
|| अथर्सगंर्हः || 
शर्ीः महामहोपाध्यायलौगािक्षभास्करपर्णीतः

शर्ीगणेशाय नमः । 

पर्थम उपो ातपिरच्छेदः 

(१) मङ्गलाचरणम ्। 

वासुदेवं रमाकान्तं नत्वा लौगािक्षभास्करः । 

कुरुते जैिमिननये पर्वेशायाथर्संगर्हम् ।। १ ।। 

(२) तन्तर्ारम्भकसतूर्ावतरणम।् 

अथ परमकारुिणको भगवान जैिमिनधर्मर्िववेकाय ादशलक्षण  पर्िणनाय । ततर्ादौ धमर्िजज्ञासां सूतर्यामास - ‘अथातो धमर्िजज्ञासा’ [जै. सू. १.

१. १] इित । अतर् ‘अथ’ शब्दो वेदाध्ययनानन्तयार्वचनः । ‘अतः’ शब्दो िह वेदाधयनस्य दृ ाथर्त्वं बूर्ते । ‘स्वाध्यायो ऽधेत ः’ [तै. आ. २. १५. 

७; श. बर्ा. ११. ५. ६. ३] इत्यधयनिवधौ तदध्ययन ाथर्ज्ञानरूपदृ ाथर्कत्वेन वस्थापनात् ।  

(३) धमर्िवचारशा स्यावश्यकता। 

तथा च-वेदाध्ययनानन्तरं यतोऽथर्ज्ञानरूपदृ ाथर्कं तदध्ययनम् अतो हतेोधर्मर्स्य वेदाथर्स्य िजज्ञासा ‘कतर् ा’ इित शेषः । िजज्ञासापदस्य िवचारे

लक्षणा । अतो धमर्िवचारशा िमदमारम्भणीयिमित शा ारम्भसूतर्ाथर्ः ।। १ ।। 

ि तीयो लक्षणपिरच्छेदः  

(४) धमर्लक्षणम।् 

अथ को धमर्ः, िक तस्य लक्षणिमित ? चेदचु्यते । यागािदरेव धमर्ः । तल्लक्षणं – ‘वेदपर्ितपा ः पर्योजनवदथ  धमर्ः’ इित । पर्योजने 

ऽित ाि वारणाय ‘पर्योजनवत्’ इित । भोजनादावित ाि वाराणाय ‘वेदपर्ितपा ः’ इित । अनथर्फलकत्वादनथर्भूते 

श्येनादावित ाि वारणाय ‘अथर्ः’ इित ।  

(५) वदेस्य धमर्पर्ितपादकत्वम।् 

न च – ‘चोदनालक्षणोऽथ  धमर्ः’ [जै. सू. १. १. २] इित सौतर्तल्लक्षणिवरोधः, चोदनापदस्य िविधरूपवेदकैदशेपरत्वात् इित वाच्यम् । ततर्ािप 

चोदनाशब्दस्य वेदमातर्परत्वात् । वेदस्य सवर्स्य धमर्तात्ययर्वत्त्वेन धमर्पर्ितपादकत्वात् ।। 



(६) िविधव

स च यागा

पर्त्यय  । 
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(७) भावनासामन्यलक्षणम ्

उभाभ्यामप्यंशाभ्यां भावनैवोच्यते । भावना नाम भिवतुभर्वनानुकूलो भावियतु ार्पारिवशेषः ।सा ि धा – ‘शाब्दीभावना’, ‘आथ भावना’ 

चेित ।  

(८) शाब्दीभावना 

ततर् पुरुषपर्वृत्त्वनुकृलो भावियतु ार्पारिवशेषः शाब्दीभावना । सा च िलङ्त्वांशेनोच्यते । िलङशर्वणे ‘अयं मां पर्वतर्यित’, 

‘मत्पर्वृत्त्यनुकूल ापारवानयम्’ इित िनयमेन पर्तीतेः । य स्माच्छब्दाि यमतः पर्तीयते त स्य ‘वाच्यम्’ । यथा – ‘गामानय’ इत्यिस्मन्वाक्ये 

गोशब्दस्य ‘गोत्वम्’ ।  

(९) शाब् ा लौिककविैदकभदेौ। 

स च ापारिवशेषो लौिककवाक्ये पुरुषिन ोऽिभपर्ायिवशेषः । वैिदकवाक्ये तु पुरुषाभावािल्लङािदशब्दिन  एव । अत एव ‘शाब्दी भावना 

इित विहयते ।  

(१०) शब्दभावनाय अंशतर्यम्। 

सा च भावनांशतर्यमपेक्षते – (1)साध्यं, (2)साधनं, (3)इितकतर् तां च - िक भावयेत् ? केन भावयेत् ? कथं भावयेत् ? इित । 

(1) ततर् साध्याकाङ्क्षाया ंव यमाणांशतर्योपेता आथ  भावना साध्यत्वनेान्वेित,  एकपर्त्ययगम्यत्वेन समानािभधानशुर्तेः ।  

संख्यादीनामेकपर्त्ययगम्यत्वेऽप्ययोग्यत्वा  साध्यन्वेनान्वयः । 

(2) साधनाकाङ्क्षायां िलङािदज्ञानं करणत्वेनान्वेित । तस्य च करणत्वं न भावनोत्पादकत्वेन, तत्पूवर्मिप तस्याः शब्द ेसत्त्वात् िकतु 

भावनाज्ञापकत्वेन शब्दभावनाभा िनवर् र्कत्वेन वा । 

(3) इितक र् ताकाङ्क्षायामथर्वादज्ञाणपर्ाशस्यिमितकतर् तात्वेनान्वेित ।  

(११) आथ भावनालक्षणम।् 

पर्योजनेच्छाजिनतिकर्यािवषय ापार आथ भावना । सा चाख्यातत्वांशेनोच्यते, आख्यातसामान्यस्य ापारवािचत्वात् ।  

(१२) आथ भावनाया अंशतर्यम्। 

साकशतर्यमपेक्षते – (1)साध्यं, (2)साधन, (3)इितकतर् तां च - िक भावयेत् ? केन भावयेत् ? कथं भावयेत् ? इित । 

(1) ततर् साध्याकाङ्क्षाया ंस्वगार्िदफलं साध्यत्वेनान्वेित ।  

(2) साधनाकाङ्क्षायां यागािदः करणत्वेनान्वेित ।  

(3) इितकतर् ताकाङ्क्षाया ंपर्याजा ङ्गजातिमितकतर् तात्वेनान्वेित । 



(१३) वदेलक्षणिवचारः। 

अथ को वेदः? इित चेदचु्यते – ‘अपौरुषेयं वाक्यं वेदः’ । स च िविध-मन्तर्-नामधेय-िनषेध-अथर्वाद-भेदात्प िवधः । 

 

 

 

Notes: 
 भावनालक्षणम् 
 
 
 
शाब्दी भावना              आथ  भावना 
 
 
 
िक भावयेत्      केन भावयोदित     कथ ंभावयेत्                    िक भावयेत्     केन भावयोदित   कथ ंभावयेत्  
( साध्यम् )  ( साधानम् )     ( इितकतर् ता )        ( साध्यम् )  ( साधानम् )     ( इितकतर् ता ) 
अंशातर्यवतीम् आथ      िलङािदज्ञानेन      कमर्पर्शस्त्यिविश ने      स्वगार्िद फलं     यागािदना   पर्याजा ङ्गजातोपकृतेन 
भावनां भावयेत्  भावयेत्       िलङािदज्ञानेन भावयेत्      भावयेत्  भावयेत्       यागािदना भावयेत् 
 

ततृीयो िविधपिरच्छेदः  

(१४) िविधमीमासंा। 

ततर्ाज्ञाताथर्ज्ञापको वेदभागो िविधः । स च तादशृपर्योजनवदथर्िवधानेनाथर्वान् यादशृं चाथर्ं पर्माणान्तरेणापर्ा  ंिवध े । यथा – ‘अिग्नहोतंर् 

जहर्यात्सगर्कामः’ [मै. सं. १. ८. ६] इित िविधमार्नान्तरेणापर्ा ं स्वगर्पर्योजनव ोमं िवध े – ‘अिग्नहोतर्होमेन स्वगर्ं भावयेत् इित 

वाक्याथर्बोधः।  

(१५) गुणिविधः | 

यतर् कमर् मानान्तरेण पर्ा  ंततर् तदु ेशेन गुणमातंर् िवध े | यथा – ‘द ा जुहोित’ इत्यतर् होमस्य ‘अिग्नहोतंर् जुहयात्’ इत्यनेन पर्ा त्वा ोमो ेशेन 

दिधमातर्िवधानम् । ‘द ा होमं भावयेत्’ इित ।  



(१६) िविश िविधः। 

यतर् तूभयमपर्ा ं ततर् िविश  ंिवध े | यथा ‘सोमेन यजेत’ इत्यतर् सोमयागयोरपर्ा त्वात्सोमिविश यागिवधानम्। सोमपद ेमत्वथर्लक्षणया 

‘सोमवता यागेने  ंभावयेत्’ इित वाक्याथर्वोधः । 

(१७) वाक्यमदेदोषपिरहारः। 

 न चोभयिवधाने वाक्यभेदः, पर्त्येकमुभयस्यािवधानात्, िकतु िविश स्यैकस्यैव िवधानात् ।  

(१८) गुणिविधत्वाशंकापिरहारः। 

न च - ''ज्योित ोमेन स्वगर्कामो यजेत’ इित िविधना पर्ा यागो ेशेन सोमरूपगुणिवधानमेवास्तु – ‘सोमेन यागं भावयेत्’ इित; िक 

मत्वथर्लणया ? इितः - वाच्यम् । तस्यािधकारिविधत्वेनोत्पि िविधत्वासंभवात् । 

(१९) ज्योित ोमस्य उभयिविधत्वाशंकािनरासः। 

ननु ‘उि दा यजेत पशुकामः’ [तां. बर्ा. १९. ७. २] इत्यस्यैव ‘ज्योित ोमेन’ – इत्यस्याप्युत्पत्त्यिधकारिविधत्वमिस्त्वित, इित चेत्, न । दृ ान्ते 

