व्यतिरेकरूपतया अवस्तुत्वात् 
नदोषजन्यत्वमिति न तत् ततोवसेयमिति तन्न 
अप्रामास्यस्य भावरूपखात् अनवेधारणत्मकस्य 
संशयस्य अतद्रतितस्प्रकारकस्य विपर्यस्य च 
क्ञानस्वरूपतया वस्तुखेनदोषजन्यत्वे वाधकाभा- 
वात् तथाचा यथास्य दोषजन्यतया दुष्टका- 
रणजन्य्ञानस्या यथार्भत्सेवेति न संशयादेयं - 
थार्धत्वम् यच्ाज्ञानरपमप्रयास्यं तन्तु न ज्ञान- 
कारणमिति न तत्रदोषव्यापारपे्ता ननु यथा- 
प्रामाण्यस्य गुणजन्यसवे ऽनवस्था तथा अप्रासा- 
र्यस्य दोषज्ञन्यतवाभ्युपगमेऽपि अनवस्थास्यादि - 
तिचे न्न सजातीयपरपरपेक्तायामनवस्थास्वौ- 
कारात् यथाप्रमाणक्ञानं सजातीयपमाणान्तर 
ज्ञानमपेचते एव मध्रमाणक्ञानं स्वलजातीयमम्रमा 
गक्तानान्तरमपेकेत स्यादेवानवस्था तदिहप्माश- 
ज्ञानविषयीमूतायान्यथालदोक्ञानाधीनमप्रप- 
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रयं प्रामारयंन्तु स्वत इति नानवस्था यघ्ेकस्मिन्- 
विषये शक्तिशकलादो पूवेमिदंरजतमितिन्ञानसु- 
तपन्नं तत्रेवपुन्नेदंरजतमितिसमीचीनंज्ञानमुखन्नं 
तत्रनेद॑ रजतमिति स्वतः मारो ज्ञानेन पूव॑स्मि- 
न्निदंरजतमितिविप्यज्ञाने अ्थान्यथात्वरूपा- 
प्रमाणता जातेतिनानवस्था नचोत्तरज्ञानेन पूवे- 
स्मिनूज्ञाने अप्रामाण्यं यथा तथा पूर्वज्ञानेनोत्तर- 
स्मिन्नेवज्ञानेकुतोनाप्रसाणवेतिवाच्य् यतो हि 
पूरव ज्ञानमुत्तरज्ञानमवाधित्वोत्पव्यते पव॑ज्ञानोतय- 
त्तिवेलायापुत्तरज्ञानस्यासत्वेन नद्वाधस्य वक्तमश्- 
क्यत्वात् उत्तरज्ञानोस्पलयनन्तर न्तु उदीचेवप्राचो 
वाधेनासतत्या कथसुत्तरस्य वाधः पूर्स्मिन् ज्ञाने 
सत्येव तद्विपरीता्थविषयकमुत्तरज्ञानंजायत इति 
तेनपूरवेवाधः संभवत्येव प्वंज्ञानवाधं विनोत्तर- 
ज्ञानश्योसपस्यसम्भवा स्स्वोप्पत्तिषेलायाभेवोत्तर- 
ज्ञानेन पूर्ज्ञानेऽ्थान्यथातरूपाप्रमाणतावोधना 
ल्ञाघवभितिष्येयम् । तथां च पूर्ज्ञानविपरी- 

नः ता्थघादृकषलेन समानविषयतयो त्रन्ञानस्य 
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परवज्ञानवाधकल्थ॑शुक्तिरजतादिज्ञानप्रदश॑नेना- 
भिहितं क्वचिच्च पीतः शुक इत्यादौ दोषक्ञान- 
स्य समानत्रिषयल्वाभषेऽपि कायेश्याहु बाधकत्वं 
कऋत्थचमसः पुरुषार्थेन गोदोहनेनेव यत्र तु 
वाघकन्ञानेसन्टेदहोवतरति तत्र तृतीयज्ञानसवश्यं 
मपेच्यते इतिनानवस्था नचेवं सम्बादासपरामा- 
ण्यापत्तिः तृतीयन्ञानस्यं द्वितीयन्ञानायेपितदो- 
षोत्सारणमात्रप्रथोजनसात् ततीयन्चानेन निर 
सतेपूव्॑ञानारोपितदोषे प्रव्ञानघामार्यं यथा- 
स्थितमेवेति न क्षतिः यदा तु द्वितीय तृतीयज्ञा 
नयोः सम्वादः तदा प्रथमस्याप्रासारयमेव दिती 
यन्ञानधामार्यमपि न तुतीयाधीनम् दितीयनज्ञा- 
नशृङ्ानिराकरणमान्न व्यापारापे्चणात एव च 
सर्वषां प्रमाणानां स्वतस्त्वमिति न्यायेन शृब्द- 
स्यापि परामार्थं स्वत फेषेति प्रद्यते । अर्भवो 
धजनकतमेव । ` 

शृष्दस्य प्रमाणत्वं नच तदानाप्तवा वाक्ये 
ऽ्यस्तीति तस्यापि प्रामारयं प्रज्येवेतिवाच्यम ` 
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तत्र॒ दोषेण प्रसक्तश्रामारयापनोदाभ्युपगमात् 
वेदवाक्य तु ने दशान्ेपः तत्रदोषसम्भोवना- 
विरहात् शब्दसाधम्यां दोषशृङ् न युक्ता 
स्वतः शब्दे दोषाभावात् वक्तुदोषेण हि शब्दो 
दुष्यति नान्यथा वेदे वक्षुरभावा न्न दोषशृङ्कालेश् 
इति तद्वाक्यस्य स्वतः प्रमाणता ननु लोकिकवा- 
क्ये वक्तुयुणान्वया भ्यतिरकालुविधायिनः श्रमाणय 
स्थ दशनादवेदिकवाक्येऽपि तत्कल्पनाया ौचि- 
त्येनापोरुषे यत्वाभ्युपगमे तेषामप्रामाण्यमेव स्या 
दिति चेन्न उभयत्र दोषाभावस्येव प्रमाण्यं परति 
प्रयोजकल्वाभ्युपगमेन वेदश्रामारयसमथनसम्भ- 
वेन वक्तृयुणस्य तत्र परयोजकत्वकरपनायां गोर - 
वायत्ते : । नच दोषाभावस्य प्रामारयं परतिषयोज- 
कताभ्युपगमेऽपि परतः प्रामाणयमित्येवायातमिति 
वृथेव गुणानां तत्र प्रयोजकलत्निरास इति वा- 
च्यम् । दोषां प्रमाख्यापनोदकार्थान्यथात्वादि- 
प्रयोजकतया यत्र दोषाः सन्ति तन्न तदपनोक- 
सत्वात् तन्निरासेपि दोषाभावे अपनोदकाभावा 

६ 
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दुत्सगतः ्ा्प्रामारयस्यावस्थानात् दोषोत्लार- 
मात्रे दोषाभावन्यापायो न प्रामाण्ये इति न । 

तस्य परतस्तवमितिभावः एवमेव लोकिकवाक्येऽपि 

स्वत एव प्रामार्यम् स्यायस्योभयत्र समत्वात् 

लौकिकवाक्ये खणावधारलेन दोषाभावनिशंयः । 

्ेदिकवावये तु निराश्रयत्वादिति न प्रामाए्यस्य 

परनस्समिति नचवेपरीत्यमेव कि न स्थादितिवा- 

र्यम् शुणन्ञानस्य प्रामाण्यप्रयोजकले पूरवोक्तरी- 
व्या नवसथापत्त : । दोषाभावस्य तु दोषोव्सारण- 

मात्रं व्यापा इति तन्निराक्ृता दोषाः स्वतः 

प्रात प्रामारयं न निन्न्तीतिभावः। ननु आसवक्त - 
गुणावधरणेन लोकिकवाक्य प्रामाण्यापदयामावः 
शु्यनिणंयः वेदे तु वक्त रभावेन तन्निणायास- 
म्भवाट प्रामाण्यमेव प्रसज्यते इतिवाच्यम् वक्तदो 

पस्येव शब्दे संकमणमि्ङ्गीकारेण वक्त रावे 
तदाग दोपसंच्छन्ते वक्तुःशुक्यतयेव तन्तिर्ख॑या- 

त् एवं च वदप्रामाण्यरचण्थं नैयायिकानां कतं 
कल्पनाऽनुचिता अन्यथा शाक्यादि्मन्थवडु बेद- 
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स्यापि अप्रामार्य' स्यात् दोषस्य तत्रं वातत्रा- 
पिसम्भवात् निर्दोषपुरुषकल्पनाया उभयत्र सा- 
स्यात् स्वतप्रामारये पि लोकिकवाक्यस्य मूला- 
न्तरापेच्ला तत्र दोषाभावनिर्खयाय येद तु दोषसं 
भावनाविरहा न्नतन्मूलार्ला मूलललाभावो वेदिक 
चाक्ये गुण एव न दोषोऽन्यथा जुगदत्वापत्त: । 

यद्यपि लोकिकं वाक्यानां संवादात् प्रामाख्यमव- 
गतं तथापि अपोस्षेयवाचामतीन्दि यार्थे प्रमाण- 
न्तरसंवादासंभयेपि दोषाभावादेव प्रामार्यनि- 
णयः । किंच संवादेन प्रामर्यनिशयो न फैवचि- 
त्कते शक्यः यत्रे कस्मिन् विषये समानमनेकज्ञानं 
जायते तत्र न पू्ञाने प्रामास्य मुत्तरक्ञानमाद्य 

उन्तर्षानाविषयतवात् पृरेक्ञानस्य विषयकृतविशेषा 
मावाच्च तथापि उत्तरक्ञानयषयस्ये विनिगमनावि- 
रहेणोत्तरज्लानघ्रामारयं परवक्षए्नेन गृह्यत इत्यपि 
स्यात् अपिवा दीतपासार्यकेनेोत्तरक्ञानेन संवा- ` 
दासंभवा तदथं तत्रापि ज्ञानान्वरयपेकायामनवस्था 
स्फुटैव अन्ततः कचित्स्वतः प्रामाएुयथहे तु कल्प 



{ < 

नालाघवाय धरथमन्ञाने एव तत्करप्यताम् । अरथकरि- 
याकारिज्ञानं संवाद इत्यपि न अथेक्रियाकारिज्ञोने 
तदसं मवेन तत्र व प्रामारयायहशे तेन पूव्॑ञाने 
प्रामाण्यभहस्य वक्तुमशक्यत्वात् । प्रामास्ययाह- 
कज्ञाने प्रामरयानवधारणत् असत्यपि विषये 
स्व्रादो अथक्रियादरनेन तत्राप्यनाश्वालात् 
अपि च प्रचृत्युत्तरभाविना अर्थकरियाकारिकेतन्ञा 
नात् पश्चात् प्रवत्त कज्ञानस्य प्रामार्यावधारणं 
कतोद्राहस्य लगननपरीक्तएमिवनिर्ण॑कं शोत्रादिज- 
न्यज्ञाने संबादाभावात् स्वत एव प्रामास्थभिति- 
भावः! नचात्ताऽप्रणीतागमस्य क्वचिदपिप्राभाण्या 
दशंनेनेतादशस्याम्नायस्य कथं प्रामाण्यमितिचे- 
त्सत्यं प्रामाणयस्या सुमानिकतव स्यादेवं तत्त् न त- 
स्य स्वतस्त्वाभ्युपगमात् अन्यथा तत्राप्युमाना- 

न्तरापेक्तायामनवस्थापत्तं रिति नन्वेवंप्रामारयस्यो 
वयत्तौ स्वतस्स्ोपपादनेऽपि ज्ञो तदसम्भवः। नहि 
ज्ञानसुत्प्यमानमात्मानंशह्ाति दूर सखधमेतया प्रा- 
मार्यप्रहणम् नचा गीतेन तेन तदब्यवहारसिद्धि- 
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रिति चेन्न आत्मतद्धमभामारयथहणं विनाप्य्थं- 
प्रकाशकतया सत्तामात्र ए कृतकायस्वाभ्युपगमात् 
अवधृतविषयप्रामाणयकल्ञानस्य प्रवतेकत्व मिति 
प्रामारयापनोदकदोषादेरमहे अर्थे ज्ञानेन प्रका- 
शिते निभ्शङ्क' पुरुषः प्रवतत इति तस्य छृतका- 
यत्वे पश्चात् प्रामार्यजिज्ञासायां तत्रा मुमानम- 
वतां प्रामारयं निश्चीयते तथाच वद्यते भाष्ये 
ज्ञातेत्नुमानादवगच्छाम इति अयं भावः । प्रा- 

 मारयं हविविधं षिषयगतं ज्ञानगतं च तत्र ज्ञानग- 
तप्रामाख्ययहणे अस्तु नाम ज्ञानयहणपेच्ता । धमि 
णं विना तन्निष्ठतया घममरहरणसंभावात् विषयग- 
तमर्थं तथातरूपध्रासारयं ज्ञानमहणं विनापि सु 
महम् । तत्त एव च ज्ञाने घामारव्यवहारः । इदृशं 
च प्रामाण्यम् अनज्ञातेनापि ज्ञानेन श्रद्यते इति 
तस्य खतस्स्वम् ॥ एवंप्रामाखन्तु न स्वतः अप्रमा- 
णज्ञानं न्तु न स्कीयाप्रामाण्यं स्वयं ज्ञापयितु 

. महति शुक्तिशुकलादाविद॑रजतमितिजायमानं 
ज्ञानं रजतमिदमित्येवाभराहयति पुननेर्द॑रजतमि 
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ति तेनाप्रमाणक्तानं असस्ामास्यं गह्णाति तत 
एव च पुरुष" प्रवतयति ततोस्यमिध्यात्निखं- 
याय पराचेन्ञास्स्येधेति नेवं वेदस्यापि स्वतः 

रामास्य न स्यात् तत्रापि पूर्वोक्तानुमानस्य वाध- 
कस्य दशंनादितिवाच्यम् अर्थान्यथातदोषज्ञा- 
नस्येव तद्वाधकत्थाङ्गीकारेणानुमानस्य तदवाध- 
कत्वात् आगम विसुद्धत्रादनुमानं न तं वाधिवुमु- 
त्सहते भिथ्याखादनुमानस्यवाध्यत्वमितितु न 
आगमस्य मिथ्या खे्नुमानस्य वाधकस्वं अनु- 
मानवाध्यतसखे च तस्य॒ मिध्यात्वमित्यन्योन्या 
श्रयात् नचामगमाथेस्य यथा नमानातिर्किवाधकं 
नास्ति एव आगमातिरिक्तं तदथसाधकमपिना 
स्तीति बाधवत्वदथसिद्धिरपिस्यादितिवाच्यम् । 

 नरशिरिः कपालं शुचीस्यनुमामान वदाममविरो 
ध्यनुमानानवतारात् अगमाथसम्वादकप्रमाणा- 

भावान्न तदथसिद्धिरिति नकिवित् चु रा्य- 
शृहोतस्यापि गन्धस्य प्रारयाद्यतेनाङ्गीका- 



[ < 1 

रात् अस्मन्मते वेदस्य प्रमाणभावोऽसिद्ध इति 
न सततेनानुमानोदयवाध इति तुन सत् अस्म- 

` न्मतेतस्य सिद्धप्रमाणसवात् न तव तादशमनलमान 
मस्मदादीनां ताहशाथवोधनाय प्रभवति मदी- 
यागमविरुद्धसवात् नच तद्थतवानुमानंपरार्थ- 
त्वार्पदम्रयोगस्य नच वेदवाक्य त्व शूष्दवोधोौ 
न जायत इतिवक्तु शक्यते ततोऽसन्दिग्धवोध- 
दशनात् नचेवं शाक्यादिवाक्यतोपि शब्दकवे- ` 
धदशेना त्तेषामपि प्रामार्यं स्यादितिवाच्यम् 
इन्द्रियाणामवीन्द्रिय पदाथगहरे सामार्ण्याभा- 
वांदुविभ्र्तिप्लादिः दोषसम्भवाच्च पोरूपवाक्या- 
नां न वाद्ये पामाण्य मपोरूषेय वद वा्चा- 
मेतादश दोषसम्भावनाविरहेणा पवादाभावा- 
स्मामाण्यमित्यद्गीषेगरात् कल्पनागोरवभयाइ् वद- 
प्रामास्यस्ताये नकत कल्पना नापि सहाजनपरि 

गह इति न मीमांसकानां कचिददष्टकल्पना त- 
देवं निस्यनिदोषापोसूषेयवाक्येन सर्वेषामसन्दि 
ग्धाविपर्थस्तशाब्दबोधदशंना तस्परामाण्यमविश- 
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दमेव अप्रामार्यकारणोभूत संशयादेरत्राद- 
शनात् तदेतत् नचामरिहोत्रं जुहूयादित्यादिना न- 

 चेवेत्यादिनाचमाष्येण निराक्रियतेइति । भाष्य. 
संकतेपेणायं भाष्यार्थः यत्र धर्मे वादिनां बहुधा- 
विप्रतिपत्तयः सधम श्चोदनालच्वणः चोदनेव 
लक्तं साचलन्तणमेवेति श्व स्य्थाभ्यां को धमः 
कथलच्चण इत्ये तदटुरूप मेकेन श्वोदनालक्लणो्थो 
धमःइतिसुत्रेणसूघ्रकृताव्यास्यातप् तत्र सून्रवट- 
कचोदनापदा्थं । भाष्यकारो व्याचष्टे चोदनेति ` 
चुदय्र रणेइत्यस्मात् णिजन्तात् रयासश्नन्थो 
युजिति युचप्रत्ययेन चोदयतीति व्युत्पत्याचोद- 
नापदनिष्पत्तिः। तथाच रणापरपय्यांयः चौदना- 
शब्दः चोदनापदः यद्यपि विधिवाचकस्वेनान्यत्र 
प्रसिद्ध' तथापि तौवन्मा्स्य प्रयोगायोगा त्तदुध- 
टितस्य पदस्य प्रयोगेऽपि तस्य प्रवत्त कत्वायोगा 
छ्त्षणयाप्रवतेकवाक्यं चोदनापदे नाभिधीयते 
चोदनापदस्य तत्रनिरूढलक्षणां दशपितुमाह 
आचायेचोदितः करोमि इतिदश्यते इति तथाच 
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तत्र तत्पदस्य खारसिकप्रयोगदशंना न्नाप्रसिद्धा- 
थलक्षणापि इतिनापूरवा्थकल्पनया परसिद्धा्थक 
पदपरियहपतिज्ञाभङ्ग इतिवोध्यम् क्रमप्रा्त' ल- 
त्णपदाथं निरूपयितु'तदुग्याचष्ठे लच्यतेयेनेति 
तथा च करणब्यु्यत्या लल्णपदं परमितिकारणं- 
तद्िशेषोभयपरम् कारण विशेषश्च प्रकृतेप्रमाण- 
मेषेति चोदनाल् रणं थस्य सचोदनालन्तेणरचो- 
दना प्रमाणक इत्यथः सम्पयते । एवं च यदा 
श॒ष्दः प्रमाणं तदर्थाधिगमश्च प्रमेय स्तदा 
चोदनालन्तणएयोः सामानाधिकरण्यम् उभयोः- 

 शृब्दपरखात् एवं लच्चणपदः यदा निमित्तमात्र- 
परं तदापि तयोः सामानाधिकरण्यमुपप्यते यदा- 
चवाक्याथांवगमस्य प्रमाणत हानोपादानादिः 
बुद्धीनांफलघ्वं तदा चोदनापदस्य तन्न लन्लणां 

करखा सामानाधिकस्यमुन्नयम् चोदनापदस्यमु 
ख्य बृत्या शृष्दपरस्रादितिमावः वहिक्ञानजनक ~ 
ज्ञानविषयत्वाद्ध मस्य लक्षणत्वं धमन्ञानजन्य्ञा- 
नविषयत्राद बहु लदयल्रमिस्यभिप्रायेणाहधमोल- 
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णमिति यद्वावहिपदं तञ्ज्ञानपर' धूमपदमपि- 
लच्एया ज्ञानपर तथा च वहिषिषयकानुमिति 
जनके धमविधयकं ज्ञानमिति प्रमाणाथ कल- 
त्षणयहटणसंगतिः लन्तणां विनापि ज्ञायभानस्य 
हेतोरलुमापकखमित्य भिप्रपिशप्रमाणार्भकल- 
चण यहश संगतिरिति केचित् । शब्टस्था तीन्द्ि- 
याथसामध्यं' प्रदर्शयितुमाह चोदनाहीति भू- 
तमतीतम् व्यवहितं कुह्ादिमि रावृतं विष- 
कष्ट" दे शकालासन्निहितं अथजातं शब्दः वो- 
धयितु' शुक्तोति शृब्दादेवेदृणथ बोधो नान्यत 
इति ननु नान्यत इत्युकस्येइन्दियस्येव निरासो न 
परमान्तरस्येति कथः चोदनेवेत्यदेधारणमि- 
तिचे न्न ॒ट्टान्तप्रदशंनाथ त्वादिन्द्ियोपादा- 
नस्य यथा तत्रन्द्रियमसमर्थं' तथाप्मासान्तरम- 
पीतिभावः अथवा तत्रनान्यस्पममाणं समर्भ॑' कुत 
इन्द्रियासाम्यात् इन्द्रिय पूवैकत्वा समाण- 
न्तरस्येन्दरियनिच्त्तौसुतरातन्निदृत्तिः तथाच कि. 
शब्दः प्रश्नाथकः पथगोध्यः. च शुष्दोपि हेत्व 



[ ६१ 1 

थकः परथगेषेतिभावः नन्वेवमतीन्दियायेलोकिक- 
वाक्यवद् वेदिक वाक्यस्यापि प्रामार्यं न स्या- 
दित्यभिप्रायेण शङ्कते नच तथामूतसिति अयं 
भावः य॒त्रप्रमाणन्तरेणाथं निरियस्य लोकः शष्दं 
प्रयुङक्ते तत्र सप्रमाणं यथा नद्यास्तीरे पञ्चफलानि 
सन्ति इत्याधोक्तः अन्यथा परप्रतारणाय यत्न- 
तादशं प्रयुक्ते तत्र स न प्रमाणमितिघ्रमाणन्तर- 
प्राप्तां वोधकशृष्दस्य लेके प्रामार्यदशेनाद दे- 
पि तथा वाच्य मितिनातीन्धियाथ' ततूप्रमाण 
मित्याशयः यद्यप्येतत्सर्वम्पूषैसुक्त' तथापि संतं - 
पेणभाष्याथं प्रदश् नाय पुनरभिदितमितिनाज्ञा- 
तपूर्वापुन रुक्तिरितिध्येयम् स्माधानमाष्यम् उ- 
च्यते विप्रतिषिद्धमिति अयमभिप्रायः । 

- भा० चिप्रतिसिद्धमिदसुच्यते वयीति वितथं चेति 

` व्रवीति उच्यते ऽववोधयति बुद्धयमानस्य निमित्त 

भवति इति यस्मिश्च निमित्त भूते सति अव वबुदुध्यते 

` सोऽववोधथति यदि च चोदनायां सत्यामनि होच्रात् 
स्वर्गोभच तीति गम्यते कथ सुच्यते न तथा व्रषी- 

` मीति अथ न तथा बबीति इति कथ मवु ध्यते अस्त. 
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स्तमर्थं मवनरुध्यते इति विप्रति षिद्धम् नच स्वगेकामो 
तजेत शत्ययो वचना त्सन्दिग्ध मव गम्यते मवति वा 
स्वर्गो च भव तीति नच निश्चितमिद म्र गस्यसानं 
मिथ्या स्यात् । 

वाक्यस्य वितथववं प्रमांणान्तर संवादाभावाह्म 
वक्तुय॒णजन्यत्वानवधारणाद्या संन्दिग्धाथेवोधक- 
लाद्वा विपरीतार्थवोधकलाद्चा अवोधकलाद्रोच्यते 
तन्न तावन्न प्रथमः प्रामारयस्य प्रमाणान्तरसम्बा- 
दाधीनखनिराकर्णात् नापिद्वितीयःप्रमाणस्या न्व- 
यव्यतिरेकाभ्यां दोषोस्सारणमाध्रंमत्युपयोगित- 
व्यवस्थापनेन प्रामाख्यं परति कारणत्वानम्युपग- 
मात् ¦ नापितृतीयचलुथो सन्देहविप्य॑योरनुपदं 
निराक्छियमात्वात् । तस्मादबोधकत्वमात्रमप्रा- ` 
मार्य कारणमवशिष्यते इस्यभिरत्येद मुच्यते 
विप्रतिषिद्धमिति। उच्चार्यमाणः शब्दो यदिसा 
थं बोधयति तदा कथ' वितथमर्थां स्वाथ न 
बोधयतीति बोधयति न बोधयतीति मिथो विर- 
दमुच्यते इत्येतदेव स्फुटयति अववोधयतीत्या- 
दिना व्रवीति। खार्थमवबोधय तिखाथबोधस्यनि- 
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मित्त'भवति खा्थवोधनिमित्तस्येव शब्दस्य ताह- 
शाथं बोधं प्रत्यनिमित्तससुच्यते इति विप्रतिषि- 
मिदं प्रमाणे विप्रतिषेधसुक्सवा भ्रमेयेऽपि टं दशं 
यति चोदनाां सत्यामिति । अभ्रिहोत्र' जुहुया- 
त्खर्गकाम इति वोक्येन अभ्निहोत्रा त्खर्गोभवती- 
तिगम्यते तत्कथसुच्यये नापिषोत्रास्खर्गो भव- 
तीति यस्मांहुवाक्याहूयो ऽर्थो न प्रतीयते तत एव 
स भ्रतीयते इति विपीतषिद्धभिस्याह असन्तमथ - 
मिति ननु नावोधकखनिभित्तं वितथतवमुच्यते 
येनेवं विप्रषेधः स्यात् किन्तु सन्दिश्धाथं विष- 
यक घोधनिमित्तकलप्रयुक्त' तथाच प्रमाणान्त- 
रसंवादाभावात्तत्न संशयो जायते अहोरा 
त्छर्गो भवति वा नवेत्याशु क्य निराकरोति 
नचेत्यादिना । सन्देहवबोधकपदाभावात् शुष्दस्य 
सांशयिकत्वखभावानन्नीकारात् सन्देहाभाव प्रद- 
श् नायाभिलपेन तदाकारं स्पष्टयति भवतिवेति 
नच संदेह विना स्यमिध्याखमित्याह् नचेति । न- 
चमाभृतसन्देहादस्यमिध्यासं विपयेबोधकस्वा नतु 
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मिथ्णास्यादित्याश् क्याह योहिजनितेति यथा- 
शुक्तिशकले जायमानमिदं रजतमितिन्नान सुत्तर- 
भाविना नेदं रजमितिज्ञानेन वाध्यते एवं वेद- 
वाक्यो ञजायमानं ज्ञानं केनचि द्विक्ञाने बाध्येत 
मिथ्या स्यात् किन्तु षते वाघकन्ञानाभावाद- 
वाधितमेषव तञ्ज्ञनमिति कथमस्य मिध्याखं 

मिथ्याज्ञानप्रसरस्थलं दशं यति कालान्तरे इति। 
कालान्तरे दूटकार्षापणादिप्रतीतो पुरुषान्तरे 
जाततेमिरिके द्विचन्द्रादिप्रतीतो अवस्थान्तरे 
पीतशंखादिप्रतिभासे देशान्तरे शुक्तिरजतादि- 
ज्ञाने भवति वाधक प्र्यथ इति ततः तेषां भिध्यालं 
नचेदः कचि द्विपर्य्येतीस्याह नचेवेति उपसंहरति 
तस्मादिति । बैदिकवाक्यापेक्तया लोकिकवाक्ये 
वेषस्यं दर्शयति यलिति अयं भावः। 

भा० योहि जानित्या प्रध्वंते नैतदवमिति समिथ्याप्र 

त्ययः । नन्येष कालान्तरे पुरूषान्तरे अ्स्थान्तरे देश- 

न्तरे वा विष्यति तस्मादवितथः यत्तु. लोकिकं वचने 
च्चेत्परत्ययितात्पुरषादि द्दियचिषयं अवितथमेव 

` तत् अथा प्रत्ययितादनिद्धिय विषयं वा तावत् पुरषबुद्धि - 
प्रम मप्रमाणसरू अशचवंहितव् पुरुषेण ज्ञातुसटुते घचनात् 
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शब्दे तावस्स्वतोदोषो नासि किन्त॒॒पुरुष- 
दोषसंक्रमात् शृष्दोटुष्यति इति पुरूषस्येवोपराधो 
न शृष्दस्येत्याहतच्चेत्पत्ययितादिति तथा भूतम 
तथा मूतं वा यथादृष्टाथयो वदति सप्रत्ययित इति 
इन्दियविषथभिस्यपि तस्यैव विशेषणम् इन्द्रिय- 
मिव्युपलन्लणं प्रमाण॑न्तरस्यापि एवं चेन्द्रियविष- 
य मित्यनेन प्रमाखान्तरमूलकमुच्यते वथा च 
पमाखान्तरमूलकं यल्परत्ययितवाक्यं सत् प्रमा- 
रमेवेति तदुदष्टान्तेना स्नायाप्रामारथसाधनम 
संगतं दान्तस्य साध्यपिकलत्वाद् पत्थयित- 
भिन्नोऽप्रत्ययितः अनिन्द्रिय विषयमित्थपि त- 
स्येव विशेषणं तथाचासम्मवस्परमाणान्सरसृलं 
यदग्रत्ययितवाक्यं तस्पुरषदोषाडष्टमित्ति सेतर 
निव्यनिर्दोषापोरूषेयवाक्यस्य ना प्रामार्थं स॑ध- 
यितु" शक्यते दष्टान्तासिद्ध रिति । यत्त यथाव- 
रिथताथेदरिं हवं यथादुषटाथेवादितख भिद्युभयं 
प्रययितशब्देन शृद्यते यथादघ्प॑यादिन एव 
परसयिताथ सेशुक्तिशुकलं रजतं पश्यतं स्तदु 
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सारे शदरजतमितिवदतोपि यथादृष्टाथ वादि- 
तया तदीयवाक्यस्यापि प्रामाण्यापत्तिः एवं यथा- 
दर्शिन एव वा तदथ स्वे सत्यरजत ज्ञानवतो 
श्रमादिढंरग मितिषयुञ्ञानक्य यथादशितया 
परत्ययितपदेन हणे रजतपरतदीयरंगवाक्यस्य 
च प्रामाण्यं स्यादिति यथादशित्वं यथा वादि- 
त्वमिद्युभय' प्रत्ययित्तपदेन गाते इश्द्रियविष- 
यमिति तु नात्रविशेषणं क्किन्तु प्रथगेव कोटिः 
एवं चानाप्षषाक्यमतथाभतमपि श्रोतुरिन्द्रियवि 
षयभृतमिति तत््रमाणसुच्यते इति अ्यवस्था- 
पितंवदसत् उदाहरणप्रस्युदाहर्णयो मिंथोविरो 
धोन यन्थग्याघातात् तथाहि भवन्मते यथाद शितं 
यथावादिसमिष्युमय' सम्भूय प्रामास्यकारणं- 
मिन्द्रियविषयमिति तु एथगेव प्रामाण्य कारण 
तथाचा नयोरेकेकस्य पर्युदाहर्णे मिथोविरोधः 
पूवेस्य रत्युदाहरण मनाक्तवाक्य' त्रापि इन्द्रिय- 
विषत्वेन प्रामारयाङ्गीकोरादिन्दियविषयमित्य- 
स्योदाहरणमेतञ्जातमिष्यं कस्मिन्नेववाक्ये व्या- 
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[भेदेन पामाए्याप्रामार्ययोः खीकारात् एव- 
भिन्द्रियविषयमित्यस्य प्र्युदाहरण मनिन्द्रिय 
विषयमप्तवा्' दुष्टसलयवादित्वेन प्रमात्वे 
नौोदाहतं तदेवानिन्दरियविषयसेना प्रमाणववेनो- 
दाहियते इति स्पष्ट उदाहरण परसयुदाहर्णयोवि- 
रोधंइति किंच इन्द्रियविषयमित्यस्य यदि दश्य- 
मोनाथं विषयक वोधजनक' वाक्यमित्यथः 
खीक्रियते तथा चानास्षस्यापि न निखिलं वाक्य- 
मप्रमाणं ग्यवहारानुपपत्ते किन्तु यदेन्दरियका्ै 
 तस्परमाणं अन्यदप्रमाण मिव्येवभ्युपेयम् तदा ` 
अनिन्द्रियविषयमित्यस्य श्रोतुर नुपलेभ्यमाना 
थं त्रिषयक' व्यमिति भ्यौख्येयं स्यादेवंच अ- 
शुक्रयं हि पुरुषेण ज्ञातु" ते वचनादितिभाष्यं 
ठयाक्ुप्येत श्रोतवगानुपलभ्यमानस्यपि वैदेशि- 
कार्थंजातस्य वक्वराज्ञातु' शक्यत्वात् नहि उप- 
लभ्यनाममेवाथ परतिपादयन् वक्ता कृतकार्यो 
भवति अन्ञातोथ वोधप्रयोजनकला च्छ्दस्येती- 
न्द्रियविषयमनिन्दियविषयमित्येतदुभयं संभव- 

8 
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स्ममाणमूलासम्भवसरमाण मूलपरतयेव व्याख्ये 
यम् तएवाशक्यदहीतिभाष्यं खरसतः संगच्छते 
असम्भव स्माणन्तरमूल्तके हिवचनं विना उपा- 
यान्तरेश ज्ञातुमशक्यमितिभावः प्रत्ययः सज्ञा- 
तोऽस्येतिष्रलययितः तदस्य संजातमितीतजन्तः 

सदयमिध्योभयसाधारणक्ञानापरपयांयः पत्ययहति 
नेतेनलत्यवादीश्र्यते किन्तु यथादृष्टोभंवाद्यवेति 
मावः प्रत्ययितपदार्थे एषेन्द्रियविषथमित्यपिविशे 
षणामेवचेतदुभयं संभूय प्रामाणयलच्षणेक्यं ननु 
वो शब्दोपादानखारस्यात् प्रथक्षथगेवलक्षणं न 
समुचित्तमितिवाच्यम् निपातानामनेकाथतेन ध- 
कृते समुचयाथकस्येव स्वीकारात् अनिन्धरियविषयं 
वेति प्रत्युदाहरणएवावये वाशब्दो विकलर्पाथक 
एव उदाहर्णवाक्ये पररययितलेन्दरियविषयत्वयोः 
सम्भूयकारणत्वेपि एकेकवेकल्येन प्रतयुदाहर- 
णद्वये विकल्पस्यावश्यकतवा त्तथा हि सत्यवा- 
दिनि अपि अशक्तिके पयस्य दशंनशक्तिर्नास्ति 
परत्यच्ता्यभावा त्तत्र ण्यप्रामारयम् एवं शये प्य- 
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येमिभ्यावादिनि पुरुषे अनाश्वासादेवाप्रामारयम् 
नहि दरु मश्क्ये ऽर्थे वचनं विनोपायान्तरेणाऽथा- 
धिगतिः सम्भवति । तदाह अशक्यं हि तत् पुरु- 
बेण ज्ञातुमृते वचनादिति ! यदि कथित् सर्वज्ञ 

स्थात् तहिं चोदना म्तरेणापि धर्माधमों जानी- 
यादिति चोदनैव धर्मे ध्रमाणमित्यवधारणमसं- 
गतं स्यादतः सवेक्ञनिराकरणपरमिदम् माष्य- 
मिति केचित तन्न अशक्यं हि तदिति वाक्य 
घटकतदो तीन्दियार्थपरामशिंतया तत्रैव ज्ञानो 
सत्तेनिराकायलखात न सवत्रापरस्त॒तखात् किञ्च 
षडमिःप्रमाणेः सवं जानान शओदनयेव धम जा 
नीयादिति. तरििद्धो नचोदनाप्रामाए्यावधारण् 

 परतिज्ञाभङ्गः इतिनासौ निराकायंः एकेनैव प्रमाणेन 
` सर्वपश्यन् सवेज्ञोभवतीति कल्पना तु प्रतिज्ञा- 
 विरोधितवादशुक्यस्वाचच निराकायां नहि चचुषा 

 गन्धमजिघ्रन्नबिकलकर्णः कश्चन एवं करुपयितु 
महति प्रतिनियतविषयतवात् प्रमाणानाम् इदानि 
मिव पुरापि करणानां खमावो नियत एवेति न 
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 किथिदेतत. {पतेनेदानीन्तनपुसषस्येदशप्रत्य्ा- 
` सम्भवेऽपि प्राक्तनपुरयकमे णावतीणेस्याप्रति 
हतन्ञानशक्तेः पुरुषधोरेयस्य बुद्धादे. दि व्यष्टि 
जनितः सवविषयकोपालम्भः सम्भव तीतिनिरस्तम् 
इदानीमिवपुरापिपरमाशस्वभावविपयांसानषद्वीका- 
रात नन्विदानीमपि प्राणिभेदेन सातिशयम _ 
श्रत्यच्तमुपललभ्यते तथाहि आलोकोपकरणसहिव- 
 मेवचचुरस्मदादिभ्यक्तं जनयति मार्जार स्तु 
 आलोकसन्निकषं विनापि तमसि पदाथानूपश्य- 
ति सभ्पातिनामा च शधसयजः योजनशतव्यवहि 
तामपि दशर्थनन्दनपुन्दरी ददशंतिश्रूयते 

` रामायशे सोयम दशनातिशुथः च्रचिन्निरति 
शृयमतिशुयं गमयति यत्रचास्य परः परकषेः ते. 
योगिनः दश् नस्य च परोतिशयः सुदमभ्यवहित 
बिप्रकृष्टभूतभविष्यदादि विषयत्वमिति योगिज्ञा- 
नस्ये सवेविषयकतवं नानुपपन्नमितिचेन्न अति 
श्यस्य खबिषये दश् नाद्धमेस्येन्द्रिथाविषयत्वेन 
 तत्रतदतिशुयकल्पनायां प्रमाणाभावात्। अन्यथा ` 
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गन्धथाहिणा घाशेन रूपस्यापि दश न' स्यात नचै 
तत. सम्भवति तेषामितरेन्द्रियनिमांणवेयध्यां 
पत्तेः। नच रूपवतोघरादे नीरूपस्य रूपस्य स्थुल- 
स्य केशदेश्च प्रव्य्षदशं ना न्नपरस्यक्तेषिषयनि 
यम इतिधमेविषयकत्वमस्य सस्मवतीतिबास्थम 
वतमानविषथकखनियमस्य भरत्यन्तं स्वीकेतत्वेन 
भविष्यति धर्मे तस्परवत्तेरयोगात  उन्द्रियलिद्गा- 
दयः षडेव ज्ञानहेतवः तघ्रेन्छिथस्य बतमानमात्र- 
विषयतया तदुखन्नज्ञानस्यापि तन्मात्नविषयकत्व- 
नभविष्यद्धमेविषयकत्वं नतरांसवैविषयकत्वमिति 
एवं लिङ्धाधीनानुमानदेरपि न धम विषय॒करवं 
घमस्यालोकिकलेन तत्र लिङ्गयहणासम्भ- 
वादत एव नैषां सवं विषयकत्वमपि सर्वत 
लिद्गादेरसम्भवा दसव ज्ञस्य परिचयासंभवाश्च 
ननु यथाशाक्ये वृद्धस्य सवक्ञसवं कल्प्यते तथा 
 मीमांसके वेदस्यापोरुषेयत्वं करप्यते इति थो 
कल्पनायानिष्परमाणकल्वा स्सववज्ञसवकल्पनायां कः 
अद्ध षोभवताम् न खलु कथित् शरद्धे षः। किन्तु 
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सवज्ञत्वकल्पनाया ्नकिथिस्प्रमाणं पश्यामः घ्र- 
त्यक्षस्य वतंमानमाव्रमाहितया ऽतीते तदसम्भ- 
वात् ॥ संभवे तु विप्रतिपत्तिरेव न स्यात् लिङ्गादे- 
रभावा न्नानुमानादिप्रसङ्गः प्रत्युत विपरीतमेवा- 
लुमानं सम्भवति । अतीतः कालः सवक्ञत्वाभाव- 
वान् कालत्वादेतस्कालवत् बुद्धो न सर्ज्ञः पुरुष- 
त्वात् अस्मदादिवत् अन्योन्याभ्रयाचागमो पि न 
तत्र भ्रामोण्यं समश्युते तस्य सवंत्तते तदीया- 
गमपरामारयं तदीयागमध्रामास्ये च तस्य॒ सवे- 
ज्षत्वम् पुरुषान्तरपरणीतागमवशेन तस्सिद्धि स्तु 
न तत्न मूलप्रमाखाभावेन तादशागमानां सुतर- 
मप्रमाणलात् निलयागमस्य च भवद्धिरनङ्गी- 
कारात् सवेज्ञः सवेविदित्यायागमस्तु अथ॑वादः 
श्रीरिपुरुषरतिपादने तदनित्यतभ्रसङ्गात् नित्या- 
गमाभ्युपगमे तु तेनेवधरमप्रतिपादनसंभवान्न 
सवे्नत्वकल्पना अथवती ॥ यत्तु कश्चिदाह माभूत् 
सव्ञः धमन्ञस्तु भविष्यति तदुक्तं तेरेव कीट- 
संख्यापरिजञानं तस्यं नः क्वोपयुज्यते “दूरं पश्यतु 
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 मावाऽसो तत्वमिष्टं तु पश्यतीति प्माणमप्य- 
 सुमानम् चैत्यवन्दनादिधमपरतिपादकं बुद्धवाक्यं 
प्रमाणम् तद्राक्यसात् सवेक्तणिकमित्यादिवाक्य- 
वत् दृषा तदीयवाक्यप्रामाण दशनाद तीन्दरिया- 

रथेऽपि तक्कल्पनमुचितमतणएव वेदप्रामारयरिर्- 
यिषया सन्त्रायुर्ेदप्रामार्यवचमतःघ्रामाण्यमाप्त- 
प्रमाण्यादित्यभिहितं नेयोयिकेरिति तन्न। दन्द 
यकारथे तद्वाक्यप्रामास्यसीकारेपि अतीन्दरियार्थे 
तक्ल्पनायां प्रमाखभावात् सपरतिसाधनंसवं च 
हेतोः बुद्धवाक्यमध्रमाणम् अप्रमाणमूलकतवाचं - 
त्यवन्दनवत् बुद्धो न सवेन्ञ इतिमद्वाक्यं प्रमाणं 
मद्ाक्यताड् वदहिरुष्ण इतिमदीयवाक्यवदिति 
असर्व्ञतं प्रमितं वुद्धवाक्ये साधयितु" शक्यं 

 सर्धज्ञतं तु न क्वापि केनचित् प्रमाणेन पमित- 
मिति तन्न बुद्धवोक्ये साधयितु शक्यं साद्धया- 

प्रसिद्धः! नचा सर्वज्ञ इतिबुद्धोक्तो प्रमाणम् 

उद्धतवादितापन्तं : नचेदानीन्तनपुसुषस्य बुद्धः 

सरव्ञइत्यविच्छिन्नस्मरणदशना त्तदुपपत्तये त- 
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दानीन्तनेः पुरुषे स्तत्पमितमिति कष्प्यत इति 
वाच्य मेतादशस्मरणे प्रमाणाभावात् प्र्युतषि- 
परीतस्मरणदरशनात् इह वटे यक्ञ इतिवन्निमृल- 
स्मरणस्यापि सम्भवा च अपि च बुद्ध सवेज्ञ' 
जानानोपि सवेज्ञः स्यात् अन्यथा तदीयक्नानत- 
दविषयापरिज्तने स तं तथा कथं जानीयादित्य- 
नेकतर्वज्नताकल्पनापत्तिः ¦ असर्वज्ञस्यायं सर्वज्ञ 
इतिक्ञानासम्भवादिति न सर्वज्ञताया प्रमणं न- 
तरां च तदीयागमस्य श्रसाण्यम् सख्युथ्यद्र षेण 
लाभपूजाख्यातिकामनया च॒ शुस्त्रप्रणयनं 
न वीतयगस्य वृद्धस्य शोभते निर्व्यापार श्च न- 
शक्रोति शास्त्राणि प्रणेतुम् अस्यामी अन्ञानसं- 
शयाश्छेतम्या अयं सिद्धान्तो याहयितञ्य इमे 
तदुपाया इति साध्यसाधनफलानां यावद्रिकल्प- 
प्रत्ययो नभवे तावत्तदनुकूलवाक्यप्रयोगो न सं- 
भवति नच निविंकल्पध्रत्यच्तेण निखिलं जगदव- 
लोकयतो बुद्धस्य तादृशुविकल्पसंभवः वुद्धदेश- 
नाया स्तच्छिष्यधणीतत्वे सुताम प्रामाण्यम् 
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तेषामसव॑क्ञत्वात् न चत स्यसानिध्याटुङकढ्यादि- 
भ्योपि दशनाः निस्सरन्ति शिष्येभ्य स्तनिस्छरणे 
कानुपपत्तिरिति वाच्यम् श्रद्धाजडं प्रत्येवेतादुश्- 
वाक्थोषयोगसम्मवात् किञ्च कुञ्यादिभ्य स्तन्निः- 
सरणे सुतरामनाश्वास्तः एतेन अनाव्रतस्योतिः 
पुरुषः रम्यते इति विनेवेन्द्रियं स्वत॒ पव सव 
जानाति शरीरेन्दरियाद्याबृत. स्त॒ उन्दरिथादिद्धाय 
किंचिदेवजानातिइतिविदेहस्य स्वाभाविकं सवि. 
षयकन्ञानमितिमतं निरस्तं प्रमाणाभावात् मुक्ता- 
गमस्येव प्रमाणत अन्योन्याश्रयः सुक्तस्यापि- 
सवं ज्ञे तदीयागमः प्रमाणं तस्ामणते च सु- 
क्तस्य सव ज्ञतमिति विदेहस्य शब्दोचार्णोपयि- 
केन्द्ियाद्यभावादागम्रणयनौसम्भवः शरीरिण 
स्त्वसवं ज्ञत्वा न्नतस्रणीतागमे विश्वासः \ इदानीं 
मुक्तः सव ज्ञो यदि करिचत. दृश्येत तदा एत 
दनुसरेणपूषतनोपि मन्तव्यः स्यात् नचेदानीं ताह ` 
शः क्वचिदनुमूयते इति किमनुसारेण तथाकल्प 
नाये श्रद्धा स्यात. यदपिचि बेदविदेकदेशिमतं 
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एवमानुपूर्वीको वेदोनिल्य एव नार्यस्य कश्चि 
उजनयिता किन्तु प्रजापतिरेव पूव माषं ण प्रत्य- 
कत णामु ज्ञातवान् तदुपदेशाचान्य ऽपि महष यो 
धिजग्मुरोनमिति तदपि न शृब्दोच्चारणमन्तरा 
तदानुपूर्वीज्ञानस्यं दानीमिव पुराप्यसम्भवात 
अन्यथा इदानीं धमांदेर ॒प्त्यत्षतेपि प्राक्षाले 
तदप्रत्यचतमपि क्पनीय' स्यात. एवमिदानीं 
कस्यचित्सव ज्ञत्वाभावेऽपि पाक काले तत्कल्पना- 
प्रशक्तिः स्थादिति दृष्टविरोधा स्तव ज्ञादिनिरासव 
दयमपिप्लो निराकतव्य एव पुरुषदोषोपरागाद 
प्रामाएयापत्तिर न्यथा स्यात _। तद्चने विश्वासा 
भावा च्च इदानीमिव पुरापि पुरुषाणां मिभ्यावा- 
दितसम्भवास्च किंचेवमस्यागभप्रतिभासः स्वप्न 
ज्ञानवन्नि्ूतुकता मिथ्या स्यात् किचेदानींतनपु- 
रुषापे्चया प्रजापतेरुचारणमन्तरा शब्दज्ञानं 
जातमित्यतिशृयः कल्पनीयः स्यात_ तदनु आग- 
मस्य नित्यता मुधेव कल्पिता यदि तु प्रजापतेः 
स्मरणं करम्यते तदा तुभं निना स्मरणानुत्प- 
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त्येदानीं तदमावादनिभित्तं समरणं कल्पेत प्रलय- 
पू्वेकालानुभवस्य चिरातीतसेन तेनाविकलमन्थ- 
राशि रविर्मरणातम्भव श्च प्रजापतेखि शाक्या 
दीनामपि यहणतम्भवेन तन्निरासानौचित्यात 
धमस्यातोन्द्रिथस्वात् शब्दस्य चेन्दियकस्वात् न 
तुलुयतेतिचेत न अनुच्चारितशुब्दस्या प्यतीन्दिय- 
त्वेन शक्यादिसाम्यात. पुरुषसवं ज्ञत्वकल्पनायां 
अथप्रत्यायने पुरुषः खतन्त्रः स्यात. अस्मिन् तु 
पन्ने न कस्यापि खातन्त्रयम् शृब्दस्याथप्रस्यायने 
पुरुष पित्ता पुरुषस्यापि शब्दस्य रूपपरतन्त्रते्यु- 
भयोरपि पारतन्तरयम् स्यात. नचपूवेपूवेपुरुषा- 
युसारेणोत्तरोत्तर पुरुषाणां वेदाधिगम इति पार- 
तन्त्रयम. तवापीतिवाच्यम, एकपुरुषाधीनले तेन 

तोृष्टम । अन्यथावेतिसंशयसंम्भवेन खतः 
पामाणयहानिः स्यात् अनेकपरषाधीनखे ते ताह- 
शसंशयाभावान्नदोषः किंच दीघकालान्तरिताने 
नेकदुरूहपदाथस्मरणानुत्पत्या खयं कृत्वा विश्वा- 
सार्थमेवं बदति स्प्रतोयम् नमयाङ्कत इति शङ्क्य 
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तत्र प्र लवतामपि विश्वासापत्तः । अमेकपुरुष- 
स्मरणांभ्युपगमे तु एकेन विक्रतस्यापि परेयंथाव- 
दवधारणात. पारतन््रय' निबतते एकस्य प्रति- 
भानं तु कृतकादविशिष्टम._ एवंच वेदेनेकः स- 

म्परदायप्रवतं कः अपि वहव एव ननु जेमनीया- 
नामपि अपोरुषं यत्वकल्पना निष्प्रसाणा प्रमाण- 
विरुद्धा च नहिं कस्यचि वाक्यस्या पोरुषे यलं 
लोक इश्यते तथाचोक्तम. भो भगवन्तः सभ्याः 
कदं इष्टम. क बाध् तम् लोके यद्क्येषु पदनां ` 
रचना नैसर्गिकी भवति । यदि स्वाभाविकी वेदे 
दनां स्वना भवेत् परेहि हन्त तन्तूनां कथंनेस- 
गिको न सेति चेन्न । यतो यथेदानीं तनाः पुरुषा 
न वेदस्य कन्तारः किन्तु अधभ्येतारस्तथा प्राक्राल्ेपि 
न केचन कतीरइति क इछविरुद्धकल्पना स्माक- 
मिति चोदनेव धर्मे रमाणं नान्यदिति भावः। ननु 
बुद्धादेरतीन्दरियाथज्ञानाभाषेऽपि वचनान्तरेण 
विज्ञाय चैत्यवन्दनादिधमेदेशना स्यादित्याशुङ्कथ 
निराकरोति भाष्ये । 
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# भा०--अपरस्मात्पौरषेय वचनात्तदवगतमिति' चेत् 
तदपि तते मैव तुल्यम् नेवं जातीयकेषु भये घु पुरुषवच्नं 
प्रामाण्य सुपेति जात्यन्ध्वा नापित. ववन' रूपविषयेषु । 

मेच विदुषा मुपदैशो नावक रष्यते उपदिष्ठवन्तश्व मन्वाद्य 

स्तप्मात्ुरुषात् सन्तो विदित वन्तश्च यथा चक्षुषा रूप 

` मुपटमभ्यल इति दशंनादेवावगतम् । 

 अपरस्मादितियथाखवचनेनातीन्दरियार्थोप- 
देशो न सम्भवति तदर्थापरिज्ञानादेवं वच- 
नान्तरमपि पोरषेयम् नातीन्दरियारथे प्रमाण- 
मिति तेनाप्युपदेशो न प्रामाणिकः यथा- 
जन्मान्धस्योपायाभावात् रूपज्ञानं न सम्भव- . 
तीति तहुपदेशस्तदशक्य एवं पोशषेयवाक्येन 
धर्मोपदेशो न शृक्यसम्पादनः तदथैज्ञानाभावात् 
नच तेषामतीन्दियाथत्ञाने किचिदमाणमस्तीति 
भावः । ननु तदुपदेशान्यथानुपपत्तिरेव तत्र प्रमा- 
शमित्यभिप्रायेण नच बिहुषामिति । अयम्भावः 
यदि बिदुषां मन्वादीनां धम॑विषयकमध्यक्त' न 
स्यात् तहिं तेषां धमेविषयकोपदेशोन स्यात् अस्ति 
च तेषाधमंत्रिषयकोपदेश इति तदुपदेशान्य- 
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थानुपत्तिरूार्थापत्तिरेव धमपरस्यक्ते श्रमाणं तद 
नङ्गीकतुमते अनुमानम्परमाखम् । तथाहि मनु 
धमदर्शी तदुपदेष त्वात् यो यदुपदेशी सतदश्ं 

यथा व्यः तत्तदरोगधरश्मकोषधस्य उपदेष्टा चायं 
धमस्य तस्मात्तदश नहि रूपदशनासमर्थस्य रूयो 
पदशः सम्भवति रूपोपदेदश् ना त्तु तस्य रूपदश 
नसामण्यं ततो्थांदापन्यते अनुमीयते वा तस्माद्ध- 
मोपदेशान्तेषां तदशिंस्वमर्थापस्यानुमानेव वा नि- 
श्रीयते नच बिध्रलम्भकादिवाक्यवस्पं त्षावतां 
तदनुपादेयमेवा प्रमाणत्वादिति वाच्यम महा- 
जनपरिष्हीतत्व न ामाणाङ्गीकारादित्याह तरम्म 
दिति परिहारभोष्यम् । 5 

# भा० उच्यते उपदेशा हि व्यामोहादपि भरन्ति ¦ 
असति व्यामो हे वेदादपि भवन्ति । ` 

उपदेशुडइति अयमभिप्राय उपदेशो न 
विद्रत्तया व्याप्त परपरतारणाय अजानतो 
पुपदशदशनात् अत॒ एवात्मस्यातिधूजा- 
लाभाय शास््यमन्धे धमदेशना व्याजेननेकदिध ` 
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उपदेशः तथाच नाथपतिः अन्यथाप्युपपत्त: 
तदशनं विनापि बालोन्मत्तादिषदुपदेशः सम्भ- 
वति अनुमानपत्तं धिप्रलम्भकादिवाक्षये व्यभि 
चार इति भावः नन्धेव' तहिं स्मार्तधर्मवोधकम 
न्वादिवाक्यानामपि प्रामाण्यं न स्यादित्याशंक्या- 
ह् असति व्यामोह इति अयमभिषायः स्ातघ- 
मोपदेशस्य मूलमूतं तदीयं षत्यच्त' न संभवति 
धम॑स्यातीन्द्रियत्वात् किन्तु बेदिकवचन॑तन्मलं 

वेदादेवाधिगम्य लोकोपकाराय महषंयो मन्वा- 

दयो धममुपदिष्टबन्त ईति षेदमृलकत्वात्त षामु 
पदेशः प्रामाणिकः येषां स्मातधर्मांणां मूलभूता 
श्र तय इदनीं नोपलभ्यन्ते तत्र मतभेदोवहुविदां 
हासदशंनतो हासः सम्प्रदायस्य मोयतांभिलयुक्त- 

दिशः बद्धिमान्या दालस्यादिदोषच्ाध्येतुणम- 

मावात् ताःथरतय उच्दिन्ना इदानीं नोपलभ्यन्ते 

स्तातधमस्य पवत्तका मनुषरश्तयो महषय 

अनेकविधा शाखासु अवश्यानुष्टे यान् धमानव 

लोक्य साध्यसाधनेतिकतेग्यतानिरूपण पुरः सर 
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मनायासेनेकन्र बोधाय स्पृताञ्चपनिववन्धुः ततः 
अक्त चेन्मधु बिन्देतेतिन्याये नाल्पपरिभ्रम- 
साध्यस्मार्तयन्थाध्ययने विदान्तः श्रावतिंषत 
इति तन्मूलभूताः भ्र तथो ऽध्येतुरपराधादुच्छि्ना 
इति केचित्। अन्येतु शाषोच्छेदे ` दढतरपमाण- 
भावात् स्मातेधममृलभूताः श्र तयो निलानुमेया 
एव अत एव स्तुतिनिन्दाथवादे मू लभूतभ् ति- 
कल्पनं साधु संगच्छते इत्याहः  प्रकांशादो पराक्र 
म्येदमभिरितमितितत्रेवद्रषव्यम् विस्तरभीतेरे- 
तद.थनिरूपणाय न प्रायतिषि वोद्धादिवाक्यानां 
प्रत्यच भ्र तिविशुद्धसरा न्नतेम् लमूतवेदानुमा- 
नमिति । नतेषामतोन्दरियार्थे प्रामास्यम् एवंच 
यथापीतः शृं इति प्रत्यच्लाभावात् पीतवह्कषत्य- . 
योनिश्चयात्मको जातः प्रतिष्टित श्च पश्चात् 
दोषावघास्णेन वाप्यते एवं वौद्धवाक्यादर्थ- 
निश्चयोजातः प्रतिष्टितश्च पश्चादतीन्ियाथ- 
दशेनोपायाभावादपोरुषेयवाक्यमूलकलत्वाभावाच 
वाध्यते इति तदुवाक्यानामप्रमारथमेव यद्रा 
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प्रमाणान्तरमूलकतवावधारण ̀  विना वबुद्धादि 
वाक्याजातोपि निश्चयो द्रगेव विलीनोऽसुलन्नस- 
समो भवति यथापरपतारणाय विप्रलम्भकादि य- 
दावाक्यमु्चारयति तडेव ज्ञातदोषस्य पुरुषस्य त- 
दीयवाक्यार्थे प्रमाणाभावनिणंया तततो जातोपि 
बोधः प्रतिष्ठितो न भवति तस्मिन्नेव काले पर्य 
ति श्रोतु रविशेषकरला न्रष्टसमो भवति इति तदी 
यवाक्ये प्रोमार्याग्महः तथा बुद्धादिवाक्यभरवण्- 
वेलायामेव तत्र मूलापरिज्ञाना त्तद्थवोधस्यापरति 
तता त्तद्वाक्यप्रमागयसम्भावनापि नभवति आ- 
त्मख्यातिपूजाल्षाभाथक्लोकधन्धनाथमेवायम् वद- 
ति नेबमयमथस्तालिक इत्याह ।® 

#% भार अपि च पौरषेयाद्वचनात् एवमयं पुरूषो वेव् 
इति भवति प्रत्ययाः न एव मपमथं दति विष्रवते हि 
खल्वपि कञ्चित् पुरुषकृताहु वचनात् प्रत्ययः नतु वेद् 

वचनस्य मिथ्यात्वे किञ्चन प्रमाणमस्ति! ` 

अपिचपोर्षेयं त्वाद्चनादिति भाष्यम् पौरुषे- 
यवाक्या त्तादशाथं वोधमेव वक्तु निशिनोति भोता 
नेहगेवायमथ इति तथा च पोरूषेयवाचां मूलान्त- 

- 
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रावधानादेव प्रामाण्यमन्यथातीन्द्रियार्थे तद्विषय- 
कल्ञानामावे तद्विषयकशुन्दरचनायाः कतुमश्क्य- 
त्वात् अपोरुषेयवाचा न्तु पुरुषनिमितत्वाभावेन 
खारथेपरमृलपेक्ताविरह। त्सतः प्रामार्यमितिभावः 
प्रत्यपपदेन साधारणं ज्ञनं विवकच्यते ननिश्चय स्त- 

स्यार्थेप्रतिष्ठितत्वात् पोस्षेयवचनादर्थेक्ञानमात्रंजाय- 
ते न यथार्थज्ञानमिति नाथं सिद्धिरनेनेतिभावः ननु 
नवाक्येन तन्मूलभूताथंन्ञानमयुमातुं शक्यते अश्- 
क्यादिना न्याभिधित्सया न्यप्रयोगदशनेन घ्यमि- 
चारात् किंच पू्वम्थज्ञानं ततोविवक्ला ततोवाक्य- ` 
प्रयोग इत्येव क्रमदशनो इवा क्यार्थज्ञानापेक्तया 
अन्तरङ्गविवक्लाया एवानुमानं न संभवति व्यभि- 
चारा स्रागेवतु तदर्थज्ञानानुमानम् घटामिधित्त- 
या प्रमादिना पटभयोगेण व्यभिचारदिति चेन्न 
आप्तवाक्याभिप्रायपरत्वाद्धाष्यस्य तथाचासदाक्ये 
तन्मलभूतारथज्ञाने न व्यभिचारः यथार्भवक्तुर 
वा्तखात् तत्तद्राक्यपेच्या प्रयोक्तुरा्षस्वमेव 
अश्षत्यादिनोचारितवाक्यापे्चया न तस्यापतत 
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मेकान्तत आप्तत्व न्तु मीमागजेप्यशक्यमिति.न 
पोणिपिहितं परे्ावताम् अनाक्तवाक्याभिप्रायेणाह 
भाष्ये विप्लवते हीति पिप्लति ्रान्तिः संशयो 
वा पुरुषङृता त्योरुषेया दचना द्वाक्यात् प्रत्ययः 
तन्मृलभू तवावयार्थज्ञानं तद्विक्तावेति तदर्भः तथा 
चनवाक्यमात्रे मृलमूताज्ञानावधारणं अपितु 
आप्तवाक्ये तत्र च न व्यभिचारः एवंच वाक्य - 
सामान्ये न तन्मृलम् तार्थज्ञानावधारणं सामार्थ्यं 
माप्तवाक्ये अनाप्तवाक्ये तदपवाद इत्युभयाङ्गी- 
करणं .पोरुणेयवाचां प्रामाणए्यमप्रामार्यंचो भयं 

` समथितं भवति आतवाक्ये मृलावधारणा- 
समाए्यमनासतवाक्ये तदनवधारणादधामाण्यम् 
वाक्येन मृलभूताथक्ञानानुमानं न . साक्लादपितु 
भ्रणालिकया तथाहि वाक्ष्याथप्रत्ययः पदपदार्थर- 
चनोधीनः सचना च विवक्षाधीना षिवक्ता चज्ञाना- 
धीनान्वयव्यतिरेकाभ्यां रचनाया विवकच्लाधीनता- 
वगमात् विवन्ान्तरेण रचनान्तरदशुनात् प्रणा- 
लिकयामूलज्ञानजन्येव रचनेति युक्तं काय॑मूतर- 
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चनातः मृलज्ञानानुसानं एवं च वाक्याथावधारण- 
सनुमानमेव नशब्द वाक्येनाथनिश्वयो ऽपि न 
साक्तात् किन्तु वक्रतृक्ञानद्मरेषेति अपि च 
रोगशान्तये ओषधं भुञ्जानं प्रति कश्चित् 
एृच्छति किमथमिदं सुङ्क्ते स बदति एतद्रोग- 
शान्तये पुनः स प्रच्छति किमन्र ते प्रमाणं 
सव्रवीति नाहं जानामि किन्तु स वेधो जानाति 
य एवं कतु मा सुपादिदिति लोकन्यवहारदशेना 
हुवकन्ञानद्वारेव शृष्देनाथनिणयो न साच्चादिति 
गम्यते नन्वेवं वक्त्ञोनद्यारा अथंनिरायाङ्गीकारे 
शुब्दस्याथां प्रत्यायक तथावाचकत्वमेव न स्यात् 
नचा थापरस्यायकस्य वाचकं लोकवेदयोः स. 
म्भवतीति बेदस्रामास्यमेव न स्यादेवं शष्दार्था 
प्रतीतो मूलज्ञानानुमानमपि कथमिति चे न्न 
भावानवबोधात् न वयं शुष्टस्य प्रत्यायकतवं 
निराकुम॑ः शब्दाः श्रवणमात्रेण व्युत्पन्नस्य 
समीचीनेऽलमीचीन वार्थेधियं जनयन्त्ये व किन्तु 
शब्दादर्धज्ञाने जातेऽपि पुरुषदोषातुप्वेशशङ्कया 



~ 
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यावन्मृलज्ञानं न जायते तावत्तत्र संशया तस्या 
प्रतिषठितत्वम् मुलज्ञानावधारणानम्तरं तस्य समी: 
चीनघ्वनिरये तस्सन्देहनिराकरणा त्ततोजाय 
मानो वोधः प्रतिष्ठितो भवतीति युक्तं निश्चयस्य 
वक्तृज्ञानाश्नरयखप्र् यथपि अशं्ञानं विना वक्त: 
विशिष्टज्ञानं न संभवति विशिष्टवुद्धोविशेषण 
ज्ञानस्य हेतुत्वादिति । विशिष्टा्ज्ञाना स्पूव॑मेवा- 

` श्रत्ययः तथापि अं प्रत्ययस्य सत्यमिथ्यासा- 
` धारणया स्मामास्यनिणंयकत्वानभ्युपगमेन वचरः 
-विशिष्टार्थज्ञानस्येव प्रामाणयनिर्णयकसवेन पव - 
भावित्वम्थेनिशंयस्य च तेदुत्तरभावित्वमिति 
पोरुषेयवाचां पुरुषद्ुद्िनिमित्तं प्रामार्ठ्च्य- 

तीन्द्िया्े वृद्धादिवाक्यस्य न प्र“अत्रापरयो 
जञानाभावादिति भावः नचैरनयीजकत्वामिमाने 
अत्र वक्तरभावेन ४ वा लोकिकवाक्ये कि 
तत्र शङ्कितुमण्यशनकं वाक्यत्वं तत्र॒ वतते एवं 

प्रामार्यमिसभ्स्वदर्शना न्मिश्यावं स्यादिदयभि 
इति त्वथाभिधानम् तथाचेदशुः प्रयोगः बेदवा- 
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अपोरुपेयवाचां पुरषवद्धयपराधासम्भवों न्ना 
प्रमाणत्वम् । शुब्दस्य वक्त ज्ञानानुमापकतया 
तत्र व तव्यापार खीकारेण तजज्ञाने एव शब्दानां 
प्रामाण्यं नार्थसद्धाव इति मते बुद्धादिवाक्या- 
नामपि स्वविवक्चितार्थे प्रामाण्याद प्रामारयस्य 
 कवचिद पिवाक्ये ऽसिद्धथा तदापादनं बेदवाक्ये 
अप्रयुक्तं तत्र धामार्यविरहात् लोकिकंवास्ये 
यदि अप्रामारयं न सम्भवति तन्मते तहि 
वेदवाक्य कथं तदयोशृद्धा यदि. च लोकिकवा- 
क्यानां वक्त ज्ञाने प्रामाण्यमथंसद्धावेलप्रमारयम् 
एवं वेदवाक्येस्यापि अर्भ॑सदद्धावे अपामाणयं 

नुएभावा त्तत्राप्यप्रामारयमेवेत्यभिप्रायः तदा 
""गुनामर्णंसद्धावे एवन्यापारस्वीकारेणा 

हवेऽपामाण्यसाधने सिद्धसाधनं 

निरामः शब्दाः श्रवण 
समीचीनेऽसमीचीन वार्भोधियं 
शब्दादथंजञाने जातेऽ पि पुरूष 
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 तात्पर्योशन वेदस्य मिथ्यात्वतिभाष्यम् ननु प्रमाणा 
प्रमाणोभयविधलो किकवाक्ये वाक्यत्वं इश्यते 
तस्यैव वेदेऽ पिदशेनाह बेदवाक्यमपि लोकिक- 
वाक्यवदपरमाणं स्यादित्याशुङ्कते सामान्यतो इ- 
षमिति भाष्यम् ® 

ननु सामान्यतो द्रष्टं पोरूषेयं वचनं वितथ सुप- 

भ्य वचनसाम्यादिदमपि वितथमवगम्यते न अन्य- 

` त्वात् नहि अन्यस्य वितथमाधे अन्यस्य वैतथ्यं 
` . भवितुमरेति अन्वत्वादैव नहि देवदत्तत्य श्यामत्वे 

यज्ञदत्तस्यापिश्यामत्वं भवितुमर्हति 

नचाधामाण्ये वक्त दूषणं भरयोजकमुक्तं 
नतुवाश्यखमितिवाक्यस्वहेतुक स्तदा्तेपो न 
युक्त इति वाच्यम. अप्रामाण्यं प्रतिदूषशस्य 
प्रयोजकत्वाभिधानेपिवाव्यत्स्य अत्राप्रयो- 

 ज्ञकस्वानमिधाना तत्रापि प्रयोजकलताभिमाने 
न दूषणोपन्यासात् अरस्तु वा ज्षोकिकवाक्ये कि- 

` चिदभामाग्यप्रयोजकं वाक्यत्वं तत्र वतते एवं 
चा त्रापि वाक्यत्वदर्शना न्मिभ्यातवं स्यादिखयभमि 
प्रायेण तथाभिधानम् तथाचेदशः प्रयोगः वेदवा- 
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क्यमधमाणं वाकषयत्वा ल्लोकवाक्यवदिति अत्रदूष- 
णमाह भाष्ये न अन्यत्व ज्ञोकिकवाक्यपेन्षया- 
वैदिकवाक्यस्यान्यस्वात् व्यभिचारं महयति । न- 
हीति नचा न्यत्वादिति समाधानमयुक्तम पन्तद- 
ष्टान्तयो भेदस्यानुमानानुयणतात् नहि पवतो 
वद्धिमानृधमान्महानसवदिप्युक्तेमहानसस्यपवेता- 

स्वाभिषानेनानुमितिप्रतिरोधो जायते इतिचे 
स्सत्यम् भाष्यस्या यमभिप्रायः पोरुषेयवाचामथ- 
ज्ञाने एव प्रामाण्य स्नाथतथातरे एवमयं पुरूषो 
वेदेतिभाष्योक्तेरेव॑च वेदवाक्यानामप्रामाख्यसा- 
धने लोकिवाक्यं न रष्टान्तः साध्यविकलत्वात् 
लोकिकवाक्षयानासपि प्रामाण्याङ्गीकारात् यदि 
वक्तृज्ञानद्ारा अर्था शोपि लोकिकवाक्यानां 
प्रामाणयमभ्युपेदयते तदासमीचीनाथंकवाक्ये 
व्यभिचारः नहि वाक्यमाघ्रमप्रामाणमिति । केना- 
प्यद्नीकतु शुक्यते अथानीन्द्रियार्थकत्ये सति 
वाक्षयत्वादित्युच्यते तहिं यत्रैकस्मिन् विषये 
वाछद्वयं मिथो विरुद्ध श्रयते यथेनद्रोरित इत्येके 
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नोक्त' परेण इन्द्रो नास्ती त्युक्त तत्रेक सवश्यं- 
सत्याधेम् परस्परविरोधे प्रकारान्तराभावा ्तथा- 
चात्र व उवभिचारः वस्तुतस्तु एतयोर न्यतरस्या- 
स्तु सत्यं तावतापि प्रामाण्यं न सभ्भवति 
उभयोरपि अतीन्द्रिया्ंकलतेन मलप्रमाणासलात् 
तस्मादुवदयमाणान्येव दूषणानि भाष्यमित्थंयो- 
जनीयम् परेण हि सामान्यतो इष्टं वक्तव्यसखेन 
प्रतिज्ञातं ततोऽन्यदिदः तदाभासमनेकान्तिकहे- 
तुत्वात्। अथवा एवं भाष्याशयः सर्वत्र व सामा- 
न्यानुमाने विपक्षः हेतुरतो भवति यथा पवतो 
वद्धिमान् भूमादिःव्यादो विपत्ते जलदे धमो न 
वततेप्रक्ृते पमाणवाक्यं विपत्ते स्तत्रापि वाक्यत्वं 
वतेते इत्यनेकान्त्या न्नालुमानम् अन्यसादित्यस्य 
अनाप्ताक्यापे्तयाऽऽप्तवाक्यस्यान्यत्ततोभिन्नत्वा- 
दित्य्थः। यद्वा लोक्षिकवाक्यस्य मिथ्यासप्रयोजकं 
दुष्टत्वं सत्यतध्रयोजकं चादुष्टलवं तयोरन्यल्रा 

। न्नदुष्टवाक्यस्य मिथ्या तदशुनादुष्टवाक्यस्था 
पि मिध्यात्रमापादनीयं तयो भिन्नखादित्यथं 
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शत्रव शष्टान्तमाह नहि देवदत्तस्येति स्पष्टार्थः 
यद्वप्रमाणस्यापि खविषये एव प्रामारयन्नान्यत्रेति 
लोकिकं वचनं खविषये वक्तृक्ाने प्रमाणमेवेति 
साध्यविकलो ष्टान्त इत्याह नहि अन्यस्येति 
अयमर्भंः अर्थां शे वाक्ष्यस्य मिथ्यात्वे पिक्ञानांरो 
न तस्यमिथ्याखमिलयाह नहि अन्यस्येति यद्रा 
यथालोकिकेदिकवाक्ययो रबाक्यतसाम्येऽपि 
लोकरिकस्वं भेदिकतं चोतिमिथोविरुद्धं ` धर्मद्वयं 
वाक्यत्वेन सह विकल्गेन अ्यवति्ठते क्वचिज्लो- 
किकत्वसमानाधिकरणं वाक्यत्वं तथाप्रमाणत्वा- 
प्रमाणत्वथोरेकन्न विकलूपेनम्यव स्थित्या किंचिद्र 
दिकंवचनं प्रमाणं किचिचाध्रमाणंभविष्यति इत्या 
शृङ्कयाहनहीति नहि वाक्यत्वेनसहवतंमानं गेदि- 
कत्वं अप्रमाशलेनापि सह वत्तितुमहति अन्यत्रा 
देवेतिसुगमम् यद्वा अयं भाष्यार्थः लोकिंकवाक्यस्य 
सामान्यतोऽप्रमाणस्यापि दशनेन वेदिकवाक्य- 
स्यापिः न तद्रदभ्रमाणत्वं किंतु भ्रमाणत्वमेव 
दोषतरिरहाद् वाधविरहाच्च समीचीनघलश्चवत् 
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यत्तु ज्ञानसाधनं सदोषं वाधसहितं वा तदे- 
वाप्रमाणं यथा श्रान्तपुरषप्रस्यच्चवाक्यादि अतो- 
न्यत्वाद् निदोषत्वाटु वाधरहितता च वेदवार्यस्य 
नापामाण्यं नहि अन्यस्य दोषवाधसदहितस्य 
श्रान्तादिवाक्यस्या प्रामास्यमिति अन्यस्य दो- 
षादिरहितस्यापौसषेयस्य वेदवाक्यस्य॒गेतथ्यं 
भवति अन्येस्वादेव अ्रपोरुषेयत्व' दोषादिरहित- 
त्वंच साधयिष्यते । जयेष्त्वादु पजीव्यत्वा सत्य 

चमलुमानपिच्तयाध्रवलमिति वलवति प्रत्यक्ते सति 

` तद्विरुद्धमन्मानं कथमुदयमासादयेदित्यभिध्रा- 
येणाह ।® | 

# भा० पुरुष वचन साधर्म्याह् वेद् वचनं वितथमि- 
त्यद्ुमनं व्यपदेशदेवगम्यते प्रत्यक्षस्तु वेदवचनेन 

` नयानुमानं प्रत्यक विरोधि प्रमाणं भवति । 

अपिच पुरुषवचनसाधम्ांदिनि अनाप्तवा- 
क्यसाघर्येण वेदस्य गेतभ्यानमानं न संभ- 
वति वलवता वेदवाश्यजन्यपत्यक्लात्मक्रक्ञानेन 
षिरोधात् इत्यथः । नन्विदमसंगतम्. नहि अत्र 
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्रत्यकलानुमानयो अिरोधस्सम्भावनावक्तेते तथ 
वेदवाषयेन प्रत्यच्चक्ञानाजननात् वाक्यार्थेन सम 
मिन्द्ियसन्नकिर्षाभावात् नचवाक्यार्थेन समः 
मिन्दरियासन्निकर्षेपि शब्देन सहनो न्दियस- 
न्िकर्षात् शाब्दपत्यच्तस्येबात्र प्रत्यच्चपदेनं महण 
मिति वाच्यम् भिन्नबिषयत्वेनाधिरोधितया तस्या 
नुमानवाघ्यलखासम्भवात् अत्यन्तासतोप्यभस्य 
शब्देन भानाङ्गोीकारात् अथ शुाब्दवोधात्मकन्ञा- 
नस्य प्रत्यच्चतमुच्यते घटः प्रत्यक इतिवत्त- 
दण्ययुक्तम् स्ञमते. स्षानपत्यच्षत्वानभ्युपगमात् 
अनुमानगम्यत्वा सतस्पेति चे न्न प्र््शबष्स्य 

साधर्म्याह्न्णया शुष्दबोधात्मकनज्ञानपरतात् प- 
लक्तसाधम्यं च शुाष्दबोपे पूर्वोत्पन्नत्वात् इदृत्वात 
स्वतः प्रामाण्यात् । परतः प्रामाएयामावाच वेदिः 
कवाक्यश्चवशसमनन्तरजापयमानशाब्दबोधविष- 
याविश्वासनिबन्धनोत्तरजातवेदवाक्यवेतथ्यातुमा- 
लुपे्या भ्रक्ृतवाक्याथवोधस्य पूर्वोसन्नत्वात् 
वैतध्यानुमानाभासापे्षया इदरस्गात् खतः प्रामा- 
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ए्यादिना च युण्रूला यस्मत्यचशृष्टः शाब्दज्ञाने 

एवप्रयुक्तं इति भावः । अथवा प्रव्यक्लषपदं सुख्या- 
कमेव अभ्रामारयकारणी भूतो संशयविपययौ 
निरस्तो इति। ज्ञानाभावनिमित्तकवेतथ्यानुमानम- 
वशिष्यते ततश्च ज्ञानाभावपरमेव भवदीयवेतय्या- 
नुमानम् त संगतं भवतां मते ज्ञानप्रयचतसवाभ्यु 

 पगमात् केवलं मीमांसका एव ज्ञानमनुमेयमि- 
तित्र वते नान्ये इति भवतां प्रत्य्लविरुद्धापरतिज्ञा 
वेदवाक्याहु भवतामपि ज्ञानोदत्तिरभिमता अ- 
न्यथा अबोधकत्वादेवाध्रामाणयशृङ्कास्यात् गेतथ्या 
नुमानं च परिशेषादुज्ञानाभावविषयकमिति तत 
एव ज्ञानं तदभावश्च स्युभयाभ्युपगमेस्पष्ट एव 
भवतां परतिन्ञाविरोधः विशेषविरुद्धो वाहेतुरनेन- 
प्रदश्यते भवतां मते यत्रवाक्षये मिथ्यात्नं तत्र 
वाधन्ञानमितिबाधन्ञानसदहितमेञ वाक्यत्यं मिथ्या 
त्यव्याप्यमिति तादृशमेव वाक्यल्वमन्यत्रापि 

मिथ्यायं गमयेत्. नान्यादशं प्रकृते बाधदश्- 

` नस्य वक्त मशकथयतथा नतदषीमिभ्यात्डसिद्धि 
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अस्मिन् पके प्रत्ययशृष्दः शाब्दबोधात्मकज्ञानप 
रतया गोणो बोध्यः गौणहेतवश्चपूवं प्रदशिंत 
षडा ।® 

# भा० तस्माश्चोदनाखक्षणो ऽथः भ्रेयस्करः पं तरिं 

श्रेयस्करो जिज्ञासितव्यः किं धमेजिन्ञासया उच्यते य 
एव श्रेयष्करः स एष धर्मशन्देनोच्यते । कथमवगस्य- 

ताम् यो हि यागमवुतिष्ठति तं धार्मिक इति खमाच- 
क्षते य श्च यस्य कतां स तेन। | 

व्ययदिश्यते यथा पावकः लावकः ति तेन यः ` 

नि श्रेयसेन पुरषं संयुनक्ति स धमेसन्देनोच्यते । न . ` 
केवट खोक वेदैऽपि यज्ञ न यज्ञ मयजन्तदेवाः तानि- ` 
धर्माणि प्रथमा न्यालन्नितियजति शन्दवाच्यमेव धर्म 
समामनन्ति । 

तस्माचोदनालक्षणः श्रेयस्कर इति भाष्यम् 
ननु उपक्रमोपरसहारयोरेकथाय येन शृब्देनोपकम 
स्तेने शब्देनोपसंहारस्योवित्येन को धर्मः कं 
ल्त इति भाष्ये धमेशृब्देनोपक्रान्तस्य तेनेगश- 
व्दनोपसंहारस्य युक्ततया श्रेयस्करशुब्दे नोपसंहारे 
कोभिप्रायो भाष्यत इति चे दयमभिप्रायः पदाथ- 
धमः पच्तथमं इत्यादिप्रयोगानुसारेण इत्तिमत्ता- 

 तपर्येणापि धमशृब्द्रयोगादनेकाथकतया कस्य 
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गरहणमित्यपेच्तायां यः श्रेयस्कर स एव धर्मणशुष्दे 

ना त्राद्यो नाम्य इति सूचनाय दशोपसंहारः। 

क; श्रेयस्कर इत्यपे्तायां यागांदिरेव श्रेयस्कर 

इति लोकम्यवहारेण दशयति यो यागमतुति- 

तोति माष्यम् । ननु कथमेवंविज्ञायते याग- 

कतृवनिबभ्धन एव याज्ञिके धामिकशब्दभ्रयो- 

गो न तजन्यापूर्वान्तः करणदृत्यादि निबन्धन 

इति चेदित्थम् यदि लोकः परान्तःकरणवत्यपू- 

वादिःपश्ये तदा तत्निबन्धनधामिंकपदप्रयोगः 

तत्र स्यादपि किन्तु न त जानाति नचा ज्ञात- 

प्रदृत्तिनिमित्तकः शब्दः लोकेन प्रपुञ्यते इति 

यागादिनिमित्तक एव धामिंकपदप्रयोगो नह. 

स्वन्तरनिबन्धन इति श्रेयस्कर एव धर्मं नापरः 

यत्र कर्मणि यस्य नाधिकार स्तस्य नासो श्रेय 

स्कर इत्यनधिकारिशुद्रालुष्टितयागादे न धर्मःवं 
चित्रया यज्ञेत पशुकाम इत्यादिश्रुत्या चित्रादि 

यागानुष्टायिनां पञ्वादिफन्लधरदशनां तयश्वादिफ- 

लकानां वित्रादीना मेषधमसखमवगम्यते वेदे पि- 
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यागधरमयोः सामानाधिकरयदशंनादु यागस्येव 
धरम॑त्वमितिदशंयितुमाहभाष्ये यम्येन यन्ञमि 
त्यादि नच यागधर्म॑शुष्दयो लिंद्गवचनमेदात् 
कथं सामानाधिकरण्यम् समानलिद्कवचनकयोरेव 
सामानाधिकण्यौ-चित्यादिति वाच्यम् छन्दस- 
त्वात् छन्दसि लिद्गवचनयो व्यत्ययस्य बहुलं 
छन्दसीतिदर्शनात् मतान्तराभिमतधर्मस्वरूप- ` 
निराकणमेवमवधेयम् सांख्याः यागानुष्ठानजन्य- 
मनोढृत्तिविशेषं धमंमाहूः शाक्या स्तु चेतसो 
ज्ञानस्य ज्ञानान्तरजन्यां वासनां धम॑मचः। आ- 
हंता स्तुकायारम्भकान् परमाणन् पुद्गलान् ध- 
म॑मभिदधुः। गेशेषिका स्तु आत्मनो विशेषयुशं 
धर्मं' प्राहुः । एकदेशिनश्च अपूव धर्ममचुरिति। 
एतेषु सर्वेषु प्दोषु लोके धर्मशब्दप्रयोगो नदष 
इति नेषौ धर्मात्म् लोकथयोगविरोधात् चोद्- 
नातः तेषां श्रेयस्साधनत्वानवगमाच ननु अन्त 
करणवृतयादीनां श्रेयस्साधनत्वाप्रतीत्या मास्तु 
तेषां धमौत्मं अपूर्गस्य तु तेनापूरव क्रत्वा नान्य। 
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येतिवचयमाणतया श्रेयः साधनत्वं प्रतीयते 
पतेति तस्य कथं न धमख मितिचेन्न अश्रुत- 
स्वात् नहि यडोत स्वगंकाम इति वाक्षये न याग- 
स्वर्गयो रन्तराते सभ्यसाधनभविेनापूगे न्नाम किं- 
चित् प्रतीयते यागस्वर्गयोरेव तेन रूपेण प्रतीय- ¦ 
मानत्वात् अन्यथा यागे श्रुतस्य स्वगंसाधनल- 
स्य स्वगे श्रुतस्य यागसाध्यत्वस्य हानिरशुते ऽपर 
वें यागसताभ्यतस्य स्वगंसाधनत्वस्य च कल्यना 
स्यात् साध्यसाधनभावस्वरूपानङ्गीकारे प्रकारा- 
न्तरेणापू्ा सिद्धिरेव न सम्भवति । प्रमाणभावात् 
तहिं अपूनीनंगीकारे एभिरपूवृत्वेतिम्रन्थस्य 
कथं संगतिरितिचेदित्थम् । अपूवं हि यागा- 

दिनिष्ठा फलस्य सूच्मावस्था शृ्तिरकुरस्थानी- 
या नस्वतन्त्रं नामा पूवं किंचिदित्यथः । ननु भ- 

वतु यागादिनिष्ठाशक्तिरेवापूव तावता पि कथं 

न तत्र धर्मशुब्दभ्रयोग इतिचेन्न शक्तिषु लोके- 

धर्मशब्दप्रयोगादर्शनात् सर्गेषु पदार्थेषु शक्तयः 
सन्त्येव यथा वहयादिपषु दाहादिश्क्तयः तासु च 

६ 
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शृक्तिसामर्यादय एव शब्दाः प्रयुस्यन्ते न धमं 
शृष्दा अन्यथा वहयादिषु दाहानङ्ूलशक्तिदश- 
नात्त तात्प्येणापि धमशष्दप्रयोगः स्यात् न च 

दहनधर्मां बहिरिति पयुज्यत एव लोके तस्यां 
न्तरपरस्वात् अन्यथा धार्मिको बहिरियपिस्या- 
दिति श्रेयः साधनयागादिरेव पमं इति । अत्र 
भाष्य न्निगदव्याख्यातमिति न तदर्भनिरूपणम- 
पेचयते चोदनालन्तणस्येव ध्मलच्णतसम्भवाद- 
ग्रहणं व्य्भमित्याशृङ्क्य ततप्रयोजनप्रदशेनाया 
ह॒ भ्ये उभयभिहेति ।® 

# उभयमिह चोदनया ठष्ष्यते अर्थो ऽनथेश्चेति कोथः 

यो निःश्रयस्ताय ञ्योतिष्ठो मादिः कोऽनर्थः यः प्रत्य- 
चायाय श्येनो वञ्नः शषुरित्येवमादिः तश्र अनधः 
उक्तो माभूदिति अर्थग्रहणम् कथं पुनरसौ अनर्थः 
हिंसा हिंसा हिंसाच प्रतिषिद्धेति कथं पुनरनर्थः कर्त- 
ल्यतयोपदिश्यते उच्यते नैव श्येनादयः कतभ्या विज्ञा 
यन्ते यो हि हिंसितुमिच्छेत् तस्थायमभ्युपायः श्ति 
हि तेषामुपदेशः श्येनेनाभिचरन् इति हि समामनन्ति 
न अमिचरिल्यमिति । | 
अर्थः निभ्ेयसोपयिकःन्योतिष्टोमादिः अन- 
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थैः प्रत्यवायफलकः श्येनादिः एतदुभयं चोदना- - 
लक्षणं चोदनया तहुभयं गम्यते इष्यः । 
तत्रान्थः श्येनादि धम॑लक्णं माभू दित्व्- 
अहणमिति ननु करियाभ्रवत्तंफवाक्यस्यैव चो- 
दनापदेन हमिति पूर्वोक्तया निषेधवाक्यवि- 
षयाणां हिंसादीनां चोदनालक्षणएलयाभावादेव 
तदुब्याकुत्तिः एवं निषेधविधीनां निवारणार्थंक- 
स्वकर्पनेऽपि न हिंस्यान्न पिवेदित्यादीनां हिंसा 
सुशपाननिवारणमेब प्रतीयते निवारणं च पद्त्ति 
प्रतिबन्धकोदासीन्यव्यतिरेकैण नान्यदोदासीन्यं 
च तत्र प्रवरत्यभागादेग सम्पद्यते इति नेषा कि- 
याविशेषप्रवत्तकत्मम् एवं निरेधविधिखीकारे 
5पिहिंसायानाद्यभाव एव विभेयः सोपि हिंसा- 
दिनिवृत्येगसिद्धो न क्रियान्तरमपेचयते यदपे्च- 
या चोदनां प्रसज्येत ततश्चोदनापदेनेगानर्भस्य 
श्येनादे ब्थादृत्या तद्भ॑मथेपदोपादानप्रयोजना- 
भावादुभयमनेनेतिभाष्यमसंगतमेबं कोनथं इति 
भरश्ने श्येनाय दाहणमपि न साधु श्येनस्य श्यने- 



{ १३२ ] 

नामिचरन्  यजञेतेतिवाक्यविहितसेनान्थत्वाभा 
वात् नच विहितस्य प्रतिषेषः समुपपद्यते व्याह: 
तत्वेना प्रामार्यापत्तेः, नन्वतिर्रेशोऽशिनं शा 

तीत्यनेन विहितस्य शोऽशिथहणस्य नातिरात्रे शो 

उशिनं ग्ङ्नातीर्यनेन प्रतिषेधद शेना दत्रापि तथा 

किन्ञस्यादितिचे न्न गेषम्यात्त, शोउशिषध्रहो वि- 
प्ेयादस्यत्रावकाशमलभमानः प्रतिभेधोऽ गत्या 
विधेये शोऽशिपरहणे एवाभिनिविशते अन्यथा 
तद यर्थ्याप्ोः प्रकृते तु माहिंस्यादितिसामान्य- 

श॒स्त्रं यागवहिभूतभू तदहिंसप्रतिषेधेन सावकाश 
मिति यागाङ्गमू तहिंसाविषये विशृषश् स्तरेण श्ये- 
नादिना प्रतिरोधा न्न प्रतते अन्यथा विधिनिषेध- 
येरेकतर समवेशापत्तो शोऽशिप्रहणस्येव श्येना- 
देरपि अनर्भत्मं नस्या तथाच श्येनादेरनभं व- 
कथनमर्भपदेन तहुन्यान्तेनं च भाष्योक्तमसंगतं 
स्यात् यदपि कथं पुनरसौ शनभ ̀ इति प्रश्ने 
हिंसा हिंसा साच प्रतिषिद्धेदयुक्तं तदपि न भ्राण- 
वियागासुद्ुलभावनाया दिंसायाः साधनं श्येना- 
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दि. ृ पाणवन्नतु स्वत स्तस्या हिंसात्वमिति हि- 
साफलकः श्येन स्ततो भिन्नः यदपि कथं पुनर- 
न्थः कतंव्यतयोपदिश्यते इतिप्रने नेव श्येनादयः 

कतेव्यतया विज्ञायन्ते किन्तु योहिंसितमिच्छे- 
त्तस्याययुपाय इति हि तेषामुपदेशः श्येनेनाभि- 
चरन् यञेतेतिकमं षश््या विधेयत्वमुक्त' तदपि 
व्याहतम् नेवश्येनादय इति विधेयत्वनिराकरण- 
मसंगतप् श्येनस्याविधाने विणेयान्तरस्यादर्शं- 
नादस्याविधायथकल्वापन्तेः। रागतः प्राप्तस्य फलस्य 

सरगत्राविधेयसवात् नच फल मन्यं तिकतभ्यतां 
शोनेन विधीयतामितिवाच्यम् यथा फलानुराग- 
वंशाद विहिते पि तत्साधने विधिव्यापारं विना पं 
सां प्रवत्तिः तथा तद्धेतुतयेतिकव्थंतांशेऽपि तहु 
पप्तो तदश विभेयताद्गोकारानो चित्यात् फला- 
भिनः साधनांशे इव इतिकतंबयतांशेऽपि प्रवते 
सूपपादयत्वात् । किंच एलं सति सर्गत्र साधने 
विभेयत्वानभ्युपगमे ज्योतिष्टोमादेरपि अनिधेय 

तायत्तोकोधमइति प्रश्ने यो निश्नेयसाय ज्योतति- 
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छठोमादिरितिभाष्यमसंगतं स्यात् एषामपि फल- 

साघनसेनवोपदेशात् प्रद्युत अश्नीषोमीयपशुदि- 
साद्वारानिमेधनिधेः प्रलरादनर्भस्ममेन स्थात् । किं 
च शुत्रु वधमुदिश्य श्येनादीनामविधाने तेषां 
तदङ्गल्वमेव न स्थात् तथा तदद्घानामपिसोधना- 
स्वं न स्यात् अविहितस्य फलतत्साधरनांगत्वा- 
भावात् नच नैवकतव्यतया विज्ञायन्ते इतिभाष्ये 
क्रत्यप्रत्ययंदशंनेन साध्यतया विधेरनभ्युपगमेपि 
साधनतया विधानस्यानिराकरणा त्तदशे विधे 
रनुज्ञानेन विरोधाभावा न्श्येनादीनां शत्रुवध- 
साधनताहानिरितिवाच्यम् विहिते निषेधशा- 
स््ापवृत्तेः। भ्रब्रोरनोचित्येन श्येनादीनामनर्भ- 
स्वेन प्रलयुदाहरणासंगते स्तदवस्थात्वात् सर्वत्र सा 
धनत्वेनेव गिधानसुपलभ्यते न साध्यतेन एलस्या 
निधेयत्ादितिसस्यम् । भाष्यं तहिं एं व्याख्ये. 
यम् क्रियाप्रवत्तंकवाक्यस्येव चोदनापदेन यसो 
इदः भाष्यमसंगतं भगतीतिप्रगत्तैक नियर्तकं चो 
भयविधं वाक्यं चोदनापदेन माद्यम्। क्रियायाः ष- 
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वत्तकमित्युक्तिस्तुदाहरणार्थां यथा क्रियाप्रवत्तंकं 
वाक्यं चादना तथाःतन्निग्तकमपीत्यर्ः। अन्यथा 

 अन्थंब्याढृत्ति-प्रयोजनपरा्ं-पदोपादानमसंगतं 
स्यातं अर्थान्वितचादनाता्पर्येश वा तथोक्ति 
एवं विधिनिषेधयोरुभयोश्नादनासेन निधि 
रूपया चोदनया ज्योतिष्टोमादीनां धमेत्यं निषेध 

रूपया चोदनया च निणेष्यानां श्येनादीनामन 

भत्वं लयते इत्युभयोश्चादनालकणत्वं सम्य 
गेब तथाच निधेयानमेवार्थरमं न निणेध्याना- 
मिति श्र्भपदेनेषां व्यावृत्ति युक्ते नलु यथापरि 
महाय धमैः सूत्रितः तथा परिहराय अधमः कि 
जन सूत्रितः नहि अविज्ञातः परिहत शक्य इति 

चे दुच्यते धमम॑विपरीतो ऽधमं इतिविधेयस्याथ 
लवे प्रतिपादिते निनेष्यस्य तद्विपरीतस्या नर्थ॑त्न 
मर्थास्सिद्धथतीति न प्रथक् तहुक्तिः । तागतापि 
श्येनस्यानर्भत्रोदाहरणमसंगतम्। विहितत्मादिति 
चेत सत्यम् स्वरूपेण श्येनस्या नंस्राभावेऽपि श्- 

च्रवधसूपफलगतार्भल्वोपचारादन्ंत्यम् 1 फलग- 
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तानर्भ॑तस्य साधने आरोपादित्यभः श्येनशृष्द- 
स्येव वाफ़ले शत्रू बपे लचणा तथा च श्येनपद - 
लच्यस्य शत्र वधस्यानधंखमुच्यते इति नविरोध- 
गन्धः एत द भाष्यकारेणेव स्यष्ठीकृतम् । श्येन- 
फलम् अनथेः न श्येनः श्येनादिखरूपस्यान्थंते 
हिंसा हि सेति थन्थसद्गति नं स्यात् श्येनादीनां 
विधेयत्वे नान्थत्वानुपपत्तेः। अन्यथा कस्यचि ततत्र 
भृति ने स्यात् नहि अनर्थाय कथि त्यवतितु 
मर्हति । यदा तु विधिरेव चोदना तदा इदं 
भष्यमेवं व्याख्येयम्। यथा हिंसा साधनत्वेन 
श्षेनादि विधीयते तथा उयोतिष्टोमादिसाध्यत्ेन 
स्रगांदिर्विंधीयते इति सधनवत् साध्यमपि 
विधेयमेव । फलं हि दिविधं अर्थोऽनथेः च तत्र 
खगगादिरथेः अप्रतिषिध्यमानत्वात् हिंसादि रनर्थं 
मा हिंस्यादितिशुस्तरान्तरेण प्रतिषिष्यमानत्वात् 
नच विहिताया हिंसायाः कथं प्रतिषेधः जाना- 
स्येवासो मयो कतव्यमुपायं तु न बेदेतिभाष्येण 
तस्य क्िप्सार्थलक्णोतिसूप्रेण च एलस्याविधेय- 
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तवप्रतिपादनात् श्येनादि विधिना फलांशो माहि 
स्यादिति स्ामान्यशुस्त्रेण परापतस्य निषेधस्य 
निवारणात् अभियारविषये प्रवत॑मानः प्रतिषेधः 
फलांशे ऽनिवारणा तत्तदंशे ऽनथंत्वं वोधयति 
नश्येनादो अभिचारविधिना तत्र सामान्यशासर- 
भवृत्तिप्रतिरोधात् भाष्यंत्वेवं योजनीयम् उभयं 
चोदनया लचयते साध्यं साधनं च साध्यभपि 
द्विविधमर्थोऽनर्भश्च कोऽथं इत्यत्राधंशुष्देन 
साधनं लयते किंसाघनमित्यर्भः । उत्तरमाह 
उ्योतिषटोमादिः कोऽनथं इत्यत्रानर्भपदः फएलपरं 
तथा च कोन्थंफलकः श्वेनादिः तथा चानधेफ- 
लकश्येनादिव्याइृत्तये अ्थयहणं कृतम् अर्भसा- 
भ्रनलसुक्तं श्येनादे्धरमस्वमधर्मतवं वा किमपिनो- 
क्तम् कथं पुनरनर्भः कर्तम्यतयोपदिश्यत इति 
भाष्यम् यः कतेव्यतयोयदिश्यते श्येनादिनांसो 
अन्भः य श्चा नर्भः हिंसा नासो कर्तब्यतयो- 
पदिश्यते इति नेदं चोय युक्तमिति बाच्यम् 
भावानववोधात् उभयं चोदनालक्तणमितिश्रवणा 
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स्साधनव त्फलस्यापि विधेयत्वाभिमानाद नेव 
श्वेनादयः कतैग्या इति भाष्यम् । नयु पूर्वोक्त 
दिशा फलस्येव विणेथत्वं प्रसक्तमिति तदेव 
सिद्धान्ते निराकरणाहं न शवेनादिः तत्र तस्या- 
प्रसक्तेविभेयत्वेन निषेधा सम्भवा चतिचेत्सत्यम् 
एवं सति भाष्यं भिता व्याख्येयम् मेवेति एकं 
वाक्य मस्यायमर्भः अनर्थः कतेव्यतया नैवोप- 
दिश्यते अपितु श्वेनः कतेष्यतयोपदिश्यते स 
च नानर्भः यश्चा नर्थः फलं स न कर्तभ्यतयोपदि- 
श्यते इति तद्भावः कतव्येति प्ररनवाक्यघटकत- 
व्यप्रत्ययो न साध्यत्रताद्प्येण प्रयुक्तः तथा सति 
उत्तरवाक्येऽपि तदथंकस्येवाङ्गीकतग्यखापत्तौ 
प्रनोत्तरयोरसाङ्गसयापत्तैः; कथ मन्थः साध्यतयो- 
पदिश्यते इति शंका न युज्यते अनर्भत्साभ्य- 
त्वयोः विरोधाभावात् सुरापानादे रनर्थस्यापि 
साध्यत्वदशंनात् तन्निराकरणमपि न संगच्छते 
तस्यामसाध्यत्पदशनासंभवात् प्रक्षवाक्ये तव्य- 
परत्ययेना नथंस्य कथं विधेयत्वमिति शंका स- 
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म्भवति, उन्तरवाक्येना नर्भ॑स्य विधेयत्वं प्रतिपा- 
यते किन्तु श्येनादेः नचासौ अनर्थः इति अन- 
स्यैव विधेयत्वं निराकायम् अत एव श्येनेना- 
भिचरन्यञेत इति हि समामनन्ति इति भा- 
ष्यकारेणोक्तम् अभिचरन्निति लटस्थानिकशत्- 
प्रत्ययपदशनेनाभिचारस्याविधेयलं सचितम् ` 
तेषासुपदेश इत्यनेन श्येनादे बि घेयत्वं सूचितम् 
विध्युपदेशयोः पर्यायत्वात् । नहि अविहितस्यो- 
पदेशः अप्रयोजनत्वात् इति एलस्येव विधेयत- 
माशङ्क्थ निराकृतं न साधनस्येति स्पटमेव प्रती 
यते । श्येनादथ इत्यादिपदेनेतिकतृ तायाः अपि 
संगरहः। एवं च साधनेति कतव्यतांशुद्रये मार्हिस्या- 
दितिनिषेधशस्त्रं न प्रवतेते एलांशे तु भ्रवतेते 
एव तस्याविधेयत्वादिति तदेवानथैस्य प्रत्युदा- 
हरणम् यत्तु साधनेतिकसौगयतांशयोरपि दिंसायां 
निषेधशास््र प्रवतेते इति तस्यापि अनर्भतखमिति 
तत्तच्छुम् ननु लोकिकहि सात्रदग्नीषोमीयादि- 
हिसाप्यनर्थं इति चेन्न । लोक्षिकहिंसायां माहि 
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स्यादितिनिषेधेनानथेत्ववोधनेऽपि अग्नीषोमीय- 
हि सायां निषेधशुास्त्राप्रवृत्था. अनथभावे भ्रमा - 
भावात् । प्रत्यचादे स्तघ्रासामर्ण्यात् नच लो- 

 किकदिंसायामन्थतवज्ञानात् हिंसासामान्येनात्रा- 
पि तदाशंकास्यादिति वाच्यम् । तन्न निषेधमूल- 
कानर्भखनिश्चयेऽपि प्रकृते तदभावेन सन्देहा- 
मुपपत्तेः। अथ पश्ुवधवन्धनादिक्लेश् पश्यतोऽु- 
मानं भवति एतादृशं दुःखं कतु : स्यादितिचेन्न 
नेदानीं कतुः दुःखा युपलंम्भात् सुखस्येवोपल- 
म्भाच्च कालान्तरेऽपि तदेवानुमेयं न तद्विपरीतं 
माणाभावात् अनुमानप्रयोगश्चेदित्थम्। हिंसा 
सवविषयगतफलसमानफलदात्री क्रियालाड् दो- 
नक्रियावत् । यथा दानक्रिया सम्प्देये यादशं 
सुखं जनयति कालान्तरे दातुस्तादशमेव सुखं 
जनयति । तथा हि सापि खविषये पन्चादो हिस्य- 
माने यादशं दुःखं जनयति कालान्तरे सापि 
हिंसकस्य ताटशमेवहुःखं जनयिष्यति इत्यनुभा- 
नेनवेदिकटिंसाया अपि अजन्थहेतुभावो निर्णीयत 
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इति चेन्न । अगभ्यागमनसरापानादिक्रियायां 
उयभिचारात् नहि एतादृशी क्रिया तादशं फलं 
जनयति इति केनोपि वक्तं शक्यम् तथा सति 
तत्परतिषेधस्येवासांगत्यापत्तेः। अपि च हेतुरपि 

` विरुद्धः प्रायशित्ताद दुःखनिृत्तये गोदानवि 
धानात् । नहि तत्र सम्दानस्य चीरपानादिजन्यं 
सुखमिव सुखं भवति दातुः भरमाणविरोधात् 
संप्रदानपेक्षया दातुः सहखयुखफलस्प्रते 
दृष्टीन्तरस्य साध्यवेकल्याचच दानक्रियाधां सिषा- 
धयिषितदुःखविरहात् पन्ञसपक्तयोः साध्येदात् 
सप्ते संप्रदानवुक्यवलखव्याप्तो हतुः पत्ते तु 
हि'साकम॑फल्तुलयपक्लस्वमिति नानुमानप्रणाली 
यदि सपचवत्पचोऽपि सुखमेव साध्यते तदा 
विरुद्धो हेतुः दुःखसिषाधयिषया प्रयुक्तेन हेतुना 
सुखसाधनात् उ्योतिष्टोमहि' सा सुखकरी विहि. 
तलात्. जयहोमादिवत. अपचि जपहोमादिभ्यः 
परपीड़ानुहयोरभावात्तेषामरुललत्मेवस्यादिति- 
शास्त्रकवेदययोधमाधर्मयोरतुमानावतारानोचित्यम् 



[ १४२ 1 

शास्त्रं विहाय परषीडालुयहमूलकानुमानेन धमा- 

ध्मयोरर्वस्थापनेऽ गम्यागमनादो भूयान् धम 

पव स्यात_ परषीड़ाया अभावेन अनुग्रहस्य च 

सत्वात्. हृदयक्रोशनमपि निष्कारणम् हृदयः 

करोशने नाधमं; तेन हृदयक्रोशनमिस्यन्योन्याश्च 

यश्च अन्येतु नाग्नीषोमीयहि सायामनर्थहेतुख- 

मनुमानेन ज्ञाप्यते येन ू र्वोक्तदूषणयुणाज्ज्ञापक- 

प्रमाणविरहः शक्येत वकम् मादिं स्थादितिशा- 

लनेवात्र प्रमाणम् शास्त्रं हि पदाथस्य यादशी 

शक्ति रस्ति तस्य तादृशीं शुक्तिं ज्ञापयति । यथा 

वहिरूष्णः जलं शीतं नदि खातन्तरेण कस्यचि 

चक्ति जनयति अपनयति वा नहि इशानुः शी- 

तल्ल इति शतक्ृस्वोपि वचने स तथा भवति ; किंतु 

खयनेव तदात्मनः भ्रामण्या सच्यवते एवं 

हि सायां सतीमेव प्रस्यवायजनशक्ति' माहि - 

स्यादितिशास्त्रं ज्ञापयति लोकानुजिषृच्लया 

व्युखन्नस्येति लोकिकदि 'सावद्रीषोमीयदि - 

सायामपि तदेव प्रमाणम् इत्याहः तत्तुच्छम् । 
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यतः शस्त्रं ज्ञापकमेव नोतयादकमित्यविवादम् 
किन्तु विशिष्यशक्ति' ज्ञापयति न सामान्यतः 
अन्यथा ब्राह्मणानामिव शद्राणमपि सुरापाना- 
देनिरयनिपातनिदानत्वापततै वैश्यस्तोमादे वि - 
प्रराजन्ययोः फलसाधनतवापत्तेश्च दशेपूणमा- 
सयो रन्यदापिकरणप्रसङ्गाच सायं प्रातविं हित- 
स्याभ्निहो्रस्य मष्याहं ऽपि करणप्रसङ्गाचच ननु 
वेश्यस्तोमादे रधिकारिविशेषं निदिंश्य विधाना- 
सफलम् माहि सादित्यनेन तु अविशिष्य हि सा- 
मास्या नथत्वज्ञापना दभ्निषोमयहि'सायासपि 
तल्पसस्यत एवेति वाच्यम् विशेषश्त्रेणाभ्री- 
षोमीयं पशुमालभेतेत्यनेन विरोधिना यज्ञाङ्ग 
हि सातोभ्यावस्तैमानस्य निषेधशस्त्रस्य तदनङ्ग- 
हि सायामेव उयवस्थापितत्वात् तत्रेवानथत्वं व्यव- 
स्थितं न याज्ञाङ्कहि'सायामित्यद्गीकारात् तद- 

प्युक्तं पदाथंशुक्ति अ्यवस्थितेति तदपि न वल- 
वोर्यविपाकादि जनन चममपिभोजनं मनातुरस्य 
सुखमिति किमावुरस्यापि तथा कल्पयितुं 



[ १४४ | 

शक्यम् विपरीतद.शंनात् यदिभोजनं कतु मेदा 
दुभिन्नं नैकं तदा यागाङ्गत्तदनङ्कलोपाधि- 

` भिस्तदुभेदः भक्षतेऽपि न दश्डवारिव इति 
तुल्यम् अन्यथा करियासवेनेकफलकत्वाभ्युपगमे 
अश्वमेधनब्रह्महस्ययोः समानपलकत्वापत्तिः याग- 
स्वेन भेदाभ्युपगमे तु सवेषां यागानां यागते- 
नेक्यापन्तो सोमचित्रादियागानामविशेषफलक- 
त्वापत्ति दुर्वा व स्यात् । यदि यागव्यक्तिभेदा 
त्फलभेदः इत्युच्यते तदा प्रकृतेपि हि'साव्यक्ति- 
मदा त्फलमेद इत्यत्रापि दष्टि्दीयताम् । ननु 

सुद्दभावेने तृव्छामि विहितापि हि 'साङतो- 
नानथंःलोकवटुवेदेऽपि हि स्यमानपशोः क्लेश्- 
साम्यात् विरोषान्तरश्यादशंनादितिषेससल्यम् 
धमाधमयोः शृब्देकसमधिगम्यतया वेदिक- 
हि'सायामनथं वोधकविषेरदर्शनात् मा हिस्यादि- 
तिनिषेधशास्त्रप्रृत्ते रन्ननिवारितत्वात् अभ्नीषो- 
मीयं पशुमालमेतेत्यादि दहिंसोवोधकविपेरत्रदशं- 
नाच किंच पुरुषोथ॑तेहि'साया अनर्थं स्याद- 
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पिप्रकर्णा त्तु कल्वथेखमेव तस्या अवसीयते 
क्रत्वथेस्वे कतुपकार एवानया सम्पाद्यते तदुप- 
कारश्चहदयादययवदाननिष्पादनहषय दृष्टार्थो 
बीद्यायवदानवन्न प्रक्तणादिवदटष्टाथंः। अन्यथा 
अर्थफलस्यानर्थपफकल्षखं कऋसर्भ॑स्य॒पुरुषाथसवं 
संस्कारस्य अर्णकमेसवं दृष्टां स्यादष्टाणेस्वमिति 
चतुष्टयं प्रमाणविरद्ध कलूपनीयं स्यात् एवं च 
यागाङ्कहिंसायां नानर्भ॑त्वं किन्तु तदनद्वहिंसा- 
यामेषेति फलगतानर्भैत्वतास्पर्येण श्येनादीनाम- 
नसं नतदङ्गभूतदिंसातास्पयेशेतिवोध्यम् । यत्तु 
साधनवस्फलांशोपि दिषेयः चोदनालचणतवात् 

भावनान्त्गतस्वादिति तत्तुच्छम् । उदं श्यविधया 
शघ्ुवधस्य चोदनार्भखपि विधेयत्वाभा्वात् नहि 
सवस्य प्रवतेकवाक्यार्भस्थ विधेयखमेवेतिनिय्मः। 
किन्तु यत्र प्रबतकवाक्यश्चवणं विना पुरुषो 
विदिते कमणि प्रवरितुं नाहेति तस्येव विधेयत्व- 
मिस्येवनियमः । फलस्य तु रगविषयतया खतः 
पुरुषग्रवत्तंकत्वं न तत्र भ्रवतंकतया चादनापेचतेति 

९० 
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फलांशेन विधिः रागादेव तत्र परदृस्युपपत्त : किंतु 

साधनेतिकतंउयतांशयोरेव चिलष्टंकर्मेतिन्यायेन 
तत्र विधिमन्तरा प्रब्रयनुपपत्तेः । तस्मात् सिद्ध 

श्येनस्य खसूपेण धर्माधर्मोभयानात्मकतवं शत्रु 
वधस्या नर्भखेन तहुपचारतया श्येनस्याधमेखम् 

नु न कवलं :यागाङ्कहि सायामन्थलरमनुमाने- 
नैवोच्यते अपितु आगमेना पि तथा हि श्रेयान् 

दरभ्यमयाह यन्ञाद ज्ञानयज्ञः परन्तप विधियज्ञाज 

पयज्ञो विशिष्टो दशभि गणेःरित्याद्यागसः दरन्य- 

यज्ञापेक्तया ज्ञानयज्ञस्य प्राशस्स्यं हिसा भावनि- 
बन्धनमेव बोधयति तथा मन्तरवर्णोपि “यलशरुमां 
युमङृतोेवायद्धिराहते अभ्नि मां तस्मादेनसो 

` विन्वासुभ्चलंहस" इति संन्ञपनादेनो दशयति 
इति चेन्न हि' सावोधकप्रस्यक्ञश्रतिवल्लादेवं 'विधा- 
गमानामर्थवादल्वाह्गीकारस्यौचिलयात् । अन्यथा 
तत्र संज्ञपनादिवोधकधर् तीनामप्रायापत्तं रित्य- 

 लमनह्पजल्पितेन । ® 
# मा० नन्वशक्तमिदं .सूत्रमिमावर्था पमि चदितुम्। 
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चोक्ना सक्षणो धमः -न इद्दियादि लक्षण; अर्थश्च 

शरभैः न अनथंकति दीदं वाक्यं तदैवं "सति भिद्यते 
उच्यते यत्र वाक्यादर्थोऽवगम्यते तत्रषम् तत्तु ` 
वेंदिकेशु न सूत्रे ष॒ अन्यतोऽवगम्यतेधे' सूत्रम् एवमर्थं 

मिद् मित्यवगम्यते | सेन च एक देशः सूयते इति 

सुत्रम् तत्र भिन्नयोरेव चाक्ययोरिमा वेक दैशाविच्य- 

त्वव गन्तव्यम् मथवा अथस्य सतश्योदना लक्षणस्य 
धर्मत्वमुच्यते इति एकां मेवेति । 

` नन्वशक्तमिदं सूत्रमिति भाष्यं ननु चोदना- 
लक्तणो धर्मन प्र्यक्लादिलक्तणस्तथ। अर्थो धमंः 
नानर्थं इत्येतदर्थं द्यगोधनसामस्य नेकवाक्य- 
स्येःयभिपायेण शङ्कते नन्वशक्तमिति नच पोर्षे- 
यवाक्येषु प्रमाणन्तराधिगतार्थेष अनुवादकतयां 
वाक्यभेदो नदोषाय विशेषतश्च सत्रेषु सत्राणा- 
मनेका्थंसत्रंच न खभावस्य युण्त्वादितिवाच्यम् 
एषामपिग्रमाणान्तरानधिगत वेदिकार्थज्ञापकतया 
वेदतुल्यस्वात् ततश्च ॒वेदिकवाक्यव स्सत्रेष्वपि , 
वाक्यभेदो दोष एव इतिचेरसयम् । श्रोतुरप्रती- 
ताके वक्तुः प्रतीतार्थकतया अूर्वाथाभिधा- 
नाभावेन संक्तेपविवक्षया वाक्षयभेदस्यायुक्तत्वा- 
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भावात् शअरथंद्यप्रतिपादनमेकेन सूत्रेण संभवति 
अत एव परिसंख्याविधो सति संभवे वाक्यमे- 
दादिदोपवजनपुक्तं संगध्डते अश्तम्भरे तु 
वाक्यभेदः सुत्रेप्ववगन्तत्य इत्यभिध्रायेशाद् 
उच्यत इति भा० अस्यार्थः यत्र वाक्या दपूर्वोथः 
प्रमाखान्तरानधेमतोऽथेः प्रतीयते सत्र वाक्यसेदः 

दोपः सङ्कदुवरितस्य वाक्यस्याथद्वयवोधजनन- 
सामथ्यानङ्गीकारात् शृब्दवुद्धिकमंशां विरम्य 
उयापारामापात्। सक्ृहुवरितः घक्ृदेवाथगमयत्ती- 
त्यमियुक्तोक्तेः एकस्मादेव वाक्यादयेहयवोधा- 
भ्युपगमे अथंनिशयो न स्था त्तव्॑रतास्परं निर्णय- 
कथ्रकरणाब्य पस्थिते रसम्भवात् । अन्यतो वेदवा- 
क्यादवगतारथेषु॒सूत्रेषु॑वाक्यमेदो न यतः 
सूरं न खातन््रं ए धर्माधम॑योलंचणंब ते पोर- 
षेयधाक्यतेन तदहुयहएसामश्याभावात् । किन्तु 
वदवाश्यात्तयो याशु लचणमगतं तादशमेषा- 
नुषदतति वहंसूचकता स्सृ्रस्यदयाह् . तेनेति 
एकदशः चोदनालचणशो्थोधम इति सूत्रयते 
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नेन्दरियादिलक्षणोनानथ इत्यपरोशंः अ्थादुग- 
म्थते इति तदपि वाक्यभेदेन सुचयति लोकिक- 
वाक्ये तस्यादोषस्वादिति भावः ननु सूत्रकार- 
स्यावगताथैलेपि भरोत .मनवगताथतया वा- 
क्यो्वार्णस्य पराथेकतया शरोत्रपे्ेयाऽज्ञात- 
ज्ञापकला स्सननेऽपि बाच्यसेदो दोष एवेत्याह 
भाष्ये सिन्नयोखेति । अयमभिप्रायः अथंद्रय- 
बोधनाय सूत्र द्विरावतनीयप्् चोदनालच्ो धमं 
इस्येकं सृज' अर्थो धमं इत्यपरं सत्रं पूवसप्रेः 
यथहणमुत्तस्सुत्रसिद्धस्वादनुवादः एवमुत्तरस्त्रे 
चोदनालक्षणमनुवादः उत्तरसृत्रसिद्धात् वि- 
घ्यजुवादाभिप्रायेण चन्त्रोचचारितश्य धम॑पदस्य 
पयायेणोभाभ्यां संबन्धः। एवं विध्यनुवादतास्प्ये- 
णाथेद्वयवोधने वाक्यभेदो न दोषः विषेया्द्वय- 
तादर्थेण तस्थ दोषात् तथाचेहकसूत्राथेः 
श्चोदनाल्णः स धमे इति चोदनालक्लणम 

नद्य घर्मो विधीयते तत्तः योऽयं धमः सोऽथ एव 
नानाथ इति नन्येवमथाभ्युपगमे अर्थोधमं इति 
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वाक्ये चोदना पदस्या संबन्धात् अचोदनालच्- 
शस्यापि अर्थस्य धमं स्थात् । एवं सुत्तरसूत्र 
चोदनालच्ण इष्येतावन्माघ्रोक्तया चोदनालच्- 

शस्या नर्थस्यापि धमं स्यादि तिचे न्न अन्विता 
थेकयोरेव परस्पर्संवन्धाभ्युपगमात् न केवलयोः। 
उत्तरसूत्रं चोदनालक्तणस्येव धम॑सकथनाद 
थो धमं इति पूर्वसूत्रं पि तादशाथ क एव धम- 
शृष्दो नफेवलः अचोदनालक्षणः एवं पूव॑सूत्र 
भअर्थस्येव धमस कथनाहुत्तरसूत्रं पि ताहशार्थक 
एव धर्मपदसबन्ध इति नानर्भस्य धम॑तवं परस्प- 
रसाहचर्यादर्थात्मक एव चोदनालचलणो धमं 
इति सिद्धम्। अर्थो पि चोदनालक्लणविशिष्टएव 
धमनिन्दरियादिलक्षण इति सिद्धम् समाधाना- 
न्तरम्भा० अयमर्थः यो थैः चोदनाल्क्षणः स 
धमं इत्यरथात्मकं चोदनालक्षण विशिष्टमनृष्य 
धमतवविधानेऽपि वाक्यभेदः स्फुट एव यो ् भः्चो 
दनालकचए इत्यनुवादकं वाक्यं स धमं इति षि- 
धायकमितिविष्यनुवादाभ्यां वांक्यसेदे सिद्धं 
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किं कल्पान्तरानुसरणेनेतिचेत् तन्त्रं णोचचरितस्य 
धर्मपदस्य वाक्यद्वये संबन्ध खीकारेण वाक्यभे 

दस्य कथंचि त्परिहतं' {शक्यत्वात् चोदनालच- 
शमनव्य धमेत्वविधो अनथ स्यापि श्येनादे 
श्रोदनालचणसम्भवा त्तस्य धमंखवारणाय अथं 
यहणमावश्यकम् धर्म॑मन्श्चचोदनालक्तणएविधो 
तु अ्थांसकस्येव धर्मस्य प्रसिद्धया यावत्त का- 
भावाद नथ कमथ यहणमिति चे त्त्यम् 
असिम न्यक्तं नित्यानुवादाथंकतया नाथेष्रहण 
वैय्यय्थेम् एतदभावे चोदनाल्तणो धमं इत्येता- 
वन्मा्रं सूत्रं स्यात् । तथा सति य श्ोदनालक्तणः 
स धमं इष्यपि वचनव्यक्तिः स्यात् एवं च चोद- 

` नालक्षणस्यान्थस्यापि धमेत्वं प्रसभ्येत इति 
तद्व्युदासाय अथ॑ग्रहणम् । अथधहणे छते तु 
योर्थो धमः स चोदनालक्षण इति वचनभ्यक्तये 
नित्यानुवादो ्थशब्दः ्रयुञ्यते ननु यदि इदृशी 
वचनव्यक्ति स्तहिं कथं भाष्यकारेण अनये 
उक्तो मामू दिव्यथगरहणं कृतमि्युक्तम्। अयम 
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भिप्रायो भाष्यकारस्य ! अर्थपदस्य विशेषशखं 
विनापि तदुपादानसामथ्यादेवानथंस्य धमंत- 
पापकताहशुवचनव्यक्ति न भवति इति तदुषा- 
दनस्या नथ निवृत्तिः फलमित्यभिप्रेत्या नर्थों 
धमं इत्यभिहितं भाष्यकारेण । एवं च वचनव्य- 
क्िविशेषपएरि्रहार्थोऽ थशब्द इति भाष्याभि- 
प्रायः । प्रमाणवचनवठ्यक्तयाश्रयशे भमाणलेच्यण- 
स्याद मिषेश उपपयते स्तिज्ञानात् खरूपव- 
चनव्यक्तयाधरयशे तु धमखरूपपरं सेदल्णमे- 
वादौ च्छित नच सथाकयेत् तस्मा स्सूत्रकारस्ये 
वेवक्चनव्यक्तिरयभिेतेलयध्ये । अथस्य ज्योतिष्टो 
मादे श्ोदनालक्तणस्य . धमत मुच्यते यो 
थश्चोदनाल्लणः स धमे इति वचनन्यक्तेरिति- 
माप्या्थः । वस्तुतस्तु एवं रीत्या थां भ्युपगमे 
विष्युवादाभ्यां बाक्यसेदापत्ति स्तद वस्थेवेति- 
पूवक्तिपरिहार एव साधीयान् । 

धति रदपकलिकायां चोद्नाधिवर्णम् । 
ह 
५ 



प 
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अथ धमं प्रामार्य परीद्यता धिक्ेरणम् । 

तस्य निमित्त परीषठिः ॥२॥ 
# भा उक्तमस्माभिः चोदना निमित्तं :धमेस्य -जञान- 
पमिति तत्प्रतिकज्ञामभ्रिणोक्त, मिदानीं तस्य निरित्त 

