7044

प):

धीर

10. एल पमा] वलया पद 16 कुला ज नप्राल्तीत धिव्वानप्रल 8 पन 0 ४06
०1त्€8४, एप 16 ० 8०८६ ग 271057६ 21] ध16 1161681 86616८5, वपल कप
10 €, ^ {€ त188611110& शतं ८९8, इप्रलौ। ३8 वि 248 पाह०ाकु [वष८ दला अ1ला16ल्त ०9
61111161; <01018४8 111€ ©. {0०८०७ा& 18, 81116, 21 ०५61, दप्त् तद

11616 18 [ध्र ००६०
० & पत्,

11 6 पलुत् 9७

(16€ 15 00 एठ्लाप 0616 {6 तठ

06 हात ए
16

त८व [क

ज पाट ववावृपा

पत्०ा$ [02582६6२

{८0

{1&

0०1468६ [लव्ह ग 06 तुत 6 `ल्ह 7171188 ४९६8, 04६ पप्रा क्ण
621 116 &कव.715 12 286 [्गीललातष 10 [हा ५२58 5पाहटुलार 2.14 ६८९.

एप शव

शृगाल 6 ० एकम म ल

धपफलगतकु न 9 566०6

15 1

&८68.६ व८0पावत पत् (वल्ल0 कत फलु पठ तेह अत 108८165 ४62
81160 02 10९९6 € हटवा इततोकऽ ०9 76 क्छ कटवाल 111६ 417
एकपल {प5 ४0 2019114 "^ 16/6 16 16 ०००४ प्णोदललः क तलो साएल्सला8 प्रप्छ
०8 प्र८प 018
2268 3९0 एदा पा1185 एला 815 10 8 0255 2611 एणी पत्
1111160 12
56
२८
पाष८तम
6041168," [1616 ;8 16 प्0त्० पद चल ऽलं हत दै

. 1६ १
14 [प्रा€§ षठा ल इप्पलजपत्ठि त 016 ड्ल एणा छलः प९त्था ८८६८७
}2६८5। 2त%16 ल~
2.६111८त् 7 इप्हटलक 2६ 2. रला €21प 16110 ५08४ ५४०} व< #1£
160६8 ५ प्रा€ पष्ठ

भल्वाल6. (105 {40६ 125 1101 16611

©)121}21८९6 ३5 +८४; नपि

८216101 धतत 1. (्
€ जलः एवात पाशङ्न त 116 पप६6{6 80110185 112४८
प6 2४४81060 85 ८ पठता >
1187, 10 चदा016, 8६8६858} प्र16 81616 तिा7ात
ऽं ६०४8 81 ९८०८५१८५.
[0 लालान्छ 7 वहतत 2४ इश्राहलाए 86 वक् ९1086 96वुप्रं
एण्य प्रधप्रज6 पह, एल2089
060 ५258, ^ 18 तदुभय ( उप्र )
पला (घात 1तप9) 28 14६त्
छण्डप् २.६ (6 ल्ल वक, ऽध] 168 80716010 तिम
{0९४ [38९6 अ116दत्र 10क्र€त् दण

पल

पाल (ूएलदप०य

1111100014815.'' वर 1105) 1८

18 {116 ०1465 216 7105 {61{६५॥
{9 21105 0112.01010्519 8५८6064 180 ^ प €त2.
„+ 0 211 {16 11661 ४०160668"
8.4 {६४]688 ६० 48 85 1{ ५728
(ए 16 06 शपए८ता८ 59ए8ला 2.5 660
? (दला प्र त्वा प्लु 1४ ४1€
11 +€ श्र्€ जा धठ (प्ता लक]182001
106 ली (पण सद 16 सऽ ठप
2 {11172६१८ ` एएवणपष््ताङन 1 15 7101 दएटप
त
{६ 28 1६ {8 1 1६8 एककल ््रप्ा2ल्त् प्ल
{116 18 € 210116४ वुपलडत्लयः {8
४€
०
७, 1 1 फला© {0 16 260०760 115६686
(0, =&21 1६ 06 ्णप्ट 16006068} (०
5106६.
116
10111 पप्1168 (णपप्रतकलयक भी 004
¶
16924110 211000६1 51617 7 1118
पाला ७ ताह (वप्रा फला दव
1६18 ४० 10 2०) सप्ला १6 एषठ
6; 8२१५) 1}
इण8प्लपा रा 11640106 प्लत 28 (111
&{€{06 £© €1६0:५8६6 {716 14126008
11161018.
०2७8६ 01 पर566पप्ी 20 धनिया
728 [21.2.01150त ए प८2९158 211 28
०668 ५"
०
10४
ाप
एध0
1 भधा
16६15 (0 प्रथ ्रहटु211083 10
६
6
ा
रछ
&0
6
|
8817
116
15
86
1६
2५५ 01081 5016196, ब 184 {116
1
६06
160
186
({1
प६
इद
चाट
०
०ध
{11€ 16811861{2.्
15 9 ताला+ वप्ठञ्छत
{त्रल्प्रानपड 10 062 ६9565 1
814
916
ा)21
पद्व
10
8.6
08
811
60 17 तप
६ ६३६ ४6 8586४ {128 8५९660
21४0हस्पछलाम ॥प८ 1६ ४ 6 00
प 16 णत् कप्र्त
५ 6. तग
68
00
१
५०
8५
५५;
5५1
{16
&[ 01 ६५
॥

(४)
0 16 0६

186 61206६6 (० थात§ 4 एप्र^ए९त. 18 211 628 6012302.
01, 716

एर् 6३ प्र€ ग 16 7015प्106081810118 ०6८76611 ॥116 ॥प्र€ा8 8.1 {116 ^ पात818 ‰१३8

1116 एथ ० १ 12४६ प्र०६€ ६ प्रातला8६8.चत् 6६८ 06, एक 6216 20) (1616 616
16४५६] 10 4
प्र४१९्८ (8161218 9110 00प्रात् लदवा 116 [ष्तलइ ग ^ एाा१६१२. 0 ध11€ 2.191181 [तका त ठण्लतााला, पविना], भतरलप्पाजय§ 111,
11146 16 60161616 82४62610 ° 61 16568161 8611018.15 प्रात 51661 170 116
0€]त्, 41151246 (दक 26 1116 216 त 80716 0116 इप्र८॥1 ्लल]र5, 20 ६5 11 1116
18 ्16]6 00 {1161086 ५९8 210. 81181116 {0 ^. ए९त8, पि०४10६ 25 68186त् ९४६३९६५

{12.171 {0 0प्राः 8616166 ° {06416106 ५0४४ 11686 101811{61{016{6त| 1781512 ४108. {{ €
616 {0 {12151216 {116 118 ज {16 €%6 25 {116 1811106फ, 07 1 प्ल्द75 0070, 1 नाता
1 € ठप्रात् इप८६८६त् 17 तवालणाह प्ल्ाा 28 6 16186 त एव्छप्र) 8)
& (0112, 28 1त, 0116 2.2 [रातु §प्८८९९५6१ ! एणा 9 ॥€फ तुथ 1128 42160,
0110010 शी ^ कप्तात एश्ाजद्ाऽ ज प्रव प€5्008016 €दद८6116166 10 गष
01000160 771 पालाः ठका इकृडल्लाप ग प्ोल्तानप6 एप पाक 2016 ८७ 91्पठ {866 ६0
{266 {11 116 11051 2.५४९.९६१ 80गक्षा§ ग {016 १४६86 8566170 9 (6161016, 214
0158 (1) {0 &&६ ९1818 10246 {0 प्रा€ 16018188. 0 8 88६60 11144 11 पिए
24016 ए०प्रात् ००४४ पलः पिवप्रवि(दप्रतह 60 2, 1088 91 6107168 त 1ए0668 €रल
681, उप्र 116 &141111६ 6८5 ८211010 6 8प्]"68860, 214 {16 [प०ा1८ 125 6्प्रा1 ६0
866 {116 10616166 0676611 {116 11त1ह€०पऽ 8.0 6 {0161811 8816118. {116 ८1$ °
€ ^ कपा र्ल्ता५ 01516185 15 10 10186 2 6 1 {16 1161688. 116
ब
लार 69 $€
9 16 {1011510 §प्८८6५8 18 1008४ 116 {109164६6 9 (116 2.1611811 12.12.26 10
66118.111 612.8868 01 ^ प्र ४९त्1818. 41101 16 068६ 1 002 086 1/12119.111210124058.58,
5६ @219.718प्र 66 ज (तप्र, नत 188 80 06

प्क €स01६1016त्

80116 ० 0116

1105६ 60068160 00105 17 {16 1111६ ज प्ल पलल 68611. (प्र =॥010प्रहु 1116
{00164६6 0 ध06 18118६6 ग {06 पाला, 6 ^एप्राव्त८ एक6618.18 216 11 8
08110 {0 (दध 01 6010९6८8165 प प्ल गृ01608 81 [010४6 11121 1116
910र€0६ 16 ° ^ प्र. 81111 81608 2 1108 1111181६ 117 प्रात 1116 11981
86715 8.10 17 €|] ४€पत€्त् 1४ एत 2९21711 06८6 2.5 81684 2.8 1६ ६8 111 18
2101108 [8४ हए6ा प्णा€0 1६ 18 इप्र०86त 112६ फ प्र१९त8 1188 १९261614
466 ४0 &
1212161६8016 €,

711‰81019.08, 1
( 1421४

1४5 प्रलाप 1188 7661

966121116त् ॥ {16 {0161105६ पए ८{ला

एण, 2. (जलापा 9 इक्या 41181560 51468, ^ 616 15 प्रलय [प 1

ऽ 4.111111४8. } 00111 0{ 11161684 वत् ५21प्€ {0 ६06 फ८ड(्लव 7111त्, ०८८१60६1

{11641631 8616106 80 £1619.[6पए८8- 41161681 वत् ‰10106011 1641621 86161८८ 11285
1प्रत]\ {0 168. [4 पध8 200पौ 15 एठा ०0०० पद 1, (श्वल
र14तल0119
821 {1184 11 {6 {168 167६ ०616 ४ (11912. 7&16 0 06 8प्रो0ऽ प्प्६६त, 11081 0 {16
11101116 21 € {01660116 १6862865 ० ६16 फत् 0पत् 61820621 81 116 पना] [०
॥18 प्राता 265 कणप्रात् 06 16886060 0011651461401. (11686 00111018 12८ 6९0
प्रा 0 6 [अला20{6 एल्डलया, 10६ € हाक्०प्रञ {88 9 06
प ४८4८
11641616, [1 € जक 2८66६

1६ 28 1६ 15 (0 प्ाजप्रहा 1६ 16 70६ पाद 1 कथ8, 1 1

8111 61६6४ {1181 0165 ) 6 081 94111 14186 1६ 10 (16 82116 [लहत मा पन

1६ {28 {व्€ा

००५५५००५.

28४ 1९४९1214 ^ + 111
061 2191698 110 1116 {946 + ए (वप्र

0 तपष्क ६0 (16 (तप्र, (ला
काग16 46 ^10
द 18 लाए

(8)
४6 ६०6४8 ० 17114 0 0080 106 -एकपात [0 61065 0 प0666 8
ए०्परात् 4 पारलव्च 0०8४ 108{द्त् ? (गुान्ननय 90 10
106
० तप्र पनः इष्टया 1 पलल [पाह 21 168 ८०018 - 216 18४
110४8 प्रद 11086 वप [8४6 105६ पला पह्ु०प्ः [ङ प्रत्रम् 100
0106688689. 8.0 ला [11 9 ४. 0018146199¶€ एल०व् 1१ प्र16 80165. ग
8016 26611159

1701658.16

8. ८64211 १621675

6४ प्रः
(नालनद्रजय
11016 6०४
[चनद
00).

8.1 50 ©11 {० पप. आत्] 658 56165.

[प

118 षलशातलात्दा 8त८ल्न, ३६ पाठ एप्प ए८व्यालद 4 प्एव्वाठ -(गलिन्छत्€
४०2 रना (वता (था) एप६७दत् 0 81218 ९2४6 वह 61015 ग 116
शालो 9 सपारलताल तल्व्ाला( अनादिः फणाला ३६ 16 पल्ला ०६
1108६ ० व562568 $ {16 तादा
8४08 ० 2 51016 08.705211 ४६९, 411 1686
प्ल्क्पह8 216 ्ज6पष्ु #€]} (८०ततप्रत{हक) 2.1त ॥0 108६ 9 लाप ८्
(0णला§ 0ष्लाः पीला, प्णाला 6 7ताो815 ठप पद प्रा शप्रपत्परत्रजा ज धद
1171त्ाइना०्पड इषुना (16818 (त्थता 25 जल्] 28 पष्प 10 [0ताव, णक
0101४ ल 186 पाव्ा110द्ह]$ ६0 1८ पाला 206६ एलार6६0य) न्प प
06 (ज्पतुप्ताऽ 8४6 ि०प्रा20]6&, 80 105६८8त ग 068॥10$६1§ ० {16 11211100
त्वीददावषा & ^ प्रावा {06 चल पपराह दल `इप्लुा द 1 16450081
2{0{086116त्, 11 1५६ ४6 ६०६९1 [पताल 0 {€ 1000581, लश्छा {1 पल ०९६५९
10 71216 $प्ठौ प्राप &1418 85 18. 9000/-- एला लवा [01 1116 ^ प्राःए6ता८ 198द्-

प्र/{0115 1 धल 149 ! ०0816 1६ {0 {€ 6010558.] ऽप्राऽ 24९866त् 11 ६16
11616818 ० {16 फठड(ला अलाप; भात् दकाप्क-ल प्ल 6]प्ं५९] प८७पर।5 ० ५16 ०
88161118. (116 प्र]्718.६6 8 15 118 {116 &०ण्ला 10061 15 710६ (0 16 1191164, एए6४
0116 प्रऽ६ [0१८ 18 उप (0 8पत् 1 6 एलाप्ठर्छ ज 110 एविप 48
11169.18 617160612.1 {0 {116 17146176818 गा 1115 (छप्पर) 1६ 19 104 {1096 प्ी€ 88.116 ६0
1116 11016, 5116066 {110ए52.1त5 8.14 (1105 2.1148 0 [्8द्प्रा0€7६5 {1412 1110048 , 14 18

{118 {0 पा 15 ॥८्छगाञ9ृ€ ज पाल @0ण्लाापलया छपितट् प पपु छतर
610 प्रा65 1110 {16 ऽप] 66४) 1६ 18 प्रा18 {68 {12६ 070 [008 8१४10168 ६0 800 {166
1118 21 {6 प्त ७ वरुिदद्रयह् 16 ल्द द्विाजाद्06 0 प 0811 9 16
^ प ४6त16 15161415 84 6 601056वुप्रह६ 4158.8110प्5 66६5 {0 ४6 96118,
{1686 876 (वप्रऽ68 (12८ 1601688 (06 हिप्०फप्ताः ० ^
एप्ःए९त8 ५०1846८2. पा 208६
{ठा 11686, 95 1 1296 2116844 1160110160, ०06 9 (16 26६४6 6कषप्र68 ऽ 8150
४10 {01656166 07 11765{0051016 £.21512.018; 2985118 ध्र 7०प्रह0 =ता९ एथ्०प्र+ 68
81068 0 8९68, 1108६ ज ॥11& ^ ए प्राकलत्6 ऋ0ा]8 18४6 एला ५117.166त 111 1684165
616 8 {616 9त् 1 (त्वृप्र6& ध एला ज € [0609 8600 25 24. 10४68 0
पपत ज्रि ८0 इवत वर प्प 60 ४16 इप्र०166६, 01 प्ल ०प्रल वशत् च्ी6 एप 188
0661 06816660 शत्र, 16015 21 1610018 ० =्दा9[8110105 21 6०01611 168
&प5101&0ए्६ 0 ६6 1688 {0 १० प्रा{086,
9112916 धव18120015

5.1 (0पीप्ाला1 91685 216 00 ०04 8, पटक 1166685

{260४ 1 प्र€ {ल्०ाह20188द्0प

ग 80 व्वप्र 56666. {६ पय5 {0 15 [प्पु086 11184

106 {1686716 60
लप्र
19.४6 96611 &€1.{‰10$%€0.

011 (9191218 ७

पालाः, 804 966 08६48 0०्रत 1

ब
1616 816 1166 गातं अव् अप्र्रामतं
च ्ल 601000161112.1168 6261६ 0॥ 06 पततत,

० ण्ठा ४16 52४21 ऽ प्त

( खवबोङ्क सुः दस ) 011 इ्द8 पाद

01

धप्०, ध्6. 28421008

प्र6 71655) एप

प्€ ततल

गाङ 5

@17तपा2

95211216

( पद्ये चद्िका )

2०4 (6 वद्र (-देमाद्धि) पनठ रतमा प्रप्रा ८ 8० ल प्रग्ा००७ 9

(4)
6 पलाला 668 00181164 ६116711 1001 016 €|] [100 860018४ ० 4 पा ८09 6 त
४०.१६४] ।(16 पप] 4.१89.221 8611६ 811 116 60प््ला{9.168
10 1 6षललात् द्राः 0 6त18.046 16 01801866 6010618, 1631206 01 € [212111
{16 ०080प्रः€ 1684115) ४16 &1४6 116 (1016 2, 8‰5618.्6 2{0068.1.41166. #6001.त[1६15
16 60111161111168

18४6

98

5.4.0६6

प्रो 115 0८721, 97

16 128 2146

परऽ छशा 1068 9.06 € व2.10118 11676४6 ॥‰€ अत् (८०प्ा106081168 0106 © ५16
तापा प्ल 18 [६ पप्र, 7 115 15 2446 ६6 16 62.66 17 {0110 [ह 16 [प्रप्र
116 पालाः ज प्रा छह,
1 पपर
7066 00070 ज गपद्ालादनपह वत्
1621 प्रऽर्धप्रा (०069165 €0प्रत् 10६ 96 706 01 6800९62 21167 {76 ध०प्रन
11144. 18६ 76611 [71021166 {0 प्राना ॥फ 16 2101181 60111615 8116 € {14120119
एला [ङ क एलएलालात् क्रा, 1116 छतर ऋ] पतततप्णलतङ 106 शलाक प्रप्रा
{97 {16 6001068 23 6] 98 {116 अप्रता8 0[ ^ एप्रएतव३,

<^

^

11.076

41.4.

“116 61, 15

24
1928.

भूमिका |
अयि भहामागणाः

खविदितमेेतद् भवतां यदा्ुरवद एव सर्ैषुपरद् रेदरौकिकपारलोधिकः केत्यागदमुशयं | यधा किलः

पवणरणगहृ्कारदस्त =ठङ्कासद्प्रामा्गण सवेनारामिवापखभायमानोऽलुजधियोगविदनत दाति; पागानिव
रक्षमणनेत्रोन्मीरनेन पुनयसाय सीतामिव त्रैलोक्यतरिजयरकषमी स्मे, यामनशत्ानिनार । नअर्प्त.
वपुषे च्यवनाय महये समुद्धि्यौवनां सुमासं छमाप्तामन्वगृहयीताम् ।यत्छरयया तानां जत 5;
5 दितम्}
परात्च यक्घमागः | यया दे महधसापपावकष्डुष्टं परीक्षिते रश्ितुपुपक्रममाणो पिपमनाचा: समपएार
मस्मी-

हृते इक पुरुष च जीवयन् सथेदर्प तिररकार । यामारभ्याज्चन ख नागाजनोऽनपतन्त चार्म सतामसि ।
यक्छृपया त्रसानन्दमिव पाखस्समास्वाद्य, शूलपाणि गोरक्तनाथोऽव्याहतां व्योमचारितः ववौ } यथा चमगवान्. घन्वन्तसिसिम लोकै युगपदेव जिवस्सितुमाकामतो मष्योदासे हिधिदीचकार । ॐ
वना रविधा

वियह्ुपकरोति ठोकस्येति समथवित्ु न वचा्यतेक्षयनते ।
परं दोमौगयेणाऽस्माकसुमयरोककल्याणकारी स्सुखेकदेतुरप्ययमायुर्ेदो भारतीदा८न्यनृान)ं

सहेव

=

सामथिकाघातेसमिहन्यमानोऽवमतिपयेनाऽमिभम्यमानो

दुष्िपथमततरति ॥ मतीव

भम,

यदन्प्विद्या-

युपर
प्रचारार्थं महाविव्याछया पाद्या विद्यन्ते राजकीया नाऽञ्युरवद्स्य तादा राजधीयविद्राषयाः
म्यन्ते । अयमेव दैतुयैद्धादानीमायुवदोऽदहार्नश क्षीणामेब दशासुपयमानोऽपरोकयते । आआयुवदाकननेरन्यदपि

यारणमिद वते यत् प्राय आद्लभाषाऽभिज्ञा एव प्रभूतधनसाहिनोऽधिकाखन्तः सवं कमक चा समर्थाः
सन्ति । आयुर्वेदशाखस्य चात्यन्तगहनत्वानासम्यगपरिकीकितसस्छतशाछ्या एतस्य सारपव्रगन्तु प्तमन्ते

वरेस्चाप्यधीते सष्छदाल्नं विधिपुवैकं तेऽप्याङ्धकमापाऽनमिङ्गतयाऽऽयु्ेदस्पोपपोभितव महत्व चा्रिकारिणामरे निवेदपितं न पासथन्ते } एष एव दैतुरयत् संष्ताऽनभिङ्ञाऽधिकारिविस्य नाऽवलोक्यत प्रशनियायुर्दहितसाधनेऽयाऽवयि !आघुनिकरैलीमनुसरन्तः स्वधमौविमुखा देशद्रोहिणस्वाऽपि धूता भिध्यादोषापोतमन वहुभिः

परवर्ितन्देऽधिकासरीमायुवेदविमुखीकरीम्

। यन्योऽपि दतुैतसर्बहितकरोऽप्येप

आयुदोऽधिकार्तिमे-

दशि खगुणाऽलरूपं स्थाने नाऽऽपोतति । संष्छतङ्ञाः हि यदि. शृष्मदराऽलोकयेयुः तायुचदस्यौ पपोगिता

सुविदिता भवेदेतदपि सङ्घात भवेद् यदायुर्बदप्रचारायत्तमेत स्वस्य जगतः सुखम्. ।
ताम्पामनन्तरं वागभदप्णीतलयाऽस्याषङ्द्दयस्यप महानास हणो
ुश्च
तसह
आयुर्वेदे हि यरफस

चरभवति | श्रीमद्वाग्भद्यचास्यंप्रणीते प्रन्थान्तरमष्टाङ्खसंम्रहो$ध्युपरभ्यते । अयमषटाङ्गहयन्थ आाचल्यस्तत तत्र वियमानानि स्थखनि व्जैधिला महु ऋषिप्रणीतप्रन्धषु यद्विस्तरेणाऽनेकविषकराणी वन

दलम

तत्सारं निष्कास्य निभ्मितोऽस्ति)रक्तं च~
"भ्योऽतिविपरकीर्णेभ्यः प्रायः सासतरोयः । तियतेऽष्टङगहदय नाऽतिसकषेपविस्तरम् ॥ "' अष्गपपरह-

्न्धोऽपीन्दुटीकासनाथो पुद्रित उपकम्धते ।

(8६8)

भूमिका ।

अष्टङ्हदयस्य टीकात्रयमुपरम्यते, श्रीमदुर्णदृत्तहृता सरवा्गषुन्दरा, श्रीपच्चन्द्रनन्दनप्रणीता
पदार्थचन्दिका श्रीहेमाद्विविरचिताऽध्यर्वेदरसायनटीका च 1 ये चाऽपि चरकशुश्चताऽनसीरनसताः
सन्ति विद्रसस्तेऽ्ययाऽष्टङ्गष््दयस्य सुत्रस्थान विरोषतः प्रदसन्ति । सर्वेषु विद्याछयेष्वपीदुमेव सुत्रस्था
विरेषेण पाटथमानं दुगोचरीभवति । अतो मयाऽष्यापकानामष्येतृणां च हितमिनच्छताऽसिन् द्रस्थाने पर्वाक्तिठीकातरयै करमराः सेयोज्य, पणोकाङ्कालुपेक्षय विषयाऽतुसासमेष मरुं विभज्य,

गहनेषु विषमेषु च

स्थलेषु

स्मतिणव्यनुसार चिप्पण्या अपि सन्निवेशाः कृतोऽस्ति ।

पुतकस्याऽस्य सुद्रणाऽवसरे,

चिवित्सासम्बन्धिकाग्येलप्नो यदाऽहमासम्, तद व्याकेरणाचाय्येकाप्व =

श्रीपच्करुष्णङ्गाश्चिभिविपुकं साहाय्यमदापि अतस्तेऽतीव धन्यवादाः |

सम्प्रति वयमाश््पहे यदध्यापकाः; पय्योलोचका अध्येतारधाघ्य प्रन्थघ् समयेऽसमिन् विपदहदेके रण््वेषौ
दुरादेव परियन्यायुर्षदहितसाधने दत्तकामा भूता पुण्यभाजो मूधासुरिति ।

खस्य प्रन्थस्य निम्भाणसमये ठीकाच्रधमिदे
पुनमुदरणादिसर्वधिक्षारं तेभ्य एव समपैये इति ।

श्रीविङ्केश्वस्युदणारयाधिपतिसकाशदेवोपङन्धभासीदतः
।
विनीतौ

रामप्रसादशम्मां.

अष्टाद्हदयस्य सूत्रस्थानीय-तरिषयाचक्रमणिका ।
श
~~~

विषयाः

मद्धलाचरणम्

ए्षाह्काः

,,,

2

अथात आयुष्कामीयाध्यायः प्रथमः ॥१।

भेषजकालः

आयुर्बदोत्पत्तिः

,.,

५

अआगमह्युदधिः
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ॐ

आयुबदोपदेशाः
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प्रथकूतन्त्राणि

,५५

अष्टाङ्गददयम्

,,,

७

अष्टङ्खानि

,.५

८

दोषादयः. , ,
तेषां मारकत्वम्
तेषां स्थानानि
तेषां नियतकालः

,,,
,,,
,५
,,.

९
११
2
१२

अभिस्वरूपम्

..,

३

कोषटवातुर्विष्यम्
प्रकृतिस्वरूपम्

,..
,,,

2
१४

तरिदोषयुणाः

,

१५

सेस सन्निपातश्च
धातवः ,,,

,.,,
,.,

मलाः

१६
१७

,,,

2?
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.,.,

२०

,,,

देहपरिपाट्नोपायः
रसाः
,,,

रसानां गुणाः

॥

त्वम् ,,.

००,

२९१
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२२

द्रव्यविपाकः
५५५
रम्यस्य गुणाः
.,.
रोगकारणम्
,,,,
रोगारोगतेयोः स्वस्प्रम
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द्विपकारकमौषधम्
परमौषधम्
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मिषक्चतुर्गुगाः
आपधस्य चातुर्यम्, .,
उपस्थातुश्वु्गुणाः
रोग्यपि चेतु्धिषः

,,

सुखसाध्यन्यापिलक्षणम्

कृच्छरसाध्यो व्याधिः ,,,
याप्यो व्याधिः
५,
प्रत्याख्येयो व्याधि;
अनुपक्रमणीयातुरस्य रक्ष.
` ` णू...

५०५

सू्रस्थानान्तमैताध्यायाः
सारीरस्थानाध्याया; ,,,
निदानस्थानाध्यायाः , ,,
चिकिच्सितस्थानाध्यायाः
कत्पस्थानाध्याया; ,,,
उन्तरतन्राध्यायाः
,.,

हितीयः ॥ २॥
ब्रहम मुहूतं उत्थानम् ,..
स्वस्थन्रत्तं दन्तधावनम् च

२१
२४
२५

रोगदैबिष्यम्
५.५
रोगाधिष्ठानदैमिध्यम् ,,,

मनसोदीदोपी

विषयाः
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मय
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२६
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५९५
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नमू ,,,

५१९

निशि विशेषः

१.

_अधङगहदयस्य मूस्थानीय-

(८) _____

प

विषयाः
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,,.

१९९
षि
2?"
२००

पयसाऽभ्टद्रव्यविरोधः
))
पयता दुरत्थादेविरोध;ः
२०१
हरितकौदिभक्षणे पयस्त्यागः >"
सेधामांसेन वराहादिमांसाऽभक्षणम् ,,, ,,, २०२

सर्जिकाक्षारादिगुणाः ,,

दिगुगुणाः

..

हरीतकीगुणाः

.

आमल्कृगुणाः
अक्षगुणाः

= ,.
,

त्रिफलगुणाः
त्रिजातकगुणाः

,
,,,

कटकमरिचगुणाः
पिप्पलीगुणाः
नागरगुणाः

शस्यो मासो विरुद्धः
२०३
कपिल्छस्तक्रसाधितो विरुद्धः ›'
एकव पायसमुराक्ृलरत्यागः >,

कि
,

वल्यप्रमाणमध्वदिर्मिथो विरोधः)

अद्रैकगुणाः

.

वचाधेकागुणाः
चित्रकगुणाः
पचकोल्गुणा;

क
५,
= ,,,

पंचमूरगुणाः

,,,

पिप्पलीविशेषस्य व्याग;

विरुद्धे ... .., २०४
तिखकत्कसाधितोपोदकया,,

29

बलकावारुण्यादिना सह् परि° 22

हस्वपंचमू्युणा;ः `.„.

मध्यर्पचमूलगुणाः ,..
१८४

श्ङ्काः

दारीरस्याभिसंस्छुतिर्विषद्धाारे
प्ररस्ता
. ,.., २०६
भोजनम्
५५५
पथ्यापथ्यमोज्यत्यागप्रकारः २०७
हितनिष्रेवणम्
,,
२०९
पध्यगुणानां स्थिरत्वम्,
अपथ्यल्यागपभ्यस्वीकारन

भ्यां गुणाः
अहिताहारत्यायः

,.<
,..

आहहारादिभिः सरीरधारणम् २१०

सयनन्रह्यचर्थयोरविधिः

2

तत्राहारो वर्णितः

,,,

दुषनिद्रानिरदेशः
जागरणस्य गुणाः

,..

+
२१९१

दिवास्मापस्य गुणदोषकरत्वम् ?
पुरविरेषस्य ग्रीष्मे दिवास्वपनिप्रेधः
,,,
विषार्वकण्डरोगिणोर्न्॑ती
स्वापनिषेधः

२९१२

अक्रारश्तयनान्मोहयदयः

॥

तत्र चिफेत्सा
.५..
निद्रानाशजन्यविकारषः

२१३
`

यथाकाडठं रत्रौ निद्रा...
मदनिद्रस्य क्षीरादिसेवनम

›'

नेधुनस्य स्वीकारत्यागप्रकारः *?
चटुतविरोषे निधृवननियमः

२१६

अन्यप्रकोरेण ख्ीगमने श्रमादयः +
युक्तनिधुवनुरतस्य स्मरस्यादयः; २१७
रतान्ते स्नानादिसेवनम्

रान्ना वैचो निकटे स्थाप्यः
अथातो मात्राशितीयाध्यायो~
ऽष्टमः । ८ ॥

तित्तिर्यादय पेरंडाभिना सिद्धा

परियितभक्षणम्

जीवित्तदराः
...
२०५
हासीतमांसस्य योगविरेप्रेण

गुरूणां खुनां च मा्नाकथ० २२१

नाश्चक्रत्वम्
,,,
तदेव माक्षिकं विद्धम्

जीयनाख्यपंचमूलगुणाः
तृणसंज्ञकपचमूलगुणाः
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सिन्नांशेऽपि मध्वाज्येऽनुपाने

ऽतीसारः

विध्रयाः

व्यायामादिकारिणौ विसेष्यपि

सप्रमः।॥ ७ ॥

१७५

फडानां मध्ये लङ्रुचमवरम्
फलरद्याकरसंपादनकारणम्

वि

अथातोऽन्नरक्षाध्यायः

,

द्राक्षापरूषकदिगुणाः,

्रषठङ्काः

विरुद्धस्य व्यापि क्षणम्

2?
?'

,..

२९२०

दीनमाच्भोजन्निषेधः

+

अतिमनत्रि दोष्रकोपः

२२२

दोष्परकोपे विूविकोद्धवः
एतस्यैव चिस्तरिण कथनम्

=?

अष्टङ्गहदयसय सूज्रस्थानीय~

( | १२.

,

न

्रषटाङ्कः
वियः
विदूबिकानिर्ैचनम्, ,., २९३

वाताद्यायधिक्याच्छूलायुद्धवः ` +;
कपफापिक्याच्छर्यादद्धवः
अलससेक्ञो सेगः

आमविषरनिर्देशः १,
अलरस्कोपक्रमनिर्द्ष;ः ` . +;

ह

पृष्टाङ्काः

विषयाः

पानभोजनोत्तरं पुरषेण भा,..

2

द्रव्यादेः पचभूतात्मकत्वम्,

पचमहागूैरल्योतपिप-, `
कारः
० २४६

`+)

जीर्णेन अौपधभोजनम्,

२२६

द्रव्यमनेकरसम्

स्रीपधप्रकारः

२२७

ज्यरादीनामनेकदोषत्वम्,

_ २४४

द्रव्ये गुर्वादयो गुणाः
रते उपनचचारतो गुणाः

- २४५
१?

एतस्मै विवरणम् ,..
अन्यग्याधिन्िकिस्सा ,,,

3)

हेव॒व्याधिविपर्ययोरेव चिकित्स
यामुपयोगः
,,, २९८
अजीर्णलक्षणम् . ,.,

..५

#

पार्थिवद्रव्यस्य गुरवादिगुणोत्कटत्वमू

.., २४६

अनिलोदजीर्णम्ा ,., ` २२९
पि्तादजीर्णम् ` ,.+

अप्यस्य द्रवादिगुणोस्वणत्वम् `
आधेयस्य रुक्षादिगुणोध्वण > '
वायव्यस्य रक्ष्यादिगुणलम्,. ??

अजीर्णे छेवनादि

नामसस्य सृष्षमादियुणोत्वः

,.,

्रभूताजीणादिरेविका,,.

` -णत्वम्

+

2

आहारसाररसाजीर्णलक्षणम् २३०

सरव द्व्यमौषधम्

सामान्यमजीर्ण॑लक्षणम्

अभिपवनो्कटं द्रव्यमूरध्वगम् ?`

२३१

,., २४७

भूमितेयग्रुणाधिकमधोगाभि

अशीगैस्यान्यकारणानि

वीर्यस्य चर्चाप्रस्तावः

सम्ररनविषमादानाङध्यशन-

` २४८

क्षणम्
,,,
दिः सदेष्टमोजनम् ,.,

२३२
२३३

सर्वं चरकमते वीथैवदेव.

??

गुरवादिष्वेवा्टसु वैर्याख्या

२४९

वरृणादिनुष्टमोजनप्यागः
.किछाटदिश्ीलननिषेधः
- श्ात्यादिशीलनम् „++

२३४
2?
>

रसादीनां वीर्यत्वाभाव;ः

२५०

रेगेच्छेदकरस्य सेवनम्
मक्षणव्यवस्था ~

„भ

2

-भोजनस्य परिमाणम् ,..

_ ॐ

यवगाधूमादिमक्षणे शीतजलादिपानमर.
,., २३६
मक्तवटकादे शक्षल्लिग्धस्य
वैपरीप्येनानुपानम्
२१७
अतुपानस्य मनः प्रहर्मादिकर्वः
रध्यैजन्रुगदादौ नायुपानम्

हादीनां पानव्यागः

^

द्विषैव वीर्युपरकारः.
तत्र युक्तिः.

?

- .: - +

उष्ण श्रमादिकवु.. ,,, २५१
दीतमाह्ादनादिकर्
`
विपाकस्य छक्षणम्, ,,, ~ +
गुणादीनां मघुरादिस्पेण रस; ››
रम्यस्य रसेन विपक्रेन-वा
दभाश्यभकतत्वम्
२५४

रसादीनां कार्यकरणे कारणत्वम्.

०५५ २५५

विरुद्वगुणसयोगे भूयसास्पजयः

`,

णत्वविनचारः

-,,, २५५

प्रमावस्य कर्मकथनम्

अजीर्गिनोः वमनादि.

-..

प्ष्ठाङ्कः

रसादीनां साभ्ये कार्यकार-

ष्यादिस्यागः कर्तव्यः ,... २३८
अथातो द्रव्यादिविज्ञानीयाध्यायो नवमः ॥ ९ ॥
रसादीनां द्रभ्यमेव शष्ठ २४१

ष

विसूच्यां विरिक्तयदुपचारः,

विषयाः

भोजनस्य काठः `

,,,

द्डकाटसकछक्षणम्. ,*,

॥

१११

2

२५६

एतस्मिन् दशंतः

2१.

द्रव्यभेदेन कर्मणो भदः... २५७

उदाहरणार्थं भन्थकचद्चः

२५८

- अथातो स्सभेदीयाध्यायो
दशमः ॥ ` ९० ॥
षड्सोद्धवः
,,५ २६०
रंघटक्षणम् `
०.५

मधुरगुणाः
अग्डगुणाः

५५
-.

ॐ

०

ठवणगुणा;. -

,.„

२६१

तिक्तगुणा+ -

०.

कटुगुणाः `
कपायरुणाः
र्तस्य कर्मकथनम्
मधुररसकमं

५०५
,..
-..,
,.५,

#

>

अम्छरसकर्म
ठवणरसकर्मं

,.. २६२
,,,

.तिक्तरसकर्म

, .२६३

कद्ुरसकर्मं.

,..

कपायरसस्य कर्म ` .,,
म्ुरादिस्कन्धः

2

००५ २६४

` अम्टसन्धः

; „+

2

लवणस्कन्धः

..„

२६५

तिक्तस्कन्धः
कटुस्कन्धः;

,

,,,
०.५

कप्रायस्कन्धः

५५५

मधुरस्य छेष्करत्वापधादः २६६
अम्लस्य पित्तकरत्वापवादः;
तिक्तस्य वातख्त्वापवाद;ः

1"

.

कटो रसस्यापघाद्;ः

कटूवम्छटवणानाणत्तरोत्तरं `

वीर्योष्णता

. ` ` *

तिक्तादीनायु्तरत्तर रूक्चतापि २६४

पटूवादीनाशुत्तरोत्तरं गुरुत्वम् "

। पटूवादीनां -ज्लिग्धता

4

(१३)

विषयानुक्रमणिका ।
विषयाः
पृष्टङ्काः
अम्दीनारुत्तयेत्तरं लुष्वम् २६७
रसानां सैयोगकलसनाविमागः ^?

-रसरस॑योगानां म्याख्यानमू २६८

विषयाः

एक्का

दोषादीनामाश्रयाभ्रयिभाव; २८०

खंबनवरीर्विकारसाधनम्

ातोरवदधिक्षयकरणप्रकारः

रसादीनामुपयोगः ,,,
2
अथाऽतो दोषादिविज्ञानीया-

ररत्तयोधाेर्वृद्धक्षयक+ ,

ध्याय एकाद्दः ॥ ११॥

रणप्रकारः

,.,

-देहस्य मूकं दोषादयः... २७६
रसादीनां करमेण शरेष्ुकर्माणि

परकुपितदुषटदयप्राणां घात्रदोषकर्वादि = ,,,

मलानां कर्माणि
वृद्धवायोःकर्म
वद्धपित्तस्य कर्म॑

ओजसो निरूपणम् ...,
ओजसः क्षया ,,,

+...
..,
,.

२७४
2
२७५

-ृदधशछेप्मणः कमं...

"'

वृद्धरसपित्तयो; कर्म ,,,
वृदधमांसस्य कर्म ,.,
वृद्धमेदसः कम
,,,

4
२७६
॥

,..

वृढधमन्जाकमं

,..
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: वृद्धश्ुक्रस्य कर्म॑
वृद्धरक्रतः कर्म

,,,
,.,

#
२७७

वृद्धमूत्रस्य कर्म॑

,..

वद्धस्वेदस्य कर्म

,,,

^"

..,

क्षीणस्कस्य कर्म॑

,,,

२७८

क्षीणमांसस्य कर्मं ,.,
क्षीणमेद्सः कर्म

??

,..

क्षीणसयास्थ; कर्म
क्षीणमन्नायाः.कर्म ,,,
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क्षीणस्य श्युक्रस्य कर्म..,

` क्षीणपुरीषस्य कमं ,..

२८४
२८५

_ ,.. .

मोजौविवृदधौ देद्य
दृष्टयादिः

,,,

२८६

संक्षेपेण वृद्धक्षयमेषज-

वातादीनां विपरीतघ्मानयेो
रचिकरत्वम् ,,,
२८७

दोषवृद्धवादावन्योऽपि.

`

२७९

क्षोणमूरस्य क्म

,.,

क्षीणस्वेदस्य कर्म

,,, `

` घाणादिमलनां क्षयलिङ्गम्

दीषधातुमलानां समासतो यृदधक्षयौ
२८०

चेष्या पञ्चविधः
,,.
चछेष्मणो ऽवलंवकत्वम् ,,,
स आमाशये क्लेदक, ,,

२९३
२९४

जिहास्थो बोधकः ,.,
रिरस्स्थस्तर्पकः = ,.,
समन्धिस्य; शेप्रकृ;
दोप्रोपसंहरणम्
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,,,
`...

.

वयकोपर्पव्रद्धिनिदानम्.

2?

पित्तचयः
,,,
ेष्मचय्ः = ,,,

२९५

चयादीनां. रक्षणानि ,.,
कोपस्य लिङ्गम्
..,

२९६

वातादेश्चप्रकोपशमाः,..
अस्मिन्पर्रनुयोगः ,.,

२९७

दोषाणां व्याप्निनिवृत्तिवेचिन्यं
कोपम्

,,५

9

विकारस्य हेत्वादिकं सामान्येन ,,.

- ,,,

क्षीणा मपि नेपेक्षयाः,,.

वातस्य स्थानम्

एष्ाङ्काः

व्रातदेः कोपामावः ,.,
२९८
कालदा्ारादीनां प्राधान्यम् 2

कथनम्, दृ्मक्षणे
दोषाणां वृद्धिक्चयजयः

द्दशः ॥ १२॥ `

क्षीणपित्तस्य कर्म॑...
क्षीणरसस्य कर्म॑

२८६

अथाऽतो दोषभदीयाध्यायो

क्षीणानिल्त्य कर्म॑. ,.,

क्षीणकफस्य कम॑...

तथ मेषजमू.

लक्षणप्रकारः.

एवं दधिकादयो सराः

२८१

रत्तरदधयुत्थादीनां रक्तसतिविरेचनादिभिर्पक्रमः २८२

-रघमेदानां संक्षेपेण क्रथनम् २७१

वरदास्धः कम

विषयाः

..,

२९९

सत्रैव हेषन्तरम् ,,. ` ?
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प्मकवुः षट्

५००५५

तेप्राम्रुभयोः परिभाणाद्ध
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22
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प्रषठङ्काः

सेचनम्
#
?
४८४

जलौकसां योजनम् ,.,
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अथातः सिरान्यधत्रिधिस्ध्यायः
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दीकाञयसंवलितं सरिप्पणीकं च ।
५.7

सूत्रस्थानम् ।
नत

य

प्रथमोऽध्यायः
स०-श्रीमहागणपतये नमः|श्रीआनन्दिनीमसाय नमः।
दीप्या यद्येन्रनीरोधरुदाकरजोनीर्या नीटितामां

राग आदिर्थैषां ते रागादयः । आदिशब्देन दवेष-

किठाभू-

वक्तु युक्तम्। मेवम् । देहमनोक्षणयोर्वस्तुनोरधास-

लोभादिपणरहः । रुजन्तीति रोगा देहमनसी ततारक्ष्पीमुत्तप्तभास्त्कनकरुचिमपि स्परौरोमाश्चिताद्गीम् । पयन्तीचयर्थः । ननु मनःस्थितव्यान्मन एव ते रुजन्तीति
काठीतयाशङ्कमानः

स्ुरदधस्पुटशचक्रपाणिः

दता कोकस्य शश्चत्स भवतु मवतां मूतये प्मनामः। १॥ धेयमावेन स्थितवाद्मयोरपि सतापो युक्तः । यथाधेयेवो सत्रिणि रोकेऽसिनवियन्किचिचिकीषेति । कितु नायोगोककेनं सतत्तन तदाधार कटाहदे; संतापः ।

कारिचद्रवेत्साधुप्ततोऽयं मत्परिप्रमः ॥ २ ॥ श्रीमन्मू- -आधारेण च कटाहादिना सतपिनाधेयस धरतदेः संतापः,
गाङ्कतनयष्टीकामषटङगह्दयघ्य । श्रीमानरुणः कुरते तदे रागादयो दं सजन्तीति न्याष्यमेतत् । तथा
सततानुषक्ताः सवैकाठं प्रसृताः सहजा श्यर्थः 1 अोसम्यद्षटुः पदाथबोधाय ॥ ३ ॥
इह हि राघ्नासमभे शाच्चपारिसम्तये सवं एष् पकायप्रृताः । अरेषश्वासौ कायश्वारेषकायः । तत्र
` समाभूषणमूता निखिरुजनजनितप्रमोदसदोहा रुचिर प्रसृता अनुगताः । वद्रा-अरोषाश्च ते कायाश्वारोष-

चिरचितवचनचन्दननचयितप्रबन्धा; प्रबन्धविर्चनप्रव्स कायाः । सर्वाणि शरीराणि गनर्तुणोणादिसम्बन्धीनि तानि प्रकरेण सृता गताः । तथा न विदयते शेषो
इष्टदेवतानमस्कारं तन्त्रकाय विदधु; । तदयमपि |

कारोऽभीष्दवतानमष्कारपुरःसंर तन्त्रमारिरिम्परिदमाह- येषा तेऽरेषाः सर्वै समूला; । सवीजा इयर्थः । तथौ.
तयुक्यमोहारतिदाः । मौलसुक्यं विषयोत्ण्डा ततोऽ-

रागादिरोगान् सततानुषक्ता-

नेभकायमखतानशेयान् ]

आओप्सुक्यमोहारतिदाञ्जघान्
योऽप््ैद्याय नमोऽस्त तस्मे ॥ १ ॥
निवे प्रणम्य सुरोध्य, वाग्मटस्य च रिप्पणी |

वै्रामप्रसादेन
^ इट्

खञं

भिलाषः |मोहः कार्याकोयोनमिक्ञलम् | असतिरनव-

स्थितिः स्थानासनाद्छि । ओौव्ुक्थे च मोहश्वारतिश्च
निधायत्रियादिपरणीतायुकैदतन्वाण्यवंरोक्याष्टङ्गपग्रहनामकबहत्सप्रदं कतयान् श्रीवाग्भयाचा्यैः । तत्रेप्यति-

| वितां पेचिरपदथोजनां दष्टा पाण्डित्योरितिममस्राऽभइृतदुरितेनिदान-षुखदुःखमोक्षनि- , म्तायुवैदहदयमिवाङ्गहुदयालयकाव्यम्रन्थं स्वथिदुभुतेः

क्रियते विषमस्यञे ॥ १॥

दान-निखिरूफलमुष्टयपरमानन्दमयमोक्षसु्टयग्रयोजनसाधन- | प्रथममेव भरन्धसन्दभारम्मे तदसमापनकारणत्निध्नविनाप्र

राजसतामसमानघसकलमूल-विशोधन विधिटितकमौचष्णमू

छकयथामीष्यनधर्मानादीनां सि परमसाधनम् आरो.

नपरमात्ताऽऽचा सारमपिष्टदेवताप्रणामात्मकमङ्गलाचर ५ कत-

रिष्यशिक्षयै विसि.
वान् सगादीत्यादिष्छोकेन । तेत

पथतिशिषटमालुषदेहधारण्मेव तदीयदीषाभुभूकमिति मनसि तान्पन्थादूमिति |

“1

ता ददति ये रागादथस्त एवम् । तानेवविधान् यो रोगाः; सजन्ति पीडयन्तीति रोगाः; देहमनसी
भगवान् जघान तक्ष तथाभूतायापूववैचाय नमोऽस्तु सन्तापयन्ति । अ्थादेहिनां पीडाकरास्ताश्जते एूजयामीत्यरथः। सत एवासावप्रवै आश्वयैमूतो वैयो- घान । किम्श्रतास्तान् † सतताजुषक्तान् नित्यमनुछप्रान् सव॑काछ्युक्तातित्यथंः । न कदाचिततेर्विन्यो हि यो वैवः स जयादीनप्यचिगोत्थितान् रोगानेत- युक्तः संसारी भवति । अशेषकायप्रसतानिति ।
दविरेषैरपरामृष्टात्र तथा हर्तुं समथः । किमुत रागा- भशेषाश्च ते कायाश्च अङ्ेषकायाः सकढशरीराणि

दीनसान्यकृक्षणरक्षितान् । तथा चासाध्यरक्षणम्-

पुरुषपदुहस्त्यश्चगोगवयकीटपिषी छिकादिश्नम्बन्धीनि

"अनुपम एव स्यात् स्थितोऽवयन्तविपयये |ओौलपुक्य-

तान् कायान्; भरकर्षण सता गता व्याप्य र्थितास्ता-

मोहारतिृत्' इति ।यदि वा न विद्ते पूर्वोयस्मादसाव-

स्तथाबिधान्।अरेषनिति न बिद्यते शेषो यषां तेजश
षास्तानशेषान् समृहानित्यथेः । जै(सयुक्यमोहारति-

रमैः । पूर्वभ्यः प्रथम इत्यथैः । अपूरवश्चासौ वैयोऽप्व-

वैय इव्यथः |एवंविधं चामिमतनम्कारश्ोकं विस्वयन् द्नित्ति । भोस्सकयं च मोहश्च अरतिद्व ता ददति

्रनथष्द् ्रनथस्यरोगोपरान्तिः प्रयोजनमिति ग्रतिपाद्-

ये अआ्सुक्थं - -विषयेोत्कण्ठागतोऽभिलाषः) मोहः

कायाकायाचभिज्ञता अज्ञानम्, अरतिनं करुत्रचिद्वयति |तथा चाह चखघुनिः-धातुंसाभ्यक्रिया चोक्ता
स्थितिश्चेतसः, ता ददति प्रयच्छन्ति घे तांस्तथाभूतन्त्रस्यास्य प्रयौजनम्। '! इति } एवं च धातुसाम्येन
तान्, यो जवान अनीनश्षत् हतवान् तस्मै तथाभरप्रयोजनेन प्रयोजनवदिदं तन्त्रम् | तथा तस्पाठात्तदर्थातायापूवेषे्ाय नमोऽस्तु । मपू आद्रच्थरूपोऽदु
वबोघ्रात्तदधिष्यनुषठानाच्चारोभ्याद्यस्पोपेयस्य तथामिमत- तरूपो वेय; तस्य पूजा मवतु । अत एवासावपूववेयः

स्यायुषः परस्य पुशखाथस्य मोक्षा्यस्य च परमार्थत इदमेव यतः सहजरूपान्नित्यछम्रान् व्याप्य स्थितान् समरू-

तन्रमुपायः। अस्माचौपायोपेयरक्षणसम्बन्धाच हेतुरिष्धौ- खान् साध्यरोगतुस्यष्षतीन् वि्ाक्चितवान् । अन्यो

पष्याष्यस्वन्धत्रयमस्यामिधेये तेनामिधेयेनामिधेयवत्त- हि वैद्यो उ्वरादीनप्यातङ्कान् मनागप्येतेदिचहः परान्म्] एवं च ग्रन्थकृता प्रयोजनसम्बन्धामिषेया युततयै- मृष्टान् हन्तु न शक्तः । अथवा न विद्यते पूर्वो
वोक्ताः । इन्द्रवजरोपेन्द्रवज्नाविरचितत्वादुपजातिकत्तम् । यस्मात् सोऽयमपूवः। तेनैतदक्तं भवति यत् स एवा-

"“उनन्तरापादितक्ष्मशोमौ पादौ भवेतां विविधैर्ठिक- दि; सर्वेभ्यः] मथेष्टदेवतानमश्कारपूविका हि. सवा.

सैः । यास्ामिमावन्ययतिपरपच्ौ समृताः समृतिकैरपजात-

रम्भाणां प्रवृत्तयः सफरा भवन्त्यचिरेण निषिघ्रतथाऽतस्तामेबेष्टदेवतां नमस्छत्यानन्तंरं तन्त्रकारः
सूत्रमारब्छु प्रवृत्तः खवैसस्वोपकाराथेप् । अत्र च

ग्रस्ताः सर्वत्रैव चात्र तनत्रेऽचुष्टुमं समानीप्रमाणीषितानादिमेदयिन्तया विस्चने यलपुनखसगन्तरे कृत्तान्तर- सस्बन्धादिचतुष्टयं वक्तन्य कमप्रवृत्तसरात् । वाचो
१॥
विरवनमिहं तत्सलक्षण व्यज्ञयिष्यामः |

युगपषुच्वारणंमेषां न सक्यते इति सम्बन्धस्तावह्टयाहार
देवदेवश्च
पट-श्रीगण्ेशाय नमः । प्रणस्य
ख्यायते, यथाचाहुः- सिद्धिः शरोभव तीनां सम्बसवधा
टीकां
वाद्निधिमश्चरम्। पदाथचन्द्रका
न्धकथने सति । तस्मात्सर्वेषु साखेषु सम्बन्धः पूर्व
हृदय
प्ररितो
ेवेन
श्रीमन्छङनद
हितार्वष्टामं ।। १।
सुच्यते ॥ १ 1}; तथा प्रयोजनमपि “सर्वस्यैव हि
म्फु्टम्- । बुद्धया करिष्यामि गुरो; संस्मृत्य चर- दास्य कमणो वाऽपि कस्यचित् । यावस्परयोजं
णाम्बुजम् 1।२॥ जात्तकस्याणदुगघोच्धो विद्यागाधपयश्विभिः

। अने(घदाहुशमनो

|

नोक्तं तावत्तत्केन गृह्यते ॥ इते । सम्बन्धोऽत्र

चोपायोपेयलक्षणः उयेयख रोगकश्षमनस्योपाय आयुक्ाख्वतारसमारम्मेऽमीषटदेवतानमस्काराथमय- | वेदः । अभिधर्यं हेतुलिङ्गौपधज्ञानम् । प्रयोजनं धातुमायः वलोकोऽभिदहितः यो रागादिरोगान् जघान; साम्यम् । चके तथाचोक्तं-“धातुसाम्यक्रिया
अनीनशत् तस्पै नमोऽस्तु । अत्र रागादयो रागद्वेषा चोक्ता तन्त्रस्यास्य प्रयोजनम्।?, इति, धमोथेकामा

न्दनः ॥' ३

दयः; राग अद्ि्यैषां ते रागादयः) रागादय एवः भपि पञ्चपद्मिदमादिसूत्रम् | १ ॥

स्थानम् ]

८१)

तटिष्पणदीका्यसंपङते अ० १,

।

ह ०-भीगणेश्ाय नमः । पष्ठ दूर्मतया चतुर्भुजतया

इदानीमिष्टदेयतां नम्य शाल्रकारस्तन्नमारिः

निष्पादितैः । भानीतैरमरतरभिपक्तमतया योषित्तया

अथात आयुष्कापीयमध्यायं व्याख्यास्यामः १

दोमण्डले मन्द्रं श्दष्वा कषीरसमुद्रमोषविभतं निर्मथ्य रिप्सुरिदमाह ।
पाथितेद्वानामरजरामरत्वमकयेत्तसमे नमे विष्णवे

हेमाद्रिणा चतवर्मचिन्तामणिविधामिना

१)

। तहुक्तव्तत

दानादिसिद्भबङ्गारेग्यसिद्धये ॥ २ ॥ त्रियतेऽशङ्गह-

स०-अथेति ।मथब्दोऽसिन्मह्वलाधिकारानन्तर्यष

्रष्नयः ।मङ्ककादीनां हि साल्राणं तदध्येतृणां निष्प्रति
बन्धा प्रबृ्तिरमिप्रताथसाधनाय जायते ! अथराब्दश्वाथं

दथस्यायुरवदस्य सुप्रह्म । शका चरकहारीतद्वशरुता
दिमताऽगा ॥ २ ॥ चरके हरिचन्दराचैः सुशुते जेज- मङ्गलाः । तथा चोक्तम् “८ उछकारशवाथक्न्दशच द्वावेतौ.
यारिभिः। रीक्ाकारन निर्णीतमिह देमाद्रिणोदितम्।४॥ ब्रणः पुरा । कण्ठं मिला विनियीतौ तेनेमौ मङ्गलौ
देश््रशभयाद्धिचास्य रूयिनः स्ञरैः प्रतपिः परं विद्राव्य स्मृतीति । अतोऽधिकारे ! आयुष्कामीय राच्च
परखतान् प्रवेश्य परितो दुर्गोदरं दराक्ततः । ऊर््वाधोग-

मधिक्रियते यावदत ऊर्व प्रतन्यते सातन््रपरिसमाप्ते
वेदितव्यम् । अत मानन्तर्थै च ।
रामराज्यमगदकारेण हेमाद्रिणा । ५ ॥ दिमाद्रिनीम सतत्सर्षमायुष्कामीयं

तिभिर्यमस्य

मदनैर्ैन्स्यादिमिविद्धिषो

रामस्य रक्षः

श्रीकरणेष्वधि

दोषानद्रटिः

ननूमौ मगव्ननि-

।

नम्ारादनन्तस्मायुष्कामहितं व्यास्यास्याम

इति ।

तन्त्रकारस्य व्यास्यास्याम इति बह

छषाड्गुण्यकरेष्वधि ॥ ६ ॥ सर्वेषां द्वीपवषाणां मेखस- कथं पुनरेकैव
तरतः स्थितः । तदस्तु सर्ोत्तर्ता हेमाद्रौ हश्यते यतः वचन युज्यते । रमः ।“अस्मदो द्रयोश्च"इत्येकत्वेऽपि
॥ सेव्या देमाद्विकेयप्रायु्वेदरखायनम् । बहुव्चनविधानादमिकषन्ति युक्तमेवत्रिकस्मि्नपि बह
।॥ ७
आयर्ेदा्मनां पुंसि निर्दोषे हि नान्यथा ॥ ८ ॥ वचनम् । तथा च सुनिः। आयुः । “शशरीरेन्रयसचवाअङ्हदयं सुख्वमलुक्तऽषाङ् मदः
वेप्रम्ये खवाणि विदरूतानि चं ॥ ९॥

। तन्वान्तराणि

तसेयोगाधारि जीवितम् । नित्यगश्वालुबन्यश्च परथाधेरायुशच्यते 1" एतीयायुः। संतत यातीत्यथेः । एवं-

सयुर्वेदं व्याचिख्यापुः शरीवाग्भह्टाचायंः प्रथमन्छेके- विधं गद्वरस्मावमपि हिताहारविहारमेवादिभिरहित-

मेष्ठदेवतां नमस्करोति-राणादिरागानिति । स चपूवे- वक्ननेन च कथमेतत् स्थिरीभवेदियेवं कामयन्ते ये ते

वैव: “अपूर्वं चः अद्ुतशक्तितवम, एतच्च उवरादि-

विरक्षणानां रोगाणां घातेन; तेः च शमादय;~+द्धस्य

आयुष्कामाः }तेभ्यो हित आायुष्कामीयः । सं पुनराआयुष्कामयमानेनेला-

चतो रजस्तमोभ्यां सजनं रागःतदादयस्तन्मृखाः; काम

यर्वेदागमादिप्रकरणसमुदाय

एवभित्यत

राब्दोऽध्यायविराषणार्थौ नीरोपल्दल्वत् । बह्व्या

`इति
त्रोधादयः । ज्वरादिषैलक्षण्यमाह--पततानुषक्तान् सर्व- दिकः | मायुष्कामीय इति “घसो; साम्ये"
कालमास्मनां सेवद्धान् | ननु ऽ्वरदयोऽपि कुखद्धवोः षाद्राः । “तसै हितम्" इति छः | आयुष्कोमीयआह-अशेषक्रायप्रद्तान्

यावन्त्या्मनः

शरीराणि तानि सवौण्यभिग्याप्य स्थितान्) ननु कुलो- येषु सत्सु कतममध्याधं व्यास्यास्याम आद्युष्कामीय-

दषो अपि कुष्ठारोमिहाया अनन्तशक्तिमेदेनैवामित्यत

मिति । अधिकृतोऽध्ययनयेलयध्यायस्तं व्याख्यास्यामः ।

आह~-अशेषान् सर्वानेव युगपद्प्ा्देह स्थितान् । ननु

विविधप्रकारेण विरेषेण वा कथयिष्यामः । मायुष्का- ,

र्तिः, मोहो-विचाराऽशक्तिः, अराटिः-भसेतोषः ता

८“अधिक्वयेयमध्यायनामतंङ्ा प्रतिष्ठिता इति । तन्न

सत्कार्यैवादिनां सते इवरादयोऽपि सूक््मस्येभैममित्यत मैः प्रव दृष्त्वादस्याध्यायस्यायुष्कामं इति संञा ।
आदह-ओीत्सुक्यमोहारतिदान् ओस्युश्यम् मविचार्यकार्थ- अर्भृगतिमधिङ्घतोऽध्याय इति नाम । तथा चोक्तम्-ददत्यातमनः समपयन्तीति | तथा--भौस्सुक्यादीने स्व

कायौगण्युद्धतानि समरपयन्तः

पदसमुदायो वाक्ये, वाक्यसमुदायः प्रकरण प्रकरणसवै सपैदेदेषु सवदा समुदायो यः सोऽध्यायोऽष्यायसमुदायः स्थान"स्थान-

आमा कलेशयन्तीति उ्व्ररादिविलक्षणा

एव रागादि.

रोगाः जघानेति मोक्षधाख्प्रणयनेन् वधोपायं दरदीतवान् नत स्व्यं दन्तवान् तथाह्यधुना कामा्द््ने
स्यात् ॥ १॥

समुदायस्तन््रमिति । विशब्दो नानाथः ।आडमिषिधौ ।

उत्तरस्यश्चायमलकारः तस्य दि रक्षणम्-““उत्तखचन„3:(१ ).भयान्राजनन्तयोषं एव.

.
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अष्ङ्कषटदये ।
शाः

श्रवणादु्रयनं यत्र पववचनानाम् ।त्रियते तदुत्तर स्या
छयादि । ततोऽनेन वाक्येन रिष्यवचनमीद्दामुन्नी-

सरूपाणां वचनम् । तथाहि । अध्यायानुवाकयोः

यते.। तसारेऽस्मिक्मी प्राणिनो नानारोणानीकाभि-

त्यादौ सूत्रे विकस्पेन चायं हृगिष्यत इति जगा

जीवितमिति प्रप्नोति । तदिदमविदितपशमाथेदाब्

भूताघ्नातारमरममानासिवगाद् भ्रशयन्ते। तत्को न् मगव्नभोपायः स्यादिति छतप्रपनो गुदः प्रतिजज्ञे ¦ मथ
शिष्यवचनानन्तरमतो हेतोधसादयं शिष्यः श्रतकर`शीादिसंपन्नौ धीमेधागुणमूषणभूतो विविधैः प्रकाररारिष्यमोधोधत्तरयुष्कामीयमध्यायंः व्यास्यासामो

जीवितदब्देनाऽपि गुण एव ] तस्मायौरपि गुणघराद

धमाथघुलसाधनमिति कु पा्थेते । यतोऽस्यायुष

दिग्याम्भसो गाङ्समुद्रभेदः परीक्षा च मोक्ता । प्रघ

जयादयः । तेन ठकः पाक्षिकलादत्र छद् न मः
तीव्येवं॑युक्तसुक्तमिदम् । दीवाब्देन गुणोऽमिधीय

धाराधयभावो न युक्तो यतो गुणाश्रयो गुणो नोक्त इरि
तथा च वैशेषिका; | निशुणा गुणा इति । अ
घणयिष्यामः. । ननु वीदं तद्विविघप्रकोरमाख्यानम् | काठरब्द दप्तस्वरू्यं॒निदैस्य॒ दीधेजीषितीयशानः
रमः । पदतस्तदथतः प्रयोजनतश्वोदतः परिहारत नि््ख्यते तदा युक्तमेवैतत् । इन्दरियोपक्रमणीयेऽध्य
सबन्धामिधयतश्च । पदतो यथायुरितीदं पदम् | तद्- छप्रत्ययोप्पत्तिः कथमेष विधीयतां यतोऽस्मिननेध्य
थतो यथेतीत्यायुः प्रयोजनतों यथाञ्चेव धमर्थ- इन्द्रियोपक्रमणदब्दो नासयेव |एवमपामा्तण्डुढीयेः
सुखसाधनम् । चोधतो यथा नु कथमेत्केवलं परामागतण्डुरशब्दस्याभावाच्छप्रययोलप्ि्ुकेमा । तः

कर्मैव केवलं धर्मृसाधनमिति कक्तं नो परथते । यतोऽ-

तत्र पृख्यते । “जकमेकविधं सर्वं प्रतत्ैन्र नमक
त्यायुषः प्रयिपारनाथ विदास्ताः काकगृध्रमासादयो खात् । . तपत्त॒त्पतितं चेव देराकारावपेश्चते

राजयक्षमचिकेस्सिते मोज्या छयुक्तम् । अभक्याभ्ते । इति । तथा नाख्किरोदकस्य गुणा नोक्ताः । तथाः
्तिच्छ्योरमकषयतेनोक्ततवात् । एवममध्यभक्षणादरि
सया च पापयोगस्तद्योगाद्ाधर्मसाधने न धर्मसाधनमिति । परिहारतो यथैवं परिहारो यङ्ञाधिकारिशिरीर-

निमित्तं काकोदीनां विरासनं भक्षण विधीयमाने नाध-

पककथितक्षीरस्य स्वखूपविरोषो नोक्तः । तथा कष

कियदौवधं विमवरोषं कथनीयमित्यादि च नोक्तम्

मिश्रके सह एवमभ्यघादसौ । “श्रितां त्रिफलां दन
दरम पलोम्मितम् | चतु्ुणं जल दखां"दत्यादि
तदेषामौपधानां कियन्मानमपि सरिङनैतावतां कीट
किमुत काथनियीसाविति । तथा कथितशीततोयम
कियता पकेन पथ्यं मबतीति सोक्तम् । सुदो राही

माय | इतरथा क्रीडाथं क्रियमाणमधर्मीयेव । तथा च
काकादयोऽपि त्त्साधनोपयोगादर्मेण ततेन संबध्यन्त
हिया शव पावस्तदेवमायुषो धर्मसाधनं स्थितम् ।
धामिधयौ तूक्तावेष | नलु सन्येवान्धान्यपि मह- च नोक्तम् ! तथा च तत्पाटः |“कपायशघुरो रू
धिप्रणीतान्यायुवेदतन््राणि किमनेन तन््रेण छृतेनेति । दीतः पके कटुखेघुः । विदः ्ेष्मपि्तघ्रो मुद्धरं
अत्र व्रूमः .1 अपरतन््राणां सावधतादिदमुच्यते । कतोत्तमोत्तमः |" इति । तथा बास्ुकादीनां ठु

अन्यानि हि तन्त्राणि सदोषाणि -\ तथा दि । देत- नोक्तम् । तथाच तताः ! ^“ पाठासुषासटीा

तावद्भगवता चरकमुनिना प्रणीते तन्न रताकर इव वास्तुकं सुनिषण्णकम् वियाद् राहि प्रिदोष्े भिन्नवर्चै
गाम्भीयौतिराययोगादुदुबोधं तस्यापि सदोषतां प्रट- वास्तुकम् |” इति । तथा दषुवर्गे-'दत्यात्परसादान्म

यन्ति वाचाटाः । तथा ह्यादौ ततूत्रम् । अथातो

धृषीलौणड्वद्ंशिको वरः” छयसावम्यधात्। पौण्डक

मन्विच्छन्नियघ्याङुकरणं दीधंजीवितमिति ।सोऽसिन-

पौण्ड्कादं रिकोऽवर इति । एवं चेतदुपपन्नमेव । तः

दीधजीवितीयमष्यायं व्याख्यास्याम इति । जत्र दीष- वांरिकाद्टर इति सुप्रपिद्धमेतत् । अत्र॒ मतितैभवाः
जीतीय इति राल्लादावयुक्तम् | यतो दीषजीवित- दरखदश्न्द्रौ ग्यास्याविदोषमवोचताम् । यः

मायेऽतीति छः तघ्याथापाटुनाकयोटषि सति दीै- वृमात्रेयस्यापि तन्न यतो बहृबो दोषा उद्धाग्यन्ते व

` स्थानम् ]

सरिप्पणधकाघ्यसंष
शितेअ०

सा.द

(९).

तिनि

का गणना तन्त्रान्तराणाम् । तथा वेदोदन्तिरिति संज्ञा मिदानीं प्रच्छयते तन्त्रकारः, यदसिमस्तन्त्रे किंचिद-

तन््रऽसिन्सदोषत्वान्न कृता । तथा हि ] आयुषो वैद
आयुरैद्तप्योत्तिरयुरैदो्त्तिरिति मघितव्यम् ।

च्यते भवद्धिस्तत् खबुद्धिपारकष्पितमुत नत्याह।1१॥

हे०~-भायुष्कामीयमध्याथे व्याख्यातुं प्रतिजानीते -अथे"

अत्र केचिदाहुः-आयुःरब्दरोप छृलेह निर्देशः छतः | ति।मथ इषटदेवतानमस्कारादनन्तरम् अते देतोर््याख्येयः
एवमपि सति छोपस्तावदमङ्करः । सोऽप्यायुषः स॒ च यतोऽवमायुर्वदो व्याधिप्रतीकारव्याख्यानम् ।आ्युवरिणो

हि व्याधयः ।व्याख्या च सामान्यविदेषाभ्यां सक्षपविस्तंरम्यां च द्ता सुग्रहा भवति । तत्रादौ व्याधिप्रतीकारस्
तदपि तावद्वक्तुं न युज्यते । निवयतादस्य वेदस्य |
सामान्यरंक्षपव्याख्यायमयमध्यायः
जयुषा णित
नित्यो ह्यमायुरवैदः । संतानादिनियत्वात् । तथा त्वाच्च आयुष्कामीयः | नन्वेव सर्वेऽपि आयुष्कामीयाः
द्ययुःसंतानः सतरप्राणिसवेयदयरीपरदरीरणो मनःप्र- सत्यै, किंतु प्रथमेऽयमध्यायो मङ्गला चय सज्ञा मङ्गला.

साघ्नादावित्यन्याय्येवेषा संज्ञा । विच वेदोपत्तिरि्ये-

बन्धनिव्यतया निलयः । अस्य॒ निलयत्रादायु्वेदोऽपि दीनि च साल्लाणि प्राधाप्यात् इ्यस्येयं सन्ञा कृता ।
नित्यः | नित्यत्वा्वा्योदत्तिमं बक्तुमयुक्तम् । नन्व- अन्यधा उ `व्यशख्प्रयाथारुू्पा दिनचर्थादि््ः
षनोधोपदेशाम्ामुखत्तिरस्योपरभ्यते । सतः प्रागुपदे- करिष्यति ॥ १ ॥
रानासाबुपरभ्यते । सत उपदेशानन्तस्पपदेग्रारेणोइदमिदानीं पृच्छवते तन्त्रकारः । यदस्षिस्तन्त्
पठम्यते । तस्मादवबीधोपदेरावस्योदत्तिकारणलवेन विचिदुच्यते स॒ भवद्विप्तत्छबुद्धिपरिकल्पितमुत

करपयित्वौयततिमलमस्योच्यतं इति पैश्विदुचे । नेतयुक्तम् । यतः सतो वोधोपदेशौ स्तौ नाप्ततः । तथा

चाचष्टे कोकः । अमुना गुरुणा छात्राधोपदिष्टं शाघ्नमिदमिति ।सत एवोपदेराषबोधौ स्वः । तस्माननाक्बो-

धोपदेशधष्यो्त्तिकारणमिव्यतोऽपि देतोेदोपरचिंकगस्ययुक्ता । इति संज्ञानां साष्यत्वं निरूप्य निखद्यायु-

नेव्याह--

इति ई स्माुरामेयादयो महषयः ॥ २ ॥
स ०-इतिरष्द् एवमर्थे । यथा इति ह स्म तानाह ।
हरब्दोऽनुकम्पाथाम्।ब्रूधातोः स उपपदे भूतानद्यतनः

परक्षट् सेः इति कुट आहदेशः |अत्रेपलयमत्रयः |

प्वामीयसङगेह तन्ते कृता । ययोचारितमात्रैवाऽरेष- “हतश्चानिनः! इति ढक् |आत्रेय आदिर्थषां, धन्वन्तरि
स्तन््राथः प्रकाद्यते । प्रतिस्थाने च योऽध्यायः प्रथ- प्रमतीनां त एव महतश्च ते कष्यश्च महषयः |
मस्तत्स्तया स्थानाथः । अन्ये च येऽध्यायाप्तन्त्रऽसि- महं तज््ञानातिदाययोगात् । तेनायमूर्थोऽनेन कारणेस्तत्क्ञामियेथाखतन्त्रमथजाते प्रकारायन्त इति ॥१॥ नानुकृम्पया न तु फखाकृक्षिया | भगवन्त आतर
प्-अथरशव्दस्तिष्टङ्गलाधिकारानन्त्या्थोऽ यादयो महयोऽनरबन् नाप्मायि; स्वमतिपरिकिसिपित

विचिदप्यत्रोक्तम् । केवरं दृतसंदेरावचनन्यायेन युगारपि । आनन्तयै च काल्ये च अथशब्द प्रचक्षते ॥ नुरूपः कममात्रोऽन्यथा क्रत इयथः । तथा चासव

धितः । «८ अथो अथ च प्रद्नेऽपि मङ्गछारम्भयो-

उूकारद्चाथकशब्ददच दावितौ ह्मणः पुरा । गण्डं सग्रहे-“'न माजासात्रमप्यत्र किचिदागमवजितम् । ते-

भित्वा विनिर्यातौ तेनेमी सङ्गर स्प्रतौ ।।' इति। ऽथीः स प्रधसदभः सेक्षेपाय क्रमोऽन्यथा"'इति । तदेवमङ्कखादनिं हि शाखां तदध्येतृणां च निष्प्रति" मागमप्रामाण्यमस्य तन्त्रसयद्युक्तं मवति | २ ॥
बन्धा प्रवृत्तिरभिप्रेताथसाधनाय जायते (अधिकारः)
प०~इतिशब्य एवमथ, ह शब्दोऽवधारणे, स्म.
आयुष्कामीयः शाख मधिक्रियते यावदत ऊध्व प्रक्रस्यते, आतन्त्रपरिसमरस्तस्सवमायुष्कामेभ्यो दितं
वेदितव्यम्
। अतःरान्दोऽत्रानन्वयंऽधिङृतः
देवतानमस्कारानन्तरमायुष्कामेभ्यो हिते व्याख्या-

छ्षब्दोऽविक्रान्तकाराभिधायी। आहुरिति व्त॑मानका-

खामिधापिपदम्;तदिदं स्मस्दसन्निधानादतीतकाठ-

साविभावयति अवोचन् अश्रुवन्निति यावत् । आत्रे

, स्यामः परथयिभ्यामो वणेयिष्याम दति चात् ।दद्- ` यादयो मपय इति । अत्रेरपत्यमात्रेयः, अनेन वेश

(६)

अष्टङ्कहदये ।

[सूत्र~
वास

विशुद्धिः धरदाद्दिता मवति। तथान्जागसप्रामाण्यमस्या-

येरयुररदार्था उपदिदयन्ते तेषुपदेशेषु परमत्यथै-

युद श्चाख्लस्य; आत्रेय आदिर्येषां ते अव्रेयादयः । माद्रे विधेयः करतैभ्यः । आदसे यत्नौ बोद्धुभिति

महान्त ते ऋषयश्च महषयः अनेन पौरुषेयत्वं वाक्यशेषः । तथायुपमौदिसाधनम् । धियन्ते छोका
निरस्तद्नवथ स्वमनीषया किच्विद्क्तु शक्तुमः।॥२॥ अनेनेति ध्मः । अयन्ते याच्यन्ते अभिङूष्यन्त
हे०-अ्पञ्तिं प्रमाणयाति-इति हेति । प्रामाण्यं चाप्त- द्यथौः । सुखं दुःखाभावः तेषां साघनञरुपायः ।
साधं
वाक्यत्वात् आप्ताश्चत्रेयादये। महषयः ते चेति ह एवमाहुः साध्यतेऽनेनेति साधनं साधयतीति वा
स्म उक्तवन्तः | यथा वय वक्ष्यामस्तेन वयमाप्ताः॥(२॥

आयुः कामयमानेन धमाथेसुखसाधनम्।

आयुर्वैदोपदेशेषु विधेयः परमादरः ॥ २॥
स॒ ०-आयुर्वदयति ज्ञापयति प्रकृतिक्नानप्सायन-

दूतारिष्टद्ुपदेरादिव्यायु्ेदः । तस्योपदेशा आयुरवेदोपदेयाः । उपदिद्यन्त आयुर्वेदाथौ उपपत्तिमिरिलयुपदेशा
सयुर्भदतंत्राणि । तेषु परमादरः पाठववोधानुष्ठानरूप
उलछृष्टो यतः कायैः । आदुर्वेदोपदेेष्विति वदह्वचननिर्ददादयमर्थो योध्यते । बहृष्वायुदतेत्रषु यत्नः
कोर्योऽनेकायुर्ेदावोकनाचिकित्सायां वेदस्य न, मनागपि संदेहो जायते ।वि कूचैता पुरुेण-आयुः काम-

यमानेन जीवितमभिरूषता ¦ किभूतमायु; । धमौरथै-

शाल्वस्य पारम्पयंशुच्यते ॥ २ ॥

हे०-परे्षावख्रतयर्थं प्रयोजनाधिकारिणौ दर्शयति-आयुष्कामेति-प्रयोजन चायुः तस्व प्रयोजनः्वे धर्मौमुखसाधनत्वात्। सूरं कामो मोक्षश्च अत एव यः आधु
कामयते सोऽत्र अधिकारी, तेन च आयुरवेदोपदेश्ेष्वस्मः
द्क्येषु परमत्यथमादये विधेयः। पाठावबोधानुष्ठनिर्थति"
तव्यम्. | ३ ॥

: अथाघ्यायुर्वेदस गौसेयादनायागमञदि दशयति-

अह्या स्मृष्वायुषो वेदं प्रजापतिमनजिग्रहत् }

सोऽधिनौ तौ सहस्राक्षं सोऽजरिपुत्रादिकान्सुनीन्।

तेऽश्रिशादिकासे ठपृथक् तन्बाणि तेनिरे॥४॥

स ०-च्र्येव्यारिप्रललाऽऽ्युषो रसपृखा प्रजापतिं
दक्षमजिग्रहद् अवबोधयत् समृलेखनेनेतद्वमयति ब्रह्मणः

सादि । प्रियते लोकोऽनेनेति घर्मः । अर्यते याच्यत
इत्यथः । सुख द्विविधम् | तादाखिकमावंतिदे चं | स्मवैमेवात्र न कवैतवम् । नियत्वादायुरैदस्य निवत
तादाच्विक विषत्काखंतरास्थाधिल्वस्पुखावभास न पर चास्य प्राक्प्रयपादिप्रेषयन्तस्यात्रबुद्धबथेतात् प्रनापमाथेतः खम् । तथा चोक्तम्--'तादालसुखध्ेषु तिशब्दस्य गतिबुद्री्यादिना कमंसंक्ञा ! स प्रजापतिरमवेष्वज्ञोऽलुरज्यते \' इति । तदेतत्सज्ञामत्रेण सुख न श्विनावाजेग्रहत् । तौ सहसाक्षमिद्रमजिप्रहतामिति वचत्वत्य॑तपिति प्रदरोयितुं घुखपक्नेष्विति सुनिनोक्तम् । नविपरिणामेन संवन्धः । राक्रोऽत्रिपुत्रादिकान् सुनीन्
आत्यंतिकं सुख मोक्षाल्यं यत्र न दुःखानां छेषः । बोधयामास । अत्रिपत्र त्रेय आदिर्येषां घन्व॑तरिनिमितेषं साधनप्ुपायो घमीथ्चुलसाधनम् ॥ ६ ॥
काद्यपादीनां त एवं ते चात्रेयादयोऽग्ििशादिकानजि।
प०~-धर्माथेुखसाधनमायुसिच्छिता पुरुषेण ्रहन् । ते ख्िवेशादयः षट् प्रथक् प्रवयेकं तन्त्राणि

आयुरवेदोपदेेषु परमादरो विधेयः स्वयं परतो वा
्ञास्वेति । तव्र-“श्ाशरेन्द्रियसतत्वाथसंयोगाधारि
जीवितम् । नित्यग चानुबद्धं च पय॑यिययुरुच्यते।
तदायुर्वेदयतीव्यायुर््दः कथं दितादिततः सुखासुखतः
प्रमाणाप्रमाणत्तःतथा चागमः-“हिताहितं सुर्य दः्ल-

मायुस्तस्य दिताहिनम्;मानं च तत्र यत्रोक्तषायुर्वेद्ः स
उच्यते ॥' अथवायुर्येन यस्मित् घा बिद्यते स

रा्लाण्यधिवेदामेडजातृकणपरारर्हारीतक्षीरपाणिनामामिधेयानि त्राणे तेनिरे विस्तारितवेतशचक्कुः । तन्यते

धान्त आयुर्वेदाथां एमिरिति तत्राणि ॥ ४ ॥
प०-~च्रह्या पितामह आयुवेद स्मरत्वा स्मरण
कस्या नित्यस्वादायर्वेदस्य प्रजापति दक्षनामानं
अनजिपहत् ब्राहयामास । रोऽध्िनािति । स प्रजा.

आयुर्वेदः, विद्ते ज्ञायते छभ्यते इति विचा्ते इति पततिः अश्विनौ देवभिषजावजिप्रहत् । तौ सदखाक्षतर । तस्योपदेशा जायुकदोपदेस्षा जादुरवेददास्लाणि। | भिति । तावश्िनौ सदसखराक्षमिनद्रमजि्दताम् । .

स्थानम् |

सटिपपणदीकायर्सवटितै अ० १,

सोऽत्रिपुत्रादिकान् सुनीनिति । सहखक्षोऽत्रिपत्रा-।
दिकान् सुनीननिम्रहत् । अच्रिपुत्रः पुनवैषुः ।

आदिश्रहणात् धन्वन्तरिभरद्राजकश्यपाद्यो गरयन्ते
तेऽभिवेशादिकान् युनीन् अभ्चिवेशभेडपयशरक्चीर-

(७)

स्मिन् स्थान उच्चयो विधीयते रारीङ्घव्य स्थापनं

तथेह सारतराणामुचयः । सारत्रहणेनैतद् धोतयति
सप्रेणैव साराणामुचयः कृतः । नेन तथा सार-

पाण्यन्तानजिग्रहत् ते तु प्रथक् तन्त्राणि तेनिरे तराणां प्रदेशानामुखयः धयत इति | कि नाम ।अष्टाहति । ते पुनरभ्िवेशादयः प्रथक् प्रथक् प्रन्थान् दृहदयमेतत्च सान्वयाथमस्य नाम । यथा शरीरस्य
तैनिरे चिरे कतबन्तः बिस्तारितवन्तः । तन्ञयन्ते सवावयवेभ्यः प्रधानदेशो हि हृदयं तयेदमष्ाङ्गायुर्ेधाय॑न्त पभिरायुवैदपदाथौ इति तन्त्राणि । ययेवं दस्य प्रधानभूत्वादुधुदयमिय हृदयम्) तथा च तन्ति
महामुनिभ्रणीतिषु तन्त्रेषु सु किमथेमिदमारम्यते वक्ष्यति | हृदयमिव हृदयमेतदियादि । अष्टौ च
तन्त्रं भ्रमाय केवटमारम्भोऽत्र ॥ ४ ॥

हे०-आुर्वेदस्य
शब्दान्तरानाभिधयेवशङ्का
निराकदठुं पुराद द्चयति-बह्या स्म्रष्वेति । व्या
आयुवेद स्मृत्वा प्रजापति दक्षमाजिग्रहत् माहित.
वान् अध्यापितवाेष्य्थैः । आयुषो वेदमित्यसमास-

तान्यंगान्यष्टांगानि तैषां प्रसेकं हृदयं सारत्संग्रह-

णात् | कीदशयमष्टागहदयम् । नातिसक्षेपविस्तरम् ।
सक्षेपश्च वि्तसश सक्षेपविस्तरौ अतिशयेन सेक्षेप-

विस्तरौ यत्र न तनातिसक्षेपविस्तरम् । अतिशब्दस्यत्र
करणमायुर्ेदलक्षणक्ञापनार्थम् | आयुषं संबन्धी वेद प्रत्येक सबधः । अतितक्षपं किचित्तं यथा सिद्धसाआुकेद दति संबन्धश्च पास्यपाङ्नरक्षणः | उक्तं ।ह रादि किचिचातिविस्तरं यथा संग्रहादि । इदं तुतत

संप्रदे~' आयुषः पालनं वेदमुपवेदमथणः 2 इति नातिसेक्षेपविस्तरम् । अतिसंक्षेपोक्तं श्वल्ाधियां नोपस प्रजापतिरश्चिनावायुरवेदमलिग्रहत्, तावधिनौ सदवा- कृतये । तेषां हि यथोक्तागममत्र प्रेयो न तु वाक्यार्थक्षमजिग्रहतां, स इनद्रोऽत्िपुत्रादिकान् सुनीनाजेमदत्, पथौलोचनादविकः परामशेः । अतिवितीरणं तु पागतेऽचिपुच्दयोऽगनिवेचादिकान् ञुनीननिंग्रह्) ते पुनर- वघोधानुषठने्तषा दुःराक्यं स्यात् । तस्मादस्पमध्योलभिवेशादयः प्रथक् प्रस्येकं॑तन््ाणि शाल्राणि तेनिरे

विरचयाञ्चक्रुः । सक्ेपार्थमायुर्वेदं
रित्यर्थः ॥ ४ ॥

गन्दान्तरैरभिदधु-

वुद्वििष्यदितार्थ ततमेतदुदिष्टम् ॥ ^ ॥

प०-तेम्यस्तन्त्रेभ्योऽतिविप्रकीर्णेभ्योऽतिविस्षिसेभ्यश्चोच्चावचोक्ताथतयैवेतश्च
ततश्च गतेभ्यः प्रायः
नु यदि तैस्तत्राणि पुनयगाचुखूपसंदर्भैः संगही-

तानि तक्तिमिदानीमनेन शाघ्ेण कतेनेव्याह ।

तेभ्योऽतिविपरकीणेभ्यः मायः सास्तरोच्चयः
क्रियतेऽष्टङ्ृद् नाति्क्षेषविस्तरस् ॥५॥

भूयिष्ठं छता सारतरोचयोऽषटाङ्गदृदयं नातिसंश्षप्ं
मया क्रियते । तच्च नातिसंक्षि्तविस्तरम् । उच्चीयन्ते

सङ्गृह्यन्ते विभ्रकीणौः पदाथौ अनेनेति उच्चयः ।
सारतर्धायपु्चयः सारतरोच्चयः } अन्यतन्त्रे सारो-

चयो विद्यते अयं पुनः सास्तयोच्चयः । अष्टाना- स्०-तेम्य इति तेभ्यो म्रयेम्योऽतिविप्रकीर्णेभ्यो विक्षिसङ्गानां दृदयसष्टाङ्गहदयम् हृदयमिव हृदयं, हृदयतेभ्य उचावचोक्ताथैतयैवेतश्चेतश्च गतेभ्योऽत एव कशि- शब्दः सारवचनं सारभूतं प्रधानमिति यावत ।

देवाभेः कस्मादेव तन््रान्तराज्ज्ञायते। यथा राव्यचिकिप्सा नातिसंक्िप्रविस्ठृतमिति । संक्षिघ्रं खस्पमरन्धविर"
युश्ुतप्रणीतात्त्देवावगम्यते न॒ तथाभिवेशादिकात् | चितम् । विष्टृतं भूरिपरन्थविरचितमिति । अतिसंऊर््वाङ्किचिकित्सा च जनकप्रणीताततत्रा्थावणम्यते न। क्षिप्तमस्पत्वात् मन्दबुद्धीनां नोपकाराय तेषामेव
तथा सुश्रतप्रणीतात् । अतः प्रायो बाहस्येन सारत- च विस्तारोक्तपाटावबोधानुष्ठानेषु दुःशक्यम् । अतो
रोचयः क्रियते । उद्वीयंते संगृह्यते विक्षिप्ताः पदार्था, मन्दोल्कृष्टबुद्धििष्यदिता्थं तन्तं शतम् ॥ ५ ॥

उनेनेल्युचयः । यथा वा यवादीनां बहृक्षेत्रनातानामेक१ भनातिसक्षिषठविस्तृतम इत्ति पाशन्तरम्।

हे०-अधिवेशादिशा्ेषु सत्स्वपि स्व्चाल्रस्योपयोगं
दशैयति-तेभ्य दति । पारतरोच्चयः त्रियते भया शरत"

राणां ब्हूपयोगानामथौनाञुन्ययः उन्नीयन्ते.

एकव

(८) `

अषटङ्गहदये ।

क्रियन्ते व्यस्ता अर्थां अरिमिनित्युच्चयः। ननु पुवद्ाश्ल
ण्यपि महाकथायधंग्रहादिषु प्रदेशेष्यवसित्यत आह-०

©

९

अष्टङ्गहदयमष्टाङ्गघ्याधुर्वेदस्य हदयं सर्वायौधिषठानं च्ञ

चेयमस्य शालस्य ।वक्षति हि हृदयमेतस्सर्वायुवेदवाङ्म-

[ स~
स ०~कायेति। कायश्च बारशच म्रह्चोध्वाह च शयं

च देषटरा च जरा च षश्ेतीतरेतपढन्द्ः । न सवैस्याश्चिवित्सायाः कायाश्रेत्वातु कायक्दोऽथौदा्षप्त एव

यपयौधेशिति सर्वेष प्रदेशेषु खारतरोच्चय इत्यर्थ; । ननु तलिमर्थं कायशब्द उपादीयते। व्रूमः प्रकर्भो यथामिहपर्वशाल्ञाप्यपि क्चिष्लेशेन क्चित्कार्छ्यैनोति सव॑न पाय कन्या देयेत्यत्रामिरूपप्रहणादभिरूपतमायेति प्रतिपारतरोचयर्पाणीत्यत आह~-नातिसंधिप्रविस्दरतमिति- पायते तथेहाऽपि ग्रृष्टो यः कायः सम्पूणेषातुः हृष्टा च
संक्िपातिषिस्तरर्ितं सै सेपूरण, ननु न्यूनपूर्णस्य

निमूरत्वादप्रामाप्यमिव्यत =आह--तेभ्योऽसिवे्ाष्ि
शालेभ्य एवोच्चयः क्रियते नन्वेवं चेकिसनेनेव्येत आदह-

अतिविग्रकीर्णेभ्यः यच्च प्रकरणार्थः विच्छिद्य विच्छिद्य
सव्र कीर्वन्ते तानि विप्रकीर्णानि यत्र॒ वाक्यार्था

यावस्था तया युक्तस्ततसंग्रहाथः कायशब्द उपात्तः ।तथा

“चिम्चयनेसमद्रातोन्युपादितः कायशब्दः। चीयते
प्रास्तदोषधातुमरेरेति कायः । तदेव स्ैरारीयोपताप-

कानामामपकाराय्थानो
द्भवानां ज्वररक्तपित्तातिसारा-

स्तान्यतिधिप्रकीर्णानीति एतदुक्तं भवति सति परं पूर्व दीनां सेगाणां यत्रोपशमयोगो निगद्यते तत्कायविकषे-

त्सानामांगम् | बाढ लतंपरगवातुलाद् यौवनावस्थइह त॒ रचनाविशेषेण सुप्रहा इत्यस्योपयोगः । उक्तं च कायस्य प्रथपनिर्देश; } बारदेदहेऽसंप्णैवरघातुलादप्रसंप्रहे-“ न मात्राम्मप्यत्र किचिदागमवारजंतम् | छृष्टवयोऽवस्थाप्रमावात् तचिकित्सां परथङ्नादटम् ।
शासेषु सवे एवार्थाः किसवतिविप्रकी्णस्वात् दुपरंहाः ।

तेऽर्था; सम्रन्यवन्धश्च शक्षेपाय क्रमोऽन्यथा॥ इ त।।५॥

कानि पुनस्तान्यष्ट॑गानीयाह--

तथा बाकोपयिकमेषज धाव्रीदुगधरक्षणं दुग्धोद्धबव्या-

धिप्ररमादिनिरदेशाचं । नन्व बद्धपय परकृष्टवयोऽवस्थाया

काथवारग्रहोध्वौगश्स्यदं्ाजरावृषान्।
| अभावात्तेहे कायचिविस्सेति कथ व्यपदेशः स्यात् ।
अष्टा्वगानि तस्याहुश्िकित्सा येषुसंश्चिता।६॥ उतर रमः | भूत्वेगत्या बद्रदेहेन हि प्रङृष्टतयावस्था
कायचिकित्सा, भूतविया,

वेमनुभूता । अतो भूतपषगल्या तत्र कायचिकरित्ो-

दौमारशस्यम् भगदत्त, रसायनतन्त्र,बाजीकरणतन्त्रमिति।

पदेशो युक्तः । एवं प्रहचिकित्सा नाम्-यत्र दैवादिह

८१) शत्य, शाखक्य,

८4) तत्र द्यं नाम-विविधतरणकाष्टपाषाणां्ुलोद-

लोष्टार्थवाल्नखपूयाच्चावदु्रणान्त्र्मश्योद्धरणार्थं, यन्त्र
शच्चक्षाराधिप्रणिघानव्रणविनिश्वयाथ च ।

६ २) शाखादयं नाम-ऊष्वे जन्रुगतानां श्रवणनथनवद्न- .

गृहीतानां प्राणिनां शांतिकं विधीयते ।यत्रोष्यजनुगतानां रोगाणां नेत्रकणभ्राणादिसंधरितानामाश्चोतनराला- ,

कादिनोपरामो रण्ये तदु्वागचिकित्साना्मांगम् ।

प्राणादिषंधितानां व्याधीनासुपरमनाथेम् ।

अत्र च जन्मनः प्रभृति विचारोपदेशाद्रारचिविपैव

उवररकपित्तकोषोन्मादापस्मारकुष्टमेदातिसारादीनासुपशमनाथम् ।

प्राक्त युक्ता । कितु कायचिकित्सा प्राधान्यात्प्रगुपन्य-

८३) कायचिकितषा नास-स्वाङ्गसश्तानां व्याधीनां
(४) भूतविया नाम-देवाखरगन्धवैयक्षरक्षःपितृ पिदाच-

नागग्रहायुपश्वेतसां

शान्तिकमे बरिहरणादि पर्प

मनाथम्।

स्ता] ततोऽनंतरं बाखाचकित्सा । बालस्य च प्रहसः

बन्धाद् ्रहनिकित्सा । ततः शरीरस्य मूलरक्षा्थमू्धवागचिकित्सा शाकावयं नाम । ततः शाख्रसाघनसामान्येन

(५) कौमार्य नाम-कुमारमरणधाव्ीक्षीररोषर्तसो- राव्याचेकित्सा । पीडाकरणसमानत्वात् दंष्राधिकित्सा ।
थनाथै, दुषटस्तन्यग्रहसमुत्थानां च व्याषीनासुप्यमना्भम् । दषटराविषासिका | किपरेणाञ्ु च मरणे संमाव्यमाने

„ ८ ६) अगदतन््न नाम~सपेकीर छतामूषिकादिव्विष-

व्यञ्जना, विविधविषसयोगोपरामना्थै च ।
१५७)

रसायनतन्त्रं नास्--वयःस्थापनमायुरमेघायलकरं

रोगापदरणसामभ्य च ¦
(८) चाजीकरणतन्त्र

।
नाम-अत्पदुषटक्षीणविश्चु्करेतसा-

रस्रायनोपयोगो युक्तं इति रसायनचेकित्सा । अथवा

विष्य रसायनजयघाद्रसायनकथनप्रस्तावः !ततोऽन॑तरं
वाजीकरणस्य मरणेन प्रस्तावः

। तथा चाधीते

माप्यायनप्रसादोपचयजनननिसित्ते अदधेजननार्थं च | ६ | ््त्| “वाजीकरणमान्वच्छेःसततं विषमी पुमान्'"इति|
|

1

स्थानम् |

सरिप्पणदीका्रयसबरिते अ०

स्सायनस्य पश्चादिलथेः । यत्रादयदुष्टरेतसां तदाप्यायनग्रतादोपजननरूपा चिकित्सा यते तद्वाजीकरणम् | एवमेतानि कायादीनि तस्यार्वेदस्याष्टावंगान्याह्वेदंति ।ब्रह्मातरेयादय इति दोषः । येषु कायादिषु चिकषेत्सा संश्रिता व्यवस्थिता । चतुर्णा भिषगा-

(९)

९.

त्व॑,दष्टा विपरार्ततवेरल्यदेष्ारद्वौ बणविषमात्रोपलधमौ {
जरा पमं वयः, वषः लीप्रसङ्धित्वम्। एषं च कायादीरनः
चिकरित्सधितानमिवाङ्खत्वमित्यत
आ--चिफित्सा
येषु सभिता इति-- चिकित्सा व्याधिप्रतीकारः अतएव

कायचिकित्सा,बालचिकि्तेस्यादौ यज्ञानां संज्ञा विवक्षित-

विवेकात् चिक्रित्ाया एब ह्ङ्गत्वम्.। अङ्गान्यवयवाः तत्रा
दीनां र्तानां धातुवैकृते । प्रदततिधौतुसाम्याथौ चिषे वस्थामा्राश्रयाणां बाछादिव्यतिरिक्तावस्थाविदेषाश्रयाणामत्सेयमिधीयते | इति सुनिप्रोक्तरक्षणं नेह तेछरच्यघत्त | वयवमानाश्रयाणामूरध्वाङ्गव्यतिपरक्तावयवविदोषाश्चयाणां च
चिकित्सान्दादेवाथेसय रब्धत्वात् । तथा च निर्देष व्याधीनां कायचिकिस्सिते प्रतीकारः; बाखचेकिधादिषु
माह । निदाक्षमाव्याधिप्रतीकारविचारणास्ु सा निष्प- तद्विशेधेकनिष्ठानामू दाति साखार्थतिकरवव्यता | अथ प्राति

्ञातार्थं व्याधिप्रतीकार व्याचष्टे च तु बेषा-हेतरटश्चणमौधघं

त दति | कतेधतिोव्याधिप्रतीकार एवास्य ब्युघा- चेति । देठर्दिधा अन्तरङ्गो बदहिरद्गश्रेति | अतरद्धो द्विध

दिततात् ॥ \६॥

दोषो दृष्यश्चेति ॥ ६॥
कायस्य दोषातुमरसमुदायत्वात्तानेव

दोषादीन्
प०्~कानि पुनस्तान्यष्टाङ्गासीलयाद-तस्यायुर्वेदाख्यस्य तन्त्रस्याष्टावङ्गानि जाहुः कथयन्ति मुनयः । निरदिदिक्षुराह-बायुरिति |
येष्वङ्खषु चिकित्सा संभिता अवसिता । चिक वायुः पित्त कफश्चेति जयो दोषाः समासतः ७
स्सा रोगपनयनं व्याधिप्रतीकारः धातुसाम्या(१ बाध्यः पिन्तं कफश्चोक्तः शारीरो दोषसंमह इति चरकः?
+"

भ

भ

+भ

न

नभि

सः

था.क्रिया । तथा चागसः-“‹ चतुण्णौ भिषगादीनां अचर गङ्गाधरः-वायुः-श
रीरारम्भकेषु प्च भूतेषु यद्
शस्तानां धातुवैकृते । प्रवृत्तिधातुखाम्याथी चिकि, द्वितीय भूतं तत परिणामविशेषः । पित्तं-वृतीयं
भूतं
त्सेस्यभिधीयते | तत्र कायचिकित्सा सर्वाङ्गसंभि- रारीरारम्भक्रतेजः, प्रधानपन्चभूतविकारात्मकं तेजःस्वूपमनितानां व्याधीनां अवरातीसाररक्तपिन्तप्रमेहादीनामुप-

समकरणाथम् । बारधिकित्सा कुमारभरणधात्रीक्षीरदोषसंशोधनायै, दुष्टसतन्यसयुर्थन्याधीनासुपशमकरणार्थम् ।ग्रहचि किस्सा देवासुस्यक्षगन्धवैराक्षसपिद्रपिशाचनागादिमहोपसखष्टचेतसां शान्तिकर्म बिइर्णादिरहोपशमाथेम् । उष्वाङ्गचिकिससा उर्ध्व
जटरगतानां विकाराणां श्रवणनयनवदनघ्राणादिसं-

संशम् । कफः- चतुर्थंभूतमापः,

पश्चभूतविकारयिरेषः

।

ररीरारम्भकसोमप्रधान-

व्याधिप्रकरणोद्रिषसल्यनवतरष

ग्रहणम् । विकारो धातुवरैषम्यभित्नुक्तेः । तथा च-तिषमोः

वायुः, पित्तं च विषमं, विषमः कफ इति व्रिविधः दारौरो
दोषसंग्रहः । दारीरदूषणरीरत्वाच्छारीरदोष एष संग्रहेण

उदिषटः । पचात्मा हि वायुः, पन्चत्मकं पिततं, पञ्चात्मा कफ
इति बहुत्वेऽपि वधुपित्तकफसामान्यात् सं्रह इति । शरीरं
ठ चेतनायिष्टानभूतं पश्चमहाभूतविकारसमु

्, तच
भ्रितानुपङमकरणाथीप् ¦ शस्यचिकित्सा. विविध- सेच्ियं, निरिन्धियन् द्विविघमपि वेदाधिकरणघदायात्मकम
्वात् सेन्धियमत्र
तरृणकाष्टपापाणपांदयुलोष्ठादिस्थवाटनखपूयासरावटुष्ट- ग्राह्यम् । एतेन यतं विषमा वायु-पित्त-कफा वातपित्तकफा

जणान्तगभैरस्योद्धरणा्थेम् । दष्राचिकित्सां सपद
षाक ॥ दष्टव्य नाथ, विविधसंयोगविषोपहतोपरमनाथं च । जसचिकित्सा वयःस्थापनमायुर्नेधा-

स्तन्थमूत्रपुरीप्रादयो यावन्तो धातवः सन्ति शरीरे ताबद्वादु-

हे०-आयुर्वेदाज्ञान्याह-ताति च कायादीनि अवाहुः-तत्र
कायशब्देन सर्ास्थं सर्वावयवं च शारीरं गरहमते, बाखदिभिः

हेतुघ्त्तथा कफाधिकविकारकारितात्तथा कफापेक्षया चाश्चु-

त्वम्--रस-र्त-मांस-मेदोऽस्थि-मजष्क्वसालपीकौजोरनः-

दूषका भवन्ति नतु समास्तस्माच्छरीरदोषरक्तकाः \,
चक्रपाणिस्वत्र ल्िलति-प्रधानत्वादमे वदुरक्तः, प्राधा-

वकरः रोगोपशमनाथम् ।वृष्यचिकित्सा अल्पदुषट- न्यनादयभूरिदारुणरोगक्तलात्
, वचनं हि--“ आ्धकारी
क्षीणश्रु्करेतसां शुक्राप्यायनग्रसादोपजनननिमिन्त मुहुश्वारी "” तथा
^“ अशीतिं
विकारान्,चवा
मरहषेजनना्म् । एवमेतान्यष्टावङ्गान्यक्तानि । ६ ॥ रात् पित्तविकारान्, विंशतिं च वातजान्
कफजान् 2 । वक्ष्यति हि
महारोगा्याये ^ वातमनु पित्तं प्रधानं शरीरमूलभूताभि-

सन्देरतसयैवाबस्थाविरोषा रश्चन्ते[ ऊध्वङ्कं ्ववयवविदषः , कास्वित् ”' । असमासकरणं तु पृथगपि वाघ्वादीनां रोम
कत्वोपद्रोनार्थम् । शारीर इति सानसदोषन्यवच्छेदार्थम् ५
बाठतवं प्रथमं वयगरहो्रहातेलम्.ऊर्वगनिरः; बरा
सयुनमष्यादिकैष षद् +"
संग्रह इति “ द्रयुत्वेणकेत्भैः षर्
म

[ पृत्र-

अषटङ्गददये \ .

(१०)
अस

स०-चः समुचये।कफो दोषमध्ये समुचचीयते।श्यनेन

न धादुसंजञया । नदते धातुरूपा जातु विरद कुव॑ते

प्रकारेण समासतः संक्षेपात् अरयो दोषाः ।नयु प्रसतु- देहधारणवधैकघ्वात् 1 एते मुनिनापि चरेण पव

तत्वादिह धातुसेक्ञया वातादयो निर्दट न्याध्या न दोष- दोषसंहयैव निर्दिष्टाः । तथा च तदुगरथः। वायुः
संक्चया । सस्पेयैतत् वितुरसादिदूषणप्वैकमेषां विकार- वित्तं कफश्चोक्तः रसरे दोषसंग्रह इति । वात-

करणे साम्यमिति प्रदरनार्थं दोषहनया ते निर्दिष्ट पित्तकफा दोषाय एव॒ समासत सत्येवं निदे

इत्यादिवक्ष्यमाणप्रपशवस्य सकषिपः। नतुशोणितस्यापि दोषता-

कर्तव्ये यदेषा प्रथग्िभक्तया निर्देशः कृतः स प्रधान

> घ
श.
त्व
न्नात्र सग्रहः साधुः, यत्तो र्तस्यापि वातादिवद्रिशिष्डेतुलक्षण- | सस्यप्नाथः | बहुवचनाद

च्धे
त्व
त्रि
इन्ध
त्व

धिर

निप्रहण

नियमार्थम् |जय एव दोप न चतुरथोऽस्तीति }तंत्र॑त-

विकारचिकिस्सिताकदेशः कृतः । तत्र देठरनरदेदो यथा-“काले चानवसेचनात् इत्यादि । क्षण च यथा-^तपनीयेन्र

रीया हि चतुर्थं दोषमीहंते ।तेषा हययममिप्रायः । यथा

गोपाम पृश्चाऽलक्तकसननिमम्" इत्यादि । रक्तविकारा्च

दोषाणां

रक्तादीःद्रर्कपित्ताद्य उक्ताः । उपक्रमश्च “छावर्णं शोणितस्य तु” इत्यादिनोक्ताः ! तथा दोपरसज्ञा च चरे ता ।

स्थानलक्षणकायैविकारचेकित्सादुपदेरास्तथा

रक्तस्यापि ] तत्र स्थानं सबेदेहव्यापरिववेऽपि प्ठीहय-

यदुक्तं “कफे वाते जितप्राये पित्तं शोणितमेव वा । यदि | इती । ठक्षभ च पद्रमोपहेमादीत्यादि । का देहकुप्यति वातल्य क्ियमणि चिक्रिसिते । कथोल्वणष्य दोषस्य स्योयक्तिस्थिती । विकासे विसषष्लीहादि ! चिकित्सा

ततरे कार्यं भिषग्नितम्? इति ! तथाच तन्त्रान्तरेऽपि श्ये सिरव्यधादिकं कर्मेति 1 तदेतदसारम, । वातादयो
दोणितं दोषलेनोक्त, '"तैरतैः सोणितचलुरधैः” इति वचनात् ।
कु पारथति, } यतः

नैव, दोषो हि स्वतन्त्रदुषणात्मक उच्यते । यतो न ॒वाता-

द्यस्य दूष्यस्य सतः कथं दोषत्वं

वातादिससरममयेक्यव दूषकं भवति । नहि रोभितं विङृतवा- |

स्सादीनाम् । वातादथो हि खात॑त्याध््रधानाः । दुष-

दयो बृद्वा्वििद्पेक्ष्य दूषयन्ति किन्तु खत एव.योणितं तु दुष्ट प्राधान्यादन्धथनामल्लाच्च . वातादीनामरेव दोषे
तादिसम्बन्धमन्तरेण विकृतं

स्यात्सर्वदा वातादिजनकैरेव

दोणितदु; । तथा सधेदा वातादिलक्षणयुक्तस्थैव शोणितस्य

न

यतीति, दोषा इति तेषामेष चायुगताथ संका परता. ।

रसायास्तु पासतत्रयादप्रधानाः 1 ते च वातादिमिदूशोणितस्य स्यात् 1 एतन वातादय एव तत्रापि दूषणात्मकाः । ष्यैत इति दृष्या; । तस्माद्रक्तस्य दष्यत्व न
शोणितं तु स्वमममाणातिसरििमपि दुष्यमेव, न च दूष्यस्य दोषत्वम् । यये वातादीनामन्योन्यदूपरणाद्दूष्यत्व
हेत्वादयो विष्ठा न भवन्ति। यतो मांस(दौनामपि हेत्वादि- स्यात् । पित्तेन हि शेषणा दृष्यत इति द्यते 1
दु्टत्वाव् । यश्च हेत्वादिनिशेष उक्तः स॒वातादिथुक्तस्येव

विक्लेषोऽस्ति, मांसदुे “मांसत्रादीनि दुष्यन्ति भुक्वा च

स्वपतो दिवाइ्यादि वक्ष्यति । मांसद्ध्िकक्षण “ण॒ मांस-

यथा पाडरोणनिदाने 1पिततप्र॑धाना इलारम्य यावत्

शष्मप्रततमांसानि प्रदुष्येलादि । तदत्र ष्मा पित्तन
चिकारंस्ते क्चेयाः । यत एतानेव मांसदोषविकारान् घोतो- द्यते
तथा द्छेषपवद्रक्घाऽपि दोष्लप्रग इति यो
इुटमांसविः
।
विमाने मांसदुश्िलक्षणत्वेनातिदेरादमिषास्यति
मन्येत तेप्रति व्रूमः । विषम टपन्यासः } वातादयो हि
प्रदोषजान्ः' ' इत्यदिना

विविधाशितपीतीये वक्ष्यति यान्

-कार्वाधिमासाुदादय उक्ताः । उपक्रमश्च “मांसजानां तु
संश्यद्धिः राश्क्षाराभिकरम. च "° इत्युक्तः । तस्मादुदूष्याधिकारे

सदैव रसादीन् दूषयति नतु रसादयः कदाचिदपि

वातादीन दूषयेति वातादीनां तु मव्यायदि कश्चिदूष्यति
स्यादि ! यथा-ले्ाधीरेण . विना दग्धे स्नेहद्ग्ध इति स तेषामन्यतमेन । तथा च प्रहृतिरक्षणे वातप्रकृतेः

द्योषद्ते कायै दुष्येन व्यपदेशः, रक्तजोऽय मांसजोऽयमिव्यपदेशः

। दोषसंज्ञा ठु पीडाकर्तलरसामान्याददोषेऽपि

स्यादयथा-'ल्वये प्रकृत्तं तं दोषमेक्षत दितारनैः ` ।

इत्यन्न पुरीषमव दोषत्वेनोक्तम् 1 सश्ुते तु शोभितस्य दोषक्तम्। यतः।
स्रम्, नषु परायः रोणितदुधिद्ंनादुपचरितमेवौ
प्रदेशान्तरे चणप्रशरे वातादयच्चय एव तत्राप्युक्ताः “वातपि्ष्टेष्माण `एव॒ देषर्समवदेतवो .भवन्ति" इत्यादिना ।
किंच यदि शोणितं दोषः. स्यात्तदा वातादिवलयक्रत्यारम्भके

स्यात् । नन्वारभते. 1 तस्मात्रय एव दोषा. इति सिद्धम्. ।'

पित्प्रक्ृतेश्च यथा रक्षणे द्दयते नैवं रतप्रकृतेः ।

तथा च तत्रकारेण ज्वरादयो वातादिमिरेषणवििष्टा

एवोक्ताः । यथा वातज्वरोऽयं पित्तववरोऽयं ठेष्मञ्व-

रोऽथम् | न तु रतस्वसोऽयमिति निर्दिष्टः । येऽपि
रकतजा. धकारा विसपीदयस्तेष्वपि धृतदधन्यायेन

वयपदेदो बोध्यः । यथा धतात्हितेना्चिना द्रो

स्थानम् |
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सरिप्पणधकाब्यरसंबरिते अ° ९.

यास

वृतदश्य॒

इत्युच्यते

ए्तजोऽयमिद्युच्यते

तद्रदक्तसरवातादिगिदोषिनातों वाभिना सन्तप्तम् अभिरिव दहति तदत् ! रसाया
। यत्र॒ कचिद्र्तस्य दोषवा

इष्ठटचिकिस्पितादौ द्यते सा ॒सेकामात्रेणैव नासा-

धातवः स्वभवेनाविकारिणस्तेऽपि वाता्दोषद्पिता रोगान् जनयन्तीत्यथः । दूषणात्मकत्वादहोषाः

समासतः संक्षेपतः) .विस्तरतः संसगसंनिपातक्चय-~
मवुगताथौ । तद्य दृष्यलेनैव प्रदत्तः ।तथा चैवंपुरी- समताघरद्धिमिस्तथा
तास्तम्यपरिकस्पनया विकस्पशरदीनामपि सेक्ञामत्रेण व्यवहारो द्द्यते । यथा न घृतं माना वातादय आनन्त्यं मजन्ते ॥ ७ ॥
बहदोषाय देयं यन्न विरेचन तेन दोषायेत्यादि । अत्र

हे ०-दोपरभेदानाह-वायुः पिन्तं कफश्चेति-चकाराद्रक्त-

परीषस्य दोषलवमृक्तम् । तथोद्रचिकित्तिते चरकस्य मपि दोषान्तरं सूचयाति तेऽत्र त्रयः त्रित्वे च समासतः सेक्षित्वरविविस्सिते बा अस्य |दोपेण मसनेवाप्नौ छन्नेऽन्नं पेण | विस्तरतस्तु प्राणादिपाचकाद्यवस्वकाद्यवान्तरमेदप्र-

१ विपच्यते। तस्मादादोषपचनाज्ज्वरितानुपवासयेदिति।
देवं वातादयष्चय एव दोषा न स्मिति स्थिरमेतत्स-

पासतो विस्तरतस्तु संसर्भसन्निपातक्षथसमतादिमेदभिनास्तारतम्यपरिकस्पनया च

कल्प्यमाना भर्नलय

ति ॥ ७॥

मेदैरानन्त्यं समासत इति ! अष्यायपारिसमापतेः प्रतिवार्य
संबन्धनीयम् 1} ७].

विकृताऽविकरंता देहं घेति ते वर्तयति च <
स०-विक्ृताः खमावप्र्युता देह प्रति |देहपदमेत्र
जीवितोपरक्षणाथम् । जीवितेन विना ङरतीवयथः ।

प०-यद्धै चिकित्सा तान् दोषानाह-तच्र अविद्कता पुनर्देहं वतेयंति प्रापयति ।विकृतानां दोषाणां
योः प्रागुपादाने कारणं वक्ष्यति “विसुत्वा~ प्रागुपन्यासस्तेषां प्रत्यवस्थाने नि. मिषजा यत्नवता
7ुकारिताद्रछिस्वादन्यकोपनात् । स्वातन्ब्याद्रहु- भाव्यमिति सष्वना्थेम् । अन्यथा महान्प्रयवायः
गिव्वाहोषाणा प्रवरोऽनिलः !1* तदनन्तरं प्रायेणे
रेव दहेतुसिः पित्तस्य परिग्रहः । तथा कफस्य
धिनशक्तिखादतसेगिव्वादन्ते निर्देशः । चशब्दो

गषान्तरास्तित्वसूचनार्थम् । दोषान्तरं रजस्तमसी
-त्सभपि च केषांचित्) इतिराब्दः परसमापिवचनम्।

स्यात् ॥ ८ ॥

|

प०~-ते वातादय विक्रेता अविष्ता घनन्ति व~
यन्ति. च । विष्कताः स्वरूपात् प्रच्युताः शरीरं
ध्नन्ति नाशयन्ति पीडयन्ति । .अविद्ताः स्वरूपम~

(वावन्त एवादौ वक्तव्यतया परिसमाप्ता

। जय

स्थिताः समलेनावस्थिताः रारीरे वर्तयन्ति स्था-

तीति . यथाऽन्यतनश्रोक्तादिति भिथमयति

। यतो

हे ° -दोपरावस्याद्यमाह-विकरूतायिद्रतेति-तन्च विक्ृत-

ति महणं नियमाथम् । त्रय एवे दोषा न चतुर्थोऽ- परयन्ति }! ८ †
याधिजनने केवटस्य तस्य सामर्थ्य न दृष्टम् । त्वमविषतव्वं चेति] तत्र विकृता देहं श्रन्ति, अविकृता देष
था चाहुः-“ पारतन्ब्यान्न दोषत्य॑दसोणितस्यान्न- वर्तयन्ति क्रमादितिवक्षयमाणं पदं. वाक्यत्रयरोषरत्वेन व्यारषवत् । तैरदाहवदस्यायं व्यपदेश्यो गदः करृतः।' ख्यानादिष् संबध्यते ॥ ८ ॥
था सेम्रहऽप्युक्तप्-^“रसादिश्येषु दोषेषु व्याधयः
प्भवन्ति ये ।तज्जानि्युपचारेण तानाहुधृतदाद्टु
ति || रस आदिर्येषां ते रसादयः सप्तधातवः ।

।थाहि-रसासङ्मांसमेदोऽस्थिमन्ञाष्युक्राणे धा-

चः

। तेषु तिष्ठन्ति

। रसादिषु

रसा-

देस्थेषु दोषेषु ये व्याधयः .सम्भवन्ति उत्पद्यन्ते
नाहः कथयन्ति ! तत् जानन्ति तज्ज्ञाः आयुर्ैद-

श्दानीमेषां व्यापिनामपि विशिष्टष्थानं विवक्षुराह

ते व्यापिनोऽपि हन्नाभ्योरधोमध्योध्वंरसश्रयाः ९

स०-अधश्च मध्यश्ो्व चाधोम्योध्वीनि तानि संश्रय
आश्रयो येषां तेऽधोमष्योषेसंश्रयाः ।हव नामिश्च हनाम
१ वातपित्तश्ेष्पाण एव. देहसम्भवहेतवल्तैर्ान्याप्र-

वेद्रांस इव्येवपकारं वक्ष्यमाणम् उपचारेण उपा- रथोमध्योर्ष्वसंनिविषटः दररीरमिद् धाथतेऽगारमिव स्थूणाभिरतकरुणाः किश्चित् धृतदाहवत् । घ्रतेन दाहो घृत- श ब्िस्थूणमाहुरके । त एव च व्यापत्नाः प्रल्यहेतवेः इति

हः धृतदाह् इव धृते नैसार्भैकं गणैः शीतर तदे- सुश्चतेनोक्तम् ्रणप्रस्ाऽ््यये !

`
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तपोरहनाग्योप्ते बातादपो व्यापिनोऽपि स्वेररीर्चरा

दिगाः। अन्यत्रापि दृश्यत इति डः । तेनायमर्थो वयस,

अपि हताम्योखोमष्योष्वसंश्रयाः।विरोषेणेति वाक्यदोषः, मनुष्यायुश्रौऽन्तः पश्चिमो भागो वायोः कोपकाठः
किमिद वाक्येषतं नाम । उच्यते । यस्मिन् खट पदे- मध्यो मागः पित्तस्य । आद्यो मागः कफलैवमह्ो रतरश्च
ऽनुचार्यपाणेऽथगतिं पल्याचायास्तच्छेषमि्युचारण- योज्यम् | भुक्तमाहारस्तस्यति जटराभिरसयौगवदाद्रसानां
काटे तेन विनाऽमिषेयसिद्रन्योप्याकाठे तु मंदबुदि- जीणप्रायावस्था वायोः कोपकारः ।मध्यौ विदाहावस्था

युस्ते व्याचक्षते । तत्र मेरो वायो; स्थानम् | पित्तस्य { जादयावस्था तु य्या मघुरीभाव आहारस्य

ह्नभ्योम्ये पित्तस्य । हदयादरध्वं कफस्य । ननु तत्र कफस्य कोपरकारः । यद्यपि चाहारस्य ज्रि

छाम्योरिति कथ निर्देशो यावता प्राप्यंगत्वादेकद्भावे सेयोगवशाद्रहयोऽपि सृष्षमा अवस्थाः सेभाग्पेते तथासनपुंसकमिति नपुसके ह्नामि इति प्राप्रोति । जत्र प्येताप्तामेव सुतरमुपयोगिवादिह निर्देशः । तथा हि।
ब्रमः |प्राण्येणानां समाहार एव दरद इयस्य प्रायिक- एता एव तिस्लोऽवस्थाः खकर्मं दर्शति ] वक्ष्यति दि!
त्रान्नैकवद्धावस्तदमावाच तदाश्रयं नपुंसकत्वं न मवति।

आदौ षटड्समप्यन्नं मधुरीभूतमीरयेत् } फेनीभूतं करपी

तथा चोक्तम् । सत्र दो विभाषयैकवद्भवतीति ।

याते. विदाहादम्कतां ततः

।. पिच्तमामारायात्छु्ी-

दरद्यते चाऽन्यत्रापि । यथा च रुद्रभद्रः । कौरिद्यं च्च्यवमानं च्युत पुनः } अग्निना शौषिते पकी पिडितं
कचनिचये कर्वरणाधरदशेषु रागस्ते दव्यादि । कटुमारुतमिति ॥ १० ॥

तथाऽव प्रथतः

रिरप्षठोरसां भूमिरिति. ।

तथा जायुजघीरुकटवंसहस्तपादंगसंधिषरु । तथा वायुः

प०~-ते दोषा वयआदीनां अन्तमध्यादिगा बृद्धि
भाजो भवन्ति कमात् परिपाटथा न व्युक्कमतः।काट-

सेष्यस्थिमनखिव्यादि । तस्मादूनाम्योरिति प्रयोगो करता शरीरस्यावस्था यौवनादिर्वयः) अहर्दिनं साधन.

यामिनी । मुक्तमश्चितम् । वयश्चाहश्च रत्नि युक्त
न्याय्य एव 1 ९.1.
|
च एतानि तेषाम् अन्तश्च मध्यं च आदिश्च तेपु
प०--ते दोषा वातादयो व्यापिनोऽपि सक गच्छन्तीति अन्तमध्यादिगा; । तेनैतदुक्तं भवति |
ससरगोचरा अपि सन्तो नियतदेरास्था विज्ञेयाः | वयसोऽन्ते व्रृद्धावस्थायां वायीषरद्धिः । मध्ये पित्त.
हज नाभिश्च हन्नामी तयो; हन्नाभ्योः अधश्च स्य यौवनावस्थायां घ्रूिः । आदौ बाल्यावस्थायां
मध्यं च उध्वे च एतानि संश्रयो यषां ते तथोक्ताः । कफस्य बुद्धैः । तथा-अङ्लोऽवसाने बायोगर्धिः
अस्यायमथेः. । हृन्नाभ्योरधो वायोः; स्थानम् 1 तयो अहो मध्ये पित्तस्य वृद्धिः अह्व; पूवैभागे कफस्य )
मघ्ये पित्तस्य ! तयेिहष्यै कफस्य स्थानम् ॥ ९ ॥ रात्रेरवसाने बायोवृद्धिः रात्रिमध्ये पित्तस्य राच्यादौ
ह° --दोषस्थानान्याह-ते व्यापिन इति। तानि च-त्रीणि

कफस्य बुद्धिः) मुक्तावस्थायां वायोवृद्धिः मुक्तमध्येऽ-

हतम्योरो वायोः स्याने, सभ्ये पित्तस्य, ऊध्वं कपुस्य।

म्छावस्यायां पित्तसय

सर्वदेहव्यापितवेऽपि यो यस्मिनितरामाधिक्येन वतैते तत्तस्य

कफस्य श्राद्धः ।| १० ॥

मुक्तस्यादौ

मधघुखवस्थायां

खानं, हनाभिरब्दाभ्या ` तदुभयावधि; प्रदेो ल्श्षयते „ हे°--दोप्रकाटानाद्~-बय इि।तत्रवयः दारीरपरिणामः
अन्यथा हदोऽप्यधोवायुनंमिरपयूष्वं कफस्तष्ेत् ॥ ९ ॥ तस्यान्तः बद्धत्वावस्था वायो; काटः! मध्यः यौवनावस्था
अप्येषां सवरुकारुव्यापिनामप्रि नियतकारत्वं पित्तस्यं | आदिवौस्यावस्था कफस्य | अहो$न्तः अपराह्न;
द्रयनाह-~

|

।

योऽहोरात्रेसुक्तानां तेऽतमध्यादिगाःकरमात्१०
` सण-वयश्वाऽहश्च रात्रिश्च युक्तं च षयोऽहोरात्रिभुक्तानि
तेषां करमायथासेस्य ते वातादयोऽन्तमध्यादिगा मवति!
अतश्च मव्यश्चादिश्वंतमध्यादयत्तेषु 'गच्छेतीव्येतमध्या-

वायोः । मध्यो मध्याहः पित्त । आदिः पूर्वाह्णः कफस्य]
र्रैरन्तोऽपरराच; . वायोः -] मध्यो मध्यराच्रः पित्तस्य }

आदिः पूर्वरात्रः कफस्य ! मुक्तं निगीर्णमनने तस्यान्तः
पक्वावस्था वायो; ।.मध्यो विदग्धावक्था

पित्तस्य |

आदिरामावस्था कफस्य } व्यापिनोऽगीत्यनुवेते कारविदेपस्तु स्थानविरेषवत् ॥ १०॥

सटिप्पणदीकायसवरिति अ० ९,

स्थानम् 1

रः

(९३)
वका थयवपदयद्ः

अधुनाऽभिखरूपं प्रस्तौतिस्तूतकपे महारविरषवशात्कदाचित्तक्षणः कदाचितेभवेदिषमस्तीक्ष्णो मदश्वाभिः सभे: समः ११ न्गेद इति ॥ ११॥
` स ०तेश्च वातादिमिः पुसो परथाक्रमेणामिषिषमस्तीक्णो मंदश्च मेत् । वातादयश्च समुदिता एव शरीरजनने

-

प०-तर्वातादिभेः क्रमादभ्नयो विषमाद्यश्चत्वासे

भवन्ति । विषमोऽग्निवतेन

तीधष्णोऽभिः पित्तेन

समथ इत्यवद्यं सर्वैरेव भवितव्यम् | इह तु य एकस्य मन्दोऽभिः कफेन .समोऽमिः सौ खिभिदेषिर्हा
न्युलकष॑यजितैः । यः सम्यक् युक्तम चिरात्पचति
व्यपदेरास्तत्रोचकरषी द्रष्टव्यः । वातोकर्षेण विषम
कदाचिद्सम्यगप्यभ्य
 आश्चेव पचति स
वित्तकर्षेण तीक्ष्णः कपफोलकेण मेद् इति।समेानयु- विषमः । यः सवैदान्वह्तम्
नमसम्यगुपयुक्तं शी पचति
व्वधैवजितेः समः। ठक्षणमेषामगविभाने शारीरे वक्ष्य- स ताक्ष्णः | यः सवेदान्नमसस्यगेबोपयुक्तं चिरा-

ति |यः पचस्सम्यगेवान्नमिध्यारम्य यावच्चिरत्पचेदिति।

सचति स मन्दः
। अन्त्रकूननाटोपादीन् कुषन्
यस्त्वभिः सम्यगन्नमुपयुक्तं रोभनै क्त्वा पचति

फर्प्यम् । यथा वातपित्तयोर्त्र्षे बायोर्पोगवादिलातीक्ष्णः | एवं बातकफयोरुतक् मेदः । कफपित्तयो-

स समः।

यत्र तु द्रयोर्दोषयोरु्क्ैखं तत्र सरयेन स्वधिया

११॥

हे ०-अम््यवस्थाविरेषाख्यं दोषकार्यमाह-तच वातेनाभिविषमो मवेत् तीक्ष्णः पित्तेन मन्दः कफेन कमादित्यनुव-

१ अभनि्र तुरारीरेषु चहुधैधो विशेषो बल्मेदेन भवति ।

तेते समैस्ठ॒ धनिभिः समः पारिरेष्याद्विषमादयख्रयो चिष॑भिः {

तद्यधा-तीक्ष्णो मन्दः । समो विषम इति । तत्र तीक्षणो-

वेषम्यं च वृद्धिरेव क्षीणानामीदकार्यादर्चनात् ! अनियतपाको विषमः, ाञ्यपाकस्तीक््णः, चिरपाको मन्दः दोषः
समः | उक्तं हि संप्रहे-“्यामेश्वतुभिद्राभ्यां च मोग्य-

११

ऽभिः रवपचारसहस्तद्विपरतिरक्षणस्तु मेदः

। समस्तु-

खल्यपचारतः विकृतिमापद्यते, अनपचारतस्तु प्रकताववत्तिते । समलक्षणयिपरैतलक्षणस्तु विषम द्यते चतुर्था भवन्त्यस्नयश्च चनुर्विधानामेव पुरुषाणाम् । तत्र समवातपित्तन्छिध्मणां प्रह्तिस्थानां समा भवन्त्यप्नयः । पित्तछानां तु

पित्ताभिभूते ह्यगन्यथिष्टाने तीक्ष्णा भवन्त्यप्नयः ।शेष्माभिभूते
ह्यगन्यथिष्ठाने मन्दा भवन्त्यप्रय इति रोगानीकविमाने
न्वर्कः।

. शारीरेष्विति सामन्यवचनेन सर्वहारीरगतानभीन् ग्राहयति,
विवरणे तु जठराभिरेव ^“ तीक्ष्णः स्वीपचारसहः ' इल्यादिना
यच्ातुर्विष्यसुक्तम्,

तजटराधितीकष्णतादिमूरत्वगगन्यादिती-

णत्वादिसिति ज्ञेयम् ! वचनं हि--“तन्मूखास्ते हि तद्दधि
क्षयब्रद्धक्षयात्मकाः'` इति । यद्यपि समोऽमिः

रस्तवेनामे

$भिधातुं युज्यते, तथापि समतश्च तीक्ष्णस्येव प्राधान्योपदर्शं

नाथमिहा्रेऽभिधानम् । समस्य हि प्राधान्यं निर्धिकासतवेनैव
स्थितम्, तीक्ष्णः सर्वापचारसहत्वेन

प्रधानम् । तेन, तद्र

तलक्षणं सिष्यति,-खल्पापचारमपि यो न सहते.

मन्द इत्य-

थैः । समलक्षणविपरीतलक्षण इति । कदानिद्धिषमोऽपरचाराद
पि न विक्रियते । कदाचिद्िक्रियते । समवातपिततश्टेष्मणमि

सुक्तेऽपि ‹प्रकृतिस्थानम्' इति पदम्बद्धानां समवातापिततश्षे

मणां प्रतिषेधार्थम् । प्रकृतिः शब्दस्य कारणाद्यनेकार्थताय्धु
दासा समवातपित्तशष्मणमिति कतम् । वाताभिभूतेऽन्यधिष्ठान इति वचनेन वातलानामपि -यदेवाग्न्यपिष्टानोपधातो
तिन क्रियते, तदेव वैषम्यं भवति । एवं पित्ताभिभूत इत्यादावपि व्याख्येयमिति चक्रपाभिः ।

भेषज्ययोः समैः | पकोऽओौ युक्तयोद्रत्त तीको मन्द
पुनश्चिरात्

॥*

पातजावस्थानिदग्ीनं

यथा

दति युक्तयोरुचितयोः

संसगेसान्नि-

तन्वयुक्त्या ज्वरवदवगन्तव्यम् |

वतकफ़जे ज्वरे सीत, वातपित्त दाहः

वाय्यो गवाहित्वात् । पित्तकफे सन्निपाते च प्रययिण्
दादयीते मिथो विरुद्रव्वेन. युगपदसम्भवान्न चोभयोरभवः
विरुद्रकायागामप्यारंमकल्वदर्नात् । उक्तं

च संप्रहे--“आरम्भकं विरोधेऽपि मिथो यद्वदुगुणत्रयमू {
विश्वस्य शठं युगपद्वयाधेरदोष्र्यं तथा || इति । पर््दि-

हापि वातपितताम्यां तीकषणव्व, वातकफाभ्यां मन्दत्व,
पित्तकफाभ्यां सन्निपाताच्च पर्यायेण तीषत्यमन्दस्वे (

नचैवं रक्षद्ानिः अव्यवस्िततीक्णमन्दत्वस्य
वैषम्ये अन्त-

मावात् ॥ ११ ॥ `
अध्रिचातुरविध्यमुक््वा तदाश्रयस्य कोष्ठस्य चातुर्विय विवक्षुरह-

कोष्ठः क्रूरोगरदुमेभ्यो मध्यः स्यात्ते: समैरपि १२
स ०-तेवोतादिमियेधाक्रमंक्रुसदुमध्यलक्षणः कोष्ठ

भवति । वातोतकर्षण क्रूरः । पित्तोचर्धेण शदः ।
कफोत्कर्धेण मध्यः ¦ समैः पुनरतैर्हनयुत्क्षवजिते-

८१४)

[ श~

अश्टङ्कृदये ।

ष्य एव कोष्ठः । क्रूरदीनां तु रक्षणं वमनविरेवनविधौ वक्ष्यति । नलु समैवातादिमिः कथ
मध्यकोष्ठता स्यादिति । ब्रूमः । समानां वातादीनां

मध्ये द्रयोर्वातपित्तयोः स्वं रवं करूरवोष्ठलवमृदुकोषठलक्षणास्यं च विरद्रं कम॑ युगपत न घटते । तृतीयस्तु
` सपरं एव कषः सोऽनयोगध्ये मध्यमां ` दृत्तिमाश्रिय

कफ़ः]]?? इतितेन वातकफाम्यां कऋररः,वातपिन्ताभ्यां कफ़पित्ताम्यां सन्निपाताच्च मदु ननु“बहुवातशछेष्मम्यां मूर;
इति शुश्रतेन बहुकफस्य क्रूरत्वसुक्तम् | इद ठे मभ्यमत्यम्

हति वियेधः, मेवं भुश्रुतवाक्यस्य ससर्गपरत्वात् ॥१२॥

इदानीं प्रकृतिरूपं प्रस्तौति-

डुकातेवस्थेमेन्मादौ पिषेणेव भिषक्िमेः ।

स्थितो नैकेनापि सह विरुध्यते । अतएय तत्कार्य तेश्च तिशैः अकृतो हीनमध्योत्तमाः पृथद्् ।

मध्यकोष्ठतालक्षण ते वातपित्ते निषेद्धुं नेव घेते ।एवं समधातुः समस्तासु श्रेष्ठा निंदा द्विदोषजाः १३
च तेनावद्यभासमीयं भध्यकोष्टतालक्षणे कम कतेव्यं
स०--तैश्च वातादिभिस्तिसः प्रतयः प्रथमनेयुकेनय॒तो वातकर्मणः करूरकोषटतालक्षणस्य पित्तकममणो मध्योत्तमाः |प्रकृति; रारीरखरूपम्|शुकरा्तवस्थारति

मरदुकोष्ठतारक्षणस्य च विरुद्रवात् । अतो मध्यवोष्ठ- शक्रं पितुद्वििरविनदुकावस्थ रेतः !
कतौ मवमातैवं

तैव समै्वातादिमिरन्याय्या |इयांस्तु विरेषः । पूवो यो मातुद्तरिविटुकावस्य शोणितम् ।
जुं चासेवं च तत्र
मध्यकोष्ठः सोऽगरदयं प्रमाणाधिकेन कफेन जन्यते |
तिष्टेतीति शक्रातैवस्थासतैस्तथाव्िर्जन्मादौ ग्भीधानमध्यः स्यात्ते: समेरपीति समप्रहणरिगात् ! इतरस्तु काङे जन्मप्रारमे ग्मादावियर्थः
| ननु च यदा वामध्यकोष्ः समदोषमध्यस्थितेन समेनैव घ्प्रमाणस्थि- तादयोऽधिकाः छक्रातैवे
तिष्ठति तदा इतः शरीरस्य

तेन शेषणा मवतीयनया रीदा दतुमेदादन्यलम् ।
निष्पत्तिभैवतीति । ततश्च यो दोषणामधिको
तथा मध्यकोष्ठयोरक्षणमेदोऽपि च्यते । यथा । भावः सेव विकृति; ! त्कथं
दोषा आधिक्यं प्राता
छेष्माधिकदछर्दयते हि दुःखं विरिच्यते मेदकफसत
प्रकृतेः कारणतारत्सहैते । विद्ृतलान्न हि विति;
सम्यगिति । तदयमत्राथेः । शछेष्माधिके मध्यकोष्ठे न
कदाचिसपृतेः कारणमिति वक्तु युज्यते । कारणससम्यग् विरचितं समके तु मध्यकोषटे सुषिरेचित्वट्रेन च कार्येण भवितव्यमिवाशेक्य सपरिहारं द्भिति ॥ १२॥
तमाह | विषेणेव विषक्रिमेरिति | यथा विषेण ` जीषिप०--तैश्च वातादिभिः कोषठश्चतुर्विधो मवति] तनादहेतुनास्य बिषन्रिमर्जन्म प्रहृतिसंमवो दृद्यते' ।
वातोर्क्षेण क्रूरः कोष्ठो भवाति । इयामादिभि-

तथा एतदूषणस्वमावेरपि दि प्रमाणाधिकैदेषैः इक्रा-

क्षारादिभिः सुविसेच्यः ] -कणो्कर्षेण मध्यः कोष

जन्मादौ शरीरस्य निष्यतिर्भवतीति )

इंधिर्च्यः.! पपेत्तोत्र्मेण सदुः कोष्ठो भवति । मस्तु- तैवस्यैरव
आरग्वधादिभिरविरेच्यते ! समेख्खिमिर्दोपेमेध्य एव
न कूरो न मृटुः ॥ १२
त
हे°-कोष्टावस्थाविशेषाख्यं दोषकार्यमाह-कोष्

"१ न समवातापित्तशटेष्माणो जन्तवः सन्ति विषमाहारोपयोगित्वान्मनुष्याणाम्, तस्माच वातप्रकरेतयः फेचित्, केचित्
पित्तप्रक्ृतयः, केचित् पुनः शछेष्मप्रकृतयो भवन्तीति । त्वासुपपत्तम्
कस्मात्कारणात,समवातपित्तश्टेष्मा्णं ह्यरोगमिच्छन्तिः
इति ।तत्र वातेन क्रूरः कोष्ठः स्थात्, पित्तेन मदः, कफेन
मध्यतरिभेः समेरपि मध्यः अच्रापि पारिशेष्य पूर्ववद्या- भिषजः, यतः प्रकृतिशारोभ्यम्, आरोग्यार्थं च मेषनपर्रतिः,
ख्येयमरू | यथा-पारिशेष्यात् ऋछरादयख्रयो पिपर; |वैषम्यं सा चे्टूपा । तस्माद्भवन्ति समवातपित्त्ेष्माणः । न तु

चे बरद्धिरेव क्षीणानां च ईटकार्याद्दीनात् । मध्यमेन शोधनैन दहीनयोगी करः, अतियोगी दुः,सम्यग्योगी मध्य
सससन्निपातजास्तेषामवस्थाः पूर्ववत् योगवाहित्वं त्वव

` कफस्य यदाह-लारणादिः--““वातोखणा स्याद्रहणी करूरकष्ठिस्य देहिनः ! पित्तला मृदुकोष्ठस्य ` योगवाही तयोः

खड सन्ति वातप्रकृतयः, पितप्रकृतयः, केष्मप्रकृतयो घा ।

तस्य तश्य किक दोषस्य हि आधिक्यभावाल्ा सा दोषपरक्रतिश्च्यते मनुष्याणाम् । न च विकते देषिष् प्रकतिस्थत्वासुपपदयते । तस्मानरेताः प्रकृतयः सन्ति । सन्ति ख वातलः,
पित्तलाः, शशेष्मलाश्वाऽपक्रातिस्थास्तु तेकया इति रोगानीक~+
विमनि चरकः

स्थानम् ]
1

स~

सरिप्पणदीकात्रयसंबछिते अ० ९.
~

र

ाशाकपरथतत

(१५९)

वातोककर्थेण दीना । पित्तोक्र्धेण मध्यमा | कफोत- छ॒क्रातवस्थास्तेविक्रतैरपि जन्म भवति पित्व धक्रणोत्तमा । सबौयु प्रकृतिषु मध्ये या समधातुः .प्कतिः तस्रीर्य, विक्कतेधिकृतरारीत्यमिति विभेदः | वृश्यक्ि

सा समा श्रषठोत्तमा चतुर्थी । समा धातवो यस्याः । दि ध्वियोनिविकृताकारा जायने विष्तमःः? छन | ननु

धातुशब्दो दोषपौयः । धारणाद्धातथ इति वचनात् । विकृतेनाश्देठमिः कंथ जन्मेव आद --वभेम वप
किमेर्यथेति । विपात्मकस्
था॒मिश्ररोषजासिस्तः ग्रङृतयस्ता सिंद्या गहभीयाः जन्म॒ यथा तथा दौपात्य॒क्ििनायेनुनःश विप्रेण
मकरस्य
र
अनारोग्पादत्वात् । बातपित्तजा वातशटे्मजा पित्तछेभजा इति । १६ ॥
माद-तेश्रेति । तैजन्मदेतनिर्दोप्रजाः
प॒०-तेश्च वातादिभिस्तिखः मक्रतयः प्थक भवेयुः सप्त | तच प्रथग्भूतंदीिस्तिखः वातेन

हानमध्योत्तमाः । प्रकरतिः शरीरस्वरूपम् ! शुकात॑-

कफरैनेत्तमा ! समधातुश्चतुथीं } सम

वस्थैरिति । शुक्रं रेतः ऋतोभवमाकवं रक्तं शुक्रं

नचवावैवं च तत्. शरुकरासैवम् । तत्न तिष्ठन्तीति शुका- दविदोपजास्तिखः समस्तायु निवाः हीनाया सा दानाः
तत्र पित्तकफ़जा दीना, ततो वातकफ़ता, सनै वतप
तेवस्थास्तेस्तथाविषैजन्मादौ गभाधानकाटठे जन्मा- जेवयूह्यम्
| यद्यीव वातकफयोः परस्परयोगवषवं
:
रम्भे गभादाविव्यधः । ननु च यदा वातादयो-

वाकार्यं मवतीति वचनात् । तदु्त-'हित्यादाछकारि-

ऽधिकाः शु्छातैवे तिष्ठन्ति तदा कुतः शरीरस्य त्वाद्विमुत्यादन्यकोपनात् 1स्वातनत्यद्दुरगःवाद् माणां
निष्पत्तिभैवतीति । ततश्च यो दोषाणामधिकभवः प्रबलोऽनिलः। > ता द्विदोपजा निद्या: विरद्रोप्तमया्ूसैव विष्रुतिस्तय( दोषा आधिक्यं ्राप्री; परकरुतेः
कारणतासुस्सहस्ते । विक्रतव्वान्नहि विकृतिः कदाचित् प्रक्रतेः कारणमिति वक्तुं राक्यते । कारणसट-

सेन कार्येण मवितन्यमित्यारङ्क्य

परिहार दृष्टा

न्तमाह-विपेणेव विषक्रिभिरिति। यथा-विषण जीवि-

तनारदेतुना अस्य विषन्िमेः जन्मप्रकरतिसम्भवो

पदेशा] उपदेद्यस्तवतिदेयास्य बाधकः] ननु सयोर्वागद्रादित्वात् वातपित्तजवातनेप्यजप्रकूयाः
मन्मान्य
ग्रात्ते कथ निन्द्यत्वम् उच्यते गोगवदित्यऽपि प्रक्रनां स्व

कार्यकारित्वमुपदेशवल्वद्यवति ! तथा च सुश्रुतः "नप्तम्रकरृतयो भवति दोः प्रथग्यः समस्तेश् | :: “तवा

दरोर्वा तिसुणां वापि प्रङतीनां स्वटश्वधैः। जात्वा संसर्गजा
द्यते तथैवैतेदैषणस्रभविरपि स्वभ्रमाणाधिकदोषैः वै्यः ्रकृतीरितिनि दिशेत्, तथाच वश्यसय्रे 'श्रलद्धिय-

शुकराैबस्थैरेव जन्मादौ शरीरस्य निप्पत्तिर्भव
तीति । सर्वोह्था द्वद्सवेगुणोदये । दौचास्तिकयदिनिन्वव रभ
पिन्तोर्कषेण मध्या;
वातोर्कर्येण दीना प्रकृतिर्भवति,
कफोक्कपरेणोन्तमा । सवीसु भरकरृतिषु मध्ये या सम~

धातु; प्रकृति; सा श्रेष्ठा । ज्येष्ठोत्तमतमा चतु

समधातवो यस्याः। धातुशब्दो दोषपयौयः) धारणाधातव इति वचनात् । या मिश्वदोषजास्तिखः प्रक्र-

गर्णमयीं वदेत्", अत्र पारिवप्यात् एकैकस्याधिकलेनर॑मकत्वं याणां साग्येन तच्चाधिकव्वेनोपक्रमाच्।सुश्ुतः-“शरुक्रश्लोगितसंयोये यो भवेदोपर उत्कटः । प्रहतिर्जायते तेन तस्या मे रक्षणं शर्णु तथा-श््ुक्रासग्र्भिणी-

मोज्यचेष्टागर्माद्यय्षु । यस्या दोपोऽथिकस्नैन गछति
तयः; ता निन्द्या गर्हणीया; । अनासेोम्यास्पदस्वात् ।
सक्तधोदितात्ः इतिायद्मा-““समनवा जायते त्रिः समवतः

वातपित्तजा वातश्तिष्मजाः पिन्तश्छेष्मजा इति| १३

दति ततो वातपित्ते वृदे ।ततर प्रष्ठ गुणः पृण उमा

ह° --देहजन्मार्यं दोषकाथैमाद-तच्च छकरातैवस्थै-

दयस्तु क्रमात् , न्यूनदोपवैपम्याद्पारिततेप्याच्च ॥ ६३ ॥

तत्स्थाः दत्र पुरतः स्रीरेतसो जन्मादेठव्वात्. । उक्तं हि

तत्र रुक्षा रघुः शीतैः खरः सृक्ष्मश्चरोऽनिटः १४

दपि्मवेत् शक्रेण युक्तमार्ववं श्यकं तन्न तिष्ठन्तीति

संग्रे-“योषितोऽपि खवन्त्येव छनं पुंसः समागमे ।

१ रुक्ष इत्यादि 1भूरिदारणविकारकरणाद् वातादीनां पूै-

गर्भ॑स्य तु न तच्किचित्कसोतीति न चिन्त्यते।।' इति | र्व्वाभिधानम् । रुक्षादीनाश्च॒प्रशस्ततमतवेन मामभि,
आर्वं खीरनः कदा आदौ जीवसंक्रमणसमये उन्तर- तेन दारुणत्वादयोऽपि गुणा बोध्याः । सु्ष्वं, शीतत्व, जधु्वं
कालननैस्तु दोैरविक्रतः स्थितिः, विक्रतैनायः तदुक्त सषष्मत्व, वैश्य, खरत्वचनोपदिष्ं गुणव्याख्यानिन । चर्ववायोःसु
धानम् । अत्र,
“विक्रताविक्नता देह रति ते व्वयन्ति चः? इति ।यत्त्वादौ आशधरत्वं ततो दारणत्ववेगयोर्नाभि

[सूत

अषटङ्कहृदयं ।

६१६)

स०-तत्रति निधीरणे । तत्र तेषु दोप्रषु मध्येऽनिलो

तीष्णं रीघ्रकारि सेदविपरीते सूत्वीष भिनत्ति ।

वायू रुषो लघुः सीतः खरो गरदुः चक्ष्मः स्लोतःप्रचा- इष्ण रषु । विन दुधि मल्यामगपि । सरं व्या्िसिवात् । चलो गमनश्ीढो नैकत्र तिष्ठतीति । नन्व- दी सरणशीलमूष्वीधः प्रषतेते न स्थिरमास्ते रङ्ग

नष्णारीतो वायुः काणादैः पठितः ।इह योगवाहाु्ञा-

नादवुष्णासीत पएरवेष्यत इति । योगवाहः प्रं वायुः

दविषंसि ।द्रवे च॥ १९॥

प१०--सस्नेह्मीषत् स्निग्धम् ¦ स॒ हषद्थे । यथा

संयोगादुभयाथे्त् । दाह्त्तजसा युक्तः रीतष्ृत्सो- सतिक्ता यासङशकैरा । एवमीषत् स्नेहो यस्य॒ तत्

, मसंश्नयादिति । तथा । पवने योगवाहित्वाच्छीतं सस्नेहम् । तीक्ष्णं कशौतकारि मन्द्विपरीते सूचीव
रङेष्युते मवेत् । दाहः पित्तयुतं इति । उच्यते । भिनत्ति । उष्णं, ठघु, विसं, दुर्गन्धि मर्स्यामग- "
सत्यमेतदुष्णारीत एव वायुः ।तस्य योगवाहित्वेऽपि न्धि । सरं व्याधिशीरम् । सरणदीटमू्वीधः भ्रव

तावन्माप्रादाहोदयच्छै्यं खामाविकं न विनदति । तेते न र्थिरमास्ते ।शृक्त् विखंसि बा द्रवं च।। १५॥
रीतगुणव्यावणैने चेदं प्रयोजनसुष्णनायमुपराम्यती-

ति प्रतिपयथम् ॥ १४ ॥

दे°-पित्तयुणानाह-ते च सहादयः सत्त | सच्ेदमीष-

स्लिग्धं सहसब्द ईषदर्थे । विं दुर्गन्धि ॥ १५ ॥

प०--तत्रेति निधीरणे ।तत्रतेषुदोषु मध्ये अनिरो लिग्धःशीतो गरुमैदः्टक्ष्णो मत्छःस्थिरःकफः

वायुः रुक्षः रघु रीतः खरः अमरुः सूक्ष्मः सरोतः-

स०--स्निधगुणयोगात्स्नः सीतोऽलुष्णो गुर-

भवेरितत्वात्। चखो गमनरीटः नैकत्र तिष्ठतीति । घुने मवति । मैदश्ििखारी
नन्वटुष्णारीतो

वायुः काणादैः पठितः । इहापि

योगबा्यलुज्ञानादटष्णारीत

प्वेष्यत

तीक्ष्णविपसैतः 1

शक्ष्णोऽपरः |पृ्नो गृधमानोऽङ्गरिग्राही पिच्छिल

इति । गुणयुक्तः चकचकायमानः | स्थिरो
-व्या्षिरीरः ।

तथाच वक्ष्यति ।योगवाही परं वायुः. सयोगास्मकः।

दादकृत्तेनसा युक्तः रीतकृच्छरप्सरसश्रयारिति । एवे तटूगुणयोगात् युणगुणिनोसेदोपचासद्नातादयो

तथा पवने योगवादित्वाच्छीतश्लेष्मयुते भवेत् । गुणतो निर्दिष्टाः ॥ १६॥

दाहः पित्तयुत इति उच्यते । सत्यमेतत् । अनुष्णाशीत एवं वायुः ।तस्य योगवाहितेऽपि तावन्मात्र

प०-स्निग्धगुणयोगात् स्निग्धः सीतोऽनुष्णः गुस-

टुत भवति। मन्दाधिरकारी तीकष्विपरीतः।-छक््णोदाहोदयात् रोत्यं स्वाभाविकं न विनश्यति । शीत- ऽपरुषः ।शस्नो सर्मानोऽङ्गुखिमादी पिच्छिगुराणन्यावणैने चेदं प्रयोजनमुष्णेनायसुपराम्यतीति णयुक्तः चकचकायमानः (कचकचायमानः) । स्थिसे
अतिपत््यथैम् ।॥ १४ ॥
` , व्यप्षिरीखः । णवं तदरूणयोगाद्ूणगुणिनोर्भेदोहे०--वायोरगणानाद-तत्र रक्ष इति |ते च रक्षादथः

षट् ॥ १४॥

पित्तं सकतहतीकष्णोप्णं ठघु विस सरं द्रवम् १५
स०-सलञेहमीषत्लिगधम् । सशब्द दषो । यथा ।

सतिक्ता यासराकैरा । एवमीषरनेदो यस्य ततसस्नहम् ।
शीतल पू्व॑भूतायुप्वेशेन न महतो वायोरभिप्रायेणोक्तं, महतो वायोरनुष्णासीतस्पदीः.। तत् केवलस्प्च॑तन्मात्रवाष्वभिप्रचिण बोध्यमिति । शीतेन वाथोगदधरुूणेन शीतशान्िर्
हि
छयते.दट्यते च केवल्वातारन्धव्याधै शीतमिति गगाध
रः।

यद्यपि वैरेषिकेऽतुष्णारीतो वाुस्तथा्पाहि शौतिन

बरद्विदशेनात् उष्णेन प्रशमदर्शनाचच शीत एव
वायुः, तथा

केनव्वातार्पे रोगे सीतदरनाचेति श्वद्पाणिः
।`

पचारात् । वातादयो गुणिनो निर्दिष्टाः ॥ १६ ॥

हे°--कफरुणानाह--स्निग्ध इते । ते च ल्िग्धादयः
सत । मरत्लः पिच्छिलः || १६ ॥

एषां च मिश्रीभूतानां तंत्र्यवहारथ

स्ता

दरयमाह् |

ससगैः सन्निपातश्च ता्रिनिक्षयकोपतः ! १७ ॥

(तौ षोढा दश्चधा चोक्ताबुलकषौरिषिकल्पना)

स०-एतदुक्तं मवति । हयोः खप्रमाणाधिकयोः

्षीणयोव संयोगः ससमः ।. श्राणा

दोषाणां

द्धानां क्षीणानां वा स्षयोगः सन्निपातः ॥ १७ ॥
4 अत्र कोष्टकान्तर्गतोऽधिक्रः पाठः!

।

स्थानम् ]

सरिप्पणटकात्रयस्वङिति अ० १.

प०~-एषां च सिश्नीभूतानां तत्र व्यवहारा संज्ञा- नापि वातादीनां दोषनाम 1 तस्मान्. परम्परपिक्षि-~
व्वादनयोदूप्यदोषयेदृप्यव्वेन च संक्ञाराभः {1१८}.

वि

इ्ुयमाह--एकः संयोगः प्रकारः संसर्गसंज्ञः ।हितीयः

9

संनिपातरसंज्ञः । द्रौ च त्रयश्च द्वित्रयः। क्षयश्च कोपश्च
क्षयकोपम् । द्वित्राणां क्षयकोपं तेषां द्वित्रिश्चयकोपं,
तत् द्वि्रयक्षयकोर्पं तस्मात् दित्िश्चयकोपात् तत्त्

४

ष

(1 ॥

'

ह° -दृप्यान. परनासधेयान् घाननाह-र्मासृशिनि !.
५.

भम

ये सक्त धतवः ते दृप्यः ॥ २८ ॥
मल सूरकुस्स्वदादयाऽपि च ॥१९॥

्ित्रिक्षयकोपतः तदुक्तं भवति । द्याः कद्धयोः स्व-

माणाधिकयोः क्षीणयोर्वा संयोगः सैसगैः ।
स०-मूत्रराक्रदादयो मत्य उच्यंते । अपिचनलष्दादू
संसगः
बा
वाजन्दास्त
कयाणां दोषाणीं बद्धानां क्षोणानां
दष्याश्रेति । न केवलं रसादय एव दुष्य

ऽपि धात्वादििद्ष्यत इति |णड चं गनद
स्ना धातुसेज्ञा च । तथा िप्नृद्रद्रानौ मच्नक्गा
ुष्यसंक्ञा चेतति दोषधातुमलनिरेदान दरेरो व्याल्य-

संनिपातः |} १५७]

हे०-अवस्थाविदिष्टधैयोगनिमित्तं दोषरसंाद्रयमाह-तच

द्ोषस्ादरयं संसगः । संमिपातचेति ! तत्र योरदोषयोः
क्षोणयोः कुपितयोबी यः सथोगः स संसर्गः त्रयाणां संनि- तः । तथा चोत्तखथे दोषधातुमखा मूले नखा देह
पातः । छित्वश्रिष्वयोः संसर्गसंनिपाताभ्यं यथासंख्यं नतु स्येति ॥ १९. ॥
~
~_
क्षयकोपाम्यां, यतो दोषभेदीयेऽपि संस्ैस्यापि दद्धिमेदात्
दीनिपातस्यिप क्षयभदात् वक्ष्यति ! इति दोषन्यास्या १७}
-

दोषानुक्ला धातव उच्थैते-रसाखङ्मांसमेदाऽस्थिमजाञ्चुक्राणि धातवः ।
सप्र दूष्याः ॥ १८ ॥
स०-रसादयः सघ धतुसंज्ञाः ररीरघारणाद्वातवस्त

प०-मलाः मूनरा्तूरदादया = च| गषदार्यो
मखा उच्यन्ते । अपिचेतिराच्दाद् दृप्या््रेति। न केव

रसादय ए दृष्या: यावन्म्ाः तेऽधि वातादिमिद
प्यन्ते । इत्येवं रसादीनां दप्यसंज्ञा, धालुसंक्षा च |
तथाच-विष्मू्रादीनां मटसंज्ञा, दृष्या च 1 इति

च दृष्या: ] बातादिमिदरष्यत इति दुष्याः । यसा
द्वातादीनां

दृषणस्लभावत्वा्या दोषतंक्ना सान्वथ-

दोपधातुमरनिर्देशन देहो व्याख्यानः । त्रा चन्तर्रन्थो दाषधातुमटमूटै सदा देदम्यति ॥ ४५. ॥
ः। मत्राकृती
्त मलास्तेऽपि च दुप्या

हे --पूत्रादयो येध्सप

दिखाव्दान, मामाह्थिमजख
जआ
ः
मर
दो
मे
ेदो
स्व
,
मल
अन्न
्तं
ि हिकः पित
मलाः

व्यत
मध्िन्यः |
| अव सप्तमौ

| लेदोऽनिसयग्विाज्ञा । दूषयतीति दोषाः । अतोऽवद्य ते दूष्यच
म
रो
नख
ो
येद
प्स
ु
मलाः सष
तयोर्दापत्वान्न
मरिक्षते । क्म विना कुः क्रियाया अमवत् | माज धातूनां मदो मलाः|| ›* इति कफपित्
न्ति

यर्तारं छिना करणो न कमैतवम्. । एवे दोषेर्विना

स्ादीना दृष्यनाम न पतति ।तैविनाऽपि वातादीन
सोषनाम न । तस्मासरखरपेक्षलादनयोदष्योष्योदृप्यतवेन च संज्ञारामः \॥१८॥

|

संभव
ष्येषु देषषु व्याधयः|| ?: इति
ादि
धरस
तुे
्रह
संग
1
्
्वम
दूष्यत
तानाटटूर्ध॑तदादवद्

ये । तजानिल्युपचारेण

्यतरगे रोर्टेतुः
दूस्यन्याख्या इत

| १९ ॥

ाच्न
तस्य च देहस्य यथा संते केनचिदुपायेन एरप

निष्पयते तमुपाथ दशपितुमाह |
ा
दृष्य
सप्त
।
्ते
उच्यन
धातव
्वा
पल~दोषानुक्ल

स्सादयः सप्रधातुरसंज्ञाः शरोरधास्णाद्धातवः ॥ तेच

दृष्या वातादिभिः दुष्यन्त इति दृष्याः । यस्मात्
वातादीनां दूषणस्वभावात्् या दोषसंज्ञा सा
दोषाः । अतोऽन्वर्थसंज्ञा । दुषयन्तीति

ऽबदयं दृष्यसयेषन्ते । कम विना कतः क्रियाऽस|

॥२०॥
द्धिः समानैः सर्वेषां विपर्तोविपययः
~~~

भ

अत्र चर्कः८१)
।
सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं वरद्धिकारणम्

४ ॥
हासहेतुर्विरोषश्व प्रगरत्तिरभयप्य ठ ॥

स्मिन् षे नित्यग

सर्व
ववक्रपाणिः-सर्रेत्यादि । सवेदा
म्भवात् । यथा कतार विना कमेण न कमैतवय्
्षब्दः रत््लवाची \
िक्े च । सर्वमावानामित्यव सदैश
स्थ
चाव
ितैर्व
।
घटते
न
यनाम
दूष्
शवं दोधविना रसादीनां

अष्टङ्कहदये ।

(१८)

स०-सर्षां दोषधातुमलादीनां शरीराशितानां स-

[ष

एतयाऽव्यवस्थितैर्विपर्ययः क्षयः | अयनमयोगति्िप-

मानै्तयसद्वैषेदधिः छप्राणाधिक्यम्। विपरीतेष॑रि-

रीता गतिर्विपैयोऽपचयः । सामान्यविरैषैरव्यगुण-

नतु भवन्त उलयन्त इति भावाः । तथा सति पृथिन्यादिपरम-

भावानां विपरीतैर्धपर्थयः । द्रभ्यतो यथोक्तं स्तमाप-

ते

कर्ममेदेन त्रिप्रकारोऽधिगच्छति । तथा चाहुः ॥
वन्ति सत्वमबुभवन्ति हति सावा युणढ्रस्यकमणीतयर्थः । सर्वषां सर्षदा ब्रद्धि्तुदयद्रव्यगुणक्रियैः । भावैमेवति

गुनां नित्यानां सामान्यस्य पाथिवद्ववणुकादि बरद कार्यमसंगरहति स्यात् । सामान्यं च ( सामान्यमेकल्वकसप् ) इत्यादिनि वक्ष्यमाणलक्षणम् ।दृदिराधिकयं तत्कारणं दृद्धिकारणम्।

एतच

सामान्यं

सामान्यतो सांस्रव्यादेषदधिकारणस्य

दयते रक्तेन माक मिन पाथिवम् । तथा सटिलावक पयस्तद(लकमेव शछेष्माणममिवभेयति । तद~
तक्षीसजाते घतं छुक्र तथा

जीरवतीकाकोल्यादयः

लक्षणत्वेन वृद्धिकारणभिद्युक्म् । यतो न सामान्यं मांस्वादि
जातरूपं वृद्धौ कारणं भवत्ति ।तथाहि सति सामान्य मांस धुकल्वमस्ति।एवं मांसत्वं मांसान्तरपिक्षयाद्चगतत्वात् सामान्यं,
स्वकूपं यथा-वर्धके मोज्यहूपमे मासेऽस्ति तथा शरीसधातु- शोणितादपेक्षया तु मांसानां व्यक्रत्तत्वादिदोष एव ।
रूपे वर्धतीयेऽप्यस्ति । ततश्च नित्यं मांसत्वसंबन्धादमांसा- अत्रापि हासदतुकप्वं हासहेवुष्व्यादिलक्षणघ्वेन सामान्यव~
दानामपि मांसेन वधितन्यम् 1 तस्माद्बृद्धिकारणलक्षणल्वेन उज्ञेयम् । तथा हासहेतुत्वमप्यसति विरोधके सामान्योक्तन्यासामान्यं ब्रद्धिकारणमिदयुक्तम् । अत एव वेरेषिकेऽ्युक्तम्-- येन ज्ञेयम् । तेन मन्दुनिकुचादीनां वातादिविर्दरानामपि
नव्रयाणासकथत्वमकारणतव च""दरतिषञच्र त्रयाणामिति सामा- जिग्धत्वादयैनां वाताघशमकत्व दरव्यस्यापभ्यत्व प्रभावादेव
न्यविरोषसमवायानाम् । ये ठ समानमेव सामान्यमिति कतवा. हेयम् । विशेषध्ेह विश्द्रस्वविरोषोऽभिप्रेतः । तेनौत्तरतर
्रव्याययेव सामान्यरब्देनाभिदधति, तेषां च मते ^ सामान्य विसद्रविरोषमेव हसदेतृतया तत्र तत्रोपदेकष्यति । यथा
च विरोषं च". इद्यादि मन्थोक्तस्य सामान्यस्य न र्किर्चिं “श्रद्धः समनेः संवैषा विपरीतैधिपर्ययः' इति । तथादनेनोक्ते स्यादित्यसम्बद्वाथे्वं प्रकरणस्य स्यात् । एतच्च. 'विपरीतयुणिदेशमा्ाकानेपपादितेः इत्यादि । तथाृद्धिकारणत्वे सामान्यलक्षणे न भवति, किं तद्धधायुरैदोपयो- 'विपरीतयुणेवरव्येमांरतः संप्रशाम्यतिः" दत्यादि । तथा जलुगिना धमेण निशः । रक्षण तु ^ सामान्यमेकलकरम् "” कर्णेऽप्युक्तं-“समनिः सर्वभावानां ब्रद्धिहौनिधिप्यैयात्""
इति करिष्यतिः। एव एव्यादावपि चोदेशानन्तरे' निर्दर कारि इति।अविशद्राधिशेधस्तु ययपि हाते बद्धौ वाप्यकारणम्। यथाष्यति “खादीन्यात्मा इत्यादिना । ततो लक्षणं “यत्रा पृथिव्या अलुष्णाक्चीतस्पर्षो वातस्य शैत्यं: न वर्धयति, नापि
भिताः कर्मगुणा” इलयादिना करिष्यति । सामान्यस्य च हासयति तथाप्यभिक्षीयमाणा्नां धातूनाम् असमानवेनाजनवृद्धिकारणत्वं ह्यसति विरोधिकारणे बोद्धव्यम् । तेनामल- कतवाद्रासकारणमिव भवति । यतोऽसमानद्रन्यीपयोगे सति
कादिगतानामम्च्त्वादौनां पित्तमतायम्ख्त्वावर्धकः्वमामल्क- हसो विनश्वराणां भावानाम् आपूरकदेप्वभावादुपरभ्यते एव।
गतरिरिर्वपरमावविरोधित्वादुपपत्रम् ।एवमन्यत्रापि तरिदो- यथा-वहतो जय पूधैदेशसेतुनोत्तसरो अलस्य हासः ।
पर्ये बोद्धव्यम् । हहं च सामान्यस्य ब्रृद्धिकारणत्वाभिच्यु- एवेभूतं चाविषद्विरोषोपयोगेऽपि हासं पद्यताऽभ्चा्यैण
च्यते, नतु सामान्यमेव बरृद्धिकारणमित्युच्यते, तेनाससाना- सामान्येनैव इ्ोक्तम्--“हासदेवुविशषः' इति । चशब्दः सर्वदपिघृतान्मेधाया या च वेश्च ब्र: प्रभावादेवोपपन्ना,यदुक्तं भावानामिति समुच्चिनोति ।
अथ किप् असंबन्धावपि सामान्यिशेषौ ब्रद्विहास“व॒तमाभिमेषे करोत्ति'' । तथा चिन्तया वातबरद्धिस्तेथा
नम्
दुपपन्
पाच
्रभावा
युगके
्यादिप
यपाद्
। कारणम् ।नेखाद-पर्ृत्तिरुमयस्य लिति । कारणमिति रोषः ।
छक्रदृद्िरित
सेकतपा्ूप्
सामान्यं चेहं दृद्धिकारणसित्युच्यमाने समानस्येति गम्यते । उभयस्य सामान्यस्य विषस्य च । प्रधरत्तिः प्रवचनं शरीनदि शोणितं प्रति मांसत्वं सामान्यं, किन्तु व्यादृत्तबद्धि- रेणाभिसम्बन्ध इति यावत् । एवभूता प्रहरतः धातुसामन्यविरोषयेरद्धिहाते कारणमित्यर्थः । वुश्ब्दोऽवधारणे ।
जनकत्वाटिरेष एव ।
तेन
नासम्बद्धौ सामान्यविशेषौ स्वकार्यं कुत इति ददीयति।
, अथ वैशेषिकोक्तानामन्त्यविरोषाणामिह शाखे चिकित्सायामुपधुक्ततात्तदिशेषधरमन्यावतंकत्वायोगात्सामान्यविशेषा- कवा प्रवृत्तिरुविता धातुप्रवर्तिधविसाम्ब॑मिति यावत् । सा
नेव्हासकारणत्वेनाह--हासहेतुसि्यादि । अत्रापि सर्वदा उभयस्य सामान्यस्य विरोषस्य च कार्येति रोषः । तेन केवलसवेभावानामित्ति योजनीयम् । ह्यसोऽपचयः । विशिष्यते समानोपयोगाद्वातुरद्वय। धातुवेषम्यं केवलवि रिषटोपयोगाच्च

व्यावर्तते इति विदोषः।सामान्यमेव गवेधुकटवं मांसादीन् परति धादक्षयाद्रा॒ धातुवेषम्यै धुगपरसमानविशिष्न्योपयोगात्,
विशेषः । गवेधुको हि गवेधुकसमेन गवेधुकन्यक्तयन्तरापेक्तया ्रततिर्धातुसाम्यरूपा भवतीप्युक्तं भवति । त॒शन्दः पू्ंपक्षासमानः । मांसापेक्षया व्याटृततताद्विशेषः । नहि. मांसे गवे- देकढव्योपयोगलक्षणरूपाद्ववावर्तयति ॥ २० ॥

स्थानम् ]

सटिप्पणटीकाज्यसवलिते अ० १.

( १९ >)

सोमातानो इव्यविरोषा; सौम्यधाव्ेककारणानि सह- |समानौ द्रव्यविरोषा; सौम्धासैककरणानि सेह्बलपुंस्यौजांसि मरोचयचकोमह्ातकादयो बुद्धिमेधा-

बल्पुंस्वौजांसि

।

सरीचप॑चकोलमह्लातकादयो

वानि दव्यतो

राणि पाथिवानि द्रव्यत निदिष्टन्यपि श्ेप्माणसु--

न्यादीन् सवर्धयंति ।गुणतश्वोचमोचखनमेराणि पार्थ- बुद्धिमेधागन्यादीन् संवधेयन्ति । गुणतश्चोचमोचख्ूनिर्दिष्टान्यपि दटेष्माणमुदकात्मिक-

दकात्मकमभिवर्धयन्ति | रिनिग्धगुरशीतादिगुणसा.

म॑मिवधेयंति

। स्निग्वगुरुटीतादिगुणसामान्यात् ।

क्मीपि नरिविधं कायवाङ्मनोव्यापारातमकम् } तत्र

मान्यातत् । कमपि

कायिकानि

धावनरंघनप्टवनादीनि

चरत्वसामान्याद्रायेवृद्धये । वाचिकानि-माष्या.
ध्ययनगेयादीनि । मानसं-मनेोव्यापारश्चिन्ताकामशयीकमयादीनि । तान्यपि मनसः क्षोभदतुलात्

चल्वसा-

मान्याह्मपोक्रद्ये । वाचिकानि माष्याध्ययनगेयादीनि । मानसे मनोव्धापार्श्चताकामोकभयानि |
तान्यपि मनसः क्षोपणहेतुवाद्रायोदद्धिकसणि 1 तथा
संतापङ्खसामान्याक्तोधेष्योदि पित्तस्य ।खप्रास्यश्चय्यासुखादीनि स्थे्यसामान्यात्कफस्येति | विपयेयस्तु
क्षयाय | यथाह | द्रव्यतो गवेधुकान्नं कदीनीयानां
तत्र वातास्मिकया गवेधुकया पार्थानां मांसादीनां

त्रिविधं कायवाङ्मनोभ्यापा-

रात्मकम् । तत्र कायिकं-धावनङ्ङ्घनप्रबनादीनि

वायोधरद्धिकसाणि। तथा संतापकस्वसामान्यात् क्रोधे.
प्यादि पित्तस्य । स्वप्नाटस्यहय्यासुलादीनि सर्य
सामान्यात् कफस्येति । विशेषस्तु क्षयाय । यथाह~

द्रम्यतो गवेधुकानां कषणीयानाम् । तत्र वाय्वास्मिकया गवेघुकया पाथवानां मांसादीनां किमा

करियते । तथा तैजसेन क्षारेण शष्मणः । गुणतो यथा

शिम क्रियते | तथा तैजसेन क्षरेण रटेषणः । आरमारमौदकं छष्माणम्. । तद्विपरीतै्छघुरूधो.

गुणतो यथा । आरनारमौदकं शेष्माणं तद्विपरीतैर- प्णतीद्णविरदगुणैः क्षपयति । कर्स॑तो निद्रारस्यघुरुक्ोष्णतीक्ष्णविदादगुणेः क्षपयति } कमतो निद्रछ- सौमनस्यानि सपरिसंदं बातमपरिस्पन्दस्वमावतयास्यसौमनघ्यानि सपारस्पेदं वातमपरिसपदस्वभावतयाऽपचिन्व॑ति ।` तथा परिद्पाधिताग्यवायव्या-

ऽपचिन्वभ्ति। तथा परिस्पन्दरूपाश्िन्ताव्यवायव्या-.
यामा मन्दपसि्पन्दयैपरीत्यात् कमिति वि~

यामा मदपरिषपंदेपरीयाक्फमिति ॥ २० ॥ `

तम् ।ब्रद्धिः समानैः क्षयो विपसंतैशिप्ते ! तौ तु,

प०--तस्य देहस्य यथा-सततं
पीरपाल्य

निष्पद्यते

केनचिदुपायेन

तमुपायं ददीयज्राह-सर्वेषां

दोषधातुमलादीनां शरीराश्रयाणां समानैः द्रव्य
गुणक्रियाभिस्तुस्यस्वमावैव॑सतुभिः स्वम्रमाणाधिक्यम् । चिपरीतैः विरिष्टतया व्यवस्यितैधिप्ययः
क्षयः ! अयनं अयः गतिः । विपरीता गतिर्विपर्ययोऽपैचयः । सामान्यविरेषैः द्रन्ययुणकभेमेदेन
त्रिप्रकारानधिगच्छन्ति) तथा चाहुः-““छेषां सदा
वृद्धिस्तुस्यद्रव्यगुणक्रियेः .। सध्रैमवति मावानां

विपरीतैविपययः || दृष्टान्तो यथोक्तम्} रक्तमप्यायतेन रक्तेन मासि, मांसेन, मेदो, मेदसा. अस्थि,

वृद्धिक्षयौ यतो वाय्वादीनां भवतः ॥ २० ॥
हे०--अथ बहिरंगं व्यच्छे-दोपषदुष्यविषृतयुत्ादनदवरेण `

यो व्याधीनां कारणं स बरहिरगः | स च .देषा-बदधिहेठः
क्षयदेदुश्च । तञ उद्िदेढमाह-गरृद्धिरति । सवेषां दोषदू-'
ष्याणां समानैस्तुलयधर्मवेदरवषदधिमवेत्। यथा रक्षादिगुणस्य॒ वायोः
हादिगुणस्य

तद्रुणं इमामाकादिवर्दनम् । सक्ञपित्तस्य तैखादि्लिग्धादिगुणस्व कप्य,

क्षीरादि । दुष्य

॒स्वेदरक्तयोः

पित्तवत् दृरद्धिहैतः.

लोप्राणां छेष्मवत् । वक्ष्यति हि-“ तवरास्थनि स्थितौ
वायुः पततं त॒ स्वेदस्कयोः । चेमा दरेषेषु. तैन.
पामाश्रयाश्रयिणां मिथः ॥ यदेकस्य तदन्यस्य वर्धन

अस्थ्ना मज्जा, मज्जया शुर तथा जकर शुक्रेण, गभ॑ क्षपणौषधम् ।स्थिमारतयेर्नैवम् |“ श्त क्षयदेतमाह-आमगर्भेण । रक्तेन रक्तमिद्युभयमप्योदकम् 1 सर्वं दोषदुष्याण विपरतैर्विर्दधरमकेनरदर्विपरथयः क्षयो

मांसं मासेनेति पार्थिवम् । तथा सकिला्मकं पयः।

भवेत् .। यथा वायोगाधुमार्दक्षपणम्, । पित्तस्य यवाि।
तथात्मकमेव श्ेष्माणमभिवर्थयति । तद्त् क्षीर कफस्य कुर्थादि । दष्येषु सेदरक्तयोः क्षयहैठ; पित्तवतर।
घृत शुक्रम् । तथा जीवन्तीकाकोल्यादयः सोमा- रोषाणां छेष्मवत् पूर्ववत् ॥ २० ॥

(२०)
~

तर्णितमेव ब्रद्धिः समनः क्षयो विपरीतेति

।

तौ तु वरद्धक्षयौ यतो बा्वादीनां मवतस्तत्माय-

भितास्ते तु यथापूरै बरखावहा बर्प्ापका बमाव-

हन्ति ।भ्रापयन्तीति यावत् 1 तस्मत्सरवैभ्यो रसेभ्यो
मधुरे रसः प्रकर्षेण देहिनां बलकरः । _कपायस्तु

-जाथमाह-

सर्वेभ्यो जघन्यः बलापहः । तत्र स्वादुर्मघुरो घृत

स०-खाद्रादयः षड़सा स्नेद्रियग्रादयवाद्रसास्ते च
शसा द्र्य पैचमूतासकमाधिता यथव च वखावहाः]
थो यः पूर्वो यथापूर्व बलाकहा बशपरापकाः |बरमावहेति
्रापयतीति यावत्। तसमातरवैभ्यो मधुरो स्सः प्रकरण

चादिः । कषायो हरीतक्यपदिः । स्ाटुभधुरपयोयः।
उषणः कटुपयौयः { यथः सयूष्ण जिकटुकञच्यंते।

सवादु्मधुसे धृतयुडादिः । अम्डोऽग्किकामातुदंगादिः।

मातिवतैन्ते ॥ २१॥

गुडादिः । अम्छोऽम्लिका मातुुङ्गादिः । ख्वणः
रसाः सवा्रम्छलवणतिक्तोषणकवायकाः ।
षड् द्रव्यमाधितास्ते ठ यथापूव बलावहाः २१ सेन्धवादिः । तिक्तो निम्बादिः। ङषणः कटुको मरी-

कषाय एव कषायकः । यथा कटुरेव कटुकः।षाडातं
षडेव न न्यूनाः समधिका वा ।यद्यपि ते रसगुणाः

स्वाद्वादिभेदतस्तथा संसगेतः तथानुरसतः तारतम्यतत्र
।
देहिनां वकरः कपायस्तु सर्वेभ्यो जघन्यवलावहः
परिकत्पनावशतोऽपि भिद्यमानास्तथापि पट्त्व

छण: सैधवादिः ।तिक्तो भूनिम्बादिः । ऊषणः कटुको

दे०-जथ साधम्यचैधरम्यक्ञानाय द्रव्यधमनिाह-ते च

भरीचादिः । कषायो हरीतक्यादिः ।ख्वादुर्मधुरपयायः] रशप्रमाववीर्यविपाकगुणमेदात्यञ्च । तत्र रसनाग्राह्यो रसः
्यते

ऊषणः कटुकपयौयः 1 यथा उूषण त्रिकटुकमुच

। रेपो यणः काया्चिपाकजो विशिष्टे रसो विपाकः । तथेयो-

कषाय एव कषायको यथा कटुरेव कटुकः । प्रडिति |
रणो वीर दरव्यस्यास्मा प्रभावः] तत्र रसमेदानाद-षडेव न न्थूना अधिका वा । यद्यपि तेरसा गुणाः रसा इति ।ते च स्वाद्मादयः प्र् | स्वादुर्मधुरः, ऊप्णः

छा्रादिभेदतस्तथा ैसणतप्तथाऽतुप्सतस्तारतम्यपारि-

कट्यनावशञतोऽपि मिद्यमानरूपा अपि षटू नातिवतते ॥ २१॥
|

कटुकः | नच द्रव्यमाधिता द्रव्यधर्मा इत्यर्थः । क्षारस्य
द्रव्यविदोपणवाचित्वाद्रसविररोषाचिव्वेऽपि ख्वणवाचित्ान्न
सप्तमरसत्वं बटावदा्य मुख्यं कमाहि-ते च रसा यथा-

प०-तद्रथापारथमाद--स्वाद्ादयः षड्साः रसने - पर्वंवदमवहाः यो यस्मादरवैः स तस्मादधिकं वमावद-

न्दरियग्राहमतवाद्रसाः रसा द्रव्यै पञ्चभूतास्मकमा-

१ .क्षरणातक्षारो नासौ रसः, द्रव्यं तदनेकरससमुत्पभरमनेकसं कटुखवणभूचिष्ठमनेकेन्धियार्थसमन्वितं करणाभिनिर्वृत्तम् इति चरकः

! क्षरणादघोगमनक्रियायोगात्

कषाये द्रव्यं नासौ रसः, रसस्य हि नि च्रियस्य फियाऽनुपपने-

तीति कप्रायो वघ्यस्तत उष्णस्ततस्तिक्त इत्यादि ॥२१॥

तथाद्या मारतं प्रति चयसिविक्तादयः कफम् 1

कषायतिक्तमधुराः पित्तमन्ये तु कुैते ॥२२॥
स्०-तत्रतेषर रतेषु मध्य आद्याल्लयः खाद्रम्ल-

व्यर्थः,
क्षरणं च क्षारस्य पानीययुक्तस्याधोगमनेन छवणामारते घरति मथति । अन्ये तु तिक्तोपण"वदुन्ति हि ऊौकिकाः-क्षारं सावयामः' इति, शाघ्यं च~
“च्या चिन््वाऽऽद्रालारः क्षार्वात् क्षासयलयधः'' इति । कषायास्तमेव चानिरं कुरते कोपयति । तिक्तादयख-ेत्यन्तरमाह-्रम्यं तदनेकरसोत्पन्मिति, अनेकरसेभ्यो सुष्ककापामार्गादिभ्य उतपन्नमनेकरसोतत्े, यतश्वानेकरससमु्न्-

` मतएवानिकरस्, कारणगुणाडुविधायित्वात्कार्गुणस्येति भावः।
अनेकरसत्वे चाह-कटकल्वणभूयिषटम्हति। भूयिष्ठशब्देनाप्र-

यस्तिक्तोपणकषायाः कप घ्रन्ति ्रशमयति । जन्ये मध्रुराम्छल्वणास्तमेव कपः दुःते। कषायतिक्तमधुराः

पित्त

घरति ! अन्ये त्वम्हर्वणकटुकास्षदेव पित्तं ङवते ।
धानरसान्तरसंबन्धो
ऽस्ति इति दर्रायति। हेत्वन्तरमाह-अनेके- तेनेदमुक्तं मवति । मधुरो वातपित्तघः शेष्मकरः |
न्दियाथस्मन्वितमिति । क्षारे हि सैन गन्धेन चान्वितः, अम्लो वाते हेति कफपित्ते जनयति ! र्वणी मास्त हेति

तेन द्रव्यं, रसे हि गुणे न स्प नापि गन्ध इति भावः।

हेत्वन्तरमाह -करणामिनिर्दृत्तमिति। करणेन भस्मल्रावादिनाऽभिनिर्त्त कृतमित्यर्थः । न रसोऽनेन प्रकरिण क्रियत इति

-भावः । इति चक्रदत्तरीकायाम् ।

कफपित्ते तु रुते ।तिक्तः कफपित्ते नाद्रयति वात तु

जनयति |उष्णः कफ नारायति वातपित्ते तु जनयति ।
कमायः कफपित्ते हंति वातं तु करोतीति ॥ २९ ॥

स्थानम्. 1

सरिष्पणटीकात्रयसंबलिते अ० १.

ट
०--तत्र तेषु रसेषु मध्यादायाख्रयः स्वाष्म्टङ्वणा ध्याये सेव्यत्वेनोक्तम् । तथा मात्रादितीयाध्याये स्तमारते बाते घ्नन्ति शमयन्ति । अन्ये तु तिक्तोषण- दारिषष्टिकयवगोधूमजःगठमःसजीननीदाकद्ि
व्पोद्
कषायास्तमेव चानिरं कुरते कोपयन्ति ! तिक्ताद- कक्षीरादि । तथा यदून्कर
ं रतायनश्राजीकरणं सर्वद्र
यस्यः तिक्तोषणकषायाः कफ घ्नन्ति । अन्ये तु

मधुराम्हखवणास्तमेव कफ कुर्यतते । कषायतिक्तम- सीटनीयत्वेन निरदिष्म् ॥ २ ॥
प~-पपां च रसानामाश्रयो द्रव्यं तिप्रकारमाहू- धुरः पित्ते घ्नन्ति।अन्ये व्वम्डङवणकटुकास्तमेव पित्तं
कुर्ते । एतेनेदसुक्तं मवति } मधुरो वातवित्तव्न इस्यनेन प्रकारेण शमनादविमदेन त्रिधा जिः

शप्मकरः । अम्खछो वातं हन्ति, कफपित्ते जनयति । कारम् } अन्येन प्रकारेण दि्राऽध्रवाऽनेकप्रति {'
, छ्वणो मारतं हन्ति, कफपित्ते कुरुते 1 तिक्तः कफ- इतिराव्दः प्रकारार्थोऽमिदितः । यनु कुपितान्

पित्ते नाशयति, घातं च जनयति । सपणः कृष
नाङ्रयति, वातपित्ते जनयति । कषायः कफपित्तं

हन्ति, वाते करोतीति ॥ २२॥
हे०~वातादीनां साक्षाद्रसाकथनादस्पषटे दोषद्रव्ययोः
साधम्यवेधर्म्ये स्पष्टयति-तथे तेषु रसे मध्ये आच्ाल्लयो

वातादीन् शामयति तन दानम । चथा नदं धत
माक्षिकम् ! तत्र तटं स्नेहौप्ण्यगीरवयोगाद्रादं

तद्टिपरीतगुण शामयति । सपि्माधुयरसैत्यमान्य गुणयोगात्तद्धिपरीतगुणं पित्तम् ।मधु च स््यनेक्षण्य `

कषाययोगात्तद्विपरीतगुणं कफम् । यद्रातादीन्ः
रसाः स्वद्रम्कल्वणाः; मारतं घ्रन्ति ! तिक्तादयस्तिक्तोपणक- दोषान् रसापीन् धातून मू्रादीन. मह्धोश्च कोप
प्रायाः कष व्नन्ति | कषायतिक्तमधुराः पित्तं ष्नंति | अन्ये यति तत्कोपनम् । यथा यवकपादटमापमस््याकरवत इति । चिष्वपि योज्यते । न तिक्तोपणक्रपाया वायं ममूरकसषपमंद्कदधिकिलाटाविसद्धमस्स्यपयःप्रमृति। ‹
मलपर्यन्तानां
स्वपरमाणन्थितानां
कुर्वन्ति ¦ स्वाद्भम्लखवणाः कफम्. | उम्टख्वणकटुकाः दोषादीनां
पित्तम् अवएव ते तेरसास्तच्र तच सन्वीत्यनुमेयम्, }उक्त

नच कपिलेन
कषः

“८ कटूवम्टख्वणं पित्तं

| कप्रायत्तिक्तकटुको

स्वराद्रम्खल्यणः

वायुदृ्टो ऽनुमानतः ॥

द्रति ॥ २२ ॥
प्राच् रसानामाश्रयो

साम्यानुत्रृत्तहेतुयेदद्रव्यं

तन्. स्वभ्धभ्यो

दितं

तच्च स्वास्थ्यानुत्राप करोति । कतुचर्याध्याये सेव्य स्वेनोक्तम् 1 तथा मात्रार्ितीयेऽध्याये र्छखाटि-+

षष्टिकयवगोधूमजाङ्गलमां सजीवन्तीखाकषिव्योदक-क्षीरादि । तथा यदृजंस्करं रसायनं वाजीकरणं

प्रव्य त्च त्रिप्रकारमित्याह-

मशनं कोपन स्वस्थाहितं द्रव्यमिति भिधा २२

स्मदा शीटनीयस्वेन निर्म ॥ २३ ॥
हे०-प्रभावमेदानाह-प्रमावे

रसादिष्वन्तरद्च इति

त्रोवयिर् द्रव्यशब्देनोक्तः।द्रव्यं तिधेति|समनं कोपनं खस्थ
त्रिप्रकारं
त्रिषा
मेदेन
शमनादि
प्रकारेण
ेन
स ०--इ्यन
दिवं द्रव्यम्, इति । चिधेति चेति वरैविष्यम्।भ् द्रसयं समैः
इति}
समविपरीरतैरवा रसादिभि्यंक्तमपि वातादीन शमयत्येव
द्रव्यम् | अन्येन प्रकारेण द्विधाऽथवाऽनेकधा

राब्द्ः व्रकासर्थेऽभिदितः। यत्तु वातादीन् दोषान् शमयति तच्छमनम् । यथा तैलं चरत माक्षिकम।तत्रतैठं खौ

तच्छमनम् ! त्यथा-मधुरखीतापि जीवती कप दमयति

माधु्शैत्यमांचमण्योगाततद्िपरीतगुण पित्तम् । मधु च

कोपयस्येव

दार्थगौखयोगाद्यात तद्विपरीतगुणं रमयति । सर्पि-

सेक्षयतेक्ष्यकषाययोगात्तद्विपरीतयुणे कफम ोयद्वातादीन्
दोषान् रसादीन्धातून् सूत्ादीन्मङंश्च कोपयति तको
पनम् । यथा यवंकपटकमाषमत्स्याममूरकसषैपर्मडकदधिक्िखाटविरुद्रमत्स्यपयःप्रभृति |दोषादीनां मलपयन्तानां खप्रमाणस्थितानां साम्यानुद्रत्ति्ेवसद्रव्य

तच्छ

येभ्यो हितम् ।यच स्वार््यानुद्तति करोति ।ऋतुचया-

कडुपाकरसो गुरः चिग्धोऽपि रसोनः कफवातौ । यदुदरव्यं
विपरीतैः समविपरीर्तैवा रसादिभिरयुक्तमपि वातादीन
। तत्फोप्ने

फाणितं वातं कोपयति
यद्द्रव्यं वातादीनां

यथा--गुरूप्णस्िग्धमश्रुरमा

। तैरेव रारणमापः पित्तकफ। 1.

क्षयत्रदधयोदकुरापि स्वस्थस्य न तचः

तत्सखश्दितम्। यथा-~-गुरमधुररक्षरीतोऽपि यवः स्वस्यस्यः
्य
पित्तं न क्षयाति | गुरुमधुरलिग्वश्ीत्तमपि क्षीरं स्वस्थस
६
कृप न कोपयति । एवं सर्वत्रापि रभवः उदाहर्णीयः
तेस्पममाव- `
वक्ष्यति च~": रसादि साम्यं य॒त्कर्मविष्ष्ं
जम्. 2 दाति । जन्ये असुणदत्तचद्रनदनादवः }तथाह

८२२)

|

अष्टद्ग्दये।

=

..

[सल
५

-यत्कुपितान् दोषान् मयति तच्छमनम् । यथा-तैल,वृतं,
माक्षिकम् । तच

वैलं-ञेदोष्णगौरवयोगाद्वातविपरीत-

-गुणदमनम्, । , माधु्रीत्यमाचगुणयो गात्तद्िपरीतगुणं
पक्तिम् । मघ च रीक्ष्यतीक्ष्णकप्राययोगात्तद्विपरीतयुणं
कपम् ¡ यद्रातादधेन् दोषान् रसादीन् धातुन्. मूत्रादीन्
मलं कोपयति तत्कोपनम्.। यथा-यवकपारलमाषरमस्स्याअमूख्कसरपमण्डकदधिकिलारविरुद्धमत्स्यपयःपरतिदोषा-

दीनां भल्पर्थताना

स्वप्रमाणसिथनानां साम्यान्ञ हद्धि-

हेवर्यदरव्यं तस्स्वस्थेभ्यो दितम्.। तच्च स्वखानषत्ति करोति।

ऋतुचर्याध्याये सेव्यत्वेनोक्तम्. ! तथा , मा्ारितीयेऽध्यामर
स्कशाठ्मिटिकयवगोधरूमजां
गमांसजीवन्ती्ाकदिव्योद--कक्षीरादि । अन्ये तु शमनादीन् द्रम्यमेदानाहः । तत्तु न
सम्यक् द्व्यमेदत्वे यदेव शमनं तदेव कोपनं तदेव स्वशहितमिक्ि संकरो न युक्तः । धर्ममेदल्वे ठ रसादिसंक्ररवद्यक्तः । किंच द्रव्यमेदाशरेद्मी तद्रसादिधर्म-

मेदानां प्राक्पश्वाद्धा अभिधेया; न मध्ये तस्मास्य्रमावभेदा
एव शमनादयः ॥ २३ ॥

तस्य वीैमाह-

`

|

साह -उष्ण्ीतगुणोत्कषौत् यपि कायोभ्निपाकादौ गुणा

जायन्ते तथाप्युष्णसीतयौरगणयोरुतकर्णादुदैविध्यम् ।गुणान्तरतिरस्कारे दाक्तिर्तकर्षः ¡ राक्र वीर्यशब्दो लोकेऽ-

पि प्रसिद्धः । तत्र न्ये वीर्यमपि द्व्याश्रय मित्र्थः॥| २४.
दव्यविपाकमाह-

~

1.

भिधा विपाको द्रव्यस्य स्वाद्म्टकटुकामकः२९ `
विपाकचिविघः सव॑दरव्याणां परिणामकारमावी
कायौलुमेयो जाठसमिसंबधाद्रसस्य स्वस्यांतरप्राुमौवः।

स त्रियेव । रप्रटूतवेऽपि न पोटा । तेन किचित्छा-

दुपाकं किचिदम्विपाकं किंचिकटुषिपाकं द्रव्यम् |
ततर मधुरख्वणयोभेधुरो विपाकः । अम्लघ्याम्ः ।

तिक्तकटुकषायाणां कटुकः । स च कायौनुमेयः ।

तथा च वक्ष्यति-'जाटरेणाभनिना योगाद्यदुदेति रसा

तरम् । रसानां परिणा्माति स विपाक इति स्मृतः ॥'

अत एव सोपसगैः पाकराब्द उपात्तः । विशिष्टः

पाको विपाको न पाकमातरखरूपः । तथा च भद्नर-

उष्णदीतगुणोत्कषौत्तञ्र बीभ द्विधा स्मृतम्२४ कचरकमुनी--^रसो विपाके द्रव्याणां विपाकः कर्मनि` स०--तत्र तस्मिन्
व्येवीधै दिविधमार्विरातेशुणानां ष्या । वीय यावदधीवासानिपाताचोपकम्यते । एवं
मध्याद्रावुष्णशीतौ तदुत्कषाद्रीधैमिति सर्षायुवेद्र- कमेनिष्ठानुमत एकषूपावस्थो जाठराप्निस्योगायो स्तासिद्धौ द्वावेव गुणौ शीतोष्णौ वी्ैकरणदहेतू । वीर्य
शक्ति, ! उष्णगुणोत्कषे उष्णगुणातिरय एव कश्चिदुष्णवी्ौख्यां रमते ! तथा शीतपुणोत्कषः रीतशुणातिश्य एव दसीतवीयौख्याम् । यद्यपि नानागुण-

कमपि द्रव्यं तथाप्यञ्नीषोमालकलाजगतो

दयैव

नां रसांतशोद्रवः स ए विपाको न यो जायि

योगमात्रादसानामनेकाषस्थः प्राड्मधुसोऽनेतरं स एव

पच्यमानोऽम्ङस्ततो विपच्यमानः स
विपाकः 1} २५ ॥

एव

कटु

|

प०-दरव्ये चिपाकः-बिपाकल्िविधः)स्द्रज्याणां

परिणामकारभावी कायीनुमेयः जाठराभनिसम्बवीयेम् ॥ २४.॥
|
न्धाद् द्रव्यस्य स्वरूपान्तसपरादुभौ
प०-तस्य वीयैमाह-तत्र तस्मिन्द्रव्येवीथ ष्विवि- षट्केऽपि न षोढा।तेन किच्चित् वंः। स त्रिधैव रसस्वादुविपाकं किञ्चि-

धम् । चिशतिगुणानां मध्यात् द्वावुष्णसीततौ तदु- द्म्छयिपाकं किथ्चित्
कटुकविपाकै द्रन्यम् । तत्र सधुरत्कर्ाद्वीयैमिति सवीयुर्वेदपभरसिद्धौ । द्ावेव गुणौ

छवणयोभेपुरविपाकः । अम्टस्याम्ः । तिक्तकटुशीतोष्णौ वीर्यका्यकारणहेतू । वीय शाक्तेरष्ण- ककषायाणां कटुकः स॒
च
शुणोर्कषै उष्णगुणातिशय एव । कश्चिदुष्णवीयौी- वक्ष्यति-“जाठरेणाभिना कार्यानुमेयः । तथाच
यौगाथदुदेति रसान्तरम् ।
ख्यां भते ! तथा इीतगुणोत्कर्षः सीतगुणातिशय

एवे इेताख्याम्. 1 यद्यपि नानात्मकमापि द्रव्यं तथा-

रसानां परिणामान्ते स विपाक इति स्मृतः ॥??

अत एव सोपसर्गः पाकरष्द उपात्तः । शष्ट
प्यम्रीषोमात्मकतवाज्जगतो द्वियैव वीर्यम् ॥ २४ ॥ पाको विपाको
न पाकमात्रस्वह्पः ! तथाच भटराहे०-दैविष्यमाद--उष्णेति! त्च उष्णं शीतं च |नत

गुरुल्ुल्लिग्धरूक्षमेद ीक्ष्मानासपि वीर्थत्वात्कथं दव एवेत्यत

रकचरकमुनी--“र्सो विपाके द्रव्याणां विपाकः
करमनिष्ठया । वीर्य यावदधीवासान्निपाताबोपल-

सटिप्पणदीकात्रयसंवटिते अ० १.

स्थानम् |

(रर)
पः

भ्यते ॥";. एवं कर्म॑निष्ठानुमित |
जाठशाभ्रिसंयोगादयो रसानां रसान्तयोद्वः स एव
विपाकः । नतु यो जाठटयभिसंयोगमात्रात् रसान

मनेकावस्थः प्राङ् मधुरोऽनन्तरं स एव पच्यमानोऽम्टकरूपो धिपच्यमानः स एव कटुविपाकः। २५॥

विपाकभेदानाह-ते च धयः; स्वादुरम्टः कटुक

शति. ॥२५ ॥
द्रव्यस्य गुणानाह--

, गुरुमद्हिमिलिग्धष्छक्ष्णसद्भमर
दुस्थिराः
गुणाः सस्रक्ष्मावेरदा विदातिः सविपययाः २६

सविप्यंयाश्वन्येऽपि गुणा दृश्यन्ते | तद्यथा खयमेवाह“तीश्णोष्णरूक्षसूष्माम्टव्यवाय्याश्चकरं॑च्धु

| विकाशि

विशदं मच्यमोजसोऽस्माद्विपर्ययः ॥*"चरक-“^्वादुसीतख्ृदु्िग्धे बहुलं -छ्णपिच्छिलम | गुरु मेदं प्रसन्नं च
गव्यं दरागुणं पयः ॥. तदेवगुणमेवौजः सामान्यादभिव-

धयेत् ॥ ? सुश्रुतः-“कप्रायं कफपित्तप्च किंचि्तिक्तं
रुचिप्रदम् । दं सुगन्धि विदादं ख्वकफलयुच्यते | ›>
अयमेव-“पित्तं सक्लेहतीक्षणोष्णं लु विषं सरं द्रवम् ॥:
चेरकः--श्ीते श्युचि शिवं सृष्टं विमं ल्घु षड्गुणम् 1
हत्या दिव्यमरदकं भ्रष्टं पात्रमपेश्चते ॥ ›' इत्यादि| तत्कथं
विदयातिर्गुणा इति । अत्रोच्यते य एतेऽतिरिक्ता गणा
दधता ते विशातवेवांतभूताः । तथाहि-ग्यवायिविकादयाञ्युक्रारिणस्तावन्मध्ये पथ्यन्ते | प्रसन्नः धीरे । मचग॒णा

` , स०-तत्र द्रव्ये गुवीदयो दश गुणाः सविपर्थया विङतिक्गया; । एषां क्रमाद्िपरीता क्घुतीक््णोष्णलक्षखर- निपरीता मोजसि। य एवौजति त एव क्षीर। ततश्च । तद्गुण-

द्रवकाठिनसरस्थूरपिच्छिाः । गुरुस्तदधपर्थयो रघुः ।

नेदस्तदिप्यस्तीक्षणः । हिमस्तद्विपयैय उष्णः | सिग्धस्तद्विपथयो रक्षः । श््ष्णस्तद्विपयैयः खरः । सांद्रस्तद्विपयेयो द्रवः । मृदुस्तद्विपयैयः कठिनः ]र्थिरस्तदिपर्थयः सरः । षमस्तद्विपैयः स्थूलः ।विशदस्त्टि-

पेयः पिच्छिरः'॥ २६ ॥

परस्परचपसयपयाचनया व्यवायी-द्रेवऽतर्भूतः । विका-

२(--खर | आष्युकारो-चके |प्रसन्नः- स्थले | ते हिं पारि-

रप्यात् बहलश्क्ष्गस्थिरसूष्ष्माणां विपर्ययाः स्वाददीतसमंदखिग्धपिच्छिलगुरूणां
दयम्टोष्णतीकष्णरक्विरादल्यवो
विपययाः प्रसिद्धा एव } व्यवाय्यादि लक्षणं च द्रवादिष्वेव
संमवति । यदाह सुश्रुतः-“ध्यवायी देहमखिठं व्याप्य
पाकाय कर्पते | विकाश विकदयान् धातुन् संन्धिवन्धान्
विसुञ्चति ॥ आच्चकारी तथात्वात् द्वावत्यमीसि तैलवत्!” इति । प्रसन्नत्वं स्छुयत्वं तच स्थर एव |तस्य स्फुटथ्र-

प०-द्रव्यस्य गुणानाह~तच्र द्रव्येषु गुबोदयो
दश गुणाः सविपयेया विश्चतिर्ञेयाः । एषां कमात् त्यक्षत्वात्
।सुगन्धदुगधौ त॒ मन्दतीष्णविशचेषौ इन्दियपरसादविपरसीता ठघुतीक्ष्णोष्णरूक्षखरद्रन्यकटिनसरस्थूलनेद्धेजनद्वारा

पिच्छटाः ।गुरस्तद्धिपयेयो खघुः । मन्दस्तद्धिपर्य “सुगन्धी शमनशोधनरूपत्वात् } यदाह सुश्रुतः-यस्तीक्ष्णः । हिमस्तद्विप्यय उष्णः । सिनिग्धस्त- शचिविमरौ रोचनो श्रदुः दुर्गन्धो विपरीतोऽस्मात्??
तु विशदविरोषौ । प्रदिग्धानां हि मला्ना
द्विपर्ययो रूक्षः । छक्ष्णस्तद्धिपर्ययः खरः । सान्द्र क्षालने क्तिः ।
स्तद्धिपर्ययो द्रवः} मदुस्तद्विप्थैयः कठिनः । स्थिर- भामे हितम्| ग्ट शचिव्वं दृष्टानां विमल्तवम् । शिवं परि.

सतद्विपयैयः सरः । सृक्ष्मस्तच्धिपर्ययः स्थूलः । विशा|
दृस्तद्िपययः पिच्छः ।॥ २६ ॥
हे०-गुणमेदानाह-गुरुमदेति । तव गुर्वादयो ददातद्वि-

पर्ययाश्च

ठ्शरुतीक्ष्णाष्णरूश्चखसद्रवकारनग्छस्थलपिच्छिला

दश } द्रव्यस्य बहणे कमणि शत्िर्गुखः, ठंघने ख्घुः,
शमने मंदः, शोधने तीक्ष्णः, स्तंमने हिमः, खेदने

जिह्वाप्रियम् ।ते च गुणकार्ये गणदान्द्-

स्तृपचारात् । यथा~शश्ुद्रोधनो

प्रदः शोणितवर्धनश्च | ज्वरापहारी

वस्तिवियोधनश्च प्राण-

कपापित्तहन्ता वार्य

जयेद्गुणो हि मण्डः ॥ !? इत्यादौ ॥ यत्त॒ व्यवायिधि-

कारि प्रस्तुर्योक्तं सहे, “सरतीषणपरकर्पो तु कथितं

परिकलह्पितौ ?' इति । तदेकीयमतत्वादनाद्रणीयं, तदा-

उष्णः, छेदने लिग्धः, शोषणे रुक्षः, रोपणे कृष्णः,

दरणे वयत्तेटे व्यवाधिबद्धविटृकल्वयोरभिधानं तद्िरुध
स्यात् यच्च मत्रे तीक्ष्णविकाशिनोस्तदयुनस््तं स्यात् ।

इति ।. ननु

रजस्तमश्चेति चयः.परोत्ता महा्भुणा; ॥* इति ॥ २६ ॥

रेखने खरः, प्रसादने -सादरः, विलोडने. द्रवः, चछथने | यत्न--पित्ते तीक्ष्णवि्योरमिधानं ताेष्धयोपर
ेनकले
गहुः, दृडने कठिनः, धारणे स्थिरः, प्रेरणे चकः, विव- स्यपि
बणद्ियस्योदरेजनापीदायार्थम् । संग्रहे वु
रणे पषष्मः, संवरणे स्थूलः, क्षाखने विशदः, छेपनेपिच्छिक
इन्दरियाथा व्यवायी, च विकाषी चापरे गुणाः | सन्त
व्यवायिषिकार्या्युकारियसन्नसुगेधादयः

[६

[भू
मतिवषणमतियोगे । यथा सीतकारावसरेऽलौ

रोगकारणयपाह-

कालार्थकर्मणां योगा दीनमिथ्यातिभा्रकाः

सम्यग्योगश्व विज्ञेयो रोगारोग्यैककारणम् २७

ष्णकाङावसरे सीतं वर्षाकारेऽदरषिमिथ्यायोमे ।

योगत्रथ योगकारणम् | सम्यग्योगो यथास्वरूपहि

स०--कारः शीतोष्णवर्षलक्षणल्निविधः । अर्थाः ररोग्यकारणम् ] अर्थानां पुनः खेन समेनापि

कन्दस्पद्चरतरूपगंधा महाभूतगुणाः । तथाचागमः | दीनः सयोगो हीनयोगः | अतसयोमोऽतियोः

पुरषानमिभतादिनाथैजातिनेद्ियस्य योभो मिध्यायो
एते जयो रोगकारणम् ] यथास्वं सम्यग्योग आरं
कारणम् । कायौदिकमणो हीनप्ृततिर्॑नयोगः। 3

अथौ; शब्दादयो ज्ञेया गोचरा विषया गुणाः । कर्म
क्रिया कायवाङ्मनश्ेष्टा । काटश्चाथैश्च कमं च तानि
काराथंक्माणि तेषां योगाः संवेधाः 1 कारार्थकर्मणां
योगाः । किंभूता; हीनमि्यातिमात्रफास्तथा सम्पग्योगश्चति ¦ ये कालादीनां योगा दीनमिध्यातिमात्रकास्ते
रोौककारणम् } तेषामेव यः सम्यग्योगः स॒ आसे-

योगः । सर्वेषां समा प्रदृततिः समयोगः । तेन रह

चनो यथेकः पार्थो घनुधैरः । कारस्य हीनयोगः

रणम् ॥ २४७ ॥

प्रृत्तिरतियोगः । वेगोदीरणादिक सामिधुक्तमा

दिकं राणदेषादिकं यथास्वमुत्त्र वक्ष्यमाण मिः

गभककारणं ग्रधानकारणमिति । एकशब्दः प्रधानव- दयो योगाञ्चयो .रोगकरणम् । सम्यश्योगस्वारोग्य
खरूपहानि; । अतियोगः खरूपातिदथः

। मिध्या-

प०--रोगकारणमाह--काङः

रोतोष्णव
योगः खशूपद्किपरीत्यम् । यथा हीनरीतता हीनो- क्षणस्िविधः । अर्थाः शब्दस्परीरूपरसगन्ध
ा म
ष्णता हीनवषता हीनयोगे । यथाऽतिरैत्यमव्यौष्ण्य- भूतगुणाः ।तथा चागमः“ अर्थाः शब्दादयो §
. (१) संकलयति कालयति बा भूतानीति कालः ।सूक्ष्मां कय

गोचरा विषयास्तथा ।क्म क्रिया कायवाद्मनश्े
काठच्चार्थाश्च कर्मच तानि काला्भक्माणि

करष्टाकलसुद्रत्तीदोरात्रपक्षमासल्वंयनसंवत्सरयुगप्रविभागा मवन्ति । तत्र कूष्वक्षरोच्ारणमाघ्रोऽक्षिनिवेः, पश्चदशाऽक्षि
निमेषाः काष्टा, त्रिंशत्काष्ठाः कला, विंदतिकलो मुहूर्तः, चरिरन्सुहूर्तमहेरात्रम्, पच्चददाहेरात्राणि पक्षः, स च श्रुक्टः

मिध्यात्िमात्रकः ! तथा सम्यग्योगश्चोति । ये काः
दियोगा हीनमिध्यातिमात्रकाः ते रोगैककारणः

मपि न जीयते वेति कालः । त्यादिद्यगतिविशेषेण निमेष-

योगः सम्बन्धः काला्थकर्मणां योगः। फिंभूतः। १

तेषामेव यः सम्यग्योगः स आसेग्येककारणः

कष्ण, तौ मासः । इह तु मद्रपदायेन द्विमासिकेन वर्षा रोगारोग्ययो्येथासेख्यज्ञापना्ै

सम्यग्योग इ

ऋरद्-हेमन्त-वसन्त-गरीष्म-पादृरषो षडतवो भवन्ति । त एते प्रथक् निदिष्टम् । एकं च तत्त् कारणं

सीतोष्मा वर्षलक्षणादोषोपच यप्रकोपश्षमननिमित्तम् । तत्र
चन्द्रादिययोः कालभागकरत्वात् द्वै अयने मवतः, दक्षि-

णसुत्तस्, तयोदक्षिणं वर्ष-यरद्-देमन्ताः । तेषु सोम आप्या-

एककारणं प्रधानकारणमिति । एकशब्दः भ्र
नवचनोः यथा-- एकः पार्थो धुरर: >

कारस्य

दीनयोगः

खरूपदहानि;

। अतियो

यते, अम्लख्वणमघुराश्च रसा बलवन्तो भवन्ति । प्राणिना-

स्वरूपातिरयः

व्यन्तः चक्रवत् परिि्तमानः कालः । काल्चक्र्ोच्यते ।

यथा--अतिरीस्यमद्युष्णमतिप्रवर्षणमतियोगः

। मिथ्यायोगः सवरूपाद्वैपरालयम

मुत्तरोत्तरं वल्मभिवर्धते । उत्तरं च शिशिर-वसन्त.माष्माः ।
ते अर्कथाप्यायते । तिक्तकषायकटुकाश्च रसा बलवन्तो यथा-हीनशीखता हीनोप्यता हीनवर्षता हौनियोग
भवन्ति । उत्तरोत्तरं च भाणिनां बल्मपि हीयते ।दरे अयने यथा-कीतकारावसरेऽव्युप्णम् । उष्णकाटावर
मिशध्यायोगः
सवत्सरो भवति '। ते पश्च युगमिति । एष निमेषादिधुगप- च शीतम् | वर्षाकालेष्रृष्टेः

अर्थाः शब्द्-स्पै-हप-रस-गन्धा महाभूतगुणाः पश्च जञाने- | एतदयोगत्रयं रोगकारणम् । समयोगो

यथाश

स्ियाणा विषयाः । कर्म-करिया-वाङ्मन्ेष्टः कमेन्धियाणां रूपस्ितिरारोभ्यकारणम् । अर्थानां. पुनः स्ते
विषयाः । पञ्च ज्ञानेन्धियाणि, पच्च कर्मेन्धियाणि, एकं मनः । . स्वेनाथनेन्द्रियस्य हीनः संयोगी हीनसंयोग
ः

एषभिकादन्चानां हीनमिथ्यातियोगाः कालस्यच सर्वामयोघ्या-

दकाङ्ञेयाः]

` .

`

“`

|

अत्यन्तं सेयोगोऽतियोगः। पुरुषानभिमतादिना

जातिनैन्द्रयस्य योगों मिथ्यायोगः

। मिथ्यायो

स्थानम् ]

सरिप्पण्शका्रय्षवलिते अ० १.

रागकारणम् । यथास्वं समयोगः

णम् । काडादिक्मणो
अतिप्रवरत्तिरतियौगः
्भाषणादिकं

आरोग्यकार-

दनप्र्रत्तिदीनयोगः

। वेगोदीरणादिकं

.सगहेषादिकं

च

(२५)

। दोपदूप्याणां वद्रैवम्धं विरतं नदरौयः | दन्य
गहेतुमोवापटक्षणः | ग्रसगादारोम्य् चनद दुम
यत्साम्यमवेक्रतव्वं तदारीस्वम् | २८

साभिु-

यथास्वमुत्तस्त्र

वक्ष्यमाणे मिथ्यायोगः । सर्वेषां समा व्रान्तिः सम- निजार्गठुक्िमागन
त्र मगा द्विधा स्पृताः२९
योगः । तेन दीनादयो योगाखयो रोगकारणम् 1
स०-तत्रतयो रोगसेग्यथे सेण् दतानि
सम्यम्योगस्त्वारोभ्यकारणम् ।। २७ ॥
गेतुभेदेन । निजा वातादिनोपमन्मादः | घ्रामत
दै०-उक्तधर्मकाणां द्रव्याणां सदोपयोगात्सदैव दोपयेपम्ये

वाद्यदेतवः । तथा चाचायवचनम् | भपप

प्राते विशेषमाह--काछाभत्ति । द्रव्याणि चरकोक्तानि

“ध्लादीन्यात्मा मनः कालो दिशश्च द्रव्यसमहाः }:; इति । बाद्यहेतुजास्ागतवः

1 अनया

।

सा्षाद्युज्यते | महामूताने त्वथंद्ारेण । रोगे वातादयः प्रौ चैवम्पं गल्या प्रयाद्ययाममि
दिगात्ममनांसि कर्मद्वारेण । कासो वप्रीशीतेष्णमेदात् नेतेयंति | आगतः पुनः प्ूयमवो्वन
त्रिधा । शब्दस्पदीरूपरसशघयभेदादर्थः पञ्चधा । वातादयः ऊम्प॑तीति ! अनेनोमयस्य निजाः नृःदनिन्र्
तत्र॒ कारः

कायिकवाच्चिकमानसिकमेद्कमं

त्रिधा । तेषामस-

सम्यग्योगो ` रोगकारणं; `सम्यम्योगस्त्वारोव्यकारणम्

।

तच्रासम्यग्योयदल्लिधा--हीनयोगो सिध्यायोगोऽत्तियोगश्रेति | दीोतादीनां काङ्छक्षणानामस्पत्वं कालस्य दीन-

योगः, विपरीतस्वकक्षणो मिथ्यायोगः, आाधेक्यमतियोगः | दृद्रियिरिद्रिया्थांनं योऽस्पः सेवघः सोऽर्थस्य दीनयोगः; अनुन्विते भिथ्यायोगः, अधिकोऽतियोगः | सल्पचेष्ठा कर्मणां हीनयोगः, अनृच्चितो मिथ्यायोगः, अधिको
5तियोमः! असम्यग्योगाद्विपरीतः, सर्वेषां सम्यग्योगः । एतदुक्तं भवति । यदपि सर्वदा द्रव्र्योगस्तथाप्य सम्यग्योगो

यदा तदा दोषवैषम्यं, यदा सम्यग्योगस्तदा दोषसाम्यम्
दति बहिरेगो रोग्देव; ॥ २७ ॥

व्यापेश्रेतःततापकस्ं बोद्धव्यम् || २६.
पठ-तत्रतयो

रोगागेम्यस्रो रना द्विविधा

निजागन्तुधिभगेन । निजा त्राय्वादिदावमन्मानः |
आगन्तवो बादयदेतवः । तया<ऽयायदयसम् । निजाचिदोपोस्थाः

। वाद्यद्धतुजारन्वाः गन्तम;

। अनयो.

रियान् विदयेपः । चिज संगे वालादेयः पू वेपम्य॑ः

गस पश्वादयथाममित्तिवतयन्ति } सामन्तैः पु्र्व्यथा
पू्ैभेवोत्पद्यते अनन्तरं तत्र वातादयः श्ुप्यन्सीति \
जअनेनोभयस्य

यिजागन्तुमेदभिन्नम्य

व्याघेश्चेतःः

सन्तापकत्वं बोद्धघ्यम् ॥ २५ 1
हे०-रागभेदानाट्-दिष्रिधो सेगः निज आाग॑तृ्ेति |तः
यदोपवेपम्ये स्वयमुाद् व्यथां निवर्तयति हति च स निनो

सोणासेगे कैरुच्येते इत्याह

रोगस्त दीषयैवम्यं दोषसाम्यमसेगता ॥२८॥

रोगः | यस्तु ाच््ादिना देष्वतरेणोत्पन्नः म आमतुः ॥ २९

यत एव देहमनक्षी सेगाधिष्ठानत्वेन स्थिते न केवलो;
स०-दोषाणां वातादीनां स्प्रमाणदेकस्य द्यो- देषो नापि केवलं मनस्तस्मादतोऽनेतरमिदम।६-स्रयाणां वा बरद्धिः क्षयो वा रजाकम्वाद्रोण एव वैषम्य तेषां कायमनोमदादधिष्टानमपि द्विषा ।॥२०।
विषमत्ता स्वरूपाच्च्यावः ततः काथैकारणयोरपेदेन
स०-तेषं निजातुकानां विकारामां रोगाणां
फटितो येग इति ।दोषाणां साम्यं खरूपादप्रच्युतिः समकायमनोमेदेन द्िविधमधिष्ठाने स्थानम् । असान्नपित्तभागौऽसेणताऽऽसोग्यं स्ास्ध्यमिति यावत् ॥ २८.॥
कासादीर्नां कायो मदमूछासन्यासप्रदभूतोन्मादापस्मारप-रोगारोग्ये कैर्च्येते इत्याह्-दोषाणां वातादीनां
स्वमएनदिकस्य दरयोखयाणां वा बृद्धिःक्चयो वा रुजाक-

गर्वाद्रोग एव । वैषम्यं विषमता

स्वरूपच््यावः

नाटः । ततः कार्यकारणयोरभेदेन पठितो रोग
इति दोषाणां साम्यं स्वरूपादप्रच्युतिः । समभावो-

ऽतेगता असेम्यं स्वास्थ्यमिति यातत । २८ ॥ `
त

राण्द्रेषादीनां मनः । अधितिष्रव्यस्मिन्नितधिष्ठानम्|
कायः शरीरम् ! मनश्वेतः ॥ ३० ॥
प०~-यत एवंदेहमनसी रोमाधिष्ठानस्वेन स्थितेन

कवरो देहो नापि केवरं मनः । तस्मादतीऽनन्त-+.
रभिद्माह-तेषां निजागन्तुकानां रोगाणां कायसने~

(२६)

अष्टङ्कृदयं ।

भिदेन द्विभिधमधिष्ठानम् । उ्वराखपित्तकासादीनां

कायः । मदमूच्छसंन्यासग्रहभूतोन्मादापस्माररागद्वेषादीनां मनः । अधितिष्ठन्स्यसिन्नधिष्ठानम्। कायः
|
कासर । मनन्धेतः ॥ ३० ॥
हे०--रोगाधिष्ठनाद-- तेषामिति -तच द्विधा-शरीरं
मनश्च ॥.३०॥

.

,

[सन

पवनादीनामप्युपसं्रहाथैः । यस्मात्तेऽपि मनः संचि

विकु्वैते । समये हि ्डुन्मादा मवति

वातपित्त

कफसन्निपाताद्विविधनिमित्ता
उदाहृता इ्युदाहः
रणमात्रपदेशमात्र वचनसात्रमत्रायुरवेदशाघ्च ॥ रजस्त-

मसोने साकल्येन व्याकरणमनिखादीनामिव । ते खल्वत्र

नतु कायिकानां रोगाणायुततौ हेतवो वातादयो सछमावस्थानादिमिः प्रकरेरोषसुक्ता न तु रजस्तदोषाः प्रकुपिता उक्ताः मानसानां च रोगाणां को मसी ॥ ३१ ॥

हेतुस्तदथमाह-

|

रजस्तमश्च मन दौ च दोषादुदाहती॥२१॥
स ०--मनश्चतस्तस्य रजस्तमसी दोषाुपपएवावविासेमवौ | अत्र चप्राधान्यादादौ रजो निक्षि्तम् }चशब्दः
१ मानसः पुनर्दोषसंग्रहो रजस्तम, न तु सं

प०-ननु कायिकानां रोगाणामुसपत्तौ हेतवो वाताद्

यो दोषाः प्रकुपिता उक्ताः । मानसानां च रोगण-

को हेतुस्तदथेमाह-पए्न इत्यादि । मनश्चेतस्तस्य रजस्तमसी दोषावुपष्टवावविद्यासम्भवौ । अत्र च प्राधान्यादादौ सजो निक्षिप्तम् । चशब्द; पवनादीनाम-

प्युपसंमरहार्थः । यस्मात्तेऽपि मनः संभित्य विकु्ैते।

शारररतवप्रसादिवत् मनोदुषणर्ञीकतवान्मानसदौषः संग्रहेणोदिष्ट

समये हि षटू उन्मादा ` मवन्ति बातपित्तकपफसननि-

इदयर्थः । मनस्वाहङ्कारिविकृतसच्वयुणप्रधानननिगुणविकार-

पाताधिविषयनिमित्ता

समुदायात्मकं वेतनाधिष्टानभूतमहदहङ्काराश्रयः ! एतेन सत्त्वरजस्तमांसीति त्रयो गुणाः समविषमस्पेणाव्यक्तमददहद्धार-

मनसां प्रहृतिभूतथातवो मनसि वतन्ते तेषां ` दूषकौ यतो
रजस्तमोगुणौ विषमवेव भवते न तु.समौ तरमान्मानसदोष-

संककौ, मनस आरम्भक द्याहृङ्कारिकि रजस्तमोगुणौ मनसि

उदाहता इति उदाहरणमा-

तरमुदेशमात्रै वचनमात्रमायुर्वेदशाखे । रजस्तमसी
साकस्येन व्याकस्णमनिखादीनाभिव । तचे खल्वत्र

स्वभावश्यानसेखयानांदिभिः पकारैरेषयुक्ताः ! न तु
रजस्तमसी ।. ३१ 1)

हे०-दुषटस्य मनसो रोगाधिष्ठानत्वा हिदेवमाद-स च
वक्ते । यथा-रारीरस्य भूतान्यारम्भकाणि दारीरे वर्तन्ते ।
समत्वे तु विधानधारणपोषणेः ररीरमनसोः कमाद्धातुर्वाता- दविषा--रजस्तमश्च |दवौ दोषौ द्वेदुष्टिकारणे इत्यर्थः । न
दिश्व रजस्तमश्चेति गङ्खाधरः ¦
व्वनयेोर्वातादिवदोषत्वं ततोऽनन्तरमनुकतैरदीषविनज्ञानीयादिषु
|
आदौ रज उक्तं प्राधान्यात्, वचर्न हि “नारजकं
तमः” इति चक्रपाणिः ¦
।
सानसास्तु-“क्रोधसोकभयदर्षविषदेष्यीभ्यसूयादैन्यमात्स-

यैकामलोभप्रसतय इच्छद्रेषमेदैर्भवन्ति"' इति सुश्चुतः ।
, मानसाह्वत्यादि । क्रोधः-पराभिद्येहलक्षणः, रोकःपुत्रादिवियेगे चिन्त्यः, भयं-परस्मात्रासः, दर्ष-उत्सेकः,
नि्नमित्तमन्यस्य दोषोत्पादनेनात्मनः प्रीतिजननं वा ` हर्षः,

असिद्धिमयाद्विषिधेषु कमेषु सदेऽप्रवृत्तिः विषादः, ईष्यौ-

चाग्रहणात् । कायोऽपि दृष्ठ एव रोगाधिष्ठाने तस्य तर दोषा

एव दुषटिकारणम् ॥ ३१॥
रोगोपहतदरीर्ञानोपायमाह ।

दरीनस्पशैनगरश्षः पर्सक्षेताथ रोगेणम् ॥३२॥
स °रोगोऽस्यास्तीति येगी व्याधितः त ददयनादिमिः
परीक्षेत । दशेनेन दृष्ट्या कासमेहादर्तष पीतद्युक्छनर्ण-

सस्थानप्रमाणोपचयच्छायापिप्मूच्च्छर्दितादिकम् | सरौनेन हर्तकायस्पर्यीन ज्वरगुरमविद्र्यायातेम् । तथा
कर्यं वा । काम-इन्धियार्थषु अभिकाइ्ा, ठोभः-प्रस्वभहमामिलाषः, आदिग्रहणात् मानमददम्भादयः । इच्छद्रेष- शीतोष्णस्तन्धस्पदे श्ष्णखरस्परौदिकं च । प्रश्नेन
परसंपत्तावसदिष्णुता, चद्रान्वेषितया. परगेषु दोषारोपणमसूया, दैन्य-ङ्किष्टचित्तता, मात्सर्य-परणुणेषु अमाप्यस्थम्,

मेदेभवन्तीति इच्छा-सातिशयोऽर्थाभिलाषः, सा च नानावंसत्ववलम्बिनी नानाकामतश्च भिन्ना भवति, तत्र हरषयोक-

देन्यकामलोभादय इच्छामेदेन । द्ेषः-अप्रीतिः, सोऽपि नाना-

एच्छया श्रूलारोचक्च्छरपरददेखं युच्छददुरछंदतव मरहु-

्रूरकोष्ठतां स्वघद्रनममिप्रायं जन्मामयप्रदृत्तिनक्षमदधि-

येस्स्ववलम्बी नानारूपो भवति, कोधमयविधदेर्प्यासूयामात्स-

ेष्टएुखदुःखानि चेव्यातुरपुखात्परीक्षत 1 ६२ ॥

-मूयामास्सर्यकामादयः” इति पठन्तीति निबन्धक्षङश्रहे

रोगी व्याधितः तेंद्श॑नादेभिः परीक्षेत । दीनेन

यणि दवेषमेदेन । अन्ये तु मानसाः-'करोधरोकभयदैनयरप्ा-

१०-रोगोपदतरारीरज्ञानोपायमाह-रोगोऽस्यास्तीति

सरिप्पणरीकाचयरसवटिते अ० ९,

थानम् ]
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वि

दृष्टया कासमेहादयर्विषु पीतरुह्खवणैसंस्थानप्रमाणोपनच

यच्छायावि्मूत्रछदवितादिकम् । स्पशनैन हस्तका-

यस्पशनेन अवरगुर्मीवद्रध्यादयार्तम् । तथा श्ञीतोष्णस्त्धस्पन्दश्ष्षणखरस्पशशौदिक च । प्रभेन प्रच्छया
शलारोचकसुच्छन्वदुशछन्दसं मदुभूरको्ठतां स्वप्न-

ददोनमभिप्रायं

जन्मामयप्रवृत्तिनक्षतरद्िेषटस॒ख-

` दुःखानि चेत्यातुरसुखात्परीकषेत । ३२ ॥

सरोग निदानादिमिः पवमिः परीक्षेत । निदान
कारणं हैतुस्यनर्थातसम् 1 तचासनविप्रहष्टमेदेन दविधा!
कृतो दोषसंचयो व्यार्थिं कुर्यात् , तस्मात्केवलानिदानान्र
व्याधिज्ञानै भवतीति पूर्वरपादीनासुपादानमिति वाप्यच-

न्द्रः । असति पूर्वहपाभिधानि तत्रोक्तः कियानिक्षेषो न सगच्छते । उक्त हि चरके,-.“ज्वरस्य पूर्वमे कष्वदनमपत-

पण वाः इति (च. नि.स्था. अ. १)) तथा च
्श्नभ्चेति । तत्र दर्चनेन वैवर्ण्यादिकं, स्परनेन प्रेत्यदि, सश्चते -वातिकन्वसपूवेल्ये ध्रतपानमिति । तथाऽसाध्यत्वं
च नोपलभ्येत । उक्ते च चरकै-पूर्वपाणि सर्वणि ज्वरे
ग्रभनेन् खादिकं निर्धायं रोग्ययमिति निश्चयः ॥ ३२ ॥ क्तान्यतिमात्रया । थ विशन्ति विदलन ्रद्युज्वरपुरःसरः ॥
सौगित्वज्लानोपायमाह--स च चिधा--ददीनं स्पीनं

, रोगविरोषाधिगमोपायमाह--

रोगं निदोनप्राग्रूषलक्षणोपदयापिमिः ॥२३२॥
८ १) निदानमित्यादिं । एते प्रच व्यस्ताः समस्ताश्च
ध्याधिबोधक्राः । न च समस्तपक्षे कृतक्रणत्वे वाच्य, प्रमाणसंएटवस्यापि दृष्टत्वात् । ८ अनुमितवहै प्रयक्षोपमानशब्दानामपि स्थितिसत्वात्, यतः प्रमातुः प्रमातव्य एकस्ित्नर्थ
चतुर्णा

प्र्यक्षानुमामेपमानरब्दाख्यप्रमाणानां

सम्डवः-=

समूहो दः, अतः समस्तपक्षे कृतक्ररणत्वं न वच्यम् ) ।
म यो ह्यसुमानेन प्रतीतो वहिः स एव प्रक्षागमाभ्यां नोप-

छभ्यते । ( अत्र नच्द्रयं प्रकृतमर्थं द्डयति, ।
नेन प्रतीतो यो वहिः स किं प्रयक्षशब्दाभ्यां नोपटभ्यते ।
इति नदि, अपि तु स ताभ्यासुपरुभ्यत एवेयर्थः) । न वा
निदानादीनि प्रेक्षावन्तो थ नैवमालोचयेयुः ¦ ८ अत्रापि
ूर्ववसकृतार्थबोधकं नञ्द्वयम् , यथा-अथवा ये प्रेक्षावन्तः ।
८ समालोचकराः ›ते निदानादीनि न सन्तीत्येवं कदाचिदाखोचयेदयुः । इति न कदापि, किन्तु सन्ति निदानादीनीत्या-

अन्यस्यापि च रोगस्य पूर्वरूपाणि यं नरमरू । विदयनेन
कृसेन तस्यापि मरणं धवम्" इति (च. इ. स्या.
अ. ५) । तथा रक्तपित्त-पमेहयौर्विदषज्ञानं च च जायते ॥

उक्तं च चरके-“हाखिवणं सुभिरं च मूं विना परमेदस्य
हि पूः । यो मूत्रयेत्त्न वदेदममेहं रक्तस्य पित्तस्य हि स
प्रकोपः इति ( च. चि. स्था. भ. ६) । अस्ति

रूपाभिधनि व्याप्रखोषेण सखषपमेव न व्यवच्छियते; किंच
साघ्यासाध्यत्वे च न ज्ञायते । तथा हि-पुखसाध्यलक्षणे
श्वश्कृः-“टेतवः पूवैूपाणि रूपाण्यत्पानि यस्यचे । नच

त॒ल्ययुणो दूष्यो न दोपः प्रकृतिभवेत" इति (च .घ.स्था.
अ १०);क्साष्यरक्षणे चस्कः-'निसित्तूवैरूपाणां रूपाणां

मध्यमे बले" इति (च. सू. स्था. अ. १०) । तथा,
“सर्वसेपूर्णलक्षणः । सनिपातज्वरोऽसाध्यः'' इति ( च. चि.
स्था. अ. ३ )। असल्युपरायाभिधाने संकीर्णलक्षणोऽनमिव्यक्तलक्षणे वा व्याधौ विश्षेषबोधो न स्यात् । तदुक्तं चरके
'गूढलिङ्गं व्याधरयुपशयाभ्याम्ः ८ परक्षेत ) इति, ( च.

वि. स्था. अ. ४) असत्यां च सेप्रप्त पूर्वरूषादिपती-

तस्यापि व्याधेधिकरत्सोपयोगिनौऽशांविकत्यनी-वल-कालादेरपतीतश्विकित्साविरेषो
न यात् । तस्मासन्चापि निदानावयभिदोदास्मदे । ८ एतेषां निदानादौनां परश्चानां सध्ये
दयो
वक्तव्याः
।
पशचविधमप्येतद्रयाष्युःपति-जतपि-देदभूतं
केनलिदेकेनेव प्रतिपादिते व्याधिरिति केषाचिन्मतं,

लोचयेयुरति सरसार्थः ) एकेनैव प्रतिपादितो व्याधिरिति
किन्तु

वयमिहोदासहित्न

श्रदध्मदै

न

मन्या-

निदानशब्देनोच्यते 1यदाह सुश्रुतः-ेलक्षणानिदैशा-

मदे तदित्यथैः ) । किंच एकेन प्रतिपादितेऽपि व्याधावपरे- निदानानि" इति (सु. सु. स्था. अ.) } त्तैव
निदावस्यमभिधातव्याः, भिन्रप्रयोजनत्वात् । तथाि-यदि निदानं निदानशल्द्निशक्तिः-^निष्टियते व्याधिरनेनेति
नोच्यते तदा ततपरिवजैनं कथं रम्येत । उक्तं हि सुश्चते- नम्"; “दिशः एषोदरदित्वादूपसिद्धिः"' -इति गदाधरः!

“क्षपतः क्रियायोगो निदानप्िविर्जनम्'' इति ( सु. उ.
तं. अ, १)। किंच यथा गद्धक्षणत्पाण्डरोगः, मक्षिकाभक्षणाच्च छर्दिखसीयते, म च तथा निदानेन सर्वत्र नियतरे-गाध्यवस्ायः, ज्वरगुत्मादौनामेककारणत्वात्् । यदाद

व्वनिधिल्य दायते प्रतिपायते न्याधिरनेनेति निदानम्" इति
जजटः। भद्टारहस्िचिन्द्रेणापि तन््यु्त्या निदानादिविवरणप्रस्तावे णैव निरक्तिश्का । निशब्दौ मिश्वथे ।
तथां च ` वरश्यश्पततगेसूत्रम्+-“८नि निश्चयनिभे-

इति । ठेकेऽपि ५ अद ते निदानं करेष्यामे?
ग्वरकः-“एको देतुरनेकल तथैकसयैक एव हि । भ्याधेरेकख धयोः?
करिष्यामीत्यवगम्यते । निदानेमिति करणे
निशयं
-बहवो बहूनां बह्वस्तथा'इति ( च. नि. स्था. भ. ८) । इत्युक्ते
सपि च कदाचिछत्यासन्नं निदाने बाधेता विप्रकृष्टनिदान~ सुद्; तेन *व्याधिनिश्चयकरण निदानम् › इति विदा-

(२८ )

[ सूत्र

अष्टङ्हदय । `

(~
क

आसनमपि द्विविधम् । आसन्नाघ्यास्तन्मेदेन । आकषन्नं
रक्षलघुरीतादिद्रव्योपयोगः ।अव्या्तन्नं तु यत्तः समनैतरमेव सेगोदत्तिः । यथा वातादयो दोषाः क्रद्राः |
विप्रकृष्टं यदादिकाटे ज्वरादीनां तथा हविःप्रारादि मेहुष्ठादीनाम् ।तेनैवंविधमथजातमेवविधस्य सोगस्य हेतु-

स्मरकाशितदोषविंरोषाधिष्ठितस्य लक्षणम् । उदूुभूषु
उ्वेरादिरामयौ वातादिदोषविशेषणाटिङ्किवरूपाः
भासो येनावभास्यते । यथायथमलह्पव्वाद्यययदग्यक्त
स्फुटं छिङ्गं तस्ा्रेपम् । रक्षणे पुनस्तदेव प्राम
पा्िक्षण येन॒ सकठ्दोषविकशेषाछिक्घतस्पट

लिङ्गो म्याधिदयते रक्ष्यते । उपशयः सुखानु

लेनोपदिष्टमेवविधश्चो्यन्नेऽतो निदानाज््ञायते रोगः | वन्ध्यहोरात्राद्युपयोगः । एवंधिषेनाहा रकेन इयश्य
परापरं प्रवैरूपं मविष्यतो व्याधेरप्रकारितदोषविरेषा- पीडा नाभवदेवंविधेन । म्यथाऽभूत् अत उपशयाः

धिष्ठितस्य रक्षणपुद्ुमूषुञ्वेरदिरामयो वातादिदोष-

ज्ञायते अयं रोग इति

स्तदेव प्रगूपाद्विरक्षणम् ।येन सकरुदोषविदेषालिगितः

मतुगतेन-अनया कस्पनयाएवं मार्गण दोषेण विपरि

व्याधिसार्म्यःस्नास्थ्यहेतु
।
सुखावहः!
आप्निः
नि्वैनिः
सम्पराप्रिरागति्जीतिरित्य
विरोषेणारिगितर्पामासौ येनावमास्यते यथायथमसपत्वा्यदव्यक्तमस्छुटं लिगं तच्परप्रुपम् । रक्षणं पुन- नथान्तरम् । एवं दृष्टान्तेन एवं स्थानस्थितेन एव

स्फुटद व्याधिषद्यते रक्ष्यते |. उपायः युवानुवेष्याहाराघयुपयोगः ] एवंविधनाहारादिकेन हि

करपनम् अत आप्या ज्ञायते अयं रोग दति ॥३३॥

हे०-रोगिप्वे हि क्ते कोऽसौ रोग हात योधं जि

जारे रोगाविरषक्ञानोपायमाह -स च प्चधा-निदानं परार

तस्य पीडा नामूदवंषिघेन चामूदत॒ उपदायन्ज्ञालक्षणम् उपराय आकर । साप्तिः-परातिः । निदान
यतेऽपं॑रोग इति। स व्याधिसास्यः खास्ष्यहैतुः
बहिरगो हेः । प्रा्रप॑-पूर्वेनो रोगः । रोगस्य हि राजवत्

सुखावद । आर्धिि्ैतिः सम्प्राप्तिसाणतिजौतिरियनर्थातरम् । एवं दु्टनैव स्थानष्थितेनैवमनुगतेना-

नया कस्प्रनयेवमार्गेण दो्रणेति परिकल्पनमत आप्या
्ञायतेऽपं रोण इति | ३६ ॥
प--पेगविशेषाधिगमोपायमाह्-योमं निदाना

दिभिः पचभिः पर्कषेत । निदानं च॑ वारणं हेतुरि

प्रकाशमानस्य परिवारभूता सेगाः केचिघ्पवं प्रकान्ते,

केचित्सहैव, केचित्पश्वात् । तत्र चे पूर्वं ते पूर्वरूपे, ये
सहं ते सूपं, ये पश्चात्ते उपद्रवाः } ते चोभयेऽपि लक्षणपदेन संगृदीताः

। उपशयः-व्याधिलात्म्यम् ! आधि

रगो हेठः | इति रोगलक्षणम् ॥ ३२३ ॥

: उपशयादिप्रसगे च देशकारावध्युपयु्येते । अत
स्यनथीन्तरम् । तचासन्नविभक्रष्टभेदेन `द्विधा । आ।
सन्नमपि द्िविधम् । आसन्नाव्यासन्नभेदेन ! आसनं स्तावपि पटति ।
नच छक्षलघुरीतादिद्रव्योपयोगः । अस्यासन्नै यतः | भमिदेहममेदन दंशमाहुरिदि द्विषा ॥३४॥
समनन्तरमेव रोगोत्पत्तिः । यथा वात्रादयो दोषाः
स०--दहास्मिनायुवेदक्चाल्न आचाय द्विविधं दप्रकृद्धाः ।विप्रकृष्टं यदादिकाडे ज्वरादीनाम्। तथा हविः"

मराद मेहकुष्ठादीनामतेनेवंविधमथैजातमेवं
विधस्य , -कारं देशमा कथयति । मूमिमेदेन देहभेदेन च ९४॥
प०--उपशयादिप्रसङ्गे च देशकाठवप्युपयुज्येतेसेगस्य हेतुखेनोपदिष्टमेवैविधश्वोर्पन्नोऽतो निद
व्यधेतो
-अतस्तावपि पटाति-दहास्मिन् आयुवेदशाखे आचाय
नात्ज्ञायते रोगः प्राभरुपं पूैशूपं भविष्य
नादिपञ्चकसमान्यकक्षणम् । निदानशब्दौऽय॑निदानविशेषे द्विधा द्विप्रकारं वेरामाहुः कथयन्ति । भूमिमेदेन
जातौ च वर्तते; यथा--तृणदाब्दः तृणविशेषे वरणजातौ च
वतेते । यन्तु, भहारहरिष्वन्द्रेण निदानस्थाने--“ |

देहभेदेन च ।. देहदेरः धिरःपाण्यादिलक्षणः
प्रसिद्धः । ३४ ॥

गोः घुदोहा भवति न तां निददीतः दति व्यासप्रयोगमुप- |
हे०अथौषघं व्याचष्टे तच्च देरकासवपेश्चत इति
न्य निवन्धार्थो निदानशब्दो व्याष्यातः । निदीयते निबमरथमं तावदेशः ।तव देशे भदद्रयमाह-भूमिदेहेतितच्चं
श्यते हेघ्वादिसंबद्धो व्याधिरनेनः" इति कृत्वा, `तत्त॒ निदान.

श्थानषूप्रन्धाभिप्रायेण, नहि हेत्वादयो हे्वादिसंबद्धं व्याधिं भूमिर्देहश्च 1दत्यायुंदास्नं शाखान्तरेषु देसस्य देहव्यहराभावात् ॥ ३४ ॥
अतिपादयन्ति। इते मधुकोरब्याल्यायाम् ।

८२९)

सरिप्पणदीराबयस्षबाशेत अ० २.

नः

यदि तु विरेचनम् । मध्वे ्िचिदादते

भूमिदेरा उच्यते-

वर्ति

दयाद्विचक्षणः |" व्यध्यवद्था सामनिरामग्रटुमध्यतीह्णतवात्त्तयोग्यौपधविष्टिः ।यश्रा--“व्कंवन स्वदन
कारो यवामूप्तित्तको रसः । मलानां पाच्नानि च्छु
सं ° -भूदेशं पुनन्लिधा व्रिप्रकारमादिरेत् । त्त्र यथावस्थं क्रमेण वा ॥*' दधा- “ज्वरे पेयाः च्तत्याश्जर
जाङ्गले देशौऽद्पोकतरुपवे
तलेन वक्षयमाणलक्षणो सर्पः कषीरं विरेचनम् । घ्य वा घडे युंज्यादीक््य
वातभूयिष्ठो वाततप्रतुरः।तत्र जातौषधिखणपुरषप्गादःपो दोषवरवरम् |" यथा-“मृदञ््रसे चखघुर्देहश्चकिताश्च

जागर बवातमूयष्ठमनूप त कफास्वणम्
साधारण समम सधा भूदरमादेरत् ॥२५॥

वातप्रधाना भवति 1 प्रचुरोदकडृक्षो यो निर्वातो दुर सला यदा |अनविरव्वारतन्याति पष
मातपः सोऽनूपर इति । स च ककप्रधानः । तनाश्वौ-

योजयत्तदा ॥"

अस्यामवसायां दत्तमौषधमासेगाय नवति ॥ ६६ ॥
सम्यग्योगदेतुकाछमाह-कारो
प०-मेषजस्य

घध्यादयः श्षिम्या मवत्ति } साधारणः पुनरमयरक्षणो
-मध्यपतितो व्यामिश्र्यः । स च सममलो वातादि
समदोषः ] अत्र दोषा एव मररब्देनोक्ताः 1 वक्ष्यति

द्विविधः, क्षणादिलक्षणा

स्याध्यवस्थालश्चणश्च

मेपजस्यौषधस्य योगं करेति । तदयरसपादनसाम्यः

॥

करोतीत्यथः । मेपजस्य योगो येपजयोगस्तं कसति 1

हि ।देहस्य मलिनीकरणादाहाससरुसाच मरः} ३५॥

क्षणाः प्रसिद्धः । आदवग्रहणादवच्रुटिखद्तेयामा~

प०~भूमिदेश्च उच्यते-तत्र जङ्गलो देरोऽस्पोद्- होरात्रपक्षमासव्ययनसंवत्सराणां परियः । श्वणादि~
` कपवैतव्वेन वक््यमाण्क्षणो वातभूयिष्ठो वात- कारस्योदाहरणं यथा-“पृवाहे बमनं॒देय॑मध्याहि
ग्रचरः । तत्र जातौषधिखगपुरुषखगादयो वातिप्रधानां

तु विरेचनम् । मध्ये किथिदाघ्रत्त वस्ति दब्याद्धिसास
्ष्ण
मनि
्यतीक
सुदुःसध
चवक्षणः।।1 व्याध्यवस्था-सा

वन्ति ।प्रवुरोदकवृष्छो यो निवतो दुरेभातपः

सोऽनूप इति। स॒ च कफम्रधानस्तञ्जाश्चौपधाद्य
-स्तिग्धा सबन्ति । साधास्णः पुनरभयलक्षणो मघ्य-पीततो व्यामिश्ररूपः । स च सममलो वातादिसम-

त्वेन तद्योग्योषधविभरषटिः

। यथा-^“च्छङ्घन स्वदनं

कारो यवायूस्तिक्तको स्स:

। मलान

स्युयेथावस्थं क्रमेण वा 1 ्वरेपेयाः कषायाग्च सिः

क्ताः } वक्ष्यति
दोषः । अत्रे दोषा एव मल्शब्देनो

क्षीरं विरेचनम् । अय् वा पड युल्ञ्याद्रीश्त्य दौव~

हि-देहस्य मछिनीकरणादाहारमङत्वाचच मलाः) रनभा बठावलम् ।7? तथा-“मृटु्वेरो
हेण-मूदेशभदानाह-ते च घ्रयः--जांगलो ऽन्यः मला यदा । अचिरं उवरितस्यापि
,
साचार्णश्च

पाचनं

। तत्र वातभूयिष्ठो वातरोगबहृखो जांगटः । त्तदा ॥ ?' अस्यामवस्थायां

खुर्ेहञ्चछ्िताश्च
षज

दनत्तमौषधमारोग्याय

भवति ॥ ३६ ॥
हे०-काख्मेदद्वयमाह--तवर क्षणादिरूपौ

- कष्तोटणः कफरोगबहूलोऽनुपः । यः सममलः स समदो
घरत्वादासेग्यवहुलः `ते साधारणमादिशेत् । देहमेदास्छ॒

योजय-

व्याध्यवस्था

रूपश्च ] क्षणो मात्रा आदिखब्दाकराकल्मनाड काुटरूतया~
रात्रपक्षमासत्यैयनवर्पाणि ।त्रक्विनिमेषो माचा; ताः

--ग्रक्रतिमेर् रुक्ताः ॥ ३५ ||

पेषजसय सम्यग्योगहेतु कारमाह--

तेष
पञ्चदया काष्टा, तालिश्षत्कल, ताः सक्तदच्त भागः;
विद्षतिर्नाडिकाः, ते दवसूरत, ते तुद्यराच्चिदिवे साश्चिभामेनः
वचचत्वारः पादोना यामः, वैश्वतुभिरदो रात्रेश्च; प्ञ्चदसा~

-क्षणादिव्यौध्यवस्था च कारो मषजयोगकृत्३६
सं०~कारो द्विविधः क्षणादिलक्षणो व्याध्यवस्था-

होरााः पक्षः, तौ दवौ मासः, ती दाच्रठः ते जयोऽयनः
्पातदथसम
।
करोति
यों
स्य
लक्षणश्च }मेषनस्यौषध
ते दे वर्षम् । व्याध्यवस्था जामपच्यमानपक्नवपुराणतीं
त
ोगः
मेषजय
-दनसामर्णं करोतीयर्थैः। येषजस्य योगौ
क््णमूृदुत्वादयः । देरकाल्योरपयोगमाह--दे खकार
वाक्ययोः रेषमूतोऽ अथः योऽयखक्तो देश्यः कालश्च |
` ` करोति । क्षणादिः प्रसिद्धः ।

-तेयामाद्येरतरक्षमासलेयनप्तवत्सरार्णां

पररह

| तदुभयं भेषजख योगं योग्यतां करोति । उक्तं हि समरे

द्मणाद्किार्स्योदाहरणम् । यथा -“धूवीहि वमनं देयं

मेपजमवचारयन् प्रागिव तावदातुरं परीक्षेत | कस्मिक्तय

[ सुघ्र-

अष्टङ्हृदय ।

(२०)

(अ

स ०--शयीरजानां वातादीनां क्रमेण यथांर
परिपाव्योदेदानिदैरेन परमौषधं म्रघानौषध वसः
दिवमनातं शोधनरूपं तैलादिमध्वंतं शमनरूपम्

देयो जात इत्यादि । तस्मिन्देदो मनुध्याणामिदमाहारजार्ते

हितमिदमदितमिति।तथा-स्थच्येऽतिक्रयो, दुर्बलो इुशटमांस
सोणितास्थ्यंगावयवोऽद्याधिरदपाहारो
पवितः आहाररहितो व्याधिवल्मेव तावदसम्थः सोहुं कर पुनरतथाविधौ

तेन वात्य वस्तिगदप्णिधेयखेहक्राथादि परमौषधम

भेपजवोगम् । तथा-काटश्च मेषरजस्य योग्यतासापादयती-

पित्तस्य विरेको भुखपीतं गुदमार्गेणांतःस्थिते
निःसारण परमौषधम् । कफस्य वमस मुखेन प॑

सयुपकरम्य सीतोप्णवर्पालक्षणा ऋतव इत्याद्रपक्रम्य यौपषधअ्रामस्थिव्यादि तस्मात्ाधारणेष्येव तदन्तरे वमनादि

तेनैव दोषस्य निःसारणं परमौषधमिति शोधनः
दोषाणामौष्धम्तैलादि तु शमनघ्ठरूपेणौषधम् तथे
मेणैव वातस्य तैरु पित्तस्य धृतं कफस्य मष्ट

ब्रोजयेत् ! तथा-मातुराबस्थास ठ काटाकालसंज्ञा यथाऽस्यामवस्यायामसीौपधस्य काटोऽकालो वा नहयप्राप्तातीतकारमौधधे यौगिकम् ॥ ३६ ॥

तवष द्विपकारमाह-शाधनं रमनं चति समासादीषधं द्विधा २७

परमौषधम् । प्रधानमौषधमिति यावत् ॥ २८ ॥
प्~आौषधसुक्तं तस्य विषयमाह-ररीर्जाः
ौषधं
कारं
चिजगव्य
सम्भवति तदनेकप्र
स्०-यक्छि
वातादीनां क्रमेण यथासंख्येन परिपाटयोै रानिर्द्रे
संमवदपि दैटप्यानतिक्रमाच्छोधनरामनछक्षणात् समा- परमौषधं वस्यादिवमनान्तं रोधनरूपम् । तैर्खां
सात्यक्षपतो द्विे्युक्तम् । एक सोधनरूपमपरं मध्वन्तं रामनकूपम् । तेन वातस्य वस्तिगुद्भ्राप
शमनरूपमिति । रोधनं यत् ऊुपिततान् दोषान् धेयस्नेहक्राथादि परमौषधम् । पित्तस्य विरः
मुखपीतं गुदमर्गेणान्तःस्थित्तस्य निःसारणं परमे
बृहिर्निःसाथं रोगोपद्यमनं कयेति । रामनं यत्छस्थान-

षधम् कफस्य वमनं मुखेन पतिं तेनव दोषस्य नि

ध्थितानामेव साम्ये; ॥ ३७ ॥

सारणं परमौषधमिति शोधनरूपेण दोषाणामौः
मासात्
षधं
ारमाह~-स
प०-तज्ची
द्विप्रक
संक्षेपतः धम् । तेढादि तु रामनसखशू्पेणौषधम् । तथेति क
यत्किञ्चित् जगत्यौषधं संभवति तदनेकप्रकारं संभ- णैव वातस्य वै, पिन्तस्य वृतं, ष्मणो मधु पः
वदपि द्वैरूप्यानतिक्रमात् शोधनश्चमनटक्षणाद्िधे- मोषधं प्रधानमौषधमिति यावत् ॥ २८ ॥
सयुक्तम् । एकं दोधनरूपमपरं शामनरूपमिति ।

सोधनं यत् कुपितान् दोषान् बहिनिःसार्यं रोगोप-

शमनं करोति । रमनं यत् स्वस्थानस्थित्तानामेव
साम्यहेतुः ॥ ३७ ॥
हे०-ओपधमेददयमाह-तच्य शोधनं शमनं च} समासत

त्वेवं वायोः

पित्तानिर्स्य च

} :; दति ।

जोधन. अधिकं वहिर्निरसनेन दोपरसाम्यकरणं, शमनं
स््रधिकक्षपणक्षीणवधनाम्याम्

। अतएवाभ्याधेके दोर

ौधनमधिकक्षीणयोः शमनमिति विमागः सिद्धः |३ ७॥

ओषधमुक्तं त्य विषयमाह

|

विप्रयाविमागमादह-त

शोधनविरोषा बस्त्यादयः क्रमेण परमौपधम्। वातस्य वस्ति
पित्तस्य विरेकः ¡ तथा कप़स्य वमन् | तथा शमनविरे

पास्तैकादयः

दत्यनुवतमानेऽपि पनःसमासमरष्टणमतिसंक्षेपाय सामान्योततया विरीपसंग्रहः संक्षेपः | सङ्घनकृहणे सामान्थे वहाय
- खङ्घनविरेषरयोः शोधनकरमनयोरक्तिरित्यतिसंकषेपः ] स च
चहणस्य शमनेऽन्तमांवं मघ्वा कृतः } वक्ष्यति हि
समनं

हे०--शोधनरमनविदोषाणां

वातस्य वैं, पित्तस्य घृतं, कफस्य मधु

किं सर्वेषां नेत्याह-दरीरनानां शरे जाताः द्विती
रोगाख्यं जन्म प्राप्ताः शरीरजाः

शरीराशितास्तेषां

कः

परमतिशयेन ] एतदुक्तं मवति सर्वेषां दोपराणां बस्तिरौ
घं विशेषाद्वातस्य । सर्वाणि शोधनानि

वातस्यौषः

विेषाद्कस्तिः । तथा बनःरीराश्रयाणां दोषाणां बस्तिरौष!
पिेषाच्छरोराश्रयाणाम् ]एवं विरेकादिपु वाच्यम् अमूर
गमनस्य ॥ ३८ ॥

` कायादिदेशमाश्रिव्य सतैत्र ` सममेव शरीरजातार

दोषाणां करमेण परणौषधमुक्तम्। अथ मानसयोरदोषयौ

| वितसपरमौषघं स्यादिति तदथमाह|
वस्तिरविरंको वमनं तथा तरं धृतं मधु ॥३८॥ धीियांमादिविज्ञानं मनोदोषौषधं परम् ॥२३९॥
शररनाना दृषाणां क्रमण परमषिधम् ।

स्थानम् ]

सरिप्पणरीका्रयसंषलिते अ० १.

स०-मनोदोषयो रजस्तमसोः रोगविश्रकार
दिकं परमौषधम् । धीश्च र्व चातादिविन्नान च तत्तथा-

(३१)

स्सितं मेषजे भिषजो माषन्ते |मिष्ेयः। तस्य प्राधान्या
दपर निर्देशः । तथा चागमः-“योक्ता प्रयोक्ता रास्ता ,

विषम् ।तत्र ीबुद्विबाद्यध्यालिकानां मावानां हिता- च प्रमानो मिषगत्र तु ॥* तथा संप्रहेऽपि-““य्ैये

हितपरिच्छेदविमागकारिणी । धेम धृतिश्चेतसः स्थि- विगुणे पादा गुणवतोऽप्यनथैकाः । सपादहीनानप्या-

रत्वमचापलम् । येन प्रत्िषिदधेष न प्रवते अहितेषु
च न सीदति | आलकविज्ञानं

योगाभ्याससमाधिना

परमासखरूपवि्नानम् । आदिग्रहणाज्ज्ानविक्ञानस्मृतिदेशकालादीनां परिग्रहः । मनोदोषसपुत्थकामादि-

. जरोगाथेः परब्दो विङेषणव्वेन निर्दिष्टः ॥ ६९. ॥

प०--काला (या) दिदिरामागमित्य सर्वेत समभव शसरजानां दोषाणां क्रमेण परमौपधसुक्तम् । अथ मान-

सयोदोषयोः किं तत्परमौषधं स्यादिति तद्थमाह-

मनोदोषयो रजस्तमसोः सेगविध्नकारे षैियीदिकं
परमौषधं स्यादिति । धीश्च परय च आत्माडिषि` ज्ञानं च तत्तथाविधम् । तत्र धीबद्धिः बाह्याध्याप्मिकानां मावानां हिताहितपरिच्छेदविभागकारिणी.धेथ

ध्रतिन्धेतसः स्थिरस्वमचापलम् । येन प्रतिषिद्धेषु न

प्रवतैते। अहितेषु च न सीदति । आत्मविज्ञानं योगाभ्याससमाधिना परमामस्वरूपघिज्ञानम् । आदि

` प्रहणात् स्मृतिदेशकाखादीनां परिपरहः । मनेोदोषसमुस्थकामादिजसोगाथंः । परराब्दो विशेषणत्वेन
निर्दिष्टः ।॥ ३९॥
हे०~-विदोषमाह-तच्च धीप्रशातं धीडद्धिः यया हिता-

दितविवेकः । धैर्य॑दुःखसहस्वं येन॒ हितसेवममहित-

तान् गुणवान्यश्च यापयेत् ॥ चिकित्तायास्तमेवात
प्रधानं कारणं -षिदुः {'' द्रव्याण्यौषधानि | उपस्थाताः
परिचारकः । रोगी आतुरः । एतयादचतुष्टयै निदि
एमाचार्थेण | ४० ॥
प०--एवं तावदनेन सकट चिकिस्सितसुक्तम्। तच्च

पादचतुष्टययुक्तं कार्यकरं तदथैमाह--चिकिर्सितस्य
रोगोपरामलक्षणस्य पाद्चतुष्टयमङ्गचतुष्टयसुक्तम् ।
मरस्येक तच्तुगुणमेवं षोडरागुणं चिकिस्सितं भेषज
भिषजो भाषन्ते । भिषक् वैद्यस्तस्य प्राधान्यादमे
निर्देशाः । तथा चागमः-““योक्ता मयोक्ता शास्वा च

प्रधानो भिषगत्र तु|

तथा संमरहेऽपि-““रद्ैचे

विगुणे पादा गुणचन्तोऽप्यनथेकाः } स पादहीनानप्यातौन् गुणवान् यश्च यापयेत् ॥ चिकित्साया-

स्तमेवातः प्रधानं कारणं; भिदुः | "" द्रव्याण्यौपधात । उपस्थाता~पस्विरकः 1 सोगी-आातुरः ।

एतस्पादचतुष्टयं नि्दंष्टमाचायैण ॥ ४० ॥

हे>-अओषधपादानाह } भिषागीत्ि-ते च चत्वारः
भिषग््र व्यसुपस्थाता रोगी चेति | उपस्थाता परिचारक
चिकित्सितस्यौषधस्य पादत्वं चैषां क्रियानिष्पादकावयव~
त्वात् । पादान्विरिनष्ठि-तत्पाद
चतुष्टयं प्रत्येके -तच्चतुरमर्णं

त्यागः । आस्मादिविज्ञानमास्मादयः आत्मदेल्लकालस्तेषां
विज्ञानमीदयोहऽमीदशे कले व्यवहरामीति ज्ञानं, येन

केयं, पद्रुणवतमेवैषां पादत्वमित्यर्थः ॥ ४० |;

हितमेव तस्याविच्छेदः | एतत्सवं मनोदोषौषधं इदयाश्र-

दकषस्तीर्थात्ताक्चा्थो दृष्टकमां शुविर्भषङ्४१

याणां वातादीनामौषधं परं सर्वमेव मनोदोषाणामौषपं धिगेष्राद्धीपरथति }तथा मनःरीयधिष्ठानानां दोषाणां धीप्रभू-

व्यौषधे विरोषान्मनोऽधिष्ठानानासिव्यर्थः। इति सोगौषथम्३ ९

एवं तावदनेन सकरुचिकिस्सितमुक्तं, तच पादच

तुष्टययुत्तं काथकरं तदर्थमाह-

तेषां गुणानाहस०--दक्षः कर्मणि चतुरः । तीथोदुपाष्यायाद्रिदि-

तागमादाततो गृहीतः शाचरार्थो येन स तीर्थात्तशा्ला्ः।

आगमप्रा्तशाल्रलखूपः । बहृशते दृष्टे कर्प येन चिकि

त्सारक्षण स द्ष्टकमौऽभ्यस्तकमां शतदश्चिकिंस्सित-

रोगः । छचिः

कायवाङ्मनोष्यापर्सलीमतैरपरमभिषक द्रव्याण्युपस्थाता रोगी पादचतुष्टयम् ।
षोऽङिम्तावानर्थोपजीविकाहैतोमे कसेति परं धर्मोपार्जचिकित्सितस्य निर्दिष्टं भ्येकं तच्चतुगंणम् ४०
नेनेति चिः ॥ ४१॥

स ०-चिकिस्सितस्य रोगोपरमरुक्षणस्य)पादचतुष्टयप०--तेषां गुणानाह-दक्षः कमणि चतुरः । तीर्था
मगचतुषटयसुततं मयेकं तवलुगुणमेव षोडशगुणं चिवि- दुपाध्यायाद्िहितागमात् आत्तो गृहीतः शालार्थे

नव

( ३९ )

अष्टङ्खहृदये ।

येन स॒ तीर्थात्तशाखाथः । आम्नायात् आगमात्

अओषधमपि चतुर्विधम्

शाचिः कायवाङ्मनोव्यापारेमखीमसैरपशमृष्टः अि-

स् ०-बहवः कस्पा यस्मिन् मवति स्वर

पराप्रशाखस्वरूपः । बहुरो दषं कमे येन चिकित्सा- बहुकल्प बहुगुण सपत्नं योग्थमौष
रक्षणं दृष्टकमी अभ्यस्तकमा शतशधिकिस्सितरोगः।
. ष्पाघाम् अथपजाककष्ितामयं कसति

पर धन्नाधा-

जनेनोते शुचिः ॥ ४१॥

याप्तद्रहकद्ं व्याधीनां निवारणक्षमं न तु
वस्पम् |तद्वि सुखमुपयुज्यते }नानाशक्तयो

बहवो गुणा यस्य गुरपदादय्तद्रहगुणम
थाचदान्नार्थो युरेर्यदीतादुर्वदार्थः । तीथ यरः दकर्मा- यदनेकरोगविनाकशनसमथम् । संपन्न २
बहुधानुष्ठिवशाख्रार्थ; । शुचिर्मनोवाक्ायैः शद्रः । संग्रहे विपन्नम् । प्रराप्तभूमिदेश्यजातम् । तथ
त॒-““भभे्रोऽनुद्धतोऽस्तम्धः सूरतः प्रियदर्यनः । (शूरतः “धन्वसाधारणे देशे समे सन्पत्तिके शुचं
कारणिकः ) बहुश्रुतः कार्तरेदौ जितय्रन्थो ऽधकर्मवित् | चेत्याय
तनश्वभरवत्मीकविते । इति । प्रर
अनाथान् रोगिणो यश्च पुतरवत्सशुपाचरेत् । गुरुणा समनुजातादिगुणयुक्तम् । अथवा पाकसंस्वाः
ज्ञातः स भिषक् शब्दमदनुते ॥ यस्तु केवलयाक्ञः कर्मस्वपरिनिष्टितः । स मुह्यत्याठरं प्राप्य थथा मीररि- योग्यं दातु यच्त्राईति त योग्यम् | व्य
है०--मिषम्युणानाह
“दश्च इति । दक्षः यीघकारी, ती-

वाहवम् ॥ यः पुनः कुरते कर्म

घष्ट्बौच्छाल्ा-

दोषदूष्यदेहवयोनठादीन् ज्ञाला युज्यते

्थवजितः ] स सत्सु गर्दामापोति वधं चेच्छति राजतः ॥ तदयोग्यं रोगस्य सेगिणश्च ॥ ४२॥

प०-जौषधमपि चतुधिधम्-बहबःक
हेतौ लिङ्गे प्रशमने रोगाणामपुनभेवे । शानं चतुर्विधं
यस्य स राजार्हो भिषग्वरः ।॥ साख््रं शास्राणि सलिले सम्भवन्ति स्वरसकाथचूणौधास्तद्रहुकर
` गुणदोषप्वत्तये 1 पाचपिशषीण्यतप्ं बाहशचयेन बहयत्॥ नां निवारणक्षमं न तु छबणबेदे
- प्रदीपमूत शाद हि दनं चिपुखा मततिः । ताभ्यां सनः- तद्धि सुखमुपयुज्यते । नानाशक्तयो 8
गुरुमन्दादयः
सुयुक्ताभ्यां चिकित्सन्नापराध्यतति ॥ आहूत एव यो याति. बहवो गुणा यश्य
सुवेशः स॒निभित्ततः । गत्वातुरार्थादल्यत्र न निधत्ते मनः
कंन्ित् ॥ व्याधिं परीक्षते सम्यद्धिदानादिविररेषतः।
, गोपनीया च तद्वतां न पम्रकारायते बहिः ॥ सहसा म च
-तस्यापि क्रियाकाडं न हापयन् । जानातिः चोपचरितं स

वेद्यः सिद्धिमदनुते ॥ नाददौताभिष स््रीभ्यस्तदध्यक्चे परा
ङ्धुखे । ताभिश्च रहसि खानं

परिहासं

च वर्जयेत् ॥

जिजीविषुव्याधितोऽपि पूर्वोक्तिगुणवार्जेतान् क्रियाविक्रयिणो
वेदान् ृत्योरप्रे्रा हिते| यदेवे विगुणे पादा गणवन्तोऽम्यनथक्राः |सपाददीनानप्यातान्

गुणवान् यच्च यापयेत्॥

` चिकित्वायास्तमेवातः प्रधान. कारणं बिदुः । व्याधि पुरा
परीक्षयैवमारमेत ततः क्रियाम्. ॥ स्वाथैविया यसोदानिसन्यथा श्वुवमाप्नुयात् । साध्ययोरपि संयोगो बी नो यात्य` साध्यताम् | विद्यादसाव्यमेवातः साघ्यासाध्यसमागमम् ।
" ` नासाध्य साध्यतां याति साध्यो यातित्वसाध्यताम् ॥
पादापचारदवैवाद्रा यात्यवखान्तरं गदः । घरमादीबिषवि-

घर दोप्नतमभिमयोऽपि वा | उपयुञ्लीत नत्वार्तादाभिषं कप-

` णाज्जनात् । पुरोमूतदयाधर्मं॒इत्यार्तूु मिपरग्बरः

` वर्तते यस्तु सिद्धार्थः स स्वमतितः? इति ॥ ५१ ॥

॥

णम् । अथवा यदनेकरोगविनारनसमं
सस्पत्तियुक्तम् । अथवा पाकसंस्कार।

योग्यं दातुं यथ््राति तत्र योज्यम् ।
काटदोषरूपदेहवयोवलादीन् ज्ञात्वा २
दृति तत्. योग्यं रोगस्य रोगिणश्च ! ४२
हे०-द्रव्यगुणानाहबहवः कषपाः स्वरसाद

हकल्पं, वहवो गणाः गुखमन्दादयो यस्य॒ तहं
दिसंप्त्या य्यु्ते त्संपन्न, देरकालादुचित
धमन द्रव्य चिकित्सितरूपस्योपधस्यांगस्वायोः

` उपस्थातापि चतुर्विधः-

अनुरक्तः शुचिदक्षो बुद्धिमान् परिरं
स ०-अनुरक्तो दृढमक्त आतुरस्य |

द्मनोव्यापरिदषमरामृष्टः । दक्षः सचेषट
खद्धिमान् विरिष्टया बुद्धया युक्तः । $

यावत् ॥ ४३ ॥

|

प०--उपस्थातापि चतुधिवः-अघुरक्तो

त॒स्य 1शुचिः कायवाङ्मनीन्यापारैद्च

-स्थानम् |
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सरिप्पणदीकारयर्षवछिते अ० १. `

दक्षः स्ैचेष्टासु चतुरः ।ुद्धिमास्-विशिष्टय युद्धा षधानि न सहते सौडमार्यादियोगात् ।जितात्मनोऽलोशुक्तः प्रवीण इति याबत् ।! ४३ ॥
हे०-परिचारकगुणानाह-अनुरक्त

टुप्य । जित आला येन | विषयामिलाष परिहस्तः ।
इति--अनुरक्तः

सेदः । सचिदकषौ वैवत् बुद्धिमान् रज्ञः ॥ ४३ ॥

अम्गोऽमैत्यः मर्माणि रिरोहृदयबस्तिपरमृतीनि तेषु
गच्छतीति म्मेणः न ममगोऽमर्मगो ह्कठादिपीडाक-

रणाप्तमथः 1 अस्पहेखम्ररूपकूप इति । दैतुश्वा्र्यं
` आद्यौ रोगी भिषग्बर्यो ज्ञापकः सत््ववानपिय व् र््म- तानि हैवम्रख्परूपाण्यद्पानि हेखग्ररूपरूपाणि
यस्य स तथाविधः । हेतु्िंदानम् ¡ भग्रखूपं परषैरूपम् ।
रोग्यपि चतुकिवः--

स ०-आढठो धनवान् | भिषग्वर्यो वैयायत्तस्तदु- रूपं ठक्षणम् । एतान्यध्पानि य्य । अनुपद्रव
तकार । ज्ञापको निदानादीनामावेदको वै रोगाहार्- दति । न
विद्यते उपरह्वौ यस्योत्पन्नस्य
, विहारादीनामन्वयव्यतिरेकं गोधयितु समथः । सत्ववान् व्याधेरनैतरं जायतते योऽन्यो व्याधिने तछछक्षणमूतोचेयैयुतो सोहवाज॑तः। धैर्येण प्रायश्चित्तवविकित्सां |
न॒ यथाखरुक्षणस्तदुपक्रमनिरोधकः स .
` करोति ! अपिः समावनार्थे | ४४ ॥
उपद्रवः । तथा चागमः--“व्याधेस्परि यो व्याधिभ- `
प०-रोम्यपि चतुर्विधः-आढयो-घनवान् ।भिषम्ब.
श्यो-चैदयायत्तः तदुक्तकारी ।ज्ञापको निदानादीनामावेदकः । वैद्यं सोगाहारविहारादीनामन्वयव्यति-

रेकं बोधयितुं समर्थः । सतत्ववान्-धेययुक्तो मोहव-

` जितः धैर्येण प्रायश्ित्तवत् चिफित्सां करोति) अपिः
सस्भावनार्थं । ४४ ॥

हे०-रोगिगुणानाद---आाव्यो धनवान्,

। इति भिषगादिचतुष्टय-

. सुक्तम्. || ४५४ |

`

सुखसाध्यादिकस्य व्याधिचतुष्टयस्य रक्षणघुच्यते-

, सर्वौषधक्षमे देहे यूनः पुसो जितासनः
अममेगोऽल्पहैतग्ररूपरूपोऽनुपद्रवः ॥

उलुस्यदृष्यदेशतुभकृतिः पाद्ेपदि ।

` अहेष्वचुराणेष्ेकदोषमागो नवः सुखः ॥ ४५॥
,

क्ष श्युपद्रव

उच्यते॥'"अतुल्यदूष्यदेतुपरकृतिरिति । दृष्यश्च देराश्च
ऋतुश्च प्रकृतिश्च ता दृष्यदेशतुपरहृतयः । अतुल्या

दष्यदेशतुप्रकृतयो य्य । अतुल्या न सच्छाः । यथा

द्ये मेदोमजादावनपदेरे सीततवातुरो वातग्रकृतिभिषरग्वश्यो स्तस्य कुपित पित्त॒सुखसाध्यमिति । अतुष्य-

- सैश्राधीनः । जापक स्वानुभूयमानरोगावखयानिरूपणसमर्थः;

, सत्त्ववान्. रोगौषधङ्केशासहः

वद्युत्तरकाकजः । उपृक्रमविघाती च॒

स०~-सवीषधक्षमे देह उयन्नो व्याधिः सुखसाध्यः

।| घुखोपायः। तथा च पथः-श्सुखताध्यः युखोपायः

दूष्यो यथा ष्मणा शीतेन

अतुस्यदेरो

स्मुष्णं दूषितम् ।

व्याधिथथा--अनूपदेशे पित्तंभूतः ।

अतुलयतुयैथा--शरदि कोद्रवः । अतु्यप्रकृतियथा--पित्तप्रकतेः श्ष्मोह्रवो व्याधिः नन्तु-

व्यदृष्यदेदतुप्ृतिलादसौ इृच्छरृसाष्यो यथा
याप्यौ न

वा

सुखसाध्योऽनेकघुखोपक्रमसाभ्यलात् ।

यतो दष्यादीनामतु्यल्वात्परस्पसरमन्य एवोपक्रमः ।
एकलखोपक्रमः सुखसाध्यो व्याधिः } अत एव साध्ययाप्यपरिवयाज्या मेहाः छष्पपित्तवातोत्थाः समासम-

त्रियतया महालययतयापि चेव्येव॒निर्दिराति । जत्रोच्यते | तथा प्भावलखाद्यमेहास्यस्य व्याधेयेदुत शेष्म-

`. काठेनाद्पेन साध्यते | सर्वाण्यौपधानि यः कमते प्रमेहः समक्रियलास्साध्यः ! पित्तप्रमहो विषमक्रियला` सहते तीकष्णम्यमृदुरूपाणि नानादेराजानि शमनानि
दाप्यः | महात्ययलाच बातपमेहः प्रत्याख्येयः |विचा

तथा शोधनरूपाणि तथा विषक्षारादीनि ]यूनः वय- तुल्यदूष्यदेशतुप्रक्ृतिलान्महारभो निष्प्र्यनीकौ व्पाधियस्य तरणस्येय्थः । पुंसो न॒ चणा । पु्हणं जौयतेऽतोऽसौ नःयुखसाध्यः । उुत्रचिद्याधौ तुल्य `
खीनि्यथेम् । यतस्तस्या: सर्ैदा मीरवमबुद्धिमचं दुष्यादिरपि सुखसाध्यलेन ज्यायान् | तथा च प्रथः
चातो यथोक्तादुरूपगुणापावः ।सा तु मसमाचीक्ष्ोष्णौ- “उबर तुल्यतुदोषलं भमेहे तुस्यदृष्यता । सतयुलमे 1
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अष्टङ्हृदयं ।

रण्वं सुखसाध्यत्वहेततः।'' पादसपदि मिषगादीनां

`

[ सत्र

तयो यस्य । अतुल्या विसदृखी । यथा~दृष्ये

चतुर्णा पादानां सेपत्समृद्विस्तस्यां सत्यामंगचतुषटये पारे- मेदोमज्जादावनूपदेरो रीततौ आतुरो वातश्रकर
पूर्णे सति ।प्रहेष्वनुगुणेष्विति 1 ग्रहाः सथादयस्तेष्व- तिस्तस्य कुपितं पित्तं सुखसाध्यमिति । अतुस्यदृष्यो
खोभनस्थानगतेषु सत्यु । यथा-न श्ेप्मणा शीतेन रक्तमुष्णं दूषितम् ।

नुग॒णेष्वुकूलयशिस्थितेषु
एकदोषमारगं इति । दोषश्च मागेश्च दोषमागम् । एकं
दोषमार्ण यस्य स तथोक्तः । दोषो वातादिः }मागैलिविधः राखादिकक्ष्यमाणो बाह्याभ्येतरमष्यभेदेन ।
तेमैकरेन वातादीनामन्थतमैन दोषेण यो जातोन

अतुल्यदेशे व्याधियथा-अनूपदेरो पित्तं संमतम्।

अतुल्युरयंथा-शारादि कोद्धवः । अतुस्यप्रकरति-

यंथा-पित्तमछृतेः म्मोद्धवो व्याधिः । नन्वतुस्य-.

दष्यदेशतुप्रकृतित्वादसौ कृच्छ्रसाध्यो यथा वा

याप्यो न सुखसाध्यः । अनैकसुखोपक्रमसाध्यत्वात्

राभ्यां त्रिमिवी तथेकेनापि मार्गेण वाद्येन मध्येनाग्यं- यतो दृप्यादीनामतुल्यतवात् परस्परमन्य एवोप

तरेण वा जातो नवो न जसः | अचिोलन्त इत्यथः । क्रमः । एकसुखोपक्रमः सुखसाध्यो व्याधिरत एव

यस्माद्रव्सरातीता व्याघयोऽसाध्याः । स तथाविधो

साध्ययाप्यपरियाग्या मेहाः श्ष्मपित्तवातोत्थाः
समासमक्रियतया महालययतयापि चेयेवं निदि-

व्याधिः सुखेन साध्यते । तथा च म्रथः-शुखखाति । अत्रोच्यते | तथा प्रभावत्वात् प्रमेहाख्यस्य
साध्यः सुखोपायः काटेनास्पेन साध्यते' ॥ ४९ ॥
, प०-सुखसाध्यादिचतुष्टयटक्चणसुच्यते सवीषधक्षमे व्याधेयैदुत श्ष्मप्रमेहः समक्रियत्वात् साध्यः ।
देहे उत्पन्नो व्याधिः युखसाध्यः सुखोपायः के-

पित्तप्रमेहौ विषमक्रियस्वात् याप्यः } महाव्ययस्वाच्च

वातप्रमेहः प्रत्याख्येयः । किंच तुस्यदुष्यदेशतुभरनाल्पेन साध्यते ! सर्वाण्योषधानिं यः क्षमते करतित्वान्महारम्भो निप्मरतीको
व्याधिजीयते ।
सहते तीक््णमध्यमदुरूपाणि नानादेशजानि राम- ततोऽसौ न सुखसाध्यः । कुत्रचिहयाधौ
तुल्यदृष्यानानि तथा शोधनरूपाणि तथा विषक्षारादीनि च ।
दिरपि युखसाध्यते ज्यायान् । तथाच भ्न्थः~
यूनो- वयस्यस्य तरुणस्येस्य्थैः । पसः न लिया: |
^“ ऽवरे तुस्यतुदोषत्वं मेहे तुल्यदुप्यता । रक्तरास्मे
पुग्रहणं खीनिवृत््यथम् 1 यतस्तस्या: सवेदा भीरत्वपुराणत्वं सुखसाध्यव्वहेतवः ॥ पादसंपदि भिषमवुद्धित्वम् } अतो यथेक्तातुरगुणाभावः । सातु

यस्मात्तीक्ष्णान्यौषधानि न सहते सौकुमायीदयोगात् । जित्ात्मनः-अरोछुपस्य जित आत्मा येन

गादीनां चतुण्णी पादानां ` संपत् समृद्धिः तस्यां

सत्यामङ्गचतुष्टये संपूर्णे साति । ्रेष्वसुगुणेण्विति

बिषयाभिराषं. परिहरतः । अमर्मगो-न मर्मस्थः | महाः सूयदियः तेष्वनुराणेष्वनुकूरयिस्थितेषु `
शोभनस्थानगतेषु सस्सु । एकदोषमागे इति-दोषश्च
ममा िरोहदयवसिप्रभतीनि तेषु

गच्छतीति ! मार्गच्च दोषमार्गम् । एकं दोषमार्म यस्य स तथोक्तः।
न मर्मगोऽमर्मेगः हत्कण्ठादिपीडाकरणासमर्थः ।

अस्पहेत्वरूपरूप इति, देतुश्चा्ररूपं च रूपं च ता
हेस्ध्ररूपरूपाणि

। अस्पानि . हेवप्ररूपरूपाणि

यस्य स तथाविधः ।

देतुनिदानम । अग्ररूपं-

पूवैरूपम् । रूपं लक्षणम्
एतान्यस्पात
,: यस्य. । अनुपद्रव इति । न बिद्यते उपद्रवो यस्य

उत्पन्नस्य व्याधेरनन्तरं जायतते योऽन्यो ` व्याधि-

`न तद्नक्षणभूतोऽप्रधानो न यथाख्ररक्षणस्तदुपक्र` मनिरोधकः स उपद्रवः । तथा च आगमः-“व्याधे-

` रुपरि यो व्याधिर्भवल्युत्तरकारजः । उपक्रमविधाती
' च स ह्युपद्रब उच्यते ॥ ?' अतुख्यदुष्यदेशातु. प्रकरतिरिति-दृष्यं. च

दोषो वातादिः } मार्मखिविधः शाखादिर्वक्ष्यमाणो
बाह्याभ्यन्तरमध्यभेदेन । तेनैकेन वातादीनामन्यतमेन दोषेणयो जातो न द्वाभ्यां त्रिभिर्वा त्था
नैकेनापि सर्गेण वाह्येन मध्येनाभ्यन्तरेण वा
जातः नवो न॒ जरठः अचिरोत्यन्न इत्यथैः ।
यस्माद्रत्सरातीता व्याधयोऽसाध्याः । स तथा-

विधो व्याधिः सुखः सुखेन साध्यते । तथाचं
मन्थः-“

सुखसाध्यः

सुखोपायः काङेनास्पेन

साध्यते 7: ॥ ४५ ॥

हे०-जओषधमसाध्ये व्याधौ निरों साध्ययाप्यासाध्यविवेकंः

देशश्च ` कतुख प्रकृतिश्च करोति । ततर साध्यो द्विविधः-सुखः कृच्छश्च। त सुखसाध्य

ताः दृष्यदेशुपकृतयः । अतुस्या दृष्यदेुपङ- लक्षयति-सवौँपधोति । सर्वोषधक्षमदेहत्वाचेकोनाविंयति~~~

५

(२३५)

साटप्पणयंक्नयसवाटते अ० १
रक्षणो रोगः सुखसाध्य; । तानि च लक्षणानि विपरथयालतविपर्मयाम्यां सह् टिस्यन्ते-कृच्छरादिपूपयोगात् । सर्वौ

षधक्षमदेदजत्वम् ,जौषधमाचाक्षमदेहजत्वं, युवस्व, बाल-

चद्धजत्वं, अतिबालतित्रु्जल्वं, ख्रीनपुंसकजव्वं, गर्भिणी
पूतिका--स्रीरक्षणनपुंसकजत्व, विषयानासकतद्रियजत्वं
विपयासक्तेन्द्रियजतवम्,असद्ियासक्तेनदरियजत्वम् ,जम-

म्मगत्वं, प्राणहरमम्मगत्वम् ,अर्पनिदानत्व ।
याबडुक्तानिदानतम् +अत्पसंप्रात्तिष्वं, वहुसंप्रा्तित्व, यावदुक्तसं्रक्तित्वम्. । देतुनिदानं, संप्रा्तिशच,
वह्ुपृप्ररपल्व;
यावदुक्तपूवरूपत्वम्,

अह्पपूरवरूपत्व,
अद्परूपत्वे,

ताप्मा बा र्वितुयेगो ममेस्थानगः ।सर्वौषधक्षमे देहे न्.
जातः क्तु दृद्रः | कदाचिदयुवा न सर्वौषधक्षमोः

देहः । एवमनया दिशा सर्व॑मप्यूह्यम् ॥ ४९ ॥
प०- कृच्छ्रसाध्यं

व्याधिमाह~-यो

गदो

रोगः शखादिसाधनः राक्ञादिभिः साध्यते
स॒ दछृ्ट्रसाध्यः कृच्छरसाध्यप्रतीकारः
मह

द्विरपायैः साध्यते तथा चिरेण } तथा च पन्थः
"च्छ रुपायैः करच्छृस्तु महद्धि चिरेण च 13.

आदिरहणेन

क्षाराभरिकमबिषलेपादयो गृह्यन्ते 1

बह्रूपत्व, यावदुक्तरूपरत्वम्, अनुपद्रवत्वं, सेपद्रवत्वं, याव- तथा संकरे च । ततः पूर्वोक्तात् सध्यङिङ्गात् संकीइक्तोपद्रवत्वम् , उत्पादकदोषपक्षया विपरीतदृष्यत्वं णत्वे सतति यो गद उन्न: सोऽपि छन्छरसाध्यः
, वथा--पत्तजे रसगत्वम्, अवु्यषूष्यत्वं यथा--पित्तजे च शाब्दः समुश्चये । ततः तस्मादुक्तसाध्यलक्
णायः
ष
रक्तगत्व, वुद्यानेकदूष्यत्वं यथा--पित्तजे रक्तखेद गत्धं

।वपरतद्रत्व | यथा--कपफजे जांगल्त्वे, तुस्यदे्व्वं
चथा-कफृजेऽनूपगत्व, तुस्यदेशजन्मत्वं यथा--कपफजे जन्मचश्वातेसवितानूपगत्वम् ,अतुश्युत |यथा-वातजे शारदस्वं
तद्यत्र वथा-वातेजे रीप्मत्वं, तुस्यप्रकोपसुत्वं यथा-वातसे

वापकरल्व, विपरीतप्रकृतित्व । यथा-पित्तञे कफपरकृतित्वं

तुस्यप्क्रतिघ्वं

चथा-पित्तजे

पित्तप्रकतित्ये

संकर द्ि्रिविपर्यये साति धितः । तथा च युवा
आतुरः किन्त्वजितात्मा विजितात्मा वा किन्तु रोगो
ममस्थानयः । सर्वेषधक्ष्मे देहे न॒ जातः किन्तु
बद्धः । कंदाचेद्युवा न सवोषधक्षमो देहः । एवम

नया दिशा सवैसप्यह्यम् । ४६ ॥

हे०-कृच्छसाध्यं ठक्षयति-राखादीति 1यो गदः खा

तस्यात- दिसाधनः स दरच्छः कृच्छरसाध्यः+यश्

च गदस्ततस्तेभ्यः सुखयथक्ृतत्वं
यथा-पित्तजे वातपित्तप्रक्तित्वं, वातस्य साध्यलक्षगभ्यो जाते संकरे
स्थितः सोऽपि छृच्छः।सुखसाध्य=
यागवादहित्वात् । पादसंपद्धावत्वं, पादविक्ृतत्व, सर्व॑पाद्- लक्षणवि
पर्ययेण सहैकनावस्थानं सेकरः | यथा-युवजस्वस्य
वङ्ृतत्व, अनुक्ूलग्रहत्वं, परतिकरूलग्रहत्वं, प्रतिवूकसम्रह सखीजत््े
न, वाछजत्वस्य ब्रद्धजखन त सदहावस्थानान्न संकरः|
ववम । एकदापस्वं दविदोषत्वं, सर्वदोषत्वम् | एकमार्गवम् ,
एवं सर्वच अस्य च सेकरत्रैविध्यातरैविष्यम् ! अल्यविपशये

अनकरमागत्व,

स्षवमागत्वम्

| अनतिकान्तवत्सरत्वम्, तकरे ब्छ्ः+त॒टयविप्ये कृच्छरृतरः,बहुपर्यये दृल्छतम
ः।

आतिक्रान्तवस्सरत्वं, बण्दतिक्रन्तवत्सर्व मू | ४५ ॥

छच्छसाध्व व्याधिमाह-

राखादिसाधनः कृषः संकरे च ततो गद्ः॥४६॥
सण यो गदो रोगः राच्लादिसाधनः

रघ्लादिभिः

साव्यत स इच्छरृसाध्यः इन्छप्रतीकारो महद्विरुपधि
साध्यत तेथा चिरेण } तथा च प्रेथः""-ङच्छरैरपाये

तथा-शस्नक्षारािसाधनत्वासरैविष्यम्

] एतेषां संकरे

तारतम्यं स्वयमूह्यम्] याप्यं खक्षयत्ति-तत इ्यनुवर्वते । यो
गद; सुखसाध्यलक्षणविपर्यये स्थितः स याप्यः । न्वी

पधेर्निवर्तते चेत्साघ्यत्वं नो चेदसाध्यत्वम् ॥ ४६ ॥

याप्योऽत उच्यते-

रोषत्वादायुषो याप्यः पथ्याभ्यासाद्विप्य ७७
स ०-बाहूस्येन

छन्दस्तु महहिश्च चिरेण च | आदिमरहणेन क्षाराभनि-

सत्यायुषे

त्ाध्यकिगात्संकौणव्वे सति यो गद् उदनः सोऽपि

प्रत्याख्येयः

विपये साध्यक्षणविपरीतले

जीवितस्य

रोषत्वादक्षीणवान्मायापनीयो नासौ
। एतावानेवास्य प्र्यास्येयाद्यापेधि.

कमविषटेपादयो गृह्यते । तथा संकरे च ततः परवक्ता- रथेतुमसमर्थपथ्यैरहारविहाररथाप्यो
हदसान्यः

। चरान्द्ः

समुचये

। ततस्तस्मादु-

देषो यदाचयुःेषत्वै याप्यस्य॒व्यापेरायुःरेषमात्रं
ततसाव्यलक्षणायः संवरे दवित्रिषिपर्यये सति स्थितः|
वजेयित्वा यदन्यत्ततसर्व समाने प्रायेणास्य च प्र्यास्येतथा चे युवा आतुरः रितु न भिजितामा विनि- यस्य
व्याधः | क्य विपयये सति । प्रकृततात्युखः

[ सूत्र

अष्टङ्कदये 1

(३६ )

साध्यस्य । प्रथयैयाहारविद्यरैरम्यसनमभ्यासः पुनःपुनः

त्रातो भज्जाश्ुक्रादिगमीरातुगतो मरमसंधिसमाधितः

` कारणं तस्माद्रिताहारविहारसैवनादयाप्यः । प्न च् चिकि-

सोऽदुपक्रम एवाचिकिंत्स्यः

। साधयितुमराक्यत्वात्

प्रजायते । याति नाेषतां सेणः कर्मजो नियतायुषः

यौत्कंटा । मोहय वैचिदयं चित्तनारोऽन्नानम् । अरति-

-स्तायामद्पं सुखं दत्वा पुनः सोऽस्पेनैव हेतुना प्रती- तथोयुक्यादिक्ृदपि । ओौल्युक्ये च मोहश्चारतिश्व ताः
यते | तथा च व्रेथः-'"दत्वाद्पं सुखमश्पेन हेतुना स करोतीवयौत्सुक्यमोहारतिञ्चत् । यौतसुक्य गववादिविषम्रपतन्निव विष्वपेर्घा्थ्तत्रातुरो हितैः ॥ ४७ ॥ ` सुखं न कुत्रचिदवस्थितिः स्थानासनादिष्वनिवरैतिश्च६ पर०~याप्य उच्यते-बाहूल्येन विपर्यये साध्यलक्षण- तसः । एतावतो यः करोति सौोऽनुपक्रमः । तथा दष्ट
`विपरीतत्व सत्यायुंषो जीवितस्य दोषद्वादक्चीणत्वा- रिषटोऽक्षनाशनः दृष्ट दष्ट मरणस्यापकं चिहं यसिन्

न्मारयितुमसमर्थः पथ्यैयहारविहारैर्याप्यो याप- स दष्टरिष्टः तथाऽक्षनाञ्चन इति । अक्षाणीद्वियाप्यु। नयोः नासौ प्रयाख्येयः । एतावनेवास्य प्रयाख्ये- च्यते | चक्षुरादीन्यपि नारायति सोऽक्षनारनः इन्दियह्वापेर्धैरेषो यदायुःशेषत्यै याप्यस्य व्यधिसयुः

दोपसात्रं वजैधित्या तदन्यत्सवै. समान ब्रायेणास्य
"न्व प्रयाख्येयस्य च व्यधेः कस्य॒ विपर्यये सति
गर्ुतव्वात्सुखसाध्यस्य पथ्यैराहारविहरिप्भ्यसनमभ्यासः पुनः पुनः करणं तस्माद्धिताहारविहारसवातो याप्यः । सःच चिकित्सया तुरथसुखं दन्ता

पुनः सोऽस्येनैव हेतुना प्रतन्यते । तथा च संम्रह--

योपरोधी सेगोऽवुप्क्रमो यः रीघ्रमिद्वियविवातक्त् {

एव पुरा परीक्ष्य व्याधिचिकितसामासभेत | अन्य
थाऽवद्ये स्वाथादिहानिमवाप्नुयद्वैयः | तथा च ग्रथः-“व्याधि पुरा पयेष्ैवमासेत ततः क्रियाम् । स्वाथ
विद्यायरोहानिमन्यथा श्ुवमाभ्रुयात्' ॥ ४८ ॥
हे०-प्रयाख्येय उच्यते---न विद्यते टपक्रमः प्रती-

ˆ “ष्दष्त्वास्पसुखमस्पेन हेतुना ख प्रजायते । याति कासो यस्यासावतुपक्रमः अचिकिस्स्यः । प्रस्याख्येय
नाश्चेषतां रोगः कमेजो चनियतायुषः ॥ प्रपतन्निव इति यावत् । कोऽसावलुपकरमोऽत्यन्तविपर्यये स्थित :
“विष्कस्मैधायस्तत्रातुरो हितैः” । ४५७ ॥
यो गदो याप्यलक्षणादविशिष्टादायुः्ेषूपादत्यन्तहे०-कियिदं तर्तीयं याप्यत्वं नामेत्यत आह्-पथ्याभ्या-

विपर्यये स्थितः सर्वक्रियापथातिक्रान्तो मन्जाशुक्रा-

` सात् दोषत्वात् पथ्यस्यौषधाभयासो नित्यसेवनतस्मायच्छेषतवं

दिगम्भीरधातुगतो मम॑सन्धिसमाभ्रितः सोऽनुपक्तम

,ततो याध्यःदिप्यते।निवर्तसानोऽपि का्स्यैन न निवर्तत इति एवाचिकिरस्यःसाधाधेतुमएदाक्यत्वात्तथौरसुक्यकरद-

दवोषः।स च निः्ेषानि वत॑नान्न साध्य एव किंचिन्निवर्वनान्ना`साध्य एव छन्तु साध्यासाध्या याप्याख्यः स॒ च कियन्तं
कार याप्य इत्याह-मा आयुषः यावदायुरस्ति ताबन्राप्यः]

उक्तं टि संग्रहे-"“द स्वात्यं सुखसस्मेन देना स प्रतन्यते ।
याति नाेषरतां रोगः कर्मजो नियतायुषः
विष्कमेधायतेऽन्राठरो हितैः?