उत्पि वाक्यान्तराभावेन अन्यथानुपपत्त्या तथात्वाशर्यणात् । िक च, ‘ज्योित ोमेन’ - इत्यस्योभयिविधत्वेऽनेनैव यागस्तस्य फलसंबन्धोऽिप 

बोधनीय इित सुदढृो वाक्यभेदः | त रं सोमपद ेमत्वथर्लक्षणया िविश िवधानम् ।। 

(२०) िविध तिुवधः | 

िविध तुिवधः – (1) उत्पि िविधः (2) िविनयोगिविधः (3) अिधकारिविधः (4) पर्योगिविध ित ।। 

(२१) उत्पि िविधः। 

ततर् कमर्स्वरूपमातर्बोधको िविधरुत्पि िविधः । यथा – ‘अिग्नहोतर्ं जुहोित’ इित [मै. सं. १. ८. ६] । अतर् च िवधौ कमर्णः करणत्वेनान्वयः – 

‘अिग्नहोतर्होमेने  ंभावयेत ्इित ।  

(२२) यागस्य रूप यम।् 

ननु यागस्य  ेरूपे – दर् ं, दवेता च । तथा च रूपाशर्वणे ‘अिग्नहोतर्ं जुहोतीित’ कथमत्पि िविधः ? अिग्नहोतर्शब्दस्य तु ’तत्पर्ख्य’ [न्यायेन. 

1.4.4] नामधेयत्वात् - इित चेत्, न। रूपाशर्वणेऽप्यस्योत्पि िविधत्वात् । अन्यथा रूपशर्वणात् ‘द ा जुहोित’ इत्ययमेवोत्पि िविधः स्यात् । 

तथा च ‘अिग्नहोतंर् जुहोित’ इित वाक्यमनथर्कं स्यात् । 

(२३) िविनयोगिविधः। 

अङ्गपर्धानसंबन्धबोधको िविधिविनयोगिविधः । यथा ‘द ा जहोित’ इित । स िह तृतियया पर्ितप ाङ्गभावस्य द ो होमसंबन्धं िवध े - द ा

होमं भावयेिदित । गुणिवधौ च धात्वथर्स्य साध्यत्वेनान्वयः । क्विचटाशर्यत्वेनािप, यथा – ‘द ेिन्दर्यकामस्य जुहुयात्’ [तै. बर्ा. २. १. ५. ६’ 

इत्यतर् दिधकरणत्वेनेिन्दर्य ंभावयेत्। तच्च िकिन िमत्याकाङ्क्षाया ंसि िधपर्ा होम आशर्यत्वेनान्वेित ।। 



(२४) िवधेः शर्ुत्यािदषट्पर्माणािन। 

एतस्य िवधेः सहकािरभूतािन षट्पर्माणािन – शुर्ित-िलङ्ग-वाक्य-पर्करण-स्थान-समाख्यारूपािण । एतत्सहकृतेनानेन िविधनाङ्गत्वं 

परो ेशपर्वृ कृितसाध्यत्वरूपं पाराथ्यार्परपयार्यं ज्ञाप्यत ।। 

(२५) शर्िुतिनवर्चनम।् 

ततर् िनरपेक्षो रवः शुर्ितः । सा च ितर्िवधा – िवधातर्ी, अिभधातर्ी, िविनयोक्तर्ी च । ततर्ा ा िलङा ाित्मका  ि तीया वर्ी ािदशर्ुितः । यस्य च 

शब्दस्य शर्वणादवे संवन्धः पर्तीयते सा िविनयोक्तर्ी ।  

(२६) िविनयोक्तर्ी शर्िुति धा। 

सािप ितर्िवधा – िवभिक्तरूपा, एकािभधानरूपा, एकपदरूपा चेित ।  

(२७) तृतीयािवभिक्तरूपाय उदाहरण।े 

ततर् िवभिक्तशुर्त्या अङ्गत्वम्, यथा – ‘वर्ीिहिभयजेत’ [आप. शर्ौ. सू. ६. ३१. २४] इित तृतीयाशर्तु्या वर्ीहीणां यागाङ्गत्वम् । तदिप 

पुरोडाशपर्कृिततया । यथा – पशोहृर्दयािदरूपहिवः पर्कृिततया यागाङ्गत्वम । ‘अरुणया एकहायन्या गवा सोमं कर्ीणाित’ [तै. सं. ७. १. ६. २] 

इत्यिस्मन् वाक्ये आरुण्यस्यािप तृतीयाशुर्त्या कर्याङ्गत्वम् । तदिप गोरूपदर् पिरच्छेद ारा, नतु साक्षात्, अमूतर्त्वात् ।  

(ि तीयारूपाया िविनयोक्त्र्या उदाहरणे) 

‘वर्ीहीन् पर्ोक्षित’ [तै. बर्ा. ३. २. ५. ४] इित पर्ोक्षणस्य वर्ीि ङ्गदत्वं ि तीयाशर्ुत्या । तच्च पर्ोक्षणं न वर्ीहीस्वरूपाथर्म्, तस्य तेन िवनाप्युपप ेः ।

िकत्वपूवर्साधनत्वपर्युक्तम् । वर्ीहीनपर्ो य यागान ानेऽपूवार्नुपप ेः । एवं सवटेष्वङ्गष्वपूवर्पर्युक्तमहत्वं बोध्यम् ।  

(ि तीयािविनयोक्त्र्याः - न वाक्यस्य – उदाहरणम्) 

एवं ‘इमामगृभ्णन् रशनामृतस्येत्य ािभधानीमाद े’ [तै. सं. ५. १. २. १] इत्यतर् ि तीययाशुर्त्या मन्तर्स्या ािभधान्यङ्गत्वम्। 

(स मीिवभिक्तिविनयोक्त्र्या उदाहरणम् ) 

‘यदाहवनीय ेजुहोित’ [तै. बर्ा. १. १. १०. ५] इत्याहवनियस्य होमाङ्गत्वं स मीशुर्त्या । एवमन्योऽिप िवभिक्त ुन्या िविनयोगो ज्ञेयः ।  

(२८) एकािभधानशर्िुतः। 

‘पशुना यजेत’ [तै. सं. ६. १. ११. ६; मा. शर्ौ. सू. १. ८. ६. २४] इत्यतैर्कत्वपुंस्त्वयोः समानािभधानशुर्त्या कारकाङ्गत्वम् ।  

(२९) एकपदशर्िुतः। 

‘यजत’ इत्याख्यातािभिहतसंख्याया भावनाङ्गत्वं समानािभधानशर्ुतेः, एकपदशर्ुत्था च यागाङ्गत्वम् ।  

Notes : 



 पशुना 
 
 
 
पशु (पर्कृितः)      ना (पर्त्यायः) 
 
 
 
    करणम् (कारकम्)  एकत्वम् पुंस्त्वम् 
 

(३०) अमतूार्या अिप भावनङ्गत्वम।् 

न चामूतार्यास्तस्याः कथं भावनाङ्गत्विमित वाच्यम् । कतृर्पिरच्छेद ारा तदपुप ेः ।  

(३१) भावनवै आख्यातवाच्या कतार्रमािक्षपित। 

क ार् चा ेपलभ्यः । आख्याते न िह भावनोच्यते । सा च कतार्रं िवनानुपप ेित तमािक्षपित ।  

(३२) शर्िुतः 

सेयं शर्ुितिलङ्गािदभ्यः पर्बला । िलङ्गािदषु न पर्त्यक्षो िविनयोजकः शब्दोऽिस्त, िकतु कल्प्यः | यावच्च तैिविनयोजकशब्दः कल्प्यते, 

तावत्पर्त्यक्षया शुर्त्या िविनयोगस्य कृतत्वेन तेषां कल्पकत्वशके्त ार्हतत्वात् । अत एवैन् ा िलङ्गा ेन्दर्ोपस्थानाथर्त्वम् । िकतु ‘ऐन् ा 

गाहर्पत्यमुपित ते’ [मै. सं. ३. २. ४] इत्यतर् गाहर्पत्यिमित ि तीयाशुर्त्या गाहर्पत्योपस्थानाथर्त्वम । 

(३३) िलङ्गिनवर्चनम्। 

शब्दमामथ्यर्ं िलङ्गम् । यथाहुः – ‘सामथ्यर्ं सवर्शब्दाना ं(भावाना)’ ‘िलङ्गिमत्यिभधियत’े [तं. वा. २२५, न्यायर माला १३१] इित। सामथ्यर्ं 

रूिढरेव । तेन समाख्यातोऽस्या भेदः, यौिगकशब्दसमाख्यातो रू ात्मकिलङ्गशब्दस्य िभ त्वात् । तेन ‘बिहदवसदनं दािम’ [मै. सं. १. १. २] 

इित मन्तर्स्य कुशलवनाङ्गत्वं, न तूलपािदलवनाङ्गत्वम् । तस्य ‘बिहदार्िम’ इित िलङ्गा ल्लवनं पर्काशियतु ंसमथर्त्वात्। एवमन्यतर्ािप 

िलङ्गाि िनयोगो द्र् ः । तिदद ंिलङ्गं वाक्यािदभ्यो बलवत् । अत एव ‘स्योनं ते सदनं कृणोिम’ [मा. शर्ौ. स. १. २. ६. १९; तै. बर्ा. ३. ७. 

५. २-३] इित मन्तर्स्य पुरोडाशसदनकरणाङ्गत्वं ‘सदनं कृणोिम’ इित िलङ्गात्, न तु वाक्यात् ।। 

(३४) वाक्यिनवर्चनम।् 

समिभ ाहारो वाक्यम् । समिभ ाहार  साध्यत्वािदवाचकि तीया भावे ऽिप | वस्तुतः शेषशेिषवाचकपदयोः सहोच्चारणम् । यथा ‘यस्य 

पणर्मयी जुहूभर्वित | न स पाप ँ ोकं शृणोित’ इित [तै. सं. ३. ५. ७. २] | अतर् पणर्ताजुह्वोः समिभ ाहारादवे पणर्ताया जुह्वङ्गत्वम् । न 



चानथर्क्यम | अन्यथािप जुह्वाः िस त्वािदित वाच्यम् । जुहूशब्देन तत्साध्यापूवर्लक्षणात् । तथा च वाक्याथर्ः - पणर्तयाव हिवधार्रण ारा 

जुह्वपूवर्ं भावयेिदित । एवं च पाणर्तया यिद जहूः िकर्यते, तदवै तत्साध्यमपूवर्ं भवित, नान्यथेित गम्यते – इित न पणर्ताया वैयथ्यर्म् । 

‘अव हिवधार्रण ारा इित चावश्यं वक्त म्, अन्यथा सर्ुवािदष्विप पणर्ताप ेः । सेयं पणर्ता अनारभ्याधोतािप सवर्पर्कर्ितष्वेवान्वेित, न 

िवकृितषु । ततर् चोदकेनािप तत्पर्ाि संभवात्पौनरुक्त्याप ेः ।  

(३५) पर्कृितिवकृितलक्षणम।् 

यतर् समगर्ाङ्गोपदेशः सा पर्कृितः, यथा - दशपर्णर्मासािदः । तत्पर्करणे सवार्ङ्गपाठात् । यतर् न सवार्ङ्गोपदशेः सा िवकृितः । यथा - सौयार्िदः । 

ततर् कितपयाङ्गानामितदशेेन पर्ा त्वात् । अनारभ्यिविधः समान्यिविधः ।  

(३६) वाक्य ंपर्करणािदभ्यो बलवत।् 

तिदद ंवाक्यं पर्करणािदभ्यो बलवत् । अत एवेन्दर्ाग्नी इद ंहिव - [तै. बर्ा. ३. ५. १०. ३] इत्यादरेेकवाक्यत्वा शार्ङ्गत्वं, न तु 

पर्करणा शर्पूणर्मामाङ्गत्वम् ।। 

(३७) पर्करणिनरूपणम।् 

उभयाकाङ्क्षा पर्करणम् । यथा पर्याजािदष ु‘सिमधो यजती’-[तै. सं. २. ६. १. १] इत्यािदवाक्ये फलािवशेषस्यािनदशात् ‘सिम ागेन 

भावयेिदित’ बोधानन्तरं ‘िकिमित’ उपकायार्काङ्क्षा । दशर्पूणर्मासवाक्येऽिप ‘दशर्पूणर्मासाभ्यां स्वगर्ं भावयेिदित’ [आ शर्ौ सू ३ १४ ८१] 

बोधानन्तरं ‘कथम्’’ इत्यपकारकाकाङ्क्षा । इत्थं चोभयाकाङ्क्षया पर्याजादीनां दशर्पूणर्मासाङ्गत्वम्। 

(३८) पर्करण िैवध्यम।् 

तच्च पर्करणं ि िवधम् – महापर्करणम्, अवान्तरपर्करणं चेित । 

(३९) महापर्करणम ्

ततर् मुख्ययभायनासंबिन्धपर्करां महापर्करगाम् । तेन च पर्याजादीना ंदशर्पूणर्मासाङ्गत्वम् । एतच्च पर्कर्तावव, उभयाकाङ्क्षायाः संभवात्, न तु 

िवकृतौ । ततर् ‘पर्कृितवि कृितः कतर् ’ इत्यितदशेेन कथंभावाकाङ्क्षाया उपशमेनापूवार्ङ्गानामप्युभयाकाङ्क्षया िविनयोगासंभवात। 

तस्मादपूवार्ङ्गानां स्थानादवे िवकृत्यशर्त्विमित ।  

(४०) अवान्तरपर्करणम।् 

अङ्गभावनासंबिन्धपर्करणमवान्तरपर्करणम् । तेन चािभकर्मणादीनां पर्याजा ङ्गत्वम । तच्च सन्दशेंनैव ज्ञायते । तदभावे चािवशेषात् सवषां 

फलभावनाकथंभावेन गर्हणपर्सङ्गेन पर्धानाङ्गत्वाप ेः ।  

(४१) सदंंशलक्षणम।् 

एकाङ्गानुवाढेन िवधीयमानयोरङ्गयोरन्तराले िविहतत्व ंसंदशंः । यथा अिभकर्मणे । तद ्िह, ‘समानयते जुह्वाम् उपभृतस्तेजो वै’ [तै. सं. २. 

६. १. २] इत्यािदना पर्याजानुवाटेन िकिचदङ्गं िवधाय, िवधीयते – ‘येस्यैवं िवदषुः पर्याजा इज्यन्ते पर्ैभ्यो लोकेभ्यो भर्ातृ ान् तुदते, 



अिभकर्ामं जुहोत्यिभिजत्यै’ [तै. सं. २. ६. १. ४] इित तदनन्तरमिप ‘यो वै पर्याजाना ंिमथुनं वेद’ (ततर्ैव) इत्यािदना िकिचदङ्गं िवधीयते। अतः

पर्याजाङ्गमध्ये िविहतमिभकर्मणं तदङ्गम् । पर्याजैरपूवर्ं कृत्वा यागोपकारं भावयेिदित ज्ञाते ‘कथमेिभरपूवर्ं कतर् म्’ इित कथंभावाकाङ्क्षायाः

सत्त्वात् । सा च संदशंपिठतैरिभकर्मणािदिभः शाम्यित । न चाङ्गभावनायाः कथंभावाकाङ्क्षाsभावः, भावनासामान्यने ततर्ािप तत्संभवात् । 

(४२) पर्करण ंिकर्याणामेव साक्षादङ्गत्वबोधकम।् 

तिदद ंपर्करणं िकर्याया एव साक्षाि िनयोजकं, दर् गुणयौस्तु त ारा । तथािह – ‘यजेत स्वगर्कामः इत्यतर् फलभावनायां कथंभावाकाङ्क्षायां 

संिनिधपिठतांशूर्यमाणफलकं िकर्याजातमुपकायार्काङ्क्षयेितक र् तात्वेनान्वेित । िकर्याया एव लोके कथंभावाकाङ्क्षायामन्वयढशर्नात् । न िह 

हस्तेन ‘कुठारेण िच्छन् ात्’ इत्यतर् कथंभावाकाङ्क्षायामुच्चायर्माणोऽिप हस्तोऽन्वेित, िक तु हस्तेनो म्य िनपात्येित उ मनिनपातने एव, 

हस्त  त ारैवान्वेतोित सावर्जनीनमेतत् ।  

(४३) पर्करण ंस्थानसमाख्याभ्या ंबलवत।् 

इद ंच स्थानािदभ्यो बलवत् । अत एव ‘अकै्षद ित, राजन्यं िजनाित’ [तै. सं. १. ८. १६] इित िवदेवनादयो धमार् अिभपेचनीयसंिनधौ पिठता 

अिप स्थाना  तदङ्ग, िक तु पर्करणादर्ाजसूयाङ्गिमित ।। 

(४४) स्थानिनरूपणम।् 

दशेसामान्य ंस्थानम् । ति िवधम् - पाठसादशे्यमनु ानसादशे्यं चेित । स्थानं, कर्म ेत्यनथार्न्तरम् । पाठसादशे्यमिप ि िवधम् – 

यथासंख्यपाठः, सि िधपाठ ेित ।  



(४५) यथा

ततर् ‘ऐन्दर्ाग्न

िदवः’ [मै. 

यथासंख्यप

(४६) सिंन

वैकृताङ्गा

कैमथ्यार्काङ्

ासखं्यपाठेन िव

ग्नमेकादशकपाल

सं. ४. ११. १

पाठात ्। पर्थमप

िनिधपाठेन िविन

ानां पर्ाकृताङ्ग

ङ्क्षायां फलं िव

िविनयोगः। 

लं िनवर्पेत्’ [मै

] – इत्यादीनां

पिठतमन्तर्स्य ि

िनयोगः। 

गानुवादने िविह

िवकृत्यपूवर्मेव भ

म. सं. २. १. १

ा याज्यानुवाक्य

िह कैमथ्यार्काकं्ष

िहतानां संदशंाऽप

भा त्वेन संबध्

], ‘वै ानरं ा

यामन्तर्ाणां यथ

क्षाया ंपर्थमतो

पितताना ंिवकृ

ध्यते, उपिस्थत

ादशकपालं िनव

थासंख्यं पर्थमस्य

िविहतं कमव पर्

कत्यथर्त्वं सि ि

तत्वात् । स्वतन्

वर्पेत्’ [मै. सं. २

स्य पर्थमं, ि ती

पर्थममुपित ते

िधपाठात् । यथ

न्तर्फलकत्वे िवक

२. १. २] इत्ये

ीयस्य ि तीयिम

ते, समानदशेत्व

था - आमनहोम

कृितसंिनिधपाठ

यवं कर्मिविहतेषु

िमत्येवंरूपो िवि

वात् । एवं ि ती

मानाम ्। तेषां ि

ाठानथर्क्योपप े

षु ‘इन्दर्ाग्नी रोच

िनयोगो 

तीयमन्तर्स्यािप

िह 

े  ।  

चन

।



(४७) अनु

पशुधमार्णा

कैमथ्यार्काङ्

त

पुरोडाशमा

ानसादशे्येन ि

ामग्नीषोमीयाथ

ङ्क्षायामनु ये

तच्च स्थानं समा

ाचाङ्गम् ।। 

िविनयोगः। 

थर्त्वमनु ानसा

यत्वेनोपिस्थतं प

ाख्यातः पर्वलम

ादेश्यात् । औपव

प पूवर्मेव भा

म । अत एव शु

वसथ्येऽिह्न अ

त्वेन संबध्यत

शनु्धनमन्तर्ः सा

अग्नीषोमीयः पश

यते ।  

ाय्यपातर्ाङ्गं

शुरनु ीयते, ति

पाठसादशे्यात्

िस्म ेव िदने ते

त्, नतु ‘पौरोडा

ते धमार्ः प न्ते

ािशक’िमित सम

न्ते । अतस्तेषां 

माख्यया 



 

(४८) समा

समाख्या य

अध्वय स्त

त

(४९) िविन

एतत्सहकृते

िस रूपािण

पर्धानकमार्

ाख्यािनरूपणम

यौिगकः शब्दः 

त्पदाथार्ङ्गत्व

तदवें िनरूिपता

िनयोगिविधबोि

तेन िविनयोगिव

िण, िकर्यारूपाि

ार्िण च | एतान्ये

म।् 

। सा च ि िवध

त्वं, लौिकक्या 

ािन संक्षेपतः शर्ु

िधताङ्गािन। 

िविधना ‘सिमट

िण चेित । ततर् 

न्यवे ‘सि पत्यो

धा – ‘वैिदकी’,

‘आध्वयर्व’िमित

शर्तु्याढोदीिन ष

टािदिभरुपकृत्य

िस ािन जाित

ोपकारकािण’,

 ‘लौिककी’ च

ित समाख्यया इ

षट् पर्माणािन |

य दशर्पूणर्मासाभ्

ितदर् संख्यादीि

‘आरादपुकारक

। ततर् होतु म

इित संक्षेपः ।।

भ्यां यजेत’ इत्ये

िन | तािन च द

कािण’ इित चोच्

मसभक्षणाङ्गत्व

त्यवंेरूपेण यािन

दृ ाथार्न्येव । ि

च्यन्ते ।  

त्वं, ‘होतृचमसः

िन िविनयोज्यन्ते

िकर्यारूपािण च

’ इित वैिदक्या

न्ते, तान्यङ्गािन

च ि िवधािन –

ा समाख्यया ।

िन ि िवधािन –

– गणकमार्िण,

–



 



(५०) सिंनपत्योपकारकािण। 

कमार्ङ्गदर् ा ेशेन िवधीयमानं कमर् सि पत्योपकारकम् । यथा – ‘अवघात’ – ‘पर्ोक्षणािद’ | तच्च दृ ाथर्म्, अदृ ाथर्ं, दृ ादृ ाथर्ं चेित । ततर् 

दृ ाथर्मवघातािद, अदृ ाथर्ं पर्ोक्षणािद, दृ ादृ ाथर्ं पशुपुरोडाशािद । ति  दर् त्यागांशेनैव अदृ ,ं देवतो ेशांशेन च दवेतास्मरणं दृ  ंकरोित । 

इदमेव च ‘आशर्ियकमर्’ इत्युच्यते। 

(५१) आरादपुकारकािण। 

दर् ा नुि श्य केवलं िवधीयमानं कमर् आरादपुकारकम् । यथा - पर्याजािद ।  

(५२) तयोिवशषेः। 

आराद ुपकारकं च परमापूव त्प ावेवोपयूज्यते । सि पत्योपकारकं तु दर् दवेतासंस्कार ारा यागस्वरूपऽप्युपयुज्यते । तदवंे िनरूिपतः 

सङ्क्षेपतो िविनयोगिविधः ।। 

(५३) पर्योगिविधः। 

पर्योगपर्ाशुभावबोधको िविधः पर्योगिविधः । स चाङ्गवाक्यैकवाक्यताप ः पर्धानिविधरेव । स िह साङ्गं पर्धानमनु ापयिन्वलम्बे 

पर्माणाभावादिवलम्बापरपयार्यं पर्योगपर्ाशुभावं िवध े। न च - तदिवलम्बेऽिप पर्माणाभावः - इित वाच्यम् । िवलम्बे िह 

अङ्गपर्धानिवध्येकवाक्यतावगततत्सािहत्यानपुपि ः । िवलम्बेन िकर्यमाणयोः पदाथर्योः ‘इदमनेन सह कृतम’् इित सािहत्य वहाराभावात् । 

स चािवलम्बो िनयते कर्मे आशर्ीयमाणे भवित । अन्यथा िह - िकमेतदनन्तरमेतत्कतर् म् एतदनन्तरं वा ? इित पर्योगिवक्षेपाप ेः । अतः 

पर्योगिविधरेव स्विवधेयपर्योगपर्ाशुभाविसध् थर्ं िनयतं कर्ममिप पदाथर्िवशेषणतया िवध े । अत ए’वाङ्गानां कर्मबोधको िविधः 

पर्योगिविधिर’त्यिप लक्षणम् ।  

(५४) कर्मस्वरूपम्। 

ततर् कर्मो नाम िवतितिवशेषः, पौवार्पयर्रूपो वा ।  

(५५) कर्मस्य शर्तु्यािदषट् सहकािरपर्माणािन। 

ततर् षट् पर्माणािन – शर्ुित, अथर्, पाठ, स्थान, मुख्य, पर्वृत्त्या, ख्यािन ।  

(५६) शर्िुतलक्षणम ्। 

ततर् कर्मपरवचनं शर्ुितः । तच्च ि िवधम् । केवलकर्मपरं ति िश पदाथर्परं चेित । ततर् ‘वेद ंकृत्वा वेिद करोती’ित [मान. शर्ौ. सू. १. १. ३. ३] 

केवलकर्मपरं, वेिदकरणादवेर्चनान्तरपर्ा त्वात ्। ‘वषटक ुर्ः पर्थमभक्षः’[आप. शर्ौ. सू. १२. २४. ६] इित तु कर्मिविश पदाथर्परम् । 

एकपर्सरताभङ्गभयेन भक्षानुवादने कर्ममातर्स्य िवधातुमशक्यत्वात् ।  



(५७) शर्ुतेः कर्मबोधकपर्माणान्तरेभ्यः पर्ाबल्यम।् 

सेयं शर्ुितिरतरपर्माणापे या बलवती तेषां वचनकल्पन ारा कर्मपर्माणत्वात् । अत एवाि नगर्हणत्य पाठकर्मातृतीयस्थाने गर्हणपर्सक्तो 

‘आि नो दशमो गृ ते’ [मै. सं. ४. ६. १] इित वचगा शमस्थाने गर्हणिमत्युक्तम् ।  

(५८) अथर्कर्मः। 

यतर् पर्योजनवशेन कर्मिनणर्यः सोऽथर्कर्मः । यथा – ‘अिग्नहोतंर् जहीित’, ‘यवागंू पचित’ [तै. बर्ा. २. १. ५. ६] इत्यिग्नहोतर्यवागूपाकयोः । अतर् िह

यवाग्वा होमाथर्त्वेन तत्पाकः पर्योजनवशेन पूवर्मनु ीयत े। स चायं पाठकर्मा लवान् । यथापाठं नु ाने क्लृ पर्योजनबाधेऽदृ ाऽत्वं च स्यात् ।

न िह होमानन्तरं िकर्यमाणस्य पाकस्य िकिचत् दरृ  ंपर्योजनमिस्त ।  

(५९) पाठकर्मः। 

पदाथर्बोधकवाक्यानां यः कर्मः स पाठकर्मः । तस्माच्च पदाथार्नां कर्म आशर्ीयते । येन िह कर्मेण वाक्यािन पिठतािन तेनैव 

कर्मेणाधीतान्यथर्पर्त्यय ंजनयिन्त । यथापर्त्ययं च पदाथार्नामनु ानम् । स च पाठो ि िवधः – मन्तर्पाठो, बर्ा णपाठ ेित । 

ततर्ाग्नेयाग्नीषोमीययोस्त ाज्यनुवाक्यानां पाठा ः कर्म आशर्ीयते, स मन्तर्पाठात् | 

(६०) मन्तर्पाठो बर्ा णपाठा लीयान।् 

स चायं मन्तर्पाठो बर्ा णपाठा लीयान्,  अनु ाने बर्ा णवाक्यापेस्तुया मन्तर्पाठस्यान्तरङ्गत्वात् । बर्ा णवाक्य िह गर्योगा िहरेव ‘इदं(एवं) 

क र् िम’त्यवबोध्य कृताथर्म । मन्तर्ाः पनः पर्योगकाले ािपर्यन्ते । अनु ानकर्मस्य स्मरगाकर्माधीनत्वात् | तत्कर्मस्य च मन्तर्कर्माधीनत्वाद ्

अन्तरङ्गोऽयं मन्तर्पाठ इित | 

(६१) बर्ा णपाठकर्मात ्कर्मः। 

पर्याजानां ‘सिमधो यजित, तनूनपातं यजित’ [तै. सं. २. ६. १. १] इत्येवं िविधपाठकर्मा ः कर्मः स बर्ा णपाठकर्मात् । य िप 

बर्ाहाणवाक्यान्यथर्ं िवधाय कृताथार्िन, तथािप पर्याजादीना ंकर्मस्मारकान्तरस्याभावा ान्येव कर्मस्मारकत्वेन स्वोिकर्यन्ते ।। 

(६२) स्थानलक्षणम।् 

स्थानं नामोपिस्थितः । यस्य िह दशेे योऽनु ीयते तत्पूवर्तने पदाथ कृते स एव पर्थममुपिस्थतो भवतीित युकं्त तस्य पर्थममनु ानम् । अत एव 

सा स्के – अग्नीषोमीय-समवनीय-अनुबन्धानां सवनिय दशेे सहानु ाने कतर् े-आदौ सवनीयपशोरनु ानिमतरयोः प ात् | तिस्मन्देशे 

आि नगर्हणानन्तरं सवनीयस्यैव पर्थममपिस्थितः ।  

(६३) सा स्कयागः। 

तथािह - ज्योित ोम ेतर्यः पशुयागाः – अग्नीषोमोयः, सवनीयः, आनुबन्ध्य ेित । ते च िभ देशाः - अग्नीषोमीय औपवसथ्येऽिह्न, सवनीयः 

सुत्याकाले, आनुबन्ध्यत्खन्ते । सा स्को नाम सोमयागिवशेषः । स चा क्तत्वाज्ज्योित ोमिवकारः । अतस्ते तर्योऽिप पशुयागाः सा स्केर् ाः । 



तेषां ततर् सािहत्यं शर्ुतं ‘सह पशूनालभेत’ इित [का. शर्ौ. सू. २२. ३. २८] | तच्च सािहत्य ंसवनीयदेशे, तस्य पर्धानपर्त्यास ेः, 

स्थानाितकर्मगासाम्याच्च । 

(६४) स्थानाितकर्मसाम्यम।् 

सवनीयटेशे नु ानेऽग्नोषोमीयानबन्ध्ययोः स्वस्वस्थानाितकर्मो भवित । अग्नीषोमीयदेशे त्वनु ाने सवनीयस्य स्वस्थानाितकर्ममातर्म्। 

(अग्नीषोमीयस्य सवनीयस्थानाितकर्मः।) आनुबन्ध्यस्य तु स्वस्थानाितकर्मः सवनीयस्थानाितकर्म  स्यात्। एवमनुबन्ध्यदशेेऽग्नीषोमीयस्य 

दर् ः (स्थानाितकर्मः)। 

(६५) सवनीयस्य पर्थममनु ानम।् 

तथा च सवनीयदेशे सवषामनु ाने कतर् े सवनीयस्य पर्थममनु ानम्। आि नगर्हणानन्तरं िह सवनीयदेशः। पर्कृतौ “आि नं गृह ंगृहीत्वा 

ितर्वृता यूपं पिरवीय आगे्नयं सवनीयं पशुमुपाकरोित” [शत. बर्ा. ४. २. ५. १२] इत्याि नगर्हणानन्तरं सवनीयो िविहतः - इित 

सा स्केऽप्याि नगर्हणे कृते सवनीय एवोपिस्थतो भवित। अतो युकं्त तस्य स्थानात्पथममनु ानम् इतरयोस्तु प ात्-इत्यकु्तम।् 

(६६) मखु्यकर्मलक्षणम।् 

पर्धानकर्मेण योऽङ्गानां कर्म आशर्ीयते, स मुख्यकर्मः । येन िह कर्मेण पर्धानािन िकर्यन्ते तेनैव चेत् कर्मेण तेषामङ्गान्यनु ीयन्ते, तदा 

सवषामङ्गाना स्वैः स्वैः पर्धानैस्तुल्यं वधानं भवित । ुत्कर्मेण त्वनु ाने केषांिचदङ्गानां स्वैः पर्धानैरत्यन्तम वधानं, केषांिचदत्यन्तं 

वधान स्या च्चायुकं्त, पर्योगिवध्यवगतसािहत्यवाधाप ेः । अतः पर्धानकर्मोऽप्यङ्गकर्मे हतुेः । अत एव 

पर्याजशेषेणादावाग्नेयहिवषोऽिभघारणं, प ादैन्दर्स्य द ः, आगे्नयैन्दर्यागयोः पौवार्पयार्त् । एवं च योरिभघारणयोः स्वस्वपर्धानेन 

तुल्यमेकान्तिरतं वधानम् । ुत्कर्मेणाघारे  त्वाग्नेयहिवरिभघारणागे्नययागयोरत्यन्तम वधानम्, ऐन्दर्दध्यिभघारणैन्दर्यागयो
र्
न्तिरतं 

वधानं, तच्चायुक्तिमत्युक्तमवे ।  

(६७) मखु्यकर्मस्य पाठकर्मा ौबर्ल्यम।् 

स च मुख्यः कर्मः पाठकर्माद्दबुर्लः । मुख्यकर्मो िह पर्माणान्तरसापेक्षपर्धानकर्मपर्ितपि सापके्षतया न तथेित बलवान् ।  

(६८) तस्य च पर्विृ कर्मात ्पर्ाबल्यम।् 

स चायं मुख्यः कर्मः पर्वृि कर्माद ्बलवान् । पर्वृि कर्मे िह बहूनामङ्गानां पर्धानिवपर्कषार्त् मुख्यकर्म े

तु सि कषार्त् ।। 

(३९) पर्विृ कर्मलक्षणम।् 

सहपर्युज्यमानेषु पर्धानेषु सि पाितनामङ्गानामावृत्त्यानु ाने क र् े िह ि तीयािदपदाथार्ना ंपर्थमानुि तपदाथर्कर्मा ः कर्मः स पर्वृि कर्मः । 

यथा पर्ाजापत्यप ङ्गेषु | पर्ाजापत्या िह ‘वै ददे  कृत्वा पर्ाजापत्यै रन्ती’ित [तै. बर्ा. १. ३. ४. ३] वाक्येन तृतीयािनदशात् सेितक र् ताका 

एककालत्वेन िविहताः [जै. सू. ११. २. २४] | अतस्तेषां तदङ्गानां चोपाकरणिनयोजनपर्भृतीनां सािहत्यं संपा म् । तच्च पर्ाजापत्यपशूनां 



संपर्ितप दवेताकत्वेन युगपदनु ानादपुप ते । तदङ्गानां चोपाकरणादीनां युगपदनु ानमशक्यम् । अतस्तेषां 

सािहत्यम विहतानु ानात्संपा म् । तचै्चकस्योपाकरणं िवधायापरस्योपाकरणं िवधेयम् । एवं िनयोजनािटकमिप । तथा च पर्ाजापत्येषु 

कस्मािच्चत्पशोरारभ्य एकं सवर्ं सवर्तर्ानु ाय ि तीयािदपदाथर्स्तेनैव कर्मेणानु येः - स पर्वृि कर्मः ।  

सोऽयं शुर्त्यािदभ्यो दबुर्लः । तदवंे संक्षेपतो िनरूिपतः षिड्वधकर्मिनरूपणेन पर्योगिविधः ।। 

(७०) अिधकारिविधलक्षणम।् 

कमर्जन्यफलस्वाम्यबोधको िविधरिधकारिविधः । कमर्जन्यफलस्वाम्यं कमर्जन्यफलभोकृ्तरत्वम् । (1) स च ‘यजेत स्वगर्काम’ इत्यािदरूपः । 

स्वगर्मुि श्य यागं िवदधताऽनेन स्वगर्कामस्य यागजन्यफलभोकृ्तत्वं पर्ितपा ते । (2) ‘यस्यािहताग्नेरिग्नगृर्हान् दहत्े सोऽग्नये क्षामवतेऽ ाकपालं 

िनवर्पेत्’ [तै. सं. २. २. २.५] इत्यािदनाsिग्नदाहादौ िनिम े कमर् िवदधता िनिम वतः कमर्जन्यपापक्षयरूपफलस्वाम्यं पर्ितपा ते । एवं (3) 

‘अहरहः सन्ध्यामपासीत’ [षिड्वशबर्ा. ४. ५ ?] इत्यािदना शुिचिविहतकालजीिवनः सन्ध्योपासनजन्यपर्त्यवायपिरहाररूपफलस्वाम्यं बोध्यते 

(२. ४. १-७) ।  

(७१) अिधकारस्वरूपम ्(शर्ुतम)्। 

तच्च फलस्वाम्यं तस्यैव योऽिधकारिविश ः । अिधकार  स यि िधवाक्येषु पुरुषिवशेषणत्वेन शर्ूयते । यथा काम्ये कमर्िण फलकामना, नैिम ेके 

कमर्िण िनिम िन यः, िनत्ये संध्योपासनादौ शुिचिविहतकालजीिवत्वम् । अत एव ‘राजा राजसूयेन स्वाराज्यकामो यजेत’ इत्यनेन 

िविधवाक्यन स्वाराज्यमुि श्य िवदधताsिप न स्वाराज्यमातर्कामस्य तत्फलभोकृ्तत्वं पर्ितपा ते, िक तु राज्ञः सतः स्वाराज्यकामस्यैव, 

राजत्वस्यािपऽप्यिधकािरिवशेषणत्वेन शर्वणात् ।  

(७२) परुुषिवशषेणम ्(अशर्तुम)्। 

क्विच ु पुरुषिवशेषणत्वेनाशर्ुतमप्यिधकािरिवशेषणम् । यथाध्ययनिविधिस ा िव ा, 

कर्तूिवधीनामशर्ज्ञानापेक्षत्वेनाध्ययनिविधिस ाथर्ज्ञानवन्तं पर्त्येव पर्वृ ेः । एवमिग्नसाध्यकमर्सु आधानिस ािग्नम ा । 

अिग्नसाध्यकमर्णामग्न्यपेक्षत्वेन ति धोनामाधानिस ािग्नमन्त ंपर्त्येव पर्वृ ेः । एवं सामथ्यर्मिप ‘आख्यातानामथर्ं बुर्वतां शिक्तः सहकािरणी’ [श. 

भा. १. ४. ३०] इित न्यायात ्समथर्ं पर्त्येव िविधपर्वृ ेः । तदवंे िनरूिपतौ िविधः ।। 

चतथु  मन्तर्पिरच्छेदः 

(७३) मन्तर्मीमासंा। 

पर्योगसमवेताथर्स्मारका मन्तर्ाः । तेषां च तादशृाथर्स्मारकत्वेनैवाथर्वत्त्वम् । न तु तदचु्चारणमदृ ाथर्म्,  संभवित दृ फलकत्वऽदृ फलकल्पनाया 

अन्याय्यत्वात् ।न च – दृ स्याथर्स्मरणस्य पर्कारान्तरेणािप संभवान्मन्तर्ा ानं थर्म् - इित वाच्यम् । ‘मन्तर्रेैव स्मतर् म्’ इित - 

िनयमिवध्याशर्यणात् ।  



(७४) िनयमिविधः। 

नानासाधनसाध्यिकर्यायामेकसाधनपर्ा ावपर्ा स्यापरसाधनस्य पर्ापको िविधिनयमिविधः । यथाहुः – ‘िविधरत्यन्तमपर्ा ौ िनयमः पािक्षके 

सित । ततर् चान्यतर् च पर्ा ौ पिरसंख्येित गीयते ।।’ [तं. वा. १. २. ४२] इित । अस्याथर्ः - पर्माणान्तरेणापर्ा स्य पर्ापको िविधरपूवर्िविधः । 

यथा – ‘यजेत स्वगर्काम ’ इत्यािदः । स्वगार्थर्कयागस्य पर्माणान्तरेणापर्ा स्यानेन िवधानात् । पक्षेऽपर्ा स्य पर्ापको िविधिनयमिविधः । यथा – 

‘वर्ीहीनवहिन्त’ [तै. बर्ा. ३. २. ५. ६] इन्यािदः । कथमस्य पक्षऽेपर्ा पर्ापकत्वम ्? इित चेत्, इत्थम् - अनेन वधातस्य वैतुष्याथर्त्वं न 

पर्ितपा त,े अन्वय ितरेकिस त्वात् । िकतु िनयमः । स चापर्ा ांशपूरणम् । वैतुष्यस्य िह नानोपायसाध्यत्वा दा अवधानं पिरत्यज्य 

उपायान्तरं गर्हीतुमारभते, तदावघातस्यापर्ा त्वन ति धाननामकमपर्ा ांशपूरणमेवानेन िविधना िकर्यते । अत  

िनयमिवधावपर्ा ांशपूरणात्मको िनयम एव वाक्याथर्ः । पक्षेऽपर्ा ावघातस्य िवधानिमित यावत् ।  

(७५) पिरसखं्यािविधः। 

उभयो  युगपत्पर्ा ािवतर ावृि परो िविधः पिरसंख्यािविधः । यथा – ‘प  प नखा भ याः’ [रामायणम्. िकिष्कधा. का. २. ३९] इित । 

इद ंिह वाक्यं न प प नखभक्षणपरं, तस्य रागतः पर्ा त्वात् । नािप िनयमपरं, प प नखप ेतरप नखभक्षणस्य युगपत्पर्ा ेः 

पक्षेऽपर्ाप्त्यभावात् । अत इदमप प नखभक्षणिनवृि परिमित भवित पिरसंख्यािविधः ।  

(७६) पिरसखं्या ि िवधा। 

सा च ि िवधा - शर्ौती लाक्षिणकी चेित । ततर् ‘अतर् ेवावयन्ती’ित (१० ४ २१-२२) शर्ौती पिरसंख्या । एवकारेण 

पवमानाितिरक्तस्तोतर् ावृ ेरिभधानात् । ‘प  प नखा भ याः’ इित तु लाक्षिणकी ।  

(७७) पिरसखं्याया दोषतर्यम।् 

दोषतर्यं च – 1 शर्ुतहािनः, 2 अशर्तकल्पना, 3 पर्ा बाध ेित । तदकु्तम् – ‘शुर्ताथर्स्य पिरत्यागादशर्ुताथर्पर्कल्पनात् । पर्ा स्य बाधािदत्येवं 

पिरसंख्या ितर्दषूणा ||’ इित | शुर्तस्य प प नखभक्षणस्य हानात्, अशर्ुताया अप प नखभक्षणिनवृ ेः कल्पनात्पर्ा स्य 

चाप प नखभशणस्य बाधनािदित । अिस्म  दोषतर्यं दोष यं शब्दिन म ्। पर्ा वाधस्त्वथर्िन  इित िदक् ।  

(७८) केषािंचन्मन्तर्ाणामुच्चारणमदृ ाथर्म।् 

येषां तु पर्योगसमवेताथर्स्मारकत्वं न संभवित, तदचु्चारणस्यानन्यगत्या ऽदृ ाथर्कत्वं कल्प्यते इित नानथर्क्यिमित ।। 

प मो नामधयेयपिरच्छेदः 

(७९) नामधेयमीमासंा। 

नामधेयानां च िवधेयाथर्पिरच्छेदकतयाथर्वत्त्वम् । तथा िह ‘उि दा यजेत पशुकामः’ इत्यतर्ोि च्छब्दो यागनामधेयं, तेन च िवधेयाथर्पिरच्छेदः

िकर्यते । तथा िह । अनेन वाक्येनापर्ा त्वात् फलो ेशेन यागो िवधीयते । यागसामान्यस्यािवधेयत्वाद ्यागिवशेष एव िवधीयते । ततर् ‘कोऽसौ 



यागिवशेषः’ ? इत्यपके्षायामि च्छब्दादिु दर्पूो याग इित ज्ञायते | ‘उि दा यागेन पशंु भावयेत्’ - इत्यतर् सामानािधकरण्येन नामधेयान्वयात् 

| 

(८०) नामधेयत्वे िनिम चतु यम।् 

नामधेयत्वं च िनिम चतु यात् – 1 मत्वथर्लक्षणाभयात्, 2 वाक्यभेदभयात्, 3 तत्पर्ख्यशा ात्, 4 त पदशेात् - चेित। 

(1) मत्वथर्लक्षणाभयात् नामधेयत्वं | 

ततर् ‘उि दा यजेत पशुकामः’ इत्यतर्ोि च्छब्दस्य यागनामधेयत्वं मत्वथर्लक्षणाभयात् । तथा िह - न तावदनेन वाक्येन फलं

पर्ित यागिवधानं, तं पर्ित च गुणिवधानं युज्यते, वाक्यभेदाप ेः । उि च्छब्दस्य गुणसमपर्कत्वे च यागस्याप्यपर्ा त्वात् 

गुणिविश कमर्िवधानं वाच्यम् । ‘उि ता यागेन पशंु भावये’िदित िविश िवधौ मत्वथर्लक्षणेत्युक्तमेव ।। 

(2) वाक्यभेदभयात् नामधेयत्वं | 

‘िचतर्या यजेत पशुकामः’ [तै. सं. २. ४. ६. १] इत्यतर् िचतर्ाशब्दस्य कमर्नामधेयत्वं वाक्यभेढभयात् । तथा िह - न तावदतर् 

गुणिविश यागिवधानं संभवित । ‘दिध मधु पयो घृतं धाना उदकं’ तण्डुलाः तत्संसृ  ंपर्ाजापत्यम’, इत्यनेन गुणस्य 

िविहतत्वा ि िश यागिवध्यनुपप ेः । यागस्य फलसंबम्धे गुणसम्बन्धे च िवधीयमान ेवाक्यभेदः । तस्मािच्चतर्ाशब्दः कमर्नामधेयम् । 

तथा च ‘िचतर्ायागेन पशंु भावये’िदित सामानािधकरण्येनान्वया  वाक्यभेदः । पर्कृते रेनेकदर् त्वेन िचतर्ाशब्दवाच्यत्वोपपि ः ।  

(3) तत्पर्ख्यशा ात् नामधेयत्वं | 

‘अिग्नहोतर्ं जुहोित’ [मै. सं. १. ८. ६] इत्यतर्ािग्नहोतर्शब्दस्य कमर्नामधेयत्वं, तत्पर्ख्यशाखात ्। तस्य गुणस्य 

पर्ख्यापकस्यपर्ापकस्य शा स्य िव मानत्वात्, अिग्नहोतर्शब्दः कमर्नामधेयिमित यावत् । नन्वयं गुणिविधरेव कुतो ने इित चेत् न । 

यिद ‘अग्नौ होतर्मिस्मन्’, इित स मीसमासमािशर्त्य होमाधारत्वेनािग्नरूपो गुणो िवधेयः, तदा ‘यदाहवनीये जुहोती’त्यनेनैवाग्नेः 

पर्ा त्वा ि धानानथर्क्यम् । ‘अग्नये होतर्िम’ित चतुथ समासमािशर्त्य अिग्नदवेतारूपगुणोऽनेन िवधीयत इित चेत् न । त ेवतायाः 

शा ान्तरेण पर्ा त्वात्। 

दवेतारूपेणािग्नपर्ापकशा पर् ः। 

िक तच्छाखान्तरिम?ित चेत्,  ‘यदग्नये च पर्जापतये च सायं जुहोित’ [मै. सं. १. ८. ७] इित केिचत् अपरे तु 

‘अिग्नज्य ितज्य ितरिग्नस्स्वाहा’ [मै. सं. १. ६. १०] इित मन्तर्वणर् एवािग्नरूपदवेतापर्ापकः । नन्वगे्नमार्न्तर्विणकत्वे पर्जापितदवेताया 

बाधः स्यात् । मन्तर्वणर्स्य चतुथ तो दबुर्लत्वात् ।  

यथाहुः –  



‘ति तेन चतुथ्यार् च मन्तर्वणेनर् वा पुनः । 

दवेताया िविधस्ततर् दबुर्लं तु परपरिमित ।।‘ [तं. वा. २. २. २३] 

इित चेत्, न। ‘यदग्नये च पर्जापतये च सायं जुहोित’ इत्यतर् न केवलं पर्जापितिवधानम्.  िकतु मन्तर्वणर्पर्ा मिग्नमनु  

तत्समुिच्चतपर्जापतेः । एवं च न बाधः, केवलपर्जापितिवधानाभावात् । न च अतर् समुिच्चतोभयिवधानमेव कथं न?- इित वाच्यम् । 

समुिचतोभयिवधानापेक्षयान्यतः पर्ा मिग्नमनू  तत्समुिच्चतपर्जापितमातर्िवधाने लाघवात् ।  

एवं च पर्याजेषु सिमदािददेवताना ं‘सिमधः सिमधो अग्न आज्यस्य न्तु [तै. बर्ा. ३. ५. ५. १] इत्यािदमन्तर्वणभ्यः पर्ा त्वात्

। ‘सिमधो यजित’ [तै. सं. २. ६. १. १] इत्यािदषु सिमदािदशब्दाः ‘तत्पर्ख्यशा ात्’ कमर्नामधेयाः ।। 

(4) त पदशेात् नामधेयत्वं | 

‘श्येनेनािभचरन् यजेत’ [षडिवशबर्ा. ३. ८. २; आ. शर्ौ. सू. २२. ४. १३] इत्यतर् श्येनशब्दस्य कमर्नामधेयत्वं ‘त पदशेात्’ 

(१. ४. ५) । तेन पदेशात् = उपमानात,् तदन्यथानुपप ेिरित यावत् । तथा िह - यि धेयं तस्य स्तुितभर्वित । य तर् श्येनो िवधेयः 

स्यात् तदाथर्वादसै्तस्यैव स्तुितः कायार् । अतर् ‘यथा वै श्येनो िनपत्याद ,े एवमयं ि षन्तं भर्ातृ ं िनपत्यादते [षिड्वशबर्ा. ३. ८. ३] 

इत्यनेनाथर्वादेन श्येनः स्तोतंु न शक्यः, श्येनोपमानेनाथार्न्तरस्तुतेः िकर्यमाणत्वात् । न च श्येनोपमानत्वेन स एव स्तोतुं शक्यते, 

उपमानोपमेयभावस्य िभ िन त्वात् । यदा तु श्येनसंज्ञको यागो िवधीयते, तदा अथर्वादेन श्येनोपमानेन तस्य स्तुितः कतुर्ं शक्यते - 

इित श्येनशब्दः कमर्नामधेयं ‘त पदशेात् इित। 

उत्पि िश गुणबलीयस्त्वात् कमर्नामधेयत्वम्। 

 उत्पि िश गुणबलियस्त्वमिप प म ंनामधेयिनिम िमित किचत् । यथा ‘वै दवेेन यजेत’ [तै. बर्ा. १. ४. १०. १] इत्यादौ 

। अतर्ोत्पि िश ाग्न्याटीना ंबलीयस्वा ै देवदवेतािवधायकत्वं न संभवतीित कमर्नामधेयत्वम् । वस्तुतस्तु ‘तत्पर्ख्यशा ात’् एवास्य 

कमर्नामधेयत्वं, पर्कृतयागे िव ेदेवरूपगुपामपर्कशा स्याथर्वादरूपस्यैव सत्त्वात् । ‘यि ेदेवाः समयजन्त त ै देवस्य वै दवेत्वम्’ 

[तै. बर्ा. १. ४. १०. ५] इित ।। 

ष ो िनषधेपिरच्छेदः  

(८१) िनषधेमीमासंा। 

पुरुषस्य िनवतर्कं वाक्यं िनषेधः,  िनषेधवाक्यानामनथर्हतुेिकर्यािनवृि जनकत्वेनैवाथर्वत्त्वात् । तथा िह - यथा िविधः पर्वतर्नां 

पर्ितपादयन् स्वपर्वतर्कत्विनवार्हाथर्ं िवधेयस्य यागादिेर साधनत्वमािक्षपन ्परुुषं ततर् पर्वतर्यित, तथा ‘न कल ं भक्षयेत्’ इत्यािदिनषेधोऽिप 

िनवतर्नां पर्ितपादयन् स्विनवतर्कत्विनवार्हाथर्ं िनषेध्यस्य कल भक्षणस्य परािन साधनत्वमािक्षपन ्पुरुषं ततो िनवतर्यित ।  



(८२) िलङथर्शब्दभावनाया नञथनान्वयः। 

ननु िनषेधवाक्यस्य कथं िनव र्नापर्ितपादकत्वम् इित चेत् उच्यते । न तावदतर् धात्वथर्स्य नञथनान्वयः, अ वधानेऽिप तस्य 

पर्त्ययाथर्भावनोपसजर्नत्वेनोपिस्थतेः । न न्योपसजर्नत्वेनोपिस्थतमन्यतर्ान्वेित । अन्यथा ‘राजपुरुषमानय’ इत्यादाविप राज्ञः िकर्यान्वयाप ेः 

। अतः पर्त्ययाथर्स्यैव नञथनान्वयः । ततर्ािप नाख्यातत्वांशवाच्याथर्भावनायाः, तस्या िलङ्त्वांशवाच्यपर्वतर्नोपसजर्नत्वेनोपिस्थतेः, िकतु 

िलङ्त्वांशवाशब्दभावनायाः, तस्याः सवार्पेक्षया पर्धानत्वात् ।  

(८३) नञ्स्वभावकथनम।् 

नञ ैष स्वभावो यत्स्वममिभ ाहृतपदाथर्िवरोिधबोधकत्वम् । यथा ‘घटो नािस्त’ इत्यादौ ‘अिस्त’ इितशब्दसमिभ ाहृतो ‘नञ्’ 

घटसत्त्विवरोिध घटासत्त्वं गमयित, त( )िदह िलङममिभ ाहृतो नञ् िलङथर्पर्वतर्नािवरािधन  िनव र्नामेव बोधयित । िविधवाक्यशर्वाणेऽयं 

मां पर्वतर्यतीित पर्वतर्नापर्तीितवत् िनषेधवाक्यशर्वणेऽयं मां िनवतर्यतीित िनवृत्त्यनुकूल ापाररूपिनवतर्नायाः पर्तीतेः। तस्माि षेधवाक्यस्थले

िनवतर्नैव वाक्याथर्ः। 

(८४) पर्त्ययथार्स्य नञथार्न्वय ेि िवध ंबाधकम।् 

यदा तु पर्त्ययाथर्स्य ततर्ान्वये बाधकं तदा धात्वथर्स्यैव ततर्ान्वयः । तच्च बाधकं ि िवधम – ‘तस्य वर्तम् ‘ इत्युपकर्मः, िवकल्पपर्सिक्त  

।  

1) ततर्ा ं ‘नेक्षेतो न्तमािदत्यम’् [मनुस्मृ. ४. ३७] इत्यादौ, ‘तस्य वर्तम्’ इत्युपकम्यैत ाक्यपाठात् । तथा चातर् पयुर्दासाशर्यणम् । 

तथािह - वर्तशब्दस्य क र् ाथ रूढत्वात् ‘तस्य वर्तम्’ इत्यतर् ातकस्य वर्तानां क र् त्वेनोपकर्मात् । ‘िक तत्कतर् म् ?’ 

इत्याकाङक्षाया ं‘नेक्षेतो न्तम्’ इत्यािदना क र् ाथर् एव पर्ितपादनीयः । 

अन्यथा पव रवाक्ययोरेकवाक्यत्वं न स्यात । तथा च नञथन न पर्त्ययाथार्न्वयः,  क र् ाथार्नवबोधात् । 

िवध्यथर्पर्वतर्नािवरोिधिनवतर्नाया एव तादशृनना बोधनात्, तस्या  कतर् ाथर्त्वाभावात् । तस्मात् ‘नेक्षेते’ इत्यतर् नञा

धात्वथर्िवराध्यनीक्षणसंकल्प एव लक्षणया पर्ितपा ते, तस्य क र् त्वसंभवात ्। 

(८५) पयुर्दासपक्ष े‘नके्षेत’ इत्यस्य वाक्याथर्ः। 

‘आिदत्यिवषयकानीक्षणसंकल्पेन भावयेत्’ इित वाक्याथर्ः । ततर् भा ाकाङ्क्षायां ‘एतावता हनैमा िवयुक्तो भवित’ इित वाक्यशेषावगतः 

पापक्षयो भा तयान्वेित । एवं च पूव तरयोरेकवाक्यत्वं िनवर्हत्येव । न चातर् धात्वथर्िवरोिधन पटाथार्न्तरस्यािप 

संभवात्कथमनीक्षणसंकल्पस्यैव भावनान्वय इित वाच्यम् । तस्य क र् ताsभावेन पर्कृते भावनान्वयायोग्यत्वात् ।  

(८३) िवकल्पपर्सक्तौ पयुर्दासाशर्यणम।् 

2) ि तीय ं– ‘यजितषु येयजामह ंकरोित नानुयाजेषु’ [आप. शर्ौ. सू. २४. १३. ५] इत्याद  अतर् िवकल्पपर्सक्तौ च पयुर्दासाशर्यणात् ।

तथािह - य तर् वाक्ये नञथ पर्त्ययाथार्न्वयः स्या दा अनुयाजेषु ‘ये यजामह’े इित मन्तर्स्य पर्ितषेधः स्यात् - अनुयाजेषु 

येयजामह ंन कुयार्िदित । स च पर्ाि पूवर्क एव, पर्ा स्यैव पर्ितषेधात् । पर्ाि  ‘यजितषु येयजामह ंकरोित’ इित शा दवे वाच्या 



शा पर्ा स्य च पर्ितषेधे िवकल्प एव, न तु बाधः । पर्ाि मूलरागस्येव तन्मूलशासर्स्य शा ान्तरेण बाधायोगात् । नच ‘पद े

जुहोित’ [तै. सं. ६. १. ८. १] इित िवशेषशा ेण ‘आहवनीये जुहोित’ [तै. बर्ा. १. ६. ५. ४] इित शासर्स्येव ‘नानुयाजेषु’ इत्यनेन 

‘यजितषु ये यजामह ंकरोित’ इत्यस्य बाधः स्यािदित वाच्यम् । परस्परिनरपके्षयोरेव शा योबार्ध्यबाधकभावात् । पदशा स्य 

िह स्वाथर्िवधानाथर्माहवनीयशासर्ानपके्षणाि रपेक्षत्वम् । पर्कृते तु िनषेधशा स्य िनषेध्यपर्मक्त्यथर्ं ‘यजितषु ये यजामहम्’ 

इत्यस्यापके्षणात् िनरपेक्षत्वम् ।  

(८७) बाधायोगोपसहंारः। 

तस्माच्छासर्िविहतस्य शाखान्तरेण पर्ितषेधे िवकल्प एव । स च न युक्तः । िवकल्पे शा स्य पािक्षकापर्ामाण्यापातात ्। निह अनुयाजेषु

‘ये यजामहम्’ इत्यस्यानु ाने ‘नानुयाजेषु’ इत्यस्य पर्ामाण्य ंसंभवित, वर्ीिहयागानु ाने यवशासर्स्येव (१२. ३. १०-१५) | ि रदृ कलपना च 

स्यात् । िविधपर्ितषेधयोरिप पुरुषाथर्त्वात् । अतो नातर् पर्ितषेधस्याशर्यणं, िकतु नञोऽनुयाजसंबन्धमािशर्त्य पयुर्दासस्यैव । इत्थं 

चानुयाज ितिरके्तषु ‘यजितषु ये यजामह’े इित मन्तंर् कुयार्िदित वाक्याथर्बोधः, नञोऽनुयाज ितिरके्त लाक्षिणकत्वात् । एवं च न िवकल्पः । 

अतर् च वाक्ये ‘ये यजामह’े इित न िवधोयते, ‘यजितषु येयजामहम्’ इत्यनेनैव च पर्ा त्वात् । िक तु सामान्यशा पर्ा  - येयजामह इत्यनुवादने 

तस्यानुयाज ितिरक्तिवषयत्वं िवधीयते । यत् ‘यजातेषु येयजामह ंकरोित’ तदनुयाज ितिरके्तष्वेवित ।  

(८८) पयुर्दासोपसहंारयोभदवणर्नम।् 

नन्वेवं सामान्यशा पर्ा स्य िवशेषे संकोचनरूपादपुसंहारात्पयुर्दासस्य भेदो न स्यािदित चेत्, न | उपसंहारो िह तन्मातर्सकंोचाथर्ः । यथा 

‘पुरोडाशं चतुधार्करोित’ [तै. बर्ा. ३. ३. ८. ६] इित समान्यपर्ा ं चतुधार्करणं ‘आग्नेयं चतुधार्करोित’ [आ. शर्ौ. सू. ३. ३. २] इित 

िवगेर्षादागे्नयपुरोडाशमातर् ेसंकोच्यते । पयुर्दासस्य तदन्यमातर्संकोचाथर् इित ततो भेदात् ।  

(८९) िवकल्पपर्सक्ताविप पर्ितषेधाशर्यणम।् 

कुतर्िचि कल्पपर्मक्तावप्यनन्यगत्या पर्ितषेधाशर्यणम् । यथा ‘नाितराचे षोडिशनं गृ ाित’ [तै. सं. ६. ६. ११. ४] इत्यादौ । अतर् िह ‘अितरातेर् 

षोडिशनं गृ ाित’ इित शासर्पर्ा षोडिशगर्हणस्य िनषेधाि कल्पपर्सक्ताविप न पयुर्दासाशर्यणम्, असंभवात् । तथािह - य तर् षोडिशपदाथन 

नञथार्न्वयः, तदाितरातर्े षोडिश ितिरकं्त गृ ातीित वाक्याथर्बोधः स्यात्, स च न संभवित, ‘अितरातेर् षोडिशनं गृ ाित’ इित 

पर्त्यक्षिविधिवरोधात् । यिद चाितरातेर्ण पदाथनान्वयः, तदा ‘अितरातर् ितिरके्त षोडिशनं गृ ाित’ इित वाक्याथर्बोधः स्यात्सोऽिप न 

संभवित, ति िधिवरोधात् । अतोऽतर्ानन्यगत्या शा पर्ा षोडिशगर्हणस्यैव िनषेधः । न च िवकल्पपर्सिक्तः, तस्याप्यपेक्षणीत्वात् ।  

(९०) िवकल्प ेपर्ितिषध्यमानस्यानथर्हतेतु्वाभाववणर्नम।् 

इयांस्तु िवशेषः - यि कल्पापादकपर्ितषेधेऽिप पर्ितिषध्यमानस्य नानथर्हनेत्वम्, िविधिनषेधोभयस्यािप कर्त्वथर्त्वात् । यतर् तु न िवकल्पः 

पर्ाि  रागत एव, पर्ितषेध  पुरुषाथर्ः, ततर् पर्ितिषध्यमानस्यानथर्हतुेत्वम् । यथा – ‘न कल ं भक्षयेत् इत्यादौ कल भक्षणादःे । ततर् 

भक्षणिनषेधस्यैव पुरुषाथर्त्वात् । न च ‘दीिक्षतो न ददाित, न जु ोित’ [तै. सं. १. २. ३; मै. सं. ३. ६. ५] इत्यादौ शा पर्ा दानहोमादीनां 



िनषेधाि कल्पापि िरित वाच्यम् । स्वतः पुरुषाथर्भूतदानहोमादीना ंिनषेधस्य पुरुषाथर्त्वाभावेऽिप िनिषध्यमानस्यानथर्हतुेत्वात्,यथा कर्तौ 

स्वसर्ीगमनादःे । ति षेधस्य कर्त्वथर्त्वेन तस्य कर्तुवैगुण्यसंपादकत्वात् ।। 

स मोऽथर्वादपिरच्छेदः 

(९१) अथर्वादमीमासंा। 

पर्ाशस्त्यिनन्दान्यतरपरं वाक्यमथर्वादः । तस्य च लक्षणया पर्योजनवदथर्पयर्वसानम् । तथा िह - अथर्वादवाक्यं िह स्वाथर्पर्ितपादन े

पर्योजनाभावाि धेयिनषेध्ययोः पर्ाशस्यिनिन्दतत्वे लक्षणया पर्ितपादयित । स्वाथर्मातर्परत्वे आनथर्क्यपर्सङ्गात् । ‘आ ायस्य िह िकर्याथर्त्वात्’ 

(1.2.1) | न चे ापि ः । ‘स्वाध्यायोऽध्येत ः’ इत्यध्ययनिविधना सकलवेदाध्ययनं क र् िमित बोधयता सवर्वेदस्य पर्योजनवदथर्पयर्वसाियत्वं

सूचयतोपा त्वेनानथर्क्तनुपप ेः ।  

(९२) अथर्वादिवभागः। 

स ि िवधः – िविधशेषः, िनषेधशेष ेित । ततर् ‘वाय ं ेतमालभेत भूितकामः’ [तै. सं. २. १. १. १] इत्यािदिविधशेषस्य ‘वायुव क्षेिप ा 

दवेता’ इत्यादिेवधेयाथर्पर्ाशस्त्यबोधकतयाथर्वत्त्वम् । ‘बिहिष रजतं न दयेम्’ [तै. सं. १. ५. १. २] इत्यािदिनषेधशेषस्य, 

सोऽरोदी दरोदीि दर्दुर्स्य रुदर्त्वम्’ [तै. सं. १. ५. १. १] इत्यादिेनषधस्य, िनिन्दतत्वबोधकतयाथर्वत्त्वम् । न च पर्ाशस्यािदबोधस्य 

िनष्पर्योजनत्वेनस्याथर्वत्त्विमित वाच्यम् । आलस्यािदवशादपर्वतर्मानस्य पुंसः पर्वृत्त्वािदजनकत्वेन त ोधस्योपयौगात् ।  

(९३) अथर्वादस्य भदेतर्यम।् 

स पुनसर्ेधा - तदकु्तम् ।  

‘िवरोध गुणवादः स्यादनुवादोऽवधािरते ।  

भूताथर्वादस्त ानादथर्वादिसर्धा मतः’ [बृ. उ. सं. वाितक. ५६७] इित । अस्याथर्ः - पर्माणान्तरिवरोधे सत्यथर्वादः (1)गुणवादः,  यथा 

‘आिदत्यो यूपः’ [तै. बर्ा. २. १. ५. २] इत्यािद । यप ेआिदत्याभेदस्य पर्त्यक्षबािधतत्वादािदत्यवदजु्जलत्वरूपगुणोऽनेन लक्षणया पर्ितपा ते । 

पर्माणान्तरावगताथर्बोधकोऽनुवादः (2) अनुवादः, यथा – ‘अिग्निहमस्य भेषजम्’ [तै. सं. ७. ४. १८. २] इित | अतर् िहमिवरोिधत्वस्याग्नौ 

पर्त्यक्षावगतत्वात् । पर्माणान्तरिवरोधतत्पर्ाि रिहताथर्बोधकोsथर्वादः । (3) भूताथर्वादः। यथा – ‘इन्दर्ो वृतर्ाय वजर्मुदयच्छत्’ [शतप. बर्ा. १. 

२. ३. ३] इत्यािदः ।  

अ मो िनगमनपिरच्छेदः  

(९४) गर्ंथोपसंहारः। 

एवं च ‘यजेत स्वगर्कामः’ इत्यािदिनिखलवेदस्य साक्षात्परंपरया वा यागािदधमर्पर्ितपादकत्वं िस म् । सोऽयं धम  यदिु श्य िविहतः, तदु ेशेन 

िकर्यमाणस्त तुेः । ई रापर्णबुद्ध्या िकर्यमाणस्तु िनःशर्ेयसहेतुः । न च तदपर्णबुद्ध्यान ाने पर्माणाभावः –  



‘यत्करोिष यद ािस यज्जुहोिष ददािस यत् । 

य पस्यिस कौन्तेय तत्कुरुष्व मदपर्णम्’॥ इित (९. २७) भगव ीतास्मृतेरेव पर्माणत्वात् । स्मृितचरणे [जै. सू. १. ३] तत्पर्ामाण्यस्य 

शर्ुितमलकत्वेन वस्थापनािदित िशवम् ।। 

(९५) अथर्सगंर्हपर्योजनम।् 

बालानां सुखबोधाय भास्करेण सुमेधसा । 

रिचतोऽयं समासेन जैिमनीयाथर्संगर्हः ।। 

इित शर्ामहापा ागनोगािक्षभास्करिनरिचनपूवर्मैमासाथर्संगर्हनामकं पर्करणं समाि मगात ।। 

<_________________> 

 