परीक्षिष्यामहै ! किं चोदमेषेति अन्यद्पीति तस्मा 
न्न तावन्निश्नायत्ते चोदनाठक्चणो ऽर्थोधमे इति तदुच्यते, 

® ननु चोदनालक्णो र्थो धमं इति प्रति- 
ज्ञाते तदुपशदकषेखभिधानमेवाकांकिततादु- 
चितमितितदुषेद्य धर्मनिमित्तपरीकचाप्रतिन्ना 
अस्ंगतेति चेन्न परमाशखरूफ्थो रविशेषेण 
पतिज्ञानाक्कस्य भतिन्ञामागस्य सदोसपत्तिक- 
सत्ाभ्यां हेतुरभिधीयते इति विशिष्य निणेया- 
भावा त्तर्स्पष्टप्रतिपत्तये अस्मि नपाद् चोदना- 
ख्यधमेनिनित्तस्य परीक्षणं धतिन्ञायत इत्यभि- 
प्रायात् अयं सत्रा तस्य धम॑स्य ज्ञाने यन्निमित्तं 
चोदनेति तस्परीष्टिः परीक्ता कतेव्येति इवुगता- 
वित्यस्मा द्धातोरनिच्छा्थस्येति युचि पर्येति 
क्तिनयुचो विकल्पसमरणाद् युज्विधौ परथेषणेति- 
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रूपं क्िनूविधो तु परीष्टिरितिरूपं सिद्धयति । 
परिपूवंकादीक्धातोः क्तिनि आगमशुासत्रस्या- 
नित्यताभ्युपगमादिटेभावे स्कोरितिकलोपे 
ष्टुत्वे परीष्टिरितिसिद्ध' परीक्षणं परीष्ठिरि 
त्यथः। तस्य धमेविषयकतदवन्ञानस्य यन्नि 
मिच्च कारणं चोदनाख्यं तक््य परीष्टिः परीका । 
युाकतपूरवकसाधकतकेकललापैः विचारः कतव्य 
इस्यन्ये तथा च तस्येप्यनेन न धमंस्य गृहशं 
किन्तु तजज्ञानस्य ज्ञानं पत्येव चोदनाया निभि- 
त्त्वात् । अत एव चोद नानिमित्तं धममस्य ज्ञान- 
मितिभाष्ये उक्तम ज्ञापकाथेकनिमित्तपदाश्रयंशे 
तु तस्य धमस्य ज्ञापकं यञ्चोदनेति तत्परीष्टिरि 
व्यर्थापि संगच्छते परन्तु ज्ञानपदोपादानं भाष्ये 
निर्वीजं स्यात् प्रतिज्ञामात्रेणोकतमिति } नन्वि 
दमयुतं चोदना हि भूतमिव्यादिना हेतूनां तत्र 
भदशिततादिति चं न्न स॒त्रकारेण तन्नाभिहि 
तमिति तत्तात्पयेणेतद्धाष्यसं गतेः सत्ता प्रति- 
ज्ञामात्रेण धमेस्य ज्ञानं चोदनानिमित्तमिद्युकतं 
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तत्र हेतु नोषित इत्यथः । अथवा मूताभिधानसा- 
मर्यं प्रतिपादनद्रास प्रव्यच्तागोचरर्थामिधानसा- 

` मर््यसम्भावनाप्रदर्शनतास्प्येणोव भाष्यकृता 

चोदना हि भूतमित्याय् क्तं न प्रतिज्ञाताथ सा- 

धनं प्रदिदशंयषया इति खतस्प्थेणाप्यतद्धास्यं 

साध संगच्छते अन्यदपीति प्य्लाद्यपीति 

यावन्निमित्तपरीच्णां न क्रियते हेत्वोदिग्रदशनेन 

तावचचोदनैव निमिति न निश्चीयते प्रतिज्ञामा- 

रेणा थ॑सिद्धे रदशन एकाकिनी प्रतिज्ञा हि 
परतिज्ञाय न साधयेदिस्यभियुक्तोक्तेरिति भावः 

इति ततीयं निमितसुत्रम् सम्पूशाम् ; 
धमं॑प्रत्यक्चस्य अप्रामाणताया अधिक्षरणम् सूत्रम् । 

सत्सम्प्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणं वुद्धि-जन्म तत्- 
पत्यक मनिमित्तं बि्यमानोपलम्भ नत्वात् ॥९॥ 

# भा० इदं परीक््यते प्रत्यक्षं ताचदनिमित्तम्। किं 

कारणम् एवं लक्षणकः हि तत् सट्सस्परयोगे पुरुषस्थे- 

न्दरियाणां बुद्धि जन्म तत्प्रत्यक्षम् सति शन्दरियाथंस- 

म्बन्धे या पुरुषस्य वुद्धि. जायते तत्पत्यक्षम् भविष्यत् 
च्च एषोऽर्थो न ज्ञानकारेऽस्तीति सतश्चेतदुपलस्मनं 

नाखतः । 
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& प्राचीनवृत्तिकारेण भवदासेन सत्सं्रयोगे 
पुस्षस्यन्द्रियाशीं बुद्धिजन्म तस्प्रयक्तमित्येतत्पयं- 
न्तमेकं सूत्रं कृखा प्रत्यन्तलषक्तणपरतया व्याख्यातम् 
अनिमित्तवि्यमानोपलम्भत्वादित्यपरं सूत्रं मत्वा 
पूवेसूजलनलणलचितं परत्यक धमं प्रयनिमित्त प्र- 
त्यस्य वियमानोपलम्भतात् धम॑स्य च माव्य- ` 
स्ादिस्यथकतया व्याख्यातमिति तन्न सूत्रकारस्या- 
जिज्ञासितार्थाभिधानप्रसंगात् । पूवसुत्र॑पतिज्ञा 
दयी कता चोदनेव प्रमाणं सा च प्रमाणमेवेति 
तयोरेक जप्ये इदः न संगच्छते । प्रत्यनलं 
न प्रत्नं येन धन्निरुक्ते खसरः स्यात् । अपिच 
परत्यन्लस्येवं विशिष्य लक्षणं किमिति कतं अनु- 
मानाद्धैधपिह्तलात् । तेषामपि लक्णकरणमाव- 
श्यकं न च तानि प्रमाणान्येव न संभवन्ति इति 
वत्तु शुकषयं भभाशत्वेनाङ्गीकारात् नवा पत्य 
न्वभवंति येन पत्य्ल्षणोनेव संखहीतानि 
भवेयुः! नच भत्यच्तलचणनिरूपणानन्तरं तत्पूव 
कला तेषां प्रथक् लक्षणं विनापि ज्ञानं भवेदिति 



# 
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न तल्लल्तणकरणापेचोतिवाच्यं तेपामवान्तरलक्श- 
श्वरूपादिषरिच्छेदाय तदावश्यकत्वात् । लोकश्र- 
सिद्धस्वात् न तल्लक्णपेच्ेति तु न सत् प्रत्यक््- 
स्थापि लोकप्रसिद्धतया तस्लच्चणस्याप्यनभेकतित- 
स्वापत्तंः । अपिच वहूनां परसाशानामेकतमस्येव 
लक्षणकरणे प्रमाशातरल्तएकरणशे सुत्रकारस्या- 
शक्ति वां बोधिता स्यास्परमाखन्तरे ऽनमिभतिर्वा 
सृचिता । स्यादन्यथा एकस्थव लचशप्रमाखयन 
मथुक्त' स्थात् सम्पूशंसत्रस्येकवाक्यलसंभवे 
वाक्ष्यभदकल्यनायो अप्ययुक्तत्वं लनलशस्याति 
व्यापकं च दोषः । स्मग्थस्याप्येवं विधत्त 
किंवा स्वक््नानं विहयाय सवेन षिन्रमे लल्णति- 
व्यासिस्तेषामपि अधिष्नेन्दिथसन्तिकषजसात् । 

ननु न येन केनचिदिन्दियसप्रयोगो विवक्षितः 

किन्तु यद्विषयकः ज्ञानं जायते सेनेन्द्रिथस्तन्निकर्षो 
भिम स्तथा चेः रजतमिलयामासे नात्ति व्यापि 
स्तस्य रजवेन्दिथसम्निकषजसखाभावाभावादिति- 
येन्न सत्सं प्रयोगस्येष्टशथकल्वाभावात् नचे- 
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दशा्थलाभाय तत्सतोव्य॑स्यासः काथः तत्संप्रयोग 
इति सत् पत्यक्तमिति ततश्च प्रस्य द्विविधं सत् ` 
आभासं च आदयमेव श्रमाणखेनेष्ठम् तस्संप्रयोग 
जं प्रत्यकं प्रमाणं अन्यसंपयोगज माभासं यथा 

`शुक्तो इदं रजतम् । ननु ज्ञानमाघ्नं विषयेन्द्रिय- 
सन्निकर्षस्य हेतुतया विशेषणोपादानमन्तयपि 
येन केन चिदर्थनेन्दरिथसन्निकषेस्य स्वत एव 
लाभे सतसंप्रयोगस्य साथक्याय आ्यविशेषण 
त्वमेवाङ्गीक्रियते एवं च यद्धिषयकः ज्ञानं तेनेवे- 
न्दियस्चिकर्षो वाच्य स्तथाचा भसे नातिव्यापि- 
रित्यपि न शुक्तिशकलादेरपि सत्रादाभासस्यापि 
सत्संप्रयोगजस्वेनापरिहारात्। नहि शृब्दसा्ं- 
कव्याय वाच्यार्थकल्पनं सम्भवति स्वप्रादिज्ञानन्या- 
वतनाय तत॒सार्भव्या च यत्तु धम प्रत्यनिमित्त- 
त्ववोधनाय प्रत्यक्ञलक्षणानुषाइः तदपि न पुरो- 
वर्तिन एवानुद्वे न प्रकृते तदभावात् । नहि 
यत्सतीन्द्रियम्प्रयागे ज्ञानं जायते ततप्रत्य्त 

 प्रतीयतामिति वचन व्यक्तेः किन्तु लोक प्रसि- 
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छस्य षरस्य्लस्य सतसंप्रयोगजन्यत्वाद् विधमोनो- 
पलस्भनत्व मतोभाविनि धमे अनिभित्ततेति- 
वचनव्यक्तिरेव साधीयसी । ननु प्रत्यत्तसनिभित्त 
मेवं लच्णकत्वादितिभाष्योक््या लक्तणानुवादः 
स्फुट एव प्रतीयते । इति चेन्न भावानव वोधात् 
न प्रयन्लस्वरूपल्लिलच्तयिषया ततस्वरूपोक्तिरपितु 
धर्म॑प्रति अनिमित्तव्वमिवय तद्रोधनाय कुत एवं 
लन्तणकत्वात् किन्तल्लक्षणं विदयमानोपलम्भ- 
नत्वं ुतोविद्यमानोपलम्भनत्वं सत्सम्प्रयोगजत्वा- 
त्। तथा च सत्सम्प्रयोगजतहतुक वियमानोप- 
लम्भनलं प्रयन्लसथ धमः अतः प्रत्यन्तं धमं प्रत्य 
निमित्तमिति तदभावः सस्सपरथोगजत्रसिद्धिः 
कुतः अत्र पत्यच्तमनिमित्तं विद्यमानोपलम्भन- 
स्वात् विद्यमनोपलम्भनतवं च सतसंप्रयोगज- 
त्वात् सस्सम्धयोगजत्वं च पत्यचत्वादिति त्रयः 
प्रयोगा वोध्याः । ननून्नतमेषदशंनेन भविष्यति 
बृष्िरित्यनुमानेऽपि मेपेन्दरिय्षम्रयोगजस्वस्य 
सत्वेनातिष्याधिरिति चेन्न सच्छष्दस्य वतमानार्थं 
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कतया सतुसम्प्रयोगसमानकालिकस्य ज्ञानहेतु- 
तया विवक्तरोन प्रकृते तदभावेन दोषविरहात्। 
लिङ्गज्ञानसुर्पाद्य विरतव्यापारे इन्द्रिये पश्चा लिद्ध- 
ज्ञाने नानुमिति जायते इत्यमुमिति काले इन्द्रिय 
व्यापारस्यासतवान्न वर्तमानसमिति भावः। नन्वेवं 
मवदासमतेप्यनुमानेऽति न्याप बारपितुं शक्यते 
सन्सम्धयोगः सत्संपयोग इति वियहाम्युपगमेन 
सद॑स्य विषयाविशेषणतयेन्द्रियसन्निक्षंस्येव 
विशेषणत्वखीकारंण भविष्यदुवृष्व्यनुमाने सन्नि 
कष्स्याविद्यमानत्वादिति चेन्न । तेन हि सता सभ्प्र- 
योगः सतसंप्रयोग इति विग्रह प्रद्शनात। माद्य- 
विदोषशतयेव सच्छब्दाथस्य व्यवश्थापितत्वात् 
यदि. तु तन्मतेपि सद॑स्य सम्श्रयोगविशेषखत्यं 
परियज्य गराह्यषिशोषणत्वमेषाङ्ञीक्रियते तदा पीतः 
श इत्या्याभासेऽति व्यापि स्फुटेव । ननु लोक- 
प्रसिद्धपत्यच्ानुवादेन धस॑म्प्रति अनिमित्त. 
मेव विधीयते धमं पूति पृत्य्लमनिमित्त अप्- 
माणम् विद्यमानोपलम्भनलतात विथमाना्ं- 
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अआहिखात्। घमश्चन वतमानः यजेतेद्यादिवाक्रये 

न त्रिकालनवच्छिन्नस्येव धमोस्य पोधनात्। 

तहि लक्णाभिधानस्य किम्पयोजनभितिबेदिदम् 

पत्य्तं धर्मम्पत्यनिमित्त विध्यमानोपलम्भ्न- 

स्रादिल्यश्र यदि करिचदुहेखतिद्धिमुदुभावयेत् 

तवर विद्यमानोपल्लम्भनव्वमेष कुतः तदा एवम् 

 व्रक्तठ्यम् विद्यमानोपलम्भनं पत्यक्तम् सरसम्प- 

योगजस्माव सर्त॑प योग नत्जस्याप्यसिद्धि शङ्कायां 

तदपि पत्यत्त्येन साधनीयम् । सरसम्प्रयोगजं 

पत्यत पत्यचत्गात् एलं च परस्यत्त' न धमं 

ग्राहि प्यच्चत्गादस्मदादिव्य्नत् नच पत्य 

 मात्रसयपरयाभ्युयगमे तदतिरिकतेहेतोरकते 

ह छरान्वासिद्धिः अस्मदादि प्रतयक्तस्य धम्प्रतय- 

निमित्तसखसाधने सिद्धताधनं चेति चेन्न चोगि 

` प्ररयचस्यैव पचीकरणात् निशितसाध्यसाधनवत 

एव दष्ठान्ताङ्खीकारेणास्म दादि प्रतयक्स्येव द्टान्त- 

स्वसम्भवात् । अत्र सतसम्ध्रयोगजखप्रयच्चत्वयो 

. वर्या स्पटेष। लचणपक्तेयथानुमानादिलच्रणं 
१ . ` 
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कुतो न छतम् वथा धमं म्धर्यनिमित्तखध्रतिपाद् 
नेऽपि अनुमानादीनामनिमित्तखं कुतो न दशित 
मित्या पो न युक्तः । परत्यक्तपू्ंकत्वादनुमानादेः 
व्रल्यषनिश्तो नानुमानादेखकाशः । ध्म॑स्याप्र- 
त्यचते तन्निरूपितव्यासं ह न्त्य चा्हणात् 
 लच्णपदो प्रत्यक्तलन्ञणे नायुमानादिलक्षणस्या- 
गता्थखात् नप्रत्यचलच्षएवदन्यस्यापि लच्लशस्य 
निरुक्तो पर्यनुयोगः सम्भवति निमित्तत्वप्रति- 
पादने तु भत्यन्स्यानिनित्तखकथनादेवान्येषा- 
मनिमित्तसवं ज्ञायत एवेति न पथक् तदुक्तिः । नयु ` 
सतुसम्प्रयोगजखस्यामासेऽपि सत्वेन तस्यापि ध- 
त्यच्तखापत्ति न॑ नहि प्रस्यक्षलच्तणमुच्यते ये- 
नातिव्याप्ति राभासे दीयेत किन्तु धमं प्रत्यनि- 
मित्त भ्ररयचमवंलकच्षणकत्वात् । लोकिकप्रव्यच्- 
स्येव॑लक्तणएकत्मस्त्येव यदिआभासस्यापि एव 

 क्षचणकस्वमस्ति तदा तदपि धर्मम्प्रत्यनिमित्त 
, मेवेति नकश्विद्रोष इति । शाक्या स्तु शरीरेन्दरि- 

याय्यावरणादृत्त एव जीवोऽल्पज्ञोभवति इन्द्रिया ` 
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दिसबन्धादेव जानाति निसु कदेहायावरणः स्वत 
व सवस्थलसू चमं व्यवहितं विप्रुषः सन्नि- 
छृष्ट पश्यति इति धर्माधमों अपि पश्यत्येवेति 
विव्यमानोषलम्भत' योगि प्रयचेस्यासिद्धमि 
त्याहुः । तन्निराकरणाय सूत्रकारेण प्रत्यय मान्नस्यः 
विद्यमानोपलम्भखसुच्यते। एवं च योगि पत्यं 
न धमपाहकं प्रत्यच्तत्वाद स्मदादि परस्यक्तवद यद्व? 
धर्मो न प्रत्यक्तः अनागतखादु भिष्यटुबष्टि 
चत् तथा च नाश्रयासिद्धिरपि नवा स्मदादि 
भ्रत्यच्मादाय सिद्धसाधनम्! विशिष्य धर्मस्य 
प्रत्यच्खाभ्युपगमेन नार्थान्तरमितियोतनाय लोक 
प्रसिद्धं सरसंपयोगजखं विद्यमानोपलम्भसाध- 
मामाह जेमिनिः। नतु लौकिकभ्रव्यच्ये ऽस्तु 
एवमेव भावनाप्रकषजं योगिविन्नान न्तु अविद्य 
मानोपलम्भनमपिस्यादिति तत्र तदसिद्धमिकति 
चे न्न । लोकप्रस्यच्चस्य वियमानोपलम्भतदर्शं- 
नात् योगिप्रत्यच्यस्य तद्विपरीत्तखभावकस्पना- 
नौवित्यात्। योगिप्रत्यदां वियमानोपलम्भन ̀  
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्र्यचात्वादरमदादिरत्यच्चवदित्यनुमानततस्भवा 
च वरिद्यमानोपलम्भन न्तु सस्संभ्रयोगजत्वेन पूर्वो 

दिशा वसेयमर। तेलधायवद विध्खिन्नस्मर तित्त- 

न्तर भावना साचानुभू तविषया भवति धमं 
श्व न शनदातिरिक्तभरमाणोनानुमूत इति कथं 

सद्धावना। एवमेव देशेषिकराभ्युपगतं प्रातिभं ज्ञानं 

निर्सनीयप् । ते हि मावनाप्रकर्षभं योगिज्ञान 
धर्ममपिषह्वावीर्याहुः ! अपिच कत्तमते असदादि- 
ज्ञानमपि कविऽनागतठविषयकं प्रमाणप श्वो मे 
राता गन्त्यन्नते दर्शित यदाहुः । भनानथ॑जं 
न सिन्धुं न वाधविधुगेकृतम् नदु्टकारखं 
चति प्रमाणएमिदमिष्यताप् ।* कवचिदुषाधकय)- 
गस्तु तदशरमणता किन्तु यत्रापरे, भ्रा 
भागः स्तत्र किसुत्ताम् । नन् भाविन्ञानविदयस्य 
प्ना्ागसनस्य तदानीमसस्वेना .धजता भावा 
तकं तस्यघ्रामार्यमितिचै दुच्यते । यदीदशं ज्ञानं 
ध्ात्रागमनं वत॑मानखेन गङ्कीया त्स्यादपरमाणम् 

भावित्वेन शत् ज्ञानं विषयावाधा क्कथं न भ्रमा- ` 
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णम् भवतु रमाणं तावता पि इन्दियार्भसच्चिक- 
षजलाभावा क्क्ं प्रत्यच्मिति न शङ्क्यम् मनः 

सनिकर्णेण तस्य जायमानत्वात् । नच वाद्ये 
वस्तुनि तस्य खातन्त्रयाभावा क्थमेतत् सुरभि- 
चन्दनमिस्यादौ चाचुषविषयचन्दनविशेषणीभू- 
तगन्थादे नाँसाभ्यपारं बिनापि मनसा अ्रहणवत् 
प्रकते पि सम्भवात् । नवतमानमा्रथादिष्ं 
प्रत्यदरथेति अस्मदादिप्रातिभन्ञानवहु भविष्य- 
ति धर्मे योगिनां प्रत्या परमाणं सम्भवतीति न 
चोदनेऽ त्त्र प्रमाणएमितिरदोपः। तमन पणे 
कतिवराटकाः सन्तीप्यादाविवाभोसस्यापिदरशने- 

` नाप्रमाणवात् न हि कचि्काकतालीयन्ययेनः 
विषयावाधदशेनमाश्रेण  तलातीयन्ञनमत्रस्य 
प्रामारयं कलयित शक्यम् वहुलं व्यभिचारद- 
शनात् । अतः योगिनामपि परातिमं ज्ञानमनागते 
न प्रमाणं लिङ्गाभासजल्रात् इतिविद्यमानःपलः 
म्भसाधनोपयिकं सरसंप्रयोगजस्वं व्याख्यातम् । 
यद्वा धर्मो न प्रस्यदाः भावित्वाद् भषिप्यडुवृषटया 
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दिवदित्यादो अनागततार्भविषयकयोगिप्रत्यच्ये 
भरिष्यस्वस्य व्यभिचारनिरासाय सत्सम्प्रयोग ~ ` 
जखविशेषणमुतं सूत्रकारेण तथा च योगिनं 
तादु शपरत्यदो प्रमाणाभावान्न व्यभिचारः । नन्त 
भाविनो धमेस्या प्रस्यचात्वोपपादने ऽपि उषप~ 
भ्नस्य तस्य प्रत्यचलं स्यादेवेति चेन्न । यागादेः 
फलसाधनरूपेरेव धमेलाङ्गीकारेण यागानुशन्व- 
क्षमेये भाविनः फलस्यासतसेन तत्ताधनस्वप्रहस्य्य 
धक्तुमशुक्यतया यागन्ानोत्तरं फलसद्धावद्ध-- 
शुधयां साधनीभूतयागादेः चिरमिनष्टतया धलिं- 

` शोऽभविन तस्साधनस्वमरहस्य सुतरामशश्यस्रात 8 
अपूव धर्म इति वादिनां मतेऽपि न तस्प्रत्यच्छ- 
मन्यथा प्रतयन्तप्रमाणपूष॑कतवापत्या तस्य सखरूष्व- 
प्रच्युतिरेव स्यात् एलजननशक्तिरेव यागधम्ने 
इति मतेपि प्रस्य तत्राप्तम्भवि सवशक्तीनाम - 
भरत्यद्स्वात् तथा च योगिनां भस्य न धर्मविष - 
धकं विययमानोपलम्भसरादगप्रत्यदप्रदिति तिद्ध ॥ 
वं प्रस्यदातरादित्यपि वोध्यम् यत्तु सदसतः 
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सवन्धानहेतया असतेन्दरियसंप्रयोगास्तंभवेन सता 
संप्रयोग इतिसत्पदोपादानमन्तरापि सामर्यादेव 
लब्ये तदुपादान मन्थम् यदाह “सदित्यसदु- 
दयुदास्राय ननियोगा स्संग॑स्यते संप्रयोगो हि 
नियमा स्वत एवोपपद्यते" इति तदसत् सुत्राथा- 
नवरवोधात् नहि अन्न तृतीयातस्पुरुषः किन्तु कम॑ 
धारयः। सं श्वा सम्परयोगश्चेति तथा च वते. 
माना्धकसष्डेब्दोपादानादेवोऽतीता नागतादि- 
लिषयकं योगिनां भ्रत्यदौं निराक्रियते नान्यथेति 
तहुपादानमावश्यकम् । न च सत्सम्प्रयोग इति 
निमित्तसत्तम्येव संप्रयोगस्य बतमानल्वं लभ्यते 
अतीतानागतयो निंमित्तत्वासम्भवात् कार्थनिय- 
तपूववत्तिखस्येव ततवात्। भिन्नकालिकयो निमि. 
त्नेमित्तिकभावाभावात् किं सखदोपादानेनेति 
चे न्न । भविष्यत्संप्रयोगाह भविष्यदथंविषयकं 
योगिन्नानं जायते इस्येतन्नियसाय तदावश्यक- 
स्वात् अन्यथा अतीते अनागते वेखपित्रान्तिः 
स्यात् । सशब्दः सम्यगथः प्रयोग इन्द्रियाणशाम- 
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धेदु व्यापारः तथा च {सम्धयोगोपादानं  दुष्टपर- 
योगवारणाय तेन दुष्टकरणानां शुक्तो इदं रज- 
तमित्याधाभोसन्नानञजनकानां - अयुदासः । सता 
स्श्रयोग इति भवदासव्याख्पायां स्म्धरयोगस्य 
सकलसम्बन्धपरत्वेन उयाख्यातलादाभासे अनु- 
मनादो चातिव्या्तिःसफुरेतरतीन्दियव्यापारतया- 
व्याख्यातं तथा चदुष्टेन्दरियव्यापाराभावां न्नत्त् 
दोषलेशः । वोद्धा स्तु सम्पयोगशष्दं व्या्ति- 
पर्याय॑ जानन्तः श्रोन्नचत् षोरप्राप्यकारिखा- 
क््त ए मव्यापकमाहू स्तेद॒तिस्थवोयः चकतु.षः 
प्राप्यकारिखरात् । ननु अप्राप्यकारि चन्त : सान्त- 
रधहणात् एथुतरमहणा च सान्तरस्य विकृष्ट 
देशरिथतस्य पदार्थस्य ग्रहणा दत एव दुरेामं 
पश्योमीति प्रत्यय उपपद्यते चनुषः प्राप्यकारिखे 
तु इदः न संगच्छत भराहकेण चक्तुषा दूरता- 
भावात् यथा समीपरिथतं वस्तु चक्षु: सम्बद्ध 
तथा दूरस्थमपीति वेलक्तएयानुपपत्या अगप्राप्य- 
कारिखमेव युज्यते इति चचतुरप्रात्तिकृत 
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मेव दूरत्वं तथा च तंरक्तम्् रूपोपलभ्थिसंवत्तमेन 

कमेणा तन्तृष्णापूरेकेण चच्ुरभिनिक् तमतो- 
रूपोपलव्पेः कारणं भवति अर्पार्भः रूपसाना- 
स्कारसम्पादकेन तदि च्छोपूवकानुषटितेन प्राक्तन 
कमणा चन् सछन्नेमतो रूपसाक्तात्कारकारणं । 
ने चा लोकसहङृतस्यापि कृष्णसारस्य चच्तुषः दूर. 
स्थेन प्राप्तिरिति सान्तर्रहणादु प्राप्यकारि चकतुः 
अपरे तु चतत् रप्राप्यकारि सान्तरप्रहणात् । यन्नेवं 
तम्नैवं यथघाणम् प्रथुतरयहणाच खल्पस्य चकुः 
षः महति सेनाबनादो सनतः सयोगो न भवितु- 

मरति द्वयाश्चयस्यं संयोगस्य परिदिन्नदृत्तिक- 
तात् धटाकाशसंयोगवत् दिष्देशप्रहणदपि 

चच पोऽपाप्यकारिखम् प्रप्यकारिल तु दिष्देश् 
व्यपदेशो न स्यात् प्राणादिवत् सन्निकृष्टविभ्र- 

कृष्टयो स्तुल्यकालयहणाव् यथा गन्ता दूरं चिरेण 
अदृरमविरेण प्राप्रोपि तथा चचुपःप्रा्यकारिते 

खस्थाना द दूरस्था विलम्बेन दरस्थस्य विलम्बेन 

तिः स्यात् । व्याच शखाचन्द्रमसो स्तुस्य- 
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काल्लोपललभ्धि नं स्यात् नहि समीपस्थे मन्दगति- 
दु रस्थे शीप्रगतिरिति कल्ययितु' शक्यते । प्रमा- 

` शाभावात् यथोक्तं दिङनागेन “सान्तरं हणं न 
स्यात् प्रा्तञाने ऽधिकृस्य च अधिष्ठाना दहि 
नाक्ल' तचिफित्सादियोगतः सलयपि च वहिभवि 
न शुक्तिविषये चणो यदि च स्याचचदापश्ये दप्यु- 
न्मील्य निमीलनादिक्ति" सतसंप्रयोगजसमेवा- 
सिद्धं विषये सप्रयोगाभावादित्याहू स्त म्न सान्तर 
ग्रहणादि स्यस्य कोऽर्थः । सान्तरस्याप्रात्तस्य महणं 
किम्बा सान्तरेण ग्रहणमिति । तत्र नाद्यः अप्रान्य 
कारि अप्रात्तप्रहणादिति प्रतिक्ञाता्थाविशेषात् । 
नदितीयः सान्तरेण अदणशमित्यत्रा न्तरपदार्थानिं 
रूक्ते: आकाशाद रवात् षत्वात् अभावस्य चा- 
खातन्त्रयात् रूपवतो दर्यस्य ठयवधायकतात् 
नचा न्यागतिरिति रिक्तं वचः सान्तस्प्रहणादिति। 
तस्मात् शरीरपेक्षया निरन्तरं सान्तरं च भवति। 

 यच्छररेन्द्रियादिसवद्ध' तन्निरन्तरम् तदतवद्ध 
तु सान्तरम् नेन्दरियप्रात्यप्रातिनिमित्तकै ते। यच्छ 
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रीयेन्द्रियोभयलवद्ध त न्निरन्तर' यत्तश्रीरासं- 
वद्ध' केवलेन्दरियसंवद्ध' त न्निरन्तरमिति । हेख- 
न्तरयुक्तं सान्तरम्रहणं नापराप्यकारिवे नियाम- 
कमिति न चकत रप्राप्यकारि यदपि प्रथुतरमरहण- 
दिति तदप्यसंगतं संबन्धमात्रेण हस्य महतो वा . 
ग्रहणात् शगीरावधिनिमित्तत्वाद् दिण्देशस्यान्य- 
थोपपत्तीः शाखाचन््रमसो सतुल्यकालयहरस्य 
चानुभ्युपगमादेव निरासः । अतिसूच्मदया चण् 
भेदस्यानाकलनं उत्पलपव्रशृतव्यतिभेद वदिति 
मिध्याप्र्यय इतिविस्तर स्वन्यत्र द्रष्टव्यः । तरमा 
स्प्राप्यकारि चतुरि न्द्रियखाद् ्राणादिवत् कस्य 
विदि्दरियस्य प्राप्यकारिखानभ्युपगमे तु एव 
मनुमानम् । सगमिन्िथं प्राप्यकारि करणत्वात् 
वाश्यादिवदिति वोध्यम्। चतत्; पराप्यकारिइन्दरिय 
स्वातूस्गोदिषत् ननु कृष्णसारस्य कणं शस्छृस्य- 
वच्छिन्नाकाशुस्य च शरीरे एव दर्शनाह् षिषय॑- 
देशप्राह्यनुमान' दष्टविरुद्धस्वा न्नोतपत्त महेति 
इति चन्न आहेकारिकलादिन्द्रियाणा मतित्तच्म 
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नया दर्रानानहंतेन साहशानु पानस्य भ्रस्यच्च 
। विरुद्धस्वाभावात् इति सांख्याः! ननु गोलकादी 
नासेेन्दियतं तत्रैव चिकि्सयात दुपकारदरशना- 
दिति न अचिष्ठंयस्येन्द्रयस्योपाकीषंयाधि- 
छानोपचारस्णात् अत पव नेत्रोपकाराय चरणो- 
पचारः संगव्छने। देशन्तरोपचाया द श॒न्तरे उप- 
कारो नरष्ट धिर इति मावः। तथाचापिष्ठानां 
वच्छिन्नस्येषेन्दियस्य दीपग्रभावद्वहिर्मगमनं सप- 
पादम् । शुद्धसनेददःनेन प्रभागतारिशयवद् 
पिष्टानापचारेख बिषयगतैरयेन्द्रियमरचेः उप- 
कारः सम्भवति । दीपप्रमावदेव निरन्तराधिक 
मइणमपि समर्थनोयम्। यथास््रल्पो पिदीपः प्रभा 
दारा सेनावनादि खतोधिक्रपरिमाशं परकाशयति 
प्तं लघ्वपि गोलक स्वमयूख सन्पानद्वारा स्वा- 
धिक परिमाणं पश्यतीति किमत्र नुपपन्नम् ! नच 
शृत्तिनिगंमनाङ्खोकारे | खुद्रमपि गस्ा किन्ना्भः 

काशयति इति शश्यम्। कार्यगम्यल्ा त्टुपपत्तेः । 
दीपप्रभावत् अहादिपरयचे दरगमनस्येष्टस्वाच । 
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प्रत्युत सन्मते पव एष दोषः इन्दरियाणाम सं 
¦ वद्धानामेाथंप्रकाशकत्वाद्वीकाराह्दूरसू्मव्यवे 

-हितषिप्रकरष्टाधानाम संवद्धखाविशेषात् अशन्तिरं 
 प्रकाशापत्तेः। अधिष्ठाननाशे पि विषयगतेनेन्द 
वेणार्भप्रकाशोद्धावन' चुं मन्दमतेरेव शोभते 
यथाप्रदीपप्रशाशे तसमा प्राप्तादोदरगता 1 
नश्यत तद्रदिन्द्रियनाशे तखभापीति न करि 
शेषः । प्ररीपविधाने तद्ररिमिसंकोचादु वहिदेश 
प्रकशिपदिन्द्रियपिधाने ऽपि तद्रस्मि्षकेच 
तद्वारार्थोपनयाभावा नन विवधप्रकाश् इति सम 
सम।पिः । नच तहि अधिष्ठानान्त्त् मेवेन्दिर 
मिति लोश्ानुभवविरौध इरि वाच्यम् ¦ सब ४६ 
स्यस्मिनः शुरोरपरिष्डिन्नानुभवतर दे स्यापि भ 
 मरतह्खोकारात्। अतः शरीस्पे्षया गोलकापेचः 
बा विच्छिन्ने विच्छेदवुद्धिः शुष प्ययमेव न्या 
सांख्यानामिति । स्वमते शृभ्दस्य विभुद्रभ्यल 
श्रोत्रदेशे एव तदुपरहणम्. इन्द्ियाणामहंका। 

` -कृतवे तलरान्तरसरे वा न प्रमाणम् । किन्तु भो 
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कसमेगेषाम वथा हि सूपप्रत्य्तहेतुलादालोक- 
वतूतेजसं चुः दीपभ्रभावदेव हस्वदीधेमहणमिति 
न शुङ्धालेशः । एवं प्राणादीनां भोतिकलव स्पष्ट 
मन्धत्रेति नेह प्रतन्यते । श्नोत्र' दिङ्मयमिति 
शृब्दाधिकरणे व्यक्तीभविष्यति ननु सत्सम्प्रयोगे 
पुरषस्येन्द्रियाणां वुद्धिजन्मेति प्रव्यक्तलच् एसूत्र 
अञयवदितान्वयानुरोपेन पुरुषस्य सम्प्रयोगे सति 
इन्द्रियाणां बुद्धिजन्मेत्यथैः प्रतीयञे। एवं चपुरुष- 
सम्ध्रयोगस्य प्रत्य्तहेतुख मिन्द्ियेषु ज्ञानो्याद- 
श्नेतहुभयं न स गच्छते नित्यस्य विभोः पुरुषस्य 
सर्गदा सर्मविषयस्म्प्रयोगा दव्याघतेकतया विरो- 
षणुतवासम्भवात् इन्द्ियाणा स्पुनर चेतनतया तत्र 
बृद्धय् त्यतेः शृङ्कितुमशक्यतवादित्यत आह स- 
तीति। तथा च सतीन्दरिपाथ॑सम्परयोगे पुरुषस्य 
या बुद्धिरितिब्यवितान्बय एव स्वीकायेः ननु 
तथापि अह' गोर इत्यादिप्रतीतिसाक्षिकस्य 
लोकप्रसिद्धस्य शरीरस्य पुरुषपदेनयहणे तस्या 
चोतनतया तत्र बुद्ध रुत्यादासम्भवेन शुङ्का तद- 



{ १७५  } 

चस्थेव चिद्र पस्या त्मनो अहे तु ज्ञानजन्मना 
तस्य विकारिखापत्तो कषीरादिवदनियत्वापत्तिः. । 
तथा चोक्तं “बृद्धिजन्सनि पंस श्च विक्रति यद्य- 
नित्यता । अथा ऽधिक्रति रास्मा यं प्रमा तेति 
युज्यते" तथा वर्षातपाभ्यां किं व्योम्न श्चम॑- 
श्यस्ति तयोः फलम् चर्मापम शने त्सोऽ नित्यः 

खतुल्यश्चे दसस्समः इति चेन्न पुरुषस्य वददय- 
माणात् ज्ञानप्ियादिविकारेणानित्यतखस्य ह- 
छान्ताभावेन वक्तुमशक्यत्वात् । श्रसयुत सुवर्णादि 
इषटान्मेन षिकाराभ्युपगभपि अनित्यलखाभाव 
सुपरिहरः । बद्धिजन्मेति रिं वुद्धेरतिरिक्त' जन्म 
किम्वा अनतिरिकिम् आधे गेशेषिकवतकारणे 
का्यसमवाय पव वाच्यः । तस्य नित्यतयेन्द्िय- 
सम्प्रयोगजत्वाभाषेना परत्यक्चत्वापत्तिः । अन्त्ये 
तदुपादानं पुनरुक्तमिति चे न्न जायमानतात्य- 
पेणा च जन्मशब्दभ्रयोगात जायमानाघद्धिरिल्य- 

थः । ननू पततोः बु द्धिस्वरूपत्वे तदुपादानमफल 
मिति पुनः स एवादोपः तदतिरिक्खे तुसा 
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नित्या अनिरा वा आये तम्निस्यत्तया दष्ेनिंस्य 
-तापत्तो सत्सम्पयोगहेतुकतवोपःदानमसंमतम् 
श्यात् अव्ये तु तस्या अ उत्पत्यन्तरकल्पना- 
 घरसक्तो अनवस्थप्रसङ्ग इति चे म्न कारणाधस्था 

` िरोषरूपाया स्तस्याः स्वीकाटेणादोषात् । यादृशु- 
कारणावरयानम्तर' कार्योयादः ताहशोकारणा- 
 बस्थोदतिरिति न तस्यानित्यलं मिति सत्सम 
प्रयोगजत्सिद्धिः । नन्वरिथिरताह द्धे अर्पापारा- 

` स्नरासले नाभप्रकाशनरूपकाथंकारणस्व न सं- 
भवतोति चे च्च जन्मदएडयापोर्स्य ससेन तस्या 

= निव्पापरसवामावात् कशल प्रमाणं च 
निवाधम् जायमानत्रिरेषण द्ध तादिव्यादृत्तिः 
तेन सत्सम्प्योगहेतुकमू तादि बुद्धं नं पर्यचतम् 
दशृषिकमतानुसारेण कारण समवायास्मकोतत्तेर 
 भिव्यक्तिस्ीकार्णतद्रेव प्रमारप्रमनेयपलमावः 
शुक्रयोपपादनः 1 

` % युद्धि वाजन्म वा सन्निकर्षो वेति नेषा कस्यचिद्ध- 

`: धारणार्थं मेतत्वुत्रम् ¦ सति. इद्दिया्सस्रयोगे ना- 
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छति इत्येतावदवधाय्थंते अनेकस्मि न्नवधार्णमाणे 

.भिद्येत षा्यम् | 

बुद्धि वां सन्चिकर्षो वेति भाष्यम्। अयमभि- 
परायः। वृद्धे जन्मनो तिरिक्ततमिति पक्त बुद्धय - 
पादानीभू तकारणसमव्रायस्य अनतिरिक्तस्वमिति 
पच जायमानाया बुद्धः सन्निकर्षस्य विषयेन्दरि- 

 यस्तवन्धादे बा एषां मध्यं कस्यचिदवधारणार्थ- 
मेत त्सुत्रं न एतस्यैव प्रत्यच्चत्वं नापरस्येति प्र 
माणतेनावधारणे वाक्यमेदापत्तेः । किन्तु धम- 
स्प्रत्यनिभित्तत्वमेवोच्यने । प्रत्यचसेनाभिम- 
तस्य सवेस्य धमेम्प्रति निमित्तलं न सम्भवति 
विद्यमानोपलंभनतवत्प्रत्यक्षस्य धमस च भा- 
ग्यनवादिस्यथः सूत्र बुद्िरिद्युपलक्षणं न सत्सम्पर- 
योमजुद्धिमाघ्रस्य प्रत्यक्त प्रमाणसम । किन्तु 
इन्द्रिय संयोगादि रपि षत्यत्त प्रमाणं तथा हि 

अर्थे न्द्रिथसंयोगस्य इन्द्रियमनः संयोगस्य आ- 
त्ममनः संयोगस्य । अत्मा मनसा संप्रयुज्यते 
मन इन्द्रियेण इन्दरियम्थनिस्येतत्तितय र योगस्य 

१२ 
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च मतसेदेन प्रमाणत्वं एतञ्जनितस्य ज्ञानस्य फल 
भावः । यथापाककरणानां काष्ठानां पाकोपायिक- 

` क्ियाभ्रयत्वा व्करणत्वं तदुडयापार साध्यत्वाचो- 
दनस्य फलत्वं तथा प्रमेयघटादिज्ञानोत्पत्यसुकल 
उ्यापाराश्रयत्वादेषां कारणस पमेयज्ञानस्य च 
फलत्वं करणत्वादेव चेषां प्रमाणम् । नन्विन्दि- 
यादीनाम प्रस्यक्तत्ा न्नेषां उ्यापारव्ं ज्ञातुः 
शक्यमिनिचेन्न स्वप्नादो असतीन्द्रियव्यापारे 
ज्ञानालुस्पादा त्सति चोन्मीलनादौ ज्ञानोदय- 
दशुनादन्वयव्यतिरेकाभ्यां उ्यापारक्त्वस्यावगन्तं ` 
शक्यत्वात् न चेन्द्रियाथसन्निकषस्य प्रमाणत 
स्पशंवद व्यनिष्ठे रूपेऽपिखकसंयुक्त स्पशवद्रव्य- 
समवायस्य सला त्स्पशस्येव रूपस्यापि ` त्वाच- 
भरत्यद्यापत्ति रितिवाच्यम् अथे तदिन्दरियप्ा्य- 
योग्याताया निवेशात् तथा च योग्यायेन्द्रिय स- 
निकर्षस्येव हेतुसखम् रूपे तकं योग्यताया बिरहा 
नतादशसम्निकषेस्य सतेपि न॒ च्तिः । मत- 
प्रवन्द्रियादि भ्रमा लचणेऽपि रूणदोः नाति- 
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न्यािः । अन्यथा ताश् संनिकर्भस्य ख्पे सत्वाते 
साच प्रल्यद्यापत्ति दवारा स्यात। यत्त॒ एतदोष 
वारणाय ज्ञानमेव प्रमाणम् बाच्यमिस्युक्त ¦ तन्न 
भ्रमाशनिष्यत्ताविव एलनिष्पतावपि विषये तदि 
न्दरिययाद्ययोम्यताया निवेशाद् रूपे त्वगिन्दिय 
योग्यताया विरेहेणेव चतिविरहात् । अन्यथा इ 
न्द्रियाथं सम्बन्धस्य प्रभा करणत्व पत्ते प्ययं दोष 
स्यात् । पूर्वोक्तरीलया खक् सम्बन्धस्य रूपे सत्वात्। 
ननु प्रत्ये अच्ताणा मिवाथस्यापि हेतुत्वात 
दुपभयनिनित्तकस्यान्यतरेण व्यपदेश सम्भवेऽपि 
सत्संप्रयोग इति सुत्रं परत्यचशब्दवत्परत्यथस्या- 
पि व्यपदेशः किं न सूत्रकृताक़ृतः। अन्यतरस्य 
्रयोगे वीजाभावादिति चेन्न अथस्य निखिलन्ञानं 
साधारणतयेन्द्रियस्य च तदसाधारणकारणस्वात् 
असाधारण कारण देतुकशच व्यपदेशो न्याय्य इति 
प्रत्यचशुब्देन उ्यपदेशः अथवा उभयो जायमानो 
लभतेऽन्यतरतो व्यपद्ेशुमिति न्यायेन प्रत्यक्ष- 

भरत्यथशब्दयोः भ्रसक्छावपि श्रत्य्तशब्देनेव 
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ग्यवहारः नहि अशषपर्यायशब्देनेकदाब्यवहारो 
यु केयुक्तः। अ्थवोधमात्नश्रयोजन परतवाच्छ- 

म्दपरयागस्य एकेन शुब्देनार्थे बोधिते प्रयोजना 

नाभावादेव न पर्यांयान्तरभरयोगभ्रसङ्गः। सथा 

डिखडविर्थयो मोतरं डित्थमातेति भ्यपदिशुन्ना 

भियुज्यमे उविस्थमातेति किं नोच्यते तद, समक्रतेऽ 
पि प्रत्यत पत्यथं शब्दयोः श्रसक्तावपि प्रयक्तश्- 

उदेनेव व्यवहारे नाभियोगः कलु ̀  शक्यते भ्रत्थ- 

थशुष्देन उयवहारः सूक्ता किन्न कृत इति । 
अथवा प्ररयक्तोपाधिनिवन्धनेः प्रत्यत्तशुब्दः तत्रा- 
साधारणम न्द्रिथमेव नाथ स्तस्यन्ञान मात्र सा- 
धारणएयादिदयमिप्रायेण प्रत्यक्तपद प्रयोग इति। त- 
ब्रनदरियप्रमाणकत प्रमाणफलयोरिषयेवयं स्पष्टमेव 
इन्द्रियाणि अर्थे उ्याप्रियन्ते ज्ञान च तं विषयीक- 
रोति । नचात्ममनः. संयोगस्यात्मसमवेतस्वेन 

= ज्ञानस्य च विवषयाधितत्वेन वेयधिकरस्या दा- 
स्ममनः सन्निकर्भप्रमाणपक्तो न. युक्त इति वाच्य 
म्। ज्ञानस्य तादशसंयोगस्य चात्मसमवेतसन 
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वयधिकरण्याभावात् किन्तु कारणन्तरण्तिया 
एकाथंसमघायितवेन भरङकृषटत्वादस्येव प्रमाणत्वं न ` 
कारणान्तरस्येति । नयु तथापि इनद्दियमनः ` 
संयोगादेः समानविषयच्वाभावा त्कथं प्रमाएत्व- ` 
मिति चेदिस्थम् । फलकरणभावः। समानाधि- 
करणणानामेवेति न नियमः अन्यथा पाक काष्ठयोः 
फलकरणामावो न स्यात् तयेवेधपिकरणस्य खष्ट 
लवात् पाको हि तर्डुलमाश्चते काष्टं च चुी- 
मतो भिन्नाधिकरणयोरपिफलकरणमभावः सी- 
कायः। न श काष्टानि तण्डुले व्याप्रियन्ते पाक श्चं 
तत्रे वेति व्यापारद्धारा पाकलष्टयो रस्त्येव सामा- 
नाधिकरण्यमेवं त्हीन्दरियमनः संयोगादेरपि व्या 
पारदारासामानाधिकरश्यं न केनापि वारितमिति 
सन्तोष्टभ्यमिति । इन्द्रियादि. प्रमाणप फलं ` 
विषयेक्यं च समर्थितम् इदानों ज्ञानपमाणएपक्ं 
तहुपपा्ते विशेष्यन्ञानं विशेषणक्ञानपूवेकं भव- 
ति विशेष्यज्ञानं पलं विशेषण ज्ञानं प्रमाणं व्या- 

पार दवारा विशेषशणक्ञानं विशेष्ये वतते विशेष्यज्ञा- 
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तु तश्र विषयस्रनेति-तयोः समानाधिकरण्यम् । 

यदा तु विशेषणमात्र श्रमिति स्तदा अनिश्चया 

त्वकम् पूरवमालोचनारमकं लानं जायते तदुत्तरं 

निश्चयात्मकं ज्ञानं जायते इति लोक सिद्धानु- 

भवेन निश्चयात्मकं ज्ञानं फलं, अनिश्चयात्मक 

प्रमाणा मिति! यदा वु. आलोचनमात्रं ज्ञानं 

जायते न तदुत्तरं निश्चयात्मकं ज्ञानं तदा अधे- 

भकाशसबद्धवेऽपि उपेक्षाक्ञानवदालोचनस्य नः 

प्रमाणत्वमिति न तत्न फलप्रसाणमभावः । एवं 
बदाविशेष्यन्ञानमात्र जायते न विशेषणादिज्ञानं 

तद्रा हानोपादानोपेचाज्ञानानि फलम् । उप-. 

कारादिस्मरणमेव वा फलमिलत्रविशिष्यना- 

ग्रहः । यत्तु बोद्ध विषयं कयसमर्थनाय ज्ञान- 
स्म वेकस्य फल परमाणभरावमाचन्लते । तद~ 

सत् । भेदे सत्येव फलकरणभावन्यवहारस्य लोके 
दशनेन तद्वरुद्धकल्पनायां धमासएाभावात्। नच 
मेदवड् विषयं यस्यापि लोकव्यवहारतिद्धतया ` 
सत्यपि मेदे तदाश्रयो लोकविरोध स्दवस्थ 
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षवेत्यगत्या विषय क्ये एव त ॒दादरः समुचित 
अतण खदिर्यापारेण पलार नच्छिदे त्युपप- ¦ 
यते इतिवाच्यस् । विनिगमका भावेन स्वरूपभेदे 
एव तत्कल्पनाया युक्तस्वात्। अतएव परशुना लि 
देति जलोकन्यवहारो न्यथा परशुच्छिदेत्यपि व्यव- 
हारः स्यात् तथाच विषयं क्यखरूपमेदयो रन्य- 
तराभ्रयशे इन्द्रियादि प्रामाएयरल्तणाय खरू- 
पभोदस्वीकार एवोचितः । किथच यत्र परशु- 
व्याप्रियते तत्रेवेच्छिदेति व्यापाराय विषये क्य 
समर्थना न्नातिप्रसक्तिरिति प्रमाण व्यवस्थापि 
सुप्यते अन्यथा पकस्योपचारिकलस्यादिति 
नेयापयिकाः यदपि विषयाकोौर एवास्य प्रमाणं 
तेन मीयते खसंवित्तिः फलं चास्य तद्रयेद्यथ- 
निश्चयः । अस्याथः इदः नीलमिदं पीतमित्यादि 
जञानं सर्वानुभवसिद्धम् तत्र नीलादे रथ॑स्य ज्ञानेन 
प्रकाशो न भवितुमहंति प्रकाश्यघ्रकाश्कयो वैः . 
यधिकरण्यात् ज्ञानमान्तरं विषयो नीलादि वाह्य 
इति .` विष्रयप्रत्य्ञाय नीलादि विषयः ज्ञाने 
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स्वाकारमर्ययति विषयाशेपितं खाकारं विज्ञानं 
ग्धाति अत एव नीलाकारक्लानमिति व्यवहारः । 
अन्यथा ज्ञानस्य निराकारतया विषयाकारव्यव- 
हारो इषेटः स्यात्। एवं च नीलादिविषयारोपितो 
विक्ञानाकाये ऽथब्यस्थापकला स्ममाणं नीला- 
दिक्ञानं च प्रमितिः नीलादिवाह्यविषयः प्रमेयः 
तथा च खखाकारनिवन्धनः प्रमाणपरमितिढयव- 
हार एकस्मिन् ज्ञाने उपपद्यते इति श्लोकार्थः 
अस्य ज्ञानस्य विषयाकारो विषयारोपिताकारः 
प्रमाणं यतः तेन विषयाकारेण . नीलीदिविषयः 

प्रमोयते ऽत स्तसप्रमाणं नीलादि विषयसं वित्ति- 
रस्य प्रमाणस्य फलम् तद्ये प्रमाणसंवित्तिद्रये 
अथनिश्चयः इतिसोगता आह स्तदपि न संबि- 
ततिरूपफलस्य ज्ञानविषयस्वेन प्रमाणस्य विषयां- 
कारस्य नीलादिप्मेयविषयकसेन पएलरमाणयो- 
विषयभेदापातात् खविषथकसम्बि्तेः.शुन्यवादे 
निराकरिष्यमाणखा च निखिलवाद्यपदार्थापला- 
पिनो योगाचारा स्तु विनैव बाष्टपदा्थं॑ खपरादौ 
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यथा अनादि विश्ववासनावशतादु विविधविषया- 
कारं ज्ञानं जायते तथा जाख्दवस्थायामपि भिन्ना- 
कारं ज्ञानं जायंते इति न ज्ञानाकारमेदाय वाष्च- 
विषयस्वीकारावश्यकतेति बाद्यविषयं विनेव वास- 
नावशा स्जायमाननीलपीतादिविषयाकारः प्रमेयम् 
स्वाकार प्रमाणं खसंवित्तिः फ़लम् यथाहुः “यदा- 
भासं प्रमेयं तसपमाणपलते पुनः ाहकाकारसंवि- 
त्यो स््रयं नातः एथक् कृतम्? इति तदसत् ध्रमा- 

शतेन(भिमतो यो ज्ञानाकारः स स्चित्तेन्यो न 

वा आये तदतिरिक्तपदाथानभ्युपगमव्याघातः 
विज्ञानातिरिक्तवस्तुनो ऽभावहति हि तेषां सि- 

द्ान्तः। नातः एथगि्युक्छिरसंगता च तद्वत्य- 

दार्थान्तराभ्युपगमापत्ति श्च । अन्त्ये संवित्ति 
स्वाकारयोरमेदःस्कथं पलपमाणभावव्यवस्था 

-ङ्िच स्वाकारो ज्ञातः प्रमाणमज्ञातो वा आदय 

न तावत्खयमारमानं खङ्काति एकत्र कतृ कमेवि- 

रोधात् नहि यस्यां क्रियायां य मे तदेव तस्यां 

क्रियायां कतः इति संभवति स्वस्कन्धारोहणएपत्ते, 
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ज्ञानान्तरगम्यत्वकल्पनायां ज्ञानान्तरस्याप्यज्ञा- 
त्स्य परिब्डं दकसवासम्भवादेकन्र कतु क्म॑वि- 
रोघन स्वपरिच्डं दकत्वस्याप्यभावेन तत्परिच्छं - 
दाय पुनज्ञानान्तरकल्पनाया मनवस्थाधरोव्यम् । 
कलिव न खन्मते ज्ञान्तरेण ज्ञनयहणं सम्भवति 
खानस्य स्वाकारमाच्रभ्राहित्वनियमाङ्खोकारात् नच 
स्ानान्तरं ज्ञानान्तस्याकारः सम्भवति इति प्रमा- 
गास्वरूपातिद्धथा प्रमेयस्य विषयाकारस्याप्यसि- 
द्विरेव नतु यथा भवन्मते आहकामावा स्ुखा- 

` दीनां स्वसंवेयसं एवं मन्मते स्वाकारस्य स्वस - 
वेद्यत्वमेवेष्टमिति याहकान्तरं विनापि तत्सिद्धि- 
रिति चेन्न अस्मन्मते सुखादेः स्वसंबेयखानभ्यु- 
पगमात्। खेलं हि समवायेनात्मनि त्र स्वस॑युक्त- 
समवायेन संनिकर्षेण मनसैव तदुख्हयते इतिन 
तस्सिद्धौ प्रमाणाभावो येन ससवे्यसखकर्पना . 
तत्र स्यात् इति । ननु वेदान्तिनां मते सामान्यवि- 
चयकमेव पत्यत्तं दष्टस्वलक्तणएसामान्यमिति त्रा 
दिनां सोगतानां मते विशेषविषयकमेव प्रतयच्च- ` 
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मिति ब्राह्यविशेषस्य उपवस्थित्रादत्र सुरे तद- 
नुपादाना ्च्चणंनयूनमिति चेन्न माह्यविशेषनि- 

 वेशध्रयोजनविरहेणात्र तदनुपादानात् ! विशेषः 
सामान्यं वा यदि योग्यमिन्द्रयसिद्धं स्या त्तदा 
परत्यच्तमन्यथोतुनेत्येतावन्मात्रेणाभीष्टसिद्धो था- 
द्यविशेषप्रवेशस्यानौ चित्यात् इति । सोगतानां 
मते कल्पनापोहमश्नान्तं प्रयतं तच तुविधप् 
इन्द्रियजं । इन्द्रियजसमनन्तरप्रययोद्धवं मानसं 
स्ैवित्तये्यानात्मसवेदनं । योगिज्ञानं च भा- 
वनावलजं सवैविषयकं तथा च योगिन्ञानस्य 
स्वैविषयकत्वे धर्मादि विषयकस्वमावश्यकमिति 
न प्रत्यन्नमात्रस्य धमेप्रत्यनिमित्तस्वमिति शङ्गा 

पिशाची तु पूैमेवनिरस्तेति नेह उत्तरान्तरम्हेति 
भावनावलजस्य ज्ञानस्य स्मरणात्मकतया प्रसा- 

शस्वाभावेन प्रत्यस्य शङ्कित॒मप्यशक्यतवात्। 
लाध्यसाधनेतिकतंव्यताकलापज्ञानगम्यधमेतायाः 

 कल्पनापोढरूपनिविकरूपकन्ञानमा्यत्रासस्मवा- 
चने तिदिक् ॥ ननु मभूलखलक्लगभ्यो धसंः। 
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अनुमानादिगम्यः कि न्नेष्यत इत्यत अ।ह ® 
# भा० प्रत्यक्षपूवेकत्वारवायुमानोपना्थाव्तीनामप्य 

कारणत्वमिति । 

भरत्यच्तपूवकसा स्वालुमानेति । अयम्भावः 
श्रत्यक्तेण लिङ्गलिङ्गनो ` रव्यभिचरितसहचारगृहे 
लिङ्क न पके लिद्विज्ञानं जायते तदेवानुमानभु- 
च्यते प्रकृते धमस्या पत्यक्तता कस्यचि लिङ्ग 
स्यापित्तत्राभावात् केन कस्य कुत्र . सम्बन्धग्रहः 
स्यादिति भ्रस्यक्तपूवेकत्वादेषां न धर्मो निमित्त- 
ता इति भावः । अत्र केचित् प्रत्य तार्वदविधं 
निविकल्पकं सविकल्पकं च पूवं प्रमाणमुत्तरमा 
भासः । तथाहि पच हि निषिकल्पकं अनेकाकारं 
वस्तुसम्मु्धं गह्णाति तत्र नामजात्यादिविवेको न 
भवति बाललमूकादि विज्ञानसदशं वाल्लो यथा अपरि 
चितं तत्स्वभावत्वा केवलमिदं किञ्चिदस्तीत्येव 
जानाति षिशिष्य वक्तं न श्वनोति तथा धीमता- 
मपि प्रथमोपजातं निविकल्पातमकं ज्ञानं भवति 
इति लोकानुभवः । इदमेव प्रमाणं नामजाल्यादिः 
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 विकल्याभावात् एतदनन्तरं सविकल्पकः ज्ञानं 
, जायते तस्व जातिद्रग्यदुणक्रियानामभिमेदेन- 
निविंकल्पकगहीतं वस्तु विकरपयनि विविच्य 
गरहति गौरयं शुक्लो यम् दरढ्ययं गच्छत्वं 
डित्थो यमिति हीते वस्तुनि नामादि विकल्प- 
यति नायं विकल्पः नामजास्यादिस्मरणं बिना 
सम्भवति नच -समस्णजनन सामर््यं॑मर्थस्ये 
न्द्रियस्य वा र्भवति इतिस्प्रत्याङ्ष्टनाम 
जालयादिविकल्यादिः नाम्रमाणमेवेति एवं च 
यत्पत्यचं प्रमाणं निविकल्पकं लव्पूवक- 
 मनुभानादि न संभवति लिङ्गलिङ्गिनोः संब 
न्धस्य तेन ग्रहणा संभवात् । इद' लिङ्ग इदं 
लिद्धि अयमनयोः सम्बन्ध रति विशिष्ट 
ग्रहणो तस्य निविकल्पकत्वमेव न स्यात । यसू 
वंक मनुमानं । तत्सविकस्पकं प्रमारणमेव न 
भवतीति कथपुच्यते प्रत्यत्तपूवेक त्वादल्ुमानादि 
न धर्मे निमित्तम् । एवं गो सदृशो गवय इति 
श्रुतारणयकवाक्षपो बनं गतः गवयं इष्ट्वा गो 
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सदृशो गवय इति वाक्यं स्मरति गोसदश- 
लया गवयं विकल्प्य पश्चात्सादशसंबन्पेन श्श्र- ` 
तायां गवि गवयसादश्यज्ञानसुपमानमिति नेत- 

` दपि निर्विकल्पक पूवकं भवितुमहेतिनामजा- 
व्यादि विकल्पात् । उपपाद्यान्यथा नुपपत्या 
उपपादककल्पनारूपार्णपत्निस्तु पत्यक्तागोचरेथे 
प्रवत्तंमाना न परत्यच्तपूविका नहि धरत्यक्षगोचरेथे 
अर्थापत्तिः धरमाणम् यथा वहोदादानुदूला शक्तिः 
न प्रत्ये प्रमातुः शक्यते इति तत्राांपत्ति 
रेव प्रमाणं यदि. दादानुद्भूलाशुक्ति वहो न स्या- 
त्तदा ततः दाहो नस्यादिति दाहान्यथा नुपपत्या 
सा शक्ति वौ इति नार्थापत्तेः प्रयक्पूवेकलवं 
ननु शक्तेरपरत्यक्ततेऽपि तदुपपादकदाहस्य प्रत्य 
तया परलन्॒पूरवेकत्मेवार्थापरत्तावितिचेन्न । 
अनुपपव्यमानाथं विकल्पेनेवश्रहणा त्तस्य च -धत्य 
न्लसव निरासादेव नास्याः प्रत्यचतपूर्वकत्वप् इति 
किंच यत्रदेशन्तर प्राप्त्या सूयगतिरनुमीयते 
लया च गति कारणं तन्न ` गतिकरणानुमानं न ._ 
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भरत्यचचपूवेकमर् तदुगते रपरत्यक्षस्वादिति न 
दवितीयानुमानस्य प्रत्यत्तपूव॑कः्व मित्यनयेव 

` रीव्या्रत्यच्च' बिनापि धर्मानुमानं स्यादिति ननु 
` सस्य देशान्तरध्राप्ति न परत्यक्छेति कथमनया 

तदुगते रनुमानम् । देशान्तरं हि आकाशो 
वा दिवा तहुभयस प्रत्यक्तम् । नच भकार 
न्तरमस्तीत्येतदुदाहरणमसगतमितिचेत्सत्यम् । 
नादित्यस्य देशान्तरप्राप्तिः प्रत्यच्छा किन्तु 
अनुमीयते तथाहि देशृन्तरभ्राप्तिमानादित्यः 

` द्रम्यत्वे सति च्षयचृद्धि प्रत्यया विषयत्वे च 
प्राङ्मुखोपलभ्यत्वे च तदभिमुखद शसम्बन्धाद- 
नुखन्न पाद्विहारस्य परिवृप्य तल्ध्रत्ययविपय- 
स्वात् मण्यांदावेत त्सन॑मस्ति सच दं शान्तर- 
प्रप्तिमान् एनं चादित्यः तस्माद शान्तर प्राप्ति- 
सान् । पुरस्थित बृ्लादो सोयं वृन्त इति श्रत्य- 
भिज्ञाविषय त्वात्तत्रापि व्याप्ति परिहाराय परि- 
वृत्येति। भत्यभिज्ञाविषथस्वस्य तच्रातिन्याप्ति 
परिहाराय परिवृ्येति। प्रयभिज्ञा विषयत्वस्य- 
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गुणादावपि सतरात् । तस्य चं क्रियाकत्वादति 

दयाप्तिरतः! व्यत्य सतीत्युक्तम् । तथाच 

क्रियानाकात्वादति ब्याप्तिरतः। चब्यतवे सती 

्युक्त' तथा च त्थ द्रभ्यस्वाभाषान्नाति ठान्तिः 

परितः प्रकाशशालिनः भ्रदीपस्थ परखिवृत्यापि सो- 

यं प्रदीप इति भत्यभिन्ञाबिषयत्वात् द्रव्यत्वा- 

चात्र व्यमिचारःस्पादित्येतन्निषत्यथं क्षयविद्धि- 

प्रत्ययापिषयत्वे्ततीति विशेषणमुपात्तं तथापि 

ए्ष्टास्थितकुक्तादो व्यभिचारस्यादिति तद्वार- 

शाय प्राङपुखोपलभ्यत्वेसतीति विशेषणं कुरूप- 
स्य प्राडमुखापलभ्यताभावा न्नदोषः उपलभ्य- 
त्वेनापग्धिकमेता विवक्षिता साचातीता श्ट्यते न 
वर्तमाना अन्यथा पूर्वापराक्तपारपारीणे न हिम- 
मिरिणन्यभिचारः स्यात् यथपि हिमगिरि पुरे 
निरोच्च पश्चा त्परावृत्य तमेव निरिक्माणस्यो- 

पलव्धिकमना तत्रानीतेषेति न दोषपरिहार स्त- 
थापि पुरुषान्तरस्य तथेव वतमानस्य पूर्वाभि 
मषवस्योपलभ्यकमभावः स्तत्र . वतमान एव 
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मातर्डमगडलन्तु अस्ताचलचूडावलम्वि न 
प्राच्यां कस्यचिहुपलम्भगोचर इति वेषम्यं तथापि 
दृष्टेव पुरोवस्थितस्य पञथिमाभिमुखस्य प्रासा- 
दस्य स्यमुपषनिपत्य प्रष्टतो भवति तदोक्तल- 
रणस्य हेतो रस्ति व्यभिचार स्तन्निकृस्यथं मनु- - 
स्पन्नपादविहारस्येति विशेषणम् वतदभिम्रुख- 
देशसंवन्धादिति ल्यप् लोपे पञ्चमी स्वाभिपु 

वदेश मुदिश्य अनुत्पन्न: पाद विहारो यस्येति 
सं तथीक्तः तमुदिश्य खल्वयं पद्भ्यां संचर- 
भाणः प्रासादस्य पृष्ठतो भवतीति भावः देशा- 
न्तरप्ाक्ते साधनान्तरमपि न्यायवाटिके स्पष्टम् 

वं रूपेण स्पर्शलमानं शि'शपासभन श्चुतेन वच 

स्वालमानाौमप्यादि सामान्यतो दष्टेने र ग्रहीतं 

वरदितव्यमिति म्यायवातिकतास्पयरीकायां स्प- 

प्टम् ) पवंचासुमितदेशान्तरप्ा्तया सूयगत्य- 

नमानस्य प्रव्यपूचकटाभवेन अलुमान- 

मात्रस्य प्रत्यलपूवेकसायोगेन भविष्यत्यपि 

धरे अप्रस्यनुपू्वंकमनुमानं सम्भवत्येव । 
१२ 
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किञ्च यदि पत्यलविषयस्येवानुमेयतं तदा 
परत्यत्ताधिगत याहकत्वेनानुमानस्यानुवादकक्तया 
प्रामाण्यमेव न स्यात् नच धारावाहिकन्ञानवद- 
पूवंतत्तव्णएविषयकतया भरामाण्यलमथनं युज्यते 
तथासति तत्तत्लणानां पूवषस्यक्लाविषयतया 
तदनुमाने परत्यक्तपूकेकलनियमस्य त्यागधस- 
ङ्गात् अथ साध्ये न प्रत्यक्तपूधैकलत्यंविवक्यते 
अपि ठु हेतो तथाच कस्मि्चिदधेती प्रस्य इति 
पु्ोक्तिस्थले नानुपपन्न रिति चेन्मैवम् धर्मस्य 
भविप्यलेनत्यक्षस्वेऽपि फश्यचिद्धेतोप्रव्यक्- 
तया तदनुमानसंभवेन धमस्यानुमानधिषयसा- 
भवे प्रत्यक्तविरहस्याघयोजकलापत्तेः। अपिच 
शब्दस्यापि श्रावाप्रत्यच्विषयतयेवा्थंवोधक- 
स्वमित्यस्यापि अनुमानवस््त्यच्पूवैकसेन धम् 
प्रति हेतुत्वं न स्यादिति चेदप्नोच्यते । सविक 
ल्पकं प्रत्यकं प्रमाणमेवेत्यथं स्पष्टीभविष्यति । 
यथार्शिङ्गलिङ्गिनोः संबन्धः सामान्यतोवा विशे 
षतोवा भरत्यक्चेण शहीतः तयोरेकतरे लिङ्गन 
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दिंगिनौ ज्ञानमनुमितिः संवन्धयहुश्च न संबन्धि- 
नोय हणमन्धरति संयन्धिनो धर्मस्य प्रस्यक्ता- 
विष्यतत्रा तदीयसंवन्ध्रहासंभषेन तदु 
मानासम्मवः स्ट एव । एवमुपमान मपीह् न 
संभवति गेसदुशखेन गदयथरहणे उपमानं 
प्रवत्तते नय गव्रादीनामग्रहणे तस्सदुशतयः 
गवयाद्विः प्रत्येतु" शष्थते संवन्धग्रहं प्रति संव- 
न्ि्रहस्य हेतुसात् । तथान पर्म॑स्याप्रलयन्तखेन 
तद्विनामू तरय सस्सादुश्यस्य कवचिदपि ज्ञातु- 
मशुक्यततया नानुमानोपमानगभ्यलखं तस्येति 
भावः एवमादित्यस्यानुमितया देशान्तरपाप्त्या _ 
तदायगत्यनुमानमपि प्रस्यचपूव कमेवेति न 
फलतः करिचद्धिशेषः । कास॑कारणयो स्तत्सं- 
बन्धस्य च प्रयत्नं विना अनुमितमत्यापि तक्का- 
रणनमानासंभतरः स्पुट एव । नच सतमरसा- 

दर्वि सर्बथाऽप्रमिक्तस्य धस्य सत्तानुमातु 
शक्यते प्ताप्रसिद्धः नवाप्यस्य वसुधा शशुवि- 
प्राणा्धिचिनिवस्ल्न विशं प्णतयाप्यनुमानाव- 
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काशः अप्रसिद्धपच्तविशेषशतापत्तेः अतएवाह 

तस्माददष्टयपूर्नत्वाकतेनचिद्वस्तुना सह घमंस्य 
नानुमेयत मत्ताधारणवस्ठुवत् । अदुष्टसट्- 

शवा स्वयं चानुपलम्भनात् घर्मस्य नोपमेयत्व 

मसाधारणवद्धयेदिति । ननु प्रर्यक्लालुमानोप- 

मानादिषयतेऽपि धर्मस्याधांपत्तिविषयत्वमर्त्येव 
दुफ्यते दहि भाणिनां  खखहुःखादिविविध- 

फलभोगविशेषः नवचासोदुष्टकार्णमाघ्रभेदा- 
दुपपादयितु" शक्यः समानसाघधनाना मपि फल- 
सद दर्शनात् समान मीहमानानां चाधीयानानां 
केचिदर्थेः युज्यन्ते नापर इ्यादि महाभा 
ष्यकारोक्तेथ एवंच जग्ध चित्यान्यथानुपः 
पत्या तद चिघ्योपपादक मष्ट मस्तीतिसिद्ध 
मर्थापत्तिविपयस्वमस्येतिचेन्न यतः शुभाशुभ- 

कमणां शक्तिवेचित्रयं यथा स्वाभाविकं तथा 
जगद्धः चित्य मपि स्वाभाविक मेषाङ्गीकार्य- 
मिति छृतमहष्टकलस्पनान्यसनेन नहि अस्वमेध- 
अहाहत्यादिकमेरां स्वर्भनरकादिजननशक्तिः 
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हेखन्तराधीना अपितु स्वाभाविश्षयेव तथा जगद - 
चिन्यसपि भाविक सेवेति कछार्थापत्तिषिषय- 
ता धर्मस्य । ननु कालमेदेन एकस्पैव पुरूषस्य 
दारिद्रय श्वर्योपलब्ध्या उयभिचारान्न जगद चि- 
भ्यं स्वामाधिकं कम॑ण शुक्तिवेचिघ्यं तु सखाभा- 
विकं भवितु महं तिं उयमिचरादर्शानादितिचे- 
त्सत्यम् । स्छम॑साधन मग्निहोत्रादि नरक- 
निपतननिदानं ब्रह्महव्याद्रोति विशेषरूपेण 
ज्ञाने सामान्यतः किमप्यहष्टमस्तीति ज्ञानं न 
मानवानां भरवृत्ति परथोजयति नच सामान्यतो 
हष्टज्ञानस्य प्रवृत्तिषयोजकलवाभिऽपि तस्या- 
थांपत्तिज्ञानविषयत्व मक्तत सेषेत्िचोदनेवेस्यव- 
धारणासंगतिदुं्वारवेति वाच्यम् । परवृ्ति- 
प्रयोजकोभूतविशिष्ट ज्ञाने योदनेवेस्यवधारश- ` 
तापपर्यात् ततश्चादष्टसामान्यनज्ञानस्यार्थापत्ति 
जन्यत्वेऽपि न फिञ्चिदफ्चीयते । सूञ्रकारेणापि 
प्रदृत्तिभ्रयोजकधमंज्ञानस्य जिक्ञासा सूत्रिता 
न सामान्यस्य तस्य श्वृत्यप्रयाजकत्वेन निष्फ- 
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नलात् । नलु अथापल्या सामान्यस्य विशेषस्य 
च्ागमेन सिद्धं समयस्य च प्रमाणतया चोदन- 

्ेत्यव्रधारणासंगति स्तदवस्थेवेवि चेन्न सामा 
न्यसाधिकाया अर्थापत्तेविं शेषसाधकस्वाभावेन 

विशेसाधकागमेन विशेषस्येव तदविनाभूत- 
सामान्यस्वच सिद्धौ प्रमाणन्तसेपन्यास- 

वरयर्यात्। येषांमते नार्थापत्तिः प्रमाणान्तरं किन्तु 
कार्यात्कारणानुभितिरूयेव सा तेषां मते हदुश् 
मानुमानमपिअनयेव रीस्या निराकरणीय मिति 
ध्येयम् । आगममूलानुमानाभ्युपगमेत प्रकृते 
आगमणवास्तु मूल मलमन्यस्रुखपे्तानुमान _ 
व्यसनेनेति कृतधियो विभाषयन्तु । यत्तु यस्रमाण॒ ̀  
निविकल्पकःं ज्ञानं न सलिङ्गयाहि यचच लिद्ध- ` 
पाहि सविकल्पकं प्रत्यच्तं न॒ तत्प्रमाणमिति 
तदसत् सविकदपकस्यार्थोपकारिणिः प्रामाश्या 
भ्युपगमात् यद्धि अन्यदोयस्येणाथं विकल्पयति ` 
यथा शुक्ताविदं रजतमिति वदेवाभरमाणं न 
सविकल्पमा्म् नहि पारमार्थिके रजते जायमा- 
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नमिद॑र्जतमितिन्ञानमप्रामाणिकमिति केना- 
प्यविकल्लकरणेन शक्येत वक्तम् वाघटोषयोर- 
दशेनात् सदसद्विषयग्यवस्थानापत्तेः सर्वान्- 
भवसिद्धमपलपतः परीक्तकसवानपपन्तश्व यत्त 

न सोऽरित प्रत्ययो लोके यः शृष्दाुगमादते । 
अनुविद्धमिष ज्ञानं सवं शुष्देन भाललते इत्यभि 
युक्तोक्तथा निविकल्पकन्ञानमेव नास्तीति क तत्- 
प्रामास्याशावकाश् इति वनतुष्छम् वालमूकादी- 

नामिव व्युत्पन्नानामपि सविकल्पकन्ञानोरपत्त : 
प्राग् विषयेन्द्ियसंबन्धानन्तरं शुच्वस्तुमाघ्र- 
विषयकक्याललोचनक्ञानस्योस्पत्ते रावश्यकस्वादन्य- 

था विशेबणक्ञानाभषिन विशिष्टज्ञानस्थोत्य- 

त्तिरेव न स्यात् किच्च निविकल्पकन्ञानालुतयत्तौ 
शबष्दधिरोषस्मारकाभावेन शुष्दानुेष एव ञान 

दुलभः स्यात् तदिहालुदृत्तिवयावृत्तिस्पुरणरहित- 
जातिव्यक्तयादयनेकाकारं सम्मुग्धं वस्तु भाचीत्य- 

विवादमिसत्यन्यत्रविस्तरः । निर्विंकल्पकक्ञाजान्तरं 
जातिगुणन्नियादिविशिष्ट' शेतोऽश्वोधष्रतीस्या- ` 
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दि ज्ञानं सविकल्पकं प्रत्यत पभरमाणमेषेति । ननु 
निविकल्यकक्ञानजन्यस्य नासादिस्श्रतिसदितस्य 
सषिकल्पकस्य कथमेन्दरियकतं विशेषणीभृतस्घ- 
ताधिद्ियाखामश्ताम्यादित्ि चेत्सत्यम् यद्यपि 
केवल निन्द्यं स्परताबसमर्भ॑म् वथापि स्थृतित्त- 
हितस्य वलननसास्ये बाधकाभावात् केवलस्य 
चकत षो रूपादिप्रकाशकत्वामष्रेपि आलोकादि- 
स्तस्य तस्य तसरकाशकलतात् केवलस्य मन- 
स वाद्यविधयप्रकाशकस्वाभवेपि चक्तुरादिसह- 
कृतस्य ल्पकाशसामभ्यदर्शनाघ्व नच नेद- 
मिन्दरियजं भ्यं स्न तिसहिवैन्दिथजन्यस्वेनेन्दि- 
यभात्रजन्यत्वामावादि तति वाच्यम् } अनृपरते- 
न्द्ियन्यापारस्येय पुरषस्येदशन्नानोत्पत्तिदशंनेन 
प्रसयत्तलन्लणे इन्द्रियपात्रजन्यखनिषेशनौचि- 
स्यात् इन्द्ियासंवद्धाथविष्यकज्ञानस्यास्साभिरपि 
प्रतय लत्वानभ्युपगमात् । तथाचोक्तं महादे 
स्मरणे चास्यसामथ्यं सन्यानादोच विद्यते तेने- 
न्द्रियाथेद्वन्ये वियमाने स्मरन्नपि विकर्पयन् ` 



( २०१ | 

स्वधमे वस्तुषर्यज्वान् नर इति । नतु सवि- 
कर्पकःयेन्द्रियजन्यत्वाभ्युपगमे विषयेन्द्रियसं- 
योगे प्रथमत एव दहुत्पादापस्या तन्न निविकल्प- 
कक्ञानपू्कलकथनासं गतिः विशिषटक्ञाने विशे- 
षश्क्ानकारणताऽयमिचारस्वेतिचेन्न । विक- 
हपक्ञानोसपन्तौ मामजास्यादिस्शरतेः सहकारिकार- 
णतया तहु हुबोधकल्येनूनिवि कल्पज्ञानस्यापेक्ित- 
तथा तदुखत्तः पूवं तंडुस्यच्छसम्भवात् कारण- 
भावे कायानुसपततेः सव॑सम्मतत्वात् एतेन स्परति- 
उयवहितस्य सविकल्यस्येन्द्रयव्यापारसन्निधान- 
माप्रेण॒ प्रव्यचतवस्वीकारे उन्मील्य निसील्य वि- 
कल्पयतोपि विकल्पः परत्यक स्यादिति परास्तम् 

इन्द्रियवयापारसन्निघानामावेन तदाशृङ्कानवस- 

रात् सति व्थापारसंबन्धे निमीलनोक्तिवयभ्यात् 
नन्वेवमपि सविकस्पस्यानेकक)रणजन्यतया कि- 
मित्यत णैव व्यपदिश्यते चाच षं रासनं त्वाच 

मित्यादीति चेवुच्यते इन्दिथासंवद्धवस्तु विकल्पे 

अनुमानादौ आत्मनः साधारणकारणतयोऽत- 
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व्रिकल्पेऽनस्येवासराधारशणकारणत्यात् असाधारणेन 

कारेन लोके व्यपदेशाः - दृश्यन्ते शाल्यंरो 

याकार इति न चेन्द्रियाणां निविकह्पं प्रत्ये 

बासाधारणकारणलमिति युक्कं तत्रापि तदीय- 

प्रागभावादेर तथालात् वस्तुतस्तु पङ्कजादिध- 

त्र तस्य योगरूहिरेति नातिप्रसंगः बुष्धल्यव- 

हारानगधेन तत्र सविकल्पके तस्यरूदिरेषेति तु 
परमार्थसन्मा्गः यदि च विषयेन्द्रियसंवन्धजन्य- 

निर्गिंकल्पकन्ञानानन्तरसुत्पन्नस्य सविकल्पकस्य 
मनोजन्यतया प्रत्यच्स्दं तहिं मोतवादावपि बाद्य- 
विषयं नस्य तथेव प्रयक्तवं स्थात् । अथ सम्बिद 
आन्तरस्वेन मनोजन्यततया प्रस्यन्लत्वमस्तु वहि- 
िंषये तु मनसोऽस्वातन्त्र योद् गोलादो प्रत्यक 
न संभत्रतीतिचेन्न संविदो वाद्यविषयकत्वेन 

नत्र च विषयांशेऽपि मनोजन्यतया भत्यच्ललखस्य- 
लोकाना ऽमिष्ठत्वोत् अत्रायं निष्कैः यदिहि 

वहिविंषयेमनोनस्वतन्तरं चक् रादिव्यापारस्य च 
स््त्यादिज्यवहितत्वं तद्या तत्र तस्यरूहिरेवस्वी 
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च्छायां नल्वप्रस्यचत्वं लोकविरोधादिति रिलिष्य- 

से । अथवा निर्निकर्पकसहकतं मनो वहि्िंषये 

ष्यवर्ततामिति सुखादीनामिव तस्यापि मानस्- 

्नत्यच्लमान्जसेनोपष््यते । नच हेतन्तशसहक्त- 

अ नोजन्थज्ञानस्य प्रस्यक्लखाभ्युपगमे मनसो 

च्लानसामान्यं प्रति साधारणकारणतया अनुमाना 

द्धरपि तजन्यतथा प्रस्यक्तस्वापत्तिरिति वास्यम् 

वन्मते यथा मनोजम्यलेन निनिंकस्पकं प्रत्यच् 

सेव प्रमाणं न तादशमपि सविकल्पकं तथा स- 

न्मतेपि घटल्वादिज्ञानस्येव पस्यत्चत्वं नानुमाना- 

द्धेरिति मयापि वक्तु शुकष्यतात् । अयं घट 

इत्यादि सविकल्पकज्ञानस्य लिङ्गादयजन्यसवेन 

यारिशेष्यासरत्यलस्वंवाधानवतारादोषादशनाच 

लस्य प्रमाणलमेवेतिदिक । नन् सदिकस्पकज्ञान- ` 

स्योपपत्तिरेव न संभवति तथाहि यदि. सूपादि- 

विशिष्टः रूपादिव्यतिरिक्त' किथिड्वस्तु पर- 

सार्णसस्स्यात् तदा तद्याहि प्रत्यत धमाणंस्या- 

दपि रूपादिसंघात एव घरस्तम्भादिवुद्धिगौचये 
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घाधाभावादोषादशनाच्च यदेवाढाच्त तदेगस्प्रशा- 
मीति प्रस्यभिज्ञयापि सूपादिभिशिष्टतदतिरिक्त- 
धर्मिंसिद्धिः अन्यथा रूपस्य चान्त षतया स्पशंस्य- 
त्वाचतया रूपरपरशतिरिकतिपमिंणोभावाकरस्यो- 
भयेन्द्रियगोचरं स्यात् नन्वेव मेकेन्द्रियगोचरे 
तदपरेन्द्रियविषयलाभ्युषगमे एेनेवेन्दरियेण रू- 
पादिस्कलषिषयकन्ञानोरपत्तिस्म्भवे इन्द्रिय 
पञ्चकलकर्पना ब्रथेव स्यादिति वाच्यम् । एक- 

न्दरियकल्पनाया विषयव्यवस्थानुपपत्ते; अन्धाहि 
श्रुणोति रूपं न पश्यति वधिरो न श्रुणोति स्यं 

तु पश्यस्येवेति व्यवस्था न संगच्छ त । इन्दरियो- 

पधाते सर्दविषयारणमग्रहणापत्ते रनुपघाते सं 

विषयाणां यहपस्या ज्ञानयो गपव्यघ्रसंम इत्यादि 
बहुतरदूषणानि पतेथुरिति नकिभ्चिदेतत् ततश्च 
द्रव्ये धर्मिणि इन्द्रियसांकर्य्येऽपि रूपादिधमे ज्य- 

वस्यैव नहि यदेकत्र दुष्टः तदन्यत्र बलादभ्युपेयते 
रूपादिषु मनसःचत्तुरादिसहकार्पेच्तरोऽप सु- 

खादोस्वत एवघबृत्त: ननुकथमिदं ्यवस्थःप्यते- 
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नाः श्छ: अनुपलस्भा दुपलम्भकारणभिावानच 

न॒ चडदे रूणदिक्ंघावात्सकलसे एको धट 

इत्याद वुद्धवनुपपत्तिरितिवाच्यम् तिरोहिताव- 
यत्रभदसन्ुढापिच्तया चमू वननितिबुद्धि- 
वद्रापि तदुपपत्ते; । कत्स्नेकदेशविकल्पेन अव - 
यद ~ ददिरिक्ोवयविनो वृन्ते रसम्भवादित्यन्यत्र 
चिस्तःः नथा चोक्त" सोगतेः। क्षीणानि चक्त् रा- 
दानि स्मादिष्यवदश्स्ु नषष्टमिन्द्रयं ६९4 याहकं 
विद्यः दहि रित्ति। नच स्णादिव्यतिरिकिथाह- 
य.न्थियाश्द्रऽपि सनसेक धसिणो यहणमास्ता- 
मि{तदाच्यम् वहििंषये समनसः स्वातन्त्र यानंगी- 
कागत् तस्मादविदययाकल्पित एवावयदावयवि- 
भावादः भ वास्ति इत्याहुः अत्रोच्यते उप- 
जनापायश्लाञचु फिएिघटकपाल्ला्यवस्थासु अन्- 

गलं यददस्थावत्तद्धसि अन्यथा तदेषेद भिति 

पत्यमिन्ञान स्यात् अस्मन्मते धर्मधर्भिणेभेदा- 

भदा वंशंपिकादिमतेतयोरत्यन्तभेद् इत्यस्य 
व्यव्थिततया विकल्पस्य ॒प्रामारयमक्षतमेव 
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भोत्रसहायेन मनसा शष्दाध् पलम्िः सुखाय ष- 
लब्घश्च स्वत इति चेदित्थम् । बधिरस्य शब्दान् - 
पसंष्धिः सुखाथ् पलम्धिश्च स्पष्ट एव लोके ह- 
श्यते यदि मनसेव सा यात्तदा वधिरस्यापि सा 
स्यान्नयेषा हश्यते तस्मा यथोक्तमेव रम्यम् न- 
न्वेकमेवेन्दरियमस्तु तत्रे व पञ्चघ्रकाराग्शुक्तयः 
कर्प्यन्तां तावतैव विषयञ्यवस्थोपपत्तिर्सिति 
कतमिन्दिथप्चत्वकल्पनेनेतिचेन्न तावतापि- 
शुवितपञ्चकतवकल्यनास्ताम्येन लाघवाभावात् । 
पंचेद्रियाणि फदप्यानि प्यशक्तयोषेस्यन्र विशेषा- 
दर्शनात् । नच धर्भिकल्पनयपेन्लया धमंकस्पनाया 
लघुता च्छवितिकह्पनेव युक्तेति वास्यम् । अत्र- 
 अ्रभिंणः क प्तवेनोभयकल्पनाविरहात् भोतिक- 
सखादिन्द्रियाणां भूतानि एथिन्यादीनि पंच क्रन्त 
स्येव नतु तेषामपूकल्यना प्रत्युत वायवीयस्य 
स्च: अडष्ट' तादशसामथ्यं कल्पनीयं स्यादिति 
अदुषछटकल्पनपिक्तयेन्दियप्चकत्वमेव युक्तम् ननु 
शब्दअरहणे मनोग्यापारकल्पनमनाधक्यक श्रोत्र 
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शव तदुथहणसम्भवादिति वाच्यम् । शनो त्रोपघाते- 
ऽपि शृष्दस्मरशदर्शना चत्ापि मनोष्यापारकल्प- 
नाया आवश्यकलात् । ननु तहि मनसैव शब्द. 
महणमस्तु किंश्नोत्रव्यापारकल्षनेनेति चेन्न । 
शृष्दमरहशे मनसः स्वान््रयं ण व्यापारकल्ष- 

नायां वधिरस्यापि शब्दोपलब्ष्यापत्ते; । अपि च 
विषयान्तरव्यासक्तमनसः पुरुषस्य सत्यपि चतु - 
रादिसंयोगे रूपादौ ज्ञानानुस्पत्तिदशंनादु गम्यते 
ऽत्रापि मनोव्यापारस्य हेतुत्वम् । एवमेकेनेन्द्रिये- 
रेकस्य वपिषथस्ययहणवेलायामिन्दियान्तरमाह्य- 
विषयस्य श्मरणाजननादवतसतीयते हणे एव मनो 
उ्यापएृतम् अन्यथाविषयान्तरस्मरणं स्यादिति म- 
नसः बहिविषये इन्द्ियापिच्ता विषयस्मर्शे सुखा- 
द्य पलब्धो च स्ातिन्त्रथमिति । ननु बोधस्वभावः 
पुरुषः स्वयमेव सर्गमान्तरं बाह्य' च विषयं जा- 
नीयात् किमान्तरेण व्यं न चेन्द्रियेशोति चेन्न 
तथास्षति पुस्षस्य सा्ज्ञापत्ते रतो वाद्यविषय- 
 अहशे बाह्यभान्तरंचोभयमिन्दरिय मान्वरे तु के- 
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वलं मनः अपेचयते इत्यन्वयञ्यतिरेकाभ्यापषसी- 
यते । वाह्यानीन्दियाणि चन्ू रादीनि आन्तरन्तु 
मनः तस्थेन्द्रियखन्तु सुषादिसाकास्कारान्य- 
थानपपत्या वोध्यम् । एवं च ज्ञानरूपकाय वशाद् 
याद्यपाहकशक्तयो नमोयन्ते आसां च ऋवचिद 
द्रव्यादौ सांकयं क्वचिच रूपादावसांकर््ममिति 
यथाहष्टमनुमीथते इति । ननु जारेयादिवाचक- 
गवरादिशुब्दाः पूव स्वाभिषेयगोखादिरूपमथं ग- 
वाद्यभेदेन विकरप्य पश्चाद् गोशृष्दाभेदोपहित- 
जात्यादेरमेद' उयक्तो विकल्पयन्ति गौरथमिति। 
एवं च जातिठयक््योभेदामेदस्वीकारेण जातिन्य- 
सयमेदांशे प्रत्ययस्य प्रमासेऽपि शुष्दस्य बस्त- 
न्तरा चंदभेदस्य जाव्यादवसला तःहशशुष्टदा- 
सेदविशिष्टज्ञात्याद्च शे प्रस्ययस्य मिध्यास्वेन वि- 
कल्पस्य मिध्यास्म् दुर्वारमिति चेन्न । जास्या- 
व्यश शृष्दाभेदभानानभ्युपगमात्। शष्दोच्चारणा 
तपराग् यादशी बुद्धि जायते शब्दोच्ारणानन्तर- 
मपि ताशी एव बुद्धिभीवति । नतु अन्यादुशौ ) ` 
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 शब्दोचारणास्प्राग यथा शृष्दाभेदो न विकशप्यते 
एवं शृब्दोस्चारणानन्तरमपि इति नं तस्य 
मिथ्यात्वम् । ननु शुब्दाथसंबन्धन्ञानासाग्- 
गवादिषु मोखादिप्रवीति नँ भवद्ठि यदि च 
उत्यादिस्वरूयमेव गोलादि स्यात् तदा 

शब्दाथसम्बन्धज्ञाना स्ागपि स्यात् भ्यक्ति- 
विष्ेषक्ञानबत् किन्तु शष्दाथसंबन्धक्ञानोत्तर- 
मेव ताहश्रतीति नियमे जायते इति तस्य शबष्दा- 
त्मकल्वमेतरेति चेन्न शष्दाथसबन्धज्ञानाल्ागपि 
तादशघसीते रभ्युपगमात् । इयान् परं विशेषः 
शबष्दज्लस्तु केवलं शब्दं रश्त्वा अभितलषपति 
गोरयमिति तादशाभिलापोपलाभात् अश्- 
ष्दक्ञस्तु नाभिलपत्ति अयमसाविति प्रतोति 
स्तु इयोः समानैव जायते इति । केचित्त अ 

शष्दज्ञस्य गोखादिप्रतीतिरेव न जायते शृष्द- 
ज्ञानाभावेन तदनुवेधस्याभावात् । शब्दानलुवि- 
दप्रत्ययस्तु अनङ्गीकारपयहतः । यथाहुः न सो 
स्ति प्रत्ययो लोकेयः शुन्दतुगमा हतै अभु 

१४ 



[ २९० | 

विद्धमिव ज्ञानं सर्वै' शब्देन भासते इति तदद् 
अशब्दज्ञस्थापि तादशभ्रतीतेरलुभवसिद्धत्वात् । 

मन्यथा वालमृकादीनां तादशक्ञानमेव न स्यात् । 
अपि च रसनथा इ्ु्तीयदिमाधुयः याहशसुप- 
लभ्यते तत्र न शृब्दानुवेधगन्धोपि शुष्दस्य 
सामान्यार्थप्रस्यायकत्वात्। प्रातिरिविकविश्चेषा 
श्च न शृब्देनाभिधीयन्ते परत्यक्ादिना च तेषा- 
मर पिप्रतिपत्तिः। यदि स्वरूपारोपे शुब्दस्य न 
व्यापार स्तहि तदुपादानं किमथभिति चे दथ- 
ज्तानोपायस्वादेवतत्सांथक्यं । नहि प्रदीपः स्वभ- 
काश्ये घटाद स्वस्वरूपमारोपयति । अनासेप- 
यन्नपि घटादि प्रकाशयन् सप्रयोजनो भवति 
तदत् शब्दोपि साथक इति भावः । अपि च 
व्यक्तो जास्यादेरमेदभानवत् जात्यादौ शब्दा. 
भदभाने वाघकादशने च जात्यादीनां शब्दा- 
त्मकत्वमेव स्यात् । प्रतीतिरेव भगवती पदार्थः 
स्यवस्थापने प्रमां नः इति यथा व्यक्तौ जा- 
त्यादेरभेदो भासते वाधकश्च नोपलभ्यते इति 



[ २११ ] 

व्यक्ते जास्याद्यारमकत्वमेवं शुष्दामेदभाने वाध- 
काभाक्व जात्यादेः शृष्दात्मकलमेव सिद्धय 

तीति कथं तदवगाहिनो विकल्पस्य भिश्या- 
स्वमिति। वस्तुतस्तु शष्दाथज्ञानेषु चिष्वपि 
सामान्येन गोरिनिशृष्दः प्रयुज्यते गोरिति 
शब्दो गोरिति ज्ञानं गौरित्यथः एवं च श्रु 
अआरन्तिभेवति त्रयाणाममेदोऽन्यथा समाननिदे 
शासंगति; स्थात् । वस्तुतहतु ्रयाणां विलचरो- 
ब प्रतीतिः मोशब्दाभिषेयः सासनादिमान्थः । 
अभिधायक गवादानुपूर्वीकं पदम् अभिेयाभि- 
धायकयो ज्ञानन्तु निराकारमिष्येतेषां वेक्नच्तणया 
न्नासेदः निष्वपि सम्रानशुष्दप्रयोगं इष्ट्वा श्रमो 
भवति एषाममेद इति अर्थेषु शब्दष्वरूपासेदा- 
रोपो श्रान्तिनिवन्धन एव । एवमेव ज्ञानेषु श॒ब्दा- 
थयोरोरोप इतिमतं निरसनीयम् । पकस्याथे- 
स्यनिकेठशनोभावध्रसंगात् । विषयस्य स्थूल 
त्वात् क्ञानस्यातिसदम्तरात्साहस्यायभावात 
ज्ञनेऽथांरोपस्यात्यन्तमसंभव एवेति बोध्यम्| ` 
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केचित्तु शष्दस्येव विपरिणामोऽथः न तल्वान्तरं 
चीरस्येव दधि यथाच्तीरमेषोपाधिशशदधिरूपेण 
परिणमते न सतस्तत्वान्तरं युवा यथा सुखस्य 
प्रतिषिम्बो दपण जायते तन्न प्रतिविभ्बों 
नोर्थान्तरमेवंमर्थोपि शब्दस्येव विपरिणाम 
विवर्तो वा स तल्वतोऽन्यथाभावो विपरि 
शामः अतत्वतोन्यथाभावो क्रिवत्त इति आहट 
स्तन्त अमूृत॑परिणामविवत्त योरदर्शनात् । सवत्र 
मूतस्येव ीरादेः परििमः मतंस्यैव सुलादे 
द पेणादोधतिविम्बो इश्यते शब्दस्य चामतेस्वा 
स्कथंमृतीत्मना परिणामः कथं वा विवत्त 
स्यात् । श॒ब्दानां चतुष्टयी प्रवृत्तिः केचि 
लातिक्चना थथा गोषटादयः केचिदुगुणवचनां 
यथा नीलादयः चित क्रियावचना यथापाच- 
कादयः केचिद यदृच्छाशब्दाः इित्थादय इति 

उयवस्था अरंगता स्यात् जात्णादीनामेतनातेऽ 
ससवात् । नीलोत्पक्लमित्यादो विशेषणविशे- 
स्यभावानुपपत्ति अ धटपटथोरिष नील्ोत्पज्ञयोः 
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श्ब्दपरिणामात्मकततया भेदात् नहि घटपटयो 

विशेषणविशेष्यभाव कर्थ विस्संमतः घटादेः 
पटादौ व्यावृत्तिबुद्धिजनकसवामावात् एवं विशे- 
घरविशेष्यवाच्चकपदयोः सामानाधिकरए्यमपि 
न रथात् भिन्नप्रकारेणेकार्थोपस्थितिजनकसवस्येव 
तस्वाट् प्रकृते च भ्रकारीभूतजात्यादेरनभ्युपगमे- 
निकार्थपाचकसवाभावात् स्वस्रूपस्येव वाच्य- 
त्वाद्धीकारेण नीललोत्यलशब्दयोखि तदाच्ययो- 
रपि तदात्मतया व्यन्तमेदात् न च जात्यादी 
नामेकव्यक्तिविषयकनिविकशूपकन्ञानजनकत्ववत् 

` नीललोत्पल्षयोरपि एकम्यकितिबिषयकवोधजनक- 
त्वा स्सामानाधिकरणयमिति वाच्यम् निथा- 
मकाभावेनेकत्रो व वुद्धिजननस्याशुक्यतात् अ~ 
न्यथा घटपटयोरपि सामानाधिकरण्यं स्यात् 

अधिशेषात् नच यत्र व्यक्तिविशेषे प्रयोगोदष्टः 
तस्येव नियामकखम् अपूवेदयक्तो नियामका- 

भावेन भ्रयोगानुपपततेः किंचेवं घटकल्षशुयोरपि 
सामानाधिकरण्यं स्यात् तयोरपि पकन्यक्तवे- 
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चाध्यासात् स्वरूपवोधकसेन पोनस्वत्यभावात 
किव शृढदसंकेतथरहोत्तरं शुब्दात्मकंतयाथैः 
धतीयते ततः प्राक् कोशः प्रतीयते इति 
निरूपणमशक्यम् परतिव्यक्तिविशेषस्यानन्त्यात 
सवेश्र संबन्धग्रहणस्याशक्यत्वात् व्यभिचार च्च 
अपुढीठयक्तिवोधस्याप्यंगीकारात् अहीतसंबन्ध- 
स्य शब्दस्य प्रस्यायकले श्रथमश्रवेपि प्रत्याय- 
कत्वापत्तेः । शृब्दा्॑संबन्धनित्यतावादिमते तु 
खहीतसंबन्धस्येव शृष्दस्य प्रस्यायकषखनियमां- 
गीकारेण सतोऽपि सम्बन्धस्थाप्रहणे नाथप्र- 
तीत्तिः |. अस्य शब्दस्यायमथं इति विशिष्य 
-सस्वन्धपरहणोभावात् नचाख्हीतसंवन्धादरहीत- 

शब्दादथेवोधः -अथ्हीतशृष्दादप्य्थवोधापततः 
तस्माद् यहीतसंबन्धेन  रहीतशब्देनेवा्भंवोध 
इति प्रामाशिकानामनु भव इति गृहीतस्तस्बन्धः 
शबदः यथावस्थितम्थ बोधयति इति नाथः 
शब्दस्य परिणामो विवत्तोविति सिद्धम् किंवा 
ध्यासस्य. कारण्यं सादृश्यमुपरागश्च आधे 
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शुक्तिरजताध्यासे शौकरं द्वितीयं अरुणस्फरि. 
काध्यासे लाच्तोपरागः शब्दार्थाध्यासे नानयोरे 
कमपिकारशं शृष्दार्थयोरत्यन्तभ देन सादश्या- 
संभवात् दरस्थत्वाच्च नोपराग इत्यभ्यासोऽ 
संगतः किच सविकररपकस्य मिध्याले स्वेषाम- 
यृमानागमादोनासप्रामाण्यमेव स्यात् तत श्च 
लोकःऽ्यवह्।रोच्छेदः स्यात् सदीयवाक्यस्यापि 
सषिकल्यकज्ञनजनकलेनाप्रामार्यमिति ना- 
घामाणिकेन कस्यचि खदार्भस्य साधनं वाधनं 
वा भवति विपरीतस्यापि संभवादित्यक्तं स्वश 
हे हृतवहस्वाल्रचेयेर। नन्वध्यालानङ्गीकारिऽरथो- 
पस्थापकशुषतेः शब्दे . विरहास्कथभर्थोपस्थितिः 
नचा्थापिश्यापकशक्तिः शृष्दे शक्या भ्युपग- 
न्तुप् पित्रादिसंकेतकरणं विनापि डिष्यादिप- 
दाद्भस्घर्यापत्तेः पित्रादिः स्वेच्छया यत्र या- 
हशं शब्दः संकेतयति तेन तादशार्भसमरणं जा- 
यते नान्यथेति पित्रादिष्त एव संकेतो न 
निस्य इति चेन्न संकेतकरणा स्ागपि अ्थ- 
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स्मरणोपयिवयायाः शक्तः वचेत्रादिपदे स्थिता- 
याः पित्रादिस्केतेनाभिन्यवितरिति स्वीकारात् - 
संकेतोहि नापूर्वं शक्तिं करोति शृकत्याभ्याने 

पुरुषसमभ्यामातात् अन्यथा पुरस्षेच्छया जक्ेऽ- 
पि दाहानकूलश्षक्तं रधानं स्यात् किन्तु वहि. 
स्थितदहनृङ्ूलशक्तिज्ञाएनवत् चैत्रादिपदेस्थि- 
तामथस्मारकशुकतिं पित्रादि वोधयति एतत्- 
देनायं व्यवहतेव्य इति नच तहिं नियाप्रकाभा- 
वात् स्गशब्दे सवार्थशक्तिः स्यादिति वाच्यम् 

इ्रापत्तः। अतं एव सर्वे सर्वा्बाचका इत्य- 
भ्युपगपः संगच्छते नचेकेन घटादिपदेन घटा. 
दरि पटादेरपि वोधापत्तिः तस्योभयत्र शक्ति- 
साम्यादिति वाच्यम । शक्तियहस्येव नियाम- 
कत्वीत् वृद्धव्यवहारादिना यस्य पदस्य याह 
शाथे शक्तिग्रहो जातः तेनतादशुर्भस्येव बोधो 
नान्यस्य तथच शुक्रतेर्यक्षत् एवंचेकत्न सवार्थ- 
शक्तिसदभावेपि समयेन शुक्तोनामभमिव्यक्ति- 
स्वीकारादापत्तिपरिहारः सुकरः । नचायं देव- 
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दत्त इत्यभिधानस्थल्ञे देवदत्तपदस्मारितस्य 

चचुःसन्निकर्षा स्थस्यक्षमपीत्येकन्न स्छतिसं- 
भिन्नप्रस्यन्लोव्पत्या कथमस्य प्रामाश्यम् कथं 

वा प्रत्यक्षत्वमपि संस्कारेणापिजननादितिवा- 

च्यम् श्ब्दतदर्भयो स्स्मरणोऽपि पुरसस्थश्य चच 
संबन्धा सत्यक्लत्वमेव भात्रपदनिवेशषयोजना- 
भावे सन्निकर्षजन्यत्वस्येब लकच्तणो निवेशस्य 
पर्ठामिवप्रतिपादनात् । यदंशे स्मरणं तदश मा- 
भू सपरत्यक्लमितयंशे तु काधकाभावां सत्यक्त- 

मेव एवं च स.स्कारेन्दरियाभ्यां जायमानमिद- 
मेकमेव ज्ञानं । अयेपरस्यददं शष्द तत्सम्बन्धयोः 
स्मरणम् नच स्ध॒तस्येव गोलादेः पत्यच्ेण 
अणा कथं प्रामास्यमणग्रहोतप्रा्िण एव 

तस्वादिति वौच्यम् | गोल्वांशे ग्हीतथादिरेऽपि 
उयकत्यंशे अगरहीतथाहिवात् । अथपव्हीताया 
एवव्यक्ते यत्र प्रत्यत यद्वा यत्र धारावाहिकं 
प्र्यक्तं जायते तत्र कथमश्रहीतयराहिखमिति 

चदिस्थप् । उत्तरोत्तर्व णभावस्यावश्यकस्वेन 
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तदंशे अण्हीतप्राहित्व्तत्वात् । नच र्मरणपूै- 
कत्वाभवे सत्येव निविंकल्पस्य भरत्थच्तत्वं इष्ठ 
सविकल्पकस्य तु स्मतिपूवेकत्वा त्कथं प्रस्यच- 
खमिति चेन्न तादशनियमे मानाभावात् । नहि 
-पषा राज्ञः वेदस्य वा आज्ञा अष्षरणपलंकमेव 
प्रत्यक्षमिति । तस्मात्सविकल्पकमपि प्र्यचम् 
प्रमारमित्यनुमानादोनां पस्यक्पूवेकला स 
स्यत्चस्य धम" पत्यनिनित्तते सिद्धं अन्भान।- 
दीनां सुतरामनिमित्तलखधिति सृष्ट क्तम् तस्पू 
वकलाच्चं ति इति कल्पकलिकायां चतुथप्रत्यक्त 
सत्रम् । 

ननु पत्यक्तपूषेकसेनानुमानादै रिव शब्द 
स्यापिधमंम्परत्यनिमित्तकत्वं स्यात् लोके 
सर्व प्रत्यत्तादिग्रमाणपूवेकस्येव शब्दस्य भा 
माण्यदरशनादिति सदुपलम्मकप्रमाखाभावाद- 
भावगम्यत्वमेषास्तु घर्मस्येत्याशङ्कं निराकतु माह 
अभावोपीति ननु सदुपलम्भकेष शब्दातिरिक्त- 
ध्रस्यचादिप्रमाणेषु निरतेषु यदि मभावप्रमा- 
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कत्वेन. धर्म॑म्प्रतिचोदनाध्रामारयावधार्णम- 
सङ्गतं भवेत्तदा तदवधारणाथ धमं म्परतिश्नभा- 
वप्रामारयनिरासः यु्येत॒ तथाखिह् नास्ति 
लोकप्रसिद्धेरपि धम स्प्रति निमिचस्ात् । यथा 
ह भगवान् वेदठ्यासः इदं पुण्यमिदं पपमिस्ये- 
तस्मिन् पदहये आचरडाल म्मनुष्याणामल्पं 

शास्त्रप्रयोजनमिति इदं काप्यारामतड़ादि पुण्यं 
परोपकास्करस्णत् इदं परण्हदाहादि पापं परा- 

पकारकरणात् तथाचोपकारापकारोपपिके कर्मणि 
लोके धर्माधर्मशुष्दप्रसिष्या एतदथ शास््मल्प- 
प्रयोजनमनुकदकस्ीत् । शस्त्र विनापि ललोक- 
प्रसिद्धेरेव धर्माधर्मयो ज्ञातु" शुक्यस्वादित्यभैः। 
अत एव ब्रोह्यणादिवसणविषेकः सङ्गच्छते इति 
चेत् सद्यं । लोकप्रसिद्धिरेदाश्र समीदयते । कि- 
मियं लोकप्रसिद्धिः भरान्तिमूला किं वा प्रत्य- 
चादिभरमाणमृला अथवा चोदानसूज्ञेति तत्र 
प्रत्य्लादीनां निरयकरणात् चोदना अभाव इस्ये- 
तद्वयमवशिष्यते । अतः. चोदनाप्रामास्यावधौ- 
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रणाय अभावप्रामारयनिराकरणं युञ्यते पेत्य- 
भिप्रायः । नच प्रसिद्धः स्वयं प्रमाणन्तु ` 

किं मूलप्रमाखान्तरगवेषशयेतिवाच्यप् । प्रत्यक्ता- 
ग्रमूदकल्लोकश्रलिद्धं रप्रमाणस्वात् अडयवस्थित- 
त्वाचच नास्तिका हिंसपमेव धममाहुः। केचित् 
माजापत्यादिकं तपः अन्ये तु स्वपीडकरस्वात् 
पप्पीड्वदयधम एवेत्याहुः । वेदिकाष्तु बिधि 
निषेधप्रमणिको धर्माधर्म इस्यचः एवं भगव 
त्ीतिरेब धमः तदभरीरिस्तु पापम् यखस्ियं 
तदिह युरयमपुएयमरन्यदिति भागवताः प्राहः 
तस्मात् प्रसिद्धेन खतः प्रमाखलं । किन्तु श्र- 
त्यच्ादिमृलकसेनेषेति मूलान्वेषणे चोदनाति- 
रिक्रमलं नोपलभ्यते इति भावः सम्बन्धानि- 
त्यत्वशंकानिवत्तये ओखत्तिकिपदाथं वया्ष्ं 

[ष्यकारः । | 
धमे वेदप्रामाश्यस्यापधिकरणप् 

` . सू ओआीत्पत्तिकस्त॒ शब्दस्याथेन. 
सम्बन्धः तस्यज्ञानघुपदेशोऽ्यतिरेकश्चा-. ` 
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नुपटन्धे तस्र्माणं वादरायणस्यान- 
पेत्ततवात् । 

भा आीत्पत्तिक् इति नित्यं ब्रमः 
पत्तिर्हिं भाव उच्यते छुत्तसया अवि 

युक्तः शब्दाथ योभा॑वः सम्बन्धः नोत्पन्नयोः 
पश्चात् सम्बन्धः, ोत्पत्तिकः शब्दस्याथेन 
सम्बन्धः तस्य अिहोत्रादिलच्तणस्य- 
धर्मस्य निमित्तं प्रव्यत्तादिभिरनबगतस्य 
कथम् १ उपदेशोहि भ॑वति उपदेश इति 
विशिष्टस्य शब्दस्य उच्चारणम् । 
नित्यमिति यथपि व्युत्पत्या नित्यं नायाति तथा- 
पि लचणया तष्टगर्थो क्षभ्य इत्याह लक्तणयेति 
परवियुक्तस्सदाततम इत्यथः अस्य प्रयोजनमपं 
स्फुटीभविष्यति शब्दार्थयोः सम्बन्धो नित 
एवेति भावः सुत्राक्यवाथमाह् तस्येति षिशेष- 
स्वरूपनिदेशाय आह अग्निहोघर ति पूव॑साधिता- 
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यमाह प्रत्यक्लादिभिरनवगतस्येति तथा 

प्रत्यच्ाद्यनवगताग्निोत्रादिलक्तणस्य घमस्य 

मत्तं ज्ञानं हि यस्मा्दयसुपद श॒ः। नच स 

पदेशयोभिन्नलात् कथं सामानाधिकरणयं ३ 

नमर्भ॑विषयकमात्मनिष्ट' उपदेशश्च शष्दाहमः 

नहि ज्ञानं शन्दो भवति उपदेश इति वि 
धटस्य शृष्दस्योच्चारणमिति भाष्योक्तेरिति बार 
भावसाधनन्ञानम्रहणे एतादृशदोषसेभवेपि कर 
साधनन्ञानव्दोपादने दोषामकाद् तथाच ज्ञाः 
तेऽनेनेति ज्ञानं ज्ञाननिमिन्वं प्रमाणमिति याव 
तथा चेदशुस्य प्रमारत्मकस्य ज्ञानस्योपदेशेन २ 
म मभेदान्वयः उपदेशः विधिधटितं वाक्यं धः 
जञानं प्रमाणमितिभाष्यार्थः । विशिष्टस्येति विरि 
विशिष्टस्येत्यथंः योग्यतादिविशिष्टधवर्तंकवा 
क्यस्यतियावतु+न्रोपदेशुपदेनन्ञानानदत्तिलच्च 

ण मध्रामारण्यं निराकृतम् । ओत्पचचिकशष्टेन 
च कारणादोषाधीनमप्रामाणएयं पराकतम्। यदि 
संबन्धः कृतकः स्यात् तदा चदुद्रारापि पुरूषदोषा- 



` [ २९३ : ] 

नुषवेशशृङ्कया अधामाग्यं स्यात् । नत्वेतदस्ति 
शुब्दार्थंसम्बन्धस्य स्वाभाविकसेन पुरुषाधीन- 

` स्वामावादिति भावः प्रमाणन्तरवाधशङ्कानिरा- 
सायाहाभ्यतिरेकश्चेति वाधकप्रमाणाभावात् न 
विष्यः चकारेण च संशयस्य निरासः । अनू- 
पलब्येऽ्थे इत्यनेनानुवादल्तक्लणप्रामारयनिरासः 
सूचितः उपलम्धा्ज्ञापकं वाक्यमनुवाद कत्वात् 
ने प्रमाणं अम्नि्हिमस्यमेषजमितिवाक्यवत्।यत 
एवच स्मरणस्याध्रमाणत्वोपपादनं संगच्छते(तथा 
च असन्दिग्धाषिपरीताग्हतथाहिक्ञानं प्रमार- 
मिति प्रमाणलन्षणं सूचयन्नाह सूत्रे प्रमाणमि- 
-ति। ननु पूरवप्रतिज्ञावं चोदनायाः प्रामार्यमपर- 
साध्य उपदेशस्य तत्साधनमनुचितं प्रतिक्ञाविरो- 
धादिति चेन्न विष्युपदेशचोदनानामनर्थान्तर- 
त्वात् नहि पयायपदोपादानप्रतिन्नाविरोषः प्रति- 
ज्ञाविपरीतसाधनाभावात् प्रतिज्ञाताथस्येव साध- 
नात् नलु यजेत स्वर्भक्षाम इत्यादो आस्यातेन 
भावनाया धातुना यागादेः स्वगादिपदेन सरग - 
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दिएलस्य चोपस्थित्या परस्परसमभिव्याहाराइ 
भावनायां साभ्याकांक्तया स्वर्गादेः साधनाकां- 
सायां समानपदोपात्तधात्वथयागादे रन्वयाभ्यु- 
पगमेन स्वर्गफल्िका यागभावनेति बोधादेव 
स्वर्गाथिनो यागादो प्रवदयुपपत्ते विष्याश्रयण- 
मनर्णकम् । नच होमादेः स्वगसाधनमावपरती- 
तावपि विधिं विना पुरुषप्रवृत्ति ने भवतीति 
तदर्थं विध्ाश्रयशमिति वाच्यप् । इष्टसाधन- 
स्वबोधनमन्तश वचनसहस् णापि पुरुषभ्रत्तेर 
संभवेन तश्य च साध्यसाघनसमभिः्याहारादेव 
वोधा तदर्थिनः स्वत एव ततन प्रसयुषपत्तेः । नच 
न ब्रह्मणं हन्यात् न सुरां पिविदित्यादो तह्मण- 
इनन सुरापानादेः पुरूषस्य निवत्ते तदाश्रयणम् । 

तत्रापि प्रतिषेघादेव हननपानादेरनिष्टस्षाधनत- 
वोधाटुद्धेषादेबे निघरत्युपपन्तेरिति चेन्न यजेत 
इत्यादो आ!स्यातोपात्तभावनायां साध्यत्वाकां- 
चथा समानपदोपात्तधात्व्थंयाग देरेवान्वयला- 
भेन॒तस्पचेष्टत्वाभावादपुरुषषदृत्यभावापत्तेः । 
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बिधिस्मीकारे वु समानपदोवासयागदेरपि सश्चि- 
कृष्टतरेशोकपस्ययोपारोन लिद्ाच्यविष्यर्ध रषं 
परवसनेन साध्याकाच्चया भावनायामन्वया तदश 
निराकां्तत्वात्ताधनाकतायां समानपदोपात्त- 
यागादेरन्वयादु यागादेः श्रेयःसाधनभावोललभ्यते 
इति विधिः स्वीकार अवश्यक इति षवं चोप- 
देशपदनाश्रचोदनेव विवचिता सा च धर्मेघमा. 
णमेव ।भसन्दिग्धाविपरोतप्रमाणान्तरानपिगत- 
धमनज्ञानजनकतात् । विपयंयादशंनं प्रापास्य- 
निश्चायक न सान्तात् किन्तु सति विपय्पि प्रामा- 
एग्रापनोदःः असति तु अपनोदकाभावा स्स्वतः 
प्राप्तस्य प्रामारयस्य स्थित्तिः। ननु लोकेप्रमा- 
गान्तरसंवादादेव प्रामाययं दृष्टम् इह तु अती- 
न्द्रियव्षिये प्रमाणान्तरसंवाद्यासंमवा स्कथं 
तश्चिण॑य इतिश हानिवारणाय विपर्ययादर्शन- 
स्येव प्रामारयनिश्चायकल्यमाह् । 
मा० यच्च नाप ज्ञौनं न पिपर्येत्ि, न 

तत. शक्यत वक्तु न पतद् वभिति 
१५ 
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यथाविज्ञायते न तथा भवति यथे तन्न 

विज्ञायते तथे तदिति अन्यदस्य हृद्य 

अन्यद् वाचि स्यात, एवं वदतो रिरुदर 

प्रिद गम्यते आस्त नास्तिवेति तस्मात. 

तल्ममाखमनपेक्चुत्वात । नहि एवं सति भ 

व्ययान्तरमपेचितव्य' पुरुषान्तर बापि 

अय' प्रत्ययो ह्यतो । वाद्र॑यणम्रहणं 

बादशयसखस्थे दं मत' कीत्य ते वाद्रायणं 

पूजयितु' नात्मीय' मर्वं पञ दतितुम. 

यच्देति संवादस्य प्रामार्यावयारणहेतुता पूग 
मेव निरस्ता । विपयेयादुदरशनमेव तत्र हेतुरि- 
त्यपि सिद्धान्तितं श्कृते च विपययो न दृश्य 
तेऽतः प्रमाणं चोदना पोरषेयवावधन्तु पुरुष- 
दोपादप्रमांणमपि यथा शुक्तां शरिद रजतम् अर 
यथा विज्ञायते पुरोषन्ति वस्तु रजताकना । न तथा 
न रजतास्सकं यथा न विज्ञायते शुक्तिशुफलस्येन 
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तथा शुक्तिशकलमेतत्। एवंच तत्र पुषषस्य दोषः 
प्रत्षरकस्य हृदये अन्यत् सयमपि जनाति नेद 
स्जतं किन्तु परथरतारणायेदः रजत भिति वीति 
इत्याह अन्यदिति एवं चानाप्तवराकयेऽयं सन्देहो 
भवति यथोच्यते तथास्ति नारितिवेत्याह् षवं वदत 

इति तथाच पुरुषद्योषापराघाघोनम परामोरखयं 
धोरुषेयवाषये पव । अपोस्केये तु वक्तुरभावात् 
निराश्रया दोषाः न प्रामार्यं निन्चन्ति इत्याह 
अनपेचत्वादिति पवं चापोरुषेयवाक्यप्रामाखय- 

निर्णयाय न प्रत्ययान्त तन्मूलभूत परत्यक्तादि- 
प्रमाणान्तरः संवादकस्वेनपेक्तितम्यम् नवा 
अनघ पुस्षापेचय। परषान्तरमः्परुषःतद पेया 

पौरुषेये व्ये वक्ते गुणावधारणाधीनं पासरवपर 
नख पौशवेये वेदवाश्ये इत्यतो ऽनपेचतस्परामःरयसस्य 
वादरायशय्णं पूजाथ ̀  नत्वात्मःेननुमति- 
सूचनार्थम् । पूजा च अन्धस्य बादरायणस्य च 
सवह्ि धन्यो सहर्निं वादधथणोऽत्ीन्दियन्नान- 

निधिवस्य मतं मीमां साशासत्रे्यस्ति इति प्रशं ता- 



{ रष्ट ] 

ख्पाधूजः कादं सथथस्य प्रतीयते पन्यनिदमोत 
वामाणिकं मीमांसा शास्त यरिमिन् कदरायण- 
स्यापि महर्षे मदमस्तीति प्रकतथन्थस्यापि प्रामा- 

णिक्रार्थामिघानरूपा स्तुतिः प्रतीयते एतदुभय- 
स्तुत्या चन्ये प्रामाशिकलनिश्वय स्ततः प्र चा- 
वलाम॑सन्दिग्या पृदात्त रिति युज्यत एव तदभि 
धानम् सूत्रे षीतिभावः इति कलह्पकलिकायामो- 
व्यत्तिकिं पञ्चमं सूष्रप् । 

वृत्तिकारस्तु अस्यथेमंयन्थं वरशंयाञ्चकार 
तस्य निभित्तपरीष्टिरित्येवमादिं न परीक्षितव्यं 
निमित्तं पत्यक्लादीनिष्ि पसिद्धानि प्रमाणानि 
तदन्तगतञ्च श्च मत स्तदपि म परीक्तितव्यम् 
इत्येवमादिमित्ति इत्येवमादि यस्मिन्स- 
इष्येवमादिः य न्यस्तं इत्येवमादि यथं वृत्तिकारो. 
न्यथा घर्याञ्चकारेर्य्भः विशेष्यप्रन्थस्य पृलि- 
रतया तद् विशेषणस्यापि सदेवयुक्तमितिपरकारा- 
न्तमित्येवमादिमिति पाठ एव समीचीनः 
यतु सामान्येन न पुसकसविकवया, लप्तमकारन्त 
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, इत्येवमादि इति पाटः साधुरिप्युक्तं तदस्तत् 
अनुक्तविशेष्ये सामान्यपिवक्षणेन नए सकं 
भवतीत्येव तदर्भ॑तया प्रकते विशेष्यष्योपादानेन 
तदधुश्वासनाप्रकृत्तेः सत्यपि विशेष्ये शुर्दः कृता 
भतित्यादो सामान्यकिवक्षया नपु'सकप्रयोगोष 
पादनन्तु गत्यन्तरविरहाद्यधितं नचेहगतिषिरह 
इति सकारान्त पाट एव श्नेयान् । न परीक्तितन्थ 
मिति नच नउ ̀  सूत्रेऽनुपादाना न्निभित्तपरी- 

 ्तागिभेधपरतया व्याख्यानमयुक्तमिति वाच्यम् 
ननोष्याहारेएलाभसस्भकात्  प्रसिद्धानीति 

 सन्दिश्ये विचारःप्रवतेते विचारस्य निर्णथफक्ष- 
कत्थात् । प्रत्यक्लादीनि लोके प्रसिद्धानि भ्रमाणा- 
नि । नहि केचित् प्रत्यक्लादिषु संरोरत ३दं भ्रमा- 
शं नवेति इति विचारफलस्य निण॑यस्य पू्ेमेव 
सिद्धात् एतदहिचारो निष्फलस्वान्नकाच्यं इत्य- 
भिप्रायो वृत्तिकारस्य । तदेतदङृत्तिकारव्याख्यानं 
दूषयति भाष्यहारः । अत्रोच्यते इत्यादिना । ` 
 भा० अत्रोच्यते व्यभिचारात् 
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परीलतितेव्यम् शुक्तिका हि रतव. 
प्रकाशते यतः तेन प्रत्यत व्यभिचरति 
तन्भलत्वाचचानुमानादीन्यपि । तत्रा परी. 
तुय प्रवर्तमानोर्थाऽत् विहन्येत । अनर्थं 
मूचौप्नुयात् कदाचित् । 

अयंभावः यदि्रत्यलमात्रमभिचारि स्यात्. 
तदा तस्परीक्लणमसंगतं स्थात् । परीच्ताफकस्य 
तत्पामारायनिर्णयस्य परीक्तातः पवमेध जात- 
त्वात् । किन्तु प्रत्यदा' ठयभि चाय्येपि दश्यते 
इत्याह भाप्ये शुक्तिका हि रजतत् भकाश्ते 
नयेतजज्ञानं प्रमाणमिति केनाप्यङ्गीक्रियतेः 
तथाच प्रत्यक्ते ऽपिञ्यभिचारदर्शनारत् श्रामास्यं 
परीचाणीयमेव । ननु शुषविरजताभास्त स्यायथा- 
भखलच्णव्यभिचारेऽपि तहुभिन्नस्यप्रत्यक्तसय 
न व्यभिचार इति प्रस्यचतस्य व्यभिचारोहुभावनं 
माष्कारस्य कथं सगच्छते इति चेदित्थम् । प्रस्य 
चतदाभालयोलंचणमेदभज्ञाता इयोरिन्दरियज- 
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न्यस्वाविशेषाल्यत्यत्तत्वमेवेत्यभिमानेना भास व्य 
भिचारः धत्यच्चव्यभिचारतेनोदाहृत इति ध्येय- 
म् । तस्मात् प्रत्यचंपरीच्चसीयमेव । भपरीचयेति 
शुक्तौ रजतवुद्धया प्ररौमानः पुरुषः शुकतिमेव 
लभते न रजतमिव्याभासितादथाद्रनता स्स्यव- 
ते क्वचिच सर्पेऽजुवुद्धया भक्तमानः रज्जु न 
लभते अनथ सपं लभते इति समोहितलाभाय 
परीलितञ्यमेव प्रत्यचादी तभावः । भवतु नामः 
यस्य प्रत्यत्चतदाभासयो विवेको नारित तदनु 
सारेण भ्रत्यचतंदाोभाक्तयोरधिशेषादयेभासग्यभि- 
चारेण प्र्यक्षपरीचणम । यस्य तुपुनः प्रत्यच् 
तदाभास्तयो विवेकोऽरित तस्य सवेत्रादयमिचारि- 
स्रा्मत्यचमपरीचणीयमेव शुक्तिरजतादिज्ञान- 
स्य तु न प्रत्यच्चखम् । क्िन्खाभासलमेषेति 
भवतु तस्य भ्यभिचारः क्षिमायातमेतेन प्रत्यच्यस्य 
ततो भिन्नस्येस्यभिप्रायेणाशंकते । | 

भा° नैतदेवम् यस्त्य न तदु 
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ग्यमिचरति न तत् प्रतयल्तम् किन्तर्हि 
भ्रत्यत्तम् सत्सम्प्रयोगे पुरुषस्य इन्द्रयाणां 
बुद्धिजन्म तत् प्रव्यत्तम् यष्टिषयं ज्ञानं 
तेनेव सम्प्रयोगे इन्द्रियाणां परुषस्य बुदधि- 
जन्म सत् भरत्यत्लम् यदन्यविषयज्ञान 
मन्यसम्ध्रयोगे भवति न तत् प्रव्यक्तम् । 
कथ पुनरिदमवगम्यते ? इदं तत्सम्परयोगे 
शदमन्य सश्प्रयोगे इति । यत् न अन्य- 

 सम्प्योगेतत् ततसम्प्योगे एतदिपरोत 
मन्यस्षम्प्रयोग इति । कथ ज्ञेयम् यत् 
शुक्तिकोयामपि रजतं मन्यमानो रजत. 

सन्निकृष्ट मे चत्त रिति मन्यते। 
नैतदेवमिति यस्पत्यचभदुष्टेन्दिथजन्यंतन्न 
स्यभिचारि यच्च व्यभिचरति अ्भासरं तन्न 
मरत्मलमदुष्टेन्द्रियसनिकषनताभावाद्विति भा. 
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भालघ्याघरत्तं परत्यल्ललक्तरं. प्रच्छति किमिति 
उत्तरमाह सत्सप्रथोग इति थदथ्यपि विषयविशेष. 
णोषदानविरहेण शुक्तिरजतायःभासेऽ तिब्यो- 
पत्यो भाष्यकृता सत्सं्रयोग इति सूत्र लकल्ण- ` 
परतया न व्याख्यातं किन्तु प्रघ्यचालुवांदकमिति 
स्यवस्थापितं तथापि वृत्तिता तत्सतो व्यत्यासं 
छृरवा तत्संयोगे पुरुषस्येन्द्ियाणां बुद्धिजन्म स- 
त्मत्यक्षमिति सूत्रं मसा लक्णपरतया उया- 
ख्यातं तदेव दर्शयति भाष्यकारः तत्सं्रयोग इति 
एवं च येन विषयेशेन्दरियसंप्रयोगः तद्धिषयकमेष 
भ्रस्यक्तप्र शुक्तिरजताद्याभान्ते तु शुक्तिश्वकलेने 
न्वियरूष्योगः ज्ञानं तु रजतस्य तेन सष नेनि 
यसं्रयोग इति न तत्रातिञ्पाप्तिरित्याह् तेनैवेति 
नच प्रत्य्लच्णे ज्ञातेऽपि आभासपरिज्ञानाय 
तस्यापि लक्तणं वाच्यम् अन्यथा तदज्ञाने तद्धि 
परीतप्रत्यच्तविवेको न स्यादिति वाच्यम्| 
धपत्येवाभोसन्ञानसम्भवा तद थलन्तणा- 

नावश्यक्षत्वात् । तथाहि तत्संप्रयोगजं प्रत्यच्च- 
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भित्यभिधने अर्थाद् ज्ञायते भरत्यत्तषिपरीत- 
माभास्तं अन्यक्षप्योगजभिति न सू्रकृत स्तस्य- 
पिशिष्य लक्तणकरणावश्यकता इत्यभिप्रायेणाह 
एतद्विपरीतमिति नन्षाभासदश्षायां तत्र तस्स. 
प्रयोगजत्वमेव धतीयते नान्य्प्रयोगजस्वमत 
एवाभ्यास्वान् रजतसंनिष्ृष्ट मे चच्तुरिस्येव 
जानाति तथा चाभाक्तविवेक्ो इषेट इत्याशंका- 
यामाह बाधकेति तथाच नेद रजतमिति वाध- 
क ज्ञाने जावे इद" रजतमितिन्ञानं न प्रस्य 
रजतेन्द्रियसन्चिकषेजत्वामावात् किन्तामासप्र- 
न्यसतन्निकषजवात् यदेतत् विपरीतं तखरत्यचमरा 
तत्षपयोगजमिति प्रस्य्ततदाभासयो विवेकः 

वाधकक्ञानेन भवति । ननु शुक्तिशकले पूवमिदं 
रजतमितिक्ञानं जायते ततोनेदंस्जतमितिज्ञानं 

जायते नेदं रजतमितिन्ञानं इदं रजतमितिज्ञानं 

वाधते इत्येव तः इदरजतमितिज्ञानमेव नेद 

रजतनितिन्ञानं कुतो न वाधते विशेषाभागदिति 
वाच्यम् । पृवांभासन्ञानवाधनं विना उत्तरस्य 
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समीचो ज्ञानस्योदयत्तिरेव न स्यादित्यालसनल्ञा- 
भाय उत्तरेण पुव॑वाधः स्वीक्रियते पूव्॑ञानोसत्ति- 
वेलायां न्तु उन्तरक्ञानस्यास्तसादेव तद्वाधनं 
विनेव पृवज्ञानस्यारल्ञाभ इतिविशेषदशनात 
पूवस्योत्तरवाधकतवमिति । नच पूवे्ञानस्य 
भिभ्याले उत्तशक्ञानेन वाधः तदुधाघेन पदज्ञानस्य 
सिभ्यालमित्यन्योन्याश्रय इति चेन्न उन्तरक्तनेन 
पूवंत्ञानमिथ्यास्वोत्ते रनङ्गीकारात्। कारण- 
दोषा जातस्य पूज्ञानमिथ्याखस्यावगमोवाध- 
कन्ननेनेप्येवस्ीकारात्। एवं सति न पृवेक्ञन्- 
मिथ्यास्वमाधिष्योत्तरक्ञानसपुत्पादः तस्यनिदु 
ट न्दरियजन्यत्वादिति क्गन्योन्याभ्रय इति । 
नन्वेवं बाधक्ञानोच्तरं मिथ्याखनिणयोपपा 
नेऽपि तदुत्पत्तेः धोक् तन्निणुयः कथपुषपय- 

ताम् । तदानीं समीचीनमिथ्याक्ञानयोविशेषा- 
नवधारसादित अह् प्रागिति । 

भो० वाधक हि यत्र ज्ञानशुरपयते 
नैतदेवं, मिथ्याज्ञानमिति, तत॒न्यसभ्भ- 
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योगे श्रिपरीतं तस्म्प्रयोगे इति प्राक्छाधर 
ज्ञानोत्पत्तेः कथनवगम्यते यदा न तत्कारे 
सम्यग् ज्ञानस्य मिथ्योज्ञानस्य वा कंथि- 
ट्विशेषः। यदा हि चते रादिभिरूपहतं 

मनो भवति वदिद्धियं वा तिमिरादिभि 

सोष्म्यादिमि रहय वा विषयः ततो 
मिथ्याज्ञानम् अनुपहुतेष॒हि सम्यग. 
ज्ञानम्। इन्दियपनोऽ्थ सनिक्र्षो हि सम्य 

ग््ञानस्य हेतुः असति तस्मन् मिथ्याज्ञानं 
तदुभयगतो दोषो मिथ्याज्ञानस्य हेतुः 1 

दुष्टेषु हि ज्ञाने मिश्या भवति । 
तथा च भिथ्याज्ञानालुखत्तावपि कारणएदोषक्ाने- 
नेवतम्निणंय इति मनोदोषं दर्शयति चचुशादि- 
भिर्पहतं मनोभवतोति तथाचेन्दरियप्रबत्तिनि- 

पाकस्य मनसो ऽतवस्थाना तन्न भिष्याभरस्यय 

स्सुसपयते। इन्द्ियस्य वाद्य दोषमाह तिभिः 



[ २६७ | 

रादि्भिरिति कथाच तिमिरादिदोषद्षितल्लोचः- 
नस्य पुरःस्थस्थाणो स्थां वा पुर्षोकेति भि- 
ण्याज्ञानजननभिति । विषयदोषं दशयति सौ 
चदंम्यादीति आदिपदेन शुक्तिशकलगतवेत्यंचा 
कचिक्यादयः तथाच इष्टकारणनिषन्धनं भि~. 
थ्यालवं दोषरहितकारणशेन समीचीयमिस्याह अ- 
सुपहितेषुडति नचेवं दोषाभावोपि ज्ञानगतामि 
थ्यात्वे कारण॒मित्यायातं तथाच परतः प्रामार्षं 
स्यादिप्याशंकानिषत्तये समीचीनज्ञानकारशं 
दशयति इन्द्रियेति यथपि इन्धिया्थसन्निकर्षेऽ 
समीचीनक्ञानस्यापि कारणं तथापि प्राघ्येन्दरि- 
सन्तिकषं स्तत्र नास्ति सन्निकषशृब्देन अाह्य-. 
-सन्निकषस्येव प्रकते विचितलादिति भावः. 
पराह ल्ियसनिकषामावेमिभ्यान्ञानमित्याह् अ~. 
सतीति इद्रियसखेन वाह्यान्तरथोः संयह इत्थभि- 
प्रायेखाह तदुभयेति विषयेन्दरियोभयेत्यथः तथाच 
विषयेन्द्रियोमयगतदोषोमिथ्यान्ञानहेतुः मिथ्या 
ज्ञानं पति दोषस्यान्वयं प्रदश्ये व्यतिरेकं दशः 
यितु" पष्ठति । 
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मा० कथमगम्यते दोषापगमे सम् 
तिपत्तिदशेनात. कथ दुष्टादुष्टावगमःद। 
चेत प्रयलेनान्विच्छन्तो नचेदोषमवगः 
महि प्रमाशाभावाददष्टमिति मन्येमहि 
तरमद् यस्यचदुष्ट करणं थत्र भिध्येर 

म्रत्ययः स एवासमीचीनः प्रत्ययो नान्य 
इति। | | 

कथमिति दोषापये समीचीनन्ञानदशंनाद 
न्वयन्यतिरेकाभ्यां दोषस्य मिथ्याज्ञानहेतुत्वमि 
त्यभिप्रायेणह् दोषापगमे इति नन्विन्दियासा 
मतीन्द्रियसया तहूगहदोषाणा प्रत्यक्लासम्भव 
त्द्शिष्टेन्दरियादेरवगमो दुष्टः सभावनामा 
श्रु दोषपरिज्ञानं तु समीचीनक्तानेऽपि सुलभ 
मित्याशयेनपएृच्छति कथंदुष्टावगम इति सम्बा- 
देन युणावघारणेन वा दोषाभावः शुक्यक्लान 
इत्याह प्रयज नेति नरेतोवता परतः प्रामारय- 
माशुङ्कनीयप्र्। दोषोत्तारणमात्रप्रयोजनस्वा 
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वेलवादयुणावधारणादेः ततश्च संबादादिना दो- 
पाभावे निशिते अदुष्टेन्द्रियादिजन्यस्ेन ज्ञा 
नस्य स्वतः पाक्त प्रामारयसपनोद्टकाभावा न्नि- 
शीयते इति भाक; मिथ्यालरिश्चयकारणमुपसं- 
इरति तस्मादिति य्य करणं दुष्ट मित्यनेन 
दोषक्ञानस्य भिभ्यात्वनिश्वयहेतुत्वं बोध्यते यत्र 
चेत्यादिना वाधकन्ञानस्यापि हेतुं तत्र दशि. 
तप्र तथाच दोषन्ञानेन वाधकन्ञानेन बा मि- 
ध्याखनिणेयः पीतः शंखः इत्यादो चन्दरभग्डल- 
परिमाणाद्यो च तदानीं विपरीतक्ञानानुदयोऽपि 
दोषन्ञानादेव मिभ्याखनिणैयो नान्यथा शुद्धि- 
रजवादिस्थले तु नेदं रजतभितिषिपयीतक्नाश्ात् 
ूवज्ञानस्येदं रजतपितिज्ञानस्य भिष्यास्वनिरेय 
इतिभावः सव विपययज्ञानस्येव मिथ्यास्वनिणं- 
यकत मस्तु क्िन्दोषज्ञा नातुप्रानेनेति चेन्न 
मिथ्यान्ञानोत्तरं सवत्रविपयंयोत्यदे नियमामा- 
वात् । अत एध दरस्वादि दोषावधारणेन चन्द्र 

मशडल्लादिपरिमाणन्ञाने मिष्यालस्तिद्धिः अन्यथा 
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तत्र॒ विषययज्ञानालुत्पादेन तंदसिद्धिथरस- 
वात् एवं पित्तादिदोषदूषितलोचनस्य पीतः 
शंख इतिभावदशायां विपयक्ञानानुषा- 
देऽपि कारणदोषावगमादेव तनिनिणयः 
परुषान्तरविषययज्ञानेन तत्रमिध्यास्वोपपादनः 
स्तु न युक्तिसहष् आम्नायाथेनिश्चयेऽपि ना- 
स्तिकादिदिषयंयेण भिभ्याल्रापत्तेः तचन्मता- 
भ्युपगन्तृपुरुषतियययापेचेण तु शाक्यादिसि- 
दान्तस्यापि मिथ्याखं न स्यात् तेषां तत्न विपयय- 
जाना्ुदयात् एवं च यत्र वाधकन्नानं नावतरति 
तत्न कारणदोषनज्ञानेनेव मिथ्याखनिणयः तद~ 
वतारदशायां तु तेनेति वोध्यम् । यद्यपि विष. 
ययस्थललेऽपि दोषोरस्येव । तथापि पूर्वोपस्थित- 
विपययेण मिथ्यानिसाये पश्चादनुमीयमानस्य 
दोषस्य तत्राप्रयोजकत्वमित्याशयात्। एषंच 
यञजातीयन्ञाने क्व चिटुढयमिचाये हृष्टः तजञ्जा- 
तीयज्ञने जाते वाधक विना तत्र संशुयो जायते 
धथापिन्तादिःदोपटूषितल्लोचनः प्रथमं शु" पीं 
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पश्यन् सन्दिश्ये किमयं पीत उतपूवदशटवत् शकल 
इति संशयेन निश्चये प्रतिबद्ध पश्चात् पित्तादि 
दोषक्ञाना त्तत्र निथ्यात्वं निश्विनोति। नच 
चन्द्रमर्डलादिपरिमाणक्ञाने रवान्यत्रापि विना 
विप्ययोदयं युक्तिसलकानुमानेन भत्यन्ञस्या- 
भासत्वं स्यादिति वाच्यप्।. तथासति जात्यां 
दिज्ञानस्यापि धमिमेदामेदविकस्ययुक्तिमृलके- 
नानुमानेनाभासाकरणत्वापत्या गोाद्यनुभव- 
प्रामारयापक्लापापचैः | एवं च यारशक्ञाने उय- 

भिचारो दष्ट स्ताटशज्ञाने एवं संशयो जायते 
नान्यत्र ति आलोकशध्यव्चिंघटादि्रव्यत्ते क्व- 
चिदपि व्यभिचाशदशना च ताहशक्ञाने तत्तटे 
इति न तत्र कारणदोषासुमानेन मिथ्यात्वाव- 
गमः शुक्यसम्पादन इति । जार्यादिज्ञानस्य 
मिध्याखे तद्वाधः तद्वाघेन वु तस्य मिथ्योत्वाव- ` 
गम . इत्यन्योन्याध्यः स्यात्। नचमभन्मते- 
प्येष दोषः गोलादिज्ञानस्यं वाधकांदशंनेऽभि- 
श्यालं तद सिभ्याले च वाधाभाव इति वाच्यम् 

१६ 
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स्वतः प्रामारयवादिनां ज्ञान्तस्यसस्य वाधका- 
नपेचितखेन सवतषएवोदपत्या तदुबिरोधादेवः 

बाधक्रज्ञानानुदया ्रन्योन्याश्चरय इति दिक् ॥ 
॥ इति कर्पकलिकायां चृत्तिकारभ्यास्यानम् ॥ 

बोद्धा स्तु स्वप्ने यथा वाह्याथ विनेव अना- 
दिवासनावशात् विविघगजतुरक्भदिज्ञानं जायते 
इति सर्बात॒भवसिद्धमेवं प्रदोधसमयेऽपि वा- 
ह्याथं विनेव कुम्भोऽयं स्तम्भोयमिस्यादि कुम्भ - 

स्तम्भादिषिकिधविषयकपरतोति स्पप्यते एवेति 
नेतस्प्रतीतिमाप्रेण बाह्याथसद्धावः स्वीकतु मु- 
चितः। अन्यथा खाप्निकपदार्थाभ्युषगमोपि 
स्या त्प्रत्ययस्योभयन्र साभ्यात्। नच प्रवोध- 
काले स्ापण्निकपदार्थानां वाधदर्शना त्तदानी- 
मथसद्धावोपपत्ति धिरहा च तेषामिध्यालेऽचि 
प्रचोधकाले जायमानस्य स्वस्भादिप्रस्ययश्य 

तद्धेपरोत्या न्न मिध्यासमिति वाच्यम् परगोधङल्ञे 
प्रवोधकालिकप्रत्ययानामिव स्वप्नकाले तादश 
परत्यथानामपि वाधदशंना भावात् | प्रवोधक्राल्ते 
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खाप्निकप्त्ययवाधनन्तु खमप्नदशाथां प्रगोधका- 
ल्िकश्रस्ययवापेन समम् नच तथाथसदुभवो- 
पपत्तिविरहा स्स्वाप्निकप्रस्ययस्य मिष्यालम् । प्र- ` 
वोधकाल्ञेपि अथसदुभावोपपादकप्रमाणविरहेण 
दोषसाम्यात् कारख्येकदेशृवृत्तिविकरपादिपय- 
लुयोगेनावयवातिरिक्तावयविनोविरहेण परमाशु- 
पुञजात्मकस्य प्रस्यचचविषयर्वासम्भवेन च तहुप- 
पादकप्रमाणाभावात् ज्ञानस्यान्तरस्थल्वेन विष- 
याणां च वाद्यतया तथोः सम्बन्धाभावेन माद्य 
गाहकभावासम्भदात ज्ञानस्य स्वाकारमाघ्रयाहि- 
त्वनियमा च्च नच वाह्याथस्वीकाराभावे तद्धिषय- 
कव्यषहारानुपपत्तिः स्ना दिविषयन्यबहारवदे- 
व तदुपपत्तेः किषथलदुभाविऽपि तदज्ञाने तदुभ्य- 
वहारो नहश्यतरे तद भावेऽपि सदुज्ञाने स्यवहारो 

हश््यत इति अन्वयटय)तरेकाभ्यां ज्ञानस्येव यव. 

हारहेतुखमङ्गीन्छियने नास्या सम्भवात् । अत 
 छवातीतांनागतवस्तु विषय कठययह्।रः संगच्छते 

अन्यथा उ्यवहारसमये विष याणामस्तत्वा तदुग्य- 
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चहारो न स्यौत् नचातीतानागतानां कदाचित्स- 
स्वस्वीकारेण तदुव्यवक्षरः सम्भवति सवेदावाह्या- 
धास्ीकारे तु खपुष्पादिव ्दुभ्यवहारो नेव स्या- 
दिति वाच्यम् । व्यवहारदशायां .विषयासद्धाव- 

स्योभयत्रसाम्येन कालान्तरे ऽथत्तसप्रयुक्तवेलच- 
शयस्य प्रकृते अकिचित्करत्वात् । नच वाद्यषि- 
षयभेदानृपगमे ज्ञानमेदएव नस्या दविषयभेद- 
स्येव ज्ञानमेदनियामकसखादन्यथेकविषयेऽपि 
ज्ञानभेदापत्तिरिति वाच्यम् । स्वप्नविज्ञानभेद- 
धद्धिनापि वाह्यविषय मनादिवासनाधीनविचित्र- 
ज्ञानशक्तिभेदादेव तदुमेदोपपत्तेः। नचा नुमू- 
तानामेव वाह्यविषयाणां निद्रादिदोषवशेन ख- 
प्तेऽ न्यथाभानमिति विषथमेदप्रयुक्तस्येव ज्ञान- 
भेदस्य तत्रापि खोकार इति वाच्यम् । अननु- 
भूतानामपि स्वशिरश्छेदनादीनां खप्नेमानद- 
श्ना दनुमूतवाह्याथंस्येव स्वप्ने भानमिति निय- 
मानंगीकारात्। जन्मान्तरानुभूतस्वशिरश्डेदना- 
दीनामेव स्वप्नेभानं नाननुभूतानामिति वचन ` 
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न्तु अतित्रपाकरम् । तथास्ति जन्मान्तरानुभूत- 
जात्यादीनामपि समरणापत्तः । नच वाद्याथमे- 
दामगीकारे ज्ञाननिष्टशक्तिमेदनियामकवास- 
नाभेद. एव हुधेट इतिवाच्यम् ` पूवपूवेवासनाभे- 
दस्योत्तयेत्तरक्ञानशक्तिभेद नियामकत्वोपममात् 
नचेयमनवस्था क्षतिकरी वीजाङ्क.रवदेतस्या 
अदोषत्वात् नच बाद्याथेश्येव भरव्ययस्यापि 
असत्वमेवास्तु किन्तदीयस्वखस्ीकारीभिनिषे- 

शेनेति वाच्यम् । सवव्यवहारविक्लोपापत्या जग- 
दान्ध्यप्रसंगादित्यर्थस्य सावृत्तिकं सतमभ्युप- 
यते तथाचोक्त' बाह्यो; पररूपं स्वरूपेण यया 

सत्रियते धियेतिः। बाह्याथस्य असदुभावस्व- 

रूपं स्वरूपेण पारमार्थिकसतेन संन्रियते आ- 

च्छाद्यते इति असन्नपि वाह्याथः विज्ञानेन तद् 
सत्वसंवरणात् सन्निवोपलभ्यते एवंच सत्वं 

द्विविधं पारमार्भिकससं सांदृत्तिकसस्वं च आयं 

विज्ञाने एव द्वितीयम्थे इति अथेस्यात्यन्तासत 

एव सर्म्रभानात्। सवैज्ञानानां मिध्यास्मिति 
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दोषवाधकनज्ञानयोरेव मिथ्यालनिर्णायक्छः 
रयुक्ता एवं चोदना धमे प्रमांखमन्यद् श 
तत्संप्रयोगजं प्रत्यक्तमन्यसं्रयोगजमारभ्न 

गिनिहोत्रादि पुण्यं तत्फलं श्वगोदि सुर“ 
षापं तत्फलं दुखं विधेः परव्तेनमथेः अथं : 
प्ररोचनमथैः स्प्रत्याचारयोः प्रामारयाश्य 
विचारः कारीरय्यादीनामेहिकफलस्वं दश 

सादीनामापुष्मिकपफललपित्यादि सर्व 
चारः निष्फलः सवविधीनामप्रामाख्य 
श्राह स्तन्मतं दूषयितुमुपन्यस्यति नवु 
वेति। ` 

मा० ननु स्वं एव निरालम्बनः ` 
वत प्रत्ययः प्रत्ययस्य हि निरारुसूः 

द्यमाव उपरक्षितः स्वप्ने जाग्र 
स्तम्भ इति वाक् ङ्व इति वा प्रत्यर 
भवति तस्मात् सोपि निरोरम्बनः । 
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निरालम्बनः वबाद्याथशुन्यः दशम्तमाह 
स्वप्नइति निगमयति तस्मादिति तथाचायं 

प्रयोगः सर्वोपि प्रबोधकाल्िकः परत्ययोनिराल- 
म्बनः प्रत्यथत्वात् स्वाप्निकप्रत्ययवत् प्रत्ययश्च 

सो तस्मान्निरालम्भन इति। नलु तन्मते निखि- 
-लघ्रत्ययस्य निरा्ञम्बनत्वभिष्टम् जातोपि स्व- 

सभ इति भाष्ये प्रवोधक्रालिकग्रत्ययस्येव पन्त- 
ता प्रतीयते तदयुक्तमितिचे न्न निखिन््रत्य थस्य 
पत्तीकरणे पक्ततावच्छेदकसामानाधिकरण्येना- 

नुमितो स्वप्नेसिद्धसाधनता अवच्छदकावच्छं - 
देनामुमितो दष्टान्ताभावः एवशृष्दोपादानवे- 
यथ्यं च स्यात् स्वान्बयिध्रतियोगिव्यवच्छेदक- 
सादेवशृष्दस्य खं एवशुष्ड स्तदन्वयि सर्वाथ- 

सांकर्यं तसप्रतियोगिषेकसर्यं तदुडयवच्छेद.ोधनं 
विफलं सवेशष्देनेव तद्रोधनात्। जाभत्त्यय- 
स्येव पक्षीकरणे तु जामस्प्स्ययपरिय्रहाथं एव 

शब्दः स्वाण्निक प्रत्ययस्य अउयवच्छेदकः एवं च 

यः कश्चिद् जायस्रस्यय इत्यथों मामूत् किन्तु 
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सवं एव जाय्रतप्रस्यय इति लाभाय सवश] 
च तच्नत्य एवशब्दः स्वशब्दस्य जाय्सपरद 
व्यवस्थापयति तदेतत् स्तम्भादीति भाष्य 
टीक्ृतम् शुक्तिरजतःदिजायस्प्रस्ययस्थमि 
स्वीकारा त्सिद्धसाधनमितिसवंशब्दोपाद 

स्तम्भादिप्रत्ययस्य मिश्याखानङ्गोकारा > 
साधनमिति मावः निरालम्बनमित्यनेन ३ 

शुन्यत्यं विविचितं अन्यथाबोद्धमते वि 
स्वांशविषयकलस्वीकारेण सवथानिरालम 

 भवाद्विरोधः स्यादिति नचास्य भाष्यस्य 
नुमाननिर्देशपरस्वेन उ्याख्यानमयुक्त मन्न 
निदे. शादिति वाच्यप् । पंचम्यन्तेनेव हेतु1 
कायं इति नियमाभावेन प्रत्ययस्य हीति उ 
स्वप्ने निरालम्बनखप्रस्ययत्वयो््यासि' 
जाग्रतोपीतिभ्येसोदाहर्णोपद शिंव्य॥ 
शिष्टपत्ययत्वस्य जाथस्पत्यये उपक्तंहास छ 

त्वस्य स्पष्टमेव हैतुतखबोधनात् । नच हेतो 
चव्यारत्ततवबोधनथं यन्न निरालम्बनं न 
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त्यय इति व्यतिरेकोदाहरणमपि आवश्वकत्वा 
स्दशेयितु' युक्तमिति किमथ तदुपेक्षितम् । 

` विज्ञानवादिनां तदतिरिक्तवस्तुनो ऽमादेन विष- 
च्ृत्तितशुङ्कायाः स्वतएवानुत्त्या तन्निराकर- 
राय व्यतिरेकोदाहरणप्रदशेनस्यानात्श्यकतवा- 
दिति । उत्तरमाह-- 

भा०उच्यते स्तम्भ इति जाध्रतो बद्धिः 
सुपरिनिश्चिता कथ' बिपय्िष्यतीति 
स्वप्ने प्यं वमेव सुपरिनिश्िता आसीत 
प्राक. भनोधनत् ने तत्र कश्चिद् विशेष 
इति । | 
अत्रोच्यते इति सुपरिनिशिचिता वाधकप्रस्यथ- 
रहिता तथाच अवाधितवाद्योथंविषयकप्रत्यच्ला- 
दिश्रतीतिः काह्याथ सुपरिनिशिचितं उ्थवस्यापय- 
न्ती तद्धिरुद्ध' नियलम्बनत्वातुमानं गाधते वहो 
शस्यानुमानवदिति न जाग्रल्मत्ययस्य मिथ्याखं 
यथाशुक्तिशकलादाविदः रजतमिति प्रत्ययस्य 
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नेदं रजतमिति वाधकप्रस्ययेन मिथ्य(स्वमेवं स्त 
म्भादिप्रत्ययस्य नायं स्तम्भादिरिति वाधकप्रत्य 
यादशैनेन न भिभ्यात्वमिति स्वाप्निकपरस्ययानु 
रोधेन खुपरिनिरिचितस्य जाप्रस्रस्यथस्य भि 
ध्यात्वानुनानं काल्लात्यथापदिष्टमेवंति भावः 
नतु सावृत्तिकस्खमादायेव वाह याथक्ततवावग। 
हिप्रसपलाद्युपपव्यसानं पारमाथिकप्तसखाभावतास 
येण बाद्याथसलाभावानुमानं बाधितुः नोस्सहः 

इति वाच्यम् । सस्यस्य परमाथगाचकृत्वेन भि 
श्यापर्यायसवत्तिकशब्देन सामानाधिकरण्य 
संभवात् । यदि चैकं सत्यसं पारमाथिके सं 
सिके च स्यात्तदा एवं सत्यभेदः वत्तु शकय 
तापि । सांदृत्तिकस्य मिथ्यासवेन तत्र सत्थतवास 
म्भवात् यथ। वृक्त्वमेकं सिंहवृच्छत्वयो नार 
गतमिति तेन तदद्वविध्यप्रतिपादनमयुक्तं त॑ 
सत्यत्वमपि सषापरमाथंयो नानुगतमिति सत्थ 

खेन सृष।परमाथसेदोपपादनमपि तेषां लोक 

अचनाथमेवेति । नच स्तम्भोधमित्यादि प्रत्य 
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स्तम्भादि विषयः यृह्वातीत्यषिवादम् सच विषयः 
वाह्यो घा ज्ञानाकारोवेति विशिष्य नाभिनिवेशः 
तथा च सवाकारमात्रभाहितयोपप्यमानं परत्य- 

कलादि अविरोधितया न बाद्या्थसलवाभावमा- 
हिणो ज्ञानस्य बाघाय प्रभवतीति वाच्यम् । स्वा- 
कारयाहितासम्भवे बाह्याथस्तखप्राहिखस्येव 
वक्तव्यतया तदसखयाहिक्ञानबिशेधस्य स्पष्ट- 

त्वात् । नहि भयं स्तभ्भ इत्यादिप्रत्ययः साकारं 

गृह णाति तथासति अहं स्तम इति प्रत्ययः स्या 
न्नलयं स्तम्भ इति बाह्याथ्राहिखमेब तस्य 
वाच्यम् इति तदसखयाहिज्लानबिरोधः स्पष्ट 
इति भावः। किंच स्तम्भादिप्रत्ययो नियल्लम्बनः 

परत्ययत्वादिस्यनुमाने स्तम्भादिप्रत्ययस्य घमिणः 
निराज्ञम्बनखरूपधमंस्य च याहकज्ञाने धमिध- 
मोभियविषथकलरूपाक्ञम्बनत्वं स्वीक्रियते नवां 
आयेनिराल्ञम्बनत्वप्रतिज्ञाधिरोः। अन्ते अप्र 
सिद्धविशेषणत्वमप्रसिद्धबिशष्यतवचेति कुतो 
-निरालम्बनत्वानुमानम् नहि अज्ञातस्य साध्यस्य 
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अज्ञाते धमिणि क्धचिद्नुमानं इ 
कस्यापीति श्रपि च एताहशुवाकट 
गे वक्तुः सम्बोध्यस्य च प्रत्यथनिरालस्बन 
विशेष्यविशेषणयोः यज्ज्ञानं जायते तस्य ` 
लम्बनत्ये स्ववाग्विरोधः त्रिशुष्यविशेषः 
परेययनिरालस्बनस्यो सेदाप्रतिभासे षि 
विशेषणमावानुपपत्तिः अभेदे तयोरभोवात 
भानं त््तम्भवि प्रस्थस्य निराल्ञम्वत्वात् 
याहकेस्वे सालम्बनस्वापत्तेरिति भतिन्ञातः 
त्ययनिरालम्बनतवस्य निरूपणमेवाशक्य 
न निरालम्बनत्वं नाम किञ्छिद्स्तु बोद्धुः 
अवस्तुखेन वोद्ध् मनहेतयो परस्मे किनि 
स्वस्ेन बोधयसि कथं वा त्वमेव बुध्यसे 
यित्वा तद्ोधनसपि न असतः कल्पनालुप 

ज्ञान विषयत्वस्य तुच्छेऽ सम्भवात् असतो 
वस्य ज्ञानविषयत्वं दृष्टमिति चेन्न तस्य क 
नाङ्गीकारादेतच्चापरो निरूपयिष्यते किच 
यपदस्य प्रतीतिः प्रत्यय इतिष्युरपत्या भ 
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कंत्वपर् प्रतीयते इतिष्युस्प्याकमार्थकलं वा 
 प्रत्येतीतिथ्युरपस्याकत्र थकतवं वा प्रतीयतेऽनेनेति 
स्युत्पस्या करणाथकस्व स्वा मन्यते नायः जाव. 
स्युतयन्नप्रत्ययस्योचारणमात्रेणेवा्थान्तरविषयक 
घरकाशुस्वभावताघतीत्या तद्िरुद्धनिराल्म्बनल- 
रूपनिविषयकस्वप्रतिपादने स्ववागविरोधापत्त । 
न द्वितीयः प्रत्याय्यापरपर्यायस्य प्रत्ययस्य घरा- 
दिवदथप्रकाश्कखानङ्गोकारेण तस्य निरालम्ब- 
नत्वसाधनेसिद्धस्ताघनत्वप्रसंगात् । न तृतीयच- 
तथो धमिधमधरतिपादकयोः परत्ययसालम्दनत्व- 
पदयो रपिस्वाथप्रतिपादनक्रियायां विवकच्ासेदेन 
कत लकरणत्वसम्भवेन निरतम्बनतरापत्तः शब्ड- 
स्य निरालम्प्रनत्वमभिषेयशुन्यत मेवेतिभङ्गय- 
न्तरेण पर्स्येवां भावः भतिन्ञातः स्यात् किं 
चास्मसमवेतप्रत्ययस्य निरालम्बनं साध्यते 
उतातिरिक्रस्य नाद्य स्तन्मते विज्ञानातिरिक्त- 
स्यात्मनोऽभवेनाप्रसिद्धविशेष्यत्वापत्ते नान्त्यः 

आत्मसमवेतातिरिक्त्रस्ययानङ्धीकारेणारमन्मते- 
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ऽक्तिद्धविशेभ्यस्वापत्तरिति नन्वेवं शब्दोऽ नित्य 
इत्यादावपिकिमाकाशयुणः शब्द किम्वा वायु- 
गुण इतिचोध्यस्य सम्भवेन तत्रापि अप्रसिद्धवि- 
शेष्यत्वं स्थात्। यदिचाकाशुगुणतवादिरूपविशे- 
षधर्मेण न शब्दस्य प्ख" किन्तु शुष्दवाच्यल- 
रूपविशेषधमेण तदुभयं च वादिप्रतिवादिनोः 
प्रसिद्धमेवेति नाप्रसिद्धविशेष्यत्वं तहि अत्रापि 
नास्मसमवेतत्वरूपविशेषधमेण प्रत्ययस्य पन्ती- 
करणं किन्तु प्रस्ययवाच्यतरूपस्ामान्वधममेणो- 
भयप्रसिद्धं नेति तुक्यमेवेति चेन्न सन्मते वाह्य- 
भेदाभावेनाभिमतप्रस्ययविशेषातिरिकतक्तामान्या 
 मावादित्यलं ध्मिंदोषोपपादनेन सिषाधयिषितो 
निरल्लस्वदसखादिरूपो धर्मोपि कीहश् इतिविचा- 
येताप्् । निरालम्बनस्वं किन्तावत् सवेथाविषय- 
शुन्यत्वं उत येन केन चि स्मकारेणाभासमानसं 
विवक्षितम् नाद्यः निविंषयकन्ञानासम्भवेन सवै. 
थाविषयशुन्यत्वस्य क्र्वाचदपिज्ञानेऽ प्रसिद्धया 
तद्र पनिरालस्बनत्वसाधने अप्रसिद्धविशेषणः पत्त 
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सस्यात् । दृष्टान्तस्य साध्यवेकल्यं च स्वापनिक्रज्ञा- 
नेऽपि देशकालान्तरदष्टस्य काक्ान्तरे देशान्तरे 
तत्संवन्धिसेनानन्यथाभान मितिनसवेथाविषय- 
शृन्यसं । नचाननुभूतस्य स्वशिरच्छेदनादः 
स्वप्ने भानं अजादेः शिरश्छेदनं हष्टमिति तस्येव 
स्वसंवन्धितवेन तत्रभानांगीकागत् । न द्वितीयः 
रसन्ञानस्य रसालस्बनतया रूपायालम्बनलाभा- 
बेन सिद्धसाधनत्वापातात् । अथ अथानुरूपवु- 
्धयाकारस्वयाद्यरूपालम्वनशुन्यसवमुच्यते तहि 
स्वाभ्युपगमविरोधः। यदि तु राद्यपदाथान् 
जालस्बते बुद्धिरिति वाद्यपराह्यालभ्बनशुन्यत्वं 
सिषाधयिषितं तत्रापि वाह्यसेन स्तम्भाययनालम्व 
नत्वं यदिद षिवक्लितं तद्ासिद्धसाधनं । अयं 
स्तम्भ इस्यादभरतीतैः स्वरूप स्तम्भाच्ालम्ब- 

नलं न वाह्येन श्रयं स्तम्भ इति प्रतीतेसयंवाह्य 
इत्याकारल्वाभावेनं तेन रूपण तदम्स्य तत्र 

सत्वात् । स्तम्भादिस्वसू्पणानाल्तस्ग्नलन्तु अ- 

नुभवविरुद्धम्।खयं स्तम्भ इ।त वुद्धो स्तम्माल- 
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वमतायाः स्वानुभवतिद्धत्वात्। ननु स्तम्भादि- 
ध्रत्ययस्य वाह्यस्रेन स्तम्भा्यनालम्बनतवं नोच्यते 
येन वाह्य इत्येवमयरहणार्सिद्धसाधनं स्यात् 
किन्तु वस्तुतो योवाद्यः स्तम्भादि स्वदनाल्व- 
नखं साध्यते इति क्वािद्धसाधनिति वाच्यम् । 
वाद्यपदार्थमनभ्युपगच्छतां विशिष्टसाधने भवता 
मध्रसिद्धविशेषणपक्तत्यपत्तेः ननु पच विशेषणी- 
भूतंयन्निरालस्वनत्वंतत्रवाह्यर्थोविशेणमितिवा- 
ह्याधस्याप्रसिद्धावपि साच्ता त्पन्ञविशेषणनिराल- 
म्बनत्वस्य परसिद्ध.य। नाप्र्तिद्धविशेषणसं पन्त. 
स्येति वाच्यम् यथाविशेषणाज्ञने विशिष्टवा- 
कयोर्थवोधः श्रोतु न जायते इत्यरतिद्धविषेष- 
णत्वं दोषः तथाविकशेषे यद्विशेषणं तस्याप्य 
ज्ञाने तद्धिशेषणविशिष्टस्य विशेषणस्य स्ञानानु- 
दयेन विशिष्टवाक्याथेबोधाभावाद् विशेषणाप्र- 

सिद्धं रिव तद्विशेषणधरसिद्ध रपि दूषरत्कात् । 
पाकयाथेन्ञाने पदाथन्ञानस्य हेतुतया याह्मवाद्या- 
दिविशेषणपदाथाज्ञने तादृशविशेषणद्रयविशि- 
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ष्ट्रत्ययस्वरूपवाव्याथेज्ञानमशक्यतेवेति भावः। 
यदि चाञ्थतिरिक्तानालम्बनत्वं निरालंनस्वेना 
भिरेव सथाच प्रत्ययोऽब्यतिशि्किनालंबनः 
प्रत्ययत्वा त्स्वाप्निकप्रस्ययवदि ति तहिं अ्यति- 
रिक्तानाक्म्बनत्वभिस्यत्र पयु दासः प्रतिषेष्ये वा 
भिमतः पचलद्येऽ पिसिद्धसाघनप् भ्रमेयखेन स- 
वांञ्यतिरेकस्य सर्वत्र सस्येन स्वाकारालस्बन- 
स्यापि प्रत्ययस्यार्थतिस्कतिलस्बनलनास्माभिः 
स्वीकृतत्वात् व्यतिरिक्तं नालम्बते इति परतिषे- 
धपच्येऽपि प्रमेथलेन व्यतिरेकस्य कवचिदपि 
अपरसिद्ध या ॒ व्यतिरिक्तानालवनखस्य सव्त- 
म्भतत्वात् इति आत्यन्तिक्रव्यतिरेकशिद्ाया 
न्तु प्रमेयलादिना अभेदस्य समेत्र ससेन तद्- 
भावादेव वदवालभ्बनसं प्रस्यवस्येष्टमेवेति पुमः 
सं एव कतिद्धसाधनरूपो वेत्ताल इति न फिचि- 
देतत् । यदिच कथंचिहुभिन्नं नोलस्धते इष्य- 
भिप्राय स्तदा नीक्षमिदगरिस्याश्वेकस्तिन्नें 
ज्ञाने परमाणप्रमेयाकार्ण भ्रमाणप्रमेयभावोपपा- 

१७ 
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दनात् काल्पनिकमेद.स्य तत्रापिसत्वेन स्वाभ्युप- 

गमविरोधः। अथ पूर्वोक्तनिखिक्तप्रकारासंसवा 

न्निरालम्बनवुद्ध्युखत्तिमा्नमिभ्यते तहि इष्यता 
मन्रनौ न प्द्रेषः किन्तु का्यविषयाऽपतावुद्धि 

रियं मिध्येवेति केवक्ञमस्मामि वक्तयम् । नचय 

समोचीनेति त्वयापि साधयितु" शृकषषयते सम्यक्- 
स्वस्य रवाकारातिरिक्तिसखेन ददाल बनस्वाभावात् । 

नहि प्रस्ययः स्वातिरिक्तमालम्बते इति अक्तां 
सिद्धान्तात् सम्भवेच तत्रं वानेकान्तिको हेतुरिति 
किंच प्रत्ययो निरालम्बनः प्रत्ययत्कादिव्यनुभान 

चत्रादिज्ुद्धौनां निरालंबनस्वं साधधथितुः भवता 

न शक्यते चेन्नादिवनुद्धिङ्न्तिनिरालम्बनत्वादंः 
स्वदीयनिराज्लम्वनत्वानुभिकतिव्यतिरिक्तस्वदिनि 

नियलम्बनस्ासिहुष्या त्ततः प्राप्त स्ाल्म्बनल- 
मेषे । यद्धि च निगालम्बक्खेन ज्ञानानि. 
णत्वं भ्रव्ययश्य क्षाध्यत्ते प्रत्ययो निश्ल्लदनः 
अथां न्न जानाति तहिं सिद्धसाधममेद शब्दस्यः- 
चेतनसेन ज्ञानानधिकरणत्क्यास्माभिः स्वीङ्कत- 
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खादिति । यदि. बा वुद्धूयनुलादकलं निरालंव- 
नत्वं साध्यते तद्प्रस्ययोनिरालबनः बद्ध यनस्या- 
दक इति तद्याघरमि्ः प्रसययस्य स्वविषयकन्ञा- 
नाजनकस्मोपत्या प्रलिपत्त क्लानाजनने साधनप्र- 
योगासंगनेः साध्यासिद्धि्रसंगादिति सै रिक्त्। 
अपिच वाक्याथसेदायहणे प्रतिपाथप्रतिपा- 
दकवाच्यवाचकसाध्यसाधनवृद्धं: साक्तबनस्वं न 
स्यात् तद्विना साध्यसाघनादिववेकाभावा स्कैन 
किं साधयेत् । एवं पतिपाद्यपादकयो भेंदानव- 
गमे कस्मे किं वदेत् युरशिष्ययो मै दानवगमे 
शिष्य स्प्रत्युपदेशानुपप्त्तिरिःयाद्टि कियत्कथये 
सर्वोपि लो किकवेदि कठ्यवकषरः पूतिकूष्मारडापि- 
तः स्यात् । किंच बाद्याथविषया बुद्धिः सत्था 
वाघ्ररहिततात् स्वण्नर्घद्धवाधकजाग्रह्र द्ध्त् । 
नन सग॑सां जाप्रटबुद्धी खं निरलम्बनसेन मि 
यासा च्च साधेभ्यटष्टषन्त इति वास्यम् । तद्- 

भ्युपमतविज्ञाना॑स्तस्वच्णिकलवादिवुद्धीनामेव ट 
ष्टोन्तस्वसम्भवात । अमसिद्धान्तभयेन तासां 
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स्वया सत्यत्वाङ्गीकारात । किंच क्षणिकतादिः 
धीनां सत्यत्वे ऽत्र वहेनो व्यभिचारः । मिध्याः 
पक्तस्य प्रत्ययस्य तद्धिशेषणशसेदादे श्च वाधः स 
त्तथा सति अद्धेतवादिनामिव लवापि बन्धमोच 
अ्यवस्था न स्थादिति तव धमदेशना सिकता 
पवद विदीये त । ननु न ज्ञानभरात्रस्य निरा 
नेन भिभ्योत्वं ब महे किन्तु सविकरूपकश्ये 
निविंकल्पकस्य प्रामारयांङ्गीकारादिति चेन्न च 
शिक्रत्वसाघनषयासवेफर्यापत्तेः निविकरूपकन्ञ 
नेन तत्साधनासंभवात् । सविकल्पकस्य च भिश्य 
त्रात्। मिथ्याज्ञानस्य वस्तुसलाधनानमस्वात् 
अन्यथो सत्र सवसिद्धिः स्यात् तस्य स्त्र सुल 
भत्वादतः बाधदशेना स्सप्नबुद्धीनां भिथ्यार 
जापरद बुद्धीनां च सत्यत्वंवाधादशंनादित्येव पन्थ 
युक्तः नच योगिनामेव ज्ञानं जाथ बुद्धिबाधक 
मस्तु । यं स्तम्भ इस्यादिवुद्धिगोचरस्य स्तं॑भ। 
देः नेतदेवमितितेषां वधर मवेन तदवस्थाय 
सवेषां पुसां तथाविधवाधसभवादिति वाच्यः 
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इदानीं वाघानुपलम्भेन योग्यवस्थायां किः भवि 
ष्यतीति निणेयोभावात् । तदानीसिदमित्थमे- 

वेति तेषामपि वुद्धिलंमवेनेकशेषस्य कतु मश- 
क्यस्वात्। तञ्जञानस्य जा्हुरद्धिवाधकत्वाभावसा- 
धने तु हालिकपरुषोपिष्टान्त इत्यवाधकखमेष 
तञ्ज्ानस्य युक्तमिति दिक् । प्रत्ययत्वादिति हेतु 
रपि विचारमरहैत । किं जाय्रस्पर्ययस्वं हे ३ रुच्यते 
उत स्वप्नधरत्यत्वमथद्धभयानुमततं प्रस्यथलसा- 
मान्यं आये हसेः पत्तमात्रकत्तितया ऽसाधार- 

एयापत्ति द्वितीये हेतोरपक्ध्मतया स्वरूपासिद्ध 
अन्त्ये सधप्रत्ययानुगलं सामान्यभाबयोर्यसद्धमे- 
वेति हखसिद्धिः । जातिव्यक्तयो मं दासेदस्व 
भवदिभरनङ्गीकारात् 1 अत्यन्तमेदस्तु भावयो- 

रकिद्धं इति । ननु भाभत्लामान्यमोटक् सारूप्या- 

न्यनिचरचिरूपं तु चदिःष्यते एव तत एव च जाति 

निषन्ननि्िल्लठयवहारारोपपरो भावभूताति- 

रिक्तिसामान्यककद्पनायां प्रमाणधिरहादिति चेन्न 

जात्तिखोकारे विना स्ादस्यस्येव दुनिरूपस्ापत्ते 
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रेतच्चाभं वक््यते । नेवं कस्य चिदपिज्ञानस्य 
निशलंवनसानङ्लोकारे लोकविरोधः स्थात् ल्लोके 
हिःशुक्तिरजतन्ञानस्य निरालस्बनस्वेन व्यवहार 
दश्नाडिति वाच्यम् । अरकारान्तरेणाथाकमाहिनो 
ज्ञोनस्थेव निरा्चस्वनस्वेन क्षोकेठ्यवषह्टायत । यथा 
शुक्तिशकले इदरजतमितिक्ञानं शुक्छशकलत्वेन 

विद्यमानं रजतसखेन यहणत् निरारवनं कथ्यते 
नतु स्वाकारमाघ्रमाहिखेन ताहशुठथवहारस्य ऋ- 
चिदसप्यदर्शनात् एवमिह घटो नास्ति षटोन 
पट इत्यभावधराहिक्ञानं प्रकारान्तरेण भावमेवा- 
वगाहते भावान्तरभावो हि कयाचित्, उ्यपेच्- 
येति सिद्धान्तात् । नत्वभावाख्यं तुच्छं नामेति 
भान्तिज्ञानमभावन्ञानं चोभयसन्यथावतेमानमये' 
अन्यथा रृटकत्निशलप्बनसखेन व्यपदिश्यते 
इति न लोकविरोधः । विष्तरस्तु श्लोकथातिके 
उष्टब्थः एवं च यत्रस्वाधिकज्ञाने बाधदशंन तस्य 
मिथ्यात्वं यत्र च प्रबोधकाले वाधदर्थनं तत्र 
जाप्रसखत्ययस्य सत्यलमित्यभिप्रायेशोक्तं भाष्ये 
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सपरिनिर्चितेति नु यथाघ्रबोधकाल्ञे वाधादशं- 
ना त्तारका्िकप्रस्ययस्य सस्यस्वमेधस्वाण्निकेप्र- 
स्यस्यापि तद्वागींबाधादशना स््त्यखमेशस्तु स्व - 
कालिष्ि बाधादर्शनघ्ुमयोरविशेषः नच प्रबोधे 
स्वप्नप्रस्ययस्प वाधदशंनं धिशेषः प्रबोधघ्रत्ययस्य 
स्वप्नेपि वाघदशंरेनाविशेषादिस्याशयेनाह न 
त्र कथिद्विशेष इति । 

भा०न स्वप्नेविपर्ययदशंनात् अविपय॑य 
दश॑नाच्वेतरस्मिन् । 

निराक्षसेति नेति विशेषं दशयति स्वप्र 
इति अयंभावः स्वप्न दृश्यमानो मजः चेखेन 
मृगो भवति पुन ढको अवति पुनरन्य एव 
दृश्यसे इष्येकस्यासछदनेकाकारभवन मसम्भ- 
वमिति विपयेयदःशंना तज्जानस्य मिध्याल्वं 
निश्चीयते प्रबोधे तु आजन्भनिरीच्यमोणो 
घटः स एवाहनि दश्यते न जातु चिरे मब- 
सीस्यविपययर्शनादस्य सत्यत्वं यद स्वघ्रदशाया- 



( र्द ) 

मपि कदाचिद् विपयंयो हश्यते स्वप्नदर्शिन 
एव इदं स्वप्नदर्शनं ममेति ज्ञाने सति तदानी. 
मेव तद्वधः प्रतिसन्धीयत इदः भिथ्या स्वप्ने 

पश्यामि मनेनोपक्रारापक्रारो मे प्रबोधकाले तु 
घटादिकं पश्यन् नकदाचिहु विप्येति इदं 
मिथ्या नानेन किविन्नः इति स्वप्नप्रबोधयो धि- 
रोषदर्शनमस्तीति भावः वस्तुतस्तु स्वाप्निकप्र- 

व्ययस्य प्रघोधदशायां विपययेयदर्शनात्तश्यमि- 
थ्यास्वं प्रवोधेतस्यतदशनःरतत्यस्व मेषेतभावः 

प्रत्ययत्वसाधम्येख प्रघोधेऽपि विपय्यवदर्शनमा 
शङ्कते तस्सामान्यादिति । 

भा तत्सामान्यादितसत्रापि भविध्यती- 

तिचेत् यदि भ्रत्ययत्वा स्स्वप्नघ्रत्ययस्य 

मिथ्याथाकः जाय्रस्स्ययस्यांपि तथा भवि 

तुमर्हति अथ प्रतीति स्तथाभावस्य हेतुः 

५ 
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न शक्यते प्रःययत्वाद्यमन्य इति वक्त, 
म् अन्यत स्तु स्वप्नघ्रव्ययस्य मिथ्या 
मागो विपथयौदवगतः। 

पयमभिप्रायः यथा स्वाण्निकः प्रत्ययो 

मिथ्या भवति एवं प्रधोधप्रत्ययस्यापिमिध्यात्वं 
प्रत्ययत्वेनानुमीयसे प्रचोधघ्रत्ययो मिथ्या 

परस्ययतवा त्छ्वप्नप्रत्ययवदित्यनुमानेन भिथ्या- 
त्वनिणये वाधोपि कदाचि तुस्याहे हात्मबाधवत् 
नहि ताठकालिकवाधस्येव भिथ्यात्वनिंय- 
कत्वं स्वीकतु सुचि तथासति शक्ताविदं 
रजतमिसिन्ञानस्य तदासीं साधाभावेन सत्य- 
त्वापत्त रेवंदेहात्मविभमदेश्पीति कालान्तर 
वाधदशोनप्नपि तन्तिरणायकमेवच यथास्प्ने 
कालान्तपनोदशंनं तथा प्रवोषेऽपि स्याद्र 
वाभो न दयते इति तुञ्जस्ज्ञे दुज्ञयभिति 
समाधत्त यदी स्यादेवं यदि प्रत्ययं मिथ्या- 
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स्व्रयोजकं स्यात् तदा प्रत्यवतव्वाधीनं मिभ्यां 
स्वप्नप्रत्ययस्येव प्रबोधप्रस्ययस्यापि भवेदेवं तत्त 
नस्वीक्रियते किन्त अन्यदेव किंचि त्प्रयोजकं 
तच्च स्वप्नेऽस्ति न परजोधे इति भावः ननु तहि 
्रस्यशरसवसूयमेास्तु = तस्यप्रयोजकमि्तिप्रस्यय- 
स्वभावाीनंनिध्यालं स्वप्नधत्ययरयेव प्रवोधश्रत्य- 
यस्यापि अरधिशिष्टं वहि प्रबोधप्रत्ययः परस्ययत्वा 

न्थः अथ। तप्रत्यथे ष्व न भवति येन प्रत्यथस्व 
भावाधी्नं मिथ्याखं तनेषान्न नस्या च्न्तु भ 
यमपि प्रत्यय एवेति तद्रदस्यापि भिथ्याखमेवे- 
व्याह अथ प्रतीतिरिति उत्तर माह अन्यत इति 
इति एवं च मिथ्यालं न प्र्ययत्बाघीनं न वा 
परस्यथस्वभावाधीनं किन्तु दोषाघोनं दोष- 
जञानं क्वचिद् विपयंयात् क्वचिदन्यतः प्रृते 
स्वप्तज्ञानस्य भिष्याखे प्रयोजको दोषो निदा 
तस्था दोषलं विपर्ययादवगम्यते प्रबोधकाले 
विपयेयदर्शाना त्स्वप्नप्रत्ययमिध्यालखध्रयोजको 
द्येषो निर्धेत मश्यते दोषान्तरस्यानपस्थितला 
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दुपरस्थितलास्वेतस्याः दोषो हि कार्णशशक्ति 
शिथिलीकरोति इन्द्रियान्तरस्य तदानीपुपरतव्या 
पारत्वा न्मन प्यव स्वाप्निक्प्रत्ययकारणं तस्य 

निद्रया दोकेख दोवर्यं सखधराद्यविषयविषयक- 
समोचीननज्ञानजननासानस्यम् । तथाच निद्दो- 
षूषितप्रनसा स्वप्ने मिथ्याज्ञानं जायते प्रषोधे 
तादशदोषविर्हा त्समीचीनज्ञानं जोय इति न 
प्रलोध्रस्ययस्थ निध्याल्मिति भादः विपयंया- 

न्निद्राधः दोषलं कदा ज्ञायते इत्यपेक्ताथा माह 

भा० कत इति चेत् । सनिद्रस्य मनसो- 

दौर्वद्यान्नद्री मिथ्यामावस्य हेतुःस्वप्नादौ 
स्वप्नान्ते च। सुषप्तस्याभाव एव अचे 

तयन्नेव हि सुषुप्त इत्युच्यते तस्मा ञ्जा 

अतः प्रत्ययो न मिथ्येति ननु जध्रतोऽपि 

करणदोषः स्यात् । यदि स्यात् अवगम्येत 
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स्वप्नदर्शनकाटेऽपि नावगम्यते इति चेत् । 

तत्र प्रबुद्धो ह्यवगच्छति । निदूकन्तं मेमन 
आसोदिति । 

स्वप्डादो स्वप्नान्ते चेति एवंच स्वप्ने विपयेथद्- 
शनाभावेन तदानीं तस्रयोजकलाज्ञाने ऽपि तत्पू 
तदुष्वर॑व ससप्रयोजक्तवं तस्या अवगम्यते नन्वे- 

तावता प्रबन्येन स्वप्यक्ञानस्य दोषा न्मिथ्यातवं 
प्रघोधप्रत्ययस्य वदभाबाद निभ्यालवंमुपधादितं 
सोधु्ज्ञाने न निरूपितं तत्पुनः कीदशं भवती 
त्यपेचायामाह सुषुसस्याभाव इति सति कुल्य 
विभि न्यायेन यदि तदा स्ञानं स्या सदा 
तननिरूपशं यु्येत ज्ञानमेव सु तदानीं न जायते 

इति कस्य सदसन्निरूपणं क्रियेत तदानीं 
सषानालुत्पत्तो प्रमाणमाह अचेतयन्निति उपस् 
हरति चस्मादिति नन्विन्दियाणामतीन्ड्ियतया 
तदुमतदोषाणामप्रस्यकतया प्रबोधकाले कथं 
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तद्यतिरेकनिणंय इत्यभिप्रायेणा शृद्ते नन्विति 

उत्तरमाह यदीति श्रभावानाभनुपलन्धिप्रसण- 
गम्यतामाह यदीति यदि स्याहुपलभ्येत रोपल- 
भ्यते तस्मान्नास्ती ्यनुपलष्ध्या तद्रथतिरेकनि- 
शेयः कलु श्ष्यतं एव । नन्धेवं दोषाभावनि- 
शंयः स्वप्ने पि कतु शुष्यते तदानीमपि दोषा 
नोपलभ्यन्ते इत्यदुष्टकारणजन्यतात् तज्ज्ञानस्य 
कथं मिथ्यास्वभित्यभिप्रायेणोह स्वप्नदशनेति 
उत्तरमाह तघ्रं ति नानुपललव्िमात्रमभावत्ताधनं 

किन्तु योग्यानुपलब्धिः स्वप्नदशायामिन्द्ियस्य 

दुष्टता दोषद्महणसांमथ्ये' नास्तोति तदनुप- 
लम्भेपि न दोषाभावनिखेयः । अव एव तमसि 

घटानुपलस्येपि न तदभावनिखेयः तदनुपलभ्प 
रसोग्यत्ात् ! प्रषोषद्शायान्तु दोष्शेनमेष 

भदतीत्याह चक्र ति एवंच प्वोधदश्यां तत्न 

दोषदशाना च्खम्नज्ञानस्य मिभ्याखं न प्रस्यय- 
मान्रस्येत्ति मावः । | 
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मा० शुन्यस्तु कथम् अथ॑ज्ञानयोराकार- 
मेदं नोपरमामहे । 

श्न्यस्तु इति । नन्वध्रविशेष्यानिदशास्क 

शुन्य इत्यपेक्ञायां पूरवे्रकृतत्रस्ययं एव सम्ब- 

ध्यते योग्यतावशात् तथाच प्रत्ययः शून्य 
शुन्यतवं पुनरस्य शअधानालिङ्गितत्वमेव नान्यः 
दसस्भवात् तच्च निरात्तम्बनत्वानुमाननिरा- 
करणादेव निशक्ृतमिति पुनरषिज्ञानादिनः 
प्रत्यवस्थाने कोऽसिप्राय इति चेदयमभिप्रायः 

यटि प्रत्यस्य वाद्यपदाथपरहणसामथ्यं' स्या- 
तदय वद्धिरोधा न्निराल्म्बनवानुमानं भ स्यात् 
यदि चास्य स्वाकारयह्णमात्रलामध्यः स्या 
तद विषयभेदेन विशेषामावो न्नानुमान- 
वाधकस्वं प्रत्यस्यति पत्याशया प्रत्यस्य का- 
लाथग्रहो सानस्यांभावं दर्शित" शन्यवादी 
प्रत्यवतिष्ठते शृन्य स्तु इति नीलमिदमित्यादयै 
एकमेव नीक्ञाकारं वस्तुप्रतीयतेन वस्तुद्वयमिति 
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सर्वेशनुभूयतेइति नात्र विशिष्य वक्तभ्यम् तद् यदि 
जानकार स्यात् तदा ज्ञानस्य स्वयं प्रकाश॒तया 
अस्य प्रकाशनाय परकाशकान्तरं नापेचचितस्य- 
भिति क्षावम् । भ्थाकारले तु तस्य जडतया 
स्वतः प्रकाशासमस्भवेन तस्य प्रकाशनाय प्रका- 
शकं ज्ञानमपे्णोयं स्यादिति परस्तुद्धयकल्प- 
नाथां गोरवं स्फुटम् । नचेतावता ज्ञानस्येवार्थ- 
स्थापि स्वयं प्रकाश्ताऽभ्युपेयतामिति बराच्यम् । 
एकस्येव स्वयं प्रकाशुशील्लस्य वस्तुनः स्वीकारे 
शुथ॑स्य स्वयं प्रकाश्कले ज्ञानपदार्थानङ्गीकार- 
पत्या संज्ञामात्रं विवादात् एकमेव स्वयं परकश 
वस्तु ज्ञानपदेन अथपदेन व अभिधीयताभितसि 
म वस्तुनि विशेषः प्राह्याहुकयोरेकयार्थुपगमात् 
नन् ज्ञानायेयोः तो न विशेषो सोनस्यान्तरस्वं 
च णिकलवं च अथस्य पुनर्बाह्यस्वं स्थिरत्वं चेधि 
विशेष इति चेन्न सति इ दे वा्यान्तरमेदसम्भ- 

चेनाद्रं ते तदभावात् । किमपेलथा कस्थान्सरलं 

वाहयस्व वा स्यात् । पदाथान्तराभावादितिभावः 
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-लणिकत्वमप्यर्थस्यावश्यं स्वीकाये' अन्यथा अथ 
स्य स्वप्रकाश्तवाङ्गीकारा स्सुषाक्रपि भानध्रस- 
ङ्गात्) ननु माह्यग्राहकयो सेदानङ्गीकारे एक- 
स्येव निर्विशेषस्य वस्तुनः कदाचि न्नीलम्रदमि- 
तिपाह्याकारेण कदाचिदहमिति भराहक्मकारेण 
भानं कथं स्थादिति वाच्यम् । अत्रादिभाद्यमा- 

हकाकारानुभवाहितविविधवासनावशेनेकस्य नि- 
मेदवस्तुनो यह्यमाहकाकारेण प्रतीद्युपपत्तेः 
तथाचोक्तम् । अविभागोपि बुद्धयास्सा विप- 
सितदशृनेः याद्ययाहकसं वित्तिः सेदवानिव ल- 
दयते तथा परिच्छेदान्तरोच्चायंभावो हिरव - 
स्थितः ज्ञानस्यासेदिनो मेदग्रतिभासो प्युपप्ल- 
वादिति उपप्लवो श्रान्त्याकारसमारोपात् । नच 
ज्ञानवेचिश्या द्वासनार्वैचत्रयं वासनावेविघ्न या 
च्च ज्ञानवेचित्र.यभित्यन्योन्याश्चयः । पू्वपू्वा- 
सनासेदस्योत्तयोत्तरज्ञानभेदे एवं पू्पूर्वज्ञानसे- 
दस्योचरोत्तरवासनामेदे हेतुताया अभ्युपममेन 
वीजाङ्क रवदनवस्थाय अदोषत्रात् ! ययावास- 
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नया यज्ज्ञानं जायते तज्ज्ञानस्य तद्मालनाहेतुल्वा 
नंगीकारात् । अनादिसवा स्छ॑सारस्य प्रथमं ज्ञान- 

सेदोषा वासनासेदोवेति पयनुयोगोवसरोपि न 
नचाथेकर्पनपवेच्य। वासनाकलर्पनायां जाघवोमा 
वः। ममाथंस्येष तव वाक्नायाः कल्पनोयत्वात् 
वासनाया ज्ञाननिष्ठशुत्तिरूपधमेस्वरूपतय। पदा- 
थकल्पनायेच्या धमिकह्पनातो धमेकल्पनावर- 
मिति न्थायेन ज्ञानधमेवासनाक्षल्पनाया उचित- 
त्वादिति वस्तुतस्तु न ज्ञानवासलनयो धर्मिधर्म 
आवः कल्प्यते अन्यथा पदारथद्रयकल्पनापत्तः 
ज्ञानातिरििवासनास्वीकारे ज्ञानतिरित्हं न 
किंचिदिति नः सिद्धान्तो भज्येत किन्तु स्वत 
एव नीलपीतादिरूगंणि विचित्राणि काय॑कार- 

 णरूपाणि ज्ञानानि अनादिसन्तानरूपेण प्रव- 
हन्ति न किंचिदपेचन्ते इत्येव नः सिद्धान्तः । 

एवं वल्तारथकरपनापेक्तयोभयवादि ्तम्मतन्ञान- 
कल्पनेव लघीयसी अथकल्पनायामपि ज्ञानकलप- 
नाया आवक्यकखात् । ज्ञानाकारकल्पनायां तु 

१८ . 
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तत एव उ्ववहाराद्युपपत्ते नाथैकल्पनाप्रसंग इति 

जञानाकार एव नील्लादि नातिरिक्तः पदाथं इति । 

नच नील्लादे जानाकारस्वकल्पनं तवाप्यधिक- 

मिति वाच्यम् तचद्विषथाकारज्ञानकल्पनाया स्त- 

वाप्यावश्यकलवात् नहि ज्ञानमात्र नीलादि विष- 

यविशेषं बोधयति तस्य पीतादिसाधारण्यात् 

किन्तु नील्लाकारं ज्ञानं ज्ञानमरेदादेव च विषय- 

मेष्यो उयवरिषटते नान्यथा ज्ञानमेद अ तत्तद 

पयाकारमेदाददिति दिषयविशेषस्तिद्धये निषया- 

कारता ज्ञानस्फाथश्यिकी । अन्यथा विषयरिशि- 

धसिद्धि नं स्यात् तथाचोक्त' नि संवित्तिसतत्त- 
येव तद्धेदनायुक्ता तस्याः सवेत्राविशेषात् । तां 
सारूप्यमाविश् व्क्ठरूपयत्रु' घरयेदिति । तथा 
तघ्रालुभवसात्र ण ज्ञानस्य सहशाटमनः भाव्यन्ते 
नात्मना येन प्रतिकमसं तिभञ्यते इति । यद्यपि 

ज्ञानानां त्त खकस्वा त्स्वतत एव भेदः। तथापि 

नासौ विषयविशेषाकारभन्वसा सुज्ञानः नचान्ञा- 

नभेदः विषयविशषसुपस्थापयति ज्ञानमान्स्य 
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निखिलविषयसाधार ण्यात् । नहि येन केनापि 
ज्षनेन नीलाद्यवधार मपित नीलाकारेण ज्ञने- 
नेति सिद्ध नीलाद क्लानाकारत्वमिति किच नो- 
लादि येदिन्ञानाकासे न स्या तर्हि नीलादिज्ञा- 

न्यो भेदा ्नोलादिखत्य्चमेष न स्यात् ज्ञानाका- 
रखे तु तथोरमेदा। रपरस्यच्चखं सुपपद्ते तथाच 
प्रयोगः नीलादि नीलसवेदनाभिन्नं तदुत्पत्तो 

` संवेयनानस्वात् तरस्वरूपवत् भिन्नसखेनासंयेय- 
मानाद्वा सर्स्वरूप्चत् । सेदे संवेयता न स्या 

स्पीतादिवत् । कन्व ज्ञनपाद्यतरादपि नीलत- 
उक्ञानयोरमेदः सेदः तु प्रकारयप्रकाशकयोरसं- 

वन्धा स्नीलादिश्रक्ाशु एव न स्यात असंक्द्धस्या- 

पि श्रकाशकलवे सचेः सवन्ञः स्यात् असंवद्धत्वा- 
विशेषात् नील्लादे रिवार्थान्तरस्यापि नीलज्ञानेनेव 

प्रकाशसम्भवात् ॥ रमन्ते तु तादात्म्यमेव 

प्रकाश्यप्रकाशुक्योः संवन्धःसच नं सवेत्रेति 

न सावेज्ञापत्तिः । नच तादाम्यातिरिक्तः ज्ञाना- 

भयोः कश्चन संवन्धः. येन ज्ञानाद्यस्वमथस्य 
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मित्यावयोः सम्मतमेच प्रकाश्ये तावदिमतिः } 
अर्थः प्रकाश्य इति भवन्तः स्वाकारः प्रकाश्य 
इति वयम् । तदिदं तावद्धिचायताम् कस्य प्रका 
श्यत्वं घटते प्रकाशकस्य ज्ञानस्योदत्तिः अथ- 
प्रकाशा समेव वाच्या अनु्पन्स्य प्रकाशुकता 
संभवात् उस्पन्नस्यापि अयहणदशायां प्रकाश्- 

कत्वं न संभवतीति प्रदीपप्रभावदु ग्रदीतस्यैव 

प्रकाशकत्वमास्थेयम् । तथा च भरकाशक ज्ञानं 

स्नोस्पत्यनन्तरमेव प्रकाशयति अपेच्तणीयान्तरा- 

भावात् । यथान्धकाराषतः कुव्वान्तरितो वा घ- 

टादिः स्वप्रकाशाय आलोकं प्रकाशकं स्वसंव- 

स्धाथम् अभ्यव्रधानं चापेक्तते नेवं ज्ञानं किचि- 

देते स्वप्रकाशत्वादञ्यवधाना च्च यदि च 

तथापि नण्रह्येत वहि ह्वितोयादिःलखेप विशे- 

षामाव। तदापि न्य छानचज्ञानान्तरेख गद्यं तं 

इति वाच्यम् स्वयंभरकाशुस्य ज्ञानस्य स्वसजातो- 

यप्रकाशाम्तरक्लाविरहात् । नहि प्रदीपः स्वस्व- 

र्पध्रकाशनाय प्रदीपान्तरमपेक्तते त्थास्षतिः 
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स्थात् । नच हेतुत्वं माह्यत्वं चचतुरादेरपि ज्ञान- 
हेतुतया याद्यत्वापत्तः ज्ञानाकारापंणक्षमतवं हतु- 
स्वमिति चेन्न प्रमाणाभावात् नहि नीलादिज्ञाने 
श्राकारमपयतीव्यश्र किंचि त्प्माणमस्ति सार- 
भ्यं मह्यमिति चेन्न श्रसंनिष्ितस्यापि नोलदिः 
सारूप्या न्नीलक्ञानयाद्यक्षापततेः अपिच सारूप्यं 

येन केनचिहुरूपेण विक्दयते सर्वात्मना वा 
आधे चणिकत्वेन सेषं सारूप्य त्सवंविषया- 
णां म्यस्वापष्या सवस्य सावेज्ञ' स्यात्। अन्ते 
अ्थवहु ज्ञानस्यापि जडत्वापत्ते: | तथाचोक्तं 
तैरेव एकदेशेन सारूप्ये सवः स्यात्सववेदकः 
सर्वारमना तु सारूप्ये ज्ञानमन्ञानतां ब्रजेदिति 
सारूप्यत्तदुयत्तिभ्थां माद्यखमिस्यपिन धारावा- ` 
दिकन्ञाने पूवस्योत्तरक्ञानप्ाह्यत्वापन्तेः अतः सवा 
बुद्धयः स्वास्मानमलु भवन्ति नान्यं खयमेवा्नु- 
भूथन्ते न ज्ञानान्तरेण यथा नान्यो नुभाष्यो 
बुद्धयास्ति तस्यानानुभवो परः पराहयप्राहकयेधुर्या- 
स्वयं सेव प्रकाशते इति तदिह ज्ञानं प्रकाशक- 



“{ २७८ `} 

अनवस्थापत्त : । नच ज्ञानस्वरूपपकाश एव न 

भवतीति विवदितव्यम् | ज्ञानस्भरणदरशनात् 
नचाननुभूतस्यस्मरणं घटते अपिच ज्ञानग्रहणा- 
य ज्ञानान्तरापे्ाया सुत्तरोत्तरक्ञानमहणायोत्त- 
रोत्तरज्नानपिच्लाप्रवाहस्याविरासदेकन्ञानयष्णं 
एव सपेस्यायुषः रयाद् विषयान्तरसंचारो न 
स्थात् । तथाचोक्तम् । ज्ञानान्तरेणानुभवे दीष्टा- 
तत्रापिच स्मरतिः विषयान्तरस्तचारः तथा नस्या 

रस चेष्यते इति । एवं च स्वोद्पत्यनन्तरं प्रका- 
शयहु ज्ञानं स्वाकारमेव नीक्षादि प्रकाशयति 
ना्थान्तरमिति नीलादि ज्ञानाकारखसिद्धिरिति। 
अपिच ज्ञानपवकस्येव नीलादेः सवप्रोपलम्भा 
न्नीलादे ज्ञानाकारसखमेव । तथाहि यदि धटो 
ज्ञानातिरििः स्यात् ज्ञानं विनापि ण््येतनतु 
तथा ग्यते सर्वत्र ज्ञानपू्ंक एवार्थो श्यते अ- 
थस्य ज्ञानाकारखानभ्युपगमे अतीतानागतस्थले 
अथस्य तदानीमलसा त््ुपरक्ता धी नं स्यादि- 
ति। ननु ज्ञानपूवेकाथभानेऽपि कथं तस्य ज्ञा- 
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नाक्षार्तेति चेदित्थम् इदः नील्ञमित्यादो नीक्ना- 
कारं किञ्चिष्धेकं वस्तु प्रथतै स चाकसि ज्ञानस्य 
वा अथस्यवेति विवेचनायथां ज्ञानस्येवायभिति 
निश्चीयते नाथस्थ विप्रात् नचाश्हीदमेव 
ज्ञानं विषयं प्रकाशयति येनाथाकार एत्र स्यान्न 
ज्ञानाकारः । अत्र केचित यदपि नोल्तभिदभि- 
त्यादो नीललाकारं वस्तु प्रतीयते तथापि नायं 
ज्ञानाकारः किन्तु अथकार एव ज्ञानमोभित्य 
भासते इति तन्न अर्थगताकारस्य ज्ञानाश्रयणा- 
सम्भवात्। नहि गोखमश्वप्राश्चित्य भासते इत्यत्र 

` कस्यापि संप्रतिपत्तिरस्ति यत्रासो भासते तस्य 
नायं धमः यत्र च न भासते तस्यायं धमे इत्यत 
प्रमाणाभावः । नचादशे प्रीवास्थितपरुखमिव 
अथस्थितः आकारो ज्ञाने प्रतिषिन्वते इति 
वाच्यम् | प्रमाणाभावात् मूतस्येव मूँ प्रति- 
विम्वदशनात् अर्थस्य क्यचि न्मृतेखेऽपि ज्ञा- 
नस्य मूतेरवाभावात् । शष्दगन्धरसादोनां प्रति- 
विम्वासम्भवाच्च । भथ मास्तु बिभ्वप्रतिविस्व- 
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भावः ज्ञनाथो तक्तायःपिगडवदतिसतसृष्ो इति 
वद्धिगतस्य दाहकत्वादे र्यस्तोनाथधसंस्याका- 
रस्य ज्ञाने परस्पराषिवेफनिवन्धनोऽभ्यासत एवेति 
वाच्यं सर्वस्य जगतः संमोहकत्पनाया यनुचि- 
तत्वा खमाणाभावाच्च बाह्याभ्यन्तरवर्तिनो र्थ- 
ज्ञानयो रतिसंलगासतस्भवाच्च | अन्ये तु नीजञा- 
दयाकारो न ज्ञानघमेः नाप्यर्थधरः उभयो निरा- 
कारत्वात् । किन्तु निराकारयो ज्ञानाथयोः संयो. 
गादाकार उत्पव्यते मधु्तपिषोः संयोगाहु विष- 
मिवेति तन्न ज्ञानस्यःमूत॑त्रनार्थस्य च बाह्यतया 
तत्तायःपिसडवत्तयोः संयोगासम्भवात् । मूर्तः 
योरे संयोगदशेनात् नदे शिकसयोगाभावेऽपि 
काल्लिकसंयोग स्तयोः सुलभ इति वाच्यम्। ईह- 
शसंयोगस्य सवच सुमतयः एकस्मिन् स्षाने 
निखिललाकारभानापन्तेः । नच ज्ञानसंमुखस्थित- 
स्येवाकार उपलभ्ते इति नियमः ज्ञानस्य सुशखा- 
भवात् । किंच ज्ञाने ऽरथ्तयोगो नियाभकामावा 
त्सर्बात्मना स्यात् तत श्च तदुगतगन्धादयः पर 
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माणवश्चोपलभ्येरन नियामकाभावात् । स्ववि- 
षयतेनावश्यानं संस्तगं इत्यपि न विषयलसंस- 
गादाकारोत्पत्तिः आकारोत्पत्तो उपलभ्यमानत्व- 
रूपं विषयंतमिव्यन्योन्धाश्रयादिति दिक् । 

सोत्ान्तिका स्तु विचित्रज्ञानोदयानुरोघेन नील- 
पीतादिविवित्राकारं प्रमेयं सवे सूपेयमेव प्राह्य- 

त्वक्षत्तणं स्वाकारापणलमत्वे सति हेतुखं वाच्य- 

म्। यस््मेथं यदुक्ञानं जनयस्स्वाकारं तत्राप- 

यति तत्तञ्ज्ञान्राह्यम् इति नधाद्यसखलक्सानि- 

रूक्तिराप । ननु प्रमेयस्य च्षणिकलात् ज्ञाने 
स्वाकारापशानन्तरं विनाशात् कथएुत्तरच्णव- 
तिना ज्ञनेन म्राह्य' तदितिचे स्सत्यम् विषयस्या 
तीतस्वेन वत॑मानाकारेण प्रस्यचक्ञाने भानमस्प 

न भवति अपित् ज्ञानाक्रार एव वैन सूप्ख् 

प्रथते ज्ञानाकारेण च तदाक!राणणन्तमो हेतुर 

तीतो षिषयः करुप्यते नन्वेष मपि नीललोदे विष - 

यस्थ प्रत्यचक्ञानेवतेमानत्वेनावभासतमानस्वामावा 
स्त्यच्तस्वं नोपपद्यते इति वाच्यम् । सक्ता 
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्सोकारविज्ञानजनकत्वस्येव प्रस्यचज्ञाने वत॑मा- 
मसेन भासमानस्वस्य वाह्यविषयेऽ नज्गीकारात् । 
यच्च परंपरया ज्ञानजनकं तदयुमेयं यथा वहि 

मान् धूमादित्यादो वहन्यादिः बहिसल्षचणं घ्- 
मस्वलक्षणभित्यादि परंपरया वदहिज्ञानं जायते 
इति तस्यानुमेयसम् शच्च साक्तासपरंपरयावा न 
ज्ञानजनकं तत् न प्रमेयमिति प्रमाणं दिविधं 
प्रत्यक्तमयुमानं च इत श्च नीलादेः ज्ञानाकारत्वं 
स्वप्नादावसप्यपि विषये विविधाकारं ज्ञानं 
जायते सत्यपिच विषये ऽन्ञानदशपयांतिदाकारं 

ज्ञानं न जोयते इ्यन्वयन्यतिरेकाभ्यां ज्ञाना- 
कार एव प्रत्यचज्ञाने प्रथते न वाह्यः । यत्त 
नील्लमिदमित्यादो ज्ञानाकारः अर्थाकार श्चेत- 
भयं एथगेव भास्तते किन्तु सोसाहश्यात् जल- 
मध्यपतितोदविन्दुवत् भेदानवगम इति । तन्न 
तथो मेदायहे साहश्यथहासम्भवात् । सादृश्यस्य 
भेदघटितत्वात् । इदमनेन सदृशमिति सादृश्य- 
अहो भेदैः ऽवगते युस्यते नान्यथेति । इतरे तु 
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शुक्तिशकल्लादो इदं रजतमिति ज्ञानं जायते अघर 
भासमानो रजताकारो न पुसेवतिनः शुक्तश््क- 
लस्य भवितुभहतीतिन्ञानाकारस्वमेव विषयस्था- 
स्थेयप्र एवं मक्लत्रतारादिष्वपि नपु सकस्ल्लीत्व- 
पु स्खविपयेतसंख्थादेर्थधमत्वामावादु ज्ञाना- 
कारत्वमेवेषठत्यम् । अपि चैकस्मिन्नेव वभिताश्- 
रीर कामिनाभिथं कमनीया कामिनी वीत्यमग- 

णां विशमुत्रपुरीषादिसंकुलमस्प्श्यं मांसपिरडं 
स्याघादीनां पुनरसु्तमं भद्यमिदमित्यनेकषिध 
विकल्पो न याद्याकारनिबन्धनः सस्येकाकार- 
त्वात्। श्रनेकाकारतवे तु स्ेषामनेकविधोषि- 
कल्पः स्यात् नचेवं हश्यते अतः स्ववासनानि- 
बन्धनमेवे्द् पिकल्पत्रयमिति नाथस्य ज्ञामेऽव- 
भासः । किन्तु स्वाकारस्येति दिक् इत्याहुः अ- 
ओच्यते एकमेव ज्ञानं माद्य पराहुकं चेति य 

दुभवतोच्यते तत् किं क्रिषाकमामिदामिध्रायक 
मुत क्मकरणाभेदाभिप्रायकं किम्वा कतु कर्मा 
सेदाभिप्रायकं तत्र नाद्यः क्रियायां कमंताय्यव- 
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हारस्य कवचिदण्यद.शंनात् । नहि पाकः पच्यते 
चिदा चयते इति उ्यवदारः कस्यापि सचेतसः 

समीयते किन्त चण्डुक्लः पचथत इत्यादीति 

स्पष्टमेव भेदे! एवं क्रियाकमभावः प्रकृते तु 

सेद्ामावा त्दुभ्यञ्यवक्यरो ऽसंगत एव । नापि 

द्वितीयः एकस्ये कमंकर्णएभावासम्भवात् । नहि 

असिधारया सेवं सिध्यते नचाङ्युलयध्रे ए ॒लदेव 

स्प्रश्यते किन्तु ततो यास्तर्यमिति नापि चतीयः 

एकच्छियायामेकस्य कतृ कमभावाभावोत् कवच 
सुशिक्तितोपि नटवटुः स्वस्कन्धसारोहति तसमा- 
देकन्नज्ञाने मद्यपाहकभावकल्पना भवठां दष्ठ- 
विरुद्धस्वादसंगतेव नतु नेकस्य कत कधेभावो 
मय। प्युच्यते किन्तु ज्ञानं स्वयमेव प्रकाशते न 
पुनः स्वप्रञ्मशुक्रियायां वस्त्न्तश्मपेते इत्येष 
मः न स्वस्व कमट्वमपीति चे च्च प्रकाशुक्रि- 
यायाः धकाश्यसापन्तछया सन्मते प्रकाश्यानां 
नीक्ञपौतादौोनाममावात् प्रकाश्ुकत्वानुपपन्तेः 

नहि दाद्यमन्तरा भरकाश्यमन्तश च वहि ठंहति 
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प्रकाशयतीति फेनाप्युच्यते स्वस्वरूपस्य परका- 
श्यत्वे तु एकस्येव कतं क्म॑भोजापत्तिः साचायु- 
क्ते ति निरूपिकम् । अपि च तथासति अहं 

नोल इतिषतीतिः स्यात इटं नललनित्याकार स्तु 
वाद्यपदा्थविषयकप्रत्यचतस्थेवेति नेकस्याद्यधा- 
हकभाव इति नब प्रदीपादिः घटादि भरकाशथ 

न्रास्मानमपि प्रकाशयति इत्येकस्यैव ब्रदीपादेर 
कस्यामेव प्रकाशनक्रियाथां कतु कमेभावो दश्यते 

तद्रू ज्ञानस्यापि किन्न स्यादिति रन्न घटादि 

परकाशकखस्येव प्रदीपाद्ाबभ्युपभमेन स्वरूपप्र- 

काश्कलत्वानङ्लोकारात्। घटादिष्रकारो इवप्रदीप- 

प्रकाशे आल्लोकापिच्ताविरहात्। भरदीपप्रकाश् 
स्तर्हि केन भवति नहि अध्रकाशितस्वस्वरूपः 

दीपः परं प्रकाशयितुमीष्टे इति चेतचचुरादि- 
नेति ण्हाण चच्तष स्तहिं केन प्रकाश इति- 

मावाचः श्भ्रकाशितस्वस्वरूपस्येव तस्य विषय- 

रत्यकजननखभावाङ्घोकारात् नच चन्र प्रमाखु- 

विरहः अ्थापत्तेरनुमानस्य च तन्न प्रमाणस्य 
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सत्वात 1 नचार्थापत्यादेः कथमकवगमः अर्थाप- | 

त्यन्तरेरोति नैकस्येककरियापेक्षया कतृकंम॑भाव 

इति किमनुरोधेन ज्ञानस्यापि तथा स्यात पतदे- 

वामि ज्ञाते स्वनुमानादावावमच्छामीति मा- 

व्य॒कारेशोच्छप्। नचात्मानं जानामीत्यादावेकस्यां 

जञानक्रियायामेकस्येवात्मनः कत् कमभाव इति 

सवतामवि कथं संगच्छते इति चेदित्थम् । भे- 

दासेदवादिनामस्माकं ज्ञानत्वेन कत्वं दब्य- 

लाद्धिना याद्यत्वमिस्येकस्याप्यातमनः धमंमेदेन 

मेदा त्दुभयव्यवस्थोपपत्ते। नचेवं नाद्यापहववा- 

दिनां जवतां संभवति ज्ञेयाभावेनोपाधिकभेद- 
स्यापि तत्राभावद्ा नचोपाधिकभेदभ्युपगसेऽपि 
कतः कम॑णोरत्यन्तमेद्यो नसिद्धयतीति वाच्यम 

सवत्र परमेयतादिना अभेद संभवेनास्यन्तभेदस्य 
कुचाप्यनङ्गीकारात्। नच म्ाह्यय्राहकभावो भेदे 
एवेति नियमाभ्युपगमे आस्वादे आत्मनि च~ 

तद्भवतती तिभाष्येखाहं प्रत्ययस्य प्रस्य गात्म्त्ति- 

तवोक्ति विर्हुष्येत इति वाच्यम् । ज्ञानमात्रस्य 
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भआाहकखायोगेन तद्विशिष्टस्यातनो धाहकतया 
दग्यतरादिना च प्रह्यतयोपापिभेदेऽपि तादशो- 
पापिद्रयविरशिष्टस्य कतु : कम॑ण श्चेक्यादहं भ 
व्ययस्य प्रस्यगात्मद्त्तित्वोपपत्तेरिति । किंच यदि 
ग्ाह्यव्राहकयारभेदः स्यात् तहिं याह्याकारयहण- 
वेलायां भ्राहकाकारोप्यनुभूयेत किंवायाहकाकाश 
स्फुरणवद् ाह्याकारोपि न स्पुरत् नद्यस्ति सम्भ 
वः सत्यमेदे ह्याकारः स्परे न्न याहकाकारः 
एकस्येकदा यहणाय्रहसर्योविरोधात्। षवं पाह्- 
कानुभवक्षतये याद्याकारोप्यनुमूयेत नधा तद्वदेव 

ग्राहकाकारोपि नचेवं दश्यते छन्तु कदाचिद्या- 
द्याकारोऽनुभूयते न य्ाहकाकारः कदाचि च्चा 

हकाकार एवान्.भूयते न ह्याकारः एवमेकानु- 
भवदशायां हयोरपिभानं न स्यात् अर दात् पराह- 

काकारानुभवं विनापि याद्याकारनुभओ मवती- 

व्येतस्रदरशंनाय वहिरदेशसंवद्धः प्रत्य ल्तसुपलभ्यते 
इत्यभिदधता साप्यज्ता माहकाकारात् एथक् 

प्ाह्यकार्यवतिष्टापयिषया प्रत्यचादिभ्रमाण- 
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वेद्यं नीलादि. तच्छब्देन निर्दिंश्योदाहतम् स एव 
प्रत्थक्तादिप्रपाणषेयो नील्लादिः व्िदशसवद्धो 
नान्तरः अकोक्ञानाशारोदतिरिच्यते इतिभावो- 
भाष्यकतु: । ऊेचि्त्, नीलादेरथाकारत्वसिद्धये 
वहिटेशसंवद्धसवं हेदुखेनाभिप्रे तं भोष्यकतः । 

तथा च नीलादिस्थाकासे वहिदेशसंवद्धस्यादिति 
न्यायाकारः । नच वहिदेशस्तवद्धत्वं ज्ञानाकारस्य 
सम्भवति इति बक्ञादथांकार एव नीलादिः 
सिदुध्यतीत्याहु; तदयुक्तम् धिन्ञानवादिनां बहिदे- 
शतत्छघन्धथोरभावेन विशिष्टहेतोरेवासिद्ध: । 

नचस्वमतासिद्धहेतुभावेन साधनेन पे बोधयतु 
शक्यते अतिप्रसंगात् तस्मात्पूर्वोक्त एव भाष्या 
थः एवं द्यज्ञानं विनापि भांहकन्ञानं भवति 
इत्येतस्रदर्शयितु' सस्यं पूवं वुद्धिस्त्पद्यते नतु 
वं ज्ञायते भवति हि कदाचिदेतत् ! यञज्ञातो- 

` प्यथः सन्न्ञात इति उच्यते इति वदयत भाष्य. 
छृता यथाऽ स्मिन्देशे कोपि पुरुषो मया नुभूतः स 
परमिदानी स्प्रतिपथं नायोतीति याद्यास्मरणेऽपि 
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माहकज्ञानस्मरणं भवति तथाच यदि्राह्यपराह - 

कयोरमेदः स्था तदा याहकस्येव द्यस्यापि 

स्मरणं स्यात् किंवा पराह्यस्येव माहकस्यापि स्मरणं 
न स्यात् भवरत स्तु एकतरस्य स्मरणास्मरणे 

इति भ्रादयप्राहृकयो भदः । ननु याहकसद्धावाहु 

ह्यस्य ग्रहणमस्तु याहकस्य तु याहकान्तराभावा 
देवायहणमित्येकस्य अहरणे ऽपरयहणापादनम- 

युक्तम्। नच ग्राहकेण च्यस्येव भ्यं न भह- 

कस्यापि यहणमस्त॒ इति वाच्यम् । तस्य याद्य- 

स्वभावतया पाह ऽतैशयोगादितिचे न्न एषं 

सति गा्यध्टकस्नावरूपोमयधमेम्यवस्थापना- 

संगतिप्रसंगात् । एन याहुके माह्यस्वभावोनभ्युप- 
गतेपि वोध्यम् । अधु वहि एकस्वभोवमेवेति 
चे न्न याह्ययाहकयोः वद्स्परस्तपित्ततया एकस्या- 

सिद्धौ तहुभयाःसद्धिगशात्। तथा च ज्ञानाभाव 
एव स्यात् । न्च याट भघराहुकमाक्यो रुभयत्र 
ससेऽपि सूच्मद्रडः न्धर्षयोरिवोदुभवाभिभ- 
वाभ्यापुपलम्भायुपलस्पैस्यात्ामिति वाच्यप् । 

१६ 



( २६० ) 

गन्धरूपयो भेदादुदुभवाभिभवयोः स्मथनेऽपि 
प्रकृते मेदाभावेन तदसंभवात् । नच भेदाभेद 
वादिन स्तव ॒शुष्द नित्यसयोरप्यसेडढात् शब्दय 
णेऽपि नित्यत्वादेरिव एकस्य यहशेऽपि अपर 

स्याय्णं ममापि किंन स्यादिति काच्यम् । 
मन्मते तथो्ेदस्यापि स्वीकारात् । अन्यतरथ- 
हणायरहणयो सपपत्तिः। नचेष प्रकार स्त्वन्भते 
सम्भवति भेदास्वीकारात् | एकस्य युगपदुडुभवा- 
मिभवकल्पनायाः सम्मवाभावात् मच शुऽ्दनिस्य- 
स्वयो भेदे प्रमाणविरहः मद्धामिषिक्तस्य बद्धि- 
मेदस्येव प्रमाणत्वात् । देशपरिमिणभेदस्येव घ- 

= स्तुभेदभ्रयोजकत्वमितिनयमे तु न किंविलखमा- 
णम् । अन्यथा काच्ल्वप्रमेयत्वादेरभेदाप्येरिति 
दिक्। वेभाषिकाः पुनराहुः । सत्यं म्याद् 
ग्ाहकमतिरिच्यते परन्तु तज्ज्ञानमेव नार्थान्तरं 
निलादि .अक्लस्कल्पनपेचचयोभयवादिसिद्धज्ञा- 
नाभ्युपयम एव श्रेयान् । लाघरोदिति तदयुक्तं 
स्वल्लकतेणातिरिक्तस्य सामान्यस्य तन्मतेऽभौवादु- 
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भयन्र ज्ञानव्यपदेशासंगतेः अथातिरिक्तं सामान्यं 
स्वीक्रियते तहि तद तिरिक्तपनतिरिक्तं बा भाघ 
तस्येव ज्ञानपदाथतया माद्यपाहकयोरज्ञानस्वापत्ते। 
किंच तत्रापि यद्यप्ाहकमावविरहादज्ञानत्व- 

प्रसंगः । अतिरिक्तसामान्यस्य भराद्यमाहकाभ्यां 
सम्बन्धे रूपरसादिवदनेकस्वापत्तिः एवं अव्य- 
तिरेके याद्यप्राहकयो सदा तदभिन्नस्य सामा- 
म्यस्थापि सेदापत्तिः तडुभिन्नाभिन्नस्य तद्मि- 
स्नखनियमात् । ननु न जातिरूप सामान्यं 
स्वी क्रियते येन वेशेषिक्स्येव ममाप्येते दोषाः 

स्युः किन्तु सादश्यरूपमपोहद्पं वा सामान्य 
सि्ास्ति इत्यपि न विज्ञानातिर्कतिमनिच्छतां 
मेदघरिवसाटश्यस्यापोद्यामावादपोहस्य च 

निहूपयितुमशुक्यत्वात । एवं च सामान्या- 

सिद्धयां याद्ययाहकयो ज्ञानत्वेनेकल्वोपपाद- 

नमयुश्ठम्। अतीतस्य ज्ञानस्य प्रत्यच्तलस्व- 

नस्वं च वकतुमश्क्यम् । वियमानयोहिखा- 

तद्यस्य । मास्तु॒तहिं अतीतस्यालम्बनत्वं 
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युगपञजायमानयोरेव ग्राद्यय।हकभावो स्तु मेवं 

मन्भते कारणस्यैव याद्यतया युगपञ्जायमानयाः 

परस्परनिरवेचयोः सब्येतरविषाणयोरिव काय- 

कारणभावासम्वात् सिद्धस्य हि कारणस्वम- 

सिद्धस्य च कार्यत्वं नयेकमेकदाौसद्धमसिद्ध' च 

भवति विरोधात. इति नयाद्यमाहकमभाव स्तयो; । 

अरमन्मते याहकमेव कारणं याह्य च कायं 

विषयेन्द्ियसन्निकषजन्या हि प्रत्यतच्चेपरमितिः 
तञ्जन्यज्ञाततारूपषफलसमवायित्वाद थस्य कमं- 
त्वं तदेव चमराद्यत्वं तेन सूपेशाथंस्थ का्यस्वम् । 
पतस्यां क्रियायां यदबुद्धः ऋर्णत्वं तदेव 
तस्याः कारणस्वं माहकस्वं च एवं च विषयसम- 
वेतस्य  ज्ञाततारूपफ़लस्य तञ्जनकवुद्ध श्व 
पोरवापयसहुमावा क्कायंकारणभावः सुपपद्यते । 
सन्मते लु युगपञ्जायमानयोः ज्ञानयोः पौर्वाप- 
याभावात् कायकारणभाव ष्व दुधंटः किंकायः 
कि कारण मित्यविवेक श्च दयोरविशेषात् ननु 
न नियतपूवेवच्तित्वं कारण॒स्वमस्माभिसच्यते किंतु 
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तहुभावमभावाग्यभि चारितं तच्च युगपञ्जन्मनोपि 
भवति तथाचोक्त' श्रव्ययो ऽउयभिचारितवा स्सहेति 
प्रत्ययः कारणं सहजन्मनोऽ स्यभिचारित्वात् 
कारणत्वमिस्यथः इति चेन्न सहजायमानयोरूपर- 
सयोरपि मिथःकायंकारणभावापत्ते रतः पोर्वापय- 
घरितमेव तद्दाच्यम् । नच प्रदीपप्रभायां व्यभि- 
चारः । तत्रापि पूेपूव प्रभाया उन्तरोत्तरप्रभाहि- 
तुत्वाद्वीकारात् काल्स्यातिसूददमहया योगपदय- 
श्रम स्तत्र उत्पल्लपत्रशतव्यतिमेदनवत् । तुजोन्न 
मनानमनयोः परस्परकायेकारणमभावाभावा तूसङ- 
दुसपत्तावपि न चतिरिति। अस्तु तहिं पूवक्ञान- 
स्योत्तरणज्ञानेन यहणम्। नचातीतस्यप्रत्यत्ता- 

लम्बनसवं नेति पृवेमेव निराकृतमिति सत्यं 

निराकृतं किन्तु तदयुक्तम् । पवन्ञानमुत्तरक्ताने 
ताहशीं शक्तिमादधाति यथा पृवक्ञानमुत्तरस्या- 

लम्बनं भवति स्मरणस्येवानुभवः तथाचोक्तं 

शषत्यपणा कऋमादिति । अश्रोच्यते अतीतस्य 

वतमानखेन यहे श्रभत्वापत्तिः । वतंसानतवेन 
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गर्यमाणस्याथस्यातीतत्वमप्रामाणिकं च दष्टा- 
न्तोपि विषमः अनुभवो हि अतीतत्वेन स्मर्णस्या- 
ङस्बनं न वत॑मानसवेन स्वक्रे तु अतीतस्य वत- 
मानसेन महणमुचितमेव । तस्यश्रमप्वात् श्रमर्वं 
पुनरस्य वाधकन्ञानादवसीयवे प्रकृते च वाधाद्- 
शाना न्न श्रमकल्पनेति नातीतस्य वत॑मानघ्ेन य- 
दणं युज्यते तथाचेवं प्रयोगो विधेयः अतीतो न 
भ्रत्य विषयः अवतमानवादनागतवत्। अपिचो- 
तीतस्यापि भत्यज्लालम्बनस्वे अरथस्येवोलम्बनत्वसु- 
चितमविशेषादिति सोगतमताविशेषः किंच श- 
कत्यम॑कमतीतं यदुज्ञानं तत् किं याये कस्वभावमु - 
तभाहकेकस्वभावमथवोभयस्वभावम् ! आदे गृही. 
तमेव ज्ञानं वालनामर्पयतुमर्हति नाय्हीर्तामति 
स्वोत्तरज्ञानोदतते प्राग् याह्मौ कस्वभावं ज्ञानमश- 
हीतमेवेत्यनागतन्ञानवन्नोतरन् वासनापणाय ध- 
भवति शक्तयपणामावे तु पूवेविषयस्वेनोचरज्ञानं 
कथमुत्पये तापि तथा चायं पयोगः अतीतज्ञानप् 
च र्नापकम् अह्ञात्वादनागतज्ञानवत् सन्ताना - 
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न्तरवतिज्ञानवं ति हितीये क्पे पराह्यस्वभावला- 
नभ्युपगमेन पूवन्ञानस्योत्तरज्ञानाल्म्बनखानुप्प 
त्िः्राह्याभावेन योहृकस्याप्यसिद्धिप्रसंगः।नच पूः 
वज्ञानं ब्रह्य सस्याप्येचं रीर्या म्राहकस्वभावत्वात्। 
तृतीये ककषपे तु स्वोत्पत्तिवेलायामेव स्वरहणा- 
पर्तिः। उत्तरज्ञानध्रतीचाविरहाव्। नलु यथा 
सन्मते षिषयापेचलय। ज्ञानस्य ग्राहकत्वं ज्ञानान्त- 
रपत्तयो च याहुचस्वमिस्येकस्येव ज्ञानस्य म्ाह्य 
ग्राहकस्वोभयं सवो करियते तथास्मन्मवेऽपि पूव. 
ज्ञानापे्या याहकत्वमुत्तरक्ञानापेच्चया माद्य. 
मिति महुभयसेकन्न किं न स्थात् कः पुनरत्रावयो 
विशेष इति चेदयं विशेषः । भवन्मते पूवज्ञानम्- 
ततरज्ञाने शक्तिमपय त्वयसुत्तरस्य विषयो भवति 
शक्तयणंणं चानाविज्ञातं कतु महतीति तजज्ञान- 
मपेचयते ज्ञानं च पुनः माहुकं विना न ग्रोहकं च 
न शक्त यपेणं विनेति उन्तररिमिन् शक्त .य्णंणाय 
स्व्लानमांवश्यकमिस्युस्पच्िल्लायामेव स्वप्रहणा- 
पर्तिः। साचायुक्तं ति द्रिंतप्न॒ अस्मन्मतेतु न् 
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ज्ञानं खरिमिन् वासनां जनयति अपि तु अर्थे 
अथविषयकस्मरणमेव तेन जन्यते इति न स्वो- ` 
त्पत्तिवेलायां च्ग्रहणपेक्ता एवंच याहुकरूपस्वं 
ग्रह्याकारत्वं च पूरवज्ञानस्य न सम्भवति किन्तु 
योद्याकार्वमेवेति भडग्यन्तरेणाथेषत्रामिहित 
इति एवसुत्तरमपि ज्ञानं आहकसखभावमुतम्राह्यस् 
भावं किवा उभयस्वमावभिति विकल्प्य निरसनी. 
यमिति । किंच त्षणिकनज्लने व्यापारभावात् श्- 
क्त.यपकत्मयुक्तम् । अत्रायं प्रयोगः। एकसन्ता- 
नपतितौनां ज्ञानानां न मिथः कायकारणभावः । 
ज्ञानत्वा रेसन्तानान्तबतिंज्ञानवत । थ हयप्रादकयो 
भेदे चानुमानम् । रूपं तदुग्राहकं च मिथोभिन्नं 
परस्परपरिहारेण पराभशंविषयल्वात् रूपरलतवत् 
ज्ञनं स्वांशं न ग्नि नापि स्वांशेन श्यते ज्ञा- 
नादुखद्यमानत्वात्। व सनावत् । गृ्यगाहक- 
शक्तिद्रयनिराकरणाय रदशुः प्रयोगः । ज्ञानं न 
द्रिशक्तिकं ज्ञानोतनत्तेः वास (दिनि । नचैवं ज्ञाने- 
इव आत्मनि अपि गाह्यग्हकोभयशृक्तिशुन्यानु 
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सानं स्यात् । तथाहि आत्मा न गाद्यगाहकोभय- 
शक्तिमान् वस्तुस्ात् घटवदिति वाच्यम् भार्मनि 
तदुभयगाहकमानसप्रव्यक्षिरोपेन तादशानुमा- 
नानुदयात् | ज्ञानस्य तदुभयशक्तो तु न किंचि 
समाणमत स्तत्रानुमानं भवत्येवेति तथाच नी- 
लदेः ज्ञानाकारत्वे प्रमाणाभावादतिर्किखस्ति- 
द्विरेवंचोभयवादि सिद्धत्वात् ज्ञानस्य तस्येवाकार- 
कल्पना युक्ता लाघवमेवरंसति भवतीति तदुक्ति 
हेया प्रमाणतिद्धस्यापल्ञापायोगात्। यदपि ना- 
प्रकाशितस्पस्वरूपो्थ भ्रकाशयितुमहंतीति अथ- 
गहण त्प्रागेव ज्ञानयहणं तदप्यसंगतमेवेन्द्रिया- 
दोव्यभिचारात्। निज्ञीनान्येवेन्दरियाणि अर्थ 
प्रकाशन्ति नाथरहणा स्रक् तेषामुपलम्म इत्य- 
लमतिविस्तरेण प्रकृतमनुसराषः नतु इदः नीलं 
कुतः यतो नी ्ाकारोत्रवुद्धि नोँजायते इति 
उ्यवहाग्दरौना द दधेः साकारत्मेेति चेन्न द्धः 
साकारखतासप्येणेदशप्रयोगाभावात् । नहि वक्ता- 
रः साकारं बुद्धिमधिगम्य तदाकारमर्थ' ठ्यव- 
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स्थापयम्ति किन्तु गाहकः ज्ञानं याहशाकार समः 
भयते तादशाकारोऽयमिति ताय्येण तथोक्तिः । 
यदपि ज्ञानपूर्वकार्थगहणा त्तदाकारखं तदपि न 

ज्ञानस्य तदुपायस्वात्। नहि उपाये परिरेयज्य 
उपेयाधिगतिः क्वचिडुदृष्टा एवं यथन नीलाकारं 
ज्ञानं पीताकारं ज्ञानमिस्युच्यते तत्रापि न ज्ञानस्य 
विषयाकारतवे तास्पयं किन्तु तघ्राकारपदं विषया 
्भकमेवंच नोलविषयकं पीतविषयकं ज्ञानमिस्ये- 
वार्थं इति नार्थो ज्ञानाकारः किन्त्वतिरिक्त एवेति 
संचेपेण विज्ञानवादिमतं तरखण्डनं च प्रदर्शित 
मथभाष्यं व्याख्यायते शुन्य इति एतदुष्याख्या- 
तमेवभ्रस्ययपदानुडत्तिषदर्शनेन पूवैम् अत्रोपपत्तिं 
एरच्छति कुत इति रिज्ञानवोदी उपपादयति अं 
इति अयं भावः इदः नीलमिस्यादि्रस्यक्ते नाका - 
र्यं भास्तते येनेकोवाद्यार्थस्य स्या दपरश्च 
ज्ञानस्य किन्तु एक एवाकारः स्फरति सच 
वाद्यस्य न संभवति वाह्यस्य विप्रङ्ृष्ठतया न्तर 
सानतसतचन्धायोग्यत्वात्। असंवद्धार्भभाने अति 
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प्रह्गादुभयवादिसिद्धन्ञानाश्रयणेनेवोपपत्तौ तद 
तिरिक्ताथंकरपनायां गोरवंचेति ज्ञानाकार एव 
स्फ्रति नच तयोरभेदः न स्पफ्रणमित्याह अथे 
नोपलभामह इति । ज्ञानस्य स्ाकारयाहित्वा 
त्व्य्त्वं'अ्ेस्यज्ञानाकाराथेकल्वनोपक्लोणएता- 
दतीतत्वादसस्याच्च नप्रत्यक्तयराद्यत्मित्यभि- 
प्रायेणाह विज्ञानवादी प्रत्यचेत 

भा० प्रत्यत्ता च नो वद्धिः अतस्तदिभ- 
नमथ रूपं नाम न किञ्चिदस्तीति पश्या- 
मः । स्यादेतदेवं यदुय्थाकारावुद्धः स्यात् । 
निराकारातु नो बुद्धिः आकारवान् बाह्यो- 
ऽथः 1 स हि वहिर्देशसंवदः प्रत्यच्घुप- 
लभ्यते। अथं विषया हि प्रतयच्चवुद्धिः न 
ुद्धथन्तरविषया। चणिका हिसा न वुद्य- 
न्तरकाटमवस्थास्यते इति । उत्पद्यमाने- 
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वासो ज्ञायते ज्ञापयति च अर्थान्तरम् भ 

दीपवदिति यदुच्येत। तन्न | 

नः अस्माकं विन्ञानवादिनाम् अ्थंरूपं 
बाह्य नीलादि न किंचिदस्तीति अस्य 
जडेन स्वतः परकाशास्तम्भवात् प्रमाणा- 
धीनसत्ताकत्वमेवेति प्रमाणाभावा न्न तत्ति- 
द्धि रन्यथा सप्तमरसोदेरपि स्वीकारापत्त - 
रिति । पू्ोक्तगीरपा बुद्धेः साकांरत्व निरा- 
करणादिदं नीलमिरस्यादि श्रत्ते वतंमान- 
त्वेन भासमान शआकारोऽ भंस्येव न ज्ञानस्य 
निराकारत्रादिःत्याहं स्यादेतदिति आकारवान् 
बाह्योऽर्थ इति प्रतिज्ञातस्य समर्थनाय पाहका- 
शाद् भिशच्यि यह्यांशं दशेयंति स हातिसहि 
नीलाथाकारः प्रत्यत्तथद्यः बहिदशसंवद्धः परती- 
यते न वद्धरिस्यर्थः । अर्थान्तरं न्स्वस्यनिराक्ृत 
मितिने पुनरुच्यते । यदपि पूवेज्ञानव्िषयकल्व- 
सुत्तशज्ञानस्याभिहितं । तदपि न युक्तं मित्याह 
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अथविषयेति नद्ध. यन्तरविषयेस्यत्र युक्तिमाह 
चणिकाहोति अयं भावः पूठज्ञानसुत्तरस्यं विष- 
यो न भवितुमहति उत्तरज्ञानोदत्तिसमये पवज्ञा- 
नस्य चणिकत्वेनासस्वोत् | यदाचातीतं न प्रस्य- 
क््यालम्बनं तदा अर्थएव नील्लादिः तदालम्ब- 
नमितिबाह्याथः सिद्ध यस्पेवेति। उत्पथमानेवेति 
यथाप्रदीपः स्वस्वरूपं प्रकाशयन् घटादि प्रका- 
शयति एवं ज्ञानमपि तदानोप्रात्मस्वस्वरूपं प्र 
काशयदथं प्रकाशयतीति द्वषोरेकदेव भानमि- 
स्र्थोऽ स्य॒ भोष्यस्य प्रीयते स च न युक्तः 
शुन्यवादिनामथन्ञानय)रेदामानस्याभिमतस्वे 
ज्षानवदथस्यापि स्ीकारापन्तो पवपन्तोच्छेदापत्तेः 
अथनिराकरणाय प्रबत्तानः शुन्यवादिनामथस्येव 
सिद्ध या ऽ्ान्तरस्वापरो श्चेति चेन्न यतो नेदं 
भाष्यं विज्ञानवादिनां स्वपन्तोत्थापनपरं ते स्व- 
मतेन इदं न घ्र बते किन्तु बाह्याथवादिन म्प्रति 
र बन्ति प्रस्यन्लोर्पत्तििलायां सखस्वरूपप्रस्यतस्य 
प्रतिवन्धकं किंचिदिच्छन्ति भवन्तो नवा राये 
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अपभरकाशिनस्वस्यरूपः प्रदीप इवे कथमथ भरका- 

शय स्पत्यक्तम् । श्रन्स्ये भकाशमान अकारोज्ञा- 

नस्येवास्तु आवश्यकत्वादल्लमथस्वीकारग्यसनेने- 
स्य्थाभावः सिद्धयतीत्यभिघ्रायोऽ स्यभाष्यस्येति 

नासंगतिरिति । पूथेपन्चं निराकरोति ® 

भा० तन्न नहि अज्ञातेरथे करिचदबुदि् 
पलभते ज्ञाते तु अनुमानाद्वगच्छति । 

तत्र यौगपदुयमुपपन्नम् 
नचेति । अयमभिपायः प्रस्यत्लोसत्तिवेलला - 

यामेतदुहणप्रतिबन्धकं नकिञ्चिदिति यदुक्त 
तस्सत्यम् । किन्तु राहकाभावा त्तदा नेतदख- 
हते एकन्न कत कमविरोपेन सवयं न दयते याह्- 
कान्तगभवादन्येनापि नेस्यरहीतसेव ज्ञानभर्थ्र- 
काशयतीन्दियवत्। कथं पाहकामावो निश्चीयत 
इत्यत ओह नहीति ज्ञातत्यमेवेतजुयांहकं तच्च 
तदानीं नास्ति व्यतिरेकमुकत्वा न्वयमाह ज्ञात 
इति तथाचान्वयव्यतिरेकाभ्यां ज्ञातलखमेदेत- 



( शण्ड ) 

जयाहकमिति शिश्वीयते घटेऽवगते पश्चात् 
घटो विषयतासंबन्धेन ज्ञानवान् ज्ञाततावत्वा- 
दिस्या्यनुमानेन ज्ञनं शृद्यत इतिभावः ये वु 
वाह्याथवादिनो वेशेषिकां उव्यत्तिसम्नये एव 
ज्ञानं गृह्यत इति मम्यन्ते तेषां निराकारस्य ज्ञा- 
नस्य प्रत्यक्तसाक्तभवा त्साकारखमेव वाच्यं 
स्यात् तथा सति प्रत्यक्ते भासमानः आकारो 
ज्ञनस्येवेत्यथेसिद्धिरेव न स्यादत उसत्तिस- 
मये ज्ञान्महणं स्वगृहे अन्तकावाहनमिवानुवि- 
तमिस्येतदनेन घोध्यते इति ® 

भा० ननु उत्पन्नायामेव वुद्धो ज्ञातोऽथं 
इत्युच्यते नानुत्पन्नायाम् अतः पूर्व वुद्ि 
 स्स्पद्यते पश्वाजज्ञातोऽथं; सत्यम् पूरव 
वद्धिरूतपदुयते नतु पूैज्ञायते। 

उसन्नायामेवेति नतु शुम्यवादिनोऽ यमा- 
-चछेपो न युज्यते परस्येष्टापादनात् । स्वस्य ॒चा- 
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निष्टापादनात् । तथाहि पूर्वै बुद्धिरपप्यते प- 
श्चादथ उपलभ्यते इत्येत त्यरस्येष्टमेवेति 

न किंचिदमिष्टमपादितमनेन । स्वस्यतु अ- 

स्यन्तं प्रतङ्घ्ञं स्वमते वाह्याथां मावात् । पश्चा- 

दर्थं उपलभ्यते इत्येत्दद्वीकतु मनह तथाप्येतत- 
द'गीकारे स्वपक्लव्याघातः परपक्ताभ्युपगमश्चे- 

ति किंच उत्पथमानेवासी ज्ञायते ज्ञापयति 
चेत्यादिना ज्ञानज्ञानयो यो मपथमभिहित 
मिह तु पोर्वापयंमभिधीयते इति स्वपूर्वोक्ति- 
विरोधोपीति चे न्न अघ्रापि योगपदयस्येवाभिधा- 
नात् । पू" वुद्धिरुपदयते पश्चाद् ज्ञातोथं इत्यु- 
त्तया बुद्ध. युत्पत्तिवेलायामेषाथनज्ञानमिष्टमत एव 
पुवं वृद्ध रुत्पत्तिमभिधाय पश्चाद् अर्थोज्ञात 
इति भूताथेकपरत्ययेनाथन्ञानस्य भूतत्वमुक्तं यदि 
बुद्ध.युत्पत्तिवेल्लायामभंज्ञानं न जायते तदा तद- 

नन्तरमर्भन्ञानकष्य भूतं न घटेत इति अर्भ्ञा- 
नस्य भूतत्वाभिधानादषगम्यते । बुद्ध यत्पत्ति- 
वेायामथज्ञानमिष्टम् । अपि च यदि. ज्ञानो- 
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त्पत्ति्मये अथन्ञानं न स्या तदा अर्भ॑स्य कणि. 
कलवादुत्तरकाल्ते तदवस्थानाभावा त्पर्यच्तेण- 
महणं न स्यात् वर्तमानमात्रथाहिखा स्त्यकतश्ये- 
ति योगपद्भिह्यपि तयोरभिधिस्सितमितिन 
विरोधः । नचयोगपष्यं पवेमेवाभिहितमिति पुन 
स्तद्भिधानं व्यथमे्रेति वाच्यम् । पवेवदत्रापि 
स्वपच्लाभिधने तास्पयविरहात् ज्ञातेखमुमानाद 
वगच्छतीति सिद्धान्तिवचनादु सान्तः शून्यवादी 
सिद्धान्तिपन्त मन्यथा यहीत्वाऽऽ शुङ्कितवान् । 
ननृसन्नाधामिति ज्ञानस्योत्पत्तिरुपलष्िश्चयुग- 
पदेवेत्यत्न न करिचद्भिवादः । पिवादभूसिः पुन- 

रियम् तदर्थोपलब्धेः पव पश्चाद् युगपद्वेति ज्ञाते 
त्वलुमानादवगच्छतीतिभाष्योक्त या मीमांप्त- 
का अरथज्ञानानन्तरं ज्ञानप्रहणमिच्छम्ति अथ्॑ञा- 
नान्तरं ज्ञनपरहणं भवतोति श्चखा शन्यवादी 
भान्तः यदि अथक्ञानानन्तरं ज्ञनग्रहणं तर्हि 
ज्ञानोत्पन्तिरपि महणोत्पत्तिवदथन्ञानानन्तरमे 

वेष्टा स्यात् तस्चानिष्ठमिति ज्ञानोदत्तिः अथ- 
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ज्ञाना स्पागपक्कष्या इत्यभिप्रायेणाह ननूदन्नाया 

मिति अर्भ्ञाना स्पराग् यदिः ज्ञानोलत्ति स्तदा 

तठुधरहणमपि धरागेव सिद्धयतीत्यभिध्रायः अस्तु 

ज्ञानसंवित्तिरपि पूव' तावता प्रक्षे कमायात- 

मिति चेदिदमायातम्। निरकारज्ञानस्योपल- 

न्धिरशबयेति साकारं वाच्यमिति प्रस्थ्चज्ञाने 

आकारद्वयभानामावाड् भास्तमन एक आकारा 

ज्ञानस्थैवेति नथक्षिद्धिरिति स्वपक्लानुकूलोऽयमा 

क्ेपो न प्रतिक्रूल इति भावः । एवं पूवबुत्पयमा- 

नवासौ ज्ञायते ज्ञापयति चार्थान्तरमिति यह् यो- 

गपद्य मुक्त' तस्यापि ज्ञानाकारसिद्धवेव ताल- 

यमिति सव्यं पूव" वुद्धिरव्पद्यते नतु पर ' ज्ञायत 

इति सिद्धोन्तवादिनो ऽयमभिध्रायः यदि अथ- 

ज्ञाना स्परागज्ञनसंविचिः स्था तदः प्रस्यक्ते भास 

मान आकारो ज्ञोनस्येव भवेदित्यर्थाकारो न 

सिद्धये त् । तत्तु न पूते" बुद्ध सुत्पत्तावपि तदुप 

हाभावा न्न तदाकारः प्रत्यचे भात्ितुमहति 

इस्यथोकार एव चलादनिच्छता पि स्रीकाय इति 
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अधस्येव पूवै' ज्ञानं न वुद्धेरित्येत स्दशयितु- 
माह-- 

भा० मवति हि कदाचिदेतत् यज् ज्ञातोऽ ` 

प्यथःसन् अज्ञात इद्युच्यते। न चाथ्य- 
पदेशमम्तरेण बुद्धे: स्वरूपोपरम्भनम्। त- 

` स्मान्न व्यपदेश्या वुदिः अपदेश्यं च न 

परतयत्तम् । तस्माद मत्या बुद्धिः । 
भवति हि कदाचिदेतद यजज्ञातो प्यथ 

ल्नज्ञ(त इत्युच्यते इति इह देशे कोपि पुरूषो 

मया नुमूत इ्युक्छया पूवमेवेद' व्या्यातमिति 

न अयो उ्यास्यानमहतीति। कथापि सं्षिप्यो 

च्यते यदि अथज्ञानयोरेकदा तुभवः स्या ततद् 

कानुभवगोचरतेव स्यादिति तादशानुभवादित- 

संस्कारः ज्ञानमिवा्थमपिस्माय्येत् संस्कारोपधा 

- नाचमखे तु भर्थमिव ज्ञानमपि न स्मारयेत् अ- 
विशेषात् । नहि अस्ति संभवः स एवानुभवः 
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संस्कारमुपद धाति नोपदधाति च भिथोविरो- 
धात् । भिन्नानुभवकल्पना्थां तु ज्ञानविषयकानु- 
भवस्य संस्काराधानसामध्ये कम्यते अथविष- 
यकानुभवस्य तु नाथर्मरणाभावादिस्यथविस्म- 
रणेऽपि ज्ञानमात्रसमरणमुपपद्यते इति नाथंसं- 
वित्योरेकदानुभव इति । वश्तुवस्तु नायं भाष्या 
थः एकस्येवानुभवस्य ज्ञानांशे संस्कारोपधोय- 
कत्वं अर्थां शे तु तदभावः कल्प्यते फएलवक्ञादिः 
त्यवच्छेदकभेदेन संस्कारोपधायकत्वानूपधायक- 
त्वथोरेकत्र समवेशसम्भवेनानुभवभेदकल्पनायां 
बीजाभावात् सहानुमृतयोः सहैव स्मरणमितिमि- 
यमे मानामावादुदुबुद्धसंस्कारस्येव स्मारकृतया 
यदंशस्मरणं न भवति तद॑शे संस्कारोहुबोधाभा- 
वकर्पनमेदोचितमिति न ज्ञानस्मरणेऽपि अथं 
विस्मरणेनाथसंवित्तिसमये ज्ञानसंवित्तिनिराक- 
रणं युज्यते तस्मान्नेदं भाष्य' अथसंवित्तियोभ- 
पद्चनिराकरणपरं शन्तु श्र्थोपलग्पेः पूवे" ज्ञान- 
संवितिसाधनस्य ` यफलं अर्थस्यज्ञानाकारत्वं 
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तदेवानेन भाष्येण निराक्रियते यदि. ज्ञानं नौला 
कारं स्या त्तहिं नील्ाक।रविनिमु क्त' न स्मर्येत 
स्मय्यं ते च तदाकारविनिमु कमिति न तदाक. 
रमित्यथेः । अथस्य जङ्सात् ज्ञानोरपत्तेप्राग न 
ज्ञातु शक्यमिति न पूवे ज्ञायते इति । नचा्थं- 
उयपदेशमिति श्वच्डचन्मानत्न' केवलं ज्ञानमेवा- 

शिष्यते ऽन्यत्किभपि नारित जगतीति शुन्य- 
वादिनां भक्तां सतं तथाच त्वन्मते अनादिवा- 

सनावशादपारमा्थिकनील्लपीतायाकारेण क्ञान- 

मेव स्फुरति नतु कंथिदपरः पारप्राथिक स्तत्र 

परकाशते तदिदमसंगतम् श्गतोयादिज्ञानस्येव 

नीलादिज्ञानस्यापि श्रमत्वापन्तेः सवेथा ऽसतो 

विषयस्य मानासम्भवा च्च ज्ञानस्य सविषयक- 

स्येव दर्शनात् निविंषयकन्ञानानङ्गीकारात् । ख 

प्नादावपि कदाचिदलनुभू तस्येवान्यथानान नतु 

सर्वथा असत इति विषयद्वारेव बुद्धं : भ्रत्य चत्व 

न स्वरूपत इति विषयानङ्गीकारे अप्रतयचतेववुद्धि 

शिव्याह तस्मादग्रत्यक्ता बुद्धिरिति दोषान्तरमाह 
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मात अपिच कामनेकरूपत्वे बुद्धं स्मावः 

नार्थस्य प्रव्यत्तस्थ सतः) नचेकरूप्यम् 

अनाकारमेव हि वुदिधभयुमीमहे साकारं 

चार्थ परत्यच्तमेवावगच्छमः । तस्मीद्था- 

टम्बनः घ्रत्ययः। अपिच नियतनिनित्तः 

तन्तुप्वेव उपादीयमानेषु पटश्रत्ययनदतस्या 

तन्तृपादानेऽपि कदाचित् घरबुद्धिरविकरे- 

न्द्रियस्य स्यात् । नचैवमस्ति अतो ननि 

राखम्बनः ध्रत्ययः अतो न व्यभिचरति 

परत्यच्तम् । 
अपिचेति विषयानभ्युपगमे दन्वुष्वेव पट- 

प्रत्ययो भवति न सृखिरडषु इति नियमो न 
स्यात् परस्यासत्वाविशेषात् तन्तुष्विव म् सपिण्ड. 
ष्वपि पटभरत्ययोऽ दूषितेन्द्रियस्यापि स्या न्नचेवं 
इश्यते तस्मास्सा्म्बन एव प्रत्ययो वाच्य इति 
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न उयभिचारि परत्यक्तमिति ननु वाद्यपदयर्भश्ी- 
करेऽपि कस्मात्तनतुभ्य एव पटोदत्ति नं मृषपि- 
एडेभ्यः वाह्याथंस्योभयत्र साम्यात् । नच यत्का- 
्यजननशुक्ति य॑त्र तत एव तत्काय मिति नियम 
स्तथाच पटजननशक्ति स्तन्तुष्वेषेति तत एव 
पटोत्पत्ति ने शृत॒पिरडेभ्य स्तत्र तादश्शक्तिविरः- 
हादितिवार्पप् । तन्तुञ्चाने एव पटन्ञानजननसा- 
मध्यं न मृपिपरदन्ञाने इति तन्तुज्ञानमेव पटज्ञानं 
जनयति न मृियरडनज्ञानमिति व्यवस्थाया अ- 
न्यत्रापि वक्त. शक्यत्वात् । तथाचोभयत्र शृङ्ा- 
समाधानयो स्तुल्यत्वादेकघ्रैव विशिष्य पय॑लु- 
योगो नाचितः उक्त' च यथाविधं घरं इष्ट्वा 
द्ेतवादी विचेष्टते ज्ञास तथाविधं ज्ञानं अद्र ती 
कि न्च चष्टे इति चे न्न शुम्यवादिनां शक्त र्य 
भावादोहशढ्यवस्थोपपादनासम्भवात् । शत्ता- 
दपिकारणात् सततकरार्योखतस्यदशनात्। शुक्त य- 
भिग्यञ्जकं सहकारिकारणं वाच्यम्! तच्चास्म- 
न्मते सम्मवति देशकालनिमित्ततन्तुबायादीनां 
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सत्वात् त्वन्मते सहकारिणोन्यभावा नि 
स्था दुरूपपादव । नच संडतिरूपथा शक्तया व्य- 
वस्था तस्या मिध्यातेन कायोपयिकल्वाभावात् 
सत्यत्वं च द्र तावतन्तिः। तदस्पदाथःन्तरस्यापि 
स्वाकारापत्ति श्चेति वासनासू्येव शुक्ति भवद्धि 
वाच्या तस्या श्च नियामक भावात् सवन ज्ञाने 
्षक्तो किं चिदेवज्ञानं कस्यचि दुज्ञानस्य निनि. 
तमिति नियमो न स्यादिति । अपिच यद्धिवा- 
सनामान्र पच्या तन्तुन्ञानं परन्ञानं जनये तदा 
कारणान्तरापेच्ताकृतविलम्बामावा तसर्वरेव पर 
जञानं जनयेत् नेव वा कदाचित् जनयेत् नचेवम स्ति 
तस्मा त्कारखान्तरमे्टयम् । यत्लस्वासत्वाभ्यां 
पटज्ञानस्य कादाचितकत्वमुपपव्येत । किच वीज- 
तानं विनापि अंकुरज्ञानदर्शना ज्लोषादानक्ञानं यज्ञन जनकं व्यभिचारादिति  कायज्ञाननि- 
यासकमन्यदेव वाच्यमिति भाव्यमतमेव युक्तप्र 
तदेवं वाह्याथयहणसामर््यां सत्यन्तं बाह्यार्थे 
मणं निरालम्बनत्वालुमानमपि वाद्या्थांभावसा- 
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नाय नोत्पततुमहंति पत्यच्चविरेधादिति घस्य- 
मनुमाननचेति प्रमाणष्रयेन न वाह्याथामाव- 
सिद्धिः । नेहनानार्तिकिञ्चनेदयायागमस्यात्म- 
प्रशंलापरत्वे नोप्चारिकत्वा न्न स्ववाच्यार्थे श्रा- 
माण्यमिति न वाद्याथवाधनाय सतामथ्यम् प्रसयु- 
तविषिषलताध्यक्ताघनाधिकारिबोधकवाक्यानि बा. 
स्ाथमेव साधयन्ति न तदभावसिति एव 
पुपमानार्थापत्योरपि हेते एव संभवा नना दत- 
ताधकलखमित्यलमतिप्रपञचनेन इति । 

इति कृरपकछिकार्यां शून्यवादः 

पूवे निमित्तसूत्रं लोकश्रसिद्धत्वा सपरत्यक्ता- 
दीनि प्रमौणानि न परीकितठ्यानी्युक्तं ततः 
ुक्तिरजतादिज्ञन भ्स्यत्तस्य ्यभिचारदशंना- 
तत्पूवकत्वाच्चानुमानादे व्यभिचार इति तानि 
परीक्षितम्यानीप्यक्तं तदनन्तरं यदु उयभिचारि 
त नन सप्रत्यचं यत् प्रत्यत्तं त न्न उथभिचारिकी- 
शशं त सपरत्यक्लं य न्न व्यभिचारीत्यपेत्तायां स- 
संप्रयोग इत्य।दिलन्तणममिहितं तदध्यभिचा- 
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रसमथनाय वोद्धमतं च निराङ्गतमित्येवावता 
प्रवन्धेन प्रस्यक्लस्याञ्यभिवरिसं समर्थितं तस्पू 
वकत्वास्चालुमानादे व्य भिचारसन्देहो निरा 
करतः । इदानीं स्वलक्लणेनाप्यनुमानश्यान्यभि- 
चारिखादपरीचयत्वसुच्यते- 

° अनुमोनं ज्ञातसम्बन्धस्येकदेशदशं- 
नदिकदेशान्तरऽ सग्निङ्कष्टे ऽथे बुदिः । 

अनुमानमिति । एवंलक्तणकमनुमानं न 
` परीचचितथ्यं एवंलकणकलरा दव्यभिचारिपरत्यक्त 

पूवेकसाच्चेत्याशयः ज्ञातसंबन्धक्येति ज्ञातः 
निश्चितः संबन्धः व्यापिरूपः साध्यसाधनयो 
येन स ज्ञातस्तंवन्ध स्तस्य साभ्यसाधनव्यापिनि- 
श्चयदतः पुरुषस्येतियातत् एकदेशस्य संबन्धिनो 
रेकतरस्य संवन्धानुयोगिनो हेतोः पक्ले दशना- 
देकदेशन्तरे तादश्संवन्धप्रतियोगिनिचचुग- 
यन्नष्ट साध्ये ऽथे विषयित्वं सक्तम्यथः त- 
द्विषयिणी या वुद्धि स्तदनृमानमित्यथः । अथव 
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षष्ट्यथें वहू्ीहिः ज्ञातः संबन्धो यस्य स ज्ञात- 
संबन्धः सप्तो महानस्ादिः तस्य य एकदेशः 
हेतु धू मादि स्तस्य पव॑तादौ दर्शनदेकदेशा- 
न्तरे तत्न व वहिबुद्धिः श्रपक्ते हि साध्यसाधनयो 
वयांप्तिनिश्चयो भवतीति भाव; । ज्ञात श्चास 
सम्बन्धश्रेति कमंधारयो घा सवन्िद्वयनिरू- 
पितः सम्बन्धः एकदेशो तस्य य एकदेशः संब- ` 
न्धानुयोगी हे धू मादिः तस्य पवताद दर्शना- 
देकदेशे तादशसंबन्धध्रसियोगिनि वहन्यादौ सा- 
ध्ये या वुद्धिरित्यथः। अथवा ज्ञातः संबन्धो यस्य 
साध्यसाधनद्वयस्य दतृज्ञातसवन्धं साध्यसाधनो- 
भयं तस्य य एकदेशः साधनं तस्येत्यर्थः पूवेषत् । 
अत्न समुदायिवाचकवेकदेशृशष्दो नच पुर्षे- 
कदेशसमुदायानां अघरानिेश च्नान्यपदाथत्वं 
युक्तम् एकदेशस्य तु ल्वणंवाक्ये निदेश ्- 
स्येवान्यपदार्थलं युक्तमिति वाच्यस् । निदिष्टस्यै 
वान्यपदथेत्वं भवतीति नियमे मानाभावादा- 
कांानिवतेनचमस्यानिर्विषटस्यारि अन्यपदाथे- 
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स्वेन बहट्ोहावाश्रयणात् । अत एव स्वगेकामो 
यजेत इत्यादो बहुब्रोहिपकते पुरुषस्य लाभः अ- 
न्यथा तस्यानिदिष्सेनान्यपदाथेत्वेनायहणो तश्च 
वहतीह न स्यात् । एकदेशशब्दस्य समस्ततया 

य॒णसेन विशेष्यतया न्वययोग्यताविरहात् । अ- 
भ्यत्रान्वयोभ्युपगमे साकांचत्वेनासमथंत्वापत्य। 
समासाभाव्परसतगाच्च । नच तथापि ज्ञातसंवन्ध 
स्येकदेशिपरखे तदप्लश्येकदेशशृष्दस्यासमर - 
स्वापत्या दशेनशृब्देन सह समासानुपपत्ति स्त- 
दवस्थेवेति वाच्चम् । देवदत्तस्य य॒रुकुलमिति- 
वक्नित्यतापेचस्य समासाङ्गोकारात्। न खलु 
एकदेशः करिचत् स्वतन्त्रः पदार्थः किन्तु कस्य 
चि करशिचदेकदेशो भवति इत्येकदेश इप्युक्तो 
कश्येकदेश इतिनियमेनेकदे शिनः आकाक्ला 
भवति अतः निष्यसापेच्लसवस्य सामध्येषिघात- 
कत्वं नास्तीति न समासानुपपत्तिरिति स्पष्ट- 
मन्यत्र । कः पुनः संबन्धो व्याप्तिः येन केनापि 
सम्बन्धेन यो निथमः स एव संबन्धो उ््राप्ति न 
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तु संयोगसम्रवायादिषूपसंवन्धविशेषनियतः छ 
त्तिकारोहिण्युदयादो व्यभिचारात् । व्याप्यत्वं 
पुनः यो यस्य देशकालाभ्यां न्युनः समनो वा स 
तस्य उयाप्यः वयापकश्च यो यश्य देशुकाला- 
भ्यामधिकः समो वा स तस्य व्यापकः । एवंच 

उयाप्यस्य व्यापकपिक्तयास्तमन्युनदेशकाक्ञत्वाहु- 

व्याप्ये ऽवगते यदि व्यापकोऽत्रनस्या तर्हि 
ठ्यापकत्वमेव तस्य भञ्येतेति याप्यो उ्योपक- 
मवमस्रयति । व्यापकस्य तु उयाप्यपेक्तया स- 
माधिकदेशकालत्वाहु व्याप्यदेशकाल्लातिक्रमणे 
ऽपि उयापकःवाच्चते न व्याप्यावगमकलमिति । 
नन् घटो गन्धवान् प्रथिवीलखादित्यादयो व्याप- 
केना पि व्याप्यानमानं दश्यते दश्यतां । किन्तु 
तत्रापि गन्धलवानश्डिन्नपेच्या प्रथिवीतवस्य ध्या- 

प्यत्वमभप्यवगतमिति क्र वयापकलवब्याप्यत्वयोः 
सत्वेऽपि गमकत्वं व्याप्यसेनेव न तु व्यापक 
सेन ॒विषलष्याप्तिके वहिमान् धृमादित्थादोौ 
व्याप्यत्वस्थेव गमकत्वदशंनात् अघ्रापि तस्येव 
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गमकर्वाङ्गीकारोचिस्य(त् अन्यथा विषा णत्वेन 
गोलवानुमानसपि स्यादिति । नमु निखिलसाध्य- 
साधनाधिकरणीभूतदेशकाक्तो र्वागृदुशुः षत्य- 
चीकतु मश्व्यतया यत्र कचन देशेश्षज्ते च स- 
मानाधिकरण्यमात्रदशुनेन धयाप्त्यकगमे वेपरी- 
स्यस्थापि सम्भवाद् व्याप्यत्वावषार्णमेव दु्ेट- 
भिति गतमनुमानप्रस्याशुया। महानसादि गत व- 

हिधूमथोरेव व्याप्तयवध।रणेतु ताटशुल्यक्त : पत्त 
पवैतादौ विरहाद चुमानस्येवासभ्भवोपन्तेः नच 
नयायिकानामिव भवतां स्षमान्यलक्तशाप्रत्या- 
सत्तिररिति यथा सवसा्यप्नाधनयोः सङछ्ृदेव 
प्रत्यक्तीकरणाद् व्याप्त्यवममः शुकधस्तपद््नः 

स्थादिति चेन्न व्यभिवारदशेनासहछृतः 
य॒त्र कचन देशे काल्ञे वा साध्यप्राघनक्तहचार- 
ग्रहस्य सामान्यतः उयाप्तिनिर्णयकत्वास्युप- 
गमा न्न दोषः । नहि उयप्यलावगमायनिखि- 
लसाध्यसाधनतदधिकरणदर्शनापेचा अन्यथ। 
घ्योपत्यदगमवेलायामेव पचस्थापि साध्यवल्वे- 
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नवगमादतुमनवेपरश्यापत्तेः। नचेकत्रसामाना- 
पिकरण्यदशेनेऽपि परश्च साध्याव्यधिकरणे 
हेखभावपरिच्छेदो न स्यादिति बाच्यम् मामू 
सपरिच्छदः किन्तु साध्यामावाधिकरर् हेतुदशेनं 
नाभूदितव्यभिचारदशेनामावसहक्ृतं भूयः 
सहचारदशेनं सामान्यतः उयापिनिर्णायकमि- 
त्येवाङ्गीकारा न्न दोषः । नन्वेदव्याप्येन व्याप- 
कावगमाङ्कीकारे ब्रह्महस्यायामधमखेन हि्ा- 
त्वस्य व्याप्यल्रावगमाद् अग्नीषोमीयहिसाया- 
सथमंसानुमानं स्यादिति चे नन हिंलास्वहेतोः 
सोपोधिकत्वात् । तथाहि निषिद्धखं हि हिं सातं 
विनापि सुरापानदावधमेप्रयोजकतेन दृष्टं 

हिंसां तु निषिद्धत्वं विना नक्वविदधमेप्रयो- 
कत्वेन दुष्टमिति चह्महस्यादावपि भ्रयोजक- 
खेन निषिद्धत्वस्येवाधमेतन्याप्यत्वंस्वीकतु - 
मुचितं न॒ हिंसात्वस्येति निषिद्धत्वं हिं सासे 
स्वगतां उयांक्ष' सान्निध्याहुपदधाति स्फटिके 
्मारणयं जपाद्सुममिवेदि ध्येयम् । किंच ससप्रति- 
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पचितो ऽपिहेवुः तथाहि अभ्नीषोमोयदहिसा घमः 

विहितसादग्निह्योत्रादिवत् ॥ अभ्नीषोमीयादः 

हिलायामधमेदानुमाने आगम विरोधोऽपि तस्या 

अधर्मले स्वर्गादिफले न स्यात् । नहि सधसख 
स्वर्मोमवतीति कस्यचिद् भिमतं एव्मन्यकवस्थित- 

हेवुनानमाने यागोऽ धमः क्रियाखाड दिंलादि- 

क्रियावदिव्य पश्यात् । इति सवे षव स्ववहारी 

स्धर्रखोपप्लत इति न किंचित्परिवाणाय स्या- 
दिति प्रमाणान्तरेण साध्यवत्वास्मना पचते प्रमिते 
सिद्धक्ताधनव्योषादननितिरेव न जवतीत्ति षपा- 
सान्तरेण साभ्यवव्वेनाश्रमिवस्य प्तस्यानसेयत्वं 
हेवुमखेन दष्टान्ताश्रमितो व्याप्त्यवगमासम्भवा 
त्ममाणन्तरेणए हेतुससेन प्रमि्स्यगमकस्म् 
पतिज्ञावास्ये बह्िमान् घम्मडति सामानाधि- 
कररयेनं पवते वद्धिरिति वेयधिकरण्येन चा धम- 
धर्मिणो (नट शुः कटव्यः। तन्न सामानाधिकरण्य. 

वेयधिकरण्ययोरन्यतरत्र धिशिष्या्रह एवमेत. 
निदेष्टव्यं नेवमिति। साभ्यपचयोरेकेकस्य 
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मिक्लितस्य वा न साध्यं दृष्टान्ते लिङ्गदशेन- 

बेलायामेव साध्यस्य प्रयन्तलात्। पक्लस्यापि 

तत्र हेतुदशनसमये प्रत्य्षत्वात् । अतएव नो 

भयस्यापि प्रमितिजिक्ञासाषिरहात् अपिच वहि 

मात्रसाधने धमस्य हेतोरपक्तधमेलापत्तिः 

धूमस्य बहावससात् केवललपचस्यापि साध्यतायां 

हेतोरगमकवापत्तिः दृष्टान्ते महानसादौ हेतुना 

सह पक्लस्यानुषतेव्याियरहासम्भवौ वा 

अतएव नोभयस्यापि उक्तदोषात् । अथ माभू- 
दध्भधरिणोः समस्तयो व्यंस्तयो वां साध्यता 
तत्संवन्धस्येव सास्तु इति चेन्न प्रतिज्ञावाक्ये 

षष्ठ्या नाम्ना वा तदनिर्देशात्। नहि लोके 

पर्वं तस्यन्नि रभिपवतसंवम्धोवेति प्रयुऽ्यते नच 

दष्टाम्ते हेत॒ना सादशसंवन्धासुगमदशनमपि । 

किंन सामान्यतः सवन्धससखं न साधयितु महं 

तस्य सिद्धस्वात् नच पवेतादाविवात्राकारदययं 

येनेकेनाकारेण सिद्धलेऽपि आकासन्तरेण साध्य- 

स्वं स्यादिति नच संबन्धं पीकर वहिमत्वं 
२२ 
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पलितो ऽपिहेतः तथाहि अग्नीषोमोयहिंसा धमः 
विहितलादग्निहोत्रादिवत्। अग्नीषोमीयादि 

हिंस्सयामधमस्वानुमाने श्ागमविरोधोऽपि तस्या 
अधरमतरे स्वरगादिफल्त न स्यात् । महि अधर्मेण 
स्व्गोभिवतीति कस्य चिद भिमं एत्रमव्यवस्थित- 

हेतुनानुमाने यागोऽ ध्मः द्ियाताहु दिंसादि- 
क्रियाबदिर्यपिस्यात् । इति सवं एव उषवहासे 

 ऽषमेोपप्लुत इति न किंचित्पशाणाय स्या- 
दिति प्रमाणान्तरेण साध्यवत्वारमना पके प्रभिते 
सिद्धक्षाधनदोषादनमितिरेव न भवतीति प्रा- ` 
रान्तरेण साभ्यवस्वेनापरमितस्य प्तसयानमेयत्वं 
हेतुमत्वेन दष्टान्ता््रमितो व्याप््यवगसात्तम्भवा 
त्ममाणन्तरेण हितुम्वेन भमितस्यगमकलत्वम् 
प्रतिक्ञावाग्ये ्वहिमान् धमा{दति सामानाधि- 
करण्येन पवते बहिरिति वेयधिकरण्येन बा धम- 
धर्मिणो निदंशः कतेव्यः। त॑त्र सामानाधिकरण्य 
वेयधिकरण्ययोरन्यतरघ्र विशिष्याग्रह एवमेव. 
निदेष्टग्यं . नेवभिति। साध्यपक्तयोरेकेकस्य 
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मिलितस्य वा न साध्यं दृ्टन्ते लिङ्गदशन- 
वेलायामेव साध्यस्य भ्रलयचसवात् । पचस्थापि 
तत्र हेवुदशनसमये प्रत्य्॑षलरात्। अतएव नो 
भयस्यापि परभितिजिज्ञासाविरहात् अपिच वहि 
मात्रसाधने धूमस्य हैतोरपकच्चधमैस्रापत्तिः 
धूमस्य वहुावसस्वात् कैवलपचस्थापि सान्यतायां 
हेतोरगमकल्वापत्तिः दष्टन्ते महानसादो हेतुना 
सह॒ पक्तस्याननुवत्तेव्यांियक्षसम्भवो वा 
अतएव नोभयस्यापि उक्तदोषात्। अथ मामू 
दमधमिंणोः समस्तयो अर्थ॑स्तयो वा साध्यता 
तत्संवन्धस्येव सास्तु इति चेन्न परतिन्ञावाक्ये 
षष्ठ्या नाम्ना वा तदनिदशत्) नहि लोकै 
पव तस्थभ्नि रभ्निपव॑तसंवन्धोवेति प्रयुज्यते नच 
दुष्टान्ते हेतुना तादृशसंबन्धालुगसदशनमपि । 
किंच सामान्यतः सवन्धसलं न साधयितु महं 
तस्य सिद्धत्वात् नच पवेवादषिवात्राकारदवयं 

“ येनेफेनाकारेण सिद्धेऽपि आकारान्तरेण साध्य- 
स्वं स्यादिति नच संबन्धं पचीश्ुखय बहिमस्वं 

२२ 
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साधयितु" शक्यं सवन्धमान्रस्य वहि मत्वाभावात् 
संबन्धविशेषस्तु अलुमाना स्परागसिद्ध इति न 
तस्य पचता नच तच्र हेतोरपिदर्शनमिति विशिष्टो 
धर्मी अनुमानज्ञानविषयः। संबन्धं विना बि- 
शिष्टो न भवितुमहंतीति बिशिष्टसाधनादेवा- 
थास्तिध्यतः संबन्धस्य प्रा्ताप्रा्तमिवेकन्यायेनानु 
मेयतं नतु स्वातन्श्येण॒ अतएव दशडीत्यादो 
संबन्धस्य गम्यतसुपप्यते प्रकृतिप्रत्यथाभ्यां 
दणडतत्संवन्धिनोरभिधाना दे वार्थात्तत्संवन्धप्र- 
तीप्युपपत्तेः। तस्मा दविशेषणविशेष्यभावापन्नयोधै 
म॑धमिो रेवसाध्यल्वम् । अन्न किं विशेषणं किं 
विशेष्य मित्यपे्ता्यां केचिदाहुः धमिगतोऽतरित्य 
त्वादिषं्मः कृवकल्वाटिहेतुनासाध्यतते स तु ध्म 
विशेषणं वा विशेष्यो वा भवतु न॒ तनाथ इदं 
विशेषणं नेदमिति तन्न भनोग्मम् । पवतो वद्ि- 
मान् धूमघल्वादित्यादो पस्य पर्बतादेः साध्ये 
विशेषणविधयाभानोपगसे ष्मणो ऽप्राघान्था- 
पत्तो हेतुवाक्योक्तश्यधूमादेः तत्रान्वयो न प्रती 
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येत किन्तु प्राध्यान्येनोपस्थिते साध्ये एव फटिति 
संबन्धः प्रतीयेत तथा संभवमवधार्थ॑पश्चात् 
छृच्छरण॒ध्िंसंवन्धः करुपनीयः स्यादथवा 
 पडतस्य धृमवत्वादितिपुनः पक्षस्य षष्ठ्यन्तस्य 
पादानं कव्यं मवेदिति धमंविशिष्टस्य धर्मिणः 
एव साध्यतं शुकम् । नच धिंणो विशेष्यतया 
भानाङ्गीकारे उदाहरणस्थल्ञेऽपि प्राधान्याड् धमि- 
शेव हेतोः संवन्धः स्यान्न साध्येन तस्व ुणएत्रादि- 
तिवाच्यम्। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वहि रिद्ुदा- 
हरणे पुनः साध्यस्योपादानास्माघान्ये नोपस्थिते 
साध्ये हेतो रन्वयात् प्रतिज्ञावाक्ये साध्यश्य 
विशेषणविधया भानेऽपि दोषपिरहादिस्यन्यत्र 
विस्तरः । नच व्याप्येन व्यापकावगमो भवतीति 
पूर्वोक्तया विशिष्टस्य घमिंखः साधनन्यापकलता- 
भावा चदनुमानं न संभवतीति वाच्यम् । उ्यापक- 
स्वसूपमान्नधियोऽलुमानलाभावाद् विशिषष्टधरिं 
शोऽनुमाने विशेषशविघथा उयापकावगसोभ- 
वल्येषेति वास्पर्येष तथोक्तं : । यस्मिन्नथे श्वस्य 
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यादशी अनुमिति भ॑वति तत्राथ तादश्येवासुमितिः 
परस्य येन वक्येन जायते तद्वाक्यं साधनम 

त्युच्यते तस्य वाक्छस्यावयवा स्त्रयः प्रतिक्ञाहेत्- 
दाहरणानि । तवसाध्यनिरशः प्रतिज्ञा साध्यः 

स्वधर्मधिशिष्टो धर्मौ इष्युक्तप् । परस्यापि तादश 
मलमानं जायतामितीच्छयापूवंसाधनाङ्क प्रतिक्ञा- 

वाक्यं वक्तव्यम् । परधती बवहुमार्निति । नतु षह 
मान् प॑त इति उद् पर्यविधरययौ वेपरीलापत्तः। 
नचीद् एयस्य विधयन नियम हु पठत बहिमानवे- 
ति वाधः स्यात्ततश्च हतार पि ततानिवृत्तिः प्रतीयत 

इति वाच्यम् । नियमन विसुद्धधमनिघरत्तरव वौ 
धनेना विरुपर्मनिघरत्त रघोधनात् अतप्व शुङ्कः 
पाण्डर एवेद्युक्तां पाशडरस्याभावतन्नियत न।ला- 
दीनामेव निचरृतति बाध्यते नतु द्रव्यखप्रमयघ्या- 
दीनां तां तदवियाधिलात् । पत्रं प्रन्धलेपि वहम्य 

भावतन्नियतघमासां निघृत्तितीपऽपिततद् विर) 

धिना धमाद निचरत्यचाधनान्न दापति असन्त 

करप इति विशषणन शीघरपघ्रत्तिशीलन प्रत्य 



[ ३२५ | 

च्ादिपरमाशेन तेन तद्विपरीतेन वा रूपेण परि 
च्छिन्नस्य पनसं व्यवच्दिधते प्रमाणपरिच्छि- 

नने प्रमाणान्तर भवत्तेनिंष्परलत्वात् । तदुक्तं नहि 
करिणि प्रस्यक्ले चीर्कारेण तमलुमिमतेऽ नमा- 
तारः। नच महानादो असदुदष्टस्येदाभ्चः 
पवलेऽनुमानात्तस्यापि नेष्फल्यम् ! नचटेशाम्तर- 
कालान्भरव्यक्त्यन्तरभेदेना प्रमितप्रमापकस्वं । 
मितिलतसाध्यतह शष्छालानां व्याप्त्यवगमकाले 
एव प्रमितत्वात । अन्यथा निखिलसाध्यसाधनेषु 
व्याप्तिग्रह एव न स्यादि चि वाच्यम् । वहिमला- 

दिना सामान्यतः पर्मतादेक्घनिऽपि प्ैतलवारि 
विशेषधर्मेण॒ तदानीं स्ानाभवात्तेन रूपेख जाय- 
मानानुमानस्या प्रमितप्रमापकदयय वेफल्या 
भावादिति । यत्तुस्मरणाभिमाननिषसा्थम- 
सन्नकुष्ट ग्रहणमिस्यत्तं तदसत् । तथा सति 
विपरीतरूपेश परिच्न्नेऽ लमाननिरासानुप- 
पत्तेः । तहुट्यावतनाय विश्पणान्तरोपादान- 

विरहादिस्यवपयम् । पकस्मिन् विषये विस्रपर- 
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मार द्वयसम्पातेपूर्वप्वत्तेन प्रमाणेन पद्चास्रवतं- 
मानस्य प्रमाणस्य वाघ एव भवति योरेक 
समावेशासम्भवयात् । घाधोद्धिविधः पू्मिष्या- 
स्वक्लापनलक्लखः उचचरोस्पश्विनिरोधलन्लणश्च 

च्पाद्यो यत्र वृलंज्ञानसनपेच्योचरज्ञानमुस्पथते 
तच्ौन्तरन्नानेन पूर््॑ञाने मिथ्या ज्ञप्यते अन्य 
थोत्तरक्ञामस्यास्मलाम एक नस्यात् । यथा शुक्ता- 

वि रज्वभिदि ज्ञानं श्वधिष्यैतेने नेदः रजत्- 
सिचि न्चानेन अाष्यते अनरंदर्जतभिति ज्ञानम 
पवध्य मेहं रजसि ज्ञानसास्मलायाय न प्रभ 

वलति परेश पूर्बवाधः । नहि पशेवत्तिं वस्तु 
रजलतारजतोभयाष्छकं येन प्रमाशज्ञानहया 
वक्ाशुः स्थात् । वस्तुनः परिनिषटितल्वेन धिरद्ध- 
धसमोद्धयासम्भवात् । नापि कदाचित् कस्यचिघ्- 
जल कस्यचित् कदाचिदरजकमिपि विकल्पः । 
विकसूपस्य सध्यधमंतयासिद्ध वस्तुन्यभावा- 
ज्नापि गयन्तरमिति बाधः एवेति । हवतीयः पूर्व 
प्रलु्तेन प्रमाणेन पश्यास्पवत्तेमानस्य पिसेधिनः 
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प्रमाएस्यानुत्पत्तिलक्षणः एकेन श्रमाणोनेद 
भित्थमेषेति मेये निश्चिते विरोधिनः प्रमाणस्यो 
पपन्तुमवकाश् षव न मयति । यथा वहि सुष्ण इति 
प्रलनेण पूनप्रघसिशीलेन निर्खीति इहंदशन 
द्याप्तिस्मरसादसध्रीदीमस्यानुष्यत्वधा हिसैऽ 
नमानस्योत्पनिनसघलच्चष वधः । यावद् 
नुमनमुपित्तति दाधत् शीध्पसतन प्रस्यक्तेण- 

नुमासस्य विधया पह्रणःतद्दौयदुघ्याप्त्या- 
दिनिस्छ्ययते पाव्त्तदत्वेनादनौ उप्सत्यमनुमा- 
तुभिष्यतै तावत्थलमेव प्रद््द॑ख संनष्ला- 
नियास्ुतकस्यस्य व्यामिचारि = स्वमवमस्यते 
इत्यनमानसुखव्याभ्तिमिसोपात्त चनु मानानु 
त्पिरेव । धवं प्रमासनन्तत शत त्ति्ोलेन 
पमन मन्धरवुत्तिकिस्थ धमसल्यानुत्पत्त- 
लेण वाधा घोध्यः। नवं धूतधरतैन घस्य 
लेण चन्द्रतासहिपरिमाि पदन्िस्नं तदिरा- 
धिनः पश्चासवतमानस्य श्वच्टस्यापि अनस्त 
ल्तृणो बाधः स्यादिति चाच्यम् दुरा ददापष 
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सांशयिकतया पर्यन्लस्य खयसप्रतिषितखात् । 

परिनिष्ठितं हि प्रमाणं खविरोचि प्रमाणं वाधते । 
यत्तु दोषादिषशा स्स्वयमेप्रतिष्टितं भाति तत् 

परिमिष्ठितेम परेण वाध्यते । तथाच परिनिषटितं 
वाधक मपरिनिषशितं च वध्यं परिनिषटितस्वं च 
दोषवाधज्ञानाभावादवसेयमिति दिवः । अनुमि- 
स्सितरूपेण तद्विपरीतेन का परिच्छिन्न; सचनिक्ृष्ट 
स्तद्विपरीतोऽसनिकृ्ट इति साध्येऽसन्निक्रष्टषि- 
शेषणा स्प्रतिज्ञाभासा निराकृताः । सिन्भसाधनेम 
चापेन चान॒मितिजननासमथं वाक्यं प्रतिज्ञा 
भासः सिद्धस्ाघनस्थले नेष्फस्यादेव नानुमा- 
नम् । नहि करिणि दष्टे पदेन तस्यानुमिस्ा 
कस्यापि अनुभवसिद्धा । प्रमाणान्तरविरोधेपि 
नानुपरानं । ततर प्रस्यक्लविगेपे वहिरन्प्ः कृतक- 
त्वादित्यादो यथानानुमितिं स्तथा दशितम् । 
अनुमानविरोधे शृष्दोऽश्रावणः गुएत्वा द्र पवदि 
त्यादो बलवता श्रावशत्वानुमानेनाश्रोवणतवानु- 
मितेरनुखत्तिः ननु कथमश्रावणसानुमानपेक्तया 
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श्रावणत्वानुमिते बलवघ्म् । श्रोघशब्दज्ञानयोर- 
न्यत्र कायकारणभावज्ञानं विनात्र प्रतिषेधो 
हुषटः अभरमितप्रतिषेधायोगादिति कायेकार्ण- ` 
भावो न्यत्रावश्यमधिगन्तव्य इति शब्दज्ञान- 
श्रो्रयोरपि कार्णकार्णखभावो श्यते अभिशेषात् 
तत शच पश्चा स्प्रवततमानायाः श्रावणस्वान॒भिते 
दु घलत्वेन वाध्यखमेवेति ¦ यत्त दिगनागेनेदं 
भ्रसयन्तविरोधोदाहरणमिस्यत्तं तदसत् । श्रावण- 
त्वस्यानुमेयत्वेन प्रत्यचस्ाभायात् श्रावणत्वं हि 
श्राच्रजन्यज्ञानस्ठं नहिभोघ्रं ज्ञानं चोभयं श्रोघ्रान्ना 
द्यमिति न श्रावणस्य प्रत्यनलं किन्तु अनुमे- 
यत्वमेपेनिं न प्रस्यन्नविरोधोदाहरफमिद मिति । 
शब्दविरोध स्तावत् भिधा । प्रतिज्ञपूर्नसंजल्प- 
स्लोकप्रसिद्धिमेदात् । उचारणधर्मधम्यं तरित 
भिः प्रतिज्ञादिसेधः पुन स्त्रिधा । उचारणविराधः 
यावजीवमहं मोनीति अचत्तदुचारणादेव परति- 
ज्ञातमोनिखस्य बाधः । घमेक्त्या वाध यथः 
सवं वाकयं घ्पेति अन सर्ववाक्यस्य सृपात्ये 
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प्रसिक्नायाप्यमपि यपौ स्यात् तत शचान्यपाः 

मषास्ं स्थात् । नहि अन्येधांमश्चेधात्यं धिना र 

धर्षति वायस्य षाद संभवति इतिष्यालः 

सृषाखवाधः । घभ्यु चछया जननी मे पन्ध्या ऊ 
उननीरूपथम्यु कयः सस्या कण्व्यालततराधः । से 
वलधिरोधः पूष्सजल्यविरेधो यया वोद्धशुध 
निदा हति अनर तैषां निल धोद्धशष्दस्यं कः 
धिति बौद्धशष्डल्यकयनादत नित्यत्यवाधः स 
सोक्षप्रसिद्धविशधः शशी न चन्र ईति छ 

चन्द्रदत शु्षिविवयक्ा बोधः स्वयां जाय 
यदि शशी चन्छपदवाच्या न स्या सहित 

स्सद्धिक्यकवाा न स्यात् -भेवति च स सचय 

भिति शशी चलदामिप्य इति सस्दानमिधेः 
त्वं वाध्यते । वस्तुतस्तु अञ न शुष्धन प्ररं 
तार्थो वाध्यते किन्तु परत्यन्नानुमानाधापत्तिभिः 
शब्टस्पितामाघ्ं ख॒ शब्दवाधा भिहित इं 
निपुशेरयधेयम् । शब्टवाधस्यादोहरणं पुनरि 
नरशिरः कपालंशुचि प्राएयद्गखात् शुक्तिश्द्भः 
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स्पष्ट वानारास्थीस्यागमवाधः अस्रिहोत्र' न खग- 
साधनम् च्ियासात् भौजनवत् । अक्नीषोमी- 
यष्ंसा प्रव्यघ्नयकरं हिसाखाद् । कह्यहस्यादि- 
वदिः्थादो श्र्तिविरोध्रः स्य एव । जीवी चनो 
गृह सास्तीति प्र्यदेखाचगतं जीविन र्यस्य 
्रहासन्यं धिस्य विनलुपप्षयसानं वदहिःसच्छं 
गसयतीष्यत्न तस्यैव कवह्ःसत्वाभावध्रसिज्लाने- 
र्थापत्तिविरोधः । इयं च टष्टा्थादन्तिः । अस्याः 
शेषमुदाहर्णच वुषटयं वारिकादवसेयं श्रुता्था- 
प्तिः पानौ देवदत्तौ दिवा न यड ्त खन्न पी- 

नरं भजनं धिनानुप्प्यमामं दिवान्विधाड रत्नो 
कल्पयति तत्न तद्मावध्रतिक्ञयां शरुक्तणापति- 
विराधो षोध्य इति । शशः श्रद्धयान् पशुव्वाहि- 
स्मादावनुपसब्ध्या शश ्रद्रामावनिपयाद्भाव- 
विगाधः । एवं धर्मस्य मचेपां तदुखरूपविष्ष्यो 
एच पत्यन्नाहिवाधस्यान्टाहरणं वातिः विस्टत- 
मिपि तत पएवावधयर, । विस्मया न्न सुदा 
हृतमिति । णवं च प्रतिक्ञाभासादयौ दपा 
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प्रतिपाद्यते तत्रानेकान्तिकः संशयहेतुः विरु- 
दथ विपर्ययहेतुः अनेकातिक स्विविधः साधा- 
रणासाधारणषिरुद्धादयमिचारिभेदात् सप्ते 
विपत्ते चोभयच्न वतमानः साधारणः यथा शृन्दो 
नित्यः प्रमेयत्वाद् जभरमेयत्वं च सपन्त षु घटादिषु 
विपे षु आक्राशादिषु वतेते इति नित्यल्रानि- 
त्यत्वौभयसहचरितभमेयस्वस्य शष्देदर्शनाच्त 
स्साध्यस्य सशायकमेव न निंश्चायकमिति संशा- 
यकस्य॒निश्वायकतवेनोपादानमयुक्तमिति तस्य 
दोषलम्) सपन्विप्क्तोभयन्याृत्तःपुनरसाधारणः 
यथा चिति अन्धवती प्रथिवी्वादिस्यादो प्रथिल्य- 
तिरिद्े गन्धाभावा न्नान्न सपक्त्वमिति ततो 
व्यात्तं विपा च जलादे व्याहतं पएथिवोत्घं 
प्तेमाघ्वत्तिखेनासाधारसं विपन्लऽयतिरेकाचा- 
स्यसंशायकसं । सफलान्वयो विपलव्यतिरेकश्चेति 
दयं साध्यमिरशयांगम् । तत्रानेकान्तिके सपच्ा- 
स्वयो वियते छन्तु विप्षध्यतिरेको नास्ति इति 
विपल्लव्यतिरेकम्रयुकतमेव तस्य संशायक्मेव- 
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मसाधारणस्य विपक्तव्यतिरेकवध्येपि सपक्लान्व- 
 याभावात्त खयुक्तमेव संशायकलम् एकेकं गवे. 

करयस्योभयत्र साम्या स्साधारणमिषोसाधार्ण- 
मपि संशायकमित्ति मावः इदमसाधारखद्य 
संशाथकलं बोद्धमतेन बोध्यं खमते असाधारणं 
यथा न संशायकं तथायं वच्यते । वायुरघव्यकतः 
द्रव्यत्वे सति रूपशुन्यत्वादाकाष्वत् । वायुः 
प्रतय्लः मखे सति द्रव्यत्वाह् घटवदिः्थादो 

विरुद्धाव्यभिचारिघं बोध्यम् । अयमेव नेयायिकेः 

सत्प्रनिपचत इति व्यवहियते इति दछान्द्लेषाः 
घातके प्रपिता इति तजिज्ञासुभि स्तदैव उष्र- 
ठ्थमिति । | 

मा०-तत्तु हिविधम्. प्रत्यक्षतौ 

टृ्टस वन्धं सामान्यतो दृष्टसक्न्धं च- 

प्रत्यक्षतो टषटर्सवंधं यथा धुमाकृतिद्~ 

शना दग्याकरृति विज्ञानम. सपान्थतै 
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टृष्टसंबन्धं यथा देवदत्तस्य गतिपुनिंक 

देशान्तर प्राप्ति्ुपभ्य आदिव्यगति- 

स्मरणम. । 

स्वसमभिन्याहृतपदार्भतावच्छेद्कञ्याप्यमि- 

योविरुद्धयावद्धर्भवोधनस्येव विधापदार्भतेन प्रकृ 

सामान्यतो दष्ठसभ्बन्धोदाहरणेगतिधाप्तिसम्बन्पे 

ऽपिप्रल्यल्तो दष्टसंबन्धत्वमस्तीति तयो विरोधाः 

भावा त्कथं द विष्योपपत्तिः नहि भवति पदार्थो 

ष्टविघः वटद्रव्ययुरकर्मसामान्यविशेषसमवा 

याभावयेद्ादिति तत्कस्य हेतोः घरखद्रव्यत्वयं 

निंसेधाभावात । यदि चादित्यगतिप्राह्ष्यो सं 

सम्बन्धो मुमित्सितः स न कचिदपिप्रत्यत्तगो 

यर स्तादशसंबन्धविशेषस्यान्यन्रासत्वा त्तर 
वद्धि्मान् घूमादित्यादातपि अनेमित्ाविषयप्ं 
तास्चिसबन्धो पि न महानसादयो दष्टवर इरि 
तुस्थम् नच तादुशसंघन्धविशेषरय महानसाद्य 
वनपल्लभ्सेऽपि सामान्यतोऽभ्भिसघन्ध स्तावहुप 
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लश्च एवेति वाच्यम् । तिं आदित्यगतिप्राप्स्योः 
सबन्धविशेषस्यानुपलम्भेपि सामान्यतो गति- 
्ाप्त्योः सवन्ध्य चेत्रादो असछ्रदुपलब्धात् । 
यत्त॒ क्मणोनित्यानुमेयत्वेन प्रत्यच्तखा न्न 
येत्रगतिप्रासिसम्बंधस्य प्रत्यक्स्वम् तत्तुच्छम्। 
कर्मणः भत्यक्तता दन्यथादेवदन्तस्य 
गतिपूर्विकां देशान्तरधािमुपलभ्येतिभाष्या- 
संगत्यापत्तेः । तस्माद्धाष्यङ्कन्मते कर्म॑ण॒ 
प्रत्यच्चतमिष्टमेवेति एवं सामान्यतो दण्ठ- 
संबन्धत्वमपि स कीम् यदि तु आदित्य 
स्य देशन्तरपराप्ि स्तदीयगति पूर्थिकान दष्टा 
किन्तुदेवदन्तस्य देशान्तरप्राति स्तदीयगतिपरूनिं 
काट ति देशान्तरघ्रासिसामान्ये गतिसोमान्य- 
स्य नियममवधार्यां दित्यदेशान्तरप्रा्षावपि त- 
दीयगतिपूवैकखमनमोयत इत्यभिप्रायेण सामा- 
न्यतो दष्टसंबन्धत्वं समभ॑यसे वदा वहि 
मान्धूमादित्यादावपि पवते प्रूमा्निसंयोगो 

नावधतः किन्तु महानसे धूमाणनिर्योग् एवेति 
॥ 
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ध मसामान्ये वहनिसामान्यान्वयानुगमादेव पव॑ते 

प्यग्निरनमीयते इति तुल्यमन्यत्राभिनिषेशत.। 
नच.कादाचित्कलानुरोधेने कायमात्रस्यागन्तु 

ककारणजन्यत्वनियमांगीकारा क्ादाचित्कत्वा- 
दादिव्यदेशान्तरप्राक्िरपि कामिति तस्या अपि 
किंचिदागन्तुकं कारणमस्तैति सामान्यतः 

 कारणमात्रमनुीयते नतु षिश्ेषत इद" कारण- 
मित्यस्य सामान्यतो दुष्टत्वं वहिमान् धृमादि- 
त्यादौ तु वहिरेवानुमीयते इति न तस्य सामा- 
न्यतो दुष्टस्मिति वाच्यम् । गतिपूर्िकां देशा- 
न्तरप्रापिभुपलभे इति भाष्यविरोधापत्तेः तन्न 
गतिसामान्यान्वयस्यैव पदर्शितखात. तथाच 
द बिध्यमनुपपन्नमितिचे स्तस्यं भाष्यं तर्हिं 
अन्यथाव्यास्येयम् । यदा कर स्पुसुषः गोमये- 
न्धनप्रममग्निं तादृशं च धमं विलोक्येदशोगो- 
मयेन्धनघ्रभवोग्निरीदशश्चायं ध महति व्यत्स्य- 
न्तरेभ्यो विशेषमवधायं देशांतरे कालांतरे ताद- 
== परमेन तोदशमग्निमनुभिमीते तदा ताद- 
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शमनमानं पवेदषटन्यक्तिसजातीयव्यवितिविशे- 
घविषयस्वा स्त्यचदुष्टसबधमुच्यते तथाच यञ्न- 
साध्यसाधनयो व्यंकरितिविशेषयोः प्रतयच्चेण 
संबंधो गद्यते तदनुमानं प्रत्यन्तो द॒ष्टसंबंधम् । 
यत्र तु सामन्ययोरेव उयापि श ह्यते तदनुमानं 
सामान्यतो द एसंवंधपुच्यत इत्येत त्तात्प्येण 
दर विध्यमनमानस्योक्तं भाष्यकृता । अद्दारार्थो 
पीद् श॒ एव प्रतीयते अन्यथा प्रत्यरासामान्ययो 

मिंथोविरोधोभावेन विकर्पानुपपत्तिः सामान्य. 
संबंधरस्यापि पत्यच्योगराह्यस्राट । प्रस्यचस्य प्रति- 
पदाः प्रमाणन्तरमेव न सामान्यं नचेवं प्रयुज्यते 
प्रत्यद्दोण भवति सामान्येन वेति यत्रापि चेवं 

परयुभ्येत तस्याप्ययमेवार्थः प्रतीयते प्रस्यचाविशे- 
पेण प्रत्यच्सामान्येनकेति सामान्यविशुषयोरेव 

पलुप्रतिप्रनभावो न प्रत्यन्लेसीमान्ययौरिति 
भावः । नन् प्रत्यचतो द् एसंवंधस्य दयक््तिविशं- 

पानमानाधमेबाद्गीका्य तथाच ध पा्रतिदर्शाना- 
दितिभाष्े घूमसासान्यामिपरायकाक्रतिपदपादा- 
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नमसंगतमिति चेन्न .एताद्शभाष्यस्य सामा- 
न्यतो च्संवन्धान्मानपरल्वात् । न चेताहशस्थले 
पिसामान्यतो इषठसंबधानुमानाभ्युपगमे एतदुदा- 
हरणायादिस्येगतिदेशांतरपराक्तिपयेन्तानुधावनं कि 
मर्भ॑म्। विशेषासंकीणंसामान्योदाहर्णएपरदर्शना- 
णत्वा त्ताच्शाभिधानस्य केचित्तु आङृतिषदम 
वथवसंस्थानपरं तथाच गोमयेन्धनप्रमवध् म- 
विशु षदशंना त्ताव्शाभ्निषिशं न्ञानमिष्याशयो 
भाष्यङ्कृतामत एव चोदयाहरणष्रयं परस्परासं कीणं 
साधु संगच्छते इत्याहुः अन्रचानुमानप्रकारः पू-. . 
मेवप्रदरशिंत ईतिनेह पुनरुच्यते इत्यलमति- 
प्रसंगेन । 

इति कल्पकालिकायामहुमानपरच्चिदः | 

मा०=-शास्त्रं शब्दविज्ञानात् जसन्निृष्टेऽथे 

विज्ञानम् 

शास्त्रशष्ट षिज्ञानादसंनिषष्टेर्थे ज्ञानमिति 
भाष्यम् । ननु प्रस्यच्याःमाने निरूपिते तद्-न 
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 बान्तरप्रमाणमेदस्य शब्दस्य निरूपणमुचितं 
तदुपेदय शस्त्रस्य लदाणाभिधानमपरासंगिक 
मवान्तरधर्मप्रकारकन्ञानगोचरेच्छां प्रतिसामा- 
न्यधमंप्रकारकन्ञानस्य कारणतया शब्दसामाम्य- 
लददाणंधिना तदवासनरभेदशास््रलदाणस्याना्का- 
चितत्वात् सामान्यलदणाभिधानानन्तरं विशु - 
षलचणामिधानस्येव सवत्र दशना च्च । नच 
लद्यणएमपि साधु शब्दमात्रगतखात्। शस्त्रल- 
दाण् न्तु प्रवृत्ति वा निदत्ति वा नित्येन करतकेन 
वा पुसां येनोपदिश्येत तुच्छोस््रमभिधीयत 
इत्येव प्रामाणिके खीक्रियते इति । न च वायु 
चे लेपिष्ठा देवतेत्याध्र्भवादानां वस्तुखरूपमत्र- 

कथनपराणामपि शास्त्रत्वम् । विधिव्येकबा- 

क्यतयैव तेषां शास्त्रतवाङ्गीकारेण खातन्त्येण 

तलखाभावादिति स्यादेतत्. यद्यपि लिडादेरव 
त्पवर्तकलमर्थं स्तथापि तावन्माघ्रस्य प्रयोणा- 

, भावा त्तद्धटितस्य पदस्थे प्रयोगेऽपि ततः कस्यचि- 
्रवृ्तेरजननादर्थवादाब्य पतु हितवाक्यवटकप्रत्य- 
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यस्य प्रवतेकल्वेन शास्त्रत्वं न प्रव्ययपात्रर 

नवा पदमात्रस्येति बोध्यमिति ॥ 
अत्रोच्यते खतन्त्रवेदवाबयव्याचिख्यासया पः 
ततस्य भाष्यकारस्य प्रकृतोपयोगिलच्छग्णकथनमे 
युक्तं न शृष्दमाघ्नस्य लक्तणाभिधानस्् ।. अनु 
योगात् । नहि लोकिकवाक्यदष्टान्तेन वेदश्रामार 
समथनीयं येन तदपेच्या तस्यापि लन्णकरण 
पे्तास्यात् । नच तहि प्रव्यचतानुमानयोरपि ल 
कथनं न शोभते इति वाच्यम्। अअर्थवोधोप 
कान्तरश्रवणाय प्रत्यत्तस्योपयोगात् । नहि प्रस्य 
णानवधारितव्णराशिः शृब्दादथं वोद्धं शुक्त 
नच रूपान्तरेण श्चुतः शब्दः साधृधियं जन्या 
अनुमानस्यापि विश्वजिदादिफलकल्पनायामुप 
गात् । नचेवं लोकिकवावयस्य प्रक्रते करिचि 
योग इति न शष्दमाघ्रलच्यणं छृतं गामानयेस्या 
लौकिकवाक्यस्य विधिप्रव्ययघटिततवेऽपि न $ 

 श्रखम् । लोके तथाव्यवहारांभावादेवंच ध 
धर्मोपदेशपराणि चतुर्दशअष्टादश वा विद्यास् 
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नानि शास्त्रत्वं लभन्ते यद्यपि. शिष्यते ऽनेनेति 
शास्त्रं लोकिकवाक्यमपि वक्ते शक्यते तथापि 
ताच्शुञ्यवहाराभावाव् पङ्कजादिपदव तेषु रूढ 
मेव । सनु शब्दविशेषस्य शास्त्रस्य प्रामाण्यजन- 
नशक्तिः शब्दसामान्याधीनेव नतु स्वातन्त्येण 
तस्य शक्तिविशेणेमानाभावादिति शस्त्रस्यापि 
शुउदसामान्यशुक्तथधीनव्वा च्छब्दसामाल्यप्रामा 
रयाय तल्लच्चणएकथनमावश्यक । तथाचोक्तं इन्द्रि 
यादिव्युदासेन शब्दो यावन्न साध्यते तावन्न 
तद्विशेषस्य युक्तो नावसरो भवेदिति चे त्सत्यम्. 
लद्णकथनमावश्यकं किन्तुविशेषलश्यणकथनेन 
सामान्यलच्णमर्थास्तिद्धयतीति विशिष्य तल्- 
चाश नामिहितम् । घवर्सकं वाक्यं शास्त्रमिस्युक्ते 
<र्थादुगम्यते अध्रव्तकंवाक्यंशुठद् इति यच्चोक्तं 

शृब्दमात्रगतत्वो ज्नचएमिदमतिञ्यापकं तद- 
पिन सामान्यवाचिनोः शब्दार्भपदयो; तद्धिशेष- 

चोदनाधर्माधर्मपरत्वात् तथाच चोदनाविज्ञाना- 
दसन्निकष्टे धर्माधर्मरूपे ऽरथेज्ञानमिदणेः तथाच 
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न लौकिकवाक्ये ऽतिव्याप्तिः तेषां ध्माधमं- 
परत्वाभावात् । नचपूर्ब' चोदनाप्रामारयं प्रति- 
ज्ञातं त किमिदानीं शस्त्रस्याग्यभिचारि्वमु- 

च्यते । शस्त्रचोदनोपदेशानाम्थान्तरत्वात् । 
प्रवतेनासामान्यवाचकमपि चोदनापदः वेदा- 

` ध्ययनानन्तरार्णकाथशन्दसमसिव्याहासङड़् यथा 
वेदिकचोदनामान्नपरं तथा शृब्दपदं शास््रपरं 
अपदं च धर्माधसमपरमेव" तदन्तग॑तं च शस्त्र- 
मिति व्रत्तिकारोक्तो शास्त्रपद' चोदनापरमेव 
तस्या एवाबयभिचारिखेनापरी च्यलसस्भवात् 
प्रकृतोपयोगिखाच्च । षेशं षिकादयः शब्द" पुनर- 
नुमानेऽन्तभांवयन्ति ननु यः शब्दः यस्यास्य 
बुबोधयिषया प्रयुञ्यते स॒ तमेबा्थं' बोधयति 
धूमादिलिङगन्तु स्वव्यापकमाञ्यादिकमेव बोध- 
यति नतु यक्किचिदिति तयो वेलाय त्कथ- 
मलुमानमिति चेन्न हस्तचेष्टादिक्िंगानामभि- 
धायकपुस्पेच्छानुद्धलयक्किचिदर्भबोधकत्वेन बे- 
नचणयाभावात्. नच तथापि येन. केनचिदुपपा- 
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दितं पदर्शितं च रूमादिलिंगं व्यापकमर्थमनु- 
मापयति शष्ट स्तु आप्तोक्त एवेति बेलचण्यं 

हस्तचेष्टादीनामप्याप्तक्ृतानामेव प्रयायकत्वेना 

विशेषात् । अनाप्तस्य शव्द इव चेष्टापि नार्भ॑- 

निश्वयज्ञननी प्रतार्णया ऽन्यथा बिनियोग- 
संशयात् । आप्तोवतस्वहेतो भो गासिद्धत्वचच 

वैदिकवाक्ये तदभावात् नच गहीतञ्यािकस्येव 

लिङ्धस्यानुमापकत्वं शब्द स्तु अश्रहीतसवन्धोपि 

बोधको भवति खर्गापूरवदेवताद तथादशंना- 
दिति वाच्यम् अर्थापत्यादिप्रमाणेन ख्मापूवा- 

दोगरहीतसंबन्धस्येव प्रत्यायकलवाभ्युपगमात् । 
नच'शृष्द स्तुल्याकारतयाऽ्थ बोधयति लिद्गन्तु 

न तथेति वाच्यम् । प्रत्य्तसूत्रे तन्निराकस्णात् 

तुल्येनापि प्रतिबिम्बेन बिम्बानुमान- 

दर्शनाच्च  नचातिख्वच्छादर्णोदरघ्रतिहत' 
चाषं तेजः पराश्त्य सुखं गह्घातीति प्रत्यक्लमे 

वेदः नानमानमिति. वाच्यम्! ल्ोकिकानां तत्र 

प्रस्यच्त्वासंपरतिपत्तेः भूमिगतचरणचिहं नताई- 
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शगतानुमाने व्यभिचारस्य दुर्वारत्वाच्च अन्रो- 
स्यते पदस्य वाक्यकश्य वा पदाथवोध' भ्रतिलिङ्ग - 
मुच्यते नायः पदस्य केवलार्भविषयकलयाऽनु- 
मानस्य चविशिष्टविषयकतया तयोः समानविष- 
कत्वा भावात. नच केोस्तीति प्रश्ने दवदत्त इयुक्तं 
अस्तिपदोच्चार्खं पिनापि केबलदेवदत्तपदादेठ 
स्थितिविशिष्ठदेवदत्ताथबोधो दश्यत इति पद. 
स्यापि केवलस्य विषयकतमस्त्येवेति वाच्यम् 
प्रशनवाक्यस्थास्तिपदसंबन्पेनेव तस्य विशिष्टाथं 
बरोधकसेन केवलस्य तत्वाभावात्। एवं द्वारमि 
व्यादावपि पिघेहीति श्रियावाचकपदाभ्याहारादेः 
तस्य विशिष्टाथबोधकत्वमास्थं यम् । नच संख्या 
दिविशिष्टाथबोधकलेन पदस्यविशिष्टविषयकः 
त्वम् । अन्ययादो तदभोषात् जातेरेव पदार्थत्वेः 
तत्र॒ सख्यादेरन्वयायोगाच्च । न द्विती 
विशिष्टवाक्याथस्यापूरसेन वाक्योच्चारणद्श्राः 
तदय्रस्ययेन धमिंणोऽप्रसिद्धखात् । भमारन्त 
रेणसिद्धो धर्मों व्यापकधमेविशिष्टतया सुमाने 
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साध्यत इतिन्यायमागेः वाक्योच्चारणानन्तर न्तु 
विशिष्टार्थस्य वाक्यत एवाधिगमा तछृतमनुमा- 
नेन वाक्येन हि यादशविशिष्टाथाधिगम स्ततो 
मात्रया प्यधिकस्य भानाभवात् । किंच पबतो 

वद्धिमान् घ॒ मादिस्यादो स्वतन्तरघत्यचदोण ही 

तस्य धमिंणः स्वतन्त्रस्म्रतेन वदना विशिष्ट- 

तया नुमानमिति विशेष्ययहणपूवंकं विशि 

महणं यत्र तु न विशेष्यविशेषणयोः स्वातन्त्येण 
गरहणं नापि तघ्पूवेकमिति द्यो दा न्नानुमने 
ऽन्तर्मावः ननु तर्हिं मास्तु अथः पत्तः स्वतन्त्र 
गहीतः शुष्द एवास्तु पत्तः स एव स्वतन्त्ररम- 

तार्थेन विशिष्टः साध्यतामिति चेन्न शब्दसा- 
मान्यस्यानैकान्तिकलात् तन्तच्छ्दसस्य च प्रति- 

 ज्ञायैकदेशस्वात् । धममधमिंणोरसेदात्। अपिच 

केन सम्बंधोन शष्दस्यार्थविशिष्टस्वं साध्यते न 

तावत्संयोगसमवायाभ्यां शष्दाभयोः तदसभ- 

वात् । नापि देशकालाभ्यामिदानीमुच्वरितराम- 

रावणादिपदे तदभावात्. । नहि यत्रद रो काले 
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वा यः शब्दस्तत्र देशो काले च तदथं इति 

नियमः कस्यचिदभिमतः। अथ ना्विशिष्ठतवं 

शब्दस्य साध्यते किंतु तादशाथंप्रतीतिविशिष्ट- 
त्वमिव्यतीताथर्थकषतीतेरिदानीमपिसलान्न दोषं 
इतिच्न्न विशिष्टर्भेपतीतेरेवानूमानफलत्वेन 
तस्यां जातायां फललाभावादेवानुमानापरब्त्तः नच 
विशिार्भवबोधजननशक्तिः साधनीया तस्या 

अनतिरिक्तत्वे प्रतिन्ञायेकदेशता अतिरिक्तखेपि 

वाच्यशृक्त रिव वाचकशुक्तेरपि आक़तावेव 

स्वीकारेण तस्याश्च ठयत्स्यभिन्नतया 

तदवारेण सव॒ प्रतिज्ञथेकदेशतेति न 
पधरलम । नापि सप्तान्वयः यत्र यन्न घूम 

स्तन्न तत्रा भ्निरितीव यत्र यत्र शुष्द स्तत्र तत्रा 

धरति नियमध्रदर्शनासम्भवात् । नित्यविभुतवेन 
शठदस्य सर्बदे शकालसंबन्धितया अथंस्य चात- 
थाखात् । आ्ृतिरूपस्या्थस्य सवदेशुकाल- 
सेवन्धिलवेऽपि तस्थ सर्गशृब्दसाधारख्यात् स्ज- 
शब्दा तस्बार्भवोधापत्तिः । नचार्भज्ञाननियतं 
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शब्दज्ञानं अर्थज्ञानं विनाप्यब्युतखन्नस्य पुरुषस्य ` 
शृब्ठज्ञानदर्शनात् । नचाग्रहीतशक्तिका सदा 

 दर्भन्नानाभावेपि ग्हीतशक्तिकादर्थवोधो जायत 
एवेति तत्रार्थज्ञाननियतत्वं ताहशशब्दज्ञानस्या- 

 स्त्येवेति वाच्यम् । तादशाथंबोधाय शुक्तिकल्प- 
नाया आवश्यकत्वेन. व्वदीयान्वय कल्पनाया 
अनङ्गतापत्तेः शृष्दे . यावत् स्वाभाविकार्भ- 
प्रत्यायनसामभ्यं नज्ञायते ताव त्ततो नार्भपदलययः 
ज्ञाते तस्मिन् तादशाथप्रत्यय रतत एवोत्पद्यते 
इति शब्दज्ञानस्यार्थज्ञानान्दयकल्पना श्युषैव । 
अर्थक्ञानशुब्दज्ञानान्वयकल्पनातः पूर्वमेवार्थ- 
ज्ञानस्य जातत्वात् तं प्रति तादशान्वयज्ञान- 

स्यानङ्कस्वात । संवद्ध एवशब्दो भ" भत्यायच- 
तीति नानुमानम् । यदन्वयापेचमेवाथं प्रत्या 
ययति तललिङ्ग' यथाधूमादि । शब्द स्तु अन्व- 
यानपे एव स्वाभाविकणश्क्तिवशादथं' प्रत्याय- 
यतीति. नास्यानुमानत्वमिति विवेकः । किव 
मह्यमनसादो येन याच्शो भिस्तंयोगो च्छ स्तेन 
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पवेतादोताच्शाधिसंयोग एवोन॒मीयते तथा शुव्द 
पिञ्न॒माना त्प्राग॒ याच्शमथंप्रत्यायनसामथ्यं 

-शृब्दे उपलभ्धं ताच्शस्येवानुमानं स्यात्। प 
च व्याप्त्यभावेपि ताच्शृसंवन्धावगमोदेवा्ं 
प्रत्यय इति न तस्यानमानत्वमिति सिद्धम् । एः 
विपक्तव्यतिरेकोऽपि न रमरावणादिपदे भ्यभि 
चारादर्भस्येदानीमसखेऽपि शब्दस्य सत्वात् 
नचार्थाज्ञाना् उ्यतिरेकः। अब्युपन्नानाम्थं 
ज्लामेऽपि शब्दविषयकन्ञानोपलष्धेः नच ज्ञायमा 
नसंवन्भरार्थाज्ञानाड् भ्यतिरेकः तस्य प्रस्यायकख 
रूषसंवन्धयहोत्तरकालिकस्वेन पूवमसखादेवा 
न्वयवदनङ्गत्वम् । तथाचेवं पयोगः । शब्दं 
नानुमानं पक्चसत्वादिरूपत्रयरहितखात् प्रत्य 
वत् । सवं चेतत्पदस्य प्रमाणएत्वमभ्युपेस्योक्तम् 
वस्तुतस्तु पदं न प्रमाणम् तथाहि चलुद्ध 
अथे शब्दप्रयोगो भवति परोक्ते अपरोच्ने ज्ञाः 
अज्ञाते च तत्र पूंविन्नाते प्यके च यः प्रयुज्य 
तस्य प्रमितप्रमापकतेन न प्रामाण्यम् । अतुः 
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वादकस्वात् अन्नातेषुदध सुत्यादाभावादेव न प्रमाण- 
त्व ज्ञाते तु स्परतिवदतुवादकसात प्रामास्यम् 
स्मृते श्च न प्रमाल्छयहीतामाहितात् अस्तु वापद्' 
प्रमाणमनुमानं च किमायातमागमस्येतेन अआग- 
मस्तु वाभ्यार्थे प्रमाणमेव तस्य संवन्धयहशपे- 
च्ताविरहादित्यप स्फुटीभविष्यति । 
अथोपमाननिरूपणम् गवाभिज्ञो यामीः गव- 
याभिज्ञ' वनेचरं प्रच्छति कीष्शो गवय इति 
वनेचरः. परसिद्धगोसाच््यादप्रसिद्धं गवयं येन- 
वाक्येन ज्ञापयति तड वाक्यमुपमानं साच्श्य- 
प्रतिपादकं वाक्यमिति यावत् । तच्च वाक्यं 
यथागो स्तथा गवय इति अनेन वाक्येन परसिद्ध 
गोसाद्श्याभिषानद्रास अप्रसिद्धगवयपदवा- 
च्यतावगतिरुपमितिः फलमिति प्रायीननेया- 
यिकाः। तन्न गोसचश्षो गवय इति काक्यस्य 

आपोपदेश्ः शब्द इतिलएलक्षितागमे एवान्तः 
भविन प्रथक् परमाणत्वाभावात् । नच संज्ञा 

` सङ्निश॑बन्धपरिच्छेदप्ठलकसवेन भेदः तथा सति 
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लोकिकवैदिकवाक्यानामनेकविधा्थबोधफलक 
न प्रमाणानम्ापत्तरिखतो नव्यनेयायिका उ 

मानमन्यथा वर्णयन्ति तथाहि यथा गो स्त 
गवय इतिश्रुतातिदेश् वाक्यस्य वनंगतवतः गव 

चचुःसन्निकर्षादुसयन्न' गोसब्शोपमिति प्रलय 
तदेवसंज्ञासंज्लिरं बन्धपरिच्छेदफएलत्वादुपमान। 
ति। पतदपिन सनोरमम्। विकल्पश्ररः 

किमेतजज्ञानं गवयालस्बनं साव्श्यालस्वनं ` 
नाथः गवयस्य प्रयन्चलवात् नान्त्यः गोसच्शौगव 

इतिवनेचरवा्येन गवयगतसाष्श्यस्य पूवमेव 

भिगतत्वेन तज्ज्ञानस्य स्मरणत्वापातात् न 

तथापि साच्श्यविशिष्टोगवयो न प्रस्य ण 

वा स्मरणे शंहीतं इति विशिष्टायाहकसुपम्माः 

मतिर्च्यते इति। मेवम् गोसाच्श्यविशिष्छर 

वयज्ञानस्यातिदेशवाक्याषगताथोपेच्तयाऽधिका 

गोचरखे प्रस्यच्त्वाभ्युपगमादेव तदुपपत्तं : 

अनधिकार्भभानाम्युपगमे तु यीतर््या 



 ( श्डे ) 

सवेन तस्येकाप्रसाणवात् । नच गवयं पद्यतोऽ 
विदेशवाक्यस्मरणोत्तरं जायमानगोक्षाहश्यपि- 
शिष्ठक्ञानं स्मर्णव्यवहितेन्दियऽयापास्जन्यल्वा 
न प्रयक्तम् इति वाच्यम् प्रयकसुध्रे इन्दरिथ- 
संबद्धमात्रस्थ प्रय क्त्वाभिधानात् । स्मरणा 
स्पूवंमेव प्रलयचमिति निवेशुमावात् स्मरण्। 
तपूव सुक्तरं च पत्यत नि्ाधम् । नच तथापि 
मोसाहश्यवििष्टगवयप्रत्यक्तस्य गांश स- 
यथंमाणविषयत्या कथं प्रत्यकमिति वाच्यम् । 
एकस्यापि क्ञावस्य विषयसेदेन पामारयाप्रात्ा- 
रयोमयसीकारात् । तथा च गश समयनाण- 
व्िषयत्वादश्रापारयं विशिष्टतया तु घ्रापा- 
सयपरेवाग्रहीतग्राहिखात् । श्यु्ातिदेशुवाक्ये- 

ति श्रिशेषणमपि ठउषथंष्। अश्ुतातिदेशका- 
कयस्यापि गोदर्शिनो बनं गतस्य गवयं पश्यतः 

गोप्ताहश्यविशिष्टषवयन्नानदशनात् । नचाभ्न् - 
तातिदेशवाक्रयस्य साहश्यज्लनेपि संज्नासंक्निषत- 

वन्धपरच्छिदयो च भवतीति वाच्यपर् । वादशु- 
ग्द 
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संबन्धपरिच्छेदामावेऽपि विशिष्टज्ञानजननादे- ` 
वोपमानफल्लोपपत्तेः । नच तन्मते संज्ञासक्लि्व- ` 
न्धपरिष्डेद एष फलं न॒ साहश्यविशिष्टन्ञान- 
मिति तदथः तद्िशेषणमावश्यकमितिवाच्यम् 
मोक्ठहशो गव्य इवि वनेचरवाक्यश्य तदानीं 

गवयस्याप्रत्यलस्वेन कश्चि गोस्हशो यस्य गव- 
यसजञव्येतावन्मात्रवोधकल्वेनापर्यवसिततय गब 
यदशनानन्तर मयंगोस्हशो . गवयपदवाच्य 
इस्येतलयंन्तं उ्यापारोपममादेव तदुपपतेरिति। 
नच बावयेनावमतो प्यः युनस्पसानेन प्रत्य- 
भिक्ञेयः। वनेचरवाक्यवो धितातिरिक्तभानामा- 
वेन ॒प्रखभिज्ञासम्भवात् } वाच्यवाचकशुक्ते 
श्चातीन्द्रियतया तद्यक्थवोधितदेशेपि स्मरणक- 

ठ्पनाया एवोचिस्यात् 1 नचोपमानेनादीन्दि- 
याथप्रत्यभिक्ञानमपिकरप्यते इतिवाच्यम् । 
तथापि देश्कालादेरधिकस्य मानामधिन तस्छ- 
ल्पनानवकाशत् । न्या तारर्यकवक्यस्य 
गोसादश्यज्ञानं शृब्दजनितताहशु्रत्ययानुपर- 
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ञ्जित श्युतातिदेशवाक्यस्य तु तत्तदुपरञ्जित- 
भिति वेल्लएया ददिशेषणमाक्श्यकमप् । ति- 
शेषशविशिष्डस्य प्रत्यच्तस्वोपपादना चारशोप- 
रञ्जनानुपरऽजनक्तविशेष्याकिं चिरकरस्वात् । 
तस्मा खत्यक्लाय्यनवगतप्रमेयाभावा न्नोपमानं 
प्रमाशान्तरमित्याशडवयोपमानं प्रमाणान्तरमि- 
त्येतसप्दर्शनाय तत्स्वरूपमाह उपमानमपोति- 
भाष्यत पूरानुमूतगोः वनं गतवतो गोसदृशं 
गवयं पश्यतो सन्निकृष्टे गवि यत्स्सरणमनेन 
गवयेन सशो मदीयो गोरिति तस्सदशस्मर- 
णमुपमानमिति । मचगोप्रतियोगिकसादश्य- 
विशिष्टगवयप्रलकच्जनितं गवयप्रतियोगिक- 
गवानुयोगिक साहश्यस्मरणं स्मरणलादेव 

न प्रमाणमिति कथ सुपमानं प्रमाणान्तरम् \ 

नच पर्वानुभूतो्विषयकभ्रखभिन्ञावदस्यापि 
प्रामार्यम् त्न पवाननुमूतैतह शएकालादेरधि- 

कस्य भतेन प्रामाश्योपपादनेपि अत्रानु- 

भूतार्थाधिकमोनासावेन = तहुपपादनालं भतत 
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सादश्यं मवयश्चेति द्वथलुपसानस्य चिकयः 

तत्र साश्यस्थ स्मश्छं गवयस्य प्रत्यत जाय 

इति । किमपरं प्रमेयमवरशिष्यते यत्रोपस्न 

न प्रमाणं भवेदिति चे न्मेषप् । मव्य 

तियोभिकगोनिष्ठसाहश्यस्य केनाप्यय्रहेरण 

गोरिन्दियसंनिकषासावा म्न तन्निष्ठं सादश 

अरल्यकेण माद्य' सादश्यप्रतियोगिनो गव्यस्य 

ननुभूतला न्न॒स्मर्णेनापि सादश्यविशिसः 
गवयद्श्नानन्तरं तु उपमानेन मि ग॑क््यस 

श्यं गद्यते इव्येदस्परमाणान्तम् । यथा पव 

स्यते ज्रम्नो च स्मयप्राणेपरि अभिरिश्िण 
 पथेतं गमयदनुमानं भरलाणं तथेकेकस्य ज्ञान 
न्तरधिषयस्वेऽपि विशिष्टं याहयहुपमानस। 
भमाणतेव तदयं मष्याधः य राहश्यं हश्यश्न 
समसनिनङ्कष्टे ऽथे बुद्धिमुत्पादयति तदुपल्ा 
प्रमेथबुद्धिजनकमेध सादश्यमिन्डियप्रत्य र 

मुपमानं यथागवयदशेनमिति सादश्यषिशिः 

गवयदरशनं गोस्मरणस्य जनकमिति । ऋ 
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बोद्धाः । नु सादृश्यं नाम न किंचिद्स्त 
तद्धि धमिणोऽ्यतिरिक' उपतिस्कि" वा नाथः 
धमिमाघ्रबुद्धयापत्तः नान्त्यः गवाश्ववद् मे 
परतीच्यापत्तः किं च सादहर्यस्य वस्तुखे 
प्रतियोगिक्ञानं विनापि जातिषदुखहयेत प्रति- 
योभिक्मापेच्चपेव सादश्यसित्पि न सापेक्तलं 
हि उसत्तो ज्ञो वा न्योप्यन्र संभवति देव. 
दत्त इथ यश्चदनत्त आसीदिस्यादो श्तेऽपि 
यज्ञदत्ते दवदततकषाद्श्यस्योत्पल्तेः ज्ञप श्व 

ट शंनात् । तस्मा स्खसनाभिल्सिषमेव सा 
द्श्थं भ॒ क्िचितूप्मेयभिति तजज्ञानपाभास्त- 
एषेति अत्रोच्यते । सादशयश स्तिष्रमेयम् सये 
ामिदपमेन सदशसिद्यबष्धिताख्न्दिग्धबुद्धि- 
दशान! उजातिषत् । यचचोक्त' सादृश्यस्य वस्तुखे 
जातिव स्पत्ियोग्यवेक्ता ज स्यादिति वदहयुक्तप्। 
संवन्िरयनिरूपिदतव! त्सादश्थं संदन्धकवत् 
यथास्ंवन्धयहे सस्वम्विमोरयेच्ा तथा सादश्य- 
येऽपि भूयोत्रयवस्ामान्ययोमो हि आात्यन्लरस्य 
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जात्यन्तरे साद र्यम् ! नच प्रतियोनि अस्मय- 
माणो तत्तंवन्धितया सादश्यं शकषययहमिवि 
प्रतियोगिथहः सादश्यथहे ऽयेचयते । यदप्युक्तम् 
सूतेऽपि सादश्यबुद्धयुत्पत्ति दर्शनात् । नोसत्तौ 
ज्सौ वा परतियोभ्य ऽपेक्ेति तत्सत्यं । नवय- 
सुत्पन्तो ज्ञप्तौ वा सत्तया पतियोगिनो ऽपेेति 
नुमः किन्तु श्वन्ञाने स्वसंबन्धितया स्म्यमा~ 
शस्य प्रतियोगिनो ऽपेचषत्येव बरभः। एवं च 
प्रतियोगिनोऽ सत्वेपि तदीयस्मरण। ननतदनु- 
पपत्तिः । यदपि तत्र धर्मिणो मेदामेद् विक- 
ल्पसदपि न सर्व श्र धर्मधमिंणो भेदामेदोभ्य- 
स्वीकारात् । अत्रावयवयहणां संबन्धान्तरक्य 
जातियहणं धर्मान्तरस्यो पलक्ञणार्थम् तदयं 
निषकषः वर्सन्तरस्य स्वावयवेषु युणषु कर्मसु 
वायेः सामान्यैः येन धकारेण योग स्तेनेव 
प्रकारेण वस्त्वन्तरस्य योगः सादुश्यमिति 
म तत्वार्तरं नाप्यवस्तु । अत एवानयो रल्ष- 

 सादुश्यमनयो -श्वातित्ादृश्यमित्यवधवतामा- 
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न्पयोगास्पभूयस्त्वनिवन्धनः। सादुस्यारपभूय- 
स्सवव्यवहारः सूप्पश्ते ततान्तरं तु 

व्यादिव त्तन्न स्यात् श्रत्रयगिनोः सादृश्यं 
गोरिव गवयः अवथवयोः पदमदलाक्तीर्यायु- 
दाहरणानि दोध्यानि सदृश्यं पुनरनिष्यं जाति- 
वन्निस्यस्वा न्नीकारात् संबन्धिनो सुखत्तितिना 
शाभ्यांतदुतत्तिविनाशष्वीकाराद् यवा नित्य 
मेद जातिवदेकाश्रयविनाशे ऽपि अपरश्रया- 
सद्भावात् ननु व्यासञ्यवतमानं सादृश्यं 
हवित्वादिव त्कथमेकाश्रयमहणेन गद्यते मेवं 
भ्याप्तज्यवृत्तित्वानद्धी कारात् जातिव स्रस्येकाश्च- 
यपरिसमातस्वमेवेति गत्रयम्रहणेऽपि गोसादश्यं 
गह्यते गवि स्मयमाश । पूवे गवयप्रस्यच्ं 
ततो गोस्मरणं ततः सादश्यविशिष्टगक्य- 
प्रत्यत नच स्मरणव्यवरहितेन्दियन्यापारज- 
न्यस रकथं प्रत्यच्चस्वं तदानीमपि इन्दियठ्या- 
पारोपरमाभावादमवयहारेन्दरियसन्निक्ंसत्ेन 
तस्ये वापक्ाभावात् शाक्यवेशेपिकादय स्तू- 
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पमानभनुमाने <न्तभावयन्ति तदयुक्तम् प्रमेय 

गौ स्तदुगतं सादश्यं बलिङ्ग' प्रागुपमानान्त 

दथहणाद् . गोष्रतियोगिकगवयगतत्तादुश्यस्य 
पत्ते गवि असस्वात्। अत एव साद्श्यविशिच्छ 

सकथस्यापि न लिङ्खसम् पब्ु्तिखाभावाद ॥ 

नच गोर्गवयसदशः गो्रतियोगिकगवयनिष्ट- 
सादश्यभ्रतियोगिषलात् यस यन्निष्ठसादश्य - 
प्रतियोगि रन्ते स्छदशं यथायुगपहश्यमानयोः 
सदशयोः परस्परमेककं सदशतिति । मेव्वं 
युगपत्लदशृहयवस्तुनो दशेनाभवेपि कैवलं 
गामवल्लोक्य वनं गतस्य गवयं पश्यतः गव्य - 

सदशो भोरिति प्रत्ययो भवति नचे दमनुमा - 
नमतः  प्रमाखान्तश्सुपमानमिधिधिद्धम् । 
पयोजनं च सोयं चरं निवपेदाग्नेयवदित्याद्मै 
वोध्यमत्राग्नेयभावना सोयेभावनया गद्यते एं 
ब्रीद्यपचारे त्सादुश्यान्नीवाराणं तत्प्रतिनि- 
धिसेन लाम इति दिक् इति कक्पकलिकायासु- 
पमाननिरूप्णम् समाप्तम् । 
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भा० अर्थापत्तिरपि ष्टः श्रूतोवाऽ्थोऽ 

न्यथा नोषपयते इत्यथ कह्पना । यथा 

जीवति देवदत्ते गृहामावदशनेन बिभ 

वस्य आहब्टस्यु ल्पना] 

अथा्थापत्तिनिहूपणम् । अथाप्तिरपीति भा- 
ष्यम् प्रमारेनावगतस्यप्यथस्य येनाथेन विनो- 
पत्तिनंभवति तादुशार्थान्तरकल्पना पत्तिः । 
अडल्यप्रं करिथूथश् तमित्यायुपपचये.ऽथान्तर- 
कर्पनामाभूदिसि प्रमणिनेत्युक्तम् । उदाहरणं 
यथा पीनो देवदत्तो दिवा न भुडक्ते । अश्चभ्यो- 

ञनं भिना श्च तमपि पीनत्वं नोपपथते इति पीन 
स्शोपपत्तये दिकाभोजनप्रवित्थाह रात्निभोजनं 
कर्प्यसे । इयं द्विषा श्रुतार्थापत्ति रं ्ा्थापसि 
श्च आच्या प्रमाख॒धिषथा अन्त्या तु प्रेयवि- 
येति शरुतस्य द ष्टान्तभविऽपि नानयोरसेदः । 
श्ुतातिरिकतग्रमाणपूविका अंरथापत्तिः षोः तत्र 
परस्यक्लप्रमाशपूविंका यथा प्रयचदटदाहान्यथा- 
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सुपपर्या बहो दाहानुकरलशक्तिकलपना । देशा- 

न्तरप्रंतिलिङ्गानुमिदादिस्यगत्या सू्ेगतिक्ष- 
क्तिकल्पना अनुभानपूषिका शब्दपूविक्षा तु श्रु- 
ताथापत्तिरेव सा चोदाहता उपमानान्यथानप- 
पत्थोपमानं प्ति घाद्यशक्तिकरगनोपमानपूविका 
अभिघायकसान्यथानुपपस्या पूवे शुष्दे वाचकत्व 
कल्पना ततः प्रयु्वारणं शृष्दानां भेदे सवन्रश- 
क्तिग्रहासंभवात् वाचकलवानुपपत्तिः शब्दसाम्येन 
वाचकत्वाभ्युपगमे लिङ्गांभासजन्नानवदप्रमास- 
सवापत्तिरित्यनुपपदिमालोच्य पुनः शृष्दानितेय- 
सकल्पना या सा्थापत्तिपूविकार्थापत्तिः अभाव- 
पूविका थापत्तिरिहैव भाष्यकारेणोदाहृता जी- 
वति देवदत्ते गहाभ।वदशनेन वहि भांवस्याह- 
ष्टस्यकर्पनेति भ।ष्वेऽभमावपुविका्थापत्तेरुदाहर- 
एमन्यासामप्यर्थपत्तीनां सूचनाय न खिथमेषे- 
ति स॒चनाय । केचित्त ना्थापित्तिः प्रमाणान्तरं 
फिखनुमानमेव । यथाधूमो वहि" विना नपपय- 
मानो वहि गमयति एव" जीविनो गहासखं 
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वहिःषत्वं विना नुपपद्यानं वहिस्सस्वं गमयती- 
ति वन्न शृहाचस्रस्य हितो शवेत्रं विदेशे वा 
विरहात्! असल्वविशिष्टस्य खहेस्य च कंस्य 
चिद्धमत्वाभागात् । चदानीं रृहमेव प्रतीधतते न 
चेश्रोनवा बहिश् इति न चप्रतीयमानस्य 
धर्मो गहाकषत्वम् । नच चेत्रादरानषेवः सहाद- 
शौननिमित्तकाभावनिश्चयोत्तरजायमानबहिः स- 
बुद्ध स्तद्ध तुकलाभावेन तस्य लिङ्कत्वायोगात् | 
तावतापि पन्लधमत्वाभावाच् देवदतस्य बहिर्दश- 
स्यच परद्यन्ञसवाभाषेन नानुमेयतमपि नचखहनि- 
ष्ठामाधप्रतियोगिं हेतुः सत श्च चैत्रो वहि 
रस्ति एहनिष्ठाभावप्रतियोभिल्वा दहमिष यथाहं 
रदा न गहै वदा बहिरेषेति वाच्यम् । शते 
उयभिचारात् । अस्तु तर्हिं तिद्यमानखे सतीति 
हेतो विशेषणम् {वियमानस्यानिर्णया द्धेतोः 
सदहिग्धासिद्धेः कायकारणबुद्धयो योगपव्यासंम- 
वा न्नहेतुनिणंयकाल्ते स्ाध्यनिर्णयः किन्तु पूव 
हेतुनिश्चय स्ततः साध्यानुमितिः। एवं च प्रकृते 
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विश्चमानसवं ग्रहसत्वं च वहिःतस्वन्ञानमन्वय। 
संबद्ध न बोद्धम मिथोविसेषात् । विघमा- 
नो- शेवा बहवाः श्ीत्यविक्षष्टप् बहिःघत्व- 
सन्ताड्य विधमावल यहासतव सपुञ्चयस्य भ्र 
तिप्तो तु वि्यमानश्चेत्रो गृहेऽ सन् गृहता वहि 
वेति बुद्धः स्यात् घा च न संभवति एकस्मिन् 
चेतरं एकदथ यहसस्वसद् भावयोः समुऽचथा- 
भवात् । वतते श्व बहि देशुमन्तभोठय सस्वाल- 
सस्तपुच्चयो वास्यः वथा च विध्वमानल्वद्तध्- 
गृह्ासष्छरूपक्लद्वग षकमय पव बहिः सस्वस्य 
ज्ञातत्वात् किमपरं ज्ञातव्यभवशिष्यसे यद्थमनु- 
मानर्म॑त्रसयाव् । ननु अधप प्रमारान्तरल्वेप्ययं 
दोषः बिधमानखग्रह्मस्रलयोरेकेकस्य व्यभि- 
वारेण विदः शुक्ापकखायोगा त्संषटषोमयमेव् 
गमकं मववांपि वाच्यं तत शय पूर्वोक्तरीष्या 
तह्भयसंसर्भक्तनेनेव बदहिःसत्वस्यावभममा स~ 
मेयाभावा स्कथमर्थापत्तिरपीति. चेदुच्यते । इय- 
मेव ॒संखष्टधीरथौपत्तिशढ्डेत व्यवहियते प्र- 



( ३६५ ). 

माणुषरपितपदा्थहयस्येकन्र मिथो धिरोधः कार- 

मस्याः । अधिरोधाय दश्सेदटलोभयव्यवस्था- 
पनं फलम् यथा भ्रछते निमाने चेतरे शृाब- 
च्छु देनाससं बिद शाक्च्ठेदेन ससमिष्येक- 
स्निन्तेत भोक्ामावयोः समेशा ससाणष्रय- 
स्य परस्परमविरोधः। अन्यथा ज्योतिःश॒ास्त्रात् 
शवद्षजीदिलमवगतं प्रत्यक्ेण च वदभाशे- 
दृश्यते नचा न्यतरस्मिन् पल्ाबलमावावममः 
मचोभयमेकनत्र युगपहुयुञ्यते मिथोषिरोधात् 

वथा चनद्यास्तोरे पञ्च पलानि सन्ति न सन्तीति 
वाक्ष्यवह् विरोधो ऽसमापेथः स्यादिलयर्थाप- 
्तिशनुमाना सखमाखान्तरमेषेति = लिद्धम् । 
केचित्तु अतुमनाद्थापन्तेः प्रमाणान्तरस्य कार- 
णभिदः यस्थ प्रायः गहै एद दशनं जायते 
त्य तत्रादशेने तदीयजीवमे सन्देहो भवति 
जोव्ि नवेति संदिग्धं जीवनं कथं व्िःसल्ं 
गभयेक्केवलमसत्वं्रतेपि सम्भवाद् व्यभिचा 
रिषिशिष्ट हतुः संन्दिग्धः सन्दिग्धेन हेतुना 
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नानुमानं किन्तु निशितेनेव अर्थापत्तिः पुनः 
सन्दिग्धेनापि लिङ्गन भवतीत्यथापत्या वहिःख- 
त्वकल्पनेन तदीयजीवनसन्दे हः समुच्छियते इ- 
त्याह स्तन्न ग्रहादशंनजन्यतदीयजी वन संशयस्य 
वहिभावकल्पनयोच्छेदालतम्भवात् संशयच्छेद 
द्विधा भवति संशयनिमित्तोच्छेदा द्र तदीयेक- 

 तरकोटिनिखंषा द्वा अत्र चण्हासत्वदर्थनं तदी- 
यजीवनसंशयनिदानमुक्तभ् । तच्च न वह्िल~ 
त्वकल्पनया च्छेतुमहे' जीवनसन्देहे बहि्भाव- 
कल्पनानुपपत्तेः नहर जीवति नवेति संशया- 
नः स वरहिरस्तीतिकश्चित् कल्पयति तत्कस्य 
हेतो स्तावतापि तदीयजावनसंशयनिदानशहय- 
सत्वदशंनस्योच्छेदा संभवात् भल्युव वहिःसतक- 
स्पने गहासत्वदर्शनमतीवसुह् मवति नाप्ये- 
कतरकोटिनिणेयः जीति नवेति संशयस्य हि 
कोटियं जीवनं तदभध्च श्च नचेतथोरन्यतरद - 
पहिःसतवं किन्तु ततो भिन्नमेषेति कथं गरहा- 

| सस्वनिमित्तार्थापत्या चेत्रोजीवतीति निश्च 



( ३६७ ) 

शक्यते क एवं व्रयाद. यत्तः चैत्रो सहे नास्ति 
ततो जीवतीति सतोपि ग्हैनास्ति नचासौ जीव- 
तीति परस्युतगहामावदशनेन सन्दिग्धं तदीयं 
जीवनमिति म तत एव निश्वेतु' शवयं संशाय- 

कस्य निश्चायकत्वायोगा दतः सन्दिग्धं जीवनं 
कारणान्तरेण निर्णीय वहिभावेन संडन्धयित- 
घ्यं । यस्मादसौ जीवति नच गदेवतंते तस्मा- 

 इषहिरस्तीति वबहिःसस्वनियतं जीवनसष्िर् 
गरहासत्वशवगम्येव बहिभावः कल्पनीय इति 
निरिवतलिङ्घमूल्ञकसत्वादथापत्तनेहशरीत्या नुम! 
ना द्ध दः साधयितु" शक्यते तस्मा दर्बोक्छषै- 
त्येव वयोभेदोऽवगन्तघ्य इति । नन्षस्तु तहि 
अथोपत्तिः प्रमाणमघुमानं पुनरस्यापेवान्तमां 
वनीयं एथक् प्रमाणकल्पने प्रषोजनाभावात् । 
यो यो ध्मवान् स स वहिमानिति व्याप्षिधा- 
हक प्रमशेनाधिशेषा स्वेषां धूम्रवतामभिमत्य- 

 मधिगतं पवेतस्य धमवत्वं च परत्यक्तेणावग- 
म्यते तथ्यदि परवेतो वह्निमान् न स्या स्तदा 
सर्गधूमवदश्निमाहकं प्रमाणं बा मिथ्या स्यात् । 



( इदः ) 

पदेतो घमघानिति प्रत्ययं वा भिथ्यां हस्र 
नोभयं समीचीनं स्यात् सिथोविरोधादित्यम 
प्रमाशस्यामिभ्याखसिद्धयेऽथापत्या = पच्यत 

स्याभ्रिमलखं फल्प्यते इति न तदथ॑मर्मान 

वेचेतिचे स्मेवम् अनुमानं विना स्वधूमच्सा 

-अग्निधह्सम्भशत् । सामान्यलकच्णधसर्य। 

सि्दुमावे प्रमाणाभाकात् । दृष्टान्त्घस्नि 
वहिचधमयो ठाना त्तामान्यस्पेण च्य 
सिह सूपष््यत्े इति नेतदथ निल्िल्लघ {३ 

धूषाधिकरणावममापेक्ता तथाच अयाशिप्रा्वं 
प्रमाणेन ढ ष्टान्तस्थेव स।ध्यलाधनपत्वेन अं 
सपवतस्याश्चिमखं विना न सस्य मिभ्याल्छं जः 
पवतो धृतवानिति प्रस्यक्षस्येति विरोधाभ्वावे 
नाथापतै रवकाश् इति भिन्नधिषथटाद् चस 
नम्थापत्ति इये तिषरथमेष प्रधा॒सवं च २ 
-स्यानुमानेन निलिल्लतधमवतामगिनिमल्वन्ञानम्म र 
तस्य पर्वते ऽगिनज्ञानं द्विषा भवति महानस्त।ः 
गहीतव्यासिसमस्णेनासमानात् प्रमाशद्रस्ध््य 



( ३६६ ) 

मिथ्यालान्यथानुपपत्या थापत्याचेति प्रमाणन्त- 
रमेवाथाप्तिनानुमानमितिदिक् इतिकस्पकलि - 
कायामर्थापत्तिप्रकरणम् । 

भार अमावोऽपि प्रमाणाभावे नास्ति 
इत्यस्य अर्थस्या स्चिषृष्टस्य । तस्मात् 
प्रसिद्धत्वात् न परीत्तितव्यं निमित्तम् । 

अभावोऽपि अरमाणामवो नास्तीत्यर्भस्या- 
सन्नि्ठष्टस्येति नलु न प्रमाणाभावः प्रमाणं 
सम्भवति षिपरीतलात् नहि स्वभावः स्वं भवति 

` भावाभावयोरबिरोषप्रतङ्त् । सत्यसत्र भ्रमाणा- 
भावो न प्रमाणतामान्यामावामिप्रायकः । किन्तु 
पर्वोक्तसदुपलस्भकप्रमाणपथक्ाम्यावाभिप्रायकः 
तथाच सत्यपि श्वस्वसामथीसन्तिधाने यन्न 
पूर्वोक्त प्रमाणपञ्चकं न प्रवतेते तत्राभावस्य 
प्रामाण्यम् । यथा घटे पूर्वोक्तप्रमाणपञचका- 
प्रसक्तो अभावस्यैव प्रामारयम् नचाप्रमीयमाणे 
घटे कथमस्य प्रामारयं परमित्िकार्णस्येव 

२४ 



( ३७० ¬) 

तलात् श्रमेयाभावे प्रभितेरयोगादिति वाच्यम् 
पूवोक्तसहुपलस्मकप्रमाणतो प्रमीयमासषरः 
घटादेरमावेनासद्रपतया प्रमीयमाणतवा स््रसेय 

सत्वेन प्रामार्योपपत्तः सद्र पासद्र पाभ्यां वटाद 

प्रमेयत्वात् । असदुहूपो ऽभावः स चतुचिध 
प्रागभावध्व'साभावान्योन्याभावा्यन्ताभाकवभे- 
दात्। प्रागभावो यथा चीरे दध्यभावः प्रध्व 
भावः दध्नि कीराभावः अन्योन्याभावो गरि 
अश्वाभावः श्रङ्गस्य यद.सद्र पं शशमूटुर्षावयव 
समवेतं सोत्यन्ताभावः । एतल्ामार्यानङ्गोकार 
ल्ीराद दध्यादेरिव दभ्यादो चीशदिक्चद भाव 
स्यादिति वस्तुसांकये' स्यादिति । वथाच यद 
मूत्वा भवति ततां ' दध्यादि यच्च तदुत्पत्तेः 
प्रागेवास्ति तत्कारणमित्यभावनिवन्धनः काय 
कारणभावोऽमावस्यावस्तुखेन स्यादेवं वटः 
पटो न शशै श्च गं नास्तीत्यादिन्यवहासेपि प(- 
माणिको न स्यात् । अपिच।भावो  मावान्तरमेव 
चीरारमेव दध्यभावो नापरः. नचासौ चीरवृ्ति 



। ( ३५७१ } 

नीरम् । चीरदृत्तित्वेऽपि चोरातमलखमेव धम 
मिखोरमेदात् किंच गवादिवदभावस्याप्यनु- 

वत्तिव्यावत्तिदशना तस्य स्तुखमे वाभावोपि 
प्रागभावादिस्वरूपेण उथ्ावतते अभावस्वरूपेण ` 
चानुवतते इत्यभावस्य प्रमेयस्य सला न्न पमे- 
यभिवादस्याप्रभाण्तवं । नच प्रमाणान्तरेणप्र- 

मितस्वा न्नास्य प्रमेयं तहि प्रत्यक्तप्रमेयस्यापि ` 
प्रमाणन्तरेणप्रमिततेवा ` त्ेषामप्यष्टसापत्तिः । 
नच तानि प्रव्यत्तादिभिरर प्रमितानि तहिं 
अभावोपि ख्प्रमणेन, परमित षेति 
तुह्यम् 1 . नचाभावस्यानुवृत्तिव्यावृचिश्रतीति 
िप्येकोपचारिकत्वादितति वाच्यम् ।! कारण- 
दोषादिज्ञानंविना्वेच्छयेबोपचारिकलाभ्युपगमे 
प्रत्यक्तादिष्वप्येवं वक्तु" शक्यत्वात् । तस्मा- 
द्विषयेन्द्रियसन्निकषादारमनोयोधटदिलच्णो 
ज्ञानपरिणाम स्तदतुखपत्तिरूपो ऽभाव इन्दिया- 
दिवस्माणं नास्तीति बुद्धिः एल् नास्तोति 
बुद्ध; प्रमाणत्वपक्ते हानादिबुद्धिः फलं - तदयं 



(८ ३२ } | 

माष्यार्भः । योनाक्तीदयस्यार्थस्यबोधकः प्रयः 

्ताद्यभावः स एष सभावो नाम प्राण 

भिति। ननु घटादिमावातिरिक्तममावाख्यं न 

किंचिद् वस्तु अत एव मावान्तरम्रभादोन्यो न 

कश्चिदिति भवतापुक्तिरपि संगच्छते भावरू- 
पस्य प्रमेयस्य प्रस्यक्तादिभिरेव अभितरस्वा 
चदतिच्किस्य प्रमेयस्यामावा त्कथममभात्स्य 
प्रमाणान्तरत्वमिति चेदुच्यते योधमनुभवो घटे 
पटो नास्ति तस्य किमालम्बनं किं घटस्वरूप- 
मात्रभुवान्यदपि किंचित् न्यः तथास्ति त्त 
पटक्तखद-शायामपि पटो नास्तीति परत्ययाप्ततेः 
घटस्वरूपश्य तदानी तपि सत्वात् नच केवल्ञघ- 
टस्वखूपं तदालम्बनं पटससछद शायां केवल- 

घटस्वरूगमावा स्न तहशुध्रस्ययापततिरिति वा- 
च्यम् । घटे एलसद्धावदशायामपि तत्र पाक्ष 
परोनास्तीति प्रत्ययानुदपत्तिप्रसङ्कात्। फलस्यापि 
तत्र ससेन केवलघटस्वरूपाभावात् । द्वितीये 
असाव एव नान्बोतिपसंगात्। नच यदभद- ` 



( ३५३ ) 

तामभाव्रत्यक्तकारणं तदेव न स्ताटशाभाचव्यव- 
हारकारणमिति वाच्यम् । घटादावपि यदभ- 
वतां प्रत्यक््कारणं तदेव न स्ताहशुढ्य चहार- 
कारणमिस्युक्तिसं भवेन तेषामप्यपलापापत्ते 
योग्यप्रल्ियोगिदरशनाभावस्याभाव्प्रस्यच कारण- 
तया तदङ्खीकारे तवामावाह्भीकारापचे श्च 
तथा चप्रमाणाभाववत्प्रसेयामावोपि स्वीकायः 
दिनिगमनाषिरहत् । नचामावप्रमाणवादिनापि 
अभावरिशिष्टाधिकरणवयहणा सक् याहशाषि- 
करणं द्यते तारश्ाधिकस्णपरहणमेवाभावठयव- 
हारकारणमस्तु कतमभावस्वीकारेणोतिवाच्यम् । 
प्रतियोगितदसायज्ञानशुन्यापिकरणयहणस्या- 
स्माभि स्तदानीं स्वोकाय तवापि वथास्वीकारे 
ऽभावाङ्गीकारापत्तेः तस्मा स्व वस्तु सदसदा- 
त्मकं स्वकायं" यथा धटः स्वरूपेण निरूप्यमाखः . 
सन् यदा स एव परादिखसूपेण निरूप्यते तदाऽ 
सन् भप्रति एवं परो पि स्वात्मना निशूप्यसाशः 
सन् घशलना निरूप्यमाणे ऽसन्निति घटोऽपतहु 



` ( , ३७७ ) 

सूयेण पटे समवेतः पटश्च तद्रदघटे समः 
इति स एवान्योन्याभावः एवमस्यन्ताभावः संय 
गेन भूतले निरूप्यमाण स्तत्र सत् संयोग 
भावास्मना भूतलादौ समपरेतः स्वीयासदरूपाक 
ज्ञानं जनयन्नत्यन्तामव उच्यते एवं प्रागभाः 
वप्रध्वंसाभावौ बोध्यो । तदेवं सदसदातमकेद 
भि फेन चिक्कदाचित्किचिद्रुपं किंचिच्च कद 
चहु ग्यते इति नप्रमाणाम्तरस्यानवकाशहनि 
तथाचोक्त स्वरूपपररूपास्यां नित्यं सदसदः 
त्मकै वस्तुनि ज्ञायते केशिड् रूपं किचि सद 
चन॒ इति। वस्तुनः सदसदः!त्मकले ऽ 
यदा सदंशस्योद्धवो जिघृक्ता षा वदा सदत 

नानुभवो व्यपदेश श्च धटोस्तीत्यनुभः 
घटज्ञानमितिव्यपदेशः। यदाचा सदात्मनो 

 इभवो जिघृक्षा वा तदा नास्ति घट इति प्रत्य 

घटामावक्ञानमिति व्यपदेशश्च भवति । एवं 

कांशुस्यानुभवे उथवहारे च अपरापरांशः तिरो 
हितो भवति कदाचिद् भवय्रहणेपि अभावा 



( ३५५ ) | 

शो विशेषणतया नवत्त: प्रतीयते। यथा चेत्र 

एवायं नान्यः अत्र रेत्रनिरणंयः वस्तन्तराभावा- 
नुव॒त्त एव । नच निणेयस्य वस्तन्तरामावानू- 
बद्धस धस्यक्चादीनाम नपेक्ञत्वल्षणं प्रामाण्यं 
न स्यात्| अयमेवेतिपदार्थनिणयः परत्यक्ता- 
दिपमाणनां फलं सच भरत्यक्तेण भवितु" नाह 
ति वस्स्वम्तराभावस्य विशेषणस्य अभावश्रमाण- 
गम्यसखेन प्रयच्तभाह्यत्वाभावात् । अभावप्र- 

माण॒सापे्प्रस्यक्ञस्य निरणणयकलखाभ्युपगमेपि 
्नपेन्ततललणं प्रमाणं उयाहतमेवेति । मेवम् 

अभावानविद्धखस्य निणेयलक्तणएत्वाभावात्। अ- 

भावानुविद्धपि यदशनात् । कि चेत्र 
एवास्ति किम्वाश्नन्योपोति अन्राभावानुबेधेपि 

 चचेतरस्य सन्डिद्यमानल्वात्। -कुत स्तहिं भावा- 

न्तरानुविद्धर्वं निणयल्षणमुक्त' । केनोक्तम् । 

मया तु कशविन्निणेयः वर्त्दन्तराभावानुवुत्तो 

भवति यथा अयमेव नान्य इस्येतावन्मात्ुक्त 

नतु निशेयमाघ्रस्य लक्षणएाभिधिरेस्या तथोक्तः 



{ ६५६ ) 

मिति। विशय स्तु ज्ञानविशेषः सवंजनप्रसिः 
द्धो न घटादिवल्लक्षणमपेक्तते तथ! च भावज्ञा- 

नं क्वचिदमावान्षिद्ध' क्वचि न्न अभावन्नानं 

वै" भावानविद्धमेव इदमिदं न भवति इद - 

मिह नास्तीति प्रतियोगिज्ञानं विना भाव्ज्ञना- 

संभवादिति भावः। नेयायिक्ा स्तु अभावस्य 

` म्रत्यददेरेव ्रहणमिति निरूपयम्ति तन्मते षो 
ढा इन्द्रियसन्निकषः। संयुक्तसंयुक्तसमवेतसं 

युक्तसमवेतसमवायस्तमवायसमवेतस्तमवायञिशे 

घणविशेष्यभावसेदात् । संयोगेन द्रव्यस्य सं- 

युक्तसमवायेन यणादेः संयुक्तसमवेतत्मवायेन 

गुणवादः समवायेन शृष्दस्य समवेतप्मवायेन 

शुब्दत्वादेः विशेषणदिशेष्यभावेन चाभावस्य 

प्रयन्तं जायते इति! तदयुक्तं सदसतोः 

सम्बन्धानर्हखात् नहि भावेखिाभावेः सहेन्दिय- 

संयोगो भवितुमर्हति भस्तद।सनो भोवस्येदि 

यसंयोगाधारत्वासं भवात् ! नच खन्मते धमे- 

धमिशोरमेदादस्त्येवसंयोगः भेदस्यापि खी- 
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कारेण तद॑शेन संयोगाभावात् । नचसंयुक्त- 
समवायेन अरहणमर्तु समवायानद्वीकारात् 
अङ्गीकारेऽपि तस्येन्द्रियकस्वानभ्युपगमात् स- 
न्मते ऽभवधमिणोः समवायाभावा च अत एव 
न संयुक्तषिशेषशतयापि सवन्धाभाषेन षिशेषण- 
तायोगात्  नच्विन्द्रियसचचिकंर्षान्वयव्यतिरे- 
कोनुविधायिखादुरूपारूपादिवुद्धेरिवाभावबरद्ध - 
रपि प्रव्यचतत्वमेवान्यथा अन्धस्यापि वटाभा- 
बग्रहणापत्तेः नहि विश्फारिलान्न इव निमी- 
लितान्तो घटाभावं प्रस्येतुमहति तर्छस्य 
हेतोरमावेन सहेन्द्रियस्षन्निकर्षाभावात् उन्मी- 
लितन्स्याभावेन सदेन्द्रियसन्निकर्षाद् मात्रत 
युद्धिरुपपद्यते इस्यन्वयठयतिरेकाभ्यामभोवस्ये- 
न्द्रियकरमेव युक्तम् । अत पएवाभाप्रविशिष्टा- 
धिकरणवुद्धे विशि्टबुद्धिसखमपरोनावभाप्तछचो- 
पपद्यते अन्यथाऽपिकरणुस्य चनुपाभावस्य 
चानुपलघ्ध्या यहणे रूपरसादि बुद्धं रिव विशिष्ट्- 
चद्धत्वानुपपत्तिः अभावस्येन्द्रियेणा्रहणादपसे 
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्ञखांनपपत्तिश्च । मैवं । इन्दरियान्वयउ्यतिरे- 

कयोरथिकरणथहशंौशे एव खीकारेणभावांशे त- 

दनङ्गीकारा न्नान्धस्य भूतलादौ घटाभावबोप- 
लग्िः त्य चच्तषा धिकरणमहणाभावात् भ्रति- 

योगितदुढ्याप्येतरथावस्प्रतियोगिय्रहणसामभी- 

समवधाने सति इश्यादर्शंममावे प्रमाणं ना- 
दशेनमात्र' तथाचालोकादिलामयीप्तमवधाने 
भूतलादौ सति घटे य श्वचुषावमवधारयिदु- 
च्म स्तस्येव भूतलदो घटाद्यभावग्रहणं नान्य 
स्थेद्यधिकरणयहणायेवेन्द्रिथोपयो गोनाभावथह - 
णाय चच्तृषा गृहीते भूतले स्शरृते च प्रतियोगिनि 
घटे ऽनुपलन्धिस्रीचीनमनसा भावन्ञानोसपरोरने- 
न्द्रियस्याभावयहणसा म्यं कल्पनीयं प्रमाणा- 
भावात् अन्यथा सिद्धत्वाच्चेन्दियस्य अभावांशे 
ऽपयेच्लं त्दनद्वीकारपराहतं भावाशे ए्ोपरो- 

चत्वाभ्युषगमात् । मनसा तत्तायाः चचुषेदन्ता - 
या भाना स्मत्यभिज्ञायां यथा पिशिष्टबोधकष्वं 

तथातुपलंभसहकृतमनसा  भावस्येन्द्रियेण 
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भूतलस्य महेन प्रमाणडुबयसंपाता दिशिष्ट- 
बोधकलमुप्यते हश्याद शु नभिन्दरियंचस्हितम- 
भवतिशिष्टं भूतनल्ञादि प्रमापयति तत्राधिकरणां 
शे चचुरादि अयाप्रियते अभाोवांशतस्संबन्धयो- 
श्चानुपलब्धिः यथा जिहवागते्ुदीरादि द्रव्यं 
स्वगिन्धियेण णहयते माधुयेतटुदरव्यसंवबन्ध च रस- 
नेनेतीगन्विथद्ग येनसाश्ुथ विशिष्टेद्चीरादिवुद्धि- 
रिति संचेपः। नच्विन्दरियेऽमाववुद्धिजननसाम- 
प्यकल्पनादे्ा दश्यादशंने तादशसार्यंक- 
रपनायां लाघवाभावः । त्रापि तादशसामध्येस्य 
कलृत्तखेन कल्पनाभावात् । तथाहि कश्चिस्प्रातः 
चत्वर इष्ट्वा त॑त्र गजञमपश्यन् गजस्मरणाभावा 
ततदभावमप्ययहीरा केवलं देशमघदधानो गह- 
मागतः मध्याहुसतमये तत्र गज आसीदिति केन- 
चितष्टः ज्ञाततस्वा चदेशं स्मरन्नपि तत्र पृमश- 
हतं गजाभावं तद्व शहाति नचेदमभावय्ण 
मिन्दरियेस सम्भवति प्रातःकाज्ञिकाभावे ऽसन्नि- 
छ्ष्टे इन्द्ियसन्निकर्षाभावात् । इन्द्रियस्य स- 
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न्निृष्टयाहित्वात् । नचालुपलम्धिजन्थाभाव- 
प्रयक्ेऽ भ्यधिकर्सोद्धियस्तन्निकर्षस्य हेतुषे 
न उथवस्थोपनादक्तन्निकष्टप्रातःकालिकचत्वरेण 
सममिन्दरियस्तन्निकषसंभवादनुपलन्येरयोग्यत्वा 
त्कथमनया प्यभावप्रहणनि तिचे स््त्यस् । प्रत्य - 

चयोग्यताविरहेऽपिस्परत्तियोभ्यता तश्राक्ततेव । 
यदि प्रातःकाले चलवरे मज स्था तद्वा तदानीं 

चत्वरवदणश्द्यं त तथामध्याहुसमये स्परणेष्डायां 
सत्यां वतरवरस्म्येतापि । तदिदं प्रातःकालि- 
कचस्वराधिकरणकगजास्मरणं मध्याहसमये प्रा 
तःकालिकयचस्वशधिकर्णकगजामावं बोधयती- 
त्यनुपलष्येरमावप्रहष्णसाम्यं सष्टसेवेति नाभ्ल्- 
सकल्पना ।नच प्रमाणाभावः प्रमाणमितिमाष्यो- 
क्तिः स्मरणाभाक्स्याप्यभवप्रमापकलकल्पनायां 
सयाक्रुप्येतेति वाच्यम् । गजस्मरणाभावस्यापि 
प्रातःकालिकचस्व पथिकरणकगज।(भावस्मारकतं 
या फलतः प्रमाणाभावस्वात् । स्मरणस्य भ्रमा- 
फलात् । प्रभारोनाधिगतं वस्तु यथां का- 
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, जलान्तरे स्मय्यते तथा स्मरणभावेन प्रातःकाले 

चखरे गजाभयषो मध्याहसमये स्मथ्यत इति 
प्रमाणत्तादश्या रप्रसाणत्वमिति भावः । ननु- 
-अमाणान्तसकल्पनपेक्तया अलुमेयत्वसेवास्ताम- 

भावस्येतिचे न्न सिद्भामावात् । न तावस्मति- 
-योमिनोघरादेभवस्यलिङ्कत्वं वदय्रहशे एवामा- 
वञुद्धयुतपत्ते रणग्रहीतस्यलिद्धल्वायोगात् । तदुप्र- 

हो च तदभाववद्ध रभावात् । नच विरुद्धयो 
भावाभावयोरेकत्रे कदावस्थानं बिरोधस्येव भ- 
ज्ञाप: नवाधिकरणस्य भूतलादेः लिंगखमभा- 
वाहे तद्धरतया भूतलस्य सहणासंभवा- 
देव तस्य तद्धमिस्वालुपपन्तेः । तद्धमेतथा हश 
पुनरनुमेयामावादेवानुकानापरदृततेः सिंग्महणे- 
नेवाभावविशिष्टाथिकरसावमतेरस्पादात् । घट- 
तदभावोभयानुमसस्य भूतलस्यानेकान्तिकत्वाच 
कस्यचिहु भावस्य केनचि द भावेन सहं दश्नाद्- 
भावसामान्येन संबन्धाधारणे लु स्वामावानु- 

मानं स्योत् ! कतिपयाभावेन सह दृ्टसंघन्धस्या- 
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पि भूतलस्य न सर्वाभावानुमापकत्वं भवान्तरे 
रपि सहदशनेननेकान्तिकरसवात्। किंचाभाव- 
ग्रहणं विना तत्संबन्धो भुतलादो नावगन्तु" 
शक्यते संबन्धय्रहं प्रति संबन्धियहस्य हेतुत्वा- 
त्। नचा प्रयक्ञः पूर्वोक्तयुक्तेः नाप्यनुमाने- 
नास्य भरहणं संभवति अन्योन्याश्चयात् अनुमा- 
नेनाभावग्रहणे सवन्धग्रहरं संवन्धपहणे चानु- 
मानमिति तस्मादमावयष्णं प्रमाणान्तरेणेव- 
वाच्यं तच्चानुपललन्धिरेवेति । ननु अनुपलभ्ि 
ल्लाताभावपीहेतु रत्तातावा सत्तामात्रेणोखिय-. 
वत्। आयं भूतलेवटाभावो अनुपक्ञब्ध्याया- 

ह्यः अनुपल्लन्धिरपि उपल्लब्ध्यभाव एव इत्यभावा- 
र्मकतया नुपलब्न्यन्तरेण थ्या तदपि स 

इति पुनरन्यापेक्तायापनवस्याधरोभ्यम् । अन्त्ये 
ठयभिचारःसत्यामनुपलब्यावनिशिविक्तायां नाभा- 
वधीः यथा पुस्तकनध्यनिहितपत्रबुभुत्तया पु- 
स्तकमित स्ततः प्ररावस्यां लोकितंमपि नोपल- 
टधम्। ` तथापि कियप्पृष्टमनवलोकितं भवेदि- 
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ति संशंयानः तदभावं न निश्चिनोति । ऋचि- 
च्चासस्यामपि योग्यानुपलब्धो तन्निश्चया दभा- 
वमधिगच्छति यथात्र व सम्यगनवन्लोकितरिति 
परतिपत्र' सम्यगवलोकितं प॒रतकं नच एत्र प्रा- 
समिति योभ्यानुपलब्धिघ्रमेण तदभावमवधार- 
यति तस्मादनुपलब्धिलिङ्गकानुमानेनेवाभावय्रह- 
खभित्येव युक्तम् । नचानिरश्चिताया अनुपल- 
ष्थे शिंङ्गल्वायोगा त्न्निश्चयावश्यकसेन पनः 
सेवानवस्येति चटु श्रान्तो ति नानुपलन्धिर१- 
लब्थ्यभावरूपा ङ्िम्तु एकन्ञानसंसर्गिंोरन्य- 
तरस्योपल्म्धिरेवकतरस्यानुपलब्ि नेतुपलब्ध्य- 
भावः यथाघटभूवल्यो घंटवदुभूतक्लमितिकज्ञान- 
संसगिणो यदा भूतलमात्रस्येगोपलि भवति 
तद्। सा भुदलमान्रोपलन्धिरेव घटानुपल्लञ्षिः। 
साच स्वयंप्रकाश इति न तस्रकाशनायोपल्लब्ध्य- 
न्तरापेक्ता. येनानवस्थाशुङ्गाकलङ्कादिः सम्भा- 
व्येतापि , भृतक्तमात्रस्वरूपोपल्लम्पि श्च चन्तुरा- 
दिनेतीयमेव -घटप्रयन्ानुत्पत्ति  धयाभावस्य 
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लिङ्गम् प्रयोगश्येवं बोध्यः इश्यं सत् यद् यत्न 

चोपलभ्यते तन्त्र नास्ति यथा बुद्धिसत्वे 

पुरुषः । अथवा दृश्यस्य सत्ता दशेनव्यासा 

व्यापकस्य दर्शनस्य निदत्त तदु्यौप्येह- 
श्यसत्त पि निवर्तते यथा बरूमव्योपकस्यान्न 
जलहदाद्यौ निदत्त धमस्यापि निवत्तिरेषं द - 
शेननिवत्तौ दृश्यनिवत्ति षोभ्यिति सौगताः । 
छ्त्रोच्यते अनपक्षष्ि्िङ्गकानमोनेनाभावम्रह् - 

णमिच्छतां भवतां क्िमनुपलम्भसामान्येन 
चटाभावानमानभिष्टं किम्वा अनुपल्लम्भविशे 
षेण नाद्यो ऽसंमवात् नहि सामान्यव्याप््या 
घटाभावविशेषो ऽनुमातु शुक्यः विशेषणं 
बन्धाग्रहणात् न चाभावस्तामान्ये घटाभाव- 
बुद्धिरस्ति अभावषिशेषं तु सा बुद्धिः नचेयमनु - 
पलम्भसामान्येनानुमेया उयभिचारा ससत्यपि 
घटे वस्स्वन्तसन्पलम्भस्यसत्वात् हितीये कोय- 
मन॒पलम्भविशेषः घटान॒पल्लम्भ इतिचेत् सत्यभ- 
द ` जनामि किन्तु घटानपनम्भः भतलस्व- 



\ क. 
गच्छ िधिरन्यतरस्वरूपोपल्ञन्ि धंरोपल्लभ्मा- 
ऋग विवदयत इति पच्छामि तत्र नायः 
: श्नाधारणत्ात् घटवस्य पिभूतले भृतल्ल- 

प्योयल्लट्धि भवति नव घटाभाववृद्धि 
व्रि न दवितीयः घटवद्ध तलघरुद्धं रपि भूतल्ल- 

पाव्य गादहितया तस्यां सद्यामपि घरामाव- 
अरस्नंगात्। नचान्यतरमात्रषुद्धि विवक्षि 
न्यव भ्नयबुद्धावतिधतसंगः सात्रपद्यथनिञ चना- 
र्य पूवमेव प्रदर्शिंवसात् । अन्त्ये तस्या 
पल्लञल्ध्यन्तरगस्यतथा तदुक्तं वानवस्था 
 ऋऋापतेत् । एवं यत्र यननोपलभ्यत 

घयर्व्यक्तो हेतु निंरसनीयः। दशेननिब- 
र्वटव्र्य बटादे निवृत्ति रनुभीयते दशंन- 
चर्य भावस्वरूपेति सापि दशेननितत्यन्त- 
ज्कञ्डेयेस्यनवस्थापिशुाची तदवस्थे तस्मा 
ग्थ्यष्छकः भमाणाभावः प्रमाणन्तमेव 
च्छः पन्थाः। मतु प्रमाणाुखत्तिरू- 

तस्त्र णासावस्य वुच्डतया कथमस्य भरमखः- 
८५ 



( ̀  इण ). 
लं युञ्यते किन्न युज्यते यादशी शीतल्ला देवी 
ताहशुः खरवाहन इतिन्यायेन याशं भमेयम- 

भावारथ्यं तादशमेवाभावाख्यं प्रमाणमपि । 

्रतयुतास्य भावरूपत्े प्रमाणप्रमेययो विरूप- 
त्वापत्या ऽनो चित्यं स्यात् । नच सवत्र भाव- 
भूतस्येव प्रमाणत्वं दृष्टमिति कुतोऽत्र तद्धिपरी- 
तस्य प्रमाणत्वं तहि सवत्र भावस्यैव लिद्धत्व- 
मपिदृष्टमिति ल्िद्धत्वमस्य कथमिदलयघ्रापि हष्टि 
दीयताम्। एवं  प्रमाणत्ववस््ममेयत्वमपि न 
स्या तथाच इदमिह नास्ति इदमिदं न मवती- 
त्यादिव्यवहारोच्छ दः: स्यादिति वललोदभावस्य 
वस्तुत्वं स्वीकाम्ये' न तुच्छसमिति प्रमाणस्व- 
मपि सम्यगेवेति संक्तेपः। -अभवप्रमाणस्येह 
सखतन्त्रोपयोगस्तु दरशंपूणंमासाभ्यां यजेत 
स्वग॑काम इत्यादो धु्युक्ताद्गफ्मतिस्कि- 
द्रफलाभवे आगमाभाव एव . प्रमाणं 
नान्यत् प्रयोग श्च प्रमाणाभावः प्रत्यक्तादि- 
प्रमाणभिन्नः। अभावशुष्दवाच्यला स्मनेया- 



( ३८७ ) 

भाववत् । तथा प्रमेयाभावः स्वानुरूपेण प्रभा. 
णेन प्रमेयः प्रमेयसाद् भावारख्यप्रमेयवदिति 
ननु केचि स्पौराणिकाः सम्भवेतिद्यारम्यं प्रना- 
णद्रयमधिकं स्वीक्कवन्ति भाष्यकारेण तक्किमर्थ" 
न लल्तितमितिचे दयं भावः सम्भवो हि व्याः 

प्यसंख्यापरिमाखाभ्यां व्यापकसंख्यापरिमाखा- 
वगम: यथां संभवति सहल शतं प्रस्थे च 

कुडवमिति सहस्रेण तदन्तगतसंख्यायाः 
प्रस्थेन परिमाणेन तदन्तमतक्रुडवपरिमाणस्य 

च ज्ञानं ्यापिमूलकतवादनुमानमेव । अनिद 
एटषवक्तकवचनपरंपरा एेति्यम् तहुयदि प्रमाणं 
तहिं आगमेषवेबान्तमू तं नोचेदधमाणमेव यथेह 
वटे -यक् इति नेयायकामिमतं प्रातिभाख्यं 
प्रमाणं पूवमेव -निश्स्तम् । लोकषसिद्धिरपिः 
प्रत्य्ताद्यो ˆअन्तर्गतेवेति षठेव प्रमाणानिनः 
न्यनोनि नाधिकानि वथा च भगवद्ममायशे य~: 
मषट्युक्तयो लोके याभिः सरवोनुऽदश्यत इति ५. 

इतिकसरपकलिकायामभावप्रामाण्यपरिषच्छे 



(देन्य) 

लोकपरसिद्धस्वतःपरमा लभावप्रत्यक्ायन्तगं 
सशव्द्यापि स्वतः प्रासार्षाज्ञोकारे प्रतिज्ञा 

ते धमं प्रति चोदनाप्रामारये सापितेऽपि एेहि- 
कपश्वादिफलकानां चित्राहिचोदनानामनुष्टानो- 
तरफकलोत्पादे प्र्यच्ताटिभिश्संशदविसंवःदा- 

भ्यां पुनरघ्रामारयं शङ्कते नभुप्रत्यक्लादीन्यन्या- 
नीति भष्यम् । ननु अतथाभतमप्यथ' ब्र या 

चोदना यथा किंचन लोकिकं वाक्यं नव्याश्तीरे 
पञ्चफक्षानि सन्तीति तत्तथ्यमपि भवति 

्रितथमपि. वतीति पूवेमाष्येणेव चोदनाषा- 
माएयस्याचति्तला स्पुन स्तद्याच्तपे पौनरूक्तच- 
मिति वाच्यम् । आक्ेपहेतु विषयभेदात् । पर्व॑ 
प्रत्य्ादि प्रमाखान्तराधिगक्तायें एव शब्दपामा 
रयं न स्वातन्कत्येण अतीन्दरियेषु स्वर्गादय्येषु 
पत्यचादीनां प्रवत्यसतम्भवा न्न चोदनाप्रामा 
 रयभित्याचतेपः। अघर तु देहिकपश्वादिफलोघ 
चित्रादिवोदनासु यदि अलुष्डानानन्तरं पश्वा- 
दथः सल्लानि उपकभ्येरन् तषि भरत्यचादिसंवा- 
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दास्ाास्यं नो चेखमाशाम्तरविसंवादादेका- 
प्रासार्यमुपादितुः शक्यते छतं शष्दपार- 
तन््रयविचाराइम्बरेण तस्मा सूर्वादेपः पार- 
लोकिकफलविषयः अयन्तु रेहलोक्षिकफल- 
विषयःप्रस्यक्लादि विसंवाद निपित्तकः प्रमासान्त- 
-सयोग्धा्थप्रतिपादकं क्वनं तदसंवाद षिसंवादा- 
भ्यामप्रमाणं भधति प्रमाणान्तययोग्यायघ्रति- 
पादकन्तु स्वाथे अविश्वास्तमात्रु्पादयति 
नाश व्यतिरेक ख्वप्नरष्टद्वीपान्तराथंवचनवदिति 
मेदः । अधवा सूत्राणि व्याचच्ताणो माप्य 
कारः सुघ्रोक्त वाचं पत्र दर्शयत् इदानीं वत्ति- 
क।रमतेन तमेवा्ञे पं दशयति तदचेषाभेदे- 
ऽपि घ्याख्यातृसेदा न्म पौनस्क्तथप् । अनिभित्तं 
विद्यमानोपक्ञस्भनलादितिव्रहता सूच्कृता पि 
प्रताणान्तरासंबादति्वादाभ्यां प्रामश्यमाचि- 
प्यते नतु शृष्दस्य प्रस्यक्लादिपारतन्त्रयेणेतिः 

पूवः माष्यक्ृत भच्ेपः सूत्रकारेए व 
अत्रेव प्रथममाचिप्यते इति न पोनरत्छयनिः 



(३६० ) 

ति प्रमाणान्तरसतवादाल्प्रयन्ताद्यीनामस्तु प्राम 

शयभित्याह॒प्रत्यक्ञादीनीति परत्यक्तादिष्रमा 
रांसंवाद विसंवादाभ्यांशब्दस्य न प्रामायय 
भित्याशयेनाह-- | 

` आग्ननु पर्यक्ष दीने अन्यानि भवन्तु नास 
प्रमाणानि शब्दस्तु न प्रमाणम् । कुत; अनि 
मित्त विद्यमानापलम्भनलात् अनिमित्तमपमा 
णे शब्दः योहि उपलम्भनविषयः नोपरभ्यरे 
स नास्ति यथा राशस्य विषाणम् । ̀ उपरम्भ 
कानि चेन्द्रियाणि पद्वादीनाम् नच पशुकामेः 
ष्ट्यनन्तर पशवः उपङभ्यन्ते । अतो . नेष्टः 
पशुफला । कभकारेच फटेन भवितव्यम् य. 
त्कालेहि मदनं तत्कारे मदनसुखम्। कालान्त- 
रे फं दास्यतीतिचेन्न न कालान्तरे फटनि- 
ष्टेरित्यवगच्छामः कुतः यदा तावदक्तौ विच्य 
माना आसीत् तदा फलं न दत्तवती यद 
रलमसुत्यते तदास नास्तीति असती कथं 
दास्यति । 



( ३६१ ) 

शञ्दस्तिति अनिनित्तशऽदार्थमाह् अप्रभाणमि- 
ति विसंवादः दर्शयितुमाह यो हीति प्रमाखामा 
वः प्रमेयाभांवक्ताधक इत्याह यथा शशस्य पि- 
षाणमिति नवोपलम्भकाभवादनुपलम्म इत्याह 
उपलस्मकानिचेन्दरिथाणीति तथाचोपलंमकसा- 
मथो ्तमवधाने योग्यं य न्नोप्ञभ्यते तन्नास्त्येव 

थथा शुशुश्य विषाणमिति निगमयति अतोने 
ष्टिरिति तथाचायंप्रयोभः चित्रादिवाक्यमध्रमाणं 
पत्यच््ादिप्रमेवाथकले सति तद्विसंबाद्यत् विप्र- ` 
लम्भकवाक्यवत् तथ। चित्रा न ॒पशुफला स्व- 
क्राले तदजनकत्वात् भुजिक्रियावदिति नले 
कालान्तरे पशफलसम्भवा स्नाप्रामास्यमित्या- 

शङ्कय निषेधति कमकाल इति अत्र ब हण्टान्त- 

बराह यत्काले हि मठनं तत्काले म्दनपुलमिति 

पयं भावः . यद यस्य साधनं तत्स्रकाल्ञे एव 

जनयति यथा मदनं तस्मुं तथा यड् यस्य 

साध्यं तत्तदुरपत्तावेव भवति यथा मद् नघुखं 

तद्धि मद नसमये एव भवति एवं च यदि चिघ्रा 
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पशुसाधनं स्या त्तहिं वित्रोत्पत्तिसमये एव पश- 
फलं स्या न्नान्यदा एवं यदि वशुफलं चित्राः 
साध्य स्या तदा चिन्रोत्पत्तिसमये एव स्यान्न 

कोल्लान्तरे नचेतदुहश्यते ` तस्मान्न पशुफलेति 

पूरवोक्ताल्माने भाष्योक्त' मद नं तससुलं चेति 
वेधर्भ्योद।हर्णं बोध्यमिति । नलुलाध्यसाधनलत्सं 

न्धस्येवविधिषोधितसखेनानन्तय स्य॒ विध्यथत्वा-. 
भवादनन्तरं प्रत्यन्तोदियोग्यध्य पश्वादिष्छल- 
स्यातुप्लम्भेऽपिन तदमरामारयम् काल्ञान्तरे प~ 
लोत्पत्यापि तस्साध्यसताघनवोधकविषेः प्रासाख्य- 
मन्ततमेषेस्याशृङ्कय निराठुरुते नकालान्तर इति 
श्यं मावः विधिवाक्ये यश्पि आनन्तयस्योषा- 
दानं नास्ति तथापि कालान्तरस्यापि उपादानं 
नारित अथचित्रादिकमसा -पशुफलोत्पाद' वोध- 
यतीति कमस्वभावादानन्तये लभ्यते विनष्टस्य 
हेतु खास्तस्भवात् तथाचानन्तरफल्लोपलस्भाभायेन 
भत्यक्तादिषाधः स्फुट इति। नच स्वगादिफलचो- 
धकवाश्यस्येव चित्रादिवाक्यस्यापि अपूवहारा- 
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कमफलयोरानन्तर्थमादायोपपत्तिः तेन स्वाथ 
घोधवेल्लायामेव देहान्तरोषभोगयोम्यस्य काला- 

` न्तरभाविनिः स्वगाद्विप्ठलस्य तदानीमुस्पयसंभ- 
वेनाप्रवमन्त्माव्येव तयोः साध्यसाधनभावो बो- 
ध्यते चितघ्रादिवाक्षयेन तु पर्वादिरल्लस्यानन्तर- .. 
कालेऽपि संभवेनापूवेमनन्तभांव्येव तयो; ्ाध्य- 
साधनभावो बोध्यते इतिस्तमर्थ्यादानन्तयलाभ 
इत्याशयाद् । सामध्य॑स्यशुध्द कदेश्स्वा त्दुचा- 
धः शृष्दबाध एव तथा चोक्त म्धाद्राकरपनेक- 
देशत्वादिति जे°सू०अ०श्षा० ९ सू०२० कमः 
स्वभावल्ब्धमानन्तये तत्र शुब्दविशेषणं नं 
भवति यत्नानन्तय्येविपरीतं कालान्तरसुषोदीयते 
तत्रापूरवद्ारासाध्यसाधनयोरानन्तरयं ग॑म्यते यत्र 
तु न तथा यथा चित्रादिवाक्ये तत्रानन्तय' श~ 
व्दविशेषणमेवेति चित्रानन्तरमेव पशुलं बोध्यते 
तत्रानन्तरष्छलासुपलल्ध्या = प्रत्यक्तादिविसेधः 
स्पष्ट एवेति । एवं यत्रापि कालान्तरेपश्वादिकं 
दश्यते तत्रापि दुष्टस्य प्रतिरहादेरेव कारणत्वं 
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युक्त स्वीकतु म् । अदष्ट कारणत्वकल्पनापेक्तया 
 दृषटकोरणलस्येवोचित्यादित्याह-- ` 

भा बलक्षं च फङकारणमन्यत् उपर- 

भामहे नच हृष्टे कारणे सति अदृष्टं कल्पधि- 
` तं शक्यते प्रमाणाभावात् । एवं हष्टापचारस्य 

वेदस्य स्वर्गा्यपि एं न भवतीति मन्यामहे । 
टष्टविरुद्धमपि भवति किंञिद्रचनम् पात्रचयनं 
निधाय आह स एष यज्ञायुधी यजमनोञ्जसला 
स्वश खोकं याति इति प्रर्यक्षं शरीरकं व्यष- 
दिश्चाति नच तत् स्वर्गं लोकं याती भ्रत्यश्चं 
हि तत् दद्यते। नचैष याति इति ` विधिशब्दः 
-एवज्ञातीयकं प्रमाणविरुद्धं वचनमप्रमाणम् । 
अम्बुनि मजति अखावुनि यावाणः प्लबन्ते इति 
यथा तस्मादा्रैहोच्रादिचोदनासु अपि अना- 
इवासः तस्मा नन चोदनारक्षणोर्थोधर्मः । 
प्रस्यच्तं च फलकारणमन्यदुपलभामहे अन्यत्- 
चितरादिभ्यः प्रतियहादि नचेहिकफलानामपरामा- 
णिकसवेऽप्यापुष्मिकफलानां प्रामारयमेवेत्याश्- 
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ङ्क.य निराचष्टेषषवं दुष्टापचारस्येति 1. दुष्टफल- 
कस्य वेदस्याप्राम।रये तजनातीयस्यादुष्टपलक- 
स्याप्यप्रामारयमेव । तथोचेवं प्रयोगः स्वगादि- 
फालवोधकोवेदो ऽप्रमाणं बेदत्वाद् दुष्टप़लबोधः 
कवेदवदि तिप्रत्यक्््यनुपलष्विषिरोधेनाप्रामोख्यं 
प्रदश्यंपरत्यक्तादि विरोधादध्राभास्यं प्रदशयितु- 
माह दुष्टविरुद्मिति । मृतस्याश्चिहोचिणः सह- 
पात्र दाहो अक्ति चितायां पात्राणि निधाय दा- 
हसमये एषोक्तिः । पष यज्ञायुधी यजमानो ऽज्ज 
सा स्वगं' लोकं यातीति । नचार्मनः स्वर्भगमने 
कथं प्रस्यक्ता दिविरेधः प्रस्यच्तविषथत्वादार्मन 
इत्यत आह् शरीरकः उयपदि.शतीति तस्येव यज्ञ 

युधसंवन्धो नारमनः एवं यजमानलतमपिशरीरः- 
स्येव वशविभागयोग्यलवा ` कतु स्वाच्च न खा- 
त्मनः विभुतेन कत् खायोगात् वणंविभागाभा- 
वाच तदानींतस्छहभावरे प्रमाणाभावाच्च तस्मात् 
शुरीरस्येव स्वगममनमभिप्रीयते तत्र प्रस्यक्चधि- 
राधोस्त्यव चित्रादयुदाहरणापेच्तया त्रवेलं्ण्यं 
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प्रदर्शयितुमाह । नचेषयाति इति तिधिश्ढ्द इति ! 
अयं भावः विधौ सति भविष्यत्तापि फलस्य स्थात् 
तथा च प्ररय्तादिभि सैता्चास्तिरोधो भवेत् 
किन्तु चित्रादिवाकयव त्कमेस्वमावाधी्रनान- 
न्त्य प्रयचाव्यसंवादेन बध्येत इति प्रमाणा ~ 
न्तरतंवादा मावमूलक एवात्रापि प्रामारयात्तेपो 
नतु प्रस्यचादि वित्तश्वादमूलक सतधाच तस्यपू- 
व॑मेवोदाहतखा दुन स्तदुदाहस्णं निष्फलं 

स्यात् विध्यभषि तु तरिनन् काले ख्वगेगमनं 
पोध्यते। एष यातीति व्तेमानापदेश्। तथाच 
शरीरस्य चिताया भस्मीभावा तत्य सगे 
गमनं प्रत्य्षिरद्धमिति प्रत्यक्तविसंबदेनाय- 
मप्रामाणयाक्ेप इतिपूर्वोत्तरयो राचेपयो ॐल- 
त्रयं साधूपपद्यते । ननुविधिस्ीकारेपि भिरोधोऽ 
सत्येव कालान्तरे फएक्तमपि सत एव भविष्यति 
नास्ततः शरीरदाह स्तु प्रत्यच्तेणेवापिगत इति 
भस्मीभूतस्य शरोरस्य. कथं कालान्तरेऽपि स्वर्म- 
फत्तभोक्तत्व मिति हस्तम् । यदि भिधिः 
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स्यात्तहि तत्परामाश्यान्यथानुपपत्या श्रीराति. 
सि्तात्मकरुपनया प्रत्य्ादिषिरोधपरिहारः 
स्यादपि । अनुवाद क्ते तु तस्य स्वाथ्श्रामारया- 
भावा च्च ्वार्थोपपादनायार्थान्तरकल्पकत्दमिति 
-शुरीरस्षर्गगमनघोधकलमेव तत्र च प्रस्यच्विरोधः 
श्रदरशित एषेति । एवमदिति द्यौ सदितिरन्त- 
स्किम् वनस्पतयः सत्रमासतेव्येवं जातीयका म- 
-न्पराथवादाः प्रत्यक्लादिप्रमाणविरद्धार्था एव । 
अतःसवेषु अप्रामाश्यं साधनीयम् प्रथोगश्च ` 

` यज्ञायुधीयवाक्यमप्रमाणं प्रत्यक्तविरुद्धर्थपरति- 
` पदकतवात् मरावाण रतरन्तीत्यादि वाक्यवत् । 
अश्निहोव्रादिवाक्यं मृषा वेदवावयेकदेशुस्वात् 
 वित्नादिषावयकवदिति तदाह तस्तामान्याद- 
म्विहोत्रचोदनासु अपि अनाश्वास इति धमे 
चोदनाया अग्रामारयसुपसंहरति तस्मादिति । 

 इतिकल्पकलिकायां चित्राच्ेपवादः । 
=+ € = 
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भा० ओस्पत्तिक स्तु शब्दस्यार्थेन सन्बन्ध 
स्तस्य ज्ञानं तु शब्दः पक्षं वउ्यावतंयति। अपा 

र्षयः शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः । तस्य यभ्निहोत्रा- 
दिखत्षणस्याथस्य ज्ञानं भ्रत्यक्षादिभि रनवगम्य~ 
मानस्य. तथाच चोदनालक्तषणः सम्यक् प्रत्ययः 

ति पोरुषेये हि शब्दे यः प्रत्ययः तस्य मिथ्या- 
भाव आशङ्क्येत । परपत्ययो हि तदास्यात् । 
अथ शाव्द् घुबति कथं मिभ्येति नहि तदानी 
मन्यतः पुरुषादवगति मिच्छामः। बबीव्युच्यते 
बोधयति । बुद्धयमानस्य निमित्तं भवति इति ̀ 
राव्दे च निमित्ते स्वयं बुद््यते । कथं कप्ररुब्धं 
ब्र या न्नेतदेवमिति नचास्य चोदना स्याद्रा न 
वा इति सांशयिकं षलयय सुत्यादयाति नच मि- 
थ्यतत् इत काटान्तरं दशान्तरं अवस्थान्तरं 
पुरुषान्तरे वा पुन रब्यपदेदयभ्रत्ययो भवति 
योप्यस्य प्रययविपर्य्यासं दष्ट्वा अत्रापि विप- 
य्येसिष्यति इ्यानुमानिकः प्रत्ययः उस्पयते 
सोप्यनेन प्रत्यक्षेण भरत्ययेन विरुद्धयमानो बा. 
ध्यते 1 तस्माच्योदनालक्षण एव धर्मः। स्यादे- 



( ३६६ ) 

तदेवम् नेव शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः कुतोऽस्य 
पोरषेयता अपौरुषेयतावोति कथं स्याच्चदथेन 
सम्वन्धः क्षुरमोदकशब्दोच्चारणे सुखस्य पाट- 
नघ्ररणे स्याताम् । यदि संदरेषलक्षणं सम्बन्ध- 
मभिग्रस्योच्यते । का्थकारणनिमित्तनेमित्तिका- 
भरयाश्राधेभावसंयोगादय स्तु सम्बन्धा. शब्द् 
स्यानुपपन्ना एवेति 

सिद्धान्तवादी बेदय्रामार्यं साधयति ओ- 
दपत्तिकरिसित्यादिना ननुपूर्क्तानाक्तेपाननुद्ध - 
त्य॒स्वपत्लप्ताघनोय कीदशो ऽवप्तर इति चे 

त्सत्यम् । अयमभिप्रायः बेदप्रामारयेसापिते सति 
तत एव स्बक्लेपपरिहारः सुकर इति वेदभ्रामा- 
रयमेव पव साधनीयभ् । तथा चेवं प्रयोगः 
वेदवाक्यं श्रमाणं स्वार्थे वक्तुनपेचत्वात् पदाथ- 
पदजुद्धिवत् । वेद्काक्यजन्यः प्रत्ययः समीचीनः 

 नित्यवाक्योत्पन्नलाह् वाक्यबुद्धिकत् । निदोष- 
करणजन्थत्वादरा तद्वदिति। अत्रत्यं भाष्यं द्विती- 

यसुत्रोक्तार्भत्रायं नापृषे' किचिडच्यते इति तदु- 
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उथाख्यनेनेवेदमपि व्याख्यातप्रायभितिपुनव्या- 
रूयानपुपेचिषि ।सिद्धान्तवादिना संबन्धरनिसयतसर 
मंगीट्कस्य चोदनाया स्वतः प्रामारये स्थापिषे 
वन्ध एव नास्ति शब्दार्थयोः कुत॒ सतनिस्य- 

समित्यभिप्रायेख पवंपक्त प्रत्यवतिष्ठते स्यदे- 
सदेवमिति । नेव शृब्दस्या्थेनेति । तथा च 
शब्देनार्थप्रस्ययो ऽनियतनिवमिचचक इतिविद्याथ- 
स्प ज्ञनपप्रमाणमित्यान्ुयः सति संवन्पे 
ऽनिष्टमाह चुरमोदकेति नन्विदमयुक्तं" 
संबन्षिनोरेकस्याधिक्ररणे प्रश्यमपरेण स्था- 

 तञ्थनितिनियनामावात् , । वितापुत्रादिष 
समानदेश॒ताया अदशेनादिति न सुखादिषु 
चुरादिशब्दसतहवेऽपि पारनादिरितिचे नन 
सस्बन्धान्तराणामरथं निराकसिष्यिमाणतया श 
उद्यमथयोः संशलेषस्येव सिद्धौ तन्निराकणायेःे- 
तटव्यशरवृततेः । तथाचलंशेषे सति भाष्योक्तं 
दूषणं स्यादिति न सोपि संवन्य इति तथाचैवं 
भयोगः शब्दो ऽयेन न संयुज्यते अधदेशान- 
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न्तरमदर्शनाहु विन्ध्यो हिमवता यथा यस्तु 
शृ्दाथथोः संश्लेषं मत्वा भिन्नदेशसं नाङ्गी- 
करुते स मष्योक्तन्तुरपाटनादिदोषप्रदशेनद्योरा 
समाघेय इति संबन्धान्तरं निराकुरुते कार्यकार- 
शेति न तावत् शब्दार्थयोः कायकारणभावः 
संबन्ध उभयो नित्यत्वात्। ननु वशंपदवा- 
वेयादिस्फोटविकल्पा च्छष्दो ऽग्यवरिथितो र्थं 
पि भ्यक्तय।क्र तिविकक्पाद्ञ्यवस्थित एवेति ग- 
वाध्याकारं ज्ञानं गवादिशुष्दः तञ्जतिते च 

गया्याकारं ज्ञानं गवाद्यथे इति ज्ञानस्वरूपयोः 

शब्दार्थयोः कार्यकारणभाव संबन्धः अिन्नोप- 

पयते न अरसंमवेन निसेलम्बनन्ञानस्य पूवमेव 

निरासात् नित्यविभुखादपि शब्दस्य नस्तयोगा- 

द्यः युनसिद्धत्वा च न समवायः चिन्नदेश् 

स्वा न्नाश्चय्राश्रायिमावोपि इति सिद्धान्तमाह 

भा० उच्यते योहि अत्र उ्यपदेदय. सम्ब- 

धः तमेकं न उयपादिद्ति भवान् घत्याय्यस्य 

प्रत्यायकस्य च यः सद्नासाक्छत्तण. -इति। 

२६ 
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आह यदि प्रत्यायकः शब्दः प्रथमश्चतः किन्न 
प्रत्याययति । उच्यते स्व नो दशनं प्रमाण 
५ त्यायकः इति हि भरद्थयं दृष्ट्रा अवगच्छामः 
न परथमश्चुतः इति प्रथमश्चवणे पूत्यय मदष्ट्वा 
यावल्छृत्वः श्रुतेन इयं संज्ञा अयं सक्गीसयवधारितं 
भवति तावक्छृतवश्चुतादुर्थावगम इति। ` 
उच्यते इति यदिः शृब्दार्थयोः सर्वथा ऽसंब- 
न्धः स्था त्तदा त्वदीयासंबन्धस्लाधकासुमानध- 
योगो विफलः स्यात्। परप्रतिपत्तये शब्दः 
धरयुञयते यदि च तदीयान्मानप्रयोगा त्परो थ॑ 
धरतिप्यते तदा परतिन्ञाविरोधः। असंबद्धा 
स्थ ॒प्रतीत्यसंभवेन संबन्धस्वोकारात् अथ न 
पतिपद्यते तद्] प्रयोगवेय््यं' लोकानुभवबिरोध 
अ शब्दतो उथुतपन्नस्य सवस्य वोधदरशनात् 
तस्माच्छन्दाथयोः संवन्धः स्वीकायः ननु सुट 
दभावेन भवत एव प्च्छामि. शब्दाथयोः कः 
संबन्ध इति साधु प्रच्छयते अवहितः श्र णोत 
भवान् ।. -प्रलयायप्रत्यायकमाव एव तयोः 
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तंबन्ध इति । नलु एतदपि तारगेव सति 
बन्धे हि परत्यायप्रलयायकभावो भवे न्नाप्तति । 
एष्दादथपरतीलौ सत्यां तस्य परस्यायक्षलवं सति 
्रत्यायकतवे ततो यप्रतिपत्तिरिति प्रत्यायकसेनेव 
बस्यायकस्वसंबन्धं साधयन् भवान् कथं नातना- 
भयदोषा दपत्रपते ! वाच्यवाचकभावः संव- 

थ इति चेत् अल्लं प्यायशुब्दोपादानाडम्बरेख । 
हः पुनरताविति प्रष्ठ न शुदयति तदपि निवै- 
हम् । ननु अलतवेगेन ऋघाय शणो 
बवन्निणयम् । वाचकलत्ममिधायकत्वं वाच्य - 
वश्रमिघेयलं घरटादिशृष्दोचारणानन्तर घटा- 

वर्थाविवोघो भवतोति ताव न्निविवाद्म् 
रत्र घटाद्यथीदवोघषलको उथापारःशअरभिषान- 
कया तच शञ्दज्ञानमेव नतु परिस्यन्दादिः 

नेस्यविभौ तदसंभवात् ! तदेवाथावबोधपः- 
तया. निरूप्यमाणमभिधानक्रियेति कथ्यते 

तस्यामेव क्रियायां तादशुबोधविषयतया ऽथ॑स्य 

यत्करम॑स्वं तदेवाभिपेयल्वं इदमेव वाच्यस्वमपि 
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तस्यामेवाभिषानक्रियायां शृष्दरेनार्थः प्रतीयते 

शब्दो ऽथःप्रस्याययततीति द्विविधविवक्लादशंनात् 
शुख्द स्य यत्कर्णतवं कत त्वं वा॒तदेव वाचक- 
त्वमिति नचेवं देवदत्तः पटं घटं चानयतीष्या- 

दयौ पटघटयोरेकानयनक्कियान्वयेन तयोरपि 
मिथः सम्बन्धः स्या न्नचेतदुभवतीति एकाभि- 

धानक्रियायां कर्मतया थस्य कतु तया शृष्द्- 

स्यान्वयेऽपि कथं मिथः सभ्वन्धः सिध्येदित्यज्ञं 

समययापनेनेति वाच्यप् । = ररस्परमनपेचय' 
स्ियान्वयिनाुह श्यानां सिथः स्बन्धानावेऽपि 

परस्परमपेचयेव श्रियान्वयिनां तुपादेयानां क्रि- 

याद्रारा मिथो नियमसंबन्धस्वोकारात् । तथो- 

ह् शोपादेययो रप्यस्ति मिथः संबन्धः उदेशो 

हि घटाद्यधैः सखावषोधायामिधात्यापारमुपादेतते 
तं विना शुब्देनाथीवबोधासंभवात् । व्यापार 
श्च स्वांशभूतं शृब्दमित्यस्ि शन्दाथयोरेका- 
भिधानक्वियानियमा ससम्बन्धः नियम् श य्या- 
मभिघानक्रियायां घरादिः कर्णं कतां वा त- 
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स्यामेव क्रियायां परधुबुष्नोदरादिरर्थः कमं यस्थां 
पुनरसौ क्म तस्यामेव घटादिपदं करणं कत् - 

वेति नन्वेवमपि सकस्यामभिधानक्छियायां कम- 

तयां ्णक्य करणतया शुष्दस्य संबन्धेन कम- 

करणकार्कयोः श्दाथ॑योः कथंमिथः संबन्धः । 

सत्यं न कारकाणां साक्ला न्मिथः संबन्धः 

क्रियायामेव साच्तादन्वयात् तथापि पश्चा त्तेषा- 
मपि क्रिया हारा संबन्धः स्वीक्रियते स एवाने- 

नोच्यते! यथा यजेत स्वर्गकाम इत्यादो 
भावनायां साध्यतथा स्वर्गस्य साधनतया या- 
गस्यान्वये पश्चादु यागः उपकारकः स्वर्गः 
उपकायं इति तयोकूपकार्योपकारकमावः सब- 

न्धः प्रनीयते तथा भिधानक्रियायां शब्दस्य 
करणतया थस्य कर्मतया न्वये जाति पश्चाद् 
उयवष्ारोपयोमिनोर्थस्याववोधसं स्कार; वेन् 

शब्दः उपकारका भवति अर्भश्चोपक्रायं इल्युप- 
कार्योपकारकभावः स एव॒ नियमापरपयायो 
वाच्यवाचकभावलक्तणः सम्बन्ध इति । नन्वेवं 
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तहि शुष्दस्य नियमाधीनखा दनुमानलाप- 
त्तिः ८वेषम्यात् । महानसादौ वहिनधूमयोः 
भत्यकछेण साहचयंनियमे शहीते पश्चा तदद्वारा 
धूमस्य गमकत्वं ग्यते नादो गभकत्वमेव 
ग्यते । शब्दे तु प्रथोजकञ्यवहारेण गमक- 
स्वेमेव ख्यते न संबन्धान्तरमित्यन एव 
शब्दस्य गमकत्वं सिध्यति । नरव ततो ऽर्था 
वभमे तस्य गमकत्वं गमकत्वे गृहीते त्तो था. 
वगम इत्यन्योन्याश्चयः। पूवेपर्वप्रयोजक्षदवारा 
उन्तरोत्तरस्ययदहणे = ऽन्योन्याश्रयाभोवात् । 
नच भ्रयोनकव्यवेहरेण श क्तिरहयपगमे वाक्ये 
एव शुक्तिः सिध्ये न्न पदे इति पदस्य बाचक- 
र्वालुपपत्तिः स्यादिति वाच्यम् अथं शब्दः 
ऽस्याथस्य वाचकः अयमर्थो ऽस्यशब्द्- 
स्य वाच्य इति शुक्तियाहकल्यवहारेण त 
दुपपत्तं : । नच यत्र प्रथोजकवद्धोचग्तिवा- 
क्था त्तदे पयोज्यप्रवत्तिपुपलभ्यातुभानेन. श्- 
क्तिमहोभवति तत्र वाक्ये एव . शक्तियरहः स्थाः 
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न पदे इति तस्य वाचकस्वानुपपत्ति स्तत्राप्यन्व- 
प्र्यतिरेकाभ्यां गवादिशुब्दस्य मोलवांदवाच- 
र्त्विनिशायात् । नच लोके जांयाछ्ृतिविशिष्टे 
वादिशुष्ट पयोगा दिशिष्टवाचकलखमेश्र गवा- 
दिशुष्दस्य न गोादिवोचकस्वं तत्कथमच्यते 
नेष्करुष्य गोत्वादि वाचकत्वं तस्य । अमेकजाति- 

पणदञ्यकमे मेद् विशिष्ट गवाद्यथं उ्यवजीहीषया 
वादिशुब्दो लोकैः प्रयुज्यते तेषां श्क्यलच्- 
एविवेकाभावेऽ पि सामान्यतो उयहारासिद्ध नं 
द्िषेकः ज्ञात्रं तु तसप्रयोजनोपलम्भा द्विदुषां 
द्धिचार आवश्यक इति । प्रयोजनं च बला. 
बरलसिद्धिः सामान्यवाचकानां विरशेषाभिपिस्सया 
पयोगो लच्तणयेव यथागोशुष्द स्य हलबहमयोभ्ये 
दि यथा वा ऋहवनीये जुहोतीस्यत्र होम- 
नामान्यवचनो जहो तिशढ्दः पल्लीस्त॑याजेष लक्- 

एया परवसेते । ठत्र विशेषवाचकेन गाहेपत्येन 
बध्यते । सामान्यवाची शब्दः पवः स्वायं 
तामान्यमभिधाय पश्चा तद्वशेन विशेषे ल्त 
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शया प्रवत्तेते इति विशेषपपे्तथा पश्चा -प्रवत्ति- 
शीलस्य दुषलस्वं विशेष स्तु शीघमेव स्वाथ 
परत्याययतीति सोमान्यापे्या प्रबल इति । 

जातिमात्रवाचकल्वनिखयोपाय स्त्वन्वयस्यति- 
रेकषिवेकः गोखशृन्ये ऽश्वादौ द्रञ्यघ्सतवादेः 
सत्वेऽपि गोशब्दा न प्रयुज्यते शपवल्ेयादि- 
व्यावृत्त अपि वाहूृतेयादिषुगो शब्दः पयु- 

ऽयते इति गोत्वसला्तरवाभ्यां गोशृद प्रया. 

गस्तसरासत्दशेनादु गोशुन्दसय गोत्ववाच सख. 
निय इति । अर्थम्परति शृष्दस्य गमकत्वे 
सिद्धं तत एव तदिशेषो भिधायकत्वमपि 
सिद्धयति । यत्सन्तामाघ्रं ए स्वसंवद्ध' वतमान- 
मथे' गह्वाति तदिद्दियम्। यन्तृ व्याप्यतया 
ज्ञायमानं स्थापकं गमयति तल्लिङ्गम् यत्त॒ गम- 
कल्वावगसादेव गमयति तदभिधायकमिति 
गमकविशषा एव इग्दरियिङ्कशष्दा इति शढ 
स्य गमकलमेवासिधायकलमेतदव च संज्ञा 
सं्लिसंबन्ध इति तदाह भाष्ये संज्ञासं ज्ञिलक्षण॒ 

08. 

ए 

ष 
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इति ननु शब्दस्य स्वाभाविकप्रत्यायकस्वशक्ति- 

स्वीकारे प्रथमश्चवणो -र्थपरस्ययापत्तिः नचेवं 
हश्यते डिन्तु अस्याथस्येयं सन्ञे ति पुरुषान्तरे 
ण॒ रबन्पे कृते ऽथबोधो भवतीति देवदन्तादिसं- ` 
ज्ञाशुढ्ब त्पौरषेयसवमेवे वेदस्यापि तथाचेवं 

प्रयोगः गवादिशृढदो न भोत्वादिवाचकशुक्ति 
मान् संबन्धथहणा त्पूतेम प्रतिपद कत्वात् । देव 

दततादि.शब्दवद्दिति तदेतदाशुंकते यदि प्रया- 

यक् इति उत्तरमाह सवत्र ति यथा शब्दाथ- 
उयवहारदशनादथबोधोपयिकशुक्तिः स्वीक्रियते 
तथा तज्ज्ञानादेव शाब्दबोधदशैनात् शक्तिनज्ञा- 
नस्य सहकारितमपि इव्यभिप्रयेणाह सवत्र 
नोदशंनमिति । अन्वयव्यतिरेकाभ्यां शक्ति 
ज्ञानस्य सहकोरिलप्रदशेनायान्वयमाह् प्रत्यायक 

इति हीति उयतिरेकमाह प्रत्ययमृष्ट्वति नाव- 
श्यमिहेव किन्तु अन्यत्रापोत्याह- 



( : ४१०. ) 

भा० यथा चनु षट् न वाह्येन प्रकरेन 
विना पभ्रकौशयतीति अदरष्ट न भवति यदि 
प्रथमश्च तो ने प्रत्याययति कृतक स्तर्हि 
शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः कुतः स्वभावतो 
ह्यपम्बन्धवेतो शब्दाथौ सुखे हि शब्द- 
सुपलभामह भूमावथं' शब्दोऽयं नतवर्थः 
अर्थोयं न शब्द इति च ठयपदिशन्ति शूप- 
भेदोऽपि मवति। मौरितीमशब्दपुच्ासयन्ति 
सारनादिमन्तभथं मवबुदयन्ते इति । पृथ 
गभूतयोश्च यः सम्बन्धः सकृतको 
टष्टःयथा रज्जघटयोरिति। | 
यथाचक्तुरितिरूगदिसाक्लारूरे चचषः कारण 
से आल्लोकं विना न चाच्लृषप्रस्यक्तमिति तत्राज्लो 
कस्य सहुकारिखमेवं शाब्द बोधे श॒ष्दस्य सहका- 
रिशक्तिक्ञानमिति नेतद्धिना प्रव्यायकत्वमिति न 
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सहकारिणा कारणश्क्तिविषतः किन्तु तदुपका 
र एव । नु कारणस्वाविशेषे कथं तद्विभागः य 
स्फलं भ्रति प्रस्यासन्नं तत्कारणमितरन्त सहकारि 
चच्त्षः प्रत्यासन्नत्वा त्परत्यच्ं प्रति कारणवं 
वाह्यालोकस्य सहकारिस्वं तदपे्तया प्रत्यास 
न्नत्वाभावात् । क्वचि स विक्चया वाद्यालोक- 
स्यापि करणत्वं यथोक्तम् । उद्वि्रोह्यन्धकारेण 

कश्चिदेवं बवी्यपि किं चन्लुषा मसेतेन दष्टं 

दपेन यन्मयेति । ननु चचुरपेल्लया पि प्रत्यास- 
न्नस्या त्मनः संयोभादेरेव करणत्वं युज्यते न 
चनचुषः न सजज्ञानसाधारणकारणास्मनः संयो- 
गाद्यपेच्या तद साघारणकारणस्य चचुपो भ्य- 
हितल्वात् ! एवं लोकव्रसिद्धया शब्दस्य कार- 
णत्गं शक्तिज्ञानस्य सहकारित्वं नोध्यम् । 
संबन्धस्य पौरगेयत्वसाषने देवदत्तादिषष्टान्तो- 
पि साध्यतिफक्लः तत्राप्यव्यक्तरूपेणशृक्तेः स्थी- 
कारात् केवलं पुरुणेण ज्ञाप्यते नतूलाद्यते श~ 
क्युर्पादने पुरुषस्ताम्याभावादिति भावः ४ 
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अस्तु शरदाथेयोः संबन्धः सतु कतक एव न 
निलयः ! यदि संज्ञ।सरातिरि्तः क श्चन शब्द 
योः संबन्धः स्या चदा स निव्यामवे दपि 
स तु नास्ती्याह स्वभावतो हीतिस्तव 

-स्यहिसंबन्धो ऽभिन्नदेशकालसे संभवि नचान- 
योः कथंचिदमेदःदेशभेद दशयति मुखेदिशृष्मु 
पलभामहेभुमावथपरूबरूपतोपि भेद 'दशंयति श्- 
ठ्दोयंनत्वथेःअर्थोऽयं नशृष्दडनिशठदाथयोविशे- 
षमेदःदशेयति गोरितीमशब्दमुच्चारयस्ति सास्ना- 
दिमन्नमथेमवयुध्यन्ते इतितन्वन्धोहिमीमांस- 
कमते कथं चिदमिन्नयोरेव ययोस्तु्तवांसन।सेद- 
एवध्रतीयत तयोनस्वाभाविकःसंबन्धःङिन्तुक्र- 
तङः तद्दशेयति यथारन् घटथारिति तथा- 
च स्वाभाविक्संबन्धाभावात्शब्द्राथयोःपोरूषेय 
एष संबन्धःस्यादिति नातीन्दरियार्थे शब्दस्या 
पिप्रामाण्यमित्यादोत् रभिप्रायः इतिकल्पक- 
ज्िकायां संबन्धाक्तेरवादः । 
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भ= अथं गौरित्यत्र कः शब्दः गकारो 

रविसजनीया इतिभगवानपवर्षः । श्रो- 
प्रहणेहि अथं ` रोकेशब्दशब्दः प्रसि 
च शोत्र्रहणाः। 
शठद.स्वरूपनिरूपणायं पृच्छति अथगोरित्य- 

कः शृतद् इति नन्ववसरपराप्त' शष्ट संबन्ध- 
त्यत्वनिरूपणमुपदय शुठ्दस्वरूपनिरूपणं 
मथं कियते तष्येदानीमजिज्ञासितला- 
ति चे रस्तरयम् संबन्धनिरूपणं संबन्धिनि 
धीन मसति संबन्धिनि संबन्धायोगात् सं 
रन्ते हि क्याकरणा वणांतिरिकि' स्फोटं 
मन शुढ्द स च न प्रव्यक्लंणोपलभ्यते अनुपल 
मनं च शुश्विषाशणव न्नास्लीति कथंसस्वन्ध 
1 कथं च तस्य नित्यत्वमिति संबन्धनिष्यल 
तपिपादयिषया सुखावबोधाय वर्णात्मकस्यैव 

त्वं बृद्धसंमत्या दशयति गकारोकारविस- 
गया इ॑त । भगवानुपवष इति उपषय्हण 

मादराथ नतु परमतमिदमिति सूतनाथमिति । 
ये तु वेयाकरणा दष्टविरुद्ध वर्णा तिरिक्त' स्फोटं 
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कल्पयन्ति तेभ्यः कः ख्वयमुक्तसदातुमहंति नच 
तैरपि शब्दं कुर शब्दः मा कार्षीः शृष्दकार्ययं- 
माणवक इत्यादिलोकप्रत्यचानुसारेण पूवं वणां 
एव शृढद इति स्वीक्टय पश्वा त्ेश्यो -र्थाव- 
चोधो न स'भवतीत्यालोच्प स्फोटास्मकः शुष्डः 
किपतः । तथेव मीमांसकेपि ध्यस्येयं किं 
श्रस्यत्तपरीक्तयेति चेन्न शुडदस्वरूपनिरयाय प्र- 
स्यच््य समथेत्वात् बलवलपरमाखन्तराभावा च 
दि प्रत्यचमत्रास्मयं स्याद् यदि वा बल्लवरका- 

रणान्तरं स्या तद। वणातिरिकः शब्दः सिद्धये- 
तच्च प्रकृते नास्तीति वरारमकस्यैष शुऽदस्वं 
प्रतयचतो लभ्यते तथाच श्रोत्रराहकरमेव शठ्द- 
साभान्यक्तच्लेश न प्रत्यायकत्वं तस्य धमादावपि 
सत्येनं उ्यभिचारिता तदाह श्राप्रयहणे होति 

£श्नोजयहणा इति धनोत्रं ण्यन्ते इति्यद्र द्यते 
ऽनेनेति ग्रहणं भ्रोत्र' महणं येषामिति वहृघ्रंहि 
रिति बोध्यम्! वणां श्च निरवयवा सावयवसे 
अमाणाभावात् । नच घटादौ प्रव्यच्तखस्य सा- 
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वयवत्वेन व्या्तत्वाद् वर्णानामपि प्रलयचसेन 
सावयवतवासुभानं स्यादिति वाच्यम् परस्यच्चखस्य 
युणदोभ्यभिचारात् एतेन वणेषु पूुदुगलाख्या- 
नवथवानिच्छन्तः सोगता परावभवरिति। अनेक- 
देश॒गतसेपि स एवायं गकार इत्यवाधितघत्य- 
भिन्या तस्येकञ्पक्तिस्वमेव उयोमवदतो न ग- 
स्मदिजातयोपि नु उक्तिमेदाभवे अयं द्र तो 
गकारः अयं विलम्बित इति बुद्धिभेदो न स्या- 
दिति चेन्न व्यञ्ञकध्वनिसेद निवन्धनानां द्र तवि 
ल्षम्बादिषमांणां सदाह वणमेदोपपत्तं : सोर्यादि 
धममेदनियन्धनदेवद त्तादिषमिभेद वत् नच द्र - 
तादिविशद्धधम॑सेदेन धमिसेद् एव किन्न स्वीक्रि- 
यते नील्लादिभेरेन घटादिन्यक्तिभेदवत् त्वन्म- 
तेऽपि गस्यदिषु व्र, तविलम्बितसादिभेदभानेपि 
गत्वादिमेदानद्गीकारव न्समापि भ्यञ्जकस्यक्ति- 
मेदानडगीकारात्। एतावान् परं विशेषः त्व- 

मतै व्यञ्जकगकारडषक्तभेद द्ग भद् भान 

मन्मते ब्यञजकष्वनिभेदाद् गकारव्यक्तो भेदा- 
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वभास इति गलखादिजातिकल्पनागोरघं नवा- 

धिव नित्यस्वं सर्वगतत्वमेकलवंचास्मामि व्यक्तो 

कल्प्यं त्वया तु ए तत्सवं" जातिं श्रकरप्य तत्र क- 

लपनीयंस्यादिति धर्मिकर्पनापे्तया घमेकल्पनेव 

लघीयसः धर्मस्य प्रत्येकसमवाधित्वकल्पनापि 
नास्माकमित्यपरमनु क्लम् । ननु गकारानुदृत्त- 
व्यावृत्तुद्धः श्चोघ्रे न्रियजन्यलाट् श्रोत्रपराह्य एवः 

विषयो वाच्यः मन्मते गत्वजाते गंकारन्यक्ते 
श्च श्रोत्रतरा ता बुद्धिरुपपदयते सन्मते नादस्य 
वायवीयत्ये मातीन्द्रियस्वा। त्कथमेतहुपपत्तिरति 
च नन नादसंस्कतश्चोन्न ण॒ तस्रत्यचत्वौपममात् 
अयं भावः नादो न वायुः नवातत्तयोगविभा- 
गात्मा । अपितु वायुयुणः शब्दविशेषो नादः स 

च द्विविधः परिस्ुटवणीत्मा अपरिस्पुट वशा 
त्माच अयो मनुष्यशुष्डः यत्र गकरारादयः 
स्फ़टमुपल्ञभ्यन्ते .. द्वितीयः शुहुवी षादिना- 
द् स्तत्र वणौनां स्पुटमनुपलंभात् \ शब्दत्वं पुन 
रुभय त्रानुगतं नचयते ध्वन्यातमकः शब्दः गका 
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 रादीनाममिव्यज्जकःप्रभारूपसिव भावान्तराणा- 
२) सच नादः भरोत देशमागत्यश्चोत्रेन्दियं सं 
स्करोति संस्कृतेन भ्रोेण कदाविदसो वर्णान. 
भिञ्यञ्जयन् तेः सह गद्यते । कदाचिद्धरहित 
स्वयमेव केवल ग्यते यथा वीरदिष्वनौ शब्दयो 
चारणे नादोपलन्पिः सर्वानभवतिद्धो दरोस्वा 
रितशरे वणीरहितः केवलनादः एव प्रतीयते 

दूरदापणादिशढदश्नरवणेपीति न तिरो 
हितं सरातसाम् । अथवा अथं महान् शब्दः 
अयलप इत्यादि ् रतीत्या सहत्वाल्पत्वयोरपि श्- 
व्दे भानं दश्यते तेच युणस्छरूपे इति न साक्ता- 
चछढदेञतितु महतः यणे न यण इति तेषां सि. 
दान्तात् । तथाच वेशे षिकेरपि शब्दे ऽविद्यमान 
मेव महरेअदि नादसंस्कारानुरूपथा पिया खृद्यते 
इत्येड वाच्यं । तथा स्माधिरपि श्रोत्र प्राप्य 
[ज्तिप्रमन्यतो ऽपसपेष नदेषु तत्तस्कारश्य 

शन्न स्नक्पकालमवस्थाना च्छब्दोपि के्णमा 
विभूय॒तिरोभन् दूत इतिश्ह्यते इति व्यञ्जक 

| 
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धर्माणं दादीनां व्यद्भयेशव्दे श्रान्त्या 
रोप इति समं" चतुरखम् । तथाचोक्त' मधुर 
-तिक्छरूपेण श्वेतं पीततया तथा सहन्त पित्त 

- दोषे विषयं भ्रान्तचेतसः मरदकवसयाक्ता- 
ता दंशानुरगबुद्धिमि व्यक्तयल्पलमहत्वाभ्यां- 
सामोन्यं च तदाथयमिति । श्रथास्तु 
 नादधरमोद्र तादिः हृश्वस्वादि स्त्वकारादि- 
धमं एवाङ्गीकतठयो स्यथालिङ्गामासजानुमानव- 
्तन्निंमदश्चबुद्धिरपि छगमनमागमनमित्यादोौ 
-श्रान्तिः स्यात् । तथाच हस्दीघा्यकारानुव- 
त्तप्रत्ययानुरोधेनाखजा तिस्वीकार श्राव्श्यक 
इति वर्णभेदः स्दुट इति चेन्न उच्चारणधमस्य 
हस्वत्शदं व शंघमतथा भानस्य श्रमत्वात् वर्णा 
नां रिव्यसे न॑ स्वतो हश्वल्वादि भेदस्य बिरोधा- 
देव वक्तुमशक्यघात् । वृद्धञ्यवहारेणायोपितहू- 

स्वत्वादिविशिष्टे एव संबन्ध प्रहा नन अभमन 
मोगमनमिस्यादौ तञ्जनितबुद्धं भमल्वम् । 
आरोपितस्फटिकारुएयानुमितजप्कघुभसान्नि- 
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ध्यवुद्धिगत् । . तत्रारोपिते एव संबन्धप्रहस्णोत 

एवमिहापि उच्वारणधर्महुस्वस्रादयारोपतरिशिष्टे- 
एव संबन्धथहा न्न तजञ्जनितवुद्धे श्र॑मटमं। 
-लिङ्गाभासे तु न तेनरूपेण सबन्धयरहः इति युक्तं 
` तञ्जनितबुद्ध भं मस्मम् । अतत रव हस्वदीचैयो- 
-रेक एकायमकारः उस्चारणप्रयलमनार्पस्वम- 

हृस्राश्थां भिन्न पडा प्रतीयते इति प्रव्यभिक्ञापि 

संगच्छने । एवमुदात्तादिरपि दीघादि वन्न वर्ण- 
धर्म द्रति न तहुमेदादपि वर्णभेदः नच वर्णा- 
-न्तरामिव्यञ चकष्वनिभेदवत् इतादिहस्कादयु- 

दा।्ताद्यमित्यञजकष्वनिभेदः कल्पनीयः स्या 

तथाच तदपेक्षया वशैसेद एव किन्न कल्प्यते 

इति वाच्यम् । दकजातीयवणा मिव्यक्तये एक- 

जातोयध्नीनाप्रेवा भिव्यञजकत्वस्वाकारंण 

तदुगतशरदृखतोप्रत्रादिवशषदेव दर.तत्वादिमे- 

दोपयतसे स्तदर्भ उयञजकष्वनिमेदानङ्गीकारात्। 

नच अर्णनित्यस्वाभिषानं स्वपक्तामिनिवशेन 
दन्तु न्थायसादेवभभिहितं । गकारोका र{विस- 
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जनीथा इतिभाष्थस्य गलादितावपयेणापि च्या 
खूयातु' शवयत्वादिति दिक् । `वणोतिरिक्तिश- 
स्दानभ्युपमे ऽथपत्ययानुपपर्तिमा शङ्कते यद्येव- 
मिति माष्यम् । 

° यद्येवं अर्थप्रत्ययो नोपपद्यते, कथमु, 
एकेकाक्षरविनज्ञाने अथा नोपङभ्यते 

अयंभावः न तावत्कमेणाभिव्यत्ते गंका 
रादिभिरवयवे रवयत्री गोशुष्द आरब्ध" 

` शक्ष्यते तावतामवयवानामेकदाभिब्यक्तयभा- 

वेन साहित्यासुपलन्धेः । सत्तया तदार 
स्भकते तु सवेदा तदारस्मः स्यात् वणानां नि- 
व्यसा हिभुखा च्च यथा अनिस्यत्ववादिनां कमे- 

` णोचचरितापवर्गिंणां व्णानांमंकदावस्थानाभा- 
वेन सारहिप्पाभावान्नावयन्यारस्मकत्वं तथ। 
नित्यस्ववादिनाभ्पि अनभिव्यत्तानामोरम्भकस्वे 
स्वेदा. तदारम्भापत्या ऽभिब्यक्तानामेवारम्भ- 
कत्वं वाच्यमित्पेकदा तेषामसिव्यक्तयभावैनोप- 
लष्पिक्ृतसाहिस्यामाव(दनारं भकत्वमेव वर्णाना- 
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मिति भावः । किंचावयविनः सरवत्रावयवप- 
रिमाणांधिकपरिमाणदशेनाड् बिभूनां वणानां 

यरिमाणादाधिक्यं न कस्यापि. परिमाणस्य सं- 
भवतीति नावयदिनः समारम्भोवर्णरिति। 
अवयविनिरारादेव मोशव्दत्वमपि गत्वव- 
न्निरस्तं वेदितव्यम् । घ्िरोऽथावे तद्ध्मसम्भ- 
वाभवात् । नच मोशृष्दस्वसामान्यानभ्युपगमे- 
ऽवयविनो गोशब्दस्य परत्युच्चारखं मेदा स्पूरवोत्त 
रदिनोरचरितिगोशुष्दयो म्योश॒ष्दलवनिवन्धनानु- 

वृत्तप्रस्ययो न स्यादिति वाच्यम् \ इष्टसवात्। 
अत्रगोशुब्दद्वये समानक्छमामिष्यक्तगकयदिव- 
श रेषानु वृततप्रल्ययोपपरोरिति । अवयविवदुबणा- 
चिरिः समुदाथोपि निरस्तनीयः । एकाथेप्रि- 
पादकसरूपोपाध्यवच्छिन्नस्य लावद्रशसंमूहस्य 
गौ रिव्येकः शव्दः इस्यादिव्यवहारसंपादनक्षम- 
स्वात्} नलु न वर्णानासथघर्यायकत्वं संभ- 
वति! तथाहि. कि न्ते भत्येकमथ' परत्याय- 
यन्ति संहत्य वा नाद्यः भत्येकमथबोधाद.शेनात् । 
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नान्त्यः कमेणाभिव्यक्तानां तेषां साहित्यास्तम्भ- 
वात् करमेण व्युत्कमेण चोचरितेभ्यः तावहुवर- 
भ्यो जराराजेव्यादौ समानेबोषापन्ते श्चेति चे 
स्न याहशुकरभानुपूर्वीविशेषविशिष्टे बुद्धञ्यव- 
हारादिनाथंप्रव्यायनत्तामध्येपुपलब्धं तादशक्र- 
मादिविशिष्टानामिष वाचक्गखस्वीकारेण चति- 
विरहात् । नहि कश्िदेकदा तावद्रलानु्चार- 
यितु" चमते इत्यवश्यभावी कमो विवद्दयते 

वाचकसप्रहे इति ताहशुक्रमस्यापि शुब्दादथ- 

प्रस्थयेऽङ्गखमिति नव्युत्करमोचरितस्थले समा- 
नबोधापत्तिः। नच कऋपत्ताहिस्ययोमिथोविरो- 
धां त्साहिव्यल्लाभाय योगपव्याश्रयखमेव युज्यते 
इति वाच्यम् । अ्तम्मवेन साहिस्यत्यागत् 

क्रमवतां संहत्यकारित्वमाश्नेयादिषं इष्टमिति 

न हष्टचिरुदधं तत्। नच तत्र भिन्नकालघति- 
नामाप्नेयानां कऋमवतारपू अवान्तरब्यापारद्यारा 
परमापूरवंसाधने साहित्यभनस्त्येव न तदभावः. 
वरेषु ताहशावान्तरढ्यापारादशेना न्न सादिस्य- 
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भिति वेष्या त्कथग्राम्नेयवदेषां संहर कारिखि- 

मिति वाच्यं फलानुमेयानासनोन्धरियठयायाराणां 

तत्रापि सस्वरात् । यथां च्तीरपानादिजन्यसंस्का- 
राणां स्वरूपतोऽद.शनेपि पुष्टिकार्थदरनेन स. 
द्धावो चुमीयते एवमर्थाववोघदर्शनेन वणावा- 
न्तरडयापाराखसामपीति । न चवर्णावान्तरव्याप्- 

राणां वोधास्यफलानुमेयसे बोधा स््राक् तदनु- 
मानज्ञानामावा दुगाम{निघत्तं चेन्न इत्पादये 
वतमानतया कथं तद्रुयपदेशृः फलोष्पनतेः प्राक् 
ससेपि तदज्ञाना स्फलोत्पल्यनन्तरसतोतलादि- 
ति वाच्यम्! फएलदश्नेन वतंमान्ानुमाना- 
त् । तद्रेवस्मवमभिप्रं ह्यह् भाष्ये यथयचमिनि । 
प्रस्येकः षशानां नायबोघकत्वमनुपलम्भात् स- 
मुदायस्य वाचकत्व न्तु दुःरपराहतं वणातिरि- 
तसमु दायाभावादिस्याह । 

मा० नचाद्धश्ब्यतिरिक्तोऽन्यः कथ्िद् 

स्ति समुदायो नाप। यतोधं प्रतिपत्ति 

स्यात यदा गकारः न वदू खकार विस- 
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जनीथो यदा ओकारविसर्जनीयो न तदा 

गकारः । अतो गकारादिन्यतिरिक्तोऽन्यो 

गोशब्दोऽस्ति यतो प्रतिपत्तिः स्यात् । 

नचाच्तरेति तथाचास्षसखादेव न ततोथघ्रत्ययाशे- 
त्याह यतइति नच मामूदक्यवातिरिक्तः समदायः 
संहत्येववणां अथपरत्ययं कुवन्तु श्राव! इव पि- 
ठरधारशणमित्याशड्क्य करमेणाभिव्यक्तिशालिनां 
वर्णानां न संघात इतिनिरङ्करुते यद्ागकार 
इति तथाचा थघ्त्ययानुरोधेन वणतिरिक्छः क- 
श्चन स्फोटाख्यः शब्ठः. सवोकार्यः यतो थप्रनी- 
तिर्पपयय तेव्याह अतोगकारेति ननु स्फोटकल्प- 
नायामपि न निस्तार स्तघ्रापि एकेकस्यवर्णस्य 
स्फोटाभिभ्यञ्जकत्वं समुदास्य वेति विकल्पध्रस- 
क्त : आद्य एकेनैव वर्णन स्फोटस्याभिव्यक्तता 
्रणान्तवेय्यम् नान्त्यः तावत्तभुद्धायस्येकद५- 
सम्भवात्। नलु एक कस्य नादस्य स्फोटाभि- 
ध्यञ्जङस्वेऽपि नोत्तरनादवेयर््म् । पूर्वनाठर- 
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` स् रोऽभि्यक्तः तदुत्तरेणस्फ् टतर स्तदत्तरेणा- 
पि स्प टतम इत्येवं विशेषतो सिव्यक्तये तसा 

क्यात् । मेवं तथासति येनादिः स्फ टतमो 
भवति स एव क्रियासतमनमिहारेणावतनीयः । 
किम् टाभिभ्यञ्जकनादान्वतनकज्ञेशेन । नच 
न केनाप्येकेन नादेन स्फ टो भिभ्यस्यते किन्तु 
म्रव्येक' सवे रभिठग्रञ्यमान स्नथापि न सहसा 
श्रथ स्फ्रो भवति अपितु पुनः पुनः श्रय- 
माणो यधा दुरादस्थितः सहकारः प्रथमं हस्ति- 
पलाल्ञकूटादि साधारणरूपेण परतिभाति । पुन- 
राल्लोच्यमानोवन्ात्मनापरकाशते पुनस्सहकारा- 
ठमना स्फ रो भवति तहुवदेव द्रष्टव्यम् । मवं 

प्रस्यन्लविषये ईदी गति भवति द् रादिदोकेण- 
गृहीत विशेषस्योत्तरोदरघरत्यचेण विशेष्रहणत् 
प्रक्रत चु स्फोटे विशेषामावाद् य एच एकेनना- 
देना. भिव्यक्तः स एवापरेणापीति शतक्रत्वो- 

प्प्यभ्यासे विशेषयहणासंभवोदिति दिक. । 

ननु कमेणाभिव्यक्तानां वणानां युगपदवस्या- 
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नाभोवा न्मास्तु वाचकत्वं ताह बशंविषय- ` 
कस्परतेरेव बाचकतनस्तु तत ॒एवा्थघ्रतीतिरि- 
ल्याशंक्य निगङ्करते अन्तरित इति ` ॑ 

भा° अन्तर्हिते शब्दे रमर्णादथं प्रति 

पर्तिश्येत् न स्रतेरपि त्तरिकल्वोदत्तरेसतु 
ल्यता। पू्वपूवेवणं जनितसंस्कारसहितोऽ 
न्यो वणं : प्रत्यायक इत्यदोषः 
येनेव क्रमेय वणां अनुभृता स्तेनेव कमेण स्म- 
रणं जनयन्तीति नियमास्पस्यकवणान् भवाहित- 
सस्कारजन्यानां तादर्स्परतीनामपि क्षणिकत्वेन 
समाहरासम्भव स्तुत्य इत्याह अचरे स्तुल्यतेतिः 
सिद्धान्तमाह पूवेवणजनितसंस्कारसहतीन्त्योध- 
णःप्रत्यायकड{त । नतु स्वेषां वणोनां प्रत्यायकः 

त्वे सिद्धं साच्तातूसादहित्यामावा त्परंपरया तरत- 
म्पादनाय संस्कारकलपना स्यादपि तत्त्, नायव- 
धानादन्तिमपरशंस्येव वाचकत्वरयीकारादिति चे 
न्न । अन्तिमस्येव प्रस्या्रयकसे तत प्राथ 
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बोधसमस्भवादितरोचारणवेयथ्यापत्ते रतः स्वेषां 
प्रलायकलवमानन्तर्यनतु वहुषु एुकस्यावजनीयमि- ` 
तरेषां च व्यवधानमिति न व्यवहिरस्याहतुत्वम 
थवा द्र येकान्तरितयो गंकारोकार्यो रव्यवहि- 
तसय च विसंस्यारथप्स्यायनसामध्ये' नान्यथेति 
द्यवघानं विवितमेष । ननु यथा एकस्यां सि 
कताथां वैज्ञजननलामथ्ये' नास्ति तत्समुदायस्य 
खारीशतस्यापि तन्नास्ति एको ऽन्धः दशेनात- 
मथ स्तच्छुतमप्यस्रस्थमितिवदेकेकस्य वणंस्या- 
थप्रर्यायनसामण्येषिरह त एव समुदाय इति 
कथं तत्र ततसामभ्य॑म् न एककस्य पुरुषस्य शिवि 
कावहनसामभ्यंविरहेपि तत्तमुदायस्य पुरुषचतु 
ष्टयस्यतन्र सामथ्यमिव वणेसमुदायश्य तदङ्गी- 
कारात् न तत्रापिकिंचिक्किंचित्सामध्येमस्त्ये् 
प्रकृति वदङ्घाकारे बाधकाभावात् । स्फोटवादि- 
नामपि एते दोषाः समाः अत पव शृब्द- 

कर्पनायां सा च शुष्दकल्पनाचेति भाष्य उक्तं 

मिति। नच यदिस्पोटवद्रापिदाषः तहिं तस्- 
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गे कि वीजम्) स्फोटसाधकप्रमाशतिरहः 
तिरिक्तकरगना पदस्य सा्रयसरेन प्रतोतस्प 
2 ननिरवयवत्वकह्पना च तदम स्स्ोट(- 
परक्तयेऽपेक्तितांशौ थपत्ययाथं एवाश्चयणीय 
माष्ये संस्कारशठ्देन प्रोक्षणजन्यनिष्टो- 

यवत् पूवेपूर्ववर्णोखचारण॒ जन्पान्निमवण् - 
)ऽतिशयिशेषो [वरितः । तथाच ताहश्- 
यं विना न्तित्ो वर्णो सा्थबोधाय प्रभव 
त तदर्थः पृवेवर्खानां सार्थक्यप्। अथवा 
मवशंनिष्ठ पूवेवर्णानन्तरव्तिस्वमेष भाष्ये 
णारशुडदेन शिवचचितं तेनेवान्तिमस्यासुयहा- 
सामथ्ये पूवव; कृतमित्यहष्टसंसकार- 

पना न कार्यां । वस्तुतस्तु भाष्ये संकार- 
देन वा्नारूप एवार्थो गद्यते तस्य तत्र - 
देःअञुभवजन्यःसंस्कारो भवतीत्यत्र न कस्य- 
द्िबादः\ यथाहुः वस्तुधर्म ह्येष यदुभवः 
यान स्परतिवीजनाधत्तं इति तथाच संस्का- 
रूपे न कस्यविद्धिमतिः तस्पाथघरस्य- 
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यहेतुत्वे परं विवादः । तच्च स्घ्रतिजननसाम् 
मिव स्पृतिकारणोभूतानुभवजननस(म्य न दरब 
चं । ननु स्मतिहेतोः संस्कारस्य कथमथ परस्य- 
यसांमर्थ्यम् । एकस्मिन्नप्यनेकलामर्थ्यस्य कर्म 
वत् संयोगविभागयोरित्यत्र वद्यपर्मांणतत । 
नच संसकारेऽहष्टस्याथप्रत्ययहेतुस्वस्य कल्पना 
तव्ाधिक्रा तवापित्ंस्कारस्य स्फोटामिव्यक्ति 
प्रतिलामथ्यक्पनाधिकेव अपिच यथा मया 
संस्कारस्याशप्रस्ययहेतुस्वं ककप्यते तथा भवतं 
स्फोटश्याय ्रसययहेतुत्वं कल्प्यते इत्यदष्टाश॒क- 
ल्पना समा स्फोटाभिन्यक्ति' धति संस्काग्हेतु- 
स्यकल्पनां परं तवातिरच्खवे | पवं च संस्कार 

रस्य भव्पचेश्रावश्य कतया तत एवार्थपतील्यु- 
पपन्तां स्फोटकल्पनागोरवा न्नादटदंडया नचस्फो 
राभिपल्नकेः संस्कारेरेबाथ प्रत्ययमङ्गोक्कष्य स्फो 
टप्रस्य'ख्यानव हर्णामिन्य्जकनादेसेवाथे' प्रतीत्य 

 वणानामप्पिव्याख्यानं स्यादिति वाच्यम् किन्न 

स्यात् नादा अपि यदि वशेवस्परस्यच्ताः स्युः वर्णा 
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वा स्फोटवदग्रव्यक्ताः तदेतहुभय' नारित नादा- 
नामप्रस्य्तस्वा दर्णानां च प्रस्यचसवा दत पव 
-गकारादीन्येव प्रत्यच्लाणीति भाष्येउक्तमिति 
यद्वा मास्तु अनिनमवर्णो बरोद्यादिनिष्टाडिश्यव 

स्टस्कारन्तरं संस्कारस्य स्परतिऽ्यतिरिकतहेतुसं 

च वर्णा एव योगप्यं नाथै' प्रत्याययन्ति इत्ये 
`वाभ्युपगभः श्रे यान् । नच क्रमेणामि्यक्तानां 
कथमेकत्र ज्ञाने योगपद । प्रत्यचज्ञाने तेशां 
योगधव्यविरहे पि तावदुघणै विषय कप्र्यत्तो- 
 नन्तरजायमानम्मरणे तद्योगपव्यसत्वात् । प्रसयक्त- 
ग्रहीतथोगपध्वस्येवाथशप्चस्वयाङ्गत्वे मानाभाङात् । 
तावद्रणेषिषयकस्घ्रति अ द्विषा सदसद्रणेगोचग 

चित्ररूपा समर्तवसवषिया चाद्या चरमो. 
श्रवशवेक्ायां पूवष उर्णानामुपलब्धसेन रम - 
रणाभ्युपगमा त्पू्वपृवेवर्शस्पतिसर्वरूपचरस - 

 वर्णोपलब्धिः चर्मवशोविषये सद्र पापूववरणा- 
नामतीतस्वेन तदितिषये ऽत्तदरूपेति चित्राघुद्धिः 
सदसद्वणंगोचरतवेनोभयरूपा । अपरा च चरमं 
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वर्णोपलटध्यनन्तरतावद्वणेविषषयकस्मृति रि 
यंच चरमवरंविषयेऽपि स्प्रतिरूपेवेति भेदः । 
ननु येन क्रमेणानुभव स्तेनेव क्रमेणा स्मरणस्थो- 
चित्यात्कपमेशानु भूतान ¶ तावतामक्लराणां क 

युगप त्स्मरणमिति रन्न तथा नियमे भानाभा- 
वा दन्यथा अवमेकोयमेकडत्यपेकाबुद्धथक्रमे- 

शोगहय तानामेकदास्मरणामावा च्छतादिसंख्या- 
परिच्छेदो न स्यादिति येन क्रमेण वशा 
 उच्वाय्यन्ते तेनैव कऋमेखोपन्लभ्यन्ते तेनेव च 
स्मर्यन्ते युगपदप्रती तिनियमा दुव्णानां निय- 
विभूनां स्वतः ऋमामावेऽपि उपलब्धिकरमासे- 
पा्रमवस्वमिति स्मरणेऽपि तदारोपात् तादश- 
ऋमशाल्िन एव प्रतीयन्ते तथेव भ्रतीयनाना- 
श्वार्थपरत्यायका इति नब्युत्कमोश्चरितिभ्यो 
थंप्रत्यथप्रसङ्ग इति । अस्मिं श्च पक्त शब्दा- 
दथे' प्रतिप्यामहे इति लोकिक' वचनमुपष- 
ज्नतरं स्मतिस्थितानामेव वर्णानामथपरस्यायक- 
खा दति। चरमवर्णोशे प्रस्यच्तरूपया ऽनया- 
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चिन्नबुद्ध चा श्रान्ता वेयाकर्णाः गोरित्येक' वद- 
मिति व्यवहारसिद्धये गकारादिवणेभ्यतिरिक्तः 
प्रस्यन्तगोचरः स्फोटः शृष्द इति कल्पयामासुः 
तवच्चिन्रबुद्धयनुरूपमेव ते कह्पितमिति नाति- 
चित्रीयते स्या श्वरमवर्णौशे परत्यक्तत्वदशेनमेव 
रेषां स्फोरग्रतयच्चलकर्पनायां बोजम् 1 नचा- 
तिरिक्तस्फोटकरूपनाभावे गौरित्येक' पदमिति- 
उयवहरो न स्यात् यवहारे विषयस्य हेतुतया- 
वयवेषु षुकत्वाभावादि।त वाच्यम् । काथेवा- 
चकस्वेकबुद्धिबिषयत्वादिनेव ताहशुऽयवहासे- 
पपत्तिततम्भवे इश्यादशेनवबाधितार्थान्तरकल्पन।- 
या अन्याय्यत्वात् । नचेदं न व्यक्हारमात्र 
येन धर्मान्तरेणाप्युपपादयेत कि न्तु एकन्यक्ति- 
वि्षायणी हीयं बुद्धि व्यक्तथेकयमेवावमाहते इति 
वाच्यम्। गोर्त्वि्रा ञ्लोः सम्सेदादेक- 
बुद्धे ्रमस्वादु विदुषां बणेमेदप्रतीतेः देवद. 
त्ादिपदे सदेषां वणंमेद्यावगमाच्टेति भावः 
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भा० नन्वेवं शब्दाद्र्थ" प्रतिपयामहे इति 

लोकिकं वचनमनुपपल्नं स्यात्! उच्यते 

यदि नोपपद्यते खनुपपन्नं नामन हि लौङि- 

क वचन मनुपपन्नभिव्येतावता प्रत्य्ता- 

दिमि श्नवगम्यमानो भ्यं : शक्रोलयुपगन्तुम् 

खोकिकानि वचनानि. उपपन्नार्थानि अनु 
परपन्ना थानि च दृश्यन्ते यथा देवदत्त गाम 
प्याज दत्येवनादीनि दृशठाडिमानि षड् अ 

पूपाः द्येवपादीरि च। 
स्फोटवादीशंफते म्वेवं शुड्दादि ति स्फोटानभ्यु- 

पममशष्दादथं प्रतिपद्यामह् इतिनोपपद्यं त 

किन्तु चरभवरणाद्थपरतिपव्यामहेइतिस्यान्नचेतदु 

दश्यते तस्मा लंलोकवचनाननुरोधेन स्फोटकल्पन- 

मेव श्रय इति उत्तसमाष्ट॒ सिद्धान्ती उच्यत 
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इति अप्रामाणिका्थकसरपनपेच्या  लोकवचना- 
नुपपत्तिरेव भं यसी व्यभिप्रायेणाह यदीति लो- 
कवननानुरोधेनार्थकल्पनायां महती दुरवस्था 
स्यात् तदाह नहीति उभयविधानि लोकवचनानि 
हश्यन्त इति सोदाहरणमाह यथा देवदत्त इति 
इदमुपपन्नाथम् । अनपपन्नाथं माह दश- 
दाडिमानीति यद्यपीदमेककं' ` नानुपपन्नाथेकं 
दशदाडिमानि षडपूपेति वाक्यद्वयस्य प्रथयुपप- 
न्नाथत्वात् । तथापि भिलितमनुपपन्नाथेमेवे- 
कवाक्याथांभावात् तदिद अर्थवत्सुत्रेघहाभा- 
प्यकारोक्तानथेक्वाक्येकदेशभूतमिलयोह इत्ये. 
वमादानीति। जरद् गवः कम्बलपादुकाभ्यां दारि. 
स्थितो गायति मंगन्ञानि । तं ब्राह्मणी प्रच्छति 
पुत्रकासा रज न्नुमा्यां ल्सुनस्य कोऽथ 
इत्यादीन्यपि बोध्यानीति। लोकिकवचनाना- 
दरेऽपि शसत्रीयवचनोपपचये र्फोटकलयना- 
वश्यकोत्यभिमानेन पूवपक्ती शंकते ननुचेति 
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भा० ननुच शाररत्रकारा अप्येवमाहः 
पूवापरीभूतं भाव माख्यातेना चष्टे रजति 
पचति इ्युपकनप्रमृति अपवर्मपर्यन्त- 
मिति यथा न शास्त्रकार वचनमपि अल 
मिममथ मघ्रमौणकसुपपादयितुप् । 
आअरूयातेन तिवादिना केवलस्य तस्थ प्रयो- 
गाभावादाख्यातघटितपुद्याहरति बजति पचतीति. 

उपक्रनापवगंशुब्दो पाकारम्भपाकसमातिपरौ त- 
था च पाकमारभ्य तत्समापिपयन्तं यावान् 

क्रियाकल्ताप स्तावान् सर्वोप्याख्यातथेः तावद् 
न्तगते कियत्यपि उयापारे सति पचतीतिप्रयो- ` 
गदशंनाहुवणंमास्याख्यातखाभावात्। तस्मा 
त्स्फोट एवाख्यातपदेन माद्य इति तदेतनिनिय- 

चष्टे नेति शस्त्रकारस्यापि प्रमाणाविरुद्धाथंक- 
ल्पना साम्याभावात् । प्रमाणविरोधे श॒ास््- 
वचनमपि अन्यपरत्वेनैव नेयमादिलयोयुपदत्या- 
दिवत् । ननु्रापाततस्तदनुरोषेन दष्टबि 
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द्धोर्थकल्पनाकायेंति भावः वस्तुतस्तु वेभ्यः 

संस्काराः सस्कारेभ्य श्चा्थप्रतिपत्तिरिति स्वी 

कारा न्न वेष निमित्तल्रबाधः व्यापरेण 

व्यापारिणो वयवघानामावात सवत्र व्यापार- 

उयवहितस्यैव निमित्तत्वमुपलभ्यते । भ्रञ्वल- 

नादिः्यापारहारेवं बह दाहनिभित्तमावः सन्नि 

कर्षादिब्यापाराद्वारा चक्तुरादेः प्रस्यक्षादिभ्मि- 
तिकरणभावश्चे्याशये नाह अपिचेति । 

भा० अपि च नैव एतत् अनुपपन्ना 

थम्! अन्तरेभ्यः संस्काराः संस्कारदिथ - 

प्रतिपत्तिरिति सम्भवति अथं प्रतिपत्तो 
अ्तरणि निमित्तम । मोण एवाथ प्रति 

पत्तो शञ्द इति चेत न गोणोऽत्तरेष निमि 
तभावः तद्भवे भावात् तदमावे चामाषात्। 
नन अर्भव्रतिपत्तिवेक्ञायां कप्राभिव्यक्तवणानाम- 
लतान्त तत्र निमित्तभावः किन्तु संस्काराणा- 

मैव तेषा म्तदानीं . सतात् बहिचक्तुरादिष्ष्टा- 
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न्तस्तु विषः । का्यत्पिद्धसलमयेपि तेशां 
घल्वादिति वर्णेषु अथप्रतिपत्तिनिमित्तमावो 
गिण षव न सुरयोऽसम्मवादिष्या शयेनाह 
गोण एवार्थं इति । समाधत्ते न गोर इति 
यश्चपि शब्देष गौशत्वाशंकायां तत्रो व सुरुय- 
स्वब्यवस्थापनेन समाधानं कत्तव्यमनत्रत् तारशा- 

तेपे ऽच्रेष॒ निमित्तभावस्य सुख्यत्वमुच्यते न 
गौणोऽच्तरेषु निमिनत्तभात्र स्तद्धावादिति भाष्य- 
संबद्धः प्रतीयते तथापि न गोण इति माष्यः 
ू्वभाष्येशेव योजनीयम्र एवं च गौण एवाथ- 
धरदिपत्तो शुष्द् इतिचेत् । न गोण इ्येतरप- 
यन्तमेकं . माष्यम्! मोणस्वाभावस्ताघनाय 
हेतु" दर्शयति अनरे निमित्ता स्तद्धावे 

भावादिति अयं भाक: शृर्दादथं प्रतिपद्यामहे 

इति लोकिकव्चने पञ्चम्या शद स्था्थप्रतिपत्तो 

निमित मुच्यते त चं व्यवहितस्यापि सम्भवः 

स्येव शअमव्यवधाननिवेशे मानप्रयोजनयोरभावा- 

दिति संस्कारस्य व्यवधायकस्वेपि शष्दे उपपद्यते 
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उन्पथातन्मतेऽपि अक्तातस्यस्फोटस्याथग्रति- 
यचिहेतुसखाभावादह् ज्ञातस्येव तदुवाच्यं । तथा 
न्च' ज्ञानव्यवधानं सममिति व्यत्रहितस्यापि 
हेतुत्वं स्वीकार्यं तथाच संस्कारस्य उयव- 
धायकतवेऽपि न॒ शब्दस्यनिमित्ततानुपपत्तिः 

 उयापारस्य न उयवधायकत्वमित्युक्तमेव। नयु 
संस्कारस्यापि शष्दजन्यत्वा सतो लोके न तथा- 
व्यवहारः अथेप्रतीतिमुदिश्य शब्द्रयोगा त्त- 
त्फलतया तत्र जन्यस्वन्यपदेशः न संस्कारे तदु- 
देश्येन शब्दपरयोगाभावात् समुचचयक्ञानपके 
यथा न त्यवधानं तथोक्तमेव। स्फोटस्य 
परस्यायकसव न्तु न युक्तं तदभिव्यज्ञकामावात् 
तथाचेवं प्रयोगः पदवाक्ययो वतमाना वर्णा ध्व- 
जयो वां न स्फोटाभिव्यञ्जका वयञ्चकतवा स्पदी- 
पवत् । यद्वा तरिमन्नेव साध्ये सखवाद घटवत् । 
नच धर्िषसिद्धयप्रसिद्धिभ्यां व्याधातः। अ- 
विद्यमाने ऽपि स्फोटे वाचकलाभावस्य दर्शयि- 
तु शक्यत्वात् । नच बुद्धावनारूदूः कथमभपरे- 
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नापि शक्यो विशेषयितुम् । वेयाकस्णे वाच. 
कत्वेन थः करिगितः स नास्तीयाकारेण बुद्धावा- 
रोहयितु' शक्यतय। सवेथाल्ुद्धयनारूहलान- 
भ्युपगमात् वीणणादिष्वनीनां स्फोटानभिव्यञ्न- 
क्वस्य परेषामिष्टसात्तदशे सिद्धसाधनतापरि- 
हायय ध्वनौ पदवाक्ययोरिति विशेषण पुपात्त- 
मरू तथा स्फोटो नाथ॑वाचकः वर्णातिरिक्तिसा- 
त् घटवदिति । नचेवं वर्णो न वाचकः सतरा- 
छटवदित्यपि स्यादिति वाच्यम्! वर्णोचार- 
णानन्तरमर्थप्रत्ययदरशनेन  हेतोरनेकान्तिक- 
स्वात् । अ्नावनुष्ण्वानुमानवहु रष्टविरुद्ध- 
साच्च । वर्णानामेवाथप्ररयायकले -उसुमानं 
यथो अनन्यथासिद्धाथकश्रतीतिः वणेजन्या 
वणाप्रतिपत्यनन्तरमुत्प्यमानस्रात् घूमादनिज्ञा- 
नवत् । गकारोकारविक्लगाः गोखध्रतिपोदकः 
गोखप्रतिपादना स्पूैः ध्रवं ॒प्रतीयमानत्वादु 
रूपे प्रदीपवत् यत्पूव' हि यस्प्रतिपाद्यते त- 

तस्य प्रतिपादकं यथा दीपारोपणं प्रतिप्य- 
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मानस्य घटस्य प्रतिपादकं वर्णोचारणपूर्व- 

ऽर्थः प्रतिपाद्यते अतो वः प्रतिपादक इति 
संच्तेपः ॥ 

भार अथापि गोणः स्यात् । न गोः 
शब्दो माभूदिति परत्यचादिमि रनवगम्य- ` 
मानो ऽथ : शक्यः परकिह्पयितुम । नहि 
वअभिमाणएवकं इव्युक्तं अधिशब्दो गोरो 
माभूदिति र्न एव माणवक इव्यध्यव- 
सीयते। नच प्रत्यत्तो गकारादिभ्यो ऽअ- 
न्यो गोशब्द इति भेददशंनामावात् अभे- 
ददश नाचच। गकारादीनि हि भत्यत्ताणि। 
तस्माद् गोरिति गकारादिविसर्जनीयान्तं 
पदमच्चराणि एव । अतो न तेभ्यो व्यति- 
सिक्तिमन्यत्दं नामेति। ननु संसकारक- 
ल्पनायामप्यहष्टकृल्पनां । उच्यते शब्द्- 
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कल्पनायां सा च शंब्दकठ्पनान । तस्माद- 

त्तराण्येव पद्म । 

अभ्यु पेस्याह अथापि गोण इति इष्टषि- 

रुद्धा्थंकल्पनापेन्ञया गोणलस्वीकार एव युक्ति- 
युक्त इत्याशयनोह माभूदिति अच्रोव हृष्टान्त- 

माह अग्निर्माणवक इति तेजस्वित्वादिना अ- 
ग्निशब्दो ऽग्निसदशाथेकलेन गोण पञ सवैः 
स्वीद्रियते । नतु मुख्यत्वाय स॒ शवागिनिरिति 
तत्कस्य हेतोः तथासति हष्टबिरोधः स्यादिति 
तस्य भोणस्वत्ेवं प्रकृतेऽपि स्फोटकल्पनापेच्तया 

शब्दस्य गोणुसवमेव वरम् । साधकपरताणा- 
भावा प्नस्फोटोभ्युपगमो युक्त इस्याह् नच प्रत्य“. 

क्त ति प्रलक्तपूवंकस्वा॒च्चेवरेषां तन्निवत्येव 
निवत्तिरिति मेदेविशब्दभिन्नतया स्कोरस्या 
लुपलम्भा स्न तदतिरिक्तसिद्धिरिविभावः स्व 
पक्तसाधकः हेतुमाह अभेद दशेनास्चेति गकारा-' 

दिवेः शब्दस्यामेददशनाद् गकाराध्यासक. 
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एव शब्द इत्याह तस्मादिति प्रत्यक्लाणीति 
श्रावणप्रत्यतेव वर्णासम कशट्द सद्धा भ्रमास 
सिद्धमथं' प्रदशेयति अतोनेति ननुसंस्कार 
इतिप्रागेव व्याख्यातं स्फोटवादिनां मते क- 
रपनागोरवपुद्धावथति सा चेति एतदपि पूरं 
निरूपितं उपसंहरति तस्मादिति & ® ® 

इति कर्पकन्ञिकायास्रोटवादः ॥ 
[1 

शुष्दाथसंबम्धनिस्यतसाधनाय - वाचकसख- 
रूपं निरूप्य वाच्यस्वरूपं निदिधारयषुः पृच्छति 

® भा० अथ गौः इत्यस्य शब्दस्य 
कोऽथः ? । सास्ना दिग्रिरिषटाकृतिः इति ब्रूमः । 
नयु आतिः साध्याऽस्ति वा नवा इति ! । 
न प्र्क्षा सती साध्या भाषितु महति ; रुचकः, 
स्वस्तिको, वधमानकः इति हि प्रव्यत्तं दश्यते। 
उथामोहः इतिचेत्! न। न अप्तति विपर्यासे 
उयामोहः इति शक्यते वक्तुप्। असस्यप्यर्था- 



( ४४३ ) 

न्तरे एवं जार्तीथको मवति पत्ययः। पिः, 
युथम्, वनामेति यथा इति चत्। न, अक्तम्बड- 

द्रिं वचन सुपन्यस्तप् । फं असति वने वन 

प्रत्ययो मवति इति । प्रयक्तमेवाक्षिप्यते वृक्षा 

अपिन सन्ति इति । ययेवं, पल्युक्तः स महा- 

यानिकः पश्चः। 

्थगोरिति+ यदि उयक्तयः शुक्याः स्यु 
स्तहिं आनन्त्या दयमिचाय च्च तासु स्षवन्ध 
एव न सिद्धं दु दुरे तस्य निस्य माक्ृते स्तु 
शद्दार्थसे तस्या एकत्वान्नित्यत्वा च्च क्वचि 

त्साच्ता वचि तद्वारा थेषु संबन्ध स्तन्निह्त्यत्वं 

च सिद्धयतीति प्रयोजनमनुसंन्धायाक्रतेः शव्द 

वाच्यत्वं निरूपयति । नचाक्रृतिस्तु क्ियाथ- 

त्वादितिसुत्रं आङ्कतिसद्धाव् सूत्रकारः स्वयं 

ठयवस्थापयिष्यतीति किमथमन्न भाप्यकारपन्- 

त्तिः । सत्यं उथवस्थापयिष्यति किन्तु प्रकारः ` 

मदेन आकृतेः शृष्दार्थसाभावो द्विधा । अ- 
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सत्वादनुपयोगा दा तत्न द्वितीयं च 
श्रित्य उक्तया सह् बल्लावलसिद्धयथ सञ् 

श्रदर्शनक्षारा सूत्रकारो रस्याः शृब्दाथरे 
वस्थापयिष्यति भाष्यकार स्त॒ अत्तद स 

निराष्टस्य॒ तस्थाः सद भावं प्रतिपदं 
न विषयपोनस्क्तयम् । निराकरणत्रकार२ 
नु आत्याक्ृतिष्यक्तय इतितूत्रं जा! 
पादाना ्दतिरिक्तिवयवक्तस्थानपराया 

रनित्यखा तदु द्रा कथं श॒ष्दाथेसंबनर 
त्वम् । उयक्तिराक्रियते निरूप्यते ययेति =: 
आकृति शब्दस्य सानान्यपरत्वात् । 
घवभिन्नं ङिन्नेष्वच्छिन्नमिति महाभा 
क्तिदिशा समान्यं न प्रतिपिरडं भिन्नं 
ध्यक्तिषिशेषेघ उयोवत्तेमानेष्वपि उयत्त 
रे ऽुवत्तेते इति . अतुवत्तप्रत्ययाख 
कारण्भिति ्ञ्ेणमपि तस्या निहति २ 
सूत्रे भाक्िथते उत्पाद्यते ऽवयषो ययेति 
त्या 5ङृतिपदमवयवसंस्थानपरं तथान्वा 
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थभेदविवकच्तया ऽशक्रतिपदसमुभयार्थकं प्रकृते त॒ 
सामान्यार्थकमेव त्येवात्रोपयोमादितिभावः अत्र 
सौगताः प्रथकसवे उयक्तितो जाति ह श्येत परथ 
गेव सा अभेदे व्यक्तिमात्र स्याट् द धाचे न्नवि- 

रोघतः! अयमर्थः जाति व्यक्ते भिन्ना अभिन्ना 
उभयात्मा वा नाद्यः गवाश्ववद्ध देनोपलभ्िप्रस- 
द्वात् । किंच सेदेपि सा सवेगता असवेगता वा . 
श्राद्ये गोतवादे गंवादाविवाश्ादावष्युपलब्िः 
स्थात् तत श्चाभ्यावन्त कवं स्यात् अन्ये क्वचिदु 
गवादोवपि नोपलभ्येत  नचास्तरेगतलेऽपि उय- 
क्तिमात्रमतसाज्घो कारददयोष इति वाच्यम् । 
उयत्तयुत्पत्तेः पूव" तत्रदेश्ऽकत्त मानाया जते- 
सस्पन्नायां च्यक्तो सम्बन्धासंमनात् । नच व्य- 
क्तथासह तत्र जाति तप्यत इदि शष्यं वक्त. 

तस्या नित्यस्वाभ्युपगसात् । नच तहुऽक्तिरसलव- 

न्धाय व्यक्त यन्वसाद्यायाति अूतस्वेन क्रिया 

शुन्यस्वात् यत आयाति तत्रं तदनुपलम्भायतत - 

श्च नचांश॒मेदेन पूर्षोत्तरव्यक्तिक्तदहुभावसमथनं 
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निरंशत्वात अपि च उयक्तिनशे कागतिः नहि 

सहेव व्यक्त्या नश्यति तस्या नित्यखाङ्गीकारात् 

नापि व्यक्तिनाशोत्तरं तत्राश्रये वतिंतुमहेति ञ्य 
किमात्रसमषेतल्ीकारात् ठयक्ताविव तत्रोपल- 
डिधघ्रसङ्काच नचाश्रये विनश्यति वि्हंगमादिव 
दन्न्न पयाति अक्रियतवात् अन्यत्र प्रयाणेऽ्पि 
यत्रञ्यक्तो सभवेता तत्रं व पुनः समवैतीति सी- 
कारे द्विरूपलटध्यापन्तेः अन्यत्र समवाये तत्रापि 
तदुपलंभापरयैः तत॒ श्वाठयावतकत्वापस्या तद् 
क्लोकारवेयभ्थम् । नापि द्वितीयः। व्यक्ति 
मात्रस्येव ससवप्रत्ंगात् तच्चास्माभिरपीष्यत 
एवेति न विवादः । नापि ततीयः तमप्रकाशयो- 
रिवास्यन्तरिरुद्धयो भावाभावयोरेकत्र सपुच्च- 
थासम्भवात् । नहि स एष चैत्रः स्वस्मादभिन्नो 
भिन्नश्चेति केनाप्यविकलकरणेन वक्तु शुक्येत 
नच प्रकारान्तरसस्भव इति जातिस््रीकासे 
ऽविाबिजुम्भित एव तथाचोक्तं तैरेव “नायाति 
नच ततरासती दस्ति पश्चा न्नचांशवत्। जहाति 
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वे" नाधारमहोव्यस्ननसन्ततिरितिः । किच प्रति- 
ञ्यक्ति जातिः कि कात्रछ्येन वतेते उतेकदेशेन न 
तावदा्यः एकत व व्यक्तो कात्छ्येन वर्तमानाया 
स्यक्यन्तरे ऽसत्वाप्तेः नि एकेव जातिरनेकत्र 
कातस्येन वतितु" शक्रोति । असम्भवात् नाप्यन्त्यः 
दअनवयवाया अ शासंमवेनेकांशेनेत्यक्त रेवासंभ- 
बात्। आरस्भकावियवस्येकांशपदार्थसात जति 
श्वनित्यसेनादयवानभ्युपगमीत् । किंच व्यक्ति- 
भिन्नाया जाते व्यक्तो वत्तिस्वीकारे कुणएडे वद- 
रमितिवत् गविगोत्वमितिष्रभेदोल्ल छिप्रत्यय 
स्या न्नचैष कस्यचिदानुभविकः शन्तु अयं 
गोरिल्यमेदोल्लं छिप्रत्यय एव । अथ उयक्त्यारमेव 
जाति नं ततो वस्तुतो भिन्नेति तदमेदोल्ल खि 
प्रयो युज्यत एवेति मेवं अत्यन्तभिन्नयो जांति- 
व्यक्तयो स्तमःप्रकाशयोरिवाभेद्यासंभवात् । 
अन्यथा उक्त रिव जातेरपि जन्यत्वानित्यलवा- 

नेकत्वाथ्यापचेः । नापि जातो ¦ प्रमाणम् । तथाहि 
न तावस्प्रस्यत्तम । जाते नित्यत्वात् नित्यंहि न 
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कक्षेचि स्काया्यं प्रभवति तच्चेच्छक्तस्वभावें 
स्था त्तदा सततंकार्योल्पादः स्या दशक्तस्वभाव- 
त्रे त न कदाचित्कायोस्याद इति नचाजनकस्य 

विषयत्वं तञ्ज्ञानजनकलवस्येव तद्विषयत्वात् । त- 

स्मा त्स्ववासनानिरभितविकल्पाकारमाघ्न सा- 
मान्यं न वस्तुसदिति ।. नच यथा ज्ञीनमेदत्ति- 
द्ये व्यक्तिपदाथः स्वीक्रियते तथा घटपरादि- 
व्यावत्तिबुद्धये सामान्यपदार्थोपि स्वीक्रियता- 
मिति बाच्यप्। सामान्यं विनापि व्यक्तिज्ञान 
सामथ्यदिव तदुऽथवहारोपपत्तेः। चच भिष- 
यं विना कथं तदुज्यव्रहुरः ¦ उथवहारे विषथ- 

सत्तापेचाभावात्। सत्यपि विषये तदज्ञाने 
न तदुव्यवहारः। असत्यपि तस्मिन् ज्ञानद- 
शायां तहुध्यवहार इस्यन्वयब्यतिरेकाभ्यां ज्ञा- 
नमात्रस्येव व्यवहारङ्गस्रोपममात् अक्त एवाती- 
तानागतवस्तुन्यवहारः प्रत्य्तभ्यवहासेपि शु- 
किरजतादो वाधकन्ञानानुददये दश्यत शव 
अत्रनाधकनल्ञानं नोदेष्यतीत्यत्र मानाभावः । 
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ऋ विसंवादिव्यव्हारोपि विकस्पमाक्रदेव मणि- 
प्य भायां मशिबुद्धथा प्रवतमानस्य मणिक्ञामा- 
ङ पपश्यते। तक्मा न्न जातौ प्रत्यत लिङ्घाभा- 
चा च्च नानुमानमपि उयावृत्तेषु अनुवृत्तप्रत्य- 
च्ान्यथानुपपत्तिः प्रमाणमिति चेन्न अन्यथेवो- 
पपत्तिप्रदशेनात् । अपिच उ्यावृ्तेषु समाना. 
च्ऋारमुल्चि बन्वी घोः स्वकारणमात्रमाक्तिपे न्न 
सामान्यमेव कारणं च यदनन्तरं सा जायते 
स्तदेव } जायने पुनरियं स्वलक्तणविषयदरशनान- 
ल्तरं तत सनासामेव उपक नांस्वविषयज्ञानजन- 
नद्रारा साभान्याकारप्रत्यय जननसाम्ये कलप- 
नीयं नेत्रालोकमनःप्रभतोनामेकन्ञानजननला- 

सथ्यव न्नकिसपि हष्टविरुद्धम् । किव सस्याश्चये 

सामान्यस्या दाश्चय एव तु निरूप्यमाणः 

सिकनाकूपव स्सवयं निपततीति क्व तत् तथाहि । 

कि प्राथडयादिचतुविधपरमाणव स्तदाध्रयः 

किम्वा तदतिस्किः कश्चनावयवी नाद्यः अती. 

न्द्ियेषु परमाणुष्, कस्यचिदनुवृत्ताकारपरस्ययः 
१६ 
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सरमवा तश्र तदद्गीकार्रयोजनाभावात् । न हि- 

तोयः तदारम्भानुप्यत्तेःखारस्मशा हि परमाण. 
वः एकेवः मिथः संयुञ्यारमेरन् तत्र कः परमा- 
ण रपरेण संयुज्य द्वयशुकमारभेत तथा सति 
तदौीधसंयोगः परभारवन्तरे सर्वात्मनां भवति 
एकदेशेन वा प्रकारान्तराभावात् । आशे 

अणः परमारवन्तरे युतवसिवज्ञीनः स्योद- 
न्यथा सर्वास्मना संयोग एव दुधटः। तथा च 
दयणुकोदयत्ति न स्यात् तदनुसपल्या परंपरयाऽ 
वयविनो नुरत्तिरेव कारणानुस्पादात् न द्िती- 
यः निरवयवसेनारम्भकादयव्रनिवन्धनेकदेशा- 
भावात् । किंचावयषिनः स््रावयपेष॒व्तिशपि 
टुवेचा तथाहि अवयवेष अवयवी किमेकदेशेन 
वतते सवात्मना वा नाद्यः आरम्मकावयवाति- 
रिक्तावयकाभावात्। नापि कार्स्नेन अवयवा. 
न्तरे तदभावरपरसङ्गात्। एकावयवदशंने तदु- 
पलन्धिप्रसंगात्। एकस्यावयवस्य कम्परागा- 
भ्यांमक्यविनोपि कस्परागापत्ति; । तथाऽ वय- 



( ष ) 
वान्तरे कम्परागामा गा त्तस्मि रङर्स्निन समवे 
तस्य तस्य कम्परागाभावापत्तिश्डेति युगपदे- 
करिमिन् विरुद्धघमद्रयसमवेशासम्भवेन तदस्त- 
सस्वोकार पव युक्तः नचावयतिनो ऽभावे एकः 
स्थूलो महानिति बुद्धि नस्यात् परमाणुनां तद- 
सत्वादिति वाच्यप् ¦ पर्वोत्तरभावेन निरंतर- 
सपुत्पन्नपरमाएुपुञ्चस्येव तादशुबुद्धिविषयत्वा 
त्। वृच्लक्षमुदायो वनमिततिवदेकल्वोपपत्तेः एवं 
-चौतेयव्यभावा रत सामान्यं । नच स्वलक्षण 

म्तरमेव सामान्याकारपरत्ययजनकसे तेषामति- 
 षिलक्तणरवा त्कानिचि दुघटाकारविकक्पं जनयंति 
कानिचिस्टाकारविकल्पं जनयन्ति इत्यत्र 
नियामकाभाव तसवेरमा र्सवेविकरपापरया तेद्- 
व्यवस्था न स्यादिति वाच्यम् । सस्यं सानान्यस्ी- 
कारेऽपि अत्यन्तविलचखासु धघटब्पक्तिषु घटत- 
संबन्धो न पटर्याक्तिष्, इसयत्र नियामकामावः। 
एवं घटस्॑स्थानस्येव तदेठवज्ञकस्वं न पटसंसथा- 
नस्येत्यत्रपि नियामकामावः। अथ स्वभाञ- 
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दव कासांचिह् व्यक्तीनां केनचि ससामन्येन 
संघन्ध इति नानुपपक्नि सतहि स सभावव।दो 
मत्पच्तेऽपि न दणएडवारित इति सममन्यत्राभि- 

निवेशादिति । यदि घटादिञयक्तिष्, घटस्वा- 
दिसंबन्धसिद्ध.यर्थ' सामान्यान्तरमनुभ्रित्य त- 
दवच्छं देन घटस्रादिस्तम्बन्धो उयवस्थाप्यते 

तस्य च धटादौ विरहं स्वोक्कत्य तदग्यवहार- 
वारणेन व्यवस्थोपपाद्यते । तहिं घरस्वारिसम्बन्ध- 
उथवस्थापनाय कल्पितस्नामान्यान्तरस्य पटादि. 
व्यक्तावेव संबन्धो नपटादिव्यक्तावित्यत्र निया- 
सकाभावात् पटाहदिब्यक्तौ अपि स्वीकाराप्या 
तन्नापि पुनः घटखादिसंबन्धाङ्लोकागपच्या सं- 
दाठयवस्था 4 तदथ पुनः सामान्यान्तरस्वीका- 
रे तु तदथः पुनः पुनः सामान्यान्तरखीकरा- 

पत्तावनवस्था तस्मा स्सामान्यं नकिचिदरस्तु 
किन्तु विकल्पमात्रभित्येव युक्तमिति अत्रो 
च्यते बुद्धिरेव भगवतो नः पदा्थस्दलदुभा- 
वे प्रमाणम् नान्यत् तदिह घटादिष्, अश्वादिषु 
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वानुवत्तञ्यावृत्ताकारा वुद्धि जायते सर्वस्य दोष- 
बाधकज्ञानामावा न्नेयं भ्रान्तिः नचास्याः प्र- 
यक्तधियो बाधनायानुमानादि प्रभवति । प्रत्य- 
लञपूवेकत्वादनुमानादेः। प्रस्यच्षषापे कारण- 
बाघादनुमानादेरुत्पत्तिरेव न स्यात् । तस्माद्ध- 
टपटादि षु अनुड्तव्यावत्ताकारं जायमानं श्यकं 
दुउ्याकारं वस्तु ग्राहयति सामस्याकीर' 
विशेषाकार' च सामान्याकारं याहयन् प्रत्ययो- 
ऽचुवृत्तः विशेषाकारं भ्राहयन उ्यावृत्त इति 
निरूप्यते सामान्याकारमात्रयहरं षटज्ञाना 
स्यटेपि प्रवत्यापत्तेः पटसेदस्य तेनामरहणा- 
दथवा पटे इव घटे ऽपि तस्प्रवत्ति न स्या- 
द्विशेषमात्रपरहशे तु अतुव्तपरत्ययामषिन तन्प- 
तीयत्वान्चानादिष्ट्ताघनतानुमिस्यनुलत्या तञजा- 
तीये भरवृत्यनुपपत्ति रनुमानादुच्छेदापत्ति श्च 
तथाच यद्वस्तु तद्धिन्न मभिन्नं वा सामान्यमपि 
यदि वरस्तु स्या तततो ऽनेनापि भिन्नेना भिन्नेन 
चा भवितञ्यमिति स्वदुक्तिरपि कथं समच्छेत 
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वस्तुखस्य सामान्यधमस्य॒ त्वया नङ्गीहततवा- 
तश्र भदाभेदोभयग्या्तलवधारणस्या- 

शक्यतया = व्यापकीभूतमेदाभेदोभयनिवृद्छा 

उयाप्यस्य वस्तुत्वस्य निवृत्ति दु रुपपादा 
स्थात्। तस्मा हनामान्यं खया पि स्वीकाय- 

म्। नच वर्तृत्वस्थोपाधिरूपस्य स्वीकारेऽपि 
न जाविस्वीकार स्तद्धनलखादिति वाच्यम् | 
स्वक्ञचणमात्रवादिनां जातिवहुपाधेरप्यनिष्ट- 
त्वात् । उपाधिस्वीकारे तद्रज्जातिस्वीकारापत्तेः 

तयो मू ल्स्येवयात्। तस्मा त्पर्वानुभवसिद्ध 
लामान्यमनिच्छतापि सोगतेनाभ्युपेयमेषेति । 
नन्वस्त् -सामान्य' मेदाभेदविकस्पस्य तु कि 
लमाधानं न किमपि कथं तहिं तरिसिद्धः हृष्ट- 
त्वादेव नहि इष्टे किचिदर्पपन्नं नाम यदु 
यथा हश्यते तदसति बाधके यथाहष्टमेव म- 
म्तन्थम् १ ननु किं शुक्िरजतज्ञानमपि यथा- 
इष्टमेव मन्तव्यं न विशेषात् तत्र हि नेदं 
` जलमिति बाधधी जायते अत्रत मेदाभे- 
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दसद्धादे न किमपि बाधकं हश्यते । ननुं किं 
मावाभावयो विरोध एव नास्ति। न नास्ति 
किन्तु अपेच्त।सेदेनोभयोरत्र समवेशः । गवा- 
दिसामान्परूपशाभेदः प्रतोयते गौरयं श॒व- 
लेयः यदा तु जाति व्येवत्यन्तरारमना निरूप्यते 
तदेयः ध्यक्ि स्ततो भिन्नरूपा प्रतीयते योसो 
बाहूरेयौ गोः सोयः श॒ावक्तेयो न भवतीति । 

एवं द्रब्पयुशयोरपि भेदाभेदो बोध्यो । 

द्रव्यस्य गन्धादिगुणान्तरंण रूपादिभ्यो मेदो 
द्रव्येण चाभेद; \ तथा कवयविनः संरूपेणाव- 
यवेरमेदो ऽवयवान्तरेणावयवान्तरे मेदः । यथा 
दीरघह्वादीनां विरुद्धस्वभा्वानामप्यपेक्लासेदा 
देकत्राप्यविरुद्धस्वं प्रतीतिचलाद्'गी क्छियते त. 
चामेदामेदःयारपि द्रष्टव्यं । प्रतीत्यविश्ेषादि ति 
शास्त्र दीपिका । जाते भ्यक्तयास्मकत्वनिरूपशेन 
स्गतत्वादयात्तेपोपि समाहितः कथम् सवगता 
पि जाति न॑ सव॑त्रोपललभ्यते तद्रयस्चकाभावात् 
ठयक घ्यक्तिः पथां गास्वव्यञ्जिक्ा क्ाप्ना- 
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दिमठुल्यक्तिस्तत्रोव॒ गोत्वभ्रतीतिः संयुक्तसम 
वायस्य जाल्युपलम्भकसंसगंस्य तत्रव सत्वात् 
अन्यत्र उयज्जकसंयुक्तसप्रवायस्तन्निकर्षामावा 
न्न तस्प्रत्यच्लापत्तिः नच विरुद्धमिदमभिधीयते 
जातिः सर्वगतापि उ्यवस्यभिन्ना यदिढप- 
क्त्यभिन्ना न तहिं सर्वगता उयक्तेरसवै- 
गतत्वात् । अथ सवगता न तहिं व्यवस्यभिन्ना 
अन्यथा उयक्तरपि सर्वगतत्वापत्त स्तथाच 
सवगतः व्यक्कयभिन्नेति मिथो विरुद्धम 
न भेदस्यापि खोकारात् यदि एकान्ततो ऽमेदः- 
स्या त्तदा ऽयमादोपः स्यादपि मेदांशमादाय 
सवगतेतादेः समर्थनात् । यच्च जाति व्ये्तौ 
कारसन्येनेकदेशेनवा वर्तते इतिषिक्लपः सोप्यसं- 
गतः एततप्रश्नावकाशाभावात् । श्यं प्रश्न 
लावयवेष युज्यते यत्र॒ कातल्यैकदेशयोः; सम्म 
वः । निरवयवजातौ तु काल्स्येकदेशमावादी.- 
हशः पशनो नारिकलस्य सुधियः शोभते । नच 
निरवयवेष्याकाशे परदेश्ष्यपदेशो भवति यथा 
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ह प्रदेशे रकाशे शडड इति न तस्य काल्य- 
नेकतादु बुद्धया काशे प्रदेशं परिकल्प्य तथा 
यपदेशः। नच काल्पनिकश्रदेशे न षस्तु- 
व्थतिः कल्पनाया निरकुशत्वात्। तस्माह 
परक्तो जाति वतेते एतावन्माच्चं प्रमाशविषयः 
वन्मात्रः उयक्तव्यं प्रामाखिकेन यथा प्रमा- 
(वगतं चस्वीकायम् नतु कारे्यादि विशेषः । 
य तत्रासत्वेन प्रमाणागोचरलात्। यदपि. 

श्रायाभावा क्त स्तामा्य मिद्युक्तं तदति- 
[वीयः अवयविन एकत्वात् वहुषु अवयवेषु 
णिऽवयवी उयासञ्य वर्तते । अपि च एकोव- 
0 अनेकेषु अवयवेषु वत्तेते इति ब्र बाणो न 
रस्येकदेशानुयोगमहति विरुद्धसवात् । यदि 
गे वयवी बहुषु कार्स्न्येन वतत नहिं नेकमने- 

वर्तेत । किन्तु अनेकमने शत्र वर्तेत इति 
तत्तच्च विरुद्धम् । अधिकरणस्येव व्याघा- 

। एवमनेकवत्तेः प्रत्यवयवमेकदरेशेन वृत्त 
प्रतुयोगे प्यनेकस्यानेकनर वृचतिरित्येवाप- 
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न्तम । नतु एकस्यानेकत वत्तिरित्यन॒योगाधि- 

करगवाधकरत्वादथं प्रश्नः सवथा नुचितत 

एकेति । कि यथाजाति व्यक्तौ वन्ते तथेवायवी 

अवथदेष ? न तथैव किन्तु जातिः प्रत्यक 

वर्तते अवयक्षी तु उयासञयेत्यस्ति विशेषः) 

पस्येकव्यक्तिदर्शनेन जतिक्पलम्भा स्सा प्रति 

यत्ति वर्त॑ते नत कार्स्येन एकावयवदशनेना 

वयविन उपल्ञन्िविरहा दनेकावयवोपलतम्धावेव 

तदुपलव्पे रवयवेषु ठथासञ्य वतेते इति कथ्यते 

गवाय कव्य क्तिदर्शनेन गोवादिजुद्धिवदेकतन्तु- 

दशनेन परटषद्धि ने कस्यचिदनुभवसिद्धेति 

तत्वम् इदः पुनरिहिावेयं लोके हि सकसूत्र 

कुसुमेषु वतते इति व्यपदिश्यते तत्र नेकदेशेन 

सुप्र तत्र वतेते षन्तु तद्वयः सूत्र च कृु- 
मेषु इस्येवार् भवः तथाच सूत्रस्य कुमे त्ति 
न कारस्न्येकदे शाभ्यां किन्तु स्वरूपतः । एवम- 

वयविनो ऽउयवेषु स्वरूपत ए; वत्तिः अयं पुन 

विशेषः य स्सूत्र' सावयवमिति कुपुमेषु सूत्र 
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तदक्यवाश्च वर्तन्ते । अवयविन स्तु अवान्त- 

राभावा स्स्वावयवेष नावयवा वतन्ते किन्तु 
स्वरूपतः स्वयमेवेति न कस्यचिद्र चिः कात्सन्ये- 

कदे शठ्याप्ता येन उयापकोभूतकारस्त्येकदेरशन- 
वर्या वयविनोऽवयवेष वत्ति निवतेत । किन्तु 
स्वरूपतो ऽगयवेष अवयो वतते पवेति भावः । 

यदपि तित्याया जाते ज्ञानजननस्वभार्चोय 
तदपि न नित्यस्यापि ज्ञानजननस्वभावङ्गीकारात् 

यश्च॒ स्वलन्तणान्येव स्वविषयक्ञानजननद्वाय 

घटादि विकल्पं साधयिष्यन्ति किं जांतिकल्पन- 

यति नदि न । जातेः परत्यन्लभ्रमाणसिद्धसेन 

ककठ्पनारिरहात् । 'तदतद्र पिणोभावा स्तदतद्र- 
पेट जाः इतित्वदीयसिद्धान्ता द रयन्मप्रिलक्त 

शानां खलचसानामेकन्ञानजननसामथ्यासम्भ- . 

वात् । अस्मन्तते त॒ स्वस्वकारणाध्रीनेन तादा- 

स्म्येन समवायेन वात्यन्तविलच्त सासु उक्तिषु 

सामान्पसंवन्धः सम्भवतीति नाग्यवस्थेत्यल- 

मतिप्रसंगेन । अपोहनियकरणं वातिके द्रष्टम्यम् 
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नेह पतन्यते विस्तरभया दथ. भाष्यग्याख्या- 
नम्। सास्नादिविशिष्टाङ्कतिरिति नन्ववयवा- 
तिर्किस्यावयविनः स्वीकायदुगोलादिजातैरव- 
यविवृत्तित्वेनावयववत्तित्वाभावात्सास्नादिविशि- 
ष्टाक्रृति रितिभाष्य मनुपपन्नमितिचेन्न 
सास्नादीनामेकावयविसंवन्धितया गोखादे रुप- 
लचकत्वा दन्पथागोखवरेप्त्वादेरपितत्रस्वे- 
न ॒तहुडयबच्िद्गोतादे रगोपद्ादिवार्यस्वः 
वधारण् दुःश॒क॑स्यात् तदुपादाने न सतवादिषु 
गोपदवाच्यत्यप्रसंगः सतवस्याश्वादावपिसत्वेन 
तजसास्नादेरमावान्न तदुपल्च्तकस्वम् एतेनसा- 
स्नादयुपादानाद्विशिष्टस्य च शब्दाथंत्वं नकृतेरि- 
ल्यधास्तं तस्योपलक्लकतयेवोपादानात् यदपि गो- 
स्वस्य स्वातन्त्येण॒ ज्ञानं न भवतीति मत्वा तत्परि- 
चायकसास्नात्वादि सामान्य प्रदर्शनाय सास्नादि 
वि शिष्टाकृतिरिप्युकछं भा्यकारेशेति केचि- 
दास्तन्न को गोशब्द।थं इति घ्ने सलादिवि- 
विक्तगोत्वश्य भकारान्तरेण दर्शं चितुमशुक्यतया 
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तत्परिवियाय सास्नादीनामुपलन्तणपरतयोपा - 

दानात् अन्यथागोखज्ञानाय सास्नाख।देस्त- 
स्यापिस्ामाल्यत्वाविशेषात्तञ्ज्ञनाय पुनः सामा- 
न्यान्तरापेक्ञाया मनवस्था स्यात् दूरस्थितगना- 
दिष्यक्तेः सास्नात्मादेविरहेपियहणादु घटस्थनी- 
लादे रिगनिशेषणत्माभागात् एवं चाययगिनि 
महस्वय्रहसोऽलयवानां यथात्तत्ताभात्र णोपयो 

गिष्ठं नतुज्ञानद्वासय तथाड्यथिनि गवादौ स- 
मेतस्यगोरास्य यहणे सास्नादीनां सत्तामात्रं - 
रबोपयोगित्लं संयुक्तस्यानययिनीड संयुक्तस्म- 
ठोतस्य चन्तुःतन्निकषेस्य तत्रान्यविशिष्टलात् 

अन्यथायवानां परमणनामग्रहणादेवयलिनो 
ग्रहणं न स्यादिति ननुसतास्नादोना ममिव्यंज- 
कलवानुपगमे तदग्रहे ऽपि गौखपहःस्यादि तिचेन्न 
अन्यश्नतरसखानभ्युपममात् वदध्राहकसन्न- 

कर्षाभावाच्च गोत्वग्रहणो संयुक्तसमवायस्थे व 

तदन्तग॑त संयुक्तसंन्निकषंस्यापि सत्वेन नान्तरीय 
तयास्तास्नादियहणं नतु तद्धत्या यद्वा न उपरक्त 
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रस्यन्तमिन्ना जातिः किन्तुतदात्मेति बोधनाय- 

सास्नादि विशिष्टाक्रतिरित्युक्तं माष्यक्रता तथा 

 सास्नादे विशेष णालमेव नतुपलक्णत्व मगय- 
वावयविनोरि जाक्तिञ्यक्त्योरपि भेदाभेदपक्त 

एव सम्मतः ननुजाति नेग्यक्तिभिन्ना तहुभ्यतिर 

केणाक्ञायमानतवादु वचसघुदायातिरिक्तवनाद्वि 
वदित्यनुमानेन सौगतेजतिनिराकरणादु वाच्य- 

स्वसिद्धये पूवे" जातिरेष साधनीयैत्याश्कप प्रतयक्त- 
प्रमाणसिद्धस्वान्न सा साध्यतामहेतीत्यमिप्रय- 
न्नाह नधरत्यच्तासती ताध्यार्मावतु महतीति भा- 

ष्यम् तथाचप्रत्यक्ञसिद्धता स्सोगतानामाक्कत्य- 
भावानमानं कालाटययापदिष्टमिति लोकर्प्रालिद्ध- 
पदार्थे तर्शभासेन परोक्छं दूषण मुद्ध॑त्य तनेव- 

उ्यवहसव्यमीमासकेनेखपूरवपदार्थलाधनाग्र भ्रय- 
तनीयमितिभावः न चाज्तेः प्रत्यक्तव्वे तत्रवित्रा- 

द्एव न स्यात् नहिप्रत्यक्लघरे क शिचद्विवदते इनि 

वाच्यम् वाह्यपदार्थापलापिनां सोगतानां प्रत्यच्- 

प्रमाणसिद्धं प्यर्थे कु तर्केण विवाद दशनात् तेषा- 



( ४६१ ) 

माकृतोविवादोऽश्रद्धे य एव ये पुनः एामाणिका 
महाजनाः तेषां नाक्ृतो विवादः सवेर्पोत्राह् म- 
गोभ्यो दधि दीयतां तः कोषिडन्यायेत्यादो तदु- 
उ्यवहारदशनात् विशेषविहितं तक्रदानं सामान्य 

वचनप्रासदधिदानस्य निवन्तेकं बाहमणशदस्य 
जातिवाचकलाभावेतु सामान्यविशेषभाव एव 
दुधटइति स्पष्टमन्यन्न । आछ्तेः्रत्यक्छतवमेवो- 
दाहरसोन स्पष्टयति रूचकःस्व्तिको कद्ध मानक 
इति अश्र सुचकलवादिजातिः प्रत्यक्तेणेव गह्यते त- 
दाहश्रसयक्मिति केचित्तु रुचकादिहष्टान्तेना- 
वयवसंस्थानरूपेवजाति रभिमता भाष्यकृत इ- 
त्याश्य मुद्धवयन्ति तन्त च्छम् ताशाकृतःप्रति 
उयक्ति भिन्नसेनेकत्वा सम्भवात् अनलानिला- 
दौताहशाकुत्यभावादनलत्वानिलत्वादे जाति 

` भावपसंगास्च अवयवसंस्थानत्वेन गवादि स- 
स्थानस्य सर्वस्य भहणेत अश्वादि संस्थानस्यापि 

तेन रूपेण यहशणापत्या तत्रापि गचादिप्त्ययप्र- 

संगः सत्ताञ्यप्य जात्याश्रयत्व॑तु नगोत्वादे रस्ति 
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मनष्यादिचिन्रेऽपि तादशाकतिसम््ावा ततः 

तस्तीत्यापत्तः तसमास्संस्थानातिरिकि कज 

स्वीकोयेति द्रभ्यगुसकमणां सामान्यमात्रः 

तिरितिभाष्येणावयवसंस्थाना तिरिक्तवज 
रितिस्पष्टमेव . लभ्परते तत्राचयलसंस्थानार 
वात् । स्चकादित॒नयगतपुशंखजात्य 
प्रायण वोद्याहरणघ्नयम नतु स्चकलादिज)। 
द.शेनायेति संस्थान्पग््ं सुदूरनिरस्तम् एक 
सुवणात्वस्य॒ सिन्नसुयकादितृतयावयवसंस 
त्वो्लम्मवात् । वस्तुतस्तु जातिव्यवहारो मह 
नाना मस्तीव्येतस्पद शंनाय महाभाष्यकार 
रुचका्युदाहुरणत्रयमिदिप्र मो वयमिति : 

हदशंना द्पिजातैः ्र्यक्ञखं तथाहि दरार 
दृष्टवा संशेते जनोयं जाहमणौ न्वेति संन्दे 
सधारणधमदशन। त्ताषारशधमश्च नर्त 
हमसस्वतदभावाभयसहवरितस्वादिति नरः 

लक्तनभिद्यद्गीकाय्य' नच सामान्यस्य प्रस्य 
पगमे नरस्ववडु ब्ाहमखसस्यापि प्रयच्चख 
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स्थादितिकृथं संशयः तत्पस्चायकाभागात् परि- 
चायकश्व सातापितसंवंधः तजञ्जान्ञानेऽयं बा 

दमण इतिनिश्चयः क्वचिच्च राजरकिताचरादु 
बाह्मरएत्वादिनिश्वयोयं देशपेचः कालपपेचस्तु 
वसंताग्न्याधानेन रूपादपेचेरिन्दरियेः सुवणंसखा- 

-दिनिक्ष्वयः इतिसामान्यस्य कार्स्येकदेशाभ्यां 

` वत्तेराक्तेषः पवेमेव समाहितः भ्रयोगश्चाकृतित्- 

द्वाव पिरड षु गोबुद्धिरेकालस्बना गवाभास्तत्वा- 

देकरूपस्वाद्व। यदुगबाभासमेकरूपं वा ज्ञानं तदे 

कालम्बनं यथेकपिरड गोबद्धिरिति एवमनमा- 
नान्तरमपि बोध्यम् वक्लसमदामयातिरिक्तामते 

ऽविवनमितिप्रवीतिवदाकंते रभावेऽपि तदबगा 

दिप्रत्ययो श्रम एतरेस्याशयेनाह व्यामोह इति कार 

शदोषे वाधकन्ञाने चासति प्रत्ययस्य च्रमत्वा 

 भावादाह नेति। सौगताः अथ विनापि प्रस्य 

दर्शयन्ति पटिक्ति यं थभित्ति निराकयेतिनेति अ- 

संवद्धभिति ननकथमिदम॑वद्ध' व्यत्तयपिरित्त- 

जातिलाधनध्यमिचारथाहुकस्वेन संबद्धसख्ात् सि- 
द © 
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द्ान्तिना जातिन्यत्तयहिरिक्ता व्यतिरेकेण य्द्य- 
माणत्नादिति साघने प्रयुक्त तत्र सोगतो वयमि- 
चारं याहयति पंक्तियु थरित्यादि अयमभिप्रायो ` 
यथा दुच्तातिरेकेण जायमाने वन्स्ययेऽपि नाति" 
सित्साथंसिद्धिः तथा व्यक्तयतिरेकेण जायमानजा- ` 
तिप्रव्ययेपीति उ्यभिचारिखाद्ध तो नातिरिक्ताकु- 
तिसिद्धिरिति संबद्धत्वमे बेतिचेन्न प्रत्यचचविे- 
धस्येवप्रदशितसत्वेन जातिसाधनोपन्यासामावात् 
पूर्वोक्ताचुमामेन यद्धिजातिललाधवं मयोधन्यस्येत 
तद्य वत्र उयभिचारमाहक्षसेनेदः चनं संबद्ध ' 
स्यात् मयालु भरस्यच्बियोधः प्रदश्यते रुचकः स्व- 
स्तिक इत्यादि अस्यचमेवजातिमाहकं तत्र उ्यभि 
यारप्रद्शनमसंबद्धमेय वश्या व्यभिचारपेक्ता- 
विरात् । अत्रोच्यते सौगते हिं वनवुद्धयादि 
डष्ठातिन सामान्यस्यासखं स्यते तच्च माष्य- 
कारेण सुचकडत्यादि  जातिपराहक्षपरत्यक्लेण 
घाध उदीरितः ततस्तेन वनढद्धिवज्जातिध्रस्य- 
च्मप्यामास एवेस्यभिध्रयेण युधः पर क्तिरि्यु-' 



।  ( ६७ ) 
तत्र भाष्यकारेणोच्यतेऽसम्बद्धमिषदः खचनं न- 
वनदुद्धे भिभ्याखे जापिबुद्धिभिथ्या भवितु 
ईति रूपरसादिवुद्धिवदःन्यस्वात् नच वनवु- 
यपे ज।तिप्राहुकपत्यदो को विशेषः येन 
अबुद्धिर्मिष्यो न जातिबुद्धिः प्रस्यच्तस्योभयत्न 
मल्वादितिवाच्यम् त्दूरसादि देषस्य सत्वेन 
दशवुद्ध मिथ्यात्रेऽपि जातिषहे तदभावात् 
वंच दोषसहुभावासटुभाषयो रेव विशेषत्वम् 
लिङ्ृष्टस्य पुनमबदोषु एकस्बुद्धि निषतते अतो- 
एनिबन्धनतमेव वृदोषु एकतवनुद्धया वनमिति प्र- 
परथोऽतः आसाप्त एव जातिवृद्धिः सखन्नि्कष्ट- 
थापि दश्यत एषेति नास्ताचामाद्रः ननु वनमध्य- 
ध्थासीनस्यापि वनशव्दाञजायश्रानाया वद्धः 
उथमाभासदं तन्रूरत्वादिदोकामावात् तादश- 
पषधिरटपि तदुबद्ध श्र भाले आतिबुद्ध रपि किन्न 
बषासभिति चेत्स या दूरस्थितस्य चन्दौ- 
सियहनिषबन्धनतद तरिवनविषथखीन्द्रियस- 

सेनकषमा उद्धिः दरसवादिदोषेण सा श्रातिरेव या 



( भ्ठ ) 

पुनवेनमध्यमध्यासीनस्य शृष्दजा वनेकल्वावगा- 
दिनी बुद्धिः तस्याश्रपि प्रयत्तादिमूलाभावादुघ्म- 

स्वरमेव ननुशुष्दश्येव मृलत्वात्किं मृल्तांतरान्वेषस- 
चिन्तया लोकिकशृब्दस्य परमाणान्तरयाधिमताथ- 
ज्ञापकत्वेनानुकदकतयः प्रापाख्यानभ्युपगमात् । 
अन्तु शुष्दजाया वनेकत्वावगाहिबुद्ध ःप्रमास्वेन 
तदुष्टांतेन सामान्यावगाहिषस्यचतस्यामासीक- 
रणम शक्यमित्याहुः नच प्रमाणन्तरसंवादाभा- 

` वारिपिथ्यालत् रसनेन्दिषजन्यरसादि साचात्को- 

रस्येन्द्रियांतरेख संबादामवेऽपि घ्रामारयाभ्युप- 
गमात् सत्याय प्रह्मसांतरसंबादस्यानपेकित- 
स्वात्। नच संबादः विन च्तुरादीनामध्रनास्यद 
शनात् पदेऽपि तत्छल्पनमावस्थकमि तिवाच्यं पद् 
श्य युद्टीतसंबन्धस्येव परस्यायकसं वन्न संबन्धग्रह 
रय षनाखान्दशपे्तखेऽपि अग्हीतसंबन्धप्र्या 
यकव्ट.स्थसे सद्पेलाविरह।त् सवन्रयहीक्षसंयं 
धस्येध॒पत्थायफ़खन्निति निने मानाभाव्ाः 
ग्रहीतेधलसंवन्धादेव यनशुण्दादकलन्नानर्भ 
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प्रमाणांतराभवेऽपिप्रताशलभरेद । नसु नायं प्तः 
सक्टीसीनः अणी तसंबन्धस्यापि शब्दस्य प्रस्थाय- 
कते पथस्ध्वरोऽपि शथप्रतीत्यापत्तेरितिचेरपतलम् 
एवं तहिं स्लाणां भत्यचेशेवाधिगमः दैकलस्य च 
घटादौ धहणान्नाघहोलाथदसं बनपदस्यापि सच 
सकु दुखरितेन वनपदेनानेकाथासिषानं थम् एक 
शेषस्थल्ते सषदुध्वरितेनापि अक्चादिपदेनाने 
काथवबोधदशनात् नचेकशेदस्यलेऽनेकाथवुबोध- 
यिषया द्विवचनं तवहुकचन तस्यैव दशनेन प्रक्- 
ते घनपदेनेकवचनांते नाेकाथमिषानं न युञ्यते 

इतिभच्यम् अरस्तु तहिएकल्वाविवक्तयापिशऽ्द- 
साधुतायेकवयनप्रयोगः प्रा{तिपद्धिकस्य केवलस्य 
प्रयोगात् बरह्मश्ढ् न्तरेव चनघ्रयोगवत् अहा- 

दिष्दोन्तरेकवचनध्रयोगवद्रा यद्रा एकध्नस्य 

सवत्र काथश्रतिपादकत्यं दष्टमिविसामीौन्यत्तौह- 
ष्टेनेकवचनेन देश॒ंतरपापिलिङ्गन सूर्येगतिरिव 
चनेपि एकतमनुभीयेत इतिनालुपपत्तिः नचान्न- 

बकतेषु बहूतवस्य परतयक्तेणोपलम्भाततद्विसद्ध कला- 
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लुभानेऽग्नावनष्णलान् मा्तवटत्यक्बाधः एवं त- 
हि वक्तस्े बहुल्ये वा एकसवान्बयतात्प्येशेव एक- 
वयतप्रपोणे घोध्यः सञ्र विकशेदएविशष्यमावे का- 
मचारःकदाश्रयं श्च बहुसवं बहश्थं वा ददखदिति 
तश्र कलखसल्या देकलयन्धेपर्यिः समीचीनमेव य- 

दा सष्ुश्ययेकदेशेष यले प्रत्येक मेकलश्सस्श्योः 
सत्वान्नारुप्पच्िः ननु नल सेकाश्चसं ।वना 
कथं खान्य वेत् एकाश्चयं विनापि चानावयवे- 
घु अधदलिनः छ्रवायवद् वनतस्यापिवनैर संयु 
त्त रोदानिल्य्तिसंमवेन सामान्ये आश्रयेक्यापेका- 
भावात् नन्दयनष्वस्य सामान्यस्य प्र्ाणसोषः 
द् दःवनमिदः पनामत्यनुगत्प्रतीते सेन्द्रे द्म 
पि प्माख्वात् नचाह्युक्तषु सापान्यं न इष्वर 

 अनरस्थिताययदेषुश्हणेषु श्रमखसलापान्यस्य- 
दश्ेनाद हण्टवरत्वाभायत् येषां मते वनलवं न स्ा- 
म्मन्यं वनरभितबुद्धिस्तु एकदे शवस्थितनानाव्- 
चसोपपधिनिवन्धनेव तेषां मपे यथा गक्रारदयोभनेकेः 
वर्णा एकाथंविषयकषोधरूपसेकं कायं जनयन्तः 
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युदायवाचिनां एकअचनान्तेन गवादहिषदेना- 
।घीयन्त एकं पदमिति तथा दन्ता नाना- 
तयाः स्वविषयकं ज्ञानरू्पपेककाये' जनयन्तः 
पुद्ायवाचिनेकवचनान्तेन वनपदेनाभिधी- 
ते वनमिति स्मुदायोपाधिलिबन्धनेकसस्यप- 

शै न वनलसमान्यनिमित्तकः सपुद्ायिषु 
शुदायोनाम उथासञ्यवृत्ति यु एविशेषः च- 
एव निन्नदेशकालावस्थि्तनानाजातीयवृन्ताणां 
1दशेककाय्थेकारिलवा भावान्न वनशब्देन व्यप- 
शः 1 अथवा द्रव्येकयं विनापि समुदायोष्पन्ति- 
परणीभ् तदेशकालक्रियागतेकले लचणास्वी- 

रेखेकचचनांतोपपत्तिरिति बोध्यम् । तथा च व- 

1हिबुद्ध रपि सत्त्वा न्न तद्रलेना्तिन्ञानस्य 

नथ्यासं वक्तु शक्यते नचं यथा ऽनादिङुद्धिः 
समुदाय मालम्बते नार्थान्ठरं तथा गवादिदु- 

द्धर्थय पिरडसमुदायालम्ब नेवास्तां [किंसामान्य- 
वीकार्यसनेनेत्तिवाच्यम् गेषम्यात् इष्टान्ते हि 
केकस्मिन्वृत्ते वनबुद्धिः किन्तु तत्समुदाये एक 
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दा्टान्तिकेतु एकेकस्मिन् पिण्ड गोबुद्धि न समु- 
दाये इति म ॒तहुटष्टान्तवश्येन लामान्यापहुवः 

कतु ' शक्य इतिभावः नच सास्नादिलमुदायाल- 
स्नव गोवद्धि रस्तु स्गगोपिण्डेषु अनुगत- 
भवादिप्रत्ययानोपक्तेः तादशसघुदायस्य षति. 
दयक्तिमेदयात् गवाहिश्रस्ययक्य स्मृद्यायाल- 
म्बनलावश्यकसेरववयवसम्दायालतम्बनत्वस्वीका- 
रेण वरमवयविनोपलापे न पिरुडान्तरा 
नुवत्तमवादिप्रत्ययासाधारणकारणगोतवादिःलामा 
न्यस्य वस्तुतस्तु कर्चरणादीना मवयवा- 
नां मेदादयं देवदत्त इतिद्रव्येक्यावगाहिभत्य- 
यान्यथालुपपत्याक्यविस्वीकार आवश्यक एव 
आतानवितानसंयोगविशेषविशिष्टास्तन्तव एव 
दव्येक्यमापन्नाः पर इतिचुद्धिञयवहारभाज इत्य 

त्रयवावयविनोनेकांततोसेदः किन्तुमेदामेद्योभय- 
मिलयसकृहुक्तप् नन्वेकन्न सेदामेदोभयस्ीकारे- 
ऽवयविनोऽवयवयेदामेदयोरेकतरस्यावधारसणाभा- 
वा त्त्रमेदोमेदोभयावगोहिज्ञानं  स्थाण्वापुर- ` 
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वेति संशयषदप्रमाणं स्यात् एकतरकोरिनि- 
चायकाभावादितिवाच्यम् कोटिद्वयशुम्ये धमि- 
फ कोरिद्यावमाष्िनः संशयस्य पिपयवाधिन 
भध्याखेपि वस्तुतोभेद्ाभेदयेभ्सयमिशिषटे धर्मिरि 
दुभयावगादिन्ञानस्य विषयाबाधेन प्रासाश्यो- 
गमात् जातित्रदज्रापि कर्छ्यैफदे.शनिमित्तको 
[त्िविकलूपः पससनीय इतिदिक् । थाच ठृत 
नमुदायस्येव वनपदाथतया वनमिति प्रर्ययो 
पाथ्शुन्य इतितदुहष्टान्तेनाकुतिज्ञानस्य न भि- 

त्वं वक्त" शुक्ते इल्यभिध्रायेणाह-किमसति 

वनेडति । यदिः वनमिति प्रत्ययो व्लस्मृदायः 

वेनापि भवतीत्याक्ृतिं इिनापि गवादिप्वनुव्- 

तघ्रस्यय इस्युच्यते तदास्य माणसिद्धाथा- 

परल्लापिल्ातसवेररद्धं य इत्य।ह श्रत्युक्तः स मा- 

इायानिकः प्यः महायानाः सोगतास्तेषां पत्त 

इस्य्थः । वनादिहष्टान्तं प्रद शयतः शून्यवादि 

न आशयं पृच्छति किमिति- 
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भा अथं किमङ्तिसदमाद्वादी 
 उपाटभ्यते, सिान्तान्तरं ते दुष्यति 
इति वनेऽपि सत्ति वनप्रत्ययः प्राप्नीवि 
इति। एव्रमप, प्रकतं दुषयतु मशक्रु- 
वत स्तस्सिद्धान्तान्तरदूषणे निय्रहस्थान- 
माफ्यते, साधकत्वात् ! सहि वच्यति- 
दुष्यत यदि दुष्यति । कि तेन इष्टेन, 
दुष्टेन वां प्रकृतं खया साधितं नवति, 
मदीयो वा पत्तो दषितो भवति ! ईति। 
न च व््तन्यतिशक्तिं वनं यरमात् न 
उपरभ्यते. अतो थनं नास्ति इत्यर्वग- 
म्यते । यदि वने अन्येन हेतुना सहमा 
वविपरीत्तः प्रत्यय उपपद्यते, मिथ्येव वन- 
श्रत्ययः इति । ततोषनं नास्ति इत्यवगः 
च्छामः । न च गवादिषु प्रत्ययो विपयेति, 



( ४५५ ) 

न ते न सन्ति इति। अथ वनादिषु नैव 
विपर्येति, न तै न सन्ति इति । तस्मात् | 
आसम्नध्यः पेक्तिवनोपन्यासः। त 
उपपन्नं जमिनिवचनं आच्तिः शब्दार्थः; 

इति । यथो व आकृतिः शब्दार्थः, 
तथोपरिष्टात् निपुणतर सुप्पादयिष्याम 
इति) 
यथा गवादि्ञनेाटतिष्त्नावः स्यीच्छियते तथा 
वेनाटिप्रल्ययेन वतकद्धावोपि श्वौ कायःस्याटिस्य-- 
श॒यस्मै इत्याह वनेऽपीति वहि परकृतमाटति- 
सटुमावदृषससुपेदय सिद्धन्तान्तर्दूपे तथ जि- 
ग्रहः स्थोहित्याह निथहस्थानसिति न च प्रति- 

साथस्धनोपयिकाधोन्वरविचारो न निप्रह- 
स्थान मापादयति प्रतिन्नातार निर्याहुकषत्वात् कथ्वष 

वापसिद्धान्तययेन स्वातिरिक्तवनण्टार्यो ना- 
५ (~ (म 

भ्युपगन्तु' शषयते इति आकृतिक्ञनेऽपि नष्- 

सिद्धिरिस्याशंक्य निङ्क्ते असाघकत्यादिति ४ 
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वनग्रस्ययश्य इक्तातिरिक्ता्थावमाहिन आमास- 
त्वा त्तद छान्तेन समीचीनस्या्ृतिज्ञानस्या- 
भासीकरणासं भवात् । नहि शुक्तिर्जतज्ञानस्या 
भाक्षतवेन वस्तुतो रजतज्ञानमाभास इति तद्या 
सहि दुष्यतु इति कथकाभ्यां स्वपच्साधनाय 
परवचदूषराय पदार्थाभिधानं कतभ्यं येन सख्व- 
प्चलाधनं परपल्निराकरणं वा न संभवति 
व्यभत्वत्तदुपादानं निथहस्थानापादकमेवेत्याह 
फिन्तेनेवि उपलंमकप्रमाणवेघुय्यान्न वत्त तिरिक्त- 
वमतिद्धि सत्याह न॑ चेति वक्लातिरिक्त' न॑ नं 
च । अत्र हेतुमाह यस्मादिति यस्मादतिरिक्त 
नोपलभ्यते त्मादतिरिक्ति' नास्ति किन्तु वृत्त. 
समूह एत वन सिध्यथंः प्रसाणासावेन प्रवेयाभाव- 
सिद्धिः स्तमरसाद्यभाववदितिभावः। तदेतदाह 
अतोनं नास्तीति । प्रमाणाभावेन प्रतेयाभावं 

प्रदश्यं मिथ्याज्ञानादपि न परमेयसिद्धिरिस्याश- 
येनाह यदीति । अन्येन हेतुना दररत्वोदिदोषेण 

सदुभावविपरीतः प्रत्ययः दोषज्ञानं तेन वनप्रत्य- 
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यस्य मिध्यासखबोधनान्न तस्षिद्धिः यद्रा अन्येन 
हेतुना समीपं गतस्येन्द्रियसन्निकषांदिना स- 
द्धाविपरीतः प्रत्ययः वृच्नानात्रावगाही 
घाधकः प्रत्यय स्तेन वाधकप्रत्ययेन वनप्रत्यय- 

स्य मिभ्याल्वनिणेयान्नातिरिक्तवनसिद्धि रिव्या 
ततो वनं नास्तोत्यवगच्छाम इति न चेवं गवा- 
दिषु वक्तुः शक्यते समीपस्थितस्यापि गोरित्या- 
कस्यत्गाहि ज्ञानं दश्यते न च तत्र दोषन्ञानं 
बाधकभ्रत्ययो वेति तञ्ज्ञानं प्रमेवेति वनाद्याभास- 
ज्ञानरष्टान्ते नाभास्तजातिज्ञनस्य न मि- 
ध्यालं दयोवेषस्यादिस्याह न च गवादिषु ई६ि। 
अथ वनादिषु नैव विपर््येतीति अथ वाधकप्रत्य- 
यवशुप्पू्म' वनादेरसत्वमुपेतय पुनस्तस्सस्वोपग- 
माय अथ वनादिष्बिति किमथे भष्यक्ररो- 

च्यते १ न चे दशामिधानेन तसखनिणेयः सम्भवति 
तदेकफलत्वाच्डस्त्रष्येति चंदयममिप्रायः यथा 

वेशेषिकादिमिः स्वशास्ं एथिव्यादयः पदाः 

स्वतन्त्रेण निरूपिताः तथा मीमांसकेन सत- 
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स्रं केवित्पदाथाः स्वीकार्याः जन्तु सोकथ- 
माणि रेव पदायेऽयवहतग्यं तधा च लोफे- 
चनादि्रययो निष्पेति पूवः यदि दनेऽन्येने- 
स्यादि्ष्येणोक्तं यदि तु नायं प्रत्ययो मिध्यां 
घटसे इति करविदभिनिविशेत तंप्रति अथ दना- 
दिषिति भाष्यं वनाद्यीनां सत्वाभ्युपगमेपिन 
नः विथिदप्चीयते इस्याशयेनाह् न तु इति । 
द्वौ नजोषरकृतदाद्य बोधकारिति न्यायत 
सन्व्येवेत्यथः । उपस्तंहरति तस्मादिति श्माक्रते 
शश्टाथत्वे सुकरस्य सम्मतिमाहू उपपन्न- 

भिति युक्िय॒क्तमित्यथः । युक्तिदिशेषषदशंनं 
प्रथमाघ्थायस्य तृदीयपादे आकृतिस्तु च्ियाथ- 
स्वादिति सुञ्रं करिष्ये चद्याह उपरिष्टादिति 

हति ककल्पकन्लिकायां वनवादः । 

रास्ता तावदीहशं शुच्डाथष्नयं यदथस्तु 
एल्ावान् भ्रथासः स संवन्धः हश इत्य- 
भिश्रायेख प्रच्छति अथ संबन्धः क इति 

मा° अथ सम्बन्धः कः? इति) यत् 
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शब्दे विज्ञातेऽर्थो विज्ञायते, सतु कृतक 
इति पूरव [ १७। १८ 1] उपपादितम् 
तस्मात् मन्यामहे केनापि पुरषेण शब्दा 
नाथ; सह तम्बन्धं कर्मा संन्यगहततं 
वेरः प्रणीता इति । तदिदानी च्यते 

अपोरषेयत्मात् सम्बन्धस्य सिदमिति। ` 
कथ पुनरिदमनगम्यते खपोरुषेयः एषः 

संबन्ध इति पुरुषस्य संबन्धुस्भावात् 1 
कथः संबन्धो नारित ! प्रस्यत्तस्य भरमोण- 
स्यामानात , तव्पु्कत्मा च्चेतरेषाम् । 
ननु प्रस्यायस्य प्रस्यारकस्य च यः संज्ञ सज्ञिल- 
चण इतिमाष्येणु संवन्धक्य पूवसेव कथितस्वा- 
त्पुनस्तस््रभ्नो न युञ्यते सथा यच्छब्दे विक्नञातेऽर्थो 
विज्ञायते इस्य॒त्तरमपि न सत् खरूपकथनासः- 

वात् नहि उवरस्य किमोषधमिति प्रक्ष येन वरः 
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प्रणश्यति तदिः्युत्तरं समीचीनं स्वरूपनिदेशा- 
भावेन तदयिनः प्रवृच्यनुपपत्तेरिति चेद केचित् 
पूवप्रदर्थिंत संबन्पेऽपरितोषा त्संबन्धान्तराभिधि- 
स्या ऽथ कः संबन्ध इति प्रश्चः अपरितोषकारणं 

च शब्दाथसंबन्यप्रहणादेव शब्देनाथप्रतीतिः 
संज्ञात्वं तु श्दाथप्रतीस्युत्तरकाल्ते भवति उन्तर- 
कालभाविनश्च नाङ्कखं पूवेवत्तिन एव कारण- 
त्वात् संज्ञाखमजानानस्य संघन्धान्तरेणैवाथं- 
प्रतोतिः पञ'भवति पद्वाजिन्नासमानोऽयं 
संज्ञीयं संज्ञे स्यवधारयति अजजिन्ञासोष्तु तथापि 
न भवति अतः संज्ञां न प्रकृतोपयोगि ङ्क्त 
तमेवाविनाभावलकच्णं संबन्धं एच्डति यद्विना 
ज्ञतेशब्देऽथबोधो न स्यात् ननु अविनाभावः 
कथं माष्याल्मतीयते नहि तद्वोधकं पद तत्र श्रूयते 
स्यं न भर यते किन्तु थवः शदे ज्ञाते ऽर्थो. ज्ञायते 

इव्युरूय वाविनामावः परहीयतेऽन्यथान्यन्तानेना- 
न्यक्ञानाश्चम्भवा दरसंगतं स्यात् नहि अविनाभावं 
विना धूमेन वहिमिज्ञानं. कस्यचिदभिमतमित्याहू 
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स्तन्न भाष्येऽतरिनाऽमावनोधकशब्दाभावात् 

यदि यथा श्रुतभाष्येणानुक्तोप्यथेः कर्ष्यते तहिं 
अषिनाभावोपि कल्पनीयः स्योहिनिगसनाविर- 
हात् किंच यदि अविनाभावेन शब्दादभंप्रतीतिः 
स्यात्तथा संज्ञारस्य प्रतीत्थुत्तरकाल भावित्वेन 
श्रतीत्यनङ्गस्व' च स्यात्ततोऽस्यानेनेवाविनाभाव 
उक्तः स्यादिति तदभिधित्लया पुनः पर्नो यु- 
ञ्येतापि तहुभयन्तु प्रकृते नास्ति ननु स जञासवस्य 
प्रतीद्युत्तरभावित्व मनुपदमेव प्रदर्शितं सत्यं 
श्रदशितं स्मय्य्ति किन्तु तन्न साधु यत्न भ्रयोज- 
वृद्धेन देवदत्तमानयेति प्रयुक्तः ततः प्रयो- ` 
-ज्यवृद्धेन देवदत्त आनीत इति व्यवहारे धतीतेः 

श्रागेधं गमकस्वमवगतं पश्वदिवदत्त इतीथमश्य 
संज्ञेति विशिष्य निधारयति परन्तु एतद्विश्ेष- 
निर्धारणास््ामपि प्रयोज्यग्रदृत्तिदरशनादेव देव- 
दत्त इति पदं कस्थचिदथस्य ममकसन्यथा चत्र 
भ्रयोञ्यपत्तिनं स्यादिति सामान्यतो यत्पद 
गमकेत्वमदगतं तदेवेन्दरियादिनिलल्सं संज्ञा- 

१ 
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स्वमिति न प्रतीस्युत्तरभावित्वं किन्तु तपूधैभा- 
 विस्वमेवेति प्रतीस्यज्भत्वमेव तस्येति नापरितोष- 
लेशोपीति न संबन्धान्तराभिधित्तया पुनः भ्रश्नो 
न वा पू्सचन्धदिलक्लणोऽविनाभागसंबन्धो-. 
भ््रामिहित इति। नलु तहिं किमथ पुनः 

प्रश्न इति भवतेवोपपाथताम श्रखोतु तावत् 
पराक् कथितोपि संज्ञितलक्षणः संबन्धः शष्दाथे- 
विचारेण ठयवहिक्त इतिः स एव नित्यत्वकथ- 
नार्थः पुनः स्माययते । यदपि खल्पानिदेशान्नो- 
त्रं युक्तन्तदपि न यच्छब्दे ज्ञाते इत्यनेनाथवो- ` 
धोपयिकशुक्तिरूपसंबन्धस्येवाभिधानात्। यच्चा- 
भिभानक्छियां प्रति शब्दस्य करणत्वं कतु त्वं वा- 
तदेव शुक्तिखरूपं सक्ञिखं गमकत्वं च तदयं 
भाष्यार्थः यच्छन्दज्ञानाद्थन्ञानं स ज्ञप्यज्ञापक- 
त्लच्तशः संबन्धः सतु तक इति पूवेमुक्तमि- 
ललुवाद।स्ल एव संबन्ध इति स्पष्टमेवावगस्यते 
न चान्यस्य संबन्धस्य कृतकत्वं पूरवमुक्तमिति ` 
अयंभावः न शव्दाथयोमिथः संबन्पःस्वाभा- 
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विकः प्रथमश्रवशेऽथप्रतीलयलुदयात् किन्तु नेत्र- 
निकोचादिवस्पुरुषसं केतक इति पोरषेयल्वाद- 
नित्यस्वमेवेदयाह केनापि पुरुषेणेति प्रणीता 
इति । तथाचातीदधिया्थें न वेदाःव्रमाणं पोरुषेय- 
त्वाल्लोिकवाकयवदिष्याक्तेपः । समांषातुमाह् 
उच्यते इति अयंभावः यदुभवतोच्यते शुब्दा- 

थयोः संबन्धः सामयिक इति तत्रं ह प्रच्छथते 
समयः प्रतिपुरूषं वा प्रत्युचारणं वा सगांदावेवं ` 

केनचिदेकेन पुसा कृतः आदिकस्पेपि प्रत्येकं 

सम्ब्धो भिन्न उत एक एवेति एकश न्न तदहि 
कतक एकस्य बहृक्ियासम्भवाभावात् भेदप- 
कोपि न समीचीनः एकर्मिन्ननेकशक्तिकल्प- 

नापन्तेः किंच येन पु क्षा चस्य शब्दस्य यस्मिन्नथें 

संकेतः छतः तदथेवुबोषयिषया प्रयुक्ताच्छब्दा- 

दपरक्य बोधो न स्यात् तस्य तदीयघ्ंकैतयहा- 

भावात् अथपुरषान्तरोचरितेऽपि शब्दे स्वसं- 

केतानुसोरेणा्थवोषः शरोतुरिस्यपि न यस्मिन् 

शष्ट छनेकेःपुरषेरनेके सबन्धाशकताः त्मा 
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न्नानार्थसंक्ेतिताच्छब्दादथंबोषालुपपत्तेः स्वसं- 

केतानुसरणायोगात्। न च यत्रेकरिमिन् शब्देऽने- 
केःपुस्षेरनेकाथदिषयाः संकेताछरता स्तत्र विक- 

हपोस्तु मेवं यत्र कस्मिन्नेव पीलवादिशब्दे आ- 
य्श्च च विषयः संकेतःक्ृतः स्लेच्टेस्तु गजविषयः 

संकेतःछृतः तस्मास्पीलुशृष्दद्विकर्पेन इच्छतो वा 

इस्तीषेति बोधापन्ते रिष्यते च तन्न म्लेच्छोक्ता- 
बाधः सच न स्योहुभयत्रसंकेतसाम्शदिति । न 
येहशुस्थले बृन्गजसमुच्यधोधोभीष्टः यत्कि 

विदेकार्थबोधय्यवहारदशेनात् सचायं नियमो 
न संबन्धस्य पोरषेयत्वपत्ते घटते स्वासाविक- 
बन्धे स्थिते कद्धेतवका्थगोधः आर्याणां खसंके- 

तवलादर्थबोधो म्तेचडानामित्यायम्लेच्छ विभागः 
सुपपदयते उभयो स्तत्र स्वसंकेताभ्युपममे तु 
अर्थवोषोपविकसंबन्धस्य व्यवहारानुरोधेनोभ- 
यक्रस्पितत्वाविशेषादातोक्तार्थेन म्लेच्छधवा- 
शरो नस्यात् अनुभवविरुदध् विकल्पः यद्येक 

स्मिन् शब्देऽनेकेःपुरषेरेकायेऽनेके संबन्धाःकृता- 
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भवेयुस्तहि' श्रोतु रथप्रतिपत्तिकालते संकेतकतरि, 
प्रतिपत्तिःस्या तथाचेतत्छृतः संवन्ध पतत्छृते 
वाश्रयणीय इति दीहियववर्सन्देहःस्यात् स च 
ल हश्यते इति न ॒विकर्पः। यत्र कः श्रोता 
तत्रास्तु विकल्पः यन्न तु बहवः श्रोतारस्तत्र 
स्वश्वबोधानुसाशस्समुच्चथ इस्यपि न एकाथ 
भिधित्छयेव वक्तुः शृब्दोचारणप्रछृते रेकाथबो- 
धस्येव न्याय्थलात् संबन्धान्तरे वक्त स्तात्पयां 
भावाद् यदि तु वक्त रेकस्मिन्संबन्भे सत्यपि 
तासप्ये श्रोतारः श्वस्वसंबन्धायुस्ारेणाथसेदः भ- 
विपच्यन्ते तहि उभयोः संबन्धवुद्धिमेदाद्यायेम्ले- 
च्छयोखि ऽवहाये दुष्येत् किंच प्रतिपुरुषं संब 
न्धकरणं न घटते श्रोतृलम्प्रतिषन्नस्य संबन्धस्य 
करतस्वाटेव करणस्वालुपपत्तः अन्ञातस्यामिन- 
कस्य प्रतिपादकलायोगादेव करणत्वानुपपत्तेश्व 
न चेवं घटादादपि कृति नं स्यात् यस्यां च उ्यक्तौ 
जलाहरणादिकार्मसाप्थ्यमवगतं तस्याः कत- 
त्वादेव कश्णत्वं न सस्भवति असुसपन्नायाश्च् 
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व्यक्तं ॒स्ताहशकायजननसामर्ध्यानुपलम्भादेव 
तदधिन स्तत्करणे न प्वृत्तिरितिवाच्यं यजाती 
यस्य कास्य यजातीयकार्यजननतसाम््यमव- 
गतं तञजातीयकार्यार्थिन स्तज्जातीयकार्थकरणो 
प्रवुच्युपपत्तेः आक्ृतेरनादित्वेन ततप्राक् कथं 
तत्र साम्यावगम इति चोदयानवतायत्। न 
चेयं गतिःसषन्धे वक्तु शक्या तस्या नित्य- 
स्वाभ्युपगमात् यदि चेवं संबन्धेपि सामान्यं 
स्वीश्धियते तहिं तत एवार्भबोधस्तंभयेन 
कार्यलवस्वीकारानोचिस्या च्सिद्धं नः समीहितं 
 संबन्धनित्यत्वाभ्युपगमात् नित्यस्वानित्यल्ो- 
भयोकारस्वोकारस्तु सवंथाऽनुचितः प्रयोजन- 
विरहात् गौरवाच्च तस्माच्छक्तिरेव संबन्धः 
साच बोधान्यथाुपपत्या करप्यते अतएव न॑ 
भिन्ना एकशक्तिकल्पनयेवार्भवोधसंभवेननेक- 
शक्तिकरपनायां गोरवापत्तेः न चेताटशशक्ति- 
सदु मावे प्रथमश्चवरोप्यथंप्रत्ययापत्तिः ज्ञाताया 
श्व शुक्तेस्थषोधोपयिकत्वाद् ज्ञापकत्वस्वाभा- 
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व्यात् ज्ञापकं लिङ्गादि ज्ञातमेवानुमापकं भवति 
„~ नाज्ञातं सत्तामात्रेण तथा ज्ञापकत्वापरपर्याय- 

रूपा शक्तिरपि अरथबोधनाय स्वन्ञानमपेक्तत इति 

न तदज्ञानदशुायां शष्दवाधापत्तिः सतोप्यथे- 
स्याज्ञानं दृष्टमिति नाज्ञानमाघ्रंख तदभावो 
ववतु' शक्यः) ननुग्ह्यमाणसार्सतभिवाख्दयता- 

-शत्वादसत्वमपि स्यादिति चेन्न अत्यन्तासतः 
कस्यापि गोचरसामावात् प्रथमश्रव्णेपि ज्ञ(तसं- 
-चन्धनामन्पेषां तदेव प्रहणात् विरुद्धयोः सता- 
सख्यो युगपदेकत्र सद्धावास्ंभवात् ज्ञातलान्ता- 
-तत्योस्तु पुरुषमेदेनेकत्र न विरोधः य एवाथे 
एकेन ज्ञातः स षएरापरेण न ज्ञात इत्येकस्मिन् 
पुरुषद्रयापेच्तया तस्सस्वात् एकपुरुषगतक्ञानेना- 

-परपुरुषाज्ञानस्यापिरोघात् सदसस्योस्तु एक 

-संवन्धिनिष्ठतयेव वक्तञ्यस्वा दापेतिकलाभावादु 

विरोध एव 1 न च प्रतिपुरुषं संबन्धमेद्ादत्रापि 
कस्यचित्संबन्धस्य ज्ञ(तलं कफेस्यचिदज्ञातस्वमि- 

-यापेचिकत्वास्ततरासत्वयो रविरोधः शक्तिसंव- ` 
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न्धस्येव व्यवस्थापितखेन संबन्धभेदस्यानुपद- 
मेव निशङ्कतखवात् । एकस्मिन्नेव घटादयो अन्धा- 
नन्धयोथ हणाय्रहणयोद.शमेन न विरोधः । नवु 
घरादिथहणे चुः कारणमिति तत्सत्वासलास्यां 
तदुप्रहणायहणे धकृते तु किं कारणं यत्तत्वा- 

सस्वाभ्यां संबन्धस्य यहणायहणे जायेते त्र - 

न्दियवदज् अयवह्यरदशौनस्येव तदुपायत्वाद् 
उयवहारदर्शिनां संबन्धक्ञानं तददशिनां व 
नेति न काप्यनुपपत्तिः आधानवत्सक्रञ्जायमा- 
नस्य संबन्धयहणश्य तन्त्रेणोपकारकतवान्न प्रसि- 

प्रथोगावत्तिः गदीतविरुषतसतंबन्धस्य वोधवार- 
सायाधिप्रणयनवत्तंबन्धरमरणस्य प्रतिप्रयोग- 
मावतंनीयतस्वात् अब्युखन्नो यदा उयवहारेणः 
शक्ति" गृङ्घाति तद्यपि बयुस्पन्नस्य सवन्धग्रह- 
राच्छाब्दबोधो भवति एवं व्युतखन्नस्यापि 
व्युत्पत्तिपहबेलयामन्यस्य संबन्धयमहणाच्छान्द- 
बोध इति पवेसिद्धस्येव संबन्धस्य ग्रहणमिति 
न॒ कायत्वमित्यनादिरेव संघन्धः ` प्रत्युच्चारणं 
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संबन्धनिवक्तिनेकिनोच्चारणयसनेन स्वारथसंबन्धः 
संड्यवहारश्च शुक्यते कतु मिति भाष्येण शब्दा- 
धिकरणेनिराक्ृतेव । सगांदिपक्तः केवलमव शि- 
ष्यते यथाहुःकुखुमाज्जलौ “यदेतसखटादिनिर्मा- 
शनेपुण्यं कुबिन्दादीनां वागठ्यवहारश्च उ्यक्त- 
वाचां लिपितत्कमढ्यवह।रश्व वाल्लानां स सवै 
स्वतन्श्रपुरुषविश्नान्तो उयवहारखात् निपणतर 
शिल्पिनिमिता पूवेवटघटनानेपण्यवत् चेतनमेत्रा- 
दिपदवत् पत्राल्लरवत् पाणिनीयवणनिर्देशक्रम- 
वच्चेति 1 आदिमान् उयवहार एवप् अयन्त्वना- 

दिरन्यथापि भविष्यतीति चेन्न तद सिद्धेः अ- 
 दिमत्तामेव साधयितुमयमारस्मः न चेवं संसा- 

रस्यानादित्वभङ्गप्रस्ष्कः तथापि तस्याविरोधात् 
नहि चेत्रादिव्यवहारोयमादिमानिति भवस्या- 
प्यनादिता नास्ति वदनादिसेऽपिन चेजादिन्य 
वहारोप्यादिमानिति । अस्तवर्मागदर््ौ कश्चिद 
वात्न मूल्ञमिति चेन्न पेनाशुक्यत्वात् कल्पादाका- 

दशाभासस्याप्यसिष्ध: साधितो चं स्गप्रलयो 
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नच भ्यकहारयितुपुरूषः द्यशरीरी समधिगतः न 
चेश्वरस्तथा तत्कथमेवं स्यात् श्रीरान्वयव्यतिरे 
कालुविायिनि कार्ये तस्थापि वद्रखात् श्ह्खाति 
हीश्वसेपि कोयेवशाच्छरीर मन्तरान्तरेति । तदे- 
तन्नेयाथिकमतं निराकनु माशंकते केना- 
'पि पुरुषेणेति । पूर्घोको प्तौ मन्दलात् 
-भाष्यकृता शयं नोपन्स्तो तकंककंशनेया- 
यिकामिमतस्यस्य पक्तस्य निराकरणं भाष्य- 
"कारः स्वयं करोति उच्यते इत्यादिना ! नन्वे- 
-तन्मतनिराकरणमयुक्त' वेदभ्रामारएयस्वीकारात् 
भरजापतिवां इदमेक एवाग्र आसीत् प्रजाप- 
तिर्वेदानखजत इत्यायर्थबादेन पुराणादिना घर- 
तिप्रादितस्येव सष्टिप्रकारस्यात्राप्युसरणादिति ` 
चेन्न ज्ञानकारणाभषेन सर्मज्ञसस्य क्ियाहेल- 
भवात्कारणतस्यचासंभवात् उत्पत्तेः पाक् 
कारणस्पाप्यभावेन सवांरम्मानुपपत्तेश्च यदाच 
-सवेमिदः दृश्यं नासीत्तदा जगतः कीहशी 
अवस्थेति बुद्धो नारोहति कच प्रजापति. 
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वेतेताम् एथिव्यादीनासभावात् सच शरीरी अ- 
शरीरी वा न तावच्छरीरीति सम्भवति शसीरार- 

` स्भकभूतादीनामभावात् नाप्यश्रीरीखष्टयौप- 
यिकन्तानेच्छाभावप्रसङ्गात् तद्म ज्ञातुर्भवे को 
जनान् कथयेदनेन षष्टि छरतेति नचान्ञ(तं उथव- 
हाराय कल्प्यते साधनाभावाच नास्य ष्टौ स- 
मीहा युज्यते नचेच्छामाच्रेण मगवतःदष्टिरिति 
इन्त शुरीरामावे इच्छापि न सं भवति अन्यत्राद- 
शनात् । शरीरस्वीकारे कस्तच्छरीरस्य निर्माता- 
स्वयपमिलयपि न अशरीरस्य स्वशरीरोत्ादनेच्डा- 

करत्यथोगा दन्यथा स्वशरीरवञ्जगदपि शरीरं वि- 
नेव कुर्यादिति बथा स्वशरीरारस्मोद्योगः शरीरं 
श्हीत्वा श्रीरोत्पादनेऽन्योन्याश्चयः शरीरान्तरं - 
ग्रहीत्वा शरीरन्तरोत्पादने ग्यक्ते वानवस्था अथ 
तच्छयेरं निरयमिति नान्योन्याश्चयादिस्तहिं जग- 

ति कश्द्रे षः एतदपि तद्वनिनिखमेव स्यात् अपिच 
दुःखवहुलेयं रष्टिरीदयते नच करुणाणयमूर्तेः 
पित्रसदसराधिकवस्सलस्य सतत्षकन्तहितका- 
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रिणः परमेशितुरनकूलेदशसष्टिः नच सुखम- 
यीं सष्टिं कतु मेव न जानाति सवन्ञत्वात् नच 
तथाकतु मिच्छन्नपि केनचिस्प्रतिवद्धः अप्रतिव- 

द्शक्िकसवात् तदिषच्छाबिघातकाभावात्तस्ना- 
दनादिपरंपरायोत इटशसष्टिप्रवाह पर 
नतु केनचि ्ापूवकारिणा कृत॒ इस्येव - 
युञ्यते अस्तु वाशुरीरस्यापीच्छा तथापि साधनं 

विना नेच्छोमात्र स॒ क्वचिस्कारयोत्पतति ह ष्टा ये- 
नात्रापि तथा कहप्येत नच भूतानां सुखदुःख भो - 
जकाहष्टमेव साधनं सृष्टेः प्राक् तस्वाप्यभावात् 
अपिचा दष्टनात्रसहायः कुलालादिः घटं नि- 

भिमाणो दष्टः इति न तन्मात्रसहायः प्रजापति- 
रपि जगरतु मह ति नचान्लाधनोपि लूलाकीटः 

 स्वकोशं सृजति तथा प्रजापतिरपि प्राशिमक्ष- 
जन्यलाक्ञाया उपाद्यमनत्वाद् साधनलाभावात् 
दुःखकटाहपाच्यमानान्ध्राशिन उदिधीषया प्रव्- 
त्िरि्यप्यतारम् सृष्टेः पराक् दुःखकटाषहामा- 
वेनानुकम्पासंभवात् । नचहुःखामवे सुलनपि- 
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नास्तीति कथमिमे सुखिनःस्युरित्यनुकस्पा तथा 
सति खुखमयी मेव सजेन्न दुःलमयौ मपि अथ 

दुःखं विना सुलस्य उव्पत्तिस्स्थितिश्चं न 
-संभवतीर्थगत्या तत्सुष्टिः तस्यहुष्करत्वाभावात् 
अन्यथा स्वातन्ध्यधिघतापत्तेः न च प्रयो- 
जनं धिना मन्दोपि पवत्तंते इतिन्यायास्तर- 

तावतां प्रवतिः स्वोथ॑परा्थास्यां -व्याप्ता न 
चास्य जगस्सगे किंचिलयोजनं पणकामत्वात् 

न च परार्थोपि सष्टेः धराक् परस्येवाभविन 
` पराथत्वस्य शङ्कितुमप्यशुक्यत्वात् न च 

क्रीडाथा सष्टिः कौीडासाध्यमुलापे्तिणोऽाप्त- 
` कामस्वानुपपत्तेः स्वल्पप्रयाससाध्यां कोडा 
-भरकति महीमहीधरमहाखंवादिरचनाऽतिव्यापार 

साध्या क्रीडेति न सचेतसां चेतसि विश्वासः पद- 
 मोधत्ते किंच सृष्टे रनुकम्पानिमित्तकस्वाभ्युपग- 
मेऽपि संजिदहीषांयां किं निमित्तमिति कतव्य 

जहि तत्रापि सेव निमित्तमिति शक्यमभ्युपगन्तु' 
` किरुदकायंदरयस्येकहेतुकतासंभवत् = खष्टु- 
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ज्ञानं न कस्यचिसंभवतीद्युक्तमेव । नन्विदाः 

स्तनानां तदज्ञनेपि सष्टयुत्तरोखन्नानां त जज्ञान 
संभव इतिवाच्यं कुतो वयसुत्पन्ना इतिन्ञान 

स्येव तेषा मसंभवेन सुष्टयुत्पत्तिज्ञानस्य दूरा- 
पास्तत्वात् यदि हि ते उस्पयेः प्राग् जगदसदुरूपं 

हष्टवा ब्रह्मणोभ्यापारानन्तरं पुनः सद्र. जगत् 

पश्येयुः तदावधारयेयु स्तत्छष्टतवं न चेतत्संभ- 

वति तेषामेव तदानी मसखात् अहमेव सवस्य _ 

स्रष्टेति प्रजापति वादयाजानन्तीति न अआत्म- 

प्रशंक्तयापि तस्येव सुक्तिसम्भवात् । षेदवाक्या 

दगगच्छन्ति तथा हि प्रजापतिषां इदमेक ए- 

वासीत्सोऽकामयत प्रजाः परशून् सजयेत्युपक्रम्यः 

ततो वे घ प्रजाः पशुनस॒जतेति श्रुतेरिति न 
वेदस्यापि प्रजपतिघ्रणोतते तददेवानाश्वा- 

सापत्तेः यदि. वेदयो नित्यः ष्टे; प्रागपि स्थितः 

एव॒ तदा ऽखजत इतिभूतकालनिदशानुपपत्तिः 

श््रष्ट। खचयति वेत्येव सुपादानस्येव योग्यत्वात् 
नचैवं र्टष्टयपलापः सृष्टिवाक्यस्य स्तुति 
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परत्वेन खां तास्यां भावात् नहि सुष्टिवादः 
भ्रमाणमूलः येन तदनङ्गीकारे अपलापः स्थात् 
तथाचोक्तं “पोर्वापर्यापराशष्टः शब्दोऽन्यां द्रुते 
मतिम्, उपोख्यानादि रूपेण इत्तिवेदवदेव नः”, 
इति यथा धमविधावधमं प्रतिषेधे बे दस्यश्ष्टया 
ययुपक्रमेण प्रवृत्ति स्तथाभारतायुपाख्यानस्यापी- 
विन खष्टिप्रतिपादनपरत्व मतस्तन्र न तस्प्रा- 
मारयम् यदथ॑परो यः शृष्दः स तेत्र प्रमाणमिति 
स्वीकारात् भारतेऽपिकेदवदभ्ययनबिधि हश्यते 
श्रावयेच्चतुरो वेद्यनिति । तथाननिहोश्रादयोपि 
धर्मा वणिताःक्वचित्तन्न स्मार्सधमां अपिरूपिता ` 
इति तस्यापि धर्माधमेपरस्वमेव निर्णीयते इति न 
सुष्टिप्रतिपादने तस्य सुख्यं तात्पयंमतः खष्टथ- 
नङ्गोकारे नापल्ञाप इतिभावः प्रजापतिवाकयस्व 
वेदस्यानादिखं न स्यात् । ननु शष्ट; प्रागपि 
प्रजापत्तिरासीदेव तत्र च वेदोपीति कथमनादिल- 
भङ्गः तस्मिन्नविश्वासस्य पूवमेव प्रदरितत्ध- 
दितिदिकं । स्रार्यवेशेमिकादिभतपरदशेनं 
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तन्निराकरणं च नेह ् रदश्यते विस्तरभयात् भकृ- 
तमाष्यव्याख्याया सुपखोगाभावाच्च प्रत्यचतस्य 
प्रमाणास्या भावादिति अरमाणाभावास्मेयः- 
भावतिद्धिरित्यथेः यदिकरिचच्छब्दाथयोः संब- 
न्धःस्यात्तहि कस्यचिष्पत्यदोणोपल्ञभ्येत नचो- 
पलभ्यते त्तस्मान्नास्ति नच प्रव्यक्ताभावेऽपि अ- 
सुमान मेव तत्न प्रमाणं संबन्धः सकत - 
कः शव्दाथंसंबन्धत्वाडस्थादिसंबन्धवदि तिचेन्न 
सादिःत्वस्य तत्रोपाधित्वात् सकत कत्वस्य स्मस्ये- 
माणकत् कत्वप्रयोञ्यसखेन हेतोरघ्रयोजकत्वा- 
स्च यहि. गवादिशन्दा्थयोः संबन्धस्य कशिचि 
त्कत्ता स्यात्तदा तद्वदुपलभ्येत न चोपलभ्यते त- 
स्मारनारित तदाह तस्पूवंकलवास्चेतरेषापिति न- 
चाथबोघान्यथानुपपत्या पोरषेवक्तवन्धकहपनं 
स्वाभाविकलंवन्पेनाथेबोधोपपत्ते रन्वथानुपपत्य- 
भावात् । नचाग्रहीतसंबन्धाच्छम्दादथयोधान्य- 
न्यथानुपपत्या तत्करूपन मनादिब्द्धञ्यव- 
हारेण स्वाभाविकशृब्दाथसवन्धयहशे नान्यथा 
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पयुपपत्ते रिति । यद्वा पूरवोक्तानुमान मस्त् हित्था- 

दि शुबदेऽपि शक्तिरूपसंबन्धस्य निस्यस्येव स्वी- 
कारेण सिद्धस्ाघनप्रलङ्कात् तादशसंबन्धयाहकसं- 

केतस्यानिखसरेन संबन्पेऽनित्यखावरगमो श्रम 

वस्तुत स्तस्यनित्यस्ादिति संबन्धभाहकव्यव्रहा- 

रस्यानादितया गवादिपदे पूवेपवश्हीतस्येव संब- 

न्धस्योत्तरोत्तरेण यरहणान्ना निद्यखश्रमोपि निवि- 

लविश्वस्येकदोत्पत्तिप्रह्ञथसद्धावे न किंचित्प्रमा- 

शम् प्र जापतेःसवज्ञत्वमपि पुरूषखादेव न सिद्धथ- 

ति बुद्धादिषत् बुद्धश्याप्य्वेज्ञत्वं तत एष हेतो 

रस्मदादिषृष्टान्तेन साधनीषमिति प्रजापतेः सव- 

 क्ञस्ववञजगर्ष्टृत मपि निरसनीयं तस्मात्लग- 

प्रलययोः पदपदाथसंबन्धरय वेदानां च न कायं 
स्वं पुरुषसवादेवा स्मदादिव न्न तस्य प्रजापते 

रतिशुय इत्यदष्टहेतुक एव भवः स्वीकाथः अशष्टं 

चानुष्ठानसाध्य भित्यनुष्ठान मदष्टमेदोत्पन्तथे 

स्वीकाये मनुष्ठानं च ज्ञानाद् ऋते न सम्भवति 
ज्ञानं च वेदः धिना न वेदोपि पदपदाथंसंवन्धे 

{1 
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दिना नेति सर्गास्मागपि पदपदा्संबन्धाः सन्त्येव 
यथाहु भगवानमनुः-“सर्वेषांच स नामानि कमा - 
णि च प्रथक् प्रथक् वेदशब्देभ्य एवाद्य प्रथक् 
संस्थाश्च नि्म॑मे"इति तस्मासूष्टु रेव देदपूवेलवं 
न वेदस्य खष्टुपवेरवमिति बोध्यपर । नच पदपदाथं 
संबन्धस्य कता चिरातीत इति इदमेनीं तनन स्मर्य 
ते तस्स्मरणस्य प्रकृते उपयोगाभावात्सम्बन्धमात्र 
स्मर्यते तस्येवोपयोगादिति नास्मरणमात्रं ण सं 
बन्धुरभोवःसिद्धयतीत्यभिभ्रायेख शंकते नन्विति 

भा० नु चिरवृत्तलात् प्रत्यक्तया 
विषयो भवेत् इदानीन्तनानाम् । नहि 
चिरवृत्तः सन् न स्मय्येत । नच हिम- 
वदादिष् कूपारामादिवत् अस्मरणं मवि 
तुमहति । पुरुषविोगे। टि तेषु भवति 
देशोरसदेन कुलोत्सादेन वा । न च श 
व्दाथ व्यवहारवियोगो पुरुषाणामस्ति 
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स्यादेतत् सम्बन्धमात्रव्यवहरिश्ो निष्प्र 
योजनं कठं स्मरण मनाग्रििमोना विस्मरेधुः 
इति 1 तन्न । यदि हि पुरुषः कृत्वा संबन्धं 
व्यवह॒रायेत् व्यवहारकाटे अवश्यं स्मरत. 
व्यो मगति) सं्रतिपत्तो हि कक व्यगहू- ` 
तोर : सिध्यति न विप्रतिपत्तो । नहि 
बुद्धिशब्देन अपाणिनेन्सवहीरतः आदेयः 
प्रतीयेरन् पािनिङृति मननुमन्यमानस्य 

, आ! । तथा मकारेण अपिंगलस्य ने सर्वगुर- 
स्त्रिकः प्रतीयेत, पिङ्छ कति मननमन्य- 
मानस्य बा तेन कठं व्यवहारो संप्रति. 

ते। तेन वेदे व्यगहरदभ रवश्यं रंम- 
णीयः सम्बन्धस्य कतत स्थात्९ व्युवहारस्य 
चं । नहि विस्मृते बदिरादेच् (पार 9 

सूऽ १ ). इत्यस्य सुत्रस्य कत्रि वृद्ियंस्या- 



( (०० } . 

चामादिः (पा १अ०१ सुऽ २९) 

इति किञ्चित् प्रतीयेत । 
विसदरत्तमपि खन्ालागोत्रव रप्मन्तु शक्यमिलया- 

ह नदीति नहि न स्मर्येत किन्तु स्मर्येतेवेस्यथः। 
चिरातीतस्यास्मरणे निदर्शनमाह हिमवदादीति। 
तंत्रास्मरणे कारण माह पुरूषषियोग इति अत्रापि 
 विकर्पेन कारण दह्वयमाह देश इति प्रक्रते तद मा- 
चं दर्शयति नरेति । उपयोगाभावान्न कतु स्म- 
रणमिति गूहाभिसंषिनोक्छं स्पष्टयन्नाह् निष्प्र 
योजनमिति) निराकरोति तन्नेति अयंभावः इ~. 
दानीं स्वकीयवेदादिऽ्यवहारस्य प्रामाण्यक्षिद्धये 
पदपदाथसंबन्धस्य ताहशुज्यवहारस्य च कतु स्म 
रणं बोद्ध रावश्यक मन्यथा कत् व्यवहर्नो रस 
तिपत्था व्यवहारस्या प्रामाणिकत्वं स्थात् खाभा- 
विकसामध्यवशेन शब्दस्याथप्रतिपादकस्वानङ्गी- 
कारा दाप्तोक्तख्बलादेव शब्टोथं' परतिषादयती- 
स्येवाङ्गीकारा त्थाचा थ॑घोधसमये तेन पुरुषेण श्- 



( ५०१ ) 

व्दार्थसंबन्धाः कृताः तस्येव चेदशा्थप्रतिपादकप- 
दघरितेदशवाकये बेदव्यवहार ईदश एवार्थोभि- 
मत स्तस्येति समयव्यदहारयो रेककत् कखतिद्ध- 
ये ततत स्मरण मावश्यकं तदाह संप्रतिपत्तौ हि 
कतु व्यवहरस्रो रथ॑ःसिद्धयतीति। कत व्यवदहरत्रो 

रसंप्रतिपत्तो तु न प्रामाणिकाथत्तिद्धिरित्याह् न- 

विप्रतिपन्ताविति यथा बोद्धा यावदिद बुद्धोक्तमि 

तिन जानन्ति तावन्न तस्प्तिपद्यन्ते पोक्तत्वा- 

नवधारणात् तथावेदवावया दणंमवगच्छता त- 
त्कतु रा्तत्वमवश्यमेव स्मत्तवयं तन्निवन्धनत्वा 

तदर्थनिश्चयस्य नच वेदवावयादभंमवधारयतां 
पदपदार्भसंबन्धकतु : तस्याप्तत्वेकसयोश्च स्म- 

रणं हश्यते इतिभावः पारिभाषिकशब्दा दथेपरति- 
पत्त समयकतु नियेन स्मरणं भवतीत्यत्र 
हष्टान्तमाह नहि बद्धिशष्देनेति । अपाणिने 

पाणिनिभिन्नस्य तस्य॒ समयकतृ त्वाभावात् 



( ५०२ ) 

पाणिनिकृतिमिति ब्द्धयोटेचपद पदार्थयोः सम- 
यश्य कतां पाणिनि रितिन्ञानं विनेत्यर्थः । तथा च 
समयज्यवहारयो रेककतः कलनज्ञानं शष्दार्थपरतिपः 
त्ता वांवश्यकपेव। अत्रव दष्टान्तान्तरमाह् तथेति 
पि गलः छन्दः शास्त्रस्य सूत्रकारः । अन्यत्सय 
पूर्ववदेव बोध्यम् । समयव्यवहारयो रेककत् - 
त्वज्ञानं विना नाथप्रतिपत्ति रित्यत्र रष्टान्तमाह् 
नहि विस्पते इति ¦ तथाच उयवहारसमये तस्स्म- 
रण मावश्यक मिति । ननु नाय' रष्टान्तः प्रकृते 
संगच्छते वद्धर्यस्येति सूध्रं को वद्धिषदाथे इति- 
जिज्ञासाया मादेजिति ब्याख्यातुः कथनेऽपि 
बोधदशेना न्नियमेन सूत्रकारस्मरणाभावादिति 
चेन्न पाणिनिरिति स्वरूपेण सूत्रकारस्मरणाभा- 
वेऽपि यःनृद्धिपदस्य समयकतां तस्येवायं ठयव- 
हार इदयेवं रूपेणोभयकत् सेन तदीयध्मरणत- 
खात् । गवादिशष्दे तु सासनादिमतो गो रिपयेवं 
संकेताभावान्न गां परश्येस्यादि व्यवहारदशायां 
तरस्मरणावकाश इति नात्र संबन्धः पोर्षेयः 



( ५०३ ) 

इति समयध्यपि वा्यारथज्ञानलाष्यतया सव- 

शृन्दर्थानां संबन्धामावे कथं संभवः नहि अवि- 

ज्ञाते सास्नादिपदार्थे सास्नादिमती गोरिति 
्रयोषतु' शुष्यते । किंच वृद्धियस्येयादिषु श॒ष्द- 
ज्षाधुखरूपटष्टफलेषु समयठ्यवहारयो रेककत् - 
खस्याप्तोक्तखस्य च समरणं विनापि अथंघति- ` 
पत्तिः भवेत् किन्तु योऽभ्युदयकनत कः साधु श्ष्द- 
श्रयोभः सं पाणिनिस्मस्णं विना न सम्मवति 
भनुशासनरमरणपूर्वकताधुशब्दप्रयोगे एव ध- 

मोत्प्तिस्वीकारा दन्थथा सर्वो लोकोभ्युदयेन 
युञ्येतेति स्पष्ट" महाभाष्ये । एवताश्वज्ञायनघट- 
काद्याकारस्य वृद्धिनिद्चयः कितिचेति पाणिनी. 
यानुशासनस्मरणदेव नान्यथेति तथादशटार्थक 
उयवह्(रः समयग्यवहारकर््रोः संप्रतिपत्यभा- 

= वेऽपि विप्रतिपत्यभावादु भवतु अभ्रिहोत्रादि- 
खच णो .ऽटष्टाथकस्तु वेदिकः्यवहारे वाक्यमा- 

चप्रमाणको न वाक्यकतु राषरवनिश्चयं विना 
भवेदिस्यवश्यं तादशुऽप्रवह्मर भिच्छतः बेदस्त- 
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बन्धयोः कतु :स्मरण मपेतितं । नच उयवहार- 
काले तरश्मरणं दश्यते इत्यनुपलब्ध्या तद- 
भावावगमा -न्नित्यसमेव सम्बन्धस्येति संबन्ध- 
स्य पोस्षेयखखगडनपरुपस हरति तस्मादिति 

भा० तस्मात् कारणादवगच्छामः न छता सम्बत्धं भ्यवह्यरारथं 
केनचि च्छब्दाःप्रणीता इति । यद्यपि च विस्मरण मुपपचेत, तथापि न 
प्रमाण मन्परेण सम्बन्धार्ः प्रतिपद्ये महि, यथा बिद्यमानस्याप्यनु- 

पलम्भनं भवतीति, सैनावता विना प्रमाणेन शशविषाणं प्रतिपद्यामहे । 
तस्मादपौरुषेयः शब्दस्यार्थेन सम्बन्ध इति 

विस्मरण मभ्युपेत्याप्याह तथपपीति दृष्टान्तमाह 
यथेति । यथपि चिरदत्तस्यास्मरणं संभवति 
तथापि परमाणं विना न तस्स्वीकारः स'भवति 
विपरीतस्यापि सम्भवात् अतएव विद्यमानस्यापि 
मूलकोलकादे रनुपलंभवच्छशविषाणस्या नप- 
लम्भेपि न तस्स्वीकारः कदाचिदपि प्रमाशेना- 
नुपलब्धः मृलकीलकादीनान्तु कदाचिइपलंभ- 
दश्नि त्तदानी मनुपलम्भेपि स्वीकार इतिवेष- 
म्यमिति भावः । सिद्धम्थं पुनराह तस्मादिति । 
पोरूषेयसे भर्थापत्तिप्रमाणमाशंकते नन्विति 
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भाण ननु अर्थापिया सम्बधारं प्रतिप महि न हयक्नतसम्बन्धा- 
च्छष्दादथं प्रतिपद्यमानान् उपलभामहे । प्रतिप रश्वेत्, प्रथम 
आवणेऽपि प्रिपद्येरन् । तदुपलम्भनादवश्यं भवितव्यं सम्बन्धा इति 
चेत् ¢ न.चिद्धवटुपदेशात् । यदि सम्बन्ध रभावात् नियमतो नार्था 
खपलभ्येरन्, ततोऽर्थापया सम्बन्धारमवगच्छामः! खस्ति तु अन्यः 
प्रकारः वृद्धानां स्वार्थेन संब्यवहरमाणार्ना उपणएवन्तो यालाः प्रत्यघ्ष- 
मथं प्रतिपद्यमाना इष्यन्ते । तेऽपि कृदधा यदा बालाः आसन, तदान्ये- 
भ्यो बद्धे भ्यः तेऽप्यन्येभ्यः इति नास्यादिः इत्येवं वा भवेत् । अथवा 
न कश्चिदेकोऽपि शब्दस्यार्थन सम्बन्ध श्रासीत्, अथ केनचित् सभ्ब- 
न्धाः ्रबतिंताः इति । अने वृद्धव्यवहारे सति नार्थादापये त सम्बस्थश्य 
कर्ता । अपिच न्यवहारघादिनः प्रक्ष स॒पदिशन्ति, छल्पयर्ति इतरे 
सम्बधारम् । नच प्रयक्षे प्रन्यथिनि करना साध्वी । दस्मात् 
सम्बन्धुरभाव॑ः । 

मा० सल्यतिरेकश्च ( ८४ ) यथा सरिमिन् दैरो, सास्नादि- 
मति गोशब्दः एवं सषु दुग॑मेष्यपि । बहवः सम्बन्धारः कथं सङ्क 
स्थन्ते १ एको न शक्नुयात्, चतो नास्ति सम्बन्धस्य कर्ता} 
अपरः आहं सन्यतिरेकश्च नहि; सम्बन्धव्यतिरिक्तः कशचित् काठो- 
ऽस्ति । यस्मिन् न कश्चिदपि शब्दः केनचिदयन सम्बद्धं आसीत् 
कथं १ सम्बन्धक्रियेव हि नोपपद्यते अवश्य मनेन सम्बन्धं छुर्वता 
केनचिच्छब्देन क्तव्यः । येन क्रियेत, तस्य तेन कृतः भथाल्येन 
केनचित् कृतः ? सस्य केनेति तस्य केनेति  सैबावतिष्ठते । तस्मा- 
द्वश्यमनेन सम्बन्धं कुवा अकरतसम्बन्धाः केचन शब्द्; बुद्ध 
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व्यवहारसिद्धाः अभ्युपगन्छव्याः ¡ अस्ति चेत् व्यवहारसिद्धिः, न 
नियोगतः सम्भतवै्वितन्यमिति अरधापत्तिरपि नास्ति | 

भा० स्यदेतत् । भप्रचिद्धक्षम्बन्धाः बालाः कथं वृद्धं भ्यः भरवि- 

पद्यन्ते १ इति नास्ति दृष्टेऽनुपपन्नं नाम । दष्टा हि बालाः बद्धभ्यः 
प्रतिप्यमानाः । नच प्रतिपन्नसम्बन्धाः सम्बन्धस्य कतुः । तस्मा- 

्वेपम्यम् । 

एतच्च पूर्जमेव हाख्यातम् । सिद्धदिति स्वा- 
भाविकस् बन्धवशदेव शब्दा अर्थ प्रत्याययन्ति 
नतर॒पोस्षेयस बन्धवला ` त्तमयग्रहाभावादेष 
प्रथमश्रवणे, अथप्रत्ययो. न पौरुषेयत्वाभावात् 
तथाच शुब्डादथप्रस्ययस्या न्यथप्युपपन्ते ना- 
यापत्तिः तस्य पोरषेयसे प्रमाणम तदाह 
अन्यःप्रकार इति । प्रकारमेवं दर्शंयति वृद्धाना- 
भिति । सवशब्दार्थानिां सवन्धाभवे पूर्वोक्तरो- 
त्या सवन्धकरणमेव न संभवति इत्याह न क- 
श्विदिति। अविरोषिनि प्रमाणे सति कल्पनापि. 
स्यास्पङृते व्यवहारवादिनः प्रत्यच्ते विरोधिनि 
श्रमाणे जायति कथं तत्कल्पनापीत्याह अपिचेति 
प्रस्यथिनि विरोधिनि एतावता प्रवभ्येन साधित. 
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मर्थातुपस'हरति तस्मादिति । शब्दार्थंस'वन्धस्य 
पोरुषेयलानुपपत्ति दरशंयितु माह अभ्यतिरेकश्च 
अव्यतिरेका हिषा देशाञयतिरेकः कालाव्यति- 
रेकश्च त्र प्रथममाह यथेति । नन् दुर्गेषु को- 
गत्वा दृष्टवानत्रापि गवि गोशष्द; प्रयुज्यते इति 
यदि कशिचहु भत्वा ददश तहि संबन्धोपि 
तथेव गच्छेदिति नानुपपत्तिः । अपिच परेरीश्व- 
शवरः शब्दार्थ॑संवन्धस्य करतत करप्यते तस्य चे- 
श्वयेयोगा त्सवेत्र गमनमध्रतिहत मिति नानुप- 
पत्तिः । बहूना सपि कायवशा देकन्न गमनं 
इश्यत एव सर्वत्र समानशब्दा्भग्यवहारद शना 
 तकक्पनीयं बहूनां तेषा मेकन्रा ममनमिति 
अथवा मास्तु सर्वेषा सेकत्रागमन मेकेन कथि- 
तस्यापि लोके नान्यन्न नयनं वद्धयादिव त्स॑भ- 
वति तथाच नानुपपत्तिः स ' बन्धस्य पोष्षेयत्वेषी 
त्थरुचेः पक्ान्तर माह् अपर आहेति यदि क- 
रिचस्कालः स घन्धशुन्यः स्थात्तहि स'वन्धक्रिथा 
नोत्प तेत्येत रष्यष्टयति अवश्यमिति यदि 
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चेतादशस'वन्धक्रियासिद्धये केचिच्छब्दा प्रसि- 

दधस बन्धा इति स्वीक्रियेत ते रवा न्येषां सब- 
न्धकरणं युज्येत तहिं ते प्रक्तिदधक्त बन्धाः शब्दा 
इदानीं तनोपलभ्यमानगवादिष् मध्ये सन्ति नवा 
नोचेत्तेष तदा सद्धावे प्रमाणाभावः । अथ 
सन्तीति चके पुन स्ते नहि उपलभ्यमानेषु ग- 
वादिशुष्देषु मध्ये अयं प्रक्िद्धसंबन्धको नाय 
मिति विवेकःकस्यचिडु हश्यते येन तथा कल्पना 
स्यात् किंच शब्दार्थयो रनादिख मेव सवन्ध- 
स्या नादिखे हूतः शब्दधिकरशे शृष्दस्याक्रत्य- 
धिकरणे आक्रते श्चानादिव्वं साधित भित्ति 
स बन्ध्यापि अनादिखं सिद्धमेवा नर्भकश्य 
शब्दस्या स सवादि चि ध्येयम् । अप्रसिद्ध च- 
न्धानां चाज्ञानां शुष्देद्यु त्पत्ति नं संभवति ही. 
तस'वन्धानांमेव शब्दा द थ॑प्रतिपत्तिदर्शना दि- 
लाशंकते अप्रसिद्धस बर्धा इति समाधत्ते नहि 
दष्टे अनुपपन्नं नामेति । अयंभावः अप्रसिद्ध- 
सम्बन्धः पद वाक्यरचना तावन्न संमति संबंध 
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यितुः संबन्धं जनयतु पतिद्धसंबन्धक्ञापनायं 
तु प्रतिद्धसंबन्धेः पठे वाक्यरचना संभवत्येव 

केवलं जिज्ञासुना मज्ञातसंबन्धतया तदथवोधो 
न संभवती स्युच्पंते तदुष्टरिरुद्धं तदाह नहि 
हृष्टे ऽतुपपन्नं नामेति तहिं कीदशं उणयः 
प्रयोजकन्रद्धस्य पवृत्तिलिङ्गकायुमानावगताथ- 
बोधो ऽसक्नहु हश्यम(नः अज्ञातसंचन्धस्य थ्यु- 
वित्सोः शृष्दाथसवन्धावगमोपायः। न चेवं 
सवेशुब्दाथसंवन्धाभावेपि हस्तवेष्टादिना शब्दा- 
यंसंम्बन्धो ज्ञातु' शुष्यते पुरस्थित मङ्गल्या 
निदिशन्निद मानयेस्यादि दशनो दिति चेन्न 
हुस्तचेष्टादीना मपि रहीतसंबन्धानामेब बवोध- 
कत्वात् कश्यचि द्धस्तचेष्टय। कुजचि तपरवतेमानं 
यदि करिचत्पश्यति तद। ईेटशृच्ष्टया एवमर्थो 
बोध्य इति ताहशुरोष्टाविशेषे ताद शाथेसंबन्धं 
ग्रहृणाति सर्गादो तु तथादशनामावा च्छब्दव 
चेष्टापि न संबन्धप्रहहेव रिति :कथं सगांदया- 
वीश्वरोऽषहोततसंबन्धान् ताद्शेः शुष्डेः चेष्ट- 
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दिभि वाँ अर्थान् प्रतिपादयेत् कथं च ते ततोथ- 
मवगच्डेयुः तस्मास्त्यचेणाभिधेयान् पश्यतः 
प्रतिषन्नत्वा स्योञयस्य तदोयबोधं प्रवृत्यादि- 
लिङ्ग नातुमिमानस्य अर्थापत्या ताद्शोधाभि- 
घानक्तामध्ये' शब्दे करूपयतः श्रिप्रमाणः संब- 
न्धग्रहो भव्रतीष्येव युक्त भिति। 

भा० अथऽनुपलन्धे (८४) अनुपलन्धे च देवद्ताद्वर्थेऽनर्थंकं 

संज्ञाकरणम, अशक्ष्यश्च । वशेषान् प्रतिपत्तं हि संज्ञाः क्रियन्ते 

विरेषश्चोदिश्य तद्विशेषेष्व्ञायमानेष उभयमप्यनवछ् प्रम् 1 तस्माद 
पौरषेयः शब्दस्यार्णोन सम्बर्धः । अतश्च तत् प्रमाणम (८४ ) 
अनपेक्षत्वात् ( ८।५ ) नच एवं सति पुरुषान्तरे प्रययाच्तरश्च अपे- 

यते! वस्माच्चोदनारत्तणः एव धम्म नान्यलक्षणः ! बादरायण- 

मरहणुक्तम् ( ८।१८ ) । 

अर्थेचानुपलब्धे इति स्याचष्टे सतो हि 
संज्ञिनः संज्ञया भवितव्यं विशेषावगभाय 

नुपलष्धेऽस्षतीव उ्यान्ु्ति्ुद्ध यभावा त्संज्ञा- 
करश् मशुक्य मनथक चेति भावः संबन्धस्य 
पोस्षेयस्वाभावान्न तदुद्धारापि सपे्तख भिति. 
भावः । चोदनाप्रामास्यततमथन मुपसंहरति 

` तस्माचयोदनालचण इति । 
इति कल्पकलिकायां संबन्धाक्तेपपरिहारः । 
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 शृब्दा्थसंबन्धानां नित्यत्वं धरसाध्य पूर्वोक्तं 
चित्रायप्राप्राख्याकरेपं परिहत मनु्रदति यहु 
कमिति 

 भा० अथ यदुक्त' ( १२।११ ) अनिमित्तं शब्दः क्मकाठे फला- 

दशनात् काटान्वरे च क्माभिवात् प्रमाणं नास्ति इति । तदुच्यते 

न स्यात्प्रमाफं, यदि परचेव भमाणास्यभविष्यन् । येन येन हिः 

प्रमीयते ° तत्तत्परमाणं, शब्देनापि प्रमीयते वतः शब्दोऽपि प्रमाणं 

यथैव प्रय्षम् ! नच, प्रमाणेनावगतं प्रमाणान्तरेणानवगतम्-इत्ये- 
तावता अनवगतं मवति । न चेवं श्रुयते-कृते कर्मणि तावतैव फलं 
भवति । किन्तु कम्मेणः फलं प्राप्यते इति, यन्च ( १२।२१ ) काला- 

न्तरे फटस्यान्यत्परयक्षं कारण मस्ति इति । नैष दोषः; तच्चैव हि. 

तत्र कारणं शब्दश्चेति । 

तत्र चित्रादिचोदनानां दुष्टरक्ञनां निष्य- 
लस्वसाधनाय कर्मकाले फलाद शना कालान्तरे 
च कमाभावा 'दितिहेतुद्रय सयुक्त तदुभय 
मसिद्धम् तथाहि यदि चित्रायागानुष्टानानन्तरं 
पशुपलं भवती त्यास्नायो बोधये तदा तदनु 
ष्टानान्तरं पशुष्ठल्लोत्पादादश्ना त्तदभभाणु 

सित्याशंक्येतापि । तत्त न आनन्तयप्रतिषादकः 
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शब्दश्रवणाभावात् तथाचा नन्तयस्य 

दानकालसखेन विधानाभावा स्स्कालते एलः 

मसिद्धम् तथानन्तयेविधानाभा वात्काल्। 
भागिनोऽपि पष्वादेः तस्फलसाद् वयाप 

चित्रादे स्तदापि सत्वात् कालान्तरे कमा > 
दिति द्वितीयोपि हेतु रसिद्धः काल्नान्तरर 

-सखकालत्वा त्त्र फलदानं स्वसद्ावश्वेः 

मेवास्ति, नसेतदुभयाभाव इति त्मदीहे र 

मसिद्धमेवेति । नवानन्तयेप्रतिपादकशृब्द 
 शेऽपि सामर््यादेव तल्लाभ इत्युक्तं सत्यर 

दुरुक्त त तत् कृष्यादिषत्काज्ञान्तरेपि कमे" 
दशनात् कमंस्वभावा दानन्तयल्लाभासं भ्न 

नचानन्त्यादिधानेऽपि मदतनादिः्ठन्तव त्छः 
ऽनन्तरमेव न जयते देशकाला वयपेच्या कर 

विचित्रसवभावत्वात् कानिचि कमणि ठृत 
पणादिव स्सखतः चिराय फएलजननसमथ्य 
कानिवि देशकालपे्तयाविल्तम्बपफःन्ानि क! 

चित् स्वविपरीतेन फलं ददानेन कमणा % 



( ५१ ) 

वद्धानि कालान्तरे फन्ञदानाय तिष्ठन्ति इति 
यदपि प्रत्यत विस्तंवादेना प्राम।रएष मुक्त" तदपि 
न॒ भिन्नविषयत्वात् अनन्तरलातुपलम्भा- 
जायमानः प्रत्यकतविसंव।दः अविशेषध्रषतिनीं 
चोदनां वाधितु" नोष्सहते षिषयसेदात् यदि त 
मदनवत् चित्राकमणोऽ नन्तरफलकत्व मन् 
मीयते तहि समानिषयकत्रा स्रत्यक्लेरेव 
चाधः अनन्तरफलादशेनात् । अथ कृष्यादि- 
कमेण ऽङ्कुरादिरूपं फलत मचिरेणे बोस्पयते 
श्रक्रतेऽपि चित्रादिजन्य मपूवे मचिरेणोबोदष्यते 
इति समं यथाङ्ङकरस्य सूदमखा दनुपभोग- 
योग्यता न्न फएक्ञतवं तथा चित्राया अपि अपे 
बोध्य मित्यपि समं स्थृल्लीभूतं फन्ञात्मना परि- 
णतं तूभवमपि भोगयोग्यत्वा स्फल मिप्युच्यते 

तदेत त्तव मभित्रत्याह भाष्ये उच्यते इति नच ` 
ग्रमाणान्तरसस्वादाघीनं प्रमाण्यं रसक्लानस्य 
प्रमाणन्तराक्तंवादेऽपि प्रामार्याङ्खीकारा- 
दित्याह नच प्रमशेनावगत मिति। ओनन्त. 

६. 
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यंरयाशष्दस्वं स्फुटयति नचेवमिति । तथाच 
पदेपक्तिणो हेवुद्वयस्या सिद्धिः प्रदर्शिता माप्य 
करता । कालान्तरेपि दष्टस्य प्रतियहादे रेव 
पश्वादि पलं न चित्राया स्तथा च नैष्फल्यं दुर्वार 
भित्याशंकते कल्लान्तर इति । तच्चोवेति सामि 
प्रसाद हेतुकः प्रति्रहादिः कुतः तस्येव नान्य- 
स्य सेवापि उयभिचार्णि सेवमानस्य कचित्ता 
दृशप्रतिरहलाभो न भवति भवति तखसेवमा 
नस्य तस्मा दन्यभिचारिकारणान्तराभावात् 
चित्रायाः कारणत्वं स्वीका" केचित्त कार्यमात्र 
रवत एव भवन्ति फि ह्ठाटष्टहतुकलपनेने त्याह 
स्तदसत् सवप्रमाणविरोधात् मदनततफक्यो 
प्रस्यच्तेणेव हेतुफलभावो दश्यते अन्येषा मन- 
मानादिना इति नाकारणोत्पत्तिः कस्यचिदपि, 

` ननुपतियहादे रनन्तरं फल्लोत्पत्तिद शेना तस्येव 
कारणस मस्तु प्रत्य्लसंप्रतिपत्तेः चित्रादीनां | 
कारणत्वन्तु तः शुब्दध्रामारयेन तस्यापि कार 
णस्वात् नहि एकेन प्रभाशेना वगतं प्रमाण- 
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न्तराप्रवृत्या तदप्रमाणं भवति रसादिवुद्धे- 
रतथाखस्य दशितत््रात् इदं पुन रिह विचायः 
कालान्तरेऽपि जायमानं पश्वादिपठलं चिश्रादि- 
कमेणो भवति तत्रानन्तर्यानुपादाना दिति 
तावस्िद्ध' तच्चेहेव जन्मनि जन्मान्तरेऽपि वा 
भवतीति केचित्तु इहेव जन्मनि यदा कदा चिद्ध- 
वति इत्याहू स्तन्न प्रमाणाभावात् नहि केनचि- 
च्छष्देन इहेव जन्मनीति । विशेषः श्रयते न वा 
सूत्र भाष्ययो रोगं सप्रथित मिति नच खधम- 
निष्ठाः परेत्य कमफल मनुभूय ततः शेषेण 
विशिष्टजात्यादिमन्तो जन्म प्रतिपयन्तेः इति 

गोतमवचना दकृतचिक्रादियागाना मपि भुक्ता- 
वशिष्टज्योतिष्टोमादि कमलेशेनेव पश्वादिफलं 
भवतीति न चि्रादीनां तत्र हेतुत्व भिति 
वाच्यम् अन्यफकल्षकस्य कमणः फलान्तरताध- 
नखासतम्भवात् गोतमवचनं तु चित्रादिसपेक्ल- 
व्योतिष्टोमादिकमंशेषपरं बोध्यम् अन्यथा तन्त- 
त्कमानुष्ठानं विनापि तत्तव्फलप्रातो म्लेच्छादयो 
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वेदिकं कमं अनलुष्ठायापि पश्व 
रन्निति वदाघ्राम।एयमेव स्यात् । 

 अनन्तरफलानुत्पत्तिद शना चिच्च 
सप्रामाणय माशडक्य कतु कञ्ने 
दिना परिहरन्ति तन्तु न मनोरमं ₹ 

 कमात्रफएल कर्जाभ्युपगमपत्या ॐ 

कमणा मिह जन्मनि दश्यमानं ' 

निनिभिन्तकत्वापत्तेः । नलु स्वर्भू२ 
` फलवदनियतकालसवापत्तिः त 

कालविशेषश्चवणाभावादितिचेन्न्व 
कत्वस्य षष्टे रस्थापयिष्यमाग 

तत्रेव निरूपयिष्यते यस्तु फलार 

येव मे पशवः स्युरिति काड 
व्रादिकर्मानुतिष्ठति तस्येहेव : 

` भवन्ति स्यःकिंवा नेति जिंक्लष 

` नहि सदयः फलेच्छया वृचमद 

` कल्लोपल्लञ्वि ह 'टा तत्कस्य हैर 
-च्डावशेन साधनखभावापखितेज 
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- यदा फलजननस्षमथ' तत्तथेव तदव फलं प्रसते 
त्वरादिकं त्राकिचिर्कर मिति । बृष्टयादि क पुन 
रहिक मेष फलं यदा कदाचि उजायमानायाः 
ष्टः कामनावरिषयसाभावात् शुष्वच्छष्पादिरः 
च्षाथं मनन्तरमेव कामनाविषथत्वात् । नचात्रापि 
कालविशेषधरवणाभावा चित्रादिव दनियतपफल- 
कतय मेव खोकायेम् वैषम्यात् यदाकदाचि दवन् 
पश्चादिः कामनातिषयो भवति वद्टिसतु अन- 
न्तरमेव भवन्ती कामनाषिषयो नतु यदाक- 
दाचि दिद्यस्या पेहिकलख मेव । ननु तथापि 
कारीरीयागानुष्ठानान्तरं नियमेन वृष्ट युलाद- 
दशंनाभावा त्त्राप्रामाणय समवतर भिच्तुपादभ्र- . 
सारणन्ययिन सवंचोद नासु प्रस्ञ्ये दिति स््टु- ` 
लिङ्गकरोडये वातिभ्रमसरक्नितनगरदाहः सपन्त 
इति येन्न पूवजन्मानुष्टितेन वष्टिप्रतिबन्धकेन 
विधिघप्राणिकर्मणा प्रतिरोधेन फलाजनकल्वेपि 
साधनत्वानपायात् नहि मणिमन्त्रादिना प्रतिबद्धो ` 
बहि दाहं न जनयति इति तस्य तदसाधनलवं - 
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कश्चिदनुन्मत्तः प्रतिजानाति तथाच 
विरेकव न्नियमेना नन्तरफलोर्पादकस! 
प्रतिबन्धके सति य दाकदाचि स्स 
त्वेन न प्रामारथविघातः यत्र देशे कार्ड 
नानुष्ठीयते तत्र वष्टिस्तु अन्नादिभ्रापः 
स्तरानुष्डित्रकमान्तरादेषेति दिक् । 

इति कश्पकलिकायां चिश्राच्चेपपरिष् 
पूवपकिणा चोदनाप्रामार्यप्रयोः 

परदशितं चरतीयं हेतु" निरसितु मनुवदति 
भा० यतत प्रयक्तविसद्ध' वचन सयुपन्यस्तं ( १३। ` 

यज्ञायुधी यमानोऽ नक्ता स्वग लोकं याति इति प्रत्य 

्यपदिराति इति । तदुच्यते, शरीरखम्बन्धात् ; यस्य तच्छं 

ते यज्ञायै: यज्ञायुधी इत्युच्यते । आह् कोऽखावन्यो १ र 

महे । प्राणादिभि रेन सुपलभामहे, योऽसौ प्राणिति> 
उच्छवसितति, निमिषति, इत्यादि चेष्टितवान् 1 सोऽत्र शर 

इति ! ननु शरीर मे प्राणिति अपानिति च। न, प्राणा 

शुणविधस्माणोऽयावच्छरीरभावित्वात्, यावच्छरीरम् ता 

रूपादयः । प्रणादयस्तु खयपि शरीरे न भवन्ति । युखाद 
मुपलभ्यते न रूपादयः इव शरीरणुणाः परेणौपीति । र 

रगुणवेधम्याद्स्यः शरीरात् यज्ञायुधीति । 
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कुरितित मह्पं वा शरीरं श्रीरकमिलयथेः । यज्ञा- 
युषिशृण्दस्य दादुशुशरीरसंवन्धिनि आत्मनि 
लक्णेति न प्रदयच्चविरोध ` इव्याह शरीरसंब- 
न्धादिति। एव मेष इति शष्ट नोक्तः प्रत्यकं 
देहस्थ मात्मनि उपचयते इति न तद्विरोधोऽपि 
यद्रा एषथन्ञ(युषिशष्दो स्वाथपरवेष स्वगेगमर 
यजमानत्वं च शुरोरे उपवर्येते युपाद्विरयादि- 
वाक्यवदिति न प्रप््मिरोधः। ननु प्रप्पकेण 
शुरोरातिरिक्त आत्मा नोपलभ्यते इति सत्त्र 
सादिषव नन तत्सत्तेवयभिप्रयेणा शकम कोऽता 
वन्य. इति \ अतिरिक्त प्रमाण माह प्राणदिभि- 
रिति यथा स्थमत्या सारथि ज्ञायते तथा प्रणा- 
दिचेष्टया श्रीरा्यधिष्ठाताट्मापीति भावः। श्- 

रीरधमे एवास्तु चेष्ट। तथा नातिर्किससिच्धि 
सत्याह शसीरमेव प्राणितीति । रूपादि वहु यव. 
च्छरीरमाविलाभावान्न प्राणादयः शरीरधर्मा 
दृष्याह न प्राणाद्य इति । किच शुरीरखणा 
सूपादयः परे षा प्युपल्ञभ्यन्ते आमथुणाः सु 
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दयः केवलं स्वेनेव न परेरेति वेधरम्यां च्छरीय- 
तिरिक्तास्मसिद्धि रित्याह छुलादयश्चेति । ननु 
युपादित्यादिवाक्यव देष यज्ञायुषीत्यादिवाक्य(- 
ना सुपचरितखेनो पपादनाच्डरीरायतिरिक्तात- 
साधने कोभिप्रायो मप्यककत इतिचे दयमभि- 
प्रायः श्रीरातिरिक्तात्माभावा व्खछर्गादिफलचो- 
दनाना म्रामार्यं शुरीराद रिव मस्मीभावा 
त्स्वगादिगमन मशुक्षयं शुरीरन्तरपरिणतेऽपि 

` तस्य कतु लाभावा न्न मोक्तृखं फिंच भावानां प्रतिः 
चणपरिणामितया न कतु ; कस्यचिहु भोक्तसवं 
विज्ञानस्वरूपस्याप्यास्मनः कतु सखभोक्तुखयो 
रसंभवः जणिकत्वात् एवंचा प्रदत्तस्वगादिपफल- 
कयागचोदनानाम प्रामाण्य भिति नेरात्म्यवा- 
दिना माचेपसमाधानाय शरीरायतिरिक्तात्म- 
साधने माष्यकारप्रवत्ति रिति ध्येयम् । नलु यदि 
आमा नित्यः कथं तहिं ^"पतेभ्य एव भूतेभ्यः स~ 
मुस्थाय तान्येवातुविनश्यती" त्यागमः संगच्छते ? 
अत्रालनो भूतेभ्यः समुत्पत्तिः तत्रेव विनाशुः 
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इति स्पष्ट एव प्रतीयते इतिचेन्न एताहशवच- 
नस्य श्रीरपरखात् शरीरस्य भूतोपादानकस्वात् 
ततं उद्यत्ति यु क्तं वोपादाने कायलयाभ्युपगमादु 

विनाशोपि । ननु नित्यस्य स्पन्दशुन्यस्या सनो 
न कत सभोवतृत्वसंभवः संभवेपि मल्छृतकमंण, 
इदं फलं मयोपभुञ्यते इति भोगकाले तद॑परा- 
मशेना रस्यत्वापत्या तत्र प्रवृत्ति नं स्या स्तर्वोहिः 
फएलानुभवकाल्ञे तादशफलसाधनं जानान स्त- 
ज्जातीये कर्मणि फलाभिनिवेश्वकशेन पुनः प्रव- 

तते नान्यथा एवं निषिद्धेऽपि कमणि निवत्तिनं 
स्यात् एतञ्जातीयस्य निषिद्धस्येतद निष्टं फलं 
यत्प्रतिकूलवेदनीयसेनोपनत  भित्यपरामशे 
तञजातीये कम॑णि दरः षानुपपत्तेः \ एवंचा निस्य 
खपे इव निद्यस्वपन्तेपि कतनाशाङ्ृतास्योग- 
मापत्ति स्तदवस्थेवेति घृथा निस्पसाभ्युपगम 
इति चेन्न इष्टसाधनलवक्ञानस्य श्रवृत्तिं भ्रस्येव 
हेतुतया प्रवक्तिकाले तादशक्ञानस्य विदुषां स- 
त्वासपरवस्यत्तरकाले जायमानफलानुभवे तत्राम- 
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शंषिरहे चखयभावात् । किंच भोगवेलाया मपि 
समेदः कमंणःफलं ममेव जन्मान्तसातकाना 
भित्यादिपरामशं विदुषां जायत एव अविहुषां 
तत्राधिकाराभावा त्तेषां तदपरामर्शेपि न दोषः। 
तस्मा सवृत्तिस्षमये साधनन्नानमपेच्यते न 
भोगसमये श्रतएव स्वपसरमपे सुखरचितशयन- 
स्यापरामर्शँपि तत्र प्रवक्ति सुपपद्यते । भोगावसरे 
 साधनापरामर्शो वेदपामारयोपयिक एव अन्यथा 
ज्ञातन्ञापकत्वेना प्रामाएयापत्ते रिति । यचोक्त' 
नित्यस्य विभो ने कत त्वभोक्तखं तदपि न 
विभोः कतु सस्याप्रो वदेयमाणत्वात् नित्यस्यापि 
अविक्रियस्य कत् त्वं भोक्त खं चोपपद्यते । नच 

क्रिया स्वाश्रय मविकाय नोद्पत्त महेति धिकार 
च पूवसरूपप्रच्युतिः स्वरूपान्तरापत्तिष्चेति म्र 
-दिएडव दनित्यसर मेव स्यदुस्परयपायधमक- 
खात् किंच विकारः ततोऽतिरिक्तः अनतिस्कि 
वा आधे स पवेवदेवा कन्त अभोक्ता द्वितीये 
विकार ्तस्याप्युत्पत्तिस्वीक्ारो दनित्यसवं बज. 
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लेपाथितं स्यादिति मेवम् कतु सभोकतृस्वादि- 
ना विकारास्युषगमात् । नच तावता ऽनिस्यखप्र- 
सक्तिः ततेन प्र्भिज्ञायमानखात्। यश्च मे- 
दाभेदषिकहपः सोपि तहुभ्यांगीकारदेव समा- 
हितः कतु स्वभोक्तृत्वाद्यवस्थातसना परिणिसेऽपि 
बालयुवादिव त्स्वरूपाच्छेदाभावेन नाक्कताभ्या- 
गमादिदोषः नहि अवस्थोच्छेदभयेन अवस्था- 
न्तरोपभोगयोग्वशुभाशुभसाधनोपादानवजन म- 
कुषे न्नये हश्यते! नच युवावस्थायां सथिता 
ससाधना वद्धवस्थायां ततः फलभोगे ऽन्यः 
संचयकतां अन्यः फन्नभोक्ते ति लोके वउ्यपदि.- 
श्यते किन्तु अवस्थासु आगमापायिनीष्पि 
अवस्थी एकं एवानुवन्तते कनकमिव कुण्डला- 
दिषु । नचावस्थायाः कतृ सं भोक्त खं यन(- 
कृताभ्यांगनादेः शङ्का स्यात् छिम्ब पूवावस्थाया 
नात्यन्ततमुच्छेदः किन्तु उन्तरावस्थानुयुणयाया- 
वस्थिन्याटमनि लयोऽथांत्तदास्मना वस्थानमेव 
नच कलौ सवाकतें त्वो रवस्थयोः परस्परं विरोधा- 
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त्कथमेकस्मि न्नालनि स्त्तवेशुः स्वकू्पेण तयो 
विरोधेऽपि सामान्याससना विरोधाभावाद् वस्था- 
त्वस्यो भयानुगतस्वादिति समावेशे नानुपपत्ति- 
रिति । तथाच वेदप्रासारविद्धये श्रोरायति- 
रिक्तारमनिरूपण मत्यावश्यक मन्यथा शुरीरा- 
त्ामिधानापत्या श्रीर्या नित्यतया परलोक- 
मामिलवाभावा स्स्वगादिफल्मोगातुपपल्या तव्फ- , 
लकयाग्यनुष्ठापक्षवेदाप्रामस्यं स्यात् । ज्ञाना- 
त्मवादिनान्तु ज्ञानस्य क्रियाशुन्यस्वाद्षिमुत्वाच 
जन्मान्तर मेव न सम्भवति दुरे कत भोक्त त्श 

दिकथा ज्ञानस्य क्षणिकत्वेन दीधकालानुष्ट य~ . 

कमक तरासम्भवात् ! नच ज्ञानानां सन्मते 
ऽवस्थोवद्धिन्नसखेऽपि स्थायिनः संतानस्य कत् सं 

सन्मते ज्ञनातिर्चछिस्य सन्तानस्याभावत् 

भोक्तु रत्यन्तमेदया दज्कताभ्यागमो दुवारः छृत- 

नाशुश्तवन्मतेन वक्तुः शक्यते कल् रभावात् । 
अथ व्यतिरिक्तः तदापि सनैवस्तूनां ` त्वन्मते 

चणिकसखेन न स्थायी स्याच तहि अवस्तु स्यः, 
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त्तो न किंचि्स्यात् अथ वस्तुस्वरूपः स्थायो 
तहिं सथ" पस्तु क्षणिकमिति तव तिद्धान्त- 
हानिः स्यात् योगाचाराणां ज्ञानातिरिक्तवस्त्वा- 
यत्ति रधिको दोषः स्यात् एवं चणिकानां चेत्य- 
वन्दनादिक्मणां काज्ञान्त्भाविफलजनकत्वं 
नस्यात्) नच चित्तस्थितवासनयेव एलं 
सिद्धं त् चणिकक्ञानानां वास्यवासकभावस्य 
पुमेव निराकरणात् । नचेकसन्तानजातयोः क- 
त॒ चित्तभोक्त् चित्तयोः सन्तानद्वरेककतू कल्ा- 
ज्ञानुपपत्तिः तच्वत्तजत्वस्येकधममस्य त्वन्मते 
ऽमावात्तेनोभयत्र कबुद्धयनुगमासम्भवात् तथा- 
चयः कतां स भोक्ता इति बुद्ध रुपपादेव । 
तथाचा तमभरणे च्छया पुत्रादिभरणे भरदत्ति नं 
स्यात्तदनी न्तस्यासत्वात् नचा स्मभरणेच्ां 
विनापि तिरश्चा मपत्यभ्रणे यथा प्ररत्ति स्तथो 
पु सामपि किन्न भवेत् अन्ञानवश त्तेषां तन्न प्रव- 
त्ति॑भवोऽपि ज्ञानिनां तथा वक्तु मशृक्ष्यत्वात् । 
ज्ञानस्य निष्कियसा प्पृवदेदस्यागोत्तरदेहो- 
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स्पादो चाशुकयो । यथा वायुप्रेरितिञ्वालादेरन्य- 
त्र संचार स्तथा न बुद्धेः कश्चि स्मेरकः अमृत्त 
त्वात् अतएब नस्वय मु्ष्लुत्यापि गन्तुमर्हति 
तस्मात् स्थिरः पुरुषोद्नीकाय'इतिसं चेपः। नन्वा- 
त्मनो विभुत्वा कवचिदपि स्पन्दितुं मयकाशा- 
भावा त्कथं तत्र किया तदमवे च न कतर खादि 
मेनं स्पन्दमात्रस्येव कियासगानभ्युपगमात् 
किन्तु घात्वथः द्छिया साच कचितरस्पन्दरूपा 
कचिदन्येय अन्यत्रापि कमणि अन्यस्य कत्तत्वं 
यथा हस्तादिनिष्ठायां स्पन्दरूपायां क्ियाया- 
मानः कतली" स्वनिष्ठज्ञानसत्तादि रूपधात्म- 
क्रियाया मात्मनः सोक्ता सकत खं । नचहस्ता- 

दिनिष्ठक्रियायां कथ मात्मनः कत्त खं नहि 
देवदनत्तक्रियायां यज्ञतः कतां भवति व्यधि- 
करणखा दिति वाच्यं पृते हस्तादो चक्छियायाः 
अदर्शना स्न हस्तमात्र' स्वक्रियायां हेतुः कि- 
सखारमापिष्डिव पएवेत्यपिष्ठानद्यय कनः तक्कि- 
याकत् ठं । यद्वोदेश्यद्वारा यदाहि भाला हस्त- 
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दिपरिस्पन्द पुदिशति तदेव तन्न परिस्पन्दो 
~ नान्यथेति स्यन्दप्रयोजकल्वरूपकतू ख मात्मनो 

वश्यमेवेष्ठश्यम् यद्वा हस्तादयोनां स्वातन्तयामावा 
तष्वतन्त्रकतु समण्यात्मनः नच हस्तः स्पन्दते 
इत्यादो धातुन्ना हस्ववयापार एवोच्यते इति 
धातुपात्तम्यापाराश्रयस्वरूपकतृस्वं  हर्तादेरेव 

संभवति नखास्मन स्तदुव्यापारस्य धातुनानभि- 
घाना दिति वाच्यम् यथा छलखिगादिष्वारा यञ- 
मानस्य कतु त्वं तथाहश्तद्वारत्मनः कतृ त्वं 

वस्तुतस्तु न॒ धात्वथन्यापायश्चयत्वे कतत त्व । 

किन्तु आल्यातोपा्तभावनाश्चयस् मेव तत् 

आर्यातं च क्वचिदुधास्वथसमानाश्चयं व्यापारं 

वक्ति यथा विषलि्यन्ति वरुडुला इति क्वचि 

खचान्याश्रयं यथा रोचन्ते मोदका इति क्वचि- 

भयं पचति देवदत्तः पचन्ति तर्डुल। इति 

तथाच सत्तामाघ्र णां सनः स्वेन्छियासाधारणं 

कारणस संकदपादिभिस्तु प्रतिकमं भ्यवस्थितं 

नचैकसरूयमेव सवेन कतत खं तथाचोक्तप्साधा- 
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रणेन कत् स्वं सखवखेन कषु संकर्पनेःपुनभ- 
दात् परतिकमास्य कतत । नच स्तर तुल्यत्वं 
स्था स्रयोजककममणां चलनेन द्यसिं योद्धा श्र- 
युक्ते छेदनं प्रति । सेनापतिस्तु बाचेव भयानां 
विनियोजकः राजासन्निधिमत्र ण विनियुङ्क्ते 
कदाचन" इ्यलमतिषिस्तरेण । तथाच शधेय- 

दतिरिक्तो नित्यो धिश्च ज्ञानघुषादियणएकः 
आत्मा यजमानः सच ख्वगेगामीति नानुपपद्यते 
एष यज्ञायुधीति वचनमिति नच शृरीरायतिरि- 
क्तार्मस्ताधनाय प्राणादी न्हेतुखेनोरदाय पुनः 
सुखादीनां तत्वेनोपादान मनथकप् विशेषामा- 
वात् । नच परकीयदशंनाद्शनाभ्यां विशेषः 
सुलादिव प्राणस्यापि शरीरान्तवेतिंसरेन परस्य 
परोच्सात् मेवं प्राणस्य बहिष ते रपि ससेन 
परापरोक्लखात् सुखादीना न्ान्तरला स्रेन्ि- 
यगोचरत्वासम्भवात् केनं तहि परकीयसुलादि- 
भहणम् भहृ्टवदनत्वादिलिङ्ग न अयं सुखी प्रहु- 
एवदनल्रा दिलतुमानेनेव घुलादिहणं नचा- 



( ५२६ ) 

` न्तःस्थिलया उयवधाना दिन्दियसन्तिकर्षाभवेन।- ` 
प्रलक्तखेऽपि शरोरान्तगतरूपादिव त्तद्धमंत. 
मेवेति वाच्यम् उत्पाटितशुरीरे तदन्तगतसूपा 
दिवत्तदनुपलब्ध्या तदुगुणस्वे मानाभावात् तथा 
सुखादीनां यणस्वा दाश्रयो ऽनुभोयमानः श्री- 
रादि नं भवतीयतिरिक्तः आतमा सिद्धयति 
पयोग श्चेवं सुखादिः कचिदाधितः युणत्वाह् 
रूपवदिति सामान्यत आश्चये क्न्े शुरीरादि- 
गुणत्वाभावा त्पारिशेष्येण तदाश्रयः आत्मा 
सिद्धयतीति स्पष्ट मन्यत्र तदेवं वेशेषिकनयेन 
शरीरातिरिक्तं आत्मनि साधिते तद सहमानी 
विज्ञानवादो प्रत्यवतिष्ठते कुत एष संप्रत्यय इति 

मा० आह-कुत एषः सम्प्रत्ययः ? सुखादिभ्योऽल्यस्तद्रान् 

छस्तीति, नहि सुखादिप्रत्याख्यानेन तस्य॒ स्वरूप युपकमामहे । 

तस्मात् शशविषाणवत् असौ नास्ति। अथोच्यते, तेन धिना कस्य 

सुखादयः १ इति! न कस्यचिदपि इति वक्ष्यामः । नदि, यो यः 

उपलभ्यते, तस्य तस्य सम्बन्धिना . भयिततव्यम् नहि चन्द्रम, 

श्यादित्यं वा उपलभ्य सम्बन्धान्वेषणं भ्रति कस्यायमिति । 

न कस्यचिदपि शयवधा््यते। तस्मान्न सुंखादिभ्योऽन्यः तद्वान्. 

४४ । 



6 ५३० 

अस्तीति । अथ उपङन्धस्यावश्यं ` कल्पयिठव्पः सम्बन्धी मवति । 
ततः आसमान मप्यनेन प्ररेणोपङ्म्य कस्यायमिति ! सम्ब- 

न्धान्तर मन्विष्वेम । तमपि कल्पयित्वा, अन्यमपि कल्पयित्वा, सस्य 

, मिह्यनवस्थेव स्यात् । अथ कञ्चित् कल्पयित्वा न सम्बन्ध्यन्तरमपि 

कृरपयिष्यसि तावत्येव विरेस्यसि, तावता च परितोष्यसि । ततो 
विज्ञाने एव परितुष्य तावत्येव बिरन्तु मर्हसि । अघ्रोच्यते । यदि 
विन्नानादल्यो नास्ति कस्तं जानाति इत्युच्यते ज्ञानस्य कतु 

रमिधानमनेन शब्देन नोपपद्यते । तदेषः शब्डो ऽर्थवान् कंव्यः इति 

ज्ञानाद् व्यतिरिक्त मात्मानं कट्पयिष्यामः इति । 

अयतभिप्रायः यदि सुखादि गुणः स्या 

त्तदा तस्य शुरीरय॒णलासंभवा दन्याश्चरयानुमा- 
पक्वं वे न्नच सुखादि यु णः किन्तु स्वतन्त्र- 
ज्ञानरूप एवेति किमनुरोधेना तिरिक्तारमतिचिः 
नच सुखायनुपहितः कदाचिढु पलभ्यते योग्ध- 
 विशेषणणद्मारा॒तस््त्यत्तस्य॒परेरप्यद्गीकारात् 
तादशुगुणशुन्यतस्स्वरूपो पल्लत्थे रभावादित्याह 
नहीति। नच सुलादीना भिष्टला स्परा्थतवं 
नहि द्रा्तां स्वात्सनं प्रिया भवति क्षिन्तु यस्मै 
रोचते तथाच सुखादीना मपि कशिचिदर्थ ततो 

 तिरिक्तः कल्प्यते इत्याह अधेति । यदीष्टत्वेन 
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परानुमानं क्रियेत तहि अनवस्थेव स्यात् सुखा- 
द्तिरिवितादमकल्पनाया मपि तस्यापोष्टत्वेन 

पराथत्वा चदतिरि्छोपि सिद्धयेदेदं तस्य 
तस्यापि तत्तदतिरित्छानुमापकत्वापत्तेरिति । 
नचोपलभ्यमानत्वं संबन्धिसत्ताव्याप्यं चन्द्रषदो 
व्यभिचार दित्याह नहि चन्द्रमसमिति। तथाच 

,व्यभिचारा न्नोपललभ्यमानत्वेना श्रयकल्पनेदयह् 
तस्मादिति अतिरिक्तकल्पनायां मनत्रस्थां 
स्फोरयति अथेत्यादिना । अनस्थाभयाहु यदि 
क्वचि त्संबन्ध्यन्तरकर्पनःपरित्याग स्तावन्{- 

तरकरपनया च सन्तोषः तदा ज्ञने एत्र तदुभ- 

यमस्तु किं कर्पनाश्नमेणो स्याह अथ किंचि 
स्कहपथित्वेति । ननु आत्मनो चिज्ञानानतिरि- 
क्ते जानातीद्यादौ कत् बोधनानुपपत्तिः विन्ञा- 
नस्ये विन्ञानसत खसंभवात् नहि शिदेव 
तत्कतां ल्लोके घ्यपदिश्यत इत्यभिप्रायेण पृच्छति 

कस्तर्हीति । तथाच जानातीलयादिशष्दलाथे- 

दयाय तदतिरिक्तास्मकषल्पन सुचित मित्याह 
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तदेषशष्ड इति । प्रभाणव्यापारं चिना शष्दला- 

थक्याया ्ान्तरकल्पना न युक्ता अन्यथा हू फः 

डादिशब्देऽपि तदथर्थोन्तरकल्पनापत्ति रिति 

तदाह वेदाइति 
मा० आदह- वेदा एनं शब्द् मर्भवस्तं कर्पयिध्यन्ति, यदि 

कल्पयिव्यं प्रमंस्यन्ते 1 बहवः खद्विह जनाः अस्ति च्रात्मा मसि 

आत्मा इति भातमसन्तावादिनः एव शम्दस्य प्रत्यश्वत्तारो भवन्ति । 

तथापि नात्मसत्तां कट्पयितु' घटन्ते । क्छिमंग पुनः जानाति इति ` 

परोक्चशब्बदर्शानात् ¦ तस्मादसदेतत् । 

मा० उच्यते । इच्छया आत्मान सुपभामहे । कथमिति 

खपलन्धपूरहि अभिप्रेते मवतीच्छा यथा. मेर सुत्तरेण यास्यस्मज्- 

तीये रनुपरब्धपूर्वाखि स्वादूनि वृक्षपछानि न तानि. प्रति अस्माकं 

इच्छा अवति, नो सस्वल्येन पुडषेणोपलन्धेऽपि विषयेऽस्यस्य ऽप- 

लब्धु रिच्छा भवति । भवति च अन्ये रुपरन्धे अन्येयुरिच्छा ॥ 
तेन उपदम्भनेन समानक छा सा इलयवगच्छामः । यदि विज्ञा नमात्र 

मेवेदुम॒पलम्भकम् अभविष्यत् ; प्रत्यस्ते तस्मिन कस्यापरेय रिच्छा 

अमविष्यत् १ अथ जु षिक्ञानादन्यो विज्ञाता नित्यः, तत्तः एकस्मि- 

न्नहनि य एव उपलब्धा, परेद रपि स एवे ष्यतीति । इतरथा दीच्छ 

नोपपन्ना स्यात्! 

 आत्मसत्तावादिनो विद्वो यद्वि आत्मनो 
विज्ञानातिरिक्तस्य सत्तां साधयितु" न समथा 
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स्ति वराको जानातिशब्दः कथं साध- 
पितु" परभवेदित्याह पुनजानातीति । “हते भीष्मे 
हते द्रोणे कर्णे च विनिपातिते आशा वलवती 
राजन् ! श्रयो जेष्यति पाण्डवानिति? न्याया- 
दितिभावः। तदेवं विज्ञानवाद निरसिसिष रति- 
रिक्तात्मसाधनप्रदिदर्शयिषयाह उच्यत इति हेतु 
माह ई च्खयेति । ज्ञानेच्छयोः समानविषयकसवं 
समानक कवं च दशयति उपल्धपूवे हीति 
अनुपलब्पे नेच्छेतयेत स्प्रदशनायाह मेरुमिति \ 
-नचान्येनां प्युपन्ञन्पे इच्छेस्येनस्स्पष्ट माह नोख- 
ल्विति । एवं चान्वयव्यतिरेकदर्शना दिच्डाक्ञा- 
नयोः समानकत कत्वं निश्चीयते तदाह समा- 
नकत् का इति तथाच ज्ञानसमानकत केच्खा- 

ज्ञानातिरिक्तं स्थिर मात्मानं साधयतीतिभाव 
ननु न दृष्टे ऽतुपपन्नं नामेति स्यायेन समान- 

सन्तानवत्ति्ञानेच्छयो स्तस्सन्तानवत्तिना ज्ञानेन 
हृष्टे वस्तुनि तरसन्तानज्ञानान्तरस्पेच्छा 

भवति न भिन्नस्न्तानजन्ञानस्येति नियमस्वी- 
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- कारेण समानकत कलवाभावेपि क्तिविरहा न्ना- 

 तिरिक्तात्मस्ताधनावंकाशल इत्यभिप्रायेण शंकते 
इनुपपन्नपिति । 

भा० अच्रोच्यते-अञ्ुपपन्न मिति नः क्व सम्प्रययः। यन्नः 

अमाणेनावगतप् । विक्ञानात्तावदन्यं नोपलभामहे, यन्नोपरभामदेः 

तत् शशविषाण॒वदेव नास्ति दत्यवगच्छामः। नच तस्मिन्नसति 
विज्ञानसद्धावोऽुपपन्नः प्रत्यत्तावगतत्वादैव । क्षणिकत्वं च अस्य 

अत्यक्षपूर्वकमेव । नच ज्ञातरि विज्ञानाद्न्यस्मिन असतिज्ञाने चानित्ये . 

अपरे रिच्छा अलुपपन्ना । प्रत्यक्षावगतत्वादैव । नो खस्प्येतत् 

दष्टे, य एवान्येदुयुरुपलन्धा स एवात्येदूयुरेषिता--इति । ददं तु 

ष्टं यत् क्वचित् अन्येन दृष्टमन्यः इच्छति, क्वचिन्न समानायां 

सन्तताधन्य इच्छति सम्तत्यन्तरेणेच्छतीति । तस्मान्न सुखादिन्यति~ 

रिकोऽन्योऽर्तीति । अ्रोच्यते नहि अस्मर्तार इच्छन्ति इत्युपपयते । 

न वा अदृष्टपूर्वं स्मृति भेवति । तस्मात् क्षणिक-विज्ञानस्कन्धमात्रे 

स्रतिरनुपपन्नेति । । 

प्रपाणालुपल्षन्धं न स्वीकतु समुचित मि- 
त्याह यदिति) तस्मिन्निति विज्ञानातिरिक्ते 
स्थिरे आतमनीत्यर्थः ज्ञानेच्छयोः समा- 
नकत कला सावं दशयति विज्ञानवादी नोख- 
स्विति । समानसन्ततो एकेन दष्टमन्य इच्छति 
अन्यसन्ततो तु नेत्येतदाह कचिदिति । उपसं- 



( ५३५ ) 

इरति तस्दादिति। समाधानमाह अत्रोच्यते 
इति । स्ष्रृतिरिङ्ग नात्मनोऽतिरिक्तस्य लाभः 

य एवद्रष्टासर एव स्मत्तं नहि देवदत्तृष्टं 
यज्ञदत्तः स्मरति नच विज्ञानवाडिनां स्थिरो 
दरष्टा विज्ञानानां चणिकल्वादितिभावः । सन्वि- ` 
 च्छास्मरणयो राचेपपरिहारौ तुल्थो यथा ऽदष्टे 
ऽम्यषष्टे ठेच्छा न भवति पवं स्मश्णमपि इत्ा- 

चेपतौयं सपानसन्तानजवासनातः परिहार 
स्थापि सास्य सित्यषिशेषाद् भेदेनोभयोपादाने 
कोभिभ्राय इति चेदय मभिप्रायः इच्छां रति 
नोपलश्िः कारणं जन्तु स्र तिरिति नोपत्तञ्ि- 
समानकत कट भिच्छायाः किन्तु स्पतिस्तमान- 
कतु कत्वमेवेति नान्यहष्टस्थलते इच्छापत्तिः तत्न 
स्मरण्णाभावात् स्प्तिस्तु पूर्वानु भवविषये एष 
भवन्ती समानकत कलं नियमेन गभयति गभे 
इव पु"योगमिति विशेषेण थक् स्मरणोपादानं 
ध्यमिति । इच्छावर्स्घ्रतिरपि समानप्तन्ततो 
भमस्नकत् का संभवर्येव वासनावशादिष्यमि- 



(( ५4३६ `) 

प्रायेण निराकरोति सशतिरपीति । 
भा० अत्राह स्थरतिसपि इच्छवत् पूर्वज्ञनसदशं विज्ञानं पृवै- 

विज्ञानविषयं वा स्मरतिः इत्युच्यते । तच्च द्रष्टरि विनष्टेऽपि भपरद् 
रुतपद्यमानं नानुपपन्न प्रत्यक्ञाबगत्वदिव । अन्यस्मिन् सन्धघने- 

इत्येन स्कन्धघनेन यत् ज्ञानं तत् सन्ततिजेनान्येनोपठभ्यते . नातत्स- 
न्ततिजेनास्येन । तस्मच्छरन्याः स्कन्धघना ईति] अथास्मिन्नथं 
(ष्० ० ६ अ० ५त्रा° ) ब्राह्मणं भवति) विज्ञानघन एवैतेभ्यो 

भूतिभ्यः समुत्थाय तान्येवाजुविनशयति न प्रेत्य संज्ञास्ि इति। 

उच्यते नैतदेवम् । अन्येद् ₹ष्टेऽपरेद्युः अहमिदमदशम् इति 

मवति प्रत्ययः । प्रयगात्मनि चैतद्भवति, न परत्र, अपरोद्यतो अन्ये- 

दयु ष्टवान् । तस्मात् तद्न्यतिरिक्तोऽन्योऽस्ति, यत्रायं महंशाब्डः । 
साह परव्राप्यहं शब्दो भक्त्या दृश्यते । यथा अहमेव पुतः, अहमेव 
देवदत्तः, श्रहमेव गच्छामि इति । धत्रोच्यते न वयं भह मितीमं शब्दं 
प्रयुज्यमान मन्यमिष्मन्नयं हेतुत्वेन व्यपदिशामः। पिं तर्हिं शब्दाद् 

व्यतिरिक्त प्रत्ययं प्रतीमो वयम् इममथं वयमेवान्येदूयु रपलभामहे 
वयमेषाद्य स्मरामः तस्माद्रुयमिममर्थं मवगच्छामः वयमेव हय; वयसे 
वाद्य इति । ये ह्यः अदय च नते विनष्टाः । अथान्यस्मिन्नयं ब्राह्मणं 

भवति, ( बृ० छ० र अ० ५ घ्रा) | सवा शयमात्मा इति प्रष््य 
आमनन्ति अशीर्यो नहि शीर्य्यते इति तथा (वृ उ० ६ श्° 
प्रा० ५) श्रविनाशी वा अरे अयमाता अनुच्छित्तिधर्मा इति । 
विनश्वरच विज्ञानम् । तस्मादविनशए्वराद्न्यः स इत्यवगच्छामः । नच 
शक्यमेव मलुगन्तुम् । यथोपरभ्यन्ते अर्थाः, न तथा भवन्तीति, 



( ५३७ 
'यथातु खलु नोपलम्यन्ते तथा भवेन्तोति । तथाहि खति शशो नास्ति 
शशस्य विषाण मस्तीयवगम्येत | नच अहं प्रत्ययो व्यामोहः इतिं 
शक्यते वतुम् , बाधकप्रययाभावात्। वस्मात्सुखादिभ्यः व्यतिरि- 

ततो ऽस्ति 1 एवंचेत् स एव यज्ञायुधी इति ठ्यपर्दिश्यते । 

स्मरृतिलक्षणं विकल्प्य दशेयति पूरध्ञनेति दर्शन- 
स्मरणयो सिन्नकत् कस्वेपि नालुपपत्ति स्तथा- 
दर्शनादिल्याह द्रष्टरीति। चेतरादिदष्टस्य मेत्रादौ 
स्मरणं वारयति नातदिति एवंच समोनसंताने 
एवान्येन इष्टस्य न्येन समरणं नतु पिन्न सन्ताने 

इति दरश नबला कस्प्यते रूपविक्ञानवेद.नासज्ञा- 

संष्काररूपः पचस्कन्धः सोगताना मारना नान्य 

स्तदाह स्कन्थघन इति ! स्वोक्तं ऽथ आगमं 

दशयति विज्ञानघन इतति । समाघातु" निराकर- 

रोति नैतदे्मिति । अन्वेययु रिति तथाच पूवा 

परकाल्लस्थायिन मेकं ज्ञातारं विना प्रद्यभिज्ञ यं 

नोपपयते इत्यनया सथा ज्ञाता सिद्धचत्येव । 

पूर्वापरदरशिनो रमेदमाह अपरो हसो इति । 

अपरो ऽभिन्न इत्यर्थः नचाहं्ल्ययविषयो 
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विज्ञानं तस्य चशिकःखेन पूर्वोत्तरकालस्थायि- 

त्वाभावात् यत्रं ति अह मथेस्येवा त्मलादिति- 

मोवः! ननु नाहमथस्या त्मस्व मन्यत्रापि प्रयो 

गदर्शाना दित्याशंकते परत्र ति अहमेव पुत्र 

इति पुत्रतरादेः श्रीरधमेसेनाव्मधमसाभावात् 
ततश्चाहमथस्या नात्मलं स्पष्टमेव नवाहं ग- 
च्छामी दत्राहं शब्दस्य कथमनातमपरत्वं उच्यते 
आत्मनो विभुस्वेना स्यन्न गमनासंभवा देहनात्प- 
येशेव तादश्रयोगात् देहस्य ममनदशंना त्तस्य 
चानात्मल मेषेति आक्ेपसमाधानायाह् उच्यते 
इति । न श्रीश यतिरिक्त आत्मा -ऽहंशुष्दप- 

योगबल्तेन साध्यते येन तस्यानातमन्यपि प्रयोग. 

दर्शनेन ञ्यभिचारः शुष्येत किन्तु ज्ञातुविषय- 
परस्यभिन्ञारूपं प्रव्यक्त मात्मनः पू्वापरकाल्ञ- 
स्थायितया विज्ञनातिरिक्तिखे प्रमाणं प्रदशं- 

यामः । नच स्मरणव स्पत्यभिन्ञापि समानसं 
तानजवात्तनावशाद्ध दे ऽप्युखत्त्, महति नानया 
ूर्वापरदर्शी विज्ञानातिरिक्तः आस्मा सेसु, महे 
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तीति वाच्यम् अन्यार्थविषयप्रस्यभिज्ञास्मरणयो 
वालनयोपपत्तो विज्ञातुविषयेकयभ्र्यभिन्ञाया स्त- 
योपवादनासंभवात् वयमेव ह्यः वयमेवाय इति 
भाष्येण पूर्गोत्तिरदिनस्थायनो ज्ञातु सच्मन 
एकसेन परल्यभिज्ञानं स्पष्टमेव दशतं नचेत- 
विज्ञानात्मनि संभवति चणिकलेन पुवीपरका- 
 लस्थायिलखाभावात् नचेय मप्रलाणं वाधकामा- 

चादित्यतिरिक्तालषिद्धिरिति नचेयं श्रत्यभिज्ञा 
हंगौर इत्यादिक्त् शरीरविषयेव किम्ेष्यते 
श्रीरस्य भोतिकस्वेन येतन्यायोगात् । नच सूत- 
स्येव चेतन्यं गुणो स्तु विकर्पप्रसंगात् प्रत्येक- 
स्य चेतन्य मुत्त समुदायस्य नायः सेवां प्राघा- 
म्यापस्या समुदायारम्मानुषपत्तेः लेष्ठादावपि 

चेतन्योपतेश्च न द्वितीयः संघातस्य शृयनादिव 

त्पराथेखेन चैतन्यायोगात् तस्मादहं गोर इत्या- 
दिप्रतीतिः देदह।सनो रवििकादेहगतं गोरखा- 
दि आरमगतस्वेना ध्यवस्यति इति भ्रान्तिरेव मम 

शरीरं गौर कृश् भिदादि, प्रस्ययेनारमशुरीरादे 
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ओेदावगाहनात् एकतगध्रतीते खश्यमिभ्यासेना 
मेदावमाहिपर्ययस्येव मिथ्यातं मेदावगाहि- 

नस्तु यथाथेल मेवेति दिक्। नलु मम शरीर- 
मितिव न्ममात्मा इत्यपि भेदव्यपदेशः ममता 

न जानातीति लोकन्यवहारदशेना दात्मान्तर 
मप्यङ्घीकाय्यं सथादितिचेन्न ज्ञानस्पावस्थातमना 
कथंचि द्ध दखीकारेण मेदन्यपदेशोपपतते ज्ञान 
स्यारमधमतयो धमंधमिंणो मेदामेदोभयस्वी" 
कारात् नत्वारमापेन्तया दमनो मेदट्यपदेश इति 
तद्धे दस्वीकारः प्रमाणाभावात् नहि भमाणं विना 
प्रतीतिभाव्ाद्रस्त॒सिद्धिः शुक्तिरजक्तादिवदारो- 
पेणापि प्रतीहयुपपत्तेः श्रवणमननादिनः कृतशु- 
शैरत्मविविकस्यापि योगिनो ऽहमिति जौना- 
मीति च ज्ञानद्वयं न निवतते अन्यथा स्वात्मनि 
अहंषुद्धनिदृत्या तदुणन्तनातुषपत्तेः जानामीति 
ज्ञाननिवृत्तौ शिष्योपदेशानुपपत्तेश्च । नचाहं 

जानामी त्यजानानः प्रामाणिकः परस्मे उपदि 

शति तस्मादु योगिनोपि अहमिति जानामीति 
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जानद्य मास्थेय मतषण्व भगवद्रीतायां “अहं 
सदस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथेति” गडाकेशं 
पत्युपदेश्तो भगवतो वसुदेवसूनो रहंमानवत 
संगच्छते एवंच शरीयद्यतिरिक्तः पूर्वापरकाल- 
दर्श आत्मा प्रत्यभिज्ञया क्तिद्धयति विनाश्- 
कारणाभावा व्सच नित्यो नतु विज्ञानस्वरूपः 
अनिप्यत्वध्रसङ् दत्रार्थे बराह्मणं प्रमाणथति 
अशीर्यो न ही शीयते अरविनाशीेयादि । ननु- 
वेदप्रामाख्ये विप्रतिपन्नं नास्तिकं प्रत्यागमोप- 
न्यासो निस्थकः तस्य तत्राविश्वाक्षा दिति चै 
स्त्य् न नास्तिकानां समाधानाय एतदुब्रह्म- 
णुवाकय द्युपन्यस्यते किन्तु ये आस्तिका विज्ञा- 

नघन एव एतेभ्यो मू तेभ्य इति वाक्येन भूतचे- 
तन्याभिधायिना नित्यात्मस्वीकारे षिरोषमाशं- 

.कन्ते तेषां समाघानायेवे तदुपन्यासः न केवलो- 
पनिषदकावया देवा त्नि्यत्वनिश्चयः पारलो- 
किकस्वगादिषठल कािहोत्रादि बोदनावाक्थादपि 

 तन्निणेयो न्यथा तस्या श्रामास्यापत्ते रिति 
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ध्येयम् यथाप्रम।णं पदार्थो द्गोकार्यो न वेपरौ- 
त्येन अत्र सोपहास माह शुशो नास्तीति । प्रमा- 
शानाद्रे शशो नास्ति विषाणमस्तीति वदतः 
किमुत्तरं स्यादित्यमिप्रायः सुखाथ्यतिरिक्तनि- 
स्यात्मस्वीकारे प्रयोजनं दशयति स एव यज्ञा- 
युधोति प्रमाणषदशंनाशुक्यतया शृश्विषाणवन्न 
विक्ञानातिरिक्तात्मसिद्धि रसित्यभिषायेख शंकते 
यदि विज्ञानादिति | 

भार आह--यदि विज्ञानादन्यदस्ि विन्न, विज्ञानमापस्य 
तरिनदर्श्यताम्, इदं तत्. ईदशश्व इति, नच तत् निद्श्यंते । तस्मान्न 
ततोऽन्यदस्ति इति । अत्रोच्यते स्वसम्बेयः स॒ भवतति, नासावन्येन 
कयते दरष्टुम, कथमसौ निदक््येत इति । यथाच कथित् च्ुष्मान् 
स्वयं रपं पश्यति, नच शक्रोत्यस्यस्मै जायन्धाय तत् निदर्शयितुम् । 
नच तत्. न शक्ष्यते निवर्शयितुप् इत्येतावता नास्ति इत्यगम्यते । 
एवमस पुरषः स्वयमात्मान युपरमते, नचान्यस्तै शक्रोति दशेयि- 
तुप. अन्यस्य द्ष्टुस्तं पुरुषं प्रति दर्शनशक्तयभावात् ! सोऽप्यन्यः 
पुरषः, स्वयमात्मान सुपछमते, नच परमात्मानम् । तेन सव खेत 
स्वेनात्मना चाप्मानघुपलभमोनाः सन्येव, यदपि परपुरषं नोपर- 

` भन्ते इति। अथाऽस्मन्तथेः ब्राह्मणं ( व° ० ६ अ०३त्रा०) 
मवति शान्तायां वाचि किं १ ज्योतिरेषायं, पुरषः भातग्योतिः सम्रा- 



( ५४३ ) 
डिति होवाच इति । परेण नोपठभ्यतेशयत्रापि ब्राहमणं ( बु ९० 
५अ०९ त्रा ) भवति अगृह्यो नदि गृह्यत इति । प्रेण न गृह्यते 

इत्ये तदभिप्रायमेतत् । डतः १ स्वयं ज्योतिष्ट्ववचनात् । सथापि 
ब्राह्मणं ( ध्रु० ० ६ अ० त्रा ७) भवति, अत्रायं पुरुषः स्वयं 
ज्योतिर्भवतीति ! कैन पुनरुपायेनीय मन्यस कथ्यते इति ततरप्युपाये 
जाह्मणं ( चू ० ६ ख० ३ त्रा०) भवति, एष न इति, न 

इति मालेति होवाच इति । अस्तौ एवंरूपः इति न शक्यते निदशे- 
यितुम् । ` , 

 स्वरूपलकच्तणाभ्या न्नरदेश्य मित्याह इदः 
मीशं चेति अन्यत्वे प्रमाणोपदशनाश- 

क्यत्वा दाह तस्मान्नेति समाधातु माह 
अत्रोच्यते इति । यथां स्वकोथं रुखदुः- 

खादि परस्मे तततः प्रदशेयितु' न शक्यते 

उपायाभावात् तथापि स्वानुद्कलप्रतिक्कूलवेदनी- 
यत्वेन प्रत्यासिद्धं तदपहनोत्ः न शक्ष्यते 

एच मय मात्मा स्वसंवेद्यो नान्यस्मे प्रदशंयितु 
शुक्षयते उपायाभावादेव तथापि प्रत्यास्ससतिद्ध- 

त्वान्न प्रत्याल्यातु' शक्यः अत्र निदशन माह 

यथाचेति जास्यन्धायेति जन्मान्धायव्यथः दशन- 



( ५४४ ) 

श॒त्तयभावादिति न दृं दरषटारं पश्येदित्यादि 
श्त्या दशेनशक्तथभावो ऽवगम्यते परपरस्यक्ता. 
योग्या अपि सवे आसमानः स्वानुभूतिसिद्ध 
इत्याह सर्वे स्वेनेति । उक्त ऽथे श्रागमं सम्बाद 

यति शुन्तायारिंति । अत्र स्वयंज्योतिश्शष्वयो 
पादानेन स्वसंवेद्य एव नोन्थोपाये नायं दशयतु 
योग्य इति श््टपेव ज्लभ्यते। अभ्राह्यो नहि 

गृह्यते इति सामान्योक्तया ऽप्रहणं सामान्यतः 
परसक्तमपि स्वयंज्योक्तिष्ट्वचना तपरे घ न ख्यः 
आतमना तु गद्यत एवेति प्रलति तदा परेण 
न गह्यते इति । प्रसिद्धशुरीरदि निषेधेन नेति 
नेति बुद्धया परस्मे अयपुपदेष्टु' शकय इत्याह 
स एष नेति दश्यस्यात्मलप्रतिषेध एवात्मोपदे- 
शोषाय इत्याह यच्चेति । 

भा० यच्च परः पश्यति, तत्परतिषेधसतस्य उपदेशोपायः, शरीः 
परःपश्यति, तेनात्मा उपद्दयते-शरीरं नात्मा, सस्व शरीरादल्य 
इति, सचात्मा इति शरीरधतिषेधेनोपदिश्यते । तथा प्राणादयो ना- 
त्मानः, तल्तिषेधेन तेभ्योऽन्यः उपदिश्यते । तथा परखाः सुखादयः 
परेण लिङ्ग रपरभ्यन्ते, तेऽपि नात्मानः इति तत्परतिभेघेनात्यः 
उपदिश्यते । यः स्वयं पश्यति, न तोऽस्य पुरषः, इत्येतदपि पुरुष- 



{ ५ष्ट५ .) 

अव्ाऽनुमीयते, यद्ठाऽप्तौ पुरषः पूर्य : सामिह्ताना मर्थानां  प्रति- 
` समाधाने रोषानुष्ठाने च यतते, ' अतः" प्रश्रूयाऽत्रगभ्यते--ननमसाव- 

नित्यान् नित्य मवगच्छति इति.1. ` 

भा० उपमाना चोपदिश्यते, यादशं मरन् स्त्रयमात्मानं पश्यति, 

अनेनो पमनिनावगच्छ -अहमपि ताहशपेब पर्यामीति । यथा कश्चि- 

दालमीयां वेश्नां परमै आचक्लोत,--दश्यमानस्येव मे भवति, यात्य- 
-मानस्येव मे भव्ति, सुद्मानस्येव मे मवति--पति । अतः स्वयमन- 

गम्थमानत्वा सित तदध्यत्िरिकः पुरुषः इति । 

भा० यद्ुच्यते--विज्ञान मरस्य तत् निदश्य॑ताम्र् (२५। १) 

इति। यद्य पायमेपर निषेधति, न शक्ष्य अुपायमन्तरेप्णोपेषुपेतुप् 1 

अयमेत्राभ्युपायो ज्ञातव्याना मर्थानां यो यथा ज्ञायते सख तथा इति | 

तद्यथा कशशचुह्ो नाम ९ यत्र शु्तरमर्ति 1 किं शुककत्वं नाम † यत्र 

शुष्टण््रनचततिः । कव तस्य प्रबत्तिः यच्छष्ठशय्दे उच्चरति प्रतीयते । 

तस्मात्न विज्ञानं प्रत्यारपाय कस्यचि पं निवरशंयितु" शक्यम् । नच, 

नियोगतः प्रत्यये प्रतीते प्रत्यसार्थप्रचोतो भवति ! प्रतीते हि प्रत्यये 

सति श्रथः प्रतीयते एव । नहि, विज्ञानं प्रतयश्चम् 1 विक्ञयोऽधेः 

प्रत्यक्ष इति । एतत् पू्ेमेवोक्तम् ८ १०। २३) तद् बहयकतेन्येऽपहये 

कामं विज्ञान मपहु येत । नार्थाः इत्येदुक्तमेव ( १९ । १३) तस्मा- 

दस्ति सुखादिभ्योऽन्यो निलयः पुरषः इति । 

भा० अनथ यदुक्तं ( २७] १ ) विज्ञानघन एवेतेभ्यो भूतेभ्यः 

-सघस्थ(य तान्धेवानुव्रिनश्यति न प्रेत्य संज्ञाऽस्ति इति-परिबोदनो- 

न्तप्काजे श्रपहुलुत्य मोहाभिप्रायपस्य वर्गित्तवान्--न वो अरे, मों 

2५ 



(८ ५8६ ) 

जवीमि, अविनाशी वा अरेऽयमात्माऽतुच्छितिव्मा, मात्रासंसर्ग 
सस्वश्य भवति ( श्रु° उ० ६ ० { त्रा० ) इति तस्मान्न विन्ञानमा- 

तप् तस्माद्धेषस्यम् । यदुक्तं ( १३१। ५} नचैष याति--इतति 
विधिशब्दः इति । माभद्धिधिश्तन्दः, स्वर्गकामो यजेत इति वचना- 

ल्तरेणावगत सनुधदिष्यते । तस्माद्वियेषः ॥ 

तथाच प्रणादीना मात्मखेन प्रतिषेध 
 न्दन्य एवाहमा एवं सुखादिस्पोपि पिवेक 
माह तथेति पूवेदिनानुषठितावशेषग्रतिसन्धाना- 
दनित्यसुल्लादिव्यतिरिक्ति अरमा प्रतिपत्तव्य 
इष्याह यदेति उपमनेनारमोपदेशमाह 
याहशुमिति यथपीहश मुपमानं न स्वमते 
संभवति प्रसिद्धलाघम्यां स्साध्यताघन सुप- 
मानमिति गोवमसुतरानुसतारिखात् नेयायि- 
कमते हि सदशा त्सदशान्तरे बुद्धिः . स्पमान 
मिष्टं तथाचारनदशेनसाम्येन परात्मबोधन सुप 
मानफलं मिति प्रदशेनमयुक्त' तथापि शुच 
मेषेदं ज्ञानं प्रद शितं स्पहश्यविषयस्वा दन्नोपमा 
नपदः भक्तया प्रयुक्तमिति बोध्यम् । स्वमते ६ 

भत्मसादश्यविशिष्टे परारमनि अवगते तत्ता 



( ५७० ) 
दश्यविशिष्टातमावधारण मेषोपमानं वोध्यम् । 
नच सति परार्मन्ञाने एवं वक्रतु" शक्येत तदेव 
तु न संभवति उपायाभावा दितिवाच्यम् चेष्ठा 
दिलिङ्गस्य पगस्मावधारणोपायस्य सत्वात् । 
यदपि शिज्ञानघन एर एतेभ्यो भूतेभ्यः समसु. 
त्थाय ताम्ये्ानुविनश्यतीति ब्ाह्मणवराक्षयं 
भूतचेतन्ये प्रमाण मुपन्यस्तं तदपि न उत्तर. 
बाह्मणवाक्येन तस्यातलपरस्बोधनात् तथाहि 
श्रीयान्ञवरकयेन पथमात्मनो ऽनरापरृतत्व मभि. 
धाय धिज्ञानघन एव पतेभ्य इनिवाक्पमुक्त' 
ततः सदसदुरूपश्रवणाट् भ्रान्ता मेन्रयी तमुवाच 
अत्रोन मा भगवान् मोहान्त मपीपद द्विरुद्धो- 
भयरूपामिधानादिति । तत स्तरसन्देहगिराकर- 
शाय अविनाशी वा अरे आरा भनुच्छित्तिधतां 

प्मान्रा उऽहसगें स्खस्य मत्रतीत्यत्रषी त्मनि 

स्ततस्तस्यानत्पर्ट्वं स्पष्टमेव लभ्यत इति 
नापरोच सुपनिषदुदशिनां पिहुषामिल्युपरम्यते 

एतदुब्यारयानादिति । यदपि याति इति न 



( "४८ ) 

विधिः लिडादे रश्चरदणादिति वदभ्युपेत्य परिह- 
रति माभूदिति । यागबोधकवाक्यान्तरस्य सखे- 

= नैतश्यानुवादक स्वात् वाक्यान्तरं विधायकं दशं- 
यति सर्गकामो यजेत इति । नचेदशप्रतिपोदना 
ह् हाथ्तिस्किास्मविविके जातेऽपि पूव॑बदहं 
गोरोऽहं गच्छामीति देहाद्यालम्बनः प्रस्ययो ` 
नवतेत एषेति यारशुषिवेके नेदशप्रर्ययो न पुन- 
भवे त्ताहश्क्विकोपायः प्रतिपादयता मिदि 

वाच्य् तादृशोपायस्य भ्रवणमननादे वेदान्ते 

प्रदशितसेनात्र तस्प्रदशनोपयोमाभावात् याव- 
न्मात्नप्रतिपादनेन वेदप्रामाण्यं सिद्धयति ताव- 

स्मात्रस्येवात्र प्रतिपादन माक्श्यक भित्यनसं- 

स्थाय तावन्मात्रमेव प्रतिपादितं दडारमधिवेक- 

मधपिजिगोखुभि ेदान्तोक्तः श्रवणमननादि 
रुपायोऽवलम्बनोय इति सचेपः। 

इति कर्पकलिकोया मादमवादः ॥ 
कायतानित्यस्वयोः परस्पर मषिनाभावय्रहशा 

 स्प्रयलानत्मावित्वेन कार्यत्वनिश्चया दुच्वारणन- 



( ५४६. ). 

न्तरं विनष्टः शब्द इति प्रयोगाच्च शब्दस्या निस्य 
त्वान्न संबन्धस्य निर्यत्वं बवतु" शक्य मित्यसि- 
प्रायेण सूत्र मवतारयति कमेके तत्रदर्शनादिःति 

५ सैष ~ सू° कमेक ततू दशनात् ॥६॥ (पू 3) 
भा० उत्त ( ८1 ७ ) निलयः शब्डा्थंयोः सम्बन्ध इति 1 तद्- 

जुपपन्न, शबदस्यानिलत्वात् › विनष्टः शब्दः, पुनरस्य क्रियमाणस्य 
यन अछ्ृतकः सम्बन्धो नोपपयते । नदि प्रथम तच्छब्दात् कश्चि- 
दथे' प्रत्येति । कथं पुनरनित्यः शब्दः ¶ प्रयन्नादुत्तस्काल दश्यते 
यतः । तः प्रयत्नानन्तर््यात् तेन क्रियते-इति गम्यते ! ननु भभि- 

व्यञ्ज्धात् स एनम् । नेति प्र मः । नहि अस्य प्राक् अभिन्यखनात् 

सद्भावे किंचन प्रमाण मसि । खन् च अभिन्यज्यते; नासन् । 

` नन्धेतदधिकरणार॑भो निष्प्रयोजनः सबन्ध- 
स्थानिदयवेपि वेदप्रासारयोपपत्ेः संबन्ध. 

नित्यत्वध्रतिपादनस्य वेदप्रामारयसिद्धि रेव 

प्रयोजनं च्च शष्दानिस्यसवादिनो नेयापिका- 

दयोऽपि समर्थयन्ते यदि सवन्धानि्यसवे शन्दा- 
दथप्रतीति ने स्पाक्किम्वा संबन्धकरणाय पुरुषा- 

वेत्ता स्यात्तदा अबोधकस्वा त्संबन्धाथ' पुरषा- 

पेणा भ्रामारयं स्यादपि तदेतहुभयं नास्ति 



( ‰५० ). 

अनिस्यत्ववादिना मित्राथ्रतीति रतिशिष्टा 
शुब्दाथेडयवहारस्याः नादितवा न संबन्धांशे 
स्वान्तःयेश॒ पुरुषापेक्तापीति संबन्धनिस्यतत्ताधनं 
निष्फल मिति चे स्तव्यम् नेयायकादयो निस्य- 
खवादिनः शुष्दादयेप्रतयय भिच्छन्ति नैतावता 
पराभ्युपगममात्रं ण गुन्दा दथप्रतीतिः सिद्धयेत् 
किन्तु न्यायेनेति तदर्थ" तद्धिवार आवश्यकः 
शब्दस्य त्ष णिक संबन्धग्रइ एामृपपत्तिः अश- 
हीतसंबन्धस्ये न्द्रिपवस्प्ररयायकसे प्रथमश्रवशेपि 
अरथप्र्ययापत्ति रिति संबन्धग्रहणाय नित्य एत 
शब्दः स्वीकार्य ऽन्यथा शुष्दस्य प्रसयायकत्वा- 
योगा दं दाथ्त्ययो निहेतुकः स्यादिति ! 
लोकिकाथेपत्ययस्तु निमूलोपि संभवतीति न 
तदुहष्टान्तेनास्नयेकप्तमधि गस्यधमेप्रयः सथी- 
कतु सुचितः ठयवहारानादिख मपि शृष्द- 
निर्यस्वपक्ते एव युञ्यते नान्यथा । नचानित्य- 
घटादिना प्युदकाहरणादिव्यवहासे ऽनादि 
ह श्यते तद्वदत्र किन्न स्थादिति वाच्यम् तादश- 



( ५५१ ) 

उयवहारस्या नाथाङृतिनिवन्धनखात् तथाहि 
अपूवघटव्यक्तया जल्लाहरण मिच्छता पूव तदु 
उथक्तो जल्लाहरणसामथ्ये मवगन्तव्य मन्यथा 
तदसाधनेऽपि पवृत्यापत्तेः सामर्यावगमश्च 
कायेदशेनलिङ्घकानुमानेनेव नान्यथा सामथ्य- 
स्येन्द्रियकतवामावात् कायेदशेनं चापूव॑न्यक्तो 

` नास्तीति तजातीये तादशकायदशना दपुवव्य- 
क्तौ इयं तत्कायं समर्थां पूवदषठं तत्कायसमथ- 
जातीयस्वा दिस्यनुमानेन तदवगम्य ततर प्रवति 
तठयं नेवं शष्ट वक्तु' शक्यते सास्नादिमदथप्र- 
तिपादनस्तामध्यै मपुवेशुष्दउयक्तौ नावधतं नच 
किंचि त्सर्वगोशब्दानुगतं सामान्य मरित यतो- 
उपवैशब्देऽपि तादृशतामान्यदशनलिङ्धन तद.- 
थ॑पतिपादनसामभ्यानुमानं स्यात् शुब्दत्वस्या- 

श्वादिशुष्द साधारण्या सन ततो विशिष्ाथप्रति- 
पादनसामर्याव गमो वक्तु" शक्यते गोशब्दस- 

सामान्यस्य च. पवमेव निराङृतता दिति- 

शब्दस्या बोधकत्वापस्या वेदप्रामाण्यं भस्येत 



( ५५९ ) 

अतो वेदध्रामार्यसिद्धये सवन्धनित्यखप्रति- 
पादन मावर्यक मिति ध्येयं । सुत्रस्थकमशृब्दः 
कृतकस्वपर्यायः तथाच शब्दःछृतकः तत्र दर्शना 
दित्यस्य प्रयत्ने सति तदुत्तरकालदश्ना 
दिद्यथेः एवं च शुष्दः कृतकः भरयतनानमिव्य- 
थस सति प्रयत्नोत्तर सुपललभ्यमानताह् घटा- 
दिव दित्यनुमान मन्न पिवक्तितप् शष्दस्यानि- 
त्यते तत्सम्बन्धः सुतर मनित्य इति शन्दा- 
नित्यत्वा्तेपेण सम्बन्धानित्यलाच्तेपोपि सु- 
चितः। नलु सूत्रं कर्मशब्दस्य कृतकलपरत्वा 
सदनुरोेन कृतकः शष्द इति प्रतिक्ञानं युक्त 
तत्कथं भाष्ये ऽनित्यः शष्द् इति प्रतिन्ञायते ॥ 
उच्यते अनिर्यदक्ृतकसयोः परस्परग्याप्यस्वा 
देकसाधने ऽपरस्यापि स्लिद्धं रवजंनीयस्वा 
दित्यभिप्रायेण तथोपादाना देवं विनाशुतास्य- 
येण प्रयुक्तो ऽस्थाना ̀  दितिहेतुः साचाल्क्रतक- 
स्वसाघनानुपयुक्तोऽपि अनिव्यखसाघनद्वाय 
कृतकेस्वसिद्धये पयेवस्यतीति बोध्यम् । प्रयरना- 



^ ५५ ) 

नभिध्यंग्येति विशेषणसिद्धि माशडक्य परिहरति 
नेति अभिव्यञ्जनात् भ्राक् यदि शृब्दसद्धाे 
किंचिद्प माणं स्यात्तहि प्रयतनेन तदभिय्यक्ति 
रेव खी क्रियेत नतु तदुखत्तिः नच तत्र प्रमाण 
मस्तीति घ शदिव दुत्पत्ति रेव युक्त स्याह नहीति 
सत पएवामिन्यक्ति नासत इत्याह सन्निति ! 

सु० अस्थानात्1७। पूर ९) 
भा नो खल्वप्युच्चरितं मुषं मप्युपलमामहे । अतो विनष्टः 

इत्यवगच्छामः । नच सन् उपरम्यते अतुपलम्भकारणानां व्यवधा- 
नादीना मभावेऽप्यसुपरम्मनात् । नव, असो विषय मपराप्तः बाका- 
शव्रिषयलात् । कर्णच्छिदरे ऽप्युपलछम्भनात् । 

सू° करोति शब्दात् ॥८॥ (पू ३) 
भाण मपिच शब्दं छर, मा शब्दं कार्षीः--इति व्यवहर्तारः, 

प्रयुखन्ते, ने ते नून मवगच्छन्ति-स एए्रायं शब्दः इति । 

नचोच्चारणानन्तर मवस्थानेऽपि उयव- 
धानेना श्रव्रण सुपप्यते उयवधायकानवगमात् 

तदाह अनुपलम्भेति इन्द्रियसम्बन्धामाव मा- 
शुकय निरस्यति आआाकाशेति शब्दस्याकाशे एक 



( ५५४ 

स्थिति वाच्या आकाशस्य भत्रता त्द् श्- 
स्थितो सम्बन्धाभावो दुधेट इति त्य प्रचल 
स्यात्तह्मादु विनष्ट इत्येव कपना युक्ता. तदाह 
कराचिद्र इति । किंच घटः करोतीतिव च्छद 
करोतीति उयक्हाराविशेषाड घरव्रदस्याप्यनि- 
स्यस्व मेवेरयाह करोतिशुष्दादिति । साधकान्तर- 
माह सल्वान्तरे च योगयव्यादितिसून्ं । 

सृ सलान्तरेच योगपहुयात् १९॥ (पू 9) 
` मा० नानादेशेषु च युगपच्छब्द॒सुपलमामरे, तदेकस्य नित्य 

स्यानुपपन्न भिति } मस्ति विशेषे नित्यस्य न अनेकत्वम् । काथ्य- 
"णन्तु बहूनां नानादेशेषु क्रियमाणौनुपपदयते ऽनेकदेशक्तम्बन्धः, 

तस्माद्प्यनियः । 

नाना देशेषु युगपच्छर्दोपलम्भा दनिद्यलं 

नच गोत्कादीनां युगप दनेकत्नोपलंभेऽपि 
अनिर्यस्वानुपगमा दत्व हेतो व्यभिचारः| 
अविभुसे सतीति विशेषणीयतात् मोखादीनां- 
विभुखान्न व्यभिचारः । नच शष्देऽिभुख मिति 
विशेषणमसिद्ध' ` शष्डोऽविभुः कातस्येनेकन्रो- 



(५५) 
'पलभ्यमानताहु घटवदित्यमुमानेना विल - 
सिद्धेः। नच गोखवादीना मष्येकन्न भ्यक्तो 
कारयेनो पल्ञरमा त्तेा मप्यविभुतापत्तिः तत्तडु- 
व्यक्तिषिशेषानुरञ्जितगोरादेः प्रत्यच्तेणोपल्ल- 
रपान्नि खिलव्यक्सयनुरञ्जनरूपकातरन्येस्य तन्न 
भानासावात् तथारेवं प्रयोगः युगपदनेकपुर- 
षोच्चरितो गकारः नाना अविसुत्वे सति युगपद- 
नेक देशोपल्भ्यमानघ्वाह् घटादिवदिति एकत्वे 
एकदे शस्थ्न पुस्पेशोच्चाय्येमाणः तदं शे एव 
तदीयमु बवदुपलभ्येत कायस्वे तु क्रियामेदा- 
-सपतिक्ियं कायनेदः घटादिव हुपपव्यते तदाहु 
कार्याणामिति । नचेवं सोयं गकार इति प्रस्य- 
भिन्ना नोपपयेत सेयं दीपकलिका तदेदं 
भवतः कार्षापणं यन्नथुरोथां सृदीत भिति व- 
रसाहश्यनिबन्धनत्वेन तदुपपत्तेः ततो गकारा- 
दीनां मेदा व्कायेख मेवेति । ननु कथं मेदा. 

सकार्यस्य मवगस्पते भिन्ना एव नित्या गकाराः 
किन्न सन्तु मेवं मेदे निस्यस्वासम्भवात् भेदै 



( ५५६ ) 

हि सति सोयं गकार इति तदेकखावगाहिप्र- 
त्यमिन्ञायाः सादृश्यहेुकलखेन श्रमसं सुखेन 
वक्तु" शव्यं नित्यत्वे तु श्रान्तिनिदानाभावा 
तप्रमेव सा वक्तव्येति निलयखहन्यापत्तेः अतएव 
भाष्यकारोपि वच्यति अपिचेकरूप्ये सति देश्- 
भेदे च कामं देशा एव भिन्नाः स्यु नतु शब्द् 
इति ततश्व नित्यत्वे सति पकत्वमेवेति नाना- 
देशोपलम्भो न स्यात् उपलभ्यन्ते च नानादे 
शेषु तस्माद्धिन्ना एव गकारादयो वणौ इति 

तदेकत्वावगाहिप्रत्यभिक्ञाया श्रमं श्रमलाच्च 

शुष्दस्य कायंद्वं तदाह नानादेशेष्िति । भय- 

मथः वदेकस्येति हेतुः नित्यो ह्ययमेकः स्या 

देकस्वे चालुपपन्नं नानादेशोपलस्भनमिति । 

नच भिन्ना नित्या गकारो ए ङिंन खीक्रि- 

यन्ते अत आह असति विशेष इति । विशिष्ट - 

रूपस्य गकारस्य नित्यस ननेकत्वं संमव्रति 

तथा सति अविषषबुद्ध रप्रासारयापतेः तद- 

परामारये च निस्यत्वहानि रिति । नच व्य्ञक- 



({ ५५७ ) 

 वनिदेशमेदादं व्यंग्यस्य शुष्दस्य भिन्नदेशेषु 
उपलंभः प्रदीपादो उथ भिचांरात् व्य॑जशानां 
ध्वनीनां देशमेदोऽपि नारित सवषा साकाश- 
देशुस्वा त्तस्य च स्वतो ऽवयवतो वा भेदाभा- 
वात् निरवयवत्वात् भवन्मते ठयङग्यञ्यज्ज- 
कयो ध्वेनिशब्दयो राकाश् एको देश इति स्र" 
रेकन्र शब्दाभिव्यक्तिः स्याद् स्मन्मते तु वाय- 
वीयस्वा च्छन्दो बार्रचयवदेश् इति भिन्न 
देशो भवतीति युक्तमिति । अनित्यत्वे साध- 
कान्तर माह प्रकृतिकिज्ृ्यो श्चेति सूत्र 
` स= प्रहृतिविङ्ृत्योश्च ॥१०॥ (पऽ ५) 

भा० अपिच दध्यत्र--इत्यत्र इकारः प्रतिः यकारो विकतिः 
इत्युपदिशन्ति । यद्विक्रियते, तदृनित्यप् । इकारस्राहदयं च यकार- 

स्योपलभ्यते, तेनापि तयो; प्रकृतिविकारभावो र्यते । 

उपदिशन्ति व्याकरणसूत्रकाराः तथाच स्छति- 
 भ्रामारय। दिकोरयकास्योः प्रकृतिविद्तिभावो 
दधिच्चीरवदवगम्यते इति तद्वदेव निल्यस मपि 

चोध्यम् । अत्रत्यं भाष्यं निगदेनैव उयास्यतम् । 



( पष ) 

साधकान्तर माह वृद्धिश्च कत् भूम्न स्येति सूत्रम् 

सु° बदिश्च कठं भूम्नाऽस्या॥११॥ पूज) 
भा० मपिच बहुनि शचारयद्धि मंहान् शब्दः श्रुयते) स यदिः 

अभिग्यल्यते, बहुमि रद्परैश्ोष्वय्यमाण स्तावानेवोपलभ्येत । सतो. 

मन्यामहे-ननमस्य पएकंडेन कश्चिद्यत्र त्रियते, यत्प्रचयादयं 

महान् उपटभ्यते 1 

कारःगताद्यत्वमहताभ्पां कार्ये अल्पत्वमह् 

तयो दशनाद प्रछृतेऽपि बहूनि रुच्वोरय द्धि 
महान् शुष्दः श्रूयते इति भाष्येण शृब्देःऽपि 

कारणगतमहष्वोदैवं महृत्वं भिति कायत सेत्र 

स्बीकत मुचितं नहि ध्यजङ़े न उ्यड्ग्पेऽतिशुयः 
दीपक्षहल्ने रपि परयादो महतादरशना दिति 

भावः । समाघानसूत्र' समन्तु तत्र दशनमिति । 

 सु० सत्न्तु तत्र दृश॑नम् ॥१२॥. (उ० १) 
मा० तु शब्दत्पक्तो निपरिवततते । यदुक्तं ( पु* १) प्रयन्ना- 

इत्ते दशेनात् कृतकोऽयमिति । यदि विसरपष्टन हेतुना शब्दस्य 
नित्यत्वं बकषतु' शक्ष्यामः । ततो नित्यप्रत्ययसामर्थ्यात् प्रयन्नेना 

भिव्यभ्यते-इति भविष्यति । यदि प्रगुचारणाईइनमिन्यक्तः प्रयत्ने - 

नामिन्यज्यते । वस्मादुभयोः पकयोः सममेकत् | , 



( ५५६ ) 

त॒ शब्दः पूवेप्तं उ्यवच्छिनत्ति। अयः 
मभिघ्रायः प्रयतनानन्तरोपलन्थि रिति हेतु रनै- 
कान्तिः अनेन हि भरयत्नोत्तरकाल्ञे शब्दस्य 
सत्ता गम्यते नतु पवकाल्ते तस्रतिषधोपि नच 
पूवं काले तत्सत्तायां पमाणाभावः सोयं गकार 
इति पभिन्ञाया एव प्रम।णत्वात् नच परदीपक- 
लिकादो उपमिचारा नन पदाथेसत्ता साधन- 
चमा सा तत्र प्रस्यत्तषिरोघेन तद साधकट्ेऽपि 
प्रकृते प्राक्काले तदलत्रयाहिश्रमाणाभावेन 
विरोधा त्तसलाघकतवाङ्गोकाग दतएवात्मनः 
पूवापरकालस्थायित्वभदशंनाथं प्रमाणसेन प्र 
त्यभिज्ञोषादानं स्त्र हृष्टं संगच्छते यदि परि- 
संख्यारूपेण प्रागध्वसुपक्तभ्यमानस्वे सतीति 
विशेषणं हेतो प्रक्षिप्यते तदापि वेशेषिकमते 
शब्दत्वे व्यभिचारः सोप्येवंरूपो नचासा- 
वनित्यः सांख्यमते तु निस्यात्मचेतन्ये व्यभि- 
चारः सुषुप्त्यादौ तदस्फुरणात् नच तदानी 
मसो नासति नित्यत्वात् शुद्धिाध्यं त्रयादन्यः 



( ५६० ) 

ततं्छतं णिक च तदिति वादिनः शाकपर- 
स्यापि प्रतिक्तख्यानिरोधादिमि व्यभिचारः 

प्रतिसंख्यानिरोधादिः नेह परदश्यते यन्थगोरव- 
भया दुपथोगाभावास्च एवं भूमिजलावृत्त- 
माकाशं सदपि नोपलभ्यते खननोस्छेचनादि- 
मयर्नानन्तर मुपलभ्यते इति तत्रापि हेतु रने- 
कान्तकः आकाशस्यापि प्रत्यक्तत्व मप्र स्पुटी- 

भविष्यतीति नोपलभ्यभानलतवं तत्रासिद्ध भित्य- 
वपेयम् । नचाकाशं सवेगत मिति मूभ्याया- 
वृतं मप्यस्तु शुष्दस्तु नेवंरूप स्तत्कथं प्रयत्ना 

त्पूवे वर्तेत इति श्रान्तोति शब्दोप्या काशष तस- 
वगत एवेति विशेषाभाव इति । अस्थानादिति 

हेतो वर्यभिचारपरदर्शौनाथं' स्रं सतःपरमिति 
सु सतः परन् अदशनं विषयानागमात् 

॥१३॥ (उ० २) 
भा° यदपरं कारणशुक्तं ' ( १० २ ) उधरितपध्वस्तः इति 

शत्रापि यदि शष्ष्यामो नियतामस्य विस्पष्टे वत्तु ततो नित्य 
प्रत्ययसामर्थ्यात  कदाचिदुपलम्भं कदाचिदनुपलम्भं दृष्वा क्रिच्वि- 



( ५६१ ) 

 दुषषटम्भस्य निमित्तः कल्पयिष्यामः ! तच्च संयोगविभागसदूभावे 

` "सति भवतीति संयोगविमांगविवामिन्यञजको--इति व्यामः ।  उप- 

-रतयोःसंयोगविभागयोः श्रयते इति चेत्, नैतदेवम् । न नूलमुपरमन्ति 

-संपोगविभागाः, यतः उपलभ्यते शष्ड्ः इति नदि ते प्रयन्ता: इति । | 

अयं भावः यदा करूपपूग्णुप्रबन्येनाकाश स्तरो. 

भीयते तदा तत्रा स्थानादितिहेतु रनेकान्तिकः 
नच तिरोधानं नापर उ्यवधानेनादशन माकाशं 

त॒ सदेवा पत्यक्त भिति किमत्र तिरोधानं मेवं 

तदप्रव्यक्षते प्रमाणाभावात् तस्सिद्धि रेव न 

स्यात् नच शष्दप्रणलिंगेन ददनुमानं शब्दस्य 

गुणत्वाभावात् क्िचास्य यखसस्ीकारेऽपि वा- 

योरेवा्तौ यणो `नाक्ाशुस्य वणाभिच्यक्तिजन- 
ककशटताक्वादिस्थानसम्बन्धाह् वायो शब्दो 

शण उप्यते श्रोत्रः मते वायौ तघ्रत्यशब्दं 

संयुक्तसमवायेन ्नोत्र' शृह्कति नचानित्यसम- 

वेतसेन शब्दस्या नित्यस्वं शुडकर्य॒सत्ताघट- 

-सखादिव न्निल्त्वात् नचाकाशश्य नो रूपलात्कथं 

भस्यत्तं नोरूपस्यापि सूपस्यभरत्यक्द शेना स- 
३६ 



( ४६९ ) 

स्यकं ्रति रूपवर्वस्या प्रयोजकलखोत् नच नीरू- 

पद्रटयस्य न प्रत्य्तत्वं गुणस्य द्रभ्यत्वायावा- 

न्तीरूपस्यापि प्रत्यच्चस्वे बाधकाभावः कालस्य 

नीरूपस्यापि प्रत्यचस्वाभ्युपगमेन तथापि रूप 

वलस्य तत्राप्रयोजकलखात् आकाशस्यापि नील- 

सपवखेन नोरूपस्वाभावा दतएवेहाकाशे पतत्री 

पतति इति सवैजनीनानु भवः संगच्छते वायुः 

नपः स्पर्शवानाकाशृस्तु निःसपर्शो रूपव 

निस्यनयो विशेष इति दिक् । चचुषोनुाहक- 

खौदालीको यथा घटाथमिव्यञ्जकः तथा श्रो- 

तर्तकारकल्ाड घ्वनिः श्ब्दाभिढ्यञ्जकः नवः 

ध्वनीनां केन रूपेण सस्कारकस मिष्यते नहि 

किंचिचिचह' वन्न दश्यते इति चेत्तहिं फैन, 

रयेण शब्द जनकत्वं ध्वनीनामिति प्ुयोगः 
जनकखपक्ेऽपि कतुः शुक्ष्यते विद्याद - 

स्तघ्राध्यसलात् शक्तिरूपं सामण्यन्तु उभयत्रा- 

प्यविशिष्टं तच्च कायीनुमेयं न रूपादिव- 

सप्रत्यचवमतीन्दरियसय दिव्यसकृदुक्तमेऽ । 
{~ + 



( र्द ) 

भाष्यकारेण गहानिसन्धिना संयोगद्विभागयो 
रमिव्यं नकत मुक्त पूर्वपकिणा दायवीयसंयो- 
गत्रिमागाभिषानामिष्रायानमिन्नेत कण्ठता 
हवादिस्थानसंयोगविभागपरत्वामिमानेनासिप्य- 
ते उपरतयोरिति । गरूढाभि्न्धिं स्फोरयति 
न नू रमिति वायगरीयानां संयागत्रिमानानां नो. 
परमोऽयसेव शृष्दाभिरपञ्जक्ः करटादिरयोग- 
षिभाक्यो रनभिऽयञ्च स्त्वा तदुपगमे न चतिः 
न च वाथवीवयोः संधोगश्रिमागयोः प्रत्यच्तत्व 
भिखाह नहि ते इति । यदिशृष्ड मित्यत आरभ्य 
प्रगमिघानेनहस्यरमाहु अन्याद् गरूढाभिधरा- 
यावेव पूर्वोत्तरपचवादिनौ तथाहि भध्राततश्चे 
तसंयोगविभाभाः श्नौत्रस्योपकृञु रति पएवप- 
किणा तालादि योगव्िमामामिप्रायसेव दोषा 
दशिता वायवोयानां तैष! मभ्रासप्यसंभवेन तद्- 
भिभ्रायण् दोषासम्भयात् । ननु नहि ते प्रत्यचा 
इति लिद्धान्तवादिना संयामपिभागानां दाय 
वीयस्रस्कारणो स्कथं पुनरत्र गरूढाभिलन्षि 



( ५६ ) 
रिति चेन्न ताल्वादिद्तयोगविभागाना मपि 
वशजनकशुक्तिमत्वेन प्रत्यक्तसवाभावा तत्तातप्े- 
णापि तादशोक्तिसंभवा दति ध्येयम् । नन् 
ध्वनीना ममिठयञ्जकत्वं संस्कारहारावाच्यं 
संस्कारः किं शृबष्दस्योत श्रोत्र्याथवा द्वयो. 
रिति श्राये नित्यस्य सवेगतस्येकस्य शुष्दस्येः 
कन्न देशे सरकारे सवेनोपलस्भः स्थात् अविशे- 
षात् अनित्यत्वे तु भेदा दन्येषा मसंसछृतत्व- 
संभेना नपपत्तिपरिहारः स्यादपि न च शृष्दा- 
-धारस्येक एव प्रदेशः संस्कृतो न सवं इति यः 
प्रदेशः संस्कृत स्तत्र शब्दः उपलभ्यते न प्रदे. 
-शान्तरे ऽसंस्कृनत्वाद्विति वाच्यं ठयोम्नो निरक्य- 
"वत्वेन स्वतो ऽवयवतो वा प्रदेशासंभवात् तस्य 

 चेकथ्र संस्कारे सवन्र सवेशब्दानां श्नवशं स्यात् 
द्वितीयेपि कल्पे आकाशमेव श्रोत्र भिति वादि. 

नां मते तस्येकत्वा ` दिभुलाच्च सवत्र प्रास्त 
 सवशुष्दानां सन्त्र श्नवशं प्रत्तञ्यत ससछृतस्वो- 
"विशेषात् किंचेतन्भते एकस्य शब्दश्रवणर्लाथां 



( ५६५; ) 
सवेपुसां श्वं स्यात् आकाशस्येव . भरोत्रत्वात्. 
तस्य चेकलादिति । नच ध र्गधर्पोण्यहीताका- ` 
शमाग एव श्रोत्र नस्य च पर्माधम॑सेदा दद 
इनि नाठयवस्था अ्जवषएव न बधिरस्य शब्दश्रवणा- 
पत्ति रपि शन्दश्चवणषृष्टाभषेन तं प्रति नभसः 

श्रोत्रस्वाभावा दितिबाच्यम् आकाशस्य निष्परदे- 

शत्वेनेतादशुकरुपनानवकाशात् सांख्याना मपि 

श्रो्रस्या हंकारित्वेनेयमापत्ति = स्तुस्थेव 
तअमहंछारस्या प्याकाशवन्तिरवयव्रसाहु व्यापक- 
स्वास्च किच सक्कत् संस्छरनेन श्रोत्रेण सवेशष्दो- 
पलग्धिः स्यात् घटायोन्मीलितं चक्लः पटमपि 

घर ङाशयतोति न्यायात् अन्लक्ल्पे पूवंकस्प- 

दयोक्तहष एसमुच्चयो वाच्य इति । ̀  कृतक 

त्वाह्घोकारे तु नायं दोषः एकशुष्दश्रवणषेलायां 

न सर्वशब्दश्रवणापत्तिः शष्दान्तराणा न्तदानी 

मसत्वा {दित आह् भाष्ये यस्याप्यभिव्यञ्च 
न्तीति । 

भा० यदि शब्दं संयोगविभागः पएवामिभ्य न्ति, न कुषेन्ति 

आ काशविषयत्वाच्छब्दस्य, आकाशस्यकत्वात) यः एवाय मत्र 



( ५६६ ) 
्रोत्राकाशः स एव देशान्तरेप्वपीति शु्स्थैः संयोगविमामै रमभि- 
व्यक्तः पाठटिपुत्रेऽप्युपहभ्येत । यस्य पुनः कुवन्ति, तस्य वायवीयाः ` 

संयोमविभागाः बाभ्वाध्ितत्वा द्रायुष्वेव करिष्यन्ति । यथा तन्तवः 

तन्दुष्येव पटम्, तस्य पाटलिपुत्र ्नुपरम्मो युतः भ नस्थत्वा 
तेषाम् । यस्याप्यमभिन्यंजन्ति, तस्याप्येष न दोषः, दुरे सत्याः करणं 

शष्डुल्याः अतुपकारकाः -संयोगविमागाः, तेनं दुगे यच्छोत्र, तेन 

नोपलभ्यते इति । वैतदेवप् । सपराप्रा्चत् संयोगविमागाः श्रोत- 

स्योपह््यु; । सन्िकृषटविप्ङृष्टदेशस्थौ युगपच्छग्दसुपलमेया- 
तापू । नच युगपढुपलमेते । तस्मान्नातः उपदुर्वन्ति। न चेदुप- 

र्थन्ति तस्मादनिभित्त' शब्दोपम्मने संयोगविभागौ इति । 

वैतदेवं, अभिघातेन हि व्रेरिताः वायव स्तिमितानि वाय्वम्त- 

राणि प्रतिनाधमानाः सवेतोदिक्षान संयोगविभागान् इत्पा्यन्त 
याब्ह्ेग मभिग्रतिष्ठन्ते। ते च वायो रप्रयक्ष्रातं संयोगविभागः 

नोपरुभ्यन्ते । अलुपरतेष्येव तेषु शब्दः उपलभ्यते, नोपरतेषु । 
सतो न दोषः । अतएव चानुबातं दृरादुपलभ्यते शब्दः । 

अयंभावः आकाशस्य श्रोत्रा नभ्युपग- 

मा दभ्युषगमेऽपि तस्य निभागलानङ्गो कारा 
दिह पतति पतत्रीलयादि प्रत्यक्तातुरोषीत् 

तथाच श्रोत्रस्य प्रतिपुरुषं भिन्नत्वास्संरकारदपरा 
शब्दश्च्रणमेद उपपद्यते नचेक भोत्रसंस्कारे 
सबेश्नोत्रसंस्कारो वक्तु शक्यते. भिन्नात् 
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-व॑च यच्छोत्रं संस्कृतं तेने शुब्दथहणं ना- 
पेन तस्या्तवगतत्वा न्न सकवत्रोपलम्भ 
एष्दनिललपतञेऽपि तदाह दूर इति धोत्र 
वाभिमतं दर्थयति कणेशष्करल्या इति तथाच 

एच्द.श्रवशान्यथानुपपरया शृब्दमहणसामथ्य 
7शेशष्कुर्यामेव स्वीक्छियते इति सामथ्यं. 
विष्टा सेव भ्रोत्रमाकाशृश्चोत्रवादिनापि तद्- 
च्दन्नाकाशे एव शब्दश्रवेणसामभ्यं' करूप- 
पय मन्यथा वधिरश्याप्याकाशसत्वेन = शुष्दोप- 

तस्मप्रसङ्कात् अथवास्तु तावन्निरवयवाकाशमेव 
प्रोच्च तावनापि ध्वनिसस्कारस्या धिष्ठानगत- 

सेनापिष्ठानस्य च प्रतिपुरुषं भेदात् सलंभोत्र- 

संस्कारापत्ति रिति नाउयवस्था नचाधिष्टानसं- 

षकारे न भोत्रसंस्कार इत्यसंस्छृतेनेव श्रोत्र ण 

शङ्दोपल्वस्म स्तथा चासंस्छृतखाविशेषा च्छो 
तान्तरेणापि तहुपलम्भापत्या सेवाडयवस्थेति 
वाच्यपु अधिष्ठानद्वारा श्रोत्रस्येव संस्कार इति, 

श्वीकारा दसंस्छतकणंशष्कुलोकस्य तदुपलस्भ- 



( पठं ) 

प्रसङ्गात् । नचांषिष्टानदवारा दरस्थश्रोत्र' किन्न 
संस्क्रियते इत्यत्र अह अप्रात्ता इति प्राप्येव 
ध्वनयः ोत्रसंस्कारं कुवन्ति अपात्तास्तु कथं 
तत्संस्छुयु रिति । संयोगविभागा इति ध्वनीना 
पुपलक्तणम् नचेकभोजक्गस्पे एकसिमिन्नपिष्ठा- 
ने सस्ते तदुदरार धरोर" संसफृतमेषेति कृरस्थ- 
स्यापि श॒ब्दश्चवए्रसंगः शरोत्रस्येकल्वा त्तंस्कर. 
तत्वाच्चेति वाच्यम् ज्ञानाङ्ग' हि संस्काे ज्ञान 
समानदेश् एव ज्ञानं च स्वशगीरप्रदेश एवं 
नान्यश्रीरे इति संस्कारस्यापि तन्नैव ज्ञानजन- 
कत्वं न शुरीरान्नरे वेगुखयात ¢ नन्वास्मनोपि 
निरधयवस्वा न्निरवयवस्य च पदेशासम्भवाः 
कथं शरीरधदेशे स्ञानपुच्यते सत्यं निष्पदेशः 
आत्मा तथापि श्रीरावच्छेने वात्मनि ज्ञान. 
दशना देवंिधोक्तो बाधकाभावात्! अथवा 
पथा घटाकाशसंयोगो नाकाशं व्याप्नोति किन्तु 
कचिदेवान्यश्र पटसंयोगादे रपि दर्शना त्था. 
कणशष्डुल्यपीति तदवच्छेदोपि क्वाचित्कः 
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एवेति न॒ तद वच्छिन्नसंस्कारसाकय्ये भिति 
नाव्यवस्था यथा घटस्याध्यापकला त्तदनुरो- 

पित्वान्तदीयस्तंयोगस्य न व्यापकलं तथा कण 

शष्कुक्या रपि ताहशत्वा त्तदीयसंयोमोऽपि न 
उ्यापक एवञ्च बधिरस्य न शब्दोपलम्म आका- 
शातकशोक्रामेदेऽपि । तदीयाकाशुसय घमा - 
धर्मोपरहीतकणेशुष्कुल्यवच्दिननसामावात।ननु 
वधिराटमनोऽपि ढयापकत्वे शुरोरान्तरेऽपि सला- 
दात्मान्तरवत्तदुवच्छेदेनेव किन्न श्रसोतीत चेन्न 
तदीवादृष्टोपाजितश्ीरेन्दरियायवच्छदेनेव त. 
दुभोभसम्भषेन पामवातिनां सर्वेषां तर्स्वामि- 

स्वामावव देहे सदभावमात्रं ण तरस्वामि खाना. 

मेन तत्र भवणापत्तिविरहात् शृब्दश्रव णादष्टा- 

भावात् । संस्कारकसेदाद पि न शष्दश्नीत्राका- 

शसंस्कारसाङ्क्यम् संस्कारका हि प्वनयः प्रादै 

शिकाः सावयवाश्वति तदाहितसंस्कारोऽपि घ्रा 

देशिक इति नैकत्र संस्कारेणान्य्नोपलम्म इति 
यदप्यक्त' स्ृस्संस्कारेण सवश्रोपलन्धि स्तदपि 
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न यथाकाय' कल्पनाया ओचिव्येन प्रतिशब्दं 
संस्कारहेतुभु तध्वनिजातिभेदस्य कल्पनात् ध्व- 
निसंयोगस्येवश्रोत्रसंस्काररूपतया स्थिरवाय्वप- 
नयस्य तसवामावात् बणानित्यखवादिनां यथा 
वणार्नरजनकतास्वादि संयोगेन वर्णान्तरस्यो 
-त्प्तिवारणाय तत्तद शेजनकतन्तत्तालवादिस्था- 
नेद कर्ष्यते तथा नित्यवादिनामपि तदुवणा- 
मिष्यञ्जकष्वनिसेदकल्पनं सम मिति नातिरि- 

 क्तकल्पनागोर मेवं ताल्वादि संयोगजनकप्रय- 
-लतद्धं तुदिवक्षासेदेऽपि बोध्यं तदेतत्स्वे मभि- 
प्रत्याह नरमादिति शब्टश्रवणरीतिं दशयति 
अभिघःतेनेति अभिघातेन कशडताङ्त्राद्याभिघा- 
तेन स्तिभितानि स्थिराणि यद्यपि वायोः सदा 
गतिखान्न स्थिरस्वं तथापि सुद्मो वायु य॑द। 
परान्न कम्पयति तदा स्थिर इव भवनी स्यभि. 
श्राय स्ति्तितानी स्युक्तम् सवतो दिकान् सवे - 
दिक्लभकवान् वेगवसा च्छगादिवदहु गच्छति तेन 
न सवेन्र शब्दोपलम्भः संयोगविभागानुपलम्भे 
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हेत माह वोयोरिति एवंचानुपरतेष्बेव शुब्द उ- 
पलभ्यते इति सिद्धान्हितः ईहशरीस्या लोकमा- 
गोप्यनुरुद्धयते लोको हि यं शब्दः परस्मे 
श्रावपितु मिच्छति तसेवोच्चारयति नतु शब्दान्त- 
रश्रावशेच्छया श॒ल्दान्तरमुच्वार्यति लोकरीतिश्च 
यरी्तकेरनुसरणीया अन्यथा लोकस्य तत्रावि- 
श्वा पापत्तेः वेशयेषिकास्तु संयोगादुवा विभाग- 
-टुवा शुब्दादटुवा शब्द निष्पत्ति रित्य॒चः संयोगज 
शब्दो यथा भेरीदण्डसंयोगा जायते यः स हिवि 
तीयः पाल्यमानवेणुदलदुवयविभागजः कणेगो 
चर स्तु शब्दजः शृष्दः तत्र संयोगादे जायमानः 
-शृद्दः वीचीनरङ्गन्यःयेन स्वसमानजातीयान् 
शब्दान् स्वेदिन्तु जनयपि तेषु निरन्तर सुसप- 
द्यमानेषु यो यः कणुपथ मवतरति स स श्रूयते 
इति सेयं कल्पना म युक्ता ल्लोकविरुद्धत्वा ठ्क- 
-हपनागौरवाचच यं श्रार्वायतु मित्यादिना लोकषि- 
रोध स्ताब ख्दरित एवैकोऽन्येन विरोधेन सहं 
-कंठपनागोरव मिदानीं प्रदश्येते एकशुष्देनेव 
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श्रवणोपपत्तौ तदथं मनेकशष्दकल्पनागोरवं 
किंच शब्दस्य शुष्दान्तरारम्भकख मप्यहष्टल्वा 
त्परमाणाविरुद्धम् अमूतेस्य शृष्दस्य निष्किव्रता- 
दार॑भकखानुपपत्तिः इयति देशे आरभते नान्य: 

त्र ति नियामकानुपलब्ध्या सव्रारस्भापत्तिश्च 
अन्तिमस्यापि शब्द त्वाच्छब्दान्तरारम्भकलता- 
पर्तिश्च अनुवातं दूरेण शब्दोपलन्िर समर्थिता 

च स्थात्} किंच वीचीसन्तानव देकदेशे शब्दा- 
रम्भः स्यान्न चतुदिलु बीचीनां सक्रियता बी- 
स्यन्तरारम्भकत्वे युऽ्यते शब्दस्य निष्कियत्वान्नः 
तदारस्भक्खं इख्यादिभिः शब्दान्तरारभकल- 

विघातानुपपत्या उ्यवहितेऽपि शष्दान्तरारम्भा- 
पिः अमूतेस्य मृटेश्येवधानामावात् नच श्- 

हो व्योमयुखो नच कुड्यमध्ये तदस्तीति कथं 

तत्र शब्द इति शक्यं ख्यं न उ्येम्ने विनाशे(- 

त्लारणाक्त॑भदात् नित्यत्वाद् भ्यापकत्वस्चि नच 

शब्दस्यारम्भकत्वे किंचिसप्रमाणम् अथापत्ते 

स्त्वयानभ्युपगमे। स्प्रकारान्तरेण शुष्दश्चावणोषप- 
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तेश्च नापि समान्यत दृष्टानुमानम् लिङ्गाभावात् 
शरत्युन शब्दो न. शृष्दान्तररम्भकः शुष्दत्वा 

दन्स्यशब्दवदित्यनुमाने नानारस्भफखनिखेय 
एवेति दिष्! अहेते स्तु शब्दस्यागमनं परि 

माणं स्पशे: अभिभवश्च स्पशंवानपि स्वगिन्दि- 
यापराह्यः सुददमाश्च पुदुलभाग। इति सवं दृष 

विरुद्धं कलप्यने एतन्मतेऽपि अहश्यावयवे रवय- 

विनः शृन्दस्य रचनानुपपन्नेव द्रवत्वं विनां 

श्लेषोपि कथम् सक्तुवस्संशलेषोपपादने तु वायु- 
संपकात्तदेव विश्लेषः स्यात् लघूना मवयवानां 
केनचि ल्लरन्धामावेन वृक्तायमिघःतेन लोष्टव- 
द्विश्लष'पत्ति रिति न किथिदेनत् भरयोमस्य 
परमिति सूत्रम् । | 

मु< प्रयोगस्य परम् ॥१७॥(उ० ३) 
` भा० यदपरं कारण सक्तं (-पू० ३) शब्दं कड, मा क्षौः 

इति व्यवहर्तारः प्रयुलन्ते । यद्यपंशयं नित्यः. शमः शब्दभयोगं 

विति मवि्यातं । यथा गोमयान् कुर्विति समाहारे । , ,. - -- 

गामयान् कुर इति ननु .कायत्वसात्रस्य 
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प्रतिक्ञातलखेन गोमयादावपि . तदललखेन कथं 

हेतो रनेकान्तिकस्वंसत्यप्र् इद मुपलक्षण 
माकाशमात्र' कुरु इद्यन्न उतो रनेकारि कत्वं 
दष्ठञ्यम् ननु आवरणाभावमन्रस्ये ग ऋाशुत्वं 

वदनां बौद्धानां मते वक्तवन्तरापस्तारणनन्यसा 

दाकाशेपि ज उयभिचोर इति रन्न तन्मतेऽभा- 
वस्य कायस्वानभ्युपगमेन व्यसिचारस्य दुरुद्ध- 
रसात् मतान्तरे तु आकाशस्य नित्यतेन व्य~ 
भिचारः स्ट एव । नचाकाशमात्र' कुह इति 
प्रयोगो निष्फलः चसत्वन्तापक्ारणषठत्कसेन 

साथेक्यात् 1 अथाकशे गौणः करोतिशृब्दप्र- 
योगः एवं तहिं शब्देऽपि गेण एव तस्यापि 
प्रत्यभिज्ञया भिस्यस्सिद्धे रप्रध्यहरग{दयि 
भ्मादित्यत्रहुयोगप्यमितिसूत्रम् । 

सु° आदित्यक्योगपटूयम् ॥१५॥ (उ० ¢ 
भर यत्त॒ ( प ४) एषदैरासर्य खतो. नानदेरेषु युगपद् 

र्न मनुपपन्नमिति । आदित्यं प्रय देवानां प्रिय एकः सन् अने- 

केदशावरि्थत इव छक्ष्यते । कथं पुन खगम्यते एकः आ दत्यः--. 
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इति १ उच्यते, पाद्मुखो देवदत्तः पूर्वहि सम्प्रति ̀  पुरस्तादादिव्यंः 
क्षयति । तस्य दक्षिणतोऽवस्थितो न द्वौ पयति, आत्मनश्च 

सम्प्रति न तिरश्चीन देवदत्तस्याञ्रे । तस्मादेक आदिय इति । 

दूरत्वाद्स्य देयो नाबधाय्यते । अतो व्यामोहः । एवं शब्देऽपि 
व्यामोहाद्नव्रधारणं देशस्य । यदि श्रोत्र" ख॑योगविमागदेश मागः 

शब्दं गृहणीयात् , तथापि तावदनेकदेशता कशशाचिदुवरगम्येष) नन्व, 

तत् संयोगदेश मागच्छति ¦ प्रयक्ाहि कर्णशष्छुली तहेशा 

गृह्यते । वायवीयाः पुनः संयोगविभागाः सप्रयक्षस्य वाथेः, कर्णं 

शष्कुखीप्रहेरो प्रादुभेवन्तो नोपरस्यन्ते--इति नानुपपन्नम् समत. 

एव भ्यामोदः,-यत् नानादेशेषु शब्दः इति । साकाशदेशश्चः 
शब्दः इति, एकच पुनसर अतोऽपि त नानषिशेषु। पिन 

एकरूप्ये सति देशमेदेन कामं देशा एव भिस्ताः नतु शब्दः तस्मा 
दयमप्यदोषः | 

सत्वन्वरे च योगपद्य मिति सन्न 
यद्निव्यघ्वे कारणपुक्तमेकस्य नानदेशे- 

पलम्भन मिति तत्र व्यभिचारमाह अनेनः 
सूत्रेण एकस्येव सवितु यथा नानादेशो. 
पलम्मेऽपि नानेकल मेवं शुष्देपीति न नाना- 
देशुपलम्भन मनि्यस्वसाघन मादित्य व्य 
भिचारादित्यर्थः देवानां धियौ मषः ययप्येवं- 
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.िघशब्टोचचारणं भाष्यक्रतां न शोभते तथापि 

परत्यह मादिस्यं पश्यन्नपि यस्तमेक मनेकदेश्- 
स्थं नावधारयत्ति यस्मे च विशिष्य तस््रतिपाद- 
नीयं स वस्तुत स्तथाविध एवेति तत्तात्प णयं 
शृष्दश्रयोगः समुचित एषेति बोध्यम् । वस्तुतो 
नादव्यो ऽनेकदेश्स्थः जन्तु अनेकदेशस्थत्वेन 

ज्ञायते इत्यभिष्रायेणेव शब्दः प्रयुक्तः । आ- 
दित्यस्य नानदेश्लोपल्लम्मे अथं हेतुः यः पुरुष 

खार्यां दिशि यावद् रं रये" पश्यति ततः कोश- 

सहस्र रं प्रतीच्यां स्थितः पुरषः तावहुदूर मेष 
तं तत्र पश्यति ततो नानादेशोवन्ञल्षिः  रपष्टेव 

सच तथा सति भिन्न एकादित्योऽस्तु मेवं योग्य{- 
सुप्लन्धिविरोधात् अपिच मध्या सर्वोपि जनः 
स्वोर्पार सवितार भीते नच सवस्योपरतन 
एकदेशः तस्माद्धिन्नदेशं पश्यतीतिभावः कुतः 
कारण देकः सविना नानादेशेपुप्लभ्यते इदः 
कारणम् यो यत्र स्थितो यावदुदरं बलादि णह 
णाति तत्रेव संनिहितं ये पश्यन् तत्र व देशे 
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स्थितं सयं सवधार्यति पश्वात्तत्र गरा ततोपि 
देशा ततादुहूरमेष पुनस्तं पश्यति तत्रापि मरा 
पुनस्ताउदुदूरं पश्यति ततोऽदगम्यते ऽयमतिू- 

रस्थोपि नानादेशर्थितेः पुरुषे स्वतसानितध्पा- 
ध्ासेन भिन्नभिन्नदेशे ख्यते पृषे हि यो वृ्ता- 
दिदेशो स्वदे शसे नावधृतो नच दृ्स््ये। रन्तरा- 
लं गहीतं वश्च गतस्तु तये रम्तयलं तावदेवा-- 
-वधार्यतीति यथा सुयस्य तत्तद शविशेवादशेना 
दनेकदेशुष्यत्वक्धानं तथा शृष्दस्यापि. वयापए- 

कत्वा त्सवदेशे उच्चारणानन्तस्धरवणा दमेक- 
देशस्थक्लानं नच कातन्यैनेकदेशे उपलम्भादु् 

घटादि क्च्हदस्याप्यविभुख मेवेति वाच्यम 
निरवयवतया ऽवयव्शो उ्ति्िरहा र्खसूपतं 
-एव तदुक्ते सुपगमात् अवयवशो वृत्तिविरहा 
देव कार्छयेनामित्यक्तिः नतु कायेन वत्तमा- 
नतया निरक्यवे तहु मथवत्तिवि कल्पालतस्मवस्य 
शूवेमेव श्रदशुंतखात् नच शब्दस्य सवेग- 
तस्वेनोपलर्नःस्यादिति वाच्ये व्यङ्ग्यं भानस्य 

७ 



( धण्ठ ) . 

ञ्बस्काधीनतया उयऽजकानां ध्वनीनां प्रादे शिकं 
स्वेन प्रदीपदेशे घटस्येव ध्वनिप्रदेशं एव तद 
-भिन्यक्तिस्वीकारात् व्यञ्जकानां ध्वनी 
मव्यापकतया सर्वत्र तदभिभ्यञ्जनसामर्ध्यवि 
रहत् नाविच्िन्नस्पेण सवेत्रोपलस्भः किन् 
यत्र यत्र देशे यदा यदा ध्वनि रुत्धते तत्र ततः 
तदा तदा तदुपल्लस्भःअन्यत्रान्यदाच ध्वनीन 
मभावा त्तदनुपलभ्ध्या मध्ये ताद्वच्छदः प्रती 
यते इति तव्रादिस्यव न्नानादेशुस्थत्वोपलिः 
रिति ध्वने रविभुत्वाच्छष्दे प्यविभुखबद्धि रेः 
ध्वने गेतिमल्वा दवं गकत्वाच्च यदा येनाध्वन 
वनि रायाति निर्याति च तदा तेनेवाध्वन 
शष्दोप्यायातीव नियाती्बेति प्रतीयते इ? 
शब्दे तन्मागांगमनेप्रलययो ध्वनिगततन्मार्गा 
गमननिमित्तक एव परेषा मालोकगतिनिषन्ध 
नान्धकारगतिवदिति बोध्यम् सवितु रेकः 

साधयति प्राङ्मुख इति पू्वाहणे पुरस्तादादिष्थ 
पश्यतो देवदत्तस्य दक्तिणदेशुर्थितः पुरऽ 



( ५७६ ) 

आदिलदयं न पश्यति यदि पश्ये न्तदोकं देव- 

दत्तस्याजवे एकच स्वस्येति इद मुपलच्षणं देव- 
दत्तस्या प्यादित्यदयदर्शानापत्ति यद्रा सवेस्यापि 
तथा दर्शनापत्तिरिति। नचेवं कथित्पश्यति 
तस्मादेक एवेति अनेकदेशुस्थखमपि दर्शयति 
अत्मनश्वेति देगदन्तस्याजेवे स्थित मादित्य 
मामनस्तिरश्चीनं तस्य द्लिश्देशस्थितो न 
पश्यति किन्खासमनोप्याजेगे एन नचोभयो 

रेकदेशुः भिन्नदेशुस्थत्वात् तस्मा स्खश्वाजंवे 
दशना दनेकदेशस्थख सादित्वे प्रतीयते नचा- 
सो भिन्नः पूर्वँक्तयुक्तं रिस्ययमपिहेतु रने 
कान्तिकं इति नानेन शब्दाना मनित्यर्डां साध. 

पितु" शक्यमितिभावः । नन्वेवं सूयंस्यानेकदे- 
श्स्थस्वममेकेनोपन्ञष्धं न से केन शुष्दस्यानेक- 

देशष्यलन्तु एकेनेवोपलन्ध मिति टोषम्या देक- 
स्यानेकदेशुदश नमि त्यस्येव हेतुतखेन शिवक्च- 

रान्न उप्रभिचार इति खन्न एकस्यापि पुस. 
स्तत्र तत्र गत्वा सवितरभिन्नदेशखदशनसंभ- 



( ५८० ) 

वस्यो पपादितत्वेन उयमिचारस्य दुर्॑रलात् 
नच युगपदिति विशेक्णानन व्यभियारः शब्दे 
रतु युगपद नेकदेशेएू पलभ्यते नेव मादि 
इति वाच्यम् एकस्यापि देशान्तरं गनेस्य 

त्रापि तथेव सवितारं पश्यतोऽयं नानादेशुर्थ 
स्तत्र तन्नोपलभ्यत्त इति युगपदेकर्वापि पुस 
स्तञज्ञानस्तस्भवात् यदि एकस्य पएङेन्दियजन्य- 
मनेकदेशद.शनं हितूक्छियते तद्धापि जलाद्) 

` सौरेण तेजला प्रतिललोतः परवेत्तितेन चाचुष- 
` देजका सवितु रनेक देशस्थखयहणेन व्यभि. 

` व्वारस्य तदवस्थस्रात् नच पा्चगतानां प्रहिषि. 
` स्वाना मेवनेकदेशृदशेनं न सवितुः भत्यभि- 
= ज्ञया विम्बप्रतिनिस्वयो रमेदाभ्युपगसात् से 

` घ्रमाणाःभावात् च्चुष शिरिटीकरशादिना 
` एकस्यापि चन्द्रमसो ऽनेकधा दश्नास्चे त्वन्यत्र 

विस्तरः । नन्वादित्यस्प दृरस्थसा सदायदेशा- 
नवधारणा दनेकदेशगतखप्रस्ययो श्प इति 

` युक्त शंष्ट्स्य ते लन्निकृष्टलानन तह शातधा- 



( ५८१ ) 

रणे व्यामोह इति कथ मनेकदेशस्थत्वप्रस्य . 
इत्याश्ङ्कयान्नापि स्प्रामोहं दशयति. षं, 
शृष्देपीति यदि . भरोच्र'. संयोगविमामदेश् 
मागत्य शृं बृहणोया तदा तेन शब्दस्येकदे- 
श॒र्वं ग्रह्णीयादपि नच तथा किन्तु वश्तुतः स्ड- 
देशस्था कशेशष्छठुली स्वारमप्रदेशे खव शब्दं 
श्वाति तत्र स्परपरदेशानवघारणा हुच्ारथितृष- 
देशकरूपनया नोनादेश्गतत्वं श्रान्या प्रतिप- 
यते जने रित्यभिप्रायेणाह यदिश्रो्रमिति, 
श्रोध्रस्य संयेगादिदेशागमने कारखमाह् प्रत्य 
ताहि कणेशष्कज्लोति। ननु न करशष्टरुलो - 
मात्रः श्चोत्र' वधिरेपि तत््स्येन शृष्दश्रव्णापततेः 
श्न्सु पूर्वोक्तघर्माधर्मोपिशहीतनभोमाग एव 
सच न प्रत्यक इति चेन्न रसनादीना मधि. 
प्ठाना दन्यन्न वृत्ते रदर्शाना च्डोत्रस्य वहिगमने, 
तदधिष्ठानकशंशुष्डुल्या अपि तञ ममनापत्ति 
रिखभिष्रायात् अन्न ्रमत्वप्रतिपादनघ्रयोजन. 
मेकरवलततथनमेव एकस्य हि नानेकदेश्तस्बन्ः. 



( ५८२ ) 
संभवति तथा प्रतीतिस्तु श्रान्तिर एरूस्यादि- 
त्यस्यानेकदेशुष्वगतिवदित्यवपेयप् । इद पुनरि- 
हावधेयं यत्रानेके चक्तारः भोता च पून रेक प्व 
तन्नैव श्रोत्रागमनप्रत्याख्यानेन श्दस्येकदेश् - 
त्वप्रल्ययः पारमार्थिकः । अनेकदेशत्वप्रस्ययश्चा- 
पारमार्थिक इति ठयवस्थातु" शक्यते । यंत्र तु 
पन रेक एव वक्ता श्रोतार शचानेके तत्रेकदेश- 
प्रतीति रेवापारमा्थिकी अनेकदेशप्रतो तिश्च 
पारमाथिकीति युञ्यते बहूभिः स्वदेशे श्रूय- 
माणः शब्दो वस्तुतो नानादेशः स्थात् श्रोत्रस्य 
वक्तृदेशागमनाङ्गीकारे तु वतु रेकत्वा त्तद - 
शस्थ एव शब्दः रयेत तथाच तत्रेकदेशस्थस- 
प्रतीतिः भ्रमास्या स्नान्यथेति श्रोत्नागमनप्रति- 
षेधा देकदेशध्रतीतिः प्रान्त रेव नच विभोः 

शाब्दस्य वकतृदेशगतेः ध्वनिभि उयञ्यमानततया 
तन्निवन्धनप्रादे शिकत्वाव्रगमो श्रम पएवेतिचे- 
रथासति परत्रापि नानोदेशृस्थे ्वनिभि रभि- 
व्यज्यमानरष्दे तन्निबन्धननानदेशतप्रगाति- 



( ५८३ ) 
रपि भ्रम एवेति भ्रोत्रागमनपषयाख्यानं बुधेव 
भवतु तावदनेकदेशपरतीति रिषेकदेशौषतीति रपि 
प्रान्ति रेव ̀ तथापि भाष्यकारेणे कदेशप्रतीते 
भरैमत्वं न प्रदशित मग्रस्तुतत्वात् सूत्रकारो हि 
वहुषु वक्तषु सप्सु श्रोतु यु गपदनेकदेशदशं 
शन्दस्या नित्यखसाघनाय पूवपन्चतेनोपन्यस्त 
वान् तदनुरोधाद् भाष्यक्रारेणापि नानादेशप्र- 
तीते रेव श्रान्तिं समथितप्। नव तहं 
ध्वन्याग मनमेव प्रतिषेभ्यं छृतं श्रोत्रागमननि- 
सेन ध्वन्यागप्तनश्य श्रान्तिं भ्रति कारणवेपि 
तत्र प्रमाणत्वाभावात् नच शृब्दवेभव मेव 

पमाणं किं प्रमाणन्तरान्वेषणेन तस्य परं 
पटथसिद्धत्वात्। तस्मा त्तत्र प्रमाणत्वेन करं- 
 शष्छुलीष्रतिषेध एव प्रदशिंतः नहीय मेकदेश- 
स्था नानादेशगतान् शष्दान् अहीतु भ्रभवतीति 

न ननदेशुत्वं पारमाधिकं येन शब्दभेदः 
कल्पयतु शक्यत एवंच यत्र एक एव वक्ता 
भ्रोतारश्चा .नेके तत्र शब्देकदेशगतलध्रतीते 



६ ५८४ }) 

श्र मलेऽपि अ्रप्रस्तुतसवान्न तहुपपादितं ाष्य - 

कृता तदनेकदेशघ्रतीतेस्तु प्रस्तुतत्वा सदुपपा- 

दित मिति निष्कः नच संयोगादिदेशं चथा 
श्रोत" न गच्छति तथा हयोगादययोऽपि प्नौत्र- 

दशं नायान्ति तद्वदेवाप्रस्य्तस्वात् तथाच कथं 

शुष्दयहण मतमाह वायदीया इति तथाच 

योगादीनां श्रोश्रदेशागमनं न श्रयक्लविरुदधं 
वायवीयखेना प्रत्यच्स्वादिति तेषा सागमनं 

करप्यते श्रोत्रस्य कणं शृष्फुक्लीरूपस्य वदिदेश- ` 

कह्पनं दष्टविरुदस्वान्न -युक्तमिति भावः असं- 

भवश्च शष्दे, नानादेश॒ इष्याहं आकाशुदेश- 

श्चेति । नलु बहृ्रोतस्थले घटपटादिवच्छब्दे 

सेदः पारमायिक एव आकाशुदेशस्वेऽपि तस्प्र- 

देशसेदा न्नानादशत्वं वतु शक्य ̀  मित्यत 
आह अपिचेति संभवस्यपि. देशमेदे प्रस्यचश्र- 
स्यभिज्ञयाः शृष्देक्यस्तमथनान्न तद्विरंद्धनाना- 
देशतवान्मान सुत्पमहेति नचेकस्या. नेकदेश्- 

सम्बन्धोऽनपन्नःकथमनपपन्नः । दश्यते हि एकः 



( ५८५ ) 
एव देवदत्तः कदाचिरपारक्िपुत्रं कदाचिन्म- 
राया मिति नचास्लौ भिद्यते इति करिचिदलु- 
न्मन्तः शयते कल्पयतु प्रत्यभिज्ञाविरोघात् 
एवं शृष्दोप्येकः सन्ननेकत्रोपलभ्येत न॒ चासो 
भियेतापि देशकालमेदेऽपि धम्य तद्वदेव 
तत्वेन प्रत्यभिक्ञायमानत्वात नच तस्य पयाये 
शानेकदे शसम्बन्धः शब्दस्य तु युगपदेवानेक-. 

देशसम्बन्धः प्रतीयते इति वेषस्यं तस्यान्याः, 
पक्खेन युगपदनेकदेशत्वार भवा स्पय्यात्रेख. 
भवतति शब्दस्य. तु व्यापकलखादु युगपदेद सव. 

देशस्ंबन्धः प्रत्यभिज्ञाया उभयत्र साम्यात् 
पर्याययोगप्न्तु' व्यापिलाव्यापि्वघ्रयुक्तमिति 
तद्ध ष्य मकिभ्चिकरं सवथासाभ्ये दषान्तमावो 
दयाहृन्येत तस्य भेदघटितत्वात् । नच शब्दस्य 
व्यापि प्रमाखामावः तदेकस्वावगाहि्रत्यभि- 

ज्ञायाः प्रमाणत्वेन सष्हुत्तत्वात् नच , उवाला - 
` दिषदुध्रमत्वं बाघकन्ञानामावात् रस्युतानित्य- 

स्वकल्प्रनाया मेव बाधकं -हश्यते युगपदनेकेषा 



( ५८६ ) 

मेकशब्दश्रवणानुपपत्ति रिति दरान्तिकस्थि. 
तयोः कमेण शृष्दश्रवशाय संबद्धस्येव शब्दस्य 
श्रोत्रं ण ॒धहणं वक्तव्यं नयोच्चारितस्येकस्य 
सकरदमेकश्नोत्रसम्बन्धः शुकपसंभवः कदम्ब. 

कोरकन्यायेन शृब्दान्तयरम्भो दष्टविरुदधत्वा- 

पराकृत एवेति पतयभिक्ञाप्रामाए्याय शृञ्डनि- 
पत्वाङ्गोकार एव युक्तः अभिव्यऽजकानुरोधा 
ततदभिव्यक्तिः पुनः कऋवाचित्कीति दिक्। 
वणान्तरमविकार इतिसूत्रम् । 
स= वणान्तर मविकारः ॥१६॥ ०५) 

भा० नच दध्यत्र इत्यत्र परकृतिविक्छारभावः ( पूर ५) शब्दा- 
-स्तरं इकारात् यकारः । नदि, यक्छारं प्रयुजाना इकार युपाददते । 

यथा, कटं चिकीषेन्तो वौरणानि नच, सादृश्यमात्रं दृष्ट्वा 

विङ्कति र्वा उच्यते । नहि; द्धिपिटकं दृष्ट्वा डन्दपिरकश्च, 

अरक्कतिविकारभोवोऽवगम्यते । तस्मादयमप्यदोषः । 

पूवेपक्ते दध्यन्नं स्यादा विकारादे यकारा- 
दिविकारादिबोधकव्याकरणस्प्रतिः प्रमाण- 
स्वेन दशिता तस्या अतत्परत्व मनेन सुत्रंण 
दशेयति तन्न ` उयाकरणसूत्रकारस्य भगवतः 
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॥णिने राचयेस्य नाय मभिप्राय इकारस्य 
थाने तदह्विकारभूतो यकारो भवतु किन्तु 
प्रज॒परलिष्टस्येकारस्य प्रयोगप्रसंगे यकार 
घटितदध्येति प्रयोगः कतेठयः स्वतन्त्रण 
दधिदध्यशुष्दयोः सिद्धयो रुरंसर्गतः कोष- 
पठितदधिशृष्डस्येव सवत्र प्रयोगप्रसक्तो 
तदपवादभूतेकोयणचोप्यादिना संहिताया म- 
चि परतः स्वतः तिद्धस्य दध्यशुब्दस्यैव साधुत्वं 
तस्येव च प्रयोगः कतेऽ्य इति प्रयोगनियमे 
एव तात्पयं सतएव कथं पुनरिद मित्याशुक्य 
सिद्ध शष्दाथसंबन्धे इतिवात्तिकेन तत्रभवान् 
काट्यायनः नित्यपचे एव सुत्रकाराशयं स्मुरी- 

चकार श्रीमता महाभाष्यकारेखापि तथेव ठ्या- 
ख्यात मिति नापरोक्ं उ्याक्ृतिं विहुषाप् । नच 

दध्यशुब्दस्यापि स्वातन्ध्ये दधिव ह्यशन्द- 
स्याप्युपादानं स्यादपवादरूपेण तु दभ्योपा- 
दाना दव्रसीयते. दपिशब्देकारस्येव विकारो 
यकार इति वाच्यम् सदेषां स्थानिना मा. 
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देशानां स्वरूपतः पाठे गोरखापत्या साधुखन्यव- 
स्थानुपपस्या च ल्लाघवाय संहिताया मचि यश्- 
न्तानां साधुष्व मन्यत्र गन्ताना मिति उववस्था- 
सिद्धये एकसखभिव दशितल्वातं कार्यार्थी निय- 
मतः कारण सुपादत्ते इति यकोरं प्रयुञ्जानो 
नियमत इकारपुपाददीत तन्तु न दश्यत इत्याह 
नहि यकारमिति वीरं वीरतरापरय्याथं भादर 
इति प्रसिद्धं तृणविकशेषः। पूवेपन्ोक्त' द्वितीयष्ेतु' 
निरस्यति सादश्यमा्र मिति। दधिपिटक पिति 
पिटिको मजञ्जृषा. नच दपिङ्कन्दयोः न सर्वथा 
साहश्यं इकारयकारयो रपि सवथा साहश्या- 
भावादसिद्धो हेतुः स्यादिति यसि चिदुरूपेख- 
सादश्यविवक्लरो ऽनेकान्तिकमेवेत्याह नहि द धि- 
पिटकमिति । वृद्धिश्चकत् मुम्नःस्येति सूरो 
त्ासिद्धिपरदशनाथ' सत्रं नादवद्धिपरेति । 
प° नादच्रदिपरा ॥१९७॥ (उ० & ) 

भा० यच्च तत् बहुभि भरी माध्मनद्धिः शब्द् भुच्वारयद्भि मेहान् 
शच्द् उपद्कभ्यते, तेन प्रतिपुरुषं शब्दावयवप्रचय इति ग्यते (पूर ६] 
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सैवम् । निरवयवो हि 'शब्दः; अवयवमेदनवगमात् ; निरवयत्वा - 

च महत्वानुपपत्तः--अतो न वदधते शब्दः । मृदुरेकेन, बहुभिश्चो- 
चाय्यैमाणे तान्येवाष्राणि कर्णशब्डुडोमण्डलस्य सर्वा नेमिं व्यप्र - 
वद्धिः स्योगविभागेनेरन्तय्यण अनेकशो ब्रहणात् महान् 

अवयवान् इवोपलभ्यन्ते । संयोगविभागः मैरन्त्थ्यण क्रियमाणाः 

-शब्दमभिन्यछन्तो नाद्श्द्वाच्पाः । `तेन नाद्स्यैषा वृद्धिः, न 
शब्दस्येति । ` 

सेरी वायविशेषमाध््रनद्धि नादयद्धि रनेन 
ध्वम्यार्मकः शृष्डो निटि उचास्यद्ध स्स 
नेन वालकः शुष्टस्य तिरवयवयस्वेना वयवा- 
न्तरप्रयुक्तपहत्माभाव इस्याह् निरवयवोदहीति 
नच म् मह हेतुः किन्तु महेन ज्ञायमानस्वं 

तच्च वस्तुतो महखशुन्येपीति नासिद्धो हेतु 
शिति वाच्यं शष्दस्वे ऽनेकान्तिकत्वात् किंच 
सहुत्या मह्पायां च त्ातायां उयोप्नि अहा. 
कपत्व्ी जायते नच तत्र कतकलखमिति हेतो 
रनेकार्तक्षरवं स्पष्टमेव उयञ्जकगताल्पत्वमह्- 
.स्वाभ्यामेव शष्दे वहुबुद्ध स्ष्पिवहप्दयति 

प्रदुरेकेनेति । नादशध्यरवाच्य!इति । ननु नाद् - 
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शब्देन वायकीयसंयोगविभागानां तद्विशिष्ट 
वायौ ख वा य्रहृण प्यक्तघं न स्या वायो 
रप्रत्यचस्वात् वणात्मकशब्दस्येव श्रो्रसस्वीका- 
रेणावणासकशुडखादिध्वनीना मघ्नोरल्वापत्ते 
रितिचे दघ्रकेचत् बायोरघ्रत्यच्चल्ऽपि 
तह एभूतानां ध्वनीनां प्रत्यकतत्वोपगमात् । 
नच वायो रेव शृब्दाभिव्यञ्जकत्व, मिति 
सिद्धान्तो मञ्येत॒ ध्वनोनां मेव उयञ्जकलतेन 
तेषां वायुखामावोदिति वाच्यम् वायोरमिव्यज्ञ- 
कलवानङ्गोकोरात् वायुएुणमूता ध्वमय एव 
मारतप्रेरिताः धोत्र' संसकारयन्तः शृब्दस्य 
व्यञ्नका इत्येव सिद्धान्तः । नच वर्णोस्वारण- 
काल्ञे तेषा मध्र वणा क्रथमभिन्यञ्जकत्वं शऽ ये 
चचारणकालेऽपि तेषां ् रवणस्यात्रजेनीयत्गत् अतः 
एष दूराहुच्चवासिति वरणानामश्रवणेऽपि ध्वनीनां 
भवशं यामीणापणादो दूराजनतोरवमात्र' भ्र.यते 
न वशविशेषः द्वाविडभाषानभिज्ञस्य तद्धाषो- 
च्चारणे ध्वनिमात्रमेषा नुमूयते न वर्णविशेषः 
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इति सावंजनोनो ऽतुभवः। एवं च ध्वनयः क- 

रडादिस्थानस्तंयोगविशेषलामे वणानभिव्यञ्च- 

यन्तः स्वय मप्युपल्ञभ्यन्ते । अन्ये तु ध्वन्यारुप- 

शठ्दा भावेऽपि वायुना मेव नानात्वात् शङ्कादि- 
धपरिभरवसणोपपादकलत्र मातिषटन्ते नच शुङ्कदि- 
ध्वनौ शृष्दलाभावे कथं वायुभिः तदभिव्यक्ति 

निराश्रयजाते रमिव्यक्तयसंमवा दिति वाच्यप्र 

शष्दसरस्य प्रतिवणं' सद्धावस्वीकारेण निरान्न- 

यरेगमावात् नच तथापि शुदिभिः कस्मिन् 
वर्णा शष्दत्वं उयञ्यते सववर्णानां नित्यस्वेन वि- 

मूतेन रतादशुपयंलुयोगामावा दिति दिक् 

अथवास्तु ध्वनित्वं बणोत्ववच्छब्दत्वञ्याप्यो जाति 

विशेष स्तद्ध दोऽपि गकारादिभेदवत् पारमार्थिक 
एव सवेथा वर्णानिखत्वपन्ने यथा शृब्दभेदः 

मनुष्यादये वर्णोपलंभः श् खादो नादमात्रोपलंभः 
तथा ध्वनीनां शुक्तिविशेषः कल्प्यते केचिद्धवनयः 

वर्णान् व्यञ्जयन्ति केचित्त नेति ध्वनयः वाय- 

वीया वा शुष्दजातिषिशेषो वा नात्र विशिष्या- 
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 भिनिवेशः एरम्त् नादस्य 'शुब्दस्वावान्तरजाति- 
वि शेषवस्वाभ्युपममे श॒न्दवदमृतस्य तस्य वृद्धय- 
मम्भवा म्नादब्द्धोतिसन्रं नादशब्देन तह ण- 
कादयवा ल्यन्ते इस्येतङ्ढाकतु ` संयोगवि 
भागाश्च नादशुन्दवाच्या इति माष्यप् श्रथ- 
सिद्धान्वस्घ्म् 

सू. नित्यस्तु स्यादशनस्य प्यथ खात् 

(१ दाक्षि) 
नित्यःशाब्दो भवितुमरैति। क्तः दर्शनस्य परार्थत्वात्,दशनमुचाश्णे, 

तत्परार्थःपरं अथं प्रत्याययितुम् स्रि तमात्रे हि विनष्टे शब्दे न चान्यो 
ऽन्यान् अर्थं प्रयायभितु' शक्त यात् । अः न पराथं मुशर््येत । अथ 
न विनष्टः, ततो बहुशः उपलन्धत्वा दरथगमः इदि युक्तम् । भथेबस्सा- 
-हर्यादर्धागमः इति चेत् १ न कथ्िदृधेवान् सर्देषां नवस्ात् । कस्य- 
चित् पूर्ैस्य छत्रिमः सम्बत्धो भविष्यति इति चेत् । तदुक्त" सदश 
-इति चावगते व्यामोहत् प्रस्ययो व्याबतेत । मालशब्दत् मालाप्रत्ययः 

इव । यथा गाची श्यते सास्ादिमति प्रयपस्यानिवृर्िः तदृबद्वि- 

ष्यति इति चेत् । नहि, गोशब्दं तमो्ारयितु मिच्छ, ! नेहान्यशब्दो- 
स्विचाश्यिषा । न नेकेनोचारणयनेन संव्यवहारः साथ सम्बन्धश्च 
श्यते कतुम् । तस्मादर्शनस्य पराथं त्त् नित्यः शब्द्: । 

निलयस्तु स्याद्शनस्य पराथसादिति अस्यथ 
शष्ट नित्यः दर्शनस्य  पयर्थस्ादि 
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ननु प्रासादः शु.क्लः काकस्य छष्णत्वरादिति 
वदत्रापि हेतोः पक्तधमेताभावः। दर्शनस्य परा- 
ये्डो किमोयातं श्रय येन॒ निह्यल्वं साध्यते 
यदि दश् नस्य पशंथेखादिस्यनेन पराथदश न- 
सादिति कथंचि दहि वच्यते तदापि दीपञ्वाक्ता- 
घटादिषु उथभिचवारो ऽनित्यतरेऽपि तेषां परा्थ- 
त्वात् एवं दश॒ नपदेनोचारणविवक्तणो उच्चारणस्य 
पराथस्वा दित्यभिप्रंयते यदि तद। उच्चारणष्य 
पक्लमानवृत्तितया 5 त्ाधारणत्वापत्ति रिति चेन्न 

 एतत्सूत्रस्य। नुमानप्रदशेनपरसवाभावात् अनुमान- 
प्रयोगे इदशुटूषणं स्थात् तदिह न दिवच्यते 
किन्तु अथापत्तिप्रदशु न मनेन सूथ्रेण क्रियते 
अथापत्तो च दुषणद्वय मेदा नाधिकं मन्ययेवो- 
यपत्ति रन्थथाप्युपपत्तिः एेवंचात्रापि शष्दस्या 
निध्यरढोऽपि अनित्यसम एव वा यद्यथप्रस्ययः 
स्या त्तदा अथापत्तौ दूषणं स्यात् तस्व 
नास्ति निष्यस्वे एव शुाष्दवोधोपपत्ते वे दय- 
माणसात् चे णिकस्वे संबन्धयहणानुपपत्या 

३८ 
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अथबोधकलतानुपपत्तिः स्यात् नहि अरष्टाथ- 
संबन्धः शुष्दोथं' प्रत्याययति तथासति म- 

गही तस्तम्बन्धत्वाविशेषा त्तवशब्दात्तर्वायधोधा- 
पत्तेः नच यावता कालेन सम्बन्धम्रहो 
निष्पद्यते तावक्ाल मस्तु कालान्तरे तस्त- 
तायां प्रमाणप्रयोजनाभवान्न नित्यसिद्धः 
संबन्धक्ञानोपपत्तये काल्ञान्तरऽपि तस्स्थिते राव 
श्यकत्वात् । नच शब्दान्तरे संबन्धहणात् 
शब्दान्तरेण प्यर्थप्रत्ययोभ्युपेथ इति न तदथं 
स्थायिखपेतेति वाच्यम् तथा सति गोशब्दे 
संबन्धग्रहणा दश्वशृष्देनाप्यथबोधापत्तेः नच 
स्वभावा कश्चिदेव शष्द् एवमथंवोधको न सवैः 
नहि एकस्य यः स्वभावः परस्यापि स प्वेति 
वक्तु" शक्यं विचि्रस्वभावत्वाद् भावानामिति 
मेवं क एवं स्वभावः को नेति निश्वेतु मशुक्य- 
त्वात् यतो ऽथेप्रल्ययो हश्यते स एव तत्स्वभाव 
दर्येदं रुपेण निश्चयः शकय इतस्यपिन भरोत णा- 
मेवे स्वभावनिणयसंभतेऽपि वक्त्र शां तदसंभ- 
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बत् । अथगप्रस्ययादपुवे' शब्दे तततामर्यानव- 
धारणे तदथ॑विवक्तया तच्छ्दश्रयोगानुपपक्ति 
रथायं शब्दो ऽघरुमथे बोधयिष्यतीति जानाति 
वक्ता प्रयोगारपवेमपि तहिं शब्दे ताहशस्ताम- 
थ्यावधारणं प्रागेवेति तद नित्यस्वानुपपत्तिः नच 
तेजोवदग्रहीतसंबन्यः शुष्टो ऽ्थपरस्य (यकः प्रथ- 
मश्रवणे प्य्थप्ररययापत्तेः तस्माद् ग्हीतसंबन्ध 
एव प्रत्यायको मन्तव्यं उच्चरितविनष्टे संब- 
न्धग्रहणानुपपत्या न प्रत्यायकत मित्याह 
उच्चरितमात्रं इति । नित्यत्वे तु संबन्धयहुः 

` सुकर इत्याह अथेति अभेवत्सादेश्या दथावगम 
इति ग्रहीतसंबन्धेना भवता शब्दान्तरेण साह- 
श्या खहीतसंबन्धसवेन शष्दान्तरं श्रान्स्यावेगत 
म्भ" प्रत्याययेदित्यभैः । चणिकखवादे सर्वेषा 
मभिनव्रताद् रदीतसंबन्धस्य स्थिरस्य कस्य- 
चिच्छब्दस्याभावा रकस्य सादृश्येन कश्य वाच- 
कत्वं वक्तव्यं कस्यचिद् गहीतसंबन्धस्य सखे. 
एवं स्या न्नान्यथेत्याह न कश्चिदिति । अह. 



( ५६६ 

ष्टस्तगतित्वेन सर्वेषां तुरथवात् नच संकेतयह- 
काले श्च तनां माशुष्डाना मन्तिमिः शब्दो 

ऽथंलान् श्युसखपत्तिकाले तरपाहश्या दन्ये शुब्दा 
अथ' भरत्याययन्तीत्ि चेन्न य एवाध्र् ततञ्जा- 
तीयशृष्दान्तरस्यानथकः स एव श्च तशुब्दान्तर- 
श्याथेका नित्येकस्मिन् विरुद्धदयापत्तेः नच संकै- 
तथ्रहकाल्े गवादिशब्दो मुख्यो ऽभवान् भ्रती- 
तिद्रलि तु तत्सादश्याद् गौण इत्यपि न एक - 
स्येव शब्दस्य श्चवणाश्रवणवशेन सुरु्यत्वगो ए- 
स्वापत्ते रिति कस्यचि देकस्य जगदादिवत्तिनः 
कछरत्रिसो भविष्यति संबन्ध इत्याच्ेपस्योत्तरं 
भाष्यं तदुक्तमिति संबन्धाकरणे या युक्तिः 
वमुक्ता सेव तच्छब्देन पराघरुश्यते संबन्धाक- 
रणे युक्ते सक्तेत्यभः शब्दानित्यतखपक्ते संबन्ध - 
करणं इःशकं च णिकल्वपत्ते सशुक्यमेव शब्द- 
स्तावदनुच्चाये सम्बन्धेन योजयितु मश्क्यः 
 उच्वारणापव्गिंणि तत्र प्तषन्धकरणे न किंचि- 
रप्रयोजन मेवं चाक्ृतसंबन्ध एव पर्व विनष्ट 



( ५६७ ) 

इति नार्भवान् उक्त स्त्वक्रतसम्बन्धः कथमथेदः 
सेन विज्ञायेत नचानुच्चरिते उच्चरितनष्टे 
चा शक्यत्वाद् माभू स्संबन्धक्रण पुच्चाय- 
माणस्येव संबन्धकरणमस्तु बाधकाभावादिति 
वाच्यम् सवेशुष्दाथंसंबन्धामवे संबन्धाकरणा- 
सम्भवात् जगदादो प्रसिद्धेः कतसंबन्धेः शब्दैः 
सादश्या दि द्ानीन्तनशुष्डरेष्यो ऽथप्रतीतिः 
इदानीन्वनानां पुसां ताह्शशन्दज्तानाभावा- 
सत्ताहश्यस्येदानीन्तने सुतशं ज्ञानाभावात् देश- 
काछपुरुषविश्रकर्षात् । संबन्धकरणवद भिधान- 
मपि नोपपद्यते अथवसेन ज्ञातस्य पूवेशब्दस् 
भिनष्टस्वा सदभिधातु भशुरवन् वक्ता कतरं 
शृष्ठः ब्रुयात् किपथेवन्त पुत तत्सहशं नायः 

अतीतेन सदुभाषितु ससामस्यत् नूचनस्या 
्थवस्वेनाग्रहणात् नाप्यन्स्यः अर्थवतः शृष्दस्य 

यहणाभावात् तस्साहश्थश्य दुज्ञे यत्वात् वक्तु 
रपि श्नोतृव्वघेलाया मेष एव प्रसङ्कः तथाच 
सषा वक्तुणा मथवान् शब्दो न कर्व 



( ५६८ ) 

दिति न साहश्यादथप्रतीतिः किंच साहश्यं उय- 
क्तितो भिन्नमभिन्नं वा एष मेक मनेकं नित्य 
मनिव्यं वा भिन्नेकखनियसे जातिरूप मेव स्था 
त् त्च गल्वादिजातिनिराकरणादेव . निराकृतम् 
अभेदानित्यसवे शब्दञ्यक्तिवदेव च्णिकख 
मिति पूर्वीक्तदोषो ऽन्रापि समः भूयोवयवसा- 
मान्धयोगस्येव साहश्यस्वेन निरवयवेषु वेष न 

 तरसम्भवः प्रतिपदं वर्णानां भिन्नतया तापि 
सादृश्यं दुधंर मेवेति दिक् । सदृश इति यथा 
गवये ऽयं गोरिति व्यामोह त्प्रव्ययो भवति प- 
श्वादयं गोस्रहश॒ इति ज्ञाने जाते गोघुद्धि स्ततो 
निवत्तते गोत्तदशस्य मोलखाभावादे व मर्थवरप्ा- 
इश्यज्ञाने पू्वाथवच्छन्दबुद्धिः शष्दान्तरे उथा- 
वत्तेत नाय मथंवान् किन्तु तत्सदृश इतिभावः 
अत्र हष्टान्त मांह मालाशुब्दादिति माल्लापदस्य 
श्रतिष्रयोगं भिन्ना स्पदान्तरे तद्र ध उ्याव्तते 
ननु तत्सदृशेऽपि तद द्ध रनुवतेते यथा गो शब्द- 
सहशाद गावीशुष्दा दिस्याशृङ्कते यथेति उत्तर 



( ५६६ ) 

माह गोशुब्दमिति नास्मन्मते क्षणिको गोशृष्दः 
छन्तु स्थायी ततश्चाथवन्तं गोश मनुस्य 
गाव्यादिषु गोशुष्दवुद्धि जायते गोशब्दाभि- 
पिरया तदभिधानतामथ्ययेकल्यादह् भावीशुष्दो 
ऽनेनोचारित इति मृल्लभूतगोशब्दज्ञानादेव ततो 
वोधो नतु गोशढदसहशो गावी शब्द इति ज्ञाना- 

दन्यथा यतुकिंचितसादुश्यस्य शालामालाशब्दयो 
रपि परस्परं सलरात्ताभ्यां समानकोधापत्तिः स्यात् 
सर्वात्मना सादृश्यं तु गोगाऽ्यो रपि नस््येवे- 
ति गवीशृष्दे गोशृष्दभ्रत्ययानुचृत्ति युक्तेव 
च णिकस्ेतु अथवच्छडदोच्चिचारयिषया तस्ल- 
-इशुस्यो च्चारणं स्यानन तु तस्थातीतसादिति 
तस्प्रययानुढत्ति नं स्यादिति भावः नच वणानां 
-नियसेऽपि आलुपूर्वीविशेषविशिष्ट्य पदरय वा- 

 चकत्वे नाभीष्टस्या नित्यं दुवारं निस्यविभूनां 
वर्णानां स्वतो देशकालतो वा कमोसंभवा दमि 
उयंज कष्वनिक्रपम रोपादे ब कम वत्वं वक्तश्यं ध्नि- 
कमस्य भिवक््।धो नतेन पुरुषनुप्रवरेशाच्छःदःह्य 



( ६०० ) 

स्वातन्त्रयाभाका स्रमाणस लपि न स्यादित्य- 
रानां निस्यत्वेषि घटादे रनित्यतलव द्र्णानां 

नि्यस्ेपि वाचक्षस्थानित्यत्वमेकेति वण॑नित्य- 
तवप्रतिपादनं सुधेव येषां मते वर्खातिरिक्त' पदं 
यथा वेयाकरणानां पदे वर्णा न विद्यन्त इति 
सिद्धान्ता त्तेषां शुष्दनित्यत्वककपन। अथवती 
येषां ठ्वारोपितक्भविशिष्टस्य तादशुकरम्येव 
वा वाचकत्वं तेषां वर्ण॑नित्यत्वकल्पना नाथवती 
वाचक्राना मनित्यत्वा दितिचेद बोच्यते म पद- 
निष्ठकप्रस्य वाचकत्व मस्मन्मते तथाहि 
न्यत्र तदर्थप्रकाशुकत्वायोगाद् द्वयमेवा वशि- 
ष्यते क्रमोपेता वर्णाः वर्णनिष्टक्रमश्चेति तत्र 
क्रमोपेता वणां एत्र वाचकाः नतु क्षमः 
कमः कत्ता मङ्ख भिति न्यायात् । क्रमस्य 
असाघमत्वेन धसधिखो शवामेदाभ्युपगमेन 
चश्छन्तरस्वाभागात् ततश्च प्रतीयमाना अर्णा 
जाचकाः । नन्वे्मपि कमस्य पुरुषनिधक्ताधो- 
नत्वेन पोरषेयस्या दिशिष्टगोचकस्वे ऽप्रामारयं 



| ( ६०१ ) 

पृवपवप्रयोगसिद्धकमस्येगो त्तरोत्तरपुसरुषेणाध- 

यणा स्संबन्धवदनादिस्वेन मेरषेयलाभाञात् 
नच स्मतन्त्रेण कमनिवन्लाभावेऽपि शस्तः 

पुरूषक्ृतल्टोना निस्थखमेगेति गाच्यम् कोट- 
स्थ्यनिस्यस्ानभ्युपगमात् व्यहारानादि तया 
निखल्मोपगमात् गकासोकारनिसजनीयानासि 
कमेणगञादिशष्दठ्यवहारो ऽनादिः रिति ता- 
शक्रमविशिष्ट गोशब्दस्य नित्यत्वं नतु वर्णग 
तटस्यनित्यस्मम् ननु तथापि पुस्षकायतं न 
परिहृत मिति पोकहकेवसडोना प्रामार्यं स्यादेव 
न सर्गथा पुरुषन्यापारः परिजिहीषिंतः असं- 
भीत् किन्तु ठउयापारे पुरुषस्मातन््यं सति पु- 
रुषस्य स्वातन्त्ये तदधीनं प्रामाण्यं स्यान्न पार- 
तनत्ये नहि शक्यादिवाक्य समुच्चार्यता 
मस्माकं य॒णदोषाभ्या न्तस्पमाण मध्रमाणं ब 

भवति तत्कस्यष्टेतो स्तहुच्चार्ये ऽस्माकं स्वा- 
तन्त्यामावात् । नच पदबहणानामपि नित्यस 
मस्तु कि कूटस्थनित्यतेन एं सति घटवरप- 



( ६०२ }). 

रमाफना मप्यनित्यत्यमेषास्तु किं निसयकस्प- 
नेनेस्यपि श्यात् नवोपादानाभावे इयणकार- 
स्भातुपपत्या घटाद्नुखत्ति रेव स्यात् तदहि 
वणामावे किमपादाय शृष्दरचनापि स्यादि- 
त्यत्रापि दीयतां इष्टिः नच वर्णावयत्ेन तस्य 
पूवमेव नियेसात् नच कणठादिसंयोगविभागा- 
भ्यां संभवस्यारम्भ स्तस्मात्पूर्वोक्त मेष अषीमि 

पूर्वभ्रतमेव श्रणोमीदादि प्रत्यभिच्या नित्य- ` 
खमेव ततर प्रतीयते नसपूरवस्चनेति तदथे' शृब्द- 
नि्यतवस्वोकार एवबोचितः। नचेवं पदक्रपथो 
रपि क्रटस्थनिस्यसवप्रसङ्कः तन्नापि तथेव प्रस्यभि- 
ज्ञानादिति वाच्परप तयो वं्णामिन्नतया तन्नि 
्यखनिवन्धनेव तच्र ताहशुप्रव्यभिन्ञ ति स्वीका- 

 रादिति दिक्। 

सू° सर्वत्र योगपयात् ॥१९॥ (हे०१) 
मा० गोशब्दे उच्चरिते सर्वगधीषु युगपत् प्रत्ययो भवति । अतः 

आकृतिवचनोऽथम् । नचाकरूत्या शन्धस्य सम्बन्धः शक्यते कतु, 
िदिश्य हि भृतिं कतां सम्बध्नीयात् । गोपिण्डे च बहूना 



( ६ैण्दे ) 

माष्कतीनां सद्धावा च्छब्दमन्तरेण गोशब्द्वाच्यां विभक्ता मतिं 
केन प्रकारेणोपदेक्ष्यति ? नित्ये तु सति गोशब्दे. बहुत्वः इरितः 
श्रतपूवे चान्याञ गोध्यक्तिषु अन्वयम्यतिरेकाभ्या माछतिवचन 
-मवगमयिष्यति । तस्मादपि निलः । 

सवत्र योगपव्यादिति सूत्रप् । नचाङ्स्या 
शुष्दस्येति ननु शृल्दनित्यत्वाधिकरणे संबन्ध- 
नित्यलखप्रतिपादन मयुक्त मप्रकृतलादिति देदघ्र 
केचित् प्रकरणं द्विधा महाप्रकरण मादान्तर- 
प्रकरणं चेति आद्यं संबन्धनित्यत्वप्रकरणं द्वितीयं 
शब्द नित्यत्वध्रकरसं तत्र॒ महाप्रकरणोन. संबन्ध- 
नित्यतायां प्रकृतायां संबन्धनिलव्यता शृष्दनि- 
त्यतां विना म संभवतीति तदेङ्खमूतशरनित्य- 

सखचिन्तन मबान्तरप्रकृरणेन कृतं दस्मिन् समासे 
पुनः प्रकृतायामेव संबन्धनिर्यतायां युक्त्यन्तर- 
सुपपाद्यते योगपन्यादिति सूतरेणेत्थाहू स्तद युक्तम् 
शश्दनित्यलचिन्ताया इदानीं समाप्त्यभावात् 
अन्य तु शुल्दनिदयत्वमेष संबन्धनिस्यत्वद्वारा 
साध्यते धिनश्वरेषु शब्डेषु संबन्धनिरेयत्वप्षंम- 
वात् नच विनद्वरघ शरदिव्यक्तिषु घटल्वादिजा- 



( ६०४ ) । 

तिनिर्यसंबन्धव सकुतेपि नित्यसंबन्धः किन्न 
स्थाद् घटस्ादि नति बेहुभ्यक्त याश्नयस्वेन सभ 
वयक्तोनौ सुच्छेदाभावा दनुच्छेढरूपेण सतीषु 
व्यक्तिष॒ तन्नित्यसंबन्धो घटते गवोदिशुष्दाना 
न्त्वनुच्छेदरूपेण वतपानलवाभावा स स घटते 
इति तद थ' शुष्ट्नित्यल मावशयकं सेद् प्रतीद्या 

एकठयक्तितयापि निस्यतवमेवेति नच संबन्ध- 
चिल्यघेन शब्द नित्यसप्रतिपादन सयुक्त त- 

ब व प्रमाणामावा नमेवं अन्ञातपद्दयद्ायसंवन्ध- 
स्य पुसो उयु्पादनाय अंगुहया निद्धिश्य यत्र 
पुरःसिथितव्यक्तौ संबन्धः क्रियते तत्र व्यक्ति- 
विशेषनिष्टतयेव भहणेन संबन्धस्य स्व॑ह्यक्ति- 
साधारशसवेना यहा स्छवगदो षोधानापतसेः नच 
गोत्ादिजाताक्ेव संबन्धकरणा स्नामुपयत्तिः 
पाथित्रतद्रञ्पत्वसखादीना ममेकधमाणा' तत्र 
साकयां र्तकुस्पयोगे निधारणासंभवात् तथाचैवं 
प्रयोगः अक्त्रिमः संबन्धो न विनाशी न्त्यिन 

` निस्यसंबम्धा दाकाशुपरमाणुवदिति । वस्तुतस्तु 
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संदन्धनिरेयलवं॑नानेन बोध्यते अप्रस्तुततात् 
शुष्दनिरथत्वमेवा नेन सूत्रंण बोध्यते भाष्यमपि 
तदभिघ्रायकमेव संगच्छते संमुग्धनेकल्तामोन्य- 
विषये सकुच्छ्् तस्य गवादिशब्दस्य गोखादि- 
विशेषाभिधायक्त्वं कथयतु प्रहीतुः वा न 
शथयते बहूकृरवः रवे ठु पराणिषुक््तागमन- 
सास्नाक्ञङ्ग.लादिभ्यो विदिच्या न्वयव्यतिरे- 
काभ्यां निष्ृष्य गोखनात्रं गवादिपद सम्बन्धो 
ग्रहीतु" कथयितु' वा शक्यते चिरेण ॒नन्वेता- 
वती स्थायिस्वमात्र' लभ्यते निद्यत्वं तु कुतः 
पश्चा न्नाशकाभावा न्निसतकषिद्धे रपरसयृहतवात् 
एतच्यानपे्चखसूतरे साघयिष्यते मष्ये कलु - 
मित्यनेन कथयितु" यहीतु' वेत्युपलदयते स. 
कृच्छ्.तस्य गवादिशब्दस्य बहशः प्रयोगदशेनं 
विना मोतादिमात्रवाचकस्वं महीतुः कर्थायतु' 
वा न शुक्ते तदाह नचाक्रस्येति। नित्वखप- 
क्ते त॒ तस्य बहुकृत्वः श्रवणादन्वयभ्यतिरेकाभ्यां 
गोरगदिमात्रवाचङृत्वं शष्रयनिणैयं तदाह 
नियते लिति । | 
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सू संख्याभावात् ॥२०॥ (दै २) 
भा० अष्टकृत्वो गोशब्द उचरितः इति वदन्ति, नष्टौ 

गोशब्दा इति । किमतः ? यये वप् । अनेन वचनेनावगस्यते प्रय 
 मिजानन्तीति । वयं तावत् प्रयभिजानीमो न नः करणदोर्बर्यां एव~ 

मन्येऽपि प्रस्यभिज्ञानन्ति स एव अयमितिः । प्रत्यभिजानाना' 

वयमिवान्येऽपि नान्यः इति वक्त मर्हन्ति । अथ मतं, अन्यत्र सति 
सादृश्येन व्यामूढाः “सः' इति वक्ष्यन्ति । तन्नः तदहि ते (सदशः? 
इति प्रतियन्ति, किर्हि ख एवाय मिति । विदिते च स्पफुरैऽन्यत्वे, 

'्यामोहः इति गम्रते । नच, अयमन्यः इति प्रयश्रप् अन्यह्मः 

प्रमाण मस्ति] । 

भा० स्यादेतत् बुद्धिकर्मणी अपि ते प्रत्यभिज्ञायेते, ते अपिः 

निस्य प्राप्ुतः । चैष दोषः । नहि ते प्रत्यक्षे, अथ प्रयक्षे नित्ये एव । 

ह्यस्तनस्य शब्दस्य तिनाशात् "अन्योऽथतनः इति चेतत् । नेष विनष्टः,. 

यतः एनं पुनरुपलमामहे । नहि प्रयक्टष्टं सुहुतं मृष्ट्वा पुनरुप-- 

रभ्यमानं प्रयमिजानन्तो विनष्टं परिकररयन्ति! परिकल्पयत्तो. 

दवितीयसल्दु्शने मातरि, जायाया, पितरि वा नाश्वद्युः। नहिं 

अनुपलम्परमात्रेण नास्ति" इति अत्रास्य, (न४द:१ इत्येव कटपयन्ति । 
अप्रमाणाय विदितायां नासि इयव्राच्छुमः । नहि प्रमाणे प्रत्यक्षे 

सति, अप्रपाणता स्यात् । अस्तीति पुनः अल्यामोहेनावगम्यमाने न 

क्वचिदप्यभावः | नचासिद्धेऽपमरवि व्यामोहः, तच सिद्धोऽभावः. 

त्मादघति व्प्रामोहे, नाभावः । तदेतरदतुपु्व्या तिद्धप्। तसात् 

पुरस्तादयुचरितप॒ अनुपठममाना सपि न विनष्टः इत्य. . 
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कगन्ु मन्ति । यथा, गृहानिनर्गताः सर्वग हनन मपदपन्तः पुनः 

प्रविहय दपङममाना पि न प्राक् प्रवेशात् विनष्टः इत्यव गच्छन्ति 

तद्त् पनमपि न अन्यः इति वक्त मर्हन्ति । येऽपि सर्वेषां भावानां 

प्रतिक्षणं बिनाशमभ्युपगच्छन्ति, तेऽपि न शक्त बन्ति शब्दस्य बद्- 

तुम्, अन्तेहि क्लयदशंनात् ते मन्यन्ते, नच शब्दस्यास्तः, नच क्षयोः 

लक्ष्यते । सः इति प्रत्यक्षः प्रत्ययः, सदशः इत्यातुमानिकः नच. 

प्रयत्ततरिसद्ध मनुमान युदरेति, खश्नय्य' वा साधव्रति। ताः 

न्निः । 

संख्याभावादितिसुत्रम् । क्रियावता ममेदे 
करियाभ्यावृत्तिग शने कृत्वसुच् भरत्ययो विधीयते 
अष्टकखः गोशुष्दः उच्चरित इति प्रयोगे कृत्य- 
पुचत्ययदशंना प्पूर्वोच्चरितगोशृब्दे एवोच्चा- 
रणक्रि्ाङत्ति रिति प्रलीयते च्षणिकत्वे तत्र 

पुनः पुनः क्रियाभ्याठृत्ति नं स्यादिति स्थिरल- 
मेव गम्यते इस्याह अष्टश्सख इति । तश्र व पुनः 

पुनरष्यारणावुचौ अषटकृरव इत्युपग्यते शब्दा 

न्तरखे तु अष्टो गोशब्दा इति स्याद्वियाह 

नाष्टाविति अद्य अष्टकृत्वो ब्राह्मणा सुक्तवन्त 
इस्यादो द्ब्यमेदेऽपि कतवष्ुचो दशंन। दनेका- 
न्तिकलखेन न द्रव्यामेदस्ाधनक्षमख मित्यभि 
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प्रायेण शंकते किमत इति । न दठषासेदसाध- 
नाय कृखमुच् प्रस्ययस्य हेतुतयोपादानं येना 
नेकान्तिकदोषोद्धावनेना साधकत्वमुच्येत धायः 
भरत्यभिज्ञायां, शक्ृखसुचप्रस्ययसाहचयदशंना 
ततदुपलकिितप्रस्यभिज्ञाया एष प्रमाणत्वेन 
विवक्तृणा दिस्यभिप्रायेणोत्तर माह प्रत्यमिज- 
नन्तीति। ननु स्वस्वेद्यत्वा ` प्प्रत्यभिक्ञयाः 
सा्तादेव प्रमाणस्वेन प्रदश्नसंभवात् किं कलख- 
सुजपलक्चणेन सत्य मात्मप्रयभिन्ना खनंवेया 
तस्यास्तु हेतरुदोषनिराकरणद्कारा सवानुभवस्ति- 
द्धप्रामास्यसिद्धये तहुपादानादिस्याह् वयमिति 
उवालाकाषापणादो सदशेऽपि तस्प्रस्यभिन्ञाद- 
शना दनाश्वाक् स्तत्र त्याशुंकते अथेति । इन्धि 
यदोषाघीना हि श्रान्तः सवेश्य उयापकतया 
निराकतु महां विषयदोषनिबन्धना तु सर्वेषां 
स्थादेवेति न प्रत्यभिज्ञ प्र(मारय सित्याशडक्रय 
निराङकरुते तन्नेति । नहि ते सदश् इति प्रतिप. 
यन्ते कि न्तहिं स इति परिहारभष्यम्र् सहश 
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एवेति यत्र निश्चय स्तत्र स इति पभ्रतिभिन्ना- 
नस्य श्रपमखं यथा दीपञ्वालादौ सदृश इति 

 बाधकषरत्ययदशैनात् यत्र पुनः स एषेति नित्यं 
` प्रत्यभिज्ञानं जायते तत्र न भ्रमत मन्यस्वयाह- 
कप्रभाखाभावा दित्या नहि ते सहश इति । 

_ नन्वेष मपि. गृहीतथाहिवया प्रत्यभिज्ञानस्या- 
प्रामास्यं कलास्तिघ्वादे रधिकयहशेना गहत 
आहिलात् तथाच ज्वालादो प्रमाखन्वरेणा- 
न्यते स्दटे पत्यसिनज्ञानं मप्रमाशं शष्देख न्वख-' 

य्ाहकप्रमाणःभावा तद प्राण मेवेत्याह विदिते. 
इति ! पुनःप्रत्यसिज्ञानस्या प्राभारयं शंकते 

बुद्धिकमेणी इति । मन्विद् मयुक्त बुद्धिकमंणो- 
नित्यत्वसिद्धेः शृष्दनित्यससिद्धं रपत्युहत्योत् 
तद्नित्यसखप्ताधकत्वाभावास्च , एवंच प्रक्ृतसा- 

धनबाधनानुपयुक्तसिद्धान्तान्तरदूषणं निमहस्था- 
नेमेवापद्यते  अतणएवेदशामिधानस्यायुक्तव 
प्रकृतं दूषयितुमशुक्क वतस्तरिसिद्धान्वान्तरदूषणे | 

निण्हस्थान मापते इस्युक्तथा भ।ष्यज्ृतां ख 
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यमुक्तमिति चेन्न तत्रानेकान्तिकतवग्रदशनेन 
धरत्यभिज्ञायाः शष्दनिस्यस्वसाधनस्वं नेत्यत्र व 

तास्यात् तथाच भ्रकतशृष्द भित्यत्वदूषणोपयुक्त- 
मेवेति न नियरहश्थान भिति नहि ते परत्यक 
इति । नन्विद सुत्तर मपङ्गतम् 1 यदि परेण घ्र- 

त्यचत्वेन हेतुना बुद्धि कमेण रनित्यस्वं साघय- 
तदेदं दूषणं युञ्येत तत्त् न घटादिषु ष्यभि- 
चारात् यद् बा अनित्यत्वष्याप्त मभ्रत्यचलत्वं 

भवे च्दापि उयापकानित्यल्वविरद्धनित्यखसं- 

भावनाये व्याप्याप्रत्यच्रवविरुद्धभयक्त्वाभि- 
धान मत्रोच्येत तदपि न संभवति अतीन्द्ियत्वा 
दाकाशुादे रप्यप्रत्यच्तसेना नित्यखापत्तेश्च 
किंच यदि स्वरूपेण बुद्धिकश्ं णो रनिस्यरस्वं 
साध्येत तत स्तद् ष्यं स्यादपि यदातु प्रत्यभि. 
ज्ञाया स्तश्र ऽ्यभिच।र उच्यते तदा तयो नित्य 

` स्विरहेऽपि प्रत्यभिक्ञाया स्तत्रदशना इयभि- 
चारः स्पटुट एवेति नोत्तरं कथमपि संगच्छते 
इति चेदज्र केचित् यदि बु द्धकम॑णोः प्रत्यक्ततवं 
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स्या त्तदा तदेवेदमिति भत्यक्तमूलकप्त्यभि- 
ज्ञानस्य तत्र दशना दुव्यभिचारेण प्रामाण्यं 
स्यादिति न तेन श्दै नित्यत्वं सार्धायतु 
श॒व्येतेत्िं तयोः प्रस्यक्चलवनिषेधेन तत्पृष्टसू- 
ह र्यभिज्ञानस्यापि प्रतिषेधा न्ने व्यनिचार 
इति चव स्तनित्यसवं सुसाध मिन्युकत्तरभाष्य(शुयः 
अथ ते परत्यक्ले इति तथाच विपक्लानवा त्तत्र 
पत्यभिक्ञानस्य हेतोः सस्वेऽपि न व्यभिचार 
इतिभाषः। ननु नहि ते प्रस्यदो यदि ते प्रव्यचो 
नित्ये एवेत्यनाध्थोक्तेः कोऽभिप्रायः अय मभि- 
प्रायः बुद्धिकमणो नित्यत्वं वा स्यादनिलयलं 
वा नहि तेन मदीयः पन्तो दुष्यति प्रत्थकत्षख 
निल्यत्वथो व्येष्रस्थितविषयत्वात् येन तच्तद्रय- 
क्तात्मना बुद्धिकमणो रनित्यत्वं न तेन तयोः 
प्रत्यभिक्ञानव्रिषयत्वं घटबुद्धा वश्वबुद्धिभत् येन 
तु शक्तितिजात्यात्मना अनयोः भव्यभिज्ञनं 

` तेन नित्यत्वमेव सवेषामिष्ट मिद्याहूः तन्न 
प्रत्यभिक्ञानिराकष्याभावात् भत्याभक्ञनिराक- 
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रणाभिप्राये त॒ न ते प्रत्यभिज्ञायेते इस्येच्छं 

वक्तव्यं स्या तथातु नोक्तं भत्यत्तशष्द्देन्न 

तदुयरहणो क्छेश इति न तल्ञिशक्रणष्परः 

मआष्यप् प्रत्यभिक्ञानं हि मवादाविव बुधि 

कमणो रप्यविशिष्ट हश्यते अयं गो रथमप 
गोरिति घदिय मियं बुद्धिः अं चलति अयश्ब- 

पीति प्रत्यभिज्ञानं सर्वाजुभवत्तिद्ध नापहनच- 

भौत । नवाप्रस्यकतत्वे बद्धकमणोः केन प्रमाणें 

अत्यभिज्ञानं स्यात् येन तयो भर हण मिति बर स्यः. 
नच तयो ससुमानेन पहणं भवति सामान्यविष्व - 

यघ्ात् विोषविषयसवा त् प्रप्यसिन्ञानं न चन 

संभवतीति कच्यप् अनुमानस्यापि विशेषविषय- 

त्वात् व्यवहिताधीयानस्वररिशेषेण देवदत्तानुस् ~ 

नदशेनात् । भच तदेवेदमिति परस्यच मेव ज्ञनं 
प्रस्यभिक्ञानं तच्च न वृद्धिकभणोः परोचस्वादि लि 
वाच्यम् . परोक्लापरोक्चप्ताधारणगहीतथ्रहणस्ये च 
परत्यभिज्ञानखेन तथा विवकच्तृणो पूवेपरिभाषापन्तेः 

वाङ्मातरं ण शृष्देऽपि तस्परतिषेधसंभवाच्च य दिः 



( ६१३ ) 

तु प्रयत्तमाश्र' प्रतिषिध्यते न प्रत्यभिन्ञानं 
तदा तस्प्रतिषेधवेयण्य' उयभिचारापरिहारात् 
विशिष्य प्रव्यक्ष्नित्यलनिशाकसणं कर्मरययुक्त 
स्बसिद्धान्तविरोधादि स्यं निरूपिते इति 
तस्मादु भाष्य भिद मेन॑॑व्यारूयेयम् नहि 
अरमासि निंत्यत्वसाधनाय प्रत्यभिज्ञानमुच्यते 
येन बुद्धिकमेणो उयभिचारं प्रदश्ये तदाभासी- 
क्रियेत न्तु अनित्यलखे प्रस्यभिन्ञाप्रत्यक्- 
विरोधः दश्यते नच प्रत्यक्ते उयभिचारो दषणं 
येन तद्भावनं प्रक्ृतदूषकस्वेनो पयुक्त' स्यादिति 
सिद्धान्तान्तरदूषणमात्र स्यात् बुद्धिकमंणोरपि 
परस्यभिज्ञाना चलित्यलं स्यादित्याक्तेपे यथपि 
निग्रहस्थान मेव दूषणं वक्त! शक्यं तथापि तदुपे- 
दय शृष्दवन्न बुद्धिकमेणो नित्यस मिस्यत्न वि- 
शेषं दिदशेयषुण॒! न ते भस्थक्ते इदयुक्त' शब्दे हि 
अनुमानेनानिस्यखं साध्यते तच्च न वल्लवा 
प्ररभिज्ञा्रसयचंए शब्द निर्यत्वलाघकेन विरो- 
धादित्ति तस्य॒ निरयतवमेव वुद्धिकमंणेस्तु 



{( ६१४ ) 

नित्यत्व भनित्यत्व भित्येतदुद्ः 
मेवेत्येकतरपच्ते बलादलरिशेषाभ 
निलत्वमे वेत्यभिप्येखोच्यते ना 
इति। यद्रा लिङ्खविधयापि 
नित्यत्वं साधयितु श्वयते तऽ 
्रत्यच्त्वेन विशेषणीयं वुद्धिकर्मस 
त्वाल्म तन्न ्रत्यच्श्रस्यभिन्ञामव्यमि 
त्यक्चप्रत्यमभिज्ञानस्थापि घटादौ ढयं 
म तत्साधनक्तमत्दं स्थायित्वमाच्नस्य 

पितत्षेन व्यसिचारापावात् अथक 
स्वमन्न विवचचितं नच पच्चस 
साघारस्यं शष्दसवेऽपि तस्सस्वेन 
भावात् नच तथापि ध्वनौ व्यभि 
यरवधमेष्वन्यन्यत्वे ससीति विशेषण 

हेतु ख ह्यसौ शपो निध्यव्वस्यो पः 
वयवधमाख्यध्वन्यन्यत्वविशेषितः 
क्रमणः स्वते प्रत्यक्लत्वात्तदभ्ः 

 स्वसिद्धान्ततरिरुद्ध मिति वाच्यम् 
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परमार्वाधितकमाभिप्रायक्रखात् वुद्धं रस्यत. 
त्वं तु साधितमेष घटादिवृत्तिकमेणां शष्ट वदेव 
भरस्यभिज्ञय परस्यकञसवं निस्पतवं ₹ेतदुभय भिष्ठ- 
मेवे त्यमिप्रायेणाह भाष्ये अथ प्रत्यक नित्ये 
एषेति । प्रस्यकये्च निरये तिद्ध अतीन्दियेऽपि 
तदेवोचितं घर्तुस्पभावपरित्यागानौचित्या दत 
शतदभ्रस्यत्तदचन सुपक्रममात्र पिति । नचेषां 
नित्यत्वे निरन्तरमुपलन्िः स्पात् व्यञ्जकसदा- 

 वासद्धाववशेन तदहुप्लन्पेः कादाचित्कत्वात् 
यदुभवतां कारणं तदेवास्माकं तदभिऽ्यञ्जक- 
मिति नाघ्र तदनुयोगः शब्दखकतृ खोपलब्धिव- 
दुबुद्िकमेणो रपि न सततत मपलष्धिः नच तद्- 
भिव्यञ्चनशक्ति स्तदाश्चये द्रव्ये सततमस््येवेति 
कथं न सतत मृपलषब्िः कारणशक्ति श्पि तथे 
वास्नीति किं ब काय मपि सततप् सष्ट्छारि- 
वेकरयादितिचे दिदापि तदेषेति णहाण ॒नचा- 
भिवयच्युतपत्योस्तुहयदोषदुणत्वे किभिलनि- 
उयक्तिपक्ले एव्र विशेषाभिनिवेशुः प्रत्यभिज्ञान 
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मपि साजाल्यालम्बनेन समर्थितमेवेति वाच्यम् 
सोगतेषु सत्सु परथमं तावदाश्रयादुभेद् एव 
क्रियाघु दुषेचः तत॒ स्तद्िशेषोस्देपणादिस्तत् 
कियात्वावान्तरजाति रासां प्रस्येकभ्यक्तिवृत्ति- 
रित्यादिबहूतखलेशः नच बुद्धिं भदा चुरोधा- 
खलेशः सोढभ्यः आध्रवभेदादपि बुदधिमेद- 
स्योपपादयिलु' शक्यत्वात् यथा वे दतादिमे- 
दो न स्वाभाविक स्तथा कसंरयपीति दिक 
बुद्धिरपि चैतन्यमेव पुसः रवाभाविकतवा- 
न्निस्यमेकंच नच घटपटादिब्ुद्धिभेदानुपपत्तिः 
विषयभेद निषन्धनत्वा दुबुद्धिभेदस्य नच पसो 
नित्यचेतन्यस्वभावत्वे इन्द्रियादि उयापारं विना- 
पि सव॑दा विषयभानापत्तिः सहकारिवेकल्ये 
शक्तिमात्रं ण॒ कायेत्पित्यदशंनात् यथा दहन- 
कमां शानु सूपनीतं दाह्य चिना न दहति 
खच्छो दपणः स्फटिको वा विभ्व्तन्निधानं 
बिना तच्छायां न गृह्धाति तथा नित्यचेतन्य- 
स्वभावः पुरुषो देहवत्ति रिन्द्रियोपनीतान् 



( ६९७ ) 
विषयान् य्वाति असावेव बुद्धि रितीन्द्रिया- 
दिवेकल्यान्न सवदा बुद्धि रिति । ननु भाष्ये 
बुद्ध रेव नित्यस मुक्त" न चेतन्यस्य तत्र बुद्धि- 
शृष्देन चेलन्यस्येव - ।ववक्चिततात् नच कंद्धौ 
प्रत्यभिज्ञेव न इष्टा नहि घटबुद्धिः पटबुद्धि- 
स्वेन प्रयभिज्ञायते विषयविशिषस्ेन प्रत्यभि- 
ज्लोनाभावेपि विषयोपराग मपहाय बोधात्मक- 
तेन पर्यभिज्ञानस्य 'स्ालु भवसिद्धत्वा दियं 
बुद्धिं रिय मपि बुद्धि रिलाकारेण घटपटोभय- 
बुद्धां तस्याः सत्वा द्धं द भानस्य विषथाधीनसां 

दियुक्त मेष तदेवं प्रत्यचचद्रग्यवृत्तिकम- 
भिप्रायं चेतन्याभिप्रायं च अथ प्रयक्ते नित्ये 

एवेति भाष्यम् नच चेतन्यं न प्रव्यक्त मिति 
कथमस्य प्रत्यक्तखेना भिधानं सत्यं वचित्ि- 
शक्ति ने प्रस्यच्षा किन्तु श्नत्र बुद्धिशष्देन 
लक्षणया प्रमाता गह्यते सच नित्योऽपि 
प्रत्यन्लोऽपि तस्य ज्ञानरूपे विकागे ऽनित्य 
ऽप्रत्यक्लश्च ति तदभिप्रायं पूवभाष्यम् । तदयं 
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माष्याथेः पृवेपक्वादी वुद्धिक्मणो यन्नि्यसं 
प्रसंजयति तहुयदि ज्ञानाभिप्रायेण वदा ऽसंमत 

मप्रलयचस्शद ज्ञानस्य यदि चेठन्याभिप्रायेण 

तद् युक्तमेव परुषस्य नित्यस्ात् । किन्तु तन्न 
प्रत्य्लत्वं नास्ती ति ध्येयप् । उस्पसिकिनाशाभ्यां 
पूवदिनोश्चरितशब्दा शहिनान्तरेचरितश्ष्देऽन्य- 
सवमाशुंकते ह्य्लनस्येति । निसक्रुरुते नेष इति 
कारणमाह पुनरिति प्रत्यभिन्ञाप्रमाणतिरोधान्न 
मेद इति कुतो नाशादित्याह् नदीति । अन्यथा 
दर्डभाह द्वितीयेति । नहि अनुपलरममात्रं सा- 
भावतिद्धि रतिप्रसङ्गा दित्या नहीति कुतस्तहिं 

अभावसिद्धि स्स्यिति आह अग्रमाणताया- 

मिति । योग्यस्य प्रमाशेनानुपलब्ध्याऽभाव 

सिद्धि रिति भावः शब्दस्तु -उयञ्जकसन्धावे 
परत्यन्ेणोपलभ्यते इति आह् नहि प्रमाणेति 

उपलभ्यमानं शुक्तिरजतादो उयभिचारीस्यत 
ऋ अब्यामोहोनेति । नहि बाधकप्रमार्ं विना 
व्यामोहः शुक्तिश्जतादो नेदं रजत निति 
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बाधकेन रजताभावः सिद्ध यतीति तश्र रजतः 
प्रत्ययस्य व्यामोहत्वं नेवं प्रक्रते शष्डयभाव- 

साधकं प्रमाणमस्ति येन तस्पत्ययस्य व्यामोह 
स्वं स्यादिति भावः पुरस्तादिति सतोपि शष्द- 
स्या भिठ्यज्जकाभावादेक सुपल्लम्िसंभवेन 

विनाशकल्यनायां प्रमाणाभाव इति भावः । पूर्वा 

परदरशने मध्ये तददर्शनेऽपि न तदानी ममाव 

इव्यत्न सवानुभवं दशयति यथेति । इदयुपल- 

त्श रृहस्थक्ञादे रपि तद्वहिनाशे क्व॒ निवत 

सुषा वलुपलब्भ्या सवेस्य प्रस्य सु्पत्तिविना- 

शभ्युपमे ऽशौच मपि कपोतसतूतशषायितं 

स्यादित्यल मसंमूताथनिराकरशेन स्यूलपिनाशा- 
न्यथानुपपत्या सिद्ध चषणिकसं घटाद्रीना सिव 

शब्दस्या प्यविशिष्ट भिति वादिनां बोद्धानां 

मत निराकतु माह येषीति। घटादौ इव 

अत्रापि टैरेव साधनैः क्षणभङ्गो निराकायः 

ह्स्तनो घटो उ्याप्यस्ति घटता दय्यतनघट्वदि. 

स्यलुमान मेकं च एभङ्गप्ताधन सपर सोयं घट 
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इति प्रत्यभिज्ञा । नचानुमान मयुक्तं मुद्गरे- 
भिहतघरे हेतो रनेकान्तिकल्वात् तस्यापि सल- 
साधने प्रत्यक्षवाध इति चेदेवं तहिं द्यस्तनो 
घटो ऽ्याप्यस्ति निष्प्रयतनत्वे सति अत्रयववि 
शेषाभावे च सति अद्य यावस्स्थूलनाशोनाक- 
न्तखादु दश्यमानघटवरि त्यनुमानं बोध्यम् 
नच घटादिः च्णिकः सस्या दीपञ्वालावदित्य- 
नुमानेन सप्रतिसाधनत्व मिदिवाच्यप् प्रत्यभि- 
ज्ञाप्रत्यक्ञविरोधेने दृशानुमानोपत्तं रनवकाशा 
न्नचाथंक्रियाकारितरान्यथानुपपत्था क्षणिकत्वं 
सतवप्े एवाथेक्रियाकारित्वोपपत्या वेपरीरंया- 
त् नच त्षणिकस्याथेक्रियाकारिखानभ्युषगमे 
उवाल्ञायाः प्रमारंमकलानुषपत्तिः उवालायाः 
ल एिकलानुपगमात् सूदमाहि तद्यतः शीघ्र" 
देशान्तरं गच्छन्ति प्रमृतं पिरिडतं तेजः वति- 
देशे तिष्ठति तत्र यावदृध्वे' गच्चति तावञ्ञ्वा- 
लेति कथ्यते ततो प्यतिक्रम्य यत् प्रयाति तस- 
भेति ततोपि परं यलपरयाति तत्त् सुदमत्वा- 
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न्न प्रतीयते तथाचाविनष्टमेव तेजो उवाज्ञाया 
निःसृत्य प्रभा मारभते प्रमातो प्यविनेष्ट मेव 
निःसृत् ततोपि परं गच्छ ॒दतिसूदमत्षा दहः 
श्यता माप्नोतोति म क्षणिकत्वम् नथाविनष्टं 
सत् किमथ मृद्धवं ब्रजति तत्रैव किन्नावति- 
ष्ठते उत्तरावयवे रुद्ध वंदेशस्यावरुद्धस्वाडु याव- 
त्तेषां देशान्तरे प्रसप्छं न स्था त्तोवटपूषावय- 
वाना मधोदेशगताना मृद्धवेदेशगसनं न स्याद 
यथा यथा तुत्तरे ऽक्यवा व्रजन्ति तथा तथा- 
वकाशुक्ञाभा ` प्पृदपूवावयवा अपीति । ननु 
प्रभायां विरलेषु तेजस्यु सत्लपि तेजन्तर्सं 
क्राति स्तत्र संभवतीति किमथे देशान्तरगमनं 
कल्प्यते स्थितैः पूथीषयवे रुत रावयसंयोमा- 
त्सान््तामापन्ने ञ्वाज्लाभि खि तणादिदाह्यः 
पत्तेः गतिशोललानां तेजसा मेकन्र चिर मवस्था 
नासम्भवाच नच क्षणिकशयीरदयो व्यभिचार 

, दशेना स्पत्यमिन्ञायाः न स्थेये सौधन्तमत्वं श~ 
रोरदेः चणिकत्वाभावात् नच वालयाद्यकवस्थाना 
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मेकन्ततः शरीयद्ध दे घटवरप्रथग्रुपल्स्मापत्ति 
रभेदे तु प्रति्षणसुतप्तिविनाशो धभिशणोपि 
तद्वद परिहायां पिति कथं न क्षणिकं श्रीरादे 
वाल्याद्यवस्थात्मना परिणामांगीकारेण प्रतिच्ण- 
मुस्र विनाशुकर्पनायां प्रमाणाभाचा दोखा- 

` स्यमिन्नाप्रत्यत्ञविरोधा चे ति दिक्। तदाह- 
न शुक्नुबन्तीति उदेतीति तथा चासुमानस्यो- 
व्पत्तिनिरोघलकच्लणो बाधः शोघ्रधरवृत्तिशोक्तेन 
प्रत्यभिन्ञाप्रत्यकेणा भद साधकेना सुमानविषय- 
भेदापहाराद नुमनानुखत्ति रेव पूवे मनुमान- 
धत्तो तु पश्चाजातेनापि बक्षवता प्रत्यभिज्ञा 
्रत्यक्तेणा नुमाने मिथ्यातलक्षणो बाधो ज्ञप्य- 
ते शुक्तिरजतज्ञानस्येव नेदं रजत मिति ज्ञानेन 
तस्य बाधं विनोत्तरोस्पत्ते रसंभवादिति न 
मिध्याज्ञानस्य स्वविषयतसाधकतं वाधित्वा 
दित्यां । स्वकायेमित्ि। = ` 
सू अनपेच्तववात् ॥ २१ ॥ (ह° २) 

भा० येषामनवगतोत्प्तीनां द्रव्याणां भाव एव खक्षयते, ̀  तेष।मपिः 
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केषाल्चिदनियता गम्यते, येषां विनाशक्छरण ` युपरम्यते। यथा, 
अभिनवं पटं दष्टा । नचैनं क्रियमाण सुपटन्धवान् । घथवा 
अनिलयत्व मवगच्छन्ति रूपमेव रष्ट्वा, तन्वुभ्यतिषङ्गजनितोऽयं 

तन्तुग्यतिषङ्कविनाशात् तन्मुविनाशाद्वा “विनदति” इत्यवग- 

च्छति । नैवं शब्दस्य किञ्चित् कारण मवगस्यते ! यद्विनाशा द्रिन~ 

ङ क्ष्यतीत्यदगम्यते । 

अनपे्त्वादितिसूत्रप् । भ्रत्यभिक्ञया 

शृष्दस्य नित्यत्वे साधिते स्वारसिको विनाशौ 
निरस्त एव हेतन्तशधीनो विनाशो विनोशुक- 
हेस्वभावा न्न संभवती त्यनेन सूत्र ण बोध्यते । 
अयंभावः कार्यनाशो हविषा मवति _ सम 

वायिकारणनाशा दस मवायिकारणनाशाचः 
आद्यो यथा तन्तुनाशास्पटनाशुःद्वितीय स्तन्तु-. 

सयोगनाशा व्पटनाशः तदेतह्िनाशुदयं पटस्य 

वतेमानतादशाया मपि ज्ञातु शक्यते तदाहु. 
यथेति न्तन पटं द्ियमाण मदृष्ट्पि 

तद्वतभानतादशायामेव तन्तुतस्सयोगक्तपेततो 

सक्िकः पटो भवतीति निश्चित्य रन मयं 

ठन्तुनाश्ा त्तदीयसयोगनाशाष्या भनङ्न 
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तीति तदनित्यल मवधारथति नेवं शब्दै का- 
रशद्वय षस्ति यद्धिनाशा देतद्विनाशोऽवगम्येत्त 
पतो ऽवथवस्ंयोगादिकार्णोपेचत्यभावा दसं 

भातरित विनाशो नित्य एत्र शब्द इति सप्ुदि- 
ता्भैः। 

सु० प्रख्यामावान्च योगस्य ॥२२॥ (हे०%) 

भा० इदं पदेभ्यः केभ्यर्चिदुत्तरं सूत्रम्) ननु वायुकाश्णकः 

-स्यादिति, वाधुश्टरतः संयोगविमगेः शब्दो मवतीति, तथाच शिता. 
काराः आहुः ५वायुरापयते शब्दत मिति? । नेत्वं वाग्रवीयश्चे- 

च्छब्दो मवेत् बायोः सस्निवेशविशेषः स्यत् । नच वायवीयान् 

च्मवयवान् शब्दे सतः. प्रत्यभिजानोमः । यथा पटस्य तन्तुमयान् । 

नवैवं मवति । स्यादेवं स्पदनिनोपरमेपरहि । नच वायवीयानव- 
-यवान् शब्दगतान् सशामः } तस्मात्न वायुकारणक्रः अतो नियः । 

परल्याभावाच्च योग्य इति सत्रप साच 
सपूवसूत्रंण संगत्यभावादाह इदिमिति तथा- 
च केश्चि च्छष्टेः पूवपदां विधाय तहतं सत्र 
योजनीयं तथाहि वायुरा पद्यते शब्डता मिति 
शिक्ाकारोक्तयनुसारा तव्पटादिषदवयविद्रउ्य 



( ६२५ ) 
धिशेष पव शष््ः तथाच परादिवदवयवसंयो- 
गादिविनाशा दयमपि विनङ्द्यतीति शृष्दवि- 
नाशोपि सुज्ञानं इस्याशंक्य तन्निराकरणाय 
परख्यामावाच्च योगस्येति सुत्रं पूर्वोत्तराभ्यां 
योजनोयप् प्रकृष्टा प्रत्या आख्या घी: प्रख्या 
्रत्यन््रत्यमिज्ञा योगोऽयवसन्निये विशेषः 
यदि शुब्डो वायवीथः श्या तहि तद्धवयकसंयोग- 
श्रिशेषः शुऽढे उपलभ्पेतेत्याह् वायवीय इति 
शेषं स्पष्ट भिति। ` 

 सू० लिद्कदशनाच्च ॥२२१. (ह° ५) 
भा० लिङ्क" चैवं पवत्ति) वाचा  विष्पनिद्यया इति) श्न्यपरं 

हीदं वाच्य" धाचो नियता मनुबरति । तस्पान्नियः शब्दः 1 

लिंगदशेना च्चेति सूत्रम् अन्यपर सन्या 
द्योतकं वाक्यं शखिङ्ग मुच्यते क्चापि श् 
ष्टस्य निष्यस्वे दृशयते लिङ्कमाह वाखा विषूथ- 

` नित्यया इवि-भस्थ लिङ्खलं स्फोरयति अन्यपर- 
मिति रूपयतीति शूषो वाचः कता विगतो रूपो 
यस्याःसा साच मित्या च तया इत्यर्थः, 

9 
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एवं चोच्चारणस्याभिषयञ्चकलसेन हेतुत्वाभा- 
वान्निरवयषसास्सवेदेशकालगतत्वा दपरोच्- 
त्वास्चा काशुवनिनिस्य एव शृष्दो न कायं इति 

# भ 

संदेपः। | 
इति कष्पकल्लिक्ायां श॒ष्दमिश्यताधिकरणम् 

सू° उत्पत्तोवाऽवचनाः स्थुरथ स्या- 

तन्निमित्तकलात् ॥२४॥ (पूर) 
` आ०-यथप्योर्पत्तिकः नित्यः शब्दोऽथंखम्बर्धक्च तथापि 

न चोदनाछक्ञणो घप्मैः, चोदना हि वाक्यं) नषि अम्निहोत्रं जयात् 
स्प्गकामः इत्यतो वाक्या दन्यतम्मात् पदात् शभ्निहयो्रात् स्वर्णो 

भवति इति गस्यते। गम्यते तुं पदत्रये उच्चारिते । न चात्र चतुर्भः 

शब्दोऽस्ति मस्यत् अतः पद्त्रयश्चमुदायात् नचायं खञुदयोऽस्ति 

लोके यतोऽस्य व्यवहारा दुर्थोऽवगम्यते । पदानि.अमूनि प्रयुक्तानि 

तेषां नियोऽर्थः अप्रयुत्तरच समुदायः । तस्मास्छमुदायस्या्थः छृत्निमो 

व्यामोहो वा । न च पदार्था एव वाक्याभैः, सामन्ये हि पदं प्रवतत, 

विशेषे वास्यम् अन्यच्च सामात्यं अन्यो विरेषः। न च पदार्था 

द्वाक्यार्थावगतिः असम्बन्धात्। असति चेत् सम्बन्धे) कर्मस्व 
त्पदार्भोऽवगतेऽर्यास्तसमवगम्पेत, एकसिमिन्न्रगते सरवे मवत स्यात् । 

न चैतदेवं मवति! तस्मादल्यो वाक्ष्याथेः | 
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उदत्तौ वाऽवचवाः स्युरथस्या तम्निमित्त- 
कलादिति सृप्र अस्याभैः आओसपत्तिकशब्देन 
ल्तणया स्वाभाविकल पृच्यते एवं च पदाध- 
संबन्धाना मेतावता पूर्वप्रबन्धेन निव्यते साधिते- 
ऽपि वेदशब्दाः अर्थस्य धमेस्या वचनाः स्यु ख- 
माणानीति यावत् कदयमाणप्रस्येकसपुद्ायवि- 
कर्पेन वर्ण॑पदादीनां बाक्या्थेदोधं प्रलहेतुत्वात् 
अथस्य तन्मोण॒ पदे वाक्ये चोभयत्र संबन्धः एत- 
दर्थस्फोरणाय यद्यप्योत्पत्तिको नित्यः शुष्दोथ- 

संबन्धश्च तथापि न चोदनालक्षणोर्थो धम इति- 
भाष्य सस्याथैः चथपि पूवेप्रबन्पेन पदाथंसंब- 
न्धानां नित्यत्वं साधितं तथापि ककषयार्थे वेद्- 

वोक्षयानां न प्रामाण्यं ्तिध्यति कदय माणरीत्या 

तदतिपन्तो मूलाभावात् निूल्ला च प्रगीत जाँ- 
तापि प्रतिमविन्न प्रामारयं मश्नुते इत्यफलः 
पवेभ्रयासः कथाच सूज्ञामाा सुनराक्तेपः यथपि 
पदार्भनित्यत्वं न विशिष्य साधितं जातिक्तद्- 

भवमात्रश्येव प्रद शितत्वात् तथापि शन्दनित्य- 



( रस्छ ) 

तासाधनोक्तदिशा तस्यां शपि नित्यता साधित- 

ध्रव साधनस्य प्रत्यभिन्ञाप्रस्यक्षस्योभयत्र सा. 
स्यादिति अिहोत्रयागादिरूपघर्मो वाक्यार्थं 
एव न पदाथः पदद्वाक्यवट कस्य कस्यचिदपि 
पदस्य तदमिघायकस्वामावात् नच स्वार्थेऽही- 
तसंबन्धं वाकयं पद वत्परत्यायक मब्युखन्नस्थापि 
परस्यायकल्वापत्तेः नव समुदाये शक्तिप्रहोगयः 
लोके तस्प्रयोगाभावेन व्यवहारभावा न्नव 
समुदोयोऽतिरिक्तः समुदायिनो येन उयवहारा- 
स्स्वातन््येण तत्र शक्तियहः स्यादिस्याह् नदीति 

अयंभावः पदानि प्रत्येक म गमयन्ति क्भिम्वा 
संहतानि अथवा पद्ातिस्कि एव समुदायः 
किम्वा पदार्था अत्रापि पृदवदिकल्पः एवं स्घृति- 
संबन्धादीनामपि विकल्पनं संबन्धप्रहणाभावा 
दमीषां कस्यापि न गमकख सपुवेल्वा द्राकयार्भ- 
स्य नच नेत्रादिवदश्हीतसंबन्धस्य प्रत्यायकल- 
मब्युस्पननस्यापि प्रत्यायकलापत्ते रतोधूमादि वह 
य॒हीतसंबन्धस्येव प्रस्यायकत्व मास्येग्रष् यदि 
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चाप्रतीतोपि वाक्यार्थे पदसंबन्धः स्वीक्रियते 
तदा प्रयोजनाभावो धृमादिवस्तीतसंबन्ध- 
स्येव प्रत्यायकला त्तरत प्रमाणाभावाच्च । 
नलु मास्तु वाक्यार्थे पदसंबन्धः वाक्यस्येव तत्र 
संबन्धोस्तु वोदनालचणोर्थो धर्मं इष्युक्तो 
चोदनापद्ं वाक्यपरमेवेति तदेव वाक्या मृल- 
भित्यलं मूलान्तरन्बेषणप्रयासेनेतिचे नमेवं 
पदातिरिकवाक्याभावात् पदाथांतिरिक्तवावया- 
थांभावाच्च तथाहि समुदायः सप्ुदायिभ्पो- 
ऽतिरि्यते नश राये प्रस्येकातिरिक्तसपुदाय- 
स्यानुपलम्भेन सत्तैव न सिद्धयति कुतः प्रानास्यं 

` प्रमाणष्रमेयोभयाभोगत् नच पदसमुद्यायो वाक्यं 

पदाथसपुदायो वाक्याथ इति निशच्छया पद् 
तदर्थातिरिकिबाक्यतदथयोः सदुभावोऽध्टयेवेति 

` वाच्यम् युमपडहुघहणाभवेन समुदायत्वास्म्भ- 
वात् । नच युगपहुयहखाभमावेऽपि युगपत्सत्तया 
सश्रद्ययोस्तु -सत्ताथोभपयस्य उथवहाराङ्खत्वा-: 
भावात् अन्यथा पदतदर्थादीनां नित्यतया सर्वे-. 
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षां पदानामेकवाव्यताप्ति स्तथा सर्भेषां पदा- 
थानां वाक्यार्थापरिश्देति ज्ञानयोगप्यं नैव त- 
दक्तव्यं तच्च प्रक्रते नास्ति ज्ञानानाम् यौग- 
प्यादिति न पष्ाथस्समुदायो वाक्यां इत्येत- 
स्सिद्धम् । अपचि न पदसमुदायमात्रं वाकयं 
पदथसप् दाथमात्ं वा वाक्याथः मोरश्वः पुरुषो 
हस्ती शकुनि घर गो व्राह्मण इल्यादावपि पद- 
तदथलमुद्योेषसस्वेन धावयतद यत्वापत्ेः वस्मा- 
त्संयद्धानि पदानि पदसंबन्धो वा वाक्यं संबद्धा- 
श्च पदार्थाः पदाथेस्बन्धो वा बाक्याथे इत्येव 
वौच्यं संबन्धश्च प्रकृते न संभवति अपेक्ता- 
विरहात् पेता हि अर्भ॑तो वाच्या न स्वरूपतः 
अन्थकेष्वपि हष्टलात् अस्तु वा अपेक्षा तथापि 
एकाक्यतानियापमरकः कश्चन संबन्ध एव नास्ति 
कमपे त नच का्यकारणसंयोगादिसबन्धा- 
भावेऽपि एकाथंसमवायः सम्बन्धोरिति कथ- 
मुच्यते नास्तीति किन्तु तस्योक्तानुक्तस्ताधार- ` 
स्येनाव्याक्तकतया चुपयोगादिति दिक्। ना- 
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यः पदपक्लोक्तशषणसंपातादिति । गम्यते त॒ 
इति । ननु एतसदश्रयसमुदाया दग्निहोत्रा स्ख 
गो भवति इति बोधो यदि जायते सदैतस्सम- 
दायस्येव तन्न मलखसंभषेन निमृ लस्वाभिधान- 
मयुक्तं भिति चेन्न प्रत्येकं पदानां भूललनिर- 
करणतात्पयेणे तद्धष्यप्रवृत्तेः । नचायं समृदा- 
योस्ति इति अनेन भाष्येण न ताव दिक- 
वाक्यरूपसमुदायो निराश्ियते युक्तिसास्येन 
वेदिक्षसुदायवल्लोकिकपदसमदायस्यापि नि. 
राचिकीषितस्वात् तयाच नचायं समुदायोस्ति 
लोके इति भाष्यं नेवं जातीयकः समुदाथोरित 
लोके इत्यथपरं बोध्यप्् नच गामानयेत्यादि- 
वाक्यानां लोके सत्वा द्वाश्यमात्रनिषेधतात्पय- 
परत्वे भाष्यनमिद मसंगतं स्यात् मेवं गो र्वः 
पर्ष इदयायसंवद्धपदसमूहस्य वाक्यखनिरासाय 
संबद्धाथेकपद ्तमूहस्येव वावयताङ्गी कारेण स- 
वन्धस्य सवेथा निराकरणा दापाततः प्रतीय- 
मानस्यापि वस्तुत स्तत्वेन ज्ञायमानलामावा 
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दसस्वोपचारान्न चतिः नहि स्बन्धसिद्धि' विना 
लोकिकवेदिकयो रन्यतरस्यापि पदसमूहस्य 
वाक्यत्वं बवतु" शक्यत इवि भावः अतिरिक्ता- 
नतिरिक्तविकल्पेन ससदायासिद्धंश्च येषां 
लोके प्रयोग स्तेष्वेव संबन्धयहो <न्वयव्यतिर- 
काभ्यां न समुदायस्य लोके प्रयोगो येन तत्र 
ठ्यक्हारतः संचन्धयरहः स्यादित्याह यत्त इति 
कानि तहिं षयुञ्यन्ते इत्यत आह अमूनीति 
तथाच पदानां लोके प्रयोभ। रेष्वेव सम्बन्धः 
ग्रहो व्यवहारस्यो पायस्य तञ्चव सत्वात् 
पदार्थानां बाक्योथट्वं निरकुरते नचेति द्यो- 
सेद दशयति सामन्ये हीति मच समान्यविशे- 
षथो रमेदः बुद्धिविशेषकत्वादि याह अन्यच्च ति 
असंबन्धादिति परस्परमसंवद्धानां बहूनां पदा- 
थाना मनेकवाक्थाथगामितया ने नियसेनेकबि- 
शिष्टाय गमकत्वं सम्भवति भिथः संमतानां 
तु तद्वाक्यार्थमात्रगामितया ऽत्ाधारणनेका- 
म्तिकल सिति न पदार्थानां वाक्याथगभकत्व- 
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भिति भावः असंबन्धस्य गमकले ध्यवस्था 
माह अर्थान्तरमिति विनिगमनाविरहादिति 
भावः । सव मिति असबद्धत्वाषिशेषात् तवक््च 
सवेस्या नायासेन साविज्ञापत्तिः पदान्तरोच्चा- 
रणवेयर्थ्य' चेति भावः । नच पदार्था एव 
वाक्याथ इति एतन्मतं सवयुक्तम् गोरश्वः पुरूष 
इत्यादाषपि पदाथेत्तत्वेन = वाक्याथेतापत्तेः 

किच श्र्थान्तरान्वितदाथेस्येव वाक्याथल्यं 
न पदाथमाव्रस्येति चेत्सत्य मर्थान्तरान्वितोपिः 
पदाथ एव यत्र केवलं पद् पुच्चायेते तत्र तत्पदं 
कोवलपष्टाथस्वरूप समिधन्ते यत्र पुनः पद्यान्तर- 
समभितयाहत सुच्चायेते तन्न पदान्तराथन्विते 
स्थं भमिधतते इति पदान्तरान्वितस्वोथ॑स्व 
वाक्याथेस्वाहं शुक्त पदथेस्येव वाक्थाथस 

किति सेवं सथसाति पदाथ ऽनाश्वास्तापत्त :. 

क्वचिह् भोपद्स्य साद्सादिविशिष्टायीमिधा- 

यिं पवि मापानयेस्याद्ध कानयनान्वितस्य 

कवचित्पयेत्यादिसमभियाक्षरे दशंनान्वितस्य 



( ६३४ ) 

स्वाथस्ये व्यनेकपरिस्यागश्वीकारापत्तेः नच 
सामान्यत इतरपदार्थान्विततत्वेमा न्वितत्वमा- 
धरेण वा सार्थत्वमिति नाठयवस्था केवल्लपदो- 
च्चारणे तदथघ्रयथानापत्तेः ¦ नचेष्टापत्तिः 
समरणमात्रस्गीशारा दिति कच्यप् अनुमूतप- 
यमश् भाकेन स्मरएतवायोभात् अन्वयञ्यतिरे- 
काभ्थां पदजन्यखावषारणेन स्श्लतिध्रमोषक्लप्- 
लानव्श्नशा दतः पद्मयाथस्वरूपमा्न' पदे 
रभिधीथत इति नान्वितामिधानतिद्धिः ! तथाच 
न पदार्था वाक्धाथः वदः सामान्यतः पदाध- 
स्वरूरमात्रासिष्रानेऽपि विश्चिष्टकाक्या्थविशे- 
वसय ते रभिधानाभाशदिति बोध्यम् रहीत- 

सम्बन्धः पदेः यद्ाथावगस इत्येव नियमः 

वाक्यः पुनरण्दीतक्तवन्धे रपि वाकयार्थावगम 

इति कल्प्यते स्वमावविशेषादित्यभिध्रयेण शं- 
कते अपयुक्तादपीत्ि । 
 मा० स्यदितत्, अप्युक्तादपि बाद्यादसति सम्बन्धे स्वभावा- 

दथगमः इति यदि कर्येत शब्दो धम्म मास्यं ्ुत्कामेत् । नचेष 
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शब्दुधम्मेः, यत् भप्रयुक्तादपि शब्डादर्थः भीयते । नहि, प्रथमभ्र तात् 
कुतस्विच्छब्दात् केचिदर्थ' प्रतियन्ति । तदभिधीयते पदधम्मोऽयं न 
वाक्यधम्मः । वाक्याद्धि प्रथमावगततादपि प्रतियन्तोऽथे' दृश्यन्ते । 

नैतदेवं यदि प्रथपश्र ताद्बगच्छं युः, अपि तहिं सवंऽगच्छेयुः । 
पदार्थविदोऽस्ये च न स्वपदाथविदोऽवरगच्छन्ति। तस्मान्नेतदेवम् । 
ननु पदाविद्ध रप्यवगच्छद्भि रघुतत॒एव बाक्याथंसम्बन्धो भविष्यति, 
पदा्थवेदनेन हि संस्छताः अवगमिष्यन्ति, यथा तमेव पदहाथे' द्वित- 

यादिश्रवशेन दति । नेति श्रु मः । यदि वाकषयेऽन्त्या वरः पू्ंवर्ण॑जनि 

तसंस्कारखषितः पदा्थभ्योऽर्थान्तरं प्रयाययति, उपकारस्तु तदानीं 

पदार्भज्ञानादवेकरण्यते । तस्मात् ्रत्रिमो वाक्यार्थप्रत्यथो व्यमोह 

वा, न पदार्थद्वारेण सम्भवति वाकया्ज्ञानमिति । 

इन्द्रियापेचया शब्दस्थायमेव विशेषः यर 

-खहीतसंबन्धे रपि अर्थोधिगम्यते शब्दः पुनश - 
हीतसवघन्धे रेति अण्हीतसंबन्धाह्मक्या दथौ- 
वगमश्वीकारे तु आत्मीयभिमं विशेषं ते 

ज्य रिखाह यदीति परथमश्रवणे शष्दादथं- 

प्रत्थयादर्शनेन अप्रयक्तादथप्रत्यायकत्वं ,न 

शब्टधमं इत्याह नचेष इति । ननु शश्रयुक्ता 

दर्थपत्यायकख मिति न पदस्य धमे ब्रमः 
किन्तु वाक्यस्येखाह पदघमे इति यतो नायं 
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ननु माभू दाश्रयेवयनिवन्धन मेकवाक्यस्वं 

विशेष्यविशेषणवाचकाभ्यां गोशुक्कपदाभ्या म- 
मिघेयद्वारे कव्यक्छिकत्वेने कवाक्यलस मिति . 

चेन्न व्यक्तिषु थनेकरश्यापि संभवात् मभ्यमा- 

नेकसेन यथयेकसम्बन्धः स्या त्तदा घटदृक्तथो- 

रपि पायिषसेनेकखस्य गभ्यमानत्वा देकवावय- 
तापत्तेः नच शुक्लपदश्चवणेन कृष्णगवीभर गोत्वं 

निवतेते इष्णगवीषु गोत्वस्य दश्यमानस्रात् 
नच नार्थस्य निन्रुत्त सुच्यते किन्तु बुद्धं रिति 

= अर्ण निरतिः विना बुद्धिनिवृत्त रशुक्यत्वा द्ं- 
सवभावानुरोधिसवा हुबुद्धं रिति शुक्लपदश्चव- 
रोऽपि छृष्णगीदु मोन्द्ध ॒रघुक्सतैते एव यद्वा 
्रुतिवला जायमाना गोवुद्धि ने शुक्लपदेने 
कवाक्यतावक्तेन कृष्ण॒गवोनो उथावा्तेतु महेति 
वाक्यपेक्तया श्चने बललाषसीत्वात् कष्णादिव्या- 

वृत्तिबोधनत्वे शुक्तपदस्य व्यवच्छेदोपि श्रौतः 
स्यान्न तु तदस्तीत्याह् नन्वेवमिति । तथाच 

शुवक्षपदश्रवणजा बुद्ध नं मोपदधकवाभ्यतया 



( ६३६ ). 

अश्वादिभ्यो व्यावतेते वयाष्ृत्य बोधने च निय. 
तवा्याथप्रत्ययाभावेन न शुष्दस्य वाक्या 
प्रासास्यमिति । नच नीलादिउ्यावतैकत्वाभवे 
शुवलादिपदोपादान मेव व्यथः स्वादिति 
तत्ताय कयाय व्यादृत्तिपरस्व मवसीयते इत्या- 
शंकते नरेति शक्यति तथा स्ति अभ्ान्तरकष- 
तथनयापि सार्थक्यसंमवेनं वाक्यस्या व्यवस्थि- 
ताथबोधकल्वापत्ते रिति भावः वेदवाक्यं 
पौरुषेयं पदसडघातात्मकस्वाहु भारतादिवदि- 
स्यनुमानेन वेद वाक्यस्यापि पोस्षेयख भिस्याह 
पदसक्षाता इसि। नलु पोरुषेयत्वेऽपि स्शरत्यादि- 
वस्परामार्य मस्तु को विरोघ इति चेन्न स्शला- 

दीना मात्ताक्तलेनेव प्रामारयाभ्युपमता दती- 

दरिन्थार्थे कस्यचिदासत्वाभावेना = स्नायस्थ 

धर्मादौ प्राघारया्तंमवात् तस्मा न्मृज्ञाभावाद 
वेदवांक्यमप्रमाख् मेवेति पूवेपच्चसंचपः अन्नो 

च्यते-प्रत्येकसमुदाथत्रिकिल्पितानि पदानि पूर्वो- 

क्रीया यद्थपि वाक्याथबोघनचमाणिन तथापि. 
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पदर्मारिताः पदयाथा आसत्तियोग्यताकाडचादि- 
सदतां वाव्याथंदोधनन्मा इत्यन्वयञ्यतिर- 
काभ्या सवगस्यते सावयवस्य वक्यस्य तु पद्. 
श्येव न साच्ाटुषाक्याथवोधकलवं वाक्याथबोधन- 
शक्तिविर हात्। नच वाक्याथवबोषान्पथानुपपत्या 
वाये शक्तिः करप्यतामिति वदेयमाणुन्यायेन 
पदा्ेभ्य एद वाकयाथबोधसंभवेना न्यथानुपप- 
स्यसाव्रात् नच विनिगमकाभावः वाक्यशुक्ति- 
कल्पनाकलेशुस्येव पिनिगमकलात् वाक्यार्थे 
वाक्यशक्िं कल्पयता पूरवपूवेवरजनितसंस्कार- 
 सहितनावयान्तिमवसेस्य प्रत्यक्त्मिकायां युग- 
पदु वाक्यवटकतावदटुवशंविषयकस्मरणरूपायां 
चित्रघुद्धो सदसहुरूपाया मन्तिमवरणोपलब्धयन- 
न्तरं तावदुवर्षिषयकसमरणो वा मासमानानां 
वशानां शक्तिः रपनीया स्यात् एवं च पद्वाच- 
कत्वे कऋमेणोपलब्वतिरोहितानां वेशेन युग- 
परस्मरण॒ माश्चिस्य शुक्तिः समथिता वाक्ये तु ` 
-चिरोच्रिततिरोहितानां यमपदनुलंधानं वलेश- 
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-तरेण स्यादिति न वाक्यश॒क्तिकल्पना समुचिता 

फिच पदाथेप्रतिपादनव्यापारेणोपयुक्तानां पदानां 
युन्वाक्या्थवोधोपयिकव्यापारान्तरकक्षनायाम- 
पि गोरवमदष्टव्यापारकल्पनापत्तेः पदार्थानां तु 
वाक्याथवोधसामथ्यंस्य गम्य मानत्वेन पूवेकरप- 
जामावात् पदा्थप्रतीरेयनन्तरं वाक्याथवोधोत्पत्ते 
-सर्वानुभवसिद्धघ्वात् यदुढयापरानन्तरं यदु जायते 
ततत ्धेतुक भिति नियप्रस्य सवंसंमततात् पदस्य 
-पदाथवाचकस्ववद् वाक्यस्य वावयायेवाचकल- 
मपि न संभवति तत्र तु पूवेपूव बणेजनितसंस्का- 
-रसहितस्या स्तिमवणंस्य॒ वाचकखपुक्तरीर्या 
श्रदशितं विजातीयग्यवधानाभावेना न्तिमवणे- 
श्रवणुबरेज्ञांयां सवेषां युगपत्स्मरणसंभवात् अत्र 
तु पदपदाथंसंबन्धबुद्धीनां व्यवधानाद् वाक्या 
-नितमवरणश्रवणवेक्लायां :चिरतिरोहितानां तावदु 
वर्णानां पदानां युगपत्स्मर्णासंभवात् नहि 
महावाक्येषु तावतां वणनां पदानां वा स्मरणो- 
"त्तरं वाकयाथबोधः कर्यचिदतुभवक्षद्धः किन्तु 

४१ 



{ ६४२ .) 

तद्विनापि वावलदाथ॑समरणानम्तर सेव वाक्याथ 
बोध इस्येव सवानुभवतिद्ध इति न शक्यं नामिः 
पदः साक्तादु वावयाथेवाचकष् पदाथवाकयार्थो- 
भथवोधनग्यापार्स्य कल्यनापि पदे न युच्छा एक- 
फल्षकव्यापारस्य एलान्तरकल्पनायुक्तेव शुष्द- 
बुद्धिमां विशस्य वयापारामावात् फलान्तरौ- 
पयिकः्यापारान्तरकल्पनापि मिष्प्रमाखा चाक्या- 
थेबोधस्यान्यथाप्युपपत्ते रिति । यन्तृ वर्खातिरि- 
्पद्यभावाहु वाक्याकाय बुद्धि रेव वाक्यम् तथा 
पदाथमेदासेदनि रूपणाशक्यतया ऽनेकजातिय॒ण 
द्रव्यादिसंसगाभासा लायमाना वाक्याथरुद्धि 
रेव वाक्याथे इति न वाक्यवाक्षयायौ वाद्य किन्घु 
बुद्धयालम्बना वेवेति मतं तत्तुच्छम् वाद्यविष- 
यालस्बनं चिना बुद्धिसद्धावस्य शून्यवाद निर- 
स्तत्वा देवं स्फोट्रादिनां वेयाङरणानामपि 
वाक्यतदथेवद्धो वर्णपदतदर्थामाताः निष्रमाणा 
भिथ्याकृहपिताः स्युः वाह्य ्क्यतदथेयोः स्वोा- 
रेऽपि निरंशतवाह्मीकारानिरशष्य वाक्यस्य 



(८ ६४३ ) 

वाचंकत्वकल्पनायां मोरवं स्वह्पपदपदाथसरेदे 
बहुविषवाक्यतदर्था चारभ्यन्ते तत्र तत्तद थमेदेन 
तावन्ति वाक्यानि कल्पयितव्यानि तेषु च तत्त- 
दथघोधोपयिकानि सामथ्यानि कल्पयितर्म्या 
तदपा वलघक्तामथ्येः स्वल्पपदरेव ताटद्- 
क्थाथबोघः स्वीकार्य ज्ावकादिति याकरणा 
स्ताचदु बाध्यं निर्यव मङ्लोश्ख तज्रावयवभाने 

प्रत्यभिक्ञां च साहश्या ्तमथयन्ते ध्वनयः 
सदशाखानो विपयासश्य कारणमिदयुक्तैः अय- 
सथः यद्चपि वाक्यं निरवयवं पदे णां न विद्यन्ते 
शेष्ववयवा नचेस्यक्तरीत्या वाक्यस्ोरस्येव 

निष्कषतेन प्रतिपादना दवयवानुसन्धानं न तन्न 

परमार्थतः तथापि वाक्यान्तराभिव्यञ्जकध्वनि- 

सदशध्वन्यभिउयस्यमानसेन ध्वनिगतं साहश्यं 

तदभिः्यडग्यवाक्ये अरोपितं प्रतीयते तत एव 

सावयवसिव्र आक्यं तत्तादश्यादेव चावयवप्रत्य- 

भिज्ञापि लते इस्याहुः तदपि न वस्तुतो 

वाक्यस्य निरवयवते सादश्यप्रयोजकवशणंपदाः- 



( ६४४ ) 

दिभागानां तत्रासतसा स्ताहश्यस्य वत्तु मशुक्षय- 
स्वात्। अस्तु वा निमांगस्यापि कथंचि त्ता- 
दृश्यम् तथापि वाक्ये पदानि पदे वणां न 
सन्तीत्यभ्युपगमो न युज्यते अस्मिन् वाक्ये 
इदमद्य मिदं मध्यप्न भिदः मन्ध्यं पदमेवं 
पदे ऽस्मिन्निद मक्लरमाव्यमित्यादि व्यवहारस्य 

सर्वानुभवसिद्धस्यापलापापरे रित्यन्यत्र विस्तरः। 
नन्वस्तु वाक्यं सभागमेव तथापि स्वभागप्रति- 
पादिताथन्ञानसहङृतं वाक्यमेव पदार्थान्वयरू- 
पस्य वाक्याथंस्य वाचकमास्तां किं पदाथ 
उयापारकल्पनेनेतिचेन्न वाक्ये पदव्यापरेणेव 
वाक्वाथबोधरं मवेन वाक्ये तत्ताम्यकर्प- 
नायां प्रमाणाभावात् नच पदानां पदार्थोपस्था- 
पनमात्र व्यापारो न वाक्णार्थबोषे त्थं पद- 
च्यापार द्वास्यार्भेबोधः पदार्थानां परमाणान्तर- 
सिद्धसेन तत्र ताद्यीभावगा दभिधाञया- 
पारस्य ॒पदार्थोपस्थापनाङ्घघेन तदहेतुखेऽपि 
वाक्याथतात्पर्येोव तस्परयोगा त्तात्पयव्या- 



{ ६५ ) 

पारस्य पर्यवतितलामपिन वाक्याथंबोधपयन्त. 
स्वाह यत्परः स शष्दाथे इति न्धायेन तात्पयाथ 
शब्दप्रामारएयाङ्गीकारा च्छब्दप्रमेयतया बाक्या- 
भस्य शाष्दखोपपत्तेः। एतेन पदार्थोपस्यापन- 
व्यापारमात्रं ण पराङ्सुखेषु शब्देषु पश्चा सदा- 
भेभ्य जायमानस्य वाक्या्ंस्या शाष्दत्वं 
स्यादित्यपास्तघ्र् पदार्थानां शाष्दतेन तदुदम् 
जायमानवाक्याथेबोधस्यापि शब्दत्वात् शष्द- 
स्य तत्रव तापयति तासयार्थे एव वस्ामा- 
रयाभ्युपगमस्योक्तसादि सयाशुयेन सूत्रमवता- 
रथति । 

सू० तदुभूतानां क्रिपार्थेन 'समाम्नायोऽ 
थ स्य तन्निमित्तात् ॥२५॥ ( उ० ) 

भा० तेष्वेव पदायँषु भूतानां वर्तमानानां पदानां क्रियार्थेन सपु- 
च्चारणम् । न, अनपेक्ष्य पदार्थान् पार्थगर्थ्येन वाक्यमर्थान्तरप्रसि- 

द्धम् । इतः ¶ प्रमाणाभावात्, न किञ्चन प्रमाणमस्ति येन प्रमि- 

मीमहे ! न हि, भनपेक्तितपदार्थस्य वाकषयान्यवण्य पूर्वव्णंजनित- 

सं॑स्कारसखहितस्य शक्तिररित पदारथम्योऽ्थान्तरे वर्तितुम् इति । ` 



( ९४६ ) 

नलु अर्था परतिरस्ति, यत् पदारथन्यतिरिक्त मर्थमवगच्छाभः नच 

शक्ति मन्तरेण तदवकरप्यते इति । तस्म अर्थस्य तन्निमित्तत्वात्, 

भवेदर्थापत्तिः यद्यप्तस्या मपि शक्तौ नास्यन्निमित्त मवकरप्येत । अव ` 
गम्यते तु निम्रित्तम । किम १ । पदाथः । पदानि हि स्वैव पदार्थ- 

मभिधाय नि्क्तत्यापारानि । सयेवानीं पदार्था; अवगताः सस्तो 

व्याक्या्थं गमयन्ति । कथम् ? । य॒त्र हि ु षलः इति वा कृष्णः" 

इति वा गुणः प्रतीतो भवति, भवेति खट्परसावष्टं गुणवति प्रयय 

माधातुम् । तेन गुणवति प्रत्ययमिच्छत्तः केवलं गुगवचनेसुज्चार~ 

यन्ति, सम्परघ्यते एषां यथासङ्कहिपतोऽभिप्रायः, भविष्यति विशि- 

ष्टा्थसम्प्रत्ययः, विशिष्टार्णखम्बत्ययश्च वाक्यार्थः, एवं चेत्, मव 

गम्यते अन्यत एत्र वाक्यार्थः । को जातुचित् अदृष्टा पदसमुदा - 

यस्य शक्तिः, शर्थात् अवगम्यते, इति वदिष्यति । अपिच अन्वय- 

व्यतिरेकाभ्या मेतदवाम्यते, मवति हि कदाचिदियमवस्था, मानसा- 

दुण्याघातात् यत् उ्चरितेभ्यः पदेभ्यो न पदाथा भवधार्य्यन्ते, तदानीं 

नियोगतो वाक्याथ" नावगच्छयुः। यद्यस्य अपा्थेगथ्यंमभषिष्यत् 

नियोगतस्तु नात्रगच्छस्ति। पिच्च अस्रेणापि पशेक्चारणं यः 
शौक्ल्य मवगच्छति, अवगच्छत्येधासो जुक्ट्शुणक्षम्। तस्मात् 

पदारथप्रत्यये एव वाक्यार्थः नास्य पदसमुदायेन सम्बन्धः। यत्तु 

{३७। २१ ) श्रौतः पदाथौ न॒ वाक्यानुरोधेन, इतथिद्धिशेषादप- 
वर्तितुमहं॑ति इति । सत्यं एवमेतत् । यत्र केवलः पदार्थः प्रयुज्यमानः 

प्रयोजनाभावाद्न्थेकः संजायते इत्यवगतं मधति । तच वाक्यार्थोऽपि 

ताबेद्धवत्वित्ि विशिष्टाथ्ता वगभ्यते। न सर्वत्र। एवश्च सति, 

राणान्तर्रतिषेधो न शब्दार्थः ( ३७। २२ ) इत्येतदपि परितं 



( ६४७ ) 

भवति । अपिच प्रातिपदिका दु्चरन्ती दितीयादिविमक्तिः प्राति- 
पदिकाथो विशेषकः इत्याह । साच विशेषश्रतिः सामान्यश्रति 
बाधेत । यच्च ( ३८ । ९) एते पदसंघाताः पुषता श्यन्ते 

इति परिहृतं तत् अस्मरणादिभिः ( १५। २३) अपिच एवं 

ल्ातीयकेऽथं बाक्ष्यानि संहतु' न किञ्चन पुरुषाणां बीजमिति | 

तद्भूतानां क्रियार्थेन समास्नायो ऽथेस्य 
तन्निभित्तस्वादिति सिद्धान्तसूत्र' । तद्भूतानां 
तेषु पदार्थेषु भूतानां बतेमानानां पदानां क्रिया- 
धेन क्छियावाचकेन पदेन यद्रा अंशुत्रयपिशिष्ठ- 
भावनाथ॑तेन समाम्नायः समुच्वारणं न पदाथा- 
विरिक्तो वादयाथः कुतः अथस्य वाक्यघटक- 
परस्मेकपदामिषेयस्य तन्निमित्ततात् वाक्याथा- 
वगमनिमित्तत्रात् पदेषु पदार्थानभिधाय विर 
तव्यापारेषु पद्चादाकांक्ायोग्यतादिवशेन पद- 
प्रतिपादिताः पदाथा एव वाकयाथवोधं जनय- 
स्तीदयथं; वाक्यस्य वाक्याथवाचकत्वं निमू लवं 
च वाकयाथेक्ञानस्यानेन निरस्तं वेदितव्यम् 
तदाह तेष्वेयेति पदार्थातिरिक्तो न वाक्याथे 
इत्यत्र हेतु" प्रच्छति छत इति प्रमाणाभाव एव 



धट ) 

परनेयाभावसाधक इत्यभिष्रायेशोत्तरयति प्रमा- 

शाभावादिति। शक्ति रस्तीति चिरोच्चरितति- 

रोहिततावद्वणंसमुदायानुसन्धाने क्रं शतरस्व 

दशितत्वात् । विजातीयव्यवधानेन चित्रबुद्ध र~ 
संभवाच्च । ननु बाक्याथबोधान्यथासुपपत्ति रेव 

वाक्यस्य वाक्या्थवाचकतवे प्रमाणं स्यादि त्या- 

शंकते नन्विति} पदाथद्वारया वाक्याथबोषस्या 

न्यथाप्युपपत्ते नार्थापत्ते रवकाश् इत्याह तन्नेति 

अघने ष समाधानपरत्ेन सूत्रावयवं योजयति 
अथेस्येति । अन्यथापि बाक्या्ेबोघ पुपपाद- 
यति भवेदिति ! अवगता इति पदादिति शेषः. 

प्रमाणान्तरोपस्थितपदार्थेभ्यः शाष्दबोधानह्ी- 

कारादिति भावः पदार्भेभ्यः वाक्याथंबोधोदत्ति- 
प्रकारं प्रच्छति कथमिति । यत्र गवादिसामान्पे 

शुक्ल इति कृष्ण इति वेति तथाच शुक्लो गो 
रानीयता मिस्यादो शुक्लगवोदिपदद्यधरतिपा-. 
दयाथेदयसामान्यस्य पदद्वयसमभिव्याहारा न्नी- 
लगवादि.व्याचरत्तगोग्यक्तिविशेषबोधतात्पयेपर-- 



( ६४६ ) 

स्वावधारणादु विशिष्टवाक्याभेबोधक्त मित्य- 
्गोकारादेव वक्त: संक्पितोभिप्रायः सम्प्यते 
तदाह यथासंकलिपितो ऽभिप्राय इति । ननु 
शक्ल्ादिविशेषणविशिष्टगवाय्णबोधेऽपि वा- 
क्यार्थंबोषो न सपन्न इत्याशंक्याह विशिष्टार्थ. 
संप्रत्ययश्च वाक्याथ इति ननु नासंबद्धा स्सामा-. 
न्याह विशेषाथनोधो ऽतिप्रषङ्कात् नाप्येकाथ- 
समवायादि रविशेषादिति चेत्सत्यं संयोगसम- 
वायेकाथेसमवायादि नं संबन्धः भक्ते संगच्छते 
तथापि सामान्यविशेषयो रषिनाभाव पव 
संबन्धः प्रकृते यह्यः सामान्यस्य स्वविशेषं 
विनानुपपद्यमानतात् सामान्यसद्धवि विशेषो 
नियमेन वर्तते इति नासंबद्धसामान्यविशेषथो 
गम्यगमकभावः नच तदहि अनुमानमेवेद 
स्यान्न शब्द् मविनाभावमृललकत्वादिति 
वाच्यर् शअ्रविनाभावसद्धविऽपि असुमितिकार- 
शेकदेशपच्धमतादिविरहेणा नुमानत्वासंभ- 
वा रंकारणत्तमुदाये तदापत्ति नेकदेशा न्नचः 



( ६५० ) 
पच्चमत्तायाः सम्भवः पदार्थानां, प्तीकरणे 
तेषामेव च हेतुखे हेतुप्लो रेक्येन प्रतिक्ना- 
यकदेशतापत्तेः न वशोषिकमते यथा धूमविशे- 
षस्य पकं धूमसामान्यस्य च हेतुत्वं तथा 
प्रकृते पति वाच्यं वेषभ्यात् तत्र धृमत्तामान्य- 
स्या -तिरिक्तपक्तिशेषःन्विताधिगमकस मत्र 
तु सातान्यमेव वात्रपाथविशेषान्वित मात्मानं 
गमयतीति प्रतिन्ञाथेकदेश॒ता दुर्वारो । नचा- 
स्तु तहि वाक्यां एव पक्लः पदार्थश्च हेतुः 
पवतादिदेशव इ(कयार्भस्य पदार्भप्रतीतेः पूर्ण 
समकालं वा प्रतीलयमावेन पक्चत्वासम्भवात् 
वाक्याथ॑ज्ञानस्य पदार्थज्ञानजन्यतवात् संभवे च 
नानुमानोषयोगः फलस्य वाक्यार्थावगमस्या- 
स्यत एवोपपत्तेः पूवमेव वावया्थाविगमोत्पत्तौ 
पर बाद्धागिनिः प्लधमत्वस्य तत्न मूललानुप- 
पत्तिः वस्तुतस्तु बाक्याथज्लाने पदार्थाना : मह- 
तसे वाकपाथज्ञानानुसपत्तिरव तदुस्पादक्प्रना- 
ामावादिति बोध्यम् पदार्थवाक्यार्थयो रन्वय 
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मजानतोपि शष्दकोधो भवति सच न स्यात् 

ऋपिच वाक्यार्थाना मानन्त्यात्तेः सह पादाथनि 

मन्वथोपि सर्वज्ञे दुज्ञ यः नच वावयाथान्तरैः 
सह् यहीतम्बन्पेभ्यः पदर्भेस्यो वाक्यान्तराथौ- 
लुमान मिति शक्यं वक्त मतिघ्रसङ्धत् चीक्या- 

पंघोघक्य नियतत्वात् अपचि वाक्यान्तराथः 
सह ख्टीदस्तबन्पेभ्यः पदर्भेस्योऽस्य एवामी 

पदार्था येभ्योऽयम्नभिनवो काक्या्ेबोध इष्यते 
नयेषु सस्बन्धम्महः समजनि इति कृतोलमानं 

स्थात् । नन न तत्तयदा्थंसेन पदा्थनिां ग- 

वयार्थेऽन्वयः स्वीक्रियते येन पूर्वोक्तदोष 

स्थात् किन्तु पदार्थत्वसामान्येन पदार्थानां 

वाक्यार्पेऽन्वयो नमान इति न पक्लधमेखाय- 

नपपत्तिः पदाथंविशेषणां पक्त्वा तपदाथ- 

हवसामान्यस्य च हितत्वात साभान्यस्य च 

पदाथेदिशेषवृत्तित्वात् मवम् वाक्याथ धियो 

विशेषविषयकसवेन सान्नान्याथगोचरस्रानद्गीका- 

रात विशेषे च संबन्धम्रहणाभावा दनुमानेन 
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तद्धानासंभवादिति बलु अस्तबन्धपदा्थभ्यो 
वाक्याथेबोधस्याभ्युपगमेऽ पामाययं स्यादिति 
चेन्न असंबन्धप्रतीतेरपि प्रामारयाभ्युपगमात् 
संबन्धस्य प्रासाख्यप्रयोजकत्वे राजान्ञाभा- 
वात्। ननु अस्तु प्रमाणमप्रमाणं वेति विचारः 
प्रतीतिरेव इयमनुपपन्ना संवन्धानङ्गीकोरे मेवं 
नहि ष्टे ऽतुपपन्नं नाम हश्यते हि दूर- 
देशवाताषु चिज्ञतेभ्यः पदार्थेन्यो वाक्यार्थ 
बोधः आप्ोक्तिनिश्चयेन तत्थ्रामायविघातोपि 
न नच तेषां संसर्गोऽवगतः दृरदेश्स्थतरात् 
नच दूरदेशवान्तपरवाक्यप्रामार्यमपि आपोक्ति- 
निगयालुमानाधीनमेषेति वाच्यम् प्रामारयनि- 
श्चयस्य - ताडशानुमानाधीनस्वेऽपि प्रामाण्य. 
स्थ तदधीनसवामावात् तावतापि तुबुदधयु- 
त्पत्ते रङ्गोकारात् आप्तस्वानापत्वनिश्चयं विना 
-तदुवाक्याथबोधे जाते यश्चादप्रानारयशंका- 
विधूननाया सो क्तिनिश्चयोऽपेदयते नतु तादशु- 
वाक्याथबोधोत्पत्तये नहि तत्सयस्वनिश्चय एक 
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तद्माक्या्थबोधः किन्तु भिन्न एपरेति सत्यख- 
निश्चया स्पूवेमेव तादशुवाक्याथेवोध इत्यविवादं 
तथाच सत्यत्वनिश्चयस्या नृमानिकत्वेपि 
वाक्याथवोधस्य नानमानिकत्व मिति स्व्टमेव 
लभ्यते नय वाक्याथेघोधोऽपि आप्तवचनत्व- 
हेतुक एव भवति आप्तोहि यथाथवादित्वेना- 
सकु पलञ्घः तथाच वत्तेमानवचनेऽपि एवमनु- 
मीयते पएतद्रचनं वाक्याथबुद्धिपूवेक माघोक्तखा 

त्पूवेतद्चनवत् यद्वा एते पदाथा मिथः 
संसगेवन्तः आकांल्ायोग्य तासन्चिधिषत्वे सति 
पदाशेस्वादिति न आप्तस्यापि कदाचिद् न्या्था- 
भिधित्सया श्रमादिभिः पदान्तर प्रयोगदशनेन 
व्यभिचारात् नहि प्रमधयुक्तताटशवाक्यस्य 
तदुबुद्धिप्ूदकल मनाससापत्ते नच यः कदाचि- 
दपि नान्यथा वदति स एवरात्तषपदेन गह्यते इति 
वक्तुः शुष्य मेताहशुपुरुषरतनस्य लोके अभवाहु 
भ्रान्तेः पुरुषघमतया शृष्दप्रयोगस्य पिरल- 
विषयत्वापत्ते निविषयत्वापत्ते वां प्रकृतवाक्य- 
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यर्था्थ्ञानवसरूपाक्तलस्य प्रकृतवाध्याथवोधो- 
नतरकालिकस्वेन हेतुस्वसं भवात् पएवषुत्तरानूमने- 
प्यनासवाक्रये नयास्तीरे कच एल्वानि सम्तीलादो 
व्यभिचारः स्फुटः तस्मादाप्तागतसाघास्णवक्य- 
श्रवश॒स्पनन्तरं बाक्याथवोभो दश्यमानः शब्द 
एव नानुमानिकः चिलत णल्िंगजन्पस्वामावात् 
अतः प्रमाणान्तरमेष शाब्दः नानमानिर मिति- 
सिद्धम् । ननु तथापि असंबद्धेभ्यः पदाथभ्यो 
वाक्याथेवोधो जायते इति बुद्धो नाधिरोहति 
तथा प्रतिपत्तिप्रकाराप्रतिपादनादिति रेस्तत्थं 
तादृशः तकारे न प्रतिपादितिः इदानीं स 
प्रतिपाद्यते तदित प््वावहितेना धिगम्यतप् 
भावनावाच्कशुष्दः स्तावज्ञोकबेदयो रबिशषं 
भावनां स्मारयति नत्र कस्यचिद्धिप्रतिपत्तिः 

नच यजेत पचेत इदयादो मावनावाचको धातु 
भरत्ययो वेति निण॑यो न सुलभः बहुविदा मन्न 
विवाद दशना दिति बाच्यप् अन्वयव्यतिरेकाभ्यां 
आवना आर्यातवाच्येति निर्णयस्य सुल्ञमत्वात्। 
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यजते पचते. इत्यादावाख्यातसखेन भावना- 
आअतीयते इति भावनार्यातयोरन्वयः यामः पाक 
इत्यादो आख्यातविरहान्न मावनाप्रस्यय इति 
तथो व्यतिरेकः धातुना सह नेकांततोन्वयः या- 
गपाकादो सत्यपि घातो मावनापतीतिषिर्हान्न 
अरावना धाल्वथेः अन्यथा अत्रापि तस्पस्ययाप 
रित्येके अन्ये तु न केवलाखपातप्रत्ययो भावना- 
चाचकः स्वातन्त्रयेण तत्प्रयोमामावा रोनेवान्वय- 
अहणायोम।त् किन्तु तत्लमभिष्याहते घाताकैव 
तत्रापि धातावेव शक्तिशख्यातस्तमभिव्याहारो 
-ऽभिठ्यञ्जक इति न॒ यागपाकादो तखतीति 
रभिञ्यञ्जकविरहादित्याहुः समुदायेनेव सहा- 

` नवयव्यतिरेकदशना स्पकृतिप्रययसमुदाय एव 
अावनावाचक इत्यपरे यागपाकादो सत्यपि 

श्यातौ भावनः न प्रतीयते अस्ति भवतीव्यादे 
सत्यप्याहयाततप्रत्यये भावना न प्रतीयते इति ` 

-यज्ञेत पचेतेस्यादौ समुदायेनेवान्वयन्यतिरेको 
आवनावाचकतनिर्णायको एतन्मते साध संग 
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च्छते इति द्रष्टव्यप् । नन् भवनावाचकत्वनि- 

शंयो नं सुल्लम इति यदाशङ्कितं तदेवापन्नं 
तद्विवेकोपायाभावादिति चेदापततु . वदेव 
ङ्खिन्तद्विषेकेन नो प्रयोजनं धातु वाऽ ऽख्यावप्र- 
त्ययो वा विशिष्टो वा वाचकः सर्वथा ` यजेत 
इत्यादो भावना प्रतीयते इत्यविवाद् मेताचतेव 
नः प्रयोजनमुपपथते तथाहि यजेत स्वगंकाम 
इत्यादो प्रतीयमाना भावना साध्यं साधनमिति 
कतेब्यतां च सामान्यत आलिप्य तद्विशेष मन्य 
तोभिकाङकषति; निष्पन्ने कामनाविरहा कमि- 
पदसममिवाहारेण कामनाविषयस्वेन प्रतीय- 
सानः स्वगसाध्यतया वगतो भावनामवे्ते 
तथाच साध्यप्ताधन मपेक्तमाणयोः स्वगभाद- 
नयो रयोग्यत्वसन्निधिषन्तेन परस्परमन्वयो 
ज्ञायते ततः साध्यांशलामेन तदश निरपेक्ता 

 -सोधनमपेचमाणावतिष्ठते एव स्वसाधनं 
च न धाठधातिरिक्तं किंचिद् यदपि गोद्येह- 
नेनापः प्रणयेदि. .खादो गोदोहनादीनां भाव- 
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नाङ्गसव श्रूषते तत्रपि न तेषां स्वरूपेण किन्तु 
परणयन्रादिध्रालर्थोपदयमेरोत्रेति धालर्ध. एव 
तत्साधनं सोपि यागादिः करण्तबोधकतृती- 
यादि षिभक्तिविरहेऽपि स्वभावतो भावनया कर- 

शस्वेन संबन्ध स्तदुद।रय फलमपेचते साधनस्य 
साध्यांशे उस्थिवाकाङक्षतवात् नच भिन्नप्दो 
पात्तस्वगपिच्तथा समानपदोपारस्वेन सन्निहि- 
तत्वाट् धालवथेस्येव साध्यत््ेन भावनाया मन्वयः 
किन्न स्वीद्छियते इति वाच्यम् विह्ञष्टं कमेति 

न्यायेन धासथ्य यागादेः -पुरषाथसवाभावेन 
फलस्वासंभवादिति . साधनं खरूपेणेवोपतिष्ठते 
यागेन भावयेदिति यागेन किं माधयेदिलयपेचा 
भावनान्वयेष्यस्स्येवेति योग्यत्वादिप्रयासत्तिनि- 
मित्त स्वर्गयागयोः संबन्धः स्वीक्रियते यागेन स्व- 
गे भावयेदिति नतु कथं यागस्य करणखेनान्वयः 
तदमोधकततीयाविभक्िविरहादिति चन्न करण- 

` त्वध्य तृतीयाविभक्तिष्याप्यलानङ्गोकारात् च- 
न्निणायकपरमाणससे तृतीयाबिभक्तिविरहस्या-' | 
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किचिककरट्वात् नच तृतीयाथंसद्धावि किमिनि 
सा नोत्पन्ना प्रातिपददिकत्वाभावादिति गहाण 
नहि तदुखत्तो तदथसदद्धाव एव नियामकः प्राति- 

= पदिकसंज्ञाया अपि तन्नियामकत्वात् प्रातिपदि- 
कसंज्ञा च तद्विषाथकसूत्रो ऽधाखिति पयु दा- 
सान्न भवतीति यागेने्यत्रे व यजेदिस्यादो नसा 
यजेतेस्यादिविधिवाक्यसामश्यलश्धयजिकरणत- 
स्य प्रयोगाभावेन तृतीयान्तयज्िना भ्याकतु - 
मश्क्यतय। कतव्यप्रत्ययान्तेन यागेन स्पफुटीकर- 
ण॒ मिह बोध्यम. एवं प्रयाजादीनामपि कथंन 
वदिक्तया भावनया संबन्धो बोध्यः फलोपायमा- 
तरापे भावनायाः उपायश्च कररिचस्सखवा- 
चकप्देनोपात्तो यथा यागादिः करिचच पदा- 
न्तरेणोपात्तो यथा प्रयाजादिः अस्यापि साध्या- 
पेक्षित्वादु भावनाद्वरा स्वगादिरूपफलसंबन्धो 
बोध्यः पदवाक्ययो रपि परस्परापेकितवात् धि- 
श्वजिदादिव न्नाद्टस्वगेकल्पना तदापिच्तयाध- 
स्यासन्तिवशेन फलवद्धावनोशुकर णानुयहस्येव 

^ $ शि 
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ज्यायत्वात् स्ष्टीभविष्यति चेतत्प्रकरणाधिकरणे 
इति । ननु भावनान्वयिनां साध्यसाधनादीनां कथं 
मिथोन्वथः निथोन्वये वा कथं भावनानयः उ- 
भयत्रान्वयाभ्युपगमे बाक्यभेदापत्ते रिति चेत्त- 
स्यम् प्रथमपेकस्यामेव भावनायां साध्यसाधने. 
त्िकन्तेऽ्यतानामन्वयः पश्वात्तषा सुपकार्योपकार- 
कभकन परस्परमन्वयः कर्णं साध्यस्योसपत्युप- 

कारं करोति इति कतठ्यतालुकरणस्य फल- 
जननसामभ्ये भिति तयोरसेदः साध्यमपेच्त- 
माणा भावना तेनार्विता सती न खरूपेण सा- 

धनमपेक्लते किं साधनमिति किन्तु फएललोपर- 
्ताघनत्वेन किमेतत्फलसाधन मिति एवमिति- 
कतव्यतापि न स्वातन्त्येण भावनायां साकांक्ता 

केन एलं भावयेदिति किन्तु साधनोपरक्तरूपेण 
-कीदशेन उवापारेशेदं साधनं प्टलजननसमथ' 

स्थादिति तथा च न वाक्यसेदः साध्यललताधनोभ- 

वांशविशिष्टभावनायाःस्वगादिः्छलं प्रति विधा- 

नादिति. एवं मामानय शक्लामित्यादा वेका-- 
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नसनक्रिपान्धितथोः सोशुक्लयोः परस्वरतंवन्धावि- 
्छदेतेका -नयनक्रियाथा मस्य नच जाति- 
युणोभया्ितद्रस्यस्येः - वानयनद्ियायामस्वयोः 
जातियखयोः रिति कथं, तथोरेकक्रियान्यित- 
पेकवाक्यत्व मिस्यम् शक्लो गौरिलयादौ मो 
सजाति .. यादशुगत्ादिव्यक्तिं परिच्दिनन्ति 
ताटशी : मेष. शुक्लयणोपि इत्युभय मेकाश्नय 
परिच्छेदकतेना नयनक्रियाया मन्वेतीहिः 

नातिविशेषणतवं . युणस्योपपदयते इति ।. नतु 
गसशवज्ञयोरेकाश्चयकत्वे सिद्धं तादशाभ,. 
द्धाय तयोमिथः संबन्धः स्यादपि तदेव तु नः 
प्िथ्यति साधकाभावातु नचेकानयनक्रियान्वयःः 
ताधकः एकद्रउयाश्चयत्वे पएकक्रियान्वय स्त-- 

रिमन् एकग्ररयाश्चयस्व . मिति परस्पराक्नयात्, 
मिव मव्रहि आनयनक्ठियाप्रघानमूता गोत. 
कलत्वाभ्या मवरुद्धा  अतजात्रीयमतहुयुएकं : 

चाश्चय मनपेच्तमाणा श्रुतो गोत्त्रशुकना वेकं 

स्मि्नाश्नये नियमतो ऽपेचते. इस्यरप्राभिकरणेः 
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-वदवभारीवोतं किव जतिविमियोगे भव॑तीदशी 
निक्त किं यकं दधयमनयां जत्या परिच्छे. 
यं तथौ शुकोऽपि कीम् जातिंविशिष्ट मनेन 
यरिच्डिर॑तजय मिति दयोः ४ तत्वा दरस्परंसन- 
न्धेऽतीवोपकार इति मिथः संबन्धाज् जात्यन्तर 
गुशोन्तरक्यवच्छेदः पंदा रपाक्ादतीयमानोपि 
अथोदेव फत्ततिं नद्यस्ति संभवो यच्ुक्लगृणेन 
संहैकानयनादिक्तियाया मन्वित्तस्य गोत्वस्य 
नीलगुणादिभिःसंसगः वस्तुतो गों न नीला- 
दिव्यात खररूपेण तन्नापि सतत् किन्तु 
शवक्ञो गोरानीयता मिति वाक्यस्य नी 
लासंकी शगोखवृत्तिरेव निलाहिन्यव- 

च्छेदं इति ध्येयम् । सतोऽसंवद्धानां 
पदाना मेङक्िधासंबन्परा देक वाक्यत्वं क्रियाद्वारा 

एषां परस्परसंबन्धे सिद्धे यद्यपि पदाथा 
अनेकवाक्याथंगाभितया ` अभियताः स्तथापि 
तेते एवं सैवन्धान्मिथो वयघन्छिन्नसेनं प्रती- 
यन्ते इतिं तेनियसेनेकवोयोधोवगति--जथिति 
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तथाहि यत्र भामानय शुक्लमिति वाक्यं प्रयुस्यते 
तच्र भामिति द्वितीयान्तपदेन मोः कमे मुच्यते 
तच्च यक्किचिड् योग्बक्रियानिरूपितं' नला- 

नयनक्रियानिरूपित मेव अन्यत्रापि तस्प्रयोग- 
दशना स्तथा आनयति रपि आनयनमात्र- 
मभिधत्ते तस्चानयनं गवाश्वव्यक्तिसाधारणं 
लच्तयति नतु मवानयनमेवा त्यत्रापि .तत्प्रयोम- 
दर्शना देवं शुक्ज्ञामिद्पि शुक्लयुणां यांकाचि- 
दुव्यक्तिं नतु मोग्यक्तिमेव तत एव भिथः संब- 
न्धात्त गामिति यां व्यक्ति गोकमंतेन बोधयति 
आनयति रपि तत्कमिकामानयनजातीयां क्रियां 
लच्चयति श.क्लपदमपि तामेव शुक्लणुणकसवेन 
बोधयतीति गोशुक्लानथनेः समुदिते शिशिष्टे 
एकस्मिन् बोधिते गोत्वजाति रनयनक्रियाति- 
रिक्त क्रियातः १ बलगुणातिरिक्तुणतो उयव- 
च्छिन्ना आनयतिद्धियापि गोखातिरिक्तिजाति- 
तर्शक्लगुणातिरिक्तगुखतः शुक्लगणो जास्यन्त- 
रात् क्रियान्तराच्च उयवच्छिन्नः प्रतीयते इति 
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नियतेकवाक्याथवोधः ` संपयते -इति ̀  यथपि 
श्रयासत्तिवशेन .समान्रययोपात्तां भावना मेष 
विधि विधातु शक्नोति नेतरांशं विप्रक्षात् 
तथापि अपरिपूशंसरा त्तावन्मात्रस्य विधाने 
ऽनुष्ठेये कमणि पुरुषप्रवत्तकलवं विधि ने स्यात् 
साध्यस्ताधनस्तवन्धं विना भावनाम् पुरष- 
प्रवृत्ते रश्क्यखा दित्यतो ` योग्यतादिवशेन 
साध्यसाधनेतिकत्तञ्यतावििष्टेव पणां भावना 
विधीयते पुरूषप्रवतनानुरोधा दिति दिक् । एष 
मुत्सगेनिपाताना मपि स्वातन््येण प्रयोगाद 
शनादु थोतकत्ववाचकसविवादेऽपि वाक्याथ 
बोधोपयोगितया थेवखमस्त्येव नहि स्वातन्ूयेण॒ 
श्रयोगदशनमेवा्थवस्वे नियामकम् स्वादीना 
मथंवत्वस्य सव॑संमतत्वात् तेषो च न श्वातन्त्येण 
प्रयोगः केवलानां पयोगरया सुखात् आपि. 
दलः प्रवया बृचःप्लचश्चं त्यादा वितरसमभि- 
उयाहारे एषा म्थवलं स्पष्टमेव क्तभ्यते 
अ!डादिसमभिव्याहारे इंषदाव्यथप्रतीति स्तद्- 



कसवात् तक्रे षदर्थादयः साकान्नाभ्नेव संब- 
न्धमसुभवन्ति हैषतपिद्नल भापिद्कल इति था 
प्रादयस्तु कियाषारेश प्रगतः कयो यस्यः स प्रक्यां 

 इक्तियथां कविच्व परकृष्टत्वाभिमुखत्वादीन 
मितिकतग्यतया भावनायां श्रिथान मनुष्टानं 
च यथा प्रवयसे दिशां द्यादः भिक्रामं जुहोती 
त्यत्र । ननु प्रतिष्ठते इत्यादो स्थाधात्थगति- 
निषृत्तिविषरीतश्रस्थानाथनोधक्षप्रादीनां कथं 
धातुसंबन्ध स्तद्थेलापकसात् सत्यं रेदशथका 
धातुविशेषणं ङ्किन्तु एतेः धातुभागसमा षक 
सषुदितस्य प्रतिष्ठते गेभने शुक्ति रश्वकशणेक- 
न्नतु स एव धातुस्पक्तगे्हितः शन्तु स्थितो 
पक्तिष्ठिक्ति रन्य एव दयो रथभेदात् एकस तु 
परोपसुष्सदपि स्थाधातो गतिनिष्रत्तिबोधः स्या- 
न्नचेवं हश्यते तस्मादन्य ` एवः यद्यपि एकः- 
स्येव धातोः स्ताटशाथदये शरि ति खीका- 
रेऽपिडयसगंस्याःथेषिशेष्योकरकेनः प्रशृष्टभवणु- 
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बेरवा सते रन्यश्र वन्निषृत्े बोध इति मसुपपतति ` 
रप्ति तथापि वुत्तिदरयकठयनपिक्षयौ सपु- 
दायशुक्तिकंल्पने मेवोचित मेवं सति अन्वय- 
,उयतिरेकाधपि सुखेनोपप्येते इति बोध्यम् । 
नखोपसगसां धाठुमागत्वे पएधगुपादानं किमथ 
प्रातिष्ठत प्रातिष्टठिपदित्यादा वुप्गौ स्पृ 
-मडादिम्यावृत्तये नामत्वेन तेषां पएथगुपादानात् 
पवं श्रलम्बति रपि ज्न्वते रन्य एवेति । योतक- 

तावादिन स्तु एक्येव घातो स्तत्तदुपसर्गवशेन 
 भेदस्वीकारे शक्ततादच्छेदकांदीनां भेदेन तत्र 

त्र शृक्तिकल्पनायां गोरवं स्यादिति स्थाधातोः 
क्रियासामान्ये शक्तिः क्लुं व केवल प्रादिसम- 
भिव्याहरे क्रियाविशेषे शुक्तिः कल्पनीया 
-अशब्दविशिष्टस्यं क्रियाविशेषवाचकते तु भरशष्दे 
सामान्ये िेषे च शुक्ति. रध्लसेव कस्पनीथा 
स्थादिति थोतकले एव लघवे मित्याहुः । 
नन योतकलस्वीकारे परतिष्ठते इत्यादो प्रदिः 
क्थः विरोषणत्वं किरोषणं हि विरष्याय मस्या 



(६६६ ) 

जयत् विशेषे पयवस्थाप्यति नीलोत्पल मित्था- 
दौ तथादशना न्नहि नील स्वार्थास्च्याव्यो- 
त्पलपद भर्थान्तरे व्यवश्थापथति छन्तु खाथ- 
विशेषे एव प्रादिस्तु अर्थान्तरे धातं व्यवस्थाप- 
यतीति चे ससल मेषां धातोः शृक्तयन्तराभिभ्य- 
सकलेनैव विशेषणत्वादिखन्यन्न विस्तरः 
अथास्तु उपस्तगदि रेवं शृब्दसंबन्धः वस्तुस्व- 
रूपविरूद्धविकलपप्रतिषेधादिबोधकस्य ननदः 
कथं शब्दान्तरेण सुबन्धः सदात्मना निरूपितस्य 
तदानीमेवा सद्धावेन निरूपयितुमशक्यतया 
संबन्धद्वाराभावादिति चेद्रोच्यते मजर्थ 
स्तावस्तरिविधः पयु दासो ऽभावः प्रतिषेधश्च 
तच्राश्योऽ्ाद्यणानीक्तणांदो नाम्ना सषद्धेन नजा 
बाह्मणमिन्नः चत्रियादिः धातुसंबद्धेन नेक्तेतो य- 
न्तमादित्य भित्यादो तैनेक्षणविरोध्यनी- 
चणरुकल्पश्च वस्तुस्वरूप एव प्रतिपाद्यते 
तत्र वस्स्वन्तरभ्रतिषेधो वस्त्वन्तरानुयण 
एव॒ ` सवेस्य  परस्पराभावासकध्वात् 
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यञ्च चोख्यतिन ` नजः संबन्धा न्नसिदि 
नासी न्न भविष्यतीत्यादो नि्रयासा ऽभावो- 
थ स्तत्रापि न वस्स्वभावः नजा क्रियते किन्तु 
संशया्ञानविपययमात्रनिवृत्तिः घटोसिति नास्ति 
वेति खन्देहे सति घटो नास्ती स्युक्त या पाचिका. 
स्तिस्वञुद्धि निवर्तते अथवासि्तिखबुद्धनिषरत्ति रपि 
साचच्ान्न क्रियते किन्तु घटो नास्तीति कथिते 
विरोघादर्तित्वबुद्धिः स्वथं निवर्तते एव मज्ञा 
नविपयेयवाश्ण मप्यञ्न यस्य तत्र घटनास्तिता- 
ज्ञानं नास्ति किम्वा घटास्तिवनुद्धिरेव विपयेय- 
रूपास्ति तं प्रति तत्र घटोनास्तीप्युक्तंया तद- 
जानविपययो निवत्ते तदेव मन्ञानादिवारणं 
प्रत्यच्तस्थल्तेऽपि इष्टमेव यथायं स्थाणुरिति ज्ञाने 
जाते स्था वां पुरुषोदेति सन्देहः पुरुष एवेति! 
विपयेयः स्थाणो रज्ञा च निवर्तते तथा नजो" 
ऽपि प्रमाशणत्वा त्ते निवतेन्ते इति न करिचद्धिशेषः 
न्चामाव स्तुच्छात्मा न कर्चिद्वस्तुविशेषो ऽय 
मेवच नजोथं इति कथ्यते तथा चानथकत मे. 



वदद) 
वेतस्येति कथं पदान्तरेख तमभिख्योह्यरः स्वा- 
दिति वाच्यप्् अभार्य वर्तुलं पवते प्रति- ` 
-पा्दित मित्यमाकथकस्थ नजो चटादिपदवदन- 
 यंकला मावात् नचाप्राप्तस्य प्रतिषेायोमा सप्ाप्त 
स्येव प्रतिषेधो वाच्य, स्तथाच॑ भर्माणान्ररेणं 
प्राप्तस्य कथं प्रतिकेधः विरुद्धयो भकिभावयो 
रेकं समुद्चयासंमवादिति चेत्क एवमाह विधा- 
-थकेन संबन्धामावा ज्ञजः प्रतिषेध्विधायकस्वा- 
नङ्खीकारः दभावस्वरूपमान्न पनेन कथ्यते अत्र 

च्व न पर्त सुपयोगो ऽप्राक्तस्येव घटादे रमाको 
-घटो नास्तीत्यनेन बोध्यते इति । नन्वेव मपि सद- 
-धंवाचिना घटशब्देना भाववाचिनो नञः संब- 
-न्धो न घटते खटिप्रज्ययोरिव विरुद्धाथकलादिति 
वेद भवेदेवं यदि. घटप्दं सत्वेन घटं चोधयेचच- ` 
तु नाभ्युपगम्यते किन्तु सखास्रत्वोदासीनं घट- 
स्वरूपम बोधयति घटश्च पादेशिकः क्वचि. 
-संसंत्वेनं वतैते कवचिद सत्वेनेति संत्वास्त्वोभय- 
साधारणं घटसंमिन्यं घटयपदोर्भिधेषं 
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घटोऽस्ति बहो नाली सुभव्रत्रिघः प्रयोगः स~ 
 इष्डते ऽन्धश्रा सतेन घटस्य तद्दाभिषे्रसे 

घटोऽस्तीति प्रघोगो न स्यादुभयोः सलाथकतेन-- 
पोनसुक्त यापत्ते रेवमस्तलाथकत्वेन तदभिधेयल्वे 
घ्रटोनास्तोस्यपि न श्य! तत एवेति बोध्यम् नच 
भवन्मते जातेरेव प्रदाथतया तस्याश्च नित्यस. 
न कदाचिदपि नासल मिति कथं संतासत्व- 
साधारणत्वं कस्यचिदपि जातौ सतवासत्वविवि- ` 
क्ाविरहा-तदुपलचितव्यक्तिताखयेणेवं तदुभय 
प्रयोगदशेन। तदभिप्रायेण तथोक्ते खं च घ्. 
तायां जातो नास्तित्वतात्प्येण नास्तीति प्रयो- 

गाभावा उयक्तिताद्परयेख॒तादशभ्रयोगसखे- 

ऽपि तद्या अश्र तला न्न विरोघगन्धोपी त्यपर- 

मनुद्रूलम् नच यत्र घटोस्तील्यनेन पूरेः सत्व 

घरं प्रदश्ये पश्चात्तदसत्वब्रोधनाय घटो नास्ती 

ति प्रयुञ्यते तत्र विरोधा त्धमुभवव्धिः प्रयोग 

इति विवक्षाभेदेन. तहुभषोपपत्तेः तथाहि. यत्न 
घटोस्ती त्यनेन घटक्तव्वं प्रतिपाद्य पश्चा च्रास्ती- 
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-सखमेन तदसत्वं भ्रविपाद्यते तत्र तयो नेक्वाक्य- 
त्वं छन्तु घटतत्वप्रतिपादकं वशोस्तीव्येक' 
-वाक्यं तदसत्वभ्रतिपादक' घणटोनारतील्यपरं 
वाक्यं तथा च घटोस्तीव्येतद्राक्यजन्यन्ञानस्य 
 घटोनास्तीत्येतदक्यजज्ञानेन बाध पव भवति यथा 
शुक्तिशकले इदः रजतमिति जातस्य ज्ञानस्ये- 
 दीच्येन नेदं रजतमिति ज्ञानेन बाध इति न 
विरोधः अथवा श्रान्त्या धटस्तत्व मवगच्छता 
-धटोस्तोति वाक्यं प्रयुक्तं श्न्त्यवगतं सत्व 
मेवेत क्रय मुवद ति पश्चात्तदभाष मधिगत्य 
श्रान्तिप्रसक्ततस्सस्वापनोदाय घटोनस्तीति 
प्रयुज्यते पूवे श्रन्त्याऽगतो यो घटः स वस्तुतो 
नास्तीति एवंच नानयो श्रिरोषः घ्रान्तिप्रतिपन्न- 
सखेन वास्तविकासत्वस्य विरोधाभावात् नहि 
शुक्तिशकले श्रान्तिप्रतिपन्नस्य रजतसत्वस्य 
पारमाथिकेन तदसस्वेन पिरोधः कलिपतत्वाहु 
रजतसलवस्येति अथवा कालमेदादुभयोर रिरोधः 
-चटोरित इति वातयं पूदकाले घरस्तसं घोधयति 
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-धटोनास्ती स्येतदुाक्य न्तु तदुत्तरकाले तदक्ततवं 
वेधयति पूवेका्ते शीतो यो. घटः सर इदानीं 
नास्तीति तथा च भिन्नविषयत्वा न्नानयो विः 
सेधः विषयभेदश्च कालकृत इति । ननु यत्र न 
हन्या नन पिवेदित्याद्यो विधिना नजः संबन्ध 
स्तन्न विरोधे दुर्वार एव प्रकारान्तरेण धापतश्येव 
प्रतिषेधो वक्तव्यो ना प्राप्तस्य विधिवेयभ्यापन्त 
हननपानादिप्रािश््व रागादेव स्वीकार्या वचन- 
प्राप्तस्य वचनेन बाधायोगा च्छा 
यप्राारयाय तत्र विकल्प पएपेति सि 
न्तात् तथाच रागप्रा्तयोहेननपानया 
रभावं कर्थं नञ् बोधयेत् यदि वस्तुतः 
पुरषेण हननं पानं वा कृतं तदा अनुष्ठितस्य 
हननस्य पानस्य च सत्ता जातेवेति कथं तद भाष 
-शषयते वक्तु यदि वा न हननपाने परवन्त 
स्तदा प्रात्तभावा स्प्रतिषे धानथक्षय मित्युभयत 
पाशा रज रिति चेदश्रोचयते यथा पचति न 
पचति प्यति न पद्यतीव्यादीनां यथावस्थि- 
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तभावाभावरभो्वषतरेन स्ररेयखं मिथ्यायं च भवि 
तश्रा म विधि्षिपेधबोधकवास्यानां: यथाव 

स्थितभावाभाववोधनाय प्रवत्तिः यत ̀ स्तदवदेव 

स्यतं मिथ्योखं वा स्यात् भिन्त अन्यादृशी 

वृत्तिः धि{धि छतिसाष्यषटसाधने तद्िषय- 
कोनुष्टानसकरूपं जनयन् पुरषं प्रवतंयति 
विधिरेव विघेयस्येष्टप्ताधनमवे प्रमाणंच 
मवति एवं निषेधेऽपि अनिष्टकमंस॒ स्तद्विष- 
यकाननुष्ठानसंकक्पं क।रथन् पुरुष" निवत्तयति 
स्वयं च तस्यानिष्टताधनमते प्रमाणीभवति 
अभावं व्यवस्थापयति च तथाच प्रतिषेषेषु 

 रगादिप्रा्तहयनपानादिकतेढयतारूपविष्यर्थोलि- 
डन अनुद्य यदि नजा प्रहिषिष्यते यदिवा 
नज्थोँ वजंनरूपः प्रतिषेपे। जिंडा विधीयते उभ- 
यापि हननपानादिव्यापारस्या निष्टप्ताधनत- 
बेएना त्दननुशानसेकङ्पजननेन वषिरेधानिनि- 
राकरणं साघु संगच्छन इति न विरेधशंकाे- 
शोपीति ध्येयम् विकल्पविरोधोापि अनयेवरीध्या 
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निराकरणीयः विधिनिषेधविषये भवन् विकरपोऽ 
पि विधेये इष्टसाधनत्वबोधनद्वारा तत्र पुरषं 
पर रथति पतिषिद्धे ऽनिष्टत्ताधनलबोपनद्वारा 
तद्विषयक्षानुष्टानविंरोधितलंकरपजननेन ततो 
निवतेयतीति न नजो विधिस्समभिवयाहारे 
काचिदनुपपत्तिः नलु विधिनिषेधयोः भरेरणनि.- 
बआरशबोषकयो भिन्नषिषयस्वाह् माभूहिरोषः 
पर रशनिवाश्णोभयका्थक!रिणो विकल्पस्य स्वा- 
समनेव विशेधः स्फुटः प्रवत्तिनिवत्यौपयिक।थ- 
द्रयकरणाद् काक््यभेदश्च कथं तदेवेष्ठसाघन- 
सेनातुष्टेयं तदेव चानिष्टसाघनतवे नाननुष्ठेय- 
मिति शक्यं प्रतिपत्तुम पकं प्रतिं तदेकस्य 
युगप्दिष्टसाघनत्व . मिष्टसाधनत्वं च कोऽ 
विकलवावा बोधयेत् प्रात्य प्रतिषेधः अधा- 
सक्थ ॒तु विधानं नहि निषिषेधयिषया तदेव 
प्राप्त विधिस्सया च तदेवाप्रा्त मिति शक्यं ब- 
क्तम् युगपदेकत्र भाप्ठयप्राप्त्यो , विरोधादिति 
चेन्न युगपद्विरोधेऽपि कालभेदेन विधिनिषेधयोः 

४३ 
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समावेशेन विरोधाभावात् एवं च न वाक्थभे-- 
दोपि षिकल्पो हि कदाचि स्मेस्यति कदाचि 
न्निवितयति यदाच प्रर्यति तद्। तदनुङ्कूल एवः 
वाक्याधंः यदा चाप्त निवत्त यति तदा निव- 
त्युक्त एव वाक्याथ इति सङ्ृदुभयानुकूजञवा- 
कयाथांकरणा न्न दोषः एव॒ मनुष्ठानमपिः 
नाशक्यं पययेण तदुभयानुष्ठानस्य कतु" 
शुक्यत्वात्सक्कृदनुष्ठानस्य चाबोधनात् । स्थाणु 
वापरूषो वा याति न यातीत्यादौ तु न विकल्प; 
परिनिष्ठिते वस्तुनि विकल्यासंभवात् किन्तु 
सन्देहमात्रकथनाय तथाप्रयोग इव्यल मति. 
प्रपञ्चेन तस्मा देः पदाथाः प्रतिपाद्यन्ते 
प्रतिपादितेश्च पदार्थे वाक्याथबोधः सम्पद्यते 
इत्येवमागेः पदानां क्रियायेन समाम्नायो न. 
तर्स्वरूपप्रतिपिपाद यिषया तत्छदूपाणां प्रमा- 
णान्तरतिद्धलात् किन्तु वाक्याथवुषोधयिषयेतिः 
्मभिावृत्त : पदार्थोपस्थापकलेन चीणव्वेऽपि 
तात्पयेवत्तेर पयवसाना तत एव वाक्यार्थः . 
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` पदाथप्रतिपादनन्तु अवान्तरन्यापारः पे. 
काष्ठानां उवाला इवेति युकं तेषां क्रिया्ाचकः- 
पदेन सह समभिन्याहार इति तस्मा सपुष्टुक्त 
सूत्रकृता क्रिपायेन समाम्नाय इति । ननु 
वाक्यार्थबोधमा्ं यदि क्रिपावाचकपदेन सह 
पदानां समाम्नायो हेतुतयपेदयते तहि कथं 
भाष्यकारः क्ियाशुन्यमेव शक्लो गोरिति वा- 
वयाथं समुदाजहार इतिरेर्सत्य सुदाहरणस्या 

 नादरणीयत्वात् पदाथसंबन्धप्रदशेनतात्पयपर- 
स्वेन तदुपपत्तेः निष्प्रयोजनवाक्यप्रयोगादशुः- 
नात् क्रियावाचकपदं विना वाक्यस्य प्रयोज- 
नचमत्वाक्तम्भदादिति तत्राप्यानीयता मित्यध्या- 
हारः इारमितिवद्वाक्यंकदेशे वाक्यप्रयोगः इति 

भावः । वाक्याथेबोधं प्रति पदाथानां कारणत्वा- 
वधारणायं अन्वयव्यतिरेक माह अपि चेति 
वातिके तु यत्त श्रोतः पदार्थो न वाक्वानुरोषे- 
नेति भाष्य व्याह्याय प्रातिषादिका दुर्चर- 
न्तीति भाष्य' उयारूपातं ततोन्वयन्यतिरेका- 
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भ्या मिति भाष्य" व्याख्यात तेन ज्ञायते कलि- 
कातासुद्धितपुरतके भाष्यक्रमोन्यथयितः वात्ति- 
ककारस्य व्युत्कमेण भाप्यव्याख्याने वीजा- 
भावात् मया तु यथापाटं माष्य' व्याख्यायते 
 तठ्कऋमपखित्तनावस्रे एतत्क्रमोऽपि परि- 
त्तिः स्यात् एवं पूव्रापि बोध्यम् पदाथावगम- 
उ्यतिरेके वाकयार्थावगमवयतिरेको दशं यति 
कदाचिदिति। अपघातादिति अपचारादिलथः 
चस्तुतस्तु अपचारादित्यव भष्यपाटः न्यायर- 
लाकर तथेव दशंनादिति अपचारो विषयान्त- 
रासक्तिः यथाचेहशुस्थल्ते पदश्रश्णेपि पदा्था- 
वगमाभावादेव वाक्याथबोधो न जात इवि 
पदा्थावगमभ्यतिरेके वाक्यार्थाबगस्यतिरेकः 
स्फुटः । नन्वत्र पदाव्रगमव्यतिरेकोप्यसिति यतः 
च्णान्तरेऽवहितो बर ते नह मेतदवादीषरम् मनो 
न्यत्र मेऽभूत् तत्पुनघर होति पदावधाश्णे तु तत 
एव पदाधेसमरणतम्मवा सुनतर हि स्यसंगतं 
स्यादित आह अपिचेति शुक्लं कि चिवद्- 
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मपरिस्कुटं दूरादुपगच्छन् तत्रेव प्रदेशे हेषया 
अश्वासोधारशशब्देनाश्वं तततुरशष्देन गतिं 
चानुमिमानः तत्र हश॒न्यवस्तूना मनुपलम्माद् 
युणजातिक्िषाणां शुक्लाश्वत्वमतीना मेकत्रान्व- 
यसपेक्ताणां योग्यानां मिथोन्वय सुपगव्डति खे- 
तोऽश्वो धावतीति तथा चत्र पदाना मश्रव्रणेऽपिः 
योग्यताकाङ्कलासन्निधिवश। स्द्यथानां सामा- 
न्यतो ऽन्वथथोधनक्तमसवं वलृततमेवेति केवल मर्था- 
पत्या तद्विशेषनियमः करप्यते तथाच मानसा- 
पराघस्थ्े पदाथेन्ञानाभावादेव वाक्याथावम- 
माभ न पदावगमाभावा व्सस्यपि पदय्हणे 

पदायपिरिज्लने बाक्याथबोधस्य द्ुत्राप्यजनना- 
दिति मावः पदाथज्ञाने सत्येव वाद्याथवोधा- 
तस्येव हेतुत्वं युक्तमिस्यभिप्रायेणाह तस्मादि~ 
ति वाक्यार्थेन वाद्यशक्ति रस्तीत्याह नास्येति 

पूर्वोक्तां निराकतु मनुवदति यन्त भोतः पदा- 
थ इति प्रबलया गो-पद्र त्याऽविशेषेण सरग 
वीषु प्रलक्ताया गोखवुद्धं दु बलेन शुक्लादि सम~ 
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मिव्याहार्वाक्षयेन नीलादिव्यक्तिविशेषा दपर 
त्ति रय॒क्त त्याशयः शङ्कितुः समाधानमाह 
यत्र ति अयंभावः शक्लोगोरिस्यादो शक्लगो- 
त्वादीनां पदाथानां परस्पशकंबन्धे तस्छूपयोः 
स्वातन्त्रयेण पत्यच्ेणोष सिद्धतया तदभिधाने 
प्रयोजनाभावाद् वाक्यपेवानथकं स्थात्तदनथं- 
कसे श्रुतेरपि बाधः स्यादिति तत्साथंक्यावाधा- 
य वय॒त्त्यन्तरा दपवृत्ति रेव श्रेथस्तीति वस्तुतस्तु 
नाघ्र श्रुतिषिरोधलेश्: श्चुतस्य गोत्वस्य लक्तिता- 
या श्च व्यक्तं नं परित्यागः यस्य परित्यागः 
क्रियते स नीलदिः न श्रुत इति तथाचोक्तः 
“जातिव्यक्ती शहीत्वेव वयं तु श्रुतिक्ष्तितै, 

कृष्णादि यदि सुञ्चामः का श्रुति स्तत्र बाध्यते 
हृति लचणापि नात्र बाध्यते श्रुति बाधस्य तुकः 
व्रसङ्न इति भाषः केवलं शो रानोपता भिघ्युक्ते 
हीदशो गौ रानेय इति यः संशयः स एव शुग 
्युक्तंया पनीयते न गोत्वं नवा ्यक्तिः संशया. 
नयनं च गोश्युते रतुणमेषेति न शरुति- 



| ( ६६ ) 
-विरोधगन्धः प्रसयुत मोतवशुक्लयो रसबन्धे एव 
 `श्ुतिवियेषः वाक्यस्येवा नथेक्यापत्तेः तथोः 
 -प्रभाणान्वरकिद्धत्वा दितिमावः तदे तन्मसि 
:तिधाय सोत्प्रासं माह वाकयार्थोपीति यदपि च 
-सामान्यतः प्रतक्ताथाः भरते विशेवेऽवस्थापनं 
तदपि न सवेत्र त्याह न सर्व क्खिन्तु कवचि- 
देेतयर्थः पदाथहेतुकशक्यायेकोधाभ्युपमगमदेष 
-नीलादिञ्यवृ्ति र्था श्किद्धयती ्वमिभ्रायेण- 
ह एवंच सतीति । यदुक्तः न वेत्र तदशंधितु- 

माह प्रातिपदिकादिति तथाच गानिति दिती 
यन्त्र तिदशयातेव् कर्मान्कितिगोऽ्यक्तिविशे- 
पावगमरा स्सास्ल्यश्र् ति रलऽ्धपदेक वस्तुतस्तु 
-परातिपादिका दुच्र्ती दहितीयादि.्तिषि- 
-भक्तिरितिभप्यपटो न्वायरत्नाकरे दश्यते 
तथाच गवान्वितङमेत्विरोषश्व श्रू.तिद- 
शया मवगम्यते न गवाश्वादिलाघारण् कमे- 
स्वमजभिति सापरान्यभ्र.ति रक्ञन्धपदेव यथा 
द्वितीयां विनापि गक्ादिपदः प्रयुज्यते एवं प्रा 
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 तिपादिकःं विना केवलद्धिवीयादिष्रयोगः स्था 
तदा प्रातिपदिकार्थाविकशेषितं कमेत्वं समान्य 
रूपेण लभ्येतापि नतु वदस्ति केबलग्रस्ययप्रयो-. 
गस्या साघलात् यश्रापि इरियानित्यादो केवल 
प्रस्ययः प्रयुज्यते तत्रापि वादशुप्रत्ययस्य भ्रकृति- 
प्रसययोभयाथेकत्व मेवेति प्रकत्यर्थोपरक्तस्येष 
प्रत्ययार्थस्य भानं न केवलप्रत्ययाथस्ये तिभावः' 
पिरोषयतीति विशेषकः यत्र ब्रातिपदिका 

दुच्चरन्ती द्वितीयाविभक्ति ह श्यते तत्र प्राति- 
पदिकार्थो द्वितीयार्थस्य कमैत्वस्य विशेषकः: 
प्रञ्चत्यथानुरस्येव प्रव्ययाथेस्य जानं न केवल- 
स्येत्यथः पद संघाता इति । ननु संबन्धानित्यत्वा- 
केप एव कतु रस्मरणादिना परिहितो न वेदा. 
नित्यसाक्तेप स्तत्कथ मुच्यते परिहितमिति येन 
हेतुना संबन्धानित्यसं परिहतं तेनेव वेदानित्य- 
त्व मपि परिहितु “शक्य मिति परिहारहं तूना म- 
भिहितत्वा त्परिहारोपि कृतप्राय इत्यभिप्रायेण 
परिहत पिद्युक्तैः 
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सृ°रोके सन्नियमात् ् रव्योगसन्निकषः 

स्यात् ॥ २६॥ (सिंर) 
भा० नौक्किषु पुनरर्थषुप्रतयक्षेणार्थ मुपलम्य,सन्नियमः सन्निबन्ध - 
नं शक्यं तत्र संहन्तुम॒एवसातीयकानि वाक्यानि नीलोत्पखबने- 
ष्वद्य । देख । २} इति । तस्मात् अग्नि होत्र' जहुयात् स्वर्गकामः 
इत्येतेभ्य एव पदेभ्यो ये अर्थां अवगताः, तेभ्यः एतदवगम्यते - 
अग्निहोत्रात् स्वर्गो भवतीति पदेभ्य एव पदार्भप्रत्ययः पदार्भभ्यो ` 
वाक्यार्थं इति 

सप्रतिसाधनस्वं च संघातत्वस्य ह तोः सववेदा 
ध्ययनं युवध्ययनपरूवकं वेदाध्ययनलादधुना ` 
वेदाध्ययनवदिति नच भारतादिष्वपि षषः 
मनुमानलस्ंभवा तेषामपि निलयं स्यादिति 
वाच्यम् तत्र कतु स्मरणोनेव मनुमानासंेमवात् 
नच प्रजापति वेदानखजत इस्युक्या वेदेऽपि 
तदस्तीति वाच्यम् अथेवादमूलकताहश्र्प- 
तेरनुभवमूलकस्वाभवेना प्रमाणत्वात् यदि 
करिचद्र दस्य कतास्या तर्हि तस्मणयनकाल्ते केः 
नचिहुपलम्धो भवेत् तथाच स उपलश्धकत् कः: 
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परस्परे कथये दयमस्य करोति सोप्यन्य्पे षो- 
प्यन्थस्से इति परंपरया मारतादो उयान्तादे रि 
वाधीयातकत् कं स्मरणं नियतेन स्थात् नु 
तदस्तीति तादश्रमस्ण मथवादमूज्ञ कमेव ना- 
लुभवमूक्तक नितिन रमाणम् नचाथवाद एष 
प्रमाण मस्तु किमत्र प्रपाणान्तरान्त्रेषणेन स्तु 
तिपराणा मथंवादानां स्रकाच्पार्थे प्राताएया- 
भावस्य यवादाधि करणे वदयमाणुतात् नच ताह 
-शस्मरशपामारथाय मूल्ञन्तरमेष तहि कल्प्यतां 
महि करपनायामर्ति करशिवस्परतिरोध इति न 
अस्ति ताक्सकृते प्रतिरोधः कः अर्थवाद एव 
कथब् इत्थं पारंपयाभावा त्सश्णस्या नृभ 
सूलकत्वे निरस्ते तदन्यथानुपपत्या किंचिस्मृह 
कल्पनीय मिलयपेक्लाया मयमेव तत्र मलं भवत श- 
-रुपनावीज मन्यथानुपपत्ति प्रतिहन्ती स्यवरदधात 
नचेदं स्तुतिपरमिति कथमत्र मृत स्थात् अन्य- 
-परवाक्यादपि श्रान्तिस्तम्भवात् दश्यते हीदयानी- 
न्तनपुरुषाणां तत्कयेखस्मरण्रान्तो मृलत्वेनेद 
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मेवेति ध्येयम् इहि करूपकलिायां वेदनिलखता- 
धकरणम् । 

स वेदाश्चेके सम्निरषें पहष।ख्या 

£ २७॥ (पू० १. 
भा० छक्तः (४८ }) चोदनालक्षणोऽथीं ध्म इति, यतो न पुषष- 

"छतः शब्दृस्याथेन सम्बन्धः । तत्र पदबक्ष्यश्रय अक्षिपः परिहृतः| 
इदानी मन्यथा ऽऽकतेण्त्यामः भ्पोरषेया श्चोदुन। इति वदामः, 

` सल्नषष्टकाल्ाः ` कृतकः वेदा इदानीन्वनाः तेच चोदनानां सपहाः। 

-तत्र पोरषेाश्येत् वेदाः, भस्ंशयं पोरुपेयाः चोदनाः । कथम् ! 

पुनः श्रततका वेदा इति केचिन्मन्यन्ते ¦ यतः पुरुषाख्याः, पुरषेण हि 

- समाख्यायन्ते वेदाः । ‹ काठकं, कापालकं, पेष्पलादकं, मोहुखमिति । 

- नहि सम्बस्पाटते समाख्यानं, नच पुरुषस्य शब्देन अस्ति सम्बन्धः, 

` अन्यतः कर्ता पुरुषः, काय्य; शब्दः इति । ननु प्रवचनलक्षणा समा- 

-ख्था स्यात् । नेति न्मः । असाधारणं हि विरोषणं भवति एक एव 
हि कर्ता बहषोऽपि प्रन युः । अतोऽस्मय्येमाणोऽपि चोदनायाः क्त 

-स्यात् । तस्मात्न प्रमाणं चोदनालक्तणोऽर्था ध्म इति । 

स॒० अनित्य दशेनास्च पप्तो (पू० *) 
मा० जननमरणवन्तक्षव वेदार्थः श्रयन्ते ध्ववरः प्रबदणि 

यकामयत्त इुसुरुविन्दः “्मोदाछकि रक्ामयतः : इत्येव मादयः । 
#ै 
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चदाल्कस्यापत्यं गम्यते भोदाककिः, यथेवं, प्रक ओोदारकि- 

जस्मनः, नायं मन्थो भूतपूर्वः । एवमप्यनित्यता । 

सू०उक्तन्तु शब्दपूवम्॥२९॥ (सि०) 
मा० खक्त मस्माभिः शन्दपर्वत्वमध्येतर णाम् । केवलं भन्ते ~ 

परिषारो वक्तन्यः, सोऽभिधीयते | 

सु° आख्याप्रवचनात् ॥३०॥ (३८, १ 
मा० यदुक्त" (१ पू) कतर लक्षणा समाख्या काठद्येति । तदु- 

यते  नेयमर्थापत्तिः, कतर भिरपि द्ये नामाचक्षीरनःप्रकर्पेगवचनं अनन्य 

खाधारणं कठादिभिरङुष्डितं स्यात्, तथापि हि समाख्यातारो सबन्ति ।! 
समस्येते च वैशम्पायनः सर्वेशशखाध्यायी, कटः पुनरिमां केवलां शाखा 

मध्यापयाबमूषेति' । स॒ बहुशाखाध्यायिनां खन्निधा वेकशाखा 

ध्यायी श्नन्यां शाखा मनधीयानः, तस्यां मक्ता दूसाधारण भ्ुप-. 

पद्यते विशेषणम । 

स्० परन्तु श्च तिसामान्यप्नम् 

॥३१॥ (उ० २) 
भा० यच्च (२ प°) प्रावाहणि रिति। तन्न, प्रवाहणस्य 

पुरषस्या सिद्धत्वात् न प्रबाहणस्यापस्यं प्राबाहणिः । - प्रशढ्डः प्रक्षे 

सिद्धः, बहति प्रापणे, नत्वस्य खुद्रायः कवचित् सिद्धः इकारस्तु. 

यदैवापर्ये छिद्धः, तथा क्रियायामपि कतैरि । तस्पाद् यः प्रवाहयतिः 
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-स प्रबाहणिः । वरः इति शब्दालुद्ृतिः । तैन यो निलयोऽ्थः मेषे 
- शब्दौ वदिष्यतः । सतः चतम् पर्तु शरुतिसयमान्यमात्रम् इति । 

वेदां श्चेके सेन्निकषेः पुरुषाख्याः इति 
-सूध्रम् पदपदाथसंबन्धानित्यत्वप्रयुक्त आलेप 
स्तेषां नित्यस्वस्लाधनेन परिहृत इदानीं समास्या. 
वशेन वेदस्य पोरूषेयसावबोधो तद्धरटकचोद्- 
नानां पुनरप्रामारयमालिप्यते पौरुषेया इति 
नमु समाख्यया पोरूषेयताक्तेपो न युक्तः साहि 
` सामान्यतः प्रात विशेषतो मियमयति यथा 
-दक्तिणया पकोताना मृष्विजां बेदिके क्म॑शि 
 यथेषठ' कतुतखप्रात्तो आध्वयेव मित्यादिलम।- 
 र्थया अध्वर्यो रेव तत्न कतृ त्वं भिथस्यते 

श्याध्त्रयवं कर्म स॒ एवानुतिष्ठति नान्थ एषं 
वेदस्य सामान्यतो न केनापि प्रमाणादिना कत - 
त्वं प्रात्तं यन्नियमाय समाख्या उयापृयेत किंच 

 कटादिसमास्या कटठादिप्रोक्तसेना प्युपप्यते 
इति न नियमेन तकत कत्वं साधयितु क्षमते 
तेन कृत मिति वत्तेन भोक्त भित्यर्थेपि तदुपपत्ते 
रिति चेन्न वैदिकं वाक्यं पोरूपेयं बाक्यता 
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कालिदासादिवाक्यव दित्यनुमनिन सामान्यतः 

कतृ जन्यसप्रा्तो काठक! समाल्यया तज्जन्य- 

लं विशेषतो नियमयितु' शक्य मित्यभिप्रायत् 
नच वचनास्तससाधम्येप्रयुक्ततदाच्ेपः पूर्वमेव 
परितः तच्छतः पुनरिदानीं स एवाक्तेपः क्रियते. 

इतिच दयमसिध्रोयः वेदपोरषेयसनियकरणा-. 
थ मिहं प्रकरणं तेन पोरषेय्वनिमित्तक स्तदा- 
चेपोऽत्रं बोपन्यसनीयो निरसनीयश्च पूवर दशा- 
सेपतन्निरासो चानागतावेक्तणेनोपन्यस्तो 
एतसकरणामावात् किय भोभो भगवन्तः 
सभ्याः करेदं इष्टं क्ववा भरु तं ल्लोके यद्वाक्येषु 
दानां रचना नैसमिंङी भवति ष्यदि स्वाभाविकी 
वेदेः पदानां रचना भवेत् पटे हि हन्त तन्तूनां कथं 
नेसमिकी न साः शुन्नो देवो रभीष्टये नारायणं 
नमरछृत्य अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतासेत्यादि- 
तुल्य रचनास्वे क्वचि तकत पूवकख मपसर तदि 

पय इति महान् व्यामोह इति परोक्तरीप्या वेद- 
वाक्यरचनान्यथानुपपत्या वेदेऽपि कतां प्रत्स्यते 
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किंच ववेरः प्रावाहणि रियनिल्या्थवाचकशब्द्- 
स्य वेदे दशनादेदः छृतक इति मति _ भवति, 
पवाहणस्या पत्यं प्रावाहणि रितिष्युखत्या प्रवाह - 
शिशब्दार्थनिशंयो भवति तेन ज्ञायते प्रवाहण 
युत्रोध्रस्यनन्तर मयं वेदः कृतः ततः पूर्मन्लयं 
कीदशः स्यादिति वेदस्य कशिचत्कतां अवश्यतेवा. 
श्रयणीय इति पू्भपक्तसंक्त पः तदेतद्धाष्ये दर्श- 

यति अन्यथा चेष्स्याम इत्यादिना । सन्नक्कष्टः 

काला इति सन्निकषं मिति सूत्रावयव्याख्यानं 
यतः कटादिपुस्षेणा ख्यायन्ते वेदा अत स्तत्स- 
निनषष्टकालाः अन्यथा इतानीन्तनाना मिव 
कटादीना मपि तत्र रिदेशो न स्यात् तत्तन्नि- 
कृष्टकाल्लस्वा त्तत्छृतत्वं वेदे संभवति भाष्वस्येयं 

योजना इदानीन्तना वद्यास्त स्सन्निङृष्टकाला 

अत स्तक्छृता इत्यथः ननु वेदस्य छृतकस्वेऽपि 
 फिभायातं चोदनानाभिदखत आह् तेति पुरषा- 
ख्या इति हेतुश्याचिख्षाक्तया प्रच्छति कथमिति 
हितीयोपपत्तये योग्यक्रिषां दशयति मन्धन्ते 
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: इति कायकारणभावः सबन्धः समाख्यानिमित्त 
इत्याह महेति प्रवचनस्य समाख्पानिमिन्तखं 

निरस्यति नेति प्रवचनकत्त खयो सेहं दर्शयति 
अस्ताघारणमिति अ्ताधारणनिमित्तक एव उप- 
पदेशो लोके हृष्टः अरमरणो ऽपि ससाख्याचल।- 
रकता सिद्धयती त्याह अत इति आच्छ मुपसत- 
हरति तस्मादिति श्निस्यदशनाचेति सू त्रप 
 अनित्याथ।भिधानेा दपि वेदोऽनित्य एव नहि 
- पवं जातीयकाथेनिस्येनाभिधातु' शक्यः तदानी 
मथाभवेन विवक्त्संभवात् अप्रमाणुसवापत्तेश्च 

` ूवेलद्था भावादिति । उक्त तु श्दपू्शस मिति 
सूत्रम् । वेदाध्यथनं यु्गध्ययनपू्भक भिलभ्यु- 

` यगमादाह उक्तमिति सूत्र मवतारयिु माह स 
इति । आरूयाप्रवचना दिति सूत्रम् । नेवमर्थाप- 
न्ति रिति काठटकस्तमाख्यान्यथानुपपत्ति दस्य 
-जन्यत्वे यत् प्रमाण सुक्त' तदत् साहि भ्रवचन- 
-निभिचेना न्यथाप्युपपचते इतिभोवः प्रवचनस्याप्य 
-साधारणस्वं दशेयति अनन्येति व्तुतस्तु समा. 
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-श्यथा न तत्कतु कं साधयितु' शक्यते सामा- 
न्यत स्तदप्रप्तेः कचु ःस्मरणे न किचिन्मूल 

 भि्युक्तमेव प्रयोजनाभवादपि नाश्य करतां 
नहि कतु कल्पनातो वेदस्य किंचिस्योजनं निवे- 
इति नच समाख्येव तत्र मूत्त मिति शङ्क्यम् 
परच्चनेनापि तहुपपरः एका दुषलङ्कभूता समा- 
ख्या भूयासं पधानं-शब्दयशिं नैव बाधि 
सुस्हते तदुक्तं “श्रुत्यादेः हु वला चासो न शक्ता 
तानि बाधितुम् अङ्गभू्यांसि मेकेयं शृष्दरािं 
न वाधते" इति अथवा अवयवाथशून्या रथन्त- 
रादि बद् रूढिं रेेयभस्तु नच रूडिस्वोकारे 
शुतिस्लामान्यतिति सूत्रविरोधः, अनिस्याथ- 
कत्वाभावेन समाख्याया मपि तहुपपत्तेः विरूप- 
सामव स्सत्तामाच्रं णेव कटो विशेषणं भवतीति 
स्पष्ट मन्यन्न तथाचोक्तं "कषति साधारणस्वे वा 
सम्भवेन विशेषणम् यथा वेरूप्य सामेति पसत्त- 
-येव प्रतीयते" इति अम्नीषोमयो विंशिष्टयो रेव 
-देवताख मिव यदि प्रवचनस्व मनेकपुरुषसपेष्ो 

४४ |. 
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धमः स्यात्तहिं यथा अग्नीषोमीयहविषः केवले 
नामनेयशब्देन अयपष्ेशो न मवति न. भवेदेवं 

शालाया अपि काठकशृन्देन व्यपदेशः तत्तु न 
तथा किन्तु मातृलवसत्येकापेक्तमिति प्रत्येक - 
शब्देन व्यपदेष्ट' शयवे डत्यडवित्थयो माता 
डित्थमातेति वत्कठतदितरपुर्षप्रोच्यभानापि 
शाछा केटशाखेति उपदिश्यते न च तत्परवचनस्थ 
पुरुषान्तरसाधारणत्वे कटेनेवे पुरुषान्तरेण किन्न 
साख्यायते उ्यवहारफल्कार्यानश्येकशष्देनेवो 
पततो पुरुषान्तरेण तद्ास्याने प्रयोजनाभावात् । 
नच तेनेवाभिधाने नियमामाषात् कदाचितपुरषा- 
न्तरेणा प्यभिषानप्र्तक्तिः सति काये निमि- 
तानुसरण मिति न्यायेन निमित्तस्य सतः निरू- 
पणे एवास्माक मधिकारात् समास्यायाः अस्म- 
दाथ्धीनखामवे नेहश्पयेनुोगानहस्वात् हश्यते 
च साधारणस्य प्वस्तापारसुशृष्देन निदेशः 
अगर्तयतीथे कुमारिल तिथं मित्यादि । परन्तु 
भ्रुतिसामःन्यमात्र मिति सत्रम् अनित्याथकलं 
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परिहरति यचस्चेत्यादिना भाष्यं भिदं निगदग्या- 

ख्यातम् । करते वौ विनियोगः स्यां त्कमण 

संबन्धादिति सन्रप् । 

सु° कृतेवा विनियोगः स्यात् कमणः 
सम्बन्धात् ॥३२॥ 

मा० अथ कथमवगम्यते-नाययुन्मत्तवारवाक्यसहश इति ¢ 

तथाहि पश्यामः वनस्पतयः सत्रमासत, सर्पाः सत्र मास्त इति, यथाः, 

जरद्गवो गायति मत्तकानि, कथंनाम ज्रयो गायेत् १ सथं चा 

वनस्पतयः सर्पा षास मासरीरनिनिति । उच्यते--विनियुक्त'हि 

दश्यते, पररूपरेण सम्बन्धाथम् । कथं १ ज्योतिष्टोमः इयभिधाय 
क्तेव्यः इत्युच्यते । केन १ इत्याका्धिते सोमेन इति किमर्थं 

इति स्वर्गाय इति । कथमिति इत्थ; अनया इति कर्तब्यतपरा इति । 
एवमवगच्छन्तः, पदाथ रेभिः संस्कृतं पिण्डितं बाक्याथं कग्घुन्मत्त- 

बाख्वाक्ष्यसदृश मिति वक्ष्यामः ? 

नवु भलुपपन्न भिदं दृश्यते, ---बनस्पतयः सत्र मास्त इत्येव - 

मादि । नानुपपन्नम् । न सनेन चरनिहीत्रः लहुयात् स्वरगेकामः-- 

इदे वमादयोऽनुपपर्नाः स्युः । अपिच वनस्पतयः सन्नमासत इत्येव- 

मादयोऽपि नानुपपस्नाः, स्तुतये हं वाः छत्रस्य; वनस्पतयो नामा 

चेदनाः इदं सत्र युपचितवस्तः, क्रि पुतर्विहूषि बाह्मणः तयथा 

लाके, सन्यायां मृगा मवि न चरन्ति, किं ुनविद्वसि ब्रह्मणा ईति । 



अपिच ्विगीतःसुहृुपदेशः सुप्रतिष्ठितः कथमिवाशङ्कं त ~-उस्मत्त- 

याखवाक्यसद्टशः इति । तस्माच्चोदनालक्षणेऽरथधर्मं इति सिद्धम्) 

इति श्रीमच्छवरस्वामिनः क्रतौ मीमा सामाष्ये प्रथमस्य अध्यायस्य 

प्रधमः पदः । तकपादेाऽयम् । । | 

अयुक्ताथेकत्वे नोत्तरवाक्य  वदय्रमाणत्व 
माशङ्कते वनस्पतय इति परस्परान्विताथकत्वा- 

रामाण्यमेवेस्याह उच्यते इति तष्वतापि वन- 
स्पतय इत्यादीनां प्रामाण्यं समधित मित्याह 
अनुपयन्ना इति स्तुतिपरसवेन स्वाथ तात्पयाभावा 
सन्नाप्रमाणस्वेऽपि सवताया श्रासार्य मभ्या- 
इतमेवेच्याह स्तु तथ इति अतिस्पष्ट मन्नत्यं भाष्यं 
न ्याख्यान सपेन्लते इति न पराक्रम्याभिहित 
मस्मामि रिति शिवम् ॥ ` 
इति श्रीलदमोगभेजेन पं० श्नीवल्ञभद्रद तास्मजेन 
म० मत प॑० श्रीहरिहरकछृपालद्विकेदिना विरचिता 
कल्पकलिका तकेपादान्ता समता | 

शरोैक्रमे नागनगाङ्कचन्द्रमिते इुजेडे शुचि पूर्णिमायाम् । 
इमामहं पाटदिुत्रमध्यविद्याखयस्थोऽर्ययं मनोज्ञाम् ॥ 
छस्मत्पितरपितामहेन सुधिया धायधरेणस्बयस् । 

लब्धायां भुवि नि्चिंवाद समभित वासाय यो वासितः ॥ 
शुद्धःसा्थक एव पण्डितपुरं प्रामः प्रयागात्त नः ¦ 
-साद्धकोशचतुष्टयीपरिमितेऽतराच्यां दिशि भाजते 
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