॥ प्रपतन्निव

इति ॥ ४७ ॥

^

मोदहारतिष्त् । ओस्युकयं-विष्योर्कण्डा, मोहो -वैचि

म्]चित्तनाशोऽन्ञालम्। अरतिनं कुत्रचिदनवासथतिः
सथानासनादिष्वनि्रतिश्चेतसः। तावतो यः करोति सोऽनुपक्रमः

प्रत्याख्येयः

। तथा दृष्टरिष्टोऽनुपक्रम एव

। दृष्टं रिष्ट मरणचिहं यस्मिन् स

दृष्टरिष्ट : । तथीक्षनारन इति । अक्षाणीन्द्रि-

प्र्यास्येय उच्यत-- ` `
अनुपक्रम 'एव स्यास्स्यताऽत्यतार्देपथय ।
आत्सुक्यमाहारातकुदूटष्टरषोऽक्षनाङसनः।॥

पि।ओौत्सुकयं च मोारतिश्च ताः करोतीदयौस्सुक्य-

८)

याण्युच्यन्ते चक्षुरादीनि तानि विनाशयति !
सोऽश्चवविनाशनं इन्द्रियोपयेधी रोगोऽनुपक्रम : ।
यः सीप्रमिन्द्रियविषातछ्रत् । एवं पुरा परीक्ष्य

सं०~-न विद्यत उपक्रमः प्रतीकासे यस्य सोऽनुपक्र- व्याधिचिकित्सामारमेत । अन्यथाव्दयं स्वाथौदि-

मोऽचिकिंत्स्यः ।प्र्यास्येय इति यावत् कोऽपावलुप- हानिमाष्छयात् वैयः । तथा च भ्न्थः--“व्यार्धि
अमो योऽत्यतविपथैये स्थितः योऽ्थधाव्यरक्षणादव्चि- पुरा परीक्षेत चारभेत ततः क्रियाम्. । स्वाभेविया-

«<. श्ायुःरषरूपादव्यतविपयेये , स्थितः सवेत्रियापथाति-

यरोहानिमन्यथा प्ुबमाप्तुयात्.॥ ४८ ॥

८ ३५५ ॐ

सरिप्पणदीकात्रयसवलिति अ १

स्थानम् ]

-~--~----~-------~--~-------------~------------------~-----------

न

~

हेअसाध्यं रक्षयति-अनुपक्रम दति । ये गदः सु- चण्डं-सहसापकारकरणवुद्धि ऋरकर्माणम् । सरोकार
सखसाध्यरक्षणात्यन्तपिपर्यये स्थितः यश्च यीत्सुक्यमोदारति- तुरे-स्व्यादिविरहोत्थेन शोकेन शुचा आस्म
करत् ¬ यश्च दष्टाः इष्टमरणचिहः, यश्च अशक्षनारानः सर्वैच्ियविधाती, स चतुर्धैधोऽनुपक्रम एव स्यात् नास््युपकमः प्रतीकारोऽस्येत्यठपक्रमः। एवरान्दो वाप्यव्युदासाथं,
याप्यो डपि हीनः निः्ेषानिवर्तमानोऽनुपक्रमः
किन्तु
क्रैचन्निवरतनात्सोपक्रमोऽपि अये त्वनुपक्रम एव । तस्मा-

तजौघध्यं कुयीदिलर्थाहुक्तम. ॥ ४८ ॥

मारं समयम् । करतघ्नं-यः

करतोपकारोऽप्ययकारः

करोति । वरद्यमानिनम् । अचैव्योऽपि यो वैद्यामेवा-~ .
त्मानं मन्यते स्वमतेनैवोपध्ं करोत्ति `मूढस्तमपि

सजत् ।} ४९}

हे 2--आतुरवियेपे ऽप्ययं

नपेधति-सिपग्मू्ी्टै-

्टमाते रोगिणं त्यजेत् । धिपलश्च मूपाश्च पिवग्भूपाः वैषि,

साध्यरक्चणयुक्तोऽप्यातुसे नोपक्रमणीय इति दश
यति--

त्यजेदार्व मिष टंतेवां द्विषं द्विषम्
हीनोफकर्णं व्यञ्ममविध्यं गतायुषम् ।
चंडं शोकातर भास् कृतद्चं वैद्यमानिनम् ॥*९॥
र ~ --एवंविधमातमातुरमुपकरम्पमपि यजसारहरेत्।

तेय द्विबान्तितेषांद्िपं यिपरग्यूपान् यो द्वि,

यो दवेषटिक्ेनोपकरणमू-भौपधसामग्रीरदिते,

द्धिषसातर्मान,

व्यं कायातर-,

व्याकुलम्, आधेधेवं वै्यस्यानधीनं,गतायुपयत्पन्नस्वःरिषम् >
नडं कोपनं, शोक्रातुरमि्ननवियोगजनितदयोकपीडितः
मीरं व्यापद्धयात् लयक्तौपधं,

कत्नमुपकारेऽप्यपकारिणं .

चैच्यमानिनम्-अवैश्नोऽपि य जात्मानं वैवं मन्यते प््वं सा~
ध्यानामम्यौवधं न कार्यसिव्यर्थः ।इति सुल साष्या्दिखक्षण-~-

म् | इयय व्याधिप्रतीकारःसामान्यसक्षेपाभ्यां व्याख्यातः ४९.

भिषण््ुवै्षठं भिषभ्मिस्तथा भूयै राजमिद्विष्टम् । वैया
एवं च प्रथमेऽध्याये सकरतंत्रा्णवस्य तावप व्याराजानश्च ये द्विषति |तथा तेषां द्विषं रघु भिषम्भूपान्यो ्यातमन॑तरं सुस्मरणाथमष्यायनामसंग्रह उच्यते-

द्े्टि तमपि दने । द्विषं राघ्रु चात्मनः । हीनोपक-

रणगरिति ! उपकरणविककङं दहीनचिकित्सांगम् । व्यप्र

तस्यास्य परं चातो वक्ष्पतऽध्यायद्धम्रहुः९ ०४४.

स ०--तं्यते घार्थततेऽनेनायु्वदाथा इति त्रम् } .
कार्यबह्भरमन्यकार्यपेक्षिण कार्यातरासक्तचेतसम् | अविधेयं भिषजः तदाज्ञां यो न कयोत्ति तमपि वयजेन् । अध्यायानां संग्रहः संक्षेप एकत्र राशीकरणंमतोऽन~.
गतायुषं परिक्षीणजीवितम् । चंडं सहसापकारकरण-

द्रि कूर्कमौणम् । शोकातुरं॑ठयादिविरहोव्येन

तरं सुखस्मरणाय मया वक्ते ॥ ९० |
प०--एवै प्रथमेऽध्याये सकलर्तन्त्रस्य तात्पर्यमा-

कोकेल दुचारतम् । भीर समयम् । कत्र यः कृतो- ख्यातम् । अनन्तरं सुखस्मरणाथमध्यायनामसमह .
]
पकासेडप्यपकारं करोति । वैचमानिनम् अवैयोऽपि यो च्यते-तन्त्यन्ते धार्न्तेऽनेनायुर्वेदाथां इप्ते तन्तम ६.

वैमिवात्मागं

सश्ीकरणमर्
मन्यते नेवौषधे कोति मूढस्तमपि अध्यायामां समहः संक्षेपः पक्वं
अतोऽनन्तरं घुखस्मरणाय मया व्यते ।! ८५०८ ||

स्यजत्त् ॥ ४९ ॥

प -साध्यलक्षणयुक्तोऽप्यातुरे

हे०-एतावानेवार्थोऽरिमिन् राच्ने व्याख्येय इति ज्ापना-

नोपक्रम्णीय ध्रम् |एवं हि शाते साखतावययं चायते शाने दिकेचिदर्था

इति दश्छयति-एवविधमातमातुरमुषकम्यमपि त्यजेत् विधीयन्ते केचिदनूयन्ते केचिद्यस्तुतसिध्यथमू् | अथरस्तताः
परिहरेत् । भिषक भूयैः राजमिद्धिष्ट वैद्या
अप्युच्यन्ते । साखरतात्पथन्नस्तु विथेयादरीन्वाविच्य शाल्नाथं
्
नश्च य॑ द्विषन्ति | तथा तेषां द्विषं दात भिषग्मूषान
सुयेन यहि । अध्यायसंमहोऽपि खखप्रहणोपायः तेना-

यो देशि तमपि यजेत् । द्विषे श्रु चात्मनः । हीनो
यकरणभिति~उपकरणाविकठं

व्यग्र-काथैवहुखमन्यका्यापेश्चिणं

दहीनचिकित्साङ्गम् ।

कार्यान्तरासक्त-

ध्यायरसंग्रहव्याख्यां प्रतिजानीते ॥ ५० ॥

आयुष्कामदिनवीहासेगाच॒सादनद्रवाः 1

व्यस्साश्चयाः ॥
चेतसम् 1 अधिधेयं--भिषजः तदाज्ञां यो न कोति अन्नज्ञानानसरक्षामात्राद
तमप्नि खनेत् । गतायुष पारिश्चीणजीवितम् । दोवा्ञानतदेदतश्चिकित्साद्यपक्रमाः 3.

|

थस

अषाङहदये ।

(३८ )

[ सूत्र~

हे०--अतःपरं संभ्रहानैतरम् अध्यायान् संयाति
तत्र आयुष्कामादयान्नेरादध्यायाः--सू्स्थानम् ॥५१॥

ञुद्धचादिस्नेहनस्वेदरेकास्थापननावनम् ॥

धूमर्गडूषदकसेकतपि्यंजकदाख्रकम् ।

सिराषिषिः शल्यविधेः शखक्षाराभिकमैकाः

के पुनस्ते.

गभौवक्रोतितद्वयापरद॑गममेविभागिकम् 1

-स्स्थानापेमेऽध्यायाखिद्यत् शारोरसुच्यते ९९
पिकरतिदृतजं षष्ठम् ॥ ५२ ॥
स०~मे एवेक्तालिरादभ्यायाःसूतरस्थानमुक्तम् ।आयुस०--तत्र गमोबक्रांतिदारीरम. । तस्य॒ व्यापत्
ष्कामश्च दिनत्ौहे च रोणानुसादन् च द्रवशवेति द्वः | तस्येतिगभपरमशेः गमेव्यापच्छारीरम् । अंगविभाम
ईहा चा चेषत्येकोऽथः । तेन आयुष्कामीयो दिन- रारीरम् । ममैविभागे शारीरम् । विकृतिविक्ञान शारी-सथी ऋतुचयी रोगाचुसादनीयो द्रवद्रव्यविज्ञानीयोऽन- स्म् । दृतविज्ञानीयं शारीरम. । एवमेते षडध्यायाः

-स्वरूपविश्ञानीयोऽन्नसरक्षा मात्रारितीयो दरव्यादिविज्ञा- शारीरस्थानम् ॥ ९९ ॥
-सीयो रसपेदीयो दोषादिविङ्ञानीयो दोषमेदीयो दोषोपके पुनस्ते-तत्र गभावक्रान्तशारौर, तस्य
-धत्रमणीयो द्िविधोपक्रमणीयः शओोधनादिगणसंप्रहः व्यापत् तद्रयापत्। तस्येति गर्भ॑स्य परामदीःगभव्या-स्ेहविधिः स्वेदविधिवैमनविस्वनविघिवैस्तिविषिर्स्य- पच्छा्यीरम्ःअङ्गविभागं शारीर, समविभाग शारीर,
विधिरधूपविषधिरमह्ूषविधिरश्चोतनंजनविषिस्त्पणपुटपा- विक्रतिविज्ञानीयं शारीर, द्तविज्ञानीयं शारीरम् ।
- कविषिर्य्रविधिः शखक्रिधिः दिराव्यधविधिः शल्याहर- एवमेते षडध्यायाः रारीरस्थानम् ॥ ५२ ॥

णबिधिः शल्रकभैविधिः क्षारा्निकमेविधिः । सूचनालमूरम् सूल्यतेऽनेन सककर्त्राथ इति सूल्नस्थाने सकरस्य

दे०-गर्भविक्राल्ादयः षट्-शारीरम्,॥। ५२ ॥

निदानमुच्यते-~-

"तत्रस्य रिरःस्थानीयम्। अघुना दारीरमुच्यते । सारीरं
निदानं सावेरोगिकम् ।
दारीर्थानमुच्यते } किस्थानमध्यायसभहः ॥ ९१ ॥ ज्वरासृङ््ासयक्ष्मादिमदाददोऽतेसारिणाम्।

पद्मे

पूर्वोक्ताखिरादध्यायाः

सूत्र

स्थानमुक्तप् 1 आयुष्कामश्च दिनत्वीहा च रोगा-

जुस्पादने च
टवयेका्थः

द्रवश्येति इन्दः । ईहा चर्या
।

तेनायुष्कामीयः,

ऋतुचर्या, सोगानुरपादनीयः,

दिनचर्या

द्रवद्रन्याविज्ञानयिः)

अन्नस्य शूपविज्ञानीयः, अन्नसंरश्ठा, मात्रारितीयः,
द्रस्यादिविज्ञानीयः रसमदीयः,
दोषादिविज्ञा-

मूध्रपिातप्रमहाणा दद्रप्याद्यद्रस्य च ॥

पांडुङ्कष्टानिरातानां वातासरस्य च षोडर९३॥
स ०-सतरोगनिदानम्. । उ्वरनिदानम्. } रक्तपित्तकासनिदानम् । श्रासदिक्रानिदानम् । राजयक्ष्मा-

दिनिदानम् । मदाव्ययादिनिदानम् । अर्शोनिदानम् |

अतिसास्रहणीदोषनिदानम्

। मूत्राघातनिदानम् 1

नीयः, दोषभेदीय :, दोषोपक्रमणीयः द्विविधोपक्रम- प्रमेहनिदानम् । विद्रधिबरद्धिगुत्मनिदानम् । उदरनिदारायः, . रोधनादिगणसंग्रहः; स्तेहाषिधेः;, स्ेद्- नम् ।पाड्शोफविसपनिदानम् । उ्ठधिन्रकमिनिदानम्।
विधिः, `वमनचिरेकविधिः,
बस्तिविधिः, नस्यचिः, धूमविधिः, गण्ड्ूषादैषिधेः, आश्चोतना-

*नवनिधिः, त्पेणपुटपाकाविधिः, यन्त्रविधिः, राखविधिः, सिरान्यधधेधेः,

ऋल्याहरणविधिः,

शख-

वातव्याधिनिदानम् । वातरोणितनिदानम् । इत्येवं
पोडसाघ्याया निदानस्थानम् | ९६ ॥

प०--निदानयुच्यते-सर्वरोगनिदानं, उवरनिदा-

कमेधधिः, क्षाराभनिकमविधिः । सूचनात् सेचनात् नमर, रक्तपित्तकासनिदानम्, श्वासाष्कानेदानम्;
सूत्रम् सुच्यतेऽनेन सकस्वन्तराथं शति सूत्रस्थानम्। राजयक्ष्माषेनिदानम्, मदात्ययादिनिदानम्, अर्यो
सकरस्य तन्त्रस्य दिरःस्थानीयम् । अधुना शारीर- निदानम्, अर्तीसारप्रहर्णदोषनिदानम्, मूत्राघात-सुच्यते । शारीर सारीरस्थानमुच्यते । किस्थानम् निदानम्, प्रमेदानिदानम्, विद्रधिगुटमनिदानम्,
अध्यायसम्रह्ः | ५१ ॥

।

उद्रनिदानम्, पाण्डुशोफविसपनिदानम, कुष्ठाध-

स्थानम् ]

सरिप्पणटीकात्रयसंव
लति अ० १

(२३९)

र

क्रोमिनिदानम्, वातन्याधेनिदानम्, बातरोणितदानम् । इयेवं पषोडशध्यायनिदानम् 1 ५३]
ह ०--सवरोगनिदानादयः घोडशनिदानम् ॥ ५३ ॥

चिकिस्तितमुच्यते ! `

किस्सितं ज्वरे रक्ते कासे श्वासे च यक््मणि ।

गि मदात्ययेऽीःसु धिशि दवौदौः च मूते ॥

कल्पो पमेर्षिरेकस्य त्ष वस्तिकल्पना ।

सिदिवैस्त्यापदां षष्ठो द्रव्यकल्पो-त उत्तरम्५९.
स०-सत्र के वमनकत्पः षिरेचनकट्पः वमन्विरेचनन्यापस्िद्धिः । बस्तिकल्पः।बस्तिव्यापत्सिद्धिः !
षष्ठो येषनकरपः । दव्येवं षडध्याया; कल्पसिद्धिस्थानम् ॥ ६५ .॥

दघ गुस्मनटर्पाडुरोफषिसर्पिषु !
श्ित्ानिरुव्याधिवातासेषु िकिस्सितम् ॥

प०-तन्र कस्ये वमनकस्पः) विरेचनकल्षः, वमनविरेवनल्यापत्सिीद्धः, बस्तिकल्पः, वस्तिव्यापत्सिद्धिः, षष्ठो द्रव्यकस्पः।इव्येवं षडध्यायाः कल्पसिद्धि-

वैदातिरमेऽध्यायाः कलट्पसिद्धिरतःपरम् ९४

स्थानम् ॥ ५५ ॥

स ०-चिकित्सितस्थानं द्रा्विदातिरध्यायाः }स्वर

हे°~यमनकटपादयः धट कदपस्थानम् ॥ ५५ {

क स्सितम्|स्तपित्तचिकिस्सितमकासचिकिस्सितम् ।

अत॒ उत्तरं अतोऽस्मात्कल्यपिद्धिस्थानादूध्वेमुत्त-

दिक्ाचिकिस्सितम् । राजयक्ष्मचिकित्सितम् । रतेत्रम् ।

हद्रोगतृष्णाचिकिस्पित्म् । मदावययचिकिस्सितम् । वाटोपचारे तयाधौ तद्रे दरौ च भूतगी ।
-श्चिकिस्सितम् ! अतीसारवचिकित्सितम् |प्रहणीचि-

उन्मदिऽथ स्मतिभ॑से दौ दी वः

सतम् । सूत्राघातचिकित्सितम् । प्रमेदचिकिस्सि- रक्तमोट्िगनाशेषु अयो दोदर च
| विद्रधिवरद्विचिकिस्ितम् । गुल्छचिकिंस्सितम् । कणनासायुखक्षिरत्रणे भये भरगद्रे

धिषु ॥
स्मो ।

\॥
चिकित्सितम्। पांडरोगचिकित्सितम् । श्चयथुचि- अथ्याद् क्षुद्ररेगेषु गद्यरोगे प्रथग््रयम् ।
सतम् । विस्पचिविस्सितम् । कुष्ठचिकित्सितम् । विषे भुजगे कीटेषु मूषकेषु रसायने ॥
कमिचिविस्तितम् । वातव्याधिचिकिस्सितम् } बात- चात्वरिशोऽनपत्यानामध्यायो बीजपोषृणंः ९६]
तचिकित्सितम् । इमे द्वापिरातिरष्यायाश्िकि-

स्थानम् सत ऊर्व कदपस्थानम् ॥ ५४ ॥
र =--चिफिस्सास्थानसुच्यते--द्ाविश्तिरध्याया
च किस्सितम,र्तपित्तचिकिस्सितम्, कासविषिम्, श्वासधिकिस्सितम, हिच्छाचिकित्सितम्ः

सं०्~नालोपचरणीयः

। बारामयप्रतिप्रेधः ।

बालप्रहप्रतिषेधः । मूतविज्ञानीयः । भूतप्रतिषेधः ।
उन्मादप्रतिषरिधः ।अपस्मारप्रतिषरधः । वलरोगविन्ञानीथः | वत्मरोगप्रतिषेधः । संधिपितासितरोग-

[द्स्मविकिपिर्सतम्, छर्दिहद्रोगदष्णाचिकेस्सिमदाव्ययचिफिष्सितम्, अरीधिकिल्सितम्,
रविकफिस्सितम्,
प्रहणीसेरगाचिकिस्तितम्,
तविषिस्तितम्, प्रमेहविकिस्सितम्ः विद्रधि.

गरिज्ञानीयः । सधिश्षितासित्तप्रतिषघः ।दष्िरोगविज्ञा-

व्ाकफित्तितम्, उदरचेकिस्सितम्, पाण्ड्रोग.
च्खितम्, श्वयथुचिषिस्सितम्, भिस्पचिकित्सिकु छठविकिस्सितपर, कृभिचिकफित्सितम्, वात-

नतापेणप्र° । मुखरोगवि°।सुखरोगप्र° । श्िसेरोगवि्ञा० । रिसेसेगध ° ।चणकिक्नानीयप्रति ° !सवो-

च्विकिस्सिवप्,.

वातशोणितचिकित्सितम्,

नीयः । तिमिरप्रतिषेधः । छिगनाराप्रतिषेधः । सवौक्षियोगविज्नानीयः } सबक्षिरोगग्रतिषेधः । क्णैसेगविज्ञानीयः । कर्णसेगप्रतिषधः

। नासारोगति ° ।

व्रण्रति° । सगप्रति० । मगद्रप्रति° । म्रथ्यन्ु-

विरातिरध्यायाः विकषिस्सस्थानस् अत. ऊध्यै दश्ीपदादिवि° । म्रथ्ययदादिम्रति° । शुद्ररोणवि ०}
जद्धिस्यानम्॥ ५४ ॥

~-ज्व्रवचिकित्सादयो द्ाविदातिधिकिस्सितम् ।*५४॥

्ुद्ररोणप्र° । गुह्वसेणवि० । गुह्यरोगप्रति ° ! विष-

परति० ।सपविषप्र° 1 कीटद्ूतादिविषम्र० । मूषि[4

[ सत्र

अष्टाङ्हृदये ।

(४०)

व

क्वोविपप्र ° | रसायनाध्यायः } वाजीकरणाध्यायः।

स ०-दव्येवमनेन प्रकारेण सविदामध्यायरातं षड्भिः

दि । एवमेते चलारिरदध्याया उन्तरर्ततरम् । तदिति स्थानिःतररासरनिदानचिकित्साकव्यसिद्रहतरःपरर्-

वाल्य परराम; } ह द्वाविति ।कर्मनि दयौ सभौद्रौ रितमिति मवेत् ॥ ५७ ॥ `

युथासंस्येन । त्रय इति । स्तमोरिगिनाशेषु प्रत्येक

इति श्रीमृगांकदत्तपुत्रश्रीमदरुणदनत्तविरचितायाम्- `

मेकः । प्रयादिक्ुद्रोगयुद्यसेगेषु पथ्यं प्रव्येकी छटंगहदयदीकायां स्ादगुन्दरास्यायां सूत्रस्थान आयुटौ ननौ | अनपत्यानामप्रजानां पुसां चतवारिरोऽध्यायो ष्कामीयोऽध्यायः प्रथमः ॥ १ ॥
प०-इत्यनेन प्रकारेण चिरमध्यायदरातं षडेनिः
वीजपोप्णः द्ुत्रबरद्धिहैतुरिति ॥ ५६ ॥
- प॒०--अत उत्तरम् अतोऽस्मात् कसपसिद्धिसाना-

ृ्वसुत्तरमुत्तरतन्त्रम्-बालोपचरणीयः, वाठामयप्र-

त्िपेधः) वालम्रहप्रतिषेधः, भूतविज्ञानीयः, भूतप्राति-

स्थानैः सूरत्रश्ञारीरानिदानाचिकषित्साकल्पादधघु्तर-

तन्त्रे एभिरूदीरितमुक्तमिति मद्रम् ।

इति श्रीचन्दरनन्दन विरचितायां पदाधचन्दरिका-

मिधानटीकायामष्टाङ्गहदयीवषतौ सूत्रस्थाने आगु:
मेधः, उन्म्ादप्रतिपेधः, अपस्मारमतिषेधः, वर्मरोग- ष्कामीयोऽध्यायः प्रथमः || १॥

विज्ञानीयः, वत्मरोगप्रतिषेधः, संधिसितासितरोग-

वि्नानीयः,

संधिसितासितरोगग्रतिषेधः,

दृष्टि

रोगविज्ञानीयः;
तिमिरमरतिपेधः,
'छङ्गनारप्रतिपेधः, सवौक्षिरोगविन्ञानीयः, सवाीक्षरोगप्राति-

हे०--षड्भिः स्थनिविशमध्यायशतमरिमिन् शाल्ने उन्तम्।
अत्रायुष्कामरगानुत्पादनवादिरन्दाः-आयुष्कामीयरोगा-

ठस्पादनीयदरवद्रव्यविज्ञानीयादीनां लक्षकः, दिनर्ववीदि।दिशन्दाः-दिनचर्ुचर्यादिरज्ानां वाचकाः.दुद्रयादयः..
वेधः, कणरोगनिज्ञानीयः, कर्णरोगप्रतिषेधः, ना- योधनादिद्रव्यगुणाः, दक्तेक आश्चोतनं
क्षाराथिकर्म
सारोगविज्ञानीयः) नासारोगम्रक्तििधः, मुखसेगविज्ञानीयः, मुखगोगप्रतिषेधः, रियेरोगाधिज्ञानीयः,
शिरोरोगप्रतिषेधः, व्रणप्रतिषेधः, सदयोत्रणप्रतिषेधः,

एकोऽध्यायः, मदादयो मत्ययादयः, विशि विडधोगय)रतीसारबहष्योः, मूधिते सू्ररोगयोः, कृच्छमेदयोः भूतगो भूतविज्ञानीयतत्प्तिषरेधथोः,

वर्मसु वर््मयोगविक्ा" -

भङ्गप्रतिपेधः, मगन्द्रपतिषेधः, अन्ण्य्चुदग्ही- पपिपेधयोः, संधिषु संधिगदरोगविज्ञानप्रतियेषये।ः,
पदापचीनाडीप्रतिषेधः,
अन्थ्यश्दापदीनाडीवि- दगादिषु चयः, न ठ प्स्येकं सर्वगाष्टषु पट्सु मत्य
ज्ञानीयः; श्द्ररोगविज्ञानीयः, क्षुद्ररोगपराततिषेधः, दा विज्ञानप्रतिषेधमेदात्, दवौ नरौ वणसवरो्रणभेदात्,
गह्मरोगविज्ञानीयः, गुह्यरोगम्रतिषेधः, विषप्रतिषेधः > सर्वगे सर्वाकषरोये मेगे अस्थिभंगे, गन्थ्या
४ दिप्रमतिषु धिषु

सप्रतिषेधः, कीटङतादिमिषेधः, मूषिका

मरतिषिधः, रसायनम्, वाजीकरणम् } इत्येवमेते

चत्वारिशदध्याया

उत्तरतन्त्रम्ः

।

तदिति

इथक्द्रयं विज्ञानप्रतिभेषभेदात्। कीटे कीर्टूताविषयमपरािभध, अनपत्यानां ब्रीजपोषणो वाजीकरणं, विदं विद्यु
सरम् ॥ दइवयध्यायसंग्रहः ॥ ५७ |

दाति हेमद्िटीकायामाुर्वेदरसायने अध्यायः : आयुबालस्य परारी ।दवौ दवाविति व्पनि दौ संवौ हरौ
प्कामीयः सामस्त्येन निरूपितः
यथासंख्येन ।
॥ १

कमक

रय इति | दक्तमोलिङ्गनारोषु प्रस्थे-

॥

तमस्तिभिरलिङ्गनाशः! पट्ले रौ द्वाविति

सवाश्विरोगात् मभृति ब्रणपर्यन्तेषु चिज्
ञयौ । भग-

भगन्द्रयोरेकैकः। अन्ध्यादिष्ुदररोगणुद्यरेगेषु प्रथग
््र-

यम् । अव्यकं हौ द्वौ । अनपत्यानामप्रजातानां

चत्वारिशोऽध्यायो

पैसां

वीजपोषण; ` शुकवरद्धि-

हंतुरिति ॥ ५५ ॥
दे०-बालेपचरणीयादयश्चतवरिंु

ततरमिति ॥५६ ॥

।

द्विती_योऽ_ध्यायः ।
_

अथातो दिनिघयाध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १॥
स ०--अथेति सर्ेष्वष्यायेषु मंगलार्थ; | भांगङिको

याचायः । म्रयव्यायारमे मंगलाथेमथशब्दं प्रभुक्त ।
दिने दिने चयो दिनचर्या । दिनस्य वा च्या दिन-

इत्यष्यायशतं विद पड्भिः स्थानेरदीरित्म् ॥ चयौ
}चरणे चयौ |उमयोकहितमाहारतेषटत प्रति.

स्थानम् ]

सरिपपणरीकाश्रयसंवलिते अ० २.

तिदस्य

( ४१

वकमा

रतरशतुदंशो सुहर्तो राहो मुहूत विद्ुवति समर
दिने यत्कर्तव्यं तमध्याये व्याख्यास्यामः । प्रस्तुतादाययुष्कामीयादध्यायादनंतरं कोऽस्य संबेधः । तिदिने काठे द्विषविकालक्षणः। पु्वतंस्य वेह द्िषटिउच्यते । यस्मादायुष्कामेण पुरुषेण यस्प्रधानमायुष्यं कोपरक्षणाथेलात्सर्वप्मिन् काटे. रत्रश्वतुषैटिकावरेषे
तदात्वं प्रथमतस्तदन्वन्यानि यान्यायुष्याणि । जतः समुत्थाने कामिति स्थितम् । सस्थो नीरोगः

कत्पः स आयुषो यथोपचरितस्य जीवितस्य रक्षार्थ
यङन्त इत्याचार्या; । य्चप्यतर रात्रिचपौऽपि विहिता ब्राह्मे सुह्ूतै उक्तषठिदम्युत्थान इयत् । पुर्तो नाडिकातथाऽपि प्राधान्यादिनचर्याऽसिन्नष्याये मिर्दि् ! अतो द्यम् । ब्रह्म ज्ञानं तदर्थमघ्ययनादयपि बह्म तस्थ येयो
दविनचर्याध्यायोऽयमुच्यते ॥ १ ॥
सुहर्तो ब्राह्मः पाशरेमयामदस्य नाडिकाद्रयं तस्मिन् ब्रह्म
प्रथमं तावदाचोरग्रधानेन भवितव्यम् |यत आचायदा-

प०-अथोति सरवैप्बध्यायेषु मङ्गलाः ।तथा अथ
इत्यानन्तयें प्रस्तुताभिसम्बन्धे वा अथेत्यादि राच्दा-

मुद्ते उचिष्ठत्। किंभूतः । खस्थोऽनातुरः । "समदोषः

समाभिश्च समधातुमरक्रियः । प्रसन्नामद्रियमनाः स~

नां पूवऽध्याये वाणैत एवार्थः । माङ्गछिको ह्याचार्यः स्थ इयमिधीयते | इति स्वस्थलक्षणम् । किमर्थमुत्तिप्रतयध्यायारम्मे मङ्गलाथमथशब्दं प्रयुङ्क्ते । दिने ष्टेत् । रक्षाथमायुषो जीवितस्य । तदा हयुत्तिषठतो व्यादिने चर्या दिनस्य वा चया दिनचर्यां ! चरणं चयौ। ध्यलक्षम्यायभाव एवायुषो रक्षा भवति ! अतुरेण
उभयरोकहितमाहारषिहारचेष्टोक्ति यावत् । प्रतिदिनं धातुसाम्यार्थं छक्तव्यमेव ॥ २ ॥

यत्कर्तव्यं तमध्यायं व्याख्यास्यामः प्रस्तुतादायुष्कामीयादष्यायादनन्तरं कोऽस्य सम्बन्धः

} उच्यते ।

यस्माद्ायुप्कामेण पुरुषेण यद्मधानमाथुष्यं तदा
सेव्यम् प्रथमतः तद्न्बन्याने यान्यायुष्काणि ! अतः
प्रथ्मं॑तावदाचास्प्रधानैन भवितव्यम् । यत

ञआाचारादायुरछभ्यत इत्याचार्याः ! यद्यापि च रातरैचयापि विहिता तथापि प्राधान्यादिनचयाऽस्मिन्न-

ध्याये निर्दिष्टा । अतो दिनच्याध्यायोऽयसुच्यते १॥
है०-दिनचर्याध्यायं व्याख्या प्रतिजानीते-भथातो

प०--स्वस्थो नीरोगकस्पःस आयुषो यथोपचरितस्य जीविततस्य र्नाथ ब्राह्चे मुहूतं उचतिठेदभ्युस्थानं
कुयात् । युहूरतो नाडिकादटटयं ब्रह्मज्ञान तद्थैमध्ययनाद्यपि ब्रह्म तस्य योग्यो मुहूर्तो नाद्यः प्विमयामस्य
नाडिकाट्रयम् । स्वस्थवृत्ताधिकाग््यायं चिज्ञेयःः

अभ्युत्थानं छरुत्वा किमासेव्यम् ॥ २1}
हे=~तत्र प्रबोधं विधत्ते-रात्रे स्यान्तयो मुहूर्ता ्राह्ः †
उत्ति्ेत् प्रबुध्येत । स्वस्थो नीरोगः रोगिणस्त्वनियमः

॥

दिनचयोध्यायं व्याख्यास्याम दति-यतः पूर्वाध्याये व्या- दौ विधत्तेनततः प्रनौधानन्तरं कृतयौयधो्धेमषित् }
धिप्रातकिारः सामान्यसंक्षेपाभ्यां व्याख्यातः स एवेदानीं स्मृल्युक्तविधिना मलोत्सगायाचमनपर्धते कुर्यात् ॥ २ ॥
सामान्यविस्तराभ्यां

ग्याख्येयः, स न्व हेत्वादिक्रमेभ्

रारीरंधितां निर्वत्य.क्रतरौचविधिस्ततः-#

तत्रादौ च बहुवक्तव्यत्वाद्वहिरमो दैवः स द्वेा-विद्यारः अकेन्यग्रोधखदिरकरंनकट्भादिक्षम्ः ।
आहस

। विहारो

द्वेधा-नियतकालोऽनियतका-

`

पातका च गद्धम्रं कषायकटुतिक्तकमः।.

छश्च । नियतो द्विधा दैनंदिन आर्ववश्च । तच दैनद्षिनो- भक्षयेईतधंवनं दतमांसान्यचाधयन् ॥ ३. \

ऽस्मिननध्याये। अत एवायं दिनचरयाख्यः स च प्रयोधादिः १

१ “आयुष्यसुषसि प्रोक्तं मादीनां विसर्जनम् ।- तदन्तरकअसिस्तंत्रे आयुःपाखनं प्रकृतम् । तद्धिविधम् ।
जनाध्मानोदरगौरवकारणम्॥ गुदादिमलमार्गाणां सौधे कान्तिः
प्वस्थवृत्तमातुरवत्तं च ` (. तत्र संगस्यत्वापत्. सखद्पवक्तल्यबलप्रदम्) पवित्रकरमायुष्यमल्क्मकिरिपापहतः ॥ पर्षान
मते

'बादातुरोपयोगिलाज्च स्वस्थृत्तमेबादाघुच्यते ।.

माहे सुते उत्तिठत्छस्थो रक्षाथंमायुषः .॥२॥
9 तत्राहन सुते इदधयेतसस्थो र्षः । तत्र
पर्वाधदाःनय्थं स्मरेच मधुसूदनम्, ॥' इति सुश्ुतः ।

४,

पाण्योः पादयोः ञद्धिकारकम्। मलभ्रमहरं द्रष्य चश्चुष्यं तापः

नारानम्॥'” २ दन्तक्राष्टविधिः-“तत्रादौदन्तपवनं द्रदिशां गख

मायतम् । केनिष्ठिकापरीणहि्मृज्वभरथितमवरणम्) अयुग्मोप्रन्धिः
यन्नापि प्रत्यग्रं शस्तभूमिजम्/अवेक्ष्य्तु च दोषे चस वार्थं

योजयेत्. ॥ कषायं मधुरं तिक्ते कटुकं प्रतरुस्थितः॥निम्बः

अष्टङ्क्टदये ।

(४२)

{ स्र

न

स ० --दायीरस्य चिता शरीरथिता जीणाजीगनिर-

प्णादिका तां निकष ततो पूतपुरीषादैः छृतदौचवि-धानस्ततोऽनन्तरं दन्तधावनमकीौदिकं भक्षयेत् । सम्रहेऽ्यु्तमः-श्रा्न सु उच्ठिञ्जीणौजीण निरूपयन् |'
इत्यादि । अरः सूरबाहः । व्यप्रोधो यक्षावासः ।खदिपे

विधम । आदिग्रहणेन सजीस्मिदोऽपामागैमाखत्या-

दिपरिहः । तच्च दन्तमांसान्यवाधयन् अर्िंसन्

भक्षयेत् । दन्तमांसदटुःस्वापनात् तत्पाकोऽकस्माउजायते ॥ ३ ॥

हे०-. कृस्वा ररीरचिन्तां निर्व निष्पार कीं भे

शरीरं, किन मया अस्य दितमनुष्ठितं, किंवा -अचानुष-

गायत्री । करजश्चिरिषिखवः । कङुमोऽेनः । आदि- यमित्यादिविमर्खः शरीरत्विन्ता । वक्ष्यति दि^नक्तं

। दुःखभाग्न भवग्रहणेन मारतीकसवीरादिग्रहः । कथं भक्षयेत्} दतानां दिनानि भे यान्ति कथभूतस्य संप्रति
स्येव निलयं सन्निहितः स्मृतिः ॥** धर्माखेऽपि--श्ना
मांसान्यजाधयन्नपीडयन्}प्रातः प्रत्युषसि भुक्वा दतमुहूतं उत्थाय चिन्तयेदात्मनो दितम् *2 इति । तदा हि
ध्रावनकाघ्ठरसं भक्यिला । गृद्रम कूचिताग्रम् । तथा
करतो विमर्वो यथार्थ मवति मनसः प्रसन्नत्वात् । दन्त-

कृषायकटुतिक्तकम्. । रसत्रयेण ह्यनेन युखवेशबयारोच- धावनं विधत्ते | अर्केति प्रातमुक््वा चेति द्विकालं दन्तकषठेष्मापनयाः सम्पक् संपद्येते । भकाुपाद नादेव पवन भक्षयेत्, दन्ताः पूयन्ते योध्यन्तेऽनेनेति दन्तपवनं
कषायादित्वे ख्व्ये कषायादिप्रहण

सग्रहादिगृहीतस्य

दन्तकाष्ठ, तचाकौदिनप्. । ककुमोऽ्ुन; । आदियाब्दाद-

संग्रहाश्च सष्टा् च । अकादिप्रहणमुदाहरणाथ ज्ञेयम्|"| सनादयः ] तच्च मूलम् उक्तं हि संग्रहे ¢ वटासनाक्र-

सकषेपविवक्षया न दतघावनस्य गणरसग्रहः । द्ादशादय- खदिरकरज्ञकरवीरनम् ! सजारिमेदोपामागंमालतीककुमोद्धवम्. || कषायतिक्तकटकं मूलमन्यदपीददम्. । वि~
गुरप्रमाण छप्मातकायनिष्टदन्तघावननिषेधश्च तत्रा
्तम्--'“भजग्धमनुप- क्ानवुक्षं श्युण्णाग्रं मृद्धमन्थि सुभूमिजम् ॥:2 इति ६

तरोक्तमपि नेहोक्तम् 1सुश्चतेनोक

कनीन्यग्रसमस्थीर्य कनिष्ठाङ्गुटयग्रभागवस्स्थटे, प्रगुणम्-.
छट षडष्दाद्शागुरम् । प्रदेशनीमुखसम गु ऋलुकपायादिरसमर्कादिभ्यो
ऽन्यत्र न॒ आह्यम् अर्का
|
स्यादूतघावनम्' ॥ ६ ॥ `
यनभिव्यक्तकषायादिरसमपि आह्यमिल्युभयेोर््हणं, मक्ष
[त
तदर्थमाह-गेन भक्षणपूर्वकं दन्तधधणं लश्चयते दन्तमांसवाधन-

'प०~-शर्ीरचिन्तां विनिवर्त्य सूत्रपुरीषोत्सगांदि-

दष्षणामवद्यकार्यापरपर्यायामनन्तरद्कतरौचविधिः

निपधान्यथानुपपत्तेः | नीहि भक्षणमात्रेण दन्तसांसानां

पीडा उक्तं च संग्रहे“ प्रातर्धुक्वा च यतवामग्भक्षये-प्रातः
।
्
दन्तधावनम् । वाप्यत्रिवगैत्रितयक्चीद्राक्तेन च घर्भमेत् ॥
सन् दन्तपवलं दन्तकाष्ठं मक्षयेत् समानयेत
मृ
तच्च
छरस्वा,
भोजनं
श्रस्युषसि सुदस्वा च
इति वाप्य--कुष्, त्रिवरीत्रितयं--त्रिफला, त्रिकड़कम् 1

कविता शुण्णमकृश्षभवं, न्यम्रोधजं, कररजर्ज,

चिजातकरं चा शनैस्तेन ततो. दंतान् दंतमांसान्यवाधयननिति |

न तेज्ोवत्याश्च दन्ताननियं विद्रोधयेत् । एकैकं रयेत
खदुना कू्ैकेन च ' ॥ दन्तशोधनचूर्णेन दन्तभांसान्यवाध-

( छिखिदनुखखं भिद्ठां जिब्दानिेखनेन च ।

कवुमजं तथा कषायकटुतिक्तकम् । अन्यदप्येवै- धर्षणं चाघो ईतपूधैकम्]उक्तं दि संम्रहे-“दन्तान् पूर्षमधो
(तिक्तक श्रेष्ठः कषाये खदिरस्तथा ॥ मधूको मधुर शरेष्ठः करजः धर्भरातः सिञ्चे सोचने । तेयपूरणमुखो भ्रीष्मशरदोः
कटके तथा ॥ क्ौद्रव्योषतरिवर्गाक्तं सतैलं सेधवेन च ॥ वर्ण गरीतवारिणाः) इति | ऋरत्वतरे केोष्णवारिणा ॥ ३ ॥ ,
यन् ।. तदैर्गन्ब्योपदेहौ तु शेष्माणं चापि कर्ति ॥ . वैरय-सचाभिरुचि सौमनसं करोति च । न खदेदरलतात्वोष्ठजिहारो-

ससमुद्धवे ॥ तथाखपके श्वासे च कासदिकावमीु च । दुर

` क्लोऽजीशमक्तश् मूर्च्छातो मदपीडितः ॥ शिरोरुगातीस्तृषितः

श्रान्तः पानङ्कमान्वितः । अर्दितः कर्णदी च दन्तरोगी
च मानवः ॥'' जिह्धामखदरणं च “निहानिरैखनं रौप्य
सवर्ण वाकषमेव च । तन्मलापहरं शस्तं एदु श्ण दर्शागु-

तम् ॥ सुखेसखदौगीन्धयदोषजाडवदरं खलम् । दन्त्दाढयै-

करं रुच्यं स्नहगंङ्षधारणप \' इति सुश्चतः ।

।

तथाऽस्थमरैरस्यगन्धा जिद्ठाऽऽस्यदन्तजाः ।
रुचिगरैश्यरघुता न भवन्ति भवन्ति च ॥ )
नायादजीर्णवमथुश्वासकासज्वरार्दिती ॥
तृष्णास्यपाकदृने्ररिरःक्णांमयी च तत्॥*॥
` अनजीणीदीनां ददरः । एतानि विद्यते यस्येति “अर्तं
इनिठनौति इनिः |प्वतृष्णास्येवयादौ द्रद्ादिनिश्च ।
१ अत्र कोष्टकान्तर्गतः पाठ अधिको द्यते 1

।

स्थानम् ]

सरिप्पणदीका्यसंवलिते अ० २.

~~~

(५२)

ययपकणयदय

तदतधावनमजीर्ण़ँ न भक्षयेत् । एर वमध्वादनां
भतर्थर्यातानां सम्बन्धो योज्यः | ४ |
प०- तदनु दन्तकाषछठभक्षणादनन्तरं जिह टिखित्।

॥
५
“2
समहं ठ फलसुक
्त “्यचने तेन गवन मनोर ल मद््

4
भ

दाने | व्यक्तननिव्मी चिमे सुनरधननतश्मणी

सश्रतस्तु स्रोताइजनमाह

मनं न्गोनोऽञनं

इति

|

शष

तेन मुखस्य मख्वैरस्यादयो दोषा न भवन्ति | विद्धं सिन्धुसंभवम् । दाहकं मयय च इषेः कदरजापदम,

॥११ इति | उमः परामाण्याष्रकल्पः ॥ ५ ||
` ुच्यादयो गुणा भवन्ति } किं सर्वे तद्धक्षयन्त्याहास्वित्. केचित् तदर्थमाह-तदन्तपवनं नाधान्न भश्- चक्चस्तेजामयं तस्य विदेपात् शछ्ष्मणो भयम्
।
येत् । अजीर्णमपरिणतमन्नम् । वमथ्॒ः छर; । याजयंतसप्नरामेऽस्माच्छ्रवणाथं
र्ांजनम् ॥९॥
श्वासादयो वक्ष्यमाणङश्चणाः । अजी्णसम्यास्तीस ५-अस्माक्कारणाखरावणाथं ननम
सकले रसजम्
त्यजीर्णी । एवं सवत्र योज्यम् । अर्दितं वदना
दार्व
ीकाथस
सुद्धवाख्य योजयन् | न्ना
मं
चायुना चक्रम् । आमयरब्देन रोगपयीयेण वृप्णादीनां सम्बन्धः । तेन कृष्णामयी सुखपाकमयी हदा- माभ्यम् । यद्यपि पंचमहामूतात्मक्र
सग्मपि तथापि
मयी नेत्रामयी रिरभामयी क्णांमयी च तदन्त- वाद्रल्येन व्यपदेशात्तेजोमथयुन्यते । अन एव तद्रा
काष्ठं वजयेत् ॥ ४ ॥
ण्यारोचयति | तथा च लोपः कथिदाह-नरपतिरे° -रोगविरेषरे दंतधावनं नषधति-नाध्ादिति । सजी-

ण्यादिरोगी तद्ंतपवने नाद्या्नं मक्षयेत् | अर्दितः एकायामः! संम्रहे वु-“नेव छेष्पातकारिष्टविमीतधघवधन्वनात् |]
विद्ववन्बूलीन गुडीचिगरुतिंदुकतित्वकान् ॥कोचिदारदामीपी-

दुपिभ्प्टैगुदगुग्गटत् । परारिमद्रकमम्डीकामेर्कयौ यास्म
स
॥स्वाद्रम्ल्लवणे ष्क सुचिरं पुतिपिष्छिलम्] पा
सछायामासनं द॑तधावने पाके त्यजेत् ॥:' इति ॥ ५ ॥

जनंनित्यं हितमक्ष्णोस्ततो भजेत्॥९॥
सोवीरंमं
८ छोचने भवतस्तेन सुस्निग्धे घनप्मणी।

व्यक्ताभ्वर्णे विमटे मनोज्ञे सृष्ष्म॑दरसैने ॥ )

स ०-ततो दन्तधावनभक्षणानतरं सौवीसस्यमंजनं
मज् | कस्मात् यतौ हितमक्ष्णोः ॥ ५ ॥
प०--दन्तघावनादनन्तरमजने कार्य तद्भेमाह्-तेन
सौवीरांजनेन नेत्रे स्निग्धादिशुणयुते भवतः ।
नित्यं सर्यैकां सप्तं प्रातः सायं चाक्ष्णेनैत्रयोः
सौवीरा जनं हितं पथ्यम् तस्माद्जेत् रख्येत् ।।५॥

हे०-अंजनं विधत्तेसौवीरमिति ! ततो देतधावनानंतरं तौ-

तीति । न चासौ नरणामेव पतिः किर्हि नासणा-

मपीति । तस्य चक्षुमो वातपि्तान्यामधे

भयमत्ति

विदैषेण तु कफाद्भयं ततो रसांजन मोतयेन् ॥ €

प०-कि सवकाटं तदथमाह-यनन्श्न्तिजोमयमर्रिरूपम् । व्यपदशोऽत्र भूयसा, यतः पंचमहाूतात्सकमिन्द्रियं तस्य च वानादिना विदोपान् ऊष्मतो
व्रवत्वाद्धयं निसद्त्वादतौऽस्मान् कारणान्

स्थ स्नावतिमित्ते कफनिहरणाय सप्रधनं सध्रसात्रे गते.
सप्रादात् सप्राहावनन्तरं रसान योजयेत्।ततो

नावनादिकं काथेम् । कमेण तदर्थमाह । तथा च

संग्रहे-“ अंजनोषछेरितं नस्थैः कबलैनौवनेरितम् १
धूमेन कवरोर्छि्ठं कमाद्रातकपयपहम्?; ॥ ६ ॥
हे०-सीवीरापवदेन रसांजनं चिधत्ते-योजयेदतंरार्थे सप्तमीं

सप्तरा्रमतरं इवेत्यर्थः | किमर्थ-स्रावणार्भ शष्मनिनहू-

णार्थ, यसाच्चक्षुस्तेजोमयं ततस्तस्य -ष्मतः कफाज्जसट्पकाद्रियोषाद्धयं, वात्तपित्तयोस्तु विरोचभयामावाननित्याजनेन च प्रसादनेनोपदमाष्रयक् प्रतीकारामावात् | अस्य
च तीकं डांजनव्वाद्धरेणुमाच्रत्यं, म्रिटत्व च द्दर्वी-

वैीराख्यमजनं भजेत् । अस्मादक्ष्णोन्योः सवदा हितं कवाधजत्वात्

।

उक्तं दि- दार्वीक्वाधमजाश्चीरपार्दं

पथ्यम् । अस्य न्च मुचूर्णीजनत्वात्तकलः याखाकामानम्

पक्वा यदा धनम् | तदा रसांजनाख्यं तन्नेत्रयोश्च
परयोजभरेत् ]
द्वति । ननु ^
प्रश्चसप्ताष्टरतर

१ मतं श्वोर्तोऽजनं घ्रे विद्युद सिन्धुसभवम् । दाहकण्डरमलप्नं च दष््दस्जापहम् ।॥ अक्ष्णो रूपावह तैव सहते
-मास्तातपौ । न नेच्ररेगा जायन्ते तस्मादेज्ञनमाचरेत् ॥

या खाचणाथं रसाज्जनम्।2' दति चरकक्चनम् । इद तु स~

छश्वतः

ततोऽधर

|

\ कोषटकान्त्ग
तोऽधिकः पाठः ।

रात्र इति विरोधः, भरेव पञ्चसप्ता्टरात्राणां व्हुमध्याट्पकपायिषरयत्वात् । ननु “निशायां ध्रुवमन मिष्यते 22 इकति
१ पित्तमयमिति पायन्तस्म् ।

अषाङहदये ।

(४४)

सू्र-

मधमाद्यादे वाचरेत् । धूमपस्योर््वजच्रूत्था न स्ुर्बत्तः

चरकेणांजनस्य राचिकाल उक्तः | षद वु दतथावनानतर्-

भिति विरोधः, मैवं चसकवाक्यस्य ह्ययमथः । यदा फामयाः ॥ अञ्लनोछेितं नस्थैः कवछेनीवनेरितम

नित्याञ्जनं वाधित्वा पूर्वाह्ने रसाञ्जनं प्रयुज्यते तदा ध्रुवं धरमेन कवत्थं च क्रमाद्मातकपः जयेत्।““ताभ्बूढे तु जाः
निप्यसेन्यमंजनं निशायामिष्यते, अन्यदा तु प्रातरेवेव्यति-

सध; । तथाच मनुः-“ मेवं प्रसाधनं स्नानं दतधावन-

पदियुक्तम् उक्तं हि संग्रहे “रुचिविया्यसौगधमिच्छन
सत्रेण धारयेत् । जातीरवेगकर्रकंकोख्कटकैः
सह| कट

मंजनम्. । पूर्वाह्न एव कुर्वीत देवतानां ठ पूजनम्. 1 >

ठताकस्तूरिकाफलम् । तांबूरीनां किसठ्यं दुं पृगफ़ट

दाति |मेतं दूर्याराधनम्. ॥ ६ ॥

म्वितम्2> इति ॥७॥

तततो नावनगंडूषधूमतांबूरुभीग्भवेत् ॥ ७ ॥

येषां तु तबूरमपथ्यं तानाह |

यः सष्वेविधी मवेत् । “मजो ण्विः" इति णि; ॥७।॥

ते । ये च क्षताश्च पित्तासाश्व रक्षा्ोुपितचश्ुषः

स्°-नावनादीनां नस्यादिविधिषरु युणा वक्ष्यमाणा तांबूलं क्षतपित्ताखरूक्नोुपितचक्षुषाम् ॥
प्रधानं च! तावर तु वैरयार्चिहरसौगेष्या- विषमृच्छोमदातानामपथ्यं शोषिणामपि॥<८।
दिगुणा प्रसिद्धा एव । नावनादीनां ताबूछांतानां स०- क्षतंविदयते येषति क्षताः | अरीआदितादच्
्रः। ततोऽज्ञनादनंतर नावनगण्टूषधूमतांबूलानि भजते एव पित्ता्ताः । उक्छपितममिष्यन्नं चक्षुरकंद्रैवा ये
प०-ततोऽखनानन्तरं नसो नावनादिमाग् मवेत् ।

तेषामपध्यमहितम् । तथा विषार्तीनां मूर्तानां मद

नावनं सस्यम् । गण्डूषो मुखपू्ण काथादिभिः। तानां शोषिणां चेलयपिदब्द्यार्थः । शोषणो राऽ
धूमो वक्ष्यमाणः प्रायोगिकः। ताम्बूलं प्रसिद्धम्]!७॥ यक्ष्मिणः ॥ ८ ॥
प०-तत् किं सर्वैरासेभ्यमुत कौश्चत्तदमाह
शचः

हे°-नस्यादीन् विधत्ते~-ततोऽञ्जनादर्मतरं करमेण नाव-

नाश्टीत् भजेत् 1 उक्तं हि संग्रहे-“अणुतैठं ततो नस्यं रक्तपित्ताञुपहतानां शोषिणां च तत्ताबूलमपथ्यम्
ततो गड़षधारणम् । घनोन्नतप्रसन्नसयं स्कंधग्रीवास्यव- क्षतञ्चुरःक्षतम् । पित्तासरं रक्तपित्तम् । शकष
सक्षसः ॥ सुगन्धिवद्ना;

सिनिग्धनिस्वना तिमरेद्धियाः ।

निर्व॑रीपलितव्यंगा मवेचुर्नस्यशीलिनः

॥ रूक्षस्फुटनपा-

रुष््रमुखशोपद्विजामयाः } न स्थु; सवरोपघराताश्च स्नेहग-

ण्डुयघारिगः

॥ सदिरक्षीरदरशवारिमेदोऽग्बुकवल््रदाः

निभित्तेनोकुषितानि चक्षुषि येषां ते रक्षोतछरुपि
तचश्चुपसतेषामथवा रुक्षाणामुतकुपितचध्युषां च

चिषं सओक्गीविषादि। मूषी मूरछायः । मदौ मदात्ययं

| वक्ष्यमाणः । शोषो राजयक्ष्मा तेषामपश्यम् |! ८।

अरोचकास्यवैरस्यमलपूतिपसेकनित् ॥ सुलोष्णोदकगण्डूदे०-शषतादौ तम्ब निषेषति-तांबूखमिति |श्त-शषत
र्जायते वक््रलाघवम्. | इति | प्रायोगिकं ततो भूमे कासः, पित्ता रक्तपित्त, रुक्षो-निस्नेदांगः, उत्कुपितन

श्ुः-जमिष्यन्दाख्योऽक्विरोगः, शोपो-ुलशोषौ राजवश्चम
च उक्तं हिं खुशरुते-““त्तपित्तक्षतक्षीणतृष्णामूर्छापरीतिनम्

(८१) श्रमाते पूमधिकं मध्यद्वि खदिरं तथा । निश्वास
चणेमभिकं ताम्बूलं भक्षयत्सदा॥आयुरपर यशो मूके जक्षफीमष्ये रूक्हु्ररुमत्तम्यो न हितं सुखयोपिणाम् || 2: इति | ८।
स्यवस्थिता । त्मादप्रे तथा मू मध्यं पर्णस्य ` वर्जयेत् ॥.
तदेतत्स्व विधाय मोजनासाने काठेऽन्यग आच
परणपरे भवेदरयाधिः पणम पाप्तम्भवः । परणचर्ण हरत्यायुः

प इद्धिषिन्मशिनौ ॥ आच विषोपमं पीते. द्वितीय भेदि
जरम 1. वतीयादि तु पत्व्यं॑सुधातु्यं रसायनम् ॥
~.

:

|

रणीय ,इत्पाह--

अभ्चगमाचरेननित्यं स जराश्रमवातहा ॥

द्िमसादपुष्टयायुःस्वममुलकवदादर्थकृत्। 1९1
स ०-अभ्पां नित्य सततमचरेत् । निप्रहण चोपसितं` पतर 'ताम्बूलजं श्यभम् ॥ युखवैशयसोगन्ध्यकान्तिरक्षणाथम् । एकद्ितिदिनातरमपि यथोितमाचर
सष्ठवकारकम् , 1. हशरदन्तस्वरम्जिहेन्मियविदयोधनम्
॥
भसेकशमनं हयं गलामयविनारानम् । पथ्य घुप्तोत्थिने ` भुक्ते तोऽपि न दोषः । सोऽम्धग आचर्ममाणो
जरा च
कते वान्ते च मनवे ॥" (सुवः) `
भ्रमश्च वतश्च तान् हंतीति क्रप् । तथा दृष्ी्ादि |
,

.. “ क्रातिकंकोलवङ्गखदिशहयैः

(भा.प्र)

। सवरप

४

(४५ >

सरिप्पणदीकात्रयसंवटिते अ० २.

स्थानम्]

म

८

नाय
या
~~

-3

प०-सचाभ्यङ्कः कफमस्तादिनिः वञ्च: न सव्यः ४
ब्रन्तग्रदण~
भावो दाद्थम् । कफ्रस्त्छरेष्मसेणावः ककेनाकःस्तः ।
नादिना

टः म्सादो वेमल्य दृष्टप्रसादः । शोभना चासौ तदू

पसा मावः सुत्वक्छम्. । दृढस्य
मतिरयप्रतिपादना्थम् । प्रितसंदाद्धिपैम
प्ठादिभ्यः ष्यञ् |दृष्टिप्रसादादीनां द्रहः । तानि
चिरकाटं निर्तदोपः तेन न सेव्यः । तन्नम
परोति योऽम्येगः सं एवम् ॥ ९ ॥
त सेन्यः ॥ ११॥
त्यं
रथमाह-नि
प०~नस्यादि करत्वाऽभ्यङ्गः काय॑स्तद
दे०--जध्यरी कफुद्मस्नायु
ातान,
ो जराश्रमव[|
उभैकामभ्यङ्गमाचरेत् ।+ सोऽभ्यङ्ग
॥
>,

न्तीति

हन्तीति

तथा दृष्टे;^ प्रसादं नैस्यं करोति इरीरस्य॑व |
_

चपा, कृतसंयुदेस्तदद्रय नििद्ः

।

"तरगव्यर्यजी्भी च मायवः

वव

ष्टि पोषमायुषोऽभिव्रद्धं निद्र सुत्वकस्वं च 1 | विरिक्त निरा यथय मानवः|| कु व
तोभना सवक सुत्वक् तस्या भावः सुत्वक्स्वम । व्यच्यमथाप्रि या ॥ सप्याणां यदुः 11

दय ददता कर्मणि सामध्यैम् ॥ ९॥

दहे०-सभ्यङ्ग विधते-स चोतमत्रायां षधि विधेयः ,तथादि
तु-्ोतस्तथा रोमकूपैः सेदो दें व्याप्नोति, तै चेोष्मा

[चति । उत्त च संप्रहे-“अथ जातान्नपनेच्छो मारुतः
उगन्धिमिः । सथर्ठुंसक्षखवैः वैठेरम्यज्गमाचरेत् ॥ ›
टतते ! अभ्यंगफलमाह-सोऽभ्यगो जरादीन. हति, दष्ट

गदाः ॥;; इर्ति॥

| 1

ल

द्मा
क ।

१ ॥

छावघं कर्मसामर्थ्यं दीप्राऽग्रिमदसः श्यः!
विभक्तथनगात्रतं व्यायौमादुपजायत ॥ ५२६
स ०~ररीरापसजनन यम् व्यामः ; स्म्मासन्च्

गुणाः लायाद्यो निष्पत } सिना भन्न
गात्राणि वम्र य वतस्य
८ रथाक्षचर्मघटवनद्ववत्यभ्यङ्गतो गुणाः । स्पद्रीनेऽभ्य- स्थितानि चनानि

प्रसादादींशच करोति,सुतवकत्य-नि्लीकत्वं खचःऽसमरह वु

धको वायुः स्पर्शनं च स्वगाश्नयम्, || त्वच्यश्च परमध्यैगो
वस्मात्त सीख्येदत; |? इति ॥ ९ ॥

पावस्तच्वामिति | ५५ ^

प८-लेपानिनःम्यङ्ग कृष्वा ववाया

ध्

नरपशु

मा
दिरःश्रवणपदेषु त विषेण रीटयेत् १०५ माह--रररायासजनन कर्म व्वघ्वाम उनसत े ।। तन्
स्र
्रादि कुपजाय
। स॒०्~तमम्धृगं चिरःश्रवणपादेु विरेषरेणातिशयेन दथायामादुपतेविताल्धव
ण.

4

[शाकम्

[अ

शीरयेदग्यसेदिति वचनाचावदये न तथा सवहयरीर

तु मुं दे
भनद्वरीरायासजनने करस व्यायामसंक्गिनम् । तत्कन्या
भक्तता १
मुषि
उभ्यगःकारयो यंधेतष दिरःशरवणपादेषु । अत्र च विभृद्ीयच्समन्ततःारीरोपचयः कान्तमनाि्गा्ाणां
॥ धरमङ्कमपिपास्यं स्थिरत्वं सषवं
वमनाल
ाभित्
दीक्त
।
.
१०}
वः
॥
साभा
वदेक
ूर्व
परमं व्य्रायामा-सोप्णकीतादाना सदिष्णता । आरोगयं नवापि
यत्
क्षीख्
्य
षणात
विरे
तिषु
र्षणम्। न च
पठ-तमभ्यद्धः दिरःप्रभ्र
दुषजायते तथासि सदं तेन किचिरस्यौष्यापक
यनं ` वहसादे०-अभ्यगाम्यासं चिधत्ते-तमभ्यङ्ग सीट्येदभ्यसेत्स- व्यायामिनं अत्म सर्दवंत्वरयो भयात्. ॥ मासिन च व्यायामिरीमवति
ध्ष्व्धषु विदेषान्मूर्धकर्णाडनिषु एकस्मिश्चेवं प्रयोगे पुनः <ऽकम्य जरा समधियोहति॥ स्थि
्य पद्यसूद्निनस्य च १
ात्रस
चुण्ण
ः । मिरतस्य च ॥ व्यायार्मन
वेनीक्त
नित्यत्
स्तु
ाभ्यास
प्रयोग
हं
प्रत्य
ः;
भ्यास
सैवनम
गुनः
ीन-। व्याधयो नोपसर्न्ति सिद श्रमणा धत सपसुणद मचि
पंणः
्धियत
कपलेन
मूध्नि
ां
शीरिषत
केदयः
्दर
ठ--“त
तिस
तगरे
न नित्यं
ि कुर्यात् सुददौनघर. । व्यायाम यै
दसमन्यािरःकणीयुलन करणपूरणम् ॥ पादाभ्यङ्गस्तु मप नम् ॥ विदस्थमविदग्धे वा निर्दि परिप्यते । व्यायामो
भोज
तस्सर्थनिद्रादषटिप्रसादङ्कत् । पादसु्रि्रमस्तंमसंकोचस्ृर- दि सदा पथ्यो बलिनां कलिग्धभोजनम् ॥ सच नि चन्तं
ेष्व ुम्मिरत्महितनम्णुत् ॥ ?* इति ॥ १०.॥
च तेष पथ्यतसः स्मरतः । सव
[५
ायामो दन्त्यतौऽन्यथः ६
संथेतदपवादमाह-पिभिः ॥ षलस्यदेन कर्तन्यो व्य
त

वर्योऽम्यङ्ग कफमरस्तकृतसंशद्धयजीणिमिः १९१
` स०-अभ्यमो वर्यो वजेनीयः । ऋपप्तेन

छरतसंञ्द्धिनाऽजीर्णिना च ॥ ११ ॥

ते ॥ व्यायामं दव
हृदि स्थन स्थितो वायुर्यदा य्गश्रपद् णि रैसकासच्छ-

लदरीरा
जन्तोस्तद्ववणर्दस्य लक्षणम् । घयोव
न्यया सेसमप्लुयात 1**
नामि चं ॥ समीक्ष्य कुयौदवयायामम
इति सश्चत !

देहकघुत्वम्। कर्मणि सामर््य-शक्तता टढता ! दीप्रो- न्तशििरौ । अन्यदा

तु ततोऽधरशक्तेमैदमल्पः

ऽभिर्वहिदीधता । मेदसो-धातोः क्षयः अस्पता । निषेव्यः, अन्यदेत्यन्यस्यामवस्थायाम् अन्यरिमश्च चरं
विभक्तानि-विभागस्थितानि,

वनानि-निभिडानि

दृढानि, गात्राणि-स्पैरावयवाः,

यस्य स॒ विभक्त-

वनगाघ्रः । तस्य भावस्तखमिति ॥ १२॥
हे-दषटसाघनत्वकथनद्रारा व्यायामं व्रिधत्ते ॥१२॥]

इदानीं येनासौ न-काथैस्तं दरेयति-

अन्यावस्था

वकित्वस्िग्धभोजित्वविपर्ययः

} अअन

गरीष्मादित्रयम् । एवशब्देन मेदत्वविपर्थये अशर्यक्तैर्न
नेयः, अर्शशक्तिविप्रये त॒ मदव्वप्रवेशोऽस्तीति
च्योट

५३

अ

¢

यद्धयक्तिकक्षणं सुश्रुतेनोक्तं-‹ हृदिस्थानस्थितो व
यदा वक्रं प्रपते ¡ व्यायामं कुर्वतो जंतोस्तद्वखा*
श्चणम्. ?? इति | १४ ॥ १५ ॥

वातपित्तामयी बालो बृद्धोऽजीर्णी च तं स्यजेत्॥ त कृष्वाऽनुसुखं देहं मर्दये समततः ॥ १६
स०-वातपित्तामथी बारु आपोडशाद्रषाद् वृद्धः

स्०-ते व्यायामं इता अनुसुखं यथा रारीरे च
सप्तेरूष्वमजी्णी च तं जह्यात् ॥ १६ ॥
न स्यात्तथा देहं म्॑येत् । समंततः परितः ।॥ १
परनबातपित्ततेगाते वारो वृद्धश व्यायामं स्यजेत्
प०--तं च व्यायामं क्रत्वा नित्य यथासुखं
परिहरेत् । बातमयी--वातसेगी, पित्तामयी-पिन्त-

येगी । तथा पित्तरोगी, वातपित्तामयी व्यस्तसमस्त-

स्वादिति ज्ञेयम् । बार आषोडशाद्वर्षात्, सप्रतेरू्धय
वृद्धः ॥ १३ ॥ ,

हे०-वातरोगादौ व्यायामं नित्ेधति ॥ १३ ॥

, अधैराक्तया निषेव्यस्त बकिभिः लिग्धभोजिभिः

मदयत् । सम॑तत्तः सबैमापादतरमस्तकं,

पड़

पीडयत् \! १६ ॥

हे०--मद॑नं विधत्ते-अनुसुखं सुलानतिक्मेण समः

सवगिध्विति

अतिव्यायामदोषकथनाघ्पूर्वमर्दनाविः

मर्दनस्य व्यायामांगत्वख्यापनार्थम् अंगत्वं चोक्तमेव
कृत्वेति वचनात् ] अत एवोक्तं-स॒श्रतम्याख्यायां जज्ज
मदनमपि ग्यायामांतः पायेवेति तच्च विदेधात्पद्धव्य

दीतकाटे वसते च म॑दमेव ततोऽन्यदा ॥१५॥
उक्तं हि सुश्चुते-““ व्यायामस्विन्नगात्रस्य पद्धयासुद
सं ° तुरवधारणे ।बख्वद्वैः पुरुषैः किग्धभोजिभि- तस्य च | व्याधयो नोपसर्पन्ति सिहं क्षुद्रमृगा इव

रर्तथेव निषेव्यो व्यायामः । प्रार् श्रमाच्याणामवकनं

इति ॥ १६ ॥

कार्थमिवयथैः ।

तृष्णा क्षियः म्रतमको रक्तपित्ते भ्रमः

कदासौ विधातव्य . इलाह

कम

हेमंत शिशिरे वते च सेव्यः । शीतवेसंताभ्या- अतिव्यायामतः कासो उ्वरद्छर्दिश्च जायतते
मन्थदा मंदमेव सैन्यः | म॑दमिति

क्रियापरोषणानां कर्मत्वं

तक्रियाकर्शेषणम्

नपुंसकता

चं वक्त-

व्येति ॥ १४ || १९

०~-स च व्यायामो .बकिभिः पुरुषैः शीतके
-वखन्ते हमन्तरिशिराख्ये च स्निग्धान्नभोजिभिः
- सद्िस्थरक्त्या यावन्नपिश्रान्तस्तावन्निपेव्योऽभि- षेवणीयः; यावान् शक्यत ¡ ततोऽर्धमिति ! ततोऽ-

न्यस्मिन्देती

ग्रीष्मवषौरारदास्येः मन्दमेव स्वस्प-

मेव ।} १४ \। ९५ ॥
, ..दै९-तं व्यायामं व्यायाममानामाह-अधक्चक्तय
व्याथामो
ा

निषेव्यः, कं स्वैः -नेः्ाह-बकिभेः क्िग्धभोजिभिरिति
छितं विशेषणम्, | क सर्वदा नेत्याह-शीतकाले-हेम-

स ०--अत्तिव्यायामतस्तृष्णादयो मवंति।तृष्णति पर

पदम्. । तेन तष्णादीनां पदानामकृतसमासानां निदे
दोप्देशायनुरोधेनैकस्य द्वयो्ैचतुराणां बहतर
. सर्वेषां चातिव्यायामन्याप्रखद्योतनाथेः ॥ १७ ॥
प~यथोक्तभमाणातिकरमात् अतिव्यायामाद्]

वितात् दृष्णादिजायते ।वृष्णा--पिपएसा।श्रयौ--रा
यक्ष्मा } प्रतमकः-तमःप्रवेशः श्वासो वा । तथा रः
पित्त॑-रोणितपित्तम् । श्रमः-खेद : । क्टमो-ग्छारि
उवरः छर्दि वातोत्थौ ।॥ १८ ॥
इ०-व्यायामप्रमाणातक्रमं दाषमाहूु-क्षया- राजय

प्रतंकमः-श्वासमेदः;भमेः-कर्मेद्द्ियाणां स्वव्यापाराश्चम
कमो ऽबुद्धीद्रियाणाम् ॥ १७ ॥

सटिप्पणशेकाञयसवलिते अ० २.

स्थानम् |

( ४७)

=~~---~---~-~-~-------------------मा
~~~

नमरकनण

द्रवीकरणं, द्रवीकृत्य मेदसः शोषणाभत्यर्थः | उद्रतनं के*

अतिन्यायामप्रसंगेनातिजागरादीनामपि

घायादिचू्णैगाोदधेणम् ॥ १९ ॥

दयेयति~

उ्यायामजागयष्वसखरीहास्यभाष्यादिसाहसम् ।

गजं सिंह इवाकषंन् भजन्नतिषिनस्यत्ि॥ १८॥

स ०--व्यायामादीनां माष्यांतानां दंहः।तान्यादिरथ॑स्य
साहसस्य धलुराकषणादेस्तदेवम् । अयथाबरमारंभः
साहसं तद्रजन्सेवमानो विनद्यत्ति ! क इव । सिह इव

गजमतिमहावष्माणमाकषेनाक्रामन्यथा विनस्यति तथाऽयथाबरमासमेण व्यायामादिना नसे मा्य॑त इति १८॥

दीपनं बरृष्यमायुष्य स्रानमूर्जाबरुप्रदम् प
कडूमलश्चमस्वेदतंद्रातृडदाहपाप्मजित् ॥ २०४५
स०~-स्ानं दीपनं ब्रष्यमायुष्यं च भवति । उर्ज
उत्साहः } बलं प्राणनम् । एते प्रददाति करोति यत्तः

देवम् । कंडव्यादि । कंड़ादीनां द्वः } एतान् जयति
खानस्य प्रभावादाघुष्व्द्ष्यत्रदीपनस्वानि बरोद्धव्यानि।
अथवा खानेन प्रहर्षो भवतति । हषेणत्वाच वृष्य्ठम् |

तथा च वक्षयति-्यकिचिन्मधुरं किण वृहणं वरवध-

प०-प्रसङ्ेनादहु-प्रसिषेधमन्यन्रापि-~व्यायामानम् । मनसो हषेणं यच्च तत्सर्व दष्यमुच्चते॥'' इति |
दीनां साहसमतिसेवां भजन् पुरुषो दिनदयाति । यथा कान जाटराप्न्बहिनिर्णतानि सेमकूपाभितान्ययथा सिंहो विक्रमवानिति स्वस्पबखो महाबलं

दन्तिनमाकषन.

स्वयमेव

शरटथति

। यद्यापि

सिंहो धैयवांस्तथामि किं गजं स्थानात् स्थानान्तरं
नेतुं शक्तः संगभाकर्षन्नेव प्राणास्स्यजेत् । एवं नतु

्चीषि रदुध्वाऽन्तनैयति ततशवा्ने प्रबरुतवं इषेद् दीपने `

संपद्यते ! यथा रीतकाटे रीतानिरुघदोसर्डसयं
जा्दरागनेः प्रबरुत्वम्. } बालादिव्यसतु व्याचक्षिष्ट |

धनुसकर्षणादिकं साहसं भजन् विनश्यति । जागर खानेन आजकास््यं तगाश्रिते पित्तमेतःव्रविरादृष्माणं
मस्वप्नः । अध्वा पन्थाः । ख्लीसेवा 1 हास्यं सवघेयति तन् तद्यीपनम्. 1 यतत एव प्ररिधक जस्पूभवणसमेवमादिव्यायामाद्नन्तरं कषायद्रव्येरुद्रषनं ष्ण॒मिष्यते ॥ यस्मच्छीतं निवारयति तेजा न दहः

कार्थम् || १८ ॥

स्पांतः प्रवेरयति । रीत्तकाठे यच्छीतानिरुस्परपेरदर-

है०-व्यायामप्रसंगाजागराद्षैनां ययोक्तप्रमाणातैक्रमे दोष
, माह-गजमाकर्धन् ह इव यतः

साहसतः

अयथाबल-

मारभः-ताहसं, नहि व्यायामाद्यतिभंजनपरयाततं पुंसां बलमरसित। अध्व्लीखन्दाम्यां गमनसंभोगी रश्येते, आदि दब्धेन
धनुराक्रषैणादि ॥ १८ ॥

उद्वतनं कफं मेदसः प्रषिखापनम् ॥

स्थिरीकरणमंगानां त्वक्पसादकरं परम् ॥१९॥
स०~उद्रतनस्यं कफहरादयश्चत्वासे गुणाः| १९॥
प०-अतस्तहुणानाह-भवततीति वाक्यदोषः उद्वर्तन
, कफहरं कफष्नं, मेदसो-धातोः, प्रविरूापनं-विलीन-

-विग्रहकारि । तस्यापकर्षकम् । अङ्गानां-शिरः
-पाण्यादीनां स्थिरीकरणं दाडयौवहम् ] तथा परमस्यथ व्वक्म्रसाद्करम् 1. व्वचः प्रसादं, नैर्मल्यं
करोति । छते चोदने स्नानं विधेयम् ।! १९ ॥
हे०~-दष्टसाधनकथनद्रारोदर्तनं विधत्ते-उद्र्वनं कप

हरणादिगुणम् ।अतः कूर्यादियर्थसिद्धम् परविरा (प) यनं

स्यभनेः प्रबरुलं तत्काख एव तस्मिन् कालस्वामाव्या

दिति बोद्धव्यम् । तथा चान्यर्ता शीते सति मंदाभित्वमेव दृद्यते । यथा व्ास्वग्निमांचदेवांतबेदिवषहिसंधुक्षणं मोजनं समुपदिष्टम् । तथा च मुनिः-ध्यंक्ताम्कलवणसहं
वातवर्षाङठेऽहनि । ' . विरोषरीत

| इत्यादि ॥ २० ॥
प०~-तद्थैमाह-स्नानं दीपनादि युणयुक्तम, कण्ड्वा
दिष्नंदीपनं स्नानमित्यभेदं वस्तुवत्वपाजाटसभ्निमंवषि वर्ोरूपाणि रोमक्पेभ्यो निगंच्छन्तीति तानि
इीतस्पसैस्वभावं सोमकृपानपिधायान्त्नीत्वा जाठराभ्रियुत्तेजयति । यथा हेमन्ते सीतानिरस्परोसंरद-

कायाभिवहिर्भिममाद्ववृद्धः संपद्यते । वृष्यं रुक

वृद्धिकारे } आयुष्यमायु दितम्

। उजैस्तेजः

कान्तिमस्वम् ] बलं-साम््यै, तददाति। कण्ड्वादि
जिन्व । तन्द्रा-युप्तस्येव सुप्रता । तथा चागमः!
८४ निद्रार्स्य विषयत्रहणं तन्द्रा } ” पाप्मा-पापम्तानि `जयतति ॥ २० ॥

।
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अशटङ्गहदये ।

पि
[1
[1

हे०-टलाधनकथमद्वारा सानं विषतते-लीन-दीपनत्वा- |शचषुष्पीडा ।

`

[
य
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आस्पररोगः =ासिकाया

दिगुणम्
अतः कुरयादित्य्भसिद,
दीपनं प्रभावात् । केचिद | आस्यम् ।
अतिष्ैष्मावृतत्वात्
कर्मण्य
युक्तिमाहुः-“वाहयौ ऽगसेकफैः सीतावरैरस्मान्तर्यामपीडितः । आसिका । कणैरेगः श्रवणपीडा ¦ अतिसाग
नरस्य खानमाच्नस्य दीप्यते तेन पावकः ॥ ›› इति । वृष्यं प्रतिहतपुरीषन्याधिः। आध्मानं वायुना जः
वषाव स्लीपरसंगिने दितं छक्रवधैनमित्यथः । ऊर्जेत्साहः) पीनसो नासासरावः । अजी्णमामविष्टव्ध
सलक््वगुपलेपः, मनःकरमेद्रियव्यापारे सति बुद्धीद्रियो- भेदेन त्रिविधम् । युक्तवान्-कृताहारः । ।
परमस्तद्मा । दद्यमानवत् दुःखं दाहः, पाप्मा-पापम्॥२०॥

उष्णांबुनाऽधःकायस्य परिषेको बरावहः ॥

तेनैव चोत्तमागस्य वरुहत्केदाचश्चुपाम् ॥२१॥
स०~उष्णांबुनाऽघःकायस्य परिषेको

बलावहः;

गर्हित निन्वितिमसेन्यभिलय्थः ॥ २२ ॥

द° -अदितादौ लानं निषरधाति-अदित--ए
आध्मानमुदरापूरणे, शुक्तवान्--कृतमोजनः, :
निंषिद्म् ॥ २२॥

प्राणत्|तेनैवोष्णोदकेनवोत्तमांगस्य शिरसः परिषेको जीर्णे हितं मितं चाद्यान्न वेगानीरयेद
विधीयमानः केदरचक्षुषां बृहत् । प्राण्येगानां समा-

हार एव ददर द्यस्य प्रायिकवाक्केयचक्षुषामिव्युपपनमेव ॥ २१॥

प०-कायस्याधोऽधरविभगे यः उष्णाम्बुना
परिपेकः+स बखावहो बटप्रापक्ः+अङृतत्वान्तस्यैवाधः, कायस्य तेन्नैवोष्णास्बुना परिषेकः स्नानसुत्तगाङ्गस्य-

नवेगितोऽन्यकायैः स्यान्नाजिला साध्य
स०--जी्णै सम्थक्परिणते प्रवेआहारे अद्या
विमदान् । हिते पथ्यम्! मिते मात्रया युक्तम्]

ह्यतिमात्रे वा मुक्तं दोषाय स्यादतो मितम् ।
दिवादि | वातकिष्मूज्नादीनां संबेधिनो वेणा

भूतानपि बलान्तेरयेन्न प्रबतेयेत् । न वेगित

शिरसः, केदाचक्षुषां बटष्टत् । केराशचष्षुषी च तेषां सैजातवातविष्मूचवेगस्तमकृता सान्यकायः
` बटमपहरति । २१!
नान्यत्का्ै कुयादियथैः । नाजिवेव्यादि ।
हे०~उष्णसीतमेद सिन्नस्य स्लानस्य विययमाह-उष्णास्बुना
यः परिषेकः सोऽधः कायस्य बल्यवहूः सएुवोत्तमांगस्यो-

दाक्यः साध्यस्ते रोगमजिखा नान्यकाभरः

योभ्यम् । स ह्येक्षितो दुःसाध्य साध्यो वा

्वकायस्य केलचक्चुषां ब्त, तस्मात्के्चक्षु्बलांधमिः
चीतेन वारिणा शातव्यमितरसष्णेनेत्य्थसिद्धं नत्वेकस्मिन् साध्यराब्दोपादानादसाध्यामयप्रतिपन्नौ न ना
स्थाने शीतोष्णयोः

प्रयोगः क्रियासंकरे

दोषापत्तेः ।

श्िकित्सानैष्पल्यादिति योतयति ॥ २६ ॥

संम्हे ठ--“ नाऽनाप्टुत्य दिरः स्नायात् न जटेडवि न
प०~-करृते स्नाने भोजन भोक्तन्यभियत अ
सीतले ।:; इति ॥ २१॥
| सम्यक्परिपके ह्यस्तनेऽन्न, हितं पथ्यं,मितं ;

खानं येषामपथ्यं तान् दरदयितुमाह-

तद्धोजनमधात्-मक्षयेत् । वेगान्-वार्ता
दीन्; वदखास्रयत्नत्् मोदीग्येतत-न श्रेः

-लानमदतनेत्रास्यकर्णरोगातिसारिषु ॥
वेगितः सन्. जातवेगः प्रद्युपर्थर्ता
आध्मानपीनसाजीणैभुक्तवत्सु च गितम् २२॥ दिः सन् नन्यकार्यः स्यात् नान्यानि कार
स ०-नेत्रे चास्यं च कर्णौ चतत्रसेणाः 1 अर्दितं च भेत । यस्मद्विगविधारणन

नेत्रास्यकणरोगाश्वातिसास्ध ते विद्यते येषां त एवम्।

तेषु गरहितमहितम् | वं दोषु योग्यम् | अदितादीनां

दंढस्ततो मतुप् । तेनारितागरिमस्यु गर्हितमिति
योज्यम् । एवं शेषेष्वपि ॥ २२॥

व्याधयो जाः
साध्य-साधलक्षणयुक्तमामयं, नाजित्वा-तस्य

त्सामक्कत्वा, नान्यकार्यक्नत् स्यात् । यस्मा
व्याधिरुपेभ्ितोऽसाध्यतां याति । वचनं च
साध्यः साध्यतां याति साध्यो थाति त्वसाधः

मिध्योपचारादेवाद्वाःयायवस्थान्तरं गदः” |

प>-अर्दितादिवादानां स्नाने गर्हिते निन्यम् ।
भोजनं विधत्त-हयस्तने जीरणेऽननसत्यद्ादूु्जीत। ।
सदितो-बात्याधि्वकष्यमाणलक्षणः । नेत्ररोग. ' देखकच्य्ुचितं, मितं--यथोक्तमातरं,
ननु विपे
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सरिप्पणदीक्यसंवरिते अ० २.

स्थानम् ]

नार

ि

याप्रधानो हिं विहारः, द्व्यप्रघानं आहारः, अयमेव
विदाराहारयोर्भेदः रियद्रव्ययोरुभयत्र भावात् । संप्रहे व॒-

यिघवा, सुखं नोत्पद्यते । तस्माद्धेतोर्धमेप्रधानो धर्म
परः स्यात् । तेनैतदुक्तं भवति ।या या त्रिया क्रियते
कायादिभिः सा सा धर्ममूखा कार्योति ॥ २४ ॥

"अन्नपानविधनिन सुज्ञीतास्र विनाऽत्ययात् । अभिनन्द

अथावद्धक्रमान् विहारान् व्याचष्टेते च प्रयिण धर्मरूपाः।

स्योक्तिरपस्तुता
मेवे,क्रियाप्राधान्यादिहारत्वभादारस्य । कि

म्सन्नात्मा हुत्वा दत्वा च साक्तितः ॥ पक्रं सजल्मेकाते
-यथायुलभिति छ्ुबन्।प्रयच्छेत्सभमा्दय पाचयेश्रा्नमातमने।

नात्नम्यन्पुमूभैणां मतानां दुःखजीचिनाम्. । छ्ीजितह्वी-

व्रपतितक्रूरटुष्कभकराीरिणाम्. ॥ गणारिगणिकासत्धर्तानां
पणिनां नच | नैोस्यगे मक्षवेद्धश्याव् जं नांजलिता

पिवेत् ॥ सथं च तिलसंव॑धं नाद्यादस्तमिते रवौ ।॥ न

तत्र धरमस्ायु्ैदाङ्गप्वेन देत॒माह-सुखार्था दति।ुलमारो-

ग्वम्।उन्तं हि चरकै-^युखसंन्ञकमारोग्यं विकारो दुःख
मेव च ?2 इति । यपि पोडंात्मकाचिक्रिस्सनादरोग्यं
तथापि धर्मसदहकतादेवेति धर्मस्यायुदाङ्गत्वम् ॥ २४ ॥

भृत्तया कस्याणभित्राणि सेवेतततरदूरमः \॥२५॥

ुक्तमनि आयस्येन्न निपरिद्धं भजेत्सुलम्, 1 *` इति | एवं

स ० कल्याणि छुभकमेणि मिक्ाणि सदाया उपे-

परनोधादयो भोजनांता धद्धक्रमा विहारा उक्ताः | तांश्चा-

रादिना कट्याणमित्राणि तानि भक्त्या अदभमतिः सन्

-व्यकर्तव्यान्मन्यमानिषु

नरेषु वेगोदीरणवेगधारण-

मनेत् । इतराणि कल्याणंमित्रपिक्षयेतराणि पापमि-

"व्याध्युपेक्षाः सेमाव्थेरन् अतस्तत्पािपेधे करोति । तत्र वेगो-

त्राणि तेमयौ दूरणस्तद्रजनपरः । सत्सगो हि दृषटदष्टानथकरः । दूरा इत्यस्माद्
दरेस्थितः ॥ २९ \

दीरणं निषेधति-वेगाः वातविष्मूत्रादयः, किं म्रवतमानानपिःन प्रसयेत् नेष्याह-"वलादप्रतरतान्न प्रवतयेदिस्यथ॑ः ।
वेगधार्णं निष्ेधति-वेगितः-~ संजात्तयेगः सन्नन्यकार्यो न
सस्यद्रेगानेवोत्छजेदित्य्थः । व्याध्युपिक्षां निष्रेधाति-- आम-

प०~कल्याणभित्राणि-प्रयःसुष्टदो, मक्ता वाक्ायमनोभिः प्रह्नतया-प्रयल्नेन्, सेवेत \ इतर्दुस्णः सन्
दतयाणि---कस्याणभिन्रापेक्षयः

पापतिः सखु

यमजित्याऽन्यकरर्यो न स्वात्, आमयमेव जयेद्ित्य्थः । वरणः । दूरे तिष्ठन् चञ्यास्ते इत्यथ; । कस्याणकिं सर्वमित्यत आह-खाध्यम् } असाध्यस्तु प्रयत्नवेय्यध्यी- मित्राणि यानि ज्ञानादिकमुपष्विरन्ति रोकट्रय-दुपेक््य एव इति बद्धकमविदार्याख्या ॥ २३ ॥

सुखाः सवभूतानां मताः सर्वाः मचत्तयः 1

सुखं च न विना धमौत्तस्माद्धमंपरो भवेत् २४
स? -सवेमूतानामरेषप्राणिनां

यस्मात्युखार्थाः

दितैपीणि वृदधरारुनाह्मणादीनि । २५ ॥
हि०~सन्मिघसेवां विधत्ते-कल्याणानि कल्याणदेतु्वात्,

इतराप्यकल्याणानि तेभ्यो दूरगः, सन्मित्राणि कल्याणानि
मित्राणि, सेवेत। कया भक्त्या |यद्यपि भक्तिः सेवैव तथापि
फलनुसं धाननिच्त्यमेव शुक्तम् एव हि कृतं क्म महाफलं

दृतय कर्माणि । मता अभिप्रेता; सुखं च शामीख्यं मवति। अतएव वक्ष्यमाणान्यपि कर्माणि सवद्यकतेव्यघुद्या

धमौद्धिना न मवति तस्मालारणाद्धमैपसे ध्मप्रधानः कर्तव्यानि न ठ फलानुसंधानेन ॥२५ ॥
` स्थात् 1 धमादिति परथणिनेति पचमी ॥ २४ ॥

हिसा स्तेयान्यथाका्मं पेदयन्यं परुषानते ।
प०~सर्वेभूतानां-सर्वप्राणिना+सवीः प्रवृत्तयः-सर्वाः सभिन्नाखापन्यापादममिष्यारखिपर्ययम् ॥

क्रियाः; सुखा्थाः-सुखनिभित्ता,. मता-अभिप्रेताः ।
.-सुखं-दुःखाभावः । धमौद्धिना-धमाैन्यत्र धरम वर्ज-

पाप क्मेँति दशधा कायवाङ्कानसैर्त्यजेत्२६॥

,` + तत्रालोकिकत्वाद्दटषौत्वादपररतानां यज्चादीमां शान्ना-

कामो निषिद्धकामरेवा प्ुघ्लीगमनादि । एतल्निविघं

` वर्तन,

शौक्रिकतादष्छार्त्वाच प्वृततेष्यश्व. सांसभक्ष-

- णीदभ्यः शाघ्नादेव निवारणं धर्मैः । अथवा यतोऽभ्युदय-निःप्रयससिद्धिः स धर्मः । धमः पुरषगुणः करतुः मियहित-

"क्रो मोक्षहेतुः, अतीन्दियोऽन्त्यसुखसंविक्ञानवरोधी, पुरषान्तः
, -करणर्संयोगविशुद्धाभिसंधिजो वर्णाश्रमिणां प्रतिनियतसाधन" » (निमित्तः । ` `

स ०--हिसा प्राप्युपघातः। स्तेय चौवम्। अन्धथाकायिकं पाप कमे । पुन्ये परेषां भेदङद्वचनम. ।
परुषमण्रठुवचनम् । अचरतमसत्यवचनम् । स्मिनाट्मपोऽपंबद्वप्ररपनम् । चतुिधमेतद्वाचिकम् । व्यापादः

प्राण्युपघातचित्ता । अभिष्या परगुणाच्सदिष्णुता ।
दषिपयैयं शाच्रृषटिवैपरीतय नास्तिक्ादित्रिविधमेत-

८९० )
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अष्टङ्गह्दये । .

[ सूञ्र~

वाताय

न्मानसम्. । तदेतर्दिसादि दशधा प्रापं कमं कायवाइमानसेस्त्यज्न यादित्यर्थः ॥ २९ ॥
पठ-दत्येवं दशधा पापंकमं कायवाङ्मनोभिस्त्यजेत्।तत्र हंसा-प्राण्युपघातो मारणम्) स्तेयं परद्रन्यायहारन्धीथम् । अन्यथाकामोऽगम्यागमनं, परखी-

गमनमेव कायिकं नरपैधम् |वैश्ुन्यं परदोषसूचनम्)
परुषं-तीक्षणवचनम् , परमर्मस्पदानं बा । अनृतम-

सततं नित्यकालं पद्यत् दक्षेत । यथास्मनि सुखदुः

खादीनि जीवितप्रियत्वं च तथा इन्येषां सुखदुः.
खजीचितभ्रियत्वादीनि 1 एवं तेषु दिंसादिकं न

कायभिति ॥ २८ ॥
हे०--मूतदयां विधतते~कीर्थपिीलिकमप्यात्मवलश्येत्
किं पुनर्ह्षिणादिकम्. “मात्मनः प्रतिक्रूखानि परेषां न
समचरत् ?› इति ॥ २८ ॥
।

सत्यवचनम् । संभिन्नाङापं परेषां भद्जननम् ।

अैयेदेवगेषिप्ररद्धवेयनृपातिथीन् ॥ २९ ॥

भिपरीतभाषणमरसबद्धपमलापः।एवं वाचिकं चतुधा ।

सण-देवादीनां हृदः `| देवादीनचेयेत् । बद्धा
ज्ञानवृद्धाः रीरतपोदद्वाश्च । दृपो सजा } सतिथिरस-

.व्यापादः-सच्तावद्वेषः । अभिध्या अन्यायेन परद्रव्य

सणरहा 1 टष्टिविपर्यया

मिभ्याटष्टेः ! शाखदृष्ि-

वैपसस्यं नास्तिकत्वम् 1 नास्ति दन्तं नास्तिःतं, मानप्रामी वैश्वदैवते समुपस्थितः ॥ २९. ॥
नास्ति इह खोक नास्ति पश्खेके एव दृग्विपययः |
प~देवादीनचयेत्-पूजयेत् 1 विप्रा-त्ाह्मणाः 1
एवं मानसं त्रैविधमिति ॥ २६ ॥
वृद्धाः-ज्ञानरीरतपोब्रह्मचयेत्रतादिषु सक्ताः । नपा
अभ्यागता
हे०-पापे निप्रैधातति-तदस्याधेधम् । तत्र दिंसा-प्राणिवधः, भूपाडाः । अतिथय---आगन्तुका

` स्यं चौर्यम्, अन्यथाकामोऽगम्यागमनं, रपैशुन्यं--परस्य इति । २९ ॥
हे०--पूज्यपृजां चिधत्ते-पृज्या देवादयः इद्रशुताद्लि
गरत्यक्च तद्ोषकीतनं, ्रतयक्षं ठ परुषम्, अनृतससप्यम् ,
संमिन्नाकापोऽत्सप्रलपः; व्यापाद्ः-परानिष्टाचिता, अभिध्या-परस्वापहरणेच्छा , डभ्विपर्ययः--आप्तवक्येष्वप्राप्वादिः) इकखब्दोनात्र टष्टौऽथ उच्यते ॥ २६ ॥

भिरात्मनौऽधिकः । २९ ॥

वियुखान्नाथिनः कयोच्ावमन्येत नाक्षिपत्१०

स०--न विद्यते वरत्तिर्थेषां तानवृत्तीन् । दाक्त्या
यथासामथ्यैमनुकूं गच्छेत् | तथा व्याधिना शोकेन

स ०-अर्थिनो याचकान्प्रत्याख्यानेन विपुखानै
कु्यीत् । नावमन्येत नावमानयेन्न च परुषवचनादिता
क्षिपेत् परिभवेत् ॥ ६० ॥
प०्~अ्थिनो-मनुप्यान् विमुखान्-हतेप्सान् प्रत्या°

चार्तीश्च ॥ २७ ॥

स्यानावज्ञानजननपरुषवचनैर्न कुर्यात्। अवमानम्"

अवृत्तिध्यीधरोकातोननुवर्तेत शक्तितः॥ २५७॥

प०--अबरत्तिकान्-बतेनोपायरहितान् । व्याधिभिर्तम् पीडितान् शोकितानुवर्तेतं । दानचिकि-

त्साशोकापनोदसमैः प्रतिक्ुवीत । राक्तितः यथाशक्ति | २५ ॥

ह०-जातानुद्राक्तं चिधत्ते-अडात्तेः-जीवनोपायाभाविः+योक
दष्टवियोगजं दु;लम्+अनुव्ततार्तिनिवारणे प्रयतेत ॥ २७॥

आभात्मवस्सततं पश्येदपि कीटपिपीलिकम् २८॥
ंश्वासर्वसपस्येतषररीरतु्
स ०- कीटानपिपीषिका

ल्यानित्यथैः।विमु सतोऽसाधूत्वा |कीटपिपीरिकमप्यात्मवत्पद्येदित्यपिदष्दस्याथः । कीटपिपीङिकमिति
कुद्रजतव इत्येकत्म् | २८ ॥ `
ध ०~-कोटाःवृख्धिकाद्यः कृमयः पिरपालिकाः-सुध्म-

पूजा । तिरस्कार-आक्षेपः । किं भवद्भिः परल श्त
विज्ञातं बा बवितण्डारूपो नो क्षेपणमिति । ३० ॥

हे०--याचकदेषं निपेधति सा द्विषा विशखीकरणमव्र-

लापरपमापणं चेति | ३० ॥
पकार प्रधानः स्यादपकारपरेऽप्यरा॥ ३१ ॥

स ०-अरौ रात्रावपकारपरेऽपि सप्युपकारप्रधानैः

स्यात् । ननु रिपुरपकास्क एव तक्विमपकारपर इति
विरोपणन । तथा च माघः | उपकत्रीरिणा सधिनै
मित्रेणापकारिणा । उपकारापकारौ हि रक्षय रक्षणमेतयोः ।नहि सषदैवारिणपकारं करतु शक्यः स्यात् विः
तरि कदाचिदेव देवधीनत्वादपकारकारिलस्य ! बाता

` व्रणिनः । एवमपि क्षुद्रलन्तूज्ञास्मवत्् आत्मना तुल्यं दिदोपवत् ।यथा वाताद्धो दोषा दूषणस्वमावा अपरि

सटिप्पणीकात्रयसंवङिते अ० २.

स्थानम् |

सतः कदाचिद्ठिकारकले समर्था भवंति कदाचिन्नैव ।

(५१)

स०-काटे प्रस्तावे । हितं पथ्यम् । मितं न बह

दोषत्वं सदैव तेषाम् । तस्मादपकारपर इति युक्त अविसंवादि स्यम् । पेशलं मनेक्गं त्रयात् ॥ ३६ ॥'
` विशेषणम् । अपकारिण्युपकारत्स्यात् कि पुनरूपकारक इयपिदाब्दाथैः ॥ ६१ ॥

प०--बचो ब्रयाददेत्, काठे योग्ये प्रस्तवि हर्त
ध््यसत्य् प्रियं, पथ्यम्! मितं स्वस्पं,प रिमिततमाषि-

प०~असै शत्रावपकारकरेऽप्ययुक्तकारिण्युपकार-

संवादि--तथ्यं, सतव्यशूपम । पेरालं श्रुतिसुखं, स्नि-

प्रधानस्तत्पर एव स्यात् 1 अरेधदरित्वं त्सवदैवास्य
मनसि वतैते किन्त्वपकारकारित्वं कदाचित,
तस्यापकारे तस्यापकारकारित्वं न स्ैदेति । एवम-

ग्धभाषितं मनोज्ञम् । रम्यमिति यावत् | ३३ ॥ `
है०~मापगं विधनत्ते-कषटे प्रस्तावे ब्रुयात् | तच्च हित

पथ्यं, सितं-विविक्षितार्थप्रकास्नमाव्रम्, अविसंवादि-स्यं४,
किं पुनस्तमप्रकारमकुवति । भपकारदान्वो विरोष- येशख-मधुरम. ॥ ३२ ॥

पकारकरेऽपि रात्रौ

उपक्रारप्रधानेन भवितव्यं,

पूर्वाभिभाषी सुयुखः ख॒रीकः करणाग्रदुः ।
विधत्ते-किंपुनरपकारपरे मिघ्रादौ नैकः सुखी न सर्वत्र विश्रन्धो न च शंकितः ४:

णार्थ बोद्धन्यः ॥ ३१ ॥

हे०--परोपकारं

अपकारासमर्थोऽप्िरिरस्तीति न पौनस्क््यम् ॥ ३१ ॥

स ०-एवौभिमाी पू्वासपी स्यात् । सुमुखो गतश्च"

सेपद्विपत्स्रेकमना दितावी््यफटे न तु ॥३२॥

कुटिः । युरीरः शोभनस्वभावः । तथा कश्णया!
स ०-सपस्यु विपत्सु चैकमनाः समचित्तः । संपलछु म्रदुराद्रसंतानो मातेव पुत्रे । एकौऽद्वितीयः सन्पुखी नं.
विषक्तेन विपत्सु विषादादिना न माव्पमिलय्थः । हैता- स्यात् 1 तथा च भगवान् व्यालः } सायाचारे मायया '
वित्यादि । हेतौ कारणे दैप्यत् | यथा }अयमेवं श्ु्त- वर्तितन्पमिति । तथा सवत्र मिन्रस्लजनादिष्वपि रोकि- `
स्यात्तां वैमुख्य्येषप्रसग.
त्यागादियुणवान् क्मादहमप्येव न भवेयम्. । फटे तोऽविश्रस्तो न
नतु परकीये शोभने फटे वघ्नाठंकारादिके नेष्येत्३२

भयात् ॥ ३४ ॥

प०--करुणया सदुः करुणामूदुः । पूर्वाभिमाषी-.
` पण-संपदः समूद्धयः, विपद्स्तासामेव विघटनं,
ताखेकमना आत्मनैव समचित्तः स्यान्न संपत्सूर्सिक्तो प्रथमतराापी । सुखः-रोभनवदनः, विगतश्च-

` न विपत्सु विषादी । हेतावीर्यैत्-संपत्करे वस्तुनि कुटिः । सुरीरः-श्लोभनस्वभावः? ` अपरुषचेष्ठः>.

ई्य कुर्यत्, न फटे परसमद्धिसद्शरुतत्यागादिके द्याटुः, शुद्धसंतानः, आ्रौधत्त इति । पुमाननैकः

परस्य गुणैजौते तन्निमित्त एव दैप्यैत नतु तस्मात! सुखी स्यात्, किं ताह ब्ाह्मणज्ञातिमित्रभत्यादिभिः.
अयमेव गुणवान् तुख्येऽपि पुरुषत्वेऽहमप्येवं गुण- सह साधारणविभवेन भाव्यम् । न सर्वत्र- न स्यै* .

निभूषितो नं कथं भवेयमित्येवं हेतौ यज्ञः कार्यो, विषये, विश्रन्धो-विश्चासी स्यात् 1 नापि सर्वत्र,
` येनापूर्व श्रुतादिकमुपजयेतेति ॥ ३९ ॥
विश्वसेत् । तेषु स्वजनभित्रमृत्यादिषु शङ्कितः ` स~
शङ्कुः स्यात् ॥ ३४ ॥

हे०--निधिकार्वं विधत्ते-दर्षहेवपं पत्सु विषाददेतुधु

विपतसवेकमना ह्षविषादरदितचित्तो

भवेत् । ईप्य

हे ०-पूर्वाभिमाषिादिकं विधत्ते-परवाभिभाषी यदच्छासे=

नितैधति-परोक्तषीसहनमीर्प्याः

तां म कुर्यात् | यो है गते सुदि तद्वचनायपूवं कुश्ल्प्रदनादिकारी भवेत् तथा सुसु=
बुद्धिमान् स दैताषीर््न्न फले । एतडुक्तं ` भवाति एकं खः प्रसन्नवदनः, सुसीलः-सिष्टानुमतन्यवहारः+करुणामुदुः-

, फख्षदिष्य,

तत्साघनमनतिष्ठद्धिः

तथाह्यनुषितं सम्ययाद्च

परस्पैष्ययाऽनुधयं

सयेऽपि सामर्थ्ये कृपाधत्यात्परापकारसदहिष्णुः । एकमुखं

निष्पद्यते । अथ दैवानुकुल्यादे-

त्वादिकं निपेधति-एकः सुखी न मवेत् ! दाप्तशयादिभ्योः

कस्य फले सिद्धे तवेतैरीप्या न कर्तव्याःसा हि न फलस्य .[-यथायथमधिमज्य सुखसाधनं नोपधज्ञीत तथा सर्वच नः

, साधनं, प्रघयुत पापपरितापथोरिति ॥ ३२ ॥

`

श

कारे हितं मितं ब्रयादविसंवारि पेशलम् ३३

नच कितो भवेत् 1 अविश्वतनीयेषु विश्वासमक्षंविश्वौ

कैनीयेषुच शंकां न कुति.॥ ३४ 1

(५४ >

अषटद्ग्दये । _

शत्रणां च निषेधनम् | अवष्टमनमादुष्यं भयत दड-

धारणमिति । मौली रिसेवेष्टनयुक्तः

। अनेनोपरि

-पततां पत्तगकौटादिमूत्रपुरीषादीनां र्षा । तथा
सहायवान्. ! अनेनापि चित्तावष्टमः । देडशनब्दादत

-इनिठनावितीनिः । मौटिरब्दाच ब्रीद्यादितात्तस्य
ह्याकृतिगणत्वमिति केचित् 1 आव्ययिक इति ।

अत्यय;

-छृच्छरं

म् ॥ ४२॥

[ स्र

तुषो-धान्यच्छदि । अश्युचि-शरनमूत्रादि । शकरा
शिखाचूणः । कोष्टै-स्न्मयं पाषाणतुल्यम् । बछि-

भूमिभूतादीनासुपहारस्थानम् । स्नानमूयेत्र कश्चन
स्नातः

तत्सव

पादाभ्यां

दिति ॥ ४४ ॥
दे°-घेवयादिच्छायास्वक्रमणं

नाक्रमेत्

परिहरे-

नितरेधति--चै्यो-- `

यदाधिधिते इश्च, पूज्यो-देवदिः,

ध्वजो-यूयादिः,

तस्मिन्. भवमिव्यध्यावादिता- अश्चस्तश्चण्डाल्मदिः तेषां छायां
नक्रमेत् | तथा भस्म
सूति,

तुधं-घान्यत्वचम,

अदयुचि विप्मूत्रोच्छष्टाे ।

प०-निरि रात्रौ न विष्वरेत्। आत्ययिके तुप्यो- दाकरादिव्याततान् भूप्रदेशान् शर्करा-वालका, लेष्जनवशतो ` रात्रिविचरणसाध्ये कार्ये दण्डी, मौरी, सपिण्डः, वलिः पूजा, सानं खानोदकम् ॥ ४४ ॥

-सहायवान् विचरेत् ! अभ॑वलायुक्तमनाव्ययिके नैव

नदीं तर्न बाहुभ्यां नाभिस्फधममिव्ेत् ।
दण्डः-सपीदीनां तु त्रासार्थं, स्खरितव्रतिष्ठाना्थै, संदिग्धनावं वृक्ष च नारौहेददुष्टयानवत् ॥४५॥

विचरेक्निरीति ।दण्डोऽस्यास्तीति दण्डी । दण्डराब्दो

शञ्ुनिवारणाथम् । मोखी-वेष्ठितहिरः

। शिरसि

प्रावृतमुपरष्टात्पततां दूतापतङ्गकीटादीनामारक्षणा-

थेम् } सद्ायवान्-चौस्यक्षरक्षःपिदाचादिप्रतिभयं १२ ॥
:निषयाथेम्\}

हे०-रान्निपर्यरननं नियच्छति-यत्कार्य् कालग्रतीक्षां न
सहते तदाऽत्यपिक, तस्मिन्सति दण्डादियुक्तः सन् रात्रौ

चिवत् 1 मीलिः शिरेवेष्टनम्. ॥ ४६३ ॥

-सत्यपूज्यध्वजारास्तच्छाया भस्मतषाुर्चान् 1
-जाक्रामेच्छकरारोश्वटिखानघुबोऽपि च ८४॥

स०-नदीं तर॑गिणीं दोमग्यी न तरेत् । जग्निस्वषममि अंघनिरारोरभिमुख न व्रजेत् । सन्दिग्धा

चासौ नौश्च तां नारेहेन्नोचटेत् । संदि्वायाः शिथिकबधनलाज्नजेरतादतिमाराक्रांतत्वासासामने

प्रति

संदेहः } चेति सुचये 1 दृक्ष च नरोहैत्। .कथम् ।
दुष्टयानवत् 1 यथा दुष्टपानमश्वादिकं नारेहैत् तयेति | दुष्टपानारोहणमपि चोक्यानया निषद् ४९॥
प०-नदीं-सरितं,वाहृम्यां-मुजाभ्यां,न तरेन्न ठष-

येत्, मकरकमादिभिर्विघातमयात् । तथाऽभिष्कघ-

स ०-चैव्यस्तु विशिष्टदैवताधिषटितो रोकप्रसिद्धो वृक्षवि- महान्तमभिराक्, नाभिव्रजेत्-न संमुखो गनच्छेदिति।
दोषः । बुद्धाख्य इत्यन्ये । प्रूज्यो गुरुपुत्रादिः 1 प्वज- सन्द्ग्धां नार्व-शिथिर्बन्धनां, जजेरितां, पारगश्चिह्म् । सदरास्ताश्वण्डाखादयः ! एषां छायाः । तथा

मनासम्थाम् । तथा

सन्दिग्धवृक्षु-निषादिनिर्षिष्ठ,

भस्मं भूतिः । तुषौ घान्यादित्वव् । अद्युधिरविद् | देवलाधिष्ठितं वा भंरुरं वा

नारोहेत्-तयोरुपरि
यद्रा उच्छिष्टं वस्तु । तदेतन्नाक्रमेत् । क॑रः स्षम- न तिष्ठेत् । कथं दुष्टयानवत् । यथा-दुष्टे यनेऽश्वादिके, एवे भङ्गया तस्याप्यारोहण निषिद्ध
-पाषाणाकृतिर्भृत्ंडिका । तथा लोष्टं मृसिडादिखंडः । भवति ॥ ४५ ॥

मरर्दिवताद्यचैनम् । खाने प्रसिद्धम् 1 बिश्व स्रामे

व्व बङिस्लाने तयोभुवौ बङिल्लानमुवौ |शफर रोष च

जछिस्ञानमुवौ च ता नाक्रामेत् ॥ ४४ ॥
` पं०-चैत्यः षिरिष्ठदेवताधिष्ठितो वृक्षुविरोषो लोक-

म्रसिद्धः । यः प्रसिद्धः पूञ्यो-गुर्वादिः । ध्वजोदेवतागास्भस्तके शूचत्ादिसम्बद्धः पटेनोपलक्वितः

दे०-बाह्ुभ्यां नदीतरणं निषेधति-तदीभिति । अमिस्कन्धाभिसुसे गमन निपेधति-अचिस्कन्धो महाथिराश्चैः

संदिग्धनाबाद्यारोद्ण

निपरिधाति-संदिग्धा-राङ्क्यमानम-

ज्जना। दुष्ट यानं राज्क्यमानपतनमश्वाष् तस्य दषटान्तत्वेनोपादाने तंदारोदणस्य निषेधोपायत्वस्यापनोर्थम् ॥ ५५ ॥

नारसशृतयुखः इया्ातिहास्यविजंभणम्।।४६॥

अरास्तममङ्गल्यवस्तु; एषां छायां नाक्रमेत् पादाभ्यां
-न उङ्गयेत् । भस्म-द्ग्धाना गोमयादीनां सम्बन्धि ।` स ०-नासवतास्यःश्षुवयादीन्कृषोत्। हस्तादिना सुखं

4

~
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सटिप्पणधेकायरसवटिते अ० २.

ध्यानम् |
"शः
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पपिष्वाय उुयीदियथः । श्षुतिरछिका ! हास्यं हसनम् । मुनी यस्य स॒ कर््पजानुधिरं नासीत । नक्त रात्रौ
चिस्नम्म्ै जम्भिका । एषं समाहारन्दरः ॥ ४६ ॥ दुम तरं न सेवेत । तदाश्रितकीटभू्रराकदादिपात¶्ड ~ -असंवृतसुखो-नाच्छादितास्यो हतवखादिभि

रक्लाथम् ॥

४८

॥

च्छ्ते:-छिका, दास्यं--हसनं, विज्म्भमं--जम्भां न
प०-देद्ग्ध वाक च चेतश्च तानि देहवाकचेतांसिः
कायमिय्युक्तं
जम्भादिकं
पुनः
आच्छायास्यं
।
येत्
तेषां चेष्टाः करियाः, प्राक् श्रमात्-खेदाप्पूवे, याचन्नातीव श्रमो भवेत्तावद्विनिवतेयेत्-परिहरेत् । तेनैतदुत
भवति 1 तावदेहवाकूचेतोभिभेमनाध्ययनचिन्तनानासिकां न विङ्कष्णीयान्नाकस्पाद्धिटिखेद्वस् । दिकम् कार्ये, यावन्नातीव श्रमो भवेदिति । उर्ध्व
च

द्ति।॥ ४६॥

द्धि =-अनाच्छादितमुखस्य क्षवध्वादिकं निषरेधति४६॥

नाज श्यत विगुणं नासीतोत्कटकस्थितः॥५७॥
जासां न विकर्धेत् । मलोत्सारणमात्र तु काैमे-

जानुनी यस्य स अध्वजानुः । उत्तानः सम् जाननी
सङ्कोच्य न चिरं 1तश्ठत् । तथा नक्तं रात्रौ, वृ

चेति विब्देन ोतयति । भकस्मात्ारण विना सुवं न सेवेत ॥ ४८ ॥
ठ्य न विच्विन्नोतर्पेत् |उद्गैदस्तपादादिभिर्विगु- हे -श्वमौपततेः प्रगेव

|
स्चेषटोपरमं विधत्त-व्यायामस्य

श्रमैकफलरत्वाभिवृत्तिकालामिधानाच्

तद्यतिरेकोऽत्र देदध्गमनलुगुणं यथा मवति तथा न च्व न व्या
चेष्टा रह्मा ।
चिरकास्पूर्ध्वजानुस्थितिं निषैस्ियेत
। उत्कटौ स्थितमव्थाग यस्य स धत्ति-यो जडम ्कोच्योत्तानः देते, यशनोध्वं तिष्ठस्व
'्ट्वंभ्रूतो नासीत। चिरंन तिष्दवियथः । अर्शो जानु; । रात्रौ द्रुमादिसेवां निपेधति ॥ ५४८ ॥
स्सोगद्युर्पत्तेः ॥ ४७ ॥
ष्ड़ <=-न्सिक-प्राणं, न चिकुप्णीयात्ननिष्कर्पत् ।

उदो उुदादिभयात्। भुवं मूमिमकस्मात्कारणं विना

न्द चि दिवेत्-निर्घषयेत् । अकारणमङ्गुस्यादिमिर्ले-श्वनं तस्या न कुयीदियधः । अङ्गहेसपादादिभिवि-उदणम्मननुगुणं विस्पष्टं त्वा न चेष्टेत नेहेत, तेन

-च्छरचयर-णविकारान् वजजयेदिल्युक्तं भवतति । शाङ्ग
अद्ध ष्टेभयात् । तथोत्कटकः स्थितः सन्नासीतं

तथा चलखस्येव्या दश्रतष्पधुरालयषन् \।

पनयवीदयुन्यग्दद्यशानातनि दिवापि न॥८९॥
सं०~-चन्वरं त्रिपथम् | अन्ये त्वाह: । यत्र प्रदेश

नगरनिवासिनो प्राम्बः या समेधय नानाविधाः वथाः
कुर्वति स चलवर उच्यते । चध्यात्रेव्यसमीपः । चतु
प्प मारीचतुष्टयसणमः । युरयल्यो देवगृहम् ।

्ऊस्कछटकस्थानाच्चिरावस्थानेन गुदस्थाने अदीभादया

एतांश्च नक्त न सैबेत | सूना वध्यस्थानम् । अटवीं

ञ्छस्पद्यन्से ॥ ४७ ॥

निज॑नो देशः । शल्यगृहमुलटभवनम् | रमसानं पितरवनम् | तानि दिषाऽपि न सेवेत । अपिशब्देन रत्रौ

द्धः = -नाधिक्रानिष्कषेणं निपेधति-नासिकाच्छिद्रोपलश्च-

वम्र

न्ती हि सुश्चुते-८न बाल्कर्णनासासोतोदश्चनाक्षवि-

य राण्यभििनिष्कुष्णीयात्? इति निष्कारणं भूमिविछेखननं

चत्ति-नाकस्मादिति विगुणासेगचेष्ं निषेधति-नागैगन्तवे
भरति चिगुणमनाजैवं, चिरकाल्सुत्कयसनं निषेधति-नासीव्ैते

}। ५७ ॥

हवा क्छयेतसां चेष्टाः माङ् श्माद्विनिवतेयेत् ।

नितरामधैवनमाह | ४९ ॥

धि

प०-तथा-चत्वरादीन् नक्तं न सेवेत! चत्वर्-त्रिपथ्मादः । चत्वरः-प्देदाविरोषो नगरादमामाद्रहिभि-

मय यो भवि यत्रे नगरनिवासिनो भामनिवासिनो
वा स्वैरेणागदय नानाविधाः कथास्तास्ताधिन्त-

-मष्कजानुश्विरं तिष्टनक्तं सेवत न दमम् ४८॥ यन्ति स चत्वर इति । केचिच्चैदयान्तभ्रैयसर्मापि,
चतुष्पथं चत्वारो मागाः यत्रैकीभवन्ति । सुरास <-देहादीनां दन्दःएषां सम्बधिनीशष्टाः क्रियाः छयो देवगृहम । सूनादिकं दिवापि न स्वत (

अमास्य्दात् ,पवी विनिवतैयेत् । तावद्भनुराकषीदि सूना-पातनास्थानम् । अटवी-जरण्यम् । सूल्यगृह-

-च्रयव्यावन्ातीव श्रमः स्यादित्यभः । तथा ऊर्वे जा-

निजनमन्दिरम् । रमरार्न-रवदादस्थानम् । एतानि
--------'्नासतोकय्कश्चरपः
3 छत्र “नासीतोत्करकथिरम्'' इत्ते
इति पाठान्तरम्
पढन्तस् ।
। ` दिवःपिन सेवेत किञुत रात्रौ ॥ ४९॥)
4

अष्टाङ्कहृदयं ।
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=" ्रामद्रहि्यच माम्य; सर्वे कथाः कुर्वते यश्च वरवारणा

पथां संक्रमः स चत्वरः, चेत्याति --चैत्यससीपं, चतुष्पथश्चसूनादिसेधां
र्णा पथां संगमः, सुराछयो-देवकुं

निपधति-सना-वध्यस्यानम्, अटन्यरण्यम्, जपरसचब्दाद्रात्रयापिन॥

{ ख्व
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४९॥

सर्वधक्त नादित्यं न भारं शिरसा वेत् ।

नक्षत प्रततं स॒क््मदीप्तामेघ्यामियाणि च॥५०))

तन्मय वथाघल्ममाणेन सन्धीयते । दानं यथाद्छा
सछल्वनिवृत्तिः परस्वत्वापादनम् । आदानं च स

राल्लमेव परसनदुपरहणम् । पएतेषां ददः । ततो म
शब्देन पष्ठीसमासः । मद्यविक्रयादीनि नाचरेत् । द्वि
विषयं चैतद्राक्यमिति बोध्यम् । स्वस्य तु निषे
|
व्रायादिव्यवहारोच्छेदः स्यात् ॥ ५१ ॥
प०--विक्रयो-विनिमयः, पण्यम् । सन्धायततेऽ

स०~मादित्यं सवैथोदतमतं यातेप्रतिमागतं ज- नत्ति सन्धानम् । दाने-यथाक्षाखं स्वस्वनिवृत्तिषरः
व परस्माद् ॐ
लादर्यादिषु प्रतिविवितमुपर्तं सह्रस्त बा नेक्षत । त्वपादनम् । आदानं च यथाद्ञाख्चमे
णम्। म्यविक्रयादिद्धिजातिनीचेरेत्नकुयाच्।
तथा भारं शिरसा न च वहेन नयेत् | प्रततम-

हे०-मव्यस्य विक्रयादीनि निपरैवति-विक्रयो मूल्यन चः
विरतं सृक्षवस्तु नेक्षेत ! दीप्तं चामेध्यं चाप्रियं चाति- दथानपुत्पादनम् , आदानं प्रतिग्रहः, स्स्यीपषयेषु चि
ग्रतते नेक्षेत । नलु तर्हिं स्वेथा नेक्षितत्यनेन कोऽर्थो नात् क्रवपानयोरनिषेधः | ५१ ॥
यतो रविरपि दीप्तो दीपतम्रहणिनैवास्य दशेननिषेधः
पुरोवातातपरजस्तुषारपरुषानिंखात् ।
सिद्धः ! अस््यवैतत् किन्तु सवैप्रकारमादिः्यं नेक्षेत ।
अनुज; क्षवथूद्ारकासस्वप्ान्नमथुनस् ॥४
दीप्तं खनवस्तं नेक्षतेति ॥ १० ॥

०--सर्वथा-घमैभ्रकरिण,

आदिल

पयेत् ।““नोयन्तमस्तमायान्तं तपन्तं प्रतिसागतम्
उपरत्तं च भास्वन्तं वाससा वा तिरोहितम्" सथा-

[शिरसा-ूर्री, भारं न वहेत्) स्थानात् स्थानान्तरं
न नयेत् । सुक्षयं -दनिरीकचम् ।प्रततं-ंततमनवस्तो,
नेक्षेत-न पद्येत् । तथा वीं बहया्न्यदप्यतिते-

जस्िषूपं, नेक्षेत । अमेध्यमस्युचिविण्मूत्रादिकं,
विप्रियमनभिमेते वषं नेक्षेत ।॥ ५० ॥

हे०-आदिव्यदर्चनं निषेधति-ननु “नोचंतमस्तमायांत
तथेत प्रतिमागतम्. उपरक्त च भास्वन्तं वाससा वातिरौहितम्. ॥" दाति संग्रहे ।इद तु “सर्वथा? इति विरोधः |

येोष्मद्टमेव

रेव,

दोषं

वूरच्छायानृपद्धिष्टव्याख्देषिविषाणिनः

नेक्षेतन हीनानायोतिनि एणसेवां विग्रहसुत्तमेः ।\
।

जिदासुस्तं॒प्रवयुदया-

संध्यास्वभ्यवदारसीस्वप्राध्ययनचिन्तनम् ४

राघुसत्रगणाकीणेगणिकापणिकारनम् ।४

गा्रवक्रनववीचं हस्तकराविधूननम् ।

तोथाभिप्रञ्यमध्यन यानं धूमं रवाश्रयस् ॥\

मयातिसक्ति विश्रंभस्वाततञये सषु च त्यजेत्त<
सण्~यनेदिति क्रियां वक्ष्यमाणा |पुरदाद

वातातपाभ्यां प्रयेकं सम्बन्धः ।पुरोवातः ्रदिगाग
वातः। पुर आतपः पूर्वातपः। पुशोवातादीन्पश्च व्पजेः
अनृचुरविषरमस्थितदारीरः । क्षवध्वादीन् षद् त्यजत

दिनिविधः । यस्तु द्टमपि तं प्रति स्वेथाप्रकारमिलयवि-

अनृञ्िति क्रियाविरोषणमिति केचिद्याचक्षते । ॐ

ति न भारमिति | प्रततादिदवीनं निष्रेधति-प्रतत-विस्फारिताकषं क्रियाविशेषणमिदे, सूष्ममणु, दति तेजस्वि, अभेध्यमदुचि, अप्रियं-दविष्टम् | ५० ॥

त्यजेत् । वारो दुष्टहस्यादिः ।दैष्टरिणः सर्प््य

रोधः पुरस्तादीपतनिपेचदिव नितरधे सिद्धेऽप्युद याच्दी- मत्र. शाद्यादि | : कष्टं वप्रस्तच्छायां व्जत् ।
ननावस्थासु निपरेषा्थमिदम्, । शिरसा भारवाह निषध- हि तिषठतस्तयाताद्भयं स्पात् । नृपद्धष्टं साज्ञोऽ1

विषाणिनो गवाद्यास्तां््यजेत्त । . हीनाः इरी

तादिभिन्यूनाः । अनार्या असाधवः । जत्तिनि,

मद्यविक्रयसंधानदानादूानानि नाचरेत् ॥५१॥ अतिगणनापरास्तेषां सेवां यजेत् । उक्तौरेत्तिः खः
स ०~विक्रयो विनिमधः । द्रयदप्रमाणमधुनेदं दीयत

गम्यमाने तृतीया । उन्तमः सह विग्रह -स्यजेतत

धीयते येन तप्सन्धानमनेकदव्यसम्भासे

सन्प्यालभ्यवहासदीन्पञ् त्यजेत ।.. दाघरुसन्रत्या?ि

दति)

सटिप्पणदीका्यर्सवङिते अ० २.

स्थानम् |

( ५७ >

दात्वशनं त्यजेत् ।सत्रंयङगस्तसयादनं व्यजेत् । ऋति- व्याप्रम् । गणिकानवेद्या,

तत्सम्बन्धि यदशार्नः

दीन् वज॑यित्वाऽन्यस्य हि तददनं निषेधति ] तद्पि नाचयात्, पापरसक्रमणात्, । पणिको-वणिक;
तथाहि । वज्ञाते तदुदमूतपापोपमनाय प्रायश्चित्त तदशानं पापसंक्रमणात् त्यजेत् } तथा गात्रवक्रनखे-

श्रयते । गणाः कथकचारणादयस्तैराकीर्णी व्याततमदाने रङ्गमुखकसजैबोदयं यजेत् । हस्तकेशानां चावधूनन
कम्पने चालनं त्यजेत् । तोयाभिपूल्येषु सखिर्वह्लिव्यजेत् } गणिका वेद्या तस्याः सेबध्यशने यजेत् । पूजनीयेषु सध्ये यानं गमनं त्यजेत् । पूज्या गुवदियः॥
तदरानाद्वि तप्पापरक्रमणं स्यात् । पणिकः पणोप-

जीवी } नौद्ववच इति ठन्
निदितपण्यादिषिक्रीणानः
गात्रेयादि । गा्ाण्यंगानि
वाद्यं त्यजेत् । हस्तावधूननं

धूमं शवाश्रयं मृतकङरीरजातं स्यजेत् । तथा मद्यादि

। परणिको हि पापरीपा- सक्त मददयूतस्लीविषयातिसाक्ते पुनः पुनरासेवह
ग्ररंसतीत्यादिहैतोः । स्यजेत् । तथा सखीषु नार्सीषु विश्रमं स्याततन्ब्यं विश्वातैस्तथा वक्रेण नवैश्च साधिक्यां स्यजत् परिहेरदिति ॥ ५२ ॥
केशाषधूनन च त्यजेत् । हे°-पुरेवातादीन्. निषिधति--पुरोवातः-पूर्दिग्वाधुः,

आतपो-षरमः,

रजो-धरलिः, ठुपारो-ऽवश्या--

अवधूनने केपनम् }तोयेव्यादिः । मध्यशब्दः प्रत्येकं यः, परषरानिख्श्ण्डवातः । अनृजुरिति ।

क्षवध्वा-

युज्यते । तोययोद्रयोरमध्येन यानं सजत | न याया- दिषटूकविषरयं करतविदोषणम् । अन्नं ` भोजनं, कूल
दिव्य्थः } एवमन्योरमभ्येन } तथा

प्रूज्ययोमेध्येन 1 रोधः-तस्य छायारपद्िष्ठो-रच्दरष्यःव्यारो-दु्टगजादिः;

समामकरणात्तोयानन्योस्तोयद्ूल्ययोरभिपूज्ययोरपि मध्य देष्ट्री-सर्पीपिःविपाणी--महिषादिः। सध्यास्वियभ्यवहारान न यायादिति बोद्ध्यम् । तथा धूमशवाश्रये रावौ- दिपश्चकविषयम् } अभ्यवहारो-भोजनं, ख्ीशन्देन संभोगपे
दुभूतं॑व्यजेत्् । मधेत्यादि । मयेऽततिसक्तिरतिेवा लश्चयते। चितनमधातपरामर्यःसन्बादीनामशनम्. 1यतुवरी
तां व्यजेत् ! घ्वीषु योषाघ्ु विश्रमे विश्वास्त खातत्य

च त्यजेघू ! ९२
प०--पुरोवातादीन् पुमान् यजेत् )पूवैस्यां दिशि

सगत आतपोऽकैखन्तापः । रजो-धूषिः । तुषार
हिमम् ! परुषानिख्यण्डो वातः

अन्रसुः-वक्रःसन्,

वथ्वादिकास्स्यजेत् । क्षवथुदिछक्षा । उद्रार-ऊरध्व
वातस्य श्रवृत्तिः। कसने-कासः । खप्नो-निद्रा अन्न

साहारोषयोगः । यैथुन-व्यवायः । कङ्च्छाया-

नदीसमीपे श्वभ्रच्छाया । चृपद्रिषटो-राज्ञः इन्रः ।

ज्यारो-सिंह्यादयः) द॑ष्टिणः -सरपाः । विषाणिनो-महि-

सच्च-यज्ञः.गणा-ब्रहवो मित्वा दातारः.आकीर्णे-योग्यायोग्यमविचित्यारदाता, गागिका-वेद्या, आपणिक्रो-वणिक्

गात्ादिभिवाच--वाच्रशब्दानुकरारः, पेक्ेण वेशदिः नखेन
वीणदिवदिनं निषेदधं एरथग््रहणम् । अवधूनन---कपनम् #

तोययोः; अम्य पृज्ययोः, तोयाग्न्योः; अञ्निपूज्ययोश्चः

मध्येन यानं लजेत्, शवाश्चयो धूमः--प्रेतधूमः मद्यातिस~
क्ि--मपानयतं ख्ीष्वितिविश्रभस्यार्तेन्यविषयं, बिश्र॑मो-~
विश्वासः | ५२ ॥

आचार्यः स्व॑चेषठासु कोक एष हि. धीमतः ॥

अनु्कयौत्तमेवातो लोकिकेऽ्ये परीक्षकः।॥५३॥
` सं०~दियस्माद्रीमतो बुद्धियुक्तस्य सवैचेष्टासु निः-

षाद्याः । हनादीनां सेवामाश्रयं त्यजे । हीनोऽकुरटीनः कुखाचारादिभिः । अनार्योऽसाधरुः ! अतिनिपुण, कुराचासदीनमयन्तमादरो यस्य दुराश्रय-

दोषव्पापारेषुं रोक एवाचाै उपदेष्ठाऽतोऽक्माद्धेतोस्त-

त्वात् ! सन्ध्यास्वभ्यवहारादीन् स्यजेत् । अभ्यव-

यथा छोको व्यवहरति तथा व्यवद्धिथादिव्यथः ९ ३॥

हासे-मोजनम् । सख्ी-योषित् । स्वप्ननिद्रा 1

मेव रोकं रौकिकेऽ्थे परीक्षकः पुरुषोऽनक्यात् 1

प०--धीमतो बुद्धिमतः सवैचेष्टासु सवैक्रियासु

अध्ययन-मन्थपाठः। चिन्तनं-श्वतादौ भूयःस्मरणम् । खोक एव धिदिष्टटोक आचार्य उपदेष्टा! अतोऽस्म-

दद्ूवत^ सत्रारदानामश्चनमन्न त्यजेत्} रान्रः-अरिः + त्कारणात्तमेव विशिष्टलोकमेवानुकुयौत् } तत्सदशमेयज्ञा्षनमभिष्टोमादियज्ञाशनम् कलिगादीन् वर्ज वाचार कुर्यात्।यो छौकिकेऽ्थ पसंक्षकः परीक्षापूर्वयित्वा । अन्यस्य तददानात् पापं सङ्क्रमते । यतो कारी हेयोपदियरूपं सोभनाश्षोभनं जानाति धद
हे०~रोकदेवाचारदिक्षं विधत्ते
यसाद्धीमत£
यज्ञान्ते तदुद्धतपापक्षपणार्थं प्रायधि्तं श्रुयते ।

गणाकरीणैन्हुगणाध्यपितम् | रणैः कथकचारणैर्वा परुषस्य
रः

सर्वत्र रोक

पएवाचार्य; रिक्षकः

अष्टाङ्कृदये 1

(५८ )

ति तथा
अतेोऽस्मात्तमेवायुकुयगदति | यथा टाक माचर

दे=-इष्टसाधनकथनह्वारेणाचारावदितरः

परीक्षकः; । को
आआचेरदलयधेः । कथशूतः लौकेकेऽथ
घ्नकः, किमश्च, क्रिमाचरतीतिं परीक्षां कवत्. ॥ ५३ ॥

विशस्य ककारस्य, किवथसः; किमनरं
मम संप्रति नक्तंदिनातै यांतीयेवं निहि

दमः ॥
अदद्रसतानतां त्याः कायवाक्चतसा

एस्याचारः समासेन य माप्रात स्तः

स्वाथेदुद्धिः परार्थपु पयाप्तानात्त सद्रतप ९७।

स०~-आद्भेसन्तानता स्वस्तु पाटवम्. ।वयागो

न

[4

क

र

आयुरारोग्यमेश्वये यदो सीकश्चि
रा

६। ५ £,

क

५,श्च

३

स०~दइति समक्तौ ।समासेन संक्षेपे

चारः पूर्ोत्तो य॑ समाचसत्रुतिषठन्ायुराए
तथा लोकान् भूयःस्वःप्रभृतीन् शाः
अयमेव स्वाथे; इ्युभयरोकदितत्वम् शृ्येवंप्रकारं नतु शाश्वतराच्दो न युक्तः । यतः
दानम् । कायवाक्येतसां त्पाणां दम उपरमः ।
परर्थषु परप्रयोजनेषु स्वाथबुद्धिः । यथा यः परथ

सद्रतं पीतम् । समात्तमित्यथः । सतत् शोभनं च कालवाचित्वात् काराट्रमिति ठन् प्राण
अव्ययानां च साधप्रातिकाघथसुपत्तल्या
तद्रतं च सद्रतम् ॥ ५४॥
प०-आर्संतानताच्छवसच्वेषु कृपादत्वं) करणा-

पश्च प्राप्नोनि । नैतदस्ति | नतद

तििष्टचेतस्स्वम् । तथा त्यागो यथाशक्ति यथाशा

शुक्तम् । राश्वत द्यद्रौ तु टिल
काादिति. योगविभागवाणितति । तस

कर्यषु सरा्वुदधिः । जयमेव मे सार्थो यो परार्थेषु

न्याय्य एवेति | ९६ ॥

वनिवृत्तिपरस्वसवापादनम् । कायवाद्चतसां
देहवचनण्वित्तानायुपशमः, परार्थेषु परप्रयोजनेषु पर-

विरम
बुद्धिरित्येवे मन्यते । पयौप्रं परिसमाप्रमिव्येव सट्रतं इति श्रीम्राकदन्तपुत्रश्रीप्रदरणद
दयदीकायां स्वौगसुदरास्यायां सूर
सतां साधूनां तरतं सद्रतम् । अथवा-सच तद्रतं

न्च सद्रतं सोभनन्रतमित्यथः \} ५४ ॥

द०-उक्तेषु व्यवहारेषु धर्म यिचारयति-आष्रः-करणामा-

योऽध्यायः समाप्तः ॥ २
प०--दतिराच्दः समाप्रिवचनः। आचा

वितत्वात् लक्तकाठिन्यः, सतानशरिततृत्तिपरपरा यस्योति सेन संक्षेपेणो्तः। यमाचार पुरषः स

आ्द्रसंतानः

तस्य भावः

जआद्रसन्तानता परमकास-

णिकेत्वम्, व्यागो--दानं, कायादीनां दमस्तचापलनिग्रहः । स्वार्थबुद्धिः--परार्थघु परकार्यं स्वार्थवत्तात्य-

यमू द्थतचतुष्टयं पयाप्त। सद्रतं--तपूरण धर्म;सतां त्रतमवच्य कर्तव्योऽधः.॥ ५४ ॥

.

नक्तदिनानि मे यांति कथश्रूतस्य संपति ॥

दुःखभाङ् न भवस्येवं नित्यं सन्निदितस्शृतिः ९५
। स०्~नकतंदिनानि .रावरिदिनानि संप्रतीदानीं -कथः
भूतस्य कीटस्य सतो मे मम यांति। एष निल्यं सनि-

दितस्तिः सन्. पुमान्. दुःखमाड् न भवति .॥ ९९]

आयुरादिकं प्राप्रोति । आयु्जीवितप्।

स्थ्यम् ।फेश्वर्य-धेभयः।यराः-कीरतिः। श
अक्षयस्थान निव्यमविनाशे तत्समस्तं

इति श्रीनन्द्रचन्दनविरचितायां पः
कायासष्टाङ्गह्यदयटीकायां

दिः

ध्यायो द्वितोयः 1२
द्े° --स दुःखभाक् न॒ भवाति अतः
भवितव्यमिलयथसिद्धम्.। अध्यायाथमुपसंदहर
रि्टनमतो व्यवहारः,
समानेति

नववायर्वैदांतरपश्चया म्यूनस्वदोषापत्तेः, चिर
आचारफलमाह--पमिति

। पिरधयम्--अ'

प०~मे सम नक्तदिनानै ात्रिदिनाने कथ॑भूतस्य शाश्वतान् खोकान् विष्णुलोकादीन् । संग्रहे
किंधमादिक्रि्यस्य च यान्ति गच्छन्ति, सम्प्रतय- उ। पत् जीणाजीर्णे निरूपयन्. । रक्षार्थ
शुना एवमतुचिन्तयन्ः नित्यस्यतिः स्षेकाड ` जातवेगः सयु्छृजेत् ॥ उदङ्मुखो मूच्रद
सुषटतिमान् दुःखभांजनं च `भवति । परत्रेह व्व खो निश्चि] वाच नि्म्य प्रयतः संवीतागे
भदत || ५५1
1 म्रबतयस्मरचाकत नतु यत्नाडुदीयेत् ! नामे

स्थानम् ]

साटप्पणयाक्षात्रयकसषदार्तं अ० २

-गोस्थानाकीणगोमये ॥ पुरांतिकातचिवह्मीकरम्यैच्च-

दीमप्यायुरसंनिषहितसाधनम्

'तिद्रुमे । न नदीपुञ्यगोऽकंन्दुवाचान्नाभिजछ प्रति | नचा.

पथिगुणितं वपम |लेकद्वयाव्रिरुद्धां च धनार्था सश्रवेकिय~

-तिरस्छवय महीं भयाद्यक्तयोस्तु कामतः । न वेगितोऽन्यकार्य; स्यानानित्वा साध्यमामयम् ॥ निःश्ल्यादुष्टखत्पि-

मू ॥ मृक्तवेगस्ु गसनस्वद्नादारसमभाक्ञयः | पाणिनाकम्य

। कपिं बणिन्यां गोरक्षाय~

निष्क्रमेत् रत्नपूज्याज्यमङ्गटप् ॥ पाद्व पर्ररत्रौ न

ष्डीपरिृष्टमलयनः । अभ्युद्धतामिः चचिभिर्मद्धिरद्धिथ प्तरत्य रिरौऽहनि ।सभ्याह संभ्ययोरातरावर्धरात्रे चतुष्यथम्॥
योजयेत् ॥ ठेपगन्धापहं यौचमनुत्पतितविन्डुमिः ।स्पष्ठा न षत न दाय व्रक्षचैत्यांतचत्वरम् } न हैकुर्याच्छिवधात्न्यलनश्रुदां केशनखान् च्युतान्॥ स्नात्वा भोक्तुमना- धृजां प्ररास्तां मङ्गलानि च । नापरस्य परिकरामेभेतराण्यनुभुक्तवा सुप्ता क्षप्त्वा सुराजच्ने। रथ्यामाक्रम्य चानचामेदुपावि् दक्षिणम् | चवुष्पथं नमस्कुवच्िज्ञातांश्च वनस्पतीन् | न
उदङ्भुलः।ाङ्मुखो वा विविक्तस्थो न वहि्जातुनाऽन्यट- व्याठव्याधितास्तेनादां तक्चत्यिपासितेः । न च्चछिनपरपरनैक़ | अजल्पन्नुत्तरासगी स्वन्छैरंगु्ठमूलगैः॥ नेदुड्तेनांनतो का्चर्गोषटातेन च न वजेत् ॥ नातिप्रगेऽतिसायैवा न
नोव नाचिकरैर्न परातिमिः |न फेनवुदूलुदक्षरिेकहस्ताधि- नमोमध्यगे रवी | नासंनिदितपानीयो नातितृणं न संततम् |
तर्ज; ॥ नरैकपाणिनमिध्यदस्तपादौ न द्रवत् ! लिवि- न चवरुणा नाविस्तैरनकरो नाधार्भिकैः सद । दयादरमा्तदनुखं जिहां जिह्वानिरछेखनेन च ॥ तथास्यसङ्वैरस्यगन्ध- बृद्स्ीमारिचक्रिद्रिजन्मने ॥ (चक्री रथी ) खनभोनन-जिहास्यदन्तजाः ।रचिवेदा्य्धुता भवन्ति न भवन्ति च| पानानि बाह्येभ्यो नाचसयुनः ] खनेदकावतर्णं खघ्नै

अणस्य देवान्वृद्धंश्च मङ्गलाष्टशतं शुभम्| शण्वन् कांचन-

नभ न चाचरेत् ॥ पञ्चपिण्डाननुदधुत्य न खाय्पिरवारिषणेदु

विन्यस्तं सर्पिः पद्यदनतरम्। 7 दाधिधवमघुलाजपृष्पाक्षतो-

दुम्बराश्वतथसुक्तामणिच्छवूर्वकुरादयीकन्याध्वजस्यैदनाश-

नात्यानमीश्चैत जे न वटस्थो जाद्ययम्,॥ न प्रतिस्पा~
च्येदम्बु पाणिनां वरणेन वा । स्त्वा न मद्याद्रात्राणि

पदाक्षाग्रपश्रीतरुमद्रपीरानि सस्यानि |मद्स्याः) हयाः, दं-

घुनुया्न दिसेरहान्, ॥ निवसीतारद्र एवा सोष्णीयो भीत-

वासी | न त्वंवरं पर्वते न च तेष्व सधखत् ॥ चासाऽन्यदन्यच्छयने निर्गमे देवतार्चने । धर्मोत्तसाभिर्यामिई
गजस्तोयसवे उद पूर्णकंमोऽबरिरिद्रःःफलान्याममांस, सि- कृथामिच्चिगुणात्मसिः; ॥ मध्य दिनस्य गमयेदिषदिष्ठसहा-त चामरमीः, सवत्साङ्कना पुत्रिणी, वधमान, सदं यवान् } न छोकमूपविष्ठिः सेगच्छेत न नास्तिकेः।कलिमनौ;भूमिरभ्युदता, वैरैरचिरन स्याद्धीरसंपद्विपत्तिषु । श्रतादन्य्र रतु
नय्मणां ग्रयुक्तानि यानानि, धन्वंतरि
हसिद्धसन्न,वरादश्च तोयोस्थः, चरिनयनमधुत्रूदनस्कंदपञ्मासना स्तथैव च कृतृदटी ॥ क्षौतिमान्दक्षिणो दक्षः सुसमीक्षेत
सच्वाषौ वृषः केसश,द् क्षिणावर्तदीखाग्जसिद्धाथैका रोचना,
श्वस्तिकस्तोरर्ण,कीचका ` वेणवः, वदणसमघरुमदारिक्तग॑डौ

टोकपासाः,

सयः, खं. दिशोऽधिः,सरंसि,खवेत्यः;समुद्राः

कार्यकत् | हीमान् धीमान्. महोत्साहः संविमागीं प्रिया-

मखाः, मारतो, ज्योतिषं, घर्मदाद्याणि, तीनि, धमाथ

निधिः । जष्द्रवत्तिगभीरः साुराभरितवरतलः ! विक्त

कामायतं, वारलिस्यादयो, वेदवाक्य, निधिः, कौस्तुभः

वयोवि्यवृ्तैः पज्या यथोत्तरम् 1

आत्मसम

कांचनं, मणिभद्रः, सुमेरः, प्रियंगु, प्रदीपो, नचामोदको
दितिरदितिररघतीबुद्धिसाविच्युमाक्राशगगाशैदिवसेनायु-

मूढमुच्न्नितसस्पथम् } सुतरामप्युपेश्चेत नरकाचिष्मधिन्धनम्. | परस्य दण्डं नोचच्छेत्करुदधो नैतं निपातयेत् । अ~

दातिरक्ष्मीसरस्वत्यपत्यक्षमास्वस्तियब्दावषट्कारओका-

न्यत्र पुत्राच्छिष्याद्वा शासना्द्धितारायः ॥ उत्यवादिच-

रपुष्यादधभक्रियाश्चेतदष्ोत्तरं मगद्नां दात॑म्। द्नास्स्पशनात्कीर्तनाचाछभाने

गीतादि मोट्वणां नाचरेक्कियाम् ! ऊर्ध्वं नाभेः शरीरस्य

व्यपोद्या्थाशिद्धं दिशव्युत्तमाम् । खयेन्नाधरवाससा ॥ न फुयीन्मिथुनीभूय नीचं मिवि-

अशपद्--दारिफलम्.?अक्षः--पाकःवरुणमषुवारपरी-

ठेवनम् । पाणिद्रयेन चुगपक्ण्ट्ूयान्नातमनः ` दरः ॥ पाद्

पादेन नाक्रामेन्न कण्टूयेन्न सौचयेत् ! न कांस्यमाजने त
वास्येन धायेेन्जीरणं सितं रक्तसु्वणम्. ॥ माल्यं न छं न्च चोपविष्टः ग्रसारपेत् ॥ चिः संकनिषषपासीत हतां नै

-सुराः । “गन्धमाद्यादिक्रं ` व्ष्यमलक्षीरं `प्रसाधनम्

ब चाष्टचिः] नानुवातौ न उदुद्तो न क्रंतौनान्यमानसः
न बहिनरक्त ज्लजाहते | नैवं वान्येन .विधृतं व्रं |

पानी ॥ उच्छित ततोऽत्यर्थमयष्वीनुत्रेभिषु ! निदितं

धमेन्नस्येन न खन्देन्नाध; कुर्यान्न पादतः। सत्त न नि~

[ स्न

अष्टाङ्कद्दयं ।

(६० +

वा
2

९

रक्षत चलम प्राप्रियामे च

| नाग्रदास्त न विप्ून्न नद~

न करदस्य गुराकु- परणममार्जितम् । नान्यदप्यतितेजाख्व
खम् | स्रीन दवंती नोद्क्या न न्रा न्न्यस्तगताम् |

प्ली भोजने स्वरे श्वतिजुभासुखासने ॥ सायत
भकदायन ननचचाश्रीयात्तया सदह । तामनीष्यश्च गोपा

यस्छीस्णी नाश्रयेद्ण्डम् ॥ नोच्छिष्टस्तारकाराहुतुहिनां-

गदिवाकरान् । पश्येन्न यायान्न पठेन्न स्वप्या्न सशे-च्छिरः ॥ वत्सं पाययतीं वा नान्यस्मै गां च निचिद्येत् । अर्केन्दुपरिवेषोद्कायतक्रठ्रनूषि च |. नान्यटवार्यने कर्यात्कर्मं धावेन्न वप्रति। तिथिं पक्षस्य न बुयान्नक्षत्राणि न निर्दिरेत् ॥ नात्मनो जन्मद्प्क्षं धनसार गहे
मम् । स्दमनिरं दस्तश्रनेत्रौरकषेपणं व्यजेत् || हीनानार्यातिनिपणसेवां व्िग्रहमुत्तमेः । आरोग्यजीवितेश्वय-

विचासुस्थितिमानिताम् ॥ नेकाहमप्यधिवसेद्रास्वुतच्छा-

तृती योऽध्यायः | ।

,

दिनच्थीध्यायादनतस्प्रतुचर्फया उपोद्रातः। प्ूवाऽध्याये सामान्येन दिनचर्पोपदिष्टा । ऋतुविशेषवशाच्रा-

हारविहारसेषनप्रतिपादनाभगरतुच्यीया आस्म इयाह्-

अथात ऋतुचयाभ्यायं व्याख्यास्यामः ९ ।
स ०-पूवैवद्रयाख्येयम् ॥ १॥

प०--इह स्वस्थवृत्त प्रकतं, तच्च पूधस्मिन्नध्याये
ऋतुसामान्येनाक्तम् 1 ऋमुविषयमप्रदरोनाथमध्यायारम्भः । तस्यव न्याय्यत्वात् । यत्तो दिनं-सुहूतो-

वयव्य च सुहूतोपटध्षितैव निर्दिष्टा ब्राह्मसुहरतः
इत्यादिना भ्रन्धेन दिनावयवश्च प्चः, पक्षावयवश्च
मासःमासावयवश्च ऋतुः, कऋ्ववयवमयनमिति ।

श्रगार्हितम् । न दें व्याधिव्रहुकं नाच्च नाप्यनायकम, || ऋतौ ऋतौ च्या । ऋतुचर्या । ऋतुः काङ्विभागः।
नाघ्मिजनभूयिषठं नोपसृष्टं न पवतम् | वसेत्पाज्याम्बुमैष- अथेत्यादि पूवैवदिति ॥ १ ॥
उवसमित्पुष्यतृणेन्धने ॥ खभिक्षक्षेमरम्यांते पण्डिते मण्डिते
है°--अथात ष्तु्चयाध्यायं व्याख्पातु प्रतिजानीत.
पुरे | नरामराणां सिद्धानां चाख्राणां चज्ञगुप्सकः | आरा- यतः पुवरिमन्नघ्याये दनदिनो विहारः, इह व्वातयः अत
धकल्िवसैस्य यथायोगं जनस्य च । देशधमंपथान् रक्षेत्

जवत्याम्यन्तरानयैन्॥ परोपघातक्रियया वर्जयदर्जनं भियः |
अर्थानां बहलथोनामदातापि

दयसंमवात्. ॥ स्वमापवेग्-

एवायमृतम्व्याख्यः

॥ १ ॥

मोसेीद्रसंख्येमांवायैः कमात् षड़तवः स्मृता

विमवा न पल्नेनाधितिष्ठति | सायं शुक्त्वा खश्च हितं समादितननाः शचि; ॥ शास्तारमनुसंस्मृत्य शर्वर्यां चाथ

रिरिरोऽथ वसतश्च ग्रीष्मवषारारद्धिमाः ॥

सोव्रेत् । देरो छचावनाकीर्णे

आदानं च तदादत्ते चरणां यतिदिनं बटम् । २

दि्ाप्तपरिचारकः ॥

युक्तोपघानं स्वास्तीर्णं विस्तीर्णाविषमं सुखम्. । जानुत॒ट्यं

महु शमं सेवेत छयनासनम, ] प्राग्दक्षिणरिराः पादाव-

चूर्णो गुरं प्रति । पूर्वापरनिश्षामागे धर्ममेवानुचैन्तयन्।।
आददीत सदा देहादच्छन्सारमसारतः

। विभ्येत्पतिक्षणं

मूलोरयथायथचेष्टितात् ॥ आरोग्यविभवप्रज्ञावयोधर्मक्रियावतः । सुखमायुर्हितं चोक्तं विपरीतं विपर्यये ॥ सर्वतेजोनिधानं हि दप इत्युच्यते मवि } अदुषयन्मनस्तस्माहद्वक्तिमं्तमुपाचरेत्. | पर्यस्तिकोपाश्चयकोपहासविवादनिष्ठी-

दििरायेशिभिस्तेसय विधाद्यनसुत्तरम ।
१ तत्र पूर्वाहे वसन्तस्य सिं, मध्यात्े म्रीप्मस्या
पराहे प्राद्रषः, प्रदोषे वार्षिक, शारदमद्धैरात्र, परवयुषि हेम
न्तसुपलक्षयेत् । -एवमहोराच्रमपि वर्षमिव शीतोष्णवर्षृखनण
दोषोपचयप्रकोपोपशमनेर्जानायात् । तव्राऽन्यापननेषडरतुप्य्

व्याप्रन्ना ओषधयो भवन्त्यापश्च ता उपन्ुज्यमानाः प्राण।
यु्वख्वीप्यौजस्करम्यो भवन्ति । तेषां व्यापदोऽदषकाग्ति।
रीतोष्णवातव्षाणि खल विपरीतान्योषर्ीरव्यापाद्यंल्यपः

वनजभणानि ! सर्वाः प्रकलयभ्यधिकाश्च भरषठास्तत्संनिधाने
परिवजयेच्च 1 सस्वाद्रवस्था धेवरिघाश्च. तास्ताः .सम्यकू

ताससुपयोगात् वितिधरोगप्रादु्भावौ मारको वा भवेदिति
तत्राऽव्यापन्नानामोषधीनामपां चोपयोगः । कद्ाचिद्न्याधने
ष्युषु छत्यापिशाचरक्ष .कोधाऽधर्मैरपष्वत्यन्ते जनपदाः

सम्वक्ष्ाद्रहितं विदध्यात् | अन्योऽपि चः कश्चिदिहारित
2; इति । इत्यवरद्धक्रमः
मागा हितोपदेतैषु भजत तच

दोषप्रकृत्यविशेषेण

विद्यस; ॥ ५६ ॥
इति हेमाद्विधैकायाम् आदुर्वेदरसायने दिनचर्या.
अकरणं सामस्त्येन निरूपितमू| २ ॥

विषोषधिपुष्पगन्धेन वायुनोपर्मीतिनाऽऽकम्यते यो देदाष्ः
कास-प(स-वमथु-प्रतिद्याय-रिरोरुण््यः

रंपततप्यन्ते । ग्रहनक्षत्रचसिर्वा गृददारशयनासनयाननक्न
मणिरः्नोपकरणगार्हितलक्षणनिमिततप्रादुभर्विरवा

। तत्र स्थाः

परित्यागशान्तिकर्मप्रायश्चित्तमङ्गलजपदहोमोपहरिज्याज्ञलिनम
स्कारतपोनियमदयादानदीक्षाऽभ्युपगमदेवतानाह्यणयुरपरर्भ

वितग्यमेवं साधु भवति ॥

स्थानम्. ]

सरिप्पणटीकात्रयसंवाछते अ० ३.
~
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स०--मासैरयादिना काछोपवणनमाह-नन कालो. |नचैनौ--वसन्तः. वेदालसीक्ी--जष्य; आषादश्रावणी-

पवणन दिनचयायां कस्मान कृतम्|उच्यते।कतुगौरवो

गराद्रर्” इति | इह खन्यथोति विरोधः |भवं, नहि फाल्म-

द्वावनार्थम् । ऋतवो हि विशेषेणोपयोभिनो विग्रतिपत्तेश्च । यथैक चातुमीसिकमूतु छता शीतोष्णद्ृष्टि-

नचो वक्षतः,

नापि चेत्रवेशाखो

| कि तिं मीनसेषी

यदा श्रेफाल्गुनादौ मीनसंक्रातिस्तदः फाल्युनचेत्री वसतः,

यदा तु फ़ाह्गुनातं तदा चेच्रवैयाखौ, एवं तु वृषमिथुनी--

सक्षणान् दैमन्तप्रीपवर्ाख्या्नीनृतूनिच्छंति |अपरे तु
गओरीप्मः, ककंटसिदहौ वर्षाः, कन्यातुले-- शरद्, दृश्चिकदविमासिकान् दिरिखसन
्तग्रीप्मवषीररद्रेमन्तलक्षणान्

षड्तूनिति । हे सख्ये येषां ॑ते दिसस्यालैष्रिसंस्येः
माघ मायो येषां फल्गुनादीनां त एवम् ! तैर्हिस-

स्ैमाघयेपीमैः कमा्परिपाटया षडुतवः स्पृताः | के
इत्याह--दिरिरायाः शिरिखसन्तम्रीप्मवषीरप्दर-

मन्ताः । उपचारादेव षटुत छच्धे षड्ग्रहण परमतक्षेपा-

घनुषी--हैमन्तः,

मकरकुंमौ--रिदिरः

। उक्तं च

ञ्योतिःशाखे--“मृगादिराशिद्धयभानुमोगान् षड चर्वबई
स्युः रिचिरो

वसन्तः

|

ग्रीष्मश्च वपीश्च रारच्च्

तदद्धेमन्तनामा कथितोऽत्र पष्ठः |:

वपीयनर्युणपूर्व-

कमत्र सौरादिति च सौरश्च मासस्तयैवोक्तः | “ ददः

वाधि मासमुशन्ति चादर सौरं तथा भास्कररारिचारात् ।
चिदाद्िनं सावनसंज्ञमायी नाक्षचमिन्दोमंगणश्चसाच्च 1?

थम् | तथा केचित्य एव ऋतव इति मन्यन्ते ! तस्त
इति । सवदयं चैवसंगीकर्तव्यम् अन्यथा अधिमासनिपते
ऋतुभिन्
लिमिः रिरिरादििरुत्तरायण विद्याजानीयात् । मासत्रयग्रतुः स्यात् ।
संग्रह तु--“ मासरारिस्वरूपा-

अयनसुत्तरं सितुरु्तरमाभेप्रतिपत्तिरु्तरायणम् आदाने

-तजञानीयात् । आदानमिति चान्व्थमिति प्रतिपाद्यति । तदा तस्मिन् काठे नृणां प्रतिदि नमन्वह बलभदत्ते सारं गहाति । कोऽसौ । प्रकृतत्वादादित्यः२॥
प०--दिसंख्येः द्विसंख्यावच्छिननेससिवा दशभिर्माघादिभेः-माघफार्गुनभृतिमिः कमात् परिपाटथा
न व्युत्करमतः । दिरिराद्याः दिरिरवसन्तप्रीप्मवर्षा
दार्द्मन्ताः-षड.ऋतवः .

काटविभागाः.

स्मतां

ख्यरतोर्थट्लक्षणत्रयम् | यथोत्तरं भजेचचयी त्र तस्य बखादिति? मासछक्षणाद्रारिटक्षणं बटवत् } अतो राशिलक्षणमेवां गीक्ृतं स्वरूपक्षणस्थ ऋऋतुचिपर्ययपर्यवसानात् |
उक्तं हि ततरैव--““ ऋतुष्वेधवियेष्येव विधिः स्वास्थ्याय
देदिनाम्।निर्दिरयतेऽन्यरूपेषु विरुदल्ञानिको विधिः | ??
इति ! तस्माच्छिदिरषटरक-प्ाच्रर्षरट्कयोः

सज्ञामातरेणेव

भेदः । सक्ञामैदं च देगामेदेनाह कादयपः-'“भूयो वर्ष॑ति
पजन्यो गङ्गाया दक्षिणे तटे | अतः प्रचर च वपरीत

तत्र प्रकल्पितो ॥ तस्या एवोत्तरे देदो हिमवद्धिन्ध्यसंकुले.{

उक्ताः । तत्र माधफाल्युनौ-रिरिरः। चैत्रतैराखौ- मूयः शीतमतस्तत्र हेमन्तशिरिरामौ ॥ `?
इति दश्चिवसन्तः! ग्येष्ठाषादौ-रीप्मः |श्रावणभाद्रपदौ-वषीः। णदेदीयैर्ष्टिसंबन्धिनोदयोः प्रायड्वपौख्यत्वं कत्वा पारिआश्चयुजकार्तिको-शरत् । मार्मदीर्षपौषौ-हेमन्तः | शेष्याच्छीतसंबन्धिनोः शदधेमन्ताख्यत्यं कृतम् । उत्तरअतोऽयनद्रयविभागः । तेखिभिः ऋतुभिः शिष्िर-

देसीयेस्तु यीतसंवन्धिनै्योर्दैमन्तशिरिराख्यत्वं कत्व
चसन्तथीप्माख्यैरन्तरायणं
विद्याज्जानीथात् । पारिशेष्याद् वृष्टिसंबन्धिनोवषायारत्संज्त्वं कतमियर्थः !
सवितुरुत्तरदिक्मरवृत्तेरत्तरायणम् । तच्योत्तरयणमा-

दान जानीयात् । तस्मात्तदा तस्मिन् के

नृणां

युसाम् आदत्ते गृहणाति प्रतिदिनं प्रतिदिवसं बर सार
कोऽसी म्रक्रृतत्वात् सहसररदिमरक्ष्माभिः ॥ २ ॥

दै०--तव् ऋलुबिदोषान् लक्षयति-मासौेति |दिसं-

ख्यते षटूकृलय आवर्यकदोषः कर्तव्यः इति | तच माघ-

प्म, आवणमाद्रपद्।--वमाः, अश्िनकार्तिकौ--दारत्,

भायपाना--देमन्तः | ननु सुश्चुतेन भाद्रपदाधैरर्षादय

ऋतव उक्ताः

| तदथा--““ माद्रपदाश्वयुजौ--वषीः

ातकमागीष--रारत् ,पौपमाधी- हेमन्तः, फाल्ग-

वृष्टिशीतवाहुल्योपन्यासस्तेत्रा्वथसज्ञा्थः,

नतु

संज्ञा

संकरे टक्षणसंकरः, दोषाणां दोषधातुमटसंज्ञावत् !
अन्ये पुनरभेदं मन्वाना अन्नरसान्
बं चाधिकृत्य, दिश्षिरषट्कं चयादीन् शोधनं चाधि, प्राबृट्षटकम् इति
व्यवस्थापयति तदसत् । चरके खारणादि-प्रश्रतिमि
रिरिरषटूकमेवाधिद्रस्य } चयादीनासुक्तत्वात् । शोधनस्य
ठ चेनश्रावणकातिकेषु विधानात् नर्तुत्वपिक्षा, कहत्वेक्षाःयामपि साधारणत्तुनां शििरषटकेऽपि चिन्मानस्वान्न
प्राघ्टूषर्कापिश्चा । अन्ये ठु दक्षिणे गङ्गायां तु इषिबाहर

स्यात् प्राच
टूषटूकम् ; उत्तरे शीतबाहुस्यात् शिषशिरषटकम्।
इति व्यवस्थापयन्ति, तदप्यसदुभयन्न च्वातु्ासिकविकीः

[स्प्र

अष्टाङ्दृदये ।
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त्वात्} मेदयक्े हयुत्तरदेये तदनारतवं स्यात् । यततु-सुश्रुतस्य

क्रमाद्यथासस्येन । रिष्िरे तिक्तो---रसो
सन्ते कषायः, ग्रीष्मे कटुक इति । वलग्रहणेः

८४ तावात्यये हितानित्यम्. ?? द्त्यादिवपौचरयायाः

प्रथक्

दमयति, नः तदैते रसाः तिक्तादयो रसा उत्प

यावृटचर्याधिधानं तदतिदुर्दिनविपयं, तथाच चर्कः:: उगरक्ताम्टटवणक्ेदं वातवर्पकूेऽदाने । विरोपीते

किं तहिं खप्रव्ययोद्पन्ना एव तदानीं भवन्प्युच्छर

तोपरम्भात् । आशिने

द्िष्योदकग्रहणस्यौमयदेद्याविषय-

मोक्तव्यं वर्पास्वनिल्दान्तपरे 11; इति | अत एवं सुश्रुते

तापाव्ययराब्दः प्रयुक्तः । तापस्यारकप्रकाकस्यात्ययोऽत्य
न्तापगमः स चातिदुर्दिन एवेति सर्वसर्म॑जष, तस्माद्माग्भहवाचार्याभिमतमेदपक्चमेवाश्रयध्यमिति

सेजञाद्रयमाह--तैः
विश्रात् | आदानसंज्ञं

। प्रथसर्तु्रयस्य

भधििरागरैलिमिरत्तरायणमाद्ानं च
निर्बद्ति-तच्छभिरादितयं रणां

त्य्; सपद्यन्त ॥ ३॥

ह° अभये दैतुमाह-दि यसात् तस्मिन्कठे `
सौम्यान् गुणानादित्यपवनाः क्षपयन्ति | नत्वादित्यपव

सर्वंदा सन्तोऽपि तदैव कुतः क्षपयन्ति | इत्यत अ
अध्य्तीक्णोषणरक्षा मंदादितौम्यगुणविपरीततीकषणा

गुेदरेकादिव्यर्थः । तदैव कुत इत्याद-मारौस्वमाः
खमावास्पतयक्षत्वात्कारस्य । उक्तं हि संप्रहै--“कार

प्रतिदिने वटमादत्त इत्यत आदानम् अंगवलकत्रिस्ं प्रति भावमार्गपरिगुहीताःः इति मार्गो मकरादिरादरिपरिडि
सौम्यत्वस्य दैतुष्वेनोपादानाद्रलादानं॒प्रस्यामेषस्य दतुं

ज्ञेयम् | २]
क्रया युक्तया वलमादत्त इत्याह--

तस्मिन् ह्यव्यथेतीक्ष्णोष्णरुक्ना मागस्वभावतः
आदत्यपवनाः सौम्यान् क्षपयति गुणान् शुषः

(तिक्तः कषाः कटुको वदिनोऽत्र रसाः कमात् ३
आदितश्च परवनाश्चादित्यपवनास्ते तस्मिन् काके

यस्मात्सौम्यान् गुणान् भुवः संब॑धिनः क्षपयति विना-

टायंतति । कीद्यास्ते अयथमतिरायेन तीक्ष्णाशोष्णाश्च
ख्क्षाश्चायथतीक्ष्णोष्णरूक्षाः) कस्मादेवविधास्त इ्याह्।

मागेखभावतो व्स॑स्राभाव्यात् |स च स्वमावः परैनुयो-

आकाद्मभागः यतश्चात्रास्मिन्काठे तिक्तादयो रसा बलि
क्रमादिति । यथासंख्येनोत्तरोत्तराश्च तेन िदिरे तिः
चटी, ततोऽपि वसंते कपायः) ततोऽपि
कटुक द्राति ॥ ३ ॥

तस्मादादानमम्रयय् ॥ ४
स०--पत एवं भूमेः सौम्यगुणहानिवैधेनं च रुक्षा
रसानां तस्ाच्ारणादादानमागनेयम् | ४ ॥
प०--तस्मादादानमाप्नेयम् । यत एवं भूमेः सौम्यः
णापरचयो रुक्चरसाभिवृद्धिःधादिव्यस्ती्णो जगस्स्ने

मादने । वायुश्वधातुं शोषयति तस्माद प्नियमभिदैः
काट आदानभिपति । ४॥)
हे०-तस्माद्षिति-अभेयगुणेरविपरीतानां सौम्यगुण

गमहेति । मागं उष्णांशयोरुत्तरदिग्मनम्. । यतश्वादि- हनेसुस्यगुणानां च विक्तादीनां इद्धेश्वादानमभ्रेयम् |}
व्यपषेना शृश्षाप्ततस्तिक्तादयो स्सा बनो मवन्ति |
।
मतरा दक्षणायनम्
ऋमादित्यनेन यथासेख्यमन्र बोधयति । तेन तिक्तः
वषादयो विसगैश्च यद्भलं विसजस्ययम् ॥
हिरिरं वसन्ते कषायो ग्रीष्मे कटुको व्यवतिष्ठते न

सवे तिक्तादय एकैकस्षिन्धृताविति । तिक्त इत्याद्यस-

सोम्यतवादन्र सोमो 1है बट्वान् शयते रविः

स०--त्रयो वादय ऋतवो दक्षिणायने भगव
मासकरणं क्ञापनार्थम् }तिक्तादिरवको बरी मवति 1
रौ तु स्प्रमाणावस्थितौ } चैवर्तौ परथभूय तिक्तादेवै- दिवाकरस्य दक्षिणदिगमनम्।स च कालो विसर्गष्

छव्र्मिव्यभैः ॥ २ ॥

`

यद्य्मद्रिछमथं कालो विखजत्ि ददाति दक्षिणाय

ए्यस्तस्माष्िसरगोऽन्वथसंज्ञः कालः । हि यस्माद
अतिदयेन मागेस्वभावात् आदित्यपवनाः सौम्यान् विसर्गास्ये कारे सौम्यत्वात् सोमभूयिष्ठतात् सो,
श्णान् क्षपयन्ति अपचिन्वन्ति भुषो भूमेः सम्ब- वख्वान् । तदाश्रितरात्रहद्विदेनात्। हीयते रवि
न्धिः. । यत्त एवंरूप आप्रेयो रक्षः समावादादा- दाश्ितदिनहान्युपरब्धेहीनराक्तिः संपद्यते ॥ ९ ॥ `
नाख्यः कारः तस्मिन् काटे रक्षा रसाः सम्भवन्ति,
१०-कतवो-बषौदयः वपीरारद्वेमन्ताख्यास्त्रयः
अन्रास्मिन् काले तिक्तादयो रसाः; चटिचो भवन्ति दक्षिणायनं सूैस्य दश्चिणदिम्गमनम.। स च का
प०--के च-तस्मिन् कले यस्मात् तीक्ष्णोप्णूक्षाः

सटिप्पणदीकाञ्रयसेवङिते अ० २.

स्थानम् ]
०

स

दन्य) स्तिगधरसयाद्ेन च 1,
वक्वाः । कालमायवः करणं मः

विसगास्ल्यः; सौम्यश्य यस्मादादानकाटग्ृरहछतं क्षु` पितं बं सारं चरणां प्रतिदिनं भगवान् सदस्रदी-

धितिः दीधिक्तिश्रैः पुनविद्रजति देदास्यतो विस्मश्वन््रौ बर्वान् उक्छृष्टशक्तिदीयते रविः । तदानीं

! त

हीनक्षक्तिमानुः संपद्यते, दीनराष्तिखं चास्य प्रवद्ध;
शीतस्वभपवेः

क्रियते भरौस्वभा-

प
>

समागंमेववातवपानिदनप्नाप :
चाव्याहेतवदःः १६ल ] मारमा
जकराद्रामार्मः, प्रैव चे कय सशव

नाद्विसर्गोऽन्वथसंज्ञोऽसौ काटः सौम्यत्वात् कालस्य सौम्यशूपस्वादत्र विसर्गाख्ये काठे यस्मत् सोसोमरदिमाभैः
चाच॥ ५॥

र
1॥

दत्त

शः

॥

1

दात्य वु्वार्स्पं दशम्

रनम) उदु

1..-------------------------------~----

स९

मुष

वदे भवनि |व्रि

हे०~द्विवीयस्यनुरयस्य संज्ञादयमादह-वर्पादयचयत्रट-

न;

तवो दक्षिणायनम्, ¦ विसर्गश्योच्यते विसर्गसंचां निर्वत्ति- ककेञ्म् |तुरवधासय | दवो
यद्यस्मादयं काटः सौम्यत्वद्धेतो्ैछं विसुजाति अतौ मेव वलम्. । ननु वरते दनद
विसर्गाख्यः
। सौम्यत्मै ्ैतमाह--षहि
यस्मादत्र रभरापि्यपवनैः दौष्यमापु
अस्मिन् काले मार्गे च तद्रात्सोमो वल्वान् मवति | सौम्येषु गुणपु सधु म
रविश्च हीयते--स्यज्यते प्रक्रतत्वाद्रेन,
ने केवर
षतत वख्पुपरनितं त्ममवपचीयः
कालटमार्गवखत् ॥ ५ ॥
द तवाम

द

न्यन्द्ः | तस्मा

मेधवृष्टयनिलेः शीतैः शततापं महतट

चीयत द्विम
स
ऽप्रयवछवम् }यतेः
तमतिदायेन वर सत्. £
हि

सतग्धाश्चेहाम्खरश्षणसमषुर बारटनी रसतः 1 &

स०--कदा ।सद्ीतठे भूपुषे शतत सति ।कर्भ

;५

यमानस्पिषछन दः

ववरष्टवनिरैः । शीतैशतयुपलक्षणाथेम्।विसर्गकालतयाफृदुभिः किभ्ेर्पीति । अत एव क्िग्धा स्सा अम्ल

चन्द्रः क्तीपपाण इति युक्तं सीतिऽध्वं यहमिति ॥

शाछक्ृत् । ७॥
वणस बनो मवन्ति । अत्रापि क्रमादित्यदुवतते | वसन्ते च मध्य वरुमिष्यवदटिह

प०-कीते-सीतस्वमावकाले दिमन्तिभियस्येन
यं श्रेष्ठं वदं भवति।यत्र सीतदान्प्रयोगाख्यं हाव `

पूर्वव व्याख्येयम् | & ॥
प०-इहास्पिन् काडे विसगौष्ये स्निग्धा रसाख-

योऽम्टछवणसधुसः स्वप्रत्ययोत्पन्ना महाभूतानासू-

प्तौ हेमन्तमिधिसे दृषव्यौ । विरम वरपाधीप्मे

प्वान्तथा मेषवृष्टवात्र वरथेणालिङधातैः रीतिः शीः

मध्यं बद्धं भवाति |} ५॥

त्रि कग्रहणमजुवरते । तेन वर्पीस्म्खो रसो

प्रावडप्ीष्मयोरप्य--- नागन

स्वस्यं वटं चरणां भवनि । दयया; दर्दुसन्तयः

सौम्यनाधिकमतिन दे बलिनः संपद्यन्ते । काडस्य

तङ्कैः सान्तततापेऽपगतसवापे महीतले भूदेय सत्य-

यदी, सरदि--रुयणो, देमन्ते-सधुर दते ॥ ६ ॥
> --रीतैमधवष्टयनिखश्य वटया विनाऽपि कायात एव

काटे जम्छाकरणतस्वन्यघानां प्रथग्प्रहण |तथा दृहास्मिन्

मेघादः
द्याः-ल्िग्बरसा बनो मबन्ति | कस्मिन्साते तेरेव
दरान्तातापे म्हतठे सति आदाने ह्यादित्यपवनतापिताया

पुनः
वि सैौम्यगुणक्षयद्रुक्चा सखा बिन आसन् विस्म

दान्छतापाया मुवि संम्यगुणलभत्

सिग्धारसा

कखन

तन वर्पास्वम्लो
व्यर्थः ¡ चक्रारण ऋमाददित्यनुवतते

``

हे० -यीते-देमन्तिप्रयार्यं चतुम्
११

व्यमेकमागोर्, वातलं वसन्ध

व;

/
स्यत, वावद्धिसर्मस्यौ पन्ते वावद्रामाननर

यावहिसर्मस्याये तावदाद्रानस्यान्न
इति त्तुनिर्णवः ॥ ७ ॥

१५४

म.
पचदम परुनारितः \ <

प्रषटाऽ्न
बाटनः दीतसराधाद्म त

पत्यस्पेधने धानुन् सं

त्र्टी मवति
-किर वि्णाभिनञवदन्वादमान्

स०
|

ततोऽपि हेमन्ते मधुर दातत सिद्धम् । सोमद्द्रया चूल

:

॥(> %
ह ५.

तस्य विनः पुसो देमेते कारे

रीतससेषादधेतेरलले-

. [ स्र

{ ६५४,

वायुनेरितो ध्मातोदीपितोऽस्पेन्धनः किंचिदाहिन्ध-

ऽ्िभरी भवति | यतः स्तः सोतोरेधाजाठरोऽभ्नि-

संतरे स्मैरविर्भिरमिवरधते । वर्धितश्चासौ मुक्तमाहारं नरसादीन् धातून् पचतीत्यतो हेमन्ते काठे सीदि
सम्यक्पचति

। पकाचाहाराद्ररमभ्यधिकं

जायते

।

देम॑ते दैस॑तर्तौ । चोतयति असन्नेव काङे सीत

त्यमवदयमेव करैन्यमभ्निरक्षणाथम् । तस्मिन् काटे

हि जाटरोऽभ्निरमात्राद्रव्यगुरश्चमः । अन्यस्मिन् का

पुनग्थैसौहिस्यन्नेमागसौदहिदय बा न तथा प्रत्यपायसेसोधात् । तथा हन्यतुजेन शीतेनाभनि्यदो मवति । करम् । यथान्यस्मिन् काले एवं वायुनैरितः तना

यथा वर्षासु |तत्र हि बृष्टिवाता््था. मवति शीत न
-चाभनिदीप्षिः। तथा चा्टगरग्रहे । दृष्टिवाताङ्रे

जाठरोऽनरो बी भवति ॥ ८ ॥

सवह्ि मोजमे ह्ेदवातजित्। परिद्यष्क खु ज्लिग्धमुष्णाम्ढल्वणे मजेदिति । शट पुनरनेकरूपणौरयुक्तं
ग्मोजने शास्यते । वक्ष्यति हि । अतो हिमेऽसिन्नि-

चुेशेऽपि
दैमन्तादिक्रमेण रिशिरचर्याया देमन्तयामूरतवात् । तत्र सोपपत्ति मधुरादिसिवां विधत्ते--

व्यारम्य यावद्रसान् ल्िग्धान्पह पुषटमिव्यादि । तथौ-

क्तम् । ऊष्मा वहिः प्रतिहतो हिमश्चीतवतिरतःरासरविवरं प्रतिप्र्यमानः |स्वस्थानपिडितवपुभेवति प्रचडः
दछीतेऽनिरनट्हये विधिरिष्यतेऽत इति । तथा
यद्यपि तत्र सखदारीरेव्यारभ्य याव्त्तथोजेस्करयोगजमि.

ह०--अथ चतृूतिणीय छतुचर्यामाह-तां च रिधिरा~

यते हेमन्तेऽनछः प्रबलो मवति

सचात्पैन्धनो धालन्भ-

चेत् अतो मधुरादीन् स्वेत । पाबस्ये देतुमाह--कीतसंरा-

थात् रोमवूपानावृण्वता सीतेनार्चिषां ब्रहिःप्रचारे वा

पिण्डितोष्मत्वात् प्रबरः } नन्वेव वप्रीस्वप्यापव्यते इत्यन
आदह्~वटिनः बरहित्वे सति शीतसंरोधात् वासु पुनर
हानिः | ननु परबल्श्चेत्तक्ि ल्लिग्धोष्णवीर्याम्कलवणान्सेवेतेत्थत आह---वायुनेरितः सीतजनितवायुना संघुश्लिनः

त्यादिना प्रेथेनाहासे युक्तिजदकस्यैव बलस्य हैतुरि- स धातून्पचेत् ॥ ८ ॥
स्युक्तो म्रथक्रता । तथाऽपि युक्या निशूप्यमाणः
-सहजकारुजयोरपि बल्योराहार एव देतुखात्तथा द्याहारं॑षिना शारीरमेव न स्यात् । तदनया युक्सया
त्रिविधमपि बलमाहार्जमपि बोद्धव्यम् । नतु यदि
प्रबहछऽनलो मवति ततः किमिघाह । अस्पैधन
इत्यादि । अस्परमिधनमाहारास्ये यस्य ॒सोऽद्मैधनः

अता ्िमेऽस्मिन्सेषेतं स्वाद्वम्लवणाच्रसान् ९
स०-अस्मादनतरोक्ताद्रेतोरस्पेधनववे सति धातुपाकः
स्यात् । अतः अस्मिन् हिमे रीते प्वाष्रम्छख्वणा-

स्यान् रसान् सेवेत । नान्यतुरसंभवे हिम इत्यस्याथस्प
द्योतनाय हिम इ्यक्तम् ॥ ९ ॥

सन् सोऽनलो घातूत्रसादीन्पचेत् । कीदशः वायुने- प०--अतस्तद्विजयाथेमतोऽस्मिन् काले हिमे दहिमका हिमपाते रसान् स्वादरम्लल्वणाम् सेवेत ॥९॥
रितः वातोदीपितः॥ ८॥
प०-देमन्ते तापरतुचर्यामाह्-विनः पुसः हेमन्ते.

ऽभिबखवान् मवति हेमन्ते । चिरकारसंमतत्वान्द्रणां
बरं स्थिरीभूतं, प्रार्धे मात्र आदौ काटोऽनासादि-

तचकस्तद्वाधितुमसमथेस्तस्माद्धेमन्तेऽग्य बट सिद्धम्।
अतएव आदावेव बलिनः शीतसरोधादित्यत्र
'वाखेनः एवं कोति विसमैकादिसबर्त्वात्तदा बी
पमान् तस्य बकिनिः शौतसंरोधा्पक्ता बलो भवाति।
अत्रैवं वस्तुतत्वम् । जाटराप्नर्यान्यचीषि रारसरो-

तोभ्यो वहिनिगच्छन्ति

तानि तदा सीतस्प्चीः

हे०-अम्ललवणौ च ज्लिग्धोष्णवीर्यतच्छीतस्मय तज्जनितवायोश्च विपरीतौ । अथे विधिः किं हेमन्तमाभर
नेत्याह--हिमे श्ीतयुक्ते हेमन्ते विदरेषे सव्यप्यस्मिन्निनि

पदं हेमन्त एव हिमे अयं विधेनीन्यदेति नियसाध्रम्. ।
इदं चोपलक्षणं यस्यर्तोरयस्छक्षणे तद्युक्त एव तस्मिन्नेव त~
द्विधिरिति ] सुश्चुतस्तु तिक्तकटकसेवामप्याह-“हेमन्ते
सवगरक्षारतिक्ताम््कटकोत्यम् । ससर्पितेरमद्िममदान
हितमुच्यते ॥*‡ साप्युश्विता चीयमानकपप्रत्यनीकत्वात् 1
हेमन्ते हिं वातकफौ चीयेते । यदाह खारणादिः-- पित्त

सरोतः लंरोधै कतवाऽन्तननयन्त्यन्तःपविषटैः सरा- दाम्यति, तच्छेत्या्रायुः छेष्मा च चीयत इति ॥ ९॥
त्मीयिरा्चैभिः स॒ एव जाठरानछोऽभिवधरते । दर््याननिश्ानामेतरिं मात्तेव बुधुक्षितः ।
नाधितश्वासौ जाटरानखः किकरोत्यत आह् अवर्यकार्य संभाव्य यथोक्तं शीटयेद्नु १०

स्थानम् |

सटिप्पणर्गीकाचयसंबलिति अ० 5.

स ०~-एतिं एतस्िन्काठे बुभुक्षितः प्रात प्र्यु-

ससि नान्यकाटठे यतविचिदिनातिक्रतौ सत्यामवद्यं कार्थ

(६4)

दन्तधावनगण्डूषादिकय् । यथोक्तं दिनचयाध्यायोत्तम्।सम्भाव्य निप्पा्य कृत्वाऽनु पश्चात् ॥ १० ॥!
है०--दिनच्याविहितस्याभ्यङ्गदर्विगेषमाद-एतर्हि

भून्रोत्सगौदिकं दिनचर्धेक्तं च समाव्य सपाद्य यथोक्तं एतस्सिन्कटे अभ्यंगादि यील्येत् । कदा प्रातः किमयदय~
यथानिर्दिषटमनु पश्वा्रातप्रतेराभ्येगादिकं शीर्येत । कार्यं॑वाधित्वा नेत्याद-यथोक्तमवदयकार्ग दीचादिकं

यद्यपि बुभुक्षितोऽवद्यका्थं सेमव्य यथोक्तं शीलयेदिसयुक्त तथापि बुभृष्षितेन न तथान्यत्कार्थं यथा भोज-

संमाव्य सम्यङ् दत्वा किमजातान्नपनेच्छो नेत्याद--वुक्षित एव | ननु कर्थं प्रात्बुभुक्षित इत्यत आद--निदाने

इति। तसादौचिवादबुभृक्षितेनाहारः काथ इति वेदम् ।

वातन्तखरम्यग मूारध्न तर विमदरनस् |

"नम् तथा चोक्तम्-“आहास्काटे सप्रति यो न रुक्त दरष्यात् सभाव्येत्यनेन पश्चादर्थे सिदे नैर॑तर्यीर्थसनुग्रहणम् ॥ १०॥
खुभृक्षितः । तस्य सीदति कायाग्निनिस्विन इवानलः॥”
भ
# $
क _न & ई
९

नन्वन्यसिनपि काठे बुसुक्षितसयैवाहारयुङ्ञनादूबुुक्षि- नियुद्धं कृशरः साध पादाघात च युक्तितः११
स०-वातघरतेछेरम्यंगं रीलयेत् । तटस्य सकसेव
-तग्रहण न कायैम् । युक्तमाह भगवान् |वित्वसिन्काठे

वातघ्नत्वाहातघ्ेति विरषणमतिरायप्रतिपादनाथम् ।
खरप्रेखिोपचारो युक्तः । यथा-““युदुहुस्नीर्णेऽपि तेन वलतेखादिमिरति बोध्यम् । मूषि तैठं दिसोऽन्यमोज्यान्यस्योपहास्येत् । निरिधनोंऽतरं रब्ध्वा यथैनं न णादि । विमदैनं शरीस्सवाहनमेतदौचिव्यादव्यक्तः
विपादयेत् ॥'' इति अबुभुक्षितस्यैव भोजनाधिकारिव- सन् रील्येत् ! छरकैततद्िद्धिः साध नियुद्धं वाहूमिति आंतिनिरसायेह ॒बुसुक्षितग्रहणम् | निदानां युद्र रीर्येत् । पादाघात पदिन विमदैनम् !
जाटराघ्िरयग्निच्छायानुकारी मवति । ततोऽस्य जा-

दैष्यीदिति विरिष्टकारोपलक्षणा हृतम्! यदात्र हेमेते युक्तित ॒इ्यनेनाधदत्तेभेव सीखने चयोतयति \ वाहू-

राध्यो दीघौ जायंते तदैव विधिः सर्वोऽनुषेयो न प्रार- युद्रपादाघातयोश्चानम्यक्तययेव दीरन युक्तम् ॥ १ १।

-ज्धमात्र एवासिन्निति । नन्वत्र सेवेत रीश्येद्रजेदि-

प०~-वातघ्नतदैवत्तव्याधिचिकित्सानिर्दिषेरभ्यङ्गः
म्रक्षणं शीलयेत् अभ्यस्यात् । तथा मूध शिरसि तें

स्येका्थाभिधायीनि बहूनि क्रियापदानि वि निर्दिष्टन्ये- रीख्येत् ! विमदनं विोषेणाङ्गस्य कराभ्यां पीडनम्]
केनैवाथौधिगतेः । जत्र व्रूमः । कायोन्तरसूनाथमेत- नियुद्धं बाहुयुद्धं करकिरभिन्नैः कृताभ्यसिः साथै संह
-त्पदत्रयम् । तथाहि । अतो हिमेऽस्मिन्सेवेतेव्यत्र यः तथा पादाघातं पादाभ्यां मर्दनं युक्तिति युक्त्या यथां
सेवेतशब्दः सः ददं योतयति । खाद्रम्र्बणरसाः त्वङ्गदूषणे रोमादिविघातो नोरपदयते । ११ ॥
दे°--“अभ्यङ्घसेकपिचवो व्िश्चति चतुर्विधम्?
'पवनविजयार्थमस्मिन् काले नितरामुपयोक्तव्याः । न
कादाचित्क एषामस्मिन्तृतावुपयोगो विधेय इति । मूर्तेखमिप्ति

। अभ्यंगस्य

प्रथगुपादानाभेतरावय-

अत एव वातप्नतैकाभ्यगदेः पृथगेषां स्सानाुपन्यासः। वाथ, विमर्द॑न--कराभ्यां फोडनम्, , अम्यङ्मरधतैलविविमर्दनाने वातकनतै्र्बखतैलदिभिः
चील्वयेत् ॥
-यथोक्तं रील्येदित्यत्र यः शीलयेदित्येष शब्दः स नियुद्धं बहुयुदध, कदालै्मव्ैः पादाधातं--पदाभ्यां मर्दन
-वातघ्नतेरादेः सवैस्य तुल्यकक्षतां दोतयति । तथा युक्तितः मात्राय्यनातिक्रमेण ॥ ११॥
प्रावाराजिनेव्यादौ यो मजेच्छन्दः स सकरुस्याहार`चिहारशीखनस्य शयनविधेश्च तुद्यतां प्रथयति | तथा

-च वक्षयति-“माहारयनात्रह्मचयैुक्तया प्रयोजितः ।

कपषायापदहृतसरदस्ततः सातो यथाविधि ।
कुङ्मेन सदर्पेण मरदिग्धोऽगुरुधूपितः ॥ १२ ॥
स ०-कग्मयेण सेघ्रादिनाऽपहतोऽपनीतः हो यस

-शरीरं धा्थते नित्यमागारमिव धारेः ॥ इत्ति १० स एवम् । ततोऽनंतरं यथाविषि शाघ्ोदितेन तिषा
प०-निशानां सत्रीणां दध्यात् दीर्घभावात् पताह नेन सातः । ककुमेन कादमीरेण प्रदिग्धोऽनुरि्तः ।
`अस्मिनकाटे प्रातरेव प्रतयुषस्येव बुमुष्षितः सजात इव दर्पः कस्तूरिका तेन सहं वतेते यच्छुठुमं तदेवम् ।
-भो्तुमिच्छन् नसोऽवदयकायै मलोत्सगैकौचविधिं तथाऽगुरुणा जोगफेन धूपितः! १२॥

धा

प्र-ततोऽनन्तरमभ्यङ्गादौीन् क्रत्वा कपायै्मसूरमरभरतिभिरपहतो निवारितः सेहो यस्य त तथाविधः

अनन्तर स्नातो यथान्िधि विध्यनतिक्रमेणोप्णाम्बुनाधःकायस्य परिपिक इत्यादिना दिमचयौध्यायेभोक्त विधिना अनन्तरं प्रदिग्ध उपलिप्रागः

यारथसव

तकारः । गोधूमपिष्टमाशक्ुक्चीसेव्थाश्च ता किह
यश्च ताः छ्चुमा रम्या भजेत् । तथा नवमपुशा

मन्नं तथा वसां भजेत | श्ुद्रमांसस्य यः सहः

वसा परिकीर्तिता । तथा तैलं भजेद्धक्येत् । जः

गस्तु प्रागनुज्ञात एव । रौचकार्थे शौचाक्रिय
कुङ्कुमेन सदर्पेण सकस्तूरिकेण दर्पो नाभिच् कस्तू- सुखोदकमुष्णोदकं मजेत् ।
प्रावारः कापि सोमः

रीक्ते वचनात् । अगुरुणा

धूपितोऽगुरुधूषितः

गमान् | १२॥

उद्व्तनादेर्चिशेषमाह--कपरायापहतसनेहादिको
भूवा रसादीन् भजेत् । कषयिणाप्हतः
सदः
>

द

सहापहरणसात्रमुद्रर्तितः

न

स्वन्यकाख्वदुत्पादित-

रौश्य; यथाधिधे खातः, विधिश्वात्न सीतकालोचितत्वात् सर्वाङ्गानायुष्णोदकेन ल्लानम्।उक्तं च चरकाचार्येण
“अभ्यङ्खोत्सादने मूद्ध॑त जेताकमातपम्? जेतावं सर्वा-

गोगोदकस्नानमिति बाप्पचंद्रः ]. सदर्थेण सकस्तूरिकेण
गदिग्धोऽनुलिप्तः ॥ १२॥

घनः परस्तूलपटकादिः । अजिनं सुखस्पशरोमचः

कौरो्यं॑प्ठसनम् । प्रवेणी सूत्वीवाणास्यो

वः

विरोषः ! कौचघे संकववच्नमेदः | तवरक

इ

नये । एतैरासतते द्तप्रतिच्छदपटं शयनं मजेत

कीदक्. शायने मजेत् । उष्णखभायै रोमदिक
दिकाम्रयैः प्रावृतः प्रकोणाच्छादितः | तथा अ

किरणान्मजेत् | कथम् । युक्तया सम्यग्योगलक्षणय
सतिसेविता हि गछान्यादीन्छुय; । तथा स्वेदं भजः
युततैवेत्यश्रापि यौव्यम् । अतिेषितौ हि छ

रसान् क्ञिग्धान् पटं पुष्टंगौडमच्छसुरां सुर प। ग्छान्यादीन् जनयेत् । पाद्त्राण च पादुकाहि
गोधूमपिष्टमषेशषुक्षीरोव्थविक्तीः द्युभाः 1.

नवमर्जैः वसां तैकं रौचकारथे सुखोदकम् !

मावाराजिनकौशेयमदेणीकोचवास्तरतम् ॥
उष्णस्वभविरेषुभिः परावृतः ायनं भजेत् ।
युक्त्याकंक्रिरणान्
सेदंपादबाणं च सषैदा १३॥
सं ०-रसान्मांसरसान् क्िश्वान् भजेत् । मांसरसानां

सवेदा भजेत्॥ १६ ॥

।

प०-मरसरसान् स्निरधान् घृतादिसयुतान् 1 १

मांसं पुष्टभृ सीख्येतत्
तथा गौड गुच्छुतंमद्यम् अचः
खुसंसुराभ्परं घनां शीख्येत्।तथा गोधूसनि्ती सो
कायाच शील्येत्। दुभा ह्याःपिष्टविकरतीः शारध
विक्रृती ःपूपरछिकाय्या माषविक्रतीरमक्षकरशगा
द्विक

दष्ठविष्तीः-पानकगुडा्धाः, क्षीरधिद्तीः-किखाटः

लिधत्वेऽपि क्षिधानिति धिरेषणमतिराययोतनार्थम् | धिकूवकाचास्ताः सवः शीलयेत् । तथा-नवसन्च

प मसं पुष मेदुरं मजेत् । तथा गुडस्येदं गौडं वर्पोपितम् । बसां-शुद्रमां सस्यामेदुरस्य पक्रस्योप

तन्मयम्, } तथाऽच्छघुरं सुरमडं

मजेत् । अन्नेन कपषायद्रव्यश्च

मदिरं च

यो दरयते स्नेहः स॒ बसारब्दवाच्यः

। तथा

आगमः-“शुद्धमसस्य
ां यः स्नेहः सा वसा परिक
या क्षेयते सा
तिता ।''

तां शीरयेत् । तैलं तिलोद्धवम्। यथा-स
सुरा भण्यते । नलु द्विधैव सुरा सेव्ययेनेहामीष्टठा तकार्ये स्नानादिके सुखोदकं स॒खोप्ण पानी
स्ुराशब्द
एव निर्देष्टु म्या्यः } तस्मिन्हि सामान्य-

पदे निषिष द्विषेव सुरा नीरद भवति } सव्यमेतत् |
किवन्छसुरं नितरा भजेन्न तथा सुामिति ज्ञापनाश्
ठयोस्पादानम् । त एवाच्छसुरामिति रवं निर्दिष्टम्
गोधूमेयादि । गोधूमश्च पिष्ट च भाषश्च इक्षुश्च
कीरं च तान्येवम् । गोधूमपिषटमाकषु्ीरे्भ उत्थाने
यासां च्कृतीनां ता एवम् । उदूवौत्तिषठतेः सुपीति

योगिमागाद्रावे कः] उदः स्थासतेमोः स्येति सस्य

सीखयेत्प्रावारादिमिरावृतःप्रच्छा्ेतः ।मावार्-वप

कण्बलम् । अजिन -चरम। काश्य-पटरवलम् |प्रवेणी

सूचीधानम् । कौचवो-याङ्कवः ! उप्णप्राथैः-रोमसि

कास्वभावेखघुभिः तनुभिः परावरः भावृत; प्रकर्षः

छादितः पुमान् शयनं भजेत् । तथा युक्तया प्रयोगेप
भमदि परिहरन् अककिरणानादि्यरदमीन् सजत

तथा स्वदं॑तापादिभेदेन यथायोग्यं चतुधरिधर्माः
भजेत् । पाद्राणे-पादत्रं सवीस्मिन् कालेऽस्मिन्तं

भजेत् इति ॥ १३ ॥

८६७)

टिप्पणधेक्ाघयसंवशिते अ० ३

स्थानम् |

द

५

दे०-- रसान्-मसरसानि, क्िग्धान्-घृतादिसंस्कृतान्;

रतापस॑तप्तग्सूवेदमचारिणः पुंसोयतः रीतपारष्यज-

पठे-मांस, पुष्-मेदुर, गोड-गुडक्रतं मदम्, अच्छसुरांस॒रामण्डे,
सुयं-घनदुराम्+` सच्छसुरा्याः
एयर

निती दोषो दुःखं न जातु कदाचिजायते तततौऽगार-'
तापेत्तगभमूवेदमचायी स्यादिति मावः ॥ १९११

दणमातरसम्जनाथ

गोधूमाद्यस्या

गोधृमादिषता

मोद-

काद्याः | पिष्ट्-दालिपिष्, छमा-द्याः) नवमनीतक्रांत-

प०~--अङ्गाराणां तापोऽङ्गारतापः तेन सन्तप्नं

यत्सर्, अनन-धान्यं, वसां-मांसद्द, रसादितैलंतं भौज- गर्भ॑मूवेदम तदङ्गारतापसंत्प्तगमंभूवेदम तत्र॒ चरणं
नोपयोगि । सुखोदके--कवोष्णमुदकं तच रौचकार्ये
पनि तु दौत्तमेव ¦ प्रावारः--कार्पासरोमवान् घनः पटः,

दीनं तस्य जन्तोः शीतपारुप्यजनितःदीतपरपभा-

सर्वदा वहिश्वरणे विनापि वहिश्रणे तु दिनचर्यायायुक्त-

विधत्ते--अङ्गारयणां तापेन संतप्तं यदररसम, यच गभवेद्मयदान्तर्वर्तियहःयच भूवेदम-भूम्यन्तवर्तिगरहं तेषु यश्चरति

वेनोत्यन्नो दषो जातु कदाचन न जायते उत्पद्यते ।
अजिरन-च्म, कौेयं-ृमिकोग्ो्थं, प्रवेषी-त्त्वीवाणास्यं गभगृह यत् गृहस्याभ्यन्तरे गृहै, भूमिगृहं यद्भि
व्नःकुथकः
-्ववष्ट]उप्णस्वमविर्कघुमिवनैः परावृतः अक- निन्य क्रियत इति ॥ १५ |
किरणान् स्वेदं च क्त्या सम्यग्योगेन भजेत् | पादत्राणे
हे०--सीताप्हतुत्वकथनद्ारा
निवातौष्णगृहसेवां
मेव ॥ १३॥

पोवरोरुस्तनश्रोण्यः समदाः अ्रमदाः प्रियाः }
हरंति सीतसष्णांम्यो धुषछ्ुङुमयौवनेः ॥१४॥

स तथा | दतिन यत्साङष्य तजीर्नता दोषौ जातु कद्चत्त

स्य न जायते तस्मात्तानि भजेदित्य्थसिद्धम् ॥ १५॥

स्०-ऊरू च स्तनौ च श्रणिश्च उरस्तनश्रोणि | अयमेवं विधिः कार्यैः शिरिरेऽपि विरेपतः \

पीवरं पीनमूरुस्तनश्रोणि यासां ता एवंभूताः प्रमदा

तदा हि शीतमधिकं रौक्ष्यं चादानकारजम् १९६

वरिकासिन्यः दीतं॑हरंति तुदति । प्रीनघेनातिकाद्यंस् ०-अयमेव दैमतो विधिः प्रवक्ति दिरिरे च्
प्रनिषिध्यते | तथा चाह | प्राम्यधघमधिकारे य- विदषतोऽतिरायेन कार्यः ।कुत द्याह । यप्मात्तसिन्
जेदतिङृदामिति | विभूताः ।सह मदेन यौवनोदृभूतेन काठे सौतमभरिव भवति | कारखामाव्यात्त् । तथाः
सुरादिपानजेन कामेद्रेककारिणा वा वतैते सप्रदाः | आदानकाराजातमादानकाछजं च रौक्ष्यं भवति। ततो
तथा प्रिया वह्धभाः इते हरंति । किंभूताः उरष्णाग्यो हैतुद्यादविरोषेण हैसंतिको विधिः सैन्यः । हैमे रसान्

पूपछंकमयौवनेरुवादिधूपेनोष्णाग्यः । तथा ऊुंढमा- किगान् शील्येदिद्युक्तम् । शिरिरे तानतिदायेन
मुकेपनेतोष्णां्यः ।तथा यौवनोष्यणा सहजेनोष्णांग्य रीरयेत् । एवं सर्वेष्वपि हैमतिको विधिर्योजनीयः |
इति योज्यम् ॥ १४ ॥

आदानकारुजमित्यनेनैतदयोतयति

।

आदानकाङ

ध०--प्रमदा नार्यः समदा सह् मदेन वतमाना

एव रक्ष्य कारणं नान्यत् । अत एव हेमेते
मदयुक्ताः) पिया-वह्माः) धूपादिभिरप्णाङ्गयः रीतं सीतेऽपि रक्ष्यं नाष्येवेति । आदानस्य च प्रार॑ममाहरन्ति } ऊह च स्तनौ च श्रोणी च ताः पीवस
एवं शिदिरस्य संमव इति रिदिरे किचिउपचितः पीना यासां तास्तथाविधाः } ऊरः-जानुन

उध्वं शरीरदेश्षः । शरोणी-कटिः । यौवन-्रस्यभ्वस्वप् ॥ १४ ॥

दे °--दीतापदंतुत्वकथनद्रारा ल्रासवां प्रैधत्ते-ग्रमद्राः लियः यौवनोत्थं मद्यज च मदं विभ्राणा; | १४॥

न्तम् !
देव रैष्यं केयम् ! नलु यथा रौद्यमादानकाख्जं

तथौष््यमपि !तथा चोक्तमयै तसिन्हत्यथतीक्ष्गोष्णरक्षा इति] एवं चौष््यसद्वावाच्छीतस्य हेम॑ततो हानिः
पराप्तान वाधिक्यम्। कथं तदा हिं सीतमधिकमिति |

अंगारतापष॑तप्तगभभूषेम चारिणः!
ममः] केक्षयस्य दहेत् | एकस्तावद्वगर्बा देवाकरकरे- |
रीतयारुष्यजनितो न दोषौ जाह जायते १५ गतः सेदादानम् ।द्वितीयस्लपनेः काकः । तदेवं रोक्षयेणो
स ०~अंगारणां तापौऽगारतापस्तेन संततच तद्र-

मऽम्य॑त भूवेदप च तत्तिश्वरति नियं यस्तस्यांगा-

मयहेतुजेन शिशिरे काठे बाता; दीतस्वमावा आर्हिताधिकराक्तयो जायेते दैमतेम्यो मास्तेम्य; } तथावि~

अष्टङकद्दये ।
वाश्चोष्णेनादानकारप्राधान्यादप्राप्त्ठेन रिदिरे ना-

मननस्यविरेकादिमिरपक्रमेत् ! तथा रुषूनि रूक्षाणि `

मन्तिको विधैः शिरिरेऽपि काठे विरेषतोऽतिशययेन कार्यः करणीयः । तेन रसान् स्निग्धरसान् देमन्ते शील्येदिव्युक्तं, शिशिरे तेना-

रिक्तः समालन्धः कपूरचंदनागुच्छक्मैः ॥१७।॥ १८

भिभूयंते । अनमिसूताश्च शीतस्छमावत्वाचच रीतमेव यानि मोजनानि तेश्च | तथा व्यायामश्च ‡
वर्धयति । अतो युक्तं शीताधिक्यं रिदिष इति १६ ॥ आघातश्च तेश्च कपेः जयेदिति ! चराव्टो द्रि
प०--अथ चिक्ञेर्चयामाह--अयमेव है--- दिष्टः । ततः कफयुख्णमुद्रत जिखाऽनैत( खातोऽर

'तिशयेन स्निग्धादीन् शीख्येदेवमन्यदपि च -य्कि-

'चिस्सेवनीयत्वेनोक्तं त्तस्मिन् काठके अतिदायीकूत्य
: सर्वै सीटनीयम् । तदा तस्मिन् काले यस्माद्धेमन्तकारादप्याधेकं शीतं भर्वति । काटस्वभावात्तया

प०~---वसन्तचययामाह्-हिराब्दो यस्मादरथ।रीत
सामान्याद् दावपि सीतस्वमावौ

हेमन्तरििर

गृहीतौ बोद्धव्यौ । कफः-्ेप्माचितः

संचितं

यतः रीतकाठे शीताख्ये शिरिरे काले च स्निग्धे
पयोगात् ! तथा काटजेन रीतेनाधिकेम स्त्यान

रौक्ष्यं रुक्षत्वम् आदानकालजं तदोरपन्नं किञ्चित् भूतोऽपि वसन्तसम्यं पुनः प्राप्य रविकरसन्तापे'
तापितो विरीनतिग्रहतां प्रापितः, उदकमिवाद्ि
संभाव्यमिति ॥ १६ ॥

प्रतिपक्षो भवत्यस्माज्जाठसाभ्च ह्वा निवौप्य रोगा

हे ---दिदारचयीमाह-अयं हेमन्तोक्तः स्वयुक्त्या कुरुत जनयतीस्यतः प्राप्तमात्र एव बसन्त तत्क
न्यूनाधिकम्रयोगनिषेधाथमेवराब्दः विदेषतोऽत्यभ्थातेन । सीरं जकभिव प्रवाहाधेतु सेतुभेदादि मख्यैस्तै
हे

यस्मात्तदा

तरिमन्कदेऽधिकं श्ीतमादानकारज

रौक्ष्यं नच चकाराद्रातकोपयलक्षयो च । यथोक्तं-खारणादेना- (स्वमावभैत्य्रौक्याच

वातकोपाह्वलक्षयात् ।

विधिर्विरोषास्लिग्धोप्णः रिचि हैमनो मतः |” दति ।

वातकोपः सुश्रुतेनोक्तः--“स वायुः शिशिरे कोषं यायेयोपचयं कफः ।*? स्ते | १६ ॥

संप्रति वसतच्यौ विव्चुरिदमाह ।

द्णेवेमनादयुपक्रनै्जयेदुपक्रमेत्तीक्ष्णद्रव्यनिप्मा दितः
पेष्मप्रतिपक्षे तथा

ठधघुरूधैभोजसैस्तिक्तकपायः

प्राथेरैस्तथा व्यायामादिभिः शेष्माणसुद्धतसुल्व'

जित्वा निघत्यानन्तरं स्नातः कपूरीदिभिरलुदि
स्यात् प्रदिग्धाङ्गः ।। १५! १८ ॥
हे2-अथ बसन्तव्र्या-सा चे द्वेधा शोधनी दामनी च्च

कफश्ितो हि शिदिरे वसतऽकश्ुतापितः ।

तन चयपू्वके प्रकोपे रोधनी+जचयपूर्वके शमनी । तत्रः
रतायां पूर्वतुचर्यायां पू्वेणतुनाचितस्य दोपस्यो्तरेण

त्ीक्षणेषेमननस्यायैरेघुरुकषश्च भोजैः ।

प्रकोपः स चयपर्वक; स एवापथ्यजः पूरवर्ुसेधितापध्
जातत्वात्, यस्तु कृतायां तस्यां पूर्वेणाचितस्योत्तरेण प्रको"
सोऽचयपूर्वैकः । स एव पथ्यजः पूर्वतुसेवितपध्यजातत्वाल

पनातोऽनुटिप्तः कपूरचंदनागुरुकुकुमैः ॥१८॥

उत्त च--“दोघरप्रकोधो द्विविधः पथ्यापध्यनिभित्तजः

हतवाऽ्नि रते रोगानतस्तं त्वरया जयेत् १७

व्यायामोदरतेनायातैलितवा शछष्माणसुल्बणम् ॥

तवापथ्यनिमित्तौ यः स संशोधनमर्हति | पथ्यजः रारन

स ०-यस्मात् रिरिरे मधुरक्षिग्धादिनाऽऽहारेण का- यश्च प्राय जआगन्तुजश्च थः ।" द्रति । तत्र सशोधन

रुखामान्याच छमा सवितोऽतिशयेन . स्यानतलादति- विधनत्ते-यस्माच्छििरे चित! कपो वसन्ते सूर्यराक्मिभ्नि
पितो वसंते कतावर्वाडचतापितः सूग्रभामिधिरायितो देवीकृत; सन् जलमिव प्रत्यनीकत्वात् वह्नि दत्वा रोगः
द्रवस्वरूपतवाज्लमिवे विपरीते जाठराग्नि हता हि न्करोति अतस्तं चितम् अकुषिते कफ वसन्तारम्भ ए.
य्पाद्रोगान्विकारान् कुरते जनयति । अतोऽस्मात्का- तीष्णदरव्ङ्गतैवसननस्यधूमगण्डूषाध्रैः शोधौैर्जभेत् । व
रणात्तं कफ त्वरया शीघ्रमेव जयेत् । दोषानिति लघुरुकषरितक्तकटुकषयिः संसर्जनक्रमेण भोजतैश्च विचि
रशब्देन शीतपययिण

शिरिरहेमन्तयेर््हणं द्वयोरपि कष;
केचितपटंति । अर्षतापित इत्यनेनैव सिद्रे अ्च। य्ह -खारणादिः-"हेमन्ते निचितः च्छ्म
रब्दोऽन समीनां पटिमानं सूचयति न तथा रीति । चयात्
शिधिरेऽपि न कुप्यति 1 आदरशापि सुखिग्धेश्दामि
वोप

तेत्र हि धूमधूपररोमेदा इ्ययिरोगकै्वैजयेत् ।तीक्ष्ण

चीयते? इति। उल्बणं श्ेष्साणे व्यायामार््ज्नःवा स्नात

सरिप्पणदीकाियसंव
शिते अ० ३

स्थानम् |

८

अर
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अ

करपुरावैरनुिप्तः पुराणथवादीन् मुज्ञान आसवादीन् धिवेत्।

ताभ्यामङ्कितान् चिषितान्

पिबेत् । रोभनस्य

प्रकोपे प्रकतेऽसयुल्रणग्रहणमचययपृ्वक्ं प्रकोपारयमू, साधाः

मनसो भावः सौमनस्यं शलोभनचित्तत्वं तत्कर्वन्ति }

पद्धयां मर्दनं, कफम्स्तस्याम्यंगनिवेधा्रु्षा एव व्याया-

एतान् सौमनस्यकरेत आस्वादीन् पिवेत् । तथाः

मायः ल्लानदीठ. इति व्नाप्प्रहठेऽपि साने । स्नात इति
छष्मकालीनप्रातःस्लाननिभेधाथं व्यायामादीन्छत्वैव खायान्न

यान् हृदयाहादकारिणः तथा वयस्यैः सहितः
सुहृद्भिः सदितस्तान् पिवेत निर्भदान् निवत्त गदात्

परवीमित्यथः | १७ ॥ १८ ॥

निगतगदान्निदोंषान् ›वर्णगन्धरसरूपसंपन्नानासवा-

पुराणयवगोधूमक्षौदजांगरश्रूस्यसुष्् ।
सहकाररसोन्मिश्रानास्वाद्य भिययार्पितानच्. 1
भियास्यसंगसुरभीन् परियनेत्रोपलांकितान् ।

दीन् म्यविशेषान् पिवेत् ! आस्या ये क्रियन्तेते
आसवाः । निःकाथ्यदरन्याणि ये क्रियन्ते तेऽरिष्टाः।

सोमनस्यकृतो हयान्वयस्थैः सहितः पिबेत् ।

निगेदानासवारिषटसीधमाद्वीकमाधवान्। १९॥
स०-तथा पुराण च तद्यवगोधूमे च तथा क्षौद्र

सीधुस््वक्षुरसेन तु । बरद्ठीकाया इदं माद्रीकम् +.
माधवं-मधुना कृतम् ॥ १९ ॥
दे०-- पराप्त यवगोधूमश्षद्राणां, जांगल-ष्गादिमांसं तस्य शल्यं-मयिव्रमू ,सदकारोऽतिषुराधेरामप्रः तस्य
रसः

तक्फख्ष्रन्तनि्यासः

तेन उन्मिश्रान् अधिवात्ि

माक्षिकं तथा जाग च तच्छरल्य मन्न च॒ तत्तानि तान्; प्रियया रसविदोपज्ञानाथे स्वयमास्वावार्ितान्,

शक्ते पुरणवगोधूमक्षौद्रनांगलशू्यभुक्

। शल्य

इति श्ङ्ात्ाक हति यः । एवंिघ; सन् वय-

सतिः सहित

आसवादीन् पितरेत् ! किम्भू-

गन्धविेषक्ञानाथं चगं गतेन सहजसुरभिणा प्रियामुखेन
सुरभीक्रतान्, वैमद्यादिज्ञानाथेमवलोकयन्याः पिया

परतिविम्विताभ्यां नेत्राभ्यमुत्परेश्च सा्नानिक्षतरकितार्
सौमनस्यकरृतः-परिणामेन

मनःप्र्ौतिकरान,

द््ाना- `

तान् । निगदान् निर्दोपान्. । पिविदिति वक्ष्यमाणेन स्वादे निदान् निर्दौषान्; अक्यितैरोपतरैः कृतं मय
सवधोऽत्र दीपकत्वात् । आसयो थो द्रव्याण्याुय मासवः, क्थितैररिषटः; शक्षुरसेन सीधुः, द्राक्षारसेनः
त्रियते । उक्त च--“मयाकाराधिकद्रभ्यमदिः मार्कं, मधुना माधवः || १९ ॥
रथैः कत्तु यः । सोऽरिषटः घादासव्तु द्रव्याण्वासु- श्ंगवेराबु सारा मध्व जख्दांबु वा ॥२०॥
ट्य यः कृतः | इति । सीधुरिघ्ुरसोद्वः । मार्दवं

मृष्ीकाससोद्धवम् । माधवो मधुना संख्छतः । विमूता-

` स०-तथा शगवेराबु खटीकथितजकठं पिवेत् । तथा

सारः असनचंदनादिजस्तेन कथित पिबेत् | तथा `
नास्वादीन् । सहकाररसोन्मिश्रान् प्रियया आघ्ठाय
मधुना युक्तमब मध्व॑ । जलदेन मुस्तया च कथितमेष्ु
किचिवीताऽपितान् टौकरितान् । तथा प्रिया्यसंमेन
पिवेत् } वेति समुचये ॥ २० ॥

सुरभीन्. सुगंथीन् 1 तथा प्रियनेत्राण्येबोयलानि तैर
वितान् संजातश्षोभान् । तथा सौमनस्यकृतधित्तप्रसादकरतः । तथा हयान् हृदथाय हितान् ॥ १९ ॥

प०-तथा यु्गवेरगम्बु--दुण्ठितायम् । साराम्बुष
दाडिमफटरसारतोयम्,

असनादिसारसंछ्ुतं

जलम् । मध्वस्बु-माक्षिकोदकम्

प०--यवाश्च गोधूमाश्च यवगोधूमाःपुरणाश्च ते मुतेरुत्कथितं तोयं वा पिवेत् || २० ॥
यवगोधूमश्च पुराणयवगोधूमाः । जाङ्गलानां शूल्यं

वा

जल्दाम्बु-~

।

टे° -श्रङ्खयेराम्बु-दयण्डया कथितं जमर , असनादिसारे$
जाङ्गकशू्यम्" खे संस्छृतं शल्यम् । पुरणयवगोधूमाश्च क्षोदं च जाङ्गलश्ूस्यं च ताभिर्यो भुङ्क्ते साराग्बु, मुस्ताभिर्जख्दाम्बु, मधुमिश्र जलं मध्यम्बु, अनेक
स आसवादीन् पिबेत् । सहकारश्चूतस्तस्य रसेनोन्मिश्रान् अधिवासितांस्तथा
प्रियया कान्तया-

द्रवविधानं यस्य यत्तात्म्यं तत्तेन सेन्यमित्यथः ॥ २० ॥

जलबारिषु ।
ऽऽस्वाय पीत्वार्षितान् दत्तान् । तथा प्रियाया दक्षिणानिङरीतषु परितो
आस्यसङ्गेन

युखसंश्षेषेण

सुरभीम् सुगन्धान् ।

प्रियाया नेत्रे प्िया्ैत्रे ते एवोत्पङे प्रियानेन्रोत्पके

अदृष्टनष्टसूर्येषुं मणिडुहिमकां तिषु ॥

परपुष्टविषुषेषु कामकमौतमूमिषु 1

[ सत्र

अष्टङ्क्टदये ।

८७०)

विचिघुष्पवृकषेषु काननेषु उपि२७१८
।

राष्दा येषु तानि पर्पुष्टविघुष्टान्ि तेषु । तथा

कामकमान्तभूमिषु-कामकमाीन्ताः

गोष्टीकथाभिश्िखापिमभ्याहं गमयेत्सुली॥२१॥
स०-काननेप्रपवनेषु स्थितो मध्या गमयेदतिवाह-

कामनिमित्तं

भूमयो येषां तानि तेषु । ` तथा चिचित्नपुप्पव्रक्षेषु
विचित्राणि पुष्पाणि येषां तादृशा वृक्षा येषु तानि

येत् । जहो मध्यो मध्याहः |सस्ाविसये्यादिङ्गापका- तेषु । तथा सुगन्धिषु सुगन्धयुक्तेष॒ । एभिरक्षणैय-

दूर्घापरे्थादिना एकदेदिसमासः ।महोऽहं एतेभ्य इत्य- तेषु काननेषु मध्याहं गमयेदततिवाहयेत. ॥ २१ ॥

हादेदाः।कथम् । गोष्ठयां फीडायां कथा गोष्ठीकथाप्ताभिशित्रामिः कमनीयामिन्पवहास्सेवधिनीमिरियथेः

ह° --भोजनानन्तरसु्रानसेवां विधत्ते-काननेषु मध्याहं

। संमयेदतिवाह्यत् । सुली अय्याकुलः सन् गोष्टवो सोक-

कीष्टाः सन् । सुखी राग्ढरेषादिरदितः । ` किभूतेषु वार्ताः, कथाः गराख्रवार्ताः, जल्वाष्पु-जलाशवयुक्तेषु, अट काननेषु दक्षिणदिक्परछतेरनिलैः रीतानि तेषु सर्यूषु-घनच्छयेषु, अनष्टसुयघु-मरकारावःछु, मणिमये दक्षिणानिल्दतेषु । तथा पारितः स्रताञ्जङ निल

वहंति यानि तेषु । आमभीक्ष्ये णिनिः । तथा कैचि-

मूमिकैः कान्तिमत्सु, परपैधः कोकिठनादितिषु काम-

क्ममदनव्यापारमन्तन्तिबध्नन्ति
स्वसौँदर्यणोत्तरोत्तरं
| वद्धयंतीति कामकरमाता; | “ अति बन्धनः? ; इत्यस्मा-

सदेदोऽद््ट दैषदुदष्टः कचिदतिघनलानष्टो न द्यते
रकरमण्यणर् ॥ २१ ॥
ूर्यो येपूपवनेषु तान्येव तेषु । तथा मणीनां वन्नमरस्स्यजत् २२॥
ग्वतादीनां कच्धिमानि विशिष्टा सुवस्ताभिः कतिः रोभा गरुशीतादिगस्वम्रालिग्धाम्कमधु
येषां तान्येवं तेषु । तथा परुः कोकिकै्विघुषषु कतस०--गुरुरीतादींस्यजेत्। ननु रवणमपि छष्पाण
दाष्दषु तथा कामस्य कमौन्ताः कामकर्माता मदनन्पा- करोति तत्कस्मादिह न निषिद्धम्. 1 यतो ब्रूमः ।रवणः
"पायः । अंतशब्दोऽत्र प्रहसावचने ।यथोद्धट्य परव कफमम्लमधुरादिव न करोति कि तरिं निधने
वचनम् । वनांतदेवतावेण्य इति }` कामकर्मातनिमित्त-

चिरतनसंचितं सतिं श्ष्माणं विषते विष्यंदिखात् {

नं च ठवणस्य मधुरदेखि बहतर प्रयोगः प्रतिद्धः
स्याणि पुष्पाणि येषां ते तथाविधा वृक्षा येषां तान्येव वितदयसपसेयेव । तस्साट्धवणस्यात्रानिषेध
णव
भूयो येषाँ वनानां तान्येव तेषु | विचित्राणि नाना-

तेषु । युष गंधो येषां तेष । गघसयेदितीत्समासातः |
असिन्कारे कफोपचयदोषमयाप्त् ॥ २१ ॥

भ०~काननेषूपतनेपुपथिष्टः सखी भूषा ऽऽतुर उत

न्यस्य: || ५२॥

च ०-अनन्तरं

गपठिगणयक्तम

क

त्याज्यभिदमाह-गुम

। रीते--पयुषितान्नम् । दिवा-

` वा सोगार्यनुपहतसमा गमयदतिवाहयेत्। कथं गोष्ठी- स्वप्नं दिने शायनम् । दिवा इति रात्रिनषधारम्
कथामिश्ित्राभिः गोष्ठो गांधर्वमदङ्गादिभिः छता तथा स्निग्धान्.स्तेहनगुणयुक्तान् । तथा अभ्ास्कथाः काव्यकथा; । दक्षिणानिरीतेषु दक्षिणा अस्छरसान्, दाडिमामटकन्यतिस्तिन् । तथा सधु
अलुकला वायवो येषु 1 न पांसुशक॑रासिकतावाहि रान्-गुडादीम् मश्ुसितादिरहितांस्त्यजत् ज्यात् ।
नस्तेस्तथाविधिरनिङेः शीतानि यानि काननानि इति सन्तः || २२ ॥\.
तेषु तथाविधेषु काननेषु

। अथवां दक्षिणदिक-

हे०-गुर्वादीनिषेधाति--मथ

ृत्तेरनिखंः शीतेषु तथा परितः समन्तात् जछ्वा- पट्वादीन्नित्रेधति ॥ २२ ॥
दिपुःजख्वदहनसीदिपु । तश्रा जदृष्टनषटसूयेषु--जदृषटः
अघुना प्री्चधौमुप

प्रवूतैरनि ॐ.

[°

[५

भीप्मचर्या-सोपपक्तिकं

दिदिश्चुरहकतिसरदेदोऽट्टः रैषद्टष्टः कथिदतिधनत्वान्नष्ट; न
दष्टःसूर्यो येषु तेषु । तथा मणिक्रुषटिमकान्तिषु तीषणां्ुरतितीकष्णां््ष्मि संक्िपपीद यत् ॥
णीनां बजमरकतादीनां कुष्टिमानि तः कान्तिः मत्यं क्षीयते ष्मा तेन वायुश्च वर्धते ॥२३॥

सोमायेषातानि मणिङ्रुषटिमकान्तीनि तेषु । तथा

परपष्टविवुेषु-परपुटैः .
कोकिठैः विधुष्टानि छृत-

` स०--यदयस्मा्तीक्ष्णा्मास्करोऽतितीक्ष्णा अंशवः

करा यस्य स एवेमूतः सन्ग्रषमे सेक्षिपतीव जगत्सेहमि-

सरिप्पणटीका्रयसदटलिते अ० रै.

स्थानम् |
=

-यत्नाुक्तपष्यर्थाह्टम्यते । केचितु सनेदमर्कोऽतितीक्ष्ा तिभिथ्यायोगछक्षणे. भीष्मे पट्वादौन् परिहरेत्
शयुरिति पठति । सेदस्तेजोबं सारमित्येकोऽथः | फं तदि यथा स्वलक्षणे पटुख्व्णं कटुमरीचादि ।
अम्छ-तक्रचुक्रादि । व्यायामः-रारीययासजनर्न

ते सेहमफैः सृक्षिपतीव यत्संवधः संहस्तीव पिवबकम । अकंकरः-आदिलयरदमय इति ॥ २४ ॥
तीव । इषरब्देभैतत्छचवयति--हेतप्रययपरतत्रेषु स्व
है०--अतः पट्वादीस्त्यजेत् | अस्मिन् -अतिङ्कमविद्ठ
भवेषु न कथिक्छचिततद्ुद्धिषषैके संहरति ।परमाथतो
ल्टकरे ग्रीष्मे परटूवादीनां कमहैतुत्वात् ॥ २४ ॥

वलहानिङ्कवाद्षाम् ॥ २६ ॥

किमत्र सेव्यमि्याद-

प०-ग्रीप्मचयीमाह-मरीप्मच्छतो-उप्णकादे, तीध्णांडुः-तीक्ष्णा अंशव; कसा यस्य स तथाविधः रवे. भजेन्मधुसमेषार्न रघ स्िग्धं हिमं द्रवस् २५॥
रतितीक्ष्णांशुरतिकटोरकिरणः सन् यत् संक्टिपति
स ०-प्वुसेवान्नं मजत्। बाहृस्येन सधुरमन्नै सेव्य ने
संरिपतीव जगस्सनेहमित्यत्रालुक्तमप्यथौहभ्यते । तथाऽन्यस्वजातमि्येवकासव्टभ्यते । तथाख्घु षिण
सिति पठन्ति (ग्रीप्मे"
केचित्त स्नेहमर्फोऽति्तष्णां
दिम दष चेति| चदाब्दो लुप्तनिर्दिष्टो दष्यः।२१॥
ऽतसीपुष्यनिभस्तीक्णांुरतिदीपितः 1 भ्रप्मे ऋतौ
तीक्ष्णाशचुरतिदीपितः अव्यन्तप्रज्वाछितो भवति।किवि-

प०-अथ तत्मिनकाढठे किं सेवेतेत्यत्राह्-भजन्मधु-

समच भूयसा सेवेत नान्यरसाघ्रातम।एतदर्थमेवकासेसतुस्य इत्य; । “दिशो ज्वखन्ति भूमिश्च मारुतो ऽवधारणाथं क्तः । तथा -टष्वन्रं मजेत । उभयथा
मेचतोऽस्रखः। पवनातपरस्वेदैज॑न्तवो ज्यरिता मात्रा्रकरृतिभ्यां यु स्निग्धं चृतक्चीरादिभिश्रम् !
ह्व॒] दिः प्राच्यादयः च पुनः भूमिः प्रथिवी हिम-रीतल्म् द्रव-द्रवद्रव्यप्रायं न कटिनम् ।२५॥
शिष्टस्तीक्ष्णां्ुः अतसीपुप्पनिमः उमाकुसुमानेम-

यछन्ति ञत्रछिता भवन्ति! मारुतः पवनः नक्त

नि#तसम्बन्धी,असखे दुःखदो मवति । जओप्ण्यात्
पवनन््ातपश्च संस्चेद्श्च पवनातपरसंस्वेदास्तेजन्तय
प्राणिनः

वरिता इव ज्वरयुक्ता इवे भवन्ति ।

“तापाततुङ्गमातङ्गमदिषः कदटटषीकरताः । दिवाकर
कसाङ्गारनिकरैः क्षिपिताम्भसः।भवृद्धरोधसो नद्यः"

दे०--मधुरदिसेवां विधत्ते-भन्न मधुरमेव मधुरकरसम
पानं तु सधुराम्बदिरसमपि “नित्यं सर्वरसाभ्यासः> दति
वचनाद्रसालादिविधानाच्च ॥ २५ ॥

सामान्येन भोजनयुक्तवा विरेषणाह"ऋका

4

&

९

सुशीततोयसिक्तांगो चिद्यास्सक्छूमसशेकरान् ॥

नधः प्रवृद्धरोधसो भवन्ति । प्रवृद्धे उद्रटिते रोधसी)

स ०°-सतून् सशकेरान् छिदयात्। सुष्टु रीत सुशीते
च तत्तोये च तेन सिक्तपाष्टुताणं कायौ यद्य स एव~

सहरतीव पराङ् परूपितमेव नान्यत् कर्मान्तरं ग्रहीतुं

भूतः सन् ॥ २६ ॥

-तीक्ष्णादारादिस्यस्तदानी भ्रीप्मे अतितीक्ष्णा: सपन्चभ्रछष्टादानकाषृस्वाभाव्यात् स॒ यस्मात्संक्षिपतीव

प ०-सुरीतेन तोयेन सिक्तमंगं येन स तथात्रैधः
पुमान् सक्तून्-यथाहं्रवद्युितान् सरकं रान्छिद्यायत्ता ।[ २३ ॥
हे०--यदस्माद्ग्रष्मे तीक्षगांञ्चः पूर्याऽतितीक्णांः सन् दयाेति ॥ २६ ॥

न्याय्यम् | एवै भूप; सास्यगुणं जगतस्नह् संक्षि*

युक्षिपतीव-सहरतीव,

सहारप्रहृत्त इवायाति

॥ २३ ॥

हे०-लोकस्य तीव्रतापशरान्तत्वाच्छरान्तस्य च भोजननि-

अतोऽस्पिन्पटुकम्टव्यायङ्कमाककरस्तयजद् ॥ धाव श्रमहर विभत्त--स्नाने सक्तवश्च श्रमहरा: ॥ २६१
स ०~-अतोऽसात्कारणादसिन् प्रीप्मकाडे प- मद्यं नपेषं पेयवा खल्पं सुबहृवारि ग २८५
उवादध्त्यजत्त् ॥ २४ ॥

स०--मसिन्काले मघ न पेयम्] पेय वा खदपमिति!
प०--अतोऽस्मिन् कार पद्रुबादिकान् परिहरेत् वातष्चषप्रकृतिना- वातक्षयाथमन्यतुबद्रह न पेयं कि-चलाकनकृत् । अस्मिननित्यननतद्गमयति न. दीना- तर्हिं छद्यमेव पातव्यम् । सुबहुबार वेति पितत्छप्यप्र4 अत्र कोषटकान्तर्मतसथिक्ं पाणान्तम् ।

कतिना मयोनितेन शष्मप्रतिक्रिया्थ पित्तप्रतीकारमपी -

६४

८५७२)

अष्टङ्दृदयें ।

[ सत्र
दक

च्छता सुबहूवारे तन्मयं पैयमि्यत्रानुक्तोऽप्येवमथौष्िषयकरिभागो वोध्यः | अन्यथा निषेधविध्योर्िसोधः

कैदेदुधवरं शालिमश्चीयाजांगैः पः २९ ।

स्यत् ॥ २७ ॥

दरवरं शक्टं रारि जगैः परेर्मसिः सहादनीयादयात्

य०-ग्रीप्मकाे मं न पेयं न पातव्यम्]तदौष्धिय

स ०-ईदः पुष्पविरेषःद्दुश्वद्रःतयोद्दरः। केदैदव
श्षुण्णसितः एतः शारी रक्तो व्रीहिरुदाहतः'॥२९।

स्वस्पं फैयमर । सुबहुवारिजलाहयं वा पेयम्२५७ 1
प०-शाि त्तादि कुन्देन्दुधवलं तदत् डुद्ामभी
द° --मच्यस्य श्रसदरेष्वग्रयत्वात्कामतः प्रसक्तं पानं निगरेधयात् भक्षयेत् । जाङ्गरेः पैः जांगरगणोदिष्टे
मीस
ति-अन्थथः श्रमापनुत्तौ सत्यां मधं न पै तक्षिादैगुणल्वात्, सह । २९॥
स्मसस्वां पेये वा क्रतु स्वयं स्स्पेनाप्यसत्यां पूर्णमा, न

पेयं वा किंतु सुब्रहुवारि-बहूतरोद्ककृतं पानानुग्रहश्च
मद्यसास्म्यांनामेव || २७ | `
।

उक्तविध्यतिक्रमे दोषमाह

हे०--अननं विधत्ते-कुन्दः- पुष्पाविसेषः; कुहन्देनदुग्रह

घुरिनग्धसीतगुणाविरिष्टधवलत्वात् । पलेसि; सहं शाण
मश्रीयात् | २९ ॥

नातिधने रसालं रागखांडवौ ॥
अन्यथा शोफशोथिर्यदाहमोहान् करोति तत्॥ पिबेद्रस
पानकं पचार वा नवमृद्धाजनस्थितम् ।

स= -तन्मयमन्येन प्रकारेण पीते सत् रोफादीन् मोचचो चदेयुक्तं साम्टं गृन्मयश्ुक्तिभिः ३८
करोति । शोफः श्वयथुः } रौभिल्यमेगानामनष्ठुेम् ।
स०--रसं नातिघने पिबेत् ।रसशब्देनादिकोपाख्यय
दहः सर्वागीणस्तापः । मोहोऽक्ञानं जतोः ॥ २८ ॥

` प०-तन्मद्यमन्यश्ापीतं बहुपीतं वारिरदहितं च पीतं तेतरयुक्तया मांसरस उच्वते।तथा रसालां मर्जिकाख्यां पि
कगेष॑-मुखशोषं; दौभिल्यं -ससीरदौथिल्यं, दाह-सवी- बेत्तथा रागखांडबौ पानकं च पंचसारास्यम्।एतेषां २

गीणं, मोह वैचित्यं करोति । भयं न पेयमियत्र
अरतिः तदा यैकविष्या एते पश्चाः, किं ता
पमिन्रीचिषयाख्यः । एवं सति बिधिनिषधौ नैकविषयो न विसेधः स्यात् । समप्रफतिं यावदुदिदय
स्वासथ्यवृ त्तकोऽयमात्तेवादिवििः सर्वोऽवदयं हितः ।
तस्मात्सर्वभ्क्रतिना म्ोचितेन यक्किचिन्मदं तन्न

गेयं सुतरां पित्तप्रकृतिनापि } यतः प्रायो मद्यस्य
वातपित्तकर्वैत्वं पिन्तमारुतपर्थन्तं प्रायेण-हि मदात्यये
मघोर्थो व्याधिजगयित इव्येतेखिभिः प्रप्मिकाठे मध

छक्षणं तत्रातर उक्तम्] यथा-““सितामध्वादिमधुय राणा

स्तत्राच्छकांतयः |ते साग्ाः खांडवा छद्याः पेयाश्चा्युक

गाक्िताः ॥ घछाद्रम्पटुकट्वयाः प्रलेहास्तत्र खांडवाः
गुडदाडिममंसाद्या रागाश्वांज्चुकणालिताः | ह्या इष्य

रुचिकय ग्राहिणो रागल।ंडगाःइति | तथा-^द्राक्षा

मधूकजैरकादमथैः सपरूषकाः । तुद्यारौः कल्पिः

रतं रीतं कपूस्वासितम् ॥ पानकं प॑चसारास्ये दाह्

ष्णानिवतेकम् ।"अन्यत्र चोक्तम् । यथा-““गुडदाडिमा
न चेयमेव निषेधस्य विषयः } बातश्षिप्मम्रकरतिनां दियुक्ता विज्ञेया रागखांडाः । त्रिजातमर्चायैस्
तावत् क्षया्ैमन्यतुवन्मशं बहु न पेयं किं तदहि स्व- सस्छृताः पानकास्तथ्॥।'*इति।कीटरो पानकं पिबेदिलयाह
स्प पेयं तस्सास्म्येन । तथा पित्तश्ेष्मप्रकरतिन्प मद्ो- नवं च यन्मृद्धाजने तत्र स्थितम् । तथा मोचं कदली
चितन शेष्मक्षयाभे पिन्तप्रतीकारमर्षच्छता मं
फरु, चोचं पनसफलं तयोदेखानि तैर्यक्तम् । तथ
सबहु न पेयम्. । इत्येष बिधिप्रैषयः ! अथवा

अवस्थाभेदताद्विषयभेद्; । येचैव तन्मयं पेयं यस्मिन्
का, तेनैव कस्यांचिद्वस्थायां स्वस्य॑, कथिदवस्थायं सुबहुवारि पेयप् ।\ २८ ॥
द° --उक्तविध्यतिक्रमे दोपमाद-गोषै~षुलोषः,

तन्मयम् ॥ २८ ॥
१ जत्र श्रोषकोधेत्य--'' इति पाठान्तरम् \

८ १ ) मोच-कदरीफलं, चोचं-पनसफलमिति सर्वा
ज्सन्दरा । मोचं-कदठीफल, चो्च-नारकेरुमिति पदार्थं
चन्दिका । मोचं--कदलीफले, चोचं--नारीकेलमिः

हेमाद्धिः । इति सर्वमसमजञसम् , अयौगिकत्वात्। भ

मते तु मीच॑-गुडस्वक्, चोच--तेजपत्रम्, यौगिकल्वात्

^ चरिजातमारवयै्तु संखृताः पानका स्तथा " इति वच
माचेति ।

सटिप्पणदीका्यसंवछिते अ० ३.

स्थानम् ]

यययो"

(७२)

तिय
क०

साम्टम्. ¦ तित्तिडीकादियोगात् खांडवरसायुगतम् ।

शांककिरणान् भक्ष्यान् रजन्यां भक्षयन् पिष

केचितु कषीरं ध्रतपिष्पीशषरिमाक्षिकराकसोपेत पंच ससितं माहिषं श्रं चंद्रनक्षत्रसीतलम्॥ २२ ॥

सारं पानकमिव्याहूः । केन पिबेदि्याह । गरन

स ०-माहिषं क्षीरं ससितं सवैर रजन्या रत्रौ पितरे

किभूतम् | चनधेण नक्षत्रैश्च शीतकम् । रजन्यां रात्रा
प्र-रसं मांसरसं पिबेत् नातिघनं नातिबहृरम्। वाकाश दौला सापरितमिवयर्थः । किं ु्मन् पिबेत्!

यद्युक्तिमिः ॥ ३० ॥

रसालां-षितां पिवेत् । तथा रागखाण्डवौ पिवेत् । भक्षयन् भक्ष्यान् भजन्. । कीटान् । शश्चांककिररागो-द्राक्षारि मधुखद्रव्यक्केतो लोहितप्रायः । खा-

ण्डवो-दराक्षादाडिमादिङ्कतोऽम्डप्रायः । पानकं वा

पिवेत् । तोयमाक्षिकत्रिजातकादि्रतं पंचसार बा

णान्_ क्ूरनाडिकाख्यान् ॥ ६२ ॥
प०-~राशाङ्ककिरणान् भक्त्यान् कथूरनाडिकासित-

रजन्यां रात्री भक्षयन्
रक्तपित्तचिकित्सोक्तं मन्थं पिबेत् 1 सद्धाजने स्थितं राकरादिषकतान्रोचानिकादीन्

खादयन् पिवेन्माहिषं क्षीरं ससितं सरार चन्द्रमन्धो बा पच्चसारेण सधृतयै्बसत्भिः।१ इति रक्त- नक्षत्रसीतरं शाशेनः किरणैः शीतली मूतमिति ३२
हे० --रात्निभोजनं विधत्ते-रजन्यां पुनः सदाङ्ककिरण्यन्
पित्तचिकित्सायां प्रोक्तः । मोचचोचद्रैयुक्तं कदटी-

स्थापितम् । “मधुखजैरमृषरीकापरूपकतिताम्भसा।

नालिकेरफटेन सहितं साम्डं दाडिमामख्कादोभेर-

मक्षि छृतं मृन्मयदुक्तिमि मून्मयैस्तुकैन्चषकैः ३०॥
दै०--पाने विधत्ते--रसं-मांसरसं, नातिघनमीपत्साद्र,
रसात्-दिखरिणी, मधुसम्ट्ख्वणं पानकं-रागः,मधुराम्ट-

भक्ष्यान् भक्षयन् चन्द्रनक्षत्र्ीतटं माहिषं क्षीरं. पिवेत्

गाशांकः कपर; कीर्यते विक्षिप्यते यगु ते राशाङ्ककिरणाः

कर्पैरनच्कादयः ! चन्द्रेण तस्ासंमवे नक्षतरैवा सीतीकृतं
वयन्द्रनक्चचररीतस्म्र् ।॥ ३२ ॥

अश्र॑कषमहाशारताररुद्धोष्णरङिमषु ॥
दामि; पञ्चभिः कृतं, वक्ष्यति हि--“मघुखजैरमद्रीका- वनेषु माधवीष्िष्ट्राक्षास्तबकशाखिषु॥ २२ ।४

टवणकदटुकपायक्र- खाण्ड;

] पञ्चसारं पानकं-मध्या-

प्रह्पकसितांमसा । मन्थो वा पञ्चसारेण स्तेज

सक्तुभिः। द्रति! तच नये मृन्मये पत्रि स्थिते मोचे-कद्ठीफटे, चोच-नालिकरं तयोर्दकै; दकलर्यु्तं दाडिमाधैरम्खक्ितं, सन्मयीवेः शाक्तापे; पिवेत् | ३० ॥ `

दछावासितं चिः सकपृरं सुशीतलम्॥२९॥
स०~ पाटल्या वासितं सुरभीकृत तथा सकपूरं सु-

स०~अम्नमाकादां कषव्युिखंत्यत्युचतयाऽभ्रंकषाः

महतश्च शाखाश्च ताटाश्च महारारतााः। अंकषाश्च
ते महारारुतालाश्च तै रुद्रः स्थगितं उष्णरभिर्दिनकसेः

येषु वनेषु तेषु मध्यंदिने मध्याहेऽकंतापातः सन् स्व
प्याच्छयीत | वनेषिति ! माघव्यो कताविरेषा अतिपुक्तकास्यास्तासु शिष्टा माधवीशिष्टाः दवाक्षायस्तबकां

कीतर चाभ पिबेत् । पृन्मथदयुक्तिमिषव्यत्रापि योज्यम्|
गुच्छका दाक्षास्तबकाः । माधवीशिष्टाश्च ते द्राक्षास्तसुश्रुते चोक्तम्--““परिपेङबया तुस्यास्तथा गुग्गु्धसुस्तकाः ।चूर्भताः शिनोपेता नवमभाजनधुपनम् ॥ कु- बकाश्च तैः शाच्तिं छधितुं शी येषां वनानां तानि
मुस्तकसंयुकतैः पेलबोश्षीसारकरैः । ग्रदिता मृत्यु पिष माधवीश्िष्टदरक्षाप्तवकरारीनि तेष वनेषु | ६२ 1!
प०-वनेषु कायसाने तसे मध्यान्दिनेऽकंतापासे
प्तः खदिसंगासाचिताः। सहकाररसाम्यक्ताश्वपकोत-

ठवाख्कैः । पक्छुनककेदैश्च यथालामाद्धिवासिताः ॥ पुमान् स्वप्यात् । किंभूतेषु वनेषु । शारूश्च तालश्च

रेष्ठ सछिलवासोऽये सृतः सर्वतैको शुर ॥ ६१॥

शाठतालाः। महान्तश्च ते सारतारासतौ शुद्धा उष्णरइमयो रविदीष्ेतयो येषु वनेषु । माघभ्यो ठता-

` प०~-तथाम्भः-पानीयं पिवेत्तच्च पाटलावाचितं- विशेषास्तवका-गुच्छका छताजारसमूहा इत्यथैः ।
पाटलपुष्पैः सुगन्धीक्त, सकपूर-कूरदिभिः स- माघवीषु शिष्टा माधवीख्िष्टाः द्राक्षाया स्तवका

हितं सुशीतकं च ॥ ३१॥

`

हे०तथा अभ्मः पित् | तच्च पाटलपुैरधिवाधितं

सकषुर्, सुखीतठं च | ३१॥
ठ

`

द्राक्षास्तवका

एकटप्रा

परसंहतिस्तबकब्दे-

सोच्यतेः । माधवीक्छिषटाश्च ते
माधवीश्कि्द्राक्षास्तबकास्ते

द्राक्षास्तवकान्
शीषितुं

श्ाघ

तानि तेषु वनेषु कदद्या रमाया दखनि प्रत्राणि |कहारं सौगधिकम् ।
मृणाङं बिसम्] कमर परम्।उत्प कुमुदम् । एत
मध्यन्दिनेऽर्कतापा्ेः सन् सुप्यात् ॥ ३३ ॥

चितं शीलं यपा

वनार्नां

ह° -स्यानविरेषरे निद्रां विवत्ते--भ्रकप्राः-अस्युचाः;

मह्ान्तः-स्थृल्

संश्चेष्टा

| माधवीषरु-वासन्तीषु

्राक्नात्तवका यासु बाढासु ल्ताणदेषु तदन्ति

ल्प्रा

यानि

रदः तैः कदरीदलादिभिः कोमकेः सुकमारसद;
कदिपिते रचिते किंभूते । इमानि च पदधा

डुुमप््वाः । हसत इ इघुमपहटवा यत्र॒ तस्मि,

धारगृहेऽथवा खप्यादित्युवतेते

वनाने ॥ ३३ ॥

कस्मिन् स्वप्यादिव्याह-

समधिषहिमपानीयसिच्यमानपयारेकं ।

कायमाने चिते चूतमवारुफर्टंविभिः ॥२३४॥
स ०~कायमानेवेण्वादिनिष्यादिते गृहविरेषे।कीढ्से
सुमधि च त्विमं च तत्पानीथं च तद्सुगधिदिमपानीयम्।
सृटानां वल्लाणामालिः पंक्तिः पटालिः |युगधिहिमपानी-

येनसिच्यमाना पटाङ्यिसिनसौसुगं धिहिमपानीयसिच्यभानपयङल्िकिप्त्सिमस्तथाविधे कायमाने । तथा प्राः

।

धाराः.

मविरतममरुजट्धासः पतेति यत्र | ६५ ॥
प०-तथा कामयमाने एवमेव रथ्यां विना स्वध्यानो,
उत राय्यायामत आह-करस्पिते तस्मि रचिते छयने। कै:

कदरीदखादिभिः। कोमदैः-मूदुभिः ।कदस्या दत्य
ति कदर्खछपित्राणि । कहारो-गन्धसोमकः,

सपा

खानि कोमखान्यभिनवानि बिसानि कमर्मुत्पः
शरोस्लम् , अन्यच्च किंभूते हसन्त इव कुसुम

छवाः पुष्पपलाश्चा यस्मिन् तथाभूते । जथवा

दम

न्ति कुमानि किचेत् फुष्ठानि पहवपयन्ते

यर

किंसख्यानि । फरानां दंबयस्स्तबकाः | प्रषाङाश्च तर्पस्य तस्मिन् स्वप्यादिति अथवां धारागृःः
प्रुटुवयश्च प्रवारुफरुटटंबयः } चूतानां प्रवारुफलुं - स्वप्यात् ॥ ३५ ॥
दे० --कटहार्-सन्ध्यायिकादिं पदविनीपुषपं, कमल
वयस्तामिधिते परति व्याप्ते ॥ ६४ ॥
विकारि,
उ्यलम्-रात्रिविकाचि, मृणानि-विसानि?नःः।
प०~-कायमाने वेण्वादिनिष्पादिते वेदमविशेषे
सुगन्धिना कषूरादिपाश्मललग्रेन हिमेन शीतेन शयने, हदसक्छुसुमाः-विकसन्मदिरुकादिपुष्पाः पट्टाः
चारिणा तोयेन सिच्यमानाऽश्द्रीकरियसाणा पटाना- पर्यन्ताः यस्य तत्तथा अथवा धारायषेषु स्वप्यात् ।

मादि; पैक्तिथस्य तास्मस्तथाविधे तथोचिते चूतप्रवा-

रचनाचिशचेपेण

रचिता जलसीकरा;

प्रसरन्ति तद्॥\'~

टफरुट्ुम्विभिः चूता जभ्राः प्रवालाः प्रवासद्शा

गृहमू ॥ ३५ ॥
किभूते---

विद्यन्ते येषां ते ्रवारफर्ट्यम्बिभिः

तेध्िते सम-

पुस्तश्चीस्तनहस्तास्यपदृत्तोशषीरषारणि ॥ ३६॥
स०--पुप्तन्लीस्तनहस्तासेः प्रढृतमुरीसवाएरे स

दे०--पयाटिकाः-पेक्तिवत्तनवखरतृणाचिता
दिर भित्तयः

तस्मिन् ।पुस्तो दा्वादिमण्याः ह्यायाक्ृतेरपादान
२
यद्रस्तु तदुच्यते ॥ ६६ ॥

अभिनवाः प्न; प्रनारा्च फलानि च चूतस्य प्रवाठफटानि चत्प्रवाखफलानि तेषां लम्बाः संघातास्ते

न्ताद्रथाप्रे कायमाने किं तेषु वनेषु ॥ ३४ ॥
ऋायमाने-दियिरे
स्वकाः | ३४

पवार ः-पर्लवाः, फलछम्बयः-फल`

िः

दट्ये कायमने. स्थितो यादयो शयते दयीत
तन्तिरूपयन्नाद-

कदुखीद्रुकहारमरणाटकमरोपपरेः ॥
च्ःिपतेकोमलेस्तरपे हसस्छुसुमषट्टये ।
मध्यादेनेऽकतापाते; खप्याद्धासगृहेऽथवा २५॥
सं °--तस्प रायन कलिते ।केः] कदरीदलादिभिः।

; प०-मष्यन्दिनेऽकतापतप्तः सन्पुस्तन्नियो द्ारम.

न््रमच्यस्तासां स्तनदस्तस्यैः मवृत्तमागतं . घारावारि
॥

1

[>

#

यस्मिन् गदे ।॥ ३६॥
दे°--पुस्तल्लियो-दार्वादिमया; पुत्रिकाः, तासां स्तनादिभ्यः प्रवृत्तषुसीरवारि यन्धरोदकं यच तत्र || ३६ ॥

निशाकरकराकीणें
आसना ॥ ३७ ॥

सोधपृष्ठे निराघ् च ।
।

|

स्थानम् |

सरिप्पणदीकाजयरसंवरिते अ० ३

स०-निरासु च रात्रिषु सौषपूषटे हर्यैतङे आसना

स्थितिः । का्थतयध्याहा्म् । तत्रासीतेत्ययैः ।

मनोहस्यादि । मनोहरे रम्यः करो मधुर आलाप
येषां ते मनोहसकरख्पाः ।शिराषो वारकाः । तथा

गमस्तयस्तैरकारण व्याते॥ ३७ ॥

मृणाखान्यतिकोमखानि बिसानि व्याः | कटकानि

विते सौधे । निदाकरः चीतांद्स्तस्य॒ करा सारिकाः रारारयः । छकाः कीराः । मृणछत
्यादि १

|

प०-निशासु रात्रिषु सौधष्ठ-हर्म्यमूधि निराकरकराकीर्णे चन्द्रमसो रदिमिभिव्यीपर स्वप्यात् शयीत ।

आसना आस्या हम्थमस्तकफे रात्रौ शस्यते । २७॥

दे०°--तेथा निरास पुनश्न्द्ररादिमव्यापते दर्म्यमस्तके
स्वभ्यत्त | ३५७ ॥

स्वस्थचित्तस्य च॑दन्स्य माखिनः
निवृत्तकामरतत्रस्य सुसृक्ष्मतनुवाससः ॥
जलद्रौस्ताख्ैतानि विस्तरतः पषिनीपुदाः
उतसोपाशच मरदू्मेपा जख्वर्षिदिमानिखाः ॥
कपूरमलिका माला हारा! सहस्विंदनाः
मनोहरकरारपाः चिरवः सारिकाः काः ॥

ग्रणाख्दर्याः कताः मप्फुह्टकमरोज्ज्यखाः

जंगमा इब पद्धिन्यो हरंति दयिताः हृमम्३८॥

पासं ता दथिता योषितः ।किंभूता | कता रम्याः |

तथा परषविकसितैः कमरैरन्बलाः शोभिता एवम्
ताश्च । उत्परक््यत | जणमाः सचारिण्य इव पद्चिन्यः

छम हरतीति योज्यम् । स्वस्थचित्तघ्येति प्राधान्यल्यापनार्थ प्रायुपात्तम् । स्वसथचित्तधयैव ते जलादयः
श्म हरंति न तथोपतत्तमनसः]

चित्तायत्ता हि स

भावानां श्युभाद्युभङ्तयः ।तथा च सिि्धमधुसेऽप्याहार उपयुक्तः सुखराय्यादिरपि विहारः सेवितः शोका-

विष्टचेतसो न तथा शरीरस्य पृष्टिमादधाति । अत
एव दोक; रोषणानामिवयप्ग्रह प्रोक्तम् । तथा
खक्षोऽप्याहारस्तथाविधो विहासशर सेवितो निश्रतमनसः पुष्टमेवादधाति न कार्यम् । तथाचोक्तम् ! नि~
त्तिः पुष्टिहेतूनामिति । सश्चते च कमस्य सक्षणसुक्तम् {

-सं ०-खस्थचिनत्तस्य रगादयतुपहतमनसो जलाद्रौः कमे योऽनायासश्रमो देहे प्रद्र: श्वासवर्जितः । कमः स

हरंति । एवं ताङ्ढतादयो योज्या; । अंतक्च॑पकतवा- इति वितेयमिद्रियाथप्रबाधकं इति ॥ ६८ ॥
दत्य । तस्य च कौ्य । चंदनादरस्य चदनेनालु- ` प०-स्वस्थचित्तस्यादुःखचेतसः भिवत्तचेतसः
चितस्य | तथा

तथा

तथा चन्दनाद्रंस्य चन्द॑नेनासुटिपा्गस्यं तथा मादिनो

सृष्षो तलुनी खच्छे वासप्ती यस्य स एवम् । जराद्रीः

नङ्गसङ्गसस्य मैथुलाद्धिरतस्य तथा सुसृष्मतनवाससः

मानः

सणिणः

|

नित्त कामतेघरंपुष्पधन्वपरिच्छेदो यस्य । तथा सुषु माराविमभूषितस्य तथा निघरततकामतन्तेस्य विरखा-

पानीयक्ृताद्रौः शाटिकाः । तादरैतानि मयूरपिच्छा- युष सृक्ष्माणे तनूनि छधूनि वासांसि वसनानि

यस्यस सुसक्ष्मतजुवासास्तस्य तथाविधस्यासनादिता!
दिक्ृतानि तारडताक्ृतीनि व्यजनानि } तथा विप्तता जछाद्र
ादिका अस्मिन् कषे छमं ग्लानिं हरन्त
महांतः पञ्निनीपुटा नटिनीपत्राणि बीजनार्थम् । तथो- विनाद्
ययन्ति । जलां
जरुचिन्नराटका जलृष्टु-

स्षपा, ममूरपिच्छादितो. व्यजनविरेषाः । ते च

तवसखछरताः । ताख्वृन्तानि-ताख्वृक्षपत्राणि ।. अथवा

विभूता: । मृहुर्षपो येषु ते मृदूरकेपाः । जल्व्ौ बरन्तानि.मयूरप्रिच्छनिष्पादैताने ताखवृन्त-सदषा-दिगोऽनिलो येषु मृदुच्षपैषं तेः जल्व्िहिमानिला; । छृतीनि घमौपनोदकार्याणि. यानि क्रियन्ते तानि

दीतजल्युकषतेरेतेबातः वो इत्यः । कपीरि्यादि । ताखतृन्तनील्युच्यन्तेः ।-तिस्दृता षिस्तिरिताःपिनीमारारब्दः प्रत्येके प्रयुज्पते।खफदिककृखरथिता माङ

पुराःलदिनीप्राशास्तथोर््षेपाःमयूरपिच्छदिकताः
च मदृतकेपा प्रदूरकषेपणं स्विखासमूध्वैनयनं- येषन्तिः

मदधितामाराश्रल्यथेः । तथा हारा `शुक्तादामानि ।
मदश्षेपाः तथा जखवकिणो हिमाः सीता अचिदय
विभूताः-सदे हरिचदनेन सहारिच॑दनाः । ` यच्छेदे |
ते जख्वषिहिमानिखाः । पए्वविधा उक्षा
रोदितमतिसुगधं सुषु शीतवी् च तदवरचंदनयुच्यते । कपूरेणाधिवासिता महिका तस्याः माङाः-कषूरम-~

(७६ )

अष्टङ्हंदये ।
न
ण
नन

छिकामःराः । अथवावशिटव मिक दारा-माक्ति[क|

ध,

[सू

प०-वर्षासु दोषैःरिदिराथा ग्रीष्मान्ता ऋतवख

काभरणानि सह् हस्चिन्दनेन ोदितचन्दनेन वर्त- आदानकाछाः। तेनादानाख्येन कालेन ग्छानमपचि
न्त क्षति सदरिचन्दनाः । अथवा दिष्शवो.बालाः वपुःशरीरं यषां त आदानग्छानवपुषस्तेषामभिः रः
मनोहराः-रम्था; कटो मधुर आङापो वचनं येषान्ते न्नोऽपि पूरैमेव मन्दः पुनभर्षास॒ दोषैवौतादिमिःवु
मनोहरकलाछापा :। तथा सारिकाः शुकाश्च पक्षिणः पितैः सीदत्यवद्रयं साद याति मंदसवं गच्छति।।३९

मृणाठान्यतिकोमलान्याभेनवानि बिसान्युच्यन्ते तैः

करता आमरणविशेषा यासां ता मृणाङ्वर्याःकान्ता
दयिता नार्य; प्रफुक्लीरेति विकसितैः पद्चरुञ््वटाः
छोभितास्तथा प्रफुद्ठकमलोञ्ज्वलाः

। एवसुसेक्षन्ते

जङ्गमा इव पद्िन्यः सचारेण्य इव कमन्य

इति ॥ ३८ ॥
हे ०--कमदहसत्वकथनद्वारेणासनादीनै

षिषत्ते-स्वस्थ-

चित्त्वादिविषठिष्टध्य या आसना आस्या सा मं हरति ।

स्वस्यचित्तस्य-निद्त्तमनसः, माछिनिः-मारामूषितस्य, निबतकामतन्बस्य-सुरतविमुखस्य न तु विरम् ! ज्र्द्रा-

दयो-व्यजनविरेषाः मं हरन्ति । जखार्रवल्मयानि
व्यजनानि, ताढडन्तानि-ताख्प्चमयानि, उस्ध्ेपाः-नलिकापरविष्टदण्डत्वादुष्वंमधशचोरिक्ष्यन्ते, मृद्क्षपाः-मन्दान्दोरनाः, जख्वर्षी हिमानिलो येषा ते | तथा
करपुरमालादयः-ङ्कमं हरन्ति, कर्पूरम्रधिता-मष्लिका, मथिताश्च मासाः; सहरिचन्दना

दाराः-पीतचन्दनमणिभि-

शिता मुक्तावख्यः, मनोदराः-ुन्दराकासः, मधुराखापाः)
श्िशवः-ुकसारिकाः) मृणालादिषारणाज्जङ्गमा; प्चिन्य

द वाल््ियश्च हमं हरन्ति ॥ २८ ॥

इदानीं वषीचयां निर्दिदिषचुरिदमाह- `

आदनन्छानवुषामभ्निःसननोऽपि सीदति ।
वषौसु दोषैः ॥ ३९ ॥

हे°--अथ वर्पाच्चर्या-सा च चयपूर्वके प्रकोपे सोधन
अचयपूर्वके दामनी | तत्र सोपपन्तिकसुभयचर्यां साध
रणं विधत्ते-यस्साधारण-सर्वदोषहरं, यच्चोप्मणस्तेजनः

अभिदीप्तिकरं, तत्सर्य वपासु मृजेत् । केषु सत्सु तेष्व

न्िदोषरषवन्योन्यदूपितेषु छ्रुतपरस्परेण दुषु सः
सर्वेषां दुष्टत्वात्सर्वं साधारणे भजेदित्यर्थः | कथमन्योन्य
दूषणम् इत्यनेन यकारेण

आदनिनावसन्नदेहानामभेरां

देदावयव्त्ादवसन्नोऽपि पुनर्द्र; सीदति-मन्दत्वलश्चण

दु याति | ३९

॥

ननु कथे वषोघु दोषाणां दुष्टत्वं स्यादिव्याह-

दुष्याति तेबुट्वाुर्देऽचरे॥

सतषारेण मरुता सहसा सीतटेन च ।
भूवाष्पेणाम्रपाकेन मिनि च वारिणा ४०।

वद्विनेव च मदेन तेष्वित्यन्योन्यदूषिषु ।

भजेत्साधारणं सरवैमूष्मणस्तेजनं च यत्॥४१।
स०-तेदोषा दुष्यति ।कदा ! अवरे वियद

ऽना ठेवा अतिनिरमरादैबुरवा ईटा अंुदा मेघ
यस्मनेवविधे।अनेन चविरोषणेनास्यकारस्य खरूपमुप.

रुक्षय॑स्याचार्थाः। यदेवोकषैधो वर्षीकारः सपयते तदैषैर
दोषा दुष्यति खकर्मण्ययोग्याः संपद्यते न वर्षाकारमाः

स०-आदानसुक्तम् ।तेनादानाख्येन काठेन ग्लाने ्ेऽनातादितस्वरूपे 1 तथा सतुषारेण सजठकणेः
मरुता पवनेन सहसा म्रीष्मतापसंतापानेतरमेव शीतः
नवपुषस्तेषामपचितधातूनामभ्भिरप्यपनचितः सन्नो मंदः नाभ्थंतरो बायुदुष्पति }तथा
भुवो बाष्प ऊष्मा भूवाष्पः
सन् पुनर्षौसखु सीदति हानि याति! अपिशब्दः स्तेन 1तथा कारस्
वामाघ्यादम्डपाक्ेन वारिणा पिर

स्मे वपुः शरीरं येषां पुरषाणां त . आदानाला-

पुनरस्य । अनेकाथेत्वान्निपातानाम् ] वर्षसिति निय- दुष्यत
ि । तथा मकनन वारिणा दरूतादितन्तुविप्मूत्रेयानहुलाद्र
हूव॑चनम् | केन सीदतीत्याह | कालघठमावा-

क
2

दिकद्ुषेण

वर्पजखेन कारस्वाभाग्याचातिरधेन मेदत्व
दोतैातपित्तदेष्ममिषषप्युक्तमप्य्ाहमयते । यतोऽ
गतेनाभ्निना ष्मा दुष्यति । तदैतदेवमसिन्काञे वात्िसाददैतुतमहुष्टानां तेषां न संमति । तसादपित्तकषे्ाणो बुगपत्कारुसवामाव्याहुष्यति । नन्विह
दौमर सीदतीवय्थाटुभपते | ६९ ॥
न्ेमाणामपि दोषाणां कोपोऽलु्ञायते

|वक्ष्यति सुं| चय-

स्थानम् ]

सरिप्पणटीकामेयसंविते ०

यन्

८७

३,

ॐ

या

न-पा

धकोपरामा वायो्रीष्मादिषु त्रिष्विति । तदिमे क्चसी

प्रवृत्तेन ्ीन्देन वायुना दुष्यन्ति, सेप्रागण च दुष्यति

परस्पर व्थाप्राते }अत्रोच्यते } नानयोर्वाक्पयोर्मधो अगम्ल्पाकेन मदिनिनं च पारक बुष्यन्मि | कुष्टिश्चाच्
रोधः संभाव्यते । यस्मादिह दुष्यतीदयुक्तया स्वस्था एव
दु प्राप्ता विषादिरपृषटदरव्यवर्काधैकरणेऽसमर्था जायंते
इत्युक्तम् | चयप्रकोपप्रदरासा इ्यत्र च प्रकर्वेण कोपः

वायोश्चयपृचकः

`": ययप्र

प्रकोपः,

शम

पथार्याभ्सिा- .

दिपु त्रिषु द्रति वचनान्रिसरय चथन्नणो अः| ववद्दि-

पु तु पित्तस्य इतिं
उक्तं

वचनान्

नच्वथपवकः अक्तो

हह वर्केण न यायान्पाकिष्यः

स्थार्नतिरणतिरक्षणो गदितः । तदेवमंस्मिन् काटे जस्य च |वर्गस्वरभजिददे

1

।

वायोः कदाचिद् दुषटव्व स्यात् कदाचित्कोपश्चति वच- दाति । चरकवन्नेऽगि विधन
नाग्यामेताभ्यां प्र्यपादि । पित्तश्चष्मणो्तु दुष्टत्वमात्र- व्यवप्रकोपप्रघ्षमाः पित्त
न्मु कादप्वध्रायमादिभ 1११

मेवेति नकिचिदन्रासमेजसम् । दति प्रकारे । अन्योन्यं

कद्र;

दुषधितु रीर येषां वातादीनां त एवं तेष्वनेन प्रकारेण

धमात् ॥ ४९ | ८

यचीष्मणो जाल्पप्नेस्तेजनमुदीपन तद्रजत् । ऊष्मणप्तेजनस्यान्न च राब्दयुक्तस्योपादानं प्राधान्यख्याप-

जागरं पिष्टतं युपान् मध्वरिष् चिर्तनस् ।\..

|

कि तस्साध्रारणमिति तदुदाहरणाथमाः परश्यरं दूषणलभावेषु सत्सु . मजेत । साधारणं सर्व
यत्किचिद्रातादीनां युगपत् प्रञ्चमनं तस्स सेवेत । आस्थापनं द्ध
ततुर्जीर्णं धान्यं रसान्. तान्त ॥

नाथम् । अध्निषि सवेभावानां प्रधानम् । तथा च

मस्तु सौवचराव्यं बा पचकारघचरार्णैतम. # `

दिव्यं कौपं खतं चाभि भोजनं चतिफ्रदन ४

व्यति । शातिऽप्नौ प्रियते युक्ते चिरं जीवव्यनामयः । व्यक्ताम्टलख्वणस्तहं मञ्युष्कैः व्ाद्रवद्टतरु \४ दष्टे
रोगी स्यादित मूलमग्निस्तस्मान्निरच्यत इति ।
सनास ० ~दग्रा तनुधस्थ स् पवनूलः कद्ग:
तस्मादग्धुत्तेजना्थ यज्ञः कोथ इति भावः भजेंदिति
क्रियापदं दीपकष्वाद्भोजनं त्वतिदुर्दिन इति यवस्सर्वेषु स्थापने निरूहं भजेत्} तथा जीण चान्य पुराण्ध्यवग्भैधूमादिकम। त्था स्पान् मांसरसान्। किभूलान् \ छन्न
योज्यम्॥ ४०॥४१॥
पठते

दोषा

दुष्यन्ति दुष्टतां

यान्ति)

सेहशय॑ठादियुतान् | तथा जंगल परिरितं हरिणा

 मृद्रद्ाडिमादिढतानः । चथा
अम्बुलम्बाभ्नुदेऽम्बरे तोयपू्ण॑प्रावृषेण्यन्योभ्ति साति दिकं मांसम् ।तथा यूषान्
यः सजककणः दीतखो महान वायुः सदसातिमात्रेण
त्रेमेनोधिवस्तेन च सतुषारेण मरता सता तथा

मधु मा्ैकमरिष्ट द्वयमप्येतचचिरतने पुराण नु नवम

ग्रिमायभयात्

मस्तु सौवचखादयमक्षल्वणमयुक्छम् {

सतेन शीतसरूपेण तथा भूबाष्पेणोर्थितेन तथा-

वेति समुचये । विभूते मस्त । पिप्पछीप्रिप्पलामूटछन्च-

अन्योन्ये-परसपरं दूषयितुं शीर येषां तेऽन्योन्यदूषिणः परस्पर्दोषक्ारिणः सभावेग्रच्युंतकारिण

। श्द ग~
पितत । चः समुचये | दिवि मब दिव्यम.

म्डूपाकेन तथा वारिणा मल्निन-समलेन, वहिना- व्यचित्रकनाणराः पंचक तेनावचूणिलम् । तथ
सभ्निना, मन्देन~-स्वस्येल ते दोषा दुष्यन्तीति । दिव्यमाकाशजं तथा कौप तथा शतै कथिन चाभिः
इत्यनेन भकारेणान्योन्यदूषिषु ससु वातादिषु साधारणं त्रिदोषनिषारणं सबमन्नपानौषधादिकं मजेत
सेवेत । यद्यस्सूक्ष्मणोऽत्रस्तेजनं संधुक्षकं पचकोककं
तदपि भजेत् ॥ ४०॥ ४१॥
।
हे०--ते च दोरा आदानमन्देन

विना दुष्यन्ति

दु यान्ति । वहेः सदकारीण्याह--अम्बुम्बाऽम्बुदेभ्बरे जटभरटस्बमानमेषे नमसि सति सजल्कणेन सदसा

दित्यत । कू भवं कौपम् \प्रादीन्पताऽण्। जति

.
ददने वातवपीडकेऽहनि व्यक्ताः प्रभाना अम्कल्वणा--

जहा यत्र तद्धौजनं जेत् । तथा सैष्यप्कं छष्कश्छा-

यम् | तथा क्षौदरवत्समाधिकम्। तथा ख्घु।नु चारखं त
मध्विति व्यति । पवनभत कुष्य्तद्युक्तम. ।

माक्षिकस्यत्रोपयोगो न युक्तः । अजोच्मत । देदधातवोऽस्मिन् काले केदसुपर्याति । ततश्च कदनरच्तण

८ ५७८ >)

(-चृ्र~
धत

एवोपक्नीणप्रमावलान्पधु मरूकोपं॑विधातुमसकथम्

गात्|ानसीकः सघुरमिरित्यनेनेवास्योक्तवात्युरपिग्र

तप्मान्मधूपयोगौ न्याय्य एव ॥ ४२ ॥

णमतिरायाथम् । तथा सततमविरतं धूपितेऽम्बरे यः
स एवम्, । तथा हप धवकगृहतले वसत् तिष्ठत्

प८-शु्रतमुः गहः वमनादिभिसस्थापर्न
निषदं भजेत् । तथा-जीणं धान्यं वर्षोषितं रसान् कीटो ! वाष्पश्च शीते चं रीकरश्च तेर्वरिते॥ ४६
प०-ताु वषौस्वपाद्चारी स्याद्यथोक्तः रेणुसुख्य
मांक्षरसान् तान् संस्कृतान्. भजेत् । जाङ्गलं
पिशेतं मांसं, युषान्-पुद्रादिकरूतान् । मधु-माध्वी- भिः सुरभिः सुगन्धकायोऽगुरुकपूरकुंकुमादिभिर्दिग
कमर-मययिदेषं तश्च चिरन्तनं निगदं भजेत् । देहःस्यात । सतत॑---सवैकारं, वरागुवीदिभिधूपिः

मन्तु वा भजेत् › सौव्चखाढथं सौवर्चलर्वणसंयु- वासः स्यात् । हमयर गृहमस्तके बाप्पादिवक्षि
क्तम् । तथा पचकोडेनावचूणितम् । अथवा कथित वसेत् । बाप्पसूष्मा, शीकरा--जख्कणाः ॥ ४ |
हे०--अपादन्ारिस्वादि विधत्ते-अपादचारी-सतः
दिव्यमम्भस्तोयं कौप वा तोयं कथिते भजेत् ।
अतिदुर्दिने वातवर्पाकुके दिवसे भोजनमादारजातं दस््यादिवाहनगामी, धूषिताम्बरः---अगवीदिधूपितवल्न;
व्यक्ताऽम्लवणस्े व्यक्ताः स्फुटाः अम्ल्वणस्तेहा

सततमपि त्रिष्वपि संबन्धनीयम् | अतएव

स्नानक्चीर

यास्मिन तथोक्तम् । संगप्क-श्ुप्कम्रायम् ।्षौद्रबत्- सुसुराभात्यस्यापौनरप्तयम्. । स्थानचिरेषे वासं विधन्त

समाक्षिकं ठघुमात्रावत् स्वभावतो वा तथाविधं दम्य हरम्यमस्तके | ४३ ॥
भाजनं भजेत् । अस्मिन् काटे धातवः संङ्ेदयन्ति । नदीजलेदु्मेथाहःस्वमायासातपांस्त्यजेत्र्
४४।
ततश्च हछदसंरश्षणा एव॒ उपद्षीणरक्तित्वान्मधघुना
स॒ ०-तथा नदीजखादीन्पच जेत्

वातकोप कतुंमससर्थ॑म् । तथाच भरन्ः-“वातलं
वातक्रोपेऽपि वपौसु मधु रास्यत्ते? ।। ४२ ॥

दे>--योधनीं विधतते-श्द्धतनः कुतविरे्वनः सन्ना

स्थाषनं-बरितिक्मं भजेत्, गमनं धिधत्ते-जीर्ण-पुराणं,

र्सान्मासरसान् तान् पटुक
टूवग्छस्नेदयुतान)पिधितेमांसं,
वूरू-धन्यक्राथान्, तानपि तान्, मधूृ-मादीकम्,

अर्ष -कथितौपधं, मं दयमपि चिरन्तनम् । परञ्चकोश-

।उदकाशोडिता

सक्तवः ससर्पिष्का उद्मथवाच्या जखवक्षारीसंक्नाः
तदत्र काठ साल्यलवाप्सक्तवसतकरादिसंयोगानातेतमः

निष्टाः । पानीयसंयोगान्न॒ वातलाः -मरृष्टवातठे का

नाभीष्टा एव । मुनिना लेवमुक्तम् । उदमेथं दिवा.

पमवद्यायं नदीजलम् । व्यायाममातपं चैव ग्वा
सयत्र वजयेदिति ॥ ४४ ॥
|

वनगतं, सौव्चटल्वणादधं च | मस्त दधिमण्ड, दिव्य
प०--तत्र वर्षासु नदीनां जलम् । उदमन्थं द्रवेणामातरिक्, तचचातीताश्विनख्दीतं काचवादिपात्रस्थं
वर्षी लोहितान् सून् ससापिष्कान् अदःस्वप्न--दिवः-

अहणनिपेषात्, तदभावे कौपं तच्च शृतम् | उन्तं च

संगरहे-“* दिः्यं कथितकूयोत्थं चदं सारसमेव च्चे
|?
जमरिदेपे भोजनविदरोषमाह मेषच्छन्नेऽहे
दुर्दिनम्
सुक्तत्वात् । अति्दिने वातवर्पाकुलेऽदाते । सं्यष्क
े

कलमापरादि, कषदरवत्समाक्षिक, वातठमापि
मधुङ्केद्नत्वाकाटसास्मयेन न वात्नस्वाच्चे विदितम्.
। उक्त हि समह-

“^ वरतरं वातकोषेऽपि वर्पाखु मधु शस्यते,
इति ॥४२॥

अथाञतर काठे यादः पुरः स्पततं दर्शयत
ि

अपाद्चारी सुरभिः सततं धूपितांरः ॥
हम्थेयृष्

पसद्वाष्पञ्चीतसीकरवारजते ॥ ४३ ॥

स्वापम् आयां-व्यायामम् । आतपभादित्यरदरमीश
त्यजेत् परिहरेत् ॥ ४४ ॥.
|
हे०--नदीजलादीन्

निपरेधातति- द्रवाोडिताः

सक्तवो मन्थः स एव उदके दे उदमन्थः, आयासो
व्यायामः ॥ ४४ ॥

अर्ुना सर्च्चर्या विवद्चुराह-

|

वषौरीतोचितांगानां सहरवाकर क्रिमि; ।

। तप्तानां संचित वृष्टौ पित्तं शरदि ऊप्याति ॥ `

तज्जयाय धृतं तिक्त करिरेको रक्तमोक्षणस्५९
॥
स ०--षायु शीतं वरषारीतंवधीशीतसुचितं सारमय

यश्य तदेव॑विधममगं वपुरयेषां ते वपारीतोचितता
स ° -पादाभ्यं चरति नित्यं पादचारी नैव
गा नरायः सोऽपा- स्तेषा सहसैव क्षटि्येव शरदि जाता
यामकेरसमिमिर्मानुद्रौ वानयायी स्यात् । तथा पुरमि;
सोभनगेधयो- भागिस्तताना सतां पित्ते
इष्यति । किंभूतम्

। शौ

सैरिप्पणरीकाजयसवछिते अ० ३,

स्थन ]
॥

(७९ ¶

प

सचितं वर्षासु वृद्धिं गतम् } यतश्चैवं ततश्च तनयाय

है2--अथ शरच्चर्या-सा च चय

तिक्त घृते वुष्टचिकित्सितोक्तं योज्यमिति वाक्रोषः | यपृर्के समनी । तत्र सोपपत्तिकं सोधन विधते वपं

यदि वा तिक्तः साधितम् } तथा विर्को योञ्यः।

सार्धतं पित्तं चार्भिकयीतसात्म्यदारीरःप्

रषिमभिः

स्मैवं

11111111

तथा रक्तमोक्षणं च सर्वोप्रमेभ्यः पित्ते विरेकस्य अतस्तस्य पित्तस्य समराय
ज्यायस्वादिह् पूरवैषुपन्यासः ! तथा द्याह } विरेचनं च्छितो्तं रुने केदाधं गय
पित्तहरणामिति । ततोरक्तमोक्षण पित्ताधार्वाद्रक्तस्य } विरेचनांगत्वाच तल्याय धूतं ॒तिक्तमिति

सोध्तणम्, } ८

निक |

॥

तिक्तं खादु कपायं च श्रुधितताऽ्तं भजदघ ॥
यष्टम
धु (1८६
तथा च व्यति } सेदस्वेदावनम्यस्य कुथात्सैरयेधनं तु राटिमुद्टसिताधायीपटाटप्न

घृतस्य पूर्वमुपन्यासः न हयक्जिग्धस्य विरेचनप्र्िरस्ति ।
यः |दार ज्ुष्कमिवानयमे शरीरं तस्य दीयत इति। तथा

स °-्युधितोऽन्य मोञने निकर

भजत

्चुधितग्रहणमतिवुमुश्षितप्रतिपादनाभन, । शश्ुतरितश्य
भव्याच्च पित्तकोपभयम्। तदेतसरिर्वु तथा पुष्टवर्थम- भोजनाधिकारामावात् । किं तत्ति्तादिसुपयुननिष्याद् |

विरक्तस्य घुतरक्तस्य च पवनप्रकोपभयम् ! कारुछठा-

्िसंधुश्षणा्थ च तिक्तदरतोपयोगः वार्थः । इत्यनेन राङीत्यादि । शात्यार्दीन् सप्त मनम् ।॥ ४६९ ॥

प०-श्ुभितो-ुनित
अन्न--नि
स्स
कार्थकारणवेन प्राधान्या तिक्तघरृतस्य पूषमुपन्यासः 1
असुमासकरण चं क्रापनाथेम् ! नैतानि सवाप्यवद्यं पायं घु मजेन् । तथा शादिसृ्रान. र
तिक्तघृतादीनि तदा कार्याणि ! कविं तर्हिं देशा्नुरोधा- साम्, जास, परठटयाक्ः सादिः. आदु

त्कदाचियित्तविजयाय

तिक्तं धृते कदाचिद्धिरेकः

कदाचिद्र्मोक्षः कदाचिद् द्वयं कदाचित्तकलन्ये-

म =
4

[भ

मांसं भजेत् सवेत । 2६ ॥

ह०-मनीं विघतै---रधधितः सन,
चास्यादिकमत्ते यजेत्]ुधितय्दणसःति्~~

दृद भसम
॥

वेति ! विरेकस्तु पित्तविजयाथमवस्यं शरदि कायः । तथादि--वित्ताधिक्यादसम्यष्टः श्चुव्वंति ाधतत्वदुिः }
तथा वते छष्मविजयाय वमनम् |वषा च परवन- यक्तं च चरकेण--'पित्तप्रयमनं सेव्यं मात्रया सुप्रकाश्र

विजयाय वस्तिः । अत॒ एव प्राङ्निरदिषटं वसंते च शितः |> इत्ति शाद्यादिग्रहणं तन्तुदयानमिव तिक्तादौनै
वमनं वर्षासु चास्थापनं शरदि विरेक इति ॥ ४९ ॥ ्राप्यरथ, घात्री--भायल्की, सिता धर्करा ॥ ५६ ॥

प०-शरच्चर्यामाह-“दारदि व्यौम शुधराश्ं कि- तप्तं त्ता्ुकषिरणैः सीते शीतां रदिमिभिः ।
कि-

न्वियङ्काङ्किता मही} प्रकाशकारासप्ताहङुखुदाखा

नैर्विषम् ॥

स्मतादप्यहोरा्मगस्त्योदया
श्ठिनी | वि्िप्रतीक्ष्णकिरणे मेधौघविषमाद्राविः । शुचि हसोदकै नाम निर्मलं मलनिज्जटम् ।
वधुवर्णातिविमलाः करच्वमाराङुखा दिशः। |
न गा रूक्षं पानादिष्वृतापमस्७
न्तस्सकीनमीनदसादिषष्ितैः । तरगमङ्गतुद्घानि नामिष्यंदि
स०~-पमतास्सवतः वयप्रमाभिरहनि त कथित च॑
ससि विमला च 117? वर्षीरीतोचितांगानां-पाब्रोदयेन
[पर शीतसास्भ्यशरीराणां सहसैव कषटित्येव दारि चदकिरणौरनैदि शीतीकृतम, । तथा अगर्
्राप्नायामकरदिमर्भाद्चमाभिस्तपरानां पंसा वृष्टौ वर्षासु नि्ठषीकतम् 1 तथा श्चि पवित्रम् | वपीमु दश्युचीसभ्वितस्वधार्न्येव बद्ध गते पित्त कुप्यति, स्वश् सुक्तम् । तच हंसोपभोग्यतया देसषदतिनेलयारसोक्स्याधिक्येन स्वस्थानात् सखानान्तरं गत्वोपतापं करो

स्यसाघुजचवदिति ! अतस्तञ्जयाय पित्तनिवारणाय

निम"
दकं नाम तंत्रकररयुरवेदयालने संहितम्. ।तथा जयती
ति

णौ|
मकष्ुषम् 1 तथाऽपरव्वात् पित्तछे्मा
}
िरेचनम्
विरेको-व
प्रयोञ्यः
कुष्ठोक्तं
तिक्तं
घृतं
ोदयनि्विषरा्देन विरेपणेनेत्ररक्तमोक्षण -र्तनिैरण रारदिभिः कार्यम् ॥४५५] मरुजित् ! अगप्य
। तथा यदंतरिक्प्रमव सरस्तडगादियति
तिपाद
स्यन्त
ऽपि
कनयम
सकाःकविन्मूले
टोका:

ा एते
ततस
म ज्र कोठान्तमत
पन

(८२)

`

अष्टङ्गहदये 1

विमन्यस्िन्रतौ प्रतते एतच सहैव व्याज्याउन्य{ च सेव्या नेयाह--

जखोरंत्यादिसपताहाब्ठसंधिरति स्परतः ।
सत्र पूरघौ बिधिस्स्याञ्यः सेवनीथोऽपरः मात्
- स०-कऋलवोः दिदिखसंतयोररीषमप्रारषोरियादिक-

यौरेयश्चादिशव यौ सप्ताहौ तादृतुसंधिरिति स्पत उच्यते।
तत्र सप्ताह्धयरक्षणे ऋतुसधौ पूवैः प्रवैतुसंबन्धी
िधिस्याज्यः।अपर एष्यदृतुसंव॑धी सेवनीयः । कथम् ।
क्रमा्तमेण पदेनापथ्यमम्यस्तमित्यादिना । ` सप्ताना-

[ सत्र-

विधानमन्यस्मिन्नप्युतावनुष्ठेयम् । न यथोक्तं स

सर्वधाऽनुेयमिति । इयं च चयौ आतीनप्यपेश्
८तामारेच्य प्रयुीत व्याधिकारुबलाबरम्) र
भद्रम् ॥ ५४ ॥

इति श्रीचन्द्रनन्दनबिरवचितायां पदाथैचन्द्रिकाया

अष्टाङ्गहदयटीकायामूतुच्याऽध्यायस्ृतीयः ।२

हे०~-सहसा हि स्यागीखने च क्रियमाणे असाल्म्यः

रोगाः स्युःऋतुसंघे; प्रथमे दिने पर्वस्यादारस्य यः पाद
उत्तरस्थेकः, द्वितीये पूर्वंएवादारः; तुतीये प्रथमवत् +च

र्स्य द्वौ पादी, उत्तरस्य द्वौ, पचमषष्ठयोः प्रथमवःः
सप्तमे चतुथैवत्, अष्टमे पुवस्यैक उत्तरस्य च्यः) नव
महां समाहारः सप्ताहः । सप्तादश्च सप्ताहश्च सप्ताहौ । ददामेकादसेषु चतुर्वत्, द्वादशेऽटमवत् › चयोः
?' टच्समास्ततः । ““नसं- उत्तराहयर एव, चवुंदशेऽषटमवत् । अतःपरमुः
““राजादःसखिष्यष्टन्इति
एवादारः। अमुं च क्रमं पदेनापध्यमिलयत्रौपपादयिष्यार
यादेः समाहारे “ इप्यहादेदानिषेधः ॥ ९२६ ॥
तत्र पृहे घसन्त
षड्चऋतूनाद-प०~-“+ऋत्वोरन्त्यादिसप्राहादतुखन्धिरिति स्मरतः? । सुश्रुतस्तवद्येरात्रे
लि्ग, मध्याहे ग्रीष्मस्य, अपर प्राबरषः, परदोषे वापि
दस्यीदिसंम्रहेऽभिदहितमाचायेण कैिदिहानीतभिति
एवमहोरात्रम

क्तवा न व्याख्यातं तथाऽन्यान्यपि वाक्यानि वबहू-

शरदमदधरात्रे, परसयुषाच दैमन्तयुषलक्षयेत

शीतोष्णवर्षदोषोप्चयग्रकोपोपदाैर्नानीयादिति । ततः
रिद्प्रदार्दितानि, तान्यपि
न्यपि संप्रहोत्तानि भिषश्मि
काले चयप्रकोपदामैर्विशदधे नचचापः
कस्य दोषस्थैकसिमन्
मया न व्यास्यातानि } आगमभ्रंशभयात् । र्कच
वार्विकाणामाहोरा्िकाणां च चयादीनां तथा समावेाः
सखाधारणदेशं समधातुं प्रस्येष (नियमः; यदुतासिमियथा--वसन्तस्य पुर्व, मध्याहे प्यस्य | मेवम् आः
न्रेताविदं सम्यमिदं न सेव्यम्! ५३॥
रातरिकैश्चयादिभिरनवकारौः सावकाया वाधिकाश्चयाद
` ह ०-पूर्वापरयोकतुचर्ययो; करमेण त्यजनभजने विधन्त बाध्यन्ते | आदोरात्रिकः कफस्य हि प्रशमो, माध्यां
कमो यथा-पूवस्य ऋतोरव्याः साहा, उत्तरस्य च आया तस्यावकाशो मध्याह्न एव, प्रकोपस्तु वासंतिकस्तस्परा
संप्रादा एवं चतुर्दशाहा ऋतुसंधिः स्मृतः| तस्मिन्] ऋतुसन्धी पूर्वतुसंबन्धिविध; कमात् त्याज्यः, उत्तररतसवेधी

कारा; सायाहादयोऽपि तेषामपि वसंतत्वात्ान ग्रीप्मा

मात्स्य; || ५३ ॥

तावदरीष्मत्वादेव प्रदरमे सिदे येयर्य, वर्षासु ' दोषत्रथदु

ननु किमेवं यागः सेवनं च क्रियत द्याट्-अप्तात्यना

रोगाःस्युःस्सा व्यागरीर्नात्

स॒ ०-यत्सहसा व्यामसीरनादसाव्यादनुचिताजाता

असास्यजा रोगाः स्युः |ततः सहसा व्यागरीलनं न
काथेमिति रोषः | ९४ ॥
, इति श्रीग्रणाङ्कदत्तपुत्रश्रीमदरुणदत्तविरचितायामष्टा-

्ंहदयटीकायां सवद्गुंदरास्यायां

संप्रणैः॥ ३॥

वतीयोऽध्यायः

मध्याहौ माध्याहिकस्य प्रशमस्यावकारश इति वार्च्य, ग्री
दार्यपि किचिद्परकोप इष्ट; । ^“ कुर्यास्पित्तं न्व सर
तस्य चायुवलः कफः? ?इति वचनात् । देमन्ति्िरः

संचयः स्पष्टमेव । एवं चयप्रशमयोरपि वाच्यं, चयप्रको
योसू्वाविरोधः द्ोरबीद्िरूपत्वात् । यच प्रचङितत्वं पव
विषः } तं प्रति चयहेतोरुदासीनत्वम्. । एवं वातपित्त
रपि वाच्यम् | ननु ““वयोऽदोरात्रियुक्तानां तेंऽतमध्यादिष
कमात् । ?? इति वाये पित्तकफवातानां मध्याहपूर्वराः

पररत्रेषु प्रकोप उक्तः | युश्चतवाक्ये तु वातचय--बा
प्रकोप~--कपफचया उक्ताः इतै विरोधः, मैवं, दोषमेदेः
विसेधात् । अधथर्तरक्षणं--संग्रहे--““ धुमधरम्रारजोमंदार्

पराराविलमण्डला;ः

। दिगादित्या मरन्छैत्यादुत्तसे रोः

प्०
--आानूपदेशे जाङ्खछे वा विषमधघातोरन्य धातु हषणः ॥ रोघ्रपरियंगुपुन्नागा कबस्यां छस॒मोज्ज्वलाः
देहदेशातुरुणमन्यदुषेदितमूतु- प्ता गजाजमहिषवाजेवायसदूकरा; ॥ दिमानीपटरुधि

सास्योत्पादनाथे

(८३)

सटिप्पणदीका्रयरसंवङिते अ० ४.

स्थानम् |

च

न्ना खीनमीनधिषङ्गमा; }नच; सवाप्पाः सोष्माणः कूपापश्च

त्यय समासेन विधिरेष प्रदरदिीतः। निजागतुविकारा

हिमागमे | देदौष्माणो चिगन्तोऽन्तःसीते शीतानिलाहता;।

णुसन्नानां च शांतये ॥ इति ॥ १ ॥

जठरे पिण्डितोष्माणं प्रबरं कुरवतेऽनछ्म् ॥ विसर्गे बलिनां
प्रायः स्वभावादिगुरषक्षमम्. । बरंहणान्यन्नपानानि योजये-

त्तस्य युक्ते ॥ वसंते दक्षिणो वादयुराताम्रकिरणो रिः)

प०--्रस्तुतादतुचयाऽध्यप्याद्नन्तरं रेगाुष्पा
दनीयोऽध्याय आरब्धः । यस्मात् सत्यपि यथाय
यथौक्तातैवविध्यन्ठाने

नवप्रवाख्त्यकूषत्राः पादपाः कटुभो मलाः ॥ किंश्काश्ोक-

वेगोदीरणधारणादवद्र

सेगमेव रोगस्तथाभूतः म्भवति । यथोक्तातेवः

चूतादिवनराजिविराजिता; । कोकिदलिदिलखापकल्कौकुषैते ततोऽस्यारम्भः। रोगाः
खदसः कुलाः ्ीष्मेऽतसीपुप्पनिभस्तीकष्णांशर्दव
दीपिताः । विध्यनुष्ानमन्यथा
कायमनोऽधिष्ठानमेदात् द्धा व्याख्यातः) तेषाम
द्विशो ज्वठन्ति भरभिश्च मारुतो नैकतोऽपुखः । पवनातपसं- त॒रपादः स॒ यस्मिन्रभ्यायेऽस्ि तं व्याख्यास्यामः |

स्वेदैर्जन्तवो ज्वरिता दव | तापारतुङ्गमातङ्गमदिषैः कट्पी-

कृताः | दिवाकरकराद्धारनिकरः क्षपिताभ्भसः । प्रवृद्ध

रोधसो नच्यच्छायादीना महीरहाः }॥ विक्चीणजीर्णप्णाश्च
इष्कवटटीलताङ्किताः |वर्षासु वारणो वायुः सर्वसम्यम्त-

स्वस्थवृन्ताधिकार्ायम् 1 तेन स्वस्थेन सता दिन
चर्याघ्ययोक्तमाचारविधानमसु्ठेयम् तथदुचयीध्याः
योक्तमेवं गेगोस्ादनं परिहरता वातादीनां वेगानाः
नामविधारणमनुष्धेयं मवति ॥ १ ॥

मुद्धवः. ॥ भिननेनद्रनीटनीखश्रवृन्दमन्दाविकं नभः |
है०~अथातो रोगानुल्यादनीयमध्यायं व्याख्यातुं भ्रति
दीर्धिकानववायौघमम्रसोपानपंक्तय; ॥ वारिधाराग्शाघातविकाशितसरोरुहाः । सरितः सागराकारा भूरव्यक्तजल- जानीते । यतः पूर्वयोरध्याययोर्नियतकारो विदारौ व्याख्यातः | दृहानियतकाटः, स च पञ्चधा--वेगधारर्ण)
खला ॥ मन्द्रस्तनितजीमूत्निखिद दुरनादिता । इन्द्रगोपधनु;ःखण्डविदयदु्ोतदीपिता ॥ परित; श्यामलवृणा चिढ- वेगोदीरणं, शोधनं; वृदणं, भूता्यस्प्शनं च } तेषां च
दानोपादानाभ्यां

घ्रकड़कोञ्ज्वल। सरदि व्योम शुश्राश्रं किचिदङ्काङ्किता मदी।
ग्रकाश्कारासप्ताहकुमुदादाल्िशालिनी । विक्षिप्ततीक्ष्णकि-

रोगाणामनतादनं

ग्रामभावघ्वं-

रणो मेघरौघविगमाद्र्ेः ।} बश्रुवर्णोऽतिविमलाः त्रौश्चमा-

सदेतुष्वात् । तत्र॒
धारपरोदीरणयोहीनाद्यागभावः
द्योधनादयुपादानादुभयम्. । अत्यायं शोगानुखादनहेतुः

लक्ख दिशः । कमलान्तरसंछीनमीनहंसांसप्र्नैः
तरङ्गभद्धतुङ्गानि सरांसि विमलानै च | ?` इति

स्तदौपधस्कैये प्रणिधीयतां सत्यं य एव हि हेतवः तान्ये

। त्वद्रोगानुसादनीयः। ननु रोगानुत्पादनीयौ यच्यमध्याय,

इति हेमाद्विटीकायामायुर्वैदरसायने ऋतुचर्ाप्रकरणं

वौपधानि, असम्यग्योगसम्यग्योगायिवात्र मेदकौ।किं त्वनु-

सामस्सेन निरूपिवम् ॥ ३ ॥

त्पन्ेषु व्याधिषु ये विहाराहारा रागतो विधितो वा प्राप्ताः
प्रायः सेव्यते दैुस्कंघे विधीयते| तेषामेव हि प्रमादात्पतिवर-

चुर्थोऽध्यायंः।

ल्दैवादया सत्यस्य सम्यगूयोगे।दैतुषव, थ उलयन्नषु ते भेषज"
स्कंधे तेषामेव हछप्रमादादनुकूलदैवाद्य सति : सम्यग् योगे
भेषजत्वंपर्वयोस्तरेषां च प्रण्णामध्यायानामनेनैवामिपरायेण

नु

खखष्रत्तिपरृत्तस्य वेगाधारणरीख्स्य च स्वास्थ्यसं-

भवः] अतो वेगधारणप्रतिषधेन या रोगाुत्पत्तिस्तामधिजयाध्याय आरम्यते---

देतुस्कंपे प्रणिधानामिति सकरमनाु्टं रोगानुत्पाद नीयत्वं

च यद्यपि सर्वषामेवाध्यायानां तथाप्यस्यैव संजञाकरणमतति-

शययोतनार्थम्॥ १ ॥

वेगान्न धारथद्धातविष्मूक्षवतृदृश्चुधाम्

अथातो रोगानुसादनीयाध्यारय व्यास्यास्यामः निद्राकासश्नमश्वासचभाश्ुच्छदिरेतसाम् ॥२॥
` स०-व्यास्याऽतर प्रथमाध्यायबद्रोद्रन्या ! रोगाणामस०~वातादीनां वेगान्न धारयेत् ] सवत्र हदसनुत्पादोऽतुपादनं तसै दितो रोगाचसादनीयः।उपद्चै- मासः । क्षवरिछिक्ा | श्रमेण श्वाप्तः श्रमश्वास: ॥ २ }}.
नमिदं निदरीनाख्यम् । तंत्रयुल्या चोव्पन्नरोगोपशशमप०~-तद््थमाह-प्रकृत्तेराभेसुख्येनोपस्थितस्वं वेगः
म्रदरनद्रोगोपदमनीयोऽपि वातादिसेधोत्थानां रोगा- तांश्च वेगान् वातादीनां सम्बन्धिनो न धास्येत्. ४
णामुपर मस्याप्युपदेदात् । तथा च वक्ष्यति -“जनु-

भ्रमेण जनितश्चासः श्रमश्वासः । तत्रः वातस्य

८८४ )

अष्टाङ्कहृदये ।

[ष्

~~

~

सधान्यात्तद्रोधजानां रोगाणामतिप्रस्यपायभयासूर्व

निर्देदाः ॥ २॥
दतत वेगधारणं॑निपेधति-गरहस्युन्मुलल्वं
चात्न्दिनाधोवातश्चोध्ववातश्च, श्चवः~-क्षवथुः, श्रमेण
शरासः श्रमश्वासः) अश्च-आनंदजं, गोकजं वा नेघ्ो-

दक्रम्॥२॥
वातस्य
[ज

रायन्चाह----

राकृतः पिडिकोद्ध्टमतिदयायदरियोसजः ।

ऊध्ववायु; परीकर्तो हृदयस्योपरोधनम् ॥

सुखेन विट्मन्रात्तश् पूर्वोक्ताश्चामयाः स्मृत

स ० -राकृतो रोधन पिडिकोदष्ट(दयो जार
उदेष्टनमिवेद्ष्टः।पिडिकयोषरेषटः पिको |?)

जंवाकांडस्य पश्चिमे मागे पिंडाङृति काटिन माः
प्राधान्यात्तद्रोधजानोगान् पूवं॑निद्- तत्र
द्ेष्टनेनेव रुभवतीत्यर्थः । प्रतिदयायः ` भीन
चः समुचये । न वैबलमेत एव यावदर्वक्ता २

अधोवात्तस्य रोधेन गुल्मादावतैरुक्ङ्माः ।
यातमूचशकृत्तगदष्यभिवधद्द्रदाः ॥ ३ ॥
स ०-अधोक्रातस्य रोधेन गुदमादयो

द्यश्च स्पृताः ॥ ५॥

पठ--दाकरतः--पुरीषस्य रोधात् पिण्डिकयोसं

जायंते | भवेत् । पिण्डिकयोनघयोः पश्चिमे भामे म
ऊर्ववातस्योद्वाररूपस्य रोधात् सुखसाध्या अरुच्य उच्येते तयोशुदेष्टनं परिवतन॒हस्तादिभिरिव

दयः | अत एवाधोवातरोघाये सोणा अतिप्र्यपायसरूमा
सष्मादयोऽत्र ते प्र्ं॒॑निर्दिष्टाः । उदावर्तोऽर्यो-

निदाने वक्ष्यते । रूवू पीडा | कमो भ्छानिः।

नम । प्रतिदयायः-पीनसे युखगतः } रिरो
वेदनाः । तथा सुखेनास्येन विद्रवृत्तिः-पुरीषट
नम् ॥ पूर्वाक्ताश्यामया अधोबातरोधोक्ता गस्म

वातमून्रराह्त्सर्गो वातादीनामग्रदत्तिः ! दषटमेश्च वधो स्तेऽपि भवन्ति ॥ ५ ॥

राः । हृद्रो हृद्रोगः! ३ ॥

हे०-तत्र विङञोधजानाह--जजङ्घायाः

प०-पायुद्रारेणाघोवातस्य रोधाद्गस्मादयो जाय-न्ते । उदावतैः रकृदादीनामूष्यैगमनम्। सक~

- शम् ।छमे-ग्खानि :}वातमूत्र्चकरतां सङ्गोऽभरवृत्तिः

` दष्टयग्न्योधेधो विनाशः । दृद्रदो--हद्रोगः ।। ३ ॥
` .दह तत्र

निप्रधातिक्रमे दोप दर्शयन् वेगाधरणजान्

` सेगानाह-त्ाधोवातजान्

रोगानाह--एक्--कोषठशु्

पिण्डिकाङकृतिमांसपिण्डिका

पश्चिमे

तस्या उदधि्टनम् उदष्

योरिव दुःखं, पूर्वोक्ताः अधोवातरोधनाः

॥५ ॥

अगभगार्मरीवस्तिमिदटूवक्षणवेदनाः ॥
मूत्रस्य रोधाप्पर्वे च मायौ रोगाः \॥ £ ॥
मू्रस्य॒ रोघार्देगणमंगादयो जायंते | गानां

:चाताद्ौनां संगः --स्वाभाविकग्रृत्तिरोधः,दुष्टिवधरितिमिरम्, स्फतोटनमिवांगमेगः } बस्त्यादीनां वेदनया सव॑ध
अद्चिवधोऽगिमांद्य,
हृद्रदोा--हृद्रोगः, अधोवातजानन्तर- मेदू रिश्चम्|धर्बे च प्रायो सोणा अधोवातदाषद्रोः
- मूध्वयातरोधनेघ्रु वाच्येषु र्कन्मूत्ररोधजानां वचन बातसे- स्तेऽपि मूत्रस्य रोधाजायंते,प्रायोग्रहणाद्वातादियो
-अजतुल्ययोगक्षेमप्वात् | ३ ॥
कैचिदेबोत्पदयते कैचिन्नेति बोधयति ॥ ६

-सेहस्वेदषिधिस्तन्न पतयो भाजनामै च ।
यानानि बस्तयश्चैव शस्तं वातानुरखोमनम् ॥४
स०-तत्र वाताच्थे विकारे सेहः

प०--मूत्रस्य रोधादङ्गभङ्गादयो जायन्ते ! अ
नां भङ्गोऽज्गभङ्गः । अङ्गानि भज्यन्त इव, भरः

इव, वेष्टयन्त इव, कुटथन्त इव। मूव्रादमरी मूत्द्ः
कंतव्यः | फएख्वतयः कायाः । वातहराणि मोजनानि निदाने वक्ष्यमाणा । बर्स्यादिवेदना रुजा वसिः
कयणि । पानानि सुखोष्णोदकपानानि का्णी- त्राधारः । मेद्र्--रिङ्गम् । वक्षणावूरुसन्धी
केवखभेते रोगा जायन्ते यावय्पर्वे च योगाः प्र
णि । वस्तयश्

क्ैव्यः,

स्पेद

च कार्याः | यत्किचिद्रातानुरोमनं

-तच्छस्तम् ॥ ४ ॥

वातादिरोधजा गु्मादयोऽपि मूत्रस्य रोधान्जायः
प्रायोग्रहणाच्च स्वे वातादिरोधजा नौत्प्यन

स्थानम् |

सट्प्पिणटीकीत्रयसंपरिते अ० ८.
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विवाय

किति केचित् केचिननेति प्रायोग्रहणं किचवन्त्यू-

स ०~-पुरीषत्रेणधारणनजेषु यमनु सेरेष
पुरीषस्य भेदि मेदकमनलयानं याचकमन्तु्ाम्नु

नतामाचष्टे । तथाच आगमः-- श्रायः सब्दो विरे
पाथं करिश्विन्स्यूने च दृयते? ॥ ६ ॥

मौषधभु । चराब्दादतेकति व्यद च | ८ |

है०--मूतररोधजानाह-जङ्गमङ्खो मञ्यमनेधिवरङ्गषु
दुखं बस्त्यादीनां च वेदनाः पर्वे रोगाः अधोवात-

3

प०--यक्ष्मसु-व्याधिषु) धिदुरेे्ययु प्क
५. ड म

५

देषटनादिषु विद्धमेद्यज्नपानं

विद्ोधजाः । ते च ग्रायोग्रहणान स्वै ॥ ६]

याव

-वादथाह्क--मः

कः

तदोषधम् ।

त्यभ्यगावगाहाश्च खेदनं बस्विकमं च \1७॥

द--विदुधमानां

स०~-तदौषधं तेषां बातादिरोषजानां रोणाणामौपधं
चिकिस्सितं मबति । वि तदित्याह--वतिमंदनफरदिङ्घता सरवर्तिसंजञा ! अम्यगोऽम्पेजनम् } अवगाह

वियः

दिकयक्ष्मसु--रंमिषु, चवर; र

श्राह्मरेभ्यो दि दीयतां नकर

१
144

॥

,

मन्यवाघ्ः स्यात् | ८ ॥

वातहरदव्यसाधिते द्धे द्रोण्यां निहिते पायुदेशस्याव-

मूजेषु च पाने च प्राग्भक्तं कास्यत्त वृतम्:

स्थापनम् } स्वेदनं स्वेदः वस्तिकर्म सरप्रहत्तये वस्ति-

जीणतिकं चात्तपया मारया याजनाद्रयम् ¦

|अवपीडकमेतच संक्नितं ॥ ९ ॥

विघ्रौ वक्ष्यम्रणम् ॥ ७ ॥

प०-तेषां बातादिवेगत्रयरोधोस्थितानां व्याधीनः- |
मेकहेख्यैव चिकित्सामाद्--तदौवधम्। तेषां वातात

न्मूत्रसेघजानां विकायणामौषधं चिकित्सितं व्यादि)

{1
स०-यन्ररोवप् पुनः प्रा त
पानि शास्यते । जीणीनिवेतनं च दन्य |

वतिर्भदनफलागारधूमख्वणादिकता वक्ष्यमाणा फट-

उत्तमा मात्रयाऽदोयात्रनरणल्वन्नणता | (दन

कथिततेयरैखादिपूर्णायां द्रोण्यां निमज्जनम् । सेदनंवक्ष्यमाणं तापादिभेदेन चतुधिधम् । वस्तिकर्म -पायु-

जीणीतिकश्चेदयोजना च । र
त््ेहयोजना
प्राक्त यत्र घ्ुतपानसमनेतरं भक्त युज्यत | ज

नः ध
वक्तिः! अभ्यङ्गस्तैकादिभिर्मक्षणम् । अवगाह --द्रव्य- तचावपीडकमुव्यत । योननयोटवं योत

द्वारेण कथिततैखद्रन्यादीनां प्रक्षेपः 1 एतान्निष्नसाधारणम् ॥५॥
हे०--उक्तानां वातादिरोधनानां रेगाणामौषधमाद--

तिक यत् द्यस्तनेऽन्य जीर घने प्रयुज्यत । प्रद्
तरेष्ववपीडकदाच्देन योजनाद्रयमेतदर्िससेत्र तयम्

तथा च वध्यति ¦ सै; कोष्णेश्च सिभैखपीदः

तेषासधोवातविप्मू्रोधजानामौषधे वर्तिः गुदे प्राणिधेया यौजिद्नैः 1 तथाऽष्टगावतारे मूप्रोदाव्रतेचिकिस
प़ख्वविसंज्ञा | अवमाहस्तैल्मदिपृष््रीण्यां निमजनम् ।।७॥ याम् 1 अवपीडकसरधिश्च विदोषानभूत्रने गद दति

` पुरीषरोधोत्येष्वन्यमप्यसाधारणमुपक्रममाद--

अन्नपानं च विड्भेदि विडरोधोस्थेषु यक्मसु !

नु वेगघासणेन वाद्येन मर्त एष कोपः । तथा`

वध्यति] ततश्च नैकधा प्रायः पवनो वत्र
पवनविज्ये न्च तरं यथा वरन तथा ततमत

। फोच्
रलिवावपीडकयोजनमतरोचितै न सपिषः
दस्ति मलमूत्रादयोऽसि्चिति विग्रहे “वसेस्तिः"'इद्युणादिि बद्धविट्कास्यमूलस्वमाततादः
सूत्रेण तिप्र्ये दन्तोष्टयादिरवैदितिः साधितक्षतथापि ् तेरप्य बातजितोऽप
१ यद्यप्यत्र व्याष्यसुधाक्षरेण “वस॒

निवासे" इवयसा११

भ्वादिगणे “वश स्तम्भे, इदेष्ठादिपरिताद्धातोः स्तम्भनं

स्तम्भः ८ धारणमिति यावत् ) बखन्ति धार्थन्ते मलमूत्रादयोअनया इति विग्रहे “निया किन्" इति सूत्रेण क्तिनि हरयते-

ऽनया दष्टिः, श्रूयतेऽनया छतिरितिवदो्ठवादिवसिरेति
प्रयोगोऽपि साधीयान्. ¦

योग्यं पानम् } तथा

लास्य

च

। तठ सप्रन्नः

याबद्दववद्ुमिति । सयोनिः

श्चाद्पमूर्नतवम्, }।

दिमस्सीः वेदयो

तथाच वक्ष्यति । उष्ण

बल्यस्तिलो गुः । भ

अष्टङ्कहदये ।

{८६)

[ र~

इति । तदेवं॑तेखप्य॒वद्भविदूकादयमूतरस्वभावतया

ननु च प्ररणगुणेयादिना समासप्रतिषेधेन भवि
-तदीयोऽवबपीडको मूत्रसधोष्येषु रोगेष्वीषधतवेन युक्तो- तव्यम् | अत्रोच्यते । य॒ एव `गुणशब्दा गुणिना
च्छिन्ना गुणमात्रे वतैते कदाचिद् गुणिन्यपि त ए
ऽपि न सर्पिष इव युक्तः ॥ ९ ॥

प०~-मूत्रञेषु व्याधिष्वङ्गमङ्गादिषु सपिषश्चावपी- प्रतिषेधस्य विषया; । यथा पटस्य शुको गुडस्य मधु
कं प्रयु्ीत । अवपीडकरशब्देन सिरस्योत्तमा इत्यादयः } यं तुं गुणमात्र एव॒ वतते स गुणिनि ;
मात्रा भण्यते । याऽहोरात्रेण जीयते सां च प्राग्भ- समासस्य । यथा पटहशब्दः पुत्रयरः कन्यारू
न्तात् जीणोऽन्तिका वा. । द्वयमप्येतद्वपीडक- द्ाक्षापसश्वेदनगंष यादयः } तथेद्वियदौपरव्यमितयाद
-सज्ञम्.।} ९ ॥
वपि भवप्रलयर्यातस्य सदा व्यतिरेककारणत्वाद् युणारि
` दे०मूप्रयोधजानौ ` विगषमाह--अवपीडो

द्िविधः--

हस्वया माच्या प्राग्मक्तप्योगः | उत्तमया अनन्नप्रयोगश्च।

उक्तं हि संभ्रहे--““भूव्रजेषु तु पाने च प्राग्भक्तं दास्यते
धृतम्. । जीणौन्तिकं चोत्तसया मात्रया

योजनद्वयम् ।

अवषीडकमेतच्च सचि धारणास्युनः । चकारः सामा-

न्यानु्वेदार्थस् ॥ ९ ॥

घाथितभेव । तस्मदेवमादौ तस्सयेश्च गुणैः षष्ठी सग
स्यत दति समासः । तस्यायमथैः । तेषु गुणिषे
तिष्ठतीति तस्था । एतदुक्तं भवति । गुणा एव

गुणां वर्तते. न तऋ्यासनि है; सह षष्ठी समस्यते
| शुक्ादिराब्दानां तु कदाचिद्रव्यद्त्िखात्सामानाधिव

रण्येनापि इत्तष्टा | यथा शकेः पट. इति | गुणः

घारणात्पुनः ॥ ततिसवात् वैथधिकरण्येनापि । यथा पटस्य शष्ठ
इति

उदारस्ारष्चेः कपो विवधो हययोरसौः ॥

तदेषां प्रतिप्रधविषयलम् । पटहर्दादीनां तु तस

अध्पानकासारेध्माश्च (देष्मावत्तन्र भषजम् १० त्वात्समासविष्यस्वमिति स्थितम् 1 नन्वेवं सति बरं
सं ०--पुनसपि -व्यतिरेके ।उद्रारस्य धारणादरूव्यादयौ
कायाः रौकृयमियत्रापि पूर्वोक्तान्न्यायास्समासः प्राप
मवति । उसे वक्षप्तघ्याधो हृदय तथोर्विबेघोऽतस्तम
यात् । अत्रोष्यते भाष्यकाखचमान्न मविष्यति ।

दव } तत्र तेषु येगे हिष्मावद्वेषजम् ! श्वासहिषा-

चिकित्सिते दिष्मायाश्चिकेस्सितं वक्ष्यति ॥ १०॥
` पठ्~इद्रारस्य सेधादशूच्यादयो जायन्ते ! तत्रा-

रुचिरन्नानमिनन्दनमरोचक इति यावत् । कम्पःरिरःपाण्यादीनां वेपु: \ हृदयोरसोर्विबन्धो रोधो-इन्तस्तम्भ इव । जध्मानमुदसपूरः । कासहिष्मा
`यथा वक्ष्यन्ते ।तत्र तेष्वरुच्यादिषु व्याधिप्वौषधं
चिकिस्सितं हिध्मावत् हिध्माचिकिव्सावत् । साच
वक्ष्यमाणा हिध्पाचिकिस्सितेऽध्याये 1. १० ॥
हे०-उध्ववातरोधजानाह--परकरतत्वाल्लभ्यते कंपः सर्वा-

यानाँहद्योरसोर्विवेधः रज्ग्यदििर्वव्यमानंयोरिव दुःखम्,
-आध्पनघुदरपूरः । उद्माररोधजानामोषधमाह--हिष्माया-

मेव हिष्मावत् | १० |

हि गुणवचनग्रहणमेवे कस्मान्न तियत इत्युक्तवाऽर

धातू । बलाकायाः शौक्कयमित्यन्नापि यथा स्यादिरि
समासस्यात्रामावः । गदितं वातव्याधिनिदाने | १।
०-षयुतेः-श्षवथोविधारणात् शिसेऽलयीदयो ३
यन्ते रिरोऽसिः-शिरोबेदना । इन्द्ियाण--च
रादीनां दौवस्यै--स्वविषयाभहणासम्भेता 1 मः

यो; स्तम्भो मन्यास्तम्भः भन्ये द मर्भणी स्स्त। तः
स्तम्मः--स्तम्धता निश्वखष्वम्,अर्दितं वायुना क

मूतं युखस्याधम् ॥ १९॥

:

दे०-क्षवधुरोधजानाह-शिरोऽर्तिः-रिरोव्यथा इष्य

दवट्व--विघयग्रहृणाक्षक्तिः,
वथो; ॥ ११ ॥

अर्दितमेकायामः, `` ४
॥ि
।

रिरोऽतीदरियदोषैल्यमन्य स्त॑भार्दितं श्चुतः ११ तीक्ष्णधूमांजनाघ्राणनावनाकविरोकनैः । `
स०

क्षवथोधारणाच्छिसोऽव्यांदयः स्युः दुर्य

भावो दौवेल्यम् | गुणवचनेत्यादिना ष्यञ् | इद्ियाणां

प्रवतयेर्षुति सत्ता सेहसेदौ च शीलयेत्
सृ०-्ुति सक्तमप्रवतैमानां

तीक्ष्णधुमादि

दशेनादीनांदोवेदयं िषयप्रहणाशक्तितवसिद्रियद
ौ म्रवतयेत् । तीक््णधूमो धूमपानविधौ वध्यते । ती
स्यम्!

स्थानम् ]

सरटिप्पणरकात्रयसंबरिते अ० ४.
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स०-श्ुष इति । निप्रहादियलुद्त्तिः। निप्रदापेक्षया
चाजनमक्िरेगेषु । तीक्ष्णप्राण यन्नासया मरीचादिग्रहणम् । तीष नावन तस्य॒ विधौ वक्ष्यति । षष्ठी | एव निद्राया यत्रापि योज्यम् । क्षपो दुभुसश्च स्वेदश्च तौ च शीरयेदभ्यसेत् । श्ुतिः क्षुत् । कषाया निग्रहादग्भगादयः षड् मवति । सामान्येनापि

शचते चोक्तम् । प्राणापानौ समौ स्यातां पूर स्लोतः- दरूरुशब्दनिईदरो पकाशयणतः शूरो गह्यते । शु्ेग-

पथे स्थितौ । नस्तः प्रवहते शब्दः श्रुते तच्च ॒विनि- निप्रहेणानिवारणः प्रमजनः कुप्यति । तस्ावस्थानं
पकाशये | वक्ष्यति हि । पकाशयकटीत्यारभ्य याव

दिशेत् ॥ १९॥
'प०~-अत्र

श्युति--क्षवथ्रु,

सक्तामप्रवर्तमानां

|
विरोषत इति । तत्र क्षुधौ निग्रहे मोजनं

सी्षणेधूमादिभिः परवर्येत् । वीक्ष्णो भूमे वक्ष्यमाणो रघु क्लिगधमुष्णमस्पं च योज्यम्. ॥ १४ ॥
धूमपएनविधौ तीष्णैमैरीचादिभिरखनं तीक्ष्णालनम्।
प०--षुधो--वुुक्षाया =भपिधारणादङ्गमङ्गादयौ
तीक्ष्णानासौषधानां नाक्तिकया प्राणं सिंघनै तीक्ष्म- मयन्ति । अङ्धानाीं भङ्गोऽङ्गभङ्गः असचिररोचकः।
्राणम् । नाव्न--नस्यं तथापि तीक्षणमेव अकविठो- ग्ानिरधरर्षः, काव्य --करराता, शलं--रक् › धमो
श्रमणमिव। तत्र-तेषु रोगेषु,मोज्न-ख्धुरक्तरास्यादिभिरुघुभिः छत योज्यम्। स्निग्धं धरतमां सरसादिमि्ैर्यात् ॥ ११ ॥
दे०--क्षवरोधधजानामीषधमाह-ञरुत्यवरोधजेष्ववरुद्ा- क्तम् । उष्णं तप्रं सोप्म । अस्प मितं मात्रावत् १४॥
हे०-षुद्रोधजानाद--ग्टानिः--छमः, बूलं-कोष्टग,
याः कषुतेरतीक्षरमादिभिः सूविलोकनेन च ॒प्रवतनम्
्षुरोधजानामौषधमादह-तत्
श्षुधासेधनेषु ।। १४ ॥
तथा जञेहस्वेदौ च दील्यत् ]संग्रहे तु-योज्यं वातश्नमन्नं च
कलमादित्यस्य वीक्षणम् । तथा तत्न स्तेहस्वेदावपि

निद्राया मोहमूधक्षिगौरवाटस्यजंभिकाः #

शृतं चोत्तरमक्तकम् | ” इति ॥ १२ ॥

४)

अंगमदेश्च तजरेषटः सवमः सवाहनाने च \ १५

दौषांगसादबाधियसंमोदथ्महद्रदाः 1
तृष्णाया निग्रहात्त् शीतः सरवे विधिर्देतः१२
स् ०-तृष्णाया निग्रहान्निरोधाच्छोषादयो भवति । तत्र

स०-निद्राया निगप्रहान्मोहादयो मवति) तत्र निद्रा
ग्रसेधोघ्ये विकारे स्वप्र इष्ट; । संवाहनानि स्वस्पानि

तृष्णाया रोधजेषु विकारेषु सैः शीतो विधिः -साना- पदेनानि.च ॥ १९ ॥
श्नपानादिको हितः ॥ १६॥
प०~-वृप्णाया निप्रहात्--चड्रोधात्, रोषादयो

प०--निद्रासधारणात् मोदादयो भवन्ति} मोहो-

वैचित्यम् ।मूर्ध: शिरसो--ऽक्णेव्य गौरवे गुरुत्वम् ।

आठस्यमख्सता सृन्िकाऽङ्गविनामेन सह युखस्योटन साङ्गभङ्गम् तथाज्गमदौऽङ्गानि स्यन्त दव ।तत्र
ऽङ्गसाद्ः-शरीरायसादोऽनुष्साह इति यावत्।बाधियै- तेषु
रोगेषु खप्रः स्वापः इष्टः। तथासंवाहनानि सुख
जडत्वं क्णयोरश्रुषि; । संमोदो--विचेतनत्म् । छरसवा- कायस्य मदैनार्नाष्टानि ॥ १५ ॥
जसणै--भ्रमः, चक्रोपारूढस्यव चछनम् । हददो-हे०-निद्रारोधजानाद-मूष्ः अश्च गौरवम् +आकस्यहृद्रोगः ।तत्न--तेषु व्याधिषु सों विधिः-स्नानान्नपा- मनुत्साहः, अङ्ग पङ्कोऽङ्गम्ः। निद्रारोधजानामौपधमाह--मादिकः, रीतो हितः ॥ १३॥

जायन्ते । रोषो--सुखरेषः

,

। अङ्गस्य

सादो-

हे९-तृदोधजानाद--शोषो--युखद्योषः, अङ्खसादोऽज््-

वैद्यं संमोदो-ल्ञानामावः, भ्रमश्चक्रारूढस्येव श्रमणं,
हृ्रदो-हद्रोगः । तृद्धरोधजानामौषधमाह--तत्र व्रष्णारो-

जेषु ॥ १३ ॥

` --- ~.)

रवादन-पुखस्पवौमर्दनम्, | १५ ॥

कासस्य रोधाततद्रद्धिः घासारुचिष्दामयाः ॥

शोपोहिष्माचकार्योऽ्तर कासहा सुतश विधि; १६
स्० -कासस्य कासवेगस्य योधात्तदद्धिः तस्य कासस्ध
बृद्धिरधिक्य स्यात् तथा धासादयः } तत्र कासनि-

अगभेगारूविग्लानिकार्यलूरभ्रमाः श्चधः ।
-तत्र योज्यं रषुञ्िग्धदुष्णमल्पं च भोजनम्१४ किस्सितोक्तः सुतरामतियेन विधिः कार्यैः ॥ {६.१
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प०--कास्स्य रोधात्त्द्धिः तस्यव कासस्वा-

`

प०--बाप्पतोऽश्रुविधारणात् पीनसादयः स

भवन्ति पीनसो-नासास्तुतिः, अश्िरिरोहदि
क्तोषो राजयश्चमा हिध्मा च जायते। तत्र तेषु रोगेषु पीडा! मन्ययोः स्तम्भो मन्यास्तम्भः 1 अरुच्य
कासहा--कासप्नः कासचिकिस्साविदितो विधैः व्याख्याताः) ततर तेषुरोगेषु खप्नो निद्रा हिता ।
धिक्यं भवेत् । श्वासारुचिहटदामयान्च मवन्ति। तथा

|

सुततरामतिशयेन काय; ।। १६ ॥

।

हे०-कासरोधनानाह-तदुदधिः-कासयुद्धिः, . शोषो--

राजयक्ष्मा

| काससेघजानामीषधमाह-अव-कासरौ-

॥ि

धेषु] १६॥

गुर्मद््रौगसंमोहाः श्रमन्वासाद्विधार्तात् ।

दितं विश्रमणं तत्र वातघ्नश्च क्रियाक्रमः १७\

स॒०-श्रमेणाध्वन्यायामादिना साहसेन सद्यो जातः
शरासः श्रमश्वातः तस्माद्िधारितद्वेगरोषाहुदमादयः स्युः|

तत्र विश्रमणं हितम्।बातघ्रशच क्रियाक्रमौ हितः।॥ १७॥

प०--श्रमश्वासो व्यायामादिभिरासेवितै्यैः सद्य
एवोतन्नस्तस्मात् श्वासाहिधारितात् गुस्महद्रोगसंमो हा जायन्ते ।तत्र तेषु येगेषु विश्रमणं व्यायामादिवजैनस निर्ह्वं हिषम्। तथा वातघ्नः करियाक्रमौ वात-

वयाधिनि्दैष्ो हितः ॥ १७

.

`हे०--ध्रमश्वासरोधजानाद--गुस्मेति |श्रमश्वासरोधजा-

सामीष्रधमाद-दितमिति ॥ १७ ॥

`

जरम्भायाः क्षवबद्रोगाः स्व॑श्वानिरजिद्िधिः १८
स०-जभाया रोधात् कषुतिवद्ोगाः । तत्र सवां च

वातघ्रक्िया हितेति रोषः }कंभा सुखविकासो गात्र

माद्रीकादि । प्रियाः कथाः सुखजनका; धमां
सम्बन्धिन्यो हिताः ॥ १९ ॥

ह०--बाप्परोधजानाह-अक्षिरोगः, शिरोरोगो, छः
वाप्पमश्र | बाप्परोधजानामौषधमाद--तव बाप्परोः
प्रियाः-मनोदरः ॥ १९ ॥

विसपेकोरङ्ुषटाक्िकंद्षा इवामयञ्वराः।
सकासश्वासदृहासव्यंगश्वयथवो वमेः।। २
स ०~-वमेरछर्दिषो विधार्ताया विस्पदथः १
कोठो लोहिते कान च मडलम् 1 -अश्षिकद्घाः

मामयेन संवर॑धः | २० ॥
प०~वमेदछदषो विधारणात् विसर्पादयः क

दिभिः सह प्रादुभवन्ति । विसर्पो निदाने व

णः । कोटो-खोहितानि मण्डरानि । कु्कारः 1 अक्षिरोगादयः स्वे खेऽध्याये वक्ष्य
दयाम मण्डलं व्यङ्गम् । वक्राद्न्यत्र नीरः

हासो

हृदयपसिवितनम् । हृदयस्य छव

उत्क्डेडः ।} २० ॥
विज्ञेषः 3
हे०--वमिरोधजानाह---कोठ;-ुदररोग
मयः कंड्वामयः, पांड्वामयः; दृस्लसः-हदः

व्यथासदहितः,

सल्वणपानीयोद्विरणं स्यंगः--श्षुद्र

विप्रः 1 २०]
विनामः ॥ १८ ॥
प्०--जृम्भाया बिधारणात् क्षिववत् श्वुतिवत् गद्षधूमानाहारान्

रुक्षं शुक्त तदुद्मः.

तेषुरोगेषु व्याथामः स्ुतिरखस्य दास्तं चात्र पिरच
सेगाः रिरोऽरींन्द्रियदौषैस्यादयो जायन्ते
सर्ब विधेरनिरुजित् वातघ्नः कार्यः ॥ १८ | -

~. हे०--ज्मारोधजानाह--श्चववत् क्षवथोरिव शिरो-

उत्यीदथः। जभासोषजानामीपषथमाह-सवै इति ]प्रकृतत्वाज्जभारोचजानाम् ॥ १८ 1
|
।

यीनसाक्षिशिरोहद्रङन्यास्तभारुचिश्चमाः।

सक्षारलवणं तेरमभ्य॑गा्थं च शस्यते ।
सं ०-तत्र गद्भूषादयः रास्ताः। अनाहायोऽभोज
एतेषां ददः! तथा रूक्षं भुक्खा तस्य रूक्षसयोदर

ईनम्. ! एवं प्राणो वायुः खमार्म प्रयेति तततो ठ
मायात्र शस्तम् । तथा क्षापए्खवणाम्पां युक्तं तैर

सगुर्मावाष्पतस्तत्रस्वमोमयंपियाःकथाः १९॥
गार्थे शस्यते हितं भवति ॥ २१ ॥
स ०-बाष्पतोऽश्रुणो विधारितात् पीनसादयो मबंति।
पीनसो नासा्ञावः। अक्षिरीरोहदां रुजा सेबेधः।सराब्द्-

|

प०~-तत्र गण्डूषो-द्रव्यकाथेन मुखपूरणं हिः

धूमश्च त्विणः । जनाहारो-रषनम् ! तथा रू

शाथे ।गु्श्वसभैः) ततर सपरादिका चिकित्सा १ ९॥ हारं भुक्त्वा तस्वैवोद्रमः पुन्ैमनं हितम् । तः

सदिप्पणदीकात्रयसंवटिते अ० ४.

स्थानम् ]

(८९)

शयया

व्यायाम्ः-रसीरायासजननं. कर्म !अस्य रक्तस्य श~ बाकर्वरितकर्म . । बस्तिशचदिकरमूत्रारयसोधनैयवक्षारासादिभिः शतिः स्रावः । तथा विरेवनै चात्र हरीत- दिभिः सिद्ध क्षीरं मजेत् । एवं वेगरोधजा रोगा उक्ताः२द

कीमाक्षिकादिभिः रास्तम् । तथाभ्यङ्गे सक्षारख्वणं
तेखम् हितं ॥ २१}
हे०--छर्दिरोधजानामीषधमादह--श्चारल्वणाभ्यां

युक्तं

तैलमू, अनाहार--उधवासः, रूक्षमन्नं मुक्त्वा तस्थैवात्रस्य

बेणसोधिनो ये न चिवित्छस्तान्दर्सयन्नाह--

तृश्शरूखातं त्यजेत्क्षीणंविदु वेगरोधिनम् २४

उद्वमः--वमनम्., अखसुतिरसल्लावः ॥ २१.॥

सतृट् च शूलं च ताभ्यामातमातपीडितं तथ
क्षीणे क्षीणदेहं वेगरोधैन च लयजेनन चिक्षेतेत् |

युकात्तत्छवणं गुद्ययेदना श्वयथुज्वैरः 1

तथा विदं यो वमति तंच वेगरोधिने यजेत् ॥२४।१

हृद्रयथा मू्रसंगांगभंगबृद्ध चरमषंढताः ॥२२॥

सण --ुक्रादिधारितात्तस्य शुक्रस्य सवणम्। तथा

हे०~तृडाद्मपट्ुतस्य वेगरोधिनम् उपक्रमं निषेधतिक्षीण---क्ीणघातु, विडवम~~पुराषवमनम् |} २४।

गृ्यवेदना पायुषेदना .वृषणशुम. । तथा श्वयथु

अथ किमेते रोणा वेगोदीरणघारणाद्ध्ति नेयाह--

्रकृतत्वाद् गुह्य एवेति योज्यम् । इ्र्वघ्मे। अदमरष्दे-

रोगाः सर्वेऽपि जार्थते केगोदीरणधारणेः) २९॥

नादृमरी कथ्यते } षटता घीगमनाशक्तितवम्. || २२ ॥

स०-सर्वेऽपि रोगा जायंते न केव पूर्वोक्ता एल ॥
निगेसवणे
शुक्रस्य
प०~-शुक्रविधारितात्स्यैव
वेणानां पुरीषादिसंवधिनां यान्युदीरणान्यनागतान
ज्वर
श्वयशरुः
`
}
गुह्यवेदना-छिङ्गदजः
।
मनं भवेत्
पतनानि तैः । तथा तेषामेवाणतानां यानि विधास्यात् । हृदि व्यधा हदि पीडा । मूत्रस्य सङ्गा
मूत्राप्रबृत्तिः

ध्म}

। अङ्गानां भङ्गोऽङ्गभङ्गः 1 वृद्धि

अव्म--अद्रमसै । षंठता-~-क्लैव्यं खी-

प्वहर्षः 1} २२ ॥

रणान्यनुस्सगैरक्षणानि वैः } अत्रेयं युक्तिः । वमोदीर-

णधारणं नाम वायोः करप तस्य क्रियावच्वात् । तेन च्
वेगोदीरणघारणरक्षेणन स्वकर्मणा स एव वायुः कोप्यते\

मेद- स कुपितः सवानिष विकारान् जन्ति । तथा चोक्तम्!
हे०-यक्ररोधजानाह-तत्छवणे-घ्क्रसखावः, गुह्यस्य

य वेदना, श्वयथुः--नोफः)

इृषद्विमुष्कवुद्धि; अद्म--

अदयरी, पण्टता--अपरतयजमनासामर्यम् | २२};

ताभ्रचृदसुराराङ्विस्त्यभ्यगावगाहनम् ॥
बस्तिञुद्धिकरः सिद्धं भजेस्ीरं परियाः श्चियः २३

राखागताः कोष्ठणताश्च सगा मर्मोध्सतवोवयवांगजाश्च
ये संति तेषां नतु काश्चेदन्यो बाधोः परं जन्मनि

हेतुरस्ति । विदृश्ष्मपित्तादिमायनानां विकषपसहारकरः स यस्माद्विति ॥२९॥

. प०~-वेगोदीरणधारणैः सर्वेऽपि रोगाः-समस्ताः

स ०~-तत्र ताम्रचूडादिकं भजेत्] तथा ब्तिङद्धि- अपि व्याधयो जायन्ते । न केवङं वेगरोधिनां यः
करैः कृूष्माडादिषिः सिद्धं क्षीरं भजेत् । प्रियाश्च उक्तास्त एव रोगा जायन्ते । यावत्सर्वेऽप्यन्ये न ज्व*
कांता: प्रियत्वेन हिता इति रोषः । निरयुवधेन रभतैन राद्यः इयपरोऽथेः ॥ २५ ॥
|

प्रबतेते क्रम ॥ २३ ॥
प०-तत्र ताप्रचूडादिकं भजत्।ता्रचृडः कुक्कुटः)

सुण--प्रसन्ना

धना वा । शाल्योरक्तादयाः ! ऽपि रोगा जायन्ते न पुनः पर्वोक्ता

स्तिर्भिरूदाऽुवासनोत्तरबस्िमेदेन

त्रितः ।

अवगाहो-द्रोण्यां क्ाथादिपृणौयां निमज्जनम् ।
वेस्तिङुद्धिकरैः कूष्माण्डगोक्षुरकवर्णादिभिः

एव, परवृत्ता

बनुन्मुलस्य वबखादुन्मुखीकरणं वेगधारणवत्सवरोगह ~
तुत्वद्वेगोदीरणमपि लयजेदित्यथसिद्धम् ॥ २५ ॥

सिद्धं निर्दि साधनं ततर भूयिष्ठंये ठु तान् प्रति ॥

क्षीरं भजेत् । खियः प्रिया वल्भा भनेत् ॥ २३

` हे०-द॒क्रोधजानामीषधमाद---ताम्रचडः `वुवकुटः,

७

हे०--वेगधारणवत्सधरोगदेतुखकथनद्वारा . वेगोदीरपं नित्रेधति--उक्तानां वरेगानामुदीरगेर्धारणैश्च सर्वै

ततश्चानेकधा प्रायः पथनो यलसकुप्याप्

अन्नपानोपधं तत्र युंजीतातोऽवुामनम्॥२६॥

सून

अष्टाङ्कहदये ।

८९०.)

---

~=

4

सं०--ततर तेषु वेगोदीरणधारणो्येषु सर्वेषु मध्याये
तुभूयिष्ठ बाल्येन भव॑ति गुसमोदावतोदयस्तान्. प्रति
वरय्येगेयादिना साधने निर्दिष्टं चिकित्सीक्ता |
ततश्च वेगोदीरणधास्णादनेकधा बायुयस्मकछुप्यति ।
अतोऽसद्रेतौत्तस्यानुखोमनं मागैयोजकमन्नपानौषध
यजीत । ययपि वेगोदीरणघधारणात्स्वे सोणा जायैत

स° तुशब्दोऽवधारणे । सदा सवेकाहं कोमेष्यांदीनां

वेगान् धासयेदेवे हितैषी यः पुरुषः स्वहितमिन्छन् ।
क । प्रेय चेह च परलोके तथेहरोकरे च । विभूतः
सन् । जितानि दतानीद्रिाणि मनःषष्ठानि चक्षुस-

दीनि बिषपाणामनमिरपघरुकतया येन स जितैद्ियः |

जितैद्रियशब्देन कोभाद्विगविधारण उपाये दरोयत्तिः।

इ्युक्तम् । तथापि यथा वेगघारणाचिरकारुमाविनः जितेंद्रि एवैतान् धारथितु शक्तौ नान्य इत्यथः !
सप्रसयया येणा मवति नः तथोदीरणात् | अनत एव देषो वैरम् | मात्स प्रखुणासदिष्णुखम् । गणः
तन्त्रकासेऽधोवातस्य रोधेनापिं रोणा मवति । रतो
रोधादमी भवतीप्युवाच । नतु तदुदीरणादमी रोगा
भवतीति ! प्रायोप्रहण कचितू कफादेरपि प्रकोप इति
समापादयति । तथा च वमिनिग्रह उक्तम. । विस्पैकोटकुषटाक्षीदयादि । तप्र ग्ूषधूमानादार् दयादिनचि-

करिव्सा | न चैषरूपो विधिर्वायादुपदिद्यते तस्माप्मराप०--ये पुनः व्याधयो भूयिष्ट बाहुस्येन जायन्ते
तान् प्रति साधनं चिकिस्सितमिह निर्दट भरो्तम् 1
ततन वेगानामुदीरणात् धारणाच्च प्रायो-बाहुस्येन
पंवनो-वायुरलेकधा-ऽनेकम्रकारं कसा यद्यस्मात्
कुप्यति प्रकोपमायाति, अतोऽस्मात् कारणान्तस्य
वायोरज्नपानौषधं बाताचुरोमने बातसास्यकरं विमामेस्थ्य स्वमारीयोजकं विवन्धहरं युखीत ॥ २६ ॥
, हे०--र्यषां साधनानुक्तौ देतुमाद- सर्वेषां साधने
साधनमुक्तं तनायं

हेतु; यद्रस्मादयो बहुलमुत्पचन्ते तरे

तु विरल्म

कतव्य द्विश्चकार्करणं रागादीनां वेगविघारणेन प्रपयेह
वास्मिन् रो तुल्यवक्षवक्ञापनाथम् |अन्यथा तरेसेय-

स्य पूरनिर्दशादयंसेषां रागादीनां विधारण प्रेत्य >
तथेहरोके ¦ पश्चान्निर्दिषटवात् ॥ २७ ॥
प०-दमान् पुनर्वेगांद्लोभादीनां जितेन्द्रियो नरं

हितैषी दितेप्सुदितमिच्छः प्रेय चेह च इदरोकपर

योप्रहणम् ॥ २६ ॥

चक्तव्ये 'यक्केप्ांचिद्वरमोदावतीदीनां

प्रीतिः । आदिदब्देनामिध्यादिपरिपरहः । प्रवयेह चत्ति

लोकयोरपि हितैषी स्वैदा सर्वस्मिन् कारे धारयेत्
कोभोऽन्यस्वे स्पा ! ईप्याऽक्चमा । देषः

दे्टि । मास्सर्य-मत्सरत्वम् । ` रागस््यादिष्वभिं
खाषः
।
ादि्रहणाद्वयक्रोधदस्भमदादीन
म्हणम् 1] २७ ॥
हे०--लभादिवेगधारणं विघत्ते-परेत्य परैः
दद ददखेकै,

सामन्यन.

कोभो--लोटपर्वम्,

सहनं, द्वेषः--परापकरिच्छा,

| यजयवान् धारयेन्ननु सयादिना

साधनम्राह~-यद्यस्मप्ा-

भ्यां वेभोदीरणधारणाम्यां पबनः कुप्यत्यनेकधा उभमेकव्याधिस्पेण प्रायोम्रहणाथत्तकपावपि अवः कारणात्तस्य वायो-

नुरेमनमन्षपानीषधं यु्खीत || २६ ॥
यदि वेणसोघाद्रोगा जायते तहि रोभादीनामपि

मरकादिदहैतूनं वेणा न धाया इति प्राप्ते सतीदमाह-

ररप्यी परोत्कप

मास्सर्यं क्रोधः, रगे

विषयासक्तेः, आदिचब्दाच्छोकादयः, जितेन्द्रियः सि

भयादिधृतानां रोगै

तुत्वात्. | इति वेगादीरणधारणम् } २७ ॥
0

अनुक्तसाधनानाः

प्राणिन

४

अन्यच हितैषी कि कु्यीदिव्याह--

यतेत च यथाकारं मलानां शोधनं प्रति ।

अस्यथ्सचितास्ते हि कृद्धाः स्थुर्जपितच्छिः
स ०-मरानां

वातपित्तशछेष्मपुरीप्ादीनां यथाका

रोधनं प्रति यतेत यते दुात्।यो यस्य मर्य शोध
धारयेत्त॒ सदावेगान् हितेषी मेष्य चेह च । ` कारः स तसिन्कङे शोधनीय इत्वभः। किंमश्र मलाः
रभेष्याद्रेषमास्सथरागादीनां जितेद्विथः॥२९७॥ ` सोधन का्ममिव्याह ।अर्थता |यस्मात्ते मखा अर
“जनितेन्धियं नालुपत ( ह ) न्ति रोगाः'' इति चरकः।

जेतेन्द्यिमित्यनेन च रोगरहेतुप्ज्ञापराधाऽसात्मयेन्धियार्थवर्जनमिति. चक्रपाणिः

थसाचेता अतिङषयेन खस्थाने बृद्धि गताः कुतोऽप्याहा
विहारख्पात् कोपतः काः. कुपिताः सतः कद

चिजीषितच्छिदः स्युभवेषुः । तस्मात्ते शोधनीयाः
(८.

=
स्थानम् ]

सटिप्पणटीका्यर्वष्ते अ०

भत्यथसंचितग्रेनितदयोतयति । यदि ते मला भत्य-

संचिताः स्मुस्तदैव तेषामन्योपकरमेम्यः शोधनास्य

यपक्रमो ज्यायान् | खवनपाचने तूपकराममन्र ॥ २८॥

"प >-सला्ना--वातपित्तश्िप्मपुरीषादीनां शोधनं

दि-निहैरणं माति यतेत--यलनं कुर्वीत । यथाका-

-काछानतिक्रमेण 1यस्मात्ते मला अत्यर्थ संचिताः

पतिशषयेनं स्वस्थाने वृद्धि पराप्राः, कदाचित् कोप्-

__ ^
(९१)
)

=
~
^
न
~
न्मामगा
मिता |] दिङ्घानां
उख रव पामन्तर्यं रोगस
व|) दानि | यत्र चव
स्नः ;
जतप्व कोपयक्तमेपु बृद्धिनन

भ वर्वस्थ इतिं जापिनम्

1} २.

तदवेतयेनसि कृष्वा ॐ एवि

मरथटु-

ताच--

दषाः कदाचिक्छुप्येति {दिना लयनपाचनैः ।
रासते मखाः सन्ता जीवितच्छिदः स्युः युपो यतु सोधन युद्धा न तवां पृ
नयटव;२९॥
तारो भवेयुः । ततस्ते रोधनीयाः } एवमलभैसंस०-दोषा वातादयो लने
वतानां मधानोपक्रमः शोधनाख्यो
तुमासाद्याहारविदहारल्प

यदा

्रुद्रयान्त तदा

यतः शीघ्रमेव
नोपरयो जायते । चिरेण पुनरघनपाचनाभ्यां
चितप्रायाणां छवनपाचने प्रधानोपक्रमः } ईषरसच्वतानां रंवनमेवे प्रधानोपक्मः } एवं कचित्ससो-

नं प्रधानं केचिच ठंघनपाचनैः, कयिच्च रंघनमेव

भरापिताः

एनः

कदाचि्कम्मिनश्य करः नि । ये

सदोध्रनः छुद्राम्नेपः न नरव

भवति | २९ ॥

प०-दापाः-वानाद्यो दधया

उत्थान

जनाः

सन्तः
धानोपक्रमः । यतं एवं ततोऽथ म्रन्थ आर्धं कदाचित् -कुत्राचिन् | कुष्यन्
ति-मप चन्ति | च
प्राप्यः ॥ २८ |
पुनर्दोप्राः सद्ोप्रत्सनाः
ह° --दोधन विधत्त-मलानां-वातपित्तकफानां, श्रोध- प्रधानशुद्धयालृद्ानः न दुः
मन्म चेष
ध प्यलं बुर्यात्।दि यस्मात्ते रोधनं चिना अत्यर्थ संचि. भवेन् । छिन्नमृदन्वान् पुनरे :
न्त् } तस्स
=

२ धू 1 नौ

पार्णा

7; स्यु;ततो जीवितच्छिदःयथाकाटं यस्य य॒स्य सोपश्य यस्य

हवनपाचनयोः

द्लयोरधि

व वनसुपक्रसः

किमुवाछ्तयोः । ष्ण तावरहु्नपाचनविपये स्प्नाधन ऊर्यात् , अव्यथसंनचयाद्रथा जीवितच्छिर्वं न स्यात् । नमप्युपक्रमः । संरोधनचिपयेऽपि देशकाले वं
थोक्तं समदहे--^4चयकष्ठामपारद्य कुर्वते तेदयुरेक्षिताः | शरीरादीनासपेश्षय खघनपाचने निप्प्रत्ययोपात्ततयो-धनस्मच् यो यः काः तदा तदा तस्य दोषस्य तत्तच्छो

[यशः सुचिरेणापि मेषजद्रैषिणोगदान् 1]अतिस्थीस्यातिसनकुष्ठमेददतीजसः।सोतोरोधाक्षविश्ंदाश्चासश्वयथुपांइताः।
मोरस्तमजटरकृच्छराट्सकदण्डकान् । वरत्तिप्रमीर्काकग्रहमर्योभिगन्दरान् | ष्डीहविद्रधिवीस्षमदसंन्यासपीन-

न् । छर्दिगण्डक्मिम्रीन्थतन्द्रादुःस्वप्नददीनम्।। कण्टामया
ध॑रजः प्रणाद्यौ बुद्धिनिद्रयोः| तेजोबणबलानां

च तृप्यतो

हणिरपि।।उच्वितेखचिताचरर्यस्मादस्य वर्हति न । दोषेण
प्तवदना रसं रसवहाः, शिराः ।॥ वमनादितेरे युव्यास्व-

पक्रमः कोः । २९ ॥

दे°-मनाच्छोधरनस्य प्राधान्वमाद्--टङ्कनमनोपवासः,
पाचनस्य प्रधगुपादानत् । सप्तसु दासनेपु द्येोर्हण
प्राधान्यात्; प्रघानाद्धि ग्राधान्यमुक्तसप्रधानाच्सुतयां म्यते
दति दोधनम् | २९ ॥

यथाक्रमं यथायोगमत उध्वं प्रयोजयत् ।

रसायनानि सिद्धानि वृष्ययागाश्च काटवित्२०
स्यैव यथाविधिः }*? इति । ननु^“मिषजः योधनं प्राहु- स ०-क्रालविदयो वेयः सोऽतेः ससतो नपूर्वंरसायनानि
ज्यंस्वस्थेन घवेदा।|पन्नगस्मेव घोरस्य समुदौरणम्? इति

श्रतादिभिः रोधनं निषिद्धम्, इद च विहितमिति विरो¦ । मैवं विषयभेदात्, द्विविधो-दि स्वस्थः संचितदोषोपंचितदोष्य । तत्राद्यौ विधिविषयः परः प्रतिषिधस्येप्तै |

सुसेचयो वैषम्ये, वैषम्यं च रोगः । निरोगः-स्वस्थः

मरयोजयेल् । काराब्दो द्चवख्दारीराहार्सास्यसस्वप्रकृतीनामुपरक्षणाथः | नहि काटमात्रविद्रेायनप्रयोग स्म्यग्विधापयितु रक्तः | क्िभूतानि रसा~
यनानि ! सिद्धानि बहुशो दृष्टप्ययानिं त्रहमवासिष्ठा-

तै संचितदोषस्य न स्वास्थ्यं भेचं,-“चयो वृद्धिः दीनि ! कथं योजयैदित्याहं } यथाकमं यथायोगपधाम्न्येव प्रेषो यद्धितं ] विपरीतगुणेच्छा च कोपस्त्- मित्यनेन रसायने वाजीकरणोक्ते स्परयति 1 त्त्रष्र

अष्टङ्कद्दये ।

(९२ )

रसायनक्रमः }हरीतकीमामरकं सैधवं नागरं वचा- भेषजक्षपिते षथ्यमादरवहणं 5
मिल्यारम्य यावदित्थं संमरृतकोषटप्य रसायनमुपाचरेत् । राटिषष्टिकगोधूमसुद्रमसिघृत

एतदुक्तं मवति | यथप्येवं॑वमनविरेचनास्थापनाचु-

चिप
हृयदीपनभेषज्यसंयोगादु

सश्ुताध्वाचःस्तकर-

सा्य॑गोदर्तनसराननिरूदसेहव

कायस्तथाप्येष रसायनीथो भूयः इरीरसंस्कारः कर

स ० -मेषजेन क्षपिते नरे शोधनः

मिति कला त्रद्त्यादीन्विरेवनासकासुपदिरति ।

दिभिः} वितेः। हयानि च ता।

वासननावनैः पंचमिरपि कममिः

णीयस्तचर्वक्वात् तद्य । अत॒ एव संछद्रदेहोऽय- उर्वहणं हितं मानन सहेव) कैर)
तथा वाजीकरणेऽप्याह । अथ॒ सिग्धविदयुद्धानां निरू- उयान्थौपधानि च डटीपिप्पव्याद्र
हान्सानुबासनान् । घृततेरर्सक्षीरदाकंयकषौद्रसंयुतान्] सयोगो `मिश्रितस्तस्माद् ह्यदीपन
योगविदयोजयेदपर्व क्षीरमांसरसादिनम् ! ततो वाजीक- पक्तीदेदव्यमिराषपाकानु्पादयंति
रान् योगानिति । तथा यथायोगं यो यस्य॒ युज्यते रचिपक्तिदे रहारर्वहण भेषजक्षपिते

दातुमिसर्थः 1 यथद् रसायनं वातप्रहृतेर्ोग्यमिद मूतेराहरेः । साभ्यंगेल्यादि
पित्तप्रकृतरिदं शछपमप्रकृतेरित्यादि । तथाऽमुष्मिन् इति साभ्यंगादिमिश्चेव्यथेः ! सेदव

दकेऽमुष्मिन् कारे वाऽमुन्मिन्वयस्यमुष्मिन् देह रसायनं योग्यमिदमिति यथायोगाथः । एवे इष्ययोगेऽपि
यज्यम् } अत्र च स्तायतानि । वातातपिकानि
। सख्वस्थवृत्ताधिकारखा्त-

यौजयेनन कुरीप्रविराकानि
द्विधानभ्य |} ६० ॥

` प०--अतत अध्व संखोधनादनन्तरं यथाक्तमं--क्रमानतिक्रमेण पेयादिकमं छरसवा सप्राह यावदाबरराभात्
अकरतिभोजनं कृत्वाऽनन्तरं यथायोगं योगानतिक्रमेण
इदं रसायनं बातमरकृतेरिदं पिन्तप्रकृतेरिदं शेष्ममकरते
रिति तानि च रसायनानि सिद्धानि-सिद्ध्िप्रणी-

तानि यथाकथरचित् रसवीर्यविपाकमप्रभवैदरव्याण्य-

जुभूय स्वयं बुद्धिमता वैकेन परिकल्पितानि ।भधवा
सिद्धानि बहुशो दृष्टमत्ययानि बाह्यवासिष्ठच्यवन- मा्याद्यीनि } तथा वुप्ययोरगांश्च वाजाकरणयागाश्च

प्र०-नरे भेषजक्षपिते वमना

वृहणमादहारै

रक्तशास्यादिभिः

कमात् क्रमेण सहसा पथ्यं हितं, `

दीपनीयानि तानि मैषञ्यान्यौषध
ज्यानि आप्रैक-पिप्पलि-म रिचः

सैन्धवादीनि तैः संयोगः संषर
तस्मात् संयोगादे रुचिपक्ती दद्य
द्यन्ति तेतथाविधाः। तन्राभ्यङ्गार
निरूह आयापन, स्वेहबस्तिरलव

हे ०-शोधनक्षीणस्य बैदणं विधत्ते
च्छोधनेनातिचयनिवर्हणादतियोगाष्य
पथ्यं हिरत यस्तु सोधतेन क्षपितस्त
कर्तव्यमित्य्थः| कमाद्रखवबलाश्नुसारे

संयोगाद्वीचपक्तिदैः दीपनीयानां प

सिद्धान्. कारुको योजयेत् कालादीन् यो वेत्ति वासने निरूहान्वासावच
तत्कार्मात्रम् } तेन॒ काङ्वरुचरी रादास्सास्म्यस-

न्छप्रकतीरयो वेत्ति 1 ३०॥

वृंहणी म्र

मेषजग्रहणं सर्व रुड्घनपाचनादिन

तदुबहणप्राप्यथम् ॥ ३१ ॥

_हे०--अय वरदण, तत्तिविध--रसायर्न) वाजकिरणमा-

एवै कृते पुरषः किं प्राप्तोतीच्य

दारादिप्रयोगश्च | तेच शुद्धस्य रसायनवाजीकरणे विधक्ते--

रामं सवैपा
तथा‰९८स८ रभते
वक,
येम (
५ न्दः _ ©
धीवर्णेद्वियवैमस्यं वृषतां दैष्पै

यथाक्रमं स्वविध्युक्तकरमानतिक्रमेण यथायोगं प्रक्ृत्यादियो` ग्य॑तानतिक्रमेण सिद्धानि बहुशो दृ्टफलाने कालविदवखाविक्षता रसायनादनेतरं व्रष्ययोगाश्च वार्जीकरणेक्तान्

योजयेत् ॥ ३० ॥

।

स०-तथा तेन प्रकारेण पूर्वंशो
र्सायनप्रयोग॒इ्येवरूपेण -सं

स्थानम् ]

सरिप्पणदीका्यर्सवरिते अ० ४.
भः

रमै ख्वाध््ये रमते । तथा सकेयादि । स्वै च ते
अधुना एषां चिकिन्तां निर्दिद्ति-पावकाश्च सर्वपावकास्तेषां पाटे शक्ति कमते | तत्र त्यागः प्ज्ञापगधानामिद्वियोपयमः स्पततिः
मौमाप्याप्नेयवायव्याः पचोष्माणः सनाभसाः पंचमहा- देदाकालातमिज्ञानं सद्त्तस्यालुषतनम् ॥
शूताघ्नयो धाल्वम्रपः सप्त त्रयोदशो जाठरभ्निरिति ! ( अभवैविदहिता दान्तिः भतिकूटग्रहा्यनम्

धीवर्भत्यादि । धीवणयोश्वक्ुदीद्वियाणां च वमयं ्राताद्स्पदोनापायो निर्दि परथक्परय `
रभते ! तथा वृषतां ्ीगमनसामर््यं ठमते | तथा अनुतप्ये समासन विधिर परदसितः |

दै््माञचुषो जीवितस्याधिक्य छभते | ६२ ॥
प०~तथा

तेन

निजग॑ठुविकाराणामुप्पन्नानां च यातिय।

म.

न

सं०-प्र्ञाया अयात्रा
व्याणः। तथरद्वियाणां चश्नुरादीनामुवदम) २५
(५

प्रकारेणानन्तसोक्तैनासेवितेन

1.

सता पुमान् दामं कभेत् प्रेयः प्राप्रोति । तथा
सर्वेषां पावकानां धाल्वभ्रीनां जठराग्नि प्राटवं ऽतिप्रत्तानां सदामनमश्युमस्य ज विपये प्रन
दुस्य पचनसामर्ध्यं छेत । एवं त्रयोदद्यानामम्रीनां मनमलोदुपत्तव्यथः । तथा स्निरलीताधानुम्यरणमे
पचनरक्तिहत्पद्यते । तथा धीवर्णेन्द्रियनैमंस्यं -वुद्धि- तथा दैशेव्यादि । दैशादीनां विज्नानम् । देया

वणैचक्ुरदीनां निमा रमेत । तथा वृषतां-रुक्रवाहस्यात् खीसंसग सामथ्यै भते । दीष॑मायुे

खाद्धिः | काषः दातिाद्धिः।

यष्पा च वानिद्र

व्यादिः } पां विन्नानमववोधः तथा स स्न ष्ठ

जीवितस्याधिक्यं ठेते }} ३२1
षान. } नि वनम
हे०--शोधनादिप्रयोगस्य पफख्माह--यर्म-सुखे, स र | चरिते सदतं तस्रालुवतनमन्
¢

पावकाः--जठटराभिभूताधिधात्वश्नयः)

ब्रवता--समेगश्च-

म्यम्. दाते धोधनवरहणग्रकरणम् ॥ ३२ ॥
५

|

अधुनाऽऽजुरगान्स

नो

नि{<

पृक्रमाबादश्ात--

ये भूतविषवायधिक्षतमगादिसंमवाः।

॥
।

मतुलं च ्िकारुणामनुषय

अ पापनु द्मः

समानेन

व्व,

नामिव्यादि

सैक्तेपेण

पः [भ न

(नवर

[व

सदुत्तस्यासुबतनमित्य

सम्यगुक्तः । उस्पत्ानामि्यादि । चः

न केवके निजागतूनां

रोगाणामनुवये विधिं

कामकोधभयादयाश्च ते स्युरागंतवौ गदाः ३३॥ प्रोक्तः । यावदुःपनानां जातानां
स०-भूतानि च विषे च

वायुश्वासिश्च क्षतं च

रेडचय

च

विधिः प्रोक्तः ॥ ३४ ॥

पज--मज्ञाया अपराधः प्रज्ञापराधः निषिद्धाचर०
मृगाभ्रे्ति दः ! त आदिर्थेषामागतुकयोगदैतूलां त
प्रतिपिद्धप्वर्थे
एवं तेभ्यः समवो येबामाणतुकणदानां उवयसदीनां ते मसाप्वाचरणमाचायें्दिन्यचक्षुभिः

काः

सेवाविहितेष्वर्थेष्वकारणं भवत्येव प्रज्ञापराधः
मूतादिसंभवा अआगंतबो रोगाः स्युः । आगंतु- वाडसनोमिदष्टाचरणमिति यावत् । तस्य त्यागो
इत्यथः | न

हेतुप्रमववादार्गतयो गदा उच्च॑त

करेवङमेत एव गदा र्णद्विषभयादाश्चागंतवो गदाः

ऽकारणम् इन्द्रियाणां च्ुरादीनासश्ुभरूपे विषः

स्युः ॥ ६६ ॥

्रवृत्तानासुपरमोऽथवा रवदादिविषयेऽतिपवृ नान
संयमने स्पतिः, प्रागजभूतानामथीनां स्मरण सा 5

नविषस्पदीवाताननिराखक्चतपाषाणायङ्गभद्धप्रहारवमदादिभ्यो भवेयुस्तथा शागद्धेषभयक्रोधामर्षलोभाध्ा

नव्यीध्यायोक्ता । तथा देारामबिान
करिधन्व उत आनूपः साधारणो बति) अथवा

प०--ते गदाः-रोणा आगन्तवः स्युःये भूतसंदसै- दमाञ्चभकूपा स्मया नक्तंदिनेयादिवाक्यनऋदिन

आनसास्तिऽप्यागन्तवो व्याधयः स्युः ॥ ३३ ॥

हे०--अथ भूताचरसर्चनम् तत्र भूतादीनां रोगहेतुत्यमाहं--मूतो--ग्रहः, वायुक्षन्नामारुतादिः; क्षतं--राखकषते;
भङ्गः--स्खलनादिदेतुको गाचमङ्गः; आदिशब्दात् श्रमादयः; ! आयन्दराच्छोकादय; ॥ ३६३ ॥

कहं

शः किंवातप्करृतिरथ पित्तप्रकतिरादोस्विन् न्छप्मप्
कृतिः । काविज्ञानं यथा किमयं हेमन्त उत दिदिस
द्न्यतमः एष क्षणादिः काठ आवस्थिकोऽयः

गृह्यते । आत्मचिज्ञानं दिनि शरीरविज्ञानमेकभिय
१ उतर कौकान्तमतः पाठः केषुनितपुस्तकेषु द्यते ।

६९४)

अष्टङ्हदये।

मे रतेरिव ममेपदिद्ेत् इदं नोपदिरोत् इत्येवमादि।

`

वायभयातू | तथाहि । ऋतुद्यसंचितस्य दोषचं

द्वितीयं ्ह्मस्वरूपधिन्ञानप् । तेन विना सगादीनां

विदोधनमक्रियमाण रोगानीकौ कथौत् । घन्

सद्वृत्तं तस्याुवतैनमवुष्ठानं निजा विकाराः शारीरा
आगन्तवो भूताधनुषङ्गजास्तेषां बिकासणामेष

धयेदिति बोध्यम् । वाभिको हि दोषचय एकत '

रोगाणां नान्यदपहारं कदु समर्थम् । सतां वृत्त वार्विकमिव्यत्नाद्यतघ्रनविनाशे शारपरचिमे भागे ट

बिधिः समासेन संक्षेपेणानुलखत््यर्थं प्रदात आचा-

तसमाद्धि्न्धं कृत्वा साधारणे कार्तिके मासि स

येण । तथोसन्नानां च निजागन्तूलां व्याधीनामेष शोधयितुं युक्तः । अपि चोप्रहैमेतरिशिस्का

विधे; सान्तये प्ररान्स्यथै प्रदरितः ! उक्तं च यतेत
चे तथा कालं मछानां रोधनम् । ३४ ॥

दोषचयो वसंते शोधयितव्यः । तस्मादाश्चयुजे :
वार्षिको दोषचयो यदि विदोध्येत तदानीम
हे०--भूताद्यस्पशनैपायमाह--कायवाङ्मनोमेदेनच्रि- बहरपरे दोषचयः स्यात्कारुस्य बहुखात् । ्रीप्मज
` विधस्य कर्मणः असम्यग्योगः प्रक्ञपराधः, इत्युक्तं संग्रहे । काठ इत्यत्र कालग्रहणेन वषप्रारंभमात्र एवेति बो
तेषाँ त्यागो वर्जनं,स्छरतिः नक्तदिनानि मे यांती्युक्ता|्दाः- तथा च राघ्लकासो व्यति ! श्रानणे कार्तिके
सूर्यादयः। प्रज्ञापराधत्यागादिर्भूतादीनामागन्तुनां दहेतुनाम-

-सपर्बने अदवंघे उपायः |तथा प्रथकष्रथग्मृतप्रतिषेधादौ यो
निर्दिष्टः सोडव्युपायः | “जयर्वीविहिता रातिः? --द्रव्यायसु
छोकमच केचिन्न पठन्ति तदसत् पूर्शोकस्यानानितत्वा-

पत्तेः । अध्यायाथेमुपसंदरति--ण्प् वेगधारणनिषेधादिः

मासि साधारणे क्रमात् । ग्रीरवषौहिमचितान्वाच

नाद्य निरेत्।।६५ ॥
प०~-अत इदमाह्-रीतशब्देन हेमन्तरिरियौ गर

दणषाणां चयो दोषचयः।स च सीतोद्धवः सीते उ
समासेनेति रोगाणामनुत्पत्निदैदत्वेन उसपन्नखान्तिप्येन चच जन्म यस्य त॑ दोषचयं वसन्ते चिरोधयन् निः

` कार्येन वक्तुमशक्यत्वात् } इ्येवे पर, नत्वत्र समास

तथा भ्रीष्मजं दौषचयमभ्रकाठे वषौकाठे विरो

उत्तरत॑नान्तरे व्यास इत्येवं चेत् । पूवैयोरध्याययोरनारेभः तथा वार्षिकं दोपचय॑ घनात्यये धनापाये ?ि
:नहि निजागंठुभ्योऽन्ये रोगाः संति यदं तदारंभः । मैवं धयन् आङ्ु शीध्र सम्यक कृत्वा सासख्रादि
` विषयभेदात्, कालाथकर्मणां हि रोगेतुत्वम्} तत्र करमहे- विधिना प्रवाहयन् ऋतुजान् दोषान्न जातु कदा
तवो रोगानुत्पादनीयस्य विषयः, कार्देतव ऋलुचर्थायाः, पुरुषः प्राप्रोस्यासादयति । वसन्ते विरो
द्रस्यत्र प्रारम्भ एव चैत्रे मासि प्रवाहयान्नाति च
व्यम् अतिप्रत्यवायभयात् । अस्यतुद्रयसश्चि
अथ मलानां शोधनकाठानाह-

अथहेतवो दिनचर्याया; ॥ ३४ ॥

दीतोद्धवं दोषकरं वसते
विशोधयन् ग्रीष्मजमभ्रकारे ।

धनात्यये वार्षिकमाञ्यु सम्यक

` मरापरोति रोगानूतजान्न जातु ॥ ३५ ॥

दोषरचयस्य विशोधनतां प्राप्तस्य कालान्तय
कर्तुमराक्यतवात् ।प्रीष्मजमश्रकार दइर्यत्रापि :
कालग्रारम्भमात्र एव ।नासादितं सीतमारते तुषा

घनिष्यन्दोद्रूतवाते, घनास्यये वार्षिकमित्यत्र ४
नामव्ययोऽव्यन्तघनविनाशोे यस्मिन् कले शा

स ०-सीतरब्देन हेमतरिशिराख्यातरत् इावपि गृयते। धिम भाग इति बोद्धन्य न प्रारव्धमात्रायां शर

-तत्रोद्धवो जन्म यस्य दोष्चयस्यासौ शीतोद्धवो दोष- तथाच अ्न्थकारेणोक्तं--“श्रावण कार्तिके चैत्रे स
साधारणे कमात् ।ग्रीपष्मवर्षाहिमचितान् वाथ्वं
-चयः} तं वसंते विरोधयनिरहरन् प्रषमजमभकाङे वर्ण
नाञ्च निषरेत् ' ॥ ३५ ॥

` कारे दोषचयं वरिशौधय॑स्तथा वाधिकं घनात्यये सरदि

ूचाशु यथोक्तं काठमनुद्धघयन् सम्यभ्यथावत्निविध-

मपिदोषन वि्ोधयन्तुजान् सेगान् न जातु कदा-

है०-तत्र ऋतुचर्यायाः

कारदेतुधिपयत्वै ददीय

वसंताभ्रकारघनात्यययब्देस्तद्वयव्चतरशावणका्िक
भ्यन्ते । वक्ष्यति हि-श्राके कर्तिके चैत्रे मासि स

-चिपाणनोलयाखादप्रति । वसंते विशोघयनितयत्र वसंत- रणे क्रमात् | ग्रीप्मवर्पाहिमनितान्वाथ्वादीदषाद्
आम एवं कतरे मापि विशोधयनिति बोप्यम् । प्रलय रेत् ॥? इति ॥ ३५ ॥

1

स्थानम् ]

सरिप्पणटीकाञ्रयसंबलिते अ० ९.

('

वायसे
ल
लायन

विवादिनः मिप्मरीयुपतापदारशन उच्यन्ते

नित्य हिताहारषिहारसेषी
समीक्ष्यकारी विषयेष्षसक्तः।
दाता समः सत्यपरः क्षमावाना्ठीपसेवी च भवत्यरोगः ॥ ३६ ॥

मुनिः-येषां त्रिकाटममदटं ज्ञानमव्यादते

आप्राः शिष्टाश्च विचुधास्तेपां वाक्यमसंशयम्
वक्ष्यन्ति तेऽकस्मान्नीरजस्तमसो मृषा? नेः

न सेगी मवतीति भद्रम ॥ २६ ॥

स ०-नित्यं सदैव दहिताहारविहारौ सेवते तच्छीको

यः सं

एवंभूतो

नरः । तथा समीश्यकारी
सम्पयते

द्द्

च छत्यैतस्संपयत एवं बुद्ध्वा दयुम करोल

व्ज॑-

विभृश्यविधायी

}

हृद

क्रत्वेदं

यति | तथा त्िषयेषु दाब्दादिष्वसक्तोऽरोटपः ।

इति श्रीचन्द्रनन्द्नविरचिनायां धदाधर्ा
कायामष्टङ्गहदयरीकायां

सन्नस्धान

रोगानुत्पादनीयोऽध्यायशनु५:1\\।
हे०-दिनय्यावा अधदेतुन्यानपये

दय

प्वसक्तः पुमानरौगौ मवति असाः
रोगान्न प्राप्नाति, यो ह निर्यं दिताः

तथा दाता लागी व्यागवान् । तथा समः सर्वषु समध््यार्थं करेति, पत्रेभ्यो दद्रानि, स साप्व्न
भूतेषु समचित्तः 1 तथा सत्यपरोऽवितथवाक् ! तथा सत्यं भते, कोधदेतावपिन क्रष्यति, जमाध्य यः

शवमावान् । यः शक्तोऽपि इतापरधं दंडनानुरूपेण

न योजयति । तथाऽऽक्तानुपसेवते तच्छीटो

यः स

प्रसेवे द्क्ि ] उक्तं च दिनचयि-'न

(

न चैतान्यतिल्य्येत्?*द्ति ।संग्रहे न्“

आ्ठौपक्तैवी चासेगो मवति | न केवलं प्राक्तन

प्रयल्ने कृतादरं निस्यसुषायवमु

ध्यनुष्ठनेनायेगः सप्ते यावदाप्तोपतेवी चेति चरा-

परया सनोजा घमा; किया; कमं

आप्ताः रिष्टश्च विबुघास्तेषां वाक्यमदयमिव्याप्तरक्त-

इति ॥ ३६ ॥

। जननः

सेगास्तत्ाद्युक्तं याद् नास्ति दवम् | क
समदा

ब्दः | येषां त्रिकाखूममरं ज्ञानमव्याहतं सदा । विधे विद्यदा च वद्धि्र्बन्ति वीरन्य स
दप्ति हेमाद्िर्यीकायामायुरवदरसायनं रायानु्ाः

णमिति } उपजातिषृत्तम्. 1 ६६९ ॥

। इति ्रीमृगांकदन्तपुतर्रःमदरुणदत्तविरचिताया-

म्टगहदयदीकाथां

सर्विुन्दरख्या्या

चतुर्थो।

ऽध्यायः ॥ ४ ॥

नीयश्चतर्थाऽध्यायः ॥ ४ ॥

पञ्चमोऽध्यायः ।
--->< ©<

प०-तथा नसे निस्यमसेगो भवति तथा द्रीयस०~अथ द्रवद्रध्यविक्ञानीयस्तस्यायं सं्वधः
यो
।
भवति
थौ
न्नाद-षवेविधः पुरषः अरोगः स्वस्
तेवीययुक्तम् । तौ चाहारविहारौ †
ावाहारविद्ारौ सेवते दितादारविहास

नित्यं सर्वकाटं हितौ पथ्य

चधैयो्मयपि नियमितौ तथापि न मवत ।
र्ु
वक््य
रो
आहा
हैत
सेवी
तंच्छीरे हिताहारविदरर
म् । एषं दि तत्रावा्दात् । गुर

भाण उक्तः । कतुचयौत्विधाने विद्ारः | कायवाङ्मनसां चेष्टा साप्युक्ता

दिनचयोध्ययि । तथा

पा` समीक्ष्यकारी यदद करोति तत्तद्धिखश्य हेयो

हितस्वरूपविज्ञान
दिवास््रसिग्धाम्लमधुसंस्यजेत् तथा } व्य

लवणद्धहं सदयष्वं कष्रवच्छु । तथाऽनेतरार्तः

देयश्टपतयदं क्लेदं सम्पयतेइदं छृतेदं सम्पद्यते एवं ध्याये जगाद ! अनपानं च बिद्भेदीति । त
ज्ञाता श्युभं करोति अशुभं परिहरति । तथा विषयेष्व- वावयेन न तज्जायते कि पुनस्तद्रूयुरं सीते किट

सक्तः-शब्दरपरीदिष्वसतकतचेताः

। दाता-त्यागी

किग्धोष्णं वि श्चद्रेदनमिति । तस्मादापः
प्रं प्रत्यते । तत्रापि पचवभस्वभवः
तः
हपम
े्ञोऽध
्रतिज
सस्यप
।
ानः
दिरहितः }सस्यपरः-सस्यप्रध
स्वक्तन्यलवात्र्रवदरन्पविक्नानीयस्वरूपं निदं
से्रोप
तथाप
।
ः
शषीर
्षमा
्प-क
ावान
क्षम
}
चनः
तथव

दानक्षीखः । समः सर्वप्राणिषु बन्धुभूतो रागदेषावी-आघ्राजुपसेवते ।तच्च्छीलः । आप्रा~-उभयलोका-

नस्य वऋछस्वमाव््येन भूयस्तादित्याद--

अष्टङ्हृदये `
अथातोद्रवद्रव्यवि्नानीयमधभ्यायंन्याख्यास्यामः
स०--अपमेवायं स्वामाविको गुणो यत् द्रवल्म।

जीवन तपेणं हव हाद बुद्धिमबोधनम् ।
तन्वव्यक्तरस गरष्ट शोत छष्वम्रतापमम् ॥

भगम्बु नभसो रषं स्पष्टं सर्कदुमास्तैः ।
भतो यानि. कानिचिद् द्रवरूपाणि द्रव्याणि तानि हिताहितवे तदरभ्रयो देशकाटाषपक्षते ॥ ;
्यशब्दः

सर्वाण्यम्मयान्येव क्षीरदध्यादीनि तदर्थं द्रवद्रव

स०-जीवनमोजोविषद्धिकरणम्। सौम्यघातुवधर्ना
द्रवाणि च तानि द्रव्याणि च॑ द्रबद्रव्याणि तेषां विन्ना- न्ये तपण क्टमहृत् । ह्य हृदयाय दितं नतु ह
नमवगोधस्तस्मै हितो द्रवन्छ्यविज्ञानीयोऽध्यायस्तं व्या- प्रियं हृयमिति व्थास्येयम् । एवं हिं व्याख्यायमाने
हयानामियम्याणां म्ये तपाठ मुरनिर्निवाकारिष्य
स्यास्यामः प्रथपिष्यामः ॥ १ ॥
प०-पूैमुक्तं नित्यं हिताहारविहारसेवी भवत्यरोग यरमाकिचिदू दरव्यं कष्यचिप्परिय भवति न सर्व
सामान्येन सवद्रवव्यक्तिपारग्रहाथः साल्रकृता प्रयुक्तः ।

द्राति तौ च हिताहारविहारो संज्ञामात्रेण निदिष्टो | स्य । तस्माद्रदयाय हिते इयमिति बोध्यम् ।,
तत्र विहारस्य व्यायामादिस्वश्पगुणवणनप्रायो निर्दे हादि आह्यदकरम् । तथा बुद्धेः प्रबोधनम् । :

शः छतो निर्दिकषते च । आहारस्य पुनः स्वरूपवर्णन' न्मात्रा यस्व शेमुषी सा तस्य सुटप्रतिभासा तदं
टेशतोऽपि न छते तस्येदानीं स्वरूपगुणघणनाथेभिमौ द्रवतीव्यथैः | तनु खच्छम् ! अब्यक्तरसमनसिव्यं
द्वावध्यायावारमभ्येते । तयोरपि पूव द्रबद्रम्यविज्ञानी- द्समिलथेः। पृष्टमिवयाखवादसुखम् । सति हि
य आरभ्यते प्राधान्यात् । द्रवद्रव्याणि तोयक्षीरेश्षुरसदाकैराकाथचूणैवटकादीन्यव्यक्तरसानि नतु कात
सतैखमद्यादीनि तेषां विज्ञानं हितादितस्वेन रसवीः

यैविपाकप्रभावादिनावयोधो द्रवद्रव्यविज्ञानं तस्मे तानीद्रियप्रसादप्रीतिकरणि ।तथा । अनुरसनाह्

हितोऽध्यायः त व्याख्यास्यामः । तत्र पूवे जख्गुण- व्एथगणपि द्रव्याण्यमयामङकाद्यीन्यग्यक्तरसानि
निश्चयस्तस्य सर्वोपयोगित्वात्तातथा चाचायंवचनम्। पुनस्तानि तथा मनः प्रीणयति } पानीयस्य चं
“पानयिं प्राणिनां प्राणा विश्वमेतच्च तन्मयम् । अतो- क्तरसस्याप्याश्रयवच्छास्कषायत्वस्वादु
त्वादि भवत्येव
ऽस्यन्तनिषेधेन न कचिद्ठारि बज्थतेः ॥ १ ॥
तथा चा्गसेम्रहेऽपठत् । श्तेः कषायं॑तत
ह° -अयेति द्रवद्रव्यविक्षानीयमध्याय व्याख्यातुं प्रतिजा-

सीते-यतः

पूैखिभिरध्यायेरविहार उक्तः । आहारो

चक्तव्यः। स च द्विविधः-द्रवोऽद्रवश्।तच्र द्रवेऽसिमिनध्याये

कृष्णे तिक्तं च पाडुर इ्यादि । मृष्टं रा
न व्याख्येयम् । तथा च मुनिः । रीत चि

अत एवायं द्रवद्रन्यचिज्ञानीयः।तन्न च पञ्चवर्गाः । वक्ष्यति मष्ट विमरे छु षड्गुणम् । प्रकृत्या दिव्पमुदकमि
हे-“तोयक्षीरश्चुतेलनां व्मद्यस्य च क्रमात्? इति।
सवाद तोयवर्भः । तत्र तोय--दवेधा-दिव्यं भौमं च।

दिव्यं-चुर्पा-धार, कार, तौषारं देम च धारं द्वेधा गामे,

समुद्रं च ॥ १ ॥ |

|

प्राघान्याच्च पानीयस्य प्रागुपदेरः .। तथा चार
गरसप्रहेऽनपानप्रकरणेऽष्यगीष्ट | अन्नपाने लु -सङिल-

अत्न हि मृष्टविमख्योद्रयोरपादाने पौनसक्य स्य

तसमान्बष्टशब्दोऽत्र मनःप्रीणनाथः। तथा रीतं र्व
स्पेन च । तथा खपरु गुणयुक्तम् । तथा । अः

पमम्।यथा किरम त्रिदोषप्रत्धातुसाम्यद्कषवविष

जिच्वादिगुणेरदोषैर्युततं तथेतज्ञरुमपीव्यथः

।

चोक्त संप्रदे । पू््प्रयुक्तवा्ट घु वातकपतापः
शेव्यजीवनसौम्यतैः पित्तस्तविषा िजिदिति ।

मेव श्रेष्ठम्. । .स्ैरसयोनिखात्स्मूतसास्याजीवनादिगणयोगाच । तथत्रैवध्ेष्ट । पानीयं प्राणिनां नमसो अष्टमेतरिक्षा्तितमानर
वच्लातिगृहीतं गाग
म्राणा विश्रमेव च तन्पयमित्यादि | तथा चन्नवाप्यमीद्गुणं मवति । तु पुनरथ । रविचद्रानिचः
संपरहेऽपि तदेव प्रागुपनीतं श्रष्टमुदकषमासां श्वासतततसबद्र सलुनः पथ्यापथ्यवे देशकाडावपेक्षते । '
मनक्डेदनानामिति बहुगुणत्वा्चातरिक्षस
पन्यासो युक्त इत्याह--

्थजरस्य प्रागु- विषयः, पात्रमाश्रय इति पर्यायाः । तत्र॒ पिमनूः
|
अग्रे वा तततितं तथा किमसितव्वताथन्यतमे

स्थानम् ]

सरिप्पणशेका्रयसवलिते अ० ५,

देशाुवतेनम् । तथा शीते कि गोषणेऽथवा वर्षस्य पिवेत् ?? दति । कापेक्षा यथा-भातवं-दितमनार्तवम-

पतितमिति कारादुवतैनम् । रकिचद्रानिरैरिति सम- हितमिति । वक्ष्यति हि-“अनार्तवं हि यदिव्यमार्तवं थम
स्तनिदेशो यदा समततैरेतैः पष्ट नतु व्य्सैस्तदा हिता- चयत्ः? इति । मौने ठु मूयस्ततोऽ्यधिकमपेक्षते ।
हितत्वे देशायपेक्षत इति वोतयति । सदोवघ्लादि-

गृहीतस्य , जस्य तु न सरवरेतर्योगः संमवतीति

-तत्मरायेण हितमेव ॥ २ ॥
प०--गगाम्बु नमस शरष्टमाकारारहपितजीवन-

भोजोऽभिवरद्धिकर तपण छम दयाय हित हृ

हृदयस्य

वा श्रियं स्दादि सुखजननं ग्छान्यपनुत्

घुद्धः प्रबोधनं प्रज्ञाधिकासजनकं यावती यस्य प्रज्ञा

वतेते तावत्येव तच स्फुटप्रतिमासा तद्योगात्सम्प-

तत्र देदापिक्षा यथा-जागके हितमाहितमनूपे, तत्रापर
खच्यादौ दितमदितमदधच्यादौ तवापि दूपादौ दितमदि-

ते परवद । तत्रापि सुपत्रे हितमहितं दुष्प, तवापि

करचिदेदे हितमहितं कविदित्यादि | कालपक्वा यथारद्ीष्मयोर्दितमहिंतसम्यदा। तत्रापि दिवा हितसदितं रात्री!
तत्रापि घुक्तस्य मध्ये हितमहितम॑ताोरिवादवि दिव्ये सर्वदा
सर्वेषां सवत दितम् ॥ २ ॥
धर

नन्वाकादायततस्तद्टक्षणप्रतरेण गागपिद्पिति न
ज्ञायत इयाह-

शते । नन्वसानद्रम् ! अव्यक्तरसमन्यक्ता मधुरादयो
रसा जायन्ते यिमस्तदन्यक्तप्सं मृष खादु शुभ
यनाभिशृष्टममर शाल्य्न राजतस्थितस् ।
क्ख पानाथमभिटष्यते प्राणिभिरत्य्थ यथा सीत

डचि दिवं मृष्टमिति मुनिः पठति । वीतसुभयथापे सदवी्याभ्यां रषुरुणयोगाहघु । तथाऽप्तोपरमममृतं सद्रुणकस्पयुक्तम् । एव शुणयुक्तमपि
नभसोऽन्तरिक्षाद्ध्टं पतत् । स्रष्टं सम्बद्मकेन्दु-

अङ्धिन्नमविव्णै च तत्येथं गांगम् ॥ ३ ॥

स°-येनाबुनाऽभिषषठमामिमुर्यतः सिक्तं साल्यन्त
राजतप्थितमङ्धिनमङटेदयुतमविवणी च भवति तद्भे

मारुतेः आदित्यचनदरपवनेः । तदम्बु भूयः पुनरपि जरं पेयनिष्युपरक्षणाथेम् । लानावगाहधोरपि तसथ्यहितादितव्वे पथ्यापभ्यभावे देशकाटावपक्षते मेव | रजतस्य रूप्यस्य विकासो राजतम् | प्राणिरजदश्कालावनुवकेते ।देशकारगुणानामात्मसात् करो- तादिभ्योऽस् ॥ ६ ॥
पति तहुणं सम्पद्यते इति यावत् । यस्मिन् भूमिदेरो

प०~-येनाभिमूष्टमाभिभल्यतः सिक्तं राव्य,
त्च राजते स्थितै र्जतस्येदं राजते रूप्यभाण्डं
त्राकाे षड़त्वाख्ये च ॥ २॥
तत्रश्यं तच्छास्यन्नम् । अन्यथाऽङ्धि्नमविवगि स्यात्
ह° --तत्र गाङ्गगुणानाह-जीवन-प्राणधारणं, तर्पणे- तदङ्गं विद्यात्तच पेयं पात्यम् ॥ ३ ॥
त्रप्तिजनन, हव-हृदयस्य प्रियं तत्परसादकरत्वात्,हादिदे°~-गाङ्ग छक्चयति-अमिद््ट-धारासंपातेन सिक्तो

प्तितमानूपायन्ततमे तत्रापि किमप्सिते श्वेतायन्यतमे

सुखजनके, बुद्धिपरबोधनं-प्रज्ञाविकाराजनने, तनु-सर्वेभ्यो
विरम्. ; अव्यक्तरसं-रसवदप्यनाभिव्यक्तमधुरादिर्स-

राजतं-रूप्यमाचू, अ्चिनं-सिकथग््रेदराहितम्,

वि~

वर्ण-वर्णन्तररहित, परीक्षा च पुहूर्तमात्रम् । उक्त हि

विरोषं, मृष्ट-निहधन्ियप्रियं, सीते स्प्दवीर्याम्या, ठु शी- सुश्रुतेन-५स यदि सुदूरतमात्रं खितस्तार् ण्व
मपाकमू;
अगरृतोषमं--देवानाममृतमिवेदं मनुष्याणां भवति तदा गाङ्गं पतती्यवगन्तव्यमू ° इति । येचैगज्ञाु-आकादागद्धातोयं मेधेरानीत, नमसो श्रषटमाकारा- पानाम् ॥ ३ ॥
|

स्पतिते दिव्यमिल्यर्थः।गङ्गाभ्व्विति सासुद्रस्य व्यावृ्य्थम् ?

|
|
अन्यथा ।
दिव्यमेव मूसंवन्धाद्धौममुच्यते । तचाकौदिभिः स्पृदयते सशरं तन्न पातव्यं माप्ादाश्युजाद्धिना ॥५॥

नमसो श्र्टमिति भौमस्य

दिव्यस्य

वियोपाद्धौममाह-

र्थ च व्यक्तारसत्वादिदोपकतेवन्धाद्धितदितत्वे भूयो देश
कालवपेक्षते, मूयोग्रहणे दिव्यस्यापि किचिदेरकाटावपेश्च-

त्वं द्योतयति । देरापिक्षा यथा--सुपात्रस्थ हितं दुष्पा्रस्थमहिते, वक्ष्यति. दि--“दिन्द्रमम्बुसुपा्स्यमविपन्ने संदा

स ०-अन्यथा सासुद्रमिति।एतटटक्षणविपथेयेण येनाञ्ुना सिक्तं .रास्यन्ने विवण मरिन छिन्ने मवेत्ततसाघुदरम्|:
प
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अष्टाङ्गहटदये ।

९& )

मठिनाङचि जुगुन्सितपान्नस्थम् । तदभावे तयदरस्या~
नावगाहावपि ह्यनेन न कार्यौ । समुद्रस्य क्षारन्व- भावे भूषिष्ठ बाहृव्येनांतररिक्षमैद्र जलं यदनुकरोपि
च न पात्तव्यम् | अत्रापि पाननिषेध उपक्षणाथः।

तक्के दनादिधोणः । नलु सामुद्रमिव्युक्तम् । यतः

सखच्छादेगुणेः सद्र तत्िबेत् । तदेवाह । शुची.

प्रशब्दस्य धूमादिपायद्रूमादिम्यश्चेति बुना मवि- पादि । श्॒निश्वासौ प्रथ्वसितश्वेतश्च तस्मिन् दे
स्यामिति केचित् । भवम् । धूमादिभ्यश्चेयत्रैव गणे जक स्थितम् | तथा । अर्कपवनाभ्पामाहतमासम-~
४्यते समुद्रान्नावि मनुष्ये च घुम् । सामुद्रिकी नौ तातक्रातमीदरर्मातरिक्षाचुकारि स्यादिति भावः ॥ ९ १
द्विक मनुष्यः । अन्यत्र त्णेव | सामुद्र जर-

एन्द्रं नामसमम्बु-तोयं, सुपात्रस्यं शोमनपात्रष-

ति । तस्मान््याग्यमेवैतत् } एवं साभुद्रो मणिरि- तितमविपन्नमविनष्टगन्धरसवणी,सदा-सर्वस्मिन्
का

[दयो वेद्याः ¡ अथ वि सदेव तनन पातव्ध नेयाह पिबेत्) तदसावे-तस्यान्तरिक्षजलस्य तोयस्यासंप्राप्नौः
सादिव्यादि । जाश्चयुजमंतरेणेतन पातव्यम् । जश्व- भूमिस्थ-भूमौ यस्स्थितं तथान्तरिक्षाज्तकारे आन्तरि
न तु मासं काठस्वामाग्यात्तप्पथ्पमेवेति भाषः | क्षमम्बु जीवनादिभिगुणैरलुकयोति तथा देशे शुचौ-

्ुतस्त्वधीते--गागमाश्चयुजे मासि प्रायो वर्षति शद्ध प्रथो-विस्तीरणे तथाऽसिते,--शेते कृष्णगौर्माय
स्थितं तथाऽकंपवनैयाहतम् आसमन्तादाक्रान्तं
वदः । तदुपराददीतेादि ॥ ४ ॥
सेवितं यदम्बु तसिवेत्। श्युचिश्वासौ प्रथ्वसितश्रेप-यदि तेनेम्बुना सिक्तं शास्यन्नम् अन्यथा तश्च शुचिप्रथ्वसितश्चेतो देशः ॥ ५ ॥
सं विवणं च भवेत्तदा तस्सासुद्र॒ च जानीयात्
हे०-मीमपानं विधत्ते तदमावे-दिव्याभवि, भूमिष्ठं
न पातव्यम् । क्षासदिगुणसंपकात् । करं स्वेदा भोमम्, आंतरि्षाककारि--दिव्यसदशगुणं, छच्यादौ
देश
¶ पातव्यमाहोसित्कदाध्रेत्ेयमत आह--मासा-

युजाद्विना आश्वयुजं मासं वर्जीथेल्वाऽन्यदा

{पातव्यम् । तदा यस्माद्गवतोऽगस्यस्योद्यस्तेन

† जर

सरस्तडागादिगतमपभ्यमपि

पथ्यतां

पते | ४॥
०--सामुदर लक्षवति-अन्यथा सामुद्रभिति ।अभ्यथा-

वैवर्प्योत्पत्ती

साघद्रपानं

निषेधति---

7एद्रं मासादाश्रयुजाहुहीतमिति रेषः। उक्ते हि सुश्चुते-

स्थितम्, शछचिनिर्मटः, परथ्॒िस्तीर्णः,

अषसितः-ङष्णः

श्रेतो-धवलकः | ५ ॥

-

। इदानीं यादय जल न पेयं तदीयति--

न पिविस्पकरैवारुतृणपर्णाविरास्तरतस् !
सूर्यदुपवनादृष्टमभिषृष्ट घनं शरु ॥
फेनिरं ज॑तुमत्तपं दतम्राह्यतिरीस्यतः ॥ ६ ॥

नुद्रमभ्यानयुजे सासि गृहीतं गंगवद्धवति *› इति | = स०-पंकःकरदूमः।
रौवालः रीवाटम्। तृणं
=
~ खटः ।
यस्य पानं विधत्ते-देनद्र-दिव्यं, सुपाचस्थ॑-शुद्धसौवर्णा

ग्रखमू, उक्तं है संग्रहे-““ ातधौतरिलाष्ष्टवल्रायः दुतं जलम्, । हैममृन्मयपानस्थमविपन्नं

सदा

त् | ' इति | अविपन्न-स्पर्यरसादिविङतिरदहितं, सदा
धर च्ष्ुषु | ४॥

द्रमम्बु सपचस्थमविप्नं सदा पिबेत् ।

{भावे च भूयिषठमातरिकनालुकारि यत्।

चेपृथ्वसितश्ेते देदोऽफपवनाहतम् ॥ ५ ॥

पण पत्रनर् | आविर् चास्तं

भिराविर्तृतं

चाविङास्तृतं

पेकाधाविकस्तृतम्

।

पकादि-

यथा-

सेमवमत्र सर्बघः। तेन पेकेनाविकं कटषं रौवारादिमिरोस्तृते संछाद्ितमिति बोध्यम्| तथा सूर्ैदुपवनैरदषटमनासेवित न पितरेत् । तथा । अभिबर्ट तव्कारूपतितान्यवमिश्ीमूते कालांतराविश्रां
तम्।खरनादे जैवसुक्तम ।
` वाक तदहवेष्ट भूमिस्थमहिते जलम् । व्युष्ट त्रिरा

तैव प्रसनममृतोपममिति

। तथा धनमस्च्छम् {
१० -पुद्रमातरिकषे जलं गागं सुपात्रं शोभने भाजने
तादौ स्थितमविपन्नमदूषितमविनष्ट पिबेत् । न तथा गुर् । तथा फनिरं फेनवत् | तथा जन्तुमत्कौ+
टयुक्तम्। तथा तततमुष्णम् । तथा अतिशेयतोऽतिना८ १ ) अत्र “भूमिष्ठ'हति पागन्तसम् ।
। उयादृन्तप्राहि `दन्तान् गृह्णाति ` कार्याक्षमान् ` करोति

सरिप्पणदीकाभरयसंवरिते अ० ९.

स्थानम् |
[---

(९९)
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च्छीठे न पिबेदिति प्रतिपदं योज्यम् | इयय प्रापो दतादीयादि ! दूता आदिर्येषां ते दतादयः शुद्र.
जेतवः प्राणिषिरोषा्तेषां तन्तुषि्मत्रविषाणि तन्तुः -मिष्ठतोयर्य निषधः ॥ ९ ॥
पूत्राकारकिदोषो ऊषेयन्ये | तेषां द्ूतादितन्तुवि्मूत्- :
प०~पङ्कदोवाङदिभिसविलमास्तृतं च तोयं च

पिवेत् । तत्र पङ्कः-कर्द॑मः तेनाविकठं-कटुपीकरृतम् ।

वारः-दौवलो जछपमध्ये जायते । तृणानि पर्णा-

विषाणां सं्ठेषः संपक॑स्तेन दूषिते वतस्ततस्तदातैवमपिपेयम् । केचिचेवं व्प्ाह्यानयंति । आतव प्रथमं:

{ च प्रसिद्धानि तैरस्वरतं संछादितम् । तथा सूरयै- चं यत्तन्न पै दूतादिजतादिदूषित च न पेयमिति |

-पवनाषृष्टमादित्यचन्द्रवाततैरनासेवितम् । तथाऽ- स्रहे चाध्याीष्ट । घनवल्लपरिसावैः क्षद्रजखमिरक्षवृष्टमाभिमुख्येन सिक्तमन्येन तोयेन पूरितं तच्च णम् ] व्याप्र्स्यास्प तपनमग्यकौयसर्पिङकैः ॥ पर्णी धकाटस्थितस्वात्तन्वापि सान्द्रं संपन्नम् । तथा मूरतरिसम्रधिधुक्ताकतकरीवमैः \ वल्रणोमेदकाभ्यां बा `
भ्वपि यथा-गरुरु जात, फेनिरं-सफेन, जन्तुमत्--

भेयुक्तं, तप्तमर्कादितापेन संयुक्तं तथातिशीतख्त्वेन

काणयेत्तप्पसादनम् ॥ पाटलाकखीरादिङुमेधिना-

हन्तप्राहि तश्च पिबेत् | & ॥

शनमिति ॥ ७ ॥
प०-~तथा अनातेवे च यदव्य तोयं तन्न पिबेत्)

हे०--पङ्काविदेः

दिन्यत्वादस्य पेथस्ं प्राप तदनार्ववत्वाच्च प्रतिषि

१

पानं निवेधति--पङ्कादिभिर्या-

वमाविलमस्वृत्तं च, आविलं-मलिनम्, आस्तृतम्--

ध्यते । अनार्ववस्य प्रतिषेधे आर्वैवस्य विधिसथति

च्छादितं च, अभिवृष्ठम् अभिनवं वृष्ट, कालमानं वक्तं पेयत््ेऽभ्यनुज्ञातो भवति । तस्माद्धिशिष्टस्यान्तरणादिना-“ वार्धकं तदद्वु्टं भूमिष्ठमहितं जलम् | रिक्षप्रभवस्य जछस्य पेयतयाऽवद्यमतुरभिप्रेतः ख
> द्विरात्रं तथैव प्रसतन्रमम्रतोपमम्।।१ दाति । घने सांद्रम्] च वष वृष्टिकरः यस्मिस्तत् 1 नभसः पतिते पेय-

मत्-कमिजु, तततं-मूमिष्ठमेव पूर्या्टभिः, अतिरौरयाददि-दन्तधीडकपर | ६ ॥

तेनाभ्यनुज्ञायते । अन्यतुप्रभवं तदनार्ववत्वान्न
पिबेत् । किमातैवं सबेभेव पिवेदुत आक्तवसपि कि

भ्विन्न पिवेदत आद्--आतवं प्रथमं च यत् प्रथमप-

अधुना जतरिक्षं यन्न पेये तदाह-

वतिं च यदिन्यमातवं प्रथमं च यत्।
दिततुविण्मू्रविषसंश्ेषदूषितम् ॥ ७ ॥
स०-यदविव्यं जल्मातवं न मवति तच नपित् ननु
येव दिव्यं जकछमातैवम् । कारस्य ऋतुरूयत्वात् |

गि च मवमातेवम् । एवे च न किचिदनातैव संभ-

तितं यदातैवं तन्न पिबेत् । छती भवमातैवं न आतैः
वमनार्तवम् । तेनेदयुक्तंः मवति-वर्षीकाटे पतिर्त.
पिबेत् तत्तु प्रथमवृष्टमातेवमपि न पिवेत्। दतादयः
ुप्रनन्तवः म्राणिधिशोषास्तेषां नन्तुविण्मूत्रविषसंर

षात् संपकात् यद्दूषितं तोयं तन्न पिवेत् । तन्तुदेन छारा मण्यते ॥ ७ |
|
हे०-अच्रदः-यृषेरकालः, स चोक्तो ज्योतिःदाख-५ अनुराधक्ष॑मारभ्य परोड्रषेु भास्करः

। याघ्परवर्ततै

[ } उच्यते । अनार्त न पिबेत् । अर्थादातैवे तावद करः परिकीर्तितः ॥ ` इति | प्रथममभस्त्योदयादित्युक्त मवति तदत्र सामान्योक्तावपि

विशिष्टो त्क वृष्टं स च सिंदेऽक इति ज्योतिर्विदः । आर्तवमपि

पस्य ऋतुर्बोभ्यो क्स्यो यसिन् काटे दिव्यं कुतो न पिवेत् यतौ भूतादीनां खेचराणां विपप्राणेनँ
` पेयस्मेनास्पनुक्ञायते | यथा वरु ॒दिव्पनादेयेदे ।अन्धुभवं खनातैवलवानन पेयम् । अत्र च वर्षस्य
श्वातुमासिकोऽमिप्रेतः | अत एवाश्वयुजे मासि दिव्य

तंत्वादिमिर्थः संशछेषरस्तेन दूषितम् । तेतवस्तनिर्मितानि
सूत्राणि, उक्तं च कादयपेन--“ बलाहकाः समदय.

कीटा दूताश्च खेचरा; । तद्विपौत्सर्गसंसगत् क्रियावन्न
तदा जलम् |? दप्ति] अयं च दोर; अगस्त्योदयादपैकतै,

पेयत्वेनानुजङगे अन्यथा खनातेवल्वात्तदपेयमेब स्यात्] उक्तं च ज्योतिःशास्रे-“ सलिकममरपाज्ञयोज््ितं चत्
वप्रथमं चयत् । न केवलमनातंवं न पिवत्] धनपरिवेष्टितमूर्विभिर्भुजगैः । फणजनितविषायिरंपरुषं
दातेवमपि प्रथमं न पिव | कतो हेतोरियाह-

भवाति चिवं तदगस्त्यदर्दीनेन ॥ ?? दति । दिव्यााभे-

[स

अष्टाङ्हृदये }. .

( १००)

५

-न

(

` भीमं पेयसिलयुक्तम् ।तस्य चाटौ मेदाः । यथोक्तं संग्रहे
+' कौप-सारस-ताडाग-चौव्यं, प्रा्नवणी, वापी-नदी-

तोयम् । `? इति। तत्पुनः स्मृतसमष्टयेति | गम्भीरः संकीर्णः
्ृष्टकादिवद्ः पुरुषक्रतो जलारयः--वूपः, तद्विपरीतं

ता अप्या; | स्थिरा इति । ता॒एवाऽवहव्यः
छम्यादीन् बुवते । हव वटश्च दिरश्च तेपां र

छमयश्च छवीपद् च इककटशिरेसेणाश्चेति ठः । २
सरः, पुरषक्ृतं सरस्तडागः, स्वयं शीणंश्िलाखं चंडि; रपि हिमवत्प्रमवानां परथ्यलमाह् । इस्णातरेयसु
पवतनिञ्चरः-प्र्वणं, भूमिगुद्धिग्योदमजरस्थानसुद्धिदम्; त्वपध्यल्वमाहतुः । अत एवायं ग्रधकारो युक्स्या
इष्टकादिव्रदमो विस्वीरणैः ससोपानः कूपी--वापी, नदी-- द्वयमपि संगिरमाणो विरषणमुपन्यस्तवायुपलास्पः

नाक्षेपिच्छेदैः चेदितोदका इति । तैन या एव

ससिद्धाः ॥ ७ ॥

भवति तान पर्या इति॥ ९ ॥

इदानीं नदीनिरूपयनाह--

चश्चिमादधिगाः ्ीघ्रवहा याश्चामरोदकाः ।

प०--उपलास्फाठनाभ्षुपविच्छेद्ः
>

तः

9

क

र्वे

श्रभितमुदकं यासां तास्तथाचिधाः ! दहिमवन्म'
[१

पथ्याः समासान्ता नदयो विपरीतास्वतीऽन्यथा

स ०-नयः समापास्सक्षपतः पथ्या हिताः।का दयाह्।
धाः पथिमणृदर्धिं भम्र गच्छतीति पश्चिमोदधिगाः।
अन्यत्रापि द्यत हति उ! ।तथा रीघ्रवहा वेगवसयः।
तथाऽमखोदका निमेरसछिछाः । एवे त्रिविरेषणवि-

शिष्टाः पथ्याः | अतोऽन्यथा पुनरन्यथा विपरीतरक्षगास्तु विपरीता अपथ्परः | < ॥
प०्~पश्चिमोदाधिगाः-पभ्धिमं सुद्र या नयो
गच्छन्ति यान्ति याश्च रीघ्रवहास्ल्रितगमनास्तथाऽमखोदका निर्मख्तोयास्ताः समासारेसंक्षेपतः पथ्या
हिताः । विपसीतास्त्वतोऽन्यथा । अतः पूर्वोक्ता या

तद्यो विध्यगता याः पश्चिमोदधिगा न भवन्ति।तधाप्रीवा: नापि निस॑छोदकाः ठा विपरता अपथ्या

त्यथः ॥ ८॥
हे ०--तत्न नदयीविरोषगुणानाह--अतोऽन्यथाऽपवैसमद्रगाः
दव्य;

मारखनाद् कराश्च | वेपरता अपश्या;

|

||

'परास्फानाक्षेपविच्छेदैः खेदितोदकाः
हेमवन्मख्योद्रताः पथ्यास्ता एव च स्थिराः

$मिश्वीपदहककटिरोरोगान्
पङ्क्ते ॥ ९ ॥

.

पर्वतौ ताभ्याुद्धूता समुन्न निगेता नव्यः प"
हिताः । ता एव स्थिराः ता एव हिमवन्मलख्यौ
नयः स्थिरा मन्दगमनाः कृम्यवरीन् प्रकुयैते
पदो-मेदोमांसाशितः शोफः
पाद्योवेष्ष्यम
खछक्षणः ॥ ९॥

हे०--दिमवन्मल्यनदीगुणानाह-उपलाः-नपाप्राण
ष्वास्फाक्नमभिधातादुच्छलनम् , आक्षेपः स्खकनादिः

ता गमनं, विच्छेदो द्वैधीभावः, चेदितं-खेदादवापतलूा
ता एव स्थिराधेत् छृम्यादयन्छुैते ह्वंटरिरसां रोगा
अये च विपयूमागः परस्परविश्द्धः सुश्चुतचरकव।
ताद्प्यमूलः ।त्न चर्कयक्यं--“नव्ः पापराणत्रिष््छिल्ः
व्धापिहतोदकाः } हिमवदस्रभवाः पथ्याः पुण्या देरी
विताः ॥ नच्चः पापघाणत्तिकता वाहिन्यो विमलोदका
मद््यप्रमवा याश्च जख तास्वमरतोपमम् : |}: - इति

सुश्चुतवाक्य ठ मल्यपमवा; कृमीन्, दिमवतप्रमवाः द
गश्वयथुदिरोरोगन्टीपदगटगण्डान्
कुर्वत दति }] ९ ।

माच्याऽऽ्व॑त्यपसंतोत्था दुनमानि मरैद्रजाः
उद्रश्ठीपदातकान् सद्यर्विध्योद्धवाः पुनः ।!

स ०-दिमवांश्च मख्यश्च दिवन्मक्यौ ताभ्यांमुदूताः। ङष्पांडरिररगान् दोषघ्न्यः पारियाचजाः

जताः पथ्याः कि सर्वा एव नेव्याह् | उपहेत्यादि ।

वरुपौरुषकारिण्यः सागराभश्रिदोपकरत्।।९‹

{पला नामास्फार्नमुपरास्फालनं तेनाक्षेपः क्षोभस्तेन

स०-प्राच्यादिजा नदयो दु्नामान्यर्छासि दमः

दा विशेषा उपलप्फालनान्षपविच्छेदास्तैः खदित

1तक्षोभसुदकं यासां ताः सेदितोदका' या हिमवन्म-

प्राच्या गीडाः। अवतयो मार्वाः

}। अपरः

कौकणाः । मेदजा न्य उदरादीन् कवैते। सयरविः

योदुभूतास्ता एव पथ्याः । यास्लेव॑भूता न॒ मवति पवैतोत्थाश्च पुनः कुषठादीन्. कुवते । पारियात्रे ज
८ १) “समासतो नये" इलपि पाठान्तरम् ।

दोपघ््यौ मवति ॥ १०]

प्रानम् }

सरिप्पणदीकायसवल्िति अ० ५

~~~

१०--प्राच्या-अवन्तयः

~~~

अपरान्ताश्च--जनपद्-

षाः । तदु्थास्तदुद्धुता नव्यो दुनीमान्यरौसि
वैते । महेन्द्रनामा पवेतः तज्जास्तस्मभवा नधः
पतङ्कान् ीपदातङ्कान् प्रकुर्वते । आतङ्को-व्या-

च्यते । सह्यविन्ध्यौ--पवतौ तञ्जन्मानो नधः

› पाण्डुरोग, रिरोरोगं प्रकुवेते । पारिथात्रः7: तज्जास्तदुद्धवा नद्यो दोषघ्न्यस्लीन् दोषान्

त । वर्क, पौरुषं कुवते । तथा सागसम्भः-सम्रु>-अवन्तिनदीगुणानाह-उनयिन्युपक्षिताः देयाः अव-

प्राच्याश्च तेअवन्तयश्च प्राच्यावन्तयः,
अपरे पा्वगाः
तथः तेषा्मेता मर्यादापर्वताः | अथवा प्राच्यावरा मागाः] तत्र प्राच्याः-गीडा; अवन्तयो-माल्वाः

न्ताः--कोकणा इति ¡ उक्तं

दि

सुरते

व्यावत्यपरा

॥*

इति

अशीस्युर्पनिवतयंति

न्यनि । सददपर्वतनदीगुणानाह-उदराणिदरादीन

। छीपदान्तकः--छीपदव्याधिः

रक्षणमुक्तम् । तथा । मृम्युत्खातसमुदमतमिद्रनील-~

समप्रभम् । विमरु मधुराखादं कौपं जढमुदाइतम् ४

नयाः शैरुवराद्मापि सृतमेकाततेप्थितम् । कमदाभोज-

सछन तार सारसमुच्यते । प्ररास्तममिमागस्थ नेक-

सवत्सरोषितम् | कषायमधुराखादं ताडागं सिल
स्मृतम् । छयरीणरिरादभ्रे
नीलोत्परनिभं

जलम् । ठतावितानसंछठन्नं

जं त्रीन. दोषान् करोति ॥ १०॥

(१०१).
यदय

दुधेश्वौडेयमुच्यते

रीरसायुसमुद्मूलं स्पृष्टं वातदिमातयैः । लघु
रीतामरं स्वादु स्पते प्रास्रवण जम् | विदा

भरमिसुद्भूतं मह्या धार्या स्वत् । यजं वेदितव्थै
तदौद्धिद स्वादु. छतम् । पाषणैरिष्टिकामिव

वद्धा स्याद्या तु कूपत् | वापी सा खु सिङ्ञिष

|

दतसोपानपं्तिका । नयां शैदप्रसूतायां गोमेदकमणि-

।

प्रभम् । प्ररस्तभूमिभागध्थं जल नादेयपुच्यत इति
पौषादिद्वितयेषिष्ट॒विदेषेण कमानछम् ] सरस्त-

वन्ध्यनदीगुणानाह-सह्यवि्यति । पारियात्रनदीगु-

डगयोः कूषचिडोः प्रस्रवणैष्धिदोः । कुपि्धौः कूप.
चडयोः सवेपध्यं ततः परम्। तदेतान् कूपादीन् जाग
` याश्च विन्ध्यथवास्तथा । दिरोदद्रोगद्ुष्टानां तां
ह-दोपच्न्य

इति | पौरषे-वीर्थः^पारियाबोद्धवा

शीपदस्य च |: इति । चकरेणं पारियाच्रजानां
सौगादिकर्चत्वमुक्तम् । इद तु दोतरतरयहर्वामिति
धः | मैवे, द्विषा पारियात्रजाः-तडागजा दरीजाश्च-

कानूप्ररोकान् समाश्रि जातान् विद्यात् } जांगरादि
देराजान् यथायोगं खघृन् गुरू जानीयादित्यथः |

तत्र जागरूदेरे कूपादीनां सत्तानां बरहूदकसंनेधाभावाष्ट-

द्राः दोषल्न्यः, परा; शिरेरोगादिकर्व्यः | उक्तं हि घुत् च्यम् । अनूप तु बहूदकसवधादगुरुत
् वयम् £
पमित्रेण-~“'तडागज दरीजं च तडागाद्यत्सरिजलम् । रोके तूदकाद्यतया रतत्वं वेदम् }
तथा चं संग्रह

रोग्यकरं नद्या दरी दोषु स्मृतम् ||? इति ! स~

द्कगुणानाह--सागराग्िति | १० ॥

वानूपमहीघ्राणां सामीप्यादुयुरंलाघवमिति ॥ १ १॥
प -कपतडागादीन् गुरुलाघवाभ्यां च जाङ्ग-

प््करूपतडागादीन् जांगरानूपशेतः १९१॥ खानूपरैरतो विद्यात् । जाङ्गढादीनां गुणेन तस्कपा-स०-आदिङ्देन संगरदोक्ता गृह्यते । यथा }कौप- दिजिरं जानीयात् । तथा च सुनिः-“ वापीकपतसताडागवँड्धप्रास्रवणौद्विदम् ।वापीनदीतोयमिति डागादिसरःप्रघ्ववणादिषु । आनूपधन्वरैटा्नं
नः स्पृतमष्टवा } कौपं खादुः त्रिदोषध्न रषु प्रथय गुणदोषैर्विसावयेत् | "` संमरहेऽप्युक्तम-तदादिशेत्

पवेदा । क्षार तु कफवातध्र दीपनं पित्तङ्ृपरम् । घन्वानूपसहाघ्राणा, सामाप्याद्रुरुखावचचम्ः । तेनेद्--.
मुक्तं भवाते । जाङ्गार्देश्स्थानां कपाद्रीनां ठु
यबहुरं ररुष्मपित्तत्र वातकृच तत् | वृष्णाघ्र
स्वम्, आनूपस्थानां गुरुखं, महेन्द्रसमीपस्थानां
सं बल्यं कषायमधुरं रधु । जौद्धिदे स्वादु पिततघ्ं दोषरुत्वं,पारियात्रसमीपस्थानां दोपष्नसखम् । ण्वः
नं गुर किचन । सारं च कटु वाप्यं पित्तत्र सर्वत्र योज्यम् ॥ ११ ॥
वातजित् | रुषद्पदोषे सुखादु नववापीष्ववा०~-कूपादिगुणानाह-जाङ्गखो-निजल भीमः ] मम॒ । अनभिष्येदि नादेथं कटुकं कफपित्तजित् । नृपः--सजछः) रखः--पर्वतः, जांगलस्य समीपाः कूपादयो
दं बातकं रक्षमनवस्थितकाघवम् ! सुश्रुते चैषां ल्पूदकाः, अनृपस्य गुरूदकाः, रीलस्य रघुतराः; उक्ती

( १०२)

अष्टाङ्कहदये ।
~+

[ स्र

~

हे संमहे-“धन्वानूपमदीप्राणां सामीप्याहुरलघवम् |:

दति । खारणाह्दैना =च--शशनदीपूपतडागादिवाप्यादिषु
विशिष्यते । अस्ये गौरवादम्बु गरीरघरन्वनि लाघवात् ॥?
दकि ॥ ११॥

दद्र केषांचिल्जकपाननिषरेवमाह---

व्यमाधत्ते | भक्तादौ च पीते -निरिघनमभ्नि तेजःप्र
पक्षतयाऽवदयमवसादयति । मदोऽश्निश्च सम्यगाह
पक्तुमराक्तो भवति । आहारस्य च सम्पगपाकान्न त४

पष्टिर्ति छृरतवे युक्तिः । तथा च सेर | भक्तसयाः
जं पीतमभ्िसादं छृयांगताम् । अंते करोति स्थूरं

नां पेयमरात्तया वा स्वहपमल्पाभिगुह्मिभिः | तवमूष्वेमामाशयात्तफम् |
स्वे म्य मते सा

यांडदरातिसारारशोग्रहणीदोषश्ोधिमिः।

ऋते श॒रन्निदाधाभ्यां पिवेष्छस्थोऽपि चासपः

` स०-अट्पाऽनन्यादिमिरु न पेयम् । सरवथेषा
जरूपाननिषिधप्र्यवायमारौकमान इदमाह } भक्तया

धातूनां जरणं दुखम् ॥ १६ ॥

प०-समश्च स्थूलश्च कराग्धेति समस्थूलङ्ककाः

मध्यश्चान्तश्च प्रथमश्च ते मध्यान्तप्रथमाः । भुक्त

मध्यान्तग्रथमाः तेष्वम्बु पिबन्ति । ये ते भुक्तम

मरा पिपासामसदिष्णुमिरत्यल्यं ख्यं पेयम्। यावन्मात्रेण ध्यान्तप्रथमाम्बुपा मनुष्याः । तेनेदमुक्तं भवति
प्रस्यवायो न भवति तावदेव पेयमिव्यथेः | अल्पाभ्न-

सुक्तमध्यम्बुपौ नरः समः समधातुर्मैवति । भुक्ता

श्च गुसििनदचेति ईडः । पांडूवादीनां सक्तानां दृढः । न्तेऽम्बुपः-स्थूलः । सुक्तमथमाम्बुपः-छ्ो मवति ।
तो मव्वथौय इनिः । रारनिदाघाम्यामेतरेण स्वस्थो- मध्ये पीतयुद्कं धातुसास्यमुस्ादयत् संमस्वं करोहि
प्यद्पदाः पिवेत् वि पुनसातुरः । संग्रहे तेवमुबाच।

अन्ते प्रीतमामाङये कपफवृद्धि

द्ोषत्त तडर्तिजिदित्ि ॥ १२ ॥

रसादयो न तथा पोषं गच्छन्ति } तदापोषात्पुमाय्
छदो भवति। तथाच सङ्परहे प्रोक्तमाचार्येण-““भक्त
स्यादौ जटं पीतमभ्निसाद कृराङ्गताम् । अन्ते

कुर्यत् स्थूडरसव

ममदसमक्षक्तौ तु पेयमौषघतसतम् । पाष्ाणरूप्य- करोति ।भुक्तादौ पीतसधदरयं निरिन्धन वर्हि सन्दीकरोति } तेजःप्रतिपश्चतया तत॒ आद्ारमन्दत्यान्न
द्रेमनातत्तापाकेतापितम्, ॥ पानीयमुष्ण दीति बा सम्यक पततु समथः
। आदारापाकाच्च तदार्नी
ध०--अस्पान्िषरभृत्तिभिस्तोयं न पेयं न पात

पम् । अदक्त्या तैः पिपासासदिष्णुभिः सात्म्य7कार्प्रक्रातिरासस्यद्यात्् स्वरस्पं पेयम् । शरन्नि-

करोति स्थूटत्वमूध्वै चामाश्चयाच्कफम् । मध्ये मध्य

-ती हेमन्तरिदिरवसन्तवरपस स्वस्थोऽपि नसेऽरोऽह्पमत्पं करस्योदकं. पिवेत् | १२॥।

हे°--अवस्थाविरेपरेण फलक थनद्वारा पाने नियच्छति-

घाभ्याम् ऋते शरदमरीष्मौ वजैथित्वा अन्यस्मि- गता साम्यं धातूनां जरणं सुखम् ।।2: इत्ति ॥ १३॥
है०--अत्पाग्न्यादीनामम्बुपानं निषेधति--अदर्त्या उ-~
: विना स्थातुमश्चक्त्या स्वल च पेयम् } योधि;

शुः, दतुविरोष्ेण पाम नियच्छति--ऋते-विना स्वऽपि । किपुनरालुरः, सदय्चः--जटपमल्यै, दरद्गीष्मतु कामतः पिवेदित्यथीरलभ्यम् ] १२ ॥

भुक्तस्य मध्ये अरद्रहारे योऽ पिबेत्स समदारीरो म-

वति; योऽन्ते भोजनानंतर स स्थलः,
भोजनात्स कः

। अतुयुक्तमध्ये

य

मरथमे

पेयमित्यर्थसि-

द्धम्} १२३ ॥

रीतं मदात्ययग्लानिमच्छाच्छर्दिश्रम्रमान् ॥
स्थूलकरशा धुक्तमर्ध्यातमथर्माङ्पाः ॥ १२) तष्णोष्णद्ाहुपित्ता्चपिषाण्यंह् नियच्छति १४.
स ०--समाङ्च स्थूलार्च कदाश्च सम्थूलङ्ृशाः |
च अंतदच प्रथमश्च मध्यात्तप्रथमाः । मक्तस्य मर्या

स ०--शीतमबु मंदास्ययादीन्नियच्छति पसकशेत्ति

मदात्ययो मयोत्थो रोगः ्छानिः क्ठांतिः 1 सूर

पमाः मक्तमध्यांतप्रथमाः तेष काटेषु येऽन पिबति ते मोहः | छर्दिवेभिः । श्रमः खेदः । भमोऽनवस्थितिः ।
रप्यातप्रथमांबुपाः, यथाक्रम समाः स्थूखाः इसाश्च तथा तृष्णादीनि नियच्छति।एवेगुणमप्यामं कचिन्नेष्यते।

#व्यथः । मक्तमर्यैऽदचु पीते धातुसाम्यं सभानतां तथा चोक्त संप्रहे |मनवस्थितदोषा्नेन्पीधिक्षीणवरुस्य ,
ते ।भक्त॑ति चु पीतमामाराये कफढद्भि विदषसस्थौ- |च (- नाद्पमप्याम मुद हितं तद्व परिदोषश्चत्॥। १४॥ .

( १०३)

सरिप्पणरीकान्नयरसवलिते अ° ५.

"स्थानम् ]
»

वनिः

० ~त तोयं मदात्ययादीन् नियच्छति-नि1रयति । मदाययो-मदोद्धवो व्याधिः) ग्छानिरप-

हे०~उष्णोदकगुणानाह--कण्ठव-स्वथ,

वसिता

यः ।मूछ-संमोहः । श्रमः-खेदः । मणै-भ्रमः

रायः; सकःद्यद्धिः-तेद्हःकरृतवमनादिः नवज्वरः
सामज्वरः, आसः-जामाजीणं, प्ाद्वंरक-पार्वयटस् ,उष्णं

ऋषरूदस्येव

भान्ति; । उष्णनाहारविदहासदिना

क्रथनोष्णं, सु्यादितप्तनियधात् क्रथनविधिश्चोक्तः । संग्रहे

ह उष्णद्ाहुः ! पिन्तास-~-रक्तपित्तम्) विषध~स्थावर-

गममेदेन दिविधम् । एतानि नियच्छति--

श्षीणपादन्रिमागाद्धदेदार्ठुगुरुलाघवान् } कथितं फेनर~
दितमवेगममर दितम् ॥ तथा-पापाणरीप्यमद्धेमजतपा-

न्त ॥ १४॥
हे०-कीतोदकगुणानाह---ग्लानिः-हमःश्रमः-सेदः)

त्राकतापितम्. | पानीयशप्णशीतं वा त्रिदोषं वरृडर्भिनुत्? +
इति ॥ १५ ॥

'मा-सूर्यादितापः, दादः-पित्तादिकृतः, अचं रक्तं निय
ति--हन्ति | एक एवोदकसामान्यगुणः श्ीतस्वमावा-

अधुना कथितसीतरं निदिदिश्चुरह-

अनभिष्यंदि छु च तोय फथितशीतलम् १६॥
स ०--मनमिष्यदि न छेष्पका रि।लघुगुणयोगौऽपः

कस्य | १४ ॥

सधुनोष्णोबुयुणानाह-

दीते विधिरयं तपे जीणे रिदिरं प्यजेत्।

तियोगेन सिरं तरष्यतोऽपि प्रयोजितम् ॥
गति शेष्पपित्तलं ञ्वरितस्य विषेषतः 1)
पन् पचन करव्यं ठूष्ण वारस्तश्चाधनम् ॥
माप्मानाऽनेरुष्टष्मसद्यःदयुद्ध नवञ्वर् ।

तामषीनसश्वासपाण्वरुक्चु च शस्यते ॥९५॥
प्०-दीपनादिगुणयुक्तसुष्णमन्ु मवतिबस्तिशष्दैन
ध्यान्पूप्र गृह्यते तेन मू्रसयोधनमित्यात्राऽर्थौ चोध्यः।
75ध्मानादिषु च दास्यते । कासश्च आमश्च पीन

सोऽस्येव । पुनशघुत्वकथनमभ्निसंस्कारदादयघुतरत्वप्रतिपयथेम् । अथवा । आघापदयादकथित्तयमौ
छष्वपि यद्र सपनन तदपि कथितदरीतठं ख्घु मवति}
शपितरत्वादमिष्यैदितवं यत्तोयस्प प्राप्त तत्कथितद्यीत
छत्वे चाऽस्य

निषिद्धम् । मदात्ययादिरहतृत्वं

तु

यच्छीतरुखसामान्यात्तदस्याष्येव । न केलच्विन्निषेद्

संभाव्यते ॥ १६ ॥

।

प०--कथितशीवर्तौययनभिप्य॑दि न॒ शछेष्प्रकोपि कथितपानीयात् स्वभावटघुगुणयुत््दपि

चथितसीतलमतिरयेन घु \। १६ ॥
दे०-गुतद्यीतगुणानाह-भनमिष्यन्दि-लोतसमखोवि,

श्वासश्च पावर च ताघु च शस्यते । ञआमो- दोप-वायौ, -दछष्मणि च उष्णमेव शीती्िते कथि

¡ आहार इत्यथः केचित्वामपीनस इति प्रीनसिमामरशन्दमाहृः ! तेस्जीण उष्णातर नोक्तं स्यात् ।

र्ग चारुसकादिरूपे जकमुष्णम्निष्यत एव ।१५॥

तद्पीतख्म्, | १६ ॥

(संसग पिच्रकफयोः सन्निपाते च पूजितय्ं ।)
पित्तयुक्ते हितं दोपे व्युषितं तश्चिदौषक्रत्॥ १५७॥
स ०--पि्युक्त इत्येकवचेनमविवक्षितस्।तेन वात

०°-तोययुष्णमुष्णीकत पर्कं दीपनसग्नेः पाचन- वित्तं पिं्तष्टेष्पणि सन्निपाते च यत्न पित्तयोगः पित्ताधिरोषस्य ।कण्ठे साधु कण्ठथं खयम् । छषुराणयो-

र । बस्तेः शोधनं बस्तिशोधनम् । वस्तिभूत्रा- कृत्वे दृस्यते तत्रैव
तदोषाधृतं विश्चोधयाति उत वाताख्यान् भूत्ररो-

बरस्तिरोधनं तश्योप्णमुदकं हिष्मादिषु विकारेषु
ते) हिष्मादयो वक्ष्यमाणाः} आम च तत्पीनसं
पीनसं तत्र प्रशस्यते । यस्मादीपने पाचनं च

निर्दिष्टम् ।पाचनेन चावस्यमेवामपक्तिः कियत
सामभ्यान्तत्र

रस्यते

किंपुनसमे शस्यत

[नार्थः 1 १५॥
अग्र कोष्टकन्तर्मतोऽधिकः पाठउपलम्यते ।

कथितशीतलं

दितम् |

संग्रहोतं च क्थनलक्षणं सक्षेपामिम्रायेणेद नोक्तम् ।
यथा | क्षीणपादत्रिभागाध
देशतुयुरुकाघवात् |

कथितं फनरहितमवेणममछ दितमिति । अस्याथः
रिष्पन्युतयै दद्पैते । धन्वसाधारणानूपेषु देशे
करमशः क्षपितचतुमीगचिभागाधेसलिरमधिश्नपयेत्जांग-

लो हि देशोऽनिह्मनराभ्यां भूयिष्ठमधिष्टितस्तेनात्न तीयं
छाघवादाञ्च विद्धि प्राभोति । आनूपस्तु भूमिसोष१ अव कष्ठकान्तर्गतः पायोऽधिको द्यते ।

[ष

अष्टङ्गहदभे \ `

( १०४)

भ

गुणवरहररस्तत्र गुरतवादिगुणयोगान्विरेण विद्धिमदयते।
एवं साधारणो देशश्चिघ्यः । तथा । कऋतुष्वपि यथा-

वार्थमिष्यंदि गर्हितम् । एभिदेषिरसंयुक्ते नख तु

जीगकम् ॥ पक्षि विदाहि तष्णाघ्रं परश प्रीतिः

यौगमयमेव क्रमो बोध्यः । सश्चुतेनौक्तम् | यत्कध्यमानं वर्धनम् । दीपन खाद शीत च तो साधा
निवेण निष्यैनं निं रधु । चतुमीगावरिष्टं तु तततो रणं लघु ॥ चंद्रकांतभवं रक्षोविषपित्तज्वरापहम् ।
कफसेगनुत्् । तदादहीनं पिर हीनमर्धभेन वातनु- रताकरससुत्थ च स्वैदोपकरं मतमिति ॥ १७ ॥
प०-तच्च दोषे वातक्केष्मान्यतरपिन्तयुक्तं हितम् ।
दिति) सेग्रदोक्तमेव प्रंथमिभ केचिदत्राऽपि पठंति ।
तथा । प्रानीयं नतु पानीयं पानीयेऽन्यप्रदेदजे । संसृष्टे दोषे सन्निपत्तिते च दोषे दितम् ।
अजीर्णे कथितं चमे पके जीर्भेऽपि नेतरत् } शीते एवगुणमप्येतत् कथितश्षीतछं वारि व्युषितं
व्यजेतू | अतियोगेन विरोषेणोस्थि अथवा विगताहोरात्रै यत् तत् त्रिदो

विधिस्थं तसे जीर्ण शिशिरं

सिरं तृष्यतोऽपि प्रयोजितम् । प्रयाति शमपित्तलं
उवारेतस्य चिरेषत इति । अन्यप्रदेशजे पानीयेऽजीर्णे
पानीय जलं न पानीयं न पेयम् । एतदुक्त भवति ।

षष्रत् त्रीन् दोषान् वातादीन् करोति । कारस्व
भावाद्रहिगणश्चशादस्छविपाकिस्वाच ॥ १४॥
ह° --पर्युषितशुतसीतगुणानाह-तत्कछथितद्यीतलम्, १५

पानीये पीते तजरणांतं यावद्विजातीयय जकं न पेयमिति। नाटिक्ेरोदरक लिगं स्वादु वृष्यं हिमं ठघु ॥
अन्यप्रदेराज इति । कोऽथः । कौवे प्रीते ताडाग न त॒ष्णापित्तानिरुहरं दीपनं बस्तिशोधनम्॥१८।
स् °--नाङ्किसंतःस्थितमुदकं श्षिग्ध खादु वृष
पेयम् । ताडामे पीते कौषं न पेयम् । एवं सवत्र
विव्यम् } तथा आमेऽपके जकेऽजीर्णे कथिते च जक हिम च भवति } एवमूृतमपि प्रमावाह्धघु मवति । तथ
पेयम्. } कथिते पीते जीर्णेऽपि नेतस्नामं जं त्ष्णादिहरं दीपनं मूत्रशोधनं च मवति ।॥ १८ ॥}

यावन्न मुक्ते तावत्सजातीयमपि न पेयमिव्यथे; । शीते
प०-नाङ्किरफटादुदकमेवान्तःस्थ॑॑प्राधान्यत
विधिरयम् कथितदीत एतद्धिधानमिव्यथेः ।तंखधारणे) ग्राह्यं नान्यत् । तथाऽवयवान्तरमिति ज्ञापनाथम्
तत्तेऽजीणै एव दिर स्यत् । जीर्णे तु सीते पिवे स्मिन् तोयवभस्य निर्देशः छतः । तञ्च नाङ्िकेर

दित्यर्थः । अतियोगेनातिबाहृस्येन तृष्यत्तृष्णावत्तोऽपि फलस्य मध्यादुदकं स्निग्धस्य गुणयोगात् स्निर्ग
ग्रसोजितसुपयुक्ते सवैस्याप्रि नरस्य पित्तं याति|
ज्षरितस्य विषते यत अमे नाग्नौ बहिष्डते ज्वरस्यो-

स्वादु मधुरं, व्ृष्य-शुक्बद्धिकरं, हिमं- शीतीं
तप्णापित्तानिखहर-पिपासापित्तवातघ्नम् ।दापिनम

स्पर्तिः । आमस्य च पानीयं वरधकमिति । सक्षेपतया- रेवस्तमत्राधारस्य रोधनं शुद्धिकरम् ॥ १८ ॥
स्पोपयोगिखाच्चाञवद्यायादिगुणा प्रथक्नता नोक्ताः ।

तांश्चाऽत्र दिष्यहिताय व्रूमः ।रक्षस्तनुखरयायः शीतो

वातास्रकोपनः । पानतृड्दाहपिताक्षुष्ठरुसतंममेहजित्.। ग्रीष्मे तु सर्वजतूलां स्परनादिषु शस्यतेपभि- न्यैवु च पित्तघ्र कफकृटिरस गुरं ।विमं तु शीतर रक्ष

हे ०--नारिकेरोदकगुणानादह--ईषश्यक्ताद्रनरिकिलप्ल-

तदन्तर्वर्तिजलं नारिकेरोदकम् ।केचित् सुश्रुताध्यायिनं
गुधिति पठन्ति गुरुपाकघात् | इह ठ गुरुखघुपाकटैविध्या
मावाद्कष्वित्यैव पटनीयं लघरुगुणत्वात् ॥ १८ ॥

` इदानीं युक्याऽग्यसंगर निर्दिराति--

वराषरे ॥ १९ ।
दारण सृक्ष्ममेव च | कं न संदूषयति न पित्त वपासु दिन्यनादेये परं ताये

न च मारुतम्

। तथाऽरमवषैग्रस्ये

हिमादसा-

€

दे

क क

क

पीये

्

स ०-प्रावष्यातरिक्षं जरं परमव्यतं प्रथ्यम्। न्द

त्तर गुणैः ॥ चरयाचराणामहितं तुषारं सभिनादानम् | संमवं वपध्यमिति तोयवर्भः ॥ १९ ॥ `
वैकारं रघु सक्षारं छेषप वहविदीपनम् ॥ केदारं

पत-वरं चाव॑ च वरावरेःदिवि भवं दिव्यमातरि

मघुरं॑प्रोक्तं विपाके गुरु दोषरम् । तद्र्पाल्वल्सुदि- तोयम् । नयां मवे नादेयम् । दिव्यं च नादेयं
छर विपाके दौषरं तु तत्

॥

|

दिव्यनादेये तोये. तेन वषौसु दिव्यं परमस्यथ वैः

स्थानम् 1

सरिप्पणरीका्रयसवङिते अ० ५
व

( १०५ )

सद~

रष्ठम् । नदियं तोयं वर्षासु परमव्यर्थमवरमश्रष्ठ- |गप्णा निषिपासोऽवपः पिवरेत् ॥ यावन्त्यः ङरिद्यन्त्यन
्नमिति तोयवभैः । इदानीं सरव्राणां सामान्य- । मतिकेदोऽयिनाशनः । वियद्धः कफवाताभ्यां मुत्तसमाशय.
पुणकमनिरदेशमाह ~(जीवनििगुोरयुक्तम् । यथाभ्वु बन्धन; ॥ पच्यते श्िप्रमाहारः केष्णतोयद्रवीकृतः !
एणवत्तथैव यतः. क्षीरमप्यत एवान्येभ्यो वर्गेभ्यः

तीरवं एव न्यायात् । किच धृतादप्यस्य ज्यायसस्व
यतः सर्वस्तेदोत्तमस्य ध्रतस्य क्षीरमेव योनिरिति

तायवगानन्तरं क्षीरवगेः प्रारभ्यते ।। १५ ॥
हे०~-उदकानां तारतम्यत्वमाह-वर्पायब्दो नाद्ेमेनैव

अनवस्ितदोषप्रव्याधिक्षीणवशस्य च | नात्पमप्याममु.दकं दितिं तद्धि तरिदैपक्त् । तोयं वृहिगणभ्रषठं पकिऽम्ट सवदोपङत् ॥ भवेत्पर्युषितं तच्च तोये त॒ करकोद्वम् । अतिरोत्यगुरस्थर्यसघातैः
कफ़वातक्रृत् ॥
चन््रकान्तभवं रक्नोविप्रपित्तज्वरापहम् | 2 दति | दति

पबन्ध्यते, उक्तं हि चरकेण-भान्तरिक्षमुदकानाभिति

तोगवर्म; ॥ १९ |

1थ्यप्वेन प्रकृष्ठतमेषु वर्षासु नादेयमुद कानामित्यपध्यस्वेन

पारदोपेभ्यौ क्यः प्राहूननोपयोगितयोपकारिवेनाजन्मसास्म्येन प्राधान्याप्ययभक्ञासामान्यास्पयस

पदेयेनैव वर्पागतस्यापि दिव्यस्यायौगिकत्वात्न वपषरिवधः | नहि दिभ्यं च वषभिवे वरिष्ठं तस्य म्रहणनियेधात् ,

नापि वस्वि वरं सर्वदः

वरिषठत्वात् । खारणादिस्तु

7स्वल्मवरमाह-पाद्व

जलमम्भस्रामिति

। उभयं

माणम् | संग्रहे ठ-ू्योदुषतप्मुक्तत्ाररश्चु कतकफाप-

इव

जीवनादिगुणयोगा्च तोयवगाद्नु॒क्षीरवगैः

प्रक्रम्यते । तप्रापि दध्यादीनां मृरुकारणत्वास्षीरय
प्रागुपादानम् | तथा । जीवनीयानां रसायनानां चा-

दम् । शैव्य जीवनसौम्यद्वैः पित्तरक्तविपार्विजित् ॥ ्रसरषात् । तथा चाष्टंगसंप्रहे । क्षीरं जीवनीपेते कष्य तत्स्वा कृष्णे तिक्तं तु पाण्डुरे । नीले कपा यानां क्षीरघृताभ्यासो रसायनानामित्यादि ।
मधुरं देशे ख्वग्रमूषररे ॥ सक्षारं कपिठे मिश्रं सिश्र
ब्राम्बु गुणाधिके। मधुरं छवगाम्टं तु भवेद् मूमिगुणाधिकेः
†जोऽधिके तिक्तकट कषाये पवनाधिकरे ॥ दिष्यानुकारिवव्यक्तरसत्वात् खगुणाथिके । कीटादिभूत्रविग्कोत्थत्-

जालोत्कराविकम्, || पकपकजदौ बाठहटपणाीदिसंयुतम् ॥
-्छुय)तलानपानाभ्यां वृष्णाध्मानोदरज्वरान्॥ कासागिसातभिष्यन्द्कण्डगण्डादि
कानतः ॥ तद्रर्जयेदभावे वा तोय-

यान्यस्य शस्यते । घनवल्रपारेलतत्रैः

श्रुद्रजन्त्वीमरक्ष-

णू व्यापन्नस्यास्य तपनमम्नयकायसपिण्डकैः । पणमृल-

समप्रन्थसुक्ताकतकशेवलैः ॥ वज्रगोमेदकाभ्यां वा कार-

(गव्यं माहुषमाजं च कारभं सैणमाविकस् !
एभमेकरा्फ चति कषीरम मत् 1)

स्वादुपाकरसं स्िग्धमोजस्य धातुबधनम् ॥
वातपित्त वृष्य छष्मटं रुरु शीतरम्।
प्रायः पयः ॥ २०॥

सृ-पयः

क्षीरं प्रायः

स्ादुपाकरसादिथुक्त

मवति । पाकश्च रसश्च पाकरसौ । छाद् पाकरसौ
यश्य तदैवम् } मोजे हितमोजघ्यम् । धातून् वधय-

}ततत्परसादनम् । पारलाकरवीरादिङ्कुमे्गन्धनाद्नम् | ति घतुवधेनम् । वृष्यं शयुक्रकरमतिङथेनेति बोध्यम् ।
(नयिं न च पानीये पानीयेऽन्यप्रदेराजे । यजीणं कथित धातुवधेनवादेवं शुककर्वमात्रस्य सिद्धैः प्राथोप्रह
णावामे पक्वे जीर्णेऽपि नेतरत् ॥ शीते विधिरयं तते त्वजीर्भे

कदाचितक्षीर नैवं मवति । तथा चोष्टक्षीरमीमयम् | अतोऽस्यन्तनित्रेषेऽपि न कचिद्धारि वार्यते । षदक्षोष्णरवणं पठ्यते । अजाक्षीरं च ल्घु } जागौरिरं स्यजेत् | पानीय प्राणिनां प्राणा विश्वमेव हि त-

स्य शोषाङ्गतादाद्रा मृब्यु्वां स्यादलभतः | नहि
#याद्धिना वर्तिः स्वस्य व्याधेतस्य वा | केवलं सौषधं
क्तं मामसुष्णं हितं च ततु ॥ समीश्य मात्रया युक्तममतं

विकमुष्णमेकरापफमुष्णं

साम्डढवणं चेति । तस्मा

स्ायोग्रहण इतम् । स्ाहुपाकर्सवादेव क्षीर
किग्धद्रष्यादथो गुणा कन्धा एवं वि पुनरतैरदि-

येषमन्यथा । अतियोगेन सखिलं व्रष्यतोऽपि प्रयोजेतम्॥ रिति केचित् तान् ब्रुमहे । मधुररसादिकभ्यो-

याति पित्तश्ेप्मत्वै त्वरितस्य विरेषतः। वद्धयत्यामतृण्नद्रातन्द्राध्मानाङ्गगोरवम् ॥ कासाप्रिसादहुस्छासप्रसेकपखपीनसान्।पाके स्वादु हिमं वीय तदुष्णमपि योजञतम्।

स्मादयोगपानेन छाघवान्न वियोजयेत् । भामविष्टन्धयोः

परे सिग्वद्ष्यादयो गुणा बहतर क्षीर विदत

इति ज्ञापनधिते क्िधादयो गुणाः पुनरदिष्टाः `
१ अचर कोष्टकाम्तगेतः पाठोऽधिकः, प्रतनयुस्तकेषर इद्यते+

अष्टङ्गदृदये ।

८ १०६ )

जण

हाभतानां हि सषयोगादिविशेषाकदाचिद्रससहचार¡ एव गुणा द्रव्यमभिनिविदंते ये रते समाधाय
ण्व॑ते | यथा मधुर भयुष्यादिगुणा

प्निदी्िकदादयः

विरते

।

केचिच रसमनप्यव

अम्टे-

भूत वक्ष्यमाणलक्षणं तस्यातिघृदधकारि।घातुनां रसादानां वधन बरद्धिजननम्। वातपित्तहरं वातपिन्तघ्नम।

व्रप्यं रेतोवदधिकरम् । शष्मरं श्ेष्मकारि । ुरगुण-

द्रव्यं यागा प्रायो बाहुल्येन । सवमेवविधं परयः

। यथा मधरुररसदरव्ये मङकष्टतड्लीयादौ

्षादयो गुणाः । तथाहि क्लिग्वादीवां तत्रोपलेभः
पतो मधुस्प्साशिष्टत्ात् । तस्माम्मकुष्टादिद्रव्य म-

नेय

कविदन्यथात्वं दृष्टम्।यथोष्क्षीरं किचिद्रक्षोप्णलचणा

धु च । तथाम टबु । आविकमुप्णवीथमेकदाप,
नचोप्णवीयम् । अत्र, च सामान्येनोक्तगुणविपसीतः

यो चिदरेपेण गुणयुक्तः स॒ सामान्यगरुणस्यापवादेए
गुणौवेन सयुक्त वषं युक्तम | विञ्चेयः। अथ चस्सष्टशः स तस्येवोपवंहकः ।1२८।

एरससदहचयेक्तेन
नयथा तु ठृत प्डस्सगुणस्वरूपवणेनमनथमेव

त् । तस्मादयमन्र विषयविभागो ज्ञेयः । केचिद्वणा
[सहचरिता द्रभ्ये निवक्तति । यद्टराततदवन्य रस

हे०-अथ क्षीरवगःगन्याभिति। तच सामान्यगुणानार् -

ओजस्यमोजोधर्नम्
। स्वादुरसत्धास्छयादुपाका ५
सिद्धिप् तेषां म्रहृणेन तेभ्यः स्वादुरसेम्योऽतिष्रयाथ "~

वद्धनस्वाच्छु्वद्धनत्वे सिद्धे वुष्यग्रहणमपि प्रायोय्हणा.ः.-

गाननुब्ेते । द्य च विरेपसुदिस्य त्तऋद्धि- ्ीक्षीरादाचीषन्ट्वण्वाच्यपि ॥ २० ॥
{रादिरसानां च्लिश्वादिगुणा वर्णिता वेद्याः ।
चत्त रसनिपेक्षा एव द्रम्ये निवसंति । अत

पुव

द्रव्यरसगुणान्नानुबतेते । असमस्त विषये रसगुणगनं नोक्तमेव वेद्यम् । तस्माद्धीरस्य सििग्धादियो

अनर गध्यै तु जीवनीयं रसायनम् ।

क्षतक्षीणाहितं मेध्यं बल्यं स्तन्यकरं सरम् ॥
श्रमश्रममदारक्ष्मीश्वासकासार्तितटश्वधः

त्छादुपाकरसत्े सत्यपि क्लिग्धादिगुणवणनम्। एव जीणैल्वर मूञ्रकृच्छं रक्तपित्तं च नाशयैत्॥२१॥
स०्--रपु

क्षीरेषु मध्ये

गत्य

पुनः ६

भयथा क्षीरस्य सक्िग्धादिगुणयोगादधिकाः क्षिदयो ये गुण्तेऽघ्य सतीलयवगच्छ । अयमेव च

जीवनीयमतिदयेनेति

न्ध तत्कि पाकम्रहणिन । मणामः } शादिपिष्टमय

श्युक्काया रक्तचित्रा च वातहृत् । तिवत्सावाख्वत्सायाः पथा

१ गुरुमावाद्धिदद्यत इत्युक्तं तदेव क्षौरं गुरगणयुक्त-

दोषर्मीरितम्॥ वष्कयिण्मराल्चिदोष्रं तर्पणं बलद्कःपयः।जा

पे विदादावस्यायां चिरं न तरष्ठति । प्रागेव स्वा-

हारं प्रवर्मेते। स्वत्पान्नमक्षपास्जातं क्षीरं गुर कफप्रदम् । "++

बोद्धव्यम् । ` जीवनीयमाध-

वहारोन्यत्राऽप्येवविधे शाव्यादौ द्रव्ये विद्रेषः । प्यौजस्यमित्यनेनैव क्षीरसामान्यलक्षणनोक्ताघात् ।
त स्वादुः पटुश्च मध्वरमम्लोऽम्डं पच्यते रसं
८ १ ) “कृष्णाया गेभवरेद् दुग्धं वातहारि यणादिकम् ।
ते वक्ष्यते । ततश्च खादुरसल्वादेव खादुधाकतव पताया हरते पित्तं तथा वातहरं भेत् ॥ शरेप्मट गर,
छनृपरेषु चरन्तीनां यथोत्तरम् ॥ पयौ गुरुतरं स्नेहो यशर

पाकतां थातीतीममर्थं ज्ञापयितु पाकम्रहणम् | ब्लीणां वर्ण्यं परं वर्यं पुस्थानां गुणदायक्रमू । पलाखतृणक्रार्पीस।
दारयत

एवापर्यकषेदातक्षीराय

संपद्यते । तथा

दास्वाहिः \ द्लीणामपस्यजाद्रषौद्रस;

जात गणेर्दितम्ः' (भा. प्र, ) तष्णीनां गवां दुग्धं मधुरं +

सदाय रसायनम् । ्रिदोषरामनं चैव ब्रदवाया दुर्बलं मतम् । शाय

स्पते ।सेहयद्रसः क्षसतयेवे हृदयासक्रीसेव्यत इति |

मायाः समुदि चिमासोरध्व च पित्तलम् । क्षारं च मधुरं भर

मतं वे शोषक्छरणम्॥प्रथमं च प्रसूताया निःसारं गुणि कभ

व्यस्य च पूवैतरमुपादानं पश्तीरेम्यो उ्यायस्वात्तथा नूलपरसूतगोर्दग्धं रक्ष दाहकरं मतम् ॥ र्तदोषस्य जनं
दिषमपि तक्रादि गोरसश्ब्देन प्रथितमिति ॥२०॥

पित्तलं च मतं इुधेः। चियसूताद्ग्धं तु मधुरं दाद पः
( निघण्डुरल्नकरे) रस्तं वत्सैकवर्णाय। धवलीकृष्णयोरपि !
इकष्वादा माषप्णा्या ऊर्वशी च या भवेत्। तासां गवां #"।

प्र०~ प्रायः पयोऽत्र स्वादुमधुरौ पाकरसयुक्त
क्षुणौ यस्य तव्सवंमधिरेषेण क्षीरजातं मधुररसं क्षीरं शते वा तमेव वा । गव्यं प्रत्युषसि क्षीरं युर दु+

धुरविपाकं

च.

स्निग्धगुणयोगात् स्निरधम् । दुरजरम्॥ तस्मादभ्युदिते सूयं यामं यामारधमेव वा समुत्ताय

गरजसो हितमौजस्यम् । भजोनाम धातूनां सार-

ततो प्रह्यं तत्पथ्यं दीपनं लधु" (स. च, )

थानम् |

(१०७)

सरिप्पणटीकाच्रयसंबशितं अ० <

५१

गौजस्य हि जीवनीयसुच्यते | तथा । ्मोनःक्षपे |तदिति } खरनादे चोक्तम् । गव्य रोचय
गीवनीयानापौषधानामुपयोणो

निर्दिष्टः | यथा|

गव्या धवसः

श्रं

प्रधः | यथोत्तरं सदहानमौमन्दाछ

मोजः क्षीतकोपादिभिरित्युक्लानन्तरमुषाच जीवनी गरमाहिपम् । जांगदानूपषटिषु चरतीनां यथोत्तरम् |
पिषधक्षीररसाधास्तत्र भेषजमिति । अनर -च क्षरं पयो गुरतरं वत्मो यथा नानां प्रव्तनमिनि | गुरः

गिवनीयत्वेन गृहीतमपरि पुनरत प्राधान्यल्यापनारथम् । रीत्ततरं गव्यान्माहिष स्वप्तये पवः} चतुधमगथाच सुनिः | प्रवरं जीवनीयानां क्षीरमुक्ते रसा-

संहोनं पित्तप्रं च विदोषन नि] यड रदमु,

नमिति । रसवीधविपाकानां

द्रसारे व्पध्यगीष्ट | गवयान् स्यि पुम्यं माधि

श्रेष्ठानां काभोपायो

सायनम् । तथा चोक्तम् । कामोपायो हि रस्ता- पद्वत्पय इति | नद वु

1 नयमनय

† रप्तादीनां रसायनमिति । तथा क्षतक्षीगहितम् । त्वात् ॥ २६ ॥
¶णाय हितम् । श्षीणः क्षीणधातुः । तथा मेधा
प०-माहिपं क्षीरमन्य्चिनरन्तवाऽनिद्रभ्यो नर
भ्यो
हितं पथ्यम् । तद गरीयो युरतरमन्यभ्यः
रणादयक्तिस्तस्ये हितं मेध्यम् । उगवादिभ्यो यदिति
तू } एव वद्यम् । तथा स्तन्यकरम् । कनो हैतुता- ्षरिभ्यः । हिमं सीतवीयम्निचयन ।॥ २२
भवि
हि ०--मादिपदुणानाद्-- सन्यदयनवीपः
ीस्येति हेतौ 2: ॥ ह्वीगां स्तन्पक्षणे हेतारित्यथः ।
द्रा-नष्टनिद्रा, गरीयः--गच्वाद्रम) सासान्यवननाए्सद्न्व
था सरम् । श्रमादीधकाददा नारायेत् ॥ २१॥
प०-अन्र क्षीरेषु मध्ये यदरभ्यं क्षीरं तल्नीचनीयम् । दिमव्ये द्िसयहणमनिदयाथ, मन्यव
न कर्तव्युः, गास्दालटदवानिन्यनिद्ः | म, २ सनरयावणि श्रीगणि जीवनीयानि 1 इदं पुनर्गोक्नीरदनः] सन सः कसृद्नमीविकायेन जीवनीयम्। ओजस्य सौम्यधातुचराटिकरम) दपि गुसत्वातिव्ताया य ट्यमुः
ा
~

५

र

(

तायनभित्ति रसायनं

प्राणसघार्णकारणत्वात् ।

हि

ते

॥

५४।

3

न

1५

$~

[१
4

ह

र्विसोधः । तच चरकः"
(अ

;

सदिपाणों युच्नय गल्य

चतरं पयः । चखेदादूनमनिद्राणामल्यभीनां दितं च तत्ः
मापि वाह्विनापायो हि सस्तानां स्साक्ीनां स्सायनम्। 7 क्वत- इति । सुशरृतः- “महाभिष्यन्दि मघ्रुरं
)णहिवसुरःक्षदयुक्छाय श्वणिाय च हितं पथ्यम् । दानम् । निद्राकरं सीततरं गच्यास्तिग्धतरं युर ॥ `?

धाचाग्यसङ्रहे।क्षीरषृत्ाभ्यासो-रसायनम् ।“'छा-

पणः क्षीणधातुः । मेधायै--बुद्धयै हितं--मेध्यम् । इति ! तत चरकोक्तं-मव्यान्मादिषस्य छेदोनचं हयादि-

छस्य हितं बल्यम् }स्तन्यंकरं खीणां स्तन्यवृरद्धि गुणविषयं, सादिपश्षीरजाल्लेदादव्यक्षीरनः सो ह्रादि
रोति |क्षीरधातुत्वात्् ख्रीस्तन्यजनकम्)सर-सरण- भिभुभिराधिक इत्यथैः । युशवतोक्तं से्ाभिकत्वं माजावि१म्।भेदि-श्रमादीन् हन्ति । श्रमः-खेद्ः, श्रमर्ण-- पयं यावतो गव्यात् श्ीराच्रावान् जञेदस्तावतो माहिषान्च
सः, मदो बक्ष्यमाणः। जाधिस्तु-मनःपीडा।।

२१

ततोऽधिकमि्यर्थः

। अतएव

शखारणादिनोत्तमसन्दः

ह--गन्यगुणानाह--जीवनीर्य--प्राणधारणं) रसायनं ` प्रयु्छः--“"्व्यं चैदोत्तमे क्षीरं गव्यानि भयम: पयः {

(स्थापनं, क्षतं--क्षतकासः, श्ीणः--क्षयरोगीः तयीर्हितं

गमादिपन् ॥ `` ठति । उरीन
श्रच्छा
दद
यथोत्तरं सेमौर

~ भेधाजननं,; बल्यंवल्कम्, अकक््मीरट्मीतस्या
ः एव
देवः, आधिर्मनः पीडा, श्त्--सतिहुशुक्षा

शरादीनां योत्तरव्वमुदेयवाक्यक्र मापश्नवा-'*

त्वत् ॥ २१॥

पथक्र्मरुपान् श्रृणु | ` दरति | मभ्यं सेदीत्तमं,

।

तमत्यम्न्यनिद्रेभ्यो गरीयो मादिषं हिमम्२२
स ०--परहिष्या इध माहिष क्षीरमत्य्िम्पोऽनिद्र-

श्च हितम् । तथा गरीयो गुरुतरम् । त्था हिमं

भरीराकर्ष

नौमहिषी अजावी करभौ गजी ] हयी त्री चामी तेषां
तत

्वै
जघन्ये साप तते आर्ज; तत आविक पिति जचन्यत

सानं चोनतं तेनैव--““ुर श्वीततरं यव्वात्टमलं मादि
पथः

॥ न्चतर्थभागल्चहोनं पित्त रघ विद्योपरतः ॥ 2> इति 1

ोनं, छायातवीर्थम् । मुनिराह \ महिषीणां गुरुतर गव्या- निदर्धनं चेदं तेन मादिपात् खय चतुर्थमागखेद

गिततरं पयः । सेहादूनमनिद्राय दितमत्यसमे च दौर्रमिति ॥ २२॥

अष्टद्गद्दयं ।

( १०८ )

{ बज्र

~

~

~

अल्पाबुपानव्यायामकटु तिक्ताशनेरुषु ।

क

| ~

| गरक्षोष्णं तथा दीपने भवति । तथा वातादीनां रास्तम्

आजरोषञ्वरन्वासरक्तपित्तातिसारनजित् २३ ॥ |वातादिषु पध्यमित्यथैः । ओष्कमिच्युष्टाहुनिति बुल
स ०--आजं छगल क्षीर् रश्रु मवव्यस्पाुपानादि- प्रात्तिपदिकम्रहणे किगविरिष्टस्यापि प्रहणमिदुष्रीशब्द

मिदतधूतैः । स्स्पबुपानादिख चाजानां स्वभावो- दपि ॥२४॥
ऽन्यां ठु देशसास्मयापेक्षया । ययेवं स्वभावादेवास्पा-

प१०-उष्ूमेवोष्रकं क्षीरमीषद्रक्षोप्णमीषटुष्णसं

वुपानादर्गम्यमानलादेतदुपन्यासो व्यथे एव। अप्रोच्यते। पहटवणम् } दीपनसम्नः । ल्घु च । बात्तकफानारं

्ञापनाभनिदम् । ज्ञापयति । यदा अजा अप्यव्यायामा

क्रिभिश्वयथूदराशंसां शस्ते पथ्यम्. ॥ २४ ॥

हे०-कारमगुणानाह-शरस्तमौषधं वातकपफप्नत्वेन हैः

गुर्षैदानादि कुयुस्तदा तासामप्यन्यथा क्षीरं भवेत् | विपरीतत्वादानाददिघनल्ये सिद्धेऽप्यानाहादिम्रहणं व्या

एवे च गवादीनामप्याहारादिक्शाद्ुरलघरुखं चित्यमिति। विपरीतत्वख्यापनार्थम् ॥ २४ ॥

नन प्रदोषेऽपरहव यद्गृहे पयस्तदपेक्षयौषसम् प्रमाते माबुषं वातपित्तासृगभिधाताक्षिरोगजित् ।

यद्रहीते तहर । चेष्टारहितलात् । रत्रौ हि प्राणिनां

न कदाचिवेष्टा भवति । अत ओष गुरु । दिवा चं
घावनष्ुननादिकया चेष्टया प्रादोष रघु ! अनया च

तपेणाश्चोतनेरनस्थैः ॥ २५ ॥

स ०°-मानुषीणां क्षीर् वातपित्ताघणभिघताक्षिसेः

जिद्भवति वातश्च पित्तं चाक चामिघातश्वेति द्रः
दिश्या सर्वमपि चिन्तयम् । अत एव संप्रहे यदुक्तम् । तैरकषितेगस्तं जयति यत्तदेवम् । नलन्यवहायदिन।
पिण्याकाब्छाशिनीनां तु गुवमिष्यदि तद्ुराभिति । त्पणादीनि खे खेऽध्याये वक्ष्यमाणानि
॥ २९ ॥
तदेतमैवोक्तप्रायलानेदोक्तम् । रोप्रे्यादि । शोषादीनां

श्रः ! तान् जयतीत किप्र् ! शोपजित् एव ज्वरजिदिव्यादि ॥९६॥)

पल्-आजे क्षौरमस्पास्बुपानादिभिः

हेतुभूते

प०~वातश्च पित्तं च असक् चाभिघातश्चते वः

पित्ताख्गमिघातासतैरक्षिरेगास्ताम् जयतीति विनः
कार्यः । तेन मासुषं क्षीरं बातपित्तास्गमिधप
रुसन्नानक्षिरोगान् जयति नारायत्ति । कथमिरः

टघुहेतुकीपैनमन्यस्याप्येवहेतुयुक्ताया जातेः क्षीर- च्यते } केन तषणेनाश्वोतनेन नस्येन च | एता
स्यः छघुखज्ञापनाथम् । एतद्धिपरीतायाश्च गुरस्व चास्मिन्नेव॑स्थाने वक्ष्यमाणलक्षणानि त्षणं तेत्र
सामभ्यलभ्यम्। अजानान्तु स्वस्पाम्बुपानादिस्व- पूरणं यवमाषमयीं पारीं कृतवा } आश्चोतर्म-शीत्
भावः, अन्यासां तुदेदादपेश्चया एतदाजं शोषादीन् प्णमृदुना परिषेकः । नावनं नस्यम् । २५॥
जयतति ¦ भरोषो राजयक्ष्मा | २३॥

हे०--आजगुणानाह-योपो--राजयक्ष्मा,

हे०-खैणगुणानाह-तषणं -नेत्रपुरणम्,
अस्पाुपा-

नादिदैतृपन्यासौ निदर्नार्थः | अजानां तस्स्वमावस्वात्

आश्रोतन

नेत्रस्षचनं ताभ्यामाक्षिरोगान् जयति नस्येन शिरोगर

न्वातार्दीश्च । उक्तं हि चरकेण-“श्जीवनं वहणं सार

खेहनं मानुषं पयः । नावनं रक्तपित्तस्य तर्पणं चाश्चिः
स्स्पाभ्बुपानादिष् सपसु गवादीनां पयो ल्यु विरतेयं, यथ
अजानाक्नत्यर्थः } अर्थाद्िप्यये गुर, उक्तं हि संप्रहे- गिषाम्, ॥* इति ॥ २५ ॥

धपिण्याकाम्ल्वनीनां त॒ गुर्वमिष्यन्दि तद्धु्चम् । अचेषटया
न्च प्रादोषराद्वरीयः स्मृतमौषसम्, ॥ व्याख्यातानेन रुषिमा
जेष्टावत्मकतिष्वपि । हस्मेषु वाति देदेभ्यो मांसेष्वप्येवमा-

दियेत्॥ °!
इति ॥ २२ ॥

देषदर्षोष्णरवणमीषटकं दीपनं रषु ।

केन प्रयोगेगत्याह--

अहं तृष्णमाषिकम्

वातव्याधेहरं हिष्माश्वासपित्तकफप्रदम् ।\२६
सृ०--जविकै क्षीप्मुष्णवीरथं भवति । तथा अहं
हृदथायाहि्तं भवति तथा वातम्याधिहरम् । त

शस्तं वातकफानाहकमिशोफोदरारीसाम् २४॥ दिकादिप्रदम् । आविकमि्यविशब्दात्छार्थे कप्रत्पर
तु ०-भैौष्वसुषटरणा क्षीरं रघु । तथा ईैषन्मना- ताततस्येदमित्यग् ॥ २६ ॥ `

स्थानम् ]

सरिप्पणदीकात्रयसंवछित अ० ५.

प०-अवेरिद्माविकं, क्षीरसहृश्य--हदयापियम् ।

साधु वा न मवति । उप्णमुष्णवीर्यं बातव्या` धिहरद-वातन्याधिषिनाशनम् । दिष्माश्वासपित्त-

भिर्ष्या
[>

९ १०९ }
दै +

ज

पथाऽभिष्यंदि गुवौमे युक्तया द्यतमताऽन्यथा२'
स०--आममक्रथिन्

प्रयोऽरिष्पेद्ि परप्मप्रफः

तथा गुर् भवति | अन आमादन्प्था विपु वकतय

कफप्रदम् ।। २६ ॥

दे०--जायिकगुणानाद-खारणािसवाह --“'वाद्र- द्रात भ्वति । अनधिष्यदरि दनव | पूर्वरम्थामप्े

` ञ्ल्पाक्रं स्िग्धोष्ण गुरुपित्तकष्मोत्वणम् । जावि

दं ।

--श्षीर हिकाश्चासानिलपहम् |> इति । तत्र दिक्वाशरासौ श्रपणे युक्तिः स्प करत्वा निदिता | द्या त अनि
-कफापित्तजौ करोति, वातौ दरती्यविरोधः । उक्तं दि नास्तन्यमाममेव हित प्रयः | अयादि (म
सुश्वतेन-“आविकं मधुरं क्िग्धं गुरपित्तकापापटम् | दधतं शतमिति ॥ ६२, ॥
पथ्यं केवलवतिषु श्रमे चानिटसंमवः ॥: इति ॥२६॥
पसव पय आमच्छीधतमानिष्यरय वदः.
हतिन्याः स्थैयेक्त् ॥ २७ ॥
पीर्यनेन सोतसां ख्ावकारि तथाच रुर प्रधिः

सःमरुणमूयस्त्वात् । युक्त्या दृतं तदेव श्ररमामा
य ०-दस्तिन्याः क्षीरं बाढमतिदयेन म्धर्यक्रत् द्विपरीतं नाभिप्याद्दि नचापि गुर | अनातरघ्यन्ि

स०--हस्िन्याः क्षीरं स्थेधेङृदवति ॥ २७॥
खरीरस्थथे करेति ॥ २७ ॥

हे०-पेभगुणानाह-ह्तिन्या इति ॥ २५ ॥

वाहसुष्णं सैकरप्रं लघु 1

दाखाबात्रं सास्टल्वणं जडताकरस ॥२८।।
स् ०--रकः दाफते नखौ यासां उदवादीनां ता पक-

-फास्तासामिदमेकरापः

क्षीरं

वाढमतिरयेनोष्ण

भवति । तथा साखाघ्ु॒बाह्ररप्रमूतिषु यौ वातस्वं हर
तीति शाखावातहरम् । दस्तेरनुद्यमनेऽजित्यच् । तथा

साम्रूवणमीषदम्कमीषह्छेवण च }तथा जडताकर्मग.

जौडघकरणदैतुः। कमो हैत्वित्यादिना दैतौ 5: २८॥
प०-एकराफास्त्येकनखः;

1 एकः

अद्विमागः

फः खुरो येषां ते णकदाफाः तेषां क्षीरम् । एकशफानामिभ्मेकरष्पे क्षीरयुप्णवीर्यम् ! शाखा-रक्ता-

। खघ च त्म्यान् । यृक्ति्ीयः । उपायो यथः-अर्घेः
दकं क्षीरङिष्टमामादुतर यनभिन्यारिना नन्त्रान्नर

भेदितम् ॥ २५ ॥

।

हे<-भपक्रश्ीरगुणानाद-परय इति }

चोतः्ाधरि, नैैणं व्वपततेव गुणवत,
“^तदधवोक्तै लधुनरमनािध्यदे
स्रियाः स्तन्यमाममेव दि ना्निनमः

|`

शीरगुणानाद-युक्त्यति । अनेाऽन्य

युक्तिसक्ता खार्णादिना-५“सद्धादकः श्रीः [दाप्रमासह्धुत

यतम्. ! स्यान्नर्जटं युतं द्व्रचतुरण्ंसोपितम् | २
सततम सार युर बल्यतमं पयः (*‡ इति ॥ २९ ॥

भषेद्ररसीयोऽतिश्रतं धारोष्णममृतोपमम् ॥३०।

स् ०-सतिङययेन कथितं कवखभोव्यमिब संजाः

गरीयो गुरुतरं भवेत् । खरनादे चोनम, । स्यान्नः
दतं द्वित्रिचुरष्टराशिषितम् । तथा

दृनतमं सारं गुः

दयो धातव ः;स्वक तत्रस्थं वातं हरन्ति । राखावातहरःबल्यतमे परयः । सुते चोक्तम्. । श्रतश्ीतं तु पित्ता
दाखास्थितस्य वातस्य नादानम । साम्ल्ख्वर्ण। स्यजष्िञण प्रथितं विम
किश्चि्धवण
च जडताकरम् । श्रतोष्णं कफवातजित्
किच्विदम्रछं
यु
दारीरस्यापदुस्ं जनयति भ्रज्ञामपहरति वा । जडता- विरसं पटु । स््तपिततप्रशमनो वर्या सेतानिका

स्पैमित्यमिति केचित् । २८ ॥
: हे०--छिकरफगुणानाह-उण्णमितिं ।एकशफा अवि-

रिति 1 खरनादि चोक्तम्. ! धासेष्णात् सवाः क्षीर,
रतं गुरुतरं भवेदिति । धरागोष्णममृतोपमं नि्दीय

-ागचुरवडवागर्दम्यादयः, चाखा-- .वाह्यो रोगमार्गः,
ता-प्रज्ञादी नत्वम्.
-घाभ्टटवणमीषदम्टमीषल्ल्वणे,
जड २८॥)

त्वात् ॥ ६० ॥

(१) एकशफा गर्दभ्पादयः, तासां क्षीरं रासावातहर, -मल्युष्णत्वादभ्लव णानुरसत्वाच्च । अतोऽत्र जाष्यकरं प्रक्षा

अयुक्तिशरपणानिर्जरश्च पदोदकः दित्रिचतुरष्टां्ष
दोषितमुत्तरोत्तरं सारतां याति । तथा च तन्त्रान्तरे

दवीनत्वकसमेव नाङ्गजाच्यकरणदेतुः ।

प०--अथवा नातिश्ुतं न स्वस्पसृतमिति युक्तिः

अयुक्स्या शुतमस्यभ्निसंयोगे गुरेव भवलि । नः

{ सू्न-

अष्टये । ˆ `

( ११०)

यि

व

वातपित्तकफसन्निपातजा इति । वक्ष्यते । तत्रं द
तम सारं गुमवस्यत्तमं पयः। `तस्मादतिगुत गरीयो - वाताधिक एव युक्तां न रेषेषु }अत्र संचक्ष्महे | ५
ऽति गरस भवति धारोष्णं -सयोदुग्धं, पथ्यस्वेनामूतो- पाकाष्पीनसस्योपशांतिः परिपाककरं च दध्युष्णत्वा
पमममरततुस्यं मवरेन् ।! २० ॥
अथवा प्रवेवत्सामान्योक्तावपि यत्र योग्यताञ्स्यर्वा
ेदिति
णानाद-भव
। गरीयो- तनेतदुपकद्यताम् } जसुक्तेष्वपि हि सामान्योपञ
हे०-सतिपवस्षीरगु
“श्याननिर्जलं खतं ्रित्निचतुरां शेषितम् यथा यूत-

ऽपक्राहुर । धारोष्णयुणानाह-धासेोप्णभिति | घारायामुष्णं
वारोष्णं यस मुखमव पात्रम् इति क्षीरवर्गः ॥ २० ॥
अघ्नुना दधिगुणाज्निरूप्यति--

अम्छपाकरसं प्राह गुरूष्णं द्धि वातजित् ।
मदःदुक्रवरश्छष्मपित्तरक्ताऽभिरोफकत् ॥
गचेष्णु दास्तससुची शीतकं भिषमञ्वरे ॥

तृदृक्षुधः । जीणज्वरे मूत्रहृच्छ रक्तपित्तं चं नादैः
तदेतत च सर्वष्वेष कासश्रासङ्ृच्छरस्पिततषु '

का्ुकमिति । तथा ब्रहणीसेणे तद्रक्ष र्तम्
यनेन चं हेतुना दः प्रकृतिस्थस्य ल्लिग्धतं युक्तय
क्तम् | यतौ ग्रहष्यां रूक्षपुदरृतसाप्सुद्िष्टम । नि

पीनसं मूत्रकृच्छ च रुक्षं ठु ्रहणीगद् ॥
नंवाद्यान्निरि नेवीष्ण वसंतोष्णशरस्सु न ।

नाखमं नक्षद तत्नाधृतसित्तपटम् ॥
न चानामल्कं नापि निव्यं नामंदमन्यथा }

नेच कदाचिदयत् ।भैवाद्यान्निरि भनेवोष्णमित्येवका
चाव्यंतिकनिषेधादिवा भुजतिव्यथीदवगणस्यते |भवो
मध्यादितापत्तकतं तथा वसंतद्रीष्मशरल्यु न भौज्यः

उ्वरारकपित्तवीत्पेङ्ष्ठपो इभमपरदम् ॥ २९
स०~अम्कौ पाकरसौ यस्य तदवभूत

वस्तुवशाद्विरेधिष्वेव विपरिणप्रति । तथा हम्रेवोपाि
द्ग्थकरभेसु व्यतीतम् । ध्रमश्रममदारक्ष्मीश्रासकासाः

जन्यतमेऽप्यन्यतीवपि युद्धसप्रादीनामन्यतमेन रहितं
भोज्यम् । तत्र धरतसितोपल्योः समोक्नतयो

दधि योगेन पथ्यत्वमिच्छंति । सद्रष्पादीनां तु मिश्रीमा

मवति । तथा ग्राहि स्तभनन् | तथा चोक्तम् । मेदि द्रा जन्यमानघ्य दोषस्य प्रतिवार्थं कृस्प्यते | र?

यिडितान् मावान् श्रदादीन् भिनत्ति ततु | विपपित्तवत् । यथा समीरणोस््रणेऽघ्तपित्ते तित्तियोदीः
रीतमतो ग्राहि ततर स्तेभनमुच्यत इति । तथा गुरूष्ण मौष्ण्यमुदुबरादिस्सेन प्रतिबध्यन्ते । नित्यमिति। यद्य

वातजिच मेदञआदीनां द्रः। तान् कसति यत्तदेवम् |
रोते शरीरस्थ तथाप्युदकरोगावहत्वान दीखनीयम
रोचत इति रोचिष्णु }न रोच॑त एव क्षरम् ।
अत॒ एवान्नपानविधावतिदोष्रीरुलादस्य
निः
अरोचकमपि व्यावरतयत्तीति शस्तमरुचौ । रोचते हि करोति } तथा च वक्ष्यति } किखाटदधिक्रूनिः
तरतप्ूरादि न खरचि जयति | अर्चिपने पटोलपत्रं तन्न व्यादि } नाम॑दमिति ] दुग्धावस्थां व्यती दध्यवस्
सोचते । तथा दतरैव पटिप्यति । तिक्तः स्वयमसोचिष्णु- मसंप्रक्षमतरवर्ति मदक मिद्युच्यते । तस्मिन् सव्य
ररुचिमिव्यादि ¦ रोचिष्णुलादेवोचावचव्यंजनपसत- सहे परिणतिविरेषण कालानां स्नोतसामध्यंतोपडे
मसमंडकादिमिरपि सहितस्यापि दधन्यमिलाष उत्प कृतौ दोप्त्रयकोपोऽपि मवतीव्यतीव वभनीयनेव
अत एव } अतएव चैतदाहासंतेऽभ्यवहरंति । इतक मदकनिषेधश्चोपरक्षणाथेः । तेन
मचयादीनप्यप्रा्तरस
एति विषमञ्बरविरेषणम् । सीतकारिखं तु बाते
नोपयुजीतेत्यवणंत्यम् | अन्ययेव्यादि । प्रशचब्द् ए
श्॑पणि तत्सं च यद्यपि त्रितये संभवति तथाऽपि
द्योतथति । विषिशरषट दधि निपेन्पमाणे प्रवर्वेण ऊ
वातजिद्रातज एव विषमज्वरे दपि प्रयोव्यम्। न सेसर्ग रायविपत्तादीन्
प्रददाति। नु दुक्क्रसबखवक्रनलादी
वा बाततोखणे ! तथा हि शीतञ्च एवोक्तम् ।जस्य पनघमनुपपनम् । शुक्रङकृद्ररवधेनानि
हि द्रन्पापि
नभिक्ृतान्छेदान्स्वदि

भेषजभोजनमिति । पीनसे प्रायेण गुरूणि मवंति } अतौ दष्येव॑गुणं सत्कथमग्चि

शस्तमिति कथमबिरयेणोक्तम् ! यतश्चलारः पीनसा

हृसस्यात् } जनराचक्ष्मै । जम्हत्वादुष्णवीर्यत्वाच युते

स्थानम् ]

सरिप्पणटीकाच्रयसंबछिते अ० ५

पर} यततो रसविपाकाभ्यामम्डं वीयधोष्णं च् .दध्यतो- -यतिशवेन

(१११;
करोतीति । नैवायानिदीवयादौ प्रभे

म्ङृत्वमसिन्नुपपन्तरिति । ननु शक्रकस्तं दघ्नो न चेकसििनकारे कर्तव्ये यटनेकनकारकरणं

तम् । यतोऽम्कपाकरसे दधीव्यघीतमाचधणाम्लश
करनाशनस्तस्च्छुककृच्वभयुक्तम् । अत्राचक्ष्महे |
ग्धत्वघ्ंहणतवातप्रववलस्ययैः शुकङ्कलमुपपनमेव ।
च वक्ष्यति । किचिद्रतेन कुरुते कमं परष्ैन

परम्. । गुणात्रेण ीरथण प्रमदिणैव किंचनेति |

निषिद्रदधिमक्षणादतिप्रव्यवायज्ञापनाथम् । चोक्त्मगश्यगुणो नेहोक्तधिकित्साधामनुपयोगित्नास्् । अत
ण्व सर्पिरादीनां मंगद्यानामपिं चस्केऽपि मेगर्सं नावादीदिति । सुरते तु दरन्नो षिरेषगुणा उक्ताः

| यथा|

दध्याजं ककपित्तव्नं खु

नजिदिव्यनेन नाथः | यानि खट द्रव्याणि वल्य- प्रकरे विषापदम । दृनौमश्रामकातषु
ग्वगुखरूणयुक्तानि तानि बातघ्नान्येव दष्टानि । तस्मा-

तच्छाघ्र-

दितमप्रश्च

दीपनम् | विपावैः मधुरं त्र्य रक्तपित्तप्रमादयनम् |

जिदिति न वाच्यम्नैवम् | सक्तुमयषूतापमंदका- बलासवघेन कलिग्धे विदषादरधि माहिषम्. । विपाक
व्यभिचारात् | तथा हि ।सक्तवो वातटा वब्ष्या कटुकं क्षारमम्ं मेयौषटकं दधि | वातयामसि च

त बरकराश्च । मद्भीकादिमयं हष्णतादृष्यं अतं

कुानि कृमीन् हं्युदराणे च । वात्न क्न्तिग्र

तथा च वक्ष्यत्ति ।मनसो हणं यच तत्स्व ्रष्पमुच्यत विद्धाषान च पि्कत् । कुयाद्र्ाभिकापं॑च दधि-

।}) मय च मात्रापीतं हषण भवति } तथा मस्तु प्ररिश्रतम्. । द॒तक्चीराचच यनात गुणडपिन(; } देषमूजंग्रदं पुष्टिमायेगयं पौरं प्रस् ¦ यु- त्तम. । वातापित्तहर स्यं घाच्वद्निवलपधनम ।

1 पीतं करोव्याञ्च म्यमिति स्तापश्चे्णो-

दधिं त्वमा

तरतु

ग्राहि धिषा

सन्मारतस्य वृद्धये । तथाच मुनिः | कटुनि- । छम्. । दापनीय विद्म सकपापे
तेर 0तिखमनीव्यारम्य यावद्वातातप मयं दको प्रमिति । क्वलमपि स्वल्पं कदाचिदपि भुर्ते-

गतारईसामिति

। मेदक च जिग्धाम्डगुरगुण-

व्यथादवगम्यते । अन्यथा कैवछस्प गुणकथने निष्प

मपि चरिदषकस् | तथा च स॒निः} त्रि- मेव स्यादिति चिदाहुः ॥ ६१ ॥
` म॑दकमिति । त्रिषु च दोषष्वतपरेतः पवन | प०-ददानीं क्षीरादि परिणमति, त्चानेकरूपत-

ञ्रेवं॑व्यमिचास्ददयेनाद्रातजिदिव्युक्तम् । श्षी- याऽनमिम्यक्ताम्कमभिन्यक्ताम्डमत्यम्छरूपतया चिच॒ दध्यासमना परिणपतोऽनमिव्यक्ताम्छामि- तयाऽनमिष्यक्ताम्छास्यम्छस्वरूपाया मन्दजातसम्य-

। तत्र ग्ञातानि जातानि । युख्यतया परिणमत्येव
काभ्योऽवस्थाभ्यौ जाताबस्थं हृदये कृत्वाऽतातमनमिव्यक्ताम्डम् । सम्यग्जातमपिव्यक्ताम्छम् | दध्तोऽने

गाम्छाव्यम्डटक्षणास्तिसरौऽवस्णाः

सप्ते

[जातमव्यम्हम् | तन्न॒ मंदजातं त्रिदोषकूखानि-

य भअरन्थकार आह-अग्कौ पाकरसं यस्य तदम्खपा!

भिन्नान् पिण्डीकोति !

करसम् । म्राहि-रष्रदादीन.
मू } सम्पम्जातदते प्वेक्त गुणाः । किचि- गुरुगुणयोगाद्भरं उष्णमुष्णवीयै वातं जयति वातदनि

[श्वाव्यम्कछ्य । तथा सुजतिऽ्यम्डे च

तथा मेदःशु्वखादीन् कसोति । रोचिष्णु

जित्!
खी स्तः | तत्र दघ्न उपरिभागः सरः अधौ रोचनश्षीढ साघु रोचते । वप्रस्यप्यन्तेऽभ्यवहरणा। यत्वादसूचौ शास्त पथ्यम् अन्यच्वाहारं रोचयति ।
1 पएतद्रणाश्च लाघविकवानेहोक्ताः
ला च दर्दिताः। त्रिदोषे म॑दके जात वात्न तथा शीतके-रीतपूर्वके विषमज्वरे सततकादी

` द्ुक्रीरम् । सरः उटेष्मानिर्स्तु म
गोविशोधनः । रेष्पपित्तरतक्कच्वं चाम्क्पाक(पणीयेखदिवावगम्यते । यत्त॒ सा्तादत्तषारुपा-

तसप्रकर्मथिम् ! अन्येश्योऽम्लदव्येभ्यो दध्येता-

शस्तम् । तथौ पीलसे प्रतिर्याये रास्तम् । मूत्र
स्तम् ।शृक्षन्तु मरहणीगदं दास्तम् । तच्ोदुष्ुतसास्तया । कमेण यथायथमतिजातत्वादतिदायन

रुषमुदधतस।ई बा

। तदधि निरि रात्री तैवा-

अष्टङ्गहृदये ।

८११२)

द्रात न भक्येत् । एकान्ते न स्छत्याचारविसोधात्।

जैवोष्णसु्णीकरतमग्न्यादितापात्तप्षम् । तथा सरद्भरी-

प्मवसन्तेषु नचा्यात् । उष्णशब्देन प्रीप्मोऽभिधी-

[ सल

|

पित्तकरं परम् } दोष्नमुदधुतलेहं सक्ेहमपि रो
जित्। वातेऽम्ल सधवोपेतं स्वादु पित्ते सद्यकैरम्। हि
पथ्य कफे साग्ड व्योषसौवन्ैकान्वितभ् । तक्राचछघुत
मडो हुजस तक्रकूचिकेति ॥ ६२ ॥

यते। यदा तु मक्षयेत्तदा नायुदरसूप॑-ृद्रसुपेन विना
नाद्यात्, क्षौद्रेण चिना नाद्याते, तथा नाघृतसितोप०-तत्र दृण्डाभिमन्धनादध्मे जातं रूक्षमध
पलं शरतशकसभ्यां रहितं न भक्षय्नाधात्् । नचा"
नामल्कमामलकीर्विना न भक्षयेत् । नच निव्यं दधरतस्नेदमपि तिविधे खघ । तच्च रसतः कषायाम
दीपनमच्निसघुक्षकं, कफवातौ जयतीति कष्टवाः
सातव्यना्यात् । नो मन्द नच मन्दजातमधात् ।
यदा सुक्तक्षीरमावै नच जातं तदा मन्दकमिति जित्) तथा शोफोद्रप्रभतीन् सेगान् जयेत् । मू

सण्यते अन्यथा पूर्वोक्तं विधि स्यक्टया यदि कथि

प्रदो-मूत्रकृच्छम् । वामपाश्वाभितको्ठाङ्ग-वीदा

घृतस्य पानादयोगपानाच्चौपन्नौ सेगो धृतस्यापः
सन्नः
गरः-छ्त्रिम चिषम् । पाण्डवामयःपाण
, हे2--दधियुणानाह आ्राहि--स्तम्भनम्,। रोचिष्णु स्वय

डने तदा .तहधि उ्वरादीन. ददाति \ ६१ ॥

रा्चते, .अरुचौ शस्तम् ,अन्यान्यपि रोचयति, यीतकेीतच्वरे, विषमन्वरे त्वव्ीतेऽपि रूक्षदधिगृुणानाद-रूक्ष-

भिति । रूक्षणुदधतकल प्रहणीदेषे चास्तम् । दधिभोजनं
नियमयातति--उष्णमग्यादितपतम् , उष्णो--ग्रीष्मः, सितो-

धल -शर्कश, निव्य-प्रतयह, मदमसम्यभिष्पन्न, व॑ता-

रागः । इतति तक्रवगेः ॥ ३२ ॥

हे०--तक्रगुणानाद~मधिते दथितक्र तदुद्विविधं~-सज
निर्जलं च. सजले दिविधं-सलेहमलतेहं च॒ । तञ

लदेस्थैते गुणाः । सन्लेदस्य गौरवाक्िचिदूनाः । निः
ठस्य ततोऽन्यूना; । तथाचोक्तं -“मन्थनाचछथम्भू
तके

दिभ्योऽन्यदा दिवा ध्रृताचयन्यतमेपेते सीते सुजातमेका-

मरदधदकं च तत् । नातिसान्द्रदरव तक्र स्वाहरम्लं ठ

हायन्तरं दधि भुल्लीतेति मथितार्थः।

रसः| इतति | तथा-“दण्डाभिमन्थनादध्नो गुरुर
सोफदात् । अनुद्ुतल्ञहमपि तक्रं रोफदरं च्घु ॥

नियमातिक्रमे

दोषमाह~-अन्यथेत्ति ॥ ३१ ॥
तक्र रघु कषायाम्खं दापनं कफवातजित्

दोफोदयारशोम्रहणीदोषमूषग्रहारुचीः।

॥

प्टीहरुल्मघतव्यापहुरपाइामयान् जयत्॥ ३२॥
स ०--तक्रं घु केषायाम्टं दीपने कफवातजिच

इति । क्फन्रत्वे विप उक्तः, संम्रहे-~“तक्रमाम क
हन्ति कष्टे कण्ठे करोति च ॥2 इति । मूतरप्रहो~पूः
छच्छ, श्रुतस्यातिपानादुसपन्नो रोगौ घृतन्यापत्+ गर

करत्निस विषम् ॥ ३२ ॥

भवाति | तथा रौफरादीनेकादस जयेत । धृतस्यापि तद्वन्मस्तु सरं खातःरोधि विष्टमजिर्धष्॥ र,
॥1

पानाद्रवापद्रोगो .घृतव्यापत् 1 गरः व्रत्रिमो विष-

विदोषः । सश्चते चोक्तम् । नैव तव क्षते दथानौष्ण-

स ०-मस्तुं तद्रत्तवहुणेवैधम् । तथा सरं त
स्रोतःशोधि तथा विष्टमजित् ।सुते चोक्तम्. तृष्ण

कृले न दुमे] न मूर्छी्रमदाहैषु न सेगे स्तैत्तिके। कमहं मस्त॒॒ख्धु स्रोतोविद्योधनम् । अभ्रं कषाय
ीतक्लेऽभ्निमाये च कफोवयेष्वामयेषु च }मर्गे धिरोधे युरसमयृष्य कपतातजित् ।आहादनं प्रीणन च भिः
दुष्टे च वायौ तक्र प्रश्यते । तथोक्तम्. । तक्रमामं स्याश्ु मछ च तत् । बरमावहति क्षिप्र तथा भक्तः
कफ कोष्ठे हेति कंटे करोति च । पीनसश्चासका- रोचनम् ॥ ३६ ॥
सादौ सिद्धमेवोपयोजयेदिति । मेदजाते मद्कोपि
पतेन तुस्थं तद्रत्तक्रस्य गुैस्तुल्यं मस्तु चिः
दक्तागिष्येदि दुजेरम् ।अतिजात मराम्ौष््यतेक्ष्या- यम् } सरं-सेदि, सरोतःकोधि स्रोतांसि शोध्या
८५)“

त प्रादनलं प्रौक्तमुदश्िच्चर्वारिकम् । तच्छीटम् । विष्टम्भं जयतीति विष्टम्भलजित् विष्ट

च्छक सारहना

स्यातस्च्छा

प्रचुरवारिद् ॥ "इति

नाशायतीत्यथैः

। तक्र खु,

इदं लुः

निधदटौ । “ मन्धनादिपरथग्भूतस्मेहमद्ोदकं तु यत् । विज्ञेयम् | ३२ ॥
नातिसावं तक्रं स्वाद्रम्टं तुवरं रसे ॥ "` इति सुश्च॑त

संहिताषाम् ।

-

न

हे०-मस्ठगुणानाह-सुजातस्य दध्नो द्रवभाभौ मसू

दोषपूरानि खोतांसि शोधयतीति छोत्ोधि, सरं मरे

स्थानम् |]

सटिप्पणदीकियसंबरिते अ० ९.

(११२)

प्रजाधिनां शस्तम् । प्रजाऽपय तदथिनाम् ! युक्रसय
विष्टीभतवदर्जीनादू्ाहिणोऽपि नागरस्य विवधनुत्वदर्च- सफरुताकरमित्यथः । तथा वातादिघ्म् । तथा सनेहा-चादुमयोग्रहणं, तद्वदिति रश्रुत्वे सिद्धे ल्षित्याति- नां तैटादीनासुत्तम श्ष्ठम् । तथा शीतम्। वयसः स्थाशयाम्॥ ३३ ॥
पनं जरया विनावयसःस्थापनमिव्यथेः।सदक्तवीधमिति ।
नवनीतं नव वृष्धं शीतं वणेवलाप्रङनत् ॥
साकषरब्दोऽनेकाथः |अनेकराक्तीलयथः । कथ विधि-सम्राहि वातपित्तासषक्षयाशेऽर्दितक्षासमित् | भिर्योम्तस्कारादमिधरृतमनेकदाक्ति सपदि । येन द्रव्येण
-चरोमनं, विष्ठ॑मजिद्रातानु्ठोमनं, मेदिनोऽपि पप्मांडादै-

चश्चष्यवखबृद्धानां भरा्तं सौङ्कमाथकृत् ३४ प्रयुज्यते संस्यते बा तच्छक्तिमेषाऽनुरध्यते ! अधरया

स०-नवनीते न॒ नवोद्रृतं द्घु ष्ृष्यं च तथा
रीत शीतवी्थ बङूवणोधिकरं तथा संप्राहि वातादि-

जिच । सेपरे चोक्तम् । दत स्वादु कषायाम्डं नवनीतं नवोद्भूतमिष्यादि ॥ ६४ |
प०~-नवनीत-नवं सय उदृधुतवप्यं, शीत सीत

ततसयोगाच्छकयेतसमन्यदासेहति । अतत एव टतौ
सदस्ररब्दोऽनेकाथः | अन्यथा द्रव्याणामार्नत्यान्कर्थं
दरशरातबाची सदस्रदब्द उपपयत । अन्ये खेद ट्या~

क्षते । सहस्तश्चब्यो दशरातसख्यावाय्येव । सहसपाकय
हि सर्पिरु्तं न सदस्तपाक्याप्रेण । तत्र चदे सहस्पाक्ये प्रयोजनम्! पाकसहस्ं यावदस्य सस्कारोऽसृवतेते नातःप्रम् । अन्यथा सदस्तपाकात्परेण क्रमिनि
पाको नोक्तः । तस्मादासहश्चं पाकानां दाक्षयेतगप्य

वीय बख्वर्णाभ्नीन् करोतीति बलवर्णाभिष्रत् । संमराहि--द्रवान्. रक्रदादीन् पिण्डीकरोति । तथा
व्रातपित्ताष्चगादीन् जयाति । वातासक-बातरोपिण-तम । पित्तासृक् -र्तीपत्तम् । क्वयो-राजयक्ष्मा । रोदति पाका न ततः परेणेवि } तथा फथसाःसत्रल-

अदित्त-चायुना वक्रीकरते सुखमभ्यारम् ॥ ३४ ॥
६2 --नवचनातुमूुणानह्ि~नय्-सन्यस्कम्;

अनृग्रक्तम्, ;

नेवकाथेश्त् ॥ १६ ॥\
वीप्रभृतीनां घृत रस्ते हितम् } ्ः-र्युद्धः

क्षयो--राजयष्षमा, अर्दित एकायासः ॥ २४ ॥

वस्तुग्रहणद्तिः । स्मृतिरतीतस्य वस्तुनः स्मरम्

कषीरोद्धवं तु सप्राहि रक्तपित्त क्षिरोगजित् ३५

दाक्तिः |मेधा-भावानां

विवेकजनकप्रज्ञाधारिका!

अभ्रिजीठरः, बलं-क्तिरियनर्थान्तरम् । आयु-

स °-क्षीरोद्रवं तु क्षीरदेव जाते मथित्वा तन- जीविते प्रणिः सषभरोगः। चक्षुखीचनमेतेषां रास्तैघनीत संग्राहि स्तपित्ताक्षिरोगजिच मवति ॥ ६५ ॥ हितम् । बाख अषोडरावषीत् षषेरूध्यै बद्धः ।
दे°--क्षीरनवनीतगुणानाह-क्रीग
-सर्पिरप्येवंविधं जेयम् ॥३५॥

दवं श्रीरमथनोद्धवं

दास्ते धीस्मृतिमेधाभिवलायुःदयुक्रचक्चुषाम् ।

वालबृद्धप्रजाकांतिसोकुमायंस्वराथिनाम् ॥
क्षतक्षीणपरसपेराखाभ्रिरखपितातमनास् ।
तरातपित्तविषोन्पादेशोषाऽलक्ष्मीज्वरापहम् ॥

प्रजा-अपत्यानि

। कान्तिः-रारीरस्था सोभः. 1

सौकुमार्यमकठिनरारीरता । तथा स्वराय . षटू +
अर्थयन्त्यभिरषन्ति तेषां हितम् । क्षतादिभिर्टपितः-क्छान्तः स्वेदित आत्मा येषां तेक्षतादिभिष्टपितास्मानस्तेषां शस्तम् । तमुरःक्रतक्नीणो-घा-

तुक्षययुक्तः । तथा परितः सपौ परीरूपेः ! तथा

वातादीनपदरत्ति यत् । तथा स्तेदानां चैरखवसा-

मञ्जादीनां मध्य उत्तमं प्रधानम् । रीतै-कीतवीलेहानासुत्तमं रीतं वयसः स्थापनं परम् ।
यम् | वयसः स्थापनं जरामपहरत्ति तार्यं ददर
सहस्रवीर्यं विधिभिधृतं क्मसदस्कृत् ॥ ३६ ॥ कालं
स्थाषयतीत्यथैः । परमातिशयेन सषहस्रवीयै

स०-षरतं वीप्रमृतीनाम्निरूपितात्मातानां दा- सहखशब्दोऽनेकार्थोऽनेकराक्तीत्यथः } विधिभिधि-

स्तम्. धीवेस्ुप्रहणाक्तिः ।स्तिरतीतविचारदाक्तिः । धानैनीनावियेः
9

१ अत्र ^ विधिवन्. `" इति पाठान्तरम् ।

पाननस्याभ्यज्गवमनादिमिर्योज-

नामिः कर्म सदस्तकरदनेककायस्रत् । बहुक्रियाक-

। रित्वात्-॥ ३६॥

ष म

अष्टङ्गहदये।

3च ।षा

[च
८

हे८-तृतगुणानाद-उपदिष्ग्रहणे श्क्तिरधीः, गरहीतस्य

इति प्रेथक्कता

नैह कृतम् । संग्रहे तु स्प

विच्छेदेन धारयितुं यक्तिः स्ठतिः, अविच्छेदेन मेधा; छरतमेव । तत्र॒
ग्रज्तादिभिरार्थवाच्दः सैवध्यते | प्रजा-अपत्वं, क्षतश्चीणःक्षतकदापीडितः, परीसर्पो-विसर्पः, राख्रं-रघ्रघातः)

अपनिरम्रिदाहः, तैशिभिरग्छपितः-पीडितः, अत्मा शरीरं
मेषां ते } तथा-्ोषो-राजगरष्मा, ज्वरो-जीष्वरः
नवम्य लहानरहत्वात् । जहानां वेल्यदीनां वरं योजनया
कमं

सदृषक्रद्रहुतरकायद्त्,

यतः

सदयाय

बहु

तरयन्तियुक्तं केविधिभियांगसस्कारपानाभ्यज्ननानुवासनादिभिः 1 ३६॥

मदापसमागमूच्छोयशिरःकणांक्षियानिजान् ।
पुरणं जयतति व्याधीन् व्रणद्योधनरोपणम् ३७

क्िकाटोऽद्पक्षीसे बहना त
कृतः । पीयूषः सथश्रसूतायाः क्षीखतः । क्र
दपितक्रक्ृता किकाटिकि | मोरणः श्वीरस

किङाटिकापीटन उत्तरापथे प्रसिद्धः ८ ॥
प०-किरादः

भ्रीरतक्रा्दिकिलांटिका

अ!

प्येति प्रसिद्धा । एते क्षीरतिकारा बस्या बलकर

तथां शक्रं निद्र कफ च कुरबन्तीति शुक्रि

कफकराः । तथा विष्टम्भिनो शुरो दोषाश्च । :
ध्यस्वेन विकारकारिणः । जआदिग्रहणाद्यथासमः
मन्ये क्षीरविकारा गृह्यन्ते ॥ ३८ ॥
हे०~-किलागदीनां गुणमाह-दध्ना तक्रेण वा

स ° -यपुपणमिति च बहुकारं पेचददादिवषैष्थि-

पाकात्पृथग्भूतं घनद्रवभागं क्षीर कूर्चिका, सैव पाकाः

तं प्रतं मदादीन् व्याधीन् जयति। वरणानां शैथिलधा-

कषीरशाकः, तयेोर्घनभागः पुथगुदतः श्रिखाटः, द्रवः

दीन् दोधयति । तथा चणन् रोपयति । संग्रहे चैव- मोरणं, प्रसूतिदिनमारभ्य यावन्मलिनिघनं क्षीरं ताः
यष | व्रणक्ोधनरोपणम् । पूरवीक्तांशाधिकान्छु्या- यूषः, आदिरब्दार्क्षीरदाकतक्रपिडकी | उक्तं दि संड
८५ बल्याः

किलय्कूचिकातक्रपिण्डकमोरणाः

| सः

दुण॑म्तदमरतोपमम् ।तदच धरतमडोऽपि रुक्षतीष्णस्त- शाकपीूपा रोचना ब्रहिसादनाः 1 :*› इति । घन
नुम्तु
च दति

३७}

१०--ृतं पुराणमनवं बहुकारुजाते मदापस्मास्मू-

बद्धं स्वयं सुतद्रबमागं तक्रं तक्रीपण्डकः । विष्टम्भि

अधोवातावरौधिनः) दोपला-आमसंचयकारिणः;

च्छायरिरःकणांक्षियोनिजान्
व्याधीन् जयति 1मद-

यब्देनात्र आमो आाह्मः] सदोपदब्दं च शकृत् द्रवं सं

ऽपर्पारः स चापि दक्ष्यमाण एव। व्रणान् सोधयरतीति

न्तरे वातप्चत्वाच्य | यदाह् सुश्रुतः ^ बस्यः किला

त्रणान शुद्धान् करोति । त्रणांश्च रोपयतीति त्रण-

तद्त्पीभूप्मोरणौ ॥ ‡› इति } कूचिकामोरणाव्न

रसदिभ्य भरासः | ३७ ॥
हे०-पुराणघ्रृतगुणानाद~मूछयो-मूर्छा,

णस्य च लघुत्वात् । यदाह

स्यादयवरषैस्थतं घृतम् । लक्षारखनिभं सीते ग्रपुराणमतः
परम् ॥ ` इति ॥ ३७ 1

वर्चिका |} ३८. ॥

मृच्छायौ वक्ष्यमाणौ सदात्ययनिदाने ।सभत्यपायो- वेगवत् शत्यादिषन्नत व्रातादयः, कफस्य प्रथग््रहृणान्त
त्रणद्तोधनम् ब्रणानां पिच्छल्यादिकमपहरति । निरदत्पुस्तवानिद्राप्रदः स्प्रतः| मध्ुरी बहौ

२

मोपणम् । खकसावण्यैःत्रणस्य शोधनं,रोपणं स्वक्- भवै ग्राह्यौ । तक्रनू्चकायास्टन्त्ान्तरे वातकत्वान
सुश्रुतः-

ओ

सोधनं-- वातला रुक्चा दुर्जरा तक्रकृर्चिका | तक्रार
दु््णानां> रोपणै-श्॒द्वानाम्+ उत्त च~ उग्रगन्धे पुराणं मण्डो दचिकरार्चैकतक्रने || `` दति । कुन्चक्रितं त्रं

बस्स; 1कराटपायूषकूचकामारणादयः

गव्ये क्षीरघृतं श्रेष्ठ निदिते चाषिसभये ।॥ ३
स०~-गोसमवे क्षीरघत श्रे | आविके च नि

दुक नद्राकफकृरो विष्मग॒रुदोषपटः) ३८ ॥
स ०-किराटादयो ब्यास्तथा शयुक्रादिकसस्तथा

गर्हिते ।घ्रत्य च क्षीरतिकारोपशक्षणाेतवादधितः

ख्कृ्वन विष्टमिदोपरुखेनाऽवगतभेवेति वह्धिनारशना

दीनां युणदोषान्यथा पयः }जस्य ह्यमथः] धृताः

स्वादीनामपि गन्यानां श्रष्ठवमेव वेयम्। अत एर्वाा

निष्टमिनो गुखो दोषलाश् स्युः ।आदिपरहणात्तकपिड- भवानां दधितक्रादीनामधमघ्वमेञ वेच न क्षीरधृतये
कक्षीरदाकयोग्रहणम् । वहिनाककःवं चेषां बल्यतेन अत एव संग्रहे सुस्पष्ट कवोक्तम, । विद्यादधिषं

सानम् ]

सटिप्पणटीका्रयसंवटिते अ० ५.

ता
॥ि
भ
ा
धयाम
ण

ध्ोगुणान्वियातर् ।यथाशब्दस्य पदाथौनतिष्टय्थेऽघ्याप०-क्षीरवगादनन्तरभिष्ठुवय आरभ्यते गुणक्रिन्ययीमावः । तेनैतदुक्तं मवति ] यथा खादुपाकरसमि- यातुल्यत्वात् श्वीरं-स्वादुपाकरसं तेय यन् इषु
्यादिना सामान्येन क्षीरयुणा उक्तास्तदरध्यादीनामपि

रसोऽपि स्वादुपाकरस णव । इक्नोः सम्बन्धी रसः-

तामान्येनैव गुणा उक्ताः ! विरोषामिरषे तु उव्या- सरः, राष्रदादीन. भिनत्ति गुरु । ब्रदणो-ररहन्वदरीनां सत्खपि सामान्यगुणेषु प्रहृत्तिभूत

करत , शारीरं वृहयति । कफमूत्रे करोतीति । वृष्य:

यश्षीरं शुक्रकरी 1 शीतो वीर्येण तथास्रपिक्तःनो गक्पिन्तः

तदूयुणोचयोऽपि प्रादय इति| खरनादे तूक्तम् । दध्या- हन्ति । स्वादू मधुरौ पाकरसौ यम्य स स्वादरु
तीनां तु तनानां सामान्ये गुणकर्मणी }तथा खाता-

पाकरसः ॥ ४० ॥

पि क्षीराषदव्यादीनां विडषणम् । गम्यमिति गोपयसोठ
द<--अथन्षुवगः | दनुरदरा न~र
दिति यत्। बाहूव्थेन श्षीरनिर्देशासक्षीखर्गोऽयम् । गुबीदिगुणन्वाद्रातन्तव्यम्ीनिखम् ) नं = यद्र -रन्वध्य
[न

५

ॐ

वि

[न

[भ

धिनवनीतादीनां

तु तद्विकारभूतत्वादिति शरीर

णः ॥ ३९ ॥
पर~-गोरिदं गव्यं गोसम्भवम् । कषीरं च घूं
बर क्षीरधृते, ते च गव्ये श्रेष्ठि प्रधाने भवत इन्यध्या[न
५

{भ

[*

भव

नि
। आविके क्षीरधृते निन्दिते
र्यम्

अवरे गर्हिते

यीतः पवनजिद्धक्ते वातप्रकोयने [[' एवि
ध्मानजननश्चक्षुणां भक्षितो स्स; |` द!

र
दयक्तं वातटल्वं भृक्तमाघ्रधीनिश्ुरसवरिपयपरू | ५5}

सोऽग्रे सलवणो दतषीडितः शकगममः५८९॥
स०्-स च रसोऽमर टश्ुप्रति नानः नन्वभः ६.

पवतः }इति क्षीस्वगैः । ३९ ॥

मुम प
सुशुते चोक्तम--अतीव मधमो
(धमाद तरेषां मध्यमस्य ञेयम्। संग्रहे ठ-“'वियाद्दधि- ।
रनर
अग्र त्क्षिषुिज्ञय इश्णां लवणी
(तार्दानां गुणदोषोऽन्यणा पयः । 2 द्रति ! दति
उद्पचतं |
्षुण्णस्पक्नोः स्च ण्व यो रम
हे क्षीराणां धृतानां च तारतम्यमाह-गव्याविकयोत्त-

गरवर्ग; ॥ ३९ ॥

श्षीखर्गादनतरमिष्चुवगी

मान
ग्वार्मार-

(4

्यधा पीडिनम्यश्नरसत्य । ५नरदेत
नान
ा
क्य
गुण
आरभ्यते ! रुणक्रिशासङ्कता गुणो निर्िद्यत।दतपीडितः .

लससखात् । तथाहीक्ुरपि क्षीरस्सस्युरल्िगपवृदणा|
पुणक्मा --

पीडितस्याऽन्यथा
रार्करासम इति ॥ ४१ ॥

सख्वणः-दषह्वणः 1

प०-स चेष्षुसमरे प्रान्ते
क्षो रमा गुरूः क्िग्धा बहणः कफम्कृत् । दन्तैः पीडितो दन्तपीडितः सच राकयस्मो-

-ऽयः रीतोऽखपित्तघः स्वादुपाकरमः सरः ४०

म ०--दक्षो रसः सरतादिगुणयुक्तः । तथा कषफ-

ऽनुपहतस्वात् ॥ ४१ ॥

दे०-दृष्वग्रभागगुणमाद-सोम्र इति । रल्वण-्ईपद्ल-

क्रन् | सरः रृद्रदी कथ्यते तथा गुर सरा चं वणः, अग्रसन्देनेक्नोस्तद्प्वणां चान्त भागौ, उक्त दि

(छंकये्युकवानेतरमुक्तवान् । पाक्यानसतशचचुः सं खरणादिना--'्मध्यकाण्डे सुमाधुर्यामकतूलामपचसुः हि
तेन यान्विकः ॥'* इति ॥
संग्ऋणासंक इति चंचुशाकस्य संग्रहणेन गुणेन मधु ताम्टलवणं विदाही

स्वं वाधितमित्ति ! अत्र सिग्धवृष्णक्ष्यमधुरादिपनन युतः च द्वयं प्रायः पवनहत् दृष्टम्} सतोऽस्या-

क्ुग्सस्य मास्तजिचं वेधम् |्रथक्ृता तु स्पष्ट ला

मधुर एव
यथोक्तं सुश्ुतेन--अतीव सधुते मूले मध्ये
1.
च्च ] अग्रक्ेषु च विय इच लवणो रसः ॥`` इति

=धर्म
तत्र मूलब्दिन मध्यसक्ण्डानां मरथमकाण्डाना

ह-दन्तमी- काण्डम | अक्षिषु सन्धिषु । दन्तपीडतेषगुणाना

[तम् ।मुक्त हि समीरणक्कच्वमस्य दृ्टम् । तथा संप्र डितं इति । शर्वरासमो दादन्नव्वादिमिगुणः ॥ ८१ ॥

यः ज्लीतः पवनजिद्भक्तं वातप्रकोपन इति । खरनाद्युक्तम् । मारुताऽऽध्मानजननश्कषुष्यो वृहणौ स्स
ति॥५४०

॥

`

्यात्रिकस्वन्यगुण एवेत्याह

मूराप्रजतुजग्धादिषीडनान्मटरसंकत्

।

(११६)

अष्टङ्ृद्य ।

[षः

कृमिर्मां
--यन्वपीडितगुानाद-जन्ुजन्धः
किंचित्कालं विधृस्या च विकृति याति यांननिकः। |वयवरःदे आद्विकब्दाच्वगादयः
} मलो~यन्त्रादिटमः,
-विदादी युरविभी तनासौ ॥ ४२९॥
स०-मूछ चाग्रे च

स्के विधृत्या-पीडनग्रहणादिकाल्विदवेन,

वि

जंतुजग्धादयश्चं मूलाप्रजतु-

माधुयीदिन्यून्वं, यद्यपि सवमत्र पाने विदाहि विः

जश्वादयस्तेषां तथाविधानागिक्षणां पीडन तस्मरान्मृकाप्र-

वस्थाया अवश्यमावात् तथापि यच्िरकाटं विदग्धाः
मनुधवति तद्ठिदादीत्युच्यते } तेन विद्धापि गमने

-जतुजर्ादिपीडनात्तथा = मङसकरान्महूपिश्रणात्तथा

-विचि्कारं विधृध्या च यात्रिक रसे खवद्पकालं विधृति- यान्त्रिकः । हेतुपन्यासाद्धेत्वहपत्वेन दोषार्पत्वम् ॥
त्त्र पाड्क्
खश्च दृष्टः । तदेतैः कारोर्यातरिको रसो विद्रतियाति खमभावान्यथातं प्राप्नोति । तथा गृररधिकं गुरः
सपदयते । विदाही विदादी | अविषटमी
-विष्टपीत्येवेविधाऽस्य विकतिः | यांत्रिकिस्य च गस्य
बाह्येन शोके मूखादिसदितस्य प्रीढनात्ारिढ-

रात्यप्रसादमाघुयवरस्तमनुवाद्िकः ॥ ४ र

म०--तत्रतेषुसेषु मध्ये प्रौडको रसो
सर्वशचुेम्यः श्रेष्टः । कथं दौलयादिमिरहतुभूतै
रीतस्य भाषः

दव्यम्

।

गुणक्चः

बोपल्व्परेश्य त्रथक्ृदेव समवोचत् । अत एव दिना ष्यञ् |प्रसादः प्रसन्नम् । माधुयं स्वाद
हेतुनिर्दशोऽन कृतौ देवभावात्कायामावप्रतिपत्तिक्नाप- तमनुवांशिकः } हीना्थेऽनुशद्रस्य कमंप्रवचनी

पनाथमिति। तेन यदि निपुणधीमिपूकादिरहितः पीडयते इतति द्वितीया ।शवादिमिः पौँडूकाद्वीनो ष

` तदा विकृति न याव्येवेष्यथः । विद्राही्यादि } यतो द्यथः 1 ४३॥
-विङ्कति याति तेन हैतुनाऽसौ यांतरिकों विदाद्यादिगुणः
पतत्र तेष्येषु मध्ये पौण्ड्क दष्चुः री
-सपद्यते । विदाही जठयाग्निसयोगाद्यः पाके गच्छन्मध्य- प्रसन्नत्वात् माधुर्याच्च वरः भ्रष्ठ; । एतान्यस्य
-मायामेवावस्थायां विदह्यमानः पित्त कु्वश्चिरकाटमवति- छटानि सम्भवन्ति तमसुवांशिकः दीनः स्वल्पः रे
छते नं द्रागेव जरं याति गुरुखादथवा

वस्तुस्वभा-

घास्स विदाहृगुणशुकतोक्तया वितन्यते । तस्माद्गुर्वामाव्याद्िदाही कथितः | तथा चोक्त घान्वतरे |शाछि-

पिष्टमयं सर्व गुरुपावाद्विदद्यत इति ॥ ४२ ॥
¶०-मू चात्र च जन्तुजग्धादीनि च मूषाय
-जन्तुजग्धादीनि तेषां पीडनं मूटाग्रजन्तुजग्धादि

दिभिरौणेधुक्त इत्यथः ।। ४३ ॥

हे०-अथेकषविभेषगुणाः। तवर पैष्डूकगुणानाह-वीः
शरतेश्चुः, प्रसादौ नैर्मल्यम् यादविकणगुणानाह-तमनु ठ

इशैकाद्धीनः हीना्स्यानोः कर्मपरवन्नीयित्वात् द्रि
वादको नीलेक्षुः ॥ ५३ ॥

शातप्वककांतारनैपाखाखास्ततः कमात् ।

सक्षाराः सकषायाश्च सोष्णाः किचिद्िदाह
सकरात्-मरमिश्नरणात् ,तथा किच्ित्काटं विधुस०- शातपवैकादयस्ततो वांरिका्रमादु
त्या काट्विधारणेन यान्तरिको-यन्त्रमीडित इघ्ुरसो त्तरेशेत्यादिमिर्हीनाः }ते च शातपतैकादय ष
- पीडनं तस्मान्मूलाग्रजन्तुजग्धादिपीडनात् तथा मछ

.विष्रतिं याति विकारमापद्यते. धिकतिः-स्वमावारसेन युक्त श्षत्वषायरसा दषदुष्णाः, विचिद्रिः
-न्यथात्वम. । ररुरधिकगुरः संपद्यते । अविदाही
.विदादही अचिष्टम्भी विष्टम्भीस्येषा सा विक्रुतिः | नश्च || ४४ ॥

जन्तुजग्धः-करमिमक्षितः । विदाहोऽस्यास्तीति विदाही । जटराम्निसंयोगाथः

पाकं गच्छन् मध्यमा-

यामेव .पाक्रावस्थायां विदह्यमानः पिन्तं

दिभिर्हीनाः ततस्तस्माहशिकादिक्षोः। तेन वां
कुवन् रणे: शातपवेको हानिः 1 ततोऽपि कान्तारस्तते

` चिरकामवतिष्ठते न कध जरां याति । गसखाहतवस्वुस्वभावात्

स

-इत्यागभिकाः | ४२ ॥

प०--शातपर्वकादयः इक्षवः -करमादुन्तरोत्तरं रौ

धवदाहयुक्तः

यता

मेण्यत्

नेपार इत्यन्येष्वपि योज्यम् । त सक्षाराः-दईषः
राः सकषाया दषत्कषायाः सोप्णाः दषदुष्ण
तथा किश्चिदिदादहिमो वचिदहनरीखः ।} ४ ॥

स्थानम् |

सरिप्पणरीकाञ्जयस्पवरिते अ० «4

दे०~-सातयर्वादिगुगानाद-श्षातपर्वकः-्वस्यवहुपर्वा

न्तारनेपारी स्वनामध्सिदधौ,. आवदान्दादीधपत्रादयः |

८ ११७ )

ट्यः पुराणः पथ्यश्च नवः छष्माप्रेसाद्क्रत् ४
स०--गुड दतयनुवततते । पररणो गुडो हदः
हितः | तथा पथ्यः | अंत्मष्पवरहिपरणीय हितः

तती वांरिकाटुचरोत्तरं दीनाः । सक्षाराः-दषद्छवणाः ।
अथेक्षुरखषिकारःः । ते च पञ्च इश्च रसस्य समरन्यसाद्धातरिमलाः मलाः चिकाराः-पफाणितगुडमत्स्यण्डीखण्डदा- नयो गुडः उडेष्ाणमग्निसाद् करोति ॥ ४७ ॥ .

कीरा दृति ॥ ४५ ॥

प०-पुराणो-ब्हुवयेपितो गुडो हरिप्रियः स!

फाणित गुषेभिष्यंदि चयकृन्मूश्लोधनम् '*५॥
स -फाणितं कषुदरपुदीूत दक्षरसो गुरुःअतिशयेने-

धुव । तथा प्रभ्यो हितो दोषाभां धातूनां च
नयो गुडः श्छप्माणमभिसाद च करोति} ४७ ;

व्यथद्रघम् । गुरखपात्रस्येक्षुस्तेऽप्युक्तवात् । अभि-

ह £~पुराणगुडमुणमाद-- हृष्य दति } पंथ्यः-स्वस्थ
हितः । नवगृडगुणानाह-नव इति अ््रिादऽचिम

ष्येदि तथा चथकृत् त्रिदोषकरं मूत्ररोधनं मूत्रमतिवाहग्रति । तत्रान्तरे चौक्तम्। क्षं मधूकपुष्पोच्थ फाणितं

न्दम | ८७ ॥

वृष्याः क्षतक्षीणदहितः रक्तपित्तानिख पदाः ।
- वातप्ततिकूत् । ककत मुरं पाके कषाथै वन्तिदूष- मत्स्यंडिकाडसिताः क्रमेण गुणवत्तमाः ४८
णम्.॥ ४५ ॥
|
०--फाणित-श्ुद्रयुडापरपयीयं,
तद्र, तथासि
भ्यन्दि, छेप्मप्रकोपकारि च यक्रत्रीन् दौषानाचिनोति न्निदोषसचयक्रदिस्यथ॑ः। तथा मूत्ररोघन मूत्र

रोधयति निर्मलीकरोति अथवाऽतिवाहयाति ॥४५॥

स् ० ~पन्स्यंडिकादयल्रयो वृष्यास्तथा क्षीणक्ष्ता
रत्तपित्तानिरप्दाश्च तथा कमेण गुणवत्तमाः । पौतः
ढाद्पि मस्स्यटिका गुणकास निपेरुतस्तखरात् | ततं
भ्तरि

पड

गणवन्तरः

। ग्तड{दुपिं

रातम् गुप

वत्तमा निमेरुतमतात् } गुणवत्तमेति गुणवती
नरोपाणाम् । गुडश्चतु्णी~-धौताधौतपुराणनवभेदेन ॥ ८१५ ॥ न्द्ध्य तापप्प्रसयये परबद्रवोऽत्र प्त च वक्तव्य दइ
ह०--तव्र पाणितगुणानाह--चयकरद्वियेाग्रहाणान्तयाणरां

नातिश्ष्मकये धौतः सृष्टमूञ्शकृद्टडः ॥

पुवह्ववः ॥ ४८ ॥

प्रभूतक्रमिमज्नासङमंव्मासकफ(ऽपरः

संज्ञया प्रसिद्धा, खण्डस्ततोऽपि भिमः, सितशय

स॒ ०--गुड धौतः सेस्काखशानिमलो

॥४६॥

नातिर्टे-

प०~-मस्स्यण्डिक(-ुडन्निमैलटा,

राकरा-पि

तस्मादपि निर्मला, मस्स्यण्डिका च खण्डश्च सिरे

ष्मकरः । विचि्कफकर इत्यथः ।मूत्रं च दाक मूत्र कैसा च ता वृष्याः जुक्रकारेण्यः। भीगेभ्यः क्षतिः

दकृत् । सष्ठ बहिः क्षिप्तं भूत्रदाकृयेन स एव गुडः । हिताः । तथा रक्तपित्तानिरपहाः-रक्तपित्तपहाः

सपर इति धौतादिुदरादन्यः । समल इति यावत् । निखापदाश्च ताश्च क्रमेणोत्तसोन्तरं गुणवत्तमा

प्रसूताः कमिमजासहमेदोमांसकृष्ा यस्य॒ स एवम् | मस्स्यण्डिका-गुणवतीःखण्डो-गुणवन्तरः) सितक्षः
कारणे कार्पेपरचारादरडोऽप्येवमुक्तः । यथाऽनूपोदकै

पादरोग इति ¦ प्रमूतकृम्यादीन्करोतीव्यथेः ॥ ४६ ॥
प०-धौतगुडो-नि्मखः पन््यमानोऽपनीतमटः;
नातिग्शेष्मकरः, किच्विच्छष्मकर इस्यथैः । तथा

खषटमूत्रदाङत-खरजति-बहिः क्षिपति मूर शद्कच्च ।
अपरोऽधौतो-मङिनो गुडो मेदोपचारात्भूतकमिमञ्जारकमेदोमांसकफम्रभूतान कृम्यादीन. करोतीस्युपचाणत्त एवाक्तः ।। ४६ ॥।
।
हे०-वच्र धीतगुदगुणानाह~-सष्मूत्रद्रन्मखानुखोमनः।

अधीतगृडगुणानाहन्यमरूतेति ॥ ५४६ ॥

गुणवत्तमा ॥ ४८ ॥

हे०-म्स्यण्डव्यदीनां गुणमाह-श्रवक्षीणयोहिताः
मेणोति } मस्स्यण्डिकायाः खण्डा गुणवान्, स्खण्डार्सि

उक्तं च सुश्ुतेन-श्यथा यथै वैभस्यं मधुरत्वं :
तथा । ह्गौरवरौत्यानि सरत्वं च तथा तथा ॥:
दति |} ४८॥ `

त्ुणा तिक्तमधुश कषाया यासचकैरा ॥ ४८
स ०--तहरुणेत्ि । इकंरासमा यासशाकंरा यवास

करेति या रोके प्रसिद्धा तिक्तमधरुस्कषायरसो `
केचिखाचक्षते । दुरारभार सेन या कियते॥ ४९

[ सूत्र--

अष्टाङ्द्दयै ।

-( ११८ )

१०-यासदाकरा ठे यवशकरेति मसिद्धा । येऽपि । तेष्ट्यायो देहे पिंडितान् मावान् छिन

केचिदूघुवन्ति } दसरा स्सेन सा क्रियत इति । विभजति सषेदीति कथ्यते । तथा तरडदिनुत् मेहः

. सा च तद्रणाऽनन्तयेक्तमसस्यण्डिकादिगुणाः तिक्ता,

-मधुरा, कथाया च रसतः ॥ ४९ ॥

दिजिदिति च| प्रायेणाऽम्यवदारविषय एव । त्रणार

रोधन सधाम रोपण च । शोधने यघ्पूयैच्छिद्यादि
र्म. । संधाने द् रौ व्रणौ चकीकरोति । रोप'
यासशकैरा दुराछटमा स्तेनक्षुरसव सुप्रसिद्धम् । एतच्च कार्थं बाह्यविषयमेवाऽस्य वेधम्

हे०-याघदकरागुणमाद-- तदुणा---मतस्यण्डिकादि-

-सामान्यसददगुणा
स्यते ॥ ४९ ॥

तथा

वातठमेतचाघ्य

बाह्योपयोगेनान्यंतरोपथोमें

दाहवट्छर्दिमूछीखङपित्तस्यः सवैराकराः५०॥ च । अन्ते व्यस्तता । चक्षुष्य चछेदी्यादिनं
स०्-इ्येताश्वान्याश्च दाहादिनाशनाः । ग्रथते स्य मधुनः कर्मनिरदेशः । र्ध कषायमधुरमित्यरे
-चोक्तम् । यथा यथाऽऽसां वैमद्यं मधुरसं यथा यथा | नासय खवरूपनिर्देराः । राषवाचयात्न प्रेथकारेगैतपर
दादि नोक्तम् | तथा ह्ययमेव तत्रकारः सेमप्रहे मधुः
-सखेहलाधवौयादिसस्व च तथा तथेति ॥ ९० ॥
~ प०--एता अन्याश्च काश्चन शर्कराः सवा दाहा"दीन् निघ्नन्ति ॥ ५० ॥

मेदानाख्यत् } तथा 1 भ्रामरं चेत्तव क्षौद्रे साक्षि
तयथोत्तसम्। तत्र स्याद्रामर श्ै ध्रतवभ तु भेरि

दे०-सामान्यदाकरगुणमादह-सवा उक्ता मस्स्यण्डि-

कम् । क्षौद्रतुकपिर विद्याततेलाम माक्षिवं मतम

-द्ैरक्षुविकाराणां फाणित च वरावरे ॥ ५१॥

मतोऽन्यथा । मेडः पुराणान्मधुनस्तीक्ष्णो रूक्षो क

"मंवरम् ॥ ५१ ॥

योगवाहित्वं च विवदन्ते बहुविदः । तत्र केचिद
समगिरत । यद्रन्प ऋ्यांतरेण संयुज्यालीय स्वभा

कादयः, अनुक्ताश्च मधुरकरादयः, मत्स्याण्डकादौ रक्तपि- भ्रामरं तपैणं खा त्रिदोषे पैत्तिकं विदुः | वरं च गुः
-त्तमहणमतिशयारथम्, ॥ ५० ॥
मिष्येदि क्षौद्र खक्ष मनाणुरं । माक्षिक रध्वपव
यतिअधुना वरवसत. निघीस्
मधुरं रस्यते तरणे । मसयः खाद्रमिष्यदि नव जीप
स्तनुरिति ! तथा संग्रहे कटुपाकिस्वगुरेव्यविष
स०-दृष्षविकाराणां मध्ये रय फाणितं
न्वयसखविश्द्धोपक्रमसखयोगवादहितादीन् गुणानवोचत
न क्रमेण बरावर भवतः । दाकर श्रेष्ठा फाणितप०~वरं चावरं च वराषरे ्रे्ठाभ्ेषठे। दृष्षुवि-काराणां मध्ये शकरा वरा श्रेष्ठा, फाणितमवरं
-भेठम् । ५१ ॥

हिता संयुक्तदरव्यखभावमेवानुवतेते तदयोगवाहीति

नचेतदुक्तम् । यतो यये योगवािता निश्चय

तदानीं योगवादिदरव्योपयोगो निर्थकः स्यातु
-मध्ये शर्करा सिताख्या वरा ] फातरितमवरम् इतरे तथाहि । योगवाहिदरव्यमतरेणापि यत्छमावं द्रः

हे०--दशुविकासणं

तारतम्यमाद--इष्ठुषिक्राराणां

-मप्यमाः 1}५१.11.

।

राफैरयोनिप्र्मोन मधुनोऽपि युणानाह-

प्रागसीत् तत्छमावमेव योगवाहिदरव्ये युक्तमपि

तस्मादसदेतद्योगवादिक्षणमिति । केचिचवेव प्रतिज

नीते । यदं प्रव्यातरेण युक्तमन्यस्य द्रव्यस्य सक्तु

-चक्षष्यं ठेदि तटकषेष्मविषहिष्मास्रपित्तनुत् । व्वधैमुरपादयति तदोगवाहीति ।तदप्यसम्यवूं । यस्म
-मेहकुष्कु मिच्छर्दिश्वासकासातिसारमुत् ॥

अणक्षधनसंधानरोपणं वातरं मधु ।

देवमभ्युपणम्यमाने बहूनि द्रव्याणि योगबादहीनि स्युः
तथा च मष्वादेरपि द्रव्यस्य किचिद्रव्यं सम

रूक्षं कषायमधुरं तुर्या मधुकरा ॥ ५२ ॥ नगुणस्य राक्तयुत्करषै वेदे दृष्टम् | तत्क
स०--मधु चक्षुषे हितम् । तथा छेदि । उभय. मध्वदेख

-थाऽऽश्ोतनवरणङेपादातुपयुक्तम् | तथाऽम्यवदहयारविष-

योग्ाहखिपुच्यत्ते

नापरस्येति

तदेतदपरि रक्षगमसच्छुतलादरक्षणम् \ अपेतवः

स्थानम् |
"न~~

सरिप्पणदीकात्रयसवलिते अ०
ााििन

माद्भः } यद्भनयं कर्यातरेण तुव्यगुणेनापि युक्तं सत्तदणानदुषतेते स्वं च कार्थ तदविरुदरे विचिलसोति

तद्योगवाहि । द्रव्यम् । मलवत् । यथा मृयः खामिकाथैमल्यजन् खकायैमपि शरीर्यात्रादिकै स्वाम्यविरद्र करोति तथैव मधु मदनफकसयुक्तं वमनकार्थं
करोति नतु वमननिवारणं मधुकायैम् |एवं मघ हयी
तकीसयोगाद्विसे्वनकाथमेव करोति न मधुकार्थं स्तम्भ-

नख्सिति । ये तत्रैवं प्रतिपना मदनफलदेः दाक्युव्कषेस्तथाविधोऽस्ति येन॒ मधुसंबन्धिकार्यमवधूय स्वं

का करोति ते चैवं चोदयन्तो वन्तीति कचनीयाः।

क)

१४

॥

गवाहव्वातू । पसुश्तेन टि प्रिर
बिदोपरामनलं पठितम् पि्तशनेष्माफर यु नाः र
वयु तु सिश्मेव मश्च हन्ती योतिनम् ¦ सन ~
मधनो गुरुत्वसुक्त, सुश्चतेन टधरु्ये, नत्र सम,
टुत्वं पक्रनेवयविरोधः; । चरको & म.
च्छति । सुश्रुतस्तु पाकरावपि | न
स्युणः सच्छा

तदटनुरुणी,

धः

शप्मार्णं करोनि तद्ररपाकम्
करोति तलटवुपाकरम् | मधः
सटदागुणाः, वहिपाकान्फकचः
मधुला || ५२ ॥

यतः स्तम्भनद्रव्येणान्येन येन केनचित्तयुक्तप्य सुधा- उष्णमुष्णातेमुष्ण च युक्तं चोष्णीनिदनि न्म्।
श्षीरस्यापि शक्तिः विचिदपहीयमाना हृष्टा मधुनापि
स ०~तन्मघु उष्णमुपयुकत सन्नि
स्तम्भनस्वभावेनाप्यस्य नापहीयते मनागपि । अतो

प्ध्वादेर्व योगताहिवं नान्यस्य । अपि चान्यदा
योगवाहि द्रव्य त्रिवृतादि मदुनफटेन युक्तं सदिरेचन
वमनं चौोभयकार्यं दष्टे न केवटे वमनमेव न चिरे

तथाष्णात्त प्रतत पुर निटैति। रष्मं च का 2६
चप्पयुक्तसुष्णराहासद्विभिधर युकः सद्द
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याश्भिम्

यति | -उप्म् म
{नहन्त-मार

चनमेव तंस्मानम्वादेस योगवाहिषमिति स्थितमेतत् । {नन्ति नरम् । तवाप्णलप्णी
प्रदरव्यः सदहयपयुन मधु तर नि
तन्तस्येति ।भधुसमा युैभेधरराफस ॥ ५२ ॥
च, (

न

=,

[|

६ <-रच्णन मधुना यर्वराधमाह-- < ५ †
प०~-मधु-माक्षिकःचक्घुभ्यो हिं चक्षुष्यम् +छेदिकेदनशीखम् । उमयथा आश्चोतने त्रणठेपादावुप- तितम्, उष्णातम् उप्णरातपादिमिः पशि

युक्तम् । तथाऽभ्यवहारेऽपि कषफम्न्प्यादिनिौतं

करोति । तैक्षण्यादेहे पिण्डितान् भावान् छिनत्ति

विभजति । तथा वृडादीनि नुदति नादयति । तथा
कुठमेदादिकाखयति तथा व्रणान् पूययैच्छिस्यादिभ्यः रोधयतीति शोधनम् । सन्धीयतेऽनेनेति

सन्धानं करोति दौ व्रणेकीकरोति | रोपयतीति
रोपणं रूढस्य व्रणस्य स्वकूसावरण्यं जनयति । चात-

द

जन्
उष्णदेदो कषे वा प्रचुक्तः मध उणौरपणरपद्रस्धः न्क

पयुक्तं मशु ॥ ५३ ॥
म्रच्छद्न रूह

च सधरूप्ण न बनतवा्यत ।

अआटरुन्धपाकमाश्चव तययस्पान्नवर्तत ॥4५।॥

स०्~-तच मघ प्रच्छदेने उमने तथा निर

उष्ण न निवायते न निषिध्यते | यस्मात्कारणह्तयौ

ठ-वातकोपि, रूक्ष च । रसे कपायमधुरम् । तत्तु मिनिरूहयोर्छब्धपाकमप्कमेवाञ्यु लिडतन च ॥
स्या मधुशकरोति तेन माक्षिकेण गुणैस्तुस्या ये च्छति । दतीक्चुतभः ॥ ५४॥
माक्षिकस्य गुणास्ते सरवे मघुश्कैरायां बोद्धन्याः ।
प०--उप्णं प्रच्छ दैने-यमने तथा निखू्टे-आस्धापने

}

मधुनो जाता शकरा मधुशर्करा | ५२ ॥

ह०-मधुरुणनादह~पर्संहतान् कफादीन् विष्छेभयति

तच्छेदि, शोधनं दुष्टपुयादिनिहरणं, सधानक्घत्तदिच्छिन्ना"

स्थ्यदि सच्छेषरकं, रोपणं क्षीणमांसादिव्ढनम् ! नन्विह
वातलं सुश्चुतवाव्ये त्रिदोष्दामनभिति विरोधः| भेव
विषयभेदात् । यत्र जुद्धौ वायुः, दध मध, तेत्र बातल्ध्वं

यत्र वातघातिभिर्भिशरं मधुपितततरव्यामिश्नो वायुदभयोर्यो-

ल निवार्यते । कस्मात । अटव्धपाकमाध्रकवं नयौयस्मानिवरसते इति सचग्रहे हेतुसक्तः | उति
€

दष्युवगः 1 ५४ |

हे०-उखे
चिरकाटस्थितं

विरोषस्यापवादमाह्~-~भटन्यपारप
विरुदधोपक्रमेरजीग्रादियिकारंहनीध्याश-

वो्तमू्। सैश्रहे व॒विषान्ववत्वेन विपपुषेन्योऽये स्तै

अष्टङ्गहदये ।

[ सूत्र~

1

कुर्वते ते खयं य सविषा ध्रमरादयः-^ गुरुरूध-

पत्रं कांड चति । ददं पलं तैलमिदयत्र तु सामाना~

गायतो नरम् ॥ उपक्रमविरोधित्वास्सद्ो हन्याच्था
ममू | नानाद्रव्याल्कतवाच्च योगवाहि पर मधु ५॥॥
योगरतो युक्त दरप्यतामनवरतते | भ्रामरं पैत्तिकं श्च

सेरराब्दत्सनेहामिधाथिनोऽधिकमर्थातरं न वक्ति !
नन्वत्राऽपि तेकराब्दः कसमात्काडादिम्यवच्छेदपये नं

पयत्वान्छैत्याचादपं हितं मधु । नाहि कष्टतमं किचित्त-

रकं च यथोत्तरम् | वरं जीणं च तेऽगयन्ये दवेएव धिनि
मेत् ॥ : इति । इतीश्ुवर्गः | ५४ ॥

पिकरण्येन यदि तेकशष्दो नैरदिदयते ततः पूवैसा-

भवतीति चेत् । उथं॒त्रुमः } रूदिहूपस्ात्तकराब्दस्य

सनेहविषय एव तरैरुदाब्दो रूढो न कांपत्रादिविषये

तिर्य हि काडपत्रं वान तैकमि्युच्यते कि तर्द
सपिषोऽनन्तर स्नेहसामान्यात्ैवग वक्तव्ये गुडस्य
तिरपत्रं तिककाडपिति । मत एव तैलन्दोच्ार-[नस्सवीषवरिपाकवरमत्वात्् प्रायेण चादाखव्येषु णस्य समनन्तरं स्नेहविषयैव घीजीयते न ॒पत्रकांडाः
यमोव्येष्वस्ेव तैठेभ्यः सास्मोजनादिश्चुवरगोऽतस
। तस्मादस्रैतन्सुख्यं नाम युक्तम् । सस्कादष्ट; } भूरिमोजनोपयोगितया च मयातमाक् तैक- दिविषया सर्वरोगजिचावास्य सुतम् | तथ
राुवा्तैघेन
{वक्तव्य इ्याहनोक्तम्. । य्काराव्सवरोगजिदिति । छुखुम्भादीन
्र
त्तत
ायि
यं
ौनिव
ष्ण
युख् तीक् व्यव च । तिरदाण्दस्य च स्नेहनार्थवाच्ये विकारे सेद तेखच्प्र४ स्वय
'दोकृदचक्षुष्यं सृष्ष्मोष्णं कफेन च ५५ त्यये सति कुदुम्भतैरमेरण्दतैरं तिरतैकमिति रूर
स॒ °-स्वं तेरं सकारणसमगुणे मवति । यतो भवति } ५५ ॥
मिनित तत्सरूपमेवेव्यथः \ तत्र तरेषु मध्ये प०-भूरितरजनोपयोगातैरवरग दष्टुयगानन्तरमारः
ये तिलोद्भवं यंततेकं तततीक्ष्णं मन्दविपरीतम् । तथा भ्यते।तथा वातलं मध्ित्ि निर्दिष्टस्य वातस्य रामं
बाधि व्याप्तिसीरम्. ! तथा ल्ग्दोषकृतपानाग्या- तखाननान्यदुदरम्यान्तरमत आह-स्वयोनिना तुर्यं गुणै
१ छं दूषयति । अचक्ु्यं चक्र हिते न भवति | भर्ते इति स्वयोनिवत् यो यस्य योनिराकारः प्रभवं
घ सृष्मस्लोतोगाभि } उष्णसुष्णवी्ैभ् । स्वयो- यत्तो यतो यदमिनिर्वत्तं यद्यदुत्प्ते तया योन्यः
वद्ि्यतिदेशाव्कफङस्वं प्राप्तमिव्याह । कफकरन च् तुस्यगुणं तततेटं जानीयात् ।तस्स्वरूपमेव तदित्यथः
फ़ न करोति } संग्रेऽप्यक्तम् । मेष्यस्तिलः सरे-

स्वाकारेण समतुस्यगुणमिति यावत् । तत्र तेदेष्वे

ाद-~-पियाख-बद्रतुवरारुष्कर-कुुमभ्य
तमे पेयं तें खलो हिमः ! तधैव शेष्मकर्तव रण्ड-सषपेडग
दिदापागुर-देवदार--त्रपुसिवौरुकप्माण्डवातामाक्षो
तैरस्य खलस्य चेति । पानकस्वायुदाघतारेऽधि- डोभादिजेष्वाकारेषु मध्ये सख्यं तिखोद्धवं तैं तीक
गिं | विपक्षे कटुकं तेकं वातघ्नं कफपित्तक्ृदिति । मन्दगुणविपरीतं तक्षण्याद्धातून. निकष॑ति, सन्धि
नु च तमिति कथमस्य मुख्यं नाम } यतो यथा बन्धान् विसुंचति । म्यवाधे-स्याप्निरीरं यद

रुष्य. विकारः स्ेदस्तैकमिल्युच्यते । तथेरंडादीना- व्याप्य पाकं याति) तथा च सड्ग्रहे-““%न्यवाि

पि यो विकारः लेहः सोऽपि तेरुमिव्युच्यते 1 सुनि- देहमखिलं व्याप्य पाकाय कर्पते 1 वग्दोषक्छ
दुपयुक्तं पानाभ्यासेने सच दुषयाति । अथक
ि तैरुमेव कत्वोपदे्यते तेरप्राधाप्याह । अंतिकमप
याल्तेदप्राधान्धादिति यावत् । सामानाधिकरण्य

स्वण्दोषान् कन्तति-किनत्ति “श्रुती छेदने? इत्यसर
घातोरयं प्रयोगः । अचष्ुष्यं-चक्षुषोरपभ्यं सष्

प्रयोग एवोपप; } यथा कौसुम्भं तैरमैरंड तैर- सूष्ष्मस्लौतःप्रवेरात् । उप्णसुप्णवीयै तिरो

मिति अन्नेच्यते । तिरुस्येदं वस्तु तैरमित्यन्वर्थता त्वात्, श्ेष्मकरत्वमस्य प्राप तन्निबाथैते । कफकरन्नतिरोद्भवस्यैव तैरस्य सभवति न कौसुम्भादीनाम् | कफं न करोतीत्य्; ॥ ५५। .
।
भपि च }कौसुम्भ तेकमिव्यादौ तैठशब्दः कांडा- ` हे०-अथ तैलवर्भः | तच तैरगुणानाह-स्वयोनिवत्दव्यवच्छेदपरः सेमाग्यते 1 यथा कौसुम्भं तैकं न स्वकारणवत् यथा-ति्रैरं-तिरगुणं, सैपतैरं सर्षप

(१२१)

सटिप्पणटीकाश्रयसंवरिते अ० ९६.
न

गुणमिति । तत्र यानि तैल्यनि स्वयेनेर्विरिष्ठानि तेषां क्तानि तानि नान्तःसलोतः प्रवेष्टं समधाति मवन्ति ।
गुणाः | तव तित्मल्गुणानाह-यख्यं तिरतरं, शुष्य यथा तें सूष््मव्यवायादिभिशुणेः सहसान्तः प्रवि
भिति वदता पैकशब्दप्रयोगे तिल्तैटं मह्यमिति “मौण- शति शानां वृहणायाटं भवति । असमवार्थ प्रतिएर्ययोर्णैल्ये कार्यसंप्रत्ययः ?? दति न्यायात् | यदादौ पाद्यम् प्रन्थकारः तैरस्य स्तेहादिगुणयुक्तस्य पहरहं व्याप्नोति पश्चाजी्येति तद्याप्यम् । उष्णुष्णस्परशम् ।

णत्वे समर्थस्यापि तैले वहणायाटमिति कण्डोक्त-

उष्गवेयतवम् स्वयोनिवदित्यनेन रन्धम् ॥ ५५ ॥

मस्य पाठे पठति । परङरतिक्रानासपि तथैव तद्र

शानां दहणायां स्थूलानां करीनाय च !

हणम् । यद्यापे कुख्जा विकास असाध्या दति

निर्दि; ! किंचानुक्तमपि यदद्रव्यमीदग्ुणं तैख-

पद्षिटकं कमिप च संस्कारास्सवैदोषनित्५६ त्तकष्ण्यादिगुणयुक्तं तद्रि तेपामस्मात् प्रदरिताद्धेतोः
स °-ङृशाना पं वरृहणाय बरहताधा परथीतत कखत्वनिवारणाय प्रयोज्यभित्यधेकोऽर्थोऽपि ज्ञापिधूक्ानां च कशेनायालम्, । नलु कथमेकसाद्रसतुन तो भवतीत्यागामिका } तथा गुरस्निरधवस्यवातघ्नाप्रदीपननस्वशुणसमन्वितातिखाज्ञातं तत्स्वभावा-

मशद्रकार्द्रय कराववृहणलस्पं स्यादिति ब्रूमः ।

यव्रत्तियुक्तंचेन्तस्य धठते, एवं देहस्य स्थूलकारिं

शानां तावक्छोतंसि सकोचमायांति संकुचितक्षोतसां सथूानां कषणाय च । स्थूला अपि विधाः । एके

प नराणां तैरमन्तरेणाऽन्यानि द्रव्याणि वृहणशुणयु-

मरक्ृतिश्ूहा बीजस्वभावा ज्ञायन्ते) जन्मान्तस्भावि-

(न्यपि न तथा प्रेष समथोनि भवन्ति | तैकं पुनः नश्चापरै लिलिर्धाम्यबहार्पेवनात् सम्पद्यन्ते । तेषा।दुचितानि सोति तीक्षणादिमिभणैचचैरिम्येवं प्रविप रोधयति । सोतशुद्धया च शरीरुष्टिः । तथा
¡ वक्ष्यति । सोतःघु तत्र देषु ससो घात्नुपैत्ति य।
न तुष्टि षणः परर पुष्टिश्च जायत इति | तस्मा
एशानां वृहणायाकमिपयुपपन्म् । तथा स्थूलानां
क्मक्लोतोणामिलात्सवसोतःस तैकं प्रवि तीक्ष्णोगादिगुणथोगानमेदः क्षपयति तत्षपणाच्च करने सेप-

मुमथेषामपि वेलं तीक्षणोप्मं सष्ष्मत्यचायगभेर्व
सतस
विदुदिषितुसान्यदोटेखनमपि युच्यते }
क
४ दि
तस्मात् स्थन क,तें करन्षयाप्यहं
सेष्काशदिव-

शारा बद्धविट्कं

बद्धुपृरीपं बद्धराकरूकारिष्वात्

पुरैष वध्नाति । सथा बरुसीन्. हन्तीति छमिध्नं

संस्कारादिवक्षादुद्रव्यपाकादिभिः सिद्धं तैटं सन्
सोगान्. जयति ॥ ५६ ॥
हे०-अलं समर्थ, नन्वेकस्य वृहदंणसमर्थकशंनसमभैतव

त इति स्थूलानां करीनाय चेष्युपप्म।स्ेहादिगुणयो- अनुपपन्न वं; क्स्य हि खोतांसि संवुचित्वाल्छम्यग्रसं न
वहन्त स्थूरस्य तु पुण॑तवात् तैं ठ॒ मक्षमव्यवाधितीकषोप्णसैर वहणदक्षामतवे सिद्धे सति कशानां |

हं सयूह्ानां क्चनाप बेधयुकत हापनायम् । यदित्थ-

त्वात् चौतांसि शोधयति ।शद्धेषु खौतस्छु रसः सम्यग्बहन् रस्य घाठपुष्टे विधत्ते-स्थुटस्य धठुसाम्यमर् । बद्र-

त ती्णादिगुणयुक्तमन्थद्पि तद्छशानां वृहणायार् विट्कं-बद्वपुरीषः ्रवयान्तरसैयोगजनिते
गृणान्तरं
येन
गूखानां करनाय चेति ।बदधतयादि बद्वा विद्र
संस्कार; । नन्वत्र^त्वग्दोषकरद चक्षुष्यंकरपकरृभचः' इति!

द्विर् । कष्तमासाति; । प्रथितपुरीषमि्यथैः । युश्रुते ठ स्वकय्रसादनं चक्षुप्यमनिखलासक्षथकरमिति
था छृमिघ्रम् । संस्वायदित्यादि । विदिद्रभ्पत-

विरोधः मैवे, स्वम्दोषकरत्वमचक्ुप्यत्व चाभ्यवहरि, ल~

[स्फारमाश्रित्यारोषरोगजित् ॥ ९६ ॥

कप्रसादनघं चक्ुष्यत्वे चाभ्यद्ध,

प्~करानां बहणायारमिति । इहं दिविधाः

उक्त हि-षिप्रसाद्-

पु्टवायुःस्वपसुत्वक्तवदाव्यकृत्? "दति । आनिख्बलासकचय",

करत्वं सैसर्गविषयम्] उक्तं हि संग्रह-अभ्येधु सषदायनि- .

{खाः । एके प्रकतिद्धदष एव बीजस्वमावाज्जायन्ते । धर्थिघु कैल वातक्टेषमप्रसमनानामिति ॥ ५६ ॥

परे शद्चादारविहासादिना जन्मोन्तरकाटभाविनश्च।

पाँ छ्शानां सनौणि खतोकि सदसेव संकोचं

निति । सख्कुधितसरोतसां तैलमुक्स्वा तैटगुणवि-

ससगुणान्यन्थानि यानि द्रव्याणि मन्क्दिगुणयु
९

सतिक्तोषणतैर्डं तैरं स्वादु सरं गुर ।

वध्मैयुल्मानिखकफातुदरं विषमज्वरम् ॥ =

रुकरोफौ च करदीगु्यकोष्पृ्ठाश्चयौ जयत्५

(१९)

` अष्ङ्गृदये ।
~~

स०-एरण्डतैकमीषतत्तं कटं मवति तथा स्वादु आर्षं सादु हिमं केश्यं गुरु पित्तानिरा
धुरं तथा सरं युं च ।वर्भेत्यादिवध्मादीन् जयेन् ।

-वटीगुह्यवोधपृष्टध्थितौ श्वुरोफौ जयेत् ॥ ५४७ ॥
प०--ेरण्डं परैं -सतिक्तोषणमीषन्तीक्ष्णमीषर्क-

सृ०--अक्षाणां बिभीतकानामिदमाक्षं तैर
दिगुणयुक्तं पित्तानिरहव ॥ ६० ॥

प०--अक्षस्येदमाक्ष बिभीतकं तै, सा

कं च तथा स्वादु-मधुरं, रसतः संभेदे गुरं च । रं, केरोभ्यो हितं केर्य गर् च, पित्ता

तथा चं वर्मन् जयेत् बश्भधृद्धिः । विषमज्वरः- पित्तवातघ्नम् || ६० ॥
सन्ततिः । रक् च रोफश्च र्कूदोफौ तौ च
हे०-विभीतकतेरगुणानाह-आक्षृभिति
कर्टीगुह्यकोषठपरष्ठाश्रयौ तत्र्थौ जयेत् गुह्य--रिङ्गम् । केगराहतम्. ॥ ६० ॥

फोष्ठमुद्रम् ।॥ ५७ ॥

हे०-'एरण्डतेलगुणानाह-सतिक्तोषणमीषत्तिक्तमीष-

व्कट्कं च एेरण्डमेरण्डफलमेद्वं, सरं-धिरेचनं, वर्म-एष्वद्दिः, स्कयोपी--दरटशवयशू तौ च कय्या-

दिगतौ ॥ ५७ ॥

तीणोष्णं पिच्छं विश्च रैर

।

नाप्युष्णं निषजं तिरतं कृमिकुषटकफम'
स ०--निबोद्धवं वैरमतिरयेनोष्णं न भव
तिक्त तथा कपिकुष्ठकफनारानमतिरायेन ॥ ई

प०~निम्बजं तेलं-नाद्युप्णं किश्िदुष्णं
द्धं प्वाति५८

थे

$

स०“-तव तीश्णौष्णपिच्छिहं विस्वं चं भवति |

ोिौर्तेरं छतिरथेन तीकष्णादियुक्तम् ॥ ५८ ॥

तिक्तस्सं फमिपित्तकफान् प्रणुदति नाशयति

पित्तकफप्रणुत् ।॥ &१॥

हे०-निम्बतेकगुणानाह --नास्युष्णमिति । न
ईषदुष्णम् | ६१ ॥

१०-रकतरण्डौ ोदितैरण्डः तदुद्भवं तैरमतिभदं उमाकुसुभजं चोष्णं खण्दोषकफपित्तक

तीकं तीक्णरुणयुक्तं तथोप्णद्चुष्णवीर्यं पिन्छिट-

मडगुटिप्राहि विसरमामगन्धि ॥ ५८ ॥
हे०--रतैरण्डतेलगुणानाद--मतिप्रहणादेरण्डोद्धवमपि
तीक्णादिगुणयुक्तम् ॥ ५८ ॥

दट्ष्णं सापपं तीक्ष्ण कफशुकानिरापदम् ।

लष पित्तास्क्ृत् कोटङ्ठाशोत्रणजंतुनित्५९

स०-सेपाणामिदे सापे तैलं क्टरषणच
भवति । तथां तीक्षण कफञयकरानिरापहं च । अपूव्िेरनयेष्वपि द्यत इति डः । तथा च लधु
पित्तासं च केति तथा कोठादीन्. जयति 1 ९९. ॥

स ०-अतसीनं कुसुभजं च तैलसुष्णवीः
तथां स्ण्दोषकषफपित्तानि करोति ॥ ६२ ॥
प०--उमा--अतसी, कुसुम्भं पश्चोत्तसप
तञ्जन्म तदुद्भवं तैखयुष्णं वीतः । तथा
षकफापिन्तान करोति । व्वग्दोषः--कुष्ठम् ।
दे०--अतसीतैलकुसुम्भरतैलगुणानाह--यननक्तं
विपाके कटु सक्षारं कौसुम्भं सर्वदोषकृत् |

वीर्यिणोप्णं,

ितस्व॑दोषविषय प्रथम्पूतं तु वायु हन्त्येव, यदा
णादिः--ष्कौुम्भं कड पकारं वातघ्नं
पित्तलम् इति ॥ ६२॥
स्नहप्रतगादिदमप्याह---

कप ुक्रमनिरं च हन्ति । घु च पित्ता स्तपिन्तं

पसा मजा च वातघ्रौ बरपित्तकफप्रही

` प~पाधपं तैङः कटु-कटुकरसं,

तीक्ष्णं विकाशि वकषण्यात् शेप्मादीन् नुदति) तथा

च करोतीति पित्तासङ्त् । तथा कोटकुष्ठा्ों

व्रणजन्तून् जयति । कोठः-श्षुद्ररेभे वक्ष्यमाणः ।
त्रणजन्तवो-त्रणक्रिमयः ॥ ५९ ॥
दे०--वर्मपतैरगुणानाद----पितताचक्ृवित्रक्तको,
फोठः कुदररोगविरेषः,जन्तयो बाह्याभ्यन्तर, कुमय;५९॥|

मापाबुगखरूपौ च षियान्मेदोऽपि ताटि
स०--वसा तु श्पेण ुद्मांसस्य स्नेहः

धातुः । तौ वातनाशनौ तथा मांसानुगखरूः

पराणिनः सबेपि मांसं तत्सद्ररूप । मेदोऽपि

वसामञ्जासद्राछखरूपं॑तियात् । संक्षेपतः

ध्थानम् ]
०

ज

सरिप्पणदीका्यर्सवरिते अ० ९.
य
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त्त्र
1

तेखवरी श्टोक्तः | तथा च॒ सुप्रदेऽधिकमप्युक्तम् | दीभैडदं्विनीनपिसमवम् ॥ सरलगुरदेवाह्िसिपार

दन्तीमूलकरक्षोघ्रकरजारिषटरिघ्रजम् । युवचल्युदी- एजन्म तु । ठवरारषकरोत्यं च तीकं कट्ूवग्डपत्त्त

पीटुशखिनीनीपसमवम् । सरलागुषदैवाहरिशपासास-

अ्धाःबुष्ठकरमिशषेष्मयुक्रमेदोऽनिलापहम्

अशःकुष्टकृमिटेषमडुक्रमेदोऽनिलापहम् । करजनिव्रजे

सारटं ब्रणद्ोधनम् | यन्लोष्णे तीक्ष्कटुनी ठवरारष्करं

। ` करञ्ञम

जन्म च । तुवरार्ष्कसोत्थ च तीक्ष्ण कटुम्टपित्त्त् । स्वजे तिक्ते नालयुष्णे तत्र निरदिेत् ॥ कषायतिक्तकट्
तिक्ते नादयुष्णे तत्र॒ निर्दिशत् । कपायतिक्तकटुक
साररं घ्रणौधनम् । मृशोष्णतीक्षणकटुकै तुबरास

द्वे | विशेषाच्छमिकुषकने तथोर्ध्वाधोषिरोचने । अक्षाति
मुक्तकाक्षोडनालिकेरसधुकजम्,

॥

व्रपुरवाश्कूष्माण्ड

शेष्मातकपियाटुजम् । वातपित्तहरं केयं छेष्मङं ग
ध्करोद्रवे | वरिदेषालृमिकष्ट्े तथोष्वधो विरेचने । दीतल्म्. ॥ पित्तशटेष्मग्ररमन धीपर्णीिशुकोद्धवम
क्षातिमुक्तकाक्षोटनारिकिसमधूकजम् । त्रपुेर्गार्- तिदतैं बरं तेषु कौमुम्भमवरे परम् ॥ वचैौदकीसौकरं
वूष्पांड्छेपरातकपियाहृजम् । वातपित्तहरं क्ष्य पाकदंसजाः छक्छृयेद्धवाः | वसाः श्रेष्ठाः स्वर्गेषु कर्म्म

शष्मर गुरु शीतलम् । पित्षटेष्मप्ररमनं श्रीप- रमदहिषोद्धवाः ॥ काकमदूगुवसातद्वत् कारण्डौत्था :
निन्दिता | शाखादमेदसा
णीवि्युकोद्रवम् | तिकतैरं वरं तेषु कौघुम्न दति तैल्वर्मः ॥ ६३ ॥ं छागं हासिन च वरावरम्॥
न बर परम् । वसा मज्जा च वातध्नौ बरपित्तकपःस ०-तीक्ष्णोष्णवृद्षमादिगुणसामान्यातैरवर्गदःे
प्रदौ | मंसानुगष्छठरूपौ च वियान्मेदोऽपि ताविव |
दादी रौकरी पाकहंसजा क्कुटोद्धवा । वसा

तरं म्वणे आरभ्यते

ष्ठा स्वषु कुमीरमहिषोद्रवा । कावमहुवसा तद्र दीपनं रोचनं मघ तीध्णोष्णे तुष्िपुशदम् ॥
त्कारडोत्था च निदिता । शाखादमेदसां छाग हस्तिनं सस्वादतिक्तक टुकमम्टपाकरसं सरम् ।
च वराषरमिति । इति तैरुवणेः ॥ ६६ ॥
प०--स्तेहमसङ्घन वसामल्नामेदसां गणनिर्देरामाहवसा तुमेदोरूपा क्राथेतमांसस्योपरि गतोऽच्छस्नेहःभाग इति केचित् } तथा~“श्ुद्धमांसस्य यः स्तेदः

सा वसा परिकीव्येतेः, इत्यन्ये । मजाऽस््नोऽन्त-

सका स्वरारोग्यप्रतिभावणकृषटघु ॥
नष्टनिद्राऽतिनिद्रेभ्यो हितं पित्ता्दूषणम् 1

कृरास्थूलदिते रुक्ष सूक्ष्मं स्रोतोविशोधनम् ॥
वाति्ष्महुर युक्तया पीतं विषवदन्यथा ॥६४
स०-स्व मद्य दीपनादिशुणयुक्तम् । तुष्टिश्च

परितोषः पुष्टिः शरीरपोषः ते ददाति जनयति यत्त
षटिपुष्टिदम् । भातोऽनुपसे कः। तथा शषन्मधुरतिं
कटुकम् । तथाऽम्लौ पाकरसौ यस्य॒ तदेवम् । त
सरम् । तथा सकषायम् | तथा स्वसारोभ्यं च प्रति
विनिर्दिशेत्! तेन जाङ्गरादिमेदभिन्नाया योनेथथास्वं च वणेश्च तान् केति । ननु सर्वाण्येव द्रव्याप्याः
गुणस्तज्ना वसामा विनि्दिरोत् । मेदोऽपि ताविव
वसामजयोः सदशफलं विज्ञेयमिति तैखवर्मः ।॥६३॥ भ्याथेमुपदिद्यते तस्मादरोग्यङखं सर्वेषामेवं द्रव्या
धीतुरस्थ्नां मध्यवर्ती । तौ वात्नौ वाते नाशयतः
बरूपित्तकफांश्च तथा । मांसानुगतसखरूपौ च । यस्य
प्राणिनः सम्बन्धिनौ तौ भवतस्तन्मां ससदृरस्वरूपौ
विज्ञेयौ शैद्यौष्ण्यादिमिशुणैः । तथाच चरकमुनि-

, है०--वसामजेगुंणानाह-वसा-मांससेहः,

मज्जा-पषठो

पातमिति

सवैसैवाऽसोभ्यक्वम्

। उच्यते

युक्तमाह भवान् । कित्वतिरयस्यापनाथम्

धाठुः, मांसाुगस्वरूपौ यस्य प्राणिनो यौ वसामन्नानौ,
एतन्मदयमतिशयेनारोग्यकृदिप्यथेः | तथा लघु । त
तस्य मांसेन तौ सद्यगुणौ । मेदोगुणमाह-मेदशचहर्थो धातुः
ताविव वसामज्जाबद्रातन्नादिगुणकम् | तैकं सेहत्वसा- नष्टनिदरेभ्यो नरेम्योऽतिनिद्वश्यश्च हितम् सर्वमेव :
म्याद्रसादीनायुक्तेः । संग्रहे ठ-“व्तैरप्रयोगादजरा निर्धि- प्रमावादिति केचित् । अन्ये सेवं मन्येते यथा सुर

कारा जितेन्द्रियाः | आआसन्नतिबला युद्धे दैत्याधिपतयः

यन्मद ्ेष्ाद्िवधेनं तकष्टनिद्रेम्ो हितम्.यचर माधः

पुरा ॥ दन्तीमूखकरक्ो्नकरज्ञारिषद्ुजम्, । सुवर्चलेड्गु-

दिभ्य छादित तचाऽतिनिदरभ्यो हितमिति | त

[सूत्र

। अष्टङ्गददये ।

( १९४ )

य
न

। अन्यथाऽयुक्स्या पीतं सष्िषतुस्यं भर्वा
पितासदरूषणम् ।छृरिभ्य स्थेम्यश्च हितम। सामान्ये मयम्
अयुक्तिहींनमिथ्यातिपानम् । तथाक्ाग्यसंम्रहे-मः

नाऽपि निरदेशेऽत्रायं विदषो बोध्यः) किचिन्मय कराय

क्षेपो धीधृतिस्पृतिहरणाप् ।। ६४ ॥
दितं विचि्थूकायेति । अथवा तेरोक्तयायेन
ह०--अथ मद्यवर्गः । द्राक्षादित्तधानं म्यस्य
छृरस्थूलदिततवं बोध्यम् । तथा रूकषवष्षम सोतो- उक्तं हि संमरहै-'द्रक्षक्षुमाक्षिकं शादिसन्तमा रव

गामि तथा स्रोतो विदोधयति । तथा वातश्चष्महरम् } पञ्चमाः ॥ मद्याकरा यवेभ्योऽन्यन्तन्मद्यप्रतिरूपकम्, |
युक्तया पीतं सदेवगुण म्य भवति । युक्तस मदाव्य- इति । त्र सामान्यमदग्मुणानाह-तशिः~संतं
यनिदाने चिकिस्सिते च वक्ष्यमाणा ॥ अन्यथाऽयुक्तया पष्ट्वलशरद्धिः, ररीरद्द्धिः, करादितत्वेन र
त्वात् स शब्दल्िभिः संत्रध्यते |प्रतिमा, परज्ञानं त्वेव
निद्र कयात हन्ति चेति विशुद्धम् | मेवे, प्रव्रद्वाते
१०-मद्यवर्स्यारम्म प्रयोजनं म्यमारोग्यकर दीप
नष्टनिद्रो मवेत् तस्यामवस्थायां वातद्वस्वन्निद्रं कर
नसोचनादिशुणकङापयुक्तलात् । तथा तष्य किप्रवरृद्धश्टेष्मा चातिनिद्रः तस्यामवस्थायां शछेष्पष्न
छि्बस्साधारणगुणसामान्यात्तैखादनन्तरं सवैमधानं

पीते सद्विषसुस्य भवति ॥ १४ ॥ `

निद्रां हन्ति । कृरास्थूखितं तैलोक्तन्यायेन युत्या !
सामान्यगुणवणेनाधमाह--समस्य म्यस्य सामान्येन मरवविधं
वध्यति च } बलकारूदेदसास्म्यप्ररृति
सह
गुणवभनमेतत् । दीपयतीति दीपनममनेदीप्िकारमयवयांसि प्राषषेमस्य तदनुरूपं यः पिव्रत्ति ततः
त्यमरतमिति ॥ ६४ ॥

त्वात् । रोचयतीति . रोचने-मक्तादिष्वभिा

जनयाति । तीक्ष्णै धातून धिकषति सन्धिबन्धान्,
चिसुश्वति ।उष्णमुष्णवीथैम् । तुष्टिश्च पुष्टिश्च तुष्टे गुरु धिदोषजननं नवं जीणेमतोऽन्यथा 18
पुष्टी ते ददाति तुिपुष्टिदम् । तिनधित्तपरिपोषः
स ०- नव किचित्कारातिक्रत तन्मगुरत्रि
पुष्टिः-शरीपपोषः। सस्वादुतिक्तकटुकं-किच्विन्मघुर,

किध्वि्तिक्तं, किथ्वित् कटुकम् । जग्डौ पाकरसौ

वार् च॒ मवति । नवमनतीतप्तवत्सरमिव्येके |

पुराण बहृकाङातिक्रतमंतो नवादन्यथाश्घु दं
त्कषायस्सयुक्तं तथा स्वरादीनि करोति. । ख्ये- चेत्यथेः ॥ ६९ ॥

यस्य .. तदम्हपाकस्संःसर-मदिःसकपायं-किञ्वि-

घाक्पडु्वम् । आरोग्यं खास्थ्यम् । प्रतिभापाग-

प०~-तव्सवै भद्च-लवे गुर्दोषकरं

दोषप्र

रम्यम् । वर्णः कान्तिमतत्वम् । तच्च खु । नष्ठनिद्रा णभिति यावत् । किञ्चित्काखत्तिक्रान्तं नः

तिनिद्रेभ्यो हितम् । यत्श्ेष्मादित्नं माधवादिभ्रभ-

अनतीतसवस्सरमिलेके 1 जीणै-पुसणं वणर

सामान्यनिर्देशात् । किञ्िन्मधं करद्ाय दितं, कि-

स्कादन्यथा विपरीते ख्घु दोषरमनं च भ

घाद्रा स्वै

मयं दहित, तस्छृरस्थूखहितं पथ्यं न्धोपपन्न सवै म्यम् । अतः पूर्घोक्तान्मदयान्नवा

स्वित् स्थूलाय हितम् । न यदेव स्थूलाय
{मित्ति |अथवा आहासदिवशात्

किन्तु पित्तकरं वातश्षष्मध्तं चेति
|

सस्कारादिवसात्

निर्दिष्टम् ॥ ६५ ॥

है०-नवम्रगुणानाह~तेन्मद् नवं तत्काखनिष्पं
द्रथ्यप्रमावाद्रा सवै मदय छरास्थूखहिते, तथा हकष॑या
रवेदित
ितम्
1 ` तथा सूक्ष्म सरोतःप
सनेदरह
सवदोषजननाभ्यां वशुत्ववात्षेममहर्े वाध्यते }
तथा खरोत विशोधयर्तीति
विशोधनम् 1 स्यगुणानाह-जीण-चिरकालनिष्पन्नम्. अतोऽन्यथा

शछेष्मवातसेदोमलैरापूरितानां निर्मैलीकरणा्िवृत्त- |

द्विपरीतं रघु वातकफहरं चेयर्थः । उक्तं च सुच

करणाच्च । तच्च युक्त्या पीतम् वातश्ेष्महर-वावण्े- “^स्फुटललोतकरं जीर्णं लघु वातकफापहम्? इति |
पप॑व्नम् । युक्कि;-योगवल्देशकाटादीन् विभज्य तद्- पेथं नोष्मोपचारेण न िरिकतक्षधाैरः ।
सरूपं यदीयते सा तस्य युक्तेः । तथाच म्रन्थः-

“आऽस्य वक्ष्यते योगो यः सुखायैव केवलम् |

तथ्म-वबखकारुसाल्मयप्रङ्कतिसहायामयवयांसि --प्रनि-

नास्यथतीकष्णमृद्ररपमारं कड न च ॥
स०--तव मदषरुष्णोपचरेण न पेयम्. ।

भञ्. तदयुर्पं यः पिबति ततः. पिबमृतं. तदेव । विहाराहासदिक उपृचसे यद्य स एवं तेनान ?

सशिप्पणशीकाञ्यरसवचिते अ० ५

स्थानम् |

दि |करतविस्वनेन न पेय दोपसराम्यादिति भावः

कषघार्तेन न पेयम् । तथाऽतितीक्णमतिगरहु न म्य न
पेयम् । अद्पक्षमारमिति । यचावता सैभारेण रोक
प्रसिद्धेन

स्थीयते

युरदि

तत्र

तदपक्षा

तद्रणा वारुणी हया रघुतीक्ष्णा निन्त

शूखकासवामिश्ाविवंपाध्मानीनसान् ॥६८
स०--एवं वारणी प्रसन्ना । त एव शुरोक्ता

यस्थाः सा तद्युणा । पुरासमयुणेयथेः | तथा हृ

चालस्तमारं न पेयम् । तथा कटुषमखच्छं च न यायं हिता ह्या । तधा रघ्रुतीष्ष्मा च । शृखादीि
हेति च । षिवेधः स्रोत्तस्रापुपरटेपेन दोपादीनामवहनमं
पेयम् ॥ ९६ ॥
प~ मद्यधुष्णोपचारेण-न पेय न पातव्यम्) जगङमेदकवक्रसानां सुतरामसुपयोगित्वादुगुणा नेहोक्त
उप्वारः क्रिया सा चाहास्विहारशूपा । उप्णेना- समे त्मा एव । धथा-जगछः पाचनो प्राह रू
हरेणोष्मे च कले मप्मि्ये उप्मरेनातपादिनार्तेन स्तद्रच मेदकः वक्कसो हतसारताद्वषठमी दोप्कोपन
पुरुषेण न पेय ¡ तथा विरिकतेस इतविरेचनेन वारण्या अधोभाग घनौ नगरः । जाख्ल्ाघोभाण
घातय बुुक्षितेन न पेयम् । गुस्मोद साग्र

णीदोवस्य साऽवस्था यस्यां पाच निवा्यते तथा
साल मृदु मध्ये पेयं वश्वऽस्यसतमास्म्. जस्पेन

मेदकः
|
प्रानीयेन
वक्रकस; | ६८ ॥
प०~ुसया अच्छ

म्कद्कृपीडनीत्परं
उपरिष्टान्मण्डो

पाष

सम्भरण द्रक्षेुप्रभरतिना कृतं सायसा सोकमाकि" परननप्युच्यत । तथा च आगसः-प्प्रलन्ना वारण

द्वेन सम्भरण सन्धीयते तषपेश्वया चद्पसम्मारं क्या परिश्यन्भदिया यथा ॥| -काषस्त्रसै घ्रतसुः

तथा कलुषं पारुदाकंयदिभिुकं ल पयम् | ६६ ॥ सद जगः स्मृतः 12
हे०~-सयपानं नियच्छति -उप्मोषारण-उष्ममादहरं

पू्रन्तापादिक वा सेवमानिन,

शिसििः कतविरेवनैः,

्वषातुरैरतिष्ठधितैः अलधे पीक्षममतितीत्रमदम् सल
दु-मददनुप्पादकम्. अघ्यसंमारमसम्ूरणकारणसामग्रीके,

कलुष मलिनम्. ॥ ६६ ॥

अधुना मदविदोषानाह---

शस्मादयकशं्रहणीशोपयत् सहनी रुरः ।

सुराऽनिरप्ती मेदीऽप्ृकस्तन्वमूतकपर वहा ६७१

वदवोमाग घनाजगट
यसीसाः सुसया
सा वाद्दणी, तद्रणा पृस्थो
गणस सै प्रसन्नाय सपि विज्ञेयाः 1 तथा दा
हृदयाय हिता । रष्वी दीक््णा च प्पमर्दःप्रः
सीन् क्षिपति निहन्ति विदश्य । तथा श्ट
दीन् निहन्ति-विनाश्यति । विबन्धः -~स्रीतसासु,
लेपेन दीषादीतासषहनम् ।। ६८ ॥
दे०--तथा वास्णीगुणानीह-वारभी श्रेतुरा;सा च शै

पुनर्नवादिमूलयुक्तिन शाषिपिषटेन त्रियते । तह्ुणां घुर
तुस्या । विर्र॑धो-वातरोधः। आध्पानमदरपृरः।वारयच्

सुरेति चवित् |तत्र तस्याः कफतरतवात् । उक्तं हि शुशरुते

स् ०--घुस युस्मादिहृवत्तिः । तथां शहयतीति "प्रसन्ना कृफ़वाता्यविवंघानाष्टनाक्चिनी) `` इत ॥६८
सहनी । तथा गुर्षोतनाशिनी च । तथा मेदश्वासुक् नातितीनत्रमद् रष्वी पथ्या वैमा सुस ।
च स्तन्यं च मूत्र च कफश्च तानाबहति ॥ ६७ ॥
व्रणे पौडामये ङु न चास्य पिरध्यती\8९

प०-सुस-शाच्िपिष्टेन छता तस्था इमे गुणाः

पुण गुर्मादीन् हरति । सोषो-यजयक्ष्मा । तथा

( विष्टम्भिनी यवसुरा युवीरुक्षा भिदं ।)

स्०--विमीतानामिय वैमीतकी। नातितीन्नो म॑
खः
तथा सेदःपरभृतीन्यावहाति प्रापयति जनयतीत्यर्थः । यस्या; शैवम् | तीव्रे न जनरतीष्यथः {

स्नेदयतीति स्नेहनी । गुरः, अनिरुष्नी-वातरामनी,

स्तन्थ--खीक्षीरम् 1! ६७ ॥

हे०-सुरागुणमाह-कालिपिष्क्रतं सं सुरा `खेदहनीदेदक्िग्धलछ्ृत् । मेदःमशतीनावहाति करोतीति ॥६७॥

तथा

प्रध्पा

।

व्रणा

साद्यथेमम्ममययः

रिश्ध्यते |} ६९ ॥

जत्र कोषटकन्तर्मतः पाठः प्राचीन पुस्तकेषु दयेत `

अष्टङ्गहदय ।

(१२६ )

[ सुत

प्--विभीतकानामियं वेभीतकीसखपःसा च ऽदतरौ कसोतीष्यथेः । तथा पाण्डूवादिनारानम्
नातितीत्रमदा नात्य मद करोति । तथा रघ्वी न विरिखत्यतितैश्ष्याघद्रातूस्तलेखने मतम् ॥ ७१ ॥
गुरः । पथ्या-दोपघ्नी, तथा ब्रणे, पाण्डुरोगे, कुष्ठे
प१०-मूद्काया दद माद्वीकं~मृद्रीकार्सो
च नाव्यथै चिरध्यते ॥ ६९ ॥
मद्यं सदा पेयम् । तच्च टेलनं-विकर्षणम् । ज
हे०--वैभीतकीयुणानाह--वरिभीतकवल्कष्युक्तशालिपि- तेक्षम्यात् शेप्मादीनपनुदति । तथा हृद्य हदय
करता वैमीतकी युरा-नातितीत्मदा

स्वस्थदिता

।

मध्यमदा

पथ्या

ग्रवसुरागुणमाह--यविषटकृतं

मं

थृवसुरा ॥ ६९ ॥

यथा द्रव्यगुणोऽरिष्टः सर्वमद्यग॒णाधिकः ।
ग्रहणीपांइङ्ुष्टाशेःश्चोफशोषोद्रज्वरान् ॥
हंति गुस्मकृमिष्ठीहान् कषायकेटुवातटः७०॥

प्रियम् । नाद्युष्ण न किञ्चित्तथा रसतो मधुर

तथा सर-भेदि । तथा अह्पपिन्तानिरमस्पो पित्त
निदधौ यस्य तन्तथा । अन्यमद्यविश्चयाऽस्पौ कर्यो
तथा पाण्डुमेहाशःक्रमीस् नाशयति । ७१ ॥
हे०--मार्ीकगुणानाह । माद्रीकन्द्क्षाश्चतं मर्य करः
लीनमलोच्छननम् । अ्पपित्तानल्करम् ॥ ७१ ॥

स०-आरिष्रोऽपि धैद्र्ैः सिद्धः स तद्गुणानलु- अस्मादर्पातरयुणं खाज वातं गुरु ॥७२
गच्छति | सर्वश्च दीपनलादिमिरम्यगुणैरधिकः।
तत्रतरे
नवोक्तम्-मघाक्राधिकद्रव्य मदिरायात्मकं ततः |यथा-

स °--खाज्गरं मयमस्मान्षैकादल्पातस्युणम्
अस्पांतयः किचिद्विरोषा गुणा यस्य तदेवम् । त

दरव्पमुणोऽरिष्टः सनैमयगुणाधिकः इति । ग्रह्यादिः वातरं गुर च । द्राक्षा मद्य चान्यत्रोक्तम् । यथा
कांश्च रोगान् हेति । तथा कषायः कटुश्वासौ वातलश्च टप्कदराक्ष संभूतो विशदो रोचनो हिमः । दरा

सतो मधुसमो वृहणो भृश्दीपन इति ॥ ७९ ॥

स एवम्. } रक्षण चास्य प्रागुक्तम् ।॥ ७० ॥

प०~--अरिष्टो--द्रस्यसेयोगसंस्कारकाथविधिना

करतः । स च यैद्ैविष्काध्य संधीयते आसुत्यया
क्रियते तेषां य गुणास्ताचहकरेति अनुगच्छति
तटूणेः मवतीस्यधः ।स्वमच्गुणाधेकः-सरवैरदीपनाधेमगुणिरधिकः

। तथा प्रहण्यादिकांश्च रोगान

हन्ति-नाशयति 1 पीहा वामपाश्वैवती ! स चारिष्टौ स्तः

कषायः

कटुश्च

तथा

वातलो

, वातकारी च ॥ ७० ॥

दे०-अरिष्गुणानाह-यीपधयुकतैरमच्ाकरैः कृते मचमासवः] स एव कथितौपरधेररिष्टः। यथा-दरव्यगुण यौपधगर्मस्वात् सर्वषु मचयप्वधिकगुणः । चोषो राजयक्ष्मा । कषाय-

कटुश्चासौ बातरश्चकपघरायकटुः सन् वातट इल्यः

दिरसस्तु वातघ्रदूत्यथेः । यथोक्तं सुशरुतेन--““अरिष्टो
दरव्यसेयोगसंस्कारादधिको गुः । दीपनः कफ़वातप्नः सरः पित्तावरोधनः |> ;ति ॥ ७० ॥

दार्करः सुरभिः स्वादयो नात्तिमदो लघुः ८
स ०--याक्षरः रर्वरासंबधी मविरोषः सुर्य
पुशधिभवति । तथा घादुश्च हयश्च घवादुह्यः। त
नातिमदो रघुश्च भवति ॥ ७६ ॥

सष्मूशक्दवातो मौडस्तपणदीपनः ॥ ७
स०--गुडपंवधी गौडः सष्टभू्रलादिभिगुणैयुक्तः
तथा तर्षणश्चासौ दीपनश्च तर्वणदीपनः ॥ ७४ ॥
पन-गुडेन क्तो मद्यविरेषो गौडःस च सृष्टमूतर
रहते मवति उत्छष्टमूतरपुसीपानछः । तथा तधैणे

धातु तर्पयति, दीपनोऽभ्िदीपनः ॥ ७४ ॥
हे०--अन्यमदयपिश्षया

गौडगुणानाह~गुद्छतै २

गौडः । सष्ठ; प्रवर्तिताः मूत्रादयो येनस तथा रतर्प

स्वृप्निजनकः ॥ ७४ ॥
मार्क छेखनं हदं नासयुष्णं मधुरं सरम् ।
अल्पपित्तीनरं पंड्मेदाशःकृमिनाश्चनस् ७१॥ वातपित्तकरः सीषुः लेद्टेष्मविकारहा ॥७९

स ° मार दरक्षारसोद्भवे ठेखनलवादियुक्तम् ।

तथाऽसमौ पित्तानिलौ यस्य तदेवम्.

स ०--सीधुः वातपित्तकरस्तथा केहविकारान् त

अन्यमयपेक्षया- िष्मविकाराश्च हति । ्रहमभरूणकृत्रेियत्र चतुर्विध

स्थानम्]

सटिप्यणदीक्यसंबकिते भ ५.

( १२७ )

नियमस्य प्राधिकवात् किप् । सीधुरपकेक्षुरस्तः

रक्तपित्तकफोक्छ्ोदि शुक्तं वातानुलोमनम् ॥

पेक्ुरसक्ृतश्च ॥ ७५ ॥

भृशोष्णवीष्ष्णरुक्षाम्रदयं रचेकरं सरम् ।

१०-सीधुमयविशेषः । दश्ुससेन पकापकेन

दीपनं शिशिरस्य पाडुहव्कमिनाशमम्।॥७८॥

। “सीधुर्तवक्षुस्सेन

स ° ~सत प्तपित्तकफान् कठेदयति । तथा

सम्भवति | तथाचागमः

तु । ?› आगमेन शीतरसपक्वाख्यः क्वथितेन तु वातानुकोमन वातमनुलोमयति मारगीतरेभ्यस्तमानीय
त च वातपित्ते करोति। स्तेहविकारान् स्मेष्मस्वमागेप्रतिपनं करोति तद्रातानुलोमनम् । अतिशये.
चेकारांश्च हन्तीति स्नेह्धविकारदा ।॥ ७५ ॥
नोष्णतीक्ष्णरृक्षाग्डं तथा हय तथाऽतिरयेन रुचिकरं
ह° -सीधुगुणमाह-दक्षरसकृतं मं सीधु; } सेहविकातथा दीपने तथा शिशिरः स्प्यो यस्य देवं तथा
न् खेहव्यापदः; शछेष्मविकारंश्च हन्तीति तथा स च
गीधुर्िधेधः-यीतरसः पक्रसश्च | अपक्ेनेश्ुरयेन कृतः

पाट्वादित्नम् ॥ ७८ ॥

प१०-शुक्तं-रुक्ताख्यं म्यमेवगुणं भवाति । सर्व

तीतरसः, पैन पक्ररसः ॥ ७५ ॥

मरं प्रायेण पैचरसमपि कालान्तरेण थदा तष्य

पदःशोफादरारशोघ्स्त्र पक्ररसो वर;॥७६ ॥ सन्धितस्य चलारो स्सा मधुरादयो यिनिवर्त्यन्ते |
स ०--तत्र सीष्वोरभष्ये प्रकरसो मेद.ःशोफोदशर्शासि अम्ल एकः सुतरामभिवधेते । तथा द्ुक्तसंज्ञामासाति। मेदःशोफोदरार्योप्र इत्यमनुष्यकतैे चेति दयति ।} अतएवाम्पाकरसमिति सवे मदं निर्दि
सुक्तमाहः । स्थ मदै कालान्वरेणात्य्थमम्डीभूते
{क् ॥ ७६॥
रुक्तमुच्यते इत्यागमः । त्च रक्तपित्तकपोत्छेदि
प०-तथा मेदःलोपोदयशशौसि हन्ति विनाश तेषामुद्छेदः स्वस्थानात् च्यावन व्यस्तसमस्तानां
पति ! तन्न तयोद््योसीँध्योभेध्ये पक्वरसः साधुः

रक्तपित्तकफानागुक्छेदं करोति रक्तपित्तकफोर्छेदि।

रः श्रेष्ठः 1} ५६ ॥

तथा वात्तमनुखमयति बातालुखोमनम् । अलु"

है -तयेर्मध्ये पक्ररसः शरेष्ठ; ॥ ७६ ॥

भ्यतेऽनेनेति वा । मागोन्तरेभ्यो वातमानीय स्वमा

दी मध्वासवस्तीक्ष्णो मेहषीनसकासनित् ७७

गप्रातिपन्नं कोति ।वातानुलोमनं वातसास्म्यकरमित्यथः । तच्च भृशम तीक्ष्णमुष्णं शक्षमभ्टं च }

तथा साधु ह्य तथा रुचि करोतीति रचिकरं तथा
द्॒विरोषर्छेदी तीक्ष्णो मेहादिनाशनश्व।अष्टाणसप्रहे तु सर-मेदि दीपयतीति दीपनमभिसन्धुक्षकम् । तथा
[रासवादयो गदिताः । तथा चापठत् । प्ुससवस्ती- रिशिरसपदी शिशिरः सपशो यस्य तत्तथा।वथा पाण्ड्शष्यः रेगष्टत्-पणण्डुरोगं हसते तथा कृमीन् नाश्य"
स॒ ०--मध्वासवौ माक्षिकेण संघ्रीयते माधवास्यौ

मदः खादुतीक्ष्णोऽनिकापहः । मैरेयो मधुरो

रः सतर्षणो गुरः । तत्र मधुनैव सुरसंघनेन या
यते तां सुपसबमाहुः }} ७५७ |

|

प०~-मध्वासबो-माक्षिकधातुक्याेभिः करियते

तीति कूमिनारनम् |} ५८ ॥

हे०~मवरगे सधानघामान्यात् युक्तादीन्याह~नतच्
गुक्तगुणानाह"दुकतं कंदादिसंधानम्। उक्तं दि“कन्दमूरफ"
छादीनि सचेहख्वणानि वर । यत्र ्रवेऽभिपूयन्ते तच्छुक्तः

धवापसपर्यायः । स च केदी-भिनन्ति, केष्म- मिति कथ्यते | गुडस्ि्षुरसो म्यं माद्वीकं च द्रव

द्ःपरभृतीस्तच्छीलस्तीकष्णो विकषन् धातून् सन्धिन्धान् ` चिसुश्वाति । तथा प्रमेहपीनसकासायाति ॥ ५५ ॥

यदा ॥ गुेक्षुममारदीकसु्ताि स्युस्तदा क्रमात् ॥?

ति ¦ यततत वुन्देन-“यन्मसत्वादिदयचौ माण्डे सगुडक्षौदकाङ्चिकम् । धान्यरादौ तिरातरस्थं सूक्तं॑चुक्रंः तदु"

ह ०~-पध्वासवगुणानाह-मधृकृतं म॑ मध्वाक्षवः)
(सवशब्दयो मच्मान्नवन्यन; | केदी-संहतकपफादिषि-

च्यते ||? दति । तच्छुक्तविोषरक्षणं रक्तादीन्. छ्दय~

पीं | ५७७ ॥

हक दर्ीनशाकः ॥ ७८ ॥

स्यतिद्रवीकरोतीतति तत्तया । रिधिरसद्॑ सो शाति

अष्टाङहृदयं ।

१२८)

न

~~

पायम् | अनेनैव हेतुना सुतरं तत्तस्कारतामविच्छसे-तीति । तच सेचनं घु भवति ॥ ८१ ॥
स०~गुडादिभवं शक्तं यथोत्तरं छु यथदुत्तर
प०--शाण्डाषठी चाखाद्यायुस्य च्यते सा से
ट्छ । रा्छृताच्छुक्तादि्ुदध्त
ख्धु ।

षुमचमर्ीकक्तं लष्ठ यथीततरम. ॥७९ ॥

लखादि ऋाच्छेयक्ासधद्तं ठु । मब्ुक्तानमाद्मकं शुक्तं लशु चनी, छुष्वी च । तथान्यत् कन्दभूरुफ
नास्छीभूत रोचनै शच्यै, छ्घु च । तेन तद्धमर्यं
ते ॥ ७९ ॥
सेचनं रचिकरम् ।॥ ८१॥
--चतुण्णी गुडादीनां सम्बन्धि यत् शुक्तं तत्
क्सखष्वार्म

त छु विज्ञेयम् । यत् यस्योत्तरं यथोत्तसम् ।

हे०--शकतेतरतधानशुणानाह--शाकभुद्रदिवय

तर तत्र छव तथयथा भौडद्रुक्तारिक्षदुक्तं च्धु । ाण्डाकी, उक्तं
(कान्पयशुक्तं दषु मद्वशुक्तान्माध्वी द्री) कख्घु।| ५

-०-गुडशुक्ताद्चीनां
टष्युतारतम्यमाह्-यथीनत्तरं
। गुडदयक्तष्विशुखक्तं ठु ततो मधश्युक्तं ततौ साछुक्तमिति | मच साध्वीकादन्यत् | ७९ ॥

च--धवाण्डाकी कन्दमूलादिसृद्रादिव~

टफरै; करदा ] तथा मूषकच्छेदसंघाने शांडाकी स्याह
हद्व ॥; ह्यति । सन्यन्छुक्तशचाण्डाकीण्याभिते्त् चच्च्

पिण्याकादिकृतं काछाम्लं कठिन चिश्काखावस्थना म

तदुभयं रोचन च्च ॥ ८१॥

धान्याम्रं मेदि तीषणेोष्णं पित्तकर्स्पशोरीवच्छम्

परूकफठाद्च च तद्वद्विघात्तदाऽऽसुत्म्। ८ ०॥। श्रमङ्कमहरं रुच्य
प ०~कंदादि तदाऽऽयुतं गुडद्क्तादियुतं तह-

त् । तच्छु्तसमानयुणं जानीयात् 1 छुक्तेनाद्युद्क्तिना परिस्यज्य निजं स्वभावं वशीक्याऽऽस-

दीपनं बस्तिदूखयुल् १

शस्तमास्थापने हयं टघुषातक फाषहुम् ॥८ २ ६।

(गण्डूषधारणाद् स्कमण्दोगन्ध्यक्ञोपलित)
स०्-भान्याम्डं काजिकं मेदि तीक्ष्णं तथोष्णकी

ग चीयत इव्यथः । आयप्रहणात्काडत्कपत्रादि-

तथा पित्तकृत् श्वभावाच स्परीरीतरम् । व्वा

हः । तेन कौंडायपि तथैव वेद्यम् ॥ ८० ॥

मादिना श्रंतखं

श्रमः |

निर्व्यायामादेवोपश्नंतत्य

छरमः । तौ हरति । तथा श्च्यं दीपन च । नस्ति~
व्यात् तेन तुर्यं तद्वत् । शुक्तेनाद्युष्णवर्यिध द च जयति । तथा आश्यापने निषदे शस्तम 1
ए्सक्तिना कन्दादिकमासुतं जानीयादिटधः । तथा ह्रु वातकफापहे च । हन्तेस्येष्वपि द्यद्स
1०-त्न तेषु शुक्तेषु आशतं कन्दमूरफलायं
देपरहणात् सक्पत्राददीनां परह ॥ ८० ॥

त०-दक्तवत्कन्दादिगुणानाष्ट--माययन्दाच काण्डा-

¡ तद्रच्छुक्तठस्यं गृण तदाऽइघुतं तस्मिन् शक्ते अचरकाररेथत

कन्दाद्मयनां

प्रथग्योगादद्रवव्येपि

इति ढः । धान्याम्हे तंडुककंडनादिङतं सौवीरकं चुनो दभैर्षितुैः सतुतश्च यवैः त्रमाकृतं तद्रहियात। < २ ।1
प०्~-धान्याभ्ठं-काश्कं तस्य किञ्चिन्मद्यारिछासवादिसामान्यादिह कगे नि्देश्षः । यथा सद्या

द्िकसन कथनम् | ८० ॥

उम्लखरोचनादिगुणतुल्यत्वादन्यदपि शांडाक्या- नि संभृत्य सम्भार कियन्ते सहदेव तदपि च्छि च्चा
म्छमूयस्स्वेन सथवत् स्प्चरत्यं सश्च भाद सस्म्

पमाह-

डाकी चासुतं चान्यस्कारम्डं रोचनं रुषघु\
स ०-मूरुकसषैपशाकानि कथितास॒तानि
(कमलिकायु

काल-

मावितान्यम्छतीक्ष्णानि शांडाकी-

देनोच्य॑ते । सा दध्वविषये प्रसिद्वा । सा चान्यचाकपप्यासुतं; काठेनाम्हमम्कीभूतं नतु स्यमाम्दयमा१ ^माघ्नीक ' इति पठन्तम् ।

तथा चागसः“मेदि तत् पिण्डितान् भावान् दच्छद
द्यान् भिनत्ति यत् । श्विपसेतमो भाहि तच स्तस्य
नसुष्यते | ` तीष्णं छष्मादीन् हिवश्ति सिन्त

करोतीति पित्तष्प् ¦ ध्येन शीतलं शारीरे व्वष्किः
पारषिकेण दाहमपह्तिः । व्यायामादिना श्रान्तस्य
भमः | निष्यीयाभदिव श्रान्तत्वं क्टमः । तौ र~.
न्व

१ कोढठकान्त्मतोऽपिकः धाटः कचिःपुस्तके दयत १

सटिप्पणदीकमरयसंबरिते अ० ५.

स्थानम्!

(.१९९ )
मिण
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ति श्रमवछम्सम् । श्न्य रोच॑नरीरप् । उध्पन्न- छेष्पदक्षु मधूलकः । माद्वीकाल्ान्तरयुणं सश्जरं वातले
7रेचकस्य निघीतकरत्वात् । दीपनमसनेः } बस्ति- गुरं ॥ शकरः सुरभिः स्वदहयो नातिम्यौ रघुः 1
ङं नुदत प्रेस्यत्ति नारायति बस्तिनूख्नुत् । तथा- एुरासवसती्मदः स्वाहरतीवणोऽनिलापहः ॥ शरवो मस्थापने शस्तं हितम् । आस्थापर्न-वातविकारेषु

धुरो इष्यः; सरः सैतपेणे गुरः। धाठुक्यमिषुतो जीर्णो र्क्े
सेचनेदीपनः॥ द्राक्षासवो मधुखमः पछ स तु दीपनः}

पुटकेन द्रवद्रव्याणौ केवाथा दीनां शुदे प्रतिनिनं तस्य वक्ष्यमाणं बस्तिविधौं । हदं-हदयि- मरकिशशः प्रोक्ते गरदीकेश्ुरसासवः; ॥ समासादा[| दघु-च वातकफापह वातकफष्नम् ॥ ८२ ॥ सवौ हयो धातः स्वौपधानुगः | दीपने प्रानं मेदि
8

क्षिफरणावाहु-धान्णाम्ड ऋक्च,

तेपु गोमूतरमुत्तमम् ॥

नाद्-सरम्;

स्थायने~निरूदे ॥ ८२ ॥

पयवचतीकष्णोष्णादियुकतवाद्वोमत्रादियुणानयाह-

{ मोऽनाविमहि्षगजाश्वेाष्रखरदवम् ।
तरं रुक्षतीक्ष्णोष्णं खवणानुरसं कटु ॥
मदणेफोदरानाहशयूरपांइकप्पानिरान् 1

णंशुलभित्

|

दथ्रसक्षारे

त्। चु च \ गोमूप्य च ॒प्रूबमुधन्यासात् प्रा

पूएणाक्णश्रूटजिरत

तहर छण

परमा

च

त गव~

वगमदयस्यं च कमात्

| हृति द्रषेकदेशाऽये यथास्थूटमुदाहृतः ५८४ ॥

भोऽनुस्सः श्वद्पो यस्व तदेवम् । तथा इष्यादान, |
यम् ¦ सप्रे त विदेषातरमप्युक्तम.

किनि

छायं

कु्न्मेह्
जिसमुद्धवम् ` ॥ हन्धयुन्माद्रमपत्मारं
] कपायतिक्तमतपरां ` दिभ्माश्रासहर
च रासभम्
श्रत् ॥ पित्तं॑तिक्तं कमिह रोचनाकरफवार्तजिन् ।
तिक्तं पामाहरं पूरं मानुपं ह विषापहम् ॥ * दनि ॥ हनि
। सदयमूञ्रवगेः ॥ ८३ ॥

ां
माऽहचि षिषश्वि्कुषटाश सि जयंद्टघ ८२॥ |तोयक्षरशतेान
स ० म्न गोऽजादिभ् पित्तरादिगुणयुक्तं तथा

शधासकासष्टरं

। शास

स्०--द्यनन्तसेतन प्रकारेण दाव्रादीन वनः
क्रमानतिक्रमेणं द्रवाणामेकददो यथध्थूखपतनुदद्ि
उक्तः| ८४ ॥

द्रति श्रीषृगीकदत्तपुतधरमदरणदत्तविसचि-

दाये

यामष्टंगहदयदीकापी सवीगसुन्दस-

रप्ति च गजवाजिसमुद्रवम् । ह्यु्मादमपस्मारमेहं तु रासभम् | कपायतिक्तमेतेषा दिध्मश्वासर

स्यायां पचपोऽ्यायः ॥ ५
त्रिपरि

` प०-तोयादीनां द्रव्याणां वग--सषः
त्। पिते तिक्तं कमिह रोचना कषवातनतत् । पाटयायथोदेशनिरदेशेन एकदेयाययवो लेदर न सोकपहमिति 1 ८६

; पामा

मूत्रे मा्खषं तु विषा

स्पेन सकृढद्रम्याणां समूह उदाहतः काथः)

प.-गोमूवरदे्मू्स्याएविधस्येद् निर्दशो

दत्य

नन्तसेक्तेत प्रकारेण यथास्थूलं स्थूरमनतिक्रम्य

पिन्त- स्यूकद्टया ह्यनन्ताः सम्भवन्ति | अता टेगोक्ति
णेष्णगणमयस्सवात्त्चाघ्रकार पित्तं
यस्य॒ कृतेति सद्रम्॥ ८४ ॥
रि तथा ष्च तीक्ष्णञ्चप्णं च छवणीऽनुरसा
.
वति
दति श्रीचन्द्रनन्द्नतिरचताया पेदाचच्वणानुर्म् । अनुस्सी-स्सस्य यः पश्चाद्भ
न्द्रकायामष्टाङ्हटदयदीकाया सूत्रस्थानैव्यक्तौ व्यक्तो बा किचविदन्ते च । तथाच
दरवद्रम्यविक्ञानीयोऽध्यायः पच्चमः।
यति ।तत्र व्यक्तो श्यः स्मरतः । अव्यक्ताऽनुस्सः

अ्वदेन्ते व्यक्तोऽपि चेक्षते । तथां रसतस्तत्कड्

दीश जयेत रधु च भवति 1} ८३ ॥

हे०-मू्रमुणानाह--मादिषीति ल्मीलिज्ञनिर्दमो माह
गनां खीं, संजादीनां वतां मूत्र ब्रह्ममिति ्रापनाथ
ष्य वीष्णोणणत्वादिसाम्यान्द्यवमे
गछ; पाचनो ग्राही कक्षस्तह्व
सारस्वाद्षटमी दोषकरोपनः
१५

॥

न
सचक्र

| स्ह
| बक्छसी

कोदटीं बृदणी गुवां |

हे०-अध्यायारथगुपसंदरति

| पकंदेराग्रदण

द्र

्र्यध्यत्तीनायानन्यत्वेन =कात्स्यन =वरुमरोक्वत्वात्
यथास्थलमिति

। सकल्येऽव्ययीमाव;

। य॒वचिन्य

उक्ता दस्यथे;ः ८४)
स्थला; प्रसिद्धा व्यक्तयैस्तावयः घवा

द्रवद्रव्यप्रकरणे
दति हेमाद्रिटीकायामायुवद्रसावन
सामस्त्येन निरूपितम् || ५५ ॥

रक्तो महाम् सकरमस्तृणैकः राङ्कनाहतः
सारणखो दीधैश्यको रोधकः सुगन्धकः ।

धृष्ठोऽध्यार्यः।
नि
0 कम

अननत्रिधौ प्रह्रतेऽलयवक्तन्यसादूव द्रवद्रन्पमयिधायारे वक्ति-

.

(पाण्डुकः पुण्डरीकश्च ममोदो गोरशाख्यः

जाङ्गरो हम्यवालक्षः कदंमः शीततमीरका ॥

पततंगास्तपनीयाश्च ये चान्ये दाख्यः द्युभाः ।

अधाताऽन्नसरूपवि्नानीयमध्यायं व्याख्था- सादुपाकर्साः लिग्धा वृष्या बृद्धाल्पवयसः
स्यामः) १॥

स०-अन्नसय स्यं छमाषौ रसवीयेविपाक-

प्रमावगुणकर्मादि तच्छ विक्ञानमगमस्तसतै हितोऽध्या-

कषायानुरसः पथ्या रघवो
श्कजघु ॥ २॥

ृञ्नला हिमाः

स०-तत्र र्करालिमहाशारी सुप्रथितायैव
योऽत्तरूपिक्षानीयस्तंव्यास्यासयामः । रोषं पषवद्या- कलमो मगप्रादरिषु भरसिद्धः | स एव महातैइक दि
प्येयम् | द्र्यशाब्दश्चापरयुक्तोऽप्यथस्य गमक इत्यनद्र- वौदमीरेषु । तूशकश्च तत्रैव आजव इति प्रसिद्धः
व्यस्वरूपविङ्ञानीय इति दर्व्यम् । तथा पूर्वसिन्न- दङनाहतो यो मग्रेषु बुद्रो्ादक्षार उत्तरुरभ्यं

ध्याये मेदमतिप्रबोघनाय प्रयुक्तो ब्रष्व्यः । आचार्या हैसेसनीतो मृगारिमात्रा विदाखास्यया वापितौ धस्त

हे तैचिप्येण प्रथस्वनां विदधति । तत्र प्राक् खर्- गततः | अत एव दाकुनाहृत दष्यन्वथीऽस्य संज्ञा ।साग
पशब्दो म निर्दिष्ट इह च द्रव्यशब्दः । अथ चोभय- मुखः इष्णदुक्षः । सुकलाकाये दीधेदूकः । सोघ्रशूक्
मप्रयक्तमपि गम्यते मध्यलोपाख्यया च । अघ्ते यत्त- रोधपुष्पाकारशुक्षः पुभघको गघराकिसंक्गया जाङंधर
दन्न धान्पमांसादवि । धान्ये च द्विधा शूफरदिग्रीभेदेन । मपधादिष ख्यातो देवशाक्िरिव्यपरनामा । एषं पतं
तत्र प्राधान्याच्छरुकधान्यस्य प्रवसुपन्यासः | प्राधान्धं माद्थौ नानादेरेषु कर्षकादिम्योऽवधायाः । शुध
चास्य मूयस्वोपरपोगिसात् | रिपरीघान्य॑स तु तद्व॑ जनल्रन
पस्पोपयोणिखापप्रयेणापथ्यलाचाऽप्रा-

णान्यरम् ॥ १ ॥
प०-ञयमस्य सम्बन्धः । आदिकाले भगवान्
छोकान. सिशनुः पूवे मदयमेवासृजत् । ततोऽनन्तग्मन्न ततः प्रजा एवमतोऽनन्तरमन्नस्वरूपविज्ञानीयोऽध्याय आरभ्यते । अन्नस्वरूपं संश्कतमसंरत, तश्य रसनीयविपाकम्रभावशुणकर्माष्टि तस्य

विक्ञानमवन्रोधः तस्मै हितोऽध्यायस्तमन्नं च य

घतं धान्यमांसादि ;धान्यं हिधान्गुक्ज-किभिधान्यभेदेन । तन्नापि प्राधान्यात् शरूकधान्यस्याम्रे लिर्दरः

प्राधान्यं च तस्य भूयस्सवेनोपयोगात् ॥ १
॥
ह०~अथातोऽन्नस्वरूपविज्ञानीयमध्यायं

प्रतिजानीने-यतः पूर्वाध्याये द्रव आहार

ववद्रव हत

। सनन्नराब्दवाच्यः,

विज्ञानीयः । तत्ने सप्रवरगाः,

व्याख्यातं
उक्ताः

] इह

अतएवायमन्नस्वरूप-

वक्ष्यति ह

गुकरिम्ि

जाताः शूकजास्तेषु मध्ये सकता्यस्तपनीर्याता अन्य
च ये सालयः शुभा स्तादिसदरास्ते स्प स्वादुपाक -

रसलवादियुक्ताः । बद्ध प्रथितमद्ये च वचैः पुरीष
कर्तीति वद्वाद्पव्चसस्त एवम् । कारणे कार्योचारादुक्ताः । कपायोऽन्रसो येषां त॒ एवम् । प्रध्या

स्वभावेनैव हिताः । तथा

ठ्घवो

मूत्रकारिणः

शीतवीयाश्च ॥ २॥

प०-रिबिधान्यस्य तु सुपादिना वह्यजनसेन
स्वस्पोपयोगित्वादप्राधान्यमित्याह्-अन्येभ्यः परादि

भ्या रक्तशाल्यादीनां श्रष्ठत्वात्. प्रथसमभिधानम ।
रक्ताद्यास्तपनायान्ताः । शाख्यः । अन्ये च तत्स

दूताः सभाः राख्यः । ते सर्वै स्वादुपाकरसाः
१ ^रक्तसलिवेरक्तेषु

वल्य

वर्ण्यंशचिदोषजित्

चश्ु्यी मूत्रलः ख्यः छक्ररसतृद्ञ्वरापहः

॥ विषरवणश्वा

सकरासदाहनुद्राहै पुष्टिदः । तस्माद्पान्तरयुणाः शाख्यौ मह
दद्यः ॥ (भा.प्र. ) ^ स्तशाचिचिदोषद्नी चक्षुष्या

जपकवान्नमांसशाकफलोषपैः
। वर्गि्तिर्रे रोऽगरुक्तौ
मूत्ररगह्य । महाशालिीरतमष्या चश्रुष्या वछवार्धिनी ॥
नित्वपियोगिकः ॥ हि |तादौ युकषान्य
वर्म | तत्रादौ
इति हारीतः ।
शाख्यः | १ |

२ कोषटकान्तगैतोऽत्राधिकः पाठो छयक्े !

1

स्थानम् ]

सरिप्पणदीकाभयसंवािते ० ६,

( ९३१)

ा

पिय

मध्ुरातरेपाका मधुरस्साश्च । स्निग्धास्तथा वृष्याः

परे ततोऽपि करमातये परे तूर्णकाद्यः ते कमेण

कषायानुरसः ।! पथ्या-हितास्तथा छचवो छरुगुण-

मदान्, तं चाप्वनृ-~ककमो महतो दीनगुणः, पै तग~
कदयस्तेनेव न्यावरेन हीनाः । तेन यो यस्मादतः स
तस्माद्धीनः | ननु रक्तय्ात्यादीनां यथोनरमपक्
उच्यते, स च पाठक्रममयेकषते, सत् प्रतिनेनं भिय |

शुक्लाः ! वद्ध. थितमस्पं च वच॑ः पुरीषं कुर्वन्ति पृवैस्मासपृैम्ादुत्तयेत्तरं युणैहीनतमाः; ।॥ ४॥
ये ते बद्धाह्पकवचैसः । कषायेऽन्नरसो यषां ते हे०--मदायात्यादीनां गुणानाह -तमनु-र क्तेन
युक्ताः । भूत्रला-मूत्रजनकाः । हिमाः सीत्तवीयौः; ।
तत्न तेषु शुकेषु मध्ये ॥ २॥
हे०-तन रक्तार्यादिगुणानाश्-स्तादयो प्रचमदेन
सवनामधरसिद्धाः । छमा निदोषाः) वद्धाद्पवर्चंसः-वद्ध
पिण्डीकृतम्. , अद्यं स्तोकं? वर्चः पुरीष, येभ्यस्ते तथा |
नलिह शालयो मधररयाका उक्ताः । सुश्रुतेन“ सथुरा
वीर्यैतः शीता दुपाका बलावहाः ।° इति विरोधः, श्धुपाकत्वमेव हिं कटपाकत्वं भेव; रसवदविरोघः, पाको रस-

तेद्यधा-ततेहितयालिकदप्वफदमकयाष्डुमुगन्धि
ङन्कयट~

तपुपपाण्डकपुण्डरीकमदारालिक्तीतमीमरोघ्रुष्पकदतवि्+=
काच्चनमर्हिपयुकटायनमदादूधकप्रभतवः गायो
वीर्यतः; खीता ठ्घ्ुपाका बद्वा: | पि्ननात्पानिटकपाः
ल्लिग्धा बरह्धा्पवूर्चसः ॥ तेषां लोदितकः श्रो दोपः

विशेषः । रसाः पुनरेकसिमिन् द्रव्ये बह वोऽनभूयन्ते | य॒क्रमूत्रलः । चक्षु्यो व्रणङ्ृससव्या ह्यो वल्यस्नृपापहः॥
रक्तदाक्िगुणनादतवरतेष्ु-रक्तसाल्षु मध्ये, रक्तौ-रत्त- व्ष्यो ्वरदरशैव सवदोप्विपायदः । तस्माद्पान्तरशुष;
कमर; दास्यः प्ररे |
इति सुश्रुतः । रक्तन
दालिः, शुक्जेषुं ॥ २॥

वरस्ततर रक्तस्तरष्णानिदोषहा ॥ ३ ॥
स०~-तत्र तेषु महाश्चाख्िकिकमादिंष्ु म्ये स्तो

किर्महाशाटिः

कलमः

सरिाष्याः

प्रमोदकाः

गद्ुनाहतः

।

तर्णक

दीरधशुक्श्च गौर; पाण्डुकलाङ्गटौ ॥ सुगन्धका लोदवालाः
।

पतद्धास्तप्रसीयाश्च भ

रकशलिसिङ्ञो वरस्तष्णादीश्च दोषानिर्दति । जस च । व्चान्चे द्राद्यः खुभाः ॥ सीता रमे विप्रे च मधुरः
सवह्पमामताः | बरद्रारपननेसः ल्िग्धा ब्ृदणा मूतर
परागपादानेनैष षरे रब्परे वर्ह युक्तयाऽग्यादिस- क्ख; | गक्तशाि्वरसेषां तृष्णाघ्न्निमलखपदः । महंप्रहाभम् । सथा च | वर्षासु दिव्यनादेये परं तोये स्तस्यानुकरखमस्तं चाप्यनु ततः परे ॥2 इति चरकः |

वेराबरे दति । तथा गव्ये क्षीरत शष्ठ । तथा राक ८स्तः श्येनाहतो भौरः सुगन्धः काञ्चनो महान्. । पतङ्गः
रषुविकासणां फाणितं च वरावरे । वरोऽतर सुदृगो- कलमः पाण्डुलौहवाल; प्रमोदकः }) दीर्बनालः सीतमीरः
इस्पचलः । मापोऽतर सर्वैष्ववरो यवकः

रूकजेषु सारिवः शालमौक्तिकः । तुर्णको दीधेशरकाख्यो सज्गल-

चे्यादीनि वाक्यानि प्रदेशंतरेष्वयमवोचदाचायैः॥ ६॥
प०~-यो रक्तो क्षिः सवर श्रष्ठः तथा तृष्णाः
।
ह्तसिदोषप्नश्च ॥ ३ ॥
हे०~वरः तथा च खारणादिः-““ _ पथ्यत्वे शुकधा-

न्यानां प्रवरा स्कशञाल्यः । 7 इति । अतप्टुव शूक

द्राश्च शाख्यः ॥ सीतला मधुराः ल्िगधा अआरहिणो मस~
युक्स; । वातपित्तहरा बल्याः सष्टमूत्राः सहाया; |

लग्ध; शीतो ल्घु तृष्णाः छक्रमूचलः ( रक्तशालि-

लिदोपर्नः कलमोऽतु महांस्ततः ॥27 इति खारणादिः 1

“ततो महान्सकलमसतुणकः शद्नाहृतः । सारवी

दीक रोधरबूकः सुगन्धिकः.॥ पुण्ड पाण्डुः पुण्डरीकः

शल्यो वरा इति ! तेषु शशि स्ततो बर दति म्रमोदो मौरसारिवी । लाङ्गला रोष्वालाश्च कर्दमाः शीद*
व्याख्यानमसतू |तृष्णाधिदोषहा--रष्णाध्रस्निदोपननश्च
भीरकः; ॥ पतङ्गास्तपनीयाश्च ये चान्ये शालश्रः इम); ।
महंस्तस्यावुकरमस्तं चाप्यनु ततः परे ॥ ४॥ स्वादुपाकरसाः किग्धा दषया ब्रदधस्पवर्चसः ॥ कंषायानुरसाः पथ्या लघवो मूत्रला हिमाः । दकेषु वरस्तत्र रक्त"
स०-तस्यानु स्तरा; पश्वान्महान्. सछारिनिरः । सतृष्णात्रिदोषहय । महास्तमनुकलमस्त चाप्यनु ततः

ते च महातमनु कर्मः महतयञाप्कलमः

किचिदून

ररे 2१ इत्ययमेव संम्रहे । तस्मात्कोऽ क्रमः उष्यते

इयर्थः ।ततोऽनतःं परेऽन्ये शारयोऽबरा ज्ञेयाः॥४॥ ह रक्तयालिशष्देन =गडमधुरलिग्धमुरमिशप्रविदस्ध््कमं .उप ~
प०~ततन र्तशाठेसह्ान् शणिससु गणदीतः। छायतत्यादीनां लोकप्रसिद्धानां खगुणानामुत
दीनाः)=.
तेषा;
तथा
ु गुणेन; । ततः कयते, तेष यथा यथा अपकरे

ततोऽपि महच्छेः करुमोऽन

८६२९)

मध

~

द्गानि पुनवुर्विवकषामेदाद्विनाने । यनेवर गुणानसु-

सण्-व्रीहिषु मध्ये षष्टिकः श्रष्ठो रक्तशालिः

तद्वारणाय कट्मशषब्देनोपलक्षयतः) . तानेवं चरकवागद भदयादिधष्डैन | ननु सम्बन्धं धिना नोपलक्षणत्वं

रारि | तथा ज्लिग्ादिगुणयुक्तः स्थिरो हिम प्रति +

रारीरश्मर्यं करोति । ` ज्वरघ्मण्ानिहरोऽत एथ रमा

न च कटस्य म्टालाे्वां कलमगुणिः -`कदाचित्संबः

यनप्रपोगे ज्वरादौ च तत्र तत्र क्षामवपुषामुपद्विप

भम; ब्दा कषटमो मदाशाहिक्षेत्रे निष्यते तदा तयो्ु-

तयगणत्वास्छक्षवजादेव महाशाल क्षेत्रज एव

यवत स्थैधेकयोऽपि नान्नातो गुश्वातख्छादिति !

-कल्मों

षष्टिश्च द्टिविघो गौरः कष्णगौर | अत्राऽसितीं
रतो गौरः पर्कः श्रेष्टः ॥ ६ ॥

नः, एतरपितरेप्वपि वाच्च, तस्माच्छवमेव. प्रमाण्रसुकतेन
करिणाविरोषात् ॥ ४ | ` `` - ``

[

.

यवका हायनाः पांसुवाष्पनेषधकादयः

प्र०-रारीरम्धे्यकरणात् तथा श्रमक्डमग्टान्य-

स्वदृष्णागुरवःल्िग्धापकेऽम्छाःष्ष्पपित्ताः पह्रमानच्च । अतयव ग्सायनीपयोभे ज्वरादीं तव
सृषटमूघ्पुरीषाश्च पे पूर्वै च निदिताः॥ ९4॥ तत्र च क्षामवपुषोयुपदिष्टः । हिमः सीत; | ग्य

स ०-य्कादयः शाशिषिरेषाः श्वादवः | तथो च ब्री्दिषु मध्ये श्रेष्ठो वरः ]तस्य च हैविध्यं-सीर ष्णादिद्युणयुक्ताः | तथा देष मूत्रपुरीषे यैस्ते सष्टम्- छृप्णभेदात् । तत्र तयोर्मध्यादसितगौगाद्रीरैमेर +

भपुरीषाः ।धूरपर्व च निदिता; तेन॒ यवकाः स

न्राहः श्रष्ठः । & ॥

हि०-प्टिकिगुणानाह-भादी-स्तंभनः,

म्योऽपि गर्हिताः । तदन्बन्ये विधिकिथित्रमेण

गिता इति विङ्गेयम् |नेषधकादय

यत्राऽदिराष्डेन

न्वे यवकेपत्रिकादयः शाङिधिरशेषा गृह्यते.

प०~यवकाद्याः राङ्यः

५ ॥

स्वादवो मधुरस्साः

प्र्टिरात्रेण पच्यते स प्रक | स॒

शेप्मपित्तजनकाः । छजन्ति बहिः क्षिपन्ति मूत्र

च्ान्यिग्यो

गरी, 3

| उत्तमः सच चिव्रिषः--गौरः) क्रष्णकृप्णगौरध | 74; -

सितगौरादवीरः धेष्ठः, पारियिष्यादसितो हीनः ॥

ताथोष्णवीया गुरवश्च, स्निग्धरुणयोगात् स्निग्धा.

सथा पकेऽम्डाः-अम्छं पच्यन्ते । शेष्मपित्तखाः

शिरःस्थः ,

मुणकामह्पेण् सरीरे चिरकाठं, तिष्ठत्य; ]यो त्रः

तत, करमान्महात्राहैकष्णव्रहिजवसखाः
| ऊरक्डटाडकपाटाख्यपारावतकश्यूकरा ‡ ॥

पुरीषं येते सष्टमूत्रपुरीषाः । तथा पूर्वै पूर्वंच
निन्दिताः । यों यस्मात् यस्मापपूर्वः स तस्मात्त- वरकदिाटकज्ज्वाटख्चानरारददुहराः

स्मननिन्दिति; गर्हितः तेन नेषधकात् -पांडाबाप्पो धनाः इर
विदश्च गुणेरद्पतसः स्युताः५।)
निन्यः । पांशुबाप्याद्धायनः
। हायनादयवकैः । एवे
यवकोऽतिशयेन सर्वेभ्यो निन्यः ॥ ५ ॥

स०~ततः

षष्टिकान्महु्रीह्यादयः क्रमादग।-

६० --यवकादिसाल्गुणानाद--पांडबाष्पः-कोरकः पूर्व रपत रुमिरहीनां ||. ७ ॥

पूष निदिता; यो यस्मासूर्वः स तस्माद्धोनः - मृह्वादिविप- | `
रतानां गुणानामुत | ५.॥

क्षिग्धो राही गरः स्वादूखिदोष्ः स्थिरो हिमः

शतत, षषिकाद्रीहेमहातरीदिप्रभतयः करवि-

| स्द्पयेन्ताः कमूेरस्न्तरा न्यूनतसः स्मृता; 1

एव महानीहेगुणेः कृष्णव्रीहिलन; । दष्णन्रीहैर्म-

पेषटिको ब्रीहि श्रेष्ठो गोरासितगौरतः ॥६॥ । तरख; । यावस्सयैभ्यो ब्रीहिभ्यः कुरुविन्दो गुणं
६.५१). यो व्रीहिः पषटिरा्रेण पच्यते स स षष्टिकः । |.
पथिका मधुराः सीतां लघवो वद्ववर्चसः ॥ वातपित्तप्रश
मनाः;'
राणिभेः सद्शा णेः । षष्टिका परवरा तेषा
लध्वी स्निग्धा
तरिद

स्स्पान्तरः स्मतः ॥ ७ |

ोपजित् ॥ खदरी शरी ्ादिणी चे बरदा
जवरहारिणी । ऽपि नितरां सेभ्यः वरोधयुचकैः
शुक्वासदरः `शत्च :
रक्तगाचियु (्ु्वासततः खलगुणाः प्रे
"८ भा. म, }- कासादिदोषापदः॥"
(शा, भ्र

ा.)

स्थानम्] „

सटिप्यणदीकात्रयसंबरङिति अ०
न

` दे०--मदरीह्यादीनां

ये

६,

( १३

~ $

युणानाह-ततः कृष्टि |कथा प्रायः

पवनो य््ङुप्यति | अनपानोतधं
करन्महव्रीह्यादयः क्रमेण गुतरैरद्पाम्तराः. प्रटिकस्य स- |
युनीतातोऽनुलोम नमिति । संग्र तु
वश्त्
एषठ क्र
्व,र कप्णषष्टिकाद्धीनगुणो सहाराः.नाद्य
ततःनल्वनाल्या
कणन्तरत
्द
| अजामि जमर
।|मुगुणा एपरामुक्ा; | २ धर
वः | यथा | कफपित्तहरट ा रक्ष£ ाः कृष
रुर
ा हिमाः | वातय वद्विष्पत्रा वधौ
हारः पूर्वत् ॥ ७॥
स्वः
|

श्वादुरम्विपाकोऽन्यो ब्रीहिः पित्ेकरो गुरुः

॥

प । दयापादारदल्राऽदिदव्येम
स्यामाकरिविरप्रसांिकाधृदिकाग पधक इलो

वुमूव्रपुरीषोष्मा चिदोषस्येष पाट; ॥ ८ ॥ ।
ग्रहृणम् ॥ ९, ॥
स०-एम्यः पृष्टिकादिभ्पोऽन्योऽनुक्तो ब्रीहिः |
कण्वादि
|

सौ
या

|

सुरससोऽग्टमिपाकः । पिततकते शरवद

पीषोभ्ना च| पाठर पाठलाङुसुमाकारः ।व्रिदोपक्िदो

तणधास्यं दहिम शासत्रीयमृ,

खघ, पवनं बाते करोतीति पवलक्रन ] ता छः

न

विकपण, शप्ममेदप्रभृतीम् करयति

। कफपि
पकीपनः। तिदोषस्ेने्त्रैव राब्दोऽतिशयर्याएनाय || हरतीति कफपित्तह्न् । “कष्गुः भियद्ग्
धिक्तः

अतिशयेन त्रिदोष एवेव्यथैः | अतित्रिदोषरलेनास्या- |कोरदृप्तु कोद्रवः ।; | ९ ॥

भ्यवहारनषिषं करोति । अत एव च रसादिमं न |

ध्य॑धादस्य दाघ्ठकारः ॥ ८ ॥

`: प्रण-अन्योऽनुक्तो ब्रीिः
अम्छविपाकोऽम्टं

पच्यत

।

हेत-वृणधान्ययुणानाह तृणधान्वै-तुच्छवान्यम् , तष
श्रतेदधान्यामच्युक्तकल्युः-प्रियंगः. कोटरः करदः

स्वादुभधुरो रसः । | नवार परासाद्का, द्यागकन्त्िविधः | नोयययामाकर

। पिन्तं कसतीति

पिन्त- | दस्तद्यामाक, उष्टद्यासाकश्चुनि |

॥

-

कर्ः । तथा गुरः । वहधमूत्रपुरौबोप्मा-पभूता मत्र- |नठ॒॒को
रदूधकनीवारथ्यामाकसतनुवरकोदा्कधिवगुम

पुरीषोप्माणोः चिघन्ते यस्य॒ स तथोक्तः । कारणे |टिकानन्दीमतरीकुरविदकरतेधुकानोयपमीमियुदकेवरणय 1

कायापरचारः । उष्णरब्देनाननाभिसुच्यते न पित्त, |्रर्तयः इषान्यविदोवाः

यते; पित्तकर इति पूवमेव निर्विष; । पाटलो ब्रीदि- |कटविपाकिनः „1 मा

। ध्टप्णाः कपावमधृ सत्न

वदनिष्यन्दा वातपित्ते

सखिदोष एव । अतिशयेन त्रीन् दोषान् कोपययेव- |पनाः ॥ इति धचनाप् | सुश्तनो'णधि्रध्े रं

कारकस्णाद्रोदधन्यम् । त्रिदोषद्धस्वाद्ञ्यवदारनिषे- |इद ठ शीतपित्त्नतवे इति विरोधः, क ववदत्
धऽप्येवक्रुतोऽस्य मघत्ति ॥ ८ ॥
उग्रत्वं वीयण, कटुपाककफन्वद्वनिष्यन्दलधुदेनत्वः
ह०--अधावदिष्ठवीहिगुणानाह---अन्य उक्तम इतर; |नाश्रयं वनात् । रौतत्व स्प, पित्तलत्वं वाः

उष्मा -जष्णम् । पाट्ुणानाद जयो दोव यस्मा.

तशपततनिपयम् भवातपित्तमकोपनाः ?›इतिवचनात्

: सुः चिदोषः । एवग्रहणात्सर्वास्यवस्थासु दोषलत्वम् अत- |पित्व -कपसंसषटपित्न्तय, कफापित्त्दिति वचनान्,
एवान्येषां द्रव्याणामवस्थायां गुणान्यलयं कर्य; यथा स
वत्र दोषजिततक्रं अहण्यां दोषलद्रगे | शष्िपिष्ठो गरी

मश्रसधानकरत्तत्र पि्यगुषैहणी गरुः ॥ १०
„
येषं मधये प्रियः
क

कराकोद्रवनीवारश्यामाकादि हिमं रघु ।

रघ्णागस्य सधान करोति । तथा गुरः

यव गोधरूमादधि गन्छति ॥' इत्यादि ॥ ८ ॥

ततत तेद तेणनान्यतु मन्य प्रयु

क्तम् ।स्ताः

कं,

। स॒श्रतेन्

पीताश्च दृष्णाश्च श्रताश्चैव प्रियंगव
तृणघान्यं पवनक्र्ेखनं कफपित्तहृत् ॥ ९ ॥
यथोत्तरं प्रधाना; स्यू खक्षाः कपफहरः स्पृताः ॥ १०
स०-कष्वादि तृणघान्य दमि. घु च} तथा

पतत्र तेषु तरणधान्येषु मध्ये भ्रय्गरमशचस्य

मारुतवृष्छलन च । ठेखन विकषेणम् । विकिल्य- गस्य सन्धान करोक्तीति भस्नसेधानष्रुत् } वंहयर्तीं
तितेक्ष्पायत घात्तछेखन मतमिति । तथा कफपि- वृहणी गुर्वी च ॥ १०॥
चत् ।.कषायमघरुरख पित्तरदषह््येनेतेषामवगतं -तुद- `

दे०--कड्गुगणानाद-मयसंधानकृद््स्याङ्गस्य संधा

्दविण्यत्रलवं वातकृतात् । तथा चोक्तम् । ततश्रो- |करेति ॥ १० ॥

|

[ षुक्च

अष्टाङ्दयं ।

(१३४)
ज

वे
यममनम
मामकाना

कौरवः परं प्रादी स्पशीतो विषापहः ११॥
सु० क्रोपः बोद्रवोऽ्ययै सेमराही तथा खदेरीतो विषपहश्च ॥ ११ ॥
प०.-ग्रलेपादौ प्रभुक्तः सीतस्परीस्वादाहमपहरते।
विष्रमपहन्तीति विषापहः ॥ ११॥

हे ०--कोद्रवगुणानाह--परमतिश्येन अही, स्परथ-

रुक्षोष्णो वश्चजो थवः १४ ॥
स ०-चेशदहवगो व्रेणुयगो श्नोष्णो भवति॥ १४॥

प०-वशाजातो शजो, वेरो वेणुयैवफछ द्या.

स्तायात् । स वंशज ययी सक्नौप्णः | तेथोष्णः

ष्रवी्थेः ॥ १४ ॥

ह° -वेणुयवगुणानाद--संग्रे तु~-“उप्णाः सर। वेणुयवाः

सीत} भरिश्षववन्यनास्वंषयादीनां प्रादित्वं, हिमस्प्ीनिपयव हेयम् ॥ १९ ॥

कषाया वातपित्तखाः | ›› इति ॥ १४ ॥

( उदोखकस्तु वीोऽणो नीवारः र्टेष्मवधैनः

सथानकारी मधुरो गोधूमः स्थेधेकृत्सरः १५॥

एथमाकः चोपणेो लक्षो बातरः इटेष्मपित्तहा ।)
शक्तः रीता गुरः स्वादुः सरो षिड़ातकरघवः
ष्यः स्थेर्यकरो मूमरमेद्ःपितकष पान् जयेत् ।
पीनसश्नासकासोरस्तंभकठस्वमामयान् ॥९२॥
स०-पधो शक्षादिणुेधुक्तो धिद्ातकगो व्रष्यः
्वैषठस्व तथा मूत्रादीन् जयेत् ॥ १२ .॥
` ` पण्~यो-हक्षगुणयोगादक्षः, शीतः-शोतवीयः,

वृष्यः शीतो गुरूः सिग्धो जीषनो वातपिततहा।
स ०--गोधूमो कृष्यादिगुणयुक्तः । जीवन ओजौः

ऽमिवधरनः । तथा वातपित्तहरः संधानकारी उरप्रमते

मस्य संधानं कसेति ! तथा स्थेत्सरश्च । चरै
सन्येव गुणयुक्त उक्तः । यथा ।स्थेयष्टत्सकषायश
बल्यः दटेषपनिकार्हा | संघानकृ्टातहयो

गोधूम

स्वदुरीतछ इति ॥ १५ ॥ .
प०-गोधूमो-वृष्यः खीरमनन्तिकररः)

शीत

सदारः) स्वादुधुे ससे, सरो-भेदेन, विक वाते शीत्वीः, गुरुगुणयोगाद्रः ।तथा ल्लिग्धः, जीवनं
करोतीति विडवातकरत्+भतएव विदृक्षये चास्य प्रयोग ओजस्यः, वातपित्ते हन्तीति वातपित्त) सन्धाः

उक्तो मुनिना । वरभ्यः शुक्रकरी, स्थैथे करोतीति करोतीति सन्धानकारी, मधुये-मधुरससः, स्मै
सर्यकरः । शरीरा करोतीद्यथेः । तथा मूत्र करोतीति स्थैथष्रत्, सरो-भेदी रशषृदादीर
भदःप्रमृतीन् जयेत्।।१२ ॥

` ह° ~यसगुणानाह~कण्ठामया गकगण्डादयः, त्वगा|
मया बुष्ठादयः ॥ १२ ॥

स्यूनो यवादन्ययः ।॥ १३ ॥

भिनत्ति ॥ १५॥
हे°~गोधूमगुणानाद--सरोऽनुकोमनः ॥ १५ ॥

पथ्या नदीसुखी शीता कषायमधुरा घु; १६।
स०--नदीपुखी पथ्या इरीसय हिता कषायमघुः

स॒०-अन्ययवो नाम शूकधान्यविशेषो . रोकप्र- रघुश्च । इति शु्धान्यवभैः ॥ १६९ ॥
सिद्धः 1 स यवान्धूनः स्वसपगुि्ु्तः ॥ १३ ॥
` प०-नन्दीमुखी-कापानी दीर्॑सृ््मा जातिर्गोधूमस्य
पण्~यवाशारे नातिषुष्टोः यथोऽन्ययव उच्यते सा पथ्यां-पथ्यादनपेता, दोषाणां धातूनां च साम्य

स च यवादियुनेन्धून;ः स च यवाकृतिर्छोकमसिद्ध

एव ॥ १६॥

ह०-अनुयवगुणनाद~ निः शुको यवोऽलुयवः ॥१३॥

८ १ ) “गोधूमः छुसनोऽपि सखन्रिविधः स च कीर्तितः
महागोधूम इयास्यः पधदिशात्समागतः ॥ मधूली पु सः

फिथिदत्पा सा मध्यदेशजा । निःू्ो दीधगोधूमः किह

न्दीभुखाभिधः ॥ गोधूमो मधुरः रीतो वातपित्तष्रो गुरः
८१) अयं कोष्टकान्त्ीतः पाठः प्राचीनपुद्तकेपूपरभ्यते । कफशुकपरदो बल्यः ज्िग्धः सन्धानकृत्सरः ॥ जीवनो व
८ २) यवः कषाये मधुरः सखुशीतेलः प्रमेदजित्तिक्तक्रफा- वर्ण्यो व्रण्यो सष्यः स्थिरवङृत्. । मधूली शीतला क्षिग
` पषारकेः । अशूक्युण्डस्तु यवो बलप्रदो दृष्यश्च नृणांबहुनीध्य- पिततप्री मधुरा लश्ुः ॥ शकला वृंहणी पथ्या तृद्रनन्दीभुर
| स्तः!" (भा, प्र.)
पृष्िदः ॥ ( रा. ) ३ “अतुयवः'' इति प° ।

स्थानम् |

सरिषप्पणटीकाभ्रयसंवष्िते अ० ६.

(५

( १३९)
चिव

न्वे

हतुत्थात् हिता । शीता-सीतवीर्य, रसे कषाया,

पुरीषर्दानां पिण्डितध्वं संहतत्वमुत्पादयति स्तम्भ-

मधुर च तथा घुः छष्वीति सूृधान्यवगः।।१६॥

यति । तथा कटुषकिं.कटुकं पच्यते, जाटरेणाभिना

हे०-नन्दीमलीगुणानाह--दीषसूक्ष्मो गोधूमो नन्दी-

खी, संगे तु-“ उदाल्कस्ु वीर्योष्णो नीवारः ष्म
रनः । शीतवीर्यं विशेषेण जग्धा वृष्या मधूलिका ॥*
ति द्रुकधान्यत्र्गैः ॥ १६ ॥

योगाद्रसान्तस्मेति । हिम-क्षीतवीयै खु च । मेदः

ऋष्मरक्तपित्तेषु छेपावसेकयो; प्रदेहसेचनयोर्हितं
पथ्यम् ॥ १७ |

हे०~अथ धिविधान्यवर्गः । अथ मुद्रादिगुणानाह--न

्िधा-कषत्रभुद्रो, वनमूद्रश्च । आढकी, वषर ।
ृद्रादकीमनरादे दिवीधान्यं विर्ब॑धकृत् । सुदो
मसूरो द्विविधः कृपणः, पाण्डुश्च | तत्र पाण्डु्ङ्ग्याख्यः
षाय स्वादु संग्राहि कटुपाकं हिमं रघु आदिशन्दत्संग्रह्यक्ताः । ¢ दिचिजा मुद्रमांगद्यवनमूद्रम-

द्ःदेष्माखपित्तेषु दितं रेपोपसेकयोः॥ १५॥

कुष्टकाः । मपूरचवल्मदक्यश्चणकाशथ्च

प्रथभ्विधाः | +

स०~-अस्मादनतःं रिवीधान्यपस्य संत्रधप्रयोजनं दति । रिविभवं धान्यं वितधक्रद्रातावरोधक्ृत् , देषोप-

सुक्तमेय । शिव्याः कोदया धान्ये मुद्रादिकं यत सेकयोः प्रयुक्तं भेष्ःप्रथृतियु

दितम्,

उपसेकौ

म्यज्ञनं प्रन भिश्रीकयौदनादि सज्यते, स चात्र योग्य
7बीधान्ध तद्विवधङकत् । कैषा कितरप्ं करेति | पवात्पूधः । उक्तं च चस्केण-८ पित्तशटेष्मणि रस्थते सूपे*
मध्यौत् सोतसां नतु पुरीषादीनाम् | तथा च ष्वल्पनेषु च | ›° ईति ॥ १७ |
|

्र्ीसयत्रैव पठति शालङ्घत् । सपराहिलक्षणं च तंत्रं
ट। यथा |मेदि तथिडितान् माघान् शक्रदायान्भि- | परोऽत्र सुदोऽल्षपचलः कंलाथस्वतिवार्तहः ।
शाजमाषोऽनिटकरो रक्षो बहुशकद् गुरुः ९८
त्ति यष् । व्रिपरीतमत प्रादीति। तस्मादिव स्लोतो

मेमेव्याह । तथा कषणे खाद कटुपाकं सीतवीर्यं
यु च | मसूरदीलत्राऽऽदिशब्देन मङुष्ठचणकादीनां

{णम् । तथा मेदञदिषु॒दहितं प्रङृतत्ादम्यवहारे

स °~अत्र एषु च रिव्रीधान्यषरु मध्ये मुद्र उत्तमः।

तथा अस्यं॑चकछ पवनं करोतीत्य्पचक; | तुब्धैतिरेके । कायः पुनरतिशयेन बावरो मवति } राज

रा टेपोपक्ेके चेति । चरब्दोऽत्न टुप्तनिर्दि्ो माषौ रक्षो बह दष्टत्करोतीति बह्कराक्त् | तथा
ध्य; | टेपः प्रदेहः । उपसेकः परिषेक; । कषाय- गुरुस्तथाऽनिरुकरः । ताच्छीस्ये टः । अन्यविबीधातरुक्षवेन कटुपाकिलरेन च॒ बतिकं रिबीधा- न्पाचातिवातरोऽयमिति वेयमनिरुकप्रहणाततु । अय शा्वक्ृतोक्तम् । अत एवेदमुपपन्नम् } सुद्गो
पचर इति । यदि हि शिबीधान्यस्य मारतक्ष्वं

यात् तदेतद्रतु युज्यते । तस्माातक्ृस्मस्या-

ति स्थितम् । तिश्च सव्याध्मानकारितवमप्युपप-

न्यथा शिष्रीघान्यसामन्यलशक्षणन

बातमात्रकरणस्य

रब्धलोदनिक्टकरपरहणं न इयात् ॥ १८ ॥
-प०-त्रे रिम्बिधान्येषु मध्ये मुद्रो वरः उत्तमः
तथां अस्पचलः-स्वसमारुतः । कडङः पुन्मीतलः,

अतितरां वातकरः। “सृपानास॒त्तमा सुद्रा कषीयांसो-

ष॒ | जत एव संग्रहेऽप्याध्मानकारितसुक्तम. । ऽस्पमारताः । हरितास्तेष्बपि वरा मकुष्ठाः कृभिदीनां च विरेषास्ततरवोक्ता;ः । थथा | हरितासते- फारिणः। पित्ताखकृमिजिन्मुद्गौ रघु; सेप्रहणाद्मकः।

प वरा मह्ष्टाः कमिकारिणः । व्य; परं प्रले- तरण्या; पर प्ररेपधैरमपूसा प्राहिणो भृशम् ॥

अनिठं करोतीत्यनिख्करो सजमापः । तथा
मैसूस प्रारिणो मृशमिति ॥ १७॥
; वहुरङृत्-पभूतपुरीपरः
अभेदोपचारात् ।
प०-ञ्यजनाथै शुकतधान्यव्गदनन्तरं दिबीधान्य- तथा गुरः + १८ ॥
।
` :
स्यारम्भः। जादकी-तुम्बरी। आदिग्रहणात् कषातां परिमरहः } तम्मुद्रारि शिम्बिधान्यं स्रोतसां

धं करोतीति वि्न्यक्कत् 1 तथा कषायं) मधुर
-से। संम्राहि-संप्रहरीरं भवति, यद्धिन्नामां

हि०~सुद्रस्य विेपसाह--सथरतेषु भिविधान्येष सध्ये
मुद्रो वरः, मुदेष्वपि हरितौ वरः, 'द्टरितास्तेष्वपि वराः"

१ अत्रे कडार" इति पाठान्तरम् ।

|

अष्टङ्हदये।. `
्य
हति संग्रहवचनात् |अ्यश्चलो वायुयस्मास्स तथा । सुद्रस
क्रिनिद्ातद्त्वधचनाद्याटक्याद्यना

घातर्वं .केयम्, ।

प१०-निष्पावो-वातपित्तस्कल्लीस्तन्यमून्नाणि च्छ

सेति, श । सरो.भेदनशीरः, विदाही-विवृर्सि.

क्कप सप्तं सि
कलठायरुणानाह--ककायो द्विविधः--तरिपुये धर्ुलश्च | गरुभावाष्िदद्यते । तथा दृ्िङु
अतिवातछा; आद्वयादिभ्यः.

| रोजमाप्रगुणानाह--रज-

पश्चवछः ॥ १८ ॥

च हन्ति ॥२० ॥

ह ०=निष्पावशणानाह-निष्पाषो वल्लः ॥ २० |

उष्णाङुरुत्याःपाकेऽम्ाःशुकराईपश्वासपीनसान् माषः लिग्धो बरुष्ेष्ममरूपित्तेकरः सरः

फासरिःकफवाशच धरति पित्तासदाः परम् १९ गुरूष्णोऽनिटहा स्वादुः युक्रदृद्धिविरेकरत् २.
` सु०-्र्था उष्णवीयौीः पकिऽम्ला;ः । पथा

` स०-पाषः क्िधो वलादिकिरः | तथा २

छुत्रादीन् ध्नंति । अद्पाऽदमरी वश्यमाणरक्षणा । गुररष्णश्च । तेथा वाता स्वाहुश्च | तथा शुक्छर
तथा परि्ताक्षदा

प्रसविद्रयेन स्फितिकयः कषाय-

वरि छ्च्रदधेव विरे वदहिःप्रेण करोति ॥ २९१

स्वादुसंप्राहिलं रिवीधान्यसामान्यरक्षणनेषां वेयम् | प्रज्-मापः-सनिश्धगुणयोगात् स्निग्वः

1 ल

दृष्टिनाश्चनलैः चोष्णवीयेव्वेन रकपित्तकसत्ेन च | बर, श्ेष्पांणं, मं, पित्तं च करोति } तेथा सर)

सप्रे त॒ एष्ट कत्योक्तम्, । कषायखादुरक्ोष्णाः मेदी, रार । उप्णः-इप्णवीर्थः । अनिरं प्न
ुसे स्ते । तथा रुच
छरा रपि्तलाः । पीनसश्वा्कासार्योदिक्का- हन्तीत्यनिखुहा ।स्वादुभघ
ऽऽनाहवाफानिलान्|प्न॑ति शुक्रास्मरीं छत्रं दष्ट रोपं रेतसो बहुलं करोति, तस्यैव च शुक्रस्य विरेकं नि
तथोदरम् । ग्राहिणो रुघवस्तीक्ष्णा विपकेऽ्छा

विदादिन इति ॥ १९ ॥
प०-कुलथाः इष्णाः-उष्णवीयौः, पकेऽम्डछाः |
-अग्हं पच्यन्तेऽग्छविपाका- दति यावत् 1. शुकेण
जनितोऽस्मा शुकाशमरी तां शुकाद्मसीं .घ्नन्ति

विनाशयन्ति तथा परमत्यथं पित्ताखदा रक्तपित्तकारिणः ।} १९ 1
दे०दुखत्थगुणानाह--उप्णरा इते | १९ ॥
[निष्पाप

वातापत्ताश्चस्न्यमूञ्चकरो शरः ।

सरो विदादी दकश्ुककपशोफविषापहः२० ॥)
सु०्-निष्पागो . रजदि्ीसञो . बातादिकरस्तथा

मार्गण बहिः प्रेरणं करोति ।! २१
द° -माप्गुणानाह्-छवसयय

पूर्धि शक्रस्येव

न्तिः

रीधप्र्ीत यः करोति स तथा | २११

फलानि मापद्िचाकाकांडोखासयुप्याः =
स०्~काकांटोरा चाधगुप्ता च्च तयौ; पल्य
माषवद्वियान्माषस्तभगुणानि विजानीयात् } काका १
कटभी ८ कांगोणी ) आसगुप्ता कपिकच्छुः ॥।

यठ~-काकाण्डोखा ( अनेमैव नाम्ना परसिद्ध
आत्मगाप्रा कपिकच्छरस्तयोः फलादि-सस्यानेः स्र
वदरुैः सिनिग्धादिभिर्विद्यात् । माषस्यये गाप
सवै तयोभवन्तीस्यथः ॥ २२ ॥
. दे०~काकांडाठात्मगुप्ताफरगुणानाद् काकांडोदटा- 1६

गुरः सरो विदाही च } तथा स्मादौ हंति } संप्र शुका कपिकच्दुः, आस्मगुपता-कपिकच्छू{ |-“कौाप्न<

दो्तं चाम्पाकतवे वषायमधुरसं चेह नोक्तम् ।

मश्ुल वातपित्तहरा हिसा | इति ॥ २२ ॥

ऽम्विपाकिलं विदादिष्वादेवास्योक्तम् । कषायख्ा- उष्णस्छच्यो हिमः स्परो केश्यो बस्यस्तिका म]
दुखं च दिबीधाम्यसामान्धयुणकथनेनैव । छृष्णत्र- अल्पमू्रः कटुः पाकं मेधाऽिफएफपित्तकृस~

स॒०~तिक उष्णवीयेः | तथा लच्यः । तथा >

यस्ताह 1 निष्पावा मधुरा क्षाः सकषाया विद्ाहिनः 1 उदावर्ते `प्रशस्यते `गुखो ^वातपित्तङा

शीतः |वेद्य बल्यो गुरुशरातथाऽ्पमूष्नोऽद्पमृप्नन्क;

इति ॥ २०॥

पाकि कटुः । तथा मेषादीन् करोति । वच्य

स्थानम्.|

सटिप्पणदीकोध्रयसंलिते अ० ६.

0

( १३७

यायय

नष्यां हिताथय्र्थताः .। ्िग्धत्वमनिर्रं का-

यकटुतिक्तरसष्वं॑नानाजातिलयं . चेहास्य प्रन्थङृता
-लाघवानोक्तम् । संग्रहे त॒क्तमेव । यथा । क्तिग्घोष्णतिक्तकटुकः कषायमधुरस्तिलः । ल्ध्यः केदयो गुर
च्यः प्प्ेशीतोऽनिकापहः । अव्यमूत्रः कटुः पाके
भेषाऽभरिकफपित्तछृत् । छष्णः प्रशस्तस्तमनु शक्छप्त-

मत चारुण इति । अन्ये तनया युक्तया सेग्रहोक्तमथ
संगृह्णते. । क्लिग्वस्े तावत्तिरुस्य तटेषु मुख्यस्य सहस्य
योनिभूततास्िद्धम् । कफपित्तकृदिति वचनाच सामध्येखन्ध बातिप्रत्वम्, | कषायखाहिति दिबीधान्यसामान्यगुणकथनेन कपायस्वादु्वं छन्धमिति 1 एतदेवीररीह्ृत्य सद्यीव्रणप्रतिषेधे वक्षति | कलव सरो-

य

च । तथा रषि डक्तं च रति दकूङुकहत् ।

कटुकं पच्यते

बोद्धव्य ।। २४ ॥

तद्रदनन्तसेक्तातसीवष्रैरयु

त

हे०-अतसीगुपानाह-उमा-~अतसी । ननु “निः

ष्णा कफवतन्नी सतिक्ता मधुरातसी ॥:: दति | खार

दिना शेष्मघ्तव्वमुक्तम् , दद तु किप्मल्यमिति विरे

मव, विवयभेदात् छेष्मतयं वाततेनृष्विययरं, शेषम
पित्तसंसुष्टविपयमू ]अतण सुश्रुतेन कफे
“उग्णातसी

मेकः

स्वादुरसाऽनिदप्री पिततोल्यणा स्वान्कदु

विपाके | 2 इति । युसुम्भप्रीजयुणानाह्-तद्रदुमावत्

तदनः कफल्नतव, कटुर्विपकरे कटकः, कभी विद
भवाददहितः कुखंम इति दुश्रतोपदेयात् । ' अप्तिदेशा

पदेरो हि वखूवानः | २४]

"इणे ऊयीत्तिकानां मधुकान्वितम् | किग्धोष्णतिक्तमेधुर-

माषोऽर सरवेष्वपरो यवकः शुकजपु च ॥२८

स०~अ्र रिषवीधान्येपु माषोऽश्रष्टः । दक
` कषायल्यैः स स्ेजिदिति ॥ ९३ ॥
पज-तिङः-उष्णवीयेस्तवच्यस्त्वण्चि घुः । शूकधान्येषु यवकोऽशर्ः || २५ 1}
(हिमः छीतः । केरयः-केरोभ्यो हितः । बय
( प~
यिभ्बिधान्येतु मध्ये सापोडत
हितो वस्यस्तथा गुरः । अस्पं॒॑मूत्रे करोतीस्यभे

ऽश्षटठः ।। २५ |

दोपचाणत् अस्पमूत्रः स एवीच्यते । तथा पाके
हे०---मापस्य पर्वघान्यावरत्वमादह--मांप इं
कटुः कटुकं विपच्यते, मेधाभ्चिकफपित्तानि करोति ।
यवकस्य सुकधन्येष्ववरत्वमादह-यवक इति । चव
भधा प्रज्ञा । २६ ॥

हे०-तिख्गुणानाद-उष्णः-उस्णवीर्यः } स्वच्यस्तवग्दोहस बहिः प्रयोगात्} कुष्ठं तत्कार्यपित्िलो हंति भ्ल

-तक्रैः सदेति संहे वुष्ठकरतत्वश्रवणात्|ननु्मतिरौ विपाके
मधुरो बचिष्ठः च्िग्धो तरणे देपन एव पथ्य) । +^ इति

सुश्रुतेन विपाके भधुरप्वमुक्तमिष् पु कटकत्व।मति विरोधः

मैवं, रतवदधिसैधः।

सच

द्रष्णः शरेष्ठः, उक्तं च

सहे“ इष्णः प्ररस्वरतसत श्कस्तसनु चारुणः ।'"
इत्ति

॥

२३

॥

ऽवरस्वाकषणार्थः । २५ ॥

नवं धान्यमभिष्यंदि षु संवत्सरोपितम्।
( ठेषुबषौपितं दग्धभमिजं स्थंलसम्भवस् ।
गरीघधजन्म तथा सष्यं निस्तुषं युक्तिभजितम्

सढ-मवं प्रलम्रे धान्यममिष्यैद्यामिमुस्येन २

यति । ताच्छील्ये णिनि; । माछिन्यात्सोतसां सुतिः
छ्माणं करोतीलर्थः

। अथोसपुरणमनभिष्यं

घुं भवति । न्वे चो
ल्िग्धोमा स्वादुविक्तोष्णा कफ पित्तकरो रुरुः सवत्सरीषरितं वषीतीते तन्त्रौतरेऽपयुक्तम् । वी
भवति
्कटुः पके तदव्मज छकदुभजनस् २४ शि्यनुक्तमधयुक्तं.
दकरशुक्रहस
स॒०~उमाऽतसी क्िग्ना र

च| तथा दष्ट छं च हरति कटुपाका च तयोमया

तुद्यं वतते तद्रदुमासमानगुण कुुभवीजमिद्यथः २४१)

प०-उमा-अतसी स्तिग्धा रवादुतिक्ता, र्से
ऊप्णा वीर्यैः कफपित्ते करोतीति कपतापित्तकसः; गुवीं
५१५

सर्वमन्नं परित्यजति गौरम् । नतु व्यजति त

वीर्थ ुंच्यतः कमादिति ! शीघरत्यादि । कमि
नुवते । स्य सुद्धादि यच्छीमजन्म तु भव
तथा विगततुषं युक्तया, भजितं भुर रधु भवति
१ अन्रार्धश्टोकस्य पाठः कचिष्युश्केषठ छयते ।

अष्टाङ्हृदयं ।
हेलेवमुक्तम् | नवै धान्यममिष्य॑दिं सेकं केदारजं
त् । लघु वरपोषितं द्धभूमिज स्थकसंमवमिति ।

शिवीधान्यवमः ॥ २६॥
प०-श्धान्य॑शिम्विधान्यं-लवमनतिक्रान्तव~
माभिन्यन्दि) स्रोतसां स्रावकम् । आभियुख्येन
दलमभिष्यन्द्; ।तेन नवं धान्यं स्यन्दनरशीठं

)तश्तेप्माणं कसेतीति

तच्छीटम् । अर्थात्

ण॒ सबत्सरोषितमनमिष्यन्दि, संबत्तसतिक्रा-

सय घान्यं लशु, नवं राबेनुक्तमप्यथादटुष्तं भवति।

[ च~

तृडग्टनिदोषशोष्नः पाचनो धातुसाम्यकृत् ।
खोतिमदैवकरस्सेदी संधुक्षयति चानरम् २७।।
स ०~मंडादीनां यथापूर्वं काघवम् । तेनौदनमपेक्ष्य रष्यी विलेपी ततोऽपि पेया पेयातो मंड
रघुत९ इयर्थोऽवतिष्ठते । मडपेयाविरेष्योदनानः

यथापूव लाघवमिष्ये$े वक्तव्ये यदग्रौदनस्य प्रथक्पाटः

स इदं ज्ञापयति । संगदथो काजोपादाना वेया न छु
तेडुरोपादाना; । तथा च सुनि; । श्रत: पिप्परिद्यु

ठीम्यां युक्तो काजाघुदाड्मिः । मेडः सेदीपयत्यश्चि वातं
लघरुखभुपपाध्तेः न तु वीरमपि हीयते । चाप्यनुकोमयेदिति । तदुक्तम् । रव्यस्याधपरं दत्वा
तषि स्तेहगुणः क्रमेणास्पात्पसपचीयते, म तोयस्य प्रस्थमावपेत् । अधैरोषं गृहीता तत्कर दतै
प संबत्सरातिक्रान्ततया केव गुरुतममेवोपसा"

तस्यान्यदेवावस्यान्तसम् ! रक्ष्यं नामोपचीयते । दाडिमस्य च युक्तं रैघवविश्वाहधान्यकै साणमा
त्रम 1
ः

[न्तरेऽधुक्तप् । “यर्पभ्यितं सवेधान्थ परित्यजति
वम्] नतु व्यजति तदीय वीयै. सुच्वव्यतः

द्विकभमत्रसलैश्च भूयः संकथित च तत् । पिपलीत् । > शीघ्रपाकि धान्य ठु तथा सूप्यं सुपा जीरकाभ्यां च शाणेकेनावचूर्णितम् । पेयासेष विश्व :

दि रिस्विधान्यं-निस्तुषं निःदोषेणापहतक- कम्पो दाडिमादिङृतास्रपीति । तथा । सिक्येर्विरकं चिगतल्वक्। तथा युक्तिभर्जिते च्रष्टं रुष्वितिं हितो मंडः पेया सिक्थसमनिता । धनसिक्था विके"(¶

श्षधान्यवशः ।॥ २६ ॥

|

स्यदयवागूर्विरलश्रवेति । अन्ये तु मेडलक्षणं पेयारक्षप्नं

है०---नवधान्यगुणानाह-तवभिति । जभिष्यन्द्- चान्यथवेच्ंति । तथा तक्षणम् । काजाुसेधवकणा१पखावि । पुरणधान्यगुणानादह-ठच्विति । संबत्सरषितं

धान्यनागरदाडमिः । युक्तो विण्दितः प्रतो म॑:

सपरमेवोधितं संवत्सरदयाद्ुषितस्य निवीर्य॑स्वात्, यदाह सस्छृत उच्यते । निद्या प्राष्रता पेया तक्रदा
दिमतं ~.
रणादिः--“वीश्यतं सर्वधान्यं परित्यजति गौरवम् | डुकेरिति । सामान्य
पेयायाश्च तक्रदाडिमिराजादिसाभ्ियजाति तद्रीयं ततो सुशचत्यनुकरमात् |`° इति |गरीधदिगुणानाद-्ै हितं प्यं रिषिधान्यं तथा तरह ताया गुणनिरदेरोऽयं न तु विदिष्टाया ्वरचिकित्सा[यः] सी्नमद्यकङेन भन्म-निष्पततिर्यस्य तत्तथा दिविहिताया इति द्रष्टव्यम् । विरेषग्रहणात्कमतिर्सम्.सुपमपनीतित्वक्, युक्त्या

सम्यग्योगेन भर्जितं द्रवं

गा स्वेदिरत, नवस्याभिष्यदित्वात् । पुराणस्यानभिष्यचं पुराणादीनां छुत्वात्त्धिपरीतानां गुरत्वमथाध्तिदध,
प्रहुतु-“दरितास्तेष्वपि वय मकुष्टा; कृमिकारिणःत्रण्याः

देशाच 1 तत्र तेष मेडादिषु मध्ये भेडः रिवः । तथ्या
वातानुरोमनः तथा तृदङ्लानिदोषरेष हैतीति त--

ग्कानिदोषङेषध्नः अमरुष्यकर्तैके चेत्र दद् । विद्धि -

तवमनस्प विहितविर्चनस्य वा किचिच्छेषो यो देष
स्तस्य मावो दोषरोषता वचनज्ञापकात् छृतवमनविरेनन
नस्य दोषरोषकरणं तेन च वमनकर्मणि विस्वनकर्म ननि
क्षणान्मिकाः। खेहाठचा बलिभिर्भोज्या विविधाः श्षिषिवा कतन्ये
: प्रलेपधचर्मपरूरा आरहिणो भरम्, ॥ `कुरां्रिबीमरा वातपित्तहरा हिमा ] मधुराः रीता गुर्ग्यो बध्यो

तथः । दतै । इति रिविधान्यवर्गः | २६ ॥

निर्दिष्टे शुक्रिनीधान्ये तयोश्च सं्तयोरपयोग
{ति शृतानवगश्वार्यते ||

डपेयाविलेषीनामोदनस्य च राघवम् ।
धथाधूवं शिवर्त् मंडो वाताचुरमनः ॥

ऽतियोगमयात्ोषरेषः काथ द्रत्ययम श्वे

युक्तया प्रतिपादितः | तथा म॑ंडः पाचनो धातुसाम्य

करश्च | तथा सोतसां मदैव करेति तथा स्रेदयती त्ति
स्वेदी | वहं च दीपयत्ति ॥ ६७ ॥
१०--निरदषटे दिम्बिश्ुके धान्यवर्गे ते चावद्स~

मग्न्यादिसंस्कारे संस्कृते एव येये नान्यथा । अन्त:

ध्यानम्]

सटिप्पणदीकात्रयसवलिते अ

९.

(१३९)

=»

=-

क

रिम्बिधान्यवर्गादनेन्तरं क्रतान्नर्भ आरभ्यते |
ण्डादीनां यथापूव करमेण खघुल बोद्धव्यम्। यो यः

तैःयथापू् तेनौदनो खघुःतस्मादपि विलेपी ष्की,

कि

०८५०,

१०-पेया-धुदादिन्वरपर्यन्तं हन्ति !ग्टानिरपचयः, दौधस्यं-शुत्यपराणेता ! कुभ्िरोगातीसारम.

दणीदोपरसलगुत्मविद्रध्यादिवातादीननव्य

ष्याच्च पेया लघुता ततोऽपि मण्डो रघतसः । वाताचलोमन्ती व्रात्तवेः तस्य॒ स्वम ेमयति ।
ागस्थापिनी ।
त्र पेयादिभ्यो मण्डस्य प्राधान्याद्मे निदेशः
पथ्या-दिता । दीषयलम्मिमिति दीपनी, पाचयन्यामस्य तु भाधान्यं सर्वेभ्योऽन्नप्रकारेभ्यो वातानुरोम- मिति पाचनी च ॥ २८ ॥
देयो गुणा अस्मिन्नेव विद्यन्ते }पिप्पखीनागस्दाहुत -पयागणानाद~-कु्षियोगः जुसारः 1, 1 पीवमङाजादिष्ृतोऽन्नप्रकारस्तनीयान्मण्डः । तथा
वरूपफ्वात् ॥ २८

रकेऽप्युक्तम्-“शूतः

पिप्पषिहुण्ठीभ्यां

युक्तो

जाम्बुदाडिमिः । मण्डः सदीपयत्यन्निं बाते चाप्यशमयेत् ?2 ततः स्वस्थान्मण्डार्किचद्धना पेया
तौ धनतण विषेपी । तथाचागमः--“सिक्थैधि
हेतो मण्डः पेया सिक्थसमन्विता । घनसिक्था
हिपी स्याद्यबागूषिरलद्रवा 1; ओदनो भक्त
ध्यते | तत्र तेषु पेयादिषु मध्य मण्डः दिवो
दोषः,स्वास्थ्यकारी श्रयस्करहत्यर्थः । वातानुखोन-वातमनुख्ेमयति,चिमागं स्वमा स्थापय-

त्यथः । विष्पष्टं स्पष्टीकरोति । तथा तृट्ग्कानि-

परोषघ्नः--पिपासाह्ृमदोषशेषहन्ता 1 कूततेमन-

रेचननिरूहाः

कतेव्याश्चातियोगभयादिव्य्ः ।

भवयाति आमाम् दोषान् वापाचनतया

वातादीनां

पादीनां च धातूनां साम्यं करोति घातुसास्यत् ।॥ २५७ ॥
हि०-+भथ कुतान्नवर्गः । तत्र मण्डादीनां रधुखतार-

|}

।

विपी आणी हृदा तृष्णान्ची दीपनी हिता ।

व्रणाक्षिरोगसंङद्ध दवैरु्लहपायिनाम ॥ २९॥

स०~षिट्पी प्राहिणी ह्या तृष्णाव्नी द्मीपनी
हिता च| त्रगथाक्निरोगश्च सेचयुदधिशच दुर्मद सदपाधी

च तेषां हिता | त्रणानिरोणदान्दौ

मतवर्धाया-

काग॑तौ | २९. ॥
पर-हिता-पथ्या । स्तैह-घतादि, तै पिषमिनिय
ते स्नेहपायिनः तपं पथ्या 1] २९ ॥
द° -विद्पीगुणानाद-ग्नणादीनां दिवा,
सम्यक्छरतवमनादः,

से्दधः--

यः सहनाय प्रस्य सेहे विषति स

सहपायी ॥ २९ ॥

सुधोतः मरस्तः सिन्नोऽवयक्तोष्मा चोद्नो टु
यश्चाभ्रयोषधकाथसाधिती ष्टतंडरः ॥

यमाहू--असिक्थ द्रवं मण्डः, ससिक्थ यवागूः सा दि-

विपरीतो गुरुः क्षीर्मासासियेश्च साधितः

धा--अद्पसिक्या पेया, बहुसिक्था चिङेपी, अद्रवाणि
क्थान्योदनः, यथापूर्वम् ञदनाष्िकेषी खघुः, ततः
7 ततौ मण्ड इति मण्डगुणानाह--दिव आरोग्य्रदः,

स०-भोदनः सुष्टु घौतस्तथा प्रसुतो निश्यौतितः
स्िनोऽत्यक्तबाष्पश्च लघुभवति। यश्चौदन आप्नेयौषधानां
चित्रकादीनां काथेन साधितः सोऽतिरुधुः। तथा मृष्टस्त-

पनकंषना्यवदिष्टदोषो दोषरषेषरः, धातुसाम्क्कस्लंवनादि-

पधादुवैधम्यदमनात् ॥ २७ ॥

डरा यस्मिनोदने सोऽतिल्घुतमः। यथोक्तरक्षणादोदना-

छादुरोमनी पथ्या पेथा दीपनपाचनी॥२८॥

धुय साधितः सोऽतिगुरः | ३० ॥

ज्ष्णाशानिदीवंरयङुक्षिरोगञ्वरापहा ।
स ०~क्षुब तृष्णा च

ताभ्यां ग्छानिः

सा च

विपरीतो योऽसुधौतादिः स गुरः । श्षीरमांसादिभिमप०~-य ओदनः युधौतः सुष्टु प्रक्षाछितः तथा

। तथा
भेद्य च कुक्षिरोगश्च उवरश्च तानपहंति या सेव॑मूता प्रसखतः-प्रकरषण स्रावितः, सिन्नः-सुसिद्धः
ऽव्यक्ताष्माऽपरित्यक्तबाप्पः सन्तप्रो छ्घुः । यश्चा
7 । दौम्यं काम् । तथा मखान्वातादीनयुरोम- प्योदन जभयानां पचकोटादीनां कथैः साधित

ते स्वभा्स्थान् करोति } पथ्या द्ारीरस्य दिता

धा दीपनी पाचनी
द्वाषः ॥ २८ ॥

अशि तण्डुलः भ्रष्टपक्रलाजादिभेः सिद्धः स खपु

चेति । पंवत्करमैधारयेति विपरीतो य ओदनः

पूर्वाक्ता्थेोक्तटक्षणात्स
गुरुः! योन धौतो; नापि प्रसुतो, न च सरश

तश्च, न भ्ष्टो,नाप्ेयौषधक्राथसाधितश्च स शुरः।य्च
्षीरमांसाथैः साधितः सोऽपि शरः । आदे्रहणा-

चरकययुनिः। करणं पुनः स्वाभाविकानां द्रव्याणाम भिसंस्कासे
गुणस्तोयभिसंनिकषशौचमन्थनदे-

नां ग्रहणम् ॥ २० ॥

सह सयोग उच्यते । द्रव्यस्य द्रव्यान्तरेण सम्बन्धः

च्छागवसातैकधुतमञ्जाफल्माषतिलमुद्रादिसाधितः

हे०-अोदनरुणानाह--युधौतादिषिचिष्ट जोदनो रुः

रकाख्वासनाभाजनादििश्चाभिधीयते

तथाच चरकमुनिः

। योग

। संयोगस्तु दयोधेहूनां वग

द्विपीतः क्षीरादिसाधितश्च गुरः, सुधौतः-सम्यक् परक्षा- द्रव्याणां स्षदती भावात् सविोषमारमते यन्नैकरये
लिततष्डुलः,

प्रसुतः--सम्यकृपरसारितमण्डः,

रिवन्नः- -

सभ्यकृपक्ः, अ्युक्तोष्णः--खीत्वमप्राप्तः, आसेयाषधक्ता-

थसाधितः, भृष्टतण्डुल भ्छैस्तण्डुकैः साधितः । विपरीतः
भधौततण्डुलादिः यश्च कषीरादिनिद्रवस्थाने द्वा साधितः,
मांसरब्देनात्र मांसरसः, आश्रशब्दात्लेहादयः, क्षीरा क्विसाधने उदकं ्र्षेष्यमेव । उक्तं च संग्रहे-“श्षीरादे-

साधितं द्रव्यं न सम्पङ्कुक्तरसं समवि? इति।वाणिवा-

द्रभ्याणि मानै, परिमाणे, कर्षपलनुडवप्रस्थादिकं
तच्च मात्रामात्रफछनिश्चयाथम् । आदिप्रहणादेरकारशरीरावयवादीनां पालहः । तथा चाचाय~
वचनम् । चरकः शरीरावयवाः स्वभावो धातव

त्रियसंस्कारो, मात्रा, चास्मन्निसक्षते । तत्र चोद्ा~

हरणानि तेनैव दन्तानि । वरोऽनृपजखाकाशधन्वधो-

भक्षसंविधेः

। जलजानुपजाश्नैव

जखानूपच-

थपुधक क्षीराचैस्तदुपदेशानपदग्धं काथयादति ॥ ३० ॥ राश्चय । गुरुमक्षाश्च ये सत््वासते स्वै गुरवत्छ
दति द्रभ्यक्रियायोगमानाचिः समादिशेत् ३१ स्मृताः लधुभक््याश्च रघवो धन्वना धन्वचा -

सणप्दव्यनया दिस सर्व पेयादिक प्रवेत्ति वक्ष्यमाणं रिणः । इति । ^ शर्थरावयवाः सक्थि
च भक्यादिकं द्रव्येण क्रियया सोमेन मानेन चादिरोत् । रस्कन्धादयस्तथा । संप्थिमांसाद्ररः स्कन्धस्ततः
कोडस्ततः शिरः ॥ पृषणश्चर्भमेदे च शोणो वृक्छौ

तत्र र्यतो यथा ! जोदनस्य स्तराल्यादिजस्य का-

यषहुर । मांसाहुरुतरं॑विद्या्यथास्व मध्यमस्थि
धवम्. | यावकादिज्य तु गौरवम् । क्रियातो यथा | च |; इति दारीरावयवाः । “स्वभावाहववो मुद्रा~

पावाद्ि्षस्कारणष्छ्त्यमंसस्य ठष्वादिगुणयोगः | अप- स्तथा छावकपिश्लखः । स्वभावाद्ररवौ माषा वसह

रस छन्यथासं दयते । तथा चोक्ते तत्रांतरे । वृष्य महिषस्तथा ॥ ?› इति स्वभावः । ¢धातूनां रोणिवातहरं बल्यं पथ्यं दूत्यामिष ख्घुअपध्यं गुर् विष्टमि

ताध्यानां रुर वि्याद्यथोत्तरम् । ?? इति धातवः

॥

मांसं यच्च रसोद्वतमितितंत्र॑तर चोक्तम् । सविन मासं “अलसेभ्यो वि्लिप्यन्ते वतो ये बहुक्रियाः 1 ?>
गुर स्तेमिशूलपकं त्रिदोषजिदिति)
त्रिया संस्कार इत्यथेः। इति क्रियागौरवं लिङ्गसामान्ये पुसां स्रीणां तु खघ

योगः सेयोगस्तेन यथा । आग्नेयचित्रकायौषधकधरः
साधितस्य काघवम् । मानतो यथा | बहुमिकेघुमिरय-

वम्]'इति लिङ्गम् । “ महाप्रमाणा गुरः स्वजाक्तै
ठघवीऽन्यथा । इति परमाणम 1 “° गुरूणां खघ

विंयास्संस्कायस्सविपर्थयम् 1 व्रीदैखीजा यथा च

लश गुरुभिधुतरघुरव । विपसीतैस्तु विपरीत एव । स्युः सक्तनां सिद्धपिण्डिका 1” इति संसारः
आदिग्रहणेन देशादिपसहुः | जाग |

छतो रुधः । आनपदेशतइरुकतो गुरुरि्यादि,
नोध्यम् ॥ ३१ ॥
प०--दस्येवमनया दिशा सवैमलुक्त॒करतान्नजातं
द्व्यक्रियायोगमानधिरादिरेत् जानधिात् द्रन्यतो
यथाशालिषष्टिकहरिभिणसुद्रादीनि द्रव्याणि प्रक्रुतिङ

॥

सअस्पादाने गुरूणां च ठघूनां चातिभोजने।मात्राका~ `
रणसुददिष्ठ द्रन्याणां गुरराघे । गुरूणामल्पमादेयं
छघूनां कपरिरिष्यते । सात्राम्पेक्चते द्रव्यं मात्रः

चाभ्रसपेक्षते । ?' इति मात्रा । सर्वमेतच्चास्मिनिरोक््यामाते ॥ ३१ ॥

हे०-भदनप्रसंगाहुदाहरणं परिभाष्याह--इस्येवमोधूनि क्षीरेक्चमाषानूपमांसादीने प्रकरृतिगुरूणि तेन दनवत् द्रव्यादीनां कारणानां स्वल्पं शाने बुद्ध्वा कार्थार्तराल्यादिप्रभवस्यौदनस्य, लाघव, क्षीरेक्ष्वादिः णां स्वरूपमकथितमपि स्वहुच्या निद्र भदबुद्धी नं

प्रभवस्य गौरषेम्। करणं क्रियासस्कारः। स च तोया- कथयेदिव्यथ; | तत्र कायष्वेन परिणतं कारणं द्रब्य तत्पपिसंनिकपषभावनाभाजनादिभिरपजन्यते ।: तथाः रिणमेवुः, कतृव्यापार; क्रिया, प्रधानद्रव्ये द्रव्यान्तर ~.

स्थानम्. ]
निति

सटिष्पणदीका्रयर्सवहिते अ० ६.
पवर

तपकौ योगः, संयोगिनां न्यूनाधिकरसमत्वं मानम्, आ-

द्शन्दादेशकाष्ठं । ततर द्रव्यस्योत्पत्तिस्थितिपरिणामस्थानं

देशः, उत्पस्यादिसमय जामाव्रवस्याश्च कालः | तत्र
दव्येणादेशो यथा--रक्तशालीनामोदनः पथ्यो, यवकानामपथ्य; | क्रियया यथा--गष्टवरदछितनिस्ुषीक्तानां

सूप्यानां सूपो ल्ुरितरेषां गुर; । योगेन यथा--मरीच

वुत्ता मालमक्षा कतवः, मरीचाचयुक्ता गुरवः | मानेन

यथा--मिश्चकोदने मुद्राचसपव्रहुव्वाभ्यां टधुगरुत्रे
त्िदेदोन यथा--द्ग्धाबानिजातानां श्रादीनामन्न

( १४१)

रुवातकफापहः । फङम्डगोरसोदारं सविवाजाजि-

धान्यकम् । क्षिण्य मति हितं बल्यं बृहणं रोचनं
गुरु । काप्मदेकधान्याग्दाड्मिादिरजःछताः ।

ठेदासतत्रादिजाश्वान्ये योनिवहश्येचना; । माष्धानी-

यवासादिपुणैरयोऽतिगुणःलः|फ़लपूरैषनादाय गजम

पाकतो घनम् ।टेहवत्लर द्व्यन्ये दोषा; खशयोनि-

वत्। तद्व ॒तिककस्काम्डप्रायः कांबिको मतः

उत्यलु,

कटुरः कफ़जिदु्राही पित्रो रोचक रुः) मांसादजा-

दोषलम्, उक्तं हि--^दुरमाजनस्था दराक्षाम्ला दोस च

तिुखयादिगङितः सोदको रधुः ॥ ६२ ॥
प०--प्सो मांसस्सः। तेथा चागमः-“ स्सद्रम्यविरषोक्ते ज्ञेयो सांसभवो रसः । › संमदऽप्युक्त-

दतरेषां युर । उक्तं दि सुश्ुतेभ-“दग्धामामवनौ जाता;
शाल्य ध्ुपाकिनः]?: इतिः | स्थितिदेचेन यथादुभीजनस्थामिद्रौक्षाभिः इते पानकं दोषलमितरामिर-

प्रजायते |> इतति | परिणामदेदेन यथा--मून्ममे पत्रे म.-पिितेन रसस्तत्र पषोधान्यैः खलः फलैः
सिद्धानां तहुख्नामोदनो गुरुः, ताम्रममरे ल्घु; } उयन्नि- मूहैशच तिलकस्काम्डभ्रायः कांवछिकः स्मृतः । ज्ञेयाः

कलेन यथा--तैवेन द्रवयोदकेन सिद्धमन्तं पथ्यम, कृताकृत
स्तितु स्नेहादियुतवजिताः । स च रसौ

अनात्तवेनापश्यम् । स्थितिकाटेन यथा--राचिमुषितेन

दृतरीतेनालोडितमपथ्यनितरेण

कठिन

यथा-छीधजन्मना

पथ्यम् |

सुप्येन

छत;

परिगाम-

वृहणो-वृहत्वक्चत् । प्रीणनो-धातूर् प्रीणाति, वरृष्यः

शुक्रजननः,

चष्चुप्यः-न्चक्षुषेः पथ्यः, ब्रणहा-

सूपो न्रणघ्नः ॥ ३२ ॥

लधुशविरजन्मना गुरुः, जमाययस्थाकालेन वथा-आपनेन

शुष्के वा मूलकेन कृतो यूः पथ्यः, जीर्न

वा कृतोऽपथ्यः द्या स्वबुद्धवा सर्वमृह्यमू ॥ २३१ ॥

हणः भ्रीणनो ब्रष्यश्चकषुष्यो त्रणहा रसः ३२॥

दै०--मांसरसगुणानाह्--प्रीणनः

तृप्तिजनकः,

रसो

मासिरसः, उक्तं हि संम्रहे--“चिद्याद्वे रसे सूपे श्ाके वेवौत्तरोत्तरम् । गौरथ तनुसा्राम्रसतादुषनेषु परयकूष्रथक् || "द्राति | सग्रहे-~-“शुष्यतां व्याधियुक्तानां नराणां छद्धिकांक्षिणाम् । शशक्चामक्षतोरखक्षीणधालिवदि-

स०--रस इति मांसरसः । भादिरब्दलोपात् । यौजसाम्। दषटिश्र
वणवुद्धथाचुपैलवर्णस्थरारथिनाम् | ममवि-

प॒ वृहणादिगुणयुक्तः । कइताङ्ृतध्य च रसस्याथं गुण-

दिच्टसंधीनां व्रणिनां वातरोगिणाम ॥ द्रः पथ्यः प-

पप्युक्तम्. गुणाश्च । यथा

जतम्. ॥ ३२ ॥

निर्देशो बोध्यः । रसो हि सेहव्यादियुतः कृत इत्यु र दष्यो वहणः प्रीणनो रसः? "दति । शुष्यतां धरद्धि व्यजयते विपरीतस्वहृतः । तेन कृतस्य तंत्राततरे विधान- तां, हृशानां स्थूलत्वं लजतां, क्षामाणां वदं व्य। छगरु सकिथज मंसं

निरस्थि तेत्तिरं तथा । चतुष्पलान्वितं स्म कषितं
्राङ्तिं जङे । पिष्पडीपिष्यकीमूलशञुटीचित्रकधा-

यवैः । द्विशाणैः संयुते तोये काथ साधाढकोनिते।

भाद्स्त॒ पथ्यः संशद्धव्रणकटाक्षिरोगिणाम् ३६
स्०-मौद्रो रसो यूषो व्रणिनौ कंटततेभिणां च
पथ्यः। मस्य च सतस्य विधानसुक्तम्। ुद्रानां द्विपं

पिऽस्मिन् द्विपरं तत्र दाडिमान्कुदधितान्क्षपेत् । ते तोये शतम्ौढकोन्मिते । पादस्थं मर्दितं प्तं दाडिमस्य

पसं मर्दितं प्रतं दिगुसैषवजीखौः । युक्त `प्रधुपिते पलेन तु । युक्तं सैषवविश्वाह्धान्यकै; पादकाषिकैः
|

प्यं शुद्धानां खद्धिकाक्षिणाम् ! शुष्यतां व्याधियुक्तानां कणाजीरकयो
स्नूणीच्छाणैकनावचूरणितम्। संतो मुद्ध
त्रणिनां बातरोणिणाम् ।.मप्नविष्िष्टसधीनां क्षीणधा- यूषोऽयं पिततष्टेपहयौ सतः । तथा । परटोलपत्रा

चद्वियौजसामिति । तेत्रंतरे चोक्तम्। रसस्तत्र बरोऽ- च्छाणाध मुद्वानां द्विपं जले |द्रवयाहरत्रिशदगाणिते

नम्ह; शाङुनो वृहणः सर; । तक्रसिद्स्तु चिष्टमी सतश्च दाडिमम् कषमामलकानां च क्षिष्ठा
पु

(८१४२ )

अष्टङहृदये ।

[ दत्र

नरधिश्रयेत् । प्रतं तततैधविश्च युक्तमाञ्येन योजि- तूनीभतून्योरक्षणं गुर्मनिदानि वक्ष्यमाणम् । तन्न
तम् । पटोषपत्रकाख्योऽत्र यूषः पिच्ौत्थरोगजित् । न्तरेऽपयुक्तम्-““अधो या वेदना यान्ती वर्चोमूत्राश्ष-

तिबपतरीर्भनधूषमेवमेव प्रक्पयेत् । पूरकच्छटिका यस्थिता।भिनत्तीव गुदोपस्थ सा तूनी नाम नामतः।'
तथा-“शुदोपस्थोष्थिता चैव प्रातरिखोमप्रधाविता ।
स्विन्ना धृतमृष्टा सधान्थका । दिगुजीस्कसयुक्ता ततो वेगैः पकाशयं याति प्रतितरूनीति सा स्मृता"? ॥३४॥

सथित्दाडिमे । समैधये विनिक्षिप्य पुनसरावधिश्र-

येत् । तावचावन्द्रदूभूते ततच्यूषणसतयुतम् । सुधू-

हे०-ऊर्त्थयूषगुणानाह-तूनिप्रतृन्यौ गुरमनिदाने वक्यते।

पिते दिगुषतैश्वातुजोतावचूैतम् । शण्टीरस दीपनीयं तिरपिण्याकषिकृतिः रष्क विरूढकम्।

वातक्वेामयापम् । अक्नताङृतयूषाचच रसा जकसा- दाडाकीवटकं दशं दोषटं शपनं गुर ॥ २५॥
स०-तिरस्य विहृतिः पिण्याक्स्य च । तथा
चितात्। सेहाम्हपटुयुक्ताच प्वैः पूवो रधुमेतः |
विद्या रते सप्रे शाके चैवोत्तोत्तरम् । गौखं तनु- सष्वराकादि दृष्टि्न विदोषकरं ग्छानिकरं गुरं च।
साद्राम्रघ्ादुष्वेषु पृथक्तया । तथोक्तम् | खरकाम्ब- अङ्करेत सस्य॑विखूदढकम । राडाक्यपरि तन्त्रादिका
किक हयौ साधितौ खौषधानुगौ । पिशितेन रस- रांडाकीव्रटकम् ॥ २५ ॥

सतत्र यूषो वानः खकः फेः | मूषश्च तिरकल्का-

-. पठ -तिलानां पिण्याकस्तिलकस्कः । तस्य धिष

म्प्रापः काम्बहिकाः स्मृतः | ज्ञेया; कृताकृतास्ते तु तिविकायो व्यश्लनखेनोपयोगः। दुष्कं च .तच्छा
च शुष्कराकम् । विरूढरमकुरितधाम्यम् । शाण्डा-

खहादियुतवजिताः । अस्पमांसादायः खच्छा दकला- कयां स्थापितं चटकं शाण्डाकीवटकम् । एतत्सर्व
वणिकाः स्पृताः । स्वष्पैन मासेन डटयादिभिः खलैः दृष्टेघनमचश्चुष्यप् 1 दोषल्-दोषसच्चयकारि, त्रिदोलच्छा ये क्रियन्ते ते दकरवणिका बोध्याः । एवं
यूषे यत्र धन्यमल्यं खक्ञादौ वा मूादीन्यल्यानि
तस्पाऽपि दकरवणिकस बोध्यम् ! तन्त्रातरे चोक्तम्
अथ गोरसघान्याम्रफरणडैरम्कित.च यत् । यथोतरं रुघु हित सछतासस्रतं तथा । प्रभूतास्तमलो

षकोपनमिति यावत् ।ग्छपने-गलानिकरं, गुरु च |

दाण्डाकीवटकमिति बवटकसंनिधानात् परिदुप्क-

माषादिमयः राण्डाक्यो गृह्यते । पूर्वे पुनरध्याये
शाण्डाकी चासुतं चान्यदिति द्रव्याणां परकान्तस्य(-

दासुतशब्दसंनिधानाच

मूखकसधपादिश्चाकाव्क-

थितायुतातिकलटे राजिकाचूणेमाविताम्डतीकष्णानि

यूषः पातः स्थतः । च्पस्तु ससयूषाग्यां स्थर्या- दाण्डाकीरोब्देनोच्यन्ते | ३५ ॥

दयुरुतरो मतः । तं सयोगो चाद्नीयान चाद्यारी

कथंचनेति ॥ ३६ ॥

हे०"तिल्विक्घत्यादीनां गुणाादे-तिख्यिकृतिःपधुराण्ध-

कादिः । उदुघ्रततैल्तिलादिषिण्डः

पिण्याकस्तद्विकातिः

प०-युद्रानामयं मौर रसः । संहयुद्धानां त्रणिनां पिण्ड्विकादिदिषीयः । युकं याके-दयप्कयातीककश्चरि-

कण्ठरोगिणां तत्र रोगिणां च पथ्यो हितः ॥ ३३ ॥ कादिःविरूढकमङ्छरितं धान्यं धुताननप्रस्तावाददङ्न्ुरितधाहे०--सदवयूपष्गुणानाद--रस इत्यनुवर्तते ¦ मीटर रसो

सष्टयूषः युप्रो धान्यैरित्ुक्तस्वात् । संखदवाईानां पथ्यो हि~

न्यक्कतमच ग्राह्यम् । येन बय्केन शांडाकी कियते तच्छाण्डाकीवटक-दगघ्ं दृषटिनादानं, दोषं चिदोषकरम् , ग्ल-

तः) कीडक्षिभ्यां सगि्ब्द; संबध्यते ॥३२॥

पनं--ग्छानिकरम्,। ३५॥

वातानुलोमी कोट्यो गुस्मत्रनीमत्ूनिनित् ३४ रसा बृहृणी वृष्या क्लिग्धा पल्या रुचिप्रदा ३६
स ०~रसाका करमथितेन मरीचशर्क॑रादियुक्तैन
स ०-कौरुत्थो शूषो वातमनुलोमयति गरमादीश्च
जयति । तूनिप्रतूनीसेणौ गस्मनिदाने वक्ष्यमाणक+ दमा कृता उद्टेखिकासंज्ना वृंहणी देहस्य श्हतकरी
वृष्यादिगुणयुक्ता च ॥ ६६ ॥
क्षणौ ॥ ३४ ॥
|
प०-कौलस्थो रसो-वातानुलोमी बातमनुखोमयति तच्छीरः }तथा गुं तूती, प्रतूनीं च जयति।

प०~प्साखा-माजजिता, दस्तमथितेन स्रिजातकष-

मसिचशकरादिभिः संयुक्तेन दध्ना पदे सुमाभितेन

ध्थनमः 1

सरिष्पणर्टीकाम्रयसंवरिते अ० ९.

( १४३)

ता, वंहणी-देहस्य बृंहत्वकर, वृष्या-शुकरख;

प०-हरितधान्यनि-निस्तुषभृष्टमुरषटाहतानि,
पधत्वगुणयोगात् सिग्धा, बल्या-बरपरदा, रुचि- परथक्रब्दवाच्यानि । प्रध्ुका भृष्टतण्डुढा इति
केचित् | प्रथुकश्िपिदो ज्ञेय इति । ते गुरवः,बस्याःश्-रुच्या रुचिकरी ॥ ३६॥
हे *--रसालगुणानाह--मरैष्वदाफरादियुक्तं करमधितं
धे-रसाल ॥ ३६ ॥

मष्ठुततटमहरं पानकं प्रीणनं शुर ।
टमि सूरं हवं यथाद्रव्यरणं च तत्॥ २७
सं०~-पानकं श्रमादिहर प्रीणनादिगुणयुक्तम् ।
णन मनःप्रीतिकर यथाद्रव्यगुणं च । स्वादुना

बलावहाः, कफविष्टम्मं च कुर्बन्ति कफविष्टम्भक्छो.

रिणस्तच्छीलाः ।। ३९ ॥
हे०-एृथुकगुणानाद--जययप्कधान्यानां भशस्तण्डुलाः
पृथुकाः ॥ ३९ ॥

धाना विष्टभिनी रुक्षा तपणी ेखनी गुरुः ४०
स०~-धाना

मृष्टयवादिविष्टमिनी

रूश्तादिगु-

गन च युक्तम् । पदादीनां छाघवादिह गुणा नोक्ताः| णयुक्ता च॥ ४०॥

पन्~यवाय्या भृष्टा धाना इषि सं्ञिताः भरूमरा । पटा लघवो रुच्या ङ्घीयान् क्षारपर्पटः |
धा कृष्या र्चिकरा गुरो रागखांडवाः | प्रीणना परपर्याया सा धाना-विष्टम्भिनी स्रोतसां स्तम्भज५

पतृटूछदिमदमूशरमच्छिदः ॥ ६७॥
प०~पानकै--जलश्चौद्रत्निजातकमारिचद्राक्षाखज॑दिकृतमनेकघिधं श्चतृट्क्छमान् हरति श्रमशुततट्-

ननी,

रूक्षा-रूक्षगुणयुक्त,

९.५

तपणी-वृदूजननीः

ठेखनी श्ेप्मादीलिलति, हिनस्ति, गुवीं च ।॥ ४०।।

निप

[५

११

ज

[निम

हे०--धानागुणानाद--भष्टयवादिधान्य धानाः । अन्य

त यवानेव ष्ठान् धानाशब्देनाहुः । उलम्बादीश्च प्रथक्

महम्, प्रीणयतीति प्रीणनं, सतषकं, गुरु च । पठंति यदाह सुश्रुतः~“वानादुम्वास्तु ख्ववः कफमेदोवि-

षएम्भि-स्रोतोविष्टम्भकारि, मूत्रर-मूत्रजनकं, बहु- ततोषणाः । दाति '› द्ववः पके टघरवगुणकाः स्वमते
त्रकरोति । हय॑-हदयप्रियम् । यथा यथा द्रन्यैः
॥ ४० ॥
भ्यते त्रिजातकमाक्षिकगुडद्रक्षादिभिस्तेषां ये गरेद्ुत्वात्
णास्ते सर्वे पानकस्य बोद्धभ्या इत्यथैः ॥ ३७ ॥

सक्तवो छ्यवः क्षचुट्रमनेत्रामयन्रणान् ।

हे०--पानकगुणानाह-गडाम्लिकादिरसस्छतम् । उद-

प्रति सतषैणाः पानात्सद्य एष वटप्रहा; ॥

दिद्रवे पानकं, यथा द्रव्यगुणं वैद्यैः क्रियते तद्ुणानवतते । एतेन सुश्रुतादिभिरक्तानां दवक्षादिपानकानां गुणा
क्ताः ॥ ३७ ॥

जास्तृदृछैतीसारमेहमेदःकफच्छिदः ।
1सपित्तोपश्चममा दीपना रघवो हिमाः ३८॥

नोद्कातरितान्न द्विनं नि्षा्यां न केवराच् ।
न सुक्तवा न द्विजेरिछत्वा सक्तनयान्न षा वहत्
स ०--सक्तगो ठघवः क्षुधादींश्च नति। तथोदकमिश्रिताः संतर्पणा; सद एव ब्रं कुर्वति | तांश्च
जटेनांतरितान्व्यवदहितानास्नीयात् । भन्यभोजनेषु

स ० -राजास्तृडादीरछिदंति । कासपित्ते चोपश- दतरा पाम विहितं न तथा सक्तुषु कायेमिति बोधयेति ! तथा दीपना छवः रीतवीयोश्च ॥ ६८ ॥ यति । तथान द्ध्व वारौ नायात | न निरायां
प०--अभ्निदीधिः "कुवन्ति, उघवो-खघुुणयुक्ताःः
प्माः-शीतवीयीः| ३८ ॥

रायाम् । न कैवखानुदकादिरदहितान् । न॒भुक्ला-

दे०~-खजानां गुणानाह--ग्ष्टानां सासनं तण्डुला

छिचेवर्थः । वृश्च सकतूनायात् । तंत्रंतरे चों

जा; ॥ ३८ ॥

[धुका गुरवो व्याः कफविष्भकारिणः॥ ३९॥
स °~हरितधान्यानि निस्तुषभृषटमुराखुहतानि पृरथु-

71शरेपिरसक्ञा गुरुवादियुक्ताः ॥ २९ ॥

ऽन्यद्धोजनादि । न द्विजैदिछिखा देतैः करस्थं पिड

रुक्षवातलस्वं सत्तूनामिहं नोक्तम् । रघुलादिनैवावगतलात् ।नसु रुक्षवातछे चेदम्युपगम्यते सूनां ततः

संतर्पणा इद्यसुपपननम. । सथ्य एव बलप्रदा इत्येतदप्ययुक्तम् । युक्स्या द्याहयरः परिणमति । स धातुपु-

(१४४)
छे नान्यथा । अत्राचक्षमदै | प्रभवादुभयनप्येतटु-

द्रवत्यौगात् लथीयस्यवहैलिका । रष्छुटी मोदकादीना-

माख्यातेव च कंटपना । कर्कपूबदरादीनां भमक्षुचट्~
तम् । सनां दयमचिलः प्रलक्षवेयः परमाव मच्छिद्ः । सक्तवोऽस्खरता हया यथा द्रव्ययुणाश्च ते।।12
य्ीताः संतः सेत्पयति । सय एव च बर ॒प्रय- इति । सक्तमक्षणं नियमयति-येषां भौजनमध्ये उदर्क

च्छरति। वाजीकरण ह्यपरिणतमेष खंकाय॑ जनयति । `| पीयते ते उदकान्तरिताः, दवौवारौ दविः, केवलानुदका~

तथा च म परिणतमेव मदे जनयति तप्मात्सतपे- दिरदितान्, द्विजैष्छत्वा करस्थां पिंडी दन्तेरविच्छि
णस फरग्रदलं चेषामुपपनमेव । तत्रांतरे चोक्तम् | भक्षितान्, बहूनतिमा्रान, उदकंतरिताद्धीनां प्रसेक
तुत्याज्यः सकुप्ररप्तु रषयो मेदी रसायनम् । तृद्- निषेधकारणत्वात् प्रथक् न कारणम् || ४१ ॥ `
दिशरमनुन्मचपीततृष्णानिवर्तैकः । प्रमेहक्षयकष्ठानि न | पिण्याको ग्छपनो क्षो विषमी दष्िदूषणः ४२८
चच स्यर्मधपायिनाम्. । निचयाक्रठिना गुर्वीं डी

स०--पिप्याकास्यो यस्िकादीनां निष्पीडित :
त कस्को उरूपनो गकानिकरः । उरुपम इति गायते.

प्रोक्ता गृदुरषुः । सक्तनां द्वताथोगाद्धघीयस्यवङेदिका

। छाजसतुवृताऽपि

स्याष्ठिरेपी

गरीयसी ॥ ४१॥
प०-सक्तवो-यवादयुद्धवाः ठछधवो खषुगुणयुक्ता-

स्तथा शुद्रादीन. ध्नन्ति, संत्ैणं कुवन्ति ये ते

ज॑ताद् गछास्नावनुवमां चति मिचाद्रप्व; बाइककात्कः तरि द्युटू । तथा किषठषी दृष्टिविकार्छ् ॥ ४२ ।।

` प०~--पिण्याकश्तिरक्षौडादीनां - निष्पीडितलि-

सतैणाः, पानादुदकादिभिरष्ठुताः; सद्य एव त- खानां कस्कः स श्छपनोऽङ्गगछानि करोति, धिष स्का एव बलप्रापकाः ! र्षलखात् सक्तवः समी- स्भी सरोतसामवष्टम्भं करोति; ` दृष्टिदूषणः--|
।
रणकोपना द्रति चे्ःप्रभावसमधि्कत्य सथ्यसतक्रादिभेः दृष्टिध्नः ॥ ४२ ॥
पतिं संतर्पयन्तीवयुक्तं तदा चिन्त्य इति मुभिगहदे°--पि्याकगुणानाह---उद्धुततैरतिला्िपिण्टय

पालभुक्तादीनि सथःपुषटिकर्तृणि दृष्टानीति । यथा-

चाजीकरणानि सद्यः पुष्टिजननानीये्व व्यवस्येत् |

पिण्याकः, -ग्छपनो
गप्रद;

ग्ानिकरः, हष्टिदूषणो दष्टिर।-

। ४२ ॥

संग्रहेऽप्युक्त4-“सक्तवो वातला रक्षाः पीतास्ते तर्षयन्ति तु \ नोदकान्तरितान्न द्वि निशायां न केव वेसवार गुरुः क्िधो बलोपययवधैनः ।॥ ४३१
छान् । न सुक्छवा न द्विजैः स्थित्वा सक्तूनदान्न ˆ सं०--वेसवारो नागखान्यकाजाजिहियुधृता
नि.
वा बहून् । सक्तूनुदकान्तरिताननाधान्न भक्षयेत्]

उदकेन ज्छेनान्तरिता ग्यवद्टिताः । आदौ सक्तूनां संस्कृतं श्चि मासम् । गुरः सिष्य बरुवधेनः शारा

भक्षणं, मध्ये जर्छपुनःसक्तुभक्षणं, पुनरूदकमिति । रोपचयवधनश्च | ४३ ॥
अन्तरिताः तोयं पीत्वाऽन्तराऽन्तसा सक्तुन्न भक्षप०-बेखवासे नागस्धान्यक्राजाञ्यादि संग्न
येदिस्यथैः । द्रौ वारौ द्िरभयकाटं सक्ून्ना्ात् । पिष्टं मासं वेसवाररब्दवाच्यम् । तथाचागमः मामः
निश्चयं रात्रिकाले सन्तुखर्यात् ! अरक्मीप्रवत- स्यास्पख्ममिषम्, पिष्टं च वेसबारं स्यादिति
नात् । केवछानुदकाष्िदरवद्रव्यगहितान्नाद्यात् !

त्च हिङ्गुखवणघृततैकादिभियथायोगं संस्छुसं २
सथान्यद्धक्तादिकं भुक्त्वा सक्तत्राद्यात् । दविनैरनतैः बेसवाये गरस्तथा स्निग्धो, बटठोपचयौ वर्धयति २
करस्थां पिण्डीं स्थित्वा सक्तृन्नायात् । तथा बहून् बलोपचयवर्धनः तयोषृद्धिकारी । बरुं-सामर््यमे
प्रभूतान् सक्तृन्नाद्ययात् । ४१॥

हे०--पक्तगुणानाद्-यृशनां निस्तुपथवानां चरणं सक्तवः
पीता एव ब्रस्प्रदाः; न तु मक्षिताः, खीदा वा सद्य एव

उपचयो-धातूनः पोषः ॥ ४२ ॥

|

हि°-वेसवारगुणानाद--सििननं पं दिगुजीरकादिच

मव्रत्तरकाटमित्येवशब्दार्थः । संग्रहे त---““निचयत्क- मिश्रितं मांसं वेखवारः, उपचयः वपुःपुषठिः | ४३ ॥
ठिना युव प्रक्ता पिण्डी ल्पः | दति | “ सक्तनां मु्रादिजास्त॒ गुखो यथाद्रव्यगुणीन्ुमाः) ४८

\

स्थानम् 1

सटिप्पणदीकाजयरतवरिते अ० ६.

(१०९ )

तात यथद्रव्ययुणानुगाः, यावन्तः श्तिद्रवयरुणास्तावमैः सृष्षमच्छिनैः रिधते कोके प्रणंशब्देन परसि नतसतेषां मवन्तीत्यर्थः । साकदयेऽव्ययीभावः ॥ ५५४ ॥
स ०--मुदरादिजास्यु वे्तवार थे दैडाश्कादिमि-

स्ते गुखः प्रकतिद्रग्यगुणाश्च | आदिशब्देन माधा- इकूरकपरभाषटवंद्रगारविपाचितान् ॥
थो गृहते ! तेत्रौतरे चोक्तम् । सपिरौगुणक्षीर- एकयोनीहून्वियादपृषानुत्तरोत्तरम् ॥ ४९ ॥
स०-अप्पान् इवूलादिपिद्रनेकयौनीनेककारणागोधूमौषटिकांः ।. पपा विष्टमिनः शीताः पौष्टिका
(तकाः खराः । वृष्या बल्याः सरा मविवातघ्रा शृु- न्यथोत्तरं रपृन्वियात् । तेन ऊुवूलपकवात् सजातीच्छिछाः । यथाऽनन गुरवो बल्याः स्थूखश्च कटि- यादपूपात्कपरक्वो कुः । करयरपकवाच भट्पक्वः ।
श ये |तेरुपक्षास्तु ष्रि गयीयांसो विदाहिनः । ्राषटपक्वाक्दुपक्वः । कंदुपक्राचांगाएपक्वः । इकू

सारसारलधवये कनैघुतयः स्पृताः । वातपित्त गोभरं गोशष्रदादिचरूणसंतापः । क्रो रातत
कपाटम् । श्रष्टूकंदू प्रसिद्धाकेव । अगास वहतः
तेदृष्यो घृतश्ः कफप्रदः । सद्यः प्राणकरो रुच्यो
काषठसमूता इति । इति छतानवगः ॥ ४९ ॥
।सो रतस गुरः । रघीयान्मडककृतो गरीयान्प्प०--कुकूादिषु विपाचितान् सिद्धानपृपानेपूरितः । मधुरोत्कास्कि दृष्या कासारः पिच्छिलो
कयोनीनेकदाल्यादिसम्भवानपि सतो यथोत्तरसुत्तर-

रः 1 गुडमव्यंदिकारक्षीरेशषुरसमाक्षिकै; । पृषाः मतिक्रम्य रपून् विद्यात् जानीयात् । योनिराकारः,
अबरुदरेष्परविदास्तपणाः क्षणात् । नानाद्रनयैः साङियवगोधूसमापम्रभृतयः

। सजातीयवेक्षयैक-

मायुक्ताः पक्वामक्िनिमर्जिताः । निमद्छो गुरः योनित्वं कदाचिन्छाङिपिष्टेत करियते, कदाचिद"
भूसपिष्टेन कदाचिद्यवपिष्टेन ( चिक्रसादिना ),
त्वो वृष्यो बलवतां हितः । ।
कदाचिन्माषप्रमृतिभिः । तेन॒ रशाल्िपिष्टस;कावरकादथः } विदा सोचना बल्या गुखः स्युः यानपृपान् कुकूरपकर्हघून् विद्यात् ; तेभ्योऽपि

पयोनिवत् ! यावकः पिच्छिलः क्िग्धः प्डीहोदाव- कर्थैटपकान् रघुतरान् विद्यात् ।तेभ्यो भ्रषटूपकान.

, यावदङ्गारयकतान् अयथ रधुतहा गुरः । यृष्टखिच्नतया वायो रुः रेन्योऽतिका- रघरुतमान् विद्यात्
मानेकेनैव रक्तशादिना कृतान्. । अथवा गोधूमयमनाम् । उवयोदावर्मेहानां पथ्यो वाताुलोभन; | वादीनामन्यतमेन वा. । बुक मद्भिः बाप्पः,

गरक हरितावस्थ रित्िजलात्छरं गुरं । मंदजर्यो केद्--अङ्गारतप्ता भित्तिः । अङ्गार-गोदाक्रदादनि

वादिताद्भ्ोषो बृहणः सरः । सिद्धसारे चोक्तम्। दग्धानां चूर्णः, भरसिद्धस्वरू१ः । द्रवस्िन्नपिष्टा्धयुष्णा मेड्काः प््याः

ति॥ ४४॥

इयानेव विरोषः ।
शीतखा गुखो मता करतः पूपः, पिपरीतपूपोऽपूप

|

पूपापूपयोरिति कूतान्नवर्गः ॥ ४५ ॥

दे०~~पचनपाध्रविरोषाुणविरेषानाद--उकुटधमर)
४४ कुं कुभिः कीर्णे श्रे स्यच दपानले? इति
षपच््छिननैः करियन्ते । ते सवै गुरवः तथा यथाद्र- वचनात् । तेन च मृन्मययुत्तानं पुपपचनं रक्ष्यते, धभ्रायशुणघ्ुमाः प््रतिदरव्यगुणा भवन्तीत्य । तेन कार् तदेव न्युन्जं खर्परं तदेव संच्छिद्रं प्रां लोहमयं

प०~मृद्रादिना वेसवापदयो मुद्रवटकादिभिः

द्रादीनां ये गुणास्ते तच्छृतानां वैखवासणासपि ्युन्नवंद्धः, अंगारब्देन अङ्गापप्णं पत्रि हसन्तीस्यादि
द्धम्याः । एषां वेसवारशब्द उधचारेण प्रयुज्यते। पिषटकृतास्तनबे विवृता अपृपाः । एकयोनिग्रहणं परकृति~

था मौद्रो रः, कौरत्थो रसो वा । सुख्यथा तु द्रव्यादि विगेषेऽपि पात्रक्रृतमेवोत्तरोतरं दाघवमिति ज्ञापत्या मांससेष्छरतेषु वेसवारश्षब्दः ॥ ४४ ॥
नार्थ,यथा यथा अभिसंनिकर्षसतथा तथा सापर्वमिष्यधंः)
ह०--मुद्रादिवेखवार्युणानाद-येषु सांसस्थनिषुं सृद्रच[कादयो य्यन्ते ते सुहादिजा; | यथा दरम्यगुणमनुगच्छ१९

संग्रहे तु--श्रमूताभ्यन्तरमले माषसूपः

परं॑स्प्रतः ।

खल्काब्कौ दी छेदि स्वौषधानुगौ ॥ प्पम लघवो

` अटङ्कहदये ।

( १४६ )

[ सल

यु ो तमा च प्रपतश्च मृगाः स्मृताः 17 इति । विध्किराका िरा गुर
लना; टयीयान् क्षारपरयटः | हा बरष्या सचिक
रागखाइधाः

॥

प्रीणनां परमवरदूछादमद पृच्छा नाह-पक्षिमध्ये ये विकी भक्षयति ते विष्किराः ४६॥

श्रमच्छिदः | तृषादि्रमनुन्मन्थ; सीतः

स्रीवल-

प्रद्; ॥ प्रेदक्षय्ठाया न च स्यु्मन्धपायिनाम्।

इति कतान्नवर्ः | ५५. ॥

राववर्तीकवातीरिस्तवसमकडुक्कुभाः ।
कपिजलोपचक्राख्यचकोरङुरुवाहपः ॥

वतैको विका चेव तित्तिरिः ककरः शिखी ।

दरतान्व्णानतरं मांसशाकवगेयोप्त्यज्जनमूत- तास्रचूडाख्यवकरगोनदैगिरिवर्िकाः ।
योरदेशषः । तत्राऽपि प्राघान्यान्मांसवरगस्य प्व तथा शारपदैद्राभवारटाश्वेति षिष्किराः ॥*५५७।!
निर्देशः । प्राधान्यं चाऽघ्य मक्तेन सह प्रचुरोपयोगे-

स ०-तत्र छावादथौ वार्य॑ता एकर्वितिः
ऽप्पदोषातू | शावस्य तु बहूपयोगे दोष वक्ति |
कीरयं॑मक्षणाद्धिज्िराः |सक्ते व्मैनी यस्य स र्तः.
राकावरन्भूषिषटमलयुष्णकवणं व्यजदिल्यनेनब्मकः । वतको वर्तिकेति जाव्यतरं नतु व्सयाम
।
तकाः
मृगमा
हारिगेणद्ुःगक्षगोकणै
घ्वी विका । यथा च बकाका सारिकेति 1 परस्या
दाशदीवरचारुष्फशसमाखा मृगाः स्मृता; ४६॥ घ्लीरिगल्ववेरात् । शिखी मयूरः । ब्रीह्यादिः ॥ ४ ५॥
प०~रावादयो वारटान्ता विष्कसय पश्षिजातथः।
` स०्-हरिणादयो दश णाः स्पृताः } आदिक्षब्देन कारपुच्छकपृषतादयः संग्रहयोक्ता गृहते । विक ये धान्यादिकं भक्षयन्ति ते विष्कराः। वा
शवा का जाव्यन्तरम्+नतु वततिकस्य योषित् । तेत्र दिग्धा
वामरुपुच्छकचारष्कवरपोतरयोरणाः }।
मयूरः । ताम्रचूडः--कुक्कुटः । इतिशब्दः प्रकारे 1
समदारमकोहकासवरनरः । कराक्कृतमारौ च पृष- एव॑भ्रकासा अन्येऽपि संति ! ४७ ॥
तश्च मूणाः स्पृता दति) ४६॥
प०~-दते

तावत् पक्षमपक्तसन्नं

सस्कतसुपयु`

उजीत, पकं तदपि मासशाकादिभिः कृतेरेव । सह

ह०--तत्र सवश्चि्रयोधी, वर्तको वनचटकः, स्न सघात्वारी वतीरः, अल्पकपिञ्जखसद्शः | कुभो 111
धः--स्थलजौ जल्जश्च

| रक्तवत्मकविरोपणात्स्थ.: -

अन्नस्य च भूयसोपयोगो न तथा मांसादीनाप् । जो ग्यते, उक्तं हि “नीखच्छविः द्ष्णगरः स्यादूप्राम
चः`
सांसादयस्तद्रयखनस्वेनोपयुञज्याः । अतोऽनन्तरं
मोसश्ाकवर्गयोिर्देरः । प्राधान्यं चास्य भक्तेन
सहं भूयसरोपयोगोऽपि न दोषाय यथा शाकस्येति ।
हस्णिाद्या शरभावसाना मृगा मृगजातयः } आर्दिप्रहुणेन काटप्रषदादिसं्रहुः

। ताग्रवर्णो-हरिणः,

काकृतिः । ककुभः करकुमारावः स्थलज रक्तवत्मकः|| ``
कपिञ्ञको--गौरतित्तिरिः। हति “ उपन्वक्रः-- श्रः:
कृराचचुमदाविलः ।) चकोरौ--रकताक्षः, कुःरवाहु्नट -

ग्रीवो रक्तरिखः श्वतपक्षः, वर्तको वतीरादट्पः, `तत्सट<+:

कप्णवणैः-एणःःकमरद्धितीयनामा । तथा चागमः
“ताश्रोऽत्र हरिणः कृप्णस्स्वेणः कमलसंक्ञितः”,४६।
हे०~अथ सोंसवर्गः। मोसमषटधा-मृगविष्किप्रतदाधि-

वर्तिका, ततोऽ्यहपा तित्तिरिधित्रपक्षः, ककरः---युः

टेययप्रसहसदहाण्गचलचरमरस्यभेदेन | तत्र॒ मृगानाह-

वतिकामेदः,

दरिषादयो गास्तु दरिणरस्ताम्रमृगः, एणः टङणावर्णः,
चुणो स्श्ुचतरगतिः, ऋष्तौ-नीरण्डः; गोकर्णो---गोक-

णसद्दकर्णो रासमाकारः, मृगमाचृका व्धुप्रथृदराः

दाब्दकारी, पीतः, कुष्णगरः) कृष्णचञ्चुचरणो; र्तप्रः{

शिखी-मथूरः, ताम्रचरूडाख्यः--कुककुटः, बकरः सक्र.
हशः, गोनर्दो-गेष्वेडः, गिरिवर्विका--गिरिका१ा
सारपद;-केकसदशश्चारगत्तिः; दद्रा

ककसयो विविधवर्णः, वरटः--दंससदद्ाः, आयशग्दाा 1.
रीादयः । प्रतुदा दति | प्रतुद्य मक्षयन्ाा +
गरतुदाः तत्र ॥ ४७१

दादाययाः-कमो--विलेशयः, द व्रः--विंकटवहुविपाणः,
न्ारष्कश्चाप्तनुः; शरभो चरणः आच्रशब्दात् प्रपतकरा-

जीवैजीवकदास्यूहमृगाहशुकसारिकाः । ,

करणः ।श्रद्ीरामदारभकेशकाकरवराः ॥ कराल

| मुदा; ॥ २४८ .॥

खादयः । उक्तं दि संभरहे-“काल्पुच्छकचारप्कवरपोतद्-

रवाकोकिलहारीतकपोतचटकाद्यः ॥

सरिप्पणदीकत्रयसवङिति अ० ६.

-स्थानम् 1

( १८७

। लि

स ९-जीवजीवकादयः

प्रतुदा दश.

शृताः |

मतु ्डनाऽह्य शाल्यदिभक्षणाप्परतुदाः । आदिशब्देन सषप्रदोक्ता; खंजरीटकपासयवता गृह्यते ४ <|

दादा्ीभासङुररगधाटूकश्ाखिगकाः ॥

मधुहा चति महा मृगपक्षिणः ५०॥
धिका
प्रसह्य
सं°-गवादयः
नक्नणारप्रन्ाः

। पवनः} अम्र्तः
पमपिणः देगनमः
रा परिणय। यवन

प<-जी्चजीवकादयः चटकान्ताः प्रतुदाः ।
भुय च तुण्डना्स्य भक्षणात् प्रतुदा; । सताः ।
आादिमहणेन रतपन्नेखन्जरीटादिपक्षिपशयहः ४८॥ किण इयथः
हे०~जीयंजीवकः--एकौदरौ द्विशिराः, दा्यूदोऽन्ध-

काकः, भङ्गाहो--ज्गराजः करष्णवर्णचटकसुदराः, धिखा-

बानर, गौप्रेरकः । शकः कीरः+सारिका--मेघावी, ठट्वा-(त्तपुच्छाधोभागः, कोकिलः--परपुषटः, दारीतो--दरिततः, कपोतः--पाण्डुकः, चटकः --कट्विङ्कः आदिब्द-

वश्रजाहको नकु

|

इत्यन्ये | सद

| प;

जबुकः दूगाल्ः | रयनो गन्द

क.

क

दिवविः। वतिः धवा | आयनः काः

कारः | वल्कः सप्णचुद्कः | २०;
9

[नी

|

पठ~-गवाद्यी मधुहावसाना.सनद्यनि प्न

खज्ञरीटादयः । उत्त संम्रहे-- रतपत्रौ शङ्गराजः

तेच प्रसहाः । प्रसद्यापद्रस्य मांसादिकं अ

ोयटिर्जीवजीवकः खञ्चरीरकदारीतदुरनामदुरथाण्दाः ॥
ट्वा दुषो व्हा गोष्वेडो डण्डमाणवःः। जसीदुटुभि-

प्रसदारतन संक्षिताः । गविकीयं विच्कयदरव शना

विरलोदपष्टुलिद्धकाः

॥ सारिकाश्चकसाङ्गास्यविरी-

मतुः स्मृताः |` ज्रां
हति प्रसिद्धः

आानोदवनरः

! वरे

। सः-तुग्यः }पका चनद

प्रककुयष्टिकाः । मंज्ुलीयकदात्यूहगोपापुच्रप्रियात्मजाः | सिहो-मगप्रः । वरपद्योा-मार्नारः

। अपक:

एकविङ्क; परथतः कपोतोऽङ्घारचुडकः । पारावतः पाणवेक दत्युक्ताः प्रतुदा द्विजा; ॥ `` इति ॥ ४८ ॥

“्छोपाकरा दोस्त स्मृतः" ॥ ३
वभरुनकुदटः । व्यनो-गरटा्रनिः पाद प्यन्ययः

मरकगोधादिश्वाविदाद्या षिषेरायाः ॥ ८९ ॥

कष्णचटकः,

श्वा। चायसः-छाकःः 1उटृका-वासिदीवरः।
कटविङ्कापरपयायः

$

1

स ०~-मेकादयश्चत्वारे विहेरायाः । विषे बाहू- आर्थं || ५० ॥
भेन श्रयनाद्विरेशयाः । आदिदराब्देन श्रेतदयामरल्यहे०~प्रसदहानाह--मूगाणां पिणं मन्य प्रसद्य दस्य

तिदो गृह्यते ॥ ४९ ॥

क्षयन्ति प्रसहाः | तत गाः प्रतिदा | वर जर

प०~-मकादहिगोधाश्वाविद्ादयया बिङ्श्या; । चि

अश्वतरोऽस्वाचां मर्दभाजातः) दष्टः करभः, ; जथ

घोटकः, द्वीपी--चिच्व्याप्नः, निटः कसरी, ऋ
गते श्रते इति बिकेशयाः । आदिशब्देन शला- लोमदो मर्कदरसद्दाः; वानरे.) माजार

7दिसंग्रहः । भकोऽत्र मण्डूकः ! श्वावित्-साहकः ।

वहिः सैः ॥ ४९ ॥
हे०~ब्िठेदशयानादह--गिे विवरे ररते . निवसंतीति,
परेशयाः । तेषु मेको--मण्डूकः) गोधा-प॑चनखग्राहिणी,

पहिः--सर्पः, श्वाविच्छलकासद्शसरेमा;
खादयः

। संग्रहे तु-“ शरेतः इयामश्ितरषष्ठः कोटः

7काक्ुलीं प्रण; । मेकनच्िस्ककवृूल्यीका
(ण्डका;

आचखब्दान्नगोधाश्चव्यक-

॥ वृषादिकदरिश्वाविन्नछुकाया विकेडयाः ।*2

ति ॥ ४९ ॥

|

खराश्वतरोष्ाचद्वीपिरसिहकैवानराः ।
[जारिमूषकल्पाघ्रवृकवश्चतरक्षवः ॥

गिपाक्ंब्ुकश्येनचापर्षातादवायसाः ।

विडालः, मूपक--उंदसः) व्याप्रो-मह्व्यघ्नः,
वत्सभक्चः, वभ्रुरच्छमस्टः)

लोमशो

जंतूकरसदशः;ः

तरक्षु {मादमः,

नवकः रागाः

|

वाताटः.
राानकः, चापः--प्रसिद्धः;भायः--धत्
।
।
काकः, यायारिः-यदाप्री,
म
सदो, गोचा, कुररः--भरणः; तमन्यो
ग्राही, गृध्रः-क्रणोः महान् पूरी,

भय

श

पृ

लिगो-गृहवटकः, परूमिका-पृम्धारः, भगदा-मधातकः द्रति दष्टदिवध्रकारा जन्यडयि सुया,

{

1 ५
पानपः

तत्र जंवू्काक्ता वांतादसदहिता मृगाः । वृर पिन;

प्राहमदिषन्य॑ङुरूरुरोहितवारणाः ।
सृमसथरमरः खङ्ग गवयश्च महाखगः ॥ ५६१

|

( ४८)

अष्टङ्गहदये । -. .

सण --वराहादथो

द

महाग्रणसक्ञाः

वारणौ दृस्ती ॥ ९१ ॥ ,

।

. [च

१०-रहिताचाध्िषिचिमावसाना मस्या जलो
वाराः । आदिदाब्द्ः प्रकाशः
। एव्र

[य

अन्येऽपि सन्ति । कूः कच्छपः | कर्कटः वुर्छ
दावृका वृत्तः} शौनः परिकीतिता; । अज्ञातः
याणां
देशान्तरविचरेभ्योऽवबोधः ` का

प०-वराहादिगवयान्ता महास्रयाः ! चदाब्द

आर्थे । वराहः-शक्करः । महिषोगवयापर्पयीयः
वारणा-हस्ती ॥ ५१ ॥

किथ्वित् कचिदेशे

यतौ

ह०~मदाशगानाह-महान्तो मगाः सहार्गा; | तत्र
क्ञायततेकिध्विततु धिषयान्तरेषु

वराहः-दूकरः) मदिषोऽश्वरतरुः+
विक्रटबह्ुविपाणः,

रोदितो-खेदितव्णः;
चमरो~कयो गौः,

रख्बहुविषरौणः,

न्यङ्कुः-कुरङ्गसदयो

द्वाभेति

शरदि `शगत्यागी

नारित -तेन

नामान्तरेण
। तस्मादेषां नामपर्थाया _वेशषास

सिद्राः
। किरतकैवतीदिभ्योऽपश्वदसस्क
वारणो~दस्ती, खमरो-~वनतुरग
| ज्ञातव्याः ॥ ५३ ॥
खङ्गो~गण्डकः, गवयः कुकुदरहितौ

६० -नपर्स्यानाह--जलं तरवा्चैनो--मस्स्वाः; | शो
|र्ताङ्ग कुष्णघ्ष्ठो मत्स्यः, गवकमोजनः, पार्ट

गासहदाः; चकारो$नुक्तसमु्वयाथः | ५१ ॥

हससारसकादषवककारंडवष्टवाः; ॥ .

| सप्योदरः, कणावर्णकः; कण्टकमञ्ञसिः, `वूत्ैः-कृर
ईमरा-महानक्रसदटराः) ककटः-नकुटीरः, छक्ति

पलाकोक्कोदचकराहवमदुकौ चाद्योऽप्वराः५२]]

स्फोटः,

स ०-हंसादयः श्रौ्चाता अप्सु चरणादप्वरसंक्ञाः।

छ्रदखः)

आदिन्देन -स्तक्षरिकादयो गृह्यते. ९२ ॥
प०~-हसीर्दयः "हाल्चावसासाः-अम्सु

शंखः--कम्बुः, -उद्रो--जलत्रिडाल;, ` शः

रपरी--श्द्रमत्सयः, विः--पर्पाकारः,

परश्वषुं कण्टकवल्यितो वदुः, चु्की-देस्या
ऽन्तवक्चो, बहिर्निश्वासमुक्. नको स्वाकार, सक

चरन्तात्य-

पृचराः वास्विर; 1 आदिशब्देन र्तरीषेपुण्डरी- ।सददष्ः, िष्मारः-शि्यघ्नः, -तिभिः--रतयोजनवि
काक्षुराररिप्रभ्रतीनां प्ररिमरहः 1 पानेऽप्सु ष्डवतीति त॒ गिलतीति. तिभिगिरः, राजी-राजीवौ ब
"छवः 1 ५२ 1

।

|

दे०-जलम्बरानाह--येऽभ्ु जले चरन्ति ते जख्चराः |

त्रदंसो-मानसौकाः; ` सार्तो-खक्ष्मणः, कार्दबः-कट.
हसः, बकपाण्डुरपक्षः, ` प्रसिद्धः ` । -कारण्डवा-ए्ो
दंससदशचः,.ष्लवो-महाम् प्रसेवकगरः;' वलाका--विसवंटिका, रक््ोदाः-कुररसष्टशः, चक्राहुः--चक्रसाकः, महू-

जंठकाकः, करौः कड् 1 आदिब्दाचातकादयः | उक्त

विल्चिमः--्छलीलोदितनयनः

सर्वतो

लोहितः

प्रायो मूमिष्वारी । जाचराब्दा्रौमत्स्यादयः | ५१

मोसमित्यद्र्षा | ५४ ॥

स०---द्यष्टमिः प्रकरः श्राद्कासा

माडः ॥ ९४ ॥

|

॥

, -पर-इत्येवसनन्तरोक्तेन. प्रकरेण .सांस

च संप्रहु-“ काकतुडघनारावमद्रकौश्चाम्बुकवकुटाः- -। ऽष्टमिः प्रकरिरहुः क्रन्यमाचार्याः
| ५४ ॥
गरणाल्कटन्वक्राह्वलाकारक्तदीषका,. |}. उक्कोशः; पुण्ड
हैउक्तानां गाणां . मसत्वमाह~-द्यु पतेन -3
काक्षद्ररारीमणिठुंडिक्राः- 1. नद्. मरिलवगवाश्च. प्रक्षिणो
णाष्ट्कारं मांसमाहुः ॥ ५४ ॥ जस्चारिण
ः।]* इति 11 -५२।)

सस्या रोहितपारीनकूमंक्भीरककंटा,
एक्किरखोडर्रबूकदाफरीवर्मिचन्दिकाः
अटूकीनक्रसकरदिश्यमारतिभभेखाः
रजीचिङिचिमाद्याश्च ॥ ५३ ॥
स् ०--योदि्िकादय एकोनर्विशातिर्जलेद्रवा मत्य-

सन्नाः] चरब्धोऽनुक्तकद्रकपदैकादिसमुचयाथः॥ ९३)

यानिष्वजावी व्यामिश्रगोचरःादनिभ्िते

स ०-योनिष प्वेक्ताछष्टासु मध्य ,व्याभिशर

रवाब्यामिश्रतिषयलादनावी व्यामिघ्रेऽजाबी छा

ते अनिश्चिते ।ते हि जागकेऽपि देशे वततः संर
अजावी इति ल्नीर्खिगनिरेशोऽत्र विवक्षित

कैचिसनिश्चितात्रिति निजगहुः । तन्न तिरि
धन्वानूपचारी म्रथितः। त्त्कथमसौ हि

स्थानम् ]

सटिप्पणदीकाभ्रयसंवरिते अ० ६.

( १४९ )

तितः । रूम । तत्खमावत्ात् | यचप्युभयचरोऽयं स्या--अनूषा; | मध्य द्वी---विकतद्ायम्रसहौ साधापराऽपि जांगरुछमावलाज्जांगङोऽथं भक्षण | अत्र रणी | ५६ ॥
भ्विरं -तित्तिरे निश्चित निमित्तमस्ति । तस्मादयं तन बद्लमटलः शीता खधकवा
गर एत्र युक्तः!
हरिणादीनां च किरातकैव- पित्तोत्तरे वातमध्ये सनिषति
दिभ्यौ नानादेशप्रसिद्धा सन्ना वेया; ॥ ९५ ॥
, स०-तत्र तेषु जांगलान

प०--योनिष्वेतास्वष्टसु मध्ये अजावी--छगरोर-

|
जागा {हताः

कफादुगे ॥९७॥
ूपसाधारेष मध्ये जागा

बद्गमटा प्रथितं पुरीषं छर्वति 1 . शीतवीर्य

ं रववः
वनिश्चितौ निश्चयेन नोक्तौ । तस्मात् व्यामिश्रः
सनिपाते हिताः । विभूते । पित्तोत्तरे पित्ताधिके ।
गोचरस्वात् व्याभिश्रो जाङ्गलोऽनूषः |ते हि जाङ्गदेर कदाचिद्ाश्रयन्ते;कदाचिदानूपसेवे स्काभ्तेन | तथा वातो मध्यो यसिस्तसिन्मध्यममरुति । तथा
र तित्तिरिरपि प्राप्रोति, तस्याप्युभयचारितात्. + कफायुगे कफोऽनुमोऽवठो हीनो य्पिमस्तसिन् स्वथा चस्कसुनिः-““शुरूष्णसधुसे नात्तितत्वानूपनिरणात् । तित्तिरिः सलयेच्छीध्र कीन्दोषाननिल्वणान्। यद्यापि तिन्तिरिश्मयचरस्वथापि निय-

द्पश्छमणि ॥ १७ ||

परत्रेति निधीरणे।तत्र तेषु ` जाङ्गलानूपसा
धारणेषु . मष्य,जाङ्गला--वद्रमढाः . बद्धपुरीषा

रव दि तित्तिरिजोङ्गकानूपौ द्वा्रपि निषेधते 1 रीताः--रीतवीयाःःख्यतेश्च, हिताः-पथ्याः । सनिः
दसविकविषयनियेवणरतिजीतुचिद्धवत्यन्यत्र पं

तिधात्। अजावी तु कदाचिदेकान्ते धन्वदेशमेष्)

दाव्चिदेकान्ते आनूपदेशमेवःचर्त एवं स्वभावस्वाागभेषयोः ॥ ५५ ॥
हे०~अजानग्योरनक्तौ देतुमाह--जजावी--मरगविरोषी
निषु--मगप्रसदारगाख्यायु योनिष्वनिध्येत

द्त्यनिभी-

व्यामिश्नगोचरत्वात् योनित्रयविषयस्वात्, अजान्रो[सत्वेऽपि सगादिविरेषो नास्तीत्यर्थः | ५५ ॥

पाते--पित्तोत्तरे-पिन्ताधिके,वातमध्ये-नोच्छरृष्टे न हीने
न कफानुगे--कपफहीनेःपिन्तसुत्तरमधिकं च यस्मि
स्तथा वातौ मध्यो यस्मिन्, कफोऽलुगो. यस्मिन्

संनिपाते तस्मिन. हिताः ॥ ५७ ॥
हे°~-जाङ्गलगुणानाह--बद्रमला--बद्धपुरीषाः, संनिपाते-दोषरछ्लयप्रकोपे दिताः, कफानुगे हनकपे अन्न
केपांचिष्टिरिषः ॥ ५७ ॥ ` -

1चत्याजांगरानूषा मध्यौ साधारणौ स्मरती दीपनः कटुकः पके ग्राही रक्षो हिमः रारः५८
स०्-मादौ भवा जदा पृगविष्किरप्रतुदाल्या

ख्चास्ताज्जागलश्ब्दवाच्या एव 1 महाभृगणा-

स ०-रारोऽनिदीपनः पके कटुको आही रुक्षः
दीतश्च । म्राहिशीतत्वं चाऽप्य जागङ्खादेव॑रन्ध-

तचसत्स्याल्या अनूपाः । मध्यौ द्रौ 'विकेरायप्रसं- मिव्यतिरयार्थ पुनरिहोपात्तम् । खादुकषायखादिकमेख्यी साधारणौ । जागलानूपर्चारिणा वियः । पामिह युक्योक्तम् । संग्रहेतु सष्ट कृतोक्तम्

 ।यथा |
ध्याविति द्विवचननिर्देरसाम्यादा्तानां वर्गाणां तत्रे बद्रमला शच्या मांसोनामुत्तमा हिमाः । कषाय-

येवै प्रिधाखमनुमीयते श्िग्रहणमंतरेणापि ॥ ९६ ॥
प०-मध्याबिति द्िवचनंनिर्दशादायन्तास््रयस्रयो
गौ भवन्ति । जाधा्लयो वर्गा-सृगविष्किरतुदा जाज्गख्चारिस्वाल्नाङ्गलशष्दवाच्यः; -1- भन्ये
यो .वगौ-महाम्रगजलचरमसस्या आनूपा आनू एव
रणादानूपक्ब्दवाच्याः । मध्यौ. डौ ..बरमौ-बिठे>
यप्रसहाख्यौ साधारणौ, साधारणदेशचरणात् ५६
हे०-मांसस्य धनिध्यमाह--भााल्लयो. मृगविष्विर-

एदा जाङ्गल;

|. अत्याललयो--महामगजल्चरम-

स्वादुविश्यदा छवो जंगका हिताः ।तामनोऽथ हरिणः

छष्णस्स्वेणो हयच्चिदोषजित् । रुषीयान् षडसश्चासौ
राही खक्ष हिमः शषाः। कटुपाकोऽभिङ्चसथ्यः सन्नि"
|
पातिऽनिंरावर इति ॥ ९८ ॥
प्र~तेषु जाङ्गदेषु. मध्ये रारोऽभिदीपनोऽभिवृच्धक्रत्. । तथा पाके कटुकः! मादी संग्रहणशीटः;

रूक्षश्च 1 दिमः--शीतवीयैः ।} ५८ ॥

हरत ग्गुणानाद-दीपन इति ॥ ५८॥

॑

(. स्च्र-

अष्टङ्गहृदयं ।

( १९० )
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मयाणक
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यदय

स० तदच ङक्छुटो मयूरतुस्ययुणो द्यश्च६१ ।

ः

श्पटष्णा गुरल्िग्धा व्रंहणा वतैकाद्यः

प०--कुच्कुटस्तद्रत् मथूरवत् । नतिहिलोः{दिततित्तिरस्तष्वपि वरो मेधापिबदुक्रक्त् ।
ग्राह वर्ण्योऽनिलोद्वि्तसानिपतिहरः परम् ५९ सतु श्रोत्रादीनाम्] तथा वृप्यः-शुकवृद्धिकारी ।।& ९।

हे०-कक्कुरगुणानाद--तद्रदिति । तद्न्मभूरतुस्य
भौष्यगौखस्निधलैरलैर्वुाः। तेष्वपि मध्ये तित्तिरिः गुणः ॥ ६१ ॥
ग्राम्यस्तु द्टेष्पमरो गुरूः \\६२॥
ठो मेधादिकरश्च | तथा संग्रहणो वर्यो वातास०ग्राम्यः पुनः कुक्छृटः छषमरो गुरुश्च ६२।।
धिकसननिपातहस्ध । स च तित्तिरिषेन्वन्यानूपे च
स ०-वरकादार््य यावजांगठसमापतिसतावस्सव

श विचस्यतः सिमध उष्णो रुद्ैहणश्च । तथा

प०--माम्यः पुनः कुक्कुटो जनपदसंनिच राचारः

च सग्रह | धन्वानूपविचासितवात् स्निग्धोष्णयुरव- शेऽ्मरुस्तथा गुरः ।॥ ६२ ॥

हण इति ॥ ५९. ॥

प०-जाङ्गखेषु मध्ये वैकाद्यो बतैकासभृति

हे -माम्यकुक्छुटगुणानाद--ग्रास्य इति । मसि भवो
म्राम्य; | ६२.॥

स्व दषदुष्णरुरस्तिग्धाः।उयावज्जाङ्गलसमास्तावत्

मेधाऽनल्करा हयाः ककरा; सोपचक्रकाः ६२६।
प्णगुरुत्वस्निग्धत्वे किच्िद्यक्तास्तथा वहणाः वहन्त्वकारिणः तेष्वपि वतैकादिषु मध्ये तित्तिरिविरः श्रष्ठः।
स ०--क्रकरोपचक्रकाश्च मेघामश्चि ` च छवि
तथा मेधाभ्निबरङुकाणि । करोति ्राही--सड्- हयाश्च || ६६ ॥

हणसीरः 1 बरण्यः-दारीरवरणकारी 1 अनिलो वायुस्द्विक्त उल्बणे यस्मिन् संनिपाते; तं तथाविधं सनि

पातं हरति परमत्यधं करखा ॥ ५९ ॥ |

हेग~यर्वकादिगुणानाद--देपदिति । व्तकादयो वर्तको वतिक्रत्यादयो जाद्धलः

। तित्तिरिगुणानाह--तेषु

प०--सोपचक्रकाः क्रकराः--मेधा. प्रज्ञामनकम{डि

च वुरमैन्ति मेधानलकराः । ह्या--हृदि साधवः। ६ द
हे०-क्रकरोपचक्रयोगुणानाह-मेधानङकया इति
अनलो वहिः | ६३ ॥

वतकादिषु अंनिखोप्रि्तं घाताधिकं संनिपातं दोषन्रयमर-

गुरुः सङवणः काणकपोतः सवैदोषक्रत्\\&८।१

कोपे हस्ते, संग्रहे तु--धधन्यानूपविचारित्वाल्लिग्धोष्णगुर-

स॒ ०--काणः कपोतो गुर्य॑ष्छछणच्चिदोष्छच६&
प०--काणः कपोतः पक्षी--गरः,तथा किच्चिह्छवणः

वृण ° इति ॥ ५९ ॥

नातिपथ्यः शिखी पथ्यःश्नो्रस्वरषयोदशाम्६ ० सवीन् त्रीन् दोषान् करोति सर्वदोषश्त्।। &% ॥
स०-रिखी बरही नातिपथ्यः प्रोप्रादीनां पथ्यो
प्रयसः स्तम्भनकारिवेन पथ्यः | ६० ॥

प०--किखी--मयूरोऽनातिपथ्यः-नातिहितः, किताह किश्चदितः) स एव पथ्यो हितः,शोत्रादीनाम्।
श्रोत्रयोः पथ्यः श्रुतिजननात् । स्वरस्य पथ्यः,

स्वयैत्वात् ! वयसः

पथ्यःरीप्रवाधक्यरक्षणात् |

दृष्टेः पथ्यो, दृष्टिप्रसादभावात् ॥ ६० ॥
हे>-मयूरगुणानाह--नातिपथ्य इति । नातिपथ्य;

नातिस्वस्थाहितो दोपचयकारित्वात्, शरोचादीनां तु पश्यस्तद्दाल्यकारित्वात् ॥ ६० ॥

तदच कुक्कटो वृष्य; \ ६१॥)

हे०~काणकपोतगुणानाह~काणकपोतोऽन्यो ऽरुणकपोतभेदः ॥ ६४ ॥

चटकाःदेष्मराःक्िग्धा वात्नाशदुकरखाःपरमभ्+!
स॒ °~-चटकाः दठेपलादियुक्ता अतिशयेन शुक
कृतेश्च ॥ ६५ |

प०--चटकाः--केष्मलाः कफकराः तथा

स्ति

ग्धाः वातं घ्नन्तीति त्रातष्नाः ।यृशषमस्य्ै द्युकलला

वृष्याः ॥ ६५॥
हे°~चरकरुणानाह-चरकरूबाद-“ चटका , मधु

राः क्लिग्धाः कफछक्रविवदड़नाः । संनिपातहराश्चैव ममा

१ अर शमिति पाठान्तरम् |

।

सटिप्यणदीकाज्नयसंबरिते अ० &.

स्थानम् |

भम
भ
नये
न
म

रुतस्य च | :› इति । तघ्र संनिपातस्य संप्रक्तदोषत्र.

ण

भम
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मदन्ति भक्षयन्ति ये ते क्न्यादाः। ते च द्विधा--मुगा,

वचनास्संपुक्तानेव ओन् दोषान् न्नन्ति मत्वसंपृक्तान् । विहगाश्च । तत्र केचित् कन्यादो नस्वे। तेच
तएव दाभमना भारतस्य चे्युक्तं तस्मात् ष्मक लबणानुरसाः। छवणोऽनुरसो येषां ते प्रधानरसस्या-

न्ते किश्चिद्रयक्तोऽप्युपकृभ्यते सोऽनुरसः प्रधानरसेः

ससषटविषयम् ॥ ६५ ॥

एव तिष्ठति । प्रधानरसविजा-

नाभिभूतत्वादन्यक्त
रूष्णल्ञिग्धमघुरा वगौश्चाता यथोत्तरम्।
तीयकाथेकर्वृतवात्तस्य सद्धाबोऽनुमीयत इ्याहुः ।
अद्ुक्रकरतो वर्या वातघ्ना; कफपित्तलाः ६६ तथा पाके कटुकाः कटुकं पच्यन्ते । मांसवधनाः

स ०--सतोऽनन्तरं॑विेशयाधा बगौ यथोत्तरं मांसोपचयकराः । तथा जीर्णाशाभहणीदोषशौरुत्वेनोष्णल्रेन सिग्धस्वेन मधुसवेन चाधिकाः | यो षातीनां नराणां परमतिरायेन हिताः पथ्याः ।
प्मादुत्तसे बः स तस्मादुरुतादिभिरधिक इत्यर्थः । जीणाशेः-चिरोत्थोऽसः। रोपो-~सजयक्ष्मा ।६७।
था यथोत्तरमेव मूतरश्ुक्ृतो बर्या वातघ्नाः शेष्म'तलाश्च | ६६ ॥

प०--अतो जाङ्गखादनन्तरं ये वर्गा बिङेदायायाः

हे०--तय् केषांचिद्धिरोषः | त्र मदाखगगुणानाह-

साता इतिं । क्रव्यादप्रसहगुणानाह--वानरमूविककुंगमधुदाव्यतिरिक्ताः द्वीप्यादयो मांसादारत्बात् क्रव्याद

सहाः, जीर्णैः कालेन पकदोषैरगरतिमिरातानां दिताः,
च्च यथोत्तरमुत्तरमुत्तरमनतिक्रभ्य शुरस्वोष्णत्व- दोधो-राजयक्षमा। संग्रहे ठ॒-चचक्षप्याः सष्टविप्मू्ा मांसलः
तर्धत्वमघुसत्वेश्वाधेकाः । यो यस्मादुत्तरो वर्म कट़पाकिनः।? इति ॥ ६७ ॥

तस्माद्गोद्रुस्वादिभिर्ुक्तः । तेन॒ बिकठेशयेभ्यः

तहा: शुरुतादिगुणयुक्ताः

। प्रसहेभ्यो महामगाः

हाम्रगेभ्यो विष्कशः, विष्करेभ्यो मस्स्याः । तथा
ने, शुक्र कुबेन्ति मूत्रजुक्रष्कतो यथोत्तरमेव। नस्याछावहाः । वातन्नाः--समीरणनाशनाः
वन्तीति घफवपित्तराः | ६६ ॥

। कफपिन्ते

दे०--वरिकेदायादिवर्गाणां गुणानाह-अत एभ्यो जङ्गप्य; परे वगा बिक्दायादयः यथोत्तरं िरेरयेभ्यः प्रसदा

बरकगुणञुक्ताः

ततो महाभगास्ततो

जलचरास्ततो

{स्या इति ॥ ६६ ॥
+

¢ ९

एवे तम्रतच्चकस्य

सामान्यगुणासुकष्वाऽपतादमाहू-

नातिशीते गुरु ल्िग्धं मांसमाजमदोषटम् ।
दारीरधातसामान्यादनभिष्यंदि बृहणम् ॥६८॥
सं ° --नातिराव्दोऽत्रेषदर्थे । यदि तु प्रतिपेधनमातरमभीष्टमभविष्यदाचायैस्य ततो नज एव फवरस्यौपा-

दानमकरिष्यत् । तस्मादीषदथे एव विवक्षतः । अत

एवं व्याख्यानयति । अदोषरूमिति । अस्पदोषलम् ।
यथाऽनतिदग्धो भ्राम इति । शरीरस्य घातु; रारीर-

धातुः प्रकृतलाप्ुरेषररीरस्य मांसास्यो यो धातु-

स्तस्य सामान्यासुल्यत्वादाजं मांसमनमिष्यंदि वृहणं च|
गुणकृतं चाऽत्र सामान्यं गृह्यते न द्रव्यम् |द्रव्यङृते

ता महाभरगास्तेषु कभ्यादाः प्रसहाः पनः । हि सामान्ये गृह्यमाणे तुरणोखा
दिमांसमपि पुरषदारीषणानुरसाः

पाके कटुका मांसवर्धनाः ॥

णश्चियहणीदोषरोषातानां परं हिताः ६५७॥

स०--तेषु वर्ग मध्ये महामृगाः

शीतवीौः

रघातोर्मासास्यस्य मसिघ्मेन समाने भवतीति तदप्यन-

मिष्यंदि बृहणं च स्यान्न फेवरमाजं मांसम् । गुणकृते
त सामान्ये गृहीते शरीरधातुसामान्यादाजमेव मांसम-

व्यमाममांस युजते ये ते क्रव्यादाः | क्रव्यादास्तु यै नमिष्यंदि बृंहणे चेति वरुं युज्यते । मांसप्रहण चासहा माजौसगृध्रोद्ादयस्ते रुवणानुरसाः ` पाकर त्रोपलक्षणाथेम्|न केवमाज मसि पुर्षदारीरघातुना

टका मासिववेनाश्चातितरम् । जीभेप्रमव्यामयानाम- मांसास्यैन तुद्य यावदन्येऽपि ये छागशषरीराता धात-

रायन हिताः ॥ ६७ ॥

वस्तेऽपि मनुष्यश्यरीरधातुना तुस्यगुणास्तेऽप्यनपिष्यं-

प०--तेषु पञ्चय वर्गेषु मध्ये महामुगाः--सीताः

दिनो वृहणाश्च | अनया म॑ष्या पुरुषमासस्याऽप्याचा-

तिंवीयांः।क्रव्यादा--आममांसभक्षकाः । कव्यं मांस-

येणार गुणा उक्ताः । नतु बृहणं यदरव्यं तद्धौमाप्य-

( ९५२ )

अष्टङ्गहदै।

भपिष्यंदि च । अपमिषाऽसाधारणो धर्मैः क्षवण-

रतत तदपवादमाह ।वेहणं ठु तदिति ।तुशब्दोऽवधार

रूपः । तत्कथमनमिष्यदीदयुक्तम् | त्रम; | द्रव्यप्रभा-

वंहणमेव तदित्यथेः ॥ ६९ ॥

दीति ॥ ६८ ॥

प~अवीनासिदमाविकम् । उरभ्र॑-मांसम्
अत आजमांसिाद्विप्यतं ज्ञेयं ॒बोद्धन्यम् ।. तेन
मांसं नातिरीतरमिदं सतिशीतखम् । तन्नातिगु

वात् ष्टोऽयदरव्यप्रमावो यदुृहणमपि द्रव्यमनमिष्येप०-तातिर्दौ दैषदर्थं प्रवर्तेते । तस्मावस्प-

मात्ररौव्यादियुक्तप् । सांसमाजं तेन नातिीततवीयै, इदन्तवतिगुर. । तयुननातिर्निग्धम् । तन्तु वंह!
सातिगुर । अदोषकम् अकासेऽयभ्रह्पाथै यथा मिद् पुनवृहणमेव । अत्र वपरीयं नास्ति ॥ ६९
हे०--आविकमां्गुणानाह--विपरीतभिति । २
अलोमिकैडिका, अनुदरा कन्येति
तेनेषदोषख-

मीवदनभिष्यन्दीति

पमस्पाभिप्यन्दि च

मनीषितम् ।

तस्मादस्पदो-

। दोपोखेश्ादुच्छरनावस्था-

भिष्यन्द; । अनभिष्यन्दि अण्ेव्मखमिलयथः ।
तथा दरीरथातुसामान्यात् सर्वाकोरमप्यदोषम्. ।
यूपा हि देहधातवो सनुभ्याणं ताद्शा छगदीयानामष्येते देहधातुतुल्यत्वान्तन्मांसं न कांचिदा-

बाधां कुरुते । तेन शक्यते .वक्तु निर्दोषमेवेति
तेन सामभ्यांब्धं पुरुषदयरीरसकरधातुसाहस्यम् ।
याहा मनुष्याणां दारीरातवस्तारसा अजौनाभिलेतया चोक्स्या मानुषस्यापि मासस्य सभावो

आलजमांसाद्धिपसतमतिरीतगुर,

ल्िग्धं, चिदोप्रकरमं

प्येदिं च विपरीतस्वत्कर्ने प्राप्त आदह--अजाग्योः प्रस
प्रस्ता गुणकथनमनिधितव्वेऽपि प्राय; प्रसहस्वक्ञापना्थं

अतएव सुश्रुतेन रम्येषु पठितौ अद्वाश्चतरगं

खरोषटवस्तोरश्रमेदःपुच्छप्रथृतयोः? ग्राम्या इति प्राम्याश्र
परसहषूक्ताः ॥ ६९ ॥

यष्ककासश्रमाऽत्यस्निविषमञ्वरषीनसान्॥
कर्थ कवरुवातांश्च गमस संनियच्छति७०
सं०--गोमस शुष्वकासादीन्नियच्छति ॥ ७०
प०-गोः मातं गोमांस-तच्छुष्ककासादनियच्छ
ीन् !

निरूपितो भवति ।वहणं-पुष्टयावहम् । ६८ ॥

हे5-अजामांसगुणमाह-अदोषरं दोषविरुद्रम्..तरिदोष-

निवास्यति 1 श्रमः-लेद्ः

अविदयाह्यनतिखिग्धं नातिसीतलमामिषम् । छग

त्रिदोष्नमनभिष्यंदि वृहणम् ।› इति । हारीते नयत्रिदो-

छशतवम् । केवख्वातः रुद्धवातः ॥ ७०॥
हे०-गोमांसगुणानाह-छप्ककासः-कफादिषटीवनरा

व्यपाकत्वाभ्यामविसेधः । त्रिदोषन्तलरं वातेत्तरविदोषविषयं

तः । केवल्वातान् जुद्धवातजान् व्याधीन् बहुबचनाद्वा
रब्देन वातव्याधयो यद्ये | ७०॥

तेषां पीनसनाशनः |` इति । ननु बहणस्य दध्यदेराभ-

स॒ ०--महिष उष्णो गुरुतरः सपरादीश्च करोति। रु

प्रमियथः } तत्र अविरुद्वार्थः । उक्तं॑दहि खारणददिना-

खु

पषदेदधाठसामान्यात् छागं कष्विति गुरत्वल्धृत्ययो्ण-

। अस्यभिर्वकष्यमाणः

विषमञ्वरः-सततादिः) पीनसः-प्रतिदरयायः } कार

किंचिचित्तकपफकरपवात्, उक्तं च सुशुते नातिशीतगुरक्लिग्धो मदपित्तकफ़ः स्मृतः । छागलस्वनभिष्यन्दयै उष्णो गरीयान्महिषः स्वमदा्व्ववृहत्वकरत् ७
प्यद्त्वद्दमत् कथं वहणमनभिष्यंदीति । अत आहशररधातुसामान्यात् शरीरमर्थान्मनुष्यस्य धातवो रसा-

रब्दादीयसुनि प्रियस्थिरे्यादिना गरदैः |दादर्थमि

वणेद्टे्यादिना ष्यञ् ॥ ७१ |]
दयः तै; सामान्य सद्शगुणै, यण `मनुष्यधातवस्त- पठ-महिषः-उप्णवी्यैःःगर्स
याभ्-गुरतरः।तथा स्त
दरुणा पएव्ाजस्य;अतोऽस्येतसाम्या्रंहणमष्यनमिष्यंदिः यदि दाठथ
वृहःवशृत्-निद्राधेर्यस्थरलं
करोत
कै्दुणिः समं कैषदविपसतं तद्वहणं वाभिष्यंदि च ।यथा.
त्यथः ॥ ५१ ॥
स्त्यान . प्रत) स्त्यानच्रतग्रकषेपा्रद्धते

न

चाभिष्यदते

तदेवेप्यधृतमरकषिपादद्रतेऽभिष्यंदते च ॥ ६८ ॥

विपरीतमतो ज्ेयमाषिकं बृहणं ठ तत् ॥ ६९॥
स ०--अतोऽजमांसा्टिपरीततमािकं

मांसभद्युष्णं

हे०--मदिपरगुणानादह-गरीयानन्येभ्यो मसिभ्यां
स्वप्री निद्रा | ७१॥

गुरु

तदवदराहः श्रमहा रेचिद्यु्रषटम्रदः ॥ ७२ ॥
स॒ ०--वराहधकरतद्वनमरिगेय
इयर्थः | तः
षगुणो

किष्ध युर सदोषमपिष्यदि नेति हणल्स्याऽपि विपर्यये । श्रम
हा रुष्वादिप्रदश्च ॥७२॥

सरिप्पणदीकात्रयर्सवरिते अ० ६.

स्थानम]

० -वराहः-शुकरः,तद्रत् महिषवत्, गुणैनिज्ञेयः
घ पुनः श्रमहा-श्रमध्नः। तथा रचिडुकबलानि प्रक-

पण ददाति रनिशुक्रवरपरव्ः | ५२॥

(१९३ )

प्रवरस्तेषामिति । गोधा च यिङेशयेष्व वस । एणी |
।

मृगेष्िति | ७५ ॥

प०-छाबायाः से खे आत्मीय आत्मय वर्गेगुणै परं

हे०-वराहगुणानाह-तदवम्मदिषवत्, नदु-“ स्वेदनं ्र्ृष्टं कुत्वा वराः रषठाः प्रधाना इत्यर्थः! तेन छावः
[णं इृष्यं तर्पणं शीतकं गुरु । श्रमानिकहरं लिग्धं वाराहं पक्षी विष्किरेषु वरः) गोधा व्लिरयेषु, एणो मृगेषु
[लवद्धनम्॥ ` इति सुश्रुतेन शीतत्वमिह च तदद्वचनादु- मध्ये वरः । ५५ ।
णमिति विरोधः, नचातिदेदिकमुप्णत्वमीपदेरिकेन
हे०- मासेषु वरं निद्धौरयति-छावेति । सवो-विषिक~
तत्वेन बाध्यत दति वाच्यं, 'स्वादरम्ट्पाकं खिग्धेोप्णं वात्र

णं गरु |स्येदन तर्पणे दं व्यं दौकरमामिषम् ॥ ?

रेषुवरः,रोदितो--मस्स्येषु वरः, गोधा-बिलेरोयु, एषो
मृगेषु परमिति वरेम्योऽपि वरः] वास्तु संग्रहे उक्ताः-

ति खारणादिवचनादुप्णत्वस्याप्यौपदेशिकत्वात् । मेवम् ° एणः कुरेगो हरिणः शलो सवः कपिञ्जलः | तित्तिरिः
पप्णत्धस्य

स्पर्भविषयत्यात् ¡स्पोषप्णं,

सीतवीयमध्यु-

गोदकादिस्वेदनं दृष्टे नतप्णवी्यसपि स्पर्श्छीतं का~

्कादिष्िमं च स्वेदनम्, अतो युकतैवेय विषय
पवस्था | ७२॥

ककरो गोधा शाचिद्ध्रो मृगाधिपः ॥ वर्हिणः सारिका
न्य॑ुर्दसो रोदितकच्छपौ
स्तेष्वपि स्मरताः ॥
गौः सदर्हुरः । ऋक्षः
यथम्
||? इति ॥ ७५

। वर्मी चाग्रयाः स्ववर्मेषु प्रवय
सवैणमोधा किह निन्दितो
काणः कपोतश्च शषमुक्तं यथा॥

स्थाः षरं कफएकराः ॥ ७३ ॥
स ० -गुरूतणद्धिग्यमधुस वगौश्वातो यशोत्तरमियनेन | मास सयोहतं रद्धं पयःस्थं च भजेत् ॥ ७६॥
क्षणेनाऽतिगुरूष्णस्निस्वमधुरवमतिमू्रहुक्कवमतिध्यत्वमतिवातघ्रखमतिकफपित्तरुत्वं च मत्स्या नासुक्तम्)

६कफकसा दइष्यनेनाऽतः कफङत्तमा मस्या इति बोध-

स॒ ०-मांसं सयोहत भनत्। सयोहतघ्य मांस भजदित्यथः । तथा शुद्ध साखस्थ्यादिरहितम् । तथा बयस्ति

तिष्ठतीति वयःस्थम् । यद्यपि सर्वं मांसं वयःस्थमेव
ति ।संग्रहे स्पष्ाथमेवमुक्तम्। कफपित्तकरा मस्स्याः पर तथाऽपीह वयःस्थमिद्युक्ष्या शोमने तरण वय इति
ननाङनाइति| ७२ ॥
गम्यते | तस्मायूनः प्राणिनो मति मजेन बारृदधयोेन
तयः,
पर्मतिंशय
प०~-मरस्याः-रेहितपाठीनग्रभृ
रिति।॥ ७६ \
फकयः-ष्छेष्मराः ॥ ७३ ॥
पठ-सर्वै मंसं सद्योहतं तर्कारव्यापादितं तथा युद्ध
ह०-मत्स्यगुणानाह ॥ ७३ ॥

अरखिचीमख्िदोषक्त् ॥ ७२ ॥
स०--चिखिचीमरध्ञो मस्स्पक्चिदोषकरः | ७४

विषाद्यतुपहिरव वयः स्थं तरदणातां सम्बन्धि न पुन-

बालानां वृद्धानां तेषां सदोषत्वात् } तथा च संभहे'ुरूण्यङ्गानि बालानां कषायमधुरं पलम् । बद्धानां

स्नायुभूयिष्ठमबल्यं गुर दोषलम् 1; इति ॥ ७६ ॥.
प०-तेषु म्स्येषु मध्ये चिछिचिमो म्स्यविदरोप-त्रीन्
हे०--मांसमजन नियच्छति-मांसमिति । सन्योहतं च
षान् बातादीन् कसतीति त्रिदोषकरत् \! ५४ ॥
तत्काछ्व्याधादितं सगादिजं शृद्धमस्थ्यादिरषहितं वयःस्थ
है०--चिषिचीमगुणानाह-चिङिचीम इति ॥७५॥

वरोहितगोधेणाः खे से वग वराः परम्७५
स् ०-छावादयः } ख्व वरतराः } तंत्र छवो

तरुणम् एभ्योऽन्यन्न सेव्यभिघयर्थः ॥ ७६ ॥

त्यजत् ।

मृतं कृशे भेदा मच व्याधिवारिविपेदैतम्७७॥

स ०-पृत स्वयं प्रेत न भजेत् । अकविक्नातखरूपेण
्विरेष्वतिश्वष्ः | रोहितो मच्सयेषु । स हि प्रतिस्लो[विचारी । आकाराप्ठवनश्च । तथा चोक्तम् । व्याधिना मृत्य प्राणिनौ यन्मांसं तयजेदिलथः |करं
तिस्नोतोविचारिखादाकाशप्छवनेन च | रोहितः दुमे न भजेत् । तथा मृशं मेयमतिेदुरं॑मरसं
१३

अष्टङ्गहदये ।
वृक्कयदमियत्राऽप्युत्तयेत्तरमि्यनुवतेते। तेन मांसा
भिविण च हतश्य निर्जीकृतस्य यन्मास तध्यजत् + दररतरो दृषणस्तस्मान्मेदो यावस्सर्वं गरिष्ठ गुदं र्वि
न्रे तु हंसादीनां विशेषा उक्ताः । यथां |हसः रोत् | इति मांसवगेः ॥ ७८ ॥
येत् । तथाव्याधिना निक्ञातछरूप॑ण हतस्य कासा

छकारः पित्तरक्तमिन्मधुरो दिम; । इलीरः पसं प०-सर्वेषां प्राणिना पंसा खीणां च यथासंख्येन पुंसां
र्यो वरंहणः प्रीणनो गुहः । गोधा नियच्छति पूर्वाधै शिरःप्रभृति नाभ्यवसानं गुरु, खीणां पुस:
विष मूषिकः श्ुक्रवधनः । गुषूप्यंडानि बाछानां

पश्चाधै नाभेरधोऽगं सर्वगुरागभिणीपुनः सर्वा समरतं

गुरः। चतुष्पात चतुश्वरणेषु, हारिणच्छागमषमदहिप प~
गुरं दिषु मध्ये योषित् खी छघुः।चिहगेषु-पश्चिषु,खावहैस दरोप्रठमिति ॥ ७७ ॥
मयृर्कुक्कुटादिषु मध्ये पुमान रघुः । रिप्प्रभृर्ताप०-सर्वं मासं स्वयं मतं व्यजेत्। तथा छद क्षीण- नामङ्कानां-यथापूतै-पूर्वमनतिक्रस्य, गोरव-गुरल्प
धातुस्नाखधिरेषं भृशमत्यभ मेयं मेदुरं पलं प्यजेत्। विनिदरोव-जानीयात् । तेन सक्थिमांसात् कि

कधायमधुरं प्रदम् । ब्दानां लछलायुभूयिष्टमवल्य

तथा व्याधिना वारिणा विषेण वा हतं मांसं मांसं गुर, कटिमांसात् प्रष्ठमांसं गुर । पक्स्याष्टास्यजेत् ।। ५५ ॥
रस्य स्थानं पक्ताशयो, नाभेरधः । आमस्याहारस्य
है० --सव्येष्वपि = मृतादीन्यपवदति-स्यजेदिति । स्थानसामाशयौ नाभेरूष्वेम् } तथा च मुनिः
यस्स्रोहतमपि केन हतमिति न ज्ञायते तन्मतं कृरासपुषठ,

“नामे: स्तनान्तरे जन्तोसमादय इति स्मरतः"

दिनावा]) ५७५॥

ऽस्थि, अस्थ्नो मज्जा, मज्ज्ञः शुक्रं गुरुतमम्। मांसा

पंखियोः पूषेपशचा्धं ुरुणी गर्भिणी रुरुः ॥

त्-पमस्तदेहजात् ब्रृषणादिमांसं गरीयो-ुरतरम् \

मदो, मेयम् अव्यन्तपुष्ट, व्याधिहतं ब्वरादिना हतं, रक्तादीनां षण्णां घातूनाय॒त्तयेत्तरं गौरवं विनिद्र
वारितं जलम्ञ्जनादिना, विषहतं विपदि ग्धर्ेण सर्पा रोत् । तेन रक्तान्मांसं गुर, मांसान्मेदः, मेदस -

टप्रयोपेच्वतुष्पात्सु विहगेषु पुनः पुमान् ।
{रारःस्केध।रष्रहस्य कस्याः सक्ध्नोश्च गारम्
तेथामपक्ादायययथापूत पवारनाद्दात् ।

अन्न वृषणो फरुकोशपग्पयौयौ । भेद्रे-लिन्गम ।
ृ्-कोष्ठाज्गम । य्ृत्-कारीयम्) गुरद-पायुः। ७
मांसानां खीपुंसकरतां विश्षेष एकयोनितः । भिन्नयो-

नीनां चोत्सर्गापवादश्थितार्थोपवहकवचन विकल्पन
६णितमभतीनां च घालूनासुत्तरोंत्तरम् ।
यथायो
स्वबुद्ध्या परिकस्पनीयम् । दातं
मांसवगः ॥ ७८ ॥
मासाद्य वृषणमदूर्वुदकरयक्रटरदम ॥७८॥
दे°--अवयवादिविरेपेण गुरुखाधवमाह--ुसः पिला
स०--यैलियोः पूश्च यथास्य गुणी । पूर
पं च प्रप्र तयो |पुंसः एवोप गुर छ्चिय;

स्प मगाद
णर त्त पश्च

खरसरस्य षुवो

नाभ्यादििरोऽन्तं पुर्,

ना्मरघामाग मुस् गर्भिणी त॒

सा

गुः
पचात गुल्यः | गमिणी गुह गाभिणीमसि गुर् |
रिति । चुष्पत्ु मध्ये योषित् स्री चरु , विहर,
चारः परादा येषां त चतुप्पादस्तपु चतुष्पात्सु गवा- पाक्ष मध्य
पुमान् ठषुः, चिरस्कथोर्बीति | यथावयधरे
सवव

"।

दिर मघ्ये घी रघुः । चतुपमादितिसंस्यासुूरव-

ध्य षष्ठस्य कट्या: सक्धोरिति, पृरष्ठादिययस्य यथाप
स्ययतकोपः । विरैगेषु द्विजेषु तु पुमान् रुः | गौरवं निषदशेत् | सक्थिभ्यां कटी गरः, कथया: पद

लिर्मृतीनां मसान यथाप गुरस्व निर्दिशेत् |
एव स्क्धयाद्विमसिन्यः

रिरोमांसे गस्तममिव्यवति-

याचातं | स।क्थसन्द्न जधे ग्राह्मे ऊर्व; पृथग्ग्रहणात्

पसोवत्पादगरवमिति । खारणादिना पादयौः; शिरस्तरय+

षम । अमाक्रारययोश यथापूव गुरुषरनिरदिश्चः | त्ववच्नात् चकारात् पादयोश्च गौरवं विव्रात्् शिरःस्वान्धं!
पन् पू्रोद्रयाद्मपारयौ गरः

। रक्तादीनां धातूनां

रुणश्च गरव वेद्यात्। ऊरंभ्यां स्कंषों गुः, ताभ्यां दिगा

यथात पुष॒निदिशेत् । तेन लोहितान्मासं गाबाते । ऊरस्कधदिरः सप्रिथकटीपष्टानां यथोत्तरं
गोरवमिवय्थः ] उत्त च सुश्रुतेन तथा-~^सगरिथस्कंध
५२ मनान्मद र्यादि | मासाद्ररीमो षणे
क्रोऽशिरःपाद्करकर् पृचमक्राटेयकयक्रदन्त्रामीति

, 2;

सटिप्पणशकात्रयसंविते अ० ६,

स्थानम् |

(१५५ >

ननन
भयु
स

,

कालेयं क; तथामपकासययोः पका्यादामाशयो गुर
रित्यथः { शोगितप्रणवीनामुत्तरोत्तरं श्नोणितादिभिः श्छ
द्ौणितसारादयो
लक्ष्यन्ते, तेन
सोणितसारस्य

प्रणिन

मांसात् भांससारस्य मांसं

पदः सारस्य,
ततः

ततोऽस्थिसारस्य, ततो

गुरु, ततो

भञउ्जसारस्य

शुक्रकषारस्येति । नघ्वेवचत् त्वकूशब्देऽपि ग्राहय

वक्ष्यति दिं-"^तवग्रक्तादीनि सतत्वान्तान्यग्नाण्यष्टौ सशोत्तरम् |

सः ॥ ऊटीरः परमं द्यो वरणः प्रीणनो गुरः । गुण्य-

ण्टानि बराानां कपायमधररं पलम् ॥ तद्वानां सनयुमूविषठ-

सव्यं गुदम् । `: इति | इनि मांसवशः ।॥५८ ॥

ांसवगौदनन्तरं राको निगच्ते---

शाकं पाटासर्दीप्रयासुनिषण्णसतीनजम् ॥

त्रिदोषे रषु हि सराजक्षषवास्नुकम् ५९

बलश्रमाणनज्ञानाथं साराण्डुक्तानि देहिनाम्|१दति सत्यं, किंत

स ऽ--पाठादिमं काक्र

स्वक्सारस्यामांसत्वेनानुपयोगात्। सच््वसासंपतथक्ष्वसेमवाद-

तद्रद्राजक्षवकवास्तुकम् ।| ७९,

ग्रहणं, रक्तादिधातुनासेव यथोत्तरं गुरुत्वे व्याख्यायमाने

प~-मासवर्गोपदरेदयादनन्तरं
धाफथम-मवते
यिति पारिशेप्याततस्यासम्मः। पाराद्धिज यात्म
दोषान् हन्तीति त्रिदोषम् । सथा टतु, व्राहि--

कौ दौष दाति चेत तन्न, मासप्रस्तावे तेषासम्रसतुत्वात् ,

सुश्रतेऽपि सखानादिङ्ृतं ठ मांसस्य गुरुलाघरवमुपदेक्यामः
तथधा--' रक्ताद्वि्ुकान्तेषु -धातुषृत्तसेत्तय गुरः

`?

स्न्

नो

पटर सनु श्ष्टच
[न

|

संग्रदरीटं तथा सराजक्षवकं, बस्तुकं-नत्रिदपत्नम्।

वराः शरीरावयवाः स्वमावे

पाठा--पापचेखिक्ा ! युनिषण्ण मुछ, चतुध्पत्र-

धातवः क्रिया; | चङ्ग प्रमाणं संस्कारो मात्रा चास्मिन्

श्वङ्गरीसदशः पानीयमध्य कविद्धवति । स
तीनो राजक्षवकः, ्चद्धिनेोधनावस्ययायः ॥ ५९ ॥}

इत्युक्तम् । तथा चरकः--*

परीकते ||? इति । शरीरावयवादिवद्धातूनां गुरुटाघवहेतुधेनोपादयनात् , विच धातवश्चद्धिवक्चितास्तदा रसादीनामति । ब्रूयादिति मांसाद्रूषण्यादि यथोत्तरं गरीयः, ब्रव

7न्मेदरं, मदुाकी, इकोम्यां यङ्त्काललण्डं, ततो गुदस्।
गोसादिति | चिरोमंसात्। यदाह खारणादिः-“'सक्थिस्कं-

परावरः शीभं सुष्कौ त्वह मेदनं कटिः । दष्धौ यङ्हुदे च
यादामिषन्मे्यमेव च ॥ युरूत्तरोत्तरं विय्याच्छिरोवत्पाद्

रवम् । ?› द्रति । नतु खारणादिः

त्वचोऽधिकं कस्य

रवमाह--दिरःपादयेस्तुस्यम् । सुश्रृतस्तु यिरसो.
धिकं पादयोः, कथ्या अधिकं स्वचः ! तत्किमत्र
(माणम् उच्यते, व्वक्चर्भणोर्थमेदादविरोधः। नदि त्वगे-

ह०--भथ
दाकम्. | तत्रं

्ाकमगः

१ सिषा दिमन्छतमा

पाद्दद्रबुमान पी

क्रः, दुघा-कासमलिकि।

वर्तृख्चागरीसदयापणः,

मसमद्रस्
क,

मतान

ष

.,

ववि 1,

क्षवो~-दुग्िका, वास्तुकः--क वास्तुकः | ४१६

भा

यपि ४

द्विरेषः ॥ ७९ ॥

सुनिषण्णोऽपिकृटब्रष्यस्तेषु ॥ ८० ॥
स ० -तेषु मध्ये चुनिषण्णः स्वस्तिकाष्यो जरमध्य

मवति । पतरैश्र॑गिरीतुर्योऽश्रिकरोऽपि ष्यः ॥ ८० ॥

प०-शाकेवु मध्ये सुनिषण्णोऽभ्नि करोतीयभि"
छत् । तथा वृष्यः-ुक्रलः ॥ ८० ॥
दकस्य करत्वा क्रोडाच्छिरेःपादं गुर्विति व्याख्येयम् ।
हे° तत्र सुनिषण्णगुणानाह-सुनिधण्ण इति ॥८०॥

नवमं किंतर्हि बाह्या त्वक संहतिश्वर्म, शिरः पादमिति

शु करोडाच्छिरस्ततः पादाविति } संग्रहे ठ-“* ताम्रोऽतर
रिण; कृष्णस्वेणो दुल्िदोधक्त् । खषीयान्

इरसश्चासी आही रूक्षो हिमः रशः

॥ कड़पाको-

िकरस्पथ्यः संनिपततिऽनिल्मवरे । तद्वव्छवीऽपि रूक्षश्च
चिबरक्षः कपिज्ञलः ॥ पारावताः कपोताश्च तद्न्याः
पज्निता, । गोधा नियच्छति विप मूषकः; श्युक्रवद्धनः
स! स्वरकरः पित्तरक्तमिन्भेहुर दहि सः। प्रतिसोतो-

राजक्षवः परम ।
|
ग्रहण्यरोविकारघ्नः ॥ ८१ ॥
स् ० राजव; शु्रोचनो राजदाका्योऽयथ
प्रहण्यरोौविच्छारघ्रः । ८१ ॥
प०-तेषु

पाठादिपु मध्ये राजक्षवः- परमयनं

परहण्यर्सोविकायान् हन्ति ॥ ८९ ॥
व्वारित्वादाकारष्डछ्वनेन च ॥ रोहितः प्रवरस्तेषां परं
हे °~राजक्षवगुणानाह-राजक्षतर ट्ति ॥८१॥
वङ्िग्िमो वरः ! जगोचरविचारिष्वात्सर्वदोषकरौ हि
7>
?' दति पाद्मन्तेरम्.।
१ अन्न ^ कफभूयिषम् ष
१अब्न स्वगव च्म रिति बाहयत्वकसंहतिरिति ख पुस्तके शह
यतते |

हति पाटान्तरम् ।

[स्न

ष््गह्द्य।

.

( १५६ )

ए

(म ह

वचभिदि ठँ वास्वकम् ॥ ८२॥

किदं कैम्बुकं शीतं सकोदा।तकककशम् ॥

स०--व्तुकं तु पुनः टक्क्वस्तुकास्यं वर्चीभिदि तिरतं पाके कटु राहि वातलं कफपित्तजित्८
स ° --पटोलादीनि ककसांतान्यष्टाविदाति; शी
वुतीषस्य मेदनम् ॥ ८२ ॥ .
वीधीणि तिक्तानि पकि कष्टूनि प्राहीणि वातला
प०.-वचेभिदि-सरम् ।। ८२ ॥
कफ़पित्तव्नानि च । सप्ता पसातङा । अरिष्टो निवः
हे०-~-वस्तुकगुणानाद--बर्चोभिदीति

स्स्॥८२॥

। वचोभिदि

रा््खष्ट॑गासखदिका | अवल्युजा बाङ्वी 1 अ
गृहच ।वेत्रो वेशसद्रस्तदाप्रम् । वासा दर्षः

हृति दौषच्र्ं कु बरष्या सोष्णा रसायनम् ॥ कुन्तली स्षमतिलजातिः | तिरूपणीं बद्स्कः । मूः
काकमाची सस खयो ॥ ८३ ॥
पर्णी (उदीस्कानी प्र°)वा ब्रह्मी |कर्कोटकार्ह पु
स°--काकमाची च्रिदोषघ्ती इुष्टनादानी दृष्या प्रथित एव । पैट; रीतप्रियास्यः | माडीकं
किचिदुष्णा सरा मेदिनी स्वरहिता च स्वयो | घ्वा- सङुलाक्षकः घुषचरामेदः । गोधूमिका तु गोजिः
स्व्यस्तवाहकत्वेन चं रसाथनसाष्र्याद्रसायनम् ॥८६॥ गोजी कौष्टुकमूक्का । वनतिक्तर्वै वत्सकः
` पठ्~-काकमाची-दोषत्रय वाक्त, पित्तं, श्प्माणं कुशकः काकतिदुकः | नन्दी जयदक्षश्च शान्तः
हन्ति । तथा कुष्ठ हन्ति । वृष्या-श्ुक्रढा । सोप्णा- कुचेला पाठा ! राङुकादनी कटुका ! कटिद्टं दीधपः
1 कक
फिञ्विटुष्णा \ रसायसी-मायुवृि करोति ! सरा- वषीमूः । कोक्ञातको धेटोटिः
मेदिनी । स्वयौ-कठथा ।। ८३ ॥
कपिः ॥ ८५ ॥
. दे०-कयकमाचीगुणानाह-क(कमाची-कामातः |यतत
प०~-पटोखादि सवोशातकककैशान्प॑ शार
. सश्रतेनोत्त तिक्ता काकमाची~पित्तं व्वत्युष्णवीर्यत्व- रीत-रीतवीयै, तिक्तं रसे, कटुकं पाके, प्राति
स्सेति । तदव्यथं केवछ्पित्तकरा च ॥ ८३ ॥

चागेयैम्छाऽप्रिदीपनी ।
प्रहण्यञोऽनिखररेषाहितोष्मा याहिणी रघुः

दाक्रदादि स्तम्भयति । वाते-वातजनकम् । कप
पित्ते जयतीति कफपित्तेजित् । पटो कुटः

प्रोक्तम् । क्ररा-सातला । अरिष्टो-निम्बः ` |राच
्ा-अङ्कारवद्धिका । अवल्याजः-सोमराजी । असमत
शुडची
। वेतसाभ्र-वेतशप्रान्तम् । बहती-सिदी
स ०-न्वागेरी क्षुद्राम्छिकाम्डा चाप्िदीपनी ग्रह

वासा-गृष आटरूषकपयीयः । वुःचिरा-सुष्च्मतिर
जातिः । विरूपणिका-वाद्यकः । मण्डूकपर्णी-सण्डूकी
प०-चा्घेयम्टा-रसे तथाऽरसे तथाऽभिदीपनी कर्कौटक-ककोडकम् । कारयेहे-केरखक्रम् । पर्पट
वहि दीपयति । प्रहण्यादीनां हिता । उण्णा वीय । शीतभ्रियाख्यः
। नाडीकरप-शकुलास्यः सुवच
प्राहिणी-सत्रदणश्षीखा तथा छघुः ।॥ ८४ ॥।
छमिदः 1गोजिह्ठा-गोजा, करष्टुकमूलापरपयाय
ण्यादिष् हिता । उष्णवीयौ प्राहिणी रष्व च} <४॥

हे०--ामेरीगुणानाद~वांगेरी-सम्खपनिका | ८४॥

परो सत्तलारिषटशद्धंटवस्युजाऽ्यृताः ।

वभार बृहती वासा कतेडी तिरपणिका ॥

मण्डूकपर्णी कर्कोटकाखेष्टकषपटः ।

नाडीकला्यं भोजिह्वा वाताकं वनतिक्तकम् ॥
करीरं ककं नदी कचेखा राष्ुखादनी ।

वनतिक्तको -वत्सकः । कुरकं-काकतिहुकः । नन्दी

जयवृक्षश्च दष्दितः । कुचेला-पाठभेदः । शकुला
दनो कटुका । कटिष्-र्तपुष्यं वपौभूः । कोद
तकः-पटोखः । ककंराः-कम्पि्कय् । सामान्यगुणा
उक्ती; | ८« ॥

है °--पटोलादिगुणानाह-पटौलः-राजीफरः, सप्तखासातल+अरिष्टो-निषः, सा््ग्-अंगारवश्टी, अवत्गजोयार्ष्ता) अमृता

१ च्ुतिला'” इति पाठान्तरम्

सुदष्चा

वे्रो-वंदसहशः

१ कटिद्धमू इति पाठान्तरम् ।

तुस्याग्ममन्म

तरिष्पणदीका्यसवलिते अ° ६.

ल्थानम् |

द

गः ब्रहती द्विधा-सिंही, व्याधी च | वासा-जाटस्प्ः)

री~चुज्चुसदशी; दीधपत्ा,) तिल्प्भिका-~वंदरकः,
ड्कपर्णी-बाहमी, करककोटं-कर्कीटीफलट, कारवेदट्कंवीफलं, पर्पटो-त्वरन्नः) नाडीकसयो-मःस्याक्षः,
जिह्वा-दारविपत्रिकरा, चातकि-त्रेताकं; वनतिक्तकं
राततिक्तकम् , करीर-गृहपत्र, इल्कं-काकतिदुक,
गे-मेषशुंगी, कुचेख-कष्णपाठा, रकुलदनी-कटरो#, कचिव्छ~रक्तपुनर्नवा, कैदुकं-प्रसिदधं, कौयातकं-विधन, कर्क-केपिष्टम्. । परोलादिकं रीततिक्तगुणम्, । अघर पटोटनिवबाऽवस्युजाम्तावेचाग्कर्कोयका-

टेषु विवादः

। तत्र पयोल्फलं प्राति सुश्ुतः-

कफपित्तहरं ्रण्यमुष्णं

तिक्तमवातटम् | परोद कटकं

? ब्र्यं रोचनदीपनम् 1 खारणाष्िः-“
सन्ञेदोष्णं
` स्वादु पकि दोषानुलोमनम्. } उक्तं तिक्तं चिदाप्न
7 निचपटरोख्योः || तथा परोर्निवे वातघ्नं तिक्तमन्यन्त
खम् |` तत्र खारणाद्यक्तं चि्तेधक्षत्वं ग्राह्यम् अन्य-

वयानुपपत्तेः, वाग्भटोक्तस्व हि बातदमित्यस्य सप्तलाभरन्वयेन साधकत्वात् | पयोटस्य कप्पित्तदरादिमिः।

एव॒ दहरिश्चन्द्रजेऽजटादुयष्ठीकाकारा अपहत्य
कभ्यतिरेकेण गणगुणा इत्याहुः । सृश्रुतोक्तस्य च
छ्टान्दस्य वातप्नसखमेवार्थः । विरदया्वान्नजः ।
पि बातोदासीनत्व~-वातछत्वयौः
सहानवस्थानलक्षणो
)घोऽरस्ति तथाप्यवातढशब्देनं बातेदासीनत्वं न ग्राह्य,
न्तरविरो धस्य तदवस्थत्वात् | अथवा अवातल्डब्देन
प्रहणाभाव उच्यते, स च वातक््वेऽप्यस्तीस्यविरोधः
एव रसभेद्ीये वक्ष्यति “तिक्तं कट च

कोपनम्. । ऋतेऽमृतापगोलीभ्यां

भूधिष्ठमद्रष्यं

( १५७ )
8

क

कफापहः :?‡ इति| गुदच्याल्ञिदोपन्नतवपष्णत्वं चोक्त |
संग्रहे~-'“ तिक्तागरता त्रिदोषक्नी माहिण्युष्णा रसायनी |
दीपनी च्वरतरददाहकामलवातरक्तनुत् ॥ ?' इति । ठत
त्रिदोपश्नव्योष्णत्वे रहे अनवकादास्यात् । वातल्त्वश्षीत-

ट्त्व त॒ पयेख्वत्सावकापनै ¡ तथा वे्रभरे खारणादिना
त्रिदोपन्नव्वमूर्त-“्वच्युमसरिका पाठा वेवाप्रं सुनिप्रण्णकम्।
यटीराकं च संग्राहि दोप्रचयषितं लधु | `: इति |तत्र
विदोषत्वं राह, हरीतन वातटस्यापोहदितत्वात् । सवं
तिक्तं वातलमवृष्यं चान्यत्र वेवाग्रपटोदादिति सुश्रुतेन
अनुक्तव्वाव्च । “ आद्ररपकवेबाग्रगुदुचीनिवपपंटाः ।
किरातति्तसदहितास्तिक्ताः पित्तकफतापहयः
॥ :' इति ।
कर्कोटकारवे्लयोः सुश्चुतेन वातश्नत्वक्तं -* कफवातहरं
तिक्तं रोचनं कटके द्ध ] वातां दीपनं परोक्तं जीण
सश्षारप्रित्तटम्। तद्रत्कर्काटकं विद्यत्कारवेर्ख्कमेव च् [2
दाति । तत्र वातरत्वं आह्यम्, आतिदेदिकादौपदोधेकस्य
चलीयस्त्वात् । साहदयस्यापि च कतिपयेरपि गुणेश्रिताथत्वादुपमानाहुपमेयस्य दीनगुणत्वात् | किं च `चरकादि-

विष्टरः

सुश्रतपाठो न प्रसाणक्षिचयु्तं

विगीतश्चायमतिदेखपारः

जंञ्जटेन

।

। अनर केपांचिष्िेषः ॥८५॥

समान्यगुणाचुक्ता केांचिदुयुणकमेधिरेषमाह--

ह्यं पोर कृमिनुस्स्वाहुपाकं रचिप्रदस् ।

पि्तटं दीपनं भदि वातेघ्रं प्रहपीद्यम् ॥८६॥
सं०~मुनिनाऽप्युक्तम् । पटोख्पन्र पिक्तषन वटी

चास्य कफाप्हा । फर त्रिदोषदयमने मूढं चास्य

विरेचनमिति । वृहतीद्रथ स्थूलबृहती महोटिकाख्या ।
पित्तघ् ्ुद्रवृहती कैटकारिकास्या ।` तदेतदुभयं पित्तकपम-

= दरीक्ृष्णारसो-

¦ 1? इति । माघवकसेऽप्याह-"परोलपत्रे
ग चास्यं कफ़ापहा । फल चिदोषश्मन

मूं तस्य

चनम्. ॥ °: इति | उष्णत्वसीतत्वयोरष्णत्वं प्राह्यमू।

भिदीपने शाक्षदादीनां मेदन वातन्नं च ॥ ८६ ॥ -

०-कफेषां चिद्रणकमेविेषमाद-मुनिनाप्युक्तम्--

चकाद्रत्वात्त् सीतछत्वं, वातस्त्वं च सावकाराम्. | ''परोखपत्रं पित्तत्च बही चास्य कषापहा ! फट
तु खारणायुक्त त्रिदोधघ्नत्वं फएखविषरयं सल्चेदत्वादीनां त्रिदोषशमनं ॒मूटं चास्य विरेचनम्. ॥* इति ।

` एव संभवात् पटोलासादव्वर्याचच । चरकसुश्चतादयुत्तं
खत्वं पत्राधिषयमू, | अवटगरुस्य पित्तकरत्वे वातघ्रसवे
--खारणादिः-“ अवस्युनः सैडगजः पित्तकृ्प्जित् | ?› इति तस्प्टधिषयं धान्यवर्मे पाडात् । अत-

वृहती स्थूलबहती-महोटिकाख्या,

कण्टकारिकाख्या, तदेतदुभयं पिनत्तकरमभिदीपनम् |
राकरदादीनां भेदन वात्घ्नम् ॥ ८६ ॥

हे०~तत्र पटोल्गुणानाह-हद्यमिति । व्रहतीद्रयगुणा-

क्तं संप्रहे-““ आवल्युजं॑तेडगजं पठं वातकफप्र। 7? द्रति | पित्तघ्चत्व, बातक्नत्वं च पत्रविषयम्, | नाह-~पित्तरमिति ॥ ८६ ॥

तोऽग्याह~-“ अव्गुजः कटुः पाके तिक्तः पित्त

क्ुद्रबहती-

रष तु वमिकासघ्र रक्तपित्तहरं परम् ॥ ८७ ॥

अष्टङ्गदृदयं ।

८ १५८ )

म

ये
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वणा्यार्मक
, स०-दृषं छर्दिकापौ हंति । रक्तपित्त चात्यर्थं नात्र क्षारधर्मं उप्यते विस्रा
 सक्षि
यद्वत् सक्षारसिति द्रव्यं परिदश्यत्। तस्मात्

जपति ॥ ८७]

प०-वरृषं छिकासौ हन्ति, रक्तपित्तं चात्यर्थं
जयति ॥ &« ॥
हे०--वासागुणानाद-तरेपमिति ॥ ८७ ॥

कारषेषटं सकदुकं दीपनं कफजिप्परम् ॥ ८८॥

मिघ्युपपन्नम् ॥ ८९ ॥
हे०-वातीकयुणानाई~बाताकमिति । अपित्तेः
-चार्पक्वनव्यतिरेकेण।यदाह माधंवकारः (तद्वालं कफपि

पक्वै क्षारपित्तलम् ' दति।सुश्रुतोऽ्वाह~जाणिसक्ष
क

तिका 93 ट

प

-पित्तरछुभिति ॥ ८९ ॥

सन०-कारवेहटमीषद्रसे ` कटुकमश्निदीपिक्षरमतिछेषध्नम् 1 ८८ ॥
.

प०--कारणवेहमीषत्त् रसे कटुकमभिदीप्निकरः
मतिग्लप्मघ्नभ् । ८८ ॥
हे०--फारपेहख्गणानाद~कारवेद्धसिति ॥ ८८ ॥।

वार्ताकं कटु तिक्तोष्णं मधुर कफवातजित् 1
सक्षारमिजननं ह सुच्यमंपित्तटम् \॥ ८९॥

करीरभाध्मानकेरं कषायस्वादुततिंतकम् ५९०
स ०--करीरं गूढपन्रा्यमाध्मानकरं समे कषाय

धुरतिक्तकम् ॥ ९० ॥।

प०-करीर-गदपत्रास्यमाध्मानकसम् । रसे कष
यमधुयतेक्तकम् ।} ९० ।

हे०~-करीरगुणानाह-करीरमिति ॥ ९० 1

भदनावधिदीपनी ॥९१९
स०--वातकि स्ते कटु तिक्तसुष्णवीयं मधुरे कोरचातकादर्गुजको
सृ०--अनयोश्च पित्तकारित्वं ` बातकफष्नस्वं '
वातश्छष्मन्तम् । सह क्षारेण वतते सक्षारं विचितक्षा-

गुहूच्पादिः
सतवयुक्तपग्निजनसम्.\ इवय हृदयाय दितम् } र्च्यं वेद्यम् । तथाहि । प्रायेण दद्कषं
तत्पितरं वातपित्तकपहरं च दषम । तथा चाहं सुनि
चित् 1 अपित्तलम् । नजीषदर्थ |
े
समित्यथेः । तत्र सह क्षारेण वतेते सक्षारमिवयेव कफवातनुद्वल्युज इति । तदैवमन्यत्राऽप्यौचिवय
कथपुक्तप् । यावता क्षारं द्रव्यम् । तथा च प्रागुक्तं दोषकसत्वादि

क्षरणादित्यादि । न द्रब्य द्रव्येणं सह वर्तते | तथा

कल्यम् । संग्रह चन्येऽप्युक्ताः

यथा-''सतरूढ

कंदं च चक्षुप्रीहि हिमे गुरं

कुमारी जीवलोणिका नछिनी गुचुपणिका ।॥ स्वाः
्षारमिव्ययुक्तमिव मन्यामहे । अन्राऽऽचक्षमदे । क्षा- रश्च सङ्वणं वातश्ष्मकरं गुरं } द्यामा शास्मि
रशब्देनाऽ्र क्षारम् उपरुष््यते । विघाक्णाद्यात्मक- कादम्ैः फजी कर्णिकयूथिकां । वृक्षादनी क्षीरृक्
स्तदत्सक्षारमिति द्रन्यमुपदिद्यते । तप्मात्सक्षारमि- विवी तनिकदक्षिका } सेघ्रः शाणः कहदारः सशेषं

च गुणानामेवाऽप धर्मो यदूदरव्यश्रितलं नाम । तसपा-

दयुपपनम्, ॥ ८९ ॥
प्~वाताकं-स्ते खदु, तिन्तसु्णतीयै मधुर,

षमूषिका ॥ मह्छातकः कोविदारः कमरोतपरूकि्ं

। कम् 1 पटोलादियुणं साहु कषायं पित्तजितपरम्. ॥

रूदी परिणी दीधैपुषपकषा । श्घुवाचम्हिम्म्नम् ! सद् श्षेरेण `चतेते `सष्छारम् } वातपित्तहरा
किभ्वित्

क्षास्त्वयुक्तमग्निलमनम् । हृदय--हृदयाय रू्णतण

हितम् \ स्च्य॑--रुचिक्रृत् । अपित्तरम् । नू

तिक्ता सारनूक्ा

च

रंगङी

॥

वातला कटुतिक्ताम्डयेदिनौ तिल्वेतसौ । विद्व रासला

दषदथे, कत
किन्चित् पित्तकरमित्यः
ब
। । तत्रं सद् | बहाञ्चाके वातघ्रमतिसारनुत्॥ वतिं वत्सादनी हन्या-

कारेण वर्ते सक्षारमित्येव कथमुक्तंम्. । यावता

तकः वौडीरचित्रका " इति । मुनिना चानयेऽ्युक्ताः ।
क्षारं द्रव्ये च । तथाच प्रायुङ्क्त । क्षारणादिया- । न्पप्रोधोदेबसऽछत्थष्टक्षपव्रादिपटवाः । कुषराया
दिना । द्रव्यं द्रव्येण सह वर्ते तथाच गुणा
नामायं धम सदुद्रन्याभितत्वं नाम। तस्मात् सक्षा स्तम्भनाः रीता हिताः पित्तातिसारिणाम् । तथा

रमिति युक्तमिवे मन्यामहे । अन्रा्क्महे क्षारदाब्डे

१ अत्र ट्याः रीता; ” इति षलान्तस्म् ।

स्थानम्1

( १५९ )

सटिप्पणरीकारयसंवहिते अ ६,

(योनि

म

स० -तंडुीयो ंडीरकाख्यः शीत्वर्यो रुक्षः
श्रते गदितम्. । करीरकुघुमं केयं कफपित्तहरं सधु ।
गस्य नातिश्चीतोष्ण नक्ताधानां प्रास्यते | चातु- स्वादुपाकरसो कषुमेदादिनारानश्च ॥ ९९ ॥
काञ्वरहुरं नध्ययोगेन रीङितम्। राजवृक्षस्य निव१० तन्दुटीयो मरीरकाल्यः---रीतवीरयो
1 दिप्रोः सिहसुखस्य च । कफपित्तहरं पुष्पं इष्ठ रुक्षः, स्वादुपाकरसो,खधुः+मदादिनाश्षनश् ॥९२॥

टजस्य च्) श्रेयसी वरिष्यपर्णी च विच्वपत्रै व

इद्पमासििः ॥ ९२॥

तन्ुदिति। ९१॥

प०--अनयोश्च पित्तकारित्वं, वातकपफध्नत्वं च
म्. \प्रायेण यचदृक्ष शुङ्च्याषिद्रव्यं ताधित्तटैः
'तकफहरं च ट्टम् । तथाचाह

ह०--तेदुढययुणानाह~-तेदुीय इतिं । तंदुढीयो-

युनिः-कफवात-

यजात पातपित्तजित्।
ल्िग्धं शीतं गुर स्वादु बृहणं शुक्रकृप्परम्।)९२॥
स °--पुजा्त वातपित्त भ्निश्धादिगुणयुतमति--

दोषए्व्युज इति । तेवमन्यत्राप्यौचित्येन
एत्वादि कल्यम् 1 संग्रह सन्येऽप्युक्ताः 1 यथा- शुक्र । ९६ ॥
प०~मुललातं-वातपित्तष्टत्, श्लिग्धादिगुणयुतमतिसतरूटः क्द॑बं च रुक्ष राहि हिमं गु । कुमारी
[वरोणिका नलिनी गुचुपणिका । स्वादु एश शुक्रकरच्च |! ५३ ॥
खवणं वातच्ेप्मकरं गुर । इयामाशास्मल्काकद्रमीरे
ह ०-पुञ्ञातगुणानाह-पन्ा्ति
क वशेषः,

यैः फ करणिकथूधिका ॥ वृक्षादनी श्षीरयृक्षा

सिद्धः ॥ ९३ ॥

स्वी तनिकवृक्षका । रोधः दाणः कर्बुदारः सरेद्ध- गर्दींसय तु पाठका ॥ ९८ \\
मूषिका।॥। मह्ातकः कोविदारः कमलोत्परकिष
सं <--पाटकया युवा तथा सरा शक्रदादिभदिनी ।
प । पटोल्ादिगणं स्वादु कषायं पित्तजित्पस्म् ॥
तपित्तहय री पथिणी पूवेपुष्पिका । ठधुरष्ण- तुशब्दः पिच्छिुश्ट्मरुहिमादीनां संग्रहोक्तानां सम्रुव तिक्ता सारवृक्ा च छङ्गछी ।॥ वातका कटु- चयाथः । तथा चोक्तं संग्रहे । पारक्य पिच्छिल

क्ताम्छमेदिनौ तिख्वेत्तसौ । विश्व॑ रास्ना चख-

कं वात्तप्नमति सारतुत् । वातं वत्सादनी हन्यात्
$ कंडीरचित्रकौ' हति । मुनिना चान्येऽप्युक्ताः 1
मोधोदुम्बयशव्थष्ध्षपद्यादिपहवाः

। कषायाः

मना हृद्याः सीताः पित्तातिसारिणाम् । अथ

ते गदितम् -“ करीस्कुघुमं ज्ञेय कफपित्तं
,} आगस्त्यं नातिश्ीततोप्णं नक्तान्धानां प्रदास्यते ।

गुौ ष्मा मेदिनी हिमेति ॥ ९४ ॥
प०~-पारक्या-गुवीं तथा ससा शक्रदादियस्नी।.
तुशब्दः पिच्छिल्ष्छेष्महिमादीनां सं्रहोक्तानां समुचयाथः । तेथाचाक्तं सम्रहूऽप-“"पारक्या पिच्छिल

गु श्प्मल मेदिनी हिमा ।” इति ॥ ५४ ॥
हे०-पाल्क्यागुणानाह-गुवीति । इषस्लहित्चीरि-

(थकञ्वरहरं नस्ययोगेन शीलितम् । सजवृक्षस्य | तपा
अस्य दिघ्रोः सिहयुखस्य च ॥ कफपित्तहरं पप्पं ञेया
षं कुटजस्य च |श्रेयस्ती विर्यपर्णं च विरवपत्र
ब्ातनुत्॥ दति ॥ ५१ ॥
।
हे०--कोसातकायद्गुजकयोरगुणानाद--कोश्चातका~
।} ९१।।

रीयो हिमो रुक्षः खादुपाकरसौ श्षुः।
पितविषासघ्रः ॥ ९२ ॥
। अत्र सदत्यपिं पाठान्तरम् । २ दवैपुष्पिका *' इति
=

न्त्रम् 1

वास्तुकसद्शा पाक्या--“ चिष्टी वास्तुकवन्
पाल्क्या तेदु्खययत् । वातकृद्दविमूत्रा श्क्षा

पित्तकपै दिता ॥ `> इति सुश्रुतेन वद्धविष्मू्रोक्ता; शद्
ठ शरेति विरोधः, चैवं आमा बद्रविपमूत्ा, पक्वा ठ

सरति विषयभेदात् ! यदाह चरकः-पर्वाणि दप्यकानी.
लादौ पाछ्क्यां पटित्वा दकं गुर च रुक्षं च प्रायो.
विष्टभ्य जीर्यति | मधुरं शीतवीर्यं च पुरीषस्य च भेदनम् ॥ ?? इति सुश्रतोक्तं च पित्तकपफहितत्वं पित्ता्रतकपफः- .

वघयमिति ¡ ¢ परटक्या पिच्छिला गर्वी छेष्मल मेदिनी
हिमा. ॥ ? इति संम छे्मटसवचनात् | ९४ ॥

१ जत्र “ पाक्या " इति प्राशनम् ।

( १६२ )

[र

अषटङ्षट्दये । .

[

ध

पति । विष्टम्योदरप्रदेशे पिडीभूय जीयैति परिणमति
नेदीमापककेटय्छंगाटककरोरुकम् ।
करौचादमै कोडयं च रुक्ष ्राहि हि गुरु १०४ प्रयोग्रहणं ्िचिदेषां मध्ये नैवं रूपमिति ज्ञापना-

थ च । रम् | कठं कदंबः । नाकिका दीषैनालरूपा कंठं
स॒०-मृणारादि रुक संग्रहणं शीतवीरगुरं
बुसं । मार्ष गधारिका । कटिजरं ताम्रमूरकम् ।
मृणालं द्विविधं सृषं स्थूलं च । तत्र स्ष्मं॑शणारकुतुबको द्रोणपुष्पी । चिद्टी प्रथुपत्रं थवशाव ऊुमाशाच्छ् पद्मूम् । कमुदकंदम् ।

मितद्रिसम् ।
कुमुदं रारिष्रियम् |

उदरवंदकं

र्तो- मसंकञम्।रटूको गुग्णुढकः। रोणीका।छोणारः कुरूटवःः

स्थितिवारकः[वेधुरक तृणधान्यविरोषः। जीव॑तो शहद
सरकैदम् । नदी तडस्कि | माषको वाप्तुरः । |

धारम् । ह््ुदषठस्कः ।एडगजः प्रपु्ाटः | यवा;
कटं दिष्मकरहयुदबसमेदः । ुंणाटवं त्रिकोणा-

ह्यपत्रा चिष्टी । युवचेखा रविभक्ता । आटुरका।
कृति जलोदं कंदम् । कें मागधम् । करौचाच सर्वाणि नानाविधानि स्ताटुकमधुकाद्कादिभददने तमेदम् ] कलोडयं परदमवीजम् ॥ १०४ ॥
न | सूष्यानि सुद्रजमाषादिपत्राणि । रक्षणं म~
प०-मणालादि-हश्व, सम्रहणीतवीथे गुर च । यष्टिका । एतच्च सर्व खिन्न॑निष्पीडितरसमतिद्रुभुणा द्विविध-ूष, स्थूरं च । तत्र सुक्ष्म मृणाछमितरद्विसम् । शदक-प्यमूढम् । कुमुदकन्दम् । सनदे च नात्यपथ्यम् ।सुशुते चोक्तम् ।संसछृतं वेयर
कुमुद॑-शरिभ्रियम् । उसलकन्दं-प्तोस्पर्कन्दम् । सस्ेदै शाकमिष्यते

। रानिकासकुभक्तादिसेस्कार

नन्दी-तुण्डेरिका । मप्रको वास्तुः । केलटं-हैस्म- चानुवतते ॥ १०५ ॥
कसंत्मुदुम्बस्मेद्ः) शृङ्काटक-त्रिकोणाङ्नति जलोद्भवं

कन्दम्।कसेरवं-मागधम् ।फ्ौश्ादन-मेदम् 1 करो-

प०-शीतवीयै-सष्टमून्पुसीष च सजति बदिः
ध्िपति । विष्टभ्योदसरदेशे पिण्डीभूय जीति पार-

उथं-पदमबीजम् ।! १८४ ॥
णमति । प्रायो्रहण किच्िदेषां मध्ये नैवं सरूपह०~मृणारादिगुणमाह-मृणालं-सष्मं कमखमू, व्रिसं मिति ज्ञापनार्थम् । कठम्ब॑~कद्म्बः । नालछिका-स्थुल, याङ्कप्कन्द,

कुमुदोत्पल्योः कन्दस्य पृथग््र-

हणात् । रक्त-पद्चं, शरत-कुसुद, नीटमुखल, नन्दी माप्रको

दीथेनारुषहया कडरम्बुसेज्ञा | मार्षो-गन्धारिका 1
कुरि.खरं-ताञ्नमूहकम् । कुतुम्बको-द्रोणपुष्पी ।

वानीरकः, केषटटं-जलोदुम्बरः, शरृङ्गारफ्रक्चिकोणो जल - चिष्ठी पुधुपत्नं यवशाकं कुमामसंज्ञम् । खट्ूवाको--

कन्दः, करेरकं-रोमशङ्ष्णवर्तुलधृष्पस्तडागकन्दः _| गुग्गुः । लोणीका~छोणारः । कुरंटकः-~सितपा~.

करनादनं-यचुलिका, कठोउथे-पद्मवीजम्, 1} १०४ |

कैरवनाकिकामाषकुटिंजरकुतंषकम् ।
चिष्टीछटाकलोणीकाङरूटकगवेधुकम् ।
जीवतङ्स्वेडगजयवराकसुवचेरम् ।
|

आदुकानि च सांणि तथा सृप्यानि क्षणम्
स्वादु रूप सखवेणं वातषेष्मकरं गुरु ।
दीपं सृष्टविण्मूत्रं प्रायो विष्टभ्य जीर्यति 1
सि निष्पीडितरसं सेहाव्यं नातिदोषरम्१०९

टकः । गवेधुकं-तुणधान्यविरेषः । जीबन्तो-वुह्द्रान्धासम् 1 श्ैञुचञ्चर्कः । एडगजः-परपुन्नाटः 1
यवराकं-हस्वपनत्रा चिही 1 सुबचैलछा-एविमक्ता १
आद्धकानि च सर्वाणि नानाविधानि रक्ताटुकम ~
घुकादिभेदेन । सृप्यानि-युद्ररजमाषादिपत्राणि

।

रक्षषणं-मपुयष्टिका ! तत्र स्व सिविन्नं निष्पीडन्~
रसमतिबडुस्तेहै च नात्यपथ्यम् !सुश्रतैनोक्तम~.
“श्वस्तं वेसवारेण ससेदं शाकभिष्यते । साज

कासक्तमक्तादिसैस्कारं चानुवतते? ॥ १०५ ॥
स०-कटवादिकं मधुरं विचिह्टवण बातष्टेप्मकरं
हे०-कटग्वादिगुणानाह-“कलग्धुनौडिकाकारः अ ~
गुर च शीतवी मूतरे पुरीष च विसृजति बहिः क्षि- परर ब्हुतोयजः?? नाच्किा तस्मादलमा, सृक््मा च |
मार्पः-मेरकः, कुटिज्ञरः प्राैद्धः, कुदभ्बको -द्रोणपुष्पी, नि ~

" १ अनं “कसम्बुः'इति पा्टन्तरम् । २ अप्रणुरटक"

प पाम्रन्षम् । २ प्लाक्षम्" इति पाठ ०.

स्टी-मरिदधा, र्ट्वाकः-गुमड्ाकम् , लोणीका-गोषटकः+ >
हुरुढकःयेतिवारकः; गवेधुका-कसिका, सजीवन्तो-रल--

सटिप्पणदीकायसंवरितें अ० १.

ध्यायम् |

( १६६)

दे° -तकरीवरुणयेोयुणसाह-तकौरी"अभिमन्थः, वरुण

लो माषः, इन्द्ः-छज्डर्कः) एठगजःनपपुत्राटः,
कं-चिह्ठीसदश्षं रुपत्र, सुवर्च॑खा~रविभक्ता । सर्वा-

सतुश्रक्षः | यत्त सुश्च॑तन वर्णस्य

कानि पिण्डालुक्रमध्वाटकदस्तयाुकादयीन ! सूप्ानि

तत्संसष्टविषरयम् || १०७ ॥

दानां | दिभ्यः)

वषौभ्वौ कारदाकं च सक्षारं कटुतिकय् ।
दीपनं भेदनं हंति गरशोफएकफानिरान् १०८

पत्राणि च| टक्ष्मणा-रक्तबिन्दुच्छदा

प्रा दद लक्ष्मणम्] छक्ष्मणं-यष्टीमघ्व तस्येदं कक्ष्षणामै-

फ । प्रायेोग्रहणं प्रपुन्नायादिषु व्यभिचारार्थम् । यदाह्
तः “कफापह शाकमुत्तं वश्णप्पुन्नाययोः । रक्षं

वातपित्तपकेपण) 1

स०-वरषीम्बौ पुननेवे तथा कारकं

विचि

क्षार ससे च कटुतिक्तं वहिदीपन भेदन गरादीश्च
। अतएव प्च हृरति ।कटिर्छो वर्षाभूः स च प्रागक्तगुणः। तथा च

च शीतं च वतिपित्तप्रकोपनम्। ?› इति । विष्टभ्य

य॑तति पच्यमान विष्टम्भं करोती्य्थः
{ उष्टविष्पू्तम्, ॥ संहे ठु““चिस्टीनिष्पावरूट्वाकङकगवेधुकाः । यातुका शालकल्याणी निपर्णी पीडपका ॥ कुमारजीवलेणीका यवद्चाकसुवर्चल

¦! कुं

निधंटुः । पुननेवा विशाश्च करदः सासिनाडिका
दृशिका; शषुद्रवर्पौमूदीषपत्रः कविद्धकः । पुनमैवा परः

दः सह्यो मडल्पत्रकः

कलिनीष्ंमृगधूमं सलक्ष्मणम् । आट्कानि च सर्वाणि वषोसुरुव्यत इति
॥ १०८॥

। श्रेतपूो वरकैतुदा

1 सूप्यानि गलका; । जीवन्तकश्चज्चुपर्णी प्रुत्नाय्छु
कपू ।; इति । करंन्बादीनां रस्करणादिवशाद्विदोष-

प०-रषीभ्वौ पुनर्मे । तथा काठ्राकं-फिथ्वि-

। उक्तं च सुश्चतेन~“सत्रादुपाकरसाः शरीताः @प्मदा

कटिद्धः सासिनाडिका |वृथिकः शुद्रबषोभूरदवेपच्त्रः
कटिद्छकः । पुननेवा परः क्षुद्रः सह्यो भण्डलप्*

६-पूवं स्विन्नं ततो निष्यीडितरसं ततो वदहुना खेदेन त् क्षारः रसे च कटुतिक्तकं, वहिदीपन, भेदन,
धेतं सन्नातिदोपषरलामेति । दोषर्प्रहणास्कर्व्वादीनां गगादीश्च हन्ति । कठिष्छोऽपि बषीमूः स प्रागुक्तगुणः । तथाच निषेदुः । प्पपुनर्मवा विशाखश्च
श्ियिित्तलः्वमपि केयं, वातश्छेष्मकरोक्तिस्त्वतिरायातेपित्तला; | ल्वणानुरसा रुक्षाः

सक्षारा वात्तदा;

\ ॥*; इति ॥ १०५ ॥

दुपन्ना तु या चिष्टी सा वास्तुकसमा मता १०६
सं०--लघुपत्रा या चिह्ी यव्शाकविदेषः सा तु

स्कः

। श्ेतमूलो

वषकेतुमेदावपांमुश्यते)

इति ॥ १९८ ॥

हे -वपाभृद्रयस्य, कालशाकस्य च गुणमाह-वर्षीभ्वौ=

हस्वमहप्यौ रत्त्चेतपुनर्मवे, काट्माकं-काठिकालाक्रम् ।
अनिलक्रववं तु काललाकं विना तस्य बालत्वात् । षदाद-

तुकसमा गुणेमैता ॥ १०६ ॥
पर~-रघुप्त्रा या चिष्टी यवसाकादोषः । सा
बास्तुकसमा गुणै्मता ॥ १०६ ॥

दीपनीयं
प्रशस्तं च विष्रसोफठोदरा्यसाम् ॥
ति । चरकोऽषि--“्लधुष्णं वातलं
रूक्षं कालाख्यं

ह° -चिर्कीविङेषस्य गुणमाह-रुघुपत्रेति ॥ १०६ ॥

पृथगाह--“'कालशाकं

करौरीवरणं स्वादु सतिक्तं कफवातजित् १०७

दति, ध्ुषम्बी कर्फवातन्नौ दितौ शोपफोदरा्यसाम् |

खारणादिः--““ कालशाकं सकरञ्जं कटुकं वातकोपनम् ।
शाकमुच्यते |): ति | अतएव माधवकारो वपषनिम्यां
गरशछिष्मक्षोषत्नं दीपनं कंडु

स०-तकौधरणीका । वरणो मारः । समाहारेण दति ॥ १०८ ॥
ढः । एतत्वाहु विचित्तित्तंकफवाते- दीपनाः कफवातघ्रश्चिरिषिखवाङ्करा;सराः १०९
० --चिरिविव्वः पृततिकरजस्तस्यांऽङया बहिदीच ॥ १०७॥
प०-तर्कार्यरणिका । चरणो~माठः ! समाहा
¶ तयेन्द्रः । तत् स्वादु, किञ्चिनिक्तं, कपा
तर्घ्नं च | १०४ ॥
१ “वर्णम्'द्रति पारा°।

परनाः क्फ़वात्राः सरश्च ॥ १०९॥

प०~चिरिबिस्वः-पूतिकर
लः, तस्याङ्कुसःवहिदीपनाः) कफवातघ्नः, सरश्च || १०९॥

दे०-चिरिविद्यङ्छुरमुणानाह--चिरिवरिसवः
करञ्ज; ॥ १०९ ॥

अषटाङ्कहं

( १६८४)

ापहः ११०॥
्रतवर्मक्रास्तिक्ता वृष्या दाष्नय

न
प०~कासमर्दः-सरः, द्म्यादींश्च नारयति ।

उतलेदः-स्रोतसां मारिन्षेनाद्रत्म् । ११३ ॥
प०--दातावर्यो जंकृरः प्रसोहास्ति्तरणा द्याः

शुकहतच्निदोपघ्तश्च ॥ ११० ॥
प०-रातावयङ्ुराः प्रोहास्तिक्तस्ताः; वृष्याः |

छरतखिदोषध्नान्च | ११०. ॥

ह०--ातावर्यद्कुरगुणानाद--शतावथद्कुय

धति ॥ ६९० ॥ `
ह पशकरैरस्तु विदाही वातपित्तरः १११॥
६०--दकरीरो वदाय रूक्षो विदाही वात.
पिन्तष्त् ॥ १११॥

प१०-वैशकरीये वंदाङ्कुरो-रक्षो, विदाही;
तपित्तकरत् ।॥ १११ ॥
हे०--वशाङ्कुरगुणानाद-रूक्ष इति । वंसो-वेणु

करीर ऽकरः । नल दोष इत्युच्यतां, सुश्रुतेन कपफकरत्वप्ोक्तत्वात् “वेणोः कीराः कफल मधुरा रसपाकतः ।

` ६०-कासमदगुणानाह्~-उष्छदः-उख्द व्यम् ९१

रुकषोष्णगम्टं कौसुम गुर पित्तकरं सरम् १९.४
स०-कुयुभराके रुक्षपुष्णयीषमम्डं गुर् पित्तछृत्सरं च । ११४ ॥

प०-कोसुम्भः शाकं-हकषुप्णवीयैमम्टं,

गुः +

पित्तष्त्
सरंच ॥ ११४ ॥
9 नकदुम्भगुणानह्-कसुम्भ-दुभुम्भशाकम् ११९४८

गुरूष्णं सापप बद्धपिण्मूत्न सवदाषकृत् ११५९१६१
स ० साप राक

गुरूष्णवीयेम् । तथा शा~

मूत्र च वध्नाति । त्रिदोषङृ्च । संग्रहे तु स्ता२
त्वमस्थोक्तम् तव्पाटो हि । सक्षारमधुरं `सिग्धसयुप्न

गुरु साधेपमिति | युश्रतेन चोक्तम् ।कफन्नं साप

विदाहिनो बातकराः सकंप्राया विरूक्षणाः 1, इति । शाकमा्युरं शाकमेव चति ॥ ११५ ॥

नेव, अनार्पोऽय पठः जैज्जयेोतेक्षित्वात् । आसतु

प०~साषपं साकं-गुरूष्णवीयै तथा शष्न्ष् न

प्वेणोः करीराः चछेप्सन्नाः कटकाः, इलयादि । उक्तं हिं च वध्नाति । त्रिदोष । संग्रहे तु सक्षारत्वमस्ये
समह-वश्करीरास्त विदाहिनः) -“4्वातपित्तकरा रुक्षाः क्तम् । तत्पाटो हि । ^सक्षारमघुरं स्निग्धमुष्णं न्य
कटपाकाः कफतापदाः) इति । माधवकारेणाष्युक्त““वात- गुरु साषपम्। ›› इति । सुश्रतेनोक्तम--“कपनन्द
पि्तकरा रक्षाः कटुका रसपाकतः | वेणो; करीराः साधष दाकमासुरं दाकेमेव चः इतिं ॥ ११५ ॥।
शेषमन्नाः पकपाया विदाहिनः} इति । यन्न॒ कद्व

संशुतीयाः पटन्ति-“वेणौः करीर गुरः कफमास्तकोपनाः | 22 इति तदप्यनाषं पुनरुक्तस्वात् वैरामूलं डुर
रप्रयं च | १११ ॥

पञ्रो दीपनस्तिक्तः प्टीहाशेःकफवातजित् ।
स ०--पत्तरो दीपनसितक्तर्सः प्ठीहादिजित् |
प्रतृरो मत्घ्याक्षकः; ॥ ११२1

हे०-साधिपगुणानाहे-सा॑पं सर्मपशक्, सग्रह स--

“सक्षारं मधुरं सखिग्धसष्णे गुर च सार्पभू |

कानामवरं बद्रविष्पूर्ं स्वदोषतः

ते ॥ १९१

{१

|

यद्वाहमन्यक्तरसं किचिष्षारं सततिक्तकम ।
मूरर्कं दोषहरं रघु सोष्णं नियच्छति ॥

गुरमकासक्षयश्वासंव्रणनेषगलामयान् ॥
स्वराभनिसादोदषतेषीनसाश्र ॥ ११६ ॥

प०--पत्तरो-दीपनसतिक्तरसः, प्टीदादिभित् }
स°--यन्मूलकमव्यक्तरसमष्छुटसखादं - तथा विस्व पत्तरो मसयाक्षकः ॥ ११२ ॥
स्षारमीषरक्षारपुणयुक्तं कायैतोऽलुमीयमान ` तश्र
द०~-पतूरुणानाद-पत्तरो लोहमारः ॥११२॥
सतिक्तमीषततिक्तवं ` स्संनैदियस्य ..विचिददधेजनर

कृमिकासकफोष्हेदान् फासमदो जयेस्सरः११३
तन्मूरकं दोष्णां हरं दोषहरं नान्यावश्थंम् । `ना ^~
स०-कासमदैः

सरः इम्यादीश्च नारायति। उकेदः मूकं दोषहरमित्यनेनाघ्य विशिष्टा बाखवस्थ
ा व्योष -

सोतसां माछिनयनाद्रवम् | ११२ ॥

हर्मेन नियम्यते ! न सर्व बाहाव्यं दोषहरम 7

थानम् |

सरिप्पणदीका्चियसवेकिते अ० ६.

(१६९ )

~~ -

ूपमिव्यथेः । अन्ये ठु दोषहरमिष्यतर समासं | तरसाद्यवस्थं तत्॑पदयते ततोऽनेतरं करेण रसविपापा बातश्च्ान्नलमेवस्य प्रतिजानते । यतः किचि- |कयोः कटुकसुष्णवीर्भै तन्मूलक महदूच् दोषठद् गु

वीयैलासिित्तकरत्वमस्य्तयेवं । विचित्तिक्तरसोपे- |वमिष्यंदि च मवति | बृद्रस्य च मूरकस्निका अन पित्तक्लवमस्य व्याहत न युक्तम्. । वक्यति हि । |वस्थाः समति । तत्र चा्यायाऽवस्थायां रविचिविपाकस्तौ वीर्थै प्रभावस्ताच्यपोहतीति । एवं |्रिदोषकृतमव्याऽवस्थापामतिदायेन त्रिदोपङ्ठचं वेदम् ।

नूर वातदलेष्मश्चमेव युक्तं न तु पित्हृवेति | सग्रह घस्य स्ादुविपाकिदभुक्तम् । तत्पाठे । महमपिप्रायः । एतच मूख गुद्मादीन्नियच्छति । |प्पुनः रुकषोष्णं कटुकं सादं विपाके सवदोषकृदिति ।

साशवेति चशब्दः समुचये । अन्यानप्येवं प्रायदो |तचामविषयम् ॥ ११७ ॥

नियच्छतीति ।सुश्तसतु |सवैदोपहरा र्वी कव्या | प. -अव्यत्तरसादिदक्षणारसयां विहाय ावदयकपोतिकेति यद्वदातरं ब्रूते तदप्यत्र बारपृटक- |क्तरसाद्वस्थं तस्सैपद्यते । ततोऽनन्तरं कमेण रस.
फौऽतभूतमिति तंतरहृतेह प्रथङ नोक्तम् ॥ १ १६॥ | चिषाकयो; कटुकुप्णवीयं तन्मूलकं महद्रद्रं सर्व
प०-यन्मूटखकमन्यक्तरससस्पुटास्वादं तथा क्रि

दोपक्रद्रवंभिप्यन्दि भवति । वृद्धस्य च मूटस्यासै

त् क्षारगुणयुक्तं कार्यतोऽनुमीयमानपुतथा सनि-

काव्या सस्भवास्त् | तत चस्या्यिस्वाया ५

पत्तिक, रसनेन्दरियस्य किञ्िदृरेजकं तन्मू- |चिच्रिदोपङ्च्यसन्तावश्थायां स्वतिलयेन त्रिदोष
दोषाणां हरं दोषदं नाभ्याक्सम् । वाटं चे म् । संहे स्वस्य दुविपाकत्वुक्तं तत्पाठे-'मद-

क दोपहरमिव्येवं नवास्य विदिष्टा सावस्था |पुनः| सुतरोप्णं कटुकं य्वा विपाक सदोष"

दर्स्वेन नियम्यते । न सवै चाहाधष्यं दोयहर- |छते । ` दत । तच्चासीवतयम.।। ५६५ ॥
सवीदसरपास्यधैः । अन्ये सु दोपयोहरमिलत्र | दे०-महुणानाद्-महच्चरे संदे त॒ सवपाक

गसं करत्वा वातशेप्मध्नत्वभेवास्य प्रतिजानते

]

सुन्त--"“महस्पुनः } रूक्षोप्णं कटुकं स्वादु विपाके

सवदोप-

किच्चिदुष्णवीर्यसवात् पित्तकरैलसस्यस्स्येव । |रत् 1? इति ] तच्चामविपं, तथा च खारणादिलकष
अ्चत्तिक्तरसोपेतसेन्न पिन्तक्नस्वमस्य

व्याहतुं |विदाहि तीष्छोप्णे कटकं स्वादुं पच्यते । उत्छोदि स्तंमि

युक्तम् । वक्ष्यति हि-““्स॑ विपाकस्तौ वाय | गुर्वाममूरकं धरिमलोल्वणम् ॥7 दति । अमनिपक्षं तु
वान व्यपोहति । ??
वम वात- | कटुपाकमेव ॥ ११७ |

री खं सन नयन्ति, पीनसोेति।
पपनम

यक्त, मस

प्तष्टख

तच

तपामामप्रायः

|

ब्दः समुच्चये । अन्यानप्येवं प्रायशो रोगा-

जिग्धोलिननं सदपि वातजित् ॥ ११८ ॥
(ष्

4

[*

[8

।

स ०-सपिरान्द एवार्थे । तदेव महन्पूढकं स्िण्-

यच्छति । सुशुतस्तु-“सवेदोषहया ध्वी कण्डया |छिन्नं वातजित् । कश्य च तस्विने च सिग्यसिकपोतिका 1 इति यद्वदान्तरमूचे

तदप्यतरैव न्तम्. । न ्विग्धछिनमात्रमिव्यथः ॥ ११८ ॥
^
,
ूलमगुगानाद-व बालनूलकरणानाहप०-अपिषाव्द एवार्थ) तदेव सर्दन्मूखकं सनगः

रमूरकरक्षणेऽन्तमूतम् ॥ ११६ ॥
हे०--अथ

कमलम । तस्य सिललोऽवस्थाः--परथममव्यक्तरसं

मणे तत क्ति
दषरछ्वणे, तत ईइषत्तिक्तम्.

1
| तद
वस्थान्रयेऽपि

दोषहुर॥
११६
दिगुणं स्वराग्यो; साद; ॥
महस्पुनः।
पके च कट्कसुष्णवीर्य भिदोषकरत् ॥

पभिष्यैदि च ॥ ११७ ॥
स ०--अव्यकरसादिरक्षणावस्थां

स्विन्न वातजित् |सिन्ध च तत् वन्नं पलम्धसवि

|न्नम् । नचास्निग्धसविन्नसात्रभित्यथः ॥ ११८ ॥

।
हे०-ल्िग्धसिद्धगुणानाद--ल्िग्धं घुत्मांसादिभेः।
साधितं . ज्लिग्धसिद्ध---यदोषलटं महदपि स्निग्धसिद्धं
वातश्च किंपुन्दोषष्ने बारमिस्यपरिकन्दार्थः | ११८ ॥

वातक्षष्महरं चम्कं सवम् ॥ ११९ ॥

विहाय यावद्य- | १अब्र "स्निगधसिद्धपम् ''इति पाठान्तरम् ।

अष्टङ्कषृदये ।
वन

[ दन्न

ध

म० स वाठ बदरं च मूर शुषं सद्रात-

रसायनं वृष्यौ बल्य; पित्तविवर्धन; ॥ हन्ति छेष्ममषलुषठमहमूत्रामयङ्ृमीन् । `
इति । सुश्रुतोऽ्याह-~

रटपमहरम् ॥ ११९ ॥

८ वराहकन्दः चछेष्मघ्नः कटको रसपाकतः । मेदङुषठङ्-

प०-सर्वै वाढं, वृद्धं च मूकं शयुप्कं सत् घात-

मिहो दष्यो वद्यो: रसायनम् | ? इति । किंच पिंडा-

शप्महम् ॥ ११९ ॥
छव चेद्विवक्षितं तद्या “ आद्कानि च सर्वाणि ›› ह्यत्र
हे०---दटष्कगुणानाह-तदपीप्यतुवर्तते । पूर्बवद्- प्रस्तावे ब्रुयात् । पिण्डटकमिति च प्रयुञ्जीत। नहि पिण्डा-

टके पिण्डाछरिति प्रयोगो सख्यः, गौणत्वे तु तुल्यः |

पिदब्दाथः | ११९ ॥

नतु वक्राडुश्ेद्धिवक्षितस्तर्दिं वक्नाङ्रित्येव . स्पषटसुच्यतां
आम तु दोषलम् ॥ १२० ॥ स्य, किसेवेबिधेरि राक्षणिवै्रम्यण्ुच्यन्त इति चत

स०~-आमं तु पुनभूरके हरीतकलेन यद्वक्ष्यते यितुं पिण्डाटुस्ुक्तवान् । थथा रध्ादौ करदे वाच्ये

तदोषटम् । सर्मिव्यत्रायत्नकृतेन संवेषेन संबध्यते | कुस्तितांब इति कुस्सितदब्देन हि कुन्दसमानार्थन कदा

तनादोषल्स वारघ्याऽप्यामस्य दोषलघं न तु वृद्ध देशो दश्यते, असनादावर्जुने वाच्ये शेत्तवाह इत्यादे
“वहुभिः पञ्यमानस्य पारस्येयं समर्थना हेमाद्रिणा कृता
सैवेस्यथः | मूलकं नीलर्केढापरसंक्घम् ॥ १९० ॥

प०~आमं

कितु तुण्डङरिति पञ्यताम् ॥ ›` इति ॥ १२१ ॥

पुनः मूकं हरितस्वेन यदुच्यते

तोषदं सर्वमिष्यत्रापात्रहतं न सम्बध्यते । तेना- षुठेरदिशरसुरससुसुखासुरिभरस्तणम् ।

दरोपटस्यामस्य दोषरत्वं नतु वृद्धश्यवेत्यथैः । मूकं फणिलाजेकजवीरपध्राति राहि शानम् ॥

विदाहि कटु रूक्षोष्णं हृं दीपनरोचनम् ¦
हे०-आमगुणानाद्--सर्वं वार मदच्छुकाद्रै च जम दकुशुक्रकृमिहततीक्ष्णं दोषष्छेशकर लघु १२२

नीटकण्डापरसंन्ञम् ।॥ १२० 1

।

मनच्चिपक्षम् । १२० ॥

स°-कुठेरादि शान प्राहि विदाहि कटुकं रसकेषटूष्णो वातकफहय पिडाटुः पित्तदथेन; १२१ पाकथो रुकदुष्णवीर्य हृयमम्निदीपने च । तथा घ्रास०-पिडादः कटुको स्ते वीरँ चेोष्णो वातक- दिहतीक्षणम् । तथा दोषान्वातादीमुकरेदायति कोषपतः पित्तकरश्च | १२१ ॥
प०-पिण्डाटुः-कटुको रसेवीरथं चोप्णो) वरात्तकफ्नः पित्तकरथ्ः। १२१ ॥
हे०~पिण्डादगुणानाह~पिण्डाटरवीरा्हकंदः

स दि

यति स्थानाचाख्यति दोषोकटेशाकर छु च । शाङ-

नमवदंशो येन सहा मोक्तु युग्यते । ङठेरो ढः ।
रिघ्रुः फलपत्रकः । सुरसः इष्णतुलसी । युमुखः

कटुपत्रकः | आरी राजिका । भूस्तृणं गुद्यवबीज-

यमवाटुरच्यते, उक्तं ्ययु्वद्रको पण्डितकेरबेन-

वाम् | फणिलको मरिचिकस्तीक्ष्णघः प्रकीतितेः ।

“वाराहीकन्दः पिण्डालुस्तथा शबरकन्दकः। प्रोक्तो मूढकमूलामो वक्न्रादस्त्वक्छद्स्तथाः? दतै । पिण्डशष्देन च
भसवाचिना भ्रसनं वक्त्रं रक्ष्यते, ननु--“मौणषठस्ययो-

आजेकः खरपत्रकः । जंबीरः कणत्रकः । प्रभृत्िशब्देन सग्रहोत्ता गृहते । धान्थतुबरसाछेययवानीद-

मुख्ये कार्यसप्रत्ययः१दतिन्यायिपण्डाङशम्दस्य सुख्यम-

पपली। फणिग्जाजेकजवीरं खराश्नाकालमाठिका।दीष्य-

गवेरकाः । पर्णादो भजनोऽजाजी कंडीरं जरपि-

शै पिण्डालुकं विहाय गौणोऽर्मो वारादीकद् - दप
चेत्तन्न ` गङ्गायां घोष
ह्यादौ सुख्याथवाधे कः क्षवक्रदीपिवस्तगोधादिवद्वविडिति । तेत्रतरे
गौगार्थमहणात्, भत्र च मुख्यार्थस्य वाधः कट्वा- चोक्तम् | कटुतिक्तप्सा रीता कफपित्तविनारिनी ।
दिगुणयोगात् | अत॒ पएवाद सुश्रुतः--“पिष्डाटकं |विपे मधुर लष्वी तख्रागुखिका सतेति ॥१२२॥
कफकरं गुरं

विष्टमि

शीतलम् | 2

ति । ¦

गोगस्य त् कदूवादिगुणयोगः उत्तं द्यायुेदप्रकाशे--

१०-कुठेयदि शानं ब्राहि, विदा, कटुकं
रसपाकयो रुक्षमुष्णर्वीयै ह्यमपिदीपनं च ! तथा

“किटिकन्द्ः कटुः स्वाुरितत्तोष्ण; कटुपायपि स्वरयो गाद् तीक्ष्णं तथा वातादीन्.
इष्ेश्चयतति ।

सटिष्पणदीकषाभयरसंवरिते अ० ६.

स्थौनिम्1

( {६५

कोपयति । स्थाना्ाख्यति दोषोषव्ठेशकरः रघु | स्०-युपुखः कटपत्रात्यः शचि

ॐ

च । तथा हगादिहत् । शारनमवद्रो येन सहान्न |शोफौ च हंति ॥ १२४ ॥ न

भोन्तु युज्यते । कुठेरो-वैकुण्ठः} शिप: चङ्पन्नकः ।
|
आसुसी-राजिका । भूसृणे-रुदयीलकम् । « फाणि- |_१० खख: कडपत्रस्यः किचिद्िदौ यरो

ल्नको मरिचकरतीश्णगन्धः प्रकीर्तितः ।*» अर्जकः- | दन्ति ॥ १२४ ॥
हे०न्नसुसुचगणानषटरद
खर पत्रकः . | जगम्बीरः-करपन्रकः । प्रभूतिराब्देन संमहोक्ता गृह्यन्ते । ५ धान्यतुम्बरुरौखेयय- आर््रिका तिक्तमधुरा मृषा न च पिलक्रम १२
वार्नीश्वङ्गवेरकाः । पर्णीशो गृखनोऽजाजी गण्डीरं
ए
1
स०-आद्िकाऽ
जलपिप्पली । फणिञ्जाजकजम्बीरे खराश्वा काठ॥
क.

माङिका ।

दीप्यकः क्षुवक्दुहवीपिवस्तगन्धादिबद्ध-

पित्तिचनक्ररोनि ॥ ९१५५

विड 1]2› इति । तन्श्रान्तरेऽप्युक्तम्-““कइतिक्तरसा ,
शीता कफपित्तविनारिनी । विपाके मधुरा रष्व

111

तस्कसांगुलिका स्मृता ॥ दति ॥ १२२ ॥
हि०-हपीतकगुणानाह-ङ्टेरः-कालमाछा)

रिः

नु

=

(1170 न.

२५

सोभ्याञ्जनः, खुरसस्तुलसी, सुमुखः--टेरसदरौ गस्यः
आख॒री-राजिका, भृसतृणे--माटावृणं । फिञः
मरिचकः, अजैकः--पणसिः, जम्बीरः-जम्बीरसदयः
किन्विचीक्षणप्रथ्तिग्रहणालुस्तम्बयीदयः । उक्तं दि सं्रहै-

( भधसन्धानष्रद्धस्या वलं
€ धधान्वतुम्बुरदेटेययवानीश्रङ्गवेरिका । पणाक्ती गृज्ञना- किटासङुष्टमुल्मोऽयीम
ऽलाजी गण्डीरं जछपिप्पडी । फणिञ्जाजंकजम्ब्ीरसलरा- |सहिध्मषानमन्दोसक्ामाय ६
श्चाकालठमाषिका } दीप्यकः क्षबको द्वीपी वस्तगन्धारदिवस०-ख्दयुनोऽतितीक्षणोऽन्युपमः +
विद 1 2: इति । श्ाङर्न-हरीतकं; यदुपदेु युञ्यत
येन च व्यज्ञनं वास्यते, उक्तं दि संभरहे--“ वग।

सरः भेदी हदयादिणुणयुक्तश किखासाोनहे निर

करोति । किंकास धवित्रम् | कंदर ॥
ष्णशानुपपनि।
टयो रोचनदीपनः ॥ ” इति । दोषोक्ै्करस्वं चैषा- दरो घोध्यः| पत्रमध्यपोमेधुरतवादुभृयो
तथा चोक्त संप्र | पत्रे सक्षासघुरो मध्य मधुरद्र
माद्राविस्थायामेव फङव्यतिरेकेण न } यदाह चरकः
५४ हयुष्काणि कपफवात्नान्येतन्येषां फलानि च ।' इति| अत्र च्छिलः । तीक्ष्णष्णो लुन: कद इति !† {९६ ॥
कम

हरीतकाख्योऽयमुपदशेषर युज्यते । वासनां व्यञ्जनानां च

केश्रविद्धिशेषः ॥ १२२ ॥

प०-लनुलोऽतितीक्ष्णोऽत्युप्ण्वयिः कटपाक्रस

हिष्मकासश्नमश्वासपाश्वरुवप्रतिगधहा ॥

सरः मेदी ह््यादिगुणयुक्तश्य । किसान
रक्तपित्तं च करोति । किलासं

सुरसः ॥ १२३ ॥

स०्-सुस्सो दिष्मादिन्नः
सौरम्योव्पादनाद्भति ॥ १२६ ॥

} परतिधं

दौमर

वायं गुणवीर्यनिर्दलो वाध्यः

थतम

] एनम.

। प्तय

स्वान् हृयोप्णत्वानुपपत्तिः । तधायाक र
सक्वारसधुते सध्ये मधुरपिच्छलः । =
पर-सुर्सो-हिष्मादिष्नः ।पूतिगन्धौ दैगैनधय छश्युनः न्दः? इति ॥ १२६ ॥
। दे०-"ख्छुनशुणानाह~ख्दयुन ति ।
सखौरभ्योत्पादनाद्न्ति ।॥ ९१२६ ॥

। उक्तं 1 स्र
हे०-तच सुर्सगुणानार--दिध्मेति । पृतिगन्धो- | धव कन्दस्येवेते गाधाः
दौ्न्ध्यम् ।॥ १२३ ॥
१ अयमत्रर्धश्टोकयाटोऽधिको शस्यते ।
[राका

सुखो नातिविदाही गरशोफहा ॥ १२४ ॥

म

रम्
२ अन्र"हन्ति स्सायनम्`हति पाटा

|

[खलः

अष्टङ्गह्दये ।
(0
त

93

सक्नारमधुरो मध्ये मधुरषिच्छिढः

। तीक्ष्णो छनः

केदः? त्यादि ॥ १२६॥

ध

ष

ह्वीपनः सूरणो रुच्यः कफधो विशदो रुः
विरोषादशेसां पथ्यः ॥ १२९॥

पठांुसह्ृणन्धूनः शेष्मरो नाऽतिपित्तरः ।

सृ०-पूरणो नाम कंदधिरोषो दीपनो र्््य

प॒०-पलुधवलाक्षकास्यसतदुगुणन्यूलसतस्य स्सोनस्य

प०~सूरणो नाम कन्द्विरोषो, दीपनो शुच्य

तथा श््मले नातिप्ति च कसोत्ति । नतु छडयुनव-

है०--पूरणगुणानाद~-दपिन दाति । विश्यो चि

कृफवातादौसां पथ्यः स्ेदेऽभ्यवदती तथा १२७ छष्म्नो विद्यदो रुपुखोसामतिपध्यश्च ॥ १२९. 1
श्ेष्मघ्ती, विशदो ुररसामतिपथ्यश्च ॥ १५९1१
गुणास्तदुरणासैक्ैनगरुडनाकिचिद्धीनगुण इ्यधैः |
घ्वफव्नोऽतिपित्तक्रच } कपवातादोसां घ्यदे भक्षणे च
प्रमवायध्यः }तं्रतरऽन्योऽप्युक्तो यथा 1 क्लिषधो
रुचिष्यः स्थिरथातुकागी वल्योऽथ मेधाकफपुष्टिदश्च ।

शदगुणः ॥ १२९ ॥

भूकवदस्यतिदोषरः ।॥ १३ ५1
-स०-मूर्कदः स्फोगस्यः -प्राबृडुद्वः प्रसिद्ध एल

घ्ादरशुरः शोणितपिततरस्तः सपिच्छिकः क्षीप्पराड- स चाव्यथ दोषः ॥ १६० ॥
रुक्त इति ॥ १६५ ॥

प०-पलाण्डु्वलाक्षकास्यस्तरुणान््यूनः । तस्य
प्सोनस्य गुणास्तद्ुणासतहीनो ल्ुनात् किचिः
दवीनमुण इयथः । तथा श्ेप्मलो, नात्तिपित्तं च

प०--भूकन्द; स्फोटास्यः प्राृ्धद्भषः प्रसिद्ध टल
स ची्यंथै दोषः 1 १२० ॥

दै०~~मूकन्दगुणानाद-मूकन्दो भूस्फीरः ॥१२ =

प्र एष्प फे नाठे कदे च गुरुता कमात९ हे
वातारौसां सदैव भक्षणे चः प्रभावात् पथ्यः 1 | स०--पत्रादीनां यथोत्तरं क्रमाहुरुखम् | तेन पः

करोति नतु रश्ुनवत् कफष्नोऽतिपिन्तद्रच्च ! कफ-

तन्त्रान्तरेऽन्योऽप्युक्तो यथा-'स्तिर्धे सचिष्यः स्थि- दाकमपेषय पुष्पशाकं गुर् ततः परशावंः

तः

स्थातुकारी बस्योऽथ भेषाकफपुषटिदश्च । स्वादुगुरः नाढ्शावंः ततोऽपि कदसाकमिति । एवं हासैतये
शोणितपिन्तशस्तः सपिच्छरः क्षीरपलाण्डसक्तः 1? ष्वपि गुरखं॑वेयम्. | बाहलेन वैतदुक्तम
दाते \\ १२७1
मूलके हि वैपरीत्यं च्छते । तथा द्धि
हे०--परोड्गुणानाद-तदुणैष्यनयुगेनशक्तिभिर्ु्तः मूखकस्य हि कंदे कधुखम् । अत पव द्यु
संभहे तु-“विपकरे मधुर्स्त स; । कप करोत्ति मो पित्त प्याह ¦ मूसके त विपयैय इति । राकानां हयार

केवसानिखनादनः ॥ ` दप्तै ॥ १२७ |

तीणा भजनको ग्राही पित्तिनां हितकृन सः ॥
स ०-- गृह्णनकष्तीक्ष्णो
हितश्च ॥ १२८ ॥

राही

परिच्तिनाम-

तवानां च येषागनिह प्रयीया नोक्तास्तेषां सरैयेष्धो5ः
गतव्याः ॥ १६१ ॥

प०-पत्रादीनां यथोत्तरं करमा्हल्वम् ।

| पत्रशाकमपेक्ष्य पुष्पाक गुर् `ततः फरण

। ततो नाङरार्फं ततोऽपि कन्दक्षाकभित्यादि ।
प०--गृजनकस्तीक्ष्णो मादी पित्तिनामदितश्च १२८ ।। हारीतशक्रऽपि
गुं बोद्धभ्यष् । बाह्येन चैलः

हर-गुञ्नकगुणानाह~-णजञमकः पललाण्डुमेदः]उक्ते च त्तम् । सूत्रके हिवेपरीप्यं दृश्यते । तथाहि
मूखच्छ२
बाप्पचन्दरेण- ैन्धक्रतिरैसतुतयौ गुञ्ननस्तु पलण्डुना | | हि कन्दे टुम्. । अतत एव सुनिशप्याह्-“
“भुत
पमनाद्यप्रयत्सवाद्धियतेऽसौ प्रसण्डुतः | ° द्रति । स- ठ विपर्ययः ” इति।
भाकान हारीतकाः
च स्वेदे मोजने च प्रयुक्तः कपुवातजान्य्शासि हन्ति पिन्त- च येषामिह् पर्याया
नोक्त्तेषां सदयेभ्योऽचः

वतां नराणामप्यः | १२८ ॥

॥ अर“ भन्धाकार् “ इति सुपुप्तके ।

न्तव्याः ।॥ १३१ ॥

हे०-पुष्यादिशाकानां ,गौ्वतारतभ्यमाह--उस्सग

ऽयम् अपवादस्तु यथायथ, यथा-पूके सुश्रुतेनतं ५

सरिप्पणटीकावरयसंङ्ति अ० ६.

स्थानम् }

नअ

फ़लैच प्रं तथैव यथोत्तरं ते छथवः प्रदिष्

| १३१.॥

प०~फलानामाहारकाले शाकेभ्य उपथोगिन्वः-

च्छाकबगादनन्तरं फलव उच्यते । खरनेऽभ्यक्तम् । मक्तावसाने फट युज्यत इति फरवर्गोऽभि-

अथ वरबरत्वं निर्थासखति-

1 शाकेषु जीवती सर्पास्लवराः परम् १३२
स ०-शाकेषरु मध्ये जीवती वरा ।सपाः पुनखराः।

धीयत इयाद-फटेषु उत्तमा फलोत्तमा योर्तनीपयया द्राक्षा सा व्रप्यादिगुणयुक्त । सकयाया-प-

त्कपाया } अनिखाददीन् क्षयान्तान हन्ति । उद.
वतहरत्वं चरकसुनिना अस्या उक्तं, तथ शतिभ.

१ राकवगैः ॥ १३२ ॥
खनरृष्यस्वसृषटविण्ृत्रसेनेहाक्तप्ायम } अभ्यासाच
प०~-अथ वरावरत्ये निधीस्यति-दाकेषु सध्ये द्राक्षाणां गुणहीनस्य दरादयनुसयधान् यमु ६६३
बन्ती वरा सर्षपः पुनरवरः। इति राकवगः १३२
हे< ---राकानां तारतम्यमाह~परमित्यन्यान्यपि प्र्च१

नि, जीवन्ती व प्रश्स्ततरा । यदाह सुश्रुतः--““सतीवास्ठुकश्चज्चुश्ित्छी मूटख्कपोतिका ] म्ट्रुकपर्णी
बन्ती चाकवर्गेधु स्यते ॥; इति । संहे ठ-“दयागाद्मलिकारसयफसीवाप्पिकसूथिकाः । वृश्वादनी-दष्तविवीतूनिकदक्षकाः ॥ रोधः शेणः

ठदैप्मूषिका

कर्बुदारः

। भल्लतकः कोविदारः कमलेधल-

एकम्. 1 पटोलादिगुणं स्वादु कपायं पित्तजित्परम्, ।

मूरा सरा फन्जी करीरं स्यादभीर्जम् ॥
(पिन्तषह्टरा मण्डीपर्वणीत्वचैपुष्िकाः }?; इति } इति

हे०---अथ फच्थर्मः | न प्वान्नासवनःर- नद.
तिदे फटग्रदणपत्तमभ्योऽयुत्तमा्यम् } सभा

पुश्वतेन--"दाडिमामस्कं द्रान्ना सर्वरं मथ
गजादनं मावुलिद्धं फल्वर्म प्रदस्यने 1!

ह

स्यत्वं मुखस्य तिष्छरसन्यं वाव्र्ते च

“वातदुत्चेऽपि

मद्रीकावस्ञरं

१
धनप

|

सग्रहव्वनात् | १३३ ॥

उद्विक्तपित्ताश्चयति सीना १५

पित्ताधिरीष्धे नव्युष्मल्य वामददपदथ् ।

सर्वं हेवं ठु स्निग्धे ग्राहि गचनदपतम् ५६५
(8

[५

€

षै

श

0

शः ५

स०~-उद्विक्तमतिरतं पित्तं येधा तीस्लथारिधान्

हधर्गः ॥ १३२॥

पफन्छानामाहास्काठे शाकेम्योऽस्पोपयोगिखच्छा- त्रीन् दोगन् मधुरंदाड्पिं जपति | पदुर्य द
गीदनन्तरं फलव उच्यते । खस्नदेऽ््युक्तम् कथनं प्राधान्प्यापनाधम् । पित्तादि | अम्य
वसने फकं युज्यत

इति फछवर्गोऽभिधीयत

दाडिम पि्ताषिसेभि न पित्तं कदन च चिं

दम-

यति । अत एवैतद्मतकफापहसुक्तम् । समर मधुरम

ह

त्रा फलोत्तमा दृष्था चक्षुष्या ृषटमू्चविद् } च यद्याषिमि तत् ह्यादिगुणपतयुक्तम, । सुनिना
[इुपाकरसा स्निग्धा संकवाया हिमा युरुः ॥ तूक्तम् । षस्ाम्ड दाडिमं
इव्यनिरुपित्ताच्चतिक्तास्यलखमदात्ययान् ।
यास् १३२॥ मिति ॥ १६४ ॥

णाकासश्रमश्वासस्वरभेदक्षतक्ष

सं ० -फलेषृत्तमा फरोत्तमा गोस्तनीपयोया द्राक्षा

बृष्प्ादियुणयुक्ता }सकषाया दष्कषाया

२ अत्र ^ यूधिकराः। ” इति खपु्तकै ।

--.------------

५१५

प०-उद्निक्तमतिरिक्त पिच येषां तारताव

पृच। अनि- त्रीन् दोषान् मधुरं दाडिमं जयेत् । मधुरस्।य अम्ट

तैन्क्व्यातान् हंति । उदावतेहरवे चखंशुनिना7 उक्तं तच स्निग्वलदरष्यखसष्टविप्मूत्रसेनेहीक्तम | अभ्यासनाक्च द्राक्षाणां गुणहीनं ई
कस्प्यम् |॥ १३६ ॥

यत्त तत्विनानिषकरोपन-

कथं प्राधान्यख्यापनार्थेम् । पित्तादि
दाडिम-यपित्ताबिरोधि न पित्तं कुरुते, नच पित्त
शमयति । . अतणयैतद्रातकफापहत्वमुक्तम्. । सव
।
मघुरसम्डं च यदाडिमं तत् दचाविशुणसंयुक्तम

| सनिनोक्तम्-“ रक्षम्टं दाडिम यत्त तस्पित्तानिरुकोपनप् 1 ?› इति ॥ १६४ ॥

नि

(१७०)

अष्टङ्कहदयै ।

` [ बन्न

या

हे०~-अथ दाडिमगुणाः |तत्र स्वादुदाडिमगुणानाद-

उद्रिकतपिततानिति । अम्ब्दाडिमगुणानाद-पित्ताविरो-

धीति पिततोदासीनं, क्ि्धाम्ट््यैते गुणाः-“लक्षाग्टं दा-

श्रीपर्णी, राजादर्न-कपिप्रियं, मधुको-मधुदुमः, मधुकङं
दिविधप् । यदाह सुश्चतः-- ^वृंदणीयमद्ं ठ मधुक छः
समं गुर । वातपित्तोपशमनं पलं तस्योपदिद्यते

॥

2?

ष्टिम यत्तु तत्पततानिलकोपनम् । ?' इति खार- दति | द्विविधमप्यत्र ्राह्मं गुण्मेदात्, तेभ्यो जातं फस
णाद्धिवचनात्

।

सवद्रम्लसाधारणगुणानाद--सव-

मिति ॥ १३४॥

मोयखङ्गरपनसनाङिकिरपरूषकम् ।
आग्रातताटकादमयेराजादनमधूकजम् ॥

सौवीपवदसंकोष्फसगृष्छेष्मातकोद्धवम् ।
वातामःभिपुकाक्षोडमुकरूटकनिकोचकम् ॥
उरुमाण प्रियारं च ब्रहणं गुरं शीतलम् ।

सौवरीरद्रे बदरभेदौ । उक्तं-““हि कर्वन्धुब्रदरं को
सौवीरं सि्चतीफलम् ॥ यथोत्तरं महस्स्वादु पञ्चधाय-

दगीफलम्, ।2 इति | तत्र कोलकर्कधुनी स्वादुत्वाभाव्रा
न्न पठिते। वक्ष्यति हि तथाम्टं कोटकरकौष्विति सिचती प्य

तिक्तकप्रायत्वात् । अतएव सप्रे तिदुकादौ परित्वा
विभनेषगुणा उक्ताः -“वृदहणं वातपित्तं न्िग्धं िचितसिका-

फम्. [2 इति | ननु ““ककन्घुकोख्वदरमण्टं पित्तक्रपा--

पहम्, । पक्वं॑पित्तानिव्दरं ल्िग्धं समधुरं सरम् ॥
पुरातनं व्रद्मनं श्रमे दीपनं छु | इति सुश्च

दाहक्षतक्षयहरं रक्तपित्तेमसादनम् ॥
स्वादुपाकरसं स्निग्धं विषटमि कपफञुक्रङृत् १३५ तेन कोच्ुरयं बदरमुक्तमिहं सौवीरतुहयभिति विसैधः ।
मेव, सुश्रुतेनापि सौवीरतस्यक्तं-“

सौ्वारिवदरं स्निग्ध
वंहणलादियुक्तम् । मधुर
वातपित्तजित् । ?› इति । सैौवीखदरें चाति
मोतं कदीफङम् । नाङ्किरं राजफलाख्यम् । पषहदरन्दैकतव पूर्वर तु कों च तद्वदरं॑चेति कर्मधारयान्
पवो पदुफरः । आघ्रातः कपिचूडः | ताञ ताल- विपरीतं तु कुतो न स्यादिति चेन, संमहे बिरोषर-फलम् । काम॑ कादमरीफसम् । राजादनं क्षीरञ्च णोक्तौ बद्रसरणात्मकमिति बद्रम्रहणात् | न च बद्र~
क्तम् । सौप्रीद्रं कर्णिकावदर्म् । अकोट इति रब्देन सधीरं सौवीरमित्यकरणात् सरत्वाभावाचेक्ते +
विल्वः । फल्गुः काकोदुंबभका । शष्पातकं रेदुः | अकोद्लोऽकोठः, फल्गुः काकोदुम्बरिका, -छेष्मान्तकास०-मोचादिप्रियाकलंत

अभिषु घाराटम्। आक्षोट स्नेहफलल्यम् । मुकरूखवं दोः | वातामान्चुरमाणान्तमुत्तरापथे प्रसिद्धम् | वातामः~
दतीफलम् } निकौचने सरपटम् । उरमाणं किगफलम् । प्रियालं प्रियारकफकम् ॥ {६९ ॥

लिग्धसधुरमज्नं फल्, अक्षोड-मदनपर्छसद्य

किञ्चिदुत्नतरेखं,

गुक्रख्क-दन्तीफर्सदवं,

मध्य

निकोनचकर~

मंकौलफलसहर, पिथाल-चारफट, रक्तपित्त्रसादन-र्त -
ुक्तम्
प~परोचारिप्रियाछन्तं॑वंहणाता्य
। पित्तयेोि्मरीकरणम् | अत्र केषाचि्ेशेपः ॥ १३२५ ॥

मोच॑~स्दटीकफटम्. 1 नारिकेर-सेमफलसख्यम् ।
फं तु पित्तरं तारं सरं कारमर्थजं हिमम् 1
परूयक-परदुषटः । आम्रातः-किचूडः । ताट-

शकरन्मूेविवेधध्ं केडय मेध्यं रसायनम् ॥
्ीरश्क्तम् । सीवीरवदर-कणिकावदरम् । अङ्को- वाततामाघ्चष्णवी्यं तु कफपित्तकरं सरम् ।

सतक: । कादमय-कादमरीफरम्

। राजादर-

€ इति विरः । फर्ः-काकोदुस्बरिका । श्हेप्मा- परं वातहरं लिग्धमनुष्णं तु पियारनम् ॥
तकयोः । अभिषुकं-्याराटकप् । आाक्षोडं-. परियारमजा मधुरो दृष्यः पित्तानिर। पहः

स्तेहपतछ्यम्. । सुकछके-दन्तीफखप् 1 निको-

नवन~सरखफलम् । उभ्मार्ण-स्निग्धफलम् ।प्रियालसश्नतर; | १३५ ॥

हे<--मौचादिगुणानाह-मोचं-कदटीफालं, पनसं-ऋ-

टकिपुल, नारिके--व्यक्ष, परूपक-धन्वनसदृ, मृद

गौरम सुणेस्तदत्रटछदिकासभिन्च स; १२६

।

स °-तारष्येदं तां फलम् पित्तकारि । काडम-

धं फक सरं शीतवीयादिगुणयुक्तम् । मधूकबदस्यी -

रपि विरेषातस्सुक्तं संग्रहे । मधभूकजपहयं तु बदर

सपात्मफरप् , आम्रातः-कपीतनः, ताटं-तलं, कारमर्म- सरणात्मक्रमिति । वातामादीनां ग्रहणं गुणिदेषम्र
५ भत्रे ^ अंकल" हूति पृ०।

------------------------------__

१ अन्न खप्ुस्तके ^सोषीरम्'' इत्येकवारमेष ।

सटिप्पण्ीकात्रयरसवरिति अ० ६.

ध्थानम्

1
ा
माप

दीनाम् । निर्धारिते तु विशेवे वातामादिकसुष्णवीर्य
कफपित्तकरं सरमतिद्ययेन वातत सिग्ध च | आदिः

राब्दनाऽमिषुक्ादीनां प्रहणम् |प्रियारुजातं प्रियाजं

( १७'
पिरतो

णाना -परज्जा-भस्थ्यन्तवर्ति बीजम् | करौलयमव्जागुष

योलेनि ॥ ६३६ ॥

।

पक सदजैर धिल्यं दपर पृतिमारतम् ।

कारमनुष्णवीर्थस् । तुर्विदोये । विराषस्तु सीतवी्त्व- दीपनं कफबातघ्रं वाट आद्युभयं हि तत्
सं०-विव्वं पकमृदूरजरपूनिमायनं च द्ध्य)
मेव |रेष वृदणादि स समानम् प्रियारमज्जाऽष्व्य-

श्येतरं मधुसदिुणयुक्तम. वद्रमन्जा॒गुणम्तद्रत् तकरद्रवनि वाखममम्पृणमनूपचिनं धि दप
प्रियारमञ्जाववुद्ादिजिच्य । तेतरातरे चोत्तम वातत्रम | उमवरमामि पः च पारि मल
व्रैीतको मदकरः

कालानां पित्तनादानः } तथा

ताकखररादीनां मस्तकमर्जानः स्वादुपाका द्याः
सीत्तवीयश्रिति सुश्रुतोऽपकत् ॥ १६६ ॥

संग्रहणम्. ॥ १३७ ॥

प०-विल्वे पक्व-मूदुजरे पतिमासने च

न्ध्यपानवातङ्कन् सयति । वाल्यममपृ्मनुव
गिष्वं-दीपनं कफवातध्नमे । उभयमामे, पत्यं

व -ताटस्थद ताटफट पित्तकारि । कारमर्य- माहि मूत्रपुरीपदः संप्रहधम् ।॥। १२८ ॥
ट -पकव्रिच्वुणानाद-पकर्मिनि ताय््य
जं फलं-सर, शीतवीयोदिगुणयुक्तम्. । मधूकवदरयोरपि विरोषान्तरम॒क्तं संभरदे-"“मधूकञजमष्टचं तु
बदरं सरणास्मकम् । ?? इति । वातामादीनां गुण-

नदि-पीपर्नमिति।

पदमादसानारममुपान

पर ४

फपिस्थमामं कैट दृव दधधाति वु ।

विशेषघ्रदशनाभष । निधौसणे तु विदेषे वातावमथृजित्सत राहि विपापटमू १:
भादिकमुप्णवौर्य, कफपित्तकरं, सरमतिशयेन । पक दिध्मा कपिद्थं कर हति। द समद

{० --आा्
चातघ्स, स्निग्धं च। आदिशब्देनाभिषुक्छादी रां
्र दिकाच्छदिहरम । नमा
ग्रहणम् । भरियाडजातं भ्रियार्जं फङमनुप्णवीरयम् । पर कपित्थ दोष
यैत्यमेव । रोषे वह च कपित्थ ग्राहि विापे च} मकरस्य 3

तुविदेषे । विरेभस्तु

सीतवी

प्रियाङखमञ१्जाऽस्थ्यभ्यन्तरं यछ वृट्तल्यनेवोदितम् ।
। प्रिया- पाटादकगतन्वम्, ( परकष्न
मधुरादिगुणयुक्तप् । बदरमञ्जागुणस्तदत् ~.

णादिसयै समानम्

रमञ्जावत् तुडादिलिच्च । तन्त्रान्तरे चोक्त.“

<्वैभीतको मदकरः कोलानां पित्तनारनः 1"
तथा तार्खञ्जूरादीनां मस्तकमञजाएतः स्वादुपाका
चृष्या; सीतवीयौ्रेति सुष्तोऽपठत् । १३६ ।)
हे०--तत्र तालपख्युानाह-यन्त॒-“फं स्वादुरसं तेषां

अन्न्न् स्ट
न्य्

>

गद
्थरो
सिद्धमितीरेतनौक्तम. । तथा आमकपिन

तथािधानि

कषापाम्य्समावानि

निः

का
कपित्थानि संदैवामकपित्थगुणानि वेयानि पक्

गुणकथनेन च तथाविधानि मघुयानुखिदानि :

पक्षगुणानि वेद्यानि ॥ १२६८ ॥
तत्यक
क्तं
रत्वशु
पित्तह
तेन
सुश्रु
इति
॥।?
तारजं गुखपित्तहत्
जामकपित्यं कण्ठं हन्ति, पोपठंतः
प०।
ितप्
विक्म
ानीति
सिद्ध
ण
चरके
विषयम् } अतप्यव
े कषिस्थ-दोपध्नं टिकाद्टदिदम्।२
नि सिद्धानि नाप्किरफलानिःच ॥ वृहणखि- त् । पक्व
“"ताङलस्या
च
गधररातिानि बल्यानि मधुराणि च॥|?› इति; व्याख्यातं

चाप्पचन्दरेण । ताकसस्यानि--तारूफलानि,
पक्तानि,

सिद्धाने-

मधुर्नग्वषतिस्वेन वातपित्तहरत्व, कफक-

। अ
सामसपक्वे च कथिस्धं राहि विपापहप,

कपित्थस्य कपायलवं कण्ठष्नस्वैनेवोदितम् । अपः
सु
चाम्छवरमध्ये पाठादवगवम् । पच्वस्य च

आमकपिस्धर्
। प्रसिद्धमिति सेन्ने्तम् ! तथा
रत्वं च वेद्यमिति ॥ कादमथगुणानाद--कादमथजयित्ति
कपायाम्डस्वमावाति चि

कृथतेन तयाविधानि
य
ानै सदैवामकपिस्यगुणानि वे
त्थ
कपि
ि
तेन
।
घात
चच
पित्तं
वोर,
ब्देन
उष्णश
।
माधु
नजन विरुदः
णकथनेन च तथाचिधानि
थरु
िस्
वकप
“वातपक्
ुतेनसुश्व
च
उक्तं
।

ाखजम्
प्रिय
च
द्रीतलं, पिततध्र
पक्वगुणानि वेद्यानि ॥ १६८
वातामादिगुणानाद-बातामादिप्रियालान्तं प्रियाल््ुणानाह

जागुपित्तहरं बष्यं पियाल गुरुतम, |” प्रियालसज्

तुविद्धानै सदा

अष्टङ्गृदयं ।

८ १७२ )

ट ०-भयथ आमकपित्थगुणानाद-मामं-~-वाट) कण्ठ
लरनादकत् दोवद-दोपत्रथकरम्] तवर पित्तानिद. कफेन
समद्रा,

अपसृ

मेद“

च

[ सून्र~

ङ्हे सहकारस्य गुणा उक्ताः | यथा~'सहकास-

स्समौ

ह्यः स्ररभिः स्निग्धरोचनः । '" इति।।१४०।।

दे०-अथ बाठाम्रगुणानाद सप्रहे तु--“वारं कथाखर~
कटूवम्टं रुक्षं वातालार््कृत् । इति । वद्धास्थिग(~
। नन्वेवं चत् दोष णानाह~बरह्ाह्थ-संहतावयवास्थिमध्यावस्थमिव
्यर्थं
|

करति | कष

तु ताभ्या सचष्ट-

कपित्यस्वयं कफत्च ग्राहि वातलम् ॥7'

दति सुश्रुतेन ऋशलसयोक्ततात्

यब्देन पित्तानिलवेव गृदयैतां मवै “कपित्थमामं कण्ठ

समह तु“ सपूष्ामाप्रमम्छं च रक्तपित्तकफप्रदम् ।* >

कयायाम्डं त्रिदोपञ्त् ॥ ?: दति संमरहे त्रिग्रहणात् । इति । पक्वगुणानाह-संग्रहे ठ ^ स्वादु
साम्लं गुख
पकगुणानाह-दोपधातीति । वमथुः-छददिः, संदे ठ- (लग्य मार्तप्नमपित्तलग्रू | दं पर्यागतं
शेष्ममांस~
पक्त रुच्य कपायाम्टं स्वादु हिष्मावमिप्रणुत् ) दोषश्च खक्रवल्प्रद
म् ॥ सदकारर्सो हयः पुरः लिग्धरोचनः। °

ख।उवारिष्टरागयुक्तिपु पृजितम् ॥ * इति । आमपक्चसाधारणगुणानाद-सर्वमिति | १३८ ॥

जाववं गरु षिषटमि शीतं ्रशवातलम् ।

संग्राहि मूरशकृतोरकंटच कफपित्तनुत् १२९॥
` स०-जांववं गुीदिगुणयुक्त मूत्रर्तोश्च संग्र

हणं कंटाय च हितं न } कफपित्तजिचच । जंयवमितिं

फलार्थं ज्वा वेण | १६९ ॥

ति ॥ १४० ॥|

वे्षम्ट प्राह रक्षष्ण वातष्टेष्महर् टघ् १४९

स ° -क्षाम्हं ्राह्यादियुणैधुक्तम्। वातम् -

खमु च । कोरा च किचिदेतस्मान्थूनगुण जेयम् 1
तथा च संग्रहे | इक्षाम्डं प्राहि रूक्षोष्ण लघु तेचनदीपनम् । वातष्छमहरं किंचिदूनं कोशात्रन तत

प०-जाम्बवं-गुवदिगुणयुक्तं मूत्रशकृतोश्च संग्र इति ॥ १४१ ॥

हण कष्टाय हितं

कफपित्तजिश्च

! जाम्बव-

प०-चृक्लाम्ल-भाह्यादिगुगै्ुक्तं,

वातण्ेष्मह्टत् +

ख्घु च । कोरा च किच्चिदेतस्मान्न्यूनगणं जञेयम 1

मिति फलार्थं “जस्न्वा वा इत्यण् । १३९ ॥
दे ०~जाम्बवगुणानाह-जाम्बवं-जम्बूफलम्।। १३९ ॥ तथाच सडग्रहे-““ वृक्षाम्टं प्राह षृक्षेष्ण ख्य
संचनदापनम् । वातन्छिष्महरै किच्विदुनकोशा-

प्रस्य ऋवखस्याऽपयुपयोगद्शनात्तथेव गुणा-

-्रंजं ततः । ;: इति ॥ १४१॥

से ° -बातादि | आप्रमिति वक्ष्यमाणेन सेब;

` ततः

नाहह° --वरक्षाम्टयुणानाह-तक्षाम्ट--तित्तिदीकं,
पक्व स्थैवेते
गुणाः
।
^
वातापहं
तित्तिद
ीकमामं
पतिपित्तासचकृद्भा्टं बद्धास्थि कफपित्तकृतू ।
्ृत् । ›› इति । सुश्रुते तु बाल्य वलास
वाश्च बातजिरक्ं सवाद्वम्टं कफञुककृत्१४० पित्तवलसक
करत्वफक्त, संग्रहे तु-“ रोचनं दीपनं फिचिदूनं कोदाम्रजं
अश्न चूता्। वारं सद्रातपित्तास्क्ृत् । बद्रास्थि
सजातास्थि कफपित्तकृत् । पकमप्रे गुर् वतिजित्.।

मधुगम्छं कश्शुक्रकृत् ।संग्रहे सहकारस्य गुणा उक्ताः]

| ` इति ॥ १४१ ॥

राम्या गुरूष्णं केराघरं रुक्षं पीटु त पित्तलम् \

कफवातहरं भदि प्लीहारःकृमिरुल्मयुत् ।

यथा । सदकाररसो ह्यः सुरमि; क्तिमधरोचन सतिक्तं स्वादु यत्पीलु नाद्युष्ण तेदोषनत्
सं०-फलपिक्षया षष्टी | रम्याः फलं गुर् उष्णवी

दति \॥ १४० ॥

प०-जनाभ्नस्य ज्यवस्थस्याप्युपयोगदक्षनात् तथैव

गुणानाह-बतेयादिं

। आम्नमिति

वक्ष्यमाणेन

सम्बन्धः । आप्र चूताख्य॑ वारं सत् वातप
िन्ता-

करान क्षं चे । पीफठे च पत्तर यावद्गुसमनुत् ।

सतिक्तपरपततक्तं मधुरं च यती तनाद्युषण त्रिदोष

जिच ॥ १४२ ॥

।

सरत् । बद्धा सेजातासिय, कफपिन्तक्र
ुत् ।
द०~दाम फल्गुणोानाह-शम्
या
फलम् । पल तु
पेयम -गुसे.वातभित् | भधुगम्ट-कफरु
ककृत् | पित्तलमित्यत, फीठमनुबतते | अथ
पट्फलम् । तच `
ह ।

स्थानम् ]

सटिप्पणदीकाच्चयसवरित अ० ६.

( १७३ )

कदटुकगुणानाह--अत्र कटुकं पी ग्राह्यं तिक्तमधरूरस्य पदा ॥ `: इति सुश्रुतेन छेध्पशचस्वस्यो त्वात् छप्मन्न-

वक्ष्यमाणत्वात् , ^ कटुपाकरसं भेदि तीष्णोष्णं पटं |मामध्नं

चं । मांसगुणानाद---त्रेदममिति | च्यक

पित्तलम् । ?› इति संग्रहवचनाच्च । तिक्तमघृरगुणानाद- `सर्व्यतिरीक्तोऽवयवो--मामम् , । फस्गुणानाद---

सतिन्तमिति ॥ १४२ ॥

। लघ्विति ॥ १४६ ॥

मातु्ुगस्य लङ्मसकिसराणां प्यगुपथोगदरना- । भहातकस्प लड वृणा स्वा सीतटम् ।
त्थगन गुणानाह

तदस्थ्यभिममं मध्यं कफवातदरं पम ५५४४ ॥

व्ष््तक्तकटुका स्िग्धा मातुदधगस्थ वेातिाजत्।
स्ृ०- व्यक चसांनि त वदमान मयानकसत्रधि
ब्रहण मधुर मासि वातापत्तहर गरे ॥
व्ण मनुर सवच च | तध्व मटलकतयार्थि
ठधु तकंसर कासश्वासाहुष्ममदात्ययान्
।
तद्धि अध्निमम्ं नी्णतादयिवनस्तदथाकनान् |
चछर
^
आस्यो
र
४

ट

=

न

यथाऽ भनि

स्ट्ध् ४

१५०१ , काम्थीति | तथा मेवायं
4.५"
.
`
तप्तम् | १५४४॥
स॒ ०-बीनप्रकस्य छक्तिता कटुका गल क्लि

व त

क्वा

लितिविनि ।

दतस्य त संय च व्वद्मांसं सदानक्स

वातप्नी च । चरकेऽप्युक्तम् । गुरी व्वणस्य कटुका
वद्मा"

सम्बन्धि वंटणै, भधर, सीतटं च । नम्य नष्न-

तुटंगात्कटुका र्षी बातप्रकरोपनीति । एतन्पतानुनाणस्त्वं पाठं पठति | तदिककलृकाऽखिग्वा

कस्याफिि =तेग्धि जक्निसमनीरणन्वादर्नन्
^)
स्कोटसहकतुन्यान । अनवरल

मार्तश्य च नाशनीति । रनादस््वाह |

मातुंग बात्कदि्यकारप्षात् । सा

भोसराद्-

दापक्तृनया

तुर 1

प अधराय

1

वदे मधुः वातप्तिद् युर च । तस्य मातस, दिमित कफवानः्नमं ॥ ८४ ॥

केसरं तसरं कछु! तथा
~

नादयत् ॥ १४६ ॥

मि
कासादीन्मदापनितता- |
;
|
` इमास्

प०-मातुुङ्गस्य स्वङ्मांसकेसराणां एथगुपयोग-

ए
रित
वस्यति

|

।

। जलिगुणमाद--अथिसमतिवाद्पः

करम् ॥ १४४ ॥

द्धा पावत
दशना परधगेव गुणानाद्-बीजपृरस्य त्वक् नित्त | सय ्लं शीतमष्ण चचद्वेधा
पालवत् गुर ।
कटुका, रसे स्निग्धा, वातघ्नी च । खरनाेरत्याहि-- स्वाद्वम
“स्वङ्मातुटङ्गाच् कटुका रुवं वातप्रकोधिनी ।'' रुच्यमव्यदनिरमनं संचयं सधुरमारकम॥१,८५॥

स्०-धाटिवने रेवतकास्यं हिधा 1 कथं दिःप्रकाचरफेऽप्युक्त-ुर्वी स्वगस्य कटुका मास्तस्य
भरकोपनी । ?; इति 1 एतन्मतानुसारिणस्तत्रैव रिाह | सवम्ठं च तश मथानेस्येन दीतमुपण
पाठं पठन्ति। “लक् तिक्ता कटुकाऽर्निसथा मातु- न }तथा वयमव सुद सव्यमयतिमने च } जयत
लुङ्गस्य वातक्रृत् । ?› इयकारधर्ेपात् । मासं

केसरादवीक बृहणं, मधुरं, रुच्य, वातपित्तहरं वथा सच म
च । तस्य मातुुङ्गस्य केसरं तस्केसर-ख्घु तथा |सयमिन | मधुसान्क
कासादीन मन्दाननित्वं च नारयेत् ॥ १४६ ॥

,

पज~पाटेवते

भिनाचन च । ज
भवति | {५९॥

रेवतकाष्यं द्वैधा । कथं द्विधारा

तत्त चथानरयन
` हे०--अथ मातुलुङ्ग तत्र तमुणानाह--ननु “ङ् | रमिदाहुः-स्वादु, अम्ं च ।
गुर, स्यमेत्यश्निमातुट्काव्कटका गुर्वी वातग्रकोपणी । "` इति खारः । शीतमुष्णं च । तथा द्वयमपि
॥ मधुरं
मादिवचनेन विरोध; । भव, सामं वायुं हन्ति, निशाम |शमनं च । अथवा यथासम्मर्व सम्बन्धः
करोतीति

विपयमेदात् विपरीतं कुतो न स्वरादिति चैत् | गर्स्यभिनायानं च । अण्टे सच्यमिति । मधुरसा

तत्न | * त्वक्ितक्ता

दुर्जया तस्य॒ वातकृमिकफा- | रकं पक्वं ए भवति ॥ ६५५ ॥

[ दू्न-

अष्टङ्््दये ।

( १७४ )

विधं-मघुरमम्टं च } यन्मधुरं चच्छीतं, यश्म

तथाऽम्ड कोटककंधूडुचास्रातमारुकम् ।
रावत दतश्षटं सतूदं मगर्टिंडिकस् ।
नातिपित्तकरं पकं शष्कं च करमर्दकम् ॥ १४.

अपकैकेते गुणा वेद्याः ] यस्मादाह~-

स ०-कोरादिक ग्रगङिडिकरंतं तथा तद्रचत्यमद

ारि। तद् दविहे०--पलेवतगुणानाह-पल्ेवतं -तिन्डुकाक्र्टं तहुष्णम्।

उभयमि गुर्वादिगुणम् ॥ १४५ ॥

पक्तमाश्ुजसं याति नाद्युष्णं शुरु दोषटम् १४६
स०-पकं च द्रागेव परिणामं याति 1 किचिहुष्वीर्य किचिद्
गुरकिचिदोषरमपध्यम् निधेटबुक्तम्]
आरवी वीस्मेन च वीरावीयस्कैः तथा । विदयाज्जा-

तिविरोषेण तचचतुर्विधमारकम् ॥ १४६ ॥
प०~अपकस्यैवेते गुणा वेद्याः ¦ यस्भादाह--पकष

द्रागेव परिणामं याति] किंचिदुप्णरवार्यं किच्िदरः किचविदोषटमपभ्यम् । निषण्टावुक्तम्"आर्कं वीरसेन च वीयवारारुकं तथा।वि्याञ्जा-

तिविरेषेण वच्चतुविधमारुकम् ॥ ?› ॥ १४६ ॥
है०-पक्वाटकमुणानाद~आस्क-वीरसेनम् , आशु
जरां याति सीधे पच्यते, ना्युष्णग्रुरदोप्रल्स्वमपक्वपिक्षया।

द्ाक्षादिवद् गुणेर््ेयमिव्यथंः। ककधृदव्यवद्री } च्रं

टिदचम्। आस्कघ्याम्कष्येवेते गुणां सोः | म

र्य हि विदधेण पूषैसुक्ता एव गुणाः । त्थेरवर्ता
नात्युष्णं पित्ते करोति । रेयवतं नागरम् ! दंतशः
| जंबीरम् । तथा सतू गणटिडिकं च | तथा करम

दैवं पक दयु्कं च नात्यथपित्तकरम् ॥ १४८ ॥
प०-कोटादिकं म्रगरिण्डिकान्तं तद्रच्चाम्ह्द्रा

कषादिवत् गुणैक्ेयमिदयर्थैः । कर्कन्धूष्टस्ववद्री

लकुच-टिकुचम्। आरुकस्याम्स्येवेते गुणा ज्ञेयाः
मधुरस्य हि विरेषेण पूवमुक्ता एवं गुणाः । तथः

रावतादि नात्यर्थं पित्तं करोति । पेरावत-नारङ्म
दन्तदाटे-जम्बीरम् । तथा सत्ू्दं॑ मगिडिकं च
तथा करमर्दकं च पक्त, शरुष्कं च नात्यथं पित्त

अतएव दोषदाब्देन पित्तशेष्माणौ प्ाह्मी, अपक्वस्य हि
पित्तश्छेष्स्त्वं वक्ष्यति । तथा च खारणादिः-^नाद्युष्णं

करम् |} १४८ ॥

ग वातेन ब्ूहण

मद्रनिष्रत्यथम् , अम्टं यत्कोखदिकं तराद्र, श्यष्कं
वा तथा तद्रसित्तप्रदल्वादिगुणमित्यथः | कोलककंषुनी-

नाता्रत्तखम् । आरुक्र

मधुरप्रायमम्छ

तु कफपित्तलम्, \| 2 दति । आरूकं भन्यमिव्येके } तन्न,

“ भन्ये स्वादुक्रपायास्छं रुक्षं गुवास्यशोधनम्

। शीतं

रह्यरनिच्छर्दिरिक्तपित्तकफापहम् । ` इति रवारणादिना

पृथक्ग्रहणक्रथनात् | १५६ ॥

दराक्षापरूषकै चाद्रमम्टं पित्तकफ़मदम् ।

गुरूष्णवी्यं वातश्च सरं च करमदंकम्॥ १५७॥
[शक

+

म

+भ

हे°~-कोखदीनां गुणानादू--अ्लनुदरततावम्लश्रहण

वदर्मेदौ, टञच-प्रन्थिफलम् , एरावतत-नारंम मलन च।
दन्तशटं-जम्बीरं चिञ्चाफटं च| तृदं-तोदनं फलम्टिकार्यभर। उक्तं च खारणादिना~' पलाभ्व्किरावतककोदाम्रं करमर्दकम्} आम्रातकं दन्तशठमम्लोष्णं रक्तपित्त
ठम् ||

इति | मृगदिण्डकं~मृयविटसदशं कर्पटाख्यम् |

द्राक्षदे्ममारिण्डकरांतस्य

पक्वस्य

विदेषरमाह~पक्वं

स०-दाक्षा परूषकं कस्मदेषं चद्धेमद्युष्कमपक- द्राक्षादिकमम्छमापि नातिपित्तकररं स्वादुपाक्रत्वात् | तथाह
श

सम्कं सपपि्तशटष्मकरं गुरूष्णवीै वात्र सरं चेति । माधवकारः-द्राक्षाकरीरककंषुबदराण्यारकाणि च
परूषकानि चाम्लानि कफपित्तकरापि च ॥ स्वादुपाकरमदैकं सुपरेणमम्डम् ॥ १४५७ ॥

कानि यान्येषां तानि पित्तकराणि च |! इति । यन्नततं

प०-द्राक्षा परूषकं करमदैकमाद्रमश्ुष्कमपक्व-

सुश्रुतेन “अत्यम्टे पित्तजननमामे विच्यात्परूपकम् ।
तदेव पक्वं मधुरं वातपि्निवर्दणम् ॥ ›› तत्पक्वावस्था-

हे०-अय द्राक्षादीनामम्बानां गुणाः । तच द्राक्षादिद्राक्षापरूप्र-

श्चितिपत्तकरमेव एवे द्रक्षादिष्वपि बोध्यम्| शयुष्कस्य करमर्दस्य विशेषगुणमाह-नातिपित्तकरमिति। चकरिणानु्कष्यते

पिततप्रदत्वादिगु-

युष्करस्य करमदैस्य विपर्ययतन्तयुक्त्या पित्तश्च्वे प्राते

मम्हं सत् पित्तक्ेप्मकरम् , गुरूप्णवीयै, वात्न,
सरं चेति } करमरदैकं सुषेणमस्छम् ॥ १४७ ॥
च्रयस्या््रस्य

गुणमाह-मम्छानि

ककरमर्द॑काने
णानि ॥ १४७ ॥

तान्याद्रणि चेत्तदा

यानि

मधुरपरूप्रकावेषयम्। यत्तु पक्वमप्यम्बत्वं न जदा तक्कि~

किञ्चिसित्तकरतवे विधीयेते ॥ १४८ ॥

सटिप्पणदीकभरियर्सवङिते अ० ६.

स्थानम् |
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दीपनं भदन शुष्कमम्टीकाकफोटयौः फलम् ।
वृष्णाश्रमङ्मच्छेदि ुषिवष्टं कफवातयोः १४९

हे०-ख्कुचगुणानाह-एतञच

सर्वदोपकरत्वमनम्हस्य

अम्लस्य वातत्नषु कोलादिषु पठिततात् । संग्रहे तु“धू,
कजम तु वदरं सरणात्मकम्।तिदुकादमन्तकागीतफ़लि-

स ०--भम्डीकाप कोरफटं च श्यष्कं सदीपनं नी बिभ्ितोदनम्॥ ठंकाश्चकणैवकरुखगांगेरधवधन्वनम् ।

मेदने

त्ष्णादिनारनं

रघु

कफवातयोश्च

पथ्यम् | १४९ ॥

फर बीज पौष्करं कफपित्तजित् । कप्रायमधुरं सक्ष

प०~-अम्लीकाफरं, कोरफट च दुष्क सहीपर्य, भेदनं, ठष्णादिनाशने, ख्घु
पथ्यम्|| १४९ ॥

श्चतपाकं कपित्थानि सिश्चती मव्यजाम्बघम्, | क्वीरवृ्च

।

कफवातयोश्च
।

सीतं गुर केलनम्

॥ ` विवरन्धाध्मानजननं सम्भनं

वातकोपनम् । बृंहण वातपित्तं ग्धं सिश्चपिकाफटम्।।
भव्यं विषदमम्टं च साम्डं तु क्षीरव्रश्रजम् | पित्तश्छेप्मन्नमम्ट च बातत्न चक्षुकीपफलम् | कपायं रोचनं द्य

दे०~ शुष्काणामस्लिकादीनां गुणमाद~जम्व्किचि्चाफरं, कौट्यारितिद्विर्वचनात्कौखककश्ुनो
ग्रहणम् । वातटं ट्वलीफ़टम् | फलं करज्ञं विष्ट॑मि पित्तद्छेष्मासुश्रुतेन दहि द्वयोरपि तुस्यभ्रहणसक्त, दर्धितं बद्र
व्याख्याने | कफवातयोखि कपरवातघ्नमिघ्यर्थः | सराै-

ति सामान्योक्त्या मेदनव्ये सिद्धे भेदनमिति नियमार्थ

विरोधि च ॥ नीपं दाताक्षक्र प्राचीनामलं तृणयू्पनम् |

पीठनोऽत्पान्तरयुणं सगुदं सतव्रिकंकतम् |: दप्ति १५०

दष्काण्येवाभ्टिकादीनि भदनानि । अतएव ५ ब्राहमम्टं
बदर स्व्यं लश्रृष्णं मारुतापहम् ॥ मधुरं तद्वु सिग्घं

संप्रति पादयो फठं शाकं च संपादय तदुपदिरानाह-

शीतं पित्तानिलापहम् ॥2 इति । घखारणादिनोक्तम्

दिमानिराष्णदुर्बातभ्याररछदिदूषितम्

गराहित्वमङ्कष्कस्य विषयम् | १४९ ॥

फटानामवरं तत्र द्कुचं सषैदापकुतम् १५०॥
स ०-फलानां सर्वषां मध्ये रकरुचमप्रघानं त्रिदोष-

।

ज॑तुजुट जरे मघ्ममभूमिजमनातैषम् ॥

अन्यधान्ययुतं हीनवीर्यं जीणैतयाऽपि च ।

धान्यं व्यजत्तथा शाकं रुक्षसिद्धमकोमरम् ॥

करम् । चखमुनिस्वस्य पित्त्मक्घःवमेवानुजङ्गे |
असंजातरसं तदरच्छुष्कं चान्यत्र मूरकात्।
तत्पाठे । कच शछेष्मपित्तक्ृत् | वातछे कफपित्तध्न
विद्याव्कषैटकीफलम् । मधुराण्यतिपाकानि वातपित्तहराणि च । अश्रत्थोदुंवरण्क्षनयग्रोधानां फलानि तु |

प्रयिण फलमप्येवं तथामं बिल्ववजितम् १९१
स॒०-दूषितशब्ठः प्रयेकं सैबध्यते | धान्यं केदा-

प्राचीनामल्के चैव दोपध्नं समहानि च । दगुदं तिक्त- र्थ हिमेन दूषितं यजेत् ! तथाऽनिटेन प्रबद्रेन
मधुरं स्षिग्वोध्या कफवातजित् । सूश्रुतमोक्तम् । दूपितं तथा उणष्णेनातपाद्विना दुवतेन पुरोबातासुभधि मधुरं क्जिग्धं ठलीफरपठव्यते । वृक्षाम्छासां-

दिना तथा ग्पाखानां स्पांदीनां काल्या दूषितं वयजे-

तरगुण कोशामप्रफरमुव्यत इति | १९० ॥
प०-फङानां सर्वेषां मध्ये छकुचमप्रधा्न, त्रिदो
घकरः च । चरकमुनिस्सवस्य पित्तश्ेप्मक्रमेवानुजज्ञे | तदपे हिक्कारैसां हितः । "वातलं कफावितत्न विद्यात् कपटकीफलम् । सधुराण्यतिपाकाज्े

त् | आदिप्रहणन रावकोधमूत्रपुरीषादीनां ग्रहणम् |

वातपित्तहसयाणि च । अश्वत्थोदुम्बरण्क्षन्यप्रोधानां

तथा जतुभिः इ्पादिभिञचष् सेवितम् । जके मग्रमा-

रिष॑ं॒॑बुडितम् । अभूमौ चिपरीतमुति जातमभूमिजम् } या यस्योचिता भूमिप्ततोऽन्या विपरीता

अनातेवमप्रा्तसमयम् । यद्िन्नृतौ यस्योपत्तिः
प्रसिद्वा ततोऽन्यस्मिन्

फलानि तु । प्राचीनामलकं चैव दोषध्ं सरुहाणि रसादीनामपशणेस्वेन

च । ईगुद् तिक्तमधुरं स्निग्धोप्ण कफवाताजेत् । ?

पुश्रुतेनोक्तप--“ुगन्धि मधुरं स्निग्धं छवखीफटमुच्यते । ब्रक्षास्छास्यान्तर्गुणं कोशाश्रफरमुच्यते
दति । १५० ॥

जातेमिल्यथेः । तद्छक्षभ

विहेयम् ।

अन्येन

च विजातीयेन धान्येन संयुतम् । यथा रक्तशा्थं-

ववेन सह विशू्यते । तथा सुद्रो मापण । एवं शूक्ष-

धान्यं विजातीयेन शरुकधन्येन | तथा

रिबीान्यं

अष्टा्गहदये ।

( १७६ )

[ सूप्र~

(८

दिीधान्येन विजातीयेन सह विरुद यजेत्। केचिच्छर
कधान्येन ख विरद्रमिति वर्णयति |अन्ये तु जीर्ण

मिप्रितमव्यधानययुतमिति हवते । केदाखाते जीणेतयाऽतिपरराणलेन हीनवीर्यं नष्टशक्ति। एवविध धान्य

वयजेत् | तथा शाकमपि यजत् । कीह्याम् | रुक्ष
सिद्धं निःसहपिद्धमिचयथः) अथवा रक्षण कांजिकादिना
सिद्धं रश्षसिदम् अकोमलं जष्रेऽसंजातस्समपरि-

फं त्यजेदिति वतेते । किं सथ नेव्याह-विश्वया्न~
प् । विस्वं व्वाममपि -पण्यत्वान्न सयजेदिलयर्धैः ।
इति फरूषगेः | १५१ ॥

ह०~एवं धान्यादीनां गुणातुक्या याकू स्याष्यं ताद~

गाह-तत्र धान्यमाह-हिम-तुहिनम् , अनले-दावानलादि :उष्णमातपः, दुर्बातः-पुरोवातादिः, व्यालानां सर्पादिव.-

प्राणनां छलादयः ] आदिशब्देन कोथमूर्रपुरीपादयः }
तेदूषैतम॒पहत जन्तुञष्ट-कृमिसेवित, ज्ठे मे पानीय--

एूणरसष्वखूपपिषयथः । तद्रषुष्कं तथैव शुष्का- मममञ्जरीकम्. , अभूमिजमनुचितक्चेत्रजम् । अनाव
वमप्यसंजातरपे व्यञेत् । अन्यत्र मूलकात् शुष्कम्- मन॒चितकाल्जम् । अन्यधान्ययुतं-विजातीयेन धानम
लकं भने } प्रायेण फकपप्येवविध यजेत् ।प्राधोप्र- संदेककषे्रजम् , अतिजीषैतया वहुवर्पोपितत्वेन हीनधीमं
हणं द्ाक्षापरूषकादीनां द्ष्काणामपरि प्यल्ादलयान्य-

नष्ाक्तिः यद्स्वमावतो दनवीर्यसत्तिजीर्णमप्यहीः। र्थम् 1 तत्र लयाच्यं शाकमाद-तथा दिमदूषरिताि-

खज्ञापनाथम् । तथा आममसपरप्तपावं फलं यजेदिति
वतते । वि सर्व नेव्ाह |वि्लवर्भितम् । तिलं स्वाम- कृमू. , अन्यधान्थयुतमिलयत्र धान्यस्थाने शाककष्द् ऊअशमपि प्रध्यातं स्यजेदेवेत्य्ैः । उति यः }रशसिद्धं-स्नेह विना पक्वम्अकोमटं-जरम् ।
असजातरसमययन्तकामरं मूटकादन्यच्छुष्कं च व्यजन

फरवगः ॥ १९१ ॥
प०-संप्रति यादृशं फलं राक संपाद्यं तदुपादिराप्नाह-दूधितराव्डः प्रत्येकं सम्बध्यत।धान्यं केदारस्थं

हिमेन दृषितं यजेत् । तथा अनलेन प्रवृद्धेन दृषितप् उष्णेनातपादिना दुबोतेन पुयोवातादिना । तथा
व्यालादीनांसपोदीनां खार्या दूषिते त्यजेत् आदिर

णेन शवकोथमूर्रपुरीषादीनां हणम ।तथा जन्तुभिः

छम्यादिभिज्र सेवितं जले मप्रमाश्िखं॒बुडितम् ।

अभूमो विपरातयुवि जातसभूमिजप् । या यस्थो-

चता भरामः ततोऽन्या विपर्सता । अनातंवमप्राप्रसमथभ् । यास्मिन्नृतो यस्योसत्तिः प्रसिद्वा ततोन्यास्मिन् जातमियथः । तह््चणं रसादीनाभपएर्णस

तष्ठजयम् । अन्येन च विजातीयेन धाभ्येन

संयुत केदारगते जीणैतयाऽतिपुराणसेन दीनर्बीर्
नष्टशक्ति । एवेविधं धान्यं स्यजेत् ! तथा शाका-

वस्व शष्कस्यैवं गुणत्यात्। फलमाह--एवमपि धान्यवः
अन्यफलयुतत्वं स्वेकार्वाख्जलेन

विद्यमरजितमामप

स्यत् विरवस्थैवं गुणत्वात् । सपिकम्द; प्ायेणेत्यस्य

धान्यशाकाभ्यामपि संबन्याथ; । जन्तुजुएस्याप्यदुम्बरापे :
परस्य, जलम्चस्यापि पञ्चनाखदेः चाकस्य, अन्यधान्यगुतस्यापि कूसमगेधरमदेधीन्यश्य सेधितत्वदर्सनात् परनि

गेष्युक्तम् इति प्ख्वर्भः | १५१ |

फलवगादनतरं विषिधौषधवर्णारयः

।

प्राम

णास्याऽहारेपयोणित्यात्त्राऽपि कवणानां ूरवसुपन्यासो

युक्तः युतरमुपयोगितादिव्याह-

विष्यौदि ठवणं सं सुक्षयं ्रष्टमरं विदुः
यातघ्रं पाकि तीक्ष्णोष्णं रोचनं फफपिनत्तकृत् ॥
से °-सन रवण विष्यदयादिगुणयु्तं॑विदुजीनति

नं त्यजेत् । कीदृद रूक्षसिष्ठं निः स्तेहसिद्धाभि-

सद्या इति रोषः । शिष्यंदयत्ति तच्छीठं विष्येदविं ।

सिद्धम् । अकोमलं जरठ

हयानस्य कफादिसंघातस्य विरीनविग्रहृत मुत्पाद्य

स्यथः 1 अथवा रूक्षेण काशिकादिना सिद्धं रकष। भसजातरसमपरि-

0स्सखर्परामत्यधः । तदच्छुप्कं तथैव शुप्कदाकमप्यसंजातरसं त्यजेत् ] अन्यत्र मूरकात् शुप्कमूक भजदेव । प्रायेण पफटमप्येवेचिधं
त्यजेत् ।
पायरहण द्ाकषापरषकारदीनां दुष्काणामपि पथ्य
रवादयाज्यत्वज्ञापनाथमे । तथा आाममसंप्राप्रपाकं

सथः । द्ष वृक्ष्मस्लोतोगामि । सष्ठ मरं मूत्र
पादि. येन तत्सष्परम् | तथा वातापहम् । पाकि

अन्त्रणादीनां पाककारि | तीक्ष्णम् मसीचादिवत्।

रष्णमुष्णवीयन् | रोचनं रचिछृत् । तथा कपः
पित्तकृत्॥ १५२ ॥`

स्थानम् !

सरिप्पणदीकात्रयसंबरिते अ० ६

प०~-पछवगीदनन्तर विधिधौपधवर्गीरन्भः
येणास्याहासेपयोगित्वात्त्रापि कवणानां पूर्वश

रघ्व सोवचैटं हं सुगंध्युदरार्नोधनम् ।
कटुपाकं धिर्वधघरं दीपनीयं सुचिग्रम्॥ १८६५।

न्यासो युक्तः । सुतसशुपयोगिस्वादियाह--सर्ं
वर्णं विष्यन्यादिगुणयुक्ं विदुजएनन्ति } सदवै
4

¢

स^-पौतचकख्पु दयाय हित सुमध्यम

क.

{न

॥

ति रोषः । विष्यन्दयति तच्छीछ- विष्यन्दि, स्त्या- दुष्स द्र करोति | कटुपादे च | वथा सत
स्य कफादिकस्य धातोधिलीनविप्रहतासुत्पादय- तसां हिते विवध्रननम् | यश्िदरीमिर शिः
यथः । सूष्ष्म-सोतोगामि । सषटं मरं मूत्रपुरीप०-साव्चल-्ु, हयाय हिचि

दि येन तच्ृष्टमलम् । तथा वात हन्ति । पराम | र

सयोधयतिः दषं सन्ध पमन
न्त्रणादीनां पाककारि } तीक्ष्णयभृटु मरिचादिः | पाकं च] तधा विवन्धर्नं मानमा दि ।
त् । उष्णसुष्णकीयेम् । रोचन-रचिक्ृन् । तथा |दीप्रिरविश्नं | १५५४ |
फथिन्तक्रत् । इति सामान्यदर्क्षणसुक्तम् ।} १५२॥

हे=-अथ जौपधवर्मः | यौपरधस्यापि सस्कारकतयेना- |मनं

८ सावन्यस्यमुणानाद द्ववन,
चेति | ५५४ (

व.

रेपयोगात्।तत्रादौ स्वणम्। तस्चाएटवा-पैन्धवं सवर्र |
घ्वाधःकपवाताररामनं दीपनं दिशम
द,साम॒द्रमौद्धिदे.कृष्णं, रोमकं पाशं चेति| तत्र टव"
।मान्यगुणानाह--विष्यन्दि--अभिष्यन्दि, सृदु-मृदुगुण, |। विवेधानादेबिष्टमयटमागवनाञ्नम्
म्^~-ति
क्रि-पाचचनम् | जय विदोपयुणाः || १५२ ॥
यति | त तपन पिवन्
ति सामान्यटक्षणमुक्छा विगपमाह-.

| पत-विड-तदृध्वमयन कतवा
न्ध्व तन्न सस्वाटु षृष्यं ह्यं जिदोषदुत्।
१५२ |सभा दिन् विवन्धादिःसपं |; |
'च्वनुच्णं दकः वथ्यस्रविदाह्यभिदीयनय्
| टे०-विदगुणानाद अन्यवः या 4 1
सण्-तन्नतेषु दवेषु मध्ये कषत सखाद
यन (वानु
धुरं व्र ह्यं त्रिदोषध्नं तथा किंचिदुष्णं दृष्टेः प्य | प्रयेकं संवध्यते, न तु यथोसे्इति सरारणाद्िय्यतीचिद्ठिदाद्यभ्निदीपने च। सामन्यगुणाश्च विष्यदिष्ष्म-

एमरुत्वसोचनान्यस्य सव्येव ॥ १९६ ॥
प०~-विकशिपमाह-तत्र तेषु लवणेषु मध्ये सिन्धनंस्वाढु दैषन्मघुसप्,
था किंचिहुप्ण, देः

व्प्यं,

दाटघ्रं दीपनं विडम् |:

॥

> {41८

५

"४

¡ यप

वातानामासयम्यकरं परम् ।

| न्ाधश्च
नाद्य | व्िवन्धो मल्रोधः, यायाद--लानद्धादरनाः ८.
वातीवसेधः | ५५५ ॥

य, चिदोपष्नम्।

विपके खाद् साशं गुरुं शेष्मविवर्नम् १५६॥

पथ्यं, किञ्चिदिह

सण०्-सायुदरं वियाके मधुर गुर कवन चः ५८
पसं च । साभाम्यगुणाश्च विप्यन्दसृक्ष्मखषट
| प०~-पाद्र-षिपाक [| भु +
छस्वसेचनान्यस्य सन्त्येव ॥ १५३ ॥ _
ह०-पथ सेन्यवगुणानादह--प्वाष्ठ =संन्धवामिति | नध च | {५६1
(र्णाष्धिला सीतसुक्तम् । त्कथमतप्णं त्सः, द्तिभिव
त

व्वश्चष्यपिहघ्नस्वाद्कायकरत्वात् | अवद्य

ओीकर्तव्यं,

||
॥

नैव |

^

[न्

हे०.-स। गुमान

=

| ५५ ६

४५५
सतिक्तकटुककषारं तीक्ष्णसुछदे च्धिदम

:' सैन्धवं शारसं पाक्यं सात्चर्मीद्धिदम् |

मपूवगुणोचछषटमुष्णं तेषां यथोत्तरम्, ॥ †? दते लार्-

(

।

|

स०-गूमियुद्धिय यद्रवति त

नि फर

1दिनैवोष्णस्यौक्तत्वात् । स॒श्रतोऽग्याई~--तेन्धवसाभ्ठेदि च दौ गोविकष्टकरम ॥!२५॥
यीत्तरम्णानिः क्षारं तीक्षणपक
े
बरडतौवचररोमकोन्धिन्पशतीन
न
शग
.
मृद्धित्च यद्धवति तदीद्धिदई-निन्क(तदृशणि, कफपिचकराणि च | यथापूव लिग्धानि; | प०~-भूमि
तीक्ष्णमुतक्छाद् च दोपोरि््रकर
परादूनि, सखष्मू्रपुरीषाणि चेति । द्यः पथ्य॑~चश्च दुककषारः

|

मू | ६५३ ॥
१४

।
।

ष्व || १५७ ॥

अष्टङ्गदय ।

|

"=

दगुभानाह--सतिक्तेति । मूमिशद्धि्ोलय-

र

भारादकस्य

स्य"

नाचःद्वणं

या कथ

सूर्धरदिमिषारहिना

तदौद्धिदम्

काम् ॥ १५७ ॥

। उक्छैदि--िदादिद्धि-

एवमौद्धिदादीनां
छवणवर्गपटितानामन्यन्रापि
वे्म् । खरनादैनोक्तम्-“ सैन्धवे सारकं पार्कः

सौवचखमथोष्टिदम् । पूव पूर्वै गुणोक्ष्टमीप्ण्म्

तेषां यथोत्तरं ।'› इति ॥ १६० ॥

कृष्ण सैौवचहशुणा खन मधवार्थिताः १५८॥

ह° -पसङ्गाचिकित्सौपयोगिनीं = परिमाधामाह--यः,

सौवचख्युणा रशुखादयौ

ल्वणानमिकद्यादीनां सेधवादिद््दैर्विना प्रयोम उक्ताः,

गन्धन वरजिनाः सौमेष्यरहितासते सेति इति देषः १९८

तच सभैन्धधा
प्रयोजयेत् | सेन्धवादियत्र त्या
मवतीति
च्रियाविदोषणम् | यथा यत्रैकं ठवणं तर

सन~-पो चवे

प्र-करणे क्रुप्ण्वणे सौवचलख्गुणा दशधरत्ा-

दयः

¡| गन्ध्रच्

वाजता;

सोगन्ध्यररहक्ास्त

रानि सेः: | १५८ |]

बहुबचनं तत्र पञ्चैत ्रह्यामि | «८ सौवर्ब॑टं सैन्धवं

है०-दप्यटवणलुषारनहनतषण्

विडमौद्धिदमेय

तिर्मन्मं मौतरच्॑सायक्नते ॥ १५८ ॥

रायक ठटं पासूत्थ सक्षारं छेष्यदं गूह ॥१५९॥
स० रोमक ख्वण छु प्रप्य

भन्धवपर् | यत्रद्र तत्र सेधव--सौवर्वे | यत्र अ
तत्र सेन्धवसौवर्चलधि्ानीत्यादि | यत्र संख्यां निः

रिराङ्णपीषत्

तारं रटप्पल गुहं च ॥ १५९ ॥

प०~पमके खवण-रघु, पांसूस्यै सिस्तरुवणमी-

च

] सामुद्रेण

सहैतानि

५

सयुणाप्ने च ॥ › इति चस्कवचनात् | ५५
^“ चणा परस्थमम्लामामुधणाचरत्रयम्, । छ्वणानं न
चस्वारि दर्कराथाः परषटकम् ॥ तच्चूरणसुपपानानरागादिष्यषचारयत् | कासाजीणशिवेश्वासद्याण्डवामयरालन्.
"दृष्यत | एतदव स्पष्टीकृतं, संग्रहे दाडिमक्रपित्थन्रक्षा-

ग्टम्छीकरानां पए्रथकवघ्रथक्छुडवं कवणपरञ्ककुडवक्, उप१परार, प्म, गुर् च ॥ १५२ ॥
।
याकरापरष्टकं चेकय
च्र्णितमन्नपाः
नेर्पटमरू
दे०-रेमकगुणानाह--सेमकं दाकंयसाेौत्थम् } पणातमजोणाषचिश्वासकासपुटमप्टीदग्रहणीदयत्पाण्डसेगघ्रपायुजयुमस

--पादन--भार्पृत्तक्मोद्धमम

ट्वम् प्रभाग

तु सधवा

॥ १९

दृह्

॥

{चति

|| १६०

|

।

५६5

सर-ख्वणानां प्रथमे सँवषमादि श्रा प्रपज- धरहददणीपडप्डहिानं। हगलखार्ययाच् ॥
येत्। अन्यत्र प्क ठ्वणानि श्त्राणिं त्रिचुण्येव शासाशःकफकासाश्च शमयेखवश्मुकजः ॥ ११६१९
यत्र शर्त तत सधवसादि छत्व प्रयोज्यानि | यथा
हेतादि 8

१

"4

न

६ वयुक्तम्

श

सं०-यवदकजो यवक्षासे गुस्मादीन् शामयति १६१
प०--यवशूकजो यवक्षारो गुल्माद् सर्म

। तत्र संधधकौवचरटे

प्रयोज्ये । यद्र त्राणं प्रपोगस्तत्न दववसौवश्रटधिडानि । एवमाद्विदादीनां वण
परटितानाभन्यत्राऽपर

यति ॥ १६१ ॥

2० -अथ क्षारः | तत यवक्षाश्युणानादणु्सोति ६६६

व्यम्. । खरनद् चीक् }सैष सारं पराक्ष्य सौव-

चलपथाहिदम् ।पूत पव गुणोक्छषटमौषण्य रेषां यथो
पमिति ॥ १६० ॥

प८-नछवभारां प्रयोगे सैन्धवादि द्त्वा परयो
जवने । अन्यत्त परदेरो खवप्राति
द्वित्रिचतुशण्येव

स०-संप्रति खनिकाक्षारादीनामपि गुणा

तारः सवश्च परम तीक्ष्णोष्णः कृभिजिष्ठष्यः |
)पतसुष्टूयणः पाक धद्य

(दारणः ॥

मपथ्यः केटुछव्प्याच्छुकरौनःकेशचष्ठषाश्
मर्ुज्यन्त । तन सन्धवमादि कृता प्रयोज्य
ानि ।
यथा दिग्वादिचू्णं द्िबहिरघयुक्तं तत्र सैन्धवसौस०-्तारः सवश्व परमपतिशयेन तीक्ष्णोष्णः
वचन प्रयाय योजयेन् । अन्यत्र प्रदे वणा
नां 8 मिजिष्टुश्च ¦पितताप्रजी दुयति। पाकी पाककार
यत्र त्राणं प्रयोगतत्र सैन्पदसौउचरुभिडनि
। धद

मेदटेषपादतरथि्तः भहयो हृदधाय न हितः

।

स्थानम् ]

सटिष्पणदीका्थसवलित अ० ६.

( १५९ )

ति

विदारणः

पक्फ़डादीनाम् । कदटुखवप्याच्छुक्रादीनाम-

ध्यः | १६६ ॥

तथा च सुनिः | हरीतकीं

पेचरसामध्ण

िह्णः

¡ सिवाभिति । तथा ठरुः । दीपनः |पाचन्याम्रः |

पृ०-न्धंप्रति श्वनिकाक्षासवीनामपि गुणानाह- | मेध्या मेधाय हिता | वदरत द्थादि | कालकः
क्षारः सर्मैश्च परमचिदायेन तीक्ष्णोप्णः, कभिनजि- रारारवेस्था यीविनारिवयस्तस्य प्रमतिरयेन ५२१
हुः । पिन्ताजी दूषयति । पाकी-पाककरः | स्थि्करणी ।

>दी-मेदःश्ेप्सादिन्थिन्नः। अह्यो -दृदयाय न

1111111

हेतः । विदारणः पक्वगण्डादीताम् | कटुटपेण्याः

ुक्रादीनामपथ्यः ॥ १६९ ॥
` हे०~-शक्षारसामान्यगुणानाद-~परसतिरायेन तीक्णौविद्ारणः~
णः; पाकी, पाचनः; | छदी-छेदन
गपफाटिपाटनः, कट्खवणस्सत्वन्छक्रादीनामपध्यः ६२

हथु वातकफानाषृशहघ्ं पित्तको वनस् ।
हदषाकरस इच्ं दीपन पाचनं छख | १६३

मभ्यधािं

|र

पतापु

न,
7.
द}
"1
(4

्

1.11

मि

94

दलद्नं |

म् ०-ददियु वातादिष्नं पि्तकोपने कटुदिमुणशरुतः
प ॥ १६६॥
प०-द्िगु--चातायहं, पित्तप्रकोपसै, कटवा गुणः
[क्तपु. ॥ ६६३ ॥
हितत हिङगुगुणानाद्-र्दिग्वाति | ९५६३ ।।

पाथा मधुल पके खक्षा विखवणा ल्श; |
पनी पाचनी मेध्या वयसः स्थापनी परा ]

ष्णवीयौ सराऽ्दुष्या इदधौदविययरश्रदा ॥

0101111

वाहुस्येनास्तीम्ययः

711

| न्च

पश्चरसाःः उत्पा | काट्रुना टा ससद्रन्था

वनादधि; तस्य पररसविसय
करणी

।

1
८

१५)

1५451 +

उष्णस्य

(वेवष्यवेस्वयेपुणविषमञ्वरान् ।

खन्स्वाद्रायसदणसतिरमिमाप्णत्यःतसयापस।

[शौषशोफातीसासमेदमोहवमिक्रिसीन् ॥

गाना्थमाह्णः ग्रत । इद्याधि-चल्नुराद्ीन,
तेषां चलं प्रददाति या भयम् । कुःष्रदरन, गमान

देव॑धं स्रोतश्च य॒रममृरस्तंभमरोचकषस्।

त्प

लयोऽक्षिपांड्द्रोगकामरामप्रहणीमदान् 1
वास्तकासमरसेकारौःीहानाहमसदरम् ॥

सरा सेदिनी तथा आनु हिता )
यति । खरता स्रेवमस्यधातर

।

2 2 तिक्तः { ॥ ह ४21

रीती जयेन्यार्धस्तस्ताश कफदाेजान् ॥ पिन्व हर्दचकी | १६८
कषायरस- | टे०-द्तकीमुणानाद
स -हरीतकी कषाया, कषायरसा

वक्कदुविपाकितवं प्रा्तमिव्याह । मधुर पाक इति ।
था दक्षा वि्वंगति बन्वनं वणं वजेधित्वा दोषाः
(बरसा अस्याः सतीति वेदयति । नन्वेवं कषायेतय-

{भकं यततः पचधु स्मैषु उवणहीनेषु मध्ये कषा-

ौऽुप्रविष्ट एव । अस््येवैतत् । कपायेत्येतदतिदा-

(स्यापनाय 1 कषायो रसौऽस्यां बाहस्येनाऽस्तीलय्थः)

| न)

'म्वाद्सयमीना
„म

0 „१.1५

ध ।भ

|

कमायन | प.

| 14 1
स्वाह्वन्लक 44141
पूग
याणां च वदग्रदा, पसणज्त+~म२
|
तां सिवतः स्तरामः
यदक्षमा) मह्यम्
6

दायाथ

विद्मा

न रत् | ध 1

कर्पवातजाी

( [शि
॥ 11 र्न ॥ध्पुप्र

मेव प्रकराराणामनससादसीस्याना
भावादयवनं कटुतिक्ततया ककम्
हन्ति हरीलफी |; इत

दपा

कवावम र

। स््ारणादेना

{६

11

न्स्वाद्+-

श पितत
ित्तपकम

(१८० )

अष्टङ्गदृये ।

[ रुत

=

प्युक्तं तत्किमिति करफवाततयोर्घहणं स्त्यै; पित्तनानपि

सः

तावदत्र कष्प्रपाण ग्राह्यम् । तथा च धन्॑तरिसस्यत्

व्याधीन् जयेत्कफवातजांस्त्वतिदयिनोष्णरवीर्य्वात्
| विभीतकः कपल ह्यादि । जन्वर्था हीये सला
खारणादिना हरीतकीलक्षणमष्युक्त, “क्षिप्तास्भमसि निम-

उनेश्रा गुणकृत्सा प्रकीर्तिता }> इति ॥ ९६४ ||

कपैः कृर्प्रमाणे पलं यस्य स कफल दति । तदे

विमीतकस् फलं य्कषप्रमाणे तदरप्राह्यमिव्यवतिषठते

तद्दामरकं रीतमम्टं पित्तकफापदम् ॥ १६५ हरीतक्या अपि प्रमाण नियतमेव । तैत्रातरेऽप्युक्तम्

म॒ ०--तया हरीतक्या तुघ्य वतत इति ततीय
ता्रतिः । हरीतकीसमानयुणमामलकमिव्यर्थ; । विरोषं
स्याहं । अभयोष्णेद् शीते सीतवी् तथाऽम्खमम्नरसं पित्तकफघर चेति । कष्णात्रेयस्वामरफं च्रिदोपषष्नं
चास्यत् } यथा } जम्छमावान्येदातं पित्त माधु

नवा ज्िश्ा घना वृत्ता मुरौ क्षिप्ता तथंऽभसि । निम
जेधा प्रराश्ततवाद् गुणक्कसा प्रफीतिता | नवादिगुण

युक्तस्य तथेकच द्विपिता |यतव्या; फे यत्र तैनैत
्वुच्यत इति । तदेव द्विकपप्रमाणल्वं हीतया
स्थितम्. । धात्रीफरस्याऽपिं युक्या नियतप्रमाणल

रैप्यतः। कपे रक्षकपायत्वादेवमेष त्रिदोषटुत् । सुधर गेव । तथा चोकं तंत्रं | अभयेका प्रदातव्या द्वविः

तेऽपि त्रिदोपप्सुक्तम् । तदुमरन्ो दि । च्च्य सवै- तु विभीतकौ । धात्रीफलानि चत्वारे त्रिफलेयं प्रकी
दोषन वृष्यमामकीफङम्, | हति वाते तदम्नला- पितेति । तदैवमामरूकानामधेकषैप्रमाणलमवतिष्ते
पिततं माधुैदैयतः। क्प रक्षकप्रायत्ात्फकेम्योऽभ्य- तस्मान्नियतप्रमाणष्वं त्रिफराया; स्थितम् ॥ १६६ ॥
प्रियौ तु तदिति।)॥ १६५॥

पृ०-अक्षु विभौत्क-पके कटुकं, दीतवीयै, केशैः

प०~-तया हरीतक्या तुर्यं बतत द्ते तृतीया- भ्यो हितम् 1 तथेपत्तद्रणे ताभ्यां हसीतकीधाक्रीभ्य।
न्ताद्रति; । हरीतकीखमानगुणमामरूकमित्यथः । समाना गुणा यस्य तत्तद्रणं किचिदक्षम् । सत्
विशेषं स्वस्याह 1 अभयोष्णेदं शीष स्ीतवीयै तथा- दरीतक्याकीनां रथृख्पुक्ष्मादिभेदेनानियतस्वरूपं
त्यात् कथमिवोपयोगः किथतामिति कोचेत् । ताम्
त्रिदोपर्चं चाख्यत् । तथा-अम्डभावाञ्जयेषा्तं ब्रूमहे । अक्षं तावदत्र कपैधरमाणं पाद्यम् | तथाच
पित्तं माघुरयरौत्यतः । कपः रुक्षकषायत्वादेवमेष धन्वन्ताशेशख्यन् । विसीतकः कर्षफट इत्यादि ।
त्रिदोषनुत् ।› सूश्चतेऽपि तरिदोपरमुक्तपम् । तदथ्रन्धो अन्वर्था हीयं संज्ञा । कर्मः करपप्रसाणं फलं यस्य
हि~“व्चक्चुप्यं सथैदोषध्ं व्रप्यमामलकीफरम् } हन्ति स कर्षफल इति । तेव विर्भातकस्य फं यस्करषम्छमम्छरसं पित्तघ्र चेति । कृप्णात्रेयक्वामलकं

वातं तदम्रत्वात् पिन्तं माधुर्थरौत्यतः । कप रूक्ष

प्रमाणं तद्मराह्यभिलर्बत्छते ! हरीतक्या अपि

कृपायत्वात् फटेभ्योऽम्यधिकं तु तत्??इति ॥ १६५॥ प्रमाणं नियतमेव । तन्रान्तरऽप्युक्तपर “(लवा श्नि"
हे०-आमल्कगुणानाद्-त्द्धरीतकौवत् सा तृष्णा ग्धा घनाधृत्ता गुवीं चिप्र तयाभ्भत्ि । निमकपायोत्कटा, अत्तिदायेन वातकफक्नी । इद् घ ञ्जा प्ररास्तत्वाद्रणक्ररेसा भ्रकीतिता 1} नवादिस्वीतमम्लोत्छटमतिदायेन पित्तकफट्नमिति व्यतिरेकः; १६५ गुणयुक्तस्यं तथं द्विकषैता । हरीतक्याः फले

कटु पाके दिम केश्यमक्षमषिच्च तद्गुणम् १६६ येने तेनेततच्छूषठमुच्यते ॥ ›› इति । तदेवं दहिकषैप्रमाणत्वं
हरीतक्याः

श्थितम् । धात्रीफरस्यापि

स °--अश्रौ विभीतके पाके कटुके शीतवीर्यं केरो- युक्त्या नियतप्रमाणत्वमतर । तथाचोक्तं तन्वान्तरे-

भ्यो हितम्, । तथेषत्तदगुणं तान्या हरीतकीाभीभ्या, ^“ अभेयैका प्रदातम्या द्ववेव तु बिभीतक ।
समाना गुणा यस्य तततदुगुणं किचिदक्षम् । नतु हरी- धात्रीफलानि चत्वारि च्रिफटेयं प्रकीर्तिता ॥

तव्यादीना स्थूरुमूक्षषादिभदेनानियतस्वरूपता्कथ- दति । तदेवमामरुकानामर्थकषप्रमाणस्वमवतिष्टसे 1
तस्मानियतप्रमाणव्वं त्रिफलायाः स्थितम |! १६६ ॥
मिवोपयोगः क्रियतामिति केचित् । तान् ब्रूमहे ।
` १ अत्र परकरेऽहिमम् दति पाठान्तरम् 1

द्०~~वभातकसुणानाह--सक्ष~वमोतक्र,

सद्
गुणमामछन

करुणम्, | कडु पाक ईति | स्वादुपाकत्वापवाद्ः। अद्ि-

श्थानम् ]

सदटिप्पणटीकाञनरसंवरिते अ० ६,

मिति शीतवीर्यत्वनिषेधदुष्णवीर्यत्वस्य पतिप्रसवः

म

|

पदित्यतिशयो निषिध्यते, स चाम्ल्तवस्यैव न परित्तकफात्वस्य तस्य तत्रान्तरे विधानात्,

यथा चाह सुश्रुतः

भदन छष्चु शूक्षोष्म पेस्वय कृमिनाशनम्, ¡| व्वक्षप्यं

1दुपाक्यक्षं कषायं कफपित्तजित्] 'दति।खारणादिरषि-

कपायमध्रुरं शीते व्शुित्तकफापदम्। विमीतकपं तस्मा-

द° -सगदरेख्रयस्य चलृष्टयस्य च सं

कन ए

द्-त्वकपतरकैर विजातकम् | त्रेय मसर यनन

स्म् |द्रयमपि-पित्तकरोपादिगुणम् । ५६
उत्वात्तराद्ध मरिचेन योजयन्ति सद्धेयन्
[नजातक्रचतुजानिक्न्विमिपि

स्ववषाशनृ | ६!

त्रफ़ला सार्वयौगिकी ॥* इति | स्वादुपाकीति । स्याद् पत्तग्रकापि तक्ष्णाष्णं स्य दपनराचनम् )
धुररसं पाकि पाचनम् अतण्व खारभादिना कपाय- रस पक च करटक कफलन खघ
॥*६
धुरखक्तमाकीतसिति।चीतस्प्द सुशवतेनोणत्वस्योक्तात,
स०-पिनकोपि
नीक्ष्मा
२
ष्णवीय॑ति वेयिग्रहणाच्च | १९६ |
च कटै मस्व कफत्न छु च | लन्द् 3;

ध रस्रायनवरा त्रिफटाऽ्यामयापहा ।
पणी तवग्गदङ्घेदमदृमिहक
पासन नैत् १६७॥

परक्महणपतिरायाथम ॥ ‡ १९
पित्तं प्रकोपय्तीति तीक्षमापिगुणमनम् म

सं० दयमीद्टी त्फ रसायनवस। चश्ुगेग्नी पाक च कटक मारच कफः दु च | कटस्य
पणी नरेगानाम्, । खणदाः दृष्टाद्य | छेदो वणा- घेन ख्ट्धं पाक्यहममतिसयाधम् |} ४३८ 1
“-पत्तद्रकातना दम्भ यद्यदूयः
नां स्रावः । मेदश्तुर्थो धातुः । मेहः प्रमेहः |
फः शष्पा | अस्त रक्तम् । तानि जथतवि या

नच

| ना

| कित

चम्. |} १६७ ॥
प०-द्यमीदसी--ग्सायनवग,

चक्षूसेगन्नी, रो2.

णी करणानाम् | वगगदाः--कुष्ठादयः । क्ठेदो-,
णादीनां सावः । मेदश्चतुर्थो धातुः ¦ येः
मेहः । कफाः--क्ेष्मा ।असं--रक्तप । ताते जयति

1 सैवम् ॥ १६७ ॥

। व्य व्रि च सनागपुपं चथ ननः
दति | मरिचगुणानाह-यन

^

ननं

कफवातजित् | नाल्युष्णं कटुकं सीय सयं +

क्म ॥ 2 इतिं खारणादिना नान्युप्नं,

हे

०-दरीतक्यादिचयस्य मिलितस्य सक्तं कुर्वच् गुण-

नवोक्तम् | तदाद्रावस्थाविपयं सस्य स््रादुषापरि
च सश्चते
स्वाहुपक्याद्रमरिनं गुम (1.

हिद

शतक्यामल्कविभीतक्राख्या पुष्टता नप्रलात्

न्च |:

गाश््याता,
रसायनपसत्यादिगुणा च | अक्ष्यामया
त्ररोगाः, त्वग्गदाः-=-कुष्टादयः ॥ १६७ ||

इति| ५६९

ेष्मखा खादुशीताद्रा गुर्वी लिग्धा च पिप्पली

सा ष्का विपरीताऽतः सिग्धा वृष्या गम् कवः
केसर चत्तुजातं वक्पत्ररं जिजातक्षम्॥ १६८ स्वादुपाकाऽनिख्श्छष्मश्चासकासापहा मम

सं ०--दीपनसोचनमित्येततदय्मतम् | त्वक् च पत्र न तामल्युपयुजीत रमायनर्विय पिना ५५९॥

खा चेति दटैकवद्भाबः | एतध्य नाम त्रिजातवं
्ुगधमिति । एतलनिजातकं केसग्युक्तं चतुनातकमष्युच्यते । तच पित्तप्रकोप्रिादिगुणम् ॥ १६८॥
` प०--दीपनरोचनभेयेतसर्थन्तम् । स्वक्च पत्रं च

पा चेतति दन्टैकवद्वावः; । एतस्य नाम त्रिजाकरं त्रिस्युगन्धमिति । एतत् त्रिजातक् केसरथुक्तं च-

(जातकमुच्यते । त्च

त्म. ॥ १६८ ॥

॒पिन्तप्रकोपित्वादिगुण-

|

स०-माद्रौऽद्का पिप्पी दटप्मला सवादुर
वीयां गुरः जजिश्वा चौसा छुप्का पिष्पद्यतत जद्रायाः 1

प्प्याः सकाशाद्विपरीता दीतव्िपययेणोप्णा।गुरतिपययेण करुः क्लिधविपैयस्वत्र नास्ति सिष्बन्युक्छम् ।
तथा वृष्यारसे कट्श्च।कटुरमलाच कटपाकसयं प्राप्तम
त्याह्खाहुपाक्ा। तथा अनिखदीन्. हंति सस च ९3“

विधामपि तां पिपरीमलर्थं न युंजीत स्तायनञिरि

-[ पल

अष्टङ्कहदये । .

( १८२ )

1 णा

सर्~नागर्ं श्रुणवेरं दीपनादियुणयुक्तम् | प्राः

धिनापियं वथमानादिरसातमकिधानि एवात्निदायेनो-

विद्धिवधक्वत् तथा हवम् | विवधनुत् सरोतः

पृर्नति ॥ १७० ||
प~-आद्रा पिषद्धी-्प्मलय, स्वादुरसा, रत

छत् ॥ १७१ ॥

पठ्~नागरे

प्रीया, ग्रमः, स्निग्धा च} सा पिपली आप्रीयाः
संकायाद्िपराता

वपिपययेनप्णा

गुरविपयेयेण

|

शृङ्खवेर-दीपनादिगुणयुक्तम्

ॐ

गराहि--विबन्धकरुत् । तथा हद, पिवन्धुत्-स्रोत: ~

रुः स्निग्धविपययेणेष दषा सुस्निगधेस्युक्तसात् ।

शद्ध ।॥ १५१॥

तथा वप्या, रस कटुश्च । कटुस्सस्वात् कटुंपातवं
प्राप्रमिष्याह-स्वादुपाका तथाऽनिखादमि ईहन्ति
सराबा | पएवविधा तां पिप्य
नात्यथं

` हे०~घण्टीगुणानाह-नागरं-्ठी, भाहि मलानां विन्न~

युखीत रसायनविधै विना: । पिप्पलीं वर्धमा-

त्धनुद्वाया; | १७१ ॥

|

तदरदा्रैकमेतच घं भिकटुकं जयेत् ॥

नारिरसायनविधान एवातिदयेनीपयुखीत।।। ९७०॥
दे०---भा्रपिषर्यीगुणमाद---केप्मलोति । शष्कः

स्थोटयाधिसदनशाकाषश्ठीपदपीनसान् १५२.

पिर्यीदुणमाह-सैति | अत आद्रा

मास्वपि्लीद्येहाल्ये

विपरीता--

}, उष्णा, खरुश्च | चिपरीताद्रक्ष्वे पते लिग्धेती
ननं तिक्ताषैकेपु प्राप्तेषु | रसे.कटुरिति । वेपरीस्यादेव

रष््तते सिद्धे पुनः चछेष्मग्णं नियमार्थम्,अनिल-

र

[ब्

।

प

स

१र)

सं०--आद्रैकं शुटीपमानगुणमेव । एतच घर

त्रििटुकस्ं , स्थौद्याद।न.

जयेत् ॥ १७२ ॥

प०-आप्रैकं ह्टीसमानगुणसेषे । एतच त्रं

ष्मल्येव, न पिततप्री | ननु पित्तन्नस्वसैकैव छरुत दति

मरिचिषिव्यदीड्ुण्ठयास्यं त्रिकटुसंज्ञम् । स्थीद्याद्ीन.

परतमू ,वत साह~(तेपु गुर्वी स्वराहुसीता पिषप्पस्याद
पबा | य॒ष्का कप्ानिद्छतासा वध्या पित्तप्रकोपिणी।ः'

द्रकम् | इति मरिचादित्रयस्य सं कुर्वन् गुणानाह
पतन्परिचपिष्पदटीनागरास्पं :¦त्रिकंटुकर्ेः "स्थीद्याद | -

।
चेत् , कटुका पिपली पित्तं दमयति स्ीतवीयत्वादिति जयोत | १४७२ ॥
सृश्रतवचनात् ]सुश्रतवचनस्य का गतिरिति चत् , आद्र
ह ० ~आद्रकसुणानाह-"तेद्रन्नागरवत् | सभरह सरन) पिष्पदी तस्याः कटुकस्य छरुत दति चेत् प्र्क्नसिदत्वात् । विशेष उक्तः--“आद्रकाज्जायते ष्ठी संस्करण द्धी.
रतादुप्ताकर्ल्वातदयायाया,
मुश्रतस्याप्याद्राविधयत्वमभि- यसी ॥ ›› इति | ^ आमं गरहितरं तक्रं नागरीकृतमा-

उति.

उर

च

मोौधवणारण-

सा

पित्तद्मनीं

प्व ददता वीर्वादिना | शाख्रकरिण सिदिषटा सलं
पित्तप्कापिणी ॥ :; इति | परिप्मल्यां अतिसेवां निपरेधति-नेति। चरकाचार्येण ल्ोपपत्तिरुक्ता | अथ .खट
सीणि द्रव्याणि नाद्युषवुज्ञीताधिकमन्येभ्यो द्रव्येभ्यस्तय
धा---पपप्पदीक्नारो लवणमिति । पिष्पस्यो--हहि कटका,

जव्रेत् ; अआद्रकस्य
गह्यते ॥ १७२९ ॥

नागरादिभिन्न्वान्मरिचादि

चविका पिप्ङीमूटं मरिवार्पातरं गुणे; १७३
सं०-चविका पिपपक्णीभूे मस्चित् स्तोकविश्चेषसुण सुगमबति | कदुरसविपक कफष्ने -लषूष्णवीयं

सत्यो मधुरविपाका गुन्या नायध, ज्िग्धेष्णाः प्ङकेदिस्यो

चत्यथ; | गुण्देन हर्सविपाकादषयोऽपि तत्रति

नवजामिसतीश्चं सत्यः ययभाद्धमकारिष्यो भवन्त्यायातभद्राः

रदर्न्तं न तु पास्माषिका एव गुशष्वाद्पो व्यिं

परयोगससमस द्रण्वाहोपसेचयानुवद्धाः सततमपमुस्यमाना

दि गुग्छ्ठेदित्वात् चछेप्माणमुच्छेरायन्ति } उष्णायितत
गे सातव्रसपविप्कद्पन्ते

अत्पननिहोष्णभावात् , योग.

वात्य. सदु ता भवान्त | तस्माप्पिप्प्कीनाव्युपयुज्ञीमेति ॥ १७५ |}

न्यायात् ॥. {५७६.॥

प०-चविको.पिप्पकमूरं-मरिचात् स्तोकविदो-

परण यणभवाते | कडुस्सविपाकं, कफ,

ठधुप्ण-

वाय चेययः । गुणशब्देन: रसविपाकादयोऽपि
तन्त्रान्तराङृ्न्तेः नतु `-पारिभाषिका एष गुर

नार दापनं वृष्यं राहि हयं विवंधनुत् ॥
छष्बादयान्याप्रन्यायात् ॥*१५३ ॥
एच्च दशु सादुपाकं कग्धोष्णं कफवातजित्
० --चन्यपिष्पडीमूवोरगुणमाह-चविकोति १७६३

भरकोऽभिसपःपकं रोफाराःकृमिङष्टहा १७४

श्रीफल

स०-चित्रको दहनरक्नकोऽ्निसमः पकिऽयंतोष्ण

वसन्तदूती,

काश्मयः-श्रीपर्णी,

तकरी-अधनिमस्थ

पाटल«

रण्टुकः--दयानाकः | १७६ |

हवं वहत्यशमतीदयगोश्ठुरकेःःस्परतम् ॥
पकेऽत्यन्तो स्वादुपाकरसं नातिरीतोष्णं सवेदोपजित् १७७

थः । तथा शोफादीन् हंति ॥ १७४ ॥
प१०-चिभ्रको दहनकज्ञोऽभिसमः

` इत्यथैः । तथा सोफादीन् हन्ति | १५४ ॥
हे०--चित्रकशुणानाह--पाके प्राचनक्रियाथामयिसमो-

वदासादीन्यचतीत्यथं; | १७४ ||

कोरकमेतच्च सरिचेन भिना स्मृतम्।
मप्ठीहाद्रानाहशुत्र दीपनं परम्॥ १७९॥
स °~-एतच्च पूर्वां मस्चिरहित विष्यरीपरिरी-

चव्याचि्कदुटवास्यं पेचकोलरसक्नं स्मृत वयक
। तथा गुद्मादित्रमतिदीपनं च | १५७९ ॥

स ० -प्चभूरमिति वत॑तं |हृस्वं कनीयो रध्वल्य-

मिति पर्यायाः । बृहतीं श्ुरयृहती सहाघरृहती च |
अंञुमतीद्रयं शालपर्णी पृरिनपरणी च | गोक्षुप्को
भक्षकेटकः }इदं दख पंचमं स्वादुपाकरसं नातिशीतं

नाद्युष्णं सवंदोषजिच ॥ १७७ ॥
प०-पश्वमूमिते वनेत । हस्यं-कनीयां टप्वस्पमिति पयायाः । वृह्वीष्रयं-शरुद्रवहती, महावष्टती ।
अंटुपणीद्रय-द्राल्िपिणी, प्रश्निपणीं | गो्चुरको-

मक्षकंटकः

।

इदस्य पश्वमू॑-खादुपाकरसं

१०--एत्च पूर्वोक्तं मरिचरहितं
भिषपली- नातिक्लीतं नाध्युप्णं, सवेदोषानित् ॥ १५५ ॥
पटीमूखचन्यचित्रकशुण्टथास्यं पचकोरसन स्मृतं | दे०-वरहत्यादवियश्चकस्य स्ना कृर्वन्
युणमाह्-शर
[के तन्प्रे | तथा गुद्मादिघ्रमतिदीपनं च।। १७५५ स्यादिमञ्चकं हस्वपञ्चपूलश्च, स्वादुपाक
्रादियुपे च ] युद
ह° ~पिष्यत्यादियञ्चकस्य सैनां कुर्वन् गुणमाहू--ए
तज

हटुकं, चविकराच्रयं च मरिचर्सहित पञ्चकोलकसक्,
मादिघ्रे याव्यन्तदीपनं च ॥ १५५. ॥

ठवकामयेतकौरीपाटलार्टकेमहत् ।
€ ल,

+, १५...६

सहं

ताद्वन्यन्त्यान्ना;)

च

| अद्युपदाद्रयं-गादिपर्णी -प्रघ्र-

पर्णा च| गोक्षुरकलखिकण्टकः, नातिशब्दोऽतरनिषेधे. नव्वीप्रदं } शीतेोप्णयोरकस्वानवस्थानादनुष्णाद्यीतमिः
व्यथः | सश्रुतस्तु गक्षुरस्याने एरण्डं पठति ॥ १७७॥

परत्कषायतिक्तौष्णं प॑चमूरं कफानिरो १७६ वलाएुननेवेरंडश्यूपेपणीदयेन त ।
स ०--विस्वादीना्रपलक्षणं तृतीया । व्रिल्वादि-

मध्यमं कफवातघ्नं नाऽतिपित्तफरं सरम् १७८॥
सं०--एतेः पचमि्ैष्यमे पैचपूलम् । एव, कए
यतिक्तस्सपुप्णवीयं च । विष्यं श्रीफलम् । वातभ्नं
नातिपित्तकरं सरं च ॥ १७८ ॥
`
दर्पो ममारी । तकौयंरणेका । पार्छा ताम्रघुप०~पथ्वमिमध्यमे एश्वमूटप् । एतश्च कफवा1 । दुटकः स्योनाकः । मददगुरु वृहदनसममिति तन्न) नातिपेत्तकर, सर च
| १५८ |
याः ॥ १७६ ॥
` दे०~पसादिपञ्चकस्य संज्ञां कुवन्
सद््षतं

महःपपचमूक

कफानरी

जयेत् । तच्च

प०---वित्वादीनामुपरक्षणे वृत्तीया । विश्या

भिरूपरक्षितं महतपश्वमूलं कपानिटौ

जयेत् )

श्च कपायतिक्तरलगुप्णवीयं च | विस्वं श्रीफम्|

मरय -नुःम्भसी । तकारी-जरणिकः

। पाटला-

स्रपुप्पा । टिटुकं-स्योनाकः ! महद्रर॑वहदनस्प-

्ुणानाहु---बरस-

दिपञ्चकं-मध्यमपश्चमूलाख्यं, कफव्नादिगुण च बल्ा-वास्याख्कः,

पुननवा-वपाभूः,

गाद्य--यृद्रपणा,

एरण्ड

पञ्चाङ्गुलः,

सापर्णा च || १७८

शुपप-

॥

अधुना चतुथं पंचमूरमाह-

ते पयायाः । १४७६ |

अभीरुषीराजीवतीजीवकपषभकेः स्प्रतम् ।

हे०-विस्वादिपश्चकस्य संजा कुवन्गुणमाह-त्रिस्वा-

जावनाख्य च चद्ुष्य वृष्य पित्तानिलापहम्

पञ्चकं-भदापञ्चपूलास्य,

कपायादिगुणं

१ अत्र^द्ट्क ` दति पाठान्तरम् ।

च | विद्व

०--अमीर्वीरादिमिः पंचमिजीबनास्यं पचभू

्ुष्यादियुणयुक्तम् ॥ १५९ ॥

ववण

प०~-अधुना चतुथे पज्वभूहमाह्--अभीरवीरा-

दिभिः पच्चभिर्जीवनाख्यं पश्चमूढं
शुणयुक्तम् 1 १५९ ॥

चक्ठुष्याद-

जतु रसायनम् । तिक्तं च छेदन यौगवाहिताष्सा 1 -

१

गजित् ] कषाया मधुर खक्ष कफघ्नी वंरसोच्ना

{

त॒गाक्षीरी क्षयश्वासकासध्नी मधुरा दमा ] कार +1

दे०-अ्ीवादिपक्चकस्य संज्ञं र्वन् गुणमाह-अमीधादिपश्चकं जीवनपश्चमूठस्, चश्प्यादिगुण च । अभीरः;

दीपनं कफवातजित् । बाष्पिका कटुतीक्ष्णोष्णा क~

स्वनाममप्राक्षद्धाः | १४९ ॥

देहरा परम् । तद्वव रजिका षिघ्रसाधनी दा 1

वतावरी ; वीरा-काकरोली, जीवन्ती,

जीवकर्पमका;

कुचिकाऽजाजी कबरी धान्यतुबर् । अनगंधहुर्ं

२-“:
द

परम् । शूाोपहरो रुच्यो दीप्यकः कोष्टगरूल{५

पचम पचमृरमाह-

{

वेणाख्यं पित्तजिदभकासष्ठुशरशारिभिः १८० अष्याः सषेपाः क्लिगवा बाणिकावध्रकीर्विताः। सातः
हा्षठतगरयुर्दाररेणवः । एठेकवासरकलः

स ०-"तृणसेन्न पंचमूल दभकासेक्ुरस्सारिषिः । | प्रनखचोपका; | रधृष्णाः कटुकाः
पकरि कफवा-ः `
त्च

पित्तजित् । सेपरे सविकसुक्तम् । यथा । सुवं | निवहण(: । सै्कसिक्तमधु
रः क्िष्पोष्णः कपना!
वृहण स्लिम मुरं रसपाकयोः । विषदोषहूरं शीतं जित् | वस्तिमू
त्रविवेध्नो चष्यौ गोक्षुरो धिमः
पकरषायं रसायनम् | खूप्यं क्ति कषायाम्ं विपाके पाचने कफपित्त
ं तिक्तं रीतं विषाहयम् | वप,

मधुरं सरम । वयस; स्थापनं शीतं ठेखने वातपित्त

निघ । ताम्रं सतिक्तमधुरं कषायं टेन रघु | कटु.
पादरतं रीति रोपणं कफपित्तजित्] कासे कषायालुरसं
विगदं टेन सरम्। दष्टिप्रसादनं रकष तितत पित्तकःपहम् सतिक्तरुषण भेदि पाडलवृतरिमिषातयुत्। ऊेखने

५
1

तिक्तकटुकं युस्ते सं्राहि पाचनम् ] तिक्ताऽगृता परिः
प्ली प्राहिष्युष्णा रसायनी । दीपनी उवरह्ाहवाः;-

खावातर्तयुत् । तिक्तसीतौ ज्व्हरौ खघ भूतिः
पपठ 1 नैवस्तिक्तो हिमः दु्ठकमिपि्तकफापः ¦

महानेव प्रं प्राही कायो रक्षशीतरः } गुण :
पितरं किचित् तपु सीसं च तदुगुणम् ] चक्षुष्यं क्ण- पिच्छ
िलः सरे विशदोऽम्यवहारतः | ससाद: सक.
रोहे तु कषाये

खादु तिक्तकम् । ठेखनं वातक रीतं
सतिक्तः सकषायो रतायनः ।त्रण्यः छरमैः कटुः "11 ;.
कमिरषठकपपरणुत् । गानरोथिल्यपालिलपाडनं

शोषडत;
सोफजित् । तदरत्तीकष्णंषिेषेण तष्रिकालि युदुजैरम् रुक्षः पक्षमोऽग्िदीपनः |छैदमेदोऽनिरद्ेधं
। पचीकमीन् । पिटिकाप्रथिदोफोश्च हृदयुष्णः
भररनः1
¶परागमहानीलपुष्परागविदूरकोः । सुक्तानिहुमवजेद्ैरघुः
।
रांखपु
ष्पी
सरा
तिक्ता मेध्या पएमिधिषाप्धा ¦
वु्स्ताटकादिकम् । मणिरतं सरं शीते कषायं
सवादु कटुतिक्तोष्णमधुरा कषेधा खवादु
कफापह्य ! पित्तामट्खनम् । चकषु्यं धासये्वाणौ पाप्माऽलकष्मीधिपापहम् । क्षार उष्णवीरथश्च काचो दृष्किदंजनात् ।रंखो- निपतृददाह्कमिष्न गुरु खश्णम् । सर्द सतिक्तं म५०
चंदनं शिदिरं परम् । छ्घु रफ तथोशीरं वातः
दधिमलौ शीतौ कषायावतिरेखनौ | तुत्थकं
कटुकं पचन च तत् । अ्वरातिसाखमधुस्त
पित्तकफापहम ।
भारमपायविषद रेखन दि चु करकम

िरिणा

प्म. } विदो गरक; क्षिः कषायमधुरो हिमः मधुक स्तप्रित्तघ्नं व्रणदोधनसेपणम् । गुर स्वाह 6
| इष्य चकष्यं खसणत
् । कटुततित्ते निरे कुः कार्ती तिक्तकटुका मनोहा ठेलनी सरा
। कलिशं पित्तकफापहे | प्रटेपालयतः
वेदं शो दुन

कथा भदक दारितारं िपप्रणत् । कभायमधुरं शीतं
किप् । पर्पौढरीकं चक्षुष्यं रिष्िरं ्रणसेपणम ।
वन सिग्मननम्। तपित्तिषचछरदिदिपमानं

दक्र कपायतिक्तमधुरं रतपित्प्रसादनम् | बलातरयं स्वाधु
सादनम् । सोतोऽनने बरं तत्र तत; सौबीर
कांजनम् | षयं सिगधे
रीतं बलप्रदम् | तत्र नागब बया
कनं तिक्तक छेदि
सोणे स्सांजनम् | स्वदोष- कतक्ष
ीगहिता गुरः । तूहं कटु सक्षारं रुल्यमुषणः
मुष्णकटु

प्रशमने कासमोहकषयापहम् । कप्त

कं शिला- कफपणुत्
। भेदि संमोहकृपूगं कषायं सवादु सेच

स्थानम्

सटिप्पणदीकाषथसंवङिते अ० ६.

( १८९ \

गम् । जात्तिपत्री कटुफटे केकोलकल्वंगकम् । दधु |पित्तठं किञ्चित् त्रपु सीसं च तद्रणम् ॥ चन्न
वऋष्णापह द्यंवक्ररौगध्यनासनम्| सस्वादु तिक्तस्तुष्णाप्ः |

दोहं तु कषायं

स्वाह निन्छकम् । दनं

पपूररछेदनो हिमः । रताकसतूर्का तदन्ुसोष- |वातं शत कमिपि्ककणन ॥ यात्र िन्यपात

रा परम् } कषायमधुरं शीत पृ

पित्तकफास्निन्।

सिप

साप्दाकाननं | तष्र्तदणि चिेमण

द्रङलपुनागङुसुदोलरूपाग्छम् । सचपकं ततो |ताष्ठकादय सुदुजरम ॥ पद्मरागसहानाटपुष्धगग
टर
मटिकाप्यं
ति
यून गुणैः कोरेटकिड्कम् । मारत्तामद्धिकापुषयं तिक्तं
यति मारुतम्। विषप्त्तकिफानागं सिदृषारे च तदूमुस् | कफभ्नं कैतकं तिक्तं दैरीवे बिष्हारि च]
तकर पुष्पमागह्य केषा

|ववृर्काः
न्यादः वनम ्कम्ः।
चीत कषायं ्राणवद्यग्दकाद
मधिरत्तं ।सरंसुक्ताविद्रमवत
|
| घास्येनपाणौ पाप्माउल्मीविषायहम 1 ;
| उप्णवी्न काचो दध्र खनान् । <

कफपित्तजित् । वेधी | मरा सीता कपायाबनिकेन्यनै ॥ नुन

चदन

माले म्ाहि तद्देव च मूथिका । कपद्चुष्णवीय ् श वियु |च्व पि
` कु

अवरगज्ञेडजजं

धन्

दमं वरणसोषनम्
तककत्रणुत्
। आस्या

वीजं

क्रासात्रपापहम् ॥ चिनना

यकः

लनम

। वणर्टेष्ममेदःसौक्मायङ्
व्याज नि
कषायमधुरो ददिमः | कफर निच्छ्छदरका स्य
ख्खनी सरा

|} न्निग्ध

कयाय

कटुक

दन

यथा 1 जतोऽपनाऽगरिलानूषि इय्रमणं युम् | विपप्रणुन् । कपायमधुरं सानं न्वयं एतमव

रतस्यानुकोभ्य च॒ सुडस्तमश्रमापहम् । अन्वर्थै-

नम्। ।स््तपित्तविषः

71

.18। ४

त पादत्रं बलङृच्छुकरठं तथा | वर्ण्यं नेत्रहिते छत्र ' तोश्वनं वरं नत्र तनः सौवीर1

प्रु

ष

4:*

समू (1

तवघीतपापहम्, |प्रबातो रौध्यवेवण्मसतेमक्दाहलृद- | पिनकद द साप्यं उसा तम् ( स

शान् । अमूर

चवेदभवातमतोऽनयथा । |चृतकाला |(व

[१
वा,
ज
प्वायुरुष्णोऽभिष्येदी
तखण्दोषाऽरौविषक्रिमीन् । | ०५ सायन ॥ वर्तः च दशतु {सः
पद
रोगजित् ॥ कपाया मनुर द््ा ्ना
याम्योऽपम्वातच कोपयेत्
|
..
(+>
छ
ि
|
नेपातज्चस्धास्मामवादु च कपय् वाग्या तुात- |सोचना | तुगाद्वारी प्षयश्चासक्रास्ता सयु मा)
वि

एकच्छीतः स्वादुः कषायकः |कषायः पश्चिमो रुक्तो | कारवी कुश्िकाजाज कलसं वान्ननन्यर |

रनातिविदद्यते । वातङ्गव्कफपित्त्नौ मूच्छदाह्रमा- |गंधहरं र्य दीपनं कफवातजिन् ॥ वाहिका +
¦ | स्िग्धः रीतो रुः साप्य उत्तरः

षड् |तीक्ष्णोष्णा कृसिग्टिप्मद्या परम् । मद्र सिक

ऽनिलः । देशानः कटटुरूक्तोष्ण आप्रयभ्रैव मारतः | पवनसाधना दपा परमं ॥ उदाजत

मन्या

कायु लत् । ज्याः स ; विनम्य

] आत्तो |द
लो विदाही नेक्रस्यो वायव्यतिक्त उच्यते
वाप्पकवस्रकतित्।
र
तृूषंददाहूढाकिविणताः

।

इयाचित्तासवर्हीश्र |हरेणरवः

रानाद्ववुप्रलयरमर दुर -

। एठैटवाटसरलनयन्य नवात

मरा स्येतान्व्यपोहतीति ॥ १८० ॥
खधृप्णाः कटुकाः पाके ककवाननिद्ताः |
मूः
०प्च्वमेः पच्चभूरमाह~तणसंज्ञं पञ्चमूलं दभै- | कसितक्तमधुरः सिनिग्धोप्णकफया्ा
सेक्षरालिभिः 1. तच्च पित्तजित् । संप्रहेऽप्युक्तम् |विचन्धत्नी व्रप्य गारक हिमः 1 पाचनं ककष
८८ सुवण व्रंहणं स्निग्धं. मधुरं रसपाकयोः । ।तध तिक्तप्रीतं विपाह्यम। ककत नक्तककं सु

बदोषदर सीत- सकवायं रसायनम्

॥ रूप्यं |संमराहे पाचनम् । तिक्तऽता निदत्त साह

ग्ध कपायाम्डं विपाके मधुरं. सम्! वयसः | ण्युप्णा रसायनी दीपनी ज्वरकदादकामलावानर-

[पनं .रीतं छेखनं'वातपित्तजित् ॥ ` ताम्रं सति- |क्तमुन् । तिक्तशिता अवरदर् दघ मूनिस्वरपयषेा ॥
मधुरं कषाय रेखन. छु । कटुपाकस्सं खीतं रोपणं
पिन्तजित् ॥ कास्यं कषायानुरसं विशदं छेखनं
म्.) हष्िपरसादने श्यं तिक्तं `पित्तकफापहम ।
तेक्तख्वणं मेदि पाण्डुल्वकृक्कमिवातदुत् । खेलनं
१५

|निम्बसितक्ती दिमः कुषकमिषित्तकपमषटः । महा
| चिस्यः पर माही कपाय। रश्चरीतलः।। गुग्गुः ध
सकट्| च्छः सपर विशदऽम्यवहारतः। स्वादुः
( स्तिक्तः सकषायो रसायनम् कष्य; स्यः कटुः पाके

्पराण्डसः सषपोऽप्निदीपसः। दिवधवोऽनिदशप

दस्युः
पर्चाछ्िमीन ॥ पिडिकाम्रन्थिसष्माश्च
ससनौ खः । शखपुप्पी पस तिक्ता मध्या करभः
तिपापा। कुषं तिक्छैप्णभगुस सतिग्ध स्वाह कका

रीतो कशुः सात्म्य ऽत्तरः षड्रसोऽनिखः। फेशासः

कटुरूकोप्म आश्नयश्चैव मारंतः। अम्लो विदाही चै

कर्यो वायध्थस्तिक्त उच्यते ॥ आतपो श्रमतृट्म्पे-

ददाहमूच्छौनिधणताः । कुर्यात् पित्तासवही्य
पहम् । पिचास्नविपवृदटढाहकभित्तं युर रक्षण्) छायाेतामघ्यपोहतीति ॥ १८० ॥
सवं सतिक्तपधृर चन्दनं शिद्धिर परध । टु र्त
दे०~दमीदिपरञचकस्य संज्ञां दुर्वन् गुणमादह-मा्ुसदं
रवमश
तशोरीरवा पाचनं च चत् ॥ अवर्तीसा
पञ्चकं तृणपश्चमूढसंक, पिचजिच्च । दर्म -कुशः, कारे ~
ेपौघचम
तणश्
र
न्तप
सवपि
मधर
}
दाख्यः खनामप्रसिद्वाः। श्ररो-मुन्जः, संग्रहे तु-““य ज र्तपिनकफापटप्
५

णप) गुम सताहु हिस वर्य चक्षुष्य

कदटुतिन्ते नियो कृष्रमेदपित्तकपपद्

प्वस्वणह्ुत्. | , शरी
श्र दस्र च विदारीसारिवाम्रता; | बलख्यं कण्ट.
॥ प्रेपाज्ज- स्परवुश्वदष्रा भस्त्र; ॥ स्हिखाकरमर्दीकि; ५.1.

दुष्प्रणे चिप । प्रपाण्डर्कं चश्च

यतः कण्डू दोप

दोवहेरे च ते | सुवण बहणे सििग्धं मधुरं रसपाकयोः ॥

प्यं शिथिरे त्रणमोप्रणपम् | कपायसश्रुर निक्तं रक्त विपदोपहूरं तं सकषायं रसायनम् | रुक क्ञग्धं ऋ१।पिनतप्रसाधनपे । वहछत्रयं स्वह्कु| वप्यं सिनिर्धं याम्ढ विपाके मधुर सरम, ॥ वयस; स्थापनं तन
रातिं वद्प्रदम | पत्र नागाणिक षल््ा परतक्षीण-

दिता गुरः । ताम्यृं कटक सक्षारं स्यभुप्णं कष
प्रणुत् ॥ मेरि समोदछत् पृं कपय वाट सोचनम् । जातिपत्री कटुफटं कंकोख्कलवन्गकम् ॥ टु

तृप्णापह हय वक्त्रदौगन्ध्यनायनप् 1 सुस्वादुस्तितृष्णाः

<

(न
चः

न्ध|

नी

+
हेमः}

[थन
1;

ठताकस्ूरिका

तद्रन्भुखसोषहस
परम । कपायदशयुर एीत्तं॑पश्य
पित्तकफासनित् ॥ तद्द्र कुद्पु्रागङ्युदास्पलमाटम् । सम्यक पतौ स्थुनं गुणैः कोरटकिशयुकप।
मालसीसष्धिकापप्पं तिक्तं जयति साश््तम् | विपपिन्तकफाश्नागं सिन्डवारे च तद्रणध् ॥ कफाच्च कैतकं
चिक धर्सापं विपहारि च।वातर पुप्पमागस्स्यं कषायं
कपपितजिन् | पर्थू शप्पदं साहि तहूदैव च
मूथिष्माोकदन्चधुप्णवीये च कुद्कुमं प्रपरोधनप् ॥
अयत्गुजेडगटजं धीजं वातकफप्रणुत् । आस घण
ऋप्ममेदेःसीकुमायरदन्यधा ॥ अस्योऽधघाभ्निवलछायप कुयोच्चक्रमणे सुखम्. । मादतस्थातुखोस्यं च
पुस्तस्भश्नमापहप्

।1. अम्वभसंक्ञं पादत्र वष

कच्छं तथा } वण्यं

नेत्रहितं छन्नं बात.

वपातपापदम् ॥ प्रवाते एुक्षेवण्यं सम्भङ्कद् दाद
तृदश्चमान् 1 प्रमाभ्निमून्छाश जयेदप्रवातमतोऽन्यथा ॥

प्राग्वायुर्प्णोऽभिप्यन्दी

सम्पा

दोविपदरसीन्, । स्निग्धवातञ्वरधाससामवाय च

कापयन् ॥ याम्योऽसूग्बातकफकरच्छमतः स्वादु; कपायकः । कषायः पश्चिमो क्षो टधुनांतिविषह्यते ॥

केखनं वातपित्तजित् | ताम्रं सतिक्तं सधुरं कषायं छलनं
लघु | कटुपाकरसं रीतं रोपणं कफपित्तजित् | कार
कपायानुर्सं विशदं केखनं सरम् ॥ हृष्िप्रसादर्मं सं
तिक्तं पित्तकफापहम्, । सतिक्तं लवणं मैदि पाण्डुप्वक्षनरःभिवातनुत् ॥ लेखनं प्रित्तठं कचेल्नपुं सिं च तद्व
) णम् । चक्षुष्यं कृष्णलो च कपरा्यं स्वाहुतिक्तकम्, ||

लखन वातं श्षीत कृचिषित्तकपप्रणुत् । कृष्णटोरद-द1हम् | पुक्ताविह्रुसवरज्रन्द्रवद्धयस्पाटेकादिषम

| सारः"

सर् सीतं कषायं स्वाद खेलनम् ॥ चक्षुष्यं धारणा
पाप्मालक्षपीविपापहम् | स क्षार उष्णवीर्यश्च काची हा

कृदजनात्. ॥ रशं॑खोदाधिमछ। दीतौ कपायावतिटरेखन। ।
तुत्थकं कटु क्षार कराय

विक्नद् रघु | लेखनं मा

चक्ष्यं कण्डक्वाेविषापहम् ¡ विदो गैरिकः स्निग्ध;
कपायो मष्ुरो हिम;

॥ कफव्नी

कटुका तिक्ता मनीष

लेखी सरा ] सिनिग्धे कपरायं कटुकं हुरिताछं विपग्रणुत ||

कपायं मधुरं दीते लेलन रिनिग्धमञ्ञनम् | रतपिन्त-

विपच्छीदीदध्माघ्नं घकप्रसादनम् ।| सोतोऽञ्खर वरं ६:;

ततः सौवीरकाञ्ञनम् । कयन तिक्तकटुकं छेदि सो२.
साज्ञनम् |सवद.पप्रक्षमनं कासभेदक्षयापहम् । कपल"

कटक ।खज

रसायनम् ॥ तिक्त च छेदनं योगवा{ि-

सयास्सवैरोगजित्। केपरायमध्रुय रूक्षा फासघ्ची वंद्यरो्वन। ||
त॒द्घाक्षीरा कषयदवालकासग्री मधुरा हिमा | कार्यौ कि
काजाजी कवरीधान्यतुत्रर | अन्नगन्धहरं रुच्यं दीपनः
कफवातनुत् | कारब्यौ शतपुष्पे द श्रुश्चिका कृष्णयीरकम्

वाप्पिका कडुतिक्तोष्णा कमिछेष्महरा परम् ] तष्ट

भरतिवरन कणपत्तत्नी मूषोदाहश्चमापह्ः । स्निग्ध; राजका सन्या दीम्यकः
ोष्ठगुडुनित् । अष्याः सर्धपाः

क्िग्धाः वाष्पक्राव्च क्ररतताः
सुरदादहस्मनः

|

त्था | वण्यं नेत्रहितं छ््रं वातवर्पातिपापदम् ॥ प्रवात

द्राताहवुष्टतगर--

॥ एषेट्वाकसरलत्वग्याघ्रनखचौरकाः ।

क्षयवेवष्यस्वमकृदाहत्दुप्रमान् | भरमाधिमृष्टाश्च जयेदग्रवातमतोऽन्यथा ॥ प्राग्वाध्ुरष्णोऽभिष्यन्दौ सण्दोपषरर्योविपक्रमीन.। संनिपातव्वरश्वासमामवायुं च करौपेत् ॥
याम्यौऽसग्वातकर्फकरच्छीतस्वादुकपायकः
| कथायः

लयष्णाः कटकाः पके कफवातनिवहणा; | पैर्यकस्िक्त.
मधुरः स्िग्धोप्णकफवातजित् | वस्तिमून्रविवन्धघ्नी वरप्यौ
गोश्वरको हिमः | पाचनं कपपिततन्नं तिक्तं सीतं विषाप-

परधिमो रूक्षो टबुर्नाति विदद्यते ॥ वातक्रस्क्फापित्त्नौ
मृषछठदाहधमापहः
। लिग्धः च्ीतो ठः साह्य उत्तरः
डसो सस्त ॥ देशान कटुरुकषीप्ण अप्नेयशचैवं सारतः |

प् | करफन्चं तिक्तक मुस्तं संग्राहि पाचनम्, | तित्तः

प्रता चिदोषन्नी ्राहिष्युष्णा रतायनी | दीपना स्वरत
दाहकामलखवातरक्नुत् ॥ विक्तयीतां च्वरहरो लश्वुभूनि-

स्वप्टौ | निभ्बस्तिक्तौ दिमः कुष्कृमिपित्तकफापहः ॥ अम्ट्य बिदादी नै्त्यो वायव्याक्तिक्तं उच्यते ॥ मातसदहानिम्बः परं ग्राही कप्रायों हक्षवीतटः

| गुट

पो भ्रमवदृखवेददादमूरछविवर्णताः । कुरयोनिित्ताघवहीश्च

पिच्छिढः स्पर्ये विशदोऽभ्यवहारतः ॥ सस्वाढुः सक्र

छाया व्वेत्तानपरोदति | तसः कथायक्रटुवं व्योस्स्नामधुर-

स्तिक्तः सकषायो रसायनम् | तण्यः स्वर्यः कटुः पाके
रुक्षः सू््माभिदीपनः ॥ _ऊदमेदोऽनिख्श्छेप्मगण्डयेहा-

सीता । रलादिमेदैरिति भेषजानां दि इृमात्रमत्तं न यतो-

ऽस्ति किंचित्। अनौपधं दरव्यीमिदाकोधोसूपस्य तेषां बन-~

पचिकमीन) पिटिक्र्रास्यक्तोफांश्च हन्त्युष्णः खंदनो ठघुः॥
शंश्पृपीम् सरा तिका मेध्या कृमिविप्रापदया | कटुतिक्तौ
८।[गुर (सलग वातकफापहम्, ॥ (वत्ताक्ताविष्ुदु द हर
घ्र गस सक्षणम् | सवं सतिक्तं
मधुरं चन्दनं धिर

परम, | द्ध सक्तं तथोरीरं वातलं पाचनं
तीसारवमधुर्तपिततकष्ापदम् | मधुकं
दौधनरोषणम् । गुर स्वादु हिमं द्रष्य
करत्|| कटतिक्त विवि कु्टमे हपिचकषाप

गोनचरेभ्यः | अथ माव्रादिटल्षणम्। युक्ा्चैविजपक्रानमांस-

क्फटौपेःवंसस्तेकदेयोऽयं मूचिषठसुपयरोगिवान्। नि~
छि रसवीयीययधास्ये कर्मसाधने | न क्य विस्तरेणापि
वरु स्थं ठु सर्वथा ॥ दितादिततवेऽ्येकान्तनियभे--

च तत् । ज्यरारक्तापित्तन्नं वरणः
चश्ुप्ये स्वरवर्ण
। प्रलेपाज्जयतः

ऽस्मादनिधित; । मा्ायीगक्रियदिशकासवस्थामेदतः।
ततस्ततो यते दृस्ते ते मावास्तथा तथा।मान्नया सेवित
हन्ति मधे रोगांस्तदुद्धवान् ॥ निैव्यमामं तिल्य

विपसप्यसृतायते

वेदों दृष्टवणे विषम् ॥ प्रपौंडरीकचक्ुष्यं दिनिरं
व्रणरोपणम् ] कषायमधुरं

। हीनातिमाचमदनै मरसज्निचयकोप-

नम् | मजपे विपरूपसवं

तिक्तं रक्पिरप्रसादनम्, |

व्यासे सधृसर्पिपी । क्षरि-

ऽम्टरससंयोगे सधृरो भवति क्षणात् ॥ उक्तडुक्या-

वद्मत्रयं स्वादुः वृष्यं क्लिग्धं रीतं बल्प्रदम् | तच नागा-

स्तिष्डुकेन तिक्तता भधुराते

धिकं बह्या क्षतक्षीणदिता मुरः ॥ ताम्बूलं कट सन्तारं
सुच्यभप्णं कर्फम्रणुत् ॥ भेदि संमोदकदयुगं कषायं स्वीदु

गन्रवणेरसाधिकम्, ॥ पृगतास्वूलकंखेभ्यो वर्णगन्धर्सोदवः

| कोट्रनो देत्यसकरधित्तं

।

हिगुगैरिकसिन्पृत्थ

करोष्येव विदाहिभिः ॥

रन्विनम् | जातिपत्री कटुफटं ककोल्कट्वगक्रमु | कुष्ठ तत्कायप्रि तिले हन्ति मत्छतकै;ः सदह | गुडः
ठभ तरष्णापदे द्रं वक्रदैर्मन्ध्यना्नम् ॥ सस्वादुतिक्त- कर्तायिसादस्य स दिनस्ययादिभिः ॥ त्ष्यव्यत्तौ
परोप्रहरा परम् । क्रायमधुरं सीत पद्यं पिचकफाक्च-

समदनं सर्पिरपयुपदिदयते } जीवनीग्रसपि क्षीरं विषलेदेन सूत्ये ॥ तुल्ये अपि दतोडन्येतन्यं विने स्थावर

नित् ॥ तद्वद्ुल्पुन्नागकुमुदोत्पलपाश्छम् । सचभ्पकं

जद्खम | सक्तव वातला क्षाः

तृप्णान्नः क्ुच्च्छेदनो हिमः | स्ताकस्तूरिका तद्न्मुल-

प्रीतास्ते तुपयरान्तितु |

ततो न्यूनं गुणेः कोरण्टकि्कम्. ॥ माकतीमरिल्का-

विनापि चापमरेमेन मणिमन्त्रादिकार््रकत् ]

प्प तिक्तं जयति मारुतम् | विपपित्तकफान्नागं सिन्दुवारं

ग्रते दण्ड संस्कारेण दथीयसी ॥ च्रुध्वौऽपि ड सक्तु-

आद्रैकाज

च तद्गुणम् ॥ कफं कैतकं तिक्तं करीष विषहारि च | म्यो गुरवः

सिद्धपिण्डकाः } ष्टः क्षुण्णोऽपि प्रक रक्त
ग्दरप्रोगुरः ॥ शाः पिष्टे गरौयक्षवं
गोधृमादपि

वातलं पुष्पमागस्यं कपायं कफपित्तजित् ॥ वन्धुक्रं श्लैप्म भ्रा तद्देव च यूथिका | कपव्नमुष्णवीयं च कु- गच्छरातै | ट्मुपित्तदरा सजा त्रीहितो गुरपित्तटत् ॥
कुमं त्रणसोधनम्।] अवह्गुजेडगजजं बीज वातकफपणुत् | सेग्राहिणेो लष्रोमुद्राक्रुल्मापरो भेदनौ गख | मं प्रार्हिआस्यवणः छप्ममेदःःसोकमायङ्ृदन्यथा | अतोऽष्यध्चि- तरं तक्र नागरीकरतमाद्रकम् ॥ गुडात्तोयास्च. सुतर;

वलयति कुयौचङ्क्रमभे सुखम । मारतस्यानृकोम्यं च

मूलं गर पानकम्} गर्रयो गुडदय्युक्तं राटा चाति-.

इुडस्तम्भश्रमापहम्, || अन्वधसंन्ं पादत्र वल्दक्् इक्क

युक्रला || दण्डामिमथनाहुष्नो गुर्णश्चातिशनेपुदात् |
५

[स्र

अशङ्क्द॑ये ।

८ १८८)

न

यधा

नुद्धतसेहमपि तत्रं शोफदरं ष्च ॥ सर्पि; सिनम्धवरं |तिरे
हन्ति नार्दितं नवनीतवत् | चेक्षुष्योऽपि दहि गोधूमस्तंठ्पक्यस्तु दृषदा ॥ मूलकं दोषजननं सिद्धन्तु तददोप

टमू | उष्णं विप्रीभव्यैव विषध्नमपि माक्षिकम्| दुभाजनस्था दराक्षग्छा दोषल च प्रजायते | -शक्षणद्युष्कघनो
हेपशवन्दनस्यापि दाहकृत् | व्वग्णतस्यौष्मणो रोधाच्छी-

दिसमोक्षो

विधीयते

।

दुश्टसत

भगद्धीषठो नाप्तपित्ते रिरल्यघः ॥ अपथ्यं पथ्यमप्य
निदयायां नैचरोगिणाम्, | अहिताः सक्तवः शुष्का हिताः

तु प्रमेदिणः ॥ गुल्मिनः श्षीरदध्यादिदपुप्रादियुतं हितम
वातठं वातकोषेऽपि वीय मधु शस्यते ॥ तदेष म्
म्यस्य विषस्य तु ` विषान्तरम् । घ्रृतमानूपदेशोस्थ हेमः

तद्ृत्वत्यथा गुरः । मेष्याक्षतलः सपश्ै्ीतो मभ्यं तें च बलाधिकम्| आरुस्यगौरतरं रूपं वातजेऽपि स्वरे पुन
खलोऽहिमः।।तस्थेव ेष्मकास््विं न तैलस्य खलस्य च | स्वेदयति राम दाहः प्रायो ल्ष्ुनपानजः

॥ दिवास्वप

दध्न; शयथुकारित्वे न॒ तक्रनवेनीतयोः ]} भूमिसात्म्यं च्जरा याति छक्तमन्येनुस्य न | कोष्ठे सुद्ोऽगिृद्रायुः
दधिक्षीरकरीरं

मर्वासिषु । क्षीगप्राच्येघु

दसा्योभिरमिजित् ॥ दुप्पानं दुर्जरं स्पिर्दीपनं च पये

मत्स्मास्तु

सेन्धेष्वक्केष्ु तु ॥ तैलम्टं कन्दमूल्छादि सख्ये <न्यथा } सपदिरवकोपरभ्यौ ब्रृशचिकानां समुद्भवः ॥
कोणे पुनः |पेया मन्ध उदीच्येषु गोधुमोऽवन्तिभमिषु | तेरेव पुनर्दा; सत्र जहति जीवितम्. |स्वयमेव वि र्त
वा्ीकवाहवाश्चीना; शुटीका यवना; सकाः । मांसगो- तान्पुननीतिबाधने | सर्वङ्खव्यापि तेषां च शुक्रवतसं9
धूममा्रीकदाकवैश्रानरोनिताः ॥ देहसार्भ्यं धृतं क्षीरं विषम्, | तन्मांसमुपयोगाय मांसवर्गे च पठ्यते ॥ छदि
मदं मासं तुकस्यचित् | पेया यूपो रघोऽन्यस्य गोधरमो- भक्षिकाविद् च सक्षिकौव तु वामयेत्।कपेः लङ्घनसाध्येऽ
कतरि ज्वरगुस्मयोः ॥ ठस्योऽपि देद्कालदां छङ्घनं

इत्यस्य चाल्यः | अदहितरपि तेवां च तैरेवोपदिसं दितम्।

सन्नपानोपधं

दोपमात्राकारव्यपेक्षया ||`सात्म्यं ह्या- ` समं मत् | सर्वथा दोषजित्क्रं ्रहण्यां दोषङृद्धणे

पीनसश्वासकासादौ सिद्धमेव प्रशस्यते । श्वयतेऽन्ये

शवं `धत्ते नातिदोषं च वहमपि | चंसनं सत्यो गव्यं
भवति माहि कस्यचित्

बृहवेः सृक््मा दुरमहेठक्राः ॥ धर्मौ विचित्रा भाः

}) मन्दाश्चिमवति प्रायः कप

वापित्तर दिमे । विषप्ननापि पथसा देहेदेवदते विषम्|

किचित्वेपा निदद्चनम् | दिश्यानया दोषमपि स्वयः

घ्रं कोष्वातक्त् । नातिपभ्यः चिखी पथ्यः श्रोचस्वर-

संप्रति युखप्रहणधारणार्थं संप्रह्लोकमाह-

स्थूरस्यविरवाटद्ा यममादनिप्रिध्यते । तक्रमामं कफं देत बुद्धिमान्| न दाख्नमाचशरणो न वानाक्नोनितागमः।
कोषे हन्ति कंडे करोति ठत ॥ वातद्त्वेऽपि मद्रीका दति ॥ १८० ॥

वयेोददाम्. || छ सप हिमं द्रव्य श्रोत्रस्योष्णं ठ पृजि- शूकाक्वीजपक्षान्मासराकफटोपषैः ।
तम् | पयः स्वादु सरं शीतं

विपरीतं ततो दधि|

काठेन जायते तस्मात् क्षीरवच पुनधंतम् । पयो दधि च |
मातघ्नमलातं वातष्नं तु तपू ॥ तक्र ग्राहि कषायाभ्टम- |'

म््मेव तु भेदनम् । घातकौगुडतोयानि कारणं सचरश्च-

वर्मितेरचरशोऽयसयक्तो निस्योषयोणेकः १८१
, सर~-दूकधान्यादिमिर्वीगतेषरगोङ्ितेस्यमन्नस्य ठे

|एकदेशः स्तोकमत्रो निर्विष्टः । किभूतः; | नित्यो

कयोः | शीते न ठुतदायन्ते कलिग्धाम्डल्वणा दिताः | यणो विचते यस्य स नि्योपयोभिकः । सदोपयोः
उद्मन्धदविवास्वभौ श्रीप्मादत्यत्र गर्हितौ. | समयोगोपघ- .वानिव्यथः } मात्रापोगक्रियदिशकालादिविरषाचोत्त

माया ` वातादिचय हेतवः चलुष्वन्यो रसेष्वन्यो रूकषस्ने- मामपि द्र्याणामन्यथाव दृष्टम् } यथा. | तिरः
दवख्कमः। रसायना काकमाची स्यः, परयपरिता विषम् | निषेव्यमाणं विषमपि. संजायतेऽगृतसमानम्
।`भट

मूकं दोषनिद्वारं धिपरीतं ठ कन्दवत्])ञ्वेरे पेया; कपाया-

अ सर्पिः कषीरं विरेचनम्।पडदं षडहे युञ्ज्यादरौक्षय दोपव-

छव् ॥ छदिहृद्रोगगुदमा्ते वमनं च॒ चिकित्सिते |
नषद्धमपिं निर्दिष्टंवस्तिर्यसकुष्िनोः

| ज्वरे तुव्यरतु-

दषिद्य प्रसह तुष्यदुध्यता । रक्तगुध्मे पुराणस्ये सलसाध्यपवेेतवः |माश्रोतनममिष्यन्दे युङ्गीतोदर्व दिनन्नयात्।

अञ्जन वक्वदापरस्य प्रतिदेयाये चं नावनम् ] नातिप्रदृद्ध

तकः सह तिङैस्तत्कार्यपर दष्टमुपैति । संस्कारे

लघुभ्यः सक्तुम्यः सिद्रेपिडिका _गुखः । मस्वासिष
तिसा दधिपीटृरामीकरीरणाम् । -पृतदुग्ध हः
मंदाधिकफोत्तरं भवेखायः .। दधिदुर्धे बातघ्नै तदजा
वतङृद्ववति । रेचनमपि च क्षीरं गव्यं सप्राहि कर
१ अघर "नित्यौपयोगिकः'
रतिपामन्तरम् ।

सरिप्पणरीकामरयसंवटिते अ० ७.

स्थानम् |

( १८९ )

;

द्भवति

। तस्मादेवमादि

स्वबुदरधवाऽभ्यूयम् ।

सपत्रमाऽध्यायः 9.

[सृता तु प्रेथगौरवभयात्यष्टे क्रत्वा तनोक्तम्

नमन्मव)[) दिम

देदांतरेषु युक्त्यैव प्रतिपादितमिति ॥ १८१ ॥

स ° --अन्नपानस्ठरूपं शरीरसधारणार्थं प्रागुक्तम् ।

इति श्रीभूगाकदत्तपतरश्ीमदरणदत्तविरचितायामषटं

हृदयटीकायां सर्वागपुंदरास्यायामनरखरूपादिविज्ञा)योऽष्यायः षष्ठः |
प०-संग्रति सुखब्रहधारणाथे संप्रहश्लोकमाद-शधान्यादिभिवेगितैधर्गीङ्तेर्यमन्नस्य केशः एकदेशः
गकमात्रो निदिष्टः। किंभूतः नित्योपयोगो विदयते

पथ्यमपि चानपानं विषाद्युपहतं रोगाय मध्यवे का
सप्ते ! अतस्तद्रक्षणाध्यायोऽवमारम्यते ।

अथातोऽनरक्षाध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १॥
स ०-अन्नसय रक्षाऽचरश्षा सोप्या

यत्राध्याये

| सोऽप्युपचारादनरक्षयुष्वते ! यथा | शिद्युपाखवधः

काव्यमिति । दषं व्पाख्यानमत्र प्रवैवत्कायैम. ॥ १ ॥
|
ैः
वानित्यध
सदापयेोग
स्य॒ सं लिलोपयोगिकः
प०~-अन्नपानखरूपं रसैरसैधारणार्भं भरागुक्तम् ।
न्रायोगन्छियदेशकालादिषिश्चषाच्योक्तानामपि
पथ्यमपि चान्नपा्त निपाद्युपहतं रोगाय मूत्यय
निपेतिरो
यथा-“
।
दृष्टम्
न्यथाखं
व्याणाम
चा संपद्येते । अतस्तद्रश्षणाध्यायोऽयमारप्यते ।
परमाण विषमपि

संजायतेऽखतसमानम् । भहा

अन्नस्य रक्नाजन्नरक्षा सोपदेदया यत्राध्याये सोऽप्युप-

क: सह् तिङैस्तसकार्थपि कुष्ठमुपहन्ति !। संस्का- चारादन्नरक्षः प्रोच्यते । यथा चिरुपाल्वधः कान्य
7 छघुभ्यः सक्तुम्यः सिद्धपिण्डिका गुरवः । मर् भिति । शेष व्यासख्यानसन्न पृदवन् कायम् ॥ ५ ॥
हे०--अयेव्य्रक्षाध्यायं व्याख्यात् प्रतिजानीत---वतः
सिष्वतिसास्म्यं दधिपीद्धुरामीकरीराणाम् । घृतशध हेमन्ते मन्दान्निकफोत्तरं सवेस्रायः । दधि ूर्वयोरध्याययोराहार उक्तः । स चारयतो रागदैतुति
सा नासिमन्नध्यावे अतपवायमन्नरन्नाख्यः।
ध वातश्च तदजातं वाचरद्धवत्ति । रेचनमपि च रक्षा वक्तव्या |
रक्षा च विषविरोध्यविधिमेवनदायनसेभेगेभ्यः) ते च रां
र, गन्यं संग्राहि कस्यचिद्भवति । तस्मादेवमा- गरयिण संमवन्ति तेभ्यश्च रक्ता चै्राधीना ॥ ९ ॥
स्वघुडधेवाभ्यह्यम् । शख्छृता तु प्रन्थगोरवभ-

निवेदयेत्
न्त् स्पष्ट छता नोक्तम्. । परदेशान्तरेषु युक्त्यैव राजा राजगहासन्न माणाचार्यं
सर्वदा स भवव्येवं सवत्र मरतिजागषिः ॥ २)
तेपादितभिति । १८१ ॥
स०--राजा नूपः म्राणाचार्थ वैय राजगृहासने
ति श्रीचन्द्रनन्दनविरचितोयां पदा्थचंद्रिकाया९

अआष्राङ्कह्टदयदीकायां सूत्रस्थानेऽन्नस्वरूपादि` :विन्ञानीयोऽध्यायः पष्ठः !\ ६ ॥

हे०-अध्यायार्थमुपसंहरति । अन्नखाब्देनाहारोपयोगीनि
याणि तेषां केस एकदे; । ।

मे | नित्य सर्वकालमौपयोगिको नित्यौपयोगिकः ।
यतु. कादाचित्क उपयोगः स नोक्तो ्रथविस्तर-

त् । . वर्भतै्व्ीकतैः

शूकजादिभि; प्रकरणभेदै-

यर्थः ॥ १८१ }

कि

रसायने
द अभक्ञानप्रकरणं
दति हेमाद्विीकायामायु्वै
“` सामस्त्येन निरूपितम् ॥.६ ॥

निवेदयेदावासयेत् । एव॑ सति यो गुणः स्यात्तमाह ।

सपदेतयादि । सदा समकाले रत्रौ दिवा वा च्पभ-

वनसमीपस्थितः स चैद्यः सक्त्रात्पानकशषयनमाघ्यादौ

प्रतिजागृविदै्तावधानो मवति ।
प~राजा

नृपः प्रणाचार्य वेय राजगरहा-

सन्ने निवेशयेदविक्षयेत्।

एवं साति ये समाः

१ ^ स्कधावारे च महति राजगेद्यादनन्तरम् । भवेप्सध्वजवय्चःनिहितो चेद्यः स्वोपकरणान्वितः ॥ तन्रस्थेनं
ः॥
ह्यातिसमुच्छितिम् । उपसर्पन्ध्यमोहेन विपदाल्यामयादिता
ध्वज दवा
सवतन्त्रकुशलोऽन्येषु शाघर्थष्ववदिष्छतः ॥ चधो

|भाति वरृतद्विवपूनितः '' । इति सुश्चतः ।

(घ

_

अष्टङ्ग्दये।

_

८१९०)
~

म्यृग्तानाह--सवरहत्याहिं | सवदा सवक्षाटं

रत्रा

/ ना मपभवनसमीपे धितः सं रधयः सवत्रान्नपानसयतसाव्यादो प्रतिजागृचि दत्तावधामो भवति २॥
म्यप्र
लुम एनं सन्तधु

वंद्यसंनिधि
सस्या च वश्यः

यस्माचागक्षमां साभन,तप्रोश्च यजौ ततः; साइतरायन
दभ्या रक्षणि;

॥ ३॥

। सैप्रति विषदुषटल् भक्तघ्य रक्षणमाह-

विधसे--प्राणाचाय
सवदा सवका

पयु, प्रतिमागतिः--ग्रतिपदाथि जागदः

स्वपर

सम्परवा्वहता

प्रात ॥ २॥

अदन वपदान् सद्धा यात्पपिक्लस्यता

चिरेण पच्यते पको यवेखुषितीपयः ॥
| मयूरकटतुर्योष्ना मरोहमूछापरसेकक्रत् ।

हायते पणर्गधायेः छ्विधते चदकाचितः ॥

मनु विमेव त्रियत् इहं

अन्नपानं दिष्रकषद्विक्ेपेण पहीपतेः ।

प्०-विषवानोदनः

साद्रो विदेप्याकारे;

मोगक्षमौ तदायत्तौ घमा यल्ि्धनाः॥३)

विक्तावयित् दकषयते थतः प्रथकूसिक्थो न भते

° =मदपतः सव्रष्यनपान विषाद्विषससशाद्विरपातिरायेन प्षत् | अन्नपानमिदयुपरक्षणम्। रय
नय्ममधस्तगाल्यादीनामपि परिस्स्यत्वात् | किमिति

तथा चिरेण पच्यते बहना काकेन प्राक पाति

च पक्वो निष्पन्नपाकः स्य एव पययवित्मेपमौ दि

तरितोऽतिकताहोरात्रः । `मथूरखटिन तुल्य :

वष्यराजिनोनावणः यद्य स तथोक्तः | पुषिः
योगोऽनवष्नादिभिः सैवंघः |क्षमसतेपामनादीनां चौरा- इति । यथा पुषित भक्तं निरूष्म स्व्धे चं मघ
मृधानपानादि विद्रषण रक्रदिधाहं

पेमेादि

धद्रवरक्षणम् । द्रवप्यतौ तदायत्तौ शपायत्तौ स्या तथा विषहूपितं सयोऽवताप्तमपि ताद्व. भः

ताम. तमरब्द्ऽवचौदिः । घ्या दति । धर्म स. वीधयुक्तो मोहीषटीप्रतैकान्कसेति । मोहो ?
कामम

यन्ना
मनिवेघरनाः ॥ ३ ॥
प०~--सनुकिमेय क्रियत दस्छाह--गहीपतेः
२
¢
सस्यन्धयन्नपान विपात् धिष,
{न विदेषणाति-

धयत रक्षत 1 भन्नपानप्भित्यु

दायनवख

गन्धरल्नसास्यादीनामपि परिरद्यस्वात् । पि
ति नृपान्चपानाद्रैवि्ेपेण रद्दिव्याह--योभेत्याद| यागोऽननवेखादिशषिः सम्वन्धः | कषेभस्तेषाम-

च्यम् ।पूली स्ाभरशः । प्रपैकः शछिष्मनिष्ठीवः
यते वणर्ग्ाधैरित्यादिरष्देन स्ससरादिपररिम

्र्िलो भवति

धद्व

। सषिकिमव्यकषिपततैरविहुस

पूर्णो मवति । इति श्रा

पदीक्षा | £ ॥
प०-संग्रति विषदुष्टस्य सक्त्य

छक्षेणग

नादीनां चराचुपद्रपरश्रणष्टवप्येवौ तद्षय्तौ निपचानोदनः सान्द्री: विद्धेप्याकार; नच विरः
नृपायत्त स्याताम् । परेमसव्योऽधचडः । धर्माद्या यितुं शक्यते । यतःघ्रथक् सिक्थो न मवेच् ।

चिरेण पच्यते, बहुना कालेन पाक याति । २
दिप्-जय विपरक्ता, वेद्ध विषादचपानरक्नां विषत्ते-~ प्च निप्पन्नपाक; सद एव पूर्युितोपमो
स दत्यनुयततते । विद्ेषेण -यन्यपदर्थम्यः -अन्यन्रक्तातो सान्तरितोऽतिकान्ताहोरात्रः । मथूरकष्डेन ठ

दते | धसोयकापमन्नीन्षा यन्निबन्धनाः ॥ २॥

वसेत रकः, तः

चतः योगक्षेमौ तदायत्तौ, तस्य

उप्मावाष्पसाजिनीनायणा `यस्य तथोक्तः

। !

राऽश्रीनौ । अदब्धलमो योगः, ठव्धस्य प्रतिपाठनं
मे | कटय तं व॑न्निवन्धना घनाः घर्म काममोक्नाणां

पितीपस

र

दीयते गन्धवबगायैरिति । आदिशब्देन रसस्पः

दति । यथा पर्युितं भक्त---निर

प्तव्धं च ` मवति तथा-विषदूषितं सच्योऽवत
तसे ताषटकसेव अवति । स चोपयुक्तो मे
4 ""एकात्तरं मरलयु्तमधर्वाणः प्रचक्षते । तत्रेक मृषाध्रसकान् कसेति । मोहो-वैवित्यम
श्नु भेसबराद्सवागन्तवः स्मता
मृछा -संजातशशषः । प्रसेकः-शप्मानिष्ठीवनः
दोपागन्तुजम्स्युभ्यौ
वदार्दा

। रतां तृपति नित्ये यत्तदवियपुसेदित

वपाः 1प्ष्चिन्नो भवति । संङिलमध्य

(१५१)

स्थानम्|
भ

[९

ष

पेरुविन्दुसरददोदधनद्रकैशय पणौ भषति । इति
सीदिभिः परीक्षा ॥ ४॥

भरि नणरुः क

[व

प

हि०--अथ सविषान्नपानटक्षणं तत्र ओदन

च

च्ठु- |कीदखयपि छाया न दृश्यते 1 सचेयारप्रं सननि
भित्तसखालकफनादीनां संभवः । सतरेनि पलम् ।
क

1

टक्षयति-

न्यजसापटशन्नितेषु सवद्रदयप्येत । वित्त चुन

सान्द्र इवाविक्चाग्यतां याति सद्रवोऽप्यद्रय ह्व खावधितु न
शक्यते; पकः परयुवितोपमो भवेत् । सद्यस्कोऽप्यदौरानौषितवजिरूष्मा स्तब्धश्च स्यात् | मयूरकण्ठतुटयीष्पा-नीद्वाप्ः, सोदादिकतृत्वमृष्मसंबन्धात् साक्षात्सवन्धदोपणां वद््यमराणलत्वात् › मीहौ--वरिचारायाक्तः) मृति
तस्यापि तस्य मृच्छावसानैइप्यनुष्र्यथं प्रथग््रहणम् ।
आयशब्दाद्रसादीनां हणं छ्ियते छिन निष्पद्रते, सम्य

ठंवणेोस्वणद्र्य एव पयसा । पमगाजीर्मयपं
तु रसकादिषु स्वयं दयाश्निप्यनि, धनि 111.

ष श्रपितोऽपि जदं धत्ते, चद्धिकोन्वितः जरधिरतैट-

ह व्यञ्जनानि दत्वात-वल्नाति सपादन
ण्या ष्यन्ति, ध्यामद्राणानि मदय
तप्र तैपु क्राधवन्तु स्यम
`
त्, न्व

बिन्दुसद्दा; ॥ ४ ॥

व्यजनानां पर्प
ल्थजनन्याश्च सुष्यते ध्वासश्छयानि तञ्च च । |

रागा इति

। विन्न

रच्छ्यपर

सप्रदेदो प्राक्षापानादे रनौ अय
रसं तद्भवति } यशा सायण
माभि च धि म र्ध 1
ग्रं च ।॥५॥

19/10
| परश

मन

[ड
=

हनातिस्कि विकता छ(य। दयत नैव वा |
फेनोभ्षरालीसीभतर्दतुब्हुदसमयः
सं०~-व्यजेनानि सृपादीनि दधितेक्राल्मिदिसं्छतान्याष्यु शीघ्र शुष्काणि मवति । काथश्च तेषां
ध्यामो मलिनो मवति । तत्र॒ चेति । व्यंजनवस्यु
[न

कथे हीनाधिका चिरोविरहादिरक्षणविकारोपेता
चालीया छाया प्रतिर्चिव दस्यते । भैष वा कीदस्यपि

पनद्व याती

माजा

सलवान

च

1

दशयन्ाह-

पा सजी स्स ताश्ना कषार एथनि शस्यत ।

याया पीताऽसितां तक्र प्रुत् पानीथनानमा ॥
काटी मद्याभसाः ष्ट हारतटऽरणापम |
छाया स दृयते न चेदमरटं सनिगिक्तात् । फेना- पाक्ष; फानापरामानां पकाना परकमृधनम् ॥
टीनां सेसवः | तत्रेति प्रतम् । व्य॑जनेपरक्षितेषु द्वव्याणामाद्रदुष्कीणा स्याता ग [निविवणंत् ।
सर्वहयेष्येव । विद्घषेणं पुनख्वणीह्बणद्रव फनमाखा । टूना कट्नानाच भदेरस्पराविपययः ॥
उरष्मराजीसभवं तु स्सकादिषु छथ दशेषिष्परनते | भादयस्य स्फरेता्रस्व स्लानगधातराद्दः
विच्छिनधिरसा यणा इतिं | विच्छिन्न स्वर्णः ध्याममडदता दुन दादे ततेपल्यणस ॥
वचिष्छयिपमदेये द्वक्षापानादौ यणे मति | विर धातुमासिकया्ादमरलाद सदाने ॥
। यथा राग एवं दंडवोऽपरि । खथस्पशेप्रभाहानिः सथ्रमत्यं ठ मृन्मयं ॥;॥

विगतरस तद्वति

स^ मसरी {रष {स नासारता रा
शाकमातिष च छिन घ्यनि स्थाने प्वैटयदिश्त च ९॥
परोक्षाभाहू--व्यल्जनलाानं । ददत ति प्रकृतेन सततः | धय वा5 4 १ ददत
प८--ययजञ्जतातां
ति दरध्ति
ति शोध्यम् | श्ीसयव्य ताना ती
सुपाद्ीनै दधिवन्दाडिमाविससछृतान्यादु दन्न
छुप्छाणि मधन्ति । कार्यस्य तेषां ध्यामी
या हदधत दश्यत कघरुपा |रात सयत प्रकृतमः।
तर चैष्ते । व्यजनस्य
पित्ता
मिना भवति
पीताऽसित्ता तक्र दसा | तक प्य भोसाऽ
ठासेणधिष्
िरक्ष
िश्ाद
दिसोव
च्ायेषु दीताधिका,
सिद
आयीलपाता राजी दयत दति प्रत ध्रुत
नैया
।
हदते
िवं
भरतिव
या
पेता चात्सी छ्य

[ स~

अष्टद्गष्दये ।

( १९२ )
भा 1कारी कृष्णा मथस्य तोयस्य च

विषदूषि- धस्य कपिला । द्रन्याणामाद्रहयुष्काणां स्यातां श्छा

य | क्षौद्रे हरेदिति । माक्षिकमध्ये हरिता राजी निषिवणते । यथासंख्यं योज्यम् । आर्द्राणां स्टार
यते । तैकेऽरुणोपमेषह्टोहिताकारा । उदाहरणमात्रं शुष्काणां वैवण्यै द्यावत्वादिलक्षणम् । मृदूनां
मत् ! मस्तुनः कपोत्ताभा। धान्याम्डस्य कृष्णा |द्रवौ- कठिनव्वै, कठिनानां मरदुत्वम् । अय॑ सशविपर्ययः।
स्य कृपिङा | तथा | आमानां फछानां पाकः) पकाना

माल्यानां पुष्पाणां स्फुटित विश्शीणंमभं प्रान्तो यस्य
तत् स्फ़टितार्थं॒तस्य भावस्तत्वम् । स्छान्युद्धवो

कोथनं शाटितघ्वं मवति । दऋ्याणामाद्ू्चष्काणां स्छानता 1 शदनं इयातः पातः) केषातन्तुपक्ष्मणां च
तां म्लानिविवणेते 1 यथास्य योज्यम् | आद्रणं रोगां वखसम्बन्धिलामेव । गन्धान्तरोद्धवः
निः । ह्ुष्काणां वैवर्ण्य द्यावव्वादिरश्षणम् । स्वगन्धनारः अन्यसम्भवश्च .। 'ध्याोयर्मण्डन

नां कठिनलं कठिनानां मृदुखम् । अधं स्परोवि- खता . वसे

आस्तरणप्राबरणादिशू्ये

ध्यामा-

प्रः | माल्यस्य पुष्पाः स्फुटितं विश्ीणैमप्रं प्रान्तो नि शामलानि मण्डलानि यस्य व्रस्य तद्धावस्तथोक्तम् । धातुः सुवर्णादिः । मौक्तिकं मुक्ता | काष्ठ
ग तत्सुटिताग्रं तद्धावस्तखम् | म्छान्युद्रवो म्लादार । अदमा पाषाणः । रत्नानि वजरमरकतादीनि |
1} गधान्तरोद्रषः स्वगधनादा! अन्यस्य संमबश्च ।

आदिरब्देन रोहादि । तेषु धास्वादिषु कमलोपविघस्य च तैठे सेभवः | ध्याममंडरता वघ | व्च ग्धता, स्नेहहानिः । तेषामेव धालयादीनां स्निग्धत्वप्तरणप्रावरणादिरूपे ध्यामानि मछिनानि मंडलानि
7 वल्ल्य तद्धावस्तत्वम् । रादनं

स्यातः पातः।

व्यपगम इत्यथः । एवं सपप्रभाहान्यौ । मृन्मये
भाण्डे विषदूषिते निष्प्रभे सप्रभत्वम् ॥ ६ ॥

हे०-मांसादीन् राजीवियेषेण लक्षयति-रसे मांसरसै
म् । तेतूनां रोम्णां पश्षणां च पाश्वैवार्तिनां वल्नधिनामेव । धातुर्छहादिः । मौक्तिकं सक्ता | काष्ठं नीलवर्णां राजी, क्षीरे ताम्रा, दध्नि श्यावा कपिशा, ततरे
¡ } अरमा पाषाणः | सनानि वण्रमरकतादीनि ।

पीताऽसिता, गौरे श्यामा, धृते पानीयसंनिभा उदकवरणा,

मे, अम्भसि च कारी कृष्णा, क्षद्रे हरित् मरकतवर्णा,
देरब्देन रांखञ्ुक्त्यादिपरिप्रहः । तेषु धालादिषु
तैठे अरूणोपमा, फलानि रक्षयति-अपक्वानां फलानां
क्ता पकोपदिग्धता। क्षहहानिस्तेषामेव धात्वादीनां पाकः, पक्रानां परिकोथनं पृतीभावः ] आद्रदयप्काणि च
धत्वव्यपगम् इयथः | एवं सर्शप्रभाहानी । मृ- लक्षयति--आद्राणां द्रव्याणां क्रिंचिच्छुष्कत्वं, श्ुष्कानां
} तु मांडे विषदूषिते निष्प्रमे सप्रभखम् ॥ ६ ॥ विवर्णता विक्रतवर्णत्वं, मृदुका लक्षयाति--स्पर्याधिपर्थयः-मरदूनां काठिन्यं कठिनानां मदुत्वम्। माद्यं लक्षयातिप०~-यत्र द्रवे यादृशी सजी संभवति तां विदो-

¡ दशेयन्नाह-मांसरसे बिषदूपिते नीरबर्णाकारा

माल्यस्य पुष्पस्य अग्रभगेषु श्रीणेत्वं, वचनं लक्षयाति-

ध्याममण्डलता मलिननिम्बोसत्तिः, तन्तुनां पक््माणः
# ह्यत इति प्रक्रतेन सम्बन्धः । एवं चाप्रेऽपि
पृक्ष्मावयवाः तेषां शदनं शातः | घात्वादीन् लक्षयाति7 दृदयत इति योज्यं भवाति । क्षीस्मध्ये ताम्रा ।

नि इ्यावा दृयते, छक्स्यते चक्षुषा श्यावा । धातवः-सुवणांदयः, रत्नं-माणिक्यादि आदिशब्देन
गीति सवत्र प्रकरतम् । पीतासिता तक्र इत्यादि । शंखश्त्तयादयः ! मल क्तता-मलिनत्वं, खेदादीनां च.
हानि; श्रीतादीनां स्पर्स्य, तेजस्विनां प्रभायाः | मृन्मयं
स्य मध्ये आपतिऽसिता आनीरर्पाता
। राजी-

पत इति ग्रकरतम् ¦ धते सख्खिनिभा '! कारी

श्वयति सप्रभत्वं निष्प्रमस्यापि प्रभात्पत्तिः | ६ ॥

णा मध्यस्य तोयस्य च दूषितस्य च । क्षौद्रे हार इदानी यो विष ददाति तष्य लक्षणमाह--

ते । मािकमध्ये हरिता यजी ददयते । वैटे- विषदः उयावदयुष्कास्यो विटक्षो वीक्षते दिशः
मोपमा ईषह्ोहिताकासा ] तथा आमानां फठानां स्पेदपेपथुमासरस्ता भातः स्वरति जभते ।॥ ७ ।॥।

र, पक्वानां _परिकोथनं चारित्वं भवति |
गन्धस्य च. वैठे संभवः । उदाष्टरणमात्रमेतत् ।

4 “^ इङ्गितज्ञो मतुभ्याणां वाकचेषटयुखवेकतैः । विदा
द्विषस्य दातारमेभिखिगौश्च बुद्धिमान् ॥ न ददाद्युत्तरं प्ट.

नः कपोतामा । धान्याम्छस्य कृष्णा द्रबौष- विवक्षन्मोहमेति, च । अपार्थं बहु संकरं मापते .चापि

संटिप्यणदीकाञ्यसपिते ० ७.

स्थानम् |

4.43 (11.

सम०-रिधिददातीति वरिधदो नरः यवि शुष्कं

शिरः कण्डूयते । शोषठौ केहि । भुव विष्टिखति।

माम्य सुख यस्याऽसौ द्यावद्ुष्कास्यः इयामश्चुष्ववदनः । क्रियासु स्वस्ते } विपरीतमाचरति। स्वभूमौ च नाव.

वि करोति । विलक्षो वीक्षते दिशः । दविद्य इति सम- तिष्ठते ॥ ४ ॥

तादिलयभः | बलक्षं इति ठजावान् । वीक्षतेऽवरोक-

दै०~-विपपरयोक्तारं रक्षयति -विरक्षलट्टेः दिसो

सति | तिचे सद्रोषदकया स्वेदवान्वपशुमान् । त्रप्तः वीक्षत इतस्ततोऽबलोकयति, अस्त. उद्वि्यः, मीत्तश्चक्षितः,
दरीरेण जातकयल्लात् | मीतश्चित्तन सी्ेगतयोपर- वषदलक्षण तद्प्युक्तविषविदरोषग्रभ्ार्थम् ॥ ७ ॥
दयमाणलान् । स्तमकुडवादिभिरासानमेतधापधितुमि-

नननितभ्ततो गच्छरश्च स्प्िततमतिभवति तत आह ।
प्वरुवि ।-पुसःपुनश् सुभां करोति तेनाह । जभते ।

श्दानीं समिषसयाशनिपरक्षपणादिकमुपदिदानाह-

माप्यान्नं सविषं खमनिरेकाषतेः स्फुटस्य 1

दिखिक्रमधूमाविरनव्िवेग्रगध्वान् ॥ ८ ॥
स०~-सविषमन प्राप्याऽग्निः स्फुटयति चटयटा-

उपलक्षणं चद तत्तल्कारमातिनीनां क्रियाणाम् ।तथथा

अग्धानहासी |पृषटोऽसवद्युत्र ददाति नेव ता वदतति। यतेऽततियेनेत्यथैः । एकावते इति ।-एका एवावर्तौ
वधक्षुभुयगुरखः स्फोटयति । शिरः द्यते । जोषी यस्य । संहृदसकैस्वाटलादसावेकावतैः । रििकंय-

ढि शुं विलिखति । चियासु सस्ते । विपरीत मधूमार्चैः दिखी मयूरस्तष्य कंट इद्रायुधवदनेकवण-

स्तस्येवामा

माचरति ।स्वभूमौ च नावतिष्ठत ॥ ५ ॥
प८~-ददानीः या चिप ददाति चैयं सष्रणः

गहि--दिपं

ददाति प्रिद | इयोव परुप्कमा^

स्यं मुस सस्याय सयावद्ुप्कास्यः सयावशुप्कवदनः।
निः काति विरक्ता बीन दिद: । पिदा उति सम-

ययोध्रूमाचिषोस्ते रिविंकटामे तादे

धूमार्चिषी यस्य्चेससौ शिखिकटामधूवार्चरिदरायुधवदनेकवणधूमरज्वाङ इत्ति यात् । अनर्चितीऽस्वाक इति
सा

उग्रमघवानित्ति

| इुणपमघवान् .। निदानं

चेदम्] धृमोऽष्यस्य ग्रसतकसोमदधरिरोवेदनापीनसद्वा-

न्तादिप्यथः । विखक्न दरति छञ्जावाच वीक्षत कुर्ता सप्युत्ादयति ॥ < ॥
-प०--इदानीं सविषश्यापनिप्क्चेपणादिकमुपदिक्षअवलोकयति । क्च स्थदोपद्द्धुया स्वेदधान
व्रेपधुमानः । त्रस्तः उरण जातकम्पत्वात् |
श्ित्तेन सी्रगवयोषलक्चयसाणव्थान् । स्तम्भनुख्या-

श्राह--सविषसन्ने

प्राप्याधिः स्ुटतति-चटचसायते

अतिशयेनेस्यथः । एकावतं हेति । एक एवावर्तो

यस्थ संहतसबैज्वाछत्वादसौ एकावतैः । शिखिकगच्छन रम्व्रदिवगानिसव्राति तत् आह---सन्रलाति | ण्ठामधूमायिः । शिखी मयूरः तस्य कण्ठ इन्द्रधुध-

धिभिसत्मानमन्तधीमितुमिच्छन

।

दतस्ततौ

पनः पुनश्च जम्मं कनि नैनाद्-जेस्मवे । उपट-

वद्नेकवर्णधूमञ्वाछ इति यावत् । अनधिवौ

या---अध्थानद्ासी--प्रएटोऽमम्यद्धयुन्तम

निदनं चेदम् । धूमोऽप्यस्य प्रसेकरेमदहषदियोवे-

षणं प्ये तत्तत्कालम्पत्निनीनां च्ियाणम् । तयः
ददाति,

अबा इति धा

उथरगन्धधानिवि कुणपगन्धवान्।

तव वा ददाति |धिवक्षदत्यदगुद्ीः स्टयति । दनापीनसप्रएटयाकुखता अप्युत्पादयाति ॥ ८ ॥

दे०--अधाभ्ि्षेपादिना सविपाश्नरक्षणं, ततराभिपक्षेपेण

व

नि

-मृषटवत्॥ स्पोधयत्यषमुभूमिसकप्मादिदिसेद्धसेत्। पेपधरुजीयते वस्य वरह्तश्वान्परोन्यमीक्षतै ॥ क्षामो विवर्णवकत्रश्च

नसः विचिच्छिनिच्यपि । आच्येतासक्र्ीनः करेण च शिरो
रुटान् । निधियायुरपद्रोतीक्षते च पुसः पुनः । वर्तते पिपरी-

तस्तु विपदराता विचेतनः ॥
केचिद्धयासपार्थिवस्य लसता धा वेदाक्षया । असतामपि

संनोखपि चेशं कर्वन्ति मानवाः ॥ तस्मासपरीक्षणं कार्थ
गृन्यानामाटिना सपः ॥22 प्राति कन्पथ्धरानि सशयः ।

एनकावक्षः वामत एव दक्षिणत एव वा चहितच्वाटः

स्फुरत्यति चस्वयाथते, िखिकंडामधूमानिः नील
ध्रमो, नीढन्वारश्च । अनर्चिर्वां अनुसन्न्वाखो बा ॥८॥

सहक्बणयोगादप्यभिरें ल्यादतः पक्षिरमैसपिपसीक्षप्रकारंतरं दरेधनाह~-

मिर्थते मक्षिकाः पारय काकः क्षाभस्वसो भवेत्
जसाशति च एटैतच्छकदात्यहसारिकाः ॥

अष्टङ्खहदयं ।

( १९.५४ )

[ च्छ
निव

हसः प्रस्खलछाते ग्छानजावजावस्य जायते ।
ग्कोरस्याऽक्षिविराग्य क्राचस्य स्यान्मदादय,

कपोतपरमृषक्षचक्रवाका जहव्यसून् 1

उद्वेग याति माजारः इक्रन्सुचातं वानरः
हष्यन्पयूरस्तदटष्ा मदतजो भवार्षम् ॥

इव्यसनं िषवशज्ञावा स्यजेदेवं प्रयतत: 1

यथा तेन विपदेरन्नपि न श्ुद्रनतवः ॥ ९ ॥

हारात् काकः क्षामस्य भवेत् । उत्को

उच्चैः छोशन्ति दरीनदेव उुकदा्युदसासिषं
पिषदरनमात्रादेव च हंसः स्वछत्ति ! ग्ड
जीवीवस्य जायते । उपलक्षणं चेदम्।मरण
कस्यचिन्न ग्छानिः एवं जविजीवकस्य । चकोर

्षििरक्तखम् । द्रैतदिति स्त्र योजनीयः
कज्चस्य स्यान्मदोदयो मदोप्पत्तिः । कपोतपर
क्षचक्रवाकास्यजन्स्यसुम् प्राणान् विजहति चा

मरणदुःखाभ्याहताः । उद्टिजतेऽलर्थं माजा
वानेरस्तु राक्रत्-पुरीषं सुच्वति । उपलक्षणं चे
नास्तु सथो विपे । विषदुष्टाहारात्त काकः क्षाम- प्रष्ठतो सुखो रोदिति च । तथा हृष्येन्मयूर स्तः
स्वरो भवेत् ।उलोदवयुवैर्धिकरोरीति दशनादेव शुक- तदिति सविषान्नपरामहः । दष्त्यसुवतेमाः
दाष्यूहसारिकाः । विषदरनमा्नादेव च दंसगतिः स्व- पुनदेद्रेति वचनं सर्वत्र मध्ये संम्रययाथमा्न्त
ठति | ग्ानिर्जविजीवस्य जायते । उपटक्षणं चदम् गृहीतत्वात् । धिष चास्य ददशैनदेव मन्दते
मरणमपि कस्यचिन्न श्ानिरेव | जीवेजीवकस्य ।चको- भवति । अन्नं भक्तादिविषवत् ज्ञात्वा दयजेदे

स०-मक्षिकाः सविषऽने न निरीयते निरी-

कथ प्रयज्नतः प्रयत्नेन । तमेव प्रय्नं दुर्य
रप्याऽक्षिविस्तता । शछैतदिति सर्वत्र योजनीयम् | यथा येन प्रकारेण स्यज्यमानेन श्षुद्रनन्तवो
म

्रौचस्य द्यान्मदोदयो मदोघत्तिः। कपोतपरमृदक्षच- काद्योऽपि तेन बिषेण न विपदयेरन् न र
क्रवाकास्यनेतयसून् प्राणान्विजहति अस्यथ मरणहुः- युस्तथा

स्यजेत् । किपुनमहान्त दय

खाग्याहताः। उद्विजतेऽवश्च माजोरः। वानरु रकत् व्दा्थः ॥९॥
पुरीष युवति उपलक्षणं चेदम् । प्ष्ठतोमुखो रोदिति
है०--मक्षिकादिपाशमैन सविषा्नलक्षणं धाद्यैतः
ूट्ा
नपशयूरस्तद
। तदिति सविषा
च | तथा हृषयन्म
प्रमन्नं मुक्त्वा थकादीन् दमेन शक्षयति-उलो

मः । द्रैयलुतमानेऽपि पुनष््ूति वचनं सयत उचैः शब्द कुर्वन्ति, दाष्यूहोऽन्धकाकः, एतस्सां
मध्ये सृप्रययाथेमाधताभ्थां गृहीतत्वात् विषं॒॑चा्य

द्रीनादेव मेदतेजघछं मवति । एव पूर्वोक्तामिः परीक्षा-

तनम् अ्विविराग्यं नच रागापगमः; । कपेतादयः ;
स््यजन्ति, परभत्कोकिछः; दक्ष; बु्छुटः)

पिस यक्तादि विषवद्िपसेश््र ज्ञाता वयजेदेतत् । ट्यदध् प्राप्रोति, मयूरस्य विपन्नस्य दर्शयति-तद्
मयूरावल्येकनेन मन्दतेज; अल्पग्रभावमू । सविषान्नः

कथम् । प्रपततः प्रयतेन । तमेव प्रयत दरेयन्नाह | प्रकारं दशयति यथा तेन सविषरा्नेन श्षुद्रजन्तवोऽ
यथा येन प्रकारेण ल्यञ्यमानेन क्षद्रनतबो मक्षिकाद- विप्रन भ्रियेरम्
एवं यजेत् ॥ ९ ॥
योऽपि तेन विषेण न विपयेरन् न नध्येयुस्तथा य-

स्पृष्ट त॒ कैडूदाहोषाज्यरार्तिस्फोरसुप्रयः ।
नखरोमच्युतिः शोफः सेकादया विषनाशः
प०-- स्तेहखवणयोगादप्यभ्निरेवं स्यात् अतः

जेत् कषुद्रजतबोऽपि वि पुनमेहांत इयपिर्दाथैः।। ९॥
पक्षमूगैरपि

परीक्षापरकारान्तरं

द्रयन्नाद-- शस्तास्तत्र परेपाश्च सेम्यचन्द्नपद्मकैः ।

मक्षिकाः सविषेणाननेन भ्रियन्ते । . निरीनास्तु सथो विपद्यन्ते । रोषं एुगमम् । एवं पूर्वँ
ताभिः पसक्षाभिरन्नं सविप्र सष्टं ज्ञाला प्रयसत-

तस्यजेत् । तमेव यागप्रयज्नमाह-यथा तेन सबिवेणान्नेन न विपद्ेरन् न नश्येयुः श्ुद्रजन्तबोऽपि,

ससोमवल्कताटासिपरकुषठामुतानतैः ॥ १

सं०-सविषेऽनन युखहस्तादिमिप्ु स्पृष्टेसति!
दयः शोफांताः स्युः | उषा प्रादेशिक दाहः |

दाहस्तु दाहः । अरतिः शूलम्, ।सुपिगस्याऽतैतः
विपुनर्॑हान्त इति सूचना्थोऽपिशाब्द्ः | तरिषजुष्टा- नखयोम्युतिनेखशातो रोमश्चातः । ननु नखः

सटिप्पणरीका्यसंमछिति अ० ७

स्थानम् |
निनि

( १९५

यम

कषद वातरोगेषु पटितः | विषे च सन्निपातकोपर उक्तः|

तत्कधमतदुन्यते | जाछ॑त्ूत एवायं विषनिमित्त

मुखे सर्¶ृपलिपतस्येव दःखं

चिमिचिमायनम् , दन्त

दतर्पाव्रशाप्र सखलादौनामोषधमाह्-सेन्याधै

पूवाक्त

दध्यदोषः | तत्र तेप विषसतस्परनेषु कंड़ादिसेगेषु वरिप्रजिद्धिषतन्बोक्तप्रतिसारेण प्रटेपादिकम ॥ ११॥
सकाधाः सस्ता यतो विपन्नाः । प्रलेपाश्च हिताः | आमरायगते सखदमूछाध्मानमदभ्रमाः

रोमहर्षो वमिदाहश्वु्ेदयरोधनम् ॥

कौरिया । सेव्यादिभिः ॥ १० ॥

प्र०-सविपेऽन्ने मुखहस्तादिभिस्तु

विदुनश्चाच्योऽगानां पक्ाश्चयगते पुनः ।

स्पष्टे सति

कण्ड्वादयः श्योफान्ताः स्युः उपरा, दाहः सर्मदाहः।
अतिः शम । युिर्गस्याचैतन्यम् । नखरोम-

अनेकवण वमाति मूत्रयत्यतिसा्ते ॥

तद्रा कशत पाडवसुदरं वटसेक्षयः
तयवातविरक्तस्य हरिद्रे कटभी गुडम् ॥
सडुवारेतनेष्पाषबाष्पिकादतपर्षिकाः।
पस्कथमेतदुल्यते । ज यन्तर भूत एवाय विषनिभिन्त द्स्यदोपः । तत्र तेपु विपस्प्दीजेषु कण्ड्वा- तडखयकमूलाने ऊक्टाडमवद्गुजम् ॥
दिरगेषु मेकराद्याः सस्ता यतो विषनाश्षनाः । प्रले- नविनाजनपानेषु योजयेद्धिषद्यातये ॥ १२॥
ग्युतिनखदातो सोमरातः । ननु नखश्ञातः करव
वातरोगेषु पठितः । विष च संनिपातकोप उक्तः

प्राश हिताः । करिल्याद-संव्यादिभिः।

१० ॥

०~-सविपीाप्रस्मसजान्योगानाह-अभिना
स्येव द्रे

दाहः,

क्षारेणीपा,

यतिः-शल,

स०-विषान आमादं प्राप्ते स्वदादयः स्यु

हदयस्य रोधन स्तेमः । विदुमिरनानाव्ैरेगानामाच

दद्यभानस्रा

समताच्यनम् । पकाशयगते तु विषेऽनेकवर्ण वमि

पिटिकाः, सुतिः खद्यासानम् | कण्ड्वादीनामोपधमाह~
सकः प्रिसिकरः, जद्यदम्दादम्यद्भावगाहादयः | विप
साधना विप्रा विपत्र वक्ष्यमाणा;
सेष्यादिभिः
प्रटेपाः

|

सष्यगु्ीर,

परमकः

प्द्मकराणएटमू

।

सागनस्करः कटाहः) ताद्ासपत्र प्रसिद्धम्, अमरता-गुदुन्यी

नत~तगरम् ॥ १० ॥

लाटाभिद्रीषएठयोजांडयमृषा चिमिचिमायनम्।
देत्पौ रसाज्ञवं दनुस्तंभश्च वक्रगे ।

मू्रयघयत्तिसायेते । तंद्रादयश्च मवति । तयोरामप
रायगतयोर्विषयोवैतेमानस्य पुंसो यथायोगं बातवि
क्तस्य हरिद्रे कटभी्यादिकमौषधं नावनादिषु यो

रेत् । तत्र मदनफरारबुमीकोश्चातकीफरध
ेर्मिष्पावांबुुक्तेवैमनम् । तप्य सेहयित्वा विरेचनर
पकाशयगते वमिततघ्यैव नीलिनीफल्युक्तेन धृ
विरेचनमेव ॥ १२॥

प०~-विषान्न आमादयं प्रापे तन्द्रादयश्च भवरि
सब्यादस्तचच गेहरपाः सर्वै च विपाजेद्धितम् ११
तयोरामपकादाययोगेतयोधिषयोर्थतमानस्य पुं
म ०-वक्रग मुखप्रात्ते लाला भवति | जिहष्ठयो- यथायोगं॑वान्तविरिक्तस्य हरिद्रे कटभीत्यादिः
आढ्य मवति । ऊषादरथश्व

स्युः | रसाक्ञत्वे जिहा

मौषधं नावनादिषु योजयेत् । तत्र मदनफठाला,

र्म न चतयत द््यथः । हनोः स्तमश्र स्यात् | तत्र कुमीकोरातकीफटैमेधुयुक्तैधमनम् । तस्य स्ने
सव्पादयः पूरलक्तःष्टपा दिताः । सर्व॑ चान्यदपि यद्विषं यि्वा विरेचनम् । परक्ाशयगते चमितस्येव नीरि
जयति तद्वितम् ॥ ११॥

प०~-वक्षगे सुखप्राप्रे ला भवति । जिदैषयोर्जा-

नीफटथुक्तेन धृतेन विरेचनमेव ॥ १२॥
हे०~सविषानामाशयम्ाप्तिजान् रेगानाह-चक्षुषद

उं मवति । ऊपादयश्च स्युः । ग्साज्ञत्वं-जिच्छा रसं रोधन-ने्योर्मनसश्च क्रियाप्रतिवंधः । विन्दुभिरद्धानाम

न चेतयत इस्यथ॑ः। हनोः स्तम्मश्च म्यात्।तव्र सेन्यः चयः जलचिन्द्वाकारस्फरोटन्याप्ताङ्गत्वं) सविषान्नपक्राशः
पूवेकतर्गण्डूपा दिताः । स्वै चान्यदपि यद्विषं परा्तिजान् ` रोगानाह-पडत्वं श्कत्वम्, उदरमुद्राख
जयति पद्धितम् ॥ ११॥

रोगः

। आसपक्ादशयविकारयोरौषधमाह-~वातविरित

हे ०~-सविपान्नमक्षणजान् रोगानाह~-खलशछेष्मतन्तु-

स्येति क्रमाद्योज्यमर् , आमाखयविकरेषु बान्तस्य, पक्षा

लावः.जिद्दौषठयो्जीदययं स्तंभः+ऊपा चिमिचिमायते स्व

य॒विकरिषु बिरिक्तस्य) हरिद्रादीनि नावनादिषु योजयेत्

( १९६)
1 1:

[सूत्र

अष्टङ्हृदयं ।

2.6

वात

राला

दिदि दरिद्राय, कटमी गिरिकणका, सिंदुतारितो निगु तच सखोतोऽञ्जनसुवर्णनण॑युक्तमञ्नं नस्यधूमप्यक्तं रि
ण्डी, निप्पावो वत्ल$
वाप्पिक्रा हिमुप्री, शतपर्विका रकपफालावः चेभ्यो सुथिरागमनमिन्धियवैकृतं च । त
9.१

सया, ऊवडटस्य पक्षिणोऽण्डस् , अवद्पुलं वाकू्ची } तिविपराश्चताक्राकमान्चीमदयन्तिकाकल्कक्षीरसिद्धं प
प्राहरं विनापि प्रयतस्य विप्रस्य शान्त्यभमयं योगः नस्ये पाने च विदध्यात् | मदयन्तिका
मरिषवं
घ्यादिति विषदयान्तय इव्युक्तमर । संग्रहे तु~द्यरणां अभ्यङ्गपयुक्ते स्वग्दाहस्वेदपाकस्पोरावदरणाने ।

वसुमतां विकैष्रेण ठ मूञ्ुजाम, ! प्रायेण सित्रेभ्योऽमिचा
भूवा भवन्ति, ततस्तद्योगास्समासन्नवर्तिनोऽनपाना-

सीताम्बुपरिषिक्तस्य चन्दनतगरोग्रीरष्ुष्टवेणुपननिकामे
सोमवल्टीश्चेतापञ्मकाडीयकरैरनठेपनम् । वेुपात्रैका

दिषु विषं प्रयच्छन्ति, स्ियश्च तत्प्रणिधिप्रधुक्ताः सौभाग्य्छोमेन { तस्माद्राजा दछरीनं ल्िग्धमाप्तमास्तिकसमार्थ परि-

पिका | एतान्येव च सकपित्थरसगौमूत्राणे पानम्. |

दक्षं दक्षिणं)

निस, इचिमनुद्धतमनरुसमव्यसनम-

नर्दरतमकोपनमसाहसिकं, वाक्यायनोधकुदाल निष्णातमश्टद्धे सथान्नायमायुर्वदे सुविष्टितयोगक्षेमं स्निहितागदादियोगै,सास्यज्ञं च व्राणाचा्् परिग्रण्डीत | तसर्थमानाभ्यां

यथाम्नायं रंप्रदायानतिक्रमेण किलुकाढं गुरुमिन् दिष्य;
पितरक्निव पु; पूजयेत् । प्रतिएूख्मपि च तद्वव; सप्र
तमिति म्यत । नहि भद्रोऽपि गजपत्तिर्निरंकुशः "छाधनीयो जनस्य । तस्मात्तदायत्तमा्टरविदारं प्रति चा्मनः
कुयात्, उपात्तमपि खल जीचित्शुपायवेन स्वस्षमवायमधितिष्ठति, अपरि च बदहपरिथ्रहा नरपतयः

कारिणि; शूरसंन्यासादयः

सन्ति चाभ्र-

प्रतिक्षणं प्रस्यवेक्षणीयावस्थाश्न

रिकर्णिकाथरतामू्लग्यङ्गुसारिवामधृकसपैषुगन्धामूरोव
मून रेदकाक्वाथपिष्टानि प्ररेप; । अनिनोद्रत

्रधणपसिकाचदेपनभूषणयानश्यय्यास्तरणाखकवचरथ।
दुकोपानत्पादपीटा व्याख्याताः |] विदेषतस््वाभरण

विकरेऽधगन्धापामार्गकिणिषैरदिरचिरीकर्कैर्गोपिर
संयुक्तैः प्रदेदः
। पादपीटकते छेष्मातकसैसुगः
कस्को मधुयुक्तः । छत्रप्युकतै स्फोटानां क्षिप्रपाव
पक्यजाम्यवप्रकाद्यानां प्रादुमांवः। तत्र मघुकपार्लाकः
करोधाञ्लनकुष्ठसपुगः्धाखदि रदिरषकद्ैैर्गोपिन्तप्रयुर
सवेगानप्रदेहः ।जनेन चामरष्यजने व्याख्याति ! $
ऽभ्यज्ञप्रयुक्ते वेदनाग्नन्थिजन्मकेशच्यवनं च | तत्र शय
पादी तन्दुशयकनर्णघरतक्षपित्तेः

सुमावितक्षष्णः

रोगिणो विदरेवेण राजानस्ते हिं प्रमादपरिगता हुःला- दपः ।गोमयमाछ्तीमूषिकप्णीकल्कोऽन्यततमरसो वाऽ

सदिष्णवश्च, स्वयमप्यपध्यस्चयः; समिहितादितप्रतिवचनप्रायषरिवाराश्च | तस्माद्धिषजो राजा राजगृहासन्न -प्व

धूमो वा चछेष्मातकत्वक्पाय्लारिरीषमधकहरिद्राढयै

सत्निवेरानं कारयत्, तथाहि-स सर्योपिकरणेषु प्रपतिश्च-

कङ्तकनगुप्णीपा व्याघ्याताः | कर्णपूरणप्रयुक्ते ?

शरोपयोभेप्वपरोक्षघ्त्तिर्भवति । स॒ सम्यकूसम्पन्नमन्नं
सुपरीधितं, विदयद्धमण्न्यादिषु प्रागुपनीतं, शिच्चिना दष्ट.

मसिग्रोक्िते प्रोक्षणैः पुरःस्थितो राजान हस्तबद्धौषधि-

क्षीराखोडितैः परिषेकः; । अनेन शिरःस्नानस्नपनो

दुटपाकाः श्रोवैगुण्यं च तत्र बहुपत्रास्रसो धृतः
युक्तः कर्णपूरणम्.। सोमवह्करूरसो वा सुरीतः । ए
टेपग्रयुक्ते मुखस्य दयावतां पद्यकण्टकाश्च भवन्त्य

रत॑ भोजयेत् । सुज्ञानस्य वास्य दुन्दुभीनयदप्रतिलि- जाश्च विकाराः | तत्र मधुकपयस्यामन्धुजीवफज्ञीपु
प्तान् बाद्येत् । दन्तकाष्टपरयुक्ते चिषे वृ्चंकाविदारणम्, । चन्दनैः सध्तैर्टपो मधुसर्पिः पाने च ] सविषर

ओषधं गन्धो रूक्षता जिद दन्तीष्ठमांसरोफश्च | तत्न
परच्छायघातकीपुप्पजाम्बवास्थिहरीतकीचर्नेः सदै; सप्त-

च्छदक्केन वा प्रतिसारणं कुयात् । दाडिमकरमदकमध्याम्रातककोख्वदररसक्षैद्रयुक्तं

गण्ड्षमर्

। अनिन

जिष्ठानिख्खनकवलगण्डूवा व्याख्याताः । अङ्जनपरयुक्तेअश्रपदेहदाहरागवेदना दृष्टिविश्रमा भवन्त्यान्ध्यं च | त
सपिष्पानं योज्यम् । दतेन परयसा सप्तद; पिप्पखीमावयत् । ततस्तक्कस्किन सपिविपक्वं नेचतपणे कपित्थमेषश्रज्ञीमल्छतकानां युष्पैवरणनिर्थारेन चाङ्घनं बुहतीशिरी-

पवीजमपौण्डरीकनागबलानरण सप्त्ृल्नो मना मावत् |

प्राणच्च्छिरोनासाव्यथा साश्रुनेचता गन्धाज्ञानं च ।
नन्तरेक्तो विधिरव्रप्पोदितश्चेति मवति चत्र सापि

घरीमूढफख्कस्थापितोपरधम्, । प्रगुदीच्योर्दियोर्गं
उयागारमिष्यते ॥ घटादीनि मृत्तणकाष्टमयानि 1

परयास्तदिग्देखं बहुवातायनं महत् ॥ महानसं सु
विश्वासजनसेवितम् ॥ .सष्राःस्थाधिष्ितद्रारं कक्षा
वितानकम् ॥ सुधोतहदकृम्भादिपरिद्ुद्रजखेऽन्धः

स्वकर्मकुशला दक्षः सूदास्तवाप्रमादिनः | क्ट

नखाः पिया राज्ञः कृैरसङ्गताः } तेषामधेपरि

१ यतर “गल्लइतिदके !. = `

ध्यानम्]

सटिप्पणटीकाञ्यसंवङिते अ० ७,

य्यः कृपरीधितः ॥ सेविमक्तश्य भक्तश्च सुचिैयवशानुग; ।(संविभक्त उदासीनः) सर्वेऽपि भूभारः शस्ताः
पतघमीदक्षाः ॥ मियोविग्रहसपात-रदहिता भूभृते हिताः।
सन्ध्या गुणवमिकौ मनसा प्रविजागयात् ॥ मृण्देद्यो-

प्रकरणंरक्षणसमरुश्रतः

| अथाभ्यमिच्रं

िभीपे्ेयः स॒सष्जोपरधगस्मयन्वः

व्रजतो

। तुंगघ्वजाख्यातनि-

तासभूमिगुद्धागतं योधजनं चिकिस्सेत्। पन्थानमुदकच्छायां
भक्त यवसमिन्धनमू । दरूपयन्स्यरो यस्मात्तद्वियाच्छोधेत च ॥ प्रस्थानं वा नितं चा नादिज्ाय प्रमोजयेत्।
भूवारितृणकाष्ठश्ममयान्मार्गवनस्पतीन्
विधेणोपहता
भूभिः छनिग्नेव

शयते

॥ प्रम्लनव्रणगुमादिम-

पकीरसपीसपाः
। विरीगरन्ते घुर्नला दाह्कण्ट्रूसनान्तिताः
॥ दर्दिमूच्छप्वो महः चिरोदुः
म जयतत | तत्न सौभाद्धनान्मूं ब्रस्टीसोममुचीरकम् ॥

मानुटङ्गरथं दहिगु पायत्ेहध्रमात्रया | वद्टी

यद्य्; | मूत्राण्यजाविदस्तिस्यो
श्र ॥ सर्वगन्धैः

समायोज्य

मांसानि

पनेरी

स्थिरयति

च निक्षिपेत् ।

( १९४७

मुदिश्य यस्प्रो्तो तत्सर्वं तथ शस्यते। न च कम्यामनिरि

सस्फयेदपरीक्षिताम् ॥ विविधान् कुर्वते योगान् कुशः
खड मानवाः । आजन्मविष्रसंभोगात्कन्या विप्रस
छता ॥ स्मश्चच्छूवासादिमिर्हन्ति तस्यास्त्वेतप्परीक्षणः
तद्धस्तकशसस्पद्।नम्छायते पुष्पपस्छ्वैः | शय्यायां भः

पवस््यूकामिः स्लानवारिणि ! जन्तुभिर्भियते क्षा
तास्व दूरतस्त्यञंत् ॥ नाप्रोक्षितं नाविदितं भिषजा ना
भ,
त
५

स,
(~
भ्
वे्षितम् । नाप्रारितं च सूदैः
किचिदाहारयेन्तरयः
धन्यं सचाथसिद्धाख्यं पाप्मरक्षोविषापहम् । परं चय

मायुप्यं शतर्े वक्यतेऽज्ञनम् ॥ अथ शु्धपक्षे पुण्येऽः
पुष्यपुनवसुहस्तचि्राम्रगरिरः धवणरेवतीदताभिषक---

प्राजापद्योत्तराणामन्यतमेन नक्षत्रेण मोगसुपागते भगवः

पधिपतौ प्रशस्ते दुत सिष्ुखोतःतमुत्थं लिग्धं स
गन्धवरणच्छेदैर्मीरोतलममज्ञन
माहरेत् । तस्थौ भाग
कनकर्जतोदुम्बराणामेकैकोभागस्तत्सर्वं॑मूषायां प्रधि

चलिमङ्गल्पूर्वकम्चिसुपरसमाधाथ खदिरकारघवस्यन्दना
तमदारुमिर्गोमयैवा प्रज्वाल्येत् । ततश्चायीवलोकितेः

सौगरारजा सुर्नद्राप्यं सरलं गन्धनाक्रुहीम् ॥ चारणीं मार्यतारा,
नह्मदक्षाधिर्रद्रादित्यसौमवरुणवैश्वानरव
सायमराण च मो्षमरेसैय ताँ भृत्रभु 1 सुनन्द्ार्यं विष्णुजनकमभारद्याजधन्वंतरिसुश्चतभव्यसुकन्यास्कं ध्यट
रोन्यनां वार्ड पदन्ारिणीपु ॥ सिपि विसर तोय वेनतेयानन्यांशच, यथाबिष्युक्तदेवता; सुमनोऽक्षतलाजा
कवोष्णं रजिभिधितम् | काचिदः गुदविच्छिनने खमैरनति- {स्तिकसंयावानिस्तुषयवसंस्छृतगुडध्रतमिश्रपाय
रैरचवित्
नन्धितम् ॥ मताक्रटितमच्स्यं च स्पभनिन्छोपकण्डुमत् | बरदधर्वैव्रच्ाह्मणांश्च छक्टवाससो, महतीमिर्दक्षिणाभिः

दनः

साधितस्तैन यक्तमाघ्रौ विदधते

विदग्धः

प्यते करच्छरालक्चौ मृषठीभ्वरपरदः ॥ दर्छेससर्वतो नीर"

यित्वा त्रिमिन्नयौ तदाञ्ञनं ध्मातं ध्मातमाव््यं॑प्रथव
गभिषैचयेद्रोरकृद्रषमू्धृतद धिक्षौद्रवसामन्जतिरमयर

प्रीतक्ुरादितम् ॥ तत्र यिग्रवादिमगद्ं भूमिदोधो- गन्वाग्बुशकसोदकेक्षुरसेषु तथा हरीतक्यामल्कबरिभी
दिसं पितरित् । पजन्धरणी विशाद्स्घ्मां विपध्रीमुत्तमार कादमर्गख्द्वीकाशङ्गाटकसेरुकोत्यरनलिनसौगन्धिकमृण
प्रीम् | पषपिज्जकं प्रतिधिषां दग्ध्वा तद्भस्म गालयेत् | लिकानवाथेषु तथा
कवकयपिज्ञकेणद्षशहरिणङुकर
हो गाटितं चन्च पाचयेत्त् च क्षपेत् | कल्फयित्वा तथा मधुकन्वन्दनकाखानुसार्यनलदपद्यकोशशीरमञ्जिए

पतीवार सरं

रजनीम् | एतामुदीच्यं

मलिष्ठा

मुनन्दां ब्रक्घुीमपिं | पस्यन्ते
विन्दवस्तस्माच्त
तक्निरविपरीमवरेत् । पाटलप्रारिमद्राश्चक्ण्यामाकरिग्रुकान्।
कटयान्त्मतान् दग्ध्वा ग्रक्षिपित्सव्रिरेऽम्भावे । सीते धर्मा

नतागैरिकिकुङ्मोदकेषु । कालनुसायं
ततः
वासमेत्

रैलेयः

शङ्कि वासापे बद्ध्वा दादरराघ्रमान्तारेक्षेऽर
।

ततक्छायायां

विशोष्य स्फः

साप्रवालक्राखाचुसा्यप्रतीवापं पुनरपि बछि्म॑गल्पू
महद्राससी कन्यया दृषदि पेषयित्वा सुवर्ण॑राजतता

दिमश्वौप्णो मारतो विपसयुतः ॥ श्रममूच्छादिकारी च
दिरवादिस्तत्र चेष्यते । देवद्यारनतार्नता मधुकाज्ञनगै- पदरीलद्विरदरद नगवल्वेदुर्यस्फटिकमेधश्चैग्यसनसारान्य
रिकम् ॥ वघ्रकन्दरं टतां रोध्रं विकिरेत् -छ्ष्नूर्णितम् । प्रदटिखायाम्लनिकायां निधापयेत् । गवलं माहिषं श्र
ग्रु पताकासु दूष्येषु समहस्ु च ॥ सर्वतच्तू्ण- अथ पुरनपि पूर्वव्कृतस्वस्त्ययनं सािन्येण कर
सपकननिर्िी जायतेऽनिदः । चिकरता भवति च्छाया ऽथर्वविद्धिजन्मा विधिवत् तदभिरसस्ुर्यात् । ततो गज
पाद्य व्रिपदूपिते ॥ निर्मन्धरासतिगंधं वा तल्पं देच्छिरो- स्धमायेप्य पाण्डरन्छत्रचामरवार्व्यजनेर्व॒गतं तथा २

शजम ] युयक्विल्पद्ययादिकष््रपक्रातिसारङ्त् ॥ भूनि-

द्मिस्वनर्दिज्ञातिवरमदुक्तथध वेदवारदमिमे; पुण्याह

अष्टाङ्कहृदय ।

( १९८)
न

{ सञ्
[>

>

कृतपष्पोपदारं वैचग्रहानायकणहमनुपनेदायेत् । अन्तरं
न्च तेन विदेदाधिपोपदिष्ेन सर्वाथघरु सिद्धेनाञ्घनेन यथी्ानसिबाञ्जनमाजनद्रव्याणामसम्यतमया शलकया गेोत्रा-

हयणपु्वकं इुचिः सनियमो भूत्वा धारिणीमिमां विद्याम
धीयानः पूरवमक्चि दश्विणमञ्येत् । नमश्चकषुःपरिरोधन-

की=

न कृत्याः कर्मणाचयाश्च भूपोऽयं यत्र दह्यते । रिखिपि
वटाकार्थसरषपाश्चदनं धृतम् । धूपो विषश्च शयनवसन 1
सनगेहगः

॥ विशासन्येपरमंजिष्टायष्टीक्वणपश्चकम.

द्विनिशापत्रवेटटैका त्रिघृच्ुणं समाक्षिकम्. ॥ पूते=
सयष्रणादि च खानीयेऽम्भसि योजयेत् । क्राथोऽथवार्यः

राजाय तथागतायार्हते, असम्यकूसैबुद्धाय तद्यथा~चक्षुः-

प्र्ाचकषु्ञानचश्ुरवं्ानचकुर्वियोधय स्वाहा ततःपरं तामेव

कुसमश्रेतापामा्मसप्पैः ॥ सदध्यास्यः कृतो युक्तैः काम्य
तानाकुरीयवैः। कस्को वा चन्दनक्षीरिपलयाद्रमवह्कः ।

ध्रारणामनुसंस्मरन् सायंप्रातः प्रस्यहमेतत्परमं पविच्मारोग्य-

ूर्वेल्वाटसुरसानाकु लीतदुखीयकैः । क्राथः सर्वोदकास्च(

करमूजस्करं सवैविधहरमञ्जनमध्िभ्यामिनद्रस्य वृच्रवधाभ्यु-

काकमाचीयुतैर्हितः ॥ रोचनापत्रनेपाल कुंकुमेस्तिल्

ग्रतस्य प्राक््रकदिपतमू। तस्मादेतद्राजञं राजमात्राणां चं महीं
ब्राह्मणानां च वेदाध्ययनमन्यद्रा
विजिगीषमाणानां

हरि्रामक्जषठाकिणद्टीकणनिम्बनैः | दिग्धं निकिषिताभात

द्च्छाघ्लमवगाहयानानां प्रसन्नमानो

वहन् । विै्न बाध्यते स्याच्च नारीनरघरपप्रियः

॥ चख

भिषक् प्रकटपये-

गात्रप्रत्याह गातमः ॥ नस्यपानाज्जनाच्ैवुऽज्यास्सजी ~

दिति, मबन्ति चाच | ^ अथ योगाः प्रवक्ष्यन्ते बृहस्पतिष्ता;ः रिवाः | यान् सेवमानो ठपतिः द्नुभ्या
नैति बञ्चनशरू | बरिल्वाहकीयवक्षारपारलाबाष्पिकोपणाः

वनादिकान् | अगदान् विषजग्धस्य तीक्ष्णानि वमना{ि

श्रीपणश्चल्छकायुक्ते निः क्यः परीक्षणं परम् | आदकी

सौराष्ठी । सविप्र प्रोतं तेन ख्यो मवति निरविषम् ॥
ग्रवसेन्धनपानीयवश्लसस्यासनीदनम् । कवचामरणच्छनघरालन्यजनवेदम च |द्पाय्ट्यातिषिघासिप्रुणोपापुनर्नबम्॥
संग ृक्षमूखत्वक् कपित्थं व्रृषदोणितम् । सहदतशटं
तद्रस्परोक्षणं विषनाशनम्. ॥ शोणितं इङ्कमम् । सक्ता

नव || अगदान् विप्रतन््रोक्तान् ! पिष्पलीमधुकक्षद्रदर्वः२क्षरपैः सह । विरेचनं शिरामोक्षं प्राप्तं विखावणं यदि ॥
दरदयावरणं कार्थ प्रगेवामित्रमष्यगः । पिवेदुश्ुतमजेशर एख्यममृतं चाथ शक्तवान् ॥ अजेयामृते बिषतन्वे । सचि

क्षौद्र दभि क्षीरमन्ततः शीतठं जलम् ॥ अन्ततः पूरौचै
अतएव पूवषुपू्वीमावि परमिति रभ्यते।सितामघुकपाहिन्ददः)

क्कवन्मासमिष्यंते ॥ गोधाहरिणवश्रुणां सकणादटिस~
प्रपर । सनागरं सातिविधं शिलिनः ससितोपलम् 1}

परियङ्गुमज्ञिष्टासमंगारुहरेणुकाः । सयष्टयाहा मधुयुता सु्ीताः सथृताशरेषां यथास्वे कल्पिता रसाः । दत्श््
यश्ुपित्तेन कल्पिताः ॥ निखनेद्ेविषाणस्था; सप्तरात्र विप्रगरादिभ्यो रक््वै्ो नरेश्वरम् । स्यत्तदुच्छेद उच्छेदः
महीतले | ततः कृता मणि हना बद्धं दस्तेन धारयेत् ॥ प्रजानां सर्वकर्मणाम् ॥ अज्ञायेयक्षमात्यागान्मानुप्रल्चे~
संसृष्टं सविषं तेन सथो भवति निर्विषम् | बशरुनेकुरः । <ग्यमानुषाः । यद्वाक्च क्ममिस्तस्मादासाध्योऽघावतीन्द्रिमनोहाटशमीपुष्पप्वङ्निशाश्वेतसषपाः ॥ कपित्थकु्मद्ध- चेः ॥ यत्र॒ साक्षान्दपस्तत्र विज्ञातः प्रविरल
भजत ॥}
रः पित्तेन -छक्ष्णकषकिताः। छनो मोः कपिकायाश्च सौ- घरक | न सेमते<प्यनुन्चितं थानस्थानासनं
प्याख्योऽयं च रोगदः ॥ विषजित्परमं कार्यो मणिर उचितं पुरतो राशसितषेदाक्यं च नाक्षिपेत् । अहीनकालं
च पूर्ववत् । मूषिकाजख्दा वापि हस्ते वद्धा विषापहा
द्रेणुमासा सञ्जिष्ठा रजनी मश्चेकं मधु । अक्षत्वकृसुरसं
लाक्षाश्वपित्तं पृयेचन्मणिः।| वादिचाणि पताकाश्च पिष्टसेभेश्च

राजार्थं स्वार्थपरियहितैः सह ॥ देशे कले पराथे च वद
दर्माथिसंहितप् । नादचिष्यादष्च्छन्तं महदेतद्धि साह-

प्रे विडंगानीन्द्रवारुणीम् ॥ मधुकं चेति सक्षौद्र गोविषाणे

कथाम् || विपश्चिदप्यचिन्ञो वालिशोऽपि तु भाववित् ॥

सम् ॥ नाचरेदाहतेैमे मूलोच्छेदकरं हि तत् । अनुकल

केपि; । श्रत्वा दष्ट्वा तमाघाय सद्यो मवति निर्विषः | दित वाच्यमदिताद्धासेन्मिथः ॥ उदारैः सान्तरयन्वाक्थे~
षण पञ्चख्व्णं मंजिष्टारजनीहयम्, । सष्षयेलां चरिष्त। दोषश्ेततदुपेक्षया 1 तृष्णीं वा प्रतिवाभ्ये स्याद्रनयेद्रष्यसे
निधापयेत् | तस्मादुष्णाम्बुना मां प्राग्भक्तं योजये-

अतिप्रियोऽपि देष्योऽपि याप्याश्च विपरीतताम् ॥ निवेन्य

तथा | विष युक्तं जरं याति निर्विषरेऽपि न दोपक्त् । राज्ञः दर्वीत कार्याणि

सुलधून्यपि । न पायन चिर

जवुसजरसोशीरसर्पपाप्वाल्यैः ॥ सवेद्छारुष्करपुरेः कू- तिष्त्तोशस्थानावरोधयोः। स्वस्पेऽपि दर्येतु्िं सभेऽच~
सुमेर्ज॑नस्य च । धुपो वासथ्दे हन्ति विष स्थावरजङ्ग- द्वतमानसः । भिथः कथनमन्येन कौलीनं इन्द्वादि~
श्मू ॥ न तत्र कीट; सविषा न्तेनुर न सरीष्रफः । मभू. | वल्नादि रज्ञ; सदृशं राजरील्यौ च वजयेत्। दन्त

सटिप्णका्यसंवरिते अ० ७,

स्थानम्

-------~--~------

यन्न वरेणैव तद्धार्यं तुष्टघ्दधये ॥ हसितव्ये रिमत
ं दरुरयास्मोरेवानुत्तितः । उच्यमानिऽवलम्बेत परमर्मणि
मूकताम्॥

हे०कतपूव्तोषचार वियति

माद-दुद्धायेति । पुनरपि करनवसन्ि जनाद
१ ;
स्वेममणि ठ बाधिर्य धर्थमाघु्मसी्टवम् ॥ अत्यायास
िन जआपघकटे संसजनक्रमानेनरायधः ;
नत्मानं इर्यादति समुच्छ्रितम्. ॥ पातो वथा हि हुभ्लाय
हदवस्थितविपनिर्दरणं तापनं यधन
नोघ्ठायः सुलङ

्ृत्तथा । आसन्नसेवा नृपतेः ऋीडाशस््रादिपावकेः | कौरलेनातिमहता विनीतैः सा निरङ्छते

यद्धे ददि ददवयुदध। स्यां मां 4=

चिरं तथा स्वादम्रमादवान् । विदध्यात्मरितः याय्यां रक्षा

न सजते हमपांग पद्मपतेऽम्बुवद्टिपम्

माप्य दुष््ापमैशर्यं बहुमानं च भूपते ॥ यथोपयुज्गीत

दद

{४

ह्नि दत्त सति यो गुणः स्याम

।
मन्न्रामिरक्षिताम् ॥ रत्रौ सिद्धाथैकां भूमिसकषतैरन्वितां
जायते विपुलं चायुगेरऽप्यय धिः स्मृतः '
शन्विस् । रक्षााक्तिं तथोच्छी् सयवाङ्कुरयावकाम् ॥
स०-देम प्रितीति हमपम्तस्यमि दिन् =
सू पूर्णकलशं सपुष्पफ़रपस्ल्वम् । उपहारं च संध्यायां
भुक्त्वा चान्ते निशासु च ॥ एतर्वस्त्ययनं कर्म कर्तव्य कथम् | पद्मपत्रे जलमिव | तम्य च दरमप्यं ‰
यचिनादयचेः । आयुष्यं पौष्टिकं मूतविषकार्मणपाप्माजत्।| णमायुजायते । एष विधिरेऽप्र स्तो यो निष =>
सक्षेप एष विषपाठनसाधनाय पेोक्तस्वु विस्तरविधिः पुन- सजत इत्यत्रासनेपदं च्यम
॥ ४ ॥
सन्नरेषु ] आटोच्य सम्यगलिष मतिपूर्वैकारी युज्ीत तसप०-देम्नि दत्ते सति यो गुणः न्याः
रिकलस्य विकारचिहम् ॥ इति विषगररक्षो रक्षणायोपवाह-हेम पिवतीति देमपस्तस्वाद्धे धिप न सः
दें भजति नरपातरयो नित्यमेवाप्मत्तः । निजयरेरिु- ते 1 कथम
प्यत्र जखमिव । नम्य च हेम
्न्देरपधृष्य महातमा च जनय
ो

य ॥ ?: इति ॥ १२॥

ति जनानां क्षेमयोभौ चिरा- विस्तीणेमायुजीयते एप विधिर्गरेऽपि स्मरतो
यो 1

विषसुक्ताय दद्याच शुद्धायोध्व॑मधस्तथा ।

मुकष्मं ताम्ररजः काटे सक्षौद्र हृद्विशोधनम् ।

युषे हदि ततः शाणं हेमन्रू्णस्य दाप्येत्१२॥
स ०--विषुक्ताय पुंस ऊध्वैमधश्च शुद्धाय काडे

उक्तैः सञ्जते इत्यत्रात्मनेपदं चिन्त्यम् ॥ १५ ॥
हे०--सुवर्णप्रयोगपलमाह-हैमं यिवर्ताति यपश्तर

विषं न सजते संगं न गच्छति विपुलं चाय्॒नायते | स
दाति पाठे संगार्थकपज्ञेरात्मनेपदत्यं न्ध्य
विधिं गरे इति दिदाति-गरं-कनिमं धिप

5

योभख्ये कार्यसंप्रत्ययः >: इति म विधनिरप्राहम्याद।
सूद्छमतिषटक्ष्णं ताम्रचूर्ण समाक्षिकं दयात् । किमू. देशः
॥ १४ ॥

तम् । हृद्ठिरोधनं हृदयं शोधयेदिव्य्थः । विषभुक्ताये-

त्यादिताग्यादिष्ापरनिपातः । कारु इत्युपरक्षणम् । विरुद्धमपि चाहारं वियाद्िपगरापमम् ॥१८

देशसास्म्यान्यादीन्न्यपेक्ितेवयथेः । शद्रे हृदि खगे

ज्ञाते ततोऽनेतरं हेमचूणस्य शाण

स०~-विरद्र चाहारं िपणरोपमं निदान् | £

कषैचतुर्थोश्चं गखद्िरद्राहारा अपि व्याधिमृन्युषतत सथः | त

चोक्तं संग्रहे | विस्पोटगुद्मयदविद्रथिमियक्ष्मनेतो
दापयेत् ॥ १३ ॥
प०--विषसुक्ताय पुस उरध्वायश् शुद्धाय काले कष्पृतिमतीद्रियचित्तनाराम्.। कुयादिनदधमदाने =

सूक्ष्ममतमं ताम्रचूणे

समाक्षिकं

दधात् । मखपित्तमषटौ गदाश्च महतो विग्तच प््युमिनि {५

किंभूतं तत् हषिशोधनं हृदयं शोधयेदिख्थः ।

प०-चिरुद्धं चाहारं गरविषोपमं धिद्यान । षि

विषसमुक्तयेदादहितारन्यादिष्वात् परो निपातः। काठ

गरबद्धरुद्धाहासा अपि व्याधिसूत्युहेतव दस्य;

शाणं कचतुथौश्ं दापयेत् ॥ १३ ॥

उवरमखपिन्तमष्टौ

इत्युपलक्षणम् ।देशसारम्यान्यादीन् व्यपे्षेतेयः | तथाचोक्तं संमहे-"विस्फोदगुतल्ममदविद्रधिमेहयक्ष्म
शुद्धे हृदि खलिङ्गे ज्ञाते ततोऽनन्तर देमचूर्णस्य जोबठस्मृतिमतीन्दरियचित्तनाशम् । करुया्रिरटमद
१ अत्र “पक्ताशयगते"" इति पाठान्तरम् ।

मृत्युम्

६५॥

गदाश्च

मनौ

विषवर

(२०० )

हे०~अथ विरोधादन्नपानरक्षाविरद्वान्रस्य सोषेवुतवमाह~-विश्द्धं संयोगादि विरोधवन्तं कस्यचिद्िशद्धाहारस्य
विषवस्सव्यो

[ त्र

अषटाङ्कदटदय ।

ना्ानत्यास्कस्यचिद्वरवव्कालांतरन श्नत्वद्रे-

गजनकत्वाचोपमानद्रयमुक्तम् , उक्तं च संम्रहे-विस्फोट-

रीतीष्णथोगाच्च परस्परविरुद्धे मश्स्येप्वपि चिषी
चिमास्यो भ्व्य:

पयसा सहास्यन्वविरद्धः । २

पुनः सकी छोदितास्यः सवतो शेहितराजि

प्रायो; भूमौ चरति

सोऽत्यभिष्यन्दितमवास्सु

तरं धिरुद्धः) एप चाहासेऽनिरदिष्टविकारकारं
गुल्ममदविद्रधिशौफयक्ष्मतेजोवदस्म्रतिमतीद्वियतेजनायान् । कुरयादविखद्रमद्सनं ज्यरमखपित्तमष्टौ गदाश्च महतो यथोक्तान् विस्फोटान् करोति । काछान्तरेण ^
विषवच्च मृत्युः।:> इति । विरोधश्च सप्तधा~सयोरसैस्का. चित्सं विना प्राणानपि हरति । कध्चिच्च विर्
रमाघ्रादेरकालावस्थास्वभावसेदात् | सयोगद्धिधा~बल्य- द्ाहाये निर्दिष्टयिकारकारी । यथा उपोदिका
हुणानां साम्यद्षम्यात्साम्येेषम्याभ्यां च । एव नव
मेदाः। ते च सोदादरणाः संग्रहे दर्धिताः। बलिन मिथो
गुणानां विघरमतया, समतयाप्युमयथापि रसंस्कारादिवदादपि भवति निसर्गादपि विधः । “ क्षीरं कुलत्थैः पन-

तिसारयेति ॥ १६॥
हे०-तथानूपस्य मापादिमिर्विरीधमाद--विरूटकम

सेन मरसश्तप्त दथिक्षौद्रघ्रृते समाने । वार्यषरे रिष

आम्यानूपीदमांसानिकेनापि विरुध्यते 2) इति । विरो

सक्तवश्च तोधान्तरमस्ते यवकास्तथा च|?

दति | तेच

वक्ष्यमाणेषु स्वबुद्या विवेचनीयाः | १५ ॥

तद्रैव विसद्वमोजनमाह-

आनूषभ्रामिषं मापक्षोद्रपीरविरूढकैः ।
विरुध्यते सह विसेभरकेन गुडेन बा ॥
विरोषाणखयसा मस्स्या मस्स्येष्वपि चिरीचिमः

कुरितं धान्यं, मापरादिष्वेकरेनापि विसेधो शेयः । य

खारणादिः--“

गुडमाप्रतिलक्षीरविरूढाव्रिसमूल्कः

धथकध्यमभ्यवंहारे न तु क्रमेण । यथाह सूश्रुतः~ग्राम्या

नूषीदकपिशेतानि मधुगुडतिख्पयोमाघमूढकविष्विरूढ
कश्च वरैकध्यमदयादिति | उक्तेष्वपि मह्ध्यपयसोरविंशेषाष्
सोधः, ततोऽपि पयधिकीचिमयोः ॥ १६

विसद्धमम्टं पयसा सह् सवै फठं तथा १५)
स०~-अग्छं दर्यं प्रयसा सह सर्वै विरुद्रम् । सवे

सं ०--आसिष मांसमानुषं महीसूगवारिचरारिदा- रहण द्वाद्रवम्रहणाथैम् । द्रवं कांजिकादि । अद्र
नजा
याख्यं माषादिभिः स्तमिः सह विरुध्यते । आनूपै- यरिकादिकमिव्य्थः । अन्यथा पयसो द्रवसमा
रिका
ष्यपि मध्ये विदेषादविशयेन पयसा सह॒ मस्घ्या विश्- तीयल्ाक्कांजिकायेव द्रवद्रव्यं विरुध्येत न॒चुत्

ध्यते 1 यतो मस्यक्षीरे खादुरसविपाकिसवान्महा- दिकमपि । ननु तृतीययैव सहार्थो छब्ध एव } यथा
न
मिष्यदिनी । शीतोष्णयोगाच परस्परविर्दरे । म्घये- वाराहं श्राविघा नायादियत्र । ततः कि सहरब्दे
पर
ष्वपि चिदीचिधाघ्यो मत्स्यः पय॑सा सहाध्य॑तविरद्रः। स सव्यमेतत् ।सदप्रहण तु नियमाथेम् । सदेकध्य
पुनः शकलीये लोहिताक्षः सवतो रोहितयजिः प्रायो म्ठेनोपयुज्यमाने विरुद्रम्। यदा खम्डेन गौरसादिन
भूमौ चरति ¦ सौऽयमिष्यंदितमप्वात्युतशं विरुद्रः | क्षीरशाककक्व्येजनकरणार्थं पयः सैसियते तदा तषट
द्रव्यातरवापतेरविरोषो नासि } तथा दधिक्षीरदिन
एष चाहारोऽनिदिष्टतिकार्कारी यथोक्तान् |
दीन् करोति ।कारंतरेण च चिविस्सां .विना प्राणा- घृतं पच्यते तत्राऽप्यविरोध एव । द्र््पातर्वात् `
नपि हरति । कश्चि विरृद्राहासे निर्दिषटविकारकारी | पष्याऽपि सदशब्द्यैव॑प्रायमेव प्रयोजनमभ्यूहयः
निति | अपि च । क्षीरे भक्त उत्ते कार्ऽप्यग्ठं >
यथोपोदकाऽतिसारायेति ॥ १६ ॥
प०~--तदेव

विरुद्धमोजनमाह--आमिर्ष

मांसमानूपं महामिगवारिचस्वास्दियाख्यं माषादिभिः सक्षाभः सह विरुध्यते आनूपेष्वापि मध्ये
विरेषादतिशयन पयसा सह मस्स्या विरष्यन्ते।यतो
मसस्यक्षीरे
स्वाह्टुरकषविपाकिष्वान्महाभिष्यन्दिनी

मोज्यमिति प्रतिपादनाथ च॒

सहग्रहणम् । तथी

चोक्तं संगरे । सर्वं चाम्ड पयसा सदहैकभ्यै तदुत्तरं व]
विरुद्धमिति । फर तथेति । फलगक्षोडादि च पयसा

सह् विरुद्धम् । सर्वशब्दः सर्वर न सं्वघनीयो यतौ
न सर्म फे प्रयसा सहाभ्यहूतुं वरदम् । जपि पु

(निम् |

सरिप्पणदीकाञ्नयसंषङलिते अ० ७,

(२०१ )

~

देव तथा च सुनिः परसिस्यवैवाऽपठत् | तथा
स० "तद्वदिति 1 फलवत् कुडिव्थादयः पयसा सह
मरातकरुकुचकरमदेमोचदेतराठवदरकोशाप्रभन्य- विरुद्राः । वरको ब्रीहिेदः। वरकोदाङ्फेति प्रागुक्तः |

कपित्थतित्तिडीकपाटेवताक्षोडपनसनारिकषिरदा-मलकान्ये्प्रकाराणि चान्यानीति । तस्मान

वह्मङ्कष्टकौ शिबीधान्यविशषौ । उपलक्षणं चेदम् ।

मषनिष्पावावपि दहि विरुद्रौ पयसा सहेति संग्रह

फलं पयसा सहाभ्यवहर्तु विरद किंतु सुन्यु- कथितम् ॥ १८ ॥
{|| १७ ॥

प०--तददिति

। फर्वद्कुरुत्थादयः

पयसा

[०--अम्टं द्रव्य पयसा सह स्मै विरद्टम् । सहं विरुद्धाः । वरको--त्रीहिभेदः । चस्कोदाल-

हरणं द्रवाद्रवग्रहणाथम् । द्रव कांजिकादि । फति प्रागुक्तः । बहमकुष्टकौ--िम्बिधान्यविरेपी ।
¦ चुक्रिकादिकमित्यथ॑ः । अन्यथा पयसो द्रव- उपडक्षणं चेदम् । “ मापनिष्पावावपि हि विर.
नजातीयतवात् कांजिकाघ्येव द्रवद्रव्यं विरुध्येत द्रौ पयसा सह । » इति संमहे कथितम् | १८ ॥
चुक्रिकादिकमपि । नघ तृतीययैव सहार्थो
दे९-तद्रुलप्यादयः बको व्रीहिभेदः, कङ्गुः
एव । यथा दारा श्वाविधा नादयादिव्यत्र
किं सहशब्देन सत्यमेतत् } सहग्रहणं तु निय-

परिययुः, बह्टः निषावः; मकुट; कलखयमेदः । सुश्रुत-

त्वम्डेन गोरसाददिना क्षीरदाकसंज्ञव्यलनक-

म्बवाचिलीचिमगोधामत्स्यवराहमापाश्च
प्र्रसोऽन्ते वेति ॥ १८ ॥

शाह्-वट्कफल
कत्थपिण्य
करीराम्छफ़लक
्वणकरु
्च्छ
वाकव
का

म । सदैकध्यमम्ठेनोपयुज्यमानच धिरुढम् । ` कदधिंतकानूपीदकबिरोधिदप्कशाकाजाधिकमांसमयजा-धै पयः संस्यते तदा तस्य द्रव्यान्तर्तापत्तधो नास्ति । तथा दधिक्षीरादिना धृते पच्यते

म्यवियेध एव, द्रन्यान्तस्तरात् । पू्कस्यापि

ब्दस्यैवंप्राथमेव प्रयोजनमभ्यूह्यमिति । अपि
्षीरे युक्ते उत्तरे क्ेऽप्यम्लं न मोज्यमिति
गदनाथं च सह्रहणम् । तथा चोक्तं संग्रहेचाम्छ पयसा सदहैकध्यं तदुत्तरं चा विरुद्ध
। | फर तथेति ! फरमक्षोडादि च पयसा सह

नैकभ्यमश्रीयात्

भक्षयिखा हरितकं मूलकादि पयस्व्यजेत्। १९।
सं०~भक्षपिप्वेति । हरितकं मूलक

कुडैरादि

मुक्त्वा पयस्यजेच पुनः शाकम् मुक्त्वा । मूरकादिलिग्वच्िन्नं याकसाधनेन साधितं भुक्वा क्षीरं न वयत्]
एतस्मादेव च ज्ञापकान्मूलकादीनामुभयरूपलं वेदम् ।
मूलकादीनां यदि रश्पकतप्रिद्धिरेवाऽमविष्यत् ततो

म॒ । सवशब्दः सवत्र न सवन्धनीयो यतो हरितकं॑मूलकादि भक्षपित्वेति तंङृनावक्ष्यत् ।
वै फलं पयसा सहाभ्यबहौ विरुदमपि तु तस्मान्पूलकस्य हरितकल्वं च ज्ञेयम् |ल्चुनेन सह क्षीरस्य

ब्रदेव । तथा च युनि; परिसंस्ययैवापठत् ।
प्रयोगो य उक्तः साधयेच्छुदरञयष्कष्य लदयुनस्य चतुःप-आभ्राप्रातक्कुचकरमदैमोचदन्तराटबदस्को रमिति स॒ न विरुदः । अग्ादिसंपकोद् द्रव्यातभव्यजाम्बवकपित्थतित्निडीकपालेवताक्षोडपक्किर्दाडिमामख्कान्येव॑प्रकाराणि चान्या- सवोप्पत्तेः ॥ १९ ॥

[1 तस्मान्न सर्वं फलं पयसा सह्यवहतौ षिरुद्र
{ य॒न्युक्तमेव । १५७ ॥

प०--भक्षयित्वेति । हरितकं मूखकं॑कुटेरादि
भुक्त्वा पयस्त्यजेन्न पुनः शाकम् । मूडकादिपय-

० -अभ्लदिमिः पयसो विरोधमादह-सर्वमम्लं द्रव- स्यजेत् । स्निग्धचिन्नं साकसाधनेन साधितं मुक्त्वा
पला

क्षीर न स्यजेत् 1 एतस्मादेव च ज्ञापकान्मूलकादी-

मपि सेवितेन्टेन केयः । उक्तं हि संग्रहे सर्वं चायसैकध्यं तत उत्तरं वा विसद्धम् | तथा सर्वं फल्मनम्टं च ॥ १७ ॥

नाम्भयरूपत्वं वेधम् । हरितक्व, राक्वं च |
तथा मूरुकादीनां यदि शाकलप्रसिद्धिरेवाभविष्यत्

ततो हरितकं मूलकादि. मक्षयिस्वेति तन््रक्न्नाव-

ऊटव्यवरककडगुवहमङ्एटक।

छद्ुनेन सष क्षीरस्य प्रयोग उक्तः--“साधयेच्छुद्ध-

च पयसा सहु . विरुद्ध,

,९

सहमावोऽत्र

॥ १८ ॥

ष्यत् । तस्मान्मूछकस्य हरितकत्वं च ज्ञेयम् ।

(२०४)

अद्वये ।

[व्र

प०-मध्वादीनि समांरानि तुस्यभ्रमाणानि मिथो हारिद्रः कुप्रसवः शाकविरोषः साधैच्छत्रातुकाे
वरिरुध्यन्ते | कथम् । दे वा त्रीणि चैकत्र वा सर्वा- पीताभास्ः कटुतेवान् सपपतेखभृष्टो विरुद्धः २५५।॥
णि । यथा-सधुसपिषी, मधुवसे,माक्षिकतले,माश्षिहे०--मध्वाज्ययोर्दिन्यानुपानाद्विरोधमाह--भिन्नांसे
कोदफे । त्रीणि त्रीणि यथा-मधुसपिर्वसेत्येवमादि । ति । अपिशनब्दात्समांशे च । मधुपुष्कर
बीजयोर्विरोध~
ननु यथेवविधौ विरोध उच्यते तत्कथमगस्त्यलेहे माद-मष्ठ-माक्षिकम् , पुष्कीजं-पद्मवीजम् मध्वादीनां
कुडवं च प्रथग्धृतात् । तात् सपिप्परीचृणैवत् विरोधमाह-पधु माक्षिकं माद्रीकमित्यसुणदनत्त
ः । भेरेयौ
सिद्धद्छीते च माक्षिकादिति तैखधृतमधूनां धान्यासव इति वचंद्र्नदनः । खज्ुरासव
इ्यरुणद्तः
तुस्यांश्ानां प्रयोगक्रमः । केवलानां मध्वा हंदुश्च । भेरेयो
धातुकीपुष्पगुडधान्यक्षसाहित
दीनां समांशानामुपयेगे दिवसादविरोध एन तु माधवकारः | “ आक्षवस्य सुराग्राश्च द्रयोरप्येकभाजनेमिति।
द्रव्यान्तरसंयोगेन .। तेषां संयोगसंस्कारादिव- सन्धानं तद्िजानीयान्मैरेयमुमगराव्मकम्
॥ ?› इति ।
शाद्धिशिष्टुणान्तसेव्पत्तिदष्टा । तस्मादगस्स्यछेहादौ जेन्जटो, बहमदेवश
।पै्ी-गुडातवमधुमिः, पथे मध्वास
द्रव्यान्तरे संयोगादिवश्चादविरोध एव ॥ २४ ॥
वगुरैरवा त्रियोरनरमैरेय दाते उह्कणः । सर्वमेतत्पममाणी
ह०~मध्वादीनां मिथः संयुक्तानां विरोधमाह-षिर-

सर्वषामामत्वाच्छंक्यमानस्यापि विरोधस्य परिहरणीयत्वाच ।

स्िश दृप्युपलक्षणम् , तेन चतुष्पञ्चक्षोऽपि शेयः । शकंर दकराकृते मम् । अव्र चकारमनुवर्यं पचोत्तरिउक्तं हन्य मधुसर्पर्वसतिट्पानीयानां मानविशद्धा- काशाकमनुक्तमपि समु्चेयम् , चतुरणौ योगस्यविर्दरस्वात्.!
नां द्वितरचतुप्पन्वमिकितानां प्रड्विशतिर्विरद्वगकरा- चरकौऽप्याह-पदरोत्तरिकाशाकम् , शार्करो भेरेयो मधु
रा भवन्तीति ॥ २४ ॥

सहोपयुक्तं वातै चातिप्रकोपयतीति

भिन्नारो अपि मध्वाज्य दिन्यवायैमुपानतः ।
मी च मधुमेरेयशाकरम् \

क्तम् । पद्मोत्तरिकाशाकम्-कुसुम्भाकम्
|्षिरेयस्य भन्थानु~
पानाद्विरोधरमाह-द्रवालोडिताः सक्तवो-मेथः.कषरेयः पायसः |

मन्थानुपानः

करयोहाः कटुतैखवान्॥२५॥

। संग्रहेऽप्येवमेवेो~

दरिद्राकडुतैल्योरविरोषमाह-दारिद्रः पीतवर्णच्छ्विसेष :
कदः, कदटुतैलबान्सैपतैलभष्टः | २५ ॥

स०-मिन्नरे अपि मध्वाञ्ये दिव्यवायनुपानतोऽनुपानेन उपोदकाऽत
िसाराय तिरुकतल्केन साधिता २६
त्िरष्येते |तृतीयार्थे तसिप्रस्ययः । जपिदब्दान्न क्षवटं
स °--उपोदका तिरूकर्कैन साधिताऽतिसारय ।
समांश इयथः | मधरु माक्षिक

पुष्कस्वीज चकध्यं

विरुषयते 1 तथा मधु म्षीकं मैरेयं खर्जूशासवं शारं तादर्थ्ये चतुध्यत्र । अर्थो निमित्तम् । तसै इद तदश
दाकीरया छते मधमेकत्रोपयुकतं॑विरुष्यते । क्रयः तदथमेव ताद््यैम् | तेनातीसारकरणमित्ययमर्थो

पायसो मधावुपानो विरुद्रः | मंथोऽनुपाने यस्य स जापते ॥ २६ ॥

एवम् । करेय दति क्षीराद्ढम् । हारिः इम्र-

प०~उपोदका-तिख्कस्केन साधिताऽतिसाराय ।

सवः शाकविशेषः सापेचछत्रालुकारी पीतामासः कटु ताद्य चतुध्येत्र । अर्थो निमित्तम् । तसमै इदः
तद्थ॑म्, तद्थ॑मेव तादर्ण्यम् । तेनातिसारकरणमितेलवान् सरषपतैतमृषटो विः | २५ ॥
प१०-मिन्नांरे अपि मध्वाज्ये दिन्यवा्यनुपानेन
विरुध्येते । तृतीयार्थे तसिः । अपिराब्दान्न केव

व्यर्थो जायते | २६ ॥
है°--उपोदकायास्तिककटकसंस्कारेण विरोधमाद--

उपोदकेति

॥ २६ ॥
समांश इत्यथेः। मधु माक्षिकम्, पुष्करयीजं चेकध्यं
विरभ्यते } तथा सघु माक्षिकं भेरेयम्+सर्जुससवम्, वलाका वारुणीयुक्ता ुर्मपिश्च विरुध्यते ॥
शाकरं दाकंस्या छतं मयमेकत्नोपयुक्तं विरण्यते । "ष्टा वराहवसया सैव सयो निहन््यसृन् २७॥

क्षेरेयः पायसो मन्थातुपानो विरुद्धः । मन्थोऽनुपान च यस्य सं एवम् ।पररेय दतिः्वीराडूढन्ः)]
ष

स०-बरसाका पक्षिजाति्वरुण्या प्रस्या युक्ता

विररा | कुदमापिनतिलिचमुदवादििश्च सह बिरध्यते ।

स्यानम् |

सरिप्पणरीकश्चय्पत्रलिते अ० ७,

(२०९ )

मिध व्क वसदवसयामूष्टा सथस्तत्षणादेव प्राणान् परिष्वसतं धूसरितम् । सिद्रसारे चोक्तम् । न जातु
कटुतेटेन मृष्टमदादुपोदकाम् । प्रिधगुकव्वकजिगधागः

पारयति | २७]

प०-अह्ाका पक्षिजाति्वासण्या प्रसन्नया युक्ता पायस न समान्चरेदित्ति ॥ ६० ॥
$
^
4, 3
^
च
;
प०-तद
वधिसध्यते । कुस्मापैर्नातिर्विश्सुद्रादिभिश्च सहं
ेव हारीतम
ांसं भस्मपांशुपरिष्वस्तं समाविरुध्यते । मैव बदछाका वहवसया सृष्टा सद्यस्त- धिकं विश्दरम् । भस्म च पाडुश्च भस्मपां्ू ताभ्यां
सद्मणाद्रैव । प्राणाम् मारयति ॥ १५ ॥
परिध्वसतं ताभ्यां धूरितम् । सिद्धस चोक्तम्-

दै----सस्दकाया चारणीयागाक्कुः्मापयोगाच्च विरोध

“न जातु कटुतेखेन भृष्टामधादुपोदकाम् । प्रिय॑गुः

तद्रत्तित्तिरिपत्राव्यगाधारावकपिजराः ।
7टेनापनिना सिद्धस्तत्तंखन विमूछिताः २८॥

ना, पांञ्चना वा परिध्वस्त सद्यो विदखितम्.,मध्वक्तं हारीत्मांसं सद्यो जीवितं व्यापादयति ॥ ३०

भाद-व्रलकिति 1 अर्धस्वि्ना मृहादयः कृठ्मापाः | कल्कसिद्धाङ्गः पायसं न समाचरेत्: इति ।)३०॥
पल्धाक्राया चयदयसया म्जनाह्निरोधमाह~-शरणेति ॥२७॥
हे°-दारीतमांसस्य भस्मादिसंयोगाद्विरोधमाह~मश्म-

सृ०--ति्ति्यादय तरडनासिना सिद्धास्तत्तेवेनैरं

शति विमिता बहुशो गूष्सतरद्रकाकावत्सयो
विन्दः | पत्राहथो समरः | २८ ॥

द्रव्थाणामानेत्याप्परतिपदोकस्याऽशेषविरुद्धसग्रहः

कतुमदाक्य इत्ति तलसप्रहा्थ व्यापि रक्षणमाह-

यक्किचिहोषसुल्टेर्य न हरेततपसमापितः ।

पिरद शुद्धिरमेष शमो वा तद्विसोधिभेः ३१।
प~. -ति्तिर्यादय भरण्डेनाभ्रिना सिद्धास्तस ०-य्किचिदनपानौषध वा दोषमुल्धेदय खस्था
मनैरण्डतेलेन मूषदधिता बद्यो भृषएाम्तदरहटाकावत्
जीचितदगः । पत्रादयो मयरः ॥ २८ ॥
नात्संचरष्य न दरदरहिने निष्कासयेत् तत्समासतः
जत्र विरुद्राहारकृते'
ट ० सियद्विनां अस्कारिशापा्िरोषमाह-तद्- सक्षेपतो विरुद्रम । छद्धिखष्टा ।
ति } पताद्मारपमूरः, नाविधजन्म गौरतित्तिरिः । विकारे शुद्धिषैमनविरेकादिशूपेषटा श्रेष्ठा । इपितदोषसणन--रण्टवाष््रन, नततदन-पिरण्डतकेन, विमृषटि- मूहस्य॒वमनादिमिनिहैरणात्तननिहौरे चरोग्यो्पक्ति
पाः नषा) सदरद्वक्रायस्स्। पन्ति ॥ २८ ॥

रीता हाण्दररटकमततपाचितम् ॥

हमण्द्रिाष्ठना मन्या व्यापादयति जीवितम् २९
सृ० -दहारानप्य प्र्िविापस्य मासं हारिद्रे

प्रोतमासक्तं च तन्पाचितं च हािद्रा्निना सयो
सीकति रति ॥ २९. ॥
प०-दारीलस्य पश्चिनिदोषस्य मांसं दारिद्रश-

कृमनोतपावितै

हाप्द्रान्निना

सधौ

जीवित

हन्ति | २५ ॥।
ह०-दारीवस्य

सस्कारवि्ेषादिरोध्रसाद-हारीतः-

्तुदपाध्षतदायःदाष्ियुरक्र-दासददिद्राकाक्रतं गुखम् ,
{द्राविन् दारदरिद्माकाष्राप्रिना | २९ ॥

भस्मपागुपरिष्वस्तं तदव च समाक्षिकम् २०॥
म ०--त्रेव हारनमामि मम्पर्पाडपरिषवस्त समाक्षिकं

| इमो वेति । न केव ञुद्धिरिष्टा शमशवष्टः ।कैः । तेषां
्ेरोधिककोपरितदोषाणां तक्कतानां वा॒विस्फोटादीना

विकाराणां विसोधिभिः प्रतिपक्षभूतैरौषयैः ॥ ९१ ॥

प०.-द्रम्यापयीतं तस्मत्तिपदोक्त्याऽरोषविरुद्धः
सङ्गह: कर्तुमशक्यः इति तत्सङ्छघार्थं व्यापि छक्षणमाह-यस्किग्चिदन्नपानौषधं, वा दोषयुद्छेदय सस्थानात् संचय न हरेत् न॒ निष्कासयेत् तत्स-

मासतः संक्षेपतो विरुद्धम् । शुद्धिरत्रष्टठा । अत्र

विश्धादरे छते निकार शुद्धिवेमनविरेकादिरूपा

दा श्रेष्ठा । कुपितदोषसमूहस्य वमनादिभिरिदैरपात्ति चासेग्योः्त्तिः। शमो वेति । नं केवरं
श्धिरिषटा शमश्चष्टः । कैः ॥ तेषां वैरोधिकविकाकौपितद्येषाणां चच्छतानां वा विस्फोटादीनां

राणां चिरोभिभिः प्रतिपक्षभूतैसौषधेः ॥ २१ ॥

षणमादहे०-अनुक्तविरोधसंग्हा् विरोधसामान्यलक्

मुचेशयति न तुनिरिरति,तस्सव विरुद
स्म । म्स च पध मस्मपालु. मृस्मरेणृ, ताभ्या ्राकिशचिदद्वयं दोष

पल

अष्टङ्गहदये ।

(२०६ )

समासतः से्िषात् | विस्तरतस्तु सयोगादिमेदैरनन्तः यो- ते बलदाङिनः । शक्िग्धाः ज्िश्वव्ष्याहार्सास्याः

, घनम्युलकेद्याति परं निद्ैरतिः शमनमपि न निरति परं
मांस दायतीप्त न तयोाविसद्धः त्वम्। अथ {यरद्वन्िपानजाना

तयाधीनां प्रतीकारः । तत उत्यन्नानां प्रतीकारमाद-ययद्धेव-

व्याथामिनां विसेध्यपि भोजने न पीडे न सेगोख

त्ये । एवं स्िग्धादीनां प्रयेकं संवे; कायैः,
केचिद्यायामीति पक्ति । तथा विरुद्रमप्यन्न यदभ्या

मननिरेचनादिका | अचर विरुदाचनेषु व्याधिषु ये तु च्वि तात्सातम्ये सात्मीभूतं तथाऽद्पपद्पमात्रया च यद्भोजः
िरोधाभैमान्ति तेपां दमने प्रतीकार छः । कैस्तद्व

त्तस्य विरुढवान्नस्य विसेधिभिः प्रतियक्षमूततैरादारवि्यरौ|
पथैः ३१॥
न च रोधनसयमनह्प एवोपक्रमोऽतरेसाह-

्रव्येसतरव वा पूर्य शरीरस्याऽभिसस्कृतिः ३२

तच्च विरुद्रमपि न पीडय इति योज्यम् ॥ ६६ ॥

प०~-व्यायामो विद्यते येषाम्, स्निग्धः दीपो

ऽभ्िर्येषाम् । वयसखास्तरुणाः । बलेन राछितुं शीः
येषां ते बरश्चाछिनः । स्निग्धाः वृष्याहारसातम्याः

विसेध्यपि भोजनं न पीडायै न रोगो
स्० पेय भेरोधिकडपितदोषप्रतिपक्षभूतेदरयेः व्यायामिनां
सत्तये । एवं स्निग्धादीनां प्रत्येकं सम्बन्धः कायैः

ष प्रथम पा च्ीरस्याऽभिततश्छृतिः सा च विरद्राहा- केचिद्रयायामीति पन्ति } तथा विरुद्धमप्यन्नं यद्
रक्ते विकारे प्रशस्तेति । यथा माक्षिकहरीतक्यादिना

भ्यासात् सास्म्यं सात्मीभूतं तथा अस्पमात्रया

पित्तशटध्महरणौषधेन सततसीखनाद मिसंस्छृते देहेपित्त- यद्धोजनं

शरपमकरं विशुद्ुपयुक्तं॑सद्िकतैमदाक्तम् । एतदुक्तं

भवति| विरद्रपरतिपक्चगुणवता द्र्येण देहस्तथा दादर्थ
प्रहितो येथा

विरुदमपि

तेश्च

विर्द्धमपि न पीडायै

ईइ

य(ञ्यम् }} ३३॥

हे०~व्यायामादीनामनुखत्तितुस्वमाह~~व्यायामिनेो

द्रव्य विकारं कर्तु व्यायामनिलयाः) रस्निम्धाः-स्नेदभावितशरीराः). वयस्थ

स्तरणाः, ` बल्लालिनः-सहजवल्युक्ताः । सदात्मना भवं
प०~न च सोधनशमनरूप एव क्रम इत्यत्राह्- सारम्यम्--आत्मनः सहायभूतमनुकूकं सुखावदमित्यथैः
वैरे वैरोधिककुपितदोपप्रतिपक्षमूतैदरवयैः पूव प्रथमं तच्च द्विविधं--कृत्रिसमक्रतिमं च| तत्र यदभ्यतिः
या रारीरस्याभिसस्छृतिः सा च विसद्वादारे छते त्रियते तक्करातरिम् । उक्तं च रसंम्रहे--“अहितार्न्या
विकारे प्रशस्तेति । यथा----माक्षिकहरीतक्यादिना चाच्येप्रामभ्यासाहुपरेरते । ?› दति । अङ्घत्रिमं हिध
पित्तविप्सह्रेणौपधेन सन्ततशीटनादमिसंस्रते देहे निरूपाधिकं, सोपाधिकं च | तत्र दोषादिनिरेक्षं निर

नालम् || ३९ ॥

पिन्तश्प्मकरं विरुद्धमुपयुक्तम् । तद्धि. कतुंमदाक्यम्।

पाधिकम्. | तदेष सात्म्याख्यम् | यदाह चरक +~-“उपदः

. ददथ दारय म्ाहितो यथा विरुदमपि द्रव्यविकार

सोपाधिकम् । तच दोप्रादिविपशेतगुणत्वमुपाधैः | सदाः

, एतदुक्तं भवाति । विश्धप्रतिपक्षशुणवता :द्रव्येण यदौचित्यादोषसासथ `तदुच्यते ›› इति । दोषादिसापे
कतुं नाम्| ३२ ॥

|

है०-अनुत्पन्नानाशुरततिप्रतिवन्धंहेतुप्रतिप्रकारमाह-

तैरेव विरद्धान्नविरोधिभिरेव पूर्व बिरुद्ाननसेवनास्रामभिसं-

स्तिस्तद्णमावितष्वं तैर्विरद्धाननिरेव यरीरस्यामिसंस्छृतिरिति व्याख्याने सास्म्यमद्पं च भोजनमिति वक्ष्यमाणेन
सास्येन पौनरक्यम् ॥ २२ ॥
व्यायामल्लिग्धदीप्ताशिवय स्थभेटद्राडनाय् |

विरोध्यपि न पीडायै सात्म्यमरपे च भोजन

स °““व्यायामो विद्यते येगमितयशंआदित्वादन् |
. वयःस्थास्तरणाः | बठेन सारि छधिजु इछ येषां

खारणादिः--“दोषप्रकतिदेशैव्याधीनां स्वगुणैः प्रथक्
विपरीतरुणं सात्म्य तुद्य वँसासप्युच्यते ॥> इति
असात्म्यं तु यथाकथं साप्म्यविपरीतम्. । तध कतरि

चिरपरित्यागेन क्रियते, सोपाधिके दोपषादितुल्यगुणव
मुपाधिः । सात्म्यासासम्ये एव निरुपाधिके पथ्या
उच्येते । सोपाधिके स्वीषरधानीपषेधे । तत्र विरुद्धभो
जनस्य निरपाधिकासात्म्यस्य छृत्निमत्वेन सोपाधिकंत्वेर
वा सात्म्यत्वे एति न पीडाकसत्वमर् | निरुपाधिकः
पाधिककन्निमाणाषएृत्तरोत्तरं बल्वत्वात् | किमन्र प्रमाण.

१ अत्रे ^ भूतम् '' इति खयुस्तकरे वर्तते ।
२ अत्र ^ चासाम्यम्ः' इति खपुस्तके ।

साटेप्पणटीका्रयसंवांठतं अ० ७,

स्थानम् {

(९०७)

2
ववत

मितिचेत् । ¢ निरुपाधिकात्सोपाधिकं बीयः?? इत्यत्र
तावत्संपरहवचनं प्रमाणं--““ दोषादिवैपरीयेन हरते
रोगिणां सुजमू । एेकध्यं दधिदुग्धादियोजना न विर

ध्यते |. इति । ताभ्यामपि छरत्रिमं॑ वलीय ह्यत्र
वरषतुचर्योक्तच्तुसन्धिक्रमः । तन हि पूवरतुचर्याया उत्तरत्र सम्बन्धातंसोपाधिकमसात्म्यत्वम् । पूर्वतुरीटनास्व

कचि सात्म्यत्वम् | उत्तरुचर्यायास्तु॒तत्सम्बन्धात्सोपाथिकं सा्म्यत्वम् । पूर्व्तावदीटनाच्च कतरेममसात्म्य-

स्वम् | तत्र छृतरिमाभ्यां सोपाधिकयेोर्वाध मघ्वा तक्ष
व्यथमतुसन्धिक्रम उक्तः । देशका्प्रक्रतिदेप्रव्याधिसास्म्यानामु्तरोत्तरं बल्वदुत्तरोत्तरभेवान्तरेगत्वात् । अपं

हीनमात्र, नन्वदपमप्यत्मां

तदा पादपादेन बा षोडशांशेन त्यजेदिति वार
व्दाथेः ॥ ३४ ॥
ह०~तच् सात्म्यीकरणे कममाह-जभ्यासातसातम्य
तां
गतं यदपथ्यं तत्पादेन चतुथादेन, पादपदिन वा
षोडरां~
शेन वा त्यजेत् | ३४ ॥

निषेवेत दितं तद्वदेकदिज्य॑तरीकृतम् ॥ ३९ ॥
सं०-तन तुल्य वतते तदत् |तेनैव कमेण पप

पादपादेन वा हितं निषेवेत दीटयेत् । कथमेतद्टयमप्यपध्यरूपं साज्यं पथ्यं निप्व्यं चाह । एक्ष-

पीडां करोत्येव तत्कथं न लादि । एकश्च द्वौ च व्रयश्च तैर॑तरीकृतम् | पकविनरिमिस्नकारैन्यवधाने कृलाऽपथ्यं पादेन प्रादा

पीडयेत्, सत्यं करोत्येव । कित्वसावद्पत्वेनानभिव्यक्तासवादसददुपन्र्यते, अनुदरा कन्येतिवत् । अस-

कदुपयुज्यमाने तु तसिमन्नमिव्यज्यत एव | विरुदमपि

सात्म्यं न वाध्यते किंपुनरविरुदधम् अतः

सास्म्यीकर-

णमराह् ॥ ३३॥

देन वा त्यजेत् | एकद्धि्यतरीक्ृतमिति क्रियाविशे

पणवतवादत्र नपुंसकर्दिगलम् । अधुमेतदैव सष्ीक्रःो-

च्यते | अपथ्यापाटस्रीद्यदैरम्यस्तायादमेवः यकछाऽनुचितापध्याद्रक्तदयाव्यदैप्तमेब पादं दवा

अथ यद्यपध्यमपि साल्यतां प्राप्त तति ध्याञ्पं
न वा| कथं च त्याज्यं कथं च पथ्ये मोज्यमियाह- चतुष्पाखं सपाय योऽयम् | एवमनकाठमेवमतिवाह्येत् । एव पादेनापथ्यमभ्यस्ते यक्तं भवति । पथ्य
पदेनापथ्यमभ्यस्तं पादपादेन धा व्यनेत्३५॥ चालुचित निषेविते भवति | तथा द्वितीयेऽन्न
काले
स् ०-अपथ्यमहितमननं पाने वा यद्धुघनप्नजाग-

सवैमपथ्यं

योजनीयम् । एवमेकेनाचकाठेनापध्य-

रणस्प्रादिकं वा चेष्टितमहिततमभ्यस्त तत्पदेन चतु- पादोऽतरीकृतः । ततस्तृतीयेऽष्युचितादपध्या
घाद््रयथिन व्यजेददितफरुष्वात् | तद्वि इारीरोचितमष्य- मपायाबुचितापथ्यापादद्वयमुपयुज् ततश्चतुर्थे सर्वभय
पथ्यल्वादुदके दोषाय संपद्यते न गुणाय । यदि तुं पथ्यं मोञ्यं प॑चमे च |एवमनकाठद्रयेन पथ्यपादद्वयसहितदपश्यमभ्यस्त तथा सात्मीधूत यसिमश्वतुर्थ- तमपध्यपाददयम॑तरीकृतम्। ततः षषठऽनकाटे पाद्रोनाऽपि व्यज्यमाने रारीरबाधा शाक्यते वहिमां- मुचितादपध्याघाद्त्रयमनुचितापध्याद्कवा सप्तमाष्टदद्रा तदा पादपदिन वा षौडशशिन व्यजदिति मनवमान्नकाटेषु सवमपध्यं मोज्यम् |एवमनकारत्रयेणावाशब्दाथेः ॥ २४ ॥
प्ध्यमंतरीकृतम् । ततो दरामेऽनकषि स्मं॑पध्ये

प१०--यद्यपभ्यमपि

सास्म्यत्वं॑प्राघ्र तक्कि सेवनीयम् । एवं पादपादेनाप्ययमेव क्रमः |श्ष्टर्थं च

याज्ये वा | कथं च त्याज्यं कथं च पथ्यं मोज्यमित्याह-अप्यमहितमन्न
पानं वा । यह्व
न्रवनजागरणस्वप्नादिकं
वा चेष्ठितमदहितम-

दिकपरद्दयते । तथा यवकाः षोडशांशं व्यक्वाऽनुचिताच्छास्यादेः पथ्याणोडद्यारिमेव

दखा चतुष्पाचं

सपाय मोज्यम् | एवमपथ्यमभ्यस्तं पादपादेन यक्तं
भ्यस्त॑तस्पादेन चतुर्थौशेन व्यजेदाहितफङल्यात् ।
मवति पथ्यं चानुचिते निषेवितं मवति | श्रितीयेऽनतद्धि दारीरोचित

मपभ्यतादुद्ै दोषाय संपद्यते

गुणाय । यदि तु तद्पथ्यमभ्यस्तं

तथा

सात्मीभूतं यस्मिश्वतुथाशेनापि स्यञ्यमाने शरी-

रोप्वितमप्यपथ्यत्वादुद्राधा राक्षयते वहिमान्याद्र

कारे सर्वैमपथ्यं सेव्यम् । एवमेकेनापध्यषोडशांशोऽत-

रीकृतः।ततस्तृतीयेऽप्युचितादपथ्यात्पादपादद्रयमपास्या-

ऽनुचितात्पध्यासादपादद्रथं देखा चतुष्पाखं संपाय

[ल

अष्ङ्गहृदयं ।

( ९०८ )

कः
सेषयम्। ततशचतुर्थं पचम वाऽनकाटै सवेमपध्यं मोष्यम्।
एय कारद्रयेन पादादद्वयमपध्य्वातरीकतम् । ततः
पद्रेऽनकाटेऽनुचितापध्यायादपादत्रयमुचितादपथ्यास्द्रपादाश्नयोदरोति भोञ्यम् । ततः प्प्ता-

द

पथ्यात् षोडशांदामेव दत्वा चतुष्पा्वं सपाट

भोऽयम् । एवमपथ्यमभ्यस्ते पादेन व्यक्तं भवरि
पथ्यं बासुचितं निषेवितं भवति । दहितीयेऽन्नकाटं

वमपथ्यम् । एवमेकेनापथ्यषोडशांशोऽन्तरी

करतः 1 ततस्तरतीयेऽप्युचितादपथ्यास्पाद्पादद्वयम
एपनवमानकाटेषु =सवेमपध्यं भोज्यम् । एवं पास्यात्तचितात्् पथ्याघादषादद्रय दत्वा चतुप्पा
काव्येणातसीकृताः । ततो दद्रमेऽन्नकारे प्थ्याद- संपाद्य सेव्यम् । ततश्चतुर्थे पश्चमे वान्नकाठे सथै
मुचितात्पादपादाश्चखारः । अपथ्यपादपादा द्वादशेति मपर्थ्यं भोऽ्यम् । एवं काड्द्रयेन पाद्पदिद्रयम
षष्ठऽन्नकीाटे
पोभ्यम् । तत एकादरो सवेमपध्यं भोग्यम् । पथ्यस्यान्तरीतम् । तततः
नत॒ एकेनानकाटेनंतरीकतम्
। एवमनका- ऽनुचितासथ्यास्पाद्त्रयमुचतादपध्यासपादपादा-ठद्रयत्रयांतसितिं च तावदयोग्ये यत्पध्यस् षोडश खयोदरेति भोभ्यम् । ततः सप्तमाष्टमनवमान्नकाे
स्वेसपथ्यं मोऽ्यम् । एव॑ कालत्रयेणान्तसीकरुता
प्रदाः सेव्यतया संपद्यते |॥ ३६५ ॥
ततो दशमेऽन्नकले पथ्यादसुचितास्पाद्पादाश्चस्वार
१०-तेन तुल्य॑ वतते तद्वत् । तेनैव क्रमेण अपृथ्यपादपाद् हादकषेत्ति भोभ्यम् । तत एकाद
पदिन पदेपदिन वा हितत निपरेवेत रीट्येत् । सवैमपथ्यं भोज्यम् । तत॒ षकेनान्नकाङठेनान्तः
कथमेतद्द्रयमप्यपथ्यरूप त्याज्यं निषे््य॑वेस्यत कतम् । एवमन्नकाख्टढयन्रयान्तरितं च तावद्य
यपू । यावस्पथ्यस्य षोडरापादाः सेभ्यतर
आह-ए्केरयादि । एकश्च दवौ च प्रयश्च तैरन्तरीन्- सम्पद्यन्ते | ३५ |!
|
तम् । एकटितरिभिरन्नकषेव्यैवधानं छखा अपथ्य
दे०-पथ्यं च तद्वन्निषैवेत । याचतांरोनापथ्यं व्य
पादेन पादपादेन वा स्यजेत् । एकष्टित्यन्तरीक्रतमिति क्रियाविरेषणस्वादत्र नपुंसकलिङ्गम् । तावतांशेन भजेत् । निस्यसन्यस्याहारसरेर्थ॑दपश्य
अधु्तदव

स्पष्टाङ्कत्याच्यत

ह्यदरभ्यस्तात्त् पदमक

।! अपथ्यासाटरलन्ा-

स्यक्टवाऽनुाचतात्पथ्याद्र-

न्यूनत्वं त्पथ्येन परयेदिलयर्थ; | कथं त्यजेत् एका
व्यन्तरीष्कुत यथा भवति एकद्धितिभिर्दिवतैरतरीवर
विजातीयमोजनेन व्यवहितम् । एतदुक्त मवति

त्तदाल्वादिस्तमेव पादं द्वा चतुष्पाच्च सम्पा
योज्यम् । एवमन्नकाङमेकमतिवाहयेत् । एवै पादे. यदा पादेन त्यागः क्रियेत तदा प्रथमेऽहन्यपथ्यस्य चः
पादाः, पथ्यस्ैकः | द्वितीयेऽहनि च्वारोऽप्यपथ्यस्य
नापभ्यमभ्यस्तं स्यक्तं भवाति
प्यं चानुचितं निपे-

तृतीये प्रथमवत् अपथ्यस्य पादाख्रयः, पथ्यस्य एः

विरतं भवति । तथा द्वितीयेऽन्नकाठे सर्वमपथ्यं
इत्येका तरीकरणम्, ! चतुथंऽहनि ढौ पादावपथ्यस्म

योजनीयम् । एवमेकेनान्नकषिनापथ्यपादोऽन्तरी-

छतः ततस्तृतीयेऽप्युचिताद्पथ्यास्यादद्वयमपास्याछचितासथ्यास्पाव्हयसुपयुभ्य ततश्चतुर्थे सर्वमपथ्यं
भोज्यम्, पञ्चमे च] एवमन्नकाठष्येन पथ्यपादद्रय-

पञ्चमपर्टयोस्तृतीयवत् । सप्तमे चतुथवत् । इति ह्यः

शैकररणम् । अष्टमे व्वपथ्यस्यैकः,. पथ्यस्य चयः
नवमद्शगैकादङेषरु सप्रमवत् । द्वादयेऽटमवत् } ३

व्यन्तरोकरणम्, | चयोददरो चत्वारोऽपि पथ्यस्य | चच

खदहितमपध्यपादद्वयमन्तरयक्तम् । ततः पष्ठेऽत्तकाले ये द्वाद्शवत् । पञ्चददौ चयोदशवत् | इति पुनरेव
एडुचिताद्पध्या्पाद्तरयमनुचितासपध्याद्ुक्छा
न्तरीकरणं
द्यन्तरब्यन्तरक्िरणं
पुनर्नास्ति अतुष
सपरमाष्टमनवमान्नकाटेषु सवेमपथ्यं भोभ्यम् | मपि पादानां पूर्णत्वात्। प्रोडशांशपक्षे स्ेकाष्िञयं

एवमन्नकाठत्रयेणापथ्यमन्तसङकतम् ! ततौ द्रामेऽन्नकार सने पभ्यं सेवनीयम् । एव पादपादेनाप्य-

यमेव क्रमः स्यष्टाथै च दिक् प्रद्र्यते । तथा यवकठः पाड़शांर त्यक्त्वा अनुचिताच्छाल्यादे

सीकरणस्य पञ्चकर आषरत्तिः | तत एकमेकातसीकरणः

एवं त्रिपष्टवा दिवेः प्ोडशांशाः पूर्यन्ते | अच येद

व्यवधायकविशेषौ नोक्तः तथापि पूर्वस्मिन्न॑तरे यद्यवप

तदेवोत्तरस्मिन् व्यवधायकं त्रियते तदा न कम आह

भवत् । करमश्चत्र प्रधानम् । अन्तरं च दिनैरेव न भौज

सटिप्पणरीकाश्रयरसवङिते अ० ७,

[सिम् |

: | उक्तं च तैत्रातिरे-॥ अपथ्य साद्यमप्यननं चेष्टं
प्दास्त्यनेत् । मजे प्रादयः पथ्यमेकद्ितिदिनान्त-

(२०९)

सृ०-दोषा जपध्याभ्यासजाः क्रमेण प्रवौक्तेना-

[वस्थाद्ुसारतः स्ववमूह्याः | यचप्यच. वाक्ये भद्वार-

परचिता कषयं नीताः गुणाश्च पथ्योपयोगजाः कमेण
षक्तिनेवोपचिताः बरदधि नीताः सेतः पुरषाणां यथातस्यमपुनमोव यांति दोषाः गुणाश्ाप्रकष्याः स्थिरा

वेनैव प्रतीयमानत्वाच् ।

गुणाय स्यात्तामिति दशेयति-दोषा अपथ्याभ्यासजाः

122 इति । चतुर्भागपोडश्चभागयोरधसेत्तरकदपनानि)स्वपश्वधटूसप्तभागादिकलयनानां न नैप्रेधः | अतस्ता

स्थद्रादिमिवरह्वः पक्षा दर्धिताः | तथाप्ययमैव पक्षौ भवति ॥ ६७ \
परनिल्यस्माभिर्श्चतः । ज्यायद्सवं सस्य वाक्य
प०-क्रमेणापध्य्यागपभ्यरीरने

नतुरशादर्ुसधिकरणे-

7यैस्यािपरेतल्नात् ॥ ३५ ॥

विधीयमा्च

कमेण पूर्वेक्तिनाप्रचिताः क्षयं नीता गुणा ख्व
कमेण पूर्ेक्तिनैषोपचिता च्द्धि

एवमनेन क्रमेणापथ्यदोषाश्यक्ताः पीडय म भव॑ति पथ्योपयोगजाः
ग्रुणाश्च संववित्ताः स्थिरतां प्रप्लुवेतीदयत आह

।ध्यमापि हि व्यक्तं सलितं पथ्यमेष वा।
'भवासासम्यावकाराय जायते सहसाऽन्यथा ॥

स०~-दहि यस्मात्सहसा कममिममनारोष्याऽन्यभैपविध्यतिक्रमेणाऽपध्यमपि यत्त सास्म्यविकासय
ति परथ्यमेव वा सहसा शीितमसाप्म्यविकाराय
गते । साप्म्यासास्माम्यां विकारः

7रस्तस्मे

। क्द्टेपि

सास्म्यासाघ्यः-

संपयमने

नीताः सन्तः पुरुषाणां दशयति । यथासख्यमपनभावं

यन्ति

दोषा शुणाश्चाप्रकस्प्याः

स्थिरा

भवन्ति ॥ ३७]

हे०-करमेण साल्म्यीकरणे गुणमाह-गुणो दिविधः-=
दोपापचयो गुणोपचयश्च | तत्र क्रमेणेति सात्म्यीकरणक्र~

मेणैव दोषा अपचीयते, गुणाश्नोपचीयंते

।

दोषा;

नमापचिताः सेतोऽपुनमाविं यांति । यथा पुनर्नोस्प्यतं
तथा नद्येतीत्य्थः 1 गुणास्त॒ ऋमेणोपचिताः सता-

चतुर्धेति प्रकेष्या भवंति ] यथा पुनरन क्षीयंते वथा

वद्धन

रथी ॥ ६॥

दरव्य्थः ॥ ३७ ॥

प०-ण्वमनेन कमणापध्यदोषाश्यक्ताः पीडायै न
गन्ति । प्रश्यगुणाः स्वसंवर्धित्ताः स्थिस्त्ं

सांप्रतमहिताहास्सेवने सदा धयाव्यमिति
दयति-

वरवन्तीत्यत आहु. -हि यस्मास्सहसा क्मभिममना-

अवत्यंतसन्निधानानां दोषाणां दूषणाध्यनासं ॥

न्यान्यधवोक्तयिध्यतिक्रमेणापश्यमपि व्यक्तं सा"
पर॑ विकाराय जायते 1 प्रध्यमेव वा सहसा सील
प्सास्म्यधिकाराय जायतते । साप्म्यासास्म्याभ्यां

करः

सास््यासास्यविकारस्तस्मे

। क्लपि

प्पद्यमाने चतुथंति चतुरं ॥ ३६ ॥
है०-अक्रमेण सात्म्यीकरणे दोप्रमाद-दिं सस्मादन्यथा
त्तकमादन्ययाप्रकरिण

वयक्तमपथ्यमपि दीटित पथ्य

प्र, सहमा धिक्रारायं जायते |कुतः सात्स्यासारम्य यतः
पध्यं दि सालय) प्रध्यं द्यसासम्यम्,, अतस्तयौफ़मेण व्जनमजने रोगाय मचत दत्यर्थः | ३६॥

क्रमेण लपध्यव्यागपध्यश्चीरने विधीयमाने गुणाय

तामिति ददशयति--

परेणापचिता दोषाः क्रमेणापचिता गुणाः ।
7ध्तुव॑ति पुनभावमप्रकंप्या भवंति च ॥
१ घ्र

“सन्ता यान्ध्यपसर्माीवम '' इतिं पा०।

।

सदि

अतिदरंषणं भयो न विद्वान् कदमरईति। ३८१
स०--दोषाणामदहितैराहारादिमिदषणं करल विदान
पेडितो नादहैति न युञ्यते | वि भूतानाम् । अत्य॑तमः

तिदायेन संनिधानं निकटतं येषां दोषाणां त एवं तेष
दूषणासनां दूष्णस्वमावानाम्, ॥ ६८ ॥
०-साप्रतमहिताहास्तेवनं सदा व्याञ्यासिः
सद्यक्ति ददययाति-दोपाणामहितेसहासादिभिदूषणं कः

विद्वान् पण्डितो नार्हति न युव्यते । ` किभ्रूता
नाम्, अलन्तमतिङयेन सान्नेधानं निकटत्व खघ
दुषणस्न
दोषाणांते एवं तेषां दुषणास्मनां
भावानाम् ॥ ३८ ॥
हे०~भपथ्यस्य स्म्यीकरणं निप्रेधति-प्य्पि स्मा

भूतमपथ्यं दोपान्न पूरयति, तथापि यावता केन तरस

स्यीभवति ताबन्तं कां दषयत्येव । क्षणं च द्ीषाणार

.

अष्टङ्कहदयै ।
ह्पमपि विद्वानात्महितन्नः पुमानदितैरविैः कारणभूते

कर्तुमर्हति । कथं भूयः पुनस्ते दि दोषाः प्रागेव दूष्रणात्मानौ दू्करवश्वमावा अत्यंतसंनिधानाश्च दूष्यस्य लरीर-

स्ा्यतसनिहिताः, तस्मच्छरीरं रक्षता विरुद्धं न साती"
कर्तव्यम् ॥ ३८ ॥

एतल््रसषगेन चेदमाईह-

आहाररयनान्रह्यच्यैक्या प्रयोजितैः ।
दासीरं धायते निव्यमागारमिव धरणेः॥ ३९॥

सून

रोणस्तथा पुषट्वादि च । न च जीवितमिति सष; ।
अजीवितेन योगो मवतीदयथः ॥ ४१ ॥

प०-शायनव्रह्मचथेयोसतविहैव. विधिं वक्तुकाम

आद-निद्रायतत-निद्राधीन,सुखमासोग्दुःखं सोगः।

तथा पुष्टवांदि च । `नच जीवितमिति सम्बन्धः ।

अजीचितेन योगो भवतीद्य्थः ॥ ४१ ॥

हे०~जथाविधिश्यनादनपानरश्ा ।ततर निद्र स्तौति-

निद्रायत्तं निद्राधीने, बुषा शत््द्धिः छ्वीबता छकक्षयः,

नजो जीवितेन संब॑धः अजीवितं मरणामि-

नचेति
स °-दायने खरः अब्रह्मचर्य द्वीणां सेवा आहा- लर्थः | एकस्या निद्रायाः परस्परविश्दधसुखडुःवादिदेठगादीनां दरः । सौर्या प्रयोजितः शरीरं सततं स्वात् ॥ ४१ ॥
.

धाते | किमिव कैः | आगारं गृहमिव धारणः

सापरते दुष्टनिद्रं निदिशंति- `
स्तमेय॑था ॥ ६९ ॥
अकारेऽतिपरसेगाच न च निद्रा निषेविता ।
प०~-एतसरसङ्गन चेदमाह--शयन-स्वप्रः। अवद्य.
ाटरात्रििवाऽपरा ४२ ॥
चर्य-स्ीणां सेवा । आहारादीनां दन्दः । एतै- सुखायुषी पराङुयौत्क
युक्त्या प्रयोजितैः शरीरं सततं धायते । किमिव
कैः ] अगारभिव धारणैः स्तम्भैर्यथा ।} ३९ ॥
हे०--अविधिकेवनादिभ्योऽत्रपाने रक्षेदित्याह-आहयये-

स ०--अकाछे निषेविताऽति च निषेविता न २
निषेविता निद्रा सुखमारोधयरक्षणमायुश्च जीविते ठ
सुखायुषी परङयानाराथेत् | केव ! अपरा कालरा

ऽन्नपानखेवा, दयन निद्रा, अब्रह्मचर्य शभीगः; तैरनित्यं त्रिसि ॥ ४२॥
युक्स्या प्रयोजितैः दारीरं धाते । धारणैः स्तंमैरागारप०~सास्परतं॑
मिव ।युक्तिः लेक्तपकारः) धारणं चान्नपानभुखपरिणा-

सद्वरेण ॥ ३९ ॥

।

दुष्टनिद्रौ निर्दिराति-मशाः

निषेविताऽति च निषेविता च; किथ्विदेः
निषेविता निद्रा सुखमासेम्यरक्षणमायुश्च जीविः

आहि बथतस्तत्र त्र तत्र च वक्ष्यते ४०॥ सुखायुषी पराकुयौन्नाश्येत् । केव । अपर

काररात्रिरिव ॥ ४२ ॥ `
स०--त्र तेषु त्रिषु मध्यादाहारो वणित ऋतुचहे०~योगाचीपाधिकमेदमाभित्य बिभागभाद~भक्ाः
यायां द्रवानष्ठह्पविज्ञानीययोः । तत्र तत्र च राघ्लसेविता मिध्यायोगरूपा, अतिप्रसंगास्सिविता अतियोगरूप
कासो ऋरचिकित्सादौ च वक्ष्यति ॥ ४० ॥
न च सेविता दीनयोगसरूपा, निषेविता नियतत्वेन सेविर
प०-तत्र तेषु तेषु मध्यादादारश्चाथ
ऋतुचर्यायां द्रवान्नसबरूपविज्ञानीययोः । तत्र च सम्यग्योगस्पा वेति चतुर्धा निद्रा | तत्र॒ पः

काश्लकारो उबरचिकिससादौ च वक्ष्यति । ४० ॥ चतुर्था सुखायुषी कुर्यात् । . अपरा तरिविधा अभ
संहायवेतमहाक्र्ट
` हे०-तवराहारस्तत् तत्र ऋलुचर्थादौ वर्णितः ।वक्ष्यते च म्यग्योगरूपा--काठरान्रिसि
व सुखायुषी हन्यादित्यर्थः । युलायुषोराद्तयोर्रहणात्प
` मात्राशिवीयादौ ॥ ५०॥

शयनात्रह्मचथयोप्निहैव विधि वक्तुकाम आह-

निद्रायत्तं सुखं दुःखं पुष्टः कार्यं बरावटम् ।
वृषता छ्ीवत ज्ञानमज्ञानं जीषितं न च ४१॥

गिनिप्रत्यादारबत्सुखपुष्टिबल्धषताक्ञन
जीवितानि ` ग्यते

¢ कालस्वमावामयचित्तदेदैतेदैः कफागंतुतमोमथा ` च
निद्रा

विभति प्रथमा शरीर | पोप्ा्तका व्यापि

निमित्तमन्या | + इति संम्रहोक्तानां सप्तानां श्वत
्यं
खमारोग
यत्तं
धीनं॑छ
मिद्रा
स॒ ०-निद्रा
दुःखं ष्वेतभीव; .॥ ४२॥ `
|

सरिप्पणदीकात्रयसंबहिते अ० ७

स्परानम् |

भथ निद्रुगुणप्रसंगेन तत्प्रतिपक्षभूतस्य

जार

पराऽपि गुणमाह

म्री जागरणं रूं स्निग्धं स्वपनं दिवा।
रक्षमनमिष्यंदि तासीनमरचरायितम्।॥।४३॥

(२११)

खक्षकायाकरणादरक्षम् । अनमिष्वदि तु विरे्रेण |

सासीनप्रघसयितं परनरीद्रपमिलयथः | ४६ ॥

प०~अथ निद्रासुणप्रसङ्गेन तत्मतिपक्षभूतस्य
जागसणस्यापि गुणमाह~-अपिखन्दावत्र सामण्य-

भ ०-अपिदब्दावन्र सामध्यलन्धौ बोद्धव्यौ | तेन न्यौ बोद्धव्यौ । तेनं रात्रावपि जागरणं

रूक्ष

तथा
बवपि जागरणं रूक्षम् । दिवा सश्नियम् क्षं दिवा तवा्नेयमत्यथै रुक्ष काठेनाहितबटस्वाच्
लेतादितवरखात् । तथा

प्रस्वपनं दिवाऽपि

ग्धम् | रात्रौ तु सौम्यकाटेऽतिरशयेन ज्जिग्धमियनेषते । अपिदन्दाभ्यामतसेण तु सात्राधेव जागरणं
त दिवा घु स्िग्मिप्था जायत । व्यवच्छेयफ-

प्रस्वपनं दिवापि स्तिग्धमित्यवतिष्ठते । अपिशष्दाभ्यामन्तरेण तु रात्रावेव जागरणं रक्ष, दिवा तु
स्निग्धभित्यर्थो जायते व्यवन्छेद्यपफटत्ादाक्या-

नाम् । एवे दिवस एव स्निग्धं स्वपनं रात्रौ रुक्षभिति । नचैतदयुभ्यते । ततो दिवा जागरणे सदा

वरष्टाक्ानाम् एवं दिवस एव सिग्धं प्र्पनं रात्रौ रूक्षं नाभविष्यत् । तत्कथमिदश्चपपत्स्यते । “'बहु-

क्षमिति ।नचेतदुज्यते । ततो दिवा जागरणं सदा मेदःकपफाः स्वप्युः स्तेहनित्याश्च नादान । विषते

तं नाभविष्यत् तक्कथमिदमुपपत्सयते । बहुमेदःकफाः

कण्ठरोगी च चैव जातु निश्यास्वपि ॥ ?› इति ।

युः स्नेहनित्याश्च नाहनि । ` विषातः कंय्येणी च ।एषाँ ह्यपतपेणमेव हित यच्चापतपेणं तदवद्यं रूक्षम् ।
जातु निदास्सपीति । येषां द्यपत्पणमेव हितं तस्मादपतर्पस्वमावं जागरणमेब सेव्यम् । तथा ।
[पतणं तदस्य खक्षम् । तस्मादपतपणस्भावं '्रीष्मे वातचयादानरौक्ष्यराच्यसपभावतः । दिवा
गणम सभ्यम्) तथा ।ग्रीपने वायुचयादानरीक्य- स्वप्लो हितोऽन्यस्मिन् कफपित्तकयो हि सः।सुक्त्वा
यत्पभावत्तः | दिवा खध्नो हितो$न्पसमिन् कप-

तके हि सः। मुक्छा तु माप्ययानाध्वमदयल्लीभार-

तु भाष्ययानाध्वमद्यस्ीमारकमभिः

। कोधद्योक-

मये; छान्ताञ्शासहिध्मातिसारिणः । वृदधबाटघ-

भिः | करोधशोकमयेः छ्रंतान् श्रासहिष्मात्िसा- ठक्षीणाः श्वततटरशषीडितान् । अजीण्यभिहतोन्मदिवास्वप्नोचितानपि ॥ "” तदेतेषां सन्तपे¶। वृद्रबालाबलक्षीणक्षतत्र्ूपीडितान् । भजी- नाम् सन्तर्पणमेव हितम् । यच्च सन्तपेणं तद्
णाषैत्वात्
भिरहितोन्मचान् दिवा श्वप्नोचितानपि । तदेतेषां वद्यं स्निग्धम् । तस्मादेतैः सन्त्पणस्वभावमेव
पणारहयात्संतररणमेष हितम् । यच संतनैणं तदवद्यं सदा प्रस्वपनं सेव्यम् । एवं च पूर्वमेव व्याख्यानं
गवम्त्मदरितैः सतधृणस्वमावमेव सदा प्रस्वपनं सेभ्य युक्तम् । प्रषवप्रजागरणक्रिययोरदरन्ययोरपि रूध्षएवच पूवमेष च व्प्ास्यानं युक्तमप्रस्वपजागरणत्रि- स्निग्धस्वमुपचासदुपपन्नम् । यथा-रुक्ष द्रव्य गाग्युगिख्ययोसपि छक्ष्निधत्वपरुपचासदुपपनम् । यथा स्वादि~कफमेदःप्रभृतीन् सौम्यान् भावान्, क्षपयति
पे दरव्यं शुणु्ादि षफमेदः प्रभृतीन् सौम्यान् तधैव यदा जागरणमपि तस्षपयदृषृ्टं तदा तक्षका

मपि रूक्षभिस्युपचयेते । तथा प्रसप्रावान् क्षपयति । तथैष यदा जाणरणमपि तक्छप- अकरणादरक्ष
द्वीक् कफमेदःपरभृतीनां सोम्यानां भावानां सहेतो-

तदा तद्ृक्षुकायकरणादरूक्षमपि रक्षपिद्युपसस्पादस्तथा नोपरभ्यते।यथा प्रखप्रादनन्तरम् तस्मा"
ति | तथा प्रघ्लपनादवौक्षपमेदः प्रभृतीनां सौम्यानां
लस्वपनमस्लिग्धमिव्युपचर्येते । प्रचर इवाचरतीति
धानां खरैतोरपादस्तथा नोपरुम्यते | यथा प्रस्व कय्न्ताननिष्ठाः । आसीनस्योपविष्टस्य प्रचरायितदतर सस्तास्रस्पनमस्निपवमपि स्तिगधति्युपच- मासीनप्रचलायिते, नलु प्रस्वपने सवैसर्विकया ।
1 | प्रच दवाचस्तीति कयडन्तानिष्ठा । आसी. येन सदेन हेतु; स्यात् । रु्षकार्याकरणादरूक्षम् ।
यधोपधिष्रभ्य

प्रचखछयितमासीनप्रचरायितं

नतु

अनभिष्यन्दि तु विशेषेण । आसीनेप्रचङ्ायितं पुन

वपनं सथसर्परिवया | येन स्नेहन दैतुः स्यात् । सदगूपमित्यथै; ॥ ४३ ॥

|

अष्टङ्गहेदये । . .
डे= --चतर्विधायाः स्वरूपमाह~-राची जागरणं काके
ग्यदायमं हीनयोगाख्यं तद्रक्ष वातव्याधिदेतुः । दिवा

परलपनमफाले शयनम् । त्चाकाटेऽतिसुप्तस्यातियोगाल्यमक्रलि वुप्तस्यामि्यायोगाख्यं तदुभयमपि ल्िग्धं

कपुपित्तव्याधिदैतुः । आसीनप्रचकायितं काके शयन

दिङ्नातानां पनकोपात्खप्नोऽलु्ञातः । शवासरिप्मा"
दीनां वेगविस्मरणाथैम् । दृद्रादीमां यथाय
रणा वेगविस्मरणार्थं च । अजीणिनां दिवाख्प्नो
चितानां च धातुवैषभ्यपरिहारर्थ दिवास्वप्नोऽनुमतस्त-

कृता । तथा चोक्तम् । उचितौ हि दिवाखप्नो येषां
।
य
भवति
धितस्
्रचला
ासीनप
तद्धव

।
तम्यग्योगाख्यम्
निय शरीरिणाम् । बातादयः प्रहष्यन्ति तेषामस्वस दहि सुखोपविष्टः सन् यदैव चल इवाचरितुमारमते
। नन्वजीर्णिनां दिवास्प्नो न युक्तो
तदैव स्वपिति, न त्वनुदीणां निद्रायुदर्यात नाप्युद्मणा पतां दिति
धारयत्ि,तच न रूकषःनापि किग्धम्।उत्तं च खारणादिना-

४ इद्रियातिश्रमाद्रकषो वातले जागरो निशि । तदालस्वादिवाखप्रः ज्लिग्धः पित्तकफोटवणः ॥ आसीनप्रचल-

दिवाखष्नस्य कपवृद्धिकरतात् | कफब््छा चाभिमा"

चयम्।

अग्निमायादजीणीन्याऽपाक

दिवाखप्नः

्र्ययुक्तस्तेषां

। अन्नोच्यते । दिवास्वप्नेनाजीर्णिन

स्वप्नो निरभिष्यंदिवंदणः । ?› इति । ¢ प्रचखयित >
धातुसाम्ये भवति धातुसाम्ये चं सति स्वस्थानस्थितेि
िकमण
ादाद
गन्त
ादिग
ण्डव
ात्क
निपदिक
राति
इति! प्रचट्प्
देषिरलपहतो वहिः प्चनकषमो भवति । कफस्तु"
रायां रूपम् । अन्ये स्वासीनलप्रचलायितदब्देनोपविषटस्येव
तेषां विधत्ते । भपिलगानां पुष्टिमादसयनमाहूुः । ते च द्वित्यतुवत्यं दिवैव तक्करा्यमियाहुः । ऽपि नै
काममुपविषटः धाति । अतं एवानैतरमेवोबाच शा्लकारः । धातु.
दिवा
यदाह भेडः--स्प्रकामोः

दायीत वा । प्रस्तीणीमस्य जन्तोर्हिं छेष्पा कोष्ठे प्रव

तते ›) इति ॥ ४२६ ॥

यदि प्ि्धलादमिष्येदी दिवा्ठप्रस्तकि कदा-

साम्य लथा षां शे्मा चऽणानि पुष्यतीति ॥४४।

प०्~यदि स्लिग्धस्वादभिष्यन्दी दिवास्वप्नः तत्कि

कदाचिदपि

न

कार्य

इस्याद-प्रीष्मकारे

चिदपि नकाय इयाह-

दिवास्वप्नो हिवः । यतस्वासिन् कारे पवनस्य

गरीष्म वायुचयादानरोक्ष्ययस्यर्पभावतः ।

भवति ।

चयो भवति । आदानस्यैव

परिपुष्टस्वादतिसैश्य

रात्रयश्च निद्रासमाप्स्ययोग्याः-अस्प)

दिवास्वो हितोऽन्यस्मिन्कफपित्तकरा हि सः ॥ भवन्ति | दिवास्वप्रश्च संतर्पकः | यीप्मादपरस्मिन
मुक्खा तु भाष्ययानाध्वमद्यसखीभारकमभिः । काले कृफपित्तकरः । सोऽचिन्स्यत्वाद्रेतुप्रभावस्य
कोधदीकभयैः तान् धासदिध्मातिसारिणः॥ भोप्यादिकान्तादीन् सुक्खा वजयिस्वा । तेनैतदु

भवति) भरीप्माद्परस्मिन्नपि करे स्वप्र एषां हित एव
अजीणाभिहतोन्मत्तान् दिषास्वभोचितानपि यानमश्चादि)क्षतः खद्गादिभिरछित्नः। अभिहतो ख्शु
डादिना।स्वप्रोचिताः सीरितदिवास्वप्राःतत्र माप्या
धातुसाम्यं तथा हयेषां छष्मा चांऽगानि पुष्यति दिष्वान्तानां
पवनकोपात् स्वप्रोऽसुज्ञातः।श्रासदहिष्मा
स् ०-ग्रीप्पकाङे दिवास्वप्नो हितः । यतस्तस्मि- दीनां वेगविस्मरणारथम् । वृद्धादीनां यथायथं सन्त
न्काटे पवनचयो मवति । आदानस्य च परिपुष्टत्वाद- पणां व्रेगविस्मरणाश्ै च । अजीणिनां दिवास्वन्नो

बृद्रबाछावरक्षीणक्षततृटृद्मटपीडितान् ।

तिर्य भवति । रात्रयश्च निद्रासमाप्ययोग्या जसा

चितानां च धातुवैषम्यपरिदारा्थं दिवास्वपरोऽघुम

भर्वति । दिवाखप्नश्च सतकः । ग्रीपादपरसिन् तस्तन्तरकरता । तथाचोक्तप्-““इचितो हि दिवास्वप

काले कफपित्तकरः सोऽचिव्यलादधेतुप्रमावश्य। माष्या- येषां नित्यं शरीरिणाप्।वातादयः प्रकुप्यन्ति तेपाम्

स्वपतां दिवाःदति।नन्वजीणिनां दिवास्वप्नो न युक्तं

दिष्ठतादीन् भुक्वा बभयिलवा तेनैतदुक्तं भवति । दिवा स्वप्रस्य कफबरद्धिकरस्वात्। कफवृद्धथा चाभ्मिमा
प्ीप्मादपरस्मिननमि करे स्वप्न एषां हित एव । यानमश्वादि | क्षतः खङ्गादिच्छिनः। अभिहतो ठयुडा-

न्यम् । अभ्रिमान्यादजीरणान्नस्यापाकः । इत्ययुत्तः
स्तेषां दिवाखप्रः । अत्रोच्यते ! दिवास्व्रनाजीर्णि

दिना ।खप्नोचिता; गरीठितदिवाश्व्नाः !तत्र माप्या- नांधातुसाम्यं भवतिोधातुसाम्ये च स्थिते स्वस्थान

सटिप्पणरीकीञ्नयसंवटिति अ० ७,

ह्थामम् ]

(२१६३)

धतेदेधिस्सुपहतो वहिः पचनक्षमो भवति । पुनः खेदनित्याः नित्यं सेहभक्षकाः । अहनि
दिते
पफस्तु ब्रद्धोऽपि नैतेषामभ्निमान्यं विधत्ते अपित्व- न स्वप्युः शयनं न कुः । विषार्तः पुनः कण्ठरोगी
पनां पुष्टिमादधाति । अतप्वानन्तरमेवोवाष्व दिवा पुनः रात्रावपि शयनं न कुर्यात् । असाश्ष्मा रम्यत्वात् । रात्निष्वपि कदाचिदपि न खप्यात् ४५
खकारः "धातुसाम्ये तथाश्चेषां

ङ्गानि पुष्यति? इति ॥ ४४ ॥
1

दे०-दिवस्वम्रस्यासम्यग्योगत्वं प्रतिप्रसवाति । बहू

हे०-दिवस्व्नस्यासम्यग्योगत्वमपवदति-गरीप्मे चायु- मेदःप्रभूतयो ग्रीष्मेऽपि साम्यव्वेऽपि न दिवा स्वप्युःराच्रै-

यादीनां सद्धावादिनास्वमरो दितः आदानमरहणं शिशिर

(नाद्ारभ्य प्रतिदिन्रद्धथातिशयितस्य रोष्षयस्य रान्यमभावस्य च प्ाप््र्थम्] अन्यथा वायुचयवत्तयोरपि ग्रीष्मव्रदतुकयोः प्रातिः । तत्र दिवास्वमः च्िग्धत्वाद्यायुय रोकषयं च हंति, माचापूरणाद्राप्यस्पलक्घतं हीनयोगम् |
नु घ्रातन्नोऽपि

दिवास्वप्नः कफपि्करस्वाददहितः

।

ध्यति दि-- परयोः शमयेद्रयाधि योऽन्यमन्यसुद्धैरत् । माक्ती विद्धः शदधस्तु छमवे्रो न करोपयेत् 1|*

व आद--अन्यरमिन्नियादि हि यस्मात्स दिवास्वप्नो
ौप्मीदन्यश्मिन्नरतौ माप्यकछां तादीन् भुक्वा कफपित्तरत्यादहितः | न वु भीष्मे, स च माप्यक्लोतादीनां तत्र

गेष्म काटस्वभावात् । उक्तं च चरकेण

्रीमवर्ज्येषु

मयेषु दिवास्वस्मादयष्ु्यतः | छेप्मार्वितते दिवास्वप्रस्तस्मारु न यास्यतः" दति | माप्यक्कातानां तु कत श्त्याद्-

स्वप्र्य सम्यम्योगत्वमपवदाति जातु कदाचत् ॥ ४५ ॥

अकार्शचयनान्मोहुञ्वरस्तेमित्यपीनसाः ।
(र४

अ

स्ते

[+

रिरोरुक्शोफष्टासस्रोतोरोधामनिमदताः ५६॥
ह

श

क

क

क

क

स ०-अकाठे रायन स्म्नोऽकारुशयनं तस्माद

कारुरयनान्मरोहादयः स्युः ।

पतैमिल्यं गात्राणां

निर्स्साहम् ॥ ४६ ॥
प०--अकाङे

शयनं सप्र:

अकाङदरायनम्|

तस्मादेकाङशयनान्मोहादयः स्युः । समित्य गत्राणां निसस्साहतरम्। ४६ ॥

है०~सम्यम्योगजा रोगाः |तत्र मिष्यायोगातियोगजान्

रोगानाद-मकाल्कयनं द्विविधमुक्तं प्राक् । स्तैमित्यमारद्रचमावनद्धंगत्वम् ।
सेग्रहे--“"कंड्सकोठपिटिकाः
कासतंद्रागकामथाः। हटीमकाद्भवभेददोफारेचकगौरयम्।

7ल्वित्यादि] दि यस्मादेषां माप्य्कतादीनां तथातेन प्रकाण धातुसाम्यं मवति | समीमूतः ऋछरेप्मा दिरःकर्चरणा- विष्रवेगप्रवृ्तिश्च मवेदहनि निद्रया ॥° इति ॥ ४६॥
अत्र च का चिवित्सेव्याह-(्विसानि पृष्णा्ि । धातवो, वातादयो, रषाद्यश्च |
1तुसाम्यद्ुल्यान्न कफपित्तकरत्वं कफपित्तघरदधेः

सामभ्या-

त्वान्न विकारारमकदोपेतुत्वम् । माप्य वाष्यापारः,

तमोपवासवमनस्वेदनावनमोौषधम् ।

योजयेदति निद्रायां तीक्ष्णं भच्छद॑नांजनम् ॥
भोगः, भारः शिरःम्कन्धादिभर्गुरवस्तुवदनं, क्म काय- नावनं छधनं चितां ग्यवायं शोकभीक्कुधः ।
यापररेः, क्षतः श्रतकासी, अमितः शस्प्रहारादिपी- एभिरेव च निद्राया नारः श्ेष्मातिसंक्षयात् ॥

नमध्वाद्ियमनम् ›अध्वा पद्भयामग्रं मद्यपानं, श्ी-स्तरी-

दतः दिवास्पप्रोचितः सात्मीभुतदिवास्वप्नः, अयं
वृ दिवास्वप्नो मुहूर्तमेव कर्तव्यः । यदाद सुश्रुतः‡ प्रतिषिद्धेष्वपरि वाल्बद्धे्याद यावन्पुहू्तमान् स्व

स ०--तेष्वकारखप्नजेषु रोगेष्ृपवासादौषधं योजयेत् । निद्रायाश्च बाह्येन त्रिः कारः। तथा चोक्तम्।

पम् 2: दति ॥ ४४ ॥

मसो त्रौ निद्रा प्रायेण जायत इति । भतिनिद्रायां

्हुमेद्भकफाः खम्युः सेहनित्याश्च नाऽहनि ।

विपातैः कैटरोगी च नैवजातु निश्चास्वपि५९॥

सण~-तथा गरद्रमेदःछेमाणः स्निन्धाहारदिशीलि-

नश्च ग्रीपेऽप्यहनि न खष्युः] विपाततेः कंडरोगी च रात्रिरपि कदाचिदपि न स्वप्यात् ॥ ४९ ॥

छोकादिसगेप्रमवा तमोमूडा तमोमयी । बाह्यात्तसला तीक्ष्णानि बमनांजननस्यानि योजयेत् । ठंवनानि
च | एभिरेव च तीक्षणवमनादिमिर्नदराया नारो
मवति | छप्मास्यल्य धातोरतिद्ययेनापचयातत् ॥४५७॥
प्र०~अन्र च कासा चिकिस्सेस्याह-तेष्वकाल

स्वप्रजेषु रोगेषृपवासाद्यौपधं योजयेत् । निद्रायाश्च

प~वहूमेदःकफौ येषां ते बहुमेद्;कफास्ते च वाहृस्येन साननिकालः ! तथा चोक्तेभू-^ लोकादि

भष्टङ्द्ृदय ।

(२१५)

|

( च््~

मनम

सर््रसत्रा तमोमय तसोमथी । बाहुल्यान्तमसां

प्राततः ख्यात् | अभुक्तवानथुक्ते सति । असाछ्यन
्रहणेनेतद् घौतयति। न सवस्य रात्रावसुतस् जागरण

शातन निद्रा प्रायेण जायते |) इति | अतिनिद्रायां
सन्या तीक्ष्णानि वमनासखंननम्यानि योजयेत् । काकादर्धेन दिवास्वप दृष्यते कि तर्हिं यौ यातं
नादि च । एभिर तीक्ष्णवमनादिभिनिद्राया
रुचितं स्वपिति तस्माक्ाखायाव॑तं कारं निरि
नाशो अवति । शप्मास्यस्य धातेरतिश्षयेनापजागयात्तावतोऽर्घेनासौ `प्राततः `स्वप्यात् । केचिद्धि
यानु | ७ |
।
स्वदव्पनिष्राः स्वभावतो मवति | ४९ ॥
हे०-भकाल्यनजानामौपधमाद--तत्रेति । भपतिा ,असम्य^

नोगस्यीप्रधमाह-स द्विषिधो-वेगोदीरणजे निद्राधिक्य-

प~-यतश्च सम्यक्सेविताया निद्राय

तायाश्च अनन्तयोक्ता गृणा दोषाः, , अतोजश्च | तचाद्य ट्त गेगानुष्पादनीये] इष द्वितीयः। तस्य क्सेवित्
ेतोः कालानतिक्मेणः सास्म्यतो . यामयं
दतुस्तः संग्रह--“ अपच्यमानौ वाहु्ास्छरोतां स्याघ्रणरते स्माद्ध
कथ ततः सोतःसु ज्देपु जायने माच्मौरवम् ॥ गुर
मारन न्वादस्यमाट्स्यादतिर्निद्रता |॥ :: इति । टंघनं

ददद्

| वरमननावनगरोस्तु अहणमतिशयार्थम् । .

त्यवाद्र संभोगमर् | हीनयोगस्य देतुमाद-स द्िविधःनद्राविधारणजो निद्रात्रिनाद्रजश्च | तचा उक्तो रोगानु-

त्रयवा निश्चि निद्रां मजेघ्र् । अक्षास्याज्ञागस-

दर्भेन स्वप्न इष्यते । किर्ताहि यो यात्रन्ते काङ-

सुग्चिरतं स्वपिति तस्मात् कालाद्रधेन प्रातः स्वप्यात् ।

अभक्तवान् अय॒क्ते सति । असारम्यप्रहणिनैतद्
द्योतयति । न सवैस्य रात्रावघुपरस्य जागरणका-

त्पादनीये |द् दवितीयः। एमिरतिनिद्रौपधैः -छेप्मातिसक्ष-

छाद्धन ,दिवासपप्न इष्यते | किं तर्हिं यो यावन्तं

स्वस्यापनार्थम् | ४७ ॥

जागयात्तावतोऽ्थनासौ श्प्यात् | केचिद्धि स्वस-.

यादिति हेतुकथनमन्येपामपि च्ेषमक्षपणानां निष्रानादेतु- | काटमयितं स्वपिति तस्मात् कालाश्यावन्तं कार्ल

सप्रति निद्रानारजान्विकारानाचे--

निद्रानाशादंगमदक्िसेगौरवजभिकाः ।

जाड्यं ्छानिभ्रमापक्तेतद्रा रोगाश्च वातजा
सं ०-निद्रानारादगमर्दादयो वातोव्याश्च रोगा;

स्युः| ४८॥

१०८-सम्प्रति निद्रानाशजाम् बिकासनाचष्टे-

निद्रानाद्यादङ्गसदादया वातोद्ाश्च रोगाः स्यु:४८
दे०--निद्रानाशजान रोगानाद--जा्चं ज्ञान
श्रशः, अपक्तेरादारस्याविपाकः, वातज्ञा रोगाश्ाक्षेपकादयः | ४८ ॥

यथाकाटमतो निद्रां रो सेवेत सास्म्यतत;।
असात्म्याज्ागरादरधं प्रातः स्वप्यादभुक्तवात्॥
[8

स ०-यतश्च सम्यक् सेविताया निद्राया असम्यक्
सेवितायाधाऽनतधेक्ता गुणा दोषाः | अतोऽस्माद्धेतोः
काठानतिक्रमेण सास्यतो यामद्वयं त्रयं वा निसिनिद्र

निद्रः स्वभावतो भवन्ति| ४९ ॥
है-यसम्यग्योग निषिध्य -सम्यग्योगं विधत्ते-निद्रा
रात्रौ सेवेत न दिवा | रात्रावपि यथाकालं -परवर्तिकालन~

तिक्रमेषा यस्य॒ यस्मिन् रात्िविभागेः निद्रा ग्रर्वते .स
तस्ि्नैव सेवेत दरस्यथः । सासम्यतः .यामद्रययामययादि~
सलत्म्यातुरोधेन । रात्रावनिद्धितस्य -दिवां -स्वभ्रं विधत्ते

प्रातः पूर्वहि खप्यात् | अथुक्तवानकृतभौजनः, असात्म्या+
द्रान्निजागरणकासदरदधंकाटं सास्यश्चद्रान्िजागरस्तदय प्रात
नव. स्वप्यात् । अद्धमिल्यलात्म्यजागरजनितदोषनिवर्तक-

निद्रापर्याप्तकाष्येपलक्षणम् । अत्र एवाह खारणादिः-““असुप्तानां तथा राघौ तन्मात्र्वपनं दिवा | ?' दीति | .

भेडाऽपि--““ राजौ स्वप्यान्न यामांखीरतान्स्वष्याह्टि+
दिवा नरः} -एतदप्याहुरारोग्यं नान्न दोषोऽस्ति कश्चन
दात || ४९ ||

भाट्येन्मदानिद्रस्तु क्षीरमद्यरसान्दधि ।

अभ्यगोद्रतनसानमूधैकणीक्षितषपणम् ॥
कांतावाद्लताष्छषो निचचैतिः कृतक्रप्यता ।
मनोऽनुद्रुला विषयाः कामे निद्रासुखप्रद्ाः ॥

मत् । असाम्याजागरादर्धेन खप्न छ्यते | पि तर्हि अह्सचयरतेग्रम्सुखनिस्पृहयेतसः
।
यो यावेतं कालमुचितं स्वपिति तस्माव्काराद्धैन
निद्रा संतोष

तृ्तस्य स्वै कारं नातिवर्ते ९०]

स्थानम् |
पा

सरिप्पणदीकात्रयरससवहिते अ० ७.
+<

न

स०-यो सो मेदनिद्रः स क्षीरदीन् शीलयेत् ]
स०-मराग्यधर्मे दवीपुंसयोगतरिषयऽयतामः चित्र
कालाबाद्भरताश्चषादयो निद्राुखहेतवः। कांतावाहल- सजदुत्तानां मजदिव्यधः । नथा २ न्वचादिदुता
ताश्टेषग्रहणमाष्टेषमातरमेव निद्रासुषहैतुनेदु मराम्यधमेसै- त्यजत् | दुष्ट प्याधिमलादिश्िः मेका सेतुन्महने

वेत्ति द्रनार्थम् । अत ॒एवानेतस्माट् । व्रहमचथरते-निन्दा-सं कारं नाततिवतैत्त इति ।ब्रहमचयेरतप्याऽ््यु- अन्ययोनिमजामद्धिष्याह् च नथः
-यमन्लो.भेुनामिकाषौ निद्र नाशयेदिल्याह । ग्राम्य- धमनिर्तने गुरं तनपा
पुषे निःस्पृहं चेतो यस्य स तस्य । तथा संतोष जत् । तषु द्चियंन सगन्ददवियतः
योरनिधस्यास्ताम् ।

तप्तस्य ॥ ५० ॥

४1

सुश्रा

र

) प

1भ्

८
| वनिं

प्रयाया दिनचयायामुत्ताः । यतः

र्िनक्रा
प०्-यो मन्दनिद्रः स क्षीरदीन् शीट्येत् । स्थानम्| प्रयामि

सेवेतेद्यथः } तथाऽनेणम् अग ॐ
॥य
सद्दा जघनकायनिवेतनयोग्ध मखा
` भ्रास्यधर्मसेवेति दरौनाभ॑म्। अत एवानन्तरमाद- णाया हि सुन छुवति सरनिध्यनि । £:
` “व्रह्मचरयस्तेनिद्रा स्वं काट नातिवर्ते । ?› इति । त्यजत् । दिने रते न दुवातिधः। म थ

कान्तावाहृरतश्ेषादयो निद्रासुखहेतवः । कान्ता
बा्खताण्ेपम्रहणं शेषमात्रमेव सुखहेतुः; न तु

ब्रह्मचयैरतस्यानुगतो भेथुनाभिरापो निद्रां नाशये-

दित्याह-प्राभ्यपरुखे (निःस्पहं चेतौ यस्य स तस्य
तथा सन्तोषतृप्रस्थ ॥ ५० ॥
है०=अथ सम्यम्योगहेतुः । स अिविधः-जघन्यमध्यभोत्तमभेदत् । तत्र अंघन्यमाह-मदा मृदा स्वकाटान-

|

न

५

[+

नुन
व्यत् । सल्यादवितादयः

ि
रितीऽतिभुक्तः ! अध्र
घादिव्रणातुरः । सनु

श्ु्रन,

अन्या
पुय-

५2 +

उन्न

|

लत्वम् #
ततोऽन्येगाते स््यनेनवऽम्याभसय ायाप्रं चतत्
अनिद
ुदरानियनेन् }सत्यमेतत्. ।

प्ाध्यत
यथा ष्णात; चिं गच्छनतिशयन "थ
तथाडन्यवेणातं इति ॥ ५१ ॥
ममाह निर्वृतिः सुखम् +कृतक्ृसयता पूर्णमनौरथस्वम्, -विपरयाः न
प०--यदा लु आआम्यध्सैण विना स रत्तिरपच्यशब्द्यदयः, कामं मनोरथत्वम् । उत्तममाह-नह्यचरतेता वा तदा तदधिकासथमुच्यते सास्वधम खाघु्ह्यच्चर्यासक्तस्य, ्राम्यसुखं संमोगस्तत्र निःस्पृहं ततो
निवृत्तं चेतो यस्यं, संतोपप्तस्य यथालामवुष्स्य, सयोगमिषयेऽनन्तानां सिय व्यजदुत्ताना भजश्वं काढ नातिवर्तते उचितकाले आयात्तीव्यर्थः ॥ ५० ॥ दित्यः ! तथा रजस्वरव्वादियुतां त्यजन् ।दु
ि
व्याधिमलादिभिः संकीण॑म् ›संकुचितं महन यान

भिज्ञा निद्रा यस्य स यदनिद्रः, रसान्मांसरसान्ूद्धतरपणं
मूर्तम् ,कर्णत्षणं कर्णपरणम् ,सक्षितर्पणं प्सिद्धम्।मध्य-

यदा तु प्राग्यधर्मेण धिना न रतिस्यार्थिता वा

तदा तदपिकारथसुच्यते-

भ्राम्यधमे स्यजेन्नारीमदुत्तानां रजस्वछछम् ।
आभियामप्रियाचासं दुषटसंकी्णमेहनाम् ॥
अतिस्थृल्कृरां सतां गर्भिणीमन्ययोपितम् ।
दाणिनीमन्ययोनिं च ग॒रुदेवन्रपाछयस् ॥

धेत्यस्मशानाऽऽयतनचवरयबुचदष्पथम् ।

। अन्ययस्यास्ताम् । तथा वणिनीं-त्रहमचारिणीम्
योनिमजामदिप्याषिं

च स्यन्

। गुतरस्याे |

रत्वजन् |
वा.
ग्रास्यधर्भानवतेन साततं
त सङ्धन््ाचसपर सय
तथा चध्यादस्त्यजन्. 1

।
त्य; ! चैत्यादीनां पयाया प्टैनचयायामुक्ताः
आयतन-दष्टानां निग्रहस्थानं. च पत्राषण रात
।
सडकान्स्याक्चेस्त्यंजत् । तेषु कास न सचततत्यथः
तथा-अङ्क जघनं नाङ्गमनङ्गप । अर्धसदररा जघन

ि"
पर्वाण्यनंगं दिवसं .दिरोहदयताडनम् ॥
कार्यनिवर्वनयोग्यं सुखादिकमुच्यते । दाक्ष
। दिवस
अव्यारितोऽ्तिशुद्वानदुःस्थितांगःपिपा्तितः गाद्या हि मखेन कुवन्ति तन्निषिध्यते। मूधव
द्षाबालो बृद्धोऽन्येगातेस्त्यजेद्रोगी च भेशुनम् ५१ च व्यजेत्-दिते रतं न कुर्वातित्य्ः

अष्टङ्हृदये ।

(२१६ )

-

--------------------

णा

याशितादयः युरतं
समिधां च स्येन [ । तथा~-अत्
तिरठर्म
1

सन्तृप्तो वाजीकरेः

दुःश्थितमह्गः शरीरं यस्य कखादिना व््ाधिनावा

पक्षात् कामं भजेत् ॥ ५२ ॥

सेजातसंतपैणः सः

लजेयुः । अत्याभितोऽतिमुक्तः 1 अधतिटुमनाः । कामतो यथेच्छया हिमे हैमतती रिदिरे च का
अन्यवेयार्वः-पुरीपाद्ििगातुरः। नतु श्चद्ान् देगा यथेच्छं सेवेत । वाजीकृतामिति संपदादिलाक्किप्
उन्यते । ततोऽन्यवेगासं द्रस्यनेनैवास्याथेस्य छन्ध- त्त इति क्तोऽधिकरणे चं प्रम्येव्यादिनाऽधिकर
त्वान् रिः श्ुद्ानियनेन । सलयमेतत् । अतिर- क्तः । अधिकरणवाचिनश्चेति षष्ठी । वसेते दारदि °
यार्थ स्तत् । तथा श्ुदरेणातैः स्यं गच्छनतिशतिक्रम्य भरेथु्नं निषेवेत । वधाप्रीप्मथ
येन पीडया वाध्यते न तथाऽन्यवेगा्त इति ) यहात् उ्यहम
स दुःस्थिताङ्गः । पिपासितस्छषितः । बाछ आपोडसादर्यन्,सपततरर्व वृद्धः } अन्यवेगातैः-मूत्र-

पुरीपादितेगैः पीडितः । रोगी-ज्वसादिव्याध्युपटू-

प०~सम्प्रति ऋतुविकेवेषु निधनं नियम्यते

तप्नो-वाजीकरणैः सश्लातसन्तपेणः सन् कामः
यथेच्छया हिमे हेमन्त, रिरे च कामं यथे

तोऽसमर्थः परथुनं त्यजेत्।तथा च सङ्स्रहः-““न चरते सेवेत । वाजीष्तामिति ` सम्पद्ादिखात् किप्
प्रोडशाद्रषात्सप्रतेः परतो न च । आयुष्कामः नरः

तप्रइति--“ कोऽधिकरणे च प्रौव्य--”? दत्य

सखीभिः संयोगं कुमति ॥ अत्तिबाखो श्यसम्पू- दिनाऽधिकरणे क्तः । ८८ अधिकरणवाचिनश्च
णसर्मधातुः स्यं व्रजेत् 1 उपतप्येत सह॑सा तडाहति षष्ठी ! वसन्ते, शरदिः च ज्यात् अयद्मा
म्
गस्थभिवोदक । रुप्कं वृक्षं तथा काष्ठं जन्तुदग्ध क्रम्य मैथुनम् । बषौभ्रीप्मयोः पक्षात् का
निजजरम् ॥ सपष्टमादु विशीर्येत तथा वृद्धः खियो भजेत् ॥ ५२ ॥

त्रजेन्। प्राप्नोति वेगयेधी च बृद्धमहाश्मराकयः 1
तिमिरादिगदोसपत्तिः इति ।॥ ५१ ॥

हे०-यथाविधिसम्भोगादात्मरक्चा तेच सम्भोगनिषिद्ानाह--प्राम्यधर्मे सम्भोगे अनुत्तानत्वदिर्वििष्ठां

हे०-ऋतुवश्ात्तमोग विधन्ते--हिमे-देमन्तिशिरः
कामं सम्भोगं कामतः स्वेच्छया | वसन्ते शरादै =
द्यहान् द्यहुमन्तरं कृत्वा, क्िनदाधयोः-पक्षादयक्षमनः

नारीं स्यत्त् । अपरियामनमीष्ठाम् , अप्रियाचारामनिष्टा-

कृतवा, ““तत्तमीपञ्चम्यौ कारक सध्येः इति पञ्चमी वाउ

वरणा, दुश्रमेदनां-दोषदूभितयोन, सकर्णिमेदनां संकु- करतां तृप्तः: इति सर्च सभ्वध्यते।वाजीक्ृतां वाजीक्ररण)
चितयोनिम्., आतिस्थृ्ममातिद्कयां च |द्ूताम्-असम्पूर्णाकरणे स॒दितार्थानामिति पष्ठी | अय च विधिरुत्तमवः
भ्यद्धमासप्रसूतिम्) अन्ययोपितां~परयोषितां, वर्णिनीं

यक्षः, दीनबलानां तु उक्तो अडेन-“ताघ्रृती, यथाव

वह्न्वारिणीम्.) अन्ययोनि-विजातीयामजामहिष्या्धयुर्वाभेथुनं तु समान्वरेत् । वर्षासु नवराघरान्तु॒ दश्षरात्राच्छ
टयादीश्च यजत् । चैष्यादयो दिनचर्यायां व्याख्याताः |
अम्बुजटादावः, आयतने वधघस्थान; पर्वणि-पुण्यकालाः | द्यपि ॥ पञच्चादाच्छीतसमयेः सठाहाच्छिश्िरे तथां
अनगं हस्तमुखादि, दिवसमपर्वण्यापि, सिरस्तःडनं हृद् पक्षाद्वसते ग्रीष्मे तु माकि मासि समाचरेत् ॥ निः

यताडनं चं सुष्ट्वादिना, दिनचर्यायां सामान्यतो निधि-

पश्चिमे मासि प्नेथुनं न समाचरेत् "› इति | ५२ ॥

स्यापि देवाटयदे; पुनर्मिपरेधः सेभोगे मूयस्त्वख्याप-

भ्रमङ्कमोरुदोषेरयवरुधाचिवद्वियक्षयः

नार्थः । अव्यादित्देः

संभोगं

निप्रेधति-अत्याशितः

अतितृ्तः, अधृतिः अहः, कष्टान् क्षुधितः, दुःस्थि-

ताग विमस्थितगत्ः पिपासितस्तृमितः, अन्ययेगातेः
यृक्रेतरेवगर्पीडतः;
शुत्तपोर्वगत्वेऽपि प्रथग््रहुणमहययोरपि तग्रोमिविधा्थम् || ५१॥

संप्रति ऋतुविदमे निधुवनं नियमयति-

सवत कामतः काम तृप्तो बाजीकरतां ह्मि ।

अपषमरणं च स्यादन्यथा गच्छतः [क्यम् ८
स०~अन्यथोक्तविधेरन्येन प्रकारेण चछिये गच्छ

भमादयः

स्युः

|

अपर्वण्यकारे

मरणम

मरणम् ॥ ५६ ॥

प०-अन्यथोक्तविधेरन्येन

प्रकारेण

रि

गच्छतो श्रमादयः स्यु; । अपर्वण्यकलि मर

न्यहाद्रसेतरारदोः पक्षाषानिदाघयोः ॥९२॥ । मपवसरणम् ॥ ५३ ॥

स्थानम् |

सटिप्पणटीकाजयसंवङिते अ० ७.

है----उक्तविध्यतिक्रमे दोपयाह~ऊरदीर्वलय पिथ

दौधेल्यं, वलदीनां क्षयः, अपर्वमरणमकराटमृर्युः, अन्यथा

पत~-रतस्य् मुरतक्रियाय चिरत अवसाने प्रमान
त्लानाादक सनते । अनुष्टयनमनुरागश्वन्दनादिभिः

शियं मच्छतः-उक्तग्रकारादन्येन प्रकरण सेभोगं मजतः, य॒गन्धद्रत्यः । दिमानदटः दीतवातः । खण्डशखारसायुर्चेदे-“विपसीतरतप्रा्या लिगि दाहः प्रजावते । याः-भक्षविदोषाः । सीतास्यु-रीवलटं सेयम । रसो
कारस्य च सर्धगतरेषु त्पतीकार उच्यते ॥ प्रग्वसिं सासरसः | ग्ु्ा-वान्यः दनः |ममन्ना--सगमण
निबध्येव छिगच्रषणमावहेत् । क्षणे तस्य संजाते सनाप
येच्छीतस्मंुना | कोटनिर्थासमादाय पाययेत्ते सदार्करम्।
ास्मलीदू्योर्ूलरसं पायसमाशयेत् `` दाते ॥ ५३ ॥

स्मृतिमधायुररोग्यपुधद्विययसोवरैः ।
अधिका मदनरसो भव॑ति ल्घु संयताः ५४ ॥
स ०-छीष्र सयताः चछरीः सम्यक्

सैवमाना

स्पृत्पादिभिरधिका अस्पजराश्च भवति ॥ ५४ ॥
पल-खीयु संयताः सखीः सभ्यकृसेवमानाः

एतत्सवमनु पन्यान् सवत } नधानययम् सवेत ।नर्य

पुंसः प्रक्रत सत्ति वपुयः दाररथराम द यन्मे
आगच्छति । व्रीसंसर्गाि सयः स्यान् प्लवता
वष्टनामाप | प व्वराय्रालकरन क्न चधा अकच
धाम च :: इति ॥ “
द ०--पमगाधसानसःपाना--

त
मन. यिय

रुतः; खण्डलाद्--राकरानर तव्यम् सीना
,
यलाद्रक,
रसो-मासर्सः,
ग्रसना-जन्छसुय, ययन्-निद्धः, रतस्य
विरता अ

ससनेतरमय समल 1

श

तर स्नभागन-

प्मृस्यादिष्भेरधिका
अस्पजराश्च सवन्ति । जसः वपुषो धास-यारीरं नेत्रः,
प्मृतिरतिक्रान्तस्याधस्य स्मरणम् । मेधा मर्ञा ।
आयुर्जीचितम् । अयेग्यं-घ्वास्ध्यम् । पृष्टिः
रारीरपोषः । इद्छियाणि-चक्षुरादीनि । य
फीतिः । वदे-शरीखामर्ध्यम् । तेरधिकाः भवन्ति।

श्रुतचरितसणद्ध कमदद्च दयाला

भिषजि निरनु्ध ददरक्षां निवदय |
तथा मन्द्जरसः-स्वस्पपदलिता भवन्ति | ५४ ॥
हे ०-विध्याचरणे फएठ्माह--ल्लीषु संयुता विधिना स्री; भवाति पिपुरुतजःस्वास्थ्यकीति प्रभवः
सेवमानाः

स्मर्यादिभिराधेकां

सदजरसश्च

भवंति ]

दृद्विथं छक्र, मंदजस्सथ्िरस्थायियौवनाः | ५४॥

स्पद्कशशलफर्मोगी भमिपाटश्चिरायुः ॥ ९६॥

दाताङ्ुदुग्धरसयुषसुराप्र्न्नः

स०~मिषनि शरीररक्षणं निर्युत्वे निर्धिक्लयमाघाय बहूकालमाप्मीयश्रषटपकगोणवान् तथा तेजश्च
साध्यं च कीर्ति प्रमश्च एवं विपुला विस्ती-

सेवेत चानुशयनं विरते रतस्य

गोस्तेजःस्वाच््यकीरतिप्रमावा

तस्यैवमाद्यु वपुषः पुनरात धाम ॥ ५५ ॥

कीदृशे मिषनि | शतं शाघ्लाववोपध्ः । चरितमाचारः।
ताभ्यां स्मदधे स्र्मे ।तथा क्रियाचतुरे । तथा कृपालो |
वसुमुनित्रिरतिश्चन्माटिनी नौ मयौ यः ॥ ५६ ॥

लानानुरेपनहिमानिट्खंडखाचय-

स् ० --स्सति यथौचिव्येन स्लानादीन् सेवेत |खण्डला्यखंडद्कतं कणिकेव्यादि ।रसो मांसरसः ।चानुशय-

नमिति । अबु परशवाश्च स्वभे सवेत | तय क्लानादि-

य्व स एति

दति श्रीमदरणदतविरचतायामश्रगह्दमटीकायां

सेविनः दारीरस्य एवसद्िनक्ृते धाम तेजो मूय आग- स्वागमुंदसस्यायामन्नपानरक्षाव्यायः सक्तमः ॥ ७ ॥
च्छति ! स्मौ जौ वसततिरूकी युरकद्वथं च } खानांगप०~-भूक्भिपाले रजा भिपजि वेय श्रुतचरिलरागव्यजनेदुपादयूषासवक्षीररसान् रसाखाम् । भक्षान् समद बोधकशीकसपन्ने, क्मदक्षे, चिकिन्साकरुखले,
सिताल्यान् सरिलं सुशीतं सेवेत निद्र च स्ता- दयाद्टौ, अनुकम्पायुक्ते) निरसुषन्धम्-अतुचन्धविग्रहश्पा प्रतिज्ञा चिकित्सा या तां नवाय;
ततत दति ॥ ५५॥
।

निरसवन्धम् देहरा शारीरपानं निवेश्य दत्वा

१ अचर 'संयुताःइति पाा०।
ऋ, चै

सुनिपुहतेजःस्वास्थ्यकीतिप्रभानेः स्याच् । तथा

(२१८ )

अष्टङ्कहृदये ।

1 सल"
वायव्य

कुदटफटमोगी च स्यात् । चिराय बिपुलावका-

स्म्याथसंयोगः काल्वैकृतम् | दितेऽपि रतभाहरे योजर्य-

स्यामयर्नरम् । नापथ्यसेविनं सयः प्रवर्धते तदा मलयः ॥

साय । चिरेति चतुध्यन्तप्रतिपादको निपाते
दीर्घकालं स्याचषटे | तेजश्च स्वास्थ्यं च कीर्तिश्च प्रकोपं प्रतिनिघ्ति भिनरदष्यादिमिर्थथा | नच सर्वोपचाप्रभावश्च ते विपुला यस्य स तथाविधः) तत्न तेज- रोऽपि सर्वदा सर्वदोषङृत् | नदि सर्वाण्यपथ्यानि तल्यस्वत्वं, स्वाध्यं रारीरषटुता । कीतिर्यशः । प्रभावः- दोषाणि नैव च |सर्वे ठुद्यव्रला दोषान सर्वाणि वपूमि
देशवयैम् । विभव इत्येकोऽर्थः । एते विपुखाः च ॥ भ्याधिश्चमस्वे शक्तानि यतोऽपथ्यं तदेव तु 1
सभ्रद्धा विस्तीर्णां य्य स तथाधेषः । राजा खं गच्छत्यपण्यतमतां व॒खदूष्यादिवर्धितम् | त एव च पुनच तत् कुरारं शोभने पुण्यतमं कमं श्रेयोरूपं) दपा हेतुभिधरहुनिध्िताः । मिथो विस्रा बलिनौ
तश्य॒पलमैश्र्यादियोगात् सुखोपथोगतां सथो दीरघकालनुबतिनः ] स्वे सम प्रकुपिताः प्राप्याह्पभपि
गुडे । स्यङकुशकफलभोगी चिराय भवतीति कारणम्. । प्राणायतनमाभ्ित्य गभीराः सर्वमार्मगाः ।

भद्रम्} ५६ ॥

इति श्रीचन्द्रनन्दनविरचितायामष्टङ्ग-हृद्यदीकायां सूत्रस्थाने अन्नरकषाध्यायः सप्रमः |५॥

देदे हितोचिते ते स्युश्चिरादण्याद्चकारिणः ॥ अहितान्यपि
चान्येषामभ्यासाहुपकषेरते । दोषरथ्चैवां क्षयं यांति कर्म.

वातातपादिमि; । अथ
^

बहूनामेकरोगोस्पन्तिः

भिन्नदारवयःसात्म्यप्रकृतीनां एम॑ भवेद् । एकं

है०--भध्यायारथतुपसंहरति श्रुतेति] उक्तपकारानर- विङृतवाग्वादियुगपत्रेवनाद्भवदः ॥ वातादीनां तु विकृति.
्षा्मरेण देहरकषां मिनि निवेश्य भूमिपारुशिरायुर्मवति । विङ्तद्हुचारतः । मौमांतरिक्षदिव्येभ्य उस्पतिः्यशच
कीश भिपजि-शरुतचरितसमृद्धे शालकालोक्तानु्ठानसं- जायते ॥ सैमवः पुनरेतेां कर्मणः सामुदाथिकात्

पतरः कर्मदकष-पचारुे, दया्ी-कारणिके, निरनु. दृटो बायुरभिष्यंदी स्तिमितोऽतयुष्णकीतलः ॥ वरडदं

वर्ध-निःंक, तेजः-कंतिः, स्वास्ष्यमारोग्यं, कीरिः,
प्रमाबः प्रतापः | सखकुदलपलमोगी-स्वोपार्बितपुष्यपलेपभोगक्षमः, चिराचुरदाधवुः । सेग्रहे त-“मनःशरीर-

भैरवरवः पुरुषोऽनार्ववो बी | अन्योऽन्यभ्यादृतगाकत

पां्ुवापचिषरान्वितः ॥ - रसवणादिविक्तमपक्रां तविद्ंग
मम्. । निदितप्रभवं तोगशुप्तीणजल्शयम् ॥ मक्षिका

स्थितिमात्रमेव सेवेद्रयवायं नच तपरः स्यात् । विशुद्ध मधिकव्याखवहूस्पादप्रदूषरितः | देशोऽपथ्यान्नवहूषो
नष्ट
दो रदा तत्कामस्तरसणः पुमान्॥ समस्थितांगः युरभि- धर्ममहौषधिः ॥ कालश्च
वियरेतानि हीनाछिमो यथा
मु्तमू्ादिरम्यथः ¡ नाऽना्चेतो नातयरितो वृष्याणां यथ | पतते दुष्परिहारत्वाददितायोत्तयोत्तरम्
॥ तपामि
तपितरूयहम् ॥ नारीं नारीगुणियकता सहपृवेगुणां बरजेत् । यते कम तस्मिन् कलि
सुदारुण । कर्म पञ्चविधं तेः
टश्यायुरोजःक्राणां क्षयं मेदूध्रयाम् दान् ॥ वायोः | योयं तदधदरसायनम्
| शस्यते देदवरतिशच भेषजैः पु

कोपमधमं न मूढः प्रप्रो्यतोऽन्था | उत्तानो वेगरोधी |मदतेः । चर्यं
दयादानं

सदाचाररतिः शमः
च शद्िमे्श्मशर्वराः ॥ =
| सद्र्मसत्कथा पूजा देवर्षीणां नितातसनाम् । देयानाम
गदम् । न चार्वाक

पोडशादयषत्तिपतेः परतो न च ॥ पन्ानां साधूनां च
निषेवणम् | द्ैवन्यपाश्रये जेष्ट क
खीमिः संयोगं गंवुंमहीप्ते । जीवितरक्षणम्
|| देभन्तादिषु कुर्वत स्वं श्वं नराक्रािं
यत्तिषाले व्यसंपुणसर्वधातुः लियो वजन् ॥ उपतध्येत
ष्यपि | विधै तच्छीखनं यस्माच्छीतादिरढन्कारितम्
शसा तदागमिष कानलम् | शृष्कं रुक्ष यथा कृष
जजग्धं जर्जरम् 1 खष्टमाछ्च विद्यत तथा बरद कुचरां हि शीतेोष्णद्ष्ठिदोषप्रा्तिभिया | अतएव
आयुष्कामो नरः

लियं मेन्. | कायस्य तेज; परमं हि शु्रमाहारसाराद-

पिसारमरतम्॥नित मना ततपरिरकषणीयै ततो वपुः-संत-

चर्यायाहिम॑तशिश्िरे समे

अथाकाटमद्युः

८ सर्व्ाणमृतां निष्यमायुयु्िमपेधते । दैवे
पुरुपक

भ्य धितं

ह्यस्य भलव्रर्म् || अन्यजन्मष्तं कर्म ५
प्युदारा । अप्रसक्तो भजेद्धावांस्तदातसुखसकशषकान् +
पौष्षमैदिकम्, ! विवाक्ते कर्मणी भा रषठमध्यावरत्वतः
कष

१
~र

ु स्मत2 सथतदलं हितम् | यरलापराभोऽता- तयोरदारयेर्य्तिदधिस्य
सुमुखस्य च । नियतश्या
उप्र" कर्तुम स
तै, इति
्
खपुर्प
तके

।त
भने "वृद्धां हिभयभ् इति युक्तः पाठः ।

हदरविपरीतस्य चावस

॥ सध्यामध्यस्य मिश्रस्य संबु

शणु चापरम् }दैवं पुरुषकोरेण दुर्बलं द्युपदन्यते ॥ £

दधानम्

सर्टिप्पणरीरक्षभधर्मषदहिते अ० ८.

(२१९)

=

देयेन बिना परुषं कर्म दुर्बलम् । दष्ट्वा यदेके मन्यन्ते महषलोकवरगतः । न जातु धार्येद्ेगांसलद्धि स्वापं
नियतं मानमायुषः ॥ कर्म॑किंचि्कवित्कषि विपाकनि- धदम् | दितमभ्यस्वतः पुनो नाके काटदधूया | स्न
स्रत महत् |किंचित््वकाठनियतं प्रत्ययैः परतिोध्यते ॥ यते परामर्शो बल्ेस्सा्दरियानुषम् ॥ अष्टितातनि च

संत्यज्य दपरमप्याप्नु्रादष्रि | तथाप्यानष्यमायानि साध
स्ततश्चैषर दितादितविधिक्रमः ॥ एकोत्तरं मत्युराते व्रुषते नामात्मयानिति ॥ यच्च सेगनमस्थानं न सक्यायिह् पेत
~
वेदणादिनः । तत्रैकः काठसंयुक्तः रेषास्त्वागंतवः चित् । परिदरतु न तप्याप्व योचिध्यं मर्मणः ॥ 1
स्मृताः ॥ श्मेनाजिरादियोेन श्रावव्यस्य तथा च तैः] हारविहाराणां सदाचारसिपेविषाम् । द
द्र्व्यश्रवससोमाधर्विहितस्तवात्मनो वधः ॥ आयुष्कामस्य जीवितं ल्तायते ॥ ग॒ध््राम्यनते यदवः दानां ह.
तघ्पािस्तमेष्टयामित्रविदया }सर्ैस्मदिव चात्मानं गोपाये- । सत्पथः | मूढौ जीवत्यनथाव दुर्गति परवियम् ॥ श्र
दीश स्मरतिः} तथा मरणमुदषटं सौगतानां चतुर्विधम् । पांतःश्रीरस्थान निचयं संनिहितानरान | 1
चिष्रमापरिदहारेण जायतेऽनियतायुषाम् ॥ धरुवं रोगित्व- वर्ज्यानि निर जीचवितुभिच्छता ॥ नल्ल स्वन यु
सन्येषां मृदुरेव च पर्वणि | अकाण्डे दास्रघातत्रैः परस्य्ो तस्माकर्मायभोदयम् । स्मरप्नत्रेयवनम च धोमान् कुन
भ्टस्युरन्यथा ॥ उद्धातचण्डमातेगतुर॑गादिसमागमम् | मर्हति ` इति ॥ ५६ ॥
।
प्व च द्विविधो मल्यु; करालकालविभेदतः

| उप्रदिष्ट
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उरातिदु्टवातादिः साहसादितभोजनम् ॥ वर्जयेदिति मन
तरयुर्ुनयो दिव्यचक्षुषः । देवव्यपाश्रया्दीश्च रसायननिर्धि
चिना ॥ न वाततेडपि यथाकाममायुपः

्रदीकायमायुर्वदरसायने भन्रर्ाव्रकर
सामन्येन निरूपितम् ॥ ५}

स्थितिमाप्नुयुः ।

ष्मषिसिहगजादिभ्यो विदुषां न भयं मवेत् ॥ मिथ्याप्रा

कारदुर्गाणि मिथ्यामारणरक्षणम् | आयुष्कामस्य मिध्यैव
परदारादिवर्जनम्. ॥ मचरदेवतयाहूता नाचक्षीरन्मह्यदयः ।
विषसुप्तपतुद्धस्य मावामावौ तदायुषः । संन्यासरोदिणीकादिग्रस्तस्य संसा भवेत् । उपेक्षया न मरणं जीवितं बा

अप्रमोऽध्यायः <.
वव

0 मकम

अनरक्षाध्यायानेतरं मात्रारिर्तीयो गुनतः यततो पिषा-

चिकिस्वया ॥ प्यहं नृसदखस्य॒युद्ेऽन्योन्यममिघ्नतः । दिभ्यो रक्षितमन्नपाने हीनमाव्राग्यवहत जीतितोपधसाधुदरत्तस्य वा तुया न म्बेदायुषः स्थितिः ॥ नयुदैर्ि- ताय सपयते । मात्राभ्यवहत प्राणिनां प्राणाय

पभिद्रा्या सौषधेरा्तमश्िनौ । उपक्रमेरन्नभवेदकटमरणं

यदि ॥ घटानामामपक्रानां पाटनापरिपाख्नैः । चिरासपकाठव्तिस्वं॑चिन्रश्थानां विद्यते

॥ इत्यद्यंतप्रसिद्धेऽपि

अथातो मा्ारेरीययध्यायं व्याख्यास्यामः ॥

स ०--अयेल्यानतयै यथा । अथाऽतो धरम

सिद्धे सर्यागभेरपि | द्ेऽ्यकालमरणे विचिकित्सेत् क्रथं जिन्नातेति वेदाध्ययनादनेतरं धर्मो जिङ्गामितव्य
पुनः ॥ गुणवद्धिषगादीनां संभवे संमवेत्तु यः । मरयस्तं हत्यर्थः । अतः दति प्रस्तुतामिसंतरेधे । सदन

कालजं प्राहुरितरं तद्विपर्यये ॥ यथा रथो वाह्यमानो
न्यायेन क्रमशः क्षयम् । यायादात्मवतामायुस्तथान्येषां

विपर्ययः ॥ श॒ुचितैकदयो दीपः कीटवाताद्यपीडितः ।

मितम् । भावे निष्ठा । मात्रयाऽशशितं तम॑ हितो

मात्राशितीयः । रोषं परैबदुव्यास्यधम् ॥१॥

प०-अयेव्यानन्तर्ये । अत इति प्रस्तुताभिसम्ब-

दीप्तिमान्वर्तते सभ्यक् यथैव लेहरसंश्चयात् ॥ स एवातो
यथा च स्याद्धिपरीतो बिपर्थये । हितादितोपचारेण तथैव

न्धादन्नरकषाध्यायादनन्तरं मात्रादितीयस्यारस्भः ।

तदभावे हि मावानां स्वाभावः सरीरिणाम, ॥ नगरी नग-

म्यबहते जीवितघाताय । त्येव सम्यक्सात्राभ्यव-

पुरुभो ध्रुवम्. ॥ सर्वमन्यत्परित्यञ्य शरीरं पालये्यतः 1। यतो गुणवद्प्यन्नं पान विषादयतुपद्रतं हीनमात्रम-

रस्थेव रथस्येव रथी सद्ा । स्वद्यरीरस्य मेधावी इत्येष्ववहितो भवेत् ॥ आदारकस्पनाहेतन् स्वभावादीन् विरोषतेः।
समीय हितमशभीयदैदो ह्यादारसंभवः। भीलन्जायत्रणालेआ,

१ अत्र ^ म्युरेव छ्वपवीणे ” द्रत सपुस्तके ।

हत प्राणिनां प्राणा एव । मात्रा परिमाणम् , अश्च

नमितं, मात्रयाऽरितं मात्राितम् । तस्मै हितो
यो मात्राक्षि्तीयः । त व्याख्यास्यामः । यथाबन्सा-

त्रोप्देशान्मात्रादितीयः ।॥ १ ॥

अष्टाङ्गहृदये ।

(२२०)
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ह° -"मान्ा्ितीयमध्यायं

व्याख्यातुं

प्रतिजानीते

थेति } यतः पूर्वेऽप्याये आह्।रौ वर्णितस्तत्र तत्र च
क्ष्यते

। ह्युक्तम् । स

क्तव्यः
्यग्योगो

[ सूत्र
एव

चासाधारणो

। असाधारणा्थैमयमध्यायः
लक्यते स चासम्यग्योगस्य

यथास्वं

] साचाशचष्देन
व्यागात्सं-

घति । स पुनः सप्तथा--तंकीणीशनम्., विरदाद्य-

ध

स० ` स्वकां स्वस्थ मतुसो वा मात्राशी ध्यात्
~्थकस्थापयितव्या । यदि वा पुनःशब्दः पोनपुन्ये, तेनाहारमात्रा पनः पुन रभ्निवलमपरक्षत एतदुक्तं स्यात् । यत एकस्मिपुश्प एकदा याऽभ्निवठेन व्यवस्ापिता मात्रा सा न सर्वकादै
स्यात् यत्र ऋतुभेदेन वयोमेदेन च तष्यैवामिः कदाचिष्टिद्धो
सवति यथा---हेमन्ते यौवने च । कदाचिन्मदो भवतति यथा
वषु वार्धवये च । तेना्षिवलमेदान्मत्राप्येककूपा न स्यात्
किन्तु तक्कालभवम्रिवलमपेकष्य पुमः पुनर्मा्ापि भियत
दति । अभिवलपिक्षत्वमेव विद्रणौति-यावद्रीलयादि । याव-

मू, अमात्रा्नम् , अजीर्णादानम् ,समरनम्, अध्यनम्, विषमाशनं चेति । तत्र निषिद्धानां रहे निपिध्वा सह निषिद्धं चान्ने य॒त्र सज्यते तत्संषरीर्माद्यनम्
शच शघ्रुस्रगणाकीषणगागिक्रापणिकदिनम्. इ्याघ्युक्तम् । दिति यावत्परस्मिणम् । हिशब्दो हेतौ । असेति भोक्तुः ।
वरुद्राश्ननम.-अहिताग्रनम् , तच्च विरुद्रमप्याहारमित्याद्यू-

म् । अमात्राशनादीन्यनोच्यन्ते | माच्रावदपि यन्न
त्यत तदजी्णासनम् । समश्नादौन्येव लक्षयिति ॥ १॥

अशनं चतुर्विधमपि भोञ्यप् । अशितं भुक्तं प्रकृतिं घातादीनां रतखादीनां च साम्यावस्थाम् । असुपहयय विकास्मङ्प्वेलय्थैः। यथाक्रालर्सिति निरादेषे । तावदित्ति पूर्व्माणावच्छिन्नरशामर्न प्रल्यवम्दाति 1 द्वितीयम् “ अस्य '' इति अहणमन्यत्र प्रतिषेधार्थम् । तेन यस्थेव यावत्तीमात्रा निर्विकार,

पारी सवेकारं स्यान्माता द्यः परवतिका । तस्यैव पषा मन्तव्या, नान्येषाम् । प्रतिपुरुषमभिवलस्य भिन्न-

मातां द्रव्याण्यपेक्षते गुरूण्यपि छघृन्यपि ॥२॥
१

द्वितीयमिह

राघ्प्रयोजने यदतुरव्यायिहरण,

स्रयष्यास्थ्यरक्षणं च

। यदाह---““ स्वस्थातुर्परायणम् "`

इति । तेनोत्पन्नव्याधिप्रतीकारट्राराऽऽतुररक्षणं भेषजचतुष्कमभिषाय श्वस्थचतुष्कोऽभिघात्तव्यः । तत्राऽपि स्वास्भ्यपरिलनहेतुष्ु माघावदन्नं प्रधानम् । यदादह-- प्राणिनां पुनभूलमाहारो बल्वर्णोजसां च । तेह“ मात्रावदन्न विधीयते *' इत्यादौ माघ्नारितौय एवाभिधीयते । माघ्रारितमधिक्रत्य कृतोऽप्यायो माच्रादितीयः । यद्यपि “ साद्रादी ''
इति प्रदससुश्रयते तथापि “ मात्रारितीयः'"
इति धंप्रणयने

त्वात् । ययपि चेकस्ि्चपि पुरुषे कालादिभेदेनामिवलमेदौ
मवति, तथाप्येकपुरष एकमात्रामवधार्थ्यं कियन्तमपि कालं

तयैव मात्रया अभिवक्मेदहेत्वभाने सति व्यवहारो भवद्येव ।
मात्राप्रमाणं मघ्रेयत्ता, माव्राप्रमाणदाब्देन चेह माव्राप्रमाण-

वदिति बोद्धव्यम् । अन्यथा तावच्छब्देनावच्छिनाशनवाचिनां
मान्नाप्रमाणदराब्दस्य गुणवाचिनः सामानाधिकरण्यं न स्यात् ।
नलु प्रकृतिमनुपहयेति न कर्तव्यं विशेषणं,नद्याहाये यो यथाकारं जरां याति स मात्रादोपद्िकारं करोति । करोति तु
परव्यखमावसस्कारादिद्यषात् । यथा-मन्द्कर्कुचादयो यथा

कालं जरां गच्छन्तोऽपि दोषजनका भवन्त्येव । न तापे“न
कृषटोश्चारणभयादशथपरपर्प्यायदाब्देनेयं संज्ञा कृता । यथा शन्न तापि तत्र माच्ना दुष्यति, यथा वक्ष्यति चिविभरङुकक्षीये
प्रकशक्यं,
च
मात्रावत्वादेव
केवलं
ाहारफलसौष्टवमव
ाप्तु
वेगान्धारणीया `` इद्यादिका संज्ञा 1 मात्रां मात्रावदन्नमधितुं
भोक्ं शीलं यस्यासौ सात्रारी। । यदि वा मघ्रयाऽशितुं मोक्तु ल्यादीनामष्टानामाहारवेधिविरेषायतनानांभिन्नपल््वात्''इति।
शीटं यत्य स तथोक्तः । तेतरेह मात्राञ्नपायि परिमाणम् । नेधै, द्विविधा हि मात्रा रखवचिमाने वक्तव्या, सर्व्रहूपा
अरिरयभमिहा विशेषेण खायप्रादयख्ह्यपेयानामभ्यवहारे वर्ठते । परिथहृरूपा च । तत्र समुदितस्याहारस्य परिमाणे स्वप
तेन मा्रारत्यादिद्युक्तं खाद्यलेद्यपेयाना मात्राभ्यवहरणं नोष्त- मधुाम्यादौनामाहारावयवानां प्रयेकं मात्रया ग्रहणे परिग्रहः । तेन य॑त्राहारसमुदायपरिमाण समुचितमेव गृह्यते,
मिति य्वोच्यते, तननिरस्तं स्यात् । टृष्टश्चायमरि |
वहे यथा दशमूलहरयीतक्यां “ एकान्ततः प्रास्य ततश्च आहारावयवानांठु सुरादीनां खभावहितानामप्ययथोन्कसालोषहच्छक्तिनिहन्ति श्वयथ प्रबरद्धम् 1" तथा ^“ प्षीरासी तं न स्यात्, तव्राहासवयव~मात्रविषम्याद्रातुवैषम्यं भवद्येव,
प्रयोजयेदिति
इतश्वावगन्तव्यं आशिरयं सर्वाभ्यवद््रे अयथाकालं जरागमनं च स्यात् । तदुक्तं॒प्रकृतिमयुपहयेति
वर्व॑ते, येनतद्विवरणं सामान्येनैव छतम् । आहारमात्रा पुन- विशेषणम् । अन्ये तु व्याल्यानयन्ति । “ अस्य ” इति,
^ असनम् इति, ^“ अरितम् `` इति च पदघ्य प्रकरणादेव
रिति न पुनरदितमात्रा पुनरिति । मात्रां व्याकरोति--आदहारत्यादि । अमेरवलयुत्कष्टं मध्यमघ्पं वास्येश्चोत्छष्ा मव्यात्पाया कछभ्यते | तल्युनः क्रियते विशेषप्रतिपादनार्थम् । तेन
मात्रा स्यादिव्यमिबलपेक्षिणी । वैनःचब्दो मेषजादिमात्रां “ अस्य "` इलयनेन पथेक्षको भोक्ताऽधिक्रियते “ अशनम् `"
व्यायाममाचरां च व्यावर्तयितुम् । तेन न सर्वमात्राऽमिवसपे- दखमेन च प्रशस्तमशनं प्रकृतिकरणसंयोगदेशकाखाविर्दधम् ।
क्षिणी । यतो सेषजमात्रा व्याध्यातुरवला पेक्षिणी वन्तव्या, उच्यते “ अशितम् "'इत्यनेन च यथाविधि भोजनमुच्यत ।

व्यायामस्य

तु दोषक्षयाश्िवृद्बाचुत्पादध्रमाचचुतादुपिक्षिणीः-

। तद्व सवेगुण्तपत्न आहारा मात्रावरादुच्यते ॥

सटिप्पणरीका्यसंषलिते अ० ८,

स्थानम् ।
र
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यदत्त

प्रिमितारी .भवेत् । कुतो हेतोः हि यस्मान्मात्राऽमे
प्रव्चिका स्वव्यापारे जभिप्रहत्तिशच देहस्थितिदैतुः
तथा चोक्तम् । भग्निमूरं बछं पुसां बलमूरं हि जीतितसिति । तस्मान्मात्रायाः ग्राघान्यम् । यस्माच्च कार

एतन्मात्राप्रमाणं निदिष्म् । मात्रा हृस्वा मध्या चरृहती
च तस्याः प्रमाणम् | तत्न प्रमाणं मनम् | णवे चान्न

मात्रारब्दस्यापौनक्क्यम् । हि यात् परिमाणमन्यवहतं सुखमविष्ति इत्वा परिणमति ! (तद्धिपरणयेण

णान्मात्रायाः प्राधान्ये ततो मात्रं ब्रव्याण्यपेकषते गुरू- हीनमात्रे मोजने वर्ज्यं दोषट्नात् | २॥
ण्यपिः लघूनि च । तत्र गुरूणि पिष््षीखक्षाक्षोकषु

प०~सनु कि सो्िव्येन यावदेतानि द्रव्याभि

भाषानूपमांसादीनि । छघूनि `दिव्योदकस्तशालिषष्टि- धूति गुरूणि नाभ्यवहायोणि तुल्यरू पनया
कभुद्खावकर्पिजङेणरासरवरादीनि ॥ २ ॥
प०-मात्रासी परिमितारीं नरः सवकाठं स-

स्थोऽप्यातुरो वा स्यात् । यस्मान्मात्रा चोपयुक्ताऽमेः

ग्रवर्तिका स्वध्यापारे पचनक्रियायाम् । तेन मात्रा

तृप्त्याहारगुणानामित्याम्नायेन, आदाशत् गख
ण्यन्यप्रमाणानि छघरून्यस्य प्रमाणान्यस्य सङ्काना-

विदमाह-ग॒रूणां गुरुद्रव्याणामधसोहित्यसधनृपरिता।

खधूनां द्रव्याणां नातितृप्रिः, {तर्हि

सौहित्य

शी मान्रखादी, मात्रापायी, सात्रलिहोति द्रष्टभ्यम्। सितं दृिरच्यते । यस्मादनिदानलगुणवहृच्मनि
मात्राया छक्षणमाचर्यैणोक्तसेव । मात्रा पुनरभ्निव- ठनि तुस्यगुणव्वादन्निसन्घुक्षकाणि । अविधिना
खाहारद्रव्याद्रव्यपेक्षिणी कुक्च सतिपीडनमादपर्ण । योपयुच्तानि स्वल्पदोपाणि } गुषटणि-पुनः प्रथित्राहृदयस्यासंयेधः । पाश्व॑योरपि पाटवम् । अनति- सोमसख्िठ्वदृखानि । सन्यसामान्याद्रहेः प्रनिपश्नगौरवगुदरस्य । प्रीणनमिन्दियाणाप् । श्चुसिपा- व्वादभ्निमान्यकराणि । मात्रासराः परिमाणं सात्रपसोपरतिः। स्थानाश्नरायनगसनोच्छवासप्रश्वासक्रि रिमाणम् +मात्रापरिसाणं मात्रापरिच्छदः । तातत्पद्त्वा जीयति
यासु घुखेन प्रवृत्तिः । सुखेन परिणम् बलव- रिमाणं यावदभ्यवदरतं सुखमिति

पपपचयन्येति मात्रालक्षणस् । इतश्च मात्रायाः
ग्राधान्यम् । यान्यपि डघूनि द्रव्याणि अथवा
गि-क्षीरेषुलीहिमाषानूुपाभिषादीनि । ठधुनि-दिव्यो
दकसर्तशाहिषष्टिकमुदरणछावादीनि तन्युभयूपाण्यपि माच्राप्रमाणमपेक्षन्ते। तदधीनानि तानि भवः

जरां गच्छति । णवं सल्ाप्रमाणं निद्रे
६५-ननु

ग€1 "६ वभवा ताप्तरवोद्पद्रुत

।॥३।॥

नच

तता

विरोधः इन्यत आ्--गुरूणामत्यादे । यावता<<्ट
ररा्िन।

त॒प्तिर्स्यतै

ताघतारद्र अर्पत इव्यद्धसाद्ः

तावन्मात्रमेव नातितृप्तवा । नन्वेवं चेन्मात्राया

अन्यव-

न्तीव्य्थः ॥ २॥

स्थितत्वं न प्राप्नोतीत्यत आद-मात्रेत्यादि

। मात्रा-

यथ्यपि माच्राविद्धिशन्नपानस्यैव कमेष्वम् तथापि प्राधान्याय
मात्राया; कर्मत्वव्यपदेशः । किमर्थं माच्ादौ स्यात् ;

च्य॒मिल्यर्थः । उक्तं च खारणादिना-“ गरदभ्यवहतं

प्रमाणं माच्ाठक्षणं याव्रत्ुखं जीर्यति तावन्मात्रारष्दवाहे०--तच् माय विधत्ते--मान्रामन्नातीति मात्रा |

यस्मन्प्ात्रा अर्मः प्रवर्विका पचन्तमाय ग्रवतयति पाचय-

तीस्यर्थः । नयु द्रध्याण्यिभिधनत्वादवतंयति न मात्रत्यत
आष्ट--माघ्रां द्रव्याण्यपक्षतं | ननु गुरूणि द्रव्याभं दज

रत्वान्माचामयेक्षन्ताम्, , न पुनकघुनीत्यत आद-गुरण्यपि

ट्रन्यपि ॥ २॥

त्र गुरूणां का मात्रा का छपरूनाभि्याह--

गरूणाम्धसौहि्यं रुषूनां नातितप्तता ।

माामरमाण निर्दिष्टं सुखं यावदिजीयति ॥३॥

दवा

तन्माचाशश्चणं विदुः !*' दति तम्मादुरुणामधसीदित्य
सुखं जीर्यति, सधूनां नातितृपततेति नेव्यवस्था ॥ ३ ॥

यथा चाह-

भोजनं हीनमाघरं तु न वछोपचयोौजस् ।
सर्वेषां कातसभाणा हतत च पपदते)

॥

स ०--हीनमात्र पुनख्नं न वलाय नोपचयाय न

चोजते |सर्वेषां वात्तयोगाणां कारणतां याति 1 ४ ॥

प०~मोजनमशनं दीनमात्रे स्वत्पप्रमाणं युक्त न
लोप्याय नाप्योजस मवति | यथा सवषा
तर्द सौहित्यमात्रम् । बलाय,

स् ०-गुरूणां द्रव्याणामधेस्हिव्यमधत्तिः सधूनां

नातितृप्तता नातितृकतिः वि

सम्यक यथाक्रां जरां व्रजेत् | प्रक्त्यर्विक्ाते

स्र
{सूष्

अषश्टङ्दृद्य।

(२२२)

चिद्रय च्यावयन्तः,. उरध्वमधश्च निष्क्ष॑यन्तः (अध
सत्तरमागीभ्यां अच्यावयन्तः अन्नमङादिकं ब

घातसेगाणां माहतानासामयाना नसलमदाद्यानामछीतेवोतसोगाणां हतत कारणता प्रा्तपद्यत् गचन

प्ररयन्तो वि्ूचिकां रुवेते । तस्वाजितार्मनः
अदनटुप्तस्य छोष्टुपस्यासंयतचेतस इति यावत्]याः

तत्िधैः ।॥ ४ ॥
दे०-अथ अमात्राने दोषाः | तच द्विविधम्
हीनमात्रमतिमाचं च । तच दीनमाघ्रदोषानाह-बर सक्तिः;
उपचयः पुष्टिः, ओजः कांति; ॥ ४ ॥

दचनं चान्न-म्रायः प्रज्ञापराधे रोगम्रामश्च जायते
चृणामशनद्ब्धानां विरेषेण बिसूचिकाः ।॥ ^^त

-श्ूलभ्रमानादकम्पस्तम्भादयोऽनिखात् । पिन्ताऽरः

अतिमात्र पुनः सवीनश्चु दौषान् मरकोपयत् ५ रातिसासान्तदौहतृट्प्रख्यादयः। "आनाहं उदयपूर
£

(4

क ।

क

स ०-मतिमात्र त्वदाने व्रीनपि दोषान्. शीघ्रमेव
प्रफोपयत्ति ॥ ५ ॥
प०-अतिमात्रं मभूतं भुक्तमशनं सर्वान. त्रीन.
दोषान् , आडु शीघ्रं प्रकोपयेत् ।॥ ५ ॥।
हे ०--अतिमाचजान्दोघानाह---जथ प्रसंमाद्तिमाजातरुपरितानां दोषजानां र्गाणा चिदानचिकिस्सिते कथयते

तत्र विसूचिकारूसकयोः

सेप्रा्तिमाद~-स्षपीडव्मानाः सतां

वेप; । स्तम्भोऽङ्गस्य स्तव्धता } स्व
कम्पो
विटप्रवर्तिः
। अतिसारे
ब्रक्ष्यमाणः
। दाहोऽभ्निदग्धवत्
अम्नाऽम्डोद्रारः
तट् पिपासा पानादिष्बमिखाषः । प्रस्यो मोदभरः
प्रवेशः । छष्व्वमनम् । अङ्गगुरुता सरी्गौरवम्
वाचोऽग्रवृत्तिः । षा
घाचः सङ्घो चाषसङ्गो

श्ेप्मनिरसनम् । अरुसकस्य विसूविकायश्चा

रूपतया रक्षणमुक्तं संम्रहे ॥ £ ॥

चयाडइप्यकद्च

हे०-केन तेनातिम्ेणान्नेन । अतिमान्रत्वादेवाः
पाककालातिक्रमे ऽप्यपक्षेन, अत एव दुष्टेन विकृतेन ते

कुपिताश्च त्रो दोषा अरु्का्यं॑विपरचिकार्य

वाविद्यं तथाविधमेवान्रमधिष्ठाय एवंमूतास्तदन्ं विष्टेम

युगपत्क्राापता

श्चोतोरोधास्परस्परसवह्नमन

कौपं नीताः ॥ ५ ॥

न्तोऽल्सकं छु्ैते,च्यावयंतः पुनर्वघूचिकां काभ्यां च्य
वा व्याधिं यथा बुर्बत्ति तथ! द्रशेयति-यतः अधङन्तर्मागाभ्याम्,, सहैव वेरोन, अजितातमम्र
पीड्यमाना हि वाताद्या युगपत्तन् कोपिताः । णसनरलोढधपस्थैवारुसकादयुयत्तिरिति ज्ापनाथंम् । उक्तं

आमेनान्नेन दुष्टेन तदेवाविरय कुवते ॥

विष्टभर्थतोऽरसकं च्यावर्यतो विसूचिकाम् ।

अधरोत्तरमागाम्यां सहसैवाजितास्मनः ॥ & ॥,

सुशरुतेन-“ न

तां परिमिताहारा लभते विदिः

गमाः ] मूढास्तामननितात्मानो ठ्मते. कट्षराराया; ।
दरति ॥ £ ॥
एतदेव सविस्तरमाह-

स०-तेनापकेनाहारेण देन वाताय हि -यस्माप्रयाति नोष्ठं नाधस्तादाहारो न च पच्यते
सीङ्यमाना विवध्यमाना रुद्धमागेत्वादत एवः युगपीभ्रतस्तेन सोऽटसकः स्मृतः.
देककारं सर एव कोपितास्तदेव दु्टमनमाविदयाऽरुसंकं आमाययेऽरुस
चाधः
कुरते विवुर्घतः । विष्ठमतस्तदेव दुष्टमनं स्लोतःघु | स०-रर््व भुखेनाहारो न प्रयाति न
सधानाः तथाऽधरोत्तसमागोम्यां `सहसेवानुचिते देर दुगुदेन प्रयाति न चाहारः पच्यते आमाशये नामि,
काटे च्यावयेत ऊष्वेमध्रश्च निष्कपयंतः । अजिता- ` नातरं जंतोरामाशय दरति स्पृतस्तस्मिनरुसीः

लनोऽसंयतचेतसः मनुजस्य विषूचिका छवते ॥ ६ ॥ दइवारसीभूतः । यथाऽकर्मशीरः पुरुषेऽरस क्युः
प०-तेनामेनान्नेनातिभुक्तेन दुष्टेन सता, वाताद्ा

यातपिन्तकफाल्चयः पीड्यमानाः

कोपिता शदमा-

तथाऽयमाहारोऽलक्तीभूतस्िष्ठति
रोगोऽरसकः स्प्रतः ॥ ७ ॥

तेन॒

दैतुना

हे०--प्रयातीर्यलसकं निर्वत्ति-यसादस्िन् व्या
रीस्वाद्युगपदेककारं ते च्ुपिता विष्टम्भयन्तः विष्ट
म्भं कुर्वन्तः, सरोतांक्षि रन्धाना अरुसकमसख्साख्य चाहारः आमायेऽरसीभूतस्तस्माद सावलसयतीस्यर
व्याधि कुवते । किं छत्व, तदेवाममन्नमावि- कः |अलसत्वं निक्कियत्वम्, ,तदेव प्रयाती्यादिना स
|
दयाकेदय तेन सहं सम्भूय तथा तदेव दुष्टमन्नमा- -करतेम् ॥ ७ ॥

स्थानम् |

सटिप्पणटाकान्रयसवारत अ० <.
|

विषूचिकायास्तु निवचनमाह-

विषिधैवदनोद्धदैवौय्वादिभशकोपतः।
स्चीभिरिि गा्ाणि विध्यतीति षिभूवचिंका ८
भिरि

क

[र

स ०--दुषेखलादियुक्त्य यन्मारुतेन विरेषादुन
एव छमणा रुद्रमङसीभूते
तथा दोषैः क्षोमितमाङ्लितमत एवाऽतिपीडाका-

| परीडितमेतराऽऽमाशयमध्य
छप

स०-वाष्वादीनां त्रयाणामलतप्रकोपानानाप्रकार-

वदनैः पीडोवदिस्माद्रात्राणि सचीमिरि विध्यति
तस्मादिषुचिकेस्युच्यते । विविधानां विकाराणां सूचिका
विसूचिका विसूचिकेद्युच्यत ॥ ८ ॥

रिखाच्छद्यख्यत एव स्थितं

तीन्रान् दुःसहान्

श्रूखादीन् छयादिव्जितान् इर्ते । छ्थैतीसासम्यां
विसूचिकोक्ता । सोऽरसेङ्गो रोगः । दुषरो दयलु
पचितधातुः स॒ न कदाचिदाहारं सों रक्तः ।

सल्पप्नेश्वाहारं सम्यङ्न जीयति 1 यतो वेणधारण-

हे०-विसूचिकरां निर्वक्ति-विविधघूचिकातुद्यताप्रिस्-

रीरस्य प्रतिहतो वायुिमागगः पित्तकफ़ावपि विमा
गणौ रत शत्यैतद्विरोषेण निशः ॥ ११ ॥
त शूश्रमाऽनाहकंपस्तेमादयोऽनिलात् ।
प०-विरोषादल्यर्थ दुर्वरस्य धुसस्तथाऽस्पवहेमपिताञ्ज्यरतिसासं तदहतरटपभरख्यादयः॥ ९ ॥ ` न्दामेरदहूप्सणो वेगधारिणो वातमूत्रपुरीपवेगरोचिका तदेव विविधैरित्यादिना स्पष्टीकृतम् ॥ ८ ॥

कफाच्छदयगगुरुतावाक्सगष्ठीवनाद्य; ॥ १० धनर्ीरस्यान्नं मारुतेन वायुना पीडितं तथा श्ेप्मस॒०~वातादधिकाच्छुलादथो भवेति । आदिशन्द-

नागोद्रष्टनमुखक्ोपादिपरिग्रहः । पिततद्दरान्वएयाः
स्थुः । प्रख्यो मष्ठाप्रायः । आदिशब्देन मदादिप-

णान्तसा मध्ये पीडितं, विवद्धसच्वादवहिभुखीमेन् 1 अप्रवृत्तिः वच॑सः सम्पाद्य दोषैररसं ष्रखा
पषोभितमाकुखा्त, दुषटशस्यसेनेव संशिथितं बहु
वरधदखदष्हाङ्गकरजादिद्ुःखसामान्यकरणात्

तद्-

रिग्रहः ॥ क्ादधिकाच्छोदयो भवंति । आदि- क दूादन्. यथान्तरम् बाताद्युदधवान् , ताव्रान् सादन्देन क्षवथ्वादीनां ग्रहणम् | ९॥ १० ॥
दुसरक्यान्, छष्यतिसासम्यां वनितान् अछसीदे०--विसूचिकालक्षणमाद-तत्रेति। विसूचिकायामनिटा-

भूते कुरूते स व्याधिरटस इति भण्यते ।\११॥

हे०-अख्तकरक्षणमाह--यतराध्न छदंतीसारवर्जिताय
च्छरलखादयो भवति | पित्तात् ज्वरादयः कफाच्छर्यादयः।अंतदोहः केोष्टदाहः+गरल्यो मूष, अंगगरणं सर्वागे गौरवा्भम्, शूखर्दीच् विसूचिकोक्तान् कुरते स॒ व्याधिरल्सकः |
वाक॑सेगो वाक्स्वल्नम् , ष्ठीवनं छेष्मनिरसनम्,अनिखादि-

ग्रहभमनिखादिष्रतसमस्तविकारप्राप्त्यर्थम् , यत्त एवादै-

कीदूरामर्नं माख्तेन पीडितम्, अदप्तसन्चरेण वायुना आ-

करांतम्.) आक्रान्तत्वादू्वमधो वा अनिर्मच्छदेवांतरा मध्य

अत एवासं निष्कि। शुखादिग्रदणं तु मन्दघुद्ियवोधनार्थम् | एव वाचछछेप्मणा सद्धं निवद्धनिर्गमम्
यतां
गतं
ततो
देपर्वातपित्तकफैः
क्षोभितं
संचालित
रतेन तेविध्यगंका व्यपास्ता! सुश्रतोऽपि मूर्छादीन् मेदा-

शब्दः प्रयुक्तः

नाह--“मूछ्छातिसारौ वमथ; पिपासा सुखभ्रमोद्रेषटनजंम-

अत एव लल्यत्यर्नवं सार्थत् सत्यमिव बाधमानम्

दाहाः । वैवर्ण्यकंपौ हृदये स्ना च भवाति तस्यां
शिरसः प्रमेदः? इति ॥ ९ ॥ १० ॥

एविद्ोषणानामित्यथः || ११ ॥

विरोषादडवैटस्पाऽलपवेहेवगषिधारिणः ।
पीडितं मारुतेनान्नं शेष्मणा रुद्धमतरा ॥

अरसं क्षोभिवं दोभैः शल्यस्वेनैव संस्थितम् ।
श्रखादीन्छुरुते तीत्ररछयतीसारवर्जितान् ॥
सोऽटसः \ ११॥

सव

प्रामवियेषरेण नेव्याह-विषशेषास्यादि। दुर्वरत्वादिविशैदडकारुसकं छिरक्षयिपषु राह

अत्यथेदुष्टासतु दोषा दुषटामसद्धखाः ।
यांतस्तिथक्तयुं स्थी दंडयत्स्तमयंति चेत् ॥

दडकाटसफं नाम ते त्यनेदाुकारिणम् ॥१२॥
स०--अतिशयेन दुष्टा दोषास्तथा दुष्टामेन बद्ामि
१ सूचधातोरषोपदेशल्वान्न षलवप्रसङगः विषूचिकेति पाट- परणोनि खानि घछोततंसि यस्ते दुष्टामबद्रखाः । तथा
तिधणच्छेतः तनुं सर्वा शारीरं सकलं देढवयदि
स्तु चिन्त्य एव ।

9)

अषटङ्गहदय ।
न

यंति प्रसास्णाङकुवनरहितं इर्वति वदा दंडकारग नाम रोगो मवति । तै दडकाठसकं यजन्नोपत् । यत आश्ुकारिणमाड् शीघ्रं सवकम मारणं

।तीत्याञ्चकरी । क्षिप्रं हैतीय्थः ॥ १२॥

हे०~मामविषं
शक्षयति--विशुद्राशनादिशीटिनः
पुरषस्योत्न्नमामदोपमजीर्णाननजं व्याधं वर्जयेत् । विरुद्ध
पयोमस्स्यादि, अध्यदानं वक्ष्यमाणम् । अजीर्णमजीर्णारानं
कीदरामामदोप विषटक्षणं देहव्यापिविषटक्षणम्, सहाधोरं
तोव्रपाडाकरपू ,विपषसज्ञे विपाख्यम् ,जमोपपदाचेयं सन्ञा।

प०-दोषा अव्यथ दुष्टा अतिमात्रं गताः, दुष्टा उक्तं च चरफै्ण+-^विसद्वाध्यशनाजीर्णीशनशीदिनः
द्राः प्रदुष्टामबद्धखाः वातादयस्तियंक् यान्तो पुनरामदोपरमामविषमाचक्षतेः? दतं । कुतो वर्जयेत् विषउन्तः, कदाचित्तनुं शसीरमस्य दण्डवत् रुगुडस्तम्भयन्ति स्तब्धं तमु कुवन्ति चेश्यदि तदा दण्डसकं नामानं व्याधिमाश्युकारिणं सीघ्रकारिणध्यं यजेत् परिहरेत् । खं करोतीति शीध्रकादौघ्रं व्यापादयति स एवमुच्यते ॥। १२ ॥

हे०-दंडकाकतकं टक्षयति--यजाटसके दोषाः सर्वा
दडवत्स्तमयंति, तमरपकं द डकाल्सकसंज्ञम् आष्ट

रेणं त्यजेत् ] कीटा दोषाः | अध्यर्थं दुष्टा अतिमा[लीकनेन अतिदुष्ट दु्ामवद्भलाः चिरं संचयात् दुषटै[न॒ कारणभूतेन बद्धानि पृरितानि खानि घोतांयैस्ते तथा तिभैगच्छंतः भार्गावरोधा्तिैड्मारगेण
रतः ॥ १२॥

सेप्रस्यामधिषं निदिशति-

रुद्धाध्यदानाजीणंसीलिनो विंषलक्षणम् 1

रूपाञ्यकारिस्वादिषरूपत्वाच्छीघधरकारित्वाच्च | ननु विषमपि

साध्यं दृष्टम्, तत्कुतोऽस्य विप्रर्पत्वादसाध्यत्वमिच्याहविरुद्धोपक्रमत्वतः देतुविपरतव्याधिविपरीतयोर्धिरोधात् ।

हेवर्यत्रामसश्नयस्तत्रभिय . उपचारः व्याधेविषरूपस्तत्र
सौम्य उपन्चार इति विरोधः ॥ १३ ॥

अलसकोपक्रम निर्दिदिक्षुरिदमाह-

अथाऽममलसीभ्रतं साध्यं खरितणुष्टिखेत् ।
पीत्वा सेभ्रापटुफटं बाययष्णं योजयेत्ततः ॥
स्वेदनं फठ्व्ति च मरूवातानुरोमनीम् ।

नाम्यमानानि चांगानि भद स्विन्नानि वेष्येत्॥
सं ०--अथेलानेत्ये । पवत्ति साध्यासाध्यमवगम्पाऽनेतरमाम साध्यमदुष्टं सतं तरितं द्रागातुर उदलि-

[मदोषं महाघोरं षजेयेदिषसंज्ञकम् ॥

वेदुद्रमेदित्थः । विविधमामम् ।अकसीभूतम्। अढसरक्षणतामगतमुद्धितेदिवयाह । परीयेध्यादि । वचाल-

परूपाशुकारिदाष्विरुद्धोपक्रमपतः ॥ १३ ॥

वणमदनफलयुततं जरपुष्णं पीला वमेदिर्थः | ततो-

ऽनतरं स्ेदन योनयेत्। तथा | विपाच्य मूर्राम्लमधूनि
म ०- विष्टर प्रागुक्तं विशखरमपीत्यादिना }वि्ादध्यश्चदतीरविदीतक्ष्णाविडधूमहुषः । वर्तिं कसगुष्टनिभ
पत्यादिनाऽभ्यरानम् । अजीर्ण च त्रिविध वक्ष्यति ।
घृताक्तां गुदे श्जानादृहरी विदध्यादियादि फल्वार्ति च
नि शीत शीर यद्य तस्य पुसो य आमदोप्र
मल्वातानुखोमनीं योजयेत् । तत्रामदोषे दोषवशादबरक्षणरालादिलक्षणयुक्तो महाघोयेऽतिकष्टो विषा-

0 यो मवत्ति ते न चिविष्तेत् ।कुतः } विषषूपघ्वाहकारिवादिरुदरोपक्रमसाच । विषसदराखरूपला-

३ सीतोपक्रमो युक्त आमे चौष्णोपक्रमो युक्तं इति
ठद्रोपक्रमत्वम् ॥ १६ ॥

गानि च नाम्यमानानि सकोच्यमानानि स॑व्यय्थ सि-

नानि वल्लादिना वेष्टयेत् ॥ १४ ॥
प०-अथात्िमङ्गटे ! अरुसकादीनां महाव्यथिकत्वात्,
यदा साध्यत्वं साध्यखेन निर्दिष्टम् । अछरुसीभूतं

त्वरित शीघ्रमेवोषिखेत् । किं कृत्या । वार्यप्णं

प०~-अभि उष्णा क्रिया कार्या, विवे सा तु पीत्वा । तच्च सोघ्रापटुफलम् । उमा वचा । पटु
सद्धयते । रीतसाध्यश्वाद्धिषस्य । विषे तु शीता

निडलवणम् । फालंमदनफलम्। एभिः समेतमुष्णो-

भ्या हिता, सा तामे विरुद्धा आमस्योष्णक्रियापसाध्यस्वात्
। तस्मान्मदाघोरं
प्रख्य

दकं पौर्वा बभेत् |ततो वमनानन्तरमस्यारुसकातस्य स्वेदनं यथायोगं खेदाध्यायोक्तं योजयेत्।तथाफलवि मदनफलाङ्गारभूमरुवणगोमूत्रादिभिः कृता,

रित्वात्् !॥ १३ ॥

स्थानम् 1

सरिप्पणदीकामरथसंवलिते अ” <.

मलबातानुकोमनीं मूत्रपुरषवाताना स्वमायैस्थापनीः

|
षनक्ताहफणि वीजा
।

घहिःप्रवतिकां च योजयेत् । रुदेऽडगषठपरमाणा

क

स्य मूत्रण विसर

"1

प्रणिषेया । यतः सद्यः सम्यगातिुद्धस्य शाम्यन्ति |
पदुपद्रवाः । अङ्गानि बाह्वादीनि नाम्यमानानि
कुटिरष्व॑ गतानि, भशं स्विन्नानि सूदुस्वं प्राप्रानि;

वदयैरूणीदिमथेर्वषटयेत् ।॥ १४ ॥
हि०~उक्तानामामदोषाणां चिक्रिस्सामाद-जथद्न्यश्विकित्सारमे मगव्यथः | आमम् आमदोपपृनिलनेदमेन् । | प्यािजमिपतपः
च

अश्सीमूत

यः

स्वये

न प्रतते

विसुच्या

नु

सं््यादसद

*

मन्द् प्रवर्तते स द्िविधोऽग्युद्टेखनीयः । उक्तं दि |ईिग्वारिं ॥ {५॥
[का
खारणदििना-“"विदूच्यल्सकौ वाम्यौ पिपपढीदवगा~व:
मत्ताः इति । साध्यग्रहणं नियमाथं, साध्यमेव नस्साध्मित्यपि दृश्यते; निदानेपष्वसाध्यव्वेनोक्तानां मासग्रध्यादीन।

चिक्रिन्सिते किचित्तोपदेदः, आमदोपस्तवसाध्योऽसाध्य
एवेत्यर्थः । किं श्व्वोष्िखेत् सोग्रापटपट्मुष्णं

वारि

पीत्वा, उग्रा वचा, पटु तैन्धर्ष, फलं सदनफटम् । ततो `
वमनानैतरं स्वेदनं योजयेत्फटवतिं च ] कस्वावर्त; फट
वर्तिसजेव्येक्षायामाद~विप्पूत्राघोवातानां प्रवा्तिनी वतिः
फटवर्विरित्य्थः । स्वेदफःलवर्तिद्रव्याण्युक्तानि खार
णदिनादके छ स्तिमिते सामे
स्यदः

+=

ध नि)
8
ई =धि~.
(| "द

पतदवाथः;

| सनद्यमव्

स्रु तु प्रक्र

[`

ट्त प्रद्र अपतिः
लाध्मारयत्तं य

५
स

णू |
।चप्रकमः

.

यदाह् भड्धः--चवः
धि,

शस्तो मुहुः । रक्ष्णः क्कः पंक रीषसि- निदाने

{चलिः

कतादिभिः ॥ पिष्मल्याऽगारनुमश्च मदन सपपाल्िवृत् । | नित्त तददरयमववानय धि

हेमक्षीरी वचाकिष्व दु दती यवाग्रजः ॥ समूजख्वणाभ्यक्ता फलवतिरियं दिता } संसवेयाङ्लके शटविवधानःहमोध्िणी ?* इति । यच्रामदोषेणांगानि ताम्यते
संकोच्यन्ते तदा तान्यतििननानि क्वा वस्रादिभिच

वेष्टयेत् ॥ १४ ॥

|नचक्रारादुवप्यप्यदानि ववार,
| "जामाययविठपवयमग नपतो
| स्यादा प्रोक्ता दपुविको "`
|ब्यमातन परकतपरामदिन

।य
३

११

11

| ्िदिनसेव पराम युक्तै न पुनस्तपः

>चं

विसूच्यामतित्रद्धायां परष्योदादैः प्रशस्यत । |तीव्रातिरापि नाजीणीं पिवेच्छरटमापथ

तदश्चोपथास्थेनं विरिक्तबदुपाचरत् ॥ १९५ ॥ ,आभसन्नाऽनटा नाट पक्त दावपम्
स ०--विसुच्यां पृवोक्तखक्षणायामतिहृद्धायां स्त्या

|नि

र्यो; खुरिकयोरयःरशकाकादिना दाहः प्रशस्यते ।तद~ |

हरिसूचिकावेतुपवाघ्य ठंवधित्वा विरिक्तवत्पेयादिक-

हन्यद्दरप ॥.। त्ता {वशः

सू०--जजीर्मा

१६५१
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तत्रव 34 सन

प्रत् | वपनकपमुष्गोदके चपा

४

नद

मेणोपाचरेत् । सुश्ते चोक्तम्. । सुच्छर्दितविरिकस्य । वथः । शलदरमिद्युपलकषमािम, । = । ॥ ॥

न भिवत् ¦ यत आमन सतनः मैदान
गत्रायामेऽतिदारणे । मह्छातकमधूच्छिष्टसीसपिण्याक- |विसूचिकायां

पत्तः न समथः | एतषां च गारा
नागरः । घ्रततैरं पचेत् साम्रैस्तच खछीधरसु्मम् । |सश्नि्ोषौषधाराने

छक्पत्रराक्ञागुररिष्रकुैरम्रप्रपिषेः सवचाराताहंः। उड | शना

त्राण संत्रन्धी मो रिजिपौ रपति शर

भल खटिविसूचिकाघ्र तैकं विप च तदथकारिदिरी- ।काठमनपेक्य चतुर हन्यत ‹
२२

वैनाम र

ीपीष्कराणि च ॥ दिततर िगुवचाथवान
्षार
ेतसक
भ्टय
पाटा
ि
चेत
मपि
दुद राना
प्रयते प्रषयुत दोष करोतीति सूखनार्थ
िकु्ठसबर्चिकाक्षारषरडाजमोदम् ।
"
तम्. ॥ १६॥

प०-अजीणीं नौषधं पिवेदिष्यक्चस्योजना । अजी

विपत्चिकायद्ोगगुदमोदधैपमीरणन्नम्
जमोदपूतविवना्चण्ठयधिधान्यकैः |
५,

¢

।

स्ता

सवाख्कशटीनिस्वेः
9 नि|

क्वाथं तरटशुख्वान्पिवरत् ॥ रालाकट्परपङ्मेथाव्रदतीद
ेभौचछुद्य शढवानपि, शन्नमौषध दिङरा-त्रिकटु- यजोगकैः । गुमगुखतिविषाकुपतर्याभरनलाबुदरमम्कपिष
गदं न पिबेत् । थतं आमसन्नोऽनरः आमदो- ष्मैऽसमूश्चर्वा लेपोद्वतेनधूपनम् । सरगानद्मुद
श्च

सपि
मस्यास्तीयजी्णीं अपरिणताहारः, सं तील्राति

े ।यवन
हवादिगुसधवः
दुधलोऽभ्नः, स॒ अआमदोषमोषधमादारजातं पत्त प्रलेपयेत्. ॥ दार्टैसवतीकुठशतायोजये
त्सैधर्वातैश्च वर्वि-

ख न सम्भ न शक्त इति यावत् एवं दोषोषधानानां विभ्रमो व्यापटिरेष आतुरः विसुच्यकस-

गई सहसा शट्यिवौषधं प्रयुक्तं॑निहन्यादति-

सक्ारतकरैः कोष्ठर्विजिस्परम्. ॥
॥
विषमू्रसं्रदे । द्विारलीषविष्याकञु्ारष्करनितकैः

स्चक्तरैधवस्तैलं पक्कमभ्येजने हितम्. |सुच्छर्दितविरिक्तस्य
गाच्रायामे ख॒दारणे ॥ मस्छतकमभूच्छि्टजीर्णपिष्याक{तयेन्मास्येत् ।॥ १६ ॥
ैरतच्च खदसन्नमु्तमम्, ॥
हे०~आमदयोषिणः श्मनमौषधं निवेधति-भपिश्न्द नागरैः । परततं पचेत्साग्ठ
उद्र
स्ववपत्ररालागुदिघुडुिरम्टप्पिैः सवन्वाशतदहिः ।
मयत सवध्यते । तीनार्विरपि शिपुनर्मदा्िरनिवां
रे च तद्थकारि॥ यः
एल्मपि किपुनदौपनपाचनादिकं, इतः यतते अमिन नं खद्लिविसूनिकाधं तैं विपक्
ताम्रनेन; ।क्षामः
घ्ना मेदीभूतोऽधिदोषादीनि पर नालं न समथः । स्यावदंतौटनखोऽःपसरच्छर्यदितेो ऽतगेत
ौ पुनरागमाय ॥ व्योषं
प्र आमान्नषोभितः कफ़ादिः । यौपधं-तननिद्त्यथे स्वरः लस्तसमस्तसंधिर्ायाचररोऽस
ाप्य च मातुङग्या; |
यक्तं पाचनादि, अशनं त्द्धेढुभूतमामिम्, । न कर्जस्थ फं दरिद्रं मूं समाव
्ता हन्युविंसू्ची नयर्नाजनेन ॥
;वरमीप्रधादभीनवातिरनर्थवाप्तिरषोल्याह--निहन्यादि- छायाविद्यष्कागुटिकाः कृतास
जं ्रायत्यपामार्मफलानि वर्ति; ।
यदि ! एतेषा दोषादीनां व्यापत्तिः-पाकामावज+ रिरीघनक्ताहुफणिन्जबौ
प्लेपधूमांजननस्ययोैः ॥
नेतस॑क्षोभः, आतुरं सहसा हन्यात् । अपिवेति ग्रसु

मे} सेगदामनाथैनोषधे-रोगं न शामयति, परयत वधय

र्थः ॥ १६ ॥

कदौषध युजीतस्याह-

तौणीदने ठ मेषल्यं युंञ्यात् स्तन्धगुरूदर 1
तिषरेषस्य पाकाथैमभेः संधुक्षणाय च 11१५७

स्०-जौमश्षमे यस्व तसिन्तौषधं युज्यदियः ।

नीटरि । स्तन्धमचठं गुरूदरं कोष्ठो यस्य तस्मिन्
येस्थमौषध युज्यादित्याह । दोषित्यादि गताथेम् १ ७
प०-जौणीशने स्तन्धुरूदंरे स्तिभितशुरुकोधेः
पेषञ्यमौषधं दोषशषपप्वनायै, वहेः सन्धुक्षणाथ
व युल्ञ्यात्॥ १४७ 1.

ब्तस्य मूत्रेण विसूचिकाश्नी

यशचश्चतुमिदभ्यां च भोज्यमैषज्ययोः समे | पाकोऽ युक्तयोः प्राव ठ वी मंदे पुनश्चिरात् ॥ समक्तमौपधं
तस्मान्मदप्नेरवचारथेत् । परवह भोजनं सात्म्यं ख्घुदीपन-

।
हणम् ॥ प्रातराशे तवजीर्ेऽपि सायमाकशो न॒ दुष्यति
अजे सायमाओे भु प्रातो दि द्यति ॥ दिवा

्रबुष्यतेऽर्ैण हृदयं पुडरोकवत् । तस्मिन्विघ्ुद्धे सोति

सफुत्वं यांति सर्वशः ॥ व्यायामाच विष्ाराच विक्षिप्तस्वाचचं

॥
चेतस; 1 न छदश्पच्छति दिवा तेनास्य धातवः
अङ्धिनेष्वन्नमासिक्तमन्यतेषु

न

दुष्यति । अविदग्धे-

प्विव पय्; स्वप्नसंमिभचितं पयः ॥ रत्रौ ठ हृदये
म्नि ्॑रततेष्वयनेष्वथ } परिषदं यौति कोधे संवृते देहधातव; ॥ द्विनेष्वन्यदपक्ेषुते्वापिक्तं प्रदुष्यति । विद-

धेषु पयःसवन्यलयस्ततेधिवारषितस् ] नैशे तस्मादजीगऽते

िरस्साहो वेगोत्सरगो
दे०--अवस्थविेषे ओषधे विधन्ते-भभरदोधिणो नान्यद्धुजीत भोजनम् । उद्वारछद्ध
जीर्णाहारस्य रक्षणम् |
ं -दीपनपाचनमौषधं देयम्, । संप्रहे यथोनवितः ॥ लुता क्वलिपासा व
पदाजीर्गाहारतद्ध
ाः `प्रजायते ॥ गृणामशनल(“सदथः सम्यगूविदचुदस्य शाम्यति तदुषद्रवाः । एर प्रायः प्रहञापराधेन रोग
विर्रेण विदूव्िका । द्ोषोपटीनं यदि रीनमार्
नर्रकोषठोऽद्धिः कोष्णाभिश्चुणिताः पिवित् ॥ दिु्रति- |उ्रानां ं स्यादणुयान्न बरहिम् । जयेत इध तु ततो
र्भखवचाभयाः। अथवा पिपपकमूरं चिह्ता- पित्तोलण

वेपाव्योषसीव
बुभुक्षा सा मंदनुद्धीन्विषवनिहति "; द्रति ॥ ९७ ॥
एतैन्धवम्, । संटीस्युङ्क्षीरख्वणमिष्यसखीमस्विनि च ।

स्थामम् |

( २२७ )

सटिप्पणदीकीत्रयसंवांठेते अ० ८,

भाययति

णनियर

धनं मूरान्मछानारयेत् । संपरहेऽपयुक्तम् । बहुदोषाणां

कीदरामौषधं योज्पमिस्पाह-

पुनर्दोप्रावसेचनमेव कार्थं॒नहयक्ताविते पललोदकौषे
शातिरामविकाराणां भवति त्पतप॑णात् ।
भिविधं भिविध दोषे तत्समीक्ष्य पयोजयेत् १८। शाल्यादिपुष्टिभवतीति ॥ १९ ॥

स०-तुखधासणे । यस्मादपतरदेणादेवामजातानां
विकरणामाल्घ्जाडवाग्निमायादीनां

शांतिरपश्मो

भवति तस्मादपतपणं योजयेत् । वक्ष्यति हि । मेदामदोषातिकषि्वव्यारम्य यावदरुघमेननिव्यमिति । तस्ादप्तर्पेणं समीक्ष्य देशकालाश्यादीन् पयौरोच्य त्रिप्रकारं त्रिप्रकारे दोषे वेद्यः प्रयोजयेत् ॥ १८ ॥
प०~आमदोषजनितन्याधीनामारुस्यजाडयािमान्धादीनां दान्तिरूपरमोऽपतपणाह्नपाचनव-

मनविरेचनरूपाद्धवाते जाथते
त्रिषिध

त्रिप्रकार

प०~तत्रेति । तस्मिखिविधे दोपे छङ्घनमप-

तपणमस्पे दोषे पथ्यं हितम् । तेन ह्यनिरानख"
वृद्धया वातातपरीतो वास्पसरिला्चयोऽ ः¶ दोपः

रोषमापद्यते । मध्ये मध्यवठे दोपे टङ्चनयुएवासस्तथा

पाचन

वचाप्रतिविषादिपथ्यं ताभ्यां

मध्यवछो दोपो वातातपाभ्यां पाड्भस्माचकिरणैरिव चानत्तिसमात् सल्िटाशयो मध्यदोषः प्रयो-

पमापद्यते । प्रभूते बहुदोषे प्रवे शोधनं दोषावसेचनं वमनयिरेचनादिरूपमपतपैणं प्रध्यम् । तद्धि

। तस्पुनरपततपैणं यस्माटमनादिशोधने-मखाम् कफपित्तरा्न्मूत्रादी-

लङ्गनपाचनवमनविरेचनै च

युन्मूलयति छिनत्ति । नद्यविघ्चाविते

पस्वलयै-

त्रिविधे दोषेऽस्पमध्यमूयसि समीक्ष्येवसनेन प्रका" दके द्रास्यादिषु पुष्टिभेवति । तस्मास्छन्तर्षणनिमित्तानां नानासेपणतपणास्थिदान्तिस्पतषैणनि"
रेण मूधादिषविमागेन दोषान् परीक्ष्य योजयेत् १८॥
मित्तान्तरेण सन्तर्पणमिति ॥ १९ ॥
` हे०-उक्तानुक्तासदोषसंग्रहार्थं सामान्यचिकिः्सामाह--

सआमविकाराणां सर्वेपामजी्न्नजानां व्याधीनाम् अपतरपणाष्छंवनात् अपतर्पणं विभजति~समीक्षय वसादिकं सभ्यमज्ञात्वा विभागं स्पष्टीकरोति ॥ -१८ ॥

हे०-टघनमन्नोपवासः, दघनपाचनम् , उपवासयुक्तं
पाचनौषधपानं, प्रमूते बहुतरं वमनादि, हि यस्मात्तच्छोधनं,मलान्मूलाइु्मृख्येदिति समूलानुच्छिद्यात्। सरं ब्रस्मूं
च विकारे प्रभूतत्वम् ॥ १९ ॥

संप्र्येतदेव यथायोगमाह-

एवमन्यानपि व्याधीन् स्वनिदानिपयैयात्
ततराऽर्प ठघनं पथ्यं मध्य लंघनपाचनेम् ॥ चिकित्सेदनु्ेधे ठ सति देठपिप्यम् ॥

मभते शोधने तद्धि मूरादुन्मूरयेन्मरान् १९॥ व्यक्ता यथायथं वैय युंस्याघ्याधििपथंयम्२०

सं०-तत्र तेषु तरिषु मध्येऽस्पे दोषे रंवनमुपवासं०--यथा सतपैणोत्थ जमदोषो निदानविपर्ययासाष्यं पथ्यम्. | तेन हनङनिखबृद्ाऽदपो दोषः री शिकिस्यत एवमन्यानपि उ्वरादीन् विकारान् स्वनि"
सेरोष्य जीयते । मध्ये दोषे रुनं पाचनं च पथ्यम् | दानविपथैयाचचिकितसेत् । संत्पणोधथोऽपतपणेन सीअभ्रिः पचति तस्य पचतौ ये विबेधादयो भयेति तोध्थ उष्णेनेधयादि ।यदि व्वेवमुपक्रम्पमाणो व्याधिसतुताननिषिध्य पाटवमादधानं पचेति ग्रथुक्त इव तत् बध्यते तेनोपशमे न गच्छेत् ततो हैतुविपथेयं यक्तवा
र व्पाधिविपययं युञ्यात् । किमूतम् । यथापथ यद
पाचयतीति पाचनमुध्यते । हेतुमण्णिजेताप्पचेबो
का्तैरि स्युट् । यहुपदुक्तमच्पानौषधमपकानां स्य उवरादिव्याधेर्ेषस्यै वक्ष्यमाणं तपरयुंजीतेसभः ।

सामाना धातूनां पाचने समर्थ॑तत् पाचनमित्यथेः। यथा सुप्तापर्पैटकं ऽवरे रजनी प्रह इति ॥ २० ॥
प्रभूते शोधने पथ्यम् | दोधने तु॒कायाद्रहिरदोषाप०~तथा निदानविपर्यतौषधेन चिकिस्सेदुप-

नीखति । वक्ष्यति हि । यदीरयेदरहिर्दोषान्प॑चधा क्रमेत् । स्वं च तन्निदानं च स्वनिदानप् | यथासोधन तु तदित्यादि ! कतः । प्रभूत आमदोषे यथमुस्पत्तिकारणम् । तस्य विपथैयो नैपरीत्यं
रोधनं हितमित्याह् । तद्रीव्यादि । हि यस्मा्तच्छो- । यथा सन्तर्णोच्छेयम्याधौ विपर्ययोऽपत्पणम्) अप

(२९८ )

अषाङहदये ।

[ख

८:

प०-तथा सुस्तापषैटविधिविपयंया्थै कर सीरमर
तरणोस्ये व्याधौ विपथयः सन्तपणम् । तथापुदध्सिग्धरीतादिजने व्याधौ छचुरूक्षोप्णादिजे हेतु. तदथकारे । तयोनिदानविपरीतव्याधिविपरीतयं
धिपर्सतं गुरुभ्निग्धकश्षीतादिक्रियमाणेऽपि देतुधिप- रविपरीते हेतुव्याधिविप्ैया्थै करोति । तश
शये दोषस्य बल्बद्टदापेरसुषन्धे स्थिस्त्वे सति छदिषि व्रमनमतिसारे धिरेचनम् । मदाध्य
तुधिपथैयं निद्यानविपसीतभौषधं .यक्त्वाऽपास्य मद्यपानम् । तुच्छदग्धेऽभ्निग्रतापनं शान्तिकं पं
यद्रायथं यथायोभ्यं व्याध्धेविपर्सातमोषधं कुर्यत् टिकै वा । एतच्च सद्हे सुविस्तरमुक्तम-““उ
प्रयोजयेत् ! यथा सुस्तापरप॑टकं ज्वरे यवाग्वः | प्रमेहे याथैकारि पुरदैवन्यपाश्रयमौपधम् । यथा छ
रजनीयवान्नं चेति । रक्तपित्ते चोध्वगे बिरेचनम। आतसास्ञुखमनम् । सदात्ययं मद्यप
धमे वमनम् । तथा~भ्याधिविपरीतौ द्रौ मूल-

नम् । तुच्छ दग्धेऽभचिप्रतपनम् । पित्तेऽन्तर्ूहे विम

गोपक्तमौ पश्च कमाण सधूमधूपालनादीनि । गेतो वा स्वेदः, फट्वम्टलवणवीक्ष्णोष्णाभ्यबहार
तथा धिप्छावनौपनादहाद्मीनि । यथा पिन्तस्वे स॒स्ता- वहिः प्रवतेनाय स्वमार्मोपादानायः च । शर्ष्मा
परपटयोः, पित्तञ्वसेपद्मे श्क्तता नं तथाऽन्य- चान्तगूहे स्थे वहिः शीतोपचारस्तस्पीडितस्योष
ध्थिन पिन्तरूते व्याधौ । यथा हरिद्रायां सेहः । णोाऽन्तःप्वेोन कफविमरनायः; इति । पः
-ष्सकरस्वेऽपि प्रमेहनिवारणे राक्तता न तथाभ्य- विध ह्यविपरीतमेव सद्धेषजं हेतुव्याधिविपसीः
स्यिव् मेदश्िप्मप्रभवे व्याधौ । पएतच्चोत्तगतश्रा- मथ करोति । त्य विसूचिकारुसकार्वस्य वि;
वसाने विस्तरेण वक्ष्यत्याचायः ॥ २० |
्तावदोषस्य पक्वे निरामे, दोषे सति छङ्घर्नां
हे०--तुल्यन्याय्वघरसेगादुन्येषामपि व्याघीनां चिकि- भिर्पक्रमैः तथा वृद्धे पावके दीप चापरौ स
त्वायाह~एवमामविकारवत् अन्यान् स्वरादीन् यथा-आमविकाराः

व्विकिस्स्यते

सतर्षणेः

तथा

ृतास्तद्धिपरीतेनापतर्पणेन

अन्येऽपि

हितमभ्यजनस्नेहपानवस्स्यादिथुक्टया बिधेवदेः
कारादीनारेच्य, ` आदिप्रहणाद्रसयन्नवाजीक

स्वनिदानचिपर्ययाचि-

णानि गृह्यन्ते वस्तिस्तु त्रिधा निरूहोद्मसनवसतयुत्त

किर्स्याः । आसविकाराभामन्येषां च स्वनिदानविपयथाद नुपदामे चिक्रित्वामाद~-यदि तु देतुविपर्यये कियमागेऽप्यनुवंधो निवर्वनं व्याभेः तदा हेतुविपर्थयं त्यक्वा

बर्तिविभगेन समीक्ष्य दोषौषधाद्निमवस्थान

व्याधिविपर्थयं मेषज्यं यथायथं युज्यात् ] देतुविपरीतादिस्वरूपमुक्तं संमरहे ॥ २० ॥
न च देतुव्याधिविपैययोरेव चिकित्सायामुप्रयोग
इति दयन्नाह- ¦

राणि 1 भिपजा युक्त्या प्रयोऽगरमेतत् ॥ २१॥
हे०-पक्षदोपाणामामविकाराणां चिकिल्सितसाद-उः

नोपक्रमेण

प्के दोषे दीपे चाभरौ

गासम्यज्जनादि

सत्यामदो

हितम् । आदिन्दाद्रसायनं वा

कर्णादि ॥ २१ ॥ अजीण लक्षयितुमाह

-तद्थकारि वा पक्त दोषे चिद्धे चं पावके ।
हितेम्यंजनस्ेहपानवस्त्यादि युक्तितः ॥२१॥

अजीर्णं च कफादामं तत्र शोफोऽकषिगंडयो

:यथा मदत्यिये म्पानमतिसारे विस्चनयिति। वाराब्दः

भवति । तत्रामास्येऽजीर्णेऽक्षिकूपयोभैण्डयोः शो

सद्यो सुक्त इषोद्रारः प्रसेकोल्छेशगोरवम्
२२
स °-तन्निदानव्याधिविपययासाध्यमर्थं रोगोपस ०-अश्नप्रतिपक्षव्वेन कफस्याऽजीणकरणः
शमलश्षणं कर्तु शीकँ यस्य तत्तदथैकारि तद्रा स्यात्| धान्पादप्रे निर्देशाः । कफात्सकारादजीणैमामसंः
समुच्चयाथे दति विविधमौषध निर्िदेयाऽऽमचिवित्सा- मवति । सदयोभुक्तवदप्राप्तविदाहावस्य उद्वारः |प्रस
मेवाचुसरनाह । प्के दोषे निरामे ` दीप्ति पावके चं प्रसक्तं निष्ठीवनम् । उ्केशो दोषाणां स्थानाच्चरनः
निरासप्वे दीप्तानि च समचितमेव दितमभ्यंगादि- गौरं गात्राणाम् ॥ २२ ॥

कम्. -युक्तितो मात्रया यथाऽश्निसादादि न भवतीतिं॥ २१॥

, पन~कफात् कफबृद्धादजीणीत्तदामसंज्ञां खभ

तत्र; कफार्जाँ चिदं छक्षुणम्, | अध्िगण्डः

ह्थानम् 1]

सटिप्पणदीकाभयसंवाङिते अ० ८,

शोफः-गण्डक्षिकूटयोः श्वयशुर्भवति । तथोद्रारः दनं कायप् । विदग्धे पिनत्त्रतेऽनीर्णे वमनं फायम् |
सद्योभक्त इवाद्ग्धः प्रवतेते । भसेको-निष्ठीवनं

। ऋेष्मणः । उक्क्टेशो-दोषाणां खस्थानाच्च्युतिः,

कफस्योध्मैगतिवौ । गौरवं-गुरुता ॥ २२॥

यद्वा रुङ्वनादित्रययथोप्रकावस्थानातिक्रमेण ज्रथाणाहं
त्रितयमपि कार्यम् ॥ २५॥
ह०~आमाद्रानां चिकिर्तामाह- भृद्चामिति | चिव

हे०-महांतमामदोषक्त्वा क्षुद्रमाह तत्र कफज-

योज्यम् ,टघनादिविमागस्त्वतिययार्थः यद्रा खारणारि
माद-आमम् आमसक्ञं, तत्रामे अक्षिणी, मंडे शोफाः | ८ व्ष्व्धे स्वेदनं वर्या द्वभोष्णांधु
सम्यत | ई
जाव्येक्षमेकवचनम् ! सद्यो शुक्त दषोद्रारः चिरथुक्त- वमनं शस्तमुप्वासो विरेचनम्

स्यापि सोु्तबदग्राप्तविदादहावस्थ उद्रारः, उक्यो

वमनेोन्मुखत्वमिव |} २२ ॥

विष्टन्धमनिराच्छरुरविर्वधाध्मानसादकत् २२

॥' रति | यद्वा अगन)

यद्चस्थं हितं यस्याजीणस्य यत्यामवस्थायः व्ल तम
तस्मामवस्थायां तत्कार्यासत्यधः । विमनायानव्मन्य पर);
ल्याभिप्रायेण ॥ २५ ॥

सं०-अनिङाद्िषटन्धे नामाजीणै भवति । तच
दूरादिङकित् ॥ २३ ॥

गरीयसो भवह्टीनादामादेव विरुंषिका ।

प० -शषूल-रुक् । विबन्धो -वातमूत्रपुरीषाणाम-

कफवातानुषद्धामालंगा तत्तमसाधना॥ २६ ॥
स०-गरीयसः प्रभूताद्नीर्णादरेव िशधिः

हे०--अनिर्जमाद-विष्टन्धे--विष्टन्धसंजञं, साद;--का-

स्यात् । कौदटरात् । छीनादत्य्ं खरोतःमु श्थष्वान् |
लीनादिति ीड्शछेषण इत्यप क्तप्रत्यये म्ब्य शोधन

प्रवृत्तिः । आध्मानयुदरापूरः। सादोऽङ्गसादः।\ २३
याक्षमस्वम् ॥ २३ ॥

पित्ताद्धिदग्धं तृण्मोह्रमाम्लोदारदाहवत् २४

इत्योदितश्वेति निष्ठानत्वम् सा च श्रपमतरद्ुन्धामन्-

ब्रह्मा युक्ता भवति । समं नाम यद्जीरण ल्म
सं °--पित्ताद्िदग्ध नामाऽजीभेमुत्प्ते। तत तृडा- लक्षणा । यथा । रोफोऽक्षिगेढ्योः
मृ
वियुक्तम् ॥ २४ ॥
इवोद्रारः प्रसेकोच्छेशगौरखमिति । तेनामेन समं स्यं

प०~पिन्तादजीणै तद्टिदग्धसंजञां भते । तच्च साधने चिकिसा यस्याः मैवम् । लंघन कार्थमाम
त॒ण्मोहश्रमाम्लोद्रारदादङ्ृत् । मोदो-मूच्छी
इति ॥ २६९ ॥

अम्ल उद्रासेऽम्छकः ॥ २४॥

हे०~-पित्तजमाह --विदग्धं--विदग्धाख्यम्, | २४ ॥

त्रिविधस्येवास्य चिकिस्सामाह--

प०~खोतःसुखप्रात् बिम्बिका मन्दाजीर्णविसोषा जायते । कफवाताभ्यामनुवन्धो यस्या आम-

टिङ्गायाः । आमे कफीर्जी्णिं याति । लिङ्गानि

ठंघनं कायैमामे त विष्न्धे स्वेदनं मृशम् ।

विदग्धे वमन यद्वा यथावस्थ दिते भवेत् २५॥
स ०-तुसरधारे । आमास्येऽजीर्ण रंघनमेव

का न वमनविरेचनादि ।विषटन्ध स्वेदनं मृं काथेम् |

मृदशन्देनैतद् ब्रोत्तयति । प्षत्रापि सेदनं कामन

दोफादीनि तानि तस्यास्तथा । तत्समसाधना

तस्य सम तुर्यं साधन चिकित्सत यस्या एवं सङ्घ
नसाध्या ॥ २६ ॥

हे०-विलेविकालक्षणमाह-गसीयस दति । विरखवकाना ~
माऽजीगं मवेत् कस्माष्ठीनादामादेव } आमयन्द् आभ। -

गरजीर्णसामान्यवचनः,

तस्योपन्नस्य निर्येधमानिवतना-

स्वत्यभमिति। विदग्धे विदण्धनाम्न्यजीरणै वमने कायम् स्टीनत्रम्। एवे पुनः पुन्नत्वाह्नरीयस्तव, धनः पनर
यद्रा ठघनस्ेदनबमनानां यथावस्थं यथादोपरद्रेकं हितं त्पदो दृष्टबुयुक्षायां भोजनात् । सा तक्ता संम्रहे-'"दापौभवेत्तदेव कार्थम् | आमाजीर्णेऽपि स्वेदनवमने विद- पनद्धं यदि शछीनमा् पित्तोस्लणस्याच्रणुयान्न वहम् ।
प्पेऽपि ठेघनस्ेदने इति ॥ २९ ॥

प०~आमेऽजीर्णे कफोस्सन्ने

कङ्घनसुपवासः

कार्यः } विष्ठन्धे वात्दतेऽनीणे भृशसतिरायेन स्मे*

जयित दुष्टा ठु ततो बुभक्षाया मेदयुद्धि वरिपवननि्टन्ति॥
इतीत्येवकारेणैतदुदनोत्तयति -विसूच्यलक्तकाव्यजाणाद्धवत्
कित ताचन्मतेऽपि सयोऽतिमावरभोजनदिः,

विलंगिका त्व

(८२३०)

_

अष्टङ्गहदये ।

जणद्धिर्वत। यदाह् सुश्रुतः सजी्णमामं विषटन्ं विद्धं च
र्तम् |दविसच्यल्सक्र तस्माद्धयेचापि (वकम्विका '
ल्मि। सा च कषयातानुचद्रा तदनुव॑षेन दीधकारविटवनद्िचधिक्र्युच्यंन गरीयस्त्वात् पतने योम्यमप्या
-दयातानव्रध्यान्यं नाप्यधः पतति द्मेनेमव चिरमवनष

संसं कुरयाद्रोगाच् रतादिजान्। >° इति । यन्तं जैजटेनः
ट्यविंविका तत्रात दडाल्छकसंयोक्तैति । तदस

भेडादिवचनपर्मारेचनयाः विंविकाया विदग्धमूलत्वात्
दडाछसकस्याछसकमेदत्येन विष्टन्धमूलत्वात् ।जआमाध्जीः
¶लक्षणाधीनलक्षणत्वटिरखविंकाया ददाभिधानम् | २६ |

जी्ऽप्याहारे कदाचिदाहार्सासो

इत्यर्थः | तथाच स॒श्रतः-- दुरं हि सक्तं कफमा-

मन्यां प्रवते नो्वमधश्च बस्य |विविकाँ तां च विव

यनीयामाचक्तै यान्रविदः पुराणा 2› द्रति कफवतानुनल्यप्रैवमितरेऽवपि पिततारन्धस्वं विदुग्धत्वं च र्षयते
घारव्यमन्येनानुवध्येने, पित्तं च व्िदग्धादेव

[ धल

ऋ

स्सोऽजीभ

स्यात् । तहक्षणाथमाह-

अश्रद्धा हृद्यया शुद्धेऽप्युद्रारे रसद्यषतः ।

शयीत पिचिदेवात्र सवश्चानारितो दिवा ॥

सथा च मष्ः-व्वदा सूतं विदग्धे च नोध्वनाधः
धतम् | तां प्रिल्भ्वि विगन्वि वरिपकस्पां विस॒चिकाम्;'

स्वप्यादजीर्णीं सनातबुशुक्षोऽ्यान्मितं घु २५

दधि | प्रितकर्पामिनि पि्तोन्वणलयं त्रेष्यते, विचूचिका-

शूरं मौर्वं च । शुदधेऽप्युदरारेऽनसंवंधिनि । तेना.

प्रमृत ३!

यिति

विमनिक्ाविदनेप्यलयेन सारनिपातिकत्वम् आमल्िगा

शतीणतुदयटक्षणा, विदोपानुपादानात्वरयाणासम्यामादीनां
(त्न(युक्ता | तथाच खारणादि:- “एतान्युक्तानि ल्िगानि

सयाम विनिषद्धतेत्? इति ! एतानि अजीणचयसंगे"

पनि] आमादजीरणल्ातमजीणामामाजीर्ण

विरविका

यदु कफजमामम् यथाक्रमेण वातादिसंनिपातात्सक्रं चदेद्रति तनव साज्निपातिकस्योक्तत्यात् | तत्समसाधना तेषां
संयाणामनोणानां समरं साधारण साधने चिकरिस्सित यस्याः

सा} तथा कारणादहिः-ञमे खामप्रदासनम् | चरकेऽपि
{स॑

्मानस्थान द्विविधे विसूच्यद्सकमेदेन }वंगसे-

स ०--रसरेषेऽश्रद्धाऽनानमिराषः । इवथा हृदय

८ १ )चरकमावास्धिकीये। अलसक-दण्डाठसकयोर््याः
ख्यानम् , न विकम्बिकायाः । सुश्चुतै-अरूसकविरुम्बिकयौ-

वैनेन दण्डारुसक्रस्य । अत्र देमाक्रितव्याद्यायां मेडवाः
कयस्य संग्रहः "यदा युक्त विदग्धं च नोर्ध्व नाधः प्रवर्तते। त
्विंछस्वि विगर्हन्ति विषकल्प `विसूविक्राम्. ॥› इतिः। अप्र
हेप्राद्धिः-विषकेत्पामिति पित्तोत्वणं योखते।पुश्चवभ्ु-^दए
तु भुक्तं कफमारंताभ्यां' " पर्वते नेोर्ष्वमधघ्रयत्य ¦ विट

म्बिकां तां मदं दुधिकिििस्यामाचक्षते शाघ्विदः पुराणाः ॥

इति। खरनादृस््वत्र आमाजीर्णाज्ातमजी्णंमामाजीर्णं विल
म्बिका । माधवस्े शुश्चतवचनमेव स्वनिदानाष््ये

भ्रम्थे

सऽपि- ^विछविकाटसकयोविंदच्युक्तः क्रियाक्रमः)? हतत | तथव किखितवान् । जेन्जटेभोक्तम् दयं विलम्बिका तन्त्रा-

पत॒ मृश्रतेन विवजनीयल्वमुत्तं तद्पत्याख्यायोपचरणीयल्वं

सनुपकमत्वाव् । जतए “विचटविकां तां ग्रशदुःश्िकि -

स्वाम दति माधवकररः पटति ।इयं च विदविका चरका-

न्तरे दण्डलसकसतयोक्तप्
,अव्र देमाद्विः तदस , भडादि
वचवनप््यालेचनया विखम्विकाया पिद्ग्धमूल्लात् दण्डाल-

सकष्याक्सकभदलवेन विष्टव्धमूरत्वात् । मधुकोशातद्कदरप-

चाथणाततविपरेक्ञयोक्ता । अभोजनादजीणतिभोजना्रप- णयेस्तु अलके तीव्राः शूलादयो भवन्ति, विलैथिकायां
श्रूलादयो न सवन्तीलेव भेदः दरति परस्परविरोभिवाक्यै.
सायनात् | असटम्बगुरयीतातिरूक्षसंदुष्टमोजनात् ॥ रलसकविलम्निकयोभदे संश्यः ! मन्मते तु अलसक्रभेदैव

वरेकवमनननेदविभरमाद्रयाधिकर्यानात् | देयकाुवैपम्या-

‡ गाना च व्रधार्णातर।] दुष्यत्यग्रिः स दषछोऽनं न तत्प-

यनि लस्वपि | अपच्यमान् दुष्टत्वं यात्यद्वविपतां च तत् ॥

तथ्य ॥टनमनजा्रस्य विषमः सदनं क्रमः| क्षरोरकशेपानृ मः पृष्ठकटिमहः | सुंभांगमर्दस्तृष्णा च
चवर.
द: प्रवहणम् | अरोचकानिपाकौ च घोरमच्नं विष
त
॥ ।त्तन सद् ससटं दादवृष्णामुखामयान् |
जनयत्य्

पत्तं च पित्तजाश्चापरान् गदान् ॥ यक्ष
्मपीनसमेहादीन्

+, जन्कफसयतम् । करोति वातसंसुषटंबा
तजांशामयान
व यत्रामाशच तस्थे कुत्निरोगाग्दक्रद्रत
म्।रसादिभिश्च

विलम्बिका

इति । दुष्टं तु भुक्तं

मियादि सुशवु्तवाक्यात्.

कफमारताभ्या-

दोषदूष्यसामान्याच ।

यदुक्तं

धे्टवावये विद्ग्धमूलकं त ्धमाःमकमेव,यतः पित्तेन विदग्धाजीण भवति, विद्ग्धाजपिन तूध्वापोसार्गनियोधासम्भव

पित्तस्य द्रवतवसरणत्वादिधर्मवात््

न॒

विलम्बिका । यचच

साध्रवव्याष्याकारान्यं

श्रुखदिमात्रभेद

विद्ग्याजी्मूला

प्रद्रीतः तदप्यसत्, यतः भुक्तान्नं दुष्टं कफ़मार्ताभ्यामवेषदधे

सति

दूलाद्याऽप्यवेस्यमेव

भवन्ति । अत्रालसक्रमेदेन

विरम्बिका दोषदूष्याध्वा्सकाविकम्बिकयोः सामान्यमेव। पर्व

अलक्षके तीप्रकारितम् विकम्निकायां विद् विलम्बेन

प्राणाधातः सम्प्रा्िसमये

दोषाणां तारतम्यत्वादित्ति ॥

स्थानम् 1

सरिव्पणदीकानयर्सवरिते अ० ८.

जीणोदर्थातरथूत एवायं रसरेषः } अतश्च रस्य
रुधिसदिहेतोरसम्यक्परिपाक श्व्यथेः । तच्धिवित्सा-

(९२३१)

सामान्थमजीणलक्षभ सामान्येन प्रते9

(

विवंधोऽतिपधृत्ति्षा ग्छानिमारतमूरता ।

माह । रायीतित्यादि । अव्र रसदोषे किंचिदेव स्तो. अजीणङिगं सामान्य षिष्टमो गौरवं अमः २८
कमात्रमेव स्वप्यात् नाजौनि इव प्रभूतम् । सवै-

स०--विवधो मूत्रपुरीषयोरप्रवृत्तिखक्षणः । अतिप्रवरत्तिसतथोरेव । ग्छानिः शयीरस्य म्छानता । मार्यदा चोलनषुख्यात्तदा स्तोकं रघु चायात् । आश्ञः तमूद्॑ता वात्य प्रतिरोमता
। विष्ठभः ङक्षियष्माकरतो येनाऽऽशितः । न आरितोऽनारशेतः अयुक्वानि््य्भः 1 नन्वजीण्यैमिहतोन्मत्तानिल्यनेनैव वाक्ये- नम् । गौं सुरुगात्रसम् । रमो मोहः । एतत्तामान्यमजीणलक्षणम् । उक्तं च । सीदं अमो
नाऽजीर्णिनां दिवाखपोऽनुक्ञात एव तकि पुनरुक्तेन |
मोहः कोटे सुद्यति सारतः । सर्वैपामप्यजीगीनामविसंरूम । विरोषार्थं वाक्यमिदम् । अर्ुक्तो दिवा स्वप्यावादि रक्षणम् ॥ २८ ॥
दजीणीति ! तत्र तु सामान्यम् |अश्ितानरितचिता

श्वाऽजीण्धनारितो दिवा शयीत । आलाचवात् |

प०~सामान्यमजीणैस्य लिङ्गे छक्षणं वातमूत्र-

न कृतेति युक्ता पुनरिदक्तिः ॥ २५७ ॥
प०~अस्मिन् रसरेषे किथ्चित् स्वकाठं शयीत

निद्र कुर्यात् ! सर्वश्वाजीणीं पुमान् आमादिभेदेन
चतुष्प्रकरिणाणश्ब्धोऽनादितोऽभुक्तः सन् दिवाऽहि
प्वप्यात् शयीत । अतः सज्ातवुमुक्षः उत्पश्नादा-

पभिखषोऽयात् भक्षयेत् । भितं

परिमितमात्रं

व्रा यदन्नं छु स्वस्पं ठषुभिश्च साल्यादिभिः |
एतम् ।। २५७ |

हे०~रसक्षेष रक्षयति- अशरद्धा~मोजनानमिलाषः |

मन्वेतदामादिष्वप्यि तत आह-खद्धेऽयुद्रारे तेषु पुनदुप उद्रारः, रसस्य दोषो रसदोषः रसशब्देन

पुरीषादीनां विवन्धोऽप्हरत्तिः । अथवातिप्वृत्तिवौ ।
वातादौनाभरस्स्गः । ग्छानिरपचयः । व्रातस्य मूढताऽगतिः । पतदजीणानां चतुणीमापि सामान्यं

चिहम् । विष्टम्भः-शङ्कतः स्तध्धता । गौरवं-गुशर्त्व
देहस्य । भवस्म-श्रमः ॥ २८ ॥
है०-उक्तानुक्ताजीर्णविरोपसंग्रह्मथमजीर्णसामान्यलक्तणमाह-विवधो-मलखनामग्रहत्तिः)
मारतमूढता-वायौ

विमार्मगततिः । विष्टमौ विदैवेण स्तेमौ गात्राणाम् ॥२८॥

सांप्रतमजीणस्याऽन्यान्यपि कारणान्याह~

॒रसहै-

न चातिमा्रमेवान्नमायदेषायं केटम् ।
दमुताहाररारिरक्ष्यते । नदि रसधातोरपक्स्यागीर्णत्वम्, | दिषविषटभिदग्धायरुररुक्नहिमादयुचि ।
त ह्यपक् एय रसश्ब्देनोष्यते पक्स्तु रुधिरक्रब्देन
्व्वादजीर्णमिति चेत् न, तस्यामत्वात् । वक्ष्यति दि
ऊष्मणोऽस्पबद्त्वेन धातुभाद्यमपाचितम् । दुष्टमा-

विदारि शुष्कमव्यबुप्डतं वानं न जीर्थ॑ति२९॥

परक्यगते रसमा प्रचक्षते; इति । रसशेषस्थौमाह किंचिदेव बहूर्वमेव । नतु सुद्रूतमनुमानतः
पद्धमेव । अजी्णिनामधिकं दिवास्वमं विधास्यति-स्वप्रपरेधिश्चायं प्राधान्यात् । उष्णाहुपानाद्यपि कारथम् } यदाद

कि तर्हि ष्िष्टादि चानेन जीय॑ति।दिष्मप्रियम् ।विष्ट

बारणादिः-रसरेषे हितः स्वप्नो धर्म छ्चुभोजनम्ः
ति। अजीर्णिनो दिवास्वप्रं विधत्ते-अनारितः

अशक्त

स ०--मतिमात्रमेव युक्तम न केवक्टमामदोषाय
मि कु्ष्याध्मानकारि } हिममति रीतम् } अुच्युच्छिट केदादिदूषितं च । एतचारवियप्रमावलादामदोषहेतुः। विदाहि प्रागक्तम् }छष्वमद्छप्राथम् ।भधयदुष्टुतसतिजेन ए्ावितम् ॥ २९ ॥

1ष्यैत्यादिना प्राप्ते दिवा स्वप्ने पुनर्विधान ` यथेष्टस्वपना-

प०~-न चातिमात्रमेवान्नदुषयुक्तपामं दृषथति ।
यावदृद्विष्टमनमिपरतम्]विष्टम्मि सरोतोविवन्धकारि ।

मू । अजीर्णिनो मोजनं विधत्ते-संजातवुभुक्षोऽभ्युदी-

द्ग्धमतिक्रान्तपाकम् । आमं-दीनपकष्वम् । गुह-

नामिलछाप्रः, सितग्रहणं छधूनामपि
(्यप्रत्यर्थम् || २७ ॥

चङ् 1 विदाहि-ददनरीखम् । शयष्क-कठिन-

न् , सर्व्रहणं परकृतवितन्िकाचजीर्णसंम्ा्थ, छक्त्वा व॒
गुरूक्तार्सी-

दुर्जरम् । शक्च-निःस्नेहम । दिम॑-शीतम् । अशु

(२१९)

[

अष्टाङ्कहदंयं ।

[1

्
(~)

प्रायम् | अस्थभ्बुष्छतमेवंविधं चान्नं न जीर्यति केव-

रते । प्रागुक्तं खेविभक्तेऽ्रौ द्विरन न क्षमाचरेदि
तस्मात् प्रातराशे छते सवयप्नौ विभक्ते यः सायमाः
स न परिहार्थोऽपरि तु काथं एव | शुणावह्वा्|एतः

छमामदोषाय जायते ॥ १५९ ॥
है०--अओीणौख्नमाह-न केवलमतिमा्मेवान्नमामदोषाय । फं तर्हिं दिष्टादिकमप्यननं न जीभस्यामदेोप्राय
भवाति । द्विष्ठमपि, विष्टमि--वातावरोधकारि; दग्धमतिप्रम् ,अद्यचि-मलिनदयष्कं, नीरसम्, अल्थक्ुप्लतमत्यन्ुपानात् ॥ २९ ॥

।

।

प्रतिपादयितुं सपरहेऽध्यणीष्टप्रातराशे खजीर्णेऽपि सा

मादो न दुष्यति | अजीर्णे सायमारे तु प्रातराशो
दुष्यति ! दिवा प्रभोध्यतेऽर्केण हृदयं पडरीकवत्।

उपतपेन सक्तं च रोकक्रोधश्चुददिभिः ॥२०॥

स्मिन्विुद्धे घोतांति स्फुटत्वं यांति सर्वशः } व्थायार

स ०~चः समुचये | न केवरं द्विष्टायने युक्तं न

ति द्विवा तनाय धातवः | अह्ननेष्वनमासक्तमन्यरं

जीयैति यावता शोकादिभिश्चोपततेन भुक्तं न जीयैति।

चे विचाराच् वि्धि्तला्च चेतसः । न छेदमुपगच
न दु्यति |अविदग्धेषिव पयःस्वन्यत्संमिश्चित पयः

रोक इष्टविप्यादिना मनोदौस्थ्यम् । क्रोघो रोषः ।
रात्रौ तु हृदये म्लाने सं्रतेष्वयनेषु च । पर्डिदं यां
द् बुधक्षा ।तदुपतपतत्वं काकातिक्रमलात् | आदिश-

कोष्ठे सते देहधातवः । द्िनेष्वन्यदपकेषु तेष्वासि
ब्देन छोभभयादिपासपरहः ॥ ६० ॥
प्रुष्यति । विदगधेषु पयःसन्यत्पयस्तपतेष्विवारपितमं
प०-यन्चोपतप्रेन शोकादिभिः पीडितेन भुक्तम- नैशे तस्मादजीर्भऽनने नान्यद्भुजीत भोजनमिति ।भा
रिते तदप्यामदौषाय ` ! रोकेन-शुचा, कोधेन
कोपेन, श्चुधा बुशुक्षया चेति सन्तष्ेनेप्ते |} ३० ॥
ह०-शोकादिभिरपतप्तेन शुक्त, श्टूबुभुक्षा तदुपतप्त्वं
कालातिक्रमात् । आद्िब्दादुद्रेगादयः || ३० ॥

सप्रस्यपरमप्यनमामक्षोभकरमाह-

मिश्र पथ्यमपथ्यं च शुक्तं समशनं मतम् ।

रब्दोऽत्रोपरिकन्दार्थः। गथा प्रासादमधिरोहति ।

काठे बहू चाद वां मुक्तं लानं विषमाशनसङ्ग विया
कः पुनः कालो भोजनघ्येति चेलु व्रूमः । प्रस

णनून्-दत्यादिनाऽऽहारकारं वक्ष्यति तदरैपरीसेनाकाः
वेद्यः ॥ त्रीण्यप्येतानि समरानाऽध्यद्नविषमाराना
मृच्यु वा सृजति जनयंति । घोरान् व्याधीन्ुस

विद्यादध्यदानं भूयो शुक्तस्योपरि भोजनम् ॥ दीन्वा॥ ६१ ॥
अकाठे वहु चाल्पं वा सक्तं त॒ विषमाशनम् \

बीण्यप्यतानि गृत्युं वा घोरान्व्याधीन्खजाति वा

स०-~-पथ्य शाव्यादि। अपथ्य यवकादि ।तम्मिश्रमे-

|

|

प०~-पथ्यापथ्यं हिताहितमेकीडरय भुक्तं
भर

समरानमाचायौणां सत्तम् 1भूयो युक्तस्य तृप्तस्य :

क्षितस्याहारस्य यदुपरि भोजनं तदध्यरानं विध्यात्

कीरस्य मुक्तं समदानमभिमतमस्िन्तेयकतन्त्रे । विद्या- काठेऽपराप् काातीते वा यक्तं प्रमूतमस्पं ।
दिवादि । य॒क्तस्याऽम्यवहतस्सोपरि यद्धोजने तदध्यश-

हीनमात्रे यद्भुक्तं तष्टिषसाराने विद्यात् । समरन

ऽध्यरानत्व प्रसज्यते । अध्यरानं च विवञ्यमेव यतोऽन-

घोरान् रोगान्. जनयन्ति ॥ ३१ ॥

तरयैव पठिष्यति |त्रीण्यप्येतानि मद्य पेत्यादि ।वैयक-

हे०~समयानं छक्षयाति-पथ्यं शास्यादि+अपथ्यं यवर्कां
तह्रयं मिश्रीकृत्य शुक्तं समशनाख्यम्।यत्तु केवर्मपश्यं तां

नेजानीयात् ।नन्वेव प्रातयदो इते यः सायमाशस्तस्या- ऽध्यशन-विषमारनानि त्रीण्यप्येताने-मरणं मृ
तेतरष च नराणां द्िराहार उपदिष्टः ] भगवान् व्यासो-

ऽप्यवोचत् | सारथप्रातर्ममुष्याणां मोजनं विधिनिर्भित-

सद्वाख्यम् ।अध्यशन छक्षयति-मुक्तस्योपारे पुनर्भोजनमश

रानाख्यं, मुक्तस्य प्रागभ्यवहृतस्यान्नस्य पाकाभावादाम
मिति । तसादध्यदानस्पैवं तदसमीचीने लक्षणम् | अघर दीय
एव स्थितस्योपरि ऊर्ध्वमन्यदन्नमाधीयते यन्तद्ुः

संचक्ष्पहे ¡ प्राग्युक्तस्योपरि समनेतरमेव वहावविभ-

स्थोपरि भोजनं पू्वन्नरोषे युक्तमिप्यर्थः | तथा च चरकः

तते यदशनं तदेवाध्यशषने नान्यत् } अतएष सुश्रुतो “धुवीन्नदषे ठु पुनरमं्तमध्य्ानं मतम्? दते सुश्ुतोऽि

स्थानम् ]

सटिप्पणदीकात्रयरहिते अ० <.

~“ अजीणे शुष्यते थतु तदध्यरानसुष्यते » इति
कथं भूयो बाहुल्येन तेन क्वचिदभनरोषे मुक्तमपि नाध्य्ष-

(२३३)

या रक्षणम् । दोषोपनद्गे यदि ठीनमामे पि्तोदतस्या-

नम् । यथा-श्रातरारे वव्जर्णेऽपि सायमासो न दु्यातिःः

वृणुयान्न वहम् । जायेत दुष्ट ठु तदा बुभुक्षा पषा मदनुद्रीन् विषवनि्हेतीति । किंभूते भोजनम्| ` सास्थ-

कट्पयेत् 2: इति | मन्वेतदप्राप्तकाखाक्नत्वादिषसाशर्न

म् । तच सास्य दविधा } एकं स्वस्पकाठाग्यस्तं सुखा-

इति । तथां अव्यग्रौ ¢ सुहूर्ुहुरजीर्णेऽपि भोष्यान्यस्योपविषमाश्ञनादमिन्नं मैवं, जीर्णे पू्वाहे यदग्राप्तकालं त्धिपमारानमू; अध्यदनं त्वजीरणे इति मेदः । नल पसे

विण्पू् इत्यादिना जीर्णा्नतयस्थैव काव्यं वक्ष्यति ।तत्कथमप्राप्तकार्त्वं भेवं, योहि यदा प्रत्यहं भुक्ते स त्य

वहम् । अन्यच जन्मनः प्रभृति सहातमनाभ्यत्तं सुखावहं

च । एतदेषैकौ साप्मुच्यते । तथा ञ्युचि मलुच्छिष्टं
केदादयनुपहत च हिते प्यम् । लिश्धं च तदुष्णे च

क्िधोष्णम् 1 तथा रघु रघुप्रायै न तु रध्येव । अत
मोजनकाछः । प्रषुष्टविष्मूत्रादिकं ठत॒तस्थैव विरोषेण
एवेदमुपपनम् ।षडसं मधुखायमितिमधुरप्सो दि गुरः
तद्विशिष्टस्यैव तस्य कारप्वार्थम् तस्मात्प्रसृष्टविण्मूतरत्वातथा च वक्ष्यति ।कटो; कषायस्तस्माच्च मधुरः पस
दिविशिषटे स्वकाले भोजनं काठभोजनम्. । प्रातऽपि स्वकाल्पृवन्नस्यार्जा्णवादनु्पन्नेषु अपि तेष्वप्रप्ते स्वकाले गुरः । तदि रष्वेव स्यान्मधुरप्रायमिति न घटते ।
मोजनं विप्रमाशनमू › अवश्यं चैतदभ्युपगंतव्यम् ।अन्यथा तसाष्धुप्रायमिति व्यास्येयम् । कथमथात् । जाह ।

12 ^ यस्तन जीण एवानने खेहोऽच्छः छढयेद्रहु | दमनः

धद्रतोऽननो मध्यमात्रश्च शास्यते 9 इति कालभेदो न
स्थात्. 1 विष्रमाशनं शक्षयति-अकले युक्तं बिषमायनं
तद्धिविधमप्राप्तकालमतीतकाठे च । अमााशनमप्यकालि

भक्तं विपमाशनमेवेत्याद--बहु चाल्य चेति | तस्मात्काठे
यदमाज्या भुज्यते तदमात्रारनं,यचाकाठे मात्रया अमाचया

नातिदरुतविकंबितम् । कि त्वा । पित्रादीस्त्षयिला ।
तथा तिरशोऽभ्यश्चदृषादीन् प्रतिपन्पस्परहान् इतधा-

सस्वीकारान् प्रघवेक्षय तदाहारवितां कृवेवय्थः। अथा-

पानं समीक्ष्य यथा मेद सास्यमिति निलमपमत्तः

वा तद्विषमाशनम। समदानादीनां दोषमाह~एतानि सम-

सन् पर्यालोच्य । खरनदेनोक्तम् । अतिद्रवाशषी लाहास्गुणदोषान विदति। उन्पुद्ययस्पमश्वाति च्छकयेद्रा-

घोरान् व्याधीन् छनंति ॥ ३१॥

स्वादु बह्वपि ्चतलायाति भक्तमह्यताम् । जदतो

शनविषमादानाध्यशनानि-अनियतायुषां गयु नियतायुपां ऽनवस्थितः । विवित तु भजानो न तृ्तिमधिगच्छति।

काटे सास्मयं शुचि हितं क्तिगयोष्णं रघु त्मनाः।

हसतश्चापि भ॒ज्ञानध्याञन्यचेतसः । त एव दोषा सत-

षड्सं मधुरमायं नातिदुतविषितम् ॥

व्या ये विकनितभोजन इत्यादि ॥ ६२ ॥

तपयिखा पित्न्देवानती्थीन्वाटकान्युर् ॥

मुक्तं तद्रातविष्टग्धं कृच्छूष्टिपच्यते । कर्ष्नरुचि य-

खातः शद्रान् षिषिक्तस्थो धौतपादकसननः।

भत्येवशषय तिरश्वोऽपि गरतिप्नपसिहान् ।

समीक्ष्य सम्यगातानमनिदननङरुषन् द्रषस् ॥

इमि सहाभ्रीयच्छुचिभक्तजनाहतम् ३२॥
स ०~काठे ब्ष्यमाणे | तन्मनाः मोजनगतचि्ः

प०~-कठे मोजनमश्रीयात् भक्षयेत् । काटः

प्रस वि्मूतरे इयादिना वक्ष्यमाणः । अतीतकाडे `

दाहारजातं समानस्य

त॑नु परवतैयति विषमांश्च

समीकरोति एतत्समस्ततोऽक्तिभ्योष्णं खु चान्न
बहियुदीथे कोष्ठ परि्ोधयति, धातून्विकुरुते, शभ

जीयते । अनिरमलुकोमयति । तथा स्िग्धं दुदी

करोति ।

इन्द्रियाण्युपचिनोति । ओजसं बटमभिस्तः। बुयुक्षितः। विविक्तसथ एकतिस्थितः। तथा
ग्क्षा- वधयति । वर्प्रसादममिनिर्र्तयति । खघ च पुनः
कितचरणहस्तमुलः । अनिदन् मोजनमग््माणः ।जघ्रु- स्वभावादिभिन्नमपरपीडयन् ।
दोषान् व्यथयन्
व्नमाषमाणः ।इष्टं मनोरुचितं भोजनम् ।तथा द्वं द्र. परिणाममेति । विपन्नमपि -चास्पदोधं मवति
।
रायम् । दः परेः सहा्नीयात् ।दान् । अत्रच उष्णं च पुननंयति सचिव । शोषयति ` ्ेष्मा्रशसायां मतुप् । उ्पनप्रश्तबुभक्षः ।तेन किचिदपि णम् । अन्यमनसः सतो द्रुतं सुानस्य जल्पतो
देसतो वा भवेदुरंसेहनमबसादनं मोजनस्याप्रतिष्ठाभदा दु्टबुस्ता लात्तदा नाादियरथः

२३

। दु्ुय॒क्षा- न, युणदोषविभावन च ।षसं मधुराम्ल

[श
ततटुकयायरयुक्तं मधुस्रायं सन्मधुरभूयिषठ वि

उष्णग्रहणास्पुनरष्णीकृताव्युष्णयो; । इष्टम्रहणाच्छाकं
वष्टुटस्य ` सूपबहुलस्य ` च । षडसग्रहणादतिख्वणःं

शीतीभवति चान्नजातं विषममपक्तं च भवते ।
सरतः-करृतस्नातः ।शुद्ान्-वुसुक्षया युक्तः । विवि-

च

भ्वितं मुजानो न तृप्निमधिगच्छति । ,बहुं च भुक्तं
क्तस्थो-वहुभिर्जनैरपरिवृतः

। धौतानि पादौ

॥ ३२ ॥

किकव्दधिकरूचीकाक्षारदयक्ताममूरुकम् ।

कृराड्चष्कयराहापिगोमत्स्यमहिषामिषम् ॥
तप॑यित्वा सन्त्य । तथा देवानतिथीनभ्यागतान् माषनिष्पावश्चाटूकविसपिष्टविरूटकम् 1 ।
बालान् गुरु तपधेत्वा । स्थः गोप्रभृतीन् शुष्कशाकानि यवकान्फाणितं च न शीटयत्।
चरणौ, पाणी हस्तौ, आननं सुखं येन । पितृन्

तर्मयित्वा । प्रतिपन्नपरिग्रहान् इषः भरियैः सह शचि-

भक्तेः शुदधालुकलेः पुरुवैरादतभुपदितं साधिते दन्त

वा यद्धोजनं तद्ुख्ीत ॥ ३२ ॥
दै०--अथ भौजनसम्यकृयोगः । तत्र सम्यग्यौगध्रकार-

माह~काले “ प्रसृएविप्मू्े ? इत्यादिना वक्यमणि,

स०्~तथा किकाटादीनन श्लीलयेनाग्यतेत् । :
कादाचित्कोऽम्यवहार एषां निषिध्यते । मुनिना ¦
नाभ्यसद्रौखादिति यथा हैतुरषन्यस्तस्तथेह नोक्तम्
युक्त्वात् । तथा हि एषामनमभ्यवहारे यदि गुर्स्वमे

निर्म, दितमिलयहितस्याभ्याससास्म्यस्य सात्म्य
दितस्याप्यनभ्यासासात्व्यस्य निवृत्यर्थम् । तन्मनाः

हेतः स्यात् ततो यवादीनाभपि बहृतर्णां दव्याण
श्ीरनमयुकतं स्यात् । तक्मादेषामरीटनेऽन्यदपि कार

मोजनैकदत्तचित्तः, मधुरप्रायं प्रडसववेऽप्यधिकमधुररसं,

चित्यं न तु गुरुलमान्मेव । यथा किराटवूल्वीकयो
दोषरभ्वं॒दप्रस्तु ज्वरादिक्लं तथा श्षोतोेप

नातिट्ुतविदवितमिति क्रियाविशेषणम् । विविक्तस्थो विजन्यः, पित्रादीस्तपयित्वा, प्रतिपन्नपरिग्रहान् पाल्यत्वेन

स्वीङतान् , तिरशोऽपि किं पुनर्मनष्यान् प्रत्यवेक्ष्य तेषा-

छरोतोटेपत्वाचनेकरोगहेतुम् । क्षारस्य पुस््वहानि

माहारचितां विधाय, आत्मानं समीक्ष्य प्रकत विचार्य, छृच्यम् । शुक्तस्य दृष्टिहननघ्वादि । तस्मादेषामपध्य
ताच्छीलननिमेधो बोध्यः ॥ ६४ ॥
अनिदन् मोज्यमक्रु्यन् , त्व् कृतमौनः, द्रवं दरवबहूलम्, शं प्रियम्, इः सह प्रियजनेैः सह, श्यचिभक्तजनाहतं
प०~-क्िलाटादिफाणितपरयन्तं न शीलयेत् ना

चयो वाह्यंतःशौचयुक्ता भक्ता अनुरक्ता ये जनासैराहत-

मानीतम् ॥ ३२॥

भ्यसेत् ! शीख्येदिव्यतेन पदेन गमयत्ति । एष

फिखाटादीनामभ्यासेनाभ्यवहारो निषिष्यततेःन पुन

भोजनं तृणकेशादिजु्टसुष्णीक्तं पुनः ।

शाकावरान्नम्रयिष्ठमस्युष्णरवण त्यजेत् ॥२३॥

कादाचिंत्कोऽभ्यवहार एषाम् । किाटादिगोश्चीर

कृताः कूचिकाम्रभृतथः । क्षारो यवक्षारपमभृति

स ०-चेणादियेषटं भोलनं वयजत् । आदिदचब्देन श्कं सर्वम्यमम्लम् । आममूखकै ब्रद्धवाखकं च
मक्षिकादिपसिहः । तथा भूय उष्णीक्ृतम् | तथा आमिर्पीमति एशादिभिः सम्बध्यते । आमिषं मार
शाकलम् ।तथाभ्वरान्नं माषादि तदुभूयिषठम् । तथा- कृशे स्वगस्थिशेषम् । बरूर नीरसम्। अविर्मेष; ।
गवादिः प्रसिद्धः । निष्पावः शिम्बिधान्यविरोषः |
ऽधयुष्णमतिल्वण च लजेत्

 ॥ ६३ ॥

१०-तृणकेशादिजुष्टमासेषितं रीतं ससुनरष्णी-

छतं शाकाति पाठाशक्ता्रै अवसन्ना माषमसूर-

चणकानि तद्भयिषठं तस्रधानं मौज ज्ञेत्। तथाऽ.

स्युप्णलवणं च स्यजेत् । ३ ॥

|

है०~वणनु्टादिमोजनमपवदति-तनानिदनिति ह~

पात्णकेेमविकादिलषस्य

निंदितस्यापि . पत्तिः

फाणितं श्ुद्रयुडत्वात् ॥ ३४ ॥

हे०-साभ्यत्वादिप्रसन्ते किखाट्भ्यासंमपवदाक्त
ि-आभ-

मिति मूलकस्य विरोषं वृशादीन्यामिषरस्य, न श्ीटभेन्न

नित्यं भजत्। यदा तेस्सेवन चिना स्याठमशक्तिःःयदा
धा
तत्साध्यरगोत्पत्तिस्तदा भजेदिव्यर्थः ॥ २३५ ॥

रीट्यच्छालिगोधूमथयषष्टिकनां गदम् ।
; पथ्यामलकमृद्धीकापटोीमुद्रशर्कराः ॥

सारिप्पणरीकान्रयसंषखिते अभ £,

ह्थानम् |

(२३५ )
(9)

[तदिव्योदककषीरकतौददाडिमसैभवम् ।

बेफठां मधुसर्पिभ्यौ निरि नेजबछाय च ३५॥

चोक्तम् । कटु ख्वणमम्ं वा पूरषैमाहारमादरेत्

आहारो मधुरो हमरे गुर विष्टभ्य जीति । तदेतदे.
स०--दाल्यादीन् शीलयेत् । मधुसर्पिभ्यां सह दरसास्यादिवसासमाणयितव्यम् ॥ ६७ ॥ `
पठ-पूवेमग्रे बिसादिकमद्यात्-भक्षयेत् । चोचं
रलं च रात्रौ नेत्रबराय शीरयेत् ॥ ३५ ॥
त्यक्ष नालिकेरं मोचन्तु कदटीपफलरम् । उत्का
प०--रक्तसास्यादिकं शीलयेत् सततमभ्यसेत् ।
रिका-भक्ष्यभेदः । स्वादु-मघुर्, मन्द्मती्ष्म,
7द्वं मांसमिव्यत्रादिपदटोपः । पभ्या-हरीतकी ।

प्थिरं-दाढयोवहम् । अतः पूर्ोक्तविपसतं स्थुटोखी-पटोकशाकम् । दि्यौदकमान्तीरक्चं तोयम्।
रुक्षकटुतीक्षणचशद्
पदि रात्रौ माक्षिकघ्रताभ्यां त्रिफलां शीख्ये- स्यान्ते भक्षयेत् रव्यं कटुतिक्तकषायं मोजन। मध्ये भोजनस्याग्छछवमोत्कटं

एयुघतेते ।॥ ३५ ॥

है°--सात्म्यादीन्युद्यदरति~-जांगल--दहरिणादिमांसं,
ध्मा~हरीतकी, भद्वीकानद्राक्षा । ब्रसंगाननिव्यसेव्य"
ीपधमाद--निधि स्वप्नकठे, नेत्राय चक्षुरिद्रियदा-

द्रव्यमयात् ॥ ३७॥

हे०-भोज्यकरममाह-गुर्दिपुण विसादिमोच्यदरभ्य
पुरः पुवरमच्रात्. । मौच-कदलीफलं, चोच-नाकिकेरं पनसं

शीय ॥ ३५ ॥

वा, माोदको-~लट्कः, उत्कारिका पृपलिका; आदिराब्दा-

घास्थ्यानुद्रत्तिक्रयन्र रेगेच्छेदकरं च यत३६

टुवरादिकरसत्ते अद्यात् । अम्खलवणोच्कट

प्रिकादयः | अतो विपरीतं ख्ष्वादिगुणं कपिस्थादिकीशुक्तादिकं

स ०~-न कवक शाल्यादीनेध शीर ।यच द्रव्यं मभ्येऽ्ात् । चत्ृक्तं खारणादिना--“कटु ख्वणमम्ह वा
र्वमादारमाहेस्त् । याद्रो मधुरो ह्रे गुर विष्टम्य्
7घ्यानुत्रतति करोदयुतचधीतिम्यादिप्र शुक्तमलपानाजीर्यति? शति
तन्मदाभिविषयम् । सद्धा

{वस् | तथा सोगौच्छरेदकरं धच्विसततिक्तक्रादिव्यं तश्च शीद्येत् ॥ ३९ ॥

सात्म्य तु प्राख्धवमुपश्प्कं चाश्नीयात् प्रागेव तु गुर स्वादु

पठ~-यच्चायुक्त द्रव्यजातं स्वास्थ्यातु्रन्तिः स्वास्थ्यं

लिगं) मध्येऽम्टलवणमते रक्षद्रवमितररसयुक्तं च । तथ

जनस्य दीपनपूर्वत्यात् । तथा

चोक्तं संभहे

वथा.

नाुबतैते । स्वाध्यायासुवर्वनं करोति । स्वास्थ्यं मदाः द्रवोप्णेन सदुत्तेजितोष्मणोऽत्यदम्युपयुक्तं सम्यकृ
दीकसोति । यद्चापि रोगाणां केदकरं चिघातकाषि
पराधीनां तदपि श्ीटयेत् | ६६ ॥

पराकम्पत ॥ ३७ ॥

दे०~-यननीपरघ र्सायनादिक--स्वास््यमनुवर्तयाति )
[गोयत्तिवीज ग्वोच्छिनाक्ने तदपि यथाक्रा्ठं भज् । उक्त

आश्रय पवनादीनां चतथमवश्चषयेत् ॥ ३८ ॥

। चरकेण~'^तन्न नित्य प्रयुम्जीत स्वास्थ्यं
ते

॥

अजातानां

येनानुघ्-

चिकारणामनु्पत्तिकरं

च

त्"दति ॥ ३६ ॥

वेसष्वमोचचोचाम्रमोदकोकारिकादिकम् ।
म्याषव्यं गुरु ल्िग्धं स्वाह मद् स्थिर पुरः ॥

पेपीतमततश्चांतं मध्येऽग्छल्वणोच्कटम्।॥ २७॥

अन्नन इक्षवो पनन परपरयेत् ।
स ०--उक्षेजेटरस्यान्नेन द्वौ मागौ प्रप्त ।पानेन
जकादिना एकर्म्ं प्प्सयेत् । चतुधमंशचं पवनादीना-

माश्रयमवरेषयेन्न न्नेन पनेन वा प्रपूरयेत् । अत्र
संशकद्पना परिकल्पनैनैव युव्यते नव्वगुरमानादिना

सुश्चते चामिहितम्. ।परक्षारयेदद्विसघ्यं भजानश्च पुहु-

यदधः । विद्युद शसने तस्मै सेचतेऽन्नमपूषैवतत । स्ना
विद्यते यध्य मुखस्य तद्रसनं तस्िन्. रसने विदद

स॒ ०--विसादिव्यं पुवादिय॒णयुकतं परः पूर्वम- रोचतेऽन्नमप्रवैवत् ॥ ६८ ॥

1८. । मोदको छदूडुकः । उत्कारिका रप्यसिका ।
तोऽस्माच

विपरीते ख्घुरक्षतीक्णकदुस्सप्रायमंते

गजनस्य सेवेत । मध्ये चाम्छत्रणोक्कटभ् | सरना

प०्~अन्नेन मोजनेनोदरस्य द्वार्वस्ौ द्रौ भागौ

प्रपूरयेत् । पानेन पानीयादिना कुक्षिं मार्गं
पूरयेत् । पवनादीनामाश्यं स्थानं चतुरे कुक्षा

(२

अष्टाङ्ष्टदये ।

१. ५७

्ेपयेन स्थापयन् । न सवविपयांऽयं नियम
पिन्तं केयुचित् । तथाच भरन्धः-^मन्दाभिवलफरमोऽय सतर्व

न बानद्धधयेपु च *' ॥ ३८ ॥
८

( स~
भ

(र

यप्यपु सूपश्वरसुखात्मयु । य्यः

|

-अन्नपानयोर्विभागमाद--कृक्षिमुदरे

चतधा

हितम् । मधे सांसेष्वल्ये च पावके मांसेषु भुक्तेषु

मदमनुपानं हितम् । तथास्पे पाचके मन्दान म-

च्ातुपार्म दितम् !व्याध्यादिभिः क्षीणे नरे, बाल,

वृद्धे, पयः क्षीरमज्तुपानं हितं पथ्यम् । यथाऽगरत

रोधनकटापकर्वैत्वादमतमिव । ३५ ॥

वदावनेनाद्रवेण प्रयत् । वृतीयमेक्तं पानेन

हे०-अथानुपानस्तेन ह्यसम्यग्योगोऽपि सभ्यम्योगतां
याति। यदाह खारणादिः~““
कार्म दोषवदप्यन्नममानं या

नापि पूरयेत् । एतदेव च सोदित्यमानम् अतएवाद्वसोद्िध्यमततितृप्तता च जेया ॥ ३८ ॥

निधेपितम् । अद्पदोषमदोपं वाप्युपानेन जीरयः दति

अनुपानं हिमं वारि यवगाधूमयो्हितम् ।

तद्वि मध्येऽन्यादावपि पीयते । यदाह सुश्चतः
(तदादौ
कर्थरेत्पीतं स्थापयेन्मध्यसोधितम् । प्रशचात्पीतं वरंदयति

ि

रेण धरयेत् ¡ चतुथे पवनादिसुखसचाराथमयरोप्रथेन

दधि मद्य विषक्षाद्र कोष्णं पिष्टमयेषुत्॥

अनुपश्चात्पीयतद्यनुपानम् , एतच्च

बाहूल्यामिप्रयिण ।

तस्माद्रक्ष प्रयोज्यत्॥ निरासयानां चेतन्तु सुक्तमधये प्रर

शाकमुद्रादिषिकृतो मस्त॒तक्राम्टकांजिकम् । स्यतेः? इति च] कस्तर्हि पानानुपरानयर्भेदः। यदनियतकाकं
सुरा कृदयानां पुष्र्थं स्थूकानां तु मधूदकम् ॥ रुचिबक्षायीयते तत्पानम् । यश्नियतकाटं विभेवक्षात्पीशोप मांसरस मद्यं मासि स्पल्पे च पावके । यते तदनुपानम् } तत्रादाबनुपानविमागः । तत्र परवादिषु

व्याध्योपधाध्वभाष्यस्रीटेधनातपकमेमभिः ॥

रीतोदकमाह-पिष्ट
स्येषुं तु इदुष्णोदकमाह~यततु सुश्रु-

्ीणे वृद्धंच बार च पयः पथ्यं यथाऽमृतम् तेनोक्तम-“श्वीतोदकं माक्षिकस्य पिषटा्नस्य च सर्वशः |
स०--यतगोधूमयो्धक्तयोरनु पश्चास्याने

शीते

दधिपायसमयातिं विषु तथव. चः इति | तद्विदा
दिपिष्टन्नविषयम्, | उक्तं च संम्रहे--तच्छीतं दधिमधु-

जछे हितम् । तथा दध्नि मये विषे कषैदेच हिम यवगोधूममचेषु सर्वे च॑ बिदादिषु च शरदूम्रीषमजल्मनुपाने हितम् । पिष्टमयेषु कोष्णं जलं हितम् |

योश्वेति ॥ राकादिषु मस्ायाह~शाकं पाठादि, गुद्धादि

शाकपुदरादिषिकृतौ च मस्खादिकमनुपाने हितम् । सुप्य तस्य विकृति्वटकादिका, विद्कातिग्रहणं राय्न्यत्व
डानां पुसां वुग पुष्टं हिता । स्थूखानां पुनः ष्व मस्त्वादिपरप्त्यर्थम् , अचिछ्ृते त॒ रूपादौ सुश्रुते.

कारनाय मधूदकं दितम् । शेर क्षये मांसरसो दितः नोक्त पयो मांसरसो. वापि शाकमुद्रादिभोजनेःः

पुष्टिकारितरात्् । मसि भुक्ते मथमनुपानं दितम् । इति मस्त्वीदषु

यस्य

यत्स्वात्ममिष्टं या तस्य त्रो

स्वस्थं च पायक मदमेवानुपानम् । व्याध्यादिभिः क्षीणे उ्यमेकस्थैव तत्कार्यकरत्वात् न मिधितकृतप्रयोगः।अत एव
क्षपित पयो दुध पथ्यं हितम् । इह प्रकृतेऽपि प्रथ्य-

स्पष्टमुक्तः सग्रहे-^“धान्याम्टं मस्त तक्रं वा शाकावरानने-

पादयति । यथाऽमृते वरवर्णौजःका्यायुरादिजनकं

र सुरैवानुपानमनवकारत्यात्। पुष्टयथं नतु रोगनित्रस्यथ

म्रहणे पध्यतरलज्ञापनाथम्.। यथाऽग्रतमित्यनेनैतसति- षु?"दति। कृशानां सखुरामाह-कशानां श्रीतोदकाद्युचितेष्यभेतथेदमपीत्यथः ॥ ६९ ॥

यस्तु कृदो रोगतस्तस्य रोगानुरूपमनुपानं, स्थृखानां तु
मधरूदकमिति मघ॒मिशुदकं मध्रदकम्, शेप पर्ववत्। दोषे

प०~ममुपाने भोजनं कृत्वा काय॑तद््थमाह-

मांसरसमाह-शेषे शयप्याति देहे,दाह् खारणादिः-“टृश-

सम॑भूतसास्म्यत्वात् ।जीविनादिपु गुणयोगाच्च ्ि
आततं यवगोधूमयोः । चातुपानं हितम् । क्षणानां

ष्यतां च रसो दितम्? इति । मांसाशिनां, मंदामीनां च मध्र
माह-म मांसे स्वस्पेच पावक इति त्र मन्योचितानामेव

रनुपान सरिलमेव श्रेष्ठं सवेरसानां योनिताप् । कषीणामयेन्प॒क्तपुष्टिव्णबलार्थिनाम्। मचस्रीभ्रमनित्यानां च

नराणां पुष्टं धातुदद्धये सुरापानं दितम् । का- गदाह सुशरुतः-“मच्य मद्योचितानां छ स्मा तेषु पूजितम्
श्या मधूदकं माक्षिकमिशितं तोयं हितम् । शोषे अभमचपानायुद्कं कलम्ड वा प्रदास्यते "दति | व्याध्यादिमांसरस, शोषे राजयक्ष्मणि मांसरपरोऽनुपानं सपादन) क्षारा -लषनम्.उपवासः,
करम चेष्ा॥३९]|

सरिप्पणदीकात्रयरससषलिते अ० ८

स्थानम् ]

प्रीतं यद्न्नस्य गुणैः स्यादविरोधि च ॥
(सुपां समासेन सवेदा तद्यरस्यते ॥ ४० ॥
स०--अनस्य मक्तवटकादिथदिपरीत

( २३७.)

श

थिन मु
तापितो

गुणैस्तदनु-

न सदा प्र्चस्यते । यथा सिग्धस्य दक्षं रूक्षस्य
एध रीतस्योष्णघ्ुष्णस्य शीतम् । मधुरस्याम्मम्क-

यातः

ल

हे०--अनुपानस्य फलमाह-ऊर्जा-बलं, तृपति सहित्य,
व्यातनिमन्नस्य स्वेलोतोऽनुशरणम्। अन्नसघातैथिट्यादी-

नि। बोधिहयं काटिन्यनिवृत्ति, विष्षतत दष्वालनिदत्तिः,
जस्ण प्राकः | ४१

||

एवं गुणमप्य्वेजतबादिषु न हितमिव्याह-

` मधुरमित्यादि । नन्वेवसुररीक्रियमागे क्षीरस्य कषर नोध्वेजञ्चगदश्वासकासोरःक्षतपीनसे ॥
दैवी

चुक्रादीनामम्डानामनुपाने

परीतगुणमपि

यदविरौधि

प्राप्तमित्याद ।

तदेषानुपाने

सदा

गीत्तभाष्यमरसंगे च स्वरभेदे च तद्धितम् ४२॥
स०-ऊर्ध्वं जन्ुण रऊ्व॑जन्रुस्तस्िन्ये गदास्तेषु
तदनुप्ानं न हितम् । तथा श्वासादिषु न हितम् ¦

तम्. ॥ ४० |

गीतमाष्ययोः प्रकर्षेण सगः सात्येन सम्बन्धस्तप्रगतिं तदनुपा्न समासेन संक्षेपेण सर्वदा सर्म. सिन्} तथा सरभेदः स्ररसदे च तद्धितम् । उर्वै-

०-समाततेनालुपानमाह-अन्नसय भक्तापूपसुपादरया-

प्रन काटे तत्पश्स्यते यच्वाप्यविरोधि।वद्यथा-स्निस्य श्न) रक्षस्य स्निग्धम् । सीतस्योप्णमुप्णस्य
[तम् ।मधुरस्याम्टमम्लस्य मधघुस्म । मधरुरस्ध

जघरुगदादीर्नां

द्युपानं प्रदूष्यामथमुरःकण्डस्थि-

तमाहारजं स्नेदमासायाऽभिष्यन्दाऽग्नितादच्छर्यादीनामयान्विदध्यात् ॥ ४२॥

टफःकटुकस्य मधुरमोपव सति क्वयेयादकीनां क्षीरः

प०-तदनुपानमूध्यैजन्रुविकायदिष ने हितम् ।
जत्रोरूर्ध्वं
ऊध्वैजष्नः-वक्वोऽसयोः सन्धिः] तथा चावान्तदर्थमविसेध्रीतिपदं निदिषटम। काशिका.
यदम्टं तत् प्ैरेयाद्रीनां रुपौधिपरीतं सवत्ति गमः । शिरोधरा जत्रुः कन्धरा परिकीर्तिता ।
न्तु तद्िरुद्धमम्टं परयसा सहेत्यालौकात्. ॥ ४० ॥ गीततभाप्ययोः प्रसङ्कः । प्ङ्रतिरभ्यसनं यत्र तत्रन

काराणामम्छकाशलिकाद्यनुपानं

प्राप्नुणमनुपसी-

द०--अनुक्तानुपानविभाभीपायमाद-यत् द्रव्यं यस्वा्नस्य
क्रत्वा विपदे न च तेन सद विरुध्येत तत्तस्यानुपानं

सेन सामान्यम, विगरैपततस्तु साद्म्यादि पयलिचनथा
गरभू्छम्। सनुपानस्य नित्यसेव्यल्रभाद~तद्वनुपानम् ४०

सनुपरानस्य रि कर्मत्याह--

दितम् । तेषां हि प्रदृप्यामाश्चयोरःकण्टस्थितमादहारज॑ सेदमासायाभिप्यन्दाभ्रिसादच्छयादीनामथान्
विदध्यात् । ४२ ॥

दै०-उष्यजन्रुमदादावनुपानं निपैधति-वक्षःस्कंधयो; स्वसंभी जनरणी तयोरू्षवभूरध्वजन्न कैटादिक्रपालोतम् , तत्र गद्या

उर्यन्न्रुगदाः कासोत्पततेः प्रागपि निप्रधार्थमुरः क्षतग्रहणम्

मुपा्नं करोस्प्रजं तरपि व्यापि रहागब्ाम् ॥ गीतिमाप्ययोः रसंगो-गायनाध्ययनाद्रभ्यासः। ४२ ॥
नरसंघातश्चेधिल्यिद्धित्तिजिरणानि च ॥४१॥
सप्रति येषां पानमेव न शस्ते तानाह-

स०--अनुपानमूजौदीन्वरोत्ति । ऊजा मनःप्रहषः |
ते; प्रीणम दारीरेद्धियस्य श्षामताविपरीतोऽत्र गुणः]
ग व्याप्तिः द्रव्य दि गमनं न कठिनस्य । शट

ना स्थिररीरत्वम् । तथाऽननसेघातस्य शरथिल्यम्
छिक्तिषिङ्कदनम्। जरणं प्ररिणामः । एतानि च
तेति ॥४१॥
प०~-सास्प्रतमरुपानगुणानाह-अनुपानमूजौ क-

ति । तदेवान्न चिक्छेदयति । जरण सुखपार[पतामुपाजयाति | ४१॥

प्रक्धिननदेहमेहाक्षिगरसगनव्रणातुरसः।

पानं त्यजेयुः ॥ ४३॥

स-प्रक्किनो देहो येषां विसपौयातौनां ते
परान लने; । मेदादीनां सेगातुरश््देन प्रत्येकं

सम्बन्धः । मेहसेगादयातुराः परान द्वषूपे यजेयुमै
्रे्रङमनस्योपारे पदनुपानम् । खरनादै चोक्तम् ।
गही ष्ठीही व्रणी द प्रहजटपीनसी । सोषाति-

सारी मन्दाभनिः पानीयै॑मन्दमाचरेत् । गोर्वागपत्+

(१३८ )

` अष्टङ्गृदयं ।.

॥ सूर

यल

ा
०

दिव्यः । कदा । मूष्रपुरीषे `प्रकर्षेण सृष्टे सति ।
सहिक्कावस्यति न च। निस्ने चोर्ध्वसेगे च न न चिदेव यक्त इति प्ररब्देन बोतयति । तथा
हृदये सृष्ट विमटे रसरेषक्ृतगौपवादिरहिते । तथा
पेथं वारे सीतकमिति ॥ ४६॥
नाविषटे वाण्यायामहते न च । क्षतोरसि श्रासका-

प०~मरकर्ेण क्लिन्नो देहो वपुर्येषां कु्ठादिभि- दोषे ब्रातादौ स्वपथगे खमागगे । अजीर्णे इ्याहास्तेषां मेदः तेनातुसः । तथा नेत्रगखब्रणातुसः येते रेऽन्नरषेण रुद्धगातयो वातादयः स्वस्थान न ठमेसर्वै पाने यजेयुः ॥ ४३ ॥
एन् । सुजीर्णे तु ख्स्थानस्थाः स्युः । इद्वारे विद्ध
हे०-प्र्चिनदेहादीनां प्रानमान्र ` निषेधाति-प्रक्िनदेदः. चरान्दोऽनुक्तसमुचयाथः । स्ोतोप॒लेष च विद्ध

देद्बहुक्यरीरः, मेादिभिरातुराः ॥ ४३ ॥

षित्यैः । श्षुदुपगमन उपगताया क्षुधि । वराते-

सैश्च माष्याध्वययनं त्यजेत् 1 ऽनुससत्यनुखोमं गच्छति । तथाऽग्रौ क्रायाभ्राुद्धिक्त

पीवा शुक्वाऽऽतपं वहि यान प्टवनवाहनम्॥

स् ०--चदाब्दो टृप्तनिर्दष्टोऽत्र | सर्वोपि पुरषः

पाकक्षमे | तथा देहे प्व्िये घुष्ट लघौ च ।
काल; स हि मतः । दिराब्द एवार्थे | स एव कारो

परीता मुक्त्वा च भाष्यादीस्यजत् । तथाऽऽतपादीन् भोजनस्य दष्टो न त्वतोऽप्यष्वैम् । स ह्यतिकोकः ।
प्च व्यजदिव्यत्राऽप्यनुष्या योग्यम् । यानं स्थादि । त्र भुक्तमनं वातविष्टन्धं कृच्छाद्विपच्यते
ष्टवन तरणम् । वाहनमखादि ॥ ४४ ॥
पर~स्ेश्च पुरूषः स्वस्थ अतुरो वा पौरवा पानं
करत्वा माप्याष्वश्चयनै पाठमागेगमनस्वपन तत्कारमेव स्यजेत् । `मोजै करत्वाऽऽतपादिकं त्यजत् ।

। तथा

चोक्तं तन््ान्तरे । अतीतकाटे भुज्ञानो वायुनोपहतेऽनठे । इच्छादिपच्यते सुकतं द्वितीय न च काक्षति ।
छृक्षाबाध्मानमाटोपसादांश्च बुरतेऽधिकमिति । तस्मादूर्ोक्तकाठे मोजनमादिति । यमौ न्सौ "तः सस्या-

जआत्पकम सन्ताप, वहिमभिमश्वादिगमनम् ¦ प्रवं
द्रसरषिविरामा धीरता ॥ ४९ ॥
कूपाशु्घनम् । वाहनं भादेर्ेदादेान्तरे नयनं
लयजेत् । सद्रणमप्यमात्रं मात्रोपयुक्तमकाटे शरसीरोघाताय यतः सस्पद्यते | ४४ ॥

इति श्रीमूृ्गांकदत्तपुत्रश्रीमदरुणदत्तविरचिता-

यामष्टागहदयदीकायां सवागद्ुन्दराख्यायां
मात्रारितीयोऽभ्यायोऽष्टमः ॥ ८ ॥
ह०~पानानंतरं माप्यादे निषेधाति-सर्वोऽनिषिद्धपानो
प०~-महारकालमाह-प्रसृषटे त्यक्ते विण्मूत्रे सति
निषिद्धपानो वा निषरिद्वपानस्यापि प्रमादादवस्थादिवसात्पानग्रस्तः | मोजनानतरसातपा्े निषेधति~याने पद्धवां हृदि सुविमडे विद्ुद्धे, दोषे वातादिके स्वपथगे
गमनै.वाहनमश्वादिमि ः+प्ट्वनं प्रतरणगमनं तु पदशतादू्- स्वस्थानस्थ, क्षुदुपगमने जातायां बुभुक्षायां, वातेऽभ्ये निषिद्धम्। यदाह सुश्रुतः -“ततः पदरात गत्वा वामषाश्न संविशेत् ?: इति ॥ ४४ ॥

नुसरति मारतस्यानुटोम्येऽघ्राव्रिक्ते उर्दणि, विश-

काठे साल्म्यभिद्युक्तम्. .। मोजनस्य तु कः काठ

विधानं तेन नियमितं नियमेन प्रोक्तं, हि यस्मादर्थे

द्करणे सखका्यकरणपटाबिन्द्रियात्मके देहेशरीरे
युखुौ खधुतासमायुक्ते सत्याहारं परयुखीत । विध

यस्मात् स॒ कार

दइघ्याह्~

ग्रसषटे विण्मूमरे हदि सुविमङे दोषे स्वपथगे ।
१०

विदयुद्धे चोदरे श्ुदुपगमने बातेऽपुसरति ॥
तथाऽपराबुद्रि्ते विशदकरणे देहे च सुख्धौ ।

आचार्याणां

इति भद्रम् ॥ ४५ ॥
इति श्रीचन्द्रनन्दनविरचितायामष्टाङ्गहृद-

यटीकायां पदाथचन्दरिकायां सूरस्थान
मात्रारितीयोऽष्टमोऽध्यायः ॥८॥

भयुंजीताहारं विधिनियमित्तः कारः स मतः
हे०~भौजनकालमाह--ग्रसषटे
स ०-साहारं विधिना परबोक्िन काके साल्मयं अतिप्रसनन, स्वपथगे स्वमार्गगामिषि,
छन्न हितमित्यादिना नियमितं प्रयुज्ञीत सरनीया-

मतोऽभिप्रेत

दिरहिते,

श्वडुपगमने

प्रवृत्ते, सुविमले
विदयद्धे माधुर्या+

बु॒क्षोच्यत्तौ, अनुसरति अनु-

रट प्रवर्तमाने दोषे स्वपर्थंग
ख्ये

` (२३९ )

सरिप्पणर्दीका्यरसंवरिते अ० ८.

स्थानम् 1

इ्यनेनैव वातानुेग्य

वातेइलुखरवीति वातानुलोम्यस्य

प्राधान्या्थः |

पुनर्नोष्णीक्तं, नादयुष्णभनुपदण्ध, सुसिद्धमलो नासास्य,

नाविदितं, नाविदितागमं, नातिप्रगे, नातिसायं, नाकि,

उद्रितते अतिदीपे, विक्दकरणे निर्मलेद्रिये, सल्घौ नातपैनांधकरे, नीथो वृक्स्य,न रय्यस्थो, नो्नरम्यप्रदेछषीयसि, विधिः शाल्रक्तो नियमः तेन॒ = नियमितं दिनी, न पथि भिन्ने, न संते, न मछिनि, न भावदुनिपिद्धकाम्वारम् । नथु यो यदा शुक्ते स तस्य

पिते, न चासनस्थिते, न दस्तस्थे, न हस्ते | .रङ्पलः

भोजनकालः किमनेनेव्यत अआद्--कार इदययादि ।
हि य्मास्स तथाविधः प्रसटविण्मू्त्वादिचिष्चिष्ठो मोजनकरालो मतः आन्वार्याणाम् | न केवलः तस्माखसष्टविष्पूतरत्वादिविरिष्टे स्वकाले भुंजीतेति । अथ मोजनप्रक्रिया |
विधिविदहितमन्नपानमिष्द्वियार्थमायतनमायुपरो
संग्रहे

सुमनाः छचिभक्ताक्षुधितानूलजनोपदितं हितमन्नमश्नी+

भासेग्याद्मीनि ! तदिधना चातरघेः स्थितिः अभिमूटं च
देदटधारणमिति । अथास्पमधान् स्वभावसंयोगसंस्कारमात्रा-

निखमनुहछोमथति । तथा ल्िग्धं ददीकरोतीद्रियाण्युपचि-

प्रवते ! तदायत्ता द्योजस्तेजोधादिद्धियवषपुणिविप्रति-

यात् । न पयषितमन्यत्र मांसोपर्दशशप्कश्ाकफलभष्येभ्यः,
नाशेषथन्यन्न दथियधुध्रत्लिलिसकतदयक्तपायसेभ्यः । अपि
च ज्लिग्धं ठधुष्णसविखवितमनतिद्धतमजल्पन्नह
संस्तन्मनाः
समीक्ष्य सभ्यगात्सानं खिग्धटयृप्णानि हिं बहिमौदर्थमुदौरति कोष्ठं परिशोधयंति } धातू विछु्ैते, क्षिपं जीर्यघ्य-

मोति, शरीरमपचिनोति, जरसं बरलमभिवद्धयति,. वर्पसा

द्मभिनिवर्तयति | ख्घु च पुनः खभाबादिभिरनमयपतिस्थ्यास्वास्थ्यफखानां हेतुभूता समीक्ष्य दितमेवानुरष्येत | पीडयद्दोपानव्यथं परिणाममेति, विपन्नमपि वचास्पदोपं
तत्र स्वभावतो दिव्योदकस्तु शालिप्र्टिकमुदरैणलवादथो भवाति । उष्णं चं पुनजेनयति रुचिुपदशोपयति छेष्नाणं,
विवितं ठु अंजना न त्प्तिममिगच्छति । वहू भुक्ते
छवः | कषीरेश््रीहिमापानप्रामिपषादयो गुरव दति । ते

देशक्रालोपयोगव्यवस्थाः

सप्तादारकत्पनाविशेषाणां स्वा-

सवद्वपि संयोगादिविक्ेवैरन्यथालं

यतिपद्न्ते । तच

संयोगो नाम द्वयेन वा संहतीमाधः सर विद्येपमारमेत
यधफैकयो द्रव्याणि } संस्कारस्ठ-तोयाधिसनिकवश(च-

शीतीभवति चात्नजाते विपमपाचकं च भवतिं | अतिद्रुत

त॒ ज्ञानस्य जल्पतो दसतोऽ्यमनसौ वा मवेदुत्सेहनम
वसदनं भोजनस्य प्रतिष्ठाने, गुणदोपाविभावनं च | समीक्ष्य

सभ्यगाहपानयिति ममेदं सात्म्यमसारम्यमिति घा नि्यममथनद्रेशकाटभावनद्विमिरपजन्यते । मात्रा-~-पुनः
प्रमत्तः प्रेक्षेत | तव सालभ्यं नाम सहात्मना
पिंडपरिमाणतः सञ्चदायिन प्रतिद्रव्यापैश्षया चाहारररनिः |

देशो--द्रव्यस्मोपेक्तुश्ेत्मवश्थाने,

तच्च

पुनरुपयौक्ता

खस्थातुरस्वतः प्कृतिभेदतश्च परीक्ष्यः । काटस्तु-ऋतु-

मवाक्षि अतस्वदौचिलयाहुपशेत

शेकं, सात्म्यं विप-

रीत्तमनुपद्रयादसात्म्यम् । अव्ये पुनः प्रकृतिवयोदेसर्वुदौ-

प्रव्याधिवन्ञेन सात्म्यं वहुपरिवमिच्छति ते हुपदायमात्रमेव्याध्येक्षो जीर्णाजी्णटक्षणश्च । अजीर्णं हि पूरवस्याहार- गीतय विपरीतगुणमप्युप्रचारेण सात्यमाचक्षते । वु्य

स्पापीरगती रत उन्तरेणोपसज्यमानः सर्वान् दोपान् प्रको
प्रमत्याद्यु जीर्ण त्र स्वस्थानस्येप्रु दोपेषं बातानुखोभ्ये
सेषु वातमृध्पुरीपवेमेप्ं वि्द्ववुद्रारहृदयस्तोतीगखेषु
विददकरण छान चररेऽयावुदीर्णं जातायां घभुक्षायामप्यवहसमन्नमप्रदूपयन्, दोपानाधुर्वख्वर्ानाकवरदधयति ।
करेवखमयमेव काला मोजनश्य अतीतकाले पुनस्तद्वातावधं कृलिपच्यते । कर्यलन्नरनि च पुनर्पदीति । उप

योगन्यवखा--नाक्लातो, न दिग्वासा, नैकवछलधरङ्, न
मटिनिवसनो) नाहृघ्वा, नाजवित्वा) नानिष्प्यदेवताभ्या
न पितृभ्यो, नादत्वान्नमन्नमे) न गुरस्य, ना्तिथिभ्यौः
नाभ्यागतेभ्यो, न श्रवयः-श्पचेभ्यः । प्रत्यवेक्ष्य `चाधि-

पौपौधितानपि तिरः परिगरदीतान्, प्रक्स्तदे्कालप-

करणयुक्तः, सग्िमूतितः, सगेधिरद्रपाणिपादः, सुविश्द्रदनोऽभियतसदहायः, फेशमक्िकाद्यलटमर्निद्यमनिदितत,

गुणं चानुरायादसातवयं, सास्य ठु म्रवराप्वरमभ्यविमागिनं
चिविधम् । तच सर्वरं प्रवरम्, एकरसमवर मध्ममं ठ
मध्यममेव । तेषु प्रवरं

सेमदोषस्योपदिदतीतरेप्रमपि

करमणासास्यमपि वादिते पादयो विषजयेषित्युक्तं प्रा ।
तच्च यदादारजातं समानधातुनतवर्तयाति, विषमांश्च समी-

करोति, तत्मासतै दितं पिपरीतमदितम्, । तसपुनमात्ा- `
यौगादियैचिच्यादनियतमपि यरथोपदेदी यथाभूिषठं चं
रीट्येखरिहरेन्च । शुञ्ञानस्ठ॒॒पेयायूषरसालन्यजनानि
राजतेषु परेषु निदध्यात् । परिदुष््रदिद्यन्युष्ण च पयः

सौवर्णेषु ] खल्कटुर्कान्बलिकान् कास्यपु । रागलाडब-

दशाम् वज्रवद्यंचिवेप् ।प्रृतमायमे पयः सुशीतं वाम्र-

यवे | पानीये पानकानि च गदेमरफटिककाचमयेु ।

आदनं च विस्तीर्भ मनोरमे स्थले । अन्यया हि वर्णयंष-

| ल्त

अष्टाङ्कहृदये +

(२४०)
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रसानतयदतं त्यात् दक्षिणया मध्यं स्थापयेत्। स्ये
मवं चं युचोद्धपणषिडी च । मध्ये भोज्यमिति | यथा-

स्सात्य त पराद्रवमपछप्कं चाश्नीयात् । प्रागेव गुर,
लाद, ल्िम्धं च मध्यैऽम्ब्टवणम् ,अतति रुक्ष द्रवमितरर्ययुकतं च | तत्र सदग्नद्रवोष्णेन समततेजितोष्पणोऽन्यदयुपरत सम्यक्पाकमोतिोनुपान त सलिलमेव धरेष्ठं सवर-
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सर्वदोप्रपकोपणभ् | अध्यभिष्यंदि विष्टपि विदहि दहिम
रक्षणम् || व्यागाद्विषमहेतूनां समानां चोपसेषनात्
विप्रमा नाुबभ्नति जाते धातवः क्षमाः ॥ सदान
लरोग्य्पेशवरसुखात्मसु । योज्यः कमोऽयं संतत नार

द्यमितरेषु तु ॥ करोति क्च ब्रल्वणनासं खभरृक्षत।

व।

तरशङ्कनिरोधम् । क्िग्धं त्वतिशटेष्मचयप्रसेकष्टदरीर्ार

मयौनितवापसर्वरससाभ्यल्वाजीवनादिगुणयोगाच्च ।तच्छीतं
दरधिमधुमोपरूमयवपिष्टमयेषु सर्वेषु च विदादिषु शरदूीघ्म-

स्य क्वविदमणाशान्।।अघ्युष्णमघ्रं सद दाहवरष्णाचल्प्रणार

रथमा | पयश्चाक्षिगव्तेगेपु,सस्त्वेव वा दध्नि वू्चका-

विधिमवलंब्य योऽश्षपानं बलमिव विग्रहवस्सदोपथुं्त

। ठ सांदाखाशरैवाह्नाश्द्लासाविषटमन
श्रमस्कपित्तम्शीतं
अतिस्थिरं मूज्रकृद्रिवधमननतिमव्याप्तिमसीधः
दोश | उभरं षटमयप्वचयषर दुजंरेषु हेमंत च श्रवद्रन्य- सोमदान्।
ासस्यंदान्करोव्यसिवर्टं `
प्रिज्नानीयं चे्ेत । चीरं शष्िष्कयोरुपवासारप्वभाष्य- त्तिम् । अतिद्रवं पीनसभेहक
न पुष्ये वपुषः
न्व्यायामद्ठि्रघाल्सवेषुं | मांसरसः शौपादिषु, वाति हति।अतिमधुरमनठशमनं सुक्तमसास्स्यं
॥ शा
गम्मा च । पति चक्ररोदकम् । विफल्मेदकं सक्षौद्र अतिल्वणमचक्ुष्यं तीक्षणाङ्यम्छं जरा शाक्चातः
फसध्थोश् | मनर मासेयु पलाम्लमेदु धां । आसवांश्च

विविधान, विम्य प्रयोजयेत् । वि्ेपतस्तु मध्वासवप्राभयेषु, तीक्ष्णान् पएव्टासवान वन्येषु न्यग्रोधादेफलासवान्

धिष्किरेषु, अरद्गेट्शिरीपकापित्थापवान्
विलेशषयेषु;
दिग्धहतेषु च अम्लफलासवान् , प्रसदेधु कारेश्चुपद्मथीजशगाटकसेस्कमूद्वीकामादि रासवान्., ्ोदरयक्तं वा शीतस॒दकरमुद्सस्वद्रा महदामृगेष्वौदकेषु च, सुय प्रतदेषु | तेषां हि

्रदूध्यामाशयमुरस्कंरस्थितमाहारज स्ते्टमासाय्य तदभिष्य-

तनुमपि तच॒जां रुजामवाप्य व्रजति नरः स समाशतर

पारम् › इति ॥ ४५ ॥
इति हेमाद्िटीकायामायर्वेदर्सायने सात्ाशीतिप्रकरणं
सस्येन निरूपितम् ॥ ८ ॥

नवमोऽध्यायः ९.
पूषेमन्पानादिद्नथकदेशः

प्रायोपयोगवानिर्दि्

दाधेसदच्छद्यादीनामयरान् विदध्यात्] तेषां निषिद्धातपा- स्त्य चाहारविषेमत्रा चोपदिष्टा । सप्रति द्रघ्यरस
नानाम् |ततः पाणिगतमन्नमन्नेनापनीय देतांतरस्थं च शनैः
वीेविपाकादयो वाच्वाः। अन्नपानं हि स्तवीतिपा
सयनम देयमेधल्ञदापनोदमाचांतेऽगुस्यग्रगलितांबुपरिविकादि परीक्ष्य प्रयोक्तव्यं नान्यथा । तस्मान्मात्रारिती
सनेमस्थाुच्कतवद नवभ्यो ध॒मपानादेहतोध्यकफवेगः `
पदशतमाे म्वा वासपार्धन संविदरेत् | द्रवोत्तरभोनन- याध्यायादनन्तरं द्रव्यादिविज्ञानीय आरभ्यते ।
स सुखचास्यां नातिसेवेत । आहारपरिणामकसः-ुनअथातो द्रव्यादिषिक्नानीयमध्यायं

रूप्मा; वुः, करदः, केदः, काटः, समयोगश्च | तत्रोष्मा

पचाति, ब्रायुरपकप्रात क्खदः सोधित्यमापादयति, कञो
मादत्र जनयरात, क्राः सववपुव्याप्निमभिनिवततयति, समचागस्त्वेषां परिणामधावुसासम्यकरः-संपते । समयोगश्य
पुनः कारणान्युचितो हितश्च देहसस्कारोऽभ्यवहारशष्टारायनृ; मामरनस्यच् | पारणामतस्त्वाहाररुणाः

शसरजेयुण- ।

नविमापन्त यथास्वमविश्ट्धाः] विरद्धास्वु विहिताश्च विरै'वाभधिट्न्युः यारीरमिति भवेति चाच-“कुकूलाभष्टपरुकान्
स कततहुलान् । नं जाहु युक्तवानद्ान्माघयाऽास्सु(चः ॥ याकावरन्नकट्म्टकप्रायल्वगोत्कटम् | त्यजे६ करसासात्व्य गुर शुष्कं च मोजनभ॥ वक्ष्यते यन्निदानादौ
अत्र "बालवृद्धेषु" इति खपुपस्तके !

व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

सण्-व्यमादिरयेषां ते द्रव्यादधः । आादिशन्यैः
रसवीयदिपसख्रहः । द्रव्यादीनां विज्ञानमवगमस्तपे

हितः । रोष एूवैवत् ॥२॥

प०-अथत्यानन्तर्ये।अत द्रतिप्रस्तुताभिसम्बन्चे प्रस्तु
तान्मात्रारितीयादनन्तरं द्रग्यादिविज्ञानीयमध्यार
व्याख्यास्यामः । द्रव्यमादिरयेषां ते, आदिमरहणेर

रसबीयेविपाकानां ग्रहणम् । तेषां धिज्ञानमवनोधः
तस्मे `हितोऽध्यायः तं वणेयत्ति

व्याख्यास्यामः

यस्मादतदन्नपानं द्रव्यरसवीयविपाकादिासैः परीक्ष

१ अत्र ^ कासारचि-'' इति सपुस्तके ।

स्थन |

सटिप्पणदीकायसंवटिते अ० ९.

।

( ९४१ )

प्रयोजनं नान्यथेति । तत्रं द्रध्य॑ रसादिभ्यः पूर्वम् । जग्म तदश्चभूताधभकम् | `तत्र॒ यक्कारणद्रव्यमाकाप्राधान्यादमे निर्देशः ॥ १॥
हे०--द्रव्यादिविन्ञानीयमध्यायं व्याख्यातुं प्रतिजानीते

शादि तस्य हि पंचभूतालकले सध्याकाशादीनां
पथकध्वेनात्लामो न स्यात् । त्तश्वेदमाकाशं ' नाम

अथेति । यतः पूर्वैरष्यधिश्चतुरभिराहार उक्तः स॒ वचान॑त- | महाभूतमिद् पए्वी नाम महाभूतमित्ि गदितुं न
विदषत्वात्तावता ज्ञातुमशक्यः, अतोऽरोषसंम्रहाथं द्रव्यरत्तगुणवी्येविपाकप्रभावाः सामान्यतो वाच्याः।ते चासिमिन्नध्याये
अतएवायं द्रव्यादिविक्ञानीयः ॥ १ ॥

पर्थतं । स्ैस्य प्र॑चमहाभूतासकलाव् । न च यत्का-

रण ॒तक्कदाचि्वार्थ॑स्यात् ` । तस्माकारय्रव्यसैव
पचसहाभूतासके

न कारणद्रव्यस्याऽऽकारादेः

।

तत्र द्रव्यस्य रसादिभ्यः प्रादुनिर्दैरः प्राधान्यात् ।
मुनिषु । खादीन्पाता मनः कालो दिशश्च द्रव्य
प्राधान्य च खयमेव प्रथङ्त्प्रतिपादयनाहग्रह इति } न च वी द्रव्यमुक्तवा तद्छक्षणं व्यधीत |
द्रव्यमेव रसादीनां श्रेष्ठंते हि तदाश्रयाः २) यथा। त्राऽधिताः कमैयुणाः कारण समवायि यत्|तद्रस०~रसादीनामिति निर्धारणे पष्ठी । रसधीयौ- व्यमिति । अ्याथेः यत्र कमै परिसदलक्षणं सेयोदीनां मध्ये द्व्यपेव प्रधानम् । ते रसादौ हिं यस्लातदाश्रयास्तदेव द्रव्यमाश्रयो येषां त एवम् ! अत

गवियोगकारणं समवेतश्च गुणः यत्र राब्दादयो
गुवादयो वा बुद्धिवपुरादयौ वा समवेताः । यत्च

एव केवला रसादयौ नोपकभ्यन्ते । तस्मात् द्रव्य कारणं समवायि तद्रव्यमुच्यते | समवायीति | यत्का.
प्रधानम् ॥ २॥

रणमपथगमवति तघ्तमवापिकार्ण यथा तन्तवः पटस्य ]

एवमेतानि च कमेगुणाश्रयिखंसमवापिकारणतानि
थस्मात्ते रसादयः तदाश्रयः द्रन्याधाणः रसादीनाम् यद्यपि स्वणि सविन् द्रव्ये न विते तथाऽपि
प०-द्रन्यमेवं स्सनीयादीनां मध्ये श्रं प्रधानम्।

केवरानां खमर्थैत्वात् ॥ २॥

। यद्यत्र सम्भवति तंत्र तेन तस्य द्रव्यस्य द्रव्यत्व

३० ~त द्रव्यस्य प्राधान्यमाह-र्सादिभ्यो द्रव्यमेव कस््यम् । तदयथा । मनसः कमगुणध्र
प्रधानं यस्मात्ते रसादयस्तदाश्चयाः द्रव्याधष्ठानाः । एते- धिखेन वाय्वादीनां तु कमेगुणाश्रयिेन: समधानैव रसाद्यश्रये द्रव्यमिति | प्राधान्यकथनं द्रव्यक्नाने यिकारणप्येन च । नन्वाकादादीनि कारणद्र्यातास्पयौ्थम् | उक्तं च सेग्रहै-'धयस्माद् दशे यवः स्वादुरगुररप्यानिख्प्रदः । दीपनं सीतमप्याज्यं वसोष्णा बाऽप्यदी-

णीति कथसुक्तम् } यावताऽकारास्य द्रव्यमेव नास्तीति कैचित्ान््रमद |जलभेष प्रयक्षिणेवाऽस्य नीर-

पनी ॥ कट्पाकोऽपि पित्तघ्नौ मद्र माषस्तु पित्तलः |
स्वादुपाकोऽपि च यकृल्लिग्धौष्णं गुर फाणितम्, ॥ स्पे रख्पतोपरग्धेरस्तित्वं सिद्धम् । तथा कवयोऽपि नीरस्वादौ यथा चैतत्तथान्येष्वपि दृश्यते | वातश्च कपफपित्तघ्त घ्वमेवाऽस्य वणेयंति } तथा कणीटस्य । विपुङमभ्टमप्यक्षकीफखम् |} कुरुते दधि युर्धैव॒ वहि पलेव्तं पुकिना हा नयो बहेययतिनिभेखाः कमलमुभगो वायुन सु । कपित्थं दाडिमं चास्टं. माहि नामल्कीपरम, ॥
कप्राथा ग्राहिणी सीता धातकी न हरीतकी । अप्रधानाः
पथक्तस्माद्रसायाः संभितास्तु ते | प्रभावश्च यतो द्रव्ये द्रव्यं
्रष्ठमतो मतम्?: इति ॥ २॥

पचश्रतास्मफं तत्तु ॥३॥
स ०--तुखधाणे । यत्तदोश्च निध्यसम्बन्धायदि-

त्राणं विकबति मांसः । नवजकधरच्छायावासादि-

याचिरनि्गतो बहति शाराभृनरीछक्िग्ये नमघ्यवदाततामिति ! तथा च बाणस्य धावति शशिनि नभसीति ।

तदेतदुदृषयति । तथा हि दरात् भरतिमत्रगैव नीक

रूपत्वमस्योपरभ्यते } यथागिरेषिविधवणेस्याऽपि दूरनरीरुलप्रतीतिः । यल्ववीनीं `वणेन , तस्मादरतेन

येतदतुमप्यथाह्धम्यते । तेनायमर्थः । यद्रसाद्ीना- निष्पमाणकमेव संभाव्यते । तथा च ते नमसः: दशं
पश्रयभूते. कार्यं द्रव्य हरीतक्याहि स्थावरं छगादिः वणयंति } म च श्ुक्वमेतस्योपपश्ते निराकीरवात् |
भ

(२४२)
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[ सत्र

अष्टङ्कहृदय ।
र
८७

ना नीपत्व नभ्वः । ननु दर्डनतैचित्यादस्य

स्यःपमद्म् |यथा पुरः शादि लुता दिद्ुरेकं

कितु विलक्षण एवासौ । तथा दि । तेजस
सपो सखूयैकासमवायी । अपां सरो रूप
। प्रथिव्या रूपर्सगंधसमवेतः

(प शन््ाथ्यरं चोन्मील्य तामुपलेमते नतु नयनयु-

साभ्यां समवेतः

मे स्यवलतमस्य प्रसज्वयेत । सपय स्योन निदय-

नाम्मादिकारादीनाम् । गुणाश्च सै

पत्रचरुनश्ालामजनादिकिमं
गरन } तद्रससनिक्े गणनरूपस्यानादानं विप्रकृष्टे ठं यस्तु वायोः स्पशैः स॒
दृष्टानां नाप्यदृष्टा
स्वभन } नवैतदकतम् । यतो स्यक्वेऽम्युपगम्य- समवायी स॒ नैषामन्यादीनां

द्रव्याश्रय

र रूपादय छ पादिषु । तस्मादरायोविंरिष्टयरै.
सेत् । शक्वर्य सत्याकारात्वमेव न स्यात् । जतो

न रदश्रपोम | जन्ये लेव मन्यंते । प्रवनवदाका-

वत्वादस्तिलमलुभीयते । ! तथा पवनस्य तककर्मोपः

कर्मोपदि्यः
दास्य्रस्धापसतु यथा किक पवनः स्पदीवान् | न च देशादस्तिम् । यस्य॒ तच्दाशमिः
तष्िन्स्पं सभवत । तथैवाकारो न रूपान्न च तदस्ति यथा कफादिवद्रातस्य च कर्मोपदिष्टम् | यथ
स्दसानिनि } तदिदमनवतपदाथखवरूपाणां विक्प- सषसब्थासव्यधस्वापित्यादि । तस्मादस्ति वायुद्नय
नम्] तलो यत्र रुप तत्राजक्स्यं सर्योनतु यत्र मिति । अग्ि्व्यै नास्ति इन्धनन्यतिरेकेणानुपरन्पेः
छरशस्य्ऽवदयं ख्यम् । तस्मान नभो सूपवन्न च अत्रोच्यते । तखदक्िभिरमेदरैव्योपत्तिदैतुसेनोपदेराद
सन् । अन्नोच्यते । परमाथदश्चमिधेदुपादायोतपत्तिः स्तिष्ठम् । तथा चेहैव वक्ष्यति । अग्नेय दाहभाव
कयते तदश } यथा प्रथिव्यादि । उक्तं च} अक्ष णप्रकारापवनालसकमिति । ननु युक्तशचतुर्णां भूतान
रात्र् खं ततो बायुस्तस्मात्तजप्ततो जङम्. । उदकात् सावयवत्वात् दरव्यषूतकषीऽपकषैसेनिवेशः । कचि
पथि जाता भूतानामेष संभव दति ! तस्मादाकाशं द्रव्ये कस्यचिदुभूतस्य प्रमाणतः प्रभावतश्चावयवाना
्रव्यमम्ति } जपि च | आकारामुपादाय गत्िवरद्धि- मुत्कषौपकषैसद्रावादाकारास्य तु. निखयवत्रास््ष्म
प्रसञादिविद्चणेपहन्पेयकाडासयाऽस्तिविम् ।

यथा

रुपोयलन्धिविदरषसमवानुमिते चश्चुः । सपि च।
सा्छादाभातरे दैकवनस जगतः स्यात् । तथा शब्दा-

खादेकलाचोत्कषोपकषैसनिवेशो न युक्तः । युक्तम,

भवान् कितु सावयवानामेव

द्रव्याणां यैऽवयवा

कचिद्पापाणादौ संहता अवतिष्ठन्ते } येन तत्र द्रम

यस्य गुणष्वान्यथाऽनुपप्यास्याकारामिति । ननु काटिन्यस्य प्रको भवति तश्र चाऽऽकारामपक्ट्यते

सायुयेष । तछरूपमराहकम्रमाणामावात् ।सर्यो- अनिव्रडावयवे तु सनव आकारा; प्र्ष्यते
क

बयोरस्ति्वमुच्यत इति चेत्तदपि न युच्यते | तदेवमनया

1 1 (न) ५

अधुनेवोनं खदायुरिति । गगनस्य च सर्लाभावाद्रा-

वोरव कारणगुणपू्ैकलात्कार्थ्य । नैतदस्ति ।
कावस्योमयामकत्दरनात् कारणगुणवकं कार्य दषम
सरणयुणूयकं च चम्|तन कारणगुणषटकं ताव-

युक््याऽऽकाशस्याऽपि

न्धूनाधिकभाः

उपपन्नः ॥ ३ ॥

प०-तत्पुनः द्रव्यं यदेतत्कारय द्रव्यं रथाव जज्ञ
मादि तसश्वभूतास्मकम् । पच्चभिरभूतैरारस्धं धरः
ण्यम् । कारणं द्रव्यमाकाकशादि

। आकराः

यथा } ततुश्तत्वपथकं पठे श्रेतलम्। अकारणयुणपूरकं कारण द्रव्यस्य पश्चभूतत्मकत्वे प्रथक्स्वात्मरामा

च द्र यथा । हाक्षारसंयोगाद्रक्तता । तस्मादस्प- भावात् । ततश्वेदमाकाश्ं नाम महाभूतं यावदिदं

रादाकासादृ्नरो बुः स्यादेव स्प्शवान् | नम्बेव- पूथिवी नाम महाभूतमित्येतदततं न॒ युज्यते |
मध्यभ्निजलपृथिवीष्वपि सपहोविशेषसमवात्तसादन्यादि- भूतानां प्रथिन्यादीसां पश्चमहाभूताप्मकस्वात् |
समयाय एत्र षायुव्यवहियते न तद्षतिस्तो वायु- किच नच यत् कारणं तदेव च कार्यमिति वत
रप्ति । अत्रोच्यते सत्यमनरादीनामपि प्पदोऽस्ति रभते । स्वास्मानि कवैखविरोधात् । तस्मात्का्यद्र
न्यस्य स्थावरजङ्गमादेः पच्महाभूतात्मकतमेन

पुनः

स्थानम् 1

सणिप्पणदीकाञचयसंवरिते अ० ९.

(२५१)

न

कारणद्रन्यस्याकाशदेः } अतएव तत्वतः स्वदेशक्ष- रन्धलात् । ननु ॒यदि पचमहाभूतास्मकं दरष्यं तत्क.
तपरत्यवमरँ सर्वमवाचकं निर्िषटम् । तस्मात् पच्च- धम्यते पार्थिवमिदं दरव्यमिदमाप्यमित्याह | व्यपदेभ॒तास्मकं तेकधादिकमेव पच्वानापुपलन्येस्तत्र तस्य
यद्रन्धगुणौल्मणं तत्पाथिचम् । रसगुणोस्वणं तदाप्यम् । यद्रूपगुणोस्बणे तत्तेजसम् । स्पश्गुणोकपों
वायव्यस्य इब्दगुणोकर्षेणाकाद्ा इति । यत्तदोश्च
निलयाभिसम्बन्धात् । यदिप्येतस्पदमानिरदिष्टमपि

निर्दिष्टम् । ३॥

दस्तु भूयसेति । यत्र द्रव्ये यदुभूतं मूयिष्मधिक्रते

तेन तस्य व्यपदेशः संञा मवति ।यथा परथिव्याधिक्थोलपादितं द्र्य पार्थिवम् | एवमाप्यै तैजसं च

वेद्यम् । तदेवं॒॑सर्व द्रव्य पैचभूतातमकं स्थितम् ॥९॥
१०-एवै प्रथिन्याख्येन महामूतेनाधारतया यत्

हे०-प्रव्यमेदानाह~-पञ्च संख्याकानि
भूतान्येव प्यते न तदारन्धमिस्युच्यते । अम्बुयोनि अम्बु
आत्मानो यस्य तत्तथा । पार्थिवादिमेदाप्पंचधेत्यर्थैः । सखिलं योनिरसपत्तौ कारणं यस्य तदम्बुयोनि

कार्यकारणयोरमेदोपचाराद्धतशब्देन भौतिकसुच्यते दव्य
भेत्यतुवर्वते । द्रव्योत्पत्तिमाह--तत् द्रव्यम् ॥ ३ ॥

द्रव्यम्}

एवं रसवत्वाद्योनितयोपक्षृत्य तेन॒ तदारव्धमियु-

च्यते । तन्नि्त्तिर्विशेषश्च । तस्य नि्त्तिः निष्प

अथ केन महाभूतेन कथं कृलाऽऽरग्धं दव्य- ति्ैटनारबनास्मिका सा तन्नर्वत्तिस्तेजोषाय्वाका-

नेवयाह-

शानां समवायादयद्भय्ते समवायेनोपकायौपकार्क-

मामधिष्ठाय जायते ॥ ४ ॥
स ०-पृध्वीमाधारीक्ृययोप्पचते ॥ ४ ॥

भावेन ते । यथाभिः पक्ृ्वेनोपकास्को वा । वायुश्लस्वेन । नभोऽवकाशचदानेन । केवलाप्यस्य निर्वृ

` प~मूमिमाधारीक्रूय जायते ॥ ४ ॥

त्िरन्िपवननभसां समवायात् ! ययेवं सव द्रवयं
प्रज्चमहाभूतार्धं तत्कथमिदं पाथिवमिदमाप्यभि-

ह ०~श््मामधिष्ठाय नायते मदमिव घट; । उपादानरणं प्ष्वीयर्थ; ॥ ४ ॥

तानामपि भूयस््वेनोपस्मात्
तेनैव व्यपदेशः संजञा।

ति व्यपदेश इयत आह-यत्र द्रभ्ये

स्वेषां कारणभू-

पृथिन्यधिकतया जनिते पधिचम् । एवं सर्व द्रव्य

एवं प्रथिव्यास्येन मूतेनाऽऽधारलेनोप्कय तेन पच्चभूतात्मकम् ॥ ५ ॥
|
दार््धं द्रव्पमिद्युच्यते । यथाह०--अंत उदकं योनिर्विपरिणामकारणं यस्य तदेवु-

बुयोन्यभनिपवननभसां समवायतः ।

ननिदेत्तिर्विरोषश्च व्यपदेशस्त भूयसा ॥ ९ ॥

योनि | यथा घटे निष्पचे शरदः पिंडीमावादौ । अम्बादीनां संवेधात्तनिर्बत्तिः संपूर्णावयवप्वम् । कारिन्यत्रिया-

स०्~मम्बु सलिठं योनिः कारण . यस्य तदं

वकादादि दानेन विरेषः परस्परं सोऽपि तत एव | तथा

गनि द्रव्यम् । एव ज नाम महाभूतं रसवचाभितयोप्घ्य तेन तदारन्धमि्युच्यते । सनिनाक्तम् । रसनार्थो रसस्तस्य द्रव्यमापः कितिधा । वि्रित्तौ च विषे च प्रत्यया; खादयल्लयः |
गीषां द्व्यादीनामाश्रयकरमणोर्भेदश्चित्यः । तथामेपवननमसां . समवायादपरथगभावाततस्य द्रव्यस्य
{्तिर्निष्पत्तिः । तथा तस्य द्रव्यस्य यो विद्ोष इददिदमन्यष्रव्यमिलयेवेरूपो नानास्लमावः सोऽप्यप्नितनभसां समवायात् । एवमग्निपवननमोमिः समवा7रणवेनोपव्य तैरेतद्रव्यमारन्धमिन्युच्यते । एषं

पिंडीभूतान्मरदो मणिक्ररकशराबादिमेदा;

। सर्वेषां पच-

मूतात्मकत्वादमेदे
प्राते मेदे देतुमाद--व्यपदेशः--द
पार्थिवमिदमाप्यमू् इत्यादे

भेदेन

्यवदारः । स

भूयसाप्यधिकेन भूतेन यत्र यस्याधिक्यं तस्य तेन व्यप
देः ॥ ५॥

तस्मानैकर्ं द्रव्यं श्रतसंधातसंभवात् ॥ ६ ॥
स॒ ०-तस्माद् भूतसंघातसंमवात् कारणां नेकएसमपि छनेवारसम् वं द्व्यवद्रसस्याऽपि भूतसंघातसंभव-

लम्}अत एव प्रति्रनयं मधुरदिरसस्य नानाल्वादोप-

मः] तथा च। द्ा्षाऽलोऽकषीशुक्षद्रौजाीरछक्ादौ
पर्व वार्द्र प्चमहामूत्रासको पचमिर्महामूतैर- |न्ये सत्यपि माधुर्ये परोऽपर मलाद् उपरम्यते ।

(२८४)

अषटङ्गहदये।

म

=. _

-लमन्यानामपि मतुषुमधान्याग्छादीनां द्रव्याणां
तन्वालोरछमः । एवं क्णादीनाम् । अपि चषा
प्नाद्यनामनेकरतलमास्रादविदेषादनुमीयमान भूयत्ता
रनान्यरनामिभवं श्रता व्यपदिद्यते । इद मधुरमिद-

व्त्याऽतिवबिद्यन्ते } तथाम्छाद्यन्यत्तमे मधुदयः यथा
राक्तेऽन्योन्यत्वाद्रम्ययोस्तधान्ये त्यक्तरसाः अनभिन्यक्तषडधसा इति यावत् । अत एव नैकरसत्वात्

(तामौ भूयसा महाभूतेनान्यमहाभूतामिम्वे छवा तन

रसस्य मधुरादेः 1 सर्वो रसो भूतसक्घातजो भूय

मम्यायन्यतमं महाभूतकत् । यथा सर्व द्रव्यं प॑चमहा-

प्रतिव्यक्तं द्राक्षश्टयादौ मधुरे द्रव्येऽन्योन्यमधुरा

स्वाद् उपलभ्यते । इस्येव मध्वादीनां व्याख्येयम् ।
यथा भूतसङ्गातो द्रव्यस्य निष्पत्तौ कारणं रथव

॥ ६॥
वपपद्धद्यते पाथिवमिदमाप्यमिदमिति । ननु द्रन्यनि- साऽभिध्यक्तेन रसेन व्यपदिदयते
ध क्रते पचमौतिकं द्रव्यं यदेव प्रतिज्ञातं तदेव तस्माहे० स्वेषां द्रव्याणां सरवधर्मतलमाह--तस्मातसर्वम्
दिर्याद्धिना निगमत्रेधेनाऽतिवाहयितुं युक्तं न पुनर तारंभकत्वात्र्वमावि द्रव्यं नैकरसं सव॑धमीमित्यर्थः | रस

प्रलनमनेषग्सम् । तस्मादेवं ग्रथ कर्तु न्याय्यः रब्दोऽन धर्ममाचोपलक्षणम् | सर्वभूतारन्धत्वेऽप्येकरसः
पमपनिकामूतजं दरव्यं मूतमधातत्तमवादिति । अन्नो

को दोष हृत्याश्चैक्याह-रसानामपि भूतसमुदायाहुखन्तेः

वः
न्धे । षण्णामपि स्मान योनिरुदकं ततश्चैकसयेव व्यति दि~द्वयोल्वणैः क्रमाद्धतै्शरादिरसौद्ध ।'

सति च कारेण कर्यणावद्य भाग्यं वुस्यन्यायर
महामूतस्योदकसेनस्य स्तकारणसवे प्राप्ते नान्येषां
मीपसघादिति कला न मूतसंमवत्वे रस्यष्येवविधा- प्रसंगात्| ६ ।॥। ;

मारंकामपनिनीपुमूतसघातसेमवस्वे रसस्य चेकेनैव नेकदोषास्तत्रे सेगास्तत्र व्यक्तो रसः स्प्रतः

रथन । तछतिकर्सं द्रव्ये भूतसंघातसंभवादिति अव्यक्तोऽमुरसः किचिदंते व्यक्तोऽपि चेष्यते
जद | मुनिश्चात॒॒ एव॒ रसस्य भूतसघातस्भवखे
` स०--दरव्यमनेकस्प ` ततप्तस्मात्ारणादेकदो
सयषटर कृत्वोजाच } यधा }स्सनार्थो रसस्तस्य द्रव्यरोगा ज्वरादयो न मवे्यपि लनेकदोषा इत्यथे
मापः क्षितिस्तथा । निदत्त च विषे च प्रययाः
सादयल्लेयः । इत्येवं भूतस्तवातो रसानां द्रव्याभ्रितासमपि सभवकरणम् | एतच्च ॒रसमेदीये सविस्तरं
व्या्यास्यामः ॥ ६ ॥
प०-यस्मात् भूतसद्घातसम्भवात् द्रव्यस्यत्पि्ति-

जन्म॒ तस्मात्कारणात् द्रव्यमेकसरसं न. भवति
वष्टुरसभियथैः । इद तु पुनस्त निवेदनीयम् । यदेकस्यैव श्सकारणसं नान्येषां महाभूतानां नीर्सस्वात् } कारणालुविधानाच्च क्येण भाव्यम् । यतस्तममाद्धतसङ्गातसस्भवादियमेनैतष्टयक्तीकरोति ।

अत्रापि व्यपदेरास्तु भूयतेयध्याहार्थम् । ते त्रिदोषाः

केऽपि ज्वरे वाताधिके बातञ्वर एवं -पित्तज्वरः श्वेः

उ्वर इत्येवू्पो व्यपदेश उपपन्नः ।नमु यादि र
उ्वरः संनिपातजस्तक्विमिति वक्ष्यव्ययं सेनिपातः

इति । ब्रूमहे । समविषमरूपं द्हयुतवषमाश्ित्य ,
दोषा वतते सं सनिपात्ज्वर इति तै्रकृताः `पुरस
विस्तरेण प्रतिपादयिष्यते। सथ को रसोऽनुरसो वे]
त्नेयादि । तन्न तसिन् द्रध्ये यो व्यक्तः स्फुटं २

कम्यते क्ष रसः; सृतसतन्रशषद्धिः । यश्चाग्यक्तोऽस्पु?

यदा: ननागुणद्रव्यं यत्तत्तेन रसस्य सम्भवः | तिमासो स्सनेद्रियेणोपरम्यते सोऽलुरस;ः । दी
यथान्येन गुणदरव्याभरितानां `कारणभूतद्वयोक्करेण थऽत्रासुराब्दोऽस्परस हत्यर्थः । नेतावदेवानुस्र
पृतभधुरादिभिरमिव्यत्तिदरन्येण निष्पाते । तथाच णमिव्याह ।
विचिदिलादि । भुखक्षिप्स्य हरीतक

वक्ष्यति रसभेदीयस्यने-“ध्वयोत्वणेःकमाद्तैमैधुरा-

दिरसोद्धवः । र्साद्यभिव्यत्तिः?इति यावत् । एवं

देव्यस्य रसनेंद्रियेण विचिदंते व्यक्तोऽषयुपरः

सरथा रसो भूतसक्घतजो भूयसाऽभिव्यक्तेन रसेनेदं यः सोऽष्यनुर्स ` इष्यते मुनिमिरिति वावशे
मधुरं द्रव्यं न सिद्धेन अस्छादयन्यतमद्रन्यमिति स्थि- अंत हयनेनैवं तद्रोधयति अतेऽवसाने न €
१५.। न पुनस्तत्र मधुख्रव्यऽन्ड्ाद्योऽन्यतुस्तच्छ-

बा पानम तान च म्ये | तथोहि स्त्यै

स्यानम् |

सटिप्पणटोकीञ्चयर्सवरित्ते अण ९.

ठंमः । अनुरब्दस्यातर प्श्वादथखम् । पश्वात् सु
टऽपि किचिद्य उपरम्यते सोऽप्यनुरस इत्यथः। ७॥

स०्-ननु मधुशादयो रसा गुर्वादियुणयुक्ता
कथ वतुं पाथेते । यतो मधुरादथो रसा गुणा
प०~-दौषा वातादयः । वे च रसाश्चयाः | गुबोदयश्च । न च गुणानां मधुरादीनां गुर्ीदियुणा.
रसाश्च द्रव्याश्रयाः पच्चभूतास्मकत्वात् । अनेकर- घारमुपयनम, | तथा च वैदोषिकोः। निथणा गुणा
सद्रव्येण तहुपयोगाच्च भ्रकुप्यन्ति तैः भरकुपितै दति तस्िन्पयैनुयोण। इदमाह -रोगा भवन्ति । तस्माननैकदोपा रोग! इति त्रिदोषा

इयथः । अत्रापि मूयसा व्यपदेश इत्यध्याहार्यम् । गुवौदयो गुणा द्रव्ये प्रथिव्यादौ रसाश्रये ।
अयं वातज्वरो पित्तञ्वर इत्येवरूपम् । अथ

को-

रसेषु व्यपदिश्यते साहचर्योपचारतः ॥ ८ ॥

सं०-प्रथिव्यादौ प्रथिन्यादिमहाभूतास्ये द्व्य
रसाश्रये गुवादयो गुणाः पस्माथेत आश्रिता नतु
रसेषु मधुरादिषु । यत्त रसेषु न्यपदिद्यंते तत् साहभिति । अुरसोऽव्यक्तः । यो भुभ्यमानश्चामलकाचर्योपवारतः । सह चरतीति सहचरस्तप्य मावः
दिजि्वायां सफुटस्वेनै न छभ्यते सोऽनुरसः 1
अन्ते चाशने किच्चिन्मनाक् रस इति त्यक्तो साहचभैम् । यसिनेव गुडादौ द्रव्ये मधुरो रस आश्रिऽयं रसोऽतुरसो वेत्याद-तत्र स्मरस्यं भौतिके-सथैरसाधारदरव्ये यो रसो मघुयदिर्व्यक्तो निर्थारितरूप
उपरम्यते स श्सः स्मृतः। मधुर एवायमम्ड एवाय-

ऽपण्यिते ॥ ७॥
हे०--सर्वेषां रोगाणां सर्वदोपजत्वमादह---रोगा नैकदोषाः; सर्वेऽपि रोगाः. सर्वदोपोद्धवाः | करतः तत एव
होतोः; रोगाणासपि भूतसंघातस्य च च्रिघरु दोषु विम-

तत्वात् । यथोक्तं सं्रहे वाय्वाकाराभ्यां वायुरभ्रं
पिततमू , अंमःभिर्वाभ्यां केष्योते | भूतस्षघाते विना न
दोषसंघातस्तद्धिना न रोगोसत्निरिति । अतः स्व रोगा-

लिदोषरना; । केचित्तु सर्वदरव्याणां ` सर्वस्वेन सर्वदो-

परसामान्यात्सरवदोधकोपनत्यै तते रोगा नैकदोपा इति

तस्तसिन्नपि गु्गुण आश्रित दति मधुरसगुर्गुणयोः
सहचरभावः । साहचर्येण तुत्याश्रयत्वेनोपचारः साह-

चयोपचारस्तस्मात्साहचर्योपरचास्तौ गुबीदपो गुणा
रसेषु मधुरादिषु व्यपदिधंते । यथा गु्मधुरो ससो
लघुरम्क इत्यादि । न पुनः परमाथतो रेषु गुरव
द्यः सति । मस्ति च साहचर्येण व्यपदेश्च; । यथा
घरूतसहचरेण
धृतस्थेनापनिना दश्वो
पृतद्श
इत्युच्यते ॥ ८ ॥

प०~ननु कथं मधुराद्यो रसा रुरखाधवादिगु'

व्याचक्षते, तदसत् सामान्यवदरैपरीत्यस्यापि सत्वात् } णयुक्ता वन्तु युञ्यते । तस्मान्मघुरादयो स्सा गुणा

सामान्यं प्रयोजकमिति -चेत् न, . दोषन्नदरव्यभेदाभाव्- एव गुवाद्यस्तयैव गुणाः । नच गुणादीनां गुररः
परसगात्् । वैपसत्यसपि क्वचित् प्रयोजकमिति चेन्न, दीनां मधुरादयो गुणा आरब्धस्वेन वत्तु युक्ताः ।

यस्माननिरयुणा गुणा इति वैरोषिका अत छच्यते-रसाश्रये द्रव्ये प्रथिव्यादौ परमार्थतो गुकीदयो
नियम इतिचेत् न; द्येकदोषकेोपनद्रव्यामावग्रस्गात् ।
गुणा श्रिताः पुनमघुदिरसेषु यथ्ुपदिदयन्ते
वाहस्यनेष व्यपदैक् , इति चेत् न, दविदोषकोपनैककशषमनमघुरादयो गुबादिगुणयुक्ता द्राति । कस्मात् साहचस्व॑दोधकोपनत्वनियमव्याघातात्

। सववंदोषकोपनानां

द्विशमनैककोपनद्रव्याभावपरसंगात् । सिद्धातिऽपि सर्वेषां

सर्वधर्मत्वस्वीकारात्न दोपननादिविभाग दतिचेत् न, तस्य

योपचारतः । कोऽथः । यस्मिन्नेव द्रष्ये मधुरो स्स

जश्रितस्तस्मिन्नपि द्रव्ये गुरि गुण मारित इति
कायदुर्मायते । अन्यथाप्रायो मघुरस्सगुरुणु८किंचिद्रसेन कुरुते कर्म पाकेन चापरम्? दाति द्रव्यादि । णयोः सहचरितत्वम् । सहन्वरतीति सहचरस्तस्य
तस्पासपू्वमेव व्यास्यातम्., सर्वैव सर्व॑धर्मत्वादविरेषुपरप्तौ भावं; साहचर्थम्ः। उपचरणसुपचारोऽन्यधमप्राप-

तस्य॒ धर्मस्य तत्र तत्र प्रयोजकत्वात् } तथाच व्यति

त्निरासाथं घर्म॑तारतम्यमाह--तत्र द्रव्ये कश्चिद्धधः सद्यो णम् । साहचयैणोपचारात् ! गुर्वादयो गुणा ` रसेषु

व्यक्तः, कश्चिदव्यक्तः, कश्चिदीषर्यक्तः, कश्चिर्दते व्यक्त | मधुरादिषु व्यपदिदयन्ते न पुनः परमार्थतः तेषु

तवाद्य रसारव्य इतरे त्रयोऽनुरसाख्या; ॥ ७ ॥

| रसेषु रुवदयो गुणा विदन्ते ॥ ८ ॥ -

[ सूत

` अष्टङ्गहृदये 1

( २४६ )

एमा
यदय

हे०-गुर्वादीनां रसाश्रयत्वाद््रव्यस्यासरव॑घर्मत्वे प्रतत रक्षतीक्ष्णोष्णिशदरक्ष्मरूपगुणोस्बणम् ।

रिहारमाह--गुवीदयो गुणा द्रव्य एव न रधेषु | यस्त प्रेय दाहभावणेपरकाशचपचनातसकम्
धुरो गुरम्छो ल्धरुरित्यादि व्यपदेशः स॒ साहचर्योपस०~-आभनेय द्रव्य शक्षादियुणोत्कटं
रत; ] एकार्मिन्नाश्रये हयोरवस्थानं साहचर्यम्. । सादयमेव कुत ह्याह~रसाश्नय इति । द्रव्यं दि गुर्बा- दिकस्म् ॥ ११॥.

नामिव रसानामप्याश्रयः } अत एकाश्रयत्वात्साह्रय
न उपचारः~अविद्यमानस्याप्याश्रयाश्चविमावस्यारोपः८ |

घर द्रव्यं गुर स्थूरं स्थिरगंधगुणोर्बणम् ।

(धिव मोरवस्येथसंधातोपचयावहम् ॥ ९ ॥

॥१९॥
दाहा-

प०~हक्षादिशुणयुक्तमाभयं द्रभ्यम् । तच रूप

गुणौस्वणम् अभ्यवहतं दाहादिकयम् । भा दाध्िम

स्वम्, वणेश्च । प्रकार

आलोकः ।

पचनं

पाकोऽन्नस्य ॥ ११॥
` -हे०~-आप्रेयं रक्षयति-~लक्षादिगुणोत्कटं, दाहादिक-

स०-तत्र तेषु पार्थिवादिषु पचसु व्येषु मध्ये
र च द्रव्यमात्ेयम् | भा; कतिः, वर्णो गौरादिः, प्रकाश
धिव द्रव्यं गुवौदिगुणोत्कटम् । उस्वणरब्देनैतद् आल्ेकः, पचने पाकः, तदा्मकत्वं कार्थकरारणयोरमे†तयत्ति पाथिवे द्रव्येऽन्येऽपि गुणाः सति } सवे- दोपन्चारात् ॥ ११ ॥

व्याणां पाचमौतिकतवात् गुवौदयस्तत्रोव्कटा; ।
षमाप्यादिषरु सर्वं योज्यम् } तथा गीरवायावहे गुसर्दित्यथे; ॥ ९ ॥|

प१०-स्थेयै-दरीरदाढर्य, , सख्घातो-निविडाववस्वम्, उपचयो धातूनां वृद्धिः ॥ ९ ॥

वायव्य रुक्षविशाद रघुस्परीगुणोसणम् ।

रक्षयराघवपैशयविचारगकानिकारकस् १२ ॥

स०्~वायन्धे

रौक्ष्यादिगुणं , रौश्यराघवा-

दिकरच।) १२९॥

द्रव्यं ` नामेत्यत

प०-वायव्यं द्रव्यं रुक्षादिगुणैयुक्तं स्पशगुणो-

थ द्रव्यभेदाद्ठक्षयाति । तन्न पार्थिव लक्षयति-गुवादि-

भरमणानि करोतीप्युपयुक्तम् ।
हे०-वायन्थ लक्षयाति-रौक्यादिगुणोत्कटं, रध्यादि-

हे०~ननु किमेतत्. रसाघ्यतिरिक्तं

पह-परयिन्यादौ पृथिव्यादि्न्दामिलभ्यं द्रव्यमित्यर्थः । | स्वणपृ स्रबहुरं तच रूक्षताख्धुतानैर्मस्योपचयपणोत्कटे, गीरवादिकरं च पार्थिवे द्रव्ये, सघातः
नरिन्य, उपनयः स्थस्य, गुणशब्दो धर्मवाची, उत्व

करं च्च द्रव्यं वायव्य, विचारो विविधा चेष्टा ॥ १२॥

हणं सर्वेषां सर्वैधर्मत्वात्् ॥ ९ ॥

नाभसं सक्मविदशयदरषुरब्दशुणोल्वणम् ।

वीतगुरुलिग्धमदसाद्ररसोख्वणम् ।
प्यं सेहनिष्यदङ्केदमरहादवधक्रत् ॥ १०॥

सौषियलाधवकरम् ।॥ १३ ॥

स०--आाप्यै

द्रव्ये

द्रवादिगुणोस्यणं

सेहना-

त् ॥ १०.॥

प०~-आप्ं दरव्यं-युरु गुरुगुणयुक्तं, शीते रीत-

यै, द्रवरूपं, ल्िग्धं रूक्षविपरीतं, मन्दमतीक्ष्ण,
सरुणोख्वणम् इत्यादिगुणयुक्तम् ।॥। १० ॥
हि०~भाप्ये लक्षयति-द्रवादिगुणोत्करं, सखेदनादिर च द्रव्यमाप्यम् । द्रवसाद्रयोः परस्परविपरीतयोरप्या'वसामान्यादाप्यत्वम्

हादस्तृक्तिः | १०॥

।

विष्यः

क्लोतःखाप्रः

स ०~-नाभस द्रव्यं सृष्षादिगुणोख्व्ण सौषिधादिकरं च ॥ १३॥

` पर्~-भाकाात्मकं दरव्यं रौक्ष्यादिभिर्थणैयक्तम् ।
शाच्दगुणोस्वणं शब्द्बहखान् तचोपयुक्तम्. । देष
सौषिर्य सुषिरत्वं रक्तत्वं रक्ततां करोति तथा छखाघ~

वै लघुत्वम् । नञ्च वाय्वाकाश्चयोरमूतस्वात् कर
तदात्मकं द्र्यमनुमानेनोपलभ्यतते । नैष दोषः

यत्र रौक्षयसौषिरये कर्मणि भूयस्स्रेन दृश्यते वाय्वाकाकास्मकमभिद्युपचारः क्रियते । तथा श्रद्धाशीरस-

त्यागादिकम ॒द््व सद्पुरुषे . देतव्रस्वोपचारः
| क्रियत इति ।

ध्यानम् |

सरिप्पणदीकोप्रयसंवरिति अ० ९.

है०-नाभसं टक्षयति--युष्मादिगुणोक्तं, सौषिर्यादि-

( च द्रव्ये नाभसम्. |सौषिर्य परप्रत्वभ् ॥ १३ ॥

न्यह्म-~
तदैवान्यै.-

जगव्येवमनोषधम् ।

पिहुदाः

किचिद्धियते द्रव्यं वशान्नानाथैयोगयो; १४
स ०-एवमनेन पचमहाभूताश्धेन गुवादिगुणयो[ द्रध्या्णां जगति भुवनेऽस्मिन्ननौपधघभूतं न

सन्-

अथ कि दरव्यं किंभूतोत्कट मवतीप्याह--

चिद् द्रव्यमस्यपि त॒ सवमेव द्रव्यं यत्सिकतार्पा- द्व्यमृष्वेगमं तत्र मायोऽप्निपवनोस्कसय ॥ ९५॥

दिकं तदौषधं चिकित्सितम्|वशानाना्थयोगयोः | अधोगामि च भूयिष्ठ भूमभितोयगुणासिकम ॥
स०-ऊर््वं गच्छतीवयू्वगमम् । खप्रकरण गस
श्च योगश्चाथयोगौ |अर्थः प्रयोजनम् । योगो
फ़: | यथाऽनया युकपौषधमिदं योजितमस्य सोण- रयुपलस्यानमिति खः }प्रायो बहृस्येनोष्वमं रथम्.
विजया स्यादनणा चास्य रोगस्येत्ि । नानाविधौ भिपवनाधिकं मवति । यथा मदनफराददि भूयिष्ठ
योगौ तयोवैरात्तामध्योत्
सर्वमपि द्रव्यमौषधम् | प्रायेण । तथा चाऽग्रिसमीरणोकटस्याऽव्यधोगामित्व द्षटम् । यथा हरीतक्यादेः | अचिव्यद्रभायप्रतीकारहैतुत्वात् ॥ १४ ॥
प०--एवमनेन महामभूतारच्धेन गुवादिगुणयोगेन सवा्यथा सरपँ विषमयष्वेऽपि तत्फणामणेर्विपन्नत्नम्
धाणां जगति संसारेऽस्मिन् नानीषधसम्भूतै भूमितोयोस्वणं दरव्यमधोगामि मवति यथा च्रिदृतादि ।
च्विवृद्रव्यसुपरभ्यते। किं ताह सवमेवौपधे, वश्चा- यत्तु ग्पामिश्रात्मवं तुद्यकालमूर्वधोदोषहस्णं तद्विह
पधयोगयोः अथः प्रयोजनं निमित्त, योगो युक्ति- म्रन्थगौखमयानोक्तमपि मिश्रीमूतोत्कटं द्रव्यं व्यासितना नानाविधं क्रस्ैवमेवें चावधैयोगौः तौ नाना- श्रामकमिति सामथ्येङच्ध एवायमर्थः | १५ !
गौ तयेरेतयोरभयोगयोधदात् सामथ्यीत् ;
प१०-तत्र तेषु द्रव्येषु मध्ये उर्वगममूध्वगं द्रव्य
किश्िदृद्रव्यमोपधं व्याधिप्रतीकारल्वात् । यथोघमनकारि
। प्रायेण बाहुल्येनाभिपवनेास्कटम~
धयोर्दूपहरणं भावं करतुम: प्रयोजनं संपाद[मूध्वैदोषहरणे स्वभिपवनो्कटं, यद्द्रव्यं तत्तत्र भिमास्तोत्कटम् । तयोरहं छाघवमूर्व्वग्िस्वन्त्वण समर्थम् वायेोःप्रवहनघ्वात् । ऊर्ध्व उवरन- मरटैघुमासतस्य । द्रव्यमधोगाम्यधोमागं विरेचनरूपं
चर | अम्नरेवमूरध्वदो परहरणवद्यात्. यदभिपवनो- यत्तद्रमिगुणाधिकम् । मूम्युदकगुणोत्कटम् । तयो
‡ प्रध्यं तत्रौपधम् | अथो दोषहर्णसमर्थसौषधं प्रथिन्या गुरुत्नाचचिम्नगस्बाश्च तोयस्योते ।। १५ ।।
सम्पादयितुं प्रथिव्युदकभूयिष्ठम। एवं निभिहे०-पंचविधे द्रव्ये विभजति |दविविधमौपर्ध-द्ोधरनं,
शात्. घुत्रचित् किञविदरद्रस्यमौपधं न सवै सवत्र

दमनं च । शोधन दिविधमू-ऊष्यमागमधोभागं च ।

¡ थोगवसात् किश्िददरव्यं कुत्रचिदौषधं चैकया तव्राभिपवनोत्कटमूर्व॑भान, मूमितोयगुणमधोमागं पारि

या योजितं द्रव्यं सवत्र तभैवौषधम् । किं ताह रोध्यादाकाशेत्कटं दसनम्. | तथा च सुश्रुतः कास1 युक्त्या यौभितं कस्मिन्. चिकार द्रव्यमौषधं गुणभूयिष्ठ स्षद्मनमिति | गमनं गमः ऊध्वगमोऽस्यः-

पिच कस्मिननेव

। यथा सद्नद्रयसनेन

तनादिषिरोपेणान्यविकारमपनुदस्यम्यनान्यमिति
न सर्वे । तस्मागयोगवदात्सवै द्रव्यमौषधम् १४॥

स्तीति ऊर्वं गमभू| प्राय दति भूयिष्ठमिति च व्य

भिनचारार्थम् । यथा-~चित्रकवद्निषवनोत्कटायामपि

स्यां विरैचनस्व॑, मृद्रीकाबद्यूमितोयगुणाधिकस्यापिं मञ्ज

कस्य . वमनत्वम्. । संग्रहे उ व्यामिशरात्मकडमयतोमार्,
द्रभ्यस्य तततदुणयोगाज्जगति न किचिदुदरन्यम्. ;अनौ- शमने ठ॒दोषविपरीतयुणमुक्तं मक् }तत्संकरे च ती
विते, सर्वमेव द्रव्यमोपरधं ङतः नाना्थयोगयश्चात् | ब्रह्येन । तत्संकरे गुणत्तकेरे, वेषां गुणानां ऋस
है०-द्रव्यमाघ्नस्यीपधत्वमाह्--एवगक्त्रफरिण तस्य

प्रयोजने, योगौ योजना, नानापैधावर्थयोगौ तयोः तेरमिर्णयः } तथा अनिखात्मकं आहि, अनात्मक दीप

(२५८ )
दमयासकं

अ्गहदये । [म
छेखने,

मुश्युदकातिकं

वृह

स्०-दव्यसुकतम्. । वीर्य पुनयुबीदीनष्टौ गुणान

द्व्याितानिति समाचक्षते । तस्मादेवमनेन प्रकारेण
वीथेमष्टधाऽषटप्रकारं गुवोदीनां मतम् \ १७ ॥
एति द्रथ्य रसान्भदेरत्तरत्रापदक्ष्यते ॥ १६ ॥
प०-सम्पराति वीच वर्तनीयमारभ्यते--वीयैस्य
य
यक्तन्
सर्बत्राप्रतिहतगतिष्वात् यस्मात्का ञ्चतूद्रभ्ये , शणः
स०~दति परिसमाततौ } द्रव्यं प्रति
न्ियनसितय्रः । एत द्रव्ये निर्दिष्टे स्ता निर्दट युक्ता जाते वरष॑ते तस्स वीर्यसज्ञयुच्यते । अन्ये
द्याह । रसानि्यादि । वहृवक्तन्यलादुततसतरानंतरे केचिदाचार्या वीर्यैमष्टधा बद्न्ति कथयन्ति ।

ऽध्ययिस्सान् मैलिषटितिस्यावच्छिनेरुपदकषयते तन््- गुर्वादिगुणेभ्यो यदन्यत्तस्मदिवमनेन
वौर्भमष्टधाऽष्टभिःप्रकरिर्बोचा्यमाणम्

शत् ॥ १९

प्रकारेण

। अन्येन

प्रकारेणान्यसंख्यावच्छिन्नम् ।। १४ ॥

ए८-दरतिदष्थः परिसमाप्त्य्थः । द्रव्यं सद्रधन्तियिदयाः्परिसमाप्रस्वम् । द्रव्यं प्रति यक्किचविद्र-

हे०-अथ वीर्य परमतं दर्चयति-एकै खार्णादिः
प्रतयः । गुर्वादीन् गुणान् वीर्यं च वदेति । एवं =

क्यं तत्सवं निप्पन्नमियर्थः । व्यामिश्रात्मकं तु तदष्टधा संमतम् । सुश्ुतस्व॒गुरल्पू विहाय विशद्
रस्यं तुल्यकालमू्वाघोदे शरण यन्तदिहान्यतन्तर- पिच्छिटी पठाति। केचिदष्टविधमाहुः--उष्णं, शीतं, लिश्धं
निरदम् । व्यामिश्रभूतोत्कटं व्यामिश्रतात्मकम् । रूक्ष, विशदं, पिच्छिल, मृदु, तीक चेति ॥ १७ ॥

सामर्ध्याहटभ्यत्वात् भन्धगोरबपरि जिहीर्षया नेह

निर्दिषठम्। यदृध्वेगास्यधोगाम्युभयगापि च यद्द्रव्यं
तद्धतवेपम्यकारणमितति वोद्ध्यम् । उस्कटशाब्दनिदलाच्छोधनद्रव्यस्यैवमाद्सकस्वात् । समत यद्द्रव्यं ।

तत्सामान्यकारणान्न दोपशोधनम् । दोषोदीरणं
प्रत्युत विषमदोपदमीकरणम्]तथाच सद्यहःव्याभि-

चरकर्त्वाद बीयै तदेन या क्रियते क्रिया ।

नावीर्यं कुरुते किचिप्सवा वीयेकृता हि सा१८
स०~-चरकाचायेः पुनरेव वक्ति । येन स्वभावे
या त्रिया त्रियते यतम

निष्पाद्यते तद्रीषम.

तदेव यावत् विंचिह्ुणजाते द्रष्ये स्थित त्त्व तीथ

शरकमुमयतो भागं शमन्तु विपरीततगुणसुक्तं प्राक् ।
तत्सद्ग श्र यतो वाहुस्यैन तथानिरास्मकं भ्राहि मेव सर्वं वीर्थ॑करोति | अत एवाह

अनात्मक दीपनपाचनम् । उभयात्मकं ठेखनम्।
मृस्युदकास्मकं बृंहणम् । एवं द्रव्यं निर्दिर्य तदाश्रिता य स्सा सधुराद्यस्तानाट-च्रिषष्टिसंस्यावच्छिन्नरसमेदं रसानुत्तरत्र रसभदीयेऽध्याथे उपदे
दयते । शाख्करारो बहुवक्तव्यव्वात् कथयिष्यति १६

दे-प्रकरणार्थुषसहरति--दति परिसमाप्तौ | क्रमभापिरसस्यानमिधाने देतुमाद-उत्तश्वं उनत्तरस्मिन्नध्याये
धदश्षयते व्यते । यतोसौ वहुभि्भदेधिशिष्टः, बह्रभेदवेम बद्ुवत्तव्थरयात् प्रथगध्वायकरणमिदयर्थः | १६ ॥

सथ अथस्य

विपाकादिम्यः

प्राधान्यात्त्र्व

पर्नोति--~
५

पीय पुनेद॑वयकर गुरुल्तिग्ध्िमं महु ।
ट्ुरूकषाष्णतीक्ष्णं च तदेवं मततमष्टधा ॥१७॥
त

} नावी॑मि

त्यादि | यन वीर्यं तन्न र्विचित्छयेति न कांचिद
प्यथत्रियां निष्पादयति । प्रतिनियततशक्तिपरिष्नक्

स्वात्वभावानाम् । अत एाह ।सर्वेत्यादि । दिशन्प
यस्मादर्थं | यक्पास्सर्ां क्रिया वीगैक्रता वीण जनित
ततो यन्न वीर तन किचि्छुस्ते ॥ १८॥

प०-चरकमुनिः पुनः घी्थ॑साह--पठतिस्म थैः
कारणतापन्नेन क्रियते निष्पाते । घस्तुजाते सस्य
वीयवस्तुजाते कत्त तत्तश्य वीथेवस्तुजातस्य वीर
मेव मर्तं चरकयुनिरह

। वीयं तु क्रियते येः

च्छया तते वाक्यदिव | प्रभावो वीर्य द्रव्यस्य विपा

को वी्ैम् । रसो बीयै तथा येन केचिद्रणा द्रव्या

श्चिता गुवौदयस्तव्सवै तस्य वीर्थसंन्ञा ! अततः प्रभा
वमुषदघ्य वीयैमारुग्धवान् वीरम् । १८॥
द०-चरकमतं दरखयति-येन कियते तदीय द्र्य

कतुके कमणि करणभूतमित्य्थः | कतिविध तदित्यपेक्षा

स्थलम् ]

सरिप्पणरीकान्नेयसंवङिते अ० ९.

| (२४९ )

“ भामाह~या क्रियेत्तिया क्रिया-येन क्रियते तस्यां तद्वर्म, . क्तिता वीर्यमित्यिपरेतेलः वीथमात्राश्रयेणं; न कें
यावत्यः त्रियास्तारवेति वीर्याणीत्यथः | कुत दवयाह-तावी-

` यमति । अवी द्रव्यैः न किंचिककुरुते बीर्य विना
कतृत्वं `नास्तीव्यथः. 1 `कुत ्त्याह~-हि यस्मात्सा क्रिया

सर्वापि वीरयक्रता ॥ १८]

।

गुषादिष्येष षीयाख्या तेनान्वर्थेति वण्यते ।
संमन्रुणसारेषु राक्तयुकषविवतिषु । `
व्यवहाराय मुख्यवाद्भदहमरग्रहणाद्पिं ॥ १९ ॥
यतो वी्स्यैव करणसामर्थ्यं तेन कारणेन गुव
. दिष्वेवाष्टासु बीीर्याऽन्वथंऽनुगतार्थेत्ति भण्यते ।
एवकारोऽवधारणाथः । गु्वदिष्वेव वीर्सक्ञा
न

तु स्सविपाकृप्रभवेषु

। रकिभूतेषु

गुबोदय एवाष्टौ गुणा, वीये `यावत् यक्किभ्लि

दणजातं द्रभ्याितं तत्सव -वीर्यमिति "प्रम्" ।
तस्माद्ये च विशिष्टशक्तियुक्ता अष्टौ गुवीदयो गणा-

स्ते वीयंसंज्ञामासादयन्ति । तस्मादेवमष्टधा -वीरय
द्रव्यस्य तत् ज्ञेयम् । यद्योगात् भ्रियते शरिया :।
एवै चरकयुनिमतेन यदुद्रव्ये गुणजातादि वरते
तस्सये तस्य वथम् । वीर्यरहितं यद्रसतुजातं तन्न
किञ्वित्कुरुते कामपि शिया न सम्पादयति । `हि

राष्दो यस्माद `। यस्मात् सनी क्रिया वीथ्ता

र्यण क्रियते । यद्येवं सवां क्रिया छता तत्किम.
यमष्टानेव गुणा गुर्वादयो पी्यमिति, नान्ये गुणां
रसादयो ची्यन् । तैरपि हिताः. क्रियाः क्रियन्ते

युवी

अत आह तेना्चर्येणः चरकसुानिना गुवीदिष्येवा*

दिषु} समम्रघ्यादि । समग्राश्च ते गुणाश्च तेषु सार-

टसं अतिप्रद्रष्टदाक्तियुक्तेषु अरोषोप्रगुणभूतेषु बी"
योख्या संज्ञा वीरथैसंज्ञा `अन्वथौ अनुगता

श्चिरकाखावस्थितयो गुवाद्य एव । तथा च॒ जाठरा-

भरिसंयोगेनाऽपि न मधुरादिरसल्लभावमेते जहति । सम्बद्धा लोकप्रसिद्धा इर्येव वण्यते कथ्यते 1 सप्रसर्तेः सुस्थिर इति घञि साखाब्दः 1 तथाडन्येम्यो माणां गुणानां सास उरछरष्टाः समग्रयुणसासः तेषु
राक्तेरत्कषः दाक्त्याधिक्यं परक्ष्टशक्तिता, विषेवेण

मदसाद्रादिम्यौ र्सादिम्यौ वा गुणेभ्यो वा युर्बीदयः वतेनं॑विवतेः; राव्स्यु्कषस्य विवर्वः शक्ल्यु
क्क्तयुववेषेविव्तिनः । शक्तेः सामध्यस्योत्कषे आधि स्कषेचिवतेः, स विद्यते येषां ते शक्स्यु्कषविवति-

कथम् ] विषेण वर्ती विरोषेण भवनम् । शक्ष्युत्क- नस्तेषु, व्यवहारो लौकिकः 'समाचारः राल्लीयश्च
षस्य विंवतेः सः विद्यते येषां त एवम् । `किच | तत्न मुल्यत्वभेषाम् । तथा छोक एवं वदन् दृयते !
गवादीनां गुणानां ग्यवह्मराय न्यवहाराथेम् `मुख्यता इदं गुर, इदं रधु, इदमेर्वयुणम् । तथा शाश्च पटे;

दन्येम्यो गणेभ्यो गुवादयः प्रधानभूतां इयेभेः।तथा च
गुबोदथो युणा द्रम्ये प्रथिन्यादौ रसाश्रय द्युतं न गु

रदो गुणा इति। तस्पाद्गुवादीनां युणानां व्यवहारमस्व रसादिभ्यः } तथा बहप्रप्रहणाद्र्ु्रहणाद-

कषायस्तस्माश्च मधुरः परमं॑गुरसिस्येवं गुवादीनां
व्यवहाराय मुख्यत्वम् । अन्यच्च । रसादिभ्यो

गुणेभ्यस्तेः बहवो बहुघ्वं॑तेषां वियते, न रसादीनां
तास्तथा दोषाणां कषादीनां गुणनिरूपणं यथायथ

प्र्रहणाच्च बहवो कऋ्परसादयो गुवदिमिगृहीता ` भव- गुवीदयो गणास्तेषां निर्दिष्टाः । “स्नि्धः शीतो
गुरः कफः? इति मधुरो न निष्ठः "पित्तं सस्नेग्रहणं दृष्टम् । यथां बातादिदोषगुणनिरूपणायां गुकी- ह तीक्ष्णोष्णं ठघु? इति निर्दिष्टं नाम्छमिति ॥१९॥
हे०~~-नन्वेवे रसादीनामपि ` वीर्थत्वप्रसंग इट्याह~
दीनामेव पूर्वप्रहणे न रसादीनाम् । तथाच तत्र

ति

तथा चीयुर्वेददाक्ठेषु रसादिभ्यो गुवादीनामप्र

क्षौ रघुरत्ाचार्योऽपट्द्राष्वादिकक्षणे । एवं गुव- गु्वादिष्नितति | तेन चेरकणं गुर्वादिष्येव वीर्याल्या

दीनामेवा्रे ग्रहणोदुवीदिष्येव वीयास्याऽन्वर्थाइनुगता- वर्ण्यते ¡ फुतः अन्वर्थेति छता इतिशब्दो हेतौ । यत

ति भण्यते | १९ ॥

प०~प्रयाचा्याणां सयमेके आचार्याः अष्टौ
गुणान् गार्बादीन् ची चदन्ति । तेषां चिशिष्ट्य२५

स्तेषु क्रियमाणा वीर्थसंज्ञा अन्वर्थमेव दर्बीयति-समभे

स्यादि । करणं हिः वीयं,

करण च साधकतमं, साधक

तमल्वं च गु्ादीनाभेव । रक्तयु्कपरीविवतंनादुकयक्ति-

त्वात्, व्यवहाराय गुल्यत्वाह्लोके श्राल्नि व गुख्यषविनं

अष्टये ।व
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ण
(९) __
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~
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इ
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खवहियमाण्वात्, वहृम्हणादुयुणगणनायां प्रथम.

उष्णं शीते दविथेवाऽन्ये वीर्यमाचक्षतेऽपि च

मृदुकडिनादावपि स्ववहारमु्यत्वस्य रसेष्वपि व्रहम्ग्रह-

वीधैमाचकषते ।एवकारोऽबधारणारथः । द्विभ

षस्य;
ह्यन | विपाफेऽपि स्थिरत्वस्य प्रमवि शक्सयुरर्

दस्य दर्छनाचतु्णीदुपादानम् ॥ १९ ॥

अतश्च विषरीतसवात्तेभवत्यपि नेव सा ।

विवक्ष्यते रसायषु प्रीय गुबादयो ह्यतः ॥२०॥
स०-अतोऽसाच

कारणकदैवकाद्िरीतव्वाै-

स०~-अन्य आचायौं उष्णं शीतमिति दिए

नाष्टमेति । अपिचेति निपातसमुदायो युक्तिसमु
तेऽपि सयुक्तिकमेवाुरियथेः ॥ २१ ॥
प०~-उष्णं च रातं चोष्णक्षीतमिति द्विविध
आचाय वीर्यमाचक्षते ।! एवकारोऽत्रावधारणा

धरीतयेन स्थितवान रतादो वीर्यम् । तथाहि । द्विप्रकारं बीययुष्णं च शीतं च ।क्रियते येन क्रिः
रस्य सार नास्ति । जाठरानरुसंयोगवोन द्रव्येण तदेव तस्य सर्वस्य वीयैस्ान्तभूतसवात्

हे०-परवमताऽपरितोषान्मतांतरं दर्शयति-अन्धे `
रसंतसेलत्तेः ।यु्कदीनां तु जाठराम्निसयोगवरेनाऽपि
म्।
िवर्तित्व
तादयः उष्णं शीते चेति द्विषिधमेव वीरयमाचक्षते व
नान्यथाभावः } तथा न रसस्य शक्लयुकषव
--अपि च न केवलं मतमान
यतो सम्य गुर्गधाहितक्तेरव स्वकर्मणि साम्यम् | उक्तमतस्योपपाततिमाह
युक्तं चेदं पूरवश्मान्मतादि्यपि चेत्यस्यार्थ; ॥ २१ ।
व्यवहाराय यथा गुवदिर्ुस्यलं यथा बदहप्रपरहणं तथा
तामेव युक्ति दर्शयननाद-प्रा्दरीतम् |प्रभावः सर्वातिशायी द्रष्यस्माव्तस्य

च क्रियानिर्वसेनसामान्ये सत्यपि वीय॑संक्ञा पूर्वोक्ताद्ध- नानासमकमपि द्रव्यमभ्रीषोमौ महाबलो ।
तो वर्तते । एषे विपाककमेणोरपि वियम् । तस्मा-

व्यक्ताव्यक्तं जगदिष नातिक्रामति जातुचि
स०-नानाख्ठभावमपि द्रव्यं स्थावरजंगमादर
न विबध्यते ोररीत्रियते ।आदौ मवं आद्यः | दिगादिखाद्त् । सस आद्यो येषां प्रभावादीनां त॒ एवं चेतनमप्रीषोमौ महाबशादु्छरष्टश््ती न जातु कद
तेष । वीमिव्यादि । शब्दो यस्मादर्थे । यत एवै दतिकरामति नोष्धध्यं वतेते अवश्यं हि व्यं £
पा वीसंज्ञा सेमवत्यपि रसादिषु वेपरीव्यानन विवक्ष्य- दागरेयं विचिस्सौम्यम् । .अतः किचिद्द्रव्यमुष्
किचिच्छीतवीयैम् | तथा च मुनिः] न मस्या
तेऽतो गुर्ादय एव वीर न रसादयः ॥ २० ॥

रसेषु संभवघ्यपि विद्यमानाऽप्यसद्रूपेवं सा वीयैसंज्ञा

प०-अतो अस्मादिह् निदिष्टाद्धेतोः समघ्रगुणसारदेयां विपरसतभावो रसादित्वं॑तस्माह्धिपरी-

सा सहाभ्यवहाया; । उभयं शयेतन्मधुरं मुर्ख

रीतोष्णत्वादिस्दरवीर्यं विरुद्रवीयैताच्छोणितप्रव
येति । अर दष्टातमाह । व्यक्ताव्यक्तमित्यादि ।

सत्वाद्रसायेषु रसविपाकशुणान्तरेषु संहाराय गर्वा
दीनां यत एवमतो गुबौद्य एवं बीथै न रसादयः । चान्यक्तं च व्यक्ताव्यक्तं नानालमकमप्रि जगल
सपि क्रियानिवबतैनसामान्ये रसविपाकशुणान्त- कलै यथा व्यक्तं चाबग्यक्त च नातिक्रामति तथा

सणां न बीर्यतया परामश; !॥ २० ॥
मप्रीषोमाविव्यथेः ¦ व्यक्तं स्थूरं दृद्यमि
दै०~एतच्च रसादिषु नास्तीति दर्शयत्ति-अतन्येति | सांख्यानां तुमहदादि व्यक्तमव्यक्तं प्रधानं पुरश्च
सा बीयस्या रसादिषु संभवत्यपि विद्मानापि न विव-

कष्यते, अनुदरा कन्येतिवत् । क्रियानिर्वतनसामान्यात्सत्यपि
वयवे रसादयो वीर्यत्रेन न व्यदहियंत इयर्थः | कुत;
अतो दैतुचतुषटयात्. विपरीतत्वात् | सिद्धमथैमपवदति-

हि स्फुटमतः कारणादुगुरवादय एव य, गु्वदमीनामष्टानां

योगरूढा बीर्यसरेति भावः ॥ २० ॥

प०~-अत्रोपपत्तिमाह-नानातमकमनेकस्व

मपि यदेतज्जगति द्रव्य॑तदेवाभ्रीषोमौ महाब

कृष्टशक्ती, नातिक्रामति न तावुद्गय वर्ते
स्मकत्वात् । कथं तावम्रीषोमौ नानात्मकं द्र
न्ातिक्रामल्युपसंहारभाथमिदमाह-यथा नाना

मपि . जगद्रयक्ताव्यक्तं प्रसविधाभे नातिश्षाः

ध्यानम्.

सदटिष्पणदीकाश्रयरमवरिते अ० ९.

(२९१ )

(न

तेभैतन्नानात्मकं स्थावरं जङ्गमादिरूपतवया व्यवस्थितं
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तावभीषोभमौ नातिक्रामति । एवं किञ्विदद्रव्यमाप्नेयं

हिना योगात् संग्हेषात् यटुदेति यदुद्रच्छति रसान्त+

किञ्वि्च सीतवयीमिति ।॥ २२ ॥

स्मन्यरसता । रसानां मधुरादीनां परिणामान्ते

पाक्रकर्मनिष्ठायां भोजनस्य मधुराम्कटुकाबस्थाहे०~नानात्मकमपि पए्रथिव्याद्नेककारणमपि द्रव्य- स्ववसाने यो जायते स विपाक दति स्मृतो युनिभिः
मीषोमौ जादुचित्कदाचिदपि नातिक्रामति, तयोर्वशे यथा मधुरस्य गधुसे विशिष्टः स विपाकः कथितः
वैते किचिदामरयत्वादुष्णं, किंचिस्सीम्यत्वाच्छीतमिति राखविद्धिः ॥ २४॥
दयैव गतियर्थः । कुतः यतस्तौ महावरौ, अतएव
। गुर्बादीनष्युष्ण-

दे०~अथ विपाकः | तत्र विपाकं लक्षयति~यो रस

सीतौ भत्र दृ्टंतमाह~यथा विश्वं कतं व्यक्ताव्यक्ताख्य

उत्पद्यते स विपाकः ।थे तु परिणामास्पागेव उप्पदंते इति

भेदद्वयं नातिक्रामति ॥ २२॥

तेषां रसत्वमेव | २४ ॥

सर्वान् गुणान् गुर्वादयोऽभिभवति

तम्रोष्णं श्रमत्रड्ग्छानिस्वेददाहाश्चपाकिताः । स्वाठुः पटुश्च मधुरमम्डोभ्कं पच्यते रसः।
शम च वातकफयोः करोति रिशिरं एनः । तिक्तोषणकषायाणां विपाकः प्रायशः कटुः२९
ह्ादनं जीवनं स्तंभं प्रसादं रक्तपित्तयोः॥२३॥

(१) अच्र रसानां परिणामा मघुराम्लकटुरूपाक्नयोऽव*
स्थापाकाः
षड्सस्थैवत्नप्यामादयादिस्थानसंबन्धमदिभना
स०-तत्र तोरुष्णरीतयोष्य उष्णमुष्णवीर्य जायन्ते, ते चे चरके ग्रहणचिकित्सिते “ अन्त्य भु्तमतर*
भ्रमादीन् करोति ! आश्चुपाकितां रीश्रपार्कित्वम् | स्य षड़्सस्य प्रपाकतः इदययादिनोक्ता असन्धेयाः तेषामन्तेऽवसाने पुन्जांखरामिसंयोगे सति यद्रसान्तरं रसविशेष
शिदिर रीतवीर्व तु हवादनादीन्वसेति ॥ २६९ ॥
उदेति स विपाक इयथः । इ केचिदाचक्षते-प्रतिरसं पाकःप०-तयोरछक्षणमाह्-तत्र तयोरष्णशीतवीययो- अम्लोऽस्कस्य, मधुरो मधुरस्य, रुवणो छ्वणस्य, कटुक
ध्ये यदुष्णवीयै तद्धमादीन्. करोति । आद्युपा- कटुकस्य, तिक्तक्तिक्तस्य, कषायः कषायस्येति षडेव
केता-री्र पचनमन्नस्य । वातकण्योः शमं रान्ति विपाकाः, किमत्र प्रमाणमिति चेत्, उच्यते, यथा-क्षीरमतिकरोति। करोतीत्यजुवतैते । द्रव्यं रिदिरं रीत्वीयैम्। पच्यमानमपि मधुरमेव सयात्, यथा वा शालियवादय उप्ताः
हादनं हाद्यति सुखयतीति हदनम् । जीवय. प्ररडाः फलिताश्च शाल्यादिखक्ूपा एवे भवन्ति तथा मधुराद
योऽपि निष्ठापकेऽपि मधुरादिखरूपा एव भवितुमर्हन्तीति ।

सयोजो वधैयतीति जीवनम् ! स्तम्भयतीति सतम्भम ॥ २२

हे०~उष्णं छक्षयति--आश्यपाकिता शीध्रपाक; । सीतं
क्षयति--यत् हादनादीन् करोति तच्छीतवीयं, हादनं
ेघत्तिः, जीवन--मृच्छपिनयनादिभिः प्राणधारणं, स्तमनं-

्द्रापनयनं, रक्तपित्तयोः-- प्रसादं निर्मख्लम् ॥ २३ ॥

धीयीदनेतरं विपाकं रक्षयति--

ाटरेणाऽभिना योगायदुदेति रसांत्तरम् ।
सानां परिणामति स विपाक इति स्मृतः; ॥
स०-जाररेणोदर्येणाऽग्निना योगा संश्ेषायद्रसा# परिणामति जरणनिष्ठाकाले रसांतरं रसविशेष उप-

उन्तं च~-“उकघ्ताः षष्टिकमापाया बाह्मपक्षाश्च षड़साः । बन्ति
नान्यत्वामिलेवं पाकः प्रतिरसं भवेति । अन्ये ठु धुवते
रसा द्विषिधा! बलवन्तोऽवलवन्त्व, बलवत्त्वे च॒ व्यक्तत्वेन
मात्राबाहूल्येन वा, अवल्वत्वं पुनरेतद्विप्यैयेण, तत्रत्पतयाऽवलबन्तो रसा बलवतां वशमायान्तीति, तेन निष्ठापाके बलवता रसेन दुकटरसाभिभवानि रसप्रतिनियमेन मधुरस्य मधुर
एव पाकोऽम्लस्य चाम्क एवेलादि, प्रतिनियमाभावाचानवस्थितः पाक इति । अनियतत्वपक्षेऽपि षट्कल्वमेव, कदाचित् कप्यचित् संभवादिति । उक्तं च-“बहवोऽभिभवन्य-

त्यान् बहिर्मिश्ीकता रसाः । तेनानिशित्मेवेके पाकमाहुमैनीषिणः'*-इति । अन्ये बु वातादिभ्यो दोषेभ्य एव त्रीन्पकानिच्छन्ति-कफात् मातकफाच मधुरःफफपित्तादम्लः.वातद्
पित्तात् वातपित्ताच कटुक इति । तदुक्तम्-“कफात् वात--

कफात् खाडुरम्कः पित्तकरफोद्धवः । दोषेस्योऽनिलत् पित्तात्
वातपित्तात् कटर्मतः'"-इति । तदेतन्मतत्रयं प्माणश्चन्यत्न

तिस विपाक इति स्मृतो सुनिमिः कथितः | २४ ॥ ` दुेक्षणीयमेव ! ईच परतिरसं रसरः प्क्स्तथा भवः

८.२५१.-)

` अ्ङ्गहद्यै।

त०-वादुमधुरो गुडादिः पटरवणः सैधवादिम
धुरका पच्यते रस इति संबन्धः । मधुरमिति
सराधीनता च पाकष्य रसद्वारा प्रतिपा्मानंका्येणेव लभ्यते

तेनैतत् पक्ष्वयमपि.नः निष्टापाके चिन्तर्नायं,स्सस्वरपनिरूपण-

ननेवोक्ता्थ्वात् । -दोषावस्थाजन्यश्व. पराक्र उपप्रादकहेव्वभाः.

वादागमशल्यत्वाचच परेक्षावद्धिरपेक्षणयि इति। चस्कैणतुत्न

एव विपाका अङ्गीकृताः कटूषम्लमधुरभेदेनः। अतस्तद्वचनयुपः
न्यखंते-““कडुतिक्तकधायोणां विपाकः प्रायशः कटुः । अम्डोउम्लं-पच्यते खादुमधुरं ठवणत्तथा'इति। प्रायश (दति वचनात.

पिप्पली कुरत्थादीनां रसानयुगुणपाकतां. . दशयति 1 . पाकः
सतु तेजःसंयोगरूपौ रसेषु. न_ संभवतीति कटूवादिवन्दैस्तद्ा-

धार््योषयुच्यन्ते 1 "एतेन ` यत्कैधिदुच्यते-अवस्धापाशावसति-षदूसणैवात्स्य कटुर्यत्वेन तदानीं ` तिक्तापिरसानाम-

मावात्तेषां चिपाको-नोपपदयत. इति .तदप्यपास्तं, तिन्तादिरसानासभ्रेऽपि तदयश्रयद्रव्यस्य `वेयमानत्वाते. । वस्तुतस्तु
अवस्धापकत्रयेण : तत्तदामाश्यादिस्थानमदि्रा =मधुराभ्ल-

कटरा उद्भूताः परं किवन्ते, नु सर्वेथा प्रातरसाभिभवः।

`

[

करियाविषणल्तानपुसकरिम, | स्वादुः स्वादुमि
पाको ठचणोऽपि स्वादुतिपाक्र दध्र; | भम्छो एं
काटाससात् कटुतावद्थामरं भवरतीति। एनच न सगतम ज
स सुक्तमात्रम्य दलयादि यरन्धविरोधाच, यनन पदुगस्रा
स सामान्येनाचस्थापाक्रात्, ककदिजनकरवं दिन् कर
विदादारंश्यति । यदि प्रुनः पट्सादास्यतो यः त
जनक्तो भागः स एव स्वनरमािम्ने भूतः सन, सर्वमेवाहाः
मवस्थापाक्समये मघुरीकलय कफं जनयतीदुच्यःा,

यद्र

ऽनुमलमेव । अन्ये दवष्ुः-यत् यद्नस्यानिययोमान्मुयपत
स्थितं गवति, भिन्त कफादिष्ासिषरु सनुप्याणां स्वमावा
सधुरादयी गसास्िष्नत, त वन्नं स्तस्या सीना वक
दीन् जनयन्ति

। ठत १ तन्वाने "पुरो धवयादूः

सगः कदे व्यवा्ितः ॥ तलः रवते शर्मा स्मः
वर्धनः । नानिहूदयमःय नि रशषवम्तो व्य्रह्धितः॥ स्वभ
वेन मनुष्याणां तच्च भित्तं विचर्षैतं । अधौ साभ्यास्तु स

कटुके ऽवस्थितं रसः ॥ प्रायः मष्रलमप्तत्र प्राणिनां वमु

ऽनिलः । तैस्ाद्विपाकद्िविधो समानां सान्न ससय" दि

जभ्यथास्वस्यापाकेन.प्राकतानां. मघुरदिरसानां सवथा अप्रा एतच सन्वान्तरे मपित्तगतमनुरास्यरयनायुप्रागानिनकः
छत्वे तेषां कफादिजनक्वाभिधानंः निकाशं स्यादित ) रसाभिप्रयिण वणमि । तेच कपाद्निना स्था अस्माः

ननुज्वशवे-अन्नसय् शक्तमात्रष्य.षद्सस्य प्पाकतःरखादिना

षण्णामेव .रसानामविरेधरेणवस्थापाक्वशात् कफादिजेनकत्वसक्तः-ततंधान्नःरसनिरेषाणमेत्र दोषविशेषजनकसुक्तं तथा

(कटुतिक्तकषायाणां; विपाकः . प्रायशः. कदु"
इ्यादिना च. ग्रो-विप्राकर. उक्तस्तत्र सर्वे धिरुष्यते, अवष्था-.

पक्रिनैव वाधितल्वादिति ५. नैतं नद्यवस्थापकोऽयं र्यस्वभायं

मिषठापाकं वाधते, किंचावस्यायां सकार्यं कसोति, तेन प्मा-

द्योऽधि .सवकरधयं कर्वन्ति, अवस्थापाकोऽपि सखायं कार्य
करोति, यथा-मघुरतिक्तायनेकरससे उपयुक्त मधुरोऽपि स्वकायंकरोत्त; तिक्तादथश्च स्वकार्यं र्वन्ति, अथ, तु. विशेपो
यदिःमधुराख्यस्य्ावस्थापक्रस्य .मधुरादयः. शेष्मननकां . रसा

अपय ःभवन्ति,. तद्रा. -बहुवेष्माणं , जनयति । यदा.तु

मप्यरन्याशयपाक्रसटकारितियाऽचुसता

पत्र

। तपाः

योक्तमेव एधो न्याध्य दनि । अय जे विपाकप्रयो (यं
न ररनेनियाद्यः, विलि तचत्कािवेोप्रीयत, यथा कः

राया उष्णवीर्या आ चष्टया ब्रष्यत्ं न मप्र
पाकोऽनुमीयः । तया प्वणस्य यृष्िपपूत्रसेन मनुर पः
उन्नीयते, तधा तितचकपायया्वदविप्मूत्तया कटुपाकं उः
यत दति । नरु सवण सुरणा पिततस्ादिकति
नुपपन्नं, तथा निक्तकप्राययोः कटुपाकि च परसह्य
नुपपन्नम्. । नेवं स्यपि छवणस्य सघुरपाकितै तन्न छव

उ्रवार्यं यदस्ति तेन तस्य पिन्तस्तादिकासकयै,
क्सतु तन्न पित्तरककरणलक्षणे

यि,

पर्ये वाधिनोरपि ध

वि्पू्रादिलक्ेणन लक्ष्यत एव, तथा

तित्तकपराययोः

निपरधेतकटुकादिपरिशदीतो.मवति, . तदा. . स्तोकमात्रं . कथं कटुधिपाको वलवता दीतवीर्य॑ण बाधितत्वान्न पिलअमव्
जनयति
ः?-एवैःपित्तजनकावस्थापकेऽपर वाच्यम्. “करदुति-

्कधायाणाम्)- .इदयादिनीन्तशव -निष्टापाको रसमराकियिकंसम-

वद्धविण्मू्रतया ठु द्कष्वत `एव । एनेन यदुच्यः -दवरणाः

विपक्रो यदि रसवीर््याभ्यां वाधितः पएवकारयुकरो नम्याः
कजो-मिर्मकाल- एवावस्थापक्रैः सममितिन विरोधः । स च. तत्. तेनोपदेदेनेत
ि तिरय भवति, नोदस्यैव ५
भिनुकाखोऽम्यवस्थाप्कजन्यदोषचयुणतया.

अननुगुणतया

वोऽवरथापाकाहितदोपाणां वरधन क्षपणं.वाः करोतीति निष
प्राकामिधनंःशनञि परयोजमु्रदेव । अन्ये चु बुवते; न - तावतद्सादप्यनीत् सामान्येनावस्थाप्रकेऽपि कफोतप्तिः. किन्तु
पसे एवि मधुरो"य-यांहारांशचः -स-उद्भूतः सम् कफं जन

चिणमूत्रतादि तत्कार्यमिति । अन्य त्वेतदुपिभशरातु सवण

इत्यन तथाशब्देन

=तिप्रहरष्टसम्ल्माह्प्य

सवऽ

पच्यत द्रति व्याद्यानयनि । तनन “कटूवादीर्ा कदपरिपार
अम्लीऽम्लस्य, रोपयो्मधुरः''
दति जलुकथनिरोभत् ।;

सय एव व्रिपाकीः कथं भवन्ति, तिक्ताद्योऽपि कुत न र

यति, तथो पिततोथः आहारभागस्तसद्विदाहाव- रिति वाच्यम् , भूतस्तमवस्यापननुयोज्यत्वात्। सनु २
स्मयु्भूलादन्स्स
पित्तुलवेते, एव ाधुरयि वोधुजन- -रसविपरोतः पाकौ यथा-लवणस्य . मधुरः, तितकपा

स्थानम् |

सरिप्पणदीकाच्नयसंवाङिते अ० ९,

०

क

~~

( २५३ ).

ःधिकाजिक्रादिरम्कं पच्यतेऽम्कविपाको भवति तिक्तो- ्रहण
ं सर्वत्रापि योजनीयम्|तैन व्रीहिस्यो मधुसे
णकवायाणां

प्राथश्; कटुविपाको भवति | प्रायरो- रसोऽम्छं पच्यत इप्युपयन्नम् |
तथा चोक्तम् । खादु- .

रथ कटः, स उच्यतां, यतु . समानगुण मधुरस्य मधुरः,

शम्कस्याम्लः, कटुकष्य कटुकः, तत्कथनेन कि प्रयोजन,
गनो` रसगुणेरेव तत्र विपाकोऽपि ज्ञास्यते । नेव,

रम्विपाकोऽन्यो व्रीहिरिति | तथा हरीतक्या भूय- `

स्वेन यः कषायो रसः स॒ मधुरमेव पच्यत । तथा

कटुको रसः शव्य्रकपिप्पद्यादिस्थो सघुरं प्यते ।
ऽपि विपाको वक्तव्य एव । तथा यत्र समानयुणो तथा चोक्तम् । कषाया मधुरा पाक इति । त्तथा ।
मेपाकस्त्र बलवस्कारयै॑ भवाति, विपर्यये तु दुर्बलमिति ` नगरं दीपनं वृष्यं ग्राहि हय ` विवध | रचय रघु

प्यणादिवद्विसद्दारसान्तसेः्पादशङ्घानिरासा

त्रानुग-

यम् । सुश्रुतेन द्विविध एव विपाकोऽङ्गीकृतः मधुरः कटुक-

चेति, विभ्ये च भूतानां गुरुलाघयेन दरैनि्यमेवः देतु

दुक्त तेनेव-“तत्र पृथिन्यसेजोवाप्याकाश्ानां द्ेविष्यं भवति

{णसधरम्यात्.. गुता रघुता च, तत्र प्रथिव्यापश्च . गुथः, -

पामि लघूनि, तस्मादुद्रिविध एव विपाकोः भवति--इति ।

त्रापि स्ुशुतमते ययप्यस्ललवणो _मघुरविपाक्तौ तथाऽपि

गरर्बातहर्ये खषटविष्मू्रतायां च॒ मधुरकार्यकसर, न पुनः
।त्तदरस्वे, तथा तिक्तकषाययोः . कटुविपाकयोरपि बातचते बद्धविप्मूतरतायां च कटुका्धकरय, न पुनः पित्त
तसे, अचिन्त्यत्वात् प्रभावस्य । एतदेवोक्तं खाध्चेनापि-

स्वादुपाकमिति । तद्रदाद्रकमपीति | तथा । र्मङा

स्वादुरीतद्रत्यारम्य यावस्स्ादुपाकेति। अघ्र केचि
दाद: । तिक्तकषाययोर कटुविपाकतया परिकर

माप्त इति । तदेतदसत् । शीतवीयैत्वनेतयोः पित्त- ,
दत्वात् |वीर्यं हि रसविपाकौ पिजयते । वक्ष्यति

दि। रसं विपाकस्तौ वीर्थमिति॥ २९ ॥

प०~अत .आदह्-तिक्तेपणकपायाणां प्रायशः

कटुर्विपाकः । प्रायोग्रहणेन क्चिदयभिचारं द्ची-

प्वाद्वादीनां स्वादुपाकः सुश्रताचार्यसंमतः । तत्कथं पित्त- यति । ब्रीहिस्थो मधुरो रसोऽम्टं पच्यते । तथा

स्वादुरम्कविपाकोऽन्यो ब्रीहिः पित्तकसे गुरुरिस्येवं
त्तत्र" ' इति । सिद्धान्तेऽपि -“अम्ल्पषटयोः फठं वियात् शुण्याद्रैकपिपल्यादिष्वध्याहार्थम्।तथा च सङ्ग्रहः -

ननौ स्यातामम्दपद रौ । कटुपाकौ कथं

पित्तनाशनौ

यतस्वादुन्रीहिरम्छस्वं नचाम्छत्वमम्टमपि दाडमम् ।
याति तैकं चः कटुता कटुकापि न पिप्पली |
कः \. विपक्वः पञ्चधा सम्यक स्वान्पुणानमिवर्धयेत् "” एवं ्रीहिर्मधघुरोऽप्यम्ं पच्यते नचाम्टमऽपि । वैरं
पदुपाकः कटुः पुनः 1

कप्रायततिक्तयोरि्थं : सुशरुताचार्थ-

मतः" इतति । नलु “प्र्भूतात्मके देहे आहारः पाभ.

स्यनन पश्वधाऽपि विपाकात्तेनैवोकतः,तत्कथं न विरोध इति-

मधुस्मपि कटुकं पच्यते, कटुकापि पिप्पली मधुरं
तर, नेवं उपाभिभेदेन विरोधामावात्, _तत्र हि भूतभेद्- पच्यते । इत्येवं ददन प्रायोभरदणं छतम् ।। २५।। `
वलम्ब्य पश्चघारवम् , अत्र तु लाघवगौरवरूपं मूतगुणद्र-

ध्यमाध्रित्य द्रैविध्यसुक्तमिति न विरेधः, य॑था पृचभूता-

हे०-विपाकत्रैविध्यमाह-स्वादुर्कवणश्च मधुरं पच्यते |प्रो.
मधुरत्वे याति । मधुरम्, इति क्रियाविदोषणम् ।पच्यत द्राति

[तेलाम्ट्पाको न मन्यतेतश्चरकमतादुयाधेनोनसहन्ते,

कर्मकर्तर्यात्मनेषदम् | एवमम्डो रसोऽम्ं पच्यते । तिक्ता

पकत्वेऽपि वरन्याणां सैम्यान्नेयलवादु्रौषैष्यमिति । यस्पुनः

तोऽम्लपाकतेयैव . .वीहिकुखत्थादीनां

पित्तकर्व॑तवमुष-

दीनां चयाणांँ कटुको विपाकः |मधुररसस्यापि ब्रीहेर्धिपाकेऽभ्लत्वाह्ववणस्यापि सौवर्वटस्य कटुाधैपाकत्वात् अम्ति- `
्तोपषणानामपि दाडिमपयोकूपिप्पखीनां सघुरत्वात्कपाय-

य॒ते. 1 अथ मन्यस--्ीह्यादेरूणवीर्यतेन तत्र पित्तकं
दसत्, मधुरर्सस्य व्रीदिस्तन्मते मधुरविपाकस्योष्णर्वा्यतामपि सत्यां न पित्तकतसखमुपपयत्ते . ए्सविपाक्राभ्यामेकस्य ` स्यापि इत्थस्याम्लत्वास्मायदा इत्युक्तं मतान्तस्ग्रहार्थ .

रयस्य वाघनीयलवात्, किंचाम्लपाकववात् व्रीह्यादेः पित्त- च तत्र द्वौ विपाकाविति । सुश्रुतः व्येषु पच्यमानेषु.

म्ठगुणसुःपयते, यदि वरष्णवीर््यताकृते स्यात् , तदा कटु- मर्दुप्रथिवीगुणाः । निवततेऽधिकास्तत्र पाको मधुर
भूयिष्टं पिततं स्यात्, ददयते च-बीहिभक्षणादम्लोद्ररादिनाम्ख्गुणभूयिष्ठतैवेति, किंच
प्रथिवीसोमरुणातिरेकान्म-.

[रः पाको भवति, वाय्यरन्याकरातिरकाच्च- कटुर्भवति,
ति प्रो यदा व्यामिश्रग्ुणातिरेको भवति, तदा सोमा्यात्मकस्याम्लस्योत्पादः कथं प्रतिक्षेपणीयः । अथवा तन््-

7स्थोः किमनयेसेन

इष्यते ॥ तेजोऽनिखकाशगुणाः पच्यमानेषु येषु तु ।॥

यदम्लपाकं चशको वरूतेतत् सुश्रतेन वौ्योष्िमिति कतवा समाधीयते, अनेन न कथिद्रव्यगुणे विरोधः, यतु सुरते:
ऽम्छपाकनियसार्थं दूषणसुच्यते--“पित्त हि

विदग्धमम्ल. ~

वेवनमान्रिरोधेन कर्तव्यं, यतो | ताुपैति--इयादिना तदनभ्बुपमादेव निरस्तमिति । .
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अष्टङ्गहदये ।

नवदतेऽथिकास्तत्र पाकः कटक इष्यते || पराशरस्तु
तक्तवापाययोरधुरपाकाल्याकाख्लयो रसानाम्. अम्कोऽम्डं

च्यते, कटुकः कटुकं, चत्वारेऽन्ये मधुरं, संखष्टर्सास्तु

[ षन

कर्माणि मधुरे रसः । आजन्मसास्म्यात् कुर्ते

धातूनां प्रवरं बकमिलादिकम् । तत्रेति निधौरण ।

तत्र॒ रसवीर्यविपाफे गुणप्रभावेषु मध्ये यदू द्रव्यं

म् , कटा्तकपायाणां कटको येषां विपाक इति

किच्चिच्छुभाशुम सदसत् कम रसेन कुरुते । अपरं

दा पाकस्तु संग्रहे निरस्तः-“्यथा रसं जगुः पाकान्

चेण कुरुते । तथा शुभाष्युभं कमे चिपकिन कुरुते ।

क्षः |तेषां पित्तविघाते तिक्तकथायौ कथं भवत इति । शुभाशुभं कमै वीर्येण । अपरं हुभाष्भं कमे प्रभा-

ट केचित्तदसाधरतम् । यत्वादुत्रीहिरम्टत्वं न चाम्लमपि
{डिमम् ॥ याति तैकं च कडुतां कटुकापि न पिपली |
शरा रसे पाकानां न स्यादेवं विपर्ययः: इति ॥२५॥

सरसी पृल्यफरस्तत्र प्रवय शुमाञ्यभम् ।

किच्िहुणान्तर्येण कुरूते । तच्च सदपरहैः सविस्तर

कूत्वा व्याख्यातम् । यथा मदिरा-मधुरं श्ेप्माणं
रामयति तथा तैं कटुपाकतयैव बद्धविण्मन्नम् ।
अभ्काञ्जिर्क कप जनयति रूक्नोप्णस्वात् । कपित्थं

तु रौक्ष्यात् कप जयति, पित्तं च दीतवीर्यस्वात् ।
कायिद्रसेन ऊुरुते कमं पिन वाऽपरम् ॥
आमल्कं-रीतवीथव्वात् स्वादुपाकतया पिन्तं जयति
(णातरेण वीर्येण भभवेणेवं किचन ॥ २६ ॥ कपौ रीक्ष्या्धाववाशच |शित्यरौ्यलाघवेस्तु न वातम्।
सण०-सैर्जिहेषपिकैर्मधुसम्डकटुीर्विपाककाले-

कणं सैन्धवं स्वादुपाकतया पिन्तं जयति छखाघवात्)

कम्य मधुराम्ड्कटुकरक्षणो यो रसो मवत्यसौ कप कटुकात् । शुण्ठी स्नेहोप्णा स्वादुपाकैव चातं
द्यफलः } तुयं सदृशे फट यस्य स तुस्यफखः ] पयति । पिप्पली च र्नो स्नेदौप्ण्यगीसैः)

तदुक्तं मवति | अभ्यवहतस्य मघुरस्सस्य जाठ्यथि-

योगवरायद्रसांतरं फरुतया निष्पने तद्वेः सद्शम्।
-कप्रहणेनैतत्प्रतिपादयति । फलोपममेव वृष्यादिरक्ष-

कायैसद्द न तुं कघुमोपमे देदाह्यादनादिरक्षण-

पलाण्डुश्च स्तेहगौरवाभ्यां जयति श्ैप्माणम् ।
कपायतिक्तं भहत्पच्वमूलं वातं जयति,न तु पित्तसुप्ण-

वीस्यात् 1 कषायस्य कु्थोप्णपाकतयौचित्येन
तनिरदेशदरीनमात्रमुक्तम् । ५६ ॥

हे०-चयाणां पकाना छक्चणान्याह-असौ भिविधो विपाक;

पमिति | एबमम्कादीनामपि व्याख्येयम् ! तत्रेया- यथास्वं रसैर्मधुराम्ककटुकैस्तुल्यफरस्तुह्यकार्यो यः ।
६ । तेष स्सवीयैषिपाकादिषु मध्ये द्रष्य विचिच्छु- मधुरस्य रसस्य कायं द्रा मधुरको रक्षणीयः
7द्ुभ सदसत्कम रतेन ऊुरते । यथा । मधु कषाय- एवमम्टस्याम्लः, कटवस्य कटकः । द्रव्यादीनां प्रथन
ससेन पित्तं दासयति । किचिद्िपाकेन । यथा | परयोजक्रव्वमाह--गुणांतरेण रसाद्र्तिरिक्तेन गृवाौदेना

देव मधु कटुविपाकतया कफं हंति । किंचन द्वन्ध गुणेन, एतदेव रसादीनामपि गुणत्वे ज्ञापयति । तैन
(णातरेणाऽन्योन्पगुणविकृतलाद्रसविपाकतो यः गुणा-

गो गुबोदिष्तेन । यथा । अम्डं कालिकं कफ शमति । रौक्ष्यात् । किचन वीर्येण । यथा कषायतिक्त

'लइस्तदरणेन्यूनः इ्यादिप्रयोगा उपपन्नाः । प्रभविणात्मनैष द्रव्यश्यात्मा परमाव; | तथाग्च सश्रतः~'न्दुद्यमाह्मना किंचिक्विचिद्रर्येण सेधितम् । किंचिद्रसविपाका-

ह्पचमूरं॑वाते जयति नतु पित्तमुष्णवी्ैखात् ।

म्यां दोषं हेति करोति च॥ ° "इति । छं दोपयमने कर्म,

्वमास्वा्मानस्य मघुरस्यं रसस्य देदाहाद्नादि

कटकं तेषां यथास्वं रसादिभ्यः प्रायोगुणान् दोपकोपनघ्वं

पधुराम्लकटुकानां गुणास्ते विज्ञेयाः । ये मघुराछकटुकानां रसानां रसमेदीयेऽध्याये प्रोच्यन्ते

रसरादिसकरे त्वेन्यथात्वम् । यथा मधु मधुरं छेष्माणं

केचन दर्यं प्रमविगेव शमश्च कम इर्ते ! यथा | अदयम दोषकोपन, कंचिदपरं क्रिचनेते चय ॒कर्तृकर्म.
विशेषणम् | यदा बहूनि द्रव्याणि एकमेव कर्म छुर्बति तदा
मम्छोष्णा घुर क्षीरं वधयति ॥ २६॥
कर्तृविशेषणं, यदैकमेव द्रभ्यं बहूनि कर्मणि तदा कर्मं
पल्~असौ विधाकाख्यो रसो रसै स्सनग्रैजहा- विक्ेषणम् | एतच्योदाहतं संग्रहे~-तघ्र यन्मधुरं रसचिषादेषिकेमेषुयस्खकटुकछभणैस्तुस्यफरुसस्येति । कयोः शीतवीर्यं च द्रव्य, यचाम्हं तयोरणर्वर्यं च |दा
मत्कायं फलोपमे तत्तस्य मधुरेण रसेन तुल्यमेव । शमनत्वं च विद्यात् । तव्मथा--श्वीरमदिरामस्विादीनां
शामयति कद्रविपाक्रितया

सकपायुत्वाद्रक््याच, वातं

स्थामम् ]

सटिप्पणदीकान्यरवाश्तिं अ० ९.
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य्

जनयति रीतवीयौवास्य । तथा यवोऽपिि आनूमीदकपिशक्त पित्तं करोत्युष्णवीयप्वात् । तथा तैकं कषटुविपाक्रि-

च | मघ्राधिक्येन सदायसंप्या च कृतं कनि, स्वामाविकमक्घत्रिमम्. ॥ २७ ॥

त्या च विपाकत प्व बद्धाविप्मूत्नम् | भम्टे कौजिकं कफं

यति तीषणेष्णत्वात् । शैत्यरैक्यलघवैत्ठ न वातम् ।
ए्वणे संधवं स्वाहुपाकतया पिन्तं जयति, खाघवच्कफम् |
शुका छंठी सेदीष्ण्यस्वाहुपाकतया वातं जयति, पिष्परी

अत इदमाह---

विरुद्ध गुणसयेगि भ्रयसाऽल्पं हि जीयते २८॥

¡ }सनोऽपि सेदीष्ण्यगीसः पठंडश्च स ठ सेहगौर-

स ०-हि यासमद्विशद्धगुणसयोगे संहतीमावे सति

यदद्य वकु तद् भूयसा बवता जीयतेऽभिभूयते ¦

भ्यां जनयति छेष्माणम्, । इद्धं च मूलकं स्वादुपाकतयागुणशब्देन चात्र रसादयो गृहते न पारिमाषिका गुव
क्तानि व्याधीविश्षाखाकौगुरूण्युष्णवीर्त्वरासित्तं जनयंति ।

पित्थं तु रौध्या्कफं, पित्तं च शीतवीर्मत्वात् । आमलकं
सं शीतघर्यि्वात् सादुपाकितया च, कष रौक्षयाह्यध-

दयोऽग्रहनतत्वात् । विरदरगुणसयोग इयत विशद्धगुणसमवेतद्रव्यसंयौण शति कप्य न विरुद्रगुणसंयोग इति!

च्च | कपायतिक्तं पचमहामूहं वातं जयति रक्षोष्णव्वात् | नहिं गुणानां सथोगो वु युज्यते कि तर्हिं द्रव्या
त पित्तसष्णवर्यिंस्वात् | कपराथाः कुखत्थाथाम्ड्पाकतमा णाम् । तथा च मुनिः । संयोगस्तु द्रयोबेहूनां षा
ति एतनिददीनमाव्रसुक्तमिति ॥ २६ ॥
सहतीभावः | विरोधश्च दिविघः । खरूपतः काै-

ननु गुरू्णाम्मधुरादिगुणानां रसादीनां विरोधः
में का्ैनिष्पत्तौ समश्षक्तिखं न वेत्याश्ञंकानिव्यथमाह--

धदुद्रव्ये रसादीनां बरवन्सेन बरतते \

तश्च । खरूपतो विरोधो गुरटश्वोः रीतोष्णयोश्च ।

कातो थथा । कायौ जतव्येऽदशषोष्णद्रव्यसंयोगोपयोगः । अत्रहि यो गुणानां विरोधः स कार्थण |
भूयसा वस्तुजतेनाऽमिभूतत्र यदस वस्तुजाते तद्

यते | तत्र यथा क्षीरं शीतवीषैमपि मधुरसहेहुकल्नेमिभूथेतसंस्तत्तस्कारणस्वं पपदते । २७ ॥ हणौसखादिभिः साहाच्यवाइुल्याद्वातशमनास्यं॑कार्थ
वानां मध्य

स०-रसादीनां रसमी्ैविपाकप्रभा
करोति न पुनः स्वकार्यं बातप्रकोपास्यम् | २८ ॥
बा
ावो
प्रभ
{सादिस्तु शसो दीर्ध वा विपाको वा
यन्न तु द्रव्ये रसादीनामुखषेसमवः परस्परं साम्य
एवेन बदिष्ठतयां दर्यं वरतैतेऽवविष्ठते तत्त्रस्तुतमितरानबदिष्ठानमिष्य॒विफरीक्ृत्य

कारणर्लं

तत्र कस्य काकारणखमिव्याह--

दयते । कर्मकरा कारणतामासादयतीयथः ॥२७॥ रसं विपाकस्तौ वी भरभावस्तान्त्यपोहति 1
सटसाम्ये रसादीनामिति नैसभिर्क बलम् २९
प० -यद्यद्रसादि वस्तुजातं रसादीनां |
एमरमावाणामन्यतसत्यं वरवस्येन द्रव्ये वतते ।
स०~स मघुसदिषड्धिं विपाकः कुर्ता व्यपौतधिष्ठितं यावत्तिष्ठति तदेव वस्तुजातममिमूये
कंठ्यति । यथा मधुरो मधुनि स्सः
। हति कायैकरणे
पपरमन्यदघछछतमं पसाजिखय कारणल्वं प्रपद्यतते

ं
विपाकेनामिभूसते \ अत॒ एव पवनद्रामना्य
ा
कटुन
पाके
म्.
करुत
ैदं
रसेन
ति
यत्
साद
ामा
मरत
ुकत
दि साध
न करोप्यपि ठु वातप्रयोपना्यं
रतम् गुणान्तरेणेदं क्रतं, चीर्यणेदं कतं यबल" कार्थं मधुरप्सदेतुकं
वीर्य

पाकौ
मदं छप् । अ्ैवाथस्येदमाहरणा्ै संग्रहोकत काटुविपाकदेुकमेव करोति ठौ रसवि
श्वमिहं प्रदरितम् 1 कुत एवं ज्ञातं तदेव वस्तु- करीमूतमपोहति । यथा महिषरामिषोधितौ मधुररसः
‡ रसायन्यतमं द्रव्येऽवतिष्ठमाने रसादिवस्तु- विपाकावष्णवीर्याख्यं करत अभिभवति .। अत एव
†वरवदयदयद्प्युभयमेतत्तदात्मीयमात्मीयं यथा- तन्मांसं पिचादिदू्णम् । अन्यथा स्वादुर्सविपाकित्वाथः । २५७ ॥।
कर्म कुत् कारणतामागच्छतीट

ह०.-सप्स्वपि सर्मषयेकस्मैव प्रयोजके दैतुमाद--

[विन भ्माधिक्येन | चकं च द्विविधं--कृत्रिममकृतनिमं

त्रीनपि रसादीन्
विततशामकयेव स्यात् । प्रभावस्षु

च सुप
विजयते । यथा | अम्हरसविपाकोष्णवीयीं

वीरं जयति । इतीह सादीनां नैसर्गिकं बं खा-

यत द्रस्मथः । नु प्रभावः क . उच्यत: इति । व्रूमः

व्यपोहतीति ॥ २९ ॥

इति ॥ ६० ॥

रसवीपैविपाकादिरुणातिसायी देव्यस्य स्वभावो यः
ादिगुणातिरायवाः
विवाको व्यपोहति ! रसविपाकौ च समवलाकपि वीर प्रभावः । उक्तं च रसवीर्थविपाक
प्र॑भावः स॒ कीर
छभावादपोहति | एतानि च समबछान्यपि प्रभावो ठम् ।द्रव्यस्वभावो निर्दिष्टो यः
भाविकी शक्तिः । एतदुक्तं मवति । ससं समबलमपि

हे०.-तच् स्वाभाविकं वरमाह--र्समिति । तौ रस

प०-ददं निदरीनाथेमाह-~यस्य द्रव्यस्य प्रभा

रंसवीयविपाकानां साम्ये तभ्रैकं द्रः
धिपाकौ, तानि रसविषाकवीर्याणि अपोहति जयति । वंर- ्योष्ैव्यंयो
साम्ये कूतरिमवं्तु्यत्वे -यत्र `रसविपाकयोस्तुध्यमोवे

मन्यत् क्म करोति । तस्पुनरन्यदेव । तेनं प्र

त मो मा्ाधिकरः सहायाधिकरौ वास वरीवय्थः

वस्तु यः प्रवृ्तिनिषृत्तिरक्षणो धभ आस्मरूपः

तस्यसहायले च तत्रं रसाद्रिपाको वरी ` मात्रासदायवेषभ्य । वस्य प्रभावतः । तेन प्रभावस्य जायंते । एवं प्रा
} `एवं

वीयादिष्वाप्र वाच्यम् । सधे ठु-“ विरुद्धा अपि भावं प्रस्यसाध्यासम्भवशूप
चान्योन्यं रसाचाः कार्यसाधने । नावश्यं स्युर्विघाताय

प्रभावः

न

एवात्यभिग्वारी

पदार्थन्तरो भावः

षट्पदाः

गुणदोषा मिथो यथा | रसवीर््रशृतयो मूतोचकर्षापकरपतः। तिक्तः | ३० ॥
हे०-अथ प्रभावः |प्रभावं खक्षयति-दयौरैव्यये र
एकरूपा विरूपा वा द्रष्ये समथिकेरते ॥ माधुर्यरैत्यैच्ित्यन्ञेदगौरवमंदताः । सह॒ इस्या स्थिता; ` क्षीरे दिसाम्ये सत्यप्येकस्य यद्ठिरिषठं कर्म द्यते तेसपरभावजः
नल्ानुपौदकामिषे ॥ गुणा द्रव्येषु ये चोक्तास्तं एव त्नु-

- दोपयोः । स्थितिवृद्धिक्षथास्तस्मात्तषां ` दिद्र्यदेतुकाः ॥

सपं विदयान्निपानेन तेनाधिषसमेन च ।वीर्यविपाकं द्रव्याणां
कर्मणः परिनिषटया ` | मधुरस्कं षनििटघततिव्ुडादिपु ।
गुणाः स््ाद्मदिभेदन रसपरटूकं न. युज्यते ॥ अस्तु भेद्य

त्रयो द्रव्यधर्मो हेत; स प्रमाव इत्यर्थ; -]| १० ॥

अत्र मिदशनाथमाह--

देती रसायैस्तुर्याऽपि चिघ्रकेस्य विरेचनी

मधुकस्य च गृद्ठीकां घृत क्षीरस्य दीपनम् ३.
` स०्~चित्रकस्थ रसवीैविपैस्तुल्यापि दैतीर

दसंख्यात्वमैक्यं वा स्वादुरक्षणात् । भूतोतर्षापकर्भेणं भेदो दिभ्योऽतिज्चायिदरव्यछ्ठभावयोगाद्धिस्वनी ` न चिः
वाइसेन कथ्येते ॥ `संकीर्ण्वित्फंले ` चासौ तुस्यत्वी्

शित्रकत्वात् । मधुकस्य च मद्रीका तुल्योऽपि र

विवक्ष्यते 1 गवादीनां व्रिदषेऽपि स्वजातेरनतिक्रमात् ।॥
दिम्योऽतिश्चायिद्रव्यस्वमावयोगान्ृदीफा विस्यनी
संख्यामेदौ यथा नारित रसानामपि सक्करमः |. दु
मुोपलेषादि यत्सर्वेु घृतादिषु ॥ न च तद्ािमावरषु मधुकम् धतं क्षीरस्य स्सादिभिस्तुष्याऽवि चूते. दपर

पडेवातो रसाः

स्पृताः

। आरनसैकत्वयोश्च

स्यान्न

विचित्रायंतंचणम् ॥ गुरवा्ा वीर्यमुच्यैते गाक्तिमतोऽन्यथा गुणाः 1 प्डुसामध्यहीनत्वाहुणा प्वेतरे गुणाः *?
दति ॥ २९ ॥

पुनः क्षीरम् ।अन्ये लवं प्रमावरक्षणं प्रतिपनाः भ्र

वस्तु ्वसं्नाप्रहृत्तिनिमित्तरक्षणो यो घर्मक््वतर

प्रस्ययग्रतीतिसमधिगम्यः स प्रभावः । तेत्रांतरे योर
वस्तूनां यः स्वसेक्ञायाः | प्रवृत्तौ करणे स्पृतः ] ६

नतु दरम्यस्सिपाकयीयौणि कमौनुमानेन यथा ख- लादिप्रबोष्यश्च प्रमाव इति कीतितः |
एव च दं

रपाण्येवावगन्छामः । प्रमावस्य तु न ज्ञायते दीद
धर्मेवयत आह् --

रसादिसाम्य यद्क्म विशिष्टे त्मभवजम् |

स्दव्य विरेचनकारिलं प्रमावः |चित्रकस्य ?
कत्वादविरेचनकारिव प्रभावः । एवं मृष्ीकाला

ह्रीकाया विसेवनकारितं प्रभावः | इत्यादि सक

स°-ोषरव्यमो रसादीनां स्सवीर्मविपावाना थेषु बेोष्यम्॥ ६१॥
१०--ए दन्ती रसा रसवीर्थविपाकैस्तुस्या
साम्यसतियदेवा द्रव्यमन्यत्कमे कुरुतेऽनयतपुनस्य.
रिष्टं कम तत् प्रमावजं प्रभागानातमिति जेयम् | समानाऽपि चित्रकस्य ये स्सवीर्यविपाकास्त एवः
वीयंविपाका दन्त्या

अपरि | दन्ती पुनदैन्तीस्वा
अयमस्य द्रव्यस्य प्रभाव इति विरिष्टकमैकरणाचिश्चीरवयति न चित्रकश्चित्रकतवात् । मधुकस्य द्ध
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कास्यात् । न मधुको मधुकस्वात् । धृव क्षीर पार च तद्रन्यं च तस्य षेदो किकषषस्तेन विचि

वीयविपाकैः समानमपि धृतं दीपनं घतत्वात् । नप्रतयास्यद्न्यमेदेन तत्सामान्योक्तं करम द्रव्या
रसान्न क्षीरम् । दव्येवं स्यैतः प्रभावा दीनां भिचते । द्भ्यश्रिताद्रसादीनामपि यत्क

ति यावत् ॥ ३१॥
दै -प्मावषदाहरति--रसादय उन्ताश्चरकेणे “कटुकः
कः प्रकरे वीरयोष्णध्ित्रको मत;

1 तद्रह॑ती प्रभावात्तु

चर्यति सा नरम्र"दति। मघुकमूद्दीकयौः क्षीरघरुतयोश्च

तदपि द्ण्यमेदेन मिद्यते न तु सर्षमपि ईरकालादि-

वराद्धिचिन्रप्र्ययारन्धम् | परयसैलक्षण्याद्रन्यणाम् |

परपरेवैरक्षणये चेषां विचिघ्रप्रययार्त्वमेव कार
णम्. । यद्वशादन्यदिद द्रव्यमिति रूपरसविपाकादि-

रस्सपाक्रत्वेन रीतधीर्यस्येन च साम्येऽपि म्॒रीकफैव मिनमुत्पद्ते तथा प्रतिभासते च तच्कितु विचित्र
चनी न मधुक , श्रृतमरेव दीपनं न क्षीरम्. | संग्रहे प्रययारण्धद्रव्यमेदेन
भिद्यत इति । अन्राचकष्महे
पदप्ुदाहृतम्-““ कटपाकरसखिग्धगुरुतवैः कफवात-

पच्छनो वातक्रफङ्न तु तैरेव यदरुभैः।|मिथो विषान् सव्यमेतत् वितु ॒विरिष्टदव्य्य सं्रहार्थं विचित्रपर+

दीन् लोहिताश्ा ज्यति यत् } पर्ति यवका्याश्च
[भाषविजुंमितम् ॥ चिरीषदिविप्रादित्र स्वप्नां
(छम | मणिमेन्रौपधीनां च यत्कर्म विविधात्मकम् |
धाकर्णपुजन्परक्नागुधवरक्षादिकम् । ददीनश्रैरपि

व्ययारन्धमिति विरोषणं शाता

इतम् । यस्य

भेदेन द्रम्ये रसवी्यादीनां यसामान्योत्तं क तद्धि

दयते ¦ यसिन् द्रव्ये रसादीनामन्यानि महाभूता

नयारम्पकोणि द्रव्यस्य चारेभकाण्यपराणि च तद्रव्यं

¡ य्नियच्छीत चागद्; ॥ विरेचयति यद्रप्यमाधु शुक्र विचितरप्रव्ययारव्धम् तदेवं द्रव्याणां परैविध्यम् | यतः

ति वा| ऊर्ध्वाधोभागिरक यच द्रव्यै यच्छमनादैकभ्।

कानिचिद्रन्याणि यैरेव महाभेेधथाविधे रसादय
` सर्वमतो चिन्तय; स उच्यते ॥ रसेन वीर्येण गश्च सण्धात्तैरेव तथाविधैरमहाभूतेस्तदाश्रयाण्यपि द्रव्या
पदिप्राप्यं त्तस्य बल्यप्र॑चेन चर्गितमर् । तच्च पभा-

¡ द्रव्ये ब्रिपक्रेन च य॒द्धिदध्यात् | सोऽन्यथा

प्यारज्वानि }तानि रसादिप्तमानप्रस्ययारन्धान्युच्यन्ते ।

तानि च यथायथं तक्कमं॑रसायुगुणं सामान्याक्कुसामाग्यविरेषाभ्यां यत्तः सकं व्या्तमतो प्रेथकार् वैते । यथा द्षीरि्ुराक्षसदीनि । कानिचित्पुनस्तमाह~
दाश्रितरसादिसमारम्भकमहाभूतान्यन्यानि तदाश्रयद्रते सामान्यतः फैमं द्रभ्यादीनां पुनश्च तत्। व्यास्भकाप्यन्यानि च महाभूतानि । तैराख्धीनिं

प्रते प्रभावद्धैतौरतस्तव मे गोचरोऽस्तिःः इति॥३१॥

चित्रभत्ययारन्धद्रव्यभेदेन भिद्यते ॥ ३२ ॥
स०--दति प्रकारे । अनेन प्रकारेण द्रव्यर-

ीयौदीनां सामान्येन कर्म व्यास्याते न विरोषेण।

तानि विचित्रप्रस्ययार्न्धानि द्रभ्याणि | एतदुक्त
भवति । र्सादीनामारम्भकाण्यन्यथाभूतानि महाम्

तानि नोभयतरकरूपाणीति । तानि च यथायथं रसा-

घ॒ महामूतै स्सवी्यादयो दरव्याक्निता आरन्धारव तथाभूतेस्तदाश्रयमपि द्रव्यम् ] अतः सामातः क्म॒ब्रन्परादीनां युक्तं सेप्राक्तं विशिष्टं क्म
तद्रव्यं वक्तुमिदमाह । पुनश्च तदिति । तससामा-

द्ुगुण कम न इर्वति भिनवद्ेतुमावस्य । तथाहि ।

त्तं कमे श्रव्यरसादीनां सवंधि पुनर्वि षिरिते | केनेध्याह | विचत्रेघ्यादि । विचिघ्राश्च ते
ययाश्च विचित्रप्रययाः | नानाकारसंनिवेराविरेषयुनि महाभूतानि प्रतिस्वं प्राक्तनह्यभादभकमपर

द्स्थ यानि रसादिसमानप्रव्ययाण्यानि

रसादीनामारमेऽन्यो

दैतुस्यश्च

तदाश्रयद्रव्यारम्भ

इति यथा मङुष्ठयवमव्छसिहादीनि । एतानि यथास्व

वीमैविपाककमं न कुति । विचित्प्र॑यथार्धतात् ।
द्रव्याणि चं

ब्ू्यपि तैषां रसोपदेशेन रकम निर्दट शक्यते ।
अतं एव हेतोः षण्णां रसानां योऽनुयुणनिरदेरस्तस्यं

सार्थकम् । रसोपदेशमन्तरेणं हि बहतराणं समान

नो विचित्रो महाभूतपरिणाम दृष्यथेः | विचिि्रतय- रूपाणां द्रव्याणां क्षीरक्ष्वादीनां कमे वतुं सुखेनं
२६

दाक्यते | यानि तु विचिघ्रप्रव्ययार्धानि द्रव्याणि

तषां प्रतिद्रव्यं कर्मोपदेशं विना यथायथं

कमं ककु

न शक्ष्यते ॥ ६२ ॥

स०-खादुस्सोपेतो गुशगुणधुक्तशच गोधूमो
रसोपदिष्ट यद्रातजिखं कमे तत्करोति । समानप्र

र्धत्वात् | यवस्तु ्ादुरसोपेतो गुरुफणयुक्तशच ¦

०-सामान्यविरोषाभ्यां तावत्सकटं व्याप रसोपदिष्ट यंदरातजिचं कम तन्न करोव्यपि तु
यतोऽतः शाखकदिदमाह-इतिराच्दः परिसमाि- छुखमेव करोति । विचित्रप्रययार्घत्वात् । ।
वचनः प्रकासर्थो बा । परिसमाप्रस्तावष्सवाय- स्वाहुरतोपेतो गुर्युणोपेतश्च न मधुरर्सोपदिष्ट
कमे न

पिपाक्म्रमाबाणां सामान्यतः

्वेराषतः

तदारम्भकमदाभूतस्तामान्यात् । ससानप्रत्ययत्वात्
समानकस्णत्वादिति यावत् । अनेन प्रकारण
चेतिदष्दस्यार्थः । अनेन प्रकारेण वा द्रव्यादीनां

सामान्यतः व्याख्यानं न विरेवेण । भरेव यथा-

भूतेरेतेमहाभूतै रसवीयीदयो द्रव्याभितां आरब्धासतैरेव तथामूतैस्तदाश्रयमपि

द्रव्यप्रारब्धमिति

सामान्यतः कम द्रव्यादीनां व्याख्याय विरोषभेदेनैव तेषां प्रतिद्रव्यमन्यत्कमं विशिष्टं दरयितुमाह-

वीये; वि तद्ष्णवी्यो विचिन्प्रययारब्धत्वात् ।

च स्वादुरसोपेत गुणयुक्त च मधुर्स्सोपदिष्ट

वर्थ समानप्र्ययारव्धलात् । खादुरसयुक्तो युर

युक्तश्च सिंहो न यथारसं मधुरविपाकः किं तदि य
विपाके षिचिन्प्रतयाण्धत्वात् । द्यूक्रो मधु
युक्तो गुरुुणोपेतश्चं यथारसं मधुरविपाक एव प

परययारन्धव्वात् | एवे यानि `समानप्रययार

द्रव्याणि तेषां स्सोपदेरेनेव युणा निर्दिष्टा मः

तव्सामान्योक्तं कम द्रव्यरसादीनां भिद्यते विरि
तथाः च मुनिः | शीते वीर्येण य॒द्रव्यं मधुर रसपावः
ष्यते, नानासेन सम्पद्यते, द्रव्याश्रितत्वात् ।

रसादीनामपि यत्कम तदपि द्रव्यभेदेन भिद्यते तयोरम्के यदुष्ण च यच्ष्ण कटुकं तयोः । सस

देन तथा निर्दश्यो गुणप्रहः । वीर्यतो विर
: कानिचिद्रसस्यारम्भकसमानप्रययारब्धानि कानि- पाकतशचोपदेदयते ।यथा पयो यथा सवर्य
नानाप्रकारपेव भवति । एवं द्विविधानि द्रव्याणि

चिद्रसस्यारस्भकप्रययेभ्योऽन्यप्रत्ययार्धानि चि- चन्यचित्रकौ | एवमादीनि चान्यानि निरे
चित्रधययानि ॥ ३२ ॥
मिषगिति । बरह्ुव्येन च स्सादिसमानप्रव्ययाः

हे०--अध्यायार्थमुपसंहरति- द्रव्यादीनां प्रमावांतानां

` सामान्योक्तं कर्मापवदति पुनश्च तदिति । पत्सामान्योक्तौ
` कर्म॑ भिद्यते वििष्यते, अन्यथा क्रियत दयः | केन
विचिचप्रत्ययारन्धद्रव्यमेदेन । विचित्राः परस्परविलक्षणाः
प्रत्ययाः

#कास्णनृता `महाभूतस्व्रासास्तरारन्यं

यद्

द्रव्य

तस्य भद्! द्रव्यातरावादष्टल तेन | पार्थिवाद्बांतस्सामा-

, व्यमरेदस्य पूर्वभृक्तस्वाप्पुनस्तदिव्युक्तम् । एतदुक्तं भवतति

चिद्रव्ये यादगेव मृतसेघातौ द्रव्यस्वारेभकः तादृगेव
सादना

तस्छमानप्रस््रयारन्ध

तत्सामान्यगुणाक्नातेक्रा.

` मति 1 क्वचिद्न्यावुर्भूतरघातो द्रव्यस्यारंमकोऽन्याध््र¦ सादिष्वप्यन्यादुक् गुणस्येत्याषदै तद्विचिचप्रत्ययारन्धं

` तत्सामान्यगुणानतिक्रामति

। तदथं प्रवद्रवयान्नसवसूपे

, विक्ञानीयारमः ॥ ३२ ॥

एतदुदाहर्णाथं ग्रन्थकृद्
स्वादुरुरश्च गाधूमा वाताजद्वातदुखवः;

न्येव द्रव्याणीति चेतसि एषा चान्योऽवोचप््।२

गुवीदयो गुणा द्रव्ये पृथिव्यादौ रसाश्रये । स्तेषु
दियते साहचर्थोपचारत

दति । अतषएुः

वहतराणि द्रव्याणि रसादिसमानप्रच्ययारू्ान्यतो

पदेराव्याप्या तानि निर्देष्टु शक्यंते नान्यथा । 1
्रप्रययारग्धानि पुन; कतिपयान्येव

द्रव्याणि

प्रतिद्व्यमेवोपदिद्यंते | मुनिनाऽप्ययभर्थो युकम
यथा 1 मधुरं किचिदुष्णं स्याकषायं तिक्तमेव

यथा महस॑चमूं तथा चानूपमामिपम् । ठवणं

नोष्णमम्डमामलकं तथा । अकागुरगुद्वीनां ति
चौष््शु्यते । .विचिदग्टस्सं प्राहि विरि
मिनन्ति च। यथा.कपिल् सप्राहि मेदि चा

यथा | पिष्यी नागरं ष्यं कटु चातर्यमुच्यते ।

` उष्णा मस्स्याः पयः शीतं कटुः सिंहो न: दकरः | स्तमनः शीत्रः सोऽभयाख्न्यथा मतः ;| तस्माद्र

सरिप्णदीका्रभसवकितिः अ० १०.

स्थानम् |

(२९९ 9.

म
तन न सर्व द्रन्यमादिशेदिति | ये च |
2 -"न्यभदयुदाहरति-स्तादुरिति । यवगोधमयोर्मपमाणास्ते स्तादिसमानप्रव्ययारव्धरमधुराम्डर्वण- स्यपयसोः शिहदक्तरयो; स्वाहुलगुरतवाभ्यां
तुल्यत्वेऽपि
तकदटुकताधख्तमथः कदट्पनीयाः। न तु विचित्रप्र- भवमत्स्यसिहानां विचिवप्रतयगरारब्धलाद्रातस्प्रमावत्वोप्णु
वरन्बमघुरम्छछ्वणतिक्तकदटुकषायस्येः । यस्मति- वयल्वकडुविपाक्रिस्वानि स्वादुलगुरुखविपरीतानि।गोधमपयथाशाघ्लनिरूपिता रसवीैविपाकोादयो विद्यते | पवृरयुकराणां ठ समानप्रत्ययारब्यस्वाद्वातघ्रस्वप्रमावत्वदी
तवाचत्वमघुरपाकत्
चेत्प्र्ययारन्धल्रात् । अथ॑ रससंयोगमेद एव॑- वति।जत््ववातक्चन वाने स्वादुत्वगुरुत्वयोरधरपरतिानि ।
्वाभ्यां तत्कारणमूतौ पमावीं ठश्यते३३॥
ऽयमेव गुणलताद्ापुमिन्विषये योज्य एतसिन्विदाते हमाद्रिटोकायामायुर्वद्रसायने द्रव्यादीनां
साऽयमिति निदं न शक्यते । अनिन्नातघरूपप्रकरण सामस्त्येन निरूपितम् ॥ ९ ॥
दयः

त्नहि विचित्रप्रत्ययार्े रससंयोगाः क्रियत
† स्वस कथमवधारयितु शाक्यते । अपिच |समा-

स्यास्य संयोगाः कस्ते तेषां सेयोगिनां वीतो

दशमोऽध्यायः ।
~+

~

प्रवसिन्न्याये ` रसान् भेदैरुत्त्रोपदेष्यत द्यु
विरोधः शीतोष्णरक्षणःस न दोषाय । ये तु
चेत्रप्रययाख्यः सेयोगाः कल्यते तेषां क्षयोभिनां क्तमतस्तान् रसमेदान्वकतु रसमेदीयाध्याय व्रते
रीतोष्णरक्षणर्धिसोधः स दोषायेति बेचम् |यन्यथा अथाऽतो रसमदीयमध्याय व्याख्यास्यामः।१॥
खापानकाद्टीनामनेकद्वव्यक्रतानामनमभ्यवहार
एव
स ०--रसानां मेदो रसमेदस्तसम हितो रसमेदीचस्तनुथात् } तथा त्रयल्िदयुद्गा ये वक्ष्यमाणास्ेषु मध्याय व्याख्यास्यामः कथयिष्यामः } रसनार्थ स्स
धरीणिकं तज्नव्यात् । यौगिक खनुक्तमपि युज्पादिति इति सुनि; । तथाऽन्योनिरपामेब शसक्ात् ।
ध्यते तत्र र्सादिसमानप्रस्ययारन्धमेव योज्यं न तथा च मुनिः] आपो हि रसवत्य इति ] अपां.
व्रप्रययारल्धम, } तस्य रसचीयेविपाकानां निश्च ्वाव्यक्तप्सत्वात्प्रतिव्यक्तयन्याद्ो रसानां महाभूत्` वमराक्यलात् । तस्मादिव्यादि । यत एवं वैरक्षण्यज आखाद आखादयते । तथा च मधुररसा- .
त्रप्र्धारव्धे सिचित तस्माद्रसोपदेरेन न विष्ठितानां ्वीरदरक््ुराकेयदीनां प्रतिव्यक््यन्या- ,
द्रव्यमादिदादपि तु रसादिसमानप्रत्ययाख्धं द्रव्य- टरो मधुरप्ताश्वाद उपलभ्यते । न वेकर्पः ।एव- ,
रसोपेरन निदिरंदिति ॥ ३३ ॥

|

ति ध्रीभृगाकदत्तपुत्रश्रीमद्रुणदततविरचितायामष्टंग.

टीकाया सर्षागथ्ुदरस्यामां नवमोऽध्यायः ॥ ९॥
१०-एतदुदाह्रणार्धमाह-समानग्रस्ययारब्धत्वात्।
प स्वादुस्सेपरेतो शुरुगुणोपेत्तश्च । यवो न
(रसोपदिष्टं

चाततजिस्वं

करोति

विचित्र

मम्कानामारनालकोरम्किकादीनामपि प्रतिद्रन्यमनेकरूप आस्वादविदेष उपलभ्यते न लेक एव ॥ १ ॥ .

प०-दरन्यादिविज्ञानीयादनन्तरं रसमेदीयाघ्याय ,

आरब्धः द्रन्याधितत्वाद्रसादीनाम् । तथा चागमः-

८१ द्रव्यमेव रसादीनां श्रेष्ठं ते हि तदाश्रयाः 22.
इति द्रव्यं विना रसानामुपरम्माभावः 1अतः पूर्वै

धरस्यात्। प्रस्युत वातं करोति । मस्स्या मधुर द्रव्यमुक्तम, तदनु रसादीनां नामधेयादुषदेशः कतु- .
विचिन्रप्रस्ययार्धत्वात् उष्णा उष्णवीयान तु मास्म्यते । रसानां भदो रसमेव; तस्म हितो रस- ,
: । क्षीरं प्रूनविचित्रप्रययारूधत्वाच्छीतम् । मदीयः स्तमेदीयन्यासावध्यायस्तं व्याख्यास्यामः । ,
0र्यविपाकानां कमादुदष्स्णानि सन्यभिचा- रसः खल्वाद्यः प्राक् व्यक्त, षड्रसस्वाकालस्य

[ति श्रीवन्द्रनन्दर्तचिरचितायां पदाथैचन्दरि-

संसृष्टोविष्- ,
तु मदाभूतगुणानां तु नातिरेकविरेषात्।
विदग्धः षोढा प्रथग् विपरिणतिमधुरादिमेदेन । तदे- ,

कायामष्ङ्गद्टदयरटीकायां सूत्रस्थाने द्रव्यादिविज्ञानीयो नाम नवमोऽघ्यायः।]रा ,,

प्रथिव्याद्यस्तु तरसहकारिणः ॥ १ ॥

। ्रदादीतानीति मद्रम् |} ३६३ ॥

तदाप्यहं कुषन्. ज्ञापयद्युदकविकार एव स्सः

।

अष््खद््दये ।

(२६० )

[
न

(नी

- हे०-रसमेदीयंमध्यायं व्वाख्यातुं प्रतिजानीते अथेति । सूचयति । समुदायस्य जनकत्वात् खण्डशः
यतः पूवेऽध्याे स्तो मेदैस्तरत्रोपदेश्यत दृवयक्तम् । अत निृत्तेरिति । किन्तु यद्यत्र तत्र विशिष्टरसारः
रभ्यते } पतेन व्चोस्वणस्वेन विधानान्मधुमो
एवायं रसमेदीयः ॥ ९ ॥

ऽपि मृभितोयोककट दस्युच्यते ।
ष्व च प्रयपादि ष्डेव स्सा इति तने सर्वजनितो
रपेष्वपमि योञ्यम् 1 २॥

दक्षियति-

ध्मामिऽभिष्ष्मांऽबुतेजःखवाय्वग्न्य~-

निलगोऽनिरेः

दयोर्वणैः कमादभूतिमेषुरादिरसोद्धवः ॥ २ ॥
स ०-प्रथिग्यादिमिभेहाभूतेधयोस्णैरव्यधिकै; कमा-

दे०-तच रसानामुसत्तिमादु-प्राथन्युद्काम्यामृचत
मघुररसस्योत्सिः, वेजःए्थिवीभ्यासग्टस्य, उदकन
ठवगणस्यवाय्याकराषाम्मां तिक्तस्य, तेजवायुभ्यां ऋः
वायुप्रथिवीस्यां कपायस्य ॥ २॥

तनु स्वठक्षणं विनाऽ्लुक्तो स्सविरपः कथ

वरिाव्या यथासंस्यमित्यथः । मधुसदीनां षष्णां तामिति रक्षणाथमाद~

रसानामुद्धवोऽमिनिषैत्तिभ॑वति । द्रयमुल्वणं येष भूतेषु

तानि दयोख्णानि तैः । द्रयोख्णराब्दोपादानाच तषां वियाद्रसं स्वादुं य वक्रमसुहिपति
द्व्यवद्रसघ्याऽपरि पांचमौतिकत्वमिति प्रतिपादयति । आस्वाद्यमान देहस्य हादनाऽक्षपरसादनः
वतमतपुनभतद्वयं कतमस्मिन् रसेऽधिकमारमकं स्या- प्रियः पिपीरटिकादीनाम् ॥ ३ ॥
दिति यथासस्येन दरयनाह ।क्मांभोऽशनिक्षमाबुतेजः-

स०-तेषां रसानां मध्य आस्ताचमानो वक्रा

वाय्वान्यनिलगोऽनिरैः । भूमिजकाम्यामधिकाभ्यां पति सुखोपदैह जनयति | तथा दरदस्याहादन
मधुरः । क्साश्निम्यामम्छः ' । संन्बभिभ्यां रवणः । सक्; । तथाऽक्नाणाभिद्धियाणां

प्रसादनः प्रर
वायुभ्यां तिक्तकः; 1 भध्िवायुम्पां कटुः । क्षषानि- छन् | तथा पिपीलिकादीनां प्रियः । त मधुरं
लाभ्यां कषायः । ननु भूमितोधाधिक्यान्मधुर एव- याद् । पिपीलिकादीनां प्रिय एतेनतद्शषयति ।
मंुवाखाधिक्यादन्यो भूम्याकाशापिक्यादन्यं इत्य हादिप मूत्रणन्धोदये पिपीलिकोपसपणानाधरुय

वभादिरसविकदैसतष्येयस्सप्रसंगः प्राति । अप्रो- कसा मधुमेहसारदि ज्ञायत | भास्वायमान परयुरं
च्यते | स्वभावाददोषः । एषां मूम्याकाशादीनामीदशः
सभावो यत्केनचिदैव भूताधिक्येन
भूम्यादीनि रपरंतरेव्पादनसमथौनि

व्यवयितानि
भर्वति न

सर्वेणेति ॥ २ ॥

` पर्~रसस्योपादानं निदरीयन्नाह- मधुरादीनां

योज्यम् ॥ ६ ॥
प०~-इदानीं स्वाह्वादीनामुर्पत्ति प्रतिपाद्य
कभ च चिर्दिदान्नाद-तेधा पण्णां रसानां मध्ये
मधुर रसं विद्यान् । य आस्वाद्यमान जिह्वार

नीयमानो वक्तरसुपष्धिम्पति । आस्योपदर्

षण्णां रसानायुद्भबो जन्ममिधृ्तिभैवति । भूतद्रय

यति ` रारीरमस्याह्ादनः सुखावहः ! अन्ना

मुख्णं यु मूतेषु तानि मूतद्मयोल्ब्रणानि तैः कमेण

न्द्रियाणां प्रसादनः | पिपीलिकादीनां प्रियः
छिकोपद्पदादीनामिषएनमः ।॥ ५ ॥

यथासंख्यमिलथैः । कतम्पचभृतदयं कतमस्मिन्
रसे आरम्भकं भवतीति. यथासंख्यं द्रोयन्नाह~

््माम्भ इति । भूतद्योखबणैभूतैम॑धुरस्य रसस्योष्टव

हे०--भथ

रसद्ट्मणम्

] नैते

भप्रुर

उपाटपतिं पिच्छिच्दरुणाद्विसाद्रचयान | वदस्य
प्रिसतमस्वास्सवरारीराय) अप्रसाद
दद्धियधुमधय
तेज इति । जरूतेजोऽधिकैठैवणस्य । खवास्विति । आदियब्दात्यट्षदाद्रयः | ३ ।
दति । अभ्मक्ष्मा दति। अभरिमुम्युस्कररम्दस्य | अभ्धु-

वाय्वाकालोस्वणैस्तिक्तस्य । अगन्यनिरेति । वायु
तेजोऽधिकैः कटुकस्य। गोऽनिङेति । भूमिवातोच्कै

कषायस्य | इठ्वणग्रहणास्सर्ेणां `सवेत्रे स्सहेतुरवं

._
अम्टः क्षाटयत्
टपणों रामद॑तानामक्षिञ्ुवनिक्रोचनः ॥

1

स्थानम्!

सटिप्पणीकाञ्नयसेवटिते अ० १०.
कतना

"~

सभवतवसवस्थः

स ०-अग्डो रस आस्वाद्मानो सुखं ॑क्षाङयते

१०--कटुकां रस आस्वाद्यमानो जिह्वां दः

छ्ावयतति । तथा सेमद्रन्तानां हणः । हृषु अङीके । यति । धचिमचिमां सपपकत्करिप्तमिव कुर्मन्न्षिः

मलीककारी । उदवेनक द््यथेः । तथाऽक्िश्रवनिको- सास्य नेत्रघ्राणमुखं स्रावयति । कपोडी गण्डौ :
चेतः | अक्षिणी च श्चेवौ चाक्षिश्ुवम् अचतुरदिपप्न

निपातितम् ॥ ४ ॥

तीव च ॥ ५७॥

हे०~कटक रक्षयति-अग्रग्रहणं संवधमात्र

प < "~अम्लछो रस आस्वाघमाना

सुख क्षयाति

खात्रयत्तिः। रोमदन्तानां हषणः । “८ हृषः अीके 2:

भअछीककारी उद्धेजक दटयर्थः ! अक्षिश्चुवनिकोचनः

पत

जकत्वं चिमिचिमां सर्पलि्त इव दुःलानुमवम् ॥ ५

कषायो जडयेकिहां कैटस्रोतोविर्वधकरत् ॥.
स °-कषायो जिह जडयति रपादित्रियाधां

भक्षिश्चुचं सङ्कोचयति ।। ४ ॥
हे=-अम्डे लक्षयति-कषार्यते प्रक्षाल्यते, रोमहर्षणः
योमाचक्घत्, दतदर्षणो दतकार्याक्षमसक्त्, अक्षिभुवनिकोचनः अक्षणोशरुवोश्च निकोचकः ॥ ४ ॥

करोति । तथा कण्ठस्य स्रोतांसि दिराविराषारं

ख्वणः स्थदयत्यास्यं कपोरगरुदाद्कृत् ॥५॥

प०~कषायो रस आस्वा्यमानो जिहां जड

प्र ०~छवणो रस आस्वाथमानः मुखं स्यन्दयति ।
कपोखगङं विदहति कपोखगरदाष्करत् । ५}!

स् ०-इति परिसमाप्तौ । रसानां मधुरः

विबन्धं करोति । श्वासादीनामयथाग्रृ्तिमिष उ

इव्यथः ॥ < ॥

जडां कुयौत् ।जाडथमयथावद्रसन्ञानसंवेदनं श्ररं
स <-ङ्बणो रसो सुखं संदयति । तथा कपोकण्ठसरोतो विवध्नातीति विवन्धङ्कत् ॥ ८
खयोगढे च दाहं करोति । अन्नस्य रोचन इतीहातिहे०~कषायं रक्षयति-जडयेत्स्तमयेत् कंटमेव
प्रसिद्धस्वानोक्तम् । सप्रे तु । सष्टाथसुक्तम् } यथा । खोतसां विवेधमवरोधं करोति ॥ ८ ॥
कण्टकःपोक विदहत्यननं प्ररोचयतीति ॥ ९ ॥
रसानामिति रूपाणि कभौणिं ॥ ९ ॥
- है०-छ्यणं लक्षयति-ख्वण

दति ॥ ५ ॥

रक्षणानि समाप्तानि सम्प्रति तेषां कम य
प्रददयननाह | कमौणीति । वक्यमाणानीति व

तिक्तो विद्यदयस्यास्य रसनं मरति्ति च ॥६)1 शेषः ॥ ९ ॥
` स ०-तिक्तो मुखं विदयदथतीति । तच अैष्छिव्थयुते करोति }रसनेन्दरिये च प्रतिति । अन्रस-

प्रहणद्धक्ति नाशयतीवयभेः | ६ ॥
` पठ-तिक्तो रस आस्वाद्यमान

आस्यं वदनं

विशदयति नि्मटं करोति । वरां पिच्छिरारनः।
रसनां जिहां वागिन्द्रियं प्रतिहन्ति अन्यरसग्रहण-

श्छ नारयति 1 स्वकमीणि शक्स्युपवातं तस्योपरजनयतीदलयर्थः ॥ ६ ॥
|
हे > ~तिक्तं लक्षयति--विरादयति-अपेच्छिह्यं करोतिः

रसनां प्रतिति, जिहां कुण्ठति ॥ £ ॥

उद्रेजयति जिहा््रं दुवैश्चिमिचिमां कटुः

सछलावयस्यक्षिनासास्यै कपोरौ दहतीव च ॥७॥

प०~-रसानां रक्षणमुक्त्वोपसंदरति-सानां
नेनैवप्रकाराणे रूपाणि छक्षणानि ज्ञेयान
वक्ष्यमाणानि कर्माणीति ॥ ९॥

हे०-प्रकरणा्थुपसंदरप्ि-रसानामिति । रसट
प्रकरणानैतरं रसकरम्॑रकरणमुच्यते-कर्मा
णीति ॥

अथ को रसः विं कम करोतीघयत आह

मधुरो रस
आजन्मसातम्याल्टुरुते धातूनां प्रवरं षट:

घाखवृद्धक्षतक्षीणवणकेशैद्वियोजसाम् ॥
प्रस्तो ्रंहणः कम्य; स्तन्यसेधानकृहुरुः

स ०--कटुरखाध्मानो ` जिहप्रसदधेजयति. सोद्वेगं आयुष्यो जीवनः सिग्धः पित्तानिरविषाऽ

कसेति । चिमिचिमा कवन

दहनज्वारससशदि-

वाऽकष्यादि सावयति । गण्डौ च् दहतीव ॥ ७ ॥

ऊुरुतऽत्युपयागन स मद्ःकफजान् मदाः

स्थौरयाभिसादसंन्यासमेहगं डाबदादिकाय्

{ २६२)

{स्र

अष्टङकहदयै ।

न

स् ०--पुते स्तो धातूनां बं प्रबलं ऊरते | चाघ्युपयोगेनोषयुज्यमानो मेदःशेष्मजान. मदः-रकं निजं तदाद्षटं जनयरतीष्यथः } इतः आजन्मसा- ेप्मोद्धवान् व्याधीन् स्थौस्यादिकान्, कुशूल ।
वक्ष्यमाणः ॥ १० ॥
पऊजन्मप्रभति देहस्य सास्यादिव्यथः | बालभाव संन्यासो सदहास्यये
एव हि क्षीरादिना पुरुषस्य इत्ति; । तथा बालादीनां

हे०--मधुररसस्य कर्माह~आजन्मसास्यच्छुते निदपाधिकसात्म्यादिय्ः । प्रबटमितररसक्रतेम्थो बध्यः ।

दातो हित जोजसोऽधिकवभेनखाप्प्रशस्तः । अ

जस्तु तेजो धातूनां छक्रतानां परमिव्योजोलक्षणं

बलं देहधारणसामर््य, बालादीनां प्रशस्तौ दितः । स्त्य

वाथुप्यः स उच्यते । योऽपरिमितायुषो हितोऽधिका-

उष्णवीयोँ हिमस्परीः प्रीणनौ भेदनी रधुः ॥

लीकषीर, वधाने मघानां छेषः, सायुष्य; आयुवंदधिकरः,
पक्ष्यति } तथा वृहणः कंटबश्च ।स्तन्य क्षीरं संधानं
जीविनः मूच्छाहरः । अतिमघ्रसीलितस्य मधुरस्य कमा
छषस्ते करोतीति स्तन्यसंधानङ्ृत् 1 तथाऽऽयुष्यादि- स्थीट्यादयो मेदः छेष्पजानामपकरणं, सैन्यास भदत्यय"
णः } नन्वायुष्यजीवनयोरेकार्थ्वादेकतरोपादानमेव निदाने वक्ष्यमाणः || १० ॥
.
क्तम् । भवम् । एतयोरभिन्नथेखाघ् । तथाहि । अम्लोऽभ्निदीपिकृष्लिग्धो दः पाचनरचनः
[यो दितस्वात् } तथा च मुनिः | तेनाऽऽयुरमित करोति कफपितास्तं मृहषातानुखोपनः ।
म इति | यतायुषो नियत्ष्पस्य तामेव म्थीदाम-

सोऽव्यम्थस्तस्तनोःकयौच्छेथिल्यं तिमिरं चरमम्
कंडुपांडलवीसपेदोफविस्फोटतृडज्यरान् ११॥
ट एव नेद्; | तथा जीवनमोजस्यमिद्यमिनोर्थो
` सं०-अम्छो रसोऽश्रिदीप्िकलाद्धिथुतः । तथा

याति सं जीवतीति

जीवन उच्यते | तदनयोः

ऽसेतयोद्रपोरपीह यदुपादाने तद्येजसो द्विविधाया कफपित्ताक्ं करोति । मूढमननुलोेमम वातमनुखोम- `
पि द्धेः कारकोऽयमिति प्रतिपादयितुम् } तथा च यतीति मट्षातानुलोमनः । सरऽम्छो र्मीऽतिक्षैवितो
पेये रसो स्धिरादिक्रमेणोजसो बद्धकरः सागोन्या- देहैथिद्यं. तिमिरादींशच छर्यत्॥ ११ ॥
देपाच ।यथा क्षीरं धातुवधनयुक्तं वृष्यं च ।तत्र घातु०-अम्छा रस उपयुक्तोऽभ्निदीधिक्कत् स्निग्धश्च ।

(नवयेलेव वर्यल्स्योक्तवादष्यजब्दोपादाने यत्तद-

ह्यो-ष्दयभप्रियः । पाचयतीति पाचनः उष्णवीय; |

नि त्रप्यर्पाण्यासगुणादीनि तैम्यः सकारादिशे-

हिमस्पशैः स्पे श्षीतः । प्रीणयतीति प्रीणनः ।

(धिव दरद्धिकरमिति योतयितुं कृतमिति । कुरत छदथतीति क्लेदनः । खघुः पित्तकरं करोति ।
मूं बद्धमागं बातमनुखोमयति मूढवातायुखोमनः
अभ्यस्तः सेवितः । तनोर्देहस्य शोथस्य जमयात्ते |

दि । मध्ररो रपौऽ्युपणोगेनाऽतिसेवया मेदत्थान्योगान्कयति । परोस्तानित्याह । स्थौदल्या-

कण्डूनाद्।श्च गदान् कुयात् | ११॥
।
दे०-मम्लस्य कर्माण्बाहू-द्यो दृदयपियः, रोचनो
जिह्वाया; अतिप्रयुक्तस्याम्टस्य कर्मण्याह्-स द्रति |पात्य

पन् ॥ १० ॥

प०~-सधुरो रस उपयुक्तः कुर्ते आजन्मसात् जन्मभ्रभृतिसास्म्यात् घातृनां रसादीनां
टं वटं कुरते
प्रृष्टतया
दाक्ष्या
वरं जनयेत् } सं च वालानां ब्द्धानां शतनां

चणस्य

पाड़रेगः ॥ ११ ॥

ख्वण, स्तमसधातेवधविध्मरापनोऽधिक्रत् 1

सहनः स्वेदनस्तीक्ष्णो रोचनच्छेदभदकृत् ॥

केानामिन्द्रियाणामोजसश्च

ततो दितः । वहयतीति भृणः । कण्डे स्वरे
7 कण्ठ्यः स्वयः । स्म्यक् स्तन्यं क्षीर सन्धी-

`

सोऽतिगुक्तोऽछ्रपथनं खरुति परितं विम् ॥
ऊट ववद सपान् जनयतक्षपयेद्धखम्॥ ९२)

स°-ख्वणो रसः स्त॑भादिविध्ापनो वद्िकल्वा
व्रणास्थिमस्नानामेकीकरणम् ! आयुपि--हित
|
प्यम् । जीवनमोजस्यं स्निरधयुणयोगात्
| दियुतश्च । सोऽव्यभ्यस्तो .वातर्तादीन् जनयेत् |
धः पित्तानिं हन्ति चिपं च हन्ति।
। बर प्राण क्षुपयेत् | १२ ॥
|

सरिप्पणदीकाञ्नयसंविते अ १०

स्थानम् |

प०.-छवण्ो स्स उपयुक्तः स्वम्भविध्मापनः |

दान; पाचनो रुच्यः

रोधनोऽन्नस्य् शोषणः
सङ्घातविध्मापनः बन्धविध्मापनश्च । स्तम्मः क्रु
छिनतिवधान् सोतांकषि विद्णोत्ति कफापहः
दादीनां स्घातोऽन्नादीनां बन्ध; । खोतसां तद्धिध्मापनः । अभ्नि कसेतीत्यभिक्टत् । श्नेदयतीति सल रुते सोऽतियोगेन देष्णं शुक्रवलक्षयम् ।
हनः । स्वेदयतीति सवेदनः । तीक्ष्णो मन्दः । रोच- -सृच्छामाङुचनं कंपं कदिपृषठादिषु व्यथाम् १४
यतीति सेचनः । छेदं दिधाकर्ण च करोति । स
स °-कटुगलामयादीन्. जयति । व्रणस्याऽवसाः
चाद्युपयोगेन वातरक्तादीन् करोति । खछतिः
स्खलनम् , पितं

श्ेतरोमत्वम् , बरित्वं खक्.

सङ्कोचं, देषा ष्ठाद्यीम् जनयेत् } बलं क्षयेत् १२
दे०--ल्यणस्य क्मग्याह--स्त॑धादीनां 'विध्मापनो

दनो रोहणः सेहादिविशोषणो दीपनलादिगुणुक्तश्।
अन्ने शोषयति विदहति ! अनशौषणलाच्छिनरि
बन्धान् । स्रोतांसि विद्रणोति प्रस्ास्ति | कफप्नश्च ।

नायनः | स्तमो निष्क्रियं, संघातः काठिन्ये, मेधः
स्लोतोरौधः, छेदो वलछ्यमां सादेः, मेदः प॑क्वदोफादेः,
अष्युपयुत्तस्थ दवणस्य कर्माण्याह~-अश्चपवनं वातसोणितं,

सोऽतिनिषेवितस्तृष्णादीन् करोति । १४ ॥

खसरुतिपलिते कपाररोभी) वहिः गौथिल्यक्रत् त्वकूसंकोचः,

केषांचिच्छातवेपथुः । अन्ये पृलसहुः-“भसीतपानीयसंस्पौच्छीतकाठे विशेषतः । ` ससगकण्ड्ूलो-

विधजननं विपरातिचरद्धिः | १२॥

प०~कटुको रसो गरछमयार्षीन् हन्ति जयति }
उदः

गछासयाम्. गङूसेगाय् । स्मेऽभिष्यल्द

|

तिक्तः स्वयमरोचिष्णुरसचि कृमितरडिषम् । फन्च उददंः सकफो द्वः | असक आसा्रेकारः।
रोधयत्तीति शोधनः। अन्नस्य रोषणः अन्नं सोषकुषमच्छीज्यरोचछेदादाहपिततकफान् जयत् । यति हिनस्ति} बन्धान् क्तिनि । तेक्ण्यात्र् सन्धि
छेदमेदोवसामजश्करन्मूबोपशोषणः ।
बन्धानां रोधिस्यं करोति ! स्ोतांसि चिव्रृणौति
लघुरमध्यौ दिमौ रूक्षः स्त्यर्कटविद्ोधनः ।

विकादयति

। कफापहः

शेप्माणं

क्षपयति

।

धातक्ष्ाऽनिरव्याश्षनतियोगार्करोति सः; ११ सोऽतियोगेन निवेवितेः वृष्णा मूषी मोहमाक्ुश्वने
सङ्कोचनं कटिष्रष्ठादिषु व्यथां तीनां

शूादिकां

स०~-तिक्तो स्सः स्वथ मुखस्पाऽरोचनसीरोऽर- कुरुते । आदिपरहणाद्रास्तिपादपाश्चप्रभूकष्व
ापि
ध्यादीन् जयेत् । अरचिराहारद्रन्यविषयेऽनमिहाष ग्रहणम् |} १४)
दादीनापुपशेषणः । तथा छष्वादियुणयुक्तः ।

` है०~कटटकस्य कमाप्याह-कदुरिति । उदर्दलिधा ।

पोऽतिमेषितो धरातुश्तयादीन् स्ते ॥ १६॥
प्र०~-तिन्तः-मेध्यः प्रज्ञाजनकः।हिमः शीतवयिः।
तन्ये कण्ठं च दोधयति । सौऽतियोगादतीव
पेवसाद्रातूां स्सादीनां क्षयं वातिव्यार्घानि. वात्तरोशि करोति ।॥ १३

हे०--सिक्तस्य कर्माद-ति्त दति।स्पवमृ-भरचिप्णुः
यं न सौचपते अन्यस्य
दानामुपद्ापणः,

स्वरा जयेत् , कछम्यादश्च |

स्तन्यस्वाथनः

स्तन्यदुष्िहरः,

` कंट-

परधोधनः कटरोधदरः, अस्ुषटुक्तस्य तिक्तस्य कर्माण्याद(तक्षयसमित्ति । चकृथ्याधीन् वातव्याधीन् ॥ १३ ॥

{टगैरखमयोददेकुषाटसकशोफनित् ।
(णावसाद्नः संदमर्दःछृदापराषणः
१ अत्रस्च्यार्थानिः" इतति पाठर ।

स नोक्त आयर्वेदूपरकाशे- उदरदं उक्तौ वक्षोऽभिष्यंदोऽन्धैः सीतयेपश्ुः । शौतांबुश्य्षैजः शशौफो रागक
युतः परेः: इति | अल्पकः आमविक्रारः,

तरणौत्तेधदरः; सिदहादीनागुपशपणः

चणावसाद्नः

नादान; 1. अन्नस्य

अदनीयल्यं नाययति । छिनत्ति वधान् संधीन् । सोसि
चिद्रणौति ग्रसास्यति । अघ्युपयुकतस्य कटुकस्य कमौष्याद्श्ुव्रसयीः - धवथ ) आार्ुन्यनं गिरादिसकोचः

॥ १४ ॥

कषायः पित्तकफदा गुरुश्लविदशमोधनः ।
पीडनो सेपणः शीतः छदमेदोविशीषणः ।
आमरसस्तंभनो राही रुक्षीऽत्तिस्वकप्रसादनः; ।

करोति शीरितः सोऽतिविष्टमाध्मानद्रूजः ।
तृटकाङ्यपोरषशर॑दास्नोतोतेधमटग्रहान् १५ ॥

[ सूष्र

अष्टाङ्हृदये ।

(२६४ )
य
श

सू०-कषायः पित्तकफपो शुरुलवादियुतोऽतिश्चयेन लक््रधादमश्च । सोऽब्युपयुक्तो विष्म्भादीन्करोति ॥ १९ ॥

मोच॑-कफदरछपरम् । चोचं-नादिकेरम् | अभीः
रातावसी । वीरा-काकोटी | राजादन-चापपिय

बछात्रय-वलाऽतिवषछा सागवला । मदा-महामे
चतसः पार्णैन्यः-रालिपर्णी, प्रप्ठिपर्णी, मुद्रप

प०~कषायो रसः पिन्तकफहा गुरश । अं मापपणीं । मधृकपुप्पं मधूकं मधुयष्टी | चिर
रक्तं शोधयति । पीडनः पिटिकादीन् पीडयति । विदारी-क्षीरविदारी } श्रावणीयुग श्रावणी); म

सोपणः व्रणानाम् । सीतः दतर्वायैः । छेदमेदसी

शोषयति । आमं संस्तम्मयत्ति } प्राही पुरषं

बध्नाति } अतिरक्षश्च

वक्मसादनः स्वकूसनर्ण-

कारी स्वच्यः । सोऽतिशीङितोऽतिविष्टम्भादीन्

करोति पौरुषभरंशः शुक्रोपधातः । मरधरहो विण्मूत्रसङ्ग्रहः ॥ १५ ॥

हे०~कम्रायस्य कर्माण्याह-अशवि्ीधनो रक्तहुषिदरः, पीडनो त्रणानामाचूषणः, ञमसंस्तमनः आमदेषाणां पाकप्रतिवधकरः; गदी~स्तमनः, अति्वकूप्रसादनस्स्वचमतिनिर्मलं करोति । अध्युपयुक्तस्थ कपायस्य

श्रावणी । क्षीरद्युक्छा--तवक्नीरी । तुगाक्षी

वशषरोचना । क्षीरिणी । स दै-्रुद्रसहा) म
सहा ॥ १६ ॥

हे०~-अथ रसस्कधाः | तच मनुरस्धसाद-घु
मगुडेति 1 देग सुवणम्, मायः सनानरी) वीरा

कोली, राजादुनशारः, वन्ध वानिस मागे
च | मेदै-भेदा, महामेदा च | जयस्नः पिन्यः
पर्णी, ए्रदिनपर्णी, मद्रप) आपी

| पाव्रणीयुगं धरान

महाश्रावणी | श्रावणी मद्री, शीर्षा परीरवि
ठगाक्षीयै वैशरोचना, क्षीरिण्यिं स्ीरकाकोषठी, दमि

कर्माण्याह-करोतीति । पीरप्रभरशः छकहानैः ॥ १५ ॥
च} कामरी गमा, सदै-तरणीष्रयम्,) आदिद
अथ मधुरादिख्छन्धानिर्दिरातिखजुरतेल्मेदोमव्जयिचितिकापियाटसदरीतताटयस्लनःः
मटकीमधृलिकाऽइत्मगुपतान्छतातिन्छयारथरोकप्यगंया
घतहेमगुडक्षोडमोचचोचपरूषकम् ।

अभीरुषीरापनसराजादनवरछत्रयम् ॥

` मेदे चतसः पर्णिन्यो जीवती जीवकरष॑भौ ।
मधूकं मधुक विवी विदारी श्रावणीयुगम् ॥

्षीरञुह्धा वगक्षीरी क्षीरिण्यौ कार्मरी संहै।
क्षीरेश्गोक्षरक्षोद्रदाक्षादिर्मधुरो गणः॥ १६॥
स ०-हेम काचिनम् । राजादने चापरप्नियम् |
घङात्रय बकाऽतिवलानागबछेति । मेदा महामेदेति

निः
कवतकाकप
रेस्
ाटिकपुष्करवीजशुगाटककदरी

पचमूलं च संग्रहोक्तानि | १६ ॥
इदानीपम्लस्कन्धमाह् -'

अम्लो धा्ीफटाम्लीकफामातुद्येगाम्टवतसः
दाडिमे रजते तक्रं चुक्रं पारवतं दधि ।

आस्रमाम्रातकं भव्य कपित्थं करमदैकम्।

स०-ात्रीफरमामककम् । सजत सैप्यम् | :
मेदाष्टयम् । चतक्च इति । शाख्पर्णी प्रदधिपणी सुद्र
पर्णी माषपर्णी च । मधू मधूकपुष्पम् । मधुक शुक्तम् । उपलक्षणं चदम् | भंग्ररोक्तान्पन्धाः
मधुयष्टी! विवी गोदा } श्रावणीययुगे श्रावणी ` महा- वोशापरदुचछुवरकोलवदरैरावतप्राचीनामसकमः
श्रावणी च | क्षीरिणी काचनक्षीरी 1 काद्मरी गंमारी घान्याम्हादीनीरैव बोध्यानि ॥ १७ ॥
सहे महासहा क्षुद्रसहा च । आदिशब्देन नृणप्॑प्र०~अम्ादिगणानाद-धाय्यादिकिरम्दषयन

मूं॒मेदोमञ्जतलं मधुरदाडिमिपुष्वरगीजश्चगाटकाभान्धाश्वदषटामृणारकदोस्कसिचतिकानरीतालमस्तकादीनि गृ्यन्ते ॥ १६ ॥

ऽम्टो

गणौऽम्लद्रव्यस्कन्धः

।

धात्रीपं

मामकम्. । अम्टीका--आचिष्टी, चचु्रीका चच
मातुद्ग बीजपूरम् । रजतं~-संप्यम् । तपर

दध्ित् । वुक्र॑-शक्ते। पाटेवत-चोचा, दहि

प~पश्युरादिगणानाह-ृतादिद्रीक्षापर्यन्तो गणो मम्खवरेतसः ? आग्रश्चूतः सहकारः)
कापित्थम् +
मधुरो मधुखन्यखकन

्धं इयथैः ।पत्र हेम सुर्भ् । मदेकम् ( कर्योदा ) ॥ १७॥

ह्थानम्. 1

सटिप्पणरीका्यसवरिते अ १०.

(२६९ )
थ्य

हे०-भग्टस्कंषंमाई--अस्ठिका-चिचा,

रजतं द्राः वहती च । विशाला इदवारुणी । संग्रहे पु नल-

रूप्यं, चुक्रं शक्तम्. । समह् ठ कोश्ाम्नवक्षाम्ब्छुवर््छुग्पाठेवतदेतश्ठधवघन्वनकोषबदरणेरावतप्राच्यीनामठ्क-

तिरछक॑टकमस्तुधान्याम्मचानौीति ॥ १७ ॥
जथ कवणस्कन्धमाह-

दक्रतमाल्युषरवीज्योतिष्मतीवरुणाऽजदंगीवायमाणकदट्ुका.
किराततिक्तकरवीरविकंकताैकाकमानीयैजरथतीवितससपतपरणसुमनःसोसवत्कमदनफखमि

|

परोद्यद्विराकवर्णं

इति ॥ १९ ॥

वरं सवचछ कृष्णं विडं सासुद्रमौदिदम् ।
रोमकं पांसुजं शीसं क्षारश्च खणो गणः १८

कटुेन्धमाह--

कटुको दिय॒मरिचङ्कमिभिःपंचकोटकंम् ।

स ०--बरं सैष छवणग्रष्ठवात् । क्षारः स्वार्ज- ङठ्शया हरितक्राः पित्तं मृत्रमरष्कररमं २०५
कादिः ॥ १८ ॥

स०~पित्त मूत्र छगादीनाम् | रयक्षण चम्!

रवणम् । चिडं करति ज्ञेयम् 1प्रथिबीभवमौद्धि-

प०-हिङ्प्वादिररुष्करप्थन्तोऽथ गणः कडु

॥ि१०-वरादिक्षारपर्थन्तो छ्वणो गणः । वरं न्यानि सम्रहोक्तानि च मनःरिलसषपकर्ादीनि
सैन्धवं छखवणम् । सौवर्चठं-रुचकम् । कष्ण काल- बोध्यानि }। २० ॥
दम् । सीस नागम् । क्षापश्च खजिकासार्जाक्षार-

यवक्षारप्रभूतयः । १८॥
हे०-रुणवस्कंघमाह---वरं सैधवं, दृष्णं कृष्मल्वपं,
सीसं धरातुमेद्ः ॥ १८ ॥

तिक्तस्वन्ध वक्ति-

तिक्त; पटोटी आथैती वारकोशीर्चदनम् ॥
भ्रनिवनिघकदटुकातगरागुरुवस्सकम् ५

नक्तमाखद्ठिरजनीसुस्तमूषाटरूषकम् ।
पाठापामागंकास्यायोरुड्चीधंन्वंयासकम् ॥
पचमूरं मह्याघ्यो पिशाखऽतिविषा वचा १९
स॒०~ नक्तमाकः क्रेजः । कांस्यं कोहमेदः
अथो रोहम् ॥ १९॥
प०~पटोखापिदि वचापर्यन्तस्तिक्तो गणः । भूनि
म्बः किरातः, तिक्तः 1 नक्तमारः-कसखः |विर
जनी-हरिद्रा, पिण्डहरिद्रा । आरषूमकः-वासकः ।

स्कन्धः । कमिनजित् विगम । पश्चकरोरं “पिप्प-

ीपिष्पङीमूचव्यचित्रकनागरेः ? कुटेरा्ा हरि-

तकाः कुटेरप्रभृतयो हरितकवगपटिताः कुटेरशिभुयुरसा इत्यादयः । पित्तं प्राणिनां मृगपश्चिप्रमृतीचां लस्बन्धि । सूत्र गोजाविसदिपीनां सम्य
न्धि अर््विघमरुष्कर्ं भह्वातकम् ॥ २० ॥

हे०~-कदधकस्कंघमाद-छमिलिष्ठिंगम् | उरगम्

रतेयादिवरगो्ताः दरितकाः ! मांसादिनां परसिदो गा

श्रवयवसेदः पित्तम्. । अरुष्करो मस्लातकम् । संग्रहे तु

-तेजोवतीदस्तपिष्पीमूककसर्पपलघ्चनपव्ंडकरजमनः शिल -

` ऽ<ख्देवदारुश्ैलासुरस्ोरकरेणुका शते ॥ २० ॥

कंषायस्कन्धमाह-

वभः कषायः पथ्यां शिरीषः खदिरो मधु ।
करदबोदुषरं ुक्ताभवाकजनभेरिकम्

वाटं कपित्थं खजर बिसपदमोत्परादि च २१॥

स०-मादिशब्देन प्रिययुरोधकद्ुगादीनि गदयन्तेरे १

पाठा-मदुनफरम् । कास्य छोहमेदः । अयः
कृष्णरोहम् । धन्वयासो-यवासकः । महत् पच्वमू-

प०-पथ्यादिरुस्परुपयैन्तो वर्गोऽयं कषायः ।
द्रथ्यसकन्धः । पथ्या-हरीतकी } अश्वु-विभी-

कारिकेति ॥ १९ ॥
दे०~तिक्तस्कंधमाद-बत्सक; कुजः; नक्तमाखः
करजः, द्विरजनी दरिद्राय, कांस्यायसी धातुविशेषौः

सुक्ता-सुक्ताफठम्. २। भा्विदमम् 1 अन

लम् । बिल्यकादभर्य्यादि । व्याप्रयौ वृती कण्ट-

धस्वयासको हुरारुमा, महत्पञ्चमूलं ब्रिटवादि, व्याप्यी
१५ कोधाभ्छ'" इति खघुप्तके वर्वते ।
२७

}
तकम् । मधु-माष्िकम् । उङुम्बरं-ऊृभिफठम्,

सोतोऽलनम् 1-गेपकि-सुबणैगैरिकम् । वारं कपि२११
सथं खजुसम्-आमं कपित्थम्) तरुणखजुम्।

विभीतकः,
हे०-कषायस्कंवमादपभ्या हरीतकी, अक्षो

मुता मुक्ताफारं, पारं विदहुमम् | बालमिति कपित्थवन"

तिक्तं कटु च भूयिष्ठमवृष्यै वातकोपनम् ।

व्रतेऽगतापटोटीभ्यां छंदीक्रष्णारसानतः २४

से०-तित्तं दर्ये कटु च प्राथेणाव्ष्य वातक
सा दवरिमिद्यमिभिणीवदरीकदयारिमेदकाराकैरवंकददापापद्ाशयसीदोणयैखनामिमेपशंगीव-

ारञफससमूजेञ्ुनाजकणवरणकरमृणाट्रथरतीति ]सषु
रनः

धादिदाव्दोऽम्त्यदिस्कंयेऽप्यनुवतते } तैन यनु-

सत्यथ स्वयवृद्यानि ] २१॥

गुद्रष्यादीन् हित्वा ॥ २४ ॥
प०~तिक्तं द्रव्यं तथा कटुकं च सवै भूयि
बाहुल्येन अबरष्यं न शुक्रकारि ! वातकोपनं वाः
फोपि कतेऽन्यत्रामृतापटोलीभ्याम् । तद्राततिच्छाः
याणां सध्ये द्रव्यद्भयं वजेयिस्वा, कुक

पुर

दुण्ठीङृष्णारसोनतः ऋते तानि जीणे द्रव्य

ददार्मीपेषा गुणनिरूपण कसोति-

व्जयिसवा, अन्यद् ्रव्यमपथ्यं वातकोपनम् । ते

मधुर शष्पं मायो जीणोच्छाङियवारते ।

पञ्चसु न वृष्यत्वं बातन्नखं नास्ति } अम॒ता-गु्भ्वी

सुहादराधरूमतःकषोद्रास्सिताया जागखामिषात्२२ करष्णा-पिप्पली । रसोनो-खुट्युनः ।! २४ ॥
द्०--प्रायेण मधरु दव्य कफ्ृदवति राद्यादीन्धुरप्ान् वमद्िवा । प्रायप्रहणं तेरमङरषटादीनां

है०--तिक्तकंटुकमोरपवाद;ः 1 अगरतापटोसीभः
विना तिक्तमदरष्ये वातं च} तद्वत् छंस्यादीन् विः

व्यम्चारददयनात् । एवमुत्तसरापि प्रायोग्रहणस्य प्रयो- कटकम् ॥ २४ ॥
जेन यश्} २२॥

ध<-सिताया जाङ्गकछाभिषान् मधुरं यद्यद् ्स्यथ पुन सन्सयं प्रायो वाहस्येन शिप्मटं कपःकवत

। पुराप्साष्टयवयुद्रमाधूमन्नाद्रद्चकेयाजद्ध

ल्यमोमादिनेनानि वरजायत्वा,
ममयम |} २४ |}

अन्यतमं

1 सरकमापत्ादः

मधुरं

| तत्र मधुर-

पालपरदृणात् वीर्णयात्याखीनः
व्यदनामन्यन्ष्पर्लात्।एवमम्ल्श्रयारम् ।पत्तजनन दाडिमामटकारते
|
अपथ्य लवण म्रायश्चघ्चुषोरस्पत सधवा
त् २३

कषायं मायः शीते स्तम्भनं चाऽभयामृतेर,

स °-केषायं द्रव्यं प्रायेण सीतवीर्ष स्तम्भ
च भवति हरीतकीं वजयित्ा | २५ ॥
१०.-कषायं द्र्य सिरौषादि सर्व प्रायञ्चो भूमि

रत्ति शातवायं स्तम्मन्ने च दाक्दादि स्तम्भयति
अभयां विना-हरीतक्ी वर्जयित्वा सा पुनश
प्णवीया ससय च || २५॥
|
ह °~कपायस्यापवादमाद---कंषायमिति
हरीतकी | २५ ॥

)} अभः?

रसाः कंटुम्रख्वेणा वीर्थैणोष्णा यथात्त
रम्
तिक्तः कषायो मधुरस्तदवदेष च शीतलः २६ 1
।
स०- कद्ुम्खरवणा स्सा यथोत्तरमु
ष्णवी्याः।कटं
र्णः । अम्ढ उष्णतर्; | ठवण
उष्णतुमः । एत्रम

ससु° जम्ल द्रव्य प्रायः पित्तहृदाडिमामक
के हिखा।
तराऽपि यथोत्तरतवं योज्यम् |
सत्रा ठव पायश्रुषोऽपधयं सेनय व्न
तिक्तादथश्च तद्रदेः
यितवा||२३॥
यथो

त्तरं रीतवीर्था । तेन॒ तिक्तः
प -तद्जायत्वाऽन्यदम्छं पित्तकारि
शीतवीर्यं
प्रायो बाहु कपर
ायः रीतवीर्षतर्ः ।
स्य सष टवणदरस्यमचश्ुर य चश
मधुरः शीत्तव्ैतम् इति
्चुषऽपथ्यमु |
रैन्ववाषन्यत्रे सैन्धवे सवणं
वभधितवा |तस्मा स्थितम् ॥ २६ ॥
च सन्ध चक्षुप्यसिलथादु
क्तम् ॥ २३ ॥
ह ५ 'दरकपरादमा
प०~कटुम्ख्बणा रसा उन
ह-प्रायोऽम्डमिति
त्तरमतिक्नस्य यथोन्तर। स्वण्

सनाद दु-अपश्यमि
ति ॥ २३ ॥

-

युपा उष्णर्ायाः। कटुक उष
खवण इप्णत्तमः ।तिक्तकपाय ्णः । अम्ल उष्णत्रः ।
मध
ुरां रसारतददेध यथो

स्थानम् 1

पटिप्पणर्लकाबयसंवारिते अ० १०,
न

( २६७)
न
तरमेव शोतदाः रीतवीर्याः। तिक्तः सीतः। |
मरः पञ्चात् कषायोऽ
दतत । मधुरः दतितमः ।॥ २६ ॥
है °-अथ रसानां गुणतारतम्यं, तव वी्यतारतम्यमाह-

न्ते

बिधीयते

तैः पिस

शममभ्येति। पक्ताचछरीक्रृतः पिण्डित कटकः क्रेत

सित्तकपायोऽनते विधीयते । तै पमा भमन गा

: ष्मा राममभ्येति।
$को रस उष्णवीर्यमूतोऽम्टस्ततोऽपि कवणः। तिक्तो रस;
पकत
ाच्तेः पिण्डितः । जम्डो रसो टघुस्तस्माद.
पीतवरीरस्ततः कपरायस्ततोऽपि मधुरः तद्देधेति ।वीर्येण
म्ात
् कटुको रसो श्रुः | कटुकादपि तिक्तरसो
पथोत्तरं च ॥ २६ ॥
रघुः |

तेक्तः कटु; कषायश्च रुक्षा वद्धमरास्तथा२७

३०॥

हे०- अम्लोलघुस्ततोऽपि कटुकस्ततोऽपि तिक्तकः]
स ०-तिक्तकटुकपाया रूक्षा विष्टमङ्ृतश्च |तथेति | राय इत्यलुनतते । तेनाम््स्याप्यामलकम्य भीतवीधयत्रापि
लमि- `

थोत्तरमित्यथः ॥ २७ ॥

स्वादिस्वयमूह्यम्. अतएव मधुराम्टवणाः लिग्धा
गुरवश्च

दे०-तिक्तो रक्षो बद्धमद्श्च । ततः; कटुस्ततोऽपि
पाय; ॥ २७ ॥
।

सयोगाः सप्तप॑चादात्कल्पना तु चिष्टिधा ॥

१०-तित्तकटुकषायरसा रूक्षाः, बद्धमला बद्ध- कद तक्तकपायरुक्ता ठववशवेति सशचुतोत्तमम्टघ्य रु,
[सीषास्तथेति यथोन्वरमेव । तिक्तो, रूक्षो, बद्धम- कायस्य शशुत्वमप्युपपन्नम् | ३० ॥
इदानीं रसानामाधाष्रारेण सेयोगान् कपना च
श्च । कटुको शक्षतरः, बद्धमरतरः 1कषायो रक्ष(मो, बद्मरतमश्च ॥ २५ ॥
विमजनाह।

टवम्टमघुराः क्िग्धाः स॒ष्टविण्मूरमारुताः२८

पानां योभिकखेन यथास्थूरं विभज्यते ३१॥

प्ल०वक्ष्यमाणया रीला रसानां योगाः सक्तपेचा-

स०-पटादयः ज्िग्वा निःसारितिविप्मू्रवाताश्च । दाद्विभल्यत इति वचनविपरिण
ामेन सवेधः । कपना
ेयत्राऽपि वतते ॥ २८॥
पुनरेषां त्रिषष्टिवा विभज्यते कथ छता कट्पना विभ-

प०-पडुङेवणो रसः । छवणास्लमधुरा रसा ज्यते | यथास्थूलं स्थूलानतिकरमेण व्यक्तरसालाद
ातु-

ष्टविण्मूत्राः । सजन्ति बहिःक्िपन्ति विण्पूत्रमार- रूपतया न पुनयथासू
ष्ष्मम् । तथाहि । रसालुरसकल्पन् राकरन्सूत्रवातान् । यथोत्तरमेवात्न वतैते ।छवणः

लग्धः सष्टविण्मूत्रमारतश्च | अम्छःक्लिग्धतरः+खष्ट- नया तरतमयोषेराच्च रसानां कल्पना क्रियमाणाऽऽ्त्ण्मूत्रमारुततरः। मधुसे ।स्निग्धतमः, खषटविण्ूत्र- व्यपैति । तस्माघथास्थूढं रसानां कटपना ननिषष्िधा
विभज्यते । तथा यौगिकलयेन शरीरोपयो(रततमश्च ।। २८ ॥
दे०--खवणः लिग्धः, लष्टमलश्च ततोऽम्डस्ततोऽपि

(घुर; ॥ २८ ॥

|

टोः कपायस्तस्माच मधुरः परमं गुरुः २९॥
स०-रुवणात्कषाथो गुरुतरः । कषायानाधुरः

रमं गुरः । सतिदययेन गुररित्यथः ॥ २९ ॥
प०~-प्रटोरैवणात् कषायो रसो गुरुः । तस्मात्क7यान्मधरुसे स्तः परमतिद्ययेन गुरः ॥ २९५॥
द०-खणौ गुरस्ततः कपायस्ततोऽपि मधुरः ॥२९॥

त्वेन ॥ ६१ ॥
प्रण~रसानां भेदाः-साधारणद्रव्याणां संयोगाः
सप्तपच्चाङ्घत् वक्ष्यमाणतया सत्या विभज्यन्ते ।

प्रथक् कियन्ते भिद्यन्ते । कसना तु तरिपष्ठिधा ।
चिभञ्यत इत्ति सम्बन्धः । कथं क्रुत्वा रसानां

करपनाः त्रिषष्टिधा विभ्यन्ते । यथास्थूलम् ।
स्थूरमपेक््य स्थूरानतिक्रमेण व्यक्तरसस्रादानुभवरूयत्तया न पुनयंथासुष्ष्मं त्वा स्सानुरसतारतम्यादभेदेन र्सभेदा दति यावत् ।। ३१॥
हे०~रसानां संयोगकल्पनयोर्विमागं प्रतिजाीति-

शघुर्छः कटुस्तस्मात्तस्मादापि च तिक्तकः २०
स०--अम्डो लघुततस्मादम्छात् कटुख्घुतरस्तस्ा- रसानां संयोगाः सप्त्पचादद्धवति । कटपना तु चिषष्टि-

। वटो्िक्तो खष्रुतमः ॥ २० ॥
धा भवाति । तदुभयमीप निभज्यते विमगेन कथ्यते |कर्थं
य
प्रर-छवणादम्डमधुरौ कार्यौ स्यातां यथाक्रमम् । थास्थृकं सूक्ष्माणां संयोगानां रसाुरसभेदेनानं तत्वात् ।
यो्निरनुवन्धस्य पाकश्यान्तिग्रसिद्धये। प्राकु. तिक्तो केन देतुना विभच्यते. यौगिकत्वेन । यतस्तदुभय वौगिकं

.

सेहिचारणादिपपयोगि,

अङ्कु ।

अतौ विमव्यते योगान्

विभजति ॥ ३१ ॥

।

।

ददाती रसस॑योगानां व्याख्यानं विभक्तिकामाहएकफषीनांस्तान्धच पंच यांति रसा द्विक ।
धिकं स्वादुदैशाम्टः पष्ब्ीन्पदुस्तिक्त एककम्।

पि्लिमिः

..

५.

क्रमेणाऽन्वितघ्लीन् सथोगान् याति ।

मधुरङवणतिक्तकः

लवणकषायः

१ मधुरख्वणकदटुकः ९

मघर-

३ । स एव॒ कुवणव्यागेन तत्स्थाने

तिक्तयुक्तः कटुकषायाम्यां क्रमेणान्वितौ हौ संयोगौ

याति |मुर तिक्तकट्ुकः १ ` मधुरतिक्तकषायः २। स
चतुष्केषु दश्च स्वादुश्रतुरोऽम्छः पटुः सकृत् । एव तिक्तत्यागेन तस्थाने कटुकान्वित एवै संयोग

पैचकेष्वेकमेवाम्डो मधुरः पंच सेवते।
याति । मघुस्कटकषायः १। एव मधुर द्दासंयौहव्यमेकं षडास्वादमसंयुक्ताश्च षडसाः ३२ ॥ गान् याति । अम्ड इत्यादि । तरिका इति वतेते ।
सं ०-द्विके परिमाणे स्साधाररव्यसेत्रंधिति स्थोगे अम्लः; षटू सयोगान् याति । यथा । अम्ङूवण-

पच स्मा मधुराम्र्वणतिक्तकटुकास्तान् पेचाम्छल-

तिक्तः १ अम्ललवणकटुकः २ सम्लवणकपषायः ३ |

वृणतिक्तकटुकषाथान् यांति सययुल्यंते ! रविभूतानेमै- स एवाऽम्छो रुवणल्यागेन तदस्थाने तिक्तान्वितः कटुमेन हीना विनाकृता एकैकहीनास्तान्। येनैकेन युक्ता कषायाम्यां क्रमेण युक्तोद्रौ संयोगौ यात्ति । अम्ड~
तद्वियक्तानिल्यथैः।अघ्र पंचानां रसानां पयौयेण प्रत्येक- तिक्तकट्कः १ मम्छतिक्तकपषायः २ । एवं तिक्त

)कैकहीनानां च शाक्तिमघवेनैककपैतवेन च संवंधो वेयः । तयागेनैक संयोगं याति । अम्ककटुवषायः १ ।इ्यम्डः

भत एव चतुरिके पचदराप्रकाराविति यद्वद््यति तदुपप- षट् । व्रीन् पटुरिति रनणस्तिक्तयुक्तः कटुकषायाभ्यां
नम् । एवः मधुरोऽम्लादीनम्छो छ्वणादीन् रवण-

स्तक्तादीप्ति्तः कटुकषायौ

कटुकषायै यात्तीति

करमेणाऽन्वित्मे दौ संयोगौ याति । रवणतिक्तकटुकः
१ छवणतिक्तकषायः २ । स एव ॒तिक्तत्यागेनैी

स्थतम् } हिक इति द्रौ परिमाणमस्य संयोगस्य । याति । र्वणकटुकंषायः १ ।
एवं रवणद्वीन् सेयोत्यायाः
सेङ्ञत्यादिपरिमाणानुवत्तः परिमाणार्थं गान् याति । तिक्त एकमेव सयोगं याति ] तिक्तक

तष्यायाः अतिरृदंतााः कनिति कन् | एवे श्रिका- टकषायः १ । एवं त्रिकसयोगे विरति; । चलुष्ये-

दिषु वक्ष्षमणेषु लक्षणे योज्यम् । द्विरसद्रव्यसयोगे भ्विघ्यादि । चतुष्करससंयोगेषु स्वदुर्दश सथोगान्
चदा मदां भव॑ति । यथा मधुतेऽम्कं याति १ मधुसे याति । तत्र मधुरः साम्ङो ठ्वणादिमिः षट् संयो
द्वण २\ मधुरस्तिक्तं ३ मधुरः कटुकी 9 मधुरः गान् याति । यथा । मधुराम्लवणतिक्तः १ मधुरा
कषायम्. 4 । सम्डो क्वणं याति {१अम्हस्तिक्तम् २ म्करुवणकटुकः २ मधुराम्लखबणकपषायः २ मघुराम्छअम्छः कटुकम् ३ अम्छः काम् ४ । ठवणसतक्त तिक्तकटुकः ४ मधुरम्कतिक्तकषायः ९ भधुराग्
छक्१ रचणः कटुकं २ क्वणः कषायम् ३ । तिक्तः टुकषायः £ 1 स एव मधुरोऽग्कल्यागेन तत्स्थाने लवकटुकं १ तिक्तः कषायम् ९। कटुः कषायमिति १ । णान्वितल्लीन् सयोगान् याति ।
मधुररख्वणतिक्तकअत्रे च मधुरस्य गन्तृत्वमेव न गम्यत्वं हीनतयो- इकः { मधुरल्वणतिक्तकषायः
२ मधुरल्बणकटुगाऽभातात् । कषायस्य गम्यत्वमेव न गन्तृखमन्तय. कषायः ६ | स एव
ठकवणव्यागेन तत्स्थाने तिक्तात्वात् । एवं द्विस्ससयोगे पचदद | भिक तरिरसाधार- न्विते एकं सयोगं याति|
मधुरातिक्तकट्ुकषायः १ ।

कन्यसम्बन्धिनि सेयोगे स्वादुमषुरो दश संयोगान् पं चर्तष्केषु गधयो
दशा सेयोगान् याति |
याति । यथा | मधुरोऽम्कवणे १ मधुरोऽम्तिक्तवं
चतुरोऽम्

इत्यादि । चतुष्कं इति वते ।
२ मधुरोऽस्डकटुके ६ मधुरोऽम्ककपायम् ४ । स अम्लः सर्वणत्तिक्तादि
भिद्वीन् संयोगान् याति |

एव म्धुरोऽम्कलागेन् तस्छाने कवणयुक्तस्िक्तादि-

अन्रुबणतिक्तकटुकः { भम्कवणतित्तकषायः

२

सटिप्पणदीकायस्वङिते अ० १०.

प्थानम् | `

अग्छरुवणकटुककषायः ‰ । . स एव ठवणल्यागेन

। (२६९)

पणतिक्तकै । १६. । मेदोऽष्टमो मतः खादुकटुतित्तः

तत्स्थाने तिक्तान्नित एकं संयोगे याति । भम्हतिक्त- केषायकै; | नवमस्तत्र मधुरः; टरूषणकपायकतैः । १४ ।

वटुकपायः १। एवे चकुष्केषम्डश्चतुरः } पटुः सकन द्शञमोऽत्र मनेतछाहुतिक्तोषणकपायकैः ।द्य मेदा भवंत् । पट्टुैषणः सकृद मेदं याति । छवणतिक्तकटु-

लेव मधुरेण चतु । १५ । कटुतिक्ताम्टलवणै-

यषायः १ | एवं चतुष्यैषु प॑चदश संयोगमेदाः । भद् एकश्चतुष्कयेः । दवितीयस्म्छलवणकषायकटकैः

पुचकष्येकमेवाभ्क इति । पचकेष्वम्छो रस॒ एकमेव सपृतः ! १६ । तृतीयोऽ भवेदम्टपटुतिक्तकषायकैः ।
मेदं याति । भम्लक्वणतिक्तकटुकषायः १ । मधुरः

चुर्थोऽत भवेदम्तिक्तोषणकषायकैः । १७ । एव-

कदटुकतपागान्मवुसम्डछवण-

न्धक्ष्यामि विभागशः ! १९. } एको येदोऽम्कर्वण-

प्रच सेवते । मधुरो रसः पच संयोणान् सेवते। मम्टेन मेदाः स्युश्चलारोऽत्र चतुप्कये । पटुनैकोऽन
सग्हत्यागान्मधुरख्वणतिक्तकट्टुकषायः १ कवणया- ठकवणतिक्तोषणकषायकरैः ! १८ । एव पंचदयय ख्यागान्मधुरम्डतिक्तकटुकषायः २ तित्तत्यागन्मधुर- ताश्वतुष्करससंस्यया । षड् भेदान् पचे प्राहरस्ताम्छरुषणकटुकपायः

२

तिक्तोषणक्षायकेः ¦ द्वितीयः खादुख्वणतिक्तोपणक्तटक इति ९ 1पयेन च सुखसप्रये र्सभेदान् गुण- पायकः । २० | तृतीयस्वम्लमघुरतिक्तोषणकषायकैः ।

तिक्तकधायः

¢

कमषायल्यागान्मधुरम्डकरूबणतिक्तक-

षन मे | मघुतेऽम्डेन पटुना तिक्तेन कंटुकेन च । चतुरथस्लम्मधुरपटूषणकधायवैः | २१} पं्चमस्ट्व१ । कपायेण प्रथक् साभेमम्डः भुर्वणेन च । ति- म्तमधु-पटुतिक्तकषायकैः ।षष्टो मदोऽम्मधुरख्वणोष-

तेन कटुना सार्ध कषायेण प्रथक् सह । २। पटु णतिक्तकः ।९२। षट्मेदा इति निदिश्रः चकै प्रविासंकैः
सक्तेन कटुना कषायेण पथक् सह । तिक्तस्त॒ कटठु- भागदाः } मेदः ख्ाद्म्करवणतिक्तोपणकप
। २६ । एक एव षड्तेन प्रथक्ेन तु पटर स्पृताः ।
भा सार्थं कषायेण प्रथ् तथा । ६। कटुकस्तु |

॥
संल्याता धिदतिल्विके ! ४ । मधुरम्डौ तु पटुना कषाय इति मेदाः स्युः सतोऽ त्रिषष्टिवा । क्षीरं

येण द्विसंयोण दति स्पृताः

। दद पच च भेदास्तु स्वादुरम्लोऽथ कवणस्तिक्तश्च कटुकस्तथा । २४

तिक्तेन कटुना तथा । कषायेण तथा सार्धं तथा छादुर एक् | 4 । तिक्तेन कटुकनाऽप्र कषायेण
त्था सह । स्वादुतिक्तौ तु कषटुना कषायेण प्रथक्
सह । ६। खादूषणौ कषायेण सखादोरेवं दस त्रभे |
मेदाः स्युरम्कलवणौ तिक्तेन कटुना एथक् । ७ ।

पुरा बिडं निवश्चव्या पव रसाश्रयम् । ९९ | द्रस्य
स्वादु रसादीनां षण्णां विद्धि यथाक्रमम् ।दरव्प द्रव्या

तरेव योजयेद्ि रसादिषु । २६1 धात्रीफटं शाकस्य
छवणेनाऽदं तथा । एवमादीनि द्रव्याणि योजयेद्धिष-

गुततमः ! २७ । कानिचिद् द्विरसादीनि द्रव्याणि स्युः
कषायेण तथा साधरमम्कतिततौ पृथक् सह. । कटुन स्वभावतः । येथेणः षड्सः इष्णो यथा पचस्सा।
कषायेण तथाम्रकटुकौ सह । ८! कपाथेणेति षद् उभया । २८ ।मद पचर यष्त्तिरो य्चत्रसः
एरं्तैक त्रिरस माकं हिस्सं यथा । २९. । घृतमेक
दापायेण प्रथ् सह । ९.। पटूपणौ कषायेण भेदा इति स्वादुरसं मधुसदिविभागतः ।दिद्मात्रादुदितादेवं शेष"

ग्रोक्ता भेदा अम्डस्य तु त्रिके । पटुतिक्तौ तु कटुना

परो्धयः ! तित्तौषणौ कषायेण तिक्तसैव सृतः

। १० |त्रिके मेदा इति प्रौक्ताश्चदुष्कै दश पच च।
स्द्रम्ङूवणं सार्थं तिक्तेन कटुकेन च ।१ १। प्रथकषा-

रेण तथा सधराम्डौ सतिक्तकौ । कटुकेन ठ संतो

कुपायेण पृथक् तथा । १२॥ खषम्छकद्काः सार्ध

मूह्य मनीषिणा ! ६० । ॥ ६९ ॥

प०-तानेव संयोगानाह् दविकादिस्ससंयोगभेदेनराभ्यां द्वाभ्यां स्साभ्यां संयोगः दिकः तस्मिन् हिक
संयोग रसा धारणद्रभ्यसम्बन्थिनि ते पञ्चदृर

रसा प्ककेन दीना विभागरृतेन मधुरेण हीन)ेन

। छवणेन दीनास्तिचताद्यः । तिक्त
दयः
अम्ा
रवणोमधुरो
ाऽत
सतमश्व
कषाेणेति षट् सृताः ।

लः

[ सत्त

अष्टाङ्हृदये ।

(७० )

टदा । कटुकेनं हीनः कषायः । एवमे६: प्रवस्साः मधुरादयो गन्तारस्तद्यधा--

्तकपायः ८ ३. ) अम्डहवणकडुकषयः ८४

)

अम्छवि्तकटडुकषायः एवं चतुष्कभेदाः प्चदस ।

पच्चकयदेष्वम्डो रसं एकं भेदं सेवते । तद्यथा~
सदः, (५) मधुरकडुकः, (५) सधुरकपायः इयेवं ८ १ ) अस्छङबणकड़तिक्तः ( २ ,)मधुखम्छख्वणमशरः पश्चयद्रान् । मधुसपपेक््याम्टस्तावत् 1 द्विके कटुकषायः ( ३ ) सधुराम्छवणत्ित्तकः (४)
लवबणतिक्त
प्वदीनाः सन्तः चतुरो भेदान् याति । तद्यथा- मघुसम्खतिक्तकटुकषायः (५ ) मधुर

(५) सधगब्दः, (९) मधुरटवणः, (द) मधुरति-

(१) अम्ट्टपणः,(२) अम्छतिक्तः) (३)अग्खकटुकः

कटुकषायः । षडास्वादं षद्सभेद्मेकं याति ।मधु-

(४) अम्छकपायः इत्येवमम्डः चतुरो भेदान् याति । राम्छरूवणक दुतित्तकषायः दव्येको मदः । एवं सप्तसवण हिक अम्खपिक्षयककदयीनस्मीम्
भेदान् याति) पश्चारात् स्षयोगाः ।असंयुक्त द्वित्यादिसंयोगदीनाः
तथथ--(१) टवणतिक्तः (२) ठवणकटुकः ( ३) केवला एव षङ्साः षदभेदाः भवन्ति । मघुर-अम्लः

खवण-तिंक्त-कटु-कषायाः ते कर्पनयाऽलुपयुज्यन्त
रः भन खनि । तयधा-- (१) तिक्तकटंकः (२) इति तैः सह कस्यनाश्नेहाविधौ त्रिषष्टिधा भवन्तीति ।

दव्रणदपायः । लित

द्रि सवणपिक्षुयेकेकदीनौ

लि तपरः उनि । सडको द्विके तिक्तपेश्वयेक एकं यथौक्त-रसमेदैकैकद्वाभ्यां चतुःषष्टिविचारणाः ।
{६ याति कदटुकपाय इति । एवमेते द्विके पञ्चदश सतेहस्या्यासिभूतत्वादस्पत्वाचं कमात् स्मृताः) २१॥)
धट सवरन्वि। चरिके ससमेदे सथुरो दसमेदान् याति ।

हे०-दविके क्रियमाणे रसा एककैदीनाः का्यौः ते च तान्

अघुरछवमत्तिक्तः

क्रियमाणे . षडास्वादं द्रव्यमेकं. मेदं सेवते । तव्यथा---

सदधा--(१) मध्रुरम्टखवणः (२) मधुसम्छतिक्तः सेयोगान् पञ्चदद्ा यांति |त्रिके क्रियमाणे स्वादुर्दशसंयो{2) मधुराम्ख्कटुकः (४) मधुरम्छकपायः (५) गान् याति }. जम्छः षट् ठ्वणन्नीन् तिक्त एकम. । चतुष्के
(६) सधुरडवणकटुकः (७) मधु-

रख्वगच्पायः (८) मघरुसतिक्तकटुकः (९) सधुरतिकककपायः (१०) मधुरकदुककपायः एवं देर ।
अम्डः पडिति । जम्लो रसख्िके पड्मेदान् याति ।
स्यधा--(१) अम्छछ्वणतिक्तः (२) अम्डछ्वणकदटुफः (२) अम्टलखवणक्पायः (४) अम्ककटुतिक्तः

मधुराम्ल, मधुरख्वणौ, मधुरतिक्तौ, सधुरकटकौ, मधुर-

(५) अम्टतिक्तकपायः

मघुरल्बणकद्काः, मधुरल्वणकपायाः, मधुरातैक्तकट्काः)

(६) अम्टकटुक्छपायः एवं

कपायी, अम्ललवणौ, अम्टतिक्तौ, अस्ल्कटुकौ, अस्ट्क-

प्रायी, क्वणति क्तौ, ख्वणकटुकी, ख्वणकषायौ, तिक्तककौ, तिक्तकषायौ, मधुराम्छक्वणाः, मधुराम्डतिक्ताः9
मधुराग्ख्कटुकाः,

मधुराम्ट्कपायाः,

मधुरल्वणातिक्ताः,

प्ष्रमेद्ठाः । प्रीच् प्रदुरिति। खवणोरसख्ीन् मेदान् मठुरविक्तकपायाः) मश्चरकटडकषरायाः, अम्ट्ट्वणतिक्ताः,
सानि | तच्म--(१) सवणतिन्तकटुकः (२) ख्वण- अम्ख्ट्वणकटुकाः, अम्डख्वणकषायाः) अम्तिक्तकटकाः
विक्तकधायः (द) लवणक्टरुकपायः एवं चयो भेदाः|

निक्त रकमितिं। धिक्ते स्य पकं भदे यतीति तिक्त

अम्कतिक्तकषायाः, अम्ल्कटुकषायाः,. ख्वणतिक्तकटकाः,
ट्वणतिक्तकधायाः, ठकवणकटुकषायाः, तिक्तकटुकषायाः,

वदटुपाय द्वति । एवै त्रिके विरतिभेष्टा भवन्ति । मधुराम्छ्ल्वणतिक्ताः, मधुराम्लक्बणकटुकाः, मधुराम्छलचत॒प्केषु चतुप्कमेदेषु ददा भेदान् याति । स्वादु-

वणकपायाः, मधुराम्हतिक्तकडकाः, मघुम्तिक्तकभायाः,

मधुराम्छटवणक्टुकंः ( ३ ) मधुराम्ख्ढवणकषायः

वणातिक्तेकषायाः, मघुरवणकटुकषायाः, मधुरातिक्तकटु-

मधुरः । तद्यथा-( १ ) मधुाम्रुबणतिक्तः (२) सधुरास्लक डुकेषायाः ; मधुरख्वणतिक्तकटुकाः , मधुरल{

)मधुरास्टकफटुतिक्तः (५ ) मधुराम्खकटुक-

कप्रावाः, जम्छल्वणतिक्तकटकाः, अम्ख्बणतिक्तकषायाः,

पायः ( € ) मघुरास्टतिक्तफघायः (७ ) मधुरा-

अगम्ड्छ्वणकटुकषायाः) अम्लविक्तकदटुकघायाः,

सखव

ततकटुकपायाः, अग्डल्वणतित्तोषणकषायाः, ठकवणतिक्ता-

(८ ) सधुरखवणतिक्तकषायः

(५ ) मधुरलव्रणकटुकपायः

( १० ) मघुस्कदु-

कटकाः)

निक्तपायः पव दद मदाः । चतुरोऽम्छ इति | दकायाः;
यछ रसश्रतुष्केषु चतुसे भेदान् याति । त्यया

( ‡ ) भस्टल्व्रणति कटुकः (२) भम्कवणति-

सथुराम्टल्वणतिक्तकषाया;,

छवणाति-

मधुरम्लल्वणक-

मधृराम्छतिक्तकटुकपायाः, मधुरल्वणतिक्तकटुकपायाः) अम्ल्वगतिक्तकटुकषायाः, एकं श्रन्यै

। पडास्वाद्

मशराम्छल्वणतिक्तकटुकषाया;

। ननु एता-

स्थानद |

सटिप्पणदीकौषयर्सवरिते अ० १०.

वेतथ्चदसमेद्स्तत्कथसु्तं षड़सा इत्याद--अधीयुक्ता-

येति । ३२ ॥

(२५७१)

"मा

सृष्ष्म परिकल्पनं येषां तथा तारनम्यपारेकल्यनावरात: ।। ३३ |,

॥ सप्रति एकैकरीनानिव्यादिना प्रथन ये रसानां

भेदाः शाल्लक्ृतोक्तास्तानेव संक्षेपेण प्रकटथित्ुमाह-

षट् पंचका, षट् च परथग्साः स्थु-

दे०-सिथः कल्यनां विसजति । पना, वचत्नन
योगजमेदाः पटू | प्रवममस्रद्राः
त ट््तुत्काः पद
दगा, द्विकाश्च पचदद्य | धिच्छ 1
: । वदद
यमेको भेदः उतयेवं जिवाद्रानासन; ३६} ।

यथास्थूरं चेषा च्रिषष्टिता

श्तद्विको पचदङप्रकासौ ।

कलन

शध

} सद्र

यथामुक्तं प्रदशेपितुमाहूभेदाचिका वितिरेकमेव
ते रसालुरधतो इयम
द्रव्य षडास्ादमिति क्रिषष्टिः ॥ ३३ ॥

स ° -प॑यकरसानां योगा; षटृसंस्याः |पंचकेष्वेकमे-

म्ह धुरः पंच सेवत इति षट् च पथग्रसा असं
युक्ताश्च षड्सा इति । चतुरित्यादि । चतुष्कभेद्
चदराप्रकारः । द्िकभेदश्च पंचदशप्रकारः । चतु-

स्तारतमभ्यपरिकर्पनया सं ।
संभकेति गणनां सतीत
द्ापनच्लवद्नाहुपथास्माः ॥३

स०~ते रसभेदाच्िषरष्ठिस्या

स्यन्त

तथाऽनुरसतोऽनुरसवदोनं तथा तारयम्यदरिप

भेष दश स्वादुश्चतुरोऽम्लः पटुः सक्षत् । एवं पेच- मघुरोऽयं मधुस्तरोऽये मधुरम इव्यःन्ः

दश प्रकाणः । एकैकहीनास्तान् पच धच याति रसा चच पणां सपतीताः
दिके इति वन्नात् । मेदा इ्यादि चिकाल्िमेदमिन्ना पेव्यादि ॥ दपा वातियः
पेद विडातिः । न्िवैः खवादुदशाम्डः षट्त्रीन्. पटुस्तिक्त

रककमिति विशतिः । एकमेव द्रष्ये प्रडास्वादम् 1 सामर्थ्यं वा तस्मा्रवभूताद्रसमदां उपनोऽणा मे दोष
इ्तीत्थ रसानां मेदाखिषषटिः ॥ ६२ ॥
मनपेक्षय मप्र वाऽनपक्षय । एवमवोपयोत्पा शखंथः |
प०~-मेदानां सुखस्मरणाथे श्टोकमाह-पन्चकर- तथा च मुनिः । कजिदेको रसः कल्यः सेयु्ताश्च
पानां कियन्तः सैयोगा दति षट् पच्चकैऽप्येकमेवा- रसाः कचित् ! दोषौषधादीन् सेचिर्य भिषजा सिद्धिम्टो सघुरः पच्चकमैव । एवं षट्पच्चकाः संयोगाः मिच्छतेति 1 दोषमेषजवशादिव्युपलक्षणाम् |देशाभेदतः षद् प्रथप्रसाः स्युः । असयुक्ताः रभाव दिवरादयपि देशादीन्बी्य स्समेदा उपयोजञ्याः | यथा
एव मधुखम्छखवपातिक्तकटुककषाया इयेन षद्भेद्
पवने जेतव्य मधुराम्डै छ्वण इति । स्वागता रन-

भवेयुः । चतु्िकौ पच्चद्शषपरकाशै

चतुष्कमेदः

पथ्वददाप्रफारः एवं द्विकः पच्चदक् भेदाः । प्व
स्सान निशद्धेदा भवेयुः 1 चतुष्केषु दश स्वादुः
चुरोऽम्छः पटुः सकृत् । एवे पथ्चदशभेदः । एकैकष्टीनास्ते पच्चदकष यान्ति रसा दिके मेदभिन्नानामेवं त्रिके विरतिखिकमेदमिन्नानां विदतिभमेदा
सवेयुः । निके स्वादुर्वशाम्कः षट् त्रीन् पडट््चिक
एककप् ।एवं विंशतिः । एकमेव द्रव्यं षडास्वाद्निति रसानां मेदाखिषष्टिः-सत्पथ्वाक्त्

संख्या-

मौरीर्काता इति ॥ २४ ॥
इति श्रीपृगांच्दत्तपुत्रश्रीमदर्णदतमिरचिनापामछ्रागहदयटीकायां सत्र गिमुखसासयारसा स्तः

पदीयाद्यौ नाम दरपोऽन्यायः॥ ६९||

प०-तथा

र्सालुरसप्रवेखानां =संस्येयल्वमेपां

प्रदरितुसिदमाह-ते त्रिषष्टेरपाः सस्या गणन

समतीता बहस्वाद्रणयितुसशव्याः सम्भवन्ति नप्प-

दन्ते) कृथभिस्याह-रसाजुरसतः

। व्यक्तां रसः;

ऽपि चेष्यते, ताभ्या
वच्छिननैः करतिमकरिपततैः संयोगैः सदह व्याख्याताः अव्यक्तोऽसुरसः किच्विदयक्तो
एवं चिषटिधा रसानां कटपना म्याख्यता } रसानुस्साभ्यौ =यस्मान्मधुरस्याम्टादयोऽतुरसाः
मधुरस्याम्रवेणाद्य
संयोगिककस्पनात्निषष्टिविधैव स्यात् । सुष्षम॑ अम्हस्य मधुरद्यः ! तेथा

हनथ त पव ते हति सामान्यब्दमिव्येषां
वरामकषेऽपि सप्रप्याद्चतामेव कल्पनाः सम्भवेथुः
स्ामरसमेदादसस्येयत्वं थावत्। तावत्केवङानामपि

शरक विकस्पः | तयौराद्ौ छवगाम्डभोनिरितस्थेत्यौ'
रिति ॥ ३४ ॥

च तारतम्यस्य भदादसैख्येयता केन वायते । अतए-

दति देमाद्विीकायामायुरवेदरसायने रसभेदप्रकरणं
सामस्त्येन निरूपितम्, ॥ १० ॥

वष्नन्तरभाह-~तारतम्यपरिकष्पनया च । तारतम्थमशरान् संयुच्छनां केवलानां रसभेदानां तद्यथा-मघुरं

एकादशोऽध्यायः)

समधुरतरं मधुरतसभीपन्मधुरतममेवमन्येषु योज्यम् ।
ते रसमभेदा दोपभेषजवसादुपयोभ्याः । दोषा

24

रसमेदीयादनेतरं॑दोषादिविज्ञानीय आरभ्यते |

धाताद्यः, भेषजं हरीतक्या, दोषभेषजानां बरायतो दोषमेषनवादुपथोज्या इत्युक्तमत दटक्स्वरूस्तस्पाहोपसेपजवचादूतुरोधात् सामप्याह्वा ते
तेपरीक्ष्य प्रयोज्याः । न यथाकथंचिदिव्यधैः । पास्ते दोषा इति ज्ञापना्थ॑मध्याथोऽयमुच्य
दावमेषजम्रहणं वोद्धव्यमिति भद्रम् ॥ ३४ ॥
अथाऽतो दोषादिविन्नानीयमध्यायं
व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥
इति श्रीचन्द्रनन्दनविरचितायां पदाथेचन्द्रिकायामष्टङ्गहदयरीकायां सूत्रस्थाने रसभेदीयाध्यायो दशमः ॥ १० ॥
दे°~उक्तमेदानामवांतरमेदेनान्यं दर्शयति-ते रस-

विङ्गानं प्राकृतेन चैकृतेन च॒ सखरूपेणोपगमस्तसे

भेदाः रसानुरसकद्पनया, तारतम्यकट्पनया च गणनां
समतीताः संभवति । यथा-मधुराम्टस्य द्रव्यस्य मधुर

धातयो मङाश्च संगृह्यते । तस्छरूपोपगमेन च त एः

स०~-दोषा आदयो येषां ते

दोपादयस्तेष

हितो यस्तमध्यायं व्याख्यास्यामः । भादिशब्दर

रस्ये, अम्दस्यानुरसतवे, क्वचिदम्टस्य रसत्वे, मधुरस्या-

दोषाः सम्यन्नाता भवंति । धातूनां मङानां च दोषा

मुरसत्व बुमेद्यमिलयादि । तथा-मधुरस्य मधुरतरवं

धारभूतत्वात् ॥ १ ॥

सधृरलमसं चे्यादि तारतम्यं, सर्वेषां रसमेदानां यौगे-

प०~अतोऽचन्तई दोपादिविज्ञानीयाध्याय ओ

सर्वेऽपि रसा उप-

र्धः । यस्मादुक्तं पवनरसानां मेदाख्िषषटिः

योया सपरयोयिक्रा भवंति । दोपवशाश्रथा-केवख्वायाय॒म्टः, पित्तनुक्ते अभ्टतिक्तौ, छेप्मयुक्ते अभ्लकटुका-

मेदसिन्नास्तेषु दोषभेषजवद्षादुपयोञ्या इत्येवं दषः

कत्वं द्र्छयति-दोयवशाद्धेपजवाहा

विन्याधि । मेपजकयाय्यधा-विसरेचनमीषधमेकरसत्वादह्ं
दविरसथिरसाद्विकार्यम् | संभ्रहे ठु रसः खट्वाप्यः प्रागध्य्क्तं स पटुतदतुक्त्वात्काटस्य महाभूतगुणानामूनातिर्किविपनेपेण संस्रौ विषमं विदग्धः

प्रोढा प्रूथग्विपरिणमते

सधुरादिमेदेन । अथ यः शिन्निरपवनधरणिधरविविधवन-

गहेननदीतडागपस्वलोदपानकमलक्रुमुदकुवस्याकीर्णोरभ्या-

रियरल्िग्धनमिभूरिदारिततृणोऽतिदूरविस्दरतप्रतानप्रवाोष संदट्नपादपः मस्यसरीसृपलगवरहुलः छष्मपित्तप्रायो गुर्वो
पथिसन्यपदरगलरोगापचीच्यरा्यामयोपद्रतजनपदः
सो

ऽप मधुररसयोनिः । यस्तु विपमविपुलसिकतास्थलबरहू-

सोऽगिपूसवगादटविरससिलः कठिनङ्केशसदाऽरोगदशारीरदुमो ननपदोऽनूपविपरीतश्च स॒ जागरः

ककः

कटुकर-

। अतएव चानूपसाधारणो, जांगलसाधारण-

वशषादुपयोञ्या न यथाकथशच्वित् । अथ

तेष

यथास्वं कमौनुमानतो यथा ज्ञायते तच्ज्ञामाथम

स्थैवाध्यायस्यारम्भः । अत्र दोषा निराधयः क
ज्ञायन्ते अतस्तेषामाधासया ये धातवो, माश्च तेऽपि
ज्ञातव्या न केवरं दोषास्तस्मादहोषादिविज्ञानीयम

ध्यायभियवमध्यवस्येत् । दोषादीनां विज्ञानं दोषाः
दिचिज्ञानं तस्मै हितोऽध्यायस्तं व्याख्यास्याम
प्रथयिष्यामः ॥ १ ॥
हे०-देतुस्कंधानतरं लक्चषणस्कंधमारमते । तत्र दोषा

दिविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यातुं प्रतिजामीते-अधोति
दोषादिविज्ञानाधीनत्वाहलक्षणस्य | दोपषदूष्यवैषभ्यं =

रोगलक्षणं, वैषम्यज्ञानं च साग्यक्ञानाधीनम् । अत आई
साम्य॑ज्ञानम् ॥ १॥

१ इतरयौः-तिक्तकषाययोः !

।

धानम् ]

सटिप्पणदीकी्यवहिति अ० ९१९. `

दपधातुमला भृ सदा देहस्य तं चछ; ।

उत्साहोच्छसनिश्वासचेष्टविगमवर्नैः ॥

तम्यग्गत्या च धातूनामक्षाणां पाटवेन च ।
भनुगरह्वाव्यविक्रतः पित्तं पक्तयूष्मदद्यनैः ॥

चडरुचिग्रभमेधाधोरोयेतमुमादैवैः !

(२७३ )

कान्तिमन्वम् । मेधा धारणावती प्र्ञां । धीुदधिः ।

सौधे चेतसोऽष्म्भः । पतिम् । तनोः दारी

स्य माद्वं मृदुत्वम् । शेप्माऽचिष्रतः स्थिरत्वादिः

मिस्तं देहमनुगृहणाति ! स्थिरत्वं दृढता । स्िग्धस्ं
सस्तेहता । अङ्गस्य सन्धान, बन्धः पवसंेषः ।
क्षमा शान्तिः| २॥
|

छष्मा स्थिरवस्िग्धतवसंथिवेधक्षमादिभिः २१
हे०-तव्र साम्यपफर्माह--दौषा वातांदथः, धातवी
स °-दोषा वातादयो धातवो स्सादधो मख रसादयः, मलाः पुरीषादयः, मूढं कारणं, सदा सर्वासु

ृत्रादयस्ते दै्स्य मूलमिव मू्म् । यथा वक्षस्य छं

जन्माद्यवस्थासु समा दति प्रकरणादटभ्यते | वायो; साम्य

परश्ाखादियुक्तस मूलं प्राने तदारन्धत्वात्तथा देह्- लक्षयाति-तं च देहं चलो वायुः, उत्साहोऽध्यवसायः,
घ्य दरोषधातुमरः । तं च देहं चरो वायुरूसादादि- उच्छासः श्वासनिर्गमःऽनिशवासः श्वासप्वेखः, चेटा गमना-

भिरनुगहात्युपक्करते । उत्साहः

ा, वेगप्रवलैनं विप्मूत्रादिगर्रत्तिः+धातूनां सम्यग्गतिः
स्वैचेषटाचू्योगः । दिक्रिय
मार्भणाहतविलवरितसंनचारः, अक्षाणां पाटवम् इंद्रियाणः

उन्छकात उर्व श्वसनं श्वाससुक्तिः । निश्वासः श्वासस्य विपयग्रहणसामर््यम् ; अनुगहयाति उपकसेति । अविक्ृतः

शरीरन्तःप्रचेशनम् । चेष्टन चेष्टा वाक्षायमनोष्यार सम; } पित्तसाभ्यं ठ्चयाति--पक्तिः पाकः, ऊष्मा
पारः | वेणानां प्रव्नं वातिप्पूादीनां बहिनिप्स- सीष्ण्यं, दर्शनं चा्ुपं जानं, शुका, वट् पिपासा,
नम्. |एतैश्च मारुतो दैहमनुगृह्णति । पिततं प्त्या- रविः प्रीतिः, प्रभा कतिः) मेधा ज्ञानधारणरं, धीर्न,
दविभिरनुगृह्णाति } परिः पाकः । ऊष्मा

ओौष्ण्यम्

शौय बरे, तनुत्वमस्धकय, मार्दवं सौकुमार्यम् । दछष्मणः
साम्यं छक्चयात्ति-स्थिर

हढांगव्वं, क्िग्धत्यं॑लदा

क्तस्व“
त्वं
हशनं दृटिः । मेधा बुद्धिविदषः । धीः ग्र्ना । शौय मिव, संधिवंध खशिषटस
सदिष्णुत
क्षमा
ंधिषवं,
वम्, आदिः
ः
पौषम् । तनुमादेवं ररीरण्रदुखम् । शष्पा स्थिरवा- सब्दादरौरयादयः) तमनुगृहणाल्यविक्रेत इति वयढयेऽनुः
दिभिरनुगृह्याति । क्षमा क्षतिः ॥ \॥
।
वर्तते ॥ २॥

प०~-दोप्राश्च धातवश्च

मदश्च तै दोषधातु-

प्रलाः । सदा सर्वकारं दे्स्य 'मूखमिव मूलं प्रधानं
कारणमित्यश॑ः । तं ददे चरो
धिष्चः समवस्थितः

वाथुर्सुगरहास्य-

सन्धुव्साद्ाषदिमिः

। उरसा

उद्योगः । समर्टामु उच्छास उध्वधसनं, श्वासः

इदानीं धातूनां कमौष्याह-- _

प्रीणनं जीवनं रेपः खेहो धारणप्ूरणे ।
गभोत्पाद्श्च धातूनां रषं कमं क्रमास्स्तम ३॥
ादीनि क्माणि रसादीनां क्रमाल्रमेण

सम्-प्रीणन
मुतिः 1 निःश्वासः श्वासस्थ निसोषोऽन्तःप्रवेि स्पृतानि । सुनिभिरिति शेषः । संम्ररोक्तारि
दानम चेष्टनं चेष्टा कायवाद्मनोव्यापारः) नेगानां ्र्ठान
प्रयतनं वातचिष्मूत्रादीनां बहिः प्रयतनं, निरसनम् । मध्यमान्यपराणि कर्मण्येषा संसयेव | यथा रसस्य दृष्ट.
सम्यगात्या च धातूनां धातुदव्दैन स्साद्विधातवो
गृहन्ते 1 पित्तश्छेप्माणौ च तेपां साम्येनावस्थानां

प्तपुष्टवादिवेः कमै ।स्तस्य च वणेप्रसादो मासपौषः
णम् । मांसस्य घं मेदःपुष्टी च । मेदसः छेददाठचौः

णाभिन्द्रियाणां चक्षुरादीनां पाटयेन स्वविषथप्रहणर्ुटस्वेन तंदेह पिन्तमविच्रतं पक्ट्यादिभिरमुगरहाति

देहमनुगृहन्तीदय्थः । प्रीणनमाप्यायनम्। रसो ?

स॑म्यरगतिः । तत्र साभ्यावस्थाने तेषां वागुरेवावि- स्थिपुष्टयश्च |अस्ध्न मजञ्जपोषणम्। मञ््ो बरमस्थि्ू
करतः कारणं यस्मात्स विक्षिपसंहारक इति. । अक्षा- रणं शकपुषटिश्च । श्चु्रस्य हर्षो बं च । एतैषोतवं

.सोतांपसि सेपविद्तरियप्रसादः
उपकारं करेति । पक्तिः पाकः) उष्मा तेजः! दर्चनं सम्यगभ्यवहरणतः
िकं
रूप्रहणशक्तिः । क्षुद्धोक्तभिच्छा । दृद पिपासा ।
रुचिस्न्ाभिलापः प्रियोपभोगत्ता । प्रभा प्रसादः
#

+

भिनिकषबयन्मलसः प्रीतिमादधाति ।जीवनमोजोदध

स्तकमं । ढेपर उपदेहो मांसस्य कमे 1 तदुपरितान्य

स्दानि चष्ट कषम॑ते |वरहे नेत्रद क्िग्धता मेदसः

अनिसानल्धारणवश्तिपूरणक्लेदधारणादीन्यपि

क ¦ घ्रारणमूर््यधारणमस्थिकमं । पूरणं सहेनास्थां

ज्ञेयानि ॥ ४॥

कर्मी

वृद्धस्तु फुरुतेऽनिरः।

म्नः कर्म | दक्र गर्मोलत्तिः श्रेष्ठं कर्मेति

ध
कारयंकाष्ण्योपष्णकामितकंपाऽनादशक्रद्हाय
ताः ॥ ५ ॥
प~~-धातूना रसादीनां सप्रानां श्रीणनादिं सद्र वरनिदरद्रियंरामखपञ्नमदीन

यव्यम् | ३॥

विधं कर्म कमापरिपाटया श्रं प्रधानं समृतमुक्तमा-

१ सूग~प्रफीडयति

चर्यः ।प्रीणने-तपणं, हद्याश्चाक््, रतस्य श्रषठं टी.--सत वायुः आप्यायनं

च शरीस्म् ।

प्रकोपनन्नासाद्य

दारी

ध्रारणमस्थः । अन्यथाऽस्थ्नाममावादेहमांसं पिण्डीमूतं स्याल् ।पूरणमस्थ्ां मज्ज्ञः }ग्भेत्पादो गर्भजन्म

यत्ति, सर्वैन्धियीण, स्वैन्दियाथीशचोपघातयति,

पर्वण

शुक्रस्य प्रधानं क्म ॥ ३॥

सेम्रहः, एकाज्गप्रहः, सर्वग्रहः, खांज्य, पागस्य, कुन्जः

कृर्र । जीवर्स-प्राणधारणं स्कस्य । ठेपोऽस्थ्नां च दश्च प्रपीडयति । तत्राभ्यन्तरस्तु प्रकुपितः
नान।
मांसस्य )स्मेदो-नेचस्वग्वि्ां मेदसः । देदहो््वै- विधर्विकारैः शरीरं पीडयति, बलवर्णघुखायुष्रासुषधात

हे०-धातूनां साम्यं रक्षयति-प्रीणनं वरत्तिरविङ्तस्य

रसस्य श्रेष्ठं क्म, जीवनं प्राणधारणं स्तस्य, टेपो भित्ते
मू्तिकयेव मांसस्य) सेहः क्िग्धत्वं मेदसः, धारणमवंयनमस्घ्रां, पूरणमस्थिपूरणं मच्लः, गर्भेत्पादः शक्रस्य, शरेष्ग्रहणादुत्तरधातुपुषट्वादीन्यपराण्यपि संतीति क्ापयाति ॥३॥

श्दानीं भकानां कर्माण्याह-

संकोचः, अर्भ्नां भङ्गः, रमिदर्षः, प्रलापः,

च करोति । शोषोऽद्वानां च क्ररोति तथा

पाभिपूरष्रति

गर्भशयुकररजे

नाशच्च करोति, विक्तिमापादयति, भयक्नोकमोददैन्याद्छीः
जनयाति। एवं हेत्वा्षेभेः स्थानसेस्थानविकेषैश्च नानाविधाः
रोगाश्ोत्पादयति । यथा-“भान्मानस्तम्भरोक्ष्य्पुटमविमथ

नक्षोभक्म्पप्रतोदाः । .कण्टध्वं साऽवसादौ श्रमक-विरूपन-सं
सश्रलप्रभेदाः 1 पारुष्यं कर्णनादो पिषयपरिणति भंशदष्टेपर
मोहाः । विस्पन्दोद्नानि ग्लपनमशयनं ताडनं पीडः

च ॥ नामोन्नामौ विषादो भ्रमपरितपनं जृम्भणं रोम
विक्षिपाक्षेप-योषग्रहण-ञ्यषिरताच्छेदनं वेष्टनं च । वर्णः श्यः

बोऽरुणो वा तृडापि च महती स्वापचिष्छेषसंगो

अबष्टमः पुरीषस्य मूत्रस्य छ्दकाहनम् ।

माण्यमूनि प्रककापितमर्त; खात्कषायो

स्वेदस्य छेदंषिधृतिः ॥ ° ॥

स्०-अवष्टमो देदधारणरक्तिः शरेष्ठं करम पुरीषस्य

वियातः

रसथ्'? अत्र प्राण

प्रपितः हिक्का, परतिदयाय, कास, श्वास, स्वरभेदादिकाः

गदान् करोति । उदानः

प्रकृपितः-छर्ष्वजनरुगतान् मन्या

स्मृतम् । मून्नस्य छैदवाहनं शरष्ं वर्म मूत्रं दं निव स्तम्भादश्च करोति । समानः प्रकुपितः-गरस्माभिसादाति
ह्यति ! स्ेदप्य ्ेदविधारणं प्रष्टं कम॑

1 क्ेदामात्र

सारमष्टतीन्. जनयति । व्यानस्तु-सर्वदेहगान् व्याधीन् जन

यत्ति 1 अपानस्तु वसतिमेहन-गुदाभितान् छच्छादमरीभ

हि गेव देद्य मध्यमलक् । खेदस्य कचसेमधार- गन्द्राीदीश्च करोति । व्यानापानौ प्रकृपितौ-्यकसेगाः
णप्रपि ॥ 8 ॥

प्रमेरदश्च कुरुतः ।

आमाशये
अङ्मितः
छर्दि-पाशौदरहत्सतम्भं
प०--अवष्टम्भः शरीरस्य धारणं प्रधानं कमै
करोति
पुरीषस्य चृत: । छेदवादनमन्ञचेदस्य बिः क्षेपणं तोदादिकान्. पिपासा-मोहमृरखछदिकाश्च
पक्वाश
ये
प्रकुपित
ः
अन्तरकू
जन-शचूलनाभौ वेदना-निकनेदना
प्रधानं कसं मूत्रस्य | केदाविध्रृती रोमधारणं श्रेष्ठ

मूतरपुरीषविङृलादीश्च करोति । ध्रोत्रादिषु कृद्धः. इद्धियव

कर्म स्वेदस्य ।। ४॥
है०पुरीपसास्यं लक्षयति--अवष्टमो

घम्। प्वचि मरकुपितः-वैवण्, सुरण, रौक्ष्य, खा, तोदं

धारणमू | स्वग्भद्चच । रक्तगः प्रङ्ुपितो-णान् र्काविकार्श । शिराः
मून्नस्य साम्यं ठक्षयति--वलेदवादनं षटेदस्य बाह गतः-दिराकचनप्रणादौीने । लायुगत
ः प्रकुपितः स्तम्मः
निर्गमनम् ॥ स्वेदसाभ्यं टक्षयदि-केराविधृती रोग्णाम-

दल्यनं; ष्ठं कर्मेति

वावयन्रयेऽटवर्व्ते

भत्र ^ वेक्षपिशृति; "दति पारा |

कम्पी, श्लमक्षिपणन्च । एवं यत्र प्रकुपितो गच्छति वायुः
| तेन तत स्तम्भनाक्षिपणस्वापश्ूलादीनि भवन्तीति । “दाहस

न्तापमून्छी स्ुर्वायो किततसमन्वते । शेलय-ोफ-गुश्वारि

। तक्िेव केकीरते" एवं दहेतुस्थानादिः सम्यग्विचार्य बात:

सरिप्पणदीकाभयसंषरिते अ° ११.

नम्. |

कय
4
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प्व

[०-यृद्धः पनवायुः काद्यीदीन् करोति । बा

स ° पीतस्य विडादिमि्वगतैः सवधः । तत;
अशेन सवथः । अरस्य तु प्राणोपघातो अंसः | कदादिमिददरस्ततस्ताप्र्ययः । पित्ते परीतविपपूत्रादीन्
॥स्तु नाशो भ्रंशः ॥ ९ ॥
करोति ॥ ६ ॥

"-अनिदो वातो वृद्ध; प्रकुपितः काद्यीदीन्
। कार्यं कुशत्वम् , प्षीणसर्तादितः । काष्ण्थें

प०-पित्तं वृद्धे पीतं शफदादिकं करेति । पीताः

पीताः शङ्घनमूत्रचक्षुत्वचः। बुुश्चापिपासादाह-

(णता ।उष्णकामिलञ्युष्णाभिलाषित्वम्) कम्पो मन्दनिदरताश्च कुरुते ॥ ६ ॥
। आनाह उदसपृरः। रारदञ्चदः पुरीषवन्धः ।

ह° -पित्तस्याह--पीतविण्मूत्रेति । विष्ू्ने्रत्वचां पीतत्वं, क्ु्तषाविह तीते शये, समयोः साम्यभ्रमोऽनवस्थाने कायस्य । दीनता दैन्यं लक्षणत्वात्
| दाहः; संतापः, अद्पनिद्रता निद्रल्य+
॥५॥
सां खरो विघातः |प्रखुपन-बहबद्धमापणम्।

-अथ वेषम्यक्ानम् }! तच पञ्चधा वक्ष्यतिगनं पूरवह्पाणि सूपाण्युप्यस्तथा । संप्ा्निशेति

त्वम्, ॥ £ ॥

_

।

छष्माऽभ्निसदनम्रसेकारस्यमौरषम् ।

रोगाणां पञ्चधा स्मृतम् :› इति | तादौ रूपं श्वत्यरौत्यश्छथागतं श्वासकासातिनिद्रताः॥७॥

रंगव्यात्् । पूर्वरूपं तु रूपमेवाग्यत्तं वक्ष्यति हिगमन्प्रक्तमद्पत्वाद्याधीनां तद्यथायथम्

` याते रूपमित्यभिधीयते
--चरद्विक्षयमेदात्
रिपद्मं

कदच्च,

तदेव

॥ ?' इति । वैषम्य च

स०-श्टपमा बद्ोऽच्िसादादीन् करोति । शैं
गात्रञुता ।शैयमेगानां शिरिम्. ॥ ७ ॥
प०-श्ष्मा वृद्धोऽभिसादादीन्
करेति । अघने:
शेप्मनिरसनम् । गौरवं

। तत्रादौ बद्धिलक्षणम् | तच सादोऽभिनाशः
प्रसेकः
कष्ण्य

तुपत्वम्रू

उष्ण

आनाहः

आन-

7, यष्रदूग्रहः पुरीपयेधः;
प्रसपोऽसंबद्धम्रखपः, श्रमश्चक्रारूढस्येव)

दीनता

स॒ष्णामिलाषः) कंपो वेपश्ुः;

गुरताऽङ्गस्य । श्चैत्य॑शुष्ठव्णता । शित्यमङ्गानां
सीतता । छधाङ्ग्वं रौथिस्यं देहस्य ॥ ७ ॥
वबह्मदीनां भ्र

1 ५ ॥

पमूत्नेत्रवङ्ृषचन्डदाहाऽस्पनिद्रताः ।

[1 ६।॥

ह>~श्ेष्मण आह--अभ्निसदनमध्िमां, प्रतेको
लाङाखावः, आक्स्यमनत्सादः, गौरवं दुर्वहांग्व,
श्रतयं शक्टं, शैत्यं चीरतस्पीत्वं, -छथांगत्वमवयवदौधिल्यं, श्वासकासी रोगौ, सतिनिद्रता निद्राधिक्यम्॥७॥

रसोऽपि छेष्मद्रक्तं विसपैष्टीहविद्र्ीन् ।

मादि कल्यनीयभिति वातव्याधेर्िंदानोपदेशः ।
यतु प्रकुपितो वातः सागराणामुत्पीडनम्. , सरसाधुद्र-

ङुष्टवाताक्लपित्ताखरगल्मोपकुशकामराः ।

भूमिराकम्पनम्, अम्बुदानामाधमनम्, तूनध्वव्या› जनपद्ष्वेसनम्, दुगान्तक्रयणां मेषसूयानिङानाच्च

पित्तघ्य वै ॥'"अत्र प्रकातिस्थं कटरसे, विदग्धमम्रसं निरामं

एरोति ।

:१) सू०-वतूप्रक्षोप षव पित्तव्पाधिः। भ.
पित्तपरकोपं

एव

व्याधिः

|$

यद्यपि

हेण वायुरेव व्याधिं कसेति यथा चोक्तं प्ुश्चुतेविद्रतवात एव सेगसमूहजनकः“पित्तं ्पगुकफः पंयुः
पररातवः। वायुना यत्र नीयन्ते तेत्र व्षीति मेघवत्
लकारः कुपिते पित्तं वातावुबल्पप्तिऽपरि वातमिकान् पित्तेन्याधीन् जनयति । यथा“विस्फोटाम्लकधू ठप स्वेदष्चतिमूच्छने, दौ्न्ध्यं दरणं मदो विस.
कोऽरतिस्त्रड्घमः
। ऊप्मास्तरितमःप्रवेदादहनं

तिक्तरपं जानीयात् । तथाच ऊष्मा पित्ताहते नास्ति ।
एवं पित्तं बद्धं मत्वा सेवेयत् दयादिवाक्यैः सर्वथा खततत्र
एव पि्तन्याधेरिति पित्तव्याधिनिदानम् 1
(१) सुन-ख धव रजकः । प्र. री.
स॒ कपप्रकोप एव स्जाकरः । तस्य
कफ़ष्य

परकुपिताऽ्वस्था एव
व्याधिरिति । तछाकरुपितस्य
कर्माणि । श्तृ्िस्तन्द्ा गुरता क्षौमियं कठिनता मलाऽथि.
क्यम् । सेदाऽपक्युपलेपाः शेख कण्ूपरसेकश्च । चिक
रो निद्राधिक्यं रसौ पट्श्वादू । वर्ण्ेताऽकसता कर्मणि
कफष्य जानीयात्" ' ।

|

एवं भ्रकुपितस्य श्ेष्मणः देदकाकस्थामविगेषैः सेग~
तिक्ता रसाः, बभैः प्त्िहखिता क्वधितता कर्माणि . विगरषं बलाऽवद्के च प्रक्पयेत्, ।

( २५६ )

अद्ट्गहद्ये । _

ध्य॑मामिनादसमादरकतव्र्मृतरता; ॥ ८ ॥

5

2

चेष्टिते श्रमं इर्ते श्वासे च । तथा सिजौ; स्तनवो-

० -र्नः छष्मवत् । स्पोऽपि बृद्रोऽप्निसादादीन् स्दरस्यं च रेबनं कर्त ॥ १० ॥

यत | रं बद्ध वरि्पादीन् करोति । उपल्शो
तामि दूतदजोतरतेत्र वकयमाणड्क्षणा ॥ ८ ॥ |

प०-मेदो वृद्ध तद्रन्मांसवृद्धिवत् रण्ड़ादीन् कुरुत

परमो ब्दः शछप्मवत् शष्मणः -तुल्यमभ्निसा-

तथा श्रमम् । अस्पेऽपि चेष्टिते आयासं श्वास
स्फिच्छस्तनोदसणां च .रम्बनं स्थूख्त्वाहछम्बसानत्वम् ॥ १०॥

्य्रनिनिद्रवान्तम् । रक्तं वृद्धं विसर्पपर्तीन रोगान्

पवत् । तथा अद्पेऽपि
हे०-मेदस आद--तद्वन्मां

सस्ते । वातासं वातशोणिते, पित्तास्रं रक्तपिन्तम् । चेते श्रमश्वासी, स्पफिगादीनां छेवनं,

उपकु माम यो-दन्तमांसेषु रक्तपित्तमांसं भवेत्
कामाश्च ।व्यङ्घ उयामसण्डलं समोहो - वैचिस्यम् | रक्तानि व्वदुनेत्रमूत्राणि कुरते ।। ८ ॥
ट <--र्सस्याह~रसोऽपि शछेप्मवंदिति । छेष्पवदमादादीन् केरोति । अपिद्नब्दोऽन्यानप्यतिद्त्यान्
सृत्ययति तैन रक्तं पित्तवत् , मांसं @ेष्मवत् | रक्तस्याह~
लीसपदयो व्यंगातता रोगाः | तत्रोपक्रुशो द तमांसमरोगः
यग श्ुदररोगविरेषः, संमोहो मृषा, सडनेत्रमू्राणां र्त-

प्राधा | १०

अस्थ्यध्यस्थ्याधद्ताश्च ॥ १९१॥
स ०--अस्थि ब्रदधमध्यश्थ्यधिदताश्च र्तं ॥ ११॥
प०~अश्थिवृद्धमध्यंश्ि । जस्थ्न उपरि मधि.

दन्तानामुपरि दन्तान् कुरते ॥ ११ ॥
हे०्-अस््र आह~-अध्यस्थि अधिकमस्थि,
अधिकादताः ॥११॥

.

त्वम् |

पासं गेडाह्ुदग्रथिगंडोशूदप्वदधताः ।
वैखादिष्वधिमासि च. ९॥

स्मिजौ कट्टि-

अधिर्दता

` मनजाने्ामजीरवस् ।

पवय स्थूरमूकानि ऊुयोत्करृच्छाण्यरूपिं च १२।
स०--मला शद्धो नेत्रोरणानां च गौं कयौत्।

स ०~मंसं बदरं गडादीन् सेगान् करोति । गंड- छुरत इति प्रकृते ऊुयादिप्युक्तं सष्टाथम् । पवस्व
दघ्देन मडमाला गल्गडश्च गृहीतौ । आतलो- म॒ल्यादिसंधिषरु स्थानि मूढानि येषां तानि अश्ूपि

पात् । इत्थ मेदो गेदमांसम् । गेडौ वचाधवुदं च पिटिकाविरषान् इषा । कौष्यानि । स्थूलमूानि
ग्रधिश्च गंडबुदमथषः । गेडौ च ऊरू चोदरं च तेषां कृन्छा।ण छच्छसाध्यानि ॥ १२ ॥
छता } ततौ ढः । ताः करोति |बद्धता वद्धवम |
प०~-मञ्जावृद्धौ नेत्राज्गगौसवं- खोचनसरीरगौयवं
दटादिप्यधिकं मसि च कुरते । आदिशब्देन ताटु- कुयौत् । पर्वसु प्ैस्थानेषु स्थूलमूखानि कुर्यात् ।
छृदरषण्यरूषि च । स्थूरं॑वृहदधिद्न्तान्भूढे येपां
निहादिपारमहः ॥ ९ ॥
।
मासं वृद्धे गण्डादीन् कुरुते । गण्डा्बुदोदर- तान्यरूपषि गण्डादीन् ॥ १२॥
दे०~मज्ञ
शृता; स्थृत्वमुपचय दति यावन् । कण्डादिषु

गखताटुजिह्मदिप्वधिमासं सांसस्योपरि मांसम्॥९॥

ह~ माखस्याहु~~गण्डादयो सेमा; | मज्ञे गद्य
भदः, मद्योलवरुदरे च | बृदधता स्थौल्यं, कंटाद्िगडतानिहादिप्याधिमांसं मांसस्योपरि मांसम् ॥ ९ ॥

आह-अंगगैवेणेवाक्ते नेत्रगीसखे नेच
महणमतिरयाथम् |. पव संधिषु स्थुलपूल्मनि-

मृल्रदयो स्थूलानि) हृच्छराणि -कष्टताध्यानि,

सर्पि

नरणाच् ॥ १२॥

भतिखीकामतां बद्शुक
धं शकाङ्मयमपि १३ ॥

स ०--द्र बृद्धमतिल्लीकामतां इयात् । दक्रात्रदन्मद्स्तथा श्रमम् ।
स्पऽपि चेष्टिते शासं स्फिक्स्तनोद्ररंवनम्। र्मरीं च । अपिरन्दाद्वरसेहाघपि ॥ १६ ॥
प०-शुकं वृद्धमत्यथै, प्रमदाभिकाष कुर्यात् ।
स, दोऽपि बरद्रगंडादीन् ङुरते । तथाऽद्पेऽपि
दकजनितामदमरी कुयात् ॥ १३ ॥

सटिष्पणटीकान्नियसव
ङिति अ० ११

( २५७७ `

प०--दूषिक्राऽश्चिमख्म् । आद्वि्हणात् क
गृह्यन्ते । तान् दृपिकादीन्. महान् वद्ध

हैग-शकस्याह-अतिखरीकामता-प्ुनः पुनः स्रषरु सं-

गोच्छा, शकराहमरीरोगः ॥ १३ ॥
ऊक्षावाघ्यानमारोपं गोरवं वेदनां शकृत्।॥ १४॥

वाह्रस्यादिभिरधक्षयेत् जानीयात् । बाहृस्येन भू
पतेन गुसतथा मलायतनानाम् । तथा आदि
।
दन्
कयात्
ाध्माना
, सण०्~-राद््पुरीष वद्र कुक्षाव
णात् कण्डूक्छेदाद्यो गृह्न्ते ॥ १७ ॥
य्यादिति समावनायां ठिड् । ञध्मानमानाहः ।
हे ०--दूषिकादीनाह--दूपरिका नेत्रमदः) आदिद्ाम

आटोपोऽत्रकूजनप् ॥ १४ ॥

त्कर्मसलादयः ]पवभिति । यथा---स्वाधिक्यस्वाय
आध्मानम्

© ~द्राक्ररपुणष बुद्ध कुक्षावुद्र

पूस्माटोपमन्वरकूजनं गौरवे, गुदस्वं, वेदना सज च
कुयात् । १४॥
© -~-दाकुत आद-कुक्षाव्रुदर अ ध्ानादीनि ]आध्मानं

वतिनोदरपूरणम्., आटोपो गुडगुढायन्दः, गौरवं दुवह्व
वेदना यू, श्कसपुरीपम्, ॥ १४ ॥
।

मू्रं तु बस्तिनिस्तो्द् कृतेऽप्यक्रतसंत्नताम् १५॥

गौरवादिभिः पुसेषादयौ त्रा खश्यन्ते | आदि श्दाः

धायव्यथादयः ॥ १७ ॥
॥ि
बद्धानां वातादीनां हिमान्यमिधाय क्षीणायां बाः
दीनां लिान्याह-

गं क्षीणेऽनिर्खेऽगस्य सादोऽल्पं भाषितः
र॑ज्नमोदहस्तथा श्टेष्मव्रद्धुक्तामयसंभवः।॥ १.

स°-अनिटे क्षीण स्प्रमाणापचिते | वाथ
स०-सूत्र बद्धं बक्िनिस्तोद बस्तिव्यथां कयत् । सवक्षये देह एव न स्यात् । कस्तु छग स्या
तथा तेऽपि मूत्रऽङ्ृतपेक्ञतामङृतामासव्वमेव छया कि पुनस्तदििमिवयाह् । भगस्येदयादि । अगस्य स
प०-मूर्र बद्धं वस्तिनिस्तोवं वबभ्तेमूत्राधार्स्य त्रियाछ्सामध्यम् । ददित चिति काक कः
निस्तोदः व्यथां तथा क्रते प्रवाहित सूतरेऽदरतसेक्नता- भाषिते चिते च ] अद्वचनताऽव्पचेषटितर
मपरित्यक्तचेतस्सवं कुयात् । पुन :पुनसगमनन्न छत- स्यात् ।तथा सकामः सविद्रोऽभायः |तथा श्म

मिव मन्यते ॥ १५ ॥

|

हे०~मू्रस्याह~वरहितिनिस्तोदो बस्तिदेे व्यथा कृत-

य॒ उक्ता अग्निसादप्रसेकाद्वयप्तैपामा यानां

स

मवति ॥ १८ ॥
प०~क्षीणानां लक्षणमाह -रक्राणि वायौ 1
सेदोऽतिस्येददो्मष्यकंड्ूः ॥ १६ ॥
चिष्ठमिदं रक्षयेत्।अद्गस्यावसादौ देहस्यासुच्स
स०-स्वदो ब्रह्रोऽतिस्वेदादीन् छात् ॥ १६ ॥ अस्प भापित्ते स्वस्पवचनता, द्रहितमपि चे
प०-स्वेदो वृद्धोऽचिस्वेदादीय् कुरुते । दौगेन्ध्यं कायिकं कर्म तदप्यल्पम् संज्ञामोह्ः संविद्मा

मपि मूच्ोस्समक्रतमिव मन्यते ॥ १५ ॥

दु्टगन्धताम् । कायस्य कण्डूः कण्डूयनम् । १६॥
हे०-स्पेदस्याद्-अतिस्वेदः स्वंदाधिकयं, दागध्यं दुग

न्धता, कष्टः कच्छुः | १६ ॥

एवं च ठक्षथत् ।

दूषिकादीनपि मान् बादुस्यगुरुतादेभिः ९५
स०-अनेन प्रकारेण दूषिकादीनपि मलान् कश्च
येदनुमिनुयात् । दूषिकाऽक्षिमछः । आद्विरब्दादू प्रा-

[1]

तथा श्ेषप्मवृद्धयन्छामयसम्भवः-अभ्रिसद नादम्
मर्यानिां व्याधीनायुद्धवः \ १८ 1!
हे०~-आअध

क्षयदृक्षणपू | त्र चायाराद्--४

सादरः श्राँतत्वपिव 1 मानितेषदितथद्पं मातं चाविकं
दृतं कायिक, भला चुद्धिस्तस्या मदा विवर्वनाद
-छप्मवृद्धनुक्तामयराः अर्चिपतदताद्यः ॥ ६८ ॥

पित्ते मदोऽनछः शीते प्रभाहानिः ॥ १९
स०-पित्ति क्षि हिममततचनिमदः शीतं

णकशनासामलादीनां प्रहरणम् । कथं उक्षयेदित्याह | हानिश्च स्यात् ॥ १९॥
ब्ृव्येखयादि ! मख्वाहृल्येन त्व्खानगौरेण च |
प०~पित्ते क्षीभे मन्दोऽनलोऽभिग्पद्भुः ]
मादिप्रदणाकं्टेदादयो मृद्यते ॥ १७ ॥
सीतटत्वं कायस्य } प्रमायाः कामेद्रीनिः }) ।

गंडयः
हे०-मांसस्याह-अकषग्लानिरिद्रियदौवैटव, =

२३ ॥
स्फिजोश श्चष्कता, संधीनां व्यथा ॥

कफ भमः।

०॥
-दध्या्ानां दन्यवं दषरटुथसंधिताः२

इडष्माशसं०-क श्ण भ्रमा भवाति | तथा
उरःदिरपयं दन्वस्वमू । श्टेष्माराया

परदः |} २० ॥
प--प क्रीणे दि

{प ।

व्वादममासा

कषस
सम्प

| ददता:

(९

?६२०॥.

त

1,

श्रमो देहमनसेोस्वस्था-

माक्तिक्छादरीनां
| -छधस्षन्पिता

कारूदस्मैव | चछेष्माद्ययानामुरः
स्यं) हदद्रवोऽनुकपयेव पाडा हद

समता

सिय,

॥ २० ॥

प गयं श्रमः रापो ग्छानिः शब्दासहष्णुता)
म्८~रते श्रीनि सक्षयादयः स्युः| \१॥
प -स्पे द्धाधि सति

चङ्ग रोक्ष्य रुूक्चता।

चस्य श्रसः भदः । शोषो मुखद्योषः । ग्टानिप्रचयः ! दन्दासद्िप्णुता चचनासहत्वम् ॥२१।।
ह~पमन्यद-- राध्यं संहानावः, श्रयः धातत्व)
पो सु्य्न, श्निः द्रुषः, यब्दासद्िष्णुता दच्द्प्तः

1 ५६

॥

रप्रातिरागरथस्यरूक्षत्ः २२

० रनः श्वीमऽम्यय्मभिद्ावादयः स्युः ॥२२॥
परक

क्रीणे दिङ्गुमस्छदीतयोः ग्रीतिसयाभ-

पः । सिसा दवौधिल्यं हक्षृता त्वचि ॥ २२॥
०-र कर्य जम्य्यीतयोरमिस्वः, राणां दोधिद्य,
्

प | २२ |

सिऽलानि्गहस्फिलसुष्कतासाधिवेदन।ः

सग
१1)

थुः

पीज्यनिः | गह्धमोः स्फिजोश
111

द्रन् द्युः | स्फुटता

संय

| ३६

८८ -रण्डाश्चिनयुप्कतासन्धियेदनाः
न्वयः 11
२६}

मदसि स्वप्न कटचाः कहो इद्धः कृशगता ॥
स०-मेदसि क्षीणे कटाः

स्वापः ष्डी्द्ि

कररांगसं चं |॥ २४ ॥

१०- मेदसि क्षीणे लिङ्गं कटथाः श्रोण्या: स्वपन

॥
स्वापो, विचेतनस्वम् । प्टीहो वृद्धिर्पचयः ।(१.४

हे०-मेदस आह-कट्याः स्वपनं स्पसाङ्त्वः;

ष्ठो

ब्रृद्धिरितरेषामंगानां कायम् ॥ २४॥.

अस्थ्नयस्थितोदः ददनं दतवेशनखादिषु२५॥

स०-अस्ि क्षीणेऽ्ां .तोदो भवति ! शदन

दातः । पात इत्यथे; । केषाम् । दतादीनाम्\ ९५ ॥
तोद
प०--अस्थि क्षीणे रष्षणमस्थ्नमेवं
व्यथा } सदनं पतनं दन्तानाम्. ॥ २५ ॥

हे०-यरथ्न आद-अस्थितोदोऽर्धनां व्यथा, दैतादीनां
यादन शातः, जआदिशब्दाद्रोमादयः ॥ २५ ॥

अस्थ्नां मजनि सीषिर्थं घमस्तिमिरदशेनम्२९

- स ०~मज्ञनि क्षीणऽश्ां सौिर्य ्रमादिश्च।।२६॥
प०-मञ्जनि क्षीणेऽस्थ्नां रौषि दयूल्यता । श्रमः!
तिभिस्दरेनं तमसोऽवरोकनम् ।॥ २६ ॥
हे०~मञ्ज् आद--अस्ध्नां सौषिर्य सर्पं, भ्रमश्च ।

क्राधिरूदस्येव, तिभिरदर्सनं सर्वस्यैव वस्वुनस्तमोरूपत्वेन

भास; ॥ २६ ॥

शक्रे चियत् परसिच्थत शुक्रं रोणितेमेव वा

तोदोऽव्य्थं बृषणयोमेद् ध्रूमायतीव च ।\२५७॥।
स०-डक क्षीणे शुकं चिरात् प्रसिच्येत स्तं बा ।

प्रसिच्येतेति वमैकतेरि } इषणयोरतिरयेन तोदो व्यथा
स्यात् } मेदू रिकनं धूमायतीव च । लोदहितदेाक्रतिगणल्वात् किप । उष्टरसार्वेयादिना दीधः ॥ २७ ॥
०"-दुकरं रेतशचिसद्रहुकाठेन सिध्येत ! शोणित

स्कतेभेवं वा प्रक्षिच्येत । अत्यथेमतिशयेन तोदो
घा फलक्छेशयोर्मेरं चिं धूमायति धूममिव
मुच्चति ॥ २७ ॥

पुदन्तीवे

द ०~युक्रस्याह-छकरं संभोरे चिरान्पुच्येस |ोणितमेव

| चा प्रसिच्येतं खवेत् } -वृषणयोर््य

व्यथा, मेद

स्थानम्!

रिप्पणदीकाज्यसंबाछिते अ० ११

धूमायति। केदहितादिक्यपन्ताल्यरस्मैपदम्, 1} २७ ]

मानां

एरीषे गायुरज्ाणि सशब्द पेषटयन्िव ।

मलायनानि च

८ २७९ »

द्थानानि मलायनानि

छु्नौ रमति य्वुध्यं हस्प पीडयन् भरराम्॥ न्यस्वलाघवानि
स ०-पुरीषर क्षेण वायुः इक्षौ अमति ।.अंत्राणि तैः॥ ३१ ॥

खमलायनानि

स्व्रानि च चुनि
१

नं

स्वमलायनमदोषलौ थ

सदोषन्रद्न-“५
(५

श्रये द
वेष्टपनिव र्दः जनयन्याद्यूष्ैम् । किं बन् |
प०-मद्धाद्रीनां दृपिकार्दानिंजामयः
हार मृं पीडयन् ॥ २८ ॥
खछायतनसंयोषादिभिर्यक्ननेन
‡
चश्मा

“नई

व.

¡ >गम

पस् नेषा
प०~पुरीषे क्षीणे रङ्गं वायुः सशब्दो वेष्टय- च॒ तानि मलायतनाक्नि | नेद
लद्द
सचचोपादिभ
|
िदटश्नं
पीडयन्
निवान्त्राणि कुषौ भ्रमति | तथा ह्पार्श्
ताडयन् म्रशमत्यधेम् ॥ २८ ॥
जनेन दुःखनाववोधौ द्रः 1 २५ ;;
हे०पुरीषस्याह--अंबाणि वेष्टयन्निव सचन्दो | देल-दूधिकादीनामाह-यि यायाम
कुक्षि भ्रमति, कदाचित् दृदयपाश्च पीडयन्नृध्वं

वायु;

मूञ्रेऽर्पं मूत्रयर्कृच्छाद्विवण सास्चमव का २९

स् ०--मूत्रे क्षीणऽद्पंमूत्रयेकछच्छदविवर्ण स्तसहि-

तमेव वा | २९ ॥

प०~मूतरे क्षीणे लिङ्गं मूत्रमर्पं निवरणी वि

तवर्ण, सास

सृक््म्यदेव नुं

सरक्तं, छरृष्ात् दुःखेन मूत्रयेत्

लयजक्न् ।। ५९ ॥

हे०-मूत्रस्याह--अस्पं मूर

विवर्णं॑स्कमिश्वर्णामं

ङृच्छन्मू्येत्

रक्तमिश्रमेव

घा,

तच्च

एवकारेण

रक्तवणौमासत्वं व्यावर्तते | अतएव ` विवर्णैदब्दिन तद्ल-

भ्यते । २९ ॥

स्वेदे रोमच्युतिः स्तन्धरोमता स्फुटनं स्वचः२०

णतं

उपान

0

„५५५

यदधन पदप

संद्नोषादयः | ३१ ॥

याते | २८ ॥

[की

दोपधाप्रुसदाय)

प

समासतोऽपिषातुगिदमाह--

| दीषादीनां यथास्व च् विद्या
क्षयण विपरीतानं मृणानां
बुद्धं मनां सयाच

प्रधन य

भम

सं०-दोोषधातुपरान। 3
कथम् । यथास्वं दोषार्बानां

म
॥ी

२

7

गुणास्तषां गुणानां क्षयेण वधरनेन च दद
दीनां वृद्धि क्षयं च विद्यात् |गथा आयुषः
रघ्रुरीतादयस्तषां विपरीताः सिम्यगुरूप्ाः

ब्रद्धिद्रदयत
क्षिण्धादीनां दहे यदा
स०-खेदे क्षीणे सेग्णां च्युतिः शादो रोम्णा
षयो ञेयः । यदातु तेषं स्िग्ध
च स्तन्धत्वम् । चश्च्मेणः स्फुटनं द्रणम् ॥ ३० ॥
तदा बायोवद्धि विधान् । प २
छिङ्खं गोस्णां च्युत्तिः, रामदपाणा क्षयो दते

प०~-शेदे क्षीणे

स्तच्धता, परिस्पटनं त्वचः दरणम्. ॥ ६० ॥

हे०-स्वेदस्याह-केषाचिद्रोम्णां च्युतिः? कपा ।चतस्तः

विकस्म्य मानां धातूनां च अन्यि

। ५

लादि न केवकं मदाना पूतम प्रय

|
केप या्दमुनाऽपि वषयमाणन दं
दानीं प्राणादिमङनामपि सामान्येन क्षयलि- क्षयौ जञेमौ । एवं स्वबुद्धया विकस्य मल [न ५१
द्रहिनिःसरणलक्षणाच व्रद्धिं विययाच् | तधमिव मद
7माह~

ऽ्धता,

स्वचः स्छुरन ।वदारणम

॥ ३०

॥

मढानामततिसृक्ष्माणां दुरुकष्यं रक्षयेत् क्षयम् ।

प्वमरायनसैदोषतोदशून्यतराघवेः ॥ ३१ ॥
स ०-सृद्ष्माणां छयष्काद्पाना दूषिकादीनां दुःखन

मोद शव्यं दुर्यं क्षयं रक्षयेज्जानीयात् । ~
१२ धूम इवं भवति 1

नामतिविक्षदतिप्रव्तनास्षथं चियान् ॥ ६९ ॥
परव विस्तरतो दोपधातुमत्यायां वृदधिभयं
व्यास्याय समासत आह-दषापीनां दपधातुमहा-

नां वद्धिक्षयौ विद्यात् जामीयात् ॥ कथ विध)
रतानां गुणानां यथारवं प्र्यण ब्राद्ध जानीयान्

तथा वि्तानां गुणानां यथास्व वर्भनेन क्षयं

छथ दोपाहीनापराघरयाश्नविमातं य्पति--

जानीयाच् । दोषादिगुणेभ्यौ ये विपरीत्युणा यथा
वात्य सिलिग्धादयो विपरीताः, पित्तस्य रीतादयः,

तत्राऽस्थनि स्थिता षायुः पित्तं तु स्वदग्तमीः
ां मिथः ॥
छेष्मणौ कषादयः । तेषां विपरीतानां गुणानां छेष्मा दापपु तनपामाश्रयाध्रायिण
क्षयेणोपचये वृद्धि रक्षयेत् । तेषामेच विपरी- यदेकस्य तदन्यस्य वधनक्षपणोापधम् ।
तानां गुणानां व्धैनेनाधिक्येन क्षयमपचयं रक्षयेत् । अस्थिमारुतयेर्निवं मायो वृद्धिरिं तपैणात् ॥
पलानां मूत्रपुरीषार्वीनां सङ्गाप्रवतेनादरद्धि रक्ष

छष्पणा ऽतुगता तस्मात् सेक्षयस्तद्धिपयैयात् ।

थत् । अतिविसगदतिप्रवतेनात् क्षय जानीयात् ।
वायुनाऽचुगतोऽस्माज् वृद्धिक्षयसमृद्धवान् ।
न केवलं पूर्वक्तरक्षणेनःयावदसुनाप्युभावपि मला-

३५॥
ना परदध्यौ पीडाकरी । तत्रापि य एषां क्षयः विकारान् साधयच्छीत्रं कमाद्नव्रुहणैः
त वृद्धितोऽप्यतिरयेन पीडाकरतरः । ३२ ॥
स०--तत्न त वाता््पि मध्यम वायुः स्थित
आश्रितः) पित्तं तु स्स्तयोः हिधतम.) ना दरपुर
मेन, दोषादीनां वृद्धि वद्धनेन, क्षयं जानीयात् । तौ च मासमेदोमजखुत्रमूत्रपुरीवादि शिथिलः | यतप्रतमारक्तादीनां गुणानां बहु्वाम्यां करमाद्धवतः । तत्रं क्षये- श्रयाश्रधिभातो द्मोषधातूनां तय दलुनाऽप्थरयाश्रनिणां
हू०~निदानमाह~विपरीतानां गुणानां क्षयेण निदा-

गलन्नं विकारं वायेोर्वृद्धिरितिं व्यवस्येत् । वद्धनेनोसन्नः
परय इति एवं पि्तादिष्वपि । तथा मकानामतिसंगानि-

मिथः प्ररस्परे यदेकस्याऽशरयम्य नधनं

सतचदध्रविणो-

तनादोषादीनां वृद्धि वियात । अतिविशषगौत् भ्यम् । ऽपि वधन यदाश्रय क्षपणे लदाश्रविणीऽपि क्षपणम् |
त्रातिसंगो

यथाकार्मदोधनष्टेगविधारणाद्षटंमकाार-

वेहारशीकनच । अतिविसर्गोऽतियोधनष्िगोदीरणादंसनाहारविदरशीलनाच क्षयवरध्योः पीडाकरत्धे तार
भ्यमाह-दोपरादीनां वृद्धिदंहश्य पीडनी | ३२ ॥

नन्धेवमेवाऽस्यो साताश्रयस्य दमत सदप्याश्चपिभोऽगि
वधनं यदस्य क्षपणे तपि वालम्य

शुका प्राप्न.

त्यत जाह | अध्थिमास्तसोदयं वथनद्षपणीपनम |
संमेवतीव्यभ्याहायम् } टि गरस्नात् प्रापो बद्रुन सा
पलोचितलादेहस्य क्षयो ब्धस्त॒ पीडमः।॥३३॥ दविवधेनं दोपातूलं सा तपणादु वरदणाद्रवनि। प्राम.
स°-द्रावपि मलानां इृद्धक्षयौ पीडाकरी देह्य प्रहण वाचुपरिाराधरेम | सा स दप्मणाऽतुपतात्रापिय एषां क्षयः सं बृद्धितोऽष्यतिदायेन परीडा- ऽलुच्ा यतण
या व्रृगनिः संततैणासतमाद्धनोत "1
पः | अनौचिव्यात्् । देहिनां हि प्रायो मर्ष
दोषादीनां क्षवः स प्रायौ भूमिष्रमपततपणान्तदध्नूग9ुचितोऽनम्यस्तो बृद्ितूचितैवेति न तथा पीडां
पाद्धवत्नि । पस च संक्षयो
वाययुनाऽनुमनः ।
सेति ।॥ २६ ।।
एवे यद्स््ो वधेनमौपध्रं तम् सिस्रा 4
प०-वेहस्य . शरीरस्य मरोगिवितस्वान्मलसास्य- णस्य वातस्य क्षेपणम् । यच वालस्य मलीपरम

मावान्मलानां वदधेरधिक्यात् क्षयो न्यूनतापचयः

पीडाकरतरः । दोपादीनामाधाराधेयभावात्
।६३॥

हे०-श्षयस्तु ततोऽपि देदपीडन; छतः
मलेचित-

स्वात्| देहो हि मल्बरुताततय; सातत्यं च
॒वबरह्मपि नाक्ति-

तदरक्षतिक्ताधपतपणं ठेचनरूपमनशः पपम् | तदमेतदुक्तम्। यत णवं त्र संत्तपणरपत्वंश्वस्याद्मता-

णषरूपत्वमतो दृद्धक्षयसंमतान् विकासाय दोपधातमां

तवषिनः कमाटघनवृहध।ः साधद्रषक्रतत् | कथम् |
बहि ° हति । भशष्देन दोप्रधाद
ुमलानां ध्रहणमू | शीघ्रम् । चिगेषिता दवि ते ब्र्ि्नि्ाः शयुः
वाति दि"विट्केपमपत्तादिमलादायानां विक्षेपसंहारकरः शयु्यान् विकारान् छ
थोत्यान् व्रति
स यस्मादिति | ३३. ॥

बाधत । वक्षयाति-“ सात्म्यं ह्यादुबल
ं धत्त नातेदोप्रं च

करमाथैः || ३४ |

सटिप्पणदीकात्रयरसवटिते अ० १९.

स्थानम्]

प~क दोषाः कस्मिन्नाधरे आशिता इयाह~
तत्र तेषु वातादिषु मध्येऽस्थनि वायुः स्थितः
आश्रितः स्वेदर्तथोः पित्तं स्थितम् । श्चिप्मा रेषु

रसमेदोमज्जशुक्पुरीषमूत्रादिषु स्थिता जाश्रेताः |
येनैव स्पेण ते आश्रयाश्रयिमावेन
तैल तेन

दोषधातूनां

हेतुनेषासाश्रयाश्रयिणां मिथः परस्परं

(९८१)

जीस्थृदधौ ङंधनमीषधं, वायुश हदणम्, अस्थिक्षये
बृहणमीषधं, वातक्षये छवनम् | अथोपरायं विवक्षु्धिकित्सामाह--चिकित्सैव हि प्रयुज्यमाना उपशय उच्यते।
वक्ष्यति दहि ““ हेतुव्याधिविपर्यस्तविपर्यस्ता्थकारिणाम् {
ओषधान्नविदहाराणादुपयोगं सुखावहम्. ॥ विदयादुपद्य
व्याधेः स हि सात्म्यमिति स्मृतः?" इति । चिकित्सा चं

यदेकस्य वर्धन तदन्यस्यापि वर्धन, यदेकस्य दविविधा--तरंहणघनमेदात् । ततर बरँदणलघने विमजति~~
क्षुपणं तदन्यस्यापि क्षपणमौषधम् । यदाश्रयस्य वद्धिजान् विकारान् रंघनेन साधयेत् । क्षयजान् बृंहणेन,
धनं तदाश्रयिणोऽपि वर्धनम् । यद्ाश्रयस्य क्षुपं कुतोऽ विभागः । दि वसमाहूसतर्पणाददणाद्ववति
तदाश्रयिणोऽपि क्षपणम् । एवं चेदस्थ्नो वाताश्रय-

साच छेष्मणानुगतां यत्र यत्र वृद्धिस्तत्र तव शछेष्मपित्तादिस्य व्धैनमौषथं तद्ाश्रयिणोऽपि बातस्य वद्धनं बृद्धावपि छेष्मानुगमोऽस्तीयथैः । तस्मत्सरबु वृद्धियदस्थ्न;ः क्षपणं तदपि वातस्य क्षपणं प्राप्नोति । विकरिषु छघनमीपरधं हेतुविपरीतत्वात् , चछेष्पानुगमनेन

तत्रेदमाह हिराष्दो यस्माद । यस्मात् प्रायो या

ृद्धिवंधेनं दोषधातूतमिषां सा त्णाद् वंहणाज्ना-

यते । सा च शेष्मणातुगता | प्रायोग्रहणमच्र व्य-

व्याधिविपरीतव्वाचच | तथा सेक्षयस्तद्विपर्थैयात्तपणविप्यष्टुघनाद्धवातिे । स च वायुनानुगतः यत्र. यत्र क्षयस्त
तत्र वायुः | कफादिक्षयेऽपि वायोरमुगमोऽस्तीव्यथः ।

भिचारददीनाथम् । यत एवं या वृद्धिः सा तर्पणात् तस्मात्सर्वेु क्षयविकारेषु वृहणमौषरधं, हेवुविपरीतत्वाद्मातस्मद्धेतोर्यः संक्षयः एषां दोषधातूनामाश्रयाश्र- तानुगमेन व्याधिविपरीतत्वाच | ३४॥
यिरूपाणां स प्रायोऽपतषणाह्कनापरपयौयनाम्नो

नन्वेवं वात्द्रुस्थान् विकारान् ठघौनैस्तस्षयोत्थान् बृहणेरिति स्यादत इदमाह-क्षेपणं तद्- वायोरम्यभ्र तजांसतु तैरगोकमयोजितेः ३५ ॥

जायते। एवं यद्रो व्धनमौषधं तत् स्निग्धमधुसदि
बंहणरूपं वातस्य क्षपणम् । यद्रातस्य वधनमोषधं

रक्षतिक्तायपतपेणं छङ्घनरूपमस्थ्नः
थेमेतदुक्तमस्थिमारतयो्नैवेति बाह्यं चाङ्गीक्य
शाख्चका(र द्रदमाह्--यत एवंरूपता बृद्धेस्तपणकूपव्वमपतपेणरूपत्वं च संक्षयस्यातो ब्रद्धिक्षयसमु-

स०~वायुं हिला वरद्रधुत्थान् विकारान्. छंवनेः

्षयोत्थान् वृणै; साधयेत् । अथ तान् वायुततम

द्बान् विकारान्. दोषधातूनां सम्बन्धिनः क्रमा- वान् विकारान् पुनस्तैरेव रचनवृहोरत्मयो जितेर्-

क्रेत यथा निदिषटक्माद्िपरीतः कमः उक्कमः |

छङघनबरंहणेः साधयेत् चिकिर्सेत् ! व्याध्युर्थान्
विकारान् छङ्घनेरपतपेणेः, क्षयोत्थान् बंहणेःस-

यथा वातवृ्बुव्थान् विकरान् वहगैस्तस्योत्थांश्च

न्तपणैः ॥ ३४ ॥

कंघनरिति ॥ २९ ॥

हे०-दरूष्याणां वृद्धदेतुस्वादिन्ञानाधं दोपदष्ययोराश्न-

प०~एव सति वायेरेर्वरूपतोपकरम्य प्राप्नोति ।

याश्रयिभावमाह~-तत्र तेषु दोषादिषु मध्ये रोषे रसमांसमेदोमजश्यक्रमूचपुरीपादिषरुं | आश्रयाश्रयिभावस्य फल
माह-तेन आश्चयाश्रयिमावेन हेतुना एषां दोपादीनामाश्च-

वातवरद्धवव्थान् विकारान् ठङ्धनैः

याश्रयिणामाधाराेयभावेन देतुना स्थितानां

वसेत् उत्कम्य यथा्निदिष्टकमसुलद्गय अन्यथाक्रुस्वा

यदेकस्य

क्षयोत्थान्

बृहणैरित्याशाङ्क्याह~-वायुं वजेयित्वा तज्जान् पुन
विकारान् तैरेव जङ्गनबृंहणेरु्मयोजितैध्िकि-

वद्ध॑नश्चपणौषधं तदेवान्यस्य कथं मिथ; परस्परं यदाश्र- वातवृद्धधुत्थान् आमयान् वहणैः सन्तर्षणैः क्षयस्य तदाश्रयिणः यदाश्रयिणस्तदाश्रयस्येदर्थः । बद्धैनं णोत्थांश्च कडघमैरपतर्पणैः ॥ ३५ ॥

यृष्धिदेतुः, क्षपणं क्षयहेतुः, ओषधं वैषम्यानिवर्तकं साम्य-

हे०--एतन्न सवं वायोरन्यत्र। बायुवरद्धौ न तरपं हेठः+

न ङंघनमैीष्रधमितयर्थः । तर्हि त -किमित्याह--तञ्ानि*
मवेऽग्येवं न ज्ञेयम्. । यद्वायोर्विवधैनं रुक्षादि तदस्ध्नः त्यादि । वाुषदधिक्चयजान् । दद्विजान्बरहणेन साधयेत् 1
क्षपणं, यदस्थ्नो विवद्धं ज्िग्धादि तद्रायो; क्षपणम् | क्षयजान् रेषनेनेव्युक्रमयोजना । वातवुदधिरखनात् क्षयो, `

हेतुरित्यर्थः } अपवादमाह~-असिमारुतयोराश्नयाश्रधि-

२९

¡`

अष्रङ्गहृदथे ।

(१८२)

वामा
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राब्देन काकांडोलास्पगु्तादीनां प्रणम् ।मू्चबद्धत्थान्
^ द देयनसाध्येऽपि कर्तरि व्वरमुह्मयोः । त्वेऽपि मेहचिवित्सया मून्रक्षयोत्थान् मूचऋन्छरचिकरित्समा ।
भाया देवनं न समं मतम्” ह्स्यादि ॥ ३५ ॥ सेदक्षयजान् व्याधीन् व्यायामादिमि साधयेत्॥ ६॥
ः
प०~विरेषादतिशायं करसवा रक्तवृद्धिजान् विकादरोपाणां विद्ेषचिकरिततेह नौक्ता । दोषोपक्रमणीये
वक्ष्यमाणत्वात् । रसचिकित्ता च रसोऽपि छेष्मवदि- रान् रक्तस्चुया श्क्तनि्ैरणेन यिरेचनैः कायशुने पनरनििष्ठऽतो स्तादीनां चिकित्साफह--- विरेचनैन्िकिष्सेत् । सांसवरद्धिजान् व्याधीन,
राखकमोदिभिरुपा
चरेत् । मेदोजान्. रोगम् घृद्धनु
टमा द्वित्यत एवं पय् । प्रविद्दह्णाद्यभिचारोऽपि यथा-

1

द

~

>

स

म

विशेषाद्रत्तबृद्धयुष्थान् स्तसुतिषिस्यनैः।

मसिदृद्धिभवान् रोगान् रासक्षाराधिकमेमिः॥
स्थोल्यका््योपचारेण मेदाजानस्थिसंक्षयात् ।

जातान् क्षीरघृतसितिक्तसथुतेवसितमिस्तथा ॥

त्थान् स्थौत्योपन्वारेण दिविधोपक्मणीयोक्तेनोप्रकमेण चिकिस्ते्त् । मेदःक्षयोध्थान् कादर्योपचरेण क्ररस्य चिकित्सया दिविधोपक्रमणीयो त्तया चििस्सेत् ॥ अस्थिसंक्षयादुखन्नाच् व्या

बिडवरद्धिजानतीसार क्रियया विटृक्षयोद्धवान् । धीन् तिक्तसेयुतैषठंतक्चीरेश्योपाचरेत् तथा वस्तिमिरुपाचरेत् ! श्छदुष्धिजान् विकारान् अतीसारमेषाजमध्यङ्कुरमापयवमपद्वयादिमिः ॥

शरियया अतीसार साधनेनोपक्रमेत् । रक्रःध्यमूद्क्षयास्थाश्च मदक च्छरचिकिस्सया ।
व्यायामाऽभ्यंजनस्वेद्मयैः स्वेदक्षयोद्धवान् ३६ यजान् विकारान्. मेषाजमध्यादिभिरुषाचरेत् ।

स ०-्रद्धिक्षयोपक्रमे एवं स्थितेऽपि

मेषाजयोभेष्यमन्रादि, कल्माषः खिन्नानि सस्या-

विरेदरेण निः माषहयं-माषौ, रजमाष्श्च । आदिग्रहणात्
पतवृदरद्युवयान् स्तघुतिविरेचनैरपक्षमेत । भासदद्धि- वासतुकात्मराप्तापटीखादीनां परिप्रहः । मूत्रवह
नान् इखक्षाराग्निकमेमिः ¦ स्थौल्यवार्योपचारेण जान् विकारान् प्नमेहचिकित्लया चैफैस्सेत् ।
मेदोब्द्धक्षयाभ्यां जातान् । मेदोजानिति मध्यमप- मूक्ष्योस्थान् व्याधीन् मूत्रकृच्छरवि किव्सया उप
दोषोऽ द्रष्य: । मेदोद्दधिजान् स्थील्योपचारण रमेत् । स्वेदक्षयजान् विकारान् व्यायामादिभि.
्रिविधोपकरमणीयोक्तया स्थौल्यचिवित्सया । मेदः- रपाचसेत् ।॥ ३६ ॥
दे०-अथ केयांचिद्विसेषः ] तत्र रकतवृद्धिजानाह--्षयजान् कार्योधिचारेणोपानचरेत् । अस्थिक्षयजान्

्षीसद्तैशतिक्तसंयकतेवस्तिमिस्तथा =तथाख्यैस्ित्तसं- रक्ततः शिराव्यधादिः | मांसवृदधिजानाह--मांसघरदधीति

। मेदोजानाह-मेदोवृद्धिजान् । स्थील्योपन्चारेण
पुतेरियथः ¡ ननु यानि वातङ्कति द्रव्याणि तान्य
स्थिक्षयोद्रवदिकाराणां वृद्धिकरणानीति तद्रव्योपयो- दिविधोपक्रमणीयाध्यायोक्तेन । मेदःश्चयजान् कादर्योपन्वारेण ]अस्थिक्षयजानाष्ट-त
गत्र न युक्तसितक्तस्य वात्ृषवात् । उच्यते |यद्भव्य खारणादिः-“ पञ्चकर्माणिथोति । तिक्तसंयुतैः । तथा
स्परे सतिक्ता बस्तयस्तथा |
क्ष्व दोषण

खरतसुत्पादयति तदष्मो दनं युक्तं पयः? दति । न चैवं तिक्तसं
युतैशिते वस्तीनामेव

सरस्वभावादस्ाम्] न चेदंविधमेकं उव्यमरित यत् विरोषणं वक्तु युक्तम् , “ बरतयः क्षीरसपीप तिक्तकौपदहिकिं शोषणं च । तमात् क्ीरपतेसितक्तसंयुतैवरित- ताश्चये ?› इति चरक वचनात् । विड्धवृद्धिजानाद~तीसारनियया अतीसाराचिकित्सितेन । विटृक
मिश्च तिक्तसंयुतशव्युपदिष् । क्षीरस्य
्षयजानाह--तिक्तयु-

तव सरतमातवात् । चिङ्करदधिनान् पुरीषदच्ेन मेपाजयेरमभ्यमतराधेः, मापदरयं-माषो, राजमध्श्च |
ानलीसारचिवितसया साधयेत् | विदृक्षयोद्धवान् मेषा- आदिब्दात्म्स्मंसादः] गू्वृद्धि्षयजानाह-ूचघद्धिजान्प्रमेहचिकित्सया, पृतक्षपजान् छच्छचिकित्सया,
जमषयादिमिः साधयेत् । मेष उरः |
स्वेदअजस्छागः । कषयजानाद~ व्यायामोति |
३६ ॥
तयोमषयमे

तराषिः । इत्मापोऽधसिनो माषाहय
- खस्थानस्यस्य कायापररंश
ा धातुषु संधरिताः ।
इृता(दसयुतः ।माष्रये मापो राजमायश्च |
आदि- तष
ा सादातिदीपिभ्थां धातुबृद्धिक्षयोद्ध
वः ३७॥

साटप्पणटाकाज्नयसंबाटेते अ० १९.

स्न्हन् |
॥

|

^

सं°-सस्यान कायाश्वः

=
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पकामाशययोमध्यम् । |तीति सेधः । तथा च मुनिः । मलायनान बाध्ये
(ऋज

पथा वक्ष्यति} पित्त पैचातमके तत्तु पकामारायमध्यगमित्यादि याक््ाचकं नाम तत
सपतमिति |तत्र पक्रामाराय-

मध्ये तिष्ठतीति ख्थानखस्तस्मैव॑विधस्य कायाप्रैरजाट-

दुष्मात्राधिकमशेरिमि | कानि मटाधनानीःः
गह | अष

द्रेपुदमेहा्ये | सत चिरमि

स्वापन

रानरुप्यऽडा मागा धातुषु रसादिषु सश्रितास्तेषामन्य-

शानां सदेन मयेन धातूनां ब्द्धल्ुद्रवस्तेषामेशानाम-

तिदीप्याऽतिवेक्षष्याद्रावुक्षयोद्धवः ॥ ६५७ ॥
प०~स्वस्थानस्थस्य स्वारायस्थेस्यामपकाशयमध्यस्थस्य काय्रजेठरानख्स्य ये अंशा भागा
धातुषु रसादिषु संशिताः स्थिताः तेषामग्न्य॑शानां
सदेनाुस्वणतया धातूनां ब्रद्धबुद्धवः तेषमेवांशानामतिदीप्टया प्रवर्व्वेन धातूनां क्षयो द्रवः ॥३५॥
हे०--घातुजानामुप्क्रमां तरमाह~-स्वस्थामस्थस्य ग्रहणी-

स्थस्य कायभनरननपक्तुः, अंशाः क्षुद्राणि

सूपांतराभि,

प०~धातुमद्छायनानां
चाह्-दाषा वातादयो दृष्टः

धातून् रसादीन् दृपयन्ति 1 उभर

त दषा

धातवो दुप्रा मढान् भृच दृप्यन्ति } स त
हृष्टा मद्ायनानि मदमा्मानि वृषयन्नि ¦

क

स

यन्ति तानि मटायनानीन्यत आष्ट्र)

लनानि गुदा मह च| चिरनिस्य सनाया ;

धृतिघ धात्वादयेषु सर्वधाल्घ्य दलयर्थः | तेपां सादेन
क्षिणी, दा कणे, भ्रानमी ६,
मेन धातुद्दनरुद्धवः, अतिदीप्त्या धातुक्षयेश्च | कण्टसोत णम् |क्ति द्धि

धातुच्रद्धौ मां्ोपक्रमः,

धातुक्षये तदण्योपक्तमः

कार्य

इत्यथ; ॥ ३७ ॥

हानि

सक्छददहगनानि

11111

अ
सवोण्यपि सद्ायनानि
स्तेषु धातुम्छायनेपु यथास्व च
4

पूरवो धातुः परं कुयादृद्धः क्षीणश्च तद्विधम् ३८ आत्मीयकूपतया भ्थितम्यप यथान्यं ग दववधयः
` स०--पवो रसास्यो धातुददरो भूत्वा परं रक्तास्यं स्युः भवेयुः । धातुदेचेदुषटमदायनेष् सदु
$

£.

धातुं बद्ध यया पूरवश्वत् क्षीणो धातुः पर् घाठु तद्विध धायथं व्याधयो भवेयुः | ३५ ॥}
क्षीणमेव कयौ ॥ ६८ ॥
है०-ददि्तयविकारर्राप्निमष-र मद
प०-पूवौ रसख्गो धातुः बृद्धो मूर्वा अपरं दोप्रा धातन् दपयात | ग्सदरह्ण लव्ध
प्काख्यं घातु बुद्ध कुयीत् । पूर्वश्च क्षीणो धातू- उभये दोपधातयो मत्मन् दरधय | मः
साख्य; परं र्ताख्यं धातु क्षीणमेतद्धिधमेव खोतांसि दुपरयंति, कानि पुनस्तानि

कुयीत् ॥ ३८ ॥

ह ०--तथा पूरौवातुः पर बद्धं यातक्षीणः क्षीणम्

प्रधाव पूर्वस्य क्षयः कार्यः क्षये बृद्धिरित्य्थः । इस्यु-

परशयप्रकशणम् ॥ ३८ ॥

दोषा दुष्ट रपैधातू् दरूषयंत्युभमे मान् ।
अधो द्रैसप्त शिरसि खानि स्वेदवद्ानि च)
परखा मलछयनान स्युथथास्व तव्यता गद्1;२९

स०्-दोषा दुष्टा सौमैषुरदिभि्िध्यायोगातियो

(सेवितैः इषिता धातून् दृषयैति । उमये दोषा

वातवश्च मान् दूषयति । मखा मङायनानि वृषयं-

दुः

गुदश्च । सप्त दिरति-कर्णौ, नेत्र, न
स्वेदवदानि खानि रोसनुम्ाः, तेपामम
अतो दष्ेरनतर्

पपु दु

४1

स्युः | कर्थं यथास्वे स्वह्नः
विभागः उक्तः } संग्रहे तु-“वक्षयन्यै यालाः

रकाः

॥ रक्ते विप दाद च मातत साक

श्यम् | 5 1
सदाहान्मेदासि मन्थीन् स्वेदान्तदवभन

भूद मञ्क्ि दादरिनखनेचतम् । ५
ा ४ वनं
च दयुक्रं सुक्रसमाध्ितम्, ॥ विरागत

अदर्प

सयु

न्यंभ

तष्म, | कषमं मदत् दाहाने, पान

अष्टाङ्गहदय ।

(२८४ )

॥५
व

यृदमणः | छष्मा त्वचि स्थितः कु्यासस्तंम॑शेतावभास-

ताम् । पंडवामयं

शओणितगौमांससंस्थोऽबुदापची ॥

आ्रचमावनद्धाभमगाचतां चातिगोरवम् । भदोऽगस्थुल्तां

मेदमस्भां स्तव्धत्वरमस्थिगः ॥ मज्जगः शु्कनेतच्रत्वं शचक्रस्थः शछक्रसंचयम् । विघन्धं गौरवं चाति शिरास्थः
स्तम्धगा ताम् ॥ लायुगः संधिदुनत्वै॑कोष्टगो जटरो-

तरतिमू । असेचकाविपाकौ च तांस्तांश कफजान् गदान् ॥ विष्मूच्रयोः स्वाश्रययोस्तत्र तत्रोपदेक््यते । उपतापोपघ्रातौ च स्वाशवधेद्रियगेभलेः”; इति] ३९ ॥

दोषधातुमलानां समविषमाऽवस्था गदिता ।मौजो

तुमु सस्स्वपि क्षीयते जीवितेन सदान्यथा !

वृद्धेन वधेते सदं जीवितेनापि तट्वयाख्यायते-घात्

रतार्दानां डुक्रान्तानां परं तेजः प्रकृष्टं ध
प्रधानं सार्मोज; स्सतसक्तमाचार्यैः । तथाह
तद्विविधमुक्तम्
यस्थमपि सकठ्ररीरव्यापि
सकटशरी
तस्य
।
ासरतिकं
च
ाणम,प्र
षड्बिन्दुपार्म

व्यापिनः षडनिन्दुकस्य शुद्धर्तसदट शस्य किथ्विः

पीतवणेस्य विशेषेण हृदयं स्थानम्,
तच्चदेहस्थिर्तिं
बन्धनं देहस्य स्थितिरदेहस्थितिः तस्या निबन्धनं र

णम् । तेन देहस्थितिर्निवध्यते भियम्यते । अन्य
यन्नारोऽमपि नियतं निधितं नाशो भवाति तथ

निरूपयन्ाह--

यस्मिन्नोजसि तिष्ठति विधमाने सति पुमांसितष्ठ

दृदयस्थमपि व्यापि देहस्थितिनिवंधनम् ॥
छलिग्धं सोमाप्मकं शुद्धमीषह्छोहितपीतकम् ।

रासीराभ्रयः देहः संश्रय आश्रयो येषां ते देहसंश्र

जीवतीति यावत् । तथा निष्पद्यन्ते जायन्ते य
ओजस्तु तेजो धावरनां शुक्रांतानां परं स्मृतम् । यस्माद्धावाः पदाथाः अनेकमकाराः देहसेश्रय

यन्नारो नियते नाशो यस्मिस्तष्ठाति . तिष्ठति ।
निष्पद्यते यत भावा विविधा देहरसैश्रयाः ४०॥
स्०-रसादीनां धातूनां शुक्रातानां यत्परं तेज-

विविधाः पदाथौ यतो निष्पद्यन्ते तदोजः } तथा

सङहे “तेजो यत्सवयैभूतानामोजस्तस्परमुच्यते
मृदु सीमात्मकं शुद्धं रक्तमीषर्सपीतकम् । यत्सा
मादौ गर्भ॑स्य यनत्तद्रमरसाद्रसः 1 संवर्तमानं ह्व
समाश्रयति यस्पुरा } पच्छरीर्रसः

स्नहपरायो य

प्रतिष्ठितः । यस्य नाशाच नाशोऽस्ति प्रीणिता ये
स्तदोजः स्परत् । तथा हृदयस्थमपि व्यापि | सकल- देहिनः । हृदयस्थमपि व्यापि तत्परं ज
दारीरव्यापि । यतस्तस्य षडूविहुकस्य॒विरेषरण हदये वितास्पदम्? ॥ ४० ॥
स्थानम् । तथा देहस्य स्थितिर्देहस्थितिप्तस्या निधने

जीतिताधिष्टानमियथः । अन्ये वाहुः परदग्देनेतद्
द्योतयति । अन्यदप्योजोऽस्ति न तद्धातूनां शुक्रा

हे०-अथौजोविज्ञानं तस्यापि मरत्वात् । वक्ष्य
हि--कफः पित्तं मलाः सेषु प्रस्वेदो मल्सेम च

तानां तेजः श्माख्यमिति । तथा चोक्तं संग्रहे । मृदु लेदोऽक्षि्वड्गनशामोजो धातूनां क्रमद्ो मलाः।? डुः
संग्रहू-यक्रस्य सार ओजोऽव्य॑तश्चदतथा

चास्मि

सोमा्पके शुद्धं र्तमीषत्सपीतकमिव्यादि ! यन्ना
मल्त्वाभावः । “ स्वा्िमिः पन्यमनेषु मलः प्ट
यस्यौजसो नारोऽभावे नियते निचितं प्राणिनोऽभावः । रसादैषु | न श॒करे पच्यमनेऽपि देमनीवाक्षये मला; ।
यस्िननोजसि तिष्ठति विमाने तिष्ठति प्राणिति देदीति इति तत्रांतरे । अये पुनश्त एव तस्य नेच्छति पायु

रोषः ।यतो यस्माच भावाः पदाथा निष्पद्यते जायन्ते

मिति तन्नरशरीरन्वरश्क्रविष्रयम् । यत्तु समोगादगनाग

रारीरे सेस्याते तन्शच ना ॒विनस्यतीवयादि |॥४०॥

च | स्थो मन्ना ततः शुक्रं यक्राद्र्भः प्रजायते
| इति । मलत्वे च गभ॑पिक्षया, रसाच्ेक्षया वु सारत्वमेव

वित्िधा अनेकप्रकारः } तथा देहः संश्रयो येषां भशयगतमातंवेनकरोलीमृतं जीवाधिष्टितं शुक्रं तस्य पराक
ते देहसंश्चयाः । कक्षणमोजसो सुनिनाऽन्यधापि | द्रसादिवन्मलसारौ स्तः । तच मक ओजः सारो गर्भं
वक्ष्यति हि--“शसाद्रक्तं ततो मांसे मांसान्मेदस्ततोऽरि
हदि तिष्ठति यच्छुद्धं कलिग्धमीषत्सपीतकम् । अजः
पर~-एव् दषधघातुमलन्

स्वकमादिष दरीमन
स्यास्याय हस्य, द्पघानुमटसूरुस्याधुना य॒घ्प्

अत एवाह चरकः-““ यत्सारमादौ गर्थ॑स्य यच्च गरम्
रसाद्र; | सवतमानं दयं समाविशति यप्पुरा

॥ य

धानं मूं देदस्य य्नासौ देहः क्षीणो न दोपधा- शरीरे रसः केदः माणा यवर प्रतिष्ठिताः? शतत | न चैष

ध्यानम् |

सटिप्पणरीका्रयसंबठिते अ” १९.

( २८५ )

|

्वायकयदततययरयियाजदयगोगवधादकरयानका्नसण

मोजोऽनेकव्व

खक्य, यदेव हि शक्रमररूपमोजस्तदेव

गर्मद्यदयमनुप्रविष्टमषटविदुकप्रमाणमातैवानुविद्धत्वादीषद्र-

परीतं जीवसयोणितय॒च्यते । उक्तं च तत्रान्तरे-"“प्राणाश्रयस्मौजसोऽटौ बरिद्वो हृदयाभिताः'' दति । तथा
श्वर्कोऽपि-~'्दि तिष्ठति यच्छुद्धं रक्तमीषत्सपीतकम्,।

जीवनीयौषधानि जीरवयादीनि दश जीषनसक्नानि
तथाऽन्यानि यानि मधुराणि द्रव्याणि

| क्षीर

जीवनीयत्वेनैव ग्रहणे सद्र परथमावोऽतिद्चयार्थोऽति-

दायेनात्र क्षीरमौषधमिति । रमो मांसरसः | आटि
प्ररणेन काकांडोराऽमगुपाघरतादिपरिष्ः | ४१ ॥
जज; शरीरे व्याख्यातं तन्नाशान्प्रियते नरः 1 इति |
प०्~अओजः कोपादिभिः क्षीयते । कोपः ऋछधः ।
तदेवाहाररसेन समानगुणत्वादाप्यायितमधीञ्जलिपरिमाणं
घुदतीव बु्ुक्षा । ध्यानमनेकविधं चिन्तनम् ।
सर्वदेहव्यापि रसात्मकमुच्यते । तददक्ष्यति-्दरामूलशि- रोकथित्तदुःखम् | श्रमः दसगयासः । वादि्रह-

रा हत्स्थास्ता; सव॑ सर्वतोवपुः । रसात्मकं वहल्योजस्तन्निबद्ध् हि चेष्टितम् "° दत्ते | खारणादिरप्याह~- “कधा

णाद्धयत्रासादीनां प्रहणम् । ननक्षे आसम; क्षये
सत्ति नरो विभेति अकमस्मात्सभयः स्थात् । तधा

तोः परं धाम पच्यमामाल्मतीदति । सौभ्यस्वमावं रक्तमर दुधलोऽस्पसामर्ण्वः । अभीक्ष्णमत्यथै ध्यायति
यत्तदोजः प्रकीर्मितम् > इति । तदेव सर्वान्. धातूननु- चिन्तापरः स्यात् । व्यथितेन्द्रियः व्वधिनासिं
प्विष्ठं तेषां प्रभावाविद्यमादधानं तत्तेज उच्यते । यदाहट सुश्रुतः-रसासीनां शक्रंतानां धातूनां यत्परं तेजस्तदौजस्तद्रलमित्युच्यते । तदेव पुनः पुनः पाकाचचामीकर-

दुःखितानि अशक्तानि सवार्णीन्द्रियाणि यस्च ।
दुछायो दुष्टकान्तिः । दुर्मनाः दुःचितचेताः ।
रूक्षस्स्वगादिषु स्रहरद्ितः

मिवपितोपाधिमल्मयंतं श्॒क्रसार इत्युच्यते । तस्माच्छत्- प्रायः

।

त्नरीजःक्षये

। क्षामः

श्षीणधातु-

मेपजमीपधं जीवन्ती-

मलरूपं मूढमूतमेवीज इति स्थितम् | युक्तं चरकेण-

काकोस्यादीनि जीवनीयान्यौषधानि ¦ तथा प्नीरम् ,

तदोजो देतुप्वादोजसूबम्, चायुर्तमितिवत् ! एतेनैव
तदुपपन्नं “ातूनां तेजसि रसे तथा जीवित्तोणिते ॥

्रा्षाप्रभृतीनि सधुरगणनिर्दिष्टानि तान्यपि भष.
जम् । क्षीरस्यापि जीवनीयत्वाञजवनीयापथन्

“प्राकृतस्तु बढं श्छिप्मा विद्रतो मल उच्यतेःः इति । रसो मांसस्सः । आदिप्रदमादेन्यान्यभि वहणीयानि

शष्मणि प्राकृते चैवैरोजःदष्दः प्रकीर्तित; ?' इति । सिद्धम् । तस्य प्रथक्पाटोऽतिङ्छायज्ञापनाधम् । भति
ओजसो मल्त्वेऽपि प्रथक्तथने प्राघान्यख्यापनार्थम् |
प्राघान्यदेतुमाह-अओोजः पुनः परं प्रधानं स्मरते तद्धि छक्रातानां धातूनां परं तेजः । छक्रंतानां प्रहणे सर्व
धातप्राप्त्यर्थम् | तथा हृदयस्थं न केवकं तस्स्थं
व्याप्यपि दैरस्थितिनिवैषनम् । देहस्य स्थितयो
नानावस्थास्तासां

निवेधने

कारणम्, । कारणत्वमेव

विघ्रृणोति-यन्नाश इत्यादि ॥ ४० ])

आजः क्षीयेत कोपश्चुदधयानश्ोकश्चमादिभिः।
विभेति दु्वैलोऽभीषणं ध्यायति व्यथितेदियः॥
विच्छायो दुमैना रूक्षो भके्षामश्च तक्षये ।

भेषजम् ॥ ५१९ ॥
जीवनीयौषधक्षीररसायास्तत्र
स०--गोजः कोपादिभिः क्षीयेत । तद्ये बिभेति
देर इत्यादिरक्षणम् । जीवनीयौषधायास्तत् मेषरजम्।
१ ^ हृदि तिष्ठति यच्छुद्धं स्कमीषत्सपीतकम्
जोजः शारीरे स्याति तन्नाशान्ना विमदयति ॥ प्रथमे जायते
ह्योजः शररेऽसिच्छरौरिणाम् । सर्पिवैर्णं मधुरसं लज-

गन्धि प्रजायते 1" भोजसो हर्ैयलेन क्षणमराद- दीः

येन क्षीर् तत्र भेषजम् ॥ ४१ ॥
लयदि । अद्रयिति शक्षम्,

र्तमापदिति

रिचिद्र्तम्,

सपीतकमिति हरतवातकम्, तेन स्चवर्णमोजः, रक्तपीतैः
तु वणीवच्ाजुगतौ कवा दैपदिलत्प्रमाणम्, तेन अष्ट
बिन्दुकमोज इति दीयति । यदुक्तं वन्वान्वरे-प्राणाधय-

स्यैजसेऽौ चिन्दवो हृदयाश्रयाः "2 इति । एतच्चा"

बिन्दुकं परमोजो केयम्, अर्धा्लिपरिमाणं तु यदोजस्दप्र
धानम् । यच्छरीरे वक्ष्यति । तावचैव रप्मभ ओजस
द्म
प्रमाणमिलयेनन । तस्माद्रिविधमिदहौजः अत्वं
हामूखीये वक्ष्यति । "तत्परस्य जसः स्थानम् इनि !
परस्य प्रेष्टस्या्टविन्दुकस्येदयर्थैः । इद च क्षयलक्षणमधरन्नसृषयु
लिमानस्थेव केयम्, अष्टविन्दुकस्य लवयवनारोऽपि
एतन्नः
।
वतीति “ हदि "' इलयादिना प्रधन दशयति
सार्वधात॒समुदायरूपम् ,

तैन सप्तधातुष्वेवावसुद्रमिति माट-

यधातुत्वादिप्रसक्तिः, अतएव सुश्चतेनाप्युक्तम्, “रसादीर्ना
शुक्रान्तानां तत्परं तेजस्तत्ल्वोजः''दइति । अन्यत्रप्ुक्तम्
सरी
तदुदोजः
।
^ श्रमः फलपुष्पेभ्यो यथा सेषियते मधु
रम्यो गुणैः सहिते वृणाम् ' ्ति। “प्रथमे जायते'' इयादि-

पारस्तु नातिपरलिद्धः । इति चक्रपाणिः ।

अष्टाङ्षदयं ।

५, ०९
1

(८.
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हे०---श्वयदेतूनाह
~शु बुभुक्षा ध्यानं [चेता । आदिशब्दाद् ्रमोत््रासकट्मोजनादयः । ओजःक्षयै सक्षयति~

प्रथयते तन्तत्वम्स्तौ तौ वृद्धिक्षयौ जयेत् ।
तत्तव ने्याह-अविरोधि त॒ यद्ाथयते

तच्येदविरे

|
विभेति

त्रस्यति
दुर्घल्मे
दीनवबरलो भवाति अपथ्यं न मवति तत्तत्समदनीयादित्यर्थः । तच्छब्दः
अमणि
पुनःपुनरकस्मात्,
ध्याय
चिंतयति, वीष्ाकरणात् यच्छब्दैडपि वीप्सा ज्ञेया | नच यः
व्यथितेन्द्रियः
ददयादिषु
स्थानेषु व्यर्थायान् , | सुच्युप्चारस्यानु्वितत्वमार्खकनीयम्||४३२ ॥
+

तथा दुद्छायो मलिनकांतिः, दुर्मना निसत्साहः, रूक्षो
निखेहांगः; क्षामः क्रशांगः । क्षयौषघरमग्या बद्धिदेतूनादजीवनीयानि जीवन्त्यादीनि, रसो मांसरस; | आदिश

ब्देन सशर्कराद्यः || ४१ |
र

जोषिद्द्धो देहस्य वुष्िषुष्टिवरोद्थः ॥४२॥
५१ ^

न

स०-गीजोविक्द्धौ सत्यां देद्य तुष्टिः प्रह; पुष्टि

नु इष्यानघगेनेष्टमक्षणेन कतौ हतोर्दोष
द्विक्षयौ जयेदि्याह -- `

करुते हि रुचि दोषा विपरीतक्षयानयोः।

ृद्धाः क्षीणाशच भूयिष्टं रक्षर्थत्य्ुधास्तु न ४
स ०-पस्मादयोषा वातादयो विपरीतसमानयोः सी

द्धि सामश्वमेषामुदयः सम्पश्द्धिभेवति ॥ ४२ ॥ कर्वति । विभूता संतः । बद्धाः । क्षीणाश्च यथ
दे-सोनजोवृद्धिं

रक्षयति-तुष्टिः रन्तोपः, पुटि क्रमम् ! वृद्धाः प्रमाणाधिकः सतः स्वगुणेभ्यो यषटिप्र

स्थौद्ये, बलेदयः दक््ुक्॑ः,

ओजोनदधस्व्यादिदेतु-

स्यान्न बातादि्ु्धिवद्धिकारकारित्व, यदा त्वजो व्यापद्यते

स्तस्थानाद्धिखंसते वा तदा वातादिवद्विकारकारित्वम + तथा
वाह सुश्रत्तः-“' चयो दोषा वल्स्योक्ता

व्यापद्धिठंस-

नक्षया; ?: इति } बल्मोजः ॥ ४२ ॥

ददानीं संक्षेपेण दृद्धक्षयमेषजं कथयन्नाद---

यदन्नं द्वेष्टि यदपि पाथेयेताविरोधि चु ।

तगुणमननं तद्विषयां श्चि प्रीतिभुत्पादय॑तिं । भूषि
बाह्येन । क्षीणा; संतो यत्तत्समानगुणमादारजातं ते

भ्रनहेतुस्तद्विषयां प्रीतिमुसादयति । यथा. वातो बुः
ज्िग्धाम्छमधुरमन्नममिरषति ! पित्तं इद्धं शीतमधुरं

क्षतिक्तकषायमन्ममिरूषति । ष्मा दद्र रुक्षाम्द

कटुतिक्तमन्ममिकषति । वातः क्षीणो रक्षकपषायाद
नममिरृषति । पित्त क्षीणमम्लवणकटुकमनममि

तत्तव्यजन् सयश्चश्च तौ ती दृद्धि्षयौ जयेत् ॥ ति | शष्पा क्षीणः ज्िग्धमधुराम्र्वणमन्नमभिरषरि

स °-यदनन पुरषो दष्ट नामि्नदत्ति यदप्यन्नं मूषिष्ठमित्यनेन प्राथिकत्वमस्या व्यवस्थाया दरयति
प्रा्थयेत तत्तदन्नं द्विष्ट वजन् परिहरनिष्टमनने समश्चन् तेन दोषगतिवैचित्यादन्यथाऽपि कचिद्धवति । यथ
भक्षयन् दोप्रणां सज॑षिनौब्रद्धक्षयौतौतौ यौ य्य कोसयचिन्नरस्य वातोऽपि क्षीणः क्िग्धमध्ुसयनमपिर

दोषद्यात्मीयौ इदिक्षयौ तै तौ जयेताननु किमविशे- घति पित्तमपि बद्धमम्छङषणायनममिकषति शष्माऽ)
प्रेेतस्मार्थितमन्नन् दोषक्षयं जयेननत्याहं । अविरोषि | द्धो मधुसम्डायलममिलपरत्रीति व्यमिचारत्
तुरवधारणे । अविरोष्येव तत्तथाविधमन्मश्चन् दोषाणां
क्षये ज्येन तु विसोध्यननमश्चन ।॥ ४२३ ॥

एवाऽन्ुधा न ठक्षर्यति न विदेति पथा किमयं दोप
क्षीणं उत बद्ध इति ॥ ४४ ॥

प०~वृद्धिक्वययो; संक्षैपत आौषधमाद-यदन्नम-

प०~-दिरष्डो यस्मादर्थे यस्मादोषा चातादयं
्यवहायै पुरुषो होषि नाभिरुषति, यद्प्यन्न प्राथयतारचि विपरीतसमानयोः कुवैते । किंभूता; सन्तो
मिदखयन्तदन्नं प्रथितं समध्न् अजान यौ यां बद्धाः, क्षीणाश्च । यथाक्रमं वृद्धाः सन्तः स्वगुणेभ्यो
वृद्धिक्षयौ तौ तौ जयेत् । यदि तत्तदेन्नमविरोधि

भवेत्त् न विरद्धं स्यात् यजन् समन्य ॥ ४३ ॥
हे०--द्धिश्चयौ जात्या यदनुष्ठेयं तत्सक्षेपादाह--यद्भ्

यद्विपरीतयुणमन्रै तद्विषयां रुचि प्रीत्तियुत्पादयन्ति ।

बाह्येन क्षीणाः सन्तो यत्समानरुणमाहारजातं
तद्विषयमभिखाषं जनयन्ति । यथा वातो बुद्धः

दवे तत्तस्यजन् तौ तौ वृद्धिक्षयौ जयेत | तथा यद्य- स्लिग्धाम्कमधुरेप्वन्नेषु प्रीति कुरते । पिन्तं शध

स्प्यागध् |

साटप्पणटाकराञ्चयसंबिते अण ११

( २८७ }

~

शीतमधुरादिकेषु । ऊष्मा वृद्धो शक्चकट्कादिष । स्मयं
वात्त्य रोकष्यादिकम् , पित्तस्यह्ण्यादिकम्
वायुःक्षीणः स्निग्धर्बणा
दिषु । पित्त क्षीणमम्डादिष।

ष्मा क्षीणः पिनि्धमधुरादिष्वाहारजततिषु प्रीति

कुरूते

। वस्तुस्वाभाव्यात् । एतच्च दोषस्रूप-

मचुधा अस्पप्रज्ञा भिषजो न रक्षयन्ति तद्टिपयं

तेपां ज्ञानं न जायत दइदय्थः । ४ ॥
दे०-दहि यस्मादरद्धा दोषाः

विपरीते

शचि कुरत

क्षणाः समाने | चकाराद्रद्भा दोषाः ससाने द्वप कुवते
क्षाणास्तु विपरीत इत्यपि क्षेयम् ¡ अयमर्थः-यदा वागौ-

` वृद्धिस्तदा तद्विपरीतानां क्लिग्धादिगुणानां रचिर्तत्स-

मानानां रुक्षादिगुणानां खुचिस्तद्विपरीतानां स्निग्धादिगुणानां देष उत्पद्यते । अत

इष्टसेवनादनिष्टल्यागाद्रायोः

च्छन्मणः स्वण्पयादिकं यदयं दक्ेमे यथान तानि
क्षणान् वर्धा; सन्तो द्या धिलन्वमे विस्तार
यन्ति प्रधयन्ति | तथच क्रमा सन क्षयस्याह्पप्यभूयस्त्वेन यथ्राम्यं भं
।
येन तानि सपाणि चिह्भ
जन्ति । यद्रा स त्र
स्वग्रमाणस्थास्तया
सन्त
स्साहान्ट्ुासः
जनयन्ति । तद्ध्नमानि नमः प

क्षीणा ये दौवास्ते देयं प व

क्षयं जयेत् | एवं पित्तादिप्वपि वाच्यम् । दोप्रदाब्दौ । यन्ति, अघ्रकुपतच्यान्,
दोषधातुमछानामुपलक्षणं भूयिष्ठं प्रयि | कदाचिदन्य्- । व्करस्वानस्य 1 ४५ ॥
थापि रुचिद्रिमी भवतः|

धर

सलक

यथा चश्यत्ति सामे वायौ कटु

रूक्षामिरषेण तद्विविधोपशषमेन चेति! "एवं सत्यप्येतारीं स्थितिमबुधा न लक्षयति । एतेन बुद्धिमता भिपजा

परीक्ष्यायरुपचारः कर्तव्यः, मन्दबुद्धिना तु यथोषदेदा-

मित्युक्तं मवाति } उक्तं च सं्रहे-“यथोक्तानुसरणभेष

श्रेयो मन्दबुद्धेः >: इति ।॥ ५४ ॥

ठे०-उ
#
रपा गैष्यालनि

~

दोषा
रन्ति |

तान्येव क्षीणा उद

¡ वथा-

चलम् अतिवदाः ५

नराण,

तृद्धतमाः अथिकरतयान)ः

वायुः रौश्यादीनि,

॑

{भास्वं

स्नेदादी
अधिकं
दनस्तद्य तरु

न

विचमाध््यामानि)

नचानेनैव छक्षणेन ब्रद्राः क्षीणाश्च दोषा लक्षणी- नीच्यथः । एतदुक्तं अवति या यर

याः वि तदयन्यदपि ङक्षणमस्तीदयाह-

भवति तस्य तस्य दैव उत्यते, पा वे)

यथावटं यथासं च दोषा बद्धा वितन्वते ।
रूपाणि जहति क्षीणाः समाः स्वं कमं छुवेते*५

रुचिः । वायौ च वधे रुक्नादयः रीर अभिका भवानि
ततस्तेषां दवेषः, सीनिऽतषएव दीना सलस्यत

स०्-बलामतिक्रमेण यथास्वं च यद्यदा
यथास्व रूपाणि युणकर्मलक्षणानि दोषा इद्वा वितन्वते

नोत्पद्यते इत्याद--समाः स्वमिति । सवर्देन जाति
वयोदेधकाल्यनुरूपं सादरं कमच्यते, च धोवकमं तस्य
छन्धत्वात् । दस्याउयास्पदिवया्यसय
धास्वयब्दैमैव

विस्तायति । क्षीणाश्च बरानतिक्रमेण यथास्वं ख्पा-

णि जहति व्जंति । यथा वायुतदरो रूक्षरौलपारष्य-

घंसंव्यासादीनि विस्तारयति । क्षीणस्तु वायुः प्र्गोतानि क्षादयीनि जहालयत एवं न व्धजयति । अथ

समा दोषाः वि विदधततीप्याह । समा इत्थादि | यदा
न॑ बद्धा नच क्षीणाः समा दोषाः स्वप्रमाणस्थास्तदा

कुःचत्यथः

त्तर

रचिं

वप

णे पिचादिक्वापि । समेयु पुनद

थारनिह्िषं तस्य तस्येद सुनि

देषां सचि

सद दप तान्यथ

| ८५. |
ा
तद्र 1 ण्सभ

स्प

रा

यदाचिपीर।

क्षीणलाद्वाकिचित्करा

वेति विधिव्याऽ्पमतपमे वचाः भीन

¦ णा दोषा
सोत्पादयंय
क

भमार्थं कदा

हव॑ कर्मौत्सादोच्छासादिकं यथोक्तं ठते । तलक्ष- चिदनादरं युरियादणीत्ति छक्षणीयाः ॥ ४५॥
य एष देहस्य समा विवृद्ध
ं
प०-अन्यस्सश्षिपतो सक्षणान्तरमाह--यथाबल
बल्ानतिक्रमेणोक्छृष्टमध्यास्पतया यथास्वं यद्यदा

त षवे दाषा षिषमां वधीय ।

| त्र.

अष्टङ्गष्टदये ।

(९)
यस्मादतस्ते दितचथयेष

रिषिरक्षणीयाः ॥ ४६ ॥
्षयाष्वि्दधे
स०~--य एव दोषाः समा; संतो देह्य विरु

द्रादशोऽध्यायः।
दुम

दोषादितरिङ्नानीपादनतरं

दोपमदहीयाध्यायारमो

दै वपैनाथ मवति त एव दोषा विषमाः स्प्रमाणा- यतो दोषमेदमेतरेण दोषयिज्ञाने सम्यह्नो्ं स्यात् |
दधिका हीना वा संतो वधाय देहविनाश्चाय स्युः । ूवसिश्चाध्यये वद्रुवक्तव्यलाघ्नेषोदो नोक्त इत्याह-यसदवं ततस्ते दोषा हितचर्यैव क्षयाद्रीनलाद्क्ष- अथाऽतो दौपभदीयाध्यायं व्धाख्यास्यामः।॥१॥
णीया; । कत छव |विवृद्रोरेव । यथा विद्रद्रधिरोषेण
वधेनात्ते रश्यंते तथा क्षयादपि रक्षणीया दति । उप
जात्िकत्तम् ॥ ४१ ॥
द्रति श्रीमूणांकदत्तपुत्रश्रीपदरुणदत्तविरचितायामण्ः-

गहृदयदीकायां सर्वागसुदराख्याया दोषादिमि्ञानीयो नामैकादरोऽध्यायः ॥ ११ ॥

स०-दोपाणां यदो दोषमदः। स्थाननामविमागा॥।

दिमित हिनो दोषद्रीयः पपं नन् || १॥

प०-पूवयुक्तं दोपविन्ञानं यन दपः प्रथक्तरेन

जायन्ते । अतो द्रौपर्दं विना निम्बे दोपनिज्ञान नोक्तं भवति । अत दौपादिषिज्ञानीयाधयायादुनन्तरे दोपभेदीोऽध्याय आरभ्यते । देपाणां

भेदो दोपभेव्ः । स्थानानामविभागादिनेः पकार

न्ता तस्मै हितो दौपभेदीयः ॥ १ ॥
प०~इत्येवं॑ मनसि परस्या भिषजः क्षीणदोपदे अथात
द्ोपमोदयमभ्यायं
द्यार्याततु म्नि
धनाथ कदाचिदन्ने नातिस्प्रहयन्तीव्येतदाश्चङ्क्य
खकार इदमाह~य एव दोषाः समाः सन्तो जानीते---प्रतः ूर्व॑डध्यामे दपनिपम्यगक्ते, तश्च दपा.
हस्य शरीरस्य चिवृद्धयै विवृद्धयथै सम्पद्यन्ते, ते दहु भिद्यते दौपोदसामाथमयमप्यायः | अतणनामं पौष
वप्रमाणस्था देहवधनहेतवो भवन्ति । एत ण्व मदीयः ॥ ५॥
षा विषमाः खप्रमाणादधिका हीना चा बधाय
बरनाज्ञाय हेहस्य रारीरस्य सम्पद्यन्ते । यत ण्व समा

गेषा देहवधनहेतवो विषमा देहनाशनहेतवौ जा-

न्ते अतस्ते दोषा हितचथयथेव दीनत्वादपि रक्षणीयाः
1खनीयाः।कुत इव विव्रदधोरेव। यथा विवृद्धस्त रक्षणी"
1: कथं सा मवस्येषा विवृद्धिर्विरोपेण वर्धनं प्रको

नंतथा क्षयतोऽपि ते रक्षणीया इति भद्रम् ॥४६॥।
इति चन्द्रनन्दनविरचितायां पदाथ॑चन्द्रिका-

यामष्टाङ्गद्दयटीकायां सूत्रस्थाने दोषचिज्ञानीयोऽध्याय एकादशः

पासाहारविद्यराभ्यां चरते्गतिभक्षणार्थतवात् | एवरब्देन

योगो

व्यव

ष्छ्यते ॥ ४६ ॥

इति देमाद्विीक्रायामाथुवेद्रसायने दोपादिचयप्रकरणं
सामस्त्येन निरूपितम्, ॥ ११ ॥

स्थानं वातस्य तत्राऽपि पक्वाधानं प्िद्ोपतः२॥
स०-पकारासादिः तातस्य स्थाने त्राऽपि प्ट

तिराषण प्रकमा्धीयते स्थाप्यतेऽन्िकनिति पकाधानं प्रकारायः } अत एवे वाति व्तेशपकरमः प्रधान

उक्तः । मृखापकमणास्सकलदरीश्यापियऽ। मेषा
मिदं बिरोषणोक्तम. 1 तथा च प्रागुक्तम् | ते ध्यापिनोऽपि हनाभ्योरिति । विचित्रतां सद्षयमाण-

११॥

हे०-दोपवैषभ्यातुत्पादने हेतुंबिषतत-दितचर्यया यथः{तचचर्याथा अयोगः, अहितचर्यायाश्च

पकादायकदीसकिथिश्रात्राऽस्थि स्परीनैप्रिसम् ।

प्राणादिमेदेन प्रथक् स्थानकरमर्निशः ॥ \ ॥
पट-तन्र तावच्छरीरे स्थानविभागं वातादीनां

निरूपयन्नाह---पकादायप्रभृत वातस्धानम् | तत्र

पक्राशयो नाभेरधः । कारि; श्रोणिः | सवथ्यूरः ।

भत्रं कर्णः । स्पछानेन्दियं त्वक् । तत्रापि
तेप्वपि

स्थानेषु विरोपेण पक्राधानं स्थानं वातस्य | पक्माधीयतेऽस्मिभिति छस्व ॥ २॥}

ध्यातम्. |

सटिप्पणदीकात्रयसषा्ते अ० १२.

~~~
ध्यत

य

दे०-तेदश्न स्थानकर्मावस्थानहेसवङ्ृविसाधनसंयो- |सतं सक्
| अत्र एषु स्थनियु मय नावरवि्ेपतः
गभेदाद्धयति । तम्र स्थानतौ यथा-पकाश्चयस

्थो वाघुः
करिस्थोऽयम्।कर्मतो यथा-स च्छरासपरवतकोऽयं विष्मू्नमत्रतंकोऽयम् ।भवस्थातो यथा-चितोऽयं प्रकुपितो ऽयम्
)
देतुतो यथा~मिध्यायोगप्रकुपितोऽयम् , अतियोगप्ुषितोऽयम् । आङ्ृतितो यथा-~खंसलक्षणोऽयमसंसरक्षणो ऽ.

यमः ।. साधनतो यथा-लिग्धोपदययोऽयम् | योगतो यथा~

` पिन्तयुक्तोऽयं छेप्मयुक्तोऽयमिति । एवं पित्तादिष्वमि

तजादौ स्थानतो मेदः । स्थानं दिधा-सामान्यं, पिष्ट
च । तत्रादौ सामान्यम् | तत्र वायोः स्थानमाह-पववादायो
नाभेरधः पक्ान्नस्य

स्थान

कटिश्रोणिसक्षिथवैक्षणादि,

स्थनम्. | ३॥

उर्ःकठिगः्ामपर्वाण्यामाशया गमः ।

मदो प्राणं चजिहया च कफस्य सुतरामुरः
४॥
स०--कफ

प्योर्रमृतीनि शनन नयनानि
|
पुतं घुष्ट खानषुते अक्षः | > |;

प-कफस्यारः्मृनिन्यानम् ¦ ननरायै
यश्च; |
कण्

ठा गलः । चिरे मृचा |दमम
रारीरे वक्ष्यमाणम् । वायि सन्विम्याना
| जामाशयो नभेरध्वम् । प्राणं ताकि । जिह

अगुषतम् । श्रतेद्रियं कर्णः | सरन
त्व् | र्सनेन्दरियम् । अत्रोरो वश्नः
तत्र तेषु. श्थनेषु मध्ये पक्षाधानं पक्वादययो विरोपतं स्थानं कफस्य ॥ ¢ ॥
भ

७,

हे०~कपस्याह-उयो

हते ॥ २॥

नामिरामाशयः स्वेदा छसीका रुधिरं रसः।
दक्र स्परनं च पित्तस्य नाभिरत्र विङेषतः३॥
स०-पित्तस्य नाभ्यादीनि स्थानानि । छसीका

जरसदशी । दम् चक्षुः । सश्चने वक् । ननु स्प

मुनगमनिशयेन

1,

" टृदक्षिणतो मास्रथिः, पवाभि समयः, इयं नान्धु

सध्ये उसे विपः स्थानम् ॥ «4 ॥

भथ व्रह्यकमेतेषां दोषां ई

त्रियाभदाधेच पन मादा.

माणादिभदासचात्मा वायुः + \ ॥

स॒ ०-वायुरेवः एव वल्नलनायः भ्यं प्राणानश्य वायोः स्थानशुदिष्ट तदेव कथ पि्तस्थाऽपि
गो
~
„^ `
स्पात् । ब्रूमः वातसचित्वादभेः वातसखो ह्यग्निः | दिमिः प्राणोदानव्यानसमानापानभदाद्िरवाध्तचासा

पित्त च बहिरेति वचनात् । तस्मादुमयोरप्येतयुकतं

स्थानम् । विरोषत इति स्त्रु स्थनेषु मध्ये पित्तस्य
विशेषेण नाभिः स्थानम् ॥ ३॥

भम

१ स च द्विविधः, आभ्यन्तरो वाश्यत । तत्राभ्यन्तरो यन्त्रतेन््रधरः

प्रस्यन्दनोद्रदनपूरणवियिकथारणलक्षणो

वाः भाणोदानसमानव्यानापानात्मा, "* प्रापो वाघुधसति

हदयेऽपानतंज्ञो गुदे चै नाभेधकं भसति परितो जीवभूतः
ध4०--रसम्रहणे श्साधारं हृदथगुपरभ्यते । यतो समानः
। कण्ठस्थाने चटति पवनौ वोऽ रा्रादुदानः
रसः सौम्यः ! अन्यब्ोक्तम् । साधकं हृदरं सरवगिषु प्रसरति मरू व्यानसंन्ञो मितान्तम् ॥" प्राणौ नाम
पित्तयुक्तम् । दकस्परौनं च पित्तस्य नाभिसत्र धिरो- वाः अननेमन्तः प्रवेशयति प्रामांधावटन्यते । उदानिन
घतः । नाभिग्रभूति पिन्तस्य स्थानम् । आमाशय

नामेरूर््वम् । स्वगन्तरे यदुदकं तछसीकाशब्दवा-

श्यम् । खचि विचृष्टायासुदकप्रायो बा यः सावो

भाषितगीतादिविरेषोऽभिवरतते । नमानम्ु पामपक्वान्नयचसे वह्िसंयोगादतं पाचयां तमव विधाय तिनि
अपानस्तु श्ृनमूत्र्क्रगभातववादीन्यधः द्विप समये ।
व्यानो वाघ कृलददचरो रसासेषहमोयतः सेदापावणः
प्रसारणाद्ुशनविनमनोन्नमनतिप्यग्ममनानि करा । प्रवर्त
कशवे्टानासचावचानां नियन्ता प्रणेता च मनशः; सवै

दृश्यते । रुधिरं र्तम् । स्स आध्यो धातुः । दक
चक्षुरिन्द्रियम् । स्पश्चैनं स्नेन्द्रियम् । तच बातस्यापि स्थानं निर्दिष्ट, पित्तस्यापिं तदेव स्थानम् । न्दियाणासुयेतकः, स्वैन्दिया्थानामभिवोटा, स्मधरीरधातुचातसखत्वादन्रेसतेषु स्थानेषु नाभिः
स्थानं पित्तस्य ॥ ३ ॥

प्रधार्तं व्यूहकरः, रीरस्य सन्धानकरः, प्रवर्तको वाचः, स्पदश-

दे०~पित्तस्याह-~जामाशषयौ नामेरूर्वम् अपक्तान्न

ष्दयोः प्रकृतिः, श्रो्रघ्यशनयोर्मूलम् , दपेतसादयोयोनिः,
समीरणोऽगनेः, दोषरशेषणः, कषप्ता वदिम॑अनम्, स्थूला
णुचोतसां
भेत्ता, ग्मौऽऽछतीनां कत्त, जतुप्रति-

स्थान, . कसीकद्कसमले जलप्रायस्त्वगाश्रयः) इक् चक्ष; | प्रत्ययभूत अधुषः,
०

शरीरे सर्वकार्यसाधक्मक्षातस्थः |~

गकाश्रद् 1

ानसुदानस्य नासानामि
्थ
ःस
उर
धा
ति
वा
यां
तो
दत्
देव
्रि
ियः ॥
व्वभावः । वेधेकोऽप
वाकभवृत्तिभयत्नोजौबटवणेसमतिक्र

ां रभते
करीति तदरतुह्धमेय स्र छावकपाचकादिक

दीश्च चरा
स०-उदानस्य स्रधानघुरः खान नासार्

््यादिक्रियः । प्रयः कायषु पदाथेम्रह
वाक
्
दात
िभे
णाद
पए एव वायुश्चलनधरमा परा
दिपूयमः ॥ ७ ॥

तष्दत्ादयः ॥ ९ ॥

विदोषात्

प्राणोदानसमानव्यानाऽपानाख्यात्

॥५ ॥
पृश्चस्रभावः सम्पद्यते स्थानक्ियाभेदात्

सामान्यकमणः
हे०-अथ विचिष्टस्थानं, क्म च ]

प०-उदानस्य -वायोरयो वक्षःस्थान, नसि
क
तयं चरति ! धाकप्रक्रव्यादिक्रियः 1 प्र्यल्न

र्थ्य

ः । सजा कान्तिमत्वम् । बं साम
मथम
ियेोर्व
वाये
तत्र
।
.
ात्
उत्साहादेः पवष्ययि निर्दितव
वरण्द गौरवादिभेदमिन्नम् । स्मतिरतिकरान्तसं
प्व
त्सा
पञ्च
नाः
समा
यान
नव्
्राणाऽपानोदा

धस्य स्मरणम् ॥ «७ ॥

प्रमाह--प
विशेषः ॥ ५ ॥

प्राणीऽ्रं ूषेगः

उरःकचसे उुद्िहदयेद्रियचित्त् ।

्ीवनक्षवथूदारनिःासाननप्रवेरकृत् ॥ & ॥

हे०~उदयनस्य स्थानकर्माप्याह-उदानस्योरोऽबसि
खानं) नास्ादिविचरणस्थानमर ; वाकृ्ृत्याद्िकं कः

प्रय उत्साहः, ऊर्जा प्राणनम् ॥ ७ ॥

व्यानौ हृदि स्थितः कुस्स्देहचारी महाजवः

सु०-अन्न एषु मध्ये प्राणो वादु; शिरसि गत्यपक्षपणोसेप निमेषोन्मेषणादेकाः ॥
स्थित उरः कैं च चरति 1 तथा बुदधादीनां धार- प्रायः सबःक्रियास्तस्मिन् प्रतिबद्वाभशारीरिण

- कस्तथा प्रीवनादित्रियः । ठीवने सुखस्रावोद्रारः ।

स०-व्यानो हृदये स्थितः प्राधान्येन क्तस्ने र

्री्नमिति धियि एिविपिव्योदींश्चेति पणोदरा- स्मिन् शरीरे चरति

। तथा महाजतः. शीघ्रगां

प्रणादयेक्षया }तथां गघ्यादिकाः क्रियाः प्रायः २

दिपाटादीर्धः ॥ ६ ॥

धस्तदायत्ताः

। गत्ति

देहिनां तस्मिन््याने प्रतिबद्
` पत्त्रेषु पञ्चसु मध्य प्राणो वायुः मूधैगः क्रमणम् |अपक्षिपणमेगस्याऽधोनयनम् 1 उक्षो
वस्थितः उरःकण्डचरः) तथा बुद्धयादिधारकः

शिरस्य

ुद्धधादीन् धारयति ष्ठीवनादीन. करोति छीवनादिकरत् छठीवतं मुखेन शेप्मनिरसनम् । निश्चासोऽन्तःप्रवेश्चने श्वासस्य }} ६ ॥

हे०-प्राणस्य स्थानकर्माप्याह--प्राणस्य मूरधावस्यिति-

स्योष्पैनयनम् } निमेषोऽश्ष्णोनिमीलनम् ! उ>

स्तयोर्विकाशः । सयादिप्रहणन जुमणानासवादनविद्
नादिपसिप्रहः ॥ < ॥

पश

स्थानं, बुद्धथादिधारणम् ; श्ीवनादिकरणं च कम | निरबरोषं
हदयं मनोऽधिष्ठानं, चित्तं मनः, इद्रियाणि चक्षुरादीनि ६

बाह्यस्य च पायोः

ह्यवस्थितः शस्तं ह्यवास्थितः्
देह च रति कूर्स्देहचारी, महाजवो म

बरः, रीघ्रतरगतिः गत्यादयश्च क्रियाः सर्वा; इ

रिणां भाणिनां सम्बन्धिनः प्रायेण वाहुस्येनर्ता
प्रञतिभूतस्य लोके चरतः मानि न्व्यानास्ये म्रतिबद्धास्तदायत्ताः । गतिर्दशान्तः

क्म भगन्ति । तथा धरणी धारणम्, ज्वलनो-उ्वालनम्
मनम् !अपक्षेपणमङ्गस्याधो नयनम् उरकषेपः ऊ
आदिलयचन्धनक्तरम्रहगणानां सन्तानमंतिविधानम् , खश मे प्ररणमू | निमेषः अक्षणोरबसमभ्यां पिधानम् | उ
धानाम्, अपां विसर्गः, सोतसां सेप्वतैनम्, पुष्पफल- परस्तस्यैव विकाराः ॥ ८ ॥
।
नाश्वामिनिषतेनम्, उद्धिज्जानामुद्धेदनम् , ऋतूनां प्रषिहे०-व्यानस्याह्-व्यानस्य दृदयमवरस्थिति; २५
भाजनः, धातू च प्रचिमागमानसेस्यानव्याक्तेः, बीजाभि.
संस्कारः, शस्यादिवद्धनम्, प्रजापालनम्, विकासनमवे. सर्वदारीरविचरणस्थानम् 1 गत्यादंयः सकलाः किः
करम ` भपकषेपणमंगस्याधोनयनम् , उ्क्ेपणमूर्ध्वनः
कारिकाणासन्यषां च भानानाप् ।

स्थानम् ।

साटप्पणदाकरकन्नियसवादटत अ० ४२.

तस्िन्प्रतिवद्धाः तेनैव निष्पाचाः, महाजवः प्राणादिभ्यो
४

(२९१६ )

पच पित्तभेदानाह--

पिततं पचाम तत्र पक्तामा्चयमध्यगम्।

्रेगवान्. ॥ ८ ॥

समानोऽभ्निसमीपस्थः कंष्टि चरति स्तः ।

पचभूतासकष्येऽपि यत्तेजसगुणोदयात् ।

व्यक्तद्रवसं पाकादिकमणाऽनटदाब्दितम् ।
अन्नं गर्णाति पचति विवेचयति सचति ॥ ९ ॥
१-^तप सन्तापे” इति सन्तापार्थकतपधातास्तिपरयये
सं०~समानो वायुरश्िखमीपस्थ इति सामान्यो- तकारस्य
द्वित्वे वणैविपर्ण्यये त च छते पित्तमिति सूप

तावपि प्राधान्याद्पाचकोऽश्िगृह्यते । अतत एवाहं । सिद्धम्। तच्च पित्ते दारीरे प्राचकालोचकमराजकरजकसाधकमे

रोषे चरतीति । सेत शयायादित्वात् सबेस्मिन्
वोष्टे चरति सर चान्नं गृहाव्यपकमामाशये धास्यतीलर; । पचद्यभ्निसंधुक्षणाद्र्तकार इव । विवेचयति
संहतमन्नं पाकाय विमजते । मुंचति शङन्मूतादि-

रूपमधः ॥ ९ ॥
प०्~समानो वायुरभ्निसमीये स्थितस्तत्र तिष्ठति

कोष्ठे पक्रामाश्यप्याये, सवतः समन्ताञ्चरति भ

मति । अन्नमाहारं गृह्णाति अवलम्बते । तथा पच~

ति पाकं नयति,

विवेचयति प्रुथकसेति, मुच्च

व्यधो नयति ॥ ९॥
ह° -समानस्याह--समानस्याञनिसमीपमवसितिखानं
सर्वैकोष्टविचरणखानम्, अन्न ग्रहणं गृहीत्वा पचनं

दात् पञ्चधा रारीरं पराल्यत्यविकृतः । यथा-“स्वाशये पाचकं

पित्तमग्निरूपं तिखोन्मितम् । आजकं कान्तिदं यत्त टेणदि पाचकम् ॥ रज्ञकं॒तु यच्रत््न्दोप्तद्रयं शोणित
व्रजेत् । आलोचक्मुभो नेतरे रूपददौनकारि तत् ॥ साधकं
दये तिषटन्मेधाप्रज्ञाकरं च तत् 1" अत्र चरकः-“अभिरेव
रारीरे पित्तान्तरतकुपिताभ्कुपितः दभा्चभानि करोति?
सुश्चुतस्ठ पित्तव्यतिरेकान्नान्योऽपिष्पलभ्यते `अप्नेयतात् ।

पित्ते द्हनपचनादिषु

अभिवर्तमानेऽभ्िवदुपचारः

करियते ।

क्षीणे द्यभिगुगे तत्समानदव्योपयोगात् अतिगे शीतकषि
योपयोात् आगमाच्च । ननु यदि पित्तागन्योरभेदः तदि
क्थ॑धते पित्तप्ररमनममिदीपनम् , अजापयोमत्स्यादयश्च
पित्तश्रद्धिं कुर्वन्ति न चाभिदीधिकराः दिवास्वप्रस्च । पित्तप्र-

कोपनोऽप्यंभिशमनः, तथेदमपि कथं स्यात् विषमो वातेन,
तीक्ष्णः पित्तेन, मन्दः शेष्मणेति । समदोषः समाभिधेयादिकमपि कथं स्यात् । तत्रोच्यते-नैष दोषः, येनायमभिः

परमार्थतः. पिततादभिन्न एव सुश्ुतादिभिरगीड्तः । परं च
पकता सारकिद्टविवेचनं विविच्य किद्यवमोचनं च कम । 'क्रोधशोकश्चमकृतः दरीरोष्मा शिरोगतः । पित्तं च केशान्
अथिसमीपम्. अभिखानस्य अ्हण्याख्यस्य अग्न्यनवरद्धोऽ- पचति पलितं तेन जायते" अघ्र रारीरोष्मा अभिः पित्ताद्धि्न
यकारः ॥ ९ ॥
एवोक्तः, तथा च श्वं सिनिग्धमधोगं च पित्तं बन्हिरतोः

अपानोऽपानगः श्रोणिवस्तिमेदोरुगोचरः।

शुकातैवदाकृन्मू्रगभंनिष्कमणक्रियः ॥ १० ॥
&

[१

स०--अपानो वायुने प्राधान्येनाश्रितः भरोण्यादिचरः श्ुकरादिनिष्कमणक्रियः । इति वातमेदाः

पच १०५॥

`,

|

ऽन्यथा अत्र समाधीयते पश्वपित्तान्तरीतजठराभिवाचके
वद्विशब्दः तच्च पक्वामाद्ययसध्यस्थं चतुर्वैधमन्नपानं
पचति, विवेचयति च दोषरसमूरत्रपुरीषाणि । तत्रस्थमेव
ात्मदाकत्या देषाणां पित्तस्थानानां शरीरष्य॒ चाऽपनिकम्मणास्नुग्रहं करोति तस्मिन्. पित्ते पाचकोऽभिरिति सषा ।
यत॒ यज्रत्न्होः पित्तम् सस्सस्य रागक्दुक्तम्, तस्मिन् रलः

कोऽनिरिति

रक्षा । यच्च॒

धिततमनोर्थसाधनकरः

तस्मिन्.

हृदयस्थः. सोऽभिपराः
_साधकोऽभिरितिसक्षा

प०~-अपानो वायुस्पानगः कटघा अधः स्थितः । यच्च॒ त्वचि सोऽभ्यङ्गपरिषेकावगाहावल्पनादनिां पक्त
तथा श्रोण्यादिप्रदेशचरः । श्रोणिः कटिः । मेदं ढि- छायानाच प्रकादकः तक्षन् श्राजकोऽभिरिति रेक्ना

गम् । शक्रातैवादीनि--चक्षमणं क्रिया । निष्क्रमणं
बहिः-प्रेरणम् ।॥ १० ॥
हे०~सपानस्याह-अपानस्यापानं गुदमबरिथतिस्थानं

अन्र चिकत्सोपयोगिपित्तलक्षणाति
“* ` पित्तमुष्
|
रवं पीतं नीरं सत्त्वगुणोत्तरम् । कटुतिक्तरसं ज्ञेय विद

चाऽम्कतां व्रजेदिति" । नीकं सामावस्थायाम्, धीतं ` निरा

मावस्थायां, कटुरसं प्रकृतिस्थम्, विदग्धं `विरुद्धपाकेोपपन्नः
|
श्रोण्यादिधेचरणस्थानं, शकरादिनिष्करमणं कर्म । वसितमत्रा- पुनरम्क्सतं विद्ग्धाजीरणसंखष्टमम्लर्ं `वा भवति, विद

रयः, मेदं मून्मार्मः; गोचरो विचरणविषयः, ।। ५० ॥ |पित्तम्अम्कपित्तरोगमिति केवत. ॥

|| सूः

एवन विभजति सारकं एथक् तथा ॥

आमारायाश्चयं पित्तं रजकं रसरजनाति ।॥९२

त्स्थमथ पिततानां शोषाणामप्यनुप्रहेस् ।

स०-यचाऽऽमाशायस्थं पित्तं तद्रसाख्यघातो रं
काति वटदनिन पाचकं नाम तत्स्मृतम् ११॥ नाद्रागनिष्पादनाद्रजकसुच्यते | १२९ ॥

स०-तत्रतेपु प्सु मध्ये पकामारययोमैध्यस्यं तथा
प्मूताकल्येऽपरि सति पत्तजनसगुणोदयादाप्रयगणो्वप्षपितसोपगुणघेन व्यक्तव्वप्वं सेजातका-

प्रण~-आमाशयाश्रयमामाश्रयस्थं

र्खकै न

पिन्तं र्साख्यस्य धातो स््तमावापत्तौ रनाद्रा्णा
पपादनात् स्जन्षब्दनोच्यते ॥ १२ ॥
ह०-रञ्ञकम्याह-रज्ञकस्यामादायः स्थान, रसरः

दन्य तथा सहकारकारः पाचनक्रियां प्रति सव्यापा-

रेवारादिभिसमप्रहादुपकाराप्पाकदाहादिकरिययाऽनलस- क्म ॥ १२॥
न्दितमग्निरान्दवाच्यं यपित्तं तघ्ाचकरमुच्यते । तानन
ानारमिमेताथंसाधनात् ।
पचति । स्रारकिषरौ पृथम् विभजति विभागीकसेति । बुद्धिमेधाऽभिम
साधकं हत पित्तं ॥ १३॥

विष्ब्दस्यं लोकाश्रयलास्छिगस्येति पस्वम् ।तत्रस्थ"
मेवं पक्रामारायमध्यगमेव देषाणां रंजकादीनां धातु-

स०-यत्न

हृद्धतं यस्थ पित्तं तदबुद्धयादि।

करणभूतेरिप्रेतस्पाऽथेस्य॒ बाहयप्रहणस्मरणादिरूप
धानेन खस्थानस्थमेव तेप्पक्रत इत्यथः ॥ ११ ॥ साधना साधकमुच्यते । वतैमानकाठे या मनोऽथसंः

स्थानां चानुग्रहुपकारं करोति । बर्दानेन सामध्यौ-

यस्य निश्चये करतु तदथौष्यव्तायोपारूढा सा बुद्ध

प०~पिन्तं पश्चात्मकम् । पाचकसर्ल्ञकसाधका-

छोचकथाजकंत्वमेदैः

पित्तम् -ुद्धिविदेषो मेधा ॥ १६॥

पञ्चप्रकारं

तत्न तेषु पच्छसु मध्ये पाचनं नाम पित्तं पका-

माशययोर्मध्ये स्थितम् । तच्च पञच्भूतारमकत्वेऽपि

साति यद्यस्मात्तैजसगुणोदयादात्रेयरुणोत्कषाीत् , स्यद्रवत्वं क्षपितसोमगुणं क्षपित्तसोमगुणसाच्च यन्त-

परस्परं चिकशेषो बोद्धव्यः)

दरवस्वभार्व,पाकादिकमेणा पचनदहनक्रिययानलराच्दितं उव्ारन्यभिधानसन्नमाहारं पचति । चतुधिधं

तथाऽऽदहारस्य पक्रस्य सारकिटट्र विभजति प्रथक्षरोति 1 तत्रस्थमेव पक्ताशायमध्यस्थमेव

वन्तेमानकाङे यो मनर

ऽथसशय उस्पद्यते तस्याभरसंदायस्य निश्चयं करो?ि
अयमवाथो नान्य इति सा वबुद्धिः। बुः
विशेषो मेधा ॥ १३॥
|

रेषाणां

दे०~षाधकस्याह---साधकस्य हृदयं स्थान, बुद्धः
दिद्ररेण अमीष्टाथसाधनं कत, अभिमानोऽहंकार; १:

पित्तानां चतुणौ' स्लकादीनामतुभदमुपकारं बख्दानेन सामर्ध्योत्पादनेन करोति सम्पादयाति त्पाचकं
नाम पित्तम् ॥ ११॥

।

रूपालोचनतः रतस

टक्स्थमालोचरक । १४ ॥
|
कालेचकभाजक्षमदात्यञ्वधा पित्तम् । पाचकस्य स्यान
स०-दृषटस्थं पित्तं॑स्ूपालोचनाद॑तस्तारकाः
कमीष्याह-पाचकस्य पक्वाशयमध्यं अरहण्याष्टयं स्थानम्]
` भिन्नस्य पचनं पाकः, सारकि्विमगो रज्ञकादिचत्- स्थितं तदायत्तरूपप्रहणशक्तिलादारोचकसुष्यते १५
हे०-पित्तविशषानाह-पित्तमिति | पाचकरञ्लकसाध-

एर्थातिप्रहृश्व

सत्रप

कम

| कटय

तत्

प०-दुष्टिस्थं पित्तमालोचकं नाम रूपस्याडोचः

यंत्पश्चभूतात्मकस्ये

दरानात् तारस्यान्तः स्थितमालेचकं रूप्रद्रई

तेजोमूतगुणाधिक्यास्यक्तवरवत्वम् | तथा पाका-

दनास्निकायीणां करणादनटसज्ञयाक्तम्. | एतेन
पाच-

यस्मात्तदायनत्ते स्पमहणम् ॥ १४ ॥
कपिक्षया अश्निपित्तयोरेभेदः रञ्ञकापिक्षया भेद इति ।
दे०-आलेचकस्याद-अलिचकस्य हृष्टि;
संतिद्रये व्यवस्थापितम् | तस्यं स्वस्यानस्थम्
॥ ११ ॥ रूपाल्येकनं कमं ॥ १५४ ॥
१ सतद्रयमिध्यर्थः।
`

|

स्था

त्वकूस्थं भ्राजक श्राजनाच्वचः।। १५

स्थग |

९ टप्पणदाकातन्नयसंगादेते अ० १२,
>

(२९३ )

ठ

सं°--खचो भराजनादीपनाद् आजकं नाम
पित्तम्. । "एतच पित्तमम्यैणठेपपरिषकादीन् पाचयति | १९ ॥

प०~त्वक्स्थ पित्ते राजकं नामभ्तत्वचो भ्राजनादीप्िमत्करणं भ्राजकराब्देनोच्यते । तद्धाजकम-

भ्यङ्गादीन् पाचयति । तद्यपकं द्रव्यं स्वं कर्म॑
करयोतति । १५॥

तदेव पचप्रकारमाह~

|

„ उरस्थः स पिकस्य स्ववीर्यतः

द्द्यस्पान्नवीयाच तस्स्य खवांवृकमेणा ॥

फफथाम्नां च दापाणां यत्कगेतयटबनम् ।

अताऽवल्वकः शप्मा ॥
समस्मा

टरमि

७॥

लिनानय

प्ृष्ाधायास््यस्य श्वद्रन्वाश्चम्प

दे=~भाजकस्याह-- भ्राजकस्य व्वक्स्यानं, स्वचो मणि तस्य सामधयमुःप्यति |

श्राजनं ्रकारनं कर्मं ! संग्रहे तु तदभ्यंगपरििकल्पादी-

न्पव्चयतीद्युक्तमू. ॥ १५ ॥
न

च

ण करोति । चशब्दाःल्वीयिच्त
) हे

क

छूप्मा ठ प्चधा ॥ १६ ॥

स०े्मा

तु पंचधा,

णाम्यवहतादनाव्रमस्पतापणनः

शप्माऽपि

पच

प्रकारः ॥ १६ ॥

प०~अवटम्बकेदकबोधकतपंकन्टिपकत्यसेदान्

पच्चम्रकारः ।॥ १६॥

हे०-शेष्मविरोषानाह-अवलम्बक-छदकनयोधक-तर्प+
करनछेषकभेदात्पञ्चधा शछेष्मा ॥ १६ ॥

१ स०---छक्ष्णो सरस्लः गारमेन्द्ः शीतः
स्निग्धः स्थिरश्च कफः ॥ ९ पप्र, दी.-अन्र कफाः-

शकष्णः `शेतोऽपरषध, मृत्सनो खथमानोऽङ्गुलिग्रादी, गुर

यैरत्ववानरघुः मन्दः तीक्ष्णविपशतधिरकारी, शीतः शीतछष्वभाववाननुष्णः, स्निग्धधिक्रणः, स्थिरोऽचलः, रिक्तस्व-

करोति । विखनवीादतिदयेम सथ
करोति |न तथा स्वनीधतः यन्ता रनः ५५ द

५

क्तवा ततो ग्यानव्युर्छितः सर्य शोत यल न
द्िरोषण हृदयप्याऽननीयादयद्धयय युकम् } "वम
ऽपिं हृदये मनमः भ्थानेमोजस ~:
सीचयो रकतपयाकारमवोमषवस } दनः

पद्येति सम्यग् ज्योतिः समादिः

भ्न ध:

तां यातः स तत्रैवाऽ्वतिष्ते | सनी श्वान 1
कस्तं देह प्रपते । तथा ससध पवोरःम्ध

दटेष्मा रेषाणां कफस्थानानामेदुकणा शदस्टेपथ

क्तादवेतोखटेवकः छषमेतयुच्यते ॥ १५ ॥
प०~-स तु श्ेप्मोरम्थः त्रिकस्य वाटूभीवासंयोगर

भावो वा। अत्र श्िष आलिगने धातोर्मनिन् प्रत्यये गुणे स्ववीर्यतः स्वशक्त्या स्ववटेन चम्माद्वलम्वः
च. कृते छष्मेति सूपं जातम् । श्ेष्मा तमोगुणप्रधानः मधु- करोति स्वका्यसामश्येमुताद्धयति वह्ाघानोप्पाद

रश । : विदग्धस्तु ऊवणतां ब्रजेत् । ष्माऽपि केदन-अव- नेन तमुपकरोति । तथा हद्यस्वाभ्यवहनादन्नद्रस
लम्बन-रसन-स्नेहन-गिष्टेषण इति पृश्चधा विभज्य देहं रूपतया परिणताद्रलेनावल्यम्यने सऋगति कः
पालयति । यथा-आमारचेऽथ हृदये कण्ठे रिरि सन्धिषु बस्य एवोरस्थ पवाम्वुकमणां शिवया सवघ्पुः

स्थनिष्वेषु मदुष्याणं शेष्मा तिष्टव्युकरमात् । केदनः

कदंयत्यन्नमात्मद्यक्त्याऽ्पराण्यपि असुग्रहति च श्ष्पस्था` नान्युदककभमणा । रसयुक्ताःमवी््यण हदथस्याऽवलम्बनम्,

निकसन्धारणे वापि विद्धात्यवलम्बनः । उभावपि ततः

णादिलक्षणया अन्येपां चल्ुणी कषयाप्ना २१
स्थानानामवछम्बनं करोति । अतोऽम्माद्धैतोयये

निर्दिष्ठादवछम्बकः श्ेपमेतयुभ्च्यते ॥ १५ ॥
बकस्य

स्थानक्माप्याष्ट-सवलम्यकः

हे०--अवलरम्
सौम्यौ तिष्ठतश्वान्तिकं थतः । यतौ रसान्विजानतो रसनारनौ समौ । लेहनः सेहदनिन समस्तेन्दियतर्षणः । उरः स्थानं, तरिकाद्यवलम्बनं कसं | चिकंस्य पृष्ठधारः
छेष्मणः सर्वसन्धीनां सेषं विदधात्यसौ । चकारात् खवी्ैत आत्मप्रमयेनावटम्बनं करोति, इदयस्यानयीय
` इटेष्मा नेतः खहु्थरदिगुणयुक्त; \ परहृति्थो मधुररसः, श्वकारात्छवीर्याच । हृदयावल्म्यनेऽ्वीव सहका

प्रदो छवणरसः ॥

अन्नरससदितेनेति सुश्चुतवचनात. । करस्थे एव रपा

. . अषाङहदये । . .
प०-सन्थधिषु स्थित्तः

कण्वा | कपधाम्नामश्ुकर्मणा जरव्यापारेण कैद्मतपणप्रणाष्धिना सवस्य कराते | काचत्तु वहुमावाः
स्थिव्रयरसथाते विकमाहुः | तदसत् वकरब्दः प्ष्टवयाध्र पव

रृटत्वाप्रू | रूदिस्त योगाद्रटीयक्षी

चरसे चाप्रयोज्ञकयं दवीयसामपि
नौकतिः ॥ १७ ॥

आस-

सन्धिषु पवैसु रि

शेष्मा-अस्थिसन्थिसंग्छेषात् ऋेषकर्सज्ञ;ः ॥ २१
हे०~ष्मकस्याह-ष्टेष्मकस्य सर्धृथः सथानम

स

ध्रषण् कम्र | २१ |

एवं दोष्णास्थानान्युक्लवोपसेदस्नाह- `

कफवास्नामवलम्बर

यस्वामारायसंस्थितः))
मेदकः सोऽसंघातक्टेदनात् ॥ १८ ॥

वि)

इति प्रायेण दोषाणां स्थानान्यविङकृतामना

व्यापिनामपि जानीयाक्कमाणि च पृथक्पृथ
स०-बाहृ्येन दोघाणामविकतास्मनामप्रच्युः

स०-स पुनः श्प्मा आमाद्रये स्थितः स छदकं

द्युते 1करतः । अनसघातङेदनाकारणात्]! १<८॥ भावानामिदयुकतप्रकाराणि स्थानानि व्यापिनामपि सः
प०-स एव शेरा य आमादयसेस्थितः छेदकः दारीस्वरणामपि गेयानि } तथा कमौणि पृथक
स आमाश्यस्थोऽन्नसङ्घातस्याहार्यशेः क्टेदना-

प्रत्येकं करखः जानीयद्ियः ॥ २२॥

प०~-एव दोषाणां स्थानानि कर्माणि च चि

द्िक्छित्तिजननाप् क्लेदकसेज्ञकः ॥ १८ ॥
०

स्वाह-ङ्रेदकस्यामारायः स्थानम्. | मन्नसघातत

क्रेदनं क्म ॥ १८ ॥

-

सोधको रसनास्थायी ॥ १९ ॥

गेनाख्यायोपसंहरनाह-दस्येवमनन्तसेक्तेन प्रक

बाहुस्यन भूयसा दोषाणां वातादीनासविङ्कताः

रसभोधनात् । मविकरृतस्वमावानां यथादाखं

स्वप्रमाणध्थः

खमस्वमावानी व्यापिनामपि क्रन्देहचारिण
स्थानानि जानीयात् विद्यात् तथा न-केवरं स्थ

स ०-स्सनास्थायी जिह्वास्थो गओोघक द््युच्यते, ति यावस्कर्मीणि चेषां जानीयात्, प्रथक् !
रसमोधनातु कारणात् ॥ १९ ॥
रत्येकं लवा ।॥ २२ ॥
प०~-वोधको रसनस्थायी जिहासंस्थितः शष्मा
हे०-परकरणाथसुपसहरति-मायेण बाहुल्येन
~

सम्थक् स्फुटं कत्वा रसस्य
वोधककषज्नकः |} १९ ॥

बोधनात् ज्ञानात् स्वंशशीरव्यापिनस्तयाप्यतिदययेन एषु स्थनिषु तिः

दे०-मोधकस्वाद-वोधकस्य रसना जिहद्वियं स्थानं,
रसव्रधर्ये

कम || १९

।
तपकः ॥ २० ॥

`

रिरमस्थोऽक्षत्तपेणात् ॥

" लर्थः । सविङ्कतात्मनामप्रच्युचस्वभावाना, विक्रतास

नं स्थाननियमः । इति स्थानकर्प्रकरणम् । `

वस्था |सा च देषा-ताम्यं, वेषभ्ये च !वैषम्यं दवेषावृद्धि ।वृद्धिदधिधा-चयग्रकोपमेदेन। चयप्रकोपश्चय
भेदाचचतद्चोऽवस्थाः

। तत्र क्षयसाम्ये प्रशमश्चमे

निष्पाद्यमानस्य प्रदस्य क्षयरूपत्वात् निष्पन्नस्य

स ०~-रिरःस्थोऽक्षतपेणात्त्पैकः । रिरःस्थस्तर्पवः रूपत्वात् । प्रशमहेतुन प्रमादातियोगे पुनः श्च
त्पात्, क्षयहेतूनामपि प्रश्मेतुत्वाच्च । तच च
ह्युच्यते ।अक्षतपैणाद्धेतोः ॥ २० ॥
प०-दिरस्थः क्ष्मा अक्षाणामिन्दियाणां त्पणात् निदानम्. ॥ २९ ॥
प्रीणनात् तपेकसंज्ञकः | २०॥
विकृतिरेषा बद्धः क्षयश्च । ब्द्धिसपि
दे =तपकस्याद-तपकस्य दारः स्थानम् , इदियतपरणं धा चथप्रकोपफेदेन । दोषादिविक्ञानीये साः
कर्म ॥ २०॥
दिक्षयलक्षणमुक्तम । संप्रति चयकोपरूपदृद्धि
सधिश्वेषाच्छटेषकः सैधिषु स्थितः २९१॥ | संक्षेपेण वूचयन्ताह--

स०-सथिषु स्थितः शप्ना शषक् इ्युच्यते । उष्णेन युक्ता रुक्
षाया वायोः छर्वति संच
सषिसेश्वेपात् कारणात् ॥ २१ ॥
दीतिन कोषटुष्णेने शा क्िग्धाद्यौ यण

| स्थनिम् ]

सटिप्पणटीकाचयसंवकिते अ० १२.

व

सं०-उष्णेन गुणेन विरुदधेनोपहिता रुक्षादयः

्वाणाः १)
है०-पिततस्याह-ीतेन गुणेन गु कास
ध;

प्रथमाध्यायोक्ताः षड्वातगुणा वायोश्वये दुरति न

स्य चयं र्वे

। त एव उष्येनं

यन्धाः

पद् |

|

े २८ ||
कोपमुष्णस्य विशुद्रूखात् । त एव षक्षादयः रशीत- सीतेन युक्ताः मेदाचाः चमं कुर्वत १

रीतिन युक्ताः स्नग्धाः रवते छेष्मणश्चयमा

गुणोपहितास्तत्सदशवाद्रायोः कोपं र्वति । उष्णेन

उष्णन कोषं तेनैष गणा सुक्षादयः मम् २५

युक्ताः किग्धादयो गुणा वायोः शम इर्वति षिपरी-

स्०--रीतगुणोपदिनाः सिग्धययः द्रम ऋः

तत्वात् ॥ २३. ॥
।
` .पण्नयदपि प्रत्येकं वातादि: पच्चधा भिन्नं ततो

कुर्वति | रष्मन युक्तास्न एत £
। तेनेत ग्धा ="
रूक्षसस्तेहस्तिग्धत्वं यथास्वं क्षणं न जहात्यतःसमा- कोपं कुति
नैशेणरम्याभितेस्तेषां दोषाणां चयप्रकोपौ प्राप्तौ च रामं क्रमति | कफम्यदियी
तेषां यथासं बिपरीतेरमुणेद्रम्याितैः शमः प्राप्रोति न जिधादिगुणयुक्तन स्यानतवाचयः

नोष्णन विल्यनात्कोषः । स श्वौष्णौ प

का्चिदेपक्षाऽन्या सम्भाव्यते रद्धैः समानैः सर्वेषां

चिपरीतैविपथयःः? इष्याराङ्क्य अन्धकार इदमाह-

1

रूक्चाद्या गुणाः रुक्षखघुरीतखरसुक्ष्मचला उष्णेन

५०

दियुक्तो भवति तदा बिपरीन्वाच्छमतो गवन
प<~-स्निग्धाद्या युणाः स्तिस्रः

गुणेन बातगुणप्रतिपक्चेण युक्ता वायो; स्वयं कुर्व- रसन्द ष्घणम्थिराः ऋप्मगुणसमानाः सं

न्ति । यद्यपि वाथुराणसामान्यमात्रा क्षादयो वा- प्मगुणसमनिनापि युक्ताः कन्यय
तस्य चयेतवो वृद्धिदेतवः प्राप्राः तथापि न केव- प्मणस्तु स्निग्धादयो गुल रापममाम्
छाः किन्तदयष्णेन गुणन वातप्रतिप्चेण युक्तास्ते किथ्विदपक्षयैव चयं करवत सः स
रूक्चादयो वातस्य चयं कुवन्ति ।त एव रूक्षाश्चा गुणा मपेक्षते नाधिकरेन सतिम र्
वातसमानाः शीतेन गुणेन युक्ताः सेमानत्वाद्रायोः

कोपं कुर्वन्ति । र्निग्धादयो गुणाः स्निग्धगुरश्दणयुरंण्ड्ष्णगुरस्थूलस्थिरा उष्णेन गुणेन युक्ताः

धायोः भामं कुवन्ति ॥ २३ ॥

हे०-तत्र वायोराह~उष्णेन गुणेन युक्ता

रूक्नादयो

वायोश्वयं ्र्बति | त एव शीतेन युक्ताः मकोपम् |उष्णेन
युक्ताः लिग्धादयः शमं कुवते ॥ २३ ॥

सीतेन युक्तास्तीकष्णाद्याश्चयं पित्तस्य ङवते ।

.
द्याः श्ेप्मणश्चयं कुवते।इह् यल: 1
गणान्सोदुतुमसिप्रतानां संख्यया र वये पनः

पदः
स्नि्धादयस्तन्मध्ये चाव छीन मुणः
ह्ये
ठ्स
ध
तस्मान्न प्रयोजनं यीते गुणा इत्य
वं निर्दैरोेन प्यं पित्तको

सीकपादय उष्नोर

युक्ता व्याख्येयाः } शप्मणः स्त्यानन्वास्च य ए

भवन्ति त एव क्िग्यादयः ेम्सगुणसमाना उष्म
गुणेन शेप्मप्रतिपक्षेण युक्ताः

कम्य

चिष्टयनः

उष्णेन कोपं मदाचाः शमं शीतोपसंहिताः२५॥

हारेण कोपं कुर्बन्ति, रुभादयो गुणा सक्र

सहिताः कोपं कुति 1 सदादयो गुणाः रीतगुण-

त्राह्मतस्याधिक्यं करुरवन्ति तदतौ न पाचु

ष्णखरवलाः शछेप्मथुणप्रतिपन्नासेनवोप्यन शः
युक्तास्तीक्ष्णा- तीक्
प्मप्रतिपक्षेण युक्तः सामं कुर्ते । सेवं घम्नुवत्
द्यो य॒णाश्वथ कुर्वति! एव तीक्ष्णादयो गुणा उण्णन यदि खक्षादयः केवला ध्व वानरपसामान्यमा-

स०~एवं पित्तस्य शीतेन गुणेन

युक्ताः दाम छर्वैति विपरीतत्व ॥ २४ ॥

` प०~त एव'तीक्ष्णाः शम॑, शीतोपसंहितास्ती-

णाया गुणास्तीक्ष्णट्घुविखस्सद्रवाः पित्तगुणसमाः

प्रतिपक्चभावा उप्णाख्याद्रातस्य

कषरा

क

रूक्चादयः संपन्ना मवन्ति नन्य यंदयामुष्मयुणद्र
तिबद्धशाक्तयः पुनः द्ीनश्षक्त्स्याने वातस्य च

हेतोः पित्त
समानाः रीतिन गुणेन पित्तप्रतिपक्षेण युक्ताः पित्तस्य यदशासुत्यादयन्ति, न कोपदद्यामतप् तप्पक्षे
ुणन
चथ दयते । त एव ती््णादयो गुणाः पित्तलमाना स्य॒तीक्ष्णादयः केवलाःाव्यदाीत
न्त नच यदश पूः
उष्णेन गुणेन पित्तगुणसमानेन युक्ताः कोपं कुचते। विना कोपदं कर्तु सम्भ

मन्दाद्ाराणाः मन्दगुरुहक्षस्थिरसान्दराः पित्तयुण-

प्रतिपक्षेण युक्ताः शम दुवैते ॥ २४ ।

ूर्वोक्तान्न्यायात् । शछधमणः पुल: भ्निग्धाद्या युणा

स्द्रुणसमाना अपि सन्तोऽधिकेल छीतेन गुणेन युक्त

[ शत्रः

अष्टङ्कहदये ।

(२९६)

~

यदा वतिथितो भवति तदा कश्चादीनां द्रुभस
दस्यं कन्ति त कोपावस्थाम् । इष्णन गुणेन पुन- नानां ग्रद्रेषो जायते । वष्टिपरीतगुणानां स्निग्धा
त्वाच् श्ष्मणः प्यानद्पतगु्पादयन्त्धयावरथामे-

ग्वयतिपक्षेणापि च्छः स्नश्वाद्योऽस्य, कष्मणो नां चाभिखाषितोऽस्योचितस्य मल्याुमीयते । ते
विलीननिग्रहताभखादयन्तः कोपदं कतु समथः

दुक्तं भवति । स्वधाग्न्याद्मीयदोषस्य स्थाने
वर्धः स चयः चीयमानस्य दोषस्य बरद्धिहै
विद्वेषो जायते । तद्विपरीतगुणेष्बौषधादिषु ।। २६

हि०~-कपफस्याह~-शीतेन युक्ताः ल्िग्वाया; कफस्य
शय बुर्वते । उष्णेन कोपं, तेन उष्णेन सहिता रुक्षाः

हे०-~अथ चयादिरक्षणम् । तत्न चं
६६
ति~~~दोषस्य इद्धिशयः सा च पथमं स्वधार
भबति, याघानेवाययः सेचारवता दोषेण व्याप्त

सम्पद्यन्ते न॒
हत्वात् ॥। २५॥

चयावस्थाम् । ` विखीनविप्र-

दयो गुणाः श्वमं इवते ॥ २५ ॥
इदानीं चादीनां रुक्षणान्याह-

वानेव निःसचारेण व्याप्यते | सं च संहतिरूपल्वाः

चयारव्यः । दा सर्वं एवाद्य व्याप्यते तदां त्रदधि

ययौ वृद्धिः स्वधाम्न्येवे प्रेषो शृद्धिदैतषु ।
विपरीतगणेच्छा च ॥ २६ ॥

वषु समानगुण पद्ेषर उत्पथे, प्रकोपप्रारभरूपत्वास्मः
पाख्यः । ततः परस्याश्षयं प्रविरति तदाविपरीतगुणेर

सं०-छधाम्यालीये स्थाने दोषस्य था बृद्धिः स चकारास्समानगुणे देधश्च | सप्रसररूपत्वाल्पमसरन्यः॥ २
चय उच्यते । चितस्य दोषस्य ठिंगमाह् । यद्षा हि
फोपस्तून्मा्मगामित

वातशितो भवति तदा रुक्षादिषतंदुणसषमनेषु प्रदेषः छिगानां दशनं खेषामखास्थ्यं रोगसंभवः
स्यात् ।तद्विपरीतुणेषु किश्वादिष्वमिराषः स्यात् }एवं ( स्वस्थानस्थस्य समता षिकाराणामसभवः
कफपित्तयोश्वितयोन्पोद्या । ननु श्ेो इृद्रिहेतुषवि-

सं०~-उन्मागेगामिता खस्थानं व्यक्मा दये
व्येकमेव रक्षण दोषचयसत्तानुमापकं करु न्याय्यम् । यस्पुनभीर्गातिरामने स कोपः । कोपस्य किगमाह

यदि वा विपरीतगुणेच्छा चेत्येतत् । विं द्रयोस्पा- गानां स्वेषां यथायथं दरैनमुद्धवौ वातादीनां क

दानेन ! अत्रोयते } कदाचिदचितोऽपि दोषौ तानां यानि हिगानि दोषादिविक्ञानीयेऽभिहिता
वातास्यः छखप्रमाणस्थः क्षीणो वा यस्य॒ प॒ वातवर- वातन्याधिनिदाने च वक्ष्यते तेषां दशनमुपरन्धि;२
द्विहेत्न् रुक्षादीनन दष्टयपि तु तानिच्छति । सास्म्यप०-कोपः पुनः वृद्धिरेवाधिक्यात्। दोषस्य स्थस्य
वरात् | यथा गर्भिणी घ्वी दोहदवशात् । तदेवं व्य- नात् स्थानान्तरगमने स्वधामपरिलयागं क्त्या माग
मिचारदरीनात् प्रेषो ब्रद्ैहेतुषु विपरीतगुणेच्छा न्तरगाभिता ।कोपस्तृन्मार्मगाभितेस्यनेन कोपः षा
चेति दयमपि कर्तव्यम् । तेन यदा तुल्यकाठं मनु- साभ्यते ! अन्यथ तृद्धिमात्रसामान्याञ्चयकोपयोरेः

ज्य बातसमानगुणेष तद्द्रिहेतुषु च प्रेषो जायते रूपतेवापद्यते । चयः स्वधाग्न्येव दोषस्य या वृष्टि
वृद्धिविरोषश्चयहेतुः । सामसी तरसामग्रय्तरः
वातगुणप्रतिपक्षषु तश्षपणहैतुषु
चामिलापस्तदा

सम्थक् निश्चीयते वातस्योपचिविरिति

टुक्तम् ॥ २६ ॥

|

स्वधामपरिस्यागं कूत्वा दोषाणां सागनन्तरगाभिता

द्यमप्येत- कोप इत्युच्यते । तथाच पूैमेव प्रतिपादितमुष्णे

| युक्ता रुक्षाथा इत्यनेन । अस्यैव चयहेतुरन्य ए

प०~ण्वं बातदीतां चयकोपौ यथायथं यथागुणैजीयेते तथोपदिद्य इदानीमनयोधयम्रकोपथौसतुरयरूपञ्नान्तिमपनेतुं अन्धकारः स्वरक्षणमभिधातुभिव्माह-या वृद्धि्दोषाणां स्वधाभ्निः आतन्वीयस्थाते
स तेषां चयः।एवै चये वृद्धिः स्वधाम्न्येवेत्यनेन चयः

कोपदेतुरकम्प्यमेतदिष्गानां ददनम् । खेषां यथ
यथ॑ दोषरक्षणानामुद्धवस्तथा स्वास्थ्यमुखिस्सुरो
च्छायासामान्येन देदमनोभूतत्वम्. । तथा सगर
स्मवइयनेन तत्कायंमुक्तं तत्सत्तानुमापकम् । ए
नकेकस्मादपि

केवश्निश्चितं

दोपकोप उन्मा

परिभाष्यते । शेषो ृद्धिदेतुष्विति ! अनेन तत्कार्य शक्यते, यतो व्यभिचारान्न सर्वो दोषः खप्रमाणा

परद्यैते । तथा विपरीत गुणेच्छा गचेस्यनेनाप्येबम् ।

१ कोषान्ततोऽत्राधिकः पाठ उपलभ्यते |

व्यानम् ]
=

सटिप्पणदीकातरथेसंवते अ० १२,

धिकस्थ उन्मार्गगामिरोगश्चोर्पादको येन सोगस-

भवेन तस्य दोषस्य फोप उन्मीयते थतः स्वप्रमा-

गाद्वीनोऽपि दोषो चछ्वता अन्येन दोषेणामिभूतः

वमार परित्यज्योन्मागगाभित्वसामान्यं यथां
रगमपि कुरूते । तस्माहक्षणत्रथमेतदोषकोपपरिनाथं बोद्धन्यभिव्यलमधिकाक्षेषेण 1 स्वसथानस्थस

पमताविकायणामसम्भवः स शम इति सख्प्रहोक्तो-

ऽत्र पाठो विज्ञेयः । स्वस्थानस्थस्य समता साम्यं
प्रामः तथा विकासणां व्याधीनामसम्भवो व्याधयो

न प्रादुर्भवन्ति तेन क्षणेन शमोऽनुमीयते ॥२५॥
दे०-कोप ठक्षथति--उन्मारीगामिता स्वमार्गापनयेन मारेण गमने कोपः ] तच प्रथन स्थानिनमभि-

नय अन्यस्थानन्यात्तिः तदा स्वेषां दिमानां रीध्याद्यीनां

( १९९ )

काय

न

वपा प्रकोपः। शरदि प्रशमः । वषादिषु
त्रि

कषु पित्तस्य चयप्रकोपोपद्यमा भवन्ति । वषा
चयः । राद प्रकोपः । हेमन्ते प्रशमः । शिश

रापिषु त्रिषु कारेषु शेष्मणश्चयप्रकोपोपशमाः भ

वान्त । तत्र॒ ्िक्षेरे श्छेप्मणश्चयः । वसनं
प्रकोपः । भीष्मे प्रर्ममः । २८ ॥

है०~चयादीनां काठमाद-वायेोर््ीप्े वेः, वपर
प्रकोपः, दारदि प्रशमः | पित्तस्य वासु चेय, सारि

मकोपः, देते प्रशमः । कफस्य शिदिरे चयः, वः
प्रकोपः, ग्रीप्मे प्रशमः || २८ ॥

नच मरतो प्रीपमे चथो नयुक्तो यतस्तस्िन्का्
रष्टरुक्षा ओषधयो मवेति | तथा वर्षी पिन्तचयं

न युक्तो जलानामौपधीनां चाम्छपाकलवात् । तथ
दरेष्मणः शिरिरे चयो न युक्तस्तदा ह्याप मोषधय
यन्यथाल्वे सरोगरूपण
अभिव्यत्तस्वाद्यक्त्याख्य;ः । सिग्धा भव॑ति कालश्च रीत इति कोप एवोपपः
ततस्तमेव
रोगमवस्थांतराण्यनुभवननुचन्धाति
तदा दष्यस्मिन् पथनुयोग इदमाह-

प्नं ससर्मतादन्यस्थानाश्रयणात्स्यानसंश्रयास्यः | तते
वैकर्णो उवरादि.रूपणामिव्यज्यते तद्या अस्वास्थ्यं प्र्र-

धिगसमवः; । संततमवनं दीधैकालानुवतनमिति यावत् |
ताञ्यस्थामेद्रूपस्वात् भद्राख्यः

| एताश्च

प्रडबस्थाः

श्रुतेन स्प्टमृक्ताः ^ सचय च प्रकोपं च प्रतर स्थान
प्रयम्. । व्यक्ति अदं चयो वत्ति स भ््रेह्धिषगुत्तमः ?

चीयते रुषुरूक्षाभियोषधीभिः समीनः ।

तद्धिधस्तद्धिषे देहे कारस्योष्ण्यान्न कुप्यति ¦

तप्योजनं च “संन्चयेऽपहता द्येपा रमते नोत्तय गतीः |

अद्धिरम्डविपाकाभिरोषधीमिश्च तादृशम् ।
पित्तं याति चर्यं कोपन तु कार्य दैत्यतः

> वतरा गतिषु भवति वल्वत्तराः ›? इत्ति | प्रमं

चीयते सिग्धीताभिरूदकौषपिमिः कपः ।

छश्वयति-स्वस्थानल्वं समत्वमविकृतिष्वं चेति मिलितं सम~
छक्चणम् | रसवर्णादरन्यस्यं प्रकारः | २७ ॥

चयुप्रकोपपरशामा वायर््रीष्मादिषु विपु ।

वपादिषु ठ पित्तस्य शुष्मणः क्घैशिरादिषु २८॥
स०्-प्ीप्पादिषु त्रिपु कषिप्रं ग्रीप्मवषौरास्तसु

तुल्येऽपि काटे देहे च स्कन्नतान्न प्रकुप्य
ति२.
स ०-प्रीपकाडे वातो रश्ुक्चाभिरोषधीिरद
चादानकारस्वाभाग्यात्तद्विधे खघुरूक्षः समीरण ई
समानगुणत्वासवनस्य कोपः प्राप्तः स निषिध्य

कारस्यौष्ण्यादित्यनेन । एवं पित्तस्य वौघ कोप

वातस्य चयप्रकोपप्रशमा मति । तथा वर्षादिषु नतु कारस्य रौत्यत इत्यनेन निविध्यते ॥ २९ ॥
तिप व्ीदार्द्रमतेषु पित्तय वथप्रकोप प्रदामा मवति |

तथा रिरिसाष्विषु त्रिषु शिशिखसतप्रीप्मेषरु शछेषमण-

श्यप्रकोपप्रश्मा मति ॥ २८ ॥

|

प०--दोपसश्चयदोपकौपयोरक्षणममिधायेदानीं

प०--ननु ्ीपष्मे वायोश्चयातुपपत्तिः 1 कोप

प्राप्तः । यतस्तस्मिन् काठे रधुरुक्षकारस्वाभ।

व्याद्धयसौषध्यः सम्पद्यन्ते । तथा बषौसु पिन्तचय।
सुपपत्तिः । अपामम्डपाकल्वात् । तथौषध्यश्चाम्ह
पाकाः । अतः पिन्तस्य प्रकापः प्राप्तः । तथा कफ

वातादीनां यस्मिन् काले चयप्रकोपोपदयमा भद

भिर्षिरे आपः स्निग्धास्तथौषध्यश्च सिनग्वा षव.

प्रकोपोपरामा भवन्ति । तत्र प्रीप्मे वायोश्चयः ।

न चयोऽतराद-प्ीप्मे समीरणो वायते रं

न्ति तै कां ददीयितुमाह-क्रङेषु यथाक्रम चयन
१

काश्च सीतः । तस्मिन् काके तस्य कोपः श्रा

अष्टाङ्दये ।

(२५८ )
र

विवर्म;

मि

। तथा दे च | तथव दुरश्च

समीरणस्तथाविधोऽपि
पयाभात्यास्तम्पने
दधुर एव वातसथानशृुणसवाद्रायोः कोपः प्रप्र
त तस्य

निषिध्यते काहस्योप्ण्यादिव्यनेन । वचा -

ब्िरयिपाकाभिस्तधौपधीमिस्छ्विपाकामिस्तादू-

तद्रपमेव पित्तमम्टं चयं याति। न पुनः कोप
पति कास्य बपौस्यश्य रेस्यात् । एव तस्य
येन्तस्य तेन शीतेन कोपो निषिध्यते इप्णशुणप्रतेयश्रमप्रेन । यिष्िरे ककफष्वीयते, स्तग्धररपताभि-

7परीभिसदकैशय स्निग्धरीतैः कफोऽपि

स्निग्धः

गतकालऽपि स्निग्धसीतदेदे रारीरे चापि स्निग्धपितकादस्वभाद्रात्

( स~

____

लत्राऽऽदिशष्देन रसायनवाजीकरणवमनषिरेचनादयौ
गृहते ॥ ३६१ ॥

१०--अत प्राह-आश्टारादिवशादन्नपानसामथ्यौः

दादिमरहणाद्रमनादविसे्वनादाश्थापनाद्िप्रमादयाप-

त्ामर्ध्यादोषा वाताद्यश्चयप्रकोपप्रशमान्. यान्ति
सद्यो तरक्षणादेव चंयादिकालमनयेक्ष्येव तस्मादेव

ाहारादिवश्ाश्यथास्वं चयादिदोषकाले वा

ननु

दोष्चयादीन् यान्ति तस्माकारतो द्याह्ायादी-

नां प्राधान्यात्त् ॥ ३१॥
हे०-आदिदब्देन विहारो, देदाशच ¦सत्योऽपि खकाठं

कोष न याति स्त्यानस्वात् । विनापि यांति खकद्धेऽपि न यांति ॥ ११॥

एवै दोषाणां चयादीन् प्रद व्याततिनिषटत्तिधेचित्यं

[नवन् । कफन्ध सिरिरे स्बसामान्याद् द्वितीयवस्वनाच्छान्तत्वादपि समदा कोप एव प्राध्वः सस्त्या(्वादित्यनेनास्य निषिध्यते ॥ २९ ॥

कोपजं ददैयितुमाह-

¡ लश्रुरक्षस्े करोति ताभ्यां ल्घुरुघ्षो वागुश्वीयते, न तु

निवतैते ठ कापितो महोऽहपार्पं जरीधवत् ॥

पपाकलं करोति तेनाम्लचिपाकं पित्तं चीयते, नतु कुप्यति

स ०--मकः पितः सहसा रीघ्रमेवापादततरमस्तके व्याप्ति | पादतङादार्य यकन्मस्तकमि-

व्यापाति सहसा देहमापादतल्मस्तकम् ।
हे०~काटनियमे चुक्तिमाह-गीप्य आहारस्य देहस्य

ध्यति उष्णेन प्रतिवद्धसवात् । वर्पाकार आहारस्याम्ल-

#नैन धृतवत् धनीभूतत्वात् | २९ ॥

ति कारुखभाषोऽयम् ॥ ३० ॥
स०-इति पूव्तोऽयै बाश्वादिचयादिः कालस्य

व्यथः । निवत्त पुनर्सपाद्पं स्तोक ॒स्तोकमिति |

यथा भिरिन्यादीनां जल्ूरः समविषमं सहैव व्या-

प्नोति । निवतैते तु स्तोकं स्तोकमिति | ६२ ॥
प०~मलो वातकफाल्यो मङिनीकरणान्मरुसंज्ञः
प्रकुपितः प्रदुष्टो देह शरीरम् आपादतलमस्तकः कूतस्नं

भमव: | ६० |

प०-वण्यंत इति वाक्यदोषः । य एते चया[यो प्रीप्मादिवृत्तास्ते कालस्वभावमाभित्य वभि- सहसा ्षटित्ि व्याप्नोति आक्रमति । स एव मखः
1: । तथा चोक्तम् “समयोगेऽपि धर्माद्या वातादि- पुनस्तस्मात् शारीरान्निवेते चिकित्सया शम॑ याति ।
वयहेतनः ` किं का एव दोषाणां चयादिहेतुः । जस्पास्पं शनैः रामैः करत्वा । क इव यथा जटस्यौ-

पतोऽन्येऽपि विदन्ते ।॥। ३० ॥

हे०~काखदाहारादीनां बख्वत्तामाद ॥ ३० ॥

घः समूहः सेतु भित्वा सहसा व्याश्नोति! स चौघ

पुनः राः शनेः तस्मात् स्थानान्निघषते नियाति ।

दोषा अपि

_। एवमवश्यं

आहारादृवद्मपुनः । सवं विकारं कुचेते ॥ ३२॥

धयादीन्यांतिसयाऽपिदोषाःकालेऽपि वा नतु १
स०्-आहायदिवशादन्नपानसामध्यातपुनदोषाः

सथोऽपरि तक्तणादेव कारमनपेषषयैव चयाद्वीश्चयप्रकोपप्ररमान्. याति| तस्मादेव चाहारादिवश्ात् यथासं

अयादकाङ्ञपि षादोपान तु चयादीन् यांति

दोषाः

कुपिताः

हे०~प्रकोपप्रश्षमयो;ः शिप्रचिरनिष्पा्ल्वमां सहसा
येगेन, मलो दोपः, अ्पाह्पं चिरेण जलघवननदौपरवत
् ।

स हिं वेगेन बरद्ध॑ते, चिरेण हसाक्ते ॥ ३२ |

नु प्रतिरोगं निदानरक्षणचिकित्सितमानया्-

कमरक्यं तचाऽविद्न कथिदन्र तथा यले कुर्यादि.

समातारादाहरादीनो प्राधान्यमित्यर्थः |माहाशदी |त्याराक्याह-

-

स्मागन् |

साल<त्वणलकराक्चयसत्रारत अण

नानारूपेरसख्येभैरभिकरैः सपिता माः
तापर्यति तनु तस्मात्तदेवाक्ृतिसाधनस् ।

शवयं नेकेकशो वकतुमतः सामान्ययुच्यते ३३॥
स ०~पत्तदोरमियसंवधाद्यस्मादिति छभ्यत । यस्मा-

ानार्यैरनेकप्रकरिरसंस्येरगणनां समतीति्विकरिउनैरेमखा वातपित्तटेष्माणः छपितास्ततु देह तापयति
दुःख्यति तस्मात्त्रेखाकृतिसाधनं शक्यं नक्षैकरो
वक्तुमयमस्य विकारस्य दैतुरिमाकृतिरिदं रक्षणमिद्-

मभ्य साधनं चिकित्सितमिति एकशः वत्तु न शाक्यमतः सामान्यमुच्यते ॥ ६६ ॥
पठ~-चोदितानां सर्वेषां विकाराणां प्रतिषिकाणां निदानटक्षणचिकिस्सितमानन्त्याह्न्तुमरस्म्यमतस्तद्थेन कथिद्रक्तुमराक्यत्वात् यर्नमातिष्ठरे;

वमदोंक्येदमाह-मला वातादयः कुपिताः प्रदुष्टः
तसं शरीरं विकारेव्याधिभिर्मानास्वैर्विधिधलक्षणै
र्लल्येये; संस्यामतीतैस्तापयन्ति । तस्मात्कारणान्
तेषां तिकाराणां हेतवः कारणानि त्तथा छतयो

ठक्षणाने साधनं चिक्रित्सितमेकैकश्चः प्रतिविकार
, वक्तं न दाक्यम् । दरमेऽस्य विकारस्य हेतवः । तथा
खक्षणान्यमूनि
चिकिस्सिताभिदमतः`,सामान्यसुच्यते ॥ ३३ ॥

हे०--अथ हैः । तद्विशेषाणां निहपयितुमशक्यत्वात्सामान्यं वाच्यं तदेबाह-विकाराणाससंख्यत्वं, प्रतिषिकारं
चय सरूपाणाम् अतस्तदधेत्वादिप्रकृतिविकारं वक्तुःमराक्रय,

` साधारणं तृच्यते । तत्र दोपहतुरेव साधारणो रेगहेतुः३३

१२,

कारणमिव्यथः । एवदाब्दोऽघारे । दोषा. ९

कारण नाऽपरं किचिद्रस्तुजातम् | अन्न ृष्॑तम
ाह

प

प्राचिकादियथा सवतः समेतात्ारेपतन् अमः

तनभष्यहः सकलमपि द्विवममात्मीय हणा
नाऽ

नाऽतक्रामति । तया धिना क्षणमप्यम।

मोपभ्पः

यश्रावा करस्नं निरखदाषमेतदि रभा

मथर

द्धः । तथाऽन्यदपि निद्रीनमाह | यथा उव्यारि
गमादिमदेभिनं जसयुर्गाड्जादिनदभिनि
नानाप्रकार त्रीन् गणान

मः

ज द्विषि
व्ल्त्निव

प्त नाव्यतति | त्रिभिरेतिररित न जातुश््धषती

त्यथः । तथा छधालि्याद्रि } श्रातो दोषधातुः
मलाः दारीरधारणसामान्यात् तेषां धम गक्षण
तोऽन्यथाघ्व खधरतुवैषम्यं निमि यसय लद्िदारनां

भीन दोषान्वाऽतिक्रामनि } तरिदोषररिमे म समवती.

यथः । वातुवरैषम्य च प्रनिरोगमन्पाददावान्नानाविधम् | यन्न येन बाघुंदवम्येण
{ नस्य खं
स्वीये भवति } येषां तु सगणं
‡ (निधि
न तेषु तथा दोषानुतवरैधः; | आह +४ ९,` ४+ ११
कनिजपोद्ययमेव भदः । वदामतुकषु प्रधम सभो
पश्वादोषानुव्धो निजेषु प्राग्दोपलुवेध इति । ये ₹

व्याचक्षते | स्वे च ते धातवश्च तेषां भरैषभ्यमिति
तेषां नायमथः प्रतिपादितः स्यात् । छप्रहणं चाऽति

रिच्यते । यतः शरीसंत्तरवस्थायिनो दोप अतादय

शरीरोतरे रोग जनगप्रितु नालम् | तस्मासूर्वमेत
व्यास्यानं श्रयः ॥ ६४ ॥
प०~-सामान्यं यद्रधापि यद्रचनं तदेवास्यायतेसर्वेषां रोगाणामेकं च तुल्यं कारणमेककारणम् ।

सतरैव हेवंतरमाह-

दोषा एष हि सर्वेषां रोजाणामेककारणम् ।
यथा पक्षी परिपत्त् सवतः सवैमप्यहः ॥
समानक्ारणभिस्य्थः 1 एलकारोल्ववास्मा्ै; । त
छायामस्थैति नासीयां यथा वा छर्समप्यदः । एव रोगकारणं नान्यत् किन्विद्रस्तुसातम् । भा
8िकरलातं विविधं जीन् गुणान्नापतिवर्ैते ॥
सच्नत्यात् । अस्याथेस्योदाहरणं प्रवदयितुमाह--तथा स्वधाठवेषम्यनि
भित्तमपिसर्वदा ।
यथा पक्षी ्येनादिः स्वतः परिपतन् समन्ता

,िकरजातं ्रन्दोपान् ॥ ३४॥

`

द्च्छम् सरवैमप्यद्ुः सकलं दिनमात्मीयां छायं
नायेति नातिक्रामति । तया भिना क्रुणमप्यसी

|

न दृश्यते । किंचान्यद्प्यमुख्यार्थस्य निददनम-

, एक प्रधानं च तत्कारणं निमित्तमेककारणम् । यदि प्याहू-यथा वा क्रत्स्नमप्यदः सकलमेतज्जयद्धिकाः
ता सर्वेषां सेगारणां दोषा एकं तुल्यं कारण समानं \र्जातं जरायुजदिदिमेदभिन्नं॒॑स्थावस्जङ्गमादिभेद्

(| पल

अषटाङ्खददय ।
<

भि वा नानिस्ुजात त्रम् गुणान् सत््वरजरतभोदपान्नातिवर्वते सातिक्रामति । त्रिभिर्णैनं

क्चदवि युक्तं भवति । सवकालं विकारजाते

मेव भिन्नमपि त्पुनसिधा भिद्यते ही
भिष्यातियोगेनेदय्ेः । तदेव त्रिप्रकारं भूयोऽ
भिद्यते ॥ ३५ ॥

हे -दोषकोपहेतुमाह-स च चनिविधः--असान्म
सेगास्यं वस्तु त्रीन् ्रौपान् लातिवतेते । न कद्
चिन् त्रिभिरतैरयु्तं संभवति । धातूतां वातादीनां विषयसेवा, दुष्कालो, दुष्करम चेति । सोऽपि प्रत्य
दरासरधारणस्वभावानासप्येषां यद्वैषम्यं तदपि तरिविधः-हीनयोगोऽतियोगो, मिध्यायोगश्चेति ॥ ३५
रोगकारणम् । दोपमकरूपाणामेपां विनापि वैषम्यं

तानेव हीनमिध्याततियोगान्देयति ।
सेगकारणत्वाेति । धातुब्दोऽप्यत्र निोषणाथं
पान्तः । सवं च तद्धातुवैषम्यं तस्वधातुैषम्यम् । हीनोऽनिद्वियस्याऽर्पः सेयोगः स्वेन नैव वा
निमित्तं कारणम्

। यस्य विकारजातस्य त्रीन्

दोषान्नातिवतेते ॥ ३४ ॥

अतियोगोऽतिक्षसगः स द्ममासुरभेरवम् ॥

अव्यासनाऽतिदूरस्थं विभि विकृतादि च ।

हे०-तय युक्तमाह--दोपा एव कारणं दोपाः कारणमेवेवयवैकयन्दाभ्यामुच्यते । अचरां दृ्टन्तद्वयम् | यथापक्षी देश्मेदेऽपि छायारसवेधं न त्यजति । तथा धिकारो

यदक्ष्णा षीषक्षयत रूपं मिथ्यायोगः स दारुणः

न त्यजति, किं दोपरजमेव दोपसंवेधं त्यजति नेव्याह--

स ०.-अर्थेन शब्दादिना छेनैद्ियस्य श्रौत्रादिरई

दतोपसंवेधम् । यथा च महदादिर्थव्यतं कार्य गुणसंवधं
स्वधातुैपम्यनिमित्तमपि यो धातुर्थस्य रोगस्याभिष्ठानस्वेनोक्तः सं तस्य स्वधातुः तस्य् वैषम्ये क्षयो ब्रद्धिविंृतत्वमुन्मार्मत्वं वा तन्निमित्तं यस्य तत्तथा | रसजादीनामपि

देषिर्विना नोप्पत्तिः | ३४ ॥

एवमप्युचचपूत्यादीनिद्वियाथांन् यथायथम् ॥

विद्यात् ॥ ३६ ॥
नोऽद्य यः सयोणः स॒ दह्ीनयोणः । नैव वेति
अथवा सवैसर्विकया तेनार्थन न संयोगः सोऽपि टीः
योगः तयेतद्वियस्य सेनार्थेन योऽति्षसर्गोऽतिसे8
लक्षणः स तस्य ख्वनार्थेनातियोगः । यच्च॒ सूष्क

_
तेषां कपे तु |
मामुसैखमित्यादि यदश्षणा वीक्ष्यते नयनेनाङोकय
अर्धरसास्मयेः सयोगः काटः कमं च दुष्टरतम् । स तस्य चश्चुरिद्ियस्य खेनार्थेन मिथ्यायोगः । एवः
हीनातिमिथ्यायोगेन भिद्यते तस्पुनख्िधा २५

नथा

दिशा

सूद्माघुसखम् । अत्यासना?

स॒०-तेषां वातादीनां कोपे कारणमसास्मैरनुचि- दूरस्थ विप्रिये विह्ृतादि च | यदक्ष्णा बी

तैस्थैः शब्द्पशरपरसगेधाख्यै; श्रोभरत्वक्चक्षूरसन- रूपं मिध्यायोणः स द्रुणः
घ्रणास्याना्िद्धियाणां यः सेयोगस्तथा कारः रीतो

इणव्षैलक्षणो दुष्स्तथा करै चेहिकमन्यजन्मजं च यद्
दुष्तमञ्युममेतत्रयं दोषाणां कोपे हैतुः 1 तचब्दः
समुचये । न केवरं क्षादयो वातादीनां कोपकारणं

। तिभिरादि
तुवात् । एवमनथा चक्षुषो रीत्याऽन्थानपींद्वियाथ
यथाख्वमिद्वियाणाम्युचपूत्यादीन् मिध्यायोगसूपानि
धात् । यदाऽद्युञ्चपरषेष्टविनारामीषणादयनिष्टशाय

ध्त्रैद्रियेण

गृह्यते

तदा श्ोत्रद्वियस्य स्वेना

यावदसास्यद्रियथेसंयोगादिरपि } एतच पूर्वोक्तं दोष- रब्दाख्येन मिथ्यायोगः । यदा पूतिविष्ठा्यनि
कोपकारणमसात्पयद्वियाथंसंयोणादिभेदेन त्रिधा मिनम- गघौ

वर्णिद्रियेण गृह्यते तदा घ्रभिद्रियः
पि पुनभूय्निधा त्रिप्रकारमपि ियते । कथम्} हीन सवेनार्थन गषास्येन मिथ्यायोगः । यदा स्रान
सुटेपनादीनां शीतोष्णादीनां च
मिध्यातियोगेन ॥ ३९ ॥
स्पृ्याना
प०~्राददोहिकं कर्मैहिकं च यदुम त्रिविधं कमसेवनेन स्परीः स्पदेनिद्धियेण गृह्यते तदा स्पशः
कायवाङ्मनेोभेदेन छते तत्सवै वातादीनां प्रष्टौ ्वियस्य नार्थेन सश्चस्येन मिध्यायोगः। तथा रः
निमित्तम् ।यदेतद्वातादनां त्रिविधेन ूपेण कारणं ेद्रिेण यो स्सोऽपरिपादवा व्यते | तथाऽपध्य

सटिप्पणदीकाघ्रयसंवरिते अ० १२,

` ध्यानम्]
।

थमि
वे

म

्रव्यनिविष्टो यो स्सो स्सनेद्रियेण गृह्यते स तस्थ स्सनैद्रियस्य सेन रसास्येनाऽ्थन मिध्यायोगः ॥ ६६ ॥
प्०-योऽर्येन रब्दादिना श्रोत्रादिरिनद्रवसयोगः
स तस्य तेनार्थैन हीनयोगः । अतियोगोऽतिस-

सगः अतियोगस्तस्यैवेन्द्रियस्येयेध

स्वेनाथेनाति-

स॑सर्मोऽतिश्ेषोऽतिसेबाखक्चणः । स तस्यार्थेनाति-

(३०१)

~---------~----य
७७८०४

| दे०--तत्र असात्म्यविषयतेवायासैविध्यं
लक्षयति
दद्रियस्य चक्षुरादेः स्वेनार्थेन स्पादिना अद्य; संयोगो

नैव वा योगो हीनयोगः | विषोत्कंटाया; अनिदततर्हीनव्वमित्यथैः । उत्कंठानिवृत्तावपि सेयनम्तियोगः,
सकषमादिरूपसेवा, अ्युच्यादिाब्दसेवा,

अत्यम्डादिरसतेवा,

ू्यादिगंधसेवा,

अतिक्नीतादिस्प्सेवा

च;

मिभ्यायोगः । मामुरमतिदीपे, भैरवं भयंकरं, विप्रियं
दरौनेन्द्रियेण वीक्ष्यते श्यते।ख तस्य चक्चुरिन्द्रियस्य द्विष्टम् ॥ ३६ ॥
स्वेनाथिन सिभ्यायोगः । एवमत्युच्चपूत्यादीनेवमकारस्तु सीतोष्णवषैभेदा्चिधा मतः,
नया दिशा निर्दिष्टयाऽन्यान्यपि इन्द्रियाण्यपि इन्द्रि
याथान् यथास्व यथारमीयभिन््रियाणामल्युच्च- स हीनो हीनश्ीतादिरतियोगोऽतिरक्षणः॥

संयोगः । भिध्यायोगो यः सक्ष्मभायुसादिरूपं

पूयादीन् भिभ्यायोगरूपान् विद्यात्त् जानीयात् ।

यदाल्युच्चपर्षेष्टविनाश्चादिःसनिष्टः राव्द्ः

भत्र

मिथ्यायोगस्तु निर्दिश विपरीतस्वटक्षणः ३७॥

स ०--काङः पुनः रीतोष्णवमेदेन त्रिधा चिप्र
कारो मतो मुनीनाम् । तत्र हेमतिशिररक्षणः
मिग्यायोगः } यदा पृतिष्ठिष्टामेध्यक्छिन्नादिरनिष्ठो गन्धो घ्राणेन्द्रियेण गृह्यते तदा तस्यैव स्वेना- शीतः | उष्णो वसंतप्रीष्मरक्षणः । प्रद्रदलक्षणो
थेन गन्धाख्येन भिध्यायोगः । आदि्रहणादटय- वषौस्यः स च काको हीनरीतादिर्हनयोगरक्षणः ।
न्तखवणाद्यीन् । जिहेन्द्रियाथैस्तयेलयधैः । दीतौ. अतियोगोऽतिमात्रौगरुक्षणः । विपरीतं खं शीतोन्द्रियेण गृह्यते तदा तस्यैवं स्नान रान्दाख्येन

प्णकणिनान्मीन् म्परन्द्रियार्थान् स्वेनार्थैन भिच्या-

ष्णवषास्यं लक्षणं यस्य कालस्य स॒ विपरीतस्वर-

थोगः

। चरक

क्षणो म्रिथ्यायोगः । गुणगुणिनोखेद्योपचारत् काठ
एवमुच्यते । त॒त्र यथा दम॑ते रीततस्यासत्वं हीनो

दृदयानामतिमान्रं ददौनमति-

योगस्तस्मिननेव हेमंतेऽतिरेव्यमतियोगस्तस्मिनेव हैमेत

। ग्रदर्शितोऽथऽसल्म्यिन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे

यः संयोगः स दोषाणां कोपकारणम्

यीनिना स्पष्ट करत्वा सवेमेतदुक्तम् । तथा चाह् ।
तन्नापि प्रभाववतां

योगः । सवैथाऽद्रीनमयोगः 1 सूक्ष्मातिकिष्- जौष्ण्यं मिथ्यायोगः । उपलक्षणं चेदम् । एवं शर.
प्रकष्टरौद्रभेरवद्विएटबीभत्सविक्रतविन्रासनादिरूपद-

दसतयोरपि यन्मदवर्षष्णव्ं खलरक्षण तद्यदा हीन.

रीनं मिभ्यायोगः। तथाऽतिमात्रस्तनितपटहः कुष्ठा- तरं स्यात् सोऽपि हीनयोगः एवमतियोायोगयोरपि
दीनां रब्दानामतिमात्रश्रवणमत्तियोगः

। समैश्च

श्रवणमयोगः } परुषेषेष्टविनाक्षविघातप्रधर्षणेोद्धी-

योज्यम् ॥ ३७ ॥
प०-तथा

|

कारः रीतोष्णादिमेदेन

च्रिधा
।
उष्णो भ्रीष्माख्यः } व्षाङक्षणो वर्षाख्यः ! तस्य

पणादिश्रवणं मिधभ्यायोगः । तथाऽतितीक्ष्णोमरात्रिप्रकारः । तत्र शीतो हेमन्तरिरिराख्यः
भिष्यन्विनां गन्धानामतिमात्रघ्राणमतियोगः
।

सर्वश्च घ्राणभयोगः । स्नानादीनां पृतिद्धिषटामेध्य-

किदन्न्रिपचमनक्ुणपगन्धादिध्राणं भिभ्यायोगः । योगातियोगभिध्यायोगान् ददौयितुमाद-एवं॑शीतोतथा रसानामस्यादानमतियोगः । अनाद्नम- प्णवर्षादिदेमन्तम्रीष्मवर्षाख्यानां रक्षणं यावन्मात्र
योगः । मिभ्यायोगो रसवर्गयैष्वादारविधिविशे- पुरा दृष्टं ततो हीनतरं दश्यते स॒ एष कारस्य
परायतनेपूपरदिकयते । तथातिमात्र॑ शीतोष्णादीनां योगोऽस्पो योग इत्युच्यते । अतियोगोऽतिङ'
सप्रद्यानां स्नानाभ्यङ्गोत्सादनादीनां वास्युपसेव- क्षणः । अति यदस्य चरिविधस्य रुश्चणमस्य
नमतियोगः। सर्वराश्चानुपसेवनमयोगः । स्नाना-

दीनां शीतोप्णार्दानां

च स्प्यानामनानुपूर्यौ-

पसेवनमभिवातभूताश्ुचिसम्पशंदयश्च
यरोगः ॥ ३६ ॥

सतोऽतिमात्रमुपभ्यते सौऽतियोगः
योगः
पुनः
स्वलक्षणविपर्सतः

। मिथ्या
। यथा

भिथ्या- हेभते उष्णो, भरीप्मे छतम् । वषौरवधणम् ।
अत्रापि चरकमुनिः पठति । शीतोष्णवषीश्चणः

ए

भुत

=

1

।

अष्ट्गहृदये ।

ह
|

पस्तद्राप्मत्रप; सत्त्रस्य हिः

दरा

दसगरोयी)

| तेत्रा्िमा

हनश््रटक्षणः

काष्ट -

ऽयागाःयथान्पछक्नणविपरीतलक्षणस्तु कालो सिध्यायागः काटः | ३७॥
र
क्य चव्यं ठक्षयाते--दीतांष्णवषभेदाह्दिविधस्व कदस्य चीतादीनामद्पत्वं हीनयोगः | आधिसथृरततयायः,
वपररस्यं सिध्यायोगः | ३७ ॥

विशोपणे त्रिविधं विभाग॑ नयेत् । तत्र कायकमं गमः

नादि । व्मघ्यियनादि ।चिन्तक चिन्तनादि। का
यकर्मणस्तथा वाक्र्मणस्तथा गमनकर्मेणश्च यथाय
स्वत्रिषये या हीना प्रवृत्तिः स तस्य हीनयोगः |
कायवाङ्मनसां कर्मणो याऽतिदृत्तिरतिप्रवतैनं सऽ.
तियोगः । सिध्यायेगस्तु वेगोदीरुणधारणमित्याय्भ्य यावत् पतनस्खलनादिकं यच्कर्थ॑ तस्य कर्मण

कायाश्ूचित्तमदन क्माऽपि विभजेो्चेधा ।
कायादिकमेणां हीना भद्ततिरीनसंक्तेका ॥

एवंरूपस्य या प्रवृत्तिः सा कायकम॑णो मिभ्यायोगः।
वेगान्दीरणमन्तयखीभूतानाममिसुखीकरणम् ।

विपानया मपतनस्थछटना्कम् ॥
भाषणं सातियुकस्य रम्भादि च ।
पिसिपाणाह्िपातादि दाधा यच्च निदितय् ॥
भिध्यायागः समस्तौऽसाविह चाुत्र श कृतम्।

आदिशब्देन गमनादिपरिपहः । भाषणं सामिभुत्तस्य अधैमुक्तस्यं यदेतद्वाक्षम तस्य कर्मण प्वैरूपस्य या प्रवृत्तिः सा वाक्घर्मणों भिध्यायोगः । अत्र

अतियागींऽतिष्त्तिस्तु दैभौदीरणधारणय ।

स2~था

कार्ठधा निषूपितस्तथा

कमीपि

विपमाङ्गमित्यत्न

विषमष्दः

प्रत्येकं योज्यः

।

भाषणमुच्चेर्मापणं बोद्धल्यै न भाप्रणमान्रम् । राग-

द्रेषभयादि च यदेतन्मनःकरम तस्य कर्मण एवरूपस्य या प्रवृत्तिः सा मनसः कर्मणो भिथ्यायोगः।

कायकूचित्तमदेन त्रिप्रकारं विभजेत् । तथा काय- तथा दिनच्याध्याये उक्तं क्म प्राणातिपातान्तादि
दशधा यन्निन्दिते पूवे निर्दिष्टे ईिसाक्तेयपन्यकासेकमणस्तथा वक्रमणष्तथा चित्तवर्मणो हीना या
त्यादिना भ्रन्येन तस्य वा यथाकायवाककमणो
प्रहरतः स दनसन्नको योणः

| मतिप्रव्र्तिसछति-

योगः । कायादिकमणो मिध्यायोगमधिङ्कलयाह | येगो
रणधारणमित्यारम्य

मिथ्यायोगः । समस्तोऽसाधिह् वाऽत्र वा छतम् ।
इहास्मिलन्मानै कृतसमत्र वाऽन्यस्मिन् जन्मने छत

यावत्पतनक्वङ्नादिकै यदेतत् तत्सवं मिथ्यायोग इति बोद्ध्यम् । अत्रापि चरक-

विकि कम तस्य कमण

पएरेर्पस्य या वृत्तिः सं

दायकमणो पिध्वाकोणः | विषमैः रिया कम उिष

मुनिना सविस्तर्सुक्तप्। अत्र कमं वाङ्गमनःशार्सरथ-

वृत्तिस्योगः वेगध्विधारणोदीर्णविषमस्बखनगमन -

पतनाङ्गप्रणिधानस्वप्रदूषणग्रह्मरावनरदप्रापणोपसोधभारभ उमपलाकतिरद्रः। विधुमपतनं विषमस्खलनम
् ¦
मादविशाव्दन

संेरनादि

शरीरे भिध्यायोगः ।`सूचकानृतकारतिषमणमनादीनां ग्रहणम् | सामिभुक्रखदयिभ्रियाबन्धूपचारपरपुरुषवचनादिर्वाङ्मि

्थावमुक्तेप यद्वाषणं जलनमेवेरूपा

या प्रवरत्तिः

स बकमणो मिथ्यायोगः | राणेषमयादि यदेतन्मा-

ध्यरायोगः

। भयक्रोकमोहखोभक्नोधम्निष्यीदिभि-

ध्याद्ररौनादिमानसो मिथ्यायोगः }. सद्प्रहेण चा-

नतत कम तद्य कर्मण एवंरूपा या प्रवृत्तिः स॒
चित्त

तियोगो. योगवञ्ये कमं बाङ्मनःदारीरसाहितमम्-

णातिपातादि दसधा दशप्रकारं

ह् ०“दुष्कसस्य चैविध्यं लक्षयति--कायिकवाचिकमानसथेदालिविधस्य कर्मणः प्रटतेरतपत्वं ह्यैनयोगः आपिक्य-

कमणो मिध्याग्रोगः । तथा दिनचर्याष्यायोक्तं यला

कर निदितमञ्यम

निष्टं दिसास्तेयेलयादिना प्रधन तच्च यथाय
थं काय-

पदिष्टं यत्तच भिध्यायोगं विद्यादिति ॥ ३८ ॥

वाकूचित्तकमणां मिध्यायोग;
समस्तोऽसाविह् मातयागः; वगीदीरणादिरूपलं मिथ्यायोगः,
धारणं
चामृत छृतमस्पिन्, कोपर कृतमन्यत्र वा लेक
वगघार
णं,
विषभै्
दुसिथत
ेरगैः
क्रियायाशरे्ाया, आरम्म;
छतमासादुक्तस्य मापणम्, चद्धमोजने मनित्यागः । प्राणा
चरत सते एव रध्याः ॥ ३८ ॥
१०--पुन; परिणाम उच्यते। कर्मास्य सोगनिदान
ं

त्रिधा त्रिभज्ेन कायचक्त्वित्तमेदेन ररीर्बाङ्मनो-

तिपातादिदिसादिदिखास्तियान्यथाकाममित्यादिना
चयायरृक्तमू. | इहास्सिन् जनमान, असुत
प्राग

संग्रहं तु त एते अतियोगादयः

दिन्जन्मनि ।

सामान्यतोऽनुपश्नयल

सारप्पणटाका्रयसंवलिते अ० १२.

स्थानम् |

त

शा

वक्षणाः | सर्वो वा प्रज्ञापराध एवाय यदैवामविसर्जनम् | छनात् | अभियुक्तस्तु सततं सर्वमासेच्च स्वधा | :
जात स्वति प्राज्ञो विषमेऽपि क्रियपरथे ॥ आग॑त
स्वति निजे विकारं निजस्तथागन्तुमतिप्रवृद्धम्

अथ क्मकाटाः पन; सम्यम्धोगेनोपरयाद्भयिष्ठं स्वास्थ्य
हेतवः, तत्रापि रसव्यां व्रिधयां यथायथमिद्रियं वाघन्ते

अनुगृह्णन्ति च विदेषास्तु सर्वदेहम् | अपरि च सर्वमावानां

भावाभावौ नतिरिण योगातियोगादीन्

स्यत् । सर्वषां पुनरविकाराणां निदानं दोषदूष्यवि्रषेभ्यो
माधामावविदेषा भवति । यदा द्यते त्रयो निदानादि८
वध्नैव्यवा
विक्षोषा -नान्योन्यमनुबप्नंति, दषद्रालवप्नेव्यवल
वा न
तदाभेनिवर्बते

तत्रानुबन्धं प्रक्रत च सभ्य शाघ्वा ततः.कर्म समार

मेत ? इति ॥ ३८ ॥

व्यव-

`

निदानमेतदषाणां कुपितास्तन नैकधा ।
|

„0

धन्ठ

रन्श

(ना

का 9 १

कुति विविपान्व्यापीन्श्षाखाकोश्रास्थिसंपिषु॥

व्याधयधिराद्वाभिनिव्॑ते न वा मवैत्य-

घ ०-निदानमेतद्योषाणां कोपर इति वाक्यद्नोषः ।
सम्पूर्णलिगावा विपर्थयेणतु विपरीताः | तथान्यः
प्रधान एवं रोगौोडन्यस्य प्रधानस्य हेभवति | यथा- कुपितास्तेन निदानेन नैकधा अनेकप्रकारेण त्पाधीन्
ञ्वरस्त॒ पित्तस्य, पित्तं वा ज्वरस्य, तौ शधासस्य, प्टीहा विविधान् नानाप्रकारान् कतति |ङुपिता दोषा इति
जठरस्य, ते श्वयथोः; अशांति गुद्मोदरातीसारग्रहणीनां विभक्तिविप्रिणामेन सवंधः। क व्याधीन् दुर्बतीत्याह |
प्रतिदयायः कासज्वर्योः, तो क्षयस्य, क्षय; शोषस्य । शाखाश्च को्ठश्चाऽस्थीनि च संषयश्च तेषु ॥ ६९ ॥
एकश्चापचारौ निमित्तमेकस्य व्याधेः) वहूनां चं तथा

वहवः । तद्रदेकं लिगम् एकमेव प्रशमे ऽभ्युपायस्तथा स
एवान्यस्य प्रकोपे तस्मान्नानवदहितः सम्यगागमादिभिः

परीक्षित | तच्रागमतो-रोगमेकैकम्, एवं प्रकोपनमेवयौनि-

मेवमात्मानमेवसधिष्ठानमेवै वेदनमेवं शन्दरूपगन्धस्पन्ं

प०-पए्तननिविधं न्रिविधकन्पं दोषाणां निदान
प्रकोपकारणमातन निदानेन ते दोषाः प्रकुपिताः प्र

दृष्टाःनेकधा बहुधा चेकम्नकरिण व्याधीन् विविधान्
अनेकप्रकारान् कुमैन्ति उत्पादयन्ति) छ शाखासु

रसमेवंपूर्वरूपमेव सुपद्रवमेवं उद्धि्थानक्षयान्वितमुदर्कमेवे- तथा केष्ठि अश्थिष स्मसन्धिपु | ९ ॥
विधं नामानम् | तस्मिनियं प्रतीकारस्य प्र्रत्तिरथवा निघरहे०-दोषदैतुमुपसंहरति निदानमिति। दोपदेते रोगत्तिः । प्रव्यक्षतस्त्वाहुरस्व यथास्वमिद्ियैर्णसस्थानप्रमा- देतुरवमाह~तेन निदानेन नैकधा विविधानिति देत्यानं~,

णोपचयच्छायाविष्मूत्रच्छदितादिकमन्त्रकूजनमं गुस्ादिसंधिस्छुयनं, देहे रक्रदूबणादिगन्धं,

शीतोष्णस्तम्भस्यंदशट-

क्षण्याखरसंस्पन्ने च प्रकूतिविकृतियुक्तम् |भास्यरसं ठ् प्रह्नेन-

तथा युच्छददुश्छर्दत्वं ग्रुकरूरकोषतां

स्वप्नददयनममि-

प्रायं जन्मामयप्रवत्तिनक्षत्रं द्विषटयुखदुःखानि | तथा

९

(५.

त्यार+ोपानस्थं॑तस्मद्रौगान॑लयं दोषा एव कारणमिदयुक्त,

तत्निवीहा्थमाह-शाखादीनामाधारत्वं न कारणत्वम्३९॥

द्रायति किमुच्यत इत्याह-

शा्ा रक्तादयस्वद च बाह्यरोगायनं हि तत्।
मभिकोपसपणेन माधुयं तथा आभ जरणदाक्त्या, वं तदाश्रया मषन्यगग॑डाटज्यबुदादयः ॥

बयः प्रत्यक्षेण अनुमानतस्त॒ यूकाप्पणेन शरीरैरस्य,

व्यायामद्यक्रत्या गृढद्िगे, व्याधिमुपद्यायानु पयतः, दोषग्र-माणमपचारविगषेण आयुषः, भरं रिषः, प्रक्रतिसत्वतार-

वहिभागाश्च दुनोमशुह्मराफादयो गदाः४०॥

सात्म्यव्रसन्यनुशीलनेनेति । भवंति चा्र-न्नानवुद्धिप्रदी-

स०--शाला स्तादयः षदुघ्रातवश्व् चेत्र

पैन यौ नाविशति योगवित् । आपुरस्यांतरात्मानं न

रोणायनं वाद्यानां सेगाणामयनं स्थानम् । दहिरन्दे

स रोगाश्चिकित्छति ॥ द्वाविमौ व्याधितौ व्याधिस्वरूपपस्यप्रकादकौ । तद्ययैको गुरुव्याधेः सन्त्वदेहवराश्रयात् ॥ ल्वुन्याधिवदामाति छधुव्याधिस्ततोऽत्यथा | ना-

ह्यावयवमात्रेण तयोयह्यति वालिशः । ततोऽद्पमदस- `

यस्ादर्थीयस्माद्राह्यानां सोणाणामयनमतस्तदाश्रया मष-

न्भगादयो येणा बहिरमागा उच्य॑ते। आदिशब्देन विस

विद्रधिष्डीहकादभो गृहते । दुनमित्यादि । वहिभौ-

गाश्चेलयत्न चशब्दो भिन्नक्रमः शोफादय इत्य्मादनेतरं
। हनीमयुसशोफादयश्च वहिमगा
प्राणान् मुष्णाति रोगिणाम् ॥ ज्ञानांयोन नाहि ज्ञानं कृस्न दरष्व्यः
सेये प्रवर्तते । बुमुतेत भिषक् तस्मात्तत्वं तन्वानुरी- द्यः } ४० ॥
वीर्यं वा विपरीतं ततोऽन्यथा । पथ्यं विपर्यये युन

अषटङ्हृदयं ।

[पानो +

प०.--तन्र शाखा स्काद्यो धातवस्तयक्रपथन्ता

स ०--रियेहदयादीनि मध्यमो रोगमागेः । अस

स्यन्ते । तथं धाल्षानां रोगाणामयनं स्थानम् ।

संधय इत्येवं निर्देशेनेदं बोधयति }नाऽत्र यं विवष्टि

तिदय
चम्मादयं | यष्माद्राघ्यासां रोगाणां शाखा
स्कतादथ धातवः अयनं स्थानमतस्तदाश्चरया मषघ्यङ्गादयो रोगा भवन्ति । तथा बहिर्मागा दुनामाप्रयः साखाघ्ु जायन्ते } ४० ॥

तमस्थीनि च संघयश्चेति कि तदैश्धां सव्रैधिनः संध
इति संधयो हयन्थेऽपि संति। तथा च वध्यति मासारि

ह०--तत्र चाखां व्यचछ-रक्तादयो धातवस्त्वक् च

शवादयो येषां धमनीवूत्चौदीनां ते । च रब्दासूरव्ताश्च

साप््ा | सा च ब्राह्मरोगायनै, ब्हिरमा्गो रोगाणां ते च
रोगा मसादयः |सपव्यंगौ क्षुदररोगेषु, गेडालजीगुखरेगेषु

तव्र मध्यमे रोगमार्ग यक्ष्मादयो गदाल्िकशरूलप्रहायताः
मूघीदीलत्राऽदिकषब्देन हदयबस्यादिपरिग्रहः । संघ

बहि्थागा इति 1 दुनीमादनां वरिरेपणमंतर्मागनिबुस्वधम ॥ ८५ ॥
अंतः फोष् महाघात आपपक्षाशयास्रयः ।
त्स्थानाञछदयतीक्तारकासश्वासोदेरञ्वराः

अंतर्भागं च चाफार्शोगुस्मवीसपाद्राधे ४१॥
स०--कोष्टः कथ्यते अंतः स ` महासोत

परकारशाश्रयः | तरस्थाना
रोणाः । न केवलास्त

अआम-

अंतममागाश्रयारछ्यीदयो
एव छर्या्योऽतभीगाश्रया

यव्च्छोफार्रोगुदमवीसषविद्रध्यप्यंतमीगं च रोफा.
दानां विद्रध्येतानां समाहाखंदरनिर्देदाः ॥ ४१ ॥
प~क पुनसच्यतेऽतस्तथा महास्रोत आमप-

काश्रयश्च । अन्तभगिाश्च रोफादयो जायन्ते । एवं
सोफादनिां द्रैविध्यम् । वहिभीगान्तरभागभेदान् ॥ ४१॥

दकोष व्याच्छे-अंतःकोएठौ

महालोतः महाविव-

रम्; आमाययो यत्नाममन्नं तिष्ति, पक्वाशयो यत्र पकं

सायुधमनीरिरासेधिसमागम इति ।तन्निबद्धास्तेष्वस्थि
निन्द्राः संरा शय्थः । शिराः क्ञायवः कंडर

स्थित्रिके शूलानि सन्ध्यस्थिश्रिके प्रहा इति योज्यम्

पक्षप्रहादयो वातविकारा गृह्यते
आदिकब्देन
यक्षणोऽन्न ममौस्थिसन्ध्यधिष्ठानत्वादपर्व निर्देश

वक््यतिहि तेरुदीर्गोऽनिकः पित्ते क्प चोदीर्य सर्वत
रारीरसंधीनानिश्य तान् दिशश्च प्रपीडयन्निल्यादि॥ ४२

प०~-ममाणि सर्वाण्युच्यन्ते । तानि सिसोहटदय
बसतप्रमूतीनि 1 सन्धयोऽस्भ्नां सम्बन्धिनः नान
सन्धयः } यतो बहवः सन्धयो विध्यन्ते ] मांसासि
स्नायुधमनीरिरासान्धिसमागमः । इत्यतो मन्थ
उजायन्ते । तेषु निबद्धास्तन्निबद्धाः । तेषु मं
तथास्थिस्तन्धिषु शिराध्ा निबद्धा आभिता. इति

स च ममौरिथसन्ध्याख्यो मध्यमो सेगमार्गो चिप्रेय
तत्र तेषु ममौस्थिसन्धिषु मध्यमरोगमार्मसंक्िते

यक्ष्माद्यो रोगाः स्थिताः । तथा मूर्घादियेग
सन्ध्यस्थित्रिकश््ग्रहादयश्च । ४२॥
हे°-अस्थिसंधीन् व्याच्े-मर्माणि

सर्मनिब्द्ध

शिरादयश्चास्थिसंघयः | तेन मध्यमो रोगमार्गः तद
शरिता यक्ष्नादयः । यक्ष्मा राजयक्ष्मा, पक्षवधः; एका

ततस्रानाः कोषठाध्रिताः । अंतर्भागमिति । शोफादीनां रोगः, अर्दित एकायामः, अहः स्तन्धत्व, संध्यस्थि
रि
विचेधरणं
वहिथागनिश्रच्सथं

सकलत्रं ॥ ४१ ॥

समाहा र्र्त्वादेकल्वनपु-

ददानीं मध्यमं रोगमार्ग वक्ति-

केष्वेव ॥ ४२ ॥

श्दानीं वायोः कर्माष्याह-

लसन्यासव्यधस्वापसादसुक्तोदमेदनम्
सगागभगसक्रोचयतेहषेणतषणस् ॥
तन्निबद्ाः सिरालायुकंडरायाश्च मध्यमाः ॥
कपपारष्यसोियंदापस्पंदनवेष्टनम् ।
रागम्रागास्थितास्तत्र यक्ष्पपक्ष

रिगह्दयवस्त्यादिममणण्यस्थ्नां च सेधयः

वधार्दिताः
मूधाोदिरोगाः सप्यस्थितिकश्चूरग्रहादयः ४२॥

सतभ् कषायरसतविणःइयाबोऽरुणोऽपि वा
'

कमणि वायोः ॥ ४३ ॥

सरटिप्पणरटाकीक्र्थसवदिते

ध्थार्नम् |

अ० १२,

(३०५ )

म पिय

स०--ससो हन्वादिसंधर्भशः । ग्यसभ व्यासो बिद्धस्यैव व्यथा, श्वाः सर्शशान, सादः स्वकाय
षिपणमेगप्त्यगादियेथाऽरक्षपकादिषु । व्यधस्ताड- क्षम्वं, सक् दं, तोदः तोत्रेणैव व्यथा, भेद
मिव मुद्सादिना । स्वापः सुक्तिः क्ीण्यंचेतन्थम् | भिच्मानस्येव व्यथा, सग; अवरोधः, अंग. उन्मार्गगस

दनं सादोऽगानां क्रियाखसामथ्येम्, । श्व सतते

एम् । तोदो षिच्छिनं शूम् । येदनं भेद्ये विदाण्निवांगस्य । सगौ मून्रपुरीषादेः स्वारायेभ्योऽनिः-

रो वाक्सगादिश्च अंगानां जवोरप्रमृतीनां मेण दव

प्चूणैनमिवांगभ॑ग; । सेकोचने सेकोचः दिरादीम्] वतन वतेः पुरीषादीनां पिंडीकरणम् । हर्षण

म्णामूष्वीमावः | तपेणं तषस्वद् । तथा कंपोऽतिवेनम् | पारुष्यम्. | प्ररषलमे

नमू. अंगिगत्यर्थत्वात् । मंगो वक्रता, संकोचोऽप्सार्थल
वर्तः पिंडिततव, हर्षणं कंटकितत्व, तर्णं पिपासा, कैप

श्रखनं, पारष्यं रूक्षत्वं, सौषियं सररघ्रसवं, शोषः श्क्यं

स्यंदनं स्फुरणं, वेधने, वलनै, स्तंभः निष्कियत्वं, कपराय
रसता-रसांतरेऽपि कपमायग्रहणं, श्यावः कपिश्चः, अंस्
दषद्रक्तः, खंखादीनि प्रुपरितवायो; कर्माणि ॥ ४२ ॥

जथ पित्तस्ाह--

पित्तस्य दहसमोष्पपाकिताः

एषम् | स्पेद्ः छदः सुतिः कोथः सदनं भृच्छनं मदः

षः रोषणम् । स्पंदने टि किचिच्चरनम् | वेष्टनं

थनमि्वांगस्य । स्मो बाहूरजंवादीनामाकुचनाय-

कटुकाम्ौ ससी वणैः पांडुयरुणवर्जितः।॥५०।

स०-दाहादीनि पित्तध्य कर्माणि । सर्वीगीण
स्तायो दाहः | रागो कौहिवयम् । ऊष्मा जौष्ण्यम्
)ऽरणोऽप्रि ब । इयाधारुणौ बणौविलयर्थः । एतानि
पाकिता पराककतैत्मजीर्णेष्वने च् । सेदन स्वेदः छेद
थोः कमौणि ॥ ४६॥
शोणिताद्विषुं विकारः । स्रुतिः क्लावः} कोथः छैदस्या
प०्~यायो; म्रक्ुपिततस्य स्तैसाद्रीनि कर्माणि तिरायेऽस्याऽविच्छिनखम् । सदने सादः | मूच्छः
पबन्ति । तत्र संसीऽधःपतनमिव नेत्रादेवस्तुनः । भ्रमः । मदो वक्ष्यमाणो रोगविरेषः ] रसास्वादं
वि; | कर्षायरसतरा कषायास्सादत्वम्

। वणः इ्या-

यासो विरोपेणासनं क्षेपणम् । व्यधः विदारण-

परवाङ्गस्य ताडनमिव युद्रयदिना वा। स्वापो विचेनत्वमङ्गश्य । सादोऽद्गावसादो निरस्साहतो

कटुकाम्कौ ] कणेः पाडरारणाम्यामन्यः । शुककढोदित
वणेनिपेधेन तच्छेषनानावणसंमवः; पच्यते ॥ ४४ ॥

1तिनिरोध एवाह्नदेः । रक-प्रषन्धप्रवृद्धमध्याः,

छेन्न शलम । तोदो

प्र०~पित्तस्य दुष्टस्य दाहादीनि कर्माणि भवन्ति
ध्युज्छिन्नदग्रादुभवः ) यः सवौङ्गभवस्तीघ्रश्च दाहः स॒ सामान्यदादश्य्ः

मदन बिदार्णमिषाङ्गस्य | सङ्गः

रावो निश्च

वाच्यः | रागो छौदहित्यमङ्गादेः । उर्मा-सन्तापोः

स्वम् । अद्घानां भङ्ग इवाङ्गमङ्गः।
सङ्कोबरोऽर्पीकरणम. । घतैयतीति घर्ताडणुशो भिन्ना7 पिण्डीकरणमिव । हरणं सेम्णाम्, दन्तानाज्गानां च । तपर्ण् दृष्णा । कम्पश्चरनमंगस्य ]

विद्यरणं मात्रावयवानां दातनम् । मूर्छनं मोहौ

एनं मरन्धनमिवाङ्गस्य । सम्भः

मवेताम्। वणैः छरीरे पाण्डुयासण्यवलितोऽन्थः सवे

र्प्य खरस्पदोता

ऽङ्घानामवयवानाम्

। पाकोऽप्नपाकोऽङ्गेकदेखाः

नाम् । स्वेदः स्विन्नता आपद्रंभावो देहस्य । सुतिः.
स्रावः; कोथः पूस्यादनिं कोथपूतिभावः । सदनं

। सौपिर्यमन्तःदयू्यम् । विचेतनम् । मेदो व्याधेः मदात्ययज्िदाने
षोऽङ्गप्य श्योषणम् ] सपन्दृर्त किच्विच्वङनम् | वक्ष्यमाणः । रसौ दधौ कटुकश्याम्श्च मुखस्थं
स्तन्धताङ्गव-

प्वानाप् । कपायस्सता कषाथरसस्वम् । रसातरेऽपि कपायग्रहः । यावो इयामदो मछिनो

णैः | तथाऽरुणो रोहितपरायो वर्णः ॥ ४३ ॥

हे०~अथाङ्कातिः | तव वातरीगाणां छक्षणमाद---

(सः--धरयं,
२२

व्यासः-असेकोच्यत, व्यधः-पतवी-

नीरपीतमेदमिन्न उपलभ्यते ॥ ४४ ॥
दे०-पित्तयेगाणां लक्षणमाद--दाहः संतापः) रागं
रंजनं वर्णातसेषमर्दैन स्ववर्णापादनम्, ऊष्मा उष्णं

पाकिता पववत्व॑, स्वेदो घर्मः, छेदो मरद्रं, शति

सावः; कोथ; कुथितं, सदनं सादः, मून मोहः

अष्टङ्ु्टदयं ।
प
स

्

थ
%,

सन्तता) कटुस्तिक्तः) ^ कयाय
यं कयात्र? दति वचनात् | ५४]

रसाक्गता । घ्राणानाहोऽङ्नता गे र्द
तथा । बाधिर्यं कर्णशूलं च वछंस्तंभतिमिरं चाऽक्षिसूं च श्रग्युदासोऽथ नेत्रयोः

क

धमत मा्रहु

छप्मणः सहकाटिन्यक्रं
दूरीतखगौरषेम् ।

वंधोपटेपस्तेमिव्यरो परापक्तयतिनिद्रताः ।
वणः चेता रसौ स्वाहुख्वणौ चिरकारिषा ।
इव्यदोधामयव्यापि यदुक्तं दोपटक्षणम् ।

रांखमेदौ च केशाभुस्फुटनं तथा । -शिरो
जमा प्रापो वेपधुभ्रमः । एकांगव्याधिराय
घातोऽपतत्रकः ।-दडकः ` स्वप्रनादाश्च ग्छारि

खक्षता ।विषादश्वाऽनवस्थानमरण्यामवर्णः
रीतिः समाख्याता रोगा वातसमुद्धवा; ।

ददोनाचिरवहितस्तत्सम्यगुषरक्षत् । `
व्याध्यवस्थापिमागन्ञः पर्यचाताच् प्रतिक्षणम्) विदाहश्च ष्ोषोऽथ दवधुरदैवः । सत्यूष्मा
स०-कफ़स्य

सेषहादीनि

दश्च सवेदोऽलम्डकधूमकौ | स्तक्केदोऽगर्गधः

कमणि 1 सहः वेथवरातनम् । वड्मांसदरणं मांस्ेदश्चभैद्

सैग्यम् । काषिनयममृदूलम् |कं खजैः । -शीतघव रक्तविस्फोटकः
कोटः पित्तापूप्रक्तमंडटे ।
शीतसद्रावः। गौखं गुरुम् । `वंध; ` सोतसाम् ।
कामलाकक

्षा मातरे ` हरितपीतता । पूर्ति
अध्यादीनामुपदपः । हैम गात्राणामपटुखम् ।
तृष्णा रोहगैधाघ्यता तथा । जीवादानमतृधि
काये वणः शः | रसौ च मधुरषट् । चिरकारता

काथीदौ विशरन्धतवम् | ननु वायोरमूसलाहणरसोप-

शस्तमसस्तथा । गठास्यगुदमेदराक्षिपाक

तता। नखाक्षिमूत्रशकृतां चत्वारिरातु 1
रन्धिरनुपपन्ना । अभूतस्य दि वणरसौ दोत्सारितौ । स्तैमित्यं गौरवं
वृ्िसारष्यमतिनिद्रता । तद्र
नैतदस्ति । न हि सवीणि वार्याणि कारणसदान्येव

भ्वति । यथा चैद्रियेभ्पो जडेम्यौ वुद्ेरनडाया : उत्प- माधुर्य प्रठेपो हृदयस्य च | सादः कटप्रठेपः
द्विरणमेव च | मलाधिक्यमतिस्थौल्यं

नमनं
तिष्ठा । तस्माकारणसदशानि कार्याणीति प्राधिक- यम्
| उदर्यो गखगंडश्च शत्यं श्रेतावभासता |
मेतत् । अचित

्यवाच द्रग्यप्रमावस्य वायोः सकरारात् नलनेत्राणां छता
च कफामयाः। यथास्थूलं £
कपायरतता = दयावस्णवर्णोदत्तिशाऽन्धयव्यतिरेकपर्स्यानमिदं स्मृतमिति । हृदादौ श्ूरवदाहौ
सिद्धा कथमिव निवरायैताम् । हत्येवं दोषाणां कमादाहः स कीर्तितः पाणिपादांसमृेष् संतापो
प्ुपदिष्ठानि । तद्रिकायश्च सृपरह उक्ताः | तथा च
धस्तु यः ] अगन्पचिषव निःस्वेदो विदाहः स 7
तदुप्रयः। अरीतिर्वातजा रोगाश्चतारिश् पित्ता |
` जोष
विरितिः दप्मजाभैव स्थूढा नानाजा - मताः | ः सर्वागिकस्तीव्रो- दाहः सवेदारतिप्रदः
शकषुरादिभ्यस्तीव ऊषा प्रवर्तते । सुखं
नलमेदः ` पादशूलं ` युपिर्भरो विपादिका । . खुद |
दनशवाम्डोद्विरणमम्टकः । धूमायन रिसेत्रा
गुखो जारुनिश्ेमो जाचुचनम् ।

`पिंडिकोदेष्टन ट्षु धूमकः ।प्रमीककसतु स्तैमित्यं
गुरुतांऽआ
वम्
। आहारानपिखाष्तु तृप्तः स्याद्विषयः
गे स्तभमतु मेहने । सुष्काक्षेपः श्रोणिमेदो
वक्
षणा
.
निद्रातेस्येव तद्रा स्याच्छेषाः प्रथितनामकाः
नाद एव च । उदावरतोऽथ विद्मेदः
|
पार्धषष्ठत्िका- नमाप्युपदिदय निर
्दैशपरयोजनमपिसयाह । इति
हाः । खंजवामनङ्ब्जय हद्रवोदसे
सादो स्तमश्च गृधरती । पागुल्यं अश
ूरं च

षटकौ । हन्मोहो- दोषणां
लक्षण दोषरक्षणं यथायथं लिगम्
वनिष्तोदः सोगेद्रातौ तथोरसः | बाह
ृदोषो हनु- षकतिन प्रकारेण
यदोषठक

्षणत्तं तदर्दनाथिः 5
रवामन्या्तमौषठेदनम् । दंतमेदोऽथ -शथिलय
रक्ष
येत्
 जानीयात् । तरै इति हेष;
फदतसोऽथ वा अहः] कषायास्त्वमूकत्वे सु्ररोपो
दः
शिव्यादिर
ान्देन खदीनप्रस्नौ गृहते ।वभूतं

दे

सटिप्पणसीकाभयसंवरिते अ० १२,

थानम् |

( ३९७)

। अरोषाश्च त आमयाश्वाशेषामया तान् सवीनाम. भरमाणमपचचार विरेषेणायुःक्षय रिैरक्रुति
सत्वसार-ः.

- व्यापरोति तदङ्ञेषामयव्यापि । किभूपतो धेयः साम्यबखान्यनुशीखननेति। तथाचोक्तं चरकघुनिनादितो दत्तावधानः | तथा वग्याध्यवस्थाविमागङ्गः |

जञानबुद्धिश्रदीपेन.यो नाविश्षति योगवित् । आतु
रस्यान्तरात्मानं न स सोगांिकित्सतिः? किमेबमेव `

मेख्थाः कालक्रृता ददास्तासां विभागः पएथक्तत
यः कश्चिद; सततं रक्षयेत् न सर्व कित् कितः
बमन्यस्य व्याधेखस्यैयमन्धावस्थेव्यवप्थामेदाच्योपक्र- हि यः व्याधेरवस्थाकाट्कृतास्तास्तादृदयास्त
ासा-धि-

दः | तथा द्यकसेव ज्वरस्य. नवस्याऽन्य उपक्रमो ` भागः प्रथक्त्वं यथेयमन्यस्य व्याधेरवस्थेयभन्येयव-

1स्याऽन्यस्तदेकष विभागं यो जानाति स व्याध्यत्तस्था- स्थाभेदाचोपक्रममेदः 1 -येचैक्स्यैव :ज्वरस्यान्याव- -.
स्थान्यि इपश्मा जीर्णस्यास्यस्तं ए्वमागयो
क्षः । तथाऽऽतान् व्याधितान्. प्रतिक्षणं मुहूर्ते | स -व्याध्यवस्थाविभागज्ञः । पदयन्नव्रलोकयम्जनाति
प्रति- `

प्रस्यकालोकयन् ॥ ४९ ॥

पण~ष्ेप्ममौ
णि

म्वन्ति

दुष्टस्य

स्मिहकाटिन्यादीनि

। अत्रे स्नेहः स्निग्धता

दिषु । काचिन्यं कटिनस्वमङ्गावयवानाम् ।

कषर्णं प्रलयव्रसरं पुनरनवरतमेव याबत्! एवं चैद्य `
व्यध्यवस्थाविभागज्ञःः तभा. व्याधितान् ` प्रति-:
क्षणं. पदयति ॥ ४५ ॥ . .
हे०-शेष्मरोगाणौ लक्षणमाद-लेदः ` ' सिग्धं, बंधः

ववं शीतता । अङ्ग गौरवं गुरुत्वम्. । धातू- संशेषः, उपलेपो लिप्तं, स्तैमित्यमालस्यं, योपा; श्वयथुः,

वन्धः खौतसामावरृन्तिः ।. उपप दवोपरेपः । अपक्तिरपाकेः, चिरकारिता चिरेण रोगष्द्धिः । संग्रहे

मणः प्रदेहो मुखकण्डादीनां इरीरावयवानाम् । तु अथ कुपितां वातादयो नानाचिधैरविकरिः सरीरसुपतापमेल धिपयेप्वप्रचुसता । प्रमीटकभिलयन्यैः पटि- यन्ति | विक्रृततमस्तु वायोरं्ीतिर्विकायाः । चत्वास्थि। शोफः श्वयथुः । अपक्तिरग्न्यपाटवम् 1 दारी- , वित्तस्य ।विद्यतिः छेष्मणः । त्र वांतविकासस्त्यथा(णैः शुक्छः शतः । ससौ ब्री खादुखवर्णं सुखे. नखमेदो, विपादिका, पाददुकं, पादस्रंयः, सुप्तपादता, ,
तः । चिस्कारिता व्याधेभ्धिरेण निवृत्तिः । मर वातशुडता, गुदफ्रहः, पिडिकोद्ेष्नं, गधर॑सी, जानुभेदो `
साचिरेण रेति } इतिराष्दः परिसमाप्िवचनः। . जान॒विच्छेषः,, ऊशवाद्ः) उरस्तमः, परु, गुदभ्रंधो, `

यार्थे चापरिसमाप्रौ । दोषाणां यथास्वं चिः

गुदार्तिवृ्णाक्षेपौ, मदृस्तंमो,

वंक्षणानाहः;

श्रोणीमेदो, `

दोपा छक्ष्यन्ते । किंभूतम् । यदरोषासयव्यापि विडभेद, उद्वतः, खंजघ्वं, कुञ्जत्वं, वामनत्वं, भिक
रामयव्यापि सीं यस्य तत्तथा । दोषलक्षणमेत- - ग्रहः ्रघ््रहः) .पारश्वावमरदनमू. ,उदरवेष्टो, हृन्मोह,
्तमदोपामयव्याभि तदोपलश्चणं ददी नायैदैर्न-. हृद्द्रवो, वक्षरद्धर्पो, वक्षउपरोधः, -वक्षस्तोदौ; बाहुशोषो
ोमप्रशरस्कीदतो यत्नपसे.. दन्तावधानो नान्य- - ्रीवास्तम्भो मन्यास्तम्भः, कण्ठध्वंसो, दनुताडनम्,

1 वेधः सम्यगुपटक्षयेम्नानीयात् ।- तत्र वरखौनेन सोष्ठयेदौ, दम्तभेदो,. दन्तदैथिटयं, ` मूकस्व, वक्व॑गः,

स्थानम्रमाणेपचयनच्छायाविण्मूत्रच्छद्यदिकमुप
येत् । आदिमहणात् श्रोत्रेणान्त्रकूजनमङ्गुस्यान्धिस्फुटर्म -खश्षुयेत्् । घ्राणेन देदद्वृत्रणादि-

प टक्षयेत्. ।स्प्दोन सीतोष्णरस्तच्धस्पन्द्
क्ष्म

सपश्ञाश्च लक्षयेत । अस्य रसं प्रश्ेन रक्षयेत् ।

प्रछापः,. कर्पायास्यता, सुखश्नोभो, रसाजघत्व, गन्धाज्ञत्वः
प्राणना, कर्णदुलम् अशन्दश्तिः) उच्चेश्चुतिबायियः, |
वत्मस्तम्भो वत्मस्तकोचः;) तिमिरम् अक्षियुखम्पक्षव्युदा- `

सा, श्रव्युदासः, शंलमेदो, दलाण्मदः, -सिरोरक्, केच"
भूमश्छुटनम्, अर्दितमेकौगरोगः,.

पेश्चवधं

आषक्षेपको,

सुच्छन्वटुच्छन्दसवं मूदुकरूरकोतां स्वंघद्रौन-

दण्डकः, श्रमो, स्मो, वेपधुजंभा, - ग्लानिर्विपादोऽति>
प्रायं जन्मामये प्रवृत्तिनक्चन्रषिष्ेएटयुखदुःखा- प्रलप्ो, र्यं, `पौर्व, -दयावार्णावभासत्वमस्वप्नोऽ- वेति निदद्टनमात्रमेतष्टिज्ञेयम् । -तथाऽनुमाने- नवरिथितता च 4. पित्तविकार-घुनरोषः. प्लेप्रो, .दवो
ऽतददहः, धृमक्रोऽग्लक,.
पे छष्ष्येत् । यृक्रापसपणेन. रारीसवंरस्यै, मधि- | दवथुः, विदाहः, सदादर्तवग्दा
ेद = गीणितिस्ववंशरणं,
गग धोऽगार्वय
परसपनेन माधुयं तेथान्नजरणद्यक्त्या बं व्याया- ` ऊष्पापिक्यसत
ष्त्या गृहष्ध्घ व्याधमुपश्चयाद्चुपञ्चयत £

द्ध .

छेदो, मांसङ्िदस्त्वङ्मांसदरणं). `चम॑दर्णं,

रत्त्रोठे,

|

अष्टङ्हदये ।

( २०८)
1.

राधिस्यौया, रक्तमण्डलानि, रक्तपित्त, दरितध्वं, दारि
र, सीदकाश्चा काय्य, तिक्ताश्ता लोदहितगन्धास्वन, विरा, वूपाधिक्यमतू्तिरास्यपाकोऽक्षिपाकः,

वित्साराल्लावणमाघ् । विभूता दृष्टिः । कमणि सिद्धिस्ता प्रकाशयितुं रीं यस्याः सा कमसिद्धिप्रकारिनी ।
यत्न दष्रातमाह । रत्रादीयादि । मदिशब्देन सुवणपररूपे, मेटूपाको, जीवादानं, तमःगरवेलो, हरित- दिरप्यादीनां ्रहणम् । तेषां यःसदसज्नानमिदे शोभ-

हाद्िनेचमूतक्त्वं च । शेप्मविकारासतु-वपिसतदर
निद्राधिक्यै, स्तैमिघ्यं, गुरुगात्रता, आस्यः पखमाुय

नमिदे न शोभनमिव्यवगमस्तन राल्लादेव

जायते.

वितक्चम्यासाच } एवकारोऽवधारणाथः । न शाघ्राव-

रनक, चछेप्मोद्धिरणं, मसरधिक्रयंः बलासो, हृदये लेपः,
कटटपो,धमनीप्रततिचये, गच्गण्डोऽतिस्थीदलयं, सीतापनम्, उदर्यः रतावभासता,श्वतनेचमू्शक्रस्वं च }तत्र

बोधान्न च फेवरादभ्यासादिष्येवकारेण बोधयति |

स्थीगीणस्तीवो दाहः सखेदारतिमानोषः, प्रादोशेकः,
स्वेदरहित्ः म्न्यन्विपिव दाहः ष्टोपः, सुखोष्टतादषु

पजायते तथेव चिविस्साशाच्लावबोधानि्यं नित्यमातुर-

ध

दवः) चन्नुरीदीष्वद्रियेपु दाहो दवशुः, पाणिपादं

समृचेषु विविधः चन्तापौ विदाहः, का्ठदारऽतर्दाहः

किक यथा रत्नपरीक्षा तच्छाल्लावबोधदरीनाभ्यां सम्यद्रानाच्चाऽवगम्यतं इत्यथः । ४६ ॥
प०~तस्य क्मण्यभ्यासो जायते जायत

एव

तमाह-अभ्यासात् पुनः पुनः चिकित्साक भनिव्फोयातमीगसंग्रहात् । दिसेग्रीवाघाणकण्ठताटधुमा
- .
यन॑ भृमः, तान्तदाहहदवशृलाऽम्लेद्रारोऽम्ल्कः, नात् दृष्टिः ददीनं चिकिस्साविज्ञानं जायते न केवकिंभूता दृष्टिः कर्मसिद्धियोपय क्रप्मता, दौ्गध्यतनुत्वादिक्ठेदो, मांसस्य, त ठाचिकिरसाशाश्चावबोधात्
ष

छ'णता, दीगेन्ध्यं च । बाह्य्वकूसंहातिश्चमं कोष्टगौरवादादाराऽख्पदातृपिः

। अन्ये पुनराहुः--भन्नानमि-

प्रकारिनी । कमणः सिद्धिस्तस्या दीपिका प्रका-

रिनी । तथा निददोनम् । रलादीनां मरकतपरभू-

नन्दनाचृत्तिरिव व्रत्तिररोचकः; निद्रातंसयेव विषयाग्रहणे तीनां यदेतत् सदसञ्जञानमिदं सोन रस्नभिदं

तन्द्रा, सैभिप्यं ठु प्रमीलकः, दइयन्धेः पठितम् । उपटे- नेत्यस्याथ॑स्य योऽवबोधस्तस्याभ्यासः प्रबोधनकारप हवं उपलेपः, तदतिशयः,प्रतिचयोऽतिपुरणम् ,अभनेरतति- णम्।यद्यप्यत्र पररीश्चादास् विद्यते तथापि न तदक्चौमन्दता हैलयम्, उरोऽभिष्यन्द उदर्दः । केषांचिच्छी- घमात्रात् केवरादभ्यासं विना बहशो र्त्नददीनं
तवेषः उदर्दः अन्ये पुनराहुः~“श्ीतपानीयससपर्शा- विनैव निश्चय उत्पद्यते । इदं रःनमिदं नेति । णवं
तस्याभ्यस्तकमी
च्छीतक्राटे विद्रोपतः | सरागकण्डूः शोफः स्याहुदर्ह; यः चिकित्सादाखमवनुध्यते
वेयः
स
व्याधिघ्रद्ामान् कुर्वन् प्राणिनां प्राणानां
सकपतोद्धवः?? इति । महाविकारास्तु यथौ स्वयमेवोपदिदयन्ते, शुद्रविकारा; पुनर्देवं गमाविदशान्ति तहुपपदमेव नाम लभन्ते । वथा-नखशंखल्खरभेदाः स्वांत
देकष्ट हृदयेपहपादयः; | तेषां हि तथैव स्वरूपसुपदिष्ठं

दाता न केवरात् साखावबोधोकर्षात् अभ्यासर-

भवतीति । ठक्षणक्षाने सावधानेन भवितन्यमाह-ददनस्प-

हितान्नापि केवराव्भ्यासात् दाख्रायवोधरहितात् ।
अत एवकारोऽवध्वारणार्थो न दाख्लादेव ज्ञायत
इति करूतम् ॥ ४६ ॥

जीणभ्वर;

हे~रक्षणदगीनाम्यासो लक्षणताने सहकारीप्याह४६ `

रानपरदनैरवस्याविमागदयः यथा-सामञ्बरो
पच्यमानन्वर इति ॥ ५५ ॥

दष्टपचारजः कश्चिकश्ित्पूषीपराधजः ।

किमिति पुनः पुनव्योधितद्शनं ग्रियत इत्याह- तत्सकरोद्धव्यन्यो व्याधिरेवं भिषा
स्मृत;५७॥

अभ्यासास्माप्यते दृष्टिः कर्मसिद्धमकारिनी ।
स०-दृष्टश्वासावपचारश् तस्मानातो ष्टाप
रनादिसदसञ््ानं न श्ास्तदेव जायते ४६ ॥ जपचाो व्याधिहेतुः । रेहिकरौकिवाद्मा चारजः।
धिकारणानातो
स०-अभ्यासान्मुधपुहशिकित्सितकर्मणि
दृषटप
चारनः
। वश्िदासङ्ृतादूर्ापराधाद्चप्रव

भकमास्यानातः पू्वापरधनः । परः कथित्ततकरानादु्टिद्ने चिषित्साविज्ञानं जायते न केव
राच्िद्रवति । तयोः - सकरस्तत्संवरो मिश्रं तस्मात् । न
१, यथा्तयेति सपुस्तके । |

न्क

पेवलासूीपराधान्न च कवलादुच्पराधादर तद्य
ो;

`

सरिप्पणदीकाचयकषवलिते अ० १२.

स्थानम् |

ससर्गालजात इयथः । एवमनेन प्रकारेण व्याधिल्लिधा

(३०९ 5
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0

दोपषजत्वं, तद्विपरीतत्वाददृष्टजस्य कर्मजत्वम् । वक्ष्या

हि ते ज्यराः केवलः पूर्व भ्याप्यन्तेऽनन्तरं मकैशिंते४८।
सथ त्रिविधस्याऽपि म्याधेश्चिकित्सामाहप०-दृषटश्चासावपचाये दृष्टापचारः । व्याधि
कारणमपचार द्त्युच्यते । इह ौकिकाष्टयाधि- विपक्षरीरनापुवैः कर्मजः कर्मसंक्षयात् ।
त्रिप्रकारः स्एतः ॥ ४५७॥

कारणाञ्जतो व्याधिः दृष्टापचारजः । तथा कथित्

गच्छ्युभयजन्पा तु दोषकमेक्षयारक्षयम् ४९ ।

सोऽन्यस्तृतीयः सम्भवति । एवं त्रिधा तरिप्रकारो

स ०--विपक्षसीरनासूवे इति । पूवैः पुत्रमुक्तो य

पूषौपराधजः मास्मछतात् पूवपराधाच्च यो जातः

व्याधिर्बोद्धन्यः ॥ ४५७ ॥
हे०-व्याधिभेदानाह -दष्टकर्मजः, अष्टकेन) द्दृकर्मज इति त्रिीवघा व्याधि; ॥४७ ॥

अथ त्रिप्रकास्याधिरक्षणार्थमाह~

केवलं दोषजो व्याधिः स विपक्षरीलनात् यथोक्तविपः
क्षादिसेवनातक्षये याति | कमनो रोगः कभेसं्तयाद्श्तः

याति | उभयजन्मा दोषकर्मेत्थो दोपकमणोर्मयोर)
क्षयार्थं याति ॥ ४९ ॥

चिफैत्सामाद-पू

प०~सास्पतमस्य त्रिविधस्य
यथानिदानं दोषोष्थः कमनो हैतुमिषिना । परितत्वात् पूरौ यः केवख्दोषजो यथोक्तवातादिमहारिभोऽल्पकरे हैतावातंको दोषकमेनः।॥४८॥ प्रतिपक्चासेवनाद्रच्छति क्रयभियक्षरयोजनान् ।
स् ०-यथानिदानं दोषोत्थ इति । यद्यस्य दोषस्य कर्मजः कर्मसंक्षयादेव क्षय गच्छति । उथयवातदिशघुरुक्षादि निदानं तेन छपिता दोषास्तेग्य जन्मा पुनर्दोषकमैसमुस्थित आतङ्कप्तयोर्दोपकमेणोः
॥
उस्थितो व्याधि; स दोषोष्थो ज्ञेयः | यो द्ृष्टापचारन कषयाद्धिनाशात् कयं गच्छति ॥ ४९५

द्युत व्यधः । हैतुमिर्वीतादिनिदानिरंघुरक्षादिमि-

धिना यो मति स कमज: । यष््व्मे निदाने सेविते

मासम; स्यात् स कर्मदोपजो सोमो ज्ञेयः । महानासभो

थ्य सः । पृरूपीर्मैकवद्विथुक्त इत्यथः ॥ ४८

प०-तेषां यथाकम छक्षणमधिष्लयाह-य एव
दृष्ापचास्जो चातपित्तश्ेष्मससुल्थः स यथानिदानदोषेक्ता बोद्धव्य; । निदानानत्तिक्रमेण यस्य

दोषस्य कोपे यज्निदानमुक्तं लभ्निदानमेव नान्यत

हे०~विपक्षशीलनात् ॥ ४९ ॥

व्याधीनां प्रेदिध्यमास्याय द्वैविध्ये दाधितुमाह--

द्विधा स्वपरतं्स्वाद्याधयः ॥५० ॥

स०-सतंत्रश्च परतत्रश्च सवतेन्परतत्रौ तयोभौव

छतेत्रपरतत्रख तस्मद्धतोर्दिवा व्याधयः | एकै स्व

तत्रा अन्ये परतंत्र इत्यथः ॥ ५० ॥
प०-एवं तावद्मयाधीनां त्रैविध्यं दशेचित्वा पुनः

रपि दिविधमेदमधिकरयादह-मवन्तीति वाक्यशेषः
स
नान्यदोषः
जायते
एव
न्याधिस्तननेप
अस्नौ
व्याधयो दहिधा-स्वतस्त्रपरतन्त्रत्वप्रकारभ्याम्
अन्य
।
न्यः
व्याधिनिश्चेत
दव्येवं
।
दृष्टापचारजः
तत्र तन्त्रा: खम्रधानाः सखवंघना इयेकोऽथः
केनाचिद्दोपेण
यन
येन
विनावदयं
यथानिदानं
धा
्रा अन्यपसिवास अभ्राधान्या अलुबन्धाख्य
जाद; कर्मण एव नूनं व्याधिरिति व्यवस्यते परतन्त ्थीन्तरम् ॥ ५० \।
दूस्यन
यथानिदान दोपेण नोत्प्नस्वात् । यो व्याधिरस्पके
हे०-चयाणा एृथकैविष्यमाह-द्विषा इति ॥ ५० ।
हेतायासेविते सति महारस्भो दृयते स यथा-

निदानं दोषोयन्नोऽप्यातङ्को दोषकमेत एव नूनमि-

अस्याः पुनद्विधा ॥ ५१ )

ति निश्चयात् । ४८ ॥
ह०-घ्रवाणां लक्षणमाह-यथानिदानं स्वंहेतवनतिक्रमेण

स०्-अते मवा अयाः पर्त्रास्ते पुनभ

दोपोत्थो दथजः, दैव॒मिर्विना जातः कर्मजोऽद्टजः,

तृविपरीतसीलनात् पूर्वापराधजः । अल्पदेतौ मदारम्भत्तीवसरस्भो

दोपकर्मजः) दोषक्षोमपूवकत्वात् इषटजस्व

षिवा ॥ ५१ ॥

प०--अन्त्याः परतन्त्रः अन्ते निर्दिष्टास्तत्र भव
अन्त्याः ।अन्यपरिवारास्ते पुनर्विमा द्िभकास५९।

॥ ५म

अणाङ्गटदय

(३१०)
तैव दरैविध्यं दशयिुमाद-

स ०- स्वतत्म्यो सेगेम्य गरडन्य प्रसंत्राः पचः

सं० ग जाताः पुषैजाः ।अन्येष्वपि दृद्यत इति

प०--अन्ये ये पृवरूपास्यास्तधेपद्रघसज्ञा

शपास्याप्वोपद्रवसङ्ाध ते तिप्त विवरतश्न
।
ाः
५२
्रव
ुपद
चाह
पञ्
ः
ता
य
जा
ख्
पा
हु
ः
पर
पर्वजा
र्या न सथाप्वनजन्मौपश्चया न च प्रष्लक्षणाः ५.५

्राजाता
।पनाः एषरूपसंज्ञ सगः । ये च प्श
व्याधयस्ते ततः स्वतन्त्रेभ्या व्याधिभ्यो विपरसत।
॥
५२
॥
ः
िधा
हित
ते
ं
ा
इत्थ
्रव
भिपरीतस्वरू्पा न यथा स्वजन्मापद्मयस्पष्टक्षणाः
गरदास्ते व्याधीनासुपद
प०~षके पूर्वै जायन्ते अपरे पश्चाञ्जायन्त । ये पराधीनत्वारर्तन्त्रा उन्स्यन्पै ॥ ५४ ॥
एवं व्याधीनां सतं्पसतत्रतवं प्रत्तिपो् दोषोण
पूजाः पुरोगामिनस्ते पूवरूपाख्या व्याधयी व्याधा.
रयसते
च्याध्
प्रतिपायन्नाहि-नाभुच्यन्ते । ये पञ्चाउजाता अलुगाभिनो
व्याधीनामपद्रवसंज्ञाः ॥ ५२९ ॥

हे०--तौ स्वतस्वासूवं पश्चालमेण जतत | ५९ ॥
सप्रति स्वतेत्रे रक्षयति

यथुखजन्मोपश्चयाः स्वतेजः स्पष्टटक्षणाः ५३
सं०-जन चोपदायश्च जन्मोपरयौ | जन्मो
तश्परायः घुखानुवंधः | यो यः स यथास्वम् । यस्य

सद्ादपं सद्ानापि ॥ ५५

॥

स~न
कवरं रोगान् स्वततपरलतमदनिदष
यावन्न् दोषानपि वातादीन स्वततपसलत्ररजः
नीधात् ॥ ५५ ॥

प~क व्यायय प्व स्वतन्त्रपगलन्त्रभेदभित्ना
यभास्वटश्चणे

मानेनादिषन स्ानन्या तान्म६

प्यत आह--न केवट व्याधीमेव स्तन्लपरतन्तरभेधर
उ्वरदरेयीवातीयौ रा्निर्दिषटौ तौ यथाघ्ठदन्देन जानीयाध्वावन्मरानपि वातविन्तश्छप्मणः }। ५५५ ।

च्यते । यथास जन्पोपरशचयौ येषां ते यथाजन्मो-

पराया व्याधयः खतरा उच्यंते } चिकि्सागुरुलाच-

दे<-व्याधिवोवानपि स्वतेवपर्तैत्ान्वि्रातू ॥५।

परतिपव्यथै च खत॑त्रादिसं्ञाकरणम् । खप्रहणारोऽन्य-

तौहटक्षयदु्हिता विुवाणान्ः प्रतिज्गम् ५६

जननि जायंतेऽन्यस्य च व्याप्रेयैत ठप्रशायः घुखानु-

स०-तान् सातीिलकपान्। नयास मनोपसयद

वेघस्तत एतव्खिस्स्याऽपि । ते तुन स्वतेत्राः|

तथा चोक्तम् । पवरूपलूपादिक्रमेण ज्वरादावुलने
ततरिवास ये श्वापादय उवपध्ते तदुपश्ये चोपदेपते
नते स्वतंग्राः | उवरदप एव मूलव्याधिषूपलाव्छ-

तत्रा ्युव्येत इति ॥ ९६ ॥

|

पण~ष्फुटाक्रुतयो मूढव्याधयस्ते यथाखजन्मोपशयाः यथास्रससुत्थाना यथाखोपशयाश्च यथासं

क्षणातच्छिनिस्वर्पान प्रतिर प्रनिपिकार

विक्रतति कौप गन्ता आर्मी

करवाभा.

व॑द दति दषः

क्रीदं । जहितो द्चित्तः ॥ ५६
प०~-सान खक्नपरेत् जानीयात् । भिषश्चगे
यथास्वजन्मोपरायलक्षणावच्छिसस्वषपान
स्वनः
त्राणां तव्याघीना.यथास्वजन्मटक्षणानुग्ण पजा

दिना `पुखरानुवन्धस्त्क्षणाधमु्स्वाऽसः स पुर
जन्म तथोपश्योऽपि दुखासुबन्धो येषान्ते यथा- .
तध्योपदामः ॥ ६ ॥
स्वजन्मोपक्षयाः तथा स्पष्टलक्षणाश्च खष्टं सुं
व्यक्तं छक्षण यथास्वं येषान्ते स्पषएटलक्षणा; स्वतन्त्राः स्वाधीनजन्मोपशेयलक्षणत्वादुच्यन्ते ॥ ५३॥
हं०~-यस्य स्वेन हेतुना जन्य स्वेनोपवमः द्यं च छं

स स्वनः ॥ ५३ ॥

विप्रीतास्ततोऽन्ये तु ॥ ५५ ॥

टे०--तांदयप्रतिरोच ददयत | चद स्वतक्रः न
तै

पृश

॥ ५६ ||

एव पवतेत्राणां

व्वापरीनां सथास्वीपुदध

४६

भषज॑मुक्तम् । पर्तंत्राणां व्वारथानां काः प्रदोषाः
धपपराह--

सरिप्पणदीका्रयसंवरिते अ° १२.

स्थानम् |

तेषां पधानप्ररमे परशमोऽशाम्यतस्तथा।

प०~-हि

,. ।

यस्मादयं | यस्मदरियाधिष्धिष्टशरर

रस्थ रोगक्षपितदेहस्य पुंसः स उपद्रवोऽतिशयेः
पश्चाञ्चिकिसेत्तणं वा वरवतयुपद्रवम् ॥ ५७ ॥ पीडाकरतरः
आदावुत्यन्नो व्याधिरूपद्रवः पश्चाद

सं०-तेषां परतेत्राणां रोपाणामप्रधानानां प्रघान-

` प्रदामे खतैन्रव्याधि प्रशमे रामो मवति । न तुतेषां

त्पथमानो .व्याधेः हिष्टश्षरीरस्योतपन्नस्वात् पीडा
रतरः .परमेहपिडिकावत् । एव॑

परतन्त्रो व्या

पथपुपक्रमो विधेय श्यः | सराभ्यततथा इमम- धिरप्रथानो हयीनवछः स्वतन्त्रध्याध्युपक्रमे प्रासं
-गच्छतः परतैत्रान् व्याधीन् दोषान् वा तथा तेन याति । वह्वान् पुनः खतन्त्रौ व्याधिः प्श्चादुख्यप्रकारेण प्रधानचिकित्सारक्षणेन पश्चात् भ्रधानचिक्रि-

मान उपद्रवरूपः सन् स्वतन्त्रव्याध्युपलमे भद्ामं

याति सोपक्रमं विना वदताम् 1} ५८ ॥

त्सात उत्तस्कारं चिकित्सेत् ! अचिकिः्यमानो दसाहै०~स हि स्वरतत्रेण हि पीडितस्य नरस्य स्वता.
ध्यतां यायात् । तूणी वेति । उपद्रवशचद्रकषान् स्या- दतिपीडकः । संग्रहेठ सप्ताधेधाः खट रोगा मवति |
तदा तमेवोपद्रधे तूर्णमेव चिवित्ते्न पश्चात् ॥५५७ ॥ सह-गर्म-जात-पीडा-काठ~-प्रभाव--स्यभावजाः | ते त
ध्याधीनां प्रधानप्रशमे

प्रथग्विधा; | तत्र सहजाः य॒क्रा्तवदोषान्वथाः | कुष्ठाशमिहादयः, पितरूजा मातव्रजाश्च | गर्मजा जनन्यप्ारात्कौरम्य-

पश्चाच्चिकिस्सेदेब नोपेश्ष्यास्ते

श्य | काट्जाः स्रीतादिकुता स्वरादयः, व्यापन्नजा, असं

प्रज-धरतन्त्राणां व्याधीनां कः प्रशमोषाथ
ह्याह-तेषां पस्तन्त्राणां

स्वतन्त्रन्याधिक्चान्त्यै प्रश्षमो जायते न प्रथक-चिकिः प्गुल्येपैगद्यकिलासादयो रसजाः, माव्रदीृदविमानजाशच]
त्सायाः! कदाचित् प्रधानन्याध्युपक्रमेऽप्यम्रधानाना- जातजाः स्वाप्रचारत सेतर्पणजाः, अपतपणजाश्च | पीडाम्वतन्त्राणाशुपश्मो जायते तदा परतन्त्रानपि व्था- कताः क्षत्मगप्रहमरकरौघस्ोकभमयाद्यः, दारा, मानसा` धीन् शाभ्यतः

सध्याराङ्क्यत्वात् । यतत एते
रामेन प्रणन्ताः

स्वतन्त्रव्याध्युप-

। उत वा परतन्त्र व्याधिरुष-

द्रवो बहवाम् भवेत्तदा -त व्याधिष्युपद्रवसंज्ञं ब-

बन्तं॑तूर्णमेव रीघमेवादघिव विकिस्सेन्न पश्चा` दियथेः 1} ५७ |

स्करणरक्षणजाश्च

| प्रभवा

द्तग]ददछप्रलद्पिश्व्णाः

कताः ज्वरदयः, पिश्ाचादयश्च | स्वभावजाः क्षुतिपासा^
ज्वरादयः काज, अक्रालजाश्च । त एते समासतः पुनईिविधा भवंति | प्रसयु्यलकर्मजाः, पूर्वैकर्मजाश्च । तन
रोगो प्रत्युत्पन्न कर्म यदनेनैव यरीरेण दष्टमह्ं चोप.
दिश्याक्षोपदिषटप्रतिषिद्धानामननुष्ठानमनुष्ठानं वा | जन्मां-

हे०~तेषां परतंत्राणां स्वतंत्रपरशमे प्रदाय तथा स्वतं- तरातीतेन ठ पूर्वै तद्पुने्दवाख्यशुकतः नियतानियतभेदेन
रीघधेन येन शाम्यति तान् पश्चतस्वौपयेन चिकित्सेत् । प्राक् तरमादूदष्ठहेतवः प्रयुखन्कर्मनाः, विपरीता दैवञयस्तु ब्रर्वानुपद्रवस्तं तृ प्रागेव चिकित्सेत् ॥ ५७ ॥

ननु कृतोऽप्रधानं शीघ्रे तैकिसदियाद-

उ्याधिष्ष्टशरीरस्य पीडाक्षरतरो है सः ५८।
१

१

सं०-हि यस्माद्याधिज्िष्टशसीरष्य पंस; सौऽतिदायेन पीडाकरः । प्रागुखन्नोऽपि रोगः प्रीडाकरः |

उपद्रवश्च पश्चाजायमानो

त्मानः। अह्पनिष्यना महारजश्चोमयात्मकाः। तच यथास
प्रतिपक्षशीलनात् पूर्वेषां रौगाणामुपरम; । सयेव विपक्ष.

सीकने निर्दिकर्मक्षयाहैविकानां, पोपकर्मक्षयादयेषाम्, }

अन्ये पुनः प्रयुतं कर्म॑परङ्नतसपि वर्ण्यंति । तच्च
पराभिसंस्कार्माचक्षते । एव चाहुः~यदि स्वयं कृतादेव
कर्मणः कार्यनि्ृत्तिः स्यात्न दृं पुरातरछृतात् किमिति
विद्वानपि पराचरितयोरुपकारापकारयोः खखहुःखानुरोधा-

व्याधिक्रकष्टरीरस्योत्य- त्तोपरोषौं प्रतिकर्वव्यचित्ते वा प्रतिपद्यते । एवमेतेव्याधयो

न्नवासीडाकरतरः । तदयमत्राथैः | परतंत्रो व्याधि- द्विविधाः सैतल्लिविधा जाते } ततश्च दौषवंतो भूयः सप्त-

हौनयलः प्धानोपक्रमेणैबोपश्चाम्याति | यस्त॒ परतत्र विधा; सकलोऽपि चायं योगसमूहः प्रतीकारान् आयुर्वेद

_ पश्चादुप्प्यमानोऽपि स्वतेत्रवपाध्युपक्रमेण शमं न याति

विहितसुपदेशमपेक्ते । यस्मा्नियतदेठुकोऽप्यामयः सम्यमषगादेश्षानुष्टानादुपात्तायुषः सस्कारपरिश्षये सद्यवेदनतां

ते पश्वादुपक्रमेत् । यस्तु बलवान् परतेत्रस्तमादावेव प्रतिपते । अनुपक्रम्माणस्मु स्वं एव प्रायश्च मनक््य^
चिकितसेदतिपीडाकरतात् ॥ ५८ ॥

कांडे । खयमपि च देवान्निदानायल्पत्नया वा निवत

अषटङ्गहदय ।

=

व

द;

पद्ागुपसशनितिति यो पाल्मादाद्तस्मपक्खिषठस्य

द्र । सनिवतफल्दावि ठं दैवे हिताम्यातरतस्यान्न चमति व्याधि; | तस्मान्न कस्ांचिदवस्ायाम्या दितादितयोदयुस्यदसी स्यात् । विविधाश्च
मुनव्याधयौ मृहदुमध्यातेमातरमेदेन तत्रासपलक्चा मृदवो

सभ्यता सध्या, सपूर्णरक्नणास्वतिमात्रा; । ते पुनः
सुयसाध्वादिवियेषेण चतुर्था परागुपदिष्ठाः । खुद्रहरोऽपि

न्ध भियमाना व्याधयो निजागतां न व्यभिचरीते । तत्र

]॥

॥।

हे०-शखेऽनुक्ती

वातजादिष्वं जानाति नाम न जानाति श्रै
त्वकीर्णव्वाह्वा स न जिह्ीयाद्छन्जां न दः
नामाधीना सर्वत्र चिकित्सा वातजादिन्ञानं हि
वसायां प्रधानं कारणम्, ।अथ साधनम् } साधन
छक्षणज्ञानाधीनम् ॥ ५९ ॥

ननु कुतोऽरोषरोगाणां नामतो नास्ति

रियारक्याहनिजा्वद्ोयोत्थाः तेषु पूर्मं वातादयो वैषम्यमापदते ततो
व्यथानिर्निवर्दते । याहयेत॒जा आगंतवः तेषु व्यथा पूव॑प- स एष कुपितो

जायते ततौ दोपै्यं दोपवैप्येैव च बहुरूपा रुगनुतेच । ष्च छृला न दोषव्यतिरेकेण
मध्य
तेगानु्ेधः, केव पौर्वापर्य विशेषः । तस्मरदेकाकारा

एव रोगास्तथा स्वामान्यादसंस्या मेदा वा प्रयेकं समुषाचूलं
थास्य
त्यानरेष्यानवर्णनमतरेदनाप्रभायोपक्रमविशे
गथास्वमेवोषदेश्यते । असंख्येयत्वाच दोषचभिरेव दोषानुपमं च विभजेदिति ॥ ५८ ॥

स्वयमूहुनीयमिव्याहन~यो

दोषः ससुत्थानविरोषतः

स्थानांतराणि च प्राप्य विकारान् करुते,

स०-यस्मासस एक

एव दोषो वाताः

सयुत्थानविरेषतो हैतुमेदात् तथा स्थानांतर्या
ध्थाने हिता पराणि स्थानानि प्राप्य गत्वा रि

बहूननैतान् छुरत ! तथा चोक्तं तेत्ातरे । यौऽः
रसधीनाविश्यति तैन जुंमा उ्वर्श्वोपरजायते ।

ननु येषां विकाराणां नामग्राहं चिष्ैत्ता नोक्ता मादायमभ्युपैति तेन रोगा मरवद्युरस्यरो चक
तेषां नामाक्ुदाछो तेय; कि चिकिस्सेन्नेव्यारोक्याह-

विकारनामाङ्कराखो न निहीयाच्कदाचनं ।

न है सवैविकाराणां नामतोऽस्ति धरुवा स्थितिः

वंटमभिप्रपद्यते कंटस्ततौ भरंशते स्स्शवाऽवसी
यः प्राणवहानि सोततास्यन्वेति श्वासः प्रतिः
तेनोपजायत शति ॥ ६०॥
प०~यस्मदिक एव दोषो घतायन्यतमः २

सु०नव्रिकास सेगाप्तेषां नामानि तेष्यकुशरो

वैद्यो न जातुचिजिहीपातू सगसंज्ञाऽनभिज्ञोऽहमिति

पितः प्रदुष्टः समुस्थानतिरेषात् निदाने
स्थानान्तराण्यन्यस्थानानि ताते प्राप्य सः

` कजा न यात् । चिकरित्तामेब विदध्यादिधथैः । परित्यज्य परकीयानि तानि तानि स्था
करती हेतो्याह । नरी्यादि । यस्माद्विकारणां
नामत्तः स्नातो शुबा निथिता स्थितिः स्थानं
नाघ्ति)) ५९ |]

पणवं दोषरुक्षणेषु व्यापद्रोषामयध्यापिसवेनिकारान्नामतः शङ्खमाहिकयाऽप्युक्तम्, । तथाच
नाम च विना य विकास शुदयन्ते तानपि चिकिस्मरन् 1 यतो दपं विना विकारासम्भवः विकारना-

माकुशटो-व्याधिसंज्ञानभिज्ञे भै्यो न जिह्रीयात्
त टञ्नां गच्छेत् । अहं विकासणां संज्ञास्वसभिज्ञः
यस्मान्न सवविकाराणां क्र्स्नानां व्याधीनां नामतः

सल्ाता

धवा

विद्यते ॥ ५९ ॥

त्िध्िता

र्थितिरवस्थानं

क्रम्य गत्वा विकारान् व्याधीन् बहून् सं
कुरुते जनयति ॥ ६० ॥
हे०~तत्र लक्षणस्य दुत्रोधत्वमाह~ख एवं २
रक्षितो बहून् विकारान् कुरते येऽन्य्च न द
दवौहेतू समु्थानविकेषा्छुपितप्वं, स्थानांतरप्ाप्तिश्च
मौनविरोषौऽन्यत्रादष्ठे समुत्थानम् ॥ ६० ॥

तस्माद्दिकारमकृतीरधिश्नातसयणि च ।

बुद्ध्वा हेठविरोषांश्च सीध्र कर्यादुपक्रमस्'
स०-विकारस्य ञ्षरादै; प्रकृतय उपादा
णानि वातादिदोषास्ता विकारप्रकृती योगत

घान्वुद्ध्वा ज्ञाता तथाऽधिष्ठानां तराणि स्थानविरं
१ समुत्थान विषं इति क्षपुस्तके।

स्थानम्]

_ सटिप्पणदीकाषंयसंवछिते अ० ११.

रर््ससदेरर

(३१३)

हुदध्वा तथा हेतुविरोषानपिष्ठाननिदानमेदांश्च बुध्वा पतत् किमेतावन्मातानुष्ठानात् वैच उपक्रमं
यथा विमयं कुपितः पवनो रूक्षेण हेतुना रुना रीतेन कुवैन्नापराधवान् भवतीत्यतः किच्िद्न्यद्प्यभे््य
स्थाुदृ
दीन् प्रक् संत
चेत्यादि ज्ञात्वा शीप्रमेवोपरमं चिकित्सां छर्यान तु तान्याह-असमासकरणाट
त्रान् समस्तान्

सभीक््य ययात् वुदुघ्या चथा
विकारानमिक्ञ इति न चिकित्सेत् ॥ ६१ ॥
तेषामपि दृन्यादाना । तास्ताः
मूषमसृष््या
पण्~यत एवं न्याधेरसंख्यानतो विकार्रभू- सतिशयेन सुक्ष्म दुक्षा अवश्या; समीक्ष्य
तीन् ज्याधिहेतून् वातादीन् विकारानुपक्रमं कुर्यात् । दोपौपधानां निरूपणे पयोचने निश्वयीकरणे संति

विकारानभिज्ञव्वाष्ठिकारान्नोपक्रमेत् । यद्यपि देतुपरकर- यो वतेते तिष्ठति चिकिष्सायां यनं करोति स द्यो
न

कदाचित् तन्न चिकित्स्यासौयधधयो स्यति
स्योनौथौन्तरवं तथापि स्वालक्षण्यमनयोः प्रवृत्तिनिभित्तमवदयं भिन्ने बोद्धन्यम्। प्रकर्षेण यया क्रियते सापराघवान् भवति। दृष्टम सम्पाद्यतीस्यशरः |
विकारः सा तस्य प्रकरतिः वातादयः । रक्षादि

यत्तेषां

तद्िवये तस्य विषये तस्य॒ विपत्ति भवेत् । तत्र

कोपकारणम् । स दैतुनै तदक्षाधिकारस्य कृप्या धातवो मछाश्च । देदो भूभिः । देयो देह-

द्रश्च । स च जाङ्गखादपसाधारणसमेदभिन्नः ।
वछं त्रिविधं सहज, काटछ्र्त, युक्तित च ।
दै०-तस्माद्विकारादित्रितयजञानपूधैक उपक्रमः कार्यः कालखिविधः-शी
तोप्णवरपीटक्तणः । अभ्िश्वतु-

प्रकरतिरूच्यते । विप्रक एटकारणसवात् ॥ ६१ ॥

स च सीघम् अवस्थांतरोत्पक्तिभयात् | प्रकृति; स्वमावोऽसाधारणं चिन्हम् ॥ ६१ ॥

विधः | समः, विषमः, तीणः, मन्दन ।प्रतयः

सप्र दोषैः प्रथग््समयेतैः

। वथसिविधम्-वाल-

मध्यवहस्वेन । सत्वं त्रिविधं-सान्िकराजसताम.

मनु बुद्ध्वाऽपि विकारप्रकृ्यादित्रयमुपक्रय वेत
कदाचित्तिद्विमाप्नुवतो दश्यते भिषजः कदाचिन्नेति समभेदेन । सास्म्यं त्रिविधम्--प्रयरावरमन्यविमाभेन।
आहासे द्िधा-दि

तत्वमेदेन । तान् दध परीक्ष
तदत्र संदायस्छकिते कर्मणि कथं नियुज्यते वैय इति परीक्ष्य तथेषाभेवतादि
च दशानां सृष्मतृषमदुखक्षतमा
कथमुक्तं रीर कुयादुपक्रममि्याेक्याह-अवेस्थाशछ्च बुदूध्वा न कदाच
न्चिकित्सा
ियां स्खलति

दूष्यं देशं बलं काहमनलं ग्रकृतिं वयः ।

स्वं साम्यं तथाऽहारमवस्थाश्च पृथग्विधाः ॥

यस्मात्ताः अवस्था मनालोचतता भिषज आतुरं हन्युः।
दे०“-दृ्याचेकादशकन्ञाने
सत्वप्यव्यभिचा्युपक्रम

श््याह--दष्यो धातुम

भूमिर्देदश्च, वरं सामसूक्ष्ममक्ष्माः समीक्षयेषां दोषौषधनिरूपणे । ध्य, कालः पूर्वाहादिः,, देदो
मक्रतिर्वातपरङृतयादिः; बधो
यो वतेते चिकित्सायां न स स्वरति जात॒चित्। वाल्यादिः सत्त्वं मनः, स्म्य देदासात्म्यादि, आदा-

स ०~दोषौषधनिरूपणे सति दूष्यादीन्
दश समीष्य सम्यविलोक्य यश्चिकित्सायां वर्तते यन्लं करोति

स बेयो न कदाचित्. स्कति नाऽपरधी स्यात्] दोषो

रो मधुरादिः, अवस्था स्पेष्ववांतरं रूपै, पक्षममूष्मा भतिपद्माः । एां रेमाणां दोपौघ धनिरूपणे दोपस्थौषधस्य
च विचारणे ॥ ६२ ॥

वातादिः । ओषधं हरीतक्थादि । तयोनिखूपणं पया-

न च दूष्यायेव परीक्ष्यं चितां व्याधिरपि युरल-

स्तानापुपादानं सर्वेषामेवावणमे ` चिक्षित्ताकरणं प्रति
यत्ातिराययोतनार्थ न पुनरेषांद्टौ वा त्रीन्वा चतुरः

गुषैरपत्याधिरसस्थानं सस्वदेहवरावलात् ।
टश्यतेऽप्यन्यथाकारं तस्मि्वहितो भकेत्६३॥

रोचने तस्मिन् दोषौषधनिरूपणे ।दुष्यादीनां सम- ध्वन परीक्ष्य एवाहपच वा समीक्ष्य विति सर्वानितान् सभ्यगववुष्येति ।

स०-गुरुश्चाऽयश्च गुवैल्पौ गुषस्पौ चतौ व्याधी

अथ दृष्यादीनेव समीक्ष्य ने्याह । अवस्थाश्च प्रथ- च गुवेहपव्याधी तयो; संस्थानमाक्ृतिः । अपिकाब्दो
जिधाः । एषामेव दुष्यादीनामवस्थाः सृक्षमप्ष्मा अति-

रथेन सृक्षमास्ताश्च यथावद् बुद्ध्येति ॥ ६२ ॥
२३

भिनक्रमे । तहुषेलयव्याधितस्थानमन्यथाकारमपि दयते

विपरीतमपि क्षते ।भविरा्दातकच्छर्वलव्यानि-

सषि द्धिषहदयं ।
स

संस्थानं यथात षृद्यते कचिन्नति व्याधिरक्षणस्य |

छाथ

स०-मिषगन्नुव इत्यादि । यश्च भिषण्रुवः

गधृकलामावः प्रसज्येत । ततश्च रोगं निदानप्राग्रूपल- मेयः स ॒व्याचिसंस्थानमात्रावलोकनाद् शुरं
क्षणोपश्चयाततिभिरिति दुष्येततस्मादपिद्ब्दोऽत्र गुव. रुधुमिति कल्पयन्निधिन्वन्ल्पदोषाकरनया हीनः

संह्यानस्य यथातखदैनं कचिद्भवत्यवेति सूचनार्थं निश्चयेन प्ये विप्रतिपद्यते । चिवित्सिते

कृतः । कुतो हतोरिष्यादं । सच्ेत्यादि । सं पैैम्। गच्छति । युरुव्याधावस्पव्याधियोश्यं भेषजं द;
देहो महदसपस्थूलङ्ृरादिः । स्वं च देहश्च ससदैहौ। एवं लघुन्याधि गुरुमिति कस्पयन् बदहूदोषाव्
ब चावकं च बराबर । तस्मा्छवदेहलावनद्रेतो- पथ्ये विप्रतिपद्यते भिषष्रुवलवात् । अन्यत्रापि ह

गु्वलपव्याधिसंस्थानेऽवरहितो भवेत्।अधिकसखे तथो

कुस्ितत्वमेव प्रसिद्धम्. । यथाह मनु; | जारि

कृष्टदेहवले च गुरमेहानपि व्याधिश्सन्नोऽखसस्थानो पजीवी स्यात् काम वा ब्राह्णग्रुवः ।धर्प्रवक्ता
हीनवर हे र्यते । सचदेहबरयोरकृष्टवात् | तु शष्ट: कथचनेति । केचित् मिषश्नुवमिति
पथा दीनस हदीनदेहनटे चोन्नौ ण्रुरपि महानिव मिषगेयो गुरं लघ्युमिति व्याधिं कड्यन् धुवं ।
ठध्यते।दीनसदेहवकात् तस्मादस्मिन्ग्याधिसेस्थानेऽथे पये विप्रतिपद्यत इति च व्याचक्षते | ६४॥
दत्तावधानेन भाग्यम् ॥ ६६ ॥

प०~-यथ्च भिष्रव;ः कुस्सितो श्रैयः
प०~गुवेल्पयौव्याध्योः संस्थानं तदुर्वर्पव्याधि- संस्थानमात्रवशनात् गुरं व्याध कघुमिव क
संस्थानक्षणमन्यथाकारं यस्माद्दृश्यते विपरीतं निच्ययीकुवैन् अस्पदोषाकरपनया हीनप्रमा

क्ष्यते । कुतः सत्त्वदेहबराबलान् सत्वदेहयोमरावङ तस्मान्तस्मिन् रुर्बल्पन्याधिसंस्थानेऽवहितः
सम्यग्दत्तावधानो भवेत् । उक्कृष्टसत्वे तथोच्छरषदेहवरोऽत्र गुस्महात् बर्वानपि व्याधिरसन्नः
स्ल्पबर इव लक््यते । सत््वदेदयोरस्करष्टस्वात्तथा

छधुव्याधिरपि हीनसत््वे तथा हीनदेहवरे चोखन्तौ

महानिव दृश्यते । हीनसत््वदेहवरवान
् देहवसर्वस्य

ाद्ुवेटपन्याधिसंस्थानमन्यथाकारं दृश्यते न यथा-

तत््राकारम् । अपिदब्दात् सर्वदा गुर्वह्पव्याधिसं-

स्थानं यथातत्वं दृश्यते

कदाचिन्न

निश्चयेन पथ्ये चिम्रतिपद्यते चिकिस्सिते मोहं:

ग्रुम्याधौढघुन्याधियोग्यसौषधं ददायेवमनया

घु्व्याधि गुरुमिव कल्पयन् बहुदोषकरनयां
विप्रतिपद्यते । खघुभ्याधौ रुरुव्याधियोभ्य
ददाति ॥ ६४ ॥
हे०-अनवहितत्वे दोषमाह--अल्योऽयं दोः
गणनया विप्रतिपद्यते विपरीतं जानाति ॥ ६४ ॥

यस्मादेवम्-

|

हृयते । अन्यथा तस्य व्याधिसस्थानस्य व्याधि- ततोऽल्पमरपवी्थं षा गुरुव्याधौ मयोनि
गमल्वात्ततोऽतः प्रसज्येत तस्मसक्ते्ालुपदेयखम् । उदीरयेत्तरां रोगान् सेशोधनमयोगततः ६‹
अनुपादेयलाद्रोगनिदानप्राभुपरक्षणोपशयाध्िभिरिसं°-ततोऽस्पमद्पमात्रमस्पवीर्थ
वाऽनुर
स्यत्रास्य निदेशकरणं तदुच्यते । तस्माच्च तस्य क्तिकं वा मेषन्
गुर्याधौ प्रथोजितं दत्त सं
पच्वदिनादिभेः सहितेऽस्मिन् व्याधिसंस्थानेऽर रोगाु
दीरयत्तरमतिरयेनोक्ेशयेत्।
यथातत्वं

ङतः अः

विदितो भवेत् ॥ ६३ ॥

हीनयोगात् । अयोगो हि हीनयोग उच्यते |
¦हे०-ततोऽपि सत््वदेहयोर्लं ता्पयेण परीदयभित्याह.
स्थानं रक्षणे, अन्यथाकारं गुरोरसपत्वम् । अल्पस्यापि ुत्का्थाकरणादपुतर इच्यते ॥ ६९ ॥
प०~-यत एवं ततोऽस्पमात्रयाऽर्पमस्पवीयै ३
शुर्त्वम् ॥ ६३ ॥
दोपाकत्पनया शुसष्याधौ प्रवे रोगे श्रयं
यर रमिति स्याधि कर्पथस्तु भिषग्ुवः । दत्त
मौपधमदीरयेन्तदा रोगमतिरयेने च्छेदाय:

सरपदोषाकरनया पथ्ये विपरत्तिपद्यते ६४ ॥

धनमयोगतो हीनयोगात् ॥ ६५ ॥

स्थानम् |

अअ

सरिप्पणदीकनियसबेङिते अ० १२,

अ अन

हे ०~-विपर्यथन्ञाने दोधमाह-अयोगतः हीनयोगेन ६५

गधन ततियोगेन विपरीतं विपर्यये ।
पृणुयान्न मलनेषे केवरं वपुरस्यति ६६ ॥

१०--यत एनंरूपतिकाराणां
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दुुःश्यविज्ञानग-

तिरतोऽस्मात् कारणात् अभियुक्छः प्रज्ञो निपुणः

सततं स्वकालं सर्वमाटोच्य॒दृप्यादिवन्तुजावं
सवथा सर्वेण परकारेणायुर्ववानुसारिणा खयरद्धथा
तद्िदा सम्भ

च्च निपुणं विदय यथा युखीत
स॒ ०--विपर्थये च खघुन्याधौ विपरीतं शोधनं तु भेषञ्यं तेन ाषणा
प्रकारेण दोपदृप्याद्यालेन्यानुगुणेन

योजितं कसाद्विपरीतमस्पवीरयात् सेरोधनादतिमात्र- कल्पेन यथा येन प्रकारेण तदौपश्यसुपयुक्तमातरमाछृष्टवीथं च बहूदोषाकरूनयाऽतियोगेन प्रयोजितं न रोग्याय सम्पद्यत खाध्यायोपजायते ॥ ६५ ॥।
वरु मखान् क्िणुयात् क्षपयेदयावद्पुरस्यति रारीरमपि
हे०~अरोपाविरेपपरीक्षायामत्यादर : धनद दुन

स्यात् । अन्न च सशोधन यद् इष्टंतत्वेनोपन्यस्तं तद्-

1

अत इति | जथ संयोगः | ६५ |

"ए.
)ात्रियोगा््यां रोभिशरीरश्तपणङ्ृदिति निनैतयपृथसुक्ते
दोषा एव हि स्वेषां५ रोगाणामि५, ककारणमगेति । परनादेनाऽप्यक्तम् । अदप्रुखटेशयेदोषं बडु तस्तानेव दोषान्
बृद्धक्षयमेदेनाह--

1णाननिहति च । तस्मानिहूप्य भिषजा देयं युक्त
रस्वनमिति । तथा सवरगुदमादीनां च तस्परतीक्रारार्थं

दीयते मेषजं तत्राऽपि महारंमेऽस्मस्पवीर्य चौषधं न

वक्यतऽतः परं दषा बृदधिक्षयविभदतः ॥६८॥
स०-द्द्धिश क्षयथ ब्द्विक्षयी नयोर्धिमदो ब्द्धि

यमित्यस्मादेव दष्टतीमूतादथीदवगतव्यम्॥ ६६ ॥ क्षयविमेदः विषिधो मेदो विभेदस्तम्या् न

त
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प०--दोधनं ततियेगेन । बहुदोषाकरनया अतोऽनेतरं दोषा वातादयो व्यत मध्येन ६८
रपथेये छयुव्याधिबिपरीतं संशोधनं प्रयोजितम् 1
प०~पूवैश्॒क्तं दोषा एव हि सप्तं रायाधसिव
7स्माद्धिपरीतम् । प्रककत्यास्पास्पवीयौदतिमात्रभु- कारणम् ।इयतस्ते दोपाः परमनन्सःं प्व्थायसां
कृष्टवीथे च दोधने प्रयोजितमतियेभिन मखान् वक्ष्यन्त इयत आह्-ते दोषाः परमनन्तरं ब्ष्यन्ते ।
पृणुयात् हिंस्यात् । वपुरस्यति क्षणुयाच्छरीर्म- कर्थ वृद्धिक्षयविमेदतः। वृद्धिश्च श्वयश्च तयोर्विभेदो

यतिरयेन स्यात् । एतन्निदश्यनाञ्ज्वयदौ चिका- विशेषेण भेदः तस्मादुद्धिक्षयविभेद्धतः ।। ६८ ॥
मेषजमस्पं॑ बहु बात्पवीयेमुद्कृष्टवीयै वा
ह° -तस्य त्रिषष्टिभिदा; } तानाह--दोपा दोपनदाः
प्रन्यम् ॥ ६8६ ॥

हे०-विपरीतमतिमा्रमतिवीर्यं वा विपर्यये लशुव्याधौ
पुरप्यत्तिदायेन क्षयं नयेन्न दोषानिव ॥ ६६ ॥

परतोऽभमियुक्तः सततं सथैमारोच्य सवेथा ।
था युंजीत भेषज्यमारोग्याय यथा ध्रुवम् ६७॥

विभेदः तारतम्यं, तत्साम्ये नास्ति, बद्धौ क्षये चस्ति
बृद्धिक्चयवत्साम्य च भेदे कारणम् ॥ ६८ ॥

पृथक् ब्रीय्विद्धिसंसगैखिधा तत्रतु तानव६९

(ससरः सन्निपातश्च तष्टिभिक्षयकोपतेः )

त्रीन्दोषान्
स०-पृथ्यस्तान् खप्रमाणास्िकान्

सोगरैतूल् विद्धयवेदि । बातो इदः पितं व छमा
वक्ति ।
रतोः सततमभियुक्तः सदाऽऽ्युर्वैदपाटावबोधानु्ठान- वृद्धः एवं श्रमो दोषाः | संसगमद्यानधुना
से वैयः सरव दुष्यादिवस्त॒जातमारोच्य सर्वथा सर्वण संसगचिधा त्रिप्रकारः । तत्र सरमे नव॒ दौषमदान्छसंव॑धेन सवत्र
पकारेणाऽऽयुर्वेदादुसारिण्या स्वमनीषया तद्वियसंमा- परमाणाधिकान् विद्धीतयेतदुदचिरछतेन

स ० -यस्मातैवं रोगाणां दु्वङ्नया गतिरतोऽसा-

रातः सेमवया च तथा कर्माम्यासतोऽपि निपुणं निर योज्यम् ।॥ ९९ ॥

पन्~त्रीदेव समताव्रद्धधा पथक् एकश्चः तान्
य तथा तेन प्रकारेण दोषदुष्यदेशातुगुणेन भरेषभ्यं
धिकान. त्रीन् चिद्धि जा.
युंजीत भेषजं युंज्यात् | यथाऽऽरोग्याय पुवं येन दोषान् स्वप्रमाणाद्ृद्धाव

प्रकारेणा$ऽरोगयाथेमवछय स्यात् ॥ ६७ ॥

१ कोषठन्त्गतोऽतत्राधिकः पराठ उपलभ्यते ।

५11 ‰्कद्द्य

नीहि । घातो वृद्धः, पित॑ वृद्ध, श्ेष्ना बृ्धः एवं
त्रीन् दोषमेदान जानीहि इति .संसभैः संनिपातश्च

क परिभाषितः । संसर्गसिधा भवति } वातपित्त,
घातकफं; पित्तकं चेति । तत्र संसर्गे त्रिधा
कर्पते नव दौषभेदाननुप्रमाणाधिकभावेन तरीनेवं

समया वृद्धया विद्धव्येतत् स्ैत्रीलुबतेनीयम् ।
कर्थ त्रीनेव तावत् संसर्मदोषमेदात् ॥ ६९ ॥ `

।

(६ )पित्तं ब्र्धं कफो ब्रृद्रतरः । एवं सर
दोषमेद्याः | ५० |
दे<"तच्र तान् समया बृद्ध्या प्रदाः |यथान्वायुपिन्त

कफः; समः,

वायुकपी- वृद्धौ पित्तं समे, पित्तकपौ :

वायुः सम; । एकस्यातिरायने प्रद् । यथा-वायो
वद्धं कफ; समः, पितताद्रायुवद्रः कफः समः; व्

कपो दद्ध; पित्तं समं, कफोद्रयु्वद्ध; पित्ते समं, 9

दे०-तत्र चेद्धिसाम्याम्यां द्वादश. त्त्र प्रथक् चीन् तकरफेा वृद्धः वायुः समः, कपासिपत्तं वृद्धंवायुः समः

विद्धि-परथक्पत्येकं बुद्धया, पैचविद्यतिरिव्युपन्वारात् । पारि-

शेष्यात् द्विशः

साम्थेन । यथा-वायुर्बृद्धः

पित्तकपौ

वास्य | ७०॥

~

त्रयोदशा समस्तेषु ॥ ७१९ ॥
सप्र । संसर्मं तरिधा विद्धि वायुपित्ते, वायुकपफौ, पित्तकपौ
स ०-समत्तेषु सन्निपतितेषु त्रिष्वपि दोषु ¶ृ
दति । तच संयोगे तान् संयोगान्नव विद्धि)। ६९ ॥
त्रयोदश दोषमेदान्. विद्धि ॥ ७१ ॥
समो, पित्तं॑वुद्धं वातकपृगै समौ, कफो बुद्धः वायुपितते

- कथं नव मेदा इयाह--

प०-दोषेषु त्रिषु सन्निपातेषु त्रयोदश, सन्निप

नेथ समया वृद्धया षडकस्याऽतिश्यायने ॥
स ०--समया इषया त्रीनेवाऽन्यूनाधिकान् .संसगे-

दोषभेदान् । एको वातपित्ताभ्यामधिकाभ्यां द्वितीयो
वात्तकप्ाभ्यामधिकाम्यां `तृतीयः पित्तश्छेष्मम्यांमधि

काभ्यामिति ] संसरगेत्थयोर्यौषयोरेकस्य दोषस्याऽति-

शायनेऽधिकतस्या बद्धा षद्संसगदोषमेदान् विद्वि |

भेदान् विद्धि | कथका ॥ ७१ ` ` `
ह ०~वुदधेष्वेव समस्तेषु बयोददरास्षयोगान्. विद्वि

कथमित्याह

` _.

षड् दकातिश्रयेन तु ॥ ७'
स ०-दावेकश्च द्रेकास्तेषां दयेकेषामतिशयोः

सतिरयोऽत्तिशायनम् । , अतिरायने तमविष्टनाविति

क्वं तेन दयेक्षातिशयेन । ततो द्यातिरयेन

निपातनादीधेः `। दोषदवयषद्श्चित्यमानतादपरदोष-

मेदाः । तथा एकस्याऽतिदायेन प्रय इति षट् भेद

चिता नास्य । वातो बद्ध पित्तं इृद्धतरम् । पित्तं वर

यथा कफे बद्धो वातपित्तमधिकब्द्रम् । पित्ते

वातो बृद्रतरः । कफो ब्रद्धः पित्तं बृद्धतरम् 1 पिततं बद्ध

वातकफावतिवद्रौ । बातो वृद्धः. पित्तकफावतिद्

वफ वृद्धतरः । कफो वद्धो वातो इ्रतरः | वातो पित्तकपौ बद्धौ वातोऽतिमृद्धः । वातक्रपौ वृद्धौ '

वृद्धः कफो वदतः |.
विद्धि॥७०॥

.;.

एव॑ षद् ससग्भदान्. मतिव्द्भम् । वातपित्ते बद्धे कफोऽतिदद्धः | इति

|

.

; पठ---संमयाऽधिका. ` वृद्धया ` एकोऽधिकः.
वातपिम्तससगमेदः) द्ितीयोऽधिकः वातकफसं-

भेदान् इयेकातिशयेन सन्निपाते विद्वि ॥ ७२ ॥
प०-द्रौ च एकश्च दथेकाश्तेषमतिदायो दशे

तिद्यथोऽधिकसंयोगःतदहथेकातिश्चयसंयोगदौोष

सर्गभेदः, ठकृतीयोऽधथिकः पित्तश्ष्मसंसर्मभेदः । स्यातिशयेन । ८ १) वातो वृद्धः पित्तशेष्म
एवं त्रीन् ससर्गमेदान् जानीहि । अनयोः संसर्ग वतिरायेनात्यन्तबद्धो, ( २) पित्तं वृद्धं बातश्े
धयोदोषयोरेकस्य

दोषस्यातिदायने एकया वृद्धया

णावतिशयेन वृद्धी, (३ ) कफो वृद्धो बातपिः

षट्संसरीभेदान् विद्धि । ( १) वातो धृद्धः पित्तं तिशयेन वृद्धा, (४ ) वातपित्ते धृद्धे कफो
वृद्धतरं, ( २) पित्तं ब्रृद्धं बातो ब्द्धतरः) (३) येन, ( ५.) पिन्तश्ेष्माणौ वृद्धौ बातोऽतिश्
चातो वृद्धः कफो चृद्धतरः; ( ४ ) कफो वृद्धः .वातो

वृद्धतरः) (५.) .कफो वृदः. -पित्तं वृद्धतसम् ,

(६ ) वातक्के्माणौ वृद्धौ पित्तमपिरयेन एवं

निपातभेदान् हयेकातिशयेन जानीहि ॥ ५२

प्न. |
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ह° -तथरैकस्मादुदवयेर्ुद्धयोलीन् । यथा-वायोः पित्त-

कफ बृद्धो. पित्तात्कफवायू, कफादवाघ्ुपि्ते ।द्वाभ्यामेक-

सन्निपातय रक्षणम् । मुदहृदौदय मुहः सीते कणक्षवेउनपाशवरुक् । मोह्छादैर्दिवा निद्रा रत्री जागरणं

स्मिन् बद्धे वन् । यथा वायुपित्ताभ्यां कफो वृद्धः;
वायुकफाम्यां पित्त श, पित्तकफ़ाभ्यां वायु द्व;७२ ॥

तथा । प्रतिद्या छर्दिरलस्यं तंद्रारुन्सश्निमादेवम् ।
हीनवाते पित्तमध्ये चिद्व इटष्माधिके मतम् । हार-

एव तुल्याधिकैः ॥ ७३ ॥

्भू्नेत्रखग्दाहस्तृष्णा अमोऽरुचिः । हीनवाते मध्य-

। रिसोरुवेपधुः श्वासः
-स०-तुवय छत्रा समं छता वृददपिरेकं सनिपा- कफे छि पित्ताधिके मतम्
।
प्रसपद्छयैरोचकौ । हीनपित्ते मध्यकपे लिञ्गं वाता।
तमेकभेदं विद्धि ॥ ७६३ ॥
०~-एकं सन्निपातमेदं तुल्याधिकैदेषिरजानीहि । धिषे मतम् \ शीतकं मौखं तेम प्रकापोऽस्थिरिरोऽ-

तुर्यं छ्रस्वा समं कृता आधिक्य येषां तैस्तुस्याधि तिरुक् । हीनपित्ते वातमध्ये हिगं दटेष्माधिके विदुः
वचेमिदोऽगनिदीषेल्यं तृष्णा दाहोऽरुचिभमः । कफ
कैरेकं सन्निपातदोषभेदे जानीहि ॥ ५३ ॥
हे °तुल्याधिकैरेकम्, । यथा-वायुपित्तकफा वृद्धा; ७३ हीने वातमध्ये हग पित्ताधिके मतम् । श्वसः कापः

प्रतिदयायो पुखरोेषोऽतिपा्रव् | कफदीने पितत
पटचतारतम्यविकद्पनात् ।॥ ७४॥ मध्ये दिं दाताधिके स्मृतमिति ॥ ७४ ॥

-स०-तरतमयोमीवस्तारतम्यम् | कस्य ताप्तम्यम्। प्रकृततवास्सनिपातस्थदोषाणाम् । तास्तम्यस्य
विकस्पनं मेदस्तारतम्यविकल्पन तस्मात्संनिपातस्थदोषाणां वृद्धिख्पाणां षड्भेदान् विद्धि । यथा वातो
यदधः पितत वृद्धतरं कफो वृद्धतमः । वातो वृद्धः कफो
ृद्रतरः पित्त वुद्धतमम् । पित्त वृद्धं कफो बृदधतरो
वातो वृद्धतमः । पित्तं इदे वातो वृद्धतरः कफो वृद्धतमः । कफो बृद्धो वातो वृद्धतरः पित्तं वृद्धतमम्।
कफो इद्धः पितत वृद्धतरं वातो वृद्धतमः । एतेषां च

प०~तरतमयोभावस्तास्तसम्यप् । तन्व तार्यं

र्तत्वात् सन्निपातदोषाणां तास्तम्यस्व विकस्पनं
मेदतारतभ्यस्य कर्पनम् । तस्मात् तारतस्यावकत्पनात् सन्निपातस्थदोषाणां वरद्धिरूपाणां पड्भेदान
बिद्धि (१) घातो वृद्धः, पित्तं वृद्धतरः कपो वृद्ध

तमः (२) वातो बद्धः, कफो वृद्धतरः? पित्त वृद्धतमम् ( ३ ) पित्तं वृद्ध, कफो वृद्धतरः चातो वृद्ध

तमः ( ४ ) पित्तं वृद्धं वाते वृद्धतरः; कफो वृद्धतमः (५) कपो वृद्धः, वातो वृद्धतरः, पित्त

लक्षण मुनिर्यगीष्ट । तथा च प्रथः 1 सन्निपातज्व-

वृद्धतमप् (६) कफो वृद्धः, पित्तं॒वृद्धतस
वातो वृद्धतमः । ५ ॥

रिरसोऽतिरक् । वातपित्तोल्मण विया मेदकफे
उवरे ।शत्यं कासोऽदचि्ंदया पिपासा दादसव्यथा |

हे०-तारतम्यविकलपात्मट् । यथा-वायुपित्तकपधा दृद्धतसा वृद्धतमाः । एव॑ वायुपित्तकफानि, पित्त"
कपुवायवः, `पिन्तवायुकफाः, कपवायुपित्तानि; कफपित्त*
वायव एवं योद ॥ ७४ ॥

रपो प्रयोददाविधस्य हि ।प्राक् एत्रितस्य वक्ष्यामि
क्षण वे प्रथकपृथक् । भमः पिपासा दाश्च गौरवे
वात्देष्मोल्बणे विद्यादि वित्तस्वरे निदु; । छर्दि

रौप्यं सुहदीहस्तष्णा मोहोऽस्थिवेदना । मंदवातेऽध्यवस्यति किम पित्तकफोख्णे । संष्यस्थिशिरसः शं ग्र

पचविर्तिभिस्यवं वृद्धेः ॥ ७५ ॥
स०--एवं पूवकतिन प्रकारेण प॑चिशातिसस्यान्,

काप गौखं भमःवातोल्वणे स्याद् वऋतुगे तृष्णा कंटा- दोषमेदान् क्ैदेषिर्िद्रि ॥ ७९ ॥
स्यशचष्कता। स्तविप्भूत्रता दाहः स्वेदस्वृट्बरपक्षयः ।

प०-वृद्धदोषिदोषभेदान् विद्धि । एवमनेन प्रका

मू चेति च्िदोषे स्पा पित्ते गरीयसि । जाल- रेण यथानिर्दिषटेन पच्चर्विरातिशस्यावच्छिन्नान्
स्याऽरुचिहलासदाहवम्यरतिभरैः । कफोखणं सनि- दोषमेदान् विद्धि जानीहि ॥ ५५, ॥

पातं तद्राकारेन चादिरेत् | सम॑ दोषेच्िभिवैः

हे०-्ं वृद्धौ पंचविंशति विद्धि ॥ ५५ ॥

८ ३१८ )
4.0

अष्टद्भद्दये ।
५4449

[ श्र

८

प्नीणश्च तषतः ॥ ५७६ ॥ दोषमेदान् बिद्धि । क्षीणैरपि दोषैयं एष संसर्गः
सं० क्षीणैः क्षयावस्येदेपिस्तावतस्तत्पारिमाणान्पं-

एवं त्रीन् दोपभेदान् । षडेकस्यातिद्यायने अति

यनमन्यदोषपेक्षया श्रीणताधिक्यम् (१) वा

चर्वशतिसख्याकान्. दोषमेदान् विद्धि।यथा वृर; पथक् क्षीणः; पित्तं क्षीणतर, (२) पित्तं क्षीण, वा

क्षीणतरः,
(३ ) वातः क्षीणः, कफः क्षीणतः
रे दृद्विशब्दस्थाने क्षीणरब्दये निपात्यः । तदथा | ( ४) कफः क्षीणः, वातः क्षीणतरः (५) क

त्रीन् दोषभेदान् तथा क्षीणैः । प्रथक् त्रीनित्यादि-

ततः क्षीणः पित्तं क्षीणं कफः

क्षीणः; पित्त क्षीणतरम्, ( ६ )

पिन्तं कषणे, क
क्षीणः । तदेवं
क्षीणतरः । एव षट् क्षीणदोषसंसर्गभेदान ` वि।

संसर्गे नव दोषमेदान् चिद्धि | कथम् |त्रीनेव समक्षीणत्वेन क्षीणवातपित्तसंसगः। क्षीणपित्तकफसंस्ः ।
क्षीणवात्तकफसंसगेः । षडेकस्यातिदाथने । मतिरायनेऽन्यदोषापेक्षया क्षीणल्वातिरेकषे । बात; क्षीणः पित्त

जानीहि । त्रयोद्क्ष समस्तेषु क्षीणेषु दोषेषु त्रय
दकष ॒दोषमेदान् धिद्धे कथं, षड्ूटयेकातिरये र
दोषद्टयस्यातिङयेनाखयन्तक्षीणतया तथा दोपैकस्
क्षीणदो
तिरयेनात्यन्तक्षीणतया पयौयतः षद्

क्षीणतसम् ¦ पित्तं क्षीण वातः क्षीणतरः । वातः क्षीण
सन्निपातदोषान् चिद्धि (१) वातः क्षीणः, पिः
कफः क्षीणतरः । कफः; क्षीणो वातः क्षीणतरः
खलेष्माणावतिशयेन क्षीणौ, (२) पिततं क्षीणम्
कफ़ः क्षीणः पित्तं क्षीणतस्म् | वित्त क्षीणं कफ वातक्छेष्नाणावतिशयेन, (
२ ) कफः क्षीणः वा
क्षीणतरः] एवं षड् दोषभेदान् विद्धि) त्रयोदश समस्तेषु पित्तावतिरयेन, ( ४ ) वातयित्ते क्षीणे कपं

सन्निपतितेष् क्षीणेषु दोषेषु दोषमेदांयोदरा विद्धि । ऽतिद्येनः

८५)

पित्तशेप्माणौ

क्षीष

कथम्. 1 ध् दरधकातिराये न तु | दोषदरयस्याऽतिष्षये- वातोऽतिषशयेन, (६ ) बवातक्षेष्माणौ क्षीणौ पिभ
नाऽतिक्चीणत्वेन तथा दोषैकस्याऽतिक्षीणलवेन पयायतः मतिशयेन । “वातपित्तकफाः क्षीणाः षद्तारतस

पटक्षीणत्तनिपतिरदोषमेदान् विद्धि | यथा वातः क्षीणः

विकस्पनात् ' दोषभेदान् विद्च। (१) वाः
पित्तकफावतिक्षीणौ । पित्त क्षीण वातकफावतिक्षीणौ | क्षीणः, पित्तं क्षीणतरं, कफः क्षीणतमः,(२) पि
कफ; क्षीणः पित्तवातावतिक्षीणौ । वातपिते क्षीणे क्षीणं, वातः क्षीणतरः, कफः क्षीणतमः, (३
कफोऽतिक्षीणः । पितकफौ क्षीणौ वातोऽतिक्षीणः। कफः क्षीणः, पित्तं क्षीणतरं, वायुः क्षीणतमः (1
वातः क्षीणः; कफः क्षीणतरः, पिन्तं क्षीणतमम्

वातकफौ क्वीणौ पि्तमतिक्चीणम् । एकं तु्यक्षीगे- (५ ) पित्ते क्षीण; कफः क्षीणतसे, वायुः क्षी
भद विद्धि} षद तास्तम्यविकस्पनात् | कफः क्षीणः
पित्तं क्षीणतर वातः क्षीणतमः । वातः क्षीणः कफः
क्षीणतरः; पित्तं क्षीणतमम् । पित्तं क्षीण. कफः क्षीणतसे बात; क्षीणतमः । कफः क्षीणो वातः क्षीणतरः

तमः, (६) कफः क्षीणः, वायुः क्षीणतरः,पित्तं क्षी
तमम् । एवं पञ्चर्विरतिक्षीणैदोषभेदान् विद्धि

पित्तं श्षीणतमम् } वातः क्षीणः पित्तं क्षीणतरं कफः

त्रीन् चिद्धयादिनन्थः । ५६ ॥

क्षीणतमः } पित्त क्षीणं वातः क्षीणतरः कफः क्षीणतमः । एव प॑चरविश्चतिदोष्मेदान्
देषिर्विदि ॥ ७६ ॥

क्षीणै-

प०-दोषैः क्षीणैः क्षयावस्थैस्तावतस्तावत्सह्थापीरमाणान पश्चर्विदातिखङ्धयावच्छिन्नानेव दोषभेदान् जानीषि । प्रथक् त्रीन् दोषभेदान् श्षीणेदेषिः
चातः क्षीणः, पित्तं श्षीणप्,कफः क्षीणः ] एवं त्रीन्

एव पृथक् न्नीन् वृद्धयादिभ्न्थे वृद्धिाव्दमपार

तत्पदे क्षीणदराव्दं॑िप्त्वा क्षीणदोषभेदान् पृथ
हे ०-क्षीणैश्च तावतो विष्धि। वुदधशन्दस्थाने क्षीणश्स

प्रयोगात्ते करेया; ॥ ७६ ॥

एकेकदादधिसमताक्षयेः षट् ते ।। ७७॥
स०~ते सन्निपातस्यदोषाल्लयः षोढा मति

कथमित्याह द्विश्च समता च कषयशच बद्धि्मताक्षयाः

९य(नन्. |

९।८५१०।ल८करजनततन्ा
लत अ०्दर्,

(३१९ }

एकैकस्य वातादन्यतेमघ्य बद्धिसमताक्षया एकेकवद्ध

समताक्षयासतरषैकतवरद्धिसमताकषयैः षट् । यथा । वातो
बद्धः
कफः
कफो
कफः

पित्तं सम फ्फः क्षीणः । पित्तं वृद्ध वातः समः
क्षीणः । कफो वृद्धः पित्त सम वातः क्षीणः
वद्धो वातः समः पित्तं क्षीणम् । वातो द्रः
समः पित्त क्षीणम् । पित्त वृद्धं कफः समो बात;

पुनश्च षट्
एकक्षथद्रदवृद्धया सविपयययाऽपि त्ते ।
भद्ा दिषष्टिनिर्दिशः | ५७८ ॥

क्षीणः । एवमेककबदधिसमताक्षेयः षद् ॥ ७७ ॥
प०-समता च क्षयश्च वृद्धिः षटरभद इति ते दोषभेदा अनया वक्ष्यमाणया दोषभेदसंज्ञया दोषाःसस्पद्यन्ते ! षट् वृद्धिश्च समता च क्षयश्च ब्रद्धिसमताक्चयां

एकैकस्य वातादेरन्यतमस्य वृद्धिसमताक्षयाः तैरेकै

क्षयद्रदवृ्धया पुनश्व पट

पित्तकफौ वरदौ } पित्त क्षीण तदपो

दरौ

वातपित्ते ब्रद्र | पवमकदवद्रदुनद्रत्य त
मदाः । सविपयेयया च ब्रृद्धया मपो नोधा
णो

कस्य वृद्धिसमताक्ष्यैः ! ( १ ) बातो वृद्धः, पित्तं ददक्षेधकदोष्रद्रया दद्प्यनटितिकदोपरिन्नयः

यथा| वातपित्ते क्षीण शा शद्धः | नि
कफौ क्षीणौ पितत वदरम्. । पित्तकफौ क्वीगौ अनो व्र्ः
क्षणः (४) वातो वृद्धः, कफः समः, पित्तं इति सविपवेयया वृद्वा तो दोवः
५५
„ ९
क्षीणम् (५५ ) पित्तं वृद्धं, बातः समः, कफः क्षीणः
पातमेदाः
।
द्विरूपया
वहः
(& ) कपो द्धः, वातः समः, पित्तं क्षीणम् । एवः

सम॑, कफः क्ीणः (२) पित्तं वृद्ध, वातः समः,
कफः क्षीणः (३) कफो वृद्धः, पित्तं सम॑, वातः

प
त

|

श्ण
नयु

दोषाणां भेदा दिष्टिः ॥
मेफैकवृद्धिसमताक्षथैः षट् । ५७ ॥
हे०-वृद्धिक्षयसाम्येः षर् । ब्द्शरुढतरवृद्धतमस्थने
प०~-ते दोषाः पट् | णकस्य
वृद्धक्षीणसमयोगत्ते चेयाः । तेषां लक्षणमुक्तं सं्रहे« रोगावस्थासु युगपदद्धिसाम्यक्षयानुगम्

। प्रटकं हि

श्यः भद्रम
दन्दस्य वद्धिः ह्नद्रधृद्धिः } तया सतिपा सह

पर्ययेण वर्त॑व इति सा सविपययेकक्नयदरनद्रयदधिरय

दुर्बोधतरं विकारैरिति दृश्यते ॥ प्रकृतिस्थ यदा पिन्तं एकक्षयद्वन्द्रबृद्धया पट् । (१) वातः क्राणः
ब॒द्धो वायुः कफक्षये । स्थानादादाय गंत्रेषु त्र तच पित्तश्चष्माणौ बुद्धौ, (२) पित्तं प्रीण, वा्क्ष
विसर्पीति ॥ तदा सदश्च दाहश्च तत तत्नानवस्थितौ । गात्र प्माणौ बद्धौ, (३) कफः क्षीणः वातपित्ते ब्र
देशे तथां स्यातां ब्रलृ्ानिपरिश्रमौ ॥ प्रकृतिस्थ कप एवसभयरूपया वृद्धया पट् दोषभेदात् । दन्द्यं
क्षीणे पित्ते वायुर्यदा बली | इक्षौ कुर्यात्तदा ुलं सै- कदोषव्रद्धया दन््क्षयसदितैकदोपदरद्धिस्तया (
यस्तंममौरवम्।। प्रकृतिस्थ यद। वातं पित्त वृद्धं कफश्षये। वातपित्ते क्षीणे कफो वृद्धः ( २ ) वातकफे क्षीण
~

[र

सरणीद्ध तदा दाहः शलं चास्योपजायते । प्रकृतिस्थं कप

पित्तं बुद्धम्, ( ३) पित्तकं प्रीषा तना

वृद्धं पितते वातक्षये वदा । संनिरभ्यात्तदा कुर्यात्तेदरारौरवं एवममयवृद्धया

पट् दोचभेशमः

वद्ध

। एवं ॥6व्ष्षि

उ्वरम् ॥ परकरतिखं थदा वायु क्षीणे पित्ते कफोऽधिकः । मेदा; द्विषणिससख्यानिदिठाः काथनाः ॥

सनिरध्यात्तदा॒कुयौच्छीतकं गौरवं रुजम्. | श्रीं
सीतपूर्व, ज्वरम् । ग्र्ृतिस्थं यदा

पित्त

वृद्ध

छेष्मानिलक्षमे । संनिशध्यात्तदा कुर्यान्मदाक्चैतवं रिरोभहम्।
निद्रातदनोपटेपांश्च हृद्रोगं गाच्गौरबम्, |ष्ठीवनं पित्तकपत`
योर्॑लादीनां च पीतता ॥ये दोष्रद्िक्षययोविंकाराः
कीर्तिताः प्रथक् । रेपरष्वपि तु तानेव कटपयेत्तद्रथायथम्

दाति | ७७ ॥

१

--पानुः ध111
हे०~-एकश्चयद्विवद्धिम्यां द्यः | यथा~
वद्ध, केषं
पित्तकपौ वुद्धौ, पित्त क्षीणं फपयायू

क्षीणो वायुपित्ते वधे

। दिक्षयकवादिभ्यं चः] यथाः

धुय
वायुपितते क्षीणे कफो वृद्धः, पि्तक्प णा

£ ष्मः}
कपफयाय क्षीणो पित्तं वृदयम् | एव
पित्तकफाः समा द्रति ।॥७८॥

पा

जिषषटः स्वास्थ्यकारणम् ७९
सं ०-त्रषष्टीनां पूरणो यो दोषमेदः; स खाख्य-

धिकानि स्युः । शृ्दादिससगीत्ीणतभादि
चिष्यमाना दोषा आनंध्य॒यांतीति | रसमेदे द
चाऽवगते वैचस्य दैतुरक्षणोपक्रमेषु मोहो न भः

कारणमासेग्यहेतुधातुसाम्यात् । अत्र हि स्वप्रमाणस्था
वातपित्तकफा; ।येच दोषभेदा द्विषष्टिस्ते च सेगकार- तथा चं सुनिः। यः स्याद्रसविकेल्पक्षः ध्याश्च
णमि्यथौदुक्तं मवति । अत्र च रोगहेतुस्े दोषवैषम्य विकरपवित् । न स सुद्यद्िकारणां दैतिगोः
, कारणम् । त्रिषष्ट इति तख पर्णे डडिति इद् ७९ शिति । मनौज्ौगल्िदशभवा प्रहषिणी स्याप् ॥<
प०~स्ास्भ्यकारणम् भेदख्िषष्ठि तमः । त्रय एव
वातपित्तकफाः समानबृद्धयापि श्षीणास्तत् स्ास्थ्य-

स्यारोग्यस्य कारणं हेतुरिति ॥ ७९ ॥

`

हे०-निपष्ठो मेदः स्वास्थ्यकारणम्् {। ७९ ॥
अधुना रसादिमेदादानंलं दोषमेदानां द्खयनाह-

ससगाद्रसरूधिरादिमिस्तथेषां
दोस्त ्षयसमताबिदृद्धिभेदैः \
आनस्य तरतमयोगत्तश्च

यातान्

इति श्रीगृणांकदत्तपुत्र्रीमदरुणदत्तविरचिताय

मष्टांगहदयटीकायां सर्बगसुदरस्यायां
दोपषमेदीयो नाम द्रादरोऽध्यायः ॥

प०~-एषां दोषादिभेदानां रसादिभिः सं
त्तथा क्षयसमताविवृद्धिभेदैः यथैषां तरतम
तश्च यथास्वंमानन्स्यं यातान् पाप्रान् दोषाः
चेता लक्षयेत 1 तत्र रसे बातपित्तकफानां
भेदाख्चयो भेदा भवन्ति । प्रथक् त्रीन् िद्धीर

जानीयादवहितिमानसौ यथास्वस् ॥ ८० ॥ रेण । संसगख्िधा रसे वातादीनां द्िसूत्र
स[०-न केवर द्विष्टिमिदमिन्नान् दोषान् जानी- दोषान् रसमेवाधेक्रय नव विद्धि पूववत् २
सर्वमूह्यम् । न चैवमत्राशङ्कनीयम् । यथा चाः

याततू } आन्य च गतान्वि्यात् \ कथमानैयमिदयाह । शेष्माणोऽपि बविर्द्धगुणाः सन्तोऽप्यथात्मखोः

एषाँ दोषमेदानां यथास्व रसादिमिः

संयोगात् | तथे- भ्यन्तरस्य

` पमेव क्षयादिमेदैस्तरतमयोगाचाऽऽनव्यं गतान्वियात् ।

िसाद्यडुभकर्मवशाद्धिक्ुतिम

संनिपातं जनयन्ति । नच परस्परमुपदामाय भः

तत्र दिङ्मात्रं रिष्यव्युखन्तये प्रदङयते । तेत्र रसे बात
पित्तकफ़ानां प्रथक् त्रयो मेदा भवंति पथक् त्रीन्
` विद्रदीष्यनुसरेण । संसभैल्लिधा । तत्र तु तान्

स्वाभाग्यात् सहजातत्वात् सारम्यभूततवात् ।

वाऽधिकं नव॒ विद्धि } कथम् } प्रूवैवत् ¦ त्रीनेव

इति श्री चन्द्रनन्दनविरवितायां पदाथ
न्द्रिकायामष्टङ्गहृदयटीकायां
सूत्रस्थाने दोषसेदाध्यायो द्रादश्चः ॥

समया वद्या प्डेक्याऽतिदायने 1 एव प्रवेक्तिनि न्था-

` येन र्समचिङृव्य संसर्ग योजयित्वा सनिपातेः योज-

भूतानीव परस्परामिभवे कार्यमारभन्ते ।
रसादि यथोक्तम् । श््मास्भोऽभिरियाध्नुः
मेताशेति भद्रम् । ८० ॥

नीयाः ¦ यथा त्रयोदश समस्तेषु ! कथम् । षड्दयकाहे०~एते मेदा रसादिसिरदष्यैः प्रत्येकं संसः
, तिरयेन तु । एकं तुष्पाधिकैः षट् च तारतम्यविक- मवति । तथा एर दृष्याणां क्षयादिमेदनैः
स्यनादिति समाने पूर्वेण } स्खाख्य स्थान केवलमधि- रंसगीत्ततोऽपि बहवः | एवमानत्यं यातान् दोषा~ कम् ।.पच्वि्टतिमियेतं व्ह; क्षीरैश्च तावती रसम- मानसो जानीया्थास्वं स्वेन शक्षणेन ॥ ८० |]

धि्टत्य भेदान् विद्धि ।इत्येवं रुधिरमांसादिमिरेज्यम् |

` एकषैकापहसेन्येवं दिषटिेदभिन्नानां
दिमिः सप्तमि; सयोगाचलारि

दोषाणां स्सा-

शतान्येकचत्वारिदद- '

दति हैमाद्विटीकायामायुदरसायने दोषप्रकरणं `
स्येन निरूपितम् | १२ ॥

टिप्पर्णटीकाच्रयसंवङ्ति अ० १३

स्थानम् |

(३२१ )
(0

मयोदशोऽध्याथः।

ह्न तु त्रासनम् । त्रासनं हि सवेवातावजयन
तभ्मः

्रातोपदांयभै त्रासनं युक्तम्. । यथोन्मादादषर । तधा

न
न्स)

पर्वेऽध्याये विकृतान् दोषानाश्ववोपक्रमेदिध्युक्तमतस्तभेवोपक्रमं दरशेधितुं दोषोपक्रमणीयमारिसिपयुरिदमादअथाऽतो दोषोपक्रमणीयमध्यायं

व्याह्यास्यामः॥ १॥
स ०-दोषाणामुपक्रमणे चिकित्सा दोषौपक्रमणे तप

च वक्ष्यति । वातोन्माद ह्पणाधासनतातमयतामव्यादि । तथा सेकादिसपक्रमः | सेको दरामृुकाथा-

दिना 1 तथा मयं पेषिकं गौव वातस्योधक्कमः |

तथा क्लिगयोष्णा वस्तयो वातस्योपक्रमः | शकिमनोध्र
ह्युक्त्या छश्षरीतं वस्तिमत्र निराकसेनि
वस्तिनियमो यथाविधि वभ्तिदानं तापः

हितो दोषोपक्रमणीयः । दोषं पूषैवधोज्यम् ॥ १ ॥

वस्तिनियमः कमकाटे

अतस्ततोऽनन्तरं दोपोपक्रमणीयोऽधि्तः आधि-

सीलिकामिमिष्याचर््यि णः | तस्य मावः

योगाद्यच्च

नसय

प्राकृलेह एकः पचत इत्येवमादिना भयेन सो दिल;
प०~-मेदज्ञानस्यैतावत्फटम् । यत्तद्धेदज्नानं दोषा- स बातस्योप
क्रमः। तथा चुणं सीखयतीनि स्वरी: }
णां चिकित्सा । तत् ज्ञाने सम्यक् राक्यते कतुम् ।

क्येन स्मर्यते । अस्मिन्नथीनां दोपोपरामोपयोगिनां
र्तेद्यदीतां नाम इस्यध्यायः) तं व्याख्यास्यामः।) १॥

हे०-रक्षास्कंधान॑तरमौपधस्कंघमारमते-तच् अथेति।
दोषोपक्रमणीयमध्यायं व्याख्यातं प्रतिजानीते--दोपोपक्रम-

णस्य सर्वरोगौपधलात् । उपक्रमणमौपधम् | १ ॥

` सवैदोषेन्यश्च शधानो वात इति तद्ुपक्रमं
पूमाह-

|

वातस्योपक्रमः सेहः खेदः संशोधनं भु ।
स्वाषम्टरूवणोष्णानि भोञ्यान्यभ्यगमदेनम् ।
वेष्टन भासनं सेको मयं पेषटिकगौडिकम्
स्िग्धोष्णा घस्तयो बस्तिनियमः खुखरीरता
दीपनैः पाचनैः सिद्धाः लेदाश्चानेकयोनयः ।

विरोषान्मेध्यपिितरसंतेखासुवासनम् ॥ २९॥

युत

दीलता सीष्यत्र्तितम्। निलप्रिया्रश्नोददसोऽरेश्ध
य)

योनयो येषां तेऽनेकयोनयः प्नहास्ते च वाप्तसधोपक्कमः

इति योज्यम्।किंभूता; । दीपनाः

सदाः

विदधे

पुष्रपांसरससनलपु प्रः
प्रक्रमः | २]

पर्-स्वदोपप्रधानत्वान् वातस्य पूर {विमा
मादह्-वातस्य दुष्टस्य स्नेदादिरतुथासनपरयन्त उप
कमः । तस्य मारतस्य स्नेह एव सर्वोपक्रमेभ्यः
प्रधान एवोपक्रमः । स चातेकप्रकारस्तता नन्तरं

स्वेदः । यस्मात्ससीरो रक्षदीनिसन्नपानीपपरेयधा
दीगर कुप्यति, न तथान्येटष्वाष्रिगुणयुक्तैः सामान्यगुणेरप्यतः स्नेदस्वेदावनेकम्रकारो बातस्य कपि

तस्य पूरव॑मन्योपक्रमेभ्यस्तदुपशचन्त्यथौं कारय, स
तथाऽन्ये उपक्रमाः कृतस्तेहस्वेदस्य संरोधं स्रदुर्तः
ष्णम , तीक्ष्णस्य

वातकोपकरत्वान् प्रतिवेयस्तथा

स्०-वातस्योपक्रमः सेहः । ्रष्रखाच प्रागुपा- भोभ्यान्यौपधानि स्वाह्म्टटवणोष्णाति नान्येरदानं सहस्य । ततः स्वेदः |तकषेहस्वेद्य च सशो- साघ्रातानि । अभ्यद्धपृ् सर्दनमभ्यतमदटचम् ।

धन तच्च महु न तीक्ष्णम् | तीक्ष्णष्य॒वातकोपहैतु-

सात् ।तथा खाद्रादीनि मोज्यानि मक्षयाणि । जभ्य
गश्च मदनं चाऽभ्यैगमदेन पाण्यादिना । वेष्टन शाटकादिना } त्रासनं खद्वव्यग्रोग्रहस्तरजपुरषादिदरनादिना) ननु भीशोकादिभिमारतस्य कौप उक्तः|
वक्ष्यति हि 1 क्रियाऽतियोगमीरोकयादि

कथ त्रासनं वायोरपक्रमः | उच्यते ] भथ वातप्रकोप३४

चेष्टस-शाटकादिना । अङ्कस्य त्रासनसुपन्दमी बा
तिकेपून्मादापस्मायदिषु, न पक्ष्वातादषु वातात
करेषु । सेक ओषधकाथस्नेदक्षीरादिभः परिपेकः।
पिष्टेन कृतं पैष्टिकं मदं सुरादि । गुडन त साडकम् । स्िग्धोप्णा वस्तय इति निर्दञचान् छश्नसीतानां निषेधः । वस्तिनियसो वतिस्यपक्रमः ।
बस्तेक्षिथमो नियमेन यथा वस्तिदालमिलवः ।
बस्तिसिद्धयक्ताचार उत वा वर्तीनां नियमाः कम

(३९२)

| षु

अषटङ्गदृदय ।
पपरक

त ०-उपक्रम दति वतेते । सपिष; परानमि
वस्तिनियम इयन्तः रिमिश्धा दयन्त रक्षाः । पित्त्य प्रकुपितस्योपक्मः । तथा हाराणां युक्त
तथा^पराक् स्नेह एकः पच्चान्ते दरादसास्थापनानिच। केठे गुणसंञानां वक्षसा धृतिधौरणम् | मणीनां
सान्वासनानि कमेव धसश्तयसिद्दीसिताः । काः
कतचद्रकातपदरागादीनाम् } तथा करादिभिः
पच्चद्रो कोऽत्र प्राकस्नेहासे त्रयः स्मृताःोपदट् पश्च
पक्रम्
वर्स्यन्तरिता योगाष्टौ बस्तयोऽत्र तु ॥ त्रयो (नि- क्षणमनटेपनम् । तथा प्रदोषादि; पित्त्यो
काङयोगानां

र्दः

सेदष्ध

संस्यपश्वाकषद्

अधिका वसतये

स्नेद्ावाघन्तयोरभौ

पुखकी-

वतैते प्रदोषो रश्रिुखम् । युधाया दद

छतादोकादि सनौऽविक्षौमकस्ता वजितिषटविषयसे-

धवरमृहुम् | हार स्यं गीते गानम्. । तथा

घासौख्या निरन्तरमनेकयोनयः स्थावर्जङ्मसेदभि-

मयत्रणसुखं न विद्यते येत्रणा यत्षिस्तथाविध
यमिस्तथाविषं मित्रम् । तथा सदिग्धाऽव्यक्ता ई

नरास्ते च दीपैः पाचतैरौषधैः सह सिद्धा अनेका योनिशक्ासे येषां ते अनेफयोनयः) तस्य च

भ्रायोः कुपितस्य सर्वेभ्य उपक्रमेभ्यः विशेषादयै
मद्यपिशचितरस उपक्रमः मेध्यं पिरितं बस्य मांसं

तद्रसस्तथा तैरमनेनैषालबासमेन। २॥

ऽप्रीढा वाम् गीयेष्य स एवैविघः पुत्रः । दासः
त्राणि व्हा; सुरीछाश्च तथा छेदादुवतिन

लुगुणकारणः ! रीतांुधाय र्भिऽभ्येतरे येषां 1
विधानि ग्रहाणि । तथोघानमुपबनम्, । तथा दी

हि०~तत्र वादौषधमाह-के्; योधनादिः,स्वेद; ता- गहपुष्करिष्यः । तथा सौम्या मावा; पित्तस्योपक्र

पादः, शोधन वमनादि | तच गृदु--दीनथोगेन कृतम् ।

बेधनं--वलितवल्लादिना सम॑ताद्रंधनं, चासनमकसमादद्धयो.

प्पादनं सेकः सेष्यनं, वस्तयो

निरूहाः, बस्तिनियमो-

ऽनुवासनं, तस्य बरस्तिनानियतत्वात् । खखशीरता युखा-

भ्यासः । ज्ञेहास्तैरदयः । तिख्तैखातखीतैखगोधृतमदिषी-

कर स्थितस्य । सुतीथेविपुरुखच्छसरिशारायसंकः

कायमानश्तृणगुह तसन् । शोभन तीथ चस्य १
पुतीथेश्चा्तौ विततविमछ्जलाशयश्च सुीथैषि
सच्छलिलाश्चयस्तप्य समीपे सैकतं तस्मिन् । सि

धृतादिभेदादनेकथोनयः ] दीपना में भेदुरं यसपितं

असिन्देशे संतीति सिकतारकेरभ्यां चेयम् |

मांसे तस्य रसरितकतैठमनुवासनं चेति एतलितयं विरमे
णीषधम्, | २॥

हाथ टष्दुनिवारः स्यात् । कीटे कायमाने सां

पिन्तस्योपक्रमं वक्तिः~

पित्तस्य सर्पिष; पानं स्वादुश्ीतिविरेवनस् ।
स्वादुतिक्तकषाथाणि मोजनान्योषधानि च ॥
सुगघ्षीतदद्यानां गधानासुपसवनम् ।
कटे रणानां हाराणां मणीनमुरसा पत्तिः ॥

कपूरचंदनोशीरेरवुरेषः क्षणे क्षणे ।

सपद्मं जल यक्षिस्तीरंति स एवं सांभोजजहृस्ती

यसिनू कायमान तस्मिन् तथा दुरा व्य
विरेषण तु पयो धरते विरेकश्वोपक्रमः ॥ ६ ॥
०-पिन्तस्य प्रकुपितस्य सपिंषः पानमिट

पक्रमः ।तथां सादुरीतैभषुरशीतवीरयैरौषरध
नमधेदोपहरणशरुपक्रमः । तथा भोजनान्यमे
हासणि सखादुतिक्तकषायाण्युपक्रमः । स्थौ
नि स्वादुतिक्तकषायाण्यवोपक्रसः । तथा सुग

मदोषश्चद्रमा; सीध हारि गीतं हिमोऽनिरः॥ रीतह््यानां भृदुघुरथिरीतखानां गन्धानां गर
अर्यत्रणसु(ख)खं मित्र पुत्रः संदिग्धमु्धवाक् । व्याणां चन्दनादीनाञुपसेवनं पित्तस्योपक्रम
छद्ासुवातना दायः परियाः शीटक्षश्राकेताः॥

दीताबुधायगमोणि गृह्णण्युयानदी्धिकाः।
सुतीथेविपुरस्वच्छसाङ्छाश्ययसेकते ॥
समिीजजरतीरति कायमाने दमाङखे ।

सौम्या भावाः पयःसपिविरेकश्च विदोषः ॥३॥

तथा कण्डे गुणास हासणामाभरणद्रव्यप्रकार

हाटकादिमयानाभरस्सा धृतिधीरणम् । तेषां मौः
कानां हाराणामुरसा धृतिः) तथा मणीनां परैः

पद्मरागचन्द्रकान्तानामुरसा धृतिः पिनत्तस्योप्रर

तथा क्पूरचन्दनोपधेः क्षणे क्षणेऽनुङेपनं पित्तर
पमः ¦ तथा प्रदोषः रात्निप्राग्भागः । चन्दर

सरिप्पणदीका्चयसंवदिते अ° १३.

स्थानम् |

५२९.

~

सोमः । सुधया निष्पादितं गृहम् 1 हारि मनो

स ०~-विधिना शाघ्लोक्तेन युक्तं तीक्षण वमनविरे

हरि, सभ्यं गीतं, हिमोऽनिरः रीतो वायु; पित्त-

कपस्योपक्रमः। तथाऽन रक्तादिगुणयुक्तम्,} तथा ¦

भ्योपक्रमः । तथा मित्रसयन्त्रणसुखं हृदयाह्ादकारि
समानवेप्वसितम् । पुत्रः सन्दिग्धमुग्धवाच्् सन्दि-

ग्धयुग्धानभिसखष्टाऽग्रौदा वाक् यस्य स तथाविधः।
तथा दास परष्िण्यश्छन्दादव्िन्यः । चित्ताजु्ः
प्रिया वष्माः पित्तस्योपक्रमः । गृहाणि दीताम्बुध(रगर्भाणि, उद्यानानि दीधिका; पूुप्कसिण्यः पित्तध्योपक्रमः । तथा कायमान वेण्वादिलिप्पादिर्त
गृह विशपद्रुमाकुखसुतीथविपुरुष्वच्छसरिटाशयसैकते साम्भोजजलतीरान्ते स्थाने कृते पित्तस्योपक्रमः।

तथा भोजनान्यभ्यवहायोणि । सोपानपङाक्तिस्तीध-

पुरणम. ।रतिप्रीतिप्रजागरः ]स्मणं रति्तघ्याः प्री
मुखम् | तथा प्रजागसेऽत्िजागरणं तथाऽनेक
व्यायामो नियुद्धघनुराकर्षणादिकः । विरेषिणं तु व

गूषो माक्षिकं तथा मेदोघ्रं यदौषधं तच पूमाद्य
तथां निःसुखस सुखाभाषो दुःखखूपलम् । वाष्द
नःकरमेणो

दुःखदस्याऽनुठानायदयुखमुत्पयते

दटेषणो ब्दस्य

त्रिकोस्करणहेतोर्पदामास्सुरः

जायते ॥ ४ ॥
` प०~-त्मणेः निचितस्य तथा परृद्स्य विकार

शब्देन भण्यते । दोभनानि च तीथौनि विपु च रणससथैस्य वमनादयुपक्तमः 1 तत्र वमनमू्ैदो
तत् स्वच्छ यत्तत् सदिं तस्याक्षयं स्थान तस्य

हरणम् । तन्व धिधिना यथाशाख्रोदितेन धि

सैकतं तद तत्र कायमानं दरमेराकुटं दरुमाकुरं सहा- नेन युक्तं योजित, तच्च तीक्ष्णदरव्यनिष्पदिताः
स्मोजैधपेते

यञ्ज

तीसन्तं यरिमस्तत्तयाेधं

सकत तथा सौम्या मावदिहमनसोयहादाचैःसयक(रिणश्तेऽपि तस्योपक्रमः ! धिदेपतः पयःसरपिर्विरेकः
सर्वेभ्य उपच्छमेभ्यः प्रधानतम उपक्रमः ॥ २ ॥

तथा सेवनं तीक्ष्णं श्छेप्मण उपक्रमः । तथान्नं ४
श्रमस्य तीष्णं कटु तिक्तकपायं च | तथा २
दपिकारस्थितं श्ेष्मण उपक्रमः । रतिषटच्छः
वेशरपा तत्तद्रयापारः स्मणे एत्ति; श्रीसेवा तः

प्तः प्रीतिः सुखं तस्यां रतौ सुखेन सेवन
नयेदनादीनां ये गेधास्तेपाम् उपसेवनं, कटे गुणानां प्रजागसे निद्राक्षयः श्ेष्मण इपक्रमः । तथा;
कंठावद्धविनां दाराणां सुक्तावटीनां ये मणयस्ते्रामुरसा रूपो नानारूपे न्यायामो ररीरायासजननं
धृतिः । उ्ीरं वीरण, प्रदोषर्धद्रं विनापि, अये्रणषुखं वा । नियुद्धं धजुराकषणादिभिः श्ष्मण उपक्र
॥िहे०~पित्तस्यौपधमाह--सुग॑धिदीतद्द्यानां

द्रव्याणां

यन्मुखेन निर्यत्रणां न करोति बुद्धयो तु करोति, सुम्धा

मृदुल, उचयानदीधिका क्रीडावनवापी, सुवीर्थः सुगम.
प्रवेदयामा्मः विपुलः स्वच्छश्वयः ` सलिलाशयस्तस्य सैकते
सिकताम्प्रदे्े सांभोजजलछतीरांतस्तीरजटाशययोः सौधे-

तथा चिन्तनं चिन्ता भावानां -स्मरणम् । :

रूक्षे रुक्मा विमदैनं श्ेष्मण उपक्रम; 1 ¦
नादीनि स्वैभ्य उपक्रमेभ्यः शेष्मणः प्रधान

कमः । तत्र॒ भूषो धान्यैः क्तः । क्षोद साक्षिक

यसिमन्तैकते तत्तथा कायमानं तणादिरन्ितागारं, सौम्या मेदोघ्नमौषधं गुग्गुर्व्ादि }धूमो वक्ष्यमाणरक्ष
भावां मनःप्रतादनाः पदार्थाः पयःसर्पिर्विखश्ति उपवा छंघनप् । गण्डूषो मुखपृरः । निः
स्वं सुखासावो दुःखश्पता, वाण्देदमनःक्मैः
तुष्टं विदषादौषधम् ॥ ३ ॥
यन्तानुष्ठानाद्दुस्पयते सहनत्वं॑तान्नैःयुखत्व !
अधुना शछेष्मण उपक्रममाहसवभ्रतिषिधः

शिप्मण उपक्र;

धुखाय सु

;.
श्ेष्मणो विधिना युक्तं तीक्ष्णं वमनरेचनम्। सम्पद्यन्ते । ४ |
हे०-टेप्मौषधमादह--विधिना युक्तं तीक्ष्ण शो
अननं रक्षाऽटयतीक्ष्णोष्णं कटुतिक्तकषायकय्।
तीकषोन सोधनेन व्यापदो ऽघंमवात् । अतएव मदुमः
दीषंकास्थितं मच रतिमीतिः प्रजागरः । वातपित्तसोधनयोरंक्ति; । रतिप्रीतिः--रत्या संभोगे

अनेकरूपो व्यायामध्चिता रक्षं विमदेनम् ॥
विरोषद्यमनं यूषः क्षोद मेदोघ्नमोषधम् ।
धूमोपवास्दूष नि\सुखस्वं सुखाय च ॥५॥

न तु रतिः । वमनाचकं बिरोषादीषरधं सुखाय सु

घनाय -धर्मीय, यन्निःसुलतवं दुःखानुभव; नाऽधमौः
. रोगदेतुत्वात् ॥ ४ ॥.

अंष्टङ्गहृदये ।

८ १९४ )

|

|

नप

ददान ससगापिकमं वक्ति

उपक्नमः प्रथग्देषान् योऽयमद्य कौर्तितः।

पस्यसनिपतिपु तै यथास्वं मिकस्पयेत् ॥५॥
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[णता

स्०--परथक् प्रयेकं दोषान्वातादीनुदिर्याऽऽध्रिय
थ दपक्रमः कीर्तित उक्तः ससमसनिपातेषु च तमुपत्रम

कर्तु मह्स्तामध्यमपि च प्रीते रीतमेव सेव्यत इ
नियमः; । वि तर्हिं सिग्धायपिं तस्मान्मरुपियत्ते

विधिर्युकतः । सेते च कफथोगात् कफविका
मवति योगवादिलादतो वाक्षतस्ती्ष्णो ` वमः
दिरन्याध्यः ! एवं पित्तेन सह स्थितस्य वायो;

यथां विकट्पयेत् । ्रहददोषावुसारेण ` निरूप्य चिकित्सा कफेन सह स्थित््य वायो; कफर
परयुजीतेदयथैः ।यथा वातपित्तससै वातपित्तोपक्रमौ स्रभाववरादिति भावः| कफ़पिनत्तसंसर्गे तुशारः
मिश्रौ । षातकफसंसर्गे बातकफोपक्रमावित्यादि एवं दतुचीविदित उपक्रमः । सनिपपते क उपक्रम
संनिपातेऽपि निर्प्योपक्रमः प्रयोज्यः ॥ ९ ॥
वभतुचयाविरितः | प्रादि हि दोषत्रयकोप ;
प०~-योऽयमुपक्रमः प्रधण्दोपानुद्िरय कीतितस्त- एवाह | मनेशसाधारण सैभिव्यादि ॥ ६ ॥
मेबोपक्रम॑संसरगेपु तथा सन्निपाते च यथास्वं
यथायथं कस्पयेत् । यथा वातपिन्तसंस्गेँ वातपित्तापक्रमोा बिकस्पयेत् ।पिन्तश्चिप्मसंसे पिन्तकफोपक्रमो विकस्पयत्् । एवं सनिपतिष्वप्युपक्रमन्रयं युगपचथायोग्यं विकस्पयेत् ॥ ५ ॥
हे०-ससर्गसन्निपातमेदानामौषधमाह-यथास्वं स्वम्
आस्मीयं विदोपमनतिक्रभ्य विकरपयेत् । यथा वातपित्त-

संसर्गो यातपित्तौपधमेटनमविरोधेन

।- तस्मिन्नेव षता-

धिके वातौप्रधाधिक्ये, पित्ताधिक्ये पित्तीषधाधिक्यम् । एवसन्यघापरि ॥ ५ ॥

ससरगे भूयोऽप्युपक्रममाह-

भ्ैष्मः प्रायो मरुसिपत्त वातः कफमासुते ।

मरुतो योगवाहिखात्कफापित्ते त शारदः ॥६॥

प०-पुनरस्मिप्व्िविधिसंसर्ग सखेनोपक्रे

छ्ार्थमिति निद दोयन्नाह्--परष्पित्ते `वार्ता
संसर्ग भरेष्मो विधिः परेष्मवचयो ध्यायोक्तः .
रीतः प्रथोच्यः । तथा कफमारुते संसमै व

वसन्तचर्योक्तो

विधी रु्चोष्णप्रायो योः

ननु भ्रीष्मे
सीतप्रायौ
विधिरत्त
वसन्ते रुक्चप्रायः तत्कथं वायो; समानगुण
क्रमो युज्यते शीतरूक्षस्वाद्ातस्य तत॒ आदह
रुतो योगवाहिष्वा दिति । यस्मादवायुर्योगवाही

संयुज्यते तेनैवेकयोगक्षमो भवतीयथैः । ?
म्न्थः-“योगवाहः परं वातः संयोगादुभयाध
दादछ्त्तेजसा युक्तः शीतछ्ृत् सोमरसंश्रयात्
एवं यथोस्वरक्षणविषये योगवा्ित्व दषं

चिकित्वायामपि योगस्मानस्वं युज्यते तेन
सृ०-उपक्रम् इति वतते | वातपिच्तससगे प्री. पित्तेन सह् स्थितस्य पित्तचिकिर्सा प्रयोञ्या यं
तुचपातिदित उपक्रमः प्रायेण योञ्यः | यथाऽतोऽसिन् हिष्वाद्धेतोः । तेथा कफेन सह् स्थितस्य क

पटुकटुम्टव्यायामाकैकसंस्जेत् । भजेन्मधुरमेवान- किस्सा शारदः दार र्याविदहितो विधिः कष?

मित्यादि सर्व व्यास्यं सेव्ये च. 1 कफमारतससग

वसेतुमवस्तीक्टोवैमननस्य्ैरित्यादिर्पक्रमो योज्यः |
म्रायेणेयत्रापि

योज्यम् । ननु ्रीष्मेऽव्येतरीतभे-

सगे योज्यः ॥ & ।

`

।

दै०~तैसर्मभेदानामौषधांतरमाह--मरषित्ते `

रेण उपचार; कार्यः | कफमारते वासंतः

बोक्ता वसते च तीक्ष्णं वमननस्यायुक्तमेतच द्रयमप्ये- शारदस्य कफपित्न्नत्वाचुक्तोऽतिदेशः, भष्मस्य

कतिन पथनहेतुः । तत्कथमुक्तं परेम प्रायो मरषितते तवाद्वासतस्य कफ़पिन्तघ्नत्वादयुक्तस्तजाह--मरुतो २

वातः कफमारत इत्या्क्याह । मर्तो योगवाहितात् । अत्रायं भावः । यदा किं वायु; पित्तेन

युभ्यते तदा दाहादिकन } पित्ते सतन सति दाहादिकं

हित्वादिते योगं संबधे वहति निर्वहति द्वितीयस्ात

नेति योगवाही

। तेन पित्तयुक्तश्य वायोः

नोपदांतिः, कफयुक्तस्य कफेन । ्रायोरहणादनु
द्यागोऽपि ॥ ६ |

।

सटिप्पणदीकायरसपरिते अ° १३.

स्थानम्|

पाः
कप
पमकथयथयणामदोतममतवपयवय
त
यायाय

( ३२५ )

२.८
व

पूै यततः स्वाभाविकं बम् । उचे पराररो क्थ.

सग्रस्युपक्रमस्य काठ वक्ति

ममुमेव प्रमाणयन् } यथोपन्यासतः प्राप्रमादौ दोष

य एव जयेदोषे पितं धदिरोधयन् ।

भिषग्जितम् ॥ नेत्रभङ्खेन दे षि समं सैन्यपरा॥
७
॥
शेषदोषाविरोधतः
बलीयां
जयः!
स्थानतः केचिदिच्छन्ति प्राक्तावच्छृ्ैष्मणो
संवेकोपे
वधम् ॥ शिरस्युरसि कण्डे च प्रदिप्रिन चिः कुतः
स्०-चयकाङ एव दोपे वातादि अयत्] तथा तदभवि कथं भोग्यमानद्कत्यावधारणम्।। असत्यभ्यछिन्ूखत्वान विकुर्वीत | न कोपकाठे प्रतीक्षतेति वह च कुतो दोपविनि्रहः । तस्मादादौ कफो
ट

कक

+

ऋ

स

क

सूचनाथै एवशष्दः | कथं जयेदिव्याह । कपितं घास्यः कायद्ारागतो हि सः ॥ मध्यस्थायि यततः
दोषमविसेधयन् । सैदोषकोपे कैव वलवत्तरं दोषै पिन्तमाष्ुकारि धिचिन्त्यते । अतो वातसखस्यास्य
जयेत् ! कथम् । रेषदोषात्िरोधेन ॥ ७ ॥
प०~-साम्प्रतमुपक्रमकारमाह~-दौवे वातपित्तकफाख्ये चय एवं चयावस्थायामेव जयेत् चिकिस्सेत् न प्रकोपकाठं प्रतीक्षेत } यद चयकार उपेक्षितः

संस्तदा ते दोषं कुपितमकुपितेनाचिरोधयन् चिकि

त्सेत् ।तेनैतदुक्तं भवति } कुपितस्तथा जेतव्यो

यथा

तद्धिपरीतैसाहाशादिसदृशदवादहोषान्तरं

न

कुप्यतीति । यदा स्वे दोषा युगप्छुपितास्वदा

कु्यात्तदस निपरहम् ।॥ अतएव च पित्तादिकफान्तोऽन्थेः कुतः स्मरत; । युश्वतस्य न स्वैत्र मतमेतद्रवीमि तु ॥ जयेञ्ज्वरातिसारे च कमात् पित्तकफा-

निदान् । प्रायेण तापा्मतया ्वस्तेजो विरिप्यते।।
चिदाश्च सरता पित्तात्तथा च मदुकोष्ठता } तस्य
चानुवरं श्ेप्मा मोरवापक्तिजाडयद्रत् ।। वायुश्च

वधतेऽचदयं यत्छेदसेदयोः क्षये । सातिसार्योसतस्मदेष दोषजये ऋमः।कफपिन्तानिलनन्ये फमा-

गरीयां समीधिकबठं कुपितबरं दोषं जयेत् । दैषयोः

दाटुस्तयोरपियस्सादामारयोकक्छेश्चा मूयिष्ठ वस्समु-

बुद्धया वबृद्धस्तं बरीयांसं॑रोपदयोषाधिसेधेनैव

विज्ञाय

स्वह्पक्रुपितयोरविरोधेन साम्येन कुपितानां तु द्वः ॥ क्रमेणाधेन तत्रापि प्रवृद्धान् खाये ध्थिवरीयान् वायुरसास्य पुनर्थो यस्माद्धिकः ्रदु- तान् । स्वाश्येषु ्रदुष्टानां स्थितैव ह्ाशुकारिता ॥

जयेत् 1 एतस्मपथ्चस्तङ्ग्रहे भरन्थकारेणोक्तम्-“क्रमा-

न्मरुषिित्तकफा; स्त्र सदसे वकते ! वातादीनयथा-

क्मेभिः स्वैः स्वे्दीषोद्रैका यथाबलम् |

भेषजं योजयेत्तत्र तत्र कुयोन्न तु मप् ॥ ७ ॥
हे०-मौषरधकारमाह~चय एव दोषं जयेन्न कोपं प्रतीक्षेत | अथ कथंचिचयातिक्रमक्पितं दोपं जयेत्तं पुनर

१ सू०~-चय एवाऽविसोधयन्वा ।

प्र. दी.-अथवा चये चयकंले एवोपचीयमानं पथ्या- विरोधयन् जयेत् । कुपितो द्विविधः प्रहतिसमस्मवेतो
ऽऽदारादिमिसपक्रमेत। यथा-म्रीष्मे कटूवम्टलवणानि वजञयेत्, चिक्कतिविषमसमयेतश्च | तत् प्रथमे दोस्वसूपतुल्यरोग-

स्वरूपं, द्वितीयं विपरीतम् | यथा कफञ्वरे कफविपरीतमुष्णत्वं तत्र ज्वरखरूपस्य कप़ग्रकोपस्य विरोधित्वात्तास्युष्णमीपधं कार्यम् | वक्षयात्ति च--“ ऊष्मा पित्ताहते
यो न भवेद्वातप्रकोषोऽपि न भवेत्. । एवं हेमन्तेऽप्यविरो- नास्ति ज्वरो नास्त्यूष्मणा विना । तस्मायित्तविरद्धानि
धयन् छण्ठ्यादसंयुक्तानि द्रभ्याण्युपसेवेत । येन च प्रकोप त्यजेखित्ताधिकेऽधिकम् | ?? इति स्रं युगपत्कोपे यो
एव न भवेदिति ॥
बढीयान् ते जयेच्छरेपरं दोपमविरोधयन् 1 संभ्रहकारसूवाह
सु०-खंदगखच्रिपातेषु च बटवन्तरम् ।
५ क्रमान्मरप्ित्तकफान् सर्वत्र सदृशे वे | वातादीनां
लघुलिग्धमधराणि द्रव्याणि सीतं द्रवच सेवेत । यथा-प्राृषि
वातप्रकोये ` न मवोहिति । वर्षा जीरण॑धान्यसधुरलगुलिग्धानि च प्रव्याणि.शतशीतत जलं च सेवेत । यथा-पित्तसंच-

` प्र. दी.-ससगे द्विदोषचये सत्निपाते चिदोषचये च मिरि-

तोपक्रसः सम्मिलितचिकिप्सया उपक्रमेत -। अथवा बल्व-

तरं दोष पूरंजयेत् । यथा वातकफसंसगे

वातकफोप-

यथापूव यतः खामाविकं वरप ॥ अचे पराशरोऽय्थमयु-

मेव प्रमाणयन् । यथोपन्यारुतः प्रा्तमादौ दोषे मिष-

ग्जितम् ॥ नेतृभगेन ष्टो हि समं तेन्यमनाजयः |
ससम ` पित्तकफोपक्रमः । एवं वातापित्ते भेष्मिको विधिः स्थानत; केचिदिच्छति प्राक्तावत् ष्मणो वधम् ॥ दिर
प्रयोज्यः । वातकफे वसन्तोक्तः । कफपित्ते शारह्मीयः । एवं स्युरसि कंठे च प्रलतिऽप्नष्चिः कुतः । तदभावे कर्थं

क्रमः

। वातपित्तसस्मे

वातपित्तोपक्रमः

। पित्तकफ-

भपर्ै, स्निपाते च वा बलवत्तरं पूर्वसुपक्रमेत ॥

मोज्यपानद्रव्यावचारणम्,

।॥ अस्लत्यभ्यवहूरे .चे कतो

अष्टाङ्कहदयं ।

(३९६ )

दोषस्य विग्रहः । तस्मादादौ कतो जेयः कायद्वासर्गलो
हि स; | मध्यस्धायि यतः पित्तमाश्युकारि च यचित्यते।

~~.

अतो वातसखस्यष्य छु्यीतदनु विग्रहम् ॥ अत एवच

पित्तादिः। कपफान्तोऽन्येः ऋमः स्रत; | सुश्रुतश्च न सर्वत

[सूघ

कह च्छखाास्थममाण द्रतद्वान्पारुतस्य
दपि साति ॥९॥

स॒ ०--कोष्ठादुदरच्छखास्थिममीणि दोषा या

भरतमेतह्कीति तु ॥ जगेज्ञ्वरेऽतिसारे च क्रमापित्तक- | कुत इति हैतुचतुष्टयमाह । व्यायामादिभिः शाखा

समीणि दोषा यांति } तत्र व्यायामोपजातश्रम्
प्रप पवनो व्यायामङ्ृतक्षोभश्रमोष्मोदिमिः प्र्शि
छमा गौरवापक्तिजाङ्यश्ृत् | वायुश्च वर्धतेऽनध्यं यत्ज्ेचरं च दोष सछ्वासदान्व्यावयिता प्यार शाखा
पानिटान् । प्रायेण तपात्मतया ज्वरे पिन्तं विषेष्यते ॥

व्रिशेषात्सार्यते पिचात्तथा च मृदुकोष्टता । तस्स चानुतरलः

हस्य तयो; क्षये ॥ ज्वरातिसारयोसस्ादेष दोषरजये
क्रमः | कफपित्तानिकानन्ये क्रमाद्याहुश्तयोरपि ॥ यसादामाव्रयोक्छेाद्धूपिषठं तस्समुद्धवः ॥ क्रमेणागरेन .तचापि
्रवृद्धान् साच्च सिताघ | स्वादयषु प्रदुष्टानां स्ितेवं

छद्ुकारिता ॥ विक्नाय

कर्षभिः

श्वैः दैदपि्रव

यथावकम् | भैषजं योजयेत्तव तंचीकुयौन्नतु
टत ॥ ७ |

क्रमम्, ??

कुतो हेतो रियाह-

मयोः शमयेद्याधि योऽन्यमन्यमदीस्येत् ।

साऽसौ विशुद्धः शुदस्तु शमयेयो न कोपयेत्॥

क्षिपति। तथाऽन्यातपादिरवधिन ऊष्मणलतैक्ष्या

णेन हृघुष्मणा विलाधिता दोषाप्तनैव चोप
विवृते स्ोतोषवेषु सु शाखादीन् यति । ज

व्यादि | सहितेन सेवितेन दोषाः खप्रमाणादतिरि
मानाः कोष्ठमाप्रमै वार्षिका छख जलौघा निश्नोननता
शाखास्थिममोणि प्रपदेते । मपि; समुचये ।- दुत
दिवादि द्ुतववाच्छीघ्रवाहिवान्मारुतस्य कोष्टाच्छा
ध्थिममौणि दोषा यांति ॥ ९ ॥
प०~-कोषठादामपक्राद्यापरपयीयाच्छाखास
माणि `व्यायामादिभिः दोषा यान्वि । श्रा

स०-म्रयोगो व्याधि दामयेदन्यमन्यं व्याधिसुदीयेष्मरकोपयेकाऽसौ विद्धौ न श्रेष्ठ द्व्यथेः । सतु
विशुद्धः प्रयोगो यः रामयेन्याधि न कोपयेत् | तस्माद्न्यं व्याधिमविरोधयन् व्याधि जयेत् ॥ ८ ॥

उयते । उप्मणोऽगसतक्षण्यात् `प्रबरुत्यात् अ

प०~-एवं भतान्तसण्युपमतान्याचर्येण-ओष्रधा
हएसादियोजनाषूपो यः प्रयोग एकं व्याधि दामये-

स्वात् प्रकोपाच्छालादीनि दोषा यान्ति ९॥

दन्य

द्वितीयसुदीस्येत्

। असी

प्रयोगो न

बिष्युदधो नंश्रेष्ठो यस्तं हामयेद्न्यं न च कोपयेत्
स शुद्धः शोमनकारण्वात् ॥ ८ ॥
.
॥ दै०--तच्द्द्धस्रयाया हयः,

यदध उपाद्यः; तस्मात्तया-

लक्षण्माह--दोप्राणौ परस्परं म शम इत्युक्तं संप्रहे-“शुद्धं मरमं जेहं नास्पभांवाह्भावपि । सोप्रादोषास्मकत्वाच्च न सास्येऽपि परस्परम्] शीतस्तिग्धाम्कटवणकटूवादे-

श्क्तादयो धातवः त्वद् अद्ीन्यसिखन्धयः मम
शिसेष्टद्यर्रतीनि । रारीसायासजननं व्यार

ताचरणाद्पभ्यसेवनात्तथा सारतस्य वातस्य !
हि०~अथ स्थानभेदोपक्रमः } तत्र दोपाणां खानां
प्रा्तिप्रकारमाह--व्यायामादिभिश्चतुर्भि;ः कोष्टखा दं

साखा विमार्ग यांति, मध्यं बा अखिममस्यम् |

साखाखा जसिथरमरमस्था वा ॥ ९॥ `

रालादिभ्यः कथं दोषा, कोष्ट यांतीत्याह-

तथा तेभ्यः सरोतोगखविदोधना
गुण्यत } इण मिथश्च दोधष नातोऽनयोन्यं जय॑ति ते॥ बृ चाभिष्यंदनात्पाकास्कोष्ठं
वायोश्च निग्रह्
आमक विरोघोऽपि मिथो यदहुणत्रयम् । पिस्य दृष्टं
युगपदू व्याधेर्दोपत्रयं त्था `› इति ॥ ८

अथ

कथं

दोषा;

कोष्ठच्छखास्थिममदु

यातीसाहतद्रायामादृष्मणस्वेक्षण्यादाहिताचरणाद्प |

सं ०-स्रोतप्तां मुखानि तैषां विर्रेधने विः
तस्मादा; कोष्ठ यांति |तथा वृद्धयादिमि; । ६

सखप्रमाणातिरेकः । ब्धा हि दोषाः स्वानि खोता;
प्रये कोष्ठे यांति।जसिष्यदम् च ना्नितापादि तीक्ष्णो

स्थानम |

० ९९.

साट्प्पणटकीश्च्सषवाङत्

९.९.८८

>

दिसंश्ेषदरैवाऽपि तुं क्षीं ्यमिष्यैदिमोजनादपि । एव शाखादिमसपि । शाखामर्माधरिताः कौेष्वपीलयथः ।

पाका । पाचनादिभिः पक्षा दोषः क्वचिदनासजेतः

न कैवं स्वस्थानस्था एव ष्यतीति सूचनार्थोऽपि-

कोष्ठे यांति | किच } वायोश्च निप्रहात् 1 चदब्दान

शब्दः ।! १२९ ॥

केवकं पूवेभ्यो हेतुभ्यो यावद्वस्वपेरणाच्चेप्यथेः।। १ ०॥

प०-ते दोषाः काटदुप्यदेशष्रृतीनां वं साम-

प०-तथा तेभ्यः शाखास्थिसमेभ्यः कोष्ठे शसी-

श्य छष्ध्वा प्राप्य कुप्यन्ति | अन्याश्रयेष्वपि

तेषां योधनाद्िशदधेस्तथा बृद्धयाधिक्येन प्रवस्स्येन

दे०--घ्व्याने परखनि वा विंद्मानादरौपाः खैः सैः

तथाभिष्यन्दसाह्रटमाद्वणक्षी
समभिष्यन्दि द्रव्याम्य-

प्रकोपणैः प्र्ुप्यंतीप्याह-"ते कालाद्धिवले चछ्च्थया कुर्य॑स्य,

वहारात् पाकाञ्चिरामतया

न्याशरमरेष्यपीति ॥ १२ ॥
|
हदानीं पर्स्थानगतानां दोषाणां विकलन चिकि-

रमध्ये पुनर्वोषा थान्ति । स्रोतसां यानि सुखानि पराश्रयेष्वपि ॥ १२.॥

यान्तीति सम्बन्धः तथा

पवलादिसिः

कोर

बायो्धिक्षेपसंहारकफस्य

निध्रहात् प्ररमात् । १० ॥

व्सामुपदिशनाद-

है०--घोतोमखश्द्वयादिभिः । पञ्चमिर्हतुभि; को
तदीयमषरेषु तु ॥१३॥
यांति । अभिष्यंदनं--प्रवीभावः | १० ॥
| तजालन्यस्थानतस्थेषु

श्र०-त्र तेषु वातादिषवन्यस्थानरसंष्येषु । अन्यस्य
। स्थानभन्यस्थान तत्र सतिष्रतेऽन्यस्थानसंस्थास्तेषुं पर

कोट्या दोषाः कि फयुसियाहतत्नस्थाश्च विषेरम् भूयो देतुपवीक्षिणः

१९)

ध्थानगतेष तद्रीपां स्थानिदोषसंवेधिनीमेव चिकित्सां

येय
स०- तत्रस्थाः कोषस्थाश्च दोषा विवेरन रोणा- , छान स्वकीथाम् । त्य पर््यानदीपस् तद्या ताम्
किभूतेषु दोषेषु }। अब्र | तुखघास्णं । अव्र
नुप्पादयेयुषैस्पात्ते भूयो हैतुप्रतीक्षिणः ।निमित्तकारणःहेतुप्रती- छेष्वेव न॒ बरवस्छु । बसवसु हि स्वामेव चिवित्सा

हेतुषु सर्गा प्रायदेनाद्रेतौ प्रथमा । भूयो
क्षिखादि्यथः । बद्रोऽपि हि दोषः कोषे शाखादौ वा वक्ष्यति ॥ १६ ॥
पठ~--तन्र वेषु दोषेषु प्रकुपितेप्वन्यश्थानसंस्थेषु
मार्गातिरे गतो हीनशक्तिखान्न रोगौघादनसमर्थो
तद्य कुयीदििति सम्बन्धः। तत्रेति निधीरणे ।तेषुमवति ॥ ११॥
प०-तन्रस्थाः कोघस्थानस्था दोषा विम्बेरन् न

दोषेष्वन्यस्थानसंस्थेषु तदीथाभन्यस्थानकषम्बन्धिनीं

सेणान् कुर्वीरन् । सदकारणवैकस्याद्यदा रोगो- चिकिस्लां कुयीत् । भागन्तुकदोषसम्बन्धिनीं तदि
त्पादनक्चमा न भवन्ति चिक्छास्कास्णकरणाभ्त- त्यतेन स्मनास्नाडन्यस्थानं पसशृदयते । तास्स््या"
पेक्षिणो भूयो बहुनिमिन्तम्येक्चन्ते तच्छीखाः ११॥ च तवामी दीपषोऽन्यश्थानसंसेष्विष्यत्र यदेतद्र"
हुवचन॑तव्पर्यायंतोऽन्यस्थाने सन्तिष्ठमानसवात्तदमांतरगमने देवं न रभते, लभ्ये तु देतौ पुनः स्थानांत पक्चमन्यथा द्वयोरेकस्य वा दोपस्यान्यस्थासस्थानं
सस्मधाति 1 तच्रयाणां र्थानाम्त्यमावाद्यतश्चयो
यांतीव्यथः 1} ११॥
दोषाः स्थानान्येतेषां ग्रीण्येव स॒ चतुधक पदप
यदेव वि कदाचिदप्यन्यस्थानमता दोषा हीनश- ्षाम्यस्थानसंस्थालं तेषां सम्भवति तस्माद्यः
तिलान्न रोगान् इुयुरियाहयत्तः सन्तिष्ठमानस्यात्तेषां बहुवचनमत्र बोद्धव्यमि
व्येषोऽथः। अन्यस्थानं तत्न सन्तिष्ठत दृ्यन्यस्थानसं
ते काछादिवलं रब्ध्वा कुप्यत्यस्याश्रयेष्दपि । धालुपाकठेषु च तेदेवात =आह्-अवरेषु हीनवदे
सं०-ते दोषाः काठदेशदृष्यपक्षस्यपथ्यादेः समा- दोवेष्वन्यश्थानसंस्येषु तदीयामन्यश्थानदोषसम्ब
नगुणाद्रकं कग्धवा इष्य॑ति ] विकास्मुदादयंतीलयथंः । न्धिनीं चिक्रेस्सां कुयान्न सर्वेषु बरबस्यु हीनष
कुत्र स्थान द्याह । अन्याश्रयेष्तपि कोषटाश्रयाः ङेष्वपि । तुखष्दोऽवधारणे । तदीयामन्यस्थानस
इ~व

दषाः कृ [ए्रस्थाः ।क युर्युरित्याई-यायस्स्य
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स्थितल्
म्न्थिनीमेव मागन्तुदेषसम्बन्धिनीं बछबस्सु पुनः वथ्ननिरदैः पर्यायेण
दरोरेकस्य बाऽन्यस्थारस्थितत्वं॑संमवति नं
नान्यस्थानसंस्येषु कि कुर्यात्! १३ ॥
है०-अगतोर्वोचस्य हीनवसस्य स्थानिनश्चिकित्ता णाम् ॥ १५॥
प०~किमेष एव नियमोऽथ पक्षान्तरं
कार्यत्याह--तदीयां यस्य श्यनि कुपितस्य चिकि-

द्न्यमन्र विद्यत इयाद-स्थानिनो दोषान् :

त्वाम् ॥ १३ ॥

यथायथं दोषोपक्रमणीयोक्तेरपक्रमैवीऽऽगन

अत एवाह-

दामयेत् । अबरुवन्तमपि तस्यावर्वत

कुर्याचिकितसां स्वामेव बरेनान्याभिभाविषु १४ षस्य चिकित्सा कारयेति अबलवद्ागन्तु
£

[+

कताः,

नि

कि

णि

[कच

स ०-बटेनापमीयया शक््याऽन्यायिभाविष्वन्यस्था- पय एवं विकस्पवतागन्तुषु यतः स्वामेव र
निदोषमभिमवितु री येषां तेऽन्थामिभाविनः | कुर्यादियेवंनियमस्तस्मादन्यस्थानसंस्ेष्वबटे

यान्यस्थानदोषचिकित्सा काया । अन्यरः
स्थानिदोषं पराभूय तत्र ये संतिष्ठत इत्यथः । तेषु दोषान् प्रतिङ्घयागन्तुदोषचिकिस्सा कायं
यद-

सामे चिकित्सां छयादिव्यथेः |किमेष एव नियमो

वत्य पुनदेषिषु अन्यस्थानसंस्थेषु

सैव

न्यस्थानगतेष्वबटेष्वागंतुषु स्थानिदोषसंमेधिनीं चिकि चिकिरसा कायौ । बख्वस्सु पुन्दोषिषु अ
त्सा छ्य । बलबद्यु॒पुनरागतुसंबधिनीं चिकित्सा नसंस्येषु॒सर्षदात्मीथैव चिकित्सा कार्येति!
इयत्नापि यद्रहवचनं तत्पयायत्त एव दोषा
हुयात् । १४ ॥
वट्रयाख्या तदा ॥ १५ ॥
प०--इत्यत आह-स्वामिव बङेनान्यामिभाविषु
स्वामेवास्मीयामेवान्यस्थानसंस्थेषु चिकित्सां कुयौन्न

तदीयमन्यस्थानसम्बन्धिनीम् । किभूतेषु बेन स्वश-

क्त्यान्यदोषमभिभवितुं शीं येषां तेऽन्याभिमाविनो दोषा अन्यस्थानसंस्थानेष्वन्याभेभवनशीरेण्विति ॥ १४ 1

हे०-आगंतोरपि प्रबलस्य खचिकिस्तैव कर्वेत्याद-स्यामेव बदेना्यासिभाविष्विति ॥ १४ ॥

अथ परक्षातरेऽपि

शुत्रचि्वचिद्वियत

श्यत

हे०-आगतुस्थानिनोखुटयवल्योः क्रमेण
कार्येत्याह--स्थानिनं प्रतिच्त्य आतु शः
आग॑तु प्रतिकृत्य स्थानिनं शमधेत् । प्रतिय
कुत्वा ॥ १५ |

ति्ेशातेषु दोवेधु यत्कार्यं तदा६---

मायसितिरयग्गता दोषाः छदार्यत्यातुर्सणि
कुर्यान्न तेषु वरया देहयरिषरबिच्कियाः
स०्-तिपैणता दोषाः प्रायो ब्राह्रस्येन

श्रं छेदाय॑ति परीढय॑ति । तेषु तिभेमतेषु

अह--

आगंतुं शमथह्येष स्थानिन मरतिक्कुत्यं वा१५॥

खरया रीघ्रमेव क्रियां चिकित्सां नकुर्य्य इ

कीदशो वधो देहाभिबकाभिङ्गः। १६ ॥
स्०-स्थानिन दोष प्रतिकृय यथाऽसौ स्थानिप०~द्रदातीं तिथेगगतेषु दोपेष्वपश =ि
दोष आमेतुदोषचिकिन्सानिर्बतैनान विकारं कुयीत्तथा कर्पं दशयन्नाह-प्रायो बाहुल्येन तियैमः

तस्य पूर्वप्रतीकारं कखा पश्चात् सरेवोपत्रमेस्वठिन- ग्विभिश्रिता दोषा वातादयः क्रेरायन्ति
मप्यणेतुं दोष पामयेच्चिकित्मेत् } न केवरमन्यस्थान-

न्यातुरान् रोगिणः चिरं षहूकाट ते

तुदोषचिकित्सामपि इयादिवयर्थः | अथाऽसौ स्थानि-

चिकित्सां कुयौत् । १६ ॥

संस्थेष्वागतुष्ववटेपु स्थानिदोषचिकित्सां कयाचावदा्म- ति्ैगतिषु स्वरया देहाभ्रिबरुविद्रैयः `

दे ०-तिर्यमताः शोधनमार्गं परित्यज्य स्थित
चामतुं व॑हिवां शोधयिवुमशाक्यत्वाश्चरं क्लेदयति । ७

दोप आनतुदोषेण बह्वसाद्पिमूयते ततोऽस्य विका-

रण

प्रत्यसमथलात्तदतीकारमङृतेव

रमयेदिति बाशब्दाधः । अन्यस्थानपेस्येषिति वहू-

रवरथा चिन्तां इयात् ।देदमभिवटं विचार्य द

दत्यथः | तान् तिर्यग्गतान्, समेत | १६ |

साटप्पणटाकात्रयसबाछ्त अ० ६२.
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०

कथं तैषाभुपक्रतः कायं श्याह-~

[पयत्तान् प्रयोगेण सुसं वा कोष्ठमानयत् ।
स ०-तांसितर्यपतान् दोषान्प्रयोगेण शाघ्लविहि-

प०-सेतोरोधादिषठिगं

शक्षणं `भवति । तत्र

स्रोतसो रोधः उध्वौधो दोषारघरृत्तिः । बरुस्य

भ्र॑रो विघातः । गौरवर्भगश्य । अनिखस्य मूढता
स्पष्टताऽगतिः । आस्यमनुत्साहः । अपक्तिरपच-

न शमयेत् । घुखं वेति} यथा वा देहपीडा न नमाहारस्य । निष्ठीवः श्षेप्मणो निरसनम् । मलढानां मूत्रपू्षादीनां संगोऽप््तिः। अरुचिरन्नविद्वेषः।
वति तथा क्रमेण कोष्टमानयेददधथाऽभिष्येदनादिघा- क्टसोऽपचयः । एतत्सव चछिगं मलानामामानां
रना ॥

१७॥

प०्~कि तहि तान् दोषान् प्रयोगेण युक्या रोम

[त्शमं नयेत् ॥ १७ ॥
हे०--अथवा सुखम्लेेन केदस्वेदादिप्रयोगेण कोष्ट

मानयेत् | १७ ॥

विधधौत् । निसमानां पुतर्धिपययोऽन्यथाभावः 1
्रकरतादनन्तसोक्ताहक्षणात्तन सरोतःशुद्धिवरश्रादुभवो हघुसं मारुतस्यानुरोम्यमन्नपाकः । कफप्यानुद्विरणम् । मटग्रव्र्तिराहाराभिराष उत्साहशेति ॥ १९ ॥
हे9~अथ सामदोपोपक्रमः । तय सामरक्षणमाह--

र १८ श्रोतोयोषेति । निरामलछक्षणमाह~-निरासाणामिति ।
तासा कोष्ठपपननश्च यथाऽऽन्नं विनिरहत
स ०-ज्ञालेयादि । कोष्ठणतांश्चावणय यथा$ऽसनिं विपर्थयः-लछसःश्चद्धयादिसूपः ॥ १९॥
वेनिष्ेत् । यो यस्यासन्नो मार्गो गुर्द सुखं प्राण
संप्रति आमसमवभाह-"
रा तेनैव यथाऽऽसन्न
दिप्यथः

वमनविरेवनादिना निष्कासथ-

॥ १८॥

प०~-ज्ञावा बुद्ध्वा | कोष्ठप्पन्नान् सरीर सम्य
ञगतान् दोषास्तिगन्यथासन्नं यो य आसन्नो मार्गो

उष्पणोऽल्पवरुतयेमे धाहुमा्य्पाचितम् ।
दुष्टमामाशयगते रसमामं चक्षते ॥ २० ॥

स०-ऊषणोऽेरस्पधरलैन दौबेव्यनाथं प्रथमप्नाणसुखादिस्तेन मार्गेण वमनादिभिधिनि्िरेत् वहि- धा स्स स्साष्यमपाचितमामं प्रचक्षते वदंयाचायौ

निष्कासयेत् । १८ ।।
हे०-तत ऊर्ध्वम् अधोवाधुरनिरैरत् | असपत्ववहुतवाभ्यः

विकस्पव्यवस्था विचार्यं ॥ १८ ॥

सप्रति साममर्टिणमाह--

सखोतोरोधवलशरंशगोरषानिरपूढताः }

आरस्यापक्तिनिष्टीवमरसगारषचेह्धमाः ।
छिगं मानां सामानां निरामाणां विपयय;१९
स॒ ०--स्लोततसां रोधः ।बरघ्य भश हानिबेरभशः।
गौं गुरुम् । अनिरस्य वायोमूढता सम्यगसचारः।

इति शेषः । किंभूते रसम् । आमाश्यगतम् ।
तथा दुष्ट वातायनुरायितम् । रसमरहण पव

नस्य निरसा्भम् । अन्यथा आधौ धाठुवोततास्य
इयारोक्येत । धातादीनामपि हि षारणाद्राठुसक्नाऽस्येव ॥ २०॥

पर्-निरांमानां लक्षणं ॑पुनरमयुक्ता मड
वातादयः सामा इद्युच्यन्ते तदधमाह्-भ्ं धातु
महारसाख्यं जाटरस्योप्मणोऽवरुखन दहैतुनाऽपा-

चितमपक्वं वातादिदेाषानुशयितमामाशय्थं दुष्टं
विदतं र्समामाभियेके वदन्ति प्रचक्षते ॥ २० ॥'

हे°~-आमलक्षणमाह-ऊष्मणो रसि; धातुं न दोष
आङस्यं तंद्रा 1 अपक्तिराहरस्याऽपाकः }. निष्ठीवो
मठं वा | आद्यं न रक्तादिकं) रसं म रसत्यादच्युतं स्तः
मुखस्ावः । मरय पुरीषादेः संगोऽप्रदत्तिः । स्सग्रा्म् ॥ २० ॥
।
अरचिर्ानमिखाषः । छमो ग्छानिः दष्येतत्सामानां

मलानां छि रक्षणम् । निरामाणां विपथयोऽसदविप- अन्धे दोषेभ्य एवातिदुटम्यौऽन्योन्यशृनोत् ।
रीप्यम् ॥ १९ ॥

२५

कोद्रेम्यो विषस्येव बदैत्यामस्य समवस् २१॥

[ स~

अष्ङ्हदये ।

(२२०)

थणम
न

स०--अन्येऽपरे आचार्यो दौपेश्य एव बातादिभ्यो- दृष्याश्च

तिदुषटभ्योऽन्ोन्यमूैनात् । परस्परमिश्रीभावादामस्य
सेभव कथयंत्ति । केभ्यः कस्यैव । यथा कोद्र
वेभ्यो विष्य सम्भवं कथयंति तथा दोषेभ्य आमस्य
रंमवम् ॥ २१ ॥

। रसास्मांसमेदोऽस्थिमञ्जाशुक्रास्या

मिश्रितार्थपरङृताः । कीदरास्ते दूषिताः प्रवृत्तत्वाद्

दुष्टतां सीताः; सन्तः सहामेन

स्यन्ते । तथा

सामा इल्युपदि-

येच रोगास्तदुद्धवाः

दोषेभ्यः तथा प्रदूषितेभ्यो

धातुभ्यो

समेभ्यो

मरेभ्यश्च

उत्पन्नाः सामा इ्युपदिश्यन्ते भण्यन्ते ॥ २२ ॥

प०-अन्ये पुन्नराचायां अन्यथाऽऽमस्य सम्मवं
वदन्ति । दोषेभ्यो वातादिभ्य एवातिदुष्टेभ्यः प्राग-

दर्थं निचितेभ्य उत्तरकालं विदश्धेनाहरेणान्योन्यं

हे०-सामतवं व्याचष्टे-“ वायुः सामो विर्व॑घाधिसाद्~

स्तंमान्नकरजनैः । वेदनाश्ोफनिस्तोदैः

कमशोऽङ्गानि

पीडयन् ॥ विच्वरेशगपच्चापि. गृह्णाति ` पितो भ्शम् |

परसपर मूर्छनान्मिश्रीभावात्तेन तदामयस्य सम्भवं खेदागददधिमायाति सूर्यमेधोदये' निशे ॥ निरामो विदो

कथयन्ति ! यथा कोष्रवाख्येभ्या धान्येभ्यो देवा- रूक्षो निर्विवधोऽ्यवेदनः । विपरीतगुणैः शां लिन्धैकाटाद्येश्चया विषसम्भवं वणैयंति । तेनैतदु याति विशेषतः॥ दुशीध हरितं श्यावं पित्तमम्डं घनं गुर ।
भवति । यथा कोद्रवा एव विषं सम्पद्यन्ते एवं दोषा अम्लीकाकंठददाहकरं सामं विनिर्दिशेत् ॥ आताम्रपीत-

अपि अतिदुष्टेन खेनैव भविनामाः सम्पद्यन्ते २१॥

सस्युष्णं रसे कटकमस्थिरम् । पच्च विगंधि विज्ञेयं राचेह०-मतांतरेणामण्क्षणमाह-अन्योऽन्यमूनात्
परस्प- वहिवल्प्रदम. | जाविरस्तंतुूः स्त्यानः कंठदेशेऽवति्ते।
सामो बल्मसो दुर्गाधिः श्रुदुद्रारविघातकृत् ॥ फेनवानिपिरमेकल्मखीभावात् ॥ २१ ॥
डितः पांडुर्निःसासे गंध एवच } पक्र; स एव विकेय-

आमेन तेन सृप्रक्ता दोषा दृष्याश्च दूषिताः

सामा इस्युपदियंते येच रोगास्तदुद्धबाः २२॥

उछेदवान् वक्तरञ्यद्धिदः॥? समै्दोविर्धातमिर्मदेश्च जनिता
दोषा अपि सामा उच्यंते ॥ २२॥

स०--तेन पूेक्तरक्षणेनाऽमेन सेपृक्ताः संयुक्ता

सामा अपि दोष याचा न निहयास्ताषशान्
दोषा दृष्याश्च रसादयः । कीदशाः ! दृषिताप्तैरेव दशेयत्ति--

वातादिभिः } सहामेन सामा इ्युप्रदिद्यंते तत्र तत्र
प्रदर तंत्र म्यते । ये च रोगा ज्वरादयत्तदुद्धवा सवेदेहपविसतान् सामान् दोषान्न निर्हरेत् ।
वातादिदोषसमुत्थास्तेनामेन युक्ताः सामा इययुच्यंते | टीना धाठ॒ष्वनुद्छिष्टन् फल्ादामाद्रसानिष |

यथेव । अजीर्ण ख शुरुध सामे तीव्ररनि ज्वरे इति। आश्रयस्य हि नाक्चाय ते स्युदुर्निहरखतः २३॥
आमरक्षणे चैवं पठंति । तं गुैनेकवर्ण हेतुः सर्व-

सं ० --सामान् दोषान् बातादीन् सवैसिन्देहे प्रवि-

ेणाणां लिगं पिच्छिरमामं तेतुमदनुबद्वशू दुगधी- एतान् व्याप्तिषकायान् धातुषु रसायेषु॒लीनान्
सादि । समानां च वातादीनां संग्रहे प्रथग्छक्षणमु- शिष्टाननुच्छिषटान् स्वस्थानादचङितान् न निररमनादिमिन शोधयेत् । कतः । दुरनिैस्वाद्दुःखेन निर
दु्धमसितं पित्तं कटुकं बहर गुर 1 माविरस्ततुमा- राक्यत्वात् }ते हि नि्हियमाणा जाश्रयक्य रारीशन्ह्यानः प्रहेपी पिच्छिलः कषः । विपथे तु॒पक्वस्वं ख्यस्य नादाय स्युः यावन्न सवदेहप्रविसता न
तथा तात्रै समेचकम्|पीतं च पित्तमच्छं चं शेष्माऽच्छः भव॑ति यथा भक्तान॑तरं ज्वरोव्पत्तौ नवातिसारे च
पिंडितोऽथवा } विरादश्च सफेनश्च धवलो मधुरो रस तथा वमनेन हरीतक्या च यथायोगं निरहासेऽनुङ्गात
क्तम्. । य॒था | वायुरामान्वयः सातिराध्मानङृदसन्चरः।

एव म्रन्थक्ृता । अत्र दृष्टांतमाह् । पफरदियादि ।

श्ति ॥ २९ ॥

प०~उतएव

वातादिभ्यः सकारादाभस्यार्था-

आमादपक्वाफलादाम्रादे रसो निष्ियमाणो दुनिै-

न्तरतामवगमयन्नाह-आमेम तेन यथोक्तछक्षणेन

रत्वादाश्रयस्य फरल यथा नादाय मवव्येवं दोषा

दषा घातादेयः सम्प्रक्ता भिश्रीभाधं प्राप्ाः | तथा

अपि}

२६॥

सटिप्पणदीकाचयसंषरिते अ० ९३,

धानम् |
न

( ६२९१)

ककलन

किं निर्हतेव्या

पणते पुनः

आदोिन्न दोषान सेदैः सवेदैशच वक्ष्यमाणानलुकिरुष्ट
ाम् पाच

सैव्या इत्यत्यत आष्ट-दोषान् सामानामसेपृक्तान्

नादिभिः कमेण परिष्छरतान् यथासन्नं यथाबलं

देष्मविस्दतान् आपादमस्तकं व्याप्य रिथितान् के योग्ये शोधनैः शोधनद्रव्यैः रोधने मिहनान् सूक्षमशिसास्नायुममौन्तराचुखन्ध्यन्तसनु- रेत् । यथासन्नमिति यस्य दोषस्यासन्नो मार्गस्वेतनैव
ष्ठान् धातुषु रसायेषु विप्रान् शिष्टान् स्या- निदरेत्। यथामाखयस्थान् वमनेन निर्हरेत। पभ्वाभूतानसुत्िष्टान् स्वाश्यादचलितान् वमना- रायस्थान् बस्तिभिः,शिरोगतान् नस्यैयथावलमतिप्रभर्म॑निरहैरेापकेत् । म्टात्ययत्वाच्च तेषाम् | इृष्टबलासतीदणमात्राधिकरेरोपधनिदैरेत् । मध्यवछा-

देव दृष्टान्तेनाह-फरादामाद्रसानिवेति

न्मध्येरस्पबलान् स्रदुभिरिति यथोक्ते काठे शोधन-

। इव-

दो यथार्थं । यथा फङान्मातुलिङ्गामलकद्राक्षा-

्रभ्यैः सोधयेत् | २४ ॥
मादपक्राद्रस आदहियमाणः फटस्यैव विनाशाय
हे०~तानेव दोधनयोग्यान्. कृत्वा शोधयेदित्याद-[ति नच सक्यते सर्वौ रसो निःसारयितुम् । परिष्छृतान् शोधनयोग्यतां नीतान्. । तत्र पाचनैः

1प्रकारुसवात् । अतणएवोदाहरणसूचिततमथै पभरक- पक्वत्वे, दीपमैधोतुम्यः पृथक्त्व, सेहैः विलत्तलरं, स्वैः
श्नाह यस्मात्ते सामा दोषा अनुकिखष्टाः सधैदेह- कोष्टमतत्वम् | २४ ॥

ष्टा धातुषु रीना हियमाणा आश्रयस्य रारी-

व्यस्य विनाशाय स्यु्भवेयुः । दुभिदैरत्नाद्धेतोः
खेन निहत राक्यमानस्ेन क्छेशेनास्पं च सराव
तुंराक्यते । ५३ ॥

हे०~-सामेष् दोपे अवस्थाविकशेषेण शोधनं निषे
ने----ग्याप्तदेदयान धातुलीनान. अनुक्िल्ष्टान् सामान्
ग्ोषयेत् । ते दहि दुःखसाध्यत्यादाश्चयस्य नाश्चाय

: ॥ २३॥

कंस्य को माम मासन इ्याह--

हत्याय युक्तं वक्रेण द्रव्यमामाशयान्मलान् ।
प्राणिन चोष्व॑जच्रूव्थान् पक्राधानाहुदेन च २५॥
स॒०-द्रव्य वक्रेण युक्तं पीतमामारायादा् मखान्

हेति । भ्राणेन तु पीतमृष्ैजत्रूत्थान्मकाना्॒ रहति ।
गुदेन युक्तं पक्वाघानातु पक्षाद्रयादाद् मखान्
हति ॥ २९ ॥

तस्यि दोषे विः कथिमियाह--

द्रन्यमौषधमामाशरयानः
चतैदीपनैः सरैस्तान् स्वदेश्च परिष्कृतात् । प्~बकेणास्येन प्रयुक्तं। शीघ्रं
धाणेन नासया
दोषान. मखान् हन्तीति
धयेत् शोधनैः काठ यथासन्नं यथाबलम् ॥ युक्त दरव्यमू्यजन्रूल्थान् मलान् आ हन्ति । गुदेन

स०-तास्तथाविधान्. दोषान् पाचनै्वैराचध्या- पायुना युक्तं द्रव्यं पक्वाधानस्थानपक्वारायस्थान्

दोषा सामा
कैः । दीपनैरिति पाचनानां दानां च विशषण मलानाु सीध हन्ति । यथातुककिखष्टा सामा दोषा
वहन्तोऽपि
दीपवत् । अचनिदीक्िक्द्धिः पाचनैः सैश्च न वाहयितव्या एवं स्वयं
प्रथमतः सद्छदेण निबाह-

रिषछरतान्

परिकद्ितान्

छतसस्कारन् यथा- रकपित्तातिसायादिषु
यितव्याः । २५ ॥

रोधने
स यथाव च क्रा यथोक्ते काके
व्याच्े-~भामाश्यादामार=
हे०-यथासन्नस्वं
सैः शोधयेघ्त् । यथासनमिति । यस्य दोषस्यायमाभिव्याप्य पक्वाधानात्पस्चादयममिन्याप्य “ स्म
यथाबल।
ननो यो मगत्तेनैव तं निरत
ज्छोपे पञ्चमी 7 जतु्थान् जत्र स्कंध्ंधिः तस्यो््वम् $
वा ऊर्वंजलु .॥ २५. ॥

ति । यस्यं यावद्रलमातुरस्योचमे मध्यममधमे

शाल्वा गृहुना मध्येन तीकेन वा शोधनेन श्ोधये-

(त्यथः ॥ २४ ॥

`

प०-तेषां किं भेषजमिति ददौयन्नाह-दोषपच

पात्. पाचनस्य नि्व॑चन्नम् । तस्मात्तस्तभाविधाम्.

|

इदानी यादा भामा न धायौस्ताटयान् दरौयति-

उद्छिशनध उध्वं वा न चामान्वहतः स्वयम् ॥

धास्येदौषधैदोधान् विपूवास्ते हिरोगदाः २६॥

[सू

अष्टङ्गदये ।

(३१२)

य

माम

स् ० -करमाथथाक्रमं प्रीप्मचितं वायु श्रावणे नि्ै-

स०्~जध ऊप वोककिष्टानामान् छं वहतो

। हेम॑तरिरिर
यन्न विनैव प्रततानौषेः स्तमनैने घारयेत् । कुत रत् । वर्षाचितं पित्तं शरदि निदैरेत्

इत्याह । हि यस्मात्ते दोषा विधृता रोगदा ्वरादिः चितं कफं वसन्ते निैरेत् । एते हि साधारणाः काक्रारिणः ॥ २६ ॥

|

काः | अत एतेषु रोधने युक्तम् ॥ २८ ॥

प०~अनेन सोगकारणका यादृशा न धायोस्ता- ` प०-दोषाणां शोधनकारमाह-मष्मादिषु त्रिषु
नाह-उलिखषटाय् बहिर्युखीभूतान् दोषान् निग- कारेषु चिताम् स्वये प्राप्रान् श्रावणे कातिके चेत्र
माभिञुखान् स्थानेभ्यः प्रविचङ्ितान् सामान् साधारणे काटे निर्हरेत् शोधयेत् ।श्रीम चितं वार्त

सतः अधोमर्भेण गुदमेद्राख्येन तथोध्यैमर्गिण सुख- श्रावणे साधारणे काठे तिरेत् शयेत् । तथा

नासिकार्येन खयं वहतः यत्नं विनैव प्रवृत्तास्ता- वर्षाचितं पित्त कार्तिके साधारणे निस् । हिमननिर्मच्छत 1 ओषधरैरस्तस्भनस्पैने धारयेत्न स्तम्भ- चिते कफं चैत्रे साधारणे काले नि्ैरेत् ॥ २८ ॥

येत् । यस्मात्ते स्रामदोषाः स्वयं वहन्तो विधृताः
` सन्तो रोगदाः व्याधिहेतवो भवन्ति ॥ २६ ॥
हे०--स्वयं प्रह्रत्तान् सामान् न स्त॑मयेदि्याहं ॥२६।॥।

तेषु तु यकार्यै तदाह--

भवर्तान् मागतो दोषातुपेक्षेत हितािनः।

हे०~त् खस्थस्य शोधनकालमाह-साधारणे वृ्टिशी-

तोष्णातिखयरहिते हेतुगर्भं चेदं विशेषणम् ॥ २८॥
ननु प्रीप्मादिष्वेव कस्माद्वातादयो न रोध्यं इत्याह--

अल्युष्णव्ष॑शीता हि ग्रीष्मवपौहिमागमाः ।

विवद्धान् पाचनैस्तैस्तैः पाचयंन्निरैरेत वा ॥ सधौ साधारणे तेषांदृष्टन्दोषानिविश्योधयेत् २९॥
स०-अतोऽसद्धेतोः गर्तान् प्राक् प्रारभकाठे

स०्-यतो प्रीष्मादयोऽद्युष्णादियुक्तास्तेषामद्युदोषान् हितमोजिन दयेक्षत संग्रहणेन न धारयेत् ।
विबद्धानीषत्मदृतसषस्तेेथोकतैः पाचनैः पाचयेत् पावै ष्णवषरीतानां म्रीपवषीहिमागमानां साधारणे संधौ
सीतोष्णवषसमभावे काले दोषान् बातादीन्दुष्टान्वि"
नयेनिहेरद्रा ॥ २७ ॥
प०~अतो हेतोः प्राक् पूवै प्रदृत्तान् दोषालु- छृतान्विशोधयेद्विनिदैरेत् । संधौ हि साम्यमतः शोधमं
वेक्षेत न स्तम्भयेत् कस्य हितारिनो ह्यनुरूपहितभो- परति न ते कालाः । तथा हि । ग्रीष्मे तावदादान-

जिनः पुसः दोषाद्यसुरूपेण हितं पथ्यमन्नाति यः

ग्छाने खरतस्रविकिरणतप्त

पिपासाष्टमाधाङ्ुकमतिप्

तस्य हितमुजः पथ्यसेविन इयथः । तत्र स्तम्भनमौषधं न प्रयोज्यं पाचनं दीपने शमने वात्र मेष- विीनदोषमतििथिलं शरीरं भवति । जौषध पुनर्
जम् । अथवा विबद्धान् सामान् दोषान् दईैषल- तिखरदिवाकस्करनिभरतापाष्ुष्णतीक्ष्णतां यातमतियोवृन्तंसतस्तैः पाचनैर्यथायोग्यं पाचयेत् । निरामतां गाय संपद्यते । प्रापि घनघनौघसेघद्सादिते सतो
कुरवल्िरेत् “तथा चय एव जयेददोषान् प्रकोपे न जगत्यैवसनोऽग्निभेवति । आदानदुवैलं च रीर

॥ येत् इति ॥ ९७ ॥

पराक्
ष ०-स्वयं -्रदृततेष्वामेपूपेक्ैव ` भषजसिद्याद--

भवति 1 ओषधयश्च जङ्दनलद्रावितपूला अद्पवीयोः

प्रथसं यावन्न. बानिः । स्वथं ्रदृत्तेषु, सविवंधेषु सपन्ते मूबाष्सोगाचषधीनां विदग्धम् !भतो
पाचनं निर्दरणे वा कार्यमित्याह--पूर्ववद्िकल्पग्यवस्था | मध्यतां गता सयोगायैव ।सीतके चाऽतिखीतोपहतअथीषधकालः । तत्रीषधे द्विषिध--गरोधनं, शमन

तेति ॥ २७॥

` अथ करः शोधनकार इत्याह--

लाच्छरीरमतिवातिष्न्धमतिक्षिश्वगुरुदोषै भवति ।

सीतोपदतलाबोष्णस्वभावमप्यौषधं॑सशलोधनायोपयुं

आकण कार्तिके चेत्रे मासि साधारणे कमात् । मदवीयेतं परा्तमयोगायेव कदपते।तस्माधुक्तसुक्तमदयुष्णः

म्ीष्मवषाहिमवितान्. वाय्वादीनां निरत ॥ वरीत्वादुमीष्मादु लसय शोषनमयुत् ॥२९॥

स्थानम् ]

(३३३)

सारप्प्णरोकराश्नयसंबाटेते अ० ९३.

+कययोततिययलताणनाापिनवते

प०~यस्मादुभ्रीष्मवर्षा हिसागमा अच्युष्णव्षरीता; कमात् । तत्राद्युष्णो भ्रीप्माख्यः काटः

भतिवरषटियुक्तो वषौख्यः । ` अतिद्तीतयुक्तः शिशिशख्यः । सन्धी साधारणे तेषु दुष्टान् दोषान् विदोधयेत् ! तेषाम्युष्णशीतवषांण

भीप्मवर्पाहिमाग-

दिति यथायर्थं यथास्वं सीतस्योष्णं तथोष्णेस्
या चिकरि
तीते प्रात्र, क्रियां च्याधिवदौन योग्

न हापयेत न तम्याः कालानिष्टमे सूर्यान् ।॥३१ ३
ष

.

मा

रन

दैवात

दप +

र्दे व्याधिस्त्ययत् सद्य श्वम

मानां साधोरणे सन्धौ छीतोष्णवषसमसभावे कारे सराम् ॥ ३९ ॥
दोषान् वातादीन् दुष्टान् विक्कतान् विशोधयेत् विनिसंपरयौषधकासन् दयता;
हरेत् । सन्धौ हि साम्यम् 1 २९ ॥
हे०~पंधिनियमेनाव्यंतन्याधौ शोधनं निेषति-उष्णवृ्टयोवरषटिङीतयोः शीतौष्णयोश्चापगमोद्रमावस्था-

संधिः ॥ २९॥
नन्वातुरस्य संरोधनसाध्यस्याऽयमेव
कारो नेव्याह-

म
ं मध्येसते कवम् तुर

युऽ्यादननमन्नादे

सण्~-ददंति ्वीषधष्य शासाः

| जन्मः

को म

संदौधन-

1

निनि वपथ)
ू
म
ा
म
न
नदद्
न्
सा
:
हु
सु
म
रा
प्
रास
3

नः भ
~र र
तदुच्यते
युदपयुन्य
सम्मिन्पारणयन

तदुन्यते यदुपनुञ्य समनतस्वारायोतपौतये

~------

स्वस्थडत्तममिमरेसय व्याधौ व्याधिवशेनत् ३०॥
स ०-्ठस्थादस्थमयिङ्ृत्याऽयं ससोधनकार उक्तः।

व्याधौ चाल्यधिकै व्याध्यनुसेघेन इोधनकालः। २०॥

मध्य इति | अननस्याषटार्य सष्य द

मन्ये नतु प्राममिश्िन करः
यदुभ्राससंपृक्त मुतयत । पह

|

प० स्वस्थवृत्ते स्वस्थवृत्ताधिकार आस्ययिकत्वा- वा यदौषध भुज्यते । मान्ति
तस्य विधेः साध्योऽप्यसाध्यानां गच्छव्युपेक्षितः । यदौषधं सुश्यत । मामु
॑
रोगालुेन
व्याधिन
समुसन्न
पुनः
जालिक
1
प्राक् पश्चाच प्रयुज्यत । तन तरि नमु
।
॥
३०
।}
कूस्येन
टयेनाहाये मध्ये त्रियते समुदः सपुरः । ^
स्वस्थोपन्वारामिपरायेण् स्वस्थ नौषध

च.

हे०~स्वस्थब्रत्तमाभपरस्य
द्यापि रोगानुद्पत्तये शोधनसुचितम्, ॥ ३० ॥

यच्छयनवेलायां भुज्यते ॥ ३२ ॥

यदि हेमतादावतिशीतोष्णादौ काठे व्याधिः सदेभ्रनसाध्य; समवेत्तदा कथ संशोधने काथैमित्याह-

कृखा शीतोष्णवृष्टीनां अतीकारं यथायथम् ।

मरयोजयेत्ियां पराप्तं क्रियाकालं न हापयेत्
स्०-श्ीतोष्णदष्ठीनां प्रतीकारं अनिमनतगुणं

प०-ओषपधं द्यु कलेषु युखस्याटन्यदीकन्य
दिषु । तत्रान्नं केवमौपधं यदुपयुञ्यते तदुनयतत

अन्नादौ भुक्ता यदनन्तरं शुक्तं मन्ये सुख यढ=
हारस्य मध्ये, अन्ये युक््दनन्वरं कचान्यर

ग्रासभ्य मध्ये यदमरासंसप्रक्तं घास धा यदास

गसयोरष्ये मुदः मुहुः पुनः 4
यदुक्त वा सान्नं यदन्नेन सम र

[१ १

४,

ट

यथायथ्ुाथ्च सशोधनादिकक्षणं क्रियां प्रयोजयेत् | समाखोहितं समुद्रः यदादाधन्त च न

े
छृतरिमगुणोपधाने च यथा । देते गर्भगृहादि । ग्रीष्म प्रदोपे यदौषधं युज्यते ॥ ६२. ॥
धारगृहादीनि । क्रियाकालं न हापयेन्नाऽतिक्रामयेदा-

हे०~-रामनीपधकाटमद्~-पनदर

11 4८

न
।
जीर्णे जदारस्तद्गनम् , समसः
त्ययिकस्य व्याधेः प्राणहारित्वात् 1 ६१ ॥
॥ 4
पे आहारस्तदतनषदौ यनतः नम
एवौष
रिछ्त्
नं
िपन्
प्रत
ं
कार
भती
ं
ीना
नाम | म
प०-रीतोष्णवृष्ठ
मेपजं पश्वाच्छेय आाहारस्नन्मव्यननतः
कांस्
ोगस
सैय
ते
परी
णनि
वशु
त
मगुणोपघानेन सर्
पवाहारे मेपजं त्ते अपोयततो साम पत्र

य-

एममाणविकख्धाप्यावाधीषधमेवावदितोऽवचार

नल

(३३४)

` [ शले

अष्टाङ्कहृदये ।

भा

आसासंपृक्तमौषधं तत्कबलमतरे्रासातरं नाम । यत्र प्रति

तुरयोरनन्नं भक्तरहितमौषधं युञ्यते । अपानास्े
भजनपूषव

आसं आ शष्क्तमौपरधं तदूश्रसि प्रासे सम्रासं नाम | यत्र मातसिथानि कुपिते विशे अनादौ

शरक्तस्याक्त्य वा पुनः पुनरीपरधं तन्मुहर्माम । यदाहारेण सह साधितं मिश्रितं चौग्रधे तत्सारं नाम ।
यत्रादौ मेषं ततोऽनैतरमेवाहार; ततौऽनैतरमेव पुन
प्रषरजं तस्सामुदरं नाम । सामुद्रः पुटः । यद्रात्रौ स्वभर-

मेषजमिष्यते । समानाख्ये मारते विशु भोजनमध्ये भेषजमिष्यते । मोग्यस्यार्थभुक्तस्य मध्ये

भेषजुपयुञ्य शोषसन्रं युञ्यते । व्याने वाते भरु
म्ातराशस्य पूर्वहि भुक्तस्याहारस्यान्तेऽबसाने भष-

कके भेषजं तक्निधि नदं नाम । एवै दरा ओपधघ- जमिप्यते । सायमाशस्य
कालः;

॥ ३२ ॥

सायंमुक्तस्यान्नस्यान्ते

उन्तरे उदानाख्ये चिष्ते. वायौ भैषजमिष्यते ।

अघुना विषयविभागेन यस्मिन् व्याधौ यदुपयु- प्राणे मातरि्नि वायौ भरदु्टे कुपिते पित्ते भासे
तथा म्रासान्ते मेषजमिष्यते । भासे यद्म्रासज्यते तदशेयति- `
` .
संप्तं भासते यद्प्ासयोरमध्ये युहुरहविषच्छर्दिहिध्मातृटृश्वासकासिषु सुहु: क्षण क्षणे मुक्ते
कफोद्रेके गदूऽनन्नं बलिनो रोगरोगिणोः ।
अन्नादौ विगुणेऽपाने समाने मध्य इष्यते ॥ यदयुक्ते वा निषे छर्दिषु दिध्मासु तृष्णासु श्वासिषु

ठयानेऽते प्ा्तराश्स्य सायमाश्चस्य वृत्तरं ।
्रासग्रास्रातयोः प्राणे प्रदुष्टे मातरिनि ॥

सदर्हुर्षिषच्छदिषिष्मातट्ासकािषु ।
योऽयं समोञ्य भेषल्यं मज्यैश्विेररोचके ३२
सृ ०--कफोदरेके रोगे निस्मौषधं योज्यम्। वयो
रिव्याह । बरिनोस्थादि । वख्वत्ति रोगे तत्केवलमनादिरहितमौषधम् ।तद्धयननमतिवीर्यं भवति । बर-

मेषजभिप्यते ¦ अरोचके भेषज्यमोषधं योऽथ देयम्|
सभोज्यं भोजनसंप्त्तं मोभ्यैरमैशित्रैरनेकविधेः
सह् ॥ ३३ ॥
हे०--अनन्नस्य विष्रयमाह-अहस्वृतीयो भागः ष्म

कालस्तद कपफोद्रेकस्तसिन् गते तदनेतरमेव प्राग्भक्तस्य
विष्रयमाद-अन्नादायिति । मध्ये भक्तस्य विषयमाह

समान इति । अधोभक्तस्य यिष्रयमाह--व्याने ' विगुणे
प्रातमोजनस्याते भेषजम् । उत्तरे उदाने विगुणे सायं

वरश्च यदि रोगी तदोपयुजीत नतु दुबे । दुषैरुघ्य मोजनस्याते । ासम्रासांतयोर्विषयमाह--प्रासम्रासांतयोत्वन्नसदहितं न ग्लानिकरं भवति । अन्नादाविति।

रिति । मुहुरौषधस्य विष्रयमाह--महुमुहुरिति वीप्ठया

भपानास्ये वायौ विगुणे ऊुपिदे सलयौषध युक्ता क्रियासकरस्वष्टः न क्रियासंकरो हित इत्यस्य चाधः.
समनेतरमेवाहार इष्यत इत्यथैः । समाने वायौ विगुणे सान्नस्य विपषरयमाह--योज्याभिति ॥ २३३ ॥
म्ये मक्तस्यौपधमिष्यते ¦ व्यानास्ये विगुणे प्रातसशस्य कम्पाक्षिपकदिष्पासु सामुद्रे रुधुभोजिनाम् ३४॥

पूवहुक्तस्यतिऽघसाने मेषजमिष्यते । सायमिव्यादि ।
उत्तरे व्यानपेक्षयोदानाख्येन मरति पिगुणे सायमाशस्याऽपराहमक्तस्य संते भषजमिष्यते । प्राणास्ये मात-

रिश्ननि बाते भ्रदुषटेविते प्रासम्राातस्थोर्भषजमिष्यते
ग्रासश्च मरासातश्च तयोस्तेन ग्राससपएकतमौषधं म्रासयो-

स०-सामुदरं नाम यदादावते चाहारस्य भुभ्यते
तस्कपादिषु प्ररास्यत इति ब्ष्यमाणेन संबन्धः | केषाम् रष्वनाहिनाम् ॥ ४ ॥ `

प०~-सासुद्रमौषधं तदुच्यते यदाहार्स्य पूर्वैपश्चामेष्ये मेषजमित्यवतिष्ठते । युद्ृहभेक्ते यदमुक्ते वा
भेषजे तत्तु विषादिषु योज्यम् । असरोचकेऽरुचौ स्वोपयुज्यते।येनाहारः सागुदकाभ्यन्तर इव चोरध्वासह॒ भोग्येषज्यं योज्यम् ¦! वीदै्मोरोश्ित्रिले-

कविः ॥ ६६ ॥
प०~कफोद्रेकयुक्ते व्याधौ साम्यावस्थायामन-

रिकराल्तायां बदिनोषकवतो रेगरोगिणोः साध्या-

धश्चौपधेन पिहितोऽवतिषठते ।तच्च कम्पादिषु व्या-

धिषु दश्ुभोजिनां खल्पञुक्ताद्यसणां भोग्यम्॥२४॥
_ हे०~सामुदरस्य विपयमाह--कंपाक्षेपकेति ॥ ३४ ॥

उध्वैजशविकारेषु स्वूमकाले मर्स्यते !\ २५॥

स्यानम् |

सरिप्पणटीकाघयरसषिते अ० १३.

र

स०---उष्वेजप्रुविकरेषु
प्ररीस्यत उति ॥ ६५ ॥

णं

रायनयेखायामोषध' मेषज्यममृतायते ।॥ मेषजमवचारियन् प्रागेव तावदेतु
परीेत | कस्मिन्नयं देके जातः संबो वा तस्िश्च ददो
मनुष्याणाप्रिदमाहारजातसिदं विदारजावसेतावद्वमेवविधं
सतत्वमिदं सत्म्यिमियं चाक्तिरिमे व्याधयो हितमिदमषित-

इति श्रीमृणांकदप्तपुत्रश्रीमेदरुणदःतविरनि-

॥

४५

(३३९ )

नं

तायामष्टंगहदयदीकायां सर्वाणसुन्द्-

भिदमिति } प्रायोग्रहणेन केन वा निदानविरेयेणास्य

रख्यायां दोषोपक्रमणीयो नाम
तरोदसौऽध्यायः ॥ १६

तस्ाचथास्वलक्षणिः कर्ममिश्च बुद्धापि दोपरसेवमवगमयेत्)

कृषितो दोषो दोपरस्यैकस्यापि

वह्घः प्करोष्ैतवः !

विदारण । वथा.
त्यथा-किसाहरिण पिते वायुः कि

रूक्षेण धुना चिष्िरेण द ससेन वरेगसेधेन भयेन
शोकेन वेति । ततश्च तस््रतिपक्षमेवोवधं पयुल्यमानमाद

प०८-जननोरूध्यैविकारा नेत्रकणैमुखादिविकारा-

तेषु स्वप्नकाे निशायां शयनवेक्ायां भेषज्यं अशा
स्यते प्रकषणेष्यत इति सेद्रम् ॥ ६५ ॥

सिद्धये संपद्यते } तत्र

यधुराम्ट्टवषणा

रसाः कटुरति्त~

कषायाश्चेतरेतरपरतिषक्चाः तदनंतरं चोपल्श्येत मृदुमध्यः

द्रति श्रीचन्दरनन्दनेविरचितायां पदाथचन्द्रि-

तिमात्रविकटपनया कथे निदानमासेचितमेकरूपस्वापि
हि देतोभहादिविमगिन प्रथक् समवेतानां दोपाणाम

कायामष्ज्हवयदीकायां सूत्रस्थाने दोषोपक्रमणीयाध्यायस्लयोदशषः ॥ १३ ॥

अंदांरवकधिकल्पविदोष इति व्याधरेवलावद्यवियेपः

। तत

प्रमावयेकैकश्तेऽमितसैष्चय व्याधिसपजप्रनावत्ं

व्वद~

हे०-नैसौपधस्य विपयमाद--ऊध्येजभ्िति ॥ संगे नैकदोषातमकेषु व्याधिषु यनेकस्तेषु च मेषु दोषरस~
यत्पूषाहि सुकते

सु णकाद्नौपधकाला उक्ताः } अतरभक्तं

जी मध्याहे भपरजमुधशुव्येते तसिश्च जीभ पुनरपरे
्वासमोजनम् । एतेन रत्रिव्णीख्याता । तदीपन््व्यानजेष

स्चेत् } नत्वेवं सर्वत्र । नदि

प्रस्परेणोपग्रदीतानायुपदतानां वायश्च चिक्रपनै विकल
तानाम् अवयवप्रमावानुमानेन समुदायग्रनाचतत्वस््यन-

येष्विति } तथा तचाच्रकाले तृश्रित; पीतीबुरजीणी क्षुधितः
कामश्च मेषं वरेत् } पेषु. चाह्स्यमसात्म्याभिति

ती्ोष्णोभरेधे भूरिमात्रं चेति मवति चार ५ रोगमादौ
परीक्चेत तसोऽनतरमीपधम् ] ततः कर्मं भिषर् पश्चाज्लानपु समाचरेत् ॥ निरतोऽप पुनव्याधिः स्वस्पेनायाति
॥
हवना } देदै मार्गौह्ते दपः रेपः सूर्म इवानलः
तस्मात्तसनुब्नीयात् प्रयोगेणानपायिना

। सिद्धानामपि

योगानां पूर्णं दा््ममावदन् ॥ सातल्यात्सवाद्वमावाच्च
पथ्यं दवष्यस्वमागतम् । कपनाविधेभिस्तैसतैः

चिकरतिसमसमवेतानःं

प्रियं

सितु शवयम् । तथावप दि सुदाय समदायममावमेषेपभय

व्याध्यौषधप्रभावत्ततयमवगच्छैत् } तथा कस्म

वामाथिष्ठाय व्याधिरयमवस्धित दाति निरूपयेत् ।प्रविस्त

हि दोषः स्वकीयसनैव स्थानम्, । तं कायायितिषठन् मू्धादीन
मेपज्रिकेषः
वा दुस्तरो मवा | ततः स्थानविेतरैण
परीश्वित्थः 1 ततश्चौषधमाद्चयेत् । वास्थायमौपधस्ये
हि
व्याधिरातुसे बा योग्यः वियतो वा । दोषानुरूपो

मवति !

शषज्यवीयप्रमाणाधेकलो व्याधिव्याधितवदपिक्नो
गमयेस्पुनः ॥ मनसोऽर्णानकल्पेन व्टिरूजा खचिर्बद्म् ।
सं्चोधनान्यीपधान्यास्ययवायध्यान्यतिरेसुखोपथोगिता च ध्याद् व्याधेश्वातः परिश्षयः ॥ ठैीदया-

दोपक्षयादय््धस्येण च सा रचः } तासु पथ्योपन्चारको

योगेनान्यं प्रक्पयेत् ॥ सप्तादेन गुणाछमे गुत्तिमन्या

्रमोजयेत् ।पूर्वस्यां आंतवेगायां न क्रियासंकरौ हितः ।|
गुणे चास तु वामेव विरेपरो्कषैरम्धम्रे भेषजं नृपतेद्बहुतः
द्यस्पमदयास्ययं श्यचिः ॥ शद्धागमं वहुगुर्णं

प्रयोजितम् { अनन्यकार्मोऽवितस्तम्संनिसुस्संमतः

॥

आस्वादितं परवरः स्वयं चानुप्रयोजयेत् । उचितौ यस्य
यो देशस्तजं तस्यीषधं हितम्. । देेऽन्यत्रापिं वसततसतत्तु
द्यगुणजन्म वा । वीर्वद्धाविततं सभ्यक् स्वरपै रसवट्व्धु]।

युं
रसमंघादिसपनं काले जी च मात्रया] एकात्रमनसा

सद्सातिविसते

म्धानि अतियात्राभि तथा -वाभिश्तारसलकमाग्यतपसत्य

तु व्वाधिमातरमल्मवद वा निपातयेदुः ¦ संयमनानि ~> द॥ि
८५६६
व्याधिश्वापि
बसादधिकानि तथुपरसमय्य व्याधं
ाननुपरमस्य व)
सन्यमावर्हति । सासेरवलदाक
यन्न

हवलक्षयसयान्
व्याधिश्षपिते ददे ग्लानिमूच्छमदसो
अतिस्थलो

म्ब | अप्च तिश
ब्रखाद्धिकानि ग्छानिमभिसादि
(मा
<तिक्रकोऽतिदु्लो दुषट्मासदयोणितास्ध्यंगावयनो

तावदसतमा
स्वह्याहारोऽपनितः साररहितो त्याधितरुमेव

। सस्सााद्यमवि
सों भि पुनस्तथाविधो मेषजवेगम्,
गुभिरविश्रमशापाचर
चादकौमैदुविर्येत्तर

(३३६)

१.५

, अष्टाङ्हृदयं ।

पधैर्विदपादधलस्ता द्यनवस्थितखरहुविङ्कवहृदयाः प्रायः

तथां
एमासः परं संस्तम्याश्च | ततो विरष्रेण शिशवः ।

भवाति बल्वद्याध्यातुरे जपवछमलपं॑ वा भेषजमर्िचि-

रं भूय एव दोषमु्ेश्य व्याधिमुदीरपेत् । योग्यमपि
वधमेव परक्षेत। इदमेवंरसवर्विविपाकमेवंगुणमेवं~
पेवेकरमैवं प्रमायमसिन्देयो जातमसिन्दरतायेवं य्दी(च विदितमेवं निषिद्धमेव सस्कृतमेवं संयुत॑मेवंघुक्तमनथा

्थैवविधस्य पुद्पसयैवंविधे कलि एतावैतं दोषमपकर्षमयति । अन्यदपि वा चैवविधं मेषजमभूततचान्येन

विशेषेण प्रयुक्तमिदमपाकसोसक्षमाणि दि दोषीषधुप्यदे.

िणतस्यास्य
बनपृक्तेन च धासधरधरोप्मणा कोमख्त्वादधर

मयोगाय।
सुतरां विदादयो जन्यते । ततश्ापथ्यतायुपरगतो ्ुधुवोपदते
संगद्यीतमपि चौषधं ्ोयदतोधाचुगतमार
पथम
जयतीति ्ीप्मे पुनरादानोपहतत्वात्

अरीरयुष्णरुकत"

भ~

दोपं

वातातपाध्मानप्रतिखि्नमतिशिधिसतिभ्रविछीन

करनिपातादुः"
वति | भेषजं पुनरतुष्णमपि तपनतरूणतर

। शरीरं च श्रम"

एाबीैतामुप्गतमहिथोगायोपकसपते

षु कमना
पिपासोपद्रवाय तस्माससाधारणेषवेव तद्तराखे
ययिके
दीनि योजयेत् । नात्ययिके व्याधौ, आत्
संयोगसंस्कारं
तिमगुणोपधानेन =भथर्ुगुणविपरीतेन

 । आतुराः
परसाणविकदैश्ोपपातरीपधमवदितोऽवचारयेत्
स्थामवस्थायामस्वीत्यनाढोचितानि निहन्युरातुरम् । आखोच्यमानान्यपि तु स्थाघु ध कालाकालसंज् | तयथा-अ
यादीतकारमीषधं यौगिक
पुख्षुद्धिमपि चिकरित्सकमाकुरीड्यः, किपुनरसदवदधिम्। प्रस्य कालो$कारो वा । नह्यस्
ाः । दविविधमौषधम्,
सादमीक्णसः शाखा्थकर्मानुश्ीखनेन संस्ुर्वीत प्रन्ाम्। मवति | ओषधमेदा्च संमरहे दित
एाटवला<नकाहारसास््यसच्चप्रकृतिवयसामवस्थं तराणि

पिच संति व्याधयो ये शाघ्रे उत्सगौपवदरुपकरमं
तनिर्दि्ाः | तत्र प्रक्यैव दोपादिगुरुखाधवेन सम्य

यवस्येत् अन्यतरनिष्ठायाम् । काङ्न चिकित्छायोथपतामापादयति। स ठ क्षणलबमृहूरतादिमेदेनातुरावस्
। च द्विधोक्तः प्राक् त्च खीतोष्णव्॑लक्षणा ऋतवश्रथो

ततप्रीष्मवपघीस्यास्तेषामंतरे सोधमार्थं साधारणा वसंतप्रा*

टृशरदाख्यालरयौ विकदपन्ते । तत्र शोधनं प्रति फाल्यु-

चेन वसतः । जपाटश्रावणौ पराद् । कार्तिकमार्म-

न तु
ऊर्जस्कर, रोगघ्ते च उभयसपि व्वोभयार्मकं बाह्ये ।
ीकरणं च
निद्यः। तत्ौजस्करं दविषिरध-रसायर्नः वाज

पुनश्च दि
रोगघ्ठमपि दिवध-रोगप्रमनमपुनभवकरम् ।
दं

ी्ि
निन्वमद्रव्यं च | तन द्वयं भरिविधं-मतंोमम प्रायेण
वणां
जंगमं चेक्षि । तेषु वक्ष्यमाणं हेमादिल्

ोषभिमेभौमम् । ओद्धिदं पुनधैनस्तिवानसस्यवीरद न्तः
्पतयः फलव
देन चतुर्विधे मवति । तत्र फलिन वनस
वानस्पय
अपुष्पाः च््रोषोदुम्बराश्वसयष्लक्षादयः |

णी परश्चपरण
फल्पुष्पादयः । वद्छगुदमं वीरत् ( शरालिपर्
ं णसाधारणौ वसैतजरदात्वयौ । विदारी चेति वीरुधः ) पट्पाकाता ओप्रधिरिति
ठस्त शीतोप्णमोशचतरे
र्म चरत् । प्रागपि

च सीतोष्णवर्पटक्षणान्लिविधः

्यं पुनर
ष्मवरपाकास्योस्तु प्रारभे वृष्टेः प्राबूडिति विकल्यते । ज्गोद्धवन्॒ मधुश्रतादिजगमामित्याहुः । अद्रव
ः
घु साधारणेष्वदःु बमनादौनां रवृत्तिनिंढत्तिरितरेष्वयौ- ववासानिलादपच्छायामन््रससवदानमयात््ासनकषोभण
7तियोगभयास्साधारणा दि संदसीतोष्णववतया

वात् भवंति अविकल्पकाः

सुख-

शरीरीषधानाम् । विपरीता-

ह्वितरे 1 तथा दि ीतकलेऽतिमाजयीतोपदतव्वच्छरी-ं,

म्यं सीतवातविष्ठन्धमतिस्तम्धगुरुदोपं युक्तिव्यपाश्रय
प्वावजयश्च ! त॒ दैवव्यपाश्रय--शीरोष्णतत्वा-

धं जीषधः
पमत्वनस्वप्नजागरणसंबाहनाद । तथा विवि

दैः
देवन्यपाश्रयं-युकिव्यपाश्चयं, सन्त्वावजयश्च । तेव
भ्न-

व्यपाभ्रयं-मन्नौषधमणिमगल्वयुपदास्यमनियमप्राय
तोपयासस्वस्त्ययनप्रणिपातगमनार्दि

आहासौषधयोजना

1 युक्तिव्यपाश्चरयम्

। सत्वाबजयः-पुनरदितादात्मः

द्र
ंदवीर्यता गतमथोगाय जायते । शरीरं च वातप्रायोप
ते
पराय 1 तद्वदर्माखपि सम॑तादतिधनेन घनसंघातेनावत
लाय
दिगकरकरेषु जरदपरल नमस्युपरद्धतेजःग्रसरेषु

धां
निभ्रहः । पुनस्पि च निविधमू-अपकभण, प्रक्रतिवि

मलबलमादानदुग्रटं शरीरं मवति। ओपधय्रामसत जट्दो-

प्रकृतिविधानं-सश्षमनमर् । तत्र वाह्यमभ्यंगस्वेदप्रदैह
सिकोन्मरदना्म् । आभ्यन्तरं यदन्तः प्रविदय॒विक्
मयस् दोषान रमयति । निदानत्यागो-यथाद्

नोदामकर्दमायां मूमावत्यरथोपद्धिनमवसन्नानस्वस्पद्वि्त-

नाल्तादरप्रततसुक्तथारावपातसंताबुनिवदोपप्टाविपषमूख्

पुनरिव
एविटपो बहल्कोमरूपदख्वोपचितस्केषसाखः
च
या
प्राखलंतामुपगतो ऽ्पवीर्यो मवति । अपरिरंस्थितत
क्षतिमद्प्रायाभिरम्क्विपाकाभिः खगमरगक्षरीषपादिदविरवातुमूचपुरीषसंसशमिरद्धिः सख्छिसीकरानुविद्धषिश

निदानत्यागश्च) ते पुनरपकपैणादयो द्विविधाः बाह्याभ्यन्ः
राव्य
रमेदेन । तच्च बाह्यमपक्षणं अ्न्थ्यवदोपपकषक्रामि
िभि
दिषु शखरहस्तयन्त्रिदिभिः ।आग्यन्तर-वमनििर्वनाद

सीतोष्णारनन्यायासादिवर्जन)

सिग्धरूक्ताचभ्यवहयार

ततः शल्नादिसष्ये भेषजमुपक्रंमते

मतु मेधज

सर्टिप्वणदीकाधयसवङ्ति अ० १४.

(३२७ )

गयो

दि } पुनरपि च त्रिविधं--देदुविपरी्त, व्याधेविपपमयाधैकारि च ! तवर हेतुरपि गुरल्िग्धशीतादिजे

वी ल्घु्षोष्णादि । तथेतररिमन्निति ।व्याधिविपरीतं

हे०-अथातो हद्विविधौपकमणीयमध्यायं व्याख्यातुं
परतिजानीते--अथेति | यतः पूर्वाण्याये दोपाणाुपन्म
उन्तस्तस्येदानीं भेदा वाच्याः । तत्र द्वौ मेदौ सख्यौ ।

अतएवायं दिविधोपक्रमणीयः || १ ॥
मूरोपक्रमौ रषनवृहणे पश्चकर्माणि पमांजनादीनि ।
उपक्रमश्च समासतो द्विषिधः । तंत्रांतयटिता। विम्लपनोपनाहपाठनाद्यैनि । यच दोप्रशमनहैठ॒-

सत्यतर ज्वरे विषते हितं सुस्तपैटकं यवागूश्च ।

ना चतुणासुपक्रमाणामनरैवातमौवात् । अतएव सहे

ह-रजनी यवान्नं चति ! रक्तपित्ते चोध्वगे विरेचन कमुपदिरानाह-मे वमनम् ! उमयाभैकारि-पुनदैवव्यपाश्रयमौप(1 यथा-छरी छदनम्, अतीसारेऽचलोमन, मदात्यये उपद्कम्य॑स्य हि द्िसवाद्धिधवापक्रपो मततः ।॥ २॥
पान, तुच्छदग्धेऽभिप्रतापनं, पित्तैऽत्ढे विमागैने वा
स०-- दि यस्मादुपक्रम्यस्य चिवितस्यस्य द्विलादः | कटुवम्टस्वणवीश्णौप्णाभ्यवदहार्् वहि; प्रवर्त-

द्रेतोरपकरमो द्विधेव मत॒ शः ! एवरब्दोऽवधारण
मृ स्वमागौपाद्नाथ च चछेप्मणि चान्तरे स्तम्धेन
रीतोपचारः तदीडितस्योष्मातःपरवेदेन

कफ विध्य- परमत क्षिपति ॥ \॥

पति । एवैविभं हयविपरीतमेव सद्धं देतवपरेताध

प० दैविध्येनोक्तिमपदिरन्नाद-यस्मार्टुपक्रम्यस्यं

र! प्राणहरं बाधनं, कालं तरेणाुयाधनसितति ॥ २५. ॥
दति हेमाद्रिटीकायामादुर्वदरसायने दोपोपक्रमरणी -

१ सू०--सन्तषणाऽपतपेणाभ्वाञ्ुपक्रपरः ॥

व्याप्रस्थवा तहतः पुरुषस्य द्विलं सन्तपणसाध्यरोति । अनैप्रधं पुनिविधं-वाघनमनुवाधनं च । तत्र
प्र, री. -दोपाणां वातादीनां, धातूनां स्वानां च क्षयां
दधिवी स्जाकरः व्याभ्यवश्था इति प्रथमोऽध्याय प्रतिपादितम् । अत्रोच्यते क्षीण दोर, क्षीणं घातं वा सन्तपणेन विव्द्ैनन समतां नयेत् संस्यावस्थां प्रापयत् । वरदं दोषं, धु
वा अप॑तपणेन हासेन उपक्रमेत साम्यावस्था प्रापयेरितिं ।
सन्र्पणपर्याये वरंहणम्, अपतधैणपथौयो ठंषनम् । ^ वृणं

यस्तु साम्येन निरूपितः ॥ १६ ॥
[1

चतुदशोऽध्याथः ।
~=

दोपरोपक्रभणीयादनतं

दविविधोपक्रमणीयारमेऽये यद् वृहत्वाय रषनं रोषवाय यत्" इति ॥

। पूर समान्येनोपक्रमो दोषोप्रमणी-

बन्धः

तत्र क्षीण वातं धैः विवद्धयेत.। क्षीणं पित्तम

उष्णैः , क्षीणं कफं स्ेदचिविवर्दरयेत् । क्षीणं रसं रतेः,
दुगधदिभिशच वद्धयेत् ।रक्तं रतमदधनन्यवेदरयेदिप्यादि ।
अत्र क्रमः पूर्व घतु्द्धः प्र वृद्धंयति, क्षीणः क्षपयतीति ॥

पेऽभिहितः । अत्र तुपक्रम्पश्य विरेषणोपक्रमविशेष

उच्यत द्व्याह-

अथाऽतो दिदिधोपक्रमणीयमध्या्यं व्यायास्यामः ॥ १ ॥

स०--दविनिधं
द्विविधोपमणं

द्विप्रकार च तदुपक्मणं
तस्मै हितो ह्विविधोपक्रमणीयः

;

रोषे प्रवेवत्॥ १॥

प०-दोषाणां धातादीनां स्नेहायनकम्रकार उप्-

वृद्धं वातं लेदायैः ल्निग्धवस्तिभिश्व समं कुयौन् ।
रद पित्तं विसेचनेन, सौतव्दरनयेधोपक्रमत् । वृद्धं कफं रक्षो
पौः, वमनादिभिश्च जयेदिति । एवं ब्र रं ठंषतेन,
कपणदरवयैध ।गरदं रक्तं स्कमेोक्षणन, कैणदरल्येध जयेदिति॥।
अपतर्पण द्विधा-सोधनं, शमनं च । तत्र शोधनं यदोषाम् बदिनैयेत् 1 यथा-- निरूहणे, वमनं, कायविरेचनं,
दिरोविस्वनं , स्कमोक्षणं, खेदनश्च ॥ दामन तु समीकरण,
यश्च न निष्कासयति न चोदीर्यति किन्तु खपरमाणाद्धौना-

धिकमावस्थितान् समीकरोति सपरमाणस्थान् विदधति तच्छ

म उक्तः । सं चानेकप्रकारोऽपि सन्तपैणापतषै- मनम् ॥
` सम्थग्ठयिते । विभरेन्ियता, छाधवं, रयिः सम्य॑णरूप्यदरूप्यै नातिवतैते । अतो द्विविध्धोपक्रसतस्य
टूमसादिविसगः, छ्ुधिपासोदयः, उत्साह । सम्यग्यहते
णीयोऽध्याय आरब्थः } दिविध च तदुपक्रमण
। अतः मातिवृहयेत्रातिहितो यौऽध्यायः यत्तद् द्विधोपक्रमणीयं निर्णीयते ब, पुषिः, तस्साध्यामयसंक्षयदच
भावः ॥
०

५

क

[१

स द्िधिधोपक्रमणीयोऽध्यायस्तं व्थाख्यास्यासः।{॥
२६

हासयेत् किन्तु सस्यावस्थां प्रापयति

{ चल

अशाङ्टदयं ।

३३८ )

~

ज

णम् । इतस्द्यौमापादन्यदभ्निवाय्वाकाशचास्मकमपतपवति । तस्मादुपक्रम्यस्य दिसात् द्विमैवो- णम्. प्राणोग्रहणाव्किचिद्धौममप्यपतपणम् । यथा
गे मतः । द्विधैव चिकित्सा-प्कः सन्तर्पण- यवमपूरमङ्ष्ठतेडीयादि । तथाऽभ्निपवनोत्करल्याऽपि
तर्पणसाध्यत्वं वां न

त्तीयो राच्यन्तरः

उपक्रमो द्वितीयोऽपतर्षणरूपः । उपक्रमश्चि¶ क्रियाक्रम इस्यन्थीन्तरम् । चरकाचार्य-

छ्ठीपिष्यस्यादेवैष्यतवेन संतर्षणकार्यैदरीनाच ॥ ४ ॥

तानामन्येषां चतुणीमुपक्रमाणां छङ्कनादना-

१०-किंभूतास्मके अत आहते वहणलङ्घने भवतः
न्तभविः ] एवकारोऽत्रावधार्णार्थः ॥ २॥
भौमापमितरश्। भूमेर भौमम्।अपामिदमापम् ।
०-दपष्रममेदानादन्डपन्छम्यस्येति 1 उपक्रम्यस्य भौमे चापं च मौमापप् ।तेनेतटुक्तं मवति ।भौमाध
द्रव्यं हणम् । तट्लभावात्तयोरङ्घनमितरत
(त्यात् सामनिरामभेदेन ॥ २ ॥
थ द्विधेदयाहू--

¦ संतर्षणस्तत्र द्वितीयश्चापतपेणः । .
7 ठघनश्ेति तस्पर्यायाहदादतौ ॥
# यदुबृदृ्वाय छंघनं राघवाय यत् ।
।
|
म्य ।॥३॥
स०-तत्न तयो्वैयोरुपक्रमयोरेकः

संतर्पण

मि द्वितीयश्चापतषैणद्प उपक्रमः बृहणं ठवने

(योः संतपणाऽपतर्षपणयोः पर्यायाबुदाहतौ ।

आभ्यत् । कुतः प्रस्तावात् कृतत्वाद्धौमापादभौमापमभ्मिवाय्वाकाङारममकम् । प्रायोग्रहणादतिशयेन
वहणं भौमापमतिशयेन ङ्गनं चेत्तदभ्निवाय्वाकाशास्मकम् । नु वहणेऽभ्निवाय्वाकाशास्मकं न
बिच्यते छङ्घने भौमापस्वै पन्वमहाभूतार्धत्वादद्रव्यस्य ] क्वचिद्टयभिचाशेऽनयोः ॥ ४ 1
दे०-छ्चरंवरहणे उदादरति-भवत इति । मीममाप्य च द्रवयं बृंहणम् ] इतरदामनेयं वायव्य नाभसं च

ठघनमिति विभग्न द्वेभवतः ॥ ४॥

योप सेतपणाअघुना स्तेहनादेशचतु्षधस्क्रमस्य

वृहणं॑तदुच्यत यदेदस्य॒वृहत्वाथ॒ भवति ।
ंतर्मावं दशेयनाहनै तदुच्यते यदेहस्य लाघवाय राघवोतपाद- ऽपतर्पणयोवा
1 भवति ॥ \॥

प०्~अतएवाह्-तत्र॒

सहनं रुक्षणं कमं स्वेदनं स्तभनं च यत् ।
तयेषटयोरुपक्षमयोरेकः भरतानां तदपि द्रष्य द्वितयं नाऽतिबतेते ॥॥५॥

तर्थणरूप उपक्रमो द्वितीयोऽपरत्णरूपः । तयोः

स ०-स्तेहनादि यचतुिधं कम तदपि द्वितयं संत~
ेते नाऽतिक्रामति । कतो
7न्तरावुदाहतावागमवि द्विस्तयोरर्थान्तरौ काथि- पणापतर्षणषूपं नाऽतिवत

तर्षणापतपणयोर्यथासंख्येन

वृहणरुङ्चमशब्दौ

विध्य; । वृंहणं तदुच्यते यदहस्य दारीरस्य हेतोसियाह । भूतानां संतपैणापतपैणरूपाङ्या(त्वाय स्थुलीकरणाय सम्पद्यते | यथा मांसक्षी- द्िप्रकासकत्ात् ॥ ९ ॥
[तादि । छङ्घन॑ तदुच्यते यदेहस्य

खाघवाय

प०~-वहूपक्रमवादिनं प्रतीदमुच्यते । अमयोयोः स्मेदनादि यदेतच्तुविधं तदनयोः कमं 1
दे०--बृदणर्यनयेर्लक्चषणमाह-्रहणमिति । यंदेदस्य सलु सन्तर्षणापतर्षणवत्ते स्ेहादयश्चत्वारोऽरथान्तस्वाय स्थौल्याय तदुददणंः यद्छाघवाय काद्यौय रम् । एतच्चतुर्विधं यत्क्म॑तद्पि द्वितयसन्त्प-

मुसोरपादनाय सम्पद्यते ॥ ३ ॥

रटैषनम् ॥३॥

|

भवतः पायो भौमापैमितरचते ॥ ४॥

णापतपेणरूपं नातिवतेते नातिक्रामति । भूतानां
सन्तर्पणापतषणस्वभावदैविध्यात्

दिपरकारत्वात् 1

` स ०~सेतपणापतर्पणे भौमापमितरच मवतः । भूमे- तथाग्नीषोमात्करूपद्रैविध्यादृद्धितयं वहणलङ्गनाख्यै
नातिवतेते न स्नेहनस्तम्भने । सौम्यत्वाद् परैदणवरगै.
दं भौमम् | अपामिदमापम् । मौमयुक्तमापं संतपै- ऽपि । ततः रूक्षस्वेदने बाभ्रेयस्वाह्नङ्घने पततः ।
१ अत्र^भौमाप्यम्ः' इति ¶ाठा० ।

।भूतानां पराधेव्यादनिं सन्तपैणापत्पणरूपखात्।५।।

स्यानम्

सटिप्पणरौकान्नयसवाषछव अ० ५४.
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. है०-खहादीनाम् उपक्रमाणां दृद, रूक्षादीनां
१०-तत्र निरूहत्वास्स्थापनं गुदप्रणिघेयमौषरधं
चच रधन ऽतमौवमाह-स्ेहनं हक्ृणभिति । भूतानां क्वाथस्नेहादि । वमनं दोषाणामूष्वैहरणम् } कायदेध्यर्न्दरूभणादिकद्रव्यकरारणानां पृथिव्यादीनां वरुण
रिरोरेको दोषाणामधोहरणं केबरस्य कायैकदेशस्य शिरःसज्ञाकस्य यन्नासयोदृध्व॑मछनिर्दरणं
सनल्पद्वैव्यान्यभिचारात् ॥ ५ ॥

स रिरोषेरेकः । कायस्वेऽपि सति अस्रस्य रक्तस्य

इदानीं प्रयेकं तयोरभदानाह-

रोधनं शमनं चेतति द्विषा तत्राऽपि ठंघनम्६।]
स०-तत्र च तयोः संतपणापतरपेणयोर्वृहणर्षना-

रियादिभिनिहैर्णमक्लधिखुतिः ॥ ८ ॥

दे ०--यदोषान् ब्रहिर्निष्कापयेत्तच्छोधनं ततु निरूहादि-

भदत्पञ्चधा कायरेको विरेचनं) शिरोरेकों नस्यम् ॥ ८॥

प्रपयीययोमेध्याद्यह्घनमत्षणे तदू द्विषा । कथमि.
संप्रति शमनास्यस्य लक्षणे प्रभेदे चाधिक्घत्याहव्याह । शोधने शामन चेति । इति हैषवरथं !यतः रोधनं न रोधयति यदोषान् समामोदीरयत्यपि ।
दामने च ततो द्वियेव्यथः ॥ ९ ॥
प०~इदानीं प्रयेकं तयोर्भदानाह-तेत्रेति निधौ
रणे । तेत्र तयोः सन्तर्षणापतर्पणयोः बरंहणटङ्घ-

समीकरोति विषमान् शमर्न तञ्च सप्तधा ॥

पाचर्न दीपनं क्षुततृडव्यायामातपमाशताः ॥९॥

स ०-यदौधे दोषान् बतादीन्न शोधयति नांतःनापरनाम्नोदेतहङ्घनमपतर्पणं तद्विधा-शोधनरामनमेदेन । इतिशब्दः समाप्तौ । नातो विकस्प- स्थितान्बहिरनिष्कासयति तथा समान् खप्रमाणखानभस्तीतिप्रकासो वानेन प्रकारेण द्वाददयधा ठद्घन-

दोधनस्य स्वरूपकथनाथम् ॥ & ॥
दे०-र्षनमेदानाह-रोधनमिति। ६ ॥

इदानीं शोघनस्य रक्षणं प्रमदं चाऽधिङ्याह-

यदीरथेद्रहिरदोषान्पंचधा शोधनं च तत्॥। ७॥

नोदीरयति नो्छेशयति विषमांश्च स्वप्रमाणाद्रीनाधिकमावाबस्थितान् समीकरोति शखप्रमाणस्थान् विद्.
धाति तच्छमनसुच्यते । तच्च सप्तधा सप्तप्रकारं पाच.

नादिभेदेन । पाचयतीति पाचनम् | पचतोऽप्नः पत्त
राक्तिमधिकां यदुत्पादयति तद्रव्यं करिया वा पाचनमुच्यते । यथा छंघनं किराततिक्तास्यं पुस्तादि वा 1

स०--यदौषध दोषान् वातादीनंतःर्थितान् दीपने यथा घ्रेतादि | तेत्र च दीपनपाचनयो$बहिरीरयेत् क्षिपेत्तच्छोधनम् । तव॒ पंचधा क्षणमुक्तम्. । क्षासाणिनाऽप्यक्तम् । पाचने पराचयेदो*
पचविधम् ॥ ७ ||

षान् सामान्. रामनमेव तु । दीपने द्नि्चामे कदा-

प्०--तथा भेदकथनार्थीभिदमाह-यदौषधं बहिदो- चित्ाचयेन्न वा } यथा । यदभनिङ्षतपचेन्नामं दीप्त
पान् अन्तःररीरस्थानीरयेत् प्रस्येत् विधात्तच्छोध- तदयथा घृतम् । पाचनं तद्विप्स्त यथा वक्ष्यामि
नम् । तच्च पन्चधा
भेदेन ॥ ७ ॥

पञ्चप्रकारं

निरूहादि-

हे०--शोधनस्य लक्षणं मेदांघराह--यदीस्येदिति॥७॥
तदेव पचबिधत्वमाह-

लक्षणमिति । शुत्तटुशन्दाम्ां
गृहीतौ ॥ ९ ॥

क्षुवृष्णानिप्रहाविहं

प०-द्रदानीं दामनस्य स्वलक्षणं तथा भेदं व्याख्या"
तुभिदमाह-यदद्रभ्यं॑वातादीन् शोधययन्तःसिथिर
तान् नहि वर्हिष्िपति तथा समाससप्रमाण-

निरूह वमनं कायरिरोरेकोऽखविशुतिः। ८ ॥
स०-निरूहो बस्तिस्तथा वमने तथा कायविरेकः शि- स्थितान् नोदीस्यति नोक्क्ेशयति न॒ सखस्थानाते
च्यावयति

तथा

विषमान् खप्रमामाद्धीनाधिः

रोविरेकश्च तथाऽश्षवि्ुती स्तल्लावक्चेति पचधा रोघ- कभावेन स्थितान् समीकरोति
नम्] सवेशरीरस्य दिरःप्मृतेरधो मरनिरैरणं यत्स काय स्थान सम्पादयति
तदृद्रव्यं

खप्रसाण
रामनभि

विरे कर्देनोच्यते ! यत्तु केवकं रिरःसंज्गकस्य द्ररी- सयुच्यते । दमनं सपधा सप्तभिः प्रकारे; पाचर
सवथवस्य प्राणेनोधवेमकनिदैरणं स रिरोषिरेकः ॥८॥ स्वाददिमेदेनेति । तत्र पाचयत्तीति पाचनम्. । पर

( ३४० )

अषाङहदये ।
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पचनकषन्तिम- |धिशेषणाथं उपात्तः । बृहणं यच्छधनं शमनं

स्याधिकां तस्य यदुत्पादयति ्रन्यन्नियावत् । तद्वायोः केवरस्य तथा पित्तसदहिततस्य शमनेमव
पाचनं यथा किरातातिक्तकादिख्वनं वा । दीप्यते" ठंघनदोधनवमनमेषं ठघनाद् बृहणं विरशेषितं भ
दैनेति दीपनम् । यथा त्रिकटुकपच्चकोलादि दे ति। एवं उहणनेव शमनमेव सवेदा वायोः केव
भिवर्धनत्वादन्तःपक्तिमयेः कुवेतस्तस्य रशक््युपद- तथा पित्तसदहित्तस्य । एवकासोऽवधारणाथेः | वाः
हकं सम्पद्यते तदीपनमिल्युच्यते । श्षारपाणिना- रेव केवछस्य वथा पित्तसहितस्यास्यैवे नतु वे
पयुक्तम् ! “पाचनं पाचयेदहोषान् शमाच्छमनमेव तु! ठस्य पिन्तस्य नापि केवरस्य वत्यापरि पिर
दापनं ह्यभ्िषत्वाऽमं कदाचिस्पाचयेन्न वा? । ९ ॥ वातसदहितस्य वातपित्तसन्निपातस्य बृहणं शा
है०-शमनस्य शक्षणमेदांश्राद---न दोधर्यतीति ।

भवति ।} १०॥

ह्०~शोधनदमनन्य तिरिक्तस्योषधस्याभावाद् हः

यद्दषान् न दोधयति वर्हिनिष्कासयति, समानविक्कताप्नोदीरयति न चिक्रतिं नयति, विषमान् विद्रतान् समी-

ठषृनभदस्वाद् वृहणस्यानाप्रघस्यै

करोति प्रष्तिं नयति तच्छमनम् । तच्च प्राचनादे-

स्याद-बृहणं शमनं

भदात्सप्तथा । पाचनामात्त । श्षुदन्नवजन; चद् उदकव-

भ्रमस्य

जनम्, | ९ ॥

प्राप्ते बरहण

शममः

सिति शुद्धस्य पित्तसंसृष्टवाये

त्माकरणाच्छमनम्ः ॥ १० ॥

ददानीं ये वृद्यस्तानाह--

पाचनादीनां दोषदामनल्मुकतं तच वाते वातपित्त वृहयेव्याधिभेषज्यंमयस्चीरोककर
तान् ।

च न सभवतीव्याह-

भाराध्वोरःस्तक्षीणरुक्षदुवखान् ।
चैदृणं शामन सेव वायोः पित्तानिरस्य च १०॥ गभिणीसूतिकावारवृद्धान् गरीप्पेऽपरानपि
_ स०-तरान्दो विदेष }विशेषस्तु ठंघनःपेक्षया |

स ०-कर्दितशब्दस्य

व्याध्यादिमिः

शोधनं रामनं चेति दविधा ठेघनमुक्तम्, । बहणमपिं संवन्धः |व्याधिकर्दतान् वरंहयेदेवे रपेष्वपि सोर
रोधनं भवति दुादिद्रव्यं सोघनखभावद्रव्यलात् 1 भारादिमिः क्षीणस्य प्रव्येके संधः। भारक्षी
तेन तथाविधेन द्रन्येण केषरस्य वातस्य पिनत्तयुक्तघ्य येत् । एवं॑रेषैषु । रश्षादीन् वृंहये
वृंहयेत् ।
घा कोप सआराक्यते । यथा ठंघनङ्ञोधनद्रव्येण हरी- ्ीपमेऽपरानप्यन्याननुक्तानपि

तक्यादिना ततो वृहणप्य विरेषणार्थसतुरब्द; कृतः । च ग्रीष्मेऽपि स्वानपि वृदयेदिति विरेषण तु व्या
वृहणे यतः रोधनं मरतः केवर पित्तसदितप्य वा रितादीन् | ११॥
दामन नतु ठघनरोधनवस्कोपनम् | एवकासेऽवधार-

प०-दस्येवं बहणस्य यो दोषो विषयस्त

णाः ।वृंहणं यच्छोधनरूपं शोधने घातस्य पित्त ह्वारेण समनमपि तद्टिषयमेवास्य नियम्येदार

य वृह्यास्तान् सूचयन्नाह~-कर्षितराब्द्;
रघन तूमयरूपमपि वातस्य तातपित्तयोर्वा कोप- संसायं; । तेन व्याधिक्षितान् भषज्यकाः
सथ्यकधितान् रोककाषितान् सीरकापिर्तोश्च ब्र
नमेव }} १०॥
तथा भारनत्यानुरःक्षतान् क्षीणान् रूष्ठान्
प०~ददानीं दंहणसच्यते-पुक्षष्दो चिषषेषे । छान् तथा गभिणीसूकिकाः प्रसूता; बालान्
विशेषे ठंघनपिक्षया ठंघनादनेन तु राब्देन निशी वृहयत् । नि्व्यं ग्रीष्मे परानप्यन्यानर्नि।
`प्यत } चहणमपि शोधनं मवति । क्षीराद्द्रव्य- स्वस्थानातुरंशच सर्वाम् बृहयेत् ¡ चथाऽर्मिन्
साधनस्य चापतपणास्मकप्वात् .। सतः केवेरुस्य अतिदायेन व्याधिकषितादीन् दयेत् ।। ११
` वायो; पित्तसहितस्य वा केपः प्राप्ठो यथाः ठचनाहं ०-वृहणविषयमाह-चरहुयेदित्यादि । भीष
`चछोधनाद् द्रव्येण पथ्याददिना करंहणस्य तुशब्दो नपि खश्वानपि ॥ ११ ॥

युक्तस्य वा रमनमेब न कोपनं जातुचिदिलर्थः

साटेप्यणटाकोान्नपस१!पत ५५

मापिक्षीरसितासपिधुरक्तिग्धवस्तिभिः ।
सप्रशय्यासुखाऽम्य॑गस्ताननिवतिहष॑णेः १२॥

९४.

९:

~ .

तत्र सरोधनेः स्थौस्यघरपित्तकफाऽधिकान् ।
आमदोषञ्यरच्छर्दिरतीसार्ट्दामयेः ॥
विवधगीरवेद्रारष्टासादिभिराहरान् ।
पध्यस्थील्यादिकान परायः प्रद पाचनदीपनेः।

स ०-मासादििर्वृहये् । धुरक्षिभरधेस्तिमिनं तु एभिरेवाऽऽपयेरातान् हीनस्थौल्यवखादिकाद्

छक्षतीक्षण्तेषामपत्पण्ठमावत्वात् ! खप्नो निद्रा । छत्प्णानिग्रददोपेसलातोन्सध्यवरेटेहान् ।
दाध्यासुं खटूबाजनिते शरम । नितिधित्तस्याऽनाङ्- समीरणातिपाऽऽ्यातिः किसुताऽस्पवटेभरान ११
कवम् | १९ ॥

सं ०-रघयेदिति वतेते ।तत्र तेषु ठनीयेषु

म
पठ-कैरित्याह-मांसादिभिः संमनन्तयेक्तान् पुदषान्
वृहयेत् }तत्र मसमष्टम्रकारं प्रारुपदिष्टम्। क्षीरमपि सरोधनास्येषयेनेः स्थौ्यायनिकान् तथाऽऽमदोष
तथेव । सिता दा्कण सर्विधैतं मधुराश्च स्िर्धाश्च दिमिरतीन् ठघयेत् । तथा मध्यस्थौल्यवरपित्तकफ
ते धस्तयः। स्वप्नसुखं राथ्यासुखमपि

खट्वाज-

तेमिरेवाऽऽमदोषन्वरादिमिगिदैरतुरन्

प्रायः

पए

नितम् ।

अभ्यल्नमभ्यङ्गः, निरृतिः प्रीति- पाचनदीपतैर्दघनमेदैरछघयेत् । प्रायोप्रहण देका
ञरतसः । दषणं हर्षो मयस टता ॥ १२॥
पक्षया नियमद्याऽसकषविषयलक्ञापना्भम् । शीनं
हे ०-वृदणान्याद् -मांसक्षिरित्यादि] सघुरन्नि्धवस्तिभिः
शय्यायुखं निद्रांविना ययनेऽवसानं, निर्दतिः-सन्तोपः,
टर्षणमानन्दः ॥ १२ ॥

व्यवलादिकास्तु सतः शषुत्प्णानिगै्मश्चापिपासविः
विधारणाष्यै्दवनविदेौर्दययेत् । दोपर्तपित्तवम
प्यवलेरातीन् तथा ब्टान् रक्तान् समीरण

दिमिकघ्येत् । आयातौ व्यायामः | दि
महामदोषाऽतिष्िग्धल्वसेशस्तमकुष्ठिनः ।
विघुनरयवछेदीषेरतीन् =समीरणादिमिर्छयेत्
विसपविद्रधिष्ठीदरिरःकठारक्षिरोगिणः
श्थूरांश्च ठघयेन्निव्यं शिशिरे व्वपरानपि १२॥ सुतरां तु दीनबैरातीन् समीरणादिभिरेव रै

स °-मेहादीनामिनिमंपवर्थीयः ।मेहप्रमृतीन् रंय-

दिव्यः ॥ १४॥

प१०~रोधनीयान् ददायन्नाह--तन्र ठधती
येत्। शिरिरे पुनरन्यानप्यपररानपीति व्याधितानां परहुणम् ।खस्थानां तु चिदिरे देप॑तविधि्रदोषेणोक्त एव । मध्यात् स्थौस्यबपिन्तकफविकाराश्नरान् सं
धनैभेमनादिमिः पच्चमिरवनप्रकरैर्यथायोग्यं द
दिदिष्टाब्दः सीतमात्रोपरक्षणाथः ।तेन हेम॑तेऽपि रुव- येत्। आतुयन् नरान् मध्यस्थौल्यादिकान् २
यदित्यथ उपरम्यते ॥ १६ ॥
प्रायो वाहूस्येन पूर्वमादौ दीपनपाचनैरईचनप्र

१०-दइदानीं ठष्घयानिरदिशति-मेद्ामदोषातिसश्ि-

रेरेययेत्त् । आदिग्रहणात् 1 अत्र चरुपिन्तक्प्

ग्धादीन् नियं सथकालं ठंघयेत् । रिरिरे निर्द- प्रदणम् । पूय प्रथम दीपलपाचनेयैधार्ेण द
ष्ठात् वातविकारिणोऽपि बृद्यान ठवयेत् ! शछप्म. प्रायोग्रहणं दोषवङादयपेक्षया नियसध्यासर्वप्र
चयभयात् सम्पू्णबङल्लाच्च । अपरानियनेन नार्थम् । एभिरेवानन्तयेक्तेसमदेषञ्वरादिभिरः
व्याधितानां अहणम् । अन्यथा स्ास्थ्यवृत्ते शिशिरे रार्तान् पीडितान् हीनादिकाञ्नरान् स्थौस्यकपफ
वलात् सतः श्लुततष्णानिभहैः बुयुक्षापिपासवे
हेमन्तो्तो विधिरुक्तः |! १३॥
दे०-ट्नस्य पिषयमाह मेहामदेषेत्यादि 1 जमदोषोऽजीणम् ! १३ ॥
ववे

१

रणैरेवनप्रकर्रेघयेदिप्य्थेः

। हीनाः

स्थौल्यवर्पित्तकफा येषां ते तथ।

ॐ

दोषवा

भिर्मध्यवबहैने्ष्टवंछेरातोन् पीडितानार्तन् '

स्त कंघने द्विधा |योधनं शमनं चेति। तत्र सोध- समर्थान् नादक्ताने समीरणातपायासैङघ

नुविषयं निरूपयन्नाह-

दयेव स्थितो नियमः । अमीयते वृद्याःम

(२४२)

। स्र

अषटाङ्गहदय ।

ते पुनघ्याः । व्येषु ठेवनयुपक्रमः । ठष्येषु न । अन्यथां हि प्रयवायभयं सम्भाव्यते । यथा बहू
ृहणायत्वात् । व्रणं ततम्ध ग्वरादिशेगाणासपदामं कि बृहणीयस्य पसो ङघनसाध्यामयातस्य क्च

नमुपक्रमः भरवस्यसस्यथ बहणोयतवात् 1 १४ ॥

णाद्रीनमात्रात्तिमात्राभ्यवहारवदितस्तस्याथैस्य ज्ञाप-

नाभमेतदुक्तम् । न वृहयेर्ढंघनीयानेष सर्वदा
नियमः । वृह्यान् ब्रृहणयोग्यान् युक्त्या भरयोगदे-

दाकालादिवरूतस्तान् बह्यान् ठंघनसाध्यामयार्ताम्
हे०~रुघनमेदस्य शोधनस्य विष्रयमाह-तन संशो- उपक्रमेत् । आदिग्रहणात्
प्यादिबरुतोऽपि
धनैरिति ! अधिकस्थील्यादीन् कघनीयान् संशोधने तातुपाचरेत् । एवं बृह्य्तु मृदु ठचयेत्
।
घयेत् । पाचनदीपनयोर्विषयमाह-आमदोषेति । बिब- कदाचित्रयेगेण सन्त्पणापतपैणलक्षणेनोपक्षमेणो
न्धगैर्यति । मध्यस्थौल्यादेकानिति । आमदोषादि- पाचरेत् ॥ १६ ॥
भिरार्तीन् पथ्यसखीद्यादिकान्, पूवं पान्वनदीपनैरधयेत् ।

हे०-रहणीयेषु पुस्पेषु छ्वनसाध्यरोगेोत्पत्तौ छखपं
पश्चाच्छोधनिः । श्लु्ुषो्विंषयमाह~-एभिरेवेति । श्ुत्तप्णानिम्रहरसिति ! एमिरामदोषादिभि; व्यायामातपमार- ठघनं कार्यमि्याह~वृह्यानिति । देशादिवयेन स्वन्यथातानां विषयमाह-दोषेस्स्वातानितति । समीरणेति । प्युपाचरेदित्याह-युक्त्या वेति। तान् ठध्यान् बृहश्च १६
मध्यन्खूद् प्ररातान् समारणादाम्रहघयत् | कपुनरस्पबल-~

षरान्तान् छतर दामबरूरातान्
रुधयद वेत्यथ; ॥ १४ |

न ब्हयेदवनीथान् ॥ १९५ ॥।
स °~रंघनीयान् कंघनाहौन्,मेदामदोषादीन बृह

पेत् ॥ १९॥
प ०-बृहणीयस्थलं छचनमिलस्मिन् संशये इद-

माह--रवनीयान्न कदाचिद् शहयेत् । वृहणसाध्यामयातनिप्यतिग्रयवायभयात् 1} १५ 1

वृहितरधितयोः वि लक्षणमितयाह---

त्ंहिते स्याद्र पुष्टस्त्साध्यामयर्संक्षयः) १७॥
स०-रंहिते

सति बे पुष्टि

स्यात् |

तथा वृहणसाध्या य आमया्तेषां संक्षयो विनाशो
मवेत् ॥ १७ ॥

प०.-वंहिते सति किं ठक्षणं भवलयाह-वरहिते पुंसि

सीति बलं सामथ्यै पुष्टैः पोषो रसादीति । तथा
हे०-रुघनीयेघु पुर्परषु व्रंदणसाध्यरोगोत्प्तौ वृदणे तत्साध्यामयरसंक्षयः स्यात् । तदिति बृहणं परमइथते । दृहणसाध्या ये रोगास्तेषां विनाशो भवेत् ।
पपति निषेधमाह--न वुंहयेदिति ॥ १५ ॥
हणेन ये साध्यन्ते आमयास्तेषां तत्साध्यानामाम"

तर्हि वृह्य्य वातकादेयेदा उ्वरादिष्याधिर्घनसाध्यौ यानां व्याधीनां सम्यकृक्षयो धिनाशो भवे

जायते तदा कि ठंघने कायैयुत वृहणमिः्यत्र संशाय दिस्यथैः ॥ १७ ॥
्रत्याह-

हे०~भथ

वृह्यस्त॒ शड् ठुषयेत् ।

युक्तया वा देश्चकारादिवरुतस्तानुपाचरेत् १६

वरहितरुधितलक्चषणमाहततर

वृितस्य

लक्षणमाह--- रहिते स्यादिति ॥ १७ ॥
सप्रति कचितलक्षणमाह--

, स्०-ये प॒ृह्यास्तान. ठंघनप्ाध्यामयातोन् शु विभरेद्रियता सगो मलानां राघवं रुचिः ।
छल रुषयेत् । मृदुना ठेघनप्रकारेणाऽपतपषैयेदित्यथेः
तूसहोदयः शुद्हृदयेद्वारकंठता ।

युक्त्या वा

प्रयोगेण

संतपैणाऽपत्णव्यामिश्र- व्याधिमार्दवसुत्साहस्वद्रानाराश्च ठषिते॥ १८।

ठक्षणन देरकाराद्यीनां बरुतोऽनुरोधेन तालुपाचरेदुपरमेत् |नैव ठघयेदित्यथः । आदिप्रहणेन स्वसात्म्यादिग्रहणम् ॥ १६॥

स ०--विमलेद्रियतादिस्तद्रानारश्चस्यैतौ
प्रथं
रुषितक्षणम्, । विमरेद्वियता करणपाटवम्. ।क्ष्तुष

प०-ये पुनशहयास्तान् पुनकंघनसाध्यामयातौन् संैककारमुदथः । श्हदयेति । दृदयं चोद्वार
मृदु छत्वा खृदुना ठंवनप्रकारेण ठघयेदपतपेयेत् । वटश्च हृदयोदवाखठं शद्ध च तदरदयोद्रासकेठं च् त

सटिप्पणरीका्रयसबाङेतं अ० ६४.
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पणा

ररम

तान्यपि
चयान्यौषधानि
तिस्थौल्यादीनां
पदां
दीना
ियता
ेद्र
विमठ
।
ता
सकंठ
द्धा
हदयो
शद्र
भावः
वक्ष्यन्ते ॥ १९ ॥
लामष्टतसमासानामेव समस्तानां निदेशो दोषदेशायहे०-भतिवृदितातिरंधितेरकश्षणमाह--अनपेषितेच
ां
सर्वेष
र्णा
बहृत
ं
राणा
्ितु
दयोल
कस्य
नुरोधेनै
त्यादि ।`अतिस्थौल्येति । मानरोदेशकालादीननपक्यतिः
णाना
रक्ष
ां
सर्वेष
था
अन्य
।
लंचितरक्षणलबोतना्थैः
सीयतं वुहणमतिस्थौरथादीनकुस्ते, रचनं व्वतिका्वदीन्।

सुखत्तौ ठधितरक्षणल्वं भवेन्न वेकस्य हयोबेद्रनां क तेऽतिस्थौरथादयोऽतिकार्यादयश्नेलत जआह~वक््यन्त
चोत्तौ ंधितरक्षणतव स्यात् ) भुनिरप्यनेनैव देतु- तेन्वीत ॥ १९॥

नाऽसमासेनैव लक्षणं व्यधत्त | तथा । वात्मूत्रपुरीषाणां विसमे

गाघ्रराघ्यै । हृदयोद्वास्कंठस्य

अथाऽतिधूदितकंचितयोः कि रक्षणमिध्याह--

॥ २० ॥
द्रौ तेद्ाहमे गते ।स्वेदे जाते सवौ शेव श्षुल्यि- रूपं तेय च ज्ञेयमतिवंहितरछधिते
पासाकषहोदये ¦ क्षतं ठंनमादे्यं निन्यैथे चातरप्म-

स॒ ०-तिवृहितश्वातिरुंचितश्ेवयेकवद्वावः |अति

ृहतिऽतिकंधिते च तैरेवाऽतिस्थौल्यादिभिस्तथाऽतिका
वृहणरंघनाऽतियोगक्षणं चयम् । च
प०--कङ्धिते पु किं लक्षणमुच्यते तत द्यादिमिश्च रूपं

नीति ॥ १८ ॥

ि
आह-छङ्धिते नरे सति बिमटेन्द्रियता पट्विन्द्र

रब्दः समुचये ॥ २० ॥

निद्रेव जापतस्तन्द्रा \॥ १८ ॥

आह-रूपं तैरेवेति। यत्र कर्विकसमाधिगम्यं कारण ?

यता ] समैः प्रवृत्तिरलानां मूरत्रपुरीषादीनाप्. । खघु-

प०~-तथा रूपं छवर्णं॑तेरेवातिस्थौस्यादिभिर
ापिः
सु्ष
पोवु
शुतत
।
षः
लै कायस्य । रुचिर्रामिरा
तिकास्यादिमिश्च यथासंख्येनातिवहितेऽतिरंधि
ता)
ूढु
य१म
रहद
छुद
वः
उद्ध
सति विज्ञेयम् ॥ २० ॥
पांसयोः संहैककारमेवोदय
्।
्भवेत
स्याद
नाशः
राया
तन्द्
।
ः
उत्ताह्; काय परसयु्ोग
हे०-अतिस्थीव्यादीनां कायत्वप्कथं ठश्चणस्वमिच्यः
हे०रंधितस्य छक्षणमाद~विमर्खद्रियतेति

। सर्गों

मलानां परतः ।शचुतता$ति ।व्याधिमादैवमिति॥१८॥
अनपेक्षितमात्रादिसेषिते इरुतस्ठ ते ।

अतिस्थौल्याऽतिकास्यीदीन्वकष्यन्ते ते च
सौषधाः ॥ १९ ॥

स०-ते वृंहणठघनेअ नपेक्ितमानत्नादिसेवितेज

कारणमेव लक्षणमि्यथैः || २० ॥

तानेवाऽतिस्थौल्यादीनाह--`

अतिस्थौर्यापचीमेदञ्वरोदरभगेदयन्

काससैन्यासकृच्छमष्ठादीनतिदारुणान् २१
स०--अतिस्थौल्यादीनतितहितं कतत इर्ते शय
पात्तनाऽपि प्रक्ृततवादतर कचैपदेन क्रियापदेन च सः

स्थौल्याऽतिकाश्यदीन् इुरतः । अनपेकषिताश्च ते काथ; । अत एव तदपेक्षयाऽतिस्थौल्यादीनं द्वितीय
मात्रादयश्चाऽनपेक्षितमात्रादयस्तैः सेविते । मात्रा्यनपे- अथवा योग्यतयैवाऽनुपाततेनीऽपि क्रियादीनां सं
क्षया छते इत्यर्थः । ते चाऽतिस्थौल्याऽतिका- मवघ्येव 1 सुकविरक्षणयवस्थितलात् । तथा
स्यादयः सौषधाः समेबजा वक्ष्यते पुरस्ताद्वणि- मवत व्यासघ्य । यश्च॒ तिव पर्डुना य
ष्यते 1 १९1

सधुसपिषा ।य्न गंघमाल्येन सवस्य कटुरेव '

प०~तथोरेवातिमाघ्रक्रियाया दोषमाह-ते बृह अन हि ठेदसेकारुंकारक्रिया अपेक्ष्य निबा
रासे-

णरुङ्वने अनेपश्चितमान्रादिसेचिते अधिकमात्

दवितीयाऽथसबेधश्च ॥ २१ ॥
दीशच
ादयो
अतिक
्
ादीन
ौस्य
िस्थ
ेलात
ंस्य
विते यथास
वुहितदोषान सौषधाना
पि
तान
प०सेधै
वा
क्य
ानपे
ार्द
षकाख
रदिश
मात्
ं
बृहण
।
कुरतः
िसेविते तत् स्थौल्यार्दान कुष्ठादिपरयः
तमतिस्थौस्यादीन् कसोति तथा कङ्घनमेवातिसे- धहणमंत
अतिस्थौस्यस्य लक्षणयुक्तं चरकर्मु
वितमनपेशषितमात्रादिकास्यादीन. केति । ते चा करोषि ।

(३४४)

॥ श्ल

अषाङहदये ।

४ मरेदोमांसातिषृद्धत्वाद्ङिसिफयुदरस्तनः । जयथो-

अभयां

हरीतकी वा मधुना

चिद्या

घन

भावोऽविस्थौल्यम् । अपची गण्डमाला ॥ २१॥
हे०~अतिस्थौघ्यादीनाद~--अतिस्थौस्यापचचीति ।
काससंन्यासेति । अतिवंहणं छुर्यादिष्यध्याहारः ॥२१॥
अधरषां स्थौस्यादीसामुपक्रममाद---

रसालनस्य प्रयोगो हिवः । पच्चमूटस्य विस्वदि^

प्चयोत्साहो नरोऽतिश्थूर उच्यते 1 ?› अतिस्थूरुस्य युस्तं वा मधुना जिद्यात् । तेषासतिस्थौत्यादीनां

तत्र मेदोऽनिर्श्कष्मनादानं सवमिष्यते ॥ २२}
स ०--तेष्वतिस्थौच्याद्धिषु मेद्येऽनिष्शटेष्मनाशनं
स्वमनपानौषधमिष्यते ॥ २२ ॥
प०-मेदाव्ा वक्ष्यमाणास्तेषामौोवधमाह--तनैतेषु
स्थौस्यादिषु स्वेमाहारविहारजातं

मेदोऽनिरश-

पमनाशनमिष्यते ।। २२ 1

महतः तथा गुग्गुखोः प्रयोगो हितः । शिखाहयस्य
रिकजतुनः स्परिमन्थो रसो हितः । तेषामतिस्थौस्यादीनामभ्मिमन्थोऽभ्निमथनस्तकीरी वैजयन्तिका ।

अयं विदडंगादियोगो
स्थूलदोषं

जयति

मधुना

च

ठीढोऽति-

। षिड॑गं बिडक्घसार, नागरे

ण्ठी, क्षारो यवक्षारः, कारुरोहरजः शकसरुणेम् ।
मधु माक्षिकप् । यवाः प्रसिद्धाः | २२ ॥

है०-कुरस्थेति । जुर्णो/ याबनाछः, मधुकृजं सधुभिशरमुदकमर. | दंडाहतं तक्रम्. ।त्रिफसदीश्चतुरो योगानाद~

मधुना त्रिफङामित्ति । रसांजनादीश्चतुरो योगानाद~

रसांजनस्योते ¦ शिछाजतुप्रयोगश्चेति । साभि्मेथस्सं

हे०~अतिस्थौद्यादीनामीषरधमाह-तत्रेति ।! २२ ॥ दति 1 चदठर्भिः संबध्यते } अभिमंथस्त्कारी तत्स्वरसः ।
विडंगादियोगमाह--बिडंगमिति यघामछकनूणैमिति ।

करि तदिति व्रूते--

छुरस्थनुणर्यामाकयवयुद्मधूदर्कम् 1

मस्तुदेडाहतारिछचिसाश्षोधनजागरम् ॥

क्षारो यवक्षारः, काललोहरजो छेदवरणम्, ॥ २३ ॥

व्योषकटीवराशिग्रुविडंमाऽतिविषस्थिराः ।

हिगुसौवचखाजाजीथवानीधान्यचिभक्षाः ॥

मधुना त्रिफलां खिष्याहुड् चीमभयां घनम् ।
रसांजनस्य महतः पचमृङस्य गुग्युरोः ॥

निश बृहत्यौ हपुषा पाठा मूढं च केद्ुकापू ।

रिखाजतप्रयोगश्च साघ्िर्मथरसौ हितः।

सक्तुभिः षोडदागुणियुक्तं पीतं निहति तत् ।
अतिस्थौर्यादिकान्सवारोगानन्यांश्च

विग नागरं क्षारः काठसाद्रनो
मधु ।

एषां चूर्णं मधु धृतं तटं च सदशषांशकम् ॥

यवामरुकनूर्णं च योमोऽतिस्थील्यदोषनित्२३
तदिधन् ॥
स ° --कङस्थादिकं ष्थूखयेष्यते । जूणेस्तृणघान्य- टद्रागक्षामराधिव्रश्धसिकासगरुव्रहप्न ।
विरेषो दक्षिणापथे जोधरुक इति ग्रधिद्धः । देखहतं
प्रथितम् ।त्रिफरादीनामन्यतमं मष्ुना लिह्यात् । तथा

रसाजनादेश्च प्रयोगोऽग्निमेथस्ससहितो

बुद्धेमेधास्मृतिकर सनस्यायेशच दीपनम्) २.४)
स् ° ~-व्योपादीनि द्रव्याणि चतुर्विशतिः ! पस्स्मः

हितोऽतिस्थू- समभागनीष्येको भाग; } तत्समो म्नौ द्वितीयो भाग
छायेति प्रकृतेन योख्यम् ! विदगादियोगः सयसमभा- धृतस्य तृतीयस्तैर्य चतुथः एषां सर्वषां मिश्रीभूताः
गोऽतिस्थौल्यदौोघजित् । २६॥
षोडरागुणा यवसक्तव; । तदैतस्पीतमतिष्थौल्याःि
प०-कुरुलथजूर्णदयामाकं ययमाह्मसार्थम् । मु फ़ान् पूर्वोक्तान् सवान् सेगानिर्हैति । अन्यां
व्यखनाधेम् । मधूदकं मस्तु तक्ररिष्ठं पानार्थम् | तथातिधान् रोगान् वुंहणोव्थानिव्यथेः तथा द्रः
चिन्ता जागरणं चिहासार्थै, शोधनं

सेद्ःकफादि-

रादधयथेष् । तेष्वतिश्थौस्यादिषु पुंसश्चिफलां मधुना दीन् निहति । तथा शुङ्ादिकरम् । सन्नश्य मदस्य
माक्षिकेण लिद्यात् । अथवा गुद्धची मधुना छिष्यात् । अर्दीपनं च ॥ २४ ॥
पल~अतः व्योषादीन्यौपधानि चतुर्धा
१ ^ सधूक्षजम् '* दति पाठ ० ।

। उक्तानि । एप समस्तानां चृ मधु धृतं तेषं

स्यन् ]

९ .५-

३०८,

1 स्पणलकाससदसतारू ज~

अअ
तरेण दधिम॑डेनं पीतं कौलरसेन वा| मूच्छ कृमीन्
#

=

शांशाकं तेन चृणस्थैको भागो माक्षिकस्य ठती-

मेहान् स्थुरुतां च

यो ध्रृतस्य तस्य च चतुर्थो भागस्चूणोच्येश्चया

व्यपोहति ॥ कृमित्त्रिपलतैल-

वरहणयवसक्तनां षोडश भगाः । तेनेदमुक्तं भवात । सक्तन्युषणदीपनैः । लेहोदकाष्छतो मथः शस्तो

म्योषादीनां चर्णपलं माक्षिकपलं

घृतपटं तेखुपटं सेगिणाम् ! योच्यं तथा यथाव्याधि स्वेदासुङरहवणा-

यवसक्तनां पानि षोड ।व्योषपिप्परीडयुण्ठीमरि
चाख्यम् । कटी कटुका । वरा त्रिफछा । रिध

दपि? ॥ २४॥

साप्रतमतिर्घनोध्यान् रोगान्. सौषधादीनांह--

रोभाशख्नम् । स्थिस रालिपर्णीं । सवचछ
कवणम् । अजाजी जीरकम् । धान्यक धनाफख्म्. |

अतिकार्य रमः कासस्तष्णाधिक्यमरोघकः

भेपजपटले यथाह द्रवारोडिते पीतमतिस्थीस्याद्ान्

वस्तिहन्भृधंजघोरुनिकपारवेरजा अवरः

निशे हसरिपर दवे । केम्बुकान्मूठं केम्बुमूलं तत्समस्तं

लहाऽ्निनिद्रादरुश्रोत्रश्यक्रोजश्ुस्वरक्षयः

रोगान् हन्ति 1 अन्यांश्च तद्विधान. बंहणनोत्यन्नान्
सेगान हन्ति । ह्रोगादीश्च हन्ति । बुद्धिमेधास्मृ-

ग्रपोऽधोऽनिलोग्ानि्छर्दिः पवास्थिमेदनम्

तिकरे. तद्धवेत् । सन्नस्य
संधुक्षक स्यात् 1 २४ ॥

मन्दपैः

वेणमूतरादिग्रहाद्याश्च जायतेऽतिविरंघनात्२५॥

सन्दीपनं

स ० --भतिकाद्यादयोऽत्तिविरंवनालायंते | सेहा-

दीनां क्षयरब्देन समासः | ब्यादीनां च र्जाशब्देन | मूत्रादिप्रहायाश्चद्यायरन्देन नानाविघानां
।
ति
सक्तुमिरि
।
एषामिति
।
इति
ठति । निरो
वातयेणाणँ ग्रहणम् ॥ २५ ॥
अतिस्थौस्यादिकानिति । हृद्रोगकामटेति । बुद्धिमेहे०-व्योषादियोगमाह-व्योष इति । दिगुसौवच॑-

प०~-विशेषरुङ्घनाञ्जातानुपद्रवानाह्--आिट-

धास्मतिकरक्षिति । कैवुकान्मूढं, कैबुकं स्वनामप्रसि
दम्. । परोडशगुणेद्यणपेक्षया पीत खीतीदकंन । सग्रह

इ्नादसख्थै

विशेषेण कुताहडघनात् कादर्यादयो

“शुवदिदद्धिसंरीनग्छेष्ममिश्रोऽन्नजो रसः । आम एव
छथीकुर्वन् धातृन्स्थीस्यमुपानवेत् ॥ अतिस्थाल्यादतिक्षुनटस्मेदश्वासातिनिद्रताः । ञायासाक्षसताजाञ्यमत्पायु्-

जायन्ते । तत्रातिकादर्थमतिक्रशषत्वम् । क्षीणधातु,

प्रज्यलयत्यम्न
ससु मेदोरदषु वायुः कोष्ठे विरेषतः | चरन्

यावत् स्वरश्चय इति । बस््यादीनां सप्तानां रजा,

सम् 1 रमणे श्रमः । चक्रोपारूढस्येव भान्तिः
तृष्णाया

ल्वेगताः]) दौगष्यमद्वदल्वे च भवेन्मेदोऽतिपुष्टता ।खोत-

धुन्तडोस्तु ततोऽधिकम्. । स्थूरं कोठर्वदरद्धौ दहतोऽग्न्यनिरी च ती ॥ स्वेदवाहिश्चिरामूरूभावामिष्यदनादपि

आधिक्यमत्तिदट् । स्तेहादीनामष्टानां

क्षयशषब्देन सम्बन्ध;

। तेन स्नेहक्षयोऽभ्निक्षयो

देन सस्बन्धः। तेन बस्तिरजा हद्रना यावत्प

। रजा

मेदुरः छेष्मयोगाच्च मवति स्वैदभूरिता ॥ कोष्ट एव
विपक्छेऽस्य सरद्धख्लोतसो रसे । सवत्रालब्धदत्तित्वात्प्राया

चेति । प्रखापोऽसम्बद्वमाषणम् | उध्वानिट

उरध्यवातः । ग्छानिरपचयः । छर्दिवेमनमन्नादे

पर्वणां तथारथ्नां भेदनं विद्ारणमिव । वर्चो मूत्र

मेदः प्रचीयते | तच्छेष विरसोऽ्पत्वान्नाटं रक्ताद्पुष्टय । प्रहाभ्रेव्यत्रादिम्रहणेन नानाविधानां रोगाणां वात

तुल्येऽपि स््तादिचये प्राक् चितं चीयतेतराम्, ॥ मेदसो जानां ग्रहणम् ॥ २५ ॥
नासमस्वेन धातूनां विदधाति तत् । श्वासादीनचिराय्ःहे°-अतिकार्यादीनाई-सखेदादौनां नवानां क्षयः
त्यान् उवरोदरभगदरान् ॥ मेदोर्स्तमपिधिकानिद्रधिलेहः सिनग्धत्वम् । ब्रस््यादीनां सप्तादीनां सुजा ॥२५
प्रभृतीन् गदान्. । अयथोपचयोव्साहश्चरसिफिगुदरस्तनः ॥
यद्यपि काद्यीस्योऽयं महान्दोपस्तथापि स्थं
अतिस्थः स्मृतो योज्यं तस्चान्नं मारुतापहम् । मदनं
चिफखमुस्तारिष्टयप्ताहवत्सकम् ।। सपाटारस्वच पत्तमात-

ृहणरोगजित् । तद्द्वस्कश्म्याकदेवदारनिशादयम्. ॥
सय॒स्तपाटाखदिरनिफलानिवगेष्ुरम्। मदनादीनि बा ल्प

स्नानादिष्वपि योजयेत् 1 दिंगुगोमेदकनव्योषकुठकरचास्थि॥
गेक्षुरम् } एखद्रषकपड्ग्रयाखराश्रौपलमेदकम्,
2.

द्यमपेक्ष्य वर एवैति प्रतिपादयनाह-

कारयमेव वरं स्थौलयात् ॥ २६ ॥
स०-अन्र चातिका्यैमेव वरमति्थौष्यादि
येयम् । न काश्यैमात्र स्थौव्यमात्रं षा । यस्मादतिः

अषटङ्खहदय ॥

( ३४६ )

कातिङृशावेव लघनव्रहणाभ्या्ुपक्रम्याविनत्र विवक्षिती

न स्थूल्रौ सामान्येन ॥ २६ ॥

प०-यद्यप्ययं कादर्यास्यो महान् रोगस्तधाप्य-

( स्र

नाटं समर्थः | टंघनमतिमेदोजित् भवाति

| नाट्य

भिवातनिद्धवाति । व्रहणमत्यभिवाताजिद्धयाति न प्वति्ष

जित् ॥ २७ ॥

तिस्थौर्यात् कादर्यमेन वरम् । अन्न कारयमेव बरं मधुरनिग्धसौहिव्थभस्सौख्येन विनक्ति ।

स्थौस्यादिति । तत्रातिकाद्यमेव वर स्थौल्यादिति
बोद्धल्यम् । न कादयेमात्नं रथीस्यमात्रात् । यतोऽ-

तिस्थूखातिक्कशावेव रङ्घनदृहणाभ्यायुपक्रम्यावन्र

विवक्षितौ न स्थूहक्रौ सामान्येन कारयमेव

क्ररिमा स्थविमाऽरत्यतविपसतनिपेषणेः २८ ।
स०-यती यस्माक्ररिमा मघुरक्षिगयातिमि
सौरयेनानायापेन नयति शाम्यति तस्मात्का स्थौ

वरं स्थौस्यादुत्रोपपन्तिः ॥२६॥

स्याष्ररम् । यतश्च स्थनिमा ध्थृखत्वमसतविपरीतनि

` हे०~स्थीटयाकार्ध्यस्य सुखसाध्यत्वसाह--कारयमे.

पसः शाम्यति । अयतव्रिपरीतानां निपतणान्यलत

मेति ॥ २६॥

विपरीतनिष्णानि ससितिक्तकटुकपायप्राथरनपानौपध

फदियमेव स्थौदयाद्रं कुत द्रव्ाहं

सवनः शाम्यतीयर्थः । स्थृलट्शयोश्च यदव तरणः
साध्यस्तुल्यौत्यापिः स्यात्ततः स्थूस्योपक्रमविरौभात्तथ

नहि स्थूरस्य मेषजम् । युप्वन न शाम्यति । यथा क्रशष्य ठेघनसाध्यो निस.
शरणं रंधनं नारमतिमेदोऽभिषाताजित्॥ २७॥ चिकादि्ेदि नेतयोः स्यात् सोऽपि कृशस्य युग्ेनोप
स ०-यस्मात् स्थूरस्य भेषनं वंहणं नारं न समथ

साम्यति । स्थूलस्य तिरुदधोपक्रमलादूदुःयेन शाभ्यति।

दोऽ्निवातजित् । यन्मेदाक्षपणं तदभ्निनाराष्रदात-

न स्येदयेदतिस्थृरमिनि निषात् । भधेन कवयति

ने च दघ्न समथम् । यस्माहस्यूलस्य मषजमतिमे- यथा दत्र प्रघानोपक्रमः सदः सच तावन्न धरत |
ह्व न । स्थूरस्य हि वृंहणेन मेदोऽतितरारुपचीयते तदम । सोतःसु मेदोरुदधषृ पायुः कोष मिषतः |नरन

ठघनेन मेदःक्षपणं मवति पिःखथनिपवनावस्योपचीयेते । प्रज्वरवद्यभ्न क्नुत्तूपी स्तस्तलोऽधिकम्. | स्थूलं कौटर
तस्माद् बेहण मांसन्षीरादि यच्च रुनं करो द्रवकयामाकादि

तदपवस्मादवेतोः स्थूरस्य न मेषजम् ॥ २७ ॥
प०-अतिश्भूलस्यापि भेषजं मेदसोऽभेवीयोश्च

नासनम्। यत्तत्साध्रु तथाविधं चातिमेदोऽभ्निवातजि

देषजमतिस्थूलस्य वृंहणं नालं म पयौघ्रम् । यस्मान्न
धयूरस्य सन्तपणे भेषजं पयप्तम्]स्थोल्यनिवारणाय

त चाप्यपतप्णं यस्मादूबहणं मांसादि तदस्य भेदोऽ-

दरी दद्तोऽगन्यनिल् चे ते) | एत्यादधिना यानद्रा-

ततन्वन तरनवद्धिना तनस्यताऽस्य

महती व्परद्र्-

यते। अथ वहणोपक्रमः क्रियते सदाऽऽमद्योपो व्रत ।
कृरास्य स्वतिरुद्रोपक्रमत्वाद्विसचिकादिः सुनोपक्रभ्य-

स्तस्मात्काद्यमेन स्थौत्याद्ररम |क्ररिमेति ्रयशचच्धा-

प््तादिपादाद्धिमनिच् | स्कनो दकदिरिति गफ)
स्थनिमेति द्रढद्वराकृतिगण्त्वादिमनिनिनि ऊनिन् |

भेवधेयति सन्तर्पणस्वभावत्वात् ।तेनतदुक्तं भवति।
पर्यतिस्थूलाय -बृहणं दीयते तेनाभमिमदसी ब्र् तस्िश्च सति स्थृखदुरेति गादसम चोषः |
ककारस्य च गुणः ॥ ६८ ॥
7च्छतः । बातश्चापचयमप्यथ छङ्घनं कियते
।
तेन मेदसोऽपचयो भवति नतु वायन्योऽप्नोविघात
पर-क्रछस्य मावः किमा । स्थृद्धम्य भातरः
ह्यत युक्तसुक्तमिति मेदोऽभिवातजिन्न वहम स्थविमा । प्रषव्रादिपाठाटिसिनिच । स्भृदम्य
भरू नापि लङ्घनं स्थूरस्य यन्मेद्ःश्रृपणं वाताजि यन्मदृसस्तथायमपरः कादथमवरल्व हेतुः | किमा
भिजेत्तरय पथ्यम् ॥ २८ ॥
क्रयात्वम । मधुरादिभिः यम्माद्नायासेन आस्थित
दे०~स्थौल्यस्य कच्छृसाध्यतये देठमाह--लंवनं वरणं । तन्स्थाल्यान् किमव
¦ स्थ।वमा रशृलल्
स्थुष्स्यं भेषजं

ग्यायान स्धुत्यं यमात्

वं कारयसाध्रतोकाग्रादद्यन्य् धिपर्मं

यतस्तस्यातिमेद्रोऽभिवातानिद्धपजं ।
ततिनवितेनत्रयानि

। भन्यनेन चिपर्सतानि

च

सटिप्पणदीकंभियसंबचलितेि अ० १४.

स्थानम् ]

तानि निपेवणानि तैस्तिक्तकदटकषायैः रुश्ररन्नपानौ-

(२४७)

प०~-अचिन्तया
निःरोफतया अथवा किञ्चि+

प्रधः सेवितैः सृष्टस्य नयति मेदरःक्षपणहेतुभिः । ¦ दपि कार्यजातं मनसा अपर्याङोचनेन हर्षणेन
|

[स

नलु सौम्येन मधुरस्निग्धानामन्नपानानां सौहिष्येन । निर्वव्यान्तःसन्तर्ेन तथधास्यन्तस्वप्तसेवनेन सर्व.
वृत्या बरद्धिदेतुतात्तेषां स्थूखङररायोश्च तस्य व्याधि- धातूर्पचितः संपद्यते । यथा वराहः स्वप्नप्रसङ्गस्य
हणसाध्य एवोत्पन्नः । स्थरृत्योपक्रमविसेधात् कसविषयेऽन्येभ्यः पुष्टदतुभ्यः प्राधान्यं श्रदशेयन्
[न

म व्याधिर्नोपश्यमं याति सर एव करदस्य सुखनो-

पाम गच्छति । स्थूढस्य चिरुद्धोपक्रमत्वाच्िचिरेैयेत्येवं कार्यमेव भ्रष्ठम् ॥ २८ ॥

वसहोदाहरणेन दत्त एवमनिन्तनहषणा्दिसितर्पणस्वप्नम्रसङ्गेः दरदः पुप्यति । सर्मधानपाचितः
सम्पद्यते । ३० ॥

हे०--कारर्यस्थौल्ययोर्वरावरत्वे देत्वंतरमाह-मधुरल्लिघान। सौहित्यं तर्तिरम्यासाथ ब्रहुवचनम्। करशिमा-काग्यं

हे०-~जचितादिष्यवुष्टयं कार्यस्य परमीषधभित्याह-अवितयेति |दर्षणेन प्रियदर्थानादिना संतर्पणेन सौहिल्यन

ह्यवि मा~स्थील्यम् । स चद्थेतविपरीतानिषरेवणेनदयाति ।

भत्यंतविपरीतानि अम्डातिरक्नादीनि अतिदुःखम्।॥२८॥

अथ ह्ररो कीर मेषजमिव्याद--

पौजयेद्. व्रहणं तत्र स्वै पानान्नमेषजम्॥२९॥

स्वप्रप्रसंगान्निद्राम्यासात् | ३०॥

नहि मांससमं किचिदन्यदेदशरह्वक्त् ।

माक्नादमांसि मसिन सभृततवादधिरोषतः ॥ ३१॥
स ०-मसिन सममपरं देृहकरं न च विद्यते |

स ०~तत्र छे वृहण सर्व पानादयौषधं योग्यम्२९ सववृहण्करेभ्यो मांसतिवृषणमियथैः । विषेण
प०~तस्य कीदृशम षधमित्याह-तत्र कशे पुंसि मसादमांसं देहस्थ वृहणलङ्ृत् । कृत इत्याह ।

मानान्नभैषजं

श्ाङिषष्टिकमांसरषीरेष्वुरसजीवनीय-

ृहभीयवस्तुजातं सर्व वर्णं योजयेत् । २९ ॥

हे०--कादर्बस्यौपधमाह-~योजयोिति ॥ २९ ॥

अवितया दषेणेन धुवं सैतपणेन च ।
:वप्नघरसंगाज् क्रो वराह इव पष्यति ॥२०॥

स ०-अचितया चेतसः रोककार्थायनाकुरतेन

नथा हषणेन चित्तस्य तुष्टया तथा

सेतपणेनाहार-

वेदेषादिना वृहणेन तथा खम्नप्रसंगादत्तिनिद्रासेवनेन

मसिन संमृतत्वात् ।पुष्टा ॥ ३१ ॥
प०~-यतोऽस्याहारो न कश्चित्तथाविधोऽभ्यवहियमाणौ दृयते । येनासौ पुष्टो मेदुरः सम्प
दयते । मासेन समं तुल्यमन्यन्न किच्विदाहारजातं
देहस्य वृहत्वकृत्सम्भवति । यस्मादतो मांसादीमामामिषञुजां सिहादनिं प्राणिनां सम्बन्धि
यन्मांसं तन्मृगादिमांसेन सम्भरतस्वात् शरीस्पोषणात्
विषतो बहत्वक्रदिति सम्बन्धः ॥ ३१ ॥
हे ०--का्ये ्रधानतरमौषरथमाह~-नष््यादि ।का्स्यस्य

पदाः पुष्यति सर्वोपचितघातुः संपद्यते । क इ । प्रानतममौषधमाह-मांसदिव्यादि । मांसादानां
सदः शुक्रो यथा । अन्येभ्यश्च पुष्टिहितुभ्यः कदा- मांससेविनां मांसेन संभतत्वात् पष्त्वात् विरोषतो
बेषये रप्र एव प्रधान इत्ति च दरयितुं वराहो देदष्त् इत्युषगः; । संग्रहे तु-भतिकार्यनानायाटंतल्वेनोपन्यस्तो प्रकृता । तथाहि । वरार्य सवर्मदीतोष्णवृदूष्ुधः । वृक्तिव्याध्योषधमदान् सते.
उप्नमेतरेण न कश्चित्तथा्रिधोऽभ्यवहारादिर्परुभ्यते |] ऽट्पबङ्त्वतः ॥ श्वासकारक्षयप्लीहगुरमोऽर्योवहिमं*

थाऽसौ पुष्टोऽतिमेहुसे चयते । अतिस्थूलाऽतिकयोश्च मुनिना लक्षणमभ्यधापि । मेदोमांसातिदरद्व.

दता । कदां प्रायश्च बाधंते ` रक्तपित्तानिलमयाः ॥
शुष्कस्फिगुदरग्रीवः; स्थूलपर्वा धिराततः । उच्यतेऽतिक्*

रस्तत्र प्रागुक्तो वृंहणो विधिः।|अश्रगंाविदारयाया दृष्याबाचलक्िगुदरस्तनः । अयथोपचयोस्साक्षे नरोऽति- शरौप्रधयो दिताः । ठंघनोत्थषु रोगेधु विरेपेष्वनुकत्ययेत्॥
धूर उच्यते । तथा| डष्कर्फिगुदरमीवो घमनीजा- यत्तदात्वे मथः स्याचच्चाभ्यासेन पुष्टये । सद! क्षीणौ

संतत; ।खमस्थिरेभोऽतिकृराः स्थूरप्वा नसे मत
एति ॥ ६० |

ययतः सयौ वहृणेनोपचीयते।] चिरं करमेण च क्षीणस्तदं~
ध्यासेन तेत्र च । बृहणं देदमात्रा्निमलरदीन् वीक्ष

[ इत

अष्टाङ्कहदये ।

( ३७८ )
द

सयाया

&
४
४
सा
यमा

योजयेत् ॥ क्रमान्मांसरसांस्तद्वत्कछालवागिकोहुन् ।
वेसवरिः उतीस्तद्रजांगचेश्च कृताक्रतान् ॥ रसांस्तथा च

क्षीरादीस्त्षणा्तर्षणासुन;ः

शाः

"=

दे०-स्थील्यकादथयोः सेकषिपादौषधमाह-गुर चातपेण¢

५

,

भित्यादि । गुर्स्वे सति यदपतर्षणं॑तरस्धूले हितं, रश्व

। यज्या्ृद्ानां व्वरिणां सति यत्स॑तर्ण तल्छरशे हितम् ॥ ३२ ॥

कासिनां मूतङ्च्छरिणाम्॥ तृष्यतामूदुष्वंवातानीं मूढमारतवर्च॑साम् | समङ्ृष्णादिततैलक्षौद्रास्यो दि स तर्पणः ॥

यवगोधूमयुभयोस्तयोग्याहितकदपनम् ॥३६॥
स ०--उभयोः स्थूरङ्ृरायोथवगोधूमं दितम् ।
मंथस्तदवात्तिताक्षौदरमदिरासक्तुयोजितः । फाणितं सक्तवः

सपिदभिमंडोऽम्टकांलिकम् ॥ तर्पणे मू्र्ृच्छ्रशनमुदावतैहरं किभूतं यवगोधूममिव्याह--तयोग्येव्यादि । तीः
परम् । मंधः लङ्गरमृद्वीकादरक्षाम्लम्लकदाडिभमैः ॥ स्थूलङदायोर्ोम्या उचिताऽऽहिता कृता कल्पना
परूप्रकैः सामल्कैः सचस्तृष्णातिरोगजित् । स्वादुरम्छश्च सयोगत्त्कारस्नोपयोमोपायो वा यिन् य गोधूम
वलक्त् सखेदो रुक्ष एव च ॥ स्यः संतर्षणो मथः स्थेय
वरणेवल्प्रदः `” इति ॥ ३१॥

तदेवं यवाः स्थूढे हिताः गोधूमाः इरे इथे; ।
हितयोगे चतुर्थी

वक्तव्येयश्य प्रायिकत्वात् स्थे

एवं विस्तरेण स्थूलङ्ृशयोरपक्रममुक्ला समा- दितमिलत्र न चतुर्थी । धन्येऽपि ह्यं प्रयोगा ददयन्ते।
यथां शद्रटस्य । सामाजाधीमतां हितमिति । तथाऽ-

पेनाह-

गुर चाऽतषेणं स्थूटे विपरीते हितं कदो॥३२॥ स्यैव । विपी प्राहिणी हया तृष्णाप्ती दीपनी
सं०--यद्ुर तथापतपैणं तत्समासेन स्थूलाय दिता

हितं माक्षिकराद्ादि । एतद्वि रौक्षयन्मेद्ः क्षप.
यति । गौरवाच्च शीघ्र जयं न गच्छति । यदतो

।

तिति ॥ ६६॥

व्रणाऽक्षिरोगसंश्दरदुबेरस्नेहपाधिना-

१०-तयोः स्थूलङ्कशयोः तद्योग्योचिता तव्योभ्या

विपरीतं रुरु संतपैणं च तदति ्कशाय हितं राङिष- हिता कृता संयोगसंस्कारदिभिः करपनोपयोगोषटिकैणेयमांसावकर्पिजकाविकम्|अतिकृरास्य हयभि पायौ यस्तत् । तेनेतटुक्तं भवति । यद् स्थूरखाय
यवगोधूम दीयते तदा स्थूहयोम्ययैवापतषणरूपया
रपि कृशो भवति । तस्माद्यदि तस्य गुषैन्नपा-

नौषघमुपयुज्यते

अथाऽस्य रघु

कल्पनया यदा तु तदेव यवगोधूम कृशाय दीयते

। ततोऽग्निसादोऽस्य जायते । तदा कृरायोग्ययैवापतर्षणोपक्रमयोः संयोगतरतम-

जपतपणमुपयुज्यते

त्यः

भावभिन्नसवेन प्राप्रास्तत्कथं द्वितिधोपक्रम इन्यत

काद्येमेवाऽस्यापद्यते
। तस्मा संतर्पणं च इति प्रव्यभियुक्तो मन्थकारः ॥ ३३ ॥
हे०~यवाश्च गोधूमाश्च यवगोधूम तदुभयोः कृशस्थयत्तछराय हितम् । गुरं चेवयत्र चराब्दाघु च यद्-

परतपणं देणमाककोरदूषादिकं

तथाऽन्यदपि यन्न

शुरं नच घु मेदोप्र . जागरम्यवायन्यायामचितादिकं

लयोः क्रमेण हितम् } तञ्च तहुचितकृतकद्पनम् । पथा-

स्थुल तैटतक्रादि सिद्धा मक्षयाः, छते घृतक्षीरादिसिद्धाः ।

संग्र तु~-“^स्थौट्यकार्यपृत्यापि स्यातां तत्राप्ययं विधिः,
तच स्थूठे हिते गमयति ॥ ६२ ॥
सततन्याधिततया योज्यो सदा विम्य च ॥ मा्रादियुक्तै
पण्-संक्षेपेण स्थूलङ्ृरयोरपक्रममाह-स्थूखे नरे सेवेत यस्तु वहणरंघने । समधात्वभिदेदोऽसी सिदसं*

शुराबपतर्पणं हितम् ।यथा माकषिकदौगाटकविसशाटकादिरूक्षत्वान्मेदःक्षपणहेतुः,

गुरत्वाच्छीधर

जयं न याति | रुप्वपतपणं स्थूठे हितं कुरुत्थदयामाकादयतो विपरीते खरु तथा सन्तर्पणं च तद-

तिङ्क पथ्यम् । शाखियष्टिकैणेयक्षशादि यस्मा-

हननो भवेत्॥टदेप्ियवर्वाच्च न ददैरमिभूयते॥ ति

स्नेहनं रूक्षणं कर्मादिना सर्वोपक्रमाणो परयक्ू्वे उपक्रम
द्यैऽतमाव उक्तः | ३३ ॥

ननु चाऽतीसारस्वरणुस्मादीनामनेकणूपतवादनता

दतिङ्रस्यापि अतिषरोऽभिं कुर्वन् अन्नपानौ-

एवोपक्रमाः ्रा्तास्तत्कथसुपक्म्यस्य हि विवादूषिेवो-

सुम्बयते ॥३९॥

दोषगत्याऽतिरिच्यते परारमेयादिभेदतः |

षथधमञ्निनाऽऽदाय यदपि वहणं तद्भूय; छृरा्वाय

`

पक्रमो मत इत्यह

|

स्थानम् 1

सटिप्पणदीका्रयसवदटिते अ० १५.

भ
5
या
भा

( ३५९ »
(--

ति
८८७५

उपक्रमा नते दविवाद्धिना अपि गदाह्व

हे०~द्दानी तेषां प्रथकृत्वमेव

कन

स्येति 1 दोपगस्या दोदणणत्येन यष
स ०-दोषणां पृथप्रूपाणां संसगैसननिपाततरतममेदे- | था तथोपक्रमा
सिचत | वधा दन्न
नाऽऽनव्यं यातानां या मतिस्तथा तेषामेव स्थानव्द्धि्- वरन च
द्री, दष सीनः, शाः

यखक्षणाया गतिस्तिथगूष्वाधोलक्षणा या गतिस्तथा रा-

पग

यथः द भि

क्तव देतु थत्रतवमेवाम्म्

खाकोष्ठास्थिसेषिरुक्षणा च या गतिस्तयाऽतिरिच्यते वहवो मर्वत्युपक्रमाः 1 कथमित्याह । प्राहिभेयादिमेदतः।
प्राही चभेदी चे प्राहिभेदिनैौ वाबादी येषां रोगाुरेधा-

३
#7

त्यजति । यथा नानाध्िघ्रा

धद

9.00 ॥।

स

। मत्वम् ॥ ३४ |

नानाविधानामुपक्रमाणां ते म्राहिमेदादयस्तेषां भेद्य ।

दातु

विशेषो प्राहिमेादिभेदस्तस्मा्। ययप्यतिरिच्यैतेऽनेताः |
संपदयेते तथाऽपि द्वितास्संतपेणाऽपतपणरूपान तेऽति-

ह्मात्रिरीकावामाय् म्
रणं सामस्स्यन निरविनन्

तेषभुपक्रमाणां रूपतरं स्षमवतील्यथः । कथमिव

वातादिदोषवशन्नानाविधा सपि उ्वरादयो वृंहणकेवन्-

||

ष्क

पञ्चदशोऽध्यायः ।

रिच्यते । संत्तपणह्यखमपत्पैणरूपसवं वा वजया न
नीाऽतिरिष्यत इत्याह । भिन्ना सपि गदा इ । यथा

र

पमण

हिविधोपक्रमणीयाध्यायादननरे
रो्यनाद्दिगण
संम्रहाध्यायारमः । यनो टोपोपक्यमीप् दयोपुत्र

साध्यत्वं सामत्वं निरामितवं बा नातिवर्तते तथोपक्रमा । णीये च नानाविधा उपक्रमा लपिदिताम
मधुकादिमषजाश्रया

अपीति ॥ ६४ ॥

यतस्तानि

मरः
दोदनान्युपशरोमी
=

सर्वेपक्रमाधरिकाराणि संजिघर्ुस्यायमिमम्ः1.-ति

श्रीमूणोकदत्तपुत्रश्रीमदरुणदत्तविरचिता-

ग्रामष्टगहृदयटीकायां सर्वागसदसस्यायां

अथाऽतः सोधनादिगणसंग्रहमध्याय

द्विविधौपक्रमणीयो नाम शतुदैखे-

व्याख्यास्यामः ॥ १॥

ऽध्यायः ॥ १४॥

सं ०-शोधनं रोधनस्यो द्रव्यगण आदयषा

प०~अतणए्व

तदाह-दोषाणां

क्षयस्थाननब्ृद्धबु-

धर्वाधस्तिर्यघ्रूपादिरक्षणयाऽगत्या =अतिरिच्यमाना

एवम् । आदिङब्देन वातहरादिगणपाप्रहः

। तै

संग्रहो यसिन्नध्याये स श्योधनादिगणरम्रहस्वं रौ

नादिगणसंप्रहसक्नमध्याये व्पाष््यास्यामः । गप
अप्यनन्ता भवन्तोऽपि नतु द्वित्व तेऽतिस्च्यन्त
। विक्षि्तानां पदार्थानामेकत्र राशीकर
उपक्रमाः । तथा प्राहिभे्ष्दिभेदतोऽप्यसप्राद्युपक्रमोऽय मदी अयं मही अयं आहितसोऽयं ्राहि- सेप्रहः । तत्र शोधनगणस्य स्वदोपविजयत्वेन प्राध
तमो भेदितयोऽयं भो्ैतमोऽयं ग्रहणात् स्निग्धरू- | न्पापपतमुपन्यास्तः ॥ १॥
+
च

कषादयः । कथामिव ते अनन्ता भिन्ना अपरिये गदा
व॒ यथा भिन्ना दोषादिवक्ादपि गदा व्याधयो
ञ्वरादय उपक्रम्यस्य द्रूप्यात् सन्तर्पणापतर्पण
साध्यत्वलक्षणान्नातिरिच्यन्ते । कदाचित्

पणसाध्यास्ते भवन्ति कदाचिदपतर्पणसाध्याः

तद्रथातिसिक्तिरूपान्तरसाध्या दति भद्रम् ।॥२३४ ॥

इति श्रीचन्द्रनन्दनविराशेतायां पदाथेचन्द्रिकायामष्टाङ्गहटदयटीकायां सुस्थाने दिनि-

धोपक्रमर्णायोऽध्यायश्चतुदेशः ||१४]

प~-अथातः

योधनादिगणसंग्रहमन्यायं

व्य

ख्यास्यामः ! यथेह नानारुपेऽप्युपक्नम सति द

भेषजस्यापि नानारूपस्य सं
|प्या्तिक्रमस्तथा
भेदेन दरैरूप्यानतिक्रस इत्यतो द्विवि
|दोधनश्चमन
पक्रमणादनन्तरं सोधनादिगणसंमहोंऽध्याय आ
। विश्चिप्तानां पदानामेकन्न राद्ीकरणं प्रघ
।सङ्तरहः । रोधनकूपो द्रव्यगण आद्िर्यपा गणाव!

ते सोधनादिगणाः सक्घातास्तेषां सञ्प्रहस्तं

, यिप्यामः॥ १॥
[क

[ल

अषटङ्गदये।

(३५०१

रमज

नना
(न

दे८-अथातः

योधनाष्गणीवमध्याथ

व्याख्यात्

प्रि तानप्त--जथानि । द्रोधनादिद्रतल्यगणः ॥ १ ॥

लोधन च चतुर्विधम्, | वमनतिरवेनास्थापर्न-

ह्निकिवनदरव्योपरेन । सत्रीषि वम॑नस्योपधगण

तानप तनि
मदहुनमधुकटंबानिवविषीषिद्टा

विदुखदहनाचत्राः कारवत्या करजः

कणदवणवयैलासभषाञ्छदैनानि ॥२॥

स्० मदनं स्रः मधुकं मधुयष्टिकय |ठेवा तवी

[ि

न गी
ल०=तवच वमनगणमाहनमद्नमधुकेव्यादि।मद

रक य्रीमधु, द्वा कष्तुवी, निवः~पिचुमदः,

च

विशाल्य-ददरवारूणी, वेपुस-कटुवादक) $=”
मूर्वा-सधुरसा, देवदादटी-जीमूतकः) क
विद्ंलो-तवरेतसः, द्रहनः-चित्रकः, ।चत्रा च

कतिर,
जो-वत्सकः,
र -विष्टगं,

कदटुपयेलाफटं, पत्रकं च,

ल्माडका,

घ्रपुसङ्कटजमूर्वादेवदाटीकराभिघ्नम् ।

ति
~
ना

न

कोश्शवत्यी--कट+

कोलातकी, राजकोखातकी, करजो--नक्तमाकः) कभा
पिपली, ठवण-चैन्धवं, वचा-उप्रा, एल वादः) सप
वो-रधो्नः, छर्दनानीति वहुवचनगुणवहुत्वाभे तेन
वमनादिदरव्याणां यस्य॒ कस्यचिल्विकचतुष्कपंचकादे

धं चा
प्रयोजकत्वम् | उक्तं च सुश्ुतेन~-“समस्तव्मम
अथादाममथापि वा | प्र्युनीत भिषक् प्राशं यथाद्िषष

सग्रह
द्ीधतिक्ताऽलावुसंकञा |निव; पिचुमन्दः विवी गोहा कर्मसु॥'; इति । उपछृक्षणं चेदम्; । अतएव
ेष्वाकुकोच्ासक द्रम्फष्ल~
भोष्ोपमफलसंत्ा |विश्चाछा इंद्रवारुणी ।त्रपु तिक्तत्रपु- कासोऽधिकमधीते । मदनजैमूत
राणि] कुटजकरेजत्रपुससपपपिप्परीविडगेलापरस्यक्~
पपत्
पुष्
म्
व्सक
टज
|
्वात्
योग्यत
वमने
तस्य

प॑ वेद्यम् ।
शारदानि ।
ण्थ्वीकादुस्तुवरप्पु्ायनां फलान

पष्पीहेर
ज परीटुयरमी । दरवदाछी वरस \कृमिघ्न विदेगम्| |
व्रस्तितपधरणकोविदारकर्युदारक्युलाविदु

बदरो जलवेतसः । दहनश्ित्रकः। चिना मूषिकपर्णी ।

रविवीव्रंधृजीवकश्च -

ताश्षणपष्पीसदापष्पीवचाचिघानवित्रकसुगवारकद्रवारूपाद्ितर

फोदावस्यो परडासिविका धामागेवौ द्रितीया राजको- |वीचतुरगुलस्वादुकंटकपाठपारलीराङ्गटामधुकमूवां सपतप-~
शातकी । कर॑नो नक्तमालम् । कणः

वण सेधकम् । वचा गोकोमी । एका

परिपरी | |णसेमवस्कद्विपधिगरसुमनस्सौमनस्यायवानीद्रश्चीवपुननवा-

बदिः । | महासदा्ुदरासेश्षुसहाकाण्डेश्चुकोंडकतकपिपपलममूरकक दव -

चाहमलीराल्कामद्रपण्यै
रमूलानि
सर्षपो रक्षघ्रः । एलानि मदनादीनि चछदैनानि छर्दि. | वपिकानल्देशीहीने
ादनापावत्रणिपस्गा
सांजनराज
रोदकोदाल्कधन्वनर
तन्ति छर्दिकायणि ! जत्र मदनविशालात्रपुसङ्टज-

रावण्युप

यः ताटीसपव्रं ददिद्रगबैरकरा

दिकापिच्छाः प्रियेगुपुष्प्
विीलसःपाणां फलनि वमन्ति । मधुकविदुरछ- | मधकदारहरिद्रासारौ तगरणुद्धचीमधुकफाणितक्तीरश्वार चितरकदतीवचानं तु मूलानि । सोघ्रसुवण्षीरीकं- ¦ द्यणानि चेति वमनोपयीगीनीति ॥ २.॥

पिद्धानां तचो स्वनाः }षाणां फरपत्रपुष्पाणीति । ,

वसुमुनितिरतिथन्मालिनी नौ मयौ यः ॥ २॥
प०-रोधनपन्वकर्मास्यस्य वमनादिमेदभिन्नसयोत्तरोच्तसधानस्य प्राधान्याद्रे वमनस्य ताबदौपरचगणं प्रधान व्याख्यातुभिदमादह्--मदनादीनि

व्याणि छर्दनाने वमनोपयोगीनि मदने मदन-

फरप् ! मधुकं मधुयष्टिका । म्बा कटुका] निम्बः

निङ्कभङ्कमश्रिफरागवाक्षीस्नुकदसिनीनीलिनितिलवकनि ।
दाम्याककपिह्टक्हमदुग्धा
दुग्ध च मूञ्च च विरेचनानि ॥ ९ ॥
स०~नि्मो दती ।कृमलिषरत्|त्रिफला बरा ।गवाक्षी
विशाल दितीधेदरवारणी। श्ग्णुडा रंखिनी यवतिक्ता ।

बिम्बी गोहा स्कफखपरपयीया । त्रपुसं कटुकम् । तीशिनी नीरपुष्पा भाखाहीसंन्ना ।तिखक्षो सोः ।
कुटजः

वत्सकः । मूवा मधुरसा । देवदाडी | द्राम्याकः; कर्णिकारः । कंपिष्टको रेजनकः । हेमदुग्धा

जीमूतकः । कृमि विदङ्गप् । निदुलो वेतसः । |
` कनकक्ीरी | दुग्ध क्षीरम् । मूत्रं पसिद्धम् । निङमाद्वि,
दृहनधित्रकः । चित्रा द्रवन्तौ

। कोशवलत्यो

राजकोररातकी एका, कटकोरातकी दत्तया । ` दीम्येतानि विरेचनानि । उपजातिकैत्तम् । ९ ॥
प०~-निकरुम्भादीनि द्रव्याणि `विरेचनानि ।
करजः पूतिकर्क्लः । कणा पिप्पली । ण्ठी
ॐ
[9
५
॥
निकुम्भो दन्ती }ऊुस्भचिदृत्, | गवाक्षी विषाखा |
पषमेटा सर्षपाः भ्रेतस्प॑पाः । २॥

सटिप्पणरीकाव्रयसंबाकेते अ० १५.

स्थानम् ]

[म

स्लुक् युधा1श्चखिनी श्वकुुमा । नीषिनी नीदपुष्पा।

तिर्वको रोधः

। कम्पि-

। शम्याक आरवधः

द्धा } यवः~तीक्ष्णङककः,) मिसिः-दातपुष्पा, कृतवेधनं
कटुकोशात्क,

ङुखुत्धः-रिवीधाःयविदोपः)

= मध्रु~

छको रखनकः । देमदुग्धा स्वणैक्षीरी }दुग्धं क्षीर- माक्षिकम् । संग्रहे त्वधिकमुत्त वस्तिपु तेपु तेप्ववस्थां तरेषु

म् । गोमूत्रं गोजख्म् ।॥। ३ ॥

हे०~-विरेचनगणमाद-निकमकंभेति

। निकंमो-

यान्युप्ुज्यंते द्रव्याणि तान्यसं्येयन्वान्नोपद्धेश्यत |
रसस्कपरेभ्य एव यथादोधं यथावसं विभज्त्सर्यपु प्रय

दती, कंमखिष्रत्, त्रिफला प्रसिद्धा । गवाक्षी~श्तपुष्यसारणी, स्तक्-स्नुदी, सखिनी-कालंजनीसदशा

श्रेत"

पुष्या, बीलिनी-कालंजनिका, तिल्वको--सेध्रः) सम्याक
आरग्वधः, कंपिटछो--स्तोगः, देमहुग्धा-देमावती कं
्परकरतिः । संग्रह व्यधिकमुक्तम् ] त्रिवृच्छयामाद्-

जयेत् । मदनकुटजजीमुतकंश्वाङुकायात्की
द्रयत्तपससिद्धा्थकरताह्वाफटानि, वद्यदयामूरिरंरचचिषदु वद्धदारयष्टयाहुकुष्टराखापुननवाकनणनृव्यानि, = सरटे तदादे
पुषार्दिगुरसां जनव्योपपव्रैखामृतायवो च्छुटसतवसुडय्ल-

परमस्तुधान्याम्टमूतर्नेदशषीरक्नौद्राणि चेति 1 ८ ॥

तीद्रवती्खिनीसप्तलाऽजगं धाऽजदयुगीवचागवाक्षीछगला-

भ्रुवर्णक्षीरीचित्रक किणिदिह्वस्वपंनचमूल्वृश्वीवपुनर्नबापट~ ।
कपरादयाकमूानि) तिलकयाम्याकरकोपिदरकपारलीत्वचः; |

निफलपीप्रियाख्वहुटवदरककं धुकादम्यैपरूपकद्रक्षा्रौ - |

विनीद्कातकषीरकोदकीयीविडेगपुग्ांगुखुफलानि, चतुर" |

वेष्ाऽपामागेव्योषदार्वीशिराटा

बीजं शेरीषं बाहैतं द्रव च ।

सारो माधूकः संधर्वं ताश्येशैटं

ख्यो प्रथ्वीका दो धर्यस्युत्तमांगय ५॥

स०--वेटो वरिदेणः । अपामा; प्र्यक्ुष्पी
ज्योतिष्मतीकषीराणि, क्षीरमस्तुम्यधान्याम्लमूत्राणि चेति व्योषं त्रिकटुकम् । दारी पीतद्रुः । तुसा श्ष्टसनं

गुटपरपत्वाणि) पृतीकल्वक्फरपस्वाणि)

महावृक्षसप्तपर्ण-

विरेचनोपोगीकने । कोश्चातकीदे ब्रदारीसततटाकारवेद्धिकास्वदेषाकधीरमप्णोदकं चेल्युभयास्मकानीति ॥ ३॥

मदनकुटजकुष्टदेवदाटीमधुकवचादक्षग्रल्दारयन्ताः

|

यवमिसिकरतवधनं कुरस्थों

रसः } दिरीषवी पैरीपम् । कृहया ईत ब्राहलम्,
रिपो; बीजं शैग्रवम् | सारो माधूकौ सधुपुष्पसारः
शष्करसांजनम्,
सैधवं सिधूल्धम्. । त्श

तुटौ सृकषमला स्थृरेला च } एष्वीका दिगुषत्ी

एतान्युततमांम शोधयति ।पूषैविरेचनानीवयथः । >

मधु रवण जिवृत्ता निरूदणानि ॥ ४ ॥ तौ पचारर्वै्देवीति नाम्ना ॥ ५॥

स ०--षदनं मदनफरम् । कुटज वत्सतर, ।

प०-वेद्टादीनि द्रव्याणि उत्तमाङ्गं धिरः शौ

यन्ति । वें विङ्गम् । अपासागः प्रयक्पुप्पमू
|
युक्तसता
रखा
|
दैवदारः
दारं
।
गद्नाम
करघ्े
ं ्रयुषणम् । 'मिप्पटी मरिचं शुण्टी त्रयमे
धामाव । व्योष
मितिः रातपुष्पा | शछरतवेधनं
तिरूहणानि निरूहणसाघनानि । भवतति

्चितम् ।" दार्वीं दारुहरिद्रा । सुसखा युलश्नण
विभिश
|
दिरीषस्य बीजं सरोषम् । वृह्स्या वीजं वातम्
नौ ततः परौ यौ नजसदििजसौश्च पुष्पिताम्रा ॥४॥ शिभरुबीजं केप्रवम् । साये माधूको मधूकसागः

उिरषटं मधूकपुष्पम् । ताक्ष्येयेटं शुप्कस्सा जनम
प०~-मदनादीनि निरूहणान्यास्थापनद्रन्याणि ध
पत्रैखा च । प्रध्वीका

कुटजो वस्कः । देवदारी खनी जीमूतापसपथामह्पन्चमूट
या । मधुकं मधुयष्टी । हसं

नरटथौ एलाद्रयं-सुष्ैला,

पुष्पां । प्रुतवेधनं कटुकोशातकी । मधु मापन
कम् । सवण सैन्धवा । त्ररत् कटस्णा-

साः
सज॑रसः, चिरीषबृहतीचिधुणा ब्रीज मधुकस्य
्पिव
ता्यतल-रसांजनं, बटची-एखादरयं, पृथ्वीका-याप

द्मूलमुभे स्मृते । दार देवदारः । भिसः शात"
प्रपयाथः ॥ ४

हे०--निरुहणमाह मदनेत्याद

कुषठ~-पाकर) दश-

पृ-गृदत् , ह्स्यपचमूल, दास्-देवदृः र्ना भसि

स्थूख्जीरकः ।॥ ५ ॥

र
हे०-नावनगणमाह-ेस्छापामागेति } सुरास-श्

ीगिसंप्देसाविकमुत्तम्--अपामार्गविडंगसरिचपिष्यल
तः
ि,
रीपवि्वाजाजमोदावारतीकग्रध्वीकैलदहरणुफयान

पपफल्पल्राणि, चि
। सतभाकतकीरीदरीतकवगपत्राणि, सर्पु

ष्टिङ्क्दय ।

८ ३५२ )

|8 ~

तरि

५

दिगणौ वीरतरादिश्वृणाख्यवन्यीने
वातसमनानि ॥ ६॥

वाक्तीवयस्यावश्चिकाटीविषीकरंजमूलानि,
अकी- |
कपुष्पफलमूढानि, रोघ्रमद नसप्तपर्णनिवपीडवीजानि;
रसामातुलिगल्वेगपुष्पाणि, अगुरुमुरदारुसरक्चदस्की-

प्रद् पैचमूहानि चेति

दूवाऽनता निंववासाऽऽतसमराप्ता

गुद्राऽ्मीरुः रीतपाकी मिर्थगुः ।

न्यग्रोधादिः पद्मकादिः स्थिरे द

पगण्ययनरसांजन्िंगुलक्षानिर्यासाः, . सारुतालमधृकद-

सायतेजस्विनीमेषदुगीवरांगेगुदीवृह तीदयस्वचः, राजापदं वन्ध सारिवादिश्च पित्तम् ।॥ ७ ॥
नमज्जा क्षौद्रं छ्वणानि मद्यानि) गवादिंरक्कन्मूचपिस०-दूर्गा शाद्वलम् । अनेता यवाष; । निबः
नि । एवबिधानि वचेद्वियोपश्मनीयान्यन्यान्यपि |
आत्मगुप्ता कपिधा सहं क्षीरं रक्तं मांसरसो धान्थरसस्तोयमिति रिसे- प्रसिद्धः । वासा आटल्खकः ।
रेचनोपयोगीनि

। मधुकपर्चकमंजिष्ठासारिवामुस्तपुन्नाग~

गक्रेयोरैावाटकसुपर्णत्वक्तमाटपत्रष्थ्वीकादेरणुलाक्षाशपुष्पाशच्लकीशकरासदनकमस्वकन्यम्रोधोवराश्वत्थप्ठ-

रोध्रस्वक्पशनोत्पल्मानि सर्वेगंधद्रव्याणे च छुष्ठतगरवरज्यनि
योगिकधूमोपयोगीनि । अगुरुगुगगुटशरलकीशिछेयनट-

कच्छः । युद्रा पदएस्कः । जभीरः शतावरी । रीत-

पाकी रिखंडिका काकणतिकामेदः । प्रिथगुः श्यामा ।

एप दूवदिगणस्तथा वक्ष्यमाणो व्यप्रोधादिस्तथा
प्रग्रकादिगेणस्तथा शारकिपणीप्रदिनपरण्यौ तथा पव

[विवि
५
"` | जज वन्यं ङटंनटं सारिवादिश्च गणः। एतै पित्त
तर[चरह्रणू्यारयुह्तध्यासकवरागकश्चवष्टकस्थाणयकषार्- |
नारायति । म्तौ तो गौ
वा कोकैः ॥ ७ ॥

तववयैरवाढ्ुककुंदर्लजैरसयष्टयाहफरसारलेहमधूच्छिश्च-

त्वफल्मजतिख्यवमापकुकुपैरिमेदोमज्जवसासपीपरि
हिकधूमोपयोगीनि । भिरोविरेकद्रव्याणि गंधद्रव्याणि
तीक्ष्णानि । मनीहा हरितां चेति तीष धूमोपयो-

चेच्छाछिनी

वेद

प०-दु्वादीनि पित्तं प्रन्ति । दुर्वा शाद्रखा }
अनन्ता यवासकः । वासा वासकः

। आत्मगुप्रा

नि ॥५॥

कपिकच्छूः । अभीरः शतावरी । शीतपाकी रिख

द्रदार् नतं षठ दुरामूलं बलादयम् ।

ण्डिका । प्रियंगुः गन्धप्रियंगुः 1 न्यम्रोधादिपन्यका~

युं वीरतरादिश्च षिदायोदिश्च नाशयेत्॥ ६ ॥ दिसारिवादिगणा वक्ष्यमाणाः । स्थिरे द्रे साटिपर्णीष्रभिपरण्यो । पद्मं कमलम् । चन्यं कुटैनदं
स्°-भद्रदार् दुकिलिमम् । नतं तगरम् | कृष्ट परिपेखवापरपर्यायम् । ५॥

हे०-पित्त्गणमाह-अनंता-दुराख्मा, गुद्रा~-एरका,
द| दकम द्विपचमूलम् ।बल्मद्रयं बराऽतिबला च |
तानि भद्रदावोदीनि तथा वक्ष्यमाणो वीरतरादि- सीतपाकौ-गुजा, स्थिरे दे शालपर्णी, माषपर्णी च । वन्यं

दायादिश्च गणो वायं नाशयति !॥ ६ ॥

षुद्रमस्ताग्यग्रोधादिपन्चकादिसारिवादे वक्ष्यमाणा गणाः |

अत्रापि पुनर्क्तानि द्विगुणानि | ७ ॥

प०-भद्रदारवदीन द्रव्याणि वां श्रन्ति । भद्र- आरग्धादिरकोदिरष्ककाद्योसनादिकः ।

{र देवदास । नतं तगरम् ! बखादयं-बखाऽतिब-

; } बीरतरादिवैक््यसाणो गणः तथा चिदा्यीदिश्च ।
# च वातद्नौ वर्ग ६ ॥
हे०~यातन्नगणमाह-भद्रदास-देवदार, नतं-तगर्,
ौरतसादिर्विदार्यादिर्वकष्यमाणी गणौ तयोर्यानि पुनरुक्तानि

गुणानि गोजनीयानि ।संम्रहे तु-मद्रदार्कुषट्वणतगरवपरतिवलमतंगलकच्छुरावाहीकङनेराक्षिवत्सादन्यरकलक-

पववकक

रसादिः समुस्तादिवेत्सकादिषैटासनित्॥८॥
स ०-भारम्वधाद्यादयो गणाः सतेते बास शछेष्माणं
जयंति ॥ ८ ॥

प०--वरसः

कफः

कफं न्नन्ति ॥ ८ ॥

। एते सर्वँ गणा बलासं

दे०-संमहे ठ-दूर्ानितामोचरसमंजिष्ठापश्पिलवकाल-

भ

+

भ

५

[*

|

कपसदन्िकाटीषततरभमतीनि विदार्या | वटीयनकदलींदकीपयस्यातगुतानाल्पिर्वर्खाश्ाचि.

( ३५३ )

सटिप्पणदीकान्चयसवर्ति अ० १५,

द्थानम् 1

विदारेबछनागव्रछानागपुष्पा्तावरेदीतपत्रयोद्नपाकीनू- |कषायाः | ये त॒ सुतरामूपरसोगवन्तः प्रकर्भवातिनो वाते
पश्या श्चमतीद्रयाीरषटकारूप्केत्कस्पये गुधातकीधवशन्वन स्यदनखदिरकद्रप्रियारताख्शाटसनजैतिनिशश्वपर्णमुजावा-

जीवनीयादिषंजाः

नीरपदापद्चकपदागीजमृणाच्कुमुदनलिनसैौ म॑धिकपुंडरीक ---

द्धीनामृदाहरणमाचरदर्याना्थम् | उक्थं हि षरिमद्धिः
स्वादुल्लिग्धशीतादीन् जीवन्यादविपषु साधारणाम् गरुणाना-

- शतपत्रादोवाककहीव्रेरोपल्काकोरपलिकिाराद्कश्चगायकसे-"

रकक्रौचादनप्रमतीनि

दीतीर्याणि

।

। प्रत्येकं

दल्तकपायसयोगात्पश्चच-

स्वारिशन्महाकपाया वध्यन्ते । तस्पतिप्यथमेव मन्द्ु-

टोच्य॒

सा

धीरेकषुदरक्षाक्षौडविदारिकन्दादिष्वपि

तद्भुणेषु

रिवादिः पश्मकािः परोलद्िर्यग्रोधादिदाहिदरो मदाक्र

जओीवनीयादिस्वमवधारयितुं यथोक्तानुसरणमेव श्रेयो म॑द-

प्रायस्तृणपच्चमूटं चेति पित्तक्षमनानि । शछष्स्नगणमादह-

संप्रहे तु---शीतारिवदयतपुष्पासरल्पुरदाशरास्षगुदीसा-

घुदधोरिति । व्यस्ताश्च तै चत्वारिशच्छतामे पञ्चाशदध
कानि सद्धिधानान्यव | यद्यप्रि च तानि तान्येव द्रव्या
पीति द्रव्यसकरः कप्रायेप्ु तथापि न. सज्ञाविरोधः

तलसुमनःकाकादनीलंगर्कीहस्तिकणशरुञ्जातकलमन्ज---

एकस्यापि ब्रहुका्यनिवर्नात् .1 तत्र ख्वणवर््मा; प्रघच-

एते सप्तगणा वक्ष्यमाणाः अत्रापि पुनरुक्तानि द्विगुणानि

कप्रतीनि आरम्बधादिरसनादिरक्कादिः स॒रसादिमुष्क- रसाः क्पनायां कपाया इत्युच्यन्ते तव्रोनित्वात् | खवा
. कादिर्वस्सवाधि्मस्तादिः यौत महाकषायो वह्टीकंट- तु नियासाद्विकलपनानामसम्मयः | प्रधगुपयोगोपक्रार| रदिततस्वाच मैरथैक्मामिति । सवरन्ति चात्र जीवन्तीकाक्रो
-कपश्चमूदे चेति छष्मप्र्तसनानीति ।॥ € ॥
च

`

(1

{3

[3

[भे

+

भ यः

जती काकोर्यौ भद द्रसुद्तमापपर्ण्मै च ।

स्यदः भेदे मुह्वमापरपर्ण्य च |. वद्पमभक्जीषकसहिःं
मेति गणौ जीवनीयाख्यः | वार्याव्रटपथस्याक्राकात्या

तऋषभकजीवकमधृकं चति गणांजीवनीयाख्यः९

विक्ुभवानजिगन्धे च | श्रौरिणी राजक्षवक्र भारद्वाज

सम०-जीवलादिणणौ जीवनीयसेङ्गः। उदाहरणमात्र

नय बहणीयोऽयम् | वाट्या अतिवलातपयस्या ऋष्यगन्धा
विदारी धरीरप्रेदारी, क्षीरिणी श्रीपर्णी, राजक्षवद

जीव्यादिपर

दुग्धिका, भारद्राजी वनकार्पासी । दैमवर्ती चिरि

| चदम्.) घ्ीमता खादुखीतस्षिग्धादीन्

साधरारणयुणानारोव्य षीरकचुद्वक्षःइक्चोडतिद्रायाद् मुस्ता क्रुष्ट वचा दृष्टिं च । चित्रककटुकातिविपावर्गा$
तद्र जीवनीयार्दिखमवधारथितु
युक्तमिति । छखनीयाल्यः।| हैमवतीं धतवचा ।उर्ररण्डौ चिघ्ाचिः

जीषती जीववधना । काकोल्यौ द्र एका काकोटी

मन्विरिवरिह्वयोशिनीसरलयः; । दमक्षीरीं कष्का वहमु

मदनीयानि | चित्रा न्दी, सरल ॒भयृत्, बहिर

कवरदीधक्षा | अन्या श्वीरकालोटी पयसिनी्ेक्ञा ।
लांगली । सधुम्चुकरपीकटूपलरोध्रपियंगुधातुक्यः
ट म एका मेदा मणिच्छिद्रसं्ना। अन्या महामेदा अवषटकीसमगामोचरसश्वातं सन्धानम् ॥ अम्बष्

वृ्षसहासक्षा । सुद्रपण्यादीनां प्रागुक्तानि नामानि | मोचिका । दिगुर्माश्वाम्ब्वतसर्दाप्यक्रमद्टातक्राथिः
दरवतातसदिगुरयिः सोदधिष्ः सत्तभिणिमुरणा । आ- पथोगात् | ब्ग; सपञ्चकाटी निप दपनीयोड्यम्

यीर्भे नाञ्जा्ुजि जः परोऽ नख्घरुकरौ वा ॥ ९ ॥

एंद्र्रतिरसा पयस्या ऋष््प्रोक्ता रिथरावछाऽतित्रखय
दत बध्यो दथकोडयं दयगन्धा सेदिणी ऋषभी ॥ पै
टृद्रवारणी, अनिरा पूर्वा, ऋष्यप्रोक्ता दातावः

प~~-जीवन्त्थाघ्यो गणोऽय जीवनीयनामा तथा

मधुकापरपयौयः । जीवन्ती जीवनी

। काक्रोस्यौ

सोदिणी श्रीपर्णी, चऋपमी कपिकिच्छु{ | चन्द्नतुगपः

द्र-काकोरी क्षीरकाकोरी च ।मेदे द्वे-मेषा महाम

चच |मुद्रमाषपरण्यौ दरे~सुदरपर्णी मापपणीं च | ऋषभ-

प्यासिताछ्तामधुकप्चकोक्षीरम् । वर्ण्यो गणोऽयमुदधि

क्रो विषाणी । जीवकः कथवेदीीषीपरपयाोयः | मधुकं

मक्ष्ासारिवाशषदिता ॥ तुम किंजल्क सिता श्रतदूः

मधुयष्टी ॥ ९॥

े<.~-अय
महाषायराः
€
संग्रह

२९८

र्ता प्रिधगुः । दंसपर्दीवरहतीहयमद्वीकासारिवेक्षुमून
| तत्र जीविमीयमणपाहू---

तुआानत्यादोधध्ानोमामय्राना

ऋचवानन्ता

एत्र

|

मे ऽथमधुककुष्णाः सविद्यः कण्टजननार्न | फंड
कफल; । वृक्षाम्लवद्रदादिमङमलप्रापनाप्तलकुचकः

(३९४)

अषटक््दव।
स
पयोद

दम् | दुं समातु्गं

कवरं
मुस्ताः

विद्धि तथा साम्ख्वेततसं वर्गम्

कोटम्। नागश्वविकाचित्रकविडगमूर्वामृतावचा। स्पप्पीपटेखस्तृप्तिन्नीऽयं गणः प्रथितः।

प्व | मधुकधातकफटताङ्कुुमेम्यौऽत्यानि पश्रानि । छता
प्रियेगुः, कमर त्रिवणं, नलिनं रक्तं) रतपत्रं नीट,

पण्डरीकं श्तं, तान दिवा विकसन्ति । कुमुदं शतम्;
छुटजफकपिटवचित्रकमदौपधप्रतिीवपावचाचाविकाः। धन्व- | उत्पलं नी, ते रश्रौ | सौगन्धिकं सन्ध्यायाम् |शक्षादनी
यवासं पथ्या दारहश्िगणोऽाभिः
॥ खदिरामल- शरद्ादरभकय्डेदितिश्चवास्तुककुशकाशाः । मू विरेच.
कारप्करनिद्यामयासप्तपर्णकरवीराः । कुषटपनाश्चतुर॑गुखवि- येयुगदा पाषाणमेदश्च | द्राक्षामख्कपुनर्नववृश्वीवदुराछभाडगजातीप्रवाणाश्च ॥ नरूदकृतमालचन्दनसधेपवननिम्ब- भयाकृष्णाः । कासं शति सश्छुगी तामलकी कण्टकारी
कुटजमधुकानि । कण्डं दारदरिद्रासनक्तमाखाने निप्रनिति॥ | च|| चण्डाम्ल्वेतसश्चठीतामस्कीसुरसदिंगुजीवन्त्यः। पुष्कर”

अक्षीयमरिचकै
लुकधिडंगकां डीरकरिणिहिनिर्मुडयः । घ्र॑ति | मूकढागुरुवर्गोऽयं श्चासशषमनाय ॥ द्रक्षापीट्धपरूपकर्मलि-

कृमीञ्शरव्टदरपाखुपण्यस्तया न चिरात् ॥ अक्षीव; | छासारिवाग्रतापाठाः । ्ैफला चीत गणीऽयं ज्वरसंशषमशिग्रुः; कांडीर उग्रकीट; | मंजिष्ठश्टेष्मातकरजनीयुव- |नाय निर्दिष्टः ॥ दाडिमफगुषरूपकीप्रयालयवषरकेश्षुहारिरीषपा्यिः
। सैखाश्चन्दनकतकाः सकषिदुवारा बदराणि । श्रमनादानानि विच्यादुद्राक्षाखनजुरसक्ष्ताने ॥
वेषं परेति ॥ सुषहा गन्धनाक्घुकी, पादी त्रिता | | पञ्चकलाजोश्षीरं मधुकोतलसारिवासितोदीच्यम् । काश्मधालिष्घुशकाशषष्टिकयी रणदर्भक्षुवाककेक्षणाम्

1 तदह

फछ्चन्दनेमषर गणे दाहहा विनिर्ह्टः; ॥ नतनागरागुरय~

तेत्कण्योमखमलं स्तन्यजननाय
। भीतं समर्थस्यचिरा॥ दष्ुवाश्का- |
| खाधात्यकभूतीकपिप्पदीव्याघधः
स्वेक्षः । पाठानागरमुरतरषनागरतासारिवद्रयवा
मू- | च्छयोनाकः; साम्िमन्यश्च ॥ भूतीकं कटूवृणम् । तिष्ुक~
7; । केका किराततिक्तं॑ वर्गोऽयं स्तस्थशचद्धिकरः ॥ पियालीजकसगप्रच्छदखा्षरकदरवद
राणे । अहिमारवापदाककोङीद्रयब्श्चरदाजीवकषमकुलिगा; । शयुक्रजननो
जिकर्णो कक्कुमश्चोददषशमनानि ॥ काकोत्येखसेव्यं निदि
णोऽयं सहजटिलासू्थपणीति | कुलिगा कर्कय्श्रद्धी श्धिके ालिष्शिपर्ण्यौ च । चचत्यगमदमाचिराच्चदनमधघुटिल

उच्चरा+

ऊषख्वालकक टूफरकाडक्षुसमु्रफेन-

कोशबूकं च ॥ दीप्यकमरिचाजाजीकण्डीरं साजगंधमथ

फदर;

। षसुकेक्षुरकः क्रं इध्यत्सकदम्बानिरयासि; ॥ श्ल. । रामयाति सपञ्चकौलं सोप॑ दशमूलमा्यं
च ॥
गडक्षुः कारः; वसुक्र; रक्षुरकः कोकिलक्षः। `
| मधुमधुककाजगैरिकपफलिनीमीचरसमृर्कपाखानि | सस्था1श्वाकाकोलीदयसधुप्णीमघुकजीवकविदार्थः | स्नेहोपगाः पयति रुधिरं रुधिरं च॒ सदाक॑रारेघ्रम् ॥ भृत्कपाट
मेदाजीवन्तीरालिपरणीकाः ॥ सौभांजनपुनर्नबदशवीव- । कर्पर, रुधिरं छकुमम्।
शङेलावाडककट्फलमोशधरसाश्ा
पखस्थमाषबदराणि । स्येदोपगाने विद्यास्सयवतिलर्को- ¦
कपद्मकरिरीषम् | स्थापयति वेदनामथ सहानिम्पकद्प्ूकाणि || रजाम्खबरदरदाडिमप्िकमातुगसेव्याने |
म्बविडुरं च । विदुलो वेतसः ! कैडर्यदिगुयारकपंर्क~
7न्वाग्रपदह्छवानि
च बमिनिग्रहणाय मृषा च | नागर. `
प्राद्ोकरोदिणीवयःस्थाः । पृत्यसिमिदोजरिखा गौखोमीब्वयवासकवाल्कपपटकनचन्दनगुड्च्यः । मूनिवघनपये. वचाश्च सज्ञादाः ॥ पलंकधा गुग्गुडधः;
अशोकरोदिणी

#ङसठुबय॑स्वयं घेति । वहतीदयवृक्षरुहापुष्करमूला- । कटुका,

प्याकणाश्चग्य; ] दिभ्मां नित्नन्ति शटी दुराल्मा बद्-

वयःस्था हरीतकी,

पृत्यरिमिदो दुरगन्धऽ1ह-

मारकः; जटिढा मांसी, गोलोमी दूर्वा | ट्री

दर्वा
वीजं च ॥ स्यासानन्ता परमा कटूवेगः पदकं सेघ्रमू।
मोषा विष्वकूसेनाइव्यथा शिवाऽरिष् | ब्रह्मी सवाटयपतकोड्कसुमसमेगामोचरसाम्रास्थिविडयहणम् | श्यामा पुष्पी शतरबया
स्थापयेद्र्भम् || अमोघा पाटल, 1चिष्क्
प्रयगुः, अनन्ता धन्वयासकः, पद्मा पञ्चचारेणी | जग्ध । सेना
वाराही, अम्यथा ब्रह्मचारिणी, शिवा आमर्ख
हका मधुक नाोलोत्पल्कच्छुशतिलः

प सत्पयस्या स्यार्मटौ

भ्याहम्, । भृष्टा | अरिष्टा नागवला) वाय्चपुष्पी अतिबला
, दातवीर्या द्रता-

विरूविरजनाते

॥

कच्छरा |वरी, अग्रता पथ्या,

न्वथासकः, श्याहुः श्रीवेष्टकः । जब्वाभ्नोहुम्बरयटकपीत-

| युक्ता मेदकपण्वंतिरसा स्थापयति

प्टक्षपषपलादमन्तम्। मरलतकसोमवदकं मू्संमरहणाय |
्रयसी

नाद्टम्|| कमलनाहेनङ्कमुदमषुकसौगन्धिकधातकाटतासम 1मूत्रं नयति विरोगं सौपपर्दातपल्पण्डरकिं

धात्री जीवन्ती,

1

पाठा, युक्ता

श्रेयसी स्थिरा

पुनर्वा च षयः

राखा । दाति नानाविधव्याधि-

विधातार्थमुदाहताः । योगा रोगादुरवरात्कटपयेततान

यथायथामिति ॥ ९ ॥

|

स्थानम् |

सरिप्पणदीका्रयरसषलिते अ० १५,

[द

~

म

(

न

विदारिषचांगुखवृश्िकारी-

^“

|

सारिवाशारकाश्मयेमधूकरिशिरदयम् ।

वश्वीवदबाहयसुषेपण्यैः ।

|यष्टी परूषकं टैति दाहपिनाऽ्रतृद््वरान् ४१

कड्करी जीवनहस्वसंजञ

दे पचके गोपसुत्ता बिपादी ॥
विदायीदिर्थं हयो ब्हणो वातपित्तहा ।
दोषरार्मांगमरदोध्यैश्वासकासहरो गणः १० ॥

| स्०--सारवाप्णविषटु । दरिं सनः कदम
सवतामद्रा | मधूक सुदपुन्यकः | द्वप
५५
वदन मलयजसन्नमन्यद्र्तचेद्मह्तम | ध ज

स् ०-विदारी वृष्यकंदा |पेचायुख एरंडः। इथिकोल्यु-

्रपूसको मेषश्ैगी । दृशथीवः कषुदरवपाभूः । देवाहयः |

संञा | परख्यै भरदृफल्म् ।

4 १
+

५

।

दीन् हैति॥ १४॥
१०---सारिवादिरयं

घभीं

>
;

4

सुरदारः । दैवादयेति पठे एका सहव्वा ¦ कादमर्थं कारम । मधः मधुक
द्वितीया विश्वदेवा चति देवाद्यम् । दूरपपर्णी सुद्र | य शधतचन्दन रक्तचन्दन । यषा सनृ
पर्णी तश्रा मापप्णीं च । कद्करी कपिकन्ट्रुः।, परूपक्रा मृदुटपयायः ॥ १५

जीवनेत्यादि । जभीर्वीराजीवतीजीवकर्षमकरैः स्मृतम्।

द०-सारिवादिराणमाद--- द गद्ध-

जीवनाण्यमिति जीवनरक्गं पचमूलम, । वृहती कंटका- |द्ने॥ ११ ॥

रिका } शचिपर्णी पर्िपरणौ गोक्ुरकमिति हस्वत्नं

पचमूलम् । गोपसुता साणिा । त्रिपादी दसपादी |
कीटमारिकाष्या । उपनातिषैत्तम्। एष विदायादिप्रणो वरहणो वातपित्त; शोषादिहस्शथ ॥ १० ॥
प०~-विदा्यौदिस्यं वर्गो दयो हृदयभ्रियः। वृणो

पद्मक दृदिवगद्धर्चः
द्यग्यमरता ददा जीयन्यन्नाः ।
स्तन्यकरा घ्रतीरणपितते
प्रीणनजीवनवृदणव्ष्याः ॥ १२ ५

स ० --पद्मकं हेमपयम् । पृद्ः प्रपाडरीदम्। ३
विदारी क्षीरविदासी । पञ्चांग एरण्डः । इध्ि- श्रावणी । तुगा तुगाक्ीरी । कतिमहाश्रावणी } शः

वंहत्वक्षत् 1 तथा वातपित्तहृत्, सोकादिहस् ।
। व्श्वीवः पुमर्मवा । देवाहयः

काल्युष्ठामकः

कुरीरश्चुगी । अमृता दिन्दा, दशा अीवनन

एते पद्मकादयः स्लन्पैलधः |
तथा वातीित्तं धरति । त्था प्रीणनादियुक्तःः।
अष्टाभ्यो भाह्घै योज्या उपचित्रा | {२ ॥

संहदेधा द्वितीया विश्वदेवा सागबलपरपयाया । जीवत्यादिगणोक्ताः

शूर्षपरण्यौदे सुद्रप्णीमाषपर्ण्यो च । कण्डूकरी कपि.
कन; । जीवनीहस्वसंक्षिकेटे पज्चके

जीवनाख्यं

यत्पश्वमूखषू । अमीरुवीराजीवन्तीजी वकषभकद्रव्यनिष्पादितं हस्तं पच्चमूलम् । वद्दतीकण्टकारिकासाद्िपर्णीष्रभिपर्णीगोष्ठुस्कद्रव्यतिप्पादितम्

पसुता सारिवा । त्रिपादी

। गो-

दैसतपदी कीटमारि

प०-पद्ाक्षाया ओषधयः सन्यकराः । म्वन्यं

सीकर वुर्वन्ति 1 दैरणपितते वातपित्तं पान्ति ।
प्रीणथन्तीति प्रीणनाः।वृषटयन्वीति बुदा | चात्थ

न्तीपति जीवना; । पृप्या रेतेोवृधिकगः । प्रश्रः
परपर्याया ॥ १० ॥
्यापरपर्यायः । पडू परफेण्डरीकम् । शदः
दे०~-अथ बिदार्यादिप्रमृतयः । तत्र॒ विदार्या- | हेमपद
श्रावणी। तुगा वश्यरोचना ¦ ऋर्िस्तुष्टिः। खना कक
ेवापुननवाद
ीयः
त्रादश्च
ाटी दृधिकपत्

दिगणमाह-दश्चिक

हयं सहदेवा विश्वदेवा च, शप॑पण्यौ सुदवप्णी माषपर्णी

न्च,

कषटुकरी

कपिकष्ष्ूः)

जीवनं

हस्व चं पच

टश्ङ्खो । अमृता गुद्धवी । रा जीवनसंला
वनीकाकोत्याधाः प्रागुक्ताः । १२ ॥

=

युगा वेयर
प्रागुक्तम् । गोषश्ुता सारिवा, भ्रिपादी हंसपादी | अव || दे०-यद्मकादिगणमाह-पुड्ः प्रपाडरीकःा
मला दन्ष
सीयत
यी
गु्ष्
ा
शृगी, अश्त
विदा्यादिगणो हृयत्वादिगुणः । शोषो राजयक्ष्मा; ऊध्व | स्वना, शमी कर्कट्
| जीवनीयो गणः |दरणो वायुः ॥ १२ ॥
उदावत; | १० ॥

(१५९)
स०-परोदे प्फसम्|कटुसदिणी कद
परूषकं वरा द्राक्षा कटफटं कतकाफटम् ।
गजा दाडिमं शाकं तणमूत्रामयवातजित् १३ ॥ | गघसारम् । मुशवा मशी सुरी । गुदर
सं०-परूषवो मृहुफलो वेधनच्छदः | वरा श्रष्ा | रहा । पाठा । पतेद्रमोधुक्तमेतत् = परोल
द्राक्षा मधुफला । कटुफङ रोहिणी सौमवस्कः । कत- कफ़दीन् हेति । मात्रासमकं नतरमोरछत्तम, ॥ १

काफ़रं वारिप्रसादनम् । राजाहं कर्णिकारम. | दाडिमं
प०-परोखादिरयं वग; कपफपिन्तप्रभूतीन द
छकेषटम् । शावं खरच्छदे दृक्षविरोषः। परूषवादिरेष कटुरोदिणी कटुका । मधरुख्चवा मू्ौ । १५ ॥
तरेडामयादिनित् ॥ १६३ ॥

|

प०-यरूषकादिगणः दृप्ूत्ररोगवात्तान् जयति } वरा त्रिफला । द्राक्षा गोस्तनी । कट्फलं

सोमवस्कलः । कतकाफठं काष्ठं वारिप्रसादनपर-

पयिः । राजाह राजानम्] दाडिमं दुकेष्टम।्षाकं
वरदां खरपत्नम् ॥ १३॥
ह ०-परूपादिगणमाह~वरा तरिफला,राजाहं राजादनं,
द्माकं चाकवृक्षफल्म् ॥ १३ ॥

अजनं फलिनी मांसी पद्योप्परटरसांजनम् ।

हे०-परटोलाद्वियणमादह- पश्या मूरा | १५ ।

गड्चीपञ्चकारिष्रधानक्रा रक्तचदनम |
पित्त्टिष्पज्वरच्छर्दिदाहृतरष्णाघ्रयाधिक्रत ५
स०. गुद्रची छिननीद्रवा। पद्मो सगदः |:
नेव; | धानका धान्याकम् स्तचदरय स्काप्म्
गुद्व्यादिः पिचादीन् एति ॥ १६ ॥
प०--द्ूच्यादिवगडऽयं पिन्तश्छप्माद्रीन् ॥
अग्निं च करोति । अरिष्र निस्थः) ध्रानका ४
म) स्क्तचन्द्रनं छोहितचन्दनम् | ५६॥

सेकामधुकनागाद्वं॑विषातदहापि्तयुत्् ॥१४॥ | `

ह ०~-गुदच्यादिगणमाह-जरिषि निघः ॥ १६

स ०-अंजनं द्विधा | एक क्षौतोजने यामुंनसंन्ञमपरं

आरग्वधद्रयदपारछिकाकतिक्ता-

सौवीरांजन ने्भूषणास्यम् । फलिनी प्रिधगुः मासी

निवाञ्युतामश्रगसास्पवुक्षपाशः

करष््जटा ।पद पुष्करम् । उत्प शरिप्रियम् । रसा-

धरनिवसेय॑कपरोरकरंजय्॒मं

जन ताक्ैशेखम् । एला बहला प्रसिद्धा । मधुकं

सप्च्छदाभिसुपपीफलर्वाणर्घराः |

मधुयष्टी । नागाह्व नागकेसरम् । एषोऽजनादिर्धिषादिजित् ॥ १४॥

आारग्बधादिजंयति छरदिङ्ुषटविपञ्च
कपौ कैद पमेहं च दुष्ट्रणविशाधन

प८~भश्नादिवर्गो भिषान्तदहिपित्तान्तदति । स०--आस्वधः शम्याः | ईद्यवाः कटि
अजिनं द्विधा-स्रोतोखनं सौवीरं च | फषटिनी ग- प्राटक्विसंततदूती । काकतिक्ता राष्ट ! सिचः
न्धभियंगुः । ससी

नढ्दम् । पद्यमरविन्दम् । मद्रकः | अमृता गुह््ची । मधुरसा मूर्बा । क्च

उत्पलं द्विधा-नीलं रक्तं च । रसाश्लनं तक्ष्य
छम् । एठा सृष्ैला । मधुकं नागां नाग-

फेसंरम् ॥ १४ ॥

विकवकतः कैटकीवृक्षः कटकारिकफैति प्ररि
पाठाऽवष्ठा । भूनिवः कैरातः । सैशकः महं

दे ०--अंजनादिगणमाह--्जजनं चतौ ऽजनं, केस पटोठं कमराच्छदम् | करजयु्मेक; प्रूनिवः
सतमेला, सशब्द इषद्वाची, नागाहं नागकेसरम् | १५ श्रिरिव्िलास्योऽपसे नक्तमादस्यः | सतच्छ्ोऽ
| च्छदः । अभ्निथित्रकः । सुषवी कारवी पानी
परोलकटुरोषिणीचंदनं
| अजश्चगी । एं मदनफटम् | बाणः सद्रः |
मधुखवगुडचिपारानितम् ।

निरहंति कफपित्तङुष्ठञ्यरान्
|पगविशषः । अयमारवधारिकरयीद
नि ।वरं
किष वमिमरोचकं कामलाम् ॥ १५ ॥ |रकाम् ॥ १७||

सदिप्पणदीकफात्रयसंवषिते अ० १५.

स्थानस् ]

( ३५७ )

अ)

स

पठ~मारत्रधादिवर्मोऽयं छर्ठिप्रभृतीय् मेहपर्य-

निवर्हेणो हन्ता । असनः पीतसीलः । तिनि

न्तान् जयति हन्ति । तथा दुटत्रणानां शोधनः । स्थन्दनः । भूर्जो मदुत्वक | व्रेववाहोऽर्जनः |
आर्वधः राम्याकः । इन्द्रयवाः कुटजपफसनि । परकीयः परूतिकरलः । खदिरो गायत्री । क्रः
पाटी द्प्णन्रन्ताका । कसिक्छा शाङ्ग । अमृता खदिराछरतिः दयामसारः } सिण्डी शिरोपः ।
गु्धवी । मधुरसा मू । खुववृक्षो विकङ्कतः । मू- दिसपा कृष्णसासा । मेषग्ृङ्गी च्तयङ्गा । हिमे
निम्वः किरतः । सैकः; सहर: । करखयुग्मं चन्द्नत्रयम्. । धते, स्तं, पतति च । तषो व्रप्यफरष्टयप् । एकः प्ूतिकर्खः चिरविस्व- विशेषः ध्वजापरपर्यायः । पटाचः किगुकः ।

परपयाय; । द्वितीयो नक्तमाद्परपयोयः । जोगको गुरपर्यायः । शाकः रारच्छदः ।शालः
सप्तच्छदः सप्तपणैः । अभिधित्रकः । सुषवी तोय सीतरो वृप्यविदोषः । प्रमुकं पूगम् | कदि
वष्ठी । ब्रहदरह्ी तधा फला । फं मद्नफरम् । यवः | छगकर्णो बस्तकर्णः
बाणः

सहचसे नीदुष्पः

। वोदा गोपर्घोदा

बद्र ॥ १५ ॥

|

दे०-आर्वधाद्िगिणमाह--काकतिक्ता

स्लवाक्षा विकंकतः,

=करंजिका्,

सेर्यकः सहचरः, सुषवी कारन

वरेद्छकं+ फलं मद्नफल, वाणो

नीलसहचरः, पया

चदश ॥ १७ |

अश्वकर्ण; कचि.
टि

कापरपयोयः || १८ ।

हे०-असनादिगणमाह--व्रतवाहो ऽनः,प्रकीर्यः परनि.

करजः, कदरः धरेतखदिरः, मंडी चिरीपः, चिम चद
नत्रयं, तरस्ताद्वरक्षः, जँगकः
कालिग दद्रयवः ॥ १८ ॥

अगमः) कमुकः पृगः,

व्रणसे्यकयु्मशताष॑री

असनतिनिराभूजेश्वतवादपकीयौः

खदिरकदरमडीरदिीरपमेषश्छंग्यः ।
तरिहिमत्तखपलाश्चा जोगकः दाकर

करमुकधवङ्कीटगच्छागकणास्धकणौः ॥
असनादिविजयते जिध्रङुष्ट कफक्रिमीन् ।

पाडरोगