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१९१०, 

८00) -7 2640 २८५९८. 





। श्रीमते रामायु्ाय नमः. , 

श्रीमगवद्वामातरुजविरचिते ` 

श्रीशारीरश्द्ष्रासनाष्ये 
-० ७ (हितीयाध्याये--- थौीीद---त --पधिकरणम् । १ ॥ 

रल्यनवकाशदौषप्रसङ्ं इविचेन्नान्यस्ख 
काशदोषप्रसङ्कात् । २। १। १॥ 

` . अरथत्ेऽध्याये पलयक्षादियपाणमोचसदयेतनासस्धखष्टाः 
प चेदनाद्थान्पर षतं निरस्तनिखिकाविधायपुरुषाथेगन्धयनः 
दैकतानमपरिमितोदार्युणागरं निखि्गदेककारणं सरकाः 
| षरं ब्रह्म वेदान्तवेधमिल्युक्तम् ॥ 

अनन्तरमस्याथेस्य सम्मावनीयसमेस्तभकारटुधेषेणतव 
7 द्वितीयोऽध्याय आरभ्यते । परथमं तावत्कपिलस्शृपितिरोध 
॥मततपरत्वमाशषङ्कय त्निरक्रियते । कथं अन 
मू? उक्तं हिः“विरोषे तनधेकषयं स्यात्"इति शतिषिर 

१. पूवमीमां १.३. ३॥ 

५ 

| = 



२ शधीशारीरकमीमांसामष्ये 

देरणीयल्वमर।-सलम्, £"“ओहुस्वर रष्टोहाये' 'इद्यादिषु 
| निश्रयसम्भवात्दविसा समृिरनाद्रमीयेव; इद् पेदान्पयेर 
वथोधस्मेन परमर्षिषणीतस्यृतिषिरोषे द्वलययम्थं इति निश्चय 
त्या श्युतेरतत्यर्स्वोपपादनभविष्दम् 1 एतत्त भवति-४ 
द्वितङ्क्विष्टास्युदयसाधनभूतािरोतदशेपृणमासञ्योतिषट 
यथावदभ्ुषगच्छता श्ुतिस्तीतिषक्पुराणेषु २८ परध 
इत्यादिवाक्येष्षलेन सङ्कीवितेन परिणा फपिदेन परः 

` ` -मोधित्वेनोपनिवद्वसयुतयुपशुरणेन विना असपशर 
. => चष्टपणीतायास्साह्घ 

छाया एवानवकशिषसम, 4 -च्ड् एवाथा था वा 

सादभ्युपगसनीयस्-इति } न च व्यं ममिस्तीनं 
स्ववादियीनामेषं सलजवकाशखदोषपंसङ्ग इति; धपध्रतिपा 

 खीनयामोषदष्टण एव सादकाश्लात् । अस्यास्तु छेत्ताः 

चादनपरतस्वासथाऽनभ्युपगमरे निरयकाश्यपेव स्यात् । षा 

स्पृल्यनवकारुदोदपसङ इति चेत्-इति ॥ | 

वद्लोचर-नान्यसूलयनवकारदोषमसङ्गात्--इति । ̀ 
ज्बादिष्पृतयो बश्धिककारणतीं वदन्ति; यथाऽऽह षसुःर “अ 

` भूतम् ” इत्यारभ्य *““ततस्खथध्थूषमवानस्यक्ता व्यज्ञया 

अूतादिषटतौजाः भादुरासीत्तमोलुदः ” ५५ सोऽभिध्याय शः 

-भर्धिविधाः प्रजाः । अप एव ससजादीं वाघ बीयमपा्् 
यताघ्घु च ६“ अह इत्छस्य जगतः प्रभवः प्रलयक् 

। ४. मनु, १-६॥ ` 
| ३, मतु, १-५॥ . | &, गी, ७-६॥ 



स्सु्यधिकरणम्. ड 

[भवो पचस्सर्थ परवपेते ” इमि च । बहाभारते !“ुतस्छ्टमिदं 
त् स्थावरजङ्गमम् । प्रलये च कमभ्येति तन्मे बहि पितामह " 
आह २“ नारायणो जगन्मूतिरनन्तातमा सनातनः" इति । तथा | 

{व्यक्तयुखन्नं तियुणं द्विजसत्तम "ईति, "“'अग्यक्तं पुरुषे ब्रहम- 
सम्मलीयते इति च। आह च मगधान्पराश्चरः ५८1 विष्णोः 

दुद्धं जगचतेव च स्थित । स्थितिसयमकतीऽस नगतीऽस्य 

¦ ? इति । आह चापस्तम्बः ६८; पाणिनेस्सवे एव गुहाशयः 

प्रमानस्य विकखषस्यइल्यारम्य ०" तस्मात्कायाः प्रभवन्ति स्वं 

षतिकस्स निलयः" इति । यदि कपिरुस्पृल्या वेदान्तवाक्या- 
। स्यात् › तदैतासां ससा स्दतीनापनवकाद्लरूपो हान 
ज्येत। अयमथेः-यद्पि वेद्न्दवाक्यानाधिक्रानम्रल्यक्नादिसः 
णसम्भावयनाभूषिभूताथंगरतेपादनपर्तवाचदयेवैक्षयायाद्पश्च - 
पतचृणां पदुषवणपेक्षितथ तथापि तदयौदुसारिणीनामाधत- 

य्नतकार 

(त्युपञददणेः 
[नन्वयेनाम 

"मन्वादिस्श् 
नेकस्शरुतिध 

-पदुहणत्वम 

(ध्यमिसिधेद 

द्यागीन्द्राणं 

† हीनां स्छृतीनां तदुपधहणाय अटसानाभनवकाकचसवं मा धरः , 

्॒तिषिशद्धाथौ कपिरस्दृतिषश्येक्षणीया । उपच्चंहणं च अरतिप्-- 

परसदीकरणय्; त विरुदधाथया स्तया तं क्येयते कष्। नै 
ता प्राचीनमागोदिदवताशविकददरणन सावकाक्षसस् ; 

परययुरषायधनत्वेन पधान्विदधतीनायदाक्षामासयध्यभूतपर- 

पादनाभावे सति तदासाधनमूतधयेयतिपादुनास्षम्मवात् । त- 
पुरुषाराधनरूपता सवषां कषणा सयव <.यतः सिभूतानां 
दे ततम् । खक्भणा त्म्यच्य धिंद विन्दति मानवः" 

४ मारते. शान्तिपनै. ोक्षुधमै. | ६, आपस्तम्वधर्म. २२-ख. १-२॥ 

९३, १४॥ | . ७. आपसतम्बधमै २३. ख-१-२ ॥ 

<, गी. १८-४६॥ १-२-३१ ॥ 

{तयनवकाश्चि 

'यगन्धसर्वक्ष- 
पसेधेन चाङ- 
[सदधायाः स्र 
न्देमतिभिसक्च- 

तिः फवछत- 
7वङूतस्यपय- 
। सद्धान्तस्तु 
पेसेधिनीमि - 

` पहागयं दोष- 
49 यतो ध- 



% श्रीशासीरकमीमांखाभाष्ये [अ. २. 

ध्यायेन्नारायणं देवं लानादिषु च कमेसु। अद्यलोकमवाभोति न चे- 
हवते पुनः? र“्वैस्खकमेपरेनीय नरैराराधितो भवान् । ते तरन्ल- 
खिलमितां मायापरासविदुक्तये" इति । न चैदिकाघुष्मिकसांसारिकफ- 
छसाधनकषमतिपादनेनैतासां सावकाशत्वम् ; यतस्तेषामपि कमणां पर- 

मपुरुषाराधनस्वमेव खरूपम् ; यथोक्त २५येऽप्यन्यदेवताभक्ता यजन्त 

शरद्धयाऽन्विताः । तेऽपि मामेव कोन्तेय यजन्त्यविधिपूवेकम् । अहं 8ि 
सर्मयङ्ञानां मोक्ता च प्रथुरेवं च । न तु मामभिजानन्ति पेनातश्च्य 
बन्ति ते" इति; तथा '“यक्ैस्तमिन्यसे निं सरवदेवमयाच्युत्। हव्य 
कव्यभुगेकस्त्वं पितेदेवखरूपध्र्" इति । यदुक्तम्--५““ऋपि प्रसूतं क 
पिलम्"'१ति क्पिस्याप्रतया सद्धीतेन त्तस्सरलयतुसारेण वदान्ताथन्यव 

स्थापनं न्यास्यम्--इति ; तदसत् › बृहस्पतेशशचुतिस्मृतिषु सर्वेषामतिशच 
यितङ्ञानानां निदशनखेन सङ्खीतैनात्तसखणीतेन खछोकायतेन श्ुलखथेश्य 
वस्थापनप्रसक्तेः--इति ।॥ १ ॥ 

अथ स्यात्, कपिरस्य खयोगमदिभ्ना वस्तुयाथास्योपरुष्धे 
स्तस्स्मृयतरुसारेण बेदन्तार्थो व्यवस्थापयितव्यः--इति ; अत उत्त 
पठति-- 

दतरेषां चानुपरब्धेः । २।१।२॥ 
यरब्दस्तुशब्दाथश्ोदिपाशङ्कानिदठस्यथे; । इतरेषां -मन्वादीः 

बहूनां खयोगगटिमसाक्षास्छरतेपराधरतस्वयाथास्म्यानां निखिरजगरं 
पजभूतखवाक्यतया ६५. यद्र किच मुरवदतचद्धेषजम् `” इति शतिभ 
दानां कपिरुद्मकारेण त्ासुपरब्पेदशरुतिषिरूदधा केपिरोपरडि 

१, दक्षस्यृतौ. " ~ ४. बि पु-५-२०. ९७ ॥ 
२. वि-यु-५. ३०. १६ ॥ । ५. श्र-५-२ ॥ (११. अरं 
३२. गी, ९-२३, २४ ॥ ६, यजुषि-२-३. अष्ट. च २, प्रक्ष, 



पा. १.] स्दृत्यधिकरणसं. । 

्रीन्तिमूकेति न तया यथोक्तो बेदान्ताथशाख्यितं शक्य इति सि 
म् ।॥२॥ । 

इति भीशारीर्कर्मामांसाभाष्ये स्मृत्यधिकरणम् ॥ १ ॥ 

वेदान्तसारे-स्मृद्यनवकाश्चदोषपसङ्ग इतिवेन्नान्यस्परसयनयक्ाशः 
दोषधरसङ्गात् ।॥ उपव्रहणापेश्षे बेदान्ताशैनिणेये सति, कपिरस्मृत्युपनदणे- 
वेदान्ताथैः प्रधायकारणवाद् इत्यनम्युपगमे, कपिदस्मृतेरपष्दणानन्वयेनानः 

वकारादोषभसक्तिरितिष्वेत् न, अन्यासां वेद्ाविसेधिनीनां बहलीनास्मन्वादिस्षर 
तीनामनवकाराप्रसकेः, दस्यो प्रद णपिक्षत्वेऽपि अनन्यपराधिदद्धानेकस्श्तिषु 
सतीषु, भिखद्धाथोयाः चेदोदितष्यैविरादीकर्णत्वाभावेन तस्या उपदंहणत्वम- 

` न्याय्थरिश्यथेः ॥ १ ॥ 
योगीन्द्कपिखश्य तथाऽलुपछन्धेः कथं स्खखन्तरमेतन्न्याय्यमितिषेद् 

स्रा 

इतरभाच्छदुपरन्धः ॥ वेदाथैसाश्चात्कार्यतुरमन्वदियोगौन्द्राणां 
कपिखदष्ाथादुपन्धेः कपिरोपरूश्धि्रम पच ॥ २॥ 

रति वैदान्तसरि स्प्रत्यधिकरणम् ॥ १॥ 

५ [3 ककन क १ ^ ^ 
नृदान्तद्पि-स्थल्यनवकाशदषव्सङ्ग इति अनान्यस्यृत्यनवकाश्र- 

द षभरसङ्गा्त् ॥ कद्वान्तानां खमस्तसिदचिद्ठस्तुचिरश्चणास्पृषहेयगन्धस्ैक्ष- 
ताद्यनन्तकस्या गसुणाकरन्र्यकप॑स्त्वे पदिपादितं,कापिर्श्तिविसेधेन खाक- 

यितुं शकंयम> उतनेति क्षदायः । शाक्यमिति पूवैः पक्षः, श्षुतििख्दायाः स्थ 
तेर्नाद्रणीयत्वे थते ऽपिं वेदान्तवेयाथव्य दुभैहत्वन अध्पश्चतैमन्दमतिभिसप्त- 
भगीतस्षत्युपलहणेन चिना तेषां निश्चयो नोपपद्यते । कपिरस्टछतिः कवलत- 
स्वपरेति तयेव छपञ्चहणं न्याय्यम् । अन्यथा आप्तप्रणीतायाः केवङ्तस्वपय- 
याः अस्या अनवका्छपरसङ्गदति वेदान्तचेयं जगत्कारणं प्रधानम् । साद्धान्तस्तु 
-- वेदान्तस्योपव्हणापेक्षत्वेऽप्याप्ततममन्यादि स्पतिभि्वंदोन्ताविसेधिनीभि 
रोवोपवृहण न्याय्यम् , अन्यथा तासां बहीनामनवकारशाप्रसङ्गो मष्टानयं सेष- 
सस्यात् । नच तासां धमप्रतिपद्नांरोपत्रूदणत्वेन सा्कादात्वम् ; यतो ध- 

॥ 



६ भ्रीतायैरकमीमांसाभाष्ये 

मौणामपि स्वरूपं परबह्मभूतपरमपुरुषायाधनत्वम् १ “ष्टापूते बहु 
यमानं विश्वं बिभर्विुवनष्य नाभिः } तदेवा्िस्तद्वायुस्तस्सूयस्त 
२“'यक्गेसत्वमिज्यसे निलयं सूषेदेवमयाच्युतः' इत्यादि श्ुतिस्सति। 
उयाख्यातप् ॥ १॥ 

अतीन्दियाथसाक्चात्कारसमर्थस्य कपिरुष्य वेदान्तानां अ 
छण्धेः प्रधानपरत्वमेवाश्चयमीयमिदयव उत्तर पठति-- 

इतरेषाश्वायुपटब्धेः ॥ इतरेषां मन्वादीनां वेद्विदगरेसर 
द्दियाशेसाक्षात्कास्सम्थानां अधानपसत्वासुपलन्धेः ब्रह्मपरत्योपर 
परत्वमेवाश्रयणीयम् ; वेदान्तप्रतिपक्ना्थविशूदायास्तु कषिरेष 
मृरप्वं कद्पयितन्यम् ॥ २॥ 

इति बेदान्तदीपे स्प्र्यधिकरणम् ॥ १ ॥ 

-**-*((श्रीशारीकमीमांसामाष्ये योगम्रदुक्तयधिकरणम् ॥ २ । 

एतेन योगः प्रयुक्तः । २।१।३ 
एतेन-फापिरुस्यरतिनियकरणेन योगस्परतिरपि प्रत्युः 

नरत्राधिकारचङ्ा, यन्निराकरणाय न्यायातिदेशः-योगस्मृः 
भ्युपगमान्पोक्षसाधनतया वेदान्तविहितयोगस्य चामिषाना, 
मभेस्य सवैवेदान्तभवतेनापिष्रतताच्च तस्समृया वेदान्तो 
य्यमू-इति ॥ 

परिहारस्तु - अव्रह्मात्पकप्रधानकारणवादाननिमित्तक 
` राभ्युपगमाख्छानात्मकस्य योगस्य ध्येयेकनिरूपणीयश्य ध्ये 
सेश्वरयोवबरेह्यासकसनगदुपादानतादि सवैकरयाणशुणासकर 
दिकतवाद्रकतुदिरण्यगमेस्यापि िब्ननभूतस्य कदाचिद्रनस्तमों 
वाच्च योग्पृतिरपि तस्मणीतरनस्तमो मूल्पुराणवन्रान्तिमृे 
बेदान्तोपन्रहणं न्याय्यम्-इति ॥ ३ ॥ 

इति भीशारीरकमीमांसामष्ये योगमयुक्तयधिकरणम् ॥ २॥ 

१. ते. नास-६. १६, १७॥ २. विनपु. ५. २०. ९७ 
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वेहान्तसारे-एतेन योगः प्रसयुक्त; ।। योगस्य हैरण्यगर्भस्यापि का- 
पेटस्ष्तिषद्ेदविरुद्धत्वाधिक्लेषात् तद्टक्निसासः ॥ ३ ॥ । 

इति वेदान्तस्तरे योगप्रत्युक्तयधिकरणम् ॥ २ ॥ 
~~~“ 

वेदान्तदीपे-एतेन योगः भरत्युक्तः (| कि वेदान्तानां योगस्घ्त्योप- 
बृहणं न्याय्यम्! उत नेति संहायः } न्याय्यमिति पूर्वैः पश्चः, इत्छ्वेदप्रयन्षना- 
धक्तदिरण्यगभेश्रणीतत्वाद्योगस्यः ई्वर्सद्धावाभ्युपगमाख । अतो योग- 
सृव्योपश्रुहितस्वेन वेदान्तानामन्रह्मात्मकप्रधानोधाद्ानप्रतिपादनपरत्वम् । रा- 
दान्तस्सु- कपिस्मुतिबहेदविरुद्धत्थाविदोषादनाद्रणीयैव योगस्खतिः; हि- 
(ण्वगभैस्यापि कषेघन्ञत्वेन भ्रमसम्भवात् योगस्मुतेरपि श्रान्तिमूककत्वम् । षू- 
ब्रमपि ध्यास्यात्तम् ॥ ३ ॥ 

इति वेदान्तदीपे षोगप्रस्युक्तयधिकरणम् । २ ॥ 

-०-*श्रीसारीर्कमीमांसा भाष्ये विरु्षणल्वाधिकरणम् ॥ ३ ॥)-*-*°- 
नन 

न विरक्षणव्वादस्य तथात्वं च शाब्दात्।२।१।४) 
पुनरपि स्पृतिषियोधवादी तकमवलम्बमानः धलयवपिष्ठते-यत्सा- 

इ्वस्थृतिनिराकरणेन जगतो ब्रह्मका्यखघुक्तमूऽत्नोपपच्ते,अस्य पल्य- 
्रादिभिरचेतमनत्येनाञ्ुद्धस्वेनानीन्वरस्वेन दुःखात्मकत्वेन चोपरुभ्यमा- 
नस्य विदचिदास्रकश्य जगतः भवदभ्युपेतास्सयेज्ञात्सर्वग्वराद्धेयभदय- 
नीकाद्ानन्देकतानाट्ह्मणो विरक्षणलात् । न केवलं भल्यक्षादिभिरेव 
जगतो वेटक्षण्यदुपल-भ्यते ; शब्दा तथात्वं -वि्क्षणत्वम् उपरभ्यते- 
१८५िद्गानं चाविज्ञानं च ̂“एवमेवेता भूतमात्राः पज्ञामात्राखपिताः भ- 
तामालाः पाणेऽपिताः" स समानि कति पुरुषो निमयोऽनीशया शोचति 

१. ते. भान. ६.३॥ ̀  रकष. द,९॥ ` इङ्स्१२र५ २, कौषी. ३, ९॥ ३. म॒. ३-१.२॥ 
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हमान” १८.अनीशश्वादा वध्यते भोक्तृभावात्" 
हि जगतोऽचेतनत्वदुःखिस्वादयो निर्दिश्यन्ते। यद्धि यर 
दविलक्षणम् , यथा मृस्घुवणीदिकार्थं घटसू्चकादि । अ 
णस्यास्य जगतस्तत्कायेलं न सम्भवतीति साङ्खस्मृल् 
सदक्षणं प्रधानमेव कारणं भवितुमईैति । अवश्यं च 
पेक्षस्यातीद्धिया्थगोचरस्यापि तर्कोऽनुसरणीयः; यतस्स 

 कविक्चिष्रिषये तकौनुग्रहीपानामेवाथनिथयहेहुखभ् । ? 
अथसखभावविषयेण वा सामग्रीषिषयेण वा निरूपणेनाः 
व्यवस्थापयत्तदितिकतव्यतास्पमृहापरपयोयं ब्गानमू; तः 
षां प्रमाणानां समाना ; साश्चस्य तु धिरेषेणाकाहयसमि 
नाधीनपमाणभावस्य सवैतैव तकासुप्रदापेक्षा ; उक्तच म 
कैणानुसन्धत्ते स धम वेद् नेतरः" इति । तषे हिं तकं 
येभतिष्ठापनै श्च॒या च २ “मन्तव्यः"इत्युच्यते । अथोच्येत 
ब्र्मैककारणस्ये निथिते सति तत्कायेस्यापि जगतथैतन्य 
गस्यते। यथा चेतनस्य पुपुशरिभूच्छादिषु चैवन्याघरुपलम्भ 
दिष्वपि सदेव चेतन्यमनुदधतम् ; अप्त एवे चेतनाचेतना 

नैतदुपपद्यते, यतो निलादुपरञ्धिरसद्धावमेव साधयति 
चैतन्यश्चक्तियोगोऽपि तेषु निरस्तः । यस्य हि कचिक्तदा 
यौत्ुपटष्िः, तस्य तत्कायरशकत बरुवाणो वन्ध्यासुतर्मा 
नीनां मजननशक्ति ब्रूताम् । किश्च वेदानतैरनगतो ब्रह्मो 
पादननिशये सति बरादीनां चैतन्यशक्तेशैतन्पस्य वाऽदुर 
निश्चयः) तन्निश्चये सति वेदान्तैजैगतो बरह्मोपादनता्मा 
इतीतरेतराश्रयत्वम् । बिलक्षणयोहिं का्यकारणमावः भ 

१, ओ, १-८ ॥ २. मनु. १२.१०६ ॥ ३. ब. ६- 
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न शक्यते । कि पुनः परकृतिविकारयोस्सारक्षण्यमभिपरेतम् , यदभावा- 

गतो ब्रह्मोपादानताभरतिपादनासम्मवं बू; न तावत्सवधमंसारूप्यम्, 

काथेकारणभावादुपपत्तेः । नहि मृदिण्डकारयेषु घटशरावादिषु पिण्ड 

त्वाच्नुहृत्तिरैश्यते । अथ येनकेनधिद्र्मेण सारूप्यम्, तजगद्रह्मणो- 
रपि सत्तादिलक्षणं सस्भवति-तदुच्यते, येन स्यभावेन कारणभूतं 

` वस्तु वस्त्वन्तराद्रयाषट्तम्, तस्य खमावस्य तत्कार्यऽप्यतुषत्तिः फाय- 

स्य कारणसालछक्षण्यम् , येन ह्याकारेण ग्रदादिभ्यो हिरण्ये व्यावततः 
तदाकाराघ्ुटनतिस्तत्कारयेषु कृण्डखादिषु हश्यते । ब्रह्म च हेयपत्यनीक- 

ज्ञानानन्दश्वयेखभावम्, जगच तसलयनीकसव भावमिति न तदुपादानम्। 
ननु च वैरक्षण्येऽपि कायकारणमभावो दृश्यते, यथा चेतनाद्पुरुषादचे 
तनानि केशनखदन्तरीमानि जायन्ते ; यथाचाचेतनाद्रोमयाचेतनो दथि- 
को जायते ; चेतनाचयोणेनाभेरचेतनस्तन्तुः ; नैतदेबम्, यतस्तताप्यचे 
तनांश्च एव कायकारणभावः ॥ ४॥ 

अथ स्यात्-अचेतनत्वेनामिपतानामपि चैतन्ययोगशश्चतिषु भा- 
व्यते १५तं पृथिव्यत्रवीत्" र“अआपो वा अकाम्रयन्त" २५ हेमे भाणा 
अहभरेयसे विवदमाना बद्याणं जगुः ” इति । नदीसमद्रपवतादीना- 

मपि चेतनस्वं पौराणिका आतिष्ठे; अतो न बेलशक्षण्यम्-इति । अतं 
उत्तरं पटति-- | 

अभिमानिव्यपदेश्स्तु विदोषानु- 
गतिभ्याम् ।२। 9। ५५॥ 

तुशब्दश्ोदिताशङ्कानिषचय्थः ; पृथिव्याद्रभिमानिन्यो देवताः 
१५ पूथिव्यब्वीत् " इत्यादिषु पृथिव्यादिशभदैवयेपदिदयन्ते | इतः! 

१,यज्ुषि, ५-का० ५-प्र. २-अदु॥ २.यजुषि, २-अष्टक. १.१. ५-मनु॥ ३. ३,८.१-७॥ 

#2 
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विकेषाहुगतिभ्यां-विशेषः-पिरेषणम् , देवताशम्देन ?ि 
दयोऽभिधीयन्ते , ?५ हन्ताऽदमिमास्तिक्लो देवताः ” 
देवताशब्देन विशेष्यन्ते, २८ सवौ हवै देवता अहैभरेयसे 
२५ते देवाः भाणे निः्रयसं विदित्वा" इति चः; अनुर्गा 
२८ अध्रिवीग्भूत्वा शुखं प्राविशत् । आदित्यथश्चभूत्वाऽप 
वायुः प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत् † इ्यादिना वाग 
नागन्यादीनामतुप्रवेश्शरूयते । अतो जगतोऽचेतनेत्वेन 8 
कारथत्वातुपपत्तेस्तकौसुग्हीतस्म्रलनुरोधेन जगतः धानो 
सतः भरतिपाधते-इति ॥ ५॥ 

-*०-+‹(सिद्धान्तः),-9-०* 

एवं प्र्तेऽभिधीयते- 

दृश्यते तु । २।१।६॥ 
तुशब्दात्पक्षो विपरिते ; यदुक्त-जगतो ब्रह 

बरह्मोपादानलं न सम्भवति-इति ; तदयुक्तम्; विटक्षण 
कारणभावदशनात् । इर्ये हि माक्षिकादेविलक्षणस्य भि 
दुखत्तिः । ननूक्तमचेतनां एव काथेकारणभावात्तत 
सल्ययुक्तम् , न तावता कार्यकारणयोभेवदभिमतसारक्षण्य 
कथञ्चित्सालक्षण्ये सवस्य सर्ैसारक्षण्येन सवैसास्सरवोतप 
्रस्तुनो वस्वन्तराद्याषतिहेतभूतस्याकारस्यारुषत्तिस्सालक्ष 
भ्युपेतम् ; स तु नियमो माक्षिकादिभ्यः क्रिम्याद्त्पत्तौ : 
अह्मविलशक्षणश्यापि जगतो ब्रह्मकायैतवं नानुपपन्नम् । न 

१. छा. ६-२३-२ ॥ ३५ एेतरेव, १-२-४॥ 

२. कोष, २.६ ॥ 
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वटमङुटादिष्विष वस्स्वन्तरव्याटत्तिहतुभूतासाधारणाकारातुषत्तिमोक्षि- 
कमोमयक्रिमिषटधिकादिषु शयते । ६ | 

असदितिचेन्न प्रतिषेधमा्रतवात् । २। १।७॥ 
यदि का्ैभूताजलयतः कारणभूते बह्म धिलक्षणय् , तहिं कायै- 

गरणयोद्रम्यान रसेन कारणे परसिन्त्रह्मणि कार्थं जगन्न विद्येत 
त्यसत एव जः त उत्पत्तिः पसज्यतं इति येत्--नैतदेवम्, कायेकारण- 
गस्सालक्षण्यनियमथतिषेधमालमेव हि पूवेसूत्रेऽभिपेतम्; न ठु कारणा- 
कार्यस्य द्रव्यान्तरत्वभ् ; कारणभूतं ब्रह्मैव खस्माद्िलक्षणनगदाकारेण 
रिणमत इद्येतन्त॒ न परिलक्त् ; क्रिमिमाभिकथोरपि हि सति चवै 
क्षण्ये कुण्डछदिरण्ययोरिव द्रव्येक्यभस्त्येव ॥ ७ ॥ 

अतर चोदयति-- 

अपीत तटत्मसङ्गादसमञ्चसम् । २। 9। <॥ 
अपीताविलपीतिपूवैकख्ष्टयादे; पददोना्थभ् , (सदेव सोभ्ये- 

परम्र आसीद् ” २.“ आतपा वा दृदमेक एवात्र मासीत् " इद्यादिष्वप्य- 

वस्थोपदेशपूषैकत्वदशनास्खषटयादेः । यदि कायक्षारणयेद्रन्य॑क्य- 
भ्युपेतम् , तदा कायस्य जगतो बह्मण्यप्ययखष्या्दिषु सष्छं ब्रह्मण 

व॒ तत्तद्यस्थान्वय इति काथगतास्सवै एषापुरषाया बरह्मणि भस 
पेरन् , सवणे इव ङुण्डटगता विरोषाः । ततश वेदान्तवाक्यं सवेमस- 

जसं स्यात्, र““यस्सपैङगस्सपैवित्'' ४५अपहतपाप्पा विजरो विगृ्युः" 
“नतस्य कार्थं करणं च विद्यते न तत्समश्राभ्यपिकथ द्यते " 

१. छा. ६-२-१ ॥ ५ हा. ८१-५॥ = 
२. देतरेय. १-१-१ ॥ ५. शे, ६-८ ॥ 

दर यू. १-२१-९ ॥ 
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{ (तयोरन्यः पिष्पं खादत्ति” २“अनीश्चहचात्मा बध्यते भोक्तृभावात् 
२५८ अनीशया शोचति यु्यमानः '› इव्येकस्पिन्नेव पस्तुन्येषां परस्परस 
दानां भरन्तः । अथोच्येत-चिदचिद्रस्तुशरीरकस्य परस्यैव ब्रह्मणः 
काथकारणमायाच्छयी रथूतचिदविदरस्तगतत्वाच दोषाणाम्, न शरीरि 
गि ब्रह्मणि का्यावस्ये कारणावस्थे च पसङ्गः--इति । तदुक्तम्, न. 
गद्रद्मणोरकरीरशरीरिभावस्येवासम्भवात्, सम्भवे च ब्रह्मणि शरीरस- 
स्बन्धनिवन्धनदोपाणामनिवायस्वात् ; न हि चिदविदरस्तुनोबेद्यणश्य- 
सरत्वं सम्भवति,शरीरं हि नाम कमेफलरूपञ्सदुःखभोगसाधनभूतेन्धि- 
याश्चयः पश्चृत्तिप्राणाधीनधारणः प्रथिन्यादिभूतसङह्यतविशेषः,) तथा- 
मिधस्येव छोकवेदयोररीरतप्रसिद्धेः । परमात्मनरच ४५ अपहतपाप्मा 
विजरः” २५ अनश्चन्नन्यो अभिचाकशीति” ५“अपाणिपादो जवनो 
ग्रहीता पर्यल्यचश्चस्स शणोलखकणैः" \““अप्राणो मनाः” इत्यादिभिः 
कमेतफकमोगयोरमावादिन्धियाधीनमोगत्वाभावासाणव्चामावाचन 
तं भ्रति चेतनाचेतनयोश्यरीरत्वम् । न॑घाचेतनव्यष्टिरूपतृणकाषटा- 
दीनां समष्टिरूपस्य भूतशचकष्मस्य वेन्द्ियाश्रयत्वादि सम्भवति । भू- 
तसस्य पृथिव्यादिसह्नतत्वं च न विधते । चेतनस्य तु ज्ञानैकाका- 
रस्य सवेमेतश्न सम्भवतीति नतरां चरीरस्वसम्मवः । नच भोगायत- 
नत्वं शरीरत्मिति ररीरस्यसम्भवः+मोगायतनेषु बेरमादिषु शरीरत्वाप- 
सिद्धेऽयत्र दतैमानस्यैव सुखदुःखोपभोगः, तदेव भोगायतनमितिचेन्न, 
परकायवतेशजन्मश्ुखदुःखोपमोगायतनस्य परकफायस्य परविष्टशयीरत्वाभ- 
सिद्धेः; ईष्वरस्य त॒ खतस्सिद्धनिलयनिरतिश्यानन्दस्य भोगै पति चिद्- 
चितोरायतनत्वनियमो न सम्भवति । एतेन भोगसाधनमातरस्य श- 
 २,.मु. ३-१-१॥ द. छा. ८-१-५॥ 

२. न्रे. १-८॥ ५, धर, ३-१९ ॥ 

३. सु, ३-१-२९ ॥ ६, य २-२१-२ ॥ 
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रीरत्व प्रत्युक्तम् । अथ मर्त-यदिच्छाधीनस्वरूपस्थितिषहत्ति यत्; 
तत्तस्य शरीरमिति, सथेस्येष्बरेच्छधीनखरूपरिथतिपदत्तितेनेश्वरशरी- 
रत्वं सम्भवति-इति; तदपि न साधीयः, शरीरतया प्रसिद्धेषु तत्तचेतने- 
च्छायत्तस्वरूपत्वाभावात्, रूणक्षरीरस्य तदिच्छाधीनप्रहत्तित्वाभावात्, 

मरतययीरस्य तदात्मायत्तस्थितित्वाभावाच, साखभञ्जिकादिषु चेतनेच्छा- 

घीनसखशरूपसिथितिपहनतिषु तच्छरसीर्त्वापसिद्धेथ , चेतनस्य नित्यश्येष्वरे- 
षछायत्तस्यरूपत्वाभाषाच्च , न तच्छरीरत्यसस्मवः । नच यद्यदेक- 
नियाम्यम्, यदेकधायेभर; यस्येकशेषभूतम्) तत्तस्य शरीरमिति वाच्यम्; 
कियादिषु व्यभिचारात् । :“अश्षयैरं शरीरेषु" “अपाणिपादो जवनी 
ग्रहीताइत्यादिमिथेश्वरस्य श्रीरामावः प्रतिपायते।अतो नगह्रह्मणोशर- 
रीरसरीरिभावस्यासम्भवात्तत्सम्भवे च ब्रह्मणि दोषपरसङ्गाहद्यकार- 
णवादे वेदान्तवाक्यानापसामञ्जस्यम्-इति ॥ ८ ॥ 

--म*-#(सिद्भान्तः,)-*-°* 

अतोत्तरम्-- 

न तु दछ्न्तमावात् ।२।१।९॥ 

नैवयसामञ्जस्यम्-एवस्यैवावस्थाद्रयान्वयेऽपि गुणदोषम्यवस्थिते- 
देष्ठान्तस्य विधमानत्वात्। तशब्दोऽत हेयसस्बन्धगन्धस्यासम्भावनीयतां 
योतयति । एतदुक्तं मवति-चिदचिद्स्तशरीरतया तदात्मभूतस्य परस्य 
बह्मणस्सङ्ोचवपिकासात्मककायैकारणयायावस्थाद्रयान्धयेऽपि न कश्चि 
हिसोधः; यतस्थङोचविकासौ परबह्यशषरीरभूतचिदविदरस्तुगती, शयीर- 
गतास्तु दोषा नारमनि भरसज्यन्ते; आस्मगताश्च शुणा न क्षरीरे; यथा देव. 
भसुष्यादीनां सशरीराणां प्षतज्ञानां श्ररीरमता बाटत्युवत्वस्थविरता- 

१, कट. १-२-२२ ॥ २. शे, 2-१९ ॥ । 



भीकारीरकमीमांसाभाष्ये (अ. २. 

इति सूतरदयेनः“इतरव्यपदेशात्"इत्यधिकरणसिद्धोऽथस्स्मा रितः।। 

स्वपक्षदोषाच्च । २। १ । १०॥ 
न केवलं बरह्मकारणवादस्य निर्दोषतयैतस्समाश्रयणम् ; भधान 

वादस्य दुष्तराच्च तत्परित्यज्येतदेव समाश्रयणीयम् । भधानका- 
दे हि जगखत्तिर्नोपपयते । तत्र हि निविकारस्य चिन्पालैकरस- 
रुषस्य परकृतिसन्निधानेन भरकृतिधमाध्यासनिबन्धना जगस्पटृत्तिः। 

कारस्य चिन्मात्ररूपस्य प्कतिधमाध्यासहेतुभूतं पृतिसभिधानं 
(मिति विवेचनीयम् ; कि प्रफृतेस्सद्धाव एव; उत तद्गतः कथिद्धि- 
; अथ पुरुषगत एव फथिद्टिकारः। न तवित्पुदषगतः, अनभ्युप- 

; नापि ङ्तेविकारः तस्याध्यासकार्थतयाऽभ्युपेतस्याध्या सहेतु- 
म्भवात् ; सद्धावमात्रस्य सननिधानतवे पुक्तस्याप्यध्यासपसङ्ग इ- 
तपक्षे जगलद्रत्तिनोंपपद्यते। अथम्थस्साङ्खयपक्षप्रतिक्षेपसपये २८५अ-- 
मेऽप्यथोभावात्" इत्यादिना पपश्चयिष्यते ॥ १० ॥ 

तकोषतिष्ठानादपि । २। १।३१॥ 
तकैस्यारतिष्ठितलादपि शतिमूढो बह्मकारणवाद् एव सथाश्रय- 
न मृानकारणवादः । शाक्योचछयाक्तपादक्षपणकपिल्पतञ्जलि- 

मन्योन्यव्याधातात्तकंस्यापतिष्ठितत्वं गम्यते ॥ ११ ॥ 

अन्यथानुमेयमिति चेदेवमप्यनिर्मोक्ष- 
्रसङ्खः । ९।१।१२॥ 

इदानीं विद्यमानानां श्राक्यादीनां तकातुषयाम्यथा प्रधानका- 

पमिक्रान्ततदुपदरितद्षणसेनादमास्यामह इति चेत्--एवमपि 
री, २-१-२१ ॥ २. श्री, २-२-८॥ 
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इषबुद्धिमूरतककावर्म्बनस्य तथेव देशान्तरकारान्तरेषु स्वदधिकङ्- 

प्कुशखपुरूपात्मेश्चिततकदृष्यत्वसम्भावनया तकापरतिष्ठानदोषादनिर्मो- 
[ दुबोरः । अतीऽतीन्द्ियेऽये शास्नमेव प्रमाणम् ; तदुपबरँहणायेव तक 
देयः ; तथाचाह २.अष धर्मोपदेशे च वेदसाश्चाविरोधिना। यस्- 
गायुसन्धत्ते स धर्मं वेद् नेतरः ” इति । वेदाख्यज्ञास्ञापिसोधिनेय- 
। अतो वेदविरोधित्वेन वेदाथेविश्षदीकरणरूपवेदोपवृंहणतर्कोपादा- 

य साङ्भयस्मरपिना््रणाया ।॥ १२॥ 

इति श्रीदाधैरकमीमांसामाष्ये विरक्षणत्याधिकरणम् || २ ॥ 

वदान्तंक्षार्-न [वलक्चषणत्वाद्स्य तथाच शब्दात् | विक्ा- 
स्पदत्वेनान्ञत्वेनापुदषाणौश्चयत्येन च जगतो ब्रह्मविटक्षणत्वात्तत्का्यत्वन्न 
भवति; विलक्षणत्वश्च शब्दाचावगभ्यतेः२'“विन्ञानचाविक्षानश्च ' इत्यादेः॥ 

आभपानस्यषपदश्ञस्तु विक्षाद्ुमतभ्याम् || ३५८्तं परायेव्यत्रवीत् 
आपो वा अकामयन्त दल न्ञानकार्यग्यपदेराः; तन्तदमिमानिदेयतानि- 
इति, ५.हन्ताहमिमास्तिसखरो देवताः” इति देवताशब्देन विश्ोषितस्वात् , 

अधिवाग्भूत्वा मुखं प्राविशत्" इघ्यादिना त्तद चिद्धस्त्वभिमानित्वेन देवता- 
तिश्चावगम्यत्ते ॥ ५ ॥ 

दृश्यते तु।। विखश्चषणयोरपि का्यकारणभावस्सम्मवति,माक्षिकादिभ्य 
म्यादुत्पत्तिदशेनात् ॥ ६ ॥ 

असदितिचेन्न भतिपेधमात्तस्वात्र् ॥ पवन्त कायं कारणे अखदि - 
वेत्- न, सालश्षण्यनियमप्रतिषेधमात्रत्वात् , पूर्वोक्तं कायैकारणयो्वस्त्ये- 
च्च स्यक्तम् ॥ ७ ॥ 

अपाती तद्र्सङ्गादस्मञ्जसम् ॥। जगतो बह्मकारणत्वेन वस्त्वैक्येन 
त्मन्नपीद्यादौ जगत दव ब्रह्मणोऽपि बविकारित्वाचनिष्रप्रसङ्गष्धेवान्तवाकषयं 

१. मनु. १२-१०६॥ ४, अष्टक ३. प्र-१. अनु-५॥ 

२. तै. आन, ६॥ ५. छ. ६-३२-२ ॥ 
यजुधि.५-काण्ड, ५-मश्न.२-भनु.१०.वा. ६, एेतरेय. २-४॥ 

*3 
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स्व॑मसमससं श्यात् ॥ ८ ॥ 

न तु दष्टन्तमावातर् ॥ नैतत्. १“यस्यात्मा शसीस्म्” २“१्यस्याघ्यतै 
करीरम्?” इत्यादिश्चतिसिद्धचिदचिद्वस्तुच्वसीरकस्य बह्मणः कार्य॑कारणभावेना- 
चसथाने गुणदोपव्यवखितेः दषन्तसद्भावात् , यथा जीचस्य सछयैस्स्य मनु- 
स्याद्यालसनो बाङत्वयुवस्वख्विरस्वादिभावेऽपि बाखत्वादयद्शसरे तिष्ठन्तिशश्ञा- 
नसुखाद्यश्चात्मन्येवः तद्वदचापि दारीरभूतचिदचिद्वस्तुगतान्यक्ञानविकाशदी- 
नि दोषाः ] मलमूतेतु ब्रह्मणि निस्वद्यत्वाविकारित्वसार्वज्ञसत्यसङ्कटपत्वा- 
दयः ॥ ९॥ | | 

खपक्षदोषाच \} पधानकारणदोषाच्ायमेव ब्राह्यः । भधानकारणवा- 
दे हि नि्विकारपुरुषसन्निधानात् प्रकृतिपरवृत्तावितरेवरधमध्यासदयो दुरूप- 
पादाः । अन्यत्रान्यधमौद्ुसन्धानरूपोऽध्यासः निर्विकारपुरुषस्य न सम्भवति, 
अचेतनायाः परङ्तेर्थेसन्धानसरूपोऽ्ष्यासस्सुतसन्न सम्भवति ॥ १०॥ 

तकोप्रतिष्ठानादपि ॥ प्रधानकारणवादस्य कुत्कभूकत्वात् तथ्याघ्र 
विष्टेतव्वादपि त्याज्यं प्रधानम् ॥ ११॥ 

 अन्यथाञनुमेयमितिचेदे बमप्यनिर्मोक्षपरसङ्कः ॥ कुषमकारात् प्रका- 
सान्तरेण प्रधानमल्ुमेयमिति चेत्--पएवमपि ततोऽधिककुतकंङुरारसस्माव- 
नया अप्रतिष्टितत्वात् अनि्मोश्षप्रसङ्गः दुवारस्स्यात्॥ १२॥ 

दति बेदान्तसरे विरक्चषणत्वाधिकरणम् ॥ ३ ॥ 

वेदान्तदीपे-न षिलक्षणत्वादस्य तथाघ्वं च शब्दात् । कि बे- 
दान्तानां जमत्कारणतया पधानपरत्वम् १ उत ब्रह्मपरव्वमिति सदयः । पधा- 
नपरतवमिति पथैः पक्षः, अक्षत्वादिना जगतो ब्रह्मविटश्चणत्वेन बरह्मकायैस्वप्रति- 
पादनासम्भवात् ; सालक्षण्येन प्रधानकायेत्वपतिपादनपरत्वस्य च सम्भवात्, 
पद्धान्तस्वु-माक्षिकरादिम्यः करिस्यादीनां विरक्षणानामुत्पत्तिद दनात् बह्यवि- 
छष्षणस्य जगतः तत्कायेस्वं सम्भवय्येव--इति । सघ्ाथैस्तु -अक्नत्येनासुखत्वे- 
तचोपरन्धस्य चास्य जगतः सर्वक्ञाद्धेयप्रल्यनीकािर्तिश्यानन्दाद्भल्यणो वि- 
छश्षणत्तेन जगतो बह्मकायेत्वपरतिपादने वेदान्तानां न सम्भवति । तथात्वं 

२. त, ५-७.२२.मा.पा॥ २. सृषरु, ५-ख ५ 



 १.] विखक्षणत्वाधिकश्णम् . १९. 

रश्चणत्वं च दाग्दादवगम्यतेः न केवरं भव्यक्षाद्युपन्भ्या; २ ।.बिक्चानश्चावि- 
निश्च ” २“ अनीशया शोचति सुद्यमानः ? ३८.अनीराश्चात्मा बध्यते सोकतू- 
घात् *” इस्यादेः ॥ ४॥ 

४०अपो वा अकामयन्त" ५. पुथिन्यत्रवीत्? इत्यादौ पृथिग्यदेरपि 
नकाय व्यपदिदयते, तस्मात् , ६'“अविज्ञानश्च› इयेतद्न्यपरमित्यत उक्तरं 
ति- 

अभिमानिग्यपदेशस्तु विशेषालुगतिभ्यम् ।। वुशब्दश्चोधं व्यावतै- 
7; पृथिष्यादयमिमानिदेवतानामयं भ्यपदेश्चः | ऊुतोऽवगम्यते,विरोषाचगति- 
--विश्षेषः - विशेषणम्. ७.“ हन्ताहमिमास्तिस्नो देवताः इति परथिन्या- 
वताश्य्देन विरोषणं चर्यते, ८ "स्व ह वे देवता अदहेश्रेयसे विवद- 
(9 इति च बागाद्िप्राणपयैन्तस्य च । तथा अञुगतिः-असुप्रकेछः, अग्न्या- 
† बागाद्सुप्रकेशे द्यते, ९“ अध्रिवग्भूत्वा सुखं प्राविशत् आदित्यश्श्चु - 
॥5क्षिणी पाविशात् बायुः भाणो भूत्वा नासिके पाविदात् '” इत्यादौ ॥ ५॥ 

हृयते तु ॥ तुराब्दः पक्षं व्यावर्तयति, माक्षिकादिभ्यो विरश्चणानां 
याद्यीनामुत्पत्तिदैश्यते, अतो बह्मविकश्चषणस्यापि जगत्त्कार्यैत्वं खम्म- 
¡ ॥ £ ॥ 

असदितिचेन्न प्रतिषेधमात्रत्वात्् ॥ यदि कार्यस्य कारणाद्धिरश्चण- 
त्वमभ्युपगम्यते, तिं कारणे काथं न सद्भवतील्यसत्कायैवादो ऽभ्युपगत- 
त्; तथा सति? ०८“सवै खल्विदं ब्रह्म" इति समानाधिकरण्यन्यपद्वेरो न 
` इति चेत्-तन्न; कार्यकारणयोस्साखक्षण्यनियमप्रतिपेधमाच्रत्वादस्मा- 

पूशैमभिहितस्य 1 का्कारणयोरेकद्रभ्यत्वं खीक् तमेव । एकमेव कारणा- 
द्रव्यं कायीवश्थाम्भजमानं सखक्चषणाचस्थामपि भजते, विलक्षणावस्थामपी- 
¦ ॥ ७ ॥ 

अपीतौ तद्रससङ्ादसमञ्चसम् ॥ यदि बरकषैव सर्व सत्यसङ्करपं 
तेरायानन्दमपहतपाप्मत्वादिखरूपं तद्धिपसीतजगदवस्थां भजते ; तर्हि पि- 

„ तै, आन. ६ ॥ १०-वा ॥ 

„ स॒. २-१-२ ॥ ३. य. १-७॥ &. ते. आन. ६॥ ७, छा. ६-२३-२ ॥ 

, २, अष्टक. १-प्रश्च. ५-अनु ॥ <, ब्र, ८-१-६॥ 

, यजुषि. ५. काण्ड, ५. प्रक्ष २-अनु. ९. एेवरेय. २-४॥ १०. छ. ३-१४ १॥ 



२२० वेदान्तदीपे [अ.२ 

ण्डत्वघरत्वावस्यगृहूढ्यवत्सवक्त्वमपहतपाप्मत्वभन््वं कमैवद््यत्वं च ब्रह्मण 
प्रसस्यत्त इति विरद्धा्थौमिधानादवेदानन्तवाक्यमसम्जसं स्यात् । अपीतार्वि 
म्रद्शनाथम्। जगतो ब्रह्मणि अपीतौ ब्रह्मण उत्पत्तावपील्य्थः) अपीतिः अप्ययः 

न त् दृहन्तमाकातर् ।॥ न जह्मप्यज्ञत्वादयः प्रसव्येरन्; अत पकम वे 

दान्तानामसामञ्चस्यम्, वशब्दः पसक्तस्यासम्भावनीयतां योतयति । एक 
स्यैवाचस्थाद्वयान्धयेऽपि शुणदोषव्यवखायां दश्टान्तसखद्धावात् , यथा मयुष्य 

ज्ञातो बालो युवा विरो भवति इत्यत्र भुष्यररीरकश्य चेतनस्यैव स्वं 
वश्यान्वयेऽपि जन्मवाकत्वयुवत्वस्थविरत्वादीनि नात्मनि सङ्कच्छन्ते ; तथ 
ज्ञानकुलदुःखादयश्च न शरीरे ; पवं चिदचिद्धस्तुरासैरकस्य परस्य ब्रह्मण 
कायैकारणोभयावस्धान्वयेऽपि कर्मैवदयत्वाक्ञ्वाद्यः शारीर भूतचिद चिद्वस्तु 
गताः 1 अपदतपाप्मसखसवैक्ञत्वादयः परमात्यन्यात्मभूतेऽवतिष्ठन्ते । सर्वा 

स्थस्य चिदचिद्धस्तुनो ब्ह्महारीरत्वम् , ब्रह्मणश्च तदात्मत्वम् , १ यस्य पृथिः 

दारीरम्ः' इस्यायन्तयौमित्राह्मणादिष्षव गतमिति न कश्िद्धियेधः ॥ ९. ॥ 
खपक्षदोषाच ॥ न केवट बरह्मकारणवादस्य निर्दोषतया तत्समाश्रर 

णम्; भ्रधानकारणवादे दोषाचेतत्परिद्यज्य स पव समाश्रयणीयः । प्रधानका 
णवादै हि निर्विकार चिन्मा्नस्य पुरुषस्य प्ररतिसन्निधानकृततद्धमभ्यार् 
भूखा जगल्मचत्तिरभ्युपगम्यते; तत्र ्रकतिसदद्धावमान्े सन्निधाने सति सुत्त 
स्यापि तद्धर्माध्यासप्रसङ्गः ; विकारविरोषे सति सन्निधाने छत्ख्यस्य धिका 
स्याध्यासपूंकत्वा्नाध्यासस्य विकारो हेतुरिति विरुद्धाथौभिधानादस्ामञ्जर 
दोष इति न तत्पक्षखस्भव गन्धः ॥ १०॥ 

तकौपरतिष्ठानादपि ॥ कापिरतन्बस्य तकभूरस्वेन शाक्यादि तक्ष 
तिदहततयाःरस्य तकैरूयाप्रतिष्ठितस्वाञ्च न तत्पक्षसम्भवः ॥ ११॥ 

अन्यधाञतुमयमितिचदवमप्यानमन्िप्रसङ्कः ॥ इतः पूर वि्यमा 

स्तकरप्रतिहतत्वं यथा संस्भवति, तथा प्रधानकारणवादेमञरमन्यामहे- हा 
चेत् › तथापि तकौप्रतिष्ठानदोषात् सनिरभोक्षप्रसङ्गो डीरः ; त्वदधिक 
ककुरारखुस्ावसस्मवात् ॥ १२॥ 

इति वेदान्तदीपे विलक्षणस्नाधिकरणम् ॥ ३ ॥ 

१. सुयाल. ७-सं ॥ । २, मास्यामहे, पा॥ 



->०-9-(श्रीशारीरकमी मांसामाष्ये शिष्टापरि्रहाधिकरणम् ।५।),-9-०°- 

एतेन शिटापरियहा अपि व्याख्याताः ।२।१।१३॥ 
शिष्टाः परिशिष्टाः, न विद्यते बेदपरिग्रहयो येषाभिखपरिग्रहाः ; 

शिष्टाथापरिग्रहयथ श्षिष्टापरियरह्मः ; एतेन वेदापरिणदीतसाङ्धयपकषक्षप- 
णेन परिशिष्टाश्च बेदापरिग्ररीताः कणयक्षाक्षपादक्षपणकमिष्ठपक्षाः 
क्षपिता बेदितम्याः। परमाणुकारणवादेऽमीषां सवषां संवादाक्कारणव- 

स्तुषिषयस्य तकैस्यापरतिष्ठितत्व न शक्यते वक्तुमित्यधिकाशङ्का ॥ 

तावन्पालसेवादेऽपि तकेमूखल्वाविशेषात्परमाणुखरूपेऽपि शू- 
न्यासकत्यादुन्पासकलङ्ञानास्मकल्ाथौस्मकखक्षणिकलत्वनिलयसैकान्त - 

त्वानेकान्तस्वसलयासलयात्मकस्वादिविसंवादद्शेनाचाभतिष्टितत्वमेयेतिष ~ ` 
रिहारः \ १३ ॥ 

इति श्रीशारीसकमीमांसामाष्ये सिष्ठापरिप्रहाधिकरणम् ॥ ४ ॥ 

वेदान्तसारे-एतेन शिष्टापरिग्रहा अपि व्याख्याताः ।। पत्तन सा- 
इचस्सृतिनिसकरणहेत॒ना तकौप्रतिष्ठतत्वादिना परिशिश्श्च कणभक्षाक्ष- 
पादक्षपणक्छादिस्श्रुतयो निसृतः ॥ २३ ॥ 

इति वेदान्तसरि रिष्टापरियहाधिकरणम्. ॥ ४ ॥ 

वेदान्तदीपे-पएतेन शिष्टापरिग्रहा अपि व्याख्याताः; ॥ न पत्म 
ह्यन्ते वेदिकैरिल्यधरिग्रहाः ; शिष्टश्च ते अपरिग्रहाश्च रिषापरि्रहाः ; पतेन 
तकोप्रतिष्ठानरक्षणकापिरुरुटतिनिरसनहेतुना परिरि्मः कणभक्तादि स्पत - 
योऽपि निरस्ता व्याख्याताः ! परमाणुकारणवादस्स्बैसम्मत इति न वेषौ 
तकैस्यापविष्ठितत्वभि यधिका.ऽशङ्का । त्कमुटत्वािरोषात् पस्माणूनां शन्य- 
त्वाद्रयच्वादिविषाद््च, तर्कस्याप्रतिष्ठितत्वमेवेति परिदरः ॥ १३ ॥ 

इति वेदान्तदीपे शिष्टापयियरहाधिकरणम् ॥ ४ ॥ 



-**-+ < श्रीलारीरकमीमांसामाष्ये मोक्तापच्यधिकरणम्।।५।।)-9°*-- 

भोक्त्रापत्तेरविभागश्चेसस्याट्धोकवत्। २।१।१४॥ 
पुनरपि सष्व्यः भदयवतिष्टते--यदुक्त स्थूलदुकष्मचिद चिद्रस्तश- 

शरस्य परस्य ब्रह्मणः कायेकारणरूपत्वासीवव्रह्मणोस्खभावविभाग 
उपपद्यते-इति; स ठ विभागो न सम्यवत्ति-ब्रह्मणस्सशरीरसे तस्य 
भोक्तृत्वापत्तेः, सरारीरत्वे जीवस्येवेश्वरस्यापि सशरौरत्वभयुक्तसुखदु 
खयोभोक्तरत्वस्याकजनीयत्वात् । नतु च :“सम्भोगपराप्निरितिचेन्न वैशे- 
ष्यात्" इल्यतेश्वरस्यं भोगपरसङ्गपरिहार उक्तः) नेवम् तत ध्युपास्यतया 

हृदयायतने सन्निहितस्य शरौरान्तवंतिस्वमात्रेण भोगगरसङ्गो न विद्यत 
इत्युक्तम्, इह तु जीववद्रद्यणोऽपि सशरीरत्वे तद्वदेव सुखदुःखयोभों 
क्तृत्वप्रसङ्गो दुवार इस्युच्यते ; ह्यते हि सश्चरीराणां जीवानां सरीर- 
गतबाख्तवस्थविरत्वादिविकारासम्भवेऽपि शरीरधातुसास्यवेषम्यनिमि- 
्सुखटुःखयोगः । श्रुतिश्च र“न ह वै सरीरस्य सत्तः भियाभिययोरष- 
हतिरस्ति अशरीरं वा व सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृश्चतः" इति । अतस्सकशष- 

रौर ब्रह्मकारणवाद जीवेन्वरखमावविभागासम्भवात्केवटवह्यकारणवा- 
दे परत्छबणोदिवल्नगद्वतापुरुषाथोदिसवेविशेषाश्रयत्वप्रसङ्गाच परधान- 
कारणवाद एव ज्यायानिति चेत्-- 

--*०-9( सिद्धान्तः )-9-००-- 

अतोत्तरं--स्याह्ठोकवत् इति । स्यादेव पिभागो जीवेश्वरख- 
भावयोः ; नहि जीवस्य ररीरधातुसाम्यवषेषेभ्यनिमित्तं सुखटुःखयी- “ 
भोक्तृत्वं स्चरोरत्वकृतम् , अपि तु पुण्यपापरूपकमदरतम्। २ “न इवे 

१ खास. १-२-८॥ २, छा. ८-१२-१॥ 



१.] भोक्तापत््यथिकरणम् य 

[सौरस्य इत्यपि कममारन्धदेदविषयम् ; \“स एकधा भवति तिधा 

(ति,२.स यदि पितृलोककामो भवति!” २५स तव पर्थैति जक्षत्कीड- 

पमाणः" इति कर्मजन्धविनि्क्तस्याविभूतखसूपस्य सशरीरस्थेवा पुरू 

धेगन्धाभावात्। अपहतपाप्यनस्तु परमात्मनस्स्थूरस्ष्म रूपकृत्लनग- 

्रीरस्ेऽपि क्मैसम्बन्धगन्धो नास्तीति नतरामुरुषाथगन्धमसङ्गः । 

[कवत्--यथा खोके राजकासनासरुवतिनां तदतिवरतिनां च रानाच्र 

नेप्रहकृतखदुःखयोगेऽपि न भ्शरीरित्वमातेण शासके राह्यपि शास 

वुषटस्यतिष्टत्तिनिमित्तसुखदुःखयोर्भोक्तत्वमसङ्गः । यथाह द्रभिड- 

ष्यकार; ५यथा लोके राजा भचुस्दन्धशके घोरेऽनथेसङ्करेऽपि भदे- 
वर्तमानो व्यजनादयवधूतदेहो दोचैने स्पृश्यते, अभिमेतांश्च लोकान् 
परिपाख्यति, भोभा गन्धादीनविष्वननोपभोग्यान्धारयति, तथाऽसौ 

केन्वसे खमत्वसामथ्यैचामरो दोषन स्पृरयते, रक्षति च लोकान्त्र- 
छोकादीन् , मोगांथावि्वननोपभोग्यान्धार्यति'इति।्घुबणोदि वद्र 

[सखरूपपरिणामस्तु नेवाभ्युपगम्यते, अगिकारस्वनिर्दोषत्वादिशतेः ॥ 

यत्तु परैवेद्यकारणवादे मोक्तमोग्यविमागाभावभाशङ्ध्य समुद्र 

नतरङ्द्टान्तेन विभागयतिपादनपरं सन्न व्याख्यातम् ; तदयुक्तम् › 

न्तिभवितश्क्तयधिचोपाधिकाद्रद्मणस्छष्टिमम्युपमच्छतामेवमाक्षपपरि - 
सयोरसङ्गतसवात्ःकारणान्तंमेतशक्तयवियोपाध्युपहितस्य भोक्तल्वादुपा। 

श भोग्यत्वात् । विलक्षणयोस्तयोः परस्परभावरापत्ति्हिं न सम्भवति ˆ 

बरूपपरिणापस्तु तैरपि नाभ्युपेयते, ५“ कपीपिमाभादितिचेनाना- 

२. ऋआ. ७-२६-२॥ ६. परिपिपालयिषतिं, परिपालयिष्यतीति 

२. छा. <८-२-१॥ ३. छा. <-१२-२) न्वे, षा॥ 

४. सक्चसीरत्व.श।॥ ५. द्रमिडभास्यम् ॥ ७, दास, >- १-२५॥ 
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मृत्छुवणोदिपरिणापरूपधस्शरावकटकमङ्सदिविभागवद्धोक्तमोभ्यनिं - 
भामोपपत्तेः } स्वरूपपरिणमे च ब्रह्मण एव मोक्तृमोग्यत्वापत्तिरिति 
पुनरप्यसामञ्जस्यमेव ॥ १४ ॥ 

दति श्रीशारीर्कमीमांसामाप्ये मोक्ापसयधिकरणम् ॥ ५५ ॥ 

वेदान्तसारे भोक्तापत्तेरविभागव्रेसस्या्लोकवत् ॥ यदि चिदचिद्य- 
स्तुश्षसीर कत्वेन ब्रह्मणोऽपि सश्च सीरत्वमिष्यते ; तहिं जीववत्छशरासीरस्वेन त्रह्म- 
णो.ऽपि रासीरसम्बन्धधयुक्तखदुःखभोक्तत्वापन्तेः जीवादविभागप्रसक्तिरिति 
चेत्-न, स्यद्रेव जीबाद्धिमागः, निरवयत्वकदयाणगुणाकसत्वेन ब्रह्मणः । न 
हि सश्ासीरत्वप्रयुक्तमनिष्टमोक्तृत्वम् ; अपित्वन्यवद्रयत्वकृतम्। यथा रोके य- 

कञस्खशसीरत्वे ऽपि अनन्यघद्यस्य खाक्ञातिचतिकृतानिषटमोक्तृ्वन्नेतस्समानम्॥ 
दरति वेदान्तसरि भोक्नापस्वधिकरणम् ॥ ५ ॥ 

---~----+' ~~ 

वेदान्तदीपे--मोक्ापत्तेरविभागश्चेस्स्याष्टोकवत् ॥ सवीत्ममूत- 
ख्य परस्य ब्रह्मणः खशसीरमूतास्नीवान्निरतिरायानन्दखभावतया यो विभाग 
उक्तः, ख किं विमागस्सम्मधति ? उत नेति संशयः । न सम्भवतीति पूवैः प- 
क्षः, सर्वचिदचेद्टस्तुश्चरीरतया शरीरित्वाहङ्मणः, सशसीरस्य च खुखदुःख- 
योः भोकतुत्वापत्तेः। तदापत्तिश्च १८५न ह वै सद्ारीरश्य सतः परियाभरिययोस्प 
हतिरस्ति अरारीरं वाव सन्तं न पियाभिये स्प्रशसः"हति श्तेः यद्धान्तस्तु- 
स्यादेव विमागो जीवात्पस्ष्याकर्मवदयतया । न सशारीरत्वप्रयुक्तस्छखदु ःखयो- 
गः; अपि तु द्ाद्वकश््यतया तदृत्तिवृन्तिकृतः; २“स एकधा मवति निधा भ- 
चति इस्यादिनाऽवगतशसीरस्य सुक्क सशरीरस्याप्यशाखवद्यतया निर्स्त- 
निलिलदुःखत्वद्देनात् । यथा रोके रराजशासनवद्यानां तच्छासनातिच्रु- 
च्तिनिमित्तदुःलान्बयेऽपि भराज्ञः प्रक्रासन्तरेण साधरम्यऽपि खशषासना- 
वदयतया न तदतिचत्तिष्ृवदुःखास्वयः । विमागः-बैरक्चण्यम् । स्टू्रमपि 
व्याख्यातम् ॥ १४ ॥ 

इति वेदान्तदीपे मोक्ाफच्यधिकरणम् ॥ ५ ॥ 

१. छा, ८-१२९-२॥ २. राजशास्नवदयानां इरीरिणांर पा॥ 

२. छा. ७-२६-२ ॥ ४, राज्ञः सद्रीरस्यापि, पा॥ 
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द्नन्यत्वसारम्मणद्रान्दारदभ्यः । २।३। १५॥ 

१ असदितिचेन्न भरतिषेधमरावत्वाद्'" इत्यादिषु कारमभूताह- 
'णः कार्यभूतस्य जगतेोंऽनन्यत्वमभ्युपगम्य बरह्मणो जगत्वारणस्वदुष- 
[दितम् ; इदानी तदेवानन्यस्वमाक्षिप्य समाधीयते । तत काणादाः 
हः--न कारणात्काथेस्यानन्यत्व सम्भवति , विलक्षणबुद्धिबोध्य- 

ब्रात; न खल तन्त्परगृ्तिण्डटादिषु कायैकारणयिषया बुदधिरेक- 
पा । रब्दभेवाच, न हि तन्तवः प इत्युच्यन्त, पोषा । न्तव इति । . 
पियमेद्ि, नहि प्ररतििण्डेनोदकमोहियते, घटेन वा छ्ख्यं निमीयते । 
गिलमेदाच , पूवेकाटं च कारणम्, अपरकालं च कायैम् । आकार 
मेदा, पिण्डाकारं कारणप्, कार्यं च बृधुबुध्नोदराकारम् ; तथा स- 
स्यामेव मृदि घे नष्ट इति व्यवहियते । सद््यामेदथ द्दयते--वह- 
बस्तन्तवः, एकश्च भटः । कारकव्यापारवैयथ्यैश्च--कारणमेवचेत्कायं 
किं कारकस्यापार्साभध्यं स्यात् । सत्यपि कार्ये कार्योपयोगितया का- 
रफव्यापारेण भवितव्यं चेत्-सवेदा कारकव्यापारेण नोपरन्तव्यम् । 
सवस्य सवेदा ससेन नित्यानियविभागथ न श्यात् । अथ काथं स- 
देव पूवैमनभिव्यक्तं कारकव्यापारेणाभिव्यन्यते, अतः कारकव्यापा- 
राथेवन्छै, नियानिलविभागदचोच्यते; तदसत्, अभिव्यक्तेरमिन्यक्तय- 
न्तरापेक्षस्ये अनश्थवानादनवेक्षसे कायस्य निलयोपलम्िमसङ्गात्तदु- 
त्प्यभ्युपगमे चासच्फायवादभसङ्गात् । किञ्च कारकव्यापारस्याभिन्य- 
कत्वे यशर्थेन कारकव्यापारेण करकादेरप्ययिन्यक्िः प्रसञ्यते, 
सम्पतिपन्ाभिव्यज्ञकभावेषु दीपादिष्यमिव्यङ्गयिशेषमियमादकनाव्; 

१. ज्ञा. २-१-५७॥ 
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नहि पशथथेमारोपितः प्रदीपः करकादीन्नाभिव्यनक्ति । अतोऽसतः 
कायेस्यो्पत्तिहेत॒तैनैव कारकव्यापाराथवच्छम् , अतश्च सत्का्थवादा- 
सिद्धिः । न च नियतकारणोपादाने सत एव कायत साधयति, का- 
रणशक्तिनियमादेव तदुपपत्तेः । नन्वस्कायैवादिनोऽपि कारकव्या 
पारो नोपपद्यते ; पायुत्पत्तेः कायस्यास्वात् कायीदन्यल कारकव्या 
पारेण भवितव्यम् ; ततान्यत्वाविशेषात्तन्तुगतकारकव्यापारेण घटो- 
त्पत्तिरपि भरसनज्यते ; नैवम यत्कारयोत्पादनगक्तं यत्कारणम् , दद्रतका- 
रकन्यापारेण तत्कार्योत्पत्तििद्धेः । अबराहुः--कारणादनन्यक्तायभ्; 
नहि परमाथतः कारणव्यतिरिक्तं काथं नाम वस्तस्ति, अविद्यानिवन्ध- 
नत्वास्सकलकायतव्यवहारयो; ! अतो यथा कारणभूतान्पृहृन्याबग- 

दिषु विकारेपूपरभ्यपानाव्यतिरिक्तं घट्सरावादिका्थं व्यवहारमात्रा- 
छम्बनं मिथ्या ; कारणभूतं बृहव्यमेव सत्यम्; तथा निविशेषसन्पाता- 

त्कारणभूताद्रह्मणोऽन्योऽदङ्कारादिव्यवहाराछस्बनः कृतः भरपश्चो भि- 
थ्या; कारणभूतसन्मादे ब्रह्मैव सलभ । तस्माकारणव्यतिरिकते का- 
य॑ नास्तीति कारणादनन्यक्कायेम् | नच धाच्यं शुक्तिकारजतादीना- 
भिव यरादिक्रायीणामसलयत्वायसिद्धटान्तादुपपत्तिरिति ; यतस्तलापि 
युक्तया मूदव्यमातमेव सत्यतया व्यवस्थाप्यते ; तदतिरिक्तं तु युय 
बाख्छते | का पुनरत युक्तिःगृदव्यमात्तस्यातुवैमानतम् , तदतिरिक्त- 
स्य च व्यावतैमानलम् । रज्जुसर्पादिषु हतुवर्षपानस्याधिष्ठानभूतस्य 
रञ्ज्यादेस्सत्यताःव्यावतेषानस्य च सपेभूदटनाम्बुधारदेरसलयता चछा, ` 
तथाऽनुवतेमनमधिष्ठानभूतं गृहृव्यमेव सद्यम् , व्यावतेमानास्तु घश्- 
रावादयोऽसलयभूताः । किश्व सत आत्मनो विनाक्ाभावादसतश्च शच 
विषाणादेरूपटन्ध्यभावादुषछभ्धिषिनाशयोगि कार्य सदसद्धयामनिर्भ- 
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यमिति गम्यते । अनिवेचनीयं च शुक्तिकारजतादिवन्मषैव । तस्य 
नेवेचनीयस्वं प्रतीतिवापाभ्यां सिद्धम् । किथ्च कायेद्ुस्पादयन्मृदा- 
प्रणद्रव्यं किमविषरृतमेव कायंयुत्पादयति, उत कश्चन विशेषसा- 
(| न तावदविकृतघरुत्पादयति, सर्वदोत्यादकतपरसङ्गात्। नापि ि- 
न्तरमापन्म् , विशेषान्तरापत्तेरपि विरेषान्तरापत्तिपूषेकसवेन भ- 
भ्यम् › तस्या अपि तथेल्यनवस्थानात् । अविकृतमेव देशकाखनि- 
पिकेषसम्बद्धं कारयञुत्ादयतीतिचेन्न। देशादि विशेषसम्बन्धोऽपि शच 
तस्य विेषान्तरमापन्नस्य च पूववन्न सम्भवति । नंच वाच्यम 
णरदुग्धादिभ्यो घटसूचकदध्यादीनाग्त्यत्तिषशयते ; श्ुक्तिकारजवादि- 
(कालादिपरतिपन्नोपाधो बाधश्च न च्यते, अतः प्रतीतिश्षरणानां 
णात्कार्योखत्तिरवहयाश्चयणीयेति ; विकस्पासहत्वात्--कफि देमा- 
तमेव खस्िकादेरारम्भकम् , उत रुचकादि) अथ रुचकाद्याश्रयो 
दिः; न तावद्धेषादिमात्तमारम्भकषर् ; देमव्यतिरिक्तस्य कायस्या- 
गत्, खासानं प्रलयात्पन आरम्भकलाक्षस्भवाच्च । देमन्यतिरिक्तं 
तक द्यत इति चेत्-न हेमन्थतिरिक्तं तत्, देमपरलभिक्नानाच्- 
रिक्तवस्त्वन्तशादुपरन्धेइच । दुद्धिशब्दान्तराद्धिभिवेस्त्वन्तर्तवं सा- 

पितिचेल,अनिरूपितवस्त्वधखम्बनानां बुद्धिकब्दान्तसादीनां शक्ति 
जतेबुद्धिरन्डादिकच्यान्विभूरखुतयेन बस्त्वन्तरसद्ावस्यासाषकत्वात्; 
३ रुचकादि स्यस्तिकादेसारम्भकम्, स्वस्तिफे हि रुचकं प्ट इव 
चो भवतापि नोपलभ्यते | नापि सूवकाश्रयभूतं हेम, र्वक्षाश्रया- 
ण देश्नस्खस्तिकेऽतुपलन्धेः; अतो मृदादिकारणारिरिक्तस्य काय- 
सलयत्वदश्चनाद्रह्यव्यतिरिक्तं त्सं जगत्कायैतवेन मिथ्याभूतम् ; 
द॑ ब्रह्मव्यतिरिक्तमिध्यातसखपरतिपत्तये कारपनिकम्रदादिसल्यत्व- 
भ्रत्य कायस्यासलयत्वं प्रतिपादितम्) परमाथतस्तु मृत्छुवणादिकारण- 
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मपि घटर्वकादिकार्यवन्मिथ्याभूतय् , ब्रह्मकायैत्वाविक्ेषात् । १५ एेत 

दारम्ययिदै सवं तत्सल्यम्” २“ नेह नानास्ति किञ्चन र्थृलयास्स पल्य 
मा्राति य इह नानेव पटयति” ४“व्यत हि द्रैतपिवं भवति तदितर 
पश्यति यलत्वस्य सवेमात्येवाभूतच्ततछेन कं पयेत्" ५८इन्द्रो पायामि 

पुरुरूप हेयते'"इत्येवमादिभिश्श्रुतिमिश अहयव्यतिरिक्तस्य मिथ्यात्वभवग 

म्यते | नचागमावगतायंस्य पलत्यक्षविरोधरङनीयः; यथोक्तपरकारंष 
कास्य सम॑स्य भिथ्यास्वावगात्, भ्यक्षस्य सम्मा्विषयत्वाच्च, ठि 
सेध सलयप्यसम्भावितदोषस्य चस्मभाविनस्खरूपसद्धावादौ अ्रलक्ष 
दयपेक्चतवेऽपि पितौ निसाकाहस्य निरवकाशस्य शास्ञस्य वरीयस्त्ाःं 
अतः कारणमूताद्रद्यणोऽन्यस्सवं मिथ्या | नच प्रपश्चमिथ्यास्येन ज 
वमिथ्याखमाशङ्कनीयम् ) बह्मण एव् जीवभावात् । ब्रह्मवे हि सें 

रीरेषु जीवभावमञ्ुभवति-६“अनेन जीबेनाऽत्मनाऽद्नुभविर्यः' ५९९ 
देवस्सबैभूतेषु गूढः? ८“एक। देवो बहुधा निविष्टः"९.दष सर्पेषु भूते 
गरदोरमा न प्रकार्चते"०.नान्यीऽतोऽस्ति द्रष्''दयवभादिभ्यः। न्वेष 

मेव ब्रह्म सवश्चरीरेषु जीवभायमघ्रुभवति चत्- पादे मै बेदना' शिः 

सि मे भुखम् इतिबत्सवशरौरषु छखटुःखपतिसन्धानं स्यात; जीवेन्ब 
बद्धश्ुक्तशिष्याचायेज्ञताङ्ग्वादिग्यवद्यां च न स्यात् । अत्र फेचिः 

द्वितीयस्य बरह्मणोऽभ्युपयन्त एवेन समादधते-एकस्येव ब्रह्मणः भ 

विभ्वभूतानां जीवानां घुखिच्वटुःखिस्वादय एकस्यव भुखस्य पर्ति 

स्वानां मणिकृपाणदपेणादिषूपरभ्यपानानापरसपत्वप्रहखखपलिनत्पदिः 

१. छा, ६-८-७ ॥ २. कर, ४-११॥ ७. घ्रे. ६-११॥ 

२. करट. ४-१०॥ < ग्यज्नु. आरण, २-प्रश्षः १२-अलु+१-' 

५, चरु, ४-५-१९ ॥ १.०. रु, ५-७-२३ ॥ 

। 
४ व्र, ४-४-१४ ॥ | ९, कठ. ३-१२ ॥ 

| 
| 

६, च्छ ६&-र-२ || 
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वादिवत्तततदुपाधिकन्नात्शव्यवस्थाप्यन्ते। ननु? “अनेन जीषेनाऽत्पना- 
[थविश्य'' इत्यादि श्ृतेन जीवा ब्रह्मणो भिन्त इत्युक्तम् ; सत्यम् , 
पराथेवः; कास्पनिकं ठ मेदमाभिययं व्यवश्थोच्यते । कश्य पुनः 
सपना; न तावद्रह्यणः, तस्य परिशुद्धङ्ञानास्सनः कर्पनाभून्यस्वात् | 
पि जीवानाम्) इतरेतराभयस्वषसङ्ात्-कस्पनाधीनो हि जीवभाव 
[वाश्रा च करपना--इति । नैतदेवड्, अचि्याजीव भाक्योर्षीजाङ्क- 
यायेनानादित्वात् } किश्च-पासादुनिगरणादिषदङपपन्नतैकपमेषाया- 
बस्तुभूतायामविधयायां नेतरेतराभयस्वादयो वस्त॒दोषा अनवकरतिमा- 
न्ति । बस्तुतो ब्रह्माव्यतिरिक्तानां जीवानां खतो विश्रुद्धलेऽपि छ 
'गादिगतय्रुखपविषिम्बद्यामतादिवदोपाधिकाडुद्धिसम्भवादपिकाश्रय- 
पपत्तेः काटपनिकत्वोपपत्तिः । परतिविम्बगतरयामतादिवन्नीवगता- 
द्विरपि खान्तिरेवः, अन्यथाऽनिर्पोक्षयसङ्गात् । जीवानां भ्रमस्य भवा- 
नादिसवान्न तद्धेतुरन्वेषणीयः -- इति ॥ 

तदेतदविदितद्रैतयाथारम्यानां मेदवादश्रदधालजनसबटषानाव- 
†कनकिप्साविम्मितम् ) तथाहि-जीवस्याकसितसखाभाषिकरूपेणा- 
्याश्रयस्वे बदह्यणषएवाविद्याश्रयल्वघुक्तं स्यात् । तदतिरिक्तेन तस्िन्क- 
'पतेनाकारेणाविचाश्रयते जडस्याविध्ा्रयत्वघक्तं स्वात्र । न खल्व- 
तवादिनस्तदुभयन्यतिरिक्तमाकारधस्युपगच्छन्ति । कल्पिताकारविश्षि- 
न खसरूपेभेवाविच्ाश्रयत्वभितिचेद्--तन्न, खरूपस्याखण्डैकरसस्या- 
बेद्यामन्तरेण विशिष्टरूपतासिद्धेः, अविद्याश्रयाकार एवहि निरूप्यते । 
कश्च बन्धयोक्षादिव्यवस्थासिच्छ्थं हि स्जीवाज्ञानवादाश्रयणम्, सा 
; व्यवस्था जीवाज्ञानपक्षेऽपि न सिध्यति } अविद्याविनाक्च एव हि 
# क्षः । ततैकसिमन्धुक्ते अविध्याविनाक्ञादितरेऽपि विघुच्येरन् । अन्य- 

१. व्यवस्थास्यन्ते. पा} २. जीवाक्षानवादसमाश्रयणम्. पा 

२. छा, ६-३-२ ॥ 
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स्यायुक्तत्वाद विन्या तिष्टतीति चेत्-तर्कस्याप्ययक्तिस्स्यात्, अथिधा- 

या अचिनष्टलात् । परतिजीवमविच्यामेदः कर्प्यते, तत्त यस्याविच्रा वि 
नष्टा, स मोक्ष्यते, यस्य त्वविनष्टा, स भन्तस्यतरति चेत्-तन्न, परति- 
जीवमिति जीवभेदमाभिल्य ब्रूषे, स जीवभेदः कि खाभाविकः, उता- 
विद्याकदिपतः ; न तावत्खाभाविकः, अनभ्युपगमात् ; मेदसिच्छयस्य 
याविध्याकरपनस्य व्यर्थत्वात् । अथाविव्राकद्पितः, तत्तेय॑जीवभेदक- 
खिकाऽविच्ा किं ब्रह्मणः, उत जीवानाम् । बरह्मणःति चेत्--भग- 
तोऽसि मदीयं मार्मम् । जथ जीवानाम् › किमस्या जीवभेदकुप्निसिच्छ- 
थेतां विस्मरसि । अथ पतिजीवं बद्धयुक्तव्यवस्थासिच्छर्थ या अविद्याः 
करप्यन्ते, ताभिरेव जीवभेदोऽपीति मुषे, नीवभेदसिद्धौ तार्सिच्छन्ति, 
ताञ्च सिद्धा जीवभेदसिद्धिरितीतरेतराश्रयत्म्। नचात्र बीजाङ्रन्या- 
यस्सिध्यति बीजाङ्रेषु यन्यदन्यद्वीजमन्यस्यान्यस्याङ्रस्योत्पादकम् , 
इह तु याभिरवि्याभिर्थे जीवाः करप्यन्ते, तानेवाभ्रिल्य तासां सिद्धिर 
त्यङकनीयता । अथ बीजाङ्रन्यायेन पूवेपूवरेनीवाश्चयाभिरविधाभिर्- 
तरोत्तरजीवकरपनां मन्यसे, तथा सति जीवानां भङ्गरस्वमकृताभ्याग- 
मद्ृतविपरणाशादिप्रसङ्गश । अतएव ब्रह्मणः पूवेपूवेजीवाश्रयाभिरविचा-. 
भिरुत्तरोत्तरजीवभावकरपनमिल्यपि निरस्तम् । अयिद्याभवाहेऽभ्युपग- 
म्यमाने तत्कल्ितजीवभावस्यापि तद्रसवाहानादिता स्यात् । न ध्रुव- 
रूपता, आमोक्षाच जीवस्य धुवत्वमिषटं न सिध्येत् । यचोक्तमविधाया 
अवस्तुरूपत्वेनाघुपपन्नतेकयेषाया नेतरेतराश्रयतवादयो वस्तुदोषा अ- 
गवङुप्तिमावहृन्ताते, तथा सति दृक्तान् परश्च बद्याश्रयदवियाः; शुदषि- 
ासखरूपत्वादश्चद्रूपा न तते प्रसजतीति चत कुपपच्यदुबत्िन्य- 

विया । एवं तद्यक्ताभिरुपपत्तिभिजीवानपि नाशयेत् । किञ्च जीवा- 
द्विरिलयाशङ्कनीयत्ता, प ॥ 
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या अविध्यायास्त्ज्ञानोद यान्नाक्े सति जीवो नश्येद्रा;ः नवा, 
नर्येत्, ख रूपाच्छितिलक्षणो मोक्षस्स्यत् ; नो चेदविच्याना- 

यनिर्मोक्ष, बद्यसखरूपव्यतिरिक्रजीवत्वावश्यानात्। यच्ोक्त॑-पणि- 
णदपणादिषूपरभ्यमानग्खमठिनत्वविमरत्वादिवच्डुन्शुच्यादि - 
स्थोपपत्तिः-इति ; ततेदं विमशनीयम्-अस्पत्वमशिनत्वादय ओ- 
पका दोषाः कदा नस्येयुरिति, पाणाद्युपाध्यपगम इति चेत्-कि त- 
स्पत्वाद्याश्रयः भतिविम्बं तिष्ठति वा, नवा, तिष्ठति चेत्-तर्स्थानीय- 
जीवस्यापि स्थितलादनिर्मोक्षपसङद्कः; नश्यति चेत्- तद्वदेव जीवना- 
लरूपोच्छत्तिक्षणो मोक्षस्स्यात्। किञ्च-यस्य हपुरुषाथरूपदोष- 
भासः, तस्य तदुच्छेदः पुरुषाथेः ; तत्न किमोपाधिकदोषयतिभासो 
ब्स्थानीयस्य ब्रह्मणः, उत पतिषिम्बश्यानीयस्य जीवस्य, उतान्य- 
कस्यचित् ; आब्ययोः कसयोद्टान्तोऽयं न सङ्गच्छते, खस्य घु- 
तिविम्बस्य चालपत्वादिदोषप्रतिभासदून्यस्वात् ; नहि मुखं तसति- 
प वा चेतयते; ब्रह्मणो दोपषप्रतिभासे बह्माविचापरसङ्कश्च । वरतीयो- 
करपो न करते, जीवन्रहमव्यतिरिक्तस्य द्र्टरभावात् । किञ्च अ- 
1करण्यस्य जीवस्य करपकः क इति निरूपणीयम् ; न तावदविचा, 
तनतात् , नापि जीवः, आस्पाश्रयदोषरसङ्गात् ; शुकितिकारज- 
[वदविच्याकरप्यत्वाचच जीवभावस्य ; ब्रह्मैव करपकमिति चेत्--न 
[नमेवायातम्र्। किञ्च बह्माज्ञानानभ्युपगमे फि जह्य जीवान्पहय- 
7 न का; न पश्यति चेत्- शक्षापू्िका विचितृष्टिनामरूपव्या- 
सिल्यादि ब्रह्मणो न स्यात् । अथ परयति; अखण्डकरस ब्रह्य 
[चामन्तरेण जीवान्पर्यतीति बद्याज्ञानभरसङ्गः । अतएव मायावि- 
पभागवादोऽपि निरस्तः । अक्ञानपन्तरेण हि मायिनोऽपि ब्रह्मणो 
दररस्ं न स्यात् । नच मायावी परानष्षटरा मोहयितुमलम् । नापि 
। मायाविनो दकैनसाधनम् , टेषु परेषु तेन्मोहनसाधनमात्तवा- 
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तस्याः । अथ ब्रह्मणो माया तस्य जीवदरितवं इती जीवमोहनस्य 
हेतुरिति मन्यसे ; तदं परिज्ुद्धस्याखण्डेकरसखप्रकार्चस्य बरह्मणः प- 
रदरनं कुर्वती माया मायापरप्याया अविध्ैव स्यात् । अथ पतम्- 
परिषरीतदशनसेतुरविद्ा, माया ठु मिथ्याभूतं प्रह्मव्यतिरिक्तं मिध्याले- 
न दशेयन्ती न ब्रह्मणो विपरीतदगैनदेतुः । अतस्तस्या नाचि्ालमि- 
ति नैवभ्-चन््रैकले ज्ञायमाने द्विवन्द्रदशैनहेतोरप्यविव्यास्वात् । यदिच 
ब्य भिथ्याखेनैव खज्यतिरिक्तं जानाति, न तहिं तन्मोहयति।नदयुन्म- 
त्तो मिथ्यासेन ज्ञातान्पोहयितुमीहते । अथापुरषाथापरमाथंदशनदैतु- 
रविवा, माया तु बरह्मणो नापुरुषाथदशेनहेतुः; अतोऽस्या नाकिदाख- 
पिति मतम्; तक्नद्विचन्द्रज्नानस्य दुःखहैतत्वाभाषेनापुरषाथत्वाभावेऽपि 
तद्धेतुरविैव, तनिरसने च परयस्यन्ति; यदि च नापुरूषाथदशेनकरी 
माया, तदीद्ुच्छेयतया निलया बह्मखरूपानुबन्धिनी स्यात् । अस्तु को 
दोष इति चेत्-दैतदशेनमेव दोषः । !“ यत्न हि द्रैतमिव भवति... -यत 
त्वस्य सवेमासबाभूत्तत्केन कं पर्येत्" इत्याद्दतश्चतयः प्रहुप्ययुः । प- 

रमाथेविषया अैतश्चेतयः, मायायास्स्वपरमाथेत्वादवियेध इति चत्-- 
अपरिच्छिन्नानन्दैकखरूपस्य बह्मणोऽपरमा्थभूतमायादशेन तद्रताचा- 
विष्यामन्तरेण नोपपद्यते । कफिश्च अपरमाथभूतया निलया मायया कि 
भयोननं बह्मणः } जीवमोहनमितिचेत्--अपुरषा्थेन मोहनेन कि भ- 
योजनम् । करीडति चेत्-अपरिच्छिन्नानन्दस्य किं कीडया । परिपुणेभो- 
गानायेव कडा पुरुषार्थत्ेन लोके देति चेत्-नैवमिहोपपदयते; नह्यपर- 
माभूः ऋडोपकरणेरपरमायेतया पतिभासमानेर्निष्यन्नयाऽपरमा्थ- 
भूतया क्रीडयाऽपरमाथेभूतेन च तलतिभासेनाचरुन्मत्तानां कीडारसो 
निष्पद्यते । मायाश्रयतयाऽभिमतव्रह्मव्यतिरेकेणाविद्याश्रयस्य जीवस्य 

१. घ, ४-४-१४॥ 
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कर्पनासम्भवश पूैवदेव द्रष्टव्यः । अतो ब्रह्मैवानाचविवाश्वटं ख- 
गतनानास्वं पश्यतीलयद्वितीयस्वं अह्यणोऽभ्युपयद्धिरमभ्युपेखम् । यत्तु 
बन्धमोक्षव्यवस्था नोपपद्यत इति, न तद्रश्या्नानवादिनश्नोचम्, एकस्ये- 
व ब्रह्मणोऽज्गस्य खान्ञाननिषटस्या मोक्ष्यमाणत्वाद्भदधयुकतादिन्यवस्थाथा 
एवाभावात् › व्यवदियमाणायाश्च बद्धक्तरिष्याचायादिन्यवस्थायाः 
कार्पनिकत्वात् , सखमदरिनईव चैकस्येवाविद्यया सवैकल्पनोपपत्तेः; 
लमहशा दकेन दष्टाश्शिष्याचार्यादयस्तदविद्याकष्पिताएव । अत एव 
[हृविद्याकस्पनमपि न युक्तिमत् । पारसाथिकी बन्धमोक्षव्यवस्था खष- , 

-व्यवस्था च जीवाज्ञानवादिनापि नाभ्युपेयते । अपारमाथिकी त्षेक- 
येवाविद्योपपद्यते । पयोगथ-बन्धमोक्षव्यवस्थाः खपरव्यवस्थाश 
वाविद्याकल्पिताः, अपारमाधिकलरात्, खम्रषटन्यवस्थावदिति । शरी- 
न्तराण्यपि मयेवात्मवन्ति, शरीरत्वात्,एतच्छरीरषत्। शरीरान्तरण्यपि 
दधिन्राकलिपतानि, शरीरल्यात्, कायत्वात्, जडत्वात्, कलितला- 
\ एतच्छरीरवत्। विवादाध्यासितं चेतनजातमहमेव, चेतनस्वात् य- 
नहम्, तदचेतनं दृष्टम्, यथा पटः । अतस्खपरविभागो बद्धुक्तमि- 
पाचायीदिव्यवस्थाशरैकस्यावि्याकरिपताः । द्ैतवादिनापि बद्धभ्ुक्त- 
मवस्था दुरुपपादा; अतीतानां करपानामानन््यादेकैकसििन्कस्पे एफेकयु- 
वपि सर्वेषां मोक्षसम्भवाददुक्तान्ुपपत्तेः। अनन्तत्वादात्मनामघुक्ता- 
सन्तीतिचेत्-किमिदमनन्तत्वम्? असद्क्येयत्वमितिचेन्न, भूयस्तवाद्- ` 

जिरसद्कयेयतवेऽपीन्बरस्य सवेज्ञस्य सद्व्यया एव । तस्याप्यश॒क्यत्रे स- 
तत्वं न स्यात्ःजासमनां निस्सद््यसादीन्वरस्यापिद्यमानसद्कयविदना- 
वो नासावेस्यमावहतीतिचेत्-भिन्नत्े सद्क्याविधुरत्वं नोपपद्यते । 
्मानस्सङ्कयावन्तःः भिन्नत्वात् माषसषपघटपदादिवत् । भिभ्सरे चा- 
नां परदिवज्डस्बमनासत्वं क्षयित्वं च पसज्यते । बह्मणश्रान- ` 

*5 

१.---4 
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स्तत्वं न स्यात्। अनन्तत्वं नाम-परिच्छेद्रहिततभ्) भेदवाद 
राद्विखक्षणसेन ब्रह्मणो वस्तुतः परिच्छेद रहितस्वं न शक्यते 
स्त्वन्तरभावएव हि वस्तुतः परिच्छेदः वस्तुतः परिच्छिमिस्य 
तशापरिच्छन्नत्वं च न युल्यतेःवस्त्वन्तराद्विखक्षणत्ेन बस्तु 
न्नाएव घादयो देशतः काठतश्च परिच्छिन्ना हि दष्टाः; तथा 
ब्रह्मच वस्तुतः परिच्छि्ाः देशकाखाभ्यामपि परिच्छि 
१५सद्यं ब्ञानमनन्तम्" इल्यादिभिस्सषमकारपरिच्छेद् रहितः 
रोधः । उत्पत्तिषिनाक्नादयद्च जीवानां ब्रह्मणर्चं प्रसज्ये 
परिच्छेदएव उत्यत्तियिनाश्षभागिसम्। अत एकस्येवापर्सि 

` द्मणोऽविद्याविजभ्मितं बह्मादिस्तम्बपयन्तं स्ख जगत्; घु 
सन्धानन्यवस्थादयोऽपि खारन्यवस्थावदविद्याखाभान्यादु' 
सादेकमेव निदयथुक्तस्वपरकारखमाषमनाद्विश्यावश्ालगद 
वतैतहति परमाथतो बरह्मव्यतिरिक्ताभावात्तदनन्यस्वं जगतः- 

अलोच्यते-निर्विरेषस्वभकाश्मालतं बह्यानाच्वि्याततिर 
, रूपं सखगतनानास्वं पश्यतीलेतत् भकाशखरूपस्य निरंशस्य प्रव 
_: रूपतिरोधाने खरूपनाशषथसङ्गेन तिरोधानासम्भवादिभ्यस्स 

विरुद्धं खवचनविरुदधं चेति पूषैमेवोक्तम्। यत्पुनस्कत-कारणरव्या 
युक्तिवाधित्तसेनं शुक्तिकारनतादिवङ्गमः-इति; तदयुक्तम्, 
यच्वसुवर्तमानस्य कारणमातस्य सलयस्वम् , व्यावतेमानानां 
दिकायांणामस्रलयत्वमितिः तदप्यन्यत् दष्स्यान्यत्न व्यावतेमा 
धिकेद्यादिभिः पूवमेव परिहृतम् । यच्चोपरभ्यमानखधिना 

` सदसदनिवेचनीयत्वेन कायस्य मृषात्वमिति; तदसत्, उपर्छा 
`थोगो हि न मिथ्यातं साधयति, किन्तनिलतम् । यदेशकाः 

१. तै, आन. १-१॥ 
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तया यहूपरुब्पमूःतदेशाकालसम्बन्धितया वाधितत्वमेव हि तस्य मिथ्या- 
स्वे हेतुः ; देशान्तरकाछान्तरसम्बन्धितयोपटब्धस्यान्यदेशकासम्ब- 

न्धिखेन बाधितत्व देशान्तरकाखन्तसग्याधरिमाततं साधयतिन तु मिध्या- 

स्वम्। परतिषयोगरच-घरादि फार्थं सलम्देककालादिमरतिपनोपाधाववा- 

धितत्वातु, आस्मवत् | यचोक्तं-कारणखरूपादविकृताद्रिकृताच कार्यो- 

त्पत्तिने सम्भवति-इति; तदसत् देशकालादिसद्कारिसमवहिताकारः- 
णास्कार्योसत्तिसम्भवात्। तर्समवधानं च विकृतेस्माविङ्घतस्य च न स- 

म्भवति-इति यदुक्तम्; तदयुक्तम् पूेमविकृतस्येव काटादिसमवधानस- 
म्भवात् । अविङरेतसाविरेषात् पूवमपि देशकाछादिसमवधान परसस्यत 

इतिचेन्न, देशकाखादिसमवधानस्य कारणान्तायत्तस्यतदायत्तत्वाभा- 

वात् । अतो देश्काटादिसमवधानरूपविरेषमापत्नं कारणं काथ्या 

द्यतीति मे किंश्चिदवदीनम्। कारणस्य च कायं प्रल्यारम्भकत्व्मवाधि्त 

दृश्यमानं न केनापि परकारेणापदहोतं शक्यते यचतु-देमादिमातेस्यः र्च- 

कादिकागैश्यैतदाश्रयस्य वा देमदियरम्भकलं न सम्भवति -इकि; तदशरु- 

क्तम् , हेमादिमातस्यैव यथोक्तपरिकरयुकतेस्यारस्मकत्वसम्भवात् । जं 

चारभ्मकटेमव्यसिरितं कायं न छयत इति वक्तु क्यम्; इमात- 

सिक्तस्य खस्तिकश्य दशनात् , बुद्धिशब्दान्तरादिभिवंस्तन्तरस्य साः 

पित्तला । नचायं शुक्तिकारजतादिवद्धमः › उत्पत्तिविनाशयारन्तय 

उपभ्ययानस्य तदेशकारसम्बन्धितया वाधादेदनात् । नास्या उव 

टम्येगीधिका काचिदपि युक्तिधरयते । मागतुपलन्धसखस्तिकोपरन्धि 

पेखायामपि देमपयभिक्ञा खस्तिकाश्रयतया देन्नोऽप्यतुरृततरविरुदधा 

्रतिभिस्त् पपश्चमिथ्यालसाधनं पूवमेव निरस्तम् यचान्यद्त पयश्ष 

विरोधादि प्रतिवक्तव्यम्, तदपि सर्म पूमेव पुषटक्तम् । यचोक्तम्-एकेः 

नात्मना सवीणि शसीराण्यात्यवबन्ति-इति; तदसत, एकस्यव सपैषरीर भं 
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युक्तसुखहुःखप्रतिसन्धानमसङ्खात् । सोभसिपिपरतिषु द्यातकेत्वेनानक 

शरीरभयुक्तषुखादिपतिसन्धानमेकस्य दृश्यते । नचादईमथस्य स्ञातृर्वात्त 
दवेदासतिसन्धानाभाषो नात्ममेदादिति वक्तुं शक्यम् ; आसा ब्ञातिव; 
स चाहमथे एव, अन्तःकरणभूतस्त्वदङरो जडत्वा्करणत्वाच बरीरे- 
न्द्ियादिषन्न बातेत्युपपादितत्वात्। यचच--शरीरत्वजदत्वकायैत्वकस्पित- 
सवेस्सषररीराणामेकस्यायिधाकल्पितखषक्तम्) तदपि सवेशरीराणामवि 
द्ाकदिितलस्येवा मावा्दयुक्तम् । तदभावशावाभितस्य सल्यस्नोपपाद्- 
नातर् । यच्च चेतनादन्यस्य जडलदशेनात्सवेचेतनानामनन्यसयुक्तम्) त- 
दपि घखदुःखव्यवस्थया मेदोपपादनादेव निरस्तम् । यत्च--पयेषात्म- 
वन्ति यदयिद्याकरिपतान्यहमेव सर चेतननातमिलहमथेस्येक्यशुपषा- 
दितम्, तदङ्गातश्सिद्धान्तस्य रान्तिजिव्यितम् ; अह समाचथेविरकषरण 
चिन्मात्रं ह्यात्मा त्वन्मते । किञ्च निर्विशेषचिन्मालातिरेफि सर्वं मिथ्य 
ति वदतो मोक्षाथेश्रवणादिथयननी निष्फलः, अविधाकायेतवात्; शुक्ति- 
कारजतादिषु रजताघयुपादानादिपयत्रषत् । मोक्षाथेपयतो व्यथः, कल्पि- 
ताचार्यायत्ङ्गानकायत्वात्) शुकमहाद वापदेवादिभयन्नवत्। "त्मस्यादि 
वाश्यजन्यज्ञानं न बेन्धनिवतकम् ; अविधाकसिपितवाक्यनन्यतात्, 
खयमविदयात्मकतात् , अविधाकरिपतङ्गालाश्रयत्वात् ; कलििताचायया 
यततश्रवणजन्यत्वाद्वा, खापवन्धनिवतेनवाक्यजन्य ज्ञानवत् । किश्च नि- 
विरोषचिन्मातं ब्रह्म मिथ्या, अबियाकायत्नानगम्यत्वात् , अविधयाक- 
द्पितज्ञालाधयङ्गानगम्यलात् , अवि्यादकङ्ञानगम्यलाद्रा, यदेव त- 
तथा, यथा खामगन्धमैनगरादिः । नच नि्विसेषचिन्मातं ब्रह्म खयं 
परकाश्चते, येन ने ममाणान्तरमपेक्षते । यखात्मसाक्षि्वं खयं परकाश्चङ्गा- 
न॑ दृश्यते, तत्तु जेयविशेषसिद्धिरूपं ज्ञातृगतमेव ट्त इति पूवैमेबो- 
क्तम् । यानि च तस्य निषिशेषत्साधकानि यौक्तिकानि ज्ञानान्बुष- 
न्यस्तानि; तानि चानन्तरोक्तैरविधाकायत्वादित्यादिभिरदुमानेनिरस्ता- 
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ने । नच निर्विशेषस्य चिन्मा्याज्गानसाक्षित्महदङ्कारादिजगद्रमधे- 
प्ते , साक्षिल्यभ्रेमादयोऽपि हि ज्ातषिशेषगता चाः, न ््धिमात- 
ताः; नच तस्य पकाश्चतयं खायत्तपकाशता वा सिध्यति; पकाशो हि 
स्यचित्पुरुषस्य कथ्चनाथेविकशेषं भति सिद्धिरूपो इश्यते, तत एषं हि 
स्य खयस्थकाश्षतीपपाच्ते भवद्धिरपि । नचवहशस्य निर्विशेषस्य 
काश्ता सम्भवति । यः पुनः खगोष्ठीष्वपरमाथादपि परमाथकायं 
पयत इत्यदोषः, सोऽपि तानि कायांणि सवाण्यवाधितकस्पानि व्याव- 
रिकिसल्ानिः; वस्तुतस्त्वविद्ास्सकान्येवेति खाभ्युपगमादेष निरस्तः। 
स्माभिरपि सरमे परमाथादेवं फारणास्सवैकार्योत्पत्तिमुपपादयद्धिः 

मेव निरस्तः । नच त्वयैषामन्चुमानानां श्वतिविसेधो वक्तु शक्यते, 
तैरप्यविद्याकायेत्वेनाधिधासकत्वेन चोक्तद्टन्तेभ्यो विशेषाभावात्। 
तु ब्ह्मणोऽपारमा्थिकङ्गानगम्यस्वेऽपि पशाचनवाधादशेनाह्ह्य सलय- 
इति; तदसत् दृष्टकारणजन्यज्गानगम्यस्ये निशिते सति पश्चात्तनबाधा- 

नस्याकिञ्ित्करत्वात्; यथा शून्यमेव तच्वयिति वाक्यजन्यज्ञानस्य 
[त्नबाधादशेनेऽपि दोषमूखत्वनिशयादैव तदयस्वासलयतवम्। किश्च 
नेह नानाऽस्ति किञ्चन \“वविज्ञानमानन्दं बद्यईति धिज्नानमात्रा- 

रक्तस्य छृर्लस्य वस्तुजातस्य निषेधकस्वेन सबस्मासरस्वात्पश्ात्तन- 
पादशेनभुस्यते, शून्यमेव तमिति तस्याप्यभावं वदतस्तस्मात्परत्येन 
परा्तनबाधो द्यते । स्वगन्यत्वातिरेफिनिषेधासम्मवात्तस्यैव प- 
तनवाधादशेनम्; दोषमूरखत्वं ठु प्रलक्षादीनां षेदान्तजन्मनस्सवेशु- 
नस्याप्यविशिष्टभ् । अतस्सवं विज्ञानजातं पारमाधथिकन्चातेमतम्ः 
¡ च परमाथेभूतमथेविशेषसिद्धिरूपम्; तत किञ्चित् सानं दोषमूखमू; 
श्च परमायेः;किञिच निर्दोषं पारमाथिकसापग्रीजन्यपिति यायना- 

}यते,न तावत्सल्यमिथ्यायेव्यवस्था, खोकव्यवदारस्च सेस्स्यति।- 
कड. २-४-११ ॥ २, ब्र, ५-९-२८ ॥ - 4: 
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कव्यवहारो हि पारमार्थिको ्रान्तिरूपश्च पारमाथिकङात्गता्भषिरे 
पसिद्धिरूपपकाश्पूवेकः; निविशेषसन्मातस्य तु पारमाथिकस्यापारमा 
थिकस्य च प्रतिमासादेष्तुलास्म्भवात् छोकव्यवहारो न सम्भवति 
यच-तेनिरधिष्ठानश्रमासम्भवात्सर्कध्यासाधिष्ठानस्य सन्पात्तस्य पार 
माथिकत्वयुक्तम् , तदपि दोषदोपाभधयसङ्गावृखङ्गानानामपारमार्येरज 
भ्रसोपपत्तिवदधिष्ठानापारमार्थ्येऽपि रमोपपततर्निरस्तम्। अथ-अधिष्ठा 
नापारमार्थ्यऽपि न कचिक्धपो द इति सन्मात्रस्य पारमाधिकस्वमवक्या 
श्रयणीयमिति पन्यसे, इन्व सहं दयषदोषाश्रयलङ्गातस्ङ्ञानानामपारमा 
येऽपि न कचिद्मो दृष्ट इति दशेनादुशण्येन तेषापपि पारमाथ्यैममवक्या 
श्रयणीयमिति न फथिद्रिशेषोऽन्यत तत्तरम्भात्। यत्तु मेदपक्षेऽप्यतीतक 
-सपानामानन्तयात्र्वेषामात्मनां युक्तसखेन बद्वासम्भषाद्वद्वयुकम्यवस्था : 
सम्मवतीति,तदासानन्त्यन परिहतम्। यखात्मनां भिन्ते माषसषेपधर 
पटादियत्सद्वावखमवभनी यमिति, तत्न पथदौनामप्यनन्तत्वादष्टानत 

स्साध्यविकरस्स्यात्। द॑शघथास्सहसं माषा दति संद्वयावन््ं इयत ई?ि 
चेत्-सत्यं, तच्च न घथद्विखरूपगतम्, अपितु देशकाखादुपामिमद्टादि 
गतम् तादृ त सङ्धयावस्वमात्मनापभ्युपगच्छामः। नच तावता सवेधुक्ति 
प्रसङ्गः; जस्पखस्पानन्यात्। यचु-आलत्पनां भिन्नसे पशाहिवज्डस्वाना 
सत्येक्नयित्वपसङ्गः-इति ; तदयुक्तं, एकजातीयानां मदस्य तजलातीयान 
जालयन्तरत्वानापादकत्वात्। नहि घटनां भेदः तेषां पटस्वमापादयति 
यत्तु-भिनत्वे वस्ततः परिच्छेदादेशक्राछाभ्यामपि परिच्छेदो बरह्मणः 
परसञ्यतं इत्यनन्तत्वं बरह्मणो न सिध्यतीति; वरयुक्तं, वस्तुतः परिचि 

त्रानामपि देश्कारपरिच्छेदस्य न्यूनाधिकमवेनानियमदशेनात् ; देषः 
कालसम्बन्धेयत्तायाः पमाणन्तसरायत्तनिणेयत्वेन बरह्मणस्स्रेककालः 
सम्बन्धस्यापि भमामान्तरादापततो विरोधाभावात् । वस्तुतः परिच्छे 



\.]  आरम्यणाधिकरणम् . ३९ 

तादपि सवैभकारपरिच्छेदरहितत्वाभावादानन्त्यासिद्धिरिति चेत्- 
व्तोऽप्यविद्याधिषक्षणलं ब्रह्मणोऽभ्युपयतस्समानभ्् । अतस्सतोऽ- 
विलक्षणह्वाभ्युपगमाट्रद्यणोऽपि भिन्नसखेन भेदययुक्ता दौषास्सर् 
पि मसञ्येरन । यद्यविद्याविशक्षणस्वं नाभ्युपेयते; तदयषिदाटसकमेव 
स्यात् ¦ १“सलयं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म''इति ठक्षणत्राक्यपपि तत एवा- 

कं स्यात् । येदपन्वानस्युपगमे हि स्वपक्षपरपक्षसाधनदूषणादिषिवे- 
पाबात्सवेमसमञ्सं स्यात् । आनन्लयपसिद्धिथध देशकारपरिच्छेदर- 
तमाल्लेण ; न॑ वस्तुतोऽपि परिच्छेदरदहितस्वेन, तथाविधस्य शच 
णायमानस्यातुपरन्येः । मेदवादिनस्तु सवेचिदयिद्रसतुश्च सरस्वेन 
[णस्सवेषकारत्वात् खतः परतोऽपि परिच्छेदो न विद्ते । तदेवं 
-णाद्धिन्नस्य कायस्य सल्यत्वाह्ृद्यकार्य दृत्छै जगह्रह्यणोऽन्यदेष ॥ 

--*म-+((सिद्धान्तः)-9-*- 

इति प्राते भ्रचकष्महे--तदनन्यत्वपारम्पणदब्दादिभ्यः- तस्मात् 
प्रकारणाद्रह्यणः, अनन्यस्वं जगतः आरम्भणशब्दादिभ्य; तदुष- 
(यद्कयोऽवगम्यते । आरम्मणशब्द आदिर्यषां वाक्यानाम्, तान्या- 
मणक्रब्दादीनिर“ वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिफेलेव सखम्" 
सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेबाद्टितीयं तदैक्षत षह स्यां प्रजायेयेति 
[जोऽसृजत' “अनेन जीषेनाऽत्मनाऽलुभविहय ५सन्भूखास्सोम्ये- 
प्स्वाः परनास्सदायतनास्ससतिष्ठाः....फेतदास्म्यमिदं सवै तत्सलयं स 
[तमा तवमसि शेतकेतो'' इयेतानि; प्रफरणान्तरस्थान्यप्येव॑नाती- 
हम्यत्नाभिपेतानि । एतानि हि वाक्यानि चिदचिदात्मकस्य जगतः 

१. तं. आन. १.१॥ | ट. छा, ६-२-३॥ 

२. छा. ६-१-४॥ ५९. ऋ. ६-८-६७ ॥ 

३. छा, ६-२-१॥ 
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परस्माह्रद्य णोऽनन्यस्वभुपपादयन्ति तथा हि-१५स्त 

शम्यो येनाश्रुतं श्तं मल्यपतं मतमविज्ञातं विज्ञा 

जगतो ब्रह्मैकक्रारणत्वम् , कारणात्कायेस्यानन्यत्वं 

कारणमूतत्रह्यविन्नानेन कायेभूतस्य सस्य विज्ञाने पर 

त्सस्य ब्रह्मैफकारणनामजानता शिष्येण ! कथं चु म 
इलयन्यङ्गानेनान्यज्ञाततासम्भवं चोदितो गतौ ब्रम 
्ष्यन् लोक्षिकपतीतििद्धं कारणात्फार्थश्यानन्यत्वं ताः 
म्यकेन मृतिण्डेन सर्म ृणयं धिज्ञातं स्यात्" इति दृशे 
सिण्डारग्धानां पटजरावादीनां तस्मादनतिरिक्तद्रव्यत 

ततेलर्थः । अह्न काणादवादेन कारणात्कायेस्य द्रढय 
लोकभतीलेवर कारणास्काधस्यानन्यताशरुपपादयतिर “वा 
रो नामधेयं मृ्तिकरेयेव सल्यप्र” इति । आरभ्यते 3 
ते इत्यारम्भणम् ; २““@रल्य्युटो बहुलम्"? इति क्मेणि 

` वाक्पूवेकेण व्यवहारेण हैतुनेलयथेः । श्यटेनोदकमाहर 
को दयुदकाहरणादिव्यवहार : ; तस्य व्यवदवारस्य सिद्धये, 
ण पृथूबुध्नोदरत्वादिलक्षणो विकारः- संस्थानविशेषः 
घटइल्यादिनामधेयम्, स्पृश्यते--उदकाहरणादिव्यवह। 

मदुच्यमेव सेस्थानान्तरनामधेयान्तरभाभ्मवति । अतो 

केत्येव सलं मृत्तिक ् रव्यमिल्येव सलयभ्-प्रमाणेनोपरभेः 
द्रव्यान्तरस्वेन। अतस्तस्येव मृद्धिरण्यादेदरव्यस्य संस्थानान्त 
बुद्धि्ब्दान्तरादय उपपद्न्ते,यथैकस्यैव देवदत्तस्यावस्थाः 
स्थविरः इति बुद्धिश्ब्दान्तरादयः का्थविशेषाश्च द्यन्ते 

१. छा, ६-१-६३ ॥ ३. अश. ३-३- ११३ 

२, छ. ६-१-४॥ 
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मेव मृदि घटो नष्ट इति व्यवहारास्कारणादन्यत्कायैमिति; तदुत्पत्तिषि- 
नाश्चादीनां कारणभूतस्येव द्रव्यस्यावस्थापिशेषत्वाभ्युपगमादेव परिहतम्। 

तत्तदवस्थस्यैकस्यैव द्रम्यस्य ते ते रष्दास्तानि तानि च कायीणीति यु- 
क्तम् द्रग्यस्य तत्तदवस्थत्वं कारकव्यापारायत्तभिति तस्याथक्खम्। अ- 
भिव्यत््यदुबन्धीनि चोदानि तस्या अनभ्युपगमादेष परिहृतानि । उत्व- 
स्यभ्युपगमेऽपि सत्कायेवादो न विरुध्यते; सत एवोत्पत्तेः । धिभतिपिद्ध 
मिदममिधीयते,-पूवेमेव सत्, तदुत्पद्यते च-इति । अज्ञातोत्पत्तिविनाश- 
याथासम्यस्येदं चोधम् ; द्रव्यस्योत्तरोत्तरसंस्थानयोगः पूवपुवसंस्थानसं- 

स्थितस्य विनाशः, खावस्थस्य तूत्पत्तिः । अतस्सवावस्थस्य द्रव्यस्य स- 
रवात्सत्कायंवादो न विरुध्यते सस्थानस्यासत उत्पत्तावसत्कायेवादप्रस- 

ग इति चेत्-असत्कायेवादिनोऽप्युसपत्तरचुत्पत्तिमचे सत्कायवादमसङ्ग 
उत्पत्तिम्े चानवस्था। अस्माकं स्ववस्थानां परथक्पतिपत्तिकार्ययोगान 
हंस्वादवस्थावत एयोत्पस्यादिकं स्मिति निरवचम्। कपारत्वचूणस्वपि- 
ण्डत्वावस्थाप्रहाणेन घरत्वावस्थावदेकस्वावस्थापहाणेन बहुत्वावस्था त- 

स्महाणेनैकल्यावस्था चेति न कथिद्रिरोधः। तथा “सदेव सोम्येदमग्र आ- 

सीदेकमेवाद्वितीयम्"' इति सदेषेदम् इदानी विभक्तनामरूपत्वेन नानारूपं 

जगत् अग्रे नामरूपविभागामवेनेकमेवासीत् › सवेशक्तितेनाधिष्ठावन्त- 

रासहतया अद्टितीयं चेल्यनन्यत्वमेवोपपादितम्। वथा २ “तदैक्षत बहु स्यां 

प्रजायेय" इति स््ष्यमाणतेजःप्रतिषिविधविचित्रस्िरतसरूपजगत्वना- 

सनो बहुभवनं सङ्रप्य जगस्सगोभिधानात्कायभूतस्य जगतः परमकार- 

णात्परसमाहूहयणोऽनन्यत्वमरवसीयते। सच्छब्दवास्यस्य परस्य ब्रह्मणस्स- 

गस्य सत्यसङ्कर्पस्य निरवयस्यैव सदेवेदमिति निरदेशादेजग त्वम्, सच्छ- 

ब्दबाच्यस्यैव जगतो नामरूपविभागाभावेनैकसवमधिष्टालन्तरमिरपे्ष- 

१, छा, ६-२-१ ॥--२, छा. ६-२-२३ ॥ 

(© । 
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तवम् षुनरपि तस्यैव विधितस्थिरवसरूपजग स्वेन बह भवनसङ्रपर 

णम् , यथासङ्करय सगीश्च कथषुपपयतहत्याशङ््याह ‹ सेय देवतक्ष 
न्ताहमिमास्तिस्नो देवताः अनेन जीषेनासना्ुभ्रविर्य नामरूपे व्या 
वाणीति तासां तितं लिष्तमू' इल्यादि । १ ““तिश्लो देवता;”'इति कृत 
विद्रसत॒ निदि खात्मकजीवानुप्वेरेनेतद्विचित्ननामरूपभाकरवाणौ 

क्तमू। अनेन जीवेनात्मना -मदात्मकजीवेन आत्तयाऽलुभविस्थत्ि 
तनामरूपभाक्षरवाणीलय्थः । खात्मनो जीवस्य चात्मतयाऽुभवेश 

नामरूपभाक्तवमित्युक्ते भवति। र“तत्सष्ट तदेवातुपाविकत् तदयुर्मा 
स्च त्याचाभवत्” इति शरुखन्तरेण स्पष्टं सजीवं जगत्परेण ब्रह्मणा 

स्मतयाऽतुभपिष्टमिति। तदेतत्कायोवस्थस्य च कारणावस्थस्य च चिद् 
रस्तुनः स्थस्य सूष्मस्य च परनबरह्मश्रौरतवम् › परस्य च बह्मण आ 
स्वमन्तर्यामिव्राह्मणादिषु सिद्धं स्मारितम् । अनेन पूर्वोक्ता शङ्का निररं 
अचिद्रस्तुनि सजीवे ब्रह्यण्यार्मतयाऽवस्थिते नामरूपव्याकरणवचना 

दचिद्रसतुशरीरवं ब्रह्मेव जगच्छब्दवास्यमिति २५सदेवदमग्र एकमे 

सीत्” इत्यादिसवेसुपपननतरम् । शरीरभूतचिद चिद्रस्तगतास्सवे विका। 
आापुरुषाथौम्रेति ब्रह्मणी निरवस्य करयाणशुणाकरत्वं च सुस्थितम् 
देतत् ““अधिकं ठु भेदनिर्देशात् इल्यनन्तरमेव वक्ष्यति । तथा ५५त् 
त्म्यमिदं स्वम्” इति छत्छस्य चेतनाचेतनस्य बह्यतादारम्ययुपदि्शा 
तदेवच "«^तखमसि" इति निगमयति । तथा भकरणान्तरस्थेष्वपि 
क्येषु ६““सर्व खरिविद॑ बह्म" «आसनि खव्वरे दृष्टे शते मते विज्ञात 
सर्म विदितम्" ८८८३दं सर्वं यदयमात्पा९'ध्र्यैवेदं स्वम्” २०८अतै 
सवैम्” इत्यनन्त परतीयते,तथाऽन्यत्वं च निदिध्यतेः २““सर्व तं परा 

१. छा. ६-३-२९ ॥--२. ते. भन. ६-२ ॥--३. छा.९-२- ॥--४, ई 
२-१-२२ ॥--५. छा, ६-८-७ ॥--६. छा. ३-२४-१ ॥--७, चछर. ६-५-६। 

< च ६५.५॥ ९. ॥-- १०. छा. ७-२५-२ ॥--- ११. इ, ६-५ 
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ब्रोऽन्यतात्मनस्सर्प बेद'"१५.नेह नानास्ति किश्चन। मृलोस्च र्युमाोति 
य इह नानेव पयति इति,तथा २“यतत हि द्वैतमिव भवति तदितर इतरं 
परयति यत स्वस्य सवेमासमैवाभूत्तत्केन कं पयेत्" इयविदुषो दरतदशेनं 
विदुषशादरेतदशनं परतिपादेयदनन्यत्वमेव ताचिकमिति प्रतिपादयति । त- 
देवपारम्भणदाब्दादि स्यो जगतः प्रमकारणात्परस्माट्रद्णोऽनन्यलघुप- 
पाचते। अतेदं तच्च-चिदविदरस्तुशसीरतया तस्यकारं रह्मैव सवदा सवै- 
शब्दाभिषेयम् । तत्कदाचित्लस्ार्खक्षरीरतयापि एथण्व्यपदेशानहेमृष्म- 
दभापन्नचिदविद्रस्तुशरीरम् । तत्कारणावस्थं ब्रह्म | कदाचिश्च विभक्त- 
नामरूपव्यवहारादैस्थख्दश्चापन्नविदचिद्रस्तशरीरम् । तच कायावस्थमि- 
ति कारणासरस्माद्रद्मणः कायरूपं जगदनन्यत् शरीरभूतचिदविद्रस्व॒नः 
शरीरिणो बरह्मणश कारणावस्थायां कायोवस्थायांच श्रुतिशतसिद्धया स्व. 
भाषग्यवस्थया गुणदोषव्यवस्था चर“नतु हष्टान्तभावात्) इलयबनोक्ता ॥ 

ये तु कायैकारणयोरनन्यत्वं कायेस्य मिथ्यााश्रयेण वणेयन्ति, 
न तेषां कायेकारणयोरनन्यतवं सिध्यति, सलयमिध्याथेयोरेक्यानुपपतते 
तथासति ब्रह्मणो मिथ्यात्वं जगतस्सलयत्वं वा स्यात् ॥ 

येच कायैमपि पारपा्थिकमभ्युपयन्तएव जीवत्रह्मणोरौपाधिक- 
पन्यत्वम्, खाभाविकं चानन्यत्वम् , अचिद्रह्मणोप् दयमपि खा- 

भाविकमिति वदन्ति ; तेषायुपाधिव्रह्मव्यतिरिक्तवस्तन्वराभावाननिर- 

वृयवस्यालण्डितस्य ब्रह्मण एवोपाधिसम्बन्धाद्रद्यखरूपस्यंव देयाकारः 

परिणामत् शक्तिपरिणामाभ्युपगमे शक्ति ब्रह्मणोरनन्यत्वाच जीवब्रह्म- 

णोः कमेवश्यत्वापहतपाप्मत्वादिव्यवस्थावादिन्योऽचिद्रह्यणोश् परिणान् 

प्रवादिन्यरश्चतयो व्याङकी भवेयुः ॥ 

ये पुनः निरस्तनिखिलमोक्तूसवादिविकरपयविप्ठवं सर्वशक्तियुक्तं 
सन्माज्रग्यमेव कारण ब्रह्म; त मरखयवेायां शन्ताशेषखदुःखाञुभ- 

१. घर, ६-४-१९ ॥--२. वर, ९-५-७ ॥--२. शारी, २-१-९ ॥ 
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विरोषं स्लयकाशमपि सुपरात्मषदविदविलक्षणमवस्थितम् ; छष्टिदेः 
पृत्तिकाद्रव्यमिव परशरावादिरूपम् , सश्र इव च फेनतरङ्गबुदुदादिं 

भोक्तभोग्यनियन्दरूपेणांरत्रयावस्थमवतिषठते ; अतो भोक्तभोर्म्या 
नवृत्वानि तसयुक्ताथ गुणदोषा; शरावत्यधशसमणिकत्यवचद्वतका्ं 
वेदय व्यवतिष्ठन्ते ; भोक्तभोग्यनियन्तृणां सदात्मनैकलत्यं च घटशरावप् 
कादीनां मरदासनैकस्ववदुपपद्यते ; अतस्सन्मातद्रव्यमेव सवो वस्था 
तमिति बह्मणोऽनन्यन्नगदातिष्टनत $ तेषां सकटश्चतिस्मृतीतिषह्ठास पुर 
न्यायविरोधः; सषा दि श्तयः सस्मृतीतिशसपूराणास्सर्ेन्रे सदैव स 
सर्षसकति सत्यसङ्रपं निरपच्यं देशकाछानवच्छिक्नानवधिकातिश्चयाः 
परमकारणं ब्रह्य प्रतिपादयन्तिन पुनरीश्वरादपि परमीश्वरांशि सन्मां 
तथाहि १.“सदेव सौम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्रितीयम्"' २““तदैक्षत बहु : 
प्रनायेयेतति२८दय वा इदमग्र आप्रीदेकमेव तदेकं सन्न व्यभवत् तच्छ 
रूपमलय्धजत क्षतं यान्येतानि देर्तताणीन्द्रो वरुणस्सोमो शदः पनः 
यमो मृत्युरीशान इति .““भासपा वा इदमेक एवाग्र आसीत् नान्यत्कि 
मिषत् स पेक्षत छोकान्तु जा इति”५“एको ह त्रे नारायण आसीत् 
ब्रह्मा नेशानो नेमे धावापृथिवी न नक्षत्राणि नापो नाभिनै सोमोन स् 
स एकाकी न रमेत तस्य ध्यानान्तस्थस्य"दृद्यादिभिः परमकारणं सर्वैः 
रेश्वरो नारायण एषेयवगम्यते ¦ सद्रह्यात्मश्चब्दा हि तुस्यपरकरणस्थार 

जस्यभरकरणस्थेन नारायणकब्देन विरेषितास्तमेवावगमयन्ति । “तमं 
शराणां परयं महेश्वरम् ५“स कारणं करणाधिपाधिपो न चस्य कः 
जनिता न चाधिपः" इतीश्वरस्यैव कारणत्वं श्रेयते । सतिरपि मानः 
<“(ततस्सखयम्भूभेगवान्"' इति परलय“ सोऽभिध्याय शरीरात्खास्सिर 

१. श. ६-२-१ ॥--२. छा. ६-२-२३ ॥--२. ष. २-४-११ ॥--४. रेतः 

१-१-१॥--५* मदोप. १-२१ ॥--६, पे, ६-७ ॥--७, धे, ६-९॥--८, मनु. २-१ 
~---९, मनु. १-८ ॥ 
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वैविधाः प्रजाः । अप एव ससनौदौ ताप बीयैमपानत्" इति । इति- 
प्पुराणान्यपि पुरूषोत्तममेष परमकारणमभि्दधति ६ "नारायणो जग- 
तिरनन्तात्मा सनातनः. स सिरुश्चस्सदक्ताशादखजल्पुरषान् द्विधा " 
विष्णोस्सका्चादुद्धतं जगत्ततैव च स्थितम्" इत्यादिषु नचेश्वरस्सन्मा- 

पवेति वक्तुं शक्यम् › तस्य तदशत्वाभ्युपगमास्सविशषस्वाच । नच तस्य 

नानन्दायनन्तकरस्याणरणयोमः कादाचित्क इति वक्तु शक्यते, तेषां 
माविकस्वेन सदातनसात्, शराऽस्य शकिधिषियेच श्रूयते खाभा- 
की ज्ञानवरकषिया च "व्वस्सवङ्गस्सषेवित्'ईखादिभ्यः। जञानानन्दा- 
शक्तियोग एवास्य खामाविक इति मा वोचः, शरितः खाभाविकीः 

नवरुभिया च खाभाविकी'हति पृयदमिर्देशाष्ठक्षणायसङ्गाचच । नच पा- 
कादिवत् "सवेज्ञः' इत्यादिषु शक्तिमाति कलखलययइति वक्तु शक्यम्? क- 
लययमास्य रक्तावस्मरणात्) "““शक्ता हस्तिकवारयीः"इत्यादिषु के 
श्िदेव एखत्ययानां शक्तिषिषयस्वस्मरणात्। पाचकादिषु खगल्या ल- 
णा समाश्रीयते । किञ्च ईश्वरस्य तदंशविशेषत्वाचस्य चांशिस तरङ्गास्- 
्स्येवांशाद॑शिनोऽधिकसात्, £ नतमीश्वराणां परमं महेश्वरम् ३५ न 
त्समथाभ्यपिकथच हृयते दत्यादीनीषरविषयाणि परर्शतानि वचांसि 
(ध्येरन्। कि सन्पात्तस्य सर्पास्मकत्ये अ॑रिखि च ईश्वरस्य तद॑शपिक्े 
त्वात् तेस्य सबा्मकस्वांरित्वोपदेशा व्याहन्येरन् । नहि मणिकात्मकसवं 
दैशस्वं बा पट्शरावादेः । सखिषु सर्धेषु सन्मातेश्य पृणत्यनेश्वसंशेऽपि 

पूणल्वात् तदातसकानि तदैशचाश्चतराणि वस्तूनीति चेन, घटेऽपि स- 
मात्स्य पृणत्वादीश्वरस्यापि घगल्मकठवतद॑शखप्रसङ्गात्। नच सन्मात- 

'्यरोऽस्ति' पटोऽस्तिहपि वस्तृषमतयाभ्यगतस्य द्रव्यत्वे कारणत्वं 

१. भारते, माक्ष. <-१२९।-२. वि-पु. १-१-२१. चै. ६. ८ ॥--४, मु. 

-१-९ ॥--५, अष्टा, ३-२-५४ ॥-- ६, श. ६-७॥ 
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वोपपदते । व्यवहास्योग्यता हि सत्वम् । विरोधिव्यवहारयोग्यता त 

कषरयोग्यस्यास्वम् । द्रव्यमेव सदिद्यभ्युपगमे क्रियादीनामसच्वभस३ 

त्रियादिषु कादक्शावलम्बनेऽपि सवतैकरूपा सतता दुरुपपादा । सदा 

नाच स्वस्याभिन्नते सर्भरहसेन सप्रखमावयतिसन्धानात्सर्थशणद् च 

डरमसङ्गव पूमेवो क्तः ¦ अतो यथोक्तपकारमेवानेन्यत्वम् ।। १५ ।। 

अथोच्येत--एकस्यैवावस्थान्तरयोगेऽपि बुद्धिशब्दान्तसय्द 
वाखत्ययुवस्यादिषु द्यन्ते, गृहारषिरण्यादिषु द्रव्यान्तरत्वेऽपि हदय 
तत भृढयादिषु फायकारणेषु बुद्धिशब्दान्तयदयोऽस्थानिवन्धना ए 

ति कुतो निणींयते--इति । तलेोत्तरम्-- 

भावे चोपरुन्धेः । २। १।१६॥ 
इृण्डलादिकायसद्धावे च कारणभूतहिरण्यस्योपछन्धेः-शदं ॐ 

ण्डलं हिरण्यम् इति हिरण्ययेन परयभिक्नानादिद्यथैः । नचैव हिरण्यः 
दिषु द्रव्यान्तरेषु भृदादय उपषटभ्यन्ते । अतो बालयुवादिवत्कारणमय 
तमेव द्रव्यमवस्थान्तरापनं कायैमिति गीयते ; द्रव्यान्तरवादिनाऽप्य 
भ्युपेतेनावस्थान्तरयोगेन बुद्धिशब्डान्तरादिपृपपन्नेष््ुपरन्धद्रव्यान्त 
स्कस्पनातुपपत्तेथ । नच जातिनिवन्धनेयं पल्यभिक्ञा जालयाश्रयभूतद् 
व्यान्तरातुपलन्पेः । एकमेव दैमजातीयं द्रव्यं कायैकारणोभयावस्थं टः 
दयते । नच द्रव्यभेदे समवायिकारणायुषत्या काथ प्रतिसन्धानमिति 
वक्तं शक्यम् , द्रव्यान्तरत्ये सल्याश्रयायुषत्तिमातेण तदाथितद्रव्यान्तरे 
परतिसन्धानादुपपत्तेः। गोमयादिकायें हथिकादौ गोपयादिमतिसन्धा- 
न न् द्यत इति चेत्न) ततताप्या्कारणभूतपृथिवीद्र्ययलयमिज्ञानात् । 
अमिशार्य धूमे अश्िपरयभिन्नानं न दृर्यत इति चेत- भवतु, न तल 
भलयमिह्गानम् ; तथापि न दोषः, अदनेनिमिततकारणमाततवात् । अभि- 
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संयुकत्रेधनाद्धि धूमो जायते । गन्येक्याचर््रन्धनकाथमेव धूमः। अतः 
का्यमावेच तदेबेदमित्युपलब्पेवुद्धिशब्दान्तरादयोऽवस्थाभेदमालनिबन्ध- 
ना इत्यवगम्यते ! तस्माक्ारणादनन्य्कायम् ।। १६ ॥ 

इतश-- 

सचवाच्चापरस्य । २। 9। १.५॥ 
अपरस्य कायस्य कारणे स्याच्च कारणात्कार्यस्यानन्यतमू । 

दोकवेदयो काथेमेव कारणतया व्यपदिर्यते ; यथा छोके (सवेमिदं 
घटशरावादिकं पूवे मृत्तिकेव सीत्" इति ; वेदेच १८सदेव सोम्यदमग्र 

नआसीत्" इति ।} १७ ॥ 

असद्यपदेशान्नेतिचेन्न धर्मान्तरेण वाक्यरोषा- 
 दुकतेष्टाब्दान्तराच्च । २। १। १८॥ 

यदुक्तं कारणे कायस्य सच लोषयेदाभ्यामवगम्यते इति ; तद्- 
युक्तम् ›असच्यपदेशात् ! “असदेवेदमग्र आसीत्": “असद्रा इदमग्र आ- 

सीत्" २८९द् वा अग्रे नेव किथ्चनासीत्" इति ; रोकेच सवेमिदं घ- 

टश्चरावादिकं पूर्वाह्ने नासीत्" इति। अतो यथोक्तं नोपपद्यत इति चेत्- 
तन्न, धमान्तरेण तथा व्यपदेक्ञात् । स॒ खरवसब्यपदेश्षस्तस्यव का- 

यद्रच्यस्य पूवैकारे धमोन्तरेण-संस्थानान्तरेण; न भवदमिपरेतेन त॒च्छ- 

त्वेन | सन्वासच्चे हि द्रव्यधर्मािस्युक्तम् । ततर सखधमाद्धमौन्तरम- 

सवम् । इदंशब्दनिदिषटस्य जगतस्सखधर्मो नामरूपे अस्वे 

स्तु तष्टिरोधिनी दरकष्मावस्था । अतो जगतो नामरूपयुक्तस्य तद्विरोधि 

सुकष्मदशापस्षिरसन्वम् । कथमिदमवगम्यते-- वाक्यशेषाचयुक्तेः चब्दा- 

१. छा, ६-२-१।--२. शतपथनाहणे. ६-१-२।--३. यञयुषि.२-अष्ट.२-प. ९-अनु॥ 



श श्रीश्षारीरकमीमांखाभाष्ये अ 

न्तरा -- वाक्यरेषस्तावत् १८६ वा अरे नेव किञ्चनासीत्" १ 
२(तदृसदेव सन्मनोऽङुरत स्यामिति" इति; अनेन वाक्यशेषगतेन 
स्कारटिङ्गेनासच्छम्दारथे तुच्छातिरिक्ते नििते, तद्रैकाथ्यौत् २८५: 
देषेदम्” इत्यादिष्वप्यसच्छब्दस्यायमेवा्थ इति निथीयते युक्ते 
त्वस्य धमोन्तरस्यमवगम्यते ; युक्ति सत्वासे पदाथेधपांववग 
ति । मृहुव्यस्य पृथुबुध्नोदराकारयोगो घटोऽस्तीति ठयवहारहेतुः ; 
स्येव तद्विरोध्यवस्थान्तरयोगो घटो नास्तीति व्यवहा शहेतुः ; तत्न 
छाद्यवस्थायास्तद्विरोधित्वेन सैव पटाषस्थस्य नास्तीति व्यवहारह 
नच तद्यतिरिक्तो वाभावो नाम कश्चिदुपलभ्यते; नच करप्यते, 
तैवाभाषलव्यवहारोपपततेः । तथा शब्दान्तर पूथैकारछे धर्मान्तरयोग 
पावगम्यते | शब्दान्तरश्च पूर्वोदाहूतम् २८सदेव सोम्येदमग्र आसं 
इस्यादिकम् । तल हि ““कुतस्तु खड सोभ्येवं स्यात्?› इति तुच्छः 
क्षिप्य *““सच्वेव सोम्येदमग्र आसीत्" इति स्थापितम् । ५“नद्धेदं 
व्याकृतमासौत्तननापरूपाभ्यां व्याक्रियत” इति घुस्प्ठस्क्तम् । १८ 

इदानी कायस्य फारणादनन्यले निदनदरये द्वाभ्यां सूता 
द्रेयति- | 

पटवच्च । ₹२। १।१९।।. 
यथा तन्तव एव व्यतिषङ्गविरेषभाजः पट इत्ति नाभरूपक 

न्तरादिकं भजन्ते; तदृदरह्यापि । १९॥ 
(न् 

यथाच प्राणादेः। २। 9। 6॥ 
यथा च वायुरेक एव शरीरे उत्तिषिरोषं भनयानः भाणाप 

-------------------------------- १. यजुषि. २-अष्ट. २-प्र, ९-अतु ॥--२, यजुषि २-अष्ट. २ -प्र, ९- अन्नु 
३१ 1 ६-२.१ {|---४. छा, ६-२-२ ॥----५, जु, ३-४-५७ ॥ 



* १.] आरम्भणाधिकरणम्, ४९ 

नामरूपकार्यान्तराणि भजते ; तदरद्रह्ैकमेव पिचितस्थिरत्रसरूपं॑ज- 
वतीति परमकारणात्परस्माद्रह्मणोऽनन्यतवं जगतस्िद्धम् ।॥ २० ॥ 

इति श्रीशारीरकमीसांसामाष्ये आरम्भणाधिकरणम् | ६.॥ 

वेदान्तसारे-तदनम्यत्वमारम्मणश्षब्दादिभ्यः ॥ कारणमूता- 
ह्नणोऽनन्यत्वं का्यैभूतजगतः बाचारम्भणराब्दादिभ्यो वाक्येभ्य ऽवगस्यते, 
“ वाचारम्भणं विकारो नामधेय सृत्तिकेयेव सत्यम्" २“ सदेवसोभ्येदमस्र 
[सीदेकमेवाद्वितीयं तदैक्षत बडु स्यां प्रजायेयेति २.“देतद्त्म्यमिद सर... 
घ्मसि `` इत्यादिभ्यः ॥ १५॥ । । 

क कि 

भावेधोपलब्धेः।। घटादिकार्यभावे च तदेवेदं श्हूव्यमिल्मुपरब्धेश्च 

रणाद्नन्यत्कारयम् ॥ १६॥ 

सश्वाश्चापरस्य ॥ कार्यस्य कारणे सत्वाच्च तस्मादनन्यत्कार्थम् , घर. 
राबादिकं पूर्वभ्बदेवासीदिति हि घटादिः ख॒द्रात्पसेपलभ्यने ॥ १७ ॥ 

असद्रयपदेशान्नेतिचेन्न धमान्तरेण वाक्येषादयुक्तशब्दान्तराच। 
"दद् वा अत्रे नैव किञ्चनासीत्" इति कायस्य तदानीमसन्वभ्यपदेशात् कारणे 
र्यमसदिति चेत्-न, स्थूलत्वविरोधिसूष्मत्वरूपध्मान्तरयोगादसत्वस्यप- 
शः; कुतः ! ४“तद् सदेव सन्मनो.ऽकुखत स्याम् ›› इति वाकयरोषाद्यगम्यते; 
नस्कारो हि विद्यमानस्यैवायुक्तिश्व-असद्ध पदेशो धमौन्तरयोगनिमित्तति 
मयति; पिण्डत्वघरत्वकपारत्वादिभिः परस्परविशोधिमिः भावरूपेरधर्मैः घटः 
्खासीदिदानीमस्ति भविष्यतिचेति सदा वियमानस्यैव सदुव्यस्य हि असदादि- 
पपदेशः। तथा शब्दान्तरञ्च ५' तद्धेदं तद्यैम्याङृतमासीत् » इत्यादि ॥ १८॥ 

परवरञ्च || तन्तव एव सयोगविदोपमाजः पट इति नामान्तरादिकं भ- 
न्ते, तेद्टत् ब्रह्मापि ॥ १९॥ 

यथाच प्राणादिः \} यथा च वायुरेक पव वरन्तिविरेषेः प्राणापाना 
हनामानि भजते, तथा ब्यापीति तदनन्यत्वं जगतः ॥ २० ॥ 

दति वेदान्तसरे आरम्भणाधिकरणम् ।॥ ६ ॥ 

१. छा, ६-१-५ 1२. छा, ६-२-१।- ३. छा, ६-८-७ ॥---४* यजुषि. २. 

4) २-य, ८-अश्यु ||, बू, ३-४-७ ॥ 

7 



५० वेदान्तदीपे ख 

वेदान्तदीपे-तदनन्यत्वमारम्भणक्रब्दादिभ्यः ॥ किं ह 
जगत् ब्रह्मणोऽन्यत् ,उतानन्यदिति सेशयः।अम्यदिति पूर्वः पक्षः, तथोप 
नदि धुद्धिशब्दान्तयदयः कारणात्का्यस्यानन्यत्वे कथचिदुपपद्यन्ते; क 
व्यापास्तैयथ्यै चानन्यत्वे; अतो बस्तुविरोधादनन्यत्वश्चुतयः रक्चणया र 
साद्धान्तस्तु- ९८८ बाचारम्भण ककारे नामधेयं सत्तिकेदेव सत्यम् २५५ 
सोम्येदमच्र आसीदेकमेवाद्वितीयं तदैश्चत बहु स्यां प्रजायेयेति तत्तजोऽसः 
३८पेतदात्भ्यमिदं सर्वै तत्सल्य स आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतो ”.४सवै खः 
ब्रह्म तज्ञलानिति५.तद्धेद् वहीव्याशतमासीन्तक्नामरूपाभ्यां व्याक्रियत 
दिश्रुतिरातसिद्धं कार्यस्य जगतः कारणाह्रञ्लणोऽनन्यत्वम्]नचाच्न वस्तुवि 
गन्धः; कारणभूतश्दादि द्रव्यस्यैव पृथुषुध्नोदययवस्यान्तसापच्या शुद्धि 
न्तरादयो ऽप्युपपदयन्ते । दतषव कारकव्यापायद्यथवचश्च ; कारणस्थेच 
याचस्थायामपि प्रल्यभिज्ञायमानस्यावसयान्तरापषर्यैव सर्षूपपन्नेषु अयुपर 
दरव्यान्तसकत्पमा न सम्भवति; तस्माद्भह्यक्रायं जगत् ब्रह्मणो उनन्यदेव ॥ 

सूत्राथैस्तु-- तस्मात् ब्रह्मणः, अनव्यत्वं कार्यस्य जगतः आरम्भ 
व्दादिभ्यो वाक्येभ्यस्तदुपपादयद्धथो ऽवगम्यते; आर्म्भणमिति शब्द अ 
पररबोक्तानां .बाक्यानाम् › तान्यारम्भणशब्दादीनि ; तान्यनन्यत्वम्रुपपादय 

भावरचोपरभ्धः ।। बरादिकार्यमावे च तदेषेदं सदव्यमित्थमवा 
मिति कारणस्य उपरन्धेश्च कारणादनन्यत्वं कार्थस्य । ̀ यथा दैवदत्तश्य ` 
व्वयुचत्वाद्यवखाविशिष्टस्य नान्यत्वम् ॥ १६ ॥ 

स्वाच्चापरस्य ॥। अपरस्य कार्य्य कारणे स्वाश्च कारणाद् 
त्कायैम् । सर्वमिदं घरशसावादिकारय पृथे श्देवासीदित्ति हि कारणे 
मुपलभ्यते । घटृश्तराघादिसेखानससितमेव शध्यं पूर्वकाले पिण्डाकाः 
रुभ्धमित्यथैः ॥ १७॥ त 

श श क्का, ९-२१ [1 1--->* हा, ६-२-२१ ॥---२ , छा, ६-८-७9-- द, छम, ४ 

१ ॥--५न बृ. ३-४-७॥-- ६. छा, ६-२-१॥--७, यजुषि, २-अषट, २-म, <-अ 



१. इतरव्यपदेद्ाधि करणम्. ५१ 

(देसदिति व्यपदिद्यते। कथमिदमवगम्यते १ वाक्यशेषायुक्तेदराब्दान्त- 
घर । वाक्यरोधस्तावत् १५.तद्सखदेव सन्मनोऽङ्कखत स्याम्” इति। असदिति 

दिषस्यैव मनस्कास्यततिपादनेन असद्धषयपदेदो धमीन्तस्योगाविस्यवगम्यते। 
क्य धभौन्तरयोगमेवासद्कयपदेदादेतुमवगमयति ; घटोऽस्ति धरो नाती 
सदसद्धयपदेदायोः घटत्वकपाकत्वयोः परस्परविसेधिधभेयोरेव देतुत्वे 

देवदतिरिकताठुपलन्ध तुच्छस्वष्य देवुत्वकदपनाञ्ुपपत्तेः। तथा शब्दान्तरं च 
सदेवसोम्येदमग्र आसीत् ” इति समानप्रकरणखमसच्छब्दं धर्मम्तरयोग- 
मेत्तसवगमयति ॥ १८ ॥ 

पटवच्च |! यथा तन्तव पव व्यतिषङ्गविश्चेषमाजः पर इति नामरुपा- 

 कायौन्तसादिकं मजन्ते, तद्हृद्यापि ॥ १९ ॥ 
यथाच प्राणादिः।| यथा च वायुरेक एव शरीरे इृत्तिविशेषं भजम।- 

प्राणापानादिनामरूपका्यान्तसयाणि भजते, तद्वदद्यापीति वद्मन्यत्वं . अय - 
सेसद्धम् ॥ २० ॥ । ५, 

वेदन्तिदीपे आरम्भणाधिकरणम् ॥ ६ ॥ 
"~न 

=०-#प(श्रीशारीकमीमंसामाष्ये इतरव्यषदेशाधिकरणम् ॥ ०.06 $ & 

तरव्यपदेशाद्धिताकारणादिदोषप्रसक्तिः२।१२१ 
जगतो ब्र्मानन्यसं प्रतिपादयदधिः२“तच्वमसि"".““जयपासा ब- 

इत्यादिभिजी स्यापि ब्रह्मानन्यत्वं व्यपदिश्यत इत्युक्तम्; तते चो- 
ति; यदीतरस्य. जीवस्य बह्मभावोऽमीभिवाक्यैन्यपदिश्यते, तदा त्र- 
पणः सावेहयसल्यसङ्कटपत्वादिथुक्तस्यात्मनो हितरूपजगदकरणमहित- 

स्यजमस्करणमिलयादयौ दोषाः पसभ्येरन् । आध्यास्मिकाधिदैविका- 
धभौतिकानन्तदुःखाकरं चेद जगत्;नचेदशे खानं खाधीनो बुद्धिमान् 

२, यज्जुषि, २, सष्ट. २, प्र, ८, भनु ॥-- २, छा. ६-२-१।--३. छा, ६-< ` 

-४, गर, ६-४-५५. ॥ 



५ धीशारीर्कमीमांसाभाष्ये {: 
भ भवतेते । जीवाद्रद्यणो भेदवादिन्यदशचुतयो जगद्रद्यणोरनन्यत्व 

त्वयैव परियक्ताः) भेदे सल्यनन्यत्वासिद्धः॥ 
ओपाधिकमेदविषया भेदश्रुतयः सखाभावषिकामेदविषयाश 

शुतय इतिचेत्-ततेदं वक्तव्यमू-खभावतः खस्मादभिन्नं जीवं कि 
दितै जगत्कारणं ब्रह्म जानाति बा, नवा; न जानाति चेत्-सवेजञ 

निः; जानाति चेत्-खस्मादभिन्नस्य जीवस्य दुःखं खदुःखभिति 
तो ब्रह्मणो हिताकरणादितकरणादिदोषपषक्तिरनिषायौ ॥ 

जीवत्रह्मणोरन्नानष्तो भेदः, तद्विषया भेदश्ुतिरिति चेत्- 
पि जीवाङ्गानपक्े पूर्वोक्तो विक्पस्तत्फलं च तदवस्थम् । ब्रह्य 
पक्षे खमकाश्रखरूपस्य ब्रह्मणो ऽ्ानसाक्षिलवं तक्कृतजगक्छष्टिशच 

म्भवति । अज्ञानेन प्रकाशस्तिरोहितेत्-तिरीधानस्य पकाशनिर्ट 
रतेन भकाश्स्येव खरूपत्वात्खरूपनित्तिरेवेति खरूपनाभ्रादि 
सह्सू ्र्गेदौरिम् । अत इदमसङ्गतं ब्रह्मणो नमत्कारणस्वम्।। 

`" ~. -**-9‹(सिद्धान्तः)-*** - 

इति पामेऽभिधीयते-- 

अधिकन्तु भेदनिर्देशात् ¦ २ १। २२॥ 
तुशब्दः पक्षं व्यावतेयति; आध्यासिकादिदुःखयोगार्हसः 

त्मनः अधिकम अथौन्तरभूतं बह्म । इतः, मेदनिर्देशात्-भत्यगा 
हि भेदेन निर्दिश्यते परं ब्रह्म १५य आत्मनि तिष्ठन्नात्मनीऽन्तरो 
स्मा न बेद् यस्यात्मा शरीरं य आस्मनमन्तरो यमयति सत आः 

स्तयौम्यमृतः" २पृथगासानं प्रितारं च मत्वा जुषटस्ततस्तेनाम् 
मेति” स कारणं करणाधिपाधिपः" *“तयोरन्यः पिप्प सख 

१. द्, ५-७-२२. मा. पा।--२, बे, १-६॥- ३. भरे, ६-९-५४. ने, 



१.] ईतर्यपदेशाधिकरणम्. ५६ 

कषभ्नन्यो अभिचाकशीति" र.ा्नी द्रावजायीश्षनीक्चौ" २“परजेनाऽ- 
1 सम्परिष्वक्तः” र“प्राह्ेनातमनाऽन्धारूढः)' ४“ अस्मान्मायी सृजते 
मितत तस्मिशान्यो मायया सचनिरुदः' ५्रधानक्षेत्रहपतिथेणेशः” 
नेयो निलयानां वेतनधेतनानामेको बहूनां सौ विदधाति कामान्" 
गोऽव्यक्तमन्तरे सथ्चरम् यस्याव्यक्तं शसरं थमन्यक्तं न वेद् योऽ- 
अन्तरे सश्चरन् यस्याप्षरं शरीरं यमक्षरं न वेद् एष स्ैभूतान्तरा- 
ऽपतपाप्मा दिव्यो देव एको नाययणः'” इलयादिभिः ॥ २२. 

अदमनीद्वच्च तदयुपपात्तः । ₹२।१।२३२॥ 

अश्पकाष्रोषएतृणादीनापलयन्तहेयानां सततविक्ारास्पदानाम- 

शेषाणां निरवय्यनिविकारनिखिखुहेयघलयनीककल्यागेकतानखेत - 
मस्तवस्तुविरक्षणानन्तङ्गानानन्दैफखरूपनानाविधानन्तमहाविभूति - 
[खसूपैक्यं यथा नोपपद्यते, तथा चेतनस्याप्यनन्तदुःखयोगाैस्य ख- 
तकरपस्य <“ अपहतपाप्मा इलयादिवा्यावगतसकलष्ैयपरल्यनीका- 
यिकातिश्यासक्ष्येयकल्याणयुणाकरबरद्य भाषाद्ुपपत्तिः । सामाना- 

करण्यनिरदेशःऽ यस्यासा शरीरम्" इतयादिश्वतेजीपिस्य बद्मश्यीरत्वा- 
प्रणो जीव्चरीरतया तदासतेनावस्थितेजींवधकारव्रह्यपतिपादनपर- 
दविरोधी, परतयुतैतस्याथेस्योपपादकयेति ` °"“अवस्थितेरिति काश्च 
1" इल्यादिभिरसददुपपादितम् । अतस्सयोवस्थं बरह्म चिदचिद्रस्तु 
परमिति सुकष्मचिदचिद्रस्दशरीरं बह्म कारणम्; तदेव ब्रह्म स्थूरचि 
चेद्रस्तुशरीरं जगदाख्यं कायमिति जमह्रद्मणोस्सापानाधिकरण्योपप- 
; जगतो बह्यकायेलम् , ब्रह्मणोऽनन्यत्वम् , अचिद्रस्तुनो जीवस्य 

१.६. १-९1-२, वृ. ६-२-२१ 1-३. ब, ६-३-२५।- ३. भ्र. ४-९॥ 

-५, शे, ६-१६ 1--६. श्रे. ६-१३1--७. सुवाल, ७ 1--८" हा, ८-१-५ ॥-- 
„ ¶ ५-७-२२. मा. पा॥-- १०. शरी, १-४-२२ ॥ 



५४ श्रीश्ारीरकमीमांसाभाष्यै [अ. २. 

य ब्रह्मणश्च परिणामि्वदुःखित्वकस्याणयुणाकर्त्वसभावासङकरस्स 

वश्रल्षिरोधश्च भवति । १८सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेव इत्यवि- 
भागावस्थायामप्यचिद्यक्तनीवस्य ब्रह्मशरीरतया स्ष्मरूपेणावस्थानम- 

वदयाभ्युपगन्तव्यमू,र (वैषम्येण न सपिक्षत्वात्?२८न कमौविभाग। 
दितिचेननानादिसादुपपयते चाप्युपलभ्यते च इति धृ्द्रयोदितखात्त- 
दानीमपि मृष्ष्मरूपेणावस्थानस्य । अविभागस्तु नामरूपविभागाभावाहुः 

पपथ्ते । अतो ब्रह्मकारणत्वं सम्भवदेव । ये पुनरस्यैव जीवस्याविः 
याविधुक्तावस्थामभिमेलेमं मेदं बणेयन्ति, तेषामिदं सवेमसङ्गतं स्यात् ; 
न हि तदवस्थस्य सर्गस्य, सर्वेश्वरसं, समस्तकारणस्वं, सवौत्मत्वं, 

सवेनियन्तृतमिल्यादीनि सन्ति । अनेनैव रूपेण द्याभिः श्रुतिभिः 
प्रयगास्मनो भेदः भतिपायते ; तस्य सवेश्यावि्ापरिकल्पितस्वात् । 
नचाविापरिकलिपतस्याविद्यावस्यायां शुषितकारजतादिभेदवत्परस्पर- 
भदोऽलन सूघरकारेण “'+अंधिकन्तु भेदनिर्देशात्" इत्यादिषु प्रतिपाद्यते ; 
ब्रह्मजिज्ञासा कतेव्येति जिज्ञास्यतया प्रक्रान्तस्य ब्रह्मणो जगन्न्मादि 
कारणस्य वेदान्तवेद्यत्वम् , तस्य च स्मृतिन्यायविरोधपरिदारथ क्रिय- 
ते। ५“अपीतौ तद्रयसक्गादसमञ्जसम्९.न तु दृष्टान्तभावात्” इति स 
तद्यमेतदधिकरणसिद्धमहुषदपि ; पत्र हि विलक्षणयोः कायैकार्णमा- 

सस्भव पुवाधिकरणाथः। ०,“असदिति चेन्न मरपिषेधमात्ततवात्"" इति 
च पुवाधिकरणस्थपनुवदति ।॥ २२ ॥ 

इति श्रीदारीरकमीमांस।माष्ये इतरव्यपदेशाधिकरणम् ॥ ७ ॥ 

१. छा. ६-२-१॥-२, शरी. २- १-२४॥ --३. चारी. २-१-३५ ॥-- 
४. शरी. २-१-२२ ॥ -- ५. रार. २-१-८ ॥ --६, शारो, २-१-९ ॥ --७. शार 
२-१-७५ ॥-- 



१.] इतर्यपदेशचाधिकरणम् , ५ 

परेदान्तसारे--इतरव्यपदेशाद्धिताकरणादिदोषपसक्तिः ॥ २.८त- 
प्रसि" २"'अयमात्मा ब्रह्मः: इति कार्यभूतस्य जीवस्य ब्रह्मभावल्यपदेश्याद्धि 
न्यत्वमुक्तम् ; पवन्तर्हि सयेक्ञश्य सत्यसङ्कस्पस्य ब्रह्मणः आत्मनो हितरूप- 
वैजगद करणम् , अहितरूपकार्यकरणश्चेत्यादिष्योषप्रसक्तिः ॥ २१ ॥ 

नैतत्--- 
अधिकन्तु भेदनिर्देशात् ।॥ का्यकारणयोरनन्यत्वरेऽपि जीवसर- 

१ बह्मस्वरूपम्थीन्तरम् ›, ३*'करणाधिपाध्िपः'` “विद्याविदे दशते य- 
` सोऽन्यः", इत्यादिभेद्नि्दैशात् । न्िदचिद्धस्तु शरीरं ब्रह्मेव कारणाषस्यं 
याव्यञ्चेति गुणदोषभ्यवखितिरिति ५.८ तु दश्रान्तभावात्” इति ह्यक्तम् । 

यस्य प्रथिवी रा सीरम्' ७ यस्यास्सा द्सैस्म्ः' इत्यादि श्चुतिश्चतस्मधिगते 
दचिद्स्तुशार्णरकत्वम् ॥ २९ ॥ 

अहमादि वच तदतुपपत्तिः || अद्रमकाषठलोष्वृणादेरचेतनस्येव जी - 
प ८'“अनीहाया शोचति मुद्यमानः'? इस्यादिना अस्यन्तविसजातीयतयाऽभि- 
तस्य सर्यन्नसत्यसद्ुख्पन्रह्मखरूपतादपपत्तिरिसख्चलयेवेत्यथैः ॥ २३ ॥ 

इति वेदान्तसारे इतरव्यपदेशाधिकरणम् ॥ ७ ॥ 

ब्ेदान्तदीवे--रतर्यपदेशाद्धिताकर्णादिदोषभरसवितः । ब्मणो 
7त्कारणत्वं सम्भवति, नेति संद्रायः। न सम्भवतीति पूवैः पक्षः, ९'अयमा- 
¶ ब्रह्य? १..तत्वम्ि, इति सामानाधिकरण्येन जीषो ब्रह्येद्यवगमात्, जग- 
[गस्य च जीवदुःखहेतुत्वात् ; आत्महिताकर्णादिदोषप्रसक्तेः सयेक्ञस्य स- 
सङ्कल्पस्य ब्रह्मणो जगत्कारणल्ाचुपपनत्तेः । जीवपस्योर्भद्वादिन्यदशुतयः, 
7द्कह्मणोरनन्यस्वं वदता स्वयैव परिष्क्ताः, मेदे खत्यनन्यत्वासिद्धेः । ओ- 
धिकमेदविषयाः मेद श्रुतयः, खामाविकायेद्चिषया अभेद्श्चुतयः इति चेत् 
-तनरेदं वक्तव्यम् , खभावतः ख्स्माद भिन्न जीवं किमचुपहितं जगत्कारण 
इ जानाति, न वा ; न जानाति चेत््--सवेक्ञत्वहानिः ; जानाति चेत्- 
स्मादभिन्नस्य जीवस्य डुः्लं खदुःखमिति जानतो ब्रह्मणः हिताकरणाहित- 

१. छा. ६-८-७ ॥--२, घ, ६-४-५ ।--३. भे, ६-९1--४, श्रे. ५-१॥-- 

. शारो. २-१-९ ।--६. शवाल. ७. ख ॥--७, बृ ५-७-२२.मा.पा॥--<. सु, 

-१-२ ; चे. ४-७।--९. घ, ६-४-५॥ 



५६ घेदान्तदीपे [अ, २, 

करपादिदोषप्रसक्तिरनिवायौ । जीघव्रह्मणोरज्ञानकृतो भेदः, तद्विषया भेदश्ु- 
तिरिति चेत्-तच्ापि जीवाज्ञानपन्षे पूरौको शदोषस्तत्फं च तदवश्यमेव । 
बरह्माक्षानपश्चे खप्रकाद्राश्वरूपस्य ब्रह्मणो ऽक्षानसाश्चित्वं तत्छतजगस्खण्श्च न 
सम्भवति ; अन्ञानेन प्रकाशस्ियेहितश्वेच््-तियेधानख्य प्रकाशनिनृन्तिकर- 
स्वेन प्रकाशस्यैव खरूपत्वात्खरूपनिशुततिरेवेति खरूपनाशरादिदीषाः माष्ये प 

पञ्चिताः। रद्धान्तस्तु-र'"अस्मान्मायी सृजते विश्वमेवत्तसि्मिश्चान्यो मायया 
स्निरुदः३'.तयोरन्यः पिप्प स्वाद्वस्यनश्चन्नन्यो अभिचाकशीति? ४“ वप्रध्वान- 
ध्षेब्ञपतिर्युणेश्चः 2 ५४ पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा? इत्यादिभिः प्रत्यगा. 
त्मनो ऽ्थन्तरभूतं ब्रह्मेव्यचगमात् , जीषकमौयुशुणतया जगस्स्मस्य च ब्रह्मणो 
दीखप्रयोजनत्यात् , जगत्कारणत्वं सम्भवलयव। तसमस्यादिसामानाधिकर- 
ण्यनिर्देरः ६“'यस्या्मा हरीरम्?' इत्यादि श्रुतेर्जीवस्य ब्रह्मद्ारीरत्वान्तच्छसीर 
तया जीवप्रकारकन्रह्मप्रतिपादनपरः 1 सृष्मचिद चिद्धस्तुदासीरं ब्रह्म कारणा 
वस्थम् , स्थुलाचिद् चिह्ठरतुश्चरीरं ब्रह्मेव कायौवस्यमिति कार्यकारणयोरनन्य 
स्वम् 1 एवमपि शरीरभूतयोथिद चिद्वस्तुनोः शरीरिणो अह्मणश्च दुःखित्यपरि 
णामित्वहेयप्रल्यनीकत्वकव्याणयुणाकरत्वस्वभावाः स्वरूपविषेकविषयश्चुतिः 
सिद्धाः तथे व्यव्थिता इति ब्रह्मणो जगत्कारणत्वं सम्मवरस्येव सुत्रा्थस्तु- 
दतरघ्यपदेशाद्धिताकरणादिदोषभ्रसक्तिः- ब्रह्मण इतरः जीवः ब्रह्मणो जीव. 
तया व्यपदेहातति , जीव्श्य च दुःसिध्वात् , हितरूपजगदकरणमहितरूपजग- 
व्करणमिष्यादिदोष्रप्रसक्तित्रह्यणः 1 अतो ब्रह्मणो जगत्कारणत्वं न सम्भवति-- 
इति ॥ २१॥ 

अत उत्तरं परति-- 

अधिकन्तु भेदनिर्दशात् ।। तराष्दः पक्च्याचरस्यथः प्रत्यगात्मनः अ 
धिकम--अथौन्तरभूतं ब्रह्म । कुतः ! भेदने शात्--७““'स कारणं करणा. 
धिपाधिपः' ४" श्रधानक्षे्रक्ञपतिशणेशः'' ५पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा" 
इत्यादिभिः परस्यगात्मनो जीवाद्रह्मणो हि भेदो निर्दिश्यते ॥ २२ !1 

अदमादिषच तदनुपपत्तिः ॥ भद्रमकाष्ठरोएटतृणदेरचेतनस्येवानन्त- 
दुःखाकरजीवस्य निरतिदायानन्दसत्यसङ्व्पन्रह्मभावानुपपत्तिश्च । न केवट 

१. दषिनिकर्पस्तत्फकं च.पा।- २.४. ४-६॥-- २. सु.२-१-२;ब.४-६।--४, शे 
६-१६॥--५, 9. १-६॥--६, ब, ५-७-२२. मा. पा॥--७, भरे, ६-९ ॥ 
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॥दशवुल्याऽथौन्तरताऽवगम्यते, बस्खनुपपच्या चेलय्थः। जीवसामानाधिकरण्य- 
देशः १.५यस्ार्मा शरीरम्” इत्यादिश्युतिरातसिद्धजीवप्रकारकब्रहमप्रतिपाद- 
पपर इति २५अबधितेरित्ि काशाङृत्छ्ः"” इष्यन्नैव घतिपादितः 1 २३ ॥ 

इति वेदान्तदीपे इतरव्यपदेशाधिकरणम् ॥ ७ ॥ 

"-~-~-----"~--+ 

*०-*+( श्रीरारीरकमीमांसाभाष्ये उपसंहारददीनाधिकरणम् )-** 

उपरसंहारदशनान्ेतिचेन्नक्षीरवदि । २।१।२५॥ 
परस्य ब्रह्मणस्सयेन्गस्य सत्यसङ्रपस्य स्थूल्रुकष्मावस्थसवेचेत- 

नाचेतनवस्तुश्षरीरतया सबेपकारसेन सबात्पल्वं सकरेतरविलक्षणलै 
चाविरुद्धमिति स्थापितम् । इदानी सल्यसङ्कल्पस्य परस्य ब्रह्मणः सङू- 
सपमातेण विचिब्रजगस्छष्ियोगो न विरुद इति स्थाप्यते । ननु च प- 
रिमितशक्तीनां कारककलापोपसंहारसपेक्षसदशेनेन सवेशक्त्रह्मणः 
कारककलपानरुपरर॑ह्यरेण नगत्कारणत्वविरोधः कथमाशङ्कयते १ ; उ- 
्यते-रोके तत्त्का्यजननशक्तियुक्तस्यापि तत्तदुपकरणपिक्षत्वदशेना- 
व्सषेशक्तियुक्तस्य परस्य ब्रह्मणोऽपि तत्तदुपकरणविरहिणः स्स नो- 
पपद्यत इति कस्यचिन्मन्दधियर्शङ्धा जायत इति सा निराक्रियते । प- 

परादिकारणभूतानां इखार््कुविन्दादीनां तजननसाम्यं सलपि क।- 

निचिदुपकरणान्युपसंहयैव जनयितृ दश्यते । तन्ञननाशक्ताः कारक- 
कलापोपसंहारेऽपि जनयितुं न शवतुवन्ति ; शक्ताः पुनः कारककरा- 
पोपसंहाे जनयन्ती सेतायानेव विशेषः । ब्रह्मणोऽपि सवेशक्तेः सपे 
स्य जनयितृ तदुपकरणानामतुपसंहारे नोपपद्यते) प्राक्छषषासहायत्वं 
-२“सदेव सोम्येदमग्रजसीत्" “एको हं वै नारायण आसीत्"इ्या- 

२१, ज्र. ५-७-२२-मा.पा॥--र्न्शरो. १-४-२२॥- र. ६-२-२४ महो.१-१॥ 
. ५8 



५८ वेदान्तसारे ` (भ. २. 

दिषु प्रतीयते । अतस्खष्टं नोपपद्यत इवं पाम् । तदिदमाशङ्ते-- 

उपसंहारदशेनान्नेतिचेत्-इति ॥ 
--*>-*((सिद्धान्तः)->-०* - 

परिहरति-न क्षीरवद्धि-इति ; न सर्वेषां कार्यजननशक्तानाघु- 

पसंहारसयेक्षत्वमस्ति ; यथा क्षीरजलदेदेधिहिमजननशक्तस्य तन्नननः 

एवं ब्रह्मणोऽपि खयमेव स्मैजननश्ञक्तेस्सवेस्य जनयितृतश्ुपपयते । 

हीति परसिद्धवनिर्देशथोद्यस्य मन्दताख्यापनाय । प्षीरादिष्वातश्चना्य- 

पश्चा न दध्यादिभावाय ; अपि शौघार्थं रसविशेषार्थवा ॥ 
क् [५ [क 

देवादिवदपि रोके । २।१। २५५ 
यथा देवादयः खेखे लोके सङ्कल्पमात्रेण सखपेकषितानि खनन्ति; 

तथाऽसौ पुरुषोत्तमः कृत्सं जगत्सङ्कस्पमातरेण छजति । देवादीनां बे- 

दावगतशक्तीनां इष्टान्ततयोपादानम् , बह्मणो वेदावगतशक्तेरस्खखग्रहणा- 
येति प्रतिपत्तव्यम् ॥ 

इति भीदारीरकरमीमांसाभाष्ये उपसंहार्ददीनाधिकरणम् ॥ ८ ॥ 

ष नि $ © ऋ [*। 

बेदान्तसारे--उपसंहारदयेनाननेतिचेन क्षीरघद्धि।। कार्यनि्ैत्ताव- 
नेककारकोपसंहारदशनात् ब्रहमैकमेव १जगदाकारकार्यन्न भवेदितिचेत्--न.क्षी- 
रस्यैव दधिभाववत् ब्रह्मणो.ऽपि सम्भवति ॥ २७ ॥ 

देवादिवदपि रोके ॥ यथा देवदिर्शाखावगतदाक्तेः खसङ्करपादेव 
खेच्वे खोक खापेक्षितनानारूपभावः ; एवे ब्रह्मणोऽपि शाखावगतराकेस्सवै- 
मुपपश्षम् ॥ २५॥ 

इति वेदान्तसारे उपसंहारदशनाधिकरणम् | ८ ॥ 

बेदान्तदीपे--उपसेहारदशेनान्नेतिचेन्र क्षीरवद्धि । ज्यो जग- 
त्कारणत्वं सम्भवति, न चेति संशयः; न सम्भवतीति पूर्वैः पश्चः, लोके का्य- 

१, जगत्कारणं न. पा॥ 



. १} उपसंदारददौनाधिकरणम् . ५९. 

-ननसमभैस्यापि वस्तुनः तन्तत्कायैजनने यनेककारकोपसंहार्ददौनाद्िचि्र- 
गज्लननसमथैस्यापि बरह्मणो ऽसहायस्य जनयिवृत्वाञ्ुपपत्तेः । सद्धान्तस्तु-- 

रस्य दधिभावेऽनन्यापेश्चत्वदद्ैनान्नानेककास्कोपसंहारनियमो डदयत इति 
ह्यणोऽनम्यापेक्षस्थेव कारणत्वं सम्भवव्येव। र सूत्रमपि व्याख्यातम् क्षीरवद्धि 
-तिग्रसिद्धवन्निर्देशः चोयमान्यपरः ॥ २४ ॥ 

देवादिवदपि छोके || यथा देवादयः खेखे खोके खपेश्चितानि खस- 
दृव्पादैव सृजन्ति ; तथा ब्रह्मापि । देवदेददास्मावसेयदा्तितयः बरह्मुख्यस्वे ऽ- 
पे देवादिश्दण बरह्मणो विचिधराक्तिस्वस्य छुग्रहणायेति मन्तव्यम् ॥ २५ ॥ 

शति वेदान्तदीपे उपसंहारदर्खनाधिकरणम् | ८ ॥ ` 

--*°-#(श्रीशारीरकमीमांसामाष्ये छृत्छप्रसव्त्यधिकरणम् |९।। ),-*-**- 

पत्ल्प्रसक्तिर्निरवयवत्वदाब्दकोपो वा।२। १।२६॥ 
२५ सदेव सोभ्येदमप्र आसीद् " र्देवा अरे नैव किञना- 

सीत्? ५“ आसा वा इदमेक एवाग्र आसीत् " इत्यादिषु कारणाव- 
स्थायां व्रह्मैकमेव निरषयवमासीदिति कारणावस्थायां निरस्तचिदचि- 
द्विभागतया निरवयवं ब्रह्येवाघीदित्युक्तम् ; तदविभागमेकं निरवय- 
मेव बह्म ५““वहु स्याम्” इति सङ्करप्य आकाशवास्वादिविभागं ब्रह्मा- 
दिस्तम्बपयन्तक्षेतज्ञविभागं चाभवदितिचोक्तम्; एवं सति तदेव परं 
ब्रह्म दृर्खं कायल्वेनोपयुक्तपित्यभ्युपगन्तव्यम्] अथ चिरदशः क्षेघरज्नवि- 
मागविभक्तः, अचिदंरथाकाशादिविभागविमक्तः इत्युच्यते, तदा १८५ 
देव सोम्येदमग्र आसीत् एकमेवाहितीयम्'' “जद्येकमेव''“आत्मैकषएव "६- 
त्येवमादयः कारणभूतस्य बरह्मणो निरवयवतवादिनश्शब्दाः ङुप्येयुः- 
बाधिता भवेयुःययपि द्कष्मचिदचिद्रस्त॒सरीरं बह्म कारणम्,स्थुरचिद- 

१. सूत्रं ठ निगदव्याख्यातम्, पा ॥२.छा. ६-२-१।--.३ २.अष्ट. २. ८-मतु 

४. पेतरेय. १-१-१ ॥--५, छा. ६-२-३१ ॥ 



६० श्रीहासैरकमीमांसाभाष्ये [भ. 

चिदरस्तररीरं जह्य कायैमिखभ्युपगम्यते; तथापि शरीर्यशस्यापि १ 

येतवाभ्युपगादुक्तदोषो दुरवारः। तस्य निरवयवस्य बहुभवनं च नो 
पद्यते।काथैतवानुपयुक्तांस स्थितिश्च नोपपचतेतस्मादसमञ्जसमिवार्भा 

अतो ब्रह्मकारणत्वं नोपपद्यते ॥ 
इत्याक्षिपरे सपाधत्ते-- 

श्रुतेस्तु शब्दमूरखुखात् । २। १ । २७५ ॥ 
ठुशब्द उक्तदोषं व्यावतैयति । नेवमसामञ्जस्यम् ; तः! श्रु 

शतिस्तावननिरवयवय्वं ब्रहमणस्ततो विचिलसग चाह । भ्रौतेऽथै यथ 

रति प्रतिपत्तव्यमित्यथैः। नुच श्रुतिरपि अभ्रिना सिश्ेदितिवत्परस्प 
रान्बयायोग्यमर्थ भतिपादयितुं न समथ; अत आह-शब्दमूखत्वादिरि 
दाब्दैकपमाणकस्वेन सकठेतरवस्तुविसनातीयत्वाद स्यास्य विचिते 
शवितियोगो न विरुच्छत इति न सामान्यतो छं साधन,दृषणं वा अर्हा 
ब्रह्य ॥ 

आत्मनि चेवं विचित्राश्च हि। २।१।२८। 
किच--एवं वस्खन्तरसंबन्धिनो धर्मस्य वस्त्वन्तरे चारोपण 

सति, अचेतने घटादौ दृष्टा धरममास्तद्विसजातीये चेतने निलये आत्मन्यपि 
प्रसञ्यन्ते । तदपसकितिथ भावस्वभाववेचिन्यादिल्याह-विचिल्लाथ दि- 
इति ; यथा अभिजलादीनामन्योन्यविसनातीयानामौष्ण्यादिश्चक्तय् 
विसजातीया दृश्यन्ते ; तदृष्ोकद्षएटविसनातीये परे बद्मणि तत्रतवादष्टः 
स्सदस्रशः शक्तयस्सन्तीति न किंशिदनुपपन्नम् । यथोक्तं भगवता प 
रार्रेण---1 ^! नियैणस्याममेयस्य दुद्धस्याप्यमलात्मनः । कथं सर्गादिः 
कदेत्ं प्रह्मणोऽभ्युपगम्यते इति सामान्यदष्टया परिचोध ^“ शक्तय- 
प्सवेभावानामचिन्सङ्गानगोचराः । यतोऽतो ब्रह्मणस्तास्ह सगीचा भा- 
 १,.बि. पु. ५. १-अ. २-१-२-२॥ । 



ष्पा. १.] कृत्छप्रसक्सयधिकरणम्, ६१ 

वक्क्तयः ॥ भवन्ति तपतां शरेष्ठ पावकस्य यथोष्णता?” इति । शतिश्च 
१कि खिद्रनं क उ स दृप्च आसीद्यतो द्यावापृथिवी निषतषुः | मनी- 
षिणो मनसा पृच्छतेदुतचदध्यतिषठद्भवनानि धारयन् । ब्रह्म घनं ब्रह्म 

स क्ष आसीयतो द्यावापृथिवी निषटतश्च; | मनीषिणो मनसा विव्रवी- 
मि वो बह्माध्यतिषठद्धबनानि धारयनइति। सामान्यतो चं चोद्यं सषै- 

वस्तुविलक्षणे परे ब्रह्मणि नावतरतीलयथः।। | 
हतश्च 

स्वपक्षदाषास्च । २।१।२९॥ 

खपक्षे-प्रधानादिकारणवादे, छोकिकवस्तुषिसजातीयत्याभावेन 
भ्रथानदेः छोकदृष्ठा दोषास्तल् भवेघुरिति सकठेतरविक्षणं बरहेवे का- 
रणमभ्युपगन्तव्यम् । प्रधानं च निरवयवम् ; तस्य॒ निरवयवस्य कथ- 

मिव महदादिविचित्रजगदारस्भ उपपद्यते । सन्वं रजस्तम ईति तस्या 

वयया भिद्यन्त इति वेत्--ततेदं विवेचनीयम् ; कि स्वरजस्तमसां 
समू भधानम् ; उत सर्वरनस्तमोभिरारन्धं प्रधानम् ; अनन्तरे कप 
पानं कारणमिति स्वाभ्युपगमविसोधः ; ख्ाभ्युपेतसद्घयाविरोधश्च ; 
तेषामपि निरक्यवानां कायारम्भविसोषस्च । समूपक्षे च तेषां निरघ- 
यवस्वेन भदेशमेदमनपेक्ष्य सेयुञ्यमानानां न स्थूखद्रव्यारम्भकत्वसिद्धिः। 

परमाणुकारणवादेऽपि तयैव अणपो निरशाः निष्पदेशाः पदेशमेदमनपेः 

य परस्परं संयुज्यमाना अपि न स्थूखकायारसम्भाय भभवेधुः ॥ 

सर्वोपेता च तदशनात् । २।१।३० ॥ 
सकठेतरवस्तुवि सजातीया परा देवता सवे्ास्युपेता च। तंथैः 

परां देवतां दीयन्ति हि शरुतयः--“ पराऽस्य शक्तिविविधैष भूयं 

खाभाविकी ज्ञानवरुकिया चतथा २५अपदेतपाप्मा विजरो विमृह्युरि 

१, यञ्जुषि. २-अष्ट, २.१. ७-अनु ॥--२. भि, ६&-७ ।॥--द" छा, <-१-५॥ 
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कषोको विनिषस्सोऽपिपास्ः इति सकरेतरविसजातीयतां परस्या दे 
याः प्रतिपाचः“्ल्यकामस्सलयसङ्स्पः "इति स्ेशक्तियोगं भतिपादय 

तथा “मनोमयः पाणश्चसीरो भारूपस्पलयसङ्कसप आकाशात्मा सव॑ 
सर्वकामस्स्ेगन्धस्सवेरसः सवेमिदभभ्यात्तोऽवाक्यनादरः''इति चे 

विकरण्वान्नेतिचेततदुक्तम् । २। 9 । ३१ । 
यद्यप्येकमेव बह्म सकटेतरषिरक्षणं सवैशकिति; तथापि ३८६ 

स्य कार्य करणं च विद्यते'इति करणविरदिणस्तस्य न कायार 
म्भवतीति चेतू-ततोत्तरः-'शन्दमूरुतखात्)'। “विचित्ाश्चहि” ` 
कतम् । शब्दैकपमाणं सकरेतरविलक्षणं तत्तर्करणविरहेणापि तत्त 
समथंमिल्यथे; । तथाच शरतिः-भ्"पयलचक्स्स शृणोल्यकणेः अप 
पादो भवनो ग्रहीता" इयेवमाद्या ॥ 

इति शीदारीरकमीमांसाभाष्ये कच्क्षप्रसक्त्यधिकरमम्. |} ९ ॥ 

वेदान्तश्वार-डत्सभसक्तिरभिरवयपेस्वशचब्धकोपो चा ॥ चिः 
छस्तुशरीस्कः ब्रह्मेव कार्यकारणायस्यमिति ह्यक्तम् ; तत्र ब्रह्मणद्शसीरिणे 
रवययस्वेन इत्छस्य ब्रह्मणः का्यस्पेनोपयोगप्रसक्तिः ; कायौवसथासामपि २ 
न्तरेणावष्ित्तमिति च पक्षे निर्वयवत्वदाब्दकोपत वा स्यात् ; अतौ द्य नं 
रणम् ॥ २६॥ 

परिहरति-- 

्रतेस्त॒ शब्दमूलत्वात् ॥ श्वुतिधामाण्यान्नेवं भरसञ्यते । दाष्देकः 
णक्वाहृह्यखरूपसयय सकटेतरप्रमाणाधग्तवस्तुविसजातीयत्वेन सश्रतत्र 
दाक्तियोगः ब्रह्मणो न .चिखुद्धः ; अतः कायैत्येन कारणत्वेन परिपूर्णश्च 
सम्भवति । यथा जातिवादिनां जातेः खण्डसुण्डादिषु ॥ २७॥ 

आमनि चेवं विचिताथ हि ॥ जीवात्मनि चाचिद्धमैविसेधि 
योगो विसजातीयाक्तिस्वादेव, भधिजलादथेऽप्यचिद्धि्धेषाः अन्योन्यवि 
णाः नियतशक्तयो विचिः द्यन्ते ॥ २८॥ ___ 

१, छ. <-१-५॥--२ छा, २-१४-२॥- ३. भे. ६-८1-४, करि, ३-१९ 



पा. १.] छृत्छप्रसक्यधिकरणम्,. ५ 
ह 

स्पक्षद्पाच । छृस्सप्रसक्तयादिष्योषः निरवयवे ऽचित्छजातीये ध 
धाने एवेति ब्रहैव कारणम्. ॥ २९ ॥ 

~> 
. सवता च तदेनात् |} १०पण रस्य शाक्तिर्विविधेव धरुद्रते"' इरि 

श्रुतेः सर्वशक्तियोगश्च देवताया अवगम्यते ॥ ३० ॥ 

विकरणत्वान्नतिचत्तदुक्तम् || २८५न तस्य काथं करणञ् विधतः? 
ति ब्रह्मणो विक्ररणत्वात् कारणत्वं नेति चेत् -तस्योत्तर-- शब्दैकमुखत्े 
विसजातीयत्वादिति पूवेसूबोक्तमेष ॥ ३१ ॥ 

इति वेदान्तसारे कृत्छप्रसत्तयधिकरणम् | ९ ॥ 

1 ^) ५ च र ग 

वेदान्तदीपे--षरलप्रसक्तिनिरवयतवगव्दकोपो वा।) ब्रह्मण जर 
त्कारणत्वं सम्भवति, नेति संखयः। न सम्भवतीति पथैः पश्च निरयस्य ‡ 

ह्मणो जगदुपादानत्वे छृत्ख्स्य ब्रह्मणो जगदाकारेणोपयोगग्रसङ्कात् ; तत्य। 

जिदीषया सावयवत्वाभ्युपगमे ३'"सदेव संस्येद्मश्न आसीद कमवाद्धिताचम् 

इत्यादिः कारणाघस्यायां निरवयवत्ववाचिश्छब्दो वाध्येन । धद्यपि सष्षचि 

चिद्वस्तुशयीरं ब्रह्म कारणम् , स्थूलचिदचिद्वस्तुदरीरं ब्रह्म कोर्यन्यभ्युपः 

भ्यते, तथापि रारीर्यैदाश्यापि कार्यत्वाभ्युपगमात् छत्खप्रसक्तिचरवयवस््ः 

बाधो वा । साद्धान्तस्तु-सकठेतरविसजातीयं श्चुत्येकसमाधर गम्य सलः 

युक्तं ब्रह्म निरवयवमपि कायेञ्च मवति, अन्यज्च भवतीति पिम सवर 

चाद्य न तश्र श्रसस्यते । यथा जातिबदिनो जातिरेकेवामूत खण्डमुण्डादि 

ल्न्तविरक्चणेषु अनन्तेष्वपि परिखमाप्येव वतेते ; न तन्ेतरवस्तु च्यम 

अतो बरह्मणः जगत्कारणत्वं संभवदयव।सूचाथैरतु--इृत्छप्रसाक्तानरवयवत्व 

ब्दकोपो वा- ब्रह्मकारणत्वे छृत््स्य ब्रह्मणः कायव्वेनापयोगग्रसङः› (चरवः 

त्वात् ; सावयवत्वे निसवयवत्वराब्दकोपर वा निरबयचत्ववाप्दिशच्दव चन 

इत्यथः ॥ २६॥ 
श्रतेस्तु शब्दमूलत्वात् ठस पक्षप्यावृच्य्थ शरुते -श्ुतिपरामा 

नेवं प्रसज्यतेशष्दमुलत्वात्-शब्दैकपूरस्पेन सकलेतरविजातीयत्वारि त्यः 

आाट्पान चेवं विाचतात्र हि }। आत्मनि चेच - जीवात्मन्यचत 

१. र. ३-८ ॥--२. चे. ६-१६1--२. छा, ६-२-१॥ 
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मौपरसक्तिश्चेवम् अचेतनविजातीयत्वादेवेत्यथैः । विचित्रश्च हि--अचेतनेष्ड र 
विसजातीदेप्वस्निजखादिषु विचित्रा हि शक्तयो दद्यन्ते; पव परमात्मनश्येतना 

चतनविसजातीयस्य विचिघाद्ाक्तय उपपद्यन्ते ॥ २८ ॥ 

खपक्षदोषाञ्च ॥ प्रधानादिकारणपक्षे दोषाश्च बरहयैव जगत्कारणम् 

तत्रहि लौकि कवस्तुसजातीयत्वेन प्रधानदेसूक्तदोषोऽन्ये च प्रसस्येरन्॥। =२९। 

सरवेपिता च तदशनात् ॥। न केवरं सकलेतरविसजातीयत्वेन स्वैः 
शाषत्युपेता परा देषतेत्युच्यते ; तदशना - सर्वशक्तियोगश्रुतेरित्य्थः । द् 
स्यतीति दर्शनं श्चतिः, १।८पराऽस्य रक्तिविंविधेव श्रूयते” इध्यादिका ।। २ ०। 

विकरणल्वाननेतिचत्तदुक्तम् ।उक्तस्याथैस्य दवदि्ने चो्यपूशचवः ष्ट येत 
स्मारयति--विकरणत्वात्-करणविरहितत्वाद्भद्य न कारणमिति चेत् ; २०५ 
तस्य काथ करणं च विद्यतेः"इति हि भ्रूयते।तदुक्तम्-- अत्र यद्वक्तव्यम् तर्षु 
मधोक्तम् "“शाब्दसूरत्वात्"” “"विचिघ्राश्च हि” इति । अयमेव परिहारः --- शा. 
म्वैकमूलसवेन सकङेतरविस्जातीयत्वाद्रह्यणः, विसजातीयानां च राक्तिचिक्ि 
रथस्य छोकदष्त्वात्सर्बैभुपपन्नमित्यथैः ॥ २९ ॥ 

इति बेदान्तदीपे कस्लग्रसक्तयधिकरणम् ॥ ९ ॥ 

-**-*4श्रीरारीरकमीमांसामाष्ये प्रयोजनवस्वाधिकरणम् ॥ १०॥)»*9-=-* - 

न प्रयोजनवच्वात् । २।१।३२॥ 
यद्यपीश्वरः भराक्छृष्टेरेक एत सन् सकरेतरविटक्षणतवेन सवश्म- 

शक्तियुक्तः खयमेव विचितं भगत्सष शक्रोति ; तथापीश्वरकारणस्यं न 
सम्भवति,पयोजनवचवाद्विचिलषट, ईश्वरस्य च पयोजनाभावात्। द्धि. 
पू्कारिणामारम्भे द्विविधं हि मरयोजनं-खार्थः परार्थो घा । नहि पर 
स्य ब्रह्मणस्खभावत एवावाप्ुसमस्तकामस्य जगत्सर्गेण फिंचन प्रयोज- 
नमनवापमवाप्यते । नापि परार्थः, अवा्षकामस्य पराथैता हि पराञ्युम- + ५ ¢ [५ हेण भवति; नच््रगभजन्मजराम्रणनरकादिनानापिधानन्तदुःखव हुक 

१.३. ९-८ ॥--२, भे. ६-१६॥ 



१.] प्रयोजनवस्वाधिकरणम्. > 

त्करुणया छजति; परसयुत सुसैकतानमेव जनयेल्गत्करुणया खनन् । 
; पयोजनाभावाद्रह्मणः कारणं नोपपद्यत इति ॥ ३५ ॥ 

एवं प्राप्ते परचक्ष्परे- 
रोकं [१ क 

रखकवत्त॒ रलखर्कवस्यम्र् । २।१।३३॥ 
अवाप्रसमस्तकामस्य परिपूणस्य खसङ्कर्पविकायेचििधविचित- 

दचिन्मिश्रनगत्सगे लीलैव केवला प्रयोजनम्, खोकवत्-यथा कोके 
्रीपां मेदिनीमधितिष्टतस्संपूणसौ यवीयेपराकरमस्यापि महाराजस्य के 
'लीशेकपयोजनाः कन्तुकाद्यारम्भा दृ्यन्ते; तथेव परस्यापि ब्रह्मणः 
पङकरपमात्ावकुप्रनगजन्मस्थितिध्वैसादेलीरेव पमयोजनभिति निर- 
म् ॥ 

वेषम्यनेघृण्ये न सपिश्षरवात्तथाहि 
दशयति । २।१। ३५ ॥ 

यद्यपि परमपुरुषस्य सकरेतरचिदयचिद्रस्तुपिछक्षणस्याचिन्त्यक्र 

तयोगालसाक्षटेरेकस्य निरवययस्यापि विचित्रचिदवचिन्मिश्रजभत्छ- 

स्सम्भाव्येत) तथापि देवतियंच्यपुष्यस्थावरात्मनोकृष्टमध्यमापषृष्टश्च- 
परा पक्षपातः प्रसज्येत। अत्तिघोरदुःखयोगकरणानैघण्यं चावजंनीयपनि 
। तलोत्तर-न सापेक्चस्वादिति; न प्रञ्येयातां वेषभ्यनेघेण्ये, कतः सा- 
पस्वात्-खञ्यमानदेवादिषेतक्गकमसपेक्षस्वादिषमखटः । देवादीनां कषे 
तानां देवादिश्रीरयोगं ततत्कमेखापेक्षं दशेयन्ति हि शुतिस्मृतयः 

(साधुकारी साधुभेवति पापकारी पापो भवति पुण्यः पुण्येन क 
गा भवति पापः पापेन करपैणा , तथा मगवता पराक्षरेणापि देवा- 
ैचिभ्यहेतुः खस्यमानानां पेतक्गानां पराचीनकमेशक्तिरेवेतयुक्तं-- 

१. ब्र, &-४-५ ॥ 

*9 



६६ श्रीश्ारीरकमीमांसामा्ये [आ > 

१८५८ निपित्तमातमेवासौ खन्यानां सर्मकमेणि। भधानकारणौीभूता यती ; 

स॒ज्यशक्तयः ॥ निमिततमातं पकैष नान्यत्किचिदपेक्षते । नीयते तपत 

श्रेष्ठ खरा्तया वस्तु वस्तुताम् ” इति । खशया खकमेणैव देवादिनः 

स्तुतपाभिरिंति ॥ 

न कर्मापिमागादिति चेन्नानादित्वादुपपदते 
चाप्युपरभ्यते च । २।२। ३५ ॥ 

भ्ाक्छषठः ्षलक्ञा नाम न सन्ति; कुतः? अविभागश्रवणात् ,२९.स- 
देव सोम्येदमग्रभासीत् ” इति; अतस्तदानीं तदभावात्तत्कम न विद्य 
ते; कथं तदपेक्षं खृषटिेषम्यमित्युच्यत इतिचेत्-न, अनादित्वात् प्ल- 
रानां तत्कमेभवाहाणां च । तदनादित्वेऽप्यविभाग उपपद्यते च; यतस्तत् 

पैवङ्ञवस्त॒ परित्यक्तनामरूपं बरह्मररीरतयापि पृथण्न्यपदेश्ानरेमतिश- 
स्मम् तथाऽनभ्युपगमे अकृताभ्यागमकृतविमणाशभसङ्श्च। उपलभ्यते 
बर तेषामनादित्वं-२५न जायते भ्रियते .वा विपथित् "” इति! खष्टिमिवा- 
नादित्वं च““घयौचन्द्रमसौ घाता यथापूेमकस्पयत्? इत्यादौ ] ५८त- 
दं त्ैभ्याठृतमासीत्त्ामरूपाभ्यां व्याक्रियत) इति नामरूपव्याकर- 
मालवणात् क्षेल्नानां खरूपानादित्वं सिद्धम् । स्प्ृतावपि ऽक 
# पुरषं चैव विद्छनादी उभावपि? इति । अतस्सर्वविलक्षणत्वात्स- 
शृक्तितखत्, रीरेफपयोजनलात्,सेवन्गकरमालुयण्येन विचितशष्टियोगा- 
हयव जगत्कारणम् ।। ३५॥ 

सवेधरमोपपततेश्च । २। २।३६ ॥ 
मधानपरमाण्वादीनां कारणत्वे यद्धम्रैकस्ययुक्तं, वक्ष्यमाणं ख 

१. वि.पु. १-४-५१, ५२ 1--२. छा. १-२-१ ॥--रे. कट. १-२-१८ ॥-- तै. नारा. १-१४ ॥--५4, इ, ३-५.७ ॥--£. भी. ११-१९ ॥ 
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तस्य सर्वस्य धरमनातस्य कारणत्योपपादिनो जहाप्युपपत्तेथ बहव ज- 
गत्कारणमिति स्थितम् ॥ ३६ ॥ 

इति भीशारीखमीमांसामाष्ये परयोजनवस्वाधिकरणम् ॥ १० ॥ 

इति ्रीभगवद्वामानुजविरचिते हासैस्कमीमास्ामाष्ये 

दितीयस्याष्वायस्य प्रथमः पादः ॥ ९ ॥ 
~" 

वेदान्तसारे-न परयोजनवस्वात् ॥ ब्रह्मणः अवाप्तसमस्तकामस्थेल 

सृष्टो प्रयोजनाभावात् बरह्म न कारणम् ॥ ३२ ॥ 

लोकवच्चु खीराकेवरयम् ॥ अवाघसमस्तकोमश्यापि सीलाप्रयोञज- 
न्वे नेस्पेकष्यं सम्भवति, रोके केवखटीरुयि कन्तुकायारम्भद्दीनात् । अध्या 
त्मतृप्तस्याघात्तसमस्तकामत्वं हि सदामिमतसकरमोगोपकरणसद्धावः । आ- 
स्मतपेर्मोगतृसिर्विसजातीया । टीखाससस्यापि तष्धिरक्षणस्य च्रिणुणपुरूषाद्युप- 
करणचिद्यमेच ॥ २३ ॥ 

वैषम्यनैधरण्ये न सपिक्षसखात्तथाहि दशेयति ॥ देवादिविभमसख- 
ष्स्या पक्षपातो नेधण्य्च न सम्भवति परस्य, श्चेवज्ञकरमसापेक्षत्वाद्धिषमसष्ेः; 

तथार.'ससाघुकारी साधुमैवति पापकारी पापो भवतिः "इति श्चुतिरेव दशषेयति॥ 

न कमाविभागादितिचेन्नानादित्वाहुपपचते चाप्युपलभ्यते च ॥ 
२५सदेव सोम्येदमश्र भासलीत् प्कमेव? इध्येकत्वाव धारणात् › तदानीं क्षेचक्ञा- 
भावात् करम न सम्भवति, इति चेत्-न; अनादित्वात् क्षिचक्षानां तत्तत्कर्म 
वाहश्चास्येव; उपपद्यते च तदनादिव्वेऽप्यविमागश्चुतिः; नामरूपविमागामा- 

वात् , २.तद्धेद् तद्यैव्याङृतमासीत् तन्नामरूपाभ्यां व्याक्रियत, इव्वनधेका- 
यात् ; उपलभ्यते च श्युतिबु शचे्रकषानादित्वम् ४''नञाज्ञो द्वावजावीशनीशौ" 

५८५निल्यो निष्यानाम्?, इति ॥ ३५ ॥ 
¢ 9) ५ ¢ 2 + 

सवेधर्मोपपत्तेदच ॥ प्रधानपरमाण्वादिष्वनुपपन्नानां सर्वधर्माणां म- 

१. ब्र, ६-४-५ ॥--र" छा. ६-२९-१ ॥--रेः दृ, ३-४-५७ ॥-४" श, १-९ ॥ 

--५, भर, ६-१३॥ 



६८ भैदान्तदीपे ॥ 

ह्यणि सकलेतरविरुश्चणत्येन सर्व॑दाक्तिश्चुसया चोपपत्ते; ब्रह्मेव कारणमिरि 
म् ॥ ३६॥ 

इति बेदान्तसरि प्रयोजनवच्वाधिकरणम् ॥ १० ॥ 
इति श्रीमगवद्रामाञुजविरचिते वेदान्तसरे दितीयस्याध्यायस्य ` 

परथमः पाद्: ॥१॥ 

[9 ् [8 ि 
वेदान्तदीपे-न भयोजनवर्यात् ।। ब्रह्मणो जगत्कारणत्वं सः 

ति, नैति संश्ययः ! न सम्भवतीति पूवैः पक्षः ; बुद्धिपूर्वारम्भाणां सम्रये 
स्वात् , ई्वरस्य च खत पवावाप्तस्मस्तकामस्य जगत्छेष्वारम्भे भरयोजः 
चात् ; ग्भवासादिदुःखरूपत्वत्छष्टेःःपरादुभ्रहेणापि न सप्रयोजनत्वम्-! 
साद्धान्तस्तु-परिपूणेस्यापीश्वरस्य केवरुखीराप्रवोजनाय जगत्सृष्टषाद्याः 
स्सम्भवति ; यथा रोके सपद्वीपवतीं मेदिनीमधितिष्ठतो महाराजस्य प॑ 
णैस्यापि केबलरीलैकफलाः कन्तुकाद्यारम्भा ददयन्ते, तद्धदीश्वरस्यापि : 
जनाय जगत्छुवारम्मरस्सम्भवति । सूत्राथेस्तु-न भ्रयोजनवचात् । पर 
नघश्ात्खृषेः इश्वरस्य खतः परिपूर्णस्य प्रयोजनाभावान्न खष्टत्वम् ॥ २२ 

१ भात [का ^ ^ ठ् 

रोक छी खकैवस्यम् ॥ रीकाकिवल्यं छीकायाः प्रयोजनत्वे 
बल्यं सम्भवति ; फेवराया खीखायास्खष्ट्यारम्मपरयोजनत्वं सस्भवतीद्यः 
रोकषत् । यथा लोके साक्षः कन्तुकाद्यारम्पे ॥ ३३ ॥ 

देवमदष्यादिविषमयृष्ठया पक्षपा्रप्रसङ्भात् दुर्विषह दुःखगभस्वेन ¦ 
ण्यप्रसङ्गाच्, परमकारुणिकस्य परमपुरुषस्य परिपूणस्य रीखा्थंमपि जगत 
म सम्भवतीत्याङ्नाङ्कयाद-- 

वैषम्यनेषेण्ये न सपिक्षस्वात्तथादि द्यति ॥ द्रस्य विरि 
जगत्खष्टो देवादिवैषम्यप्रयुक्तपक्षपातः, दुःखप्रदजगत्समे नैधण्यं च न सस 
तः ; वैषस्यादावीश्वरस्य क्षे्ञकमसपिक्षत्वात् दचेजक्ञान पूथैपूरषैकर्मप्थीं 
च्य, तत्तत्कमीचुयुणं विषमे जगत्छूजतीति तत्कमब वैषम्यादिहेतुरित्यैः।र 
देवादिदेहयोगं क्ष्र्ञानां तत्कम॑सापेक्षं दरयति हि शरुतिः? .साधुकासी स 
भेवति पापकारी पापो भवति" इति ॥ ३४ ॥ 

न कमार्वभमतादतचिन्नानाद्त्वाहुपपय्ते चाप्युपङभ्यते च 

१, बु, ६-४.५॥ 



पा. १] प्रयीजनवरवाधिकरणम्. ६९, 

सष; पाद्वस न विदयते ष्िषक्नामावात्; तदभावश्च, २'.सदेव सोग्येदम्”' इस्य- 
वधारणावगताद विभागादितिचेत्- तन्न; अनादित्वात् कषे्रज्ञानां तत्ताकमे 
प्रवाष्टाणां च, उपपद्यते च क्षेधक्षखरूपानादित्वेऽपि नामरूपविभागासावाद्- 
विभागश्चुतिः, अन्यथा अङ्ृताभ्यागमकृतविप्रणाशप्रसङ्गात् । उपलभ्यते च श्चु- 
तिस्मृव्योः क्षेचक्षानामनादित्वम् २ (तदधैद्ः तद्यैभ्याङृतमासीत्तन्नामरूपा््यां 
्याक्रियतः९ति । नामरूपन्याकस्णमाघ्रश्रवणात् क्षेचश्चानां खरूपानादिस्वं सि- 
म् , ३“शञाक्ञौ दावजावीदानीशौ'' ४५निल्यो निष्यानाम्?” ५््रङ्ृाति पुरषं 
चैव विद्यनादी उभावपि इति, अविभागश्चुतिसपि नामरूपविभागामावादे- 
वोपपद्यत इत्यभिप्रायः ॥ २५ ॥ 

९, 

सवेधमांपपत्तेष ॥ पधानपरमाण्वादिष्वुपपन्नानां ६/' खपक्षदो- 
षात्"! इद्यादिषूक्तानां सर्वैषां धर्माणां कारणल्वोपपादकानां ब्रह्मण्युपपत्तेश्च 
बरह्चेव कारणम् । प्रधानपर्माण्वादीनां परिमिचशक्तिकत्वाह्छोकद वस्तु सजा- 

तीयत्वाञ्च अनुपपन्तयस्सहखशस्सन्ति, ब्ह्मणददासखेकसमधि गस्यतया सक- 

छेतरधिसजातीयत्वेनाचिन्यशक्तित्वात्सषशक्तित्वश्चतेश्च सर्वसुपपन्नमिस्यथेः॥ 

इति श्रीवेदान्तदीपे प्रयोजनवत्वाधिकस्णम् ॥ १० ॥ 

दति श्रीमगवद्रामाञुजघिर चिते वेदान्तदीपे 
दितीयस्याष्यायश्य प्रथसः पादः ॥ १॥ 

~~~ ---- 

१, छा, ६-२-२॥--२, चर, २-४-७॥--२. भ. १-९ ॥--४. च. ६-१३ ॥-- 

५, गी, १३.१९ ॥--६. सारी, २-१.-२९॥ 



श्रीमते रामादजाय नमः. 

श्रीभगवद्वामाञ्चुनविरपिते 

श्री्ारीरकमीमांसाभाष्ये 
+++ दिसीयाध्यये-दवितीयपादे-रचनानुपपत््यधिकरणम् ॥ १॥ १० °= ` 

[1 

रचनानुपपत्तेश्च नानुमानं प्रदततेश्च । २।२। १ ५ 
उक्तं जगज्नन्मादिकारणं परं ब्रह्मेति ; तत परैरूद्ाविताश्च दौी- 

पाः परिहृताः; इदानी खपक्षःक्षणाय परप्षाः परतिक्षिप्यन्ते $ इतरया 

कस्यचिन्पन्दधियस्तेषां पक्षाणां युक्तपाभासमूखतामजानतः प्रापाणिक- 
सवशङ्या वैदिकपक्षे किचिच्छद्धावेकस्यं जायेतापि; अतः परपक्षपतिक्ते- 
पायानन्तरः पादः वतेते! ततर थमे तावत्कापिलमतं निरस्यते, वैदि- 
काुमतसक्ायेवादाचर्थसङ्कहेणैतस्य सतपक्षनिक्षेपसम्भावनाश्महेतुत्व- 
तेरेकात् | “८ ईकषतेनाशब्दम् इत्यादिभिः वैदिकवाक्यानातत्पर्त्वमा- 
षुक्तभ् ; अतेव तत्पक्षखरूपपतिक्षेपः क्रियत इति न पौनसक्त्याशङ्का । 
एषा साक्ष्यानां दवीनस्थितिः-र“मूलमढृतिरमिदृतिमहदा्याः पद्- 
तेविकरृतयस्सप्त । पोडशकथ विकारो न पतिन विकृतिः पुरुषः"इति 
िसङ्कहः । मखपरकृतिनोम छखदुःखमोहात्मकानि सधवभकाशचल- 
0पषटम्मनगौरवावरणकार्योण्यलन्तातीन्धियाणि करयैकनिरूपणविवेका- 
यन्यूनानतिरेकाणि समतागुपेतानि सच्वरजस्तमांसि द्रव्याभि। साच 

१. शासते, १-१-५ ॥--२, सङ्खियतत्तकासुदय. २, ७ ॥ 



पा. २.] रचनानुषपच्यधिकरणम्, ७१ 

सत्वरजस्तमसां साम्यरूपा प्रृतिरेका खयमयेतनाऽनेकचेतनभोगाष- 
वगौर्थां नित्या सवगता सततधिक्रिया न कस्यधिद्विकृतिः, अपितु पर- 
मकारणमेव; हदायास्तद्विकृतयोऽन्येषां च प्रृतयस्सप्र; पहानद्ङारः 
शब्दतन्मात्रं स्परैतन्मातं रूपतन्यातं रसतन्भालं गन्धतन्मातम्--इति । 
तताहङ्कारस्षिधा--वेकारिकस्तेजसो भूतादिश, कषात्साचिको राजस- 
स्तामसश; तत वैकारिकस्साच्विक इन्दियादिः; गूतादिस्तामसो महाभू- 
तषु भूततन्मातैतुः तैजसो रानसस्तूमयोश्युप्राहकः; आकाशादीनि ष- 
श्च महाभूतानि श्रोत्रादीनि पश्च ज्ञानिन्दियाणि वागादीनि पश्च कर्मे 
दियाणि मन इति केवटविकाराः षोडश्च; पुरुषस्तु निष्परिणापस्वेन 
न कस्यचित्यकृपिः, न कस्यचिदिति; तत एव निधेमेफथैतन्यमात- 
वपुर्नित्यो निष्करियस्सर्वंगतः परतिरसीरं भिम; निविकारत्वाज्िष्किय- 
त्वाच्च तस्य कैवं भोक्छेखं च न सम्भवति। एवंभूतेऽपि तचे मूढाः 
भङृतिपुरुषसन्निधिमात्ेण पुरुषस्य चैतन्यं पकृतावभ्यस्य पृते कतै- 
त्वं स्फटिकमणाविव जपङ्कषठुमस्यारुणिमानं पूरषेऽध्यस्य ‹ अहैकती 
भोक्ता ' इति मन्यन्ते। एवमन्नानाद्धोगः, त्यज्ञानाचापवर्मः । तदेतस- 
त्यक्षानुमानागमेस्साधयन्ति । तत्र प्रलक्षसिद्धेषु पदार्थेषु नातीव विवा- 
दपदमस्ति । आगमोऽपि कपिादिस्वन्नानमूल इतिः सोऽपि प्रथमे 
काण्डे प्रपाणरक्षणे निरस्तभरायः । यदिदं प्रधानमेव नगत्कारणपिदलयङु- 
मानम्, तन्निरसनेन तन्मतं सवै निरस्तं भधत्तीति तदेव निरस्यते । ते 
चैवं वणयन्ति-ृत्लस्य जगत एकमूरस्वमवर्याभ्युपगमनीयम् , अने- 
केभ्यः कार्योक्पत्यभ्युपगमे कारणानवस्थानात् । तन्तुपरशतयो ह्यवयवाः 
स्वाशभूतेष्षदभिः पार्श्वैः परस्परं संयुज्यमाना अवयविन्ुत्पादयन्ति } 
तेच तन्तादयः खयावयतैस्तथाभूतेरुत्ादन्ते; तेच तथाभूतैः खावयवैरि- 
ति परमाणुभिसपि खकीयेष्षद्रभिः पार््दस्संयुज्यमानैरेव खकायोंत्पाद- 
नमभ्युपेतव्यम् , अन्यथा प्रथिमादुपपत्तेः । परमाणवोऽप्य॑रित्वेन खां- 



७२ श्रीशारीरकमीमांसाभाष्ये (ञ- 

ेस्तयैषोत्पायन्ते, तेच खारैरिति न क्वचित्कारणव्यवस्थितिः । 3 
कारणव्यवस्थासिद्छधमेकद्रव्यं विविधविचित्नपरिणामशक्तियुक्तं च्छ 
मपच्युतखरूपमेव महदाद्नन्तावस्थाश्रयः कारणमाश्रयणीयम् । तः 
कारणं गुणत्रयसाम्यरूपं प्रधानमिति तस्कसयने हेतू ुपन्यस्यन्ति- ९५ 
दानां परिमाणास्समन्वयाच्छक्तितः पहत्ते । कारणकायविभागाद 
भागद्रेशरूप्यस्य । कारणमस्त्यव्यक्तम् '" इति । अयमथः- विश्वरूप 
वेन्वरूप्यम् ; विचित्रसन्निवेशं तनरुञुवनादि इत्स जगत् : तच जर्गाहद्ध 
तसन्निवेशत्मेन कायेभूतं तत्सरूपाव्यक्तकारणकम् ; ऊतः? कार्यत्व 
कायस्य हि सवस्य तत्सरूपात्कारणविरेषाद्रिभागस्तस्मिनेवापिभाम 
टये ; यथा पटमहकटादेः कायस्य तत्सरूपान्परसुवणादेः कारणाद्धि 
गस्तस्मिननेव चाविभागः ; अतो विन्वरूपस्य जगतस्तत्सरूपालसधा न। 
त्पत्तिस्तस्मिभनेव छ्यरचति प्रधानकारणकमेव जगत् । गुणल्नयसास्यः 
भधानमव जगत्सरूपं कारणम् ; सस्वरभस्तमोमयसुखदुःखमो दाकर 
्गतः। यथा मृदात्मनाघटस्य मूृहृन्यमेव कारणम्; तदेव हि तदु्पन्सय 
रट्यग्रहात्तशाक्तमत् › तया देना । अन्यक्तस्य गुणसाम्यरूपस्य व्टेख 
काटतर्चापरेमितस्यव कारणत्वं भेदानां पहदहङ्ारतन्पात्नादीनां पा 
पिततवादवगभ्यत। महदादीनि च घटादिवत्परिमितानि कृस्लजगदुत्य 
मृ भवान्त अताश्चिरुण मगद्धुगल्यसाम्यरूपप्रधानेककारणमिति 1 
यतं ॥ 

अबनोच्यतेरचनायुपपत्तेश्च नामुमानं पततेश्च-असुमीयत डः पमानम् ; ने भवदुक्तं पधा विचिललजगद्रचनासम्म्, अचेतने सः तरसवभावामिन्नानधिष्ठितत्वात्; यदेवं तत्तथा, यथा रथपमासादादिनिम य कनरुदावादिकम् | दावादेरचेतनस्य तज्ज्ञानधिष्ठितस्य कायारम्भाः पपत्तदरानात्, तञ्ज्ञाधिष्ठिवस्य कायारम्भग्टत्तदशेनाख न पाज्नानधि् १“ साङ्ग वतेलकोञुदौ, २५, १६ ॥ 



पा. २.] सचनातुपपत्यधिकरणम्. ७ 

पधानं कारणमित्युक्तं भवति। चकारादन्वयस्यानैकान्तयं सञ्चिनोति; न 
न्वितं शौक्यगोत्वादि कारणतव्याप्तम्; न च वाच्यं मा भूदन्बिताना- 
मपिं शौक्ृयादिषमांणां कारणत्वम् द्रव्यस्य तु हेमादेः कार्थऽन्वितस्य 
कारणत्वव्याप्निरस्त्येव ; सश्वादीन्यपि द्रव्याणि कार्येऽन्वितानि कारण- 
स्वभ्याप्नानि-इति ; यतर्सन्ादयो द्रव्यधमोः) न तु द्रव्यखरूपम् ; स- 
खादयो हि पृथिव्यादिद्रन्यगतटधुत्वधकाशादिहेतुभूतास्तत्खमावविशे- 
पाषएव; नतु गृद्धिरण्यादिवदुव्यतया कायौन्विता उपरभ्यन्ते; गुणा 

इत्येव च स्वादीनां भसिद्धिः । यच्च फारणव्यवस्थासिद्धये जगतः ए- 
केमृलत्वयुक्तम्, तदपि स्वादीनामनेकत्वान्नो पपयते । अत एव कारण- 
व्यवस्था च न सिच्छति । साम्यावस्थास्सादय एव हि प्रधानमिति 
स्यन्मतम्। अतः कारणबहुत्यादनषस्था तदवस्थव । न च तेषामध- 
रिमितत्वेन व्यवस्थासिद्धिः, अपरिमितते हि तलयाणामपि सवेगतस्वेन 
नयूनाधिकमावाभावादैषम्यासिदधेः कायारम्मासम्भवात् । कायारम्पायैव 
परिमितत्वमवर्याश्रयणीयम् ॥ 

यते रथादिषु स्पष्टं चेतनाधिष्ठितत्वं इष्टम्, तद्वयतिरिक्तं सै 
पक्षीरतमिव्याह-- 

क [क 

पयोम्बुवनचत्तत्रापि । २।२।२॥ 
यदुक्तं प्रधानस्य पराज्ञानधिष्ठितस्य षिचित्रेजगद्रचनासुपपक्तिरि- 

ति; तन्न, यतः पयोऽस्बुवलषत्तिरपपद्यते । पयसस्तावदधिभाषेन परि- 

णममानस्यानन्यापेक्षस्याऽपरिस्पन्दपश्तिपरिणामपरम्परा खत एवोप- 

पदयते ; यथा च वारिदबिषुक्तस्याग्बुन एकरसस्य नारिकेखताचूतक- 
पिस्थनिम्बतिन्तिण्यादिषिचित्रससरूपेण परिणामग्र्टत्तिः खत एवं ट् 

इयते ; तथा प्रधानस्यापि परिणामखभावस्यान्यानधिष्ठितस्येव प्रतिस- 
गवस्थायां सदकपरिणामेनावस्थितस्य सगौवस्थायां शुणवेषम्यनिमिंत- 

#0 
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तरिचिह्परिणाम उपपद्यते । यथोक्तं १५ परिणामतस्सङिख्वत्प्ररि 

तियुणाश्रयविरोषात्" इति । तदेवमव्यक्तमनन्यपिक्षं भवतेत इति चेत् 

अत उत्तरं-तत्रापि-इति ; यत् क्षीरनखादिष्षटान्ततया निदर्शितम् ? 

तापि पराङ्ञानधिष्ठाने त्तिरनोपपद्यते ; तदपि पूषेतत पक्षाकृतमित्य। 

मायः । र““उपसंहारदश्चनान्नेतियेन्न क्षीरवद्धि'इत्यत्र दष्टपरिकिरान्तः 

हतस्यापि खासाधारणपरिणाम उपपय्त इद्येतावदुक्तम् ; न पाज्ञा। 
छटितत्वं परात्, इ्योप्यु तिष्ठन" इत्यादिश्वतेः ॥ 

व्यतिरेकानवस्थितेश्वानपेक्षत्वात् । २।२। ३ 
इतश्च सत्यसङ्ल्पेश्वराधिष्ठानानपेक्षपरिणाभिसवे सगेव्यतिरेवे 

परतिसगविस्थयाऽनवस्थितिपसङ्गाच्च न भाङ्ञानधिष्ठितं भधानं कारण 

भ्राज्ञाधिष्टितत्वे तस्य सल्यसङ्कल्पत्ेन सगेपरतिसर्गवि चिलख्िव्यव रू° 
सिद्धिः । न च वास्यं पराज्ञाधिष्टितिखेऽपि तस्यावाद्रसमस्तकामस्य च 
पूर्णस्यानवधिकातिशयानन्दस्य निरवद्यस्य निरञ्जनस्य सगेपतिसर्भैठ 
वस्थाहेतवभावाद्विषमयष्टा निदेयत्वपरसङ्गाचच समानोऽयं दोष इति ; य 
पूणस्यापि लीखाथपत्तिसम्भवात्, सवेतनस्य तस्य परिणामविरोषप 
भकृतिदशनरूपसगप्रतिसगेविशेपहेतोस्सम्भवात् , क्षेलङ्ञक्मणामेव चि 
मसटव्यवस्थापकत्वाच्च । नन्वेवं क्षेलन्नपुण्यापुण्यरूपकमभिरेध सवी = 
वस्थास्तसिष्यन्तीति इतमीश्वरेणापिष्ठाता ; पुण्यापुण्यरूपाञुष्ठितक म॑ 
सछरता कृतिरेव पुरुषाथाबुरूपं तथतथा व्यवस्थया परिणंस्यते; यः 
वपादिदूपितानामनपानादीनामाषधविशेषाप्यायितानां च सुखदुःखकंदे 
भूतः परिणामविरेषो दे शकाखव्यवस्थया ख्यते ; अतस्सपतिसभ च्य 
स्था देवादिविषमषष्टिः कैवस्यग्यवस्था च सरवभकारपारिणामरक्तिञ्ुः 
स्य मधानस्थ्रोपपद्यत इति । अनभिकगो भवान् पुण्या पण्यकमेखरूप यो 

१* साङ्घवत्छकासुदी, १६ ॥ २ शारी. २-१-२४ ॥ द् ५ सुन ५ ७ 
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पण्यापुण्यखस्पे हि शासैकसमधिगम्ये ; शास चानादिनिधनावि- 
च्छिक्नपाठसम्दायानाघ्रातप्रमादादिदोषगन्धवेदाख्याक्षररािः; तच्च प- 
रमषुरूषाराधनतद्टिपयैयरूपे कमेणी पुण्यापुण्य, तदयुग्रहनिश्रहायत्ते च त- 
त्फरे सुखदुःखे-इति षदति । तथाह द्रमिडाचायेः 'फलसंपिमत्सया हि 
कमेभिरात्मानं पिपरीषन्ति स प्रीतोऽठं फटायेतिशाञ्चमयादा " इति । त- 
थाच श्युतिः२^'दृष्टापूतं बहुधा जाते जाययानं विष्वं विभति भुवनस्य ना- 
भिः” इति। तथाच भगवता खयमेवोक्तं र्यतः अत्तिभूतानां येन सवै- 
मिदं ततस्] खकमंणा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः” इति^तान 
द्विषतः कूशन् संसारेषु नराधमान् । क्षिपाम्यजक्लमद्ुभानासुरीष्वेव यो- 
निषु" इति च । स भगवान् पुरषोत्तमोऽवाप्रसमस्तकामस्सवेत्स्सर्वेषर- 
स्सलयसङ्कलपः खमाहात्म्याजुणरीलाप्रहृत्तः एतानि कमीणि समीचीना- 
नयेतान्यसमीचीनानीति कमेद्रिध्यं संविधाय तदुपादानोचितदेदेन्धिया- 
दिकं तन्नियमनशक्ति च सर्वेषा पतङ्गानां सामान्येन पदिश्य खक्चासनाव- 
बोधि शासै च प्रदश्यं तदुपसंहारार्थ चान्तरातचयाऽदुभविश्यामुमन्तृतया 
च नियच्छंस्िष्ठति । कषतत्नास्तु तदाहितश्ष्तयस्तसदिष्टकरणकखेवरादि- 
कास्तदाधाराश्च खयमेव खेच्छालुगुण्येन पुण्यापुण्यसूपे क्मणी उपाददते ; 
ततश पुण्या पुण्यरूपकमेकारिणं खस्ासनाहुवर्षिन गालवा धमाथकाममो- 
षैषेधेयते ; शासनापिवरिनं च त्विप्थयैरयोजयति; अतः खातन्तयादिषै- 
करयचोधानि नावकाशं कमन्ते।दया हि नाम खायनिरपेक्षा परदुःखा- 
सहिष्णुता; सा च खक्ासनातित्तिव्यवसायिन्यपि वतेमाना न यणाया- 
वकरपते ; प्रयुता पुसस्वमेवावहतति; तश्निग्रह एव तत्र गुणः, अन्यथा शबु- 
निग्रहादीनामगुणत्वमसङ्गात् । खकशासनातिषटत्तिव्यवसायनिदत्तिमात्रेणा- 
ना्यनन्तकर्पोपचितदुविषहानन्तापराधानङ्गीकारेणनिरतिशयपुखसंद- 

२, द्रमिडाचा्ैः ॥---२, तै, मम्मसि. २ ॥--३. गी, १८-४६॥-- ४. गौ. २६-१९ ॥ 
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ये खयमेव भयतते। यथोक्तं “(तेषां सततयुक्तानां भजतां भीतिपूवेकम्।द- 
दामं बुद्धियोगन्तं येन मा्ुपयानिति ते । तेषमिवालुकग्पाथेमहमङ्ञाननं 
तमः । नारूयाम्यात्यभावस्थो त्ञानदीपेन भाखता ” इति । अतः पाज्ञान- 
धिष्ठितं पधानं न कारणम् ॥ ३॥ 

अथ स्यात्--यद्यपि पाङ्गानधिष्टितायाः परकृतेः परिस्पन्दभरत्तिर- 
पि न सम्भवतीत्युक्तम्; तथाऽप्यनयेक्षाया एव परिणाममरटत्तिस्सम्भवति, 
तथादशेनात् ; पेन्वादिनोपयुक्तं हि तरणोदकादि स्वयमेव क्षीरा्ाकारेण 
परिणममानं दृश्यते। अतः प्रकृतिरपि खयमेव जगदाकारेण परिणैस्यते-- 
इति । तत्राई-- 
अन्यत्राभावाच्च न ठदणा्दवत् २।२।२४॥ 

नेतदुपपदते,तृणादे पाङ्ञानधिष्ठितस्य परिणामाभावादृष्टान्तासिः 

दधेः ; कथमसिद्धः अन्यतलाभावात्-यदि हि तृणोदकादिकमनडदाघुषयु- 
त्तं प्रहीणं वा क्षीराकारेण पर्यणस्यत ; ततः पराङ्गानधिष्ठितमेब परिणमत इ- 
ति वक्तुमशक्यत नचैतदस्ति; अतो घेन्वाधुपयुक्तं माग एव क्षीरीकसोति। 
२^"पयोम्बुवचे्तव्रापि"इत्युक्तमेवातर मपश्ितं ततैव स्यभिचारमदशनाय।॥ 

पुरुषाइमवदितिचेत्तथापि ! २।२।५॥ 
अथोच्येत-- यद्यपि वैतन्यमालवपुः पुरुषो निष्कियः) भधानम- 

पि दक्छक्तिषिकखम् ; तथापि पुरुषस्षन्निधानादयेतनं प्रधानं भबतेते, त- 
था दशनात्; गमनशक्तिविकरहकछक्तियुक्तपङ्गसन्निानात्तचैतन्योपड़तो 
दक्छक्तिमिकलः भरदृत्तिशक्तोऽन्धः प्रबतेते; अयस्कान्तादमसनिधानाचा- 
यः भवेतते। एवं मकृतिपुरुषसंयोगकृतो जगत्सगैः भवतैते। यथोक्तं ३८५ु 
रुषस्य द्दोनार्थं कैवस्पाथे तथा प्रधानस्य । पङ्न्धवदुभयोरपि संयोग- 

१. गी, १०-१०, ११॥ २. शारी, २-२-२॥ ३, सद्धश्, २९१॥ 
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स्ल्ृतस्सगे?इति। पूरुषस्य पथानोपभोगारथ कैवस्यारथ च पुरुषसनि- 
धानालखधानं सादौ पवतैत इयथः। अलोत्तर-- तथापीति।एवमपि भ- 
धानस्य ररयसम्भवस्तद्वस्थ एव, पङ्कोगंमनरक्तिषिकटस्यापि मार्गद- 
शेनतदुपदेशादयः कादाचित्का विशेषाः सहसशस्सन्ति; अन्धोऽपि चेत- 
नस्संस्तदुपदेश्षायवगमेन भवतैते ; तथा अयस्कान्तमणेरप्ययस्समीपागम- 
नादयस्सन्ति; पुरुषस्य तु निष्नियस्य न तादा विकारास्सम्भषन्ति | 

सन्निधानमातरस्य नियसेन निल्यसगपसङ्गो निलशुक्तस्वेन बन्धाभावोऽ 
पवगाभायश्च ॥ ५॥ | 

अद्धितवानुपपत्ते्च । २।२।६॥ 
गुणानायुत्कषनिकषेनिबन्धनाङ्गाक्खिभावाद्धि जगलदत्तिः*८५ति- 

परतिशुणाश्रयविशेषात्?ईति वदद्धि्भवद्धिरभ्युपगम्यते। धतिसर्गास्थायां 
तु साम्यावस्थानां सचछरजसतमसामन्योन्यापिक्यन्यूनलामावादङञाङ्गि- 

भावाुपपततेन जगत्सगे उपप्यते; तदापि वैषम्याभ्युपगमे निलसगेधस- 
ङः। अत्थ न प्राङ्नानपिष्ठितं पधानं कारणम् ॥ ६ ॥ 

अन्यथानुमितौ च ज्ञराक्तिवियोगात् । २।२।७॥ 
दूषितपकारातिरिक्तमकारान्तरेण परधानादचुमितौ च प्रधानस्य ज्ञा- 

तृस्वशक्तिवियोगात्त एव दोषाः प्रादुःष्युः अतो न कथषिदेप्यतरुमानेन 
प्रषानसिद्धिः ॥ ७ ॥ 

अभ्युपगमेऽप्यथोभावात् । २।२।८॥ 
अघतैमानेन परधानसिच्छमभ्युपगमेऽपि पथानेन पयोजनाभावान त- 

दूचुमातव्यम्।र“पुरषस्य दशेना्थं कैवल्या तथा परधानस्य"ईति पधान- 
११ ` ̀ दस्य. १९॥ | १६॥ २, साद्व, २१॥ । 
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स्य प्रयोजनं पुरषभोगापवगौवभिमतौ, ती च न सम्भवतः; पुरुषस्य = 

तन्यमात्व पुषो निष्क्रियस्य निर्विकारस्य निमलस्य ततएव निलज्घक्त स 

रूपस्य परहतिद्ीनरूपो भोगस्तद्वियोगरूपोऽपवगश न सम्भवति । ष्ण 

रूपस्यैव धतिसन्निधानात्तत्परिणामविरोषष्ुखदुःखद सनरूपभोगसस्भ 

वनायां अरतिसन्निधानस्य नि्यत्वेन कदाचिदप्यपवगों न सेत्स्यत्ति< 

विप्रतिषेधाच्चासमञ्जसम् । २।२।९॥ 
विपरतिषिद्धं वेदं साङ्घयानां दशनम् । वथाहि-पकृतेः पराथ॑त्वेः 

्स्यसेन भोग्यत्वेन च भछ्तेर्मोक्तारपधिष्ठातारं द्रष्टारं साक्षिणं च यु 

रूषमभ्युपगम्य परकृदयैव साधनभूतया तस्य कैवस्यमपि भाष्यं वदन्त प् 
तस्य निलयनिषिकारयैतन्यमात्रखसरूपतया अक्तं, कैवसयं च स्व रूप 

पेवाहुः ; ततएव बन्धमोक्षसाधनावुष्टानं सोश्च पकरतेरेवेलयाहुः, एवं र 
तनिविकारोदासीनपुरुषसननिधानासकृतेरितरेतसाध्यासेन सगादिभरर रि 
पुरुषभोगापवरगाधत्वं चाहुः ““सङ्गातपरा्थलवात् विरणादिविपयेयाद् पधि 
नात् । पुरुषोऽस्ति भोक्छमायाकतैवस्यार्थयदत्तेध। तस्माच बिपयास्ा 
स्सिद्धं साक्षिखमस्य पुरूषश्य। केवय्यं माध्यस्थ्यं द्रषटत्वकतेमाषश्चः'इ सि 
२“पुरपविमोक्षनिमित्तं तथा पत्तिः प्रधानस्यइत्युक्त्वे वमाह; २. तस्मा ३ 

वध्यते नापि रुच्यते नापि संसरति कथित् । संसरति बध्यते मुच्यते = 
नानाश्रया परतिः"इति; तथा ५ तस्मात्तत्ंयोगाद चेतनं चेतनाबददिर 
लिङ्गम्। गुणकतैत्वे च तथा कर्तेव भवलयुदासीनः। पुरुषस्य दशोनार्थं कै 
वेर्पाथ तथा प्रधानस्य । पङ्गन्धवदुभयोरपि संयोगस्तत्कृतस्सगेः इतिं 
साक्षिलद्रष्टतव भोक्तृत्वादयो निलयनिरविकारस्याकवैरुदासीनस्य कैवस्यैः 
रसरूपस्य न सम्मवान्त् दुवररूपस्य तस्याध्यासमूलच्मोऽपि न सम्म 

१. सद्धिव, {७ ।--२, साद्व, ५५७ ||-- हव. ५७ ॥--२. साह्य. ६२॥-- ४. साङ्घय,२०,२ १. 



पा. २.1] रचनानुपपत्यधिकरणम् . ७९, 

वति, अध्यासभ्रमयोरपि विकारतात् । प्रकृते ती न सम्भवतः, तयो- 
रचेतनपगतवात्। अध्यास हि नाम चेतनस्यान्यस्मि्नन्यधमासुसन्धानस्- 
स च चेतनधमों षिकारथ । नच पुरुषस्य प्रकृतिसननिधिमालेणाध्यासा- 
दयस्सम्भवन्ति, निर्विंकारत्वादैव;सम्भवन्ति चेत्-निलयं प्रसज्येरन्; स- 
भिधेरकिथित्करत्वश्वः“.नविलक्षणलात्" इत्यत प्रतिपादितम्) प्रकृतिरेव 
संसरति वध्यते मुच्यते चेत्-कथ निलयगुक्तस्य पुरषस्योपकारिणी से- 
त्युच्यते? वदन्ति हिर“^नानाविषेसपायेरपकारिण्यवुपकारिणः पंसः। य॒- 
णवत्यशुणस्य सतस्तस्याथंमपा्कं चरतिःदति। तथा प्रकृतिर्येन पुरूषेण 
यथाखभावा शष्ट, तस्मास्पुरुषात्तदानीमेव निवतेत इतिचाहुः । ““रङ्गस्य 

दशेयित्वा निवकते नतकी यथा टत्तात्।पुरूषस्य तथाऽऽत्मान भकारस्य वि- 
निषतितते भकृतिः ॥ पकृतेस्मुहमारतरं न किशिदस्तीति मे मनिभवति। या 
दृष्टास्मीति पुनन दश्ेनघुपैति पुरुषस्यः'इति ; तदप्यसङ्गतम् › पुरुषो हि 
निद्यग्ुक्तत्वान्निविकारस्वान्न तां कदाचिदपि पयाति, नाध्यस्यति च । ` 
खयं च खात्मानं न पद्रयति, अचेतनत्वात् । पुरुषस्य खात्मदशैनं ख- 
दशेनमिति नाध्यवस्यतिच, खयमवेतनत्वात्? पुरुषस्य च दैनरूपतविका- 
रासम्भवात् । अथ सन्निधिमातमेव दक्नमिप्युध्यते; सन्निषेर्भिलयतवेन 
निल्यदरौनपरसङ्क इत्युक्तम् । खरूपातिरिक्तकादाचित्कसन्निधिरपि नित्य- 
निविकारस्य नोधपयते | कंच मोकषष्ेतुरतु खसन्निधानरूपमेव ददनं चेत्- 
बन्धषेतुरपि तदेबेति नित्यवद्वन्धो मोक्ष स्याताम् । अयथादरेनं बन्ध- 
हेतुः, यथावत्खरूपदशैनं मोषहेतुरितिचेत्-उभयनिधस्यापि दशेनस्य स- 
जनिधानरूपतानतिरेकात्सदोभयप्रसङ्क एवं । सन्निधेरनिलयत्वे तस्य देतुर- 
न्पेषणीयः, तस्यापीलयनवस्था । अथैतदहोषपरिनिहीषंया खरूपसद्धावएव 
सन्निधिरिति, तदा खरूपस्य निल्यत्वेन निल्यवद्वन्धमोक्षौ । अत एवमा- 

१. शरारी, २-१-४॥ २. साह्धध, ६०; ५९ ॥ द. 
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देविमतिपेधात्साङ्कयानां दीनमसमञ्ञसम् येऽपि हूटस्थनिलयनिविगेषस्व- 
प्रकाश्चचिन्मातं ब्रह्माविश्ाघा्षिल्वेनापारमार्थिकयन्पमोपक्षमागिति बद- 
न्ति, तेषामप्युक्तनीतयाऽविद्यासाक्षित्वाध्यासायसम्भवादसमञ्जस्यमेनः 

र्यास्तु विशेषः साङ्खयाः जननमरणपतिनियमादिव्यवस्थासिच्छर्थ पुरू- 
पवहुत्वमिच्छन्ति, ते तु तदपि नेच्छन्तीति घुतरामसामज्ञस्यम् । यत्त भ- 
कृतेः पारमाथ्यापारमास्येविभागेन वेषम्ययुक्तम् , तदयुक्तम् , पारमाथ॑- 
कत्पेऽप्यपारमाथिकस्षेऽपि निद्यनिरविकारखपकाशेकरसचिन्मालस्य स्व- 
व्यतिरिक्तसाक्षित्वाय्नरुपपत्तः। अपारमाथिकत्वे तु तस्याः दश्यलखबाध्य- 
त्वभ्युपगमातछतरामसङ्गम्। ओ पाधिकमेदवादेऽपिरपाधि सम्बन्धिनो त्र 
ह्मणोऽयमेव खभाव इत्युपाधिसम्बन्धायदुपपत्तेरसामञ्नस्यं पषेमेवोक्तम्।। 

इति श्रीरारीरकमीमांसाभाष्ये रचनानुपपस्याधेकरणम् | १॥ 

वेदान्तसारे--रचनानुपपत्तेथ नानुमानं पते । दाघदिस्तेत- 
नस्य य्थप्रालद्रादिनिमाणे तदभिक्ञानधिष्ठितस्य स्चनानुपपन्तेश्च तज्क्षाधिष्ि- 
सस्य रचनाप्रवृत्तश्च, अदुमानगम्यं प्रधानमचेतनं पराक्षानधिष्ठितं न जगत्का- 
रणम् ॥१॥ 

पयम्बुवचत्ततापे || यथा पयः, अम्घुच दध्यादिभावे ऽनपेश्चम् , 
तद्स्रभ्रानमपीति चेत्--तत्रापि उक्त एव हेतुः, तस्यापि पक्षीृतत्वात् ॥ २ ॥ 

व्यातरकानवास्थतश्चानपक्षत्वात् ॥ पराक्ञाधिधितत्तानपेश्चस्वेन स- 
वेदा खषप्रसङ्गाञ्च न पधानं कारणम् ॥ २ ॥ 

अन्यन्ताभाव ने तरणादिवत् | क्षाराभमवद्धेनुपयुक्ततृणादिवत् भ- 
धानमपात्त न युक्तं वक्तुम् ; भनडुहादिप्वदशनात् ; तद्धि प्राज्ञाधिष्ितम् ॥ 

पुरुपास्मवादातेचत्तथावि ॥ पुरुषः खसक्निधानास्धानं प्रवर्तयति । 
अन्वपङ्पुरुपवत् -अमचत्-- अयस्कान्तादमवत् इति न प्राक्पेक्षेति चेत्-- 
न--तथापि न पधानपदृत्तिसम्भवः, अविक्ृतत्वात्पुरूषस्य । पङ्गन्धादेः मार्भो- 
पच्शद्श्चान्तरगमनादिः कादाचित्को विकासो हयस्ति ॥ ५॥ 
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आद्धत्वाह्ुपपत्तेतच। ।गुणानापरु कषापक्रषरूपाङ्गाङ्गभावेन हि जगत्प्र्रु 
तः, प्रतिसगावस्याया सास्यावस्धाना वषम्यशृताङ्गाङ्गेव्वाञुपपत्तेश्च न जगदा- 
श्स्थ्ः॥६॥ 

न निभ ९ अन्यथाऽनुमिता च ज्रक्तिवियोगात् ॥ ज्ञष्य या शाक्तिः, तद्वियो- 
गात्- ज्ञातरत्वशाक्तवयोगादिलयथः । उक्तप्रकारभ्यतिरिक्तप्रकरारेण पशधानानु 
सता च प्रधानक्य ज्ञत्त्वश्णाक्तावयथागात् र्चनाजुपपत्यादरया दांषास्तद्व- 

स्थाः ॥ ७॥ । 

अभ्युपगमेऽप्यथांमावात्। प्रधानाभ्युपगमऽपि प्रयोजनाभावान्न तद् 
मेयम् । पुरुषस्य निविंकारस्य प्रधानददीनरूपविकारासम्भवात् , श्रकृतिध्- 
माध्यासनिमित्तमोगः, तद्धिवेकानुसन्धानकृतक्रेवस्यश्चे न सखम्मवति ॥ ८ ॥ 

विप्रातिषधाचासमञ्जसय् ॥ पुरुषस्य द्र त्वभोक्तृत्वानिवकारत्वादिः 

विरुदसहस्राभ्युपगमाच्च असमञ्जसं कापिलमतस् ॥ ९ ॥ 
इति वेदान्तसारे स्चनानुपपच्यधिकरणम् ॥ १ ॥ 

= [‰ भ ५ & ४ 

वेदान्तदाप-रचनाह्ुपपत्तेश्च नानुमानं प्रहृत्तं वा| साह्धचतन््रसिष्धः ध्र- 

धानकारणवाद; किं समोचीनयुक्तिभ्रखः१.उव नेति संशयः ;समीचीनयथुक्तिभ्रल 
इति पूर्धैः पश्चः ¦ धरादिषद्धियिश्रसकचिवेश्ं जगत्कायम् , तद्वदेव खसरूपकार- 
णविरेषारष्धम् ; खुखदुःखमोहायात्मकलतया सच्छा्ास्मकं अगल् सस्वर्जञ- 
समोमुलकम् । तन्न महद्रादिपृथिव्यन्तानां घरादिचत्परिणाभिस्वेन क्राप्मापि- 

क्षिस्वाविशेषात् ते जगदुत्पत्तौ कारणकाष्ठा न सवन्ति, तेषां परिमितत्वेन अ- 

परिमितजगदुत्पादनाशकतेः। अन्थूनानतिसिकिभि सास्याब्रखान्यपसिमितानि स 

सरजस्तमांसि अव्यक्तय्घानादिशब्दाभिशधेयानि जगत्कारणम् । याद्न्तस्तु 
--रथप्रालादादिहेतुभूतदावदिष्द् अचेवनं प्रधानं खस्वमावाचभिक्ञचतनान 
धिष्ठितं विचित्रजगद्वचनासमथेमिति न कंवर य्धानं कारणम् । सूत्राथस्तु 
--रचनाचुपपत्तश्च नाचुमानम्--यनुमीयत इति अचुप्रानम् प्रधानम् ; तस्या- 
खेतनस्य प्राज्ञानधिष्ठितश्य विचित्रसक्निषेाजगचनायुपपत्तेः तन्न कारणम् । 
चक्रारत्सचवादीनां इव्यश्ुणत्वेन शोष्कद्रैसिवोपाानकार्णत्वास्तम्मवें समु 
चिनोति । सखादयो हि कार्यगतलाघवप्रकारादि हेतुभूता; कारणभूतपृथि- 

श्व 
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व्याद्विगतास्तत्छभावविश्षेषाः। परवृत्तेश्च--अङ्पपत्तेरिति वतैते ; प्ाज्ञान्ठित- 
स्य प्रधानस्य विचिन्नजगद्रचनानुगुणाद्यपरिस्पन्दरूपपरच्ययुपपत्तेश्च न प्र- 
ध्यानं कारश्रम् ॥ १॥ 

पयोम्बुवचेत्तत्ापि ॥ पयसः अम्बुनश्च यथा प्राज्ञानधिष्ठितस्येव 
दधिभावेन नारिकेटन्वूतादिविचित्ररसरूपेण च परिणामो द्यते ; तद्वस्रधा- 
नस्यापि केवरस्येव जगदाकारेण परिणाम उपपद्यत इति चेत्--परिहरति-- 
त्रापि --इति ; तद्पि पक्षीक्ृत मिष्यथेः । य्न रथादिष्वचेतनस्य प्ाज्ञाधि- 
छितत्वं दम् ; तद्यतिरि्तं हि सवै पक्षीकृतमेव । १५यो ऽप्डु तिष्ठन्” इत्या- 
दिशते; तदपि प्राज्ञाधिष्टितम् ॥ २॥ 

ग्यतिरेकानवस्थितेथानपेक्षस्वात् ॥ समभ्यतिरेकेण प्रतिसर्गावस्थ- 
धानवखितिग्रसङ्गाश्च केवरं प्रधानं न कारणम् ; अन्यानपेश्चत्वास्पयधानस्य स- 
दैव खष्टिः प्रसज्यते ॥ ३॥ 

अन्यलाभावाओ्च न तृणादिवत् ॥ घेन्वादिनोपयुक्तं हि तृणोदका- 
दि स्वयमेव क्षीराकारेण परिणमते ; तद्वत््मधानसपीतति च वक्तुं न चाक्यते; 
धन्वादिनोपयुक्तस्यापि तृणादेः क्षीराकारेण परिणामः पराक्षाधिष्टितत्वादेव भ- 
प्तील्यभ्युपेतव्यम् ; कुतः १ अन्यच्रामाकात्-भनङदाद्युपयुक्तस्य प्रहीणस्य वा 
णादेः क्षीराकारेण परिणामाभावात् ॥ ४॥ 

पुरुषाश्मवदितिचत्तथापि | पाक्ञानधिष्टितमपि प्रधानं, चेतन्थ- 
परा्वपुनिष्कियः पुरुषस्छसन्निधिमा्ेण सणीदौ प्रवसैयति । यथा टकछक्ति- 
(क्तः गमनशक्तिचिकलः पङ्कः पुरुषः, अन्धं इक्छक्तिविकलं प्रचृत्तिहाकिति- 
कतं पुरषे खसन्निधानाचवर्तयति ; यथा चायस्कान्तादमा स्वसक्निधानाद- 
7: परवतेयति ; तदवदितिचेत्-परिहरति--तथापि-इति ; तद्वदपि प्रधानस्य प- 
तिर्नोपपद्यते ; तत्र हि पज्ञोः पुरुषस्य गमनशक्तिविकलस्यापि मार्गोपदेशा- 
रेष्यापारः कादाचिच्को ददयते;अन्धस्य चाश्चुषभ्यापारविर्हेऽपि पङ्पदेशग्र- 
'णादिश्चतनधमेो ऽत्ति । अयस्कान्तमणेरप्ययः्रवृत्तौ कादान्ित्कमयस्सन्नि- 7नं विद्यते । इदतु सक्निधिमा्ातिरेकी ताश्दाः कथिद्धिशेषः उमयन्ापि न श्यते । पुरपसन्निधानस्य निव्यत्वेन निष्यसगप्रसक्कितः । तथा सति धरतिसख- 

१० ब्र, ५-७-४ | 
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गीभावोऽपवगौमावग्रसङ्गश्च ॥ ५॥ 
इतव्ध-- 

अङ्गत्वाजुपपत्तश्च ॥ युणानासुत्कषौपकर्षरूपाज्गाङ्गिभाषेन जगस््रघू 
त्तिः परतिसगीवखायां साम्यावखानामेकस्योकर्षरूपाङ्गिप्वाचुपपत्तेश्च न सम्भ- 
बति । तताप्युत्कर्षोऽस्तिचेत्- स्यद् स्म॑प्रसङ्गः ॥ ६ ॥ 

अन्यथाऽनुमितां च त्रकिताकयामात् ॥ उक्तप्रकासद्यतिरिकध्र- 

कारेण प्रघानानुमितौ च प्रधानस्य क्ञतृत्वशक्तिधियोमाद्वयनायुपपच्याद्यो 
दोषाः चदवखाः ॥ ७ ॥ 

अभ्शुपगमेऽप्यथोमावात्) (परधानाभ्युपगमेऽपि प्रधनेन प्रयोजनाभा 

वान्न तदञुमेयम् । पुरुषस्य मोगापचगी्थतया हि प्रानपरचरतेस्सग्रयोजनत्वम् 
चेतम्यमाजवपुषो निच्छियस्य निद्यनिर्विकारष्य पुरुषस्य इतरेतराष्यासङ्ृतप् 
कृतिदर्शनरूपभोगः,तद्धिवेचनरूपापवर्मश्च न सम्भवति) निर्विकारस्यैव प्रकृति 
सन्निधानेन भोगस्सम्भघति चेत्--उभयोर्निल्यत्येन सर्मगतव्वेन च क्लक्षि 
धानस्य निलयत्वादपवगसिद्धिः, तथाविधकस्तन्निधेरेवापवभेहेतुत्ये भगासि 
द्िश्च॥८॥ 

विप्रतिषेधाचासमञ्नसम् ॥ विप्रतिषिद्धं चेदं साङ्कवदसैनम् ; भ्र 
पराधेतया पुषो दरश सोक्ता अधिष्ठाता च - द्स्याहुः-प्रङ्तेश्च पुरुषस्य भोम 
पवगार्थतया सप्रयोजनत्वं च, प्रकृ साधनभूतया पुरषो भोगमधकम॑ 
द्युत इति चोकषतेः। सच्च पुरुषश्चैवन्यमा्रवयपुर्निष्यो निर्धिकासे नर्दष्ानर 
कता न कतौ--इति च । अत पय पुखूपो न बद्यते, मच मोश्चसाधनमखुति 
ति, नच मुच्यते--इति च घद्न्ति। प्रृतिर्चेततनसूतैव पुरुपसन्नि नासुखं 

म यैतम्यं स्वस्मिन् स्वधमे कवैत्वं पुर्षे चासन्धप्य चध्यते; मोक्षसाधरः 
यतिष्ठति सुच्यते--इविचाहुः। अध्याखनरूपमङसन्ध्ानं हिं चेतनधमेः त् 
प्रतिर युपकारिणः पुरुषस्य भोगापर्वेगस्वरूपं प्रयोजनं साधयतीप्युपर्का 
-- इति चाष्ः। अध्यासरूपबन्धाद्यः पुखषस्य न सन्तीतिचेत्- -कस्तस्यीप' 
रः । एवमाधस्योन्यविख्द्धमाषणादसमञ्जसम् ॥ ९. ॥ 

इति वेदान्तदीपे स्वनानुपपस्यधिकरणम् ॥ १ ॥ 



--*०-*(श्रीरारीरकमीमांसाभाष्ये महदीधौधिकरणम् ॥ २ ॥ )-***- 

महदीधेवद्याहस्वपरिमण्डखाभ्याम् । २।२।१० ॥ 
प्रधानकारणवादस्य युक्ल्याभासमूकतया विप्रतिषिद्धत्वाचासाम- 

स्ञस्ययक्त् ; सम्पति परमाणुकारणवादस्याप्यसामञ्चश्य पर्तिपायते-- 
हदीषैवद्रा हखपरिमण्डलछाभ्यामू--इति । असमञ्जसमिति वतेते ; वाश 

व्दृधार्ये | हखपरिमण्डलाभ्यां यणुकपरमायुभ्य) महद्ीधेवत्-तयणुको- 
त्पत्तिवादयत्, अन्यच तद्भ्युपयतं सवेमसमञ्ञसम्; परमाणुभ्यो च्णुका- 
दिक्रमेण जगदुत्पततिवादवदन्यदप्यसमञ्जसमिलययथः । तथाहि--तन्तुभग- 
तयो द्वयाः स्वारैष्षद्रमिः पार्स्धयुल्यमाना अवयविनध्रुखादयन्ति 

परमाणवोऽपि खफीयैः पद्भिः पा््वस्स॑युञ्यमाना एव श्यणुकादीनायु- 
त्यादका भवेयुः) अन्यथा परमापुनां पदेश्वमेदभावे सति संदस्षपरमाणु- 
सेयोगऽप्येकस्मात्परमाणोर्नतिरिकपसिमाणतया अणुखहखत्वमहत्वदी- 
धखाद्यस्तिद्धिर्स्यात्। भदेशभदाभ्युपगमे परमाणवोऽपि सांशा खकीयै 
रंशैः। ते च खकौयैरंशैरियनवस्था । नच वाच्यमू--जवयवास्पत्वमह- 
स्वाभ्यां हि सपेपमरीधस्योः वैषम्यम्; परमाणौरप्यनन्तावयवसरे अवय- 
ब्रानन्दस्ताम्यात्सषपपद्यीपरयोः दैपम्यासिदधेः यथयवापकपेकाष्ावद्या- 
भ्युपगमनीया--रेति। परमापूनां भदे्वभेद्राभाये सलकपरमाणुपरिमा- 
ग्ातिरेकौ मथिमा न जायेतेति सषपमद्यीधस्योरेवासिद्धेभक्ि कुमे इति चेच् 
--वदविकः पक्षः परिषरद्यताम्। यत्त परः जरस्सफारणवाददृषणपरिदारपर- 
मदं सुल व्याख्यातम् ; तद्सङ्घतं, पुनसक्तःय; व्रघ्कारणवादै परोक्तान् 
षान् पुषेस्सिन् पादे परिष परपक्षभतिप्षेपो श्चस्मिन् पद त्रियते । चेत- 
हृद्यो जगदुत्त्तिसम्मवशच १५ पिलक्षणलात्' इयतैव भपश्चितः। 
परतो हखपरिमण्डलाभ्यां महृदीषाणुदसखोसत्तिवदेन्यच्च तदभ्युपगतं सै 
समञ्समिलेव सूताथेः ॥ १० ॥ 

१. सारो. २-१२-४॥ ॥ -.---- 
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किमन्यदसमञ्समिलखताह- 

उभयधाऽपि न कमौतस्तदभावः । २।२।११॥ 
परमाणुकारणवाद [हे परमाणुगतेकमेजनिततत्संयोगपूव॑कच्यणुका- 

दिक्रमण जगदुत्पत्तिरिप्यते, तत्न भिखिरजगहुत्पततिकारणभूतपरमाणु 
गतया कपादृषटकारितपिलभ्युपमस्यते अत्ररूप्यैञ्दलनं वायोस्तियमग- 
पनपणुमनसोशायं क्मलयद््टकारितानि"दति। तदिदं परमाणुगप कमे ख- 
गताश्छकारितम्, आस्मगवेष्टकारितं गा उभयधाऽपि नसम्यषति, परैत - 
पुण्यपापाचष्ठानजनितस्या्छस्य परमाणुगतत्वासम्भवात् ; सम्भवे च 

सदोसपादेकस्वषसङः। आस्मगतस्य चास्य परमाणुगतकर्मोतपत्तिदेतुरं 
न सम्भवति । जयाद्छवद्षत्मसंयोगादणुषु कर्मोस्पत्ति तदा तस्याद्ए्यवा- 
हस्य नित्येन निखयसगेभ॑सङ्गः। नन्वेष विपाकापेक्षं एलायादम् । कानि- 
चिद्छानि तदानीमेव विपच्यस्ते, कानिचिजम्मान्तरे, कनिविख्सा- 
न्तरे। जतो विपाकपेक्नलान् सवेदोद्पादकलवभसङ्क इपि। नैतत्, अनन्तं 
रात्मभिस्सङ्कतपूवकमयुगपद हष्ठितानेकविधकमंजनितानामद्छानागेकसि- 
न्कारे एकरूपविपाकस्यमामाणिकसात् | जत षव युगपत्सनेसंह्यरो द्विप 
सारधकारमविपकिनाधस्याय च न॑ सङ्गच्छते । नचेन्वरेच्छाहितविे पाद्- 
संयोगादगणुषु कमे, आनुमामिकेष्वरासिद्धःरशाक्चयोनिताद् दृलयत्रीपपा- 
दित्त्वाह्। अतो जगहुत्पत्तेरणुगतकमपूकसाभावः ॥ ६१ ॥ 

समवायाभ्युवम साच्च सम्यार्दनवस्यततः ।२।१।१२९ 

समवायाभ्युपगमाचासपन्ञसम् , इतः! साम्यादनवस्थितेः 

समषायस्याप्यवयविजातियुणवदुपपादेकान्तरपेक्षासाम्यादुपपादकान्तर 

स्यापि पयेलयनवरस्थिःर्समज्जघमेव । एतदुक्त भवति-अयुतद्धानामा- 
धारायेयभूतानामिह भलययदुयस्सम्बन्धः, स समवाय इति समवायोऽ- 
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युपगम्यते। अपृथदुस्थिस्युपटम्धीनां जायादीनां तथाभावस्य निकी, 
कलेन चेत्समवायोऽभ्युपमम्यते, समवायस्यापि तत्साम्थात्तथाभाव 
तुरन्येषणीयः, तस्यापि तथेल्यनवस्थितिः समवायस्य तद पृथक्सिद्धः 
स्वभाव इति परिफरप्यते चेत्--जातियुणानामेवेष खभावः; परिकरं 
नीयः) न पुनरदृष्टवरं समवायमभ्युपगम्य तस्यैष खभाव इति कर 
यिद युक्तम्---ईपि ॥ १२॥ 

समषायस्य निलयते अनिल्यतवे चायं दोषस्समानः, नित्यः 
दोषान्तरं चा 

नित्यमेवं च भावात् । २।२।१३॥ 
समवायस्य सम्बन्धतवात्सम्बन्धस्य नित्यत्वे सम्बन्धिनो ममः 

श नियमेव भावादसपञ्जसम् ।॥ १३॥ 
[क ८ € 

रूपादिनच्वाच् विपयंयो दशनात् \ २।२। १४ 
परमाणूनां पाथिवाप्यतेजसवायवीयानां चतुविधानां रूपरसः 

स्धस्पशेवस्वाभ्युपगमादमिमतनित्यतवसुकष्मल्वनिरवयवस्वादिविषयैयेण। 
निलयववस्थूटत्वसावयवत्यादि प्रसज्यते, रूपादिमतां पटादीनामनिलयत 

तथाविषकारणान्तरारब्धत्वादिददनात्। नहि दशैनादुशण्येनाद्ेऽ 
करप्यमानः सखाभिमतविशेषे व्यवस्थापयितुं शक्यः । दनातुयण्येन 
परमाणुनां रूपादिपच्छं त्वया कटप्यते। अतोऽप्यसमञ्जसम् ॥ १४ ॥ 

अथेतदोषपरिनिदीषया परमाणुनां रूपादिभचं नाभ्युपगम्यः 
तत्ाह- 

उभयधा च दोषात्! २।२।१५॥ 
न केवरं परमाणूनां रूपादिमर्वाम्युपगम एष दोषः, रूपा 

विरहैऽपि कारणयुणपूवेकत्वात्कायैयुणानां पृथिव्यादयो खूपादिशन्य 
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(| तसरिजिहीषया रूपादिमच्वाभ्युपममे पूर्वोक्तदोष इत्युभयथा च 

पादसमञ्ञसम् ॥ १५ ॥ 
[ + क ५ 

अपारमहान्रात्यन्तमनपक्षा । २।२। १६॥ 

 कापिदपन्स्य श्ुतिन्यायविरोधपरिलयक्तस्यापि सत्फायवादादि- 
कचिदंशे वेदिकः परिश्रहोऽस्ति, अस्य तु कराणादपक्षस्य केनाप्य 

परिग्रहादूनुपपन्नताच्वात्यम्तमनपेकषैव निःप्रयसाथिभिः कार्या ॥ 
इति मह दीधौधिकरणे समाप्तम् ॥ २ ॥ 

बेदान्तसरे--महदीधवदा हखपरिमण्डलाभ्याय् ।। असमञ्समि- 
वतैते, वाशब्दाश्चाथे , इखपरिमण्डटाभ्यां महदीर्धवत् - द्यणुकन्यणु 

त्पत्तिवदन्यश्च तन्मतं सर्व॑मसमञ्जसम् । अवयवास्स्वकीयेष्पडमिः पाश्व- 

युज्यमाना हि प्रथुतरमवयधिनमारमस्ते , परमाणूनान्निरवयवत्वन पा्बा- 

चुपमात् , पाश्बीप्यनपेक्ष्य संयुज्यमानानां न पृथुतरद्रव्यारम्भकत्वख 

उभयधापि न कमातस्तदभयवः । सणुगताद्यकमासम्भवासत्छता 

सयोगामावः; क्षेघज्ञाहषछ्ठानां विपाकापेक्षव्वऽपि न तच्छृतकादाचत्काणुग- 

कर्मसखम्भव ; ; अनपेश्चत्वे प्र्णप्युस्पादकं स्यात् ! विपाका नाम कदिचवद्ध्र 

तः घमो न क्षायते; कमैविधिषेखायापव कालविक्षेषनेयतफख्दायत्व य. 

य क्मणश्ोदितम् , तस्य तन्तत्काखागम एव विपाञः। अनियतकारुविदेषा- 

† कर्मणां प्रबङकमन्तरापरतिबन्ध पव विपाकः, अदृष्टानि च तत्तत्कमाययु- 

फलदानस्वमावानि 1 भतो ऽनन्तेरात्मभिः विधिधकारुफलदायित्वेनाचु्ठेत- 

(ेकदेकरूपबिपाको न सम्भवति । अनुमेयेश्वससिद्धेस्तद धिष्ठानाच्व न स 

भवति ॥ १९ ॥ 
समवायाभ्युपगमाचच साम्यादनवस्थितिः । समवायाभ्युपगमाञ्च 

परसमञ्चसम् , समवायस्यापि जातिगुणादेरिष अपृथकिसिद्धिहत्वपश्षासाम्या- 

{नवस्थितेः, समवायस्य तर्स्वेमावकल्पनाया जाल्याद्रव तन्न्याय्यम् ॥ १२ ॥ 

नित्यमेव. च भावात् ।॥ समवायस्य निल्यस्वाभ्युपगमे सम्बन्धिनि 

ल्यस्वमन्तरेण तदुपपत्ते अवयवावयविनोरमयोर्निद्यस्वप्रसङ्गादसदेवेदम् ॥ 
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(क ¢ 

रूपादिमस्वाचविपयो दशनात् \ परमाणूनां रूपादिमसानिः 
स्ाहिषिपर्ययश्य, घटादिषु तथा दशनात् ॥ १४॥ 

उभयधा च दोषात् ॥ अनित्यत्वादिमयादुपादिशूल्यत्व कारणगु 

पूयैकत्वासिद्धिः, वद्धयादूपादिमत्वे च अनिल्यत्वादिरिति उभयधा च हो" 

दसभञ्जसपरेव ॥ १५ ॥ . 
अपरिग्रहाचात्यन्वमनपेक्षा ।। काणादपक्चे कष्याप्यन्चस्य चैदिकैर 

सिग्रदादनुपपन्नल्छाश्च अलन्तयलपेक्चा ॥ १६ ॥ 
दति वेदान्तसरि मही धौधिकरणम् ॥ २ ॥ 

("जाता + काभ [का  _ ^. 

पश्रान्वदप-- महदा चवद्रा इखवपारमण्ड खार्याम् || कि काणा 

भ्युपागतः परमाणुकारणवादः समीयीनयुक्तिमरूकः १ उत नेनि संशायः । 
मौचीनयुकतमरख इति पूवपश्चः, अचयवसंयोगादवयचयुत्पतददोनात् ; 3 
यत्रादपल्धराच्युयीभ्यां सषपमहीधस्वेषम्यदर्षनाञखच मवयकास्पत्वकाषटम वद 
भ्युपगमनीयेति परमाणुसिद्धिः ते चतुर्विधाः परमाणवो पिपाकद्रेधपरं 
अक्ञाष्टष्रसधित्राः परमेश्वराधिष्ठिताः व्याणुकादिक्रमेण्गदास्म्मका इचि । 
द्ान्तस्तु--भवयावास्खक्रीयैष्धड्भिः पाश्वैस्सयुज्यमानारखस्मान्महान्लः 
यविनमुत्पादयन्तीति परमाणुष्वपि तथेवोत्पादकत्वमभ्युपेखन्यम् । त्था र 
परमाणवोऽपि सांशास्खक्षीयैरवयधेः, तेच खकीयेरिति न कनित्कारण 
दयवखितिः । सूत्ाशैस्तु पदधा हृखपरिमण्डलाभ्याप्रू--असमञ्जस 
ति वर्तते, बाराब्द्श्यार्थ, हखपरिमण्डखाभ्यां व्यणुकपस्माणुभ्यान् ; 
दीर्घवत्--अ्यगुकश्यणुक्रोत्पत्तिवदन्यच्च तदभ्युपगतं सश्रैमसमञ्जसंम् ॥ ९ 

द्यणुकारिकरमेणारस्मकल्दं कास्णानवसितैरसमञ्नसम्। किमथान्यद्र 
असमिल्यन्नाई-- 

उभयधापि न कपरौतस्तदभावः ॥ पर्माणूनामाचं कम अदृष्टक 
तमिलम्युपगम्यते, तद्र किमणुगतम् , उत श्चे्क्षगतम्। उभय्रधाऽप्य 
स्य अकादाचित्कत्वेन सदोत्पादकत्वप्रसङ्गात्कादाचित्कं कथ न सम्भवति 
तः कणा परपागुसोगामावः। भिपाक्रापरश्चत्वे ऽपि सानातिघानन्तादण्ः 
मेकदैषैकरूपविपाकश्च न सम्भवति । आयुमानिकेश्वसरासिद्धे रीग्बेरच्छः 
नियमो न सम्मवति ॥ ११॥ 



पा. २.] समुदायाधिकरणम्. ८९ 

समवायाभ्युषगमाच साम्यादनवस्थितेः ॥ समवायाभ्युपगमाच 
असमञ्जसम् ; समनायो हि जातिगुणादीनां द्रव्यविशेषाप्रथविकसद्धिदेतुतया 
ऽभ्युपगम्यते ; समवायस्यापि तथामावे हेत्वपेक्षासाम्यादनव सितः; समवा 
यस्य तथाभावस्खाभाविक इति चेत्-जातिगुणादीनामेवैष खमाव इति यु 
क्तम् ॥ १२॥ 

इतश्च-- 
निल्यमेव च भावात् ।॥ समवायसम्बन्धस्य नित्यत्वाभ्युपगमात् , 

सम्बन्धिनित्यत्वमन्तरेण तदुपपत्तेः, अवयवावयचिनोरमयोरपि ̀  नियमेव 
भावात् कायेकारणभाव एव न सिच्यति ॥ १३॥ 

रूपादिमन्याच्च विपयेयो दशेनात्। परस्माणुनां नि्यत्यनिर्वयचत्वा 
दिषिपयैयश्च स्यात् , रूपादि मश्वातेष्राम् , घरादिषु रूपादि मत्सु तथा दश 
नात्; ददीनादेव हि त्वदभिमतं परिकल्प्यते ॥ १४ ॥ 

उभयधाच दोषात् | अनिद्यत्वादि भयात्परमाणुनां रूपादिशुल्य- 
` त्वे कार्थगुणस्य कारणगुणपूर्वकल्वासिष्धिः ; तस्िद्धय रूपादिमच्वे चनि 

र्वादिदोषप्रसक्रितरिति उभयधा च दोषावसमञ्चजसमव ॥ १५ ॥ 

अपरिप्रहाचायन्वमनपेक्षा ॥ कापिखपक्ष हि श्यु्तिन्यायमिरुद्धेऽपि 
सत्कार्यवादादि किश्िद्धेदिकैः परिगरह्यते; काणा तु कस्यचिद्प्य॑शस्य धिके 

परिप्रहामावादद्ुपपन्नत्वाच्च निःधेयसाथिभिरत्यन्तमनपेक्षा कायो ॥ १ 
इति वेदान्तदीपे महद पौधिकरणम् ॥ २ ॥ 

_०*-क-(ध्रीरारीरकमीमांसामाष्ये समुदायाधिकरणम् ॥ ३ ॥)-®-**- 
~~ 

समुदाय उभयहेतुकेऽपि तदगप्राप्िः ।२।२ १७॥ 
 परमाणुकारणयादिनो वैशेषिका निरस्ताः) सौगताश्च जगतः पर् 

 पाणुकारणघ्वमभ्युपगच्छन्तील्यनन्तरं तन्पतेऽपि जगदुत्यत्तितदरयवहारा 

दिक नोषप्यत इत्युच्यते ते चतुरिंधाः-केचित्पाथिवाप्यतेजसवायवीय 

परमाणुसङ्कातरूपान् भूतभोतिकान. बायंित्तचैत्तरूपांधाभ्यन्तरानथोः 
*2 
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परलयक्षाह्मानसिद्धानभ्युपयन्ति अन्ये तु बाह्याथौन् सर्वान् पृथिव्य 

दीनििङ्गानातुमेयान्वदन्ति # अपरे खर्थरून्यं विज्ञानमेव परमाथेसत् , च 

हयर्थासत खाभाथैकस्पा इत्याहुः त्रयोऽप्येते खाभ्युपगतं वस्तु क्षणिर 

माचक्षते, उक्तभूतमौतिकवित्तचैत्तव्यतिरिक्तमात्माकाशादिकं खरूपेणं 

नाञुमन्वते; अनये हर सर्व्ून्यलमेव सङ्गिरमते‡ तत ये वाहमाथार्तरः 
वादिनः, ते तावन्निरस्यन्ते ; तेचैवं मन्यन्ते-रूपरसस्पशचेगन्थखभाव 

पाथिवाः परमाणवः, रूपरसस्परीखभावास्चाप्याः, रूपस्पशंसखमावाईः 

तैजसाः, स्प्चसभावाश्च वायवीयाः पृथिव्यपतेनोबायुरूपेण संहन्यन्ते 

तेभ्यक्च पृथिव्यादिभ्यः शरीरेन्दियविषयरूपसक्षाता भवन्ति ; तत्र 3 

सरीरान्तवतीं ग्राहकाभिमानासरूढो विज्ञानसन्तान एवास्म्रेनावतिषठते 

तत एवं सर्वो रौकिको भ्यवहारः भरवतते-इति ॥ | 

ततलाभिधीयते-समुदाय उभयहेतुकेऽपि तदमाध्निः-योऽयमणुषेतु 
पृथिव्यादिभूतासकस्समरदायः, यश्च पूथिव्यादिहेत्करश रीरेन्दियविषय 
रूपस्सयुदायः, तस्मिन्धुभयदेवुकेऽपि सय॒दाये तत्पाप्निनौपपयते-जगदा 
त्मकसमुदायोत्पततिर्नोपपथत इत्यथः परमाणूनां पृथिव्यादिभूतानां च 
प्षणिकत्वाभ्युपगमात्, क्षणध्वंसिनः परमाणवो भूतानि च कदा संहतो 
न्याभियन्ते, कदावा संहन्यन्ते, कदा विज्ञानविषयभूताः, कदा च हानो 
पादानादिव्यवहारास्पदतां भजन्ते, को वा विज्ञानत्मा कं च विषयं स्पृ- 
शति कश्च विज्ञानात्मा कमर्थ कदा वेदयते,कं वा पिदितमरथं कच कदो- 
पादत्ते; स्पष्टा हि नष्$नसष्टश्व नष्टः;तथा वेदिता विदितश्च नष्टः; कथं 
चान्येन स्पृष्टमन्यो वेदयते, कथश्चान्येन बिदितमर्थमन्य उपादत्ते; सन्ता- 
नानामेकत्वेऽपि सन्तानिभ्यस्तेषां वस्तुतो वस्खन्तरत्वानभ्युपगमान्न त- 
निबन्धन व्यवहारादिकयुपपयते; अहमर्थ एवारपा, सच ज्ञातैवेति चो - 
पपादिते पुरस्तात् ॥ १७ ॥ | 
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इतरेतरथ्रत्ययत्वादुपपन्नमितिचेन्न संघातभावा- 
निसित्ततवात् । २। २।१८ ॥ 

अविद्यादीनामितरेतरदैतुतेनोपपन्नं सदातमावादिकमितिचेत्; एत- 

दुक्तं भवति--यथपि क्षणिकास्स्ये भावातथाऽप्यवि्येतरसवेगुपपयतेः 

अविया हि नाम पिपरीतबुद्धिः क्षणिक्ादिषु स्थिरत्वादिगोचरा ; तया 

सस्काराख्याः सगरैषादयो जायन्ते ; ततधित्ताभिज्वख्नरूप वेक्गानम् ; 

ततश्च नामाख्याक्ष्वि्येत्ताः पृथिव्यादिकं च रूपिद्रव्यम् ; ततेष्षडाय- 

तनाख्यमिन्धियपषर्कम् ; ततः स्पशांख्यः कायः ; तता वेदनादयः ; ततश्व 

पुनरप्यविद्यादयो यथोक्ता इटना्दिररियमविद्यादिकाऽन्यान्यभूखा चक्र 

परिदत्तिः ; एतच सर्व॑ परथिन्यादिभूतभातिकसक्षातमन्तरेण नोपपद्यते । 

अतस्सङ्कातभावादिकुपपनम्--इति।वतोत्तर--न सक्कातभावानिमित्त- 

स्वात्-इति । नैतदुपपद्यते -एषामनियादीरना पृथिव्यादिभूतमींतिकसङ्ा- 

तभाव प्रयनिमित्तत्वात् ; न खस्वास्थिरादिषु स्थरतवादिुच्चात्पकाऽ- 

विधा तन्निमित्ता रगद्रषादयो बाऽथौन्तरस्य क्षणिकस्य संहतिहेतुतां रति 

पथन्ति; शुक्तिफारनतादिषुद्धिरिं न शु्याचयसहतिदतुभवति ; किच भ 

स्य क्षणिके स्थिरस्वधुद्धिः, स तदेष नष्ट इति कस्य रागादय उत्पयन्ते; सं 

स्काराश्रयं स्थिरमेकं द्रव्यमनभ्युपगच्छतां सस्कारातुदत्तिरपि न शक्या 

कटपयितुम् । १८ ॥ 

उत्तरोत्पादे च पूवैनिरोधात् । २। २। १९॥ 
इतश क्षणिकत्वपक्षे जगदुलत्तिनोपपद्यतः उत्तरक्षणोत्पत्तिषेखायं 

क्षणस्य विनष्टत्वात् › तस्योत्तरक्णं भति देतुत्वानुपपत्तः ; अभावस्य 

हेतृसवे सर्म सर्वते सवेदोर्पयेत ; अथ पूवेक्षणवातत्वमव दृतत्वित्युच्यत 

एवै तहि कथिदेव घटक्षणस्तदुत्तरकारभाविनां स्वेषामेव गोमहिषाश्व 
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ङृख्यपाषाणादीनां तैरोक्यवरतिनां देतुरस्यात्, अथैकजातीयस्यैव पूर्व 
णवतिनो हेतुत्वमिष्यते, तथापि सबेदेशवतिनाभत्तरक्षणभाविनां षः 
नामेक एव पूक्षणवतिधेो हेतुस्स्यात् ; अथैक स्यैव हेतुरेक इति मतु 
तथापि कस्येकस्य को हेतुरिति न ज्ञायते; अथ यस्मिन् देशे यो षर 
णः स्थितः,तदेशसम्बन्धिन एवोत्तरक्षणस्य स हेतुरिति, देशस्य रि 
र्स्वं मनुषे; किञ्च चश्ठरादिसम्भयुकतस्याथेस्य ज्ञानोसत्तिकारेऽन 
स्थिततान्न फस्यविदथेस्य ज्ञानविषयत्वं सम्भवति ॥ १९ ॥ 

[कि १ न क, क | 

असात ब्रतज्ञापरसधा यगपद्यमन्यथा २।२।२. 

अस्यपि हेतौ कायेयुत्पथत चेत्-सर्वं सवेत सर्वदोत्पथेतेत्युक्त 
न फेवलब्ु्त्तिविरोष एव, परतिज्ञा च भवतायुपरष्येत, अधिपतिसहृः 
यौरम्बनसमनन्तरमलययाखत्वारो वि्गानोप्पत्तौ हेतव इति वः प्रतिः 
अधिपतिः इन्द्रियम् । अथ प्रतिक्ञासुपरोधाय घटक्षणे स्थित एव घट 
णान्तरोस्पत्तिरिष्यत्, तथाच सति दरयो; कायेकारणयोधरक्षणयोरयै 
पयेनोपरुब्धिः प्रसज्येत, नच तथोपलभ्येत, क्षणिकत्वप्रतिज्गा चैवं ̀ 
येत।क्षणिकत्वं स्थितमेवेति चेत्-ईइन्द्ियसंपयोगङ्ञानयो्यौगपयै प्रसन्ये 

प्रतिसख्याप्रतिसंख्यानिरोधाग्रा्िरवि- 
चछेदात् । २।२। २१॥ 

एय तावदसत उत्पत्तिनिरस्ता; सतो निरन्वयविनाशोऽपि नो 
पद्यत इत्युच्यते; क्षणिकत्ववादिभिरद्रराभिधाताद्नन्तरभाषितयोप 
न्धियोग्यस्सदृशसन्तानावसानरूपः स्थूखो यः, सद्शसन्ताने प्रतिक्षण 
वी चोपब्ध्यनरैससुकष्पश्च यो निरन्वयो विनाशः मरतिसङ्कयानिरोधाप 
सद्वयानिरोधरब्दाभ्यापभिधीयेते, तौ न सम्भवत इद्यथः। इतः अं 
च्छेदात्-सतो निरन्वयविच्छेदासम्भवात् । असम्भव सत उत्पत्ति 
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नाशौ नामावस्धान्तरापत्तिरेष ; अषस्थायोगि हु द्रन्यमेकमेव स्थिरमिति 

कारणादनन्यसव कायेस्योपपादयद्धिरस्माभिः? ^(तदनेन्यत्वभ्""इत्यत प्रति- 
पादितम्। निवोणस्य दीपस्य निरन्वयविनाशचदशेनादन्यतापि भिनारो निः 
रन्बयोऽचुमीयत इति चेन्न, पट्शरावादौ गृदाद्िन्यातुदचुपलन्ध्या स- 
ती द्रन्यस्यावस्थान्तरापत्तिरेव विनाश इति निर्चिते सति प्रदीपादौ षू 
ष्पदशाप्याऽप्यदुपरम्भोपपत्तेः तत्ताप्यवस्थान्तसपत्तिकरपनस्यैव यु 
कलात् ।॥ २१ ॥ . 

उभयवा च दृषत् । २।२।२२॥ 
क्षणिकर्वेवादिभिरभ्युपेता हच्छदुत्पत्तिः उसन्नस्य तुच्छतापत्तिः 

न सम्भवतीत्युक्तम् ‡ तदुभयपकाराभ्ुपगती दोषश्च भधति ठुच्छदुत 
लों तुच्छात्पकमेव कायं स्यात् ; यद्धि यस्मादुत्पद्यते, तत्तदासयकं दृ 
यथा मृल्सुणोदेरतपत्नं पणिकमङुयादि मृतछुवणोद्यासकं इष्टम् ; नच जः 
चुच्छारपकं भवद्धिरभ्युपगम्यते; नच प्रीयते। सतो निरन्वयविनाशे , 
सेकक्षणाट्ध्यं एृत्लस्य जगतस्तुच्छतापत्तिरेव स्यात् ; परातुच्छाज 
दुतपत्तौ अनन्तयेक्तं ठुच्छास्मकलतवमेव स्यात् । अत्त उभयधापि दौष 
मवदुक्तमकारादुलततिनिरोधो ॥ २२ ॥ 

आकारे चाविरोषात् ¦! २।२। २२१ 
बाह्याभ्यन्तरस्तुनः स्थिरत्वपरतिषादनाय भपिसङ्ू्यापतिसङ्क 

निरोधयोस्तुच्छरूपता निराकृता; तल्सङ्गन ताभ्यां सह तुच्छेन 

गतैः परिगणितस्याकाकषस्यापि तुच्छता प्रतिक्षिप्यते । आकारे च 7 

पाख्यता न युक्ता, भावरूपस्येनाभ्युपगतपृथिव्यादिवदाकाशस्यापि 

बाधितपतीतिसिद्धलाविशेषात् । प्रतीयते ह्याकाशः “अत्र श्यनः पः 

अत्त ग्धः) इति श्येनादिपतनदेशत्वेनानच पृथिव्याच्भावमातमाकार् 

२१, दा. २. १-१५॥ 



९४ धीशारीरफमीमासाभाष्ये [भ. २. 

वक्तु शक्यम्, विकस्पासहस्वात् । पृथिव्यादेः प्रागभावः, भध्व॑सामावः, 
हतरेतराभावः, अलयन्तामाबो वा आकाशः; स्वेथाऽप्याकाशषमतीत्यनुपप- 
तिस्स्यात्।भागमावमध्वंसाभावयोराकाश्ते पृथिव्यादिषु बतैमानेषु आ- 
कारप्रतीद्ययोगात् निराकारे जगत्स्यात्। इतरेतसयाभावस्याकारवयेऽपि इ- 
तरेतराभावस्य तत्तदस्तुगतसेन तेषामन्तरारे आकाशचमतीतिम स्यात्। अ- 
लन्ताभावस्तु पृथिव्यादीनां न सम्भवति । अभावस्य विद्यमानपदाथाव- 
स्थामिरेपषत्योपपादनाचाकाशस्याभावसूपत्वेऽपि न निरूपाख्यत्वम्। अ- 
ण्डान्तवतिनथाका्चस्य लिष्टकरणोपदेशप्रदरितपश्चीफरणन रूपवत्वा- 
चाश्चषत्षेऽप्यविरोधः ॥ २३ ॥ 

अनुस्मतेश्च २।२। २९॥ 
पवेधस्तुतं स्तनः स्थिरत्वमेगोपपायते-अनुस्मरण- पूबयुभूतव- 

स्तुविषयं ्नानम् , परयभिन्नानमिलयथः । तदेबेदमिति सरव वस्तुजातमतीत- 
काटातुभूतं प्रयभिद्चायते।नच मपद्धिज्वौखादिष्विव साददयनिबन्धनोऽ- 
यमेकल्वव्यामोह इति वक्तु शक्यम्, व्यायुद्यतो ज्गातुरेकस्यानभ्युपगमात्। 
न्न्यानुभूतेनेकसं साह्यं वा खानुभूतस्यान्योऽपरुसन्धत्ते। अतो भिन्न- 
कारवस्त्वाश्रयसाद्याुभवनिषन्धनमेकल्वन्यामोहं वद दिङगीतुरेकस्वमव- 
द्याश्रयभीयम्। नच तयेष्वपि घटादिषु ज्वाखादिष्विव मेदसाधनपरमाण- 
गुपछभामहे; येन सादृश्यनिबन्धनां प्रलयभिज्ञां करपयेम।यद्पि चेदयुच्यते- 
परयक्षाुमानाभ्यां पदेः क्षणिकत्वं सिध्यति्त्यकषं तावद्रतंमानाथविष- 
यमवतमानाद्रसतुनो व्यात्तं खविषयपवरगमयति, नीरमिव पीतात्। एवंच 
भूतभविष्यद्धयां वतेमानस्य वस्खन्तरत्वमवगतं भवति । अघुमानमपि- 
अथेक्ियाकारितात्सच्याच घशदिः क्षणिकः+यदक्षणिकें शशविषाणादि, 
तदनथक्रियाकायेसच | तथा अन्त्यघरक्षणसचापपूषधरक्षणसन्वानि वि 
नारीनिःयरक्षणसचात्,अन्त्यषरक्तणसचवत्-इतिःतच कायैकारणमावा- 
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पपस्यादिभिः पूवमेव निरस्तम्) फिश्च भलयक्षगम्या वर्तमानस्यावरमाना- 
हिन वतैमानस्य वस्त्वन्तरत्वमवगपयति; अपितु वभमानकाल्योगि- 
मालम् । नेच तावता वस्तवन्तरस्वं सिध्यति, तस्येव काछान्तरयोगसम्भ- 
त् । यत्तु सत्त्वादथक्रियाकारितवा्चेति क्षणिकल्ेहेतद्रययुक्तम् , तदभि- 
तविपरीतसाधनत्वाद्विष्ढम्। सस्वादथक्रियाकारित्वाद्रा घटादि स्थास्नुः 
दस्थास्तर तदसदनथैक्रियाकारि च,यथा शशविषाणमित्यपि हि वक्तं च- 
यम् किञ्च अथेक्रियाकारित्वमक्षणिकतवमेव साधयेत् । क्षणध्व॑सिनो हि 
्यापारासम्भवादयेक्रियाकारिखं न सम्भवतीत्युक्तम्) तथाऽन््घरक्षण- 
घ्य हेतुतो नाश्चद् यैनादितरेऽपि घ्रणक्षणा हेलपेक्षविनाशस्स्युरिलयायुद्रा- 
देहेतूपनिपातात् स्थास्तुत्वमेव । नच वाच्यं न धुदरादयो विनारेतवः, 
भषितु कपालादि विसद्शसन्तानोखत्तिरेतव इति, कपारत्वावस्थापततिरेव 
परादीनां विनाश इत्युपपादितस्वात्।कपालोत्पत्तिव्यतिरिक्तत्वाभ्युपगमे- 
ऽपि विनाशस्य विनाशहेतुत्वमेष सुररादेरानन्तर्यादुक्तम्। अतः परत्यभिज्ग- 
या स्थिरस्वमवगम्यमानं स केनापि प्रकररिणापहोतुं क्यम्। पू्वपरकाल- 
सम्बन्ध्यर्थक्यविषयायाः प्रत्यभिज्ञाया अन्यविषयतव बरुवन्नीटादिङ्ञाना- 
नामपि नीखादेरथान्तरविषयसं ब्रूयात् । किञ्च पमातृममेययोः क्षणिकत्वं 
षदद्धिव्याप्लयव धारणतत्सरणपूषैकायुमानाभ्युपगमोऽपि दुर्कः । तथा 
इद क्षणिकमित्यादिपतिनञापूैकहेतुषन्यासादिकमपि नोपपद्यते भवताम् › 
भतिज्ोपक्मक्षण एव वक्तुविनष्त्ात् ; नहन्येनोपक्रान्तयनानद्धिरन्यै- 
स्समापयित रक्यम् ।। २४ ॥! 

नासतोऽरष्त्वात् । २। २ २५ ॥ 
एवै तावदैमाषिकसौतान्तिकयोबोद्याथ स्तित्ववादिनोस्ाधारणा- 

नि दृषणान्युक्तानि ; ततर यदुक्तं-सम्भयुक्तस्याथेस्य ज्ञानोत्पत्तिकाटेऽनव- 
स्थितसाश्न कस्यविदथस्य हञानविषयत्ये सम्भवतीति ; तत सौवान्तिकः 



९दै वेदान्तसारे (अ. ; 

प्रत्यवतिष्ते-न ज्ञानकालेऽनस्थानम्थस्य ्ञानाधिषयत्वहेतुः ; ज्ञाने 
त्पततिहतुत्वमेष  ज्ञानविषयत्वम् । नभैताषता चघुरदेः ज्ञानविषयत्वः 
सङ्गः, खाकारसमपेणेन ज्ञानहेतोरेव क्ञानविषयत्वाभ्युपगमात्। ज्ञाने ख 
कार समप्यै विनष्टोऽप्यर्थो ज्ञानगतेन नीटाद्याकारेणातुमीयते।नच पूवे" 
ेज्ञानेनोत्तरोचरङ्नानाकारसिद्धिःनीलश्नानसन्ततौ पीतन्नानातुत्पत्तिपर 
्गात्।अतोऽर्थदृतमेव ज्ञानयैचिभ्यम्-इति।अतोच्यत-नासतेो दृष्टत्वात्-ई 
योऽयं ज्ञाने नीलादिराकार उपलभ्यते,स विनष्टस्यासतोऽथैस्याकासे : 
वितु नाति; कृतः? अद्णस्वात्--न खल धर्मिणि विनष्ट तद्धम॑स्याथानः 
सङ्कमणं इषम् । प्रतिबिम्बादिकमपि स्थिरस्येव भवति । तल्ञापि न धर्मम 
तस्य । अतो ऽथेवेचिग्यकरतं ज्ञानैचिच्यम्स्य ज्ञानकाटेऽवस्थानदिव ' 
वति ॥ २५॥ 

पुनरपि साधारणं दूषणमाह-- 

उदासीनानामपि चेवं सिद्धिः । २।२। २६ 
एव प्रणिकलवासदुसत््यहैतुकषिनाशायभ्युपगमे उदासीनान 

अनुदुञ्ञानानामपि सबाथसिद्धिस्स्यात् इष्टपाधिरनिष्टनिरृन्तिवो भ्रयर 
दिभिस्ाभ्यते; क्षणध्व॑से हि सर्वेषां मावानांपूवेपुषर वस्तु तद्वतो वा ` 
सेषः सस्कारारिको वि्ादिवा उत्तरत न फथिदुवैत इति भयत्नादिः 
ध्यं न फिञ्चिदस्ति। एवं सत्यहेतुसाध्यत्रात्सवसिद्धीना्रदासीनानाम 
दिकायुष्पिकफलं ोक्षश्च सिच्छेत् ।। २६ ॥ 

इति शीशारीरकमीमांसाभाष्ये समुदायाधिकरणं समाप्तम् ॥ ३ ॥ 

बेदान्तसारे--समुदाय उमयदैठुकेऽपि तदपाक्षिः ॥ गणुदेतुषे 
िव्पादिसमुदपये, परथिन्यदिहेतुके शरीरन्दरियसमुदाये च खुगताभ्युपगत 
दभ्युपगमभ्रकारेणेव समुदायासिद्धिः ; क्षाणिकलं हि तैरभ्युपगस्यते ; रः 
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तौ व्यामियमाणाः परमाणवः परयिग्याद्यश्च तदानीमेव नशेत् समुदा- 
यिषूपेण संहन्यन्ते ॥ १७ ॥ 

इतरेतरमलययतवादुपपषन्मितिचेगर सक्गातभावानिमित्ततवात् ।। भ. 
सरेषु स्िरत्ववुद्धिरूपाविद्यारागद्धेषादधिपरस्पस्या भन्योन्यकारणत्वात्सर्वकार- 
णत्वुपपन्नमिविचेत्- म, अविद्यायास्सङ्घातमावानिमिन्तत्वात् । नदि शुक्ति- 
कादिषु रजतादियुद्धिरूपावि्यया श्ु्तिकादिवैस्तुतो रजताद्िकार्यङ्करेति। 
अज विदुषस्तदानीमेव नष्टत्वादविद्यानिमिक्षसगादयोऽपि न सम्भवन्ति॥ १८॥ 

उत्तरात्पाद् च पूवनिरोषात् | उत्तरघटक्षणोत्पत्तौ पू्ैघरक्षण- 
स्यापि नच्स्धेनाभाव्यषोत्पादकत्वायिशेषेण सर्वदोत्पत्तिश्च स्यात् ॥ १९ ॥ 

असति प्रतिक्ञोपरोधो यौगप्यमन्यथा। असत उत्पत्तावधिपति- 
स्टकायौदीनां ज्ञाने तुत्घप्रतिक्षाविरोधश्च । तस्यापि सित्यभ्युपगमे युगपद्वर- 
द्योपरून्धिप्रसक्तिः, असितौ च क्षप्रयोगक्ञानापत्तेः यौगपद्यम् ॥ २० ॥ 

परतिसद्कयापदिसङ्खयानिरोधाप्राप्निरविच्छदात् ॥ निरधः निर- 
न्वयविनादाः, स स्स्थुखः सृध्मश्च न सस्मवति, कपाखादिभावरूपाचस्थाप्ातते 
रेव बिनाराशबष्दाभिधेयत्वात् , सतो द्रव्यश्य अविच्छेदात् ॥ २१ ॥ 

उभयधाच दोषात् || उत्पन्नस्य तुच्छतापत्तौ तुच्छादुत्पत्तौ चामा- 

वादरुत्पत्यसम्भवादभावात्मककायौपत्तिरूपदोषात्तुच्छत्वासिद्धिः ॥ २२॥ 

आकाेवाविक्ेषात् । आकारे च न तुच्छत्वम् › अवाधितग्रतील्य- 

विशेषात् । प्रतीयते ह्याकारः श्येनादिपतनदे रत्वेन ॥ २३ ॥ 

अनुस्मृतेश्च || प्रस्यभिक्षानाञ्च न क्चणिकल्वसिद्धिः । 'तदेवेदमः इति 

हि सामानाधिकर्ण्येनातीतवतमानदेराकारपििष्ं चस्तु एकमिति प्रतीयत; 
अस्याश्च सामस्री पूचौयुमवञनितसंस्कास्वतः पुरुषव्येन्धियसंप्रयोगः ॥ २९ ॥ 

नासतोऽदृषटस्वात् ।॥ (क्ञानाकासयैचि्येण क्ञाने खाकारं सम्य विः 

नष्टमण्यशरमनुमिनोति ? इति वादश्च न सम्भवति, असतो विनषस्य धर्मिणो 
श्रभेखङ्कमणस्यादष्त्वात् 1 (ज्ञाने नीलाधाकार उपलभ्यते; स विनष्स्यासतोऽथे- 
स्याकाये मवितुच्ार्ईति; कुतः १ अदष्त्वात् । न खलु धर्मिणि विनष्टे तद्धर्म 
स्याथौन्तरे खङ्कमणं टम्) ॥ २५ ॥ 

१, असतिदेतादुत्ता. पा 1--() बुण्डसितग्रन्थः केषुचित्कोशेषु ने दृयते ॥ 
6 
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उदासीनानामपि चैवं सिद्धिः ॥ क्षणिकत्वाभ्युपगमे अवुष्ठातुरम्य 
व्थात् फलिनां निष्प्रयल्लानामपि सर्वाथैसिद्धिस्स्यात् ॥ २६॥ 

इति बेदान्तसारे समुदायाधिकरणम् ॥ ३ ॥ 

वेदान्तदीपे-सथ्रदाय उभयहेतुकेऽपि तदपराश्चिः ॥ सौगताश्चतुरधिं 
शाः--प्र्य्चसिद्धस्थुखुद्रव्यवाविनः केचिद्धैमाषिकाः ; भन्ये बिक्ञानाञरुमेय 
स्थृखद्रव्यवादिनः ; तेच सौत्रान्तिकाः ; अपरे निंराखस्बनविक्षानमा्रसद्धाः 
वदन्ति योगाचासाः ; अयो.ऽप्येते खाभ्युपगतवस्तुनः क्षणिकत्वं वदन्ति 
भन्ये तु सर्वराप्यवादिनो माध्यमिकाः ; सत्रा्ययोबोद्यसद्भावमभ्युपगच्छतो 
जगदुत्प्तिप्रकारः खोकव्यवहारश्य सूपपाद्ः; उत दुरुपपाद इति संदायः;सूप 
पाय् इति पूर्यःपल्लः;तथाहि --पार्थिवाप्यतैजस्यायघीया गन्धादिथुक्ताः परमा 
णो हि पृथिष्यादिरूपेण संहता मबन्ति ; भूतेभ्यश्च शारीरेन्द्रियविषयलक्षण 
सह्वाताः ; तञ आन्तरः विज्ञानसन्तानो प्राहकाभिमानारूढः; आत्मत्वेनावति 
षते ; पगु क्षणिकेष्वपि श्िरत्वादिगोचसरधुच्याख्याविद्यया सवैमुपपद्यत द्र? 
अगदुत्पत्तिखोंकव्यवहार्च युज्यते । गद्धान्तस्तु--क्षणध्वसिनः परमाणव 
कद् संहतौ व्याप्रियन्ते, कदा संहन्यन्ते, सेहत व्याप्ताः तस्मिन्नेव क्षणे वि 
नष्ठ्ेत्--के पुनः संहन्यन्ते, कथ्च विज्ञानात्मा कदा कं धिषयं स्पृशाति, क 
कदए्कं जासाति; कथय कदा कमथैमुपादक्ते; स्पष्टा नश्ठःस्पृषठं च नष्टम् ,वेदि 
ता नष्टः, वेद्यंच नष्टम्; कथमन्येन स्पृष्मप्यो विज नाति, कथंवाऽन्येन धिदितं 
मन्य उपादत्ते, सन्तनेकत्वे सिद्धेऽपि सन्तानिभ्यस्सन्तानस्य परमाथैतः व 
सूवन्तरत्वानभ्युपगमात् : सन्तानैक्रयमपारमार्थिकमकिञ्ित्करम् ; श्रत्वा 
विद्ययापि सङ्घमतोत्पत्तिनै सम्भवति ; नहि शुक्तिकादिषु रजताविद्यया रज्ञ 
ताद्युत्पत्तिखम्भवः; विदुषश्च पूरच॑स्य न्रस्वेन उन्तरेणाधिदुषा पूवैविनष्चेनं विदु 
पाऽनुसंहितार्थोपावानं न सम्भवति ; संस्काराश्रयत्वेन चैको ऽशैः स्थिरो ना 
भ्युपगम्यते ; अतो जगङुत्पत्तिलौकव्यवहारश्य दुरुपपाद् एव । सुार्थस्तु- 
समुदाय उभयहेतुकेऽपि तद्प्रा्िः--उभयहेतुकेऽपि समुदाये समुदायित्व। 
धरिः ; परमाणुदेठेकः पृथिभ्यादिसमुदायः पृथिन्यादिहेतुकः शरीरेन्दियसम 
दायः -इत्युभयहेतुकोऽपि समुदायः क्षणिकत्वाभ्युपगमादुक्तेन न्यायेन न कि 
च्यतीद्यथेः ॥ १७॥ 
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इतरेतररलययत्वादुपपननमितिवेन्न सङ्गातभावानिमित्तसात्।।यदयपि 
णिकास्स्वं मावाः, तथाप्यविदयादीनामितरेतरदेतुकत्वादुपपन्नं सोकःम्यवह- 
दिकम् ; अखिरेषु सिरत्वषुद्धिरूपया अविद्यया तत्रतत्र रागद्धेषाद्यो जाय- 
रे; इ्येवमादिपरग्परया पुनरप्यचिद्येति चक्रवत्पस्वितैत इति चेत्--नैतदु 
पद्यते, सक्तातामाचानिमित्तत्वादविद्यायाः ; यद्यप्यविद्याख्या तिपरीतबुद्धिः 
प्रणिकं शिरत्वेन विषयीकरेति, तथापि तश्च घस्तुतः स्थिरं भवतीति षस्तुन- 

हेथरका्यै न करोति; अतस्सङ्ातमाघो न क्तिष्यतीलय्थः; अख्धिरे स्थिरत्ययुद्धि - 
(क्तस्य धिक्चानारमनस्तदैव नष्टत्वात्कस्य रागदधेषादयो जायन्त इति सगद्धेषादि - 
[रम्पया च न सिध्यतील्यमिप्रायः ॥ १८ ॥ 

इतश्च-- 
उत्तरोत्पादे च पूषेनिरोधात् |} उन्तरघरश्चणोस्पत्तिवेटायां पू 

वेनष्टखादभावस्यैव हेतुत्वेनाविद्ेषाच्सर्वषां सवदोत्पत्तिः प्रसज्यते । पूचेक्षण- 

रतिनो देतुस्वोपगमेऽपि देशादेविंशेषकस्य स्थिरस्येकस्यानभ्युपगमादवित्ेष 
गोत्तरक्षणवर्तिनस्सर्वस्य हेतुस्स्यात् ॥ १९. ॥ 

असति प्रतिज्ञोपरोधो यौगपद्यमन्यथा ।। असत उत्पत्तौ धतिक्ञ 
विरोधश्च भवताम् , अधिपत्तिसदहकायौदीनां विक्ञानोत्पत्तिह तुत्वध्रतिक्ञानान् । 
भयेतत्परिजिही्षया पूर्वो घरश्षणस्तिठतीव्युच्येतः तदा युगव्रक्षयद्कयाप् 

ङभ्धिप्रसङ्गः ; नचोपरम्यते ; उपस; विरोधः ॥ ८० ॥ 
सतो निरन्वयविनाशोऽपि न सम्भघतीव्याद-- 

प्रतिसङ्क्याप्रतिसङ्क्यानिरोधाप्राद्ठिरविच्छ्दात् ॥ परतिस्वय भ 

तिसङ्घवानिरेध्या्रासिः स्थुरुखुकष्मबिनाशयोरपराततिरेलयथः ; स्थानाय; 

मुद्यमिघाताद्यनेन्तरमाव्युप्रखन्धियोभ्यःसुष््मस्तु प्रतिक्षणमान्युपलन्स्यनरह: । 

तौ निरन्वयथो न भवतः, उत्पत्तिंयिनारघमेमागिनो द्रव्यसाविच्छदात्; च 

दनम्यत्वम्” इति सत्का्ैवादस्योपपादितस्वाद्िवयभिप्रायः । धयान कपा 

दिरूपावस्यया निरन्वयविनाद्यदशनाददपानवाण+पि सृषषमाचस्धाध्रासभिरिल्य- 

विरोधः ॥ २९॥ 
उभयधा च दोषात् ।| उत्पन्नस्य तुच्छतापक्ता, तच्छदु्पत्ता चः 

दव्युभयप्रकारे च दोषापत्तेः ते न सस्भकततः ! उत्पन्नस्थ तुच्छतापत्तौ हि प 

अ्याच्चच्छादुत्पद्यमानं जगत्तुर्छात्मकमच स्थाप मस्छचणाद् सत्पद्यमानसत्सु- 

` ई. आसे, २-१-१५॥ 
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वर्णी्यातमकघरमकुखादिवत् ; अवस्तुच्छादुर्पत्तिस्वच्छतापत्तिश्चं न सम्भ- 

धतः ॥ २२॥ 
क [म [रत् 

आकारोचाविशषात् ।। आके चुच्छखरूपता न सम्भवति, अवा- 

धितप्रतीतिसिद्धप्रथिव्यादिवत् आकाश ऽप्यवाधितप्रतीतेरविशेषात् । प्रतीयते 

ह्याकाशः, “अन इयेनः पतस्यद्चशरध्यः इति दरनादेः पतनदेरात्येन ॥ २६॥ 

असुस्पृते् ॥ परल्भिकषानाश्च न धरे क्षणिकत्वम् । तदेव इदम्! 
इति हि परलयभिक्ञायते । (अलभिक्षानं हि नाम, अतीतवतेमानकाखवर्येकवस्तु- 
विषयमेक प्र्क्चक्षानम् । तस्य काठद्यसः्वन्धविश्तिषटमेव वस्तु विषयः । नं 
च तदि्यशस्स्मरणम् , द्दमिद्यंराश्च ग्रहणम् ; अतीतकारुसम्बन्धिनीद्दिय 
सम्पयोमाभावादिति वाच्यम् , तदिदमिति सामानाधिकरण्येन भ्रहणस्थकत्व- 
स्फुरणात् । पूैकाराञभवञनित॑सेस्कारसद छृतेन्दियसम्प्रयोगयुक्तस्य पुरुष- 
स्य तथा प्रहणमुपपद्यत पच।अन्वयव्यतिरेकाधरीन हि सवज समग्रीपरिकट्प- 
नम्) । नच ज्वालादिवत्सादद्यनिवन्धना प्रत्यभिज्ञेति त्वया वक्तुं दाक्यम् ; 
कारद्वयवर्तिनेद्धैयोस्सादश्यस्यायुसन्धातुः ज्ञातुरेकश्यानभ्युपगमात् ॥ २७ ॥ 

विक्षानाञ्धुमेयाथवादिनं प्राह । स हि ज्ञाने नीरुपीतादिषिचिज्ाकार 
दष्टा क्ञानापपू्ेक्षणवर्तिनं ज्ञाने स्वाकारं समप्यै विनष्टमथैमजुमिनोति । तत्ो- 
तस्म्-- 

नासतोऽदृषटत्वातर् ॥ भसतो धर्मिणो ध्स्यान्यन्न सङ्कमणं न सम्म- 
छतः ! अदष्टत्वात्- न हि धर्णि विनष्टे तद्धरमैस्यान्यत् सङ्कमणं क्व- 

दषठम् ॥ २५॥ 

` उदाप्तीनानापपि चैवं सिद्धिः ॥ तेमाषिकसौनान्तिकयेोक्ष्योरपि 
साधारणमिदं दुषणम् ; एवं सवैभावानां श्चणिकव्वाभ्युपगसे सति, उदासी - 
नानां - निष्प्रयल्लानामपि पेदिकामुषििकसौथसिद्धिस्प्यात्, प्रयल्लायुति- 
छतरुतद्ासीमेचव विनश्ठत्वात् , तन्तत्सस्कारादेरषि कस्याचित् खिरस्यायुसै- 
तेमानस्यानभ्युपगमाच्च, पश्चादागता सिद्धिस्हेतुकीति निष्पयल्लानामप्यैहि 
कामुष्मिकसर्वाथसिद्धिस्स्यात् ॥२६॥ 

इति वेदान्तदीपे समुदायाधिकरणम् ॥ ३ ॥ 

() उण्डीकतमन्धः केषुचित्कोशेषु न दृश्यते ॥ 

[१ 

चति 
चि 
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नाभाव उपरव्धेः । २।२। २५७॥ 
| क्िकनानमात्रास्तिखवादिनो योगाचाराः परयवतिषठने | यदुक्तम्थ- 
चिध्यकृतं ज्ानव्रचित्यमितिः तन्नोपपदयते, अथवत् ज्ञानानामेव साकारा- 
१ स्वयमभव विचित्रत्वात् । पव खस्पतरैचिन्यं वासनायश्नादेयोपपययते। 
{सना च विशछ्णप्रलययपरताहे एव | यद्राकारङ्ानं कपाटाकारज्ञान- 
यात्पादकमूनस्य नमराविधस्योयाद्कं तसपूवशश्नानम् । तस्य च तथा- 
वेधस्योत्पादकं ननःपूथ्वतज्ञानय् इयेवं सूपः पवाह पपर वासनेप्युच्यते। 
पथं वरहिषटसपपमरहीधरदरेसकार आनारस्य ्ानस्येत्युच्यते १ इत्थम्- 
मथम्यापि व्यत्रहारयोम्यत्वं ्नानपरकाशायत्तम्) अन्यथा खपसेययोर- 
सनिससममद्रात्। प्रकाजमानस्य च ज्ञानस्य साकारलवमवयाश्रयणीयम् + 
नराकरस्य यकाजायोगात् । एकथ्ायमाकार् उपलभ्यमानो ज्गानस्येव। 
तस्यच वेरिवदवभामोऽपि चमकरतः। ज्नानाथयोस्सहेपलम्भनियमाच 
तन्व्यतिर्कातथः। किथच वाद्मम्थमभ्युपयद्धिरपि पटपरादिचिज्ञा- 
पेषु ञानस्य नत्तदथासाधारण्यं तत्तदृथसारूप्यपन्तरेण नोपपद्यते इत्य- 

ययं प्रानिऽथमरूप सप्रमास्थमम् | तावतैव सवेग्यवहारोपपत्तेः तव्यति- 
रिक्ताधकन्पना निष्यामणिक्रा । अतो विज्ञानमात्रमेव त्म्, न पाद्या 
धा स्ति---एनि, 

तं प्राप्ति प्रचक्ष्महे नाभाव उपलन्धेः--इति । ज्ञानारिरिक्तस्या्थ- 
स्याभावो यक्त न शक्यति; कुन उपरमन्धे- त्ातुरास्मनोऽधैषिशेषय्यव- 
हारयोग्यनापाद्रनस्पैण ज्गानस्योपरन्धः | एमे हि सरे रोक्षिकाः 
प्रतियन्ति परमहं जानामि, इति । एवंरूपेण सकमैकेण सकतकेन ज्ञाधा- 
तवर्मून स्मलसोकसा्षकरमपरतपपमासमानेनेष ज्ञानमात्रमेव परमाये इति 
साथयन्तस्सर्यृसोकोपदासरोपकसरणं भवन्तीति वेदयादच्छभरपच्छन्नवीद्ध- 

निराकरणे निपुणतरं भपञ्चितमर् । यतु “सहोपलम्भनियमादभेदो नीख- 
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द्धियोः"इति, सत्खवचनविरद्धम् › साहिल्यस्याथभेदरैतुकः्वात्। तदथै- 
भयवहार्योग्यतैकखरूपस्य श्रानस्य तेन सहोपरम्भनिययस्तस्मादतै- 
पण्यसाधनमिति च हास्यम्ानिरन्वयविनािनां ज्ञानानामनुवसेमानस्ि 
कारपिरहाद्रासना च दुरूपपादा । विनष्टेन पूज्ञानेनाघुखन्नएततरङञानं 
पथं वास्यते । अतो ज्ञानैचिभ्यमप्यथेतरैचित्यश्रतमेव । तत्तदथेव्यवश्च- ` 
(योग्यतापादनरूपतेया साक्षास्मतीयमानस्य ज्ञानस्य तत्तदथसम्बन्धा 
पत्तं तत्तदसाधारण्यम् । सम्बन्धश्च संयोगलक्षणः, ज्ञानमपि हि द्रन्यमेव। 
भाद्रव्यस्य पदीपगुणभूतस्येव ज्ञानस्याप्यास्मगुणभूतस्य द्रल्यत्वमविर्- 
द्मिद्युक्तम् । अतो न बाघ्याथाभावः ॥ 

यत्पर; खसक्नानश्छरान्तेन जागरितेङ्गानानामपि निरयम्बनस्व- 
[क्तम् ; तत्राह- 

वेधम्याच्च न स्वप्नादिवत् । २।२।२८॥ 
स्भक्ञानवेधम्याज्ागरितङ्गानानामर्थशुन्यत्वं न युज्यते वक्तमू। 

खमभ्नानानि हि निद्रादिदोषट्ष्टकरणमजन्यानि, बाधितानि च; जागरिति- 
7नानि ठं तद्विपसीतानीति तेषां न तत्साम्यम् } सर्वैषांच ङ्ानानामथे 
[न्यत्थे भवद्धिस्साध्योऽप्यथा न सिध्यति, निरारम्बनासुमानस्याप्यथं 
{ल्यत्वात् । तस्याथव्चे ज्ञानखस्यानेकान्त्यासयुतरामथैगून्यत्वासिद्धिः॥। 

द 

न भावोऽनुपरुष्धेः । २।२।२९॥ 
न केवरस्याथगून्यस्य ज्ञानस्य भावस्सम्भवतिः कुतः? कचिदप्य- 

इपरुभ्धेः । नद्यकेकस्याकमेकस्य वा ज्ञानस्य कविदुपरन्िः। खमक्ना- 
1ादिष्वपि नाथंभून्यत्वमिति स्यातिनिरूपणे प्रतिपादितम् ॥ 

इति भ्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये उपरन्ध्यधिकरणम् ॥ ४ || 
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वेदान्तसार नाभाव उपलभ्यः ॥ कानव्यतिरिक्ताथीभाववादश्च 

न सम्भवति; "धटमहं जानामिः इति कर्तज्ञानकमैतया ऽधैस्य उपङन्धेः न 
तदभावददाक्यते वक्तुम् 1 पुरषस्याथेविद्ेपरव्यवहायनुयुण्यापाद् कसवमेष 
ज्ञान॑स्याकारः ॥ २७ ॥ 

 वैधम्याचच न खम्रादिवत् ॥ कारणदोषवाधरकथल्ययराहित्यरूपैष- 
म्याच्च न खभ्रादिवज्ञागरितक्षानस्य मिथ्यात्वम् ॥ २८ ॥ 

क नि # 

ने भावाऽनुपरञ्धः ॥ अ्दरूप्यस्य ज्ञानस्य सद्भावो न सम्भवति; 
अनुपरुभ्येः । ख्ञानस्याप्यशथैवन्तोपपाद् यिष्यते ॥ २९ ॥ 

इति बेदान्तसारे उपरुन्ध्यधिकरणम् ॥ ४ ॥ 

वेदान्तदीपे--नाभाव उपलब्धेः । योभाचाराभिमतः क्षानमाधस- 
सदाववादः किं सखमीचीनयुक्तिमूखः, उव नेति संशयः । समीचीनयुक्तिम्रूख इ- 

ति पूवैः पक्ष; 1 बाह्याथैसद्धाववादिनापि तत्तद्थाकारकषानस्य परकाश्मानस्व- 
मवद्याश्चयणीयम् । सर्व॑स्य वस्तुनः प्रकाशमानस्य खासाधारणेनाकारेण भ- 

कादा इष्यते । त्र घटपरादिन्ञानस्य घटपराद्याकार एवाकारः । अन्यथा घ- 
साद्यखाध्रारण्यं च चत्तज््ञानस्य न सम्मवति । पकरश्चायमाकार उपरम्यते । 
स तु ज्ञान्येवेति तद्यतिरिक्ता्खःदाववादो ऽनुपपन्नः । तावतैव "वरोऽयं 

ज्ञातः, इति व्यवहारश्योपपद्ते । तस्य बहिषदवभासो निभ्रैलत्वाद्विघधमङृतः । 

रादधान्तस्तु--"घरमदह जानामिः इति सकमैकस्य सकरैकस्य ज्ञाधात्वथ- 

स्य चछेदनादिवत्सर्वलोकसाक्षिकमुपकमभ्यमानस्य कर्वकर्मैष्यतिरेकेण केषटस्यै- 
व सद्धावमन्मत्तः को ब्रवीति । खासाधारणाकारश्च छेदनादिवत्तत्तद्थैव्य- 

वहारयोग्यतापादनाक्षारेणोपरभ्यते । पवं करेदनादेरव्याकासे द्विधाभावनादि- 
हेत॒तथैव कर्ठीगतस्योपकभ्यते । नद्यमूर्तानां क्रियादीनां कलृकमनिरूपणीया- 
काराणां कमीकारस्वमाश्रीयते। सू्ाधेस्तु--नाभाव उपरब्धेः- -क्ञानव्यतिरि- 
क्ता्थौमावो न राक्यते क्तुम् , उपरुब्धेः--'घरमहे जानामिः इति जाना- 
तेः कर्मतया कवैतया चोपरन्धेः ॥ २७ ॥ 

वैषभ्योच न खभरादिवत् ।॥ खपक्ञानादिषञ्च जागरितक्नानानां न 
मिभ्यार्थत्वम् , तदधेधम्यौत् निद्रादिकारणदोषवाधकप्रल्ययरहितस्वादिष्यथैः । 
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चष्छास्ताल्यपि यथाथौनीलयभिप्रायः ॥ २८ ॥ 

न भाषोऽवुपलब्धेः || न केवरुष्याथेशुल्यस्य ज्ञानस्य मावस्सम्म 

ति, कचिदप्ययुपलभ्धेः। अवाधितप्रतीतिसिद्धस्यासदद्धाचे सति ज्ञानमात्र 

प्यसद्धावो न शाक्यते वारयितुमिद्यभिप्रायः ॥ २९. । 
इति वेदान्तदीपे उपठन्ध्यधिकरणम् ॥ ४ .॥ 

-*०-9-व(श्रीरारीरकमीमांसामाष्ये सर्ैथानुपपर्यधिकरणम्|\५। ।),-9-०* 

सवेथानुपपत्तेश्च । २।२। ३० ॥ 
अल सरवशुन्यवादी माध्यमिकः प्रल्वतिष्ठते। शून्यवाद एव 

सुगतमतकाष्ठा शिष्यबुद्धियोग्यतातुगण्येनार्थाभ्युपशमा दिना क्षणिकरं 
दय उक्ता विन्नाने वाह्या्थाश्च स्वे न सन्ति, शन्ययेव तच्छम् ; अर 
वापत्तिरेव च मोक्ष इयेव बुद्धस्याभिपरायः। तदेव हि युक्तमूःशून्यस्या 
तुसाध्यतया खतरिसिद्धेः;सत एव हि हेतुरन्पेषणीयः;तच्च सत् भावाद 
वाच नोत्पयते;भावात्तावन्न कस्यचिदुत्पततिश््ठा;न हि घटदिरयुपरमृ 
पिण्डादिके जायते } नाप्यभावादुत्पततिस्सम्भवति, नष्टे पिण्डादिके 
भावादुस्पयमानं घादिकमभावासकमेव स्यात् । तथा खतः परतः 
त्त्तिने सम्भवति, खतः खोसपत्तावासराश्रयदो षपसङ्गात् , प्रयोजनाः 
वाच । परतः परोतपत्तौ परस्वाधिशेषात्सर्वेषां सर्वेभ्य उत्पत्तिभसङ्ग 
जन्माभावादेव विनाशस्याप्यभावः । अवः शून्यमेव तत्वम् । अतो 
स्मविनाश्रसदसदादयो भ्रान्तिमा्रम् । नच निरधिष्ठान मासम्भवाः 
माधिष्ठानं किञित्पारमाधथिकं त्माश्रयितन्यम् , दोषदोषाश्रयत्वज्ञ 
त्वाच्यपारमार्थ्येऽपि चरमोपपत्तिवदधिष्ठानापारमार््येऽपि भरमोपपत्ते 
अतः शून्यमेव त्म् ॥ 

इति म्नि उच्यते-स्ैथातरुपपततेशच-इति सर्वेथाचुपपन्तस्सधेशून्यत्वं 
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भवदभिपरेतं न सम्भवति फं भवान् सर्वं सदिति वा प्रतिजानीते, अ- 
सदिति वा,अन्यथा वा; सथा तवाभिप्रेतं तुच्छत्वं न सम्भवति; छोके 
भावाभावशब्दयोस्तत्तील्योश्च वियमानस्येव बस्तुनोऽवस्थाविशेषगोचर- 
त्वस्य प्रतिपादितत्वात् । अतस्सर्थं शृन्यमिति भरतिजानता स्वै सदिति 
परतिजानतेव सवस्य पिद्यमानस्यावस्थाविरेषयोगितैव मिङ्ञाता भवती. 
ति भवदभिमता तुच्छता न ृतधिदपि सिध्यति । किञ्च कुतधिलखमा- 

णाच्छरन्यत्वयुपलभ्य चुन्यसं सिषाधयिषता तस्य प्रमाणस्य सलत्वम- 
भ्युपेलयम् ; तस्यासल्यत्े सर्वे सत्यं स्यादिति सवथा स्वैशून्यत्वं चा 
नुपपन्नम् । 

इति श्रीरायीरकमीमांसाभाष्ये सर्वथानुपपत्यधिकरणम् ॥ ५ ॥ 

वदान्तसारे--स्ैथाऽनुपपतते ॥ सवेशान्यवादश्च न सम्भवति । 
सदिति प्रविक्षायामसदिति पतिक्ञायाश्च वुच्छता न सम्भवति, अनुपपत्तेः, 

सदं स्ुद्ीनां वस्तुगताभ्योन्यधिरुद्धमावरूपावस्यापिशोपविषयःवात् ॥ ३० ॥ 

इति बेदान्तसारे सर्वानुपपस्यधिकरणम् ॥ ५ ॥ 

बेदान्तदीपे--समैथाऽजुपपत्तेश ॥ राध्यमिकोक्तसर्वश्ुल्यवादस्सं- 
म्भवति, नेति संदायः । क्षम्भवतीति पूवैः पश्चः 1 धिक्षानं घटादय सवे भा 

या न सस्ति, कुतः! उत्पच्यनिरूपणात् घटादिमावानाम् । मावात्तावदुत्प्तिनं 

सम्भवति, नहि घटादिरत्पच्यमानः असंश्चदितेन श्तिपण्डादिनोतपद्यते । नाप्य- 

भावात् , पञ्ादमावदुत्पद्यमानो घटादिरिभावास्मकएव स्यादिति सर्वशुन्यत्व- 

मेव युक्तिमत् । राद्धान्तस्तु -- शोके भावामावक्षब्दयोस्तदुख्योश्च प्रमाणेनोपल- 

भ्यमानद्येव वस्तुनः अवस्थाविरोष एव भावरूपो विषयः । वतमानतयोपलम्य- 

मानावस्थाविेषो भावधघुद्धिविष्रयः। तद्धिरोध्यवस्याविरोषः समाबशुद्धिषविपयः। 
अतो न छुतथिदमिपेवं तुच्छत्वं सिद्यति । सूजाथेस्तु-सवैथानुपयन्तेश्च 
--सर्वश्ून्यवादी सर्वै सदिति प्रतिश्चाय खाभिप्रतं खाधयति,उतासदिति भति- 

#+ 4 
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ज्ञाय; अथ प्रकारान्तरेण परतिज्ञाय । सबैथापि सर्वशुन्यत्वानुपपन्तेस्स्वारि 

तासिद्धिः, सदसखद्भावयोर्चियमानवस्तुधर्मतोपपादनात् ॥ ३० ॥ 

दति वेदान्तदीपे स्बथानुपपच्यधिकरणम् ॥ ५ ॥ 

> -9{(श्रीरारीरकमीमांसा भाष्ये एकसिन्नसम्भवाधिकरणम् ।1)-9-*, 

नेकस्मि्च सम्भवात् । २। २। २१॥ 
निरस्तास्सौगताः। जेना अपि परमाणुकारणत्वादिकं जगतो 

दन्तीलयनन्तरं जैनपक्षः प्रतिक्षिप्यते । ते किट मन्यन्ते--जीवाजी 
त्मकं जगदेतननिरीग्वरम् ; तच पडद्रव्यात्पकम् | तानि च द्रव्याणि \ 
वधमाधरमपुद्लकालाकाशाख्यानि । तत्र जीवाः--बद्धाः, योगसिदध 
युक्ताभेति तिषिधाः। धर्मो नापर गतिमतां गतिहेतभूतो द्रव्यनिशेषे 
गद्यापी । अधश्च सितिदेतुभूतो व्यापी । पुरो नाम वणगन्धरसः 
शेवद्व्यम्् । तच द्िविधम्-परमाणुरूपम् ; तस्सद्ातरूपं च पवन 

छनसलिछषरणीतनुथुवनादिकम् । कालस्तु अभृद्स्तिभविष्यतीति ३ 
वहारहैतुरणुरूपो द्रव्यविशेषः । आकाशोऽप्येकोऽनन्तपरदेशचश्च । 1 
चाणुःव्यतिरिक्तद्रव्याणि पश्चास्तिकाया इति च संग्रह्यन्ते- जी चास्तिष 
यः, धमोस्तिकायः) अधमास्तिकायः) पुद्रशास्तिकायः, आकाशचारि 
कायः-इति । अनेकदेशव्िनि द्रव्येऽस्तिकायस्शब्दः पयुञ्यते। जीवा 
मोक्षोपयोगिनमपरमपि सद्द इुवेन्ति-जीबाजी वास्नववन्धनिभर सप 
मोक्षाः-इति । मोक्षसङ्कहेण मोक्षोपायश्च ग्ररीतः । स च सम्यग्न्नान 
शेनचारि्रूपः। तत्र नीवस्तु- ज्ञानदगैनघुखवीयगुणः। अजीवश्च ऽ 
वभोग्यवस्तुनातम्। आसवः तद्धोगोपकरणभूतमिन्धियादिकम् । बः 

१, ग्यत्तिरिक्तानि उव्याणि, परा॥--२. शब्द; । जीवानां, पा॥ 
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शष्टविधः-पातिकमेचतुषटयमधांतिकभवतुषटयं चेति । पत्ाच जीवयुण 
नां खामाबिकानां ज्ञानदश्ेनवीयैयुखानां मतिधातकसम्। अपरं र 
रसंस्थानतदभिमानतरिस्थतितसयुक्तसुखदुःखोपेक्ादेतुभूतम्। निभरं मं 
प्षसाधनपहैदुपदेशचायगतें तपः । दवसो नामेन्धियनिरोधः समाथिरूपः 
मोक्षस्तु निटचरागादिषटेश्षस्य खामाविकास्खशूपाविभावः । पृथिव्य 

दिषेतुभूताश्चाणवो वैशेषिकादीनामिष नं चतुर्विधाः । अपित्वेकर् 
भावाः । पृथिव्यादिमेदस्तु परिणामतः । सव च बस्तुजातं संस्वार 
खनिलतवानिल्यखभिम्रस्वाभिनलादिमिरनेकान्तिकमिच्छन्ि- स्याद 
स्तिस्यान्नासि, स्यादस्तिचनास्तिचःस्यादेवक्तव्यम्, स्याद् स्तिचायक्तः 
च, स्यान्नास्तिचाबन्व्य॑च, स्यादस्तिच नास्तिचावक्तव्यं चेति सं 
सप्नभङ्गीनयावतारात् । सवं वस्तुनां द्रम्यपयोयासकपिति द्रव्यास्म 
सच्चेकतःनिल्यत्वाद्युपपादयन्तिः परथांयात्मना च तद्विपरीतम् | पय 
याश्च द्रन्यस्थावस्थाविक्ेषाः । तेषां च भाषाभावरूपलात्स खासन 
दिकं सरवुपपन्नभ्-इति ॥ 

अलाभिधीयते-नैकस्िमसम्भवात्-इति। नेतहुपपचते; कुतः 
एकर्मिच्नसम्भवात्-एफस्मिन्वस्वुनि अस्तित्वनास्तित्वादविसद्धस्य च्छ 
यातपवद्युगपदसम्भवात्। एतदुक्तं मवति-दरव्यस्य तदिसेषणभूतपर्यायः 
व्दाभिधेयावश्याविशेषस्य च पृथक्यदा्थसानेकस्मिन्विरुदधधमेर्सभायेः 
स्सम्भवति-इति। तथाहि--एकेनास्तिसवादिनाऽवस्याविश्ेषेण विचि! 
स्य तदानीमेव न तष्टिपरीतनास्तित्यादिषिचिषटस्वं सम्भवति । उत्परि 

विनाल्ञाख्यपरिणामविरेषास्पदत्वं च द्रव्यस्यानियलम् , तद्विपरीतं 
निलयस्वं तस्मिन् कथं समवेतिः; विरोधिधमाश्रयत्वं च भिन्नत्वम्, तद्रि 

सीतवाभिन्चत्वं कथं वा तस्मिन् समेति १; यथाऽग्वत्वमहिषत्वये 

१. मिलल्ान्युपपदायन्ति. पा ॥---२. समविशसमभवशति, पा ॥ 



१०८ धीशासीरकभीमांसामाष्ये [अ. २, 

युगपदेकस्सिन्नसम्भवः। अयमथः पूमेव भेदाभेद्वादिनिरसनसमये ^त- 

नु समन्वयात्" इत्यत भपञ्चितः। कारस्य पदाथविशेषणतयेव भवीतेस्त- 

स्य पृथगस्तित्बनास्तित्वादयो न वक्तव्याः; न च परिहतेन्याः । का 
लोऽस्ति नास्तीति व्यदह्टायो व्यवहर्ृणां जालयायस्तित्यनास्तित्वन्यवहा- 

रुसयः । जाल्यादथो हि द्रव्यविशेषणतयैव भतीयन्त इति पूेमेवक्तम्। 
कथं पुनरेकमेव ब्रह्म सबीत्मकमिति भोततियैरच्यते?; सवेचेतनाचेतन- 

रीरत्वात्सर्वहस्य सशक्तेस्पलयसङ्रपस्य पुरषोत्तमस्येत्युक्तम् । शरीर 
शरीरिणोस्तद्धपीणाथाल्यन्तवेटक्षण्यमप्युक्तम् । किञ्च जीवादीनां ष- 
ण्णां द्रव्याणामेवद्रव्यपर्यायत्वाभावात्तेषु द्रग्यैकल्वेन परयायातसना चै- 
कत्वानेकत्वादयो दुरूपपादाः। अथोच्येत-षडेतानि द्रव्याणि खकीयः 
पथिः खेनखेनचात्मना तथा मवन्ति-इति। एवमपि सवैमनेकान्तिक- 
मिल्यभ्युपगमविसेधः, अन्योन्यतादास्म्याभावात्। अतो न युक्तमिदं जै- 

नमतम् । ई्वरानधिष्ठितपरमाणुकारणवादे पूरवोक्तदोषास्तथवावतिष्ठनते॥ 

एव चात्माकात्स्न्यम् । २।२।२२॥ 
एवं भवदभ्युपगमे सति आत्मनथाकात्स्यं भसल्यते । जीवोऽ- 

सङ्घयातयदेशो देहपरिमाण इति हि मवतां स्थितिः तत्र हस्यादिशरी- 
रेऽवस्थितस्यार्मनस्ततो न्यूनपरिमाणे पिपीलिकादिशरीरे मविशतोऽरप- 
देशभ्यापित्वेनाकात्स्य प्रसज्यते-अपरिपूणेता प्रसज्यत इ्यभः॥ २२॥ 

अथ सक्ोचविकासधमेतया आत्मनः पर्यायकब्दाभिपेयावस्था- 
न्तरापत्या विरोधः परिहियत इत्युच्यते ; ततराह- 

न च पयायादप्यविरोधो विकारादिभ्यः ।२।२।२३॥ 
न च सङ्काचविकासरूपायस्थन्तरापत्या पिरोधः परिह श्यते, 
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पच कारतन्मयृत्तानत्यत्वादधिरषपसक्तेवमदितुस्यत्यपसङ्कात् ॥ ३३ ॥ 
अन्त्य् {चि स्थिः मे यूनिः त्घृ ष २ २ २ न््यावर्थितेश्चोभयनित्यव्वादविरोषः। २।२।३५ 

जीतस्य वदन्त्य परिमाणं पोक्षावस्यामतमर् + तस्य पश्ादेहान्तर 

परिग्रहाभावदररस्थितस्वादासनय मोक्ञाचस्यस्य तत्परिमाणस्य चोभ 
मोर्मित्ययात्तय आल्यनः खामाविक्रं परिवाणमिनि पूवपपि तस्माद् 
विदोषः स्यत् | भना ददपसिमाणलमालसनो न स्यादिल्यसःतमेवेदमादं 
लृमतम् || २५॥ 

८ लीादरकमाससामस्य पस्मिन्नमम्मव्ायिकरणप् | ६ ॥ 

पदान्तसार नकस्मिनमम्भवात्।| अर्तो यलं न युनिमन् + प 
स्पिन वस्तुनि युगपन् सस्य्रासयवनितयन्वानिव्यत्वनदामेदानाम्, असम्भवात् | 

पयायरूपाश्य द्ट्पम्यान्तवादियययृबुदधितिषयाः परस्परविसदपिण्डत्दघशल्वः 

वकापारन्यादतस्याः यूगयक्न सम्भवन्ति तया सरवद्ागवत्वात्स्याश्च पृथिव्या 

दः धदृधमदनर तयान दव्यन्यानिष्यन्तमुन्प्तिविनाकयोगित्वम्
) सत्रिपरीत 

{नित्यन्यं नेकस्मिन कभ्रानि ॥ २१ ॥ 

प वान्पाकान्वयम् || आान्यनद्दासीरपरिमाणस्ये ब्रहनद्ागीयद्- 

पीय पपिद्यालः अकान्परथ नियन्त प्रससयेत ॥ ३५ ॥ 

न च पयोयादप्ययिरतरा विकारादिभ्यः | तथा सद्गवा 

स्मादस्पायोसादरति नाविकाः, सह्द्धिव्निक्रायादि यूागधसन्तः ॥ २२॥ 

अन्त्याव्रस्थिनश्चौभयनित्यत्यपविद्षः ।। धन्त्यम्य मोक्चावस्थापरि - 

प्रणम्य पवःसपायन्धिनिः नम्य स्ातावकि्यनाल्मनन्पर्मिणयोरमयौनियत्व 
ल पुदघ्ापि न प्रद्यदः, विधिधदरदपरि माणन मेवात स्यत्रैव ॥ .४॥ 

दि वदान्त पदद्ननस्प्ववादिकरणम् || ५ ॥ 



११० धेदान्तदीपे सि. २. 

वेदान्तदीपे नैकस्मिन्नसम्भवात् ॥ ज्ञेनम युक्तिमत् , उत नेति 
संशयः ; युक्तिमदिति पूवः पक्षः; जीवाजीवरब्दाभिरुपनीयभोकच ९ मोग्यास्म- 

जगत् ससवासस्वनित्यत्वानिष्यत्वसिन्नत्वाभि्त्वेसनेकाम्तिकम्; षड्द्रस्यत- 
त्प्ीयात्मनावखितत्वात् छच््स्य जगतो द्रव्यात्मना सच्छेकत्वनिखत्वानि उप- 
पश्नानि ; पयौयात्मना च चिपरीतानि ; पयायाश्च--घटस्वपरस्वाद्यवशाविक्े- 
षाः ; दरन्यखरूपस्थेकव्वात् सरत्वात् सह्रद्धिषोच्यत्वात् सेन रूपेणेकत्वादि यु 
क्तम् ; पयोयसब्दामिधेयावस्याविद्चेषाणामनेकत्वादेधिरस्वादसह द्वि बोभ्यत्वा- 
तेन स्पेणासस्वानियत्वनानात्वानि युक्तानि ; परतीत्तिव्यवस्याप्यस्वात् सवैश्य 
वस्तुन उभयाकास्प्रतीतेखभयमुपपन्नम् । सषद्धान्तस्तु--पकश्याल्तित्वनास्ति- 
त्वादिभिर्नेकान्तिकत्वमयुक्तम् › एकस्मिन्वस्तुन्यस्तित्यनासितित्वदेः विरुद्धस्य 
खछायातपघद्युगपदसम्भवात् । तथाहि द्रव्यस्य तद्धिरोषणमूतपयांयस्य इत्थर- 
ब्दाभिधेयावय्याचिन्चेषस्य च “शदरद्मित्थम् ' दति प्रतीतेः प्रकारप्रकारितया पृथ 
क्पद्र्थत्वान्नैकस्मिन्विरुद्धभकास्भूतस्वासस्वरूपधर्मसमावेशो युगणपत्सम्भ- 
बति 1 उत्पत्ति विनारास्यपरिणामविेषास्पदत्वं च द्रव्यस्यानिस्यत्वम् ; 
परीतं निखत्वं तस्मिन्कथं समवैति । विरसोधिधमश्रयत्वं च भिन्नत्वम्; त- 
द्विपरीतं चाभिक्नत्वं कथं वा तस्मिन्संमवेति ; यथा अश्वस्वमहिषत्वयोः युग- 
पदेकस्मिन्नसस्भवः । (एकस्य पथिवीदव्यस्य घटत्वं ररावत्यं च प्रदेशभेदेन; 
न त्वेकेन प्देदोनोमयाश्चयत्वम् ; यथैकस्य दैवदन्तस्योत्प्तिविनाशरयोभिस्वं 
कारुभेदेन 1 नद्यतावता वस्तुनो द्या्मकत्वम् , अपि तु परिणामशाक्तियोग- 
माम्) अतः न शुक्तिमत् जेनमतम् । सूत्रार्थस्तु नेकस्मिन्नसम्भवात्-- 
न ज्ञेनमतं युकम् , ङतः! पकर्मिन्वस्तुन्युक्तसेदया युगपद्धिखद्ध धर्मसमाकेशा- 
सम्भवात् } ।अतस्पूच्चिरुद्ध बेदान्तवादिभिरपि सेदाभेदसमाश्रयणम्)॥ ३१ ॥ 

एवं चात्माकात्छयम् ।॥ एवमाव्माकात्हर्थश्चासुपपन्नम् ; शरीर- 
परिभराणत्वे द्यत्मनो ब्हतश्छरीसदट्पीयसि शरीर प्रविशतः अकात्लनंयैम् भप- 
रेपुणेत्वं प्रसज्यते । तदानीमल्पपरिमाणत्वात् ॥ ३२ ॥ 

न् च पयायादप्यविराधा वकारादम्यः; | तथाविधादपत्वाध- 
द्थायोगेनाप्यविसेधो न सम्भवति । घरपटादेसिव चक्रस्तस्पययुकतदाषास्पदस्व 
प्रसङ्गात् ॥ ३२ ॥ 

अन्त्यावस्थितेदचोभयनिलयत्वादविशेषः ।। जीवस्य यदन्त्यं परि. 
१. मोग्यात्मकस्य जगतः सत्वा , .भिन्नलैरनैकान्यम्, पा ॥ ()क्ृण्डखितिग्न्थः कचिश्च दृद्यते ॥ 



पा. २.1 पडुपस्यधिकरणम्,. ११. 

माणं मोक्षावस्यम्, तस्य पञ्चादेकरूपेणावस्ितेस्तदेव खामाविकं परिमाणमिति 
आतपरनश्च तत्परिमाणस्य चोमयोरनिलयत्वात्पूैमपि म॒ शसैरपरिमाणत्वसिद्धि 
रिति परूवोचश्थायां न विदोषः; अतः असङ्गतमेषेदञ्चेनमतम् ॥ ३४॥ 

इति वेदान्तदीपे एकस्मि्नसम्मवाधिकरणम् ॥ £ ॥ 

०८ श्रीरारीरकमीमांसाभाष्ये पष्ुपत्यधिकरणम् ॥ ७ ॥ »-9-**- 

पस्य॒रसामञ्जस्यात् । २। २। ३५॥ 
कपिरकणादसुगताहतमतानामसामञ्ञश्यात् वेदषाह्य्वाच् निरभरेयसा 

थिभिरनादरणीयत्वषुक्तम् ; इदामी पशुपतिमतस्य वेदविरोधादसापञ्ज 
स्याचच अनादरणीयतोच्यते। तन्पतादुसारिणथतुषिंधाः-\कापाराः,का 
छा्ुखाः, पाशुपताः, रौवाथ--इति । सर्वैचैते वेदविदां तखपक्रियाः 
पेरिकायुष्पिकनिरभरयससाधनकर्पनाथ फसपयन्ति । निमित्तोपादानयो 
भेदं, निमित्तकारणं च परुपतिमाचक्षते। तथा निरभ्रयस्साधनपपि शुद्र 
काषयकधारणादिकमू।यथाहुः कापालाः-र“ुद्रिकाष सकतच्ङ्घः परथुद्रा 
विशारदः भगासनस्थमासानं ध्याता निवोणमृच्छति।। कण्ठिका रुच 
चेव कुण्डलं च शिखामणिः | मस यज्ञोपवीतं च युद्राषटकं प्रचक्षते । 
आभिभद्रितदेदस्तु नभूय इह जायते" इ्यादिकम्। तथा कारञ्ुखा अ 
पि कपारपात्तभोजनशषवभस्पस्लानतसाशनलटगडधारणसुराङम्भस्थापन 
तदाधारदेवपूजादिकमहिका युषिक्रसकेटफलसाधनममिदधति । २९४ शद्रा 
क्षकङ्कणं हस्ते जथ चैका च मस्तके । कपालं भस्मना सानम्” इत्या? 
च प्रसिद्धं शेवागमेषु। तथा केनचिस्कियापिरेषेण पिजातीयानामपि ब्रा 
द्यण्यपापिुचमाश्नमपरातधिं बाहुः--२“‹ दीक्षापवेशमातेण ब्राह्यणो मवा? 
क्षणात् । कापालं वरतमाख्थाय यतिभ॑वाति मानवः ” इति ॥ 
१. कापालिकः. पा॥ २, रौवागमे ॥ ३, कऋार्णका. प॥ 



११२ श्रीहारीरकमी्मासाभाष्ये [अ. २. 

--9-क + सिद्धान्तः)» 

ततेद्च्यते--पत्युरसामन्ञस्यात्--इति। “ नैक स्मिन्नसम्भ - 
चात् ” इत्यतो नन इ्यतरुवतते । पर्यु; पञ्युपतः, मतं नाद्रणायम् ; 
कुतः? असामञ्जस्यात् । असापनज्ञस्य च अन्यान्यव्याधातात् वेदषिरो- 
धाच्च | युद्िकाषद्कधारणममासनस्थासध्यानसुरङ्कम्भस्थापनतस्स्यदे 
वताचनमगूढाचारर्मन्चा नमस्मस्लानपणवपूवामिध्यानान्यन्योन्यविर्दधानि। 
वेद्विरद्ध॑दै पच्वपरिकल्पनशुपासनमाचारथ । वेदाः खद परं द्य 
नारायणमेव जगन्निमित्तयुपादानंच वदन्ति-१.. नारायण परं जह्य 
तसं नाययणः परः । नारायण परो ज्योतिरात्मा नारायणः परः" 
२८'देक्षत बहू स्यां प्रजायेयेति २“सोऽकामयत वहु स्यां प्रजायेयेति" 
*““तदास्मानं खयमङरुत" इत्यादयः । परबरह्मभूतपरम पुरुषवेदनमेव च 

मोक्षसाघनष्टपासने बदन्ति-"“वेदाहमेतं पुरषं महान्तमादित्यवर्ण तमस 
स्तु पारे” ५.“तमेवं व्िद्रानपृत इह भवति । नान्यः पन्था अयनाय बि- 
द्यते ” इत्यादिना एकतां गतास्सं पदान्ताः, तदितिकतेव्यताभूतं कम- 
च वेदपिहितवणा्रमप्सम्बन्ि यज्ञादिकमेव वदन्ति“ तमत वेदानुवच 
नेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन `" ६“पएतमेव 
छोकमिच्छन्तः परवराजिनः पत्रजन्ति ” इत्यादयः । केवख्परतस्वपतिषा- 
दनपरनारायणानुवाकसिद्धतच्वपराः केषुचिहुपासनादिविधिपरेषु बा- 
व्येषु श्रुताः प्रजापतिरिविन्द्रकारपाणांदिशब्दा इति ““'शाखदृष्या तूप- 
देशो वापदेषवत्"'इ्यत् प्रतिषादितम्। तथा «एको हवै नारायण आ- 
सीन्न ब्रह्मा नेशानः " इल्यारमभ्य <“स एकाकी न रयेत! इति छष्टिवा- 
क्योदितं सरष्टारं नारायणमेव समानपकरणस्थाः ९“ सदेव सोम्येदमपर 
इदयादिषु साधारणाः सद्रद्मासादिशषब्दाः प्रतिपादयन्तीति २ ० “जन्माच- 

१. तं. नारा. १३ ॥--२. छा. ६-२-३॥--३. तै, सान. ६. अनु. २॥-- 
भै 

४. त, आन. ७ ॥--५. पुरुषस् ॥--६ इ. ६-४-२२ ॥--७, शासे. १-१-३१ ॥- 
८* महोप. १-१ ॥--९. छा.१-२-१ ॥--१०. सारी. १-१-२॥ 
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स्य यतः” इल्यत प्रतिपादितम् । अतो बेद्षिरुदधतस्वोपासनावुषठाना- 
भिधानात्यजरुपततिमतमनादरणीयमेव ॥ २५ ॥ 

अधिष्ठानानुपपत्तेश्च । २। २। २६॥ 
वेदबाह्मानामनुमानाद्धि केवटनिभितेश्वरकसखना ; तथा सत दश 

बुसारेण इलारादिवदधिष्ठानं कतेव्यम्; न च खाखदेगृदाद्यव्ष्ानव 

त्पशुपतेनिमित्तभूतस्य परधानाधिष्ठानशुपपते, अक्षरोरत्वादि; सरार 

णामेव हि कुलालदीनापपिष्ठानसक्तिष््टा; नचेन्वरस्य सक्रररत्वमनभ्यु 

पगन्त्यम्) सच्छरौरस्य साषयवस्य निलयते अनित्यत्वे च :“ शाक 

योनित्वात् ” इत्यत दोषस्योक्तत्वात् ॥ ६ ॥ 

करणवचेन्न भोगादिभ्यः । २। २। ३५५५ 
यथा भोक्तृजीवस्य ैरणकरेवराचधिष्टानमश्षरोरस्यव दृश्यत् 

तद्रन्महेश्वरस्याप्यक्घरीरस्यच भधानाधिष्ठानम्ुप्पद्यत ईति चेत् नमी 

गादिभ्यः पुण्यपापरूपकमफकभोगाथ पुण्यपापरूपाृ्कारितं दि तद 

धिष्ठानम्; तद्रत्प्ुपतेरपि पुण्यपापरूपा्वत्तया तत्फटमागाद् सः 

प्रसस्येत ; अतो नाधिष्ठानक्षम्भषः ॥ २७ ॥ 

अन्तवस्वमसव॑ज्नता वा । २। २।२८॥ 

१. शासै. १-१-३२ ॥ २.-पू. मा. १-१-३॥ 
श्प 



१४ । वेदान्तदीपे (अ. २. 

ते; तथापि बेदविरुद्धनिमिच्तोपादानमेदकरखनापरावरत्वभ्यत्ययकरप- 

1मूरखतात् स्ैमसमञ्गसमेबेति असामञ्जस्यात्" इत्युक्तम् ॥ ३८ ॥ 
इति श्रीशारीरकमीमांसामाप्ये पपत्यधिकरणम् ॥ ७ ॥ 

बेदान्तसारे--पत्युरसामञ्जस्यात् ॥ नेति वतैते, पद्युपतेम॑तमनाद - 

पीयम् ; वेद विसद्धनिमिन्तोपादानभेदतद्धिरुहयाचारपरत्वेन भस्तामन्नस्यात् ॥ 

अधिष्ठानापरुपपत्तेश्च ॥ अनुमेयेश्वरभ्यु पगमेन हि केव राधिषठातत्व- 
[च्यते ; तथासति अशरीरस्य प्रधानाधिष्ठानाजुपपत्तः, सरारीरत्ये तु शरी- 

}स्पत्यनिरूपणात् सावयवस्य तस्य निद्यत्वे महीमहीधरदीनामपि निष्यत्वा- 

पेरोधाश्च ॥ २३६ ॥ 
करणवेन्न भोगादिभ्यः । करणककेबरादयधिष्ठानवद् दारीरष्येवा- 

्रष्ठानमितिचेत्-नः पुण्यपापनिपित्तस्वात्तस्य तत्फकभोगादिपसक्तेः ॥ ३७॥ 

अन्तवप्वमसवैङ्गता वा ।। तथा सति क्ेघक्ञवत् अन्तवसवमसधैज्ञता 
1 ॥ ३८ ॥ _ 

इति बेदान्तसरे पद्ुपत्यधिकरणम् ।॥ ७ ॥ 

वेदान्तदीपे-पद्युरसामरञ्नस्यात् ॥ पश्चुपतिमतं नि.श्ेयसाधथिभि - 
दरणीयम् , उत नेतिसंशयः 1 आद्रणीयमिति पूः पक्चः । परमपुरुषार्थै- 
ताधनावबोधितवेन निखिख्वस्तुसाक्षात्काससमथैपह्युपतिप्रणीतस्वात् । याद्धा- 
तस्तु -- अनादिनिघ्नाविच्छिन्नपाटसम्पदायनिरस्तप्रमादादिनिसिरदोषग - 
धवेदसिद्धपसवस्तच्वभ्यत्ययप्रतिपादनात् , निमित्तोपादनभेद्धाभिधानात् , 
दुराक्ुभ्मस्थापनतस्खदेवतार्च॑नसुंद्िकाषट्कविक्ञासतद्धार णाविषेद्यिरुढाचार - 
तिपादनपरत्वाञ्च, असामञ्जस्यात् अनाद्रणीययिति । सृत्ार्थश्तु-पल्युर- 
रामज्जस्यात् ' नैकस्मिन्नसम्भवात् * इष्यतो नेत्यदुवतैते । परस्युः पश्युपतेः, 
[तम् अनादरणीयम् । कुतः! बेदचिसद्धतसवाचारावबोधिच्वेन असामञ्स्यात्॥ 

अधिष्ठानाचुपपत्ते ॥ अयमेयेश्वसभ्युपगमेनहि प्रधानस्याधिषठान- 
†श्वरस्योच्यते। सशयीरस्येव कुलालादेरधि एानदश्चैनात् भरर स्येश्वरस्य प्र- 
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धानाधिष्ठानानुषपत्तेश्चासामक्जश्यम्। सदरासीरस्वाभ्युपगमेऽपि तच्छयीरस्य सा- 
चयस्य नित्यत्वे अनिव्यत्वे च दोषः पूर्घोक्ते इत्यभिप्रायः ॥ ३६॥ 

करणवच्चेन्न भोगादिभ्यः ।। क्षे्कषस्य खकरणकठेबयायधिष्ठानव- 
दुपपदधत इति चेत्--म, पुण्यापुण्यरूपकमेनिमिचत्वात् क्षेचक्गाधिष्ठानस्य; ई- 
श्वस्स्यापि तद्वत्तया तत्फरुभोगादिनिखिरुतत्खभावप्रसकतैः ॥ ३७ ॥ 

अन्तवक्वपसवेता वा ॥ वाशब्दश्चार्थे ; पुण्यापुष्यवस्वे त्वन्तव- 
स्थं खृष्टिसदहारास्पद्त्वमसर्वक्ञताच प्रसञ्यत दस्यसमञ्जसभेवेदम् ॥ २३८ ॥ 

ति वेद्^न्तदीपे पञ्युपतयधिकरणम् ॥ ७ ॥ 
^> 

-->०-#-((श्रीरारीरकमीमांसाभाष्ये उसन्यसम्भवाधिकरणम्।८।।),-9 ०० - 

उत्पच्यसम्भवात् । ₹।२।२९ ॥ 

कपिखादितन्तरसामान्याद्गवदमिहितपरमनिःश्रेयससाघनावबोधिः 
नि पञ्चरात्रतन्तेऽप्यपामाण्यमाशङ्य निराक्रियते ; तत्रैवमाश्ङ्ते ५५८प. 
रमकारणात्परब्रह्ममूताद्राखेास्सङ्कषणो नाम जीवो जायते सङ्कषणास 
दुश्चसंते ममो जापते तसादनिरुदसंषोऽदङ्कारो जायते ” इति हि भागव 
तथक्रिया । अतर जीवस्योपत्तिः श्रतिषिरद्धा पतीयते; श्रुतयो हि जीवस्या 
नादिखं वदन्ति “न जायते भियते वा विपथित् '” इलयाद्ाः ॥ ३९ ॥ 

७ २ न च कतुः करणम् । २।२।५४०॥ 
१“सङ्कषणाखद्युमनसंतरं मनो जायते" इति कतः जीवात् , करण 

स्य मनस उस्पत्तिमं सम्भवति, २८ एतस्माजजायते पराणो मनस्सरवेन्द्रिया 
णि च) इति परस्मादेव बरह्मणो मनसोऽप्युसखत्तिश्ुते; । अतः श्रुततिषिरं 
द्वाथेप्रतिपादनादस्यापि तन्त्रस्य भामाण्यं परतिषिच्यित इति ॥ ४०॥ 

१, परमसंदिता, २. कठ, २-१८॥ २, ख्, २-१-३ ॥ 
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एवं पापे मचक्ष्महे-- 

विज्ञानादिभावे वा तदप्रतिषेधः । २।२।४१॥ 
याङब्दात्यक्षो विपरिषपते; धिक्ञानं चादिचेति परब्रह्म विङ्गाना- 

दि। सङ्षेणपह्ल्नानिरुद्धानामपि परबह्मभाये सति तस्तिपादनपर्सय 

चास्रस्य प्रामाण्ये च प्रतिषिध्यते । एतदुक्तं भेवति-भागवतपर्रियामान- 
जतामिदं चो्-य्जीषोतपत्तिर्विरद्वाऽभिदहिता--इति। वासुदेवाख्यं परं 
व्व हेवाधितवत्सलं खाभरितसमाश्रयणीयत्वाय खेच्छया चतुधौ ऽविषत् 
इति हि तक्रिया। यथा पौष्दरसंहितायां ९“कतेन्यस्वेन वै यल चातु- 
रदरम्यषुपास्यते । कमागतैस्खसंक्नाभिः बाद्यणेरागमं तु तत्" इलयादि । 
तच्छ चातुराट्म्योपासनं षाघुदेवाख्यपरवरह्मापासनमिति साखतसंहिता- 
याुक्तं २“ ब्राह्मणानां हि सद्रद्यवासुदेवाख्ययानजिनाम् । विवेकदं परं 
खां ब्रह्मोपनिषदं महत् ? इति । तद्धि बासुदेवाख्यं परं बरह्म सम्पूण- 
साङग्यवुः सषषपवयूहविमवमेदमिननं यथाधिकारं भक्तः ज्ानपूवेण कमे- 
खा अभ्यर्चितं सम्यक्पराप्यते। विभवार्चनाद॒हं पाप्य व्यूहाचैनात्परं बह्म 
चासुदेवास्यं दुश्यं प्राप्यत इति वदन्ति । धिभषो हि नाम रामछृष्णा- ` 
दिमादुमोवगणः। व्युहो वाघुदेषसङ्षणमदुप्नानिरुद्रूपश्चतुव्यृहः। सू- 
मं ठु केवलपाङ्गण्यविग्रहं वादे वार्यं परनरह्य।यथा पौष्करे \यस्मा- 

तसस्यक्परं ब्रह्म वास्ुदेवाख्यमव्ययम् । अस्मादवाप्यते जञास्चात् ज्ानपूर्वे- 
ष्ण कमेणा ” इल्यादि । अतस्सङ्कषेणादीनामपि परस्यैव बह्मणः खेच्छा- 
विग्रहरूपत्वात् “अजायमानो बहुधा विजायते इति श्रुत्िसिद्धस्येवा- 
हशितबास्सल्यनिपित्तखच्छाविग्रहसद्धदरूपजन्भनोऽमिषानात्तदभिधायि- 
दषसमरामाण्यस्याप्रतिषेधः-इति । तत जीवमनोहङ्कारतखानामधिष्ठातारः 

१. पौष्करपेहिता. २. सात्वतसंदिता. ३. पुरषस. 
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सङ्षणधद्यश्नानिरुदधा इति तेषामेव जीवादिशब्देरभिधानमविरद्धम् ; य- 

था आकाक्ञमाणादिशब्दैः ब्रह्मणोऽमिधानम् ॥ ४१ ॥ 

विप्रतिषेधाच्च । २।२।४२॥ 
विप्रतिषिद्धा हि जीशोत्पत्तिस्वस्पिक्नपि वन्ते; यथोक्तं परमस- 

हिवायाम ?“ अचेतना पराथो च निलया संततविक्रिंया। तियुणा काम 

णां क्षेत्रं परकतेरूपश्रुस्यते । व्याश्चिरूपेण सम्बन्धस्तस्याश्च पुरुषस्य च। 

स ह्यनादिरनन्तश्च परमार्थेन निरिचितः " एति । एवं सवाखपि संरि- 
तासु जीवस्य निलत्यववनाजीवसखरूपोत्पत्तिः पश्च रालतन्ले भरतिषिद्धैव 
जन्धमरणादिष्यवहारस्तु रोकवेदयो्जीवस्य यथोपपद्यते, तथा रनामा 
श्रतेः" इत्यत ब््यते । अपो जीवस्योत्पतिस्तद्ापि मरतिषिद्धेवेति नी- 

वोत्पत्तिवादनिपित्ताभामाण्यशङ्का द्रोत्सारिता। यथैष केषाश्िदुदयोषः 

२८५्पाङ्गेषु वेदेषु निष्ठामलममानः श्राण्डिस्यः पञ्चरातशास्लमधीतवान्' 

हृति।साङ्गषु वेदेषु पुरुषा्थनिष्ठा न रञ्पेति वचनाद्ेदधिरुदधमेषेदं तन्तमू 
इति,सोऽप्यनाघ्रातवेद्वचसामनाकलिततदुपन्हणन्यायकलापानां भ्रद्धा- 

मात्तविजम्मितः ; यथा "ध्रातःपातरद्रवै ते वदन्ति पुरोदयाञ्जुहति 

येऽभ्निहोत्नम्" इति अयुदितदयेमनिन्दा उदितदीमपर्साध्युक्तम् ; यथा 

च भूमविचाप्रक्मे नारदेन ५“ऋगवेदं भगवोऽध्याम् यच्चुवेद सापवदमा- 

यवेणं चतुथमिभितिहासपुराणं पश्चमम्” इलयारस्य सवे वविद्यास्थानम- 

भिधाय ६्.“सोऽहं भगवो मन्लविदेवास्मि नात्मवित्"' इति भूमविच्यान्य- 

तिरिक्ताघु सवपु विदाखात्पयेदनाराभवचनं वक्ष्यपाणभूमाकचापर- 

सार्थं छृत्तमू् ; अथवा अस्य नारदस्य साङगषु वेदषु यत्परतच्ं परतिषा- 

चते, तदरामनिभित्तोऽयं वादः; एवमेव शाण्डिस्यस्यति । पश्द्रदान्त 

१. परमसंदिता, २, शारी.२-२-१८॥२. परत्ररात्रे, ४. देतरेयगाह्यणे, ५-६. छा.७-१-२,३॥ 



११. भीद्ठारीरकमीमांसाभाष्ये [आ 2 

वेचवासुदेवाख्यपरबरह्मत्वाभिधानादबगम्यते । तथा वेदार्थस्य दुञ्ञएन 
तया पुसावबोधायेश्वाक्नारम्भः परमसंहितायाद्चुच्यते १ “अधीता भगं 
वन् पेदास्साक्कोपाङ्गस्सविस्तराः । श्रतानि च मयाऽङ्गानि वाकोषाक्यं 
युतानि च । नयेतेषु समस्तेषु सश्चयेन विना कचित् । प्रेयोमार्म षः 
रयामि येन सिद्धिभेबिष्यति'इति,?“बेदान्तेषु यथा सारं सङ्गश्च भगवान 
हरिः । भक्तानुकम्पया विदान् सञ्चिक्षेप यथासुखम्"! इति च । अतः 
स्स भगवान्वेदेकवेयः परब्रह्याभिधानो बाखुदेबो निखिलहेयमल्यनीक क्छ - 
रपाभेकतानानन्तजञानानन्दा्यपरिमितोदारणुणसागरस्सलयसङ्सपश्चा छ- 
वेण्यचातुराश्रम्यव्यवस्थयाऽवस्थितान् धमोथकाममोक्षाख्यपुरुषाथोभि- 
खान् भक्तानवरोक्यापारकारुण्यसौशीट्यवात्सदयौदा्ैमहोदधिः स्व. 
खरूपखमिभूतिखाराधनतत्फलयायात्म्यावषोधिनो वेदान् ऋग्यजुस्खए- 
माथवैमेदमिन्नानपरिमितन्चाखान् विध्ययवादमन्लरूपान् खेतरसकक्छ- 
पुरनरदुरवगा्ांस्वावधायं तदथेयाथास्म्यावबोधि पश्चरालशस्ं खयभे- 
वे निरमिमीतेति निरवचम् ॥ 

यस्च--परैस्पूतचतुष्टयं कस्यचिदिरुदांशस्य भामाण्यनिषे - 
धपरं व्याख्यातम् ; तत्ूत्राक्षरानयुगणम्, सुत्रकाराभिपायकि- 
रुद्धश्च । तथाहि--ूत्रकारेण वेदान्तन्याथाभिषायीनि सू्राण्यभि- 
धाय बेदोपबहणाय च भारतसंहितां शतसदक्षिकां वता मोक्षधर्मे ्ा- 
नकाण्डेऽभिष्िवं र“यृहस्थो बरह्मचारी च वानयस्थोऽय भिष्ुकः। य इच्छे 
स्सिद्धिमाख्यातं देवतां कां यजेत सः" इलयारभ्य महता प्रबन्धेन पश्चराल- 

सास्रमक्रियां प्रतिपा्यर "ददं शतसषस्राद्धि भारताख्यानविस्तयत्।जवि- 

ध्य मतिमन्थानं दध्नो धरतमिबोद्धतम्। नवनीतं यथा दध्नो दविषद ब्राह्म - 

१. प्रञ्गराव्े ॥ २. मारते. शान्ति-मोक्ष. २३३५-१ ॥ ३. मारते, शान्ति-मोश्च = 

२४४११ ॥ 
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यथा।आरण्यक च वेदेभ्यः ओषधीभ्यो यथाऽमृतम्? १ “दं म्लेप- 
दं चतुर्वेदसमनिवितम्। साङ्ञचयोगकरतान्तेन पश्चरातरासु्म्दि तम्१२८९- 
[य इदं ब्रह्म इदं हितमनुत्तमम् |ऋग्यसुस्सामभियुष्टमथवोकिरतैस्तथा। 
(ष्यति परमाणं वा एतदेवादुशास्नम्'" इति । सा्खययोगशन्दा- 
 ज्ञानयोगकमेयोगावभिहिती ; यथोक्तं र“क्नानयोगेन साह्क्ानां 
पोगेन योगिनाम् ” इति । भीष्मपवण्यपि ४“ ब्राह्मणैः क्षतियवैयैः 
ध कृतलक्षणः) अचेनीयच सेव्यश्च पूजनीय माधवः । सातं 
परमास्थाय गीतस्सङ्कषणेन यः” ईि॥ कथमेव ब्रुवाणो बादरायणो षे- 
द्रेसरो वेदान्तवेयपरबरह्मभूतवाछुदबोपासनाचैनादिपतिपादनपरस्य 
वतशास्नस्याभरामाण्यं ब्रूयात्। ननुच ५“ साद्धयै योगः पशचरात वेदाः 
(पतं तथा। ----किमेतान्येकनिष्ठानि पृथदिष्ठानि वा यने" इत्यादिना 
ह्यादीनामप्यादरणीयतोच्यते ; शारीरके तु साङ्घयादीनि भतिषि- 
ते ; अत इदमपि तन्तं तचुख्यम् ; नेरयुच्यते, यतस्ततापीममेव शचा- 
कोक्तं न्यायमवतार्यति ; ५ किमेतान्येकनिष्ठानि पृथाङ््ठानिषा ” 
प्र्नस्यायमर्थः-फि साङ्खययोगपाञ्ुपतवेदप्चरात्राण्येकतच्वभति- 

नपराणि, पृथक्तसवप्रतिपादनपराणि वा ; यदैकतच्छपरतिपादनपरा- 
किं तदेकं तचम् ; यदा तु पृथक्तखमतिपादनपराणि, तदैषां पर- 
: विर्द्धा्थपरतिपादनपरलाद्रस्तुनि षिकसपासम्भवाचैकमेव पमाणम. 
रणीयम् , किं तदेकम्-ति । अस्योत्तरं ब्रुवन् ९५“ ज्ञानान्येतानि 
प विद्धि नानामतानि वै। साङ्खचस्य बक्ता कपिलः” इत्यारभ्य सा- 
[योगपाद्ुपतानां कपिरदिरण्यगभेपद्युपतिक्रतत्वेन पौरषेयस्वं प्रतिषा- 

८‹अकान्तरतपा नाम बेदाचा्य॑स्स उत्यते!” इति वेदानापपौरषेयत्वम- 
१. भारते शान्ति-मोक्ष. ३४०-१११॥ २. भारते, शान्ति-मोक्ष, ३३६-३२ ॥ 

गी. ३-३॥ ४. भारते. मीप्मपवैणि, ६६.-३९,४० ॥ ५. भारते. शान्ति-मोक्ष. 

०-१,२॥६. भारते. शान्ति-मोक्ष, १५०.६३,६४॥ ७, भारते, शा, मो. २५०-६५ ॥ 



१२० श्रीशारीर्कमीमांसाभाष्ये [२ 

भिधाय! “पञ्चरात्तस्य.फत्स्रस्य वक्ता नारायणस्खयम्'इति पश्चरात् 
स्य वक्ता नारायणः खयमेतरेत्युक्तषान्। एवं बदतश्वायमाशयः-पौर 
णां तन्त्राणां परस्परिरुदधवस्तुधादितया अपौरुषेयत्वेन निरस्तमः 
दिनिखिखदोषगन्धवेदये्षस्तुषिरुद्धाभिधायित्वाच्च यथावस्थित 
भामाण्यं दुकभस् ; वेदवे्यर्च परब्रह्मभूतो नारायणः ; अतस्तत्तर 
भिहितपभधानपुरुषपशुपतिपभरतितस्वस्य वेदान्तवे्यपरव्रह्मभूतनारा 
त्मकतयेव वस्तुत्वमभ्युपगमनीयम्- ईपि । तदिदमाह चः (सर्वेषु 

पशष ्ानेष्वेतेषु दश्यते । यथागमं यथान्याय निष्ठा नारायणः भ्र 
इति । “ यथागमं यथान्यायम् "” इति न्यायाचुगरहततत्तदागमाक्त 

पराग्ृशतो नारायण एव सवस्य वस्तुनो निषेवति हर्यते, अब्रह्मा 

या तत्तत्तन््राभिहितानां तनयानां २“ सवं खलििदं ब्रह्म "” *“ 

नारायणः ” इत्यादिना सर्व॑स्य॒ ब्रह्यात्मकतामनुसन्दधानस्य 
रायण एव निष्टतति तीयते इत्यथः । अतो पेदान्तवे्चः परब्रह्म भूते 
रायणः खयमेव पञ्चरात्रस्य कृत्सस्य वक्तेति, तत्खरूपतदुपासः 
धायि तत्तन्तमिति च तस्मिक्षितरतन्तसायान्यं न केनचि दुद्धावयि 
क्यम् । अतस्ततैवेदशुच्यते ५“ एवमेकं साङ्कययोगं बेदारण्यक्रमेव 

परस्पशाङ्कान्येतानि पश्चात तु कथ्यते `” इति। साद्व च योम 

हन्ययोगम् , वेदश्वारण्यकानि च वेदारण्यक्रम् ; परस्पराङ्गानः 
एकतन्छपरतिपाद्नपरतयेकी भूतानि एकं पश्चराल्तमिति कथ्यते | 

क्त भवति--साङ्कयोक्तानि पश्चरधिशतित्लानि, योगोक्तं च ` 
यपा्यात्मकं योगम, वेदोदितकमसखशूपाण्यङ्गीकृतय तस्वानां ब्रह्मात 
योगस्य च ब्रह्मोपासनप्रकारतवं कमणां च तदाराधनरूपतामभिः 
ब्रह्मरूपं प्रतिषादयन्यारण्यकानि } एतदेव परेण ब्रह्मणा नारा 

१, भार. छा. मो. ३५०-६७ ॥ २, मार. शा. मो. ३५०-६५७-६८ ॥ ३. छा, 

१॥ ४. ते, नारा, १३॥ ५. मार, क्षा. मो. ३४९-८१॥ 



पा२.] उस्पत्यसस्भवाधिकरणम् . १२६ 

सखयमेवपश्चराततन्ते विश्चदीदतम्-इति।शासंरके च साङ्गयोक्ततखाना- 
मब्रह्मात्मकतामालं निराकृतम् ; न खरूपम्। योगपाञ्चुपतयोधेश्वरस्य फे- 
वरनिमित्तकारणता, परावरतखविपरीतकदपना,बेद्बहिष्ठृताचारो नि- 
राङृतः; न योगखरूपम् , पशुपतिखरूपं च। अतः ¦ “साङखयं योगः प- 
श्वरातं बेदाः पाशुपतं तथा । आस्मधमाणान्येतानि न इन्तव्यानि हेतु 
भिः" इत्यपि तत्तदभिषटिततचस्खरूपमातमङ्गीकाथम्; जिनगतामिहित- 
तस्ववत्सर्व न बहिष्कायैमिल्युच्यते। रयथागमं “यथान्यायं निष्ठा नार- 
यणः प्रु; इलनेनेकाथ्यात् ॥ ४२ ॥ 

इति भीशारीरकमीमांसाभाष्ये उदल्यसम्भवाधिकरणम् ॥ ८ ॥ 
इतिश्नीभगवद्रामायुजविरचिते ह्ारीस्कमीमांसाभाष्ये 

द्वितीयस्याध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ २॥ 

बेदान्तसारे -उत्पस्यसम्भवात् ॥ साङ्खचयादिवत््श्चरा्भपि ओवो 
त्प्यमिधानात् ; श्वुतिविखुद्धत्वेन तदसम्मवादप्रमाणस् ॥ ३९ ॥ 

नच कतः करणम् ॥ करः जीवात् , करणम् मनश्च, श्रुताघुत्पद्यते 
इति नोच्यते०२एतस्माज्ञायते प्राणो मनस्सवेन्धियाणिचः' इस्यादिश्ुतेः॥४०॥ 

[प [ष ४०. द् [9 ४ ५५ विज्ञानादिभावे वा तदप्रतिषेधः ॥ ४"वासुदेवात्सङ्कषैणो नाम जी- 
व” इष्यादौ सङ्कषेणादीनां विज्ञानादिरूपवासुदेवत्वे सति तदभिधायिनः प्रा- 
माण्यानिषेध; । परब्रह्मवासुदेवस्य श्रुतावपि ५.अजायमानो बहुधा विजायते? 
इतिचावतारङ्श्रूयते । जीवादिश्चब्दाः तच्छरीरकसङ्कषणादीनां वा्चकाः॥ ७१॥ 

विभरततिषेधाचच ॥ तस्मिन्नपि तन्ने«“"्याचिरूपेण सम्बन्धः तस्याश्च पु- 
रुषस्य च । सद्यनादिरनन्तश्च परमार्थन निश्चितः ईति जीघोत्पत्तिप्रतिषेधा- 
चाविरोधद्श्चुतः॥ ४२॥ 

इति वेदान्तस्तरे उसपत्यसम्भवाधिकसणम् ॥ < ॥ 
इति भ्रीमगवद्वामालुजचिरयिते बेदान्तसारे 
द्वितीय्याध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ २॥ 

१. भारते, सान्ति, मोक्ष, २५०-६२ ॥ -- ॥ ---२. भारते. शान्ति. मोक्ष, ३५०-६८ ॥ 
-- ३. यु. २-१-३२ ॥--- ४, पचचरात्रे---५. पुरषस. 

#76 



१२२ वेदान्तदीपे | [भ. २ 

वेदान्तदीपे-उत्पस्यसम्भवात् ॥ साह्गयादितन्रवत् पाश्चरा्रतच्मम- 
वयप्रमाणम्, उत नेति संशयः ; अप्रमाणमिति पूरैः, पक्षः वाुद्वात्सङ्कपंणे- 
नाम जीवो जायते' "इति श्वुतिषिरूदढजीवोत्पश्यादि प्रतिपादनात्, १ “चतु वेदै- 
षु पुरुषार्थमरभमानः' इति वेद्गणानादरवचना्च 1 यादधान्तस्तु - सङ्कधैणथ- 
दुस्ानिरुद्धानां परब्रह्ममावानाम्२“अजायमानो बड्ुश्या विजायतेः' इतिश्रुतिष्र- 
सिद्धखेच्छावतास्पतिपाद्नान्न कचिच्छरतिविरोधः 1 जीवाष्ङ्ास्मनररब्दाश्च 

तत्तच्छरीरकाणं सङ्कषेणादीनमेवासिधायकाः, २८ त्तेन णेश्चत? इति तेजः 
प्रभरतिरब्दवत्। १८'चदुषौ वेदेषु पुरुषाथेमरुभमानःः इति च अयुदितदयोमनि- 
स्द्ावत्; यथा «ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि” इत्यारभ्य, “इतिहासपुराणं पञ्चमम् - 
त्यादिना सवेषु वियाखनेषु चात्मनो षेदनामाववन्चनं यक्ष्यमाणघ्ररंसाथम् । 
तन््ेऽस्मिन्वेदान्तोदितव्रह्मोपासनविधानादेदाषिरुड तदनैनादि विधानाञ्चावग- 
म्यते इति प्रमाणमेवासू्रार्थस्तु--उत्पच्यसलम्भवात्--५*“न जायते त्रियते वा? 
इस्यादिश्वुतेः जीवस्योत्पक्यसम्भवाज्ञीवोत्पत्तिवचनाञ्च न प्रमाणम् ॥ ३९. ॥ 

न च कतुः करणम् ॥ ए .सङ्कषणासरश्ुश्र सन्ने मन उत्पद्यते"इति म- 
नसः करणस्य क्ौर्जीवादुत्पत्तिश्च श्ुतिविरद्धत्वान्न सम्भवति;६'"पतस्माज्ञा- 
यते प्राणो मनस्सर्वेन्दरियाणिच' इति मनसो ब्रह्मण उत्पत्तिदश्रयते ॥ ४० ॥ 

विङ्गानादिभावे वा तद्पभरतिषेधः ॥ वाशब्दात्पक्षो विपरिवतैते ; वि- 
कषान चादि च चिज्ञानादि बह्म ; सङ्कर्षणादीनां ब्रह्मभावे सति २“'अज्ञायमानेो 
बहुधा विजायते इति श्ुतिपरसिद्धखेच्छावतर्स्येवात्राभिधानात् , तदपरति- 
षेधः, परामाण्याप्रतिषेधः, सङ्कषैणादीनां जीवादिलमानाधिकरणतया निदेश. 
सतेषामधिष्टातूत्योपपद्यते ॥ ४१ ॥ 

विप्रतिषेधाच्च |॥ अस्मिन्नपि तन्बे जीवोप्पत्तिविप्रतिषेधाच अगिरः. 
दमिदं तन्त्रम्, १'्यासिरूपेण सम्बन्धः तस्याश्च पुरूषस्यच । स हयनादिरन- 
न्तश्च परमाथेन निश्चितः” इति हि पुरुषस्योत्पत्ति; पतिषिध्यते ॥ ४२ ॥ 

इति वेदान्तदीपे उत्पत्यसम्भवाधिकरणम् ॥ ८ ॥ 
इति ध्रीभगवद्रामा्ुजविरचिते श्रीबेदान्तदपे 

द्वितीयस्याध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ 

५ पाञ्चरालै. २. पुरुषन्न, (4 * क, ६-२-६३ 1 ४. छा, ७. १.२ ॥ "~--५, कट, 

१-२-१८ ॥---६, ¶. २-१-३२ ॥ 



श्रीमते रामानुजाय नमः. 

श्रीमगवद्रामाचुनविरचिते 

श्रीारीरकमीमांसाभाष्ये 
-*9-#\( द्वितीयाध्याये - तृतीयपादे - वियदधिकरणम् ॥ )-9-°°- 

---- लख -- 

न वियदश्रुतेः । २।३।१॥ 
` साङ्खयादिषेदबाह्यतन््राणां न्यायाभासमूतया विपतिषेधाच्ा 

सामञ्नस्ययुक्तम् ; इदानीं खपक्षस्य विप्रपेधादिदोषाभावस्यापनाय > 

ह्मकायतयाऽभिमतविदचिदास्मकपपश्चस्य कायेतापरकारो विशषोध्यते। त 

वियदुसखपद्यते, नवा--इति सैशय्यते । कि युक्तम् न वियदु्पय्यत इि 
कुतः १ अश्रुतेः; संभावितस्य हि भरवणसंमवः; असंभावितस्य तु गगः 
कुखमवियदुतपस्यादैः शब्दाभिधेयस्यै न संभवति । न खड विरवयवः 
स्ैगतस्याकाशस्य आत्मन इवोखत्तिरनिरूपयितुं शक्यते ; अतं एव 
त्परयसंभवात् छान्दोभ्ये छष्टिमिकरणे तेजःपथतीनामेवोस्पत्तिरान्नायते 
१८८ तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति तत्तेजोऽत ” इति। तेत्तिसीयकाथवेण 

दिषु स्“तस्पा्रा एतस्मादात्मन आकाश्स्पंभूतः"२“एतस्माल्नायते ४ 

णो मनस्सर्वेन्दियाणि च ख पायुज्योंततिरापः'' इत्यादिषु श्रूयमाणा 
यदुर्प्ति; अथेविरोधाद्वाध्यते-इति ॥ १॥ 

१, छा. ६-२-३ ॥--२. तै, आन. १-अतु ॥--३. यु. २-१-३ ॥ 



१२४ श्रीशारीर्कमीमांसाभाष्ये -[अ. २. 

-००-9-+( सिद्धान्तः 2-9-०० 

एवं परह्नेऽभिधीयते-- 

अस्तितु।२।३।२॥ 
असतिस्वाकाशस्योपत्तिः;अतीद्धियाथेविषया हि श्रुति; परमाणा- 

न्तरामतीतामपि वियदुत्पत्तिं मतिपादयितु समर्थेव । न च श्ुतिपरतिषः 
नेऽ तद्िरोधिनिरवयवत्वादिषेतकमसुत्पस्यमुमानषुदेतमलम्; आत्मनो- 
ऽघरुत्त्तिने निरवयवत्वपयुक्तेति वक्ष्यते ॥ २ ॥ 

पुनशोदयति- 

गोण्यसम्भवाच्छब्दाच्च । २।३।३२॥ 
१८५ तस्माद्रा एतस्मादासन आकाशः संभूतः" इल्यादिवियदुत्य- 

तिश्वतिरगेणीति कल्पयितुं युक्तम् , २८ तत्तेनोऽषजत ” इति सिसक्षोः 
ब्रह्मणः परथमे तेज उत्पद्यत इति पेजरस्पक्तिमाथम्येन वियदुत्पीततिपति- 
पादनासंभवात् , २८ वायुशान्तरिशषं चेतदभृतम् ” इति वियतोऽमृतत्व्च- 
व्दाञ्च | ३॥ 

कथमेकस्य सैभूतशब्दस्य आकाशचापेश्चया गौणत्वम् › अग्न्याच्पे- 
क्षया मुरूयत्वमिति चेत्-तताई-- 

स्याच्चैकस्य ब्रह्मशब्दवत् । २।३।  ॥ 
एकस्यैव \“तस्माद्रा एतस्पादासन जकारस्संभूतः?इत्याकारे मु- 

ख्यत्वासभवात् गोणतया भरयुक्तस्य सम्भूतक्षब्दस्यः“वायोरिः” इत्या- 

दिष्वसुषक्तस्य ख्यं स्यादेव; बह्यशब्दवत्--यथा बह्मशब्दः, ४५त- 
स्मादेतह्रह्य नाम रूपमन्नं च जायते" इटत प्रधाने गौणतया परयुक्तस्त- 

१. तै, आन, १-अनु--. छा. ६-२-२॥--२. वन ४-२३-३॥--४. म. १-२-९॥ 



षा. ३] वियदधिकरणम्, १२५ 

स्मिन्नेव प्रकरणे? "(तपसा चीयते अद्य ततोऽन्नमभिजायते" इति ब्रह्मणि 
युरूयतया पयुज्यते ; तदत् । अनुषङ्ग च भवणाषत्ताविवाभिधानाषत्ति- 
वियत एवे; ।॥  ॥ 

परिदरति- 

प्रतिज्ञाहानिरण्यतिरेकात् । २।३। ५॥ 
छन्दोग्यश्चखनरुसारेणान्यासां वियदुखत्तिवादिनीना श्चतीनां गौ 

णत्वं करपयिततँ न युज्यते, यतः छान्दोग्यश्चल्येव षियदुत्पत्तिरङ्गीकृता ; 
२५ येनाश्चतं श्वतम् इत्यादिना ब्रह्मविज्ञानेन सवेविज्ञानभतिङ्गानात् | 
तस्या हि परतिङ्गायाः अहानिराकाशस्यापि ब्रह्मकार्यत्वेन तदन्यतिरेका- 

देव भवति ॥ ५॥ 

राब्देभ्यः । २।३।६॥ 
इतश वियदुस्पत्तिः छान्दोग्ये भतीयते, २५ सदेव सोम्येदमग्र आ- 

सौदेकमेवाद्वितीयम् इति भाक्षटेरकत्यावधारणरब्दात्; ,““पैतदात्म्य- 
मिदं समम् ” इयवमादिशब्देभ्यथ कायेन बह्मणोऽव्यतिरेकतीतेः । 
नच ५५८ तत्तेजोऽजत "” इति तेजस उत्पसिशरुतिर्ियदुत्प्ति वारयति । 
वियदुत्पस्यवचनमात्रेण तेजसः तीयमान प्राथम्यं श्रुलयन्तरपरतिषनां 
वियदुस्पत्ति न निवारयितुमखम् ॥ ६॥ 

[$ क 

यावदिकारन्तु विभागो रोकववत् । २। ३। ७ 
तुन्दशवारथे ; *“"दैतदात्म्यमिदं सवम्" इयादिभिराकाश्स्य वि- 

कारत्ववचनेन तस्थाकाशस्य ब्रह्मणो विभागः-उत्पत्तिरप्युक्तेव । ोक- 
वत्-यथा छेके एते सर्वे देवदत्तपुत्रा इत्यभिधाय तेषु केषांचित्तत उत्प- 

१. यु, १-१-८ ॥--२. ख. ६-१-२॥--३. सअ, ६.२-१॥--४" श. ५-८- 

७ ।॥---५, छ. ६-२३-३ ध । 



१२६ शी्ायैरकमीमांसामाष्ये | [अ. २ 

ज्तिवचनेन सर्वेषायुत्यत्तिरुक्ता स्यात्^तद्रत् । एवच सति `“ वायुधान्त 
रिकशैतदमतम् » इति सुराणामिव विरकारस्थायि्वाभिपरायम् ॥७ । 

एतेन मातरिश्वा व्याख्यातः । २।३।८॥ 
अनेनैव हेतुना मातरिश्वनो वायोरप्युत्पत्तिव्याखूयाता । वियन्परा 

तरिश्वनोः पृथग्योगकरणं २“ तेजोऽतस्तथाक्लाह ” इति मातरिश्वपरामः 
थम् ॥ ८ ॥ . 

अप्तम्भवस्तु सतोऽनुपपत्तेः । २।३।९॥ 
तुकब्दोऽवधारणाथेः ; असम्भवः-अञ्ुत्पचिः । सतः-त्रह्मण 

एवः तद्रयतिरिक्तस्य कस्यचिदयप्यलुपत्तिने सम्भवति, असुप्ते एतः 
दुक्तं भवपि-बियन्मातरिश्नोरत्पत्तिपतिपादनयुदाहरणा्म् ; उत्पत्य- 
सम्भवस्तु सतः परमकारणस्य परस्येव बरह्मणः । तद्रयतिरिक्तस्य ङः 
स्लस्याग्यक्तमहदहङ्कारतन्मावेन्धियवियत्पवनादिकस्य परषश्चस्येकविन्ताने 
न सवेविज्ञानपतिङ्ञादिभिरवगतकायेमावस्याुस्पत्तिर्नोपिपयत इति ।९॥ 

इति श्रीशारीरकमीमांसामाप्ये वियदधिकरणम् २॥ 

वेदान्तसारे-न वियदश्तेः।) वियन्नोत्पद्यते, अश्चतेः-- शरुतिः -भव- 

णम् । निरवयवस्य, आत्मन श्वोत्पात्तिश्रवणासम्भवात् ॥ १॥ 
अस्ति तु) श्रवणे सम्मभवलव--२'"माकाशस्सम्भूतः"दद्येव हि श्वतिः 

अतीन्दियाथैविषया वियदुत्पत्ति प्रतिपादयति । आलमनोऽपि ४"न जायते इ 
ति प्रतिषेधादसचुत्पत्तिः ॥ २॥ 

गौण्यसम्भवाच्छब्दाच्च ॥ ५८तत्तेजोऽखजतःति तेजःप्ाथस्यवच- 
नात्, ३.'आकारार्सम्भूतः “इति श्वुतिः गौणी १५बायुश्वान्तरिक्षचेतदखतम्?' 
इति शब्दाच्च ॥२॥ 

१. कर. ४-३-२३ ॥--२, शारी. २-३-१०. तै. आन. १ ॥--४, कड. १.२ 

१८ ॥---५, छा, ६-२-३३ ॥ 



३.] समुदायाधिकरणम् . १२७ 

स्याचैकस्य ब्रह्मशब्दवत् ॥ पकस्य सम्भूतशब्दस्याऽकादो भौणत्वम- 
मुख्यत्वम् अचुषङ्खे स्म्भवस्येव, ्रवणावृत्तिवत् । यथेकस्य ब्रह्मशब्दस्य 
स्मरादेतत् ब्रह्म नाम रूपमननञ्च जायतेःः इति भर्ता गौणत्वम् , २'"तपसा 
ते ब्रह्म" इति सुख्यत्वमाचत्तौ ॥ ४॥ 
परिहरति- 

मतिज्ञाहानिरव्यतिरेकात् ॥ ३“.येनाश्वतम्,' शतयाद्िना प्कविक्ञानेन ` 
वेज्ञानप्रतिक्ञायाः अहानिः वियदादेः ब्रह्मकायत्वेन तदेष्यतिरेका्धेव ॥ ५॥ 

शब्दभ्यः ।| ४“ आकारास्समूतः'' दत्यादिशष्देभ्यः अवगतां बियदु 
( ५५ तत्तेजोऽखजत' दयत्राकाशशब्दावचनावगतं तेज प्राथम्ये न निवा- 
‡ क्षमम्॥ ६॥ 

यावद्विकारं तु विभागोरोकयत् ॥ ६“पेतदाल्म्यमिदं सवम्? इष्या- 
आकाश्रादेस्पि विकारत्वावगमात् , तेजःपरभ॒तिविभागवचनं सबेस्य भ- 
थैमिति निश्धीयते । यथा च लोके 'द्दोमे देवदत्तपुत्राः इत्युक्तवा तेषु 
श्िदुत्पत्तिवचनम् ॥ ७ ॥ 

एतन मातारा व्याख्यातः ॥ ऽ^तेजोऽवः इ्यादि घक्तुं वायोः 
(पादानम् ॥ < ॥ 

असम्भवस्तु सतोऽदयुपपत्तेः ॥ असम्भवस्तु परस्य ब्रह्मण पव, 
घ्य <““सदेवः" इस्यवधारणादयज्ुपपन्तेरत्पवित्तरे ॥ ९ ॥ 

इति बेदान्तसतरे षियदधिकरणम् ॥ १ ॥ 

वेदान्तदीपे-न यियदश्चतेः ॥ वियत् उत्पद्यते नेतिसंशयः । नो- 
ते इति पूयः पश्चः, निरवयवस्य सर्येगतस्यात्मन इवोत्पच्यसम्भवात् । अ- 
1वनीयस्य रवण च न सम्भवति । अत उत्पत्निश्वतिगौगीति । राद्धान्तस्तु 
पयत् उत्पद्यत एवःउत्पर्तिश्चुते; । अतीद्दियार्थविषयया श्रुव्याऽभिहिते ऽय 
ब्यवत्वादिहेतुकं नाच॒त्पत्यनुमानमुदेतुमरम्। आत्मनो ऽप्यत्पन्तिश्चुतेरेव- 

१. सु. १-१-९ ॥--२, यु, १-१-८॥---२. छा. ६-१-३॥--४, तै, आन. १॥ 

7, ६-२-२३ ॥-- ६, छा, ६-८-७ ॥-- ५, सारी, २-३-१०॥---८. छा. ६-२-१॥ 



१२८ वेदान्तदीपे । [अ. # 

निलयत्वम् ; न निस्वयवत्वादिना। सूत्राथैस्तु -नवियद्श्ुतेः--वियत् नोत्पद्यते 
कुतः१ अश्चुतेः-- अश्रवणात् ; असम्भावनीयस्य अ्रवणासम्भवात् ॥ ६ ॥ 

असि तु ॥ अशि तु वियत उत्पत्तिः, १८.अत्मन अकारस्सम्भूतः" 

इति श्यतेः ; अतीन्दरियाथैविषयया श्रुत्या प्रमाणान्तसप्रतिपक्नवियदुत्पत्ति्रति- 
पादन सम्मबल्येव ! ५न अस्मिना सिश्वेव्?? इतिवदयोग्यमिल्यथेः ॥ २ ॥ 

गोण्यसम्पवाच्छब्दाच ॥ २'"तत्तेजो ऽखजतः ६ ति प्रतिपन्नतेजःप्रा- 

थम्यविसोधात् सध्ये वियदुत्पत्तिनैसम्भवतीत्युर्पच्तिश्वुतिरभोणीः २.'्वायुश्चान्तः 

रिश्च चेतदम्रतस्ः' द्सयश्रृतत्वश्रवणाश्च | ३ ॥ 

स्याचैकस्य ह्यश्चब्द्वत्ा। १“भाकाशस्लम्भूतः आकादाद्धायुः। वा 

योरचचिः" इस्यादिषु सवैचायुषक्तस्येकस्य सम्भूतकब्दस्य आकाशे गौणत्वम्, 

वाय्वादिषु सुख्यत्वं च; सम्भवति च ब्रहमदाब्दवत् यथेकस्य ब्रह्मशाब्दस्यैकपरक- 
रणे श्रूयमाणस्य ४५तस्मदेतद्रह्य नामरूपमन्नञ्च जायते इति प्रधानेगोणत्वम्» 
५“तपसा चीयते ब्रह्म''इति ब्रह्मणिमुख्यत्वंच।्वणाचृत्ताविवाुषऽङगेप्यभिधा- 

नाव्र्तेरनुषङ्गोऽपि तत्तुल्य दत्यभिपायः॥ ७ ॥ 

परिहर्ति-- 

मतिङ्गाऽहानिरव्यततिरेकात् ॥ £ येनाश्रुतं श्रवम्”! इति नह्मविक्नाने- 
नाकाद्ादिस्षविज्ञानप्रतिक्ञाया अहानिः आकारास्यापि ब्रद्मण उत्पस्या तदन्य 
तिरेकादेव भवति ॥ ५ ॥ 

शब्देभ्यः } इतश्च ७““सदेव सोम्येदमग्र आसीत्” ८^देतदात्म्यमिरदं 
सर्व॑म्" इत्यादिभ्यो ब्रह्मण; पराक्सषटेरेकस्वावधार्णसर्वात्मकत्वादिवादिम्य- 
इशब्दैभ्यश्च वियदुत्पत्तिः प्रतीयते। ९" (तत्तेजोऽसृजत? दयेतरिमन्वाक्ये आ- 
कादरोत्पच्यवचनास्रतीयमानं तेजःप्राथम्यं समानपरकरणस्येः प्रकरणान्तरद्येश्च 
शब्दैः प्रतीयमानां वियदुत्पत्तिं न निवारयतीत्यभिप्रायः ॥ ६ ॥ 

यावद्विकारं तु विभागो खोकवत्।। यपि ऊन्दोग्ये ०“तत्तेजोऽख- 
जतः इतिवदाकारोत्पत्तिः खरूपेण नाभिधीयते ; तथापि तसिमक्नेव “ष्येत- 

१. ते. आन. १ ॥--२, छा. ६-२-३॥--२, बर, ४.३-३ ॥--५, यु, १-१-९॥ 
५" बु" १-९-८॥--६. छ, ६-१-३॥-- ७, छा, ६-२-१॥--८. छा. ३-८-७५ - 
९. छा. ६-२-३॥ 



पा. ३.] तेजोधिकरणम्. १२९ 

दयत्म्यमिद्ं सर्वम् "शव्यादिनाऽऽकाशादेस्सवैस्य वस्तुनो बरह्मविकारत्ववचनात् 
यावद्विकारं विभागः--उत्पत्तिरक्तैवेति गम्यते । लोकवत्-यथा छेके ' सवे 
एते देवदत्तपुत्राः ' इद्यभिधाय तेषां केषाञ्चिदेवदत्तादुत्पत्तिषचनं सर्वषां तत 
उत्पतच्चिप्रतिपादनाधमिति गम्यते । आक्ाशस्याश्रतत्ववचनै खुरादिवश्धिरका- 
खस्थायित्वविषयपिद्यभिधायः ॥ ७ ॥ 

पतेन मातरिश्वा व्याख्यातः ॥ यनेनैव न्धायेन मातरिश्वनो ऽप्युत्प- 

स्तिरक्तय । नायं न्यायातिदेदाः, अधिकाराङ्काभावात् । ““ तेजोऽतस्तथाद्याह `" 

इति वायोष््तजस उत्पत्ति वक्तु प्रथगुपादानम् ॥ ८ ॥ 

अस्षम्भ्वस्तु सतोऽनुपपतेः ॥ तुरब्दोद्धारणाथैः । सतः पस्मका- 

रणस्य परस्यैव ब्रह्मणः असम्भवः --उत्पत्यसम्भवः । तच्यततिरिक्तस्य छर्लस्थे- 

वं पकविक्षानेन सर्वैविक्षानप्रतिक्षायजुपपत्तेः सम्भव उक्त दत्यभिभ्रायः ॥ ९ ॥ 

इति वेदान्तदीपे वियदधिकरणम् ॥ ‰ ॥ 

>+ ((श्रीरारीरकमीमांसामाष्ये तेजोधिकरणम्। २॥)-9***- 

तेजोऽतस्तथाह्याह । २।३।१० ॥ 
ब्रह्मव्यतिरिक्तस्य एृत्लस्य ब्रह्मफायैखषक्तम्) इदानीं स्य वहित- 

कार्याणां पि केवलात्तचदनन्तरकारणभूराद्रस्तुन उत्पत्तिः, आहो खित्त- 

तद्रपद्र्मण इति चिन्लते। कि युक्तम्? केवराच्त्तदरस्तु न इति । इतः! 

तेजस्ताषत् अतः-मातरि्न एवोप १ “वायोर शिः" इति हयाह।१०॥ 

आपः । २।३।११॥ 

आपोऽपि अतः-तेजस एवोतयधन्ते,“अप्रेरापः” २^तदपोऽष्- 

जतः, इति दाह ॥ ११॥ | 

पृथिवी ।२।३।१२॥ 
नवद रज्र ब्ब. २ ॥--र छ. द्रइ | ~ 

01 
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पृथिषी अद्धय उत्पद्यते-\..अद्छ्यः पृथिवी" २नता अन्नमसम- 
न्तः इति ह्याह ।॥ १२॥ 

नन्वन्नरब्देन कथं पृथिव्यमिधीयते १, अत आह- 

अधिकाररूपशब्दान्तरेभ्यः । २ । २।१३ ॥ 
 पहाभूतशृष्टयधिकारास्पृथिष्येवान्नन्नब्देनो क्तेति पतीयते। अदनी- 

यस्य सर्वस्य पृथिषीविकारतवात् कारणे कायेशम्दः।तथा वाक्यरेषे भूता- 
नां रूपसंशब्दने, २“यदभेरोदितं रूपं तेजसस्तद्रप यच्छुक्लं तदपां यत्छु- 
षणे तद्नस्य'' इतयतेनसोस्सनातीयमेवान्नशब्दवा स्य रतीयते। शब्दान्तरं 
च समानप्रकरणे: “अपेरापः अद्धयः पृथिवी""ईति भ्रूयते।अतः पृथिव्ये 
वाक्नशब्देनोच्यत इयद्ध्य एव पृथिवी जायते।उदाहूतास्तेजःपभृतयः परद- 
शेनाथोः। क्ष्दादयोऽपि खानन्तरवस्तुन एवोत्पयन्ते, यथाश्रुखभ्युप- 
गमाविरोधात्। “““एतस्माल्लायते राणो मनस्सर्वेन्द्रियाणि च। खं वायु- 
ज्योतिरापः पृथिवी षिश्वस्य धारिणी" ५“तस्मादेतद्रह्मनामरूपमन्नं च 
जायते “तस्माद्रा एतस्मादात्मन आकाशस्सम्भूतः "१९.^तत्तेजोऽछजत' 
इत्यादयो बरह्मणः परम्परया कारणस्वेऽ्युपपचन्त इति ॥ १३॥ 

--*०*-*((सिद्धान्तः)»-9*=- 

एवं प्रे परचध्महे- 
दमिभ्यानादेव तु तरििङ्कातसः ¦ २।२। १५॥ 
तुशब्दात्पक्षो व्याततः महदादिका्याणामपि तत्तेदनन्तरवस्तुशसर- 

कस्स एव पुरुषात्तमः कारणम्ःकुतः{तदभिभ्यानरूपातलिङ्गात्;अमिध्या- 
नम्-बहु स्यामिति सङ्कल्पः, ६“"तत्तन एेक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति" र्ना 
आप एप्न्त बह्र्स्यामःपनायेमहि"इलयात्मनो बहुभवनसङुरपस्पेक्षण- 

१, तै, आन, १-घबु, २ ॥---२. छा, ६-२-४॥- ३, का १-४-२१ +---४, सु 
२-१२-३ ॥--५. उ. १-१२-९ ॥--६, ड, ६-२-२३ ॥ 
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¶णान्पहदहङाराकाशादीनामपि कारणानां तथापिधेक्षापूर्विकेव ख- 
य॑खष्टिरिति गम्यते, तथाविधैचेक्षणं तत्तच्छरीरकस्य परस्यैव बद्म- 
उपपद्यते । श्रूयतेच सबेशयैरकत्वेन सवीत्मकत्वं परस्य बरह्मणोऽन्त- 

मिब्राह्मण १५ यः पृथिव्यां तिष्ठन् " श“योऽप्पु तिष्ठन् ”\८'यस्तेन- 
¡ तिष्ठन् ४५५यो वायौ तिष्ठन् ४६५ आकारे तिष्ठन् " इद्यादि । घु- 
रोपनिषदिच २“ यस्य पृथिवी शरीरम्” इलयारभ्यर^यस्याहङ्- 
सरीरं '' २८यस्य बुद्धिर्शरीरं ” \““यस्याग्यक्तं शरीरय " इत्यादि ॥ 

यथोक्तम् २““एतस्माज्लायते प्राणो मनस्सर्वन्दरियाणि च" इत्यादिषु 
यमाणा ब्रह्मणः पाणादिषषटिः परम्परयाऽप्युपपद्यत इति; अत्रोच्यते 

पययेण तु क्रमोऽत उपपद्यतेच ।२।३। १५॥ 
दुशब्दोऽबधारणाथेः । अव्यक्तमहदहङ्काराकाक्षादिकतमाद्विपयैयेण 

ससर्ेषां कार्याणां जह्मानन्त्यरूपः कमः २““एतस्माज्नायते भराणः"इत्या- 
घु प्रतीयते,सच करमस्तत्तद्रपाद्द्यणस्तत्तत्कार्यो्पत्तेरेबोपपद्यते।परम्प- 
प कारणत्वे ब्लानन्तयैश्रवणयुपरध्येत।अतः२““एतस्राज्ायते"इत्यादि- 
पपि सवेस्य बद्मणः साक्ात्सम्भवस्योत्तम्भनम् ॥ १५॥ 

न्तरा विज्ञानमनसी क्रमेण तल्िद्दिति चेन्ना- 

विशेषात् । २। २। १६॥ 
विङ्गानसाधनलवादिन्दरियाणि षिज्ञानमित्युच्यन्ते, यदुक्तम् २८ ष्- 

प्मालायते"'हृलयादिना सवेस्य ब्रह्मणोऽनन्तरकायेतवं भाव्यते; अतश्चा- 
न वाक्येन सवैस्य साक्षाह्ह्मण उत्पतिरभिष्यानशिङ्गाबगतोत्तभ्यत 
ते; तन्नोपपद्यते-कमविशषेषपरत्वादस्य वाक्यस्य; अल्रापि सर्वेषां क्रमभ- 

१. बू. ५-७॥ २. सुवा, ७॥३. मु, २-१-२३॥ 
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तीतेः खादिषुतावत् श्वुखन्तर सिद्धः कमोऽन्नापि पतीयते- तेस्सहपाटछि 
ङगाद्वतपाणयोरन्तराे विज्ञानमनसी अपि कमेणोत्पयेते इति प्रतीयते । 
अतस्सवेस्य साक्षाद्रह्मण एव सम्भवस्योत्तम्भनमिदं पाक्यं न भवतीति 

चेत्-तश्च, अविशेषात् “एतस्माललायते प्राणः"इत्यनेनाविरेषात्। वि्ञा- 
नमनसोः खादीनांच \““एतस्मालायते"शलयनेन साक्षात्सम्भवरूपसम्ब- 

न्धस्याभिधेयस्य सर्वेषां प्राणादिपृथिव्यन्तानामविशिष्टत्वात्स एव विधे- 

यः , न क्रमः श्रुलन्तरसिद्धक्रमपिरोधाच नेदं कमपरम् , २ “पृथिव्यप्सु 
प्रीयते" इत्यारभ्य ^तमः..--एकीभवति" इत्यन्तेन करमान्तरयतीतेः।यतो- 
ऽव्यक्तादिश्चरीरकात्परस्माद्रह्मण एव सवेकायोणायुत्पत्तिः।तेनःपभूतयश्च 
शब्दास्तदात्मभूतं बरह्मेवाभिदधति ॥ १६॥ 

नन्येयै सवैश्ब्दानां बरह्मवाचित्वे सति तेस्तैश्वन्देः तसदरस्तुम्यप- 
देशो च्धुस्पत्तिसिद् उपरक्छेत ; तत्राह 

चराचरव्यपाश्रयस्तु स्यात्तदयपदेशोभाक्तस्तद्धाव- 
भावित्वात् । २।३। १७॥ 

ठशष्दशरोदितागङधानिदरयथ, निसिटनङ्गमस्थावरव्यपाभ्रयसतः 
सरछब्दन्यपदेशः भाक्तः-वाच्यैकदेशे भज्यत इयथः; समस्तवसतुभरका- 
रिणो बरह्मणः प्रकारभूतवस्तुग्राहिपरयक्षादिपरमाणाविषयत्वाटरेदान्तश्रव- 
णालाक्पकथयिप्रतीतेः,प्रकारितीतिभाषभावितवाच तसखयवसानस्य, रोके 
तत्तद्स्तुमातरे वाच्येकदेशे तेते शब्दाः भङ्क्तयाद्क्स्वा व्यपदिश्यन्ते । 
अथवा तेजःपभृतिभिश्शब्दैस्तत्दरस्तुमात्वाचितयां व्युतपनरमह्यणो व्य- 
पदेशो भाक्तस्स्यात्-अ्ुख्यस्स्यादिलयाशङ्य-चराचरव्यपाश्रयस्तु-इ- 
स्युच्यते । वराचरव्यपाभयः तद्रयपदेशः-तद्राचिकम्दः,चराचरवाबिश- 

१. ख. २-१-२३ ॥--२. सुवा. २-ष॥ 
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दो ब्रह्मण्यभाक्तः यख्य एवःकुतः१ ब्रह्मभावभावितवात्सवब्दानां बा- 

वकभाषस्य नापरूपन्याकरणश्रुलया हि तथाऽवगतम् ॥ १५७ ॥ 
इति श्रीशारीरकमीमांसामाष्ये तेजोधिकरणम् ॥ २ । 

वेदान्तसारे--तेनोऽतस्तथाक्चाह ॥ तेजः बायोरेवोत्पथते; न सा- 
बाह्मणः, श''वायोरभिः'' इति आह् । १० |! 

आपः ॥ १..अघ्नेयपः'' इति श्रुतेः आपः भ्यः ॥ ११ ॥ 

पृथिषी ।। परथिवी अद्यः, १५अद्धघः पृथिवी” इति श्रुतेः ॥ १२॥ 

अधिकाररूपश्रब्दान्तरेभ्यः ॥ २.५ता अन्नमखजन्तः ्स्यन्नहाण्देन पू- 
धेव्येवाभिधीयते, महामूतसखृष्टयधिकारात् । २५यत्छृष्णं तदन्नस्य"ति प्रथि. 
0कूपविधानात् , १८५ब्धः पृथिवी इति पाथेवीरान्दाभिधानाश ॥ १६॥ 

रद्धान्तमाह-- । 

तदभिध्यानादेव तु त्िङ्गास्स॥४०*तत्तेज पेश्चत ४५. आप पेक्ष 
त! इति तदभिध्यानरूपात् , ४"तदश्षत बह स्याम्'* इ्येतस्खरूपात् परमा- 

परकारणत्वलिङ्गात् सर एव परमात्मा तेज श्रशरतिद्रारीरकसतनत्तच्छन्देस्ला- 

7त्कार्णत्वेनाभिधीयते | १४ 1) 

विपर्ययेण तु कमोऽत उपपते च।|पारस्पर्थकमात् विपर्ययेण५८त- 

माज्ञायते प्राणः खं वायुज्यौतिसपः"' इष्यादिवाक्यात् यस्साक्षाद्रङाणस्छ्- 

एेख्पक्रमः, सोऽपि अतः तेजःपभूविषारीरकब्रह्मण एव खष्टः उपपद्यते॥ १५ 

अन्तरा विज्ञानमनसी क्रमेण तछिङ्गादिति चेन्नाविशेषात् ॥ भू- 
प्राणयोरन्तराखे इन्द्रियप्राममनसी क्रमेण उत्पद्येते इस्येतत्परमिदं वाक्ष्य 

“ख वायुज्यीतिरापःश्यादिश्तिप्रत्यभिज्ञानरूपात् लिङ्गात्; अत इदमपि पा- 

पर्यक्रमपरमितिचेन्न, ५४'पतस्माज्ञायते' इद्यस्य पाणादिपृथिव्यन्तेषु स्वेषु 

द्येकमन्वयाविश्लेषात् 1 अतस्तेजःप्रतीनामपि साक्षात्परमाल्मेव कारणम् ॥ 

४४“तन्तेज् पेश्षतःइति तेजःपरभ्रतिश्न्दाः रोके तन्तद्वस्तुचाचिनः ब्रह्मणि 

क्ता इत्यत्राह-- ^ 

१, ते, भान. १-२ ॥--२. छा. ६-२-४ ॥--२. छा. ६-५४-१ ।--४. छा.६-२-३॥ 

५, भु. १-१-४६ || 



१३७ बेदान्तदीपे [अ. २. 

चराचरग्यपाश्रयस्तु स्यात्तव्यपदेश्योऽभाक्तस्तद्धावभावित्ात् ॥ 
चराचरवस्तुसम्बन्धितत्तद्वाचकट्राव्दः ब्रह्मणि अभाक्तः सख्य पव, १।८अनेन 
जीवेनात्मनाऽयुप्रविदय नामरूपे उयाकरवाणि” इति तु सर्वैस्य वस्तुनो नाम- 
रूपभाकत्वस्यात्मतया ब्रह्मानुप्रवेशभावभावित्वात् । लौकिकास्त्वेवमजानन्तो 
वाच्यैकरदेशे भयुञ्जते ॥ १७॥ 

इति वेदान्तसारे तेजोधिकरणम् ॥ २ ॥ 

वेदान्तदीपे-तेजोऽतस्तथाद्याह ॥ २“ाकादाद्वायुः'? इष्यादिव्यष- 
हितकायौणि किं खानन्तरादाकाशदेः केवरादुत्पय्न्ते, उत तत्तच्छरीसत्पर- 
स्माद्रह्मण इति संदायः। खानन्तरादेषेति पूर्चःपक्चः--२“भाकाराद्धायुः वायो- 
रघ्रिः? इति तस्मात्केवखूदेवोर्पत्तिश्रवणात् । ३“पतस्माज्ञायते प्राणः इति 
परस्माद्र्मणस्सर्वस्योत्पत्तिवादः; परस्पर्याप्युपप्ते। राद्धान्तस्तु--४" "तत्ते. 

ज पेश्षत बहु स्याम्*५०*ता भाप पेश्चन्त इत्ति बहूभवनसङ्करपपूवैकखष्टयुपदे - 
रभत्।केवलस्य त्वीदशसङ्कव्पायुपपत्तेः, ९८४यस्तेजसि तिष्ठन् यस्य तेजद्दासीसम् 
---यस्याकादादशरीरम्'' इति खवेषां परन्रह्मशासीरत्वश्रयणाश्च तत्तच्छष्दधा- 
च्यात्परस्माद्रह्मण एव साक्चात्तजःप्रथृतीनामपि खष्टिः । सज्राथस्तु-तेजोऽत- 
स्तथाह्याहे--भतः वायोरेव केवलादुत्पद्ते तेजः;तथाह्याह श्रुतिः--र*“ायो- , 
रभिः" इति ॥ १०॥ | 

आपः ॥ 'अतस्तथाद्याह ््यजुवतैते+अतः तेजस एव केवकात् भाषः 
उत्पद्यन्ते, २..अघ्नेपः' ४.८तद्पोऽखृजत' इति ह्याह ॥ ११॥ 

पृथिची।। पवं पृथिव्यपि उत्पचते, २८ "अद्धव्यःपृथिवी'५..ता गन्नमस्- 
जन्तः' इति ह्याह ॥ १२॥ 

अश्नशब्देन कथं पृथिष्यभिधीयत इद्यवगम्यते ; तच्नाद-- 

अधिकाररूपशब्दान्तरेभ्यः ॥ अन्नशब्देन पृथिव्युच्यते , महाभूत 
खष्टयधिकारात्, पश्चादपि महाभूतरूपसद्गीसैनेऽ“यत्छष्णं तदन्नस्यः"इति रूप. 
षीस ् [48 [4 नात्, समानप्रकरणे २.'सद्भथः परथिवी" इति प्रथिवीराब्दश्रवणाश्च।१२॥ 

१, छा. ६-२३-२ ॥--२, तै. भन, १-२ ॥--२. स॒, २-१-२ ॥--४, ५९. णा, 
६-२-३४ ॥--६. भ्र. ५-७-१४ 1-७,. र. ६-४-१॥ 
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तदभिध्यानदेवतु तलिङ्गास्सः॥ वराष्दः पश्चभ्याघ्ुच्य्ः ! न तेजः- 
केवलाः खानन्तराणां कारणानि; अपि वु तत्तच्छरीरः स; परमा- 

घां कास्णम् ; कुतः! परमात्मखष्टिलिङ्गात् तथाविधाभिध्यानात् । य- 
¦ “तदैश्चत बहसयां प्रजयियेति तत्तेजोऽसृजत" इति तथैच १“८तत्तेज एे- 
ह्यं प्रजयेयः' इति बहभवनसङ्कस्परूपामिध्यानं द्यते । दैदशममि- 
[रमात्मन पव हि सम्भवति ॥ १४॥ 

चिपयेयेण तु कमोऽतं उपपद्यते च॥।२५ आकाशाद्वायुः वायोरननिः” 
रम्पर्यकमात् विपयैयेण३'"एतस्माज्ायते प्राणो मनरसर्वैन्दरियाणिच।खं 
तियपः पृथिवी ईति स्वैषां बरह्मानन्तर्यरूपो यः क्रमः, सचातप्व त- 
गराह्गह्यणस्खष्टः उपपद्यते ॥ १५॥ 

अन्तरा विज्ञानमनसी कमेणतदिङ्खादितिचेन्नाधिरेषात् ॥ विहान- 
त्वादि नल्दियाणि प्राणश्च विक्ञानमिव्युच्यन्ते। २“'एतस्माज्ञायते प्राणः+ - 
क्यम् आकाद्ातन्मात्नपञ्चकयोरन्तरारे विक्षानमनसी क्रमेण उत्पयेते 
परम्। विज्ञानमनसी इति प्राणस्यापि प्रदशैनाथेम्; ४““पृथिव्यप्षु प्रलीय- 
रभ्य ४“"्वायुराकादते लीयते आकाशमिन्धियेषु इन्दियाणि तन्मन्रेषु तः 
णे भूतादौ लीयन्ते३ति प्रखयक्रमप्रत्यभिक्ञानात् तद्धिङ्गात्।अतो न श्वु- 
विसद्धत्वात्साश्चाद्रद्यणस्सर्घेषां खष्िपरमिदं वा््यम्।भपि वु श्रु्यन्तर- 
¶रम्पर्यक्रमपरमिति चेत्--परिहरति-नाविशेषात् - भ्रूततन्मा्ान्तसले 
मनसोखत्पन्तायपि त्तच्छरीरकब्रह्माभिधायित्वाद्धतेन्द्ियमनः प्राणः 
नां सर्वैषां साक्षा दुत्पस्यविरोषात् तत्परमेवेदं वाक्यम् ॥ १६॥ 

खोके तचद्वस्तुघाचितया शाब्दजातस्य ब्रह्मणि दृत्तिरमुख्येखाराङ्कयाह- 

चराचरग्यपाश्रयस्तु स्यात्तश्यपदेशोऽभाक्तसद्धावभावितात्।व- 
शङ्कानिवुस्यथःस्यावरजङ्गमवस्तुष्यपाश्चयः त्यपदे शाः तद्वाचिदाब्दो त्र 

भमाक्तः सुख्यपवःकुतः{तद्धावभावित्वात्- तेजः प्रभ्रतिषु आत्मतया ज- 
[भावित्वेन सर्वस्य घस्तुनस्तच्छसैरतया तत्परकारत्वात् तत्तद्वाचिनां श. 

तश्ैव पर्यवसानात्।भकारवाचिनां शब्दानां प्रकारिपयैवसायिष्वेनामाक्त- 

क्रा, ६-२-३६ ॥--२. तै, आन, १-२--॥ ३. स.१-१-२ ॥-- ४, छवा. २-ख ॥ 
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त्वं गवादिदाष्देषु सिद्धम् ॥ १७॥ 
इति वेदान्तदीपे तेजाधिकरणम् ॥ २ ॥ 

न ~ 

-**-+( श्रीरासीरकमीमांसामाष्ये जलाधिकरणम् ॥ २ ॥ )-**°- 
>, ~~~ 

नात्मा श्चुतेर्निल्यत्वाच्च ताभ्यः। २। ३। १८ । 
वियदादेः इृत्स्नस्य परस्माह्रह्मण उत्पत्तिरुक्ता इदानीं जीबस्याप्ट 

त्यत्तिरस्ति नेति सैश्यते; किं युक्तम् १ अस्तीति, इतः, एकथिक्ञाने 
स्विज्ञानप्रतिज्ञोपपत्तेः, पाक्सषटरेकतवावधारणाचच । वियदादेरिव जीः 
स्याप्युस्पत्तिवादिन्यः श्रुतयश्च सन्ति-‹ “यतः प्रहता जगतः भूतौ तोये 
जीवान् व्यससजं भूम्याम्" र“्रजापतिः प्रजा अष्जत''२“सन्पलास्सं 
म्येमास्सवौः प्रजास्सदायतनास्ससतिष्ठाः” “यतो वा इमानि भूतां 
जायन्ते" इति ।एवं सचेतनस्य जगत उत्पत्तिवचनात् जीषस्याप्युत्परि 
भरतीयते। नच बाच्य-बरह्मणो निलयत्वात् त्मस्यादिभिश्च जीवस्य 3 
ह्मत्वावगमासजीवस्य नित्यत्वम्-इति ५“. पेतदातम्यमिदं सवेम्" ६५सः 
खखिविदै ब्रह्य''दयेवमादिभि्वियद्देरपि ब्रह्मत्वावगमात्तस्यापि निस 
पसक्तेः। अतो जीवोपि षियदादिवदुखद्यत इति ॥ 

--*-*¶(सिद्धान्तः)*°**- 

एवं भाप्नेऽभिधीयते-नास्मा श्चतेः-इति।नात्मोत्पधते;कुतः श्तेः ०८८ 
जायते नरियत वा विपधित्"““क्नङ्ञ द्वावजो"इत्यादिमिजीवस्योत्पन्तिः 
तिषेधो हि श्रूयते।आत्मनो निलयलवै च ताभ्यः-धतिभ्य एवागम्यते ९" 
लयो निलयानां चेतनशवेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान्" ५८अ 
निखश्याश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे" इलयादिभ्यः।अतः 

१. तै, अमम. १-१ ॥--२. यञ्च, २-अष्ट ॥---३, छा. ६-८.४।--४. ्. आन, 

--५* छा, ६-८-७ ॥-- श्छ, ३-१४-१ ॥--७, कठ, २.१८॥ --<८, ते, १.९॥- 
९. श,६-२३॥। । । । 
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सोत्यते। फथै त्ेकविज्ञानेन सवेषिज्गानपरतिङ्गोपपयतेःइस्ययुपपमरते- 
नीवस्यापि कायैत्वास्कायेकारणयोरनन्यसवाच । एवं तहं विय्दादिवदु- 
पत्तिममङ्गी्तं स्यात्; नेस्युच्यते-कायंत्वं हि नामकस्य द्रव्यस्यावसथा- 
'तरापत्तिः, तन्नीवस्याप्यस्तयेव । दृयास्तु विक्षेषः वियदादेरचेतनस्य 
पाटृशोऽन्यथाभावो न ताश्शो जीवस्य ज्ञानसङ्धोचविकासलक्षणो जी- 
वस्यान्यथाभावः ; वियदादैस्त॒ खषूपान्यथाभावरक्षणः । सेयं खरू- 
पान्यथामावलक्षणोत्पत्तिजीये प्रतिषिध्यते । एतदुक्त भवति-भोग्य- 
भोक्तृनियन्त्न पिविक्तखभावान् परतिपाव्र भोग्यगतथरखच्यादिकं भो- 
क्तरि प्रतिषिध्य वस्य नियतां च प्रतिपा मोग्यगतघ्ुत्पस्यादिकं, 

भोक्तृगतं चापुरुषाथोश्रयसं नियन्तरि भरतिषिध्य चस्य निलयस्य, नि 
रव्यं, सषदा सयेक्नलै, सलयसङ्कसपतयं, करणाधिपाधिपसे, भिश्वस्य 
पतित, च प्रतिपा सवौवस्यथोधिदयिरोस्तं भरति शरीरत्व, तस्य चा- 
स्पस्वम् , प्रतिपादितम् ; अतस्सवेदा चिदचिद्टस्तुतया वल्कारं बह्म ; 
तत्फदावित्खस्माद्धिमक्तम्यपदेकानहपिघुष्यदशापन्नविदविदरस्तुशरीरं 

तिष्ठति ; तक्कारणावश्थं ब्य । फदाचिच विभक्तनापरूपस्थुरचिदचि- 
रस्तश्रीरम्; तच्च का्यावस्थम् । तत कारणावस्थस्य कायौवस्थापत्ता- 
वचि्द॑शस्य कारणावस्थायां कन्डादिविषहीनस्य भोग्यस्य शष्दादिम- 

त्तया खरूपान्यथामावरूपविकाये मवति । चितस्य च कर्मफटयि- 

रोषभोक्तृत्वाय तदतुरूप्ञानविकासरूपविकारो भवति । उभयप्रकार- 

विशिष्टे नियन्त॑शे तदवस्थतदुभयपिशिष्टतारूपविकारो भवति; कार 
 णावस्थाया अवस्थान्तरापत्तिरूपो विकारः प्रकारद्रये प्रकारिणि च 
समानः। अत एवेकस्यावस्थान्तराप्तिरूपविकारापेश्षया १५येनाश्चतं 
श्रुतम् ” इयेकविज्ञानेन सवेवि्नानं पतिङ्नाय मरदादिदृष्टन्तो २“ यथा 

१, २. छा. ६-१.३; ४॥ 
# 78 
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सोम्यैकेन" इत्यादिना निदरितः । ईदशक्ञानसङ्ोचविकासकरतर 
स स्वन्धवियोगाभिप्रायाः जीवस्योत्पत्तिमरणवादिन्यः) १परनापतिः 
अद्नत'' इत्याथ्याः श्रुतयः । अचिदंशवत्खरूपान्यथात्वाभावामिः 
उत्यत्तिपरतिपेधवादिन्यो निल्यसवादिन्यश्च २८८न जायते म्रियते"? 
दाः, २“निल्यो निलानाम्” इत्याचाश श्तयः । खरूपान्यथाखज्ञा 
दरोचविकासरूपोभयविधानिषएटषिकाराभावाभिप्रायाः ५“सबा एष , 
नन आल्माऽजरोऽमरोऽगरृतो ब्रह्म” ३* नित्यो नित्यानाम् '" इलया 
परविषया; श्रुतयः । एवं सर्वदा चिदविद्रस्तुषिरिष्टस्य बह्मणः भाः 
रेकत्वावधारणं च नामरूपविभागाभावादुपपचते। तद्धेदं त्वन्याः 
मासीत्त्नामरूपाभ्यां व्याक्रियत" इतिहि नामरूपविभागभावाभावाः 
नानात्वैकते बदति-इति।ये स्वबिद्योपाधिकं जीवत्वंवदन्ति,येच पार 
थिकोपाधिदतमू,येच सन्मात्तखरूपं बह्म खयमेव भोक्तभोग्यनियन्तूर 
ण त्िधाऽवस्थितं वदन्ति; सर्वेऽप्येते अवि्याश्क्तेरुपाथिरक्तर्भोष्तभो 
नियन्तृशक्तीनां च भल्यकाटेऽवस्थानेऽपि तदानीमेकत्वावधारणं न 
रूपतविभागामावादेवोपपादयन्ति। ६“वैषम्यनेशरण्ये न सापेक्षत्वात्, 
कमाविभागादितिचेन्नानादित्वादुपपचते चाष्युपभ्यतेच"'इति सूत्रा 
जीवभेदस्य तत्कमेमवाहस्यचानादिताभ्युपगमाच । इयानिविशेष;-ए 
स्यानाचवि्यया ब्रह्म खयमेव युद्ति, अन्यस्य पारमाथिकाना्युपाधि 
ह्मसखरूपमव वध्यते, उपाधिव्रहमव्यतिरिक्तवस्तवन्तराभावात् । अपर 
बरहमव विचिताकारेण परिणमते, कमफलानिचानिष्टानि यङ्क; नियर 
शस्य भक्तृत्वाभाव्ऽपे सवक्ञतवात्सवस्मादभिननं भोक्तारमनरुसंदधाती 
सयमव यङ्ग; अस्माकं तु स्थूरपू्ष्माबस्थविदविदरस्तुशरीरं बह्म काः 

१. यजु. जष्ट. २॥--२. कठ. २-१८ ॥--१. श्र ६- १२॥--४ ब्र, ६-४-२। 
५" बृ" २-४-४७ ॥--९, ५. श्लारी. २-१ ३४; ३५॥ 
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रणोमयावस्थावस्थितमपि सषेदा निरस्तनिखिख्दोषगन्धं सत्यसङ्- 

त्वाच्परिमितोदारय॒णसागरपवतिष्ते । परकारभूतचिदचिद्रस्तगताः अ- 

हषार्थाः स्वरूपान्यथाभावाश्वेति सर्वं समञ्जसम् ॥ १८ ॥ 
इति श्रीशारीरकमीमांसामाष्ये स्माधिकरणम् ॥ ३ ॥ 

` बेदान्तसारे नारा श्रतेर्निलस्वा ताभ्यः।नात्मा उत्पद्यते, ९५ 
[यते सियते' इति श्ुतेः;२“निल्यो निलानाम्” इत्यादि श्रुतिभ्ो निल्यत्वाच- 

तेश्च ॥ १८ ॥ 
। इति वेदान्तसारे आस्माधिकरणम् ॥ ३ ॥ 

~~~“ 

वेदान्तदीपे--नास्मा शरुते्निखत्वाच ताभ्यः।। किमात्मोत्प्यते, 
तिखंद्ायः । उत्पद्यत इति पूर्वैः पश्चः । एकविज्ञानेन सवैचिक्ानप्रतिक्ञादः? 

(तोयेन जीवास्म्यससज भूम्याम्" ४'प्रजापतिः प्रजा अखजतः' इत्यादि 

षिवचनाश्च निष्यादिश्रुतिसाकाराद्यसतत्ववचनवभेया । राद्धान्तस्तु ना- 

पद्यते, भवुत्पसिश्ुतेः; १८न ज्ञायते ध्रियते बा विपत्" ति जीवोत्प- 

ननिषिष्यते; १४४ निखयः'*२.निष्यो नित्यानाम्? हत्यादिश्ु्तिभ्यो निल्यत्वा- 

गमात् । जीवोत्पत्तिपक्षे अृताम्यागमक्तविप्रणाद्यादिभसङ्गाप वैषम्यनैषे 

गरपरसङ्ान्च । जीवस्य खषटिविचनं भोक्तस्वाचुगणक्ञानविकासाभिध्रायम् 1 

कसषटेरेकत्वाघधारणादविमागवचनं नामरूपविमागामावासिप्रायम् । सूत्रम- 

प व्याख्यातम् ॥ १८ ॥ 
इति वेदान्तदीपे आत्माधिकरणम् ॥ २ ॥ 

---------- 

-.०-*<( श्रीरारीरकमीमांसाभाष्ये ज्ञाधिकरणम् ॥ ४ ॥ )**-० ० 

ज्ञोऽत एव । २।३। १९॥ 
वियदादिवल्नीगो नोत इत्युक्तम् › तससङ्गेन जीवखरूपं नि- 

१, कठ, २-१८ ॥--२. चे, ६-१३ ॥--२. ते. अम्भ. १-१ ।--४, यजु. २. जष्ट। 
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रूप्यते । किं घुगतकपिछाभिमतचिन्मातमेवात्मनस्खरूपम् ; उत क 
धुगभिमतपाषाणकस्पखरूपमचित्खभावभेवागन्तुकचेतन्ययुणकम् ; 3 

्ातृखमेवास्य खरूपमिति । कियुक्तम् ? चिन्पातरमिति; इतः ते 
श्रुतेः । अन्तयौमित्राह्मणेहि ५८य आत्मनि तिष्ठन् ” इति माध्यरि 
नीयपयोयस्य स्थाने १“यो विज्ञाने तिष्ठ्" इति काण्वा अधीयः 
तथा र“विह्ानं यत्ने तदेते कमणि तनुतेऽपिचईइति कैरात्मनो पिई 
नमेव खरूपं श्रुयते । स्पृतिषु च इ“्नानखरूपमल्यन्तनिमेटं परमाथेत 
इत्यादिष्वात्पनो ज्ानखरूपस्वं प्रतीयते । अपरस्त-जीवात्मनो ज्ञान 
्ातृसरे च खाभाविकेऽभ्युपगम्यमाने तस्य सर्वगतस्य स्ैदा सवेह 
परन्धिपसङ्गात्ःकरणानां च वेयथ्यात्, सुषदठिमूच्छीदिषु सतोऽप्यातपः 
ओतन्यातुपटन्पेनाग्रतस्सामग्रयां सलयां ज्ञानोसखत्तिदशैनादस्य न ज्ञा 
खरूपम् ; नापि ज्ञातृत्वम्; आगन्तुकमेव चैतन्यम्; सवेगतत्वं चात्मन 
ऽवरयाभ्युपेलयम्, सैल कार्योपलभ्येः सवेत्तासनस्सन्निधानाभ्युपः 
माच्छरसीरगमनेनेव कायसम्भये सति गतिकस्पनायां भमाणाभावाच 
श्रुतिरपि सुषृकिखायां ज्ञानाभावं दशेयति--*“नाह खल्वयमेवं २ 
म्भलयास्मानं जानाल्ययमहमस्मीति नो एषेमानि भूतानि" इति। तथाम 
दशायां ज्ञानाभावं दशयति-५८न पेल संज्ञाऽस्ति" इति। २।्नानख 
रूपभ्"दत्यादिपरयोगस्तु ज्ञानस्य तद्टसाधारणयुणस्वेन लाक्षणिक इति 

एवे प्रापे पचक्ष्पहे-ज्ञोऽत एवत्र एव-अयमात्मा ज्ञातृतखसखरूप एव 
न ज्ञानमातरम्,नापि जडखरूपः ; तः? अत एव-श्रुतेरेवेतलयथः। “नना 
त्मा श्रुतेः'इति पकृता श्रुति; अतदृति शब्देन परामृश्यते। तथा छान्दो 
प्रजापतिवाक्ये मुक्तायुक्तात्मसखरूपकथने २५अथ यो वेदेदं जिघ्राणी? 

१, घृ, ५-७-२२ ।--२* तै. आन. ५-१।-- ३. वि. पु, १-अ. २-म, ६-शटो 
--४, छा, ८-१९-२ |।--५ घु, ६-५-१३॥ 
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भामा" २“पनसेवैताम् कामान् पश्यन्रमते य एते ब्रह्मरोके” २।स- 
पमस्सल्यसङ्स्पः”२ “नोपजनं स्मरन्निदं शरीरम्") अन्यत्रापि ४९८ 

परो मृत्युं पश्यति "” तथा वाजसनेयके ५८ कतम आसा" इति पृष्ट 
योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृन्त्योतिः पुरषः"इति तथा०“विङ्गाता- 
रे केन विजानीयात्" <“जानालेवायं पुरषः" तथा ९^एष हि द्रष्ट 
ता घ्राता रसयिता मन्ता बोद्धा कतौ धिज्ञानात्मा पुरुष) १०८बमे- 
घ्य परिद्रष्रिपाष्पोडशकटाःः' इति ॥ १९ ॥ 

यच॒क्तं त्ाठेखे खाभाविके सपि स्ैगतस्य तस्य सदए सवेतो- 
ब्धिः प्रसज्यत इति } ततोच्यते- 

उत्करान्तिगत्यागतीनाम् ।२। ३।२०॥ 
नाथे सवगतः, अपित्रणुरेवायमास्मा ; हुतः १ उत्कान्तिगलयाम- 

नां श्रुतेः; उत्करान्तिस्तावच्छरयते ११५५६न भरद्योतेनेष आत्मा निष्क्रामति 
दषो वा मूर्ध्नो वान्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्यः 'इति। गतिरपि ९२५ये- 
केचास्माह्लोकासययन्ति चन्दरमसमेषर ते सर्वे गच्छन्ति इति। आगति 
पे १२६.८तेस्प््कोकात् पुनरेयस्मे छोकाय कथणे!” इति । विभुते शेता 
कान्लयादयो नोपप्यरन् ॥ २० ॥ 

स्वाना चोत्तरयोः । २।३।२१॥ 
चशब्दोऽवधारणे | यद्यपि शरीरवियोगरूपव्वेनोत्करान्तिः सिि- 

घ्याप्यात्मनः कथंचिदुपपयते; गलयागती तु न कथंचिदुपपेते। अत- 

१. छा, ८-१२-४1 -२. छा. <-७-१ ॥--- 2. छा, ८१२३-४ खा, 

.२६-२ 1---५) ६. बृ, ६-२३-७ ॥-- ७. वृ. ६-५-१५ 11--< ॥--९. प्रक्षर४-९॥ 

१०. प्रक्ष. ६-५॥--१९१, वृ, ६-४-२॥--१२, कौषी. १-२॥-- १३. भृ. 

-४-४ ॥ 
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स्ते शवातनेव सम्पा ॥ २१॥ 
च्छ ् न क् त् 

नाणुरतच्छुतेरिति चेन्नेतराधिकारात्। २।३।२२॥ 
१५योऽय॑ विज्ञानमयः प्राणेषु '” इति जीवं पस्तु र“स वा एष 

महानज आतमा" इति मह्छश्चतेः नाणुजीव इति चेन ; इतराधिका 
रात्-जीवादितरस्य पराङ्गस्य तल्ाधिकारात्; यदयप्युपक्रमे जीवः प्रस्तुत 
तथापि २“ यश्यान्ुविच्तः प्रतिबुद्ध आता '? इति मध्ये परः पतिपाच्त् 
इति तत्सम्बन्धीदं महम्; न जीवस्य ॥ २२॥ 

स्वशब्दोन्मानाभ्यांच । २।३।२३॥ 
साक्षादणुकषब्द एव श्रूयते ४“ एपोऽणुरास्मा चेतसा बेदितन्यो 

यस्मिन् प्राणः पश्चधा संविवेश इतिःउद्धुलय मानयुन्पानम् ; अणुशद्श 

वस्ूद्धूख तन्मानसं जीवस्य श्रूयते \“वाखग्रतभागस्य रतथा कसिपि- 

तस्य च।भागो जीवस्स विज्ञेयः” इति;९“अराग्रमात्रो दवसेऽपि दृष्टः” 
इतिच । अत्तोऽणुरेवायमत्मा ॥ २३॥ 

अथ स्यात्-आत्पमनोऽणुसे सकटश्चरीरव्यापिनी बेदना नोपप. 
द्यत इति ; तत्र मतान्तरेण परिहारमाह-- | 4 | 

अविशेधश्चन्दनवत्। २।३। २५॥ 
यथा हरिचन्दनबिन्दरदहेकदेशबत्यपि सकरुदेहव्यापिनमाहादं 

जनयति, तददास्माऽपि देहैकंदेशवतीं सकटदेशवतिनीं बेदनामुभवति॥ 

अवस्थित्तिवेरेष्यादितिचन्ाभ्यपगमा- 
इदिह । २।३।२५॥ 

१. ब, ६-२३-७ ॥--२.बइ ६-४-२५. २. ब. ६-४-१३।-४. सु. २-१-९॥ 
--५, धे. ५.९ ॥-- २, भे ५-८ ॥ 
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हरिचन्दनविनदरादेरदेहदेशविशेषवस्थितिविक्ेषात्तथाभावः) आत- 
नस्तु तन्न वेद्यत इति चेन्न;आत्मनोऽपि देहदेशविरेषे स्थित्यभ्युपगमात्; 
हृदयदश ह्यात्मनः स्थितिः भूयते \ "दुहि ह्ययमात्मा ततेकशतं नाडीनाम्" 

हति; तथा रक्तप आत्मा इति प्रद “योऽयं विङ्गानपयः प्राणेषु 

हृचन्तज्योतिः"' इति। आत्मनो देशषिकेषस्यितिख्यापनाय चन्दनदष्टन्तः 
दशितः; न तु चन्दनस्य देशषिशेषपिक्षा ॥ २५॥ 

पकदेशवर्तिनस्सकर्देहन्यापिकायेकरस्वधकारं सखमतेनाह-- 

गुणादहाऽऽखाकवत् ।२ । २।२६॥ 
वाशब्दो मतान्तरव्याष्ररय्थः; आत्मा खयुणेन ज्ञानेन सकल- 

{हं व्याप्यावस्थितः; आखोकवत्-यथा मणिद्यभणिधभूतीनायेकदे्व- 

तैनमाखोकोऽनेकदेकम्यापी द्यते, दरदुद यस्थस्याऽस्मनो नानं सकल- 

टं व्याप्य वतैते; श्नातुः प्रभास्थानीयस्य ज्ञानस्य खाश्रयादन्यत त्ति- 

णिषभावहुपपश्चते इति परथमशरतरे स्थापितम् ।। २६॥ 
ननूक्तं शञानमालमेवात्मेति; तत्कथं ज्ञानस्य खरूपग्यतिरिक्तयु- 

त्वुध्यते ; तताह-- 

व्यतिरेको गन्धवत्तथा च दशेयति।२।२।२.७॥ 
यथा पृथिव्याः गन्धस्य जुणसेनोपरभ्यमानस्य तरी व्यतिरेकः, 

था जनभीति ज्ञात्ररणस्वेन प्रतीयमानस्य ज्ञानश्याऽत्मनो व्यतिरेक- 
सद्धः; दशेयति च शरुतिः >“जानायेवायं पुरूषः '' इति| २७ ॥ 

पृथगुपदश्चात् । २।३। २८ ॥ 
खरब्देनेव विज्ञानं विक्गातः पृथगुपदिश्यते ४५नहि विक्नातुरषिङ्ाति- 

१, म्रक्ष २-६॥- २. ब्र. ६-२३-० ॥--२॥--४, ब. ६-२-२०॥ 
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विपरिखोषो विचते" इति ॥ २८ ॥ 
यत्क ९.यो वि्नाने तिष्ठन २“धिश्चानं यत्नं तनुते" २'क्नानख्र 

मलन्तनिमेखम्" इत्यादिषु क्ञानमेवासेति व्यपदिश्यते इति, ततादं 

तदुयुणसार्सात्त तदहयपदश्चः परज्ञिवत् ९।२।२. 

तुशब्दो व्यायत॑यति; तद्ुणसारत्वात् - धिङ्गानयुणुसारः? 

आत्थने विङ्गानमिति व्यपदेशः । विक्नानयेवास्य सारभूत यणः, : 

पात्स्यानन्दस्सारभूतो गण इति मान्न आनन्दशब्देन व्यपदिश्यते. 

देष आकाश्च आनन्दो न स्यात्" ५““आनन्छ ब्रह्मेति व्यासात्" ` 

प्राश्य ह्यानन्दस्सारभूतो मुणः- “शस एको ब्रह्मण आनन्दः५८अ 

ब्रह्मणो विद्रान् न विभेति छुतश्चन” इति । यथावा <“सलय ज्ञानमनन 

ह्य''इति विपधितः प्राज्ञस्य प्नानश्ञ्ैन व्यपदेशः; < “सह वरह्ममा पि, 

ता" ९“'्यस्वेन्नः' इत्यादिषु पाद्घस्य त्रानं सारभूतो गुण इति तिज्नाय। 

यावदात्मभावित्वाञ्च न दोषस्तदरौ नात् २।२।३ 
विक्गानस्य यावद्स्मभाविधमत्वात्तेन तच्यपदेश्षो न दोषः; 

खण्डादयो याघत्खरूपभाविगोघ्वादिधर्मशब्देन गौरिति व्यपदिश्य 

दरयन्त; खरूपनिरूपणधमेतादि यथः। चकारात् ज्ञानवेदात्मनोर् 
प्रकाशत्वेन चिक्ञानपिति व्यपदेशो न दोष इति सुधिनोति ॥ ३० 

यचचोक्तं सुषुप्त्यादिषु ज्ञानाभावात् ज्ञानस्य न खरूपाभुषि 
त्वमिति, तत्राह- 

१. बृ. ५-७-२२ ।--२. तै, आन, ५-१1-३. षि. पु, १-२२-६ ।।- 

भान, ७- १ ([---५५, तै. भ्व. ६-१ ।--- ६ तै. अन. ८४ ॥--७, तै. आन" 

--<* ते. जान. १.१, २ ॥--९, सु. १-१-९॥ 
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्वादिवच्वस्य सतोऽभिव्यक्तियोगात्।२। ३।३१ 
रशब्दशरोदिताशङकानिठत्यथः । अस्य-ज्ञानस्य सुषुप्त्यादिष्वपि षि- 

नस्य जागयोदिष्वभिव्यक्तिसम्भवात्खरूपा नुषन्धिधर्मत्ोपपत्तिः; 
स्वादिवत्-यथा पुंस्वाचसाधारणश्य धातोोस्यावस्थायां सतोऽप्य- 
मेव्यक्तस्य युवत्वेऽभिष्यक्त धंसस्तदत्ता न कादाचित्ी भवति।सप्- 
तुमयसं टि शरीरस्य खरूपायुषन्धि-*“तत्सश्रषातु लिमछं द्वियोनि 
विधादारमयं शरीरम्"दतिशरीरखर्पव्यपदे शात्] सुषुप्तयादिष्वप्य- 
यैः प्रकाशत इति प्रगिवोक्तम् ।त :५ विचपानस्य त्ानस्य विषयभोच- 
र जागयोदाबुपलभ्यतेःएते चासनो ज्ञातृखादयो धर्माः पगेषोपपा- 
ताः।अतो ज्ञातेत्वमव जीवासनःखशूपम्। स चायमासाऽणुपरिमाणः। 
"न प्रलय सैक्ाऽस्ति""इत्यपि न्ुक्तस्य ज्ञानाभाव उस्यतेःअपितु २““एते 
गभूतेम्यस्सयुत्थायतान्येवातुविनश्यति "दविशसारद शायां यद्वतातु 
धायित्वपयुक्त जन्पनाश्चादिदश्नप्, पन्पुक्तस्य न पि्यते-२।५न पयां 

शुं परयति न रोगं नोत दुःखताय्।सक् ह पयःपदयति सव्र मति सवै- 
;" ८“(नोपजनं स्मरन्निदं श॒सीरम्" “मनसैतान् कामान् परयन्रसते" 
यादिश्रुलेकाथ्यात् ॥ २१॥ 

सम्पति ज्ञानात्मवादे तस्य सवेगतत्पे दूषणपाह-- 
क मव्योपरन्ध्यनुपरन्धिप्रसङ्ोऽन्यतरनियमो वा 

ऽन्यथा । २।३। ३२॥ 
अन्यथा सवगतत्वपक्ष तस्य ज्ानपाल्लल्यपन्ष च ।नलटपलन्ध्यद्चु- 

र्ब्धा सहव मरसञ्ययाताप्र्; अन्यतरानयमा वा-उपरन्यर्व वा ति 

प स्यात्, अह्घुपरन्धरवं वा। एतदुक्तं भवतिः-खकं तावद्रूतपानयास- 

९} --२, ब्रु, ४-४-१२ ॥--२. छा. ७-२६.२--४. छा. ८-१२-३५. 

-८-१२.५ ॥ 
# 19 
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त्मोपरुश्ध्यनुपठब्ध्योरयं ह्ानास्मा सर्वेगती हेहस्स्यात् उपलन्धेरेव 
अनुपञ्पेरेव बा;उभयदैतुखे सषेदा सवेतोभयं भसन्येतःयचुपरन्धे 
स्वस्य सवैदासर्वल्ानुपकभ्भो न स्यात् । अथानुपरम्धेरेव, सभेदा २ 
तोपरुन्िने स्यात्-इति। अस्माकं शरीरस्यान्तरेवावस्थितत्वादास्मन 
तैबोपर्न्धिनान्यलेति व्यवद्थातिद्धिः। करणायत्तोपरब्धेरपि सर्वे 
मासनां सवेगतसेन समैः करणैस्सवदा संयुक्ततलाद्टदिरप्यनिय 
दुक्तदोषस्समानः॥ ३२ ॥ 

इति भीशारीर्कमीमांसामाष्ये ज्ञाधिकरणम् | ४ ॥ 

वेदान्तसारे---न्नोऽतषएव ।॥ १'अथ यो वेदेदं जिघ्राणीति स आ 
मनसैतान् काकान् पद्यश्रमते'” २.५ एते बह्मलोकफे" दत्यादिश्चुतेः बद्धो मु 
"यस्मा क्ञातैचे "मनोऽस्य दैवं चक्चुः"इति श्रुतेः खध्म॑मूतं ज्ञानं मनः ॥१ 

उत्करान्तिगद्यागतीनाम् ।। उक्कान्विगस्यागतीनां श्वुतेरणुजीवःः 

खात्मना चोत्तरयोः ॥ गत्यागत्योस्खात्मनैव संपाद्यत्वादप्यणु 
निश्चितम् ॥ २९॥ 

नाणुरतच्छतेरिति चनेतसाधिकारात् ॥ ३ "सवा एष महाः 
५ 

आमा ”' इति श्रुतेः नाणुः इतिचेत् ` न ४.“ यश्याञ्ुबित्तः प्रतिषुद्ध अत्मा 
इति परमात्माधिकारात् ॥ २२ ॥ 

खशृब्दोन्पानाभ्याञ्च ॥ ५ “ णपोऽणुयत्मा ” इत्यणुशाब्द् 
द “आराग्रमात्रो ह्यवरः ” इत्युद्धत्य उन्मानदाष्दाच्चाणुः ॥ २२ ॥ 

अणोरपि सक्र्देहव्यापिषेद्नाचभवे अन्यमतेन हेतुमाह - 
अविरोधशन्दनवत् । यथा चन्दनविन्दुरेकदेशखोऽपि सकख्दै 

व्यापि सुखं जनयति, तद्वदाेयोेधः ॥ २७ ॥ 

अवस्थितिैरेष्यादितिचेलाभ्युपगमादधदि दि ॥ देशविशेषस्पि 

१. छा. ८-२२-४॥--२- छा. ८-१२-पा--३. वृ, ६-४-२४ --४, ब्रू, 1 

४-१३॥-- ५, मु, ३-१-९॥--६. भे. ५.८] 
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दनस्येतिचेत्--न, आत्मनोऽपि तदभ्युपगमात्, १ “हदि श्चयमातमा " 
योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृचन्तञ्यो ततिः" इति श्रुतेः ॥ २५॥ 

सखमतेनाद-- 

गुणाद्राऽऽलोकवत्।। मादा खयुणेन क्ञाजेन सकठ्देह व्याप्याजुभवति, 
1 मणिप्रभृतसस्खकीयना ऽलो केन सकरूदे शं व्याप्य प्रकाद्ायन्ति ३. 
गि्राखर्पिताः ” इति श्रुतेः ॥ २६॥ 

न क्ञानास्मनोव्यैतिरेक. इत्यत्राह-- 
[न 0 1» [१ शना ̂ १ ॐ. 

ग्यतिरेको मन्धवत्तथाच दुशेयति । "गन्धवती एथिवी इतिचत् 

हं जानामि"इति गुणत्वेनोपरच्धेः व्यतिरेको ऽस्ति, दद्यैयति च श्ुतिन्यै- 
४ - ४' ज्ञानात्येवायं पुरुषः"? इति ॥ २७ ॥ 

पृथगुपदेशात् ॥ आत्मनः पृथकस्वेन चोपदि दयते ५ "नदि वि्ञातुर्वि- 
विपरिरोपो विद्यते ”' इति ॥ २८ ॥ 

२ “भयोभय विज्ञानमयः `” इति ज्ञानमान्नव्यपदेराः कथमिस्यत्रा् -- 

तहुणसारत्वान् तद्रयपदेशः ५ ज्ञवप्। श्रानगुणसारत्वादाप्मनो का 

ति व्यपदेशः, यथा पाज्ञस्य विपश्ितोऽपि ६ “ सत्यं क्ञानप्र "` इति।[२९॥ 

यावदासभाविखाच न दोपस्तदशेनात् | आसखरूपायुबन्धित्वात् 
स्य तेन व्यपदेदो न दाषः; खरूपाल्रुबन्धिघमेत्वेन गोत्वादीनां खण्डदः 
रेत्यादिष्यषदेशो हि दश्यते ॥ २०॥ 

सखषुप्त्यादिष्वलतो क्ञानस्य यावदालृभावित्वं कथमित्यत्राह - 

पुस्त्व दिव्खस्य सपोऽभिष्यक्तियोगात् ॥ खषु्त्यादिषु सतो शा 
(नमिव्यक्तस्यापि जागरााचभिव्यक्तिसम्भवात् , खरूपायुबन्ध्येव क्षानम्; 
 पुस्त्वासाधारणसततमधातोबौस्येऽपि सतो युवत्वेऽभिन्यक्तिः । ज्ीवा- 
} ज्ञातृत्वमणुत्श्चोक्तम् ॥ ६१ ॥ 

निलयोपलन्ध्यतरुपलन्पिभसङ्गाऽन्यतरनियमो वाऽन्यथा ॥ ि- 

१ प्रभ, ३-६॥ --२, ब, ६-३-७॥--३. कौषी. \-९॥---४# . - ५. ब.६-३. 
 ॥-- ६. ते, आन, १-१॥ 



१४८ वेदान्तदीपे | 

मात्रस्बेगतात्मवादे तावतित्यवस्सषदोपरन्धिस्थयात् ; सङ्कोच्तक 

द्वियमानाया अनुपरभ्धेरपि सैव हेतुरिति साऽपि नित्यवत्स्यात् 
वियमानेऽपि हेत्वन्तरेण निवारणासम्भवात् 1 भागन्तुकश्लानस्वगत 

देऽपि स पव दोषः+स्ात्मनां सर्वैगतस्येन ज्ञानहेतूनां मनस्संयोगादीर 
साधारणत्वात् । अदृष्टदेतूनामपि स्वंसाधारणत्वात् तेनापि न 1 
अथोपरुन्ध्यचुपढब्ध्योर्विसे धादुपरब्धेर्धैते हेतवः स्युः; अलुपरभ्धेवं 
सत्यस्यतरनियमस्सात् ॥ ३२ ॥ 

इति वेदान्तसारे ज्ञाधिकरणम् ॥४॥ 

वेद्षान्तदीपे--क्ञोऽत एव ॥फि जीवश्चैवन्यमाजवधुः £ उत : 
रूप पवागन्तुकचैतन्यगुणः; अथ ज्ञातृत्वैकस्रूप इवि संशयः । चैतन्य 
वपुरिति प्रथमःपक्षः। १“विशमं यज्ञ॑तेनुते”२“"या विक्ञाने तिष्ठन्" २५९ 
रूपमत्यन्तनिर्मटम् ” इत्यादि श्वुतिस्श्तिभ्यः । षैतीयस्तु --छषुश्षिमुचः 
सतोऽप्यात्मनश्चेतन्याजुपरब्धेः, जात्रते ऽपीन्दरियन्यापारान्वयल्यतिरे 
विध्वायित्वाचचैतन्यस्य,8५न मरेत्य संज्ञास्ति?” इति भुक्तस्य चेतन्यस्रतिषे 
पावाणकटप एवामन्तुकचेतन्यगुणः । सर्वत्र का्योपठन्धेस्सर्वत्र सा 
नात् , सरीरगमनेनैव कार्यसम्भवे यतिकलट्पनायोगात् , सर्यगतश्चेति । 
न्तस्तु ५.अथ या वेदेदं जिघ्राणीति स आत्मा मनसेवान्कामान्परयन्ः 
६ नपर्यो त्यं परयति"? .सर्थ ह पद्यः पद्यतिःःऽ"द्रष्टा श्रोता घात 
यिता” इत्यादिशरुतिभ्यो बद्धसुक्तोभयावस्थो ज्ञातेषात्मा।ज्ञानमाज्नऽयपदे 
क्षानस्थ प्रधानगुणल्वात्, खखूपाुवन्धिव्वेनखरूपनिरूपकशुणत्वात् › 
सखरूपस्य क्ञानयच्खप्रकारात्वाद्धोपपद्यते । खुखु्तिपूर्छदौ सदेव क्ञानं व 
संककुचितमनसिन्यक्तमपि जागरादौ विकसितममिग्यन्यत इति न विरे 
४ “न प्रेत्यसंक्ञा.ऽस्ति'* इति खांसारिकदेदहयायस्मरणविषयम् ,८ “नोपजनं 
न्नदं शरीरम् ” इत्यादिनेकाथ्यौत् । सर्वंगततस्वन्तु अणुत्वगत्यादि 
विषुदम् । चुवाधस्तु ` क्ोऽत एव --अतः - श्रुतेः ज्ञातैव ॥ १९ ॥ 

__ इत्कान्तिगलागतीनाम् ॥ श्रतेः इति घतैते । ९ ^ तेन धरयो 
ष 

२. ते. आन. ५-१॥- २. घ्र. ५-७-२२॥--२. वि-पु, १-२.६॥--- ४. 
४-१२-५. छ. ८-१२-५६, छख, ७-२६-२ ॥--७, प्रभ. ४.९ ॥--८ 

<-१२-३॥--९. बृ. ६-४.२॥ 
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ख्यास्मा निष्कामति ” १५ये वै के चास्माह्ोकात्मयन्ति चन्द्रमसमेव ते सर्व 

गच्छन्ति ” २. तस्माहोकाल्पुनरेत्यस्मै खोकाय कर्मणे” इव्यादयुत्कान्तिगत्या- 
गतीनां अवणादणुजीवः । २० ॥ 

खात्मना चोत्तरयोः ॥ चशब्दोऽवधारणाथैः; यद्यप्युत्कान्तौ 
स्थितस्यदारीरयविग्छेषेण कथ॑चित्संपायत्वमस्ति; उत्तरयोः--गमनागमनयोस्तु 

स््ात्मनैव सम्पा्यत्वमवदह्याभ्युपेयम् ॥ २१ ॥ 

णुरतच्छुतेरिति चेश्नेतराधिकारात्।। ३ "योऽय विज्ञानमयः ” 
इति जीव प्रस्तुत्य ४ सया पष महानज आता” इति महच्वश्चुतेः नाणुः 
जीव इति चेन्नः द्तयधिकारात्-जीवेतरपरमात्माधिकायत् -५“यस्याजु- 
वित्तः प्रतिषुदध आत्मा '' इति हि मध्ये परमात्मा प्रस्तुतः ॥ २२॥ 

खशब्दोन्पानाभ्याश्च ॥ ६" एपोऽणुराला चेतसा वेदितन्यः 
यस्िन्प्राणः पञ्चधा संविवेश ' ̀  इति साक्षादणुरब्दादण्युरेवायम् । उन्माना- 
च्छाणुरेव । उन्मानम्. उद्धत्य मानम् । ७ ^“ आरान्रमाघ्रो छवरोऽपि दष्टः” 

इत्यायाग्रभ्ुद्ुलख तन्मानरे हि जीवध्य शरूयते ॥ २३ ॥ 

, अआत्मनोऽणुपरिमाणत्वे सकरदेहव्यापिसुखायञ्चभवः कथमित्यत 

भतान्तरेण परिहास्माह-- 

अविरोधश्न्देनवत् ॥ यथा दरि्चिन्दनविन्दुः देहैकदेशावव्यैपि 
सकरद दय्तिनमाहादं जनयति, तद्धदवियेधः ॥ २४ ॥ 

अ्वस्थितिवेशेष्यादितिपन्नाभ्भुपगमाद्धदिटि ॥ चन्दनबिन्दोदै- 
देकदेद्ाविरेषस्थिच्यपेश्षस्तथाभावः ; आदपनस्तु नं तथेति चेन्न, आत्मनोऽपि 
तथाभावाभ्डुपममात्; “ हृदि ह्ययमात्मा खितः 2 इति श्रूयते ६ “योऽयं 
विक्ञानमयः प्राणेषु हयन्तञ्यातिः `" इत्यादौ ॥ २५॥ 

खमतेनाह-- | 

गुणाद्राञऽलोकवत् ॥} वाज्ञब्दो मतान्तस्व्याचरुस्यथैः ; आत्मा खश 
णोन क्षानेन सकष्देहं व्याप्यावद्ितः; यथा दयमणिमणिग्रश्रतीनामेकदेश्च- 
चर्तिनामालोकः तङ्ुणः अनेकदेरभ्यापी हद॑यते ॥ २६॥ 

. १. कौषी. १-२।॥--२. व्र. ६-४-६॥- ३. ब ६-३-७।--४, बृ. ६-४-२५ ॥-- 
५९. च, ६-४-१३॥-- ६ मु, ३-२१-९।---७. श, ५-८॥ 
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९ ““ विक्षानं ज्गं तञुते ” इत्यादौ श्चानमेव आत्मेति व्यपदिश्यते इति 
चेत्--तनाह-- 

व्यतिरेको गन्धवत्तथा च दशेयति।जानामि इत्यात्मशुणत्वेन परतीतेः 
व्यतिरेको ऽभ्युपगमनीयः; यथा ^ गन्धवती पृथिवी "' इत्युपठन्धौ गन्धस्तः 

दणल्तद्यतिरिक्तः । ददौयति च श्वुतिः स जानत्येवायं पुरुषः" इति ।। २७॥ 

पृथशुपदगात् ॥ न केवलं जानामीति पृथगुपरन्धिमाचम् } आरमनः 
प्रथक्त्वेनोपदि्यतेच ज्ञानम्; “नदिविक्ञातुविक्ञातेर्विपरिखमोपोवि्यते'' इति। 

तद्रणसरास्तवाच तच्यपदेशः भाज्गवत्। क्षानयुणसारत्वादात्मनो क्ञान- 
भिति व्यपदेशा ःयथा४"पराज्ञेन*५ 'व्रह्लणाविपधिता'*९ “यस्सवक्षस्सवेचित्"' 
इति सवक्च पव सचज्ञानगुणसारत्वात्त् ७ “सत्यं ज्ञानम्" इति व्यपदिर्यते ॥ 

यवद्ात्सभावत्वाच न दाषसतदशेनात् ।|क्ञानस्य यावदात्मखरूप- 
भावित्वाच तेन तद्यपदेरो न दोषः, खण्डादिषु तथा दशनात्; खण्डादिषु 
दि यावस्खरूपभाविधमैतवेन गोत्वस्य गोरिति व्यपदेशो दयते, चकारादा- 
स्मनः खथरकरारात्वेन ज्ञानमिति व्यपदेशे न दोष इत्युच्यते ॥ ३० ॥ 

इदप्त्यादषु क्ञानस्याटुपकन्धेः न यावदात्ममाधित्वमित्याराङ्कयाह-- 
पुस्त्वादवत्वस्य सत[अमन्याक्तेयोगात् | वशभ्व्द्शङ्कानेश्वत्यथं 

खषु्तयारिष्वापे सतौ ज्ञानस्यानभिव्यक्तेस्य जागयादेष्वाभेव्यक्तिसम्भवाव् 
याचद्ात्ममान्यव क्ञानम्,; पुस्त्वादिवत्- पुंस्त्वमिति पुरप्रासाधारणधातु श्ल्यत 3 यथा सस्ध्रातुमयत्वेन शरीस्य पुंस्त्वस्य बास्वयेऽपि सतो एनमिव्य- कस्य सप्तमधातोः युघत्वेऽभिन्यक्तिः ॥ ३१ ॥ 

पवमात्मना ब्ञाचरत्वमणुत्वं चोक्त्वा प्लान्तर दोषमाद--- 

त्यापठन्ध्वलुपरन्धिभसङ्गोऽन्यतरनियमो वाऽन्यथा। जन्य था ्ञानात्मवादे सबगतारमबादे च उपठन्ध्यनुपकम्धी नेत्यवत् प्रसस्यया- ताम्) उपठन्भ्यचुपटभ्भ्योरन्थतरानियमो वा । ज्ञानात्मपक्च तावत् श्चानस्य प्र. काशखभावत्वास्काशपर्ययो पलन्धेनितयवः साक्तेरनिवायौ, ज्ञाने विद्यमाने साते देत्वन्तरेणाजुपरन्धिजननायोगात् शानमेवानुपर्भ्धेरपि देवुरिव्या- 
११ ते. जान्" ५ १--२॥--२बृ.६-३-३ 11---४१ब ६-३-२१ ॥---५* ते, आन- २-२॥--६, मु" १-१-९।।--७. तै. आन १-१॥ 
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पयम् । क्षानस्य सर्वदा वत॑मानस्वारस्वैदोभयप्रसक्तिः । अथ युगपदिसरुद- 
गर्यैजननायोगात् ज्ञानमुपरन्भ्य्ुपरन्भ्योरन्यतर्देतुखखीयते । तद्ाऽन्य- 
रनियमस्व्यात् । स्वेगतत्वपक्षे यथा क्ञानात्मवादिनाम्, तथेव हेतुजन्य- 
गनवादिनोऽपि सर्वेषामात्मनां सर्वगतत्वे सर्वस्यातममनस्संयोगादेः हेतोस्स- 
षां साधारणत्वात् उक्तरीत्या तथेव प्रसक्तिः। अदशरोत्पत्तिदेतोरपि सस्य 
1धार्णत्वाद्दष्टेनापि न व्यवस्था ॥ ३२॥ 

इति वेदान्ते ज्ञाधिकरणम् ॥ ४ ॥ 

०9 श्रीशारीरकमीमांसाभाष्ये कतेधिकरणम्।। ५ ॥)*०* 

कतौ शास्त्रा्थवलात्। २।२।३२॥ 
अयमात्मा ज्ञाता, स चाणुपरिमाण इत्युक्तम्; ददनीं फि स एव 

सी; उत खयमकतैव सज्नचेतनानां युणानां कर्त्वा तन्पध्यस्यतीति 
न्यते । किं युक्तम् › अकतैवातमेति । तः १ आत्मनो छकवंखमू, य 
नामेवच कठेत्वमध्यासप्तासेषु भरयते। तथाहि कठवह्धीषु जाषस्य “न 
[यते चिते" इद्यादिना जन्मनरामरणाहिकं स्र परङृतिधगं भिषि- 
¡ इननारिषु क्रिया कतृत्वमपि पुति षिध्यते-२ “हन्ता चेन्मन्यते हन्तं 
धन्मन्यते हतम्। उभौ तौ न विजानीतो नाय॑ हन्ति न हन्यते, हति । 

| ५. गी. १२-२० ॥ 



१५२ श्रीहायीरकमी्मांसाभष्ये [भ. 

"= ->भ(सिद्न्तः),-9-०० ~ 

एवं परते पचक्ष्महे--कता शाल्ञाथंवखात्--इति। आलैव कत 
गणाः, कस्मात् १ शाच्लाथेवच्यातर् । शाघ्ाणि हि शयनेत खगकराप 

“यु्ब्रदह्योपासौीत ' इृदयवमादीनि खममोक्षादिफलस्य भोक्तारमे 
कटे नियुञ्ञे; नहमचेतनस्य कटत्वेऽन्यो नियुज्यपे । शषासनाच श 
सम्; शासने च भवततनम्; चाश्वस्य च परवतकत्यं बोधनननद्ररिण; अचे 
तनं च प्रधानं न बोधयितुं ज्षक्यम् । अतः साल्लाणापयेव्वं भोक्तु 
तनस्यव कठत्वं मवेत् । तदुक्तं \“श्ाल्ञफटरं परयो क्तरि"? इतति । यदुर 
२ “न्ता चेन्पन्यते इत्यादिना हनन क्रियायामकतेखमालसनः श्रय 
इतिः तदात्मनो निलत्वेन हन्तव्यत्वामावादुच्यते । यच २.4षते; कि 
यमाणानि”? इत्यादिना गुणानामेव कवैसवं समयत इति ; ततसांसारिक 
मटत्तिष्यस्य केता सच्वरनस्तमो शुणसंसगकृता; न खरूपपरयुक्तेः 
मापाताताववक्न युजनामरव करतेतस्युच्यतरातधाच त्यो च्यते" (छारण 
गुणसङ्गाऽस्य सद सयानजन्पश्चु" इतितथा तल्ेषास्मनथ कतत्वमभ्यु 
पलयास्यते ^नतलवं साति कतारमात्मानैकेयलं तु यभष यत्यकृतद्रा दधत्या 
नस परयाते दुमतिः इति| ६५“अधिष्ठानं तथा कर्मा कस्णं च पृथाभवं 
धम् । विधा च पृथ चेष्टा दे ' चेवा पपम्” इृलयधिष्ठानादिदरैवप 
चन्तसापक्न सत्यालनः कवे य आस्मानकेतर केवलं कर्तारं मन्यते, न 
स परश्यतालयथः॥ ३३ ॥ 

उपादानाष्िहारोपदेशाचच ।२।३। २५॥ 
५“स यथा महाराजः? इति प्रकृत्य, <^एव्रमेचेप पतान् गृरहीखा स्वे शरोरे यथाकाम पारवतते"ः इति प्राणानायुपादाने विहारे च क्र त्यशुपादेरयते ॥ ३४ ॥ 

६. पूवमामांसान्यायः ।--१. कठ. २ ९९॥--२. गी. ३-२७-४. गी ९२-२१ ॥-- ५, गी. १८-१६॥--६. श. १८ १४॥। --७. बू. ४.१-१८] 
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यपदेशा क्रियायां न चेचिर्दैशविप्ययः। २।३।३५ 
९ “५ विज्ञानं यन्न तस्ते कपोणि तघरुतेपिच `” इति लौकिकवैदिक- 

क्रियासु कतेस्वव्यपदेशाच कतो । तिप्नानश्षब्देन नात्मनो व्यपदेश 
अपित्वन्तःकरणस्य बुद्धेरितिचेत्--एवसति निदैशपिपययस्स्यात्-ुद्धेः 
करणत्वाद्वज्ञानेनेति करणविभक्तिनिर्देशस्स्यात् ॥ ३५ ॥ 

उपरुन्धिवद्नियमः। २। ३। ३६॥ 
आलमनोऽकतैतये दोष उच्यते । यथाऽऽत्मनो विते निल्योपक- 

न्ध्यतुपरन्ि्रसङ्ग इत्यादिनोपखन्धेरनियम रक्तः ; तद्रदात्मनोऽक्ैष्व 
भक्तेश्च कैसे तस्याप्सवपृरुषसाधारणत्वास्सवाणि कर्मणि सर्वेषां भोगा 
य स्युः;नैव वाक्य वित्।भात्मनां विशखाभ्युषगमात्सन्निधानमंपि सर्वे 
पामविशिष्टम्। अतएव चान्तःकरणादीनामपि नियमो नोपपय्ते $ यदा- 
यत्ता व्यवस्था स्यात् ।॥ ३६ ॥ 

ठक्तिषिवर्ययात् । २।२।३७॥ 
बुद्धेः केतवे कतरन्यस्य भोक्यृलाह्ुपपतेमोखश््छिरपि तस्या- 

एव स्यादिल्ात्यनो भोक्छत्वशक्तिदीयेत । भोक्तृत्वं च बुद्धेरेव संपद्यत 
इति आत्पसद्भवि भमणाभावश्च स्यात्! २५५ पुरुषोऽस्ति भोक्तृभावात् " 

[क 

इति हि तेषामभ्युपगपः ॥ ३७ ॥ 

समाध्यमावान्च । २।२।३८ ॥ 
बुद्धेः करेखे मोक्षसाधनभूतस्चमाधावपि सैव क्ती स्यात्। स च 

समाधिः परदतेरन्योऽस्मीलयेवरूपः; नच भ्चतेरन्योऽसीति प्रहतिस्समा- 
धातुम् । अतोऽप्यासमेव कतो ।। ३८ ॥ 

१. तै, भान. ५-१ ।--२. साख्यतत्वकायुदी. २७. पा ॥ 

` #20 
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९.५ छ ९ तरैः > भेत 
नन्वातसमनः कतेसयेऽभ्युपगम्यमाने सवेदा कतरेखानोपरमेतैयलना 

यथा च तक्षोभयधा । २ ३। २९॥ 
वागादिकरणसस्पन्नोऽप्यात्मा यदेच्छति, तदा कसति, यदा 

नेच्छति, तदा न करोति; यथा तक्षा वा्यादिकरणसिधानेऽपि इः 
चरुश्ण्येन करोति, न करोति च । -बदधस्तवचेतनायाः केले तस्याः › 
गवाञ्छादिनियमकारणाभावास्सवेदा कतरस्वमेव स्यात् ॥ ३९॥ 

इति श्रीशारीरकमीमांसामाप्ये कर्चधिकरणम् ॥ ५ ॥ 
५ १ ¢ ©... वदान्तसार्- कता शाक्ञाथवच्वात्॥। ज्ञाता सन्नयमात्मा क्म 

तौ च । आत्मनः अकठैत्वे, छयौत् न कुयीत्ः इति शाख्नानर्थक्यं स्यात 
उपादानादविहारो पदेशा! “रागान् यृदीसवा खे ध्ारीरे यथा. क 

परिवर्तते” इव्युपादानविद्ारोपदेशाश्च कर्ती ॥ ३४ ॥ 
व्यपदेशाच क्रियायां न चेनिर्देशनिपय॑यः।। २“विकषानं यक्षं तः 

ते” इत्यादिना यज्ञादौ कवैत्वन्यपदेरान्च कत । विज्लानदरष्दो बुद्धेः, नाद 
नः इति चेत्:, न । तदा चिज्ञानेन इति निैशाविपथैयः स्यात् , शुद्धेः कर 
त्वात् ॥ २५ ॥ 

उपकन्धिवदनियमः ॥ प्रकृतेरेव क्से तस्यास्सर्वसाधारणत्थेन 
बोप्ध्यनियमवत् फल्ानियमस्स्यात् ॥ ३६ ॥ 

शक्तिविपययात् । भकृतेरेव क्त्वे कलुरेव भोक्तत्वमिति सेव भे 
ऋ स्पादिल्यथेः ॥ ३७॥ 

समाध्यभावाच्च || परङृतेरेव कर्त्ये  श्ररृतेरन्यो ऽस्मि दति सम भ्यभावप्रसङ्गाश्च ॥ ३८ ॥ 
वेद 

क १५ कु य॒था च तक्षाभयधा ॥| आत्मनः कत्वे ‹ इच्छायां कोति, अन्य था न करोति' इति व्यवस्था च सिभ्यति । यथा तक्षा सकार्येषु । बुदधेरिच्छ। भावात् न व्यघस्या, चेतनधमेत्वादिच्छायाः ॥ ३९ ॥ 
इति वेदान्तस्तरि कलैधिकरणम् ॥ ५ ॥ 

१" ४-१-१८ ।|--२, तै, मान. ५. १॥। 
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वेदान्तदीपे कती शाक्गाथषचवात्॥। मात्मनो जञातत्ववत्कसैत्वम- 
न्यस्त, नेति संरायः | प्रधानस्यैव कवैतादात्मनो न कर्तैत्वमस्ति इति पर्ष 
पद्छः। २ “अहङ्कारविसूढातेमा कतां ऽहमितिमन्यते,* २.नान्वं गुणेभ्यः कर्तारम्?” 
इस्यादिषु गुणानामेव कतैत्ववचनात् । राद्धान्तस्तु- सर्णापवर्भसाधनानुषठा- 
नविधानशाखाणामथेवसवाय कतैवात्मा, बोद्यरेव हि शासनम् ; नाचेतनध्य 
प्रधानस्य । "यजेत" (“उपासीत इति कवैरि ठकारः । अतः कतीरमेव बो- 
ध्यति शाखम् । सूत्रमपि व्याख्यातम् ॥ ३३ ॥ 

उपादानाद्रहारापदश्चाच ॥ उपादानात् उपदिद्यमानात्, विहारो 
पदे शाञ्च । उपदिदयते उपादानं, धद्धार्च, ३ ““पवमेवैष पएतान्प्राणान्रहीत्वा 
स्वे शरीरे यथाकामं परिषतैते” इति उपाद्ानविहास्योः कर्वीत्वोपदेशाश्च 
कती ॥ २४॥ 

व्यपदेशाच क्रियायां न चेननिर्दश्षविपययः ॥ ७.'विज्ञानं यक्षं तञ 
ते कमणि तनुतेऽपिचः इति यज्ञादिकमैखात्पनः कचरत्वोपदेशञ्च कतौ । वि 
श्षानशब्देन नात्मनो व्यपदेद्राः,अपित्वन्तःकरणरूपशुद्धेरेवेति चेत्- तथासति 
विज्ञानेनेति करणविभक्तिनिरदेशस्स्यात् ॥ २५ ॥ 

उपरब्धिवदनियमः ॥ प्रधानस्य कैतवेन भातनो भोक्तृत्व मिति 
पशि पूर्वोक्तोपरुन्ध्यनियमवत््रधानस्य सवेसाधारणत्वात् भोक्तृत्वानियमः | 
अन्तःकरणसेदे.ऽपि सवेषामात्मनां स्वेगतत्वेन साधारण्यमनिवार्यम् 1 ३६ ॥ 

शाक्तिविपययात् ॥ घुदधेः कैतवे कलरन्यस्य भोक्तृत्वायोगात् भो 
कस॒त्वशाक्तिरपि बुद्धेरेवेति आत्मनो भोकतृत्वशक्तिचिपययः- दानिरिस्यथैः ॥ 

समाध्यभावाच्च ॥ प्रतेः कर्चैत्वे मोक्षसाधनभूतसमाध्यभावश्च 
व्यात् । “प्रकृतेरन्योस्मीति' समाधाने पश्तेः फवैत्वायोगात् ॥ २८॥ 

यथा च तक्षोभयधा ॥ आत्मनः करत्थेऽपि ' भोगवार्छायां करो 
ते+ अन्यथा न करोति › इ्युभयप्रकारख्यवद्योपपद्यते ; यथा तक्षा खकारं 
{च्छया उयवशितः । घुद्धेः कतैत्वे अचेतनत्वेन खच्छाया अभावाद्यकब्र्या न 
लेभ्यतीस्यमिप्रायः ॥३९॥ 

इति बेदान्तदीपे कत्रैथिकरणम् ॥ ५॥ 

१, गी, १४-९ ॥--२. गौ, १६-२० ॥- ३. बर. ४-१-१८ ॥--४, तै, आन.५-१॥ 



-*०-#( श्रीरारीरकमीमांसाभाष्ये परायत्ताधिकरणम् ॥ & ॥ )-9*° 

परात्ततच्छृतेः । २। २। ४०॥ 
इद जीवस्य कैतवं फ खातन्रयेण १ उत परमासायत्तमिति 

कि पापम् १ खातन्त्रचेणेपि। परमात्मायत्तत्वे हि बिधिनिषेभरान्चानयै 
क्यं प्रसव्येत । यो हि खबुद्छा प्र्ट्तिनिषटच्यारम्भशक्तः ; स एव नि 
योज्यो भवति । अत स्खातन्त्रयेणास्य कपरेखम् ॥ 

- *०-*.(सिद्धान्तः),-* ०० - 

इति भगेऽभिधीयते-परात्तुतच्छतेः--इति । ठुशब्दः पक्षं ग्याः 
५ 

तेयति; तत्र-कतैतवं अस्य-- जीवस्य पसत्-परमात्मन एव हेतोभवति 
कृतः श्रुतेः--: ८“ अन्तः प्रविष्टवशास्ता जनानां सचात्मा ” २ य 
आत्मनि तिष्ठन्ासनोऽन्वये यमासा न पेद यस्यासा शरीरं म आसा 
नमन्तरो यमयति स त आत्ाऽन्तयीम्यमृतः "” इति । स्मृतिरपि २५स 
वेस्य चाहं हृदि सन्नितिष्टो मत्तः स्पतिः ज्ञानमपोहनं च” *५ हृ्वरस्स 
पैभूतानां हैशेखैन तिष्ठति। भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि माययाः 
इति ।॥ ४०॥ 

नन्वेवं विधिनिषेषचाक्ानथेक्यं परसनज्येतेसुक्तम् ; तवाह-- 
क 

कृतप्रयल्लापेक्षसतु विहितप्रतिषिद्यवेयभ्योदिभ्यः । 
२।३। ४१ ॥ 

सवीघु ियाघ पुरषेण कृतं भयतम् उद्योगमयेक्ष्यान्तयामी षर 
सास्मा तदश्रुमातदायन पयतेयति । परमत्पाह्रुमतिमन्तरणास्य प्रहातच्ना 

पपद्यत इत्यथेः।कुत पतत् ? षिहितप्रतिषिद्धावियथ्यादिभ्यः-आदिकब्देना- 
ग्रहनिग्रहादयो गृह्यन्त । यथा द्रयास्ताधारण धनं परखत्वापादनमन्य- 

१, ते. भरण. २-११-१० ॥--२., च, ५-७-२२ ॥--२. गी. १५-१५ ॥--. गी. 
१८-६१॥ 
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राद्ुमतिमन्तरेण नीषपद्यते ; अथापीतराघुमतेः खनव कृतमिति तत्फलं 
धिव भवति । पापकमेसु निवतेनशक्तस्याप्यतुमन्तृखं न निदेयत्वमा- 
हती ति साद्कयसमयनिरूपणे भतिपादिक्म् । नन्वेवम् ‹ (एष दैव साधु 

प्र कास्यति तं यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीषति एष एवासाधु कमे का- 
पति व यमधो निनीपत्ति ” इत्युिनीषयाऽधोनिनीषया च खयमेष 
ध्वसाधरुनी कयणी कारयतीलयतननोपपयते । उच्यत-एतन् सवेसाधा- 

गम् › यस्स्वतिमालपरयपुरषाचुदूल्ये व्यवस्थितः पवते ; तम्रशहन् 
गवान् खयमेव श्पाप्स्युपायेष्वत्तिकस्याणेषु फमसख्ेव राधं जनयति । 

धेितिमाल्तथातिह्ये व्यवस्थितः प्रयतते ; स्तं निणर्ठन् खथाधििरोधि 

-धोगतिसाधनेषु कमे रुचि जनयति । यथोक्ते भगवता स्वयमेव २ अ. 

स्वस्य अभयो पत्तस्सवे प्रषपते। इति यत्वा भजन्ते पां बुधा भावस्तम. 
ताः ” इलयारमभ्य ४ तेषां सततयुक्तानां भजतां पीतिपूवेकम् । ददामि 

द्वेसोगे तं येन मामुपयान्ति ते” ^(तेषाभवाुकम्पाथमहमक्गाननं तमः 
सयाम्यात्ममावस्थो ज्ञानदीपेन भाखता'” इति। तेथा र“अस्लमपतिषट 
नगदाहुरनीन्वरम् ?' इदयादिऽ.मामास्पपरदरेषु पिषन्ताऽभ्यनुयकाः" 

बन्तदुक्त्वा ८ (तानह दिषतः ऋसान् संसारेषु नराधमान् । क्षिपाम्यजस्ष- 
(मानासुरीष्मे योनिषु" इत्युक्तम् ॥ ४१ ॥ 

इति श्रीशाशैरकमीमांसामाष्ये परायत्ताधिकरणम् ॥ ६ ॥ 

वेदान्तसारे-परादच॒तनच्पेः। ९८ य आल्मानमन्तसे यमयति » इत्या 
धुतेसात्मनः कैतवं परायत्तम्? १०४४ सवस्य चाद हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्म 
गीनयपोहटनश्च  द्यादि स्पतेश्च ॥ ४० ॥ 

कृतपरयन्नायेक्षस्त॒ पिहितपरपिपिद्धतैययोदिभ्यः ॥ जीधः खया 
सिनिचरन्ति्ेतुभूतं प्रयल्लं करोति, जीवेन तु छतं प्रयल्लं प्रथमप्रबृत्तिदेतुम 

२. करोषी, २-९ ॥--२, तं खमप्राप्तिविराधिषु अधोगत्तिताधनेषु कर्म॑सु सजयाति. पा॥ 

¶, १०-८ --४.--५. गी, १०-१०३१२ ॥--६.गी. १६९६-८ ॥--५, गी. १६. 

॥---< , री, १६-२९ ॥--९, ब्रू. ५-७-२२ ॥--१०, री. १५-१५॥ 
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पेक्ष्य तदं चुमतिदानेन परः प्रवर्तयति--इति तद्धिधिनिषेधावैबथ्यैनिग्रहायु्रहे- 
भ्यो ऽवगम्यते । यथा गुरुतस्दा्वादिमरणमबरः पवरुसदरृतः कुर्षक्षपि खीयः 

प्रयल्ञेन विधिनिषेधयोग्यो भवति ; एवमेव जीवः परमपुरूषाुमतिसदङूत 
प्रवर्तमानोऽपि विधिनिषेधयोग्य इति न कथिद्धिरोधः ॥ ४१ ॥ 

इति वेदान्तसारे परायत्ताधिकरणम् ॥ ६ ॥ 

वेदान्तदीपे--परा उर चरतेः | छरतप्रयतरपिक्षस्तु विषहितपति- 

दवियथ्यादिभ्यः || इदानीं जीवस्य कत्वं कि परमात्मायत्तम् १ उत 

खायत्तमितिसश्चयः। खायत्तमिति पूवैः पक्चः, विधिनिषेधशाखानथक्ष्यापत्त 

यस्खघुख्यैव प्रवृत्तिनिघरच्तिशक्तः स पव हि नियोस्यो निग्रहायु्रहास्पद् च भव 

सीति । राद्धान्तस्तु १ “ अन्तः पविष्श्ास्ता जनानां स्वात्मा ”२८९य आ 

ध्मानमन्तसे यमयति * इध्यादिश्रुतेः परमात्मायन्तमेव कफतेत्वम् ; तश्च जीवेन 

खधुद्धचा कृतं भ्रयललमपेकष्य तदयुमतिद्ानेनेति विधिनिषेधावेयथ्यम्; अतपच 

नित्रह्ययुभ्रहास्पदं च । सुश्र्टयमपि व्याख्यातम् ॥ ४१ ॥ 

इति वेदान्तदीपे परायत्ताधिकरणम् ॥ £ ॥ 

--**-#\( श्रीदारीरकर्मामांसामाष्ये अंशाधिकरणम् ॥ ७ ।। )-*-**- 

ञो नानाभ्यपदेशादन्यथाचपि दारकितवादि- 
~ ४ 
त्वमधायत एक । २।३। ४२॥ 

जीवस्य कतेत्वं परमपुरुषायत्तमित्युक्तम्; इदानीं किमयं जीवः 

परस्पादलन्तभिन्नः, उत परमेष ब्रह्म भ्रान्तम्, उत ब्र्यमोपाध्यव्- 

च्छिन्नम्, अथ ब्रह्मश इति संशय्यते ; श्चुतिभिपतिपत्तस्तशचयः । नघ 

२५ तदनन्यत्वमारम्भणशब्देस्यः " "अधिकं तु मेदनिर्देशात्" इय- 

१, तै. मारण, ३-११-२० ॥---२. ब, ५-७-२२ ॥---३. शरी, २-१-१५ ॥--४. 

श्राय. २-१-२२ ॥ 



पा. ३.] भशाधिकरणम्, १५९ 

तैबायमर्थौ निणीतः। सलयप्, स एव नानालैकलशरुतिषिप्रतिपत््या 
आक्षिप्य जीवस्य ब्रह्मांरतोपपादनेन विशेषतो निर्णीयते; यावद्धि 
जीवस्य बरह्यांसत्वं न निणीतम् तावल्लीवस्य ब्रह्मणोऽनन्यस्व॑, ब्रह्म- 

णस्तस्माद्धिकल्वं च न परतितिष्ठति । रि ताबतयापतमर् १ अलन्तभिन्न इ- 
ति; कुतः? १५ द्वावजावीशनीसो"इलयादिमेदनिदशात्।जञान्नयोरभे- 
दश्रुतयस्तु ‹ अभिना सिञ्चत् ̀  इतिवद्रिशदधाथेमरतिपादनादौपचारिक्यः । 
ब्रह्मणोऽशो जीव इत्यपि न साधीयः, एक्वस्त्येकदेरवाची दशशब्दः) 

जीवस्य ब्रह्मैकदेशतवे तद्वता दोषा ब्रह्मणि भवेयुः च बह्मखण्डो जी- 
ब इदशत्वोपपत्तिः, खण्डनानदह॑साद्र्यणः, भरागुक्तदो षधसङ्गाच । त- 
'मादत्यन्तमिन्नस्य च तदंशत्वं दुरपपादम् । यद्र चान्तं ब्रह्मैव जीवः, 

इतः २“तच्वमसि" “अयमात्मा ब्रह्म इल्यादिव्रह्यासभावोपदैेशात्। 
7नात्ववादिन्यस्तु पलक्षादिसिद्धाथौतुधादित्वादनन्यथासिद्व्रैतोपदे- 

पराभि; श्रुतिभिः परलक्षादय इवाविद्ान्तमताः सूयाप्यनते ! अथवां 
हमैवानाघपाध्यवच्छिन्नं जीवः इुतःतत एव ब्रह्मात्रभावोपदेशात् । 
चायदयुपाधि धान्तिपर्किसपित इति वक्तु शक्यम्, बन्धमोक्षादिव्यव- 
थाञुपपत्तेः--इति ।! 

पथ प्रापैऽयिधीयते ब्रह्मांश इति। कुतः? नानाव्यपदेशात्, अन्य- 
1च-एकस्वेन व्यपदेशात् } उभयधा व्यपदेशो हस्यते । नानास्वव्य- 
रेशस्तावत्छष्टत्वटज्यलनियन्तेलनियाम्यत्वसपैजञत्वाङञत्वसखाधीनत्वप - 

धीनत्वङ्गुदधतबाद्भुद्धत्वकल्याणगुणाकरस्वतेद्विपसीतत्वपतिसवकेषत्वादि - 
दैर्यते। अन्यथाच अभेदेन व्यपदेशोऽपि र^तन्मसि?२“अयमासा 
ह्म'"इत्यादिमिैश्यते। अपि दाश्चकितवादिखमधौ यत एके“श्रद्यदासा 

१, न, १-९॥--२. छा. ६-१०-३॥- द. द. १-४-५॥--*॥ 
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बरह्मदासा ब्रह्मे मे कितवाः” इृत्याथवेणिका ब्रह्मणो दाशफितवादितव 

मप्यधीयते । ततश्च सवैजीवव्यापित्वेनामेदो व्यपदिश्यत इत्यथः।एवगुभ 

यपदेशदुख्यत्वसिद्धये जीवोऽयं ब्रह्मणं इत्यभ्युपगन्तच्यः । न 

मेदव्यपदेशानां परलयक्षादिपसिद्धाथत्वनान्यथासिदत्वम् › बह्मषल्यत्वः 

[नियाम्यलतच्छसारत्वतच्छषत्वतदरा ध्रारस्वर्तत्पद्यत्वर्तत्सहायत्वतदुपास्च 

कत्वतत्यसादलम्यधमोथक्राममोक्षरूप पुरुषाथभाक्त्वादयस्तत्छरतथ जौषत्र 
दमणो्ँदः) परलक्षा्गोचरसरेनानन्यथासिद्धः। अतौ न जगर्छष््यादि 

वादिनीनां पमाणान्तरसिद्धभेदाघ्रुवादेन पिथ्यार्थोपदेरूपरत्वम् । नचा 
खण्डेकरसचिन्मात्रखसूपेण ब्रह्मा आस्नो ऽतद्धावाञुसन्धानम्, बहुभ 
वनसङ्कसपपूवंकवियदादिख्षटि, जीवभावेन तलयवें, विचिल्तनामरूपव्याकं 
र्ण,तक्कृतानन्तविषयान्ुमवनिभित्त्खटुःखभागित्वम्+अभोक्तसवेन पः 
स्थित्वा तन्नियमनेनान्तयामिं, जीषेभूतस्य सखस्य कारणव्रह्मासभावा 
सन्धानं, संसारयोक्षः तदुषदेशश्ास्चं च कुवाणिन भमिक्षव्यमित्युपदि 
श्यते, तथा सत्युन्पत्तमख्पितत्वापातात् । उपाध्यवच्छिन्नं ब्रह्म जीव इ 
त्यपि न साधीयः, पूषेनिर्दएनियन्त्स्वनियाम्यस्वादिव्यपदेशवाधारैव 

नहि दवदत्ता्देरकस्यव ग्रहाच्युपाधिभेदाभियथन्तनियाम्यभावारिसिद्धिः 

अत उभयन्यपदेशोपपत्तये जीवोऽयं ब्रहम्णोशच इत्यभ्युपेत्यम् ॥ ४२ ॥ 

मन्त्रवणीत् । २।३। ४३ ॥ 
+ “पादोऽस्य विन्वा भूतानि तिपादस्यामृते दिवि '” इति मन्त्रव 

णी ब्रहमणोंशो जीवः । अंशवाची हि पादशब्दः । ? विश्वा भूतानि 
इति जीवानां बहुताद्गहुवचनं मन्ते, सूतेऽपि अश इयकवचनं जात्यभि 
भायम्। ९“.नात्मा्चतेः ” इत्यताप्येकयचने जात्यभिप्रायम्, २५ निल 

९. पुरुषस्. ॥- २, सारी, २-२-२८ ६ भरे ६-१३॥ 
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स्यानां चेतनधेतनानामेको वदनां यो विदधाति कामान् ” इत्यादि 
तेभ्य इश्रादधदस्यात्मनां बहुखनिलत्वयोधाभिधीयमानत्वात् । एषं 
सयानामात्मनां बहुत प्रामाणिके सति ज्ञानखरूपतसेन सर्वेषामेकरूप,. 
ऽपि मेदकाकारः आत्मथाथातम्यवेदनक्षमैरवगम्यते । १असन्ततशा. 
तेकर; ” इत्यनन्तरमेवचात्मबहुखं वक्ष्यति ॥ ४३ ॥ 

अपि स्मर्यते । २।३। ५९ ॥ 
२“ममेवांशो जीवलोके जीवभूतस्सनातनः” इति जीवस्य पुरुषो. 

शत्वं स्मयते ; अतरचायम॑शः ॥ ४४ ॥ 
अंशखेऽपि जीवस्य बरहमैकदैश्तयेन जीवगता दोषा ब्रह्मण एवे- 

शङ्याह-- 

प्रकाशादिवत्तु नेवं परः । २।२। ५॥ 
तुशब्दश्चोचं व्याधयति ; भकारादिवल्नीवः परमातसनोऽकः. 

[ऽग्रयादित्यदिमोखतो मारूपः भरकाशोऽशो भवति, यथा गवाश्वु- 
ष्णादीनां मोत्वादिविरशिष्टानां वस्तूनां गोस्वादीनि विशेषणान्य॑शाः, 
¡ वा देहिनो देवमुष्यादिदोऽगःतदत्।एकयस्तेकदेशतवं वशतवम्, 
शष्स्यैकस्य वस्तुनो विरेषणमं॑श एव। तथाच वियेचकाः विशिष्टे व 
ने विशेषणांशोऽयम्र, विरेष्यांश्ोयमिति व्यपदिशन्ति । विरेषणविं- 
योर॑शांरित्वेऽपि सखभाववेलक्षण्यं दरयते। एवं जीवपरयोविरेषणवि- 
योरंशांरितवै, खभावमेदश्ोपपयते। तदिदयुच्यते-नैवं पर इति। य- 
(तो जौवःःन तथाभूतः परः। यथेवहि मरभायाः पभावानन्यथाभूतः, 
मभास्थानीयात्स्वांशाज्नीवादंश्ी परोऽप्यथौन्तरभरत इयथः । एव 

. चारी २-३२-७ ॥--२. गी, १५-७ ॥ 

#2 
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लीवपरयोर्विशेषणविरेष्यसकृतं खमावषैरक्षण्यमाभिलय मेदनिर्देशाः 
वर्तन्ते; अभेदरनिर्देशास्त पृथकिसद्धयनरथिरेषणानां विरेष्यपयंन्तस- 
माभि शख्यत्वेनोपपयन्ते। १ तवमसि" २. “अयमात्मा ब्रह्म" इला 
दिषु, तच्छब्दबरह्मश्च्दवत् स्वमयपासेतिशब्दा अपि जीवररीरकत्र्म- 

वाचकल्वेनेकाथीभिधायित्वादित्ययमथः पागेव प्रपञ्चितः ।॥ ४५॥ 
(= स्मरन्ति च । २।३। ४६ ॥ 

एव भ्रभा्भावद्रधम अक्रकपद्ररपम सरीसत्सभाषेन चाशा 

शिभावं जगद्रह्मणोः पराशरादयः स्परन्ति२“एकदेशस्थितस्यामेन्योत्ा 
विस्तारिणी यथा । परस्य ब्रह्मणरशक्तिस्तथेदमखिखं जगत् ” ४८य- 
क्किशित्छल्यते येन सच्जातेन वै द्विज । वस्य खल्यस्य सम्भूतां तत्स. 
वै बै हरस्तवुः" इत्यादिना। चकरच्छरूतयोऽपि--*4यस्यात्मा सरम्" 
इत्यादिना आस्पकषरीरभावेनांशांशितवं बदन्पील्युच्यते ॥ ४६ ॥ 

एवै ब्रह्मणोऽक्षतवे,बह्मपरवलसरे, ज्ञत्व च सर्वेषां समाने केषांचि- 
देदाध्ययनतदर्थाचुषठानाचुज्ञा, केषांचित्तयरिदारः, केषांधिदशेनस्पशच- 
नाथनुङ्गा, केषांचित्तत्परिहारथ, शासेषु कथयु्प्त इत्याशङ्याह- 

क शे प प 

अनुज्ञापरिषहाथे देहसम्बन्धाञ्ज्योतिरा- 
दिवत् । २।३। ०७॥ 

सर्वेषां ब्र्यांशखङ्गत्वादिनैकरूपत्वे सलयपि बाह्मणक्षतिययैश्य- 
स॒द्रादिरूपशुच्यशुचिदेहसम्बन्धनिवन्धनावनु्ञापरिदहाराघुपपयेते; च्योति- 
रादिवत्-यथागरेरभ्िखेनेकरूपत्वेऽपि श्रोलियागारादधिराहियते ; इम- 
लानादेस्दु परिहियते ; यथाचानादि श्रो्तियदिरयज्ञायते ; अभिश्रसा- 
देसु परिदहियते ॥४७॥ 

२. छा, ९-१०-२ ॥--२. इ. ६-४५-५ ।--२. पि, १, १.२२-५६॥- ४. नि. पु, 

१-२२-१८ |--- ५. शु, ५-७-२२ [१ ॥ 
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असन्ततेश्वाव्यतिकरः । २।२। ९८ ॥ 
ब्रह्मं शस्वादिनेकरूपल सल्यपि जीषानाषन्योन्यमेदादणुसेन प- 

शरीरं भिन्नखाच भोगन्यतिकरोऽपि न मवति । भ्रान्तव्रह्मजीववादे 
।पटितब्रह्मजीववादे च जीवपरयोजीवानां च भोगन्यतिकरादयस्सर्वे 
षास्सन्तीत्यभिप्रायेण खपक्षे मोगव्यतिकराभाव उक्तः ॥ ४८॥ 

नतु धान्तब्रह्मजीववादेऽप्यविचादतोपाधिमेदाद्धोगन्यवस्थादय 
परघन्ते; अत आह- 

आमसषस्वच।२।३।४९॥ 

अखण्डेकर्सभकाशमालखरूपस्य खरूपतिरोषानपूवेकोपाधिमे- 
पपादनेहेतुरामास एव।परकाशेकखषरूपस्य पकाक्चतिरोधानं भकाश्नस्व 
[ति प्रगेषोपपादितम् । “आभासा एव! इतति वा पाठःतथासति इेत- 
आभासाः) चकायतूर“पृथमास्मानं बरेरितारं च मला२.न्ञाङ्गौ द्रौ" 
' तयोरन्यः पिपर खारि ” इयादिश्चतिविरोषश । अषिधापारि- 
रेपतोषाधिमेदेऽपि सर्वोपाधिभिस्पहितखरूपस्येकत्वाभ्युपगमात् मो- 
यतिकरस्तदवस्थ एव ॥ ४९॥ 

पारमाधिकोपाध्युपहितवह्मनीवयदेऽप्युपाधिमेदहैतभूतानाचदष्ट- 
[द्रयवसथा मविष्यतीलयाश्चङ्याह- 

अदृष्टानियमात् । २।३। ५० ॥ 
उपाधिपरम्परदेतुभूतस्याष्एटस्यापि बह्मखरूपाश्रयत्वेन नियम- 

[भावादव्यवस्थेव+उपाधिभिर्खथ खसम्बन्धेन ब्रह्मसखरूपर्छेदास- 
बात् ॥ ५० ॥ 
२ 1--२. चे. १-६, ९ ॥--२. भ. ४-६॥ 
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अभिसन्भ्यादिष्वपि चैवम् । २।३। ५१ । 
अश्टदेतुभूताभिसन्ध्यादिष्वष्युक्तादेव हेतोरनियम एब ॥५१ 

प्रदेशभेदादिति चेन्नान्तभांवात्। २।३। ५: 
य्प्येकमेव ह्मखरूपम् ; तच्छेदानर नानाविधोपाधिभिः 

म्बध्यते; तथाप्युपाधिसम्बन्धिब्रह्मपदशभेदाहुपपद्यत एष भोगव्यवर 
चेत्-तन्न, उपाभीनां ततल गमनात्स्मदेशानां स्वोपाध्यन्तभावा 
तिकरस्तदवस्थ एव । प्रदेशभेदेन सम्बन्धेऽपि सवेस्य बह्यपदेश्त्वा 
त्त्पदेशसम्बन्धि दुःख बह्मण एव स्यात्। पथैः .निलयोपरग्ध्यनुप 
व्धिप्रसङ्गोऽन्यतरनियमो बाऽन्यथषट \ “उपलब्धिवदनियमः इत्या? 
सू्ाभ्यां वेदबाह्यानां सवेगतजीववादिनां दोष उक्तः;अलर तु२।अभ 
एव च इत्यादिभिस्घुतैवेदावरम्बिनामात्मैकत्ववादिनां दोष उच्यते 

इति भीशारीरकमीमांसामाष्ये अंशाधिकरणम् ॥ ७ ॥ 

इति श्रीभगवद्रामानरुनविरपिते शारीरकमीमांसा माष्ये 
द्वितीयस्याध्यायस्य ततीयः पादः ॥ ३॥ 

बेदान्तसरे--अशो नानाग्यषदेश्षादन्यथाचापि दाशकितर्वां 
त्वमधीयत एषे | जीवात्मा परमपुरूपांशः, ४“पृथगात्मान परेदितारं च ; 
स्वा५८.स कारणं करणाधिपाधिपः” इत्यादिनानान्यपदेशात्; अन्यथा ६५५ 
स्वभसि"” ७'अयमात्मा ब्रह्म" इति पेक्योपदेश्याच ८ ह्म दाशाः? दष्यादिसः 
जीवानामप्येक्यमधीयत एके ; अशत्वभ्युपगमेह्युभयं सुख्यं भवति ॥ ४२॥ 

९ धे [व ॐ मन्तवणात् ॥ ९ादोऽस्य विश्वा भूतानि? इति मच्रवर्णान्च ॥ ४२ क. 
< क, १५ १ भपिस्मथते॥।९० “मेवांशे जीवलोके जीवभूतरसनातनः'स्यादिना चै 

‡॥--२॥--२.-शारौ.२-२. ३२.३६९ ४९॥- ४. शे, १ -६ ॥--५. ध ९-९ 1 
६. छा. ९-१०-३ ॥--७.्. ६-४-५ ॥--८.--९, पुरुषसुक्तम् ।--१०. गी. १५-७ 
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श # [* [* 

परकाञ्चादिबचु नबं पर; ॥ ब्रह्मारात्ये ऽपि अवस्य, षो यत्छरूपो 
= [ब षं ति £ # 

भावश्च, नैवं परः---निरवधः शरवक्ञः सत्य्ङ्कटप पव सवेदा । कथं! थ 
दिवत् ; प्रकाश्चविरिष्ानां मणिप्रभृतीनां प्रकाराः विशिषेकदे शातरंवेन य- 
; ¦ आदिब्दाद्धशषणतेकशखभाषजतिशुणशर्यसणि गृह्यन्ते । चिरोषणा- 
मेशिषैकदेशतयथा तंर्दशत्वेऽपि षिरोषणवितेष्ययोः खरूपखमावमेदो न 
ष्टः ; १५५ आत्मति तिष्ठन्यस्याऽत्मा शरीरम्? इति हि श्चुतिः ॥ ४५ ॥ 

स्मरन्ति च ॥ चिदचिदात्मकजगतो ब्रह्मरात प्रकादादिषदिति प. 
तदयः स्मरन्ति२“पकदेशखितस्याप्ेः ज्योत्छा विस्तारिणी यथा । परस्य 
1दक्तिस्तरथेदमालिलं जगत् २*तच्सै वै हरेस्तय;'?४.तानि सवौणि तद्ध 
द्व्यादिषु ॥ ४६॥ 

[कप् स न 0५ [सकय > अनुज्ञापरिदारो देदसम्बन्धाञ्ज्यातिसयदिवत्।बह्मांशस्वेऽपि सषैजी.- 
कस्यचिद्धेदाभ्ययनादौ अनुज्ञा, कस्यचित् परिहारः, श्व्येतो बाह्मणादिदेः 
7षसम्बन्धादुपपदेते ; यथाग्न्यादेः भ्रोचियागास्द्पशानादिसम्बन्धात्॥ 

(= दः [^ $ श 

असन्ततव्ान्यातकरः । प्रतिषे भिन्नत्वात् , अणुत्वेन तचतत्र प- 
छक्षस्धाखच, क्ञानसुखाद्यव्यतिकरः । अक्ञानोपाधिभ्यां बहैव सम्बध्यते 
पश्चद्वयेऽपि न तत्तद्यवस्था॥ ४८॥ 

आभासा एव च ॥ पक्षद्वयेऽपि हेतवश्च आभासाः ॥ ४९॥ 

अदृष्टानियमात् ॥ सस्यमिध्योपाधिक्ृतस्वेऽपि आत्मनां ब्रह्मणः एव 
नञुपाधिश्च इति तत्तत्छतेनादष्टादिनांपि न नियमः ॥ ५० ॥ 

अभिसन्ध्यादिष्वपि चैवम् ॥भष्ष्ेतभूताभिसन्ध्यादिष्वपि चैवमेव 

पदेशभेदादिदिति चे्नान्तभोवात् ।उपाधिसम्बन्धिब्रहपरदेशभेदात् 
धा--- इति चेत्--न, उपाधिषु गच्छस्छु सवैधरदेशानां तद्न्तमीवात् ॥ 

इति वेदान्तसारे अंशाधिकरणम् ॥ ७ ॥ 
दति श्रीभगवद्वामाज॒जषिरषिरनचिते श्रीषेदान्तसारे 

द्वितीयस्याध्यायस्य तृतीयः पाद्ः ॥ २॥ 

, ब, ५-७-२२ ॥--२. नि-पु. १-२२-५६ ॥-- २. वि-पु. १-२२-२८ ॥--४, 

१.२.२..८ ६ ॥ 



१६९६ वेदान्तदीपे [भ. २. 

वेदान्तदीपे-- अशनो नानाव्यपदेश्षादन्यथाचापि दाशकितवादि. 
त्वमधीयत एके ॥ कि जीवः परमात्मनो ऽ्यम्तभिन्नः, उत परमातमेवाज्ञः, 
सथ परमात्मैवोपाधिसम्बद्धः, परमात्मांशो वेति संशयः; अलयन्तसिन्न इति 
प्रथमः प्रक्ष, १''्ृथगातमानं प्रेरितारं मचा ०१२.तयोरन्यः पिप्परं खाद्धतस्य- 
नश्चन्नन्यो मभिचाकरीतिःः २८८अनीशश्चात्मा बध्यते भोक्तृभावात् ` ४" सवस्य 
वशी सर्वष्येशानः' इत्यादि दशतेः, जीवपस्मात्मनोः कर्मपरतन्बतातदि- 
परीतत्वशरुतेश्चःभभेदश्रुतयः"नर्पातिरेव सवैरोकः द तिवदौपयारिक्यः--इति । 
भेदश्ुतीनामविदद्विषयतयावा उपाधिसम्बन्धधिषयतयावा अमुख्यन्त्तिसम्भवा- 
दभेदश्रुतिमुख्यत्वाय--अक्षः परमात्माःउपाधिसम्बद्धो चा जीवः--इति युक्तम्। 
राद्धान्तस्तु नानाचचैकत्वव्यपदेशात् परमात्मनसुसलयसङ्कस्पत्वसर्वक्षत्वानिरव- 
चयत्वश्चुतेरक्षत्वोप्राधिसम्बन्धाचय्ुपपत्तेर्जवशब्दस्य जीवरासस्कपरमात्मवाचि- 
सेन ५ “तसछमसि?' ९“अयमात्छा ब्रह्म ” दति सामानाधिकरण्यस्य सुख्यत्वा 
उछरीग््ाररिणोदिदोषणविरोप्यभूतयोः खरूपखयभावमेदेने च मेदश्ुतेश मु. 
ख्यत्वा्ठिशिष्टवस्वेकदेशतया च विशेषणस्य परमात्मांशो जीषः; जीवश सैर. 
त्वञ्च परमात्मनः ऽ“यश्याऽत्मा श्यरम् `› इद्यादिषु सिद्धम् । सूत्राथस्तु- 
अंदाः--परमात्मंशा जीवः, नानाव्यपदेशात् - भेदव्यपदेशात्; अन्यथाच अभे. 
दव्यपदेशाच ; उक्तनीघ्या उभयमुख्यल्वायेद्यिप्रायः; दाद्यकितवादित्वमप्यधी- 
यत्त पके ८५ ब्रह्म दाशा ब्रह्म दासाः ' दखादिना दाश्षकितवादित्वमप्यधीः 
यत पक दाखिनः; स्ैजीषव्यापित्वादभेत्तेपदैशस्य तधघाद्याद्रः प्रतीयत द 
द्यः ॥ ४२॥ 

¢ भ 

मन्तवणात् ॥मन्नवणौच्यरा दस जीवः ९ .८पाद्ऽ्य विश्वा भूतानि 
इति पादश्ग्दोऽरवा्यी ॥ ४२ ॥ 

> ९ ८८ 4 व [का ज्ञी 90 
अपिस्पयत् ।। १०, ममेवांशो जीवलोके जीवभूतस्सनातनः'* इति 

जीवस्य परमात्मारत्धं स्मयते च ॥ ७४ ॥ 
4 9 १ [त हक निम न [41 नने 

पएकद्भ्येकदेशत्वं हयरात्वम् ; भतो जीवस्य ब्ह्यैकदेशस्वेन जीवदोषा 
बरह्मणो दोषा पवेलयारङ्याह-- 

प्रकाश्चादिवत्तु नेवं परः॥ वु शष्दरवाङ्कानिनुस्यथेःपकाद्ाघतां मणिद्यु- 

१. भे. १-६ ॥--२. ध. ४-६ ॥--३२. श्र. १-८ ॥--४. बृ. ९-४-२२ ॥--५, 

ग. ६-१०-२ ॥--&. ब. ६-४-५ ॥---७. व्र. ५-७-२२ 1-८1-९. पुरुषसूक्तम् ॥ 

--१०. गी, २५-७ ॥ 
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प्रभुतीनां प्रकाररविशिष्टानं विश्ेषणभूतः प्रका; पर्थाः , तद्वजीव- 
पतया जीवधिशिष्टस्य बह्मणौ.ऽरो जीवः ; विशिण्वस्त्वैकददेशतया नि- 
प्यः विद्येषणं धिदिष्स्यांशः; आदिस् द्रव्यविद्ोषणतैकखमावजा- 
णशरीराणि गृह्यन्ते; िश्नेषणविशेप्ययोः खरूपस्वमाधभेदााद्विेषणभूतो 
: यत्स्वरूपो यत्छभावश्च, नैवे षरः - सर््॑चस्सव्यसङ्कल्पो नित्यनिरक्यश्ये- 
; ॥ ४५ ॥ 
स्मरन्ति च।। प्रकाशादित् जीवश्यांशात्वं पराशरादयः स्मरन्ति २.पक- 

स्थतस्यभिस्यीत्छ्या वित्तारिणी यथा । परस्य ब्रह्मणद्दाक्तिरततयेद्मखिर 
(7 । तथा पर प्रति लयेरत्वे च रयत्किश्चित्सज्यते येन सस्वजातेन वै 
। तस्य सृज्यस्य सम्भूतौ तत्सव वे हरेस्तसुः?' इति ॥ ४६ ॥ 

रह्यारात्वेन च स्वैषामात्मनां समत्वद्धिदाष्ययनादौ केषांचिदसज्ञा, 
चित्परिहारश् कथम्मुपपद्यत इल्यत्राह- 

असुश्रापारहारय द हेस्म्वन्धाञ्ज्यातिादिवत् ॥ ब्ह्मणादिद्ुच्य- 

देहसम्बन्धात् अयुज्ञापरिहदारो उपपद्यते,ज्योतिसदिवत्"ल्योतिः--अधिः 
ध्रोननियागासादश्चिराष्ियते, द्मश्चानादेस्वु परिष्ठियते; यथाचान्नादि 

यदेरसुक्षायते, अभिराश्तादेश्च परि हियते; तद्त् ॥ ४५७ ॥ 

असम्ततेश्ाव्यतिकरः । जीवानां प्रतिशसरं भिन्नत्वादणुत्वेन तच 
चदछिन्नत्वाच्च न भोगन्यतिकण््या अज्ञवरह्मजीववादे चोपदितब्रह्मजीववादे 
नसम्बन्धिचोपाधिसम्बरिध च व्रहयेवेति भोगव्यवसा न ॒स्तिद्यतीष्य- 
घः ॥ ४९ ॥ 

आभासा एव च ॥ अक्ञब्रह्मज्ीवघादे खर्वक्ञस्य ब्रह्मणः अन्ञानकस्प- 
पतिसेधानक्स्पनाहेतवः आभासा एव । चकासाक्निरवदत्वादिश्चुत्िषि- 
प्र ॥ ४९] 
स्मा्थिकोपायिक्तस्बस्थिचक्मजीववादै अनाचहष्टप्रवहेणोप धिप्रचाहा- 

नादित्वान्तत्सम्बन्धिनि ये दोषाः, न॑ ते ब्रह्मणि परस्सज्यन्त इत्यननाह-- 

अदृष्टानियमात् ॥ भषस्तत्छतोपाधिमिश्य बक्षणदछेदासम्भवास- 
दोषा ब्रह्मण्येव सम्मवेयु; ॥ ५० ॥ 

बिष. १-२२-५६ ॥---२. वि-पु, १-२२-२८ ॥ 

योतिषाऽमेरन्नस्य च शुच्यशुनिदेसम्बन्धादलुाप्रिदहारो, तद्त् पा ॥ ̀ 



१६८ वेदान्तदीपे [अ. २. 

[4 ॥ ५ [व् 

अभिसन्ध्यादिष्वपि चवम् ।॥ अदष्देतुभूताभिसन्ध्यादिष्वप्युपा- 
धिन्रह्मञ्यतिरिक्तवस्त्वन्तसाभावात्पूवैपूचौपाधिथुकतं जह्षेवेति न कथ्िद्धिरोषः॥ 

[कवक क ए 1 [द् 

पदेशभेदादिति चेन्नान्तभोषात् ॥ उपाथिसम्बन्धिजह्यपदेशाद प- 
दितत्रह्मपदेशो भिधते ; अतोव्यवस्येति चेन्न, उपाधिषु गच्छसु पूचैमनुप- 
हितन्रह्मपरदेश्चस्याप्यन्तर्भावात् ॥ ५२ ॥ 

इति वेदान्तदीपे अंशाधिकरणम् ॥ ७ ॥ 

इति श्रीमगवद्रामाञ्ुजविसचिते श्रीवेदान्तदीपे . 

दितीयस्याध्यायस्य तृतीयः पादः. 

~~~ 



श्रीमते समाजुजाय नमः 

श्रीभगवद्रामाुजविरचिते 

आशारीरकमीमांसाभाष्ये 
-*०-#\( द्वितीयाध्याये - चतुः पादः-प्राणोत्पस्यधिकरणम् ॥)-9०- 

---- क कन्स्----- 

तथा प्राणाः। २।९।१॥ 
ह्मव्यतिरिक्तस्य वियदादेः इृत्लस्य कायेलेनोत्पत्तावुक्तायां 

जीवस्य कायेत्वेऽपि खरूपान्यथाभावंलक्षणोत्पत्तिरपोदिता ; तत्यसङ्गेन 
त्नीवखरूपं श्रोधितम् ; सम्पति जीवोपकरणानार्मिन्धियाणां पराणस्य 
चचोत्पस्यादिभकारो विशोध्यते । तत किमिन्धियाणां कायेतवं जीववत् ; 
त वियदौदिवदिति चिन्त्यते । किं युक्तम् { जीववदेवेलाह पुवेपक्षी- 
तथा पाणाः--ति । प्राणाः-इद्धियाणि। यथा जीवो नोत्पद्यते ; तथे- 
न्दरियाण्यपि नोत्पयन्ते । कुतः"? श्रतेः । यथा जीवस्यायुखत्तिः श्चतेर- 
वगम्यते; तथा शप्राणान(मप्यतुत्पत्तिः श्ुतेरेवाघगम्यते। तथा प्राणा इति 
२ भरमाणमप्यतिदिरयते।का पुनरत श्चतिः२५असदा इदमग्र आसीत् तदा- 
दः किं तदासौदिति ऋषयोवावते अग्रे सदासीत् तदाहुः फे ते छष- 
य इति प्राणा वाव ऋषयः" इति नगदुत्पत्तेः पागिन्दियाणां सद्धाषः 
ध यते । पराणदरब्दे बहुवचनादिन्दियाण्येवेति निश्चीयते । नचेयं श्रुति 

१. प्रमाणमपि श्यतिदिश्यते, पा ।--२, रतप्रथ, ६-१-१ ॥ 

# 22 



१९७० श्रीद १५६२८ कन्थ (नारा चान्त [भ. २, 

र“वायुशान्तरिकषं चेतदगरतम्" २ “सैषाऽनस्तमिता देवता यदरायुः"'इतिव- 
चिरकाटावस्थायितवेन परिणेतुं शक्या,२“असद्वा इदमग्र आसीत्" इति 
करत्लमपश्चमटयवेलायामप्यवस्थितत्वश्रवणात् । उत्पत्तिवादिन्यस्त जी- 
वोत्पत्तिवादिन्य इवं नेतव्या इति ॥ 

--*०-#-९(सिद्धान्त ;)+-9-*०- 

एवं प्र्नेऽभिधीयते-वियदादिवदेव भाणाशथोलदन्तेःकतः? “स 
देव सोम्येदमग्र आसीत् ” ५५ आसा बा इदमेक एवाग्र आसीत् ”› ई- 
ल्यादिषु माक्छष्टेरेकत्वावेधारणात्, “एतस्माजायते पाणो मनस्सर्थन्दर- 
याणि च इतीन्दियाणागुत्पत्तिश्रवणाच, परागवस्थानासम्मवात्। नचा- 
सोलत्तिवादवदिन्दियोतपत्तिवादाः परिणेतुं शक्याः, आस्मवदुत्पत्तिभ- 
तिषेधश्चतीनां निलयत्वश्चतीनां चादशैनात् ।२‹ असदा इदमग्र आसीत्" 
इत्यादिवाक्येऽपि प्राणशब्देन परमात्मैव निर्दिश्यते । ५“ सवीणि ह वा 
इमानि भूतानि भाणमेवाभिसंवि्चन्ति पराणमभ्युनलनिहते ” इति पाणद्च- 
ब्दस्य परमात्मन्यपि प्रसिद्धेः । र“श्राणा वा व ऋषयः", इति इषिशब्द- 
श सर्गे तस्मिन्नेव युल्यते । न त्वचेतनेषिन्धियेषु ॥ १॥ 

ऋषयः, प्राणा इति च बहुव चनश्तिः कथमुपपद्यत इति चेत्- 
तताह-- 

गोण्यसम्मवात्तस्राक्चुतेश्च । २।५।२॥ 
बहुवचनशतिगौण, वहर्थासम्मवात् ; तस्यैव परमात्मनः सष 

पागवस्थानशतेरेष ॥ २॥ | 

ततपूवेकलाद्वाचः । २।९।३॥ 
इत्च पाणदन्दः परमात्पवचनः; वाचः - परमासन्यतिरिक्तषि- 

१ च्. ४ २.२ 1-२-२३, रातपथ. ६-१-१॥--४. छं. ६-२-१ (1--५,. रेत, 
र्भ, १-स, १1--६, भु- २-१-२॥--७,. ङ, १-११-५ ॥ 



पा, ४] प्राणोत्पत्ययिकरणम् , १ 

षयस्य नामधेयस्य बाग्विषयभूतवियदादिषषटिपूवकलात् । १ “तद्धेदं 
चेव्याढृतमासीत्तन्नामरूपाभ्यां ग्याक्रियत ” इति नापरूपमानामभा 

तदानीं वागादीद्धियकायाभावाच् तानि न सन्तीलथः ॥ ३॥ 
इति शीरारीरकमीमांसाभाष्ये प्राणोत्प्यधिकरणम् ॥ १ ॥ 

------~- 

वेदान्तसारे--तथा भ्राणा\। यथा जीवोत्पत्तिः निव्यतवश्ुतेनोपपर 
तथेन्द्रियाण्यपि २“असद्धा इदमप्र भासीत्...कषयो वा च तेऽग्रे सदासीत 
प्राणा वा व ऋषयः” इति प्रख्यकाङे प्राणानां सित्युपदेशात् ॥ १॥ 

नवम् -- 

गोण्यसम्भवात्तदयाक्छृतेश ॥ तस्य परमात्मन एव सृष्टेः प्राग 
नश्चुतेः ऋषिशब्दः प्राणशब्दश्च परमात्मन्येव; बहुत्वासम्भवात् बहुवचन 
विर्गोणी ॥ २॥ 

पू कत वाः 
तत्पूवकत्वाद्राचः ॥ परमात्मनः स्िपूधैकत्वात् इतरेषां नामयोग 

तदानीं प्राणद्न्दो नेन्दियधिषयः॥ ३॥ 
इति बेदान्तसारे प्राणेत्पत्ययिकरणम् ॥ १ ॥ 

वेदान्तदीपे--तेथा प्राणा; ॥ कि जीववदिद्धियाण्यपि नोत्पयः 
उत वियदादिवदुत्प्यन्त इति संशयः । नोर्पद्यन्त इति पृथः पक्षः । पररुयकः 
अवस्थानश्चुतेः; उत्पत्तिवादाः जीवोत्पत्तिवादवक्चेयाः । २५ असद इदः 
आसीत्. --कषयो वा व तेऽग्रे सद्ासीत् के ते ऋषय इति प्राणा वा व ऋषर 
इतीन्दरियाणां तदानीं सितिदश्चयते। यद्धान्तस्तु--प्राकसष्टे रेकत्वावधार्णा 
न्द्रियाणाम् ३'“पतस्माल्ायते ` इत्युत्पत्तिवादात्, उत्पत्तिनिषेधनित्यस्वच 
नाभावाञ्चःवियदादिवदुत्प्यन्तार“प्राणा चा व ऋषयः" इति प्राणश्चब्द्निते 
परमात्मा ४ । दुत्राथस्तु-तथा प्राणाः यथा जीवा नोत्पद्यन्ते तथा प्र 
अपि॥१॥ | 

बहुत्वासम्भवादहवचनश्ुतिभौणील्याह-- 
१, च, ३-५४-७ ।--२. यतपथ. ६-१-६॥-२. यु २-१-३।।--४. प्राणन्ञः 

# ८ (्राणमर्भिसनिरन्तिः? इति प्रमालन्यापि प्रसिद्धेः २८्राणा वाव क्रपरयः इति तसमै दष्ट 

सम्भवात्. पा॥ * अ, १-११-५॥ 



१७ शरीशारीरकमीमांसामाष्ये =. [अ. > 

गौण्यसम्भवात्तसाक््तेश्च ॥ राणा वा ” इति बहुवचनशवति 

भणी, तदानीं बहुत्वासम्भवात्, तस्य परमात्मन पव प्रागवस्यानश्चुतेश्च ॥ > । 

ततूषेकत्वाद्राचः | इतश; वाचः परमात्मव्यतिरिक्तनामघेयस्य तल्पू 

कत्वात् वियदादिखष्िपूवैकत्वादिलयथः ; २ ̂ तदधं तद्यन्याङृतमासौी तक्नाम- 

रूपाभ्यां व्याक्रियत `" इश्यादिश्युतेः। अतः परमात्मेष प्राणश्चन्दनिष्ि्टः ॥ २ ॥ 

इति बेदान्तदीपे प्रणोसत्यधिकरणम् ॥ १ ॥ 

-------~--~ 

-**-#\( श्रौरारीरकमीमांसामाप्ये सप्तगत्यधिकरणम् || २ ॥ )-*** ̀  
-----~-^~--~* 

सप गतेर्विशेषितताच । २।४।९॥ 
तानीन्धियाणि कि सक्ैव स्युः, जथैकादरेति चिन्त्यते। श्रति- 

विपरतिपत्तेस्संशयः। कि पाप्तम् ; सेति । इतः १ गतेरविंशेभितताच्च। ग- 
तिस्तावललायमानेन भरियपाणेन च जीवेन सहं लोकेषु सश्वरणरूपा सप्ना- 
नामेव भूयते“ सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा युहाश्चया निहितास्सप्रस- 
प्र" इति वीप्सा पुरुषमेदाभिप्राया।विरेषिताश ते गतिमन्तः भाणाः सख. 
रूपतः ५“ यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्गानानि मनसा सह। बुद्धिश्च न विचेरेत 
तामाहुः परमां गतिम् ” इति । शरीरान्तस्सश्चरणं विहाय मोक्षाथगमने 
परमा गतिः । एवं जीवेन सह जन्ममरणयोस्सक्नानामेव गतिश्रवणात् 
गोगदशायां हञानानीति विशेषितत्वाच्च जीवस्य करणानि श्रो्रत्वक्चच 

१. शतपथ ६-१-६॥ २. चस्त्वथैः; तुशब्दात् पक्षो व्यायृत्तः ;शन्दियाण्युतपधन्त एव; पुतः 
प्रादे श्रुतः त्रस परमात्मन एष भागवस्थानश्चुतेः # ४४ सदेवसोभ्येदमम आसीच्» +*‹ ना. 

एवा शदक एवाय आसतो हव नारायण मासी 'ति.पा।*छा, ६-२-१४. 
१.१1 महये" २-२१-३, इ. २-४८-७ ॥--४, घु. २-१-८ ॥--५, मा, २.१ 
० ( 

१ 



पा. ५.] सक्तगद्यधिकरणम् १५७ 

भिहाघ्राणबुद्धिमनांसि सप्तैवेति गम्यते । यानि तिवतराणि विषयाणां 
ग्राहकतेन १५ अष्ट ग्रहाः ” २८“ सप्त वै शीषण्याः प्राणाः द्राववाश्चौ " 
इत्यादिषु चतुदेशपयेन्तानि भाणप्रतिपादकवाक्यषु वाक्पाणिपाद्पायुप- 
स्थादृद्ूरचित्ताख्यानीन्धियाणि प्रतीयन्ते, तेषां जीवेन सह गतिभरवणा- 
भावाज्ीवस्यास्पारपोपकारकस्वमातेणौपचारिकः भ्राणम्यपदेशः ॥ ४ ॥ 

-*०-+.(सिद्धान्तः)-9-°*-- 

इति प्रप्र भचक्षपह-- 

हस्तादयस्तु स्थितेऽतो नैवम् । २।५। ५॥ 
न सबेन्द्ियाणि,अपि स्वेकाद्शच,हस्तादीनामपि शरीरे स्थिते जीवे 

तस्थ भोगोपकरणत्वात्,कायभेदा। इश्यते हि श्रोतादीनामिव हृसतादी- 
नामपि कायभेद् आदानादिः)अतस्तेऽपि सन्तयव।अतो नैवम्-अते हस्ता. 
दयो न सन्तीलेषं न मन्तव्यमिल्यथेः। अभ्यवसायाभिमानचिन्तादत्तिभे- 
दान्मन एव बुख्छहङारचित्तशब्दैव्यपदिश्यत इलयकादशेन्धियाणि । अतः 
३८द्रेमे पुरषे प्राणा; आसमकादशः”इति-आसशब्देन मनोऽभिधीयते; 
४इन्द्ियाणि दरें च पश्च चेन्द्रियगोचराः” ५“तैनसानीन्दियाण्याहु- 
देवा वैकारिका दश । एकादशं मनश्वात्त" इत्यादिश्चतिस्परतिसिद्धेन्ियस- 
दया स्थिता।अधिकसद्धयावादाः मनोत्तिमेदामिपरायाःन्यूनव्यपदेशा- 
स्त॒ तत्तत पिवक्षितिगमनादिकायैषिरेषपयुक्ताः ॥ ५॥ 

दति भ्रीशारीरकमी मांसामाष्ये सप्तगत्यधिकरणम् ॥ २ ॥ 

बेदान्तसरे-सप्त गतेर्विरेषितत्वाच॥ स्प्ेषेन्दियाणि ९" सतत भ्रा. 
णाः" ७“यद्ा पञ्चावतिष्ठन्ते क्षानानि मनला सह । बुद्धिश्च इति सप्तानामेव 
सष्टगतेस््नेषामेव योगे विरोषितत्वाच् ॥ ४॥ 

१. इ, ५-२-९ ॥--र२. यज्ञ. ०-३-१०।- ३. घ. ५-९-४1 भगी. १२.५१ - 
५, निप. १-२-४७ ॥--९. सु. २-१-८ ॥--७. कठ. २-६-१० ॥ 



१७४ वेदान्तदीपे (भि. २ 

हस्तादयस्त॒ स्थितेऽतो नैवम्॥। दस्तादयोऽपि इन्दियाणि, जीवे 8 
हान्तस्वसिते उपकारकलत्वाविरेषात्; अतो न सपैव, अपिस्वेकादश। १८ च् 
दोमे पुरुषे पाणा आल्मिकादराः'' २८६न्द्ियाणि दिक्च *› इति धतिस्ति 
भ्याम् । घुच्यादयः मनोच्रत्तिभेदाः। सक्तानां गतिश्रवणं विशेषणश्च तेषां राधा 
म्यात् ॥ ५॥ 

इति वेदान्तस्रि सप्तगत्यधिकरणम् ॥ २ ॥ 

वेदान्तदीपे--स्न गतेर्िक्ेषितत्वाच | किमिन्दियाणि सपैव, ऽते. 
कादशेति संशयः । सतैवेति प्रूवैः पक्चः--३ ““ सस प्राणाः प्रभवन्ति = हस्या - 
दिषु सप्तानामेव जीवेन सह सश्चार्वणात् ४“ यदा पञ्चावतिष्ठन्ते क्ानानि 
मनसा सह। बुद्धिश्च ” इतिसप्तानामेव योगकाङे कनानि इति विदोपितत्वा्च; 
श्रोश्रादीनि शनेन्द्रियणि मनो बुद्धिश्चेति खमेव । राद्धान्त्तु--श्रो्ादीनि 
कञानिन्द्रियाणि वागादनिच कमन्दियाणि मन इद्येकादराःक्थ! वाग्धस्तादीना- 
मपि ध्रो्रादिवत्का्यमेदेन जीवोषकर णत्वाविरोषात् १० दरोमे पुरुषे प्राणा 
भासेकाद्शः ?' २ इन्द्रियाणि दशेकंच * दत्यादिश्ुतिस्खतिभ्यः ; वामा- 
दीनां जीवेन सह गमनामाचत्सत्तानामेव प्रयाणकारे गतिश्चव्णं , योगकाले 
विशेषितत्वं च ज्ञनेन्द्ियाणां मनसखस्वदुत्तिरूपघुद्धेश्च प्राधान्यात् । सूत्राथस्तु 
--स्गतेर्विंशोषितत्वा्च-- सप्तानामेव गतिश्रवणात् ज्ञानानि पश्च मनो घद्धि- 
श्चेति विशेषितत्वाच्च तानि सपैव ॥ ४॥ 

हस्तादयस्तु स्थितेऽतो नेवम्।नेवम्, न सतेधेन्दिसाणीदयर्थः, आओ- 
रादीनि शनेन्दियाणि पञ्च वाग्धस्तादीनि च कर्मन्दियाणि पञ्च भनश्चेखेका- 
एश ; तत्र श्रोत्रदीनि जीवेन सह दारीरान्तरगमनेऽपि गच्छन्ति ; वाग्धस्ता- 
पिनि कर्मन्दियाणि तु खिते शारीरे तेनैव सहोत्पक्तिधिनाशयोगीन्युपकार - 
प्रणि ; मतो नैवम्-दइ्यन्वयः; एषां जीवोपकार कत्वाविप्रोषात् › १.८ द्रोमे 
[रुषे प्राणा भतेकादशः ” इद्यादिवचनाच्चेत्यसिप्रायः ॥ ५॥ 

इति वेदान्तदीपे सप्तगत्यधिकरणम् ॥ २ ॥ 

+~ = 

१.१ ५.९४ ॥-२. गी. १३-५ ॥--२, य॒, २-१-८ ॥--४, कड, २.९-१०॥ 



-°*-(श्रीशारीरकमीमांसाभाष्ये प्राणाणुलाधिकरणम्। ३।)-*-°*- 
~~~ 

अणवश्च । २।४।६॥ 

५ त एते सवे एव समाः सर्वेऽनन्ताः"! इल्यानन्लयश्चवणाद्विचुतं 
नाभ्-- 

-*०-#¶(सिद्धान्त ¡9० *-- 

हृति परपनेऽभिधीयते-\“प्राणमनूत्कामन्त सरवे प्राणा अनूत्कराम- 
इत्युस्करान्टादिश्रवणास्रिपितते सिद्धे सत्युान्लयादिषु पाश्व- 

[पभ्यमानत्वादणवश पाणाः। आनन्लयश्चतिस्तु ?५८अय यो दैता- 
1ुपास्ते " इत्युपासनश्रवणादुपास्यपाणविरेषणभूतकायैबाहृल्या- 

धा। ६॥ 

श्रेष्ठश्च । २।४।७॥ 
पाणर्सवादे शसैरस्थितिहेतस्वेन शरेष्ठतया निणीतो युख्यपाणः “अ- 
तं खधया तदेकम्"'$ति महाथटयसमये खकायेभूतप्राणनसद्धावश्र- 
› ̂ “एतस्माजलायते ईति जन्मभरवणस्य जीवजन्पश्रवणवदुपपततेनो- 
इत्याशङ्कय प्राक्छृषटरेकस्यावधारणादिविरोधात्, “““एतस्माल्ायते 

इति पृथिव्यादितुस्योत्पत्तिश्चवणात्, उत्पत्तिनिषेधाभावाश 
एव श्रेष्ठ प्राण इत्युच्यते २““आनीदवातम्" इति तु न जैवं शेषं 
भिप्े्ोच्यते; अपितु परस्य ब्रह्मण एकस्येव विधमानत्वघरुच्यते। 
बातम्"इति ततेव भ्रवणात्। पू्वेणेव तुस्यन्यायत्वेऽपि पृथग्योगकर- 
रचिन्ताथेम् ॥ ७ ॥ 

इति श्रीशायैरकमीमांसाभाष्य प्राणाणुत्वाधिकरणम्। ३ ॥ 

धै. २-५-१२ ।--* इ. ६-४-२९ ॥---२.--४. १. .२.१-३ ॥ 



१७६ श्रीशरीरकमीमांसभाष्ये [अ. 

बेदान्तसारे-अणवश्च ॥ तानि चाणूनिः १ “ प्राणमनूस्कामन्तं सः 
प्राणा अनूत्कामन्ति ` इति गतिश्रवणात् ॥ ६ ॥ 

षठ ॥ शरेष्ठः पश्चदृ्तिप्राणोऽप्युत्पद्यतेउन्तरचिन्तार्थो ऽयमुषादः 
इति वेदान्तसारे प्राणाणुत्वाधिर्कैरणम् ॥ २ ॥ 

बेदान्तदीपे--अणवश्च)। इन्द्रियाणि कि सर्वैगतानि, उताणुपरिमा 
णानीति संशयः; स्वैगतानीति पूवैः पक्षः, १८८त पते सै पव समास्सवैऽन. 
न्ताः ” इति प्राणानामानन्सयश्रवणात् । राद्धान्तस्तु २५ प्राणमनूत्कामन्तं सघ 
भ्राणा अनू्तासन्तिः ति श्रवणात् परिमितत्वे सति अपत्यक्षस्वात् अणवः। आः 
नन्तयश्युतिस्तु २८८अथ यो दैताननन्तादुपास्ते' दत्युपासनविधानादुपाखनफ 
ठबाहुल्यविषया ।1 ६} 

श्षठ्च ॥ श्रेष्ठः प्राणश्चोस्पद्यते । नात्र न्यायातिदेशः , अधिकाराङ्का- 
भावात् । परथग्योगकरणमुत्तरचिन्ताथ॑म् । प्रेष्ठः पञ्चवृत्तिः पराणः । प्राणशनष्ठवे 
तु प्राणसंवादे तस्य श्रेष्ठच्याभिधानात् ॥ ७ ॥ 

इति बेदान्तदीपे प्राणाणुत्वाधिकरणम् ॥ ३ ॥ 

-*>-#-( श्रीरारीरकमीमांसाभाष्ये वायुक्रियाधिकरणम् ॥ ४ ।})****- 

न वायुक्रिये प्रथगुपदेशात् । २।९ । ८॥ 
सोऽय शषः प्राणः फि महाभूतद्ितीयवायुमातम्; तस्य षा स्प- 

न्दरूपक्रिया; अथवा वायुरेव कश्चन पिशेषमापन्नः-इति विश्षये वाथु- 
रेवेति पष्ठम्, “ यः प्राणस्स वायुः" इति व्यपदेकञात्। यद्रा वायुमाते 
प्राणस्परसिद्धयभावादुच्छासनिरवासादिवायुश्रियायां पाणशब्दपसिद्ध 

श्च तक्ियेव-- 
-**-*“(सिद्धान्तः)-*-** 

इति प्रत्ते वायुमात्म्, नच तच्कियेस्युष्यते ; कुतः, पृथगुपदे- 

१. व्र, ३-५-१३ ॥--२, बर. ६-४-२ ॥ 
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शात“ एतस्माल्नायते पराणो मनस््द्रियाणि च। स वायुः" श 

तत एव पृथगुपदेशात् बायुक्रियापि न भवति भाणः; नहि तेनपशती 

नां क्रिया तैस्सह परथग््र्यतयोपदिश्यते \५यः प्राणस्सं॒वायुः' 

इति ठु वायुरेवावस्थान्तरमापन्ः प्राणः ; न तेजः भभृतिवक्तान्तर 
मिति ब्ञापनाथेम्। उच्छासनिन्वासादावपि भाणः स्पन्दत इति क्रियावि 

द्रव्य एव प्राणशब्दपसिद्धिः ; न क्रियमाते ॥ ८ ॥ 

किमयं प्राणो वायोर्विकारस्सन्नभिवदुतान्तरम्? नेलाह-- 

चक्षुरादिवन्तु तत्सहरिषटयादिभ्यः ।२।४।९॥ 
नायं भूतविशेषः; अपितु चक्चरादिवल्नीवोपकरणविरशेषः। तचो 

पकरणतवभुपकरणभूतैरिन्द्िेस्सहशिष्टयादिभ्योऽवगम्यते। चश्रुरादिभि 
स्सहायं प्राणरकिष्यते प्राणसंवादादिषु । तत्सनातीयत्वे हि तैस्सः 
शासनं युञ्यते। प्राणश्ब्दपरिगरहीतेषु करणेष्वस्य विशिष्याभिधानभाः 
दिशब्देन श्यते;२“अथ ह य एवायं युख्यः प्राणः" "“श्रोऽय॑ मध्यमः 
प्राणः ” इल्यादिषु विरिष्याभिधानाद् ॥९॥ 

चश्छरादिषदस्यापि करणस्वे तद्रदस्यापि जीवं प्रत्युपकारषिशेष 

रूपक्रियया भवितव्यम् ;सा तु न ह्यते; अतो नायं चक्षुरादिवद्धवितः 
महतीति चेत्-तत्राह-- 

र थ १ € 

अकरणलाच्च न दोषस्तथा हि दशेयति।२।०।१० 
अकरणस्वातू-करणं क्रिया, अक्रियत्वात् अस्य प्राणस्य जीः 

प्रसयुपकारविशेषरूपक्रियारदितताच यो दोष उद्धाग्यते, स नास्ति; यः 
उपकारविशेषरूपां शरीरेन्धियधारणादिरूपां क्रियां दशेयति शरुतिः 
५५५ यद्खिन्तुत्करान्ते इदं शरीरं पापिष्ठतरमिव यते सवः श्रेष्ठः ' 

१. मु. २-१-२ ॥---२॥--२. छा, १-२-७।---४॥--५, छा. ५-१-७॥ ` 
+22 



७८ वेदान्तसारे (भ. २. 

त्युक्त्वा वागाघ्ुत्कमणेऽपि श्षसीरस्येन्धियाणां च स्थितिं दरोषित्वा 
णोत्कमणे श्ररीरेन्दरियरौथिल्याभिधानात्। अतः माणापानन्यानोदान- 
मानाकारेण पश्चधाऽवस्थितोऽयं प्राणः क्षरीरेद्धिपधारणादिना जीव- 
मोपकरोतीति चश्ुरादिवत्करणत्वम् ॥ १० ॥ 

नन्वेवं नाममेदात्का्यमेदाच माणापानादयस्तच्वान्तराणि स्थुः; 
7६-- 

पञ्चटत्तिमंनोवदयपदिर्यते । २।५।११॥ 
यथा कामादिष्त्तिमेदे तत्कायभेदेऽपि न कामादिकं मनसस्त- 

न्तरं {“कामस्सङस्पो विधिक्ित्सा श्रद्धाऽथद्धा परतिरपरतिकषीधीरभी 
पेतत्सवं पन एष" एति षचनात्र् । एवं \“भराणोऽपानो व्यान उ- 
स्समान इयेतत्सर्व प्राण एव” इति वचनात् अपानादयोऽपि पाण- 
¡ एत्तत्श्ेषाः ; न तच्वान्तरमित्यक्गम्यते ।॥ ११ ॥ 

इति श्रीशारीरकमीमासामष्ये वायुक्रियाधिकेरणम् || ४ |] 
"~" 

वदान्तसार-न पायुक्रिये पृथयपदेशात् ॥ पश्चव्रचिभाणः 
ग, तक्किया घा, २"“पतस्माज्ञायते राणः खं वायुः" इति प्रथशुपदेश्चात्॥ 

चश्छरादवन्त तत्सहश्ि्टयादिभ्यः। कायोः पथभ्भूताऽय नाग्स्या { भूतान्तरम्; चायुरेव देहधार्णयोग्याकारमापन्नः चक्षु सदिवत्' जीवे गमः चश्षुरादिभिस्सहोपदेशवन्तुस्योपकारतन्पुख्यत्वेभ्यः ॥ ९ ॥ 
अकरणत्वाच न दाषस्तथ हि दशेयति। (करणम् -क्रिया;न जीवो रूपक्रियारहितत्वे दोषः;यतः श्ुतिरेच देहन्धयाद्य्रोधिस्यकरणं द्यति करमणे द दन्दियादिशेथिल्याभिधानात् ।। १० ॥! 
पश्चषठत्तेमनोबन्यपदिरयते । प्राण एकः पय स्ववृसिभिः पञ्चमिः भा- 

न वायु 

९. इ. २-५-३२ ॥--२. यु. २-१-३ ॥ ` 
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णापानादिनामभाम्भवति ; कामादिभिर्यथेकमेव मनः २८ कामः सङ्कख्पः ” 

इत्यारभ्य १८ एतत्सधै मन पच ' इति ॥ ११॥ 

इति वेदान्तसरे वाडुक्रियाधिकरणम् ।। ४ ॥ 

वेदान्तदीपे-न वायुक्रिये पृथशपदेकात् ॥ किमयं श्रेष्ठमाणो घा. 
युमात्नम्, उत तच्किया, अथ बायुरेव कंचन विद्योषमापन्नः--इति सशयः । 
वायुमा्रमिति प्रथमः पक्षः, २।*यः प्राणस्स वायुः ” इतिव्यपदेश्वात् । वायु- 
मात्रे प्राणप्रलिद्यभावात्,उन्छ्ासनिश्वासरूपवायुक्रियाया प्राणप्रसिद्धेः, बायोः 

` कियाविरोष एष प्राण इति दवितीयः पक्षः । राद्धान्तस्तु न वायुमान्नं तच्किया 
वा प्राणः;भपितु देहधारणयोग्यतादिरूपविश्चेषमापन्नो बायुः,२“दतस्माल्नायते 
पराणो मनस्सवेन्द्ियाणि च । खें वायुः ?' इति वायुप्राणयोः प्रथशुर्पच्युपदे- 
शात्। क्रियायाश्च प्रथगुपदेशो न सम्भवति,तेजःप्रभृतिष्वदरशनात्। चक्षु सदि- 
करणैस्सह जीवोपकरणतयोपदेदात् , देदेन्द्रियधार्णरूपोपकायाधिक्याचचघ्षु- 
सादिभ्यः प्राधान्यवचनाच् न क्रियामात्रम्।सूतरारथस्तु-न वायुक्रिये पएृथगुपदे- 
शात्-वायुमा्रं तत्किया वा न प्राणः; पृथगुपदेशात्--र“धाण; जायते; 
३८खं वायुः" इति हि प्रृथगुत्पत्तिरुपदिश्यते ॥ ८ ॥ । 

वायोः पथगुपदिष्टतया तस्मादन्योऽयं प्राणः किमञ्नचादिवद्भुतान्तर- 
मिद्याराङ्कयाद-- 

चक्षुरादिषु तस्सहशिष्यादिभ्यः ॥ तुशब्ददरा्कानिवृस्यथैः , 
भाणो नाकाशादिवद्भुतान्तरम् ; अपितु वायुरेवावखान्तरमापन्नः चश्चुरादिवत् 

जीवोपकरणम्। तच्च उपकरणत्वमुपकरणभूतैरिन्दिथेः सहशिवादिभ्यो.ऽवग- 
म्यते । शिष्टिः-- शासनम् उपदेशः । उपदिश्यते ह्ययं प्राणश्चष्चुरादिभिश्सह 
प्राणसंवादादिषु । तव्सजातीयतवे छ्येतद पपद्यते । प्राणराब्दश्रहीतेषु करणेष्वस्य 
*'अथ हय एवायं सुख्यः प्राणः? इति वि शिष्याभिधानमादिशब्देनोक्तम्। तदपि 
तत््जातीयस्वे हि सम्भवति ॥ ९॥ 

अकरणत्वाच्च न दोषस्तथाहि दशेयति ॥ अकरणत्वात्-करणं कि. 
या, अकरणत्वं क्रियारहितत्वम् 1 अक्रियत्वाद स्य प्राणस्य जीचं प्रतयुपकारवि- 

१ घ्र, २-५-३२ ।1--२ ॥--२. सु. २-१-२३ ॥---४, छा. १-२-७॥ 
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रूपाक्रियारषितत्वाच्च यो द्येष उद्भाव्यते ; स नास्ति । यस उपकारविकशषेष- 
: शरीरेन्द्रिबधारणात्मककरियां दश्चैयति श्तिः--१ "वस्मिन्युच्कान्त इदं 
र पापिष्ठतरमिव दयते स वररष्ठ इति वागादिसुख्यप्राणपर्यन्तानि क- 
नि प्रव्येकमभिधाय भाणोच्कमणे इायीरोन्धियदौथिस्याभिधानात् ॥ १०॥ 
प्राणापानादिनाममेदेन पञ्चधाऽबस्ित एक एव ध्राण दस्याह-- 

पश्चदत्तिमेनोवद्रयपदिश्यते॥ भाणापानादिषततिभेदाद्याण पव पञ्च- 
यपदिद्यते ; मनोवत्--यथेकमेव मनः कामादिचुन्तिमेदेन तैश्यब्दैरमि- 
तर इति श्रुतिसाह्, २ कामस्सङ्कटपः '' इत्यारमभ्यर द्री धीर्मीरियेतत्स मन 
इति । अपानादि समानपरयन्तं व्यपदि्य २ '"एतत्छर्चं प्राण पव इति 
-दाल्प्ाण एव पश्चचरृत्तिरिष्यवगस्यते ॥ १९ ॥ 

इति वेदान्तदीपे वायुक्रियाधिकरणम् | ४ ॥ 

-*4( श्रीरारीरकमीमांसाभाष्य श्रष्ठामुवाधिकरणम् ॥ ५ ॥ ),-9**- 

अण्च । २।५४।१२॥ 
अणुश्वायम् , पूवेवदुतकान्त्यादिभ्वणात् “त्ल्कामन्तं भाणोऽ- 

पति” इत्यादिषु । अपिकाशङ्ध तु "सम एमिन्निमिरक्षिस्स- 
१ सवेण ५श्राणे सर्म भतिष्ठितम्" ६“ हीदं माणेना्तम्" 
{भ्रमणात् महापरिमाण इति ॥ 

-**-#(सिद्धान्तः)-9००- 

परिदारण्तु-उत्कान्ादिभ्रवणातपरिच्छिन्नत्मे निधिते स्वेस्य (तस्य माणायत्तस्थितित्वेन वैभववादोपपर्तिः-इति ॥ १२ ॥ 
इति भीशारीरकमीयासामाष्ये भष्टाणुत्माधिकरणम् । ५ ॥ 

-------“"~---> 

प" ५-२-७२. च. २-५-२२. इम र ॥ ९२" इ, ९-४-२॥-- ४. इ. २-२-२२. 
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वेदान्तसारे--अणुश्च।)? 'भाणोऽनूत्ामति्युतकान्तेः अणुः॥१२॥ 
इति वेदान्तसारे अषठाणुत्वाधिकरणम् ॥ ५ ॥ 

वेदान्तदीपे--अणुशं ।। किमयं पाणस्सर्घगतः, उताणुरिति संरायः 
[श् रप ~~ त इति पृ्चैः पक्षः र“ "सम पमिखिभि्छोकैस्समः ॥ि दस्यादिना प्राणस्या- धपदेशात् । यद्धान्तस्तु -- २८ सुत्करामन्वं पराणोऽनूत्कामति इस्यु- 

क, ~ क [9 वचनादि न्दरियवत्प्राणश्चाणुः। एवमणुत्वे निधिते सति सर्घेस्य प्राणाय- ` 
तेत्वेन वेमचवादः । सूत्रमपि व्याख्यातम् ॥ १२॥ 

इति वेदान्तदीपे श्रष्ाणुल्वाधिकरणम् ॥ ५ ॥ 
~~ ----- 

*(श्रीडारीरकमीमसाभाष्ये ज्योतिरायधिष्ठानाधिकरणम्।।)-*-**- 

ययोतिरायधिष्ठानं तु तदामननास्माणवता 
राब्दात् । २।५।१३॥ 

सशष्ठानां पराणानां बह्मण उत्पत्तिरियत्तापरिमाणं चोक्तम्; ते- 
गानामग्नयादिदेवताधिष्ठितत्वं च पूथैमेव २“अभिमानिग्यपरेशस्त 
छगतिभ्याम्'' इत्यनेन सूत्रेण प्रसङ्गादुपपादितम् ; जीवस्य च 
साधनानामेषामधिष्टातत्वं लोकसिद्धम् , “(एवमेवैष एतान् भा- 
्रीत्वा स्वे शरीरे यथाक्रामं परिषतेते” इत्यादिश्चुतिसिद्धं च । 
जीवस्या्नधादिदेवतानां च पाणयिषयमधिष्ठाने किं सखायत्तम् + 
मात्मायत्तमिति विशये नैरपे्याल्खायत्तमू ॥ 

०9 (सिद्धान्तः.), + 
इति माप्त उच्यते-ञ्योतिराच्धिष्ठानमिति। प्राणवता- जीवेन सह 
पदौनामभ्नयादिदेवतानां भराणविषयमधिष्ठानम् , तदापननाद्- 
रमलत्मिनः आमननाद्धवति । आमननम्--आभिधुख्येन मननम्, 
र २", २-२-२२ ॥- २. सारी, २-१-५४, बर, ४-१-१८ ॥ 



१८२ ्रीकासीरकमीमांसामाष्ये [भ. 

परमात्मनस्सङ्कल्पादेष भवतीत्यथः । इत एतत् १ शब्दात्-इन्धिया 
साभिमानिदेवतानां जीवात्मनश स्वकार्येषु परमपुरषमननायत्तस्व् 
सात् । यथाऽन्तर्यामिब्रह्मणादिषरु ‹“योऽप्रौ तिष्ठन्नमेरन्तसे यमभिन २ 
यस्याधिरशरीरं योऽमिमन्तरो यमयति स त आत्माऽन्त्याम्यगृतः?११५८ 
वायौ तिष्टन्" १८५ आदिते तिष्ठन? १५ आत्मनि तिष्ठन? १८४ 
शश्ठषि तिष्ठन्"' इृलयादि । यथा च २“भीषाऽस्पाद्रातः पवते भीषोदे। 
परयः भीषाञस्मादगिशेन्द्रथ | मृलयु्धावति पश्चमः?'इति । तथा२..एत२ 
वा अक्षरस्य प्रशासने गामि हर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः" इल्यादि 

तस्य च नित्यत्वात् । ₹२।४।१४॥ 
सर्वेषां परमात्माधिष्ठिततवस्य नियतात्, सखरूपान्रुबन्धित्वेः 

नियतत्वाच तत्सङ्करपादेवेषामधिष्ठातरखमवर्जनीयम् । ४८ तत्सष्टा तः 
वातुभाविशत् तदनुभविश्य सच त्यच्चाभवत् ` इत्यादिना परमपुरुषर 
नियन्तृत्वेन सथचिदचिद्स्ततुभवेशः सखरूपाुबन्धी शरूयते; स्म्थेते 5 
^^“ विष्टभ्याहमिदं कृत्लमेकारिन स्थितो जगत् `” इति ॥ १४ ॥ ` 

इति भीशारीरकमीमांसामाप्ये ज्योततिरा्यधिष्ठानाधिकरणम् ॥ ६ ॥ 
-----------> 

वेदान्तसारे--अ्योतिरा्यधिष्ठानं ठु तदामननासाणवता रन्दात्॥ 
जीयेन सह अप्नयादेः इन्दिया्यधिष्ठाने परमात्मसङ्कल्पादेव मवति; ६*.योऽम तिष्ठन्. योऽभिमन्तरो यमयति, शत्यादिशन्दात् ॥ १२ ॥ 

तस्य च नित्यत्वात् ॥ सर्वस्य तज्नियाम्यत्वनियमात् ॥ २४ ॥ 
इति वेदान्तसरे ज्योतिरायथिष्टानाधिकरणम् !} ६ | 

---------------------  _ _ 
९. इ, ५७५) ७, ९; २२, १८२, तै. आन, ८. ५ ४. त, सान, ६-२) ३॥--५. गी. १०.४२ । 

२।।---३, भ. ५८ -९।.-- 
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वेदान्तदाप--स्योविराच्यधिष्ठानं त् तदासननास्ाणवता शरब्दात्। 

कीना जीवस्य चेन्द्रियाधिष्ठानं परमात्मायन्तमिति १ 'पयान्त तच्छतेः” 
तमेव स्मारयति विंषयम्याक्षक्ञापनाय। प्राणवता--जीपरेन सद ज्योतिरदेः 
सस्यादेः वागाद्यधिष्ठानम् तदामननात्-- परमात्मामननाद्भवति । आम- 
ब्--आसिसुख्येन मननं तत्सङ्कटपादेव भवतीद्यथैः ; २“"्योऽन्नौ तिष्ठन्... 
श्चिमन्तसे यमयति?” इत्यादिराग्दात् ॥ १३॥ 

त॑स्य च नित्यत्वात् ॥ सर्वैधामात्मततयाऽनुप्रविदय, सर्वनियमनस्य 
ए्वात् पस्मात्मनः अवजंनीयत्वादिव्यथेः ३.'तत्लष्टरा तेदेवानुप्राविहात्” 

श्रुतेः ॥ १४ ॥ 
इति वेदान्तदीपे ्योतिरायधिष्ठानाधिकरणम् | ६ ॥ 

--------- 

-*>-*(-भरीरारीरकमीमांसाभाष्ये इन्द्रियाधिकरणम् ।७।| )*9-०* -- 

इन्द्रियाणि तद्रचपदेणादन्यत्र श्रष्ठात्।२।५।१५॥ 
कि सर्वे पाणशब्दनिर्दि्टा इन्धियाणि, उत शष्ठभाणव्यतिरिक्ता- 

ते एविशये पाणक्ब्द् वाच्यत्वात् , करणत्वाच्च सवे एषेन्धियाणि ॥ 
--*°-+#((सिद्धान्तः,)-*°- 

इति पाप उत्यते-श्रष्ठम्यतिरिक्ता एव पाणा इन्धियाणि; इतः? 
दन्येष्वेव पाणेषु तच्यपदेशात् । भ““इद्धियाणि दैवं च पश्च चेन्धि- 
चराः इत्यादिभि चश्चरादिषु समनस्केष्वेव इद्धियशब्दो न्यप- 
ति । १५॥ 

0 [५ ^ 

भदश्ुतेर्वेरक्षण्याच्च। २। ५ १६॥ 
^““एतस्मास्जायते पाणो मनस्सर्वेनदरियाणिच"” इत्यादिष्विन्धिये- 

माणस्य पृयक्छवणाल्ाणन्यततिरिक्तानामेषेन्द्रियत्वमवगम्यते । मन- 
{यकद्रवणेऽपि तस्यान्यतेन्द्ियान्तमौव उक्तः ९“ मनष्पष्ठानीन्द्रिया- 
१" खरो" २-२-४० ॥-- २. ष, ५-७-५ 1३. तै. मान. ९-२ ॥-४. गी. 

, ॥--- ̂. सु. २-१२-२ ९. गी. १५-७॥ 
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णि" इत्यादौ। वेलक्षण्यं च चक्चरादिभ्यः शरेष्ठमाणस्योपरभ्यते; खपु! 
हि प्राणस्य इसतिरपरभ्यते, चक्रादीनां तु हृत्तिर्नोपरमभ्यते | कार्य 
चश्चबीगादीनां समनस्कानां ज्ञानकमेसाधनलम्; पराणस्य तु शरीरेरि 
यधारणम्; पराणाधीनधारणत्वाचिन्दयेषु पाणशब्दव्यपदेशः; तथा 
श्रुतिः £" एतस्यैव सर्वे रूपपभवन् तस्मादेत एतेनाख्यायन्ते" इति 
रूपमभवन्--ररीरमभवन् , तदथीनप्हृत्तयोऽभवननिलयथः॥ १६ ॥ 

इति श्रीरारैरकमीमांसामाष्ये इन्द्रियाधिकरणम् | ७ | ` 
~ ~~~" 

वेदान्तसारे त इन्द्रियाणि तच्यपदेशादन्यत भरष्ठात्् ॥ शर 
दम्यज्न ये प्राणाः, तं दद्दरिधाणि, तेष्वेवेन्धियव्यपदेरात् , २'दन्दियप्णि 
दोकश्च इत्यादि ॥ १५॥ 

॥ ध, भ न् भ [र 
भेदश्चतेर्वेलक्षण्याच।। ३““पतस्माज्ञायते प्राणो मनस्सर्ैन्द्रियाणि ₹ 

इति मेदेनोत्पत्तिश्वतेः दृन्दियच्रच्युपरमेऽपि प्राणत्रस्युपरमधेलक्षण्याञ्च॥ १६ 
इति वेदान्तसारे इन्द्रियाधिकरणम् | ७ ॥ 

----+----*-~ 

वेदान्तदीपे-त इन्द्रियाणि तच्यपदेकादन्यत्र शेषठात् ॥ कि पा 
लब्दनिरदि एरस्स्वे पवेन्द्रियाणिः उत शेष्ठव्यतिरिक्ताः पाणा इति संशय 
समै एवेति पूवैः पक्षः, सर्वेषामविशेषेण प्राणदराब्दनिदेरात्, करणत्वा 
राद्धान्तस्तु -शेष्ठव्यतिरिकाः प्राणा इन्ियाणि, तेष्वेवेन्दियदान्दनिर्दैश्षाः 
२' इन्द्रियाणि दरोकञ्च'' ४."कादशं सनष्यात्र'? इति । एषामपि प्राणा 
निदेदाः प्राणाध्रीनचृत्तित्वेन । तथा च श्रुतिः १८. पतस्यैव सवै रूपम 
तस्मादेत पतेनाष्यायन्ते इति । रूपमभवन्--रारीरममवन् , तदधीनच््त 

ऽभवन्निव्यथेः। सूत्राथस्तु- धरष्ठयदन्यत्र ये प्राणाः, त इन्दियाणि, तेष्वेव त 
पदेदात्--इन्द्रियव्यपदेशात् ॥ १५ ॥ ॥ 

भे 
भेदश्तेर्वेलक्षण्याच--३“पतस्माज्ञायते पराणो मनस्सर्वैन्दियाणिः 

२॥---२. गी, १३-५ ॥--२, यु. २-१-३ ॥--४. पि. पु, १-१-४७ ॥ 



पा. ४.] सक्षामूर्तिंकमपधिक्ररणम् . 

४ति समनम्केद्दिधभ्यो भेदन प्राणस्योन्पत्तिश्रुनः, दद्िमषूपरनष्यति 
पैवूलियलक्षण्याश्च | 2 ॥ 

द वदान्नयि बृद्धिसा्िकरणम् ॥ 9 ॥ 

नकम श्री रा रीरकमीमांसामाध्यं गजामूतिकप्त्यधिकररणम्। ल) 24 

म॑ज्ञामर्तिकस्निम्नु विदत्कवत उपदेशात् २।५) 
भूनेन्धिसातीनां समिस, जीवानां कवेत्यं च परस्प 

ह्युक्तं पुरस्तात् । जीवानां म्वद्धिमासिषठनं च परगयत्तपिति च 

स्थिरीकरणाय स्पारिनम्। या न्वियं नामरूपन्याकरणात्पिक प्रप 

दषः, सा कि समि जीतस्पस्य दिर्ण्यगमस्येत कपः उत; 

भनिश्नरीरकस्य परम्यानादिमपिवाद्धिरण्यगमद्रसरकस्य पगम्य; 

इनोदानां चिन्त किः युकतपूसमाष्नीतम्यनिः कनः ` (नन् 

नाधन्पनादनूपविदय नापस्त्प व्याकरवाणि दनि जीचकतुकल्यशरव 

न हि परारेवना म्बन स्यण नामस्य व्या्रगकाणीयंन्नतः अपि 

भूतन जीकर्पण, ` 'भनन जीवेनारन्मनाः हनि वचनात्| नन्त 

रेणानूपरविषय पर्वरं सङुटयानीनिकेत् `" स्याकरवणि' इत्यु) 

कतस्थाजियन्च प्रविधनि्दाणकरम्म्यात् । नेवम्, नेतर मनचारय 

स््पमदाटाप्तणिकनस्यमू, दृत जीवस्यापि यास्यन् स्येस्परना 

पृण प्रतर स्याफरणा चाम्मन पलानि न स्यप्तामक्रनवप्रत 

योगरप्तणयं कनीया, फारकविभका सम्मनन्त्यामृपपदतिभनेर 

त्वान् । नच कर्ण ततीय, वद्मकनकयाः यवत्व्याकरणयो 

माधकनमन्दापागाने । नन जीतस्य पलुरये परवदरमात पतमप 

पकपव्पाकस्णं तु ह्मण एवि शक्यं वक्तुम् , ्वापरल्ययन् र 

र ॐ क्र ४. ¶.५ {1 

(र 
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शरकतवभतीतेः । जीवस्य खांशतवेन खरूपतयेऽपि परखरूपम्बाषत्यथेः 

१५अबनेन जीवेन” इति पराक्तयेन परामशः । अतो हिरण्यग मकरकेयं 
नामरूपम्याक्रिया । अतएव च स्मृतिषु चतुयुखकतेकख्ष्टिमकरणे ना- 
मरूपव्याकरणं सङ्खील्यतेर“ "नामरूपं च भूतानां कलानां च पपश्चनम् । 
वेदशब्देभ्य एवादौ देवादीनां चकार सः" इत्यादि ॥ 

-*-*भ(सिद्धान्तः,)-9*०*- 

एवै प्रारेऽभिधीयते-सेङ्ञामूतिकुधिस्तु-ति । शब्दः पक्षं व्या- 

वर्मयति ; संज्ञमूतिकृषिः-नामसूपव्याकरणम् ; तशरिदतवैतः परस्यैव 

ब्रह्मणः, तस्येव नामरूपव्याकरणोपदेशात् । तिषस्करणं वेत एव हि 
नामरूपव्याकरणमुपदिर्यते-१^सेयं देवतैक्षत हन्ताहमिमास्ति्लो देषतां 
अनेन जीवेनाऽत्मनाऽदुपविहय नामरूपे व्याकरवाणि तासां विदतं तिद- 

तमेकैकां करवाणि इति समानकतेकत्वपरतीतेः। तिदरत्करणं तु चतुयख- 
स्याण्डान्तर्वतिनो न सम्भवति, तिषतछनैस्तेजोबन्रै्ण्डसुत्पायते; चतुु- 
खस्य चाण्डे सम्भवः स्म्थते-२"“तसिमिन्नण्डेऽभवद्रद्या स्वैरोकपिताम- 
‡! इति । अतद्धि््करणं परस्यैव ब्रह्मणः; तत्समानकतैकं नामरूप- 

व्याकरणं च तस्थेवेति िङ्गायते । कथ तिं १५८अनेन जीवेन! इति स- 
च्छते ; २अत्मना जीवेन” इति सामानाधिकरण्यात् जीवश्नरीरं परं 
बर्मैव जीवश्ब्देनाभिधीयते; यथा *“^तत्तेन एेक्षत'' *(“नतदपोऽशजत' 

४५“ता आप रक्षन्त" *““ता अन्नमदजन्तः' इति तेजःपभतिश्षरीरकं पर 
परेव ब्रह्माभिधीयते । अतो जीवसमष्टिभूतदिरण्यगभेशचरीरकस्य परस्येव 
बरह्मणः कमं नामरूपव्याकरणम् । एवं च !८शरविर्य नामरूपे व्याकर. 

वाणि" इति मविशतिरुत्तमपुरुूषशाष्किष्टौ युर्याथावेव भवतः। प्रवेशव्या- 
फरणयोस्समानकरैकत्वपप्युपपदयते । चतु्ुखशरीरकस्य परस्यैव ब्रह्म- 

१. छा. १-३-२२. वि. पु. १-५-९३ ॥-- १ ॥--४. श. ६-२-३१ ४॥ 
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पर देवादिषिचितृ्िरिति चतु्ंखकसैकडष्टिभकरणे नामरूपव्या- 
दिशशोपपद्यते । अतः !“ेय॑ देवता” इल्यादिवाक्यस्यायमथः- 
तेजोऽबन्नरूपास्तिस्नो देवताः अनेन जीषेन-जीवसमश्टिविशिष्टना- 
ऽपुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि-देवादिषिचित्रशष्टितनामधेया- 
करवाणि । तदथेमन्योन्यसंसगेममाक्ानामेषां तेजोबन्नानां विके- 
[समर्थानां तत्सामर्यायकेकां तिष्त॑लिटतं करवाणि-इति । अतः 
१ जद्यणः कर्मेदं नामरूपव्याकरणम् ॥ १७॥ 
अथ स्यात् नामरूपन्याकरणस्य हिदटस्करणेनेककतैकत्वात्परमा- 
कमिति न परक्यते वक्तुर् , तिदत्करणस्यापि जीवकरेकलसम्भ- 
अण्डसृष्युत्तरकालं हि चतुयखखष्टजनीषेषु विदरस्करणभकार उपदि- 
र्यथा तु खड सोम्येमास्तिस्रो देवताः पुरषं प्राप्य तरषटतनतिषह्- 
भेवति तन्मे विजानाहीति'" र“अन्नमरितं तरेधा विधीयते तस्य 

विष्टो भागस्सत्पुरीषं भवति यो पध्यमस्तन्पांसं योऽणिष्ठः तन्प- 
लयादिना । तथा पवेद्िन्नपि वाक्ये °“यदरेरोहितं रूपं तेनस- 
यच्छुक्लं तदपां यक्ृष्णं तदन्नस्य" इलयादिना चतुपेलख्ष्टागन्या- 

बबित तित्करणं पदर्यैते । नामरूपन्याकरणोत्तरकाड च 
परणं श्रूयते। “सेयं देवतेमास्तिस्लो देवताः अनेन जीषेनाऽत्मना- 
वेश्य नामरूपे व्याकरोक्तासां विषटतैनिदतमेकेकामकरोत्” इति । 

दि भोमं यथाशब्दमितरयोश्च! २।४।१८॥ 
यदुक्तमण्डसुष्टयुत्तरकारं चतुयखखष्टदेवतादिषिषयोऽयं १५ ता- 

तिषत॑तिषटतमेककामकयेत्" इति तिदठत्करणोपदेश इति ; तमप 
, २५ अन्ञमरितं तेषा विधीयते '" इयत मांसमनसोः पुरीषाद- 
६-२-२॥--२. सा, ६-४-५७, १--र२. छा. ६-५-१४, छा, ६-२-२२.४॥ 
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 णुखेनाणीयस्तेन च व्यपदिष्टयोः कारणासुबिधायिखेनाप्यतैनसतवप- 

सङ्गात् , २५४ आपः पीताः ” इल्यलापि मूलपमाणयोः स्थविष्टाणीयसोः 

पाथिवलपतैनसतपसङ्गाच । नयैवमिष्यतेःमांसादि भौममिष्यते-पुरीषव- 

न्पांसमनसी अपि मैमे-पा्थिषे इष्येते १८ अन्नमशितं तेधा ” इति भर- 

क्रमात् । यथाशषब्दमितरयोश्-ईतरथोरपि ‹“अआपः पीताः” १ ̂ ^तेनो- 

ऽरितम् '" इति पयांययोयैथाशब्दं विकारा इष्यन्ते । १५ आपः पौता- 
ज्ेधा विधीयन्ते इत्यपामेव तरेधा परिणामः शब्दासतीयते; तथा९८त- 

जोऽशितं तरेधा विधीयते" इयपि तेजस एवे तेधा परिणामः चब्दा- 

त्मतीयते ; अतः पुरीषमांसमनांसि पृथिवीषिकाराः, मूव्रोहितमाणाः 

अब्िकाराः, अस्थिमन्नावाचस्तेनोधिकारा इति प्रतिपत्तव्यम् ; ‹“अ- 

न्नमयं हि सोभ्य मनः, आपोमयः प्राणस्तेजोमयी वाक्") इति वाक्यरे- 

षाविसेधाच्च । अतः २“"ासां ति्टत॑ति्टतमेकेकामकरोत्” इस्युक्तसि- 

टृत्करणभकारः \.अन्नमरषितम्”' इत्यादिना न प्रदश्येते; तथा सति म- 

नःपाणवाचां लयाणामप्यणीयस्तवेन तेनसस्वात् ‹५अन्नमयं हि सोम्य 

मनः” इत्यादिरविरध्येत । प्रागेव तिक्तानां पृथिव्यादीनां पुरुषं भा- 

प्रानाम् १८अभ्नमरितम्" इत्यादिनेकैकस्य तेधा परिणाम उच्यते । अ 
ण्डसृषटेः भरागेव च तेजोबन्नानां तरिष्रकरणन भवितव्यम् ; अत्रित- 

तानां तेषां कायारम्भासामर््यात् । अन्योन्यसंयुक्तानामेव हि कायोर- 
म्भसामर््यम् ; तदेव च तिदत्करणम् । तथा च स्मयते २५नानावीयौः 

पृथग्भूतास्ततस्ते संहति विना । नाशकयुवन् परनास्सष्टमसमागम्य ऊृरंल- 
शः ।। समेव्यान्योन्यसयोगं परस्परसमाश्रयाः । महदाया विशेषान्ता ह्न 
ण्डपुत्यादयन्ति तेति । अत एव च २५अनेन नीयेनाऽत्मनाऽदुभविश्य 

नामरूपे व्याकरोत् तासां तिहतैतिष्ठतमेकेकामकरोत्” इति पाठक्रमोऽ- 

१.७. ६-५-२९) १, ३, ४ 1२. स. ९-२-४८ ॥ ~र, चि. पु. १-२-५२१५३ ॥ 
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क्रमेण बाध्यते। अण्डान्त्तिष्वण्न्यादिल्यादिषु लिह करणपदशेनं श्वत- 

केतोशछुश्रषोरण्डान्तवतिस्वेन ; तस्य बहष्ठवस्तुषु विद्करणप्रदशषनायो 

गाधरदृस्छृतानां कार्येषु अग्न्यादिल्यादिषु क्रियते ।। १८ ॥ 

स्यादेतत् ; २“ अन्नमदितम् ” १५८ आपः पीताः” १"तेजौऽ्चि- 

तम्” इति तिदछृतानामनादीनामेकेकस्य तेजोवन्नासकसेन तिरूपस्य 

कथमन्नपापस्तेन इलेकैकरूपेण व्यपदेश उपपद्यत इति; तलाह- 

वैशेष्यात्तु तदयादस्तद्यादः। २।४।१९॥ 
वैशेष्यं - विरेषभावः । लिद्त्करणेन तिरूपेऽप्येकेकसिमिन्नन्ना- 

याधिक्यात्ततततानादिवादः । द्विरक्तिरध्यायसमापनि चोतयति ॥ १९॥ 
इति श्रीशारीरकमीमांसाभाष्ये सज्ञामूतिदुसयधिकरणम् ॥ ३ ॥ 

इति भ्रीभगवद्रामासुनषिरचिते सारीरकमीमांसाभाष्यं 

्वितीयस्याध्यायस्य चतुथः पादः ॥ ४ ॥ 
समाप्तश्चाध्यायः ॥ 

बेदान्तसार- संजनामू्तिकुषिस्त तिदवेत उपदेशात् । देवादिना- 
मङ्पभ्यषटिखषिः चतुश्खशारीरकात् पर्मासमन प्व ; न केवलचतुसखात् । 
“नामरूपे व्याकरवाणि तासां चिवृतंनरिृतमेकैकां करवाणि" इति भिचूत्करणं 

कषैतो नामरूपभ्याकरणोपदेशात् । त्रिवृत्करणन्तु केवखचतुसखस्य न खम्म- 
चति ; भिवृर्छतैस्तेजोवन्नेरण्डमुत्पाय पश्चाशचतुसुखखष्ठिः, २“ तदण्डमभव- 

दमं... तसिमल्ञशषे खयं ब्रह्मा इत्यादिस्परतेः ॥ १७ ॥ 

परंसादि मोम यथाशब्दमितरयीश्च ।। १।.अश्नमरितं चधा विधी 

यते > इत्य प्रागुक्तनैषृत्करणद्थान्तभूर्तः अण्डान्तवैतिपुरूषभुक्तान्नादीनां 

परिण्णामप्रकार उच्यते । अन्यथा मसिमनसीः पुरीषाद्णीयस्त्वेनाप्यत्वतेजस 

ल्प्रसक्तिः । तथा खति १ 'अन्नमरितं जधा" इति भूमेरेव तिधात्वोपक्रमः, 

१, छा, ६-५-२१) २; २ ॥-- २" मनुः. १.९ ॥ 
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"अन्नमयं हि सोम्य मनः?” इति मनसो भैौमत्वश्च विरुभ्यते तथेतरयोरसे- 

सोः रेविभ्यं विरुध्यते । तदिदमाद--मांसादि ममं यथाशब्दमितरयोश्च -- 

ति । पुरौषवन्मांसमनसी अपि भम द्तीदोच्यते । तथा मृत्रवह्योष्ितप्राणा- 
् = & 

प्याप्यो; तथा अखिवन्मज्ञावाचौ तेजस्यौ ॥ १८ ॥ 

पूवमेव चिदल्छृतं चेत्--भ्यात्मकं वस्तु कथमन्नमापस्तेज इत्युच्यते इस्य- 

ह-- 
ैरेष्याततु तद्वादस्तद्वादः | अन्नादिभूयस्पवेन वैशेष्यादन्नादिवावः ॥ 

इति बेदान्तसारे सक्ञामूर्तिशुप्यधिकरणम् ॥ ८ ॥ 

इति श्रीभगवद्वामानुजविरचिते श्रीवेदान्तसारे 
ितीयस्याध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥ ४॥ 

समाप्तश्चाध्यायः ॥ 

वेदान्वदीपे-स्ञामूतिकसिस्त तिषटलछषैत उपदेशात् ॥ क्क थप 
[व्यष्टिखष्ठिः जोवमू्तचतुसुंखात्, उत तच्छ्ैरकात्परमात्मन पवेत्ति संद्रायः। 
पबलाञ्चतुमखादिति पूवैः पश्चः, २.८ अनेन जीवेनाऽत्मनाऽचुप्रविशषय नामरूपे 

धाकरवाणि?? इति व्यतिरेकश्ुतेः। जीघस्य परमात्मां गत्वेन व्याकरवाणीत्युन्त- 
पुरुषनिरदेशोऽपि कथञ्चिदुपपद्यते । राद्धान्तस्तु --२“* नामरूपे व्याकरवाणि 

7सां जिवरतंधिवृतमेकेकां करवाणि '› इति च्रिघुत्करणं छ्रुवेत पव नामरूप- 
धाक्रियोपदेशात्परमात्मन एव नामरूपव्याकरणरूपन्यष्टिखष्टिः । चित्करणं 
( न चतुुखेन कतं हाक्षयम् सण्डखष्स्यत्तरकारभावित्वाच्चतुसुस्लोत्पत्तेः 

्रवृतछतेरेव तेजोबननैरण्डखष्टिसम्भवाञ्च । २०८ तव्ण्डमभवद्धेमं सदां 
मप्रमम् । तसमि्क्ञे खयं बरह्मा स्वैरखोकपितामहः ”' इतिहि स्मथेते । ४..ना- 
॥वीयौः पृथग्भूतास्ततस्त संहति विना) नादाकयुवन् भ्रजास्लष्मसमागम्य कृ- 

हाः ॥ समेव्यान्योन्यसंयोगं पर स्परसमाश्रयाः। महदादिविरेषान्ता शण्डमू- 
पादयन्ति ते” इतिच । अतश्चतुभुखश्च सीरकात्परमात्मन पव व्यश्िर्ृष्टिः) पवं 
पति व्याकस्वाणील्युत्तमपुरूषनिर्देशस्लमञ्जसः । २८.अनेन जीवेन इतिम्यति- 
'कनिर्देरोऽपि जीवशसीस्केणात्मनेद्यन्वयात्समञ्जसः। जीवराब्दश्तजःपभतिश- 
दवज्ञीवक्रीरकब्रह्मवाचीति द्युक्तम्। ^“अनेन जीवेनात्मना?" इति सामानाधि- 
एरिण्यञ्च मुख्यम् ; २.८ अजुप्रविदय नामरूपे व्याकरवाणि ›' इति समानक्ै- 
!" छा, ९-५-४॥- २. छा, ६-३-२॥- ३. मनु. १-९ ॥---४. वि, पु, १-२९-५२१५३।। 



४.] संक्षामूविकुसथधिकरणम् १९१ 

निर्ददरश्च। सुघाथस्तु-संश्ामूर्तिकुतिस्त-तुशन्वदाङ्क्याचरस्यथैः। नामरूप 

¦ परमात्मन पवः कुतः? जिघ्रङ्कषैत उपदेशात्--करचत्करण कुवैत एव 

रूपव्याकर्णोपदेशात् । धिचत्करणन्तु परमात्मन एव कर्मत्युक्तम् ॥ १७॥ 
१.अन्नमरितं धां विधीयते" इलयादिना चलतुमुलखष्टवस्तुषु चिनु 

णघ्रकारो दयुपदिशयते ; अतश्चतुसखेन केवलेन तच्छक्यमिव्याशङ्कयाह-- 

मांसादि भोगं यथाक्घब्दमितरयोश्च ।। २'“तासां चिर्तबिन्रतमेके- 
घरवाणि'" इति निर्दिषरं िचृत्करणम् १८अन्नमशितं त्रेधा विध्पीयतेः इ- 
देना नोपदिष्यते ; १,तस्य यस्यविष्ठो धातुस्तप्पुरीष यो मध्यमस्तन्मांसं 
णिषठस्तन्मनः? इति मांसाद्यपि हि भौममेयोपदिदयते ¦ २“अन्नमदितं भे- 
इति प्रक्रमात् , १८४अब्नमयं हि सोस्य मनः?" इति वाक्यरोषाच्च । तेजो- 
गौ चिचरत्करणभ्रकारे ह्यपदिदयमाने मांसमनसोः पुरीषाद्धौमादणीयस्त्वेना- 
' तैजसत्वं च प्रसज्यते । तथतरयोरप्यप्ेजःपयौययोः २५अपः पीताः” 
जोऽरितम्› इति च्रयाणां याणां भागानां यथाशब्द मप्यत्वं तैजखस्व- 
दियते । तत्रापि हि १..आपः पीताः? १ ̂ तेजोऽद्ितम्” इत्युपक्रमः ; 
्ैषश्च १५अपोमयः प्राणः तेजोमयी वाक्'' इति । प्रागुक्तचिषरुत्करण - 
८ हि मूज्प्राणयोस्खविष्ठत्वाणीयस्स्वाभ्यां भैौमल्यतेजसस्वपरसक्तिः । 
जोऽदितम्' इयभापि पूवैयोभँमल्वाप्यत्प्रसक्तिः। अतेाऽत्र प्रगेव तिच 
घ्याघ्नादेस्खस्यैव भधा परिणाम उपदिर्यते ॥ १८॥ 

प्रागेव त्रिघुत्छरतं वेत--कथं केवखा्नादिद्य्ैख्च्यते ? इत्यत्राह-- 

वैशेष्यात्तु तदरादस्तद्रादः ॥ वेशोष्यं--षिरोषभावः । भिचर्ततेष्ये- 
स्मस्त्तन्रान्नाद्याधिक््यरूपकि्तोषभावादन्नादिवाद्; । द्िरुक्तिरध्याय- 

पमास्तिद्योतनाथौ ॥ १९. ॥ 
इति वेदान्तदीपे सक्षामूतिंकुप््यधिकरणम् ॥ ८ ॥ 

इति श्रीभगवद्रामाुजविरचिते श्रीवेदान्तदीपे 
द्वितीयस्याध्यायस्य चतुथः पादः ॥ ४ ॥ 

समाप्तश्चाध्यायः ॥ 

१. छा. ६-५-९१, २,३)४॥।- २. छा. ६-२्-र)॥ 





श्रीमते समाचुजाय नमः. 

श्रीभगवद्रामात्ुनविरचिते 

श्रीरारीरकमीमांसाभाष्ये 
-*०-*((तृतीयाध्याये-परथमः पादः-तदन्तरपतिषस्यधिकरणम् }।)-9** 

- प्य - 

तदन्तरप्रतिपत्तौ रहति सपशिष्वक्त : प्रश्चनिरूप- 
णाभ्याम् । ।१।१॥ 

अतिक्रान्ताध्यायद्रयेन निखिर्जगदेककारणं निरस्तनिखिर्दो- 
परगन्धमपरिमितोदारयणसागरं सकटेतरविलक्षणं परं ब्रह्म पुयुश्चमिर 
पास्यततया वेदान्ताः मरतिषादयन्तीत्ययम्थ; स्पतिन्यायविरोधपरिदार- 
परप्षपरतिक्षेपवेदान्तवाक्यपरस्परतरिरोधपरिहाररूपकायैखरूपसंशोधने- 
सतदर्षैणत्वदेहभिस्सह स्थापितः ; अतोऽध्यायद्रयेन ब्रह्मखरूपे भ्- 

तिषादितम् । उत्तरेणेदानीं तत्पाप््युपायैस्सह भरा्िपकारथिन्तयितुमि- 
ष्यते । ततन ठतीयाध्याये उपायभूतोपासनविषया चिन्ता वतैते । उपा- 
सनारम्भाग्यर्हितोपायश्च प्राप्यवस्तुव्यतिरिक्तवैतष्ण्यम् , प्राप्यतृष्णाचे- 
ति; तत्सिद्धयर्थं जीवस्य रोकान्तरेषु सश्चरतो जाग्रतस्खपतस्युषुपस्य 
मुच्छैतथ दोषाः) प्रस्य च ब्रह्मणसतदरहितता, करयाणयुणाकरत्वं च भ- 
थमद्ितीययोः पादयोः प्रतिषाबन्ते । तत्र देहादेहान्तरं मच्छन्नयं जीवो 
देहान्तरारम्भहेतुमिभूतसुक्मेस्सम्परिष्वक्त एष गच्छति, उत नेति चि- 
न्तायां--यत्रयल जीवो याति; तत्रतत्र मृततसुक्ष्पाणां सुरभत्वादसम्परि- 

25 
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ष्वक्तो यातीति परप्म्।पर्चादपि पूर्वपक्षवीजान्युपन्यस्य निरसिष्यति ॥ 
-**-#( सिद्धान्तः 29०० - 

तत्र सिद्धान्तमाह-तदन्तरपतिपत्तौ रंहति सम्परिष्वक्तः--इति। 
१‹सृज्नामूतिक्धिः" इति मूतिंशब्देन देहः प्रस्तुतः; स तच्छब्देन परा- 
श्यते । तदन्तरयतिपन्तौ-दे हान्तरगमने भूतह्क्मस्सम्परिष्वक्तो जीवो ` 
रंहति-गच्छतीतय्थः। इतः! अन्ननिरूपणाभ्यां -प्षपरतिवचनाभ्याम्। 
पश्चाभिविद्यायामेवं परभपतिवचने आन्नायेते--शवेतकेतं किखारूणेयं पा- 
श्वाः परवाहणः कर्मिणां गन्तव्यदेशं ; पुनरात्तिपभरकारं ; देवयान- 
पितृयाणपथव्यावतेने, अयुष्य छोकस्यामाप्ारं च वेत्थेति पषटेदमपि प- 
प्रच्छ--२“ वेत्थ यथा पश्चम्यापाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्ति" इति। 
तत इमं परियं प्रशं परतिघ्ुर्व॑स्च दुरोकमभरिसन रूपयित्वा २“तस्मि- 
ननेतसिन्नपरौ देवाः श्रद्धां जहति तस्या आहृतेस्सोमो राना सम्भवति" 
इत्यादिना-देवाख्याः जीवस्य प्राणाः अभिखेन रूपिते द्ुखोके श्रद्धा- 
ख्यं बस्तु प्रक्षिपन्ति ; सा च श्रद्धा सोमराजाख्यामृतमयदेहस्पेण प- 
रिणमते ; तं चाभृतमय देहं त एष प्राणाः पजेन्येऽभ्निस्वेन रूपिते पक्षि- 
पस्ति; स च देदस्तत पक्षिप व भवति; तच वर्ष त एव प्राणाः पृ- 

यिव्यामश्िखरूपितायां प्रक्षिपन्ति; त्च तत पक्षिप्तमन्नं भवति ; त- 
चान्नं त एव पुरुषेऽरिखरूपिते प्रक्षिपन्ति ; तच्च ततर रेतो मवति; त- 
ख त एवं योषायापभितरूपिताया प्रक्षिपन्ति ; तच ततन पक्षिं गभो 
भवतीस्युक्लवा आह-- “ति तु पश्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो 
भवन्तिः" इति । एवं पश्चम्यामाहृती हुतायामापः पुरूषशब्दाभिरुप्या 

भवन्तीत्यथेः। एवमुक्ते पू्बीखप्याहुतिप्वघुवतेमानानामेवापां सक्षमरू- 
पाणामिदानीं पुरुषाकारत्वं भवतीस्युक्तं भवति । अत एवं पश्चपरतिव- 
चनाभ्यां देदहैतुभूतेभूतशष्मेस्सह तत्तत्र यातीति गम्यते ॥ १ ॥ 

९. शारो. २-४-१७ ॥- २. छा, ५-३-३२ ॥- ३, सा. ५-४-२ ४, छा.५-९-१॥ 
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नलु १“अपः पुरुषवचसः” इत्युक्ते अपां पुरषाकाररिणापमप्र- 
गैच्छता जीवेन तासामेव परिष्वङ्गः प्रतीयते ; अतः कथं सर्वेषां 
ब््माणां परिष्वङ्ग इति ; तत्ाह-- 

त्रयत्मकत्वात्तु भूयस्त्वात् । ३। १।२॥ 
तुशब्दो व्यावतेयति । देदारम्भकाणामपां केवलानां न दे- 

ममिसस्मवः; । देहायारम्माय हि रनतासां लिषत॑तिषटतमेककामक- 
५ इति तिषत्करणम् । केवछानामपां भ्रवणं त॒ तासां भूयस्त्वात् । 
च कोदितादि भूवस्वेनारम्भकेष्वपां भूयस्तं गम्यते ॥ २॥ 

प्राणगतश्च । ३। ३। २॥ 

इतश भूतसु्ष्मपरिष्वक्तस्य गमनमिति गम्यते । उत्क्रामति जीवे 
नां तदनुगतिदश्रूयते-२^तयुत्कामन्तं भागोऽनूत्कायति प्राणमचत्का- 
सर्वे भराणा अच्त्कामन्ति” इति। स्मयेते च-४“नष्पष्ठानीन्दरिया 
(कृतिसथानि कषति । शरीरं यदवामोति यच्ाप्युल्करामतीन्वरः 
प्रेतानि संयाति वायुगेन्धानिवाश्चयात्' इति । नच निराश्रया्णां 
पपद्यत इति तदाश्रयभूतानां यूतसक्ष्माणामपि गतिरभ्युपगन्त- 
॥३॥ 

[चादिगतिश्चतेरिति चेन्न भाक्तस्वात्। २।१।५॥ 
५“वयत्रास्य पुरुषस्य म्रतस्या्थिं वागप्योति, वात॑ पाणथक्षुरादि- 

) इद्यादिना प्राणानां जीवमरणकारे अगप्रयादिष्वप्ययश्वणान्न ते- 

वेन सह गमनमिति गतिश्चुतिरन्यथा नेयेतिचेत्-न;, भाक्तत्वात् 
7दिष्वप्ययश्रबणस्य । कथं भाक्तत्वम् ? ̂ ““योषधीर्छोमानि वन- 
न् केश्चाः ”' इत्यनपियद्धिर्छोमादिभिस्सह श्रवणात् । अतशक्षराच- 
१, छा. ५-९-१ ॥--२, का, ६-२-२॥-- २. च. ६-४-२ ॥--४, गी. १५-७॥ 

५-२-१३ ॥ 
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प्ययश्ुतिरधिषठातृदेवतापक्रमणपरा ॥ ४ ॥ 

प्रथमेऽश्रवणादिति चेन्न ता एव ्यपपत्तेः२।१।५॥ 
यदुक्तमद्धिस्ुक्ष्मामिभूतान्तरसंखष्टाभिः परिष्वक्तो जीवो गच्छ- 

तीति प्श्प्रतिवचनाभ्यामवगम्यत इति ; तन्नोपपद्यते द्युरोकाभिविष- 
ये परथमे हेमे अपां होम्यत्वाश्रवणात् । ¦ “तस्मिन्नेतस्मि्नभरौ देवा; भ- 
दधा जति” इति श्रद्धैव होम्यस्येन श्च॒ता । श्रद्धा नाम जीवस्य मनो 
त्तिषिशेषत्वेन प्रसिद्धा । अतो नापस्तत हयम्या इति चेत्-न, यतः 
ताः-आप एव भ्रद्धारब्देन तत्राभिधीयन्ते; इतः! मभनप्रतिवचनोपपत्ते 
२ «वेत्थ यथा पञश्चम्यामाहूतावापः पुरुषव्रचसो भवन्ति ” इतिप्रश्रस्य 

पतिवचनोपक्रमे हि श्रद्धा दयुखोकासरौ होम्यत्वेन शता ; तल यदि धद्धा- 
शष्देनापो नोच्येरन् ; ततोऽन्यथा प्र्चोऽन्यथा प्रतिवचनमिल्यसङ्गतं 
स्यात् । ३ ८५३ति तु पश्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसः” इति प्रतिवच- 
ननिगमनं च भद्धाया अप्त्वमेव सूचयति । २।वेत्थ यथा” इति दहि मर 
गतः प्रकारः २५९ति तु पश्चम्याम् '› इतीतिशब्देन परिषटारे निगम्यते | 
भ्रद्धासोपराजवर्षान्नरेतोग्मरूपेणापां परिणामघ्ुक्तवा हयेवमापः पुरुषवचस 
इति निगम्यते । श्रद्धाशब्दस्य चाप्सु वैदिकथयोगो दृश्यते “अपः 
प्रणयति श्रद्धा बा आपः " इति । \५.श्रद्धां जुति तस्या आहुतेस्सोमो 
राजा सम्मवति!ति सोमाकरिण परिणामश्वापामेवोपपयते । अतो भू- 
तान्तरसंखष्टाभिरदधिस्सम्परिष्वक्तो जीवो रंहतीस्युपपन्नम् ॥ ५॥ 

अश्रुतत्वादितिचेनरष्टादिकारिणां प्रतीतेः।३।१।६॥ 
यत्पुनरक्तमद्धिस्संपरिष्वक्तो जीवो यातील्ययमथे एतस्माद्राक्या- 

द्वगम्यत इति ; तश्नोपपद्यते, अस्मिन्वाक्ये जीवस्याश्रवणात् । अत्र हि 
छा. ५-४२-२. छा. ५-३२-२ ॥--२.छा. ५-९-१॥ ४. २.अ्ट.२-४-३३ ॥ 



१.] तदन्तरप्रतिपस्यधिकरणम्, १९७ 

दय एवाम्ब्ववस्थानिरेषा होम्यत्वेन शताः; न तु जीवस्तस्परिष्यक्त 
चेत्-तन्न, इष्टादिकारिणां भतीतेः-अस्मिनेव वाये त्तरत अह्य- 
विधुरेषटापूतेदत्तकारिणो चलो प्राप्य सोमराजानो भवन्ति; पुण्य- 
वसान च पृनरागलय गमं प्राप्बुषन्तीत्युच्यते २ “अथय ह्मे ग्रमे 
परत दत्तमित्युपासते ते धूममभिसम्भवन्ति" इत्यारभ्य १ पिवररोका- 
गशमाकाचन्द्रपमसमेष सोमो राजा तदेवानामनं त देषा भक्षयन्ति 
सिन्यावस्सम्पातेयुषित्वाऽयेतमेवाध्वानं पुनानबतन्ते “योयो इ 
त्ति यो रेतस्सिश्चति पद्य एव भवति ? इति । अत्रापि घ्रलोकाभर 
रदा जुहति तस्या आहुतेस्सोमो राजा सम्भवति ” इति तदेका्थ- 
छद्धावस्थद्हविरिषस्सामरूपदेहविशिष्र मवतील्युक्तमिति गम्यते | 
ध जीवविशेषणतेकखरूपस्य वाचकः शब्दो विरेष्ये जीव एव पर्थव- 
† ; अतस्सम्परिष्वक्ती जीवो यापीस्युपप्रते ॥ ६ ॥ 

नलुच ६^तं देवा भक्षयन्ति" इति दुवेभक्ष्यमाणल्वचनात् श“सा- 
जा''इति न जीव उच्यते, जीवेश्यानद नीयस्वात् ; तलाह-- 

क्तं वानात्मविव्वात्तथाहि दशयति । २।१।७॥ 
वाशब्दथो्य व्यावतेयति । इष्टादिकारिणोऽनात्मवि्वात्स देवानां 

पकरणत्वनेहाञतत च वत्ते। दृदेष्टादिना तदाराधनं कुषेश्चषकरोति ; 
[धनमीतेदेवि्दत्तमयुं लोकं प्राप्य तत तत्समानमोगस्तदुपकरणेभवति। 
[या पशुरवं स देवानाम " इत्यनात्मविदो देवाना्रुपकरणत्वं दयति 
 स्प्रतिरप्यास्मविदां ब्रह्मप्रा्िमरनात्मविदां च देवभोग्यत्वं दशयति 

{वान् देवयजो यान्ति मद्धक्ता यान्ति मामपि” इति । अतो जीवस्य 
 भोगोपकरणल्वामिपायमन्नसवेन भक्ष्यत्ववचनम्; अतस्तद्वाक्तम्। 
भिरेव च देवानां भक्षणमिति श्रयते ५५न वै देवा अश्नन्ति न पिष- 
~ श. ५-१०-२४०५०६; ॥-- २. दा. ५-४-२॥-- ३, वृ, ३-४-१० ॥-- 
७-२द३ ॥--५. छा. ३-६-१ ॥ 



१९८ वेदान्तसारे [भ. ३. 

न्ति एतदेवामृतं द्र तृप्यन्ति" एति। तस्मा्धतदक्षस्सम्परिष्वक्तो जीवो र 
इतीति सिद्धम्।। ७॥ - 

दति श्रीशारीरकमीमांसामाष्ये तदन्तरप्रतिपच्यधिकरणम् ॥ १ ॥ 
------"~¬ 

वेदान्तसारे-तदन्तरभतिपत्तौ रंहति सम्परिष्वक्तः भ्ननिरूपणा- 
भ्याम् ॥ जीवो देददेहान्तरप्रा्तौ भूतसूष्मैस्सं परिष्वक्तो यातीति पञ्ा्ि- 
विचायां परशचप्रतिव्चनाभ्यामवगम्यते । १।ववेव्थ यथा पञ्चम्यामाहुतावापः पु- 
रुषवचसो भवन्ति"? इति प्रश्नः, २८दति तु पञ्चम्यामाहूतावापः पुरुषवचसो 
भवन्तिः? इति प्रतिवचनम्। उत्तरे स्सृन्ैर्थाऽभिव्यज्यते । सच्ायमथः--जी- 
चो ब्राह्मणादिदेदस्थः ४्खाहादानादिकमेकृत् तन्तत्फरभोगायास्मादेहादुत्थाय 
गच्छन् , पतद्रेहयामिः भूतान्तरसंसष्टामिः खकष्माकाराभिरद्धिः सम्परिष्व- 
क्तो ऽच्धित्वेन निरूपितं चुखोकं प्राप्य तासिसवाश्चतमयदेहाकार्परिणताभिरद्ः 
परिष्वक्तो देवानां शेषत्वमुपगस्य तैस्सह त्र भोगमनुभूय कमीवस्तने भुक्- 
शिष्ठनाह्मणादियोनिप्रापककमेणा सह पुनरपीमं कमैखोकमागम्यःक्म कत ता- 
भिः परिष्वक्तो ऽचित्वरूपितं पर्जन्यं प्राप्य, व्षधासयाभिस्सहाधित्वनिरूपित- 
पृथिवीमुपगम्य, बीद्यादिसस्येन संयुज्य, अन्नाकारपरिणतेन तेन सहा्चेत्व. 
निरूपितं पुखषं प्राप्य, तत्र शुङ्काकारपरिणताभिश्ताभिरद्धिः परिष्वक्तोऽि- 
त्वनिरूपितां योषितं प्राप्यः तत्र॒ गभौकारपरिणताभिष्ताभिरद्धिः पुरुषराब्दा- 
मिरूपनीयामिः परिष्वक्तः कमाचुरूपं बाद्मणादिरूपेण जायते - इति ॥ १॥ 

च्यात्मकत्वात्ु भूयस्त्वात् ।। सर्व॑स्य भिचृत्करणेन उयास्मकस्वात् 
भूतान्तर्संखष्ा एवापो भूयस्त्वेनाप्डम्देनोच्यन्ते ॥ २ ॥ 

छ 4 भ4४ [क्व् प्राणगतेश्च ॥ ५*प्राणमनूत्कामन्तं सर्वै प्राणा अनूकरामन्तिः इति 
जीषेन सहेन्द्रियगतेस्तदाश्चरयत्वेन देहगमनं प्रतीयते ॥ ३ ॥ 

१. ज. ५-३-३ ॥--२.छ. ५-९-२१ ॥--र, तयेोरुतरस्म्पोऽभि, पा ॥ ---४, 
यागदानादि. पा ॥--५, ब. ६-४-२॥--६. ब्र. ५-२-१३ 



` १.] वदन्तस्प्रतिपस्यधिकरणम्. १९.९. 

पथमेऽश्रवणादिति चेन्न ता एव ह्यपपत्तेः ॥ प्रथमे-दयुरोकेऽपा- 
(वणात् नापो गच्छन्ति ; १यतस्मिश्नप्नौ देवादधद्धां जहति" इति धद्धैव 
ति चेत्--न, आप एव घद्धाशब्देनोच्यन्ते--इव्यप्छु पृष्टा तदु त्तरत्वोप- 
गम्यते ; २अद्धा घा आपः" इति श्रूयते ॥ ५॥ 

अश्च॒तस्वादिति चेन्रेष्टादिकारिणां प्रतीतेः | अघ प्रक्चपरतिवचन- 
एप एव प्रतीयन्ते ; न तत्परिष्वक्तो जीव इति चेत्-न, उन्तरत्न ३..अथ 

मे प्रमे द्टापूतै दत्तमिप्युपासतेः' हस्यादावि्टादिकारिणां गमनश्रकारव. 
त् । दुखोकाञ्निखम्बन्ध्यप्छब्दवाच्यस्य १८तस्या आह्ुतेस्सोमो राजा स 

ति इत्ति सोमभूचष्यैव ३०सोमो साजा” इति प्रत्यमिक्ञानादद्धिः परि- 
'श्तच्छरी सक एव आप इत्युच्यते इत्यवगम्यते ॥ द ॥ 

भाक्तं वानात्मविन्वात्तथाहि दशयति ।! ३५४ष सोमो राज्ञा... 
घा भक्षयन्ति इति सामापक्षस्य देवैरभक्ष्यमाणत्यवष्वनं , भाक्तम्- स- 

विखेन देबोपक्षस्णत्वाभिग्रायम् । तथा हि दरयति श्चुतिः । ४८यथा प. 
¡ स देवानाम्" इति पद्युवदेवोपकश्णत्वन्दरौयति ; तथात्मविदामनात्म- 

च परमपुरुषोपकरणत्वं देवो पकरणत्वश्च स्मर्यते ५८*देवान्देवयजो या- 
पद्धक्ता यान्ति मामपि इति ॥ ७॥ 

इति वेदान्तसरे तदन्तरप्रतिपच्यधिकरणम् ॥ १ ॥ 

वेदान्तदीपे--तदन्तरतिपत्ती रंहति सम्परिष्वक्तः भभनिरू- 
भ्याम् ।। देदी देहान्तरगमने देहकारणमूतैभूतसृष्षेसलंयुक्तो गच्छति; 
लयः । न संयुक्तो गच्छतीति पूरैः पक्षः, देहारम्भाय तचत भूत- 
णां स्ुखमत्वात् । राद्धान्तस्तु -पञ्चञचिविद्यायां ६"वेत्थ यथा पञ्चम्या- 
वापः पुरुषवचसो भवन्ति” ७ दति तु पञ्चम्यामाहतावापः पुरुषव- 

वन्ति इति प्रश्चप्रतिवचने आश्नायेते । देहारम्भिका आपस्िवत्कर- 

तान्तरसंखष्ठाः द्यलोकपर्जन्यपृथिवीपुरुषरूपाश्चिषु जीवेन सद् भविष्ठाः 

गमाहुतौ यो षिद्चिग्रवेरावेखायां पुरषशब्दाभिरूपनीया मवन्तीति भती - 
ुरुषाकारतां भजन्त इत्यधेः । धतो भूतसषमैस्सम्परिष्वक्त एच गच्छती- 
71धस्तु--वदन्वरपतिपत्तौ--८"संज्ञूर्विकु्िः "स्यच मूतिदयब्देन दे- 

!. छा. ५-४-२९ ॥--२. द. अष्ट. २-४२१ 1--२ का. ५-१० २१,.४/४१ 

-५, गी. ७-२ २॥--६.स. ५-३-३॥---७ छा. ५-९- १॥-- ८, दारी ,२-४-१७.॥ 



२०० वेदान्तदीपे [ख. 

हः परस्तुतस्तच्छब्देन पराग्रुद्यते ; देहान्तरप्रतिपन्तौ । रंहति सम्परिष्वक्त 
जीवो भूतसक्षनेस्सम्परिष्वक्तो गच्छति । कुतः; प्रश्चनिरूपणार्या--पः 
भ्िधिदयान्तमैतप्रश्प्रतिवचनाभ्यां तथाऽवगस्यत इत्यथैः ॥ १ ॥ 

कथमविन्नेषेणाष्छब्देन सर्वषामभिधानसिय्याह्रङ्कयाह-- 

्यात्पकत्वान्तु भूयस्स्वात्।। तश्लब्दर्शङ्कानिचस्यथः । अपां रि 
त्करणेन भ्यात्मकत्वादाप इति भूतान्तरखसृश्ा आपोऽभिधीयन्ते, अपां ५ 
सत्वात् आधिक्ष्याद्प्डब्देनाभिधानम् ॥ २॥ 

प्राणगतेश्च ।। इतश्च मूतसषमेस्सयुक्तो याति 1 १८ तसुत्करामन्तं 
णो ऽनृ्करामति प्राणमनूत्कामन्तं सच प्राणा अनु्कामन्ति '? इति प्राणान 
इन्द्रियाणां जीवेन सह गमनश्चुतेः इद्छियाणां देहाश्रयत्वेन देद्यो ऽपि भूतसुक्च 
पेण गच्छतीति गम्यते । स्मयते च २'' मनष्षष्ठानीषन्दि याणि प्रृतिखानि 
षेति `° इत्यादिना ॥३॥ 

_ अभ्रयादिगतिश्चतेरिति चेन्न भाक्तत्वात् ॥ २" यत्रास्य पुरु 
स्तस्यान्नि वागप्येति चातं प्राणश्चश्चुसदिल्यम्' इति मरणवेदायां वागाद्र 
स्वादिष्वप्ययश्चतेर्जविन सह॒ गमनश्रुतिरन्यथा नेयेतिचेत् ; तन्न, भाक्त 
त॑त्र वागादिशब्दानाम् । चागाद्यमिमानिदेवताश् हि तत्न बागादयशाष्द् 
२““जओषधीछोमानि वनस्पतीन्केकाः इत्यनपियद्धि लौमादिभिस्सहपाठात् 

भयते; न तत्परिष्वक्तो जीवः । अतः पश्नप्रतिवचनयोर्जीवश्याश्रुतस्वान्तत 
क्तो जीचो गच्छतत ने दराक्यते जक्तुमिति चेत्-तन्न, दष्ादिकारिणा पर्त 



पा. १.| कृता्ययाधिकरणम्, २०१ 

तेः--उत्तरघ्र १५अथ् य इमे श्रमे इष्टपतै दत्तमित्युपासते ते धूममपमिखम्म- 
घन्तिः› इव्यादौ इ्ादिकारिणां जीचानां दुरोकादिगमनपुनराचत्तिप्रकारवच 
ने द्यरोकाप्रिखम्बद्धस्याप्डन्दवाच्यद्य सोममापश्नद्य प्रत्यभिक्ञानादनाप इति 
वत्संयुक्ती जीव एवाच्यते ॥६॥ 

१.।आकादाशवन्दरमसमेष सोमो राजा तदेवानामनघनं ते देवा भक्षयन्ति 
इति धूमादिना यतस्य देवैभेक्यमाणल्यश्रवणात् ,जीवस्या ऽनदनीयस्वाञ्च न जी 
चस्तन्नोकत इस्याराङ्खयाह-- 

भाक्तं वाऽनात्मविचात्तथाहि दशेयति ॥ वाराब्दरशङ्काव्याचरस्य 
शैः। १८.तं देषा भक्षयन्ति? इति मश्यत्ववचन साक्तम्--केवटे्टादिकारिणाम 
नास्मविच्वदेवोपकरणत्वाधिध्ायम् | अनात्मविदः केवेन्द्रादिदेवयाजिनो हि 
देवान्प्राप्य तदुपकरणं भवन्ति । तथा हि दशयति श्रुतिः र्यथा पुरेव 

देवाचा? इति । अता भूतसृक्ष्पस्तम्परिष्वक्तो जीवो रहति ॥ ७ ॥ 

इति वेदान्तदीपे वदन्तरप्रतिषस्यधिकरणम् | १ ॥ 

-*०-+((श्रीरारीरकमीमांसामाष्ये कृतात्ययाधिकरणम् ॥ २ ॥ )*-*-°**- 

एतात्ययेऽनुरयवान्दष्स्मृतिभ्यां यथेतमनेवं च। 

३।१।८॥ 

केवहेष्ापूतेदत्तकारिणां धूमादिना पित्याणेन पथा गमनं केमपफ- 

वसने पुनरावतेनं चास्नाते `?“ यावत्सम्पातयुपिताञऽ्यतमवाध्वानं 

मरनिवतेन्ते" इति । तत्र भत्यवरोहन् जीवः किमनुशयवान् प्र्दरोहति, 

[ नेति संशय्यते । फि युक्तम्? कमणः इत्छस्योपचक्तत्वात् नासु 

निति परापरम् । अनुशयो द्यपशक्तरिष्टे कम । तच्च कू्छफपभोगे सति 

व्निष्यते । १ «“ यावत्सस्पातयुषित्वा ” इति वचनात् हत्लापभागच 

प्रते । सम्यतन्लनेन खग छोकमिति सम्पातः कर्मोच्यते) श्रुत्यन्तरं च 

१. का. ५-१०-३, ४) ५ 1--र. इ, ३-४-९०) 
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२०० वेदान्तदीपे [अ. ३ 

हः प्रस्तुतस्तच्छब्देन परामृश्यते ; देहान्तरप्रतिपन्तौ ! रंहति सम्परिष्वक्तः- 
जीवो भूतसुक्मेस्सम्परिष्वक्तो गच्छति 1 कुतः; प्रश्ननिरूपणाभ्यां --पञ्च 
भिविदयान्त्मतपरक्षप्रतिवचनाभ्यां तथाऽबगस्यत इत्यथः ॥ १ ॥ 

कथसविरशेषेणाष्डन्देन स्षैषामसिघानमिद्याराङ्कषाद-- 

-यात्पकत्वाचु भूयस्त्वात् तशब्दद्ाङ्कानिघरस्य्थः। अपां चिद् 
त्करणेन ऽयाव्मकत्वाद्ापर इति भृतान्तरसंखष् आपोऽभिघीयन्ते, अपां भूय 
सत्वात् आाधिक्ष्यादप्छन्देनामिधानम् ॥ २ ॥ 

प्राणगतेश्च ।। इतश्च भृतशष्षमेस्संयुक्तो याति । १५४ तसुत्कामन्तं प्र 
णोऽनृत्कामति प्राणमनृच्कामन्तं सै प्राणा अनूत्कामन्ति ' इति प्राणान 
इन्द्रियाणां जीयेन सह गमनश्रुतेः इन्द्रियाणां देदाश्चयत्वेन देषो ऽपि भूतसुक्ष्मर 
पेण गच्छत्तीति गम्यते 1 स्मयैते च २“ मनष्षष्ठानीद्धियाणि प्रकृतिस्थानि ३ 
षति ' इत्यादिना ॥ ३॥ 

_ अश्नयादिगतिश्रतेरिति चेन्न भाक्तस्वात् ॥ ३" यास्य पुरुषः 
मरतस्यश्चि वागप्येति चातं प्राणश्चश्चुरादित्यम्'' इति मरस्णवेलायां बागादीना, 
स्रयादिष्वप्ययश्चुतेर्जविन सह॒ गमनश्ुतिरन्यथा नेयेतिचेत् ; तन्न, माक्ततवा 
तत्र चागादिशछष्दानाम् 1 कागाद्यभिमानिदेवतासु हि तत्र घागादयद्शाब्दाः 
२““आषधी्छोमानि वनस्पतीन्केदाः” दल्यनपियद्धिर्छोमादिभिस्सहपाटात् ॥ 

परथमेऽश्रवणादिति चेन्न ता एव पपत्तेः || पथे--चुटोकाई 
होमे अपामश्रवणात् आपो भ्रूतान्तरसंखष्टा गच्छन्तीति वक्तुं न शकयः 
तत्र हि ४८'तसमिन्नेतस्मिननश्नौ देवादधरद्धां जहति" इति द्धैव होम्यत्वेन : 
यत इति चेत्-न, ताः - आप्र एव हि श्रद्धाशब्देनोच्यन्ते, प्रतिवचनस्य 
प्ागुण्योपपत्तेः । ५५वेत्थ् यथा पञचम्यामाइतावापः पुरुषवचसो भविः 
दस्यपां पुरुषवचस्त्वप्रफारे पृष स पव हि प्रतिवक्तव्यः; अतद्श्रद्धाशलः 
ता आप प्वोचयन्ते । ई -श्वद्धा वा आपः” इति हि शूयते ॥५॥ 

अश्रुतत्वादिति चेन्नषटादिकारिणां प्रतीतेः ॥ ५८अापः पुरुषघ 
सो भवन्ति" ४ श्रद्धां जडत्ति” इत्ति द्यखोकादिष्वाप पव हि गन्छन्ती 
शरूयते ; न ततपरिष्व्तो जीवः । अतः धश्चप्रतिवचनयोजीवस्याशरुतत्वा तत्सं 
क्तो जीवो गच्छतीति न शाक्यते वक्तुमिति चेत्-तन्नःदष्टादिकारिणा परती; 

१. ब. ६.२९ ॥--२. गी. १५-७॥--३. ध्र. ५-२-१३॥--४, अा.५-५- 
--५, छा. ५-३-१३ ॥--६. २-जष्ट. २-४-३२ ॥ 
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तेः--उन्तरत्र १,.अथ य दमे त्रम इ्टापूतं दत्तमित्युपासते ते धुममभिसम्भ- 
न्तिः इत्यादौ दष्टादिकारिणां जीवानां दखोकादिगमनपुनराष्तिपरकार्वच- 
ने दखोकाथिसस्बद्धस्याष्छष्दवाच्यस्य सोमसापन्नस्य प्रत्यभिक्ञानाद्न्ाप इति 
तत्संयुक्तो जीव एवोच्यते ॥ ६} 

१८आकाशाश्चन्द्रमसमेष सोमो राजञा तदेवानामन्नं तं देवा यश्चयन्ति"' 
इति धूमादिना गतस्य देवै्मक्यमाणस्वश्नवणात् +जीवस्या ऽनद नीयस्व न जी- 
घस्तघ्रोक्त इत्याशङ्कषाह-- । 

भाक्तं वाऽनात्मविखात्थाहि दशयति ॥ वाशब्दहयङ्कावयाच्रय- 
थैः। २.५ देवा सक्चयन्ति" इति भध्यतववचन माक्तम्-फेवलेष्टादिकारिणम- 
नात्मवित्वादेवोपकसरणत्वाभिप्रायम् 1 अनात्पविदः केवलेन््रादिदेवयाजिनो दि 
देकान्धराप्य तदुपकरणं भवन्ति । तथा हि दशयति श्वुतिः रम्यथा पञ्युरेवं 
स देवानाम्? इति । अतो भूतपूष्षमेरुसम्परिष्वक्तो जीवो रंहति ॥ ७ ॥ 

इति वेदान्तदीपे तदन्तरपरतिषच्यधिकरणम् } १ ॥ 

--**-#ॐप(भ्रीशारीरकमीमांसामाष्ये कृतात्ययाधिकरणम् ॥ २ ॥ )»->**- 

कृतात्ययेऽनुशयवान्डष्टस्फतिभ्यां यथेतमनेवं च । 
३।१।८ ॥ 

केवे्टापूरतदत्तकारिणां धूपादिना पितृयाणेन पथा गमनं कपेफ- 
शावसाने पुनरावर्तनं चाख्नात १“ यावस्सम्पातयुषिखाऽयैतमेवाध्वानं 

[ननिवतेन्ते"' इति । तते प्रत्यवरोहन जीवः फिमलुसयवान् पल्यवरोहत्तिः 
त नेति सैशस्यते । फ युक्तम् ? कमेणः कृत्लस्योपयुक्तत्वात् नासुश्च- 
[वानिति प्राप्तम् । अदुश्यो छपयुक्तशि कमं । तथ कृतलफटपभोगे सति 
[वक्षिष्यते । ? “ यावस्सम्पातञुषिर्वा ” इति वचनात् इत्ल्लोपमोगश्च 
यते । सम्पतन्लनेन ख खोकमिति सम्पातः कर्मोस्यते। श्रुत्यन्तर च 

१. छा, ५-१०-२, ४ ५ ॥---२. इ, २-४-१० ॥ 
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२०२ श्रीश्ासीरकमीमांसामाष्ये [अ. ३. 

१ ८ पराप्यान्तं कर्मणस्तस्य यत्तिश्ह करोत्ययम् । तसर्ठोकारपुनरेलश्ै 
छोकाय कमेणे '” इति ॥ 

--**-*(सिद्धान्तः.)*> ० 

एवै प्र्नेऽभिधीयते-अनरुशयवान् पत्यवरोहति-इति। कुतः! स्प्- 
तिभ्यां-शरतिसत्तिभ्यामिल्ः। शतिस्तावत्-२ ^ तच इहं रमणीयचरणा 
अभ्याशो इ यत्ते रमणीयां योनिमापयेरन. बाद्यणयोनिं क्षत्निययोनि 
वैश्ययोनिं वा अथ य इह कपूयचरणा अभ्याशो ह यत्ते कपुयां योनि- 
मापयेरन् श्वयोनिं वा षूकसरयोनि वा चण्डाख्योनिवा ” इति भरलयवरू- 
ढान्. भति शूयते । अयुष्माहटोकासल्ययरूढेषु रमणीयकमणो रमणीयां 
बरह्मणादियोनि परतिपन्ते ; कपूथचरणाः-कुस्सितकमाणः इत्सितां श्व- 
सुकर चण्डलादियोनि भ्रतिपदचन्त इति भ्रत्यवरूढानां पुण्यपापकमेयोगं द- 

दीयति । स्मरतिरपि-२ "‹ वणौ आश्रमा खकमनिष्ठाः मेल कम॑फलम- 
जुभूय ततः प्ेषेण विशिष्टदेशनातिडलरूपायुशटेतवित्तत्तष्लमेधसो ज- 
न्प तिप्त विष्वश्चो विपरीता नश्यन्ति" इति। तथा-४ “ततः प 
रिषतो कर्मफलरेषेण जातिं रूपं वप बर मेधां प्रज्ञ द्रव्याणि धमोसु- 
हानमिति प्रतिपचन्ते त्क्रवदुभयोरखोकयोस्युख एव वतैते "' इति । 
२५ यावस्सम्पातम् ̀  इति फठद्ानमहृ्तकमेविरेषविषयम् ; १““यत्कि- 

चेह करोत्ययम्" इतीदमपि तद्विषयमेव । अथुक्तफछानामङृतपायधिचा- 
नां च कमणां कमौन्तरफलाुभवान्नाश्षेऽप्यनुपपन्नः । अतोऽपरं लोकं 

गतास्सायुशया एव यथेतमनेवं च पुननिवतेन्ते-आरोहणपरकारेण प्रका- 

रान्तरेण च पुननिवतैन्त इत्यथः । आरोहणं हि धमराभ्यपरपक्षदक्षि. 
णायनषप्मासपितृखोकाकाशचन्द्रक्रमेण ; अवरोहणं तु चन्द्रमसः स्था. 
नाद्ाकाशवायुधूमाश्मेधक्रमेण । तत्राकाकचावरोहणाघयेतम् ; वाय्वादिः 
प्रासिः पितररोकायप्ापेश्वानेवम् ॥ ८ ॥ 

पव. १-४-९।- रछा, ५-१०-७, ५२, मौत. रम, ११-अ. १२,१३। 
---% . आप्त, २-१-२-२३ ॥ 



छृताष्ययाधिकरणम्. २० 

दितिचेन्न तदुपटक्षणार्थेति कार्ष्णाजिनिः । 
३।१।९॥ 

“रमणीयचरणाः” ! “कपूयचरणाः” इति न चरणरब्देन पु. 

† कमीभिधीयते,चरणश्ब्दस्य रोकबेदयोराचारे भसिद्धः; सै 
छ चरणमाचारः शीलं दत्तमिति पयांयानभिमन्यन्ते 5 षेदे च 
वद्यानि कमौणि तानि सेवितव्यानि” र“यान्यस्माकं घुचरि- 
ने त्वयोपास्यानि” इति चरणकममणा भेदेन भ्यपदिश्येते; अतः 
शीलात् योनिविशेषपापिः, नादुशयादितिचेत्-- तन्, चरण- 
पिलक्षणार्थेति काष्णाजिनिराचार्यो मन्यते, केवखादाचारा- 
बप्ल्सम्भवात् । सुखदुःखे हि पुण्यपापरूपकमेफटे ॥ ९॥ 

प्यमितिचेन्न तदपेक्षस्वात्। २।१ । १०॥ 
त्चफरत्वादाचारस्य स्पृतिषिहितस्यानथक्यमेवेति चेत्-तन्न, 
पुण्यस्य कर्मणः।आचारवत एवं पुण्यकमखधिकारः--२“स- 
शुचिनिलयमनरैस्समेकमसु"४आचारहीन न पुनन्ति वेदाः" 
भ्यः । अतश्वरणश्रुतिः कर्मोपटक्षणार्थेति काष्णाजिनेरभि- 
० | 

कृते एवेति तु बादरिः । ३।१। ११॥ 
¡ क्माचरतिः“पापं क्माचरति!$ति कमणि चरतेः भयोगात्, 
। च प्रत्यक्षशवुतिसिद्धाचाराबरुमितश्चतिसिद्धविषयत्वेन गोब- 
पपत्तेः । मुख्ये सम्भवति न लक्षणा न्याय्येति सुक़तदुष्टर- 
शब्दामिधेये इति बादरिराचार्यो मन्यते । अत्र बादरिमतमेव 
चारासुमितश्रुतिविितसन्ध्यावन्दनादेः कमान्तराधिकार्- 
५-१०-७ ॥--२. तै. रिक्षा. ११-२ ॥--२ ॥--४ ॥ 
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सम्पादनं फरमिति त॒ खीकृतम् । अतस्सानुश्षया एव परवरोहन्ति । 
इति श्रीशारीरकमीमांसाभाष्ये कृतात्ययाधिकरणम् । २ ॥। 

वेदान्तसारे--तालयेऽनुशयवाम्दष्स्मृतिभ्यां यथेतमनेवं च । 
छ्रतस्य कर्मणो ऽन्ते निवर्तमानो सुक्तथिकर्मवान्निवतैत धति श्तिस्खछतिभ्या 
मवगस्यते । १८रमणीयचरणाः.. -रमणीर्या योनिमापद्यन्ते इति धतिः 
२५ततः परिवृत्तौ कर्भफटरोषेण जाति रूपम्” इत्यादिका स्मरतिः । आरो 
प्रकरेण मर्गीकदेराः, प्रकारान्तरेण चेकदेदाः ॥ ८ ॥ 

[* का > क षा + ^प 7 

चरणादितिचेन्न तदुपलक्षणारथेति काष्णानिनिः।॥ शधसमणीय 
चरणाः" इति चरणसन्दान्नासुश्वयः, चरणक्ष्दस्य स्मातचारविषयत्वार्दि 

चेत्-न, अद्ुशायोपलक्षणार्था आचास्श्रुतिः, तस्येव सुखसाधनत्वात् ॥ ९ 

आनथे्यमितिचेन्न तदपेक्षात् ॥ स्मार्ताचारस्याद्पयोगात् अ 
नथैकथमिति चेत्-न, तदपेश्चत्वात् सवैस्य पुण्यकर्मणः, २“सन्ध्याहीनेो 
चि्नित्यमनरदैस्सवेकमेखुः इति वचनादिति काष्णीजिनिमतम् ॥ १० ॥ 

सुकृतदुष्कृते एवेति ठु बादरिः ॥ रमणीयचरणाः. कपूयचः 
णाः” इति चरणच्म्देन सुकृतदुष्कृते एवाभिधीयते । पुण्यं कमीचरत्तिः ; 
ति पसिद्धेरिति बादरिः। पतदेव खीडृतम् ; स्मार्ताचा सपेश्ं सर्वै पुण्यं कः 
तिच खीकृतम् ॥ ११ ॥ 

दति वेदान्तसरे कताद्ययाधिकरणभ् | २ ॥ 
1] 

वेदान्तदीपे--कृताययेऽचुश्षययान्शस्मृततिभ्यां यथेतमनेवं च 
धूमादिना गतो निवतेमानो जीवः साचुरायो निवर्तते, उत नेति सं्रायः  : 
ति पूवैः पक्षः । अचुश्यो हि सुक्तशिष्ठं क्म । १ “ध्यावत्सम्पातमुषित्व 
४“्राप्यान्तं कर्मणः" इत्यादिशचुतिभ्यः इत्छस्य करमणोऽचुभूतताथतीतेः नाः 
शयवाज्निबतैते । राद्धान्तस्तु--१““तद्य इह रमणीयचरणा अभ्याद्यौ ह य 
रमणीयां योनिमापेपन् बह्मणयोनि क्षत्रियोनि वेदययोनि वा अथ य इद् ? 
पूयचरणा अभ्याशो द यत्ते कपूयां -योनिमापयेरन् श्नयोनि षा सूकरयोनिं ' 

२. छा ५-१०-७) ५ ।--२. साप्रह्तस्ब. २-१ -२-३॥--२॥--४, ब्र. ६-४- 
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चण्डाख्योनिं वा!” इति रमणीयचरणा ब्राह्मणादियोनि , कपुयचरणाः कु- 
स्सितकमीणः भ्वसूकारादियोनि पत्तिपचन्त इति श्रुतेः । श्ध्प्राप्यान्तं कर्मणः? 
इ्यादिश्वुतिः फलप्रदानग्रवृत्तकमैषिष्येति साजुशायो निवर्ते । सू्थस्तु-- 
ृताव्यये तस्य पूर्वकर्मणोऽप्यये, अचुद्चयवान् सुक्तशिष्टक्मैवान्निवर्ैते ; कु- 
तः १ हष्ठस्छतिम्याम्-श्वुतिस्तिभ्यामवगम्यते;२'"त्य इह रमणीयचरणाः” 
इ्यादिश्युतिः ; २“ "ततः परित्तौ कर्मफलशेषेण जासि रूपम्" इत्यादिका 
हरतिः, यथेतमनेवं च--भारोदणधरकारेण प्रकारान्तरेण च निवतैन्ते। चन्दरम- 
सस्सानादाकादामिद्यासेहणकमेणाव रोहन्ति, वायुधूमाश्नादिना प्रकारान्तरे 

गदं #<८॥ 

चरणादितिचेन तदुपलक्षणारथेति काष्णीजिनिः।। र"^्स्मणीयच- 
'णाः? दति रमणीयाचारस्य स्म्रतिविदितस्य ब्राह्मण्यादिप्रा्तिसाधनत्वश्रवणात् 
। स्म प्रयवरोह तीति चेत्-तन्न, चरणशरुत्तिः क्मौपलक्चषणा्थैति काष्णौ- 
तेनिराचायौ मन्यते, पुण्यस्यैव कमेणस्घुलपरािसाधनस्वात् ॥ ९ ॥ 

अनिथक्यभितिचन्न तदपक्षस्नात् ॥ स्छरतिविदहितश्याचारस्याकिञ्चि- 
हरत्येनानथेकयं प्रसज्यत इति चेत्-न; तदपेक्चत्वात्--आआाचारपेक्षस्वा- 
इखसाधनमूतपुण्यकरमेणः ; ४.८ सम्ध्याषहीनोऽश्युचिर्निलयमनहैस्स्ेकमेसु 
ति सर्वै हि पुण्यकरभौचायपेश्चमेवेति काष्णीजिने्मतम् ॥ १०॥ 

सुकृतदुष्कृते एवेति तु बादरिः ॥ वुशब्दः पूवैमतस्यादस्यधैः ; 
(रथ्मणीयचर्णाः.. कपृयचस्णाः' इति चरणशब्देन सुृतदुष्छते पव कर्म- 
¡ प्रतिपायेते ; पुण्यं कमांचरति° इति चरतेः क्रेणि प्रसिद्धेः न रक्षणा 
1य्येति बाद्रिमैन्यते । इदमेव सुत्रकाराभिप्रेतम , तुशब्देन पूचैमताच्याच्ु- 
: सुकृतदुष्कृते पवेति व्यावतेनात् । 'आनथेक्यमितिचेन्न तदपेक्षत्वात् ' इति 
खीकृतम् ॥ ११ ॥ 

इति वेदान्तदीपे कृतात्ययाधिकरणम् ।। २ ॥ 
---+~--*---- 

„9 (श्रीशारीरकमीमांसामाप्ये अनिष्टादिकाथधिकरणम् ।३॥)*-*-°* - 

निष्टादिकारिणामपि च श्ुतम्। ३।१। १२ ॥ 
१. बर, ६-४-६ ॥--२. छा. ५-१०-७ ॥--२. भापिह्त. २-१-२-३ ।~--४ ॥ 
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केवशेषापूतैदत्तकारिणशन््रमसं गत्वा साद्या एव निवतैन्त इ- 
त्युक्तम् ; इदानीमनिष्टादिकारिणोऽपि चन्द्रमसं गच्छन्ति,नेति चिन्लते। 
ये विदितं न हवन्त, निषिद्धं च कुवन्ति, त उभयेऽपि पापकमोगोऽ- 
निष्टादिकारिणः । कि युक्तम् १ तेऽपि चन्द्रमसं गच्छन्तीति ; कतः १ ते" 
षामपि हि तद्वनं श्रुत॑-१५८ये वेकेचासमाट्लोकाल्यन्ति चन्द्रमसमेव ते 
सर्पे गच्छन्ति इत्यविशेषेण सर्वेषामेव गतिश्रवणात् ॥ १२ ॥ 

एवं तहिं घुद्तदुष्कृतकारिणोरुभयोरप्यविशिष्टैव गतिरस्यात् ; 
नेयाह- 

संयमने लनुभयेतरेषामारोहावेहौ तदति 
दशनात् । २। १। १३॥ 

तुशब्दश्शङ्कं व्यावतैयति ; इतरेषाम् - अनिष्टादिकारिणां चन्द्रा 
 रोहावरोहौ सैयमने-यमक्चासने तत्पयुक्तयातना अघुभूयैव, नान्यथा ; 
छतः! तद्रतिदशनात्-दृश्यते हि पापकमेणां यमश्यतया तद्गमनम् २५अ- 

यै छोको नास्ति न पर इतिमानी पुनः पुनवेश्मापद्यते मे ” २ “ वैवखतें 
सङ्कपनं जनानां यमे राजानम्” इद्यादिषु ।॥ १३ ॥ 

स्मरन्तिच । २।१। १५॥ 
स्मरन्ति च सर्वेषां यमवरयतां परा्चरादथः ४ “सर्वे चेते व 

यान्ति यमस्य भगवन्किक ”' इदयादिषु ।॥ १४ ॥ 

आष लत्त।३।१। १५॥ 
पापकर्मणां गन्तव्यत्वेन रौरवादीन् स्त नरकानपि स्मरन्ति।१५ 
नलु सघघु छोकेषु गच्छतां कथं यमसदनपाषिः) अत आह- 

१. कौषी. भ. १. २ 1--२ ॥--३. आरण, २. प्र, १.प१॥ -४,.वि, पु, ३-७-५॥ 
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तन्नापि तद्सधापारादविरोधः ! ३।१ ३६ ॥ 
तेष्वपि स्तस्च ममात्नयेव गमनाद विरोधः । अतोऽनिष्टादिकारि- 

मपि यमकं पराप्य खकमीदरुरूपं यातनारचात्रुभूय पश्चाचन्द्रारोष्टा- 

ते स्तः ॥ १६ ॥ | | 
-**-*(सिद्धान्तः)-** 

इति भाप उच्यते-- 

दयाकर्मणोरिति तु प्रङृतत्वात् । २। 3 । १७ 
तुराब्दः पक्षव्यष्टस्यथः अनिष्टादिकारिणामपि चन्द्रमाधिरस्ती- 

तन्नोपपयते ; कुतः ? विद्याकर्मणोरिति विधाकमेणोः एभोगाथत्वा- 
[यानपित्रयाणयोः। एतदुक्तं भवति-अनिष्टादिकारिणां यथा वि्या- 
पुरत्वादेवयानेन पथा गमनं न . सम्भवति ; तदरदेवे्पूतेदत्तषि्ुर- ` 

स्पितरयाणेन चन्द्रगमनमपि न सम्भवति-इति । देवयानपितयाणयोः 

धाषिषयस्वं पुण्यकमेबिषयत्वं च कथमवगम्यत इति चेत्-मरकृतत्वा- 
तः । भद्रता हि देवयाने विया, पितरेयाणेच कमे २८८ इत्थं विदुर्य 
[ऽरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते" इत्युक्त्वा १५ तेऽचिषमभिसम्भवन्ल- 

पोऽ!" इल्यादिना देवयानवचनात्› २ “अथ य इमे ग्राम इष्टापतें 

(मिल्युपासते ” इत्युक्तवा ? «ते धुममभिसम्भवन्ति" इत्यादिना पि- 

णवचनाच्च । ३ ये बै के चास्मा्टोकासयन्ति चन्द्रमसमेव ते सर्वे ग- 

न्ति” इयतदपि वचन ^ य इष्टादिकारिणः ते सर्वे" इति परिणेयम् ॥ 

नतु पापकमेणां चनद्रगमनाभावि प्शचमाहुलसम्भवाच्छरीरारम्भ 

नोपपद्यते ; » “ पञ्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्ति ” इति हि 

१. छा. ५-१०-१ ॥--२. छा. ५-९०-३ ।--३. कोषो. १,अ.२।-- 

छा, ५-९-६ ।। 
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दारीरास्भश्शरूयते, सा चाहुतिश्नद्रभा्निपू्विकेति दितम् ; अतसरीर 
रम्भायैव तेषामपि चनद्रारोहावरोहाववश्याभ्युपेयाविलयत आई-- 

न ततीये तथोपर्ब्धेः । ३। ३ । १८ ॥ 
५ वृतीयस्थानस्य शरीरारम्भाय न पञ्चमाहुलयपेक्षा; इतः? त 

परब्पेः-तृतीयस्थानरब्देन केवलपापकमीण उच्यन्ते, तेषां देहारः 
पञ्चमाहुलनपेश्चखुपरभ्यते \ (धवस्य यथा केनासौ लोको न सैपर 
इत्यस्य प्रश्नस्य प्रतिवचने २ ““ अथैतयोः पथो कतरेण च तानामा 
छुद्राण्यसकृदावतीनि भूतानि भवन्ति जायसखभ्रियश्वेल्येतत्तृतीयं स 
तेनासौ शोको न सेपूथते ” इति तृतीयस्थानस्य चरोकासेहावरोहा 
वेन धुरोकासंपूर्तिवचनादंस्य तृतीयस्थानस्य करसरारसम्भाय न पश्चम 
ल्यपेक्षा । २ ^ पञ्चम्यामाहुतौ `” इतिचापां पश्चमाभिसम्बन्धस्य पुर 

चस्स्वहेतुत्वमातं प्रतिपादयति, नान्यन्निवारयति, अवधारणाश्रवणाः 

रम्यतेऽपि च खोके । ३।१।१९॥ 
पुण्यकषैणामपि केषाञित्श्चमाहुलनपेक्षया देहारम्भो कोके 

येते द्रौपदी धृषयुस्नपश्रवीनाम् ॥ १९ ॥ 

दशनाच्च । २।१।२०॥ 
श्रुतावपि दयते केषाधित्पञ्चमाहुलयनपेक्षया देहारम्भः २ ^“ 

खख्वेषां भूतानां तीण्येव बीजानि भवन्ति आण्डजं नीवजघुद्धिन्नम्" 
एवयुद्धिन्खेदनयोः भ्रूतयो; पश्चपाहुतिमन्परेणोत्पत्तिषरयते ॥ २. 

नलु खेदजानामल्न न सङ़ीतेनमस्ति २ “ तीण्येव बीजानि" 
वचनात्; तताह-- 
भतृत्तीयस स्थानख. पा।--१. छा. ५-३-३1 र२.शा. ५-१० ८ 1--३.श.६. 
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तुतीयशष्दावरोधस्संशोकजस्य। २। १। २१॥ 
सैरोकनस्य-खेदजस्यापि ‹ “ आण्डजं जीवजयुद्धिन्नम् " इत्यत्र 

तीयेनोद्धिज्शब्देनावरोधः सङ्गह विद्यत इत्य्थः;अतः केवुपापकरमणां 
न्द्रपाशचिमे सम्भवति ॥ २१॥ 

इति भीश्ारीरकमीमांसामःष्ये अनिष्टादिकार्यधिकेरणम् }} ३ \) 

बेदान्तसारे--अनिष्टादिकारिणामपि च श्रुतम् ॥ इ्टापूर्तायक- 
तामपि चन्द्रगमनमस्ति २.१्ये चै केचास्माह्छोकासययन्ति चन्द्रमसमेव ते" 

व्यविद्रोषात् ॥ १२ ॥ . 
4 क क हष क मै | [4 

संयमने त्वुभूयेतरेषामारोहावरोहां तद्कतिदशेनात् ॥ द्यपूतौ- 
कु्वैतां यमसदने तत्फलमनुभूयासोहादिः, २“ेवस्वतं सङ्गमनम्' इत्यादौ 

दतिदर्शनात् ॥ १३ ॥ | 

स्मरन्ति च । भवस्व ननैते वर यान्ति यमस्य" इति ॥ १४ ॥ 
अपि सप्र | सत रोरवादीनपि स्मरन्ति ॥ १५ ॥ 

तत्रापि तव्यापारादविरोधः ॥ तत्रापि यमव्यापारादेव यमवद्यता- 
' अविरोधः ॥ १६॥ 

विद्याकमंणोरिति त परदरतत्वात् ॥ विद्याकमैणोः फट ब्रह्मगमनं च- 
गमनञ्च। कथम् १ ५५तद् इत्थं विदुः तेऽचिषमभिसम्भवस्ति"' ई'द्रषपू- 

दत्तमित्युपासते ते धूममभिसम्भवन्ति?” इति प्ररूतस्वात् बरह्मचन््रगमनयोः। 

तः पपिनां न तद्रतिप्रसङ्गः ॥ १७॥ 

न त्रतीये तथोपटृभ्धेः || न च पापिनां द्युखोकगमनाय चन्द्ररोक- 

(नापेश्चा, तेषान्डुखोकगमनाभावोपढन्धेः--७* "अथैतयोः पथोनै कतरेण 

' इत्यारभ्य, ७८पतन्तृतीयं श्वानं तेनासौ लोको न सम्पूयेते*” इति । तती" 

पानमिति पापकर्माण उच्यन्ते ॥ १८ ॥ ` 

१, छा. ६-३२-१ ॥--२. कोपी, १, भ. २॥--३, आरण, २. प्र. १. पृ ॥-- 

चि; पु, ३-७-५५. छा. ५-१०-१॥--६" छा. ५- ११-२।--- नद. ५.१०-८॥ 



१० वेदास्तदीपे अ. ३. 

£ [8 ४ दोक + ॥ 

स्पयतेऽपि च रोके ॥ रोके च द्रौप्यादीनां पुण्यकर्मणामपि पञ्च- 
मा्ु्यनपेश्षदेहारस्मस्स्मयैते ॥ १९. ॥ 

ददीनाच || तथा श्चुतावपि द्यते १८मूतानां शीण्येव बीजानि भव. 
न्ति आण्डजं जीवजसुद्धिज्म्'' इति खेदजोद्धिजयोश्तदनपेश्चत्वम् ॥ २० ॥ 

तृतीयशषब्दावरोधस्संशोकजस्य ॥ खेदजस्य उद्धिलाष्देन सङ्गह 
इत्यथैः ॥२९॥ _ . ॥ 

दति बेदान्तसारे अचिष्टादिकायधिकसर्णम् ॥ ३ ॥ 
-~---------~ 

वेदान्तदीपे--अनिष्ठादिकारिणापपि च श्रुतम् ॥ विदिताकरणः 
तिषिद्धसेवारताः पापकमरौणोऽपि धूमादिना चन्द्रमसं गत्वा निचतैन्ते,उत नेति 
संशयः । गत्वेव निवर्तन्त इति पथैः प्रक्षः; २८८ये तै केचास्माष्टोकास्पयमिः 
चन्द्रमसमेव ते सवे गच्छन्ति" इति सर्वेषामविशेषेण चन्द्रगमनश्चुतेः । रा. 
धान्तस्तु--रअथ य इमे ग्रामे इश्यपूत दत्तमित्युपासते ते धूममभिसम्भव 
न्ति” इति धूमादिना चन्द्रगमनस्य पुण्यकर्मफलत्वश्रवणात् तद्रहिताः पाप 
कर्माणो न गच्छस्ति--हृति । २“'्येवेकेचः' इति वचनं सर्वषां पुण्यकमैण 
खन्द्रगपनविषयम् 1 सूत्रा्स्तु--अनिष्टादिकारिणामपिचच श्वुतम्--अनिष्ठादि 
कारिणामपि इ्टपूर्ताद्यककर्ब॑तां पापिनामपि चन्द्रगमनमल्ति, २५्ये वै केचा 
स्माटोकाल्ययन्ति"” इति यतो ऽविशेषरेण श्चुतम् ॥ १२॥ 

संयमने त्वुभूयेतरेषामासेदहावरोहौ तद्रतिदशेनात् ॥ श्या 
विरो षः, संयमने-यमहासने पापफलमञ्चभूय इतरेषां पापिनां चन्दरारोहाव 
रोय ¦ कतः ! तद्रतिदर्॑नात् पापिनां यमसदनगतिदर्श॑नात् ४५बैवस्तं सं 
ङ्मन जनानाम्, ̀  इस्यादौ ॥ १३ ॥ 

सरन्ति च ॥ ५. सत चैते वदां यान्ति यमस्य भगवन्किलः” ई 
परशरादयस्स्मरन्ति च ॥ १४॥ । 
~ अपि स्न ॥ स्लापि शेरवादयो रोकः पापिनां गन्तव्यत्वेन स्मरं 

न्ते ॥ १५ ॥ 

१ छा. ६-२-१२. कोषी. १. म. २।॥--३. छा, ५-१०.३॥---४. आरः 
२१, १. प ॥--५. वि, प, २.७-५॥ 
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नयु सत्त रोकेषु गच्छतां कथं यमसवनप्रासिः ; तत्राह-- 

तत्रापि तब्यापारादवियेधः | स्चखपि रैरवादिरोकेषु यमन्यापा- 

गमनाद्यमवद्यताया अविरोधः । अतः पापिनामपि यमयातना अजुभूय 

सोहावयेहाववञनीयौ ॥ १६॥ 
इति पराप उच्यते-- 

विद्याकमेणोरिति त भर्तत्वात् ।॥ तदाब्दः पक्छव्याचस्यथेः; न 
पकर्मेणाम्चिरादिना ब्रह्मगमनं; धूमादिना चन्द्गमनं च सस्मवतिः 
्याक्मैणोः फलस्वात् । कथमिदमवगम्यते तत्परत्वम् १; इतति प्रकृत- 
-दस्थं प्रकृतत्वात् । विद्याकमेणी हि पक्लयं तत्फरुत्वेन गतिद्धयं प्रति- 

“तद्य इत्थं विदुरयैचेमेऽरप्ये श्रद्धा तप ट्युपासते तेऽचिषमभिसम्भ- 
इति, २५अथ य दमे चराम इशपूतं वत्तमिल्युपासते ते धूममभिसम्भव- 

दति च । पापिनां वि्यारहितस्वेन जह्मगमनाभाववत् पुण्यक्मेरहितत्येन 
मनमापे न सस्भवतासयथः ॥ १७॥ 

२““पञ्चम्यामाहतावापः पुरुषवचसो भवन्तिः इति पञ्चमाइस्या देहार- 
णात् तस्याश्नन्द्रगमनपूवेकस्वेन पापिनामपि देदारम्माय चन्द्रगमनमव- 
[वीद्याशङ्याह-- 

४ भ त 

न व्रृतीये तथोपरब्पेः ॥ केवरुपापक्माणः - तेतीयस्थानम् ; न 
स्थाने देह्ारम्भाय पञ्चमाहस्यपेश्चाऽस्ति ; तथोपरुन्धेः--४““वेत्थ यथा 
# छोको न सम्पूयैते" इति दुरोकस्यापासरा क इति भ्रश्चस्यं॑ प्रतिवचने 
।तयोः पथो कतरेण च तानीमानि श्ुद्राण्यसकृद्ावतींनि भूतानि भ. 
जायखन्रियस्ेष्येतच्तृ तीयं खानं तेनासौ रोको न सम्पूैतेः इति देतीय- 
नस्य चुखोकाप्रािश्रव्रणात्त् तस्य देहारम्भे पञचमाइलयनपेश्चत्वं श्युपल- 

। १८ ॥ 

सयत्ऽपि च टाक ॥ पुण्यकर्मणामपि केषश्विरौपद्यादीनां देदाः 
अमाहुखयनपेक्चत्वं शिषटखोकेऽपि च स्मर्यते ॥ १९ ॥ 

दशेनाच ॥ श्चुताबपि दश्यते करेषाञ्चिरेहासम्मे पञ्चमाहुलखनपेश्चव्व-- 

१. चछा, ५-१०-१॥ २" छा. ५-१०-३॥- ३. छा. ५-९-१॥---४-छा. ५-२-२॥ 

छा. ५-१०-८ ॥ 
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१ “तेषां खव्वेषां भूतानां घ्रीण्येव बीजानि भवन्तयाण्डजं जीवजमुद्धिजम्+ इति 

स्ेदजोद्धिज्ञयोदेदारम्पे पञ्चमाह्ुस्यनपेक्षत्वम् ॥ २० ॥ 

१८अाग्डजं जीवजमुद्धिजजम्' श्व्यत्र खेदजस्य ग्रहणं न इदर्यत इष्या- 
दाङ्गयाद-- 

तरतीयश्षब्दावयोधस्संशोकजस्य ।1१५अाण्डज्ञं जीवजमुद्धिजम्?” इ. 
दयन्न तृवीयेनोद्धिजराष्देन स्नोकजस्य खेदजस्य अवरोधः सङ्गह इस्यथैः। स- 

तः केवरूपापकर्मणां चन्द्रासेहावरोदहौ न सम्भवतः ॥ २१ ॥ 
हति बेदान्तदीपे अनिष्टादिकायैधिकरणम् ॥ ३ ॥ 

-*०-+.(शीशारीरकमीमांसामाष्ये तत्वामान्यापच्यधिकरण् ॥)-9**- 

तत्स्वाभाग्यापत्तिरुपपत्तेः । ३। 9 ¦ २२॥ 
दृ्टादिकारिणो भूतसुकष्पपरिष्वक्तास्सावुश्चयाथन्दरमसोऽवरोहन्ती- 

त्युक्तम् ;अवरोहमकारश २ “अथेतमेवाध्वानं पुननिंवतैन्ते यथेतमाकाशम् 
आकाज्ञादरायु वायुभूता धूमो भवति धूमो भूत्वाऽथ भवति अभ्रे भूत्वा 

` मेधो मवति, मेधो भूत्वा पवपति ” इति वचनात् । ̂ “ यथेतमनेवश्च ” इ. 
त्युक्तम् ; ततास्याकाशादिभतिपत्तौ देबमतुष्यादिभाववदाकाश्ञादिभावः, 
उत * तत्सादक्ष्यापत्तिमात्रमिति विरये भ्रद्धावस्थस्य सोमभाववदविशेषा- 
दाकार्ादिभावः- 

-*((सिद्धान्तः.)-** | 

इति परपरि तत्खाभाग्यापत्तिरेषेत्युच्यते । तत्सवाभाव्यापत्तिः-त- 
त्सादस्यापतिरिल्थः। इत एतत्! उपपत्तेः-सोमभावमवुष्यमावादौ दिसु- 
खदुःखोपभोगाय तद्धावः; अत ताकाशादौ घुखटुःखोपभोगाभावात्तद्धा- 

१. छा. ६-३-१।--२.छा.५-१०-५॥-* तत्साद्दयमात्म् , तत्पामान्यापत्तिमात्रम्. प्रा ॥ 
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वातुपपततेस्तदापत्तिवचनं तत्ससगे$ृततत्साष्यापतत्यभिपायम् ॥ २२ ॥ 
इति भीश्लारीरकमीमांसामाषये तत्खाभाव्यापस्यधिकरणम् | ४ ॥ 

म 

बेदान्तसारे--तत्खाभाव्यापत्तिरुपपत्तेः ॥ ९*यथेतमाकादाम् "' 
इत्यादिना आकारशसाददयापत्तिः प्रस्यवरोहत उपदिष्यते, तच्रतन्न सुखलदुः- 
खाद्मचाभावोपपत्तः । तदल्ुभवार्थं हि तत्तच्छरीर्ता ॥ २२॥ 

इति वेदान्तसरे तत्स्ला माव्यापस्यधिकरणम् ॥ ४ ॥ 
~--"=~~---- 

बेदान्तदीपे--तस्खाभाव्यापत्तिरुपपत्तेः ॥ धूमादिना चन्द्रमसं ्रा- 
तस्य प्रस्यवरोहश्रकार आच्चायते १“यथेतमाकाशमाकाश्ञाद्वायुं वायुभूर्वा धूमो 
भवति धूमो भूत्वाऽभ्रं मवति भभ्रं भूत्वा मेघो मचति मेघो भुत्वा पवषैति" ‰ति। 
मर्नाकारादििभावः, कि देवमयुप्यादिभाचकवदाक्राहादिशरीरत्वम्, उत तत्सा - 
दयापत्तिरिति संशयः । आकारदिश्रीरत्वमिति पृः पश्चः, श्रद्धावशस्य 
मोमराजमाववत् ; तत्र हि तच्छ्सीरत्वमेयोच्यते । गाद्धान्तस्तु--आकाशा- 
देपराप्तौ खुखदुःखाचुमवाभाक्राच् तत्साददइयापत्तिरेव । छुखदुःखानुभवाय हि 
गमादिशरीरत्वम्। सुबार्थस्तु--सत्खाभाग्यापत्तिः-माकराशादिखादर्यापत्तिः, 
:पपच्चेः-दुखदुःखालुभवाभावोपपत्तेः ॥ २२॥ 

इति वेदान्तदीपे तसस्वामान्यापच्यधिकरणम् ॥ ४ ॥ 

-*-9( श्रीदारीरकमीमांसाभाष्ये नातिचिराधिकरणम् || ७ || )-#-** -. 

< [ र 

नातिचिरेण विशेषात् । २।१। २३ ॥ 
अकापराप्िपरश्ति यावद्रीह्वादविमाशि कि तत्तत्र नातिचिरं तिषठ 

+ उतानियम इति विषये नियमहेत्वभावादनियमः- 

१. छा. ५.१ ०५ | 



२१४ भीश्षारीस्कमीमांसाभाष्ये (भ, ३. 

-म्०-*^(सिद्धान्तः)-*>**- 

इति भरापते उ्यते-नातिषिरेण-इति। इतः! विङेषात्-उत्तरत व्री. 
हयादिपाकषी २“अतो परै खड दुनिष्मपतरमू्"इति वििष्य कृच्छूनिष्कमणः 
त्वाभिधानात् पूष ह्याकाश्ादिमाप्राषचिरनिष्कमणं गम्यते दुनि्मपतर्ः 
मिति च्छान्दसस्तशब्दरोपः; दुरनिष्यपतर्-दुःखनिष्करममतरमित्यथः ॥ 

इति श्रीशारीरकमीमांसाभाय्ये नातिचिसधिकरणम् ॥ ५ ॥ 

वेदान्तसारे--नातिषिरेण विषात् ॥ वोद्यादिधात्तः प्रागाकादाः 
दिषु नातिचिरं तिष्ठति, अतो वै खलु दुर्निष्प्पतरम्'' इति वीद्यादायिर 
विद्योषवचनात् ॥ २३॥ 

इति वेदान्तसारे नातिचिराधिकरणम् | ५ ॥ 

बेदान्तदीपे--नानिचिरेण चिकषेषात् ॥ भाकाशवायुधू माभरमेघवर्ष 
प्राप्तो कि तत्रतत्र नातिचिरं तिष्ठति, उतानिथम इति खशयः ! अनियम इति 
पूवैः पक्षः, नातिचिरेणेति विशोषवयनाभावात्। राद्धान्तस्तु--उन्तसच ब्रीद्या 
दिमवे९अतो वै खदु दुरनिष््पतरम्'इति विश्षिष्य व्िरेण गमनवचने तत 
प्राचीनेभ्वचिरगमनं द्योतयतीव्याकादरादियाघन्ह्यादिभावपाि नातिचिरं ति 
छति--इति । सूत्रमपि व्याख्यातम् ॥ २३ ॥ 

इति वेदान्तदीपे नातिचिराधिकरणम् | ५ ॥ 
~ ----- ~~ 

>° (्रीरारीरकमीमांसाभाष्ये अन्याधिष्ठिताधिकरणम्।।६।। 2-9-०9 

अन्याधिष्िते पषैवदभिखापात् । ३। १। २४। 
अवरोहन्तो जीवाः ब्रीहयादिभायेन जायन्त इति भ्रुयते १५८ म४ 

१. छा, ५-१०.६॥ 



पा. १.] अन्याधिष्ठिसाधिकरणम् . २१५ 
~ © त भूत्वा प्रवषेति त इट् ताहेयवा आषधिवनस्पवयस्तिषमाषा जायन्ते” 

न भ 

ति । ते किमन्यभाक्त्मिवरीद्यादिकषरीरेरधिष्ठितान्त्रीद्यादीनादिरष्यन्ति 
उत पे भोक्तारो व्रीह्यादिशरीरा जायन्त इति विकषमे ‹ “ जायन्ते" इति 
वृचनादहवा जायत मनुष्या जायत इतिदद्री्यादिश्चरीरा एत-- 

-*-*^(पिद्धान्तः),-+*, 
इति धापन उच्यते-अन्याधिष्ठिते-इति। जीवान्तरेणाधिष्टिते ब्रह्मादि 

प्रसरे तेषां संरटषमालमेव । कुतः! पूषैवदभिरापात्-आकाङादिमेवप- 
तवत्केवरतद्धावाभिखापात् । यल हि मोक्तृत्वमभिपेतम् ; तत तत्सा- 

परनभूत कमामरष्यत् १.रमणीयचरणाः---कपूयचरणाः? इति } इह चा- 
णरादवन्नाभठ्प्यत् कमर, फलमरद्ाने पृत्तस्य खर्गोपभोग्यफलटस्येष्टदैः 
पणः खगापभागादेव समाप्तत्वात् , अनारन्धस्य ‹ “रमणीयचरणा, 
कपूयचरणाः” इति वेक्ष्यमाणत्वात्, मध्ये क्मान्तराभावाच। अत आ- 

पाादिभाववचनवद्रीक्षादिभावेन जन्मवचनमौपचारिकम् ॥ २४ ॥ 

अगशुदमितिचेन्न शब्दात् । २।१। २५ ॥ 
नेतदस्ति-यदन्यांचिष्ठिते शरीद्यादिशरीरे संशलेषमातम् , भोक्तृत्- 

त्वभावरान्न व्रीद्यादिभाषेन जन्म--इति भोक्त्सवेतसद्धावात् खर्गो- 
भोग्यफलमिष्टादिकमेवाञुद्धस्-पापमिशम्; अग्रीषोमीयदिरिसायुक्त- 
वात् । हिसा च २५न हस्यात्सवी भूतानि इति निषिद्धत्वात्पापमेव । 
चात्र पदाहवनीयादिबहुस्सर्मापवाद भावस्सम्भवति, भिन्नमिषयतात् । 
प्रीषोषीयदिसाविषिर्हिसप्याः करतूपकारकसं बोधयति;२ ^न रिस्यात्” 
तितु हिंसायाः प्रलयवायफल्त्वम् । अथोग्येत-अग्नीषोमीयादिषु वि- 
धेतः प्रहृत्तेने तद्विषयं निषेभविधिरास्कन्दति, रागपराप्रविषयत्वात्स्येति; 

१. छा" ५-१०-६,७ ॥-->२ ॥ 



२१६ श्रीशायीरफमीमांसामाष्ये (भ. ३ 

नैवम्,इहापि रागमपतरविशिष्तात् । १ “ख्गकामो यजेत"इलवमादौ 0 
कामिनः कतेव्यतया यागाद्युपदेशादागादेः खगादि साधनत्वमवगम्य फ 
रागत एव यागादौ प्रवतेते । अ्नीषोमीयादिष्वपि तेषां फलसाधनभू 
तस्य यागदेरपकारकलं शाश्चाद्वमम्य रागदिव प्रवपैते । छोकिक्याम 
षायां केनविलमाणेन हिंसायाः खसमीहितसाधनस्वमवगम्य रागा 
समवैत इति न कश्चन विशेषः । तथा निदिष्वपि कषु र“स्वैवणीन 
सखधमालुष्ठाने परमपरिपभितं सुखम्" दृत्यादिवचनात्फरटसाधनत्वमवगभ्य 
रागादेव प्रठत्तिरिति तेषामष्यञ्चुद्धियुक्तत्व् । अत इष्रादीनां पापमिश्र 
स्वेनाञयुद्धियुक्तानां खीऽुभाव्यं फलं खर्मैऽनुभूय हिसां्स्य फलं वरीः 
ह्यादिस्थावरभवेनान्ुभूयते । स्थावरां च पापफलं स्मरन ३“शरी. 
रैः कमदोपैयाति स्थावरतां नरः"कति। अतो व्रीह्यादिभावेन भोगायाः 
युशयिनो जायन्त इति चेत्-तनन,कृतः! श्रब्दात्-अग्रीषोमीयादेस्संततेपन, 
स्य खर्गरोकपाधिदेतुतया दिसरालाभावक्षब्दात् । पशो संज्गपननिमिः 
ततां खगंरोकभानि बदन्तं सब्दभामनन्ति ४“ हिरण्यररीर अर्वः खर्ग 
लोकमेति" इत्यादिकम् । अतिशपिताभ्युदयसाधनभूतो व्यापारोऽस्पदुः 
खदोऽपि न हिंसा; प्रत्युत रक्षणमेव । तथा च पन्त्रवणैः ५५नवा उ 
एतन्ध्रियसे न रिष्यसि देवान् दृदेषि पथिभिस्पुगेभिः। यत्र यन्ति सुकृ. 
तो नापि दुष्कृतस्तत्न स्वा देवस्सविता दधातु ” इति । चिकित्सकं च 
तादास्विकारषदुःखकारिणमपि रक्षकमेव बन्ति, पूजयन्ति च तज्ज्ञाः 

रेतरिसग्योगोऽथ ! ३। १। २६ ॥ 
इतश्रौपचारिकं बरीद्यादिजन्मवचनम् वीह्यादिभाववचनानन्तर९८यो 

यो शन्नमत्ति यो रेतस्सिश्चति तद्भूय एव भवति" इति रेतस्सिरभावोऽ- 
२* यजु, २-५-५ ॥-- २. आपस्तम्ब, २-१-२-२॥--२, मनु. १-२-९॥--४।-- 

५. यजु. र्का, ६८. ९ भनु. ४९ प ॥-- ९. छा. ५-१२०-६॥ 
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वुशयिनां श्रूयमाणो यथा तद्योगमाल मरतिपादयति ; तद्री्ादिभावोऽ- 
पीथः ॥ २६ ॥ 

योनेश्शरीरम् । ३। १ । २७ ॥ 
क क ् [4५ [५ _ योनिम पशदिवायुशयिनां शरीरमाप्िः, ततैव एखदुःखोप- 

भागसद्धावात् । ततः प्रागाकाशादिपाश्चिपरशति तदोगमातमेवेल्यथः ॥ 
इति श्ीारीरकमीमांखामाष्ये अन्याधिष्ठिताधिकरणम् ॥ ६ ॥ 

इति श्रीभगवद्रामानुनविरचिते सारीरकमीमांसामाष्ये 
तृतीयस्याध्यायस्य पथमः पादः १ ॥ 

-------* 

बेदान्तसारे--अन्याधिष्ठिते पूषैवदभिलापात् ॥ २्त इद बीहि- 
यवाः” इत्यादौ चान्यजीवाधिष्िते चीहियवादो सन्छेषमात्रम्, अवसेहतः आ- 
कारादिष्विच जननहेतुचिरहिताभिखापात् । १८.जायन्ते” इति वचनमौपचा- 
रिकम् । यतर ब्राह्मणादिजन्मास्ति, तञ्च ९८रमणीयच्रणाः” इति हि हेतुरभि- 
लप्यते ॥ २ ॥ 

अशुद्धमितिचेन्न शब्दात्।। अवसेदतः पूरवायुष्ठितयागादिषु अग्नीषो- 
मीयादिहिंखागभैस्वेन अयुद्धं कमीस्ती तिचेत्- न, २“हिरण्यशारीर ऊर्वस्ख्भै 
लकोकमेति' ३५८न वा उ वेतन्प्रियस्े न रिष्यसिः' इति पट्युसंज्ञपनस्या्दिसात्व- 
शब्दात् ॥ २५॥ 

रेतस्सिग्योगोऽथ ॥। १८५ योयो ह्यन्नमत्ति यो रेतस्सिश्चति " इति 
अक्नेन सखृष्टस्य रेतस्सित्चा योगमात्रमनन्तर्मुच्यते; अतः पूर्वमपि वीह्यादि- 
योगमातरम् ॥ २६ ॥ 

योनेहशसैरम् ॥ योनिप्राप्तेः पञ्ादेवावरोहता शरीरं प्राप्यते ॥ २७॥। 
इति बेदान्तसारे अन्याधिष्ठिताधिकरणम् ।। £ ॥ 

इति श्रीभगवद्वामानुजविरचिते श्रीवेदान्तसारे तृतीयस्याध्यायस्य 
प्रथमः पदः ॥ १॥ 

१. छा, ५-१०-६.) ७ 1---२ 1॥--२ * ञ्चु. 2-९-६-४६॥ 

28 
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बेदान्तदीपे--अन्याधिष्ठिते पूैवदभिरापात्॥। भवरोहन्तो जीवाः 
व्रीह्यादिभावेन जायन्त इति श्वयते २१८.मेघो मूर्वा प्रवैति त इह वीहियवा 
ओषधिवनस्पतयस्तिकमाषा इति जायन्ते" इति । ते कि बीद्यादिषश्सया जा- 
यन्ते, उतान्थेः क्षेघ्र्ञेवीह्यादिशसीरेरधिष्ठितान्बीद्यादीनाश्छिष्यन्तीति संशयः 
२''जायन्ते” इति वचचना्रीद्यादिशयसरभोक्त।रो जायन्त पवेति पूः पक्चः। सा 
दान्तस्तु -- वीद्यादिजन्महेतुमूतकमेविरोषाश्चवणाद्रीद्यादिसंग्छ्ेषमाच्नमेव 
१,.जायन्ते'' इति जन्मवचनमोपनच्नारिकम् । ब्ाह्यणाषिश्सीरभावे हि १“स्म- 
णीयचस्णाः.. कपूयचरणाः" इति जन्महे तुभरूतं पुण्यपापरूपं कमं श्रूयते । घु 
घ्राथैरतु--अन्याधिष्ठिते--भन्यक्षे्ज्ञाधिष्िते नीह्यादौ, सन्छेषमात्रम्, कुतः! 
पूवैवदभिलापात् -आकाशादिभावचत्केवलनीद्यादिभावाभिलापाद् ; जन्मे 
वुभूतकमौनभिकापादिल्यथैः ॥ २९ ॥ 

अष्ुद्धमितिचेनन शब्दात्)। यद्यपि वीद्यादिमावेन जायन्त इस्यत्न ज- 
न्महेतुभूतं कमै न श्चुतम् ; तथापि पूर्वश्चुतमिष्टादिकमीद्चीषोमीयादिहिंसागर्भं 
व्वेनाद्ुद्धम् । हिस त्विनाद्युचिवीद्यादिजन्मनोऽपि हेतुभेवतीति चेत्-न, भ- 
हिंसाल्वछष्दात् पशोर्हि सक्ञपनस्य खर्गावासिसाधनमाववादिदाब्द्ः श्रूयते -- 
२०८हिर्प्यशासीर ऊष्वैस्खगी रोकमेतिः' ३८८ घा उ वेतच्परियसे न रिष्यसि'" 
द्स्यादिः ॥ २५ ॥ 

मे ६५, # क (न) रेतस्सिग्योगोऽथ ॥ इतश्च वीद्यादि संन्छेषमा्रम् , बीह्यादिभावान- 
न्तरं रेतर्सिभ्योगभूयते १ “यो यो हान्नमत्ति यो रेतस्सिश्चति तद्भूय एव भ- 

घतिदतिभञ्र हि पुरुषसं्छेषमाजमेष श्चुतम्;एवमेव बीह्यादिभवेऽपीलयथैः॥ 

योनेदशरीरम् । योनिप्रा्ेः पश्यादेवावरोहतो जीवस्य शरीरपातः, 
तशरैव खुखदुःलोपमोगात् । ततः प्रागाकाशादिषु तत्तर्संष्टेषमात्रमेवेस्यभि-, 
प्रायः ॥ २७ ॥ 

इति वेदान्तदीपे अन्याधिषठिताधिकरणम् ॥ & ॥ 
दति श्रीभगवद्रामाचुजविरचिते श्रीवेदान्तदीपे तृतीयस्याभ्यायस्य 

प्रथमः पादः ॥ १॥ 

१. छा, ५-११-६, ७ ।1--र ॥---२. यजु, ४-९-६-४६॥ ` 



श्री भगवद्रामातुजविर चिते 

श्रीश्ारीरकमीमांसामाष्ये 
-**-#९( तृतीयाध्याये - द्वितीयः पादः-प्ाणोखस्यधिकरणम् ॥),*-*- 

सन्ध्ये सृष्टिराह हि । २।२।१॥ 
एवै कमानुरूपगमनागपमनजन्पादियोगेन जाग्रतो जीवस्य दुःखि- 

सवं ख्यापितमू ; इदानीमस्य खमरावस्या परीक्ष्यते| खममधिकृद श्रूयते 
९५ तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो भवन्ति अथ रथान् रथयोगान् 
पथस्छजते न तलानन्दा भदः प्रथदो भवन्ति अथानन्दान् मुदः प्रदः 

जते न तत्न वेशान्ताः पुष्करिण्यः स्रवन्त्यो भवन्ति अथ वेशान्ताः 
पुष्करिण्यः सबन्लयस्छनते स हि कतो "इति। तत संशयः-किमियं रथा- 
दिषष्टिजीवेनेव क्रियते ; आदोखिदीन्वरेण--इति । कियुक्तम् १ सन्ध्ये 
छष्टिनीषेनेति । कृतः? सन्ध्य-सखमस्थानघ्रस्यते, २ “सन्ध्यं तृतीयं खम- 
स्थानम्” इति वचनात्; सा तु जौवेनैष क्रियते !““सनते स शि कती"? 
इत्याह हि । खमररम्जीव एव तत भतीयते । १ ॥ 

निमातारं चेके पुत्रादयश्च । ३।२।२॥ 
किश्च-एनं जीव खमे कामानां निमातारमेके शाखिनोाऽधीयते 

२५ एषु सुषु जागति कामंकामं पुरुषो निर्माणः" इति । पृत्रादयथ 
तत्र काम्यमानतया कामशब्देन निदिश्यन्त, नेर्छामातम्; पूत हि*“स- 

२. ब्र, १-३-१० ॥--> ॥--२, कट. २-५*८ ॥---~ द, कठ, १-१-२५ ॥ 



२२० श्रीद्ारीर्कमीमांसाभाष्ये [अ ३. 

वान् कामाञ् छन्दतः पराथयस्व" \“सतायुषः पुत्रपौतान् दणीष्व"'ईति 
पृतादय एवं कामाः प्रकृताः। अतो रथादीन् जीवः खमे जति; जीवस्य 
च सत्यसङ्रपत्वं भरजापतिवाक्य श्रुतम्; अत उपकरणायमविऽपि खष्ि- 
उपपद्यते ॥ २॥ 

० -र९( सिद्धान्तः )-9-०- 
इति भक्षिऽभिधीयते- 

मायामात्रं तु काल्सन्येनानभिन्यक्त 
स्वरूपत्वात् । ३। २।३.॥ 

त्दब्दः पक्षं व्यावतैयति; खमे रथपुष्करिण्या्येजातं मायामा- 
तं परमपुरुषख्ष्टमिलयथः । मायाशब्दो ्चाथयैवाची र“जनकस्य कके 
जाता देवमायेव निर्मिता” इल्यादिषु तथा ददैनातर् । अत्रापि २५ तत्न 
रथा न रथायोगा न पन्थानः सकङेतरपुरषाघरुभाव्यतया न मवन्ती- 
ल्थः;२ अथ रथात्रथयोगान्पथः घनत" -खमरदगयुभाव्यतया तक्काल- 
मातरावसानान् खनत इ्याशचयैरूपखमेबाह । एवेविधाशयैरूपा खष्िस्स- 
लसङ्कसपस्य परमपुरुषस्यैबोपप्यते, न जीवस्य; तस्य सलयसङ्रपत्वादि- 
युक्तस्यापि ससारदश्चायां कात्स्यनानमिव्यक्तखरूपत्वान्न जीवस्य तथा. 
विधाश्येदष्टिरुपपद्यते। ८“कामेकामे पुरुषो निभिमाणः'” इति च परम- 
पुरुषमेव निमातारमाह--४“ध्य एषु घुेषु जागति “पतदेव शुक्रं तद्र 
ह्म तदेवामृतमुच्यते । तस्मिन् छोकारिश्रतास्सर्वे तदु नालति कदचन "” 
इत्युपक्रमोपसंहारयोः परमपुरषासाधारणखमभावपरतीतेः । २५अय वेशा- 
न्तान् पुष्करिण्यः सवन्त्यः खजते स हि कती इति च तया श्रुलेका- 
ध्यात्परम पुरुषमेव कतौरमाह ॥ ३ ॥ 

स्वाभाविकं चेज्नीवस्यापहतपाप्मत्वादिकम्, इतस्तन्नाभिव्यज्यत 
इतत आह-- 

१.कठ १-१-२३ ॥२. भीरामायमे. बालकाण्डे. १-२७ ॥--२. बु. ६-२-१० ॥-- 
"४, कठ, २-५.-८ ॥ 



पराभिध्यानाच्त तिरोहितं ठतो ह्यस्य 
 न्धविपययौ ३ ।२।४॥ 

तुरब्दश्शङ्ाव्याद्रस्यथेः; पराभिध्यानात् -- परमपुरुषसङ्स्पात् 

अस्य जीवस्य खाभाविकं रूपं तिरोटितम्; अनादिकमैण्यम्परया कृत 
परास्य ब्रम्य खाभाविकं कल्याणरूप पयपुर्परस्तिगेश्रापयदिः ततः 
तन्मङ्ल्पादेव हि जम्य-नीवस्य बन्भणोश्नौ श्तौ १८यद् ह्रद षतस्ि- 

व्रस्य ऽनात्म्यऽनिर्तञनलतगनञ्भग् पाति पनन्त अथ गाभस ग॒ 

तो भति गरष एवष एतश्निदररपरन्तरं एरते अश तम्य भम अटति) 
] [कन 

(4 (न्तु होवानन्टश्राहिःः 141 स्त्यन! प्रनतः" दत्य १ ! ॥ ५२ } | 
१.६१ 

 देहयोगाह्य सोऽपि} ३।२।५५ 
(प (वसयथावा दहयश्द्रारम बा भधति) दह्पमावर्छक्- 

म { धु 

रुपत्वाद्स्वम 

लो्तिश्रताग्स्े तद नात्येति कश्चनः दति स्तेषु सपरषु लाग्रण सच् 

त्मोनतश्रयुन्वपित्माटयो एह चरप्परपर्यतर सस्व । आना ोतानष्ण 

त्पलणक्पातगण्रनसचणकथ नावन्मात्कालातररणनान् नदेन 

नभोरतस्सदयति | ५ 1) 

सु्वकश्च् ।ह् श्ुतदचक्लतच तदिद: ¦ २६६ ं 

इत्च खासा अथी न जीवसङ्कस्पपूवकाः; यतः खमोऽभ्युदेया- 



२५२ वेदन्तश्षारे [अ. ३. 

पुरुषं कृष्णं कृष्णदन्तं परयति स एनं हन्ति इल्यादेद्च । ख्माध्याय- 
विदश्च खं श्युभाष्ुभयोस्घूचकमाचक्षते । सूचकत्वं च खसङ्स्पायत्त- 
स्य नोपपद्यते; तथाचाशुभस्यानिष्त्वार्छभस्य प्ुचकमेव खषा पश्येत् । 
अतः; खमे शृष्टिरीशरेणैव कृता ॥ ६ ॥ 

इति भीदारीरकमीमांसाभाप्ये सन्ध्याधिकरणम् ॥ १ ॥ 

५ न न [ ‰ष = 

वेदान्तसारे-सन्ध्ये षटिराह हि ॥ सन्ध्ये-खमने १८.अथ रथान् र- 
योगान्” इष्यादिना अभिहिता खष्टि्जीवरृता; १ ̂ 'पुष्करिण्यसखवन्लयस्सजते 
स दि कतौ" इति खमदशं जीवमेव कतारम् आद श्चुतः ॥ १ ॥ 

निमौतारं चैके पुत्रादयश्च ॥ २य पषु सुतेषु जागर्ति कामकाम 
पुरुषो निमिंमाणः”” इति । पने जीचं खाप्नाथेनि्मातारम् पके रालिनोऽध्ीय- 
ते । अन्न कामराब्दनिर्दि्ठाः काम्यमानतया पुत्रादयः; पूर्वैर २३.स्वान् कामान् 
छन्दतः" इत्युक्त्या ५'“ तायुषः पुत्रपौत्रान्? इति धिन्रुतत्वात् ॥ २॥ 

मायामा तु का्छ्येनानभिव्यक्तस्रूपत्वात् ॥ ख्ये या स्थादि- 
खष्टिः, तदिदमीश्वरकृतं मायामान्नं खभदशेवा यु [न्यं तत्काटमात्रावसानमि- 
लयाञ्चर्यतया मायेव्युक्तम्। जीवस्य सच्यसङ्कव्पत्वादिक खाभाविकं खरूपं ससा- 
रदशायां कास्यैनानमिव्यक्तमिति न तस्य सङ्कस्पमातात् खृष्टिरुपपथते।२..ख 
हि कर्ती” १८/पुरूषो निर्मिमाणः” इति न जीवविषयम्, र“तस्मिहोकादिध- 
तास्सर्वै'? इति वचनात् ॥ २ ॥ 

खाभाविकस्य अनमिव्यक्तिहेतमाह-- 

परामिध्यानाच् तिरोहितं ततो द्यस्य बन्धविपयेयौ ॥ जीवस्याना- 
द्यपचचास्परवाहेण पयभिध्यानादेव तिसेहितम् ; तदपचायन्तद य॒न्त्रं अस्य 
अन्धविपर्मयो, ५४०अथ तस्य भयं मवति? ५.अथ सोऽभयज्गतों मवति इति 

शरुते; ॥ ४ ॥ ह 
देहयोगाद्वा सोऽपि ॥ सोऽपि-तिशेमावः, देवमचुष्यादिरेहाकासा - 

चिध्योगात् सष्िवेलायाम् , नामरूपविभागानदैसुक्माकासयिद्योगात् प्रख्ये ॥ 

सूचकथ हि श्रुतेराचक्षते च तद्टिद्; ॥ ९“अथ खे पुरषं छ्णम्” 

१. १, ६-३-१० ॥--२. कठ. २-५-८२, कट. १-१-२५।-- ४.८. १-१-२३२॥-- 

५, तै, आन, ७-२ 1--& ॥ 



२.] सन्ध्याधिकरणम्, २५३ 

॥दिश्ुतेः श्युभाश्युभसुचकश्च हि खप्रः; खप्रविद्श्चाचक्चते तत् ;अतोनजी 
खष्टा खाप्राथानाम् ॥ ६॥ ॥ 

इति वेदान्तसारे सन्ध्याधिकरणम् ॥ ९ ॥ 

वेदान्तदापे-- सन्ध्ये सृष्टिराह हि ॥ ख्मधिङृत्य श्यते-- १४ 
¡ रथा न रथयोगा न पन्थानो भवन्यथ स्थात्रथयोगान्पथस्सञते' इत्यार- 
१"अथ वेदान्तान्पुष्करिण्यस्छ्लवन्त्यस्खृजते स हि कतः ` इति 1 कि खा- 

गमप्यथानां खषा जीव एव ! उत परमातरेति सशयः. । खघ्रदृशो जीवस्य 
नधानात् १ स हि कता ' इति स दव पराब्रुदयते ; जीवस्यापि सष्यसङ्क- 
षं प्रजापतिवाक्योदितमिति से पव खेति पूवैः पश्च; । राद्धान्तस्तु -- 
वस्य सल्यसङ्कस्पत्वे खाभाविकमपि ससारद शायां परमपुरषसङ्कद्पात्तिरो- 
नमिति न जीवस्य सस्यसङ्कटपमान्रेण सख्रत्वमुपपद्यते । अतः परमपुरुष एव 
ग्लितस्पुरुषाजुभवाविषयान् तत्तत्पुरुषमात्रेणानुभाव्यान् तत्तव्काङखावसानान् 
प्रानथोन् खजति। सू्ाथस्तु--सन्ध्ये-खपन श्रूयमाणा स्थादिखष्टिः खप्रदश्चा 
वेन कताः; कुतः! आह हि १“स हि कता"? इति तस्यैव परामशौदिल्यथैः ॥ 

निमातार् चक पत्मुदयश ॥ पनमेव जीवं निर्मातारं खाप्नानामथाी 
बर एकं शास्षिनोऽधीयते २८ एषु सुत्तेषु जगति कामकाम पुरुषो निभि 
णः*इति। अत्र कामदराब्दनिर्दि्टाः काम्यमानतया पु्रादयथ एव । चशाब्दो- 
[धारणे । अन्न हि २.'सवाोन् कामान्'* इति कामदाब्देन परस्तुतान् ४८*'दता- 
7: पु्रपोत्रान्बणीष्व' इति वि विनक्ति ॥ २॥ 

मायामालं तु कात्छ्येनानभिग्यक्तखरूपतवात्।। तुशष्दात्पक्चो वि- 
रेवतेते; न जीवेन खट खाप्रमथज्ञातम्; भपितु पारमेश्वरमायामाचं--सक- 
तरपुरूषानुभवाविषयं तदेकानुभाव्यं तत्कालावसानमाश्चर्यरूपमर्ध॑ज्ञातमी- 
रस्छजतील्यथः । जीवस्य खत; सल्यसङ्करपत्वदेः छत्रस्य ससारदशाया- 
मिव्यक्तखरूपत्वात् तस्य हि सङ्करपमात्रेण खष्त्वं नोपपद्यते। २'८कामंकामं 
शषा लाममाणः'' इति च परमपुरुषमेव निमातार्माह---२५य एषु सुपे 
गति" २.“तस्मिह्छोकास्थितास्सवे तदु नाघ्येति कश्चन" इत्युपक्रमोपसंदा- 
7; परमपुरुषासाधारणधर्मप्रतीतेः । १"स हि कतौ” इति च तेनैकाथ्यौत् 
-मपुरुषमेवाह ॥ २ ॥ 

` १, वृ. ६-२३-१० ॥--२. कठ, २-५-८ ॥--र, कठ, १-२५-४. कढ,१-१-२३॥ 
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खामाविकं चज्ञीघस्य स्यसङ्गहपत्थादिकम् , कथं नाभिध्यस्यत इ 
शङ्यादह-- | 

पराभिध्यानात्तु तिरोहितं ततो हयस्य बन्धविपर्ययौ ॥ तुशब्ददर 
निबुस्यथेः; परमपुरुषाभिध्यानादस्य खाभाविकः रूपमनादिकर्मप्रवाहेण छः 
सघतया तिरोहितम् ; ततो हयस्य बन्धविपथैयौ --ततः परमपुरुषसङ्कस्पा 
दिःअष्य-जीदस्य, वन्धधिपर्ययौ--संसारमोक्षौ श्रूयेते --१ “को देवान्य! 
प्राष्याच्यदेषघ आकाद्च आनन्दो न स्यात् एष दयवानन्द्याति २““परं ज्यो 
पसम्पद्य खेन रूपेणाभिनिष्पद्यते' इव्यादौ ॥ ४॥ 

तिसेधानधकास्माह-- 
प केष ० 

दहयागद्रा साऽपि ॥ सोऽपि ; तिरोधानभावः देहयोगाद्वा भवः 
वाशब्दो विकस्पाथेः; व्यवखितश्च विकल्पः; देवमञचष्यादिदेहाकारपरिप 
चिध्योगात्खष्िवेायाम् , नामरूपविभागानर्हसुश्मदशापन्नाचिदयोगेन भरः 
कि॥५॥ 

सूचकर्च हि श्रतेराचक्षते च तद्विदः ॥ इतश्च खाप्रा रथादयो 
जीवसङ्कट्पकृताः; यतस्लम्रदश्युभाद्युभयोस्सूचक इति श्रुतेरवगम्यते--३०८ 
कमेखु काम्येषु खि्यं खपरेषु पयति । सख्द्धि तत्र जानीयात्तस्मिन् खर्प्रा 
दीने" ४८८'भथ खय्रे पुरुषं कष्ण कष्णदन्तम्'' दस्यादिषु । खधाभ्यायविद्ः 
चश्चते । जीवसङ्कटपशृतत्थे हि सूचकत्वं न सम्भवति ; खस पतस्व 
द्युभानामेव सूचकानथोन् सष्ा तानेव पदयति। अतस्खाप्नानाभमथानां परमपु 
पव खषा ॥६॥ 

इति बेदान्तदीपे सन्ध्योधिकरणम् ॥ १ ॥ 

-**-+प(श्रीरारीरकमीपांसाभाष्ये तदभावाधिकरणम् ॥ २॥ )*-*» 

तदभावो नाडाषु तच्छतेरामनिच । ३। २।७। 
इदानीं सुषुपषिस्थानं परीक्ष्यते ; इदमाश्नायते ५“यततैततसुप्ष 

मस्तस्सम्पसन्नः खम न विजानाति आघ तदा नाद्यषु खनो भवरि 
१, तै.जान, ७-१ ॥--२. छा. <-३-४॥--र. छा. ५-२-९ ॥--२॥--५.छा.<-&- 
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इति ; तथा २५८अथ यदा सुषुप्रो भवति यदा न कस्यचन पेद हिता नाम 
नाड्यो द्वासप्रतिसहक्लाणि हृदयास्पुरीततमभिप्रतिष्ठन्ते ताभिः परयवस- 
ष्य पुरीतति रेते ” इति; तथा-२८ यतरैतपुरुषः खपिति नाम सता सो- 
म्य तदा सम्पन्नो भवति ” इति । एवै नाख्यः पुरीतद्रह्म च सुषु्रिस्था- 
नत्वेन भरूयन्ते; किमेषां विकस्पः सञुचचयो वेति विश्चये निरपेक्षत्वमतीतेः 
युगपदनेकस्थानषटस्यसम्भवाञ्च विकरः 

-**-+( सिद्धान्तः )-9-*>- 

इति पाप्र उच्यते-तदभावः-इति। तदभावः - खममाभावः-सुषु्षिः 
नादीषु पुरीतल्यात्मनि च भवतिएषां स्थानानां सथ्य इल्यथः। कृतः? त- 

च्छरतेः-तयाणां स्थानत्वश्चतेः । न च कायभेदेन सुचये सम्भवति पाक्षिक- 
वाधगभेषिकरपो न्याय्यः । सम्भवति च प्रासादखक्चापयेङ्वन्नाञ्या- 
दीनां कायभेदः। तत्न नादी पुरीतती प्रासादखक्च्यानीयी ; जह्य तु प- 
यैङस्थानीयम् । अतो बह्म साक्षास्ुपु्िस्थानम्। ७॥ 

अतः प्रवोधोऽस्मात् । ३।२।८॥ 
यतो ब्रह्मैव साप्नातसुषुशिस्थानम्,अतः अस्मात्- ब्रह्मणः एषां जी- 

वानां परमोधः भरूयमाण उपपचते-२“सत आगम्य न विहुः सत आग- 
च्छामहे"” इत्यादिषु ॥ ८ ॥ 

इति भरी्ारीरकमीमासाभाष्ये तदभावाधिकरणम् ॥ २ ॥ 

वेदान्तसारे तदभावो नाडीषु तच्छरतेरातमनि च ॥ खप्नामावः 
खुषुत्तिः, ४'आसु तदा नाडीषु खप्तो भवतिः २“'सता सोभ्य तदा सम्पन्नो 
भवति" इति श्चुतः नाडीषु परमात्मनिः। "पुरीतति हते” इति श्चुतः पुरीतति 
च; प्रासादसद्ापर्यङ्गबदषिरोधः ॥ ७॥ 

अतः परषाधाऽस्मात् ॥ ३०'सत आगम्य न चिदुः'* इति ब्रह्मणः ध्र 
बोधश्चुति; अत पव ॥ < ॥ 

इति वेदान्तसारे तदभावाधिकरणम् ॥ २ ॥ 

१. बर, ४-१-१९ ॥--२. छा. ६-८-१ 1२. छा, ४-१०-२॥-४. स. <-६.-२३॥ 
#29 
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बेदान्तदीपे-तद्भावो नाडीषु तच्छरतेरासनि च ॥। नाख्यः पुरी 
तत् ब्रह्म च खुषुपिस्थानत्वन श्रूयन्ते; किमेषां विकल्पः, उत ससुञ्चय इति सः 
शयः । विकटप इति पूवैः पक्षः--१५अघ्ु तदा नाडीषु सपो भवतिः*२८'ताः 
भिः प्रस्यवद्प्य पुरीतति देते" २८ 'सता सोस्य तदा सम्पन्नो भवतिः" इति 
त्रयाणां नैरपेक्ष्यप्रतीतेः । राद्धान्तस्तु -प्रासादखटरवापर्य्कवत् कायैभेदेन स 
मुखे सम्भवति पाक्षिकबाधगमैविकद्पो न युक्त इति समुच्चयो न्याय्यः । तत्र 
पयेङ्कस्यानीयं ब्रह्म, यतः पयङ्गवत्साक्षाह्ृह्य खुषुसतिस्थानस् । सूु्ाथस्तु --तद- 
मावः स्वप्नामावः; सुषु्तिरिल्यथेः । खुषुधिः नाडीष्वत्मिनि चः; चकारात्पुरीत- 
तिच; तच्छ्रुतेः याणां खुषुिखानत्वश्चुते; । उक्तेन न्यायेन समुश्चयो न्याय्य 

इ्यमिप्रायः ॥ ७॥ 

अतः प्रमोधोऽस्मात् ॥ अस्मात्-बह्मणः प्रबोध शरुतिरत एवोपपयते; 
४ (“सत आगम्य न विदुस्सत आगच्छामहे” इति श्रूयते ॥ ८ ॥ 

इति वेदान्तदीपे तदभावाधिकरणम् ॥ २ ॥ 

( श्रीशारीरकमीमांसा भाष्ये क्मानुस्म्रतिशब्दविध्यधिकरणम् | २ ॥ ) 

स एव तु कमीनुस्तिश्षब्दविधिभ्यः। ३। २। ९॥ 
किं सुषु एव प्रबोधसमये उचतिष्ठति) उतान्य इति संशये अस्य 

सकरोपाधिविनिृक्तस्य बह्मणि सम्पन्नस्य यक्तादविलक्षणतेन भ्राची- 
नशरीरेन्दियादिसम्बन्धाभावादन्यः- 

-*°-* (सिद्धान्तः), *०- 

इति पराप उच्यते-स एव तु-इति । तुशब्दः पक्षं व्याव्यति; स 
एवोत्तिष्ठति; कुतः? कमातुस्फतिशब्दविधिभ्यः। कमे तावत्-ुषुपेन पू- 
वैकृतं पुण्यपापरूपं तन्नानास्राक्तेनेव भोक्तव्यम् । अुस्परतिरपि-य ए- 
वाहं सुः, स एव प्रबुद्धोऽस्मीति। शब्दोऽपि-सुषुश्भबुद्धस्सणएवेति दशे- 
यति-*"नत इह व्याघो वा सिहोवाद्रकोवा वराहो वा कीटो वाप 
तङ्गो बा दंशो बा मशको वा यदयद्धवन्ति तथा भवन्ति") इति । विधयश्च 
१. छा, ८-६९-३ ॥--->" वृ, ४-१-२९ ।-- र. छा. ६-८-१।--४. डा, ६-१०-२॥ 
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क्ाथास्सुषुशरस्य युक्ततवेऽनथकास्स्युः । नचासौ सर्वोपाधिविनि्क्त 
विभूतखरूपः-? “तचतैतससुषुप्रः” इति सुषुप्तं परकृत्य ?"“नाह खटव- 
पव सम्परलात्मानं जानालययमहमस्मीति नो एवेमानि भूतानि बिनाश- 
बापीतो भवति नाहमत भोग्यं पश्यापि" इति वचनात् । भक्तस्य च 
(“परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्तेः' २८स तल पर्येति ज- 
त्करीडत्रपमाणः" *“स खराडभयति तस्य सर्वेषु ोकेषु कामचारो भ- 
ति" ५८सर्वै ह परयः पयति सवेमामोति सवशः" इति सयेज्ञतवा- 
{; श्रूयते । अतेस्युषुपस्संसर मेव आयस्तसवेकरणो ज्ञानमोगाश्क्तो 
्नमस्थानं परमात्मानयुपसम्पद्याश्वस्तः पुनर्भोगायोत्तिष्ति ॥ ९ ॥ 

इति शीशारीरकमी मांसामाष्ये कर्मानुस्प्रतिराब्द विध्यधिकरणम् ॥ ३ ॥ 

वेदान्तसारे-स एव तु कमातरुस्पतिशब्द षिधिभ्यः ॥ सता स- 
प्रन्नोऽपि सुत्त एव प्रषुद्ध उत्तिष्ठति. क्षानवेधु्येण कतस्य कमेणस्तेनानुमा 
पत्वात् , पूवोचुभूतप्रल्यभिक्ञानात् , &“त इह व्याघ्रो वा” इस्यादि--६“'यद्य 
वन्ति तथा भवन्तिः इति रोब्द्ात् , मोक्चोपायविभ्यानथैक्याञच ॥ ९. ॥ 

इति वेदान्तसरि कर्मानुस्मृतिशन्द विध्यधिकरणम् ॥ ३ ॥ 

वेदान्तदीपे--स एव त॒ कमोुस्फरतिशषब्दविधिभ्य; ।॥ कि खषु- 
¡ पव प्रयोधकाटे उत्तिष्ठति १ स एव वा अन्यो वेद्यनियम इति संदरायः। सु 
[घस्य स्ोपाधिषिनिकतस्य ब्रह्मणि सस्प्नस्य सुक्तदिविखक्षणत्वेन घार्चान 
1सैरसस्बन्धाभावात्स पवेति नियमो न सम्मवतीति पूर्वः पश्चः । छषुशस्य 
[हाक्षानाभावेन पूर्॑क्ृतस्य कमणः तेनेवोपभोक्तव्यस्वात् , सो ऽदमिति पल्यभि 
॥नात् , ७८५त इह व्याघो वा सिंहो चा” दस्यास्भ्य ७* यद्यद्भवन्ति तथा 
प्वन्ति” इति शब्दात्, मोक्षसाधनविध्यानर्थक्याश्च स पयोत्तिष्ठतीति 
द्धान्तः । न चासो दारीरेन्द्रियसम्बन्धविनिमुक्तः, अपि तु करणकङेवरथ- 
बतेनायासादाश्वसाय ब्रह्मण्यपीतः पुनराश्वस्तः प्रवतेनायोकत्तिष्ठति । सून्नमपि 

१. छा. ८-११-२ ॥- २. छा, ८-२३-४ ॥-२. छा. ८-१२-दा-- र्का. ७. 

२५-२ ॥--५, छा. ७-२६-२ ॥-- ६. छा. ६-१०-२ ॥ 
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याख्यातम् ॥ ९ ॥ 
इति वदेन्तदधीपे कर्मानुस्प्रतिश्दविध्यधिकरणम् ॥ ३ ॥ 

-**-9( शीरारीरकमीमांसा भाष्ये मुग्धाधिकरणम् ॥ 9 ॥ )+-9>**- 

मुग्धेऽधसम्पत्तिः परिशेषात् । २।२।१० ॥ 
युग्धमधिष़ृल चिन्द्यते; किमियं मृच्छी दषुपयादिष्वन्यतमाव- 

स्था, उताचस्थान्तरमिति विशये सुषुपथादीनामन्यतमावस्थायामेव मू- 
स्छांपसिद्धयुपपत्तरवस्थान्तरकस्यने पमाणाभावादन्यतमावस्था-- 

-*०-# (सिद्धान्तः) ०*- 

इति पाप उच्यते-युग्ेऽधसम्पत्तिः-इति । युग्ये पुरषे या तस्या- 
वस्था, सा मरणायाधसम्पत्तिः । इतः परिशेषाद-न ताबत्खमजागरौ, 
नानाभावात् ; निमिततवेरूप्यादाकारवैरूप्याच्च न सुषुश्िमरणे । निमित्त 
हि मृच्छीया अभिघातादिः। पारिशेष्यान्मरणायापसम्पत्तिभूच्छी । मर- 
णे हि सवेमाणदेहसम्बन्धोपरतिः; सूकष्ममाणदेहसम्बन्धावसिथितिमूंच्छो ॥ 

इति भीशरीरकमीमांसाभाष्ये मुग्धाधिकरणम् ॥ ४ ॥ 

बेदान्तसरे--पुगधेऽधेसम्पत्तिः परिशेषात् ॥ मूच्छिते पुरुषे या 
भवसखा,सा मरणायाधेसम्पत्तिरि ति है तुमेदाच्, आकारभेदात्, अपुनयत्थाननि- 
यमाभावाच्च ज्ञायते ॥ १० ॥ 

इति वेदान्तसरे मुग्धाधिकरणम् ॥ ४ ॥ 

बेदान्दीपे- दुग्धेऽधेसम्पत्तिः परिशेषात् ॥ कि मूच्छ मरणाद्- 
थौन्तसम् , उत मरणमेवेति खशयः । सर्वेन्दरियप्राणव्यापारोपरतेः मरणमेवे- 
ति पूवः पश्चः ।माक्ारवैरुप्येण सुक्षमघ्राणास्तित्वावगतेः मरणायाधेसम्पल्तिरि- 
ति सिद्धान्तः 1 सू्राथैस्तु-सुभ्धे मू्चछित पुरुषे याऽवस्था, सा मरणायाऽधै- 
सम्पत्तिः ! कुतः ! परिशेषात् । भरणादिसगैव्यापारोपस्तेः न जागसद्यव 
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¶, न च गतप्राणा, आकारवैलक्चण्येन सृष्ष्मप्राणास्तित्वावगतेः; मूच्कितष्येध 
स्यचित्पुनर्जीवन दशनाश्च न मरणमिति परिशिषान्मरणायाधेसस्प्तारिलयव 
म्यते ॥ १०॥ 

इति वेदान्तदीपे मुग्धाधिकरणम् ॥ ४ ॥ 
[1 

-**-#(श्रीरारीरकमीमांसामाष्ये उभयलिङ्गाधिकरणम् ॥ ५॥ )-* ° 

स्थानतोऽपि परस्योभयरिष्ं सवत्र हि।३। २।११ 
दोषददीनाष्रैराग्योदयाय जौीवस्यावस्थाविशेषा निरूपिताः, इदा- 

† ब्रह्मपापितृष्णाजननाय भाप्यस्य ब्रह्मणो निर्दोषत्वकस्याणगुणात्मक- 
बररतिपादनायारभते | तत्र जागरखमसुपषुशरियुग्ध्युस्कान्तिषु स्थानेषु त- 
(त्स्यानपयुक्ता जीवस्य ये दोषाः) ते तदन्तर्यामिणः परस्य ब्रह्मणोऽपि 
ततततावस्थितस्य सन्ति, नेति विचायते । किं युक्तम्? सन्तीति। कुतः! 
त्तद वस्थररीरेऽवस्थानात् । नु !“सम्भोगपाप्निरिति चेन्न वैशेष्यात्" 
.“'्िथिदयदनाभ्यांच" इत्यादिषु परस्याकमेवः्यस्वेन दोषाभाव उक्तः+त- 
कथमकमेव्यस्य परस्य ब्रह्मणस्तत्तत्स्थानसम्बन्धादोष उच्यते; इत्थ. 
[स्यत-कमाण्यपि देहसम्बन्धमापादयन्त्यपुरुषाथेजननानि भवन्ति-इति 
("देहयोगाद्वा इयतरोक्तम्; तच देहसम्बन्धस्या पुरुषार्थत्वे भवति; इ 
स्था कमौण्येव दुखं ननयिष्यन्तििं देहसम्बन्धेन; अतोऽकमेवश्यस 
पलयपि नानाविधाञ्ुचिदेहसम्बन्धोऽपुरुषाथं एव; अतस्तन्नियमनार्थ खेः 
च्छया तस्वेशेऽप्यपुरुषाथसम्बन्धोऽवजेनीयः; पुयशोणितादिमज्ञनं ? 
लेच्छाकारितमप्य पुरुषां एव । अतो यथपि जगदेककारणं सवेङ्गस्वा 
दिकस्याणयुणाकरं च बरह्म; तथापि “य; पृथिव्यां तिष्ठन्” «८२ 

आत्मनि तिष्ठन्" ४८ यश्चक्षुषि तिष्ठन् ” ४“ यो रेतसि तिष्ठन् " इया 

१. शारी. १-२-८ ।--२ शारी. १-३-६॥- २. दारो. २-२-५ ॥--४, बृ. ५ 

७-दे, २२, १८ २३॥ 
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दिवचनात् तत्रतत्रावश्थितस्य तत्तस्सम्बन्धरूपापुरषाथौस्सन्ति--इति 
- -००-+-प (सिद्धान्त ; )*9-न- 

एवं पप्ने पचक्ष्महे-न स्थानतोऽपि परस्य-इति । न पृथिव्य 
सादिस्थानतोऽपि परस्य ब्रह्मणः अपुरषाथेगन्धस्सम्भवति । इतः 
उभयटिङ्गं सवै हि-यतः सैल शतिस्मृतिषु परं ब्रह्म उभयलिङ्ग 
उभयलक्षणमभिधीयते, निरस्तनिखिलदो षसवकस्याणयुणाकरलवलक्षणं 
पेतमिलयथः । १ “अपहतपाप्मा विजरो विषयुर्विंशोको विभिधत्सोऽपि 
पासस्सलयकामस्सलयसङ्स्पः '” २“ समस्तफस्याणयुणात्मकोऽसौ सश 
किरेशाद्धतभूतवसगेः " २५ तेजो बटैग्वथमहाववोधघुवीयैशक्यादि यणैक 

राशिः । प्रः प्राणां सकला न यत ®ेकादयस्सन्ति परावरेशे ` 
३/८ समस्तहेयरहितं विष्णाख्यं परमे पदम्" इत्यादिश्चतिस्मृतिन्यः उभ 
यटक्षणं हि ब्रह्मावगतम् ॥ ११॥। 

भेदादितिचेन्च प्रत्येकमतद चनात्) २।२।१२। 
यथा जीवस्य परजापतिवाक्यावगतापहतषाप्पस्वाघ्ुभयलिङ्गस्यापि 

देषादिदेहयोगरूपावस्थामेदाद पुरषार्थयोगः, तथाऽन्तयामिण; परस्या- 
परि सखतोऽपहतपाप्मताघ्मयटिङ्गस्य तत्तदेवादिशरीरयोगरूपावस्थामे- 
दाद पुरषा्थयोगोऽवभेनीय इति चेत्-तन्न, परत्यकमतद्रचनात्-- भयः 
पृथिव्यां तिष्ठन ” “य आत्मनि तिष्ठन" इत्यादिषु ्रतिपयायं ५.स- 

त आत्ाऽन्तयौम्यमृतः इत्यन्तयामिणोऽमृतत्ववचनेन तत्तत खेच्छ्या 

नियमनं क्ृवैतस्तत्तत्सम्बन्धपयुक्तापुरुषाथप्रतिषेधात् । जीवस्य तु तत्ख- 
सूपं तिरोहितमिति ६८ पराभिध्यानात्तु तिरोहितम्" इलयतोक्तम् । नघ 

सेच्छया कुर्वतोऽपि तत्तदरस्तुखभावायत्तापुरषाथसम्बन्धोऽवजनीय इ 

स्यक्तम् ; नैतद्युक्तम् , नष्यचिद्रस्त्वपि खभावतोऽयुरुषाथेखरूपम् ; कम- 
१. छ. ८-२१-५ ॥---२. पि. पु. ६-५-८४) ८५ ॥---रे. वि. पु १-२२-५३॥ 

---४. इ, ५-७-३, २२ ॥--५ १. ५-७-३, २३ (--६. शारी. २-२-४॥ 
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नातु कमखलमावावुगण्येन परमपुरूषसङ्कपदेकमेव वस्तु कारमे- 
पुरुषभेदेन च भुखाय दुःखाय च भवति ; बस्तुखरूपप्रयुक्ते तु ता- 
संप सवदा सस्य घुखयेव दुःखायैव वा स्यात् ; नचैवं दस्यते; 

चोक्तं १न्रकस्वगेसंजञे बे पापपुण्ये द्विजोत्तम । वर्तवेकमेव दुः 
। छुखयेष्यागमाय च। कोपाय च यतस्तस्माद्रस्तु वस्त्वात्मकं इतः। 

प्रीतये भूता एुनदहुःखाय जायते । तदेवं कोपाय यतः प्रसादाय च 

त । तस्मादःखारमकं नास्ति न च कंचित्युखात्मकम्"' इति । अतो 

स्य कर्मवकष्यस्वाचतत्तत्कमीवुरण्येन तततदस्तुसम्बस्ध एवापुरुषाय- 
त्; परसय तु बरह्मणः खाधीनस्य स एव सम्बन्धस्तत्तद्विचितनियम- 

लीटारसायैव स्यात् 1 १२॥ 
अ~ क = 

अपिचेवमंक । ३ । २।१३॥ 

अपिच पएके-शाखिनः एकस्मिन्नेव देदसेयोगे जीवस्यापुरूषार्थं परस्य 

पदमावं नियमनरूपैन्वर्यायत्तदीष्रियोगं च खकन्देनाधीयते-र द्र 

¶ी सयुजा सखाया समानं रक्ष परिषसखनाति । तयोरन्यः पिप्पठे 

त्यनश्चन्न्यो अभिचाकशीति" इति ॥। 

अथ स्यात्-२“अनेन जीवेनाऽत्मनाऽदुभविशय नामस्ये न्याकर- 

{इति जह्मात्मकजी वाुमवेशपूेकं नामरूपम्याकरणमिति ब्रह्मणोऽ- 

दास्मभूतस्य देवमनुष्यादिरूपत्व तक्नामभाक्त्वचास्ति, ततथ ४ “त्रा 

[ यजतः इत्यादिविधिनिषेधशाखरगो चरसेन कमेवश्यत्वमवजेनीयमि- 

तत्राद-- ध <: + , 

अरूपवदेव हि तस्प्रधानव्वात्। २। २। १४ ॥ 
देषादिशरीराघुभवेशे तेन सूपेण युक्तमप्यरूपवदेव तत् -बरह्म-रूप- 

१. वि, पु,२-६&. ४६. ००-४८॥--२, मु. २-१-१॥-२* छा. ६-२-२॥- ४) 



२३२ श्रीशासीरकमीमांसामभाष्ये {ड 

रदितत्रुरयमेव; जीववच्छरीरित्वनिवन्धनं कमेवहयत्वमस्य न विद्य 
खथ; । कृतः? निबीहकत्वेन परधानस्वात् | {अकाशो हयै नामरू 
निषेहिता ते यदन्तरा तद्रद्य'ईति सबौनुध्वेशेऽपि नामरूपकार्यास 
नापरूपयोनिर्वोदुत्वमेव ब्रह्मणः पतिपादयति।ननरु-तच्छरीरकस्वन तः 
यामिखे कथमरूपवदिति रूपसम्बन्धराहिततुस्यत्वञच्यते?इत्थं-यथा 
वस्य तततजन्यसुसुः्लमाक्तवेन तत्त्रपसम्बन्धःतथा तदेभावात्पर 

रूपवस्वम्।विधिनिषेधशास्ताण्यपि कमेव्यमेवाधिङवेन्ति; तस्माद 
स्यमेव परं बरह्म! ततश्वान्तयीमिरूपेणावस्थितमपि बह्म निरस्तनिरि 
दोषत्वकल्याणगुणाकरत्वरूपोभयलिङ्गमेव ॥ १४ ॥ 

ननु च २“ सदं त्ञानमनन्तं ब्रह्य '" इत्यादिभिर्निर्धिेषभ्रष 
कखरूपं ब्रह्मावगम्यते ,अन्यत्त सवेक्ञत्सत्यसङ्रपत्वजगत्कारणत्वः 
न्तरात्मत्वसल्यकामसवादिकं “नेतिनेति इत्यादिमिः प्रतिषिध्यमाः 
न परिध्याभूतमिल्यवगन्तम्यम् ; तत्कथं कर्याणगुणाकरत्वनिरस्तनि 
खदोषत्वरूपोभयलिङ्गस्वं ब्रह्मण इति ; अत आह- 

र| € 
परकारावञ्चवेयथ्यात्। ३। २। १५॥ 

यथा २५“ सदय ज्ञानमनन्तं ब्रह्य ” इत्यादिवाक्यावैयथ्यौःं 
रखरूपस्वं ब्रह्मणोऽभ्धुपगम्यते ; तथा सत्यसङ्स्पस्वसये ्गत्वज गर 
णत्वसवीत्मकस्वनिरस्तनिखिलाषिवादिदोषल्वाच्भिधायिवाक्या्ैः 

टू मयलिङ्गमेव ब्रह्म ।॥ १५॥ 

आह् च तन्मात्रम्) ३। २। 9 ६६॥ 
किथ्च २८ सदयं ज्ञानमनन्तम् ” इत्यादिवाक्यं बह्मणः प्रका 

रूपतामातं पततिपाद्यति, नान्यत्सत्यसङ्कल्पस्वादिकं वाक्यान्तरा 
निषेधति; २५ नेतिनेति ” इति च निषेधयिषयोऽनन्तरमेव ब्र 

१. छा. ८१४-१॥--२. तै. मान, १-१॥--२, इ, ४-३-६ ॥ 



पा. २.] उभयलिङ्धिकरणम् . २३३ 

दीयति चाथो अपि स्मर्यते । २। २। १५॥ 
दश्यत च बेदान्तगणः कटयाणयुणाकरत्वं निरस्तनिखिख्दो- 

ष्व च २८५ तमीश्वराणां परमं मदेश्वरं तं दैवतानां परमै च दैवतम् । 
स कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कधिल्लनिता नचाधिपः । न 

तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तच्समश्वाभ्यधिकथ इश्यते । पराऽस्य 

शक्तिविविभैव भूयते स्वाभाविकी त्ानवरकिया च'"२.८यस्सवेज्स्सर्वनित् 
यस्य ज्ञानमयं तपः? र'भीषाऽस्पाद्रातः पवते भीषोदेति सूये: २ ८स 
एको ब्रह्मण आनन्दः)” ४“भ्यतो वाचो निवतेन्ते । अधाप्य मनसा सह । 
आनन्दं बरह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्चनेति ५ “ निष्कठं निष्क्रियं 
शान्तं निरव निरञ्जनम्" इत्यादि । सयते च ६“यो मामजमनादिं च 
वेत्ति टोकमहेश्वरम्" °“विष्टभ्याहमिदं इृत्छमेकांशेन स्थितो जगत् ” 
<^मयाऽध्यक्षण भकृतिस्सुयते सचराचरम् । हेठनाऽनेन कोन्तेय जगद्धि 
परिवतते'" ९ “उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमासमेद्युदाहृतः । यो रोकत्तयमा- 
विश्य बिभत्थव्यय शवरः" ९ "“सरवतस्सरवकृत्सवेशक्तिज्ञानषरधिमान् । 

 अन्यूनश्वाप्यषृद्धि् खाधीनो नादिमान्वशी। कुमतन्द्रीभयक्रोधकामादि- 
भिरसंयुतः । निरव; परः परपेनिरधेष्ठोऽक्षरः कमः"इत्यादिः। अतस्स- 
वैतावस्थितस्यापि ब्रह्मण उभयलिङ्गतात्तत्तरेस्थानपयुक्ता दोषा न परं 
ब्रह्म स्पृशन्ति ॥ १७ ॥ 

अत एवचोपमा सुयंकादिवत् । ३। २। १८॥ 
यतो नानाविधेषु स्थानेषु स्थितस्यापि परस्य ब्रह्मणो न तलयु- 

क्तदोषभाक्तवम्, अत एव जल्दपणादिभरतिषिम्बितसरूयीदिवत्परमातमा 
१... ६-७, ८ ॥- २. १-१-९ ॥--३. तै, आ, ८-४॥--४. तै. आ 

९-१ ॥-- ५. धरे. ६-१९ ॥-- ६. गी, १०-३ ॥-- ७, गी, १०-४२ ॥-- <. गौ. 

९-१० ॥--९, गी. १५-१७-१०. वि" पु" ५-१-४७); ४८, ४९॥ 

*39 
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तततत्तावस्थितोऽपि निर्दोष इति शाञेषूपमा क्रियते-१८अकाशमेकं 
यथा घटादिषु पृथगमयेत् । तथास्मेको हनेकस्थो जछाधरिष्विवांशुमाः 
एक एव हि भूतात्मा भूतेभूते व्यवस्थितः । एकधा बहुधाचैव दृश्यते ' 
छचन्द्रवत्"' इद्यादिषु ॥ १८ ॥ 

अत्र चोदयति-- 

अम्बुवदम्रहणात्त॒ न तथात्वम् । २। २।१९। 
तुशब्दो द्योतयति । अग्बुषदिति सप्तम्यन्तात् वतिः । अम्बु 

पणादिषु यथा सूर्यादयो ग्न्त; न तथा पृथिव्यादिषु स्थानिषु प 
मात्मा ग्रहते । अम््वादिषु हि सूयादयो चान्या तत्रस्था इव गयः 
न परमाथेतस्तलस्थाः । इह तु २“यः पृथिव्यां तिष्ठन" २“योऽपसु 1 
न्" २य आत्मनि तिष्ठन्” इयेवमादिना परमाथत एव परमात्मा 
भिव्यादिषु स्थितो गृहते । अतस्सुयदिरम्बुद्पणादिभयुक्तदोषाननुष 
स्ततततर स्थित्यमावादेव । अतो न तथात्वं दाषन्तिकस्य न दष्टाः 
तुरयस्वमित्यथेः ॥ १९ ॥ 

परिहरति- 

वद्धिहासभाक्त्वमन्तभांवादुभयसामञ्ञस्यादेवं 
दशनाच्च । ३। २। २० ॥ 

पृथिव्यादिस्थानान्तभोवार्स्यानिनः परस्य ब्रह्मणः खरूपतो 
णतथ पूथिव्यादिस्थानगतदद्धिहासादिदोषभाक्त्वमातं स्यादिषष्टान 
निवलते। कथमिदमवगम्यते! उभयसामञ्जस्यदेवम्-उभयदृषटन्तसामः 
स्यादेवमिति निशीयते।९“आकार्मेकहि यथाघटादिपु पृथःभवेत्!)९ “५ 
छाधारेष्विवांशुमान्” इति दोषवस्खनकेषु वस्तुषु वस्तुतोऽवस्थितस 

१, याशनस्क्य, प्रायश्चित्त. जध्यालप्र. १४४ 1--रे. भ-५-७-३) ४, २२॥ 



पा. २.] उभयलिङ्गाधिकरणम् २३५ 

कारस्य, वस्तुतोऽनवस्थितस्यांश्चुमतथो भयस्य श्छान्तस्योपादानं हि पर- 

मास्मनः पृथिव्यादिगतदोषभाक्तवनिवर्वनमातरे रतिपाये समञ्जसं भवति। 
घटकरकादिषु यथा दृद्धिहासमाक्ष पथक्पृथक्संयुल्यमानमप्याकारं द्धि- 
हासादिदोयैने स्पृश्यते; यथा च जलाधारेषु विषेषु इृश्यमार्नोऽब्ुमान् 
तद्रतद्धिहासादिमिनं स्पृश्यते; तथाऽयं परमात्मा पृथिन्यादिषु नाना- 

कारेष्वचेतनेषु वेतनेषु च स्थितस्तत्दतषटद्धिहासादिदोषैरसंसपषटस्सवेत 
वकमानेोऽप्येक एवास्पृष्टदोषगन्धः कस्याणयुणाकर एव। एतदुक्तं भवति 

-यथा जलादिषु वस्तुतो ऽनवस्थितस्यांहुमतो हेखभावान्नरखादिदोषान- 

मिष्यङ्गः, तथा पृथिव्यादिष्ववस्थितस्यापि परमात्मनो दोषपरलनीका- 

कारतया दोषहेत्वभावान्न दोषसम्बन्धः-इति । दशेनाच दृश्यते चेवं स- 

बौत्मना साधम्यौभावेऽपि विगक्षितांशसाधम्यौदृष्ठान्तोपादाने, सिंह इव 

माणवक इत्यादौ । अतः खभावतो निरस्तनिखिखाङ्नानादिदौषगन्धस्य 

समस्तकस्याणयुणाकरस्य परथिव्यादिस्थानतोऽपि न दोपसम्भवः।२०॥ 
अथ स्यात्-\५ दर बाव ब्रह्मणो रूपे भूर चामूतेमेवच! इति भ- 

कृत्य समस्तं स्थूलसूकष्मरूपं परपश्चं ब्रह्मणो रूपत्वेन परामृश्य २५५ तस्य 
ह् वा एतस्य पुरुषस्य रूपं यथा माहारजनं वासः"ईत्यादिना आकारविशे- 

षं चाभिधाय २“ अथात आदेशो नेतिनेति नदयतस्मादितिनेलन्यत्परम- 

स्ति") इति सर्वै परकृतं बरह्मणः परकारमितिश्षब्देन परागृश्य तत्सर्वं परति- 
विध्य स्ेविरेषाधिष्ठानं सन्मात्रमेव बह्म; विशेषास्तेवंविधं खखरूप- 
मजानता ब्रह्मणा कलिपिता इति दशेयतिं ; अतः कथघुभयशिङ्गतवं ब्रह्मण 

इति-अताद- 

परकृतेतावच्यं हि प्रतिषेधति ततोबवीति च 
भुयः । ३। २। २१॥ 

१. ब, ४-१३-१ 1--२. नृ. ४-२-६॥ 
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नैतदुपपयते-यद्रह्मणः भकृतविरोषवस्व १५ नेतिनेति ” इति 
मतिषिध्यत-इति, तथा सति श्रान्तजल्पितायमानत्वात् । न हि ब्रह्मणो 
विर्ेषणतया परमाणान्तरभज्ञातं सवं तद्विशेषणस्ेनोपदिश्य पुनस्तदेवा- 
बुन्म्तः पतिषेधति । यपि निर्दिश्यमानेषु केचन पदाथः भमाणान्त- 

रपरसिद्धाः; तथापि तेषां ब्रह्मणः प्रकारस्वममज्गातमेव, इतरेषां ठ खरूपं 
बरह्मणः प्रकारं चाज्गातम् । अतस्तेषामदुयादासम्भवादतैवोपदिश्यन्ते। 
अतस्तभनिषेधो नोपपद्यते । यस्मादेवं, तस्मासङ्ृतेताचश्ं ब्रह्मणः परति- 
पेतीदं वाक्यम् । ये बरह्मणो षिरशेषाः पकृता; ; तद्विशिष्टतया बरह्मणः 
परतीयमानेयत्ता १८ नेतिनेति ” इति प्रतिषिध्यते । नेतिनेति- नैष 
नेवम् › उक्तपकारमातविशिष्टं न भवति बरह्म ; उक्तप्रकारविरशिष्टतया 
या ब्रह्मण इयत्ता भरकृता ; साऽत् इतिक्तब्देन परामृश्यत इत्यथः । यत- 
श्च निषेधानन्तरं बह्मणो भूयो गुणजातं जवीति, अतश प्रकृतविश्षेषण- 
योगिलमातरं बद्मणः मतिषेधति । बअवीति हि भूयो णज - १५ न 
हेतस्मादितिनेखन्यत्परमस्त्यथ नामधेयं सलयस्यसल्यमिति भाणा वै स- 
ल्यं तेषामेष सत्यम् ” इति । अयमथेः-इति नेति यद्रह्य प्रतिपादितम् , 
तस्मादेतस्मादन्यदरस्ठ परं नद्यस्ति ; ब्रह्मणोऽन्यत् सखरूपतो युणतश्चो- 
तृष्ट नास्तौलयथेः । तस्य च ब्रह्मणः सलयस्य सलयमिति नामधेयम् । 
तस्य च निवेचनं १५पाणा वै स्यं तेषामेष सत्यम् ” इति । प्राणक्च- 
ब्देन भाणसाहचर्याजीवाः परामृश्यन्ते ; ते तावस्सल्यम्, पियदादिव- 
व्खरूपान्यथाभावरूपपरिणामाभावातःतेषामेष सलयम्-तेभ्योऽप्येष पर- 
मपुरुषस्सत्यम् , जीवानां कमाचशण्येन ज्ञानसङ्खोचविकासौ विधते ; प- 
रमपुरुषस्य त्वपहतपाप्मनस्तो न विते; अतस्तेभ्योऽप्येष सलम्। अ- 
तथैवं वाक्यशचेषोदितयणजातयोगात् ? ̂  नेतिनेति ` इति ब्रह्मणस्सवि- 

१. र. ४-२-६९ ॥-- 
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रोषत्वं न भरतिषिध्यते ; अपि तु पूवैभश्तेयत्तामाततम् । अत उभयलिङ्ग 
मेव परं ब्रह्म ॥ २१॥ 

बरह्मणः प्रमाणान्तरागोचरत्वेन तस्सम्बन्धितया मूतोमूतदिरूपा- 

युवादेन तन्निषेधासम्भवात्मश्तेयत्तापतिषेष उक्तः ; तदेव भमाणान्त 

रागोचरत्वं द्रहयति- 
[प 

तदव्यक्तमाह ह ।२।२।२२९॥ 

तत् - बरह्म प्रमाणान्तरेण न व्यज्यते, आह हि शास्ते ९. सन्दशे 
(पिष्ठाति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्वनेनम् ” २८५ न चश्चषा गह्यते 
नापि वाचा '” इत्यादि ॥ 

हेत्वन्तरं चाह-- 

अपि संराधने प्रव्यक्षानुमानाभ्याम्। ३।२।२३॥ 
अपि च संराधने-सम्यक्पीणने मक्तिरूपापन्ने निदिध्यासन 

एवास्य साक्षात्कारः; नान्यत्रोति शतिस्पृतिभ्यामवगम्यते | ३“नायमा- 
त्मा प्रवचनेन भ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन । यमेवैष दृणुते तेन 
लभ्यस्तस्यैष आत्मा विष्टणुते तनूं खाम् ^ त्रानयसतादेन विशुद्धसन्व- 
स्ततस्तु तं पश्यति निष्कलं ध्यायमानः” इति श्रुतिः । स्मृतिरपि 
५८५ नाहं वेदैसं तपता न दानेन न चेऽ्यया ” *“भक्स्या त्वनन्यया श्- 
क्य अहमेषविधोऽलैन । ज्ञातं द्रष्टं च तव्ेन प्रवेष्टं च परन्तप, इति। 

भक्तिरूपापन्नमेयोपासनं संराधनम्-तस्य प्रीणनमिति पूवेपेवाक्तम्। अ 

तो निदिध्यासनाय ब्रह्मखरूपग्ुपदिशत् ५८दर बाघ बरह्मणः" इत्यादि 

१. तै, नारा. १, जनु. १० ॥--२. स. ३-१ ८ ।--२, मु. २-२-३ ॥--४. 

गी. ११-५३, ५४ ॥---५. भ्र. ४-२३-१ ॥ 
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शास्त ब्रह्मणो मूर्तामूतैरूपद्रयादिविशिष्ठतां परागसिद्धां नाजवदितु क्षः 
मम् ॥२३॥ 

` प्रकाणादिवक्चविशेष्यं प्रकाशश्च कमं- 
प्यभ्यासात्। ३। २। २५ ॥ 

इतथ प्रङतैतावच्छमेव प्रतिषेधति ; न मूर्तामूतीदिषिरिष्टखम् ; 
यतस्साक्षातछृतपरब्रह्मखरूपाणां वामदेवादीनां दशने प्रकाशादिवंत्- 
ज्ञानानन्दादि खरूपवन्भूतादिपपश्चविरिष्टताया अपि ब्रह्मश्ुणत्वावेशे 
ष्यं प्रतीयते-९((तद्धेतत्पशयन्टरषिवोमदेवः मतिपेदे अह मनुरभवं सूयेशः 
इत्यादि । बह्मखरूपभूतपमरकाशानन्दादिथ वेषां वामदेवादीनां संराधना 
स्के कपैण्यस्यासादुपटभ्यते । तद्रचाभ्यस्तसैराधनानां तेषां भूर्तापू 
तादिविशिष्टस्वमप्यविरेषेण भतीयत इत्यथः । २४॥ 

उक्तं ब्रह्मण उभयलिङ्गत्वशरुपसंहरति- 

अतोऽनन्तेन तथाहि टिद्घुम । । २। २५॥ 
अतः--उकतेेतुभित्रैद्यणः अनन्तेन कर्याणयुणगणेन विक्षि 

त्व सिद्धम् । तथा हि सस्युभयलिङ्गं ब्रह्मोपपन्नं भवति २५॥ 
इति श्रीशारीखमीमसाभाष्ये उभयलिङ्गाधिकरणम् ॥ ५ ॥ 

बेदान्तस्तारे-न स्थानतोऽपि परस्योभयणि्गं सेत हि ॥ जा 
गरादिषु चतप्बवस्याखन्तयोमित्येत् श्ितेरपि परस्य बरह्मणो न कथयन दोषः 
यतस्सरवैतर श्रुतिस्खतिषु निरस्तनिखिटदोषसम्वन्धत्वसमस्तकस्याणगुणाकर 
त्वरूपोभयष्लिङ्गं परं ह्म श्वुतम्.--२'"अपहतपाप्मा ...स्यसङ्कलपः” २“*निरव 
द्यम्” ४“'यस्सवेक्ञस्सर्ववित्"' ५* समस्तकस्याणगुणात्मको ऽसौ ६ सकट 
न यच्च द्केशादयःः इटयादिषु ॥ ११ ॥ 

१. इ. २-४-१०॥- २ छा, ८-२१-५ [-- २. भे. ६-१९ 1-४. सु, १-१-२९ 

--५; ६. षि. पु. ६-५-८४) ८५॥ 
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भेदादिति चेन्न प्रद्येकमतद्रचनात् ॥ जीवस्य खतोऽपहतपाप्मनो- 
पे रारीरसम्बल्धित्वावस्याभेदाद्यथा दोषसम्बन्धः, तथा परस्यापि १.'यस्य 
थवी रारीरम्” शत्यादिश्ञरीरसम्बन्धित्वादोष इति चेत्--न, २१ ५्यश्य 
थवी शरीरम्?” इत्यादिषु परतिपयीयं २.'्स त आत्माऽन्तर्वाम्यश्तः'' इति 
दोषत्ववचनात् ॥ १२॥ 

अपि चैवमेके ॥। पकस्मिन शथरेऽवसितयोजजीवपर्योयो विरेष 
कः, एवमेके खराब्देनाधीयते--२ "द्वा पणौ? इद्यारम्य, २''पिप्पल स्वा 
प्यनश्चन्नन्यो पभिचाकाशीतिःः इति ॥ १३ ॥ 

अरूपवदेष हि वत्पधानत्वात्।। मनुष्यादिशरीरेषु शसीरित्वेऽपि रू- 
-हितवस्तुबदेध वरसैते तत् ब्रह्म, जीवनामरूपयोरपि निवोदुत्वेन प्रधान- 
त् । तथाहि श्रुतिः, ४“ -नानरूपयोर्निरवहिता ते यदन्तः इति नामरूप- 
रन्तसय अस्पृष्ठो मध्ये ववैते, अवद्य इस्य्थैः ॥ १४॥ 

भकार्वचाधैयथ्यात् ।। यथा ५सव्य ज्ञानम्" इति वाक्यप्रेयथ्यौत् 
प्रकारतया छानखरूपं बह्म ; तथा ६ “निश्वस्” ७'ध्यस्तवैज्ञः' < ""परा 
य राक्तिर्विविधेव शरूयते खाभाविकी ज्ञानबलक्रिया चः” इत्यादिपरद्शात- 
क्यावैयथ्यांत् निरव कल्याणगुणाकरश्वेव्युभयलिङ्गमेव ॥ १५॥ 

आह् च तन्मात्रम् ।। ५.सघ्यं ज्ञानम्? इति ज्ञानखरूपतामा्रमाह 

न्यन्निवारयति, भविदोषात् , विसोधाभावाच्च ॥ १६॥ 

दशयति चाथो अपि स्मयते ॥ दर्ष॑यति च निर्दोषत्वं कल्याण- 
गाकरत्वञ्च वेदान्तगणः ६०शनिष्कलं निष्क्रियं शान्तम्? ९ "तमीश्वराणाम् 
धादिः ; १०५यो मामजमनादिभः' शत्यादिना स्मयते च तत् ॥ १७॥ 

अत एवचोपमा सूयैकादिवत् || यतः पृथिव्यादौ सर्वैज खितस्या- 
नि्दोषस्वं कल्याणगुणाकरत्वश्च ; अत एव ताखेषु जलसूयेकादिवदि्यु- 
7 २ १५अाकारमेकं हि यथा . जखाधररेष्विवांशुमान्"' इति ॥ १८ ॥ 

चोदयति-- 

१ ब,५-७-३।---२, ब्रु, ५-७.३...२३॥-२.मु-३.१-१॥ --४.छा,८-१४.- 

॥--५. तै. आ. १-१२-६, चे, ६-१९ ॥--७. मु. १-१-९८. च. ९-८-- 

शरे, ६-७ ॥--१०, गी, १०-३ ॥-- १२१ या्ञवसछ्य. प्रायधित्त. अध्यात्म भर. १४४ ॥ 



२४० वेदान्तसार । [वअ 

अम्बुवदग्रहणात्तु न तथात्वम् ॥ अम्बुनि सूयी यथा यद्यत न 

था परमात्मा प्रथिष्यादौ ; अन्न परमाथैतरिख्थतः; अतो न निदोषत्वसित्वि | 

्द्धिहासभास्वमन्तमीवाहुभयसामज्ञस्यादेवं दशेनाच ॥ जति 
तते 1 नेवम् , पृथिष्यादिष्वन्तमौवात् परस्य तद्तच्खदिहासखमाक््वं चछ चा 
न निवष्यैते इव्युमयदछटान्तोपादानसामञ्जस्याद् वगम्यते । २८ 'आकाशाम्येव्कः 

यथाः" इत्ति वस्तुतस्खितमाकाश्षं , बस्तुतोऽनवखितश्च सू्यकस्रुमयम्डप 

ते । अनवस्यितश्य यथा न दोषस्प्ीः ; तथा सितस्यापि हेत्वभावादिति । 

पवितुम् । विवक्षितधभेखाम्य्ञापनाय सिंह इवेति द छटान्तो उदयते ॥ = 

दक्षनाद्धेति, २'अश्व इव रोमाणि विधूय पापम्? इद्यादौ विवक्षितस्वा स्यः 
यो दा्न्तिके हि दयते । अश्वो हि रोमाणि सहजानि खावयवभूतानचि 
तद्रव्याणि खारीर कम्पयन् कानिचिन्पुश्चति ¦ अस्मा तु खेन कद्प्क्िद 

छितानि क्षणष्वंसितया विनष्टानि कमणि भगवदप्रीतिकराणीति भगच्छ््रषर 

प्ीतिष्तढुःखानि दातुं पवृक्तेन उपासनप्रीतिकृताचम्रह्मकिवर्तितनी सि 

दसस्पकोभावमयुसन्दधाति ॥ २० ॥ 
३.८अथात आदेशो नेति नेति” इति सकलरविरोषग्रतिषेधान्नोभय्यि 

मित आह-- 

प्रकृतैतावं हि मरतिषेधतति ततो व्रवीति च भूयः चण्ड च 
बरह्मणो रूपे? * इत्यारभ्य, छत्छप्रपञ्चष्य बरह्मणो रूपत्वेनापक्षातस्य रूपटच्छ मयु 

दिय, पुनस्तस्यैव प्रतिषेधासम्भवात् प्ररृतेतावन्मा्न्न भवतति; ब्रह्मेति च्यद्य 
प्रकृतेयत्तां २नेति नेतिः * इति प्रतिषेधति ; ततः पश्चात् पृषैमजुक्तत उदका 
व्रवीति च--२*"नह्यतस्मादितिनेद्यन्यत्परमस्ति ” इति । इति नेति निर्दि श्छा £ 
णोऽन्य्न ह्यस्तीव्युच्छष्टम् ; २४अयथ नामधेयं सव्यस्य सत्यम्? इति च ॥ `: 
निर्वचनम् ३'्राणा वै सं तेषामेष सत्यम्”? इति। पाणाः--जीवार्मष्न्यः 1 
यदादिवदुत्पस्यभावात्सल्यम् ; तेभ्योऽप्येष सद्य; क्ञानसङ्खोचाद्यमावाल््] अः 
प्ररृतेयत्तप्रतिषेधादुभयलिङ्गमेव ॥ २९ ॥ 

परसयक्षेण सन्मात्रं ब्रह्मैव गद्यते, अन्यत्सर्वं भ्रान्तमिति, २ “नेति चेतति 
इति निषेधथ इत्यत आह-- 

तदव्यक्तमाह हि ॥ ब्रह्मखरूपं न केनापि प्रमाणेन व्यज्यते ; स, 
१. याश्वल््य. प्रायधित्त, भध्यात्मप्र. १४४ ॥--२. छा. ८-१३-१ ॥ . : 

४-२३-६ ।---४, ब्र. ४-३-१२ ॥ 



फा. २.] उभयलिङ्गाधिकरणम्, २७१ 

ऽह हि श्रुतिगणः, १. सन्दर तिष्ठति रूपमस्य न चश्चुषा परयति कथने- नम्” इत्यादिः । प्रलक्षादिना तु परादैरेवासितितवं गह्यते; न बह्मणः ॥ २२॥ 
ॐ भ अषि संराधने गलयज्नाजुमानाभ्या् । *अपिचात्यथप्रियानुभ्यान- 

रूपसम्यक्पीणने सति ब्रह्मखरूपं गृद्यत इति श्वतिस्छतिभ्यासवगम्यते। २.'ना- 
यमात्मा श्रवचनेन कभ्यः” इति श्युततिः । २०नाहं वेदैः? इत्यादि स्सृतिः॥ २३॥ 

भकाशादिवचावेशेषयं भकाशशच कर्मण्यभ्यासात्॥ सराधनकमेण्य- भ्यासात् येषां बरह्मखरूपदैनं जातम् ; तदैने क्ञानानन्दादेरिव जगदैभ्वय- 
स्यावेशेप्य प्रतीयते “अहं मजुरमवं स्यश्च" इत्यादो ॥ २४ ॥ 

अतोऽनन्तेन तथाहि लिङ्गम् ॥ अतः ५८ वाव बरह्मणो खपे", इ- 
स्यादिनोपदिषेनानन्तेन कल्याणगुणगणेन योगों ब्रह्मणस्सिद्धः । तथा सत्युभय- 
लिङ्गमेव जह्य ॥ २५ ॥ 

इति वेदान्तसार उभयरिङ्गाधिकरणम् ॥ ५ ॥ 

वेदान्तदीपे-न स्थानतोऽपि परस्योभयशि्गं स्मत दि ॥ कि 
जीवस्येव तदन्तयौप्रिणः परस्य ब्रह्मणोऽपि जागरादिस्थानप्रयुक्तदोषास्सम्भव- 
न्ति, उत नेति संशयः । य्यः पृथि्यां तिष्ठन् ६*' य आत्मनि तिष्ठन् * ६.ध्यश्चश्चुषि तिष्ठद ६.१्यो रेतसि तिष्ठन्" इस्याद्रिना जीवस्येव सर्बाबखा- 
खवचितिवचनात् छन्दतोऽपि पृथशोणितादिम्नभपुरुषाथं पवेति सवै दो. 
पास्सम्भवन्तीति पूवैः प्रक्ष: । साद्धान्तस्तु--७' अपहतपाप्मा विजरः » 
<'ननिरवद्यं निरञ्जनम्”? ७'“सस्यक्रामस्सस्यसङ्करप; ” ९ ““यस्सर्वक्ञस्सर्चवित्ः 
१०९ मामजञमनादि च वेत्ति लोकमहेश्वरम्, १२.'पर; पराणां सकला न 
यत्र क्ेशादयस्सम्ति परावरेशतेदत्यादिश्ुतिश्पतिभ्यो निरस्तनिखिकदोषगन्ध- 
तासार्वक्यसलयसङ्टपत्वाद्युभयलक्षणखरूपावगतेः परस्य ब्रह्मणस्सर्वत्रान्तयी - 
मितयाऽचखितस्यापि न दोषगन्धरुलम्भवंति ; अपि तु सर्बनियमनरूपरीदखा - 
रस पव ॥ ॥ि ह ॥ 

सूबाथस्तु-न स्थानतोऽपि परस्य -परथिष्यातमादिष्वन्तथीमितयाऽव. 
१. तै, ना. अम्भस् ॥--२. थु. ३-२-३॥--२. गी, ११.५.४--४, इ, २-४-१० || 

५. द्र. ४-२१-६. च ५-७२-२२ १८२९-७. छा. ८-१.५॥--<.चे. ६-१९॥ 
९.य्.१-१-९॥-- १०. गी- १०-३।--१ १. वि.पु.६-५-८५।४#अपि अपचयः! प्रियातु.षा॥ 

र ६14 



२२२ वेदान्तदीपे (भ. 

सितस्यापि परस्य ब्रह्मणः जीवस्य तच्नतन्ावसितस्य ये दोषा उक्ताः, ते न 
म्मवन्ति ; कुतः १ उभयलिङ्ग स्वन --हिषैती, यतस्सर्षैच श्वुतिस्पघलिष्छ नि 
स्तनिखिटदोषत्वसमश्तकस्याणगुणात्मकत्वरूपोभयलिङ्गम् उभयलश्छष्ण । 

ब्रह्मावगतम् ॥ ११ ॥ 

भेदादिति चेन्न भरत्येकमतद्रचनात् ॥ यथा जीवस्य खतोऽचद्छतप 
प्मत्वादिशुणकष्यापि देवादिशसीरसंम्बन्धितयाऽचस्थामेवादुक्तदोषस्य रचन 
स्वम् ; एव॑ परस्यापि “स्य प्रथिवी शरीरम्” इति श रीरसम्बान्धिटच्य चस्य 
भेदात्ते दोषास्स्युरिति चेत्-न, प्रसेकं -प्रतिपर्यायम् , अतद्चनात् - च्डषारः 
स्बन्धित्वचचनात् । १'यस्य परथिवी शसीस्म्” इस्यादिषु ?*'एष त अग्त्मा, 
न्तयौम्यश्रुतः'' दस्यन्तयौमिणो हि निर्दोषत्वमुच्यते ; जीवस्य तु परभिध्य। 

नात्तत्खरूपं तिरोहितमित्युक्तम् । अतदकारीरसम्बन्धित्वेऽपि परस्थेत्ते च्व द 
षाः॥ १२॥ 

अपियेवमेके ।॥ अपि च यदिदं जीवपर्योरेकस्मिन् शरीरे ङगसरि 
व्वेनावखितयो्दोषसम्बन्धित्वं तद्विपरीतत्वं चोक्तम् , एवमेके शाखिन स्स्वदा 
व्देनाधीयते--२ "द्वा खुपणी सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषसख्जारे । त 
योरन्यः पिप्पल खाद्वच्यनश्चन्नन्यो अभिचाकशीति इति ॥ १३ ॥ 

मदुष्यादिरारीरेषु दासीरित्वमेव जीवस्य नामरूपभाक्वेन कर्मवदयं सादेः 
वः, तत्परस्याप्यविरिं चेत्-कथ परस्य ब्रह्मणोऽकर्मैवदयत्वेन कर्मप्करच्छान. 
रानमुच्यते- इष्यत आह-- 

अरूपवदेव हि तत्मधानलतवात् ।॥ मख्यादिद्यसीरेषु शरीरत्वे .ऽप्य- 
रूपवदेव हि तत् परं ब्रह्म ; कुतः १ पधानत्वात् निबादकतवात् ; जीवस्य ना- 
मरूपभाक्स्वेन कर्मफलाशनं निर्वोढुं परस्य तत्तच्छरीरे ररीरित्वेनाघस्थ इनम् ; 
यथाह -१५यस्य पृथिवी रारीरम्” २०'यथ्याऽत्मा शरम्. .-आत्मानमन्तसे 
यमयति"' ४५अब्तः प्रविष्ठ्शास्ता जनानां स्वात्मा" “"““आकादो हवै न्याम - 
रूपयोरनिवैहिता ते यदन्तरा तद्रह्य' इति । अत उभयलिङ्गमेव परं बरह्म ॥१९४॥ 

६" “सस्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" इति पकारौोकखरूपता बह्मण उच्यते, ऋथ- 
मुमयचिङ्गत्वमिलयत आह-- 

१. इ" १.७.२२२ १८ २२ ॥- २. ध. ३-१-१ ॥ द, ब्र. ५-७-२२ ॥-- 
४ भरणम्, रमन रद्य ॥ भन छा. ८-१४-१ ॥--द. तै. जा, १.१॥ 



. २] उभयलिङ्गाधिकरणम् . मदे 

परकाशवचचावेय्यात् || यथा १ “सत्यं ज्ञानम्” इति वाकयोचयश्या 
हारो बरह्मणस्बरूपमिद्यवगम्यते ; तथा २“यस्सर्वक्नस्सर्यैवित् २.पराऽ- 
शक्तिर्विविधैव धरूयते'' इलयादिवाक्यावेयथ्यीत्कस्याणगुणाकरत्वं च ब्रह्म- 
खरूपमित्यवगम्यते इत्युभयलिज्ञमेव ॥ १५ ॥ 

आहे च तेन्मालम् ।। “स्यं ज्ञानम्" इति वाक्यं ब्रह्मणो शानं 
स्पमिल्येतवन्मात्नमाह ; न पुनः कल्याणशुणाकरत्वं नि षेधति ॥ १६॥ 

दशयति चाथो अपि स्मर्यते ॥ दकषेयति च वेदान्तवाक्यगणो नि- 
तनिखिरदोषत्वं कठ्याणगुणाकसरत्वं च २८.निष्कलं निष्कियं दान्तं निरव- 
निरखनम्'' ५८तमीभ्वसाणां परपर महेश्वरं तं दैवतानां परमं चं दैवतम्" 
दिकः । स्मयते च ६्यो मामजमनादिं च वेचि रोकमहेश्वरम्'* ७.अ- 
खस्य जगतः प्रमवः प्रख्यश्तथा । मत्तः पर्वरं नान्यत् ' इत्यादि घु १७॥ 

अते एवं चापमा सूयेकादिवत्।। यतो ह्मणो निरस्तनिखिरुदोषत्व- 
याणगुणाकरप्वेनोभयणिङ्स्वात् प्रथिव्यादिस्थानतोऽपि न तत्तस्परयुक्तदोषण- 
सम्भवः ; अत एव दाशेषु च जरघषुयैकादयुपरमा क्रियते < 'आकादामेकं 
यथा घरादिषु प्रथभ्भवेत्। तथाततैको छनेकसो जखाधरेष्िवाश्युमान्"' ६- 
दिषु ॥१८॥ 

अभ्बुषदग्रहणा्तु नं तथात्वम् ॥ वुरब्द्ोदयं द्योतयति; अम्बुनी- 
बरहणात् यथा ऽस्घुनि सूयैः तच्रानवच्ित एव भ्रान्त्या तज्ञ खित इव गृह्यतेः 
वथा परमात्मा प्रृथिव्यादौ गृह्यते; ९५यः परथिव्यां तिष्ठन् पृथिन्था अन्तरः"? 
१ परमाथेत्तस्स्थितो गृह्यते; अतो न तथात्वं न सूथेस्येव तल्परयुक्तदोषग- 
भावः परमात्मनः, परमा्थैतसिस्थतत्वात्॥ १९ ॥ 

हृद्धिहयासभाक्स्वमन्तभोवादुभयसामज्ञस्यादेर्व दश्चनाच ।। प्रथि- 

दिषु विषमेषु खानेषु श्ितस्यापि परमात्मन तदन्तर्भावात्--तत्रावस्थानतः 
पयुक्तबृद्धिहासमाक्त्वं < “जाधारेष्विवांशचुमानः? इति रष्टान्तेन निषल्यैते | 
05वगम्यते पतावन्मान्नरमिति ; उभयसामज्ञस्यदेवम्--उभयदृष्टान्तोपादान- 
परञ्जस्यादेवम्बगम्यते । <“'आकादामेकं हि यथा घटादिषु परथग्भवेत्ःः ईति 

१.तै. जा, १-१-॥--२. ख. १-१-९॥--३. भे. ६-८ ॥--४. धे. ६-१९॥-- 
शरे. ६-७ ॥-- ६. गी. १०-२ ॥--७, री. ७-६॥--<. याङ्घवस्क्य, प्रायश्चित्त. जध्या- 

„, १४४ ।--९, ब. ५-७-३ ॥ 
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घरकरकादिषु विषमेप्ववधितमाकारं , २''जखाघ्ररेष्विवांशुमान? इति › 
युमन्तं परमा्थतरिस्थतमनवसितं चोभयं हष्टान्ततयोपादाय १'.तथा.ऽ-ऽत्मं 

ह्यनेकसः'› इति निगमनात् तत्त्थानप्रयुक्तव्दधिहासमाकस्वनिवतेन माच्च एव 
क्षितमित्यवगस्यते। अन्यत्रापि इष्ान्तदाष्ठीन्तिकयोस्स्वंसाम्याभावेऽपि 
ह इव माणवकः" द्व्यादिषु इ ्न्तोपादानददीनाश्चेवमवगभ्यते ॥ २० ॥ 

२.'अथात आदेशो नेतिनेति” इत्यादिना पू्ै्रकृतस्य ूर्तामूर्तप्रपञ्खः 
बरह्मणो सूपत्वप्रतिषेधाक्िष्परपश्चं सन्मात्रमेव ब्रह्म ; न पुनरूक्तखरूपञुभयद्टिर 
मियाशङ्खयाह-- 

भे, $ [+ कोका > क $, [क 

मढरततावन्छे {ह मातिर्षधाते तता त्रवातेच भूसः।। दीति - देत 

३८ वाव ब्रह्मणो रूपे मूते चामूर्तमेवच! इत्यादिना स्थूलस्य सूश्मस्य शच: 
पञ्चम्य ब्रह्मणो रूपतया प्रमाणान्तसाग्रज्ञातस्य अत्रैव रूपतयोपदि टस्य निऽ 
धासम्भवात् प्रकृतैताव्वं हि ब्रह्मणः प्रतिषेधति, पूर्वपरक्ततावन्माञ्च न भट 
ति ब्रह्मतिहि ४५अधात अदर नेतिनेतिः' इत्यत्र धतिपाद्यत इत्यथैः 1 तत 
व्रवाति च भूयः --तत्तः-पृवाक्ताद्भयस्त्वं ्रचीति च वाक्यद्चषः, ४ '"नद्येतस्मा 
दितिनेलयन्यत्परमस्ति अथ नामधेयं सद्यस्य सष्यमिति प्राणा वै सस्यं तेष्ामे, 
सत्यम्” इति--इति नति नि्दिंएटादेतस्माद्रह्यणोऽन्यन्नद्यस्ति; परबरह्मणो.ऽन्य 
व्खरूपता गुणतश्चात्छृष्ट न द्यस्तीत्यथः । ४“.सदयस्य सदयम्"? इति च्ह्यणे ना 
शयम् , तस्य निवेचनम्-- "श्राणा वै सत्यं तेषामेष सस्यम्? इति । भ्ण 

साहचयाज्ञावात्मानः प्राणाः । ते हि वियद्एडिवद्सुत्पाद्यत्वेन सस्यम् । तेभ्यो 
ऽप्यंष सत्यम्, ते हि कमोयुगुणदेहयोगेन जन्मघन्तः; तदप्यस्य नास्तीति चेष्या 
मप स्यम् › ज्ञानसङ्काचविकाखरूपविकारस्याप्यसम्मवात् । अतः प्रमाणणन्त 
सभक्ञातखरूपस्य ह्मणो युतामूतेपपञ्चरकारतयोपदेशात् ,पुनस्पि भरकार्वि- 
शषापदता्चः ४ अथात अदेरो नेतिनेति ६ति पूवैप्ररतेयत्ता ब्रह्मणः ख- 
तिपिध्यतं इव्यथः ॥ २१ ॥ 

नु च वस्तुतः परलक्षेण निर्विशेषसन्माघ्रमेव यद्यते,तदतिस्दिं भान्त्या 
भतायमान सावशषरूपमनृद्य ५८.नेतिनेति” इति निषिध्यत दष्यत्राह- 

तदव्यक्तमाह हि॥ ब्रह्मणः प्रमाणास्तशाप्रक्नातता ददटयति ; तत् च्य 

न कनात माणन व्यक्तम् ; तथा आद् दि श्रुतिः ९८ सदे तिष्ठति रूप- 
९. याक्तक्य, मयित, मध्यालस, १४४ ॥--२. ब्र. ४-द-६॥- ३. च ८- 

र-१ ४. वृ, ४-२३-६ ॥- ५. ते, ना, अम्भ्. ३॥ 
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मरस्य” इत्यादिका ॥ २२॥ 

अपि सेराधने प्रल्यक्षातरुमानाभ्याम् । अपिच संसाधन पवोपल- 
भ्यते; ससाधनं सम्यक्प्रीतिथुक्तं मजनम् , उपासनमिति यावत् ! उपासनरू 
पतस्परीणनेन चिना केनापि नोपलभ्यत इति श्रुतिस््तिभ्याभवगम्यते । १।ना- 
यमात्मा प्रवचनेन कभ्यो न मेधया न बहुना श्चुतेन। यमेवैष घृणते तेन खभ्यः” 
२,.नाहं घेदेम तपसा न दानेन न चे्यया .. -मक्लया त्वनन्यया कक्ष्यः" ' इति 
हि श्रुतिस्मृती । अतः केनापि प्रमाणेनानसिव्यक्तखरूपत्वाह्रद्यण ; ३.८दघा- 
च ब्रह्मणो रूपे" इत्यादिना ब्रह्मणः प्रकारतयोपदिष्ं जगदेश्वयै ५ 'ने तिनेति” 
इति न निषिध्यते ; किन्तु प्रकृतेयत्तामाच्रं तु नि दिष्यते ॥ २३ ॥ 

पकाशादिवचावेशेष्यं पकाशथ केण्यभ्यासात् । इतश्च ज्ञानान- 
न्दवज्लगदश्व्थेमपि बरह्मणो रूपम् ; येषां वामदेवादीनां ससध्रनरूपकमण्यभ्या- 
सात्प्रकाशश्य सञ्जातः--दयैनं सञ्जातम् ; वेषां दद्रौने प्रकाश्षादिवत् ज्ञनादे- 
रिव जगद्दैऽ्वर्थस्याप्यवैत्तेष्यं प्रतीयते ; ५८'तद्धेतत्पदयन्धरषिचमिदेषः प्रतिपेदे 
अहं मनुरभवं सूर्यश्च ६८.अहे कक्चीयान' दस्यादौ ॥ २४ ॥ 

अतोऽनन्तेन तथा हि छिङ्गम् ।। अतोऽनन्तेन कस्याणशुणगणेन यो- 
गो ब्रह्मणस्सिद्धः । तथा सव्युभयछिङ्गमेव ब्रह्म ॥ ५ ॥ 

इति वेदान्तदीपे उभयलिङ्घाधिकरणम् ॥ ५ ॥ 

--*» +"(श्री्ारीरकमीमांसामाष्ये अहिकुण्डलाधिकरणम् ॥ & ।),-*°*- 

उभयन्यपदेशात्वहिकण्डटवत् । ३। २ । २६ ॥ 
मूतीमूतीत्पकस्य अवित्पपश्वस्य ब्रह्मणो रूपत्वं २८ वाव बह्मणो 

रूपे” इल्यादिनोपदिश्यते । ५““अथात अदेशनो नेतिनेति" इति मूतोमूता- 
चिद्रस्तरूपतया ब्रह्मण इयत्ता पततिषिध्यते । *“नहतस्मादितिनेलयन्यत्प- 
रमस्ति" इति ब्रह्मणोऽन्यदुत्कृ्ट नह्यस्तीति प्रतिपादितम् तदुपपादनाय 

१. ३. कठ. २-२३ ॥-- २, गी. १३-५३;५४॥-- २. इ. ४-२-१-६॥- ४. वु, 

४-३२-६ ।---५, ब ३-४-१०॥---६ ॥ 
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१५अय नामपेयं सत्यस्य सत्यमिति प्राणा वै सदय तेषामेष सल् 
माण्ब्दनिर्दिषटभ्यश्चेतनेभ्योऽप्येष सत्यमिति कदाचिदपि ज्ञानादिसः 
चाभावहुक्तम्।तथार^धानकषितज्ञपतियैणे्चः "१८. ति विश्वस्याऽत्मेश्वः 
४ (नित्यो निलयानां चेतनशरेतनानाम् ” इलयादिशते्ायमर्थोऽवगम्यते 
तस्याचिद्रस्तुनो बह्मरूपसपरकार इदानीं चिन्त्यत, ह्मणो निर्दषित्कीः 
च्यथम्-किमस्याचिद्रस्त॒नो बरह्मरूपत्वमहिक्ुण्डटन्यायेन)उत प्रभामभा 
तीरिषकजातियोगेन,उत जीवस्येव विश्षेषणधिशेष्यतयांशांिभवेन-ई 
इद स्थाप्यमानं विरेषणविरष्यभावभङ्गीदलय ५८५कृतिश परतिज्ञाद्टान्त 
सुपरोषात्" श“तदनन्यतमारम्भणशब्दादिभ्यः" इत्यत्र सृष्ष्मविदवि 
स्तुविशि्टाद्रह्मणः स्थूलविदचिद्रस्तुधिरिष्टस्योत्पत्तिरनन्यत्व चोक्तम् 
किंयुक्तम्! अदिकण्डर्वदितिः कुतःउमयन्यपदेशात् “ब्रह्मवेद सवम् 
“आत्मवद् स्म् ?' इति तादारम्यव्यपदेशञात्, ° “हन्ताहमिमास्तिञ्च 
देवताः अनेन जीवेनाऽत्मनाऽचुमविश्य"' इ्यादिभदव्यपदेशाश्च । अहै 
कुण्डल भाव" ऋलुभाववत् तस्येव ब्रह्मणस्संस्थानविशेषा एवाविद्रक्तूनि॥ 

प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्त्वात् । ३।२। २७॥ 
वाशब्दः पक्षव्याषृस्यथः; बरह्मखरूपस्येवाचिद्रपेणावस्थाने भेद- 

श्तयो बह्मणोऽपरिणामित्ववादिन्योऽपि बाधिता भवेयुः; अतो यथातेज- 
स्तवेन प्रभातदाश्रययोरपि तादात्म्यम्; एवमचित्मपश्चस्य बरह्मणो रूपत्व- 
भिदयथः |! २७॥ 

पूवेवद्या । २।२। २८ ॥ 
वाशब्दः पक्षद्रयग्याष्यथः ; एकस्यैव द्रव्यस्यायस्थाविरेषयोने 

१. ब्, ४-३-६९ ॥--२. ने. ६-१६॥-- २. तै. ना. ३-अनु ॥--४. श्र, ६. 
१३ ।--५, शासे. १-४-२३ 1---, रास. २-१-१५॥--७, व, ४-५-१॥-- <, 

छ्य, ७-२५-२ ॥---९. छा, ६-३-२ ॥--* रज्जु. प॥ 
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ब्रह्मस्रूपस्ववाचिदव्यरूपतादुक्तदोषादनिर्मोक्षः । अथ प्रभातदाश्रय- 
योरिवाचिद्रह्मणोबेह्मस्वजातियोगमालम् ; एवं तदी्त्वगोखद्रह्मापी 
श्वर वचदाचद्रस्त॒नाधाञ्चुवतेमानं सामान्यमिति सकटश्चुतिस्पृतिन्यवहार- 
विरोधः| पूषेवदेवः “अरो नानाव्यपदेशात्" “भकाशादिवन्च नैवं परः” 
इति जीवतृथक्सि्नेविंशेषणत्वेनाचिद्रस्तनो ब्रह्मांरत्वम्् ; षि्षि- 
एवस्त्वकदशत्वेनाभेदव्यवहारो युख्यः, विशेषणविशेष्ययोः खरूपखमभा- 
वभदन भंदव्यवहारो श्रुख्यः, ब्रह्मणो निर्दोषत्व च रक्षितम् । तदेवं भ- 
कारजातिशुणशसेराणां मणिव्यक्तियुण्यातमनः भलपृथक्सिद्धिलक्षणवि 
शषणतया यथांशत्वमू; तथेह नीवस्याचिद्रस्तुनश बरह्म मदयश्नत्वम्॥२८ 

प्रतिषेधाच्च । ३। २। २९॥ 
२.स वा एष महानज आस्माऽजरोऽमरः ४“नास्य नरयैतन्ीर्यति? 

इयादिभिः ब्रह्मणाऽचिद्धमप्रतिषेधाच षिक्ेषणविरेष्यत्वेनैवांशांकषिभाव 
इत्यथः । अतस्पुकष्मचिदचिद्रस्तुविरिषटं कारणभूतं ब्रह्म, स्थृखचिदचि- 
दरस्तविशिष्टं कायभूतं बरह्मति कारणात्कायस्यानन्यत्वम् , कारणभूतव्र- 
ह्यधिक्नानेन कायस्य ज्नातेत्यादि सवेुपपन्नम्; ह्मणो निर्दोष च र- 
क्षितम् । बरह्मणो निदोषसेन कट्याणयुणाकरतेन चोभयषिङ्गत्वमपि 
सिद्धम् ॥ २९ ॥ 

इति श्रीशारीरकमीमांसामाष्ये अदिष्ुण्डलधिकरणम् ॥ ६ ॥ 

वेदान्तस्तार्--उभयन्यपद्शास्व हिकण्डलवत्।। ५ ““आसवेदं सवम्? 
९“अस्मान्मायी खञजते'” इ्येकत्वनानात्वन्यपदेशात् अहे कुण्डलभावादिवत् 
नह्मखरूपस्येव ७.९ वाव ब्रह्मणो रूपे” दत्यादिनोक्त ः पृथिन्यादिभावः ॥२६ ॥ 

पकाशाश्चयवद्रा तजस्त्वात् ॥ प्रकाशतदाश्रययोर्यथा खरूपभेदेऽपि 
१. शारी. २-३१-४२ ॥--२, शारी.२-२-४५॥-- द इ.६-४ २५।---४.ल.<- 

१-५॥--५, छा. ७-२५-२ ॥--६, शरे, ४.९ ॥--७, र. ३-३-१ ॥ 
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तेजसूबयोगेन पेक्यम् ; एवमचिद्रह्मणो*श्चेकजातियोगेन ॥ २७ ॥ 
¢ [५ [९ पूवेबद्रा ॥ बारष्दः पक्षदवयव्यान्रुत्यथैः ; यथा पूर्वन जीवस्य 3 

शः [न ना ५ १. 

शाजातिगुणरार्सरव द्विशेषणतैकसमावतया विशिष्टकदेशात्येनांशस्वम् 8 प 
[क| & क, पा, प" अ [० 

चिद्ठरसतुनो ऽपि। १.आ्येवेदुं सवम्" इति चिदचितो रेकेनैव शाष्देन पेक्य 
* न 

४५। धानमिव्यंशास्वमप्येकरूपमिति 'पूव॑वद्ा' दइच्युक्तम् । इतर पक्चयो्रह्मण्रूर 
पतादि दुवौरमित्यथैः । २'यस्य पृथिवी शरीरम्ः' २''्यस्याऽव्मा छ रीः 
इति चिदचिद्धस्तुनोदशरीरतया तद्धिशषेषणखभावता सिद्धा ॥ २८ ॥ 

न | ^£ रि मतिषधाच्च ॥ ३.न्नास्य जस्थेवज्ञीयेति" हत्यादिनाऽचिद्ध श्रि 
धाच्चैवम् ॥ २९ ॥ 

इति वेदान्तसारे अदिकरुण्डलाधिकरणम् ॥ ६ ॥ 

बेदान्तदीपे -- उभयव्यपदेशात्वषिषण्डल्वत् ॥ भ्ण च 
ब्रह्मणो रूपे" इ्यादिनोपदिष्टमचिदस्तुनो बरह्मरूपत्वं किं ब्रह्मखरूपस्यैचा। 
रुपेण परिणामाद्भ वति, उत परस्मिन्बह्मण्यचिद्रस्तुनि चेकजातियोगातर , 3 
जीववद्वह्मशरीर तया ब्रह्मविशेषणत्वेनेति संरायः। मिन्नत्वाभिन्नत्वरूपोभ डय 
श्ोपपत्तये ब्रह्मेवाचिद्रुपेण परिणमत इति परथमः पक्ष; । तथा तु सति च 

णो निरदपत्वादिकं बाध्ये ेव्येकजातियोगेनेति द्वितीयः पक्षः । एवं स १"'मतेवेदं सर्ैम्,*५, ब्रहेषेदं स्वम्” इति वह्मसरूपस्यैव सर्वशब्द कान््यः म्यपदेशबाधस्स्यात् । नहोकैव गोन्यक्तिः श्लण्डो गौः, मण्डो गौः, पू शङ्खो गौःः इल्यादिसवेगोव्यक्तिवाचकशब्दैरभिधीयते । अतो जीवस्येव ह्मररीरतया व्रह्मविरोषणत्वेनाचिदस्तुनोऽपि बह्मशात्वमिति राद्धान्तः। सूच 
येस्तु-- तुशब्दोऽवधारणे । अहेः इण्डलमावादिवह्ह्मखरूपस्येवाचिद्र पेण 
स्थानम् ; कुतः ! नाना्वैकस्वोमयव्यपदेशात् ॥ २६ ॥ हि 

मकाशाश्रयवद्रा तेनस्त्वात् ॥ वाशब्दो ऽनन्तरोक्तव्याृच्यथैः › २ था पकादातदाश्रययोः तेजस्त्वेनेकजातियोगाद्भिन्नत्व, भिन्नत्वश्च, पवमन्टि हह्मणोरपि ॥ २७ ॥ 
कर 3 ----------- प्वयमक्रजाति, पा॥ १. छा, ७-२५-२॥- रः र. ५-७- प -२२॥---३. ऋा.८ २-५॥--४, ब्रु. ४-२-१५, श्रे. ४-५-१ ॥ 
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पूषेवद्रा || वाशब्दः पक्चद्रयत्यावृच्यथैः ; पूर्ववत्-यथा पूर्वत्र 
सशो नानाव्यपदेशात्" २“प्रकाद्ादिवत्तु नैवं परः" इल्युभयव्यपदेशो 

[तये. ब्रह्मणो निदेषत्वसिद्धमे च प्रकाहाजातिगुणशसीरवतत् प्रथकिसिद्य- 
विशेषणतया जीवस्य ब्रह्मांरास्वमुक्तम् ; पषमचिद्धस्लुलो ऽपि । अचिद्धाचि 
ग्देनाप्यचिद्स्तुचिशि्ठ ब्ह्मेवाभिधेयमिति ३''आसेवेदं सधे: ४. "बरहेवद् 
म् ' दस्यभेद्ञ्यप्शरेशोपपत्तिः। विशेषणविह्ोप्ययोस्खरूपस्वभावमेदक्षापनाय 
रोषणविोष्यौ निष्कृष्य मदेन व्यपदेरश्योपपद्यते।५ क्षरं त्वविद्या ह्यस्तं तु 
द्या विद्याविधे ईशते यस्तु सोऽन्यः" ' इति ब्रह्मणो निश्षष्रत्वश्च ॥ ८८ ॥ 

प्रातिषधाच ।॥ इख वा एत्र महानज आत्पाऽजरो.ऽमरःः ७. नास्य 
प्येतज्जीयैति ..धिजरो विचरत्युः इद्यादिभिः ब्रह्मणोऽचिद्धसेपरतिषेधाच्च 
शो प्रणविकशेष्यमावेनैवांशांशिमाव इस्थथः॥ २९. ॥ 

दरति वंदन्तदापं अहिङकुण्डलाधेकस्णम् | ६ ॥ 

-=०-+श्रीरारीरकमीमांसाभाष्ये पराधिकरणम् ॥ ७ ॥),**= 

परमतस्सेतन्मानसम्बन्धभेदव्यप- 
देशोभ्यः। २।२।३०॥ 

इदानीमक्षात्परस्माल्नगननिमित्तोपादानरूपपरमकारणात्परबरह्यणः 
मपि किञ्चित्तखमस्तीति केथिद्धूतवाभासेराशङ्य नि राक्तियते,अस्यो- 
स्यस्य निर्दोषल्वानवधिकातिकश्ेयासङ्घयेयकल्याणयुणाकरत्स्थन्ने । त- 
पमाजङ्ा-यदिदं परं ब्रह्मोभयलिङ्गम् ; एतस्मान्निखिखजगत्कारणास्प- 

(पि किञिचस्वमस्ति । कथम्? <“अथ य आत्मा सर सेतुर्विधतिः" 
यस्य परस्य सेतुस्वन्यपदेशात । सेतुश्चब्दस्य च कके करूखान्तरपारिहैती 
सेद्धेरितोऽन्यदनेन पराप्तव्यमस्तीति गम्यते। तथा ९८'एतं सेतुं तीषवाऽ- 
स्सन्ननन्धो भवति"इति तरितिव्यता चास्याभिधीयते; अतश्रान्यल्याप्य- 

१. शारी. २-३-४२।--२. शारी. २-३-४५ 1-- २, छा, ७-२५-२॥-- ४. बु. 

५-१ ॥--५, शे. ५-१ ॥--६. दृ. ६-४-२५ ॥--७" छा. <-१-५॥ ---<, छा. 
४-१ ।।--९, छा, ८-४-२॥ 

#32 
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मस्ति। उन्मानम्यपदेशाच-उन्मितै-परिमितम् इदं परं ब्रह्म “चतु 
दरहा" २.पोडशकटभ्" इत्युन्मनव्यपदेशात्। सचायथुन्मानन्यपदेश्ः 
सेतुना भाप्यस्यायुन्मितस्यास्तितां योतयति। तथा सम्बन्धन्यपदेशश 
तुसेतुमतोः पापकत्वपराप्यस्वलक्षणो इयते, २८अगृतस्य परं सेत द 
न्धनमिवानखम्"' ४“अब्ृतस्येष सेतुः" इति । अतश्च परात्परमस्ति । 
देन च परात्परं भ्यपदिषयते, ५.“परात्परं एुरुषशेति ” ९“परात्परं 
न्महतो महान्तम्” इतिच । तथा “तेनेदं पशे पुरषेण सर्वैश” ८/6 
यदुत्तरतरं तदरूपमनामयम्) इति । अत एभ्यो हेतुभ्यः परस्मा 
परमपि किञ्चिदस्तीति गम्यत इति ॥ ३० ॥ 

-** 9 सिद्धान्तः 2-9-०9 

एवे प्नेऽभिधीयते-- 

सामान्यात्तु । २। २।३१ ॥ 
तुशब्दः पष व्यावतेयति; यत्तावदुक्तं सेत॒व्यपदेशात्परापरमस्ती 

ति; तन्नोपप्यते । न ्वयमत किञ्चित्याप्यं पति सेतुरुच्यते, ९ “एष 
लोकानामसम्भेदाय" इति सेतुसामान्येन सवणोकासङ्करकरस्वश्चुतेः।सि 
नोति-बध्नाति खस्मिन् सर्वं षिदचिद्रस्तुनातमसङ्खणीमिति सेतुरुच्यते | 
९८/९४ सेतत तत्व” इति तरतिश मा्षिवचनः। यथा वेदान्तं तरति' 
इति ॥ ३१ ॥ 

„९ 
बुद्धयथः पादवत् । २।२।३२॥ 

योऽयं १८चतुष्पाह्रह्य१२ “षोडसकलम्"२०पादोऽस्यविश्वा भूता- 
नि" इतयुन्मानन्यपदेशः) स बुच्छथेः-उपासनाथः, ९१।सद ज्ञानमनन्त 

१. छा. ३-९८-२ ॥-- रप्र" ९-९१-३. य. ६-१९-४, भु. २-५-५11- 
५. मु. २-२-८ ॥--६. ते. नदि. १-५1-७, च, ३-९ ।॥--<. श्रे. २३-९० ॥ -- 

९. छा. ८-४-१) २ ॥--१०. पुरस्. !1--११. तै, आनं १, अनु. १॥ 
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बरह्म "इलयादिभिजेगस्कारणस्य बह्मणोऽपरिच्छिनस्वावगमात्खत उन्मि- 
तत्वासम्भवात्।जग्कारणतवै हि तस्यव श्रूयते ^^ तस्माद्रा एतस्मादात्मन 
आकाशस्सम्भूतः? २““सोऽकामयत बहु स्यां भ्रनायेयेति `” इति । अतो 
यथा स्वाक्पादः प्राणः पादः. चक्षुः पादो मनः पादः" इयादिना ज- 

ह्मणो वागादिषादव्यपदेश उपासनाथेः; एवमयमपि ॥ ३२ ॥ 
खयमनुन्मितस्य कथघुपासनायथतयाऽप्युन्मानसम्भवः; तताह-- 

स्थानविशषात्परकाशादिवत् । २।२।३३ ॥ 
परतिपक्नवागादिस्थानविकेषरूपोपाधिभेदात्तस्सम्बन्धितयोन्पित- 

स्वाुसन्धानं सम्भवति; यथा पकाशाकाशादेविततस्य वातायनघरदि- 
स्थानभेदैः परिच्छयाजूसन्धानसम्भव इत्यथः ॥ ३३ ॥ 

उपपत्तश्च । ३।२।२०४॥ 
यदुक्तम्-४““अगूृतस्येषसेतु,” इति प्राप्यपरापकसम्बन्धन्यपदेश्ासा- 

पकात्परं भाप्यमस्तीति; तन्नःपाप्यस्य परमपुरुषस्य खमापरौ खचसवोपा- 
यत्वोपपत्तेः। ५“नायमासा प्रवचनेन कभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन 
यमैवप इृणुते तेन रभ्यस्तस्थेष आत्मा विषटणते तनू खाम्” इत्यनन्यो- 
पायलखश्रबणात् ।॥ ३५ ॥ 

तथाऽन्यप्रतिषेधात्। २। २। २५॥ 
यत्पुनरुक्तं -६“'ततो यदुत्तरतरं" ७८परात्पर पुरुषम् ८५अ- 

प्षरास्परतः परः" इत्यादिभेदन्यपदेशातयरात्यरमस्तीति-तमोपपय्यते, त- 
तैव ततोऽन्यस्य परस्य प्रतिषेधात्, ९“यस्मात्परं नापरमस्ति किश्चिघ- 
स्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति कथित्? इति । यस्मादपरं परं नास्ति कि 

१. तै, जनं १, अनु. २॥ --२. तै. आनं ६, अनु. २॥ --३ छ, ३-१८-२॥ 

४. यु. २. २-५। -५, स॒. ३.२३ 11--द.धि. ३. भ. १०॥-७. सु. ३ 

२-८ ॥--<, अ. २-१-२ ॥--९. चे. ३-९ ॥ 



२२५३ आओश्ारीरकमीमशामाष्ये [भ. ३ 

अ्ित्-न केनापि भकारेण परमस्तीलयथः । तथाऽन्यत्नापि १५न घेतस्मा- ` 
दितिनेलयन्यत्परमस्ति"” इति--इति नेति निर्दिष्टदिवस्माद्रद्यणोऽन्यस्परं न 
हस्तीलयथेः। तथा २८न त्ये कश्चन तस्य नाम महच” इति । तद्धि ` 
जगदुपादानकारगतयाऽनन्तरयुक्तं ›“सवे निमेषा जश्षिरे विद्युतः पुर 
षादधि" २८स आपः प्रदुधे उभे इमे" इत्यादिना । *“अद्धयस्सम्भूतो 
हिरण्यगभे इत्यष्टौ इति च जगत्कारणं पुरुषमेनं भलयमिज्ञापयति। ५“ततो 
यदुत्तरतरम् ईति किमुच्यत इतिचेत्-पूवेत्र “वेदाहमेतं पुरुषं महा- 
न्तमादिल्यवर्णं तमसः परस्तात् | तमेष विदित्वाऽतिषृलयुमेति नान्यः प- 
न्था विद्यतेऽयनाय" इति परस्य ब्रह्मणो महापुरुषस्य वेदनमेवामृतत्वे- 
परथनम्) नान्योऽषृतत्वस्य पन्था इत्युपदिश्य तदुपपादनाय ५““यस्माखरं 
तापरमस्ति किञ्चिशस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति कथित् क्ष इव स्तब्धो 
देवि तिष्ठयेकस्तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम्" इति पुरुषस्य परत्वं, तद्र 
तेरिक्तस्य परत्थासम्भवश्च भतिपाद्च^"ततो यदुत्तरतरं तदरूपमनामयम् 
। एतद्विदुरमृतासते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापियन्ति" इति पूर्वोक्तम्थ हत 
ग निगमयति -यदुत्तरतरं पुरुषतच्वय्, पदेवारूपमनामयं यतः, ततो य 
तरेपुरुषतत्वे विदुः; त एवागता मन्ति, अथेतरे दुःखमेवापियन्ति 
ते। अन्यथोपक्रयविरोधोऽनन्तरोक्तिपिरोधश्च । ८^परास्परं पुरुषञुप॑ति 
यम्" इति पूत ९“अक्षरात्परतः परः” इतति-अध्ररात्-यन्याङ्तात् 

; परः-समषटिपुरुषःतस्मास्परो योऽदृश्यत्वादिगुणकस्सवेन्नः परमपुरुषः, 
एवेहापि परात्परः) इतति समष्टिपुरुषास्परलेनोस्यते ॥ ३५ ॥ 

रसेन सवेगतसवमायामञब्दादिभ्यः।२।२।२६॥ 
अ्ननब्रह्म्णाः सवयतत्वसू-सवेस्य जगता व्यत्रत्वम्, जायायरन्दा- 

१. ब. ४-३-६॥-- २. तै. नारा, २-९॥--३. तै.नारा.१-८॥--४ तै.नारा. १.१ १॥ 
५० भि. ३-९०॥--१. ७. भे. ३-८-९॥--८. यु, ३-२-८॥--९, मु, २-१-२॥ 



पा. २.] पराधिकरणम्. २५६ 

दिभ्यः-सपव्याधिवाविशब्देभ्योऽवगम्यमानमस्मात्परं नास्तील्यवगमयति। 
आयामशब्दस्तावत् ६ ̂ ^तेनेदं पूरी पुरषेण स्म्” २“यच् किञिन्नगल- 
सिमन् दृश्यते श्रूयतेऽपि वा।अन्तवदिश तत्सम व्याप्य नारायणः स्थितः" 
२८५निदय विशु स्ेगतं पुपृक्ष्मं यद्धतयोनि परिपद्यन्ति धीरा आदि- 

५ 

शब्दात् अहवे सवम्" ५“'आदीवेदं सवम्" इत्यादयो ग्रहन्ते । अत 
इद परं ब्रह्मैव संवैस्मात्परम् ॥ ३६ ॥ 

इति श्रीद्यारीरकमीमांसामाष्ये पयधिक्ररणम् || ७ ॥ 

कि कप क क 

वेदान्तसारे--परमतस्सेतून्मानसम्बन्धभेदव्यपदेगोभ्यः || ६ ज- 

न्मायस्य यवः” इस्यादिना ७ ' प्रतिपेधाश्चः इत्येतदन्तेन यत्परनकारणं बह्य 
प्रतिपादितम् ; अतः पस्मपि फिञ्चित्त्वमस्तीति युक्ष्याभासेनाहाङ्कयते । 
<''अथ य आत्मा स सेतुः <“ "पतं सेतुं तीत्यौ”९ '"चतुष्पाद्द्य'' १०'.अआश्रत- 
स्यैष सेतुः' इदयादिभिरस्य ब्रह्मणः सेतुत्वतरितव्यत्वपरिपितत्व प्रापकत्वध्यप- 

` देदोभ्यः, १८'तेनेद् पृण पुरुषेण सर्य ११ "ततो यदुन्तरतर म्". {वयेतस्माद्- 
थौन्तरन्यपदेराच्चान्यत्परमस्लनि ॥ ३०॥ 

` सामान्यात् ।। तुाब्देनैतच्यावतैयति ; नैतद्युक्तम् ; कुतः११२..नदयत- 
स्मादितिनेव्यन्यत्परमस्तिःः इति सरतीमुतैप्रपञ्चप्रकारतया तद्धिरिष्ठात् इति ने. 
ति निर्पिष्टात् ब्ह्यणो ऽन्यत्परश्नास्तीलयादिनिषेधस्रहस्रात् । परस्मिन् ब्रह्मणि 
सेतेत्वभ्यपदेशः परशासनात् सवैरोकासङ्करकरत्वेन सेतुसामान्याचु । तथा- 
ह--<“'अथ य आत्मा स सेतुर्विधृतिरेषां लोकानामसम्भेदायः'इति। १२.स- 
वै खदिषद्ं रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीतःः इत्यारभ्य उक्तजगन्निमित्तोपा- 
दानभूतस्यैव ब्रह्मणः १२८८पतमितः पेद्याभिसम्मविता.ऽस्मिः'? इति परमप्राप्य- 
स्ववचनात् तरतिरपि पराप्तिवचनः ॥ ३१९ ॥  , 

बुव्यथः पादवत् ॥ ९ ““चतुष्पात्' दति उन्मानघ्यपदेशोऽपि ९८'ा- 
क्पादः चष्षुः पादः" इतिवदुपासना्थैः ॥ २२॥ 

२. श.२-९ ॥--२. पुरपयक्तय ॥---2. यु. १-१-६ ॥---४" व्र, ४-५-२१ ॥- 

५. छा. ७-२५-२ ॥--६. चारी. १-१-२॥--७. चारी, २-२-२९ ॥--८, छा. ८-४- 

१३, २९. च, ३-१८-२॥--१०. मु. २-२-५॥--११. भे. २-१०-१२. श्र 
४-३-६॥-- १३. छा, ३-१४-१, ४ ॥ 



९५४ वेदान्तदीये [अ. ३. 

स्थानेविशेषास्रकाश्चादिवत् ॥ अपरिभितस्यापि श्यानविरोषसम्ब- 
धादचच्छिदयानुसन्धाने युज्यते, प्रकादाकादपदेरिि विततस्पापि बाततायन- 
रादिनिा ॥ ३३ ॥ 

उपपत्ते ॥ प्रप्यस्यैव परमात्मनः भापकत्वोपपन्तेः; यथाद--९''य- 
वैष वृणुते तेन छभ्यः'” इति ॥ ३४॥ 

तथाऽन्यप्रतिषेधात् ।। र“वस्मात्परन्ापरमस्ति किश्चियस्मान्नाणी- 
न ज्यायोऽस्ति कश्चित्" इत्यस्मिन्वाक्ये पुदषादन्यस्य ज्यायस्त्वप्रतिपेः 
दितोऽधिकश्नास्ति । २“ततो यदुत्तरतरम् दति तु यतः पुरषतच्वादन्यदु- 
छ्तरास्ति ; तत उत्तरतरं पुरुष तस्वमेषारूपमनामयम् ¦ २.'य पतद्िदुरनर- 
त्ते भवन्ति अथेतरे दुःखमेवापि यन्ति" शत्युपक्रमधरतिक्षातं सदे तुकमूपस- 
म् । २.तपेव षिदित्वाऽतिष्व्युमेति नान्यः पन्थाः `त्युपक्रमे प्रतिज्ञातम् ; ` 
गथा उपक्रमविसेघश्च ॥ ३५ ॥ 

अनेन सवेगतत्वमायामशब्दादिभ्यः | ३५ सणोरणीयान्महतो म. 
न् २“सेनेदं पूण पुरुषेण सवम् ४८८ब्याप्य नारायणस्ितः'* ५.४निल्यं 

` सर्वगतं सुसक्षममः' इश्यादिशब्दैरनेन ब्रह्मणा खभ्यतिस्कितस्वस्य ग्या 
घगतम् } त ~ तस्मात्परं वास्यति ॥ ३६॥ 

इति वेदान्तसारे पराधिकरणम् ॥ ७ ॥ 

बेदान्तदीपे-परपतस्सेतून्पानसस्बन्धमेदन्यपदेशेभ्यः || ९“ यतो 
पानिः इस्यादिना जगज्ञन्मादिकारणतया निर्दि्ठात्परस्माह्रद्यणोऽपि परं 
किञ्िदल्ति, नेति संशयः । इतोऽपि परमस्तीति पूवैः पक्षः ७"'अथ य 
¶ स सेतुः इष्यस्य सेतुत्वव्यपदेशात्, ५'"पतं सेतुं तीत्वी'" इद्यस्य 
व्यत्वोपदेशाञखातो ऽन्यदप्यस्तीति गम्यते । < “चतुष्पाद ९““पोडदा- 
+ ति परिमितत्वभ्यपदेशाश्ापरिमिततमन्यदस्तीति प्रतीयते १०८।अग्त- 
परेतु" इति प्रापकत्वश्रुतेश्वानेन पाप्यमन्यदस्तीति भराप्यप्रापकरूपसम्ब- 
तीयते । तथा २.तेनेदं पू पुखपेण स्वम् २“ततो यदुत्तरतरम्” 
रुषशब्दनिदिं्ाद्रह्यण उत्तरतरत्वेन मेदभ्यपदेशाच्वान्यत्परमस्ति । य- 
१. घ. २-२-३॥--२. 9. ३-९-१०-८॥-- र. तै.नारा.१०-१॥---४.पुरषसूक्ते। 
३ १-१-९६. ते. भृ. १-अनु॥--७, छा, ८-४-१, २॥--८, छा. ३- 
।---९, प्रभ. ६-१ ॥-- १०. यु. २-२-५॥ 



7. २.1 पराधिकरणम् . २२५५ 

द्ान्तस्तु--१५न ह्येतस्मादिति नेत्यन्यत्परमस्ति' इति नेति निरदिशत् भू- 
गीमूतैरूपाद्र ह्मणो ऽन्यत्परं नास्तीति पर्तच्छनिषेधात्कारणाद्भद्मणो ऽन्यत्परं ना- 
स्त ¦ सेवुत्वव्यपदेश्स्तु २““पषां लोकानामसम्भेदाय इति सर्वलोाकासङ्कर- 
परत्वक्ृतः । २/*सं सेतुं तीच्वीः' इति तरतिरपि "वेदान्तं तरति' शतिबत्पा- 
पेवचनः! ३८चतुष्पाद्रह्म?› ४ '“षोडशाकरम् ̀  इ्युन्मानव्यपदेच्े ऽपि २८बा- 
प्पादः .--चश्षुः पाद” इतिबदुपासनाथः । सम्भवति चापरिभितस्यापि त- 
तदेशसस्बन्धितयोन्मितत्वानुसन्धरानम् 1 ५“अच्तस्येष सेतुः” इति खस्यै- 
सतस्य खयमेव धापकमुच्यते, ६“यमेवैष वृणुते तेन ङभ्यः"दत्यादि श्रुतेः 1 
«ततो यदु त्तस्तरम्” इत्यपि ५^तेनेदं पूणम्" इति निर्ि्टात्पुरुषादन्यस्य 
 परत्वमाह; अपि तु ७“^तमेवं विदित्वातिखव्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽ- 
नाय इति पूर्प्रतिक्ञातं पुरुषवेदनस्याश्चतत्वहेतुत्वमन्यस्य चापथत्वं सहे- 
बकमुपसंहरति । ७"'यस्मात्परं नापरमस्ति किञ्चित्” इत्यारभ्य ^,७तेनेद् पूष 
(सुषेण सवम्" इति पुरुषस्य स्वैस्मात्परत्वं ज्यायस्त्वमन्यस्य परत्वाभार्चं 
ब्र प्रतिपाद्य ततो हेतोः यदुत्तरतरं पुरुषतत्वम् ; तदे वारूपमनामयम्; ५७५५ 
-तघिदुरण्डतास्ते भवम्ति अथेतरे दुःखमेवापि यन्तिः" इति पूर्वप्रतिक्षातमे- 
गिपसंहृतम् ॥ 

सूव्राथेस्तु-पस्मतः-<' "जन्माद्यस्य यतः'' दव्यारभ्य ९ *“अतोऽनन्तेन 
[थाहि लिङ्गम्" इत्यन्तेन प्रतिपादितान्निखिलजगदेककारणात्सर्वान्तसाव्म- 
# निरस्तनिल्लिखद्योषगस्धानवधिकातिङायानन्तकल्याणगुणाकयात्पर स्माह्न- 
पणः परस्मपि किञ्चिदस्तीति कथिन्मन्यते । कुतः १ सेतृन्मानसम्बन्धमेकद्न्य- 
देशेभ्यः । व्याख्याताश्चेते ॥ ३०॥ 

सापान्यात्तु ॥ तुशब्दः प्चं च्यावतैयति ; सखेतुर्वन्यपदेश्ाश्लावत् 
स्मात्परं नावगमयति, सेतुसामान्यात्--सादद्याज्गद्धि्रतिरूपात् बह्यण- 
तथान्यपदेरा इति श्ुतिरेव सेशब्द व्याचष्े-१०अथ य आत्मा स सेतु- 

रध्रतिरेषां कोकानामसम्भेदायः? इति ! यद्त्खभावा रोकास्खृष्टास्तत्तत्सभा- 
1सङ्कसय स्वान् कोकानयमेव सेतुवद्धिभर्वीति सेलुरित्यथेः ॥ ३१ ॥ 

बुख्छथेः पादवत्॥ २'न्चदुप्पाद्गह्य'" ११“४पादो ऽस्य विश्वा भूतानि 

१. बु. ४-२३-६ ।--२. च्रं. ८-४. १-२॥--२. छं. ३-१८-२४. मरन. 

-१ ॥ --५, यु, २, २.५ ।। --६. स. ३-२-२३ ॥--७. वे. २-अ, १०-९-८ ॥ 

--८, शारी, १-१-२ ॥ --९. शारी. ३-२-२५ ॥--१०. छा. <-४. १ १९, 

रुषसू , । 
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दत्युन्मानव्यपदेशस्तथा.खसन्धानाधः ; १४८ वाक्पादः. चकुः पादः” इति 
वत् ॥ २३२॥ 

अपरि मितस्वरूपस्यानुखन्धाना्थैतयापि कथं परिपितत्वमिद्यत मह -- 

स्थानावशेषासकारादेवत् ।। प्रतिप्चघागादिष्थानविदाषसम्बन्धा 

न्तत्त्सानसम्बन्धित्वेनाषच््छिद्यायु सन्धानं युज्यते ; यथा प्रकाशादरैविंततस्या 
पि वातायसघश्पदौ ॥ ३३ ॥ 

उपपत्ते ॥ २“अश्बुतस्यैषर सेतुः? इत्यश्तस्य खस्य स्वयमेव प्रापक 
इति सवुत्वव्यपेशोपप तेश्यान्यत्परमस्तीति कल्पनं न युज्यते 1 ३'.नायमा 
तेमा प्रवन्चनेन रभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन । यसेचंष ब्ुणरत तेन रभ्यस्त- 
ध्येष आत्मा धेचुणुसे तन स्वाम् इति हि श्रुयते ॥ ३७ ॥ 

तथाऽन्यपरतिषधात्।। ४तनैदं पूणं पुरुषेण सचे "?४५ततो यदु तस्तं 
रस्” इति पुरुषादन्यस्य न पररत्वमाह---५/*न तस्येद कञ्चनः' ६. ्यतस्मा- 
दित्ति नेश्यन्यतपरमरस्तिः' ४. 'यस्मास्पर नापस्मास्ते कश्चदययस्मन्नाणाया न 

ज्यायो ऽसति कथित्" यस्मादपरः परं नास्ति किञ्चिदियथेः; एवमादिषु पुर 
षादन्यस्य परत्वप्रतिषेध्ात् । ४ "ततो यदुत्तरतरम्” इति तु यतः पुरुषतच्व- 
मेचोसरतर्म् ¦ ततो हेतोः यदुत्तरतरं पुरुषतच्वम् ; तदेव ४“'अरूपमनाम- 

यम्" इत्यादिना व्याख्यातम्। ४८८य एतद्दि दुरसतास्ते सन्ति इ ति--४“त 

मेव विदित्वाऽतिसृत्युमेति नान्यः प्रन्था विद्यते भयनाय ”” इति प्रततिज्ञा्मेची 
-पसंहतम् ! ५“ न तस्येशे कश्चन तम्य नास महयशाः 2 इति च पुरुषतत्वमेव 
वदति! अनन्तरम् ७. ̀  जद्धचसूलम्भूतो हिरण्यगसै इत्यष्टौ `` इति पुरुषतच्य 
वाचिनैकवाक्यत्वावगमात् ८." अम्भस्यपारे ?' ९५ यमन्तस्समुदधे कवयो वय 
न्ति» इति च भकरमातु ॥ २५ ॥ 

अनन सवेगतत्वमायामश्चब्दादिभ्यः।। सनेन ब्रह्मणा सवस्य व्याप्त 
स्व ४५ तेनेद् पूण पुरुषेण सवम्. ›: १०, अन्तर्दिश् तस्स व्याप्य नारयणः 
सितः ११८. नित्यं विमं सवगतं सुसूक्ष्मं तद्व्ययं यद्भतयोनिं परिपदयन्त धी- 

राः ›' दत्यायामशब्देभ्यः--सवैवयाक्तिवाचिशब्देभ्यो ऽवगम्यते । एवमवगम्य- 

मानमेतस्मात्पर बार्यतीव्ययैः । आदिशब्यात् १२०.अत्मेवेदं सवेम्"'इत्यादि 

१. छा. ३ १८-२॥--२.सु. २-२-५॥-- २. सु. २-३।-- ४. २-९११०१८॥ 

--५. परै.नाप. १-९॥--६, ब ४-३-६ ॥-७. तै. नारा. १.११ ।---<.तै.ना. 

१-१.॥---९. दै, नारा, १-३ ॥--१०. तै. नाय, ११-२५ ।--११. सु. १-१-६ ॥ 
~~ १२ छ, ७-२५-२ 
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यो गर्यन्ते। अतः १ ४४ यत्तौ वा इमानि "› इत्यादिनाभ्वगतजगक्निमित्तोपाद्ान- 
कारणाद्रह्यणोऽन्यत्परं न विद्यते 1 ३६॥ 

इति वेदान्तदीपे पराधिकरणम् ॥ ७ ॥ 
01 

-°*-*4श्रीरारीरकमीमांसाभाप्ये फलाधिकरणम् ।॥ ८ ॥ )+->-°*- 

फटमत उपपत्तेः । २। २। २७ ॥ 
उक्तथुपासिसिषोपजननार्थं जीवस्य सवौबस्थासु सदोष , भा- 

प्यस्य च परमपुरुषस्य निदोषस्वं, कट्याणयुणाकरत्वं, सवेस्मात्परत्वश्च; 
अतः परयुपासनं विवक्षन्तुपास्रीनानां परस्मादेवास्मात्पुरुषात्तघ्मापिरूप- 

मरपवगोख्यं फलमिति सम्पति व्रते । तुल्यन्यायतया चान्नीयमेहिकासुष्मि- 
कमपि फलम् अत एव परस्मात्पुरुषाद्धवपीति सामान्येन फलमतः' इत्यु- 

च्यते। कुत एतत्? उपपत्ते-स एव हि सवेकस्सवेशक्तिमेहोदारो यागदा- 
नहोमादिभिरूपासनेन चाराधित पेदिकायुष्पिकभोगजातं खखरूपावा- 
पिरूपमपवर्ग च दातुमीषटे; नघचेतनं कमं क्षणध्वंसि काान्तरमाविफर 
साधनं भवितुमहति ॥ ३७ ॥ 

श्ुतत्वाच्च । ३।२।२३८ ॥ 

स्भसवा एषं महानन आत्माऽन्नादो वघुदानः'' २८८एष हयेवान- 

न्दयाति इति भोगापवगेरूपं फटमयमेव ददातीतिहि श्रूयते ॥ ३८ ॥ 
सम्थति पूषेपक्षमाह-- 

[७ मि 

धम जेभिनिरत एव । ३।२। ३९ ॥ 
अत एव-उपपत्तेः, शाल्वा यागदानहोमोपासनरूपधरममेव फलप्रदं 

ेमिनिराच्यार्यो मन्यते । छोके हि कृष्यादिके, दानादिकं च कम सा- 
१. तै, भय. १-अतु ॥--२. ब. ६-४-२४ ॥--३. तै. जानै. ७-१ ॥-- 

*32 
॥ 
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दरा, परम्परयावा खयमेव फलसाधनं इष्टम; एवं बेदेऽपि यागद्ानहोः 

पादीनां साक्षात्फरसाधनस्वाभावेऽपि परम्परया अपृूषद्रारण फडसाघन- 

सखघ्ुपपद्यते। तथा २ “यजेत खगकामः'" इत्यादिश्ा्लमपि सिषाधयिषित- 

खस्य कर्तव्यतया यागाच्भिदपदन्यथायुपपर्या अपूद्रारेण फलतः 

धनस्वमवगमयतिं । २९ ॥ 

तु बादययणो हेतुव्यपदेशात्।२।२।४ ०१ 

तुकब्दः पक्षव्यात्यथेः ; पूर्वोक्तं परमणुरुषस्थव फलमदत्वं भग- 

बान्वाद्रायणो मन्यते । कुतः? देुग्यपदेश्ात्-२ 'यज-देवपूजायाम्?? इति 

देवताराधनभूतयागाच्ाराभ्यभूताभिवाय्वादिदेवतानामेव तत्तत्फलहेदुतया 

त्सिस्तस्मिन्पि वाक्ये व्यपदेशात् ३८वायन्य न्वे्तमा कमेत भूतिकामो 

वायुर क्षेपिष्ठा देवता वायुमेव खेन भागधेयेनोपधावति स एवैनं भूतिं ग- 
पयति"इत्यादिषुकामिनस्सिषाधयिषितफलसाधनत्वमकारोपदेशोऽपिवि 

ध्यपे्ित एषेति नातस्परत्वशङ्का युक्ता।एवमपकषितेऽपि फलसाधनत्वभका- 

र शब्दादेवावगते सति तत्परित्यागमश्तापूवोदिपरिकेस्पनं च प्रामाणिका 
न सहन्तालिडादयोऽपि देवताराधनभूतयागादेः भरकृलयथंस्य कतेन्यापार- 
साध्यतां स्युत्पत्तिसिदधां रब्दायुशासनायुमताममिदधति; नान्यदल्यैकि- 
कमिति पागेषोक्तम् । तदेवं २.वायुर्व क्षेपिष्ठा देवता ” इत्यादिशनब्दादा- 
ध्वादीनां फलपदत्वमवगम्यते।वाय्वाय्यास्मना च परमपुरुष एवाराध्यतया 

हटमरदायित्वेन चावतिष्त इति शरूयते *“इष्टापूते बहुधा नाते जायमानं 
वेशवं बिभर्ति यवनस्य नाभिः । तदेवाभिस्तद्रायुस्तस्पुयस्तदु चन्द्रमाः *” 
ति । अन्तयोमिब्राह्मणे च ५५ यो वायौ तिषठन्यस्य वायुश्छरीरम् 

१.यजुधि. २-५-५ ॥--२. भातु-भ्वादि ।--२. यजु. २-कां. १. १-१६-४. सै 
सि. १.६ ।--५, कू. ५-७०-७ || 
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१'योऽग्रौ तिष्ठन्. आदि तिष्ठन्" इत्यादि श्रयते।सथते च र्यो 
यो यांयां त्रु मक्तः भद्धयाऽितुमिच्छति। तस्यतस्याचणां रद्धं तामेव 
विदधाम्यहम् स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते । ङभते च ततः 
कामान् मयेव विदितान् हि तान्" इति, २५अद हि सवैयज्ञानां भोक्ता च 
भशुरेवच" इति । पथुरिति-फर्पदायील्यथः। ९८देवान् देवयजो यान्ति 
मद्धक्ता यान्ति मामपि" २५यान्ति मद्याजिनोऽपि माभू" इति च। रोके 
च कृष्यादिभिषिचितरूपान् द्रव्यविरशेषान् सम्पा तैः राजानं शरलद्रारेण 
साक्षाद्राऽचैयन्ति; अर्चितश्च राजा तत्तदचैनाघुशुणं फं भयच्छन् इश्यते) 
वेदान्तास्त्वतिपतितसकटठेतरपरमाणसम्भावनाभूमिं निरस्तसमस्ताविया- 
दिदोषगन्धं खाभाविकानवधिकातिशयापरिभितोदारशणसागरं पुरुषोत्त- 
मरं परतिपाद्यःतदाराधनरूपाणि च यागदानहोमात्मकानि, स्तुतिनमस्कार- 
कीतेनाचैनध्यानानि च तदाराधनानि,+आराधिताखरस्मास्पुरषाद्धोगाप- 
वगेरूपं फट च, वदन्तीति स्थ समञ्जसम् ॥ ४० ॥ 

इति भीशारीरकमीमांसामाष्ये फलाधिकरणम् ॥ ८ ॥ 

इति श्रीभगवद्रामान्ुजविरचिते शारीरकमीमांसामाष्ये 
तृतीयस्याध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ २॥ 

~~" 

वेदान्तसार--फखमत उपपत्तेः ।। अतः परस्माद्गहमण एव कमैभि- 
सपासनेन चाराधितात् भोगापवर्मरूपफलं सिच्छति ; क्रमे क्षणध्वंसि न का- 
खान्तरभाविफखायालमिति सवेक्ञात् परमकारुणिकात् फलसिद्धि सपपश्यते॥२॥ 

श्रतत्वा्ं ।। श्रुतमेव हि ४.“ अन्नादो वसुदानः ” ५.' एष दछयेवानन्द्- 
याति इति अस्यैव फकलद्मयित्वम् ॥ ३८ ॥ 

धर्म जैमिनिरत एव ॥ धर्ममेव अतः-- उपपत्तेः, शरुतत्वाख, फल 
६द्ायिनं ज्ञेमिनिमेने । उपपत्तिस्तु रष्यादेमेर्वनादेश्च कर्मणस्साक्चात्पस्म्पर्या- 

१. बर, ५-७-५, ९ ।--२. गी. ७-२११२२,२३२ 11--३. गी. ९-२४,२५॥- 

४. ब्र. ६-४-२४ ५. तै. भानं, ७-१1-६. साधने, पा॥ 
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धा फलसिद्धिददैनम् । श्चुतत्वञ्च कामिनः कतैव्यतया कमेविधानान्यथाखप 

रया करवापूर्वद्वारेण तत्तत्फरसाधनमिति निश्चयः ॥ २९. ॥ 

पूर्व तु बादरायणो हैतुव्यपदेशात् ॥ पूर्वोक्तं परमपुरुषस्यैव फः 
दायित्वं भगवान् बादरायणो मन्यते, १८ वय्यं श्वेतमालमेतः' इस्य१६ि 

१०. स पवनं भूतिं गमयति” इति मगवदा्मकतया वाग्चारः _कमैविधि ४ 

फलदेतुत्व्यपदेशात् । वाक्थद्रोषस्थं विध्यपेक्षितं हि २। श्रतिविष्ठन्ति ष्वा 

इस्यादिषु खीक्रियते । २,यो वायौ तिष्ठन् '? दति हि भूयते ॥ ४० ॥ 

इति वेदान्तसरे पराधिकरणम् ॥ ८ ॥ 

इति भीभगवद्रामान्चुजविरचिते भीवेदन्तसारे ृतीयस्याध्यायस्य 

द्वितीयः पाद्: ॥ २॥ 

वेदान्तदीपे-फलमत उपपत्तेः | # वेदोदितं यागदानहोमादिकमु 
पासनाख्यं च ४४"यजेत'? ५ “उपासीत `इति कामिनो मुमुक्षोश्च कतैव्यतय्म श्च 
यमाणं कर्मवापूर्वद्यरेण भौोगापवगैरूपफलदम् , उत तत्तदायधनैः श्रीः 
परमपुरुष एव फटद् इति संशयः । कमवेति पूर्वैः पश्चः, रोके मदैनदेः क- 
ष्यादेश्च कर्मण एव साक्षात्परम्परया वा फटपदत्वद् शनात् । वेदे च ४'"यञे- 
त खर्गकामः'' ५५ आत्मानमेव छोकमुपासीत" इति कामिनो मुमुक्षोश्च कलं - 
घ्यतया श्रूयमाणं कमै तत्तत्फटसाधनतयाऽवगतं क्षणिकमप्यपूर्वद्वारेण भो - 
गाप्रवगैरूपसर्वफलटप्रदम् । साद्धान्तस्तु--कतैव्यतया ऽवगतस्य यागादेरपास- 
नस्य च ६यज देवपूजायाम्” इत्यादिना ऽबगवध्रात्वथैखाभाव्यात् , १८.८वा- 
युमेष खेन मागधेयनोपधावति स प्नं मूतिं गमयति" इति बवाक्यदोषाच्छ, 
७ शषटपूनै चहु्वा जातं जायमानं विभ्वं बिमर्तिं मुवनस्य नाभिः । तदेवाि- 
सतदठागुस्तत्सयैसदु चन्द्रमाः' <“ स तया श्रद्धया युक्तस्तस्यासधनमीहते 1 
लभते च तततः कामान्मयैव बिहिताग्हि तान्” ९८अह् हि सर्वयज्ञानां मो्ता च 
बुर च १०.।स्कमेणा तमभ्यच्यै सखिद्धिः विन्दति मानवः २ १." तत्पस्ता 
दरात्पसं रान्ति सथानं प्राप्यसि साभ्वतम्,' इत्यादि धुतिस्देतिभ्य्चः परमपुख - 
घ पव कमनिरपासनेन चाराधितो मोगापवगरूपफलप्दः । लोके च कृष्या- 

१“ यजु २.क. १-१. १-१।--२ रे इ, ५-७ ७।।--४. यज्चुभि. २-५-५ ।1 
५. य. १.१ २४ १५ 1--६. पाठु-भ्वादि। ७, तै. ना. १-६।--<. 
गी. ७२२ --\. सी. ९२४।-- १०. गी. १८-४६।--११. मी. १ ८-६२।। 
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दिकमेभिस्सस्यादिकमुत्पाद्य, तेन श्चृलयद्धारेण साक्षाद राजानमभ्वच्यै, तत 
पवापेश्षितानि खुभन्ते ; अतः परमपुरुष एव फलप्रव्ः ॥ 

स्जार्थस्तु-फख्मत उपयपत्तेः--अतः- परस्माद्रह्मण पव कर्मैभिरुपा- 
सनेन चाराधितात् भोगापवर्मरूपफलम् । कुतः १ उपपन्तः--कम हि क्षणध्व- 
सि न कालान्तरभाषिफलायाखम् ; स हि सर्व॑क्ञस्सैशक्तिः परमकारणिको 
महोदारः अनादिरनन्तशथ्च सर्वेश्वरः स्वाराधनरूपेण कर्मणा आराधितः फल- 
प्रद् इत्युपपद्यते ॥ ३७॥ 

शरतत्वाचच ॥६१ स वा एष महानज अत्मा अन्नादो वञ्ुदानः२२०८दष् 
हेवानन्द्याति,' इति भोगापवर्गरूपं फरमयमेव ददातीति हि श्रुयते ॥ ३८॥ 

धम जमिनिरत एव ॥ यागादिकसुपासनात्मकं च धर्ममेव फलदं 
जैमिनिराचार्यो मन्यते, अतप्व--उपपत्तेदशरुतत्वाच्ेव्यथैः । रोके कृष्यादेभ- 
देनादेश्च कर्मण एव साक्लात्परम्परया वा फलदायित्वदरनात् पेदेऽपि तथेव 
युक्तमित्युपपत्तिः । उपपद्यते चापूर्द्वारेण साधनत्वम् । ३ 'ध्यज्ञेत खर्भकःमः?' 
४५ ब्रह्मविदाप्नोति परम् ' ' इति कामिनः कतेभ्यतया कर्मवि धानान्यथानुपप- 
स्या कमैवापूरवद्वारेण फरुसाधनसिह्यवगम्यते ॥ ३९ ॥ 

पू तु बाद्रायणो हेतुव्यपदेशात् ।। वशब्दः पक्चष्यादस्यशः । पू_ 
क्तं परमपुरुषस्यैव फटग्रदत्तं भगवान् बादयायणो मन्यते । कुतः १ हेतुभ्य- 
पदेशात्--५“ वायुमेव खेन भागधेयेनोपधावति स पवेनं भूति गमयति" इति 
ब्ाय्वाद्यात्मना अवखितस्य परमपुरुषस्यैव फटप्रदत्वन्यपदेशात् । ६.०यो वा- 
धौ तिष्ठन्? इति च वाय्वाद्यात्मना सं एव व्यवयितदशूयते, ५" तदेवाभ्चि- 
तद्वायुस्तस्ूय॑स्तदढु चन्द्रमाः "' इति च 1 सत्परि्ागेनापू्वस्य फरुसाधनत्व- 
कृरपने श्वुतदानमश्चुतकल्पनं च ! विभ्यपेक्षितफटसाधनरवग्रकारे वाक्ष्यल्चे- 
पेणाचगते सति न फरसाधनस्वग्रकारकल्पनं न्याय्यम्; यथेव दि साधिसन्रा- 
दिष्वधिकारी न करप्यदस्यर्थैः ॥ ४० ॥ 

। इति वेदान्तदीपे फलाधिकरणम् ॥ ८ ॥ 
दति श्रीभगवद्रमानुजविरचिते श्रीवेदान्तदीपे वरतीयस्याध्यायस्य 

द्वितीयः पाद्; ॥ २॥ 

१. ३. ६-४-२४ ।--२. तै. आन, ७-१।।-- यजुषि.२-५-५11--४, तै.जान-१. 
जु. १।।--५, यज्ु, २-कां. १-म, १-१1-६, बर. ५-७-७ ॥--७. तै. नारा. १-७।। 



श्रीमते रापाुजाय नमः. 

शरीभगवद्रामासुजविरचिति समाधये 

सिाभाष 
-.म-+#-प(तृतीयाध्याये-तृतीयः पादः-सयेवेदान्तप्रत्ययाधिकरणस्। |)» 

सवेवेदान्तप्रत्ययं चोदनादययविशेषात्। २।२१ < 
उक्तं ब्रह्मोपासिसिषोपजननाय वक्तव्यं ब्रह्मणः फलदाय 

यन्तम् ; इदानीं ब्रह्मोपासनानां गुणोपसंहारविकल्पनिणगेयाय विधारे 
चिन्ता भ्रस्तूयते। पथमं तावदेकस्या वैषानरषिादिकायाः अनेकशाख 
्रेयमाणाया; किमेकविधयास्वम्, उत विश्वाभेद इमि चिन्त्यते। अविर 
पुनश्श्रवणस्य प्रकरणान्तरस्य च भेदकत्वाच्छखान्तरे चोभयोरवजेनी 
व्वाद्विधाभेद इति प्रापम्] अत एव !“तेषमेतरैतां ब्रह्मविच वदेत सिः 
वतं षिधिवयस्तु चीर्णम् '' इति िरोत्रतवतामाथर्वणिकानामेव विद्यो 
देशनियम उपपद्यते । विवैक्ये हि विच्ाङ्गस्य हिरोवतस्यान्येषामयि श 
सिनां पराप्ेनियमो नोपपदते-- 

-**-*.(सिद्धान्तः)-* ° 

एवै माप्त उच्यत--सषैवेदान्तमत्ययमकडुपासनमिति । कतः 
चोदनाचदिशेषात्-चोदना तावत्र “उपासीत विद्यात्'ईवयवजातीय 
को पातंथविरेषविधिः। आदिशब्देन “““एकं वा सेयोगरूपचोदनाख्या 

१.स. २-२-१० 1२. छा. ११, १; २. कठ 
~, पूव. २-४.९॥ 

ब. २.४.५ ।।-- ३. कठ. ६ - १७ 
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विशेषात्” इति कमेकाण्डशाखान्तराधिकरणघ्लोक्तास्संयोगरूपाख्या 
ग्रन्ते । एषां चोदनादीनामविशेषात् सेषेयं विधेति शाखान्तरे प्रत्यभि- 
ज्ञायते । तथाहि छन्दोग्यवाजसनेयकयोः \^ वैश्वानरयुपास्ते ” इति 
चोदना तावदेकरूपा; वेयैकनिरूपणीयखरूपस्य विदिष्यायस्योपासेवै- 
चभूतवैशनानरेकयष्रूपमप्यनिरिषटम्; आर्या च वेश्वानरविधेयविरिष्टा; 

फलसंयोगोऽप्युभयत्रापि ब्रह्मपाधिरूपोऽविरिष्टः । अत एभिः मरत्यभि- 
त्ानाच्छाखान्तरेऽपि विधैक्यम् ॥ १ ॥ 

यतत्तमविरेषपुनर्रवणात्यकरणान्तराच विपेयभेदपतीतेनं बि- 
धैक्यमिति, तदञुभाष्य परिहरति- 

भेदान्नेति चेदेकस्यामपि । ३।३।२॥ 
अषिशेषपुनशशत्या भरकरणान्तरा्च विपरेयमेदाश्न विधैक्यमिति 

पैत्-एकस्यामपि विद्यायां पतिपततृमेदास्पुनशशतिः भकरणान्तरं चोपष- 
पते यत्न चैकस्मिन् पतिपत्तरि पुनश्थतिः प्रकरणान्तरं च विद्यते; त- 
बन्यथावुपपत्या धिथेयभेदाद्वि्याभेदः, परतिपत्तभेदे तु तसतिष्यथेतया 
[नरश्ुलादयुपपत्तेस्ततर न विधेयान्तरसम्भवः ॥ २॥ 

यच्चोक्तं ्िरोव्रतवतामाथयैणिकानामेव विदयोपदेश्ननियमदशेनादि- 
परामेदः प्रतीयत इति, तताह- 

नैतदस्ति-शिरोततोषदेशनियमदशेनं वषिव्याभेदं द्योतयति-इति, 
शरोत्रतस्य विच्याङ्गवामावात् । खाध्यायस्य तथाते हि तन्नियमः-खा- 
यायस्य तथात्सिच्छ्-तन्नन्यसंस्कारभाक्सिच्छर्थ हि शिरोत्रतोप- 
शानियमः, न विधायाः कुत एतत् २ “नैतद चीणेव्रतोऽधौयीत"' इति 
स्याध्ययनसंयोगात्ःसमाचारेऽपधिकारा्च-समाचाराखये अ्न्थेः “इदमपि 
दत्तेन व्यास्यातस्” इत्यतिदेशात् । ४५ तेषमिनैतां ब्रह्मधिचां वदेत 

१, छं. ५-१८-१ ।--२.अ. २-२, ११।-- २. समाचार।--४, भु. ३-२,१०।। 
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देदविदयामिलय्थः । सवव तन्नियमः-यथाहि सवहोमास्सप सयौदयः 
तोदनपयैन्ता आथवेणिकैकामिसम्बन्धिनस्ततैव भवन्ति न तेताभिषु 

दशेयति च ।३।३।२३॥ 
दशयति च श्वतिरुपासनस्य सवेषेदान्तम्रल्यतवभू;तथाि--छान्द 

म्ये १।तस्मिन्यदन्तस्तदन्वेष्व्यम्” इत्युत्वा २८“ तदल विद्यते यदनं 
व्यम् ” इति प्रभपूवकम् अपहतपाप्मस्वादिगुणाषटकविशिष्टः परमाच 
तसिन्तुपास्य इत्युक्तम्; तेत्तिरी यके तुच्छान्दोग्यस्थं पतिनिरदेशष्चपजीः 
३८नत्वापि दहं गगनं विश्नोकस्तस्मिन्यदन्तस्तदुपासित्यस्'' इति युण 

एकविदिष्टस्य परमासन उपासनमुच्यते ; तदुभयत्र विचैकसेन शणो 
सैहारादेवोपपय्यते ॥ ३ ॥ 

तदेवं शाखान्तराधिकरणन्यायसिद्धं षिवैक्यं स्थिरीकृत्य तस 
योजनमाह-- 

उपसंहारोऽ्थाभिदादिधिरोषवस्समाने च ।३।३।५॥ 
एवै सषेषेदान्तेषु समाने सतयुपासने बेदान्तान्तसस्नातानां णाः 

नां वेदान्तान्तर उपसंहारः कतव्य; कुतः? विधिङ्ेषवदथाभेदात्-यथे 
कस्मिन्धेदान्ते शरुतो वेश्वानरदहरादिषिधिशेषो युणस्तद्वियासम्बन्धात्तदु 
पकाररूपपयोजनसिच्छथमयुष्ठीयते ; तथा बेदान्तान्तरोदितऽपि तद्नि 
यासम्बन्धिसेन तदुपकारावज्चषाहूुपस्चहतम्य इत्यथः । चश्ब्दाऽवधा- 

रभे ।। ४॥ 

इति भीशारीरकमीमांसामःप्ये सर्ववेदान्तप्रययाधिकरणम् ॥ १ ॥ 

न ~ च 

१. छा. ८-१-१।--२. छा. <८-१-२ 1---र.तै. नारा, १०-२३ ॥ 
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कि भ 4 न भ ४ 

बेदान्तसारे-सयैवेदान्तमलययं चोदनाघविशेषात् ॥ स्ैवेदान्तभ- 
ल्यवं दहरादुपासनपेकमेष १ विद्यात् २.'उपासीत `` इति क्मधिधिष्विव 
चोदनाफरसयोगरूपास्यानामविरोषात् ॥ ९ ॥ 

भेदानेतिचेदेकस्यामपि ।। अविशेषपुनदशुतिभैदापादिकेति न विध्ये- 
क्यमिति .चेत्-वियैकयेऽपि च्ाखान्तरे प्रतिपननुमेदान्न सेद; ॥ २॥ 

खाध्यायस्य तथासे हि समाचारेऽधिकाराच्च सववच्च तन्नियमः। 
आशथर्वेणवेदे ३८८तेषमेवैतं ब्रह्मविदां बदेत'' इति शिरोबतवतां नियमः शि- 
रोघतस्य खाध्यायाङइत्षेन, «““नैतदचीणवतोऽधीयीतः" दति तस्पाभ्ययनसम्ब - 
न्धावगमात् , समाचासस्यभ्रन्थे ५.८दद्मपि वेदबतेन व्याख्यातम्"दति षदब- 
तत्वावगमाञ्च । ३"ब्रह्मविदयाम्?) इत्यत ब्रह्मशब्दो वेदविषयः । यथा सबद - 
माल्लेषामेव, तथा शिरोवतमिति तन्न षिद्यामेदलिङ्गम् ॥ ३ ॥ 

। द्रीयतिच ॥ श्युतिरेव विद्यैक्यं दद्रौयति ; छान्दोग्ये दहरवियोकतं 
शुणा्टकं तेत्तिरीथके केवरं ६“. तसिमिन्यद्न्तः" इति वदति ॥ ४॥ 

उपसंहारोऽ्थामेदाद्विधिशेषवत्समाने च ॥ पयं सर्वजन वियेक्ये म- 
न्यत्रोक्तानामन्य्नोपस्तहारः तद्िध्योपकाररूपायैक्यात् ; यथेक विधिश्ेषतया 
विंहिताङ्गानामिति ॥ ५ ॥ 

इति वेद न्तसरे सर्मवेदान्तप्रययाधिकरणम् ॥ १ ॥ 

वेदान्तदीपे--सवैबेदान्तपलयं चोदनाध्विेषात् ॥ कि सैष 
वेदान्तेषु श्रूयमाणा दहरविद्या एकैव, उत विद्यान्तरमिति संशयः} भविशेष- 
पुनद्श्रवणस्य प्रकरणान्तरस्य च विद्यामेदहेतुस्वात् विद्यान्तरमिति पूषैः पश्चः। 
चोदनाफलसंयोगरूपाख्यानामविश्षेषात् , प्रततिपन्तुभेदेन पुनदश्नवणोपपन्चेः, 
तत एव प्रकरणान्तरत्वाभावाच्च, विधेयमिति गाद्धान्तः। विद्यासु गुणोपसं- 
हारादिचिन्ताथै शाखान्तराधिकर्णोक्तन्यायः ततफटं च सिरीक्ृतम् । सूत्रा 
थैस्तु--सरषवेद्न्तप्रत्ययमेकं दहरादुपासनम्, करतः! चोदना्विरोषात्॥ १॥ 

:भेदान्नेति चेदेफस्यामपि।। अधिरेषपुनदश्चुत्या वि्याभेद्रावगमान्न वि- 
यैक्यमिति चेत्--पकस्यामपि विद्यायां राखान्तरे प्रतिपत्तमेदात्पुनद्वण- 

१.कठ. ६-१७-२. छा, १-१ १।।--२, यु. ३-२-१०॥-४, सु. ३-२- 

१९ ।।---५. समाचरे ।।--६. छा, ८-१-१ ॥ 
"३4 
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मथेवदिति म विद्यभेदः ॥ २॥ 

१०*तेषामेवैतां बरह्मवियां वदेत शिसेबतं विधिवचेस्तु चीणैम्?' इत्य 
थ्वणिक्ानां शिसेबतम्य विद्योपदेशाङ्गस्वनियमदशने विधाभेदं दोतयति 
वियक्ये ह्याथवैणिकानामेवेतति नियम नोपपयत इव्याराङ्कवाह- 

स्वाध्यायस्य तथात्वे हि समाचारेऽपिकाराच सवव तन्नियमः 
रिरेनत्तं न वियाङ्गम् , शपि तु स्वाध्यायस्य तथात्वेहि -सवाध्यायस्य तज्ञन्यसं 
स्कारभाक्त्वे हि तक्नियमः, २५तैतदनचीर्णवतो ऽधीयीतः' इव्यभ्ययनसम्बन्धात् 
समाच्तारास्ये प्रन्थे २.८दद्मपि बेदवतेन व्याख्यातम्" ईति येदवरतत्वाचगमा 
ख । १।ध्रह्मवि्यां वदेत वेद्धियामित्यथैः। सववश तन्नियमः-- यथाहि स 
वहोमास्सप्सूयीद्यः इातीदनपयैन्ता आथववेणिकेकाभ्निसम्बन्धिनः तत्रैष मव 
न्ति, तथेदमप्याथर्धणवेद सम्बन्धित्वेन तन्नैव भवति ॥ ३॥ 

दशयति च ॥ द्यति च श्युतिशूपासनस्य स्वयेदान्तप्रल्ययत्वम् ; 
छान्दोग्ये दहरविद्यायां ४५"तस्मिन्यदन्तः? ईति विहितमपहतपाप्मत्वादिशु 
णाष्टकं तैन्तिसीयके केवलं ५“ 'तस्मिन्यदन्तसतरदुपाक्षितभ्यम्?' इ्येवोक्तम् ; 
दुभयश्र विचेकत्वे सम्भवति ॥ ४॥ 

उपसंहारोऽर्थामेदाद्विधिरेषवस्समाने च । तदेवं सर्ैषेदान्तेषु द. 
हगदयुपासने खमाने-पकस्मिन् सति तत्तदुपासने वेदान्तान्तरविहिवस्य गुणस्य 
वेदान्तान्तरे चोपसंहारः कतैव्यः ; कुतः! अ्थाभेदात् तद्धियाङ््वेन तदुपका - 
रामेदात् । विधिरषवत् --यथकसिमिन्वेद्न्ते वैश्वानरविय्ादिषिधिरोषतया 
विहितस्य गुणस्य तदुपकारायोपसंहारः; तथा वेदान्तान्तरे ऽपि तद्धियङ्गत्वा - 
विश्षेषादुपसंहारो न्याय्यः ॥ ५॥ 

इति वेदान्तदीपे सर्ववेदान्तप्रतल्ययाधिकरणम् ॥ ९ ॥ 

-** ५५ श्रीरारीरकमीमांसामाष्ये अन्यथात्वाधिकरणम् ॥२। »-9>**-- 

अन्यथात्वं रब्दादितिचेन्नाविरोषात्। ३।३।६॥ 
एवे चादनादार्वशषाद्ररयकत्वम् , एकत्वे च गुणोपसहारः कतेठ 

१. य. ३-२१०॥--२. यु. ३-२-११ २.समाचारे॥--४. छा, ८-१-१।।- 
५. तै. ना. १०-२३॥ 
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इत्युक्तम् ; अतः परं काश्चन विद्या अधिकृत्य प्रलयभिङ्गाहेतुभूतचोद- 
नावयविरेषोऽस्ति, नेति निरूप्य निणींयते । अस््युद्ीथविधा वाजिनां 
छन्दोगानां च। वाजिनां तावत् श्रय ह भाजापल्या देवाथासुराश्च ” 
श्यारभ्य १५े ह देवा उतु; हन्तारान्यज्ग उद्ीथेनालययाम "” इत्यु- 

 दवीथेनासुरविध्व॑सनै मतिङ्ञायोद्ीये वागादिमनप्यन्तदृष्टौ अपुरेरभि- 
भव्ुक्तवा २८ अथ हेममासन्यं धाणमूचुः" इत्यादिना उद्रीयथे भाणद- 
छया अपुरपराभवयु्तवा २“ भवल्यास्मना परास्य द्विषन् भातृव्यो भ- 
वति य एवं वेद् ” इति शलुपराजयफलायोद्धीये भाणष्टि्विदिता। एवं 
छन्दोगानामपि ३८ दवाघ्रा ह बै यत्र संयेतिरे ” इत्यारभ्य द्ध 
देवा उद्धीथमाजहूरनेनेनानमिहनिष्यामः " इलयु्ीयेनापुरपराभवं भ- 

तिज्ञाय तदरदेवोद्ीथे वागादिष्टौ दोषमभिधाय ४“ अथ ह य एवायं 
स्यः पराणस्तशुद्रीथयुपासाश्चक्रिरे ” इलयादिना उद्वीये प्राणरष्टया अ - 
सुरपरामवयुक्तवा ४“ यथाऽमानमाखणयृता विध्वंसते एवं हैव स वि- 
ध्वंसते य एवं विदि पपं कामयते" इति शतुपराभवाय उद्ीथे पराण- 
दृष्टिविहिता । वेदनविषयविपिप्रलययाश्रवणेऽपि फरसाघनलश्रवणादे- 
दनविषयो विधिः करप्यते। उद्वीथविन्रायाः करसवथेतवेन कतुसाद्भण्यफस- 

त्वेऽप्यार्थवादिकमपि फं तद विरुद प्राह्ममेवेति देवताधिकरणे पतिपा- 
दितम् । तत संशय्यते-किमत ियैक्यम् ) उत नेति। कि युक्तम् ! वि- 
यैक्यमिति। तः १ उभयतोद्रीथस्येाध्यस्तपाणभावस्योपास्यतश्रवणा- 
चोद नाविशेषात् । फलसंयोगस्तावच्छपरिभवरूपो न विशिष्यते । 
रूपमप्यध्यस्तप्राणभावोद्ीथास्योपास्येक्यादविशिषटम् । चोदना च वि- 

` दिधालर्थगताऽविरिष्टा । आख्या चोद्वीथवियेयविरिष्टा। अत्र राद्धा- 

१. ब्र. २-२-१॥---२. बर. ३-२-७1---२. छा-१-२- १॥--४ छा. १-२-७, € ॥ 
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न्तिच्छायया परिचोध परिहरति--अन्यथात्वं शब्दादिति चेन्ना 
षातू-इति। यदुक्तं विैक्यमिति, तन्नोपपद्यते, रूपभेदात्; रूपान्यः 
हि शब्दादेव प्रतीयते ; वाजसनेयके हि !““अथ हेममासन्यं प्राण 
स्त्वं न उद्वायेति तथेति तेभ्य एषं प्राण उदगायत् ” इस्युदरा 
कतैरि पाणद््टयाऽपुरपराभवघुत्वा ‡ “ य एवं वेद् ” इति 
येव पाणरष्टिरेवंशब्दादषगम्यते । छन्दोग्ये २“ अथहय ष 
युख्यः प्राणस्तदुह्ीथुपासाश्चक्रिरे " इत्युद्रानस्य कमेण्यद्रीये भ्रा 

छया असुरपराभवयुक्तवा २५ य पर्वविद्ि पापं कामयते ” इदयेवशषः 
मण्येबोद्वीये पाणदणटिविहिता।अत एकल कतेरि पाणदष्िशब्दादः 

कमेणि पराणरष्टिब्दाच रूपान्यथाखं स्पष्टम् । रूपान्यथात्वे च विः 
भेदे सति केवखचोदनाचविश्ेषोऽकिश्चिस्कर इति विधाभेद इतिच 
तन्न, अविशेषात्-अविरेषेण द्यभयत उद्रीथसाधनकपरपरिभेव उपः 
तीयते ; वाजसनेयके २८ते ह देवा उचुरहैन्ता्रान्यज्ग उद्रीथेनास्या 
इत्युपक्रमे श्रूयते ; छान्दोग्येऽपि "तद्ध देवा उद्वीथमाजहुरनेनेनार्ना 
हनिष्यामः” इति ! अत उपक्रमाविसेधाय \८तेभ्य एष प्राण उद्ग 
यत् ” इत्यध्यस्तग्राणभाव उद्रीथ उद्वानकमंभूत एष पाकादिष्वोदरना 
बत्सीकायातिरयमिवक्षया कैतवे नोच्यते; अन्यथोपक्षमगत उद्वीथश्षः 
कतेरि लाक्षणिकः स्यात् , अतो विचेक्यम् । ६ ॥ 

-**-# (सिद्धान्त ॥) 

इति प्राप प्रच्पह- 

न वा प्रकरणभेदात्परोवरीयस्त्वादिवत्। २।२।७५ 
नवेति पक्ष भ्याबतेयति; नचैतदस्ति; यद्विवैक्यमिति $ ऊतः 

भकरणमेदात् ^“ आओमिखेतद्क्षरुद्धीथमुपासीत इति मद्तयद्रीयावय 
१. प-३-७ ॥-- २, छा, १-२-७, ८ 1--२. ब. २-३२-१ ॥-४. छा. १ 

१.१ ॥--५, छ, १.१.६१ 
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वभूतं प्रणवं परस्तुलय?“'एतस्य वा अक्षरस्योपव्याख्यानं भवति२८देवा- 
सुरा हमै यत्र संयेतिरे ” इत्यारभ्य २५ अथ ह य एवाय मुख्यः भाण. 
स्तयु्ीययुपासाश्चकिरे " इत्युदरीथावयवभूतमणवविषय्चुपासनं छन्दो. 
गा अधीयते; वाजिनस्तु तादशपराचीनपरकरणाभावात् ४“'हन्तामुरान्यज्ञ 
उद्वीथेनाल्ययाम " इति त्सघुदरीथं स्वल ५ अथ हेममासन्यं भाण - 
मूचुस्त्वं न द्धाय" इयादिङस्स्रोह्ीथविषयमधीयते ; अतः प्रकरण- 
भेदेन विधेयमेदः;, विधेयभेदे च रूपभेद इति न पिचैक्यम्;किश्च२८अथ 
ह य एवायं सख्यः पाणस्तश्रीथयुपासाश्चक्रिरे हति पूवेपकृत उद्वीथा- 
वयवभूतः प्रणव एवाध्यस्तपाणयावश्छन्दोगानायुपास्य;वाजिनां ठ् इ- 
त्लस्याहीथस्य कतेद्धाता माणदष्टयोपास्य इति।५"अय हेममासन्य पाण- 
मूचस्त्यै न उद्वायति तथेति तेभ्य एष भाण उदगायत्" इत्यद्धातरि भा- 
णाध्यासं निदिक्ष्य ५५५ एवं वेद्"? इस्युद्ातेवाध्यस्तपाणमभाव उपास्यो 

विधोयते; अतश्च रूपभेदः;  नचाद्रातेयुपास्ये पिहिते «““उद्रीथनातल्ययाम" 

इृत्यास्यायिकोपक्रमवियोधर्शङ्नी यः+उद्वातुरूपासने उद्रीथस्यद्रानकमे- 
भूतस्यावद्रयापेक्षितसात्तस्यापि परपरिभवास्यं फटं पति हेतुत्वात् । अतो 
रूपभेदाष्वि्याभेद इपि बचोदना्रविकेषेऽपि न विचेक्यम् । परोवरीय- 
सत्वादिषत्--ध्यथैकश्यापपि शाखाय ्रीथावयवभूते प्रणवे परमास्मद- 
षिषिधानसाम्येऽपि हिरणयपुरुषदृष्टिविधानात् परोवरीयस्त्वादिशणवि- 
रिष्टदष्टिविधानमथौन्तर भूतम् ॥ ७ ॥ 

संज्ञातश्चत्तदुक्तमरित तु तदपि । ३। ३। ८॥ 
उद्धीथवियेति संहैक्यात् तत्-वियेक्यभक्त चेत्-तद्-संज्ेकयं विध- 

यभेदेऽप्यस्त्यव; यथा अप्निरोतसंक्गा निलखाभिदयेते, इण्डपायिनपयना- 

१. छा, १-१.१० ।--२. छा. १-२-२॥-३. छा. १-२-८॥-- ४. ३-३२-१ 

--५, ब, ३-२३-७ ॥-- ६. भयैकस्यमिव. पा ॥ 
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भिद्ोतेच ; यथाचोद्धीथविथेति ॐब्दोग्ये प्रथमप्रपाठकोदिताघ्च 
विदाघ्च ॥ ८ ॥ 

व्याप्तेश्च समञ्जसम् । ३।३।९॥ 
छन्दोरये प्रथमप्रपाठके उत्तराखपि विचासूद्रीथावयवस्य भरण 

परथमपरस्तुतस्योपास्यतरेन व्यप्नि्च तन्पध्यगतस्य १५तद्ध् देवा द्री 
दुः" इ्युदरीथशब्देस्य प्रणवविषयत्वमेव समञ्जसम् । अवयवे च 
दायशब्द; "पटो दग्धः, इत्यादिषु श्यते । अतशोदधीथावयव रुतः 
एवोत्ीथश्ब्दनिर्दिष्ट ति स एव धाणरष्टयोपाश्यश्छान्दोग्ये प्रतिषन्त 
वाजसनेयके तु इस्सरोदरीथविषय उद्वीथशब्द् इति इृत्ोद्वीधस्य कर्ता 
प्ाणहृष्टयोपास्य इतति विव्ानानास्वं सिद्धम् ।॥ ९॥ 

। इति भरीशारीरकमीमांसामाष्ये अन्यथात्वाधिकरणम् ॥ २ ॥ 

पूचैकाण्डोक्तं खीक्ृत्यान्न चक्तव्यमाह-- 
न 9 (~ [नन् 

वेदान्तसारे--अन्यथात्वं शब्दादि तिचेन्नाविशेषात् ॥ वा 
छन्दोगानाश्चोद्धीथे प्राणदष्टयोपासनं शाश्चुपरिभवफलं हि विहितम् ; तत्न 
येकयं पूर्वपक्षं हृदि निधाय राद्धान्तच्छायया चोदयत्ति ] वाजिनां प्राणड 
पासनुद्रीयकववविषयमितस्ञ कर्मविषयमिति राब्दादेवे प्रतीयते ; २८अ 
ममासम्यं प्राणमृचयुस्त्वन्न उद्रायेति तथति तेभ्य उदगायत्, इत्यादिन 
कलतुपिषयं वाजिनाम् ; छन्दोगानान्तु इय वचायम्सुख्यः प्राणस्तमुद्रीथः 
साश्चक्रिरे” ४ दप्युदरीथविषयमिति चत्- तदिदमाद--अन्यथात्वं दा 
दितिचदिति न; उपक्रमावित्तेषात् ५८'हन्तासुरान्यज्ञ उद्वीथेनाद्यवाम' दः 
श्र, अन्यत्रापि १८तद्ध देवा उद्धीथमाजहुरनेनैनानमिहनिष्यामः'ः इति ॥ 

न वा पकरणमदात्परवरययस्त्वाद्वत् |} नैवे, प्रकरणे ह्यः 

मिचते ६“भमिव्येतदक्चरमुद्धीथमुपासीत” दव्युद्रीथावयवभूतप्रणचविषरयं 

१. छा. १-२३-१ ।1---२. ब्र. २-३-५७॥-२. छा. १-२.७॥---४. इत्युद्रीधः 

निषय. पा ॥---५, ब. ३-२-१॥।-- ६. का. १-१-१॥ 



पा, ३. सन्यथास्याधिकरणम्. २७१ 

ष्दोगानाम् ; २“हन्ता्चुराव्यज्ञ उद्वीथेनाल्ययामः इति तु वाजिनां कर्लोदीथ- 
विषयमिति रूपमेद्ाद्धि्यामेदः । यथा एकस्यामपि शाखायासुद्रीथोपासने हि- 
एण्मयपुरूषदष्टेः परोवसेयस्त्वादिविशि द ष्िर्भिद्यते ॥ ७॥ 

सेङ्गातशवे्तदुक्तमस्ति त॒ तदपि ॥ उद्धीथवियेति संनैकयाष्धयेक्यसु- 
कश्चैत्-िधेयमेदेऽपि संञेकयमस्ल्येष ; यथा नेयमिकथिद्येतरे कण्डपायिना- 
प्रयनाधचिहोतरे चेव्ये्मादिषु ॥ ८ ॥ 

व्याप्रेध समञ्जसम् ॥ प्रथमधरपाटके उपक्रमवहुत्तराखपि प्रणवस्य - 
पास्यत्वव्याधेः मध्ये च २८'उद्वीथमुपासाश्चकरिरे' इति प्रणवविषयत्वमेच सम - 
नसम् ॥ ९॥ 

इति वेदान्तसारे अन्यथात्वाधिकरणम् ।॥ २ ॥ 

बेदान्तदीपे--अन्यथात्वं शब्दादिति चेन्नापिरेषात्।। अस्ति षय 
हरीथविद्या बालिनं छन्दोगानां च ; वाजिनां तावत् १०हन्तासुसान्यज्ञ उद्धीथे- 
नाल्ययाम?: इस्यारमभ्य, उद्रीथे प्राणदष्रयोपासनं रश्चपरिमयफङं विहितम् ; 
छन्दोगानामपि २.'तद्ध देवा उद्रीथमाजह्रनेनेनानमिहनिष्यामः "' इत्यारभ्य, 

इद्धीथे प्राणदषटयोपासनमेव शधपरिभवफलसुक्तम् । किमुभयत्र हिदैक्यम् › 
उत विद्याभेद इति संशयः । चोदनाद्यविक्षेषाद्धियैक्यमिति पूर्वैः क्चः । रा- 
दान्तस्तु- यद्यप्युमयनोद्धीे प्राणदष्ठयोपासनमविशिष्मुक्तम्;तथापि छन्दो- 
गानाम् *“"ओभिव्येतदक्षस्मुद्धीथमुपासीत'' इति प्रकृष्य २८'उद्वीधमाजङुरने- 

पैनानमिहनिष्यामः'” इत्युद्रीथावयवे प्रणवे प्राणदष्ठयोपासनमुक्तम् ; बाजिना- 
तु १“णहन्तासुरान्यन्न उद्धीयेनाल्ययामःः इव्युपक्र मादविशेषेण छत्छोद्धीथे प्रा- 
7हष्स्येपासनमुक्तम् २८ मथ ह य एवाय मुख्यः प्राणस्तमुद्रीथमुपासञ्- 
करर” इति च्छन्दोगानामुद्वानकर्मण्युदरीथावयवे प्रणवे प्राणदष्टिविधानात्; बा- 
जनां तु ५.अथ हेममासन्यं प्राणमूचुस्त्वं न उद्वायति तथेति तेभ्य पष प्राण 
गायत् ` इति कत््षोद्री थस्य कतरि प्राणदष्टिविधानाश्चोभयतन रूपमेदादि- 
्रामेद इति ॥ 

सूज्राथस्तु--अन्यथात्वं द्ाच्दादितिचेदिति गाद्धान्तच्छायया परिचोद्य, 
विशेषादिति पूर्वपक्षी परिहरति । २“अथ ह य दवायं सुख्यः प्राणस्तसुद्री- 

१. ब २-३-१२. छा, १-२-७ ॥--३. चछा, १-२-१॥--४. छा. १-१- 

, 1---५. बु ३-३२-७ ॥ 



२७ वेदान्तदीपे (भ. 
[व स्त्वं ५. येति न्द 

थमुपासाश्चक्रिरे" १८. हेममासन्यं प्राणसुचुस्त्व न उद्वा तथेति तेभ्य 
एष प्राण उद्गायत्” श्यक्रबोद्रीये प्राणदषिद्याच्दात् ; इतरत्रोद्रातरे प्राणि 
शब्दाश्च, रूपान्यथात्वयितिचेत्- न रूपभेदः; ऊतः! भविशेषात्---उपक्रमे द्य 
विशेषेण २““उद्धीथेनाल्ययामः' ३ “उद्वीथमाजद्ुरनेनैनानभिहनिष्यामः "` इच्युद्रीः 

[नक + भ ५ ् ; ५ थ्धबोपास्यत्व्रतीतेः । ४'ध्वं न उद्वायत्ति वथति तेभ्य एष प्राण उदगायत् 
इति क्ण्येचोद्वीथे कदैत्वमुपतच्र्यत इति युक्तम् ; अन्यथोपक्रमविोधस्स्यात्॥ 

५ [वे प व [न् न वा प्रकरणभेदात्परोवरीयस्त्वादि वत् ॥। नेतदस्ति--यद्रेक्या- 
द्वियैक्यमिति; कुतः १ प्रकरणमेद्ात्- छान्दौग्येहि ५५५ ओमिव्येतद्षरुदधोथ. 
सुपासौतः इत्यद्वीथावयवमूतं प्रणवमुपास्ये धरकृल्य, ३ “* उद्धीथमाजह्ुः "` इति 
वचनादुररीथावयवभूतः प्रणव एवोद्धीथशग्दे नोच्यत इत्यवगम्यते; वाजसनेयके 
त्वविशेषेण २.'उद्ीथनाल्ययाम” इत्युपकरमात् कत्त्नोद्रीथ उपास्यः प्रकृतः; अत 
उदरीय प्राणदष्ट्यविदोपेऽपि रूपमेदाद्धिद्याधदः । परोव रीयस्त्वादिवत्--यथे- 

[१ [न्त 4 क 

कस्यामपि राखायाम् उद्भीथावयवभूते प्रणवे परमात्मष्टिविधानसखाग्येऽपि 
दहिरण्मयपुरुषदृष्िविधानात्पयेवरीयस्त्वादिगुणविशिष्टदष्िविधानमथीन्तरमि - 
ति रूपभेद्ः; तद्वदघ्ापि । पते प्रकरणमेदेनोपक्रम पवेकन्रोदीथावयवविषयत्वे- 
नान्यत्र छृत्सरोद्रीथविपयत्वेन चोपासनमेदे सिद्धे सत्युपसंहार्यं कर्मविषयं 
कवविषयं च प्राणृषटिविधानं यथाश्चुतमवतिष्ठ ल इत्यभिप्रायः ॥ ७ ॥ 

सेज्ातशेत्तदुक्तमस्ति तु तदपि ॥ उद्धैथविचेति संनैक्यात् तत् वि- 
धेयेक्यमुक्तं चेत्-तत्. संकषकयं विधेयभेद्ऽपि अत्ति तु-अस्लयवेस्यथः;यथा निः 
स्याप्निहोे,कृण्डपायिनामयनाश्चिदेच; यथाच छान्दोग्ये धथमप्रपाठकोदिता - 
स बह्ीषु विदयासदरीधवियेति संक्षेक्यभ् ॥ ८ ॥ | 

व्यापने समञ्जसम् ।¦ पथमथरपाठके उपक्रमबडु त्तराखष्युद्रीथविद्या- 
सू्ाथाषयवस्य प्रणवस्येवोपास्यत्वव्यापेर्मध्यगतस्य ३८'तद्ध् देवा उद्रीथमाज- 
हुः" स्ुद्वी शब्दस्यापि प्रणवविषयत्वमेव समञ्जसम् ॥ ९ ॥ 

इति बेदान्तदीपे अन्यथात्वाधिकरणम् | २॥ 

६. वर ३२-२-७॥ २. वृ. ३-२-१॥।--३. छा. १२.-१॥- ४. ३-३-७॥ 
4. छा, १-१.१॥ 



„9०८ भीरारीरिकमीमां साभाष्ये सर्वाभेदाधिकरणम् ॥ २ ॥ )**-**- 

स्वाभेदादन्यत्रेमे । २।.२।१० ॥ 

छान्दोम्यवाजसनेयकयोः प्राणविद्या आन्नायते \५यो ह वै धयेष्ठ 
च श्रेष्ठं च वेद उयेषठ् ह वै मष्ट भवति प्राणो वा व व्येषु भेष" 
इत्यादि । तत श्यैष्टयश्रेष्टयणकं प्राणघुपास्यं मतिपाद्य पाक्चश्वश्भोत्र- 
मनस वसिष्टत्वपरतिष्ठालवसम्पन्लायतनत्वाख्यान् गुणान् प्रतिपा वागा- 
दीनां देहस्य च प्राणायत्तस्थितिसेन तदायत्ततत्तत्कायेत्वेन च प्राणस्य 
षठ प्रतिपाद्य वागादिसम्बन्धितया श्रुतान्वसिष्त्वादीन् यणां प्राण- 
सम्बन्धितया प्रतिपादयति । एवै छान्दोग्यवानसनेयकयो््यैष्टयशरैष्ठय- 
गुणको वसिष्स्वादिशुणकश्च प्राण उपास्यः प्रतिषाबते । कौषीतकिनां तु 
प्ाणविधायां तथेव उयेषठयग्रेष्ठयय॒णकः पाण उपास्यः प्रतिपादितः $ न 
पुनवैसिष्ठलादयो वागादि सम्बन्धिनो गुणाः भाणसम्बन्धितया प्रतिपा- 
दिताः। तत्र संशयः-किमत्र विद्या भिद्यते, उत नेति। कि युक्तम्! भित 
इति । कृतः? रूपभेदात् । यदप्युभयतर भाण एव जैष्ठयज्ै्ठययुणक उ- 
पास्यः ; तथाप्येकल् वसिष्ठस्वादिभिरपि गुणेयुक्तः भाण उपास्यः प्रती- 
यते ; इतरत्र तु तद्विधुर शत्युपास्यरपमेदाष्िवामेदः- 

-**-*५( सिद्धान्तः )-*०*- 

इति पापे बूमः-सवौभेदादन्यतेमे-नात्र विद्याभेदः, अन्यत कौ- 
षीतिनां पाणविद्यायापपि इमे-वसिष्ठखादयो गुणा उपास्यास्सन्तिः 
कुतः ? सर्वाभेदात्-मतिज्ञातभाणञ्यैष्ठयश्रैषठयोपपादनपकारस्य सवस्य 
तत्राप्यमेदात्। तथाि-छन्दोगवाजसनेयिनां प्राणविच्यायाम् २५ एता ह 
वै देवता अहैभरेयसे उ्यृदिरे” २८८ अहंभेयसे विवदमानाः” इति चोपक्र- 

१. छा. ५-१-२१ ॥---२. छा. ५-१-६ ॥---३. इ. ८-१-४७ ॥ 

*35 



२७४ बेदान्तसारे (* 

म्य वागाचेदेकापक्रमणे अन्येषां सथाणानामिद्धियाणां शरीरस्य च ' 

ति तत्तत्कार्यं चाविकं प्रतिपाद्य भाणो्कमणे सर्वेषां विशरणमव् 

करत्वं वाभिधाय सवेषां पभाणाधीनस्थितिखतदधीनकायस्वाभ्यां १ 

स्य ्यषटयदुपपादितम् । एवशपपादितं बागादिकायेस्य प्राणाधीन 
१८८ अथ हनं वागुवाच यदहं बसिष्टोऽस्मि सं तद्रसिष्ठोऽसि" इया 
वागादिभिरनूयते । कौषीतकिनां प्राणवियायामपि माणज्येष्टयभ 
प्रतिपादनाय वागादिषु वसिष्ठत्ादयः प्रतिपादिताः । २५अथ हेमा 
वताः प्रजापति पितरमेव्याश्रुबन् को वै नः शरेष्ठः” इत्यादिना वागा 
गता णा वागादयथ देह भाणधीना इति भराणस्य ज्येष्ठय्चुपपा 
तम् । वागादिभिः खखयुणानां वसिष्ठत्वादीनां भाणाधीनखाच्रुवादः 

त तुन कृतम् । नैतावता रूपभेदः, वागादीनां षसिष्ठत्वादिश्णान्विः 
नां प्राणाधीनकायैतवोपपादनेनैव भराणस्य वाभादिवसिष्ठत्वादिशणहे 

तस्य सिद्धत्वात् । तदेव हि पाणस्य षसिष्ठस्वादिगुणयोगिस्वम् ; यः 
गादिवपिष्ठत्वादिरैतखम्। अतोऽत्रापि वसिष्ठत्वादिशुणयोगालाणो = 
षु; प्रतिपन्न इति नासि विद्याभेदः ॥ १० ॥ 

इति श्रीशारीरकमीमांसामाष्ये सर्वाभेदाधिकरणम् } २ ॥ 

वेदान्तसारे स्वाभेदादन्यतेमे ॥ र्यो ह त ज्येष्ठश्च अष्ट : 
द्. प्राणो वा वेच्यष्ठश्च रष्ठश्चः इति वाजिनां छन्दोगानां कौषीतकिनाः 
प्ाणविद्यायां वागादिकरण्रामस्यितेः तत्कार्यस्य च प्राणहेतुकस्वेन तिखम्बष्टे 
करूपेण धाणज्यैष्ठयसुपपादितम्; वागादिगतवसिषठत्वादिसम्बन्धित्वमपि प्र 
णस्योभयचोक्तम्; कौषीतकिनान्तु तन्नोक्तम्; तथाऽपि सर्व॑ ज्येष्ठ्योपपाद्न 
भकारस्य सवेस्यामेदादविधेकयमिति कौषीतविप्राणविद्यायामपि वसिष्ठत्वादः 
उपसंष्ार्याः ॥ १० ॥ 

इति वेदान्तसारे सर्वाभेदाधिकरणम् ॥ ३ ॥ 
~ 

१. धा, ५-१-१३ ॥--२. ॥*---रे. छा, ५-२१-१ ॥- 
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वेदान्तदीपे--स्बाभेदादन्यतेमे ॥ यो ह घ श्यष्ठ च थेष्ठं ब वे. 
द् ज्येष्ठश्च ह् वै श्रेष्ठश्च भवति पाणो घा व ज्येष्ठश्च शेष्ठश्चः' इति छन्दोगानां 
वाजिनां कौषीतकिनां च प्राणविया ऽऽस्नाता । तत्र छान्दोग्यवाजसनेयकयोरख- 
वैस्यैकरूप्यत्पाणविधैकेव । कोषीतकिभाणविध्यायास्तस्याश्च भेदोऽस्ति, उत 
नास्तीति सेद्रायः। अस्ति भेद इति पू्ैःपक्चः । यद्यपि सर्वत्र प्येष्टयभनप्ठ्यथु- 
णकः ध्राण एक पवोपास्यः;तथापि छन्दोगानां वाजसनेयिनां च च्येष्ठ्यरेष््य- 
गुणकस्य प्राणस्य बागादिगतवसिष्ठत्वादिशुणखरम्बस्धित्वमपि शन्दादेवं परतीय- 
तै।कौषीतकिनां तु न तथेति रूपसेदाद्धिचाभेदः। ाद्धान्तस्तु--यद्चपि कोभीत- 
किप्राणविद्यायां वामादिगतवकिष्ठत्वादिसम्बन्धित्वमपि प्राणस्य शब्दान्नाभिषहि- 
तम् ; तथापि तचापि प्राण्य च्येष्ठ्यश्चेष्ठ्थोपपादनं वागादीनां सिते: तत्तत्का- 
येस्य च प्राणाधीनत्वेनेव्येतद विशिष्टमिति बाणादिगचवसिष्ठत्वदेसपि प्राणदेतु- 
कसवायु सन्धानेन विना भाणस्य ज्येप््यशरेष्ठ्यायु सन्धानमसुपपन्नमिति कौषीत- 
किप्राणविद्यायामपि वागादिगतवसिष्ठव्वादिसम्बन्ध्येव प्राण उपास्य इति रूपा- 
मेदादिथैक्यम् ॥ ॥ि 

सुतरार्थस्तु--सर्बाभेदादन्यतरेमे--अन्यत्र - कौपीतकिप्णविद्यायामपि,इ- 
मे - वसिष्ठत्वादयस्सन्धेव । ङतः ए सर्वभेदात् - प्राणञ्येष्टयन्नेषस्योपपादनप्र- 
कारस्य सर्वस्य त्राप्यभेदात्। वागादीनां सिते *का्स्य च प्राणहेतुकत्वेन हि 
प्राणस्य च्येष्ठं श्रेष्ठ्यं चात्राप्युपपादितम्।अतो बागादिगतकायैसामथ्यैरूपव- 
सिष्ठत्वादिसम्बन्धित्वं प्राणस्या्राप्युक्तमेवेव्यथैः ॥ १० ॥ 

| इति वेदान्तदीपे सवामेदाधिकरणम् ॥ ३ ॥ 

-*०-( शीद्धाररकमीमांसाभाष्ये जानन्दाचधिकरणम् ॥ ४।॥ )****- 

पाणविन्याङ्कविषयमन्यदपि निरूपणमनन्तरमेव करिष्यते । यथा 

प्राणस्य वसिष्ठस्वायनुसन्धानेन विना ज्येष्ठयशरष्ठयाुसन्धानालुपपततेर 
चक्तानामपि वसिष्ठलादीनां कौ षीतकिप्राणवियायां पार्धिः; तथा ब्रह्म 
खरूपालुसन्धानं चैयणेषिना नोपप्ते ; ते ब््मविध्याम सवाखप्यनुस- 
स्थेया इ्ययमर्थं; परतिपादयते-- 

२. छा. ५-१-१॥ तत्का, पा ॥ 
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आनन्दादयः प्रधानस्य । ३। २। ११॥ 
मत ब्रह्मखरूपयुणानां सवीघ परविवाघ्पसंहारोऽस्ति, ने 

विचायेते। अप्रकरणाधौतानाडुपसंहारे पमाणाभावासकरणश्चुताना 
बोपसंदहार इति ॥ 

-*०-+( सिद्धान्तः) 

एवं प्ते शमः आनन्दादयः परधानस्य-अभेदादिति वतेते ; 
धानस्य युणिनो ब्रह्मणस्सवेश्पासनेप्वभेदात्प्यपथग्भावाह्रणानां, ' 

यैतानन्दादयस्तद्णा उपसहतव्याः ॥ ११ ॥ 
एवं तहि युण्यपृथग्भावादेवानन्दादिवसियशिरस्त्वाद योऽ 

९९९ तस्य प्रियमेव शिरः " इत्यादा बह्यगुणस्वेन श्चुतास्सवेल भ्रसञ्यरः 

नेलयाद- 

प्रियशिरस्त्वायप्राक्षिरुपचयापचयो हि 

भेदे । ३। ३। १२॥ 
ब्रह्मश्वरूपगुणानां भाप्राबुच्यमानायां मियक्षिरस्त्वादीनामपारि 

तेषामबह्मयुणत्वात् ; ब्रह्मणः पुरुषविधत्वरूपणमातरान्तभेतत्वालिर्यां 
रस्त्वादीनाम् । अन्यथा भ्रिरःपक्षपुच्छा्यचयवभेदे सति ब्रह्मणो ऽप्य 
चयापचयो प्रसज्येयाताम् | तथा च सतिं २“ सद्य ज्ञानमनन्तं अद्म 
इत्यादि विरुध्यते ॥ १२॥ 

नन्वेवमेव बद्यसम्बन्धिनामेवैश्वयेगाम्भीर्योदायेकारुण्यादीनां 
णानामनन्तानां गुण्यपृथविस्थतत्वमातेण तत्ाश्रुतानामष्युपसंदारे 
सर्वत प्रसज्येरन् › आनन्लादुपसंहाराशक्तिथः तताह-- 

इतर त्वथसामोन्यात्। २।४। १२ ४ 
१, त, भा. ५-२ ॥-२, तै. भा. १. भनु. १॥ 
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तुशब्दश्चोद्यं व्यावतेयति ; इतरेत - आनन्दादयः अ्थसामान्या- 
त्सर्वलानुवन्ते । ये त्वथसमानाः - अयेखरूपनिरूपणधमेतेनायेमती- 
त्यनुबन्धिनः ; तेऽथंखरूपवत्सवेतायुवतेन्ते । ते च गुणास्सत्यङ्नानान- 
न्दामरत्वानन्तत्वानि । १८८ यतो वा इमानि ” इत्यादिना जगत्कारण- 
तयोपरक्चितं ब्रह्म २“ सदयं ज्ञानमनन्तं बक्ष'*२५ आनन्दो ब्रह्म" इत्या- 
नन्दादिमिरिं खशूपतो निरूप्यते । अतत उपास्यब्रह्मसखरूपावगमाय स- 
वौघ विचाखानन्दादयोऽघ्ुवतेन्ते । ये वर निरूपितखरूपस्य ब्रह्मणः 
कारुण्यादयो यणाः प्रतिपन्ना; तेषां गुण्यपृथक्िस्थतत्वेऽपि पतीत्यदुबन्धि- 
त्वाभावात्-ये यल शृताः, ते तत्रोपसंहायोः-इति निरबयम् ॥ १३॥ 

यत्तपचयापचयप्रसङ्गास्ियरिरस्त्वादयो ब्रह्मणः पुरुषविषत्वरू- 
पणमात्ा्थाः ; न ठ् ब्रह्मयणाः। तद्यतथारूपस्य ब्रह्मणस्तथात्वेन रूपणं 
किमथ करियते ; अतथाभूतस्य रि तथासरूपणे केनचिस्योजनेन भ- 
वितव्यम् ; यथा ४८‹ आत्मानं रथिनं विद्धि! इलयादिनोपासकस्य तदु- 

पकरणानां च रथिरथादित्वरूपणम् उपासनोपकरणभूतशरीरेन्द्रियादिब- 
सीकरणार्थ क्रियत इत्युक्तम् । नचेह तथापिधं किञ्चिभयोजनं दृश्यते 
इति बखाद्रबमयुणत्वं भियक्षिरस्त्वादीनामभ्युपेत्यम् । तत्राह 

आध्यानाय भ्रयोजनामावात् । २। २। १४ ॥ 
प्रयोजनान्तराभागदाध्यानायायं रूपणोपदेश्षः करियते । आ 

ध्यानम् अनुचिन्तनम्, उपासनयुच्यते। २५ ब्रह्मविदाम्नोति परम्” इ- 
लयतोपदिष्टाध्यानरूपवेदनसिद्धये ह्यानन्दमयन्रह्मपतिपत्यथंमानन्दमयं 
ब्रह्म भियमोदादिरूपेण विभच्य शषिरःपक्षादिलेन रूपयित्वोपदिश्यते । 

यथाऽस्नमयः पुरुषः अयं देहः विरपक्षादिमिः २ तस्येदमेव सिरः” ई- 

१. तै. भय. १. भनु ॥---२. तै. सा. १. भवु-१ ॥-३. तै. भय. ९. भडु॥ 

---४. कठ. १-अ, ३.३ ॥ 
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त्यादिना बुद्धावारोप्यते; यथा च प्राणमयमनोमयधिन्नानमयाः ९९९८ 
प्राण एव चिरः"ईइयादिना प्राणाद्यवयवेवद्धावारोप्यन्ते; एवमेभ्यो 5२ 
न्तरभूतस्तदन्तरात्मा आनन्दमयोऽपि भरियमोदादिभिरेकदेशैः शिरभभ 
तित्वेन रूपितैराध्यानाय बुद्धावारोप्यते | एवमानन्दमयोपलक्षणत्वारि 

यदिरस््वादीनां न सवेदा आनन्दमयपरतीतावनुवतेन्ते ॥ १४॥ 

आत्सशब्दाञ्च। ३२।३। १५॥ 

२..अन्योऽन्तर आसाऽऽनन्दमयः'इ्यास्मकब्देन निर्देशादात्मन 

रिरःपक्षपुच्छासम्भवालियसिरस्त्वादयस्तस्य घुखमपिपच्य्थ रूपणम 
नरमिति गम्यते ॥ १५॥ 

नतु २८अन्योऽन्तर आत्मा प्राणमयः «अन्योऽन्तर आत्मा मनं 

मयः"इलयात्मशब्दस्यानासखपि पूष भयुक्तत्वात् २५अन्योऽन्तर आरम् 
ऽऽनन्दमयः'इत्यास्मशब्दस्य परमात्मविषयत्वं कथं निधीयते(तताद- 

आत्मगुहीतिरितरवहुत्तरात्। ३। ३। १६ ॥ 
२५अन्योऽन्तर आत्माऽऽनन्दमयः"ईइत्यतरात्मक्ञब्देन परमास्मन प 

अ्रहणम्; इतरवत्--यथेरत्र,'“आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत् स इ 
कोकान्तु खजे "” इत्यादिष्वात्मशब्देन परमात्मन एव ग्रहणम् ; तद्दत् 
त एतत्? उत्तरात्- ६““सोऽकामयत बहु स्यां भ्रनायेय'' इत्यानन्दमः 
विषयादुत्तराद्वाक्यात् ॥ १६ ॥ 

अन्वयादिति चेस्स्यादवधारणात् । ३।२। १७ 
पे पाणपयादिष्बनात्मखास्पश्चब्दान्वयदशेनानोत्त राशे : 

क्यत इति चेत्- स्यादबधारणात्- स्यादेव निश्चयः; कुतः १ अवधारणा 
_ १. वै. ओ. २-भबु. ६--२. तै. आन, ५-अनु. २ ॥--३, ते. भान, २-र् 

४. वे. आन. २-२५-५. रेतरेष, १-१-२॥--६. तै.भान. ९-२॥-- ` 
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पतापि ?^तस्माद्रा एतस्मादात्मन आकास्सम्भूतः ” इति परमात्मन 

एव बुच्छाऽवधारितत्वात् अन्नमयादनन्तरे माणमये पथमं परमात्मबुद्धिरः 
वतीणोतदनन्तरं च प्ाणमयादनन्तरे मनोमये;ततो विक्ञानमये; तत आ- 

नन्दमये प्रक्रान्ता परमात्मबुद्धिस्तदन्तराभावादुत्तरा्च २““सोऽकामयतः 

इति बाक्यालतिष्ठितस्युपक्रमेऽप्यपरमात्मनि परमात्मबुख्या आसमश्चन्दा- 

न्वयः इति निरवद्यम् ॥ १७ ॥ 
इति श्रीशारीरकमीमांसाभाष्ये आनन्दाद्यधिकरणम् | ४ ॥ 

्दान्तसारे--अनन्दादयः प्रधानस्य ॥ अभेदादिति वतैते; गरह्म- 
खरूपनिङूपणान्तर्गतामरुत्वक्ञानानन्दादयो युणाः सवौसु परषिद्यासूपसंहा- 
यौः, गुणिनो ब्रह्मणस्सरवैत्रासेदात् ॥ ११ ॥ 

पियिरस्तवा्यपराधिरूपचयापचयो हि मेदे ॥ २“ तस्य भ्रियमेष 

किर इति पियसिरस्त्वादीनामधरासिः, बरह्मगुणत्वाभावात्तेषाम् । शिरभपक्षा- 

दिेदे श्रह्मगुणे सति ब्रह्मण उपचयापचयप्रसक्तिः ॥ १२॥ 

इतरे सवथेसामान्यात् | आनन्दादयः खरूपनिरूपणान्तरी ततया त्र. 

ह्यसमाना शत्युपसहायौ पव ॥ १३॥ । 

आध्यानाय प्रयोजनाभावात् ॥ षियक्िरस्तवाुपदेशः ब्ह्मणोऽचु- 

चिन्तनाथः, प्रयोजनान्तसभावात् ॥ १४॥ 

आतमरब्दाच्च ॥ २.८अब्यो ऽन्तर आस्माऽऽनन्दमयः'' इष्यारेमशष्द्ाशच 

शिरःपक्षादयो न ब्रह्मगुणाः ॥ १५ ॥ 

आस्मग्हीतिरितरवदुत्तरात् ॥ परमात्मन पवात्मश्न्देन ग्रहणमिति 

२''सो. ऽकामयत बहू स्यां प्रजायेय 'इत्युत्तसात् वहुभवनसङ्कटपाभिधायिनो चा- 

कयाद्वगम्यते ; ४““मात्मा चा इवमेक एवापर आसीत्" इव्या्मशन्दादिवत् 1 

अन्वयादिति चेत्स्यादवधारणात् ॥ पूर्वतन प्राणमयादिष्वात्मशलब्दा- 

न्वयात्कथमुन्तरालनिर्णेय इति चेत्--१.आत्मन आकाशस्सम्भूतः" इखवगत- 

१. तै.जान. १-अनु.र ॥--२. तै. आ. &-अचु. २ ॥--३. ----3 रजन रङ्कः म्द रर $ नन-५-२॥-- 

--४. रेतरेय, १-गनु, १-खे, १ ॥ 
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स्पात्मन पव प्राणमयाविष्बवध्वारणात् स्यादेव परमात्मेवेति निर्णयः ॥ १७ 
इति वेदान्तस्लारे आनन्दाद्यधिकरणम् ॥ ४ ॥ 

० न~~ 

वेदान्तदीपे--आनन्दादयः प्रथानस्य।।सलयश्नानानन्दामलस्वानर 
रूपाः प्रह्मस्वरूपनिरूपकगुणाः सर्वा परविद्यासूपसंहरतञ्याः;उत नेति संः 
नोपसंहतैव्या इति पूवैः पक्चः, यपकरणाधतानाञुपसंहर परमाणामावाप् 
हछयगुणानामसंस्येयत्वेनोपसंहाराश्कतेश्य । याद्धान्तस्तु--ज्ञानानन्दादीनां तर 
ङूपनिरूपकगुणत्वेन तैर्विना ब्रह्मखरूपाञ्चलन्धानानुपपत्तः स्वीसूपसंदरं 
इति । सू्राथस्तु-सवामेदादित्यतो.ऽभेदादिति वतैते ; नन्दादयो : 
सर्वासूपसंहर्तव्याः, प्रधानस्य -गुणिनो अह्मणस्सर्बाख विद्यासख्भेद्ात्। स 
परविद्यासु ब्रह्मिकमेचानुसन्धेयं चेत्+यैशैणेर्धिना ब्रह्मस्वरूपा सन्धानमश 
से च क्षानानन्दादयोऽसुखन्धेया दद्यथेः ॥ ११ ॥ । 

पियश्चिरस्त्वाद्यपराधिरूपचयापचयो हि मेदे ।॥ आनन्दादीनां ¦ 
धपि १०८तस्य प्रियमेव शिरः) मोदो दक्षिणः पक्षः? इति प्रियशिरस्त्वादर) 
प्रापिः, ब्रह्मरूपगुणत्वाभावात्तेषाम् । ब्रह्मणद्िदारःपक्षादिभेदे खरूपे स 
ह्मण उपचयापचयौ प्रसज्येयाताम् । ततश्च २“'सघ्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” २ 
नन्दो ऽजरः'* इस्यादिर्विंरध्यते ॥ १२॥ 

प्ियशिरसत्वादिभ्य आनन्दादीनां वि्तेषमाइ-- 
इतरे तथेसामान्यात् ॥ इतरे - आनन्दादयः अैसामाम्यात् - 

खरूपस्ामान्यात्सर्वाखसुवर्तन्ते । बद्मखरूपनिरूपरूपणधर्मत्येन अह्मखः 
मानािते॥ १२॥ । । 

प्रियरिरस्त्वादयो ब्रह्मखरूपथमो न भवन्ति चेत्--तद्भि धानं ? 
भिष्यत महट-- । 

अध्यानाय प्रयोजनाभावात् ॥ अञ्ुचिन्तनाथ तदभिधानं, 
जनान्तराभावात् 1 *'श्रह्मविद्धभोति परम्” इति वेदितव्यतयोपदिष्ं 
न्दमय भियमोदादिरूपेण विभज्य शिरःपश्चादित्षेन रूपयित्वा बुद्धावा 
श्त्य्थैः ॥ २७ ॥ 

१. तै. आन. ५-२ ॥ --र२. तै. आन, १-९ ॥ -३. कौषी. ३-९॥ - 
अनि, १-गनु. १॥ 
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आतमज्नब्दाच ॥| १८.अब्यो ऽन्तर आत्माऽऽनन्दमयः ` इत्यात्मराग्द्ा इ 
प्रियरिरस्त्वादयो न ब्रह्मखरूपश्वमोः; श्षिरःपश्चादयो हि नात्मधमीः ॥ १५ ॥ 

आत्पग्रृहदीतिरितरवदुत्तरात्॥ १।.अन्यो ऽन्तर आत्मा” दस्यात्मदाष्दैर 
परमात्मन पव गरहीतिः- ग्रहणम् ; इतरवत् २.“भातमा वा ददमेक पवाध्र आ 
सीत्” दत्यात्मशाब्देन यथा परमात्मने ग्रहणम्, तद्दत् । कथमिदमवगम्यते! 
तदेकाथौदुक्तरात् २३८'सोऽकामायत बहु स्यां प्रजायेयः' इत्यादिवाक्यात् ॥१६। 

अन्वयादिति चेत्स्यादवधारणात्।॥ पृचघरु*""अन्योऽन्तर आत्मा घ्रा 
णमयः इस्यादिवाक्येष्नात्मखप्यात्मशाब्दान्वयास्कथमुत्तरवाक्यान्निणैय इरि 

चेत्-५““तस्माद्या एतस्मादात्मन आकाशस्सम्भूतः" इति प्रकृतस्यातमन पः 
प्राणमयादिष्वानन्द्मयपर्यन्तेषु आत्मशब्देनाव धारणात् स्यादेव निर्णयः। अत 
पियरिस्स्त्वादीनामनात्मधमेत्वात् , ज्ञनानन्दादौनामात्मखरूपनिरूपणध्मं 
त्वाञ्च, तेषामेव सर्वै्ोपसहारः ॥ १७ ॥ 

दति बेदान्तदीपे आनन्दाद्यधिकरणम् ॥ ४ ] 

--** + (श्रीशारीरकमीमां साभाष्ये कार्याख्यानाधिकरणम् ॥ ५॥ )9**- 

कार्याख्यानादपूवरम् । ३। ३।१८ ॥ 
रवस्तुतभाणविद्यारषभूतमिदानीं चिन्त्यते । छान्दोभ्यवाजसने 

यकयोः व्येष्ठं च श्रेष्ठं च प्राणयुपास्ययुक्तवा प्राणस्य वासस्तेनापोऽभि 
धीयन्ते । छान्दोग्ये तावत् शस होवाचकिंमे वासो भविष्यतीत्या' 
इति होचुस्तस्माद्रा एतदशिष्यन्तः परस्ताच्योपरिष्टाचाद्धिः परिदधति 
लम्युको ह वासो भवत्यनप्रो मवति! इति । वाजसनेयके ७८ मे वासः 
इति भ्राणेन पृष्टा वागादयः उचुः “आपो वास इति तद्धि सदशरो 
विया अशिष्यन्त आचामन्लयिलला चाचामन्त्येतमेव तदनमनग्नं ङुबैन्त 

१. तै, मान, ५-अनु, २ ॥--५. एेतरेय, १-अ. १-ं. १।-२. तै .आन-६-२ 

--४, ते. आन, २-भनु. २ ॥---५* तै. आन. १-गनु. २ ॥--६. छा, ५-२-२॥- 

७. ब्रू, €- १.१४ ॥ 
*36 
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मन्यन्ते" ?““तस्मादेवं विदकिष्यन्नाचामेदशित्वा चाचामेदेतमेव तद नम 

नगरे रतेः इति । तत सेशयः-किमलाचमन भिधीयते, उतापां आा० 

वासस्त्वातुसन्थानमिति । २“अशिष्यन्नाचमिदशचित्वा चाचामेत्" इत्य 

चमने विधिभत्ययथवणात्, ` “एतमेव तदनमन कुरूते इति वेदने ? 

धिप्रल्ययाभावादनमतासङ्कीषेनस्य स्तुल्थेतयाऽन्वयोपपत्तेध, भोजन्डा, 

स्याचमनस्य स्मृ्याचारमाप्चतरेन विधिप्रलयययबलालसाणविद्याङ्गमाचमन 

न्तरं विधीयते- 

--*०-9( सिद्धान्तः )-*>°*- | 

इति भाप ब्रूमः-आचमनीयानामपां प्ाणस्च वासस्त्वाुसन्ष्वा, 

मेवेह अपूषैम्-अपा्ं पिधीयते, कायौरुयानात्-अभाप्राख्यानात्, आभ 

्ाख्याने शब्दस्यायैवसवादिल्यथैः । एतदुक्तं भवति-रकि मे वासः 

२.“आपो वासः” २८अद्धिः परिदधति” ६ ““एतमेव तदनमनप्रं कुरूते 

इत्युपक्रमोपसंहास्योवौक्यस्यापां प्राणवासोदृष्टिपरत्वभतीतेराचम नर 

स्परयाचारपाप्रलादाचमनमनूचाचमनीयाखप्ु भाणवासस्त्वाचुसन्धा 

विधीयते इति। अत एव च्छान्दोग्ये २५ तस्माद्रा एतदशिष्यन्तः पुर स्त 

च्चोपरिष्टाचाद्धिः परिदधति" इ्यद्धिः परिधानमेवोक्तम्; नाचमनसर् । 

इति श्रीरारीरकमीमांसाभाष्ये कार्याख्यानाधिकरणम् ॥ ५ ॥ 

"~-----*~--- 

बेदान्तसारे--कायीर्यानादपूर्वम् ।। ५“ यो ह वे ज्येष्ठश्च चच: 
घेद् " इति प्राणविद्या विधाय अपां प्राणवासस्त्वमुक्त्वा १।८तस्मादेवंविक्ि 

प्यक्षाचामेदशित्वा चाचामेदेतमेव तदनमनञ्चं कुरुते ” दव्याचमनस्य खद्द्एच्च 

रपाप्तत्वादाचमनमनूद्य आचमनीयानामपां प्राणवासस्त्वासन्धानमप्रा्चं £ 
धीयते इति युक्तम् , अप्राप्तस्यैव विधेयतया स्यापनात्। अत्रावादसररूपो रई 

१ ॥---२* इ. <-१.-१४ ॥ --२. छा. ५-२-२२ ॥ -४. ब. <-२-१॥ 
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धिः कट्प्यते इत्यथे; ॥ १८ ॥ 

इति वेदान्तसरि कार्यास्यानाधिकरणम् ॥ ५ ॥ 

वेदान्तदीपे--कार्यास्यानादपूेम् ॥ छान्दोग्यवाजसनेयक्षयोः ज्ये 

ठं च श्रेष्ठं च प्राणमुपासयं विधाय २“ सहोवाच किं मे वासो भविष्यतीष्याए 
ल *? इत्यपां माणस्य वासस्त्वमुकत्वा १'"तस्मादा एदतशिष्यन्तः पुर 

परिष्टाश्चाद्धिः परिदधति छभ्भुको ह वासो भवत्यनश्नो भवति ” इटि 
रउछान्दोग्ये । वाजसनेयके चापां प्राणवासखस्त्वमुक्त्वार “^तस्मादेवविदरिष्यक्ना 
चामेदरित्वा चाचामेदेतमेव चदनमनप्रं कुरुते '” इति । आए्चमनेन प्राणमनड 
कुरुत इत्यथैः । अन्राशनात्पुरस्तादुपरि ष्टश्च किमाचमनं प्राणविद्याङ्गं बिधीयते 
उताचमनीयानामपां प्राणवाससत्वा्ुसस्धारनं विधीयत इति सरायः। २८४अचा 
मेत् ›` इत्याचमने विधिप्रल्ययश्रचणात् , स्मरुलयाचारप्राप्ताद्चमनादाचमनान्तः 
प्राणविदं धि धीयत इति पूषैः पश्चः। राद्धान्तस्तु--२““अद्ित्वा चाचामेत् 
दव्याचमने चाच प्रतीयते ; आचमनीयानामपां प्राणवाससत्नाचु सन्धानं २ 
३.५ आपो वासः,” १८.अद्धिः परिदधति?" २““एतमेव तद्नमनभ्नं कुस्ते इरि 
प्रतीयते । तज्ाचमनं तावत् श्स॒द्याचारप्रा्तम् ; अपां प्राणवास्तस्त्वाद् सन्धा 
नमप्राप्म् । ३ ^“ अनघ्रं कुवेन्तो मन्यन्ते ` २८ अन्नं कुरुते ” दत्ययुषादं 
सरूपं प्रतीयते । तजाचमनान्तरकस्पनादाचमनमनृद्याचमनीयनामर्पां प्राण 
वासस्त्वादुखन्धानमप्राप्तं विधीयत इति युक्तम् । २'' तदनमन्म कुरते ईइ 
४५4वचनःनि व्वपूवेस्वात् ' ' ५५विधिवो स्यादपूवत्वात् ” इति न्यायेन विधिव 
न्चनमेव भवति । सुरार्थस्तु-अपूवैम् अप्ाप्तमपां पाणवासस्त्वायुसन्धानं वि 

धेयम् › न पुनः प्रा्तमाचमनम्। कुतः ! कार्याख्यानात्- कार्यस्य लप्रा्ा् 

स्याख्यानखभावत्वाच्छास्स्येद्यथैः ॥ १८ ॥ 

इति बेदान्तदीपे कायौख्यानाधिकरणम् ॥ ५ ॥ 

१. छा. ५-२-२ ॥-२॥ -३. ब. ८-१-१४ ॥--४.पूवैमीमांसा. २-५-२१ 

--५ पवमीमांसा, ३-४-१२ ॥ 
9 म 



-°**-9( श्रीरारीरकमीमांसाभाष्ये समानाधिकरणम् ।। ६ ॥ )**>* 

समान एवं चाभेदात् । २।३। १९ ॥ 
वानस्नेयके अभिरदस्ये श्चाण्डिल्यविद्याऽऽख्नाता\“'सद्य ब्रह्म 

पासीत अथ खदु कतुमयोऽयं पुरुषः” इत्यारभ्य ‹ “स आत्मान 

सीत मनोमयं भाणकशरीरं भारूपं सलयसङरपमाकाश्नात्मानम्”' इति । त 
तस्मिन्नेव बृहदारण्यके पुनरपि श्ाण्डिल्यविद्याऽऽ्नायते २“शरनोमयो 
पुरुषो भास्सलय तस्मिन्न्तहैदये यथा व्रीहिवां यवो षा स एष सवे 
बक्षी सवेसशशानस्सवेस्याधिपतिस्सवेमिदं प्रशास्ति यदिदं किञ्च ३। 

त्र संश्षयः-किमनत्न विदा भियते, उत नेति । संयोगचोदनार्यान 

विरेषेऽपि बरिलादयुपास्ययुणमेदेन रूपमेदाद्वियाभेदः-- 
-*°-*‹(सिद्धान्तः ^ ति 

इति पराप्त उच्यते--समान एवमिति । यथाऽथिरहस्य मनोर 
प्राण्चरीरमारूपसलयसङ्स्पत्वगुणगणः श्रुतः; एवं बृहदारण्यकेऽपि म 

मयत्वादिके समाने सययधिकस्य वश्चित्वादेध सलयसङ्स्पस्वयुणाभेद 
रूपभेदः; अतो विदैक्यम् ॥ १९ ॥ 

इति श्रीरायीरकमी मांसामाष्ये समानाधिकरणम् ॥ ६ ॥ 

बेदान्तसारे-समान एवं चाभेदात्॥ अश्चिरदश्ये बृहदारण्यके ' 
स्नाता दाण्डिस्यविद्या एकन १५ स आत्मानमुपासीत मनोमयं प्राणश्चारीरं 

रूपं सत्यसङ्कस्पमाकाशात्मानम् ? ` इति । इतरत्र २“ मनोमयोऽयं पुरुषो 
स्सस्यन्तस्मिन्नन्तदैदये यथा वीहिवी यवो व्रा सं एष सर्वस्य वदरी सर्वस्येश 

स्स्स्याधिपतिस्सर्वमिदं परासि" इति । उभयत्र मनोमयत्वादिके समा 
पि वशिच्वदेस्सस्यसङ्कस्पत्वविततिरूपेणामेद् दै क्यम् ॥ १९ ॥ 

इति वेदान्तसरि समानाधिकरणम् ॥ ६ ॥ 

१, वाजसनेयके. जभ्भिरहस्ये ॥--२, ब, ७-६-१ ॥ 
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[ + प | ष 

बेदान्तदीपे--समान एवंचाभेदात्।। वाजसनेयके ऽश्िरदस्ये बृहदा - 
रप्यके च द्ाण्डिल्यविद्याऽऽश्नाता 1 अश्चिरहस्ये तावत् १ स आत्मानमु- 
पासीत मनोमयं प्राणक्रीरं भारूपं सल्यसङ्करपमाकाशात्मानम्  इति। बृहदार 
प्यके चे २.“मनोमश्वोऽयं पुरुषो भास्सलयं तस्मिन्नन्तद्ैदये यथा नीहिवी यचो 
चा सर एष सवस्य वशी स्वैस्येशानस्सवेस्याधिपतिस्स्वैमिद् प्रशस्तिः इति। 
किम्र विद्याभेदः, उत नेति सशयः । पएकच्न खत्यसङ्कदपत्वमधिकं श्ुतम् ; 
इतरञ्र वरित्वाद्यो.ऽधिका इतिरूपमेद्ाद्विचामेदे इति पूवैः पक्षः! राद्धान्तस्तु 
--उभयच्र यनोमयत्वादिके समाने सति वधिष्वादिस्सलयसङ्कटपत्वविततिर 
पतया तेनामेदान्न रूपभेदं दति विधैक्यम्। सूत्रार्थस्तु- मनोमयत्वादिके स- 
माने सति विचैक्यम् , एवं चाभेद्रात््-यरित्वादिशुणेनाप्यभेदात् ; वरित्वा- 
दिदि सल्यसङ्कट्पस्वविततिः ॥ १९ ॥ 

इति बेदान्तदीपे समानाधिकरणम् ॥ ६ ॥ 

-**->(श्रीरारीरकमीमांसाभाष्ये सम्बन्धाधिकरणम् ॥ ७ ।)-9०*- 

सम्बन्धादेवमन्यत्रापि । ३।३। २० ॥ 
बृहदारण्यके श्रूयते--२““सत्यं ह्म” इत्युपक्रम्य ४“"तयत्सल्यमसौ 

सख आददिल्यो य एषपएतसमिन् मण्डले पुरुषोथशायं दक्षिणेऽक्षिन् इत्यु- 

पक्रम्य आदिलयमण्डलेऽक्षणि च सत्यस्य ब्रह्मणो व्याहृतिशरीरत्वेनो- 

पास्यस्वभुकतवा ५ ^“तस्योपनिषदहरित्यधिदैवतम्" ५ “तस्योपनिषदहमि 

ल्ध्यात्मम्'' इति उपनिषदौ-रहस्यनामनी उपासनरेषतयाऽन्नायेते; 

कि यथाश्चतस्थानविशेषनियतसरेन व्यवस्थिते, उतोभयल्नोभे अनिय- 

ति संशये सत्यस्य व्याहुतिश्चरीरस्थवोपास्यस्य ब्रह्मणो द्वयोः स्थान- 

योस्सम्बन्धादुपास्येक्येन रूपामेदारसयोगायमेदाच भिचैक्यादनियमेने- 

१. 1-- २. ब्र. ७-६-२१ ॥--२. ब,७-४-२।-४. $, ७-५-१॥ 

--५, बू. ७-५-३.॥ 



२८६ वेदान्तसार 

ति प्राप्रम् । तदिदुच्यते-सम्बन्धादेवमन्यतापीति । यथा मन् 
स्वादिशणविरिष्टस्येकत्वादुषास्येक्येन रूपाभेदाद्वियैक्याहुणोपतेह 
एवमन्यता्ष्यादिल्यसम्बन्धिनो बह्मणस्सलयसयेकतवेन विधेक्याटु 
रभयतोपसंहारः ॥ २० ॥ 

००4 सिद्धान्तः + )*-ू-०न 

एवं पपि परच्पहे- 

न वा विशेषात् । ३।२।२१॥ 
न वैतदस्ति--यद्वियैक्यादुपसंहारः-इति । कृतः ? विशेष 

उपास्यरूपविशेषात् । ब्रह्मण एकलेऽप्येकलादिल्यमण्डलस्थतया उ 
त्वम् , इतरत्रा्याधारतयोपास्यसमिति स्थानसम्बन्धित्वभेदेन 
दाद्वियामेदः। नैषं शाण्डिस्यविधायाः उपास्यस्थानं भित्ते, , 
हृदयाधारस्ेनोपास्यत्वातु । अती म्यवस्थिते इति ॥ २१ ॥ 

दद्ौयति च । ३।२। २२॥ 
दशेयति चाक्ष्याधारादिलयाधारयोयेणाञरुपसंहारं ९“ 

तदेव रूपं यदयुष्य रूपम्” इत्यादिना रूपाध्तिदेशेन । खती श्च 
तिदेशेन पराप्त्यपेक्षा ॥ २२॥ | 

इति श्रीक्लारीरकमीमां साम्ये सम्बन्धाधिकरणम् ॥ ७ |! 

वेदान्तसारे--सम्बन्धादेवमन्यत्रापि ।॥ २५ य एष पतसि, 
पुरुषो यश्चायं दक्षिणेऽक्षिय्" इस्युपक्रम्य सस्यस्य ह्मणः आदित्यमण 

क्षणि चोपास्यत्वमुक्त्वा, ३''तस्योपनिषददरिल्यधिदैवतम् '? ३५८तस्योप 

मिस्यभ्यारमम्'› इति द्वे नामनी आल्येते ; उभयन्नेकष्येवोपास्यक्य र 
क्यमित्युभयत्नोमे नामनी ॥ २० ॥ | 

न वा विकेषात् ॥ नैतत्, आदिष्याक्षिखानसबन्धभेदादुपार 
चाभेद इति तन्न नियते नामनी ॥ २९ ॥ 

३, डा, १-५७-५ 1---२., श्र. ७-५-२१ ॥---३. ३. ७-५-द ॥ 
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द्यति नि ~ 
च | दद्रीयति च श्युतिर्धि्यामेदम् २.“ तद्धितस्य तदेव रूपं 

यदमुष्य रूपम्" इति रूपातिदेशं घ्ुवती ॥ २५॥ 

इति बेदान्तसारे सम्बन्धाधिकरणम् । ७ ॥ 

वेदान्तदीपे--सम्बन्धादेवमन्यत्नापि । वृदारण्यके--२५'य पष 
पतसिमिन्मण्डले पुरूषो यश्चायं दक्षिणेऽक्षिन्" षत्युपक्रम्य आदित्यमण्डलेऽक्ष.- 
णि च सस्यस्य ब्रह्मणो उयाहतिश्चरीर्स्वेनोपास्यत्वमुकस्वा, २ “तस्योपनिषदह - 
रिस्यधिदैवतम्' २५तस्योपनिषदहमि्यध्यात्मम्' ' इति दे रहस्यनामनी उपा- 
सनश्नेषतयाऽल्नायेते । ते कि यथाश्चुत्ाननियते, उतोभय्नोमे इति संशयः । 
उभयोस्स्थानयोरेकरूपस्यैवोपास्यत्वाह्धिेकयमित्यनियते नामनी इति पृ्ेःपक्षः, 
भक्ष्या दिल्यस्थानसम्बन्धित्वरूपाकारभेदाद्रपमेद् इति विद्याभेदात् हे नामनी 

नियते इति साद्ान्तः । सु्रार्थस्तु--यथा मनोमयत्वादिशुणविशिष्टदयेकस्येषो- 
पास्यस्वेनोमयन्र विचैषष्यम् ; एवमन्यत्राकष्यादित्याधारस्याप्येकस्यैव सलयस्य अ्- 
ह्मणस्स्थानद्रयसम्बन्धान्न रूपभेद इति वियेक्यात् दे नामनी अनियते ॥ २० ॥ 

न वा षिशेषात् ॥ नचेतदस्ति--यद्धिधेकयाहु मयत्रोमे नामनी अनियते 

इति । कतः? विशेषात् । उभयत्र हि रूपं विशिभ्यतेः एकज्रादिल्यस्थानसम्ब - 

न्धि, हतरत्राक्षिश्यानखम्बम्धि त्रद्येति रूपमेदा्चिद्याभेद इति नियते नाम- 
नी॥२१॥ 

दशयति च ॥ द्यति च श्ुतिविद्यामेदेन गुणाद्षसंहारं १'तस्ै- 
तद्य तदेव रूपं यद्मु्य रूपम् `” इस्यादिना रूपाद्यतिदेशेन । खतो शप्राप्ताव 
तिदेश्लेन प्राप्तथपेश्ा ॥ २२॥ 

दति वेदान्तदीपे सम्बन्धाधिकरणम् ॥ ७ ॥ 

->०-+((शओीरारीरकमीमांसाभाष्ये सम्भरत्यधिकरणम् ॥ ८ ॥ )-***- 

सम्मृतिद्युव्याप्त्यपि चातः । २।३।२३ ॥ 
१ [1] शा, (4 ७५ ॥। ~~~ २, बु, ७.५- १ ॥--- ३. बू" ७.५-२) द ॥ ॥ 
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तैत्तिरीयके नारायणीयानां खिरेषु च १८्रह् ज्येष्ठा वीयं 
म्भृतानि ब्रह्म्रे उ्येष्टं दिवमाततान । ब्रह्म भूतानां प्रथमोऽत ज 

नाति ब्रह्मणा स्पधि कः” इति ब्रह्मणि ज्येष्ठानां वीयीणां ; 
तिः, द्युव्याधिश्चे यादिशणजातमान्नातम्। सेषायुपासनविश्चेषमनार 
धीतानां रणानां सवोघ् विचाप्रूपसंहारे पाप उच्यते- 

->9-#( सिद्धान्तः, )क-००- 

सम्पृतिद्युव्याप्तयपि-इति । सम्भ्रतिद्युव्याप्रीति समाहारद्रनदर 
कवद्धावः। सम्भ्रलयादिकपनारमभ्याघौतमपि अप्त एव स्यानमेदाच्यः 
प्यम् ; न सबैतोपसंहतेव्यम् । कथमनारभ्याथीतानां स्थानविरेष 
तत्वम् ; खसामथ्यदिति रूषः । छव्यातिस्तावदधुदयाचल्पस्थान 
रासु विच्याघ् नोपसंहत शक्या ; सम्भृलयादयोऽपि तत्सहचारिणः 
स्यदेश्षा इत्यरपस्थानविषयासु वि्याखनरुपसंहायोः । शाण्डिस्यदह 

विद्याखरपस्थानविषयाघ्रं र “ज्यायान् पृथिव्याः" र््याबान्वा 

माकाश्स्तावानेषोऽन्तहदय आकाक्चः'” इत्यादयस्तत्रतताश्चक्योपस 
मनोमयस्वापहतपाप्मत्वादिविशिष्स्योपास्यस्य माहात्म्यप्रतिपादनप 

इति भीशारीरकमीमांसाभष्ये सम्भ्रत्यधिकरणम् | ८ ॥ 

बेदान्तसारे-सम्थरतिद्युष्याप्त्यपि चातः । १८८बह्न व्ये्ठा 
संभ्यतानि बह्यात्र ज्येष्ठन्दिवमाततानः" इत्याद्विऽ्येष्ठानां घीयीणां ब्रह्मणि 
तिः शुष्यास्तिश्च ब्रह्मण इव्यतद्नारभ्याधीतमपि न सर्वोपाखनरोषभूतम 
द्युव्यािसामथ्यीद्व्पस्यानन्यतिरिक्तेषूपासनेषु प्रा्ोति । सेभूव्याद्यपि 
सिसदपठितं तत्रैव ॥ २३॥ 

इति बेदान्तसररि सम्धरत्यधिकरणम् ॥ ८ ॥ 

१ ॥---२. छा, ३-१४-२ \1--३., छा. <-१-३ ।। 
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वेदान्तदीपे-सम्भ्रति्युव्याक्नयपि चातः तैत्तिरीयके नारायणीयानां सि. 
टेषु च १५ ज्येष्ठा बीयौ सम्भूतानि ब्रह्मे ज्येष्ठ दिवमाततान बरह्मभूतानां 
प्रथमोत जक्ञे तेनैति बरह्मणा स्पथिलु कः इति ब्रह्मणि ज्येष्ठानां गुणाना 
सलम्भ्रतिदयेव्यापिश्ेद्यादिगुणजातमा्नातम्] किमेषां सर्वा विद्यासुपसंदारः+उ- 
त स्थानविशेषोपासनेषु नियम इति संशयः।अनारभ्याधीतत्वादेषां खर्वासूपसं- 
हारः -इति पूरेः पक्षः। गाद्धान्तस्तु-यद्यपि न खानविरेषसम्बन्ध्युपासनमारः- 
भ्याधीता एते ; तथापि दुव्या्िसामथ्योत्तस्य हद्याच्यस्पखनेषूपसंद्यरायो- 
गात् तत्साहच्यौच्ेतरेषामस्पस्थानविदहिताख विद्या नोपसंहारः--इति)सू्ा- 
थस्तु--समग्भरतिद्युव्याप्तीति- समाहार रढन्देकबद्धावः । सम्भृतिपभृतिगुण- 
जातमप्यत एव खानविशेषसम्बन्धनियमाक्नियतम् ; न सर्घोपसंहायम् । चु- 
ठमािर्हिं खसामध्यीदस्पानानरईतया तदितरखाननियता । सम्भृरस्याद्यपि त- 
व्छाहचयौत्तथेव ॥ २३ ॥ 

इति वेदान्तदीपे सम्भृत्यधिकरणम् ॥ ८ ॥ 

-*° 9 श्रीरारीरकमीमांसामाष्ये पुरूषविच्ाधिकरणम् । ९ ॥ ),***- 

पुरुषविद्यायामपि चेतरेषामनाम्नानात्।३।३।२४॥ 
तैत्तिरीयके पुरुपविद्याऽऽश्नायते २““स्यैष॑विदुषो यङ्गस्याऽत्मा 

यजमानरश्द्धा पनी शरीरमिध्मय्ुरो वेदिछोमानि बर्हिः इत्यादिका । 
छान्दोग्येऽपि पुरुषविध्ाऽऽ्नायते ४“'ुरुषो वाव य्गस्तस्य यानि चतु- 
विं्षतिवषाणि'" इत्यादिका । तत संशयः-किमत विध्या भिद्यते, उत 
नेति । परुषवियेति नाभैस्यारपुरुषावयवेषु यज्गावयवकस्पनसाम्येन रू- 
पेक्यात् तैत्तिरीयके फलसंयोगाश्रवणात् ५४५ ह षोडशं वषशतं जीव- 

१. यजु, २. अष्ट. भग्र. ७-अनु।--२. दन्देनेकवद्धावः, पा ॥--३, तै. नारायणं, 
५२-अगु ॥-- ४" छ. ३.१६-१ ॥--५. छा. १३-१६.४॥ 

*37 



२९० वेदान्तसारे [अ. 

ति" इति च्छान्दोग्ये श्रुतस्यैव पुरुषविद्याफटत्वात्फछसंयोगस्याप्यवि 
पाद्विधैवयम् ॥ 

-**-*4 सिद्धान्तः. )*> ० 

इति भ्राप्र उच्यते -उभयत्नाञ्नातयोर्विंययोः पुरुषविदातवे 
वि्यामेदोऽस्त्येव ; इतः ! इतरेषामनान्नानात्-एकस्यां शाखायामाः 
तानां गुणानामन्यतानान्नानात् । तथा हि {यत्सायं परातमेध्यमि 
च तानि सवनानि" इ्यादयस्तैत्तिरीयके आन्नताः छान्दोग्ये सः 
त्वेन नाश्नायन्ते ; वेधा वियक्तं पुरुषायुषं छान्दोग्ये सवनत्वेन कः 
ते; छन्दोभये श्वतानामिरिषादीनां दीक्षादित्वफसपनं तैत्तिरीयके 
कृतम् ; यजमानपरन्यादिपरिकस्थनं चान्यथा । अतो रूपयुभयत ? 
ते | तैथा फएलसंयोगोऽपि भित; तैत्तिरीयके हि पूषोजुवाके २५८५ 
णे तापरहस्र ओपिदलयास्ानं युञ्जीत इति ब्रह्मधिद्यामभिधाय तस 
न र ब्रह्मणो महिमानमामोति' इत्युक्त्वा १ “तस्यैवं विदुषः” 

दिना आश्नाता पुरुषधिद्याऽस्यैष ब्रह्मविदुषो य्तत्वकरपनपिति गम 
अतो ब्रह्मविघाङ्गत्वाद्रह्यपा्िरेवात् फट् ; २/.फलवस्सदि 

वफलं तदङ्गम्" इति न्यायात्ते्तिरीयकाम्नाता पुरुषविद्या जद्यविदयाङ्ग 
गम्यते । छान्दोग्ये स्ायुःपरा्निफला पुरुषविचेस्युक्त् । अतो रूपः 
गयोर्भदाद्वियाभेद इृव्येकतान्नातानां सुणानाभितरतराघ्रुपसंहारः ॥ ` 

इति भीशारीरकमीमांसाभाष्ये पुरुषपिद्याधिकरणम् ॥ ९ ॥ 

चेदान्तसारे--पुरुषविद्यायामपि चेतरेषामनाश्नानात् । डा 
वेप्तिरीयके चाज्नाता पुरुषविखा सिक्ना, यज्ञमानपल्न्यादीनां यज्ञावयवान 

रेषां सबनज्रयादीनां चेकन्ा्लातानामन्यन्नानाश्नानात् , कलभेदाश्च } तेम 

के आत्मादीनां यज्मानत्वकदपनं सायप्रातमैष्यन्दिनानां खघनत्वकस्पनं ; 

हिमपाक्तिषटकम.1 अन्न फरस्याश्रवणात् पूेपस्तुतफटं ब्रह्म षिद्याङ्गम् । 

१. तै. नारामर्ण, ५२-अनु॥--२. तै. नारायणं, ५१-अनु ॥--३, पूवैमीमांसा 



पा. २. वेधाद्यधिकरणम् . २१९.१ 

न्दोग्ये चारिदिषादीनां दीश्चात्वकल्पनं जधा विभक्तपुखषायुषस्य च सवनन्न- 
यकट्पनप् ; १८द्रातं जीवति इति च फर्म् ॥ २४॥ 

-॑ इति वेदान्तसारे युरषविद्याधिकरणम् ॥ ९ ॥ 

वेदान्तदीपे-पुरुषविद्यायामपि चेतरेषामनास्नानात्।। तैत्तिरीयके 
पुरुषविद्या ऽऽच्नाता २"तस्यैवं विदुषो यज्ञस्याऽत्मा यजमानदश्रद्धा पल्ली शारी 
रम् ` इत्यादिका । छान्दोग्ये ऽपि २८'पुखुघो वाव यज्ञस्तस्य यानि चदुविशाति 
वषीणिः" दष्यादिका । किमत्र पिद्यामेद्ः - उत नेति सं्यः। पुरुषविद्येति सं 
हक्यात् , तेत्तिरीयके फलसम्बन्धानान्नानात् › छास्दोग्ये १५हातं जीवति 
इ्यनेनैकफलत्वाञखच वियैक्यमिति पूर्वैः पक्षः । राद्धान्तस्तु -युरुषविद्येति सं 
शक्येऽपि सवन्यकद्पनाधकारमेदाद्यज्ञमानपलम्यादिकल्पनाप्रकारभेदाञ्च रूप 
भेदात् , तैत्तिरीयके-- पृ्युवाकगतस्य २.श्रह्मणो म्िमानमामो तिः" इते तर 
हछविद्याफटस्यैव सन्निधानात् अफठश्यास्य संदज्गतया तत्फरुत्वातत् फलेद् अ 
विद्याभेदः । सूत्राथेस्तु- पुरुषधिद्यायामपि उभयचर रूपभेदाद्विद्याभेद्ः+ कतः 
इतरेषामनास्नानात् - इतसद्ाखोदितानां तदितस्याखायामनास्ानात् ; छन्दो 
भ्ये--तैततिरीयकास्नातानां यजमानपरन्यादीनां सवनानां चानाक्तानात् , तैत्ति 
रीयके च च्छाम्दोग्याश्नातानां यज्ञावयवानामनाञ्नानादिष्यथः । तैत्तिरीयके 
"आत्मा यज्ञमानदद्धा प्ली? इति यजजमान(दिकद्पनम्, २* यत्सायं प्रात 

मैध्यन्दिमं च तानि सवनानिः्रतिच सवनघ्रयकस्पनम्, छान्दोम्ये चाशिरिषा 

दीनां दीक्चास्वादिकस्पनम् , पुखषायुपत्र रा विभज्य सवननयकट्पन चति य 

ज्ञावयवकहपनप्रकास्मेदाद्रपमेदः स्पष्टः 1 फलमपि तथेति इतरषानरते फ 

ङस्यापि प्रहणषू ॥ २४॥ 
इति बेदान्तदीपे पुरषविद्याधिकरणम् ॥ ९ ॥ 

'------ 

०9, (श्रीरारीरकमीमांसामाष्ये बेधायधिकरणम् ॥ १० ॥) »9-**- 

वेधाद्यथंभदात् । ३।३। २५॥ 
आयर्वणिका उपनिषदारम्मे ४“दुकतं भरिध्य हृद्ये भविध्य"इत्या 

१. का. ३-१६-०. ॥---२. ते. नाय, ५२-अनु ॥- २. छश. ३०१६-१ ॥--४॥ 



२२९५ श्रीशारीरकमीमांसाभाष्ये [अ- 

दीन्मन्तानधीयते ; सामगा रहस्यत्राह्मणारम्मे ¦ “देव सवितः भर 
यज्ञं प्रषु" इत्यायामनन्ति ; काठकासित्तिरीयकाथ स्थो मिल 
वरणः” इत्यादिकम् ; कशाट्यायनिनश्च इ“श्वेतोऽन्बो हरिनीरोऽसिः?ः 
त्यादिकम्; रेतेरयिणस्तु मह्ात्रतेब्राह्मणमधीयते *८न्दरो इवे एत दः 
महानभवत्"” इलयादि; काषीतकिनोऽपि महावतव्राह्यणमेन ५“'रजारपा 
सवत्सरस्तस्येष आस्मा यन्महाव्रतम् इति; बाजसनेयिनस्त भरवग्यैः 

ह्मण ६८८देवा हषे सतं निषेहुः" इत्यादि । तत्र संशयः-किदुपनिषद 
म्भेष्वधीताः ऽ“शुक्रं प्रविध्य" २८ नो मिः" इदयादयो मन्ता ४ 
ग्यीदीनि च कमणि विव्ाङ्गम्, उत नेति। # युक्तम् १ विचाङ्कमिं 
कुतः! सन्निधिसमाश्नानात् वि्याङ्गत्वमवीतेः। यथपि ५ “शुक्रं प्रचि 
इद्यादीनां मन्त्राणां प्रवग्योदे कर्मणः श्रतिरिङ्गवाक्यवेकबद्धियैथपए 
कमेस्ु विनियोगोऽवगम्यतते; तथाऽपि र्श्ं नो मितः" <““सह नावल 

इत्यादेमन्तस्यान्यल्न विनियोगामावाद्वियाधिकासयच् पिचाङ्गत्वमवजंनं 

मिति स्वसु विधासु इमे मन्ाः उपसेहतेन्याः-- 
--**-# (सिद्धान्त ‡ ")»-क-००- 

एवे राप्ते परचेक्ष्पमहे-पेधायययमदात्*“ छुक्रं भविष्य हद्यं प्रिर 

२्“ऋतं वदिष्यामि सदयं वदिष्यामि? ९ “ऋतमवादिषं सलयमवादि 

९०(तेजखिनाऽवधीतमस्तु मा चिद्विषावरै इतयादिभिरिङ्कैरमिचा रा 
यनादिष्वेषां विनियोगावगमान्न विद्याङ्गत्वम् । एतदुक्तं भवति- 
५९।हद्य प्रविध्य” इत्यादिमन्तरसामथ्योत् “रुर प्रविष्य" इत्याद 
मसिचारादिशेषत्वमवगम्यते; एवमेवं < "ऋतं वदिष्यामि" ९०.नतेज 
नावधीतमस्तु" इृयादिमन्त्सामथ्यीदेव खाध्यायशेषत्वं २. नो मि 
इलयादिमन्ताणामवमम्यते; अतो न तेषां विध्याङ्गतवम्” इति। °यु > 

१.समद्. रदस्यगाह्षणे 1-- २. ते, शौ, १-अनुा--र ॥--४ ॥--५॥---ष्ट 
७ ॥--<८, तै. जन, १-मनु ॥--९. तै. शौ. १२-अनु- १।--११, तै. भय. १-भल् 



षा. ३.1 हान्यथिकरणम् , ९. 

विध्य” इत्यादीनां भवग्योदिबाह्मणानां चेह पारो दिषाकीदस्वारण्ये 
सुबाक्यत्वदतः ॥ २५॥ 

इति श्रीलारीरकमीमांसामष्ये षेधायधिकरणम् || १० ॥ 

वद्ान्तसार--षधाद्यथभद्ात् ।। उपनिषदारम्भेष्वधीेत २१! शुक्रं प्र 
विभ्य हृदय प्रविध्य? इष्यादिमन्त्रचत् , महाव्रतादिमनच्रवच्च २" नो मिन्नः" 
३.सह नाचवतुः* इतिमन्रावपि मच्मलाम््यन प्रयोजनमेदातगमादृध्ययन 
शे षभूताचिति न विद्याङ्गमूतो ॥ २५ ॥ 

ति वेदान्तसरे वेधाद्यधिकरणम् ॥ १० ॥ 

वेदान्तदीपे-बेधा्थमेदात् || आथथैणिकास्तैन्तिरीयका देते यि 
इत्येवमाद्यः उपनिषदारम्मेघु १८ शुक्रं प्रविध्य ह्यं प्रविध्य! स्शश्यौनोमि 
अदर वरुणः *२..सह नाववतु 'स्यादिमन््ान्महावरतादीनि च कमौण्य धीयत्ते 
किमेषां विचाङ्गत्वम् , उतत नेति सशयः । सन्निधिसमान्नानाद्विद्याङ्गत्वमिति पू 
वेः पक्षः । यद्धान्तस्तु-- २१*ुक्र प्रमिध्य हृदय प्रविध्य' इल्यादिमन्नसाम 
ध्यात्, महावतादीनां च कर्मणां श्रुत्यादिमिश्चाभिचासरदादशादादिषु विनियोः 
गवत् १८ नां भिदं वरुणः" ३८.सह् नाववतु" इत्यादेमेन््रस्य च १ ऋः 

वदिष्यामि स्यं वदिष्यामि ” ३ तेजखिनाचधीतमस्तु"' इति मन्त्रसाम 
्योद्ध्ययने विनियौग दति न विद्याङ्गत्वम् सघ्राथस्वु-वेयादयर्थमेदादिलखर 
वेधायथमेद्वत् १८८ सलं वदिष्यामि '* ३" तंजखिनावधीतमस्तु'* इति श्छ 
नोमि्नादेमेन््रस्याप्यध्ययनसस्वन्धरूपाथैमेदान्न विद्याङ्गत्वमिद्यभिप्रायः । अत 
शंनोमित्रादिमल् प्वाधिकरणस्य विषयः ॥ २५ ॥ 

इति बेदान्तदीपे वेधाद्यधिकरणम् ।। १० ॥ 

-**-*(श्रीदयारीरकमीमां साभाष्ये हान्यधिकरणम् ॥ ११ ॥ )**°*- 
~ (०4० 

हानो तपायनशब्दशेषत्वा्ुशच्छन्दस्स्तुस्युप- 
गानवत्तहुक्तम् । २।३। २६ ॥ 

न्दोगा आमनन्ति-*“अश्व इव रोमाणि विपूय पाप चन्द्र इः 
१॥--२. तै. श, १-अलु-२॥--३.ते. भन, १-अनु- १॥.--४. छा, ८-१३-१ ॥ 
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राहेषैलासु्य। भूवा शरीरमञकतं कृतात्मा बरह्मलोकमभिसम्मर्वा 
इति; आथवेणिकाश्च \“तदा विद्वान् पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः प 
साम्यथुपेति'" इति; शास्यायनिनस्तु २“^तस्य पुता दायञ्चपयन्ति षु! 
स्साधुटरयां द्विषन्तः पापकृलयायू" दृत्यादि; कौषीतकिनस्तु २८.तर्ुष 
दुष्कृते धूयते तस्य भिया ज्ञातयस्पुश्तयुपयन्ति अभिया दुष्कृतम्" इ 
एवं कचिरपुण्यपापयोहीनिः, कचिसियाप्रियेषु तसिः, कचि 
यं च श्चुतम् | तदुभयमेकैकविद्ायां शतमपि सवंविच्याङ्गमास्थेयम् , 
वेत्रह्मवि्यानिष्ठस्यापि बह्म पराघ्युवतः पुण्यपापपरहाणस्यावद्य॑भाविस 
प्रदीणविषयस्वाचोपायनस्य । तचिन्तनं च विधीयमानं सवैविद 
भवितुमरहंति । तत्रेदं विचार्यते-दानिचिन्तनदुपायनचिन्वतनघ्ुभय 
न्तनं च विकरप्येरन्, उपसंहियेरन्वा । कि युक्तम् १ विकस्प्येरर्भि 
डतः १ पथगान्नानसामथ्यात्। सथुचये दि सवेत्लोभयाञ्चुसन्धानं स्या 
तच कोपीतकीवाक्येनेवे सिद्धमिलयन्यतास्नानमनथकमेव स्यात् । अ 
ऽनेकलरान्नानस्य विकरप एवे प्रयोजनमू्। नचाध्येतृभेदेन परिष्व शः 
मनेकतान्नानम् ; ययिरशेषपुनरभ्रवणं ह्यध्येत्रभेदपरिदहायम्; अत्र वु 
निरव द्वयोः शाखयोः, उपायनमेव चेकस्याम्। न च विद्यामेदेन > 
स्थापयितुं शक्यम्, सवेशेषभूतमिदमनुसन्धानमित्युक्तस्वात् ॥ 

-**-++(सिद्धान्तः),-* ० 

अतेदयच्यते-हानो तूपायनरब्दशेषत्वात्-इति।ठुशब्दः पक्षं २ 
बतेयति; हानाविति पदशेनाथेम् ; केवलायां हानौ केवर चोपायने 
यमाणे तयोरितरेतरसपुचयोऽव्यभाषी ; इतः ? उपायनशब्दशेषल 
उपायनश्चम्दस्य हानिवाक्यशेषतवात् । उपायनवाक्यस्य हि दानिवा 
शेषत्वमेयोचितम्, विदुषा लक्तयोः पृण्यपापयोः परवेश्षस्थानवाचिः 

१. यु, ३-१-३ ॥--२ ॥--३, कौषी, १-अ, ४॥ 
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षि 

दुपायलवाक्यस्य । पदेश्ान्तरा्नातस्य वाक्यस्य प्रदेश्षान्तराञ्नातवाक्य- 
शेषत्वे टष्टान्ता उपन्यस्यन्ते-ङुशाच्छन्दस्स्तुत्युपगानवदिति । काटा- 
पिनः, ९“ वानस्पल्याः” इत्यामनन्ति ; शाध्यायनिनां त र५भौ- 
दुम्बयेः शाः" इति वाक्यं सामान्येन वानस्पल्यत्वेनावगताः इकशाः 

ओ दुम्बये इति बिशिषत्तदाक्यशेषतामापदयते ; तथा रब्देवासुराणां छ- 
न्दोभिः" इत्यादिना अविशेषेण देवाखुराणां छन्दसां प्रसङ्गे “““देवच्छ- 
न्दासि पूरम् इति वचनं कमि मरतिपादयततदवाक्यशेषतां गच्छति ; 
तथा ५“'हिरण्येन षोडभिनः स्तोत्शुपाकरोति'? इत्यविरेषेण प्रापे ९“स- 

मयाविषिते स्ये षोडशिनः स्तोत्रमुपाकरोति ” इति विशेषविषयं बा- 

क्थ तद्राक्येषतां मजते ; तथा ५८“ऋतिन उपगायन्ति” इत्यविशेष- 

भासय <^नाथ्वुंरपगायेत् इति वाक्यमनध्वेयुविषयतामवगमयत्तद्रा- 
क्येषत्वमृच्छति; एवं सामान्येनागतमरथ विशेषे व्यवस्थापयितुं क्षमस्य 

वाक्यस्य तच्छेषत्वमनभ्युपगच्छद्धिस्तयोरथेयोरविंकरपस्समाश्रयितव्यः ; 

स च सम्मवन्लां गतौ न युज्यते; तदुक्तं पूषैस्मिन कण्डे ९“ अपितु 
बाक्यशेषस्स्यादन्याय्यत्वाद्विकरपस्य विधीनामेकदेशः स्यात्" इति । त- 

देवं केवलहानोपायनवाक्ययेरेकयाक्यतवाकेवलस्य हानस्य, केवलस्य- 

चोपायनस्याभावाष्टिकरयो नोपपद्यते । फोषौतकिनायुभयाश्नानमषिेष- 

पुनश्भ्रवणव्वेन प्रतिषचुभेदादविरुदधम् । २६ ॥ 
इति श्रीशारीरकमी मांसामाष्ये हान्यधिकरणम् ॥ ११ ॥ 

वेदान्तसरे--हानौ तूपायनशब्देषत्वास्डशाच्छन्दस्स्तुत्युपगा- 
नवत्तदुक्तम् । विदुषो ब्रह्म भ्राप्लुवतः पुण्यपापयोविमोचनमेकस्यां शाखायां 

विदुषसत्धिम्तनाथैमधीतम् ; विमुक्तयोः प्रवेशास्यानमेकस्यां शाखायां पुण्यप्र- 

वेदास्थानं खहदः ; दुष्कृतस्य रा्रव इति; एकस्यां शाखायां विमोचनं भरवेश- 

खानं चेत्युभयमान्नातम्, सवर तचवन्तनाथैम्, हानावितिगद्रनाथम्) हाना सप्र तच्िन्तनाशेपः; हानावितिभरदशैनार्थम्; हाना- 

१ ॥--२ ॥--२ "४ ॥--“ ॥-- ६. ६-कां, ६-प्., ११-अघु ।॥--७॥ 

---८, ६-कां. ३-अ.१-अनु. ६ -पं ॥--९. पूवैमीमांसा सू ॥ 



२९६ वेदान्तदीपे [भ. 

घुपायनेचेष्य्थः; हानिः विमोचनम्+ उपायनं प्रवेशनम्; केवरहानाचान्नात 
केवर चोपायने आच्नाते इतरेतरसमुश्चयो न्याय्यः; न विक्द्पः; उपानहा 
स्य हानिवाकयदोषत्वात् ; तच्छेषत्वश्च घ्यक्तयोः परषेदहाशानवाचित्वेन तदपे 
त्वात् 1 यथा २ 'वानस्पष्याः दरुशाः'? इययेतद्वाक्यरो षभूतम् २^.जओीदुम्बर्थः 
दाः'' इति प्रदेशान्तरस्यम् \ यथाच २ "देवासुराणां छन्दोभिः" श्येत 
कयशरोषभूते ४ “'देवच्छन्दांसि पूवेम्'' इति प्रदेशान्तरस्यम् ; यथा च ५। 
रण्येन षोड्िनस्त्तोत्रसुपाकरोतिः' इत्येतद्ाक्यदोषभूतं €'“ससया वि 
सूये पोडशिनस्स्तो्म् ; इति; यथा च ७+ऋत्विज उपगायन्ति" द्येतः 
षभूतं ८ 'नाध्वययुरुपभायेत्” इति । ष्वसुपायनवाक्यस्य हानिघाकयशेषः 
सम्भवन्त्यां गतौ न विकल्पो स्याय्यः । तदुक्तम् ९.'अपि तु वाक्यस्तेषस्स्य 
न्याय्यत्वाद्धिकस्पस्य'” इत्यादिना ॥ २६॥ 

इति वेदान्तसारे हान्यधिकरणम् }। १९ ॥ 

क, ४ मौ [रा हणप ^ 

बेदान्तदीपे--हानी तूपायनशब्दशेषत्वात्छुशाच्छन्दस्स्तुत्युप 
नवत्तदुक्तम् ॥ विदुषो व्रह्म धाप्युवतः पुण्यधापयोर्विंमोचनं इयोदशाख 
इश्युनम् ; विमुक्तयोः पुण्यपापयोरन्यत्र प्रवे एकस्यां शाखायां श्रुतः ; 8 
चनं प्रवेदराश्चोभयमेकस्याम् ; १०..तदा विद्धान्पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः १ 
साम्यमुपैति? ११.अग्ब इव रोमाणि विधूय पापं चन्द्र इव राहोभ्रुखास्पसु 
धूता शरीरमशृतं छृतात्मा ब्रह्मलोकमभिसम्भवानि” इति च केवलविमं 
नम् ; १२.४तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति खद् स्खाचुद्ृत्यां द्विषन्तः पापकृल्यांः 
ति केवखप्रचेदाः; १ ३.'तत्षुक्ृतदुष्कते धूते तस्य परिया क्षातयस्खुङृतमुपः 
अपया दुष्ृतम्' इत्युभयम्; कि केवलदहानिचिन्तनं केवरोपायनचिन्त 
भयचिन्तनं च सर्वसु विद्या बिक्पेनाचष्ठेयम् , उत समुश्येनेति संश 
तथातथा ऽऽच्लातस्याधैवच्वाय विकल्प इति पूर्वैः पश्च; । साद्धान्तस्तु--पुणः 
पपवेश्शस्य चिमोचनपिक्षत्वेन शाखाम्तरस्यस्यापि प्रवेदरावाक्यस्य शाखान्त 
विमोचनवाकयशोषत्वात् वाक्यदयेनैकाधैविधानात्समुजयः पकस्यां शाख 
सुभयविधानं प्रतिपचचुभेदेन परिद्धियते ॥ 

सत्राथस्तु--हानौ त्विति त॒ राष्दः पक्चष्याचरच्य्थः; हानाविति प्रदः 
१ ॥--२ 1--३ ॥--४ 1-५1-९. यज्ञ. ६-कां. ६-१.११-अनु॥- 

--८. यजु. ६-कां. इपर १-असु. द-प 1-९1-१०. मु. ३-१-३२ ॥-११ 
८.१द-१ 1।-- २२ ॥--१३. कोषी. १-अ. ४॥ 
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थेम् ; केवरुविमोचने केवले चोपायने श्रूयमाणे तथोरितरेतरसमुश्चयो ऽव्य 
म्भाषी; कुतः! उपायनशब्दृशेषत्वात्--उपायनशरब्दस्य हानिवाक्यरोषत्वादि- 
स्यथः 1 त्यक्तयोः पुण्यपापयोः प्रवेशस्थानवाचित्वादुपायनवाक्यस्य हानिवाकय- 
शेषत्वमवगम्यते । प्रदेशान्तसयच्नातवाक्यस्य प्रदेशान्तसश्नाततवाकयरापत्वे दा. 
न्तानाह--कुशाच्छम्दस्स्तुत्युपगानवत्-इति।यथा १८५वानस्पत्याः कुशाः” इति 
प्देशान्तरान्नातस्य चाक्यष्य २'अओदुम्बयैः कुशाः", इति तष्ठिशोषवाचिप्रदेष्टा- 
न्तरस्थम् ; यथा च ३ “देवासुराणां छन्दोभिः इति सामान्यतः प्रदेरान्तय- 
प्नातस्य ४८देवच्छन्दांसि पूवेम्ः' इति तत्करमविरोषवाचि प्रदेशान्तरसम्; य- 
था च ५"'हिरण्येन षोडशिनस्स्लोजमुपाकयोति "° इति प्रदश्ान्तस्यस्य तत्का- 
रचि शोषवाचि ६ ““समयाविषिते सुरथं षोडशिनस्स्तोजमुपाकरोति "” दति प्रदे. 
श्ान्तरस्थम् ; यथा च ५“ऋत्विज उपगायन्तिः› इति प्रदेशान्तरस्थस्य ८८'ना- 
ध्वथुरूपगायेत्” इति तत्पथुदासरूपं परदेदान्तरस्थम् ; एवमुपायनवाक्यस्य हा- 
निवाक्षयरोषतया सम्भवन्त्यां गतौ न विकल्पो युक्तः; तदुक्त पूर्वस्मिन् काण्डे 
९४अपितु बाक्यशषस्सादन्याय्यत्वाद्विकरपस्य"' दस्यादिना ॥ २६॥ 

इति वेदान्तदीपे हान्यधिकरणम् ॥ १९१ ॥ 

-*०-*4(भीरारीरकमीमांसामाष्ये साम्परायाधिकरणम् ॥ १२ ॥),9--°* 

0 

साम्पराये तततन्याभावात्तथा ह्यन्ये । ३।२। २७॥ 
सुष्टतदुष्डृतयोहान्ुपाथनं च सर्वा विचा चिन्तनीयभिव्युक्तम् 

तद्धानं कि देहवियोगकाठे देहादुत्कान्तस्याध्वनि च, उत देहवियोगकाल 
एवेति बिश्षये उभयतेति युक्तम् , उभयधा श्रतलात् ; एवं दि कौषीतकि- 
नस्समामनन्तिः ०८.स एतं देवयानं पन्थानमाप्ाभिरोकं गच्छति"इत्युप- 
कम्य ९०५स आगच्छति विरजां नदीं तां मनसाऽलेति तस्छद्ृतदुष्कृते धू- 
युते ” इति। अत्र वाक्ये अध्वनि घुष्तदुष्कृतहानिः पतीयते । ताण्डिनस्तु 

१, ॥----२. ॥-- र. 1--४. ॥-- 
५, ॥--६. थज्ञु-ए का-६, प्र. ११-अनु ॥--७, ॥-- 

८. ९-का. २-मर. ६-प ॥---९. ।--१०. वौषी. १-३२-४ ॥ 



८ श्रीकश्षासेरकमीमासाभाष्ये [अ. ३. 

अभ्व इव रोमाणि चिधूय पापं चन्द्र इव रा्ोयखास्ुच्य । भूत्वा 
[रमङृतं कृतास्मा बह्मलोकमभमिसम्भवानि ” इति । अत तु देहवि- 
काल इति प्रतीयते ; शास्यायनकेऽपि २ “तस्य पुत्रा दायञुपयन्ति 
दस्साधुषृत्यां द्विषन्तः पापकृलयाभ्" इति पुतेषु दायसङ्कान्तिसिमकाटं 
तदुष्कृतसङ्कपणं श्रूयमाणं देहविथोगकाख इति गम्यते । अतस्पुकृत- 
तयोरेकदेश्ो देहवियोगकाले हीयते ; शेषस्त्वथ्वनि-- 

इति भराप्र उच्यते साम्पराये-इति । साम्पराये-देदादपक्रपणकाले 
विदुषस्मुछृतदुष्छते निरवशेषं हीयेते । इतः? ततैव्याभावात्-विदुषो 
वियोगात्पथास्सुकृतदुष्डृताभ्यां तरितव्यभोगाभावात्। विद्याफर्भूत- 
पप्ाप्निव्यतिरेकेण हि सुकृतदुष्कृताभ्यां भोक्तव्ये सुखदुःखे न विधेते। 
1 ह्यन्ये देहवियोगादुरध्वं बरह्ममाध्िव्यतिरिक्तुखदुःखोपमोगाभावम- 
यते २८८अशरीरं वा व सन्तं न परियाप्रिये स्पृशतः"? २..एष सम्पसादोऽ- 
च्छरीरास्सगुस्थाय परं स्योतिरुप सम्पश्य खेन रूपेणाभिनिष्पद्यते 
` तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ सम्पर्स्ये'” इति ॥ २७॥ 

छन्दत उभयाविरोधात् । २।३। २८ ॥ 
एवमथेखाभाव्यास्ुकृतदुष्कृतहानिकारेऽवश्रते सत्युभयाविरो- 

न--श्रतेसथैखभावस्य चाविरोधेन छन्दतः-यथेषठं पदानामन्वयो वणै- 
यः} कोषीतकीवाक्ये ५त्घुकृतहुष्कृते धुते" इति चश्मश्चतो बा- 
परावयवः ५५ एतं देवयानं पन्थानपापद्य' इति भरथमश्चतावयवासाग- 
7मयितव्य इत्यथः ॥ २८ ॥ 

अत पूवैपक्षौ परलयवतिष्ठते-- 

तेरथंवच्छसुभयधाऽन्यथा हि विरोधः।३। ३।२९॥ 
१.४. <-१-१ ३ ॥---२., --२. छा, ८-१२-१३२ ॥---४" छा, 

-१४-२ ॥--५. केषी. १-अ. ४,३ ॥ 



पा. २. सास्पसययाधिक्ररणम् . २९९ 

मृ्तदुष्छृतयोरेकदेशस्य देहयियोगकाले हानिः; शेषस्य च पः 

शादिति उभयधा कर्मक्षये सलेव गतेरेयत्वम्--देवयानगतिशुतेरथ 
वस्वमित्य्ैः। अन्यथा हि विरोधः देहमियोगकाक एव सर्वैकमेकषय 
सूध्मशरीरस्यापि विनाश्स्स्यात् ; तथा सपि केबलस्यालसनो गमनं नोः 
पप्यते । अत उत्कान्तिसमये विदुषो निहमेपकमेक्षयो नोपपन्नः २५ 

अतोत्तरम्-- 

उपपन्नस्तट्टक्षणार्थोपरन्धेखकवत् ।३।३।२० ॥ 
उपपन्न एवोत्करान्तिकारे सव॑कम॑क्षयः; कथम् १ तहक्षणार्योपिलः 

व्धेः-क्षीणकमेणोऽप्याविभूतखशूपस्य देहसम्बन्धलत्तणार्थापन्पेः। ५५१. 
रं ज्योतिरूपसम्पश्च स्वेन रूपेणाभिनिप्पदयते \“स तल पर्या जक्ष 
त्की ठ्नममाणः'” २“ सखरादभवति तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो 
भवति ३८ एकधा मवति तिधा भवि" इलयादिषु देदसम्बन्धाः 
ख्योऽर्थो शुपमभ्यते । अनः प्षीणकर्माणोऽपि समगर रयुक्तस्य देवः 
यानेन गमनयुपपद्यत । कथं मृष्मक्षशरीरमप्यारम्मककमविनाशेऽवर्ति 
त इति चेत्--पिद्यापाह्ासम्यादरिति चरूमः । चिद्या हि खयं मृष्ष्म 
दारीरस्यानारम्मिकापि प्राकृतसुखदुःखोपमागसाध्रनस्थुलशरीरस्य स 
वकमणां च निरवशेषक्षयेऽपि खफलमूतव्र्ममाशचिमदानाय देवयाने 
पैन गमयितुं सूकष्मशरीरं स्थापयति ; खोक्रवत्--यथा करै सस्या 
दिसमृच्छयमारन्थे तराक्रादिके तद्धेतृषु तदरिच्छादिषु विनषटेप्वपि तैः 
तद्कादिकपकिथिलं कुवेन्लस्तत्र पानीयपानादि कृवनिति ; तद्त् ।२०। 

अथ स्यात्--ज्ञानिनां साक्नाल्छृतपरतच्वानां देदपानसपम कम 
णो निरवरेपक्षयादहपाताद्वं मृक्षषशरीरमानं गत्ययमनुवनने, मृखदुः 
खास्रुमघो न विचत-हनि यदुक्तम् ; तन्नोपपच्े; प्रसिष्ठापान्नरतपःपर 

१ £, <-२१-२.-१ २, &, ७-२५-२ ॥-~-१. छा. ५.५५. ५ + 



३०० बेदान्तसारे (अ. ३, 

शृतीनां साक्षात्कृतपरतस्वानां देहपाताद्ध्यै देदान्तरसङ्गमः, पुत्रजन्म- 
विपस्यादिनिमित्तपुखदुःखाद्ुभवश्च द्यते-इति) अत उषरं पठति- 

यावदधिकारमवस्थितिराधिकारि- 
काणाम्। २।३।२३१॥ 

नासाभिस्सर्वषां ज्ञानिनां देहपातसमये सद्कतदुष्ृतयोर्विनास् 
उक्तः ; अपितु येषां ज्ञानिनां देदपातानन्तरमर्चिरादिका गतिः पराप्ना, 
तेषां देहपातसमये सुकृतदुष्कृतदहानिरुक्ता । वसिष्ठादीनां त्ाधिकारिका- 
णां न देहपातानन्तरमनचिरादिगतिभा्िः) भारन्धस्याधिकारस्यासमाप- 
स्वात् । तेषां कमेविशेषेणाधिक्ारविशेषं प्राप्तानां यावदधिकारसमाक्षि त- 
दारम्भकं कमं न क्षीयते । भारन्धस्य हि कमणो भोगादेव क्षयः । अत 
आधिकारिकाणां तदारम्भकं कमे यावदधिकारमवतिष्ठते । अतस्तेषां न 
रेदपातादनन्तरमर्धिरादिगतिमाधिः ॥ ३१॥ 

इति श्रीशारीरकमीमोसामाप्ये साम्परायाधिकरणम् ॥ १२ ॥ 
[2 

वेदान्तसारे--साम्पराये ततैव्याभावात्तथा हन्ये ॥ खुकृवदुष्त- 
गहौनिः ९०८अश्ब इव रोमाणि धिधूय .. धूता शसीरम् ” इति देहवियोगकाले 
ता । शाखान्तरे २““स आगच्छति विरजां नदी. तत्छकृतद्ष्छते धूयते ष्य 
बन्यपि श्चुताऽपि साम्पराये चरमदेहवियोगकाछर एव चिन्तनीया, देहवियो 
गदुध्वै ब्रह्मपराषिम्यतिरेकेण तरितन्यभोगामावात् । तथाद्यन्ये शाखिनः ३।८त- 
प तासदेव चिर याचन्न विमोश्येऽथ संपष्सये इति देदवियोगसमनन्तरं ब्रह्म- 
क्षिमधीयते ॥ २७ ॥ _ 

छन्दत उभयाविरोधात् ॥ देहवियोगकाले पुण्यपापविमोचनश्ुतेः, 
दवियोगादुभ्यैब्रह्मभपतिश्चतेश्चच्युमवश्चुत्यविसेधाद्धेतोःछुकृतदुष्ते धूते"? 
ययं श्रुतिखण्डः छन्दतो नेतव्यः ४““पतं देवयानं पन्थानमापद्यते" इति वा. 
यखलण्डात् प्रागद्धुगमयितध्य इव्यथः ॥ २८ ॥ 

क 

भखदयात--- | 

१. घ्या. <-१२३-१ 1--२. कौषी, १-४॥ --३, छा. ६-१४-२ ॥ -- ४, कौषी, 
-अ. ३ ॥ 



पा. ३.] साम्परायाधिकरणम्. ३०१ 

गतेरथवखमुमयधाऽन्यथा हि विरोधः ॥ देवयानगतिशुेर थैवस्व- 
मुभयञ्न चिन्तायामेव ; अन्यथा देहवियोगकाल पव चिन्तायां तस्मिन्नव सर्व- 
कमेक्षयादेहाभावेन गतिर्नोपपचत इति हि गतिश्रुतिविसेधः ॥ २९ ॥ 

परिहरति-- 
उपपन्नस्तछ्टक्नणा्थोपलब्धेर्छोकवत् ॥ देहवियोगकाले स्वक्षये 

ऽपि गतिविधिरुपपन्नः, ब्रह्मोपासीनानामकमेरम्ार्थोपरुन्धेः १८८स सखराडभव- 
ति तस्य सयैषु लोकेषु कामचारो भवति इत्याद । यथा लोके राजानमुपा- 
सीनानामितस्पुरषास्लाघ्रारणसवौथैसिद्धिः ॥ ३० ॥ | 

यावद्धिकारमवस्थितिरयाधिकारिकाणाम् ¦| चसिष्ठादीनां ज्ञानिना- 
मपि देहपातादृध्वै फखान्तयञुभवः, प्रारञ्धाधिकारदेतुकमैविनाराभावात् । 
यावदधिकारसमासि तद्धेतुकमफलाजुभवाय तेषां तन्नैव सतिः ; नाचिरादि- 
पातिः । ज्ञानिनामपि प्रारख्धक्म अजुभवनेव नदयतीति वक्ष्यते ॥ ३१ ॥ 

इति वेदान्तसारे साम्परायाधिकरणम् ॥ १२ ॥ 

बेदान्तदीपे साम्पराये ततेव्याभावात्तथा न्ये । किमिदं खुरू- 
तदुष्कृतयोदहयनिचिन्तनं देहपियोगकार एकदे दाः श्चीयते, अध्वनि शिटमित्यु- 
भयत करषन्यम् , उत देहवियोगकार प्य सरव क्षीयत इति सायः । उभयत्र 
श्रुतेः देवयनिन पथा गमनन्यथाुपपत्या चासयच्रेति पचेः पकः, २५अ्ब इव 
रोमाणि विधूय पापं चन्र इव राहोमखात्परसुच्य धूत्वा रसरः मृतं कतात्मा 
ब्रह्मलोकम् "ति देहवियोगकाछे ३०'स आगच्छति विरजां नदीं. . .तत्घुङृतदु- 
ष्कते धूते" ' द्यभ्वन्यपि हानिशचुतेः; देहवियोगकाले सवैकमेक्षये दि देवया. 
मेन गमनसाधनं कथ न सम्भवति । सद्धान्तश्वु ४ "तस्य ताचदेव विर याव- 
न्न विमोक्ष्ये अथ सम्पस्सये > इति देहवियोगादुष्य ब्रह्मभा्िव्यतिरेकेणाञ्भा- 
ष्यपुण्यपापफलाभावात् , २५ अश्व इष रोमाणि विधूय पापम्” इत्यादिनैका- 
श्यत् , अध्वन्या्नतमपि २“. तल्छ्शछृतदुष्ते धूते ”' इति चा्क्यं देदवियो- 
गकाठे सन्नमयितन्यमिति देहवियागकाल एव हानिचिन्तनम्। सवेकमक्षयेऽपि 
दि विचासामथ्यौदेव देवयासिन पथा गमन चोपपयते । विया हि सयंसू- 
क्मद्ासरस्थानारम्थिकापि ग्रजृवश्चुखदुःखोपमोगसाधनस्थुखदा रीरस्य सर्वकर्म - 

१, छा. ७-२५.२।---२.छा, <- १३-१॥--२. कौषी, १-४।--४. छा. ६-१४-२॥ 



३०२ वेदान्तदीपे [अ.३ 

णां च निस्वो षक्षयेऽपि खफलभूतव्रह्मधासिप्रतिपादनाय देवयानेन पथं 

गमयितुं सुक्ष्म यरं श्थापयति ॥ 

सूञाथेस्तु- साम्पराये -देहवियोगकारु एव चिन्तनीयम्; कतः! तर्तन्या 
भावात्- देह षियोगादुष्वं ब्रह्मप्रास्षिभ्यतिरेकेण तरितन्यमोगाभावात् । तथां 

हन्ये ऽधीयते-- १ तस्य तावदेव चिरं याचन्न मोक्ष्ये अथ सम्पर्स्ये '? इति ; 
२५ अश्रीर वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः" इति च ॥ २७॥ 

छन्दत उभयाविरोधात्।) पवमथेख्वासाव्यदेहधियोगकाङ पव निरव- 
शोषकर्मक्षयेऽवध्रते सति ३“ तत्छुकृतदुष्कृते धूयते” इति बाक्यखण्डः उभ- 
याविरोधात्--उसयशुस्यविरो धाच्छन्दतो नेयः; »' अभ्व इव रोमाणि विधूय 
पापं धूत्वा शरीरमरतम् '› २. तष्य तावदेव चिरम्” दस्युभयश्ुत्यविरोधा 
्वरमश्रुताऽपि २“.तत्छुरतदुष्छृते धूयते” इति चाक्षयखण्डः ३“ पतं देवयानं 
पल्थानमापद्यते' इति प्रथमश्रुतखण्डात् प्रागञुगमायेतव्य देत्यर्थः ॥ २८॥ 

अन्र चोदयति-- 

गतेरथेवश्वघरुभयधाऽन्यथा हि विरोधः ॥ देवयानेन गतिश्चुतेरथे - 
वरव देदवियोगकाकठे ऽध्वनि चेत्युभयधा कमेक्षये स्येव ; अन्यथा देहवियो. 
गकारे एब सबैकर्मश्चये सति सृषक्ष्मशरीरस्याप्यारम्सकनाोन स्त्यन पपत्तेः 
देषयानगतिश्चुतिरहि विरुध्यते ॥ २९॥ 

परिदरति- 

उपपन्नस्तलक्षणार्थोपलन्धेछोकिवत् ।। भगवन्तसुपासीनानां देहवि 
योगकाङे स्वैकर्मक्षयऽप्युपपन्नो देवयानः पन्थाः) कतः! तद्यक्षणा्थापलम्धेः 
--तद्छक्षणाथैः--वज्ञातीयाशैः, अकर्मखभ्यार्थोपछन्धेरित्यथेः । उपलभ्यते 
हाकमैखभ्याथौ ब्रह्मोपासीनानां ५.“ स खराङ््भवति तस्य सर्वेषु रोकेषु का- 
मचारो मवति '” इ्यादिषु । लोकवत्-यथा लोकं राजानमुपास्षीननां धा 
छृतपुरषाखाधारणातिरमणीयानेकाथसिद्धि : ; तद्त् सर्वगं सत्य सङ्कस्पं महो. 
दारः परं ब्रह्मोपासीनानां सर्वैमुपपन्नमिद्यथैः ॥ २० ॥ 

परं ब्मोषासीनानां देहपातसमये सर्वकमेक्षयात् देहपातादृध्यं कर्मफ 
खाद्धभवो न वियत इव्येतन्न सम्भवति, वसिष्ठादीनां क्षानिनामपि कर्मफलकरू- 

१, छा. ६-१४-२ ॥--२. छा. <-१२-१॥--२. कौषी. १-अ. ४-द् ॥--४, 
छा. €-१३ ॥--५- छा. ७-२५-२ ॥ 



प्र. ३.1] | अनियमाधिकरणम् ० 

पदेदान्तरसंयोगः, पु्रजन्मविपत्यादिषु सुखदुःखा्चमवोऽपि ददयते-इस्याद्य- 
दथाह-- 

यावद्धिकारमवस्थितिराधिकारिकाणाम्। वेषां क्षानिनां देहपाता- 
प्नन्तरमर्चिरादिका गतिः ्राघ्ा ; तेषां देहपातादूध्ष तरितन्यकर्मफलभोगा- 
भावाहेहपातसमय पव स्वैकर्मक्षय उक्तः! वसिष्ठादीनन्तु आधिकारिकाणां 
पराचदधिकारसमासि नाचिरादिका गतिरस्ति ; अपित्वधिकारे ऽवश्थितिरेवः 
भधिकारहेतुभूतक्मणः फकदानायारू्धत्वात् । ज्ञानिनोऽप्यारग्धं हि कम फ 
छाभवेनैव क्षीयते ॥ ३१ ॥ 

इति बेदान्तदीपे साम्पसयाधिकरणम् ॥ १२ ॥ 

-**-#-4(श्रीरारीरकमीमां साभाष्ये अनियमाधिकरणम् ॥। १३ ।)-9-°*- 

अनियमस्सर्वैषामविरोधङछाब्दानुमानाभ्याम् । 
२।२।२२९॥ 

उपकोसखादिषु येषूपासनेष्वचिरादिगतिः श्रूयते ; कि तनिष्ठा 
नामेव तया ब्रह्मपराप्रिः, उत सर्वेषां ब्रह्मोपास्ननिष्ठानामिति सेक्षये। 
हतरेष्वनाश्नानात् , २५ये चेमेऽरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते ” २५ श्रद्धां 
पल्यञ्चपासते ” इतीतरसकटव्रह्म विदयोपस्थापकतवे प्रमाणाभावाच्च तन्नि- 
परनमेव-- | 

-**-*९( सिद्धान्तः )-9>*>- 
ध. च [> वभ ् 

इति प्राप्रेऽभिधीयते--अनियमः-इति । सर्वेषां-सर्वोपासन- 
निष्ठानां तथैव गन्तभ्यत्वात् तन्निष्ठानामेवेति नियमो नास्ति । स्वेषां 
तयेव गमने हि सति शब्दातुमानाभ्यां-श्रतिस्मरतिभ्यामविरोधः, अ- 

न्यथा विरोध एवेत्यथेः । श्रुतिस्तावत् छान्दोग्यवाजसनेयकयोः प- 
श्वाभिषिद्यायामयिरादिपार्मेण स्ेब्रह्मोपासननिष्ठानां गमनमाह् २५य 

छा. ५-१०-१ ॥---२. ह. ८-२१५ 1 



३०४ येदान्तदीपे ( 

एवमेत्रिदुये चामी अरण्ये श्रद्धां सल्यश्रपासते तेऽचिषमभि सम्भव 
इति बानसनेयकफे ; १८८ तद्य इत्थं विदुर्य चेमेऽरण्ये शरद्धा तप इत्यु 
तेऽचिषमभिसम्भवन्ति"रति छान्दोग्ये; (व इत्थ विदुः" इति पः 
निदानिष्ठान् “ ये चेमे इत्यादिना भ्रद्धापूषकं बरह्मोपासीनांर्थो 
चिरादिका गतिरूपदिश्यते, “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" २ सत्यत्वे 

जिङ्गासितभ्यम् ” इति सत्यशब्दस्य ब्रह्मणि प्रसिद्धेः । तपर्शब्दः 

तेनैकाथ्यीत्सयतपददाग्दाभ्यां ब्रह्मेवाभिषीयते । “श्रद्धापूवेकं ज 
सनै चान्यत्र श्रुतं २““सत्यं स्वेव विनिक्षासितन्यम्" इत्युपक्रम्य ` 

द्धा तेव विजिज्ञासितव्या' इति। स्प्रतिरपि ५ अभिऽ्योतिरदर्शुः 
ण्माक्ता उत्तरायणम् । तत प्रयाता गच्छन्मि ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः' 

सर्वेषां ब्रह्मविदामनेनेव मार्गेण गघ्रनमिल्याह । एवंजातीयकाः श्रु 

तयो बदयस्सन्ति । एवं सवैविध्ासाधारणी इयं गतिः प्राप्तैवोपक 
वि्यादावनूघते ३२ ॥ 

इति भीशारीरकमीमांसाभाष्ये अनियमाधिकरणम् ॥ १४ ॥ 

बेदान्तसारे-अनियभस्सर्वेषापविरोधर्शब्दानुमानाभ्याम्। 
कोसलादिषूपासनेष्वर्चिरादिशतिसच्नाता, तश्चि छठानामेब तया प्रास्षियिति 
न्तनमपि तेषामेवति नियमाभावः; अपिं तु सर्बोपासननिष्ठानाप्। तथा र 
श्ुतिस्द्तिभ्यामविसेध श्रुतिस्तावत् पञ्चाधिविद्यायां £ 'येचामी अरण्ये 
सष्यमुपासते ते.ऽचिषममिसम्भवन्ति"त्यविश्ेषेण श्चुता स्द्रतिरपि ५५८ 
स्योतिरहदशु्ः'* इत्यादिका ॥ ३२ ॥ 

इति वेदन्तसरे अनियमाधिकरणम् ॥ १३ ॥ 

वेदान्तद्टीपे--अनियमस्सर्वेषापविरोधद्शन्दा सुभानाभ्याम्॥। 

१. छा. ५-२०-१1 --२, तै. आन, १-अनु | --२. छा. ७-१७. खं 

४. छा. १९-ख ।--, मी, ८-२४ ।-- ६, बृ- ८-२-१५ ॥ 



7. ३.] अक्षरध्यधिकरणम्. ३०५ 

1सनेषूपकोसलखादिष्य्चिरादिका गतिरान्नाता । किं तलिष्ठानामेव तया ब्रहम 
॥ तिः, उत सवेषां बरह्मोपासननिष्ठानामिति संशायः। तश्निषठानामेषेति पूर्चः ष- 
बः, इतरषां तया ब्रह्मप्राप्तो प्रमाणाभावात् । यश्तु पश्चाभिविद्यायां साधार- 
7 चचनम् › तदप्युपकोसलादिविष्यमिति निश्चीयते  अन्यथोपकोसरादि- 
वाप्नानानथक्यं स्यात् । राद्धान्तस्तु--पञ्चाश्चिविद्यायां २४५ पवमेतद्धिदुः 
चामी अर्ये अद्धा सस्यमुपासते ते.ऽनिषमभिसम्भवन्ति इति सामान्येन 
पवेविषथं गतिश्चवणमुपकोसखादिष्वान्नानं न बाधितुं क्षमम्, सङ्कोचकं च न 
वति, विध्ास्तुस्यथैतया ऽजुवदेनाप्युपपत्तेः । अतस्सर्वेषां तथेव ब्रक्मधाधिः। 
(ाथेस्तु --अनियमस्सर्वेषां सर्वेषामविशेषेण तथैव प्राध्िः। कुतः१ अविरो- 
रराष्दाचुमानाभ्या-तथासष्येव श्वुतिस्छरतिभ्यामविरीधः श्रुति र्च्येचे- 
[ऽरण्ये''दत्यादिका पश्चाभचिवि्ायां निदिता; स्रुतिः २“भि्ज्योतिरदर्शय- 
;' इद्यादिका ॥ २३२॥ 

इति वेदान्तदीपे अनियमाधिकरणम् ॥ १३ ॥ 

-*>-#श्रीरारीरकमीमां सामाष्ये अक्षरध्यधिकरणम् ॥ १४ ॥ )+*-०* - 

क्षरधियां खवरोधस्सामान्यतद्धावाभ्यामोपसद्- 
वत्तदुक्तम् । २।२३। ३३ ॥ 

बृहदारण्यके श्रूयते *““एतद् तदक्षरं गाग ब्रह्मणा अभिवदन्ति 
स्थूलमनण्वहस्मदीधेमलोहितमसतेहमच्छायमतमोऽवायवनाकाशमसङ्गम - 
समगन्धमचश्चष्कमश्रो्पवागमनोऽतेजस्कमपाणमसुखममात्मनन्तरम - 
ह्यं न तदश्चाति किचन एतस्य वा अक्षरस्य परशासने गाग सूर्याच- 
{मसौ विधृतौ तिष्ठतः” इति । तथा आथर्वणे ५८अथ परा यया तदक्ष- 
पथिगम्यते यत्तद्रयमग्राह्चमगोत्मवणेमचक्चर्रोतं तदपाणिपादम्” इ- 
॥ तत्र संशयः-किमिमे अक्षरशन्द निदिंषटबरह्मसम्बन्धितया शताः अस्थु- 
त्वादयः पपश्चमल्यनीकताखरूपास्सवीसु ब्रह्मवि्याखट्ुसन्धयाः, उत 
बू.<८-२-१५-- २.सछ.५-१०-१॥--रे.गी.८-२४॥---४.द्५-८-८॥ ५. सु.१-१-५॥ 

॥ 39 



ण्दे श्रीशारीर्कमीमांसामाष्ये [भ. ३० 

त श्रूयन्ते तत्ैव-इति । कि युक्तमत्र शरुतास्ततेवेति। कुतः? धिद्यान्त- 
स्य रूपभूतानां णानां वियान्तरस्य रूपत्वे प्रमाणाभावात् › मरतिषिध- 
पाणामेषामानन्दादिवत्छरूपाबगमोपायसखाभावाच्च । आनन्दादिभिर- 
गतस्वस्पे हि ब्रह्मणि स्थृरत्वादयः भरपञ्चधमोः प्रतिषिध्यन्ते, निराल- 
बनग्रतिषेधायोगात् ॥ 

--**-#((सिद्धान्तः)» 9० - ति 

एवं प्रापे परचकष्महे-अक्षरधियां तववरोधः-इति।अक्षरब्रह्मसम्बन्धिः. ` ̀ 
मस्थूरुत्वादिधियां सवत्रह्मविद्ाखवरोधः-सङ्हणमि थः कृतःसा- 
नन्यतद्धावाभ्यां-सर्वेपूपासनेषुषास्यस्याक्षरस्य ब्रह्मणः समानत्वादस्थ- 
स्वादीनां तत्खरूपप्रतीती मावाच। एतदुक्तं भवति-असाधारणाकारेण 
हणं हि वस्तुनो ग्रहणम् । नच केवटमानन्दादि ब्रह्मणोऽसाधारण- 
1कारपुषस्थापयति, भरल्यगास्मन्यप्यानन्दादैरविद्मानस्वात् । हेयपयनी- 
मे द्यानन्दादिब्रद्यणोऽसाधारणं रूपम् । परत्यगात्मनस्तु स्तो देयविरः 
हेणोऽपि हेयसम्बन्धयोग्यताऽस्ति ; हेयपलयनीकत्वं च चिदचिदात्मक- 
पश्चधमेभूतस्थुखत्वादिविषरीतरूपम् । अतोऽसाधारणाकारेण ब्रह्मात्र 
अन्दधताऽस्थूलत्वादिषिशेषितज्ञानानन्दाद्याकारं ब्रह्मातुसन्धेयमिति अ- 
धूरत्वादीनापानन्दादिवद्रह्मखरूपप्रतीत्यन्तभोवास्सवोस ब्रह्मविधाघु 
यैव ब्रह्मातुसन्धेयमिति । णानां मधानातुवर्तिखे शष्टान्तमाह-ओौप- 
मदवत्-इति । यथा जामद्गन्यचतूरात्रएुरोडाच्युपसद्रण भूतः सामवेदप- 

ठेतः १“ अरधिव होत बरेतु '” इत्यादिको मन्तः परधानाञ्युबर्तितया याज्ु- 
दिकेनोपाजुस्वेन प्रयुज्यते । तदुक्तं प्रथमे काण्डे २५८ गुणयुख्यव्यतिक्र- 
मे तदर्थत्वान्युख्येन वेदसंयोगः” इति ॥ ३२ ॥ 

नन्वेवं स्स अ्ह्मवियासु ब्रह्मण एव गणित्वाह्णानां च भर 

१॥ २. पूवैमीमांसा ॥ 



पा. २. अक्षरध्यधिकरणम्. ०.७ 

धानादयुवर्षितवात् १५ सथैकमो सवेगन्धस्समैरसः ” इत्यादेयैणनातस्य 
प्रतिविद्यं व्यवस्थितस्याप्यन्यवस्था स्यात् ; तत्ाह- 

इयदामननात् । ३।३।३४॥ 
आमननम्-आभिग्ुख्येन मननम्-अनरुचिन्तनम् । आमननाद्धे 

तोरियदेव यणजातं सवतातरुसन्धेयत्वेन प्राप्तम् ; यदर्थूलस्वादिषिशेषि- 
तमानन्दादिकम् । येन गुणजातेन पिना अह्मखरूपस्येतरण्यादत्तस्या- 
चुसन्धानं न सम्भवति; तदेव सवेत्राजुबतेनीयम् ; तचेयदेबेत्यथेः । इत- 
रे तु सवैकमेत्वादयः पधानाघुवर्षिनोऽपि चिन्तनीयत्वेन परतिविद्यं व्य- 
बस्थिताः ।॥ ३४ ॥ 

इति भ्रीशारीरकमीमांसामाष्ये अक्षरध्यधिकरणम् ।। १४ ॥ 

वेदान्तसारे अक्षरधियां स्ववरोधस्सामान्यतद्धावाभ्यामौपस- 
दवत्तदुक्तम् ॥ र“पतदर तदश्चस्म्ः २.अथ परा यया तदक्षरम्" इत्यारभ्य 

५4 अस्थुलमनण्वहखमदीधैमरोषहितं : ३.'यन्तद्द्र्यमन्राह्यभ्'' इस्याद्यस्थुर 

त्पादरेस्यत्वादि विषयाणामक्चसब्रह्मसम्बन्धिनीनां धिचां स्वांद्धु परविद्यासु सङ्ग 
हः, गुणिनो ब्रह्मणः सर्वतरैकत्वात् , प्तेगुणेर्विना सकठेतरव्याडृत्तब्रह्मायुस 
स्धनायुपपत्तेश् । देयसम्बन्धानहोनन्दादयो ऽपि प्रत्यगात्मनो नरह्वभ्यावतेकाः। 
प्रधानाचुघर्तित्वं हि युणखभावः; यथा जामद्ग्न्यचतृरघरपुसेडाद्युपसद्णम्- 

तमन्चस्य प्रधानभृतोपसदवर्विस्वेनोपांश्ुगुणकस्वम् । तदुक्तं ४८८ गुणस 
स्यत्यतिक्रमे'' इत्यादिना ॥ ३३ ॥ 

नैतावता सर्ैत्र सर्वोपसंहारव्यािरित्याद-- 

इयदामननात् ॥ आमननम्--भभिसुख्येन मननम् । इयदेव गुण 
जातं स्धघ्रोपसहार्यम्, येन शुणजातेन सकटेतरम्याच्रन्तब्रह्ममननम् ॥ ३४ ॥ 

इति वेदान्तसारे अक्षरप्यधिकरणम् ॥ १४ ॥ 
---~-------- 

१, छा. २-१४-४ |, ब्र. ५-८-< ॥-३. सु. १.२१-६ा- ४. पूवमीमांसा 



१०८ सेदान्तदौपे (अ. पे. 

बेदान्तदीपे-अश्षरधियां त्वरोधस्सामान्यतद्धावाभ्यामौपसद- 
वत्तदुक्तम् । बृहदारण्यके २.यतद्वेतदश्छरं गार्गि ब्राह्मणा अभिवदन््यस्थूक- 
मनण्वहखम् '' शव्यादि श्रयते । तथा आथवैणे च २८अथ परा चया तदक्षर 
मधिगम्यते यत्तदद्रे्यमग्राद्यम्” दत्यादि । किमेषामस्थूकत्वादीनां सवा 
अह्मविद्याषुपसंहारः, उत यशर श्चुताः तत्रैवेति संशयः । विधयाविदोषरूपतया 
श्रुतानां सवैविद्यासाधारणत्वाभावाद्यत् श्चुतास्लश्रेव नियता इति पूर्वः पक्चः। 
राद्धान्तस्तु--सस्थूखत्वादीनामप्यानन्दादिवद्ह्यखरूपानुसन्धानान्तभांवात्स- 
वैत्रैवोपक्षहारः, न केवलमानन्दादिब्रह्मखरूपं प्र्यगात्मनो व्याचृत्तम् त्यपि 
हि तदेव खरूपम् । अस्थृकत्वादिविशेषितमनम्दादि ब्रह्मणः प्रत्यगत्मनो व्या- 
बुत्ताकारः । यद्यपि प्रव्यमास्मा खभावतः स्थरत्वाद्यचेतनधमांसम्बन्धी; त. 
थापि तत्खम्बन्धाहतास्स्येव । तदेहतयापि हि पव तत्सम्बन्धस्सज्ञातः । अतो 
ब्रह्मणस्तदनदैखरूपादसन्धाना्थतयाःऽस्थूलत्वादय स्तर्वघायुखन्धेयाःसूत्ाथै- 
स्तु-भक्षरधियाम्-अक्षरसम्बन्धिनीनामस्थूखत्वादिधियां सर्वविद्याखवसेधः 
--सब्रदणम् ; कतः ! सामान्यतद्धाचाम्यां--्रह्मणस्सर्व॑त्न समानत्वात् ्र- 
ह्या्रलन्धानान्तमीवाच् तासाम् । गुणानां प्रधानाञुवर्तित्वं खभावः; भ 
पसदवत्-यथा जामद्गन्यचतूयत्रपुरोडाच्युपसद्णभूतः “भश्च वेतु" इति 

मनः, सामवेदपरितत्वेन सामवेदखरनियतोऽपि प्रधानभूतोपसवचवरतित्वात् 
याजु्ैदिकत्वाच्ोपसदों याज्धैदिकोपांद्युत्वसम्बन्धीः तद्घदश्चसविद्यासम्बन्धि- 
तयाऽघीतव्वेन तद्धिद्यानियता अपि परधानाञुवर्तित्वखाभाव्याव्सवैविास- 
म्बन्धिनः। तदुक्तं पथमकाण्डे ३५गुगञुख्यग्यतिक्रमे तदशैत्वात्ः' इत्यादिना ॥ 

पवं तर्हिं ४''सर्वकमौ सर्वगन्धः, इत्यादीनासपि स्वैषां ब्रह्मगुणत्वाक्च 
कविद्यवखेयत्राह-- 

इयदामननात् ।। इ्यत्-अस्थुरुत्वादि विक्लेषितमानन्दायेव स्ैष्रासस- 
न्धेयम्; कुतः १ आमननाद्धेतोः । आमननम्-आसिसुख्येन मननं ब्रह्माजसन्धा- 
नम् । ब्रह्मखरूपाजुसन्धानं येन विना नोपपद्यते ; तदेव सवैत्राच्सन्धेयम् । 
अन्यत्तु त्नतन्न व्यवयि तिल्यथैः ॥ ३४ ॥ 

इति वेदान्तदीपे अक्षरध्यधिकरणम् ॥ १४ ॥ 

१. ब. ५-८-८ ॥--र. उ. १-१२-५ ॥--* पूवैमीमांसासू ॥---४, छा. ३-१४-४॥ 



-**-*4(्रीरारीरकमीमांसाभाष्ये अन्तराधिकरणम् | १५।।), +» 

अन्तरा भृतग्रामवत्स्वात्मनोऽन्यथा मेदानुपप - 
्तिरिति चेन्नोपदेशवत् । २।३। ३५ ॥ 

बृहदारण्यके उषस्तपश्च एवमान्नायते ए“ यत्साक्षादपरोक्षादर8 
य आपा सर्वान्तरः तन्मे व्याचक्ष्व इति । तस्य पत्तिथचनं २८५ 
प्राणिन माणिति स तं आत्मा सवोन्तरो योऽपानेनापानिति सतेञआ 
1" इत्यादि । अतुष्टेन तेन पनः पृष्ट आह २.न दृषद्ष्टारं परयेनं श्रुते 

दश्रातारं चुणुयाः न मतेमेन्तारं मन्वीथा; न विद्नातेषिज्ञातारं विजानी 
या एष त आत्मा सवान्तरोऽतोऽन्यदातेम्ः इति । तथा तदनन्तरं क 
हरपरश्चे चवमान्नायेत २८्यदेव साक्नादपरोक्षाह्ह्य य आसा सान्तर 
तन्मे व्याचक्ष्व" इति । प्रतिवचनं च २५ योऽशनायापिपासे शोकं मो 

जरां म्र्युमल्येति एवं हैतमात्मानं विदित्वा ब्राह्मणः पुत्रेषणायाश्च वि 
तेषणायारच' इत्यादि "“ अतोऽन्यदातेम्" इत्यन्तम् । तत्र सशय्यते- 
किमनयोधियाभेदोऽस्ति, नेति । कि युक्तम् ! मेद इति ; इतः? रूपमे 
दात् । परतिवचनभदाद्रपं भिद्यते । प्रभ्स्येकरूप्येऽपि परतिषचनपरकारं 
हि भेदेनीपरुभ्यते । पवेत भ्राणनादीनां कतां सबोन्तरासत्वेनाच्यते 
परताशनायापिपासादिरहितः । अतः पूवैतर प्राणिता देहेन्दियब्ुद्धिमनः 
पाणन्यतिरिक्तः प्रलयगातमोच्यते; परत तु तदरिक्तोऽशनायापिपासादि 
रहितः परमात्मा । अतो रूपं मिद्यते । भूतग्रामवेतथ प्रलयगात्मनस्तरः 
भूतग्रामस्य 'सवेस्यान्तरत्वेन सवान्तरत्वमप्युपपन्नम् । यद्यपि प्रया 
त्मनः सवान्तरत्वं भूतव्रामपातापिक्षलनपक्षकम् › तथापि तदेव ्रा्यम् 

२.ब्.५.४- १॥--२., ब. ५-४-२॥---३ “बृ. ५-५- १॥--४.सवैस्यान्तयात्मस्वेन सर्वान्तरस्न. पा 



३१० श्रीरारीरकमीमांसामास्ये [२ 

अन्यथा इख्यान्तरासपरिप्रहोभात्परमात्खीकारे परतिषचनभेदं 
पपद्यते । मरतिवचनं हि पूथेतर भलयगालसविषयम् , परमासन; भरा 
त्वापानितृलाच्यसम्भवात् । परं च परमात्मविषयम्, अशनायापिप् 
धतीतत्वात्। तदिदमाश्ङ्ते-अन्तरा भूतप्रामनत्छात्मनोऽन्यथा मेद 
पत्तिरितियेत्-इति । अन्तरा-सर्वान{रत्येन यथमग्रतिव चनं भूतग्र 
स्खात्मनः-मूतग्रामवान-तदन्तरः खात्मा-पत्यगात्मा सान्तर इत्यु 
इयथः । अन्यथा ६५ यः प्राणेन प्राणिति ` योऽकनायापिषाः 
तीतः" इति मर्तिवचनभेदासरुपपत्तिरिति चेत्- 

-**-*\( सिद्धान्तः ),9-०- 

अतरोत्तर-नेति। न विद्याभेद इल; । उभयत्र परविषयं 
त्मश्चपरतिवचनयोः । तथाहि--?““ यत्साक्नादपरोक्षाह्रह्य य आस्म 
वौन्तरः'” इति पर्चस्तावत्परमास्मषिषय एव, ब्रह्मशब्दस्य परमा 
साधारणत्वेऽपि प्रल्यगात्मन्यपि कदाचिदुपचरितभयोगदशेनात्तव्या 
परमातममतिपर्य्थःयत्साक्षाद्रह्म"ईइति विशेषणं क्रियते । अपरोक्ष 
पि सबेदेशसवेकाटसम्बन्धित्वं २,“ सलं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ” इ 
न्तत्वेनावगतस्य परमात्मन एवोपपद्यते । सवीन्तरत्वमपि २५५ यः ' 
व्यां तिष्ठन् पृथिव्या अन्तरः " इत्यारभ्य ४५८ य आस्मनि तिष्ठ् 

नोऽन्तरः" इति सरबान्तयामिणः परमात्मन एव सम्भवति । भति 
नमपि तथैव परमात्मविषयम् । ८ यः प्राणेन प्राणिति इति नि 
धिकं भाणनस्य कैवं परमात्मन एव, प्रल्यगात्मनस्पुषुप्ौ भाणनः 

कतत्वाभावात् । एवमनानतोषस्तेन भाणने करैत्वमालुक्तं मन्व 
परत्यगात्मनोऽपि साधारणत्वं मरतिवचनस्य मत्वा अतुष्टेन पुनः प 
परति प्रत्यगात्मनो व्यात्तं निरुपाधिकस्येन प्राणनस्य कतीरं परमा 

१. ब्र, ५-५४-१ ।--२. तै. आन. १-१॥- ३. ब्र. ५-७.३॥--४,ः 
७-२२, भरा, फा नि 



चा. ३.1 अस्तरत्वाधिक्रणम् . ३११ 

नमाह--२५८न छद्षटारं पश्येः ” इलयादिना । इन्दियाघीनानां दशेन- 
श्रबणमननविज्ञानानां कीरं परलगासमानं भराणनस्य कदैतेनोक्त इति न 

मन्वीयाः ; तस्य सुषुतिमृ च्छोदौ प्राणने रकवैत्वात् । २८ो हेवान्या- 

स्कः प्राण्यात् यदेष आका आनन्दो न स्यात्" इति सवैराणिपराणन- 

हेतुत हि परमात्मन एवान्यल श्चेतम् । अतः पूवेमश्चपरतिवचने परमा- 

त्मविषये। एव्ुनरे अफिअशचनायाद्यतीतत्वस्य परमातासाधारणलवात्। 

उभयत्र २“ अतोऽन्यदातेम् ” इत्युपसंहारथैकरूपः । प्रश्परतिवचनाद- 
त्तिस्तु इृत्सप्राणिपाणनहेताः परस्य ब्रह्मणोऽरनायाचतीतत्वमतिपाद् ` 

नाय । तत्र दृष्टान्तमाह -उपदेशवदिति । यथा सद्वि्ायाम् ३५ उत त- 

मदेशमपाक्ष्यः” इति प्रकान्ते सदुपदेशे ४““भगवांस्त्वेव मे तद्रबीत्वि 
ति" ५५ भूय एव मा भगवान् विङ्ञापयतु " इति भश्नस्य९“(एषोऽणिमा 

रेतदात्म्यमिदं सर्पं तत्सत्यम् ” इति भरतिवचनस्य च भूयोभूय आष्ट 
त्तिस्सतो ब्रह्मणस्तत्तन्माहात्म्यविशेषमतिपादनाय इश्यते ; तदत् । अ- 

त एकस्यैव सर्वान्तरभूतस्य बरह्मणः कृत्लपाणिप्राणनेतुस्वारनायाद्- 

तीतस्परतिपादनेन रूपैक्याद्वियेक्यम् ॥ ३५॥ 
अथ स्यात्-ययप्युभे भश्चमतिवचने परब्रह्मधिषये ; तथापि वि 

द्याभेदोऽवर्जनौीयः, एकत सवैप्राणिप्राणनहेतुस्ेनोपास्यम्, इतरतराश्र- 

नायावतीतलेनेसयुपास्ययणमेदेन रूपभेदात् , मरूमेदाच › पूत उष- 

स्वः प्रष्ठा ; उत्तरत्र कहोलः-इति ; तलाह- 

व्यतिहारो विरिषन्ति हीतरवत् । २।२३। २६॥ 
नात्र विद्यामदः, पश्चपतिवचनाभ्ययेकरूपाथैविषयाभ्यामेकेन 

च विपिपदेमैकवाक्यत्वप्रतीतेः; प्रश्रयं तावस्सवोन्तरात्पस्वपिरिषव्रह्म- 

१. ब्र, ५-८४-२} ५-५-१ ॥--र. तै. भान. ७-१ ॥--२, छ. &६-१-२ ॥-- 

छ, का. ६-१-७ ॥--५, छ. ६-५-४ ॥---९, छा. ६-९-४॥ 



३१२ भ्रीरासीरकमीमाखाभाष्ये [ 

वेषयम् । द्वितीये प्रभे १“यदेव साक्षादपरोक्षाट्रह्म य आत्मा सवान 

इयवकारथ पूषलोषस्तन पृषटएणविरिष्टवरह्मविषयत्वं क्टालग्रश्षर 

धारयति । परतिषचनै चोभयल्नर “स त आता सषान्तरः"” इति सः 

रातमस्वविशिष्टबरह्मविषयमेकरूपमेव । धिधिप्रत्ययशोत्तरतैव शयते ' 

साद्राह्यणः पाण्डिलय निषि बस्यन िष्टासेत् ” इति। एषं सर्वाः 

त्मल्विशिष्बरह्मेकविषयते द्रयोरवगते सदयकस्िन्नेब सवान्तरात्मः 

शिष्टे ब्रह्मण्युपास्ये उषस्तकहोख्योरितरतरबुद्धिव्य तिहारः कतेव्यः 

षरतस्य या सबीन्तरात्मनो ब्रह्यणस्सथमाणिप्राणनहैतुस्वविषया बु 

सा कोरेनापि परश कायो; या च कहोस्य तस्यैव ब्रह्मणोऽदचन 
घतीतस्धविषया बुद्धिः, सा उषस्तनापि काया । एवं व्यतिहारे कः 
भाभ्यां सबान्तरस्य ब्रह्मणो जीवव्याष्टत्तिरवगता भवति । एनं सव 

रात्मानं प्रलगात्मनो व्यात्तमवगमयितुं स्ैमाणिपाणनहेतुत्वा्चन 

द्यतीतखपरतिषादनेन विर्विषन्ति हि याक्घवल्क्यस्य प्रतिवचनानि । 
ब्रह्मणस्सवान्तरास्मस्वमेषोपास्ययुणः । पाणनहेतुत्वादयस्तु तस्योप 
काः; नोपास्याः। ननूपास्ययुणः स्वान्तरासलमेव चेत्-भाणनदेतुः 
अशनायाच्तीततवस्य च पर्ठोः व्यतिहृलाुसन्धानं किमयम्?) तदुर 

सवंप्राणिप्राणनहेतुसेन सवान्तरात्मनि जीवादय ब्रह्मण्युषस्तनाः 
सति कटेन जीवस्य सर्वात्मना असम्भाषितेन खभावविरेषेण २ 
न्तरास्पा व्याहृत्तोऽतुसन्धेय इति फतवा पुनः प्रभः कतः । याज्ञषरकर 
तदभिप्रायमभिङ्गाय परत्यगात्मनोऽसम्भावितमस्चनायादिपल्यनीकलः 

वान् ¦ अतथोपास्यस्य व्यारत्तिपतीतिसिच्छधेञ्मभाभ्यां परस्परघुि 
तिहारः कतेव्यः। इतरत्-ययेतरत सष्टियायां भूयोभूयः भश्नैः भति 
नैश तदेव सद्रह्म म्यवच्छि्यते; न पुनः पूषेमतिपननाद्ुणाहुणान्तरवि 

एतयोपास्यं प्रतिपाद्यते; तद्रत् ॥ ३६ ॥ 
१, ब्. ५-५-२॥--२. बृ. ५-४-१॥ 
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ततापि मश्परतिवचनभेदे सति कथपैक्यमवगम्यत इति चेत्- 

तत्राह | 

सेव हि सत्यादयः । ३।२।३७॥ 
.सैव हि-सच्छब्दाभिदिता परमकारणभूता परा देवतैव १८. 

य॑ देवतेश्षतः' रतेनः परस्यां देवतायाम् इति पकृता र्यथा सोभ्य 

मधु मधुद्ृतो निस्तिष्ठन्ति ” इत्यादिषु पयायेषु॒सर्वेषुपपादयते । यतः 
““देतदात्म्यमिदं सर्व तत्सलय॑ स आत्मा” इति प्रथमपर्यायोदितास्सत्या- 
यस्सर्वेषु पयोयेषूषपाद्योपसंहियन्ते ॥ 

केचिु-व्यतिहारो विश्रिषन्ति हीतरवत्" 'सैवहितसल्यादयः' 
इति घलद्रयमधिकरणद्रयं बणेयन्ति । तत पूर्वेण ५८८त्ं वाऽमस्मि भ- 
गवो देवते अहं वै त्वमसि भगवो देवते तचोऽहं सोऽसौ योऽपौ सो- 
ऽहम्” इति वाक्ये जौवपरयोव्यैतिहाराचुसन्धानं परतिपा्त इत्युच्यत 

इत्याहुः; तत् ९“सप्र खल्विदं बरह्म" ०“पेतदातम्यमिदं सवेमू्'" ५५त- 
त्वमसि इ्यवगतसवीसमभावविषयत्वादस्य षाक्यस्य नात प्रतिपाद- 
नीयमपू्ैमस्तीलयनाद्रणीयम् । तत्तु वक्ष्यते-<“आस्मेति तूपगच्छन्ति 
ग्राहयन्ति च" इति। नच सबीतमत्वानुसन्धानातिरेकैण परस्मिन् ब्रह्म- 
णि जीवतवाघुसन्धानम्, जीषे च परब्रह्मतवाचसन्धानं, तथ्यं सम्भवः 

ति । उत्तरेण च तरेण ‹“स यो हवै तन्पहक्षं भरथमनं वेद सदयं त्र 

ह्य इल्यादिवाक्यमतिपादितस्य सलत्योपासनस्य १०८तच्त्सलयमसौ स 

आदिदल्यो य एष एतस्मिन्मण्डले पुरुषो यश्चायं दक्षिणेऽक्षिन्" इलया- 

दिवाक्यपरतिपादितोपासनस्य चैक्यं प्रतिपाद्यत इति ; तदप्ययुक्तम्, 

१.छा. ६-३-२॥--२. छा. ६-८-६।--२. छा. ६-९-१॥--४* छा, ६-<-७॥ 

---५, ॥---९. छा. २-२४-१ ॥--७, छा. ६-१६-३ ॥--<" शारी. 

~ १.३ ॥--९, कृ, ७-४- १ ॥--- १०. बृ, ७-५-१॥ 
, ५49 



३९१४ बेदान्तसरे (अ. 

उत्तरवाक्ये अक्ष्यादिव्यस्थानमेदेन वियामेदस्य पूवमेव {^न वा वि 
षात्" इत्यनेन परतिपादितत्वाद् । नच द्रयोरनयोन्याहृत्यादिश्षरीरकरः 
रूपवतोः रदन्ति पाप्मानं जहाति च य एवं वेद्” इति पृथक्संयोग 

दनावरीरयोरुपासनयोः २८स यो हवै तन्मह्यं प्रथमजं वेद स्तयं 
स्येति नयतीमान् छोकान'' इति संयोगरूपादिमनत्तया निरपेक्षेण पूर्व 
केनोपासनेनाभेदस्सम्भवति । नच २“८हन्ति पाप्मानं न्ति" इति 
णफलाधिकारतम् , पमाणाभावात् । पूर्वेगेकषिध्रातवं भमाणमिति चेः 
न) इतरेतराश्रयत्वात् । एकविद्यास्वे निथिते पूवैफलस्यैव पधानफलः 
नोत्तरयोः फखयोयणफरतवम् , तयो्ंणफलत्वे निधिते सति सयो 
भेदाभावापूरवेण विचेक्यितीतरेतराश्रयत्वमिलेवमादिभियंथोक्तपका 
मेव शूबद्यम् ।। ३७ ॥ 

इति भीशारीरकमीमांसाभाष्ये अन्तरत्याधिकरणम् ॥ १५ ॥ 
~----"~~---- ¬+ 

वेदान्तसरारे-अन्तरा भूतग्रामवत्सातसनोऽन्यथा भेदानुपपत्तिं 
ति चेन्नोपदेशवत् ॥ ४“्य आत्मा 'इत्युषस्तपरश्चः भूतग्राम वत्पव्यगात्मविषः 
अन्यथा ४*यः प्राणेन प्राणिति स त आत्मा" इति प्रतिवचनस्य कष्ोलविषः 
दृङनायाद्य तीतत्वादेः भेदाञुपपत्तिरितिचेत्- न; ५'्य आतमा सर्वान्तर 
इत्युभयत्र परशचैकरूप्यात् परमारमैवोभयन्न प्रतिक्चनगतः। प्राणनादि हेतुत्वसः 
नायाद्यतीतत्वश्च परमात्मन्येवोपपद्ते । प्राणनादिहे तुस्व हि परमात्मन ए 
६*`को ह्येवान्यात्कः प्राण्यात् ` इल्यादिश्चुतः सद्विद्योपदेशवत् प्रश्नप्रतिवचः 
वृक्तिरेकविषया ॥ ३५ ॥ 

ऽप्र्टमेदोपि न येद्कः इ्याह-- 
[व ८ भ, (क षा ‰ क्ये (न क ५ 

व्यतिहारो विरिषन्ति हीतरघत्।। अर्थैक्ये निश्चिते सति प्रषः 
प्यतिहारः कार्यः । उस्तेनादरनायाद्यतीतत्व धीः कायौ ; कहोलेनापि प्राणः 
दिदहेत॒त्वध्रीः कायौ । उमयन्न प्रकर्णगववाक्यानि हि पस्मास्मानमेव विधि 

१, सारी. २३-२-२१॥--२. इ. ७-५-२॥--३, ब. ७-४-१॥--४,. इ. ५. 
१ ॥-- ५, इ, ५-५-१ ॥---६, ते, भान, ७-१ ॥--७. अष्टूमेदादपि न भेद शला. पा 
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न्ति; यथा इतरश्र सद्धियावामपि ॥ २६ ॥ 
प्रश्चाद्याबृत्तो कथमेक्यमित्यजाह-- 
ष [ ॥ १ [ष 

सेव हि सत्यादयः ॥ १ “.सेवं देवतैक्चत'' ¶ति प्रस्तुता देकतैव स- 
तैश्च प्रश्षगता । प्रतिवचनेषु ख २ “तत्स्य स आतमा" इस्यादय इद्येश््यम् ॥ 

दति वेदान्तसारे अन्तरत्वाधिकरणम् ॥ १५ ॥ 

वेदान्तदीपे--अन्तरा भूतग्रामवत्खात्पनोऽन्यथा प्रतिवचनभेदा- 
सुपपिरितिचेन्नोपदेश्वत्।। ब्रहदारण्यफे उषस्तप्रश्चपत्तिवचनं ३०यः प्रा 
णेन प्राणिति स त आसमा सर्वान्तरः योऽपानेनापानिति स त आत्मा" इद्यादि 
दे..अतोऽन्यदातैम्” शत्यन्तमास्नातम् । तथा तदनन्तर कोटप्रश्षप्रतिवचर 
४ योऽशनायापिपासे श्रोकं मोहं जयां सव्युमल्येति पते हैतमात्मानं विदित्वा 
इ्यादि ४.'अतोऽन्बदातंम्"' इत्यन्तम् । किसुभयत्र विद्यैक्यम् › उत वियाभेः 
इति संशयः । पृचैश्र प्राणनादि्तः प्रल्यगात्मा, उत्तरतराशनायाद्यतीतः परमा 
समेत्युपास्यमेदाष्ठि्यामेदः- इति पथैः पक्षः 1 राद्धान्तस्तु २“'यत्साक्षाद्परो 
क्षाद्रह्म य आता स्वीन्तरः तन्मे व्याचक्ष्व इति उभयश्र प्रश्चस्य परमात्मचि 
षयतवादे करूपत्वाशच, सवैप्राणिप्राणनापाननादिहेतुत्वस्य अदानायाद्यतीतत्वरः 
अ प्रतिवचनद्वयावगतस्य परमात्मन्येकस्मिश्नेवोपास्ये सम्भवश्च, न विद्याभेद 
सू्रार्थस्तु--अन्तसा ३. आत्मा सवोन्तरः'' इत्युषस्तप्रश्नो भृत्रामवत्ख 

त्मनः प्रस्यगात्मन इत्युपगन्तव्यः;अन्यथा प्रततिवचनसभेदराडुपपत्तिरिति चेत्- 

नाच प्रष्यगात्मपरमात्मविषयं प्रश्नद्वयं, प्रतिवचनद्वयं च परमाः्मन्येकस्मिः 

योपास्ये खम्मवतीस्यथैः । उपदेशावत् ५.'स्तम्धो.ऽस्युत समदेश्तमप्र्ष्यः'' इ! 

परक्रान्तायामेकष्यामेव सद्विद्यायां ६'“मग्वास्त्वेव मे तद्गवीलि त्तिः ७५९; 
पव मा मगवाम्विन्नापयतु * इत्यादिका म्रश्रावृत्तिः, पतिवचनमेदश्चोपास्यर 

हात्म्यविरोषधरतिपादनपस्त्वेन दक्यते ; तद्वत् ॥ ३५ ॥ 
पर्टुमेदपूतैकप्रतिवचन्रकारमेद द्वि्यमिदोऽवजनीय पवेलयाशङ्क्ादः 
व्यतिहारो विरविषन्ति हीतरवत् ॥ ४““यदेव साक्षादपरोश्षाद् 

आत्मा सर्वान्तरः'' इति द्वयोः परो; भश्नसयैकरपत्वेनैकविषयत्वे निश्चिते सः 
बस्तकहोरयोः परतिवचनगतश्चुद्धिभ्यतिषारः कारयः।प्राणनादि दे तुप्वबुद्धिस्सः 

१. छा. ६-३२-२ ।1--२. छः.६-१६-३ ॥- २.१. ५-४-१२ ॥--- ४. कु. ५-५६. 

---५, छा. ६-१-२३ ।-- ६. डा. ६-१-५७ ।-- ७. छा. ६-५-२४ ॥ 



२१६ भीश्षासीस्कमीमांसामाग्ये ६. 

स्तरातमविषया कदेष्ठेनापि का्यी,तथाऽद्यनायाद्यतीतत्वधुद्धि रुषश्तेनापि काः 

विरिषन्ति द्यभयश्रापि यज्ञवटक्यवचनान्येकं सर्वान्तरमेवोपास्यम् । इतर 

--यथेतरत्र सद्विद्यायां सवीणि प्रतिवखनानि परमकारणपर्रह्मविषयाणिः 
दत् ॥२३६॥ 

सद्विधायामप्युपास्ेक्यं प्रश्चप्रतिवचनादेत्तौ ख्यां कथमवगस्यत द 
श्राह 

सैव हि सल्यादयः ।॥ “सेयं देवसैश्षत'” द्यादिषु सर्वेध सैव प 

देषतेकाऽयुवतैते । २.“पेतदात्म्यमिदं सवै तत्सत्यं स आत्मा तचछमसि"' इ 
त श्वर सत्यादयः सवषु प्रतिवचनेषूपसतंद्वियन्ते ॥ ३९७ ॥ 

इति बेदान्तदीपे अन्तरत्वाधिकरणम् ॥ १५॥ 

-*>-+-+( श्रीरारीरकमीमांसाभाष्ये कामायधिकरणम् ॥ १६ ॥ )**°* 

कामादीतरत्र तत्र चायतनादिभ्यः ३।३।३८ 
छान्दोग्य शरूयते ३अथ यदिदमस्मिन् जह्यपुरे दहरं पुण्डरीकं : 

श्म द्हरोऽसिन्न्तर आकाशस्तस्मिन्यदन्तस्तदन्पेष्व्यम्” इत्यादि; वा 
सनेयके च “स वा एष प्रहानजन आत्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु 
एषोऽन्तहैदय आकारस्तसिमर्च्छेते सषेस्य वशी सवस्यश्चानः?इत्याटि 
त्र संशयः-किमनयोर्वियाभेद्ः, उत नेति। किं युक्तम्? भेद इति । कृतः 
रूपभेदात् ; अपहतपाप्म्वादिगणाषएकविशिष्ट आकाश्चः गन्दोम्ये उप 
स्यः भतीयते ; वाजनेयके त्वाकाशे शयानो वरित्वादिशुणसिष्ठ उपास्य 
प्रतीयते; अतो रूपभेदाद्विधामेदः- 

-***"(सिद्धान्तः)-*°- 

इति प्ते मचक्ष्महे-न भेद इति । इतः १ रूपामेदात्--इतः 

२, छा. ६-२३-२ 1 --२, छा. ६-८-७ ।- र. छा. ८-११-१ ।--४. ङ्. ६ 

४-१२॥ 
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त्र तत्न च कामायेव हि रूपं-बाजसनेयके च्छान्दोग्ये च सत्यकाम 

दिबिरिष्टमेव ब्रहमोपास्यमिल्ैः । इत एतदवगम्यते १ आयतनाठि 
भ्यः-हृदयायतनस्वसे्रुखविधरणस्वादिभिस्तावदुभयल सैव विद्येति ४ 

ल्यभिक्गायते ; वक्षितरादयश्च बाजसनेयके श्रुताः छान्दीग्यश्रुतस्य यण 
एकान्यतमभूतस्य सल्यसङ्कल्पत्वस्य विशेषा एवेति सत्यसङस्पत्वसदच 
रिणां सल्यकापत्वादीनामपहतपाप्मत्वपयेन्तानां सद्धावमवममयन्ति 

अतो रूपं न भिचते । संयोगोऽपि ६^परं ज्योतिरूपसम्पद्य स्वेन रूप 

णाभिनिष्पद्यते" र““अभयं तै ब्रह्म भवति" इति बह्मप्रा्िरूपो न रि 
ते । आकाशशब्दः छान्दोग्ये परभात्मनिषय इति, २८द्हर उत्तरेभ्यः 
इल्यत्र निर्णीतम् । बाजसनेयके त्वाकाशे शयानस्य वित्वादिश्रवण 
त्स्य शयानस्य परमासमस्वे सति तदाधाराभिधायिन आकाशशब्दः 
*“तस्यान्ते सुषिरं शकष्मम्" इति हदयान्तगेतस्य सुषिरशम्दवाच्यस्म 
काञशचस्याभिधायकतवमवगम्यते । अतो विैक्यम् । ३८ ॥ 

अथ स्यात्-यदुक्तै वाजसनेयके वशित्वादिभिस्सह सत्यकाम 
त्वाद्िसद्धावोऽवगम्यते-इति ; त्मोपपद्यते, व॒रिस्वादीनामेव ततन प 
रमाथतस्सद्धावाभावात् ; तदभाव ५“मनसेवाञुद्ष्टव्यं नेह नानासि 
किंश्चन । मृल्योस्समृत्युमा्रो्ति य इह नानेव पश्यति”५.८एकधै वा तुद 
व्यमेतदपमेयं धुवम्" इति प्रृतेन वाक्येन ५८स एष नेतिनेल्यास्मा' 
इत्युत्तरेणचोपास्यस्य ब्रह्मणो निवविंशेषत्वभतीतेरवगम्यते ; अतो व 
शिखादयोऽपि स्थूरत्वाणुलवननिषेभ्या इति पतीयन्ते, अत एव श्छ 
न्दोग्येऽपि सल्यकामसादयो न ब्रह्मणः "पारमार्थिका यणा उच्यन्ते 
अतोऽपारमाथिकत्वादेवंनातीयकानां गुणानां मोल्ार्यप्पासनेषु छो 
इति $ तत्राह- 

१. छा. ८-२-४॥--२, बर. ६-४-२५।--३. शारी, १-२.१३।।--५. त. ना 
१२-भनु 1--५. ब, ६-४-१९, २०; २२ ॥ 
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आदरादलोपः । २।३। ३९ ॥ 
बह्मगुणस्वेन ममाणान्तरापाप्तानां णानामेषां सत्यकामत्वादीन 

१.तद्िन् यदन्तस्तदन्वेषटव्यम्'” २ “एष आत्माऽपहतपाप्मा विजरो बि 
पृतयु्िंशोको भिनिधत्सोऽपिपासस्सत्यकामस्सल्यसङ्रपः' ३५सवैर् 
वी सवेस्येशानः'' २८८एष सर्वैर एष भूताधिपतिरेष युतपार पए, 
सेतुबिधरण एषां लोकानामसम्भेदाय इलयादिभिरनयोः श्रुलयोरन्या 
घु च मोक्षार्थोपासनोपास्यन्रह्मयुणतसेन सादरयुपदेश्ादेषामकोपः ; अ 

पितूषसंदहार एव कायः । छान्दोग्ये तावत् “तथ इहात्मानमनुविः 
व्रजन्त्येतां सत्यान् कामान् तेषां सर्वेषु रोकेषु कामचारो भवति ¦ 

ति सत्यकामरत्वादिशुणविशिष्टस्य बरह्मणो बेदनममिघाय “अथ य इह 

स्मानमनपुभि्य वजन्दयेतां श सव्यान्कामांस्तेषां सर्वेषु रोकेष्वकामच 
से मवति), इत्यपेदननिन्दा क्रियमाणा गुणविरिष्टेद्नस्यादरं दशै 
ति। तथा वाजसनेयके २“सवेस्य वशी सवेस्येशानः” २८८एष सर्व 
र एष भूताधिपतिरेष भूतपालः” इति भूयोभूय दे्र्योपदेशद्रणेष्वा 

र; प्रतीयते । एवमन्यतापि । न च मातापित्रसदस्चभ्योऽपि वत्सलः 

शाखं पतारकवदपारमाथिकाभिरसनीयान गुणान् प्रमाणान्तरापति 

प्नानादरेणोपदिश्य संसारचक्रपरिवर्तनेन पूवमेव वम्श्रम्यमाणान्युु 

भूयोऽपि खमयितुमलम्। ५.नेह नानाऽस्ति किञ्चन'' ९॥एकथैवा 
द्रष्टव्यम्” इति तु सवस्य बरहमकायैत्वेन तदात्मकस्वादेकथाऽदुदशेनं 1 

धायाव्रह्मासकल्वेन पूमैसिद्धनानात्वदश्ेनं निषेधतीलययमथैः प्रागेव 

प्ञ्ितः। ५८.ख एष नेतिनेत्यात्मा” इत्यत्र चेतिशब्देन पमाणान्तरम 

पन्नं भपश्चाकारं परामृहय न तथाविधं ब्रह्मेति सवीत्पभूतस्य ब्रह्मणः 

२. छा. <-१-१11- २. छा- <-र-५ 1२. बर" ६-४-२२) --४, 

८~ १- & ।!--- ५) ६; ७. वृ. ९-४-१९) २५१ २२॥) 
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पश्चपिलक्षणतवं प्रतिपाद्यते ; तदेव चानन्तरणुपपादयति ६“अग्रा्चो न हि 
गर्णते अक्तीर्यो नहि लीयेते असश नहि सज्यते अव्यथितो न व्यथतेन 

रिष्यत्ति” इति । परमाणान्तरप्राह्मविसजातीयत्वाल्ममाणान्तरेण न गद्य 
ते ॥ विशरणीयमिसनातीयत्वानन विश्षीयते  एबषठुत्तरत्राुसन्येयम् । छा- 
न्दोग्येऽपि २“नास्य जरथैतञ्नीयैति न वधेनास्य हन्यते पनत्मलयं ग्रह्मषु- 
रमस्मिन कामास्समादिताः" इति सर्वविसजातीयत्वं ब्रह्मणः प्रतिपाद त 
स्मिन् सत्यकामत्वादयो विधीयन्ते ।। ३९ ॥ 

नन्वेवमपि २. दषात्मानमसुविच् वनन्दत षलान् कामा- 
` स्तेषां सर्वेषु छोकेषु कामचारो भषति स यदि पितखोककामो भवति" 

इत्यादिना सल्यकामादिशणविशिष्टवेदनस्य सांसारिकफटसम्बन्धश्रवणा- 
सधुधक्षोजरहयमेष्सोन सरणं ब्रह्मोपास्यम्; परविद्राफलं च२८परं उयोति- 
रुपसम्पद्य खेन रूपेणाभिनिष्पद्यते इतीदमेव । अतस्सत्यकामत्वादयो 
ब्रह्य प्रप्सोर्नोपसंहायी इति ; अत उत्तरं पठति- 

उपस्थितेऽतस्तदचनात् । २।२। ० ॥ 
उपस्थितिः-उपस्थानम् , बह्मोपसम्पन्ने सषैवन्धविनिथुक्ते खेन 

रूपेणाभिनिष्पश्ने प्र्यमास्मनि अत एव-उपसम्पत्तेरेव हेतोस्सरवेषु खो 
केषु कामचार उस्यते २परं ञ्योतिरूपसम्पद्य खेन रूपेणाभिनिष्पदयते 
स उत्तमः पुरुषः स तते पर्येति जक्षत्कीडवरपममाणः द्वीभिवा यानै 
नापिभि्वा नोपजनं स्मरन्निदं शरीरं स खरा भवति तस्य सर्वेषु छोकेष 
कामचारो भवति” इति ! तदेतचतु्थे निपुणतरभुपपादयिष्यते। अतस्स. 
वेषु लोकेषु कामचारस्य युक्तोपभोभ्यफल्त्वात् सरमु्षोस्सत्यकामत्वादयो 
गुणा उपसंहायाः ॥४० ॥ 

इति भ्रीशारीस्कमी मांसाभाष्ये कामाद्यधिकस्णम् ।। १६ ॥ 

१, चु. ६-४-२२ ।।--२. छा. <८-१-५; ६ २. छा. ८-१२-५, ६।--२. छा. ८-३-४1) 
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वेदान्तसारे-कामादीतरत् तत्त चायतनादिभ्यः || १५८ दृह् 

स्मिन्नन्तर आकाशश्तस्मिन्यदन्तस्तदन्धे्टव्यम् ›' त्युक्त्वा २९८ पष आः 
पहतपाप्मा ” दद्यारमभ्य, २.८ सस्यकामस्सष्यसङ्कर्पः ” इति च्छान्दोगरं 
[ज्ञिनाञ्ज २३य पएषो.ऽन्तहदय मकाशल्तस्मिज्छेते सर्वस्य वरप सर्वस्येह 
इति। उभयध्र इष्टयायतनत्वसष्यसङ्कल्पत्वतष्ठिद्ोषररूपवरहितवादिभिर्द हरवि 
स्यभिक्शानात् सल्यसङ्कल्पत्वसहचरिणोऽपष्टतपाप्मत्वादिसत्वसङ्कर्पत्वपः 
उसयत्रोपसंह्ायीः ॥ ३८ ॥ 

आद्रादछोपः | ५.ने् नानाऽस्ति किञ्चन ” ५८.स एष नेति 
त्मा” शति निषेधो न षरित्वादिगुणविषयः ५. सर्व॑स्य वल्ली सर्वस्येश 

इति तेषामक्ञातानामाष््रेण विधानात् ; अतो न रोपः । सर्वस्य ब्रह्मका 
क्यात् ४५.नेह् नानाऽस्ति ” दस्यत्रह्मात्मकनानात्वं प्रतिषिध्यते, ५५ स प 
तिनेध्यात्मा'' इति च शप्राहृतविशेषविषयम् ॥ ३९ ॥ 

उपस्थितेऽतस्तद्रचनात् | उपसिते-ब्रह्मोपसंपन्ने, अतः-उपसंप 
हेतोः, ५““जक्षत्कीडन्रममाणः'` इत्यादिना छन्दतो श्ास्यादिप्रा्तथभिधा 
साक्षान्मोक्षफलं तत् , न सांसारिकफलमिति परविदेधेषा सगुणा ॥ ४० 

इति वेदान्तसारे कामायधिकरणम् ॥ १६ ॥ 

बेदान्तदीपे--कामादीतरत् तत्र चायतनादिभ्यः ॥ छन्दोगं 
यते १. अथ यदिद्भस्मिन्ब्ह्मपुरे द्रं पुण्डरीकं वेदम दहरो ऽस्मि्नन्तः 
काशस्तस्मिन्यदन्तस्तदन्वेष्न्यम्"” दइस्यादि प्रकम्य ७." तद्य दहात्ानमः 
च्जन््येतांश्च सस्यान्कामास्तिषां सवैषु छोकेषु कामचाये मवति इति; व 
नेयके च ३५य पोऽन्त्ैद्य आकारास्तस्मिन् रेते सरस्य वकी सर्वर 
नः" इत्यादि ; किमुभयत्र वियैक्यम् , अत विद्याभेद इनि सहायः; रू 
द्वियामेद इति पवः पक्षः; यद्यप्युमयन्न परमात्यमैवोपाश्यः, तथाप्येकल्नाक 
व्दाभिधेय; परमत्मोपास्यः, इतरज्राकाशे श्रायानः परमात्मेति हि रूपं 
राद्धान्तस्तु ---हद्यायतनत्वसव्यसङ्कत्पत्वसल्यकामत्वादेरभेदादुभयत्र ता 
ष्टः परमात्मबोपास्य इति रुपामेदाद्धियक्यम्, छान्दोग्ये दि १८द्हो ऽस्मि 
आकाशस्तस्मिन्यदन्तस्तदन्वेषटव्यम् ` दस्यारभ्य, ८*"कि तदन्न धिद्यते” 

१.७. ८-१-९१ ।--२, छा. ८-१-५।- ३ब्. ६-४-२२।।--४.ब. ६.-४-२। 
५* छ, ८-१२.३॥--६. अरङृतविशेषविषयः, पा॥--७.छ्रा, ८-१-६।।-- ८ छ, < 
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दिना पस्विोद्य, १५ तस्मिन्कामास्लमाहिताः एष आत्माऽपहतपाप्मा विजसे 

विग्रप्युः '' इत्यारभ्य १, खल्यकामस्सलयसङस्पः .* इत्युक्त्वा, २ तय इहा. 
त्मानमनुविद् बजन््येताश्च सस्यास्कामान् ” इद्याकारादब्दनिदि ष्ठः परमासाः 

तदन्त्भताश्च सल्यकामत्वसत्यसङ्कस्पल्धापह तपाप्मस्वादपयो गुणाः। घतः परमा 

त्मा हदयायतनः सत्यकामत्वादि विशिष्टः उपास्य इति वाक्येनैव सिर्णीतम् । 

काज्स्नेयके च ३० य पषो उन्तहैद्य आकारास्तसिमल्छेते सवेस्य वशी" इत्यु 
क्ते सति वरित्यादेस्सल्यसङ्कट्पत्वविश्येषरूपतया स एव परमात्मा हृद यायतन. 

ससव्यसङ्कल्पत्वविदिष्र उपास्य इति अनीयत । अतो दहरविद्राप्रत्यभिक्ञानात्स 

एव परमात्मा स्यसङ्कट्पत्वादिशुणाषटकविशिषट उपास्य इति निश्चीयते । पव 

निशिते सद्याक्ात्ते शयान इत्याकाराशब्दो ऽपि हृदयपुण्डरीकवल्याकारावाचा- 

ति रूपामेदाद्धिधैकयमेव ॥ 
सुजाथैस्तु-कामादीतश्व चत्र च--वाजसनेयके च्छान्दोग्ये च सत्यका- 

मत्वाचेव रूपम् ; कुतः? आयतनादिभ्यः हवयायतनत्वसव्यसङ्कटपत्वविश्लेषरू- 

पवरित्वादिभ्यस्तव्लहचारिणस्सल्यक्ामवत्वादेः प्रलयभिक्ञानात् । ४८र स्योति. 

स्पसम्पद्य खन रूपेणामिनिष्पयतेः५०८अभयं वे जह्य भवि? इति बह्यप्रापिरूप 

फटं चेकमिति वियेक्यम् ॥ ३८ ॥ 
६'' मनसिवायुद्र एवय नेह नानाऽस्ति किचन” द्रत्यादैः पूवप तत्वात् + 

७०एष नेति नैद्यात्माःः इति च वक्ष्यमाणलत्यात् , &' स्वैस्य वशी सधेस्य्वानः 

स्यादिविश्चेषाणःं वह्मखरूपत्धाभावात् कथ सलयकामत्वादेमोक्चलाघनीपासनरू- 

पत्वमिद्यत आह-- 
आदसदखोपः | वरशिव्वादेः धरभाणान्तसाविदिवरूपस्य शलयेकसम- 

धिगभ्यस्याद्रेण प्रतिपादनादरोपः-अग्रतिषेधः; तस्यापि ब्रह्मगुणत्वमकद्याशः 

यणीयम् ; <अविक्तेष निषेधस्तु सकलेलरप्राकृतविदेषधिषयाःनानास्यनिषेध ` 

स्तु सर्वस्य बह्मका्यैतया ऽ्रह्मात्मकस्वाभिप्रायः ॥ ३९ ॥ 
खगुणोपासनस्य९“'स यदि पितरखोककामो भवति"? इति संसारिकफल - 

व्येन म मोक्षफरत्वमित्यादाङ्गचाह-- 

उपश्ितेऽतस्तद्रचनात् । उप्तिः - उपसानप् , ब्रह्मोपसम्पत्तिः; 
उपस्यिते-बह्मोपसस्पन्नेः अतः ब्रह्मोपसंपन्तेरव हेतोः, तद्धचनात्-पितखोकादि 

१, छा, ८-१-९५ ॥--२, आ.८-१-६९ ॥-३. श्र. 8-४-२२ 1-४* छा. ८-३-४॥ 

--५, बृ, ६-४-२५ ॥--६, इ-६-४-१९॥---७, बृ. ६-४-२२॥ --< . विङ्षनिपधा.पा ॥ 

---९, छा. <->, १॥ 
॥ 4 १॥ 
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प्राधिवचनात् न तत्सासारिकं फम् ,अपितु साक्चान्मुक्तस्येध, १८८ 
रीरात्समुस्थाय पर स्योतिरूपसस्पदयय खेन रूपेणामिनिष्पचते । सख उन्त 
रुषः स तच पर्येति जक्षत्कीडघरममाणः खीभिवी यानेवी क्षातिभिवी न 
स्मरन्निदं शरीरम्?” इति २ स खरडभवति तस्य सर्वेषु रखोकेषु काः 
भवतिः इतिच निचृत्तावियस्य हि खेन रूपेणाभिनिष्पन्नस्यैषोच्यते; अतो 
पसम्पात्तदेतुकत्वं कीडनादेरवगम्यते ॥ ४०॥ 

इति वेदान्तदीपे कामाद्यधिकरणम् || १६ ॥ 
~~~ 

„+ (आतारीरकमीमासाभाषमे तम्निथरिणानियमाधिदरणम्। ।)-9 

तन्निर्धाणानियमस्तदष्टेः पृथश्ध्यप्रतिबन्धः 
फटम् । ३ \ ३। ४१ ॥ 

२“ ओमिदतदश्रयुदीथगुपासीत इत्यादीनि कमांङकाश्र 
पासनानि कमाङ्गभूतोद्वीयादियुखेन जुहादिश्खेन पणेतादिवत् क 
स्येन निरूढावुष्टानानीदयुद्वीयाद्ुपासनसम्बन्धिनो ४ ^“ यदेव वि 
करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेष बी्वत्तरं भवति ” इति वतेमाननिद 
पणेतादिसम्बन्भ्यपाप श्टोकश्रवणवत्पृथक्फलसकदपनायोगात्कतुषु 
यमेनोपसहा्याणीति ॥ 

-**-क*( सिद्धान्तः )-* ° 

एवं प्राते भच्महे-तन्निधारणानियमः-इति । निधौरणं+ 
येन मनसोऽवस्थापनम् , ध्यानमिलयथः; तनिधौरणानियमः-कमघं 
द्ुपासनानामनियमः; इतः? तद्ट-उपरभ्यते दुपासनाचुष्ठानानिय 

“^ तेनोभौ कुरुतो यथेतदेवं बेद यश्च न वेदे” इयविदुषोऽप्यनुष्टान 
नात् । नचाङ्गत्वे सद्युपासनस्याचुषठानानियम उपपद्यते । एवञ्ुपा 
स्यानङ्गसे निशिते सस्युपासनविधेः फराकाह्मयां रतिसत्न्यायेनं 
यैवत्तरतवं कमेफलात्पृथगभूतं फरमिल्यवगम्यते । किमिदं वीर्यवत्तरः 

१. का. ८-२-४॥---२. छा. ७-२५-२ ॥--न्छा, १-१-१॥-४.छा.१-१ 
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कमेफलस्यैवापरतिबन्धः । प्रतिबध्यते हि करभफलं भवरकमान्तरफलेन 
तावन्तं काम् ;तद मावोऽत्िबन्धः। स इमतिवन्धः कमैफलात्खगौदि- 
ठक्षणात्पृथरभूतमेवे फलम् । तदिद युस्यते-पृथण्ध्यपरतिबन्धः फटमिति । 
अतः करमाङ्गाश्रयाणामपि पृथक्फटत्वादरोदोहनादिविकमसू्यादुपास- 
नानामनियमेनोपसंहारः ॥ ४१ ॥ 

दति भरारीरकमीमांसामाष्ये तज्निधौरणानियमाधिकरणम् | १७ ॥ 
[1 

मेदान्तसारे--तनिधौरणानियमस्तदष पृथण्ध्यमतिवन्धः फलम्॥ 
उद्वीधाद्युपासनस्य कतुषु गोदोहनादिवद्पादानानियमः १*तेनोभौ करतो य- 
श्चेतदेवं घेद् यश्च न वेद् ? इत्युद्रीथोपासनेरषितस्यापि क्रत्वनुष्ठानद शनात् । 
१५यदेव विद्यया करोति तदेव बीयैवन्तरम्”' इति वर्तमाननिरदेरोऽपि क्रतुवीयै- 
वन्तरत्वसाधनतयोापासनविधिः कस्प्यते । चीयवत्तरत्यक्नाम प्रषखकमीन्तराध- 
तिषन्प्रेनाविलम्बितफकत्वम् । अतः क्रतुफखत्पृथक्फखमूद्रीथोपासन॑मिसयनि- 
शमः ॥ ४१1 

इति वेदान्तसारे तन्निधीरणानियमाधिकरणम् ॥ १७ ॥ 

बेदान्तदीपे--तन्निधीरणानियमस्तदष्टः पृथर्ध्यमतिबन्धः फलम्)। 
छान्दोग्ये २ओमिलेतदक्चसमुद्वीथसुपासीत इति कमौङ्ञा्रयुदीथादुपासनं 
श्रयते; तच्कि तस्मिन्कर्मणि प्णैतादिवन्नियमेनापादैयम् › उत गोदोहनादिवद्- 

नियमेनेति संदाय; । कमौङ्गाश्रयत्वेन पणैतादिवच्दुरेण निरूढकायेतया १५य- 

देव विद्यया केति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वी्यैवत्तरं भवतिः "दति बतेमाननिरधँ- 

दास्य पृथक्फखर प्रतिपाद नायोगात् क्रत्व थतया नियमेनोपादेयमिति पूवैः पक्षः। 

राद्धान्तस्तु --१““तेनोभो कुरुतो यश्चैतदेवं वेद् यश्च न वेद्" इ्युद्भीथोपासन - 

रदितस्यापि ऋत्वनुष्टानदयंनात्कतुफरास्लमोदेः परथग्मूतवीयंवत्तरत्वफटमिद- 

मुपासनमिति गोदोहनादिवदनियमः । वतैमाननिरदेदो सस्यप्यधिकारान्तरनि- 

श्चये सति राभिखत्रवत् कतोर््यचरत्वमस्योपासनस्य कल्पनीयम् सूत्राथेस्तु 

-तश्चिधौरणानियमः-- निर्धारणम्-निश्चयेन चेतसो ऽवधारणम् , उपांसनमि- 

१. छा. १-१-१० ॥---२. छा. १-१-१॥--र. परतिपादकेत्वायोयाव् . षा ॥ 
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व्यथः; तस्य उद्धीथोपाश्लनस्यानियमः; छुतः१ तदडेः-- १“ 'तेनोभी कुरतः 

नियमः; प्रथग्मूतं दस्य फम्; तश्चाप्रत्तिवन्धरूपम् ; वीर्यवत्तरत्वं न 

वलख्कमीन्तरफखेनैतस्य कर्मणः फरस्यापरतिषन्धः, अविखस्वितस्वमिद्य 
इति वेदान्तदीपे तन्निधौरणानियमाधिकरणम् ॥ १७ ॥ 

-*°-# 4 श्रीरारीरकमीमांसामाष्ये प्रदानाधिकरणम् | १८ ॥ )-* 

प्रदानवदेव तदुक्तम् । २।२। ५२ ॥ 
देहरविच्यायां २ ¢ तयं इहात्मानमघुविद्य त्रनन्लेतांश ¦ 

न्कामान्" इति दहराकाशस्य परमात्मन उपासनयत्त्वा २५८ पतां 
त्यान्कामान्?' इति युणानायपि पृथयुप्रासनं विहितम् । तत संशय 
णचिन्तनेऽपि तत्तदणविरिष्टवया दहरस्यात्मनधिन्तनमावतेनीयभ् 

मातं । दृहराकल्चस्यवापर्हतपाप्पल्वादाना युण्लात्तस्य च सद्कदष 

न्धा क्यतादरणाथे तचिन्तनं नावतनीयम्- 
॥ -*°-9((सिद्धान्तः)-भ °= 

इति प्राप उच्यते-प्रदानयदेव-इति। प्रदानवदावतनीयमेवे 
यद्यपि दहशकाश एक एवापहतपाप्पखादियुणानां यणी; स च 
चिन्तितः; तथाऽपि खरूपमाताहुणविरिष्टकारस्य भिन्नल्वात् २५ 
तपाप्पा पिजरः"'ईइत्यादिना युणभिरिष्टतया चोपास्यत्मेन पिहितः 
वं खस्पणातुसंहितस्यापहतपाप्पल्रादिषिशचिषएतयाऽचुसन्धानाथम 
केतेव्या; यथा *'दन्द्राय रत्ने पुरोडाश्चमेकादसकपाङं निवेपेत्'" ५ 
 याधिराजाय "इन्द्राय खरज्ञे"इपीन्द्रस्येव राजत्वादिशणनििष्ठ 
तत्तदणसम्बन्ध्याकारस्य भिन्नत्वालयदानाष्त्तिः करियते; तदुक्तं स 
५“ननाना वा देवता पृथक्त्वात्” इति ॥ ४२ ॥ 

इति भीरारीरकमीमांसामाष्ये प्रदानाधिकरणम् {१९८ ॥ 

१" छा. १-१-१०॥-२. छा. <-१-६।--२. छ. <-१-५ ॥-- ४ 
कां. ३-प्र, ६-भनु ॥-- ५, संकरषणकाण्डे ॥ 
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वदान्तस्वार-- पदारमवदव् तदुक्तम् ॥ सषु विदयायामपहतपाप्मत्वः- 

दिगुणविशिष्ठोपास्तने, तन्तद्णविशिष्टसरूपभेदात् प्रतिगुणं युण्यषठृत्तिः 

१०८इयन्द्ाय रङ्गे" इ्या्िषु विरिष्टखरूपमेदास्पदानात्र्तिवत् । तदुक्तं २५ना- 
ना षा देवता पथक्स्ात्' इति ॥ ४२॥ 

द्रत कदान्तत्तार् व्रद्वानाकवकरणम् । १८ ॥ 

वेदान्तदीपे--मदानषदेव तदुक्तम् ।। ददरविचायां ३ तचा ददत्या 
नमनुविय बजन्लयेतांशच खल्यान कामान्” इत्यपहतपात्मत्वादिथुणानामपि प्रर- 
मात्मखरूपचिन्तनवत्प्रथकिष्यिन्तनं विहिततम्।कि गुणचिन्तने तत्तद्रणविद्धिषटतया 
परमातमचिन्तनमावसनीयम्, उत नेति संशयः । परमाम पकिव स्वां यु- 
णानां गुणिस्वेन सकृदेव तचिन्तनोपपन्तेनवर्तेनीयमिति पूर्चः पश्चः । साद्धान्त- 
स्त--गुणिन्खस्पेष्येऽपि तन्तदुण्वििषशकारभेदादावसैनीयम्--ईति । सू- 
बराधैस्तु- प्रदानवदाच्ैनीयमेवः यथा १८दन्दाय रे पुरोडारामेकादशाकपा 
कमिन्द्रायाधिखजयेन््वाय खराज्ञेः" इतीन्द्रष्येकत्वेऽपि सजत्वादितिशिष्ठाकार 
सेदाषदेवताभेद् दति प्रदानावृत्तिः; तद्वदेव। तदुक्तं सङ्कर "नानावा देवता प- 

थक्स्वात्” इति ॥ ४२॥ 
इति वेदान्तदीपे प्रदानाधिकरणम् | १८ ॥ 

----*----*~~-- 

--**-* श्रीरारीरकमीमांसभाष्ये शिङ्गमूयस्त्वाधिकरणम् ॥ )-9-०*- 

सद्वुमयस्त्वत्ताद् बलयस्तद्वं । २।२।४२॥ 
तैततिरीया दहर्विधधानन्तरपधीयते °“ सहसलशीष देवं विन्वाक्षं 

चिश्वश्षम्भुवम् । विन्वं नारायणं देवमक्षरं परमं प्रयु" इत्यारभ्य 

“सोऽक्षरः परभस्खराद्'* इलयन्तम् । तत संश्चयः-कि पूषेप्करृतवि्य- 

यैकविधास्वेन सदुषास्यविशेषनिधोरणमनेन क्रियते, उत सवेबेदान्तोदि- 
तपरविश्योपास्ययिरेषनिधोरणम्-इति। किं युक्तप्! ददरविधोपास्यचि- 

१, यज्ञु-२. का-३. म-६-अनु ॥--रसकषैणकरण्ड ॥--२, छा, ८-१-६ ॥-- ४. 

तौ, ना-१-अनु ॥ । । 
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सेषनिधौरणमिति । ङतः? प्रकरणात् । पूषसिनदुवा 
पडता १ ८दद्हं विपाप्यं परवेहमभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्य 
पि दहं गगनं पिशोकस्तस्मिन्यदन्तस्तदुपासित्यभ्" इएि 
वाके २“पदञ्मकोकपरतीकारं हृदयं चप्यधोषुखम्" इत्या 
रीकाभिधानमस्य नारायणासुवाकस्य दहरतिद्रोपास्यरि 
पोद्रल्यतीति ॥ 

एवं प्राप्रे पचक््पहे-लिङ्भूयस्तात्--इति । अर 
विद्योपास्यविशेषनिषौरणार्थत्वे भूयांसि लिङ्गानि इश्य 
-परविद्याखक्षरशिवशम्भुपरब्रह्मपरज्योतिःपरत्खपरमा 
दिषटषुपास्यं षस्स्विह तेरेव शब्दैरमू तस्य नारायणत्वं 

` यसीषु विचयाघर श्रताननुच्य नारायणस्वविधानभूयस्स्व न 
वेविधयाघ्रुपास्यमस्थुखस्वादिविक्ेषितानन्दादिशुणकं परं : 
निणये भूयः बहुतरं लिङ्ग मवति । अत्र लिङ्गशन्दः चिः 

हभूतं वाक्यं बहुतरमस्तीलयथेः। तद्धि प्रकरणाद्भलीयः । 
मकाण्डे २“श्तिलिङ्गवाक्यपकरणस्थानसमाख्यानां समः 
स्यमथेविभरकषात्" इति । यत्तं २“पदमकोशथतीकाश्चम्' 
नं दहरशेषत्वमस्योपोद्रल्यति-- इति ; तन्न, वशीयसा 
विद्योपास्यनिधारणाथत्वेऽवधुते सति दहरिधायामपि 
णस्यापास्यत्वेन तद्रचनापपत्तेः । नच  \“सहस्वशोषम्'” $ 
निर्देशेन पूवासुवाकोदितोपासिना सम्बन्धहशङ्नीयः, 
न्तस्तदुपास्तितव्यम्'” इत्युपासिगतेन दरतल्लययेनोपास्यस्ट 
हिवत्वात्तदुषास्ये द्वितीयाुपपत्तेः । “विश्वमेवेदं पुरू 
नारायणः परः” इल्यादिप्रथपानिर्देश्ाच प्रथमार्थे द्वितीर 
२.८अब्तवेदिथ तत्स्थे व्याप्य नारायणः स्थितः” ` ९५९२ 

१. तै. ना, १०-मनु ॥--२, तै. ना. ११-अतु ॥---३. पूव॑मीर 
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मध्ये परमासा व्यवस्थितः । स ब्रह्मा स शिवस्सेन््रः सोऽश्चरः परम- 
स्खराट् इति मिर्दशैस्सवस्मातसे नारायण एव सर्वत्ोपास्य इति नि- 
णीयमानत्वाच प्रथमार्थे द्वितीयेति निश्चीयत । ४२ ॥ 

दति भीशारीर्कमीमांसामष्यि लिङ्खमूयस्वाधिकरणम् ॥ १९ ॥ 
--++----- --- 

वेदान्तसारे--लिङ्कभूयस्स्वाचद्धि बीयस्तदपि ॥ ?“सहखकीर् 
देवम्"? इत्यत्र नारायणशण्डैन अक्ृतदृहरविद्योपास्यमाच्रं न विरम्यते, अपितु 

सर्वैपरविचासूषास्यम्, तश्चिहभूतवाक्यम् यस्त्वादिव । अक्षरशिवाम्मुपरब्हय- 

दिशब्धैस्सर्वोपास्याननृद्य नाययणत्वं हि विधीयते । प्रकरणाद्धि वाक्यं वली 

यः । तदपि २“श्ुतिलिङ्ग इष्यादिनोक्तम् ॥ ४२ ॥ 

। इति बेदान्तसरि छिङ्गभूयसू्वाधिकरणम् ॥ १९ ॥ 

रदान्तदीपे-लिङ्गभूयस्त्वात्तद्धि बलीयस्तदपि ॥। तैत्तिरीया भधी- 
यते १ "'लहसखरशीपै देवम्", इत्यारभ्य ९'"सोऽक्चरः परमस्खरादर्'" इत्यन्तम् । 

अस्मन्ननुवाके नोपासनं विधीयते । किमयं पूवौनुवाकोदि तद्हरविदयोपास्य- 

विरोषनिर्धारणा्ः, उत सर्वबेदान्तोदितस्वेपरविद्योपास्यदिशेषनिधीरणारथं 

इति सशयः । दहरविदयाया आनन्तर्यात्तदुपास्यविशषनिधोरणाथे इति पूः 

पक्वः, १ “सहस्र शी् देवम्इति द्वितीयानिदेशस्यानन्तरोदितोपासिना सम्ब - 

स्धस्यैव युक्तव्याश्च । याद्धान्तस्लु-- परब्रह्मपरतत्वपरःञ्योतिः परमाव्माक्षरशि- 

वश्ाम्भुश्ष्दैस्सर्वपरविद्योपास्याननू्य वाक्येनैव तेषां नासयणत्वचिधानान्तस्य 

च प्रकरणाद्रखीयस्त्वेन खवैविचोपास्यनिरधारणाथं इति निश्चीयते । नच १`.स' 

ह्रदम्?" इति द्वितीयानिरदेषछः पूर्ेणोपासिना सम्बध्यते, ३'"तस्मिन्यद्न्त- 

स्तदुपासितन्यम्?इतति छृत्पत्ययेन कमीमिहितमिति तञ द्वितीयानिरदैशयोमात्। 

१ सारायणः परः? १.्याप्य नाययणस्सितः” १ “परमात्मा व्यवल्ितः' 

दूत्यादि सिरेकाथ्यलप्रथमारथं द्वितीया । सत्राधैस्तु--सवैपरविद्योपास्यनिधांरणे 

लिङ्गभूयर्ूवात् त्िहभूतवाकयभूयसत्वादिष्यथैः तद्धि-वाकयं भरक्ररणाद्वलीय- 

तदपि पृैर्मिन्काण्डे २" "धुतिचिङ्वाकयप्रकरणस्थानसमाख्यानां 
समवाय पर- 

दोर्वस्यमथविध्रकर्षात्? इत्यादिनोक्तम् णवं सौपास्यनिधौरणे निश्चिते सति 

१. तै. ना. ११-अनु ॥--२. पूैमौमांसतासू 1. तै. ना. १०-मबु ।। 
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देहरविदयायामम्ययमेवोपास्य दति ? “ पञ्चकोराप्रतीकाडराम्' इस्यादिना 
याद्यभिधानं च युज्यत दव्यभिप्रायः ॥ ४३ ॥ 

दति वेदान्तदीपे लिङ्खभूयस्त्वाधिकरणम् | १९ ॥ 

-**-9-( श्रीशारीरकमीमां साभाष्ये पूवेविकस्पाधिकरणम्।।२०।।)-*- 

पूयविकस्पः प्रकरणास्स्याच्किया मान- 
सवत् । ३।३। ५० ॥ 

वाजसनेयके अश्चिरहस्ये मनधितादयोऽग्रयः भ्रूयन्त-२, 

धितो वाकिचतः प्राणचित चश्चुधितः श्रोल्चितः कर्मवितोऽग्निरि 
इति । तत्र संशयः-किमेते पनश्ितादयस्साम्पादिकसयेन वि्यारूप 
प्रयः क्रियामयक्रत्वनुपवेशेन क्रियारूपाः, आदहोखिद्धिद्यामयकरत्वः 
शेन विध्यारूपा एव--इति विये क्रियारूपत्वं तावदाह--पूैषिः 

 -इत्यादिना । विल्याभ्रिखेन सम्पादितानमेषां भनधितादीनां 
नुपवक्रसाकाह्वा्णां खदेशे कतुविध्यभावात्पूषेत २“असद्रा इदमः 

सीत्" इयादिनेष्टकचितस्यामेः भरशतत्वात् तस्य च क्रियामयक्रः 
भिचारिसखेन तत कतुसन्निधानात्तस्पकरणग्र्ीता मनधितादयस्ते 
चितेनाभिना विकटप्यमानाः क्रियारूपा एव स्थुः । विद्यारूपाः 
क्रियामयक्रत्वदुमकेशेन क्रियारूपं मानसग्रहयदुपप्ते । यथा 
साहे अविवाक्य दशमेऽहनि मानसप्रहस्य मनोनिष्पाय्रग्रहणासाद्ः 
लशस्ञप्रतयाहरणमक्षणस्वेन विद्यारूपस्यापि क्ियापयक्रसवङ्गतया 
यारूपतम् ; तथेहापि ॥ ४४॥ 

अतिदेशाच्च । २।३। ४५ ॥ 
१. त. ना. ११-अनु ॥--२, ॥ --२. ॥ 
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इतशेष्टफचितेनाभरिना मनधितादीनां विक्षर; कियासूपत्व॑च। 
वगभ्यते ; तेषामेकैक एव तावान् यावानसौ पूः” इति पूसयेषटव 
चितस्य्नेवी्य मनथितादिष्वतिदिश्यते ; तेन तुर्यकाभत्वाद्िकसपः 
ततश्नेष्टकचितवत्तत्तुनिवेतेनेन तदङ्गमूताः मनधितादयः र(क्रियामयपर 
तवुपवेशेन) क्रियारूपा एवेति ॥ ४५ ॥ 

एवं प्राप्ने परचक्ष्महे- 
क [9 

विद्येव तु निधारणादशंनाच्च । २। ३। ७६॥ 
तुशब्दः पक्षं व्यावतेयति ; यदुक्तं मनधितादयः क्रियामय 

स्सुपरवेशेन श्ियारूपा एवेति ; नैतदस्ति ; विधयारूपा एवैते--विद 
रूपक्रखन्वयिन इल्यथेः । कुतः ? निषीरणाह्ीनाच; निर्धारणं तावत् 
३८ते हैते विद्याचित एव विद्यया हवेत एवंविदधिता भवन्ति” इति 
वाक्नशष्ठरादिव्यापाराणापिषटटकादिवच्ययनादुपपत्तेमेनसा सम्पादित 
भिखेन विद्यारूपत्वे सिद्धेऽपि २.0विध्याचित एवः “विद्यया हरते 
इति चावधारणं विचामयक्कस्वन्वयेन वि्यारूपत्वङ्ञापनार्थमिति निश 
यते । दृश्यते चातैवैषां शेषी विघारूपः कतु; ४५ ते मनसैवाधीयम्त ¦ 
नसेवाचीयन्त मनसैषु रहा अग्र्यन्त मनसास्तुबन्त मनसाशंसन् यरि 
श्च यज्ञे कमे फियते, यक्िश्च यन्नीयै कमे मनसैव तेषु मनोमयेषु म 
भित मनोमयमक्रियत इति । इषएटकवितेष्वभिषु यत्करियामयं यरं 
कम क्रियते, तन्मनोनिवर््येषु मनथिताद्यमिषु मनोमयमेबारियतेति व 
नात् फतुरपि विद्यामयोऽत पतीयते ॥ ४६ ॥ . 

नन्वत विधिपदाश्रवणात् फलसम्बन्धामतीतेभष्टकचिताभद्पर 
पितक्रियामयक्तुप्रकरणाद्वियामयक्रसवन्वयेन विधयारूपतंषां बाध्यते, 
लयाह-- 
 श्रत्यादिवरीयस्स्वान्च न बाधः । २। २। ०७ 

१. ॥--२" दुण्डङित्िमन्धः केघुचित्को देषु न इश्यते ॥---३ 1॥---४ ॥ 
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श्तिलिङ्गवाक्यानां भकरणाद्भीयस्त्वेन श्चत्या्यवगतः क्रतुरेष 

दन्वयशथ दुखेन प्रकरणेन बाधितुं न शक्यते ; श्रुतिस्तावत् ¢ 

हैते विद्याचित एव इति । तां विद्रणोति ५५८ विश्या देवत एवविद् 

शिता भवन्ति" इति । विद्यया वियापरयेन क्रतुना सम्बद्धा मनाथता 

द्यथिता भवन्तीलय्थः । २५ तान् हैतानेवेनिदे सवेदा सवीणि भूता 
चिन्वन्त्यपि खपते" इति खङ्गम् । वाक्यं च २८८ एवं षिद् (चन्वन्ति ' 

इति । समभिव्याहारो वाक्यम् । एवंविदे विध्यामयक्रतुमते सवदा 

वाणि भूतानि चिन्वन्तीलथेः । सवै भूतकतरैकं सवैकारुव्यापि चयनं ग 

नसा सम्पादिपं परिमितकतेकारश्रियामयेषटकवितकायद्रारेण क्त्वः 

बेशसम्भवमरममानं विद्यामयक्रसनुभवेशे छिद्धं भवति ॥ ४७॥ 

यचेदय॒क्तं ~ विधिप्रत्ययाश्रवणात्फलसम्बन्धापरतीतेश क्रियामय 

त्कतोरम्योऽत्र विद्यामयः कतुने सम्भवति-इति, तत्राह-- 

अनुबन्धादिभ्यः प्रज्ञान्तरपृथक्त्ववदृष्टश्च तदु- 

त्तम् । ३। ३। ७८॥ 
इृष्टकवचितान्बयिनः क्रियामया्कतोषिं्यामयोऽयै कतु; पृथक् 

अुबन्धादिभ्यः पृथक्स्वहेतुभ्योऽवगम्यते । अनुबन्धाः यज्ञानुबन्ि 

ग्रहस्तोतशस्रादयः ४५ मनतैषु प्रहा अग्रहयन्त मनसास्तुवन्त मनसाः 

सन् "” इत्यादिना प्रतिपादिताः । आदिशब्देन श्रुलयादयः पूर्वोक्ता गर 
न्ते । श्रलादिभिस्ता्तबन्धेः धिद्यामयक्रतुः पृथगवगम्यत इत्यथ;। भई 
स्तरपृथक्स्ववत्-यथा भह्ान्तरं दहरविदादि करियामयात्करतोः पृथग, 

श्रल्यादिभिरवगम्यते, एवमयमपि । एषे चादुबन्धादिभिः पृथग्भूते 1 

द्यामये यञेऽबमते सति विधिः परिकरप्यते । दृष्टश्चातुव्रादससूपेषु 

१ 1---२ ॥---२ ॥--- ४ ॥ 
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रप्यमानो विधिः । तदुक्तं: “वचनानि त्वपूषेखात् ` इति। फलं 5 
२.तेषामकेक एव तावान् यावानसां पूवः " इलयतिदेश्षात् खक्रतुदरारेणे 
एकचितस्याभेयत्फलम् › तदेव मनथितादीनामपि खक्रतुद्रारेण फटी 
दयवगभ्यते ॥ ४८ ॥ 

यस्पुनरतिदेशेन तस्यकायेत्वावगमाक्ियामयक्रत्वतुपवेशोऽवग 
म्यत इ्युक्तम् , तताद-- 

न सामान्यादप्वुषटन्यर्ल्युवन्न हह खका- 

पत्तिः । ३।२। ४९ ॥ 
नाव्यपतिदेशादवान्तरव्यापारस्यापि तुल्यतया भवितव्यम्, यं 

जियापयक्रसखसुपवेश्च एषां स्यात् › यस्मातकस्माचिस्सामान्यमात्रादतिः 

कोपलग्पेः; उपरम्यते हि ३८स एष एष मृदयुये एष एतस्मिन् मण्डः 

पुरुषः") इलयादिषु संरेत्वादि सामान्यमात्रादतिदेक्चः ; नहिं तते मण्डः 

पुरुषस्य मृस्युवत्तद्टोकापत्तिः-तदेशपाध्चिरपि भवति; एवमिहापि सनि 

तादीनामिष्टफयिताभिवद्धावातिदेशमालेणेष्टकचिताभिदेसरूपक्रियामयत 

स्वुभवेशेनापि न भवितव्यम् । अत इष्टकचिताभरः खक्रतुद्रारेण यत्फलम् 

सदेव मनथितादीनामपि विच्यामयक्रतुद्रारेण एर्मिलयतिदेशादबगम्यत 

परेण च उब्ट्स्य तीहर्य भूयस्त्वाच्वनु 

बन्धः । २।२३। ५५ ॥ 

परेण च ब्राह्मणेनास्यापि मनथित्ाधमिधायिनः शब्दस्य ता। 

ध्यं -तद्विधत्वम् ; विन्यामयपरतिपादिस्वमवगम्यते ; परेणहि बाह्मण 

५ (अय बाब रोक पएषोऽश्रिचितस्तस्याप एव परिधिताः '" इत्यादिः 

५५५ स यो हैतदेवं वेद् खोकंपूणानामेनं भूतमतत्सवमाभसम्पचत् (आ 

१, पू. मी. ३-५-२१ ॥--२॥--२॥-४ ॥--५ ॥ 



३३२ वेदान्तसारे [भ. ३. 

पृथक्फला विधैव विधीयते, तथा वैन्वानरपिधादौ च विधैव विधीयते। 
अतोऽभिरहस्यस्य क्रियैकविषयत्वं नास्ति । एवं तरं त्रि्यामया मनधि- 
तादयो बृहदारण्यकेऽनुबद्धव्याः) किमथमिहातुषध्यन्ते;ततरोस्यते-मूय- 
स्त्वाच्वनुबन्धः-इति । मनश््चितादिषु सम्पादनीयानामग्यङ्गानां भूय 
स्त्वात्सज्निधाविहातुबन्धः कृतः ॥ ५० ॥ 

इति शीशारीरफमीमांसामाष्ये पूर्विकस्पाधिकःणम् ॥ २० ॥ 

वद्ान्तसार्-पूवावकल्यः पकरणास्स्याक्करया मानसवत् | १५५ 

नधितो वाक्चितः प्राणचितःः' इव्यादिसांपादिका्नीनाम् २ “' असदा इदमत्र 
आसीत्” इत्यादिना पूैप्ररृतेष्ठकचिसाभेरोषिभूतक्रियामयक्रस्वयुधेशास्स्यात् 
पषामभ्चित्वेनेष्टकचिताथिना विकर्पः; द्वादशाहाज्भूतमानसप्रहवत् पषा मा 
नसानामपि क्रियामयक्रत्वङ्गस्वं न विरुद्धम् ॥ ४४ ॥ 

अतिदेशाच ॥ ३ ^“ तेषामेकैक एव तावान्यावानसौ पूवैः"? इतीष्टक 
चिता्चिकायोतिदेश्याचच तदङ्गत्वम् ॥ ४५ ॥ 

विद्व त॒ नधोरणादशेनाच ॥ विधेव-णते विद्यामयक्रत्वङ्भूता इ 
हथः, सींपादिकाधिस्वेनैषां विश्यामयत्वे सिद्धेऽपि ४ "तेहैते विद्याचित एव 
इति निधारणं हि विद्यामयक्रस्वन्वयेन विद्यामयत्वख्यापनाय।दश्यते चाच विद्या 
मयः कुः ५५मनसेषु प्रहा अगर्यन्तः इस्यादरौ ॥ ४६॥ 

श्रुलादिबरीयस्ताच न बाधः ॥ “न्ते हैते विद्याचित एव विद्यय 
हैवैते पवंविदश्थिता भवन्तिः" इति श्रुखया वाक्येन चावगतविद्यामयक्रत्वम्वयसः 
दुबैरप्रकरणेन न बाधः ॥ ४७ ॥ 

अनुबन्धादिभ्यः पजञान्तर्पृथक्तववदषटच तदुक्तम्॥। ९८'मनसेषु घ्र 
हा अगृद्यन्तः' दत्यादिक््वनुबन्धरेः ८५ते हैते वि्याचित पव ` इति श्रुस्यावि 
सिश्चात्न वि्यामयक्रतुविधिः कल्प्यत इति दहरविद्यादीनां क्रियामयत्वात् पुश 
क॑त्ववत् अस्यापि विद्यामयक्रतोस्सासुबन्धेः परथक्छवमवगम्यते। दष्टश्चासुवा 
सरूपेऽपि विधिः ७"्यदेव विद्यया करोतिः इत्यादौ तदुक्तं <' "वचनानि 
पृ्ैत्वात्"' इति ॥ ७८ ॥ 

१. वाजसनेयके. अभिरदये ॥--२ ।---र ॥--४ ॥--५ 1--६॥--७, छा. १ 

१-१०॥-<८, पू. मी. ३-५-२१ ॥ 
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न सामान्यादप्युपटब्धेभृत्युवभन हि रोकापत्तिः ॥ १५ तेषामेकैक 
पव तावान्यावानसौ ”' इतीष्टकचिताञ्चिफलसामान्येनातिदेशः, दष्कचिताचचेः 
खक्रतुद्धरेण यत्फलम् › तदेवेषां विद्यामयक्र्वनुभरवेशिन फलमिति ; न पुनरि - 
एक चितातिदेशत्वमप्येषामिति,केनापि सामान्येनातिदेशोपरुग्धेः ! यथा २८्स 
पष एव अत्यये एष पतसिमिन्मण्डले पुखषः'' इति स््रहरत्यमाजरेण ; नहि तन्न 
मण्डलपुखषस्य मप्युदेरन्वम् ॥ ४९ ॥ 

परेण च शब्दस्य ताद्विध्यं भूयस्त्वाखनुबन्धः । परेण ब्राह्यणे- 
नास्य मनश्ितादिघाचिनररब्दस्य विद्यामयप्रतिपादित्वमवगस्यते;२८८अय वा- 
घ खोक पषोऽधिचितस्तस्याप एवः? इत्यादिना पृथक्फखा चिध्चैव विध्यते । 
करियाप्रकस्णे अथिरहस्ये मनथितदीनामदुबन्धस्तु संपाद्नीयानामश्चथङ्घानां 
भूयस्त्वात् ॥ ५० ॥ 

इति वेदान्तसारे पूर्वीविकस्पाधिकरणम् ॥ २० ॥ 

वेदान्तदीपे--पूषैविकस्पः प्रकरणात्स्यास्किया मानसवत् ॥। वा- 
जसनेयके.ऽभ्रिर्हस्ये ४+'मनधितो वाक्चितः प्राणचितश्च्चुशितः'' इत्यादिना 
मनश्ितादयो श्रयो चियारूपाः शरूयन्ते । किमेते क्रियामयक्रत्वज्गभूताः, उत 
चिद्यामयक्रसघङ्गभूता इति संदायः । अस्मिन् प्रकरणे विद्यामयक्रत्वदुवन्धिमा- 
नसम्रहस्तोत्रादिददीनेषपि क्रतोर्विधानाभावात् , फरान्तयप्रतीतेश्च , पूर्वं 
५ ४‹ असद्वा इदमच्र आसीत् ` इत्यादिनेष्टकचित्तस्याप्नेः प्ररृतत्वात् , म- 
नश्ितादिषु च ६८८ तेषामेकैक पव तावान्यावानसौ पूर्वैः" इति तत्का- 

यीत्तिदेशादि एकचितेनेषा विकल्परतीते्ेष्टकविताभ्निजञिभूतकियामयक्रस्वु- 
भवेरोन तदङ्गभूता इति पूरैः पक्षः । राद्धान्तस्तु--७^ते हैते विद्याचित पच 
विद्यया हैवैत एवंविदश्चिता भवन्तिः इति मनश्चितादीनां सास्पादिका- 
िव्येन विश्यारूपत्वे सिद्धेऽपि ७ते हैते विद्याचित पवः दस्यवधघारणश्चु- 

तिविदामयक्रत्वङ्गस्वेनेषां विदयारूपतावगलयथेति निश्चयात् सननिदितैमानसेः 
ग्रहस्तीघादिभिः कत्वयुवन्धेरछवादसरूपवाक्यप्रतिपादितेः क्रतुदश्वैने सति 

८“'व्चनानि त्वपूर्वत्वात्" इति न्यायेन मनच्चितादीनां रोषिभृतविद्यामयक्रतो- 
विधिः परिकस्प्यघ्ने ! ६ “तेषामेकैक पव तावास्यावानसौ पृषैः' दत्यतिदेरे- 

नेष्टकचिताश्नेस्रोषिभूतकरतुद्धारेण यत्फकम् , तदेवैषां खदोपिभूतविद्यामयः 

१ ॥--२ ॥--२ ॥--४, वाजसनेयके. भभ्चिरदस्ये ॥ --५ ॥--६ ॥--अ #- 

<^ पूर्वमी " सू. २-५-२१ ॥ 



३६४ येदान्तदीपे ( 

क्रतुद्धारेण फमिति निश्चीयत इति विद्यामयक्रत्वज्गभूता पएव मनश्धिता 
सूत्राथैस्तु-मनधितादिः क्रिया स्यात् करियामयक्रस्वङ्गभूत इल्यः 1 : 
प्रकरणात् पूवैप्रकृतेनेटकचितेनाव्यभिचरितक्रतुसम्बन्धिनोपसितच्ऋतुः 
त्वेन तदद्गमूतानामेषां चाभित्वात्तेनेष्टकचितेन विकव्पः ; विद्यारूपाणा 
कियामयक्रत्वज्गमावो न विरुध्यते, द्वादशादाङ्गभूतमानसय्रहषत् ॥ ४४। 

अतिदेशाच्च ॥ १तेषामेकैक पव तावाम्यावानसो पूर्वः" ही 
पूर्वै्टकचितका्यातिदेदाच्च तेनैषां विकट्पः रतीयते । तेन विकल्पो 1 
च्छेषिभूतकरत्वङ्गत्वेन विनैषां नोपपद्यते । अतश्च तदेङ्गभूताः ॥ ४५ ॥ 

विधैव तु निधौरणादशेनाच ।॥ तुशब्दः पक्षं व्यावर्तयति; 
श्ितादिः विद्यैव विद्याभयक्र्वङ्गभूत पवेव्यथैः । कुतः १ निर्धारणात् 

विद्यारूपत्वे सिद्धेऽपि २"५तेदेते विद्याचित पच” इति निधौरणं विद्या, 
त्वङ्गतथेषां विद्मयत्वख्यापनार्थम् । अत्रैव विद्यामयक्रतुदर्चनाच तदद् 
वेषाम् । द्यतेचात्र विद्यामयः क्रतुः २.'भनस्ेषु प्रहा अगरदयन्त सनस 
वन्त मनसाशंसन्" दस्यादौ ॥ ४६ ॥ 

अचर विध्ामयक्रतौ विधिपदाश्रवणात् , तत्फरसम्बन्धाप्रतीतेश्च, 
रणोनेष्टकचिताग्नयुपस्थापितक्रत्वङ्ताध्रतीतेश्च षिद्यामयक्रत्वन्ययो बाध्यः 
स्याराङ्गधाह- 

श्रुलयादिवरीयस्तवाच न वाधः ॥ श्रुत्यादेः पकरणाद्रलीयस्प्े 
व्याद्यवगतस्य विद्यामयक्रस्वन्वयस्य प्रकरणेन न बाधः । श्रुतिस्तावत् 
हैते विद्याचित पवः" इति । तां विदणोति २."विद्यया हैवैत एदविद्ा 
भवन्ति? इति । लिङ्गवाक्ये च भाप्ये ददते । पवविद्ः मनश्च सावि 
पररिष्वभ्भितवं सम्पादधितुः, पते मनध्धिताद्यः, विद्यया पधानमूत्तया । 
भवन्तीद्यथेः ॥ ७७॥ 

२मनसेषु ग्रहा अगृह्यन्त इत्यादौ विधिपदाश्रवणाद्वि्ामथक्लुरि 
ने सम्भवतीति तदसस्मवाचख तदन्वयोऽपि न सम्भवतीत्याराङ्कव्याह-- 

अञुबन्धादिभ्यः प्ज्ञान्तरपृथक्त्ववदुषटहच तदुक्तम् ॥ अदर 
दस्यो यक्षाजुबन्धेभ्यः इष्टकचितान्वयिनः क्रतोरत्र विधीयमामविश 
यक्रतुएथक्स्वमवगम्यते ; प्रजञान्तरपथक्त्ववत्--यथा परज्ञान्तसणां दहः 

१ ॥---२ ॥--३ ॥ 
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दीनां पृथक्त्वहेतुभ्यः पृथक्त्वम् ; आदिशब्दातपूभौक्तदशयुत्यादि गृद्यते , श्ु- 
दिनाऽदुवन्धेश्च विथामयक्र तु विधिः करप्यत इत्यथैः । दष्शाजुवाद्ससः 
पिपे करभ्यमानो विधिः १“'यदेव धेया करोति" इत्यादौ । तदुक्तं २८. 
"नानि त्वपूर्वत्वात्” इति ॥ ४८ ॥ 

,यन्तुक्तमतिदेशाच्ेष्टकचितन्ेषिभूतक्त्वम्बयो ऽवगस्यत दति, तथाह 
न सामान्याद्पयुपलन्पेभयुवन्न हि छोकापत्ति; ।। नावश्यमति- 

तेनेष्ठकचिताभ्चितुर्यदेरात्वमप्याश्चयणीयम् , येनकेनचित्सामान्येनातिदेशो- 
ब्धे । ३.“ स पष शरत्युयै पष एतस्मिन्मण्डले पुरुषः इतिचत्फल सामा. 
न भविष्यत्यतिदेशः । नहि तन्न मण्डलपुरषे सल्युलोकापत्तिरप्यति दिश्य - 
; अपि तु शघ्युवत् सर्वसंहवैत्वमेव ॥ ४९॥ 

परेण च शब्दस्य ताद्िध्यं भूयस्वाचसुबन्धः ॥ परेणच त्रा 
गेनास्य मनश्िता्यभिधायिनदशब्दस्य ताद्विध्यं तद्धिधस्वम् , विद्यामयप्र- 
पादकत्वमयगम्यते । परेणहि ब्राह्मणेन ४.।अय वाच खोक एषोऽध्चिचितस्त- 
प पव इत्यादिना पृथक्फला विद्येव विधीयते । अन्निरहस्ये क्रियामया 
( विधीयन्त इति नास्ति नियम द्द्य्थः । क्रियाप्रकरणे स्वेषां मनश्ितादी- 
पुबर्धः सम्पादनीयानामग्न्यज्गानामन्न भूयस्त्वाक्कियते । अतो विद्यामय- 
वङ्गभूता पव मनश्ितादयोऽन्नयः ॥ ५० ॥ 

इति वेदान्तदीपे पूवैविकल्पाधिकरणम् ॥ २० ॥ 

->-#.(श्रीरारीरकमीमांसाभाष्ये इरीरेभावाधिकरणम् ॥२१।।),-***- 

एक आलमनर्शरी रे भावात् । २। २। ५१।। 
सवी परवि्याद्ुषास्योपासनखरूपवदुपासकखरूपस्यापि ज्ञा- 

पवञुक्तं-५“लयाणामेवयेवष्ुषन्यासः ्रश्चश्च'” इति । वक्ष्यति चा- 

प्रल्गास्मनः परमात्मात्मकतेनातुसन्धानम् ६५ यामेति तूपमस्छ- 

:. क्रा, १-१-१० ॥--२. पू. मौ. ३-५-२१ ॥--३ ॥--४ ॥-- ५. शारो. १- 

1--- ६" सारी. ४-१-३ ॥ 
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न्ति ग्राहयन्ति च ” ईति । किमयं प्र्गातमा ज्ञाता कतौ भोक्तेहाधर 
सश्वारक्षमोऽमुसन्धेयः) उत परजापतिवाक्योदितापहतपाप्मादिस्रूप 
कि युक्तम् ! ज्ातलाच्याकारमात्र इयेफे मन्यन्ते $ कतः ? अस्योपासः 
स्यासनः सरीरे भावात् ; शरीरे बरतैमानस्य तादृशमेव रूपम् ; ताव 
वाघुसन्धानेन तत्फलसि द्धयुपपततेश्च ; नहि कमेखधिङृतानां खर्गा 
फलाथिनां ब्ञातृलाद्यतिरेकेण फशानुभवदशायां यादशं रूपम् ; ताह 
रूपं साधनानुषठानदशायामनुखन्धातव्यम्; तावतैव साधनानुष्ठानतस 
छयारिसदरतिरिक्तावुसन्धाने भरयोजनाभावात् ; तद विशेषादिहापि 
थव । ननुचात्र ‡ “ यथाक्रतुरस्मिन् छोके पुरूषो मवति तथेतः पेय 
वति” इति षिशेषषचनादपहतपाप्पत्वाश्चाकार एवासुसन्धातव्य इद 
गम्यते ; नवम् ; २“ तं यथायथोपासते" इत्युपास्यविषयत्वात्तस्य ॥ 

--*०-#( [सद्धान्तः 2-9-०० ४ 

एवं पापे परचकष्महे-- 
^ भ (न 

व्यतिरकस्तद्धावभावितवान्न तूपरुन्धि- 
वत् । २.।२। ५२९ ॥ 

न त्वतदस्त ~ यत् ज्नात्रल्वाच्याकार पएवाज्रुसन्धेय इति 
स्यातमनस्तसारदश्ायाः माक्षदशायां यो व्यतिरेकः, सोऽपहतपाप्परं 

दिकोऽनुसन्धेयः ; अस्य मोक्षदशायां याहं रूप, ताद्ग्रप एवो 
सनवेलायामात्माऽनुसन्धेय इत्यथे; । कुतः! तद्धावभावित्वात्तद्रपापः 
्यथाक्रतुरस्मिन् रोके पुरुषो भवति तथेतः प्रे मवति, रपत यः 

यथपासत तथव भवति " इति यथोपासनमेषं हि पराधिः श्रयते | : 
परसखरूपमात्तविषयमवेदमिति वक्तुं शक्यते, प्रतयगात्मनोऽ्युपास्यरे 

~~ १. छा, ३-१४-१ ॥--२. सुद्रलोपनिषत् ३-ख ॥ 



॥, ३.] शरीरेभावाधिकरणम्, ३३७ 

रव्रह्मशरीरतयोपास्यकोटिनिकषिप्ततात्। अतः पजापतिवाक्योदिताप- 
तपाप्पलादिगुणकपलयगासश्चरीरपरमात्मोपासनस्य तथारूपमेव प्राप्य- 
हयुक्तं भवति । अत एव ¦“ एवै क्रतुहीयं छोकंप्र्ाभिसम्भविता- 
स्म"इस्युच्यते।तस्मायलयगात्ा पराप्याकार एवातुसन्धेयः ।उपलन्धिवत्- 
था ब्रह्मोपरुन्धिविहिता यथा्वस्थितब्रह्मखरूपविषया, तथाऽऽस्मोपल- 
थरपि यथावस्थितात्मखरूपविषयेलः । क्मखासखस्ूपातुसन्धानं 
ङगम्; रयेत खगेकामः? इति कमाचुषठानमेव हि फलाय चोधते। 
हातिरिक्तङ्ञातृस्वाद्याकारात्मावगतिः कारान्तरभाषिफलसाधनक्ा - 
पकारार्थेति तावन्मातमेव तलपिक्षितमिति न किञ्चिदषहीनम्।। ५२॥ 

इति श्रीशारीरकमीमांसाभाष्ये शरीरेभावाधिकरणम् | २१॥ 

वेदान्तसारे--एक आत्मनश्शरीरे भावात् ॥ शरीरे षर्॑मानत्वादु- 
सितुः, तस्य च कर्तैत्वभोक्तृत्ादिखरूपत्वात् , तथाऽबखितस्या ऽत्मतया 
पविद्यासु परमात्मोपास्य दध्येके मन्यन्ते ॥ ५१ ॥ 

व्यतिरेकस्तद्धावभावितवान् तूपरुभ्िवत् ॥ नैवम् , यत् करत्वा 
सखरूपस्येवोपासितुरात्मतया परमात्माऽञसन्धेय इति ; अपितुपासितुस्सा- 
1रसिकिखमभावान्सुक्तखरूपस्य यो व्यतिरेकः अपहतपाप्मस्रादिगुणकत्वरूपः, 
}युऽसन्धेयः; तथाऽचुसन्धानभावमाविस्वात् तत्खरूपोपरष्धेः ; यथावसि- 

लरूपन्रह्मानुसन्धानभाविनी हि ब्रह्मोपरभ्धिः, तद्वत्; ३ भयथाक्रतुरास्मिन् 
के पुरषः '' इत्यादि श्चुतेः ॥ ५२ ॥ 

इति वेदान्तसर रैशरेभावाधिकरणम् ॥ २१॥ 

वेदान्तदीपे--एक आत्मनश्छरीरे भावात् ॥ प्रदयगात्मन आ्मत- 
' हि परमात्मोपास्यः ; उपासकस्यापि खरूपमुपास्योपासनखरूपवत् ज्ञातव्य- 
त्युक्तं ४“चयाणाम् '” दल्यादिना, वक्ष्यतेच ५८.आत्मेति तूपगच्छन्ति '” इति। 
ब्र कि प्रद्यगात्सनद्दायरे वर्तमानध्य कतैत्वमोकतृत्वादिविश्षिष्ठं रूपमयचसन्धे- 
म्, उत प्रजापतिवाकयोदितापषहतपाप्मत्वादिगुणकं यथाघयितं रूपमिति सं- 
यः । क्वारीरे बतमानस्य यादौ रूपम् , तदेवा सन्धेयमिति पूवैः पश्चः, क- 
--२.यज्ञ-२-५-५॥ र. चा. २-१४-१॥--. शारी. १-४-६॥-- ५ सारी. ४-१-२॥ 

*4३ 
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मैषिधिष्िवोपासनविधिष्वपि तावतेवसाधनायुष्ठानफलाञुभवयोस्सम्भः 
१"'यथाक्रतुरस्मिष्ठोके पुरुषो भवतिः" इति तु २ “तं यथायथोपासते? ' इः 
नैकाथ्यीत्परमत्मविषयम् । राद्धान्तस्तु --२“तत्वमसि४““स त आत्मा. 
याम्यसतः' इति प्र्यगातसमन आत्मतयैव परमात्मोपास्य इति प्रल्यगात्मन 
रूपमप्युपासनान्तगैतम् ; ५ ^“ परं ज्योतिरुपसम्पद्य खेन सूपेणाभिनिष्पद् 
इति यथाबस्ितासमसखसूपस्यैव बरह्मादमवः फलमिष्यतः १.'यथाक्रतुरस्मि। 
पुरुषो भवतिः" इति न परमात्ममाज्विषयम् ; अपितु प्रलयगा्मात्मभूतोप 
विष्रयमिति प्रजापत्तिवाक्योदितं यथाघसितसखरूपमेवायसन्धेयम् ; अन 
पराप्योपास्ययोः ्रकारभेद्ात् १ ‹'यथाक्रतुरास्मिन्"” इति धिरुभ्यते ; & ^ 
खगकामः "' इत्यादिक्मविधो तु कवैसखरूपानु सन्धानं म साधनान्तर्म॑तां 
विश्लेषः । सूत्ाथस्तु-कर्वैत्वादि विशिष्ठमेषात्मनस्खरूपमनुसन्धेयमिस्यवे 
न्यन्ते ; कुतः १ शरीरे वतैमानस्योपासितुसरमनस्लथाभावात् ॥ ५१ ॥ 

व्यतिरेकस्तद्धावभावित्वान्न तुपरन्िवत् ॥ न करैत्वादिधि 
मयुसन्धयम् ,अपितु सांसारेकखरूपान्मुक्तखरूपस्य यो व्यतिरेक :, सोऽ 
न्धेव; ; कुतः १ तथोपासनभावभावित्ाद्यतिरिक्तखरूपग्रापेः । १.'यथाक्र 
स्मिहटोके पुरुषो मवति '*इतिद्याह। उपलन्धिवत्-यथा ब्रह्मखरूपोपरग्धिरं 
चयितत्रह्माचुसन्धानयुक्तस्येव, तथा आल्मोपकन्धिरपि ॥ ५२॥ ` 

इति वेदान्तदीपे शरीरेभावाधिकरणम् ॥ २१ ॥ 

-**-#((श्रीरारीरकमीमांसाभाष्ये जङ्खावबद्धाधिकरणम्।। २२॥।),-9- 

^~ 
अङ्ाववद्स्तु न शाखास हि प्रतिषेदम्।३।३।५५ 

५५५ ओपिदेतदक्षरमु्रीथयुपासीत ” <“ छोकेषु पञ्चविधं स 
पासीत ” ९“उक्थञुक्थमिति वै प्रजा वदन्ति तदिदमेवोक्थम् इयम 
थिवी" २० “अये वापे खोक एषोऽधिचितः" इदेवमाध्ाः कत्वङ्गाः 
उपासना भवन्ति; ताः कि यासु शाखासु श्रयन्ते, ताखेव नियताः, 

१. छा. ३-१४-१ ॥--२. सुद्रलोप. ३-ख ॥--३, छा, ६. ८-७॥--४. वर 
७-२२. मान्पा ॥--५.छा. ८-३-६९. यजु. २-५-५ ॥--७. छा. १-१-१॥ 
आ. २-२-१ ॥--९ ॥--१० ॥ । 
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माघ शालाघरीथादिषु सम्बध्यन्त इति विचारः । सभवेदान्तभत्ययत्वे 
स्थतेऽपि प्रतिवेदं खरमेदाटूदीथादयो भिन्त इति तत्तत ग्यवतिषठिर- 

भनति युक्ता शङ्का । कि युक्तम् ? भ्यवतिषठेरननिति | इतः ? ?“द्रीथु- 

[सीत इति सामान्येनोद्रीथस्षम्बन्धितया श्ुतायासतस्येव शाखायां 
वरविशेषयुक्तस्योदीथविरेषस्य सन्निधानात्तंस्मिभ्नेव विशेषे पयवसानं 
[क्तमिति । एवमायास्ताखेव शाखाघ व्यवप्षठिरननिति ॥ 

-**-9>+( सिद्धान्तः >° 
एवं पापे मचक्ष्महे--अङ्गावषद्धास्तु--इति । तुशब्दः पक्षं व्या- 

वियति; न्यद्रीथाच्कावबद्धा उपासनास्ताखेष शाखासु व्यवतिष्ठेरन् ; 
मपितु भतिबेदं सम्बध्येरन्; सवाद शाखाखिदयभेः । दिकन्दो हेतौ । 
स्माच््तयेवोद्रीथाय्माल्ावबद्धाः, तस्मा्तोद्रीथादयः, तल सवेत 
मम्बध्येरन् | यद्यपि खरमेदेनोद्ीयव्यक्तयो भिद्यन्ते; तथापि सषापा- 
येनोहीथशचुल्ा सवा व्यक्तयस्सनिहिता इति न कचिथ्यवस्थायां भमा- 
मस्त । स्ेशाखाभरययन्यायेन च सर्वासु शाखासु करतुरेकः । अत- 
सवासु श्रासखाखेकस्य कतोस्सननिधानात् कखद्गभूतोद्वीथादयोऽपि स- 

नेदिता इति नैकस्य सन्निधिविशेषोऽस्तीति न व्यवस्था ॥ ५३॥ 

मन्त्रादिवह्यऽविरोधः । ३। ३। ५४ ॥ 
 वारब्दथार्यं ; आदिशब्देन जातिगुणसङ्यासादृश्यकरमद्रन्यक- 
णि गह्यन्ते; यथा मन्नादीनामेकेकशाखाखास्नातानामपि शेषिणः 
तोस्सर्वशाखाखेकलेन यथायथं शरुलयादिभिस्सर्वाघ श्ाखाघ्च विनि 
गो न विरुध्यते ; तद्विदिहाप्यविरोधः ॥ ५४ ॥ 

इति श्रीशारीरकमीमांसामाष्ये अङ्गावबद्धाधिकरणम् || २२ ॥ 

वेदान्तसरि--अद्गावबद्धास्त न शालाघु हि भतिवेदम् ॥। उदरी- 
दिक्रस्वङ्गाश्रया उपासनाः याखु दाख श्रूयन्ते ; ताखेव कायौ इति नह्यस्ति 

` १. छा. १२.-१-१॥ 
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नियामकम् ; अत उद्धीथाुबन्धित्वात् भतिशाखं कायीः ॥ ५३ ॥ 
मन्त्रादिवद्वाऽबिरोधः ॥ वाशब्दो ऽवधारणे ; यथा कऋस्वज्गभूताः 

श्राणमेकेकशसखागतानामपि सवैश्ाखागतक्रत्वन्वयेनाधिरोधः ॥ ५४ ॥ 
द्रति बेदान्तसारे अङ्गावबद्धाधिकरणम् ॥ २२ ॥ 

क [8 (= [ क 

वेदान्तदीपे-अङ्गाववद्धास्तु न ज्ालाञ्चु {६ परातिर्वदम् | १८ 

मियेतदक्षरभुद्रीथमुपासीत ?' इत्युद्धीथादिक्रलवज्गाश्रया उपासनादश्रूयन्ते 

कि यासु शाखासु शूयन्ते, ताव भ्यवखिताः, उत सर्वाञ शाखाखु सः 
दति सायः । शाखासु खरमेदात्पतिशाखसुद्धीथभेदेन यत्र श्रूयन्ते, त्र 
थादेस्सक्निधानात्तेनेवान्विता व्यवसिता इति पूवैः पकः । राद्धान्तस्तु - 
पयुदरीथन्यत्तिभेदो वियते, तथापि त्तर चोद्गीथधज्ञातीयत्वेन सम्बन्धातेर 
चोप्रीथजातीयत्वाविशेषात् १ ““ उद्धीथसुपासीत ›` इति श्वेव सवेसः 
इति सर्वशाखासु सम्बभ्यन्ते । सु्राथैस्तु- न स्वङ्गावबद्धा उपासना 
दाखास्ु व्यवस्थिताः, अपितु प्रतिवेदं स्वैशाखासु सम्बध्यन्त इष्यथैः । ` 
तौ । यस्मादुद्रीथजातीयत्वाविशेषेण सवैसम्बन्धः, तस्मादिव्य्थः ॥ ५३। 

मन्त्ादिवद्वाऽविरोधः ॥ बााब्दश्धयै ; यथा मन््ादीनां ऋत्वङ्गः 
नानिक्केकशाखाभिहितानां सर्वशाखासु क्रतोरेकत्वेन सवत्र सम्बन्धो न 
ध्यते ; तद्धश्वाविसेधः ॥ ५४ ॥ 

इति वेदान्तदीपे अङ्गाववद्धाधिकरणम् ॥ २२ ॥ 

-**-+-(श्रीशारीरकमीमांसामाष्ये भूपज्यायस्वाधिकरणम्।।२२।।),-> 

भुम्नः क्रतुवज्ज्यायस्स्वं तथाहि दशंयति।३।३।८ 
„ राचीनशाल ओपमन्यवःइत्यारभ्य वेश्यानरविधा आन्न 

तत वेश्वानरः परमात्मा बेखोक्यशसैर उपास्यश्शुतः खोकादिर 
य्वाकाशाप्पृयिव्यवयवः ; तत च ब्यौमूधा, आदित्यश्च, वायुः भर 
आकारशस्सन्देहः मध्यकाय इत्यथैः ; आपो बस्तिः,पृथिवी पादाविः 

१. छा. १-१-१२ ॥-२. छा. ५-११-१॥ 
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व॒विशेषाः । तत्र संशयः--किमस्य तैरोक्यशरीरस्य व्यसस्योपासनं 
तव्यम्, उत व्यस्तस्य समस्तस्यच) अथ समस्तस्यषेति। कि युक्तम्? 
यस्तस्मेति;कतः ! उपक्रमे व्पस्तोपासनोपदेशात् । तथाद्यपदिदयते-- 
पमन्यवाद्यः कखाहारकषष्ठा; केकयमण्वपतिुपसय १८आसानमे- 
मं वेश्वानरं सम्बलयध्यषि तमेव नो बरहि" हीत पच्छः | स च तेभ्यः 
त्यकं खोपास्यान् चमधतीयुक्तवद्धयो मूरधादिषु व्यस्तेषुपासनं तत्तत्र 
ठं चोक्तवान् २८८अत्यननं परयति मियं भवलयस्य ब्रह्मयचैसे इरे य प्- 
मेवमासानं वश्वानरशुपास्ते मूधा त्वेष आत्मन इति एष वै सतेना 
सा वश्वानर" इत्यादिना । तेपृतेष्रपासनेषपाय्यस्य वैश्वानरलं चा- 
। अतो व्यस्तस्योपासनं कतेन्यम् । परत्र २य्स्वेतमेवं प्रादेदमातर- 

भिविमानमास्मानं वैश्वानरयुपास्ते इति । दभगरतिप्रदसावच्छिनिमाते 
शवानरे उक्तस्य मूधा्चुपासनस्य समासेनोपसंहार इत्यवगन्तव्यम् । 
(पर आह-एवमेष समस्तस्याप्युपासनं कायमितति) पृथक्फलनिर्देशात् 
“ध्यस्स्वेतमेवं परादेशमालमभिवियानमास्मानं वैश्वानरमुपास्ते स सर्वेषु 
केषु सवेषु भूतेषु सर्वेष्वात्मखन्मत्ति इति। नचैतावता वाक्यभे- 
; ; यथा भूमविचयोपक्रमे नामाद्यपासनं तत्तत्फरश्चाभिधाय ४८एष 
वा अतिवदति यस्सलयेनातिवदति"" इत्यादिना भूमविद्याधुपदिश्य 

(“स खरादमवति तस्य सर्वेषु ॐोकेषु कामचारो भवति" इति तत्फ- 
श्व व्यपदिशति ; तत्र भूतरि्यापरत्वेऽपि वाक्यस्य नामा्वान्तरो- 
[सनं तत्तत्फलं चाङ्गीक्रियते, तया इ्यपीति ॥ 

-**-#4( सिद्धान्तः )-*** 
एवं प्राप्रेऽभिधीयते-भूख्नो ज्यायस्त्वमिति । मृन्नः-विपुरस्य 

मस्तस्येव, उ्यायस्त्व-प्रामाणिकत्वमितयथेः ; एकवाक्यत्वावगतेः । 
१. छा. ५-११-६ ॥-२. छा. ५-१२-२५ - २. छा, ५-१८-१ ॥---४्न्छा, 

-१६-१ ॥--५.छा. ७-२५.२ ॥ 
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तथा हि प्राचीनशाल ओपन्यवः) इत्युपक्रम्य !८८उदहाखुको ! 
भगवन्तोऽयमारुणिस्सम्पतीममात्मानं वैश्वानरमध्येति त हन्ता 
च्छाम"' इति वैषवानरात्मबुशत्सयोपमन्यवादयः पश्च महषयः तयु 
कपे तत्र वैशवनरात्पमवेदनमलममानास्तेन च सहाश्वपति केकयं 
श्वानरात्मवेदिनयुषसङ्गम्य २“आत्मानमेषेमं वैषानरं सम्पलयर्धये 
मेव नो बरूहि"! इति पृष्ट तत्सकाशात् परमात्मानं वैश्वानरं खलं 
दिषृथिव्यन्तररीरटुपास्यमयगम्य तत्फलं च सवैखोकसषेभूतसवं 
भूतत्रह्मानुभवमवगतवन्त इत्योपसंहारतो वाक्यस्येकल्वमवगम्य 
एवमेकवाक्यत्येऽवगते सत्यथयपविेषेषूपास्तिवचनं फलरनिरदैशथ 
स्तोपासनेकदेशायुवादमातमिति निश्चीयते । अतुवत्--यथा ३५६ 
नरं द्वादश्चकपाछं निवेपेत् पुत्रे जाते” इति यिहितस्थव करतोरेकः 
२धयदष्टाकपारो भवति" इल्यादिभिरनृचन्ते ; तथा समस्तोपासः 
न्याय्यम् › न व्यस्तोपासनम् । तथाहि द्शैयतीयं शतिः व्यस्तोप 
अनय च्ुवती ४“भूषा ते ग्यपतिष्यद्यन्मां नागमिष्यः" इति ५ 
न्धोऽभविष्यो यन्मां नागमिष्यः " इद्यादिका । अत इदमप्यप 
यन्नामाद्युपासनसाम्यदुक्तम् । तत्रहि नामाद्युपासनेष्वनर्थो न १ 
नामाघ्युपासनेभ्यो भूमोपासनस्यातिशयितफ रतवं श्वुतम् ६“एष र 
अतिवदति यस्सल्येनातिवदति" इति । तत एष तल भूमविद्यापरः 
पि वाक्यस्य नामाद्युषासनानां सफटानां विवक्षितम् ; अन्यथा 
रायितफरत्वनिमित्तातिवादेन भूमवि्यास्तुलनुपपत्तेः, अतस्समस्तं 
सनभव न्यास्यम्र् ॥ ५५ ॥ 

इति भरीशारीरकमीसांसाभष्ये मूमञ्यायसत्वाधिकरणम् ॥ २३ ॥ 

९. छा. ५-११-१२ ॥--२. छा. ५-११-६॥ २. यजु, २-२-५-अनु | 
४. छा" ५-१२-२ ॥--५, छा, ५-१३-२ ॥---६. छा, ७-१६-१ ॥ 
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ब्रेदान्तसारे-भश्नः ऋतुषञ्ज्यायस्तयं तथाहि दर्शयति ॥ वेभ्वान- 
द्यायां बेटोक्षयशरीरतयोपास्यस्य खरलोकादिप्रथिव्यत्तानां वैश्वानरात्मनो 
पिदिपादपयेन्तावयवत्वममिधाय १।'यस्त्वेतमेषं प्रदेशमात्रमभिविमानमात्मा- 
श्वानरमुपास्ते स सर्वेषु लोकेषु" इत्यादिना ब्रह्माचुभवः फलं चाभिहितम् । 
मूधौदचवयवोपासनात् भूश्नः समस्तोपासनस्य ज्यायस्त्वं प्रामणणिक्वम्ति; 
व ब्रह्मायुमधफलाभिधानात् । तत्रावयवोपासनम्, तच्रतन्न फलटकीतैतं च 
विव द्रष्व्यम् । यथा २.“वैश्वानरन्द्ाद्शकपाठं निर्वपेत्पुत्रे जतिः” इत्यु- 
7, २""यदष्टाकपारो भवतिः इत्यादो; तथा समस्तोपासनस्यव श्रष्ठयन्दशै- 

श्रुतिः ३'दिवमेव भगवो राजन्.” इस्यवयवोपासनेऽभिहित ३.५ ते 
पतिष्यद्न्मान्नागमिष्यः'` इत्यादिना ऽनथं ब्रुवती ॥ ५५ ॥ 

इति वेदान्तसारे भूमभ्यायस्स्वाधिकरणम् ॥ २३ ॥ 

वेदान्तकशये-मृस्नः कतुवञ्ऽयायस्त्वं तथाहि दशेयति ॥ वेभ्वान- 
(द्यायां खदधौकादिद्यवाय्वाकारशपूथिष्यवयवो वेश्वानरात्मोपास्यदशुतः; तत्र 

वयसतसेवोपासने काथम् , उत व्यस्तस्य समस्तस्यच, अथ समस्तस्येवेति 
{यः । २५५ जओपमन्यव कं त्वमात्मानमुपस्स इति दिवमेव भगवो राजन् 

दिना खलोकादिपथिव्यन्तानां बेश्वानरात्मने मूधौदिपादान्ताबयवत्वमभि- 

मर, तत्रत्र ध्यल्तस्यैवोपासनं फलं च विहितमिति पश्चात् १ ^ यस्त्वेतमेवं 

'हामाजमभिविमानमास्मानं वैश्वानरमुपास्ते" इति पूर्वोक्तस्य समासेनोप- 

र इति युक्तम् ; अतो व्यस्ल्यिवोपासनं कामिति प्रथमः पक्षः । समस्तो 
पनस्य २'सवैषु रोकेषु स्वषु भूतेषु सर्वैष्वात्मखान्नमत्ति'' इति ग्यस्तो- 

नफङेभ्यः फलान्तसविधानाद्यस्तस्य समस्तस्य्चोपासनं कायमिति दविती- 

पश्च; । साद्धान्तस्तु -४“अारमाने वेश्वानरं सम्परलयष्यषि तमेष नो बरूहि ̀  

[रभ्य वैश्वानरात्मनस्ख्छोकादिपथिन्यन्तानां मुधीदिपादान्तावयवत्वममि- 

म, १८५यस्त्वतमेवे परदेशामाजमभिविमानमात्मानं चेश्वानरसुपासते स स्वैषु 

षु '' इत्युपसंहारादेकश्येय वैश्वानराघ्मनः वैटोक्यशरीरस्य परस्य ब्रह्मणः 
सन विधाय फर च श“'सर्वष्वात्मखान्नमत्ति दति ५“^तच्थेषीकतूल- 

। पोतं परदुयेतेषं हास्य सर्वे पाप्मानः परदूयन्ते?तिच सर्वेषामास्मनामविषशे- 

ए. ऋ, ५-१८-१ ॥--२. यजु. २-२-५-अब् ॥--र' छा, ५-१२-१२ ॥ ~ 

इा,५-१ १ - १॥--५\ छा. ५-२४-३ 
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षेण भोग्यभूते परं ब्रह्माचुभवति, तद्िसेधिनश्च सतैपाप्मनः दह वी्युक्तर्मि 
गम्यते । अत पक्रवाकयत्वात्समस्तस्येवोपासनं कार्यम् । व्यस्तवादस्तु खले 
कादीनां मूर्घाचवयवत्वज्ञापना्थः । तज्रतत्र च फटवादः १“.वेश्वानरं द्वादशक 
पाठं निकेपत्पुत्र जाति यदष्टाकपालो मवति ' द्त्यादिवदष्टव्यः । सूजर्थस्तु 

भूस्नो ज्यायरत्वम्-समस्तोपासनस्य श्रेष्ठम् ; प्रामाणिकत्वमिल्यशैः । एकव 
खयत्घाध्रगतेः उयस्तचाद्ः करतुवदूषभ्यः। ‹ “वेभ्वानरं द्वादरकपार निर्वपेत् ...य 

दष्ाकपाछः `" इत्यादिः क्रताविषेल्यथः । तथाहि दक्षैयति-समस्तोपासनरः 
ज्यायस्त्वमेव दशयति श्रुतिः--२ “मूध ते उ्यपतिष्यद्यन्मां नागमिम्यः”' दइ 
दिना व्यस्तापासनेऽनथं चुचती ॥ ५५ ॥ | 

इति वेदान्तदीपे भूमज्यायस्स्वाधिकररणम् ॥ २३ ॥ 

-*°-*(श्रीरारीरकमीमांसामाष्ये शन्दादिभेदाभिकरणम्।।२४।।)****- 

नाना शब्दादिभेदात् । ३। ३ । ५६ ॥ 
इह बह्मविचास्सषोः ब्रह्मभा्तिरूपमोप्ैकफलाः सद्धिद्याभूमवि 

चयादहरविश्रोपकोसरुविच्याशाण्डिट्यविद्रावेन्वानरविद्यानन्दमयविघाक्ष 
रविद्यादिका एकशाखागतार्शाखान्तरगताथोदाहरणम् ; अन्याः प्रा 
णायेकविषयफलाश् । किमत विवयेक्यम्, उत भिद्याभेद् इति संशय्य 
ते । अतैवासां परस्परभेद सर्माथते सल्येकस्या दहरविध्यादिकायास्स 
ववेदान्तभत्ययन्यायः । किं युक्तम ? षिवक्यमिति । तः ! वेच्स्य ब्र 
हण एकत्वात्; वें हि षिद्राया रूपम् ; अतो सूपेक्याद्िधैक्यमिति। 

--*०-# 4 सिद्धान्तः )+-9-००- 

एवं प्रप्तेऽभिधीयते--नाना--इति । नानाभूता विद्याः; कुतः, 
शब्दादिमेदात्-आदिशब्देनाभ्याससङ््थाशुणपरक्रियानापघेयानि ग 
हन्ते ; शब्दान्तरादिभिरत्र विधेयभेदहेतवोऽनुषन्धभेदाः दृश्यन्ते ; य 
दपि बेदोपासीतेव्यादयः शब्दा; पत्यया्स्यभिधायिनः ;पत्ययाश्च प्र 

१. यजु, ५-५-२ ॥-- २. छा, ५-१२-२ ॥ 



1. २.] शब्दादिभेकाधिकरणम् . २३४५ 

पैकविषयाः ; तथाऽपि तत्त्मकरणोदितमगदेककारणलापहतपाप्पस्ा- 
देविशेषणविशिष्टब्रह्मविषयप्रययाटस्यवबोधिनः भ्रखया्ततिरूपाः षि- 
7 भिन्दन्ति । ब्रह्मभाधिरूपफटसम्बन्धयुपासनविशरेषाभिधायीनि च 
नेराकाङ्षाणि वाक्यानि प्रतिपकरणं विषक्षणविद्यामिधायीनीति नि- 
चीयते । अस्मिन्न ! “शब्दान्तरे कर्मभेदः” इत्यादिभिः पूषैकाण्डो- 
दतैस्परतैस्सिदधेऽपि पुनरिह प्रतिपादनं वेदान्तवाक्यानि अविधेयत्ान- 
राणीति इष्टिनिरसनाय । अतो विधाभेदं इति स्थितम् ॥ ५६॥ 

द्रति श्रीशारीर्कमीमांघामाष्ये श्न्दादिभेदाधिकरणम् ॥ २४ ॥ 
[1 

वेदान्तसारे नाना शब्दादिभेदात् ॥ सविदाभूमविधादीनां त्र- 
ण पक्येवोपास्यत्े तस्प्राततेरेव फलत्वेऽप्युपास्यत्वप्रकारमेदाद्वि्यामेदः । भ- 
7स्मेदश शाब्दान्तसप्यञ्ुबस्धभेदाद्वगम्यते। पूवेकाण्डोदितमपि श्चनस्याविधे- 
त्वं घरुषतां निरसनाय पुनसरब्धम् ॥ ५६ ॥ 

इति वेदान्तसारे शन्दादिभेदाभिकरणम् ॥ २४ ॥ 

बेदान्तदीपे -नाना शब्दादिभेदात् ॥ सष्धि्यादहरवि्ाशाण्डि- 
पविद्याभूमविद्यादिकाः ब्रह्मोपासनरूपाः ब्रह्मप्रात्िफलाः किमेकविद्या, उत 
[नेति सद्यः । उपास्यस्य ब्रह्मणः फलस्य चैकत्वात् , धेच 'उपासीतः इति 

। पर्यायत्वादेकविदेति पूरैः पक्षः । ब्रह्मण एकत्वेऽपि जगदेककारणत्वापह- 

पाप्मत्वाद्यनुबन्धमेवहेतुभिः पूथैकाण्डोदितष्ठुबन्धमेददेतुभिदशब्वनन्तरावि- 
परेवादुबन्धभेदान्नानामूता इति द्धान्तः । शान्धान्तरादिमिस्तनोदितैरेव षिः 

॥मेवसिद्धावपीह पुनर्वचनं ब्रह्मप्रापिदै वभूतं वेदान्तोदितं ज्ञानमविधेयमिति 
-हटिनिरसार्थम् । सुष्राथैस्तु-सद्ि्याभूमविद्यादिका नानाभूताः, ब्रह्मण 

क्षेऽपि सद्भूमापहतपाप्मादिशम्दभेद्ात् । आदिराब्दात् मभ्याससङ्घधाशु- 

प्रकियानामधेयानि यृयन्ते ॥ ५६ ॥ 
दति ब्रेदान्तदीये शन्दादिमेदाधिकरणम् ॥ २४॥ 

01 

१ पूष-मी, १-१-२,॥ 
०44 



०० ( श्रीदारीरकमीमांसाभाष्ये विकल्पाधिकरणम् | २५ ॥ )-#' 

विकल्पोऽविशिष्टफटतवात् । ३। २। ५.9 
ब्रह्ममा्चिफछानां सद्वि्यादहरविधादीनां नानातयुक्तम् ; 

नीमासां विद्यानामेकस्मिन् पुरुषे भयोजनवस्वेन सयुचयोऽपि स 
बति, उत प्रयोजनाभावाप्रिकस्प एवेति विशये-कि युक्तम्; 
योऽपि सम्भवतीति ; कृतः एकफटार्नां भिन्नशाख्ाथानामपि सुह 
रीनात् \ दस्यते चैकस्यैव खगंदस्साधनानामगिहोतदशेपूणैमासाः 
तस्यैव खमस्य भूयस्तवापेक्षयैकत पुरुषे सयुच्यः ; एवमिहापि 
बुभवभूयस्त्वापेक्षया समुच्चयोऽपि सम्भवतीति ॥ 

-*०-+( सिद्धान्तः, )+-* °> 

एवं प्राप्ते भ्रचक्ष्पहे-विकल्प एव ; न सथु्चयस्सम्भवतीति । 
तः १ अविशिष्टफलत्वात्-सवोसां हि बरह्यविद्यानामनवधिकातिकश 
न्दब्ह्मालुभवः फलमविशिष्ट भूयते २ “व्रह्मविदासोति परम्" 
एको ब्रह्मण आनन्दः भोतियस्य चाकामहतस्य"? २“यदा परयः 
ते रुक्मवर्णं कतीरमीश पुरषं ब्रह्मयोनिम् । तदा विद्वान् पुण्याः 
भूय निरञ्जनः परमं साम्यषपेति" इत्यादिभ्यः । ब्रह्म हि खस्य 
स्य च खयमनुभूयमानमनवधिकातिश्यानन्दं मवति । सचत 
ब्रह्मानुभवे एकया विद्ययाऽवाप्यते चेत्रू-किमन्ययेति न सथर 
म्भवः । खगोदेिं देशतः कारतः खरूपतश्च परिमितस्येन तल 
दपेक्षया भूयस्स्वसम्भवात्तदथिनस्सयुचयस्सम्भवति ; इद दुर्ता 
तखरूपे बरह्मणि तन्न सम्भवति । स्वा विदाः बरह्माघ्रुभववि 
नादिकमोविद्यानिरसनयुखेन ब्रह्मभापिफदा इल्यविशिष्टफलसवा 

१. तै. भान, १ -भनु. १ ॥--२, ते भान, <-भनु. ४. ॥--३, र... 



पा. ३.1 विकदपाधिकरणम्. 

सां विकल एव ।! ५७ ॥ 
. ब्रह्ममरा्षिव्यतिरिक्तफलास्तु विथास्खगादिफल्करमैषथय 

कटपेरन् , सयुचीयेरन्वा, तासां परिमितफलसेन भुयस्वापे 
यात् । तदाह- 

काम्यास्तु यथाकामं समुचचीयेरन्न वा पूरवे 
भावात् । २। ३। ५८ ॥ 

अपरिमितफलत्वाभाषादिय्ः ॥ ५८ ॥ 
हति भीशारीरकमीमांसाभष्ये विकल्पाधिकरणम् ॥ २५ ॥ 

~~~", 

वेदान्तसारे--विकरपोऽपिश्चिष्टफरत्वात् ॥ पकस्मिन्युप। 
वसतां परविद्यानां विक्रद्पः; अपरिचिक्रश्नानन्द् रूपन्रह्मानुभवफलस्य 
त्वात् ॥ ५ ॥ 

काम्यास्तु यथाकायं सथुचचीयेरन्न वा पूषहेत्वभावात्।। ‡ 
स्किविधाफलस्य परिमितत्वात् भूयस्त्वापेक्षया समुश्वयस्संभवति, ` 
सखसुश्वीयेरन् ; षिकस्पेरन्वा ॥ ५८॥ 

इति बेदान्तसरि विकल्पाधिकरणम् ॥ २५॥ 

बेदान्तदीपे-विकल्योऽविश्चिष्टफलतात् ॥ सष्धिधामूमवि 
ब्रह्मप्रातिफरानामेकस्मिन्पुरषे समुश्चयोऽपि संभवति, नेति संशयः 
हाषददौपृणमासग्योतिष्टोमादीमां खगैकफलानां तत्र भूयसूवापेश्चय 
दिमन्पुसषे समुश्चयो दयते ; तथाऽत्रापि ब्रह्माजुभवमू एरत्वापेश्छ 

` पुरुषे समुश्यरसम्भवति-- इति पूर्वैः पक्षः । देदात; कारूतस्सखरूप 
रिछश्नानन्वसखरूपव्रह्माचुभवस्सवीसां परविद्यानां फङम् ; तश्चैकया 
ाप्तमिष्येकसिमिन्पुरषे विद्यान्तरलसुश्चयः प्रयोजनामावान्न सम्भवती 
सां विकद्पः--दइतति राद्धान्तः । सूत्रमपि व्याख्यातम् ॥ ५७॥ 

काम्यास्तु यथाकामं सथु्ीयेरन्र वा पूषेहेत्वभावात् ।। ` 
व्यतिरिक्तफखा विद्याः काम्याः । तास्तु यथेष्ठं समुश्वीयेरन् ; विकर 



३४८ श्रीश्षारीस्कमीमासाभाष्ये ॥ 

वहेत्वभावात्--तत्फङस्यापरिमितत्वाभावात् ; भूयस्त्वपिश्चया ससुश्वः 
म्भवतीष्यथः ॥ ५८ ॥ ह 

इति बेदान्तदीपे विकल्पाधिकरणम् ॥ २५ ॥ 
1 

-*०-9-( श्रीरारीरकमीमांसामाष्ये मथाश्रयभावाधिकरणम् ॥ )*-* 

अङ्गेषु यथाश्रयभावः । ३।३। ५९ ॥ 
उद्वीथादिक्र्वङ्ष्वाभिताः * “भमिदेतदक्षरखुल्यीथयुपार 

इत्यादिका विधाः कियुद्रीथादिवत्करस्वथेतया ऋतुषु नियमेनोपाटे 
उत ॒गोदोहनादिवस्पुरुषाथ॑तया यथाकाममिति विश्षये-नियमेनो 
या इति युक्तम् । नयु चासां पुरषायत्वेनानियमः भरतिपादितः ` 
ननिधौरणानियमस्तदः पृथण्ध्यमतिबन्धः फलम्” इलयल्न । सत्यम् 
देव द्रहयित कंथिष्िङ्गदरैनेयुं्या चा्षिप्यते। ततर हि २ “तेनोभौ 
तः" इत्यनियपद्रैनास्पृथक्फटत्वयक्तम् ; उपासनाभ्रयभूतोहीर्था 
पासनानामप्यङ्गतयोपादाननियमे बहषो हेतव उपलभ्यन्ते; न 
४““गोदोहनेन पुकामस्य भणयेत्"' इत्यादिषहुासनाविधिवाक्ये 
सम्बन्धः शरूयते ; १८८उद्ीथयुपासीत''. इत्युद्वीथादिसम्बन्धितयैवो 
नं प्रतीयते । ३८्यदेव विचयया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वी 
रम्" इति वतेमानापदेश्चरूपवाक्यान्तराद्धि फलसम्बन्धो ज्ञायते 
वाक्येनवाव्यभिचरितकतुसम्बन्ध्युह्ीथादिसम्बन्धेन निज्ञीतक्रस्व 
वस्य वाक्यान्तरस्थयतेमानफलसम्बन्धनिर्देशोऽर्थवादमाल स्यात् ¦ 
पापश्ोकेश्रवणादिवत् । अतो यथोद्वीयादय उपासनाश्चरयाः ऋः 
या मरयोगविधिना नियमेनोपादौयन्ते ; तथा तदाभिताश्वोपासनार 

१, छा, १-१-९१ ॥-- २. शारी, २-३-४१ ॥--२. छा. १-१-१० ॥- 



पा. ३. यथाश्रयमावाधिकरणम् - 

शन ऋस्वङ्गभूता इति नियमेनोपादेया एव ॥ ५९ ॥ 

शिष्टेश्च । २।३।६०॥ 
शिष्टिः शासनम् › षिधानमिल्य्ः । २“उद्वीथगुपासीत 

हीधाङ्गतयोपासनविधानाचोपादाननियमः । “गोदोहनेन पश्च 
प्रणयेत्" इत्यादिवद्िधिवाक्येऽधिकारान्तराभवणाहुदीयाङ्गमाव ' 
विय इति गम्यते ॥ ६० ॥ 

समाहारात् । ३।३।६१॥ 
र“'होत्षदनाद्धैवापि दुस्द्रीथमतुसमाहरति" इत्युपासनस्य 

हारनियमो दृर्यते । दुरुदरीथं वेदनविदीनयु्ीथम् । वेदनहान 
समाधानं बुवत्तस्य नियमेनोपादानं दशेयति ॥ ६१ ॥ 

गुणसाधारण्यश्चुतेश्च । ३।३।६२॥ 
उपासनयुणस्य उपासनाश्रयस्य प्रणवस्य सोपासनस्य » 

यी चिद्या वतैते ओमिलयाश्रावयलयोमिति शंसल्योमिलयुद्ायति' 
साधारण्यश्चतेश्चोपासनसमाहाये गम्यते । *“तेन'' इति प्रः 
शत्सोपासन एव प्रणवस्सवे् सश्चरति । अत उपासनस्य भ 
भावनियमदबनाचोद्रीथाडुपासनानाद्रीथादिवन्नियमेनोपादानः 

--*०-#4 सिद्धान्त, )-9°*- 

इति प्राप्न उस्यते- . 

न वा तव्सहभावाश्चुतः। २।३।६३॥ 
नचैतदस्ति -यदुद्रीयाह्युपासनानां कतुष्रद्रीथादिवदुपादान 

~-इति । कुतः १ तत्सदग्वाश्रुतेः-उद्रीयाङ्गमावाश्रुतेरिलयथः । : 
१, ४. १.१.१९ ॥---२ ॥---२, छा, १-५-५॥--४. छा. १-१-९॥ 



३५० भ्रीदायीसकमीमांसाभष्ये ` [भ. ३. 

रे हि सहमावनियमो भवति । यद्यपि ?“उद्वीथदुपासीत इत्यस्मिन् 

पदसदुदायेऽधिकारान्तरं न प्रतीयते; तथापि तदनन्तरमेव २८यदेव षि- 
यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीयैवत्तरं भवति" इति विधायाः 

कतुवी्यवत्तरस्वं मरति साधनभावः प्रतिपाद्यते । तेन क्वुफराखृथम्भू- 

तफखसाधनभूता विधा १.द्वीथञुपासीत' इति क्तैव्यतया विधीयते । 

करतुफलातपृथग्भूतफलसाधनतयाऽवगतस्योपासनस्य क्रतवङ्गभूतोद्रीथा- 

कतया विनियोगो नोपपद्यते ।. अथ उपासनस्याश्रयापेक्षायां सनिदित 
उद्व आभयमात्तं भवति । उद्वीथश्च कत्वङ्कभूत इति कतुप्रुक्तोदरी- 

धायाश्रये उपासने करत्वधिकारिण एव कतोवींयेवत्तरत्वेच्छानिमित्तमिद- 

मधिकारान्तरमिति न क्रतुषु तदुपादाननियमः। वीयंब्तरत्वं च कतुफ- 
लस्य परबलकर्मान्तरफरेनाभतिबन्ध इत्युक्तम् । कतोरविरम्बितफरतव- 

मिल्य्थः । पर्णतादीनां तु २“्यदेव विद्यया करोति तदेष बीयेषत्तरं भव- 
ति" इति विद्यायाः फछसाधनत्ववदपाप्छाकश्रवणादिफलं प्रति साक्षा- 
स्साधनभावो न श्रुत इति ऋत्वङ्कमूतजहा्यङ्तया विनियोगाविरोधात्त- 
दङ्कभूतानां फलान्तरसाधनभावकर्पनायुपपततस्तत्न फश्ुतिरथेवादमा- 

तं स्यात् ॥ ६३॥ । 

 दशना्च। ३। ३। ६०॥ 

दशेयति च श्ुतिरुपासनोपादानानियमम् ३८एबं विद्ध ब्रह्मा 
य्न यजमान सर्वोह्चसिजोऽभिरक्षति" इति ब्रह्मणो वेदनेन सर्वेषां 
रक्षणं ब्रुवती । उद्वादपश्तीनां बेदनस्यानियमे सयेतदुपपद्यते । अनेन 
रिङ्धेन पूर्वोक्तानां समाहारादिलिङ्गानां पाथिकत्वपवगम्यते। अतोऽनि- 

१. छा. १-१-१ ॥--२. कछ, १-२-१० ॥--२, छा. ४-१५७-१० ॥ 
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यम एवेति स्थितम् ॥ ६४॥ 
दति श्रीश्चारीरकमीमांसाभाष्ये यथाश्रयमायाधिकेश्णम् ॥ २६ 1 

इति श्री मगवद्रामानुजविराचेते क्षारीरकमीमांसामाष्ये 
तृतीयस्याध्यायस्य ततीयः पादः॥ ३॥ 

भ, (रे 9 [त + ह १ ~ 
वेदान्तसार---अङ्गषु यथाश्रयभावः ॥ ए८८३द्रीथमुपासीत' ' त्यु 

द्रीथाद्ङ्घष्वाभितानासुद्वीधारिवत् कत्वङ्माव पव, गोष्पोहनादिवत् खवाष््ये 
फरान्तयश्रषणात् उद्रीथादिसम्बन्धितया क्रत्वङ्गभावो न चिरुष्यत षति॥५९॥ 

शिष्टेश्च ॥ ? ५“ उद्भीथमुपासीतः? इति विधेः २" ध्यव विद्यया करो. 

तिः” इस्यन्न पिध्यभावाश्चाङ्कभावो न विसद्धः ॥ ६० ॥ 

समादासत् ।। २"उद्रीथमयुसमा्रति' इति वेदनहानाघन्येन समा- 
धानं घ्रुचत्. वेदनस्याङ्गतां द्योतयति ॥ ६१ ॥ 

गुणसाधारण्यश्रुतेश्च ॥ प्ररृतोपासनस्थैव ४"“भोमिस्याश्रावयस्योमिति 
कंसष्योषिप्युद्वायति'' इति सवैज स्वरतः श्रणवस्य गुण्त्वेनोपासनस्यापि स- 
आारादुपासनोपाद्ाननियमो गम्यते । अतः पूर्चोक्तोपादानानियमो न सभघति॥ 

न वा तत्सहमावाश्चतेः ॥ नैतत्, अङ्गमावाश्तेः । अङ्गभावो दि स- 
हमाघः। २.८ यदेव विद्यया फयोति..-सदेव वीर्यवत्तरम् '* दति फलखान्तससाध- 

नतयाऽयगतस्योपासनस्याङ्घभावासंमवात् , १““उद्धीथमुपासीत "` शत्युद्रीधाश्रय- 

तामाश्रप्रतिपाद्नात् ॥ ६३ ॥ | 

दशना । ५"“पं विद्धवै ब्रह्मा यक्षं यजमानं सचौश्चस्विजोऽभिर कचति” 

इति ब्रह्मणो वेदमेन सर्यगश्चणं श्रुवती श्वुतिरुद्वातृप्रभतीनां वेदनस्य नङ्गतां कक्षै 
यतीति उपासनोपादानानियमस्तिद्धः ॥ ६8 ॥ 

इति वेदान्तसरे यथाश्रयमावाधिकरणम् । २६ ॥ 

दति श्रीभगवद्रामाञ्ुजविरचिते भीवेदान्तसारे वृतीयस्याध्यायस्य 
ततीयः पाद्; ॥ ३॥ 

१ . छा, १-१-२१ 1॥---२, शा, ११.-१०॥--२. ष्म. १-५-५ ॥ ~~ ४, छा. १ 

१-९ ॥--५. छा, ४-१७-१० ॥ 



५ वेदान्तदीपे [भ. ३. 

वेदान्तदीपे--अ्केषु यथाश्रयभावः ॥ कमौङ्ञाभ्रयाणामुद्रीथाच्ु- 
सनानां गोदोहनादिवदधिकारान्तरत्वेनोपादानानियम, पूर्बोक्तस्सम्भवति, 

ति संश्रयः। न सम्भवतीति पूवैः पक्षः, १८उद्रीधस्नुपासीतः' इतयुपासनविधौ 

पाम्तराश्रवणात्, उद्रीथसम्बन्धावगतक्रत्वङ्कमावाविरोधात् । एवं विधिवा- 

येनैव क्रत्वज्गभायेऽवगते सतिर “यदेष विद्यया करोति भद्धयोपमिषद्ा तदेष 

्यषन्तरं भवति...तेनोभौ कुरुतः""इति च ववमाननिरदैशःद८न स पापंन्छो- 
; श्रुणोति इतिवद् थवादमातर स्यात्] साद्ान्तस्तु--र “यदेव विद्यया करोति “““ 
दिव वीर्यघन्तरम्'*इति विद्यायाः क्रतुवीयैवन्तरत्वं प्रति साक्षाव्लाधनभावोऽ- 

[गम्यते।एवं फरसाधनतयाऽवगता विद्या किमाश्चिल्य फं करोती्यपेक्षायाम् 

.“'ओमियतवक्षरसुद्वीथमुपासीतः' शव्यद्धीथमाध्चिख्य क्ुथौदिति कत्वन्नभूतो- 
पिथाधयत्वमात्रं पतीयते; भतः फठान्तरसाधनतयाऽवगतस्य क्रत्वङ्गभावो 
पपद्यत इति गोदोहनादितुस्यतयोपादानानियमस्सिध्यल्येव । ३४५यस्य पणै- 
मयी छहर्भवति न स पापं श्छोकं छणोति'' व्यघ्र तु पणेताया जहसस्बन्धा- 
पागपपन्छोकश्चवण श्रति साक्षात्साधनभावो न श्यते; पर्णेतासम्बन्धिपुरुष- 
वम्बम्धमाच्रं श्चुतम् ; तत्तु २“पर्णमयी जुह्ः" इति श्रुलेव प्रथमावगतक्रत्वज्ग- 
मावे न निरुणद्धीष्यथैवाद मात्रमिति षिशेषः । सू्ाथस्तु--अङ्गेषु - उद्वीथा- 
देष्वाधितानामुपासनानां यथाश्रयभावः--उद्रीथादिवदङ्गभाबः; गोदोहना- 

देवत् तस्मिन्वाक्ये फलसस्बन्धा्रवणादङ्गभावो न विरुष्यत इत्यथैः ॥ ५९ ॥ 

शिष्टेश्च ॥ शिष्िः-शासनम् , विधानम् २ “' उद्वीथुपासीत ” इति 
चिधानाश्च वतमाननिर्दैशावगतफटसम्बन्धासप्रगेवोद्रीथसम्बन्धो ऽवगत इति 
तदङ्गभावो न विरुध्यते । अत ऽपादाननियमः ॥ ६० ॥ 

समाहारात् ।। इत्य ४“'होतृषद्नाद्धैवापि दुरुद्यीथमज्समाहटरति?' १ - 
सयुद्री थवेदनहानावन्येन समाधानं ब्रुवत् मरेदनस्योप्यदाननियमं दश्चैयति । दुर 
हीथ वेदनहीनसुद्धीथम् ॥ ६१ ॥ 

गुणसाधारण्यश्रुतेश्च ॥ इतश्चोपादाननियमो ऽवगम्यते । प्रणवसुण- 
स्वेनावगतस्योपासनस्य साधारण्यं हि श्यते५“'तेनेयं यी विद्या वतैते भोभि- 
ल्याश्रावयल्योमिति शसल्योमित्युद्धायतिः' इति । तेनेति प्रकुतपसामैस्सोपा- 

१. छा. १-१.१ ॥--२. छा, १.१.१ #.) ॥---२* दका, ५.१, ७-अनु ॥ --&, 

छा, १-५-५ ॥---५, छा. १-१-९॥ 



॥. २. यथाश्नरयमावाधिकरणम् . वेष 

ब्रन पव पभ्रणवस्सवेज सञ्चरति । अतः प्रणवसहमावनियमद्नादुपादाननिय- 
# निचीयते ॥ ६२॥ 

१५ र क 

गे वा तत्सहमतिाश्चुतेः ॥ न वोपादाननियमः) तत्सहभावाश्चतेः-- 
दीधाधङ्गमाचाशरुतेरिस्यथैः । ऋत्वङ्गमावो हि सहभावः ९'यदेव विद्यया क- 
॥ति.. तद्देव वीयेचन्तरम्”? दति वीर्यवत्तरव्वसाधनतयाऽवगताया विद्यायाः 
त्वज्गतया विनिधोगासम्भधात् तदङ्गभावो हि न श्रूयते। यत्र साक्षात्फलसा- 
नत्वं भतिपाद्यते ; तते फटस्यधनस्वं प्रथमं प्रतीयत इति तस्य कऋत्वङ्गतया वि- 
योगो न सम्भवततीद्यभिप्रायः ॥ ६३॥ 

¢ 
५। विष दशनाच्।।२“'पएचं विद्ध. वै ब्रह्मा यज्ञं यजमानं सर्चौश्चल्िजो ऽभिरक्षततिः? 

ति ब्रह्मधो वेदनेन यक्षस्य यजमानस्य ऋतिजां च रक्षण चुवद्यन्येषां वेदना- 
चं दरेयति । तश्चोद्धीथोपासनस्यानङ्गखे सयेबोपपद्यते । अतश्चोपादाना- 
यमः ॥ ६४ ॥ 

इति वेदान्तदीपे यथाभ्रयभावाधिकरणम् || २६ ॥ 
न~ ----+-- 

इति धीमगवद्रमान्ुजविस्चिते श्रीवेदान्तदीपे व्रतीयस्याध्यायस्य 

ततीयः पाद्ः॥ ३॥ 
~----~------~-~ 

१, छा. १-१-२० ॥--२. छा. ४-१७-१० ॥ 
१4५ 



| 
श्रीमते रामानुजाय नमः. 

भरीभगवद्रामाज्चजविरचिते 

श्रीशारीरकमीमांसाभाष्ये 
ध्याय >) १4 ¶% ~ ^ 9-- 

-.*-9प(तृतीयाध्याये - चुः पादः - पुर्षाथोधिकरणम् ॥। १ ॥)*-* 
~~न "~~~ 

पुरुषार्थोऽतरशाब्दादिति बाद्रायणः। ३ ।४।१। 
गुणोपसंहारावुपसंहारफला विचैकतवनानास्वचिन्ता इता ; इ 

दानीं विद्यातः पुरषाथः) उत विदयाङ्गकाक्मेण इति चिन्त्यते । कि यु 
क्तम् १ अतः - विद्यातः पुरुषाथे इति भगवान् बादरायणो मन्यते ; इ 

तः १ शब्दात्-दृद्यते ह्लौपनिषदः शब्दो विद्यातः पुरुषाय वन् १।ब्र 

ह्यविदामोति परम्" २ “वेदाहमेतं पुरुषं मदान्तमादित्यवण तमसः पर 

स्तात् । तमेवं विद्रानशूत इह भवति । नान्यः पन्था विच्तेऽयनाय ' 

२५ यथा नद्य; स्यन्दमानास्सथुदरे अस्ते गच्छन्ति नामरूपे विहाय 
तथा विदरा्नामरूपाष्टियुक्तः परात्परं पुरुषेति दिव्यम्" इयादि॥ १। 

अत पूवेपक्षी भ्रलयवतिष्ठते- 
भ क कि डषत्वादपुरुषाथेवादो यथान्येष्विति 

जेमिनिः। ३।५।२॥ 
१. ते. भा. १-अनु ॥--२, पुरषयक्तम् ॥--३, यु. ३-२-८ ॥ 
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नैतदेवमू-यदवियातः एुरुपाथोवापिरशष्दादवगम्यते-इति । न देषः 
१५्रह्मविदामोति परभ" इत्यादिश्दो बेदनातपुरषायावा्िमवगमयति, 
कमैष्ु करेभूतस्याऽत्मनो याथास्म्यवेदनभधतिपादनपरलात्। अतः कठैस्सं- 
प्कारदारेण विद्यायाः ऋतुरेषवात्तत् फलश्चतिरथैवादमातम् यथान्येषु 
्व्यादिषु-इति जेमिनिराचायों मन्यते । तदुक्तं र“द्रन्ययुणसंस्कारक- 
पु परार्थत्वात्फकश्ुतिरथवादस्स्यात्" इति । नुच कमेषु कवनीवाद- 
यो भुुष्ठभिः भाप्यतया वेदान्तेषु वेय उपदिश्यत इति पागेबोषपादि- 
{-३ “नेतरोऽनुपपत्तेः” ४“भेदच्यपदेशाचःः ५ “अनुपपत्तेस्तु न सारी 
- ६८इतरपरामशौस्स इति चेन्नासम्भवात्" इतयवमादिभिस्पुतैः ; त 
व ब्रह्म ततत्वमस्यादिसामानाधिकरण्येन जीवादनतिरिक्तमियेतदपि 

“'अधिकं तु मेदनिर्दश्ात्"' इदयवमादिभिर्निरस्तम् ; सामानाधिकरण्य 
देशश <“पेतदास्म्यमिदं सपर" ९ “सवै सेखिवदं ब्रह्म इति चेतना- 
तनसाधार्णः; १०५ पृथिव्यां तिष्ठन! १९ य आत्मनि तिष्ठन 

ल्यादिनाऽवगततत्तदात्मतयाऽवस्थितिनिवन्धन इति ?२अबस्थितेरिति 

शकृत्लः” इत्यादिभिरुपपादितम् ; तत्कथं कमेषु कतेरासनो याथा- 

योपदेश्षपसा वेदान्तशब्दा इति विद्यायाः कमांड भतिपा्यते॥। उच्यते 

बेदान्तवाक्येष्येव विद्यायाः कममाधान्यं सूचयद्धिचिङगस्तदुपचंहितसा- 
नाधिकरण्यनिदैभेन च वेदान्तशब्दा देदा्िरिक्तजीवखसरूपयाथा- 

मोपदेश्षपरा इति वलादभ्युपगमनीयमिति पूर्वेपक्षिणोऽमिप्रायः । नस 

करैसेस्कारपुखेन विद्यायाः कऋत्वतुपवेशो न शक्यते वतुम्, कते. 

[किकवैदिक्षस्राधारणसेनाव्यमिचरितक्तुसम्बन्धित्वाभावात्। नेवम्, 

१.१. सा, १-अब्॥--२, पूपरमोमासा.४-३-१ 1३. शरी. १-१-९७" 

}.२- १-१८॥--५. शरारी. १-२-२३ ॥---8. शारी, १-२-१७ ॥-७, सारी. २-१ 

1---<, छा. ६-८-७॥---९. श. १.६ ४- १॥--- १०. बृ.५-७-३॥-- ११. इ^५-७- 

, मपा ॥---१२. सारी. १-४-२२ ॥ 



३५६ श्रीशासैरकमीमांसाभाप्ये [अ. ३. 

लौकिकस्य कर्मणः करर्देहादग्यतिरिक्तसवेऽप्युपपतेरदेहातिरिक्तनियातम- 
खरूपस्य क्रतावेवोपयोगात्त्खरूपमतिपादनशुखेन कत्वयुपरवेशो न वि- 
रुध्यते । अतो विधायाः कतुकशेषत्वान्नातः पुरूषाः ।॥ २ ॥ 

कानि पुनस्तानि खिङ्गानि ; यदुपबरंहितसामानाधिकरण्यनिरदेशे- 
न वेदान्तक्षब्दा जीवखरूपपरा इति निणीयन्ते । तत्राह-- 

आचारदशेनात् । २।५०।३॥ 
बरह्मविदां प्राधान्येन कमेखेवाचारो इृ्यते-अश्वपतिः केकयः 

किट आसवित्तमस्तष्टिङ्ञानायोपगतांस्ताटृषीन् बरत्याह-२“ यक्ष्यमाणो 
ह वै भगवन्तोऽहमस्मि" इति । तथा जनकादयो ब्रह्मविदग्रेसराः कम- 
निष्ठाः स्दृतिषु दृश्यन्ते २“ कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः ”” 
१५८ इयाज सोऽपि सुषद्न यज्ञान् ज्ञानव्यपाश्रयः '† इति । अतो बरह्म- 
विदां कमेभधानस्वदशेनाद्विवायाः करदैखरूपेदनरूपत्वेन कमाङ्धस्वमेषे- 
ति न विद्यातः पुरुषाथः ॥ ३ ॥ 

छिद्धमिदम् ; प्राधिरूच्यतामित्यत्राह-- 
[र 

तच्छतः। ३।४।४॥ 

श्रुतिरेव हि विदायाः कमाङ्गस्वमाह -*" यदेव विद्यया करोति 
च [क ड [+ ह) 

` श्रद्धयोपनिषदा तदेव वौयवत्तरं भवति ` इति । नेयं श्चतिः पकरणादु- 
द्ीयमालविषयेति व्यवस्थापयितुं शक्या; यतः पकरणार्छतिर्वरीयसी; 
४५ यदेव विध्या करोति ” इति विद्यामालविषया हीयं शरुतिः ।॥ ४॥ 

समन्वारम्भणत् । २।९।८५॥ 
५५ तं विन्ाकमेणी समन्वारभेते” इति विद्याकर्मणोस्साहिल्यं च 

१. छा, ५-११-५ ॥--२. गी. २-२०1-२. पि. ६-६-१२ ॥---४, छा. १. 

१-१० ॥--५, १. ६-४-२ ॥ 



पा. ४.]  पुरुषाथौधिकरणम्, ३५ 

ददयते । सादि चोक्तेन न्यायेन चिच्यायाः काते सलयेव भवति 

तहता वधानात् । २।४।६॥ 
विद्यावतः क्मविधानाद्धिया कमङ्गमिलयवगम्यते-१५ आचार 

कुखद्रेदमधीतयय यथाविधानं युरो; कमोतिरेषेणाभिसमाद्र्य इुडम्बे १ 
चौ देशे इत्यादौ । २ “वेदमधीलय ' इद्यध्ययनवतः कमणि विदेधः 
यावबोधपयैन्ताध्ययनवत एव विदधाति । अथौववोधपयेन्त ह्यय> 
मिति स्थापितम् । अतो ब्रह्मविद्यापि कमसु विनियुक्तेति न पृथक्फला 
यावकदषते । ६ ॥ 

| क 

नयमात् । २।९।७॥ 

इतश्च न विद्यातः पुरुषां; । २५ वेभेवेह कर्माणि जिजीविषे 

च्छते समाः” हृत्यास्मविदः पुरषायुषस्य सर्वैस्य कमसु नियमेन विनि 
योगात्कमेण एव फटमिदयषगम्यते । विचा तु कमाङ्गमिति ॥ ७॥ 

--म०-+-. (सिद्धान्तः ०० - 

एवं प्रप्ते परचक्ष्षदे- 
हि क रे, $ 

अधिकापदशात्त वादरायणस्यवं 

तदशनात् । २।४।८॥ 
तुशब्दात्पक्षो व्याहृतः; विव्रात एव पुरुषाथः ; कुतः १ अधिः 

कोपदेशात्-कमेपु करर्जीवाद्धेयमलयनीकानवधिकातिन्चयासङ्धयेयकस्या- क 

णरुणाकरत्वेनाधिकस्याथान्तरभूतस्य परस्य ब्रह्मणो वेद्यतयोपदेशात् 

भगवतो बादरायणस्य विद्यातः स्फरमिलयेवमेव मतम् । लिङ्गानि ति 

हन्त॒ ; बेयतयो देशस्तु तावत्कः प्रयगातसनोऽधिकस्येव । कथम् तः 

इसनात्-पत्यगात्मन्यगुदधे शृद्धऽप्यसम्भावनीयानन्तयणाकरस्य वे्स्य 
--~-~------------- 

१. छा. ८-९५-१ ॥--२. शधावास्य-२ ॥--रे" पुरुषाय इले. पा ॥ 



६५८ शीशारीरकमीमाखाभाष्यै [अ. ६ 

निरस्तनिखिलक््यगन्धस्य खसङ्कर्पङृतजगदुदयविभवरूयलीलस्य स 
स्य सवंशक्तवाकनसापरिच्छेयानन्दस्य जीवाधिपस्य इरखस्य परश 
सितुः परस्य ब्रह्मणो वेदनोपदेश्चवाक्येषु दशनात्! “अपहतपाप्मा विजः 
विमृद्युविशोको विनिषस्सोऽपिपासस्सत्यकामस्सल्यसङ्करपः'' २“तदक्ष 
वेषु स्यां प्रजायेयेति तत्तेनोऽछजत? २५यस्सवेत्गस्सयं वित्ः › *“पराऽ 
शक्ति्िंविधेव श्रूयते खामाविकी ज्ञानवशक्रिया च५.स एको बरह्म 
आनन्दः” ६.4्यतो वाचो निवतेन्ते अप्राप्य मनसा सह आनन्दं ब्र 
णो विद्वान् न विभेति कतशथनेतिः ५..एष सरवेण्वर ' एष भूताधिपतिः 
भूतपार एष सेतुर्विधरणः ” <^“ स कारणं करणाधिपाधिपो नचा 
कथिन्ननिता नचाधिपः “एतस्य वा अक्षरस्य परशासने गामि घुः 
चन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः (एतस्य वा अक्षरस्य परशासने गागि द्याव 
भिष्यौ विधते तिष्ठतः)" \°4भीषास्माद्रातः पवते। यीषोदेति येः: 
षास्मादधिथेन्द्र्। मस्युधावति पश्चमःइयादिषु । तस्मा्रेदनोपदेशश 
षु कते; परयगासनः खचोतकरपस्यावि्यादिहेयसम्बन्धयोग्यस्य ग 
ऽपि नास्तीति परमपुरुषविषयाया विद्यायास्तस्माप्रिरूपममृतत्वं तत 
शरयमाणे फठमिति विद्यातः पुरुपा इति घुष्टम् ॥ ८ ॥ 

लिङ्गान्यपि निरस्यन्त-- 

तस्य तु दशनम् । २।४।९॥ 
यदुक्त -बक्मविदां कमोयुष्ठानदशैनाद्धिया कर्माङ्गम्-इति ; 

धिद्याया अनद्धसेऽपि तुर्यं दशनम् ; बरह्मविदां कमोयुष्ठानदश्चेनमः 
न्तिकमिल्यथैः) अनचुषठानस्यापि दशनात् । दयते हि ब्रह्मपिदां 

१.छा. <-१-५।--१. छा. ६-२-३२. सु. १-१-९ ॥--४, शर ६.८ 

५, तै. आन, ८-४ ॥--६, तै. आन. ४-१ ॥--७, बृ, ६-४-२२ ॥ --८. चै. 
९, ५. ८-९॥--+ुण्डलितो बाक्येषः वेघरुचिखोरेषु न दृयते ॥--१०.तै.मा 



[. ४.] भुरूषाथौधेकरणम् ~ २५१. 

गः !'ुषयः कावषेयाः किमथौ वयमध्येष्यामहे किमयौ षय य- 
धामहे" इत्यादौ । अतो ब्रह्मविदां कमलयागदशंनान विधा कमौङ्गम्। 
थमिदयुपप्ते- बरह्मविदां कर्मानुष्ठानमनयुष्टानश्च १ फलाभिसन्धिरहि 
त्य यज्ञादिकमंणो ब्रह्मविध्याङ्त्वात्तथाविधस्य कमेणोऽतुष्टानदशेनयुप 
रते | वक्ष्यतिचः““सवापेक्षा च यज्ञादिश्चतेरवत्' इति। फलाथस्य त- 
वि यत्ादेः कर्मणो मोपरैकफलव्रह्मविद्ाविरोधित्वात्तस्यानयुष्ठानदशन- 
पपन्नतरम् । विद्यायाः कमौङ्गते कर्मलयागः कथमपि नोपपद्यते ॥ ९॥ 

यदुक्तं-लेव विद्याया; कमोङकत्वमवगम्यते इति; तताह- 

असार्वत्रिकी ।३।०।३०॥ 
न सषैविद्याविषयेयं शतिः ; अपितूद्ीथवि्याविषयैव २ ^ यदेव 

दया करति" इति यच्छब्द स्यानिधारिपविशेषस्य ४८उद्रीथञुपासीतः 

ते प्रस्तुतोद्वीथविशेषनिष्ठलखात् । नहि य्करोति, तद्विचयति सम्बध्यते 
एव विद्यया करोति, तदेव वीयैवत्तरमिति विया कियमाणं यच्छ- 
न निर्दिश्य तस्य हि वीयेवत्तरत्वयुच्यते ॥ १० ॥ 

यञ्चेदयुक्तं ५‹तं विद्याकमेणी समन्वारभेते ” इति विच्राकमेणो 
7हियदशेनाद्विया कमाङ्गम्-इति ; तताह-- 

विभागद्शतवत् । ३।४।११॥ 
५८ विद्याकमेणी समन्वारभेते स्यललोक्तेन स्यायेन विद्याकमे- 

भिन्नफल्तवाद्रिया खस्मै फलाय समन्वारभते, कमै च खसे फा- 
ते विभागो द्रष्टव्यः । कतवत्-यथा क्ेतररत्रधिक्रयिणं शतदयमन्वेती- 
क्ते किलां शतम्, रत्रा इतमिति विभागः मतीयते ; तथेहापि ॥ 

अध्ययनमात्रवतः । ३।५।१२॥ 
ि २ ॥---२, शारी, ३-४-२६ ॥--२, छा. १-१-१० ॥---४. छ, १.२-१॥- 

बृ. ६-४-२ ॥ 



३६० प्रीद्ासीर्कमीमांसामाष्ये {स 

यदुक्तं विद्यावतः कमविधानाद्विया कर्माङ्गम्-इति; नेतचयक्त 
१८बेदपधील्य)? इत्यध्ययनमाल्वतो विधानात् । नचाभ्ययनविधिरेषाः 
बोे प्रवयति, आधानवदध्ययनस्याक्षररारिग्रहणमाते प्यवसानाते 
गररीतस्य च सखाध्यायस्य फलवत्कमीवबोधितवदशेनात्तन्निणेयफले तद् 
विचारे पुरुषः खयमे भवतेते ; ततः कमौ्थौ कमज्ञाने प्रवपेत, मोक्षा 

च ब्रह्मज्ञान इति न विद्या कमोङ्गम् । यच्प्यध्ययनविधिरेवा्ायते 
भवक्रयति ; तथापि न विया कमीङ्गम्, अथ॑ज्ञानादथीन्तरतवाष्श्चाय। 

यथा उ्योतिषोमादिकर्मखरूपविज्ञानात्फकसाधनभूतं कमाुष्टानमथौ 
रम्; तथाऽथेङ्नानरूपाद्रद्मखरूपविज्ञानादथान्तरमेव ध्यानोपासना 
शब्दवाच्या पुरुपाथसाधनभूता विचेति न तस्या; कमेसम्बन्धग 

विद्ते ॥ १२॥ 
क 

नावशरषात्। ३।४।१३॥ 

यक्चोत्तं २“कुर्मननवेदे कमीणि" इत्यास्मविदं ज्ञानाद्रयावस्यं य 
ज्नीवं कर्मानुष्ठाने नियमयतीति ; तन्नोपपद्यते ; अचिरेषात्-न्यय नि 
फटसाधनभूतस्यतन्तकरममिषय इति विरेषरैतरस्ति,विचयाङ्गभूतकर्मा 
यतयाऽप्युपपत्तेः ! ३८कमणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः 
च विदुषस्त्वापयाणादुपासनस्याुवतेमानत्वात् ।॥ १३ ॥ 

एवपर्थखाभाव्येन वोच परिहृ २““कुषैमेवेह कमणि" इः 
वाक्यस्याथमाद-- 

स्तुतयेऽनुमति्वा । ३।४।१९॥ 
वाशन्दोऽवधारणाथः ; र“दशावास्यमिद सवम् " इति 1 

परकरणा्निास्तृतये सवेदा कमायुष्ठानाल्ुमतिरियम्। वि्ामादारम्य 

१, छा. <-१५-१ ।॥-- २, शत्ातास्य, २ ॥-३. गी, ३-२०॥ 
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वदा कर्म कुर्वन्नपि न चिप्यते कर्मभिरिति हि विचा स्तुता भवति । वा 
क्यरोषश्रैवमेव ददरीयति २ ““एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कमे रिप्यः 

नरे” इति । अतो न करमां विचा ॥ १४ ॥ 
क क 

कामकारेण चेके । ३।9। १५ ॥ 
अपि चैवमेके शाखिनः कामकारेण बह्मविध्रानिष्ठस्य गाहैस्थ्य 

लयागसधीयते २५४ किः परजया करिष्यामो येषां नोयमात्माऽयं लोकः ' 

इति । विदुषो विरक्तस्य कामकारेण गादैर्भ्यकपैत्यागं बुवदिदं वचः 

ब्रह्मविद्यायाः कमीनङ्गतवं दशयति । यज्ञादिकमाङ्गते्टि विधायाः पि 
द्यानिष्ठस्य कामकारेण माैस्थ्यलयागो न सम्भवति । अतो न विध 

कमाङ्गम् । १५॥ 
उपमर्दं च । २।४। १६॥ 

ुण्यापुण्यरूपस्य समस्तसांसारिकदुःखमूस्य क्णो तरहमपि 

दययोपम्द च भतिवेदान्तमधीयते । २५ भिद्यते हृदयग्रन्थिष्छियन्ते सवै 

संश्नय१ः५ क्षीयन्ते चास्य कमणि तस्मिन् इट परावरे"'इत्यादिकम् । तषि 

दयायाः कमीङ्गतवे न सडच्छते । १६ ॥ 

ऊर्ध्वरेतस्सु च शब्दे हि । ३।  । १७ ॥ 
उ्रतस्खाश्रमेषु बरह्मधि्यादरोनाततेष्वमिहोलददपूणेमासादिक 

मीमावाच न विद्या कमोद्गम्। ननूध्वैरेतस आश्रमा न सन्त्येव ४५याब 

ज्लीवमभिहवै जुहोति ” इत्यादिनाऽमिहोलदशरपू्णमासादीनां यावी 

वाधिकारशरतेः; शतिविरुदधानां स्थृतीनां चापरामाण्यात् । अत जहर 

दे हिति) ैदिक एव हि शब्दे ते इर्यन्ते.“तरयो धमेस्कन्धाः"' ६५६ 

चेमेऽरण्ये शरद्धा तप इत्युपासते ” २५एतमेव परताजिनो लोकमिच्छन्ते 

१. ईशा. १-२1-२. ९-४-२२ ॥--३, ए, २-९-८॥- ४, आपस्लस्वश्रौः 

३-१४-८ ॥ बहुच इति शावरः ॥--५* छा. २-२३-१ ।--६. छा.५-१०-१ ॥ 
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पर्रनन्ति'” इत्यादौ । यावल्लीवश्चतिस्स्वविरक्तविषया ।॥ १७.॥ 

परामश जेमिनिरचोदनाच्चापवदति टि।२।४।१८॥ 
यदिदं “तथो धर्मस्कन्धाः ” इत्यादौ वैदिके शब्दे उथ्वेरेतस 

आश्रमा दृश्यन्ते ; अतस्ते सन्त्येवेति नैतदुपप्यते ; यतः “लयो ध्म 
स्कन्धाः"इत्यादिषु वाक्ये तेषामाश्रमाणां परामरमालं करियते-अलुवादः 
मातमिलखथैः । कुत एतत्? अचोदनात्-अविधानादिलयथेः । न हतर विः 
धिशब्दः श्रुयते ; १५८ तेयो धमेस्कन्धाः” इत्यादिना हि परकृतं भणवेर 
ब्रह्मोपासनं स्नूयते, !“वब्रह्मसंस्योऽगृतत्वमेति" इत्युपसंहारात् । अतो 
ऽन्यायेमनुवादमातमत क्रियते तेषापाश्रपाणाम् । “ये चेमेऽरण्ये भ्रद्ध 
तप इत्युपासते" इति च देवयानविधिपरत्वात्ततापि नाश्रमान्तरविधि 

सम्भवः । अपि चापवदति हि श्चतिराश्रमान्तरं ३५वीरहावाणए 
देवानां योऽभिशदूसयते इत्यादिका। अत उध्वैरेतस आश्रमा न सन्ती 
ति जैमिनिराचार्यो मन्यते ॥ १८ ॥ 

अनुष्ठेयं बादरायणस्साम्यश्चुते-। ३।४।१९॥ 
गरहस्थाभमवदाश्रमान्तरमप्यनुष्ठेय भगवान् बादरायणो मन्यते 

१ साम्यश्चुतेः-उपादेयतयाऽभिमतग्रहश्थाभ्रमसाम्यं हि तेषामण्या 
माणां श्रूयते । : त्यो धमंस्कन्धाः"' इल्यारभ्य ब्रह्मसस्थस्तुलयथत्तर 
सद्कीतेनं गरहस्थाशरमस्यतरेषां च समानम् ; अथ ग्रहस्थाश्रमस्याघरुवाः 
प्रासं सल्यामेव संभवतीति तस्य प्रा्निरवश्याभ्युपेलति मतम् ; तदित 
षामपि समानमन्यलाभिनिविशात् । नच गाहैस्थ्यधमे एव २५यन्नो 
ध्ययने दानं तपो ब्रह्मचयेम् ” इति सर्वेश्ब्दैरभिधीयते, ब्रह्मचयेत 
साग्रहस्थस्यव सम्भवादिति युक्तम् , ? “तयो धमस्कन्धाः'” इति तिरः 
सैश “श्रथमो .. दवितीयः... .तृतीयः"' इति विभागवचनानरुपपत्तेः । अ 

९. छा. २-२२-१ २.छा.५-१०-१।।--२.यजजु, १-कां. ५-पर. २-अनु ॥ 
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रध्यज्ञोऽध्ययने दानम् इति गृहस्थाश्रम उच्यते । अध्ययनशब्दो वेद्ा- 
भ्यासपरः । तपर्शब्देन वैखानसपारिव्राञ्ययोभ्हणम्, उभयोः तपःप- 
धानत्वात् । तपश्शब्दो हि कायङ्धेशे रूढः; स च द्रयोरपि समानः बह्य- 
चारिधम एव ब्रह्मचय्ञब्देनाभिधीयते । ९ “ब्रह्मसंस्थोऽगृतत्वमेति? इति 
परत श्रूयमाणा बदह्यसंस्थशब्दो यांगिकः सबोश्रमसाधारणः, स्वैषामा- 
श्रमिणां ब्रह्मसंस्थासम्भवात् । ब्रह्मणि संस्था-संस्थितिः बरह्यसंस्थतवम्; 
तच सर्वेषां सम्भवलयेव । बरह्मनिष्ठाविकखाः केवलाश्रमिणः पुण्यलोक- 
भाजः; तेष्वव ब्रह्मनिष्ठौऽमृतत्वभागमवति । तदेतद्िस्पष्रयुक्तं भगवता 
पराशरेण र"प्राजापल्यं ब्राह्मणानाम्" इल्यारभ्य र“व्राह्यं संन्यासिनां 
स्मृतस्” इत्यन्तेन वणानामाश्रमाणां च केवरानां ब्रह्मखोकम्राप्यन्तं फ- 
लमभिपाय ४“ एकान्तिनस्सदा बह्मध्याथिनो योगिनो दहिये। तेषां 

तत्परमं स्थानं यद्रे पश्यनत सरयः'” इति तेष्वेव ब्रह्मनिष्ठानां बह्मप्ा्षि- 
ममिदधता।अतो ग्रहस्थाश्रमतुल्याः उध्यैरेतस आश्रमा अपि दयन्त इति 
तेऽप्यनुष्टेयाः। ५५ये चेमेऽरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते" इतिच अरण्ये इति 
तपःप्रधानाश्रमप्राप्लयपेक्षलादेवयानविधानस्य तत्रापि तल्माधिरङ्गीकर- 
णीया ॥ १९ ॥ 

परामरीपक्षे विधानपक्षि च गरहस्थाश्रमतुद्यमेषामप्यसुेयत्वमिस्यु 
पपाद विधिरेवायमाश्रमाणां सर्वेषां, नाञ्चवाद् इस्युपपादयितुमाह-- 

विधवां धारणवत् । २।४।२०॥ 
वाकब्दोऽवधारणाथेः | विधिरेवायमाश्रमाणाम्; धारणवत्-यथा 

दिष्टाभिषेते प“अधस्तात्समिधं धारयनननुद्रवेदुपरि दि देवेभ्यो धारयति" 
इत्यतानुवादसरूपादपि वाक्यादुपरि धारणस्याप्राप्नलाद्विधिराश्रीयते 
तदुक्तं शेषटक्षण ७“विधिस्तु धारणेऽपूषेतवात्” इति ; तथाऽत्राप्यभाप 

१, छा, २-२३-१ ।\--२.* वि-पु. १-६-३४ ॥-- ३, वि-पु. १-६-२७ ॥--४ 

वि-पु. १-६-३९ ॥---५. छा. ५-१०-१ ।-- ६ ॥--५७* पू, मी, ३-४-९५ ॥ 
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स्वाष्ठिधिरेवाश्रयणीयः । ?व्रह्मच्थं समाप्य गृही भवेत् शदादनीं भूख 
पतरजेत् यदिषेतरथा बह्मचयोदेव प्रत्रजेत् गरहाद्रा वनाद्वा यदहरेव वि, 
जेत् तदहरेव प्रवरनेत्" इति जाबारानामाश्मविधिमसन्तामिव तेते 
न्यपरेष्वपि वाक्येष्वाश्रमपार्निरवर्याश्रयणीयेत्युपपादितम् । एवमा 
पान्तरविधानादणश्चुतियावन्नीवश्वुतिरपवादशवुतिशवाविरक्तविषया एर्वे 
वेदितव्याः । अन्याश्च ब्रह्मविदः कर्मेणामापरयाणादवश्यकतव्यताषिध 
यिन्यः श्रुतयः स्मृतयश्च खखाश्रमधमविषयाः। अत उर्वरेतस्पु च इ 
ह्यवेद्यावधानाद्भियातः परुषा इति सद्धम् ।॥ २० ॥ 

इति श्रीशारीरकमांसाभाष्ये पुरषा्थीधिकरणम् ॥ १ ॥ 

वेदान्तसारे-पुरुषार्थोऽत्शन्दादिति बादरायणः | विघातः पुर 
घार्थः दति भगवान् बादरायणो मेने; २८बह्मविद्प्नोति परम्*५२५५्यो घेद् 
सोऽद्युते सर्वान् कामान् सद? दस्यादिशाब्चात् ॥ १ ॥ 

शेषत्वास्पुरुषाथेवादो यथान्येष्विति जैमिनिः । ८ तत्वमसि 
दस्यादिसामानाधिकरण्येन कर्मसु क रेव जह्मःवावगमात् तददेदनस्य तस्संस्क 
रतया कमेशेषत्वात् दव्यादिष्विव फरुश्चुतिरथैवादः ॥ २॥ 

आचारदशनात् | ४ यक्ष्यमाणो इ वै मगवन्तोऽदम् ,* श्यादौ ए 
ह्यविदः कर्मप्रधानाचारदर्शनात् विद्या कमोज्गम् ॥ २॥ 

तच्छ्रते; ।। ५“ यदेव विद्यया करोति ” इति श्ुलेव विधायाः कर्म 
विनियोगात् । यत्करोति, तद्वियया इति हि श्चुत्िः । यद्धियया साधनभूतर 
कर्मं कयेति, तत्कमै वीयैवत्तरमिति चा ॥ ४॥ 

मन्वारम्भणात् ॥ ९५ त विद्याकर्मणी समन्वास्मेते इति विय 
कर्मेणोरेकस्मिन्पुरुषे साहिस्यदक्षनाच्च विया कमोङ्गम् ॥ ५॥ 

तद्रतो विधानात् ॥ ७ आचा्यषुलाद्वेदमधीस्य... मभिसमाचरल्य ब 
दुम्ब ” इत्यादौ अथैक्ञानपयन्ताध्ययनवतः कर्मविधानाच्च । अध्ययनं ह्थेज्ञा 
पथैन्तम् ॥ ६॥ 

१ जाबालोप, ४. ख॥--२. तै. भान, १-अनु 1--२, छ, ६-८-७॥--४. छ 

५-११.-५॥--५. छा. १-१-१० ॥--९, बर. ६-४-२ ॥--७, छा, <-१५-१ ॥ 
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नियमात ॥ २“ कुवैननेवेह कमीणि जिजीविषेच्छतं खमाः » इत्यात्म- 
विदो जीवस्य कर्मसु विनियोगाश्च ॥ ७॥ 

अधिकोपदेशात्तु बादरायणस्येये तदशनात् ॥ न विचा कमाजञम्; 
अपितु वियातः पुख्पाथे इत्येवमेव भगवतो बादरायणस्य मतम् , कलः भ्रलय - 
गात्मनोऽथान्तरमूतसयैव वेद्य तयोपदेरात्। तत्कथम् १२ बहू स्यां प्रजायेयेति ” 
देस कारण करणाधिपाधिपः ” इत्यादिवाक्येषु वे्यस्याधिकत्वद्श्चैनात्॥८ ॥ 

तुर्य ठ् दशनम् | विधायाः प्राधान्येऽपि तुल्यमाचारदर्शानम् ; 
४““'कऋषयः कावषेयाः किमथ वयमध्येष्यामहे" इद्याको ब्रह्मविदां कर्मल्यागो 
हि द्यते । अजुष्ठानन्तु फलाभिसन्धिरदहितस्य विधाङ्गत्वेन ; स्यागस्तु फला- 
भिसन्धियुक्तस्येति न विरोधः॥ ९॥ 

असावैतिकी ।। ५५ यदेव विद्यया करोति"? इति न सादैविकी वि 
चोच्यते ५५ यदेव विद्यया ' इति प्रसिद्धवकनर्दैशात् ; प्रसिद्धिशोद्धीथविधा- 
याः, ५यदेव विद्यया करोति. . -तदेव वीयैवत्तरं मवति" इति प्रृतोद्धीथवि- 
दायुक्तस्य कर्म॑णो हि वीर्यवन्तरत्वसाधनमावो विधीयते ॥ १०॥ 

विभागश्शतवत् ॥ ६“ तं विधाकर्मणी समन्वारभेते” इति विय्ाकमै. 
णोर्धिन्नफरस्वेन खस्मै फलायन्वितीति विभागः ; यथा क्षे्नरलविक्रयिणे शत- 
द्वयमन्वेतीस्यन क्षे्रा्थं शातम् , स्लाथ शतमिति ॥११॥ 

अध्ययनमालवतः)) 'वेदमधीष्यः इलप्ययनमाच्रवतः क्मविधा- 
नात् न विद्या कर्माङ्गम् ¦ अध्ययनविधिर्हिं अक्षरयशिश्रहणमान्ने पर्यैवस्यती- 
त्युक्तम् › अथीवबोधपर्यन्तत्वे ऽप्यथेन्ञानादथीन्तरमूता “विचात्,*''उपासरीतः” 

दति विहिता विद्या प्रल्ययाच्चुत्तिरूपा ॥ १२॥ 

नाविशेषात् ॥। २ .कररवननेवेह कमणि” इ्यन्न खतन्ने कमणि विद्धदा- 
युषो विनियोग इति विरोषहेत्वभावात् › १“ दशावास्यमिदं सर्वम्" इति प्र 
करणाश्च विाज्गभुतमेवच तत्कमेति ज्ञायते, अतो न विचा फमोज्गम् ॥ १३॥ 

स्तुतयेऽद्ुमतिबो ।) विद्यास्तुतये कमोजमतिवौ । विद्यामाद्यस्म्यात् 
सर्वदा कम कुर्वन्नपि तेर्न छिप्यते इति हि विया स्तुता स्यात् । १९५ न कमे 
दिष्यते नरे” दति च चाक्यशोषः ॥ १४ ॥ 

१. भंशावास्य, २ ॥--२. छा. ६-२-२३ ॥-३. भे. ६-९॥--४. ॥- ५. छा, 

१-१-१० ॥--६, बृ, ६-४-२ ।1--७, छा, <-१५-१ ॥ 
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=) 9 कामकारेण चैके ॥ १८८ प्रजया करिष्यामः"इ्यदिना काम 

गाहैस्थ्यघ्यागमधीयत प्के; अतश्च विध्रेव प्रधानभूता ॥ १५॥ 

उपमर्दं च ॥ विद्यया सवैक्मोपभरदैश्चाधीयते २ “श्लीयन्ते चाः 
मीणि तसिमिच्टष्टे परावरे” इ्यादिना ॥ १६॥ 

ऊषध्यरेतस्सु च शब्दे हि ॥ ऊरध्वैरेतस्खाध्रमेषु विद्यादर्शना 
चाच्निह्ो्रा्यभावान्न विद्या कर्माङ्गम् । से चाश्रमास्सन्स्येव ; ३५७यो ४ 

न्धाः; इति वैदिके शष्दे हि ददयते ॥ १५७ ॥ 
पराम जैमिनिरचोदनाचापवदतिहि ॥ ३“'जयो ध्मैरुक 

इ्यत्र चोदनामावादुपासनस्तुलयथैमदवाद्मेव जमिनि्मने । ४“ “वीर 
एष देवानां योऽभिमुद्वास्रयते" इत्यपवदति चाश्रमन्तरम् ॥ १९८ ॥ 

अदुषठेयं बादरायणस्साम्यश्चतेः ॥ गृहाश्चमवदाश्रमान्तर 
छेयमिति बादरायणमतम् ; २०्रयो धमैस्कन्धाः” इति सर्वाश्रमसास 

विधिर्वा धारणवत् | ५“८उपरि हि दैषेभ्यो धास्यति इ 
स्वेन यथा विधिः ; तद्त् ॥ २० ॥ 

इति वेदान्तसारे पुरषाथाधिकरणम् ॥ १ ॥ 

वेदान्तदीपे-पुरूषार्थोऽतदशब्दादिति बादरायणः। कि 
पुरषाथैः, उत कर्मण हति सायः । कमेण दति पूवैः पक्षः, कमोज्गत्व 
याः । कमु कवैमूतपरल्यगाच्मनो याथास्म्यप्रतिषादनपराणि बेदान्तवा 
पिद्यायाः कर्माङ्गत्वं च ६८ '्यदेव विद्यया करोति... तदेव वीर्यवत्तरम् 
शुद्धेवावगम्यते 1 नच प्रकृतोद्रीथोपासनविषयत्वमस्य चकतुं शक्यते, 
विधया करोति" इति श्रुलेव सर्वकर्म विद्याया विनियुक्तत्वात् । 
 प्रकरणाद्रकीयसी। विधायाः कर्माङ्गत्वं कथमित्यपेक्षायां ७'"तच्छमस्ि 
यमात्मा ब्रह्म” इति सामानाधिकरण्येन कमा्गभूतकर्तैयाथात्म्याद सर 
रेण विद्यायाः कमाङ्गत्वमिश्यवगस्यते । अतः कवैसंस्काररूपत्वाद्ह्यां 
कर्मेण एव पुरुषाथैः । तच्नतन्न फलश्वुतिस्थ॑वादस्स्यात् । विद्यायाः 2 

१. बृ. ६-४-२२ ॥--२, यु, २-२-८ ॥- ३, छा. २-२३-१ ॥---४, 

का. ५-प्र. २-अनु॥--५\--६. छा. १-१-१० 9. छा, ६-८-७1 <. श्र, 
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मरनोऽथान्तरमूतस्य खसङ्कटप्तजग दुदयिभवरूयखीखस्य निषिलेयपरस्य- 
#ककल्थाणेकतानानन्तज्ञानानन्दैकखरूपस्य सवेभ्वरस्य सत्यसङ्करपस्य करणा- 
धेपरूपप्रह्यणात्माधपस्य चे्यस्य वेदनरूपाया विद्यायाः {“(्रह्मविदाभरोति प- 
म्? इदयादिषु बह्मप्रा्िरूपफलोपदेशात् विद्यात पव फरम् । २“ध्यदेव वि. 
प्या करोति" इति शतिः प्रसिद्धवन्निरदेशात्, प्रसिद्धिश्च भरृतोदरीथोपासन- 
येषेति, प्रस्त॒ुतोद्धीथोपासनविदोषनिष्ठा 1 ३“.तच्वमसि?? इति सखामानाधिक- 

-ण्यं च तच्छब्दनिर्दिष्टस्य खसङ्कव्पकृतजगज्न्मखितिष्वसादिकस्य परस्य घ 
मणो न जीवस्वरूपत्वपरम्; अपितु जगत्कारणस्य ब्रह्मणो जीवश्चयीरकतया 
त्रीवस्यात्मत्वपरमिति ४..अधिकं तु मेदनिदेरात्'' दद्यादि षृक्तम्। ५० आ 
मनि तिष्ठन. . यस्यात्मा रारीरम्' इति च प्रल्यगात्न आत्मत्वं परस्य ब्रह्मणः 
ध्रुलयन्तरे ्यक्तम् । खू्रार्थस्तु- पुरुषाथोऽतः--षियातः; कुतः? २ “ब्ह्यवि- 
च्परोति परम् इद्यादिःरम्द्ात् ॥ १॥ 

शेष्वात्पुरषाथंवादो यथाऽन्येष्विति जैमिनिः ॥२..तख्मसि६- 
लयादिसामानाधिकरण्येन ब्रह्मणः कर्मसु कतरखरूपत्वावगमाद्वियायाः क्तैसं- 

ह्कारद्वारेण कर्मशोषरत्वात्तत्र पुरुषार्थवादोऽथेवादमात्रम् ; यथा अन्येषु द्रव्य- 
तस्कासयादिष्विति ज्ेमिनिसचायौ मन्यते ॥ २॥ 

आचारदशेनात् । इतश्च विध्या कमौङ्गम्; ब्रह्मविदामाचारो हि क- 
पप्रधानो दश्यते | यथाऽश्वपतिः केकयो ब्रह्मविदत्रेखरः €“ष्यश्ष्यमाणो ह वै 
भगवन्तोऽहमस्मि" इत्याह । ७“"कर्मेणेव हि संसिद्धिमाखिता जनकादयः” 
इति च स्मर्यते ॥ ३॥ 

लिङ्गमिदम्ः प्राक्षिर्च्यतामिदयत्राह-- 
[व (~ [> [. तच्छतः ॥ २ “यदेव वि्यया करोति”दत्यादिकायादश्ुते्वियायाः क- 

(द € भ [नक + + य् + 

माङ्गत्वमवगस्यते । नच दुर्बखेन प्रकरणेन श्रुति्विंद्याविशेषोद्भीथविषयोपासने 
्यवस्थाप्यते ॥ ४ ॥ 

समन्वारम्भणात् । < "तं चिद्याकमेणी समन्वारमेतेः' इति विदा- 
क््रणोरेकस्मिन्पुरूषे सादिघ्यं च विद्यायाः कमोङ्गत्वे हि भवति ॥ ५ ॥ : 

१. सै. भन, १-अनु१ ।।--२. छ, १-१-१० ॥--२. अ. ६-८-७1--४.-शा- 

री, २-१-२२ ॥--५. इ, ५.७-२२॥ मा-पा ॥--६.७।.५-११-५ ॥--७ सी, ३-२०॥ 
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क [द् [षद् 

तद्रतो विधानात्।। विद्यावतः कमेविधानाञ्च विद्या कमौङ्गम्। 
चार्यकुखाद्वेदमधीद्य यथाविधानं गुसेः कमीतिरेषेणामिसमाच्य ३ 
दत्यादिना.ऽष्ययनवतः कर्माणि विद्धद्र्थाववोधपयेन्तत्वादध्ययनश्य ए 
एव कमीणि चिद्धात्तीस्यवगस्यते ॥ ६ ॥ 

नियमात् ॥ २““कुर्ैननेवेह कमौणि जिजीधिषेच्छतं समाः" इ 
विदामाधुषः कमे नियमदर्धनाञच कर्मण पव पुरूषाः; न विद्यात 
गम्यते । अतश्च विद्या कमाङ्धम् ॥ ७ ॥ 

अधिकोपदेशास् वादरायणस्यवं तद्शेनात् ॥ वुशब्दात्प् 
छन्त: 1 बाद्रायण्यैवं -विद्यातः फकमिति मतम्; कुतः! अधिकोपदेः 
कर्मसु कतः प्र्मगत्मनोऽधिकस्य - अर्थान्तरभूतस्य वेद्यस्य वेदनभूः 
याः फरसाधनत्वोपदेशात् । तदश्चैनात्--द्यते हि वेदान्तवाक्येऽ 
षयत्वं विद्यायाः] एवमेव हि ३८'तदैश्चत बहु स्यां पजयेयेति*४“ सोऽ 
बहु स्यां परजायेयः' इत्यादिषु बहुभवनसङ्कर्पपूर्वकखष्ख्य दैः कतुस्सः 
करणाधिपाधिपस्यानवधिकातिश्रायक्षानानन्दैकखरूपस्य निखिलर्हेयभ्र 
स्य बेधस्य विद्या ब्रह्मप्रात्तिफखाय विधीयते ॥ ८ ॥ 

तुस्यतु दशनम् ॥ विद्यायाः वधान्त्वेऽपि ब्रह्मविदामाचारद् 
स्य-क्मैणामनाचारददीनमप्यस्तील्यथैः, ५८।कषयः कावषेयाः किम 
मध्येष्यामहे किमथौ वयं यक्ष्यामहे" द्त्यादौ । कमौचुष्ठानदरीनं तु फ 
न्थिरहितस्य कर्मणो विदयाज्गत्वात् ; व्यागस्तु फरमिसन्धियुक्तश्य वि 
धित्वादिद्यमिभायः ॥ ९॥ 

असावैनिफी ॥ ६"्यदेव विद्यया करोति ” इति श्वुतिः सर्धै 
कर्माङ्गत्वं धिदधातीलितदसङ्गतम् ; अत्र विधाशब्दामिदहिता त॒ न साः 
अपितद्धीथविद्या । यत्करोति, तद्धियेतति नैवं पदान्वयः; अपितु यदेव 
करोति, तदेव वीर्यवत्तरमिति । विद्यया क्रियमाणस्यान्यतोऽवगतस्य वं 
रत्वं प्रति साच्चनमावो ऽवगम्यते, यदेषेति प्रसिद्धवन्नर्दैश्ात् । अन्यः 
तिहि ऽ““उद्गीथसुपासीतः? इति सक्निहितेदधीथविदयायाः ॥ १० ॥ 

१. छा. ८-१५-१ 1--२. ईशावा, २॥--३. छा. ६-२-३ ॥--४, । 

६-भनु २।।---५ ।।-- ९. छा. १-२-१० ॥--७. छा, १-१-१।- 
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विभागरश्तबत ॥ १।।त विद्याकर्मणी समन्धारभेते" स्यश्च विद्या च 
खस्य फडाय कर्मच सस्मरे फलायान्वारभत इति विभागो द्रष््यःःयतो विद्या- 
कर्मणोर्भिक्नफटत्वमुक्तम् ;शतवत्-यथा क्षेषरङ्विक्रयिणं रातद्यमन्बेती्युकतेः 
क्षत्रा शतम्, श्ना शतमिति भिभामोऽषगम्यते ; तद्त् ॥ ११॥ 

अध्ययनमालवतः ॥ २.'वेद्मधीलय'शस्यस्ययनमाश्रषत पथ कमेषि- 
धानात् अनेन विद्याया न कमोौङ्गत्वमवगतम्; मप्ययनविधिश्चोधानवन्नियमव- 
दृश्चरराशिग्रहणमात्रे पयैवस्यति ; गृहीतस्य खाभ्यायस्य फखवद थांवमोधित्व- 

वृ्षनाशक्निणैयफखमीमांसाश्रवणे अधीतवेदः पुरुषस्खयमेष प्रवतैते । अथाव - 
बोधपरय॑न्तस्षे ऽप्यथंक्चानाद् थत्तरभूता स्छतिप्रस्यया्ुसिरूषा ''विधात्'' “ब. 
पासीत" इति शास्त्रविहिता धिद्या न कमाङ्गम् ॥ १२॥ 

नाविशेषात् ॥ इ छुव्नवेह कमोणि” इति प्रक्यिदामायुषः कमणि 

नियमो इश्चयत शष्येतन्न सभवति, भविश्तेषात्-विदुष पवेति विरोषाभावाक्ि - 
मिस्यविबुषो न स्यात्, विदुषस्त्वाप्रयाणादुपासनायदृतिदशनादथेखभावादिः 
दुष पवेल्यसिप्रायः ॥ १३ ॥ 

स्तुतयेऽनुमतिबी | वााष्दो ऽवधारणे । ३।'दशा वास्यमिदं सवम्” 
इति व्रिद्याध्रकरणाद्ियास्तुतये कमाजुमतिरेव । विद्यामाहार्म्यास्सवैदा कमौ- 

णि कुर्वश्नपि वैरम रिष्यत इति हि स्तुता भवति विद्या । वाक्यशेषे च ३८५ 
क्म छिप्यते मरे'' इति श्रूयते ॥ १४॥ | 

कामकारेण चैके ॥ प्के शाखिनः कामकारेण च विद्यानिष्ठस्य गा- 

हस्थ्यस्यागमधीयते । ४५।क्रं परज्ञया करिष्यामो येषां नोऽयमात्माऽयं लोकः" 

इति गाैसण्यकर्मस्यागं बुबद्धाक्यं विदा प्रधानमिति दशयति ॥ १५ ॥ 

उपमदं च ॥ विद्यया स्वैकर्मोपमर्द चाधीयते ५५/क्षीयन्ते खास्य क- 

मौणि सस्मिन्दद्धे परावरे, इति ¦ तद्वि्यायाः क्माङ्त्ये न सङ्गच्छते ॥ १६॥ 

ऊध्वैरेतस्घु च शब्दे हि ॥ ऊर्व॑रेतस्साश्रमेषु ब्रह्मवियादर्शोनात् 

तेषु चा्निदो्रादिकर्मामावान्न विद्या कमोज्ञम् । ते चा्ाश्नमास्खन्त्येव ; यतो 

वैदिके शण्दे तेऽपि द्यन्ते ६.'्रयो धमैस्कन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानम्? दति 

१, ब. ६-४-२ ॥---२, छा. ८-१५-१ [--३. शंशावाख, २, १॥-४" ध्र, ६ 

०२२ ॥--५, सु. २-२-८ ॥-- ६. छा, २-२३-१॥ 

*47 
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१५ये चेमेऽरण्ये द्धा तप इध्युपासते'ः २“पतमेव प्रव्राजिनो, कोरा 
न्तः प्रव्रजन्ति” इद्यादौ । इ“व्यावज्ीवमभ्निहोघरम्'' दस्ादिकातुर्ा 
र्विषया ॥ १७॥ | 

परामरी नैमिनिरचोदनाश्वापवदति हि ॥ “वरथो धर्मस्क 
ह््यादिषु तेषामाश्नमाणामचोदनात्-अविधानात् उपाखनास्तुश्यथ पशः 
अनुघादं जञेमिनिराचायो मन्यते । अपि च अपवदति हिं श्युतिराश्न 
५“'घीरहा वा पष देवानां यो ऽच्िमुद्ासलयते”शद्यादिका । अतस्ते न स 

अुषटेयं बादरायणस्साम्यश्चुतेः । गृदस्याश्रमथदाश्रमान्तरः 
घ्रेयं भगवान् बादसयायणो मन्यते ; कुतः १ तस्यापि तत्साम्यश्चुतेः--र 

ध्ैस्कन्धाः" दूलयेवमादौ हि सर्चेषामाश्माणामेकरूपं सङ्कीतनम् ॥ १९ 
विधिवो धारणवत् ॥ वाक्ञब्दोऽवधारणे; सर्वेषामाश्चमाणां [ 

चायम् । घारणवत्--यथा ६.“अधस्तास्समिधं धास्यन्ननुदरबेत्'* ६“ 
देवेभ्यो धारयति"? इद्ययुवादसरूपेऽप्युपरिघारणस्याप्रापतत्वेन विधिर 

पचमिदाश्रमाणामपि। अतः ऊध्वैरतस्सपि विध्यादशैनाद्िद्यातः पुरुषा 
हरति वेदान्तदीपे पुरुषार्थाधिकरणम् ॥ १ ॥ 

--*-#पश्रीशारीरकमीमांसामाप्ये स्त॒तिमात्ताधिकरणम् । २ ॥)-* 
~~ ---- 

स्तुतिमाघ्सुपादानादिति चेन्नापूवेत्वात्।३।४ 
इदमिदानीं चिन्त्यते ५५ स एष रसानां रसतमः परम 

्योऽष्मो यदुद्रीथः ” इति एवंजातीयकानि वाक्यानि कत्व 
तोह्यीथादिस्तुतिमात्रपराणि, आहोखिदुदीथादिषु रसतमादिष् 
नाथोनीति । अत्र प्रतिपादितयपाक्षनपरसमङ्गीकृत्योपासनस्य पु 
स्वेन ऋतुषपादानानियम उक्तः । कि युक्तम् १ स्तुतिमालपरा 
इृतः१ उद्वीथादयपादानात् । ऋलवङ्गभूतानि दहरीथादीन्युपादाय त 

१. छा. ५-१०-१ ॥--२, ब" ६-४-२२ 1--३ ॥--४, छा. २-२३. 

५. यजु, १ -कां ¶-प्र. रन्मनु 1--६ ॥--७, छा. . १-१-३ ॥ 
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सतमादिखं प्रतिपादितम् ; यथ! जुहादीनां पृथिव्यादि प्रतिपादयत 
षचनस्य ! “इयमेव जुष; सर्गो रोक आहवनीयः"इत्यादिकस्य तत्स्तु- 
तिमालनपरतम् तथेहापि । तदिदमाशङते-स्त॒तिमात्रयुपादानादितिचेव्- 
इति।उ्मथाचयुपादानात्तर्स्तुतिमालमेवेषां वाक्यानां विवक्षितमिति चेत्-- 

 -*०-.( सिद्धान्तः )-9 ° 

अतोत्तरं-नापूवेत्वात्-इति । न स्तुतिमाततवशुपपथते ; इतः ? 

अपूवत्वात्-अप्राप्तवात् । न द्यद्यीथादयो रसतमादितया प्रमाणान्तरेण 

प्रतिपन्नाः ; येन तस्याशस्त्यबु्छत्पत्य्थं रसतमादिस्ेनानूधेरन । नचो- 
द्रीथादिषिधिरतर सन्निहितः; येन २८इयमेव जुहुस्स्र्गो खोक आहव- 
नीयः'' इत्यादिवत्तदेकवाक्यत्वेन ययाकयाचन विधया तस्स्तुतिपरत्व- 
माश्रीयेत । अतः करतुवीयेवत्तरस्वादिफरसिच्छथरुदीथादिषु रसतमादि 
दृषटिबिधानमेव न्याय्यम् ।॥ २१ ॥ 

भावशब्दाच्च ।२।४।२२॥ 
२५ उपासीत ” इत्यादिभावशब्दा्च विधिपरत्वमेव न्याय्यम् । 

विधिप्रलयययुक्तो हि करियाशब्दो विधेयमेव खा्थ॑मवगमयति । तस्मादु 
पासनपिषधानाथां एताशश्चुतयः ॥ २२॥ 

इति भ्रीश्ारीरकमीमांसाभाष्ये स्वुतिमात्राधिकरणम् ॥ २1 
-----~ 

वेदान्तसारे--स्वतिमातयुपादानादिति चेन्ापूवत्वात् ॥ उद्ीथा- 
दिषु ससतमत्वादिदृश्िविधिन सम्मति ; १।दयमेव ज्ुहुस्खमे रोक आहवः 
नीयः'' इतिवत् , कमोङ्गभूतोद्वीथाद्यपादाय तस्य रसतमत्ववचनं तस्स्तुतिमा- 
भमिति चेत्---ेतत्, जह्ादिषिधिवदुद्रीथादिबिधेरतरासक्निधानात् । रलतम. 
व्वदेश्चाप्राप्तत्वाद्रसतमत्वादिदष्टिविधिरेव ॥ २१ ॥ | 

भाबक्रब्दाच ॥ २“ “उद्भीथसुपासीत'' इति विधिप्र्ययाश्च ॥ २२ ॥ 
इति वेदान्तघारे स्व॒तिमाघाधिकरणम् ॥ २ ॥ 

१ ॥--२. छा. १-१-१ ।, 
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बेदान्तदीपे--स्त॒तिमातुषादानादिति चेन्नापुवैत्वात् ॥ भा 
ब्दाश्च।। ९.भोमिद्येतदक्चस्मुङ्रीथमुपासीतः' १८४ एष रसानां रसतमः ए 
पराया ऽष्टमो यदुद्धीथः"्येतज्ञातीयके किं कमोौङ्गाभ्रयाणां रष्िविशेषाण। 
शधिरास्थेयः,उतोद्थादिस्तुतिमाथ्रमिति खद्ययः।विधित्वे सिद्धे हि गोदोहः 
वद्भवति;विधिष्वमेव नलम्मवतीति पूवैः पश्चः।२ “यमेव जुहकस्खरगो लोकः 
वनीयः' इतिवत् कर्माहद्गभू तोद्घीथारिसम्बन्धितयोपाद्नाद्सतमस्वदेः त 
तिमान्रत्धमेव; न रसतमत्वादिदशटिविधिः। याद्धान्तस्तु-ज्ञुहादिविधिचः 
थादिविधरेरासन्निधानात्,रसतमत्वादेरप्रा्षस्षाश्चः २ “उपाक्षीतः'इति वि 
येन च, न स्तुतिमा्रम्, तदु्टिविधिरेव । खद्वयमपि व्याख्यातम् ॥९१; 

हति बेद्न्तदीपे स्वुतिमाच्ाधिकरणम् ॥ २॥ 

--**-#दभीदारीरकमीमांसाभाष्ये पारि्वाथोषिकरणम् ॥। ३ ||)-9>- 

पारिप्छवा्थां इति चेन्न विशेषितत्वात् २।५।२; 
२५ प्रतदेनो ह वै दैबोदासिरिन्द्रस्य भियं धामोपजगम' ४ 

तकेतुहरुणेय आसः इत्येवमादीनि बेदान्तेष्वाख्यानानि किं पार 
पयोगाथनि, उत विधाविरेषरतिपादना्थानीति चिन्तायाम् ५५ 
ख्यानानि हौसन्ति"इल्याख्यानानां पारिष्कषे विनियोगान्न विद्धा 
नत्व न्याय्यमिति चेत्- 

-०*-+-4( सिद्धान्तः )-* = 

न सर्वाण्याख्यानानि पारिष्छवपरयोगे विनियोगमदैन्ति ; षु 
विशेषितत्बाद्विनियोगस्य । ५“ आख्यानानि शंसन्ति इत्युक्त्वा 
६“मचुैवखतो राजा” इत्यादिना मन्वादीनामास्यानानि विष 
अतस्तेषामेव तलत्र बिनियोग इति गम्यते । तस्मान्न सबा वेदानः 
रूयानश्ुतयः पारिष्टवपयोगार्थाः ; अपि तु विद्याविध्यथोः ॥ २ 

१. छ. १-१-१३ ३॥ २ ।-- को, ३-१२-४, छा, ६-१-२१ ।--५- 
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तथा चेैकवाक्योपबन्धात् । ३ । ४ । २४॥ 
“अत्मा वा अरे द्रष्टव्यः” इत्यादिविधिनेकवाक्यतयोपवन्धा- 

चारयानानां विदयाविध्यथान्येव तानीति गम्यते; यथार“सोऽरोदीत्" 
इत्येवमादेः कमेविध्यथै्वम् ; न पारिष्ठवायेत्वम् ॥ २४॥ 

इति भीशारीर्कमीमांसाभाष्ये पारिप्ठवार्थाधिकररणम् ॥ २ ॥ 

वेदान्तसारे--पारिण्टवाथ इति चेश्न विरोषितत्वात् ॥ ेदान्तेषु 
तत्तदिद्यारम्भेऽधीताः २८्रतदैनो द धेः दस्यायाख्यायिकाः पारिद्चवाथीः; 
४“आस्यानानि शोसन्वि"? इति तथ धिनियोगात्--इतिचेत्- न; तन्नैव ५५भ- 
सवैवखतः”' दष्पायास्यानानां विशेषितत्वात् तेषामेव तश्र विनियोगः ॥ २३॥ 

` तथा चैकवाक्योपवन्धात् | वियाविधित्कवाकयत्वाश्च ६“सोऽर- 
दीत्"* दस्यादिवत् विद्यास्तुष्यथौ पता; २४॥ 

ति वेदान्तसरे पारिप्ठवार्थाधिकरणम् ॥ ३ ॥ 
[मी 

वेदान्तदीपे--पारिषप्टवाथो इति चेम विशेषितत्वात्॥ तथा चै- 
कयाक्योपबन्धात् ॥ ३'्रतदैनो ह वे दैवोदासिः” दर्यादयो वेदान्तेष्वार्या- 
नविरोषाः किं पारिष्वप्रयोगाथौः, उत तत्रतश्र विद्याविरशोषप्रतिषादनाथौः 
ति संदायः। ४,आस्यानानि शंसन्ति” हति पारिवे धिनियोगात्तद थौ ईति 
पूवैः पक्षः । राद्धान्तस्तु--४""आख्यानानि द्रौसम्ति' श््युक्स्वा ५“'मनुर्वेव- 
खतो सजा" इति मन्वाद्यास्याने विनियोगस्य विशेषितत्वात्, ३५ मामा- 
युर्मृतमिप्युपास्ख'' १.८अत्मा वा अरे दष्व्यः'' व्यादिविधिनैकवाक्यत्वाश्च, 
२.‹सोऽरोदीत् 'दस्यादिवद्धियादिध्यथी एयासूअद्वयमपि व्यास्यातम्।॥ २३।२४॥ 

इति वेदान्तदीपे पारिप्ठवाथौधिकरणम् ॥ ३ ॥ 
० 

१. इ. ९-५-६२. यञ्च. १.५-१- ३. कौ. २-१ 1--४ ।--५॥ 
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अत एव चाप्रीन्धनाद्यनपेक्षा । २। ४। २८ 
स्तुतिपसङ्गादवान्तरसङ्गतिविशेषेणाथेद्रयं चिन्तितम्। विध 

ऊष्वेरेतस आश्रमिणस्सन्तीस्युक्तम् ९अरध्२ेतस्घु च शब्दे हि" 
दिभिस्मरूतःइदानीमृष्वैरेतसो यङ्ञायभाषात्तदङ्धिका विया न सम 
ल्याश्षङ््याई--अतं एव चाम्नीन्धनाश्यनपेक्षा-इति । यत उःध्वेरेतर 
भमिणो विद्यासम्बन्धिस्षेन श्रुला परिग््यन्तेर^‹ ब्रह्मसंस्थोऽपृत 
३५ये चेमेऽरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते" “एतमेव प्र्ाजिनो छे 
च्छन्तः प्रव्रजन्ति “यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति" इत्यादि 
अत एवोध्यरेतस्घु विद्या अभ्ीन्धनायनपेक्षा--भधीन्धनम्-अगन 
नम् ; आधानपूषैकाभिहोतदशेपुणमासादिक्मानपेक्षा तेषु विद्या 
वकखवाश्रमविष्ितकमोपेप्षेलयथः ।॥ २५॥ 

इति भीशारीरकमीमांसाभाष्ये अभीन्धनाद्यधिकरणम् ॥ ४ ॥ 

वेदान्तसारे--अत एव चाप्रीन्धनाधनपेक्षा।। ऊर्वरेतसाम 
तमेव प्रनाजिनो लोकमिच्छन्तः प्रवजन्ति"' दष्यादिश्चुतेरेव वियाचक्छ 
ष्याधानाद्यनपेक्षा विद्या ॥ २५ ॥ 

इति वेदान्तसारे ममीन्धनाद्यधिकरणम् ॥ ४ ॥ . 

वेदाम्तदीपे--अत एव चग्रीन्धनायनपेक्षा | उ्वरेतस्ए 
बरह्मविधा सम्भवति; नेति सायः । यज्ञायमावात्तेषां तदद्धिका विद्या > 
घतीति पूर्वः पक्षः 1 गाद्धान्तस्तु--५““यदिच्छन्तो बरह्मचर्यं चरन्ति? 
मेव प्रतराज्ञिनो खोकमिच्छन्तः प्रच्जन्ति'' इद्यादिश्युतेः तेषां विद्यावः 

१ कारी. ४-१६७।-- २, छा.२-२३-१९ ॥--२. छश.५-१०-१॥।--४, 

२२ ॥---५, कठ. १-२-१५ ॥ 
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मा्तेष्वचिषहोत्राद्यनपेक्ा विद्येति निश्चीयते । सुत्राथैस्तु-अतपएष-विद्याधरव- 
शरुतेरेष आधानाद्यनपेक्षा तेषु विद्या 1 अध्ीस्धनं हि--अग््याधानम्।) २५॥ 

हति वेदन्तदीपे अग्नीन्धनाद्यधिकरणम् ॥ ४ ॥ 

-*०-+#<( श्रीरारीरकमीमांसा भाष्ये सवापेक्चाधिकरणम् || ५॥ ),9-* 
०---------- भन 

सर्वापेक्षा च यज्ञादिश्चुतेरश्ववत्। २। ५। २६॥ 
यदि विधा यज्ञाधनपेषेवामृतत्वं साधयति ; तिं एृहस्थेष्वपि 

तदनपेतषैव साधयितुम्ैति, यज्ञादिश्रुतिरपि १५विविदिषन्ति” इति श्- 
व्दात्कमेणो बेदनाङ्गतां न पतिपादयतीति- 

-म०-+4( सिद्धान्तः ),-9** 

अत आह-स्वपेक्षा-इति। अभिहोत्ादिसर्कमीयेशषैव चिद्या क्मै- 
बत्पु श्हस्थेषु ; ऊुतः ? य्नादिश्चतेः । ?८तमेतं॑वेदा्ुवचनेन ब्राह्मणा 
विषिदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन" श्त्यादिनाः यक्गादयो हि 

विाङ्गत्वेन श्रूयन्ते । यङ्नादिना विविदिषन्ति बेदितुमिच्छन्ति, यज्ञा 
दिभि्वैदने पाप्तुमिच्छन्तीत्यथेः । यज्ञादीनां त्नानसाधनत्वे सल्येव य- 

ज्ञादिभिः ज्ञानं भाप्तुमिच्छन्तीति व्यपदेश्च उपपद्यते ; यथा असेैनन- 
साधनत्वे सति असिना जिघांसतीति व्यपदेश्ः। अतो यत्तादीनां ज्ञान- 
साधनस्वमवगम्यते । ज्ञानं च वाक्यारथ्नानादर्थान्तरभूतं प्यानोपास- 
नादिशषब्दवाच्यं विश्चदतमपलयक्षतापन्नस्पृतिरूपं निरतिक्चयभियमहरहर- 
म्यासापेयातिदययमापयाणदञरुवतेमानं मोक्षसाधनमिदयुक्तमस्माभिः षू- 

मेव ; वक्ष्यति च २“आदत्तिरसष्दुपदेश्ात्" इत्यादिना । पवंरूपं 
# द £ 

च ध्यानमहरहरनुष्ठीयमानैनित्यनैमिसिककमेभिः परमपुरषाराधनसरूपेः 

परमपुरुषप्रसादद्रारेण जायत इति यज्ञादिना विषिदिषन्तीति शात्ेण 

परतिपाधते । अतः करमवत्पु श्रहस्थेषु यज्ञादिनित्यनैमित्तिकसभैकमौपेक्षा 
` १. इ, ६-४-२२ ॥-२. शारी. ४-१.१॥-- दद र्प्२२॥- र यरी, ४-१.९।- ` | 
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मिद्या। अश्ववत्--यथा गमनसाधनभूतोऽश्वः खपरिकरबन्धपरि 
मापेक्षः;एवं मोक्षसाधनभूताऽपि विद्या निद्यनैमित्तिककमेपरिकरापे 
तदिदमाह खयमेव भगवान् !“यज्गदानतपः कमं न ल्याज्यं॑ काये; 
तत् । यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्" २यतः पसिभूता 
येन सर्वमिदं ततस् । सखकरमेणा तमभ्यस्यै सिद्धि षिन्दति मानवः 
इति ॥ २६॥ 

इति श्रीशासैरकमीमांसाभष्ये सवपिश्चाधिकरणम् | ५ ॥ 

वेदान्तसारे सर्वापेक्षा च यज्ञादिश्चतेर्पवत् ॥ कमव यूष 
ष्वप्रिहोघ्ादिसवकमौपेक्ा विद्या २ब्राह्मणा विषिदिषन्ति यज्ञेन दनेन र 
सा.ऽनारकेन' इस्यादिश्वुतेः।यथाचाश्ो गमनसाध्रनभूतोऽपि खपरि फरवर 
चेश्चो गमने । उष्वैरेतस्खु च खाश्रमक्मौपेश्चा ॥ २दे॥ 

इति वेदान्तसारे सर्वपिक्षाधिकरणम् ॥ ५ ॥ 

वेदान्तदीपे--सवोपेक्षा च यज्गादिशचुतेरवत् ॥ कमैवस्छु यह 
षु कि यज्ञादिक्मापेक्षा विया, उत तत्रापि केवकेवेति सशयः । ऊभ्वैरेत 
यश्ना्यनपेदैवा्तत्वं साधयति चेत्-कमैनिरपेक्षाया विद्याया एव साधन 
मभ्युपगमनीयम् । तथा सति गरहस्येष्वपि तक्निरपेश्चैव साधयितुं समति 
चैः पक्षः । नदि खमीदिसाधनमूतमग्निहोजादिकमै पुरुषभेदेन नानाविधाः 
इष्टम् । ३“.विविदिषन्ति" इति शब्दो ऽपि वेदनेच्छायां कर्माणि बिनियुङ्के 
विद्यायाम् । साद्धान्तस्तु-कर्मवत्छु गृहस्थेषु यक्षाविसर्वकमौपेक्षा विया , 
तः{ यज्ञादिश्रुतेः - २“'तमेतं वेदानुवचनेन बाह्यणा बिविदिषस्ति यशेन दाने 
इतिहि यज्ञादयो षिद्याङ्गस्वेन विनियुज्यन्ते । अतो गृहेषु कर्मापेक्षा विः 
दाया इष्यमाणम्रधानत्वास्२ '“विविदिषन्ति ” इतीष्यमाणं क्षानमेषेत्यवम 
ते । यथा गमनसाधनभूतोऽभ्बः खपरिकरबन्धरूपपरिकर्मापिश्चः; पवं मं 
साधनभूता विद्यापि निलनेमित्तिकपरिकमौपेश्ला । ऊर्वरेतस्प च स्वाश्चम् 
दितं कर्मैव परिकमे भवतीति तेष्वपि विद्यासम्बन्धदास्रादवगम्यते । 
सखैकसमधिगम्पे हि यथादाखमभ्युपगमनीयम् । सूषमपि व्याख्यातम् ॥ ३ 

इति मेदान्तदीपे सवपिक्षाधिकरणम् ॥ ५ ॥ 

१. गी, १८-५ ॥--२, गी.१८-५६॥- ३. बर. ९६०४-२२ ।।. ` 



--म०-#((श्रीशरीरकमीमां साभाष्ये शमदमायधिकरणम् ॥ ६ ॥। )-9>-०*- 

शमदमादुपेतस्स्यात्तथापि तु तद्विधेस्तदङ्ुतया 

तेषामप्यवश्यानुष्ठेयत्वात् । ३। 9 २७ ॥ 
गरहस्थस्य शमदमादीन्यप्यनुषठेयानि, उत नेति चिन्तायाम्--भा- 

न्तरबाह्मकरणव्यापाररूपत्वात्करमाचुष्ठानस्य, शमदमादीनां तद्विपरीतरू- 

पत्वाचाननुष्टेयानि- 
--**-#4( सिद्धान्तः )+-9न- 

इति भराप्र उच्यते-यद्यपि गृहस्थः फरणव्यापाररूपकमखु ष 
तः, तथाऽपि स बिद्रान् ्रमदमाघुपेतस्स्यात्; इतः! तदङ्गतया तद्विषेः- 

विद्याङ्गतया तेषां विधेः {““तस्परादेवेविच्छान्तो दान्त उपरतस्तितिष्च- 
स्समाहितो भूर्वाऽऽत्मन्येवाऽत्मानं पच्येत्” इति । विद्योसपत्तेधित्तसमा- 
धानरूपस्वेन ष्टपरिकरतवाच्छमादीनां, विद्यानिषे्तये तेर्षा-शमा- 
दीनामप्यवर्यादषठेयखाचच तान्यप्युषठेयानि । नच करणव्यापारतद्विप- 

येयरूपस्वेन कर्मणां शमदमादीनां च परस्परविरोधः, भिन्नविषयत्वात् 

विहितेषु करणव्यापारः, अविषितेषु प्रयोजनगून्येषु च तदुपशषम इति । 
नच करणव्यापाररूपकर्मसु वतेमानस्य वासनावक्राच्छमादीना्ुपदेय- 
स्वसम्भवः, विहितानां कर्मणां परमपुरुषाराधनतया तत्मसादद्रारेण 

निखिलबिपरीतवासनोच्छेदहेतुतात् । अतो स्थस्य शमदमादयोऽप्य- 
चुषटेयाः ॥ २७॥ 

इति शीशारीरकमीमांसामाष्ये शमदमाद्यधिकरणम् ॥६ ॥ 
~~~ 

वेदान्तसारे--शमदमा्वुपेतस्स्यात्तथापि त तद्विधेस्तदङ्तया ते- 
षामप्यवश्यानुष्ैयत्वात् ॥ गृहस्थो विहितकमेव्याप्तोऽपि २८.शान्तो दान्तः" 

१, कू, ६-४-२३ ॥ 
*48 
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इस्यादिना शामदमादिविधेश्तचुक्तस्स्यात्, विद्यानिष्पत्तये हामदमादीनामवहया. 
खष्टेयत्वात् । शान्त्युपरतिग्रभ्रतिभिर्विना विद्यानिष्पत्यचुपपत्तेः ॥ २७॥ 

| इति बेदान्तसारे शमदमाद्यधिकरणम् ॥ ६ ॥ 

वेदान्तदीपे--शमदमाद्युपेतस्स्यात्तथापि तु तद्विषेस्तदङ्गतया ते. 
षामप्यवद्षयानुष्टेयसात् ।॥ कि वियानिर्वत्तये गृदसयेददमदमादय उपादेया, 
डत नेति संशयः । गृहष्यानामान्तरबाह्यकर्णव्यापाररूपकमङ्गिकत्वादिचायाः, 
तष्ठिप्सतरूपरामदमाद्युपादानासामथ्य्वरेतस्ु क्मैरहितेषु रशमादिविनिः 
योगो भविष्यति, यथा यज्ञादिविनियोगः कमैवत्छु गरदयेषु । तस्मादनुषदेया 

श्टामादय इति पथैः पक्षः 1 साद्धान्तस्तु--१।'तस्मादेवंविच्छान्तो दान्त उप. 
रतस्तितिष्षुससमाहितो भूत्वाऽऽत्मन्येवात्मानं पद्यत्"” इति सामान्येन विद्या. 
ङ्तया विनियोगाद्हयरप्युपादेयाः । न च कर्मवतां तेषां रामादयुपादानासामः 
ध्यम्, भिन्नविषयत्वाच्छमादेः । विहितेषु हि कमेख करणव्यापारः; अविहि. 
तेषु प्रयोजनह्यनयेषु च हामदमादयः । अतद्शामादि विनियोगो यज्ञादिविनियोः 
गवन्न सङ्कोचमदैति--इति । स्त्राथेस्तु- यद्यपि गरहश्थो यज्ञादिकं विनि 
युक्तः, तथापितु शमदमादयुपेतस्स्यात् ; कतः? १ “दान्तो दान्तः" इत्यादिन 
तद्विधेः तद्ङ्कतया-विद्याङ्गतया विद्यानिष्पत्तये तेषामवदयानुषेयत्वाच्च । पका 
ग्रतानिष्पा्त्वाच्छमदमादिभिरेव विद्यानिष्पत्तिरिव्यथः । यज्ञादिक्मौण्यि 
पापनिबदणद्वारेणेकाग्रतामापादयन्तीस्यमिधायः ॥ २७॥ 

इति वेदान्तदीपे शमदमाधधिकरणम् ॥ ६ ॥ 

->-9-\( श्रीरारीरकमीमांसाभाष्ये सवौ न्नानुमत्यथिकरणम् ॥ )-9-°*- 

सर्वान्नानुमतिश्च प्राणात्यये तदशनात् ३।५।२८। 
वाजिनां छन्दोगानां च प्राणविधायां र^नन ह वा अस्यानन्नं ज 

ग्धं भवति नानन्नं परिश्दीतं भवति" २५नह वा एवंविदि किश्चनानः 
भवति? इति भाणविदुः सवन्नातुमतिः सङीति; किमियं भाणविचानि 

१. बृ, ६-४-२२ ॥-९, बृ, ८-१-१४ २, छा. ५-२-१॥ 
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स्य सवौन्नाुमतिः सवेदा, उत भाणालययापत्ताविति विशये, विरेषा- 
जुपादानात्सवदा- 

-**-+^( सिद्धान्तः )»-क-००- 

इति भाप उच्यते-भाणाल्यये-इति । चशब्दोऽवधारणे; पाणालय- 

यापत्तावेवेयथेः । ङतः? तदशेनात्--द्यते हन्यत ब्रह्मविदामपि पा- 
णालययापत्तावेव सवान्नाभ्यनु्ञा; कि पुनः प्राणविदः । उषस्तिः कि- 
छ चाक्रायणो बह्मविदग्रेसरो मटचीहतेषु कुरु दुभिश्षद्षितेष्विभ्यग्रामे 

वसन्ननकशनेन प्राणसंश्यमापन्नो बदह्यविच्यानिष्पत्तये प्राणानामनवसादः- 
माकाह्ूमाण इभ्यं कुटमाषान् खादन्तं भि्षमाणस्तेन च उच्छिष्टेभ्योऽ 

न्ये न विद्यन्त इति भस्युक्तः पुनरपि “एतेषां मे देहि" इत्युक्तवा तेन- 

चेभ्येनोच्छिष्टेभ्य आदाय दत्तान् इुस्पाषान् परतिग्रहयातुपानमतिग्रदमि 

भ्येना्थितः २ “उच्छिष्ट वे मे पीतं स्यात्" इति वदंशाक्रायणः किमेते 
कुरपाषा अनुच्छिष्ट इति इभ्येन पयनुयुक्तः १५न वा अजीविष्यमिमा 

 नखादन्...कामो म॒उदपानम्''इति इस्माषाखादने खस्य प्राणसशया- 

पत्तेस्तावन्मात्रलादनेन धृतपराणस्य खस्योच्छिष्टोदकपानं कापकारितं 

निषिद्धं स्यादिद्युक्त्वा सखखादितशेषं जायायं दस्वा तया च रक्षितान- 

परेद्ययीजनेनाभिजीषया निगमिषु; पुनरपि भाणसंशयमापननस्तानेवे- 

भ्योच्छिष्टान् खोच्छष्टभूतान् पयुषितांश्खाद । अतो ब्रह्मविदामपि 

प्राणसंशय एव सवौन्नाचुमतिदशेनादल्ाविशेषेण शीतितमपि प्राणविद्- 

स्सबीन्नीनखं प्राणालययाप्तापेवेति निधीयते ॥ २८ ॥ 

अबाधाच्च । ३।%। २९॥ 
“आहारशुद्धौ सखषद्धिः सम्वशुद्धौ धवा स्मृतिः" इति बह्म 

वि्योर्पत्तावाहारशुद्धिविधानाबाधादपि ब्रह्मविदां सबाभीनत्वमापद्विष- 
यमवगम्यते | एव् ब्रह्मविदायतिशयितशक्तीनामपि सवोन्नीनतस्यापद्वि 

१. छा. १-८०-३, ४५२. छा. ७-२६-२१ 
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पयत्वाद्याणविदोऽल्पशक्तेः सबोन्ना्ुमतिरापद्विषयैव ॥ २९ ॥ 
क च 

अपि स्मर्यते ।३।४।३०॥ 
अपि च आपटटिषयमेव सवौन्नीनस्वं बरह्मविदामन्येषां च स्म 

--\“प्राणसंशयपापन्नो योऽन्नमत्ति यतस्ततः। छिप्यते न स पापेन 
दअपलमिवाम्भसा" इति ॥ ३०॥ 

राब्दकश्चातोऽकामकारे । २। ५।२१॥ 
यतो ब्रह्मविदामन्येषां च सवौन्नीनत्वमापदिषयमेव ; अत ̀  

सर्वैषापकामकारे शब्दः-कामकारस्य प्रतिषेधकः शब्दो वतेते | आ। 
हि कठानां संहितायां कामकारस्य प्रतिषेधकः शब्दः २ “तस्माहाह 

[कवा भ्त हिप [+ [क # 

स्पुरां न पिबति पाप्मना इनोत्छजना इति" इति । पाप्मना संखृष्टो 

भवानीति मला ब्राह्मणः सुरां न पिषतील्यथैः ॥ ३१ ॥ 
इति भीशाीरकमीमांसामाष्ये सर्वान्नातुमत्यधिकरणम् ॥ ७ ॥ 

बेदान्तसारे--सवीन्नाचुमतिश्च प्राणात्यये तदशेनात् ॥ प्राण 
द्यानिष्ठस्य “नह घा एवंविदि किञ्चनानन्नं भवतिः" इति सबौन्नायुमतिं 
दा; अपितु प्राणासययापत्तावेव, अतिशयितश्चक्तेन्रह्यविदोऽप्युच्छिष्टमक्ष 
दिः प्राणाष्ययापत्तावेयेति दरनात् ॥ २८ ॥ 

अबाधाच्च | ५“याहारद्युदधौ. सखद्युद्धिः' इष्याहारश्ुद्धिविधेर 
धाश्च प्राणस्शय प्व ॥ २९ ॥ 

[कभ ¢ यि १ ॥ 

अपि स्मयते ॥ शप्राणसद्यमापन्नो योऽन्नरमस्ति यतस्ततः": द्या 

ना स्म्ेते च प्राणस्य पवेति ॥ ३० ॥ 

सब्दश्वातोऽकामकारे ।। २“तस्माद्राह्मणरखन्न पियेत्' इति क 
कारनिद्रेतिशब्दश्चातपच ; यतः प्राणसंशय एव सर्बन्नाचुमतिः ॥ ३१ ॥ 

दति बेदान्तसारे सवौन्नानुमययधिकरणम् ॥ ७ ॥ 

१॥--२॥-- २, नोल्लखना इति. पा ॥--४. छा, ५-२-१५--५. छा, ७-२६९-: 
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बेदान्तदीपे-- सवोन्नानुमतिश्च पाणालये तदशनात् ॥ वाजिनां 
छन्दोगानां च प्राणविद्यायां १८.नह् वा पवंचिदि किञ्चनानन्नं मवति? इति 
सर्वान्नाजुमतिस्सङ्कीसयते । कि प्राणविदस्सवौन्नानुमतिस्सवैदा, उत प्राणस्य - 

यापत्ताविति संशयः । अविरषात्सधैदेति पूवैः पक्षः ! अतिरायितशशकतेब्ह्य 
विकोऽपि उच्दष्टपरि्रहणमक्षणयोः प्राणाययापत्तावेव दरोनादर्पदाक्तेः भा- 

णविद्ः किं पुनरिति प्राणाह्ययापत्तावेवेति द्धान्तः, सूघाथस्तु--चरान्दोऽ- 

वधारणे ; प्राणविदस्सवीन्नाचुमतिः पाणाल्यय एव ; कुतः १ तदशनात् -भ- 

तिशायितदक्तेवर॑ह्यविद; ध्ाणात्यय पव सर्वाश्नारमतिव्वनात् ॥ २८ ॥ 

अबाधा ॥ २''ाहार्श्ुद्धौ सचद्युद्धिस्ससयुद्धै श्वा स्तिः" 
इस्याहारड्युद्धिविधेरबाधाच् प्राणात्यय एव ॥ २९ ॥ 

अपि स्मयेते । र““प्राणसं्यमापन्नो येऽन्म्ति यतस्ततः ! किप्यते 

न स पापेन पद्यपञमिवाम्भसाः' इति प्राणसंराय एव सवोघ्नाज्ुमत्िः स्मयते 
च ॥ २३० ॥ ॥ 

शब्दश्चातोऽकामकारे ॥ यतस्सवीन्नाचुमतिः प्राणास्यये ; अतोऽका 

मकारे शब्दश्च-कामकारस्य प्रतिषेधकरशब्दश्योपपद्यत इष्यथैः ॥ अस्ति हि 

कटान कामकारथरतिषेधकरददाब्द; ४"८तस्माद्नह्यणस्घुरां न पिबति पाप्मना 

पनोतसजा” इति । पाप्मना संस्प्रष्ठो न भवानीति मत्वा सं न पिबतील्यथः। 

दति वेदान्ददीपे सर्वान्नानुमययधिकरणम् ॥ ७ ॥ 
-----+~-- 

->*-+‹( श्रीरारीरकमी मांसाभाष्ये विहितत्वाधिकरणम् ।। ८ । )-***- 

विहितव्वाच्चाश्रमकमापि । ३।५।२२॥ 
्ञादिकमाङ्धिका बह्मवियेदयुक्तम् ; तानि च यज्ञादीनि कमा 

ण्यभुयुष्टणा केवलाश्रमिणाऽप्यवुष्ेयानि, उत नेति चिन्तायां › विद्या- 

गानां सतां ऽकेवलछाश्चमशेषले नित्यानिलयसंयोगविरोधः भरसज्यत इ- 

१. छा, ५-२-१ ॥ -९. छा, ७-२६-२ ॥--३ ॥-४ ॥ ५ नोस््ख्ना 

दति, पा ॥-- ६. केवलाश्रसिदषत्वे, पा ॥ 
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ति यज्ञादीनां ?केवङाश्रमधमेत्वं न सम्भवति- 
-**-++( सिद्धान्तः )-9>°*- 

इति थाप उच्यते--आभ्रमकर्मापि-इति। आश्रमस्य कर्मापि 
ति। केवलाभ्रमिणापि अचुष्ेयानीलयथः । तः १ र“्यावन्नीवम 
तरं जुहोति" इल्यादिना विदितलात्-जीवननिमित्ततया नित्य 
तत्वादित्यथः | ३२॥ 

तथा विद्याङ्गतया च र“(्मेतं वेदाजुवचनेन'' इत्यादिना ए 
त्वाद्विधारेषतयाप्यनुष्ेयानीलयाह- 

सहकारिसखेन च । ३।४। २३ ॥ 
विव्योसपत्तिद्वारेण विद्यासहकारितयाऽप्यनुष्टेयानि । अभो 

नामिव जीवनाधिकारखगौधिकारवत् विनियोगपएथक्तवेनो भयाथे 
विरुध्यत इत्यथः ॥ ३२३ ॥ 

दरदेव कमाम्तरत्वमपि नासतील्याह- 

सवधा त एवभयाटरद्रत् । २ । । ३५ 

स्था-विद्याथसवे आश्रमाथैत्वेऽपि, त एव यज्ञादय इति 
पत्तव्यम् ; न कर्मखरूपभेद् इलयर्थः । इतः १ उभयलिङ्गात्-ः 
श्तौ यज्ञादिशब्दैः परयभिक्गाप्य विनियोगात् ; कमेखरूपभेदे भ्र 
भावाच्च ॥ ३४ ॥ 

अनभिभवं च दरशोंयति । २।५।२५ ॥ 
“धर्मेण पापमपनुदति" इत्यादिभिश् तानेव यङ्गादिधमां 

सय तैरवि्याया अनमिमवं-पापकमेभिरत्पत्तिपरतिषन्धाभावं दय 
अहरहरयुष्ठीयमानेरिं यज्ञादिभििलुदधेऽन्तःकरणे परत्यहं भकष 

१, केवलाशरमिषरमलव. पा ॥-- २।--३, तै, ना. ५०-अनु ॥ 
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धोत्पद्यते । अतस्त एवोभयल यज्ञादयः ॥ ३५ ॥ 
इति शरीशारीरकमीमांसाभाष्ये विहितत्वाधिकरणम् ॥ ८ 1 

बेदान्तसारे-विषितत्वाश्वाश्रमकमोपि । यज्ञादिकमे २ ““यावज्लीव- 
मरहो्म्” इत्यादिना विहितत्वात् विद्यारहितकेवलाश्रमिणामप्ययुष्ठेयम् ॥ 

सहकारित्वेन च ॥ २“ तमेतं वेदायुवचनेन इस्यादिश्तेर्विाङ्ग 
॥ विघेर्विद्याखहकारित्वेन विदुषा चाचष्ठेयम् ॥ २३३ ॥ 

स्थापि त एवोभयलिङ्गात् ।॥ उभयन्र विनियोगेऽपि यज्ञादयस्त 
1, उभयत्र प्रलयमिक्ञानास्याषिङ्गात् । कमैखस्येक्येऽपि विनियोगपृथकस्वेन 

विरोधः ॥ ३४ ॥ । 

अनभिभवं च दरयति । २““धमैण पापमपडदति” इति विद्यो- 

त्तिप्रतिबन्धकपापनिवर्वनेन विद्याया अनभिमवे कर्मायुष्ठानकार्येश्च ददरीयति 

इति वेदान्तसारे विहितत्वाधिकरणम् ॥ ८ ॥ 

्रेदान्तदीपे-विितस्वाच्चाश्रमकमापि | कि यज्ञादयो विदयाङ्गमूताः 
वलाश्चमस्याप्यज्गभूताः, उत नेति संदायः। केवकाश्रमस्याप्यङ्गतवे निव्यानिलय- 

योगरूपविशोधः प्रसज्यत इति नाङ्गभूताः केवलाश्रमस्येति पूवः पक्चः 1 सा- 

न्तस्तु--यदैकेनेव विनियोगेनोभयाङ्गत्वमिष्यते ; तदा निल्यानिस्यसंयोग- 

रोधः । इह तु र"्यावज्ीवमश्निदो्रं जुह्वयात्* २“तमेतं वेदानुवचनेन 

यणा विविदिषन्ति यक्षेन द्निन” इति विनियोगपरथक्त्वेन विसेधः परिः 

यते ; यथा.ऽिह्येत्रादीनामिच कर्मणाम् । जीवनाधिकार्कामनाधिकारयोरि- 

धिकारमेदस्यास्फुटतात्ततस्फुरीकरणाय पुनरिह चिन्त्यते 1 स्जाथेस्तु-- 

“'वावज्ञीवमभनिहोचं जह्यात्? इत्यादिना केवरगहस्थाश्चमिणो जीवननिमि- 

[तया विहितत्वादेव यज्ञादि केवखश्नमकमोपि ॥ ३२॥ 

सहकारित्वेन च ॥ २. "तमेतं वेदाचुबचनेनः दत्यादिना विद्यासा- 

नवेन वि्ितस्वाश्च विदयासहकारिस्येन चाचषठेयं यज्ञादिकमे । विनियोगप्थ- 

त्वेन विरोधः परिष्ियत इस्यभिप्रायः ॥ २३ ॥ 

.आापलम्बनीत, ३-१४-८॥ बहुच इति शावरः॥--२, १.६-४-२२।--३ .ते.ना,५०-गबु॥ 
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स्थापि त एवोमयलिङ्गात्॥। सषेथापि--उमयत्र विनियोगे 
पव यज्ञादयः । कुतः १ उमयजिङ्गात्--उभयत्र परल्यभिज्ञानाख्यलिङ्गात् 

अनभिभवं च दरयति ॥ श“धमैण पापमपनुदति” इलया 
यज्ञादिधममन्निर्दिदय तेर्विद्यायाः अनभिमवं-- पापकर्मभिरत्पत्तिप्रतिवः 
द्दैयति। अत उभयन्न विनियोगात्केवछाश्रमिणां सुमुश्चूणां चाचष्ठेया यः 

इति वेदान्तदीये विहितत्वाधिकरणम् ॥ ८ ॥ 
~ ------ 

-*०-*९( श्रीरारीरकमीमां साभाष्ये विधुराधिकरणम्।। ९ ॥ ),-*- 

अन्तरा चापि तु तदष्ठः । ३।५।३६। 
चतुणामाश्रमिणां ब्रह्मविद्यायामधिकारोऽस्ि ; विद्यासह 

आश्रमधम इति चोक्तम् । ये पुनराभ्रमानन्तरा वतेन्ते विधुरादं 
षां बह्मविद्यायामधिकारोऽस्ति, नवेति विशये-आश्वमधरमेतिकः 
कतवाद्वियायाः, अनाश्रमिणां चा्रमधमौभावान्रास्त्यधिकारः- 

-*०-#,( सिद्धान्तः 2-9-०० 

इति प्राप्न उच्यते-अन्तराचापितु-इति । तुशब्दः पक्षव्या् 
चशब्दोऽवधारणे । अन्तरा बतेमानानाम्-अनाश्चमिणामपि 8ि 
मधिकारोऽस्लेव । इतः! तदृ दश्यते दि रेक्वभीप्पसंवततीदीः 
श्रमिणामपि ब्रह्मविद्यानिष्ठस्वम् । नचाश्रमधर्मेरेव विद्याजुगरह शः 
वक्तुम्, २“यज्ञेन दानेन तपसानाक्षकेन इति दानादीनार 
२अनेकान्तिकानामप्यनुग्राहकत्वदशेनात् । यथोध्वैरतस्पु विद्यानि 
शेनादमरिहोत्ादिव्यतिरिकतैरेव विचातुप्रहः क्रियते; तथाऽनार्भा 
वियादशेनादाश्रमानियतैजपोपवासदानदेवताराधनादिमिषिधाघ् 
कयते कतुम् | ३६ ॥ 

१. ते. ना, ५०-अबु ॥--२. दघ. ६-४-२२ ॥- ३. अनेकान्तानां. ए ॥ 
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अपि स्मर्यते । ३।९। ३७ ॥ 
अपिच अनाश्रमिणामपि जपादिभिरेव विदाघुप्रहः स्मयैते९“न- 

प्येनापि च संसिध्येह्माह्मणो नात संशयः । कुयौदन्यन्न वा कुयान्भेत्रो 

बराह्मण उच्यते” इति । संसिध्येत्--नपादयनुश्छछतया विद्या सिद्धो 
भवतीलय्थः; ॥ ३७ ॥ 

विरोषानुम्रहश्च । ३।४।३८ ॥ 
न केवलं न्यायस्यृतिभ्यामयमथेस्साधनीयः; भूयते चानाश्रमनिय- 

ैरभविरेपेविययासुग्रहः र“तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्ययाऽऽस्मानम- 
न्विष्येत्"" इति ॥ ३८ ॥ 

अतस्त्वितरज्ज्यायो रि्काच्च । ३। । ३९॥ 
तुशब्दोऽवधारणे; अतः-अनाश्रमित्वात् इतरत्-आश्रमित्वमेव ञ्या- 

यः; अनाश्रमित्वमापद्विषयम् ; रक्तस्य त्वाश्रमित्मेवोपादेयमित्यथेः; 

भूयोधर्मकादपधर्मकयोरतुस्यकायैतवात्) लिङ्गाच-सपृतेरिलथः । स्मयेते 
च शक्तं प्रलयाश्रमस्योपादेयत्वम् २५अनाश्रमी न तिष्ठेत दिनमेकमपि 
हिनः" इत्यादिना । नित्तब्रह्मचयेस्य एृतमा्यस्य च अरवैराग्ये सति 
दाराराभ आपत् ।॥ ३९ ॥ 

इति श्रीक्चारीरफमीमां सामाष्ये विधुराधिकरणम् ।॥ ९ ॥ 

वेदान्तसारे-अन्तय चापितु तदः ॥ आश्रमानन्तरा वर्तमानो 

विधुरादिरनाश्चमी ; तस्यापि विचाधिकारोऽल्ति, रेकवादिष्वनाश्नमिषु ब्र 

ह्यविद्यायिकारश्चैनात् ॥ ३६ ॥ 

अपि स्मयते अनाश्रमिणो ऽपि जपादिना ेद्यानु्रहः स्मयते १।.ज' 

` प्येनापि च संसिद्धत्'' इति ॥ २७ ॥ 

१, मनु, २-८७ ॥--२. प्रश्चोप. १-१० ॥---रे ॥ 

*49 
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पिशेषाचुप्रहशच। । आश्चमानियत धर्मविरदोषेण विधाुप्रहश्च श्रयते 
पसा ब्रह्मचयेण श्रद्धया विद्यया चाऽत्मानम् ”› इत्यादिना ॥ ३८ ॥ 

अतास्त्वतरज्ञ्यायां लिङ्गाचच।। अनाश्चमित्वादाश्चरमित्वं ज्यायः, 
भूयस्त्वात्, २“ अनाश्रमी न तिष्ठेत्तु" इति स्मूतेश्च॥ ३९॥ 

इति बेदान्तसारे विधुराधिकरणम् ॥ ९ ॥ 
1 

वेदान्तदीपे-अन्तरा चापि तु तदषटेः ॥ विषुरादीनामनाश्रमि 
ह्यविद्यायामधिकारोऽस्ति, नेति संशायः। आश्रमधर्मेतिकतैम्यताकत्वादविः 
तदमावात्तेषामधिकार इति पवः पक्षः)ाद्धान्तस्तु--ऊर्वेरेतस्खिव रेक 
ष्वनाश्नमिषु विद्यानिष्ठत्वदद्ैनादाश्रमानियतेजैपोपवासदानादिभिरेव तेः 
द्यायुब्रहो भवतीद्यस्लेवाधिकारः। सूत्र थेस्तु-- तुर्दार्पश्षो व्यादृत्तः। 
व्यो ऽवधघारणे। अन्तराऽपि-आश्चमानन्तेस् व्तमानानामनाश्नमिणामर््या 
रोऽस्ल्येव ! कुतः ! तदष्टः-रेक्वादिषु विद्यानिष्ठत्वदष्टेः ॥ २६॥ 

अपि समयते | अपि च अनाश्रमिणामपि जपादिभिरेव विद्या 
समयते ३५ जप्येनापि च संसिध्येद्ाह्यणो नात्र संशयः” इत्यादिना ॥ ३५ 

विरेषायुप्रहशथ ।आश्चमानियतध्विोषेण विधायुग्रहदधूयते च 
पसा घरह्मचयेण श्रद्धया षिदयया चाऽ ऽत्मानमच्विच्छेत्"' इति ॥ ३८ ॥ 

अतस्त्वितरञ्जञ्यायो लिङ्गाच्च ।॥ अतः-अनाधमित्वादितरत्-भा 
त्वं ज्यायः, धर्मेभूयस्त्वात् ¦ िज्ञच -स्पतेश्चेद्यथैः २.“ अनाश्रमी न 1 
दिनमेकमपि द्विजः ` इति हि स्मर्येते । तस्मादनाश्चमित्वेन विद्यानिष्ठः 
द्विषयाम्रद्याभेप्रायः ॥ ३९ ॥ 

इति बेदान्तदीपे विधुराधिकरणम् | ९ ॥ 

-**-* ५ श्रीरारीरकमीमांसाभाष्ये तद्भताधिकरणम् ॥ १० ॥ )-# 

तद्धतस्य तु नातह्वावो जेमिनेरपि नियमात्त 

पाभवेभ्यः। २। ।४०॥ 
नेष्टिकवेखानसपरितव्राजकाश्रपेभ्यः प्रखयुतानापाप अह्मविः 

‡. मश्च, १-१० ॥"=-र ॥--इ, भनु, २-८७ ॥ 
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पथिकारोऽस्ति, नेति चिन्तायां-विधुरादिवदनाभयैकानै्ानादिभि. 
चैयाचुप्रहसम्भवादस्यधिकारः- | 

-*°-*^( सिद्धान्तः )-* म» 
. इति पप्र उच्यते तद्भूतस्य तु नातद्धावः-इति। तुशब्दः पक्षव्या- 

स्यथः; तद्भूतस्य नष्ठिकायाश्रमनिष्ठस्य) नातद्धावः-अतथाभावः) अ- 
नाश्रमित्नेनावस्थानं न सम्भवति; तः! द्रूषाभवरभ्यो नियमात्-त्र 
पाणि-तेषां नैष्ठिकादीनां रूपाणि-वेषाः, धर्मा इयथः; तेषामभावाः-तद्र 
पाभावाः; तेभ्यः शासैनियमात्। ने्ठिकादाश्रममनिष्टान् खाश्रमधर्मनि- 
एत्तिभ्यो नियच्छन्ति हि शाच्लाणि : "(्रह्मचायौचायंङुलवासी रती- 
योऽल्यन्तमालमानमाचायंङ्टेऽवसादयन्? इति; २““अरण्यपियात्ततो न 
एुनसेयात्'' इति, इ“सन्नयस्या्थिं न पुनरावतैेत्"'इतिच । अतो विषु 
रादिवत् नैष्ठिकादीनामनाश्रमिखेनावस्थानासम्भवान्न तानधिकरोति - 
दमविया; जेमिनेरपि-हत्यविगानं दशेयन्नुक्तं सखाभिमतं द्रहयति॥ ४०॥ 

अथ स्यात्-नेष्ठिकादीनां ब्रह्मच्यासच्युतानां परायशित्तादधि- 
कारस्सम्भवति; अस्ति च भायधित्तमधिकारलक्षणे निरूपितम् ५अ- 
वकोणिपञुध तद्रत्" इति। अतः भच्युतव्रह्मचर्यस्य प्रायधित्तसम्भवा- 
तकृतपायधित्तो ब्रह्मविद्ायाभधिकरिष्यति-ति; ततराह- 

नचाधिकारिकमपि पतनानुमानात्तद्- 
योगात् । २ ।% । ३ ॥ 

अधिकारलक्षणोक्तमपि धायथित्तं नैष्ठिकादीनां तद्रष्टानां न स- 
म्भवति; कुतः? पतनासुमानाचदयोगात्र-नेष्टिकादीनां भच्युतानां पत- 

२. छ. २-२३-१ ॥--२ ॥--२. यजुषि. काठके ॥--४ ॥ 



३८८ भीशारीरकमीमांसामाप्य ॥ 

नस्तेस्तस्य पायथिशस्यासम्भषात्--२ “आरूढो नैष्ठिकं धर्मे चर 
चयवते द्विजः । प्रायथित्तं न पश्यामि यन शुध्येत्स आत्महा” ' 
अतोऽधिकारटक्षणोक्तं भायथित्तमितरबरह्मचारिषिषयम् । ४१ ॥ 

उपपूर्वमपीत्येके भावमशानवत्तदुक्तम्।३। ४४ 
नैष्ठिकादीनां ब्रह्मचयैभच्यवनयुपपूवेभू-उपपातकम्, महापात 

परिगणितस्वादिति तत्न भरायधिक्षस्य भावं-वि्यमानतामप्येके आ 
मन्यन्ते; अशनवत्-यथा मध्व्नादिनिषेधस्तस्मायशिक्तं चोपकरुव 
नैष्ठिकादीनां च समानम् ; तदुक्तं स्मृतिकारैः २ “उत्तरेषां ` चैतद 
धि" इति । गुरुढुरबासिनो यदुक्तं, तत्सखाभ्रमाविरोध्युत्तरेषामः 

मिणां भवतीः । तद्रदिहापि बह्मचयेप्रस्यवने पायधित्तस्समर 
दवियायोग्यताप्यस्ि ।॥ ४२॥। 

बहिस्तमयधापि स्खतेराचाराचच । ३।४। ४३ 
तुशब्दो मतान्तरुव्याष्स्यथेः; उपपातकत्वे महापातक 

बहिभूता एव ब्रह्मविद्याधिकारिभ्यः; ब्रह्मचिद्यायामनधिद्धता इट 
कुतः? स्पृतेः-पूवोक्तात् पतनस्मरणात् । यद्यपि करमषनिर्हैरणाय 
दरचनै; पायश्चित्ताधिकारो विधयतेःतथापि कमौधिकारानुणड्द्ि 
यथि न सम्भवति, शप्रायधित्तं न पश्यामि येन शुष्येत आ 
इति स्पृतेरित्यथः । आचाराच्च- शिष्ठा हि नेष्ठिकादीन् चष्टान् 
प्रायधित्तामपि बजेयन्ति, तेभ्यो बरह्मविथादिकं नोपदिरन्ति; 3 
षां नासि ब्रह्मवियायामधिकारः॥ ४२॥ 

इति भरीसासीरकमीमांसाभाष्ये तद्भूताधिकरणम् |॥ १० ॥ 

१. आश्य. १६९ ५-२३॥---२. गात १, ३-अ. ४-२्॥-- २, सद्धावात् .पा 
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वेदान्तसार तद्तस्य तु नातद्धाथो जेमिनेरपि नियमात्तद्रपाभा 
षेभ्यः ।। नेष्ठिकादिनिष्ठस्य प्रच्युल्य सिति सम्भवध्येव, नियमात् तद्रपनिघर 
ततिभ्यः । यथा; नियच्छन्ति हि २, अलन्तमात्मानमाचायकुङे ऽबसादयन् ? 
इति “'अरण्यमियात्ततो न पुनरेयात्?तिच ३८'सन्न घस्य्चि न पुनराचरैयेत्' 
इति च । अतस्लेषा प्रच्युत्य खिद्यमावा्चिद्यानधिकारः । ज्ञेमिनेरप्येवम् ॥ 

नचाधिकारिकमपि पतनाचुमानात्तदयोगात्।। ४५अवकीणिपदयुश्च 
तद्वत् "* इस्यधिकारलक्षणोक्तं प्रायथित्तमपि तस्य न सम्भवति, तस्य प्रायधि 
तानधिकारस्रतेः तदसम्भवात् , ५..धरूढो नैशिकं धर्मम्, ् त्यारभ्यपःष्पा- 
पथ्ित्तं न पदयामिः' इस्यादिस्ष्तेः ॥ ४१ ॥ 

उपपूवेगपी्येके भावमक्चनवत्तदुक्तम् || उपपातकत्वात् भायभ्धिन्त- 
पिके मध्वदाननिषेधतत्ायित्तवदिति ; तदुक्तम् ६““उन्तरेषाश्चैतदविरोधि?ः 
इति ॥ ४२ ॥ 

वदिस्तूभयधापि स्पृतेराचाराच॥ उपणतक्वेऽपि अन्यथापि कमा 
धिकार्बहिष्छृता पते; तथा स्यतेः ५“'ध्रायधित्तन्न पदयामि येन शयुख्येत्स आ. 
ध्मा" ` इति, शिष्टबहिष्काराञ्च ॥ ४२ ॥ 

इति वेदान्तसरि तद्धताधिकरणम् ॥ १० ॥ 

वेदान्तदीपे-तद्तस्य तु नातद्धाबो जेमिनेरपि नियमात्तद्रषाभा- 

पेभ्यः।। नेिकवैखानसपरिनाजकानां खाश्रमेभ्यः ग्रच्युतानामपि बिच्याधि 
कारोऽस्ति, नेति संशयः । विधुरादिवज्पदिभिरयुग्रहसम्भवादस्त्येवाधि- 
कार इति पूर्थः पक्षः।याद्धान्तस्तु - नैष्ठिकादीनां खाश्रमश्रष्ठानां प्रायश्ित्ताभा- 
धरमरणाच्छिष्टवहिष्छतत्वाश्च तेषामनधिकारः इति।सूघ्राथेस्तु-तद्भतस्य तु ना- 

तद्धावः-नैष्ठिकादिभूतस्यातथाभावो न सम्भवति ; कतः ! तद्रपाभवेभ्यः 

शासरैः नियमात् ; तद्रपामावाः नैष्ठिकायाश्नरमधमीभावाः ; तेभ्यो नियच्छन्ति 

हि राख्माणि । १५ ब्रह्मचार्याचायैक्र्वासी तृतीयोऽल्यन्तमात्मानमाचार्यङ्क 
छेऽवसादयन् "' शति नेष्ठिकस्य ततेव नियमः ; २. अरण्यमियात्ततो न पुन 
रेयात्” $ति च वैखानसस्य , २“सघ्नधस्याधि न पुनयवतैयेत्' देति च परि 

१.७. २-२३-१ ॥--२ ॥---र ॥--४ ॥--५ आधिय, १६-५-२३॥--६.गौत 
१-प्र, ३-अ. ४-स् ॥ 
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व्राज्ञकस्य ; अत एव तेषामनाश्चमिस्वेनाचयानाभावाद्धिद्याधिकारो न सम्भव- 
ति । जेमिनेरप्यविगीतो ऽयम् ॥ ४० ॥ 

नचाधिकारिकमपि पतनायुमानात्तदयोगात् | जाधेकाश्कम् अ- 
धिकार्लक्षणोक्तम् १८८अवकीणिपद्युश्च तद्वत्? इदयेतल्भायश्चिन्तं नेष्टिकस्य न 
सम्भवति ; कुतः १ पतनाघुमानान्नैश्ठिकस्य तदयोगात् । तस्य हि पतनं स्मर्यते 
श्राय्ित्ताभाववचनेन २'' आरूढो नैष्ठिकं धर्म यस्तु प्रच्यवते द्विजः } घराय- 
श्चित्तं न पदयामि येन शुध्येत्स आत्महा ” इति । अत उपकुवीणब्रह्मचारिवि- 
षयमाधिकारिकम् ॥ ४१ ॥ 

उपपूवेमधीलेके भावमश्चनवत्तदुक्तम् ॥ प्के भायश्ित्तभावमपि म- 
न्यन्ते, यत उपपूवैम् उपपाततकयिदम् ; अशनवत्--मभ्वशनादिनिषरेघतस्ाय- ` 
ित्तवद्भवतीद्यथेः । अत उपङ्कवौणस्य ब्रह्मचारिणः उक्तमाधिकारिकमस्थापि 
भवतीति ! तदुक्तं स्म्रतिकारेः ३'“उत्तरेषः चैतद विरोधि `: इति । उपक्ूवीणे 
ब्रह्मचारिण्युक्तो धर्मः उत्तरेषां चाश्रमिणां खाश्चमावियेधी मवल्येवेस्यथः ४ 

वहिस्तूभयधापि स्पृतेराचाराच् ॥ उभयधापि उपपातकस्षे महा- 
पातकत्वेऽपि नैष्ठिकास्च्युतो बहिभूतः कमीधिकासात् , २८प्रायश्िन्तंन प- 
श्यामि इति स्परतेः, आचाराच्च ; व्जयन्तिदयेन शिष्टा विद्योपदेशादौ। यथपि 
कद्मषनिबररैणाय कैश्ित्प्रायथित्तमुच्यते, तथपि कमीधिकासपादिनी द्युद्धि- 
स्तेषां न सम्भवेतीदयसिभ्रायः ॥ ४३॥ 

इति वेदान्तदीपे तद्धूताधिकरणम् ॥ १० ॥ 

-** >^ श्रीरारीरकमीमांसाभाष्ये खाम्यधिकरणम् ॥ ११ ।| )*->*-** ~ 

स्वामिनः फरश्चतेरित्यात्रेयः । ३।४। ८४॥ 
काङ्गाश्रयाण्युद्धीथादयूपासनानि कि यजमानकतैकाणि, उतखि- 

करैकाणीति चिन्तायां-यनमानकतेकाणीत्यात्ेयो मन्यते ; कतः? फल- 
ुतेः-वेदान्तपिहितेषु दहरादयुपासनेषु फलोपासनयोरेकाभ्रयत्वदशैना- 

१ 1--२. आश्नय्, १६-५-२३॥- १. गोत. १-प्र. २-अ. ४-सू॥ 
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दिह च करतुफलाप्रतिबन्धरूपस्योद्धवीथोपासनफलस्य यजमानाश्रयत्वभ्र- 
वणादिलथः । न च गोदोहनादिवदङ्गाश्रयस्वेन यजमानकपैकत्वास- 
म्भवः; गोदोहनादिषु ह्ध्वयुकवैकपणयमाश्रयगोदोहनोपादानमन्येना- 
शक्यम् ; इह तूद्रातकरैकेऽप्युद्रीये तस्योद्वीथादेः *"रसतमल्वानुसन्धान- 
यजमानेनैव कर शक्यते ॥ ४४ ॥ 

ू -**-* ८ सिद्धान्तः ),-9 ° 
इतिं परा्ेऽभिधीयते- 

जविञ्यमित्योडखमिस्तस्मे हि परि- 
क्रियते ।२। ०। ०७५ ॥ 

आिज्यम्-ऋततिजः कर्मोीथाद्युपासनमिद्यौइलोमिराचार्यो म- 
न्यते; कुतः? तस्मै हि-पयोजनाय ऋतिविक्परिक्रियते; फएल्साधनभूतस्य 
साङ्गस्य करतोरूपादानायेत्यथेः । कमेविधि पु! “दत्विजो दणीतेः२५बद्- 
स्विगभ्यो दक्षिणां ददाति" इति ऋत्िकतेकत्वन्ान्नेण फरसाधनभूतं 
साङ्क कम ऋलिग्मिरवुष्ेयमिल्यवगस्यते; तदन्तरीतामि कायिकानि मा- 
नसानि च कपाणि ऋखिकतैकाण्येव; नच शक्त्यशक्ती त्य निषन्ध- 

नम् । यचयपयुद्रीथाद्यपासनं पुरुषाथः, तथापि ऋत्वधिदृताधिकारत्वा- 
त्रतोश्च साङ्गस्य ऋतिकतेकतात्; २“यदेव विचया करोपि...तदेव वी- 
यैवम्” इति ऋत्विकतैकक्रियोपयोगित्ेन विद्यायास्तदेककरैकलभ्र- 
णात्, ऋत्विकतैकाण्येतानि;दहरादिषएषासनेषु अतिक्ेकलाश्रवणात्, 
*“शाद्फलं प्रयोक्तरि” इति न्यायाच्च फलिकतैकत्वमेव ॥। ४५ ॥ 

इति भीश्षारीरकमीमांसाभाष्ये खाम्यधिकरणम् ॥ ११॥ 

वेदान्तसारे -खामिनः फश्चतेरिलयात्रेयः ॥ उद्धीधादयुपासनं यज- 
रसततमादित्वानुसं" पा ॥--- १, यजुः. ६-२-७॥--२ ॥--२, छा. १-१-१० ॥ 

--४.पू. मी. ३-५७-१८ ॥ । 
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मानेनाचुष्ेयम् , तस्येव क्रतुवीर्यवत्तरस्वादिफरश्वुतेरित्यात्रेयः ॥ ४४ ॥ 

आधिज्यमिल्ोडलोभिस्तसमे हि परिक्रियते ॥ कर्मखरूपवत्तः 
श्रयमप्यास्िल्यम् ; साङ्फलसाधनकमौसुष्ठानाय हि ऋल्विकपरि क्रियते॥ \ 

इति बेदान्तसरि खाम्यधिकरणम् ॥ ११॥ 

बेदान्तदीपे-खामिनः फरशरुतेरिल्यातेयः ॥ उद्रीथादयुपासनं 
यज्ञमानेनाचुष्ठेयम् , उत ऋत्विज्ञेति संशयः । १“ यदेव विद्यया करोति, . 
देव बीयैवनत्तरम्"' इति क्रतुवीयैवश्सरत्वफङं यजमानस्येति ददरोपासन 
वथजमानेनायुष्ठेयमिति पृथः पक्षः ! कमौङ्गाश्रयत्वादस्यो पासनस्य करमेण 
स्विस्यस्वेन एतदपि ऋष्विजाऽचुषेय,गोदोहनादिवदिति गाद्धान्तः।सूत्राथेर् 
खामिनः-यजमानस्योद्वीथाद्युपासने कैतवम् › कुतः१ तश्यैव फरश्रुतेरिसया 
मन्यते ॥ ७५॥ „ ू . 

आलिज्यमित्याडलोमिस्तस्मं हि परिक्रियते | क्रत्वङ्गाश्चयत्वेः 
त्वधिशृतस्येवास्मिन्युपासने ऽधिकारात् कतोश्चाल्िस्यत्वेन पतदप्यारिविः 
स्योडुरोमिराचायौ मन्यते, यजञमानफलसाधनत्वे ऽपि क्रतेसतदष्ठानाय 
ऋषत्विकपरिफियते ॥ ४५ ॥ 

इति बेदान्तदीपे खाम्यधिकरणम् | ११॥ 

-,-#-्ीक्लारीरकमीमांसाभाष्ये सहकान्तरविध्यधिकरणम् ।)-* 

सहकायन्तरविधिः पक्षेण तृतीये तदतो विः 
दिवत् । २।९। ६ ॥ 

२"“तस्माहाह्यणः पाण्डिलयं निर्वि बास्येन तिष्ठासेत् बार 
पाण्डित्य च निविंचाथ मुनिः" इत्र बासयपाण्डिलयवन्पोनमपि । 
यते, उतानूचयत इति विशये-मौनपाण्डित्यशब्दयोः ज्ञानाथेसात्, 
ण्डिलं निर्विद्य" इति विदितमेव ज्ञानम् २अथ शनिः" इलयनूचते 
धिश्ब्दो न्त श्रूयत इति ॥ 

१, छा, १-१-१० ॥---२ इ. ५-५-१ ॥ 
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-->*-क सिद्धान्तः )-9- ०० 
एवं माप्रे ब्रूमः--सहकायन्तरत्िधिः-इति । तद्रतः-विच्यावतः ; 

विध्यादिवत्-विधीयते इति य्गादिस्सवांश्रमधर्मैः शमदमादिश्च विधिश्च 
व्देनोच्यते; आदिशब्देन भवणमनने येते; सदकायन्तरविधिरित्यतरापि 
विधीयत इति विधिः, सहकायैन्तरं विधिधेति सष्टकायन्तरविधिः; एत- 
दुक्तं भवति-यथा \“'तमेत वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विधिदिषन्ति यज्ञेन 
दानेन" इत्यादिना र““शान्तो दान्तः" इृल्यादिना च सहकारी यन्नादि- 
इशमदमादिश्वे विधीयते; यथाच उ्रोतव्यो मन्तव्यः" इति भवणमन- 

ने चाथेमापे वि्यासहकारिष्वेन येते; तथा ४“तस्ाह्मह्मणः पाण्ड्यं 
निर्वि” इत्यादिना पाण्डिलं, बाद्यै, मौनमिति तितयं विद्यायास्सद- 
कार्यन्तरं षिधीयते-इति । मौनं च पाण्डिलयादथौन्तरमित्याह-पश्चेणति। 
मुनिशब्दस्य पक्षेण पकृष्टमननशीरे व्यासादौ प्योगदशनात् मौनं षा- 
ण्डिलयवारययोदरैयोस्त्ृतीयम् । यद्यपि *““अथ मुनिः” इलयत विधिप्रलय- 
यो न भूयते ; तथापि मौनस्यापराप्रखाद्विपेयस्वमङ्गीकरणीयम्-अथ भु- 
निस्स्यात्-इति । इदं च सौनं श्रवणपरतिष्ठाथान्मननादथौन्तरभूतञुपास- 
नाछम्बनस्य पुनःुनस्संशीलनं तद्धावनारूपम् । तदेवं वाक्याथेः-- 
ब्राह्मणः - विद्यावान् पाण्डिलयं॑निर्धि्य-उपास्यं ब्रह्मतच्छं परिदधे प- 

रपूण च विदिखा श्रवणमननाभ्याममाप् वेदनं परतिरभ्येत्यथेः; तच्च 
भगवद्धक्तिकृतसच्वविददधि्घतम् ; यथोक्तं ५८८ नाहं वेदैः "” इत्यारभ्य 
“भक्त्या त्वनन्यया शक्यः...जञातुम् " इति। श्रतिश्च ९“‹ यस्य देवे परा 
भक्तिः" ऽ““नायमात्मा भवचमेन" इत्यादिका । वास्येन तिष्ठासेत्; बा- 

द्यसखरूपं चानन्तरमेव वक्ष्यते ; बाद्यं च पाण्डित्यं च निविंद्याथ घु- 

निस्स्यात्-बाद्यपाण्डिलये यथावदुपादाय परिषुदधे परिपूर्णे बद्मणि मन- 

| १. ब. १-४-२२ ॥--२. वृ, &-४-२२॥-३. वृ, ४-४-५॥--४. र ५-५- 

१ ॥--५, गी. ११-५३-५४ ॥--६. ध. ६-अ» २३ ॥-७. कठ २.२२ ॥ 
1 
५0 
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नीलो भवेत् , निदिध्यासनरूपविद्यावाक्चये । एवमेव त्रितयोपादानेः 
` छन्धविद्यो भवतीत्याह ` “अमौनं च मौनं च निर्वाय ब्राह्मणः" ; 

ति। अमौनं मौनेतरसहकारिकलापः ; तं च मौनं च यथावदुपाददान 
विधाकाषठां तदेकनिष्पाचां लमेतेलथैः । १५स बाह्मणः केन स्यात् 
इति उक्तादुपायाक्किमन्योऽप्युपायोऽस्तीति पृष्टे १“५ेन स्यात्तेनेदश ए 
व्” इति-येन मौनपथन्तेन ब्राह्मणर्स्यादित्युक्तम् , तेनेवेदशर्स्यात् ; 
केनाप्यन्येनोषायेनेति परिहृतम् । अतस्सर्वेष्वाश्रमेषु स्थितस्य भिदु 
यक्ञादिखाश्रमधमवत्पाण्िलयादिकं मौनतृतीयं विद्यायास्सहकायैन्तरं टि 
धीयते ॥ ४६ ॥। 

अथ स्यात्-यदि सर्वेष्वाश्रमेषु स्थितानां बिदुषां तत्तदाभरमधः 
सहकारिणी मोनदतीयसचिषा विद्या ब्रह्मपा्निसाधनयुच्यते ; कथं ? 
हि च्छान्दोग्येः“अभिसमालय कुम्ब चुचौ देशे इत्यारभ्य २“ र 
सवेवं वतेयन्यावदायुषं ब्रह्मलोकमभिसम्प्यते न च पुनरावर्षैते” इं 
यावदायुषं गाहैस्स्यधर्मेण स्थितिद्चीनयुपप्चते ; अत आह- 

करस्स्नमावत्तु गृहिणोपसंहारः । ३।४। ४७५॥ 
तुशब्दो म्यावतेयति ; छत्लभावात्-कृत्लेषु भावात् , रं 

ध्वाभ्रमेषु विद्यायास्सद्धावात् शदिणोऽप्यस्तीति तेनोपसंहारः ; तस्म 
स्सवाश्रमधर्ममदचनार्थो गृहिणोपसंहार इत्यमिभायः ॥ ४७ ॥ 

तथेतस्मिन्नपि वाक्ये १ “बराह्मणः पुत्रेषणायाश्च वित्तेषणाया 
रोकेषणायाय व्युत्थायाथ भिक्षाचयै चरति" इति पारिवाञ्यैकाः 
धमं परतिपाच प“नतस्माह्नाह्यणः पाण्डिलय निर्विद्य" इत्यादिना पारित 
उ्यघमेस्थितिरेतुकमौनतृतीयसहकारिविधाने पद्धीनार्थमिद्ाह-- 

 मोनवदितरेषामप्युपदेश्चात्। २।४। ८॥ 
१. के, ५-५-१ ।1--२, छा. ८-१५-१ ॥ 



, ७] सदकारयन्तरविभ्यधिकरणम् . ३९५ 

सर्वेषणाविनिशक्तस्य भिक्षाचरणपूकमौ नोपदेशः सर्वेषामाश्रम- 
गणां मदनाथेः ; तः १ पवं विधमौनोपदेदवदितरेषामाश्रमिणाम- 
` (त्रयो धर्मस्कन्धाः” इत्यारभ्य २ “ब्रह्मसंस्थोऽभृतत्वमेति इति 
हममाप्तयुपदेशात् । उपपादितश्च पूरवैमेव ब्रह्मसंस्थशब्दः सवौश्रमिसा- 
[रण इति । अतस्सुधक्तं-यङ्गादिसवोश्रपमधमेवन्पौनतृतीयः पाण्डित्या- 
विधासहकारित्वेन विधीयते---इति।॥ ४८ ॥ 

इति श्रीक्ञोरीरकमीमांसमाष्ये सदकार्यस्तरविष्यधिकरणम् ।॥ १२ ॥ 

वेदान्तसारे--सहकायेन्तर्विधिः पक्षेण वृत्तीयं तद्वतो विध्या- 
वत् ॥ र"तस्माद्राह्मणः पाण्डियं नि्विंयः* इत्यारभ्य २..अथ समुनिः" इ- ` 
[त्र विद्यावतो यज्ञादिवत् बादयपाण्डिल्ययोस्वृतीयं सहकायैन्तर मनं षिधी- 
ते, पक्षेण प्ररृष्टमननक्षीले समुनिराब्दप्रयोगात् ;विद्याभ्यासरूपम्रननमिदमपरा- 
मेव ॥ ४६॥ . 

करखलभाषात् गरदिणोपरसहारः ॥ कत्लेष्वाधमिषु वियासद्धाचात् 
एन्दोग्ये २५अिसमाघृलय छु द्म्बे"" दष्यारभ्य ३८.स स्व्वेवं वसैयन्यावदा- 
(षम्? दति गृहिणोपसंहारस्स्वैषां प्रदरोनाथः । तुश्यो हि गृहिण षवेति 
एङ्काव्याच्स्यर्थंः ॥ ४७॥ 

मोनघदितरेषापप्युपदेशात् ॥ २“भथ सनिः? इ्यत्रापि २५अअ 
मेक्षाच्ैश्चरतिःः इति पारिव्राज्येनोपसंहारः प्रदशंनाथः, मौनसिक्षाचर्यव- 
देतराश्रमधर्मांणां यज्ञाद्यीनामप्युपदेश्ात् ॥ ४८ ॥ 

इति वेदान्तसरि स्ट्का्यन्तरनिष्यधिकरणम् ॥ १२ ॥ 

वेदान्तदीपे--सहकायेन्तरषिधिः पक्षेण तृतीयं तद्वतो षिष्या- 
दिवत् ॥ र“^"तस्माद्राह्मणः पाण्डिस्य्निर्धिदय बास्येन तिष्ठासेत् मास्यं च पा- 
ण्डित्यं च निर्विद्याथ सुनिः?' इत्यन्न मोनं चिदयाङ्गतया विधीयते उतानृश्चत 
इति संशयः । मौनस्य मननरूपत्वात् ४“भोतव्यो मन्तव्यः"? इति घ प्रापतत्वे- 

१, छ. २-२२-१ ॥-->. ब्रू. ५-५-१ ।--२. छा ८-१५-१ ॥--ठ. बू, ४-८४-५ 



३९६ शरीश्षासेरकमीमांसाभाष्ये ॥.1 

नानदत इति पूवैः पक्षः । रद्धान्तस्तु--सुनिश्षष्दस्य परकृष्ठमननश्शीले प्र 
दः, प्रकृष्टमननमुपास्यविषयाभ्यासररूपं विद्यानिष्पत्तये विधीयत इति । सू! 
यैसतु-तदतः-विद्याषतः, सदहकायैन्तर-मोन विधिः ; विधीयत इति वि। 
रिति मौनं विधिरिव्युक्तम् । विष्यादिवत्-भन्नापि विधीयत इति विधि 
शदानपरथष्याश्रमधमैः, आदिशब्दाच्छरवणमनने गद्यते । आश्चमश्मेव 
णमननवश्च पाण्डिस्यबाव्ययोस्ततीयमिद् सदहकायन्तरं मोनमपूवै विधीय 
कुत इत्यत आह पक्षेणेवि । मुनिशब्दस्य प्रृष्टमननयुक्ते पश्षेण-- प्रसिद्ध 
स्यथः ॥ ४६ ॥ 

छररस्तभावान्ञ ग्रष्टिणोपसंारः ॥ सर्वाश्रमिणां बि्यावच्चेः 
चछान्दोग्ये १८स सस्वेवं वर्तयन्यावदायुषे ब्ह्मरोकमभिसम्पद्यते'” इति 
हस्थधमेणोपसंदहारः सर्वाश्मधर्मप्रदर्सनार्थः । कुतः ! ऊत्खमावात्-- कृते 
माचात्-छृत्ल्ेष्वाश्रमिषु विद्यावास्सद्धावादिल्यथेः ॥ ४७ ॥ 

मानवदितरषामप्युपदेशात्।। २''मथ सुनिः'” इदयस्मिन्वाषये २.८ 
 भिश्चाचयै चरसति"$ति पारिविाज्येकान्तघ्मेणोपसंह्ारोऽपि सर्वाश्रमधघमप्रद 
नाः, मिश्चाचयैमोनादिवदितरेषामाश्रमधर्माणां यज्ञादीनामप्युपदेदात् ॥ ! 

इति वेदान्तदीपे सहकारयन्तरविध्यधिकरणम् ॥ १२ ॥ 

--*०-७-+( श्रीश्चारीरकमी मांसा भाष्ये जनाविष्काराधिकरणम् । )-9** 

अनाविष्कुव्नन्वयात् । ३। ४।४९ ॥ 
र“तस्पाह्ाह्मणः पाण्डिलयं निर्वि वास्येन तिष्ठासेत्" इः 

षिदुषा बा्युपदियतया श्रुतम् । बारस्य भाषः, कमे वा बारयम्। 
रभावस्य वयोवस्थांविशेषस्यानुपादेयत्वाक्कषवेह ग्यते । तल किं 
खस्य कमे कामचारादिकं सर विदुषोपादेयम् , उत उम्भादि रहितः 
वेवि विश्षये विशेषामावात्छवेमुपदेयम् ; नियमश्चान्नाणि च विक्ेष 
धिनाऽनेन बाध्यन्त इति॥ 

१. छा. ८-१५-१ ।--२. बू ५-५-१॥ 
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-**-+4( सिद्धान्तः )* न= 

एव॑ प्तेऽभिधीयते--अनाविष्कुषेननिति । षारुस्य यत्खभावा- 
्ष्काररूपं कं ; तदुपाददानो वर्तेत विद्रान। इतः १ अन्वयात्ू- 
[बान्वयात्। ९“बाय्येन तिष्ठासेत् ' इष्यस्मिन्विधौ तस्यैव ह्न्वयस- 
॥ ; इतरेषां विद्याविरोधित्वभ्रवणात् र“्नापिरतो दुशरितान्नाशा- 
नासमाहितः । नाशान्तमानसो वापि भङ्नानेनैनमाप्टुयात्" स्“जा- 
शुद्धो सशुदधिः" इत्यादिषु ॥ ४९॥ 

इति श्रीशारीरकमीमांसामाष्ये अनाविष्काराधिकरणम् ।॥ १३ ॥ 
[1 1 

बेदान्तसारे--अनापिष्डुवनन्वयात् ॥ "पाण्ड्यं निविद्य बा- 
१ तिष्ठासेत्" ति बादयमिष्यविरोपेण श्रुतावपि बारकमं स्माहास्म्याना- 
काररूपं विदयान्वययोम्यतया विधीयते ॥ ४९. ॥ । 

इति बेदान्तसरि अनाविष्काराधिकरषम् ॥ १३ ॥ 
~= --~ 

बेदान्तदीपे--अनापिष्डुवेननन्वयात् ॥ श^तस्माह्मह्मणः पाण्डिखं 
वैद्य वास्येन तिष्ठासेत् बाय च पाण्डिस्यं च निर्विद्याथ मुनिः" इत्यत्र कि- 
ठस्य कर्म कामचासदिकं सवै विदुषोपादेयम्; उत्त विचामादहात्म्यानाचि- 

(र इति संशयः । ६“बाघ्येन तिष्ठासेत्" द्यविरेषविधानासकामचासदि- 
सर्वमप्युपदेयमिति पूरैः पक्षः ; विदुषो षिरोषविधानात् › वियामाहा- 
19, निषेधश्चुतयो बाधिता वेयुः -इति। सद्धान्तस्तु--पाण्डित्यरयुक्त- 

पादात्स्यानाविष्कार एव विद्यान्वययोभ्यतयोपादेयः, इतरस्य कामचासादेः 
"नाविरतो बुखरितात्' श्ादिशासखैर्वि्ोस्पत्तिवियोधित्वावगमात् । अते 
7 बाः खायिजनाखनाविष्छुवैन्वसेते ; तथा विद्वान्वतैतेखतदेव युक्तम् । 
मपि व्याख्यातम् ॥ ४९ ॥ 

इति वेद्न्तदीपे अनाविष्काराधिकरणम् ॥ १३ ॥ 
=^ ----~~ 

१. बू, ५-५-२१ ॥-- २, कठ. २-२४ ॥--२ छा. ७-२६-२ ॥ 



-**-क4( श्रीरारीरकमीमांसाभाष्ये एेहिकाभिकरणम् ॥ १४॥ )»-***- 

देहिकमप्रस्तुतप्रतिबन्धे तदर्शनात्। ६। ७।५०॥ 
द्विविधा विद्या--अभ्युदयफला, युक्तिफछा च । तल्लाभ्युदयफः 

खा खसाधनभूपतैः पुण्यकमैभिः पुण्यकमौनन्तरमेव उत्पद्चते, उतानन्तर 
कारान्तरे वेत्यनियम इति संशयः । पूवैकृतैः पुण्यकममिर्िं बिद्रान् जाः 
यते ; यथोक्ते भगवता \“4्चतुरविधा भजन्ते मां जनास्सुकृतिनोऽचैन' 
इति । साधने नित विरम्बहेत्वभादनन्तरमेव- 

- -*°-9«( सिद्धान्तः )-***- 
इति पराप उच्यते -रेदिकमथस्तुतरतिषन्पे-इतिरेहिकम्-अभ्युदः 

यफरयुपासनम् , अमस्तुतपरतिषन्ये-जभस्तुते-पवटकमांन्तरभतिषन्पे स 
त्यनन्तरम्, भतिबन्धे सति तदुत्तरकारमित्यनियमः । कुतः १ तदश 
नाद्-दश्यते हि परवलक्मन्तरेण क्मेफलप्रतिबन्धाभ्युपगमः श्तौ २५ 
देव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीयवत्तरम्"' इत्युदीथविचया 
युक्तस्य कमणः फलामतिबन्धश्रवणात् ॥.५० ॥ 

इति श्रीशारीरकमीमांसामाष्ये देहिकाधिकरणम् ॥ १४ ॥ 

वेदान्तसारे-एेहिकमपरस्तुतपतिबन्धे तदरनात् ॥ अभ्युदयफलभ् 
पासनं खस्राघनभूतपुण्यकर्मानन्तरसरुत्पयत इति नायं नियमः, प्रघखकमीन्तर 
प्रतिबन्धामाषे तदनन्तरं , प्रतिबन्धे तु तस्मिन्समापते ^“ तदेव वीर्यवत्तरम् ' 
दति पतिबन्धामावे फलदशनात् ॥ ५० ॥ 

इति वेदान्तसारे फेदिकाधिकरणम् ॥ १४ ॥ 

४ नात, प [र [का ¢ [द 

वेदान्तदीपे-ेष्िकमभस्तुतमतिबन्धे तदशनात् ॥ मोक्षव्यतिरिक्त 
भ्युदयफलमुपासनं किं खसाधनभूतपु्यकमोनन्तस्मेवोत्पदयते, उतानन्तसः 

२. गी, ७-१६ ॥--२. छा. १-१-१०॥ 



पा. ७. मुक्तिफराधिकरणम् . ३९.९. 

न्यद्। वेश्यनियम इति संशयः । साधननि्ु्तो विरर्बदहेत्वमावाद्नन्तरमेवेति 
पूवैः पश्चः। राद्धान्तस्तु- अप्रस्तुते प्रबलकमोन्तरप्रतिबन्धे सस्यनन्तरम्, भ- 
स्तुते तदुन्तरकाटमिल्यनियमः । द्यते हि परवलकमीन्तरेण फरप्रतिवन्धः 
१५४ यदेव विद्यया करोति... तदेव घी्थैवत्तरम्'› दति उद्धथोपासनस्य क्रतोः 
कमीन्तरेण फरापरतिबन्धः फखमिति , २'पृथण््यप्रतिषन्धः फलम् " इष्य- 
भ्युपगमात् । सूत्रमपि व्याख्यातम्। पेहिकम्-अभ्युदेयफङमिद्य थैः॥ ५० ॥ 

इति वेदीन्तक्षीपे ििकापिकरणम् ॥ १४ ॥ 

-*०-+-.( श्रीशारीरकमीमांसा भाष्ये युक्तिफराधिकरणम्।। १५।),->** 

एवं सुक्तिफलानियमस्तदवस्थावधतेस्तद्वस्था- 
वधंतेः । ३।9।५१ ॥ ` 

युक्तिफटस्याप्युपासनस्य खसाधनभूतेरतिशयितक्मभिरत्पत्ता- 
वेवमेव काछानियमः, तस्यापि पूर्ववस्रतिवन्धाभावभतिबन्धसमाश्चिरपा- 
वस्थावगतेः-अत्तापि तस्य हेतोस्समानत्वादित्यथः ॥ 

सरवैभ्यः केभ्यो पक्तिफटविद्यासाधनस्य कर्मणः परबलत्वाल्य- 
तिबन्धासम्भव इृत्यथिकाश्चङ्घा ॥ 

तत्रापि ब्रह्मविदपचाराणां पषेकृतानां भवखानां सम्भषासति- 
रेबन्धसम्भव इति परिशरः । द्विरक्तिरध्यायपरिसमाधिं बोतयति ॥ 

इति भीशारीरकमीमांसाभाष्ये मुक्तिफलाधिकरणम् | १५ ]॥ 

इति श्रीभगवद्रामानुजविरचिते शारीरकमीरमांसाभाष्ये 
तृतीयस्याध्यायस्य चतुथः परदः।॥ ४॥ 

सपप्श्ाध्यायः । ३॥ 
~~~ ---- 

१, छा. १-१-१० ॥--२. शारी. ३-२-४१ ॥--२. प्रतिबन्धरसम्भवतीति परिदरः, पा॥ 



७०० वेदान्तदीपे [3 

बेदान्तसारे-एवं शुक्तिफलानियमस्तदवस्थावधरतेस्तदवस्थावः 
पे मुक्तिफरोपासनस्यापि प्रतिबनधभावामावयोरित्यनियमः , प्रतिबन्ध 

एवेति फरोदयावस्यावधुतेः ॥ ५९१ ॥ 

इति वेदान्तसरि पुक्तिफखाधिकरणम् ।। १५ ।। 

इति श्रीभगवद्वामानुजविरचिते भ्ीवेदान्तसारे तृतीयस्याध्यायस्य 

चतुथे; पादः ॥ ४॥ 

समाप्रश्चाध्यायः ॥३॥ 

= न 

बेदान्तदीपे-एवं दुक्तिफलानियपस्तदवस्थावधरतेस्तदवस्थायः 
कि सुकतिफलान्युपासनानि खसाधनमूतातिशयितपुण्यकमौनन्तरमुत्प 

उत पूरथैवदनियम इति संदायः । सुक्तिफलोपासनसाधरनभूतकमेणां सः 
भ्यो बव्तरस्वेन प्रतिबन्धामावादनन्तर मेचोत्यद्चत इति पूवैः पश्चः । र 

बरह्मविद्पचारस्य ततोऽपि बखवत्तरत्वेन परतिबन्धसम्मघादनियम पर्वे 

दान्तः सूत्रार्थस्त॒-सुक्तिफखामामप्येवमनियपरः । कुतः! तद् वस्थावश्ुतेः 

तिबन्धाभावे सति फलावध्रतेः । द्िसक्तिरभ्यायपारिसमाति द्योतयति ॥ । 

इति वेदान्तदीपे सुक्तिफलाधिकरणम् ।॥ १५ ॥ 

हति भ्रीभगवद्रामानुजचिरचिते श्रीवेदान्तदीपे ठृतीवस्याध्यायस्य 

चतुथः पादः ॥ ४॥ 
न 

संमाप्तस्धाभ्यायः ॥ २ ॥ 



श्रीमते रामानुजाय नमः" 

भीभगवद्रापातुनविरचिते 

श्रीशारीरकमीमांसामाष्ये 
-*°-*(नदुथध्यये - पथमः पाद्; - आवृत्यधिकरणम् || १ । |) +न 

आछत्तिरसकृदुपदेशात् ! ७।१। १॥ 
दतीयेऽध्याये साधनेस्सह विधा चिन्तिता । अथेदामीं विधा 

अरूपवि्नोधनपूवैकं भियाफलं चिन्तयते । तत्र ब्रह्मविदाप्नोति प- 
मू” २^तमेव मिदित्वाऽतिमूतयुमेति'?९५'ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति" ५५५य- 
{1 पश्यः प्रयते सक्मवणंमू " इत्यादिवेदान्तवाक्येषु बह्ममाकिसाधन- 
।या विहितं वेदनं कि सकृत्कृतमेष शास्त्ाथः, उतासफ़दाषत्तमिति स- 
यः । फि युक्तम् १ सञ्घस्छृतमिति ; २८ब्रह्म रेद् ब्रह्मैव भवति इति 
।दनमालस्यैव विधानात्, असकृद माणाभावात् । नचावधा- 
दिवद्ेदनस्य बरह्मापरो्यं प्रति इष्टोपायत्वाचावत्कार्थमादरत्तिरिति श॒- 
यं वक्तुम् › वेदनस्य दृष्टोपायस्वाभावात् । ज्योतिष्टोमादिकर्माणि, े- 
{न्तविहितं च पेदनं परमपुरुषाराधनरूपम्, आराधिताशचं परमपुरूषा- 
दरमाथकाममो्षाख्यपुरुषाथोवाभरिरिति हि ५“ फलमत उपपत्तेः" इत्यत 
तिपादितम् । अतो ज्योतिष्टोमादिवचयथाशब्दं सशररकृतमेव शास्ताथेः- 

-*०-क4( सिद्धान्तः )-+°**- 
१, तै. आन. १-१ ॥--२. रे. ३-८ ॥--३- यु. २-२-९ ॥--४. सु. ३-१-३ ॥ 

--५. शारी. ३-२-२७ ॥ 
5 



४० श्रीशासीरकमीमांसासाष्ये [अ. ४. 

इति पापे पचध्महे-आरत्तिरसङ्त्-इति । असकृदा्ृत्तमेव षेदने 
शास्ताथः; कुतः १ उपदेशचात्-ध्यानोपासनपययायेण बेदनशब्देनोपदे- 
शात् । तत्पयोयत्वं च विद्युपास्तिभ्यायतीनामेकसिमिम्विषये वेदनोपदेश- 
परवाक्येषु प्रयोगादवगम्यते । तथाहि २“ मनो ब्रह्मसयुपासीत" इत्यु- 
पासिनोपक्रान्तोऽथेः र“भाति च तपति च कीत्यौ यशसा बह्मवचेतेन 
य एषं वेद” इति विदिनोपसंहियते ; तथा २“यस्तद्रेद यत्स वेद स म- 
यैतदुक्तः"' इत्युपक्रमे बिदिनोक्तं रैवस्य ज्ञानम् ४५अबरु म एतां भगवो 
देवतां श्चापि यां देवताभुपास्ते इत्युपासिनोपसं वियते ; तथा ५८ब्रह्म- 
विदामोति परम्” इल्यादिवाक्यसमानार्थेषु वाक्येषु ६५अात्मा वा अरे 
द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः 2 ०८८ ततस्तु तं पश्यति 

निष्कलं ध्यायमानः '› / इलयादिषु ध्यायतिना वेदनमभिधीयते ; ध्यानं 
च चिन्तनम् ; चिन्तनं च स्पृतिसन्ततिरूपम् ; न स्मृतिमाल्म् ; उपा 
स्तिरपि तदेकाथः, एकाग्रचित्तततिनैरम्त्ये प्रयोगदशेनात् ; तदुभयैका- 
ध्यत असष्रदारृत्तसन्ततस्मृतिरिह <«५ बरह्म वेद॒ बरह्मेब भवंति " 
९५५ ज्ञाला देवं घुस्यते समैपारैः '› इत्यादिषु वेदनादिश्बरैरमिधीयते 
इति निधीयते ॥ १॥ 

(प 

 खद्च् ।०*।१३।२॥ 

लिङ्क - स्मृतिः । स्पतेशथायमर्थोऽवगम्यवे । स्मयते हि पोक्षसा- 
धनभूतं वेदनं स्पृतिसन्ततिरूपं २०८तद्रपपरत्यये चैका सन्ततिशान्यनि- 

८५, 

ससह तद्छानं भथेष्यद्भिरङ्गनिष्पा्यते तथा" इति। तसमादसकृदा- 
७, ४ \ 

टृत्तमेव वेदने शाच्चा्थः ॥ २॥ 
इति श्रीशारीरकमीमांसाभष्यि आद््यधिकरणम् ॥ १ ॥ 

९. छा. ३-१८-९ ॥--२. छा, २-१८-३०४,५६९ ॥--" छा. ४-१-४॥-- 
४. छा. ४-२-२ ॥--५. तै. आन, १-१ ॥--६. इ, ४-४-५॥-- ७, सु, ३-१-८॥ 

--८, मु.३-२-९ ॥---९, धे, १-८ ॥---१०. विष्णु. ६-७-९१ ॥ 



पा. १.] आ््यधिकरणम्, ४०३ 

वेदान्तसारे-आष्टत्तिरसकृदुपदेशात्।) १८'्र्षविदापरोति परम्"! इ- 
स्यादिषु मोक्षसाधन वेदनमसरृदावृ्तम् , “विद्यात् ““उपासतीत'' इति वि. 
दयुपास्योरुपक्रमोपसंदहार्योव्यतिकरेणोपदेशात् ॥ १॥ 

किङ्गाच । लिङ्क - स्मृतिः ; २मां भ्यायन्त उपासते । तेषामहं स- 
मुद्धतौ"' ३" ̂ तदरुपपरसयये चेका सन्ततिश्चान्यनिस्स्पृहा। त्यान् 'दद्याविस्ष- 
तेश्च ॥ २॥ 

इति वेदान्तसरे आद्स्यधिकस्णम् ॥ १ ॥ 
"~. 

वेदान्तदीपे--आाततिरसषदुपदेशात् ।॥ ए “ब्रह्मविदाप्नोति परम् 
४."तमेवं विद्धानभत इह भवतति" दइव्यादिवेदान्तविहितं वेदनं किं सकृत्कृतमेव 
राख्याः, उतासकृदावृत्तमिति संशयः । सशृच्छतमेवेति पूवैः परक्लः; ५०स 
यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति'त्यादौ वेदनस्यैव मुक्त्युपायत्वप्रति 
पावनात् , सद्रलछ्ृतेऽपि वेदने शाखा्थैनिर्बत्तेः तस्यासकृदाचृन्तौ प्माणामा- 
वात् । गाद्धान्तस्तु- “यस्तद् यत्स वेद् स मयेतदुक्तः''इस्युपक्रम्य, ७।अ- 

` जु म पतां भगवो देवतां शाधि यां देवतामुपास्से इव्येकस्मिन्वाक्ये विदयुपा- 
स्यो्यैतिकरेण प्रयोगदद्यैनात् , समानार्थैषु १ “्ह्मविद्ापरोति परम्” <“मा- 
स्मा वा अरे द्रष्यदरोतष्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः” इत्यादिषु ध्यानवि- 
दयोन्यतिकसरदर्शनाश, ध्यानोपासनादिशब्दवाच्यमसकृदाधृत्तं स्दतिसन्तानरू- 
पवेदनमेव शाखार्थं इति निश्चीयते।सूञा्स्त॒--*आवुत्तिरसशृत्-ब्रह्मप्रािसा- 
धनं वेदनमसकृदाचृ्तमेव चाखाथेः ; वेदनं ध्यानशब्दवाच्यमिस्यथैः । कुतः ! 

उपदेशात्--९““ओमिद्येवं ध्यायथालार्नः' १०८निचाय्य तं सुत्युमुखात्पसुच्य- 
ते*१ १..आदत्माचमेव सोकमुपासीत” <“आत्मा चा अरे दष्ट्यः'ः इद्यादिना 
उपासलनोपसंदहासेपदेश्ात् । उपासनं चाविच्छि्नस्परतिलन्तानरूपमिति पूषेमे- 
वोक्तम् ॥ १ ॥ 

लिङ्गाच्च ॥ लिज्ध-स्पतिः। स्मर्यते चायमथः२ “मां ध्यायन्त उपासते । 
तेषामहं ससुद्धती श्रव्युसंसारसागरात्११२.१ये स्वश्चरमनिर्दैश्यमव्यक्तं पययुपा- 

१. तै.आ, १-२॥--२. गी. १२-६, ७॥--२. विष्णु ९-७-९ १॥--४. पुरुषसूक्तम्॥ 
५. सु. ३ २.९ ॥--६. छा. ४-१-४ ॥--५. छा. ४-९२-२ ॥--<. बृ, ४-४-५॥-- 

#वेदनश्चासखा्भ आवृत्ति; असङृत--भसशृदावृत्तं वेदनं ध्यानसब्दवान्यमिल्यथैः. पा ॥--९. भु, 

२-२-६ ॥---१० कठ, इ-१५ ॥-- ११ ।-- १२. गी, १२-३ ॥ 
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खते"” १।८तदपपरश्यये चैका सन्ततिश्चान्यनिस्स्प्रहा। तच्छानं प्थत्नेष्पद्भिै 

निष्पाते तथाः' इति 1 २॥ 
इति वेदान्तदीपे आद्त्यधिकरणम् | १॥ 

०9 श्रीशारीरकमीमांसाभाष्ये जत्मत्वोपासनाधिकरणम् ॥ )-***- 

आत्मेति तपगच्छन्ति माहयन्ति च।।१।३॥ 
इदपरिदानीं चिन्यते-फिञुपास्यं बह्मोपासितुरन्यतेनोपास्यम् , 

उतोपासितुराससवेन-इति । #ि युक्तम् १; अन्यस्वेनेति | इतः! उपा- 
सितुः प्रस्यगासनोऽथौन्तरतात् बरह्मणः | अर्थान्तरत्वं च २“अधिकं 
तु मेदनिर्देशात्' २“अधिकोपदेचात्' ४“नेतरोऽनुपपत्तः” इत्यादिषएष- 
पादितम् । यथावस्थितं च ब्रह्मोपास्यम् ; अयथोपासने हि ब्रह्मानि 
रप्ययथाभूता स्यात्-५"यथात्रतुरस्मिन कोके पुरुषो भवाति तथेतः पे 
त्य भवि इति न्यायात् । अतोऽन्यच्वेनोपास्यमिति ॥ 

-**-+-( सिद्धान्तः )न*°*- 

एवं परापेऽभिधीयते-आसति तु-इति । तुशब्दोऽवधारणे; उ- 
पासितुरास्मेयवोपास्यम् , उपासिता प्रलयगासा खशरीरस्य खयं यथा 
आत्मा ; तथा खात्मनोऽपि परं ब्रह्मासेद्येवोपासीतेलयथेः । कुतः? एवं 
हयपगच्छन्ति पूव उपासितारः ६८त्वं वा अहमस्मि भगवो देवते अहं 
रै त्वमसि!" इति । उपासितुरथोन्तरभूतं बरह्मोपासितारोऽहमिति कथम- 
भ्युपगच्छन्तीलयताह-ग्राहयन्ति च-इतिईममथमविरुदधयुपासितृन् ग्राई- 
यन्ति शाद्लाणि -तान् प्रल्युपपादयन्तील्यथैः। ५“य आत्मनि तिष्ठमा- 
स्मनोऽन्तरो यमात्मा न वेद यस्याऽत्मा शरीरं य आत्मानमन्तरो यम- 

१, विष्णु. ६-७-९१ ।॥--२. शरी. २-१-२२ ॥-- २. शरा . ३-४-८॥--४ 

कासे, २-१-१७ ॥-- ५, छा. ३-१४-१ ॥---६ ॥--७, इ-५-७-२२. माध्यन्डिनराखा ॥ 



१.] आमत्यौपाखनाधिकरणम्. ४०८५ 

ते स तं आस्माञन्तयोम्यमृतः'” इति; तथा १““सन्मूलास्सोम्येमास्- 
¦ भजास्सदायतनास्सस्पतिष्ठाः पेतदार्म्यमिदं सवम्” २सै खदिविदं 

म्म तम्नरखानिति इति च स्वस्य चिदवचिद्रस्तृनस्तजजत्वत्त्छसात्दन- 

[तभ्ियाम्यस्वात्तच्छरीरत्वाच सेस्यायमास्मा;अतस्स त जासमा;अ- 

यथा प्र्यगात्मनस्खश्रीरं प्रयार्मत्वात् देवोऽहं पचुष्योऽहम्'इल्यतु 

धानमू; तथा प्रलयगासनोऽप्यास्च्वास्परमात्नस्तस्याप्यहमिलेवाठ 

धानं युक्तमिति । पव शासैरपपादितं सवेुद्धीनां बद्यकनिषठसवेन 

[शब्दानां ब्रहमीकनिष्ठतमभ्युपगच्छन्तः ३स्वं वा अहमस्मि भगवी 

ते अह परै स्मसि भगयो देवते" इति व्यत्िकरेणो त्वन्तः । एषं च 

अथ योऽन्यां देवताष्घुपास्ते अन्योऽसावन्योऽहमस्पीतिन स वेद्" 

'अङ्कृत्खो चेष आस्लेवोपासीत' “सै तं परादानोऽन्यत्नाऽत्मन- 

ध वेद्" हइ्यात्मत्वानतुसन्धाननिषेधः, ०८ थगास्माने प्रेरितारं च 

रा" इति पृथक्लानुसन्धानविधानं चाविषश्दधम् ; अहमिति खात्मत 

ऽुसन्धानादेन्यत्वाद्वसन्धाननिषेधो रक्षितः ; खशरोरात्खात्नोऽ 

कस्वाुसन्धानवस्खात्मनोऽपि परमात्मनोऽधिकत्वायुसन्धानातृथ- 

1दुसन्धानविधानं च रक्षितम् । अधिकस्य ब्रह्मणः परलगालसन आ 

वात्तस्य च बरह्म्रीरस्वान्निषेधवाक्ये५'.अद्त्सो ह्येषः” इत्युक्तम् । 

¡ उपासितुशसमत्वेन ब्रह्मोपास्यमिति स्थितम् ॥ ३ ॥ 
इति शीशारीरकमीमांसाभाष्ये आत्मत्योपासनाधिकरणम् ॥ २ ॥ 

~---------- 

वेदान्तसारे आस्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च।। यपि ८“ अधि 
¶ भेदनिर्देशात् "° ९“ अधिकोपदेशात्" इत्यादि पव्यगात्मनाऽथान्तरत्व 

णः प्रतिपादितम् ; तथाप्युपाखिता १०४९ अहं ब्रह्मास्मि ** इ्येवोपासीत ; 

१. छा, ६.८-४ 1--२, छा. २-१४-१ 11 ---२ ॥--४, ब्रु, ३-४-१० ॥1--५॥ 

६. र, ९-५-७८॥-- ७. च, १-६ ॥--८ सारी, २-१-२२॥--९, सासे. ३-४-८ ॥ 

१९७. बु द ट १०॥ 



४०६ चेदान्तदीपे (भ. 

यतः पूवं उपासितारः; १८९ वा अहमस्मि भगवो देवते अहं वै त्वमसि सग 
चो देघते "* इ्यासमेलयेबोपगच्छम्ति । उपासितुर्थान्तरमपि ब्रह्म ताजुपासिवृ 

स्वात्मभूतं ग्राहयन्ति राखाणिर२५य आत्मनि तिष्ठ्नात्मनो ऽन्तरो यमात्मा नये 
यस्याऽत्मा शारीरं थ आत्मानमन्तसे यमयति स त आत्माः श्स्यादीनि। यथा 
खष्योऽदहम्इति मयुष्यशारीरस्य सखात्मप्राकास्तैकखमावतया प्रकारिणि खात्म 
नि अरहकष्दस्य तदुद्धेश्च पर्यवसानम् ; तथा खात्मनोऽपि परमात्मदरारीरतय 

तत्प्रकारस्वमाचत्येन अहंशब्दतदुच्योः परमात्मनि पर्यवसानमिति २८अ 
घ्रह्म'' इलयेवोपास्यमिति ॥३॥ ` _ 

इति वेदान्तसरे आत्मत्वोपासनाधिकरणम् ।॥ २ ॥ 

वदान्तदाप- अस्मात तूषगच्छान्त प्राहेयान्त च ॥ किमुपा्यं 

ह्योपासितुरन्यत्वेनाय् सन्धेयम् , उतातम्वेनेति संशयः । ४ “अधिक तु मैः 
निदेशात् *५.*अधिक्रोपदेश्ात्' इस्यादिष्रपाितुरुपास्यस्या थौन्तरत्वेनेवो, 
पादनात् यथावखितस्यैवोपास्यत्वाश्चान्यत्वेनोपास्यमिति पूर्व॑ः पश्च । राद्धान 
स्तु--१.' त्वं वा अहमस्मि मगो देवते अहं वै त्वमसि भगवो देवतेः' 
पूर्वै उपाल्ितारः उपास्यमात्मस्वेनोपगच्छन्ति । अत भास्मेयेवोपास्यम् } ताः 
 पासितन्प्र्यथोन्तरभूतस्यापि ब्रह्मणः; उपाक्तितुरात्मत्वं प्राहयन्ति शाखां 

२५य आस्मनि तिष्टन्नात्मनोऽन्तसे यमात्मा न वेद् यस्याऽत्मा श्रीरं य आस 
नमन्तये यमयति स त आत्माऽन्तयौम्यस्यतः "' इद्यारभ्योपासिता परमात्म 
इशासीरम् › परमात्मा चोपासितुसस्मेति प्रतिपादनेन ; तथा "सधे खदिः 

बरह्म तज्जान्" इति ७ सन्मुरास्सोम्येमास्सवौः प्रजास्सदायतनास्सर्स्पा 
छाः. पेतद्ाप्म्यमिदं स्म् ̀  इति च तदायन्तखरूपस्थितिधव्त्तिताप्रतिपा 
नेन च । एवमुपासिवुस्खाव्मनोऽप्यालमस्ाङ्कद्यणः यथावासखितखात्मश्चारीरषः 
ह्यायुखन्धानेऽहमियेवाचुसन्धेयम्।यथा'मवुष्यो ऽहमरस्मि'दति-खकश्षरीरस्य : 
प्रकारतैकसभावतया प्रकारिणि स्वात्मनि पयवस्ानम् , तथा खास्मनो ऽह 
घ्ययो ऽहशब्दश्च न केवरस्वत्विषयी, परमात्मशरीरतया तद्धिरेषणस्वेः 
खात्मनो.ऽवस्थानात् । सूज्रमपि व्याख्यातम् ॥ ३ ॥ 

इति वेदान्तदीपे आत्मलवोपासनाधिकरणम् ॥ २ ॥ 

१२. श्र. ५-७-२२. मा. पा. इ, ३-४-१०।--४. दारी. २-९१-२ 
--५, शारी. ३-४-८ (६, छा. ३-१४-१ ॥- ७, छा. ६.८-४ ॥ 



-०-*4( श्रीरारीरकमीमांसाभाष्ये प्रतीकाधिकरणम् ॥ २ ॥ )-9**- 

न प्रतीकेन दहिसः।४।१।४॥ 
१५मनो ब्र्मत्युपासीत' २५ यो नाम ब्रहयत्युपासते"” इलया- 

मतीकोपासनेष्वप्यात्मताञुसन्धानं कार्यम्, उत नइति चिन्तायां 
भ्नो ब्रह्मेयुपासीतः इति ब्रह्मोपासनत्वसाम्याह्रञ्यणथोपासितुरा- 
स्वादासेलेबोपासीतेति ॥ 

-**-#+( सिद्धान्तः )-#-०*- 

एवं परापेऽभिधीयते-न परतीके-एति । प्रतीके नासलाघ्चुसन्धानं 
यम् ; न हि सः--नहयपासिषुरासा प्रतीकः । पतीकोपासनेषु भतीक 
#पास्यः; न ब्रह्म । ब्रह्म तु तत्त इष्टिविरेषणमातम् । परतीकोपास- 
हि नाम अन्रह्मणि बह्मदष्टयाऽनुसम्धानम् ; तन्नोपास्यस्य प्रतीक- 
पासितुरस्मस्वाभावान्न तथाऽनुसन्धेयम् ॥ ४ ॥ 

नन्वल्लापि बरह्म॑वोपास्यम् ; ब्रह्मण उपास्यत्वसम्भषे मनञदी- 
परचेतनानामद्पश्क्तीनां चोपास्यत्वाभ्रयणस्यान्याय्यलात् । अतो म- 
पादिष््टया ब्रदह्येवोपास्यमिति ; अत आह- 

मह्यराष्टरुत्कषात् । %। १। ५ ॥ 

मनआदिषु ब्रह्महटिरव युक्ता; न ब्रह्मणि मनभादिरष्टिः) ब- 
# मनथादिभ्य उत्कपषात् ; तेषां च विपयंयात् । उच्छृ हि रान- 
भरत्य्टिः परलयवायकरी ; धरये त राजटषटिरभ्युदयाय ॥ ५ ॥ 

इति भीशारीरकम मांखाभाष्ये प्रतीकाधिकरणम् | ३ ॥ 

१. छा, ३-१८-१ ॥--२. छा, ७-१-५॥ 



७०८ ीशारीस्कमीमांसाभाष्ये [भ. ४ 

वेदान्तसारे -न प्रतीके न हि स; | .८नो ब्रह्म इस्यादिपतीः 
च नात्मेति ब्रहणभ् ; न हि तत्र सः-परमासमोपास्यः ;पस्मात्मदषवा हि मन 
भ्रतीति ॥ ४॥ 

बरस्मदष्टिरुत्कषात् ॥ ब्रह्मण उसछर्व्वात्तदृष्टथा मनघाद्युपासनं ह 
भ्युद्याय भवसीति ॥ ५॥ ॥ 

इति बेदान्तसरे प्रतीकाधिकरणम् | ३ ॥ 

वेदान्तदीपे-न प्रतीके न हि सः । अह्मदष्टरतकर्षात् ॥ २८५ 
नो ब्रह्मेत्युपासीत" त्यादिषु परतीकोपासनेभ्वप्यात्मलवेनाजुसखन्धान् कतैव्यम् 
उत नेति सशयः 1 ६“.नो ब्रहरयुपासीत” इति ब्रह्मोपासनस्वाविदोषादाः 
स्यवाजुसन्धानमिति पूर्वैः पक्षः । राद्धान्तस्तु- न प्रतीके भत्पत्वाचुक्लन्ध 
कायम् ; कुतः! न हि मनअदिर्पासितुरात्मा, न च तच ब्रह्मोपास्यम् ; त्रा 
ष्ट्या मनञदिरपास्यः; अप्ृषे उत्छृष्टद्िरभ्युदयाय मवति; यथा भूषय। 
राजदष्टिः । सुजद्धयं च व्याख्यातम् ॥ ४॥ ५॥ 

इति बेदान्तदीपे प्रतीकाधिकरणम् | ३ ॥ 

-° ° -*( शरीरारीरकमीमांसाभाष्ये मादित्यादिमत्यधिकरणम्।। ),-+-*. 

आदित्यादिमतयश्चाङ् उपपत्तेः ।  । ३ । ६ 
२५य एवासौ तपति तसुदीथगुपासीत'' इलयादिषु कर्मङ्गभर 

पासनेषु संशयः--कियुदीयादौ क्मङ्गे आदिलयादिदष्टिः कव्या, 
तादिल्यादिषदधीयादिदष्टिः"--पतिउक्ृष्ट्टििद्े कर्तव्येति न्याय 
उद्वीथादीनां च फलसाधनभूतकमाङ्गत्वनाफठेभ्य आदित्यादिभ्यः 
रछृष्टतादादिलयादिषूदीथादिदषिः-- 

- -*०---( सिद्धान्तः )>न-०्- 
इति पापेऽभिधीयते-आदिल्यादिमतयशाङ्ग--इति । चशब्दो 

१" छा. ३-१८-१ ॥--२, छ, १-३-१॥ 



7. १. आसीनाधिकरणम्, ४०९. 

रणे ; ऋंलङ्गे उद्मीथादावादिलादिद्टय एव कायौः ; इतः उप- 
त्तः-आदिल्यादीनामेवो्छष्स्वोपपत्तेः; आदित्यादिदेवतारा घनद्वारेण 
हे कमेणापपि फरसाधनखम् ; अतस्तदष्टिरद्रीथायङ्गे ॥ ६ ।। 

इति श्रीरारीरकमीमासामाष्ये आदित्ादिमलयधिकरणम् । ४ ॥ 

वेदान्तसारे--आदिलयादिमतयश्वङ्ग उपपत्तेः ।| १.५ प््वासी त- 

(ति तसुद्रीधमुपासीत इत्यादावप्यादिल्यदेरेबोत्छषटत्वात् उद्गीधादत तद्य 
तयः ॥ ६॥ 

इति बेदान्तसरे आदित्यादिमवयधिकरणम् ॥ ४ ॥ 

बेदान्तदीपे--आदिल्यादिमतयशवाङ्ग उपपत्तेः ॥ १८यप्वासौ त- 
ति तमुद्ीथशुपासीतः' इत्यादिषु क्माङ्गाश्रयोपासनेषु किसुदती धादावादिसयाः 

देदष्टिः कायौ, उतादिष्यादाबुद्रीथादिदृ्िरिति सशयः । कर्मणः फरुसाय्- 

1तयोत्कषत् आदिल्यदिदेवतास्ेन तद्रणत्वाचचादित्यादाबुदगीयादिदच्िः कायेति 

र्वः पश्चःसद्धान्तस्तु--क्मेणोऽपि फलसाधनस्वमादिल्यादिदेवता साधनद्वा- 

"णेति आदिष्यदेरेबोत्कषफीपपत्तः आदिल्यादिमतय एव कमाज्ञ्धी थादौ का- 

गीः । सूरं च व्याख्यातम् ॥ ६ ॥ 
इति वेदान्तदीपे आदिव्यादिमत्यधिकरणम् ॥ ४ ॥ 

[1 1 

>+ <( ीसारीरकमीमांसाभाष्ये आसीनाधिकरणम् ॥ ५ ॥ >>-***- 

आसीनस्सम्भवात् । ¢ । १।५७॥ 
मोक्षसाधनतया वेदान्तासरैविहितै ज्ञानं ध्यानोपासनादिशब्द्- 

बास्यमसरूदाटतते सन्ततस्मृतिरूपमिल्युक्तम् । तदयुतिषठनासीनरशया- 

नस्तिषठन् गच्छथ विकेषाभावादनियमेनादुतिष्ठेत्- 

१, छा, १-२३-१ ॥ 
* 52 



५१० भ्रीशारीरकमीमांसामाष्ये (२ 

-**-*4 सिद्धान्तः, >-क*न-- 

ईति प्राप्न उच्यते--आसीनः--इति। आसीन उपासनमनुरि 
कृतः? सम्भवात्--आसीनस्येव हेकाग्रचित्ततासम्भवः; स्थितिः 
प्रयत्रसपेक्षस्वात् › शयने च निद्रासम्भवात् । प्रधाधेधारणपरय 
त्ये सापाश्रये आसीनः इयात् ।॥ ७ ॥ 

ध्यानाच्च । ।१।८॥ 

{निदिध्यासितव्यः इति ध्यानरूपलादुपासनस्य, ए 
चित्तताऽपदयंभाविनी। ध्यान हि षिजादीयम्रलयययान्तराव्यवहितमे 
न्तनमिस्युक्तम् ॥ < ॥ 

अचरुतवं चापेक्ष्य । ९ । १।९॥ 
रनिश्वरलं चापेक्ष्य पृथिव्यन्तरिक्नादिषु ध्यानवाचोयु 

श्यते र““ध्यायतीव पृथिवी, ध्यायतीवान्तरिष, ध्यायतीव दयौः, 
यन्तीवापो, ध्यायन्तीव पवेताः› इति । अतः पृथिवीपयैतादिवः 
चित्ततया निरत्वञ्ुपासकस्यासीनस्येव सम्भवेत् ॥ ९ ॥ 

स्मरन्ति च । ४।१।१०॥ 
स्मरन्ति चासीनस्येव ध्यानै *“ुचौ देशे भरतिष्ठाप्य रि 

सनमासनः । नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चेखानिनङ्कशोत्तरम् । तं 
मनः; रत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः) उपविरयाऽसने युञ्जयाधोगमात 
द्ये" इति ॥ १० ॥ 

यत्रैकाग्रता तत्राविरोषात् । ४। १। ११ 
एकाग्रतातिरिक्तदेशकारुपिशेषाश्रवणादेकाग्रताचुङरखो यो 

१९ द, ६-५-६ ॥--२. .निश्वरतव हपेकषय. पा{1--३. का, ७-६-१ ॥-- 
६-११-१२ ॥ 
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कारश, स एवोपासनस्य देशः कारुश्च । \“समे शुचौ यार्करावहि- 
वाङकायिवभिते" इति वचनमेकाग्रतेकान्तदेशमाह ; न तु देशं निय- 
च्छति, ९“मनोऽनुङ्घले") इति वाक्यशेषात् ॥ ११॥ 

इति श्रीरारीरकमीमांसामाष्ये आसीनाधिकरणम् ॥ ५ ॥ 

वेदान्तसारे--आसीनस्सम्भवात् ॥ आसीन उपासने क्यात् , त- 
सयैवैकाग्रथस्म्भवात् ॥ ७ ॥ 

ध्यानाच।। २“निदिष्यासितव्यःदत्युपासनस्य भ्यानरूपत्वाश्चासीनः॥ 

अचरत्व् चापक्ष्य ॥ पृथिष्यादेस्चरष्वं चापेक्ष्य २५.ध्यायतीव पुथि 
बी?" इति प्रयोगात् मनसो निश्चख्त्वमासीनय्यैव ॥ ९ ॥ 

स्मरन्ति च ॥ ४५ उपविदयाऽसने युञ्जयात् ” इत्यादिना ॥ १०॥ 
यतेकाग्रता तज्राविरेषात् ॥ यघेकाप्रता, तत्र देदो तथ कारे उपा- 

सीतेति देराकारुविरोषाश्रवणात् ॥ ११॥ 
इति वेदान्तसारे आसीनाधिकरणम् ॥ ५ ॥ 

वेदान्तदीपे--आसीनस्खम्भवात्। किमिदं ्रह्मोपासनमासीनः कु- 
यौत् , उतासीनर्शयानस्तिष्ठनगच्छन्वेयनियमः इति सायः । विदेषाश्रवणा- 
द्नियमः इति पूवैः पक्षः! राद्धान्तस्तु--आसीनस्येवेका्रतासम्भवात्, पका - 
ग्रतामूरत्वाच्योपासनस्य, आसीनः कुयौत् । सूत्रमपि व्याख्यातम् ॥ ७॥ 

ध्यानाच ॥। २८' निदिध्यासितभ्यः'' इ्युपासनस्य ध्यानरूपत्वाचचेका- 
ग्रचित्तताऽवदयम्भाविनी } ध्यानं हि विजातीयप्रल्ययान्तराभ्यवहिते तेरुधास- 
वदविच््छिन्नस्प्रतिसन्ततिरूपम् ॥ ८ ॥ 

अचछत्वं चापेक्ष्य | निश्चलस्थं चिक्य ध्यानवाचोथुक्तिः प्रथिव्या- 
दिषु द्यते २८४ ध्यायतीव पृथिवी, ध्यायतीवान्तरिक्ं ध्यायतीव दयौः '' इत्या 
दिक्षा थतो ध्यायतः पृथिव्यादिवद्चलत्वमासीनस्येव सम्भवति ॥ ९॥ 

स्मरन्ति च ॥ स्मरन्तिचासीनस्येव ध्यानम् ४“ उपविश्याऽसने युखयाचचो- 
१ ॥---२, च. ६-५-६ ॥--२. छा. ७-९६-१ ॥--४, गी. ६-१२ ॥ 
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गमात्मधिष्ुद्धये "' इति ॥ १० ॥ 

यलैकाग्रता तायिदेषात् ॥ यस्मिन्देशे यरिमश्च काले मनस पः 
भता; तत्र देशे कारे चोपासनं कार्यम् ; २“' हकैरादिरहिते मनोयुदूके 
ची देहो '” इयेतदतिर्कतिविरेषाग्रहणात्। यथा देश्रकालयेरेकाग्रताय 
विशेषः, न तथा सित्तिगल्यादौ; आसीनस्य तु वि्नोषोऽस््ीत्यभिप्रायः ॥ ९ 

इति वेदान्तदीपे आसीनाधिकरणम् ॥ ५॥ 
~~ 

-*°-#-.( श्रीदारीरकमीमांसाभाष्ये आप्रयाणाधिकरणम् | ६ ।)-** 

आग्रयाणात्तत्रापि हि दृष्टम् । ४।१। १२ 
तदिदमपवगेसाधनयुक्तलक्षणदपासनमेकाह एव संपायम् , उ 

पयाणात्मलयहमसुवतेनीयमिति पिरये-एकसिमननेवाहनि शाख्राथैस्य ¦ 
स्वात्तावतेव परिसरमापनीयम्- 

-**-*«( सिद्धान्तः),#००- 

इति प्राप उच्यते-आप्रयाणात्--इति। आमरणादचुवतनीय 
कुतः १ तलापि हि श्म्-उपासनोधयोगमभरलयाप्रयाणान्मध्ये यः का 
ततर स्वैतापि ृ्टुपासनं २“स खस्ेवं वैयन्यावदायुषं ब्रह्मरोः 
भिसम्प्यते" इति ॥ १२॥ 

इति श्रीशरीरकमीमांसाभाष्ये आप्रयाणाधिकरणम् ॥ ६ ॥ 
-~--~-~*~---~ 

वेदान्तसारे-- आप्रयाणात्ततापि हि षम् आभ्रयाणाददरः 
सनं कायैम्, २“ स खर्वेवं वतैयन्यावदायुषम्' 8ति दनात् ॥ १२ ॥ 

इति वेदान्तसरे आप्रयाणाधिकरणम् ॥ ६ ॥ 
~~~ 

वेदान्तदीपे-आभयाणात्ततापि दि इष्टम् ॥ तर्िदमपवर्गसाध 
१ ॥--२, छा. ८-१५-१५ 
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गसनमेकस्पिन्नहनि कायम् › उत प्रस्यहमाप्रयाणादुवर्तिनीयमिति संरायः | 
कसिमननेवादनि राखराथैस्य छृतत्वात्तावतेव परिसमापनीयम् । १याबदायु- 
म्” इति तु वचने विधिश्ब्देस्यामावाद्दिद्यायाः फलेनोपसंहदारपरमिति पूवैः 
क्ष; । राद्धान्तस्तु--आ प्रयाणात् अदुवतैनीयम् ; कुतः१तञापि हि दष्ट “स 
स्ववं वर्तयन्यावदायुषं ब्रह्मलोकमभमिसम्पद्यते'ः इति । खप्रात्तच्वेनायुवादत्वा- 
म्माद्विधिरेवायमिति ॥ १२॥ । 

इति ब्रेदान्तदीपे आप्रयाणाधिकरणम् ॥ ६ ॥ 

-*°-*( श्रीसारीरकमीमांसाभाष्ये तदधिगमाधिकरणम् ॥ ७ ॥ )-9**- 

दधिगम उत्तरपूषाघयोरश्टेषविनाद्यौ तद्चप- 
दशात् ।४। १। ३३ ॥ 

एवं विध्याखरूपं विशोध्य विध्याफटं चिन्तयितुमारभते, ब्रह्म- 
पेथाभापरो पुरूषस्योत्तरपुवोषयोर शछेषविनाश्चौ शरयेते “तथा पुष्कर- 
लाक्च आपो न शिष्यन्ते एवमेव॑पिदि पापं कमे न शिष्यते २८. 
यैवाऽस्रा पदवित्तं विदिखा न कमणा दिप्यते पापकेन" इत्युत्तराधा- 

ऊषः, ४तद्यथेषीकतूखमग्न मोतं प्रदूयेतैवं हास्य सर्व पाप्मानः पदूय- 
१४ ५“्षीयन्ते चास्य कमौणि तस्मिन् दृष्टे परावरे” इति पूवौधवि- 
शः । एतावश्छेषविनाशौ विद्याफरभूतादुपपयते, नेति संश्चयः । फं 
क्तम् १ नोपपयेते इति । कुतः ? ९.नायुक्त क्षीयते कमे कल्पकोटिश- 
रपि” इ्यादिशाञ्लविरोधात् । अश्वेषविनाशव्यपदेशस्त मोक्षसाधन- 
तविद्याविधायिवाक्यशेषगतः कथश्िद्वियास्तृतिमरतिपादनेनाप्युपपय्य- 
: । न च विचा पूर्वेत्तिराघयोः परायधित्ततया विधीयते ; येन प्रायथि- 

१. छा. ८-१५-१ २" छा. ४-१४-३३, ॥--४, छा. ५-२४-द२॥ 

--५, स॒. २-२-८ ॥--६. ब्रह्मबतै, परकरेतिखण्डे, २६-अ, ७०-श्टो ॥ 
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त्नाधविनाश उश्यते । विधया दहि श“ब्रह्मविदाभ्रोति परम्" २८ 
वेद ब्रह्मैव भति” इति बह्मपराप्स्युपायतया विधीयते । अतो विश्च 
वादोऽयमधविनाशा श्चेषञ्यपदेश इति ॥ 

-**-*<( सिद्धान्तः )-*> ° 

एषं भ्रपनेऽभि पीयते-तदधिगमे-इति । विदयाघाप्नो पुरुषस्य 
चयामाहास्म्यादुत्तरपूर्बाघयोर शछेषयिनाशाबुपपयेते ; इतः १ एवंवि 
विध्ामाहातम्यमवगम्यते ३८.एवंबिदि पापं कमे न शिष्यते) ५ 
हास्य सवे पाप्मानः प्रदूयन्ते” इद्यादिव्यपदेक्ात् । न च ५८ 
क्षीयते कमे" इत्यनेन शा्चेणास्य विरोधः, भिन्नविषयत्वात् । तः 
मणां फरजननसामथ्यद्रहिमविषयम् ; एतचू्यन्नाया विद्यायाः पर 
तानां पाप्मनां फजननशक्तिषिनाशसामथ्यमुत्पत्स्यमानानां च 
जननश्क्तयुत्पत्तिप्रीतबन्धकरणसामर्थ्यं च प्रतिपादयतीति दर्यो 
भिद्यते । यथा अग्निजखयोरोष्ण्यतन्निवारणसामथ्य॑विषययोद्रैयोः 
णयोरपि विषयभेदास्मामाण्यम् ; एवमत्रापीति न कश्चिद्विरोधः । 
घस्या शछषकरणे - वैदिककमीयोग्यतावासनामल्यवायहेतुशक्लयुस्परि 
बन्धकरणम् । अधानि हि कृतानि पुरुषस्य वैदिककमीयोग्यतां 
जातीयकमौन्तरारम्भरर्चि, प्रत्यवायं च दुर्वन्ति । अघस्य चिन 
रणमू्-उत्पननायास्तच्छक्तेविनारकरणम्। शक्तिरपि परमपुरुषाभी 
तदेव विया वेदितुे्याल्यथैप्रियत्वेन खयमपि निरतिश्षयथिया 
वेद्यभूतपरमपुरूषाराधनखरूपा पूर्ेकृताघसश्चयजनितपरमपुरुषाभी 
नाशयति; सेव विधा खोत्पस्युत्तरकारमभाव्यधनिमित्तपरमपुरुषः 
स्पत्ति च प्रतिबध्नाति । तदिदमश्वेषवचनं पामादिकविषेयं मन्त 
“नाविरतो दुशरितात्" इयादिभिराद्ैरपरयाणादहरहसत्पश्म 

१. ते. आन. १-१ ॥--२. चु, ३-२-९॥-- २, छा. ५-१४-३ ॥ - 
५-२४-२ ॥-- ५, जहवेध्ते, प्रकृतिखण्डे, २६-७० ॥---६, कठ. २-२४ ॥ 
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त्तरोत्तरातिरयभागिन्याः विद्यायाः दुश्वरितविरतिनिष्पा्यत्वावगमात्। 
इति भीशारीरकमीमांसाभाष्ये तदधिगमाधिकरणम् ॥ ७ ॥ 

वेदान्तसारे तदधिगम उत्तरपूर्वाधयोर श्ेषविनाशौ तथयपदेशात्॥ 
(पासने प्रारभ्धे तत्सामर्थ्यादेव पूर्वङृताधनाश्चः, उन्तणघग्ेषश्च भवतिः 
, ''एवं हास्य स्वै पप्मानः प्रदूयन्ते २.'एवमेवविदि पापं कम च शिष्यते" 
ति श्रुतेः ॥ १३॥ 

इति वेदान्तसारे तदधिगमाधिकरणम् ॥ ५७ ॥ 

बेदान्तदीपे-तदधिगम उत्तरपूर्वाधयोर ेषविनाशौ तद्यपदेशषात्।। 
दुष उत्तरपूर्वाधयोरछेषविनाशौ कि सम्भवतः, उत नेति संशयः २.'ना- 
क्त क्षीयते कमै कटपकोटिशतैरपि ” इति भोगादेव कमेक्षयश्चवणादन्छेषचि- 
श्श्वुतिः कथश्चिद्धिचास्तुल्य्थतया नेयेति प्ैः पक्षः । रद्धान्तस्तु-द्यो- 
राख्योाभिक्नविषयत्वेन विरोधाभावात्सम्भवत एव ; कमणां फलजननसाम- 
ध द्रढयति २८नामुकतं क्षीयते इति ; २““एवमेर्वेविदि पापं कमै न ्छिष्यते'" 
८८ एवे हास्य सर्वै पाप्मानः प्रदूयन्ते इति च श्चुतिर्विद्यायास्तत्सामथ्वनिवा- 
णशक्तिविषयेऽत्ति ; यथा अपेजसोदरीतजननतक्निवारणश्चक्तिविषये प्रमणि 
शुष्येत । इति सूत्रमपि व्याष्यातम् ॥ १३॥ 

इति वेदान्तदीपे तदधिगमाधिकरणम् ॥ ७ ॥ 

->०-#-(श्रीरारीरकमीमांसा भाष्ये इतराधिकरणम् ।॥ < ॥)-*** - 

# क 

(तरस्याप्येवमसंदरेषः पते तु । ४ । १। १४॥ 
उत्तरपुवाघयोवि्यया अश्ेषविनाशावुक्तो ; इतरस्य-पुण्यस्यापि, 

वमू्-उक्तेन म्ययिना शछेषविनाश्ौ विद्यया स्याताम्, बिदयाफलविरोभि- 
बरसामान्याद्वयपदेशाच । भवति च व्यपदेशः-उमे सुकृतदुष्कृते निदि- 

१. छा, ५-२४-२ ॥--२. छा. ४-१४-२ ॥--३. नहववते. पङ़तिखण्डे, २९-७० ॥ 



४१ द श्रीलासीरकमीमासामाष्ये , .. (ॐ 

श्य २ “सवे पाप्पानोऽतो नियतैन्ते' इति, २तत्घुकृतदुष्कृते धू 
इतिच । बुशक्षोरनिष्टफरत्वात्घुकृतस्यापि पाप्परब्देन म्यपदेशः। 
। [+वार + 9 [५३ [4 

तस्यापि शाक्लीयसात्तत्फछस्य केषांधिदिष्टस्वदशनाच विद्ायाञ 
^~ € [नप भ ~ भ ९ ् 

धशङं निवतेयितुमतिदेशः। नमु विदुषोऽपि सेतिकतेव्यताकोपासन 
त्ये दृष्टयन्नादिफलानीषान्येव; कथं तेषां विरोधाद्विनाश्च उस्यते। 
-पतति तर-इति। शरीरपाते त॒ तेषां विनाशः; ररीरपातादु्यै तु षि 
गुणदृषफलानि सुद्रतानि नदयन्तीलयथंः; ॥ १४ ॥ 

इति श्रीशारीरकमीमांसामाष्ये इतराधिकरणम् ॥ ८ ॥ 

वेदान्तसारे--इतरस्याप्येवमसं शेषः पाते तु ॥! विदुषः पु 
पि मोक्षि शोधिस्वेनानिष्रफलत्वसाम्यादेवमण्छैषविनाशौ । दृष्ट्यन्नायुर 
दिविघानुगुणफरस्य कर्मणः ्रीरपातादृष्वैमपङत्वम् ॥ १४ ॥ 

इति वेदान्तसारे इतराधिकरणम् ॥ ८ ॥ 

बेदान्तदीपे--इतरस्याप्येवमसं छेषः पाते तु ॥ किमस्े 
सतो पुण्यकमैणो.ऽपि समानो! उत नेति संशयः 1 पुण्यकमैफलस्य सुखः 
विदुषोऽनिष्टस्वाभावान्न समानाविति पूवैः पश्चः। राद्धान्तस्तु--मुमूद्ष 
विरोधित्वैनानिषरेवसाम्यादन्छेषविनान्ौ समानवेव । सुत्राथैस्तु-- 
पुण्यस्याप्यनिष्टफ रत्वलाम्यदिवम् अग्छिषविना्नौ ; विद्यादुगुणस्य तु 
क्नासेभ्यादिफलस्य शरीरपातादृष्वैमनिष्त्वादन्छेषः ॥ १४७ ॥ 

इति वेदान्तदीपे इतयधिकरणम् ॥ ८ ॥ 

-~०*-#दश्रीशारीरकमीमांसाभाष्ये अनारब्धकायौधिकरणम्।। २) 

अनारब्धकार्ये एव तु पूर्वै तदवधेः।५।१। 
बरह्मविच्योत्पत्तेः पूर्वोत्तरभाविनोरसुकृतदुष्टृतयोर शेषषि 

१. छा, <--१ ॥--२. कोषी. १.४॥ ` ` 
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क्तो ; ततः पूषैभाषिनोः घकृतदुष्डृतयोः किमविशेषेण विनाशः, उता- 
नारब्धकायेयोरेषेति विशये १५संषे पाप्मानः भरदूयन्ते'” इति विद्याफल- 
स्याविशेषश्चवणाद्वियोतपच्युत्तरकालमाविन्याश्च शरीरस्थितेः लखच- 
कऋश्चमणादिवत्संस्कारवशादप्युपपत्तेरविरेषेण- 

-*>-*प(सिद्धान्तः 9० 

इति पपन उच्यते-अनारव्धकार्ये एव तु पूर्ति । विध्योतते 
पूरवे सुकृतदुष्कृते अनारभ्धकाये -अप्रहृ्तफले एव॒ विद्यया विनश्यतः ; 
तः? तदवधेः-२ “तस्य तावदेव चिर यावन्न विमोक्ष्ये अथ सम्पत्स्य? 
इति शररीरपातविटस्बावधिशचुतेः । न च पुण्यापुण्यकं्मजन्यभगवलमीय- 
भीतिव्यतिरेकेण शरीरस्थितिंहतुभूतसेस्कारसद्धावे भमाणमस्ति । १५॥ 

इति भीलशारीरकमीमसाभाष्ये अनारग्धकार्याधिकरणम् ।। ९ ॥ 

वेदान्तसारे--अनारण्काय एव तु पूर्वै तदवधेः ।। वियाधिगतेः 
पूरवकृते पुण्यपापे फलदानायाभच्र्ते पव चिनद्यतः; २०*तस्य तावदेवधिरम्' 
इति शर्सयीरपातावधिश्ुतेः ॥ १५॥ । 

इति बेदान्तसारे अनारन्धकार्याधिकरणम् ॥ ९ ॥ 

भ ~ १५ ् वेदान्तदीये-अनारन्धकार्य एष ठ पूवे तदवपेः॥ विद्योत्पत्तेः पू. 
छृतयोः पुण्यपापयोर विहोषेण विनाश्चः, उतानार्धकाययोरेवेति संशयः । 
९८८ सवे पाप्मानः प्रदूयन्ते", इति विशेषामाबादविषोषेणेति परयैः पक्षः। सद्धा- 
न्तस्तु --२““तस्य तावदेव चिरं यावन्न पिमेक्षये भथ सम्पत्स्येव्युत्पन्नविद्य- 
स्यापि दारीरमोक्षावधित्वश्ततेः, स्ैविनाशे शारीरस्ित्यनुपपन्तश्चानारन्धकः- 
ययोरेव विनाश्शः । सूत्रे च व्याख्यातम् ॥ १५॥ 

इति वेदान्तदीपे अनारन्धकार्याधिकरणम् ॥ ९ ॥ 

१, छा. ५-२४-३ ॥ २. छा. &-१४-२॥ 
#53 
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अधिहोत्रादि तु तत्कायायेव तदरौनात्।।१।१६ 
इतरस्याप्येवमसं ्येषः' हति वियाषरास्सुकृतस्याप्यसं छेष उक्तः, 

अग्निरोतादीनां निल्यन॑मित्तिकानां खाश्रमधमांणामपि सुङृतत्वसामा 
न्येन तत्फटस्या शछेषादनिच्छतोऽनतरुषठाने भाप्न उच्यते- 

-°>-+#+( सिद्धान्तः ),#**- 

अभ्निहोत्रादि तु-इति । तुश्ब्दस्घुद्कतान्तरेभ्यो विशेषणा 
्रिहीताद्याश्रमधमाः फला शछधेषासम्भवादमुष्टेया एव $ तदसम्भवश्च त 
स्कायाथत्वात्तेषाम् ; वियाख्यकायोयेव हि विहदुषोऽभ्िहोत्राच्चुष्टानम् ; 
कथपिद् मवरभ्यते { तदशनात् ; दृश्यते हि !^तमेतं वेदामुवचनेन ब्राह्म 
णा विधिदिषन्ति यक्नेन दानेन तपसाऽनाशकेन" इत्यादिनाऽगिषहेता 
दीनां विद्यासाधनतवेम् । वि्यायाश्चप्रयाणादस्यासाधेयातिश्चयाया अ- 
हरहरत्पायलात्दुत्पस्यथमाश्रमकर्माप्यहरहरनुष्ठेयमेव ; अन्यथाऽऽश्रम- 
कमेखोये दृषितान्तःफरणस्य विव्रोरपत्तिरेव न स्यात् ॥ १६ ॥ 

यदि अभिहोत्रादिसाधुकृलया विद्योखस्यथौः, विद्योलत्तेः पा- 
चीनं च पुतं र “व्यावत्सम्पातयुषिखा" इ्“प्ाप्यान्तं कर्मणः" इल- 

सुमवेन विनष्टम् ; युक्तशिष्टं च परार्धफलम् ; “सुहूदस्सापुदलाम्" 
इत्यस्य को षरिषयः ! तताह- 

अतोऽन्यापि दयेकेषामुभयोः । ४ । १ । १७॥ 
अतः-अभिहोत्ादिसाधुकृल्याया; विद्रोत्पत्यथौयाः अन्यापि- 

विद्याथिगमासूर्षोत्तिरयोरुभयोरपि पुण्यकमणोः भवल्कमैपरतिबद्ुफला 
साधुकुल्याऽनन्ता सम्मषल्येव ; तद्विषयमिदमेकेषां शाखिनां बचनं 

१. वृ-६-४-२१ ॥---२, छा, ५-१०-५ ॥---२. बृ. ६-४-६॥ 
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१८नस्य पुत्रा दायश्चुपयन्ति सुददस्साधुशलाम्'” इति । विश्चयाऽश्ेव- 
विनाशश्चुतिश तद्विषया ॥ १७ ॥ 

अदुष्ितस्यापि कर्मणः फटप्रतिषन्धसम्भवं पूर्वोक्ते स्मारयति- 

यदेव विद्ययेति हि । ४।१।१८ ॥ 
२“्यदेव विद्या करोति .. तदेव वीथेवत्तरम्” इ्युदरीथविव्यायाः 

कतुफटप्रातबन्धफटत्वत चननाद्रुष्तस्याप कर्मणः फटप्रातेबन्पस्दुः 

च्यते हि । अतो विदुषोऽचुष्ठित्तपतिबद्धफटविषयं श“सुद्दस्साधुकृया 
म्” इति शाट्यायनकम् ॥ १८ ॥ 

इति श्रीशारीरकमीमांसामाप्ये अ्िहोत्ा्यधिकरणम् ॥ १० ॥ 

वेदान्तसार--अभिदतादि ठु तत्कायौयैव तदरीनात् ॥ अद्धिदो- 
व्राल्याश्चमक्, विद्योत्पत्याख्यकायौयेवे आप्रयाणादचुषठेयं २ ' तमेतं पेदासुचय- 
मेन इष्यादिना विद्योत्पत्तिकार्थैत्वं द्याश्चमधर्मैस्य दृष्टम् ॥ १६॥ 

अतोऽन्यापि दयेकेषामुभयोः ॥ १८४तस्य पुजा दायमुपयन्ति" १''ददधि- 
षन्तः पापङ्लयां सुहदस्लाधुङलयाम् `` इत्यादिवचनस्याप्निरोच्देरल्याप्यना- 
दिकालगभ्रचत्ता साधुरृस्या प्रबखकमेप्रतिबदधफखा, उन्तरा वृष्ख्यन्नादिविदासु- 
शुणफला प्रतिबद्धा चेति पूर्चोत्तरकृतयोसमयोरप्यस्तेव विषयः ॥ १७ ॥ 

यदेव विद्येति हिं ॥ २“'येदेव विधया » इत्यत्र फररतिवभ्धोऽ- 
स्तीति ह्यक्तम् ॥ १८ ॥ 

इति बेदान्तसरि अयिहीत्रायधिकरणम् ॥ १० ॥ 

वेदान्तदीपे--अभिहोव्ादि तु तत्कायांयैव तदशेनात्।। अश्निदोघा- 
द्या्रमधर्मैः कि बिदुषोऽचुष्ठेयः, उत नेति संशयः । खदृतदुष्ृतयोस्श्छेषवि- 
नाहाभिधानाद्ाश्रमधर्मैस्यापि सखुश्ृतत्वसाम्येन कायोन्छेषादनडुष्टेय इति पूवैः 

पक्चः।राद्धान्तस्तु--आश्नमधर्म॑स्य तु विद्योत्पत्तिरेव कायैमिति तत्काययैवा- 
| १ 1--२. छ. २-१-१० ॥--२. ब्रु. ६-४-२२ ॥ 
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खेय; । हदयते दि--१९''तमेतं बेदाञुवचनेन ब्राह्मणा विधिदिषन्तिः, इत्यादि 
ना विद्योखत्तिका्यैत्वम्। विद्या चाप्रयाणादहरहरभ्यासाधेयातिशयोत्पा्ैव । 
सूत्रं च व्याख्यातम् ॥ १६॥ 

यद्यश्चिरोत्रादि साधुया षिदयोत्पस्यथौ ; पूर्वकता च साधुङलया अचे 
भ्रूतफका धरारग्धफलाच ३२.खहृदस्साधुङृल्याम्"' इद्यस्य विषयः क शत्याद्रा- 
ङयाह-- 

अतोऽन्यापि हेकेषायुभयोः ॥ अतः-अञ्चिरोत्रादिसाधुकृद्यायाः अ 
मयाऽपि विद्याधिगमात् पूवघौत्तस्योः पुण्यक्मैणोरमयोश्च कारीथादिका 
वृष्रथन्नाययैतया विदुषाऽनुष्ठिता, विद्योत्पत्तेः पूवं छृताऽनादिकालप्रबृत्ता 
ख प्रबरक्मीन्तरपरतिबद्धफखा, साधुकृत्या ऽस्तिहि ; अत एकेषां शखिना 

२.५खुहदस्साथुहृलयाम्”' इति वचनं तद्विषयम् ; विद्यया ऽन्छेषविनारश्ुति्च 
तद्धिप्रया ॥ १७ ॥ 

अचुष्ठितस्य कर्मणः प्रबलकमेप्रतिबन्धसम्भवे पूर्वोक्तं स्मारणति-- 
ऋ {~ नि ^ 

यदेष विद्ययेति हि ॥ उक्त ह्यद्रीथवि्यायाः क्रतोः कमँन्तरपतिब- 

न्धामावः फङरूमिति ; अतः ध्रतिबद्धफरसाध्ुरृलयस्यैष खप्सङ्कमणम् ॥ १८॥ 

इति वेदान्तदीपे अयिह्ये्ा्यधिकरणम् ॥ १० ॥ 

० -+-५( श्रीरारीरकमीमांसाभाष्ये इतरक्षपणाधिकरणम्) )-*-°*-` 

भोगेन वितरे क्षपयित्वाऽथ संपयते। ९।१।१९॥ 
ययोः पुण्यपापयोर श्रेपविनाशाङुक्तौ, ताभ्यापितरे आरब्धकार्ये 

पुण्यपापे कि विध्यायोनिशवरीरावसानि, उत तच्छरीरावसाने शरीरान्त- 

रावसाने वेत्यनियम इति संशये २५तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्ये" 

इति तच्छरीरविमोम्षावसानतवश्रवणात्तदवसाने- 
-**-9( सिद्धान्तः )-9** 

इति भाप एच्यते-मोगेन तु-इति। तुशब्दः पक्षव्याटरस्यथेः ; इतरे 
१. ब, ६-४-२२ 1२. ॥--२. छा. ६-१४-२) 



1. १.] इतरक्षपणाधिकरणम् , | ४२१ 

भारब्धकार्ये पुण्यपापे खारब्धफलमोगेन क्षपयित्वा तत्फल मोगसमा- 
्यनन्तरं ब्रह्म सम्पद्यत ; ते च पुण्यपापे एकशरीरोपभोग्यफले चेत्- 
च्छरोरावसाने सम्पद्यते; अनेकञ्चरीरभोभ्यफले वेत्र-तदवसानि सम्प 
पत, भोभनव प्षपायतन्यत्वादारब्धफल्योः कमरणोः । ? “ततस्य तावदेव 
चरं यावन्न तिमोक्ष्य इति च भोगेन तयोः करमणोः विमोक्ष उच्यते, 
;हावधिनियमाश्रवणात् । तदेवं ब्रह्मषिधायाः परागदुष्टितमयुक्तफलमना- 
-न्धफर पुण्यपापरूपं कमानादिकारंचितमनन्तं विधामाहात्म्याद्धिन- 
यति; विद्यारम्भोत्तरकाटमयुष्टितं च न शिष्यति ; तत पुण्यरूपं सर्वं 
वेदुषर्घुहदो ग्रहन्ति पापं च द्विषन्तं इति निर्यम् ॥ १९ ॥ 

इति श्रीश्ारीरकमीमांसामष्यि दतरक्षपणाधकरणंमर् ॥ १९१ | 

इति श्रीमगवद्रामाञुजषिरचिते शारीरकमीमांसामाष्ये 
चतुथस्याध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ १॥ 

वेदान्तसारे--मोगेन तिवितरे क्षपयित्वाऽथ सम्पद्यते ॥ आर- 
भथकार्ययोः पुण्यपापयोयैत्फखम् , तत् एकक्चसीरावसानमनेकश्चरीरावसानं 
धरा भुक्त्वैव तदनन्तरे ब्रह्म प्राप्रोति ॥ १९॥ 

इति बेदान्तसारे इतरक्षपणाधिकरणम् ॥ ११॥ 

इति श्रीभगवद्रामाञ्चुजविरविरनचिते बेदान्तसारे चतुथस्याध्यायस्य 
अथमः पादः ॥२१॥ 

वेदान्तदीपे-भोगेन सित क्षपयिस्वाऽथ सम्पद्यते ॥ इतरे आर- 
व्थकायै पुण्यपापे, कि विद्यायोनिशरीरवसान प्व विनध्येते, उतत तच्छ- 
रीरावसाने रारीरान्तरवसाने वेव्यनियम इति संशयः । १ “"याचन्न विमोक्षय 

१. छा. ६-१४-२॥ 
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अथ सम्पत्स्ये इति सम्पत्तेष्दा सेर विमोक्षविरम्बमाज्रशुतेः तच्छसैसवसान 
इति पूवैः पक्चः । राद्धान्तस्तु-प्रारन्धफकयोः कर्मणोः भोगेनैव क्षपथितव्य- 
त्वाभिध्रायेण श.५यावन्न विमोक्ष्ये अथ सम्पल्षयेः' इत्युख्यते, न शरीरमात्रम्- 
कमैविषयो हि बन्धमोक्वौ ; अतः प्रारष्धफले पुण्यपापे यावता शरेण स- 
मापनीये, तावता क्षपयित्वा अथ सम्पर्स्ये इस्यनियम प्व । खतं च व्याख्या 
तम् ॥१९॥ 

इति बेदान्तदीपे इतरक्षपणाधिकरणम् ॥ ११॥ 
न 

[क [+ 

ति श्रीभगवद्वामाजु्चिरयिते श्रीषेदान्तदीपे चतुथस्याघ्यायस्य 

प्रथमः पाद्: ॥२॥ 

१. छा. ६-१४-२॥ 



श्रीमते रामानुजाय नमः. 

श्रीमगवद्रामाुजविरचिते 

श्रीशारीरकमीमांसाभाष्ये 
*०-9((चतुथाध्याये - द्वितीयः पादः - वागधिकरणम्। १ ।),+**-- 

वाद्भनसि दशेनाच्छब्दाच्च । ४।२।१॥ 
इदानी विदुषो गतिपरकारं चिन्तयितुमारभते । परथमं तावदुत्का- 

१धिन्लयते । ततेदमाश्नायते १५अबस्य सोम्य पुरुषस्य प्रयतो षाकनासि 
पद्यते मनः प्राणे पराणस्तनसि तेजः परस्यां देवतायाम्” इति । अत 
"वानसि सम्पद्यते इति वाचो मनसि सम्पत्तिश्तिः कि वाण्टत्ति- 
तविषया, उत वाजिषयेति विशये; हत्तिमात्रविषयेति युक्तम् । इतः! 
सो वाक्पङृतिस्वाभावात्तत्र वक्खरूपसम्पत्यसम्भवात् । वागादि- 
#नां मनोधीनसेन हत्तिसम्पर्तिश्ुतिः कथंचिदुपपयत इति ॥ 

एवं पाप्रेऽभिषीयते- बाडनसि-इति । वाक्खरूपमेव मनसि सभ्प- 
१ । कृतः ? दशेनात्-हयते हि वागिन्द्िय उपरतेऽपि मनःपतिः । 
तमालसम्पत्यापि तदुपपद्यत इति चेत्-तलाह--रब्दाचेति।९.वाञ्- 
से सम्पद्यते" इति वाक्छरूपसम्पत्तावेव हि शब्दः;न हत्तिमात्रसम्पत्तौ। 
हे तदानीं इच्युषरमे वागिद्धियं प्रमाणान्तरेणोपरमभ्यते; येन दृत्तिमा- 
मेष सम्पद्यत इत्युच्येत । यदुक्तं मनसो वाक्पमकृतित्वाभावाद्राचो मन- 

२. छा, ६-<-ई&॥ 
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सि सम्पत्तिनोपपद्यत इति; तत् ‹ ‹वाञ्बनसि सम्पद्यते इति वचना 

न्मनसा वाक्सयुस्यते; नतु तत्र खीयत इति परिहतेव्यम् ।॥ १ ॥ 

अत एव सवाण्यनु । ४।२।२॥ 

यतो वाचो मनसा संयोगात सम्पत्तिः; न तु रयः ; अत षुः 
वाचमनु सर्वषामिन््रियाणां मनसि समस्पत्तिश्वतिरूपपय्यत) २^तस्मादुष 
श्ान्ततेजा अपुनभेवपिन्धियेमनासि सम्पय्यमासेः' इति ॥ २ ॥ 

हति भीशारीरकमीमांसाभाष्ये वागधिकरणय् ॥ १॥ 

वेदान्तसारे बाख्मनसि दशनाच्छब्दाच्च।। १५अब्य सोम्य पुरुष 
प्रयतो वाच्छर्नसि सम्पद्यते" इति राब्दात् ; उत्क्रान्तौ मनसः पागेव वा 
उपरतिदहानाञख वाड्नासत र२सपश्यते ॥ १॥ 

अत पव् सघाण्यत्रु || अतः४''इन्दियेमनसि सस्पचमानैः'" इति रा 
ब्दात्. › उपरतिद्दनाच्, वाचमनु सवीणीच्छियाणि मनसि च संयुस्यन्ते॥ २ 

इति वेदान्तसि वागधिकरणम् ॥ ९ ॥ 

वेदान्तदीपे--वाखनसि दशेनाच्छन्दाञ्च ॥ ९४अस्य सोम्य पुर 
घस्य प्रयतो वाद्नसि सम्पद्यते मनः प्राणि इद्यादिकोत्कान्तिविषयाऽस्नाय 
ते; तज क्रि वागिन्दियं मनसि सम्पद्यते, उत वाण्वृत्तिमाच्रमिति सदयः 
वाचो मनःपकृतित्वाभावात् खरूपछयस्तघ्न न संभवतीति वण्छत्तिमात्रारि 
प्रायमिति पूवैः पश्चः। साद्धान्तस्तु- अकारणे सम्पस्यभावस्य बाग्बत्तावां 
तुस्यत्वदश्चैनात् १८ वाञ्नसि ” इति वाक्खरूपस्येव सग्पत्तिः 1 दाब्द्ा 
खरूपमेव सम्पद्यत १''वाञ्छनसि सम्परयतःः इति वाक्खरूपसम्पत्तायेव 1 
राष्दः; न वृत्तिमा्रसम्पत्तौ 1 अकारणे लयामावाल्लम्पत्तिशब्दस्संयोगारि 
प्रायः । सन्न च व्याख्यातम् ॥ १॥ । 

अत एव सवोण्यन्चु ।। यतो बाचो मनसि संयोगमाच्रमुच्यते ; न 

ख्यः ; अत एव तदानीं ““"सवौणीन्द्रियाणि वाचम मनासि सम्पद्यन्ते 

१. छा. ६-८-६ ॥--२ ॥--३. संपयते-युञ्यते इति कचिस्पाठ; ॥--४ ॥-- ५ 



= २.] मनोधिकरणम्. ४२९. 

तै बचचनं १'वाद्ऋनसि सम्पद्यते इति वचनवदुपपन्नम् , २ "तस्मादुप - 
न्ततेजा अपुनभेषमिन्दियेर्मनसि सम्पद्यमानैः" इति ॥ २॥ 

इति वेदान्तदीपे वागधिकरणम् ॥ १ ॥ 

--*-*(श्रीशारीरकमीमांसाभाष्ये मनोधिकरणम् ॥ २ ।),-**°- 

तन्मनः प्राण उत्तरात् ।४।२।३॥ 

तत्-सर्वेन्दियसंयुक्तं मनः पराणे सम्पद्यते-माणेन संयुज्यते ; न म- 
हत्तिमातस् | इतः उत्तरात्-?“भनः भाणे" इति वाक्यात् । 

अधिकाशङ्का तु-* “अन्नमयं हि सोम्य मनः"'इति बचनान्मनसोऽ- 
पदरतित्वमवगस्यते; अन्नस्य च रता अन्नमखनजन्तः इत्यम्मयस्वं सि- 
१, र““अआपोमयः प्राणः” इदि चाप्मढतित्वं प्राणस्यावगम्यते, अतो 
1; प्राणे सम्पयत इत्यत पाणश्ब्देन भाणप्रकृतिभूता अपो निर्दिश्य 
षु मनस्सम्पत्तिपरतिपादने परम्परया खकारण छ्य इति सम्पत्तिवच- 
[पपन्नं भवति--इति ॥ 

परिहारस्तु २“अन्नमयं हि सोभ्य मनः, आपोमयः प्राणः” इतिं 
;ाणयोरनेनादधिश्वाप्यायनश्ुच्यते; न तसणतितम् , आदङ्ारिकत्वा- 
नसः, आकाश्चविकारस्वा्च पाणस्य । भराणशब्देनापां लक्षणा च 
तू-इति ॥ २३॥ 

दति भीरारीरकमीमांसामाष्ये मनोधिकरणम् ॥ २ ॥ 

वेदान्तसारे -तन्पनः प्राण उत्तरात् ॥ उत्तयात् १०५मनः प्राणे' इति 
षात्. सर्वेन्दिययुक्तं मनः पाणे संयुञ्यते ॥ २॥ 

इति वेदान्तसारे मनोधिकरणम् ॥ २॥ 

१. छा, ६-८-६ ॥-- ॥--१, छा. ६-६ 1-- 1--३. छा. ६-६-५॥--४, छा. ६-२-४॥ । 
# 54. वि 



४२१ श्रीरारीर्कमीमांसामाष्ये । {ज 

. वरेदान्तदीपे--तन्पनः भाण उत्तरात् ॥ ९०मनः प्राणे” इस्य् 

प्राणशब्देनाप उच्यन्ते, उत प्राण पवेति संायः । प्राणस्य मनःरकृतित्व। 

वात् २'अश्नमयं हि सोम्य मनः" इति मनसोऽन्नमयत्वश्रवणात् › अपां च 
प्रकृतित्वेन, तत्सेपत्तिरपपचत इति भाणदान्देनाप उच्यन्त इति पूवैः प 
२.८अपोपयः प्राणः" इति ह्यम्मयत्वाल्याणस्य प्राणराब्देनापो वक्तुं युज्यः 

इति । साद्धाम्तस्तु-र““अन्नमयं हि सोम्य मनः आपोमयः प्राणः" इति म 

प्राणयोनै तत्तत्पकृतित्वसुच्यते; अपि तु तदाप्यायनम्, आहङ्कारिकत्वान्मनः 
पराणस्य चाकाश्चप्रकृतित्वात् । अत्तः बाच्छनखीतिवत् तदुन्तसात् १““मनः प्रा 

इति शग्दात् , तत् सर्वेन्दियसंयुक्तं मनः प्राणि संयुज्यते ॥ ३ ॥ 
हृति वेदान्तदीपे मनोधिकरणम् ॥ २ ॥ 

->०-9-4( श्रीरारीरकमीमांसाभाष्ये अध्यक्षाधिकरणम् ।॥ ३ ॥ )*-9>* 

सोऽध्यक्ष तदुपगमादिभ्यः । ।२।९॥ 
यथा ?“वाच्यनसि सम्पद्यते, मनपराणे'” इतिवचनालुयेषेन यः 

भाणयोरेव वाञ्छनसयोस्सम्पत्तिः; तथा ° श्राणस्तनसि इति वेच 
तेजस्येव पाणस्सम्पद्यते-- | 

| -०-*+ सिद्धान्तः ),-9>-°* 

इति भाप उच्यते-सोऽध्यक्षे-ईति। समपाणः+अध्यक्षे कर्णा 
जीये सम्पदे । इतः! तदुपगमादिभ्यः-माणस्य नौवोपगमभस्तावच्छर 

२..वमेवेममात्पानमन्तकारे सर्वै प्राणा अभिसमायन्ति ” इति; त 
जीवेन सह प्राणस्योत्कान्तिः श्रूयते ४‹तेगुत्कामन्तं प्राणोऽनूत्कररमा 
इति; पतिष्ठा च जीवेन सह श्रूयते ^ “कस्िन्बुत्कान्त उत्करान्ती भ 
ष्यामि कस्मिन्वा मतिष्ठिते भरतिष्ठास्यामि इति । एवै जीवेन संयुज्य 

१. छा. ९-८-६ ॥---२. छा. ६-६-५५ २. १. ६-२-३८ ॥-४, इ. ६ 

२ ॥---५. प्रश्नो, ६-२॥ 
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सह तेजस्सम्पत्तिरिह !“भाणस्तनसि" इत्युच्यते; यथा युना; ग- 
कया संयुज्य सागरगमनेऽपि युना सागरं गच्छति! इति वचो न विर 
ध्यते, तदत् ॥ ४ ॥ 

इति भीशारीरकमीमांसाभाष्ये अध्यक्षाधिकरणम् ॥ ३ ॥ 

वेदान्तसारे-सोऽध्यक्षे तदुपगमादिभ्यः सः-प्राणः अनन्तरं जीवेन 
संयुज्यते, २“'पवमेवेममात्मानमन्तकारे सवै प्राणा ममिसमायन्तिः; इति प्रा 
णस्य जीषोपगमादि श्रुते; ॥ ४॥ 

इति वेदान्तसरि अध्यक्षाधिकरणम् ॥ ३ ॥ 

वेदान्तदीपे-सोऽध्यक्षे तदुषगमादिभ्यः॥ सः-भाणः कि तेजल्ति 
संयुज्यते, उत जीव इति संदायः । १ “प्राणस्तेजसि ' ' इनि वन्चनात्तञजसवेति 
पूरैः पक्षः । राद्धान्तस्तु --उत्कान्तौ भराणस्य जीघोपगमादि श्तेः प्राणः करणा- 
ध्यक्षे जीवे संयुज्यते । एतदविरोधाय जीवे संयुज्य पश्चात्तजस्संयोमं १्ा- 
णस्तेजसिः" इति वदति । श्रूयन्ते हिं प्राणस्य जीवोपगमादयः २ ^"पवमेवेम - 
मात्मानेमन्तकाछे स्वै प्राणा अभिसमायन्ति" २ “तमुत्क्रामन्तं पाणोऽनूत्काम- 
तिः" ४''कस्पिन्वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामिः' इत्यादिषु ॥ ४ ॥ 

इति वेदान्तदीपे अध्यक्षाधिकरणम् | २ ।! 

` -**-*{(श्रीरारीरकमीमांसाभाष्ये भूताधिकरणम् । ४ ॥ )-***- 

तच । । 
भूतघु तच्छतः । ।२।९५॥ 

` श4प्राणस्तेजसि" इति जीषसंयुक्तस्य प्राणस्य तेना सम्पत्तिर् 
[२] [नस् # भ कप क [कष प 

क्ता; सा सम्पत्तिः कि तेजोमाते, उत संहतेषु सरेषु भूतेष्विति चिशये 
तेनोमाल्श्रवणात्तेनसि-- 

१, छा. ६-८-६२, ब. ९-३-२८ ॥ - २. बृ. ६-४-२ ॥-- ४, प्रश्नो. ६-३ ॥ 
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। --**-*4( सिद्धान्तः )+*°**- 

* इति पराप्र उच्यते-भूतेषु-ईति । भूतेषु-सम्पद्यते । तः ¶ तर 
९ ^पृथिवीमय आपामयः. - "तेजोमयः"इति जीवस्य सश्चरतस्सवेभूतः 
स्वश्चुतेः | ५॥ 

ननु तेजःभभतिष्येकैकस्िन् करमेण सम्पत्तावपि ?““पृथिवीपः 
इत्यादिका श्रुतिरूपपद्यते, अत आह-- 

नैकस्मिन् दरंयतो हि । ।२।६॥ 
नैकसिन ,एकेकस्य कायोक्षमलात् । दशेयतो शक्षपसवं श्रुतिस 

२५अबनेन जीवेनाऽत्मनाऽनुमविश्य नामरूपे व्याकरवाणि तासां तितं 
हतमेकैकां करवाणि इति नापरूपव्याकरणयोग्यत्वाय तिदत्करणः 
दियते । ३“नानावीयोः पृथग्भूताः ततस्ते सहति विना । नाशकत 
परनास्छष्टुमसमागम्य कृत्लशः) समेल्यान्योन्यसयोगं परस्परसमाश्रय 
महदाद्या विशेषान्ता ह्ण्डघुत्पादयन्ति तै" इति । अतः ४“भराणस्तर्जा 

् . $ यते 
इति तेजरशब्देन भूतान्तर संखष्टमेव तेजोऽभिपीयते । अतो भूतेष्वेव 
स्पत्तिः | ६ ॥ | 

इति श्रीशारीरकमीमांसामाप्ये भूताधिकरणम् ॥ ४ ॥ 

वेदान्तसारे-भूतेषु तच्छतः ॥ ४५ प्राणस्तेजसि › इति भूतान्ट 

खंखृष्ठ तेजो ऽभिधीयत इति प्राणा भूतेषु संयुज्यन्ते ॥ ५॥ 
नैकस्मिन् दशेयतो हि ॥ “५ तेजसि” इति न तेजोमा, च्चित्र 

रणश्चुतिस्द्रतिभ्यां केवलस्य तेजसोऽनवसयानात् ॥ £ ॥ 
इति वेदान्तसरे भूताधिकरणम् ॥ ४ ॥ 

वेदान्तदीपे-भूतेषु तच्छतः ॥ नेफस्मिन् दशेयतो हि ॥ ५५५; 
२. ब, ६-४८-५ ॥-- २. छा. ६-३-२२ ॥--- २. विष्णु, १-अ, २.अ. ५ 

५३ 1 --- ४ क्रा" ६-८.&॥ 
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नेजसि'” इति किं तेजोमा प्राणस्संयुज्यते, उत भूतान्तरसंखष्ट । तिसं- 
धः । १५ तेजसि"? इति वचनात्तेजोमान्न इति पैः पक्चः। २*ृथिर्वमियः?' 
प्रदिना सश्चरतो जीवस्य स्वैभूतमयत्वश्चुतेः, भिनत्करणश्चुतिस्यतिभ्याश्च 
ख पकस्य कायौक्षमत्वाद्धृतान्तरसंखष्ट इति राद्धान्तः ।. सुजद्धयं व्या- 
तम् ॥ ५॥ ६॥ 

इति वेदान्तदीपे भूताधिकरणम् ॥ ४ ॥ 

»०-७--( श्रीरारीरकमीमांसामाध्यं जाचुपक्रमाधिकरणम् ॥ )**-०* ~ 

माना चास॒ल्युपक्रमादसूतखं चानुपोष्य।।२॥५॥ 
इयघुस्कान्तिः कि विद्रदविदुषोस्समाना, उताविदुष एवेति चि- 

यास्) अविदुष एवेति पापम् इतः! पिदुषोऽतेवामृतत्ववचनादुत्का- 
भावात् । विदुषो हयतैवामृतस्वं श्राव्यते-र'्यदा सरे परुच्यन्ते का- 
येऽस्य हृदि स्थिताः । अथ मर्त्योऽमृतो भवलयत्र ब्रह्म समदते" इ- 
॥ 

~+, सिद्धान्तः)+-+०* - 

एवं परासेऽभिधीयते-समानाचाऽल्युपक्रमात्--इति। विदुषोऽप्या- 
युपक्तमादुत्कान्तिस्समाना । आ्ल्युपक्रमात् - आगत्युपक्रमात् , 
दीपवेशास्मागित्यथेः । विदुषोऽपि हि नारीविक्ेषेणोत्करम्य गतिः 
पते--*“शतं चैका च हृदयस्य नाख्यस्तासां ू्ानमभिनिस्छतैका। 
ो६भैमायन्मृतत्वमेति विष्यङ्डन्या उत्क्रमणे भवन्ति” इति) एवं नाडी- 
पेषण गतिश्रवणाद्धिदु षोऽप्युत्करान्तिरवनर्नाया । सा च नादीपषवेक्ा- 
(ग्विशेषाभ्रवणास्समाना । तत्पवेशद्चायां च विक्ेषः श्रुयते ५८तेन 

१. छा, ६-८-६ ॥--२. ब्र: ९-४-५२, कट. २-६-१४॥---४. कड. २-६- 
 ॥ --५. ब्र. ६-४-२ ॥ 
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प्र्ातेनेष आत्मा निष्क्रामति चक्षुषो वा मूर्तो वा अन्येभ्यो वा 
ररदशेभ्य इति। श्तं चेका च हृदयस्य इत्यनया शरदेकाथ्यौः 
धना निष्कमणं विद्द्विषयम्; इतरदविदरद्विषयम्। यदुक्तं -विदुषोऽतैव 
तत्वं श्राव्यते इतिः;ततोच्यते- अमृतत्वं चादुपोष्य-ति। चक्षब्दोऽव 
रणे । अनुपोष्य-श्रीरद्धियादिसम्बन्धमद्ग्ध्वैव, यदमृतत्वम्--उत्त 
बौधयोर शछेषविनाशरूपं प्राप्यते ; तदुच्यते २८यद्/ सन पुस्यः 
इत्यादकया श्ुलेलयथः। २“अल्र ब्रह्म सदतु” इति च उपासनवेल। 
यो ब्रह्मारुभवः ; तद्विषयमिल्यमिभायः । ७॥ 

तदापीतेस्ससारन्यपदेशात । ४।२।८ ॥ 
अवर्यं च तेत्-अगमृतत्वमदग्धदेहसम्बन्धस्येबेति विङ्गेयम् । 

तः; आपातः ससारव्यपदेश्ात्-अपीतिः--अप्ययः) बह्मभासिः 
चाचिरादिना मार्गेण देशविशेषं गत्वेति वक्ष्यते । आतदवस्थपर 
सेसारः--देहसम्बन्धलक्षणो हि व्यपदिश्यते. २.तस्य तावदेव 1 
यावन्न विमाक्ष्यऽथ सम्पत्स्य इति »“अश्व इव रोमाणि विधूय प 
चन्द्र इव राहायुखासश्च्य । धूत्वा शरीरमकृतं तात्मा बह्मरोकर्मा 
सम्भमवानि"" इति च | ८ ॥ 

सक्म ब्रमाणतश्च तथापलरन्धेः। ९। २।९॥ 
हतश्च विहुषाअपे बन्धो नाते दग्धः ; यतस्सूषक्ष्पं शरीरमञचुषै 

छत इदमवगम्यत ; भमाणतस्तथोपरन्धेः -उपलमभ्यते हि देवयानेन 
था गच्छतो बिदुषः५.८त प्रतियात" ९“सलं बूयात" इति चन्द्रमसा 
वदिवचनन ररारसद्धावः । अतस्सुक्ष्मश्ञरौरमरुवतते । अतश्च बन्धो 
दग्धः ९॥ 

१. कठ, २-६-१६ ॥ --२, कठ. २-६-१४॥ ---२. छा, ६-१४-२ ॥ -- 
छा. ८-१३-१ ॥--५. कौ १-२ ।--- ६ ॥ 

1, 
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नोपमर्दैनातः। ४।२।१०॥ 
अतः ¦ “यदा स्वे असुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि स्थिता; । अथ 

मर्त्योऽमृतो भवलयत्र ब्रह्म समहनुते इति वचने न बन्धोपमर्देनामृतववं 
वदति ॥ १० ॥ 

क 

अस्यैव चोपपतेरूष्मा। ।२।११॥ 
अस्य-सू्ष्पशरीरस्य कचिद्वि्यमानस्वोपपततेविदुषः भक्रान्तमरण- 

स्य मरणासरागूष्मा स्थूले शरीरे काचित्क उपलभ्यते । नच स्थूलस्थेव 
कशरीरस्यायमूष्मा, अन्यत्तानुपखन्धेः । ततशोष्पणः कवचिहुपरुभ्धिविहु 
षस्पुकष्मरसीरस्योत्करान्तिनिवन्धनेति गम्यते । तस्माद्रिदुषोऽप्याखस्युपक्र- 
मास्समानोत्कान्तिरिति सुषटक्तम् । ११ ॥ 

पुनरपि विदुष उत्करान्तिने सम्भवतीलाशङ्म्य परिदहियत- 

प्रतिषेधादिति चेन्न जार्थरास्स्पष्टो दयेके- 
षाम् । ४ ।२।१२॥ 

यदुक्तं बिदुषोऽप्युत्करान्तिस्समानेति; तन्नोपपद्यते, विदुष उत्करा- 
न्तिमतिषेधात् । तथाहि-२“स एतस्तजोमाल्लास्तमभ्याददानो हृदयमेवा- 
न्वपक्रापति' इत्युपक्रम्य \ “तेन प्रयोतेनेष आत्मा निष्कामति तुस्का- 
मन्त प्राणोऽनूत्करामति" इत्यविदुष उत्करान्तिमकारमभिधाय २ “अन्य- 

न्नवतरं कल्याणतरं रूपं कुरुते" इति देहान्तरपरिग्रहं चाभिधाय ४श्रा- 

प्यान्तं कर्मणस्तस्य यिच करोलययम्। तस्माह्लोकाप्पुनरेयस्म छोकाय 
कमेणे इति तु कामयमानः इत्यविद्रदिषयं परिसमाप्य ४८“अथाकापयमा 
नो योऽकामो निष्काम आप्तकाम आस्मकामः न तस्य प्राणा उत्करामन्ति 
ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति" इति पिदुष उत्करान्तिः -अतिषिध्यते । तथा पू- 
१. कड, २-६-१४ ॥---२. वर. ६-४-९१) २॥ -३. बृ, ६-४-४४. ठ्. ६-४-४६. 
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यैत आतैभागमरश्चऽपि विदुष उत्करान्तिमतिषेधो हृयते १८अप पुनः 
जयति? इति विद्र प्रस्तुल्य २८८ यान्गवस्कयेति होवाच यत्ायं पु 

भ्रियते उदस्माल्ाणाः कामन्त्याहो नइति पृष्टः"”१८नेति होवाच या 
सक्योऽतैव समवलीयन्ते स उच्छ्वयल्याध्मातो पतः शेते” इति । : 
विद्रानिरैवागृतल्वं भासोतति चत्-तक्रशारीरात्-प्रयगात्पनः प्राणाः 

स्कान्तिह्ल् प्रतिषिध्यते; न शरीरात् २५न तस्य प्राणा उत्करामन्ि' 

त्यत तच्छब्देन र““अथाकाधयमानः'? इति प्रकृत्श्ारीर एव परापर 

नाश्ुतै शरीरम् । रतस्य” इति षष्ठया माणानां सम्बन्धित्वेन शा 

निर्दिष्टः;नतूत्कान्दयपादानतेनःउत्कान्यपादानं तु+शरीरमेवेति चेः 
न,अपादानापेक्नायामश्चुताच्छररात्सम्बन्धितया श्रुतस्यात्मन एव स 

हितत्वेनापादानतयापि प्राह्मल्वात् । किञ्च प्राणानां जीवसम्बन्धिः 

प्रज्ञातानां वत्सम्बन्धकथने पयोजनाभावात्सम्बन्धमाततबांचेन्या ष 

अपादानमेव षिरेष इति निशीयते। यथा (नटस्य श्रृणोतिदति । नः 

विवदितव्य॑-स्पषठो धेकेषां--माध्यन्दिनानामाश्नाये शारीरो जीव् 
पादानमिति र्“योऽकामो निष्काम आप्काम आत्मकामो न तस्मा 

णा उत्क्रामन्ति » इति । शारीरासाणानासुत्कानिप्रसङ्ख भावात्तननि 
नोपपव्यत इति चेत्-न,२तस्य तावदेव चिरम्''इति विदुषहशरीरविय 
काले ब्रह्मसम्पचिवचनेन प्राणानामपि तसिन् कटे ल्ारीराद्रिदुषो 
योगः प्रसज्यते; ततश्च देवयानेन पथा ब्रह्मसम्पत्तिरनोपपद्यत् इति।र 
तस्य माणा उत्क्रामन्ति ” देवयानेन पथा ब्रह्मपरः पराग्नीवा्िदुषो 
भराणा न विश्छिष्यन्तीस्युच्यते । आतेभागभश्चोऽपि यदा विद्रद्विषयः; 
अयव परिहारः; स खदिद््रिषयः) ततर प्रश्प्रतिवचनयोः अ्रह्मविः 
सङ्कादशेनात् ; तत्र दि ग्रहातिग्रदरूपेणेन्दियेन्धियार्थसमावः, अपाम 

१. बृ, ५-२-१०; ११॥--२. ब. ६-४-६ ॥-२. खा. ६-१४-२ ॥ 
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त्सव, न्नियमाणस्य जीवस्य प्राणापरित्यागः, मृतस्य नामवाच्यकरीलनु- 
त्तिः, तस्य च पुण्यपापाु्णगतिभापिरियेतेऽथौः मशपूषेकं भसयुक्ताः 
परत च १८.अप पुनभरत जयतिहति अपामगन्यन्नतनज्ञानादमिजय एव मू- 
युजय उच्यते। अतो नात्र विदुषः प्रसङ्गः अविदुषस्तु प्राणाुत्कान्तिवच- 
नै-स्थुखदेहवस्याणा न युश्वन्ति, अपि तु भूतघुक्ष्मवज्नीवं परिष्यज्य ग- 
च्छन्ति-इति प्रतिपादयतीति निरवचम् ॥ १२ ॥ 

स्मर्यते च । ९। २।१३॥ 
सयते च विदुषोऽपि मूधन्यनाड्योच्करान्तिः २“ऊध्वेमेकः स्थित- 

ल्तेषां यो भिचा ूयमण्डलम्।ब्रह्मरोकमतिक्रम्य तेन याति परां गतिम्" 
{ति ॥ १२३॥ 

इति श्रीशारीरकमीमांसाभाष्ये आसद्युपक्रमाधिकरणम्॥ ५ ॥ 

वेदान्तसारे समाना चाखस्युपक्रपादभृततवं चातुषीष्य ।। अ्चि- 
रदिगत्युपक्रमास्परायुच्कास्िः विद्दविडुषोस्समाना, षिदुषोऽचिसदिगल्या त्रˆ 
हयप्र्षिश्रुतेः। "द यदा सर्वं प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि सिताः । अथ मत्यौ- 
ऽश्रतो भवस्य बह्म खमदतुते” इति अत्रैव अख्ुतत्वत्रह्मप्राक्तिवचनं चरीरेन्दि- 
यादिसम्बन्धमदग्ध्वेवोपासनारम्माभिप्रायमित्युपगन्तञ्यमिष्यथैः ॥ ७॥ 

("जा षत 

तदापीतेस्संसारन्यपदेश्नात् ॥ अर्चिरादिगमनेन ब्रह्मपाेः भाक् श - 
सैरसम्बन्धभ्यपदेशान्तदस्रतत्वादिवचनमुक्तप्रकारमेव ॥ ८ ॥ 

सुषम पमाणतद् तथापटब्धः || शसीयदुच्रान्तस्यापि सुकष्मशरीरः- 
म्ुवर्तैते ; अन्यथा गद्यजुपपन्तेः। न केवलं गघ्यज्ुपपक्तिमात्रं सुक्मशरीरवख्वे 
प्रमाणम्, चन्धेमसा सवादादिप्रमाणान्तरतश्च सूक्ष्मशारीरवत्वोपक्धेः-- 
४.८तं प्रति बरूयात्*५.“सव्यं ब्रूयात्” इति ॥ ९॥ 

् ऋ प [मप 

नोपमर्देनातः ॥ भतः-उक्ताद्धेतोः, २अध भरस्यो ऽसतो भवति"हइस्या- 

दयस्तत्षचनं न देहसम्बन्धोपमरदैन ॥ १० ॥ 

१. बर,५-२- १०॥--२. याक्ञवस्तय, अधमाम्ः १ ९७-छो॥--२. कठ २-६-१४ 
--४. कोषी, १-२ ॥ 
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अस्येव चोपपत्तेरुष्मा ।। अस्य - सक्ष्मद्रारीरस्य विध्मानत्वोपपेश्च 
न तदुपमदेन । उपलभ्यते ह्यत्रामतो विदुषस्सुक्देदगुण र्मा ; अन्यत्ातु- 

पटम्मान्न स्थूखयुणः ॥ ११ ॥ 

प्रतिषेधादिति चेन्न शारीरस्स्पष्टो केषाम् ॥। १८अयाक्ामयमानो 
न तस्य पाणा उल्कामन्तिः इति विदुष उक्करान्तिप्रतिषेधादन्ैव साक्षाद्रह्परा- 
सिरिति चेत्- नैतत्, बिदुष उत्कममाणस्य्चिसादिकया गमनाय प्राणानवि 
स्धिष्यन्ते इति ह्यच्यते १५ तस्य प्राणा उत्करामन्तिः” इति । अयमथो माध्य- 

न्दिनानां पटे स्पश्मोऽभिधीयते १..योऽकामो निष्काम आप्तकाम भात्मकामः न 
तस्मात्प्राणा उत्कामन्ति' इति ॥ १२॥ 

च [व् ५, न १) 

स्मयते च ॥ विदुषोऽपि मूधन्यनाडया गमनं स्मथैते च २"ऊरधवमेकः 
सितस्तेषां यो भित्वा सूर्यमण्डलम् । बह्मरोकमतिक्रम्य तेन याति पराङ्गतिम्” 
श्मेत ॥ १२॥ ॥ 

इति वेदान्तसारे आसत्युपक्रमाधिकरणसम् ॥ ५ ॥ 

वेदान्तदीपे-समाना चा्ल्युपक्रमादमृतत्वं चाद्ुपोष्य ॥ श्यमु - 
च्कान्तिः किं विदढदविदुषोर्समाना, उताविदुष पवेति संशयः। विदुषो ऽैवा ̀ 
खतत्वपरा्िशुतेरविदुष एवेति पूरैः पक्षः; भूयते हि विदुषो ऽत्रैव ब्रह्मप्राप्तिः 
२.५यद् सवे प्रसुच्यन्ते कामा येऽस्य हदि खिताः ।, अथ मल्यौ.ऽ्तो भवल- 
च ब्रह्म सम्छुते"' इति । राद्धान्तस्तु -विदुषोऽचिरादि कयेव ब्रह्मप्राभिः ; 
अर्चिरादिगत्युपक्रमाल्ागियमुतकरान्तिस्समाना । गतिश्च सू्धैन्यनाख्या ४८. 
तं चैका च हृदयस्य नाडयस्तासां सूधीनमभिनिस्खतैका । तयोभ्वैमायन्नमत- 
स्वमेति इति श्चुतेः 1 ३ ''यदा सर्वे प्रसुच्यन्ते '* इत्यनेन गतिश्रुखविरोधाया- 
श्रतत्वसा धनभूतोपासननिष्पत्तिरुच्यते, हदि शिताः कामा यद् प्रमुच्यन्ते, 
तदैवोपासनारम्भान्म्यौ ऽतो भवतीति । अच - कामविमोकपूर्वैकोपासने 
सितोऽचिरादि खया गत्या ब्रह्म समयते इत्यथः । खथार्थस्तु-खतिः-गतिः, 
आग्युपक्रमादुत्क्रान्तिविढुषोऽपि समाना, विदुषो ऽचिरादिगतिश्चतेः। ३५ 
मव्योऽखतो मवति” इ्युच्यमानमनरुतत्वमदुपोप्य च-अदण््वैव रारीरेन्धिया- 
दिखम्बन्धम् उपास्तनारम्मपरिकररूपमिव्यथैः ॥ ७ ॥ 

१. चू, ६-४-६।--२. याक्तवस्क्य, अध्यात्म, १६७-षो।---३. 2, २-६-१४॥ 
---४. कठ, २-६-१६ ॥ 
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तदा्पीतिस्संसारव्यपदे शात् ॥ तत्-ष्ृतत्वम् ¦ उक्तपकारमेव। इतः! 
पीतेस्ससार्यपदेरात्-भपीतिः-ब्रह्मप्रािः ; अर्िसदिकया ग्या देश. 
शोष गत्वा यावन्न प्राप्यते $ तावत्संसलारः शरसीरसम्बन्धो हि व्यपदि्दयते॥ 

गतिव्यपदेशादेव श्रीरादुत्कान्तस्य कथं शरीरसम्बन्ध इव्यत्राह-- 
सक््मं प्रमाणतश्च तथोपलम्धे; | सुष्षमश्षरीरमचुव्ैते, भतिष्यपदे- 

1व् 1 न केवरं गतिन्यपदेशादेव, प्रमाणान्तरतश्च तथा सूषषमरारीरवस्वस्यो- 
छन्धेश्च । विदुषो ऽचिसादिकया गदा गच्छतश्चन्द्रमसा संवादो ऽयसुपदिदय- 
१. प्रात ब्रूयात्" ' २“'सत्य चूयातत्' द्यादेना ॥ ९ ॥ 

नोपमरदनातः ॥ अतः उक्ताद्धेतुकरापत् ¦ २८“अथ मरययौ.ऽग्तो मव 
*' इतिवचनं न देहसम्बन्धोपमर्दनाषुतरवं बदति; अपितूक्तमेचोपासनारम्म- 
पं वदतीद्यथैः } १०॥ 

अस्थव चोपपत्तेरूष्ा || अस्य सृष्मदसीरस्य विद्यमानस्वो पत्तिश्च 
देदसम्बल्थोपमर्दैन । उपरभ्यते ह्यत्कममाणस्य विदुषः कचिवुष्मा सुषष्म- 
इुणः; नचा स्थुखदेहशुणः, अभ्यत्रायुपरभ्धेः । अतो विद्धान् सुष्षमशसीरे- 
क्रामति ॥ ११ ॥ 

भ [११ भ च 

प्रतिषेधादिति वेन्न शारारस्स्पष्ट कषाम ।। ४५५ स पतास्तेजो- 

त्राः > इत्यारभ्य ४५दति तु कामयमानः इस्यन्तेनाविदुषः उल्क्रान्तिप्रकारं 
}कान्तरगमनं पुनसवरति चाभिधाय, ५.अधाकामयमानः''इलयादिना ५४५न 
घ्य प्राणा उत्कामन्ति ब्रहैव खन् ब्रह्माप्येति" इति विदुष उत्कान्तिग्रतिषेधा- 
कतश्रकाये नोपपद्यत दति चेत्--तन्न शासीसलप्राणानामविन्ेषो ऽनेनेच्यते 1 
घ अकामयमानस्य विदुषदशारीरस्य, प्राणास्सखस्मान्नोत्कामन्ति । देवयानेन 
प्रनाय सहैव तिष्ठन्ति । अयमधैः स्पष्टो द्येकेषां - माध्यन्दिनिराखिनां पटे , 
“व्यो ऽकामो निष्काम आप्तकाम आत्मकामो न तस्मास्पाणा उत्कामन्ति' इति ॥ 

म ष 
स्येते च ॥ स्मयैते च विदुषोऽपि सूधम्यनाडयोत्कान्तिः ९“'ऊर्वैमे- 

स्षितततेषां यो सिचा सूर्थमण्डरम् । ब्रह्मखोकमतिक्रम्य तेन याति प्सा 
तिम्'' इति ॥ १२३॥ 

इति वेदान्तदीपे आसल्युपक्रमाधिकरणम् ॥ ५॥ 

१. वौषी. १-२॥- २।-३. कठ, २-६-१४ ४. ब्र, ६-४-१॥।-५. बु 
-४-६ ॥--६, याङ्गदरकेय, अध्यास्मप्र. १६७ ॥ 



->०-+(श्रीरारीरकमीमांसामाष्ये परसम्पत््यधिकरणम् । ६ ॥ )-+* 
~~ 

तानि परे तथाह्याह ।  । २। १४ ॥ 
सकरणग्रामः सप्राणः करणाध्यक्षः प्रत्यगात्मा उत्करान्तिवेखा 

तेजःभथरतिभूतसृक्षपेषु सम्पद्यत इत्युक्तम् ; सेषा सम्पत्तिविंदुषो न । 

द्यत इद्याश्चङ्कय परिहृतम्; तानि पूनर्जविपरिष्वक्तानि भूतदूक्ष्पा 

किं यथाकम यथाविद्यं च खकायोय गच्छन्ति, उत परमात्मनि सः 

चन्त इति विशये मध्ये परमात्मसम्पत्तौ घुखदुःखोपभोगरूपकायेद 
नात् , तदुपभोगाघुण्येन यथाकमे यथाविधं च गच्छन्ति-- 

-*०-क-( सिद्धान्तः), 

इति पप्र उस्यते-तानि परे-इति । तानि परस्मिन्नात्मनि सग 
दन्ते ; इतः १ तथाह्याह श्रुतिः-- १“ तेजः परस्यां देवतायाम् "' इति 
यथाह श्रतिस्तदनुयणं काय कल्प्यमित्यथेः । छुषुश्चिप्रययोयेथा परः 
त्मसस्पत्या सुखदुःखापभोगायासविश्रमः; तद्रदिहापे ।। १४ ॥ 

इति श्रीशाशैरकमीमांसाभाष्ये परसम्पस्यधिकरणम् ॥ ६ ॥ 

7 एव र [क रि ५ 1 

वेदान्तसार ताने पर तथाद्या ९'"तेजः परस्यां देवतायाम्? 
श्रुतेः परदेवतासम्पकच्चिरत्रममाणस्य विश्चमस्थानमिति तानि भूतानि जीषः 
युक्तानि परदेवतायां संपद्यन्ते ॥ १४७॥ 

इति वेदान्तसारे परसम्पस्यधिकस्णम् ॥ ६ ॥ 
+, 

वेदान्तदीपे--तानि परे तथाह्याह ॥ ९५ प्राणस्तेजसि `` इति तेः 
दशाब्दनिर्दिष्टानि भूतानि जीवपरिष्वक्तानि किं परस्यां देवतायां सम्पचन्ते, ३ 
यथाकम यथाविद्यं च गच्छन्तीति संशयः । तदाग खखदुःखोपमोगाच्य 

१. छा. ६-<-& ॥ 



२.] अविभागाधिकरणम् . ४३७ 

परसम्पत्तौ धरयोजनामावात् यथाकम यथावि्यमिति पूवैः पक्षः । सवस्य 

वताकायैत्वेन तदात्मकत्वाद्न्तव्यस्थानमिदं १८ परस्यां देवतायाम्!” इ- 

प्ते । राद्धान्तस्तु--तानि परे परस्मिन्ब्रह्मणि सम्पद्यन्ते ; १ तेजः पर- 

देवतायाम् इति ह्याह श्रुत्तियथाश्रु ति विश्चमच्यानत्वेन काय परेकद्प्य 

[थैः] सुन्रं च भ्यास्यातस् ॥ १४ ॥ 
इति बेदान्तदीपे परसम्पस्यधिकरणम् ॥ ६ ॥ 

०4 श्रीरासैरकमीमां साभाष्ये अविभागाधिकरणम् ॥ ७ ॥ )-9>-°*- 

# 

अविभोगो वचनात् । ४ । २। १५ ॥ 
सेय परमात्मनि सम्पत्तिः किं प्राङ्तङयवत्कारणापत्तिरूपा) उत 

वाख्नसि " इत्यादि वदविभागरूपेति चिन्तायां-परमात्मनस्सर्वेषां 

नेभूतत्वाच्छारणापत्तिरूपा-- 
-**-*( सिद्धान्तः) 

इति पाप उच्यते-अविभागः-इति। अपृथग्भावः-पृथग््यवहारान- 

सर्गे इृयथः। कुतः १ वचनात् ! "तेज; परस्यां देवतायाम्" इखत्नापि 

वानसि सम्पद्यते" इयतस्सम्पद्यत इति वचनस्याययुषङ्गात् ; तस्य 

संसगीविरेषवाविसवात् , अलुषक्तस्याभिधानवेरूप्ये ममाणाभावात् › 

करान्तिवेखयां कारणापत्तिभयोजनाभावात् पुनस्त्राव्यक्तादिखष्टय- 

[नाच्च ।॥ १५॥ 

ति भ्रीशारीरकमीमासाभाष्य अविभागाधिकस्णम्र् ॥ ७ ॥ 

पेदान्तस्ररि--अविभोगो वचनात्॥।पर्देवतासम्पत्तिवचनमविभा- 

पन्रपरम् › "^ एवाड्नसि सम्पद्यते! इति सम्पत्तिपदस्येवान्नायषक्तस्थाथा 

रपरत्पे प्रमाणाभावात् ; मनःप्भातषु षह प्रख्यासम्भवाद्(केमागमाचपस्मा 

इति वेदान्तसारे अविमागाधिकरणम् ॥ ७ ॥ 

१, क्ता, ६-८-६ ॥ 



४६३८ श्रीरारीरकमीमांसाभाष्ये [अ. ४. 

वेदान्तदीपे- अविभागो वचनात् ॥ सेयं परमात्मनि सम्पत्तिः कि 
श्राकृतप्रख्यषत्कारणापत्तिरूपा , उत मनःपमृतिसम्पत्तिवदविन्छेषयात्नमिति 
संशयः । परमात्मनः कारणत्वात् , तत्तम्पत्तिवचनाञ्च कारणापत्तिरेषेति पू- 
वैः पक्षः । राद्धान्तस्तु --.'वाङ्नसि सम्पथते ” इति श्रुतस्यैव सम्पत्तिव- 
चनस्य खधैघ्रायुषङ्धादजाचुषक्तस्य चासिधानवैरूप्यासम्भवादन्नाप्यिभागः-- 
भविश्टेष एवोच्यते । सूत्रमपि व्याख्यातम् ॥ १५ ॥ 

इति वेदान्तदीपे अविमागाधिकश्णम् । ७ ॥ 

म ( श्रीशारीरकमीमांसाभाष्ये तदोकोधिकरणम् | ८ ॥ ),-*** 

तदोकोऽमज्वटनं तस््रकाशितद्वारो विधासामथ्या- 
तच्छेषगत्यनुस्णतियोगाच्च हादी नुगृरहीतद्दाता- 

धिकया !  । २। १६॥ 
एवं गल्युपक्रभावधि विद्रदविहुषोस्समानाकार उत्करान्तिभकारं 

उक्तः; इदानीं विदुषो विशेष उच्यते | ततेदमाभ्नायते- रशत चेका च 
हृदयस्य नाव्यस्तासां मूरधानमभिनिस्तैका । तयो््वमायन्नमृतसमेति 
विष्वङ्ङन्या उ्रमणे भवन्ति” इति । अनया नाडीनां शताधिकया 
मर्धन्यनाच्यैव विदुषो गमनम्, अन्याभिरेवचाधिदुषो गमनमिलय्य नि- 
यम उपपद्यते, नेति संशयः । कि युक्तम् १ नियमो नोपपद्यत इति । क- 
तः! नाडीनां भूयस्स्वादतिसकष्मत्वाचच दु्विचेचतया पुरुषेणोपादातुमश्ष- 

क्यत्वात् । र“^तयोध्वेमायननमृतत्वमेति विष्वङ्डन्या उतरमणे भवन्ति" 
इति यारच्छिकीयुत्करान्तिमन्नुवददीति युक्तमिति ॥ 

१. छा, ६-८-६ 1--२, कठ. २.६-१६॥ 



, २] तदोकोधिकरणम् . ७३९ 

-°~०-9-4( सिद्धान्तः 3 का 

एवै प्रापे भवक्ष्पहे--रताधिकया-इति । विद्वान् शताधिकया 
२... _ (> [+ भल [+ [७ अन्यथेव नाख्योतकामति।नचास्याः विदुषो दुविवेच्वम्चिद्ान् हि प- 
पुरुषाराधनभूताल्यथंप्रियविद्यासामध्यौद्ि्ाशेषभूततयाऽऽत्मनोऽल् - 
भयगद्युस्मरणयोगाच प्रसन्नेन हार्देन परमपुरषेणासुदीतो भवति; 
श्व तदोकः -तस्य-जीवस्य स्थानं हृदयम्+अग्रञ्यरनं भवति-अग्रे - 
# प्रकाशने यस्य, तदिदमग्रज्वल्नम्। परमपुरषपरसादासकारितद्रारो 
रान् तां नाडीं विजानातीति तया विदुषो गतिरपप्यते ।॥ १६ ॥ 

इति श्ीशारीरकमीमांसा माष्ये तदोकोधिकरणम् ॥ ८ ॥ 

्. षि १, _ भ 

वेदान्तसारे-तदोकोऽग्रज्वखनं तत्पकाशितद्रारो विद्ासामध्यात्त- 
[4 [क्र ¢ [^ [व 
'पगलनुस्मरातयागाच् हादाञ्खहात्सताधिकया।]दार्दपरमपुरूषासयधन- 
विद्यासामथ्यौत्, तव ज्गगतिचिन्तनेन च प्रीतपरमपुरुषायुगरहीतः,तवयम्र- 
: भ्रकाशिततदृद्धासे जीवः शताधिकया मुधन्यनाडथा गच्छति;तद्नु्रहा- 
` जीबस्थानमग्रे प्रकादावद्भव्रति । हाः -परमात्मा परमपुरुषः; १"८तस्यादिदा- 
या मध्ये परमात्मा व्यवसितः २““स्वैस्य चां हदि सक्निधिष्ठः"* इति हि 
तेस्छती ॥ १६॥ 

इति बेदान्तसारे तदोकीधिकरणम् ॥ ८ ॥ 

बेदान्तदीपे-तदोकोऽग्रज्यलनं तस्यकारितद्रारे विदासामथ्यी- 
छेषगत्यतुसपृतियोगाचच हादी चुहीतशशताधिकया ॥ २ '“्ातं चेकाच 
यस्य नाडयस्तासासूर्धानममिनिस्ष्टतैकातयोष्यैमायश्रशचुतत्वमेति विष्वदु्डम- 

¡ उत्क्रमणे भवन्तिः इति हाताधिकया मूर्धन्यया नाडघा विदुषो गमनमि- 
नियमस्सम्भवति, नेति सशयः । नाडनामतिुक्षमस्वेन दुर्विकेचत्वान्नियमो 
सम्भवतीति यादच्छिकीं तया गतिमनुवदतीद्ं वचनमिति पूर्वैः पश्चः। स- 
न्तस्तु-परमपुखषाराधनभूतया विश्या तदङ्गभूतगतिचिन्तनेन च प्रीतेन 

१. तै. ना. ११-अनु ॥--र२, गी. १५-१५ ॥---२. कठ. २-६-९६ ॥ 



७४० श्रोशा्यस्कमीमांसाभाष्ये 

परमपुरषेणालुग्रहीतो जीवस्तत्परसादप्रकाशितद्वारस्तथैव मूशवन्यया नाः 
चछति--इति ॥ 

सूभाथस्त॒-हादैपरमपुरुषाराधनरूपविद्यासामथ्यीत् , तच्छेष 
स्ख॒तियोगाच प्रीतहादीयुगरह्ीतो मवति जीवः ; ततः तदोकः-जीवस्य र 
केयम्,अत्रस्वखनम्-परकारिताग्रं भवतिःपवै परमपुरुषप्रकाशितद्वारः इ 
कया गच्छति; १'"तस्यादिशखाया मध्ये परमात्मा व्यवसितः २८“सर्वै 
हृदि सन्निविष्टः" ' इति हार्द; परमात्मा ॥ १६ ॥ 

इति वेदान्तदीपे तदोकोधिकरणम् ॥ ८ ॥ 

-**-*प( श्रीरारीरकमीमां सामाष्ये रदम्यनुसाराधिकरणम् |९ || )-4 

रदम्यनुसारी । 9। २। १७ ॥ 
विदुषो हदयाच्छताधिकया भूषैन्यनाङ्या निर्भतस्यादिलय 

नवुद्टल्यादिल्यमण्डलगतिः भ्रूयते-२/ अथ यतैतदस्माच्छरीराहु 
थेतेरेव रदिमभिरूध्येमाक्रमते'” इति । तत्र रदम्यजुसारेभैवेलययं 
नियमस्सम्भवति, नेति चिन्तायां -निशि मृतस्य विदुषो रम्य 
सम्भवादनियमः । वचनन्तु पक्षमाप्तविषयम्-- 

-**-9-( सिद्धान्तः )-क-०9- 

इति पाप उच्यते-रर्म्युसारी इति । रदम्यनुसार्येव ए 
ध्वै गच्छति; तः १२५ अथतैरेव रस्मिभिः" ह्यवधारणात्; पां 
हेवकारोऽनथेफस्स्यात् । यदुक्तं निरि मृतस्य रफम्यसम्भवाद्रहम 
खल गमनं नोपपद्यत इति ; त्न, निश्यपि हुयररम्यनुसारस्तमः 
लक्ष्यते हि निश्यपि निदाघसमये उष्मोपलब्ध्या रदिपसद्धावः ; 
न्तादौ तु हिमाभिभवादर्दिन इवोप्पानुपलम्भः; शयते च नाडीर 
सवेदाऽन्योन्यान्वयः--र“तद्यथा महापथ आतत उभौ आमो गर 
१, ते. ना. ११-अब् ॥--२. गी, १५-१५॥।--२. छ. <-६-५॥--४. छा.८ 
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[1 य भप न्ति का) ॐ. यं च एवमेषेत आदियस्य रपय उभौ छोकौ गच्छन्तीमं चायं च 
युष्मादादिलयासखतायन्ते त आघ नाडीषु सृप्राः आभ्यो नाडीभ्यः प्र 
यन्ते तेऽद्ष्मिन्नादिल्ये ख्ताः"इति। तस्मानिर्यपि रदिमिसम्वान्नि- 

ण [भ ¡ गतानामपि विदुषां रहम्युसारेणेव ब्रह्ममाधषिरस्त्येव ॥ १७ ॥ 
इति श्रीशारीरकमीमांसामाष्ये खम्यवुसायधिकरणम् ॥ ९ ॥ 

वेदान्तसारे--रशम्यतुसारी ॥ ? ५अेतेरेव रदिमधिरभ्वमाक्रमते 
ते श्तेः विद्धान् रदम्यचुसारयैव गच्छति; निदयपि रद्मयरसम्भवन्यव,निदा- 
दाबुष्मोपलन्धेः; हेमन्ते ऽनुपलन्धिस्तु हिमाभिमवक्ृता ॥ १७ ॥ 

दति वेदान्तसरे रस्म्यनुसाराधिकरणम् ॥ ९ ॥ 

वेदान्तदीपे-ररम्यलुसारी ।॥ १५अय य्ेतदस्माच्छरीरादुत्काम- 
तेरेव रदिमभिरूष्वैमाक्रमते” इति विद्धान् रदम्यजुसारी गच्छतीति नियम 
सभ्मवति, नेति संशयः । निषि सुतस्य विदुषः आदिल्यस्दम्यनुसायसम्भ- 
[द्नियम इति पूवैः पश्चः । वचनं तु पक्चप्राप्तमचुवदति। राद्धान्तस्तु -- वचन 
[ पश्चप्राप्लयद्चवादित्वे ("अथेतरेवः' इस्यवघार्णावेयध्ः । नच नाद्या रदेमया 

सन्तीति | नि््यपि निदाघसमये ऊष्मोपरन्धेः सुक्ष्मास्सस्त्यवेति रदभ्यलु- 

यैव गच्छति । हेमन्तेऽदुपरुष्धिः दुर्दिन इव हिमाभिमवात् ॥ १७ ॥ 

इति वेदान्तदीपे रम्म्यनुसाराधिकरणम् ॥ ९ ॥ 

मर श्रीशारीरकमीमांसामाप्ये निशाधिकरणम् | १० ॥ ),**न- 

निरि नेतिचेन्न सम्बन्धस्य यावहेहभावित्वाहशे- 

यति च । ४ । २। १८ ॥ 
{~ र 

इदमिदानीं चिन्लयते- विदुषो निरि मृतस्य ब्रह्ममाश्निरस्ति, ने- 

२१५ (1) ८-६-५५ ॥ 

# 56 



४७२ वेदान्तदीपे ॥ 

ति। यद्यपि निशायां सूयेररिमसम्भवाद्रम्यन्रुसारेण गतिर्निशाय 
सम्भवति; तथापि निशामरणस्य शासेषु गरहितत्वात्परमपुरुषाथरं 
बरह्मपाप्िर्निंशमृतस्य न सम्भवति । साक्ेषु दिवामरणे परशस्तम, 
रीतं निक्चामरणै-: “दिवा च शुक्छपक्षश्च उत्तरायणमेव च। पुमूषं 
शस्तानि विपरीतं त॒ गरहितिम्"इति । दिवापरणनिशागरणयोः भः 
विपरीतत्व चोत्तमाधममतिहैतुलेन स्याताम् । अतो निशि मरण 
गतिदेतुत्वान्न ब्रह्मपापिदेत्रिति चेत् तमन, विदुषः कमैसम्बन्धर 
वदेहभावित्वात् । एतदुक्तं भवति-अनारञ्धकायोणामधोगति हेतुर 

पणां विचासम्बन्धेनेव विनासादुत्तरेषां चाशछेषाद्यारञ्धकाये 
चरमदेहावधित्वाद्वन्धहेत्वभावाद्धिहुषो निश्ामृतस्यापि ब्रह्मा 
दधैव । दशेयतिं च श्रतिः २“तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्षय 
सम्पत्स्ये"इति। ‹“दिवा च शुक्छपक्ष'! इत्या दिवचनमविदरद्िषः 

इति श्रीशारीरकमीमांसामाष्ये निशाधिकरणम् ॥ १० ॥ 

वेदान्तसारे निशि नेतिचेन्न सम्बन्धस्य यावदेहभावितव 
यति च ॥ १'दिवा च शुङ्कपक्चश्च' ' इत्यारभ्य १“५विपरीतन्तु गर्हितम् 

निश्शएमरणनिन्दनात् , निशि श्रतस्य न ब्रह्मप्राप्तिरिति चेत्-न, कसंद 

यावदेहमावित्वात् , प्रारब्धस्य याव्यरमदेहावसानभावित्वाञ्, ब्रह्मपरा 
हेत्वभावात् । वृद्रीयति च २८तस्य तदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्ये अथ सं' 
इति । निदानिन्दा इतरपुरषाथेषिषया ॥ १८ ॥ 

इति वेदान्तसरे निशाधिकरणम् ॥ १० ॥ 

वेदान्तदीपे -निशि नेतिचेन्न सम्बन्धस्य यावेहभावित्व 
यति च ।! षदिष निनि खरतस्य ब्रह्ममापिरत्ति, नेति संशयः । २४दि 
शु्धपक्षश्च उन्तराथणमेव च । सुमुषेतां प्रशस्तानि विपरीते तु गर्हितम् 

१ 1--२., छा, ६-१४-२ ॥ 



, २. दक्षिणायनाधिकरणम् ° ७४२ 

श्चामरणस्य गर्हितत्वेन अधोगतिहेतुत्वान्न ब्रह्मप्रासिस्सभ्भवतीति पूषैः पक्चः। 
दान्तस्तु--षिद्यामाहात्म्याडत्तसपूवीघयोर्छेषविनाशश्चुतेर च्छि षटविनष्टत्वा- 
> प्रारू्घस्यापि कर्मणः चरमदेहावधित्वाश्च, बन्धहेत्वभावान्निशि सतस्यापि 
प्रपरासिरस्व्येव- इति । अविद्धद्धिषथा निदामर्णनिस्द्ा ॥ 

खज्ाथैस्तु-निशामरणनिन्दया निशि सतस्य न बरह्यप्रा्तिरिति चेत्-तन्न 
(बन्धस्य यावदेहमावित्वात् अनारब्धकार्यकमसम्बन्धस्य विद्यया विनष्टत्वात् 
रब्धकार्थकर्मैसम्बन्धस्यापि याघश्चरमदेहभाविस्वाद्वन्धषेत्वभावेन बह्मप्रासि- 
स्येवेव्येः । तदेतच्छरतिश्च दशयति १ “तस्य तावदेव चिरं यावन्न षिमोश्षये 

थ सम्पत्स्ये" इति ॥ १८ ॥ 
इति वेदान्तदीपे निशाधिकरणम् ॥ १० ॥ 

~~~ 

+> -*<(भीरशारीरकमीमांसामाप्ये दक्षिणायनाधिकरणम् ॥ १ १।),***- 
=, 

अतश्चायनेऽपि दक्षिणे । । २1 १९॥ 
निशि गरतस्यापि विदुषो ब्रह्मपाप्रौ यो हेतरक्तः, तत एष हैतो- 

क्षिणेऽप्ययने परृतस्य ब्रह्मपा्निस्सिद्धा ॥ 
अधिका चङ्कातु २८८ अथ यो दक्षिणे प्रमीयते पित्रणामेव महि 

न ग्वा चन्दरमसस्सायुज्यं गच्छति इति दक्षिणायने ग्रतस्य च- 
प्ाधिभ्रवणात् चन्द्रं पाप्तानां च ३^तेषां यदा तत्पयवैल्यथेतमेवाध्वानं 
नर्निंवतेन्तेः" इति पुनराषत्िश्रवणात्, भीष्मादीनां च बह्यविच्यानिष्ठा- 

[ुत्तरायणपरतीक्षादशनाहक्षिणायने मृतस्य ब्रह्मपरािने सम्भवति-इति। 
परिहारस्तु-अविदुषां पितरयाणेन पथा चन्द्रं प्ाप्तानामेव पुनरा- 

ततिः, विदुषर्तु चन्दर ाप्तस्यापिर“तस्माद्रह्यणो मदहिमानमामोति"इतिं 

(क्यशेषात्तस्य दक्षिणायनमृतस्य चन्द्रपा्तिः ब्रह्य प्रपिस्सतो विभ्रमहेतु* 

लमिति गम्यते; वाक्यशोषाभावेऽपि पूर्वाक्तादेव बन्धहेत्वभावात् विदु- 

१. छा, ६-१४.२ ॥--२. ते. ना. ५२-अनु ॥-२. छा. ५-१०-५॥ 



५७४ श्रीशासैरकमी्मासिाभाष्ये ॥ 

धन्द्र परापनस्यापि बह्यपराप्षिरनिवाया।मीष्पादीनां योगप्रभावात् र 
न्दमरणानां मपरवपैनायोत्तरायणपरासस्स्यमदरनाथेस्तथाविधाचा 

नघ च विदुषो यमू प्रति पुनराततिहेतुत्वन कारविरोषां 
रैश्यते ६“यत्र काठे खनादरत्तिमाषटति चेव योगिनः । भयाता यां 
कालं वक्ष्यामि भरतषभ । अभिर्योतिरुदशुक्छः षण्मासा उत्तराय 
तत प्रयाता गच्छन्ति ह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥ धूमो रातिस्तथा 
षण्मासा दक्षिणायनम्) तन्न चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी भाप्य निवतेते 
कृष्णे गती ह्येते जगतरशाश्वते मते । एकया यालयनादत्तिमन्ययाऽः 

पुनः” इति; तताह-- 

योगिनः प्रति स्मर्थते स्मार्ते चेते।५।२।२ 
नाल घुमूषन् प्रति मरणकारविशेषोपादानं स्मयेत; अपि, 

गिनः-योगनिष्ठान् परति स्मारष- स्मृतिविषयमूते-स्मतेग्ये देषयपनपि 
णास्ये गती स्प्यते-योगाङ्गतयाऽत्नुदिनं स्मेम् । तथा चछपरसदारः ? 
सती पाये जानन्योगी यद्यति कश्चन | तस्मास्सर्वेषु केषु योग 
भवान" इति। १ .अभि्ज्योतिः ” ‹८ूमो रालः ” इति च देव् 
पितृयाणे अरल्यभिज्गायेते । उपक्रमे च १५ यत्त कारे तु "इति कालः 
खाभिमानिदेवतातिवारिकिपरः) अद्यादेः कारलासम्भवात् । 

२८ तेऽचिषपभिसम्भवन्तिः" इति विहितदेवयानायुस्परतिरत्र विष 

एन् पात तिघधायत, न यमृष्षन् प्रते म्रणकारवरषः ॥ २० ॥ 
इति श्रीरारीरकमी मांसाभाष्ये दक्षिणायनाधिकरणम् ॥११ ॥ 

[9 

इतिं श्रीभगवद्रामाञ्ुजविरचिते श्रीशारीरकमीमांसाभाष्ये 
चतुथस्याध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ २॥ 

--------~न 

९, गी. <-२३,२४,२५, २६१२७ ॥--२, इ. ८-२-१५॥ 



२. द्क्षिणायनाधिकरणम्. ५७५ 

वेदान्तसारे--अतश्चायनेऽपि दक्षिणे ।। अतः--बन्धहेस्वभावावेव 
[णायनमरुतस्यापि बिदुषी ब्रह्मप्रापिरस्स्येव ॥ १९. ॥ 

योगिनः प्रति स्परयते स्मत चैते ।। { “यत्र काले त्वनाघ्र्तिमाचृत्ति 
योगिनः"' इति न मरणकारस्स्मथैते; अपितु योगिने विदयानिष्ठान्धरति अ- 
पदिका तद्धिपरीताचेति प्ते-स्मातै-स्परतिविषयभूते, स्मरयैते- १८ नैते ख- 
प्राथ जानन्योगी सुद्यति फश्चनः? इतिवचनात् ॥ २० ॥ 

इति वेदान्तसरे दक्षिणायनाधिकरणम् ॥ ११ ॥ 

इति श्रीभगवद्रामाचुजविरचिते बेदान्तसारे चतुथस्याध्यायस्य 
दिवीयः पादः ॥२॥ 

[त 

वेदान्तदीपे--अतश्चायनेऽपि दक्षिणे । दश्चिणायने तस्य विडु- 
ब्रह्मप्राप्ति रत्ति, नेति संश्चयः 1 २“अथ यो दक्षिणे प्रमीयते पितृणामेव म- 
परान गत्वा चन्द्रमसस्सायुल्यं गच्छति "' इति विदुषो दक्षिणायने शतस्य 
द्रसायुज्यश्रचणात् , चन्द्रं धराततानाम् इ“'अथेतमेवाष्वानं पुनर्निवर्तन्ते"? इति 
नोच, दश्िणायनसरतस्य ब्रह्मपाक्तिनै सम्भवतीति पूवैः पक्षः। साद्धान्तस्तु- 
क्ताद्न्धहेस्वभावाद्िदुषश्चन्द्रं प्ाघ्स्यापि पुनराघुच्तिमै सम्भवति । चन्द््- 
युञ्यवचन विदुषो ब्रह्म पेप्सोर्वि्नमस्यानमात्रविषयम्;आवृत्तिवचनेत्यविदु- 

पेच सूत्राथेस्त-थतो हेतोर्न खतस्यापि ब्रह्मपरािः, तत एव चस्धदेत्व- 
वादक्षिणायने श्युतस्यापि ब्ह्मप्राप्तिर स्लेव ॥ १९. ॥ 

१०५ काले त्वनाच्रृत्तिमाचन्ति चैष योगिनः :› !इति मरणक्छाङविक्येषः 
पयेत् इवि चेत्, तत्राह -- 

योगिनः प्रति स्मर्यते स्मार्घ चेते ॥ योगिनः - बरह्मयियानिष्ठान्धरति 
ते-देवयानपितृयाणगती, स्माते स्मयते स्मर्तै--स्दुतिधिषयभूते अहरह स्स्म- 
व्ये स्मर्येते दष्यथः-- ५५८यन्न कारे त्वनाचरत्तिमाच्ुन्ति चैव योगिनः ?' 

१. गी, ८-२३-२७ ॥-- २. ते. ना. ५२-अनु ॥- २. छा. ५-१०-५ ॥ 



४७६ वेदान्तदीपे 

इत्यादिना १८नेते खती पाथ जानन्योगी सुद्यति कथचन तस्मा्सर्वेषु 
योगयुक्तो मवाञ्जुन '' इत्यन्तेन । न मुमूकन् प्रति कारुविशेषोपादानं २ 
आतिवाष्िकगणस्य कारामिमानिदेषताविरोषभूयस्त्वेन १४५्यघ् कालः 

च्यते ॥ २० ॥ 
इति वेदान्तदीपे दक्षिणायनाधिकरणम् ॥ ११ ॥ 

इति भीभगवद्रामानुजविरचिते भीवेदान्तदीपे चतुथस्याध्यायस्य 
द्वितीयः पादः ॥ २॥ 

९. गो. ८-२५.२३ ॥ 



श्रीमते रामाचुजाय नमः. 

श्रीभगवद्रामानुजविरचिते 

श्रीशारीरकमीमांसाभाष्ये 
-->>-#-((चतुथध्याये - तृतीयः पाद;- अभिरायधिकरणम् | १।।),*-°* ` 

अचिरादिना तस्रथितेः। ९।२।१॥ 
विदुष उत्कान्तस्य नादीविरेषेण हादीनु्रहाद्वसयुपक्रम उक्तः । 

तस्य गच्छतो मागे इदानीं निर्णीयते । तत्र श्रुतिषु मागेप्रकाराः बहुधा 

आन्नायन्ते; छान्दोग्ये तावत् २५ यथा पुष्करपलाश आपो न श्छिष्य- 

न्ते एवयेव॑विदि पापं कमे न शिष्यते ” इत्युपक्रम्य ब्रह्मविच्यायुपदिः 

इयाश्नायते २“अथ यदु चैवास्मिनच्छव्यं इवेन्ति यदुच न अचिषमेवा- 

भिसम्भवन्ति अ्चिषोऽदहरह आपूयमाणपक्षमापूयमाणपक्नायान् षड़द्- 

इडेति मासाँस्तान् मासेभ्यः सेवत्सरं सैवत्सरादादितल्यमादिलयाचन्द्रमसं 

चन्द्रमसो विद्युतं ततपुरूषोऽमानवः । स एनान् ब्रह्म गमयत्येष दंवपथो 

बरह्म पथः एतेन प्रतिपद्यमाना इमे मानवमावते नावतेन्ते" इति । तथाऽ- 

तैवाष्ठमे २““अयैतैरेव रक्मिभिरुष्वेमाक्रमतेः इति । कोषीतकिनथ देवः 

१, छा, ४. १४-३ ॥--२. छा. ४-१५-५६ ॥-- २, छ, <-६-५ ॥ 



४७८ श्रीरारीरकमीमासामाष्ये | 

यानमागेमन्यथाऽधीयते २८८ स एतं देवयानं पन्थानपापदाभिखोष 
च्छति स वायुलोकं स वरुणोकै स आदिलयलोकं स इन्द्रो 
जापतिोकं स ब्रह्मलोकम्”ईति । तथा बरहद्रण्यके २५ य एव 

दुैचेमेऽर्ये श्रद्धा सलष्ुपासते तेऽचिषमभिसम्भवन्ति अर्चिषो 
अपूयेपाणपक्षमापूयंमाणपक्नाचान् षम्मासातुदङ्जदिल एति मा 

देवेष देषलोकादादिल्यमादिलया्रैवुतं वैद्यतारपुरुषाऽमानवस्स 

ब्रह्मरोकान् गमयति इति । तलञैव पुनरन्यथा ३्यदा वं पुरषा 

छ्ोकासति स वायुमागच्छति तस्म स तत्न विजिहीते यथा रथः 

खै तेन स उध्वेमाक्रमते स आदिलयमागच्छ्ति तस्म॑सतत्रवि 

यथा आडम्बरस्य खं तेन स उध्वेपाक्रमते स चन्द्रमसमागच्छति त 

तत्र विजिहीते यथा दुन्दुभेः खम्” इलयादि। तत संशयः-किमाचः 

क् एव मागे आभिरश्चतिभिः प्रतिपाश्यत इति,तेनेव ब्रह्म गच्छति ए 

उत् तस्मादन्येऽन्यल्न मागो इतितेवोऽनेन वेदयानियसः--इति । 
५ 

त्तम् १ अनियम इति । इतः १ अनेकरूपतवाननैरपेशष्याचेति ॥ 

-*०-9-4( सिद्धान्तः ),-9-*०-- 

एवं प्राप्रेऽभिधीयत-अ्विरादिना-इति। अर्चिरादिरेक एवे 

स्स्ेत पतिपा्ते । अतोऽचिरादिनैव गच्छति । कुतः ? तस्मरथि 
तस्यैव स्त प्रथितेः। परथितिः-प्रसिद्धिः) तस्यैव सवेत परलयभिहन 
यथः । प्र्भिङ्ञानात्स एव मा्ेस्सवेत न्यूनाधिक मावरेन भरतिपा? 
विधारुणोपसंहारवदन्यतोक्तानामन्यवोपसं हारः क्रियते । छान्दो 
बदुपकोसखविद्यायां पश्चासिविद्यायां चैकरूप एवान्नायते ; वा 
यके च पश्चामिविद्यायां तथेवाचिरादिः अस्पान्तर आम्नायते; 

१. को, १-अ. ३ ॥--२. बृ, ८-२-१५ ॥--२. ब, ७-१०-१ ॥ 
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त्रापि स एवेति प्रतीयते । अन्यत्रापि सवेहाप्रयादिल्यादयः परत्यभि- 
ज्ञायन्ते ॥ १॥ 

इति भीशारीरकमीमांसामष्ये अभ्रिराद्यधिकरणम् ॥ १।॥। 

बेदान्तसि-अ्चियदिना तस्मथितेः ॥ अचिरादिनेकेन विद्धान् 
गच्छति, स्वासु श्युतिघु तचिहेस्तत्मष्यभिन्ञानात् ॥ १ ॥ 

दति वेदान्तसरे अर्वियद्धिकरणम् ॥ १ ॥ 

. वेदान्तदीपे--अ्िशदिना तसखथितेः ॥ षि विद्धानधिरादिनेकेन 
मार्गेण गच्छति, उत तेन वाऽन्येन वेस्यनियम इति सशयः तद् परीक्ष्यते-- 
किः सर्वसु श्वुतिष्वधिरादिरेक एव मागै आश्नायते, उत तत्र तत्रान्य इति । 
यद्ाऽर्चिरादिरेक पव स्ैबोक्तः ; तदा तेनैव गच्छति 1 यद्ा तत्रतत्रान्नाता 
अन्ये, तदा (न्थेवी ऽनेन वेत्यनियम इति। छान्दौग्यवाजसनेयकादिषु नानाकधाः 
गतिपकारादश्रयन्ते। छान्दोग्ये १“'यथा पुष्करपकारा अपो न ्छिष्यन्ते" ्त्यु- 
पक्रम्य,२ “सर्वाणि ...नयतिः*२८.सवैषु रकेषु माति य पव वेद्?०२८अगथ यदु- 
चेवासिमिश्च्छयं छर्वन्ति यदुच ना्चिषमेवामिखम्मवन्यर्चिषोऽहरह आपू्येमा- 
णपक्षमापूर्यमाणपश्चाचान् षडुद्ङडेति मासातान्मासेभ्यर्घवत्सरं संवत्सस- 
दादिष्यमादिल्याच्वम्द्रमसं चन्द्रमसे विदतं त्पुरुषोऽमानवस्स पनान्बरह्म गमय 

देष देवपथो ब्रह्मपथ एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावतं नाघतैन्ते''इतिावृद - 

दारण्यके ३८५ एवमेतद्िदुयै चामी अरण्ये श्रद्धां सव्यमिष्युपासते तेऽ्चिषम- 
भिसम्भवन्स्यचिषोऽदर्ह अआपृयैमाणपश्चमापू्यमाणपक्नाद्यान् षण्मासानुदक््- 
ङदित्य पति मासेभ्यो देवकोकं देवरोकाद्ादित्यमादिल्यद्वै्युतं वैद्युतात्पुरुषोऽ- 
मानवस्त एष्य ब्रह्मलोकान्गमयति' "इति! तत्रैवान्यथा ४यद् वे पुरुषोऽस्मा 
ह्ोकात्मेति स वायुलोकमागच्छति तस्मै स तव विजिहीते यथा रथचक्रस्य खं 
तेन स ऊ्यैमाक्रमते स आद्विखमागच्छति तस्मे स तत्र विभिदीते यथाऽ - 
स्वरस्य खं तेन स उष्यैमाक्रमते स चन्द्रमसमागच्छति तस्मे स तत्र विजिद्ते 
यथा दुन्दुभेः खम्? इव्यादिषु। तेषां ब्रह्मपरा नेरपेक्ष्यश्नवणात्तवौ ऽचिरादिना 
वेति विकल्प इति पैः पक्षः। सद्धान्तस्त॒--स्वेभार्चिराचन्तभतादित्यादीनां 
दश्चीनात्ख पति प्रद्यभिज्ञानात्, अन्यन्नोक्तानामन्यत्रोपसंहाराचचचः सचैत्राि - 

रादिरेक एव माग इति तेनैव गच्छति विद्धान् सूत्राथस्तु-अधिसदिनैव ग- 

१, छा. ४-१४-२॥-२. छा. ४-२५-२१४१५॥ र, बृ, ८-२-१५. वृ, ७-९०- ९ 
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च्छति विद्वान् । कुतः? तखथितेः; प्रथितिः-प्रखिद्धिः ; सर्वत्र तस्यद्यभिक्ञाना 
दिव्यथैः॥ १॥ 

इति वेदान्तदीपे अ्धिराद्यधिकरणम् ॥ १ ॥ 

-**-#-.( भीशारीरकमीमांसाभाष्ये वाय्वधिकरणम् ॥ २॥ )-9>०* 

वायुमब्दादविशेषविरेषाभ्याम् । ® । २।२। 
अचिरादिनैव गच्छन्ति विद्वस इसयुक्तम् ; तताचिरादिके मा 

छन्दोगाः मासादिलययोरन्तरले संवत्सरमधीयते-२ “रासेभ्यः संवत्स 
सैवत्सरादादिल्यम् ” इति । बाजसनेयिनस्तु तयोरेवान्तसे देवोः 
२ “मासेभ्यो देवलोकं देवरोकादादिल्यम्” इति । उभयलापि मागर 
कत्वादु माबुभयत्तोपसेहारयो। तत मासादध्व॑मभिषितयोस्संवत्सरदेवखो 
योः पश्चम्याऽभिहितस्य श्रौतक्रमस्य तुस्यस्वेऽपि ९.अगधिषोऽहरह आ 
येमाणपक्षपापूयैमाणपक्षाधयान् षडदड्ङेतिमासांस्तान्'इत्यधिककालाः 
न्यूनकारेभ्य उत्तरोत्तरत्येन निवेशदशेनात्संबत्सरस्येव मासाद्नन्त 
बुद्धौ विपरिष्ततेः सेवत्सर एव मासाद्य निवेश्षयितव्य इति तत ७ 
देवलोक इति निधीयते । अन्य वाजसनेयिनः २८५यद् वे पुरुषोऽस्म 
छोकास्मेति स वायुमागच्छति तस्मै स तल विजिहीते ” यथा र? 
चक्रस्य खं तेन स ऊर्वैमाक्रमते स॒ आदिल्यमागच्छतिः इल्यादिल्य 
सपू वायुमधीयते कोषीतकिनस्त॒ ५५स एतै देवयानं पन्थानमापच 
भिखोकमागच्छति स वायुलोकम्" इत्यभिरोकशब्दनिरदिं्टादर्चिषः १ 
वायुमधीयते । ततर कौषीतकिनां पाठक्रमेणा्िषः परत्वेन भाप्तस्य व 
योवोजसनेयिनां २८तेन स छर्येमाक्मते स॒ आदित्यमागच्छति 
स्युध्वैशब्दनिर्विष्टश्ौतक्रमेण पाठक्तमाद्गलीयसा आदिल्यासपू्चं भवेः 
१.१८ 2-१५-५० २. वृ, ८-२-१५॥--३. इ, ७-१०१ ॥--४, कौ. १-भ, इ 
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शीयते । अत आदित्यास संवत्सराय देवलोको वायु परौ | 
दं विन्लयते--फि देवरोको पायुशाथान्तरभूतौ यथेष्टकमेण विद्रा 
भगच्छेत् , उतान्थान्तर्वेन संबस्सरादृध्वं देवरो सन्तं बायुम- 
गच्छेत्-इति । किं युक्तम् भिन्नाथत्वम् , सिद्धेः । भिन्नाथेतवेो- 
शब्देन पश्चम्या चोभयोरसंवत्सरादिलान्तराटे श्रुतिक्रमेण पप्र 
त्, विकेषाभावाच यथेष्टम्-- 

--°०-+-.( सिद्धान्तः )-9-०- 

इति प्राप्त उच्यते--बायुभब्दात्-इति। चायं संबत्सराद्ध्वमभिग- 
रत् । कुतः १ अविशेषंविरेषाभ्यां वायोरेव निर्दिष्टत्वात् । देवलोक- 
ब्दो हि अविरेषेण-सामान्येन देवानां खोक इत्यनेन रूपेण वायुम- 
धत्ते । १० वायुमागच्छति तस्मै स तल" इति बायु्षब्दो पिश 
ग वायुममिषत्ते। अतो देवोकवायुशब्दाभ्याम् अविशेषयिशेषाभ्यां 
युरेवामिधीयत इति संबत्सरादृध्यं षायुमेवाभिगच्छेत्। कौषीतकिनां 
(युलोकरब्दथाभिरोकशचब्दवत् वायुश्वासौ रोकशवेति व्यु्पत्या बायु- 
वामिधत्ते | वायुश्च देवानामावासभूत इ्यन्यले श्रूयते २८योऽय॑ पव- 
पष् देषानां ग्रहाः, इति ॥ २॥ 

इति श्रीहारीस्कमीमांसामाष्ये वाय्वधिकरणम् | २॥ 

वेदान्तसारे-वायुममब्दादविशेषविशेषाभ्याम्)। र“मासेभ्यस्तवस्सरं 
वत्सरादादित्यम्' इृद्यघ्दादिद्ययोमेभ्ये दयो; प्रकरणान्तरयो; पक देवखो- 
१: श्रुतः, इतरत्र वायुखाब्दः। तत देवरोकशब्दोऽपि देवानां कोक इति वायो - 
विशेषेण वाचकः  बायुदराच्दश्च तद्धैव विदरोषेण वाचक इति अविरोषविद्रो- 
भ्यां देवरोकवायुशब्दभ्यां वायुरेक प्व विदित दत्यष्दादूर्वमादि्यासपूै 
॥युमेव निवेशयेत् ॥ २॥ 

इति वेदान्तसारे बाख्वधिकरणम् ॥ २ ॥ 

१. ब्र, ७-१०-१ ॥--२, 1---२, छा. ४-१५-५॥ 
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क क च वेदान्तदीपे--वायुमन्दादविशेषविशेषाभ्याम् ।। २*८तेऽधि 

सम्भवन्त्यर्चिषो इहस्हः› इत्यारभ्य १'मासतेभ्यस्सचत््रं सचत्सरादावि 
इति च्छान्दोग्ये श्चुतम्।तज्न सघत्सरादिद्ययोर्मध्ये देवरोको वायुश्च श्रुतो 
न्तरे । दयोः प्रकरणयोः कि देवलोको वायुश्वान्तरभूतौ, उत वायुरेक 
सरायः । शब्दमेदादथोौन्तरभूताविति पूवैः पक्षः। अथौन्तरत्वे सति२'५ 
कादादिव्यम्?इति देवलोकस्य “तेन सं उध्वैमाक्रमते स आदित्यम् "द 
योश्चादिवयासपूवैव्वेन धौतक्रमनिर्दित्वादेवटोकवायू यथेष्टकमेण निवेषं 
व्या । राद्धान्तस्तु--चायुरेव देवलोकशब्देन निर्विष्ट इति चस्माद्नन्यः। 
नां लोक इति हि देवलोकः; देवानां घासखानमित्ययिरशषण निर्दिष्टम् 
ऽं पवत एष पव देवानां गृहाः? इति वायो्विंेषेण देवानां वासस्य 
श्रुततस्वादविरोषनिरदिंष्टौ देवखेको वायुरेवेति निश्चीयत इति । सवत्सं 
वायुर्वायोरादिद्य इति क्रमश्च स्यात् ॥ २॥ 

सुत्रा्थस्तु-अब्दात्-संवत्सरादष्व॑म् जादिव्याःपूत वायुमेकमेव निवे 
देवकोकवायुशब्दाभ्याम् अविदोषविद्येषाभ्यां वायोरेकस्येव निदि त्वात 
वानां वासखस्थानमिद्यविरशेषेण हि देषलोकशब्द्ः वायुं देवानामावासस्थाने 
पिव धाति ; षाथुरब्दस्लमेव विरोषेणेति द्वयोः प्रकरणद्धयविदितयोरेकः 
स्यथः॥ २॥ 

इति वेदान्तदीपे वाय्वधिकरणम् ॥ २ ॥ 

-०-#(( श्रीरा रीरकमीमांसामाष्ये वरुणाधिकरणम् ॥ ३ ॥ ~~ 

तटितोऽधि वरुणस्सम्बन्धात् । ¢ । ३। ३ 
कौषीतकिनां “स एतं देवयानं पन्थानमाप्यापिलोकमागच्छ 

वायुलोकं स वरुणलोकं स आदिलरोकै स इन्द्ररोकं स भजापतिक 
ब्रह्मलोकम्" इयतामिरोकरब्दस्याचिःपयोयस्वेन प्राथभ्यमयिगी 
वायोश्च सैवत्सरादृध्वै निवेश उक्तः । आदिलयस्याप्यत् भरापतपाटत 

१, क, ४-१५-५ !1\-- २. भृ. ८-२-१५ ।-३. ब्रु. ७-१०-९ ॥--४ 

कौ. १-अ. ३॥ 
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१८देवशोकादादित्यमादिलया्ैयतम्") इति बाजसनेयकोक्तश्ति- 
देवरोकशब्दाभिष्िता्रायोरूपरि निवेशस्सिद्धः । इदानीं वरुणेन्द्रा- 

; चिन्ता । किमेते वरुणादयो यथापाड बायोरूध्वं निवेस्षपयितम्याः) 
होखिद्टि्तोऽधीति विक्षये, अयिः प्रथतिषु सर्वेषु २५अचिषोऽहः' 
दिश्ुतिकरमोपरोधाद्िघ्ुतः परस्ताच्च २८तस्पुरुषोऽमानवस्स एनान् 

। गमयति!” इतिं षिदयुरपुरुषस्य व्रह्मगमयितृत्वभ्रवणाचच सवैत्रावका- 

भावेनापाप्नौ च उषदेश्चावैयथ्यौयावर्यं कस्यचिद्भाध्यस्वे पायक्र- 

[रोधेन बायोरनन्तरं वरूणो निवेशयितव्यः। वाय्वादि त्ययो; करम- 
बाधितल्ेनेन््रमजापती अपि ह्तैव निवेशयितव्यौ-- 

--*०-+-.( सिद्धान्तः )-9-*०- 

इति प्रप्र भच्यते-तटितोऽधि वरुणः-इति। बरणस्तावद्धि्युत 

रिष्टरिवेशयितव्यः । कतः ; सम्बन्धात्-मेषोदरवतितवाद्विुतो घ- 

न सम्बन्धो सोक्वेदयोः प्रसिद्धः । एतदुक्तं भवति-वरुणादीनायु- 

शातरैयथ्याय छचिन्नियेश्षयितव्यत्वे सति पारक्रमाद्क्रमस्य बली- 

त्वादिष्ुतोऽधि वरणो निवेशयितव्यः ; ततश्चामानवस्य गमयितुं 

बधानसहमिलयवगम्यते । तस्य च व्यवधानसदत्वादिन्द्रादेषोपदिष्- 
वर्यनिवेश्चयितव्यस्य वरुणादुपयुपदिष्टस्वादागन्तूनामन्ते निवेश्य. 

पत्वाच्च वरुणादुपरीन्द्रादिनिवेशयितय्य इति ॥ ३ ॥ 
इति श्रीरारीस्कमीमांसाभाष्ये वरुणाधिक्ररणम् ॥ ३॥ 

्रदान्तसारे-तटितोऽपि वरुणस्सम्बन्धात्।। तटितोऽनन्तरं वणो 
दयः, मेधोदरवृत्तित्वाद्धि्ुतः*मेधस्जखात्मकस्वेन रोकचेदयोवैरणस्य वि- 

लम्बन्धावगमात् , तदनन्तरमिन्द्रभरजापती पाठक्रमात् ,प्रबरुविश्ेषाभावाश्च॥ 
इति वेदान्तसर वख्णाधिकरणम् ॥ ३ ॥ 

१, बृ. ८-२-१५ ॥1--२. छा. ४-१५-५३. छा, ४-१ ५-५,६ ॥ 
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वेदान्तदीपे-तटितोऽपि वरुणस्सम्बन्धात्॥। छान्दोग्यवाजर 
कोषीतकीप्रभतिष्वाख्रातस्याचिरादेमार्गस्याचिरहयपूर्यमाणपक्षोत्तसय 
स्वस्वाय्वादिलखचन्द्रविदयद्धरुणन्द्रजापतिरूपस्योपसहारे चायुपयंन्तस 
दिभिः क्रमप्रकार उक्तः । वरुणेन्द्रधजापतीनां किं विद्युत उपरि निवे 
वायोरुपरीति सशयः।१' स वायुटोक्तं स बरुणलछोकम्ः इति कोषीते 

क्रमेण वायोरुपरि वरुणस्य निवेशः ! इन्द्रादेरपि वरूणनिवेशाय बाय 

योः कमस्य बाधितत्वान्तत्ैव घरुणोपरीति पूवैः पक्षः । राद्धान्तस्तु 

मेघोष्ररवर्तित्वेन विद्यदरुणयोखोके षेदे च ' सम्बन्धावगमात्पारक्रमाद् 
बरीयस्स्वेन वर्णस्य विद्युत उपरि निषेशः कायः इन्द्रादेरपि वरं 

शाय विद्युतो व्यवध्रानसहप्वदरोनाद्रूणोपरि निवेशः । सूत्र च व्या 
इति वेदान्तदीपे वरुणाधिकरणम् ॥ ३ ॥ 

०-५-4८ श्रीशचारीरकमीमांसा भाष्ये आतिवाहिकाधिकरणम्।। )-+ 
[व 

[९ ( [क 

आतिवाहकास्तष्टृह्ात् । & । ३ । % 

इदमिदानीं चिन्यते-किमधिरादयो मागेचिह भूताः, ₹ 
गभूमयः, अथवा विदुषां बह्म परेप्सतामततिवोढारः-इति। किं ता? 
मागेचिहभूता इति । कुतः { उपदेशस्य तथाविधस्वात् ; इयते 
कै ग्रामादीन् प्रति गन्तृणामेवैविधो देरिकैरुपदेशः-- तो नि 
क दृक्तमदुकां नदीमञ्ुकं च पवेतपार््ं गत्वाऽुकं भ्रामं गच्छ 
अथवा, भोगभूमय एतास्स्युः, कारविशेषतया प्रसिद्धानामः 
मामैचिहतवाुपपत्तेरन्यस्य च मागेचिहभूतस्येतेषामनभिधायः 
भोगभूमित्व च २८“एत एव रोका यदहोराललाण्यधमासा मास 
स्संवत्सराः इत्यहरादीनां खोकत्ववचनादुषपद्ते । अत एव 

१. कौ, १-भ्. द ---२. ते. भाग < ०~अन्नु | 
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षीतफिनः १८८अिखोकमपागच्छति" इत्यादिना ठोकशष्दामुषिधानेना- 
विरादीन् पठन्तीति ॥ 

-**->4( सिद्धान्तः ),9-* ° 

एवं भाप ब्रूमः-आतिवाहिकाः-इतिविदुषामतिवाहे परमपुरुषेण 
निशुक्ताः आतिवाहिकाः देवताविशेषा पएतेऽचिरादयः । कतः १ त- 
लिङ्गात्-अतिवहनलिङ्गात् । अतिवदनं हि गन्तृणा गमयितृतम् । गम- 
यितृत्वं च र“^ततपुरुषोऽमानषस्स एनान् ब्रह्म गमयति!" इत्युपसंहार 
श्रूयमाण पूर्ेषापप्यविशेषश्चतानां स एव सम्बन्ध इति गमयति । वद्- 
न्ति चािरादयः शब्दाः अधिरा्यास्मभूतानभिपानिदेवताविशेषान् । 
२.८ पृथिव्यव्रवीत् इतिवत् ॥ ४ ॥ 

ययेवं २““ततपुरषोऽमानवस्स एनान् ब्रह्म गमयति इति वै- 
चतस्येव पुरुषस्य ब्रह्मगमयितृखशचुतेविंधतः परेषां वरुणादीनां कथमा- 
तिवाहिकलवेनान्बय इत्यत्राह 

चस णाक 
वद्युतनव ततस्तच्छतः । 2 । ३।५॥ 

ततः-विद्यत उपरि, वैध॒तेन-अमानवेनेवात्तिवाहिकेन विदुषा- 
माब्रह्मपापतेगमनम् । इतः. तच्छतः \““स एनान् ब्रह्म गमयति"! इति त- 

स्यैव गमयितृत्वश्रुतेः । बरणादयस्त्वनुभ्राहका इति तेषामप्यातिवाहिक- 

त्वेनान्वयो विद्यत एव ।। ५॥ 
इति श्रीश्षारीरकमीमांसामाये आतिवाहिकाधिकरणम् ॥ ४ ॥ 

वेदान्तसारे--भातिवादिकास्तिङ्गात् 1} अचिरा्यभिमानिदेवता- 
विशेषाः विदुषामा तिवादिकत्वेन परमपुरूषनियुक्ताः-- इति विज्ञायते, २.'स- 

पनाम ब्रह्म गमयति" इति तेष्वेक गमयितृत्वदश्योनात् लिङ्गात् ॥ ४॥ 

वेदयुतेनैव ततस्तच्छरतेः।। २' चन्द्रमसो विद्युतं तत्पुरुषो ऽमानवस्ल 
१. को. १-अ. ३ ॥--२. छा, ४-१५-५) & ॥-- र. यजु. ५-५-२॥ 
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एनान् ब्रह्म गमयति ” इति श्रुतेः वैदुतपुरुषात्परस्तास्स पव ब्रह्म गम 

वरुणन्दर प्रजापतीनां तदनुम्ाह कस्वमेन॥ ५॥ 

इति वेदान्तसोरे आतिवाहिकाधिकरणम् ।। ४।। 

वेदान्तदीपे--आतिषाहिकास्तदछिङ्गात् ।। किमचिरादयो ` 
रह्म प्रेप्सोमौयैचिहभूताः, उत गमयितार इति सशयः | ‹ अमुकं दक्ष 

नदीममुकं पर्वैतपादयै गव्वाऽसुकं प्राम गच्छः इत्यादि दे शिकोपदेराध्ः 

दौनान्माैचिहभूताः --इति पवः पश्च; । राद्धान्तस्तु , १* ख पनान्नह् 

ति इति वेद्युतपुरुषस्य गमथितृत्वदर्शनात् इतरेषां चाविश्षेषनिदि 

पच सम्बन्ध इति निश्ीयते । २८अग्रिकोकम् दृश्यादिषोकराव्दो ऽ? 

भोगाभाव्ाद्मयितृत्व पवोपपद्यते । सूजाथैसतु--आतिवादिकाः-- विदु 

वादे परमपुरुषेण नियुक्ताःःअधिसा्यमिमानिदेवताविरोषाः गमयितार! 

१५५ ख पनाह गमयति ” इति लिङ्गात् ॥ ४ ॥ 

दतेनेव ततस्तच्छतेः।। ततः विष्चुत उपरि वैद्युतेन चिदु 

मनम्, तच्च्रूतेः--१"ख एनान्ब्रह्म गमयति ” इति त्येव श्चुतेः। चस 

तद्नु्राहकस्वेन गमयितृत्वमिति निश्चीयत इत्यथः ॥ ५॥ 

इति बेदान्तदीपे आतिवाहिकाधिकरणम् ॥ ४ ॥ 

-+०-# 4 श्रीशारीरकमीमांसाभाष्ये कार्याधिकरणम् ॥ ५ ॥ )-9 

कार्थ बादरिरस्य गव्युपपत्तेः ।  । ३॥। £ 
अधिरादिनैव गच्छति द्रन्; अ्चिरादिरमानवान्तशर 

आतिवाहिको विद्वांसं बह्म गमयतीव्यक्तम् । इदमिदानीं चिन्त 
मयमधिरादिको गणः कार्थं दिरण्यगमेयुपासीनान्नयति) उत पर 

ह्मोपासीनान् , अथ परं ब्रह्मोपासीनान् प्रयगार्मानं बह्मास्प 

पासीनां्च-इति विरये-काथंशुपासीनानेव गमयतीति बादरिः 

१, छा. ४-१५-६ ॥--२. कोपी. १-म, ३ ॥ 
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१ । कुतः ? अस्य-दिरण्यगभेगुपासीनयस्येव गत्युपपत्ते 
पी सवेत सवेगतं सवो्मभूतं परं ब्रह्मोपासीनस्य तस्पाप्तये देश्षा- 
[तिरुपपद्ते, पराप्रलादेव ; निद्यपराप्रपरबद्यपिषयावियानित्तिपा- 
हि परविद्याकायेम् । कार्य तु हिरण्यगभेरूपं बरह्मोपासीनस्य परि- 

मदेशवतिधाप्यभाप््यथं गमनञ्ुपप्ते । अतोऽचिरादिरातिषाहिक- 
तमेव नयति ॥ & ॥ 

विररोषितत्वाच् । ।३।७॥ 
१८पुरूषोऽमानव पल्य ब्रह्मखाकान्यमयति" इति छोकशचब्देन बहू- 
[न च छोकविरेषवर्तिनं दहिरण्यगमेयुपासीनमेवामानवो गमयतीति 
ध्यते । किश्च “प्रजापतेस्सभां वेशम परपदे" इति कायस्य हिरण्य 

य स्मीपगमनमर्चिरादिना गतः परल्यभिसन्धत्ते ॥ ७॥ 
नन्वेव २'“तरपुरुषोऽमानवः)) “स एनान् ब्रह्म गमयति"त्ययं नि- 
नोपपद्यते; दिरण्यगमेनयने हि “स एनान् बरह्माणं गमयति › इति 

व्यै स्यात्; अत आद- 

सामीप्यात्तु तद्यपदेश्षः। ४।३।८॥ 
५८्यो ब्रह्माणं विदधाति इति हिरण्यगर्भस्य परथमजतेन ब्रह्म- 

।प्यात्तस्य ब्रह्मशब्देन व्यपदेश इति गद्यनुपपत्तिषिशेषणादिभिर- 
तुभिर्मिश्वीयत इत्यथः ॥ ८ ॥ 
अथ स्यात्-अविरादिना हिरण्यगभपाप्रां *“"एष देवपथो बह्म- 

एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावतं नाषतेन्ते भ्“तयोष्वेमायन्न- 

प्रमति" जइत्यमृतस्वपराप्लयपुनराष्टत्िव्यपदेशो नोपपद्यतेदहिरण्यगम्- 

१. बर. ८-२-१५ ॥--२, छा. ८-१४-१ ॥---र. छा. ४-१५-५ ॥--४. छा. 
५-६ ॥--५, भे. ६-१८ ॥--६. कठ. २-६-१६ ॥ --७, इत्यश्रतत्वापुनरादत्तिन्यप- 

पा॥ 
५58 
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स्य कायभूतस्य द्विपराधकारात्रसाने षिनाशशञास्चात् ९८.अ बरह्मभुवना- 

लोकाः पुनरावतिनोऽश्ैन"' हृतिवचनाद्धिरण्यगर्भ प्राप्तस्य पुनराषटतेख- 
जनीयत्वात्-इति; अत्राद-- 

कार्यात्यये तदध्यक्षेण सहतः परमभिधा- 
नात् । ४।३।९॥ 

काथस्य-बरह्मलोकस्यात्यये तदध्यक्षेण - हिरण्यगर्भेणाधिकारिके- 
णावसिताधिकारेण विदुषा सह खयमपि तलाधिगतविच्ःअतः-कायो- 

द्रह्मखोकात् परं ब्रह्य प्रामोतीलयचिरादिना गतस्यागरतत्वपराप्ट्यपुनराष 
स्यभिधानात्९ “ते बरह्मरोके तु परान्तकाले पराभृतात्परियुच्यन्ति सर्व! 

इति बचनाचावगम्यते । ९ ॥ 

स्मतेश्च । ४।३। १० ॥ 
स्ृतेश्वायमर्थोऽवगम्यते-२““रह्मणा सह ते स्थे सम्भा प्रतिस 

श्वर्। परस्यान्ते ृतात्पानः प्रविशन्ति परं पदम्" इति। अतः काययुपा- 
सीनमेवार्चिरादिको गणो नयतीति बादरेमेतम् ॥ १० ॥ 

अत जेमिनिः पक्षान्तरपरिप्रहेण प्रलयवतिष्ठते-- 
न. 

परं जेमिनियख्यव्वात् ।-४ । ३ । ११ ॥ 
परं ब्रह्मोपासीनान्धिरादिनयतीति जैमिनिराचार्यो मन्यते;कुतः। 

युखुयसयात्-४““ तत्पुरषोऽमानवस्स एनान् ब्रह्म गमयति " इति ब्रह्मश 

ब्दस्य परस्मिन्नेव ब्रह्मणि उुखयत्वात् । प्रमाणान्तरेण कायैत्वनिश्वर 
सदेव हि खाक्षणिकतं युक्तम् । न च गमनायुपपत्तिः प्रमाणम् , पर 

५ 

स्य ब्रह्मणस्सधगतसयेऽपि विदुषो विरिष्टदेशगतस्येवाविध्यानिषृत्तिशा 

` ̀ ६.गी. ८-१६॥ २. तै, ना. १०-अजु-२४ ॥ --३ कूमषरणे, पूर्व. १२ 
१६९ ॥--४, का. ४६.१५५, ६॥ 
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त्। यथा हि वि्योत्पत्तिवेणाश्रमधर्मशौचाचारदेरकालायंपेक्षा ९५५- 
। वेदानुवचनेन इत्यादिशाखादवगम्यते, तथा निर्रेषावि्यानिवत- 
हपविद्यानिष्पत्तिरपि धिरिष्टदेशगतिसपिक्षेति गतिशास्नादवगम्यते । 
दुष उत्करान्तिपरतिषेधादि तु पूवमेव परिहूतम्। यतु २“ब्रह्मरोकान्' 
त छोकश्न्दबहुवचनाभ्यां विरशेषणा्ायभूतदिरण्यगथेपतीतिरिति ; 
युक्तम्, निषादस्थपतिन्यायेन बह्मैव खोको ब्रह्मटोक इति कमधा- 
यस्यैव युक्तखात्, अर्थस्य चैकतमे निशिते बहुवचनस्य २५अदितिः 
शान" इतिवदुपपत्तेः; परस्य बह्मणः परिपूणंस्य सव॑गतस्य सलयसङ्क- 
स्य खेच्छापरिकदिपताः खासाघारणा अप्राछरताञ्च छोका नान्ताय 
सन्ति, शरुतिस्परतीतिहासयुराणमामाण्यात् ॥ ११ ॥ 

दशनाच्च ! ।३।१२॥ 
दशेयति शतिः मूषन्यनाञ्या निष्क्रम्य देवयानेन गतस्य परत्र- 

पापनिम्*एष सम्परसादोऽस्पाच्छरीरात्सशुत्थाय परं ज्योतिरुपसम्पद्य 
न रूपेणाभिनिष्पयतेः? इति ॥ १२॥ 

यदुक्तं ५“्रजापतेस्समां वेशम प्रपथे” इल्यचिरादिना गतस्य क्थ 
यभिसन्थिरेश्यत इति, तत्रोत्तरं - 

नच कायं प्रत्यभिसन्धिः । ७।३। १३॥ 
न चायं प्रलयभिसन्धिः कर्ये हिरण्यगर्भे; अपि तु परस्मिन्नेव ब- 

पणि) वाक्यशेषे ५“ यशोऽहं भवामि ब्राह्मणानाम् ” इति तस्याभिस- 
धातुस्सवोपि्याषिमाकपूवेकसवात्मभावाभिसन्धानात्) ९“ अश्व इव 

माणि विधूय वापं चन्र इव राद्ुलासमुच्या धूता शरीरमञ्तं कृता- 
परा ब्रह्मरोकममिसम्भवामि" इयमिसम्भाव्यस्य बह्मरोकस्याङ़तत्व- 

९. ब्र, ६-४-२२ ॥--२. बु. ८-२-१५ ॥--३ ॥--४. छा. <-१-४ 1-५ 

छा. ८-९४-१ ॥-- ९. छा, ८-१३२-१॥ 
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भवणात्; सर्वेबन्धावानमाकस्य च साक्षाच्छरवणात् । अतः परम् 

ह्मोपासीनमचिसादिरातिवाहिको गणो नयतीति जमेनमेतम् ॥ 

इदाना बादरायणस्तु भगवान् स्वमतन सिद्धान्तमाह- 

अप्रतीकारम्बनान्नयतीति बादरायण उभय 

च दोषात्तत्कतुश्च । ।२। १४ ॥ 
अप्रतीकारम्बनान् पतीकारम्बनव्यतिरिक्तान् नयल्यरि 

राततिवाहिको गण इति भगवान् बादरायणो मन्यते ; एतदुक्तं म 
कायेयुपासीनान्नयतीति नाय॑ पक्षस्सम्मवत्ि; परमेवोपास्ीनानिट 
नियमो नास्ति; न च भरतीकालम्बनानपि नयति; अपितु ये परं 
पासते, ये चात्मानं मङृतिवियुक्तं बरह्मात्मकयुपासते; ताघुभयरि 
यत्ति; ये तु बह्मकायौन्तभूतनामादिकं वस्तु देवदत्तादिषु सिंहा 
वृत् ब्रह्मदष्टया, केवलं वा तत्तद्रस्तूपासते, न तान्नयत्ति। अतः परं 
पासीनानास्मानं च भरकृतिवियुक्तं ब्रह्मात्मकयुपासीनान्नयति-इति 
उभयधा च दोषात् । कायञचुपासीनान्नयतीति पक्षे ९“अस्पास्छरी 
सुत्थाय परं ज्योतिरुपसम्पद्इत्यादिकाः श्रुतयः प्ङकप्येयुः; परः 
सीनानिति नियमे २^तद्य इत्थं विदु चेमेऽरण्ये श्रद्धा तप इय 
तेऽचिषमभिसम्भवन्ति", इति पश्चाप्रिविदोऽचिरादिगंणो नयती 
तिः मर्ये । अतः उभयस्मिन्नपि पक्ष दोषस्स्यात्। तस्मादुभयं 
नयताति। तदेतदाह तत्रतुश्र-रति। तत््रतुः-तथोपासीनस्तयेव 
ताल्यथेः, र“यथाक्तुरस्मिन् खोक पुरुषो भवति तथेतः प्रेय > 
४“ यथाययोपासतेःइति न्यायात् पञ्चाभिषिदोऽप्या्चैरादिना : 
वणात् + आकचर्ादना गतस्य अह्यभ्राप्लयपुनराशत्तश्रकणाच | अ 

२. छा. <-दे-४ ॥-- २. छा, ५-१०-१ ॥--३. छा, २-१४-१ ॥-- 
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तत्कतुन्याया्मृतिषिनिृकतरह्ातपकासमा सन्धानं सिद्धम् । नामादि- 
प्राणपयन्तपतीकालस्बनानां तूमयविधश्रुतिसिद्धोपासनाभावादचिम्ि - 
भरोपासने तत्कतुन्यायाचचाचिरादिना मतिनरे्यपराकनिश्च न विधते॥ १४॥ 

[ क 

तमिमं विशेषं श्रुतिरेव दशेयतीयाह-- 
~ ¢ [ष् 

विशंषञ्च दश्यत । ९ ।३।१५॥ 

१ “यावन्नाजनो गतं तल्लास्य यथाकापचारो भवत्ि"इटयादिका श्रु 
तिःरनामादिपाणपयेन्तपरतीकयुपासीनानां गलयनपेक्षं परिमितफरविक्े- 
षं च दरोयति ; तस्मादविन्मिशरं केवलं वाचिद्रस्तु बरह्मदष्टया तद्योगेन 
च य उपासते, न तान् नयति, अपितु परं ब्रह्मोपासीमानात्मानं च प- 

छृतिवियुक्तं ब्रह्मात्मकमुपासीनानातिवादिको गणो नयतीति सिद्धम् ॥ 
इति श्रीशारीरकमीमांसाभाष्ये का्यांधिकरणम् ॥ ५ ॥ 

इति श्रीभगवद्रामानरुजविरकिते शारीरकमीमांसाभाष्ये 
चतुथस्याध्यायस्य तृतीयः पादः ॥ ३॥ 

वेदान्तसारे-का्ं बादरिरस्य गस्युपपत्तेः ॥ का्-दिरण्यगशसुपा- 
सीनान्िरादिर्नयति, अस्यैव गव्युपपचचैः । न हि स्वैगतं परं ह्मोपासीनानां 
गतिरस्तीति बादरिः मेने ॥ द॥ 

[कक ४५९ [क्प 

विश्वत ॥ २“पुरषोऽपमानल एल ब्रह्मलोकान् गमयति? ४५ 
जापतेस्समां वेदम प्रपद्ये" इति च विरोषितत्वात् हिरण्यगभेमेव ॥ ७ ॥ 

सामीप्यात्तु तदरुयपदेश्ञः।। ५५ ब्रह्म गमयति इति ब्रह्मव्यपदेशस्त- 
र्लामीप्यात् ; अस्य ६५ यो ब्रह्माणं विदधाति पूवैम्”* इति सामीप्यमत्ति हि 

कापौल्यये तदध्यक्षेण सहातः परमभिघानात्॥ दिरण्यगसपरापताव- 
प्यपुनराच्र्तिश्वुखविसोधः; दिरण्यगभैखोकाल्यये तद्भ्यक्षेण सहातः परं ग- 

१, छा, ७.१-५ ॥--२ नामादिप्रत्रीकमुपा, पा ॥--२. ब्रू. <-९-१५ ॥ --४, 
छा, ८-१४-१ ॥--५, छा. ५-१०-२ ॥-- ६. भे. ४-१८ ॥ 
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च्छति, १५ते ब्रह्म छोके तु परान्तकाले परातात्परिमुच्यन्ति सवैः 
श्रुतेः ॥ ९॥ 

स्मृतश्च ॥ र“्रह्मणा सह् ते सर्वे इत्यारभ्य “विशान्ति परं 
इति स्घरतेश्च ॥ ९० ॥ 

परं जेमिनिभररुयत्वात् ॥ परथुपासीनानिति जैमिनिः, ३७ 
यति'' इति तन्नैव मुख्यत्वात् ॥ १९॥ 

दशना ॥ ४“'अस्माच्छयीयत्छमुत्थाय परज्योतिरुपसम्प् 
श्ुतेशच ॥ १२ ॥ 

नच काये प्र्यमभिसन्धिः । ५८प्रजापतेस्समाम्ः' इति धस्य 
श्च न कार्ये, प्रजापतिशब्दस्य ९ "पति विश्वस्य” इत्यादिश्चुते; परस्मि 
मुख्यत्वात् ; ब्रह्मरोकराब्दश्च क्मध्रार्यच्रच्या तंन्रवे्यभिप्रायः । ७4 
रोके", इति ठ श्रुतिः ब्रह्मैव रोक इति परब्रह्मविषयेव । २ ब्रह्मणा 
सवै" ' इति स्रृतिश्च <““तदुपयैपि'" इति न्यायेन चतुस्ुखल्छोकस्थोपास 
सा॥१३॥ 

अप्रतोकाटम्बनान्नयतीति बादरायण उभयधा च दोषाः 
ञ्च ।॥ प्रतीकाङग्बना हि--नामादिप्राणराब्दनिरदिष्परयमात्पस्वरूपपर्यैः 

चिदचिद्वस्तुजातं ब्रह्मद्या स्वरूपेण वा ये उपासते, त ; अप्रतीकाः 
--तच्यतिरिक्ाः, ये पश्चाश्चिविदः, ये च परं ब्रह्मोपासते ; तान्नयर्व्या 
१िति भगवान् चाद्सायणो मन्यते ।! कार्यमिति पश्च, परमेति च पश्च 
खोपनिषद्धिरेधरूपदोषः परसस्यते । कार्यपक्षे ९ व्रह्म गमयत्तिः १० 
तिशुपसम्प्य ` इत्याद्याः प्रङकप्येयुः 1 परमयति पक्षे ९१८ एवमेतद्धिद् 
ऽरण्ये अद्धा स्यप्रुपासते, ते भचषमभिसम्भवन्ति' इति श्रुति; भः 
कायंपश्चे तत्क्रतुन्यायख् विरच्यते । अर्चिरादिना गतानां हि जह्यप्राभि 
इत्तिश् श्रूयते।पञ्चाभ्चिविदस्तु प्ररृततिविथुक्तात्मखरूपं १२८५य आत्पनि 

१. तै. ना, १०-मनु-२४ ॥-- २. कूमैपुरणे-पूतैख, १२-२६९ ॥-- ३, 
१५-६॥-४. छा, <-३.४॥-- ५. ला. ८-१४-१ ॥--- ६. तै. ना. ११-६ 
७. ते. ना, १०-जनु-२४ ॥---८. शारी, १-२-२५ ॥-- ९. छा. ५-१०-२ । 
छा, ८-3३-४ ॥--- ११. बृ. ८-२-१५ ॥-- २२. बृ, ५-७-२२मा.पा॥ 
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दिनाऽवगतव्रक्मासकत्वमुपासत इति हयप्रतीकाटठम्बनत्वम् । तत्क तुन्या- 
सोधश्च;उभयेऽपि हि परिपृणं ब्रह्मोपासते सुखमेदेन--खात्मदा सरकं ब्रह्म 
त; ब्रह्मात्मकखार्मानमितर--इति ॥ १४॥ 

विशेषश्च दशैयति॥ काथमुपासीनानां व्रहमभाकषिव्यतिरिक्तपरिमित- 
कारुफटविरेषश्च दरहयति श्चुतिः?्यावन्नाख्यो गतम्'* इत्यादिका। १५ 

इति वेदान्तसारे कायीधिकरणम् ॥ ५ ॥ 

इति श्रीभगवद्वामाुजविरचिते श्रीवेदान्तसारे चतुथस्याध्यायस्य 
त्रतीयः पादः ॥३॥ 

वेदान्तदीपे--का्थं बादरिरस्य गद्युपपत्ते किमचिरादिको गणः 
१ हिरण्यगभेसुपासीनान्नयति, उत पर ब्रह्मोपासतीनानर, मथ परं ब्रह्मोपासी 
› प्रलयगात्मान ब्रह्मात्मकतयोपासीनग्यिति संशयः । काय हिरण्याभमुपा- 

मानिति पथैः पक्षः, तेषामेव गल्युपपत्तेः । न हि परिपणे स्वेगतं परं ब 
प्रसीनानां तश्धाक्षये गतिरुपपद्यते, नित्यप्राप्तस्वात् ¦! अविदयानिचरत्तिरेव हि 
ग्री । परमेवोपास्लीनानित्यपरः पक्षः, २८५ स पनान्रह्म गमयति ? इति जह्य 
दस्य तन्नैव मुख्यत्वात् 1 अधिद्यानिघरत्तेः फलामिसन्धिसहितयन्ञादपेश्चावत् 
।'णाघयपेश्चावच्च गतिश्चुत्या देशाविषोषापेक्षा च बिधत इति निश्चीयते ! य- 
न्तस्तु--परमुपासीनानन्यानपि नयति, २०४ तद्य इत्थं विदुयेचेमे ऽरण्ये 
र तप इत्युपासते तेऽसिषममिसस्भवस्ति' इति पश्चाभिविदां परं ब्रह्मोपा- 
नानां चाधिरादिगतिश्चुतेः । पश्चाभिविदौ हि प्ङृतिविमुक्तव्रह्मात्मकात्मख- 
[विदः । ते च तच्प्ाप्य पुनम निवर्तन्ते । परं ब्रह्मोपासीनास्तु यथावखितं 
पूणे परं ब्रह्मेव प्राप्य पुनर्म निवरनन्ते । २८४तच्य इत्थं विदुर्थचेमेऽरण्ये घद्धा 
¡ इद्युपासते तेऽचिंषमभिसम्भवन्ति ° इव्युभयविघान्मेदेनोपादायाचिरादि- 
तेशवुतेस्पुनराचर्तिश्चतेश्चेवमिति निश्चीयते ॥ 

सूजाथैस्तु--काये - हिरण्यगर्भैमुपासतीनमातिषादहिको गणो नयतीति बा- 
तेणचार्यो मन्यते, अस्यैव गत्युपपत्तेः; परमुपासीनस्य हि न तत्पश्य गति- 
पद्यते सर्वगतव्वात्परस्य ब्रह्मणः ॥ ६ ॥ 

विशेषितलाच ॥ ३ ““ पुरुषोऽमानव एल ब्रह्मरोकान्गमयति' दति 

१. छा, ७-१९-५ ॥--२, छा. ५-१०-२१ ॥--२. अ. ८-२-१५ ॥ 



५६ वेदान्तदीपे 

९“श्रजापतेस्समां वेदम प्रपद्ये ` इति च प्राप्यखानस्य विशेषिततत्वाड 
गयेमरुपासतीनमेव नयति ॥ ७॥ 

सामीप्याचच तद्रयपदेशः | एवं निश्चिते सति र'“स घनाः 
यत्ति!” इति हिरण्यगर्भश्य ब्रह्मदाब्दव्यपदे शो ब्रह्मसामीप्यात् ; ३९५ 
विद्धाति पूवम् इति प्रथमजत्वेन ब्रह्मसामीप्यं हि. विद्यते ॥ ८ ॥ 

कार्यालये तदध्यक्षेण सहातः परममिधानात् ॥ हिरण्य 
सप्यपुनराघत्तिरुप्रपद्यते, कायैस्य-दहिरण्यगर्भखोकस्यात्यये, तदध्यक्चेप 
गभैणाधिकारिकपुरखुषेण विदुषा सदह पर्प्राप्व्यभिधानात् ४५ते त्र 
परान्तकारे पसाम्रतात्परिभुच्यन्ति सर्वे” इत्ति ॥ ९॥ 

स्मृतेश्च । ५“'्रह्मणा सह ते सवै सेप्रतन प्रतिसश्चरे परस्य 
त्मानः प्रविशन्ति पर पदम्" इति स्म॒तेश्चावगम्यते ॥ १० ॥ 

परं जैमिनियख्यतवात् || पर ब्रह्मोपासीनमेव नयस्यातिवा। 
इति ज्ेभिनिराचार्यो मन्यते ६'्रह्म गमयति "` इति ब्रह्मशब्दस्य च 
स्वात् । ऽ“ब्रह्मरोकान' इति हान्द्श्च ब्रह्मेव लोको ब्रह्मखोक इति ? 
परिघ्रहस्येव न्याय्यत्वादुपपद्यते । पव निश्चिते सति बहुवचने च < 
पाशान् इतिवदुपपल्नम् ॥ १९ ॥ 

दशेनाच ॥ ९: 'अस्माच्छरीरव्लमुत्थाय परं ज्योतिरुपसम 
रूपेणाभिनिष्पद्यते” इत्यर्चिरादिना गतस्य पणत्रह्मप्रापति दरीयति च ॥ 

नच कार्ये प्रयभिसन्धिः।। ४' प्रजापतेस्सभां वेदम भरपयेः 
सयभिसम्धिश्च न कार्ये १ ०'धूत्वा द्वसीरमक्तं कृतात्मा बह्मकोकमरि 
मि"'दसयक्ृतं ब्रह्मलोकमिति तन्नैव विराषितत्यात्, १''यश्योऽदहं मव। 
णानाम्?" इति सवौर्मभावाभिसन्धानाञ्च ॥ ९३ ॥ 

अपरतीकारुम्बनान्नयतीति बादरायण उभयधा च दोष 
श् | कापुपासीननिवेति नायं नियमः, परमेवोपासीनानित्ययमी 
न सम्भवति ; कुतः १ उभयधाच दोषात्-कायमुपासीनानेवेत्ति निः 

९ छा. ८-१४-१ ॥- २, छा, ५-१०-२ ३. धे. ६-१८ ।॥---४ 
२०-२४ ॥ -- ५" वरूमेपुराण, पूर्वैव, २२-२६९ ॥ --६. छा. ४-१५-६ ॥ 
८-२-१५ ॥--< ॥---९. छा. ८-२-४॥- १०, छा, ८-१ ३-१ ॥ 



* ३.] कायौधिकरणम्, ४६५ 

(चछसीसतलमुत्थाय परं ज्योतिरुपसम्पद्य खेन रूपेणामिनिष्यद्ते'दत्यादि- 
दश्चुतयः, १५५ये चेमेऽरण्ये श्रद्धा तपः?' इति च ध्रकुप्येयुः;परमेवेति नियमे 
"तद्य इत्थं विदुः' इति प्रकुप्येत् } तस्मादप्रतीकारुम्बनान्नयतीति भगवा- 
[द्रायणो मन्यते । प्रतीकारम्बनास्तु--अचिन्मिश्रम् ,१केवलमचिद्धस्तु च 
नहो देवक त्तः' इतिवत् ब्रह्महा खरूपेण वा तद्वस्तु य उपासते, ते $ अ- 
¶काडस्बनाः-तच्यतिरिक्ताः । सर्वं सवैकारणं सत्यसङ्कव्पं निखिखहेय- 
यनीकानवधिकातिशयानन्दसवरूप ब्रह्मोपासते ये, ये च प्रत्यगात्मानं भूतसू 
।स्लस्परिष्वक्तं सर्वैर घतैमानं भूतसुकष्मन्यतियेक्तं ्ञानैकसरूपं नित्यं नि- 
कारं २८५्य आत्मनि तिष्ठन्” इत्यादि नावगतव्रह्मात्मभावं पश्चाचिधिद्योदित- 
पासते, तायुभयविधान्नयति १,८तद्य इत्थ विदुयैचेमेऽरण्ये इत्युभयविष- 
रुते: 1 तत्कतुश्च ३.५यथाक्रतुरसमिह्लोक्रे पुरुषो मवति तथेतः प्रेष्य भवति” 
युभयेषामेवापुनराचृत्तिस्सम्भवति 1 अचिन्मिश्रं केवलमचिद्वस्तु चोपासी- 
नां तत्छतुन्यायादेव युनसाघृत्तिर्वजनीया ॥ १४ ॥ 

विरेषश्च दशेयति ॥ प्रतीकायुक्ललक्षणमचिन्मशचं केवरुमचिद्धस्तु 
(पासीनानां सर्वषां गद्यनपेक्षं परिमितफरुषिरोष च दरयति श्युतिः--४“्या- 

ब्राश्नो गतं तत्रास्य यथाकामचासे मवति `› इत्यादिका । अतः ५ ‹* ब्रह्मणा 
ह ते सर्वै” इति वचनं नाचि रादिना गतानां मतिध्रकारविषयम् ; अ्चिस- 
"ना गतानां देहावसानसमय एव सुृतदुष्ृतयोहौनाद्धिरण्यगभैरोकावाि- 
द्ासतथ्रथमोगान्रुमवहेत्वमावात् , तत्करतुन्यायविरोध्त् , तदानीमेव ब्रह्म- 

पिश्चुतिषिरोधाच् ! ५“ब्रह्मणा सह ते सर्वे" इति वन्चनं तु पुण्यकमैविदोषेण 
रण्यगमैरोकं प्राप्तानां ६“तद्पयेपि बादरायणः इति न्यायेन तन्नैव निष्पन्न- 
द्यानां गतिप्रकारविषयम्।७ते ब्रह्मलोके” इतिं तु ब्रह्मरोकडाब्वस्य क्मधा- 
प्रचु्या ब्ह्मविषयत्वात् ; बह्मण्युपास्ये बतेमानाः परान्तकाङे- चरमदेहाव- 
नसखमये, पराश्तात् - परस्माद्रह्मण उपासनप्रीताद्धेतोः) परिमुच्यन्ति सर्वे 
वंस्माद्न्धाद्विमुच्यन्त इति ७“'वेदान्तविक्ञानसुनिश्िताथौः'' इति प्रकर- 
दचगम्यते | १८८तद्य इव्थं विदुः" इति पश्चा्िविदां ब्रह्मप्राप्ल्यपुनयाव्ति - 
वणात्तत्कतुन्यायेनाचिद्धियुक्तन्रह्मात्मकात्मस्वरूपोपासनं विवक्षितमिति नि- 

१९ छा, ५-१०-१ ॥- २. इ. ५-७-२२ मा-पा ॥---३. छा. ब-१.४-१ ॥- 

, छा, ५-१-५ ॥--५ ॥--६. शारी. १-२३-२५ ॥ -- ७. ते. ना. ११-२२ भनु ॥ 
ज । 
59 



७६६ वेदान्तदीपे ॥ 

आयते । तथेव तत्र श्रुतिरपि १८८दति तु पश्चम्यामाहुताचापः पुरखुषवचः 
चन्ति” इति २““स्मणीयचरणाः*' इति च । कमैहेतुकमङ्धष्यादिभावोः 
भूतान्तस्ससष्ठानामिति चरिदचिद्धिवेकं प्रतिपाद्यर““तदय इत्थं चिदु; "हरि 
सृष्षनभ्यतिरिक्तात्मखरूपोपासनमेव विद्धाति॥ १५ ॥ 

इति वेदान्तदीपे कार्याधिकरणम् ॥ ५ ॥ 

दति श्रीमगवद्धामादुज विरचिते श्रीवेदान्तदीपे च -धैस्याध्यायर 

तृतीयः पादः ॥ ३॥ 

१. छा. ५-९-१२ ॥--२, जा, ५-१०-७ ५---२, छा. ५-१०-१ ॥ 



„र &८ प 

श्रीमते रामाञज्ञाय नमः. 

श्रीभगवद्रामान्चुजधिरचिति 

श्रीशारीरकमीमासाभाष्ये 
-०-*((चतुर्थाध्यये-चतुभैः पादः-सम्पद्याविर्भावाधिकरणम्। १),-*०* 

+ 
(क 

सम्पद्याविभांवस्स्वेनरब्दात् । ०।४।१॥ 
परं ब्रह्मोपासीनानामास्मानं च प्रकृतिवियुक्तं बह्मार्मकयुपासौ- 

नामधिरादिना पर्भेणापुनरष्टत्तिरक्षणा गतिरुक्ता; इदानीं घक्ताना- 
वयेभकारं चिन्तयितुमारभते । इदमान्नायते- ?^“एवमेवेष संभरसादोऽ- 
7च्छरीरास्सषस्थाय परं ज्योतिरूपसम्पद्च खेन रूपेणाभिनिष्पद्यते 
ते । कियस्माच्छरीरात्समुस्थाय परव्योपिरूपसम्पन्नस्य देवादिरूपव- 
ध्येन रूपेण सम्बन्धोऽनेन वाक्येन प्रतिपाद्यते , उत खाभाविकस्य 
[रूपस्याविभाव इति संचये, साध्येन रूपेण सम्बन्ध इति युक्तम् । अ- 
[था द्वपुरषाथोववोधित्वं मोक्षशाघ्नस्य स्यात्, खरूपस्य खतोऽपुर- 
ैत्वदशेनात् । न दि घुषुप्रौ देद्धियव्यापरेषुपरतेषु केवस्यासरख- 
पस्य पुरूषाथसम्बन्धो दृश्यते ; न च दुःखनिषटत्तिमालं परं ज्योतिर- 

१. छ. ८.१२-२ ॥ 



४६८ धीश्षारीर्कमीमांसाभाष्ये [अ 

पसम्पन्नस्य पुरुषाथेः, येन खरूपापिभाव एव मोघ्षः इत्युच्येत 
एको ब्रह्मण आनन्दः श्रोतियस्य चाकामहतस्य " २८८२ स येवा 
न्ध्वाऽनन्दी भवति" इत्यादिभ्यो युक्तस्य सुखानन्यश्रवणात्।नचा 
च्छिन्नानन्दरूपयेतन्यमेवास्य खरूपम् ,तच् संसारदशायामविचयया। 
हितं परं ज्योतिरूपसम्पन्नस्याविभेबतीति सक्यं वक्तुम्; ज्ञानखर 
तिरोधानासम्भवात् । भकारूपयायस्य ज्ञानस्य प्तिरोधानं तद्विना 
ति हि पूवमेवोक्तम् । नच भरकाशमावरस्याऽनन्दता सम्भवति ; सुख 
पता ध्ानन्दसवरूपता ; घुखखरूपत्वं चात्मनोऽयुदूखस्वम् ; पका 
तरास्मवादिनः कस्य परकाश्ोऽबुहूरुषेदनीयो भवेदिति भकाक्माता 
दिनः कथेचिदप्यानन्दखरूपता दुरुपपादा । खरूपापत्तिमात्रे च 
सखयरूपस्य निलनिष्पन्नखाहुपसम्पन्नस्य २९५ स्वेन सूपेणाभिनिष्प 
इति वचनमनथेकं स्यात् । अतोऽपूर्वेण साध्येन रूपेण सम्पद्यते 
च ३““अभिनिष्पय्ते"' इति वचनं युखू्याथमेव भंवति। २“स्ेन २ 

इत्यप्यानन्दैकान्तेन स्यासाधारणेनाभिनिष्प्यत इति सङ्गच्छत इरि 
-*०-+*\( सिद्धान्तः )-9>०* 

एवं प्राप्ने पच्ष्महे-सम्पद्यापिभौवषः-इति।अयं पल्यगात्मा 
दिना परं ज्योतिरुपसम्पद्य य॑ दश्ञाविशेषमाप्ते, स सरूपा 

नाप्ूबाकारोस्पत्तिरूपः। कृतः! खेन शब्दात् २८खेन रूपे' 
विरेषणोपादानादिखथेः। आगन्तुकविशेषपरिपरहे हि २“ सेन र 
इति विकषेषणमनथेकं स्यात् , अविरशेषणेऽपि तस्य सखकीयरूपर््वा 

यचुक्तं खरूपस्य निलयप्राप्नत्वात् २५५ उपसम्पद्याभिनिष 
इति वचनमनथेकमिति-ततोत्तरं- 

मुक्तः प्रतिज्ञानात् । ७।५।२॥ 
९. ते, भान, <-भनु. ४॥- २. तै, जान, ७-१ (-२. छा. <८-१२ 



४.] सस्पद्याविभीवाधिकरणम् . ४६९ 

कर्मैसम्बन्धतच्छृतदेहादिषिनिधक्तः खाभाविकरूपेणावस्थितोऽत् 
स्येन रूपेणाभिनिष्प्तेदस्युच्यते ! अतो निलपराप्रस्यापि खरूपस्य 

रूपाविधातिरोष्ितस्य तिरोधाननि््रत्तिरत्ाभिनिष्पत्तिरुच्यते। इतः! 

्ञानाद्-सा हि मतिपादयतया प्रतिज्ञाता । डत इद्मवगम्यते १ २५ 
समा इति भरतं ्रल्यमात्ाने जागरितायवस्थालितयविनिधुक्तं › 
(1 मियहेतुभूतक्ारम्धशरीरविनिथयत्तं च मतिपादयितुम् २८८९ स्वेव 

पयोऽबुव्याख्यास्यामिः' इति पुनःपुनरुकवा ((एवमेचेष सम्पसादोऽ 

च्छरीरात्समुत्थाय परं ज्योतिरपसम्पद खेन रूपेणामिनिष्पद्यते" 

भिधानात् । अतः कमणा सम्बद्धस्य परं ज्योतिरुपसम्पय बन्ध 

(ततिरूपा शक्तिः खेन रूपेणाभिनिष्पत्तिसच्यते । खरूपाविभवेऽप्य- 

निष्पत्तिशब्दो दश्यते, 'युकंत्याऽयमर्थो निष्पचते' इल्यादिषु ॥ > ॥ 

यचोक्तम्-आात्मखरूपस्य सुषुप्रावपरुपाथेत्वद्नात्खरूपाविभौ- 

गक्षशास्वस्यापुरुषाथौवबोधितवं स्थादिति कृता देवा्यवस्थावत्सुख- 
वन्ध्यवस्थान्तरमाधिरमिनिष्पत्तिः-इति ; ततोत्तरम्- 

आत्मा प्रकरणात् ।।४।२॥ 

खसूपेणैवायमात्मा अपहतपाप्मलादि सलसङ्कलपत्वपयेन्तयुणकः 

ःरणादबगम्यते ; २५्य आत्माऽपहतपाप्मा विजरो विमस्युविशोको 
जिघत््ोऽपिपासस्सलययकामस्सल्यसङ्कल्पः” इति हि प्रजापतिवाक्यम्- 

¦ ; इदं च प्रकरणं ्रलगात्मविषयमिति ४'“उत्तराबेदाविभूतखरूप- 

”) इत्यत परतिपादितम्। अतोऽपहतपाप्मत्वादिखरूप एवायमात्मा स- 

रदक्ञायां कर्माख्याफ्रियया तिरोहितखरूपः परं ज्योतिरुपसम्पद्य 
तस्वरूपो भवति । अतः प्रलयगास्मनोऽपहतपाप्मत्वादयस्खामाविका 

१. छ. ८ १२२ ॥--२. छा. <-७-१॥---३. छा. ८-९-२३ ॥--४. शारी, 

-३-१८ ॥ 



४७० ` वेदान्तदीपे 

गुणाः परं ज्योतिरुपसम्पन्नस्याविभेषन्ति ; नोखथ्न्ते ; यथोक्तं 
क्रौनकेनापि र्यथा न क्रियते ज्योत्लला मलप्रक्नालनान्मणेः । 
हाणान्न ज्ञानमात्मनः क्रियते तथा । यथोदपानकरणाल्करियते न 
म्बरम् 1 सदेव नीयते व्यक्तिमसतस्सम्भवः हुतः । तथा हेयगुण 
दवबोधादयो गुणाः । प्रकाश्यन्ते न जन्यन्ते निलया एवात्मनो 
इति ! अतो ज्ञानानन्दादिशणानां कमणा आस्मनि सङ्कुचिता 
उ्योतिरूपसम्पद्य कमरूपवन्धक्षये विकासरूपाधिभावो नापप 
सुधृक्त--सम्पद्यानि मौवः--इति ॥ ३ ॥ 

इति शीशारीरकमीमांसाभाष्ये सम्पद्याविभावाधिकरणम् ॥ १॥ 

वेदान्तसारे-सम्प्याविभौषस्खेनश्षब्दात् ।। २८८ वमेवैष ; 
दोऽस्माच्छरीरत्समुत्थाय परं ज्योतिखपसम्पद् स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्य 

सिद्धस्यैव प्रयगास्मखरूपस्य अनादिकमैणा तिसेहितस्य परं जयोति 

द्याधिभीव उच्यते ; २.'सखेन रूपेण" इति विशिष्याभिधानात् ॥ १ ॥ 

युक्तः ्रतिङ्ञानात्।। आत्मखरूपमात्स्य प्रागेव सिद्धत्वेऽपि 
न्थविनिमुंक्तापरिच्छिचनक्ञानादिखरूपस्य ह्यन्नाविभाव उच्यते । २. ९ 
भूयोऽखब्याख्ास्यामि'' इति जागरेताद्यवसखातेसाधानावानस्ुक्तस्च् 

तया प्रतिक्षानात् ॥ २ ॥ 
आत्मा प्रकरणात् । २८भूयोऽनुव्यास्यास्यामिः' इति प्ररत 

ध्मस्यादिशुणक आत्मेति प्रकरणाद् वगम्यते ; ४.५्य आत्माऽपहतपापर 
रभ्य ४“'सद्यकामस्सत्यसङ्कस्पस्सो ऽन्वेष्टव्यः'” इति प्रस्य २९४८; 

भूयोऽदन्याख्यास्यामि,' इत्युक्तम् ॥ २ ॥ 
इति वेदान्तसरे सम्पद्याविभावाधिकरण्म् ॥ १ ॥ 

बेदान्तदीपे-सम्पद्यानिमौवस्खेनरब्दात् ॥ २ ^* पवमे 
सादा ऽस्पार्छयत्समुत्याय पर स्यातिसरुपसम्पद्य सवन रूषणाामा 

, विष्णुध्मै, १०४. ५५; ५६९, ५७ ॥--२, छा. ८-१२-२ (ब् 

२॥---४, छा. <-७ १ ॥ 



७.1] सम्पद्याविर्भावाधिकरणम् . ७७१ 

` कि परं ज्योतिरुपसस्पश्नस्य प्र्यगाद्मनस्खरूपाविभोवः प्रतिपाद्यते, डः 
यन साध्येन रूपेण सम्बन्ध इति सरायः । खसवरूपस्य सुषुप्त्यादौ निरा- 
व्वदश्चैनात् , खरूपमाच्रस्य निस्याधिभूतत्याश्, साध्येन सुखेकान्तेन रूपेण 
बध्यते ! एवच १ “अभिनिष्पद्यतेः' इतिवचनं सङ्गच्छत । पर ञ्योतिरुपस- 
हस्य ह्यानन्दित्वं श्रूयते २८‹ रसं द्यवायं छब्ध्वाऽऽनन्दी भवति?*२५स एको 

ण आनन्दः श्रोन्नियस्य चाकामहतस्य ” इत्यादिषु । अतस्साध्येन सूपेणेति 
: पक्षः । राद्धान्तस्तु-- ९“ खेन रूपेणामिनिष्पदयतेः इति विश्ेषणास्खरू- 
बभव एव । खरूपस्य चापहतपाप्मत्वादिगुणकतया भ्रजापतिवाकषयोरितस्य 
छृतदेहखम्बन्धतरछृतति सोधानस्य परज्योतिरुपसम्पस्या सूक्ष्मदेह विनिुक्त- 
सङ्कुचितज्ञानादिगुणकखरूपाविभोवात् खथाथास्म्याुमवपूवैकानवधिका- 

1यानन्दबरह्माुभवस्सम्पत्स्यत इति अभिनिष्पद्यते" इतिचोपपन्नतरम् । सु. 
रस्तु - पर ज्योतिरुपसम्पद्य खस्वरूपाविभवः प्रतिपाद्यते । कुतः! खेनह्ा- 
त्--साध्यस्यापि रूपस्य खासाधारणत्वेन खनेति विशेषणं ह्यनर्थकम् ॥१॥ 

खसरूपमान्स्य (अहं जानामि इति निलया षिभूतत्वेन २.“ परं ज्योतिस 
म्पद्य * इत्यनथकमित्याशङ्चाह-- 

युक्तः परतिन्नानात् ॥ कमेसंबन्धवत्छतदेहदिरभुक्तखरूपमथ्न १४ खेन 
णाभिनिष्पद्यते'” इस्युच्यते । कथमिदमवगम्यते “पतं त्वेव ते भूयोऽ 
ख्यास्यामिः इति कमहेतुकेहसम्बन्धतत्छतजागरिताचवस्थाचिनिमुक्तख- 
स्यात्न वक्तश्यतया प्रासेज्ञानात् ॥ २॥ 

एवमपि खरूपमाजराविमीवस्य पुरुषाथैत्वं न सिद्यतील्यारङ्याह-- 
आत्मा प्रकरणात् ॥ देहादिषिनिमक्तः खरूपेणावस्ित आत्मा अपह- 

प्मत्वादिसलयसङ्कद्पत्वपर्यन्तगुणकः;तस्य ह्याविभाव उच्यते ; कुतः! प्रक- 
त् ; ५५्य आत्मा अपहतपाप्माः* इति प्ररस्य हि ४““पतं त्वेव ते भूयोऽ 
पाख्याखामिः” इत्यादिनोच्यते ! अतोऽपहतपाप्पत्वादिगुणकखरूपस्य क. 
स्याषेद्यातिरेह्ितस्य परंज्योतिरुपसम्पथ् निच्र्ततियो घानस्याऽविर्भाचः 
पेपाद्यते ॥२३॥ ह ॥ 

इति वेदान्तदीपे सम्पद्याविमवाधिकस्णम् ॥ १ ॥ 
भा त 

१. छा. ८-१२-२।--२. ते. मान. ७-अनु, १ ॥--३. तै. आन. <-अनु, ४॥ 

४. छा, ८-९-३३ 1--५, छा, ८-७-२१ ॥ 



-०-+-4( भीशारीरकमीमांसामाष्ये अविभागेनदृष्टवाधिकरणस्।।) 

अविभागेन द्त्वात् । ४ । % । ४। 
[0 क 

किमयं परं ज्योपिरुपसम्पन्नः सवैवन्धविनिभुक्तः भलयगा 

` त्मानं परमासमनः पृथग्भूतमद्ुभवति, उत तस्कारतया तद्यिमः 

विशये ? “सोऽदतुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपित! 

परयः पदयते सक्मवणी कतोरमीद्ौ पुरुषं ब्रह्मयोनिम् । तदा 1 
ण्यपपि विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति" २८८द् ज्ञानमर्पा 

साधम्बमागताः । सर्गऽपि नोपजायन्ते प्रये न व्यथन्ति च" 

श्रतिसतिभ्यां सक्तस्य परेण साहिल्यसास्यसाधम्यौवगमात् ९ 

चुभवति-- 
-*०-*4( सिद्धान्तः )-**°-- 

इति घाप उच्यते-अविभगेन-इति। परस्मा्र्मणः खाता 

गेनातुभवति युक्तः । इतः! हृएस्वात्-परब्रह्मोपसम्पन््या निः 

तिसेषानस्य याथातथ्येन खात्मनो दृष्टत्वात् । खारनः खरू 
तवमसि! ५“अयमात्मा ब्रह्म" *“देतदात्म्यमिदं सर्वै" ६ 

सिविद ब्रह्म इल्यादिसामानाधिकरण्यनिरदशेः ५५य आमि 

त्मनोऽन्तरो यमासा न वेद् यस्याऽत्मा सरीरं य आलानमनः 

ति सत आसाऽन्तयौम्यमृतः ८“अन्तः मरविष्ठरशास्ता जन 

स्मा? इत्यादिभि परमात्पाप्मकं तच्छरीरतया तसकार भूरा 

पादितम् “अवस्थितेरिति काशङृत्छञः? ह्यत्र । अतोऽवि 

बह्मास्मि'हलेवानुभवति।साम्यसाधम्यव्यपदेशो ब्रह्ममरकारभू 

१. तै आन. १-२ ॥--२. सु-३. १-२ ॥ --२. गी. १४-२॥-- 

---~५ ॥--६, छा. २-१४-१॥--७. व, ५-७-२२. मा-पा ॥---८* आरण 

--९, शारी. १-४-२२ ॥ 
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(त्नः खरूपं तत्सममिति देवादिपरा़तरूपपरहाणेन बद्यसमानशुद्धि 
तिपादयति । सहश्चुतिस््वेव॑भूतस्य पलयगात्मनः परकारिणा ब्रह्मणा सह 
हणायुभर्वे प्रतिपादयतीति न कश्चिद्विरोधः । बरह्मपकारतया तदविभा- 
1 तेहि {“सङ्सपादेव तच्छतः" इत्यादि न पिरुष्यते, २..अधिकन्तु 

।दनिदेशात्" ३.अधिकोपदेशात् इत्यादि घ ॥ ४ 
इति भीदारीरकमीमांसःभाष्ये अबिभागेनदष्टत्वाधिकरणम् ॥ २ ॥ 

वेदान्तसारे--अविभागेन शृष्त्वात् ॥ भाविर्ूतखरूपोऽयस्मुक्ा- 
मरा ख्ात्मदरीरकं पर ब्रह्म खारमनोऽप्यात्मतया (अह बह्मास्मि 'इस्यविभागेने 
भचति, ४“आत्मेति तूपगच्छन्ति म्राहयन्ति च इति तथारूपोपासनेन 
'थाविधस्वरूपस्य इष्टत्वात् । ५०य आत्मनि तिष्ठन् ---यस्य स्मा शरीर स त 
त्मा ६““तच्वमसि"” इद्यादिशाखसिद्धमेव ह्यपाक्तितस् ॥ ४ ॥ 

इति वेदान्तसारे अविभगेनदृषटत्वाधिकरणम् | २ ॥ 

वेद्न्तिदप--आवभागन दृष्टत्वात् ।। किमयं मुक्त भाविभूंतसरूपः 
त्यगात्मा पर ब्रह्म खात्मनो विमक्तमञ्ुसवति,उत खात्मनोऽप्यात्मतयाऽनिभा 
न "अहं ब्रह्मारस्मि!दति सक्ायः) ७“गनिरस्नः परमं स्ाम्यसुपेति*' <" 'सोऽदनुते 
वान्कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चितेति"९.दद् ज्ञानमपाधिद्य सम साघमस्येमा 
ताः” इति श्वुतिस्शतिभ्यः विमक्तमघ्ुभवतीलि पूवैः पक्चः । यद्धान्तस्तु-- 
"“सवे सलिविदं ब्रह्म" ६'पेतद्ात्म्यमिदं सवम्. तत्वमसि" इत्यादिना सा 

नाघकरण्येन १६१५ पृथिव्यां तिष्ठन्. .-यस्य पृथिवी रारीरःः २५५य आत्म 
¶ तेष्ठन्-.-यस्याऽत्मा शारीरम्" 'दस्यादिष्ु सवस्य चिद् चिद्धस्तुनो बह्मश्सीर 
या ब्रह्ममकारत्वात् तत्तक्धस्तुषुद्धि शब्दास्तत्पर्यन्तविषया दस्यवगसम्य ४५अा- 
मेति तूपगच्छन्ति "` इतिन्यायेन खात्मनो ऽप्यात्मतया "अहं ब्रह्मास्मि" इत्यु 
सनेन यथावथितपरमात्मात्मकखात्मनो दष्रव्वात् सुक्तः खात्मनोऽप्यात्मभूतं 
ह्य "अहं बह्मास्मिः दत्यविभागेनैवायुभवति ॥ 

१. शास. ४-४८-२. शार. २-९-२२ ॥--२. शारी.३२-४-८1--४नरारी. 
-१-२ ॥--५. व, ५.७-२२.मा ॥--६, छा.६-८-७ ॥--७, यु.३-१-३ ॥--<.ै. 
न. १-२ ॥--९. गी. १४-२ ॥--१०. छा, ३-१४-१२ ॥-- ११. बर. ५-७-३॥ 

#60 



४७४ श्रीशासीस्कमीमांसामाष्ये [ 

सूत्राथस्तु--"भहं ब्रह्मास्मिश्रत्यविमागेनेव बह्माजुमवति सुक्तः,रु 
पप्यासतयोपासनेन यथावसितपरमाःमात्मकसखरूपस्य दष्त्वात् साधम 

स्तु परमाव्मशसीस्भ्रतस्य प्र्यगात्मनोाऽपहतपाप्मत्वादिगुणत्तत्लाघस्य 

पादयति।१५सो ऽदयुते खवौन्कामान् सह ब्रह्मणा विपथिताः `इति ब्रह्म 

या ब्रह्मप्रकारभूतत्वास्खात्ममूतेन ब्रह्मणा सह तह्ुणाननुभव तीति चद्। 

म्यन्ते दति कामाः-कल्याणगुणाः) कल्याणगुणविहिष् ब्रह्माचुभवतोद्य 

इति वेदान्तदीपे अविभागेनदृटत्वाधिकरणम् ॥ २ ॥ 

-.०-+-(श्रीशारीरकमीमांसामाष्ये ब्राह्माधिकरणम् ॥ २ ॥)** 

ब्रह्यण जेमिनिरूपन्यासादिभ्यः । ४। ९ । 
प्र्यगात्मनः परं ञ्योतिरूपस्षम्पद्य निद्रत्ततिरोपानस्य ख 

भाव पएवरतयुक्तम् । तत येन खरूपेणाथमाविभेवति ; तत्खरूप 

विध्याद्विचायेते । किमपहतपाप्मसादिकपेवास्य खरूपमिति तें 

णायमाविभेवति, उत विज्नानमात्मेषेति तेन रूपेण, अथोभयो 

इस्युमयरूपेणेति । कि तावसाप्तम् १ ब्राद्येणेति जमिनिराचायां 

ब्राह्चेण-अपहतपाप्पस्वादिनेलयथेः । अपहतपाप्पल्वादयो हि 

क्ये बरह्यसम्बन्धितया श्चुता; । ब्राह्ेणेति इतोऽवगम्यते ! उ' 

दिभ्यः; उपन्यस्यन्ते हि ब्रह्मगुणाः अपहतपाप्पलतादयः घल्यमा 

प्रजापतिवाक्ये २५५ आत्माऽपहतपाप्पाः, इत्यादिना २“सल 

इत्यन्तेन । आदिशब्देन सल्यसङस्प्वादिगुणायत्ता जक्षणादय 

्षत्कीडव्रममाणःः' इत्यादिवाक्यावगता व्यवहारा गृह्यन्ते । 3 
उपन्यासादिभ्यः प्रलयगातमनो विज्नानमात्रखरूपत्वं न सम्भवं 

मिनेर्मतम् ॥ ५॥ 

१, त्रे. आन. १-२ ॥--, छा, ८-७-१२ ॥--२, छा. ८-१२-३ ॥ 



€. ब्राह्माधिकरणम्. ` ४७५ 

(~ .. . [^ साक - 
चिति तन्मात्रेण तदासमकत्वादिव्योडुरो- 

। ९ 

मिः।९।ढ। ६ ॥ 

शचैतन्यमात्मेवास्य स्वरूपमिति तेन स्पेणाविरमवतीलयौडरोमि- 
धार्यो मन्यते । कुतः १ तदास्मकस्वात्-तावन्माल्ासकत्वादस्य भ्रलय- . 
त्मनः । ९५ स यथा सैन्धवघनोऽनन्तसेऽबाह्वः एत्खरो रसघन एष 
¡ वा अरेऽयमास्माऽनन्तरोऽबाह्ः कच्छः परानधन एवः २८बिज्ञा- 
न एव ” इत्यवधारणात् विज्ञानमातरमेवास्य खरूपमिलयवगम्यते । 
तोऽस्य शणान्तराभाषातर ४““अपहतपाप्मा” इत्यादयः ऋब्दाः विका- 
खटदुःखाचविच्यास्मकथभेव्यादत्तिपरा इति चिति तन्मालरूपेणाविभो 
इत्यौड़कोमेमेतम् ॥ £ ॥ 

सम्पति भगवान् बादरायणः खमतेन सिद्धान्वपाह- 

एवमप्युपन्यासात्पूवंभावाद विरोधं बादराथ- 
णः । & । & । ५ ॥ 

एवमपि-विङ्गानमात्रखरूपखथरतिधादने सत्यपि, सलयकामत्वा- 
नां पूर्वोक्तानां गणानामविरोधं बादरायण आचार्यो मन्यते । छतः! 
(न्यासात्पूवं मावात्-ओंपनिषदात् ४“य आत्माऽपहतपाप्मा” इलया- 
पन्यासासमाणात् पूर्वेषाभू-जपहतपापपत्वसलयकामत्वादीनापमपि भा- 
त्-विद्यमानस्वात् । वद्यममाणकानामितरेतरवाधो न युज्यत इत्य 
; । नच पस्तुविरोधादपहतपाप्मत्वादीनामविद्यापरिकस्पिततवं म्या- 

पम् विशेषाभावात् थविपरीते कस्मान्न भवतिति न्यायात् तुस्यवर्त्वे 
शक्यस्यावधारणस्यान्यपरत्वमेव न्याय्यम् । एवमप्यविरोध इल्यभ्यु- 
7म्य वदन् ज्ञानमातमेवास्य खरूपं नान्यक्किश्चिदस्तीत्ययमथ; २५बि- 
, चैत्यमावमेवास्मनः, पा॥--२. बृ. ६-५-१ ३।-- ३. इ ४-४-११।--४.छा, ८-७-१॥ 



७७६ वेदान्तसारे (2 

ज्ञानघन एव" इत्यादिभिने प्रतिपाद्यत इति मन्यते ! कस्त १५ 
थन एव! इलयवधारणस्यार्थः १ दृसस्रोऽप्यासमा जडय्याटृत्तशवभक 
नान्यायत्तमकाश्चः सखद्पोऽपि पदेशोऽस्तीद्ययमर्थो वाक्यादेव सुर 
२“स यथा सैन्धवघनोऽनन्तरोऽबाह्यः कृर्खरो रसधन एव एवं व 
रेऽयमात्माऽनन्तसोऽबाह्यः छरत्सः ज्ञानघन एव” इति । नचैवं भर 
स्मनो पर्मखरूपस्य इृत्लस्य विज्ञानघनतबेऽप्यपहतपाप्पलतसत्यस 
स्वादिधमेसम्बन्धो बाक्यान्तरावगतो विरुध्यते; यथा सैन्धवधनस 
त्स्य रसघनसे रसनेद्धरियावमते चक्चराद्वगताः रूपकाटिन्यादं 
विरुध्यन्ते । इदमत्र वाक्यतासपर्ै-यथा रसवस्खाम्रफलाद्विषु त्व 
पदेशचमेदेन रसभेदे ्षलयपि सैन्धवघनस्य सर्वतैकरसत्वम्; तथाऽऽ 
ऽपि सवत षि्गानखरूप्वम् ; खमकाशसखरूपस्वमित्यथैः ॥ ७। 

दति भरीलारीरकमीमासामाष्ये ब्राह्माधिकरणम् । ३॥ 

वेदान्तसरि-- ब्राह्मण जेमिनिशूपन्यासादिम्यः ॥ अस्य : 
विभीः ब्राह्मण-जपहतपाप्मत्वादिशुणकस्वसूपेण ; ते हिः बह्मगुणाः ¦ 
त्मनोऽपि खाभाविका गुणा इति ३५ आत्मा ऽपहतपाप्माः* इद्यास्म्य: 
सादिभ्यः अवगम्यते ; त पच ४८ जक्षत्क्रीडन् रममाणः `` इस्यादिनोः 

[4 

इति ज्ेमिनेमंतम् ॥ ५॥ 

चिति तन्पावेण तदास्पकत्वादिलयोडलोभिः।। \८.धिक्ञानं 
घः" पसचधारणात् विक्षानमाच्र ^्खरूप इस्थोडुलोमिः ॥ ६॥ 

एवमप्युपन्यासात्पूषेमावादविसेध बादरायणः ॥ १५बि 
एव इति स्वप्रकादाखाव्मखरूप इस्यचगतेऽपि ३८य आत्माऽपहतपाप्य 
पन्यासादिना पृचषामषहतपाप्मत्वादीनामपि सद्धाावगपाडुभयश्चुस्यः 

यखङूपसय परस्पराचयधघामाकाद्र पद्य नान्यान्यपारहारत्वुभयरूपसङ् 

गवा बादरायणो मेने ॥ ७॥ 

इति वेदान्तसरिे बाल्याधिकरणम् ॥ ३ ॥ 

१.६. ४-४-२२.) २.इ ६-५-१३॥ ३.७. <-७-१॥ धा. <-१२-३॥ शः 



).] ब्राह्माधिकरणम्, ७७७ 

वेदान्तदीपे--ब्राह्मेण जेमिनिरपन्यासादिभ्यः । करि जीवस्य 
1चिक्रं रूपमपहतपाप्मस्वादिगुणकम् , उत चेतन्यमा्रम् , उतोभयमिति 
धः । अपहतपाप्मल्वादिशुणकसिति प्रथमः पक्षः, १५ आत्मा प्पहतषा- 
' इति प्रतिपादनात् । चेतन्यभान्नमिति द्वितीयः पक्षः, २. वा अरे.ऽ- 
पराऽनन्वसोऽबाद्यः छतः प्ञानघन पवः? २.५विल्ञानघन पवः इदयवश्ा- 
त् । राद्धान्तस्तु- क्ञानसरूपस्येवापदैतपाप्मस्वादिगुणकत्वप्रतिपादनाद्- 
[धरश्चोभयं खरूपम् । नच विज्ञानघन एवः इत्यवधारणं शुणान्तससदहम् ; 
 सेन्धवघनस्य “व्रसघन एव ' ल्यवधारणे ऽपि रसाध्नयद्रव्यं रूपस्परदि- 
न्तर च खहते; “रसघन पव इत्यचधास्ण तु रसवदुभ्यान्तरस्वभाकव्या- 

[परम् द्रभ्यान्तसणां हि खकदे्तो ४््सव्वम्,सेन्धव घनस्य तु ५सवेव;पएव- 
पि अडवस्तुष्या्ृत्तखसखभावस्य खशुणस्या रत्नः खध्रकाद्ातावधारण 
[्ञानधन एव”? इति करियते ॥ 

खघ्राथैस्तु-त्राह्चेण-अपहतपाप्मल्वादिना खरूपाविभवः । अपहतपाप्म- 
द्यो दहस्वाक्ये बरह्मगुणादश्चेताः । उपत्यासादिभ्यः-तेषां ब्रह्मगुणानां भ- 
समन्यपि १९्य अत्माऽपहतपाप्माः) इदयादिनोपन्यासात् । भदिदाब्दात् 
जश्चत्करीडन्रममाणः'' इत्यादिभ्योऽपि सलसङ्करपत्वादयो ऽवमस्यन्ते इति 
परनिसचा्यो सन्यते ॥ ५ ॥ 

(~ न 0, क १ 
चिति तन्मात्रेण तदास्मकस्वादिल्योडरोमिः ॥ चेतन्यमात्रेण स्वरू 

वेमोवः; २विक्ानघन प्व ' "दति तदात्मकत्वाचधारणादिद्यौडरोमिराचायों 
प्ते \६॥ 

~, ¢ (न $ द् ॥ि ॥् एवमप्युपन्यासात्पूवभावादविरोष बाद ययणः | प्वं- विश्षनखरू- 
धवः _ खपरकादखरूपस्थेव पूर्वेघाम्-भपहतपाप्मत्वादिसत्यसङ्कलपत्वपयं - 
नामपि १५ आत्माऽपहतपाप्मा दत्णुपन्यासात्सद्धावायगमादुभयोस्ख- 
प्योराषेसेधं भगवान्बाद्सयणो मन्यते । उभयश्चुलखघगतस्यतरेततरविसेधा- 
वान्नान्यतरवाधे पमाणमस्तरीलसिप्रायः॥ ७ ॥ 

इति वेदान्तदीपे ब्राह्माधिकरणम् ॥ ३ ॥ 

९. छा, <-७-१॥---२. बृ. ६-५-१३ 1--२. वू. ४-४-१२ ॥-- ४. भिन्न. 
वत्वम् . पा ।।---५. सर्वनैकरसकतवम् . पा ।1--६. छ, ८-१२-३ ।। 



-**-#-द श्रीरारीरकमीमांसाभाष्ये संकस्पाधिकरणम् | ४ ॥ )-9 

सकल्पादेव तच्छतेः। ५।४।८॥ 
युक्तः परं अह्योपसम्प् हानखरूपोऽपहतपाप्मत्वादिस 

रपस्वपयेन्तयुणक आविभवतीस्युक्तम् ; तमधिषलय सलयसङल्पस्व 
व्यवहाराः श्रूयन्ते १५८ स तत्र पर्येति जक्षस्कीडव्रममाणः र 
यानवा ज्ञातिभिवी ” इति । किमस्य ज्ञाल्यादिभा्षिः पयन्रान्तरर 
उत परमपुरुषस्येव सङ्करपमातादेव भवतीति विशये; रोके राः 
सलयसङ्करपतेन व्यवहियमाणानां कायनिष्पादने भयतनान्तरसापे 
शेनादस्यापि तस्सपेक्षा- 

-*°-+-,( सिद्धान्तः )-क**- | 

इति पाप उच्यते सङ्टपादेव-इति । इतः १ तच्छतः २५८ 
पिवृखोककामो भवति सङ्कसपदेवास्य पितरस्सथुतिष्ठनति ” 
सङ्रपादेव पिलादीनां सथ्ुस्थानं श्रयते । नच परयत्नान्तरसापेकष 
धायि शचुलन्तरं द्यते; येनास्य ““सङरपादेव इत्यवधारणस्य 
ज्ञानधन एवं ” इतिवव्यवस्थापने त्रियते ॥ ८ ॥ 

अत एव चानन्याधिपतिः । %।।९ 
यतो युक्तस्सल्यसङ्स्पः; अत एवानन्याधिपतिश्च | अः 

तित्वं हि विधिनिषेधयोग्यलभ् । विधिनिषेधयोभ्यस्ये हि भरति 
स्पत्वं भवेत् । अतस्सलयसङ्सत्वश्चलैवानन्याधिपतिखवं च 1 
अत एव ५“ स सखरावम्भवति '” इत्युच्यते ॥ ९ ॥ 

इति भरी शारीरकमीमांसाभष्ये सङ्कस्पाधिकरणम् ।॥ ४ ॥ 
~----~- ---~ 

१.८. <-१२-३॥ २. छा. <-२-१।--३. ब्रू, ४-४-१२।--४. छा, 
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वेदान्तसारे--सङ्कर्पादेव तच्छे; ॥ १८स यदि पितृरोककामः” 
दिनाऽवगताः पित्रादयः १,सङ्कःपादेवास्य'ः इति श्रुतेः सङ्कटपदिव भव- 
। यथा परमपुरुषस्य खछीलापरचरत्तस्य देशसर्थघसुदेवादयस्सङ्कस्पादेव भव- 
पचमनेव परमपुरुषरीखन्तभैत्तस्य मुक्तस्यापि तदुपकरणभूताः पिन्नादय- . 
टपादेव भवन्तीष्यथैः ॥ ८ ॥ 

अत एव चानन्याधिपतिः।अत एव २ "अपहतपाप्मा .. .सव्यसङ्क- 
” इत्यादिश्युतेः न कदाचिदपि कमीधीनोऽयम् ॥ ९॥ 

इति वेदान्तसरि सङ्कस्पाधिकरणम् ॥ ४ ॥ 

वेदान्तदीये--सङ्करपादेब तच्तेः ।। २“'पर ज्योतिरुपसम्पद्य खेन 
गाभिनिष्पद्यते स उत्तमः पुरुषःस तच्च पयति जक्षत्करी उन््रममाणस्छ्ीभिवी 
वी ज्ञातिभिवौः' इ्यादिसश्नायते । किमेते ज्ञाल्यादयो मुक्तस्य सङ्कब्पादेव 
न्ति, उत प्रयज्ञान्तरसन्यपेक्चात्सङ्कट्पादिति सशयः । लोके राजादीनां स- 
ङ्कटपत्वेन व्यवहियमाणानामपि काथ प्रयल्लान्तरसापेश्चत्वदशौनान्मुक्तस्यापि 
व सयिक्षादिति पूवैः प्च: ““सङ्कटपादेष "' दस्यवधारणं ४ ^' विज्ञानघन 
"* इतिवद्भविष्यति । राद्धान्तस्तु २“'सङ्कट्पादेवास्य पितरस्लमुत्तिष्ठन्तिः" 
वधवारणान्नान्यापेश्चत्वम् । नचेह सस्यकामत्वाद्युपन्यासवत् मुक्तस्यान्यापेश्च- 
प्रमाणमस्ति । रोके सलयसङ्कस्पत्वामावदिव प्रयज्ञास्तरपेश्चत्वम् ; नहि प- 
गुरुषन्यतिरिक्तः कश्ित्सस्यसषङ्कल्पोऽस्ति । मुक्तश्च तस्परसाद्ान्तत्साम्यसुष- 
स्तथैव । सूत्रमपि व्याख्यातम् ॥ ८ ॥ 

अत एव चानन्याधिपतिः ॥ अतः-श्ुतेरेव सुक्तोऽनम्याधिपतिश्च। 
धपधिपतिस्वे-क्मौधीनत्वम् । २ "“ अपहतपाप्मा सत्यसङ्कल्पः ” इति 
ति ; अतोऽनन्याधिपतिः॥ ९॥ 

इति वेदान्तदीपे सङ्कस्पाधिकरणम् | ४ ॥ 

१. छा. ८-२-१ ।।--२. का, ८-७५-१ | ---२.छा, ८-१२-२३ । --४.ब 

४-१२२॥ । 
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अभावं बादरिराह ह्येवम् । ४। ‰ । १९ 
षि युक्तस्य देहेन्द्रियाणि न सन्ति, उत सन्ति, अथवा : 

ङस्पं सन्ति न सम्तिचेतिं विक्षये-शरैरेद्धियाणाममावं बादरिः 

मन्यते; कुतः? आह हेव-१ नह वे सक्चरीरस्य सतः भिर्या 
रपहतिरस्ति । अशरीरं वा ब सस्तं न भ्रिया्िये स्पृशतः " इरि 

रसम्बन्ये दुःखस्यावननीयखमभिधाय २८८ अस्माच्छरीरास्सश्स्थ 

स्योतिरुपस्म्पद्य खेन रूपेणाभिनिष्पदयते ” इति भक्तस्याश्चसोर 

ह श्चतिः।॥ १०॥ 
# अ = ~ @त व 

भावं जामनवकल्पामननात् । ।।१ 

युक्तस्य सरीरेन्दियभावं जैमिनिराचार्यो मन्यते, इतः! ?ि 

पननात्-विविधः कल्पो परिकरः, वैविच्छमिखथः; २५स 

मधति तिधा मवति) पञ्चधा सप्रधा' इयादिश्वतेः | आन ए 

नेकथाभावासम्भवात् त्तिधाभावादयः सरीरनिबन्धना इलयवः 
९५ 1 ¢ (~ ^ [१ ५ ९५ 

अश्रीरस्रषचनं तु कयनिमित्तशरीराभावपरम् ; तदेव हि शरीः 

प्रियहेतुः \॥ ११ ॥ 

भगवांस्तु बादरायणः खमतेन सिद्धान्तमाद-- 
दादञा ~ ¢ ५ क्र 

{हव गयवचध वाद्रयणाऽतः। ९।९६ 

शसङ्करपादेव' इदयेतदतर्शब्देन परामृशयते; अत एव सङ्स्पाः 
यविधं सशरीरमश्षरीरं च युक्तं भगवान् बादरायणो पन्ये; 

१, छार ८-१२-१,२॥--२. छा. ७-२६-२॥ 
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# शतिरुपपचयते ; द्वादशाहवत् यथा "द्रादशाहमृद्धिकामा उपेयुः" 

द्वादशाहेन प्रजाकामं याजयेत्" इतयुपैतियनतिचोदनाभ्यां सङ्ल्प- 
देन सतमहीनं च मवति ॥ १२॥ 

यदा ज्ञसीरादपकरणवस्म् ; तदा तानि सरीराचपकरणानि खे- 
पर छष्ानीति नासि नियम इलयाह- 

तन्वभावे सन्ध्यवदुपपत्तेः । ४ । ४।१३॥ 
खनव खष्टततुमध्सुपकरणामावे परम पुरुषैरपकरणेमोगोपपत्तेः 

त्यसङ्ल्पोऽपि खय न सजति । यथा खमे २८ अथ रथान् रथयो- 
न् पथस्छनते ” इत्यारभ्य २८ अथ वेशम्तान् पुष्करिण्यः क्ववन्लः 

¡जते स हि कती” इति ४८५्य एषु सुषरषु जागतिं कामंकामं पुरषो नि- 
माणः तदेव शक्र तद्र सदेवाभृतथुस्यते तस्मिन् टोकार्थितास्सरये 
दु नायेति कश्चन” इति दृन्वरखैः रथायुपकरणैजींवो शङ्क; तथा पु- 
णिऽपि खीरा्रतेनेष्रेण खैः पितलोकादिभिखछीलारसं भङक।१३॥ 

भवे जाग्रहरत् । ¢ । % । १४ ॥ 
सखसङ्करपादेव सष्टतसुपभृतिपितररोकाधुपकरणभावे जाग्रहपुरष- 

गोगवन्छुक्तोऽपि सीलर अङ्के; परथषुरुषोऽपि टीखा् दश्चरथवघुदे- 
बदिपितखोकादिकमासनः शष तैमतुष्यधमटीखारसं यथा जुङ्के ; त- 
धरा उक्तानामपि खीकाये पिदृलोकादिकं खयमेव जति कदाचित् ; 
एदाचिच युक्ता; सत्यसङ्कस्पस्वात्परमपुरुषटी खान्तगतखपित्ररोकादिकं 
छ्वयमेव छजन्तीति सवेशुपपन्नम् ॥ १४ ॥ 

नन्वात्माऽणुपरिमाण इत्युक्तम् ; कथपनेकशरीरेष्येकस्याणोरा- 
त्माभिमानसम्भव इदयताह-- 

१ ॥--२ ॥--३. इ, ६-२-१० ॥--४, कठ, २-५-८ ॥ 
#67 । 
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प्रदीपवद्ावेरस्तथाहि दशयति । ४।  । १ 
यथा पदीपस्येकश्यैकस्मिनदरेदे बतैमानस्य खभमया देशचान्तरा> 

तथाऽऽत्मनोऽप्येकदेहस्थितस्यैव खभमारूपेण चैतन्येन सवेररीया 
नावुपपन्नः; यथा चैकस्मिन्नपि देहे हूदयायेकपदेशवतिनोऽपि चैः 
व्याप्ला सवेस्मिन् देह आस्माभिमानः, तद्वत् । इयान्विरेषः-अश्रुः 
कमणा सङ्चितज्ञानस्य देहान्तरेषएु आस्माभिनाचुयणा व्याधचिनं सर 
ति; शक्तस्य ससङ्चितङ्गानस्य यथासङ्ल्पमात्माभिमानानरुणा भ्य 
इदम्'इति अ्रहणानुयणा च नाुपपन्ना । तथाहि ददेयति * “वाला 
त भागस्य शतधा करिपितस्य च। भागो जीवस्स विङ्ञेयस्स चानन्त्याय 

ति!” इति । अघुक्तस्य कमे नियामकम् ; शक्तस्य तु स्वेच्छेति विश 
ननु परं ब्रह्म पराप्तस्यान्तरवा्ङ्ञानरोषं दशयति श्रतिः २“ 

ज्ेनात्मना सम्परिष्वक्तो न बाह्यं फिंचन वेद् नान्तरम् ”' इति; तः 

क्तस्य सावक्गयधुच्यतेः? ततोत्तर-- 

स्वाप्ययेसम्पच्योरन्यतरपिक्षमाविष्कृतं 
हि । ४।४। १६॥ 

नेदं वचनं युक्तविषयम् ;अपितु खाप्ययसम्पत्योरन्यतरापेक्षम्। खं 
यः-सुषुधिः;सम्पत्तिध-मरणम्, र“वाडनसि सम्पदयते"'इत्यारभ्य२ 
जः परस्यां देवतायाम् इति वचनात्। तयोश्चावस्ययोः पाङ्ञपराप्रेनि 
म्बोधस्वं च तिदयेते । अतस्तयोरन्यतरापक्षधिदं वचनम् । खुषु्चिम 
योर्निस्सम्बोधसं , शुक्तस्य च सयेक्ञत्वमाविष्कृतं हि श्रुल्या २५ 
खसवयमेषं सम्पलयास्मानं जानाल्यवयमहधस्मीति नो एवेमानि भूतानि 
नाश्चमेवापीतो मवति नाहम भोग्यं परयाभि ” इति सुुष्ठिविष्ट 

१. चे. ५-य, ९॥--२. ब्र. ६-३-२१ ॥-३. छ. ६-८-६॥--४. छा, ८-११. 
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निस्सम्बोधस्वयुक्तवा तस्मिन्नेव वाक्ये युक्तपपिकृय ५ बाएषदि- 
व्येन चश्चुषा मनसैतान् कामान् पयन् रमते य एते ब्रह्मलोके” इति 
सवेज्ञत्वयुच्यते । तथा >“ सवं ह परयः पश्यति सवेमा्मोति सेशः" 
इति च स्पष्टमेव सवेक्षत्वशुच्यते।तथा मरणे च निस्सम्बोधत्वम् २.्- 
तेभ्यो भूतेभ्यस्सबुत्थाय तान्येवाञ्ु विनस्यति"' इत्युक्तम् । विनश्यति- 
नपश्यतीत्यथेः । अर्तः *प्राङ्ञेनाऽत्मना" इति वचनं खाप्ययसम्पस्यो- 
रन्यतरापेक्ष् । १६ ॥ 

दति श्रीरारीरकमींमांसाभाष्ये अमावाधिक्ररणम् | १० ॥ 

वंदान्तसार---अभषि बादार्राहे ह्यवेम् | तस्य देहेन्दियाद्युपकर- 
णामावं बाद्रिमने ५."नह् पै स्दारीरस्य' ` इत्यादि तदभावमाह ॥ १० ॥ 

भावं जपिनिवकसपामननात् ॥ २“ (पका मघति'' इत्यादिना दै- 
हेन्दियादिभिर्विविधताश्चुतेः देहादयुपकस्णसद्धा वं जैमिनिर्मेने ॥ ११॥ 

द्रादश्लाहवदहुमयविधं बादरायणोऽतः ॥ उभयश्चुतेस्सखारीरस्वमश - 
सीर्त्वश्चेच्छातः; यथा दादशाहे उपयश्चुतेस्सच्रमदहीनश्च भवति ॥ १२॥ 

तन्वभावे सन्ध्यवदुपपत्तेः | खनव सृषटतन्वाघधमावे खपे ६८९ अथ 
रथान् रथयोगान्. पथर्खृजवेः" इति परमपुखु्धसष्रमागवत् मुक्तोऽपि परमपुर 
षष्टरेव खासरस मुद्ध ॥ १२३ ॥ 

भाव जाब्र्रत् ।। खनैव खोपकरणमावे जाय्मसुरुषवत् शुद्ध ॥ १४ ॥ 

ब्रद्ोपवद्वेश्चस्तथाहि दशेयाते ॥ पकदेरषखतस्यापि खपभारूपं 

ज्ञानध्याप््या सवौचुमघर्सिच्छति । ७. ववाखश्रद्तभागस्य ˆ देयारभ्य ७“'सं 
चानन्त्याय कलष्पतेः इति हि दशयति ॥ १५ ॥ 

स्वाप्ययसमभ्पन्योरम्यतरपेक्षमार्विष्कृते हि ॥ “प्राज्ञेनात्मना सं- 
परिष्वक्तो न बाह्यं किञ्चन वेद नान्तरम् :' इति बेदनाभाववचने सुषु प्िमरण- 
योरन्यतयरपेश्चमिव्थुक्तम् । <“"ना ह खदवयमेवं सप्रस्यासान जानाद्ययमहम 

१, छा, ८-१२-५ ॥---२. छा. ७-२६-२ ॥ --- २. बृ. ४-४-१२ ॥ ४. व्र, 

६-३-२१॥-- ५. छा. ८-१२) १५।-- ६. ब ६-२-१० 1--७. धे. ५-अ. ९ ॥-- 

८, छा, <-११-२॥ 

1; 
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स्मीति'* दस्यादिना छपुप्तयादावकिश्चिरक्ञत्वमाधिष्छृतं हि ॥ 
दति वेदान्तसारे अभावाधिकरणम् ॥ ५ ॥ 

~~ --+----- 

वेदान्तदीपे--अमावं बादरिराह चचेवम् ॥ कष घ 
यायल्ति१ उत न! अथ यथासङ्करपमस्तिच नेति च संदाय: । 
रीरस्य स्तः प्रियाप्रिययोरपहतिर स्ति अरारीरः वाव सन्तं नः 
तः” इति भुक्तस्याद्ारीरत्वश्चवणान्नास्त्यवदयकः पश्च; ¡ २४८ 
जधा भवति" दति सदारीरत्वश्चुतेः अश्चरीरत्वश्चुतिः कमगृ्ी 
व्वरीरे न्धियाधस्स्यवेति द्वितीयः पक्षः । साद्धान्तस्तु-- ३'मनरे 
त्रपते य पत्त चह्मलाकः' इद्यरारीरस्थव भोगश्रुतेः २"'स एकः 
मवति” इतिश्चुतेश्च यथासङ्कस्पमस्ति च न चति । खघ्राथैस्तु 
दरि मने; प्वमादहि श्रुतिः ६..अद्रीरं वाव सन्तम्? 'दत्ति ॥ 

भाव जीमनिविकरपामननात् ।॥ शसरादिभावं जेमि 

विकल्पामननात्-विचिघः कस्पः-विकद्पः;२''स एकधा भर्वति 
इत्यादिना मुक्तस्य षि विविध कट्पनमाश्नायते ; आत्मन एकरूप 
बिध्यासम्मवाच्छरीर द्वारेणैव हि विज्ञायते वैविध्यम् ॥ ११ ॥ 

द्रादशाहवदुभयविधं वादंरायणोऽतः ॥ अतः उम 
उभयविधम् , शधेरवच्वमरशारीरत्वं च भगवान्बादरायणो मेने 

--यथा द्वादराह उमयश्वुतेस्सघ्रमहीर्नच;४'द्वादरादभरद्धिका 

सधं भवति, ५.दाद्शाषहेन प्रजाकामं याजयेत्"? इत्यद्यानम् ॥ 

न्वभाव सन्ध्यवदुपपत्तः ॥। खनव सषएतनुपरभृत्युपः 
मपुरुषसृष्टेदपकरणेर्भागोपपन्तेस्सत्यसङ्करपो ऽपि खयं न सृज 
यथा स्त्र ६.जथ स्थान्?' इत्यारभ्य ६^“स हि कती?" इति ७ 
इत्यारभ्य ७! तु नादयति क्श्चन" इतिचेभ्वरखृषटैरपकरणेजी 
मुक्तोऽपि दीखाभवृततेश्वरख्ैः पितृखोकादिमि लीलारसं सङ्के । 

भाव जाग्रत् ॥ सखसङ्कस्पखषएटतचुप्र्रत्युपकरणसद्धा 
भोगवन्मुक्तो लीखास्सं भुङ्के; परमपुरुषोऽपि ददारथवसुदेर्वा 

र. छा. ८-१२-९ ॥-- रछा. ७-२६-२ ॥- ३. छा. ८-१२ 
५ ॥--- ६, छ. ६-२-१० 1--७. कृट. २-५-८ ॥ 
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त्मनस्खष्टा तैमदव्यधमेकीखार्सं सुङ्के; तथा सुक्तथ सव्यसङ्कदप्वात् प- 
[रुषलछीखान्तमे तख्पितृलोकादिकं खयमेव खषा तैखीलारसमञुभवति ॥ 
नन्वात्मा ऽणुपरिमाण इत्युक्तम् ; कथमनेकदारीरेष्वेकस्यणोसत्माभिसमान- 

पव इत्यत्राह 
क {> ल ~ [सा प ^ 

प्रदपदे।वशस्वथाहि दश्चेयवि ।। यथा प्रदीपस्येकन्येकदेशावर्तिन- 
ग्र प्रमयाऽनेकंदे्परकेकाः ; तद्धदात्मनोऽप्येकदेशश्यस्य खप्रमारूपेण ज्ञानेन 
दहषु यथासङ्कदपमास्मामिमानाचुुणा व्यापिस्सम्मवति; यथेकस्मिन्देहे ह 

दरो वलतंमानस्याणोरपि सवसिमिन्देष्े अहम्” इस्यसिमानायुगुणव्याक्तिस्ख- 
रूपचेसन्येन, सदत् । चथा ददौयति हि श्वुत्तिः? ''वाराग्शतमागस्य ह त- 
कदटिप्रतस्य च। भागो अीचरस विक्ञेयस्स चायन्त्याय कर्पते इति।धल्यगा- 
ऽणुत्वमेव खरूर्पमिति सूज्कारमचम्, २“नाणुरतच्छतेरितिचेश्नेतसाधि- 

एत्? ' इति परस्यच महस्ववयनात् ॥ १५. ॥ 

ननु परे ब्रह्म प्राप्तश्यान्तरवाद्यज्ञानरोपं द्येयति श्वुसिः२धाज्ञेनाप्च्मना 
परिष्वक्तो न बाह्यं किञ्चन वेद् नान्तरम्" इवि; तत्कथं मुक्तस्य ज्ञानानन्स- 
पत इस्यज्रादह-- 

खाप्ययसम्पस्योरन्यतरपिक्षमाविष्टरतं हि ॥ नेदं सुक्तविषयम् ; 
प्िमरणयोरन्यतयपेश्चम् । ऽपविष्छृतं हि श्रुत्वा सुषुक्षिमरणयोर्निस्सम्बो- 
य् , मोक्षदशायां सचक्ञत्वं च । षुपौ तावच् ४“ना ह खद्वयमेवं सम्प 
मानं जानालययमदमस्मीति ने प्वमानि भूतानि विनादरमेव्रापीतो भवति” 
। विनाराम्-अद्दौनमित्यथः । मर्ण च ५८.यतेभ्यो भूतेभ्यस्समुत्थाय ता- 

नु विनद्यतिः" इति । विनदयत्ति- न पद्चयतील्ययः । मोक्चेतु श््सवा 
दिव्येन चश्चुष्रा मनसेतान्कामान्पदयत्रमते य एते बह्मरोके" इति; ५८.सवै 
द्यः पयति स्वमापरात्ति सर्वशः” इति च ॥ १६॥ 

इति वेदान्तदीपे अभावाधिकरणम् ॥ ५ ॥ 

१. शे. ५-अ, ९ ॥-२. शास. २-२-२२ ॥-- ३. इ. ६-२-२१ ॥-- ४, छा. 

\ १-२ (५, बु. ४-४-१२ ॥--६. छा, ८-१२-५ ॥--७. छा. ७-२६-२५ 



-*०-#(( श्रीरारीरकमीमांसाभाष्ये जगद्रयापारवजीधिकरणम्॥ )- 

जगहयापारवर्चं प्रकरणादसन्निहित- 

त्वाञ्च । ९ । ९ । १५॥ 
क बुक्तश्यैन्वथं जगल्छृष्टयादि परमपुरषास्राधारणं सः 

रपि, उत तद्रहितं फेवरपरथपुरषानुमवविषयमिति सशयः 

जगदीश्वरस्वमपीति । कुपः? १८८ निरज्ञनः परं साम्ययुपेति 

परमपुरूषेण परमसाम्यापत्ति्चतेः, सद्यसङ्स्पलश्रुतेशे । नदि ' 
भ्यसलयसङ्कस्पतरे सर्वेश्वरासाधारणजगनियपनेन विनोपपयेते 

स्सलयसङ्लत्परमसाम्योपपत्तये समस्तजगन्नियमनरूपमपि 
भ्वृय्(पात् ॥ 

-*०-9-.( सिद्धान्तः ),-*-°*- 

एवं पप प्रचक्ष्मह-जगद्रयापारवजंम्-इति। जगद्वयापारः 
लचेतनाचेतनखरूपस्थितिपटत्तिमेदनियमनम् । तद्रज निरस्तर्नि 
रोधानस्य निव्योजब्रह्मान्ुमवरूपं युक्त स्यैश्वयम्। इतः! प्रकरणा 
खिल्जगन्नियमनं हि परं ब्रह्म भरलयाऽम्नायते २५ यतो वा 
भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्ययन्त्यभिसंविशन्ति ¦ 
ज्ास्तख तद्रह्य'" इति। ययेतन्निखिजगननियमनं युक्तानामपि स 
स्यात् , ततथेदं जगदीग्वरतरूपं ब्रह्मलक्षणं न सङ्गनछते ; असा 
स्य हि रक्षणम् । तथा ३०५ सदेव सोम्येद्र आसीदेकमेव 
तदेक्षत बहु स्यां प्रजयियेति तत्तेजोऽद्जत ' “ब्रह्म वा इदमेः 
आसीत् तदेकं सन्न व्यभवत् तच्छेयोरूपमव्यद्टजत क्षल यान्येत 
क्षत्राणि इन्द्रौ वरुणस्सोमो रट्रः पञजन्यो यमो पल्युरीश्ार 

१. घु. ३-१-२ ॥--२. तै. भ. १-अनु ॥--२. छा. ६-२-१ ॥--४ 

द-१२ ४ 
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त्मावा इदमेकएवाग्र आसीत् नान्यक्किचन भिषत् स रक्षत 
ञ्जा इति स इमान् लोकानखजत " २८ एको ह वे नार. 
सीन बरह्मा नेशानो नेमे ब्रावापृथिवी न नक्ष्लाणि नापो ना- 
मोन सरथः स एकाकी न रमेत पस्य ध्यानान्तस्थस्यैका कन्या 
याणि" इत्यादिषु । र्यः पृथिन्यां तिष्ठन् पृथिव्या अन्तरः" 
भ्य *५य आत्मनि तिष्ठन् ” इद्यादिषु च निखिलजगन्नियम- 
परपुरुषं भकृलयेव भूयते।असन्निदितलाच-नचैतेषु निखिलजगन्नि- 
सङ्गषु शुक्तस्य सन्निधानमस्ति; येन जगद्रयापारस्तस्यापि स्यात्॥ 

प्रत्यक्षोपदेादिति चेन्नधिकारिकमण्ड- 
छे 

टस्थोक्तेः ।.४। 9 \ १८ ॥ 
५५८ सर स्वराद्भवति तस्य सर्वेषु छोकेषु कामचारो भवति " 

न् लोकान् कामान्नी कामरूप्यनुसंचरन् '" इति प्रलक्षेण-श्रुया 
 जगद्रयापार उपदिश्यते; अतो न जगद्रयापारवजमिति चेत्- 
आपिकारिकमण्डछस्थोक्तेः; आधिकारिकाः-अधिकारेषु नियुक्ता 
[गभौदयः; मण्डलानि -तेषां लोकाःत्स्याः-मोगाः युक्तस्याकमेव- 
भवन्तीलययमथेः ५५५ तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति ” 
दे नोच्यते । अकमेपरतिहतज्ञानो युक्तो विकारखोकान् बरह्मविभूति- 
(तुभूय यथाकामं हप्यतील्यर्थः । तदेवं विकारान्तवेतिनः आधि- 
कमण्डलस्थान् सवौन् भोगान् ब्रह्मवि भूतिभूतानसुमवतीखनेन वा- 
स्यते; न जगद्रयापारः ॥ १८ ॥ 
यदि ससारिवन्धुक्तोऽपि विकारान्तर्वपिनो भोगान् युङ्के, तर 

रब युक्तस्याप्यन्तवदेव भोग्यजातमद्पं च स्यात्; तल्ाह-- 
१. पेत. १-१ ॥--- २. मही, १-अ. १ ॥--३. व्र. ५-७-३९ ॥ --४* सतपथ 

२० ॥--५, छा. ७-२५-२. ॥---&, ते, थश १०-५ ॥ 



८८ श्रीशारीरकमीमांसाभाष्ये 

विकारावर्ति च तथाहि स्थिततमाह। 2 ९। 
विकारे -जन्पादिके न वतत इति विकारावति; निधतनि 

कारं निखिरदेयस्यनीककस्याणरैकतानं,निरतिक्षयानन्द,परं ब्र 
भूतिकं, सकख्कल्याणयुणयघ्ुभवति शुक्तः तद्विभूलम्ततसेन 
वर्तिनां छोकानापपि शुक्तमोग्यसम् । तथाहि परस्मिन् ब्रह्मणि 

कारेऽनवधिकाततिरायानन्दे शृुक्तस्याज्ुभविदखेन स्थितिमाह : 
९५८ यदा हचवेष पएतस्सिन्नश्पयेऽनारस्येऽनिरुक्तंऽनि छयनेऽभयं 
विन्दते अथ सोऽभयं गरो भवति” {^ रसो वैसः स्स 
उध्वाऽऽनन्दी भवति” इद्यादिका । तद्विभूतिभूतं च जगतत 
२५ तस्मिन् लोकारिश्रतास्सर्वे तदु नादेति कश्चन ”' इति श्रतेः 
स्सविभूतिकं ब्रह्मातुभवन्यिकारान्तवेर्षिनः आधिकारिकण्डल 
भोगान् ङ्क इति २“ सर्वेषु छोकेषु कामचारः" इत्यादिनोः 
मुक्तस्य जगद्र्यापारः ॥ १९ ॥ 

दङ्गीयतश्चेवं प्रत्यक्षानुमाने । ९ । % । २८ 
अस्य प्रत्यगात्मनो युक्तस्य निथाभ्यभूतस्य नियन्तुभूतः 

षासाधारणं जगद्रयापाररूपं नियमनं न सम्मषतीत्यु्तम् ; नि 
गन्नियमनरूपो व्याधारः परु्ुरुषास्राधारण इति ददौयतः रति 
४५५ भीषाञस्माद्रातः पवते भीषोदेति सूयः भीषारस्मार्दा 
ूतयुधीवनि पचमः! इति ५५ एतस्य वा अक्षरस्य परशासने ग 
याचन्द्रपसा विधता तिष्ठतः " इत्यादि; पथा ६५८ एष सर्वेश्वर 
ताधिपतिरेष भूतपार एष सेहुर्विधरण एषां छोकानामसंमेदाय 

१. ते, आन. ७-२,१ २. कठ. २-५.८॥ ३. स. ७-२५-२ 
तै, भान. ८-१ ॥--५. घर. ५-८-९॥ --६, इ, ६-४.२२ ॥ 
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ब शतिः । स्मृतिरपि ए“सयाऽध्यक्षेण पकृतिस्पुयते सचराचरम्। हेतु- 
15नेन कौन्तेय जगद्धि परिवतेते'ति,२ “विष्टभ्याहमिदं कृत्मेकाशषिन 
स्थतो जगत्” इति च । तथा शुक्तस्य सलयसङ्कल्पत्वादिपू्वकस्याप्या- 
न्दस्य परमपुरुष एव हेतुरिति शरुतिस्परती दशयतः २ एष हेवानन्द्- 
ति ८५८मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । स गुणान् 
पतीदयेतान् ब्रह्मभूयाय कट्पते। बरह्मणो हि यतिष्ठ ऽहमग्रतस्याव्ययस्य 
1 । शाश्वतस्य च धस्य पुखस्येकान्तिकस्यच ”' इति । यद्यप्यपहतपा- 
पत्वादिस्सल्यसङ्कटपत्वपयन्तो युणगणः ब्रल्यमालयनः खाभाषिक एवा- 
वेभूतः, तथाऽपि तस्य तथाविधत्वमेव परमपुरुषायत्तम्तस्य नित्यसिि- 
तेश्च तदायत्ता; परमपुरुषस्यैतन्निलयतायाः नियेष्स्वा्नित्यतया तैत 
ति न कथिद्िरोषः। एवमेव परमपुरुषभोगोपकरणस्य खीटोपकरण- 
य च नियतया शास्ञाघगतश्य परमपुरुषस्य निलेष्त्वादेव तथाऽव- 
थानमस्तीति शास्रादवगम्यते। अतो शुक्तस्य सत्यसङ्कस्पत्वं परमपुस- 
साम्यं च जगद्यापारवजेम् ।॥ २० ॥ 

भोगमात्रसाम्यरिङ्ाच्च । ® । ९ । २३ ॥ 
| ब्ह्याथात्म्यानुमवरूपभोगमाते क्तस्य व्रहमसाम्यमतिपादनाचच 

छङ्यज्जगद्रयापारवनेमिल्यवगम्णते "‹ “ सोऽदयुते सर्वान् कामान् सह 
द्यणा विपश्चिता '” इति । अतो युक्तस्य परमपुरुषसाम्य॑ सलयसङ्सप- 
वै च परमपुरषासाधारणनिखिलजगन्नियमनश्रुत्याञय॒ण्येन वणनीयमि- 
ते जगद्वयापारवजमेव सुक्तै्भम् ॥ २१ ॥ 

यदि परमपुरषायत्तं क्तेश्वयेम्, तिं तस्य खतन्तत्वेन तस्सङ्- 
पान्धुक्तस्य पुनरष्रतति श्सम्भवाशङ्केतयताह-- 

१२. गी. ९.१० [--२. गी, १०-४२ ॥--२. तै. आन. ५७-२१ ॥ --४. भी 

४-२६९,२७ ५---५, तै. आन. १-२ ॥--६. सम्भाननाशङ्के. पा॥ 
#62 



७९० श्रीरासरकमीमांसमिाष्ये (स 

अनाडततिरडाब्दादनावत्तिराष्दात्। ४। । २ 
यथा निखिररेयधल्यनीककस्याणेकतानो जगन्नन्मादिकारण 

मस्तवस्तुषिलक्षणस्सभैत्नस्सत्यसद्करपः आधितवात्सस्यैकजरुधिः ८ 
कारुणिको निरस्तसमाभ्यधिकसम्भावनः परब्रह्मामिधानः परण 

पोऽस्तीति राब्दादवगम्यते; एवमहरहरयुषठीयमानवर्णाशरमधमानुषह 
दुपासनरूपतस्समाराधनप्रीतः उपासीनाननादिकाख्प्रहृत्तानन्तदुस्तर 
सश्चयरूपाविद्यां विनिवस्ये खयाथा्म्यान्ुभवरूपानवधिकातिशया 
प्रापय्य पुननाबतेयतीत्यपि शब्ददि वावगम्यते । शब्दश्च ‹“स ख 

वतेयन्यावदायुपं बरह्मलोकमभिसम्पद्यते न च पुनरावतेते न चपु 
वतेते” इत्यादिकः । तथा च भगवता खयमेवोक्तं र“"पा्ुपेल पुन 
दुःखालयमशाश्वतम् । नाप्नुवन्ति प्रहासानस्संसिद्धि परमां गता 
आब्रह्मथ्ुवनाह्लोकाः पुनरावतिनोऽञन । मायुपेत्य तु कोन्तेय पुन 
न विद्ते " इति । नचोच्छिनकरमवन्धस्यासङ्कवितक्ञानस्य परब्रह्मा 
चैकसखभावस्य तदेकमियस्यानवधिकातिशयानन्दं ब्रह्माञ्ुभवतोऽन 
त्ातदथारम्भाव्रसम्भवात्पुनराततिश्चङ्ा । न च परमपुरुषस्सलय 
सपोऽत्य्थमियं श्ञानिनं रभ्ध्वा कदाचिदावतेयिष्यति ; य एवम् 
२८रियो हि क्षानिनोऽल्थमदहं स च मम भियः । उदारास्सवै ' 
ज्ञानी त्वामेव मे मतभ्।।आस्थितस्सहि युक्तात्मा मामेवायुत्तमां गा 
बहनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां पपद्यते ॥ वासुदेषस्सवेमिति स ` 
स्मा सुदुरभः” इति । रूतराभ्यासरकञाच्चपरिसमापि चोतयति । इति 
समञ्जसम् ।॥ २२॥ | 

इति भीशारीरकमीमांसाभाष्ये जगद्यापारवर्जाधिकरणम् .॥ ६ ॥ 
-----~¬ 

९. छा. ८-१५-१ २. गी, <-१५.१६ ॥--३. गी, ७-१७११८, १ 



४-| जगद्यापारवजोधिकरणम् . 

इति श्रीभगवद्रामाुनविरचिते शारीरकमीमांसाभाष्ये 
चतुथस्याध्यायस्य चतुथः पादः ॥ ४ ॥ 

समाप्रश्चाध्यायः ॥ ४ ॥ 

शाखं च परिसमाप्रम् ॥ 

अविस्तृतास्सुगम्भीरा रामान॒जमनेर्गिरः । 

दयन्तु प्रसादेन खं भावमसखिर द्टम् ॥ 

----- ~~ 

श्रीमते यमानुजाय नमः. 

+ --~~---- 

४९१ 

वेदान्तसरे--जगद्रयापास्व्नं प्रकरणादसनिरितत्वा्च ॥ ५. 
प्राप्मत्बादिसल्यसङ्कर्पत्वपर्यन्तं मुक्तस्य जगज्नन्मादिकास्णत्वचजैम्;१.५यतो 
मानि भूतानि जायन्ते" इत्यारभ्य १'तद्नह्यः' दस्यादि जगस्सृष्ट्यादि प- 
वेति प्रकरणादवगम्यते; सष्स्यादिप्रकरणेषु मुक्तस्यासन्निहितत्वाच्च। मुक्त 
तेसोहि तख्माहत्म्यस्यानयाधिकातिरयानन्द् पिपूर्णबरह्मासु व एव । जद्य- 
पि जगद्यापासे लीलामाज्मिति २“'लोकवच्त सीखाकैवल्यम् ' इत्युक्तम् ॥ 

अरत्यक्षापरश्ादयति चन्नाषकारकमण्डलस्थाक्तः।। २'्माहोकान 
ननी कामरूप्यञ्चुसश्चरन '' इत्युपदेशाज्ञगच्यापारोऽस्तीति चेत्--न, हिर- 
[सांद्याधिकारिकमण्डरुखभोगोक्तेः । नहि तत्र नियमनं श्चुतम् ॥ १८ ॥ 

विकारावति च तथाहि स्थितिमाह | विकारासंखष्टपरिपूणपरम- 
(भव पय तस्य सुखम् ; तथाऽस्य स्थति ° "रसोवेसः । स्स द्यवा 
वाऽ5ऽनन्दी भमवातःः इत्याह ॥ १९ ॥ 

१. त. भयु. १-अनु।-- २. शारी. २-१-३२॥ --३. भृ. १०.५॥--४, तै 
, ७~१ ॥ 



७९२ वेदान्तदीपे 

£ षै +, ध्र [ख (५ दशेयतशववं परयक्षाुमाने ॥ उक्तमर्धं श्रुतिस्छती च दश्यत 
स्माद पतस्मादात्मन आकाशस्सभूतः" २८.पतस्य वा अक्षरस्य प 
इस्यादिका श्युतिः; स्म्तिरपि भह सर्वस्य प्रभवः मत्तस्सर्व प्रवसते 

भोगमात्रसाम्यछिङ्गाञ्च | २४ 'सोऽदयते सर्वान् कामान् स 
णा विपञ्िता'' इति ब्रह्मानुभवरूपभोगमान्नसाम्यलिङ्गाञ्च ॥ २९ ॥ 

अनाष्टत्तिशशब्दादना्त्तिश्शब्दात् ।४स ख्वेवं वतैयन् य 
षं ब्रह्मलोकमसिसंपद्यते न च पुनरावर्तते" इतिराब्दात् निच्रत्तसमर्स्ता 
नः आविभूतापहतपाप्मत्वादिशुणगणः अनवधिकातिशायानन्दं परं बरह्म 
ति, न च पुनराववैते इति निश्चीयते इति । सर्वं समञ्जसम् ॥२२ ॥ 

इति वेदान्तक्षारे जगद्यापापवर्जाधिकसरणम् ॥ ९ ॥ 

दति भ्रीभगवद्रामाजुजविरचिते श्रीषेदान्तसरे चतुथैस्याध्यायरः 
चतुथः पादः ॥ ४॥ 

समाघ्तश्चाध्यायः ॥४॥ 

श्रीमते यमाचुज्ञाय नमः. 

वेदान्तदीपे--जगद्यापारवनं प्रकरणादसनिषितत्वाच्च 

मुक्तस्य भोगः निखिखदेयप्रत्यनीककस्याणैकतानसकलेतरविखक्षणानव 
तिशयानन्दमहाविभूतिरूपपरब्रह्मानुभव पव १ उत जगसत्छष्ट्यादिजगः 
रूपलीकऽपीति सशयः । ५“ निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति इत्यादिष 
ननियमनरूपलीरापीति पूवैः पक्षः । राद्धान्तस्तु--\६“्यतो चा इमानि 
जायन्त" ७"'सदेव सोभ्येदमय्न आसीत्" ८ “ब्रह्म चा इदमेक पवाग्र आ। 
९.अआत्मा चा इदमेक पवार भसीत्” १०८पको ह वै नारायण आस 

स्यादिषु परं ब्रह्म प्रहृस्येव जगद्वश्यापारदशरूयते । तच्नतत्र परकस्णे न 

१ ते. भान. १-२ ॥--२ ब्र. ५-८ ९।--र, गी. १०-८॥---४, छा, 

१ ॥--५. सु. ३-१२-३ ॥--६. तै, भ्वमु. १ ॥--७. छा. ६-२-२१ । ~<, 

४-१० ॥--९, पेन. १-१1-१०, मष, १-९ ॥ 



८.] जगद्यापारवजीधिकरणम्. ४९३ 

-धिस्प्य्ति । अतो जगन्नियमनरूपशुखवजे १ “सोऽश्युते स्बन्कामान्लह 
7 विषथिता' २. स पको ब्रह्मण आनन्द्ः श्रोनियस्य चाकामहतस्य" 
चधिकातिश्ायानन्द् ब्रह्मा्ुमये मुक्तस्य साम्यम् । ब्रह्म हि खसय परस्य 
भूयमानमकिद्येषेणानवधिकातिक्यानन्दं भवति, मानन्दखरूपत्वाषिरोषात्। 
पपि वयास्यात्तम् ॥ १७ ॥ 

पर्यक्षोपदेश्ादिति चेन्नाधिकारिकषण्डलस्थोक्तेः ।॥ प्रलक्ष-शरु- 
३४४तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो ययनि'' ४'"माह्ोकान्कामान्नी काम- 

चसश्चरन् ' इत्यादि श्चुलया मुक्तस्य जगद्वय(पायेपदेशात्सो ऽपीति चेत्-तन्न; 
बकारिकमण्डलखोक्तेः; आकारिका प्रमपुरुषेण खोकनियसनाधिकारे 
काः दिरण्यगमीदयः; मण्डखानि-तषां खोक्राः; तत्स्थभोगेषु सक्तस्य यदी- 
चतत, मचत यथाकाम परमपुरूषाचु्रहेण व्तमानस्तत्रस्यान्मोगान्भुङक 
तया श्चुव्योक्तेः । "कामान्नी' 'कामचाये भवति ' इति हि श्रूयते; न नियुङ 
॥ १८ ॥ 

उत्पस्यादिबिकारवतीं हेयमिश्रोऽलखस्पश्च कर्थं मुक्तस्य भोगो भवति, य- 
डातस्सर्वेषु लोकेषु कामचार उच्यत दखन्राह -- 

विकारावतिं व तथाहि सथितिमाह्॥। चकशन्दोऽवधारणे , उस्पस्या- 
कारेषु न बतैत इति विकारावर्ति परं ब्रह्मच । निधुतनिखिखषिकारं नि- 
देयप्रस्यनीककल्याणेकतानं निरतिशयानन्दं परब्रह्म सविभूति सकरुक- 
गुणं सुक्तस्य भोग्यम् ; तद्धिभूल्यन्तगतत्वेन चिक्ास्वर्तिनां रोकानामपि 
भोग्यत्वम् ; तथाहि परस्मिन्ब्रह्मणि सुक्तस्याञ्ुभवितृत्वेन सितिमा श्रु 
-५*"यद्ा दछयेदैष पतसिमन्नददये ऽनात्म्य ऽनिस्क्ते ऽनिलः यने.ऽभयं प्रतिष्ठां 
ते अथ सोऽभयं गतो भवति ' ५"ध्सोधै सः रसं द्येवायं रन्ध्वा- 
न्दी भवतिः ब्रह्मनिष्टो ब्रह्य छन्प्वाऽनन्दौ मवतीद्यथेः । ब्रह्य हि निर. 
यकल्याणानन्तगुणकमनन्तमहपषिभूति च । तत्र सविभूतिकन्रह्याचुभवाय 
येकदे शभूतखोकेष्ु सेञखरतस्तत्रतत्न कामचासे भवतीर्यु च्यते ॥ १९॥ 

द्शयतश्वषे भ्रलयन्नाचुमान ॥ उस्पप्याददिजगन्नियमनं परस्यैव; भुक्तस्य 
-बह्मजुभव पव मोग इ्युक्तमेवाथे भ्वयक्ताचुमाने श्ुतिस्ष्रती दरेयत 

१. ते. जान. १-२॥--२. तै. जान. ८-४॥-- ३. छा, ७.२५-२ ॥--४. ते 

१०-५ ॥--५९. तै, मान, ७-९६-१ ॥ 



४९४ वेदान्तदीपे ॥ 

१८.तस्माद्ा एतस्मादात्मन आकाशस्सम्भूतः २ "भीषाऽस्माद्वातः! 
३.'त्स्य वा अश्चरस्य प्रशासने गां सयौचन्द्रमसो विधत तिष्ठतः+” 
दिका श्ुतिः; स्श्रृतिरपि ३०८ सर्वस्य प्रभवः” ४“अहं कृत्स्नस्य जगत 
घः प्रखयस्तथा? ५८ 'विष्रभ्याहमि्दु छृत्छरमेकांरोन धितो जगत् '* ३०५९ 
भ्रवतैते" ९“ "सोऽभिध्याय शरीसस्लात्सिसष्चुरविविधाः प्रजाः” ५८५ 
तारं सर्वेषाम्” दव्यादिका परविषया । ८ “अथाकामयमानो चोऽकार 
ष्काम आप्तकाम आत्मकामः" इत्यादिका श्रुतिः । स्म्रतिरपि "प्र 
क्षानिनो ऽत्यधेमदम् . .1आस्ित्तस्स हि युक्तात्मा ममेवाचत्तमांगत्तिम्।वा 
स्सवैमिति स महात्मा सुदुकमः'' १ ०५मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोः 
घते शुणान्समतीदेतान्ब्रह्मभूयाय कस्पते ॥ ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाऽहमम् 
घ्ययष्य च । शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखसयेकान्तिकस्य च '' दद्यादिका मू 
षया ॥ २०॥ 

भोगमात्रसम्यलिङ्गाच ॥ ¦ "सोऽदयुते स्बन्कामान्सह 
विपश्चिता दति मुक्तस्य ब्ह्माुभवभोगमात्र्रह्मसाम्यवचनािज्गाञ्च 
छयापारवजेमिति निश्चीयते ॥ २१॥ 

यदि नियन्तृत्वं परस्यैव, पव तरिं खतन्मत्धेन मुक्तं परः कदाचिः 
वतौपेष्यतीलयाङ््याह-- 

अनाष्त्तिश्शब्दादनात्तिश्शब्दात्]।अस्य मुक्तस्यानायत्तिददाष्वः 
भ्यते ; यथा १२५यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते” १२..सो ऽकामय 

स्यां परजयेयेतिः२१३.५यः पृथिवीमन्तरो यमयतिः९४य आत्मानमन्तसे 

ति» इति ््दात्परमपुरुषस्य खषटतवं नियन्तृत्वं चावगम्यते ; तथा १५। 

प्रतिपद्यमाना इमं मानवमाचर नावतेन्ते''१६..स सखस्वेवं वतेयन्यावदायु' 
लोकमभिसम्पद्यते न च पुनरावतेते" १७८८मामुपेद्य पुनजेन्म दुःखाय 

श्वतम् । नाप्वन्ति महात्मानस्ससिदि परमां गताः ॥ आब्रह्मसुवना 
पुनराचर्तिनोऽैन । मामुपेद्य तु कौन्तेय पुनजैन्म न वियते" १८१४६ 

१. तै. आन, १.२।--२. तै. आन. ८-१९-२. गी. १०-८ ॥---४. 

६ ॥--५. सी, १०-४२ ॥--. मनु. १-म. ८ ॥--७. मनु. १२९-अ. १२२ ॥ 

क. ६-४-६९ ॥- ९, गी, ७.१७ ॥ --१०. गौ. १४-२६ ॥ --११. ते, भ्ण. 

१२. तै. भन. ६-२-९३, इ. ५-७-२ ॥-- १४. बृ. ५-७-र्र.मा ॥-- र 

४-१५-६ ॥-- १६. छा. ८-१५-९ ॥--१७. गी. ८-१५११६॥-- १८. गी. ¦ 



] जगद्यापारवजीधिकरणम् . ७९५ 

स्य मम साधम्यमागताः ! सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रख्ये न व्यथन्ति च” 
व्दादेवेनं कदाचिदपि नावतेयतीत्यवगभ्यते । सूत्रावृत्तिस्तु श्ाख्रपरिस- 
दयोतथति । इति क्षवे समज्जसम् ॥ २२॥ 

शति बेदान्तदीपे जगद्यापारवजाधिक्रस्णम् ॥ ८ ॥ 

[न्प [+ 

इति श्रीभपवद्रामाञुजविरचिते वेदान्तदीपे चतुधैस्याध्यायस्य 

चतु्थैः पारदः ॥ ४ 

॥ समाप्तश्चाध्यायः ॥ ४॥ 
[1 

शाखं च परिसमाप्तम् ॥ 

श्रीमते रामानुजाय नमः ॥ 

> 





श्रीमते रामानुजाय नमः. 

अधिकरणसारावरी,. 

-००-+#4( जथ द्ितीयस्याध्यायस्य प्रथमः पाद्ः- )-9-°*-- 

स्मत्यधिकरणम् | 

तत्तास्तर्कतन्तक्रपनिपुणमहाबुद्धिसन्तोषसिदधि- 
यैचप्युक्तेन रभ्या तदपि गृदुधियां हैतुकास्कन्दशङ्गी । 
स्थुणाखातक्रमेण स्थिरयति कथितं ब्रह्मण; कारणत्व 
का्ेत्वं यस्य याद्क्तिभिरषगतं तस्य तत्तादशश्च ॥ १ 
पादद्रद्रं दवितीय परिहरति परे कारणे बाह्वपीडां 
कार्यदारेण पादान्तरयुगुदयत्यान्तरक्नोभशान्ये । 
हेतुतायोगमङ्गः भथममिह विभोस्तस्य सावैतिकल्वा- 
योगक्षेपः परस्तात् फति स च भवेच्छरैतनिदय विहाय ।॥ २ 
तन्तच्छायानिदाने खयञ्ुपनिषदामान्यपर्ये निरुद्ध 
तन्तेभ्यो दुषैटस्वात्तदमुसरणमिस्युजिहीते परोऽ । 
इत्थं सतयत तत्तत्स्ृतिनय प्पृतनातिक्रमन्पत्तदरहैः 
भलकषैवौरयित्वा द्रढयति चछ्िते पादतः माच्यमर्थम् ॥ ३ 
निर्णीतं कर्मकाण्डे स्मृतिनयविहतौ निशत श्तीनां 
चचौ तत्सिद्धयेऽसौ पुनरिति विफलः स्याद दरतीया्यपादः | 
मेवं गम्भीरनानाश्रुतिशिखरपरिच्छेयदुर्बोधताया- 
माप्तोक्त्या तकंतश क्षममघरुसरणं पयतो हयव भङ्गः ॥ ¢ 
राभ्यां स्मर्या षिरोधं परिहरति ततस्तवष्टमिस्तकंबाधै 
तेनोपादानभावे द्रहयति तु विभोः कवतान्तददरयं च । 

१. कलिता हते चिन्तामणौ व्याख्लात्त ॥ 
| 6 3 



2३९ अधिकरणसारावस्याम् [भ. 

तत्तस्ेपासुलाम्र श्टरयनमनसथुन्नामनीद्या प्रहत्ते 
शङ्कावर्गे परीक्षा समनिहितपतिः पक्षपाते रुणद्धि ॥ 

स्मता श्रुदव गीतः कपिलक्ऋषिरसो वासुरेषशिभूतः 
ख्यातो रामायणादों प्रणिधिनिपुणधीपेक्ति षेदान्ततवम् । 
तस्मादस्मद्िदूरे श्वतिश्षिरसि वदु्य॑व निष्कषणं स्या- 

न्न स्यादेकाथमन्वाय्नघवहुमिरा तज्ञ त्वाथसिद्धेः॥ 

--०-*--क-°(अयथ योगप्रस्युक्त्यधिकरणम् ॥ २ । )-क-9-*-- 

वेदान् पूरे विधाताऽखभत भगवतस्सवेवि्यानियुक्तो 
वागीशभैष तस्मात्तदुदितविहतौ कम्पनं बेदमूध्नः 
मैवन्तस्यापि बेदापहुतिथुखविपदशेनात् क्षेति भावात् 

न्द्यादिस्सम्भवेदित्यगतिकविषये पूथेवभिवंहामः ॥ 
°> #‹(अय विलक्षणत्वाधिकरणम् ।। २ 11/-कॐ->०- 

विभ्वं नैगण्यवत् स्यात् तिशुणत उदितन्नासमादित्युक्त 
सबीकारेण साम्य चिदपि न भवेत् केनचित् सास्यमिष्टम 
भसा देतुव्यवस्थोचितगुणसमता गोमयादरधिकादौ 

स्थूखस्वं याति चेशः भकृतितद्ुरतस्सवैचोयोपमदः ॥ 
ईक्षा तारग्वहु स्यामिति सति प्ता तेजसोऽपाश्च शष्ट 

छक्षण्यै ततस्स्याज्जगत इति मृदुपह्ञपाश्वस्थचोचे । 
तनतन्ूरवेः परस्येक्षणमिदमिति तद्राक्यभावापटापी 
सामान्येनाभिमानिव्यवहरणमिह व्याहरत् पूेपक्षी ॥ 

--**-क#+(अथ दिष्टापरिग्रहाधिकरणम् ॥। ४ ।।)*4क-००-- 

संवादादक्षपादक्षपणककणसुम्भिश्चुपक्षेष्वषूनां 
विन्वन्तद्धेतुकं स्यादिति गरदुमत्तिमिश्धावराहकमोक्तौ । 

१, द्वितयनति-पा ॥ 



१] इतर्यपदेश्चाधिकरणम् . २३५५ 

अन्योन्यव्याहतार्थस्थपुटितङ्कहनायुक्तिदोषापयुत्य 

भाति तेय्यन्तद्नुयः अतिमततिमिरस्तोमङन्षिभरिनः ॥ १० 

-००-क‹(अथ मोकत्रापत्यधिकरणपर ॥ ५ ॥ ,"-#-°-°-- 

एको यस्यास्ति देस भवति विवि धानन्तदुःखेकभोक्ता 

विभ्य देहः परमोधेत् स कथमतिपतेद्िवदुःखातुभूतिम् । 

इत्थं भीवेशसीयामपरपितुमनाः कोश्चभाजा श्तीनां 

सम्रादभृल्यादिनीत्या शममिह लभतां साम्यवेषम्यदसीं ।॥ ११ 

--म्०-क( (अथारम्भणाधिकरणम् ॥ £ ॥ +-#-**-- 

कार्थं धर्मविरदैः कट इव शकयत् कारणद्रव्यतोऽन्य- 

हयापारः कारकाणां विफछ इतरथेखद्मेनाशिकोक्तां | 

दरव्यैक्येऽप्यस्तु सर्य तदमिपतदशमेदतोऽसच्छ्तिषे- 

लयच्यक्षाघ्वाघवाच श्रुतिकथितजगद्रद्यतादार्म्यघ्ुक्तम् ।॥ १२ 

मायोपाधिखक्षक्तिग्यतिकरितपरबद्यमूलः पपश्चो 
येषान्तेऽप्यद्वितीयश्चेतिमवितथयन्तयतर तत्तद्विशिषठे । 
अप्राधान्यात्तथा नः प्र्तिपुरुषयोरन्तरात्मभधानि 

वाक्येऽस्िन् स्थूलशुक्ष्मान्यय इति जगतोऽनन्यभावोपपत्तिः॥ 
विश्वारस्भे विव शकर्परिणतिं शक्तिरोषस्य सुति 
व्यक्तयु्ासौ विष्टि बिद्तिमनियतां त्वपङ्को च खष्टिम् । 
तत्द्ाकयैकदेषे स्वरस इति यभा कटपयन्तर्तु यगधा- 
स्सवेश्चदयेकरस्यप्रणयिभिरधरीचक्रिरे तलपिद्धिः । १४ 

--°्०-क#+(अथतरन्यपदे राधिकरणम् ॥ ७ ॥ )»-क-०->-- 

उक्तेऽनन्यस्वपक्षे चिदपि परिणतिबेद्यणरस्यात्ततस्त- 
त्नीवेक्यं तस्वमस्याद्यवगतयहतन्दुःखसिन्धुश्च जीवः । 
अध्रान्तस्तु खदुःखं न खजति न च ततृक्रीडयाप्यस्य मेवं 
तातस्थ्येनानन्यतौक्तेस्तदपि चिदचितोसतच्छरीरत्वमिद्धेः।। १५ 



दद अधिकरणस्ारयावल्याम् [स 

-*->-क‹( अथोपसहारद रनाधिकरणम् ॥ ८ ॥)»-$-०* 

शक्तौ कत्रेमदल्योरपकरणगणोपस्थितौ कायेषर्व- 
स्तस्पादग्रे सदेकं किशचुपकरणयेदित्यसच्छक्तिमेदात् । 
्षीरायस्कान्तलतातिदशयुनिभुखान्वीक्ष्य तोषएव्य्स्मिन् 
सेकरपादेव जीवो सुदति निजवपुरविश्वरूपस्तयेशषः ॥ 

--*°-क (अथ कुत्लप्रसत्तयधिकरणम् || ९ ॥)*-क००-- 

छसे कायौतसना चेत् परिणमति परं नावशिष्येत किश्ि- 
चयेशान्निष्कटत्वश्चुतिविहतिरिदं स्याद्िरिष्टेऽपि तस्मिन् । 
बरह्मोपादानतैवं न घटत इति चेन्न खपकषेषु साम्या- 
तन्मानात्तवदीतो शतिमितमिति तष्टोकबत् खी्रुष्व ॥ 

संयोगाख्यं हि काय विखतदिस्योस्स्यादणुनाम्मिथो वा 
कात्स्यैनांशेन वा तद्िहतमिति बदन् शून्यवाद निमन्ेत् । 
सांस्योऽपि पराह धिभ्वीं प्रकृतिमिति कथन्नयुनखृषटिस्ततस्र 
न्मायादिष्वेवमू्यं निगमनिगदिता खक्षता पद्धतिनः ॥ 

-**-#‹(जय प्रयोजनवत्वाधिकरणम् ॥ १० ॥#-®-*->-- 

आत्मार्थ विन्वसष्टिः कथमपि सततावाप्रकामस्य न स्यात् 
कारण्याहुःखछृष्टिने भववि न च सा सरवशक्तेशिकित्सा । 
सथे्गस्खात्पतप्तस्तदिह न जगतो देतुरिलन्धयोचं 
छीरासौ रोकवरस्यादभिमत्िसमये सिद्धितस्त्वाप्रकामः॥ 
विश्वन्दुःखेकतानं विषममपि सदा निभिमाणस्य टीला 
संजायेतासमञ्लक्रमत इति भवेननिदेयत्वादिदोषः । 
मेवं बीजाङ्करादिकरमविषमभवानादिक्मौषभानां 
जीवानां सीति तत्तत्फरमिति करुणासाम्ययोरप्रहाणात् ॥ 



२. स्यनादपपत्यधिकरणम्, ३७ 

हृष्टन्यायेन विन्वपरजनकचिद चित्तसमेदप्कुभौ 
खेष्टपत्य्िषर्मोपनयननियतव्याक्षिवियाङखी स्यात् । 
अलयन्तादष्टमर्थ भणितुमथिकृताच्छस्ततस्सवकतु- 
स्सिद्धौ बाधाद्यनदैभमितिपरवती सैधर्मोपपत्तिः ॥ २१ 
सांख्यस्पृ्या विरोधा्िधिमतविहतेः का्ैतरैरुख्यतोऽस्ि- 
नेकाथीनेकतन्त्रोदितविहततया देहभोभाविुक्तया । 
कार्योपादानमेदात् खहितविहतितः कारकस्तोपदहानेः 
इत्त्स्नांशायुदवाधात् कतिविफरतयाप्युतिथतं प्रल्यविच्छत्।। २२ 

इति कवितार्किकसिंहस्य सवेतत्रस्वतत्रस्य भीगद्ेङ्कटनाथस्य 
वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु भधिकरणसाशस्यां 
द्ितीयस्याध्यायस्य प्रथमः पादः |॥ १॥ 

-**-#‹(जथ द्वितीयस्याघ्यायसख द्वितीयः पादः ॥ +> 
रचनानुपपत्यधिकरणम् ।। १ ॥ 

बाधाभावादकम्पे स्थितवति निगौबैद्महेतुस्ववादे 
भूयः किं बीतरागो वदति प्रपरीवादमततेलययुक्तम् । 
मख्यातपाच्यनेकप्रतिसमयभवन्मन्धसन्येदशान्दै 
तुस्यत भ्रान्तिसिद्धा भरकरणसमता तकंपदे हि वायौ ।॥ १ 

पड्विशारम्िसांख्यं स्फुटतरपठितं भारते योगतुस्य॑ 
तःस्थसात् पश्चविशस्त्विति च निगदितस्सवैत्छान्तरात्मा । 
तस्मात् सेशानतन्त श्रतिसमधिगतं स्थापयित्वाथ सरैः 
पक्ष त्वीशानपेक्षं मतिवदति नयैरुत्कस्यलयवायस् ॥ २ 
अव्यक्तादीन्पदाथौनसुमितिुखतस्स्थापयन्तस्खघुख्छा 
षरटतिशत्तत्ववादपभेत्तिषु न कथं सङ्गमिच्छन्ति सां ख्याः। 
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तुर्याक्षेपोपपत्तीश्श्चतिनियतिथुचां फटपनास्सम्परशन्तो 
हषटनापहुषीरन् रपुमनुमिनुयुश्येषमिच्छन्ति शास्तात् ॥ 

कार्यं किचित् इुविन्दमथृतिविरचितन्सयतेऽन्यच्च स्व 
फवायत्तं श्चतन्तत् क्वचिदपि न पराधीनताभङ्गश्टिः । 
पडग्बन्धक्षीरपाथस्तणजलर्दतदिद्राय्वयस्कान्तपूर्वैः 
दृष्टान्तेन स्वदिष्टं फरुति तदखिं चेतनाधिष्ठितं नः ॥ 
नन्वत्राचेतनानां खसञ्ुचितविधौ कतेधीनखभुक्त 
शास्तारम्भे विधातव्येघरुदददुमिति किं परस्छतकारः 
पृच्छेय नातितुच्छा णु तदवहितस्सवेश्न्नातुमातुं 
नापहोतु च शक्यस्तदुभयनियमादशनादिव्यम॑स्त ॥ 

सर्वान् द्रव्यभेदास्तिुणमितिसमाहारतः कस्पयन्त- 
स्तेषां निलयं विथुलखे समविषमदशायत्र कीषणवदेयुः । 
अन्योन्याध्यासकुधचिः भृति पुरूषयोर्भोगमोक्षोपपत्य 
चछायापच्यादिनीया कथभियश्ुभयाचेतनसत्वे घटेत ॥ 

पुसां भोगापवगेमभरति फलमिदन्तच् सर्धं प्रधाने 
दषत्वादे कुतिः पुरुष इह प्ृथग्षतादिथ बुद्धौ | 
य्य बद्धस्य शस्तं युनिरषत ततो निलञुक्तोऽस्मि चेर 
चन्योन्यव्याहतोकिंति इषरपरिणये जेनमक्ता जपन्तु ॥ 

-->>-#-4( अथ महदीर्घाधिकरणम् ॥ २ ॥)*-क-०*-- 

करप्यापाद्ानमेक परममहदधिक्षिप्य नानाषिधाणू 
पादानाघस्य दृष्टात् समधिकवपुषः कर्पनेऽनिष्टमाह । 
माज्ञाषिष्टानचून्यप्र्नत्तिपरिणतिः पाङनिरस्ताथ सें 
सु्माणुद्रन्यमूखद्रयणुकुखजगस्सृष्टिपक्ं पिनष्टि ॥ 
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परागेवारम्भणोक्तावपहूतविषया प्रागसद्व्यकु्निः 
णादानामिदानीं क्षिपति बहुखं कारणपक्रियांम् । 

तेधा हेतौ विभक्ते त्यतरुमितिश्वरणेस्तत्तद॑रेयेथार 
व्याघातादीन्विकरपक्रममिषिधगतीन् व्याहर्यतत सरतः ९ 
हष्टस्याणोः प्रस्रुत द्यणुकमणुमपि स्थापयन्तोऽनुमिलया 
दष्टाकाराञुसासान्न निरवयवता्त वक्तु क्षमेरन् । 
सर्वं सचेत सक्षम भमितिपरवतां नार्कारोकृरक्षय 
तद्धागान् ख्यापयेद्रा स्मृतिरफटतया सान्यपर्यण नेया ॥ १० 
विश्रान्तिन कइचिचेद्वयवनिबष्टानन्दयतो पानसाम्यं 
पापषक्षोणीभरतोस्स्यादिति यदि तदसत्तारतम्यादनन्ते | 
वेषभ्यं पक्षमासमभभतिषु नियतं नद्यनन्तेष्वनिषटं 
पारावयंश्च जास्योने किमटेकथितं व्यक्तयनन्तत्वसाम्ये ॥ ११ 
नादृष्टं फिशिदन्यच्छतिसरणिन्नषान्देवता्रुग्रहादे- 

रन्यत्वे तस्य तस्ततैरधिकयतनवत् क्िरादों व्युदस्ता । 
यते यतनानपे्षां न किमचुमचते स्याद््ेऽपि तद्त् 
भूतस्थादृष्टवादे द्रयणुकृद णुगतादृ्टकरपोऽत दनः १२ 
निस्य सम्बन्धमेके निजगदुरपृथक्िसिद्धसवासुत्तं 
नित्यं निस्येष्वनित्येष्वपि कतिचिषिमन्तावदायुष्कमाहुः । 
तत्तद् भावपतिनियतियुचां स्यान्न तेन व्यवस्था 
गधी तनयस्य कु्निः कथमधिकरंर्षा नानवस्था न दोषः ॥ 

निधृते सूलकारेरवयविपरमाण्वात्मके द्रव्ये 
विश्व व्याप्त्येकलक्ष्यं परममहदसत् स्यादथाद्रम्यमेव । 
मेवन्दषटाणुततसेहति तहुभयसम्बन्धसिद्धेखाधा- 
दागन्तुक्षोणितायः श्रुतिरपि जगदारम्भणं बम्भणीति ॥ १४ 



| 
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- -°~9--क‹( अय समुदायाधिकरणम् ॥ २ ॥ )*-9-०-9-- 

बाहयोक्ताचारभागर्श्वतिविहतिवशषाज्नेमिनीये निरस्त- 
स्तां सन्तकिंतन्तैः प्रतिवदति गुर्जैमिनेरत्र पादे । 
निधूते तल पूवं निरूपधिकनयेरधवनारिकोक्ते 
पक्षान्वेनाश्षिकानां जिनगिरिकमतक्षेपतः प्राक् क्षिणोति ॥ 
बुद्धोऽसौ शयावतारेस्ह परिगणितः श्रीपरेण खशास्ने 
सर्वज्ञो नैव सु्े्न च निखिघुृद्िपरिप्तेत कशचित् । 
तस्मात् बुद्धोक्तभङ्के भजति भिदुरतां साचतादीति चेन्न 
खाभीष्टमत्यनीकपमथनमनसा मोहनादिप्ररतेः ॥ 
दुबारा मोहनेच्छा निखिखजनयितुः केन मोहोऽन्यथा न 
स्तस्मात्कमोतुरूपन्दिशति फएलमसो त्खबोधं सरपं वा । 
स्योक्त्यादेस्सिद्धमेतनिरपधि विषमो नैव तस्मात् समोत्ति 
कारण्याद्वििरिप्सा न यदि एजिननजं नेश्चनिध्नं फलं स्या 
कर्यो बोद्धेति सर्वे सुगतमतविदो बोध्यमध्यक्षमेके 
बुध्याकारायुमेयं कतिचन कतिचित् बोध्यमिथ्यास्वमाहू 
तन्तुल्यन्यायतोऽन्ये धियप्रपि जगदुः संतेरेव सिद्धां 
तानसवीौस्तकेमानेदयेति दितिजगुरूनव् षेभाषिकादीन् ॥ 
एफद्रयादिस्यभावेयेदणुभिरथवा तत्तदेकस्यमावेः 
कषोणीदेहादिपञ्ञभरतिरिमि समाभापि वैभाषिकेण । 
्ञानादानादि तत प्रणमि रतया बोध्यद्ुच्योने सिच्छे- 
ननिबोधा प्रयभिक्ञाप्यनरुमितिमथनी शेषमन्यत सुक्तम् ॥ 
धोधेष्वाकारभेदं निजयरुपरितनेष्वपेयन् प्राक्तनोऽथ- 
स्तद्रैचित्रयाचुमेयः कचिःपि न तदाध्यक्षतेति प्रजद्पन् । 
पाक् पश्चाच प्टत्ेविहषहुरतां गौरषश्च हुवाणेः 
शिक्षादक्षस्सयुभ्येदेमित उपशमं यातु सौतरान्तिकाख्यः । 
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--*०-क-4, अथोपलग्ध्यधिकरणम् || ४ | ),-क-०-०-- 

न ग्राहमग्राहकौ स्तः चिदपि दिविधानादिसम्तानविल्लो 
बुद्छालमा ल्यात्कोऽ्य स्फुरति भवदशातिक्रमे खात्मनैव । 
योगाचारोक्तिरित्थ षिषयविषयिणोर्षोधवबाधौ समानौ 
मन्वानैवौरणीया खपरविभजनायत्न न कापि सिच्छेत् ॥ २९१ 
बुष्येक्यं बोध्यवोद्धोने घटत इ६ ते सल्ययोरम्पयोषी 
भिन्ने ग्राह्ठलक्ष्मक्षतिमभिमनुषे नात चितेक्यमथ्यमू । 
चिलन््रव्यं गुणं वा किमपि न च विदुः केऽपि भिननैकरूपं 
तेनात्मख्यातिषादे स्थितिभिह भनतु खप्रकाशसमाते ॥ २२ 

--*०-ॐ-4( अय स्वेथानुपप्स्यधिकरणम् ॥ ५ ॥ )*9-०*- 

सस्षेऽसच्चे रये च द्वितयपरिहूतावप्यनिष्पसङ्ग 
ससव शुन्यश्चतुष्कोटयतिगतमिति नामानतस्स्ेषएटवादात् । 
अक्षोभ्यन्तत् बरहमणे परमतमसती संदतिनाथंसिच्छै 
तस्मादित्थं निषेधो निरूपधिक दृह काप्यदष्ठो न करप्यः।। २३ 
प्राक्पथात् सच्छहानेगेगनङ्ुुमवत् स्यान्न मन्ेऽपि काय- 
म्मैवन्ततैष दषेन यदि कथमसौ मध्यकायादिर्ब्दः 

 कायारम्मे निदाय चिकृतिमदुत नेद्यादिचिन्तापि वन्ध्या 
सामग्रया काय॑सिद्धेभेजति च गुणतां प्कारणस्यानवस्था ॥ २४ 

साध्य हेत॒स्तदद्ुभश्रति च यदि वस्सैदतेरेव सिध्ये 
दस्पद्राक्या्रुरोधादिह न कथमसिच्छादिदोषा भवेयुः । 
तत्न पामाण्यदुद्धिने यदि पठत तन्मानमिलयस्महुतिं 
वस्तुस्थिलया न मानन्तदिति यदि स्थं खन्पतस्थापकेऽपि ।॥ २ 
अशूयातिस्तवस्यथाधीर्चिंषयरहितथीस्सानषिष्ठानुद्धि- 
बाद्याथाकारयोगस्सदसदितरधीरशून्यधीरास्पथीश्च । 
१. कारणस्थानवस्था. षा॥ 
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श्रान्तौ सवत्र तत्तत्परमतकथकैरादताः पक्षभेदाः 
प्रायो बुद्धि्यथाथा श्रुतिषिदमिभता क्वापि भेदाग्रहादि ॥ 

-म-9--कप. एकत्मिन्नसम्भवाधिकरणम् ॥ & ॥ ।+कॐ-०*- 

संवादात् क्वापि भागे जिनपुनिवचसश्शषमप्यस्तु मान- 
न्तस्पात्तेनोपसेध्योपनिषदिति कचोर्छच्छनानान्दुराक्चा । 
बेषम्य्यापि हृष्टेन यदि सगतवागेवमेवास्त॒ सला 
तेनान्योन्यं निरोधात् पुरुषवचनयोरमकम्प्या श्ुतिनेः॥। 
सचासच् द्यश्च द्ितयसमधिकन्तचच पूरवेस्सहेति 
स्यादस्तीत्यादिवाचा परिहितगगनेमीयते सप्तभङ्गी । 
व्याघातस्तेयदीषटस्खसमयविहतियंयनिष्टः परोक्ते 
स्तद्राकयैने क्षतिस्स्यान्न च निरुपधिकः क्वाप्यसच्वादियोगः 
दृद्धिह्ासौ यथा प्रतितनु भविनान्देहमङ्गे विमान- 
मधुक्तौ निलयोध्वयानपरभृति गुरुतया निलयपातं क्षमादेः । 
धमोदेव्यौपकत्व गगनवदथवा तादशं पुद्रखल- 
दुस्तः कस्पयन्तरशचुतिनयङ्कशलेदुरथुत्सारणीयाः ॥ 

-->०-9-4 अथ पशुपत्यधिकरणम् ॥ ७ ॥ )"क-०* 

सवै जानाति रुदरश्ुतिषु च मितस्सलयवादी च दृष्टः 
प्रल्यातन्तद्रतश्च क्वचिदुपनिषदीलयस्त॒ मानन्तदुक्तिः। 
मेवन्देवेन दैद्यप्रमथनसचिना मोहशास्त्राणि कुर्वि- 
ल्यादिष्टो छेष तन्तं निजमरत ततस्तन्न शिष्टेपजीग्यम् ॥ 
भाजापले हि वाक्ये भकटयुपनिषत् पाह देहात्मवादं 
चक्रे रोकायतन्तत् सुरयररभजन्मोनतं युञन्दः । 
कण्बस्थान च खोकायतिकपरिव्रहा भारतेऽपि प्रगीताः 
कायो विपरुम्भस्तदिह पशपतेस्तद्रदेवो पपन; ॥ 
शेवाद्याख्याविरशेषैः पशुपतिसमयस्स्याचतुधीन्यथा बा 
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श्रुलान्योन्यं च बाधस्स्फुट इह तदसो शापदुष्टाहे उक्तः 
अग्राह्यान्ः मेतिकानामनुतनिगमास्सक्यरस्तत्मविष्टान् 
तखेऽप्यलाम्यथात्वं हुगतनिनमतानन्तरोक्तिः क्रमाप्ना ॥ ३२ 
निष्ठा सर्वषु नारायण इति पचनादधेतवहन्न्यतोक्ते 
मानल्वोकया च तन्ल्ान्तरमपि मितं बेदवद्धारपादौ । 
नातो बौद्धादिवक्तभनिरसनमिति चेत् सद्य्मेशे तु पाध- 
स्स्यान्नासौ पञ्चरात्र क्वचिदपि तदिह खीडृतिरवेदतुस्या ॥ ३३ 
श्यन्ते संग्रहीता जगति हि समयास्ते च रात्नाञरुपादया- 
स्तस्मान्न पक्षपतिः कचिदतरुचित इत्यभेकपायचोचम् । 
युम्धेरन्ये शदीता भवतु सपयसंरक्षणोक्तिशच धम्य 
नेष्टक्याक्तस्तदन्यग्रहागेहातेषसा तष्टिर्दाक्रच् ॥ ३४ 

-म०-क-4( अथोतपस्यसम्भवाधिकररणम् ॥ < ॥ )*-#-००-- 
4 

प्रामाण्यं कमेकाण्डस्मृतिनयवरतस्साच्वतस्यापि सिद्धं 
पादेऽस्मिन् संगति परतिमतेदमने नास्तयुष्येति चेन्न । 
प्रय्थित्वं पिरोधथ्रममपनयता पञ्चरात्तस्य वां 
दुस्तकादयुस्थिताक्या तदितरसमयष्विलयतुस्यूततिद्धिः ॥ २३५ 
इष्टाऽस्मिन्वेदनिन्देत्यनभिपमतमृषेस्साच्छते वेदिकत्वं 
मेषं वेश्यम् टस्तुतिपरवचने वेदषेरस्यहानेः । 
संग्र्याभ्नायसारं प्रणयति भग्वांस्तद्धि भक्तानुकम्पी 
भ्रौतस्पार्तादिवच व्यभनदिह विशवदिकन्तान्तिकं च ॥ ३६ 
वेदानां मानतोकतेस्तदनुसरणतस्खस्य न्परतोक््या ` 
व्यादृत्तिमाति बाह्मागमत इति न तत्तुदयभावोकितिसषी । 
का दानि; श्ुद्रवि्याश्चवरभिति यथा सार्य वेदभभें 
मोक्षस्य प्रल्ययाय स्वगणिषत परं साच्वते सिद्धिभेदाः। ३७ 

९, वाद्काना. पा॥ 



७४ अधिकरणसारावल्याम् (भ. २. 

जीवस्योत्पत्तिमाह प्रथयति च मनो जीवत्छपरसूत- 
न्तचाईंकारदैतुं व्यपदिश्षति ततः प्चरातन्न मानम् | 
मेवं जीवादिवाचो द्यभिदधति विभोव्युहमेदानिदात- 
स्तत्तत्त्वाभिमानान्नियतिमधिगता तेषु तत्तत्समाख्या ॥ ३८ 
जीवोऽत्नानाच्नन्तः कथित इति तदुत्पत्तिपक्षो न दीष्- 
दराग्दस्संकषेणादिने कथमपि समन्धेति -जीवादिमात्रे । 
श्रोतस्छष्टिकरमश्च खयमनुपटितस्तद्िरुदन्न कर्प्य- 
न्तस्माच्छ्र्या मिथो घा न विहतिरिह तत्तन्ततास्पयद्एः ॥ २९ 

सांख्या वेरोषिकाश्च श्ुतिपरिपरितन्धभमेच्छनन तवं 
तखाचासौ तु बुदधक्षपणकपश्ुपस्युक्ििषु श्रत्यपेतौ । 
वेदोपस्कारि विष्णुस्पृतिषद वितथे पथ्चरात्लाख्यतन्ते 
त्वं तय्यन्तसिद्धं चरणमपि सम॑ ग््यमेदादिनीलया |॥ ४० 

स्मयन्त पश्चयज्ञा इरुनिभिरपि नमस्कारमन्तेण श्र 
तत्राधीतं दविष्टरखयृतिपदमिहाप्यशचतोऽस्याधिकारः । 
योञ्या दक्षोक्तकार्कमगतिरभिगदयादि भेदे तदुक्ते 
ग्रा पश्विष्टिसोमप्रभृतिवदसिरं युक्तितस्सङ्कय्य ॥ ७१ 

जातावाचायैरब्द्ः कचिदिति न तथाचा्यदेवो भवेया- 
द्यान्नाते तस्पतीतिस्स्पृतिषु नियमिताटक्षणात्तस्मष्टत्तेः । 
त्रत स्यात् साचवतादावगत्तिकषिषये रूढिभङ्खो न दोषः 
विप्रादेरतर शास्रे स्थितिरपि बहुधा भारतादौ प्रसिद्धा ॥ ४२ 
गास्साङ्खचब्युदासात् कणचरदमनादक्षपादाच्ुयाता 

वादोन्माथेन छोकायतयुषितधियो जेनभङ्गा्तदुत्थाः 
तयुस्वन्ते पशुनां भरकटितविहतो तास्शापषठनिष्ठा 

प्वस्तास्तन्तस्यतकोगमरणतया साकमास्मन् इटमिभिः ॥ ०२ 
) । 



] वियदधिकरणम्, ७५ 

पादेऽस्मिन् कापिलस्यैः कणयगुगतेरंदधयेभाषिकाये- 
योगाचाराभिधायैस्पुगतमतरदस्यूम्यवादभसकतैः । 
अरस्सिद्धान्तमकौैः पशयुपतिसमयस्थायिभिश्रोपरोधं 
्षप्तवाथो पश्चात श्रुतिपथमवदत् पश्चमाश्लायदर्शी ॥ ४४ 

हरति श्रीकवितार्विकमिहस्य सर्वतन्रखतत्र्य श्रीमदेङ्करनाथस्य 

वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु अधिकरणसारावल्यां 
[> +| 

दितीयस्याध्यायस्य द्वितीयः पादः || २ ॥ 

\ ~ 
-००--.( अथ द््तीयस्याध्यायस्य तृतीयः पाद; )*9-०न- 

उपोद्धातः ॥ 

सर्र साङ्ख्यास्तु निलय प्षणिकमखिरपप्यत वैमाषिकान्रा 
निल्यानिदयं समस्तं जिनपरिपिता सप्नभद्धी परन्तः। 

निल्यानिये विभञ्याप्यमिदधति विपयेश्य वेरेषिकाया- 
इृशरुसयुत्थास्तान् निरुन्धन् धतिभिरथ वियत्माणपादौ युनविति ॥ 

वियदधिकरणम् ॥ १ ॥ 

पुथलाधिक्रियायां पुरुषजनिवचो निलयतोक्तया निरूहं 

व्योपोतपत्तौ तथेव स्थितिरिति वचसोन्योहती वक्ति कथित् । 
सिद्धान्ती व्योगष्ष्टिनिंगपरशतमिता नान्यथा सिद्धिरस्यां 

बायुव्योमामृतोकितिजंमिविधिविहतेः्युक्तिवैषम्यमाह ॥ २ 
तेजःमाथम्यरमृतवचनतीऽनेरकद्रव्यभावा- 
हयोभन्धुत्पत्तिवाक्स्यादुपहितविषयेवात्मनीवेति चेन | 
पराथम्यस्याश्चतस्वात् प्रथमपरनतः कसपनेऽभ्येन वाधात् 
किचामर्याक्तितुस्यं सृतपदयिहानेकवाक्येककण््यात् |, ३ 

गक्तस्सत्कायवादर्शुतिभिरयुपतो नावयन्यस्तिं छल्य- 
स्तत्तदुद्रव्येषु नामान्तरभनजनसहावश्यया शष्टिवादः । 



४६ अधिकश्णसारवल्याम् [म 

इष्टाश्शब्दाद्वस्थास्तव निरवयवद्रन्यवर्गेऽपि तस्मात् 
व्योमन्युतक्तिरूक्ता श्रुतिषु तदितरोत्पत्तितुस्या न बाच्या । 

--*-*-#-4( अथ तेजोधिकरणम् ॥ २ ॥ )*-9-०*-- 

कूटस्था द्रह्यणस्स्याज्गदखिमिदं पलप ् ादिनीते- 
रेतस्मात् पाण इत्यापि छुगपपिेलयादिरूहोऽत् मोहः । 
प्राणखान्तादिपाठक्रमत इतरसंक्षोभगेऽतिप्रसङ्ग- 
दीक्षातुस्यूतिष्ेः प्रथममिव परं सौति तत्तच्छरीरम् ॥ 

--*>-क+( अयात्माधिकरणम् ॥ २॥ 9०० 

रम्यं सर्भं हि नियं कथितमवयविद्रव्यभङगेन पर्थ 
निलल्ं सरूलकारः पुनरपि पुरषे कि विशिष्याभिधत्ते | 
सतयनामान्तरा्हामिह तुदति दशां चेतनस्यादुपाभेः 
अल्यत्तवङ्गस्वधर्मौ तदिह नियमितौ शाषती क्षे्निणोऽपि ॥ 
सच्छब्दा्थातिरिकं जनिमदसखिर्मिदयेतदात्म्यादिसिदधं 
भोक्ता खष्टिथ जीते निरवयवनयस्त्म्बरादौ निरस्तः | 
जीवोत्पत्तिस्ततस्स्यादिति न सददृताभ्यागमादिपसङ्गा- 
ननिद्यत्वाजत्वकण्योक्तिभिरपि जननं खस्य देहादियोगः ॥ 
देहस्मसवे जनिस्स्यान्न तदिह घटते जातमात्रस्य रागात् 
्ञाने किण्वादिपेधोपलशवरुपदमक्रियाप्यत दुस्स्था । 
देहे गेहादितर्या ममकृतिरनधा दोषतस्तयैक्यमोदः 
किप चेक्यानुमानं उख्वदजुमितेशशास्ततस्तकंतश्च ॥ 

देहं देदातिरेके तदवधिनियतमाणबुद्यक्षरूपं 
धीसन्तानं च निलयं परख्यविखयिनं स्थास्तुमप्यापवरगात् । 
डिण्डीराभं सदन्धाववितथविकृतौ जीवभिच्छन्त इत्थं 
निभूता दूरमन्र शुतिभिरितरवद्वाधदोषोञ्क्िताभिः ॥ 



| कतरैधिकर्णम् , ` ४७ 

-->9-+( अथ जाधिकरणम् | ४ ॥ )१क-००- 

दथिजानस्वमातं कथितथ्रुपधिजा ज्ञाततेवासनोऽन्यै- 
स्तताम्नायादिवाथं प्रथयति विविधं श्नोऽत इृलादिशूतैः । 
पमम्यायादगरष्पिज जनिलयरषटिते निलयवोधेऽतन चोक्तं 
संको चाचरवुद्धविकृत्तिवचनमप्यस्य सद्रारकं स्यात् ॥ १० 
ज्ञातृत्वं ज्ञानता च श्रुतिभिरभिदधे नात पक्ष पताम- 
स्स्वत्ात्मा न भायात् किमिति न निगेदहिनोऽणुत्वसिद्धः । 
सखाभासेकखमूर्तरविशदमहसस्सवेदा भानपिष्टं 
धीसंकोचात् सुषुध्िमश्रतिषु विशदो्ेलमात्लोपरोधः ॥ ११ 
धमेस्थे स्वेवकारे लिविधमपि मषेत्तद्रयवच्छेदकत्पै 
धर्मिण्यस्यान्वये स्यात्तदितरविषये तस्य धमेस्य हानिः । 
जानायेतेलयवोद्धा न भवति जडता ज्ञानमावोक्तिवायौ 
जञानालोपादिवाक्याघ्ुएुणविषयतां याल्साषेवकारः ॥ १२ 
उत्करान्तिस्पन्दनाणुपमित्िवचनतोऽणीयसष्क्तिकाभे 

धी भूम्ना योगप स्ववयवनयतोऽनेकमूतिंग्रऽपि । 
यल्ाम्नातं वियुत परविषयमिदं भाति तात्पयरि्ग 
जीषे व्यापित्ववादो मतिमदहिमपरस्खच्छताधाश्चयो वा।॥ १३ 

० -क‹( अथ कर्लधिकरणम् | ५ ॥)*क ० «~ 

ज्ञातृत्वं पुंस इत्थं भवतु तदपि नाएष्य करैखसिद्ि- 
श्ुतयायेस्तलिषेधादरिृतिविरहितशरत्यसदृष्टवाधात् । 

कैस्वापहवोक्तेरविकृतिवच सोऽप्यान्यपय हि गीतं 
कृती शाक्चाथेवस्वात्तदयमिह न च स्यादबोद्धननियोगः ॥ १४ 

किश्च स्योक्तयादिभश्रो निगदित्रहमः कतैताया निषेधो 
यथ्यन्यस्याहमथात्तदिदभरुपनिष्द्रेदिनर्सिद्धसाख्छम् । 



४८ अधिकरणसारावल्याम् 

भोक्तृत्वस्याप्यभावे मरसजति वितथं बन्धमोध्रादिशास्तं 
[+ [श् क छ र 4 ५ ८ 

पणादानादिष्ारात् पृतिसमधिकोऽस्मीति योगाच्च कत 

व्यापारज्ञानवाञ्छाप्रशयकनयतनायोगयुक्तिस्तु मन्दा 
कार्ये सामग्रयपेक्रे धिधितदितरयोर्खोकसिद्धा पर्ति; । 
सार्थं रास्तं हितेक्त्या नियतिनियपमिता शास्तयोग्या द 

¢ ह १ [न् अ नि 

ज्ञाता कतां च भोक्ता पदयमिह पुमान् भाति स्वैः भमा 

-००-क-ऽ, अथ परायत्ताधिकरणम् ॥ ६ | `»-क-०-9-- 

कती नह्न्यतन्तस्स्मरति खदु था पाणिनिश्चान्यथा ` 

आज्ञा यान्न यादिति तु निगकिते धावनादेशवत् स्य 
मवं कमोक्षकाटम्रकूतिपरवश्चे कतृतां तत्फं च 

खीकृलयासेशमाले शरतिशतयिदिते देष इत्थं दुरन्तः ॥ 

साधारण्येन देतुस्सछिलमिव विथुस्सवेकायाद्ुराणां 

वैषम्यं त्वाविरिश्चात् भतिनियतफरैः प्राणिनां कमषीजै 
साम्यं खस्य खभीत श्रुतमपि तदिहाधोनिनी षादिभे् 
स्तादकमौनुरूपं फलमिति नियतोऽनादिरेष परवाहः॥ 
काले दुःखोप्ान्तिञ्ञनयति भगवान् व्याजमातावररम्ब 
या दुःखापाचिकीषौ परहितमनसस्तैव तस्याुकम्मा । 
दत्ते देहादियोमं दिश्चति च निगमं वक्ति वेदान्तसारं 
निस्सीमानन्दयोगं निरुपधि समये सौति पुंसान्तयेव ॥ 

दोपस्स्याननिग्रहंसो यमयितुरिति चेन्नोपमदासदहत्याप् 
स्वानिष्टमेन्वरे हि प्रसजति न परानिषटमस्य प्रतीपम् । 
कारुण्य सावकाश कचिदिति कथितं साक्षिताद्श्चं पुस्थं 
इष्टे चेतव्खाभावे फलदं इति धिथा युज्यते चसपत्ति; । 



२. अंशाधिकरणम् ४९, 

पलयङ्डात्माहमर्थः भमिततिपरवतां कतैतादिथ तस्मिन् 
खेच्छपूषैृततेरयमाचदधिकस्तावदीशानतुस्यः। 
शेशस्तु खेच्छ्येव पयतत इति तननिघ्रमन्यत्सयस्तं 
सारथ्यादिक्रमेण प्रतिनियतगतिस्स्यात् याणां प्रततिः ।॥ २९१ 
वततव स्यात् कदायित् करणवति परपेरणानिन्यपेक्ष- 
ननोचेत् त्निग्रहाव॑ कथमिति यदि न खेष्टपततेऽपि साम्यात् । 
खेनापथ्यग्त्तन्नहि पुनरपि तत् कारयेयुदयाद्र- 
स्तचत्तस्य खाभावादितरदपि न किं निष्फलोऽधीतभङ्; ।। २२ 

्षलज्ञानां समानां विषमयतनता तादसाद््टमेदा- 
न्रा तन्यदिषटं नियमनमिदया श्ासितुस्तत्र भाग्यः । 
साक्षित्वाच्श्व नेतस्समनिगममिते परेरकलवन्न रुन्धे 
भाष्यादिग्रन्यटेश्नोऽप्यवहितमनसामेदमर्थ्यं भजेत ॥ २३ 

कता देवः फलानां न तु करणभृतः पेरकशेत्ययुक्त 
सैशवल्यादिकोपान्न भ्वति न फठं कर्मणः पाषच्या । 

कमोधी्नैः तु चिन्ताध्रपि हि भवभरतो भाषितं भाष्यकारै- 
भन्तूनान्देवतानामपि करणगणाधिष्टितं बक्षयतीत्थम्।। २४ 

--*>-क-4( अथांराधिकरणम् 1 ७ ॥ ०-9-9*- 

जीवादल्यन्तभिन्न; पर इति बहुधा व्याहरत् बरूत्रकासे 
भेदामेदश्चतीनां घट्कनिगमतशशातरवं च व्यपोढम् । 
उक्ताक्षपे समाधावपि न समधिको हेतुरत्रास्ति सल 
पादांशायुक्तियुदद्बहुङपतिपतक्षिप्रये खंशचिन्ता ॥ २५ 
असत्य रामहृष्णप्रभृतिषु षटतां विग्रहांशधिकार- 
स्नीवे बरह्याशतोक्तिनै हि निरवयवं ब्रह्म वक्तुधेरेत । 

*65 



५९ अधिकस्मसासवल्याम् [अ 

बरह्मादिधित्सभष्टिः भतिपुरुषमिह सवंश्ता चेत्युक्तं 
विश्वेह स्यामिति बहु मवनध्यातुरेकत्सिद्धेः ॥ 

व्योपैवं स्यादटाधैः पृथशुपधिमणमेहय वहंशमेव- 
न्तलोपाधिव्यपाये भवमभृदयमियाद्रह्मतामिलशुक्तम् । 
खानथौरम्भदौस्थ्यात् भतिनियतय्णप्रयभिज्ञायष्टे- 
रिछनाच्छिन्ांशचिन्तोदितवहुषिहतेस्साम्यश््दाच युक्तौ ॥ 
मायोदन्वल्यपारे भ्रतिफरति गृषावौचिषु ब्यचन्द्र- 
इछायांरास्तस्य जीवा इति कतिचिदुत्न्यतदुन्सत्तगीतम् । 
न ब्रहमद्रटतेपामचिदपि हि तथा खेन क्प्यो न जीवः 

कृप्रःपाक् स्ाद्पहानेक्ितयसमधिकः करपकस्त्वते भृग्यः ॥ 

सन्पालं ब्रह्म सवाुगतमिह पुननियसिद्धास्लयाशाः 

जीयेशाचिल्मभेदादिति च कतिचनेदं च नोदनीयम् | 
सत्तामालरातुदतेस्तदपिकव पुषश्यासिरुब्ह्यतोक्ते- 
स्तरैविध्यवाकयं निरबयवतया निधितेऽन्यासयं स्यात् \। 

मेयोरंशः फिरीटमभृतिरिति नयानिलभिनरेऽदेतोक्ति- 
स्साजाल्यास्पखमूखा गमयितुद्चितेलयागमासन्नपक्षे । 
अंसोक्तिस्स्यादयुख्या स हि निपुणधियापेकयस्त्वेकदेश्ष- 
स्तस्माज्जीवो विशिष्टे भगवति गुणवत्तस्पमरकारोंश उक्तः ॥ 

उक्तं नित्योपठब्िपृति परमते पूवमेव हनि 
भूयस्ताक्सङ्गः मकथित इह कि भोगसङ्ीभतादेः । 
सैवं पू्हि षाद्मभरखतिमक्षपयरंसास्मतं ब्रह्मवाद 
व्याजोर्सिक्तान् इुदषठीन् परिहतिरिति च स्याद्धविष्यन्पते 
पिथ्याज्नानादिचकरे मरति भगगवदूणेमानस्य जन्तोः 
मलक्तखपबोधाद्भवपरिहरणे सवेतन्त्ाविगीते । 



| प्राणोर्पत्यधिकस्णम्. । ५१ 

शद्धालन्नानमभौ परभननमिदामङ्गमेदारिचि षक्ष्य- 
न्मीमांसारस्मसिध्यद्रपुषयपि पृनर्स्ोपयामास जीवम् ॥ ३२ 
कृष्िव्योयादिकेऽपि करमयुवि च विभोः पाच्यतच॑वििषए- 
त्लीवस्यापाधिकौ तु प्रजननयिखयो चिदनक्गादताश्य । 
कैतवं पारतन्त्र्यं गुणतघ्ुनयतो विश्वरूपांरताचे- 
याश्नायान्योन्यबाधव्यपनयननियतपादसाध्यानि सष्ठ ॥ ३३ 

इति श्रीकवितार्किकसिंहस्य सवतन्नखतव्र्य श्रीमदेङ्कयनाथस्य 
वेदान्ताचायंस्य कतिषु अधिकरणसायवष्यां 
दितीयस्याष्यायस्य व्रृतीयः पादः ॥ ३॥ 

--*०-*\(जथ दितीयस्याध्यायस्य चतुथे; पादः ॥ )-+**-- 
उपोदातः.॥ 

अक्षाघुस्पच्यनूक्तौ नहि फरमधिकाशङकनं त्वत मन्द- 
न्तस्संख्यादेः परीक्षाप्यन्ु्टतबदियुग्दन्तचिन्तेति चेन्न । 
एतेष्वत्रह्मकार्थं किमपि कथयतां बाधनेनाथ॑वस्छा- 
ततत्साक्षास्संगतिस्स्यात् पथमचरमयोपध्यमानां भङ्गात् ॥ ९ 
अष्टावत्ाधिकाराः प्रथममिह वियन्नीतिरक्तेन्धियाणा- 
न्तेनोवन्नोक्तनीतिन्द्रब्यति चरमे व्यष्टिभेदस्य र्ठ । 
सेर्यामानादिचिन्ताखपिं तदुपदितोपासनायैः फलं स्यात् 
प्राणादिभ्यः भमाता पृथगिति विशदीकतुमप्येष पादः ।॥ ४ 

प्राणोखन््यीधकरणम् ।॥ १ ॥ 

अग्रे सत्ताभृषीणां शरुतिरमिदधती श्राणतां वक्ति तेषा- 
ननाते ब्रह्मैव वाच्यं बहुयचन्तेस्तेन निलयाक्षसिदधिः । 
मैवन्त्छष्टिदाद्याद्वहुवचनमिदं पाशनीदेव नेयं 
पाणर्षिखे परारमन्यपि हि सुधिते तज्निरक्टयादिसाम्यात् ॥ ३ 



णर् अधिकरणसलासवल्याम् [अ 

--००-&‹(अथ सत्तगत्यधिकरणम् | २ ॥)*क-*०-- 

सप्त पाणाशरन्तीसयुदितमभिहितास्ते विशिष्यापि योगे 
तस्मात् स्मेन्दियाणीलसदधिकवचोदटितोऽवान्यपर्यात् । 
छ्मषां साखिकाहंकरणपरिणतेद्रव्यता चाविर्िष्ठा 
भेदेनोक्तिः पधाने मनसि फर्वती कमेवोपेन्दियेभ्यः ॥ 
देहव्याप्येकपक्षं कतिचिदकथयन् भागतो भिन्नकृदं 
केचित् कर्मन्धियाणि श्रतिपयविद्ुखास्तयजः शद्रतर्कैः 
्षल्नस्याहुरेफे सह करणगणं बुच्छहङ्ारचित्ते- 
रभ्ये तं चित्तवजे निजगदुरिति तानथतोऽ व्युदास ॥ 

--म>-क4(अथ प्राणाणुत्वाधिकरणम् }। २ ।})*क--०-- 

सर्वेष्वानन्तयवादात् परिमितिनियमाहुक्तितथेन्दियाणां 
उ्या्षिस्सिद्धेतिचेन्न भयदखिकूतनूत्कान्तिगिलयागतिभ्यः । 
स्या दूरस्थधीस्स्याद्ननविधिपरेऽनन्ततीक्तिस्खकार्थः 
कन्दस्थानां च तत्तत्तदुषु विकृतिमदद्रव्यमावात् पृथुत्वम् । 

-*°-#*(अथ वायुक्रियाधिकरणम् ॥ ४ ।|)»-#*>-- 

पाणः प्रागुक्तनीलया परजनित इति स्थापितो बायुमाल्त- 
नदेहान्तस्तत्किया पा स इति न पृथगुत्पत्तिवादात् सदास्य 
द्रम्यतन्द्रव्यवर्गे पनत उचितवरैष त्वान्तरं स्ा- 
तेजस्ते वाय्ववस्थाल्यजनवदिह तत्यागहानेः कदापि ॥ 

--म~*-&-५( अथ शरेष्ठाणुलाधिकरणम् | ५ ॥)*9->०-- 

उक्तः पाणश्चिरोक्या सम इति स जगद्रयापकोऽस्त्विलययुर 
जीवाक्षन्यायतस्तत्सदपरिततदुत्करान्तिगलयाद्यवाधात् । 
स्तूयथा सवसाम्यश्वुतिरिह करणक्षततधृल्यादिदेतीं 

१६ 
दहऽनरपपिकारस्स्रराते च दशधा हत्तिमदावभक्तः ॥ 



क [५ ५, 

2.1 संज्ञमुर्तिकुष्टयधिकरणम् . ५३ 

--*®--क( अथ व्योतिरा्यधिष्ठानाधिकरणम् ॥ £ ॥ )*-क-०*- 

भोरणान्देवतानामपि तञुकरणाधिष्टितिर्ने्तन्तरा 
तत्खातन््यपदानादिति न तलुृतसतच्छरीरं दि सर्वे | 
निले तत्पारतेन्ध्ये क्वचिदपि न भवेद्रानसामन्तनीतिः 

पाणन्मायात् पञरुतखन्तदिह परवशं चेतनानां खरक्ये | ९ 
->-9--क-4( अथन्द्रियाधिकरणम् ॥ ७ ॥| )१-क-०-०-- 

प्राणोऽपि स्याद्धषीकं यृशयुपकरणात्तेषु युख्यत्यवादा- 
दुत्करान्यादा। च स्यादिति यदि न प्पृथक्छन्दतस्तस्य भेदात् 
कण्णक्तादिग्दरित्वान्मनसि तु घटते गोवरीदैनीति- 
ने प्राणे साखिकारदैकरणविषृतिता शब्दसाम्यादि मन्दम् ॥ १० 

-°०--ॐ(जथ सेामूर्तिकुप्यिकरणम् | ८ ॥)*-अ-०-°-- 

मन्वाचस्समयेदेऽसौ सरसिजवसतिव्यैष्टिनामादिकती 
जीवेनानुपविश्येलयपि कथितमतः परेष्यकरखक्रमोऽतर । 

तन्नेकोऽहि वेष्टा लिष्टतमछत च व्याकरोदिलयधीत- 
स्तत्तञ्नीवान्तराप्मा खनति स भगवांस्ताद्रं कायैनातम् ॥ ११ 
या जीवेनास्मनेति श्तिरियभपि न वद्यजीवेक्यमाह 
भगेषेकोऽन्तरासा बपुरितरदिति स्थायिभेदाभिधानात् । 
तेनेशस्तदिगिषटस्खकरणकतयासुधवेशेऽपि कती 
जीषे तत्करैतायामिह न हि घटते स्वाश्रुतिः कदैमेदात् ॥ १२ 
अग्न्यादावण्डमध्यस्थितिमति कथिते रूपभेदैसिषटखं 
तेजोवन्नाशितोक्तावपि विशदमिदन्तेन वेधास्िषकत् । 

मेवं बह्माण्डङ्ष्टिमेवतु कथमसावतिदरत्कार पूवो 
युक्तऽ्नादां तिधीक्ता परिणतिरितसत् सन्निषृषटः ष्टिः ॥ १३ 

१, प्रथक्छ्छग्दनस्नसख्, पा ॥ 



५४ अधिकरणसासवल्याम् [3 

निगमनम् ॥ 

अक्षाणां जन्मसंख्यापरिमितय इह प्ाणवायोस्सखरूप- 
न्तत्सौक्षम्यन्देवतादेस्तदुभयविषयाधिष्ठिवौ पारतन्तयम् । 
प्ाणस्यानिद्धियसं बहुविधचिदचिच्यष्टिनामादिचाचा- 
स्पश्चीकतः खनाभिपभभवकयचितादूचिरे भाणपादे ॥ 
निलयल्वं व्योश्ि वातायणुपु च पुरूपेऽप्यज्ञतादीनपार्थान् 
भरोत भूतताद्यं मनसि च विथुतां नियतखान्तरत्वम् । 

पराणेष्वात्मादिभावं खपदनियमनखेरितां खर्भिषन्दे 
वेधस्युनधुक्तयन्तरक्रमपपि वदतां पादयुण्पेऽत भङ्गः ॥ 
तकैरापातसदैरविहतिषथने व्याहतिः स्थापिता स्यात् 
सम्यगमिरवस्तुष्मला तदिति यदि तदा खायिपानीपरोधः। 

तेनादयायो विसोधग्र्षमनकृदसौ बौद्धवन्धोविरुद्- 
स्सौती तकौपरतिष्ठा शतिपथविश्लसेरवादेषु योज्या ॥ 

इति श्रीकवितार्किकिंहस्य सवैतन्वसतम्न्स्य श्रीमद्वेङ्कयनाथस्य 

वेदान्ताचार्यस्य कृतिं अधिकरणसारावल्यां 

दवितरीयस्याध्यायस्य चतुर्थः पादः | ४ ॥ 

॥ समाप्तश्चाध्यायः ॥२॥ 

१. च्या. पा॥ 



श्रीमते रामानुजायनमः. 

अधिकरणसाशवरी,. 

-**-क#-( भथ तृतीयास्याध्यायस्य प्रथमः पादः 9० - 

उपोद्धातः ॥ 

साद्धया श्ुक्तिनैचेत्स्यालससजति विफला साधनाद्धयायकप्ि 

स्साद्धया चेन्नण्वरी स्यात् कथमिह एुनरात्तिशुन्योऽपवगंः। 
मेवं बह्यानुभूतिः परभजनवता भ्रागसिद्धेव साद्धचा 
धी संकोचप्रणाश्चर्त्वियमिति च मवल्युत्तरावध्यतीता ॥ १ 
पादाभ्यामल्न पू जनयति भविनां ब्ह्मविधाधिकारं 
पथात्तेषायुभाभ्यां वदति बहूविधान्तामशेषैस्सद्धैः। 
रैश्वयादो विरक्तिं निरवधिविभवे पृरूपेचाभिटाषं 
विचाभेदावरम्बन्तदुपकरणमप्याह पादे; करमेण ॥ २ 
ससाोद्रिमचेतास्तवुभ्रद धिकरोलयत शाीरकांशे 
वैराग्याथेस्तु पादः किमिति पुनरसौ सूतकारैनिषद्धः । 
सदयं प्राप्यान्तराणां निरयगणतुरखसोपण्ुक्तयुपाय- 
भारम्भेऽभ्यहितं स्याखरत इह खद श्पष्ष्टखवोधः ॥ ३ 

तदन्तरप्रतिपत्यधिकरणम्। १ ॥ । 

देहाद भोभ्यनीत्या दिवि यवि च गतौ तत्रतत्रैव छभ्य 
णादेभूतसष्थेरपि किपिह युधा पूरेदेशद्दीतेः 

जीवस्याणोगेति च खयय्रुपजननयदीश्वरः भराणनीला 
मेवं खच्छन्देकृलये श्रुतिमितनियतौ गीरवोक्तेरयुकतेः।! ४ 

 नानाजातीयराि व्यपदिशति जनो भूयसोश्ञस्य नास्ना 
पाचु्यादेवमापः पुरुषवचस इत्युच्यते भूतव; । 



५६ अधिकरणसासधव्याम् थ 

व्यष्टि पश्वी्तैसतेस्छजति हि स धियस्तारतम्यं पुनश 
शद्धाशब्दस्सिहापः कथयति निगमे तत्छमाख्यावदुक्तेः ॥ 
दयौः पजेन्योऽथ पृथ्वी तदनु च पुरूषो योषिदियेषमेतान् 
पञ्चाग्नीन् करपयित्वा परिकरसहितास्तेषु पश्चास्निषिचा । 
श्रद्धाख्यं भूतपुक््मं कमपरिणतितस्सोमवपीन्नरेतो- 
रूपं हव्यं सजीवन्तनुषरपरतो जुहतीति व्रवीति ॥ 

--म9--क-4 अथ कृताययाधिकरणम् ॥ २ ॥ )*&~ =*-- 

इषटापूतादिरूपन्ततुधदिह शुभं कमं यत्किंच इुयीत् 
श्त्या स्स्नन्तदन्ते पुनरवनिमियादिलसदृष्टकाधात् । 
कार्स्यनेलयश्रुतस्वात् सुषतफङतया जातिभेदाद्यधीते- 
स्तस्मात् भारन्धरेषैस्तदितरसितैरापतेत् खगेषान्यः ॥ 
धूमं रातिं च पक्षं तिपिरकङ्षितन्दक्षिणाद्रत्तिमासान् 
पश्वाह्ोकं पितृणां गगनमपि मृतशवन्द्रमभ्येति कमीं । 
पलयाषत्तौ त चनदराह्गनसततगौ धूममथ्चै च मेषं 
वरीह्यादीन्याति रेतर्सिचपथ जननीं यात नाचक्रवर्ती ॥ 

आचारांशस्य साद्धयं चरणवचनतो जातिभोगादिकं स्थाः 
कमौचारौ विभक्तो श्रुतित इति न सद्रलभावात्तधोक्तेः । 
पुख्यं स्या हि कमेण्यपि चरणवचो तैकदेशे निरोध 
जालादिः क्मेद््रम इति भिते चिन्लवाचारसाद्धयस् 
प्ाप्नाचारारिष्टत्ती परतिपदमृषयस्सस्मरः परलयवायान् 
प्राचीनां प्रणाकन्तदनुसरणतः पुण्यकमौरैतां च । 
नातस्सत्कमैमातरात् तिदिष इति धिया तत्परित्यागशङ्का 
नल्याचासदीणे चदतिजलसमर्योधको वेदवे; ॥ 



.] अन्याधि्िताधिकरणम् . ५७ 

--००-क९( अथानिष्टादिकार्वधिकरणम् ॥ ३ ॥ )*क--०० 

सर्वेषान्देहपाते सति नियमवती चन्धरमःपरा्निषक्ता 
तसात् पापोत्तराणां निरयगिपुरस्कारिणी सेति चेम । 
डोकस्संपूयेते तेने पर इति भिरा सङुचेत् समेशब्द- 
स्ते तत्त्यातनान्ते तत इद सदसा इुत्सितां यान्ति योनिम् ॥११ 
जन्मपाप्निजेरायुपभ्रतिषु भविनां कमेपाकेविचित्रा 
भूयिष्ठः पुण्यपापैस्त्वपवदनवती पश्चमाहुलयपक्षा । 
तद्रदमादिमागः कति कति च हुभेरत्करैदहपाते 

दिव्यं रूपं पिमानादिकपपि सपदि प्राप्य याताः परसिद्धाः॥१२ 
-*०-क4( जथ तत्स्वामाव्यापच्यधिकरणम् ॥ ४ ॥)#-क-०-*-- 

आहुलयो्देहवस्वं भथमचरमयोर्निविादं तथा स्या- 
जन्पैवाकाशवायुपभृतिषु भवतेरन्वयादिलयसारम्। 
रेतस्तिग्मादनीद्या पृथगभिटपनानहैतामातमतर 
दुभ्वोः पुण्यपरस्रादधयं फरमिह परितं नास्ति भोगश्च पध्ये ॥ १३ 

--*०-#( अथ नातिवविराधिकरणम् ॥ ५ ॥ )*-क-००-- 

व्योपादिस्थिलवस्या चिरमचिरमिति व्यक्तनिर्दशहाने- 
दशुक्छावस्थानयारस्याद नियतिरिति न खारसिक्याः भ्ततेः। 

व्रीह्यादिभ्यो हि दुर्मिष्पपतरमिति तु भयते तेन पूर्व 
कीघ्रं तत्तदशायास्यजनपिति परिज्नायते वाक्यशक्त्या ।॥ १४ 

-०*-&4( अयान्यायिष्ठिताभिकरणम् *-#-०°-- 

जन्म व्रीह्यादिनाश्ना श्रुतमिह तदिदं देवमल्यत्ववत्स्या- 
नेरास्म्यं स्थावराणान्नच निगमविदस्स्थापयन्तीति चेन्न | 
पुण्यस्येव रहते फटपरिगणने स्थावरल्योक््ययोगा 
देतसिसिम्बष्मैणीय हछयपचरति जानि स्थावरेऽप्यन्यदेहे।। १५ 

»#0 



अधिकरणसारावल्याम् [३ 

हिंसायोगादश्युद्धं श्रुतिविहितमपि न्यास्यमिष्टादिकन्तत् 
पापां त्रीहिभावपभृतिषु सुती यङ्क इदप्ययुक्तम् । 
उक्ता मन्तास्थेवारैः प्र्हितमिति सा तचिकित्सावदेषा 
नते यज्ञे वधाऽसपिवध इति सद्ुस्स्ताति निन्दा विहन्यत 
कतुदाषन्दिशषत्संज्गपनमिह पशोस्तत्कतोशोपडयात् 

तस्मादसिन्निषेधं क्षिपति न विपिरिलयतवन् सांख्यमक्ताः 
निभूत प्वनथं न खलं तदुचितं पिष्टपश्वादिकल्प- 
स्तत्तत्काखधिकारिप्रतिनियत इति क्वापि न स्याष्टिरोधः 
किश्वास्सगोपवादक्रमपिह जहतः कीदशी निखयर्दिसा 
शद्ध न कापे सिथ्यत्तव हि विधिपदं स्पष्तत्तन्निषेधम् । 
यत्ास्लयादि वध तदत्र च विषटिता निष्कृतिस्तक्षिभित्ता 
तलागलया तथा स्यादितरवदथवा केवछन्तन्निमित्तम् ॥ 
अश्छि्टं विग्रहा्यनम इव यसेः क्ेत्िणं °केचिद्चुः 
कमाकतारमेवं फलमपि षिविधोपाधिभेदेकनिषटम् । 
अव्यक्तस्यापयगं भवथुजमपि चानादियुक्तखभार्वे 
तेषामित्थं मनीषां बहिरकृत नयेरेष वेराग्यपादः 
पादे त्वथाष्डस्मिन्षपुरिह विजहद्तसुक्षमेस्सदहेयात् 
शक्तखर्गोऽवरोषेदनु्यसदहितो माया भिन्नमागेः । 
चन्दरभराप्त्यादि न स्यान्निरयपथञुषामम्बरादौ स्त्वं 
तस्माच्छीघ्ोऽवरोहः परषपुषि परं व्रीदपर्वेऽपि योगः ॥ 

इति श्रीकयितार्किक सिंहस्य सर्वतत्रखतच्रस्य शीमद््कटनाथस्य 
वदन्ताचा्यस्य कृतिषु अधिकरणसायवस्यां 

वृतीयस्याध्याय्य प्रथमः पादः ॥ १॥ 
-~---~------ 

१५ केचिदाहुः, पा ॥ 



-*°-*‹(अथ तृतीयस्याध्यायस्य द्वितीयः पादः || )७~०-०-- 

उपोदातः ॥ 

ब्रह्मैव सेरखभावरैषहुयखमवदत् प्राक्तनाध्याययुभमे 
तस्येहाकृष्य चिन्ता फिमिति पुनरसौ साधनाध्यायमध्ये । 
9 ~. 4 [कष 1 [न् १ 

मवं विद्याः प्रमेचं धिक्षदयति परं तद्धि तद्रपभेदा- 
स्सिद्धोपायादिमावं भथयति च विभोः प्ाप्यतेष्णापथिम्ने ॥ 

नेथेण्यं ब्रह्मणेद्ितथ इह गुणैतरहविधाविभागः 
सोऽस्तेतैः करिपतशरेच्छरतिमतविहतिनी त्र दृषटिकमोऽपि । 
निर्दोषत्वं च निलय यदि वदा धधा दोपशान्त्यथैयलः 

4 अ करप्यं चेदृष्ठता स्यात् ृतिरिति परकिप्ये चैष पादः ॥ 
५ 

= (~, [भवा , क + 

किंचादौ चिन्ल्यभायः प्रमितिषिषयता खप्रभस्वं सुखस्वं 

विन्वाथिष्ठानता च खबहुभवनपीनिर्विशेषे कथं स्यात् । 
सवेश्लत्थेहानिः खवचनविहतिस्सवेमानेश् बाधो 
मायावेयालयभाजामिति सगुणदज्चोपास्तिवादश्च दुस्ख्यः ॥ 
लक्तं दोपैशैणाढयं यदि पुनरिह तष्य चिन्तयत पादे 
जीवखथ्रायवस्थामननमथकथं जापरीतीति चेन्न। 
खामाथेसषटमावपरतिवहुविधत्रह्ममाहारम्यसिच्ै 
जन्तोरस्य खमुक्तावतिपरवश्षताज्प्तये चैतदत्र ॥ 

पादस्यास्याच्यमर्ं कतिचिदधिजः पूषेपादस्य शेषं 
पश्चादधेन्तु साक्षादनरुषटितष्पास्यथतत्तद्ुणोक्तेः । 
एतक्नातीव ह्यं श॒बलितकथने चातरौवेपरीलया- 
रह्म क्तौ जीवदोषप्रह इह ठ् शं त्पदिद्न्दसिदधः ॥ 



द अधिकरणस्ासवल्याम् [अ. ३. 

खपनेऽत्थास्सन्तु खष्टास्तदपि बहुषिधा दुस्यना भान्तिरत् 
पध्वस्तानापिदानी तनवदसुभवार्श्यायितादिभ्रमाच् । 
सय श्रुलयादिसिद्ध श्रतपरिहरणायोगतस्छषटिमातं 

 ख्यीदरल्याशे तु बाधाज्गममपि हि यथाजागरं न क्षिपामः॥ ६ 
कथिद्योगपभावान्निजपरमवनखेरसंचारनीलया 
निष्कान्तः पूवदेहाद्विशति परवपुः पूर्वमाभरोति भूयः । 
इत्थं खघ्नेऽप्युदन्तस्थितिरिति कतिचिच्छासदस्यान्यथाऽन्ये 
चिक्नोचयद्धीपरसदयतरततुभजने सोभरिन्यायसिदधेः ॥ ७ 

| सन्ध्याधिकरणम् ॥ १ ॥ 

उक्तं पत्या प्रजानां भविनि ददहरयत् सत्यसङ्कद्पताचं 
पुल्ादेशवेष कतो प्रकृत इह खनेत् खामरत्थ च मवम् । 
युक्तो तादम्धणोक्तेरनयिमतसमुत्पाद नादेरयोगात् 
खयानां सुचकत्वादपि निखिटजगत्कतुरेषापि खष्टिः ॥ ८ 
कामंकामं विधतेलयपि णशचूटचितोऽनू्यते चेश इत्थं 
सोऽयं सपषु जगत्यपि विशदपिदं संपरिष्वङ्गवाक्यात् । 
तत्तत्काखावसानाः कतिकति नियता जागरेऽष्यत्थभदा- 
स्तत्तत्कमानुखूपं फरवित्तरणमियेतदप्युक्तमापरैः ॥ ९ 
मायामा्नोकितलाभाच्छरतिशुखसुगता विश्वमिध्यात्वमाहु- 
रशाक्लारम्भे तदेभिः कथितमिह ततोऽसङ्गतत्वादिदुस्स्थम् । 
मायाशब्दौ न मिथ्यावचन् उपचरखलत तत् किन्ततस्स्यात् 
सल्यऽस्रादा प्रयोगादुचितनियमने सोऽयमाश्चयताथः ॥ १० 

--**-क-,( अथ तदमावाधिकरणम् ॥ २ ॥ )-9-०-*-- 

स्थानं जन्तोस्पुषुप्रो श्रुतिरनियमतो वक्ति नाञ्यः पुरीत- 
दवादं ब्रह्मेति तस्मादिह मवतु मिथो नैरपेकष्याद्विकसपः 
तन्न मासाद् खटुवाज्चयनवदुपकृ लयन्तरैर्योजितानां 



| उमयदिङ्काधिकस्णम् . द 

पक्षेपक्षे विकस्पः कमघटितचतुर्दोषयुक्तो न शुक्तः ॥ ११ 
--*०-क-+( अथ कर्मानुस्पृतिशष्दपिष्यधिकरणम् ॥ ३ ॥ )»-क-०-9-- 

य॒क्तिवरह्मण्यपीतिनेहद सुखगणा ताषशीयं सुधुष्षि- 
इत्यैव खूयाप्यतेऽतस्तदतुं तचधदुद्रद्धयमानस्ततोऽन्पः । 

मैवं कमाभुटतेस्सरणनिययतः पू एवेति शब्शष- 
न्पोक्षोपायादिशिष्टेस्खपददुवदनाद् भ्ाच्य एव अबुद्ध ॥ १२ 
जीवानादित्वभूचे दषदङ्चुकरणं केष्स्यते चापवर्गे 
सखगाय्थपरहत्तिः श्रतिनयविषठिता सौगताच्ाश् मग्नाः । 
य्रपान्तेऽप्येकतोकितिनियमिततिषया नाषरूपपहाणात् 
भूयधिन्ता सुपू पख्यसमदश्ासनिहासादिसिच्छै।। १३ 

--००-क-९( अथ मुग्धाधिकरणम् ॥ ४ ॥ )*क-०*- 

जाग्ररखप्नौ न बाद्यावगमविरदहितौ श्वासपृणा्पु्नि- 
स्तस्मान्युग्धिएतिस्स्यात् मशमित्करणप्राणवर्गतिं चन्र | 
मृत्यादद्तभदात् स्थतमत्र यद्त्यतश्चा नयस 

तु पक्तम्य मध्ये पधिरमति विभिनेलत तुयाद्धभावः ॥ १४ 
पेटिकोपोदढातः ॥ 

जन्तूनां जागरादिस्थितिषु भवति यशसं दितं तत् 
तत्तरस्थानादियोगेऽप्यनघग्ुभगणं बरह्म संशोच्छतेऽ । 
संसैक्यादिमूखान् परिहरति ततो दोषवगाघ्भाभ्यां 

हीनलोदाथहानी परमपनयते नीतियुम्भेन नेतुः ॥ १५ 
सैरीण्यं निशुणोक्तेरणवयचनमिहाऽऽविद्धमीथवादो 
नेर्सोष्यै वस्तुदरच्या तदितस्दखिं खा्मभोगादितुस्यभ् । 
इत्थं जीवश भूमापहरणङहनावादमोमुद्यमानान. 

प्तं न स्थानतोऽपीलयपिकरणमथारभ्यतेऽनेकशङ्गम् ।॥ १६ 
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--**-#(( अथोभयलिङ्घाधिक्ररणम् ॥ ५ ॥ )»-®-°०-- 

हेयं वस्तु स्तो यत् स्थितिरिह हि भवेदुःखषत् खेच्छयापि 
स्याञ्यस्वं नान्यथा स्यादिति न निरुपधेर्हेयमावस्य हने; । 
निलयखात्तन्व्यभाजो भयिन इव दद्ाभेदतो नाप्ययं 
शरुदेत्रैकत देहे परतदितरयोश्युच्छशुद्धी धीते ॥ 
व्रह्मक्षचादिदेरेष्यणुरिष धियुरप्यासभावेन तिष्ठ 
स्तत्तच्छब्दिरप्यस्तदिह स न फथं तत्दादेसघर्यः | 
यैवं न ज्ञाप्यतेऽसावयिदितविरदाच्छासित्स्यान्न शास्यः 
किंचिज्ज्ञो ्न्यतन््लो जगति हितयिदा बोच्छते मेथेते च ॥ 
उत्सर्गणापवादं न खद नयविदः क्षोभणी क्षमन्ते 
तस्माद्ये गणादों बिधिविषयमतिक्रम्य एटठिन्निषेधः । 
एवं शान्ते विरोधे नहि समविषयापचछद्ान्यायसिद्धि. 
दृष्टो निल निषेधः पर इह च ततस्स्याहुपक्रान्तिनीतिः ॥ 
स्वं कायस्य गोपायति कथमसतस्सद्धवेदिलययधीति- 
्रवयान्यतवं हि कार्य व्यपनयति परततिफेलेवशब्ः 
अन्तमावाद्टिश्िष्े मगवति जगतां नेह नानेति युक्तं 
निदिषटयखशङ्ं प्रशमयति परे मेतिनेतीतिचोक्तिः ॥ 
तत्तदरस्तुपरदेशे सकलगुणतया पूणद्दयः परस्या 
दृद्धिहासादिभेदोञ्ध्ित इति हि जखाधारसूर्योपमोक्तिः | 
अस्पर्शोदाहृतिथेनहि घटकरफाकाशद्छटान्तयुक्ति- 
स्तस्माष्रह्य द्विषिङ्गं द्िधिघविभवमिलेव वेदान्तपक्षः ॥ 

-°*-#4( जयादिङुण्ड लाधिकरणम् ॥ ९ ॥ +ॐ०*-- 

पिश्वसष्रस्खदुःखपरजननमिह न खयांशतीऽचिकृपतौ 
गृत्तत्कायोदिकं च खरसमिह वहूदाहृतं सपतिन्ञमू् । 
तस्मादव्यादरतादिविहरणनियता विक्रियेति चेन्न 
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खांगे मौह चितन्वन्विहरति भगवानिल्यनयनपोहात् ॥ २२ 
किन्निल्याचिदंशो विविधविषरतिमान्ब्रह्मणीलयाहुरेके 
फेनादिन्यायतोऽभ्ये सति विकृतिवशान्जङ्गसवेहभागान् । 
चन्द्रल्योस्स्नादिनीलया कतिचिदिह जगद्रह्मणोरैकनालै 

सवै ते सवेवेदखरसगतिहतेरत वित्ासनीयाः ॥ २३ 
--०9--क+( अथर पराधिकरणम् ॥ ७ ॥ )-$-०*-- 

सेतु तीरललयधीतेमिंतमिति वचनात् माप्यसबन्धितोक्ते- 
रन्याधिक्यश्रुतेरप्यतिवहननयात् कारण प्रापकं स्यात् । 

प्राप्यं त्न्यद्धपेदिलयस्दनवधिके कारणे प्राप्यतीक्ति- 

प्सेतुसवाघ्चुकितिरस्मिन् बहुभिरविहतां एततिमङ्खीकरोतु ॥ २४ 

तेतु सेतुत्स्याद्विधरणनियमाद्भन्धना्राद युक्तं 

व्यद्चिप्यस्िन्ुपाधेः परिमितिवचनं साधकं घरूतितं भाङ् । 
चातष्पयै च तत्तच्छरतिभिरुयुणं करप्यतेऽनन्तभूष्त- 

स्खस्येलवागृतस्येल्यमिदितमथवा सुकितरेवागूतं स्यात् ॥ २५ 
अन्यस्याधिक्यवादे परमवधितया कारणे यत्न छं 
तत ह्यव्याशृतादिस्तदवधिरितरपेक्षयाऽसौ परश । 
यरमादन्यत्परं नेल्यमिहितविषये तस्यरोक्तेर्युक्ते- 

रेव॑त्वादित्यनकितिस्तत इति यदि वा व्याप्यञ्ुक्तं तदस्तु । २६ 
--००-#-4( अय फलाधिकरणम् ॥ ८ ॥ )-9-°*०- 

आराच्छः कर्मकाण्डस्थितनयनिवहस्थापितानां क्रियाणा- 
मध्यक्षो देबतानामनुपधिमहिमा मध्यकाण्डोदितानाम् । 
अल्नाप्येतावतोक्तो भवभयचकितिपाप्युपास्यकलक्ष्य- 

स्तत्तच्छाश्चाथयोग्यं दिशति फरमिति स्थाप्यतेऽथाल्युदारः ॥ 
कृष्यादेमेदैनादेरपि भवति फं द्वारतो वाऽन्यथावा 
धर्माणां साधन श्रुतिभिरवगतें दोषषाधोञ्क्िताभिः | 
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थ 

तस्पाद् शिप्रस्ादात् फरमाते ठु वचस्तस्पद्रसाति चन 

श्रत यप्रसादल्जनकदनतोऽपूवेकुपेरयागात् | 

यद्यप्याराध्यमूलं फटमिति फलितं देवताधिक्रियायां 
कमोपेक्षा तथोक्ता फट्जननपरपेरणादो तथापि । 
साक्षि्वानाहरत्वपभरतिपरयुणं गरे्य तत्थीणनादो 
सङ्कातङकनिशधंस्त्वरयितुप्धुना ताध्योदारतोक्तिः ॥ 
सम्राजस्सावुंकम्पात् पितुरुचितविदस्साम्यभाजो वदान्यात् 
स्थाने विन्दन्ति पल्ला नियतरुचिभिदायन्तितास्तन्तमथम् । 
तल प्राप्यं खतो यद्विहतिरिह यतस्तस्रशान्तिश् यस्मा- 
देय यद्रा विेषादमनमपि यथारोकमतापि तत् स्यात् ॥ 
शुद्धानन्दे तदित्थं श्चुभगुणजरषौ सत्यनिलयसखदेष 
देवीभूषायुधायैरतिशयिनि कनद्धोगरीटाविभूतौ । 
रेषितयाधारभावपभृतिवहुविधस्यास्तुसवन्धदीप 
दषटिस्खगोपवगपसवितरि हरौ निर्भिमेषा शतिनः ॥ 
पादे खमाथहेतुस्तदयमि ह सषुप्टयाधृतिस्सुपगोपा 
युर्षोद्रोधादिक्त खनयङ्भगुणोऽचिद्धिःश्री खदेहैः । 
पारम्यस्यकसीमा सकररफरद् इत्युच्यते मक्तिथूष्ने 
सत्ये सेवं युणादावथ परभजने रूपभेदादि चिन्त्यम् ॥ 

इति श्रीकवितार्किकसिंहस्य सर्वैतन्तखतन्तस्य श्रीमद्ङ्कटनाथस्य 
वेदान्ताचायस्य कृतिषु अधिकरणसारावस्थां 

तरतीयस्याध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ २॥ 

-**-*( अथ तृतीयस्याध्यायस्य त्रतीयः पादः॥ )-9००- 
उपोद्धातः ॥ 

तच्व्नानानरुष्वद् दहिततममनषं पोह्यमाणस्य वक्तु 
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तत्वे निद्धैय तकञ्वरजनितमहासननिपातप्रलापान । 
नेष्पन्ने तचवोधे न किमपि षिदुषा साच्लपिस्युदृणद्धयो 
यावसत्नीवानुवलय युररिपुभजने शुक्तिराभाय पक्ति ॥ 
भौमास्यो यातनाभ्यः पितृपथगमनावतेनदेश् विभ्य 
त्णां कृष्णागृतान्धौ परिणयति परां याप्रता तावदुक्तम् । 
इत्थं छब्धापिकारः परमधिङ्करते साधने यले स्ख 
पादन परर्मिस्तदिह बहुमिदाघर्मरं निर्बषीति ॥ ५ 
एकस्मिन्नेव पादे निपुणनयछरता न द्रयोस्तकणं स्यात् 
भेदाभेदश्च नैको विषय इहं भवेदन्यहानपरसङ्घत् । 
तस्मादस्मिन्धकीणो नयविततिरिति पे्षित्रन्थवोचे 
वेद्यावच्छिन्नवि्ानियमकृदयमिलेदमथ्यै समभ्यम् ॥ ३ 
आख्यावन्तं गुणानां निजगदुरपसहारतः पादमेतं 
विेक्यार्थे तदस्मिन्नपवदनतया मेदचिन्ता प्रसक्ता । 

इत्थं शुश्रूषुशङ्ापिह शिथिरयितुं भाषितं भाष्यकार 
स्तद्धेदाभेदमीमांसनभिति विषयस्तत्र चोक्तोऽयुषत्तः ।॥। ४ 
निस्सीमानन्दनाडिन्धमनिरुपधिकानन्तसंपदणौये 
विचामेदैविभञ्य भरणिधिरिहं यदि भापरिरप्य्तस्स्यात् । 
मेषं तेरेव धर्मेस्तदितरसहितैः पूणकामस्य पूर्ण 
पराप्यं ब्रह्मेव नास्यत्र फिमपि फलमतस्तकरतुन्यायसिद्धिः ॥ ५ 

सवेवेदान्तप्रत्ययाधेकरणम् | १।। 

भेदश्शब्दान्तराचैषिधिषु नियमितः कमकाण्डे द्वितीये 
सैयोगाधेक्यतोऽन्यस्सघ्ुदयनियतात् सैव विचा नीतिः । 
आदौ तेनैव शाखान्तरनयदुदितं चोदनादेरभेदा- 
च्छलयेवाक्षप्य भूयः पतिसमधिगतं मेद्कान्पाथतोस्या ॥ ६ 

मन्न 
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शाखासु भक्रियान्या भ्रवणमपि पुनैष्टमलाविरेषं 
विग्ाभदस्ततर्स्यादिति न तदुभयं युक्तमध्येवमेदात् । 
तेषामेषेति वाक्यात् कचिहुपजनिता भेदशङ्क स्वयुक्ता 
सखाध्याये ब्रह्मविश्यापदमिह हि भषेत्तह्तेनान्वयोक्तेः ॥ 
रूपैक्यादेक्यसिद्धौ किमितरदुपसंहायैमन्यो युणशे- 
दवेदो न स्याद्टिकरप्यं तदिह फिमफखा तेन चिन्तेति चेन्न | 
वेद्याकारेकयमेक्यं दिशति तदधिकं किचिदाकृष्यतेऽङ 
कमैण्यप्येवमेव द्यपहृतिविषयो मेदकांशातिरिक्तः ॥ 

-म*9-क4( जन्ययथात्वाधिकरणम् ॥ २ ॥ ),-क-°>- 

पराखच्छाखाविभेदेऽप्युपक्षमितमिद ताद्गु्रीयविश्या 
स्यादेका चोदनाथस्तदसदुभयथा रूपयेदोपरन्पे; । 
गाता गेयं च गेये सकलमसककं चेति वैषम्यसिद्धी 
शेषाभेदोऽप्यभेदं न गमयति भिदा स्वेकमेदेऽपि सिद्धयेत् 
छन्दोगोदरीथक्ब्दस्तदबयवपरः प्रकमादिपरसिद्धेः 
एृत्सोहीथाभिधायी प्रकरणनियमाभावतो वाजिनां स्यात् । 
उद्वीथोक्तिथ नेषायुपचरणवती गातरि प्रक्रमस्था 
तकत साधनीये द्विषदुपशमने तत्फटस्वोक्त्यवाधात्॥ 
यदयप्यत्रह्मविचा परपरिभवनायैहिकार्थपुक्ता 
न ग्रामा मोक्षशाश्चे तदपि समतया तत्परीक्षेति केचित् । 
काम्या विद्राप्यनिष्व्यपनयनयुसेद्यवियोपयुक्तै- 
स्वत्ससाद्धयपभेदैभेवति सथचितारोचनेयाहुरन्ये ॥ 
अङ्गातब्रह्मतच्वः कथमिव विमृशेत् इतचिद्रह्यटि 
तेस्मात्तत्ताहशीनां समुचितमगतेरत मीमांसनं स्यात् । 
आदच्युः कणां च खफङरितरणे वीर्यवस्वातिरेषं 
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बह्मध्याना्थकरमतिकायजननतः पर्हुतापेकषतं तत् ॥ १२ 
-->-&4( अथ सवभिदाधिकरणम् ॥ ३ ॥)»-9**-- 

ये्ठयश््ठयादिसाम्ये कचन समधिकं भाति वासिष्ठयपू 
तेनेतथं रूपमेदाद्वहुनिगमगता भिचतां प्ाणविया | 
मेवं वागादितत्तदुणपरवरतावणैनसाविरेषा- 
दागाचेस्खसखधर्मोपचरणमटृतं तावता स्यान मेदः ॥ १३ 

--*>-क-4(जथानन्दादयधिकरणम् ॥ ४ ॥ )क-०*-- 

नानाशम्दादिभेदादिति खड भिदुरा वक्ष्यति ब्रह्मविद्यां 
रूपं विद्यान्तरस्य धकरणपसितान्नान्यदन्यते योज्यम् । 
तस्मात् सत्यसूवस्तदि तरुणवत् ्युव्यवस्यापनीया 
मवं ब्रह्मखरूपावगातिरेहे यतस्ताद् सयोखपक्ष्यम् ॥ १४ 

सत्यत्वं विष्वेतौ षहुविधचिदविषिकियाजारहानेः 
जानल ज्ञातरेभावात् खरबहुरतया खपरकाशत्यतथ । 
तिद्रयकायिस्तु सवं पमितमिह परिच्छित्तिमिनद्यणोऽन्य- 
्स्यानन्तय वियोगाचिष्ठभिरपि सदा निमेखानन्दधाश्नः + १५ 

उत्त जन्मादिसूत्रे नतु निखिरजगद्धतुता बरह्मरक्ष्प 
स्यात्तेनैव खरूपावगतिरिह शुषा सद्यतादीति चेन । 
हेतो रीशस्य हेत्वन्तरगतवि विधाव्यवगंभसङ्क 
सङ्कारूढे कमेणेतरविभजनतस्तस्य साफस्यसिद्धेः ॥ १६ 

नन्वाच्छानं प्रियायैरपि भवति रिरःपक्षपुच्छादिरूषै- 
बदं तत्र भियाचैस्तदवगतिरतस्ते त॒ सवीता; । 
पुच्छाचैसो निरे न भवति न च तदृषटिरस्छृष्ठतछे 

तस्माचिव्याभिरूपक्रमवदिह कृतं रूपणं ब्रह्मणि स्यात् ॥ १७ 

आनन्दत्वपरधानं कतिचिदिह विदुस्सौत्रमानन्दश्दं 



८ अधिकरणसासवल्याम् (अ. 

धमानन्दामिधानं तदुभयवचनं वेति परयन्ति केचित् । 
ज्ञानोक्तो चे वमेतत्तदितरसमता यावतास्यान्न शङ्कया 
तावद्धमादुत्तिवेहु मजनपद् ब्रह्मणि स्थाप्यतेऽल्न 

--*०-क#९( अथ कयाख्यानाधिकरणम् ॥ ५ ॥)*-क-®०-- 

आचामेदित्यपूवाचपनमिदह बिधेः भाणधिध्ावतस्स्या- 
नप स्म्रयादिसिद्धे परमञ्ुविहिता पाणवासस्वदष्टिः । 
युद्धीतिल्यादिनीत्या दिधिरपि घश्ते पाप्नधाल्थेनिष्ठः 
प्रायुक्ता प्राणविद्या तदिदमवसरे चिनितं त्ङ्कमस्याः ॥ 
आदावन्ते च वास्षः परिधिरमिषितो मन्यतिशातर द्ये 
सा चाराध्यप्रियाथा स्तुतिरिह न मवेद्रल्यभावाभिनन्या । 
युक्तशापू्वंभावात् परिदेधतिगिरा तद्विधानाभिसन्धिः 
प्ाणञ्राराघनीयः परिदहितबसनो युज्यते सद्धिरद्धिः॥ 

` ०®--क-५( अथ समानाधिकरणम् ॥ ६ ॥)#-क-० ० 

शाखेक्येऽध्येतृभेदो न भवति न गुणः कथिदम्यो विधेय- 
स्तस्पादुक्ताविदेषभ्रवणमिह् पुनः फि न विनां विभिन्याः 
मेव यद्यप्यनूकितनेतु शुणपिधये फस्पते स्यात्तथापि 
व्यक्टयं सौकयेतश व्यसनसमसनन्यायवस्त्वैक्यसिद्धेः ॥ 
छन्दोगेवानिभिश्च स्फुटमवुपठिता भाति शाण्डिदयविद्ा 
मेदाभेदावभरशेस्तविह किमिति न सन्दर्शिते भाष्यकारैः । 
तद्रो यत्रयताधिकपरिपएनं तततत्ाधिकाना- 
मन्तभोवादियुक्तावनधिकरमधिषं वेति साधास्णोक्तेः ॥ 
स्थानद वशषित्यपभ्रतिषिरदितावानिभिस्तचुताचा- 
धीता शाण्डिस्यविद्या तदिह भिदुसता कसपनीयेति चेन्न । 
आरण्योक्तं षशित्वाच्रपि ख विततिस्सलयसङ्कस्पतायाः 
साधीतभररदस्येऽप्यधिकविरहपो नात विचेश्यषाधः ॥ 



पुरुषतिद्याधिकरणम् . द. 

--*०-क#-¶( अथ सम्बन्धाधिकरणम् ॥ ७ ॥ 9क--क०-- 
अक््यादिल्योपलक्ष्ये भगवति मजनं चोदनादेरभेदा- 
देकं स्यात्तेन नाश्नोरनियतिरिति न खानतो रूपभेदात् । 
स्थानं तर्स्थत्वबुच्ये हपदिशति न चेत् खास्रूपातिरेश- 
स्तस्मादकाक्षियोगादहरहमिति त्ामनी स्थापनीय ।॥। २४ 

--*9-क < अथ सम्म्रत्यधिकरणम् ॥ ८ ॥ )-क--०० - 
ए 

सम्भ्रलयादिशेणोषः प्रकरणपर्नाभावतस्सर्वविद्या- 
सखन्वीयेतेति चेश क्वविदगतिकतो लिङ्गतस्स्थापितस्वात् । 
अल्पस्थानाघ्च विद्याखपरितवदुषस्खोचितस्थानष्त- 
थव्यारेकमन्ते सहपठनवश्ात् तत्समस्यानिनोऽन्ये ॥ = २५ 

-*-9--क-4 (जथ पुरुषविन्याधिकरणम् || ९ ॥1,-क@-० ०. 

आख्यात्ैक्यादमेद्ः पुरुषविषययो्िंययोरित्ययुकतं 
यज्ना्याकारफुपेरिह विषमतया रूपमेदमसिद्धेः | 

तादर््याततैत्तिरीये परभजनफटम्यक्तिरताप्यसुक्ता 
छान्दोग्ये पूणपायुः फलमिति ठु तयोभति संयोगभेदः ॥ २६ 
स्पष्टे रूपादिभेदे हठसथुपनतो नामक्षाम्यादिमालात् 
पुविद्यापूषेपक्षो मृदुरिति पिफकाऽधिक्रियेपेति चेन्न । 
अन्येव न्यासविद्या प्रकरणपरिता तद्विधानमघ्राने . 
त्यस्वातन्त्यादिसिच्यै विभजनमनयोरिलतीवार्थवस्वात् ॥ २७ 
यद्येवं यज्ञिः परविदि परुषे चोचे साञ्चवन्े 
यङ्गस्यानङ्गभूतं कथमिह विविधं करप्यते तलत । 
तस्मात् परकरान्तथिदयास्तुतिरियघुचितेत्याहुरेफेऽन्यथाऽन्ये 
तिष्ठलेतदिधापि प्रतद्ुवटिता सम्बदायस्तु चिन्त्यः | २८ 



अधिकरणसारावदयाम् [अ. 

-म->-#-+( अथ वेघादयधिकरणम् ॥ १० ॥ )-#-०* 

युज्येरन् ब्रह्मविधापरिसरषरिताश्तं न दइयादिमन्त्राः 
तादर्थ्यात् सर्ववियाखिति न तदुदिताधीतिशेषत्वलिक्गात् । 
नो चेदन्येऽपि तद्रत् सविधपण्नतस्सन्त शुक्रं प्रधिध्ये- 
दे्व॑भायास्तदथी न च घटत इदं लिङ्गतो दुषेकस्वात् ॥ 

--9-क4( अथ हान्यधिकरणम् ।} ११ ॥ ,*कॐ-० 

शासे टे क्ति माजः क्वचन कथयतः पुण्यपापप्रहाणं 
ब्रतेऽन्या तस्पवेश्ं मियतदितरयोदायसंक्रान्तिकाले । 
हान चोपायनं च क्वचिदिति पृथगा्नातसंपकंसिद्धि 
वाक्यं शाखान्तरस्थम्भवति हि विविधाकाक्घया वाग॑यशेषः। 
इस्थं ब्रह्मङ्ञकमलययजनमितरसङ्कान्तिसम्पृक्तमस्तु 
स्याचिन्तायां व्यवस्था पृथगनुपव्नादिल्यसत् कुधिदीस्स्थ्य 

सर्वेषाम्पुक्तिमाजां द्वितयमपि यथोपास्ि साच्यं समानं 

तचिन्तासौ तथा तन्महिमिवद् इति स्थापनीयोभयत ॥ 

कती तेनैव भोग्यं ज्ुममितरदिति स्थापितं कमेकाण्डे 
तस्पाद्रद्यह्गकमे द्विषति सुद्ेदि वा नापतेदिलयुक्तम् । 
विवयामाहास्म्यतो यद्विगखति विदुषः कमे तत्साज्छतुस्य 
विद्रसद्रेषभक्त्योः फमिति कथने वाक्यतात्पयेसिद्धेः । 

-*०-क-+( अथ साम्परायाधिकरणम् ॥ १२ ।),-9-°->-- 

कर्मोदतिययुक्षोः क्वचिदुर्पानिषदि श्रूयते साम्परसये 
मार्भैऽन्यस्यां द्िषैवं शकश इह तचिन्तने चस्तु मा भूत् । 
न्यक्तं कसाच्य पथि फलमथ गल्यथेदेदाजुदत्ति 
मुक्त्यै विवव यद घहतिवचने पाटतोऽर्थो बली च ॥ 
निश्शेषं कमे न्येदिह यदि विदुषस्स्थूलदेहान्तमाते 
विश्रास्येत्तस्य तावच्चिरमिति हि वचो नाथवकर्वं गतेस्स्यात् 
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गत्वा सम्पद्य चाविभेवनमिति न सम्यो मवीतीलययुक्तं 
स्याद्धीसङ्ोचमात्रस्ितिषद्ुगतस्पूक्ष्पसस्कारयोगः ।॥ ३४ 

-->-9-क-4( अथानियमाधिकरणम्।॥ १३ ॥ )-७--9-+-- 

पन्थास्स्यादर्चिरादिः फलमिह निखिखव्रह्मविद्याघु मा वा 
पारभ्याधीतियोगात् प्रकरणनियता तस्य चिन्तेति चेन्न । 
सीसं त इत्थं विदुरिति वचसाऽथात येचेति चोक्त्या 
म्रा साधारणेऽसिस्तदन्ुसरणतस्तदरदेवास्य चिन्ता ॥ ३५ 
हेयोपादेयमागेद्वितयगपदिशन्धुक्तिदाता पुषषो- 
योगी यःकशनेतत्सरणियुगरविन्ुदठते नेलगायत् । 
तस्मादस्माशाधील्यविशदविकशषदीकरवाक्यावमशौत् 
ब्रह्मधाप्टयकत्लपरणिहितघणितं मागेविन्ताविधानय् ॥ ३६ 
हानादेरविरादेरपि किममिषटितं चिन्तनं सूत्रकारे 
वि्याङ्घत्वादिसिद्धयै यदि भवतु तदाऽनन्तरे पाद् एतत् । 

सैवं विचाङ्गतायामपि भजनमिवेदं च धीत्वाविरेषात् 
कमीदिभ्यो विभक्तं कथयितुमिह तस्मू्णं स्थानपाति ॥ २७ 

-म०-क‹( अथाक्षरध्यधिकरणम् ॥ १४ ॥ +-9-** 

यस्यामस्थरतादिः भ्रपरित उचितं चिन्तनं तस्य तस्यां 

नान्यस्याम्मानह्यनेने यदि नियमनं कस्य इतेतिचेन्न । 

हेतुत्वोननेयदोषव्यपनयनमिह बरह्मनि्याद्च सव 

खानन्दाधिक्रियोक्तक्षमनियमितपिल्यस्य सावेतिकतवात् ।॥ ३८ 

सल्यस्वाधैस्खरूपावगतिरभिहिता सवेविच्याुतया 

भूयस्तन्तस्यधरमेष्वधिकरणमिदं स्यादुयवेति चेन्न । 

कैशिज््ञातखसूपे कचिदितरगतं किंचिदन्यनिषध्य 

व्याघ्रस्या न खरूपावगतिरत इति परेक्षणस्यातत रोधाद् \ ३९ 



७२ अधिकर्णस्तायवल्याम् [अ. 

व्यावत्यौमन्त्यतस्तद्रयद सनमपि हि स्यादनन्तन्ततस्त- 
चिन्ता किचिज्त्रसाद्धया जरधितरणवश्नोपदिरयेत पेषम् । 
तत्ततसामान्यधर्माचुगमकवटितारेषमेधोपदेशे 
तादकषिचिन्तोपपत्तेरनवमविति वा गर्तं सेरहीतिः॥ =, 

-००-क-4 अथान्तरत्वाधिकरणम् | १५ ॥ `*-®-**- 
सरवरख्यारस्यखाभात् पयत्पसुतः पूवपक्षे निवेशः 
सिद्धान्ते ब्रह्मणधरेयधिकरणगतिस्तोकशङ्कापदुयै । 
साक्षादरह्येति धाक्यद्रयमवमृशतामन्यदङ्कव न स्या- 
दिल्यारोस्याथ भाष्ये परपिषयतया पूवैपक्षोऽपयुपात्तः ॥ 
यत् साक्षादिव्यघ्रष्मिल श्रुतिशिरसि पर ब्रह्म वेद्यं यदेवे- 
सेतस्सिश्वास्स्थापि प्रतिवचनभिदा ततर रूपं भिनत्ति । 
बिद्ामिलष्टमेदोऽप्ययभिति यदि नानूच भूयोऽनुयोगात् 
पश्ादुक्तथ दोषालयय इह न भिदां सौति साधारणत्वात् ॥ 
सद्वियायां यथा हि प्रतिवचनभिदा भश्षमेदायुसारा- 
ह्वियैकलवे विरेष्यं भकस्यति परान्देवतामेव तल । 
तेनोषस्लयः कहोलश्च॒तमपि स च पत्संश्रुतं संकलय्य 
ध्यायेतां ब्य सवान्तरमिति फटवत्तत सब्रह्मचर्यम् ॥ 

--न9--क4( अथ कामाद्यधिकरणम् ॥ १६ | *क-=०- - 

आकां ताण्डिनस्तच्छयितमधिनयु्बाजिनस्तन विश्या 
भिद्येतेति चेन्न द्विविध इह यतो बह्मनिर्देश एषः । 
सबोधारस्वपूवैः परतरविषयस्सामगाकाशशरब्दो 
विश्वेशषाधारतातस्या सुपषिरविषयताऽन्यत्र रूषन्तु नान्यत् ॥ 
छन्दोगानाग्ुपास्यं भथितमिह मुगैरष्टभिव्र॑हय जुष 
त्चान्येषां वश्चिसपभृतिषटितमिदयस्तु रूपश्य मेदः । 
मैवं यत्द्रशिखा्यपि तदिह भिदा सलसङ्करपतायाः 
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इयेका््यं निरूढं परमपि दहरोपासनन्पदरदृ्यस् ॥ ४५ 
नन्वाका्चो रुणायैः परदतिद्हराधिक्रियायां परोक्तं 
तस्मात्नान्याथेरङ्केयधिकरणमिदं नोल्िीतेति चेन्न । 
व्योमातीतं निमित्तं दहरमिदश्चुपादानमिल्युदगन्तः 

पूरय क्षिप्ताः भसङ्गात् पुनरपि गमितार्छिन्नभूरत्वमते ॥ ४६ 
- ->9-क-4( जय तनिर्धारणानियमाधिकरणम् ॥ १७ ।}+-#-०* - 

उद्रीथादौ कियाङ्गे भजनमपि मवेत् पणताद्युक्तनीलया 
कममाङगन्तत्फलोक्तिस्सिह यतिरिति गोदोहनन्यायभग्नम् । 
सखगादीनां फलत कतु तदधिको ह्यत वीयांतिरेकः 
पणत्पादौ न वाक्य वदति करणतां कपे चाहान्ुपास्तौ । ४७ 
उद्रीये प्राणरष्ठौ कतुथटितफलादन्यदुक्तं फलटन्तत् 
खीकृलय प्राग्विचारः स्थित इति विहतः पूषपक्षाऽत् मवम् । 
अत्लयेऽनङ्गमावे स्थिरनिहितधियस्तत षिच्रैक्यशङ्का 
लत्तवाङ्गानङ्गमावौ पृथगपृथगिति स्याच पूवैतर चिन्ता ॥ ४८ 

_ _ _ __->-#4(अथ प्रदानाधिकरणम् ॥ १८॥ ),-®-०**- 

कामनितां सल्यानिति व्चनवखाद्धम्युपास्तविभक्ता 
धर्मोपास्तिस्तद्र युणिपरिगणनं तन््रसोऽस्तविलययुक्तम् । 
तत्तौशिष्टयभेदात् मतिषिधिगुणिनधिन्तनात्तिरथ्या 
राजाः पृथत्तबाद्धवति हि हविषो दानपाहत्तमिन्दे ॥ ४९ 
तत्तद्धोगपरतीतेयणघटितपरोपासना भोगहेतु 
युक्ति स्यात् कमादिलसदमुणवचस्यान्यपयाभिघानात् । 
सास्चेऽस्िन्रासमपतेः छ फटमभिहितं निगणोपास्तिसाच्चै 
नोचछा्चं च प्रकरप्यं गुणनियमनतः रूयातिमां शेष पाद्; | ५० 
परलयकम्मेखनाद्वा दहर्य॒णगणेऽप्यत्र सचिन्लयपाने 
गुण्याषटस्यथकन्येः कथयि तदनाद्ततिशषङ्केति चेन्न । 

*©8 



1 अधिकरणसासयवल्याम् [अ. 

बुच्छारोहे गणानां यदवधि गुणिनो रूपमथ्य ततोऽन्यत् 

वियैकान्तन्तदाष्टस्युघटिततदात्तिचिन्ताप्र्टतेः ॥ 
-°०-#-,( अथ लिङ्गमूयस्त्वाधिकरणम् ॥ १९ ॥ )*-क-०> 

क्रान्ता दहविया भ्रकश्ुपरि च ज्ञायते तैत्तिरीये 

तस्मादृध्वोसुवाकः परकृत विषयनिद्धारणार्थोऽस्तु मवम् । 

तत्तद्वियोदिेस्तेः परमिह पुरषं प्रयभिन्नाप्यशब्दै- 

स्तस्मिन्नारायणत्व वददधिकवलं प्रक्रियातो हि वाक्यम् ॥ 

वाक्यैस्सवीयेतायां दहरभजनमप्यत्त भागीति साथ- 
स्तद्िङ्गोपेतभागो न च बहुभिर्छं योद्धमेकं एताम् । 

नेकस्यास्थोपङुरयात् भकरणपसं किंच सर्वोपजी 
तत्ते ताखयेमतर स्फुटमिति वितथा तत्परित्यागकुिः ॥ 
आकयं देवतेक्यं तिकसमधिकता तुल्यतैक्य त्याणा- 
मन्यतैश्वयमिला्निपुणफणितीराद्रियन्ते न सन्तः । 

तय्यन्तैरेककण्ठेस्तदसुगणमदुन्यासथुख्योक्तिभिश्च 

श्रीमान्नारायणो न; पतिरखिरतसु्क्तिदो शक्तभोभ्यः ॥ 
--->०-#-१, अथ पूवेविकट्पाधिकरणम् ॥ २० ॥ )+*-9-०*-- 

अङ्ग पूवेसक्तेष्टकचितसङुषस्थापितस्य ऋतोस्स्यात् 
ुच्लारमाऽभिमनविसमसृतिरपि यथा मानसं द्वादशारे । 
तत्काथस्यातिदेशादिति न सदुदितो हत विद्यात्मकोऽङगी 
्ुल्ादरेव तस्मिन्वुपडृतिसमताबोधनार्थोऽपिदेशः ॥ 
करप्यां यत क्रियाता कतुरपि तदपि पायुपात्ताङ्गक््या 
वाक्यस्थेश्चानुबन्धैरिह सथुपनतो भाति विद्यामयस्तु । 
दूरस्थाद्ृष्टयोभात् खवचनपटितादृष्टयोगो भवलीया- 

१. स्वीयान् . पा॥ 



पा. ३. भूमन्यायस्त्वाधिकरणम् . ७५ 

नपापेऽर्थे विधित्वं ुवदनसमेऽप्याभितं तदरदहन ॥ ५६ 
--°०-#4( अथ ररीरेमावाधिकरणम् ॥ २१ ॥ )-क०-*- 

तत्काकाकारिणस्स्यादहमिति मजने कञ्चुकस्यात्मनोधी- 
रासक्तेमौुपास्खेत्युदितवदिति चेच्ान्यथा संनिकरषीत् । 
शुद्धो ह्ास्माऽत् साच्ः फटमतिरविनाभाषिनी बौडकृये 
युद्धासन्नेऽन्तर ङ्गे सति विधिनियता त्रतुन्यायसिद्धिः ॥ ५७ 
कवतुर्मोक्तत्वमातं गणथितुपुधितं श्भोगाथेयतरे 
स्गाचर्थेऽम्यदेहा्ुमतिरपि परं खाधिकारादुषिद्धा । 
युक्तयरथे पराप्यवस्याप्रणिधिक्रथनतस्तक्करतुन्यायवाचा 
चिन्त्यस्य प्राप्यतार्थो गमित इति इतोऽतिप्रसङ्गादिश्ङा ॥ ५८ 

विद्यामेदेषु वेयाकृतिविषपमतया यावदुक्तं षिचिन्ये 
प्राप्यं सर्वोपपर्ं तत इह कथमपाप्यचिन्तानिषेधः । 
तस्माद्धद्धस्य चिन्तास्त्विति न कडुषितो नघहशब्दयुख्यः 
प्राजापच्यासतु वाक्यादकटषदशया भाषनीयत्वसिद्धिः।। ५९ 

--*०--क4( अथाद्धावबद्धाधिकरणम् ॥ २२ ॥ »ॐ-°०°-- 

उद्वीथादेधिरेषे भजनविषिरसों स्यात् खसानिष्यगीते- 
मवै सवाङ्गिभूतक्रतुखत रहाशेषसांनिध्यसिदः 

सामान्यं व्यत्तयेक्षक्रियमपि नियमादशेने वौ हिताव- 
च्छब्दश्चोद्वीथमात्रं वदति न तु भिदां जगनीतिस्तु नात।।६० 

--*-०-क-4( अथ मूमज्यायस्त्वाधिकरणम् ॥ २३ ॥)-®-** 

व्यस्तो वैन्बानरातस्मा परतिनियतफलोदाहूतेरिचन्तनीयः 

मरस्लोपास्तौ फएटोक्तिस्स्ततिरिह यदि वा कृत्खरूपोऽप्युपास्यः 
मेवं व्यस्तेषु दोषः पृथगघुकथितस्तत्फलोक्तिस्स्ततिस्स्या- 
दषं हष्टाकपारपभृ्तिषु च तथा तेन चिन्लयस्समस्त; | ६ 

सामस्तयस्येव योगे द्रहिमवति महावाक्यतात्पयत्या 



७६ अधिकषस्णसाराचद्याम् 

व्यस्तेष्व्ञाननूच स्तृतिनियतनयादान्यपर्यं फलोक्ते 
नामादीनाघुपास्तो फटमवधितया ऽपेक्षितं भूमवाक्ये 
नाप्येवं प्रयवायश्चेत इति विषमोदाहूतिनौथसिद्धये 

--**-क-‹( अथ राब्दादिमेदाधिकरणम् ॥ २४ ] ,+क-०>- 

सवौसु ब्रह्म येदं फटमपि ख तद्रह्यवियेति चास्य 
ध्यानादक्तयेकलक्ष्ये विधिरपि भजने सवैवियैक्यमिः 
तन्नारुयारूपभेदात्तदुपदितविधौ तेन वैशिटयसिद्ध- 
भिंभ्रम्पध्वादिषिन्याफरमिषह च पृथक्ास्यविश्वापु चैः 
नानाशब्दादि मेदादिति कथमवदत् प्रुतश्चच्छब्दसाम 
न्ेवे यागदानादय इव भिदुरा भक्तिविश्रान्तिसिद्धः 
सय॑ शब्दस्य भेदस्त्वयद्ुषचरिति रूपभेददरटिश्ना 
ज्ञान यचाविषेयं करणमिह जणुस्तन्नियासेऽभिसन्धि 
यद्रा शब्दादिभेदादिति तु कथयत स्ूवकारेण सम्य 

न्यासोपासे विभक्ते यजनहवनच्छब्दमेदादभाक्तात् 
आख्यारूपादिभेद्शश्॒त इतरसमः किश्च भिन्नोऽपि8 
इशीप्रधाप्टयादिभिर्स्यात् जगुरिति च मधूपासनादौ 

--०9-क९( जथ विकस्पाधिकरणम् । २५ ॥ >-क-9-०-- 

ञ्योतिोमाधिहोत्पभतिवदधिकानन्दसिद्धये सथ 
त्यैतास्स्युबह्यविद्या न च भननविधिः कथिदेकं पा 
कतुन्ताः कालभेदे क्षममिति न भिथोषासनास्यैयैवा 
सम्पूणेब्रह्मरब्ध्यै पृथगिह च विधिः प्रायणान्ते सः 
रूपादीनां विरेषेनेन् परभजनन्नैकरूपं विभक्तं 
सामग्रीभेदतस्तत्फर्पपि विषं सम्पत्तन्यायतस्स्याते 
न स्यात् सवो वि्ाखपि हि फलतया वक्ष्यते भं 



१ यथाश्रयभावाधिकरणम् , 

प्राप्यैक्यं च प्रसिद्धं बहुस्रणिुषां खोकतो बेदतश्च ॥ 
-->०-क-4( अथ यथाश्रयमावाधिकरणम् ॥ २६ ॥ )*क-**-- 

तततद्वि्याघ ताद्क्फटतरतमतां वारयिता प्रसङ्गात् 
परागुक्तोहीथविद्याफलपथ पुनराक्षिप्य गादीकरोति । 
पामूटुक्तं सवाय फरषिह तु न सा पणेपय्यादिनीतिः 
स्पष्टा खस्वत वि्ाफरकरणतया वतेषानोक्तितोऽपि ॥ 
तादथै नात्र कपेश्चतिरवगमयेदाश्रयाटम्बमातरा- 
द्विधाहानी च युक्त धतिषिधिक्यमं तत्फलाथपरक् | 
तारे सोपाघनेऽस्तु स्तवनपघ्ुममात्तावता सातु नाङ्गं 
ाण्वक्तव्यस्य हिखा वच इदशुपरि स्थापनीयभरसतयै ॥ 
विचैक्योद्ीथविययाष्ितयविभजनपाणवियेकभावा- 
स्सवाखानन्दतादेयैणिवदतुमपिः पाणवािस्त्वटिः । 
शाण्डिस्येक्यं विभज्य स्थितिरहरहमोस्छस्मृपेस्ययानसीषा 
पुंविध्याया विभेदोऽध्यननियतता शन्न इयादिकानाम् ॥ 
हानाद्यन्योन्ययोगस्तदुचितसपयो देवयानादिसाम्यं 
सषेवास्थूखतादिव्यतिहरणधयानेकरिष्यश्ुतानाम् । 
दहोपास्यकमाबो युगफषूषिधिरद्रीथमाभिलय श्ट 
गुण्याष्ततिथेणाथा निलिरूपरतरोपास्तिवेच्यावसायः ॥ 

विद्यारूपा मनथिल्मतय उचित्गानरूपक्तुस्धाः 

प्रे्ी शुदधोऽद्ुचिन्यः कतुरणसकलो ह्री यपूर्वषु दृटः । 

सापस्लेनैव पैन्वानरमजनमथानेकवियोपपत्ति- 
पोक्षाथानां विकस्पः पुनरनियतिख्दीथटेरिरोचे ॥ 

इति श्रीकवितार्फिकसिहस्य सवैतच्र्तन्रस्य श्रीग्े्कटनाथस 

वेदान्ता्वार्थस्य कृतिषु अधिकरणसारावस्यां 

त्तीयस्याध्यायस्य तत्तीयः पाद; ॥ ३ ॥ 

५७५9 

६५9 

६८ 

६९ 

५9० 

७१ 

५७ 



--*>-9(जथ तृतीयस्याध्यायसख चतुथे; पादः ॥ )-8 
उपोद्धातः ॥ 

कमे धाकिचन्तयिसवा नतु परममथ ब्रह्म जिङ्गास्यु 
पादे विदयाङ्गतोक्तिः पुनरिह वितथा ऽनेकधा लाञ्य 
मेषं कर्मैव तत्तहणयुतविनियुकतयन्यभावेन भिन्न 

विद्यानिष्पत्तिहेतः किभपि च सुकृतं स्याभिषटतेकरं 
त्यागः काम्यक्रियाणां कचे परविदः काप्यनत्रि 
खेकाधीनलबुद्धेः कचिदद्ुपधिकखाथैवुद्धेश्च गीते 
अलराहिसादिकानामधविरहतिषतां सवेसाधारणानां 
रते बणौश्रमादिभतिनियतिमतामष्युपास्यङ्गभावम् 

- -०-०-क-( अथ पुरप्राथोधिकरणम् | १ | )*अ-न** 

कतीत्पा कथेणां यस्तदथिकमिह न ब्रह्म तस्मान्मर 
तद्वख्येवोपयुक्तास्स्युरपनिषद् इस्यधमीधांसकोक्तो 
जीवान्यब्रह्मचिन्तासमकमजनविधौ कमणासङ्गमावं 
प्राह क्षिप्ान्यलिङ्गः कषद्चमनतस्सर्षसंवद्धकाना 
पदिरवैवमेकादशभिरपि पर बह्म वेच निरूढं 
भूयः कि शुद्रिद्धैगगनटिपिनिभैः क्षोभ्यते ब्रह्मा 
सयं तत्ताटगटपश्च॒तमतिकलदवासितच्छातरडिम्भ- 
स्तोपक्षेमाय सैभिन्यहृदयकथितं पक्षगुलिक्षप्य इनिः 
ु्न्नेदेति वाक्यं परविदि नियताचारतोक्तिस्सदहः 
स्वारम्भो घीक्रियाभ्यामपि न नियमयेदङ्गतामद्धि 
विद्यापूषे क्रियाणां करणमनुवदेद्राक्यमन्याथसुक्त 
नदयेतहृह्यविद्यायनुवदति नचोद्वीथविद्याक्रियाज्गम् 
साध्यायपाप्रये ह्वध्ययनयुदितमाधानवक्ोत्तराङग 



परिप्छवाधिकरणम् 

पिदा चाथवोधो भवतु वदधिका सा खस्पैः फररच । 
निलयात्पन्नानमावं ऋतुषु नियमतोऽपेक्षितं नान्पविधा 

काम्यल्यागस्विवे कथमिह भविता सापि यच्रहमेषाम् ॥ 
नाङ्गं तिचा मखादेनहि तदधिष्तेष्मेव तामामनाप- 
रस्यात्त्तत्कमेणा सेद्यपि न बहुतिधद्रैपरीलयोपदेशात् । 
जावाटरुभ्वरेतोषिधिरपि पठितोऽनूवतेऽन्यश्च तस्पात् 
पाधिग्राद्ाऽन्यथापि खयमिह् तु विधिस्तन्निषेधस्सरगे ॥ 

-->9--क-4( अथ स्तुतिमात्राधिकरणम् ॥ २ ॥ )-®-**-- 

जुादिस्तोत्रनील्या भजतु रसतमाघ्ुक्तिरङस्त॒तिषं 

धैव तत्तद्विधानपरकरणरहितापूवनिर्दशयुक्तः । 

तत्तदृ्टेविधानं विविभमिह समाछक्षचितस्समीपे 
तेनानन्याथशचिरे फलवति च दिधियुञ्यते कर्प्यमानः ॥ 

किख ्तिरभावान्न तदसुवदनं नाधिरोप्य स्तुतिवां 
युक्ता षिध्येकवाक्ये गततिरियमगतेस्सात्र नासक्तिहानेः। 

उत्कः कर्प्यते चेदगतिकविषये तत् प्रसह प्रस 

मध्य वि्ातरिधीनां वचनमिद मिति स्यात, विध्यथमेतत् ॥ 

विध्यर्थ्रेऽपि युक्ता स्तुतिरियगसतः कीतेनादिलयुक्तं 

ष्युदेशेऽतिचारादथ च विशयनं स्यादिति स्वभकोक्तिः। 
निलेऽस्मिन्नभमाणं प्रसजति निगमे युन्तिवायैत्वपकष 

लिस्थ॑मावे बुस वच इह फलबदृष्टिविध्यथमेव ॥ 
-०9-क-4 अथ पारिषटवाधिकरणम् ॥ २ ॥ »-अ** 

विद्याखाख्यानमेदा विधिमदिमभृतस्सन्तु पारिष्वाथौ 

न स्युविद्यािधानैः मकरणपसितैरेकयाक्यलः । 

मन्वाद्याख्यानमातरं भवति च कथितं वत पारिपवार्थ 

तेनाकाह्नानिशचौ न तदधिकपराख्यानतादध्यंकुपतिः ॥ 

५७९. 

६ 

७ 

द 

९ 

१० 

९१ 



अधिक्रस्णसाराचस्याम् [६ 

--*9-क-4/ जअयाप्रीन्धानयिकरणम् ॥ ४॥ ,*-क-०> 

यज्ञादेरङ्मावान्न ददनधिषतेष्व्किनोऽधिक्रिया स्या- 

द्िथैष॑नोध्वरेतर्सखिति न बहुषिधस्वाभ्रमाङ्गाहैतो क्तेः । 
विच्ायोगश्तु्णौ विधिरपि च समह््रूयते थते च 
प्रयेणौचिलयभूल्ला शुनिभिरमिदहिवं कापि मोक्नाश्नमत्वम् ॥ 

--*०-&-4( अथ सर्वापेक्षाधिकरणम् ॥ ५ ॥ ),-क$-°००- 

त्यक्ते यज्ञादिधर्मे परभजनविषेरूष्वेरेतस्घु चट 
विध्या तेनानपेक्षा गृहवति च मपेदिल्यनारोचितक्तिः | 
य्गनेद्यादिकामिश््तिभिरषगता ह्यस्य सातलससाध्या 
निक्नासाथेस्ववाद्ये जिगमिषति पदेत्यादिील्या निवल्यैः । 
न्विच्छाथत्वहानिभिगमिषति पदेलयादिके गल्यभावा- 

च्छरस्युक्तेऽश्मिस्तथा नेतयसदिह च यतो गत्यभावस्समान 
दच्छ स्याद्धीविशेषात्तदतुपजनने कमभिस्सा न साद्धया 
जिङ्गासां माप्तृमिच्छोने च न भवति तज्ज्ञानमिष् पुरेव । 
नन्वतरैच्छासुषटतति भ्रति विष्ितमिदं कमे योञ्य ततः किं 
नेच्छाथं धीविकश्चिषथजननदुदितन्तावत्ता वारिति स्यात् । 
ज्ञानाय कयेविध्यन्तरसपि तविषं नापलापक्षमं ते 

चिद्धयानन्यायततोऽतस््वनरुवदपि षिदेरिष्टवं सन्पयोगः । 
--००-क4. अथ रामदमाद्यधिकररणम् ॥ £ ॥ )-क-*>-- 

यज्ञादिव्यापृतत्वादनिभृतकरणे सेका शस्ये 
शान्त्यादीनामयोगात्तदितरनियतास्ते यु इययुक्तम् । 
प्र्रस्यादि खितानामापि तदुपधिकानेकधरमपतते- 
स्तत्सवै स्यते चेत् सह तदपि फटाघ्युञ््नं चात्र तुरयः 
गज्ञातस्वापराधाः प्रञचमनुतपने छोकसिदधैरपाये- 
रात्पर्हिरचयन्तः कमश्चमितसुषस्तस्य सेवां कमन्ते । 



४. तद्भूताधिकरणम् . ८१ 

इत्थं नः शाक्चसिद्धेरिदमनिदमिति खाधिकारे विभक्तै- 
निष्मत्यूहः प्रसादो निरपधिसुह्दः श्रीधरस्याधिगम्यः ॥ १७ 

--*०-क&-( अय सर्वान्नानुमतययधिकरणम् ॥ ७ )*-#-*० - 

आहारस्य व्यवस्था न भवति वचनात् प्राणविद्याधिकर्ः 
स्रामान्यस्थो निषेधो वल्वति हि विधौ संुचेदि लयुक्तम् । 
अङ्गत्वेनाषिधेस्स्यादययुमतिवचनं प्राणमङ्कमसद्ग 
पदयैतलाणनिष्ठादधिकमहिमनि ब्रह्मनि्ऽप्युषस्तौ ।॥ १८ 

--०-०-#-५( अथ विहितत्वाधिकरणम् ॥ ॥ ८ )-9-**- 

यज्ञादेः कणोहि श्चुतिभिरभिदधे बरह्मविय्ाङ्गभाव- 
स्तस्मादव्रह्मनिष्ठे तदनब्ुसरणात् खेसितिषास्तु मेवम् । 
निलयत्वस्यापि सिद्धस्तदुचितविनियुक्तयन्यभावादसारा- 
न्तं काम्याभनिहोत्ादिवदिह परविन्निलवर्गऽपि योज्यम् ॥ १९ 

--०9-®-९( अथ विधुराधिकरणम् ॥ ९ ॥ »-क$-**-- 

दारालामे षिरक्तेम्रदिमनि च मरेदन्तरेणाश्चमान्य- 
स्तस्मिभिरशेषधर्मत्यनि भवतु कथं ब्रह्मवियेति चेन्न | 
सामान्येवेणधर्नैयणनियतियुतिस्साहि तापि साङ्गा 
थीष्पादो छमेतद्धवति तु षरे गल्यभावादभावः।। २० 

--०-9-#4( अयथ तद्भताधिकरणम् ॥ १० ॥ »-क** 

आरूढो नैष्ठिकादित्रयमथ पतितस्तत्पसवतेनाच- 
स्तत्ापि बह्मविद्या भवतु सहकृता (तत्तदर्हस्खधमः 

मेवं यदयप्यभीच्छन्त्युपपतनमिदं शोधन चास्यनक 

सी कीर्दनाय तदपि तदुचितो नैष ताहडिषिधात्॥ २९ 

भ्रायधित्तं षदम्ति ह्यपपतनपहापातयोब्रह्मयागं 

प्रापे पाते परपादाष्टिदधति यनयो योगिनां यागम । 

१, तदश. चि. पा॥ 
#69 



अधिकरणसासयवव्याम् [अ. 

क, क ज 

तस्मादारूढपातेऽप्ययिषतिरिति नाचोदनीयं हि सास 
यापल्लीषन्तु तन्निष्करतिरिति नियपस्तूबकाराद्यभीष्टः । 
यो बां हनि यः सीं श्स्णघुपमतं यद्व यो वा कृतघ्नः 

यद्ियततैविशद्धानपि जगहुरिपान् साधुस॑स्पृष्टयनशेन् । 
स्शृल्याचारात्रुसारादिह च मतिरियं दिता सूतकारः 
शाश्च नहशासनीयं यदि भवति तदा सष्ठुतो धपसेतुः ॥ 
बरह्मासत्वे समाने युणपिषपतया शुद्धयशुद्धिखमागे- 
दैदैरयोगादनुज्ञापरिहरणयपि परक्षमस्पशनदेः । 
हृत्यवे स्रुतिं पराङ्र पुनरिह विविधाखेपकक्षोभगान्यं 
सम्यण्ञावात्मनोऽपि खतुंसम्ुचिताचारतः परलयषोपि ॥ 

~-००-&-4( अथ स्वाम्यधिकरणम् ।॥ १९ ॥ ),-9-न०- 

उद्रीथादादुषास्तिभिवति हि फलिना यज्वनैवात शक्या 
तस्यात्त्कतैकाखाविति यदि न परिक्रीतकर्माश्रयत्वात् । 
सविक्साद्धया यथान्ये गुणफरुविधयोऽनूयते चेवमेषा 
शक्यत्वं नाप्युपाधिषिंधिवलमियतेः सखयामिभूलयक्रमोऽते ॥ 
--*-9-क-4( अथ सहकायुन्तरविध्यधिकरणम् ॥ १२ ॥ )+ॐ®० 

मन्तच्यसर श्रुते सत्यथ शरुनिरिति वागस्तु तस्यातुबादः 
कथिन्नह्त दष्टो धिधिरिति न पुरा पण्डितलश्य ङब्धेः | 
उहापोहा्हता हि श्रवणमननपोऽनन्तरं पण्डिततं 
मौनख्यातिः भ्रष्टे पनन इति भिभौ धारणाद्यक्तिरेषा ॥ 

--०-क-4( अथानविष्फाराधिकरणम् | १३ ॥ )»-9-०°-- 

शिष्ठ षास्येन तिष्ठासनमपि षिदुषो षाछरलन्तदस्तु 
प्राप्तु वारस्य भावो न तु सुक्षक इति स्वैरितास्येति चेन्न 
दुरिताद नाधिरत इति वचस्सन्निरन्धे हयतोऽस्ि- 

न्माहास्म्यं खंनिगृहेदिति धुनिषिहिते बारयविभ्याश्षयस्स्य 



४. मुक्तिफलाधिकरणम् . ८२ 

-°*-&4( अथ एदिकाधिष्टिताधिकरणम् ॥ १४ )*-क-°~-०-- 

भागा्थोपासनानां खजननकपुकरतेसतसक्षणाटुद्धवस्स्यात् 
सखगादिस्तत्र देहे न घटत इह तु खान्तश्द्धोपपत्ति; । 
स्लानपायलयनीतिस्ततं इति न पुरा विघ्रसम्भावनोक्ते; 
कारीयीदौ तदरस्सयुणयिरचितेऽप्यस्ति विः कदाचित् ॥२८ 

` --*०-क+( अथ युक्तिफलाधिकरणम् ॥ ६५ ॥ +-@-०-०- 

अस्त्वन्यल्लान्तसययः पवरतममिदं ्ाखिकत्यामयत्तं 
कमं मोक्तं निषटच्याहयमिति सपदि व्रह्मवियां विदध्यात् । 
मेवं तस्माद्वलीयान्यषिं भवति परवरध्षमक्तापराध- 
स्तच्छान्तौ तत्थघ्रुपिस् यदि न क्षटिति स्यात् परोपास्िलामः। 
विद्यात्वं क्रियाणां व्यभिचरणवशामरेति शङ्ापतुयै 
प्रत्यूहानां च तूर्णं परशषमनयुचितं सषेदेति परसिद्ध । 

` निष्परस्यूहस्य सद्यः; फटिति च सवां तीषहैवोरशरुष्मि- 

स्पादान्ते न्यासिषातापनियमधिषयौ शान्चकल्लधिकासै ॥ ३० 
मस्यूहस्य भ्रस्ङ्कः क्षम इति पर्विक्कभणां पद्विषृलै 
भोगार्थोपास्तिरतुष्वयमनुकथिततः कि सुधातेति चे्न। 
काम्ये निवि्रब्ुद्धया पपि पतिरतस्तत वैराग्यभूनने 
तसत्थूहमसक्तिर्मवपति फलवती सयाच विधायेका्यम् ॥ ३१ 
विद्या क्मा्धिका स्याद्रसतमयुलधीधोहिता प्राप्यमावा- 
दाख्यानानां च वि्यापिधिसविधनुधां तद्टिपानाथतैव | 
विद्या साङ्गोध्वेरेतस्खपि एहवति सा यह्दानापेक्षा 
शाना ग्रहस्थोऽप्यविपदि विदुषोऽप्यन्नडुद्धयेव सिद्धिः ॥ 
पकं विदयाघ्रमार्थे शप्रिपुरमधयुवं विययाहुश्च्युतं न 
ऋतयङ्ग इष्टिुचिव्तिरथ शुनिता चोदिता ध्यानसिच्ै' 

१. धिधुर्मपियुत, पा ॥ 



अधिकरणसायवस्याम् [अ. ' 

बारयं रक्त्यादिगु्निषैखवदभिहतैः कभेभिनोन्यविा 
तद्नमुत्त्यथविद्या खजनकसुद्तैरित्युबाचात पादे ॥ ३ 

वाक्याथेन्नानयातं कतिचन दशो युक्तयुपायं ग्रणन्ति 
ज्ञान कर्मोति युग्मं करणमिति सुचिल्य मन्यन्त एके । 
करमपाधान्यमन्ये निनगदुरपरे यक्तिमिच्छन्त्यसाध्यां 
सर्वे तेऽप्यल कमीङ्ककभजनबिधिस्थापनोक्तया निरस्ता; ॥ : 

यदः वतेते तरप्णभिदुरतया न खयन्लोपरोध्यं 

नातीता्थ च यत्लो न च सुपरिहरं भाविहेतौ समप्र । 
दुःखालन्तोपरोभे करणविधिरतो व्यथे इ्यधेरम्यं 
प्रायभ्िच्या कृतानां परमकरणतो दुःखसामग्रयपोहात् ॥ 

राजष्टि्ादि सप्यपि परिहरसि चछतपू पिमर्षि 
पायधित्ताप्रत्तौ परति दुरितमिलयवमीहामिरेच्छ । 
उत्परक्षारूढभाव्यापजयक्लमनतः खोक्तिसाफस्यमिच्छन् 

पशयैश्रावारति्यग्भयचाकेतगतिं जोषमिरथं षस ॥ 
साध्य वा साधनं वा खविहततिपयेदुरनिरूपं बदन्त- 
स्तद्रादे किं पत्ता; किमिति च विदधल्यन्वहं भोजनादीन् 

ुक्ेनिलयत्वसिच्या भजनमफरमिलप्यसत् प्रागसिद्धेः 

साङ्खयास्त्वत्ावुयोज्यास्सकरणदश्चया निलयुक्ति श्रणन्तः।| 

मोक्षाभावे युधा स्यात् सपरिकिरमिदं साधनं चिन्लयमानं 
युक्तिथेन्ान्तिसिद्धा श्म इह भविता यावदात्मखरूपम् । 
वेलव्गं नित्ययुक्त कथयितुरफः साधनाध्याय इत्थं 
पध्यंसात्मा दि सुकितिनियविदभिमता सा तु भावास्मिका न 
सन्तत्यास्मा कपारप्रभृततिबहुविधावस्थयान्यत नाशो 
धीसङ्खोचपणाशये चिकसनमतथाभूतमाल्नागमात् स्थात् । 



2.] मुक्तिफलाधिकरणम्, 

मन्यन्तेऽन्ये तु धारावहनमतिनयात् सन्ततिधुक्तबुद्ध 
स्सामप्री चेश्वरेच्छा प्रभरतिसमुदयस्स्यादना्ततिखम् ॥ 

इति भीकवितार्विकिंहस्य सर्वतन्तरखतन््श्य श्रीमदे्कटनाथस्य 

वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु अधिकरणसारावल्यां 

वृतीयस्याध्यायस्य चतुर्थः पादः) ४॥ 

॥ समाक्षश्धाभ्यायः ॥३॥ 

श्रीमते निगमान्तयुखे नमः. 
~~~ -----~--- 

८५ 

२९ 



-**-#,( जथ चतुधैस्याध्यायस्य प्रथमः पाद्; )+-9नन ` 
उपोद्धातः ॥ 

इस्युत्पत्तिकरमेण अरथपममिह्ितो पु्युपायस्सदादै- 
स्तत्साध्यं सूल्कारः फलमथ चिदुषः पथेभेरव्यैनकिति | 
स्थूले देदेऽस्य सिद्धयेयेदिहं बदति ततर् पादयुग्पेन पूव 
निष्क्रान्तस्याथ यत्स्यात् परिगणयति तत् पादयुग्पान्तरेण ॥ 
नक्ता प्रागेव चिद्या किमिति पुनरिमां वितं यद्यस्ति शेषं 
बतामेतच्च पूवं नहि तदिह फटे संघरेतेतिचेन्न । 
ुक्तैरन्येरसिद्धि पडततदमिनाभावमासन्नसिदधि 
क्तावस्थासमं च स्थिरभजनरसं व्यङ्कमताचुबन्धः ॥ 

सावृत््यधिकरणम् ।॥ १ ॥ 

शद्धैरत्कृष्धर्मेस्सदनपचरणे ब्रह्मविद्या भविची- 
सयुक्तं पूवोधिकारे विमृशति तु परं तस्खरूपं यथावत् । 
पलयक्षं वा स्मृतिवो स़दिदमसकद्रेति नोक्तं पुरस्ता- 
दावन्ीवासुत्तिप्रभरति च तदिहापौनरुक्तयं सुबोधम् ॥ 

ज्ञानं युक्तेरूषायः श्रतिभिरमिषहिवं तस्य सद्या सनुक्ता 
सौकरं स्यात् सकय खत इह च भवेचयारिता््यं विधीनाः 
सम्यत्तवात्तद्वस्वं न पुनरनुगमात् भोक्तमिलयप्यसारं 
सामान्योक्तेविंरेषे सपि पञ्चुनयपस्स्तल्न विश्रान्तिसिद्धेः ॥ 
किच्रेस्यादिनीद्या विदिरिह बदति ध्यानशब्दाथेमेव 
ध्याने चोपासनोक्तिः परभजनपतया वक्ति सेवात्मकत्वम् | 
रेकार््ये विद्यपास्योव्यतिकरिततया श्रयते च भरयोगः 
फा हेतौ च भक्तेः कचिदुपचरितो भक्तिभेदस्ववा 
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योगोदक्तेषु यस्स्यात् खवरणविपयस्तेन रभ्यः परात्मा 

रहम च भरियताततदूपि हि शृणतो भक्तिरेव शतैव । 
` सा च धीलया्िका पीः कविदतिष्यिते स्मृल्यवाधोऽप्यतस्स्याप् 

भोक्ता चेषा धरवानुस्ृतिरयुवहनातेधारक्रमेण ॥ ६ 

रागादादौ पत्तिदभ्रवणमननयोध्यांनमेध्ं विधेयं 
तत ऋव्यशब्दो बिशदतमतया वक्ति मगिष्टयमावम् 
राब्दोस्थं दशन ये विषयपकथयन् वेदनोक्तेरमौषां 

व्याघातादिपपश्चस्खययिह निपुणस्मृक्ष्ममन्वीक्षणीयः ॥ ७ 

ध्याने वैरद्मात्ादुपचरणयिदं दषटिशवदपरत्ि- 
स्तुल्यं तन्वन्मतेऽपि हमिदखपति धियं चाश्वुषा दषटकब्दः | 

प्रातृस्रादिवदष्ट्यमिवदनमिदं चश्चपा भानशुन्य 

गीणन्वचस्यभावे सति बहुनयवानस्सह् यस्तु पक्षः ॥ ट 

न द्वारद्ारिषुष्िः कथमपि घटते विश्वमव्वि्ष 

साभान्यास्मा पिरेतैेघु च न गुरुभिः कतूरेक्ये विकस्प्यम् । 

अर्थेवये दनो कतया स्पृतिरुपचरिता युञ्यते स्पष्टयसिद्धच 

स्ृसयुक्तादशेनस्यपचरणमस दि लयन्यरद तत्फलान्न' ।। ९, 

कृच्छरादौ शकितिहीनो दृढपरितपनस्संयमाहेथ इयात् 

सवर्थ केरावावुस्पतिमिति घटते तद्विकस्पा यथम् । 

सायान्यात् सवेदोपष्वियमरपङ्करते सवेनामात्तकाना 

ुक्तरप्यत मृरस्युनिरमवुच तां ताध्शभ्यानरूपाम् ॥ १० 

नन्वेवं ये युङकन्दं श्रणङ्ुपगता वानिता ध्वानयायः 

से चापिक्रम्य मृत्यौ यमिन इव परं धाम यान्तीलमुशान्त । 

 सत्यन्तेऽपीतिशब्दानियतपिषययीगा रवं छायर्न च 

पापना ध्यानशान्ञं परणिधिस दशायोगिभिर्योगविद्धिः।॥ १६ 



८८ अधिकरणसासवल्याम् 

धर्मो बणौदियोग्यः कटषशमनतस्सच्षटद्धयोपकारी 
भ्तेस्तद्रत् मपत्तिस्खगतिकसमयेष्वन्तरायापहन्ती । 
सानुक्ोशे हि शकते शरणवरणतस्सर्वसाद्धयै सुसाध 
प्मोक्षाकाष्वी रपे शरणमहमिति कापि मन्ते श्रते 

--*9-क#-९( अथात्सत्वोपासनापिकरणम् ॥ ४ ॥ )*क®-०** 

जीवादलयन्तमिन्नस्स धिथुरमिदधे लक्षणेस्साधना 
यच्यर्थोपासनेऽस्मिन्धुषिततमसि न ब्रह्मद्टयादिथु 
त््वज्ञे बीतरमगे तदिह न घटते सोऽदमस्मील्युषारि 
स्तन्न खास्मान्तरादन्यहमिति वचसीऽप्य्न यख्य 
वख्िन्धदिरपास्तौ धृतिशचवकितसान्वितेक्षा परोः 
शृद्धरस्वात्था च चिन्लयः कविदिह तु चिभुस्तादश 
व्यवितिजीवे्षभेदे व्यधिकरणपदैभावने स्यात्तर्था 
ब्रह्मायत्तस्यरूपप्मितियुश्छतासिद्धयेऽदग्रहोकितिः 

देक्योपास्ताबद स॑ त्वमहमिति पतिनिपिशेषे कथं 

मेदामेदाभिापः करकमणिकतद्रयोपनीलया न 
मन्तुसयस्त्वं त्वयाऽहं सम इति बदतां नोपचारोऽ 
स्तस्मात् सवोन्तरातमन्ययमहमिति धीराफृतिन्याः 
अदत दैतहानो न भवति सुवचं तस्तिद्रन्दिकल 
तं चाद्रैतगरभं द्वितयमपि हि तत्खखरूपादभिन्नः 
रत्तं च तादक्तदुभयनियमाचुञ््षनदेव सिद्धे 
सवै श्थाने स्थितं स्यात् परमितिपरवतान्ेतरेषानः 

नन्वेते निषेध्यो गगनङ्कघुमवच्मन्तिसिद्धोऽस्तु 
मैषं सदल्यादभिनः स खड न यदि तच्ानितिसिद् 
भिन्नस्य चास्य तस्माद्यदि भवतति मषा विद्धि दे 
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सलं चेत् सलभेदोपगतिरिति युधा दूरतो धावनं वः॥ १७ 
--००-क-< यथ प्रतीकाधिकरणम् ॥ ३ ॥)-क-०*-- 

नानादिबह्मद्टावपि तदहमिति प्रत्ययः पथेवत् स्यात् 
बरह्मध्यानत्वस्षाम्यादिति यदि न न खद्वन्वसयासा प्रतीकः । 
न ब्रह्मण्यन्यटृष्टिः कथमपि घते तस्य स्वाधिकत्वा- 
दन्यस्मिन् बरमौ परमिह नियोकश्नगेश्तहहोऽध्यैः ।॥ १८ 

आत्सन्यव्रह्मभूते मधतु फलवती इति द्र्षि- 
नषा व्रसतुग्यवस्थां शिथिलयति नरे वैनेयत्वधीषत् । 
एतावन्पात्रमोहादिदमहमिति तु स्थापयन् किपरषृच्छे- 
दिन्द्रतल्वारोपदर्पोद्धतनहुषमहामोगिसंस्थायवस्थाम् ॥ १९ 

-००--क4( अथादित्यादि मल्यधिकरणम् ॥ ४ ॥ +»क$-**- 

तदिथ्यादेवतानां एलकरणतया कर्मणध्रोदितला- 
दारिल्यादौ निष्कष्टासनि भवतु सदुकृषएटकमोङ्कटणिः । 
मेवं कम भधानं विहितमपि यतस्तत्समाराधननतत् 
तीता देवतेव प्रहरति फरुषियथःस्सा प्रधानम् ॥ २० 

अन्यस्पिन्न्यषविधिरिह पटतामन्यथाख्यातिपक्ष 

याथात्म्यं समेवोधाब्ुगतमिति मते युज्यते नान्यष्टः । 
त्नात्राचे हि न स्याद्िमतिरमिमता आान्तिनीतिः परस्मिन् 
ताहग्भेद ग्रहोपष्टतमतियुगरस्थापनायां नियोगात् ॥ २९१ 

दष्भ्यापहये न घरमदनुघटिता दष्टिरैतमोह- 
सस्यादुत्छष्टापसाधस्तत इह घटिता तादृशत्वस्य दृष्टः । 

तारण्दष्ौ न दोषस्तत इह कतिवित्ताक्ये्एयादिनीलया 
देधान्यलान्यदष्टिने किमनयिगता व्यक्तिती जातितश्च || २२ 

यख्य ब्रह्मैकमेवेत्यवहितमनसां ब्रह्महष्टिः कथं स्या 
#1 ॥1 0 



अधिकरणखासवस्याम् (अर 

देकस्ेनेति केचिन्न हि बलिनि विधां शङ्नीयो विसेधः। 
स्वेच्छापूवे द्विवन्द्रध्रमषदिह भिदा करपनामाहुरन्ये 
वै श्रम्यन्ते यथा च श्रुतिषु बहुविधं बरह्म भातीति बाखः ॥ 

->9-क-4( अयासीनायिकरणम् ॥ ५ ॥ )-क-०>-- 

आसीनस्येव योगहश्रतिषु न ददश ध्यानमाहुस्सदेति 
न्यासथेखानिनदिनियमविधिकरतः पाक्षिकासीनतायाम् । 
तस्मादेतन्ेतं स्थितिगतिकयनेष्वप्रकम्प्येद्धियस्ये- 
स्यपरा्े यलनिद्रान्बयिनि कथमविच्छिक्नधीसन्ततिस्स्यात् ॥ 
चितैकाग्रयोपपस्यै षिदधति नियति देशकाखासनदे- 
स्सच्छि्र त्थन्यदाऽपि प्षपपिति सततं चिन्तनं संस्मरन्ति । 
प्र्यक्सैस्कारभूश्ना परनि्ितधियस्तादधीन्यादिषुद्छा 
जुष्टे व्यासक्तनीत्या भवति हि समय योभिनः कमे सवेमू् । 
कर्मोपास्त्यङ्भूतं यदिह नियमितं तत्परे पूवेषादे 
गेन ब्रह्मदृष्टियदपि च परमा.धमे इत्युक्तम्रः 

तेन पाधान्यसिद्धावि्तरदघुणणन्तस्य योज्यन्तयाच 
रायः भकरान्तयोभे पटिमलघुतया कस्पितः कालयोगः ॥ 
विधाङ्ग पूवशुक्तं फिमिह पुनरसावासनाङ्गचिन्ता 
दृष्टाय विभज्य भरथयितुमापि न भाक्लमाधङ्गवादात् । 

सद्यं ध्यानाख्यधारावषह्टनमत्तिद शा तन्वे साधनीया 
चिततेकाग्रयेण सवेभ्रयतनविरहे स्यादितीदं प्रकाश्यम् ॥। 

-०9--#-‹( अथाप्रयाणाधिकरणम् ॥ £ ॥ )*५-०-* 

एकस्मिन्नेव घले यदि भवति परध्यानरूपा तु भक्ति 
स्तद्वि्ान्तो विधिस्स्याहुपरि तु विफला बर्मचिन्ते्ययुक्तः 
छान्दोग्ये यावदायुस्मुचरितपुदिते ब्रह्मलोकाश्िेतो- 
स्तद्धि ध्यानस्य दृच्यै तदपि च विहित इुतचित् भायणानेः 
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-*>-#( अथ तद्धिगमाधिकरणम् ॥ ७ ॥ +° 

नाथुक्तं कस्पबन्दरेपि सुपरिहरं कमं गीतम्नीन्ैः 
पापा्ेपमरणाशश्चतिरपि परदद्रिमवोक्तिसततस्स्यात् । 
मेवं नञ्चुक्तपमिल्याथपि फएखजनने कमणो दाव्चपाह 
माय्ित्तक्रमेण विह परमजनं चोदितं फमेशन्यै।। २९ 
निष्कृयास्पल्मस्योदितदुरितसमुन्पूरखनस्योपपन्नं 

नात खगादिनीतिः मतिहतिषिगमे धीविकासस्खतो हि । 
पापालेपः भमादोदितसहनभिति स्थाप्यमक्गाचुदरस्य 
नो चेन्न स्याद् गतिनाषिरते इति गिरो योगिनां च प्रतेः ॥ 
अशेषः कमेश्तेरतुदेय उदये तनिदततिधिनाच्- 
दशक्तेस्या च पणेदुस्तदुचितफटकृनिग्रशासुप्रहात्मा । 
परायशित्तं निमित्ते कथमनरुदित इयत नेवासुयोञ्य- 
ाधमेस्तस्य तत् स्यादिति खल हृदय ग्राह्ममश्ेपवाचः ।॥ ३१ 
धीपूवन्ूत्तशयं न छञति प्रवित् सवेदा सावधानो 
जातं नेभित्तिकैध क्षिपति सुचितेराश्च युज्गीतं वा तत् । 
हेता श्छरमेतन्नियतिषिभवतश्चदि जादिसिद्धि 
यक्ताऽ्यैवान्यदा वा सुनिरिह मसते व्रह्मनिष्टसख दुक्तिम् ॥ ३२ ` 

---०--क- अथेतराधिकरणम् ॥ ८ ॥ कमन 

धर्म्या छेपनारौ नहि परमजनातुपरहेणोपपन्न 
तस्याघत्वपरसङ्गच्छरतिरि् च परं पापनिधक्तिपाह । 
भोगैर्स्यात् पुण्यनाश्ोऽस्तविति यदि न यतः काम्यमप्यस्य पापं 
तीश्मस्तदटक्ष्मसिद्धेनं सद्ररमिति च शयते पापताऽस्य ॥ ३३ 
पुण्यं विद्यासु यदिह सफलता तस्य वियापरदत्वात् 
तस्यां यन्नोपयुक्तं तदपि दुरितवद्वन्धकस्वेन वायम् | 
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कारागारोषरदधे निगल्युगरतस्स्ेभौपस्य भये 
हेमं काष्णोयसं च पसदनसमये मञ्जनीयं सरैव ॥ 
काम्यन्नेच्छद्िरतो यदि किल कुरते रामयोगात् फटे 
नाधीपूवं च काम्यं करिपपि न च दिगेद्वन्धमङ्ञातधर्म 
विदर्थेषटिप्यतेऽतः फिमितरदिति चेन्नाधिकेस्सान्तर 
रन्यार्थमोहजैः क्वाप्यसुतपनवतो वन्धुनेश्रास्तवरेषः 

--०9-क-( अथानार्धकरार्याधिकरणम् ॥ ९ ॥ )*क-०-०-- 

नदयत्वारब्धका् परविदि दुरितं न्यधीतो विकेष- 
स्स्व पाप्मान इलयप्यभिहितभिति चेनोपरम्भादिवा 
सरष्टा वस्य तावचिरमिति च ष्देलस्सरेरचागमन्ना 
जीवन्पुत्यादिशब्दोऽप्युपचरणपसे मोहितास्तेन मः 

` सेगाद्यारम्मकाणां प्रसषमनविधयस्सन्ति इानाचना 

प्रयेतुस्खावताराद्यपि विभुर पुनजेन्मतामप्यगायत् । 

तस्मादारब्धकार्ये पएखनियतिवचो दुयटं भाति येवं 
प्रायशित्तोञ्क्षितानां ननु फटनियतिस्सूलकार्भी 

--म9-क-4( अथापिहतराद्ययिकस्णम् ॥ १० ॥ )/-क-म-* 

छिषशेदस्य पुण्येस् ठ भवति तदा वन्ध इृत्यभ्युपे 

यद्य छेषो भयेत्तैः परिषि विफला पुण्यनिष्ठा पर 
तस्पादधर्मोऽप्यघयेक्रमत इह परिघ्याञ्य एवेलययुक्तं 
न स्याद्वन्धाय विच्याङ्रमुपचिदते ्भिहोत्रादिधमं 

सवोपेश्षेलवोचन्नघ्रु परभजने कमणामङ्गभावं 
भूयो वक्तयभिहोतरेलयपि तदिति धधा शेकमलेतिचें 
विद्याया नैरपेक्ष्या्तदपरिकरता शकिता प्रागपास 

च्पाभावभरसक्ता स्विह पुनरिति सन्नीतिवेषम्यसि 
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-०*-क\ (अथेतरक्षपणाधिकरणम् ॥ ११ ॥ )+*-®@-°-०-- 

निदिष्टास्माच्छरीरादिति नियतिरती या्बहिलयादिश्चब्दः 
करमप्रारन्धका्य कथयतु विदुषस्तच्छरीरन्तमेव । 
मेवं परारब्पचेतेयान्न तदवधिषिधां व्याभियेतान्यपयात् 
भूयो देहस्परवेधान्तिमवशुषि द्टोचत्सपाधेस्त परोक्षः ॥ ४० 
नन्वत्ास्मादिपीदं वितथगिह पदं स्याच्छरीरे न तु स्यात् 
कारागारोपपल्वभरथनपरतया तस्य साफल्यसिद्धेः | 

त्याञ्यस्वव्यक्तये हि मभुरद्लपिमं छोकमिल्यप्यमायत् 
भूतावासं विध्िषन्चिममिति च महहयमावं व्यनक्ति ॥ ४१ 
सर्र नीवास्समानास्खत इह विविधं फय चानादि तुर्यं 
वैषम्यादिश्च दोषो न भवति भगवल्यन्यथा शाक्लभक्ः ! 
क्तौ नातो विषस्वपभरति पशत इत्यसपसारोऽदुयीग- 
धिते कयपरवाहे फटयमयमिदा दाधिषा सकान्चेः ।॥ ४२ 
आवल्यां बह्मवि्या त्वस््रेदहकिति स्याच न स्यात् प्रतीके 
कमाङ्ेऽकोदिषष्टिः परणिधिरपि भेत् सासनः प्रलयं च | 
पापे पुण्ये च नाशादिकमथ तु तथोर्भोग्यतारन्धकार्य 

` कार्मलवं खाषतेरिति कथितमिदहारब्धशान्तो च मोक्षः ॥ ४३ 
इति ्ीकुविताकिंकरिदस्य सर्तव्र्वत्रसय श्ीमदरे्ुयनायस 

वदन्तिाचावित्य् कृपतधु आ चकरणक्षासतस्वा 

नचतुशस्साध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ १॥ 

-००-#-4( अथ चतुथस्याध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ )-9-*°-- 
उपोद्मतः ॥ 

निलयस्वक्नलपूवीर्निरुणमधिरितं जीवत्वं द्वितीये 
जागयीदौ च सेदो जगदटविमदहाजाक्िकस्याथ गीतः । 



९५ अधिकरणसायवस्याम् [अ. ५ 

विव्यारम्भावसानावधि यदपि परध्यातुरथ्यं तदुक्तं 
प्रारब्यस्यावसाने वपुरिह जहतो गद्युपक्रान्तिमाह् ॥ 
वर्ण्यो वैराग्यपादे तघ्रुकरणगणष्तोभ इृ्तथापि 
व्रहन्तस्यापि काठे भवति यतिरिति शप्रयेऽघताञुबन्धः । 
तस्थोस्कान्तौ पिरशेषं कथयितुद्चिता चातन साधारणोक्ति- 
मेध्ये वि्याफएलानास्मरणघपि वर्दस्तलियं चिन्लमाहे ॥ 
हृत्तिवागादिषं वा कचन भजतु सम्पत्तिमन्यक्रमां वा 
श्रलेबोक्तक्रमां षा नहि फरमिह सचिन्तनस्येति चेश । 
सम्पन्याश्नानमीष्कक्रपनियतियुते युज्यते नदयपार्थ 
तस्पात्त्िन्तनं काप्युपड्करत इति स्थाप्यते तद्यथादेम् ॥ 
जीरं ये निलषुक्तं निजगहुस्थवा जीवतो पुवितपाहु- 
स्तत्तललत्पोपजाप्चलितनिममग्राससंक्षोभशन्दे । 
उक्तवा पारब्धकारय चिहुषि च फत् पायणं चात्र तुयं 
नाडीमेदपवेशययृति समधिकं वेक्ष्यति ब्रह्मगदै ॥ 
आुर्सीमामनिष्टरिह बहुभिरसावात्मनः रक्षय योगी 
यत्छुयो्यच पुतरप्भृतिषु न दि वध् पक्येमतेतयसुकितिः । 
गीतादिष्वन्दयकाले यदगमि तदपि प्राच्ययोगधरकारे 
तत्तस्ाप्यासुरूपे नियतभिति यथापूधैधीरत भाग्या ॥ 

--*७-®4( अथ वागधिकरणम् ॥ १ ॥ )+*क-9-०-- 

कमेक्ञानाक्षवर्गो मनसि न विर्यं याल्यतस्सस्भवत्वा- 
तदरतेस्तादधीन्यात्तदुपरतिमिह प्राह सम्पत्तिश्ब्द; । 
दयेतन्नोपपन्ं तदुभयविख्ये चोद्यनिस्तारसाम्या- 
स्सम्पत्ति; श्ेषपाते करणविषयवाक्छब्दयुरूयत्यसिच्धै 

-*०-क#+( अथ मनोधिकरणम् ॥ २ ॥ »®-५*-- 

अन्नस्योक्तं विकारो मन इति मनसः प्राणसम्पत्तिषाक्ये 
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पराणस्यास्भोमयल्वात् परकतिषिकतितासम्भवात्ष्वयोऽस्तु । 
मेवं तत्तन्मयसलश्चुतिरमिमदुते तत्तदाप्यायनं तैः 
भागवत् संश्छेपमातं तत इह हि पनः भाण इयामनन्ति ॥ ७ 

-००-क-4.अयाध्यश्नाधिकररणम् ॥ ३ ॥+-क-०°-- । 

पाणस्तैकादश्ाक्षस्तद्रतु निविशते तैजसीत्थं श्रुततया- 
न्मध्यरन्यप्रा्रकुकव श्रतिहातारपि चत्रात्सयागस्य चोक्तः | 

भागस्य प्रनत मलत नसजतनारद्तभूवद्रुहष्प 

स्तेजःपा्तिय गङ्गानिपरतितयघ्ुनासागरमाधिवत् स्यात् ॥ < 
०० <+ { अथ मूताधिकरणम् ॥ ४ ॥ +क-*-न-- 

तेजस्येबास्तु युक्तः भितततरुषदनस्तेजसीत्याच्वाधा- 
च्छतिन्यायोऽपि नास्िनितति यदि न तथान्यत् भूतान्तसेक्तेः। 
विन्वारभ्भाय देविद्रतमङ्रत च प्रागिधं भूतवरभे 
पाचुयाचत्तरेकव्यवहतिरिति चामूतवत्पूषमेध ॥ ९. 

--५-5-@-4, अथासृप्युपक्रमाधिकरणम् ॥ ५ ॥ भक -र-र- 

अतैव व्रह्म विन्दल्यमृत दह मवलयागाद्रनिष्ठो 
नोत्ान्तिस्छस्य युक्तलयतदुपनिषदो चस्य मलयादश्चन्ति । 
नान्यराप्टययपेतत् सशणसमधिके इवचिन्पानहाने- 
स्तस्मादलाग्तत्वपमतिवचनतस्ताहसी तेदश्ोक्ता ॥ १८ 
निश्शेषं भोगैतौ गति परविदः कर्मणि भरायणेऽथो 
गलं सृष्षपदेहा्ुगतिरणुतया निरिचतस्याफला स्यात् । ¦ 
मार्गे सैवादवादस्तदुचितवपुषा तस्तवितीवान्ुपोगे 
कृटलावरिानिद्तिः परपदगमनापेक्षिणीलयादि वाच्यम् | १९१ 
कर्पादौ भूतप्ुक्ष्मपथतिभिरदितं वध्य कट्पान्तनासयै 
पयेकं प्राणिभेदे नियतमनियतस्थूलदेहाजयायि । 
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चिशञाख्यं भसिकान्वःपरवक्वदवस्यायि साङ्ख्ये; भगी 
सुक्ष्णांशः पवभूर्वहपरिवनतनर्वीजपतेघ्यते तत् ॥ 

तन्यक्नानेन षन्धः छि मति पुरा नोत्करमेनेस्यसषार 
म्भाता वन्ध्येतिषद्धि खधचनविहतिजीयतो भुवि 
युक्तरचेत्तरयशोधतसुभरदिह पदा च्य नेष दुःसयेत् 
पिथ्या दुःखं तदा चत् पथय पष कदा तद्य सलः 
ययै भावं स्मरन्तो जहदि वपुरिदं देहिनो यान्तित 
तस्मादुत्कान्तिसास्पै न चटत इति चेत्तन्न धन्धा्रसा 
विद्यामेदादिनीसया भवति विषमता ह्यन्तिमपल्ययादे 
किश्चित् साधभ्येवादै न च नियतिमती सर्वथा पाः 

--°-9--क=4, अथ परसम्प्याधेकररणम् | ६ 1 +-क-**-- 

जीवोत्करान्स्युकितिकाषे विदुषि तु घटते नस्पतिक्षेपः 
भूतोत्कान्तस्तु पशचात्तुपनिपतने सडपिस्व्यात् कथ 
तस्मात् साधारणोऽपि छयदुपरि ततस्स्थाप्यते हाद 
तुरथेऽप्यस्मिन्न तुद्यास्छरणिुखतया पराप्यभेदेन 

प्राप्तुं भोगापवर्गौ प्रयति तुभति पाक्ुकष्षखदेहे 
सम्प्या कि परस्यां भितहुयस्चषौ छभ्यते देवत 
आतस्तेनः परस्याग्रिति चिरयधितेऽप्यस्तु सिद्धातु 

| मेवं मानाबुसारात् फमिति परमे सद्कपर्ान्तिः 
। =+ -क-+( अथाविभमागायिकरणम्)) ७ ॥ )+-क-9०-- 

सस्पतिर्दैवतायां भवतु छ्य इयं सा हि सवस्य य 
भूयस्छषठं क्षमा चेलयसदुषजतो बाच्यवैरूप्यदोष 

विश्ेषो भूतचुक््पेरिह न च प्व सृष्टिकुश्चिस्तु युः 
मोक्ता पृमाद्विमाग गतिरपि मविनस्तत्परिष्वज्ञर 
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--०*०-क-4( अथ तदोकोधिकरणम् ॥ < ॥ *-#-°->-- 

नादीनेऽतिषुशषपे न भदति घुरका सुक्तिनादी धिवेक्तुं 
तस्पान्मूधन्यनाडीगतिरनियमता सुच्यमानस्य पुंसः । 
वाक्यं गन्तुस्तयोध्य परवददम्रततां सम्भवादस्तु मवं 

विधासम्पीतहादप्रसदनमदहसां स्वाहेनाडाप्रवेशत् ॥ ९८ 

खार्धीनो हादेसंङगस्खयमविकटया सम्पदा साकमेकः 
सत्वा हृतद्यपध्ये स्थमितनिनतसुस्सप्षलोकीशदस्यः । 
नाडीचक्र सुषुश्नां निखिलधृतिकसं नाभिमृषान्तरूपां 
भिखा तम्पध्यरन्धरमहितमिषुमिबोरिक्षप्य नेता शुभष्ठम् ॥ १९ 

--०~-9--क@4; अथ रश्म्यनुसाराधिकरणम् | ९ ॥ कऽ 9 - 

एतैरेवेति वाक्ये दिनकरकिरणारम्बनेनोध्वेयानं 
यतोत योगिनस्तदिनमृतिनियतं निकशष्ययुक्पेति चेन । 
अहि च्छायास्ु रातिष्वपि च लघुतरा रश्मयस्सन्ति रिग 
सतापो वषादिरात्नौ न यदि हिमददिनन्यायतो नेयमेतत् ॥ २० 

--०9-क4{ अथ निशधिकरणम् ॥ १० ॥ )-#०-०-- 

सर्वेषामप्र्स्तं रजनिमरणमिल्यहि योमी भियेत 
प्रेयाच्ययेष रातौ न चरपमरणं तद्धेदिव्ययुक्तम् । 
कमे प्रारग्धकार्थं नियतस क्षीयते तावदेवे- 
सयुक्त थास्मिन्विरर्बोऽहनि निक्चि च परं विया सोऽश्ुतेऽतः। 
यदरैकस्यापवगः प्रतिनियततया गण्यते जातकैः 
तत्स्यादन्लय शरीरं नतु भवति सतोऽप्यन्ययोगव्युदासः । 
नह्यताप्यन्तकारे दिनर्ननिमिदा देशभेदादि चेषं 
श्य इुवेन्ति तसन् यदुच यदुच नेद्ादि चैवं विमाव्यम् ॥ 

-->*-क4( अथ दक्षिणायनाधिकरणम् ॥ ११५ ॥ )*-क- ०० 

देहं योगीश्वयेऽपि त्यजति यदि रवेद॑क्षिणाष्टत्तिकाछे 
न 
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विन्देत्सायुञ्यमिन्दोरिह भवति पुनस्तच्छरतेस्तस्समृतेर 
मेवं पूर्वोक्तनीतिस्तविह नहि विहता तस्य सायुञ्यमिनः 
विश्रान्तये घर“ नीत्या जगदुपकृतये भीष्मकारप्रतीक्षा । 
किञ्च परारब्यकमप्रतिनियतमिदं जाहवीसम्भवस्य 

खेच्छायेनेवमासीत् स च वसुरभवनेष साक्षाष्टिुक्तः 
तस्पाष्टिन्देत भुक्ति नरपितदिषिषद्रातिकालेऽपि योगी 
स्यातां प्राश्स्त्यनिन्दे तदितरषिषये गीतयोक्तौ तु माः 
सम्पयेतान्यद्ं मनसि तदपि तत्सुतं प्राणवायौ 
सोऽध्यक्षे तैस्समेतस्स च तदखिटवान् भूतव तु घ 
उत्करान्तिस्स्यात् समाना युतिरथ च परेसाच संदे 
निगेच्छेद्रह्मनाड्या घृणिभिरथ निश्चादेवर्योशष्व मो 

इति भ्रीकवितार्किंकसिंहस्य सर्वतन्लस्वतन्तरस्य श्रीमदेङ्करनाथस्य 
वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु अधिकरणसारावल्यां 
चतुथस्याध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ २ ॥ 

--*०-*( अथ चतुथस्याध्यायस्य तृतीयः पादः ॥ )** 
उपोद्धातः ॥ 

निगल ब्रह्मरन्ध्रात् तपनकरमथारम्ब्य नाडीनिवद्ध 
पत्यु्यदेवद्न्दमहितषलिरसौ येन योगी प्रयाति । 
मोकुन्दस्थाप्यतेऽसौ परमिह सुनिना पथ्चभिनीतिभेदै 
मोहाक्पारपारं पुरमभिगमयन्धुक्तिषण्यपथो नः 

अचिरा्यधिकरणम् ॥ १॥ 
शाखाभेदेषु भिन्नां गतिशुपनिषदोऽपीयते तन्धुयुश्नो- 
विं्यावैषम्यनीत्या सतिरपि विषमा न व्यवस्थाऽचिरा 
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नैतत् सवेत तैस्तैरिह तदिदमिति भलयभिह्नानपिद्धौ 
भाव्यं न्युनाधिकस्वमभरृति निखिलमप्यत सिद्धाविश्दम् ॥ २ 
चेद्यादीनामयोध्यासिस्वरननरुषां पुण्डरीकादिकामां 
भीष्मादीनायुपास्तिक्रममपविमवन्यहोकस्थितानाम् | 
धातृणां तत्घुतानापधिक्रृतियिगमे द्य सम्पाप्छताम- 
प्यन्येषां प्रस्थितिस्सा रितपृथमत्तिमिधिन्तनीया यथाहम् ॥ ३ 

--*-०-क-4(अथ वाय्वधिकरणम् ॥ २ ॥ /+-$-*°-- 

सपराप्तौ देवछोको सर्दपि च सम॑ वत्॑रादियमध्ये 
नकल रूहिभेदात्तत इह तु तयेस्त॒स्यभावाष्विकस्पः । 
मेवं योऽयं परसिद्ध; पयत इति सर्देवतानां गहं 
तस्योक्तं धारकस्वादेत उचितमिदं निविकस्यं तदैक्यम् || ४ 

-म>-क-4( अथ वरुणाधिकरणम् ॥ इ ॥। ),-9-*-०-- 

कौषीतक्यागमोक्ता वरूणरतमखौ सोऽपि नाथः परजानां 
कापि स्थाप्या निपीडय श्रुतिमपि विफला ह्यध तच्छरतिस्स्यात 
तस्मात्ते वायुोकात् परप्रुपठनात् तत्र सन्त्विस्यसुकतं 

स्यादथाद्रियतोऽन्वप्वरण इति परौ पार्तस्तत्परौ स्तः ॥ 
यत्वस्यामानवस्य शतमहं परसतमापकस्वं भवेत्तत् 
सद्रारलेऽप्यवाधन्तदपि सदकृतौ तेरशतौचिलययूभा । 
यश्चोक्तो मानसारूयस्तदित उपरि तु बह्मलोकाधरिरेतु- 
स्तस्मान्ेता स नान्यो बिहुरतिवदने वैद्युतेनेव तस्पात् ॥ 

--*9-क4 अथा तिवाहिकाधिकरणम् ।| ४ ॥ }+-क-००- 

भोगस्थानान्यमूनि ज्वलनदिनघ्ुखान्यध्वचि्ानि का स्यु 
छाकोक्तिस्छाययंचं स्थितभिदमिति नासंभवात् काशक्ञब्दे । 
स्पष्टे नेवरेखपुस्त्वे क्वचिदतिवहनं तद्रदन्यैश कार्य 
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सन्दिग्धे वाक्यशेषाद्रतिरिति जगुरण्न्यादिवाचाभिमन्त् 
यां श्रुत्वा धमेूचुन्येपतदभिपतेत्तामसौ तामसौषो 
वगेस्तैवर्भिकाणां पितृसरणिघरीयन्लचकरे विधूर्णेत् । 
वतन्येषाचिरादिशश्रृतिभिस्पुनराव्तिनां संविभक्ता 
ततर बतेऽतिवोदस्तदितटवद हःपक्षमासादिशब्दः ॥ 
पथे पुमादिपारगे सङ्ृतिषु कथिता चन््रमःप्राप्िरम्या 
सायुज्यं न्यासविश्यायकरणपणितं चान््रमन्याद्युक्तम् । 
अलाम्यार्चिुखानामतिवहनङ्तावष्टमस्याधिरिन्दो- 
रित्थं स्था व्यवस्था पणिरितहूदयेरेवपन्यच सहम् । 
भूखोकेशाधिपूवोन् कतिचन भविनः केऽपि मन्यन्त ए 
ञछब्दैक्येऽप्यत श्वी भवति तदयिमन्तन्तयणां भकष 
अन्ये चामानवस्यं खपदगतपरब्रह्मनेततद्छएया 
नित्यत्वं तद्रदन्यान्निजगदुरखखिखानिदयवैङ्कण्डभ्रलयान् | 

-->०-क4. अय कार्याधिकरणम् ॥ ५ | )-9-*- 

वेधातस्थाननेतेन समकथयदिमान् बादरिस्तादशानां 
मद्यौचिदयं तदा स्यान्खद विथुजुषामन वेयं न भ्य 
सापीप्याद्रह्य चोक्तस्सरसिजवसतिस्तेन साद च पक्ति 
युक्तेदयेत्न नानाश्चतिपठितपरस्थानगल्याद्यषाधात् ॥ 
्गोऽसावचिरादिभेमयति परमं घाप गल्यादियोगा- 

द्रहमोक्तेयुरुयमावादिति तु निरणयज्ञेमिनिस्सत्यमेतत् 
वक्तव्यं खत किचिन्नयतिपरविदिस्स्वान्वितबह्यनिष्ठा- 
स्तदेदस्वात्मनिष्ठानपि युखभिदयामी च सैपूणनिष्ठाः 
ध्यायेयुर्ये च जीवान् भकृतिरषल्ितान् केवछान्षा यथे 
देधापि ब्रह्मद्टया जडनिषहमपि सखेन यद्रान्यरषटया । 
ते सर्वेऽपि प्रतीक्पणिहितमनसो नाधिराचध्वयोग्या 
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ब्रह्मोपासते लिङ्गं गतिरियमनया दिता पूवमेव ॥ 
प्रलयापत्तिपकारः भतिनियतिमती कमेयोमादिनिष्ट 
विद्यामेदाधिकारः परभजनबलान्धुक्तिविध्ोपद्यान्तिः । 
अन्त्यावस्याव्यवस्था पृथगयनगतौ विश्चमापिर्विभक्ता 
सा्षान्बुक्तिः क्रमद्रेयखिलमगतिकैरभणोचं परे ॥ 
पन्थानं देवयानं तभिममधिगतः पथमे देहपाते 
त्यस्तोमांस्तमोन्तानतिपतति तरल्यापगान्ततर दिन्याप्। 
दिव्यन्देहादि छन्ध्वा जनियरहितं याति विष्णोः पदन्तत् 
पथङ्कारोहणान्ता भजति बहुमति बरह्मसंवाद्रधन्यः ॥ 
सैघाते नित्यता न क्वाचिदपि न पृथिन्यादिभावस्तथात््े 
पर्यचरत साच्यं किमपि भगवतः पूणनिस्सीमशक्तेः । 
व्याप्तभाप्तयथेमूष्य गतिरपि विफटेलयादिकान् हेदुकानां 
प्ोदिष्ठक्षीषनस्पाय् श्रतिरूपक्चमये प्दद्धताया खतन्ता ॥ ` 
भायोऽभावश्च यत्ता तुपधि सथुदिती तत्न मानी विरोषः 
पर्ञातव्याधिसोपेऽप्यधिकनिनवशछान्भानतस्छलायसिद्धिः 
ष्ठं सर्वष्टमेतनन यदि नहि भवेन्मानमच्छक्षवोऽन्यत् 
बाधोऽच्छक्षे मिथो वा वददर्शेयनाद्द्धुतं चवमूष्यम् ॥ २ 
एकत्वं ब्रह्मविचापरिषदि सुषथोऽधीयमानस्य तस्मि 
न्वायौ स्यदेवलोकश्चुतिरपि वरुणाश्न्वयो चिद्यतोऽधि । 
नेतारोऽमानवान्ताः परपदगमने पद्िदां सोऽयमध्वा 

` हर्याच्छायस्य पादे खतिरधिकरणैरित्थयुक्ता तदीये ॥ १ 
द्रति कृवितार्किक सिंहस्य सर्वतत्रखततच्रस्य शीमदव्कुटनाथस्य 

बेदान्ताचायंस्य कृतिषु अधिकरणसारयावस्यां 
चतुथस्याध्यायस्य तृतीयः पदः | ३॥ 

१, अद्धतार्थखतन्वा, पा॥ 
५) 
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-*°-*-(जथ चतुरथस्यध्यायसख चतुरैः पादः ॥ 
उपोद्धातः ॥ 

उक्तं पादैरयानामिति पृथुबुषस्ु्ममूतेष हार 
निद्धूतोपाधिराेनिरुधिकमहानन्दमन्त्येन वक्ति 

खाविभौवोऽते चिन्लयस्तिभिरधिकरणेदछन्दा 
दयेव षे पेथिके स्वस्सखतं उभयमिर्दं नोपपेरीश्ां 

सम्पद्याविभोवाधिकरणम् ॥ १ ॥ 
अश्रान्तखप्रकाशं यदिदपहमिपि प्रलयगात्मखः 
तस्याविमावसिद्धौ न तु किमपि फट स्यात् 
तसन्धुक्तस्खमन्यद्धजतिं वपुरसौ देववदरपश्चः 
नमैव खेनेति दब्दो यफल इह मेवेदुपवाचा 
नियखातससखरूपस्थितिरियमभिनिष्पत्तिरित्यु 
स्तन्पातं स्यान्न तिद्याफर्मिति न विदुर्भिल्यरि 
सिद्धं साध्यानुबेधाद्धवति फलपतससास्वविदय। 
यद्रा सिद्धस्य वित्तिस्तदिह न वितथ मुक्त इः 
खाकाराननित्यभातदधिकसुखतया भाति जी 
सिद्धाविमांषमातरेऽप्यसुविदुरमिनिष्पत्तिवाचः 
संकोचाद्यन्वहानिधिय इयसभिनिष्पत्तिराग 
निष्यत्यूहैखरूपोपधिकमपि तदा खेनशब्द्ः 
मरायस्खस्मिन् खदेहिन्यनघशणनिधौ तद्विभू 
दं यस्स्यात् समाधौ भवति पृषतवत्तद्धि पुष 
छरेस्नं तच्छकरो घव्यःतेकरितसुधारसिधुवत् २ 
तस्मात् स्वात्मपरकाशे न फरमिति वदन् कूपः 
परहा शुद्धं प्रमु जनयति समये रञ्चकोपापि 
तद्रमाथानुकम्पा फरपुपशमितावग्रह सरितः 
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तस्मादागन्तुफेऽपि रतिहतिषिरहात् तासे धीविकासे 
प्रलयापन्नखदायक्रम इह कथितः प्राप्रसिद्धेः यतीचः ॥ 
अवाश्चो युक्तेदं कतिषिदगणयन् खात्ममात्रादुभूति 
तत बह्मातुभूतविहतिरुपधितस्स्यात् खतो वेति चिन्म् 

न्ति द्वेधापि दोषास्तत उपचरणान्भुक्तिशन्योऽत युक्तः 
साोक्यादिमभेदेष्वपि सरणिरियं सावधानेतरिमाच्या ॥ 
9 -क + अधायमागेनहष्रसवाधिकरणम् || २ | +-क-9-अ-- 

च, .. जीवेशौ निलयभिन्नौ श्रतिरिह च सहेत्याह मुक्तस्य भोगं 
` , साम्ये पारम्यसुकं स्मृतमपि स पृथग्मातु तस्मात् परस्मात् 

॑ मेवं तर्य हि शुक्तौ स्फुरति तदनघो मेदभानांश्च इष 
( स्सिद्धे देहात्मभावे चिवष् न हि घटते तत्खनिष्त्वघुद्धिः ॥ 

५}. मन्तोक्तं भोकतभावे यदि सहमवनं ब्रह्म न स्यात् भधानं 
ह तस्मात्तद्ोभ्यभवे भवतु तदुचितं बाह्मणव्याकृतेश् । 

: द्धापि ब्रह्म तात् पृथगितर इह स्यादितीदं च वात 
| सिद्धे भेदे खनिष्ठस्थित्िपरिहरणं चत सूत्रोपपायम् ॥ 
॥ पारम्थ यच्च साम्ये श्रतमिह न हि तत् सवैयेल्यप्यधीतं 

्रान्णो देश्नश यद्रत् समधरणधृतौ स्यात्तदुकितिस्तथाघ । 
। एवं तदेहमावे स्थितवति विविधामाधितान्नायमून्ना 
५ ब्हयबेत्यादिवाक्यं भथयति समतां तादगिलप्यधीतेः ॥ 

¦ . -*०-क4( अय व्राहमाधिकरणम् ॥ ३ ॥ )क-*०-- 

| ज्ञानसरे किं फलं स्यादिति पिषतु एणेस्ताहयौ व्रह्मसाम्यं 
शकिन्तेरन्यैष्खसरूपात्तदिह भवतु चिन्पातरूपमकाश्चः | 
इत्थं चात्रोक्तपक्षद्रययुभयविषश्रुसयुपात्तावियेधा- 
निधृयाथ द्विधाविमेवनमघटयत् सिद्धत्चमरकाशात् ॥ 

१, किन्धमैपलरूपेसत, पा ॥ 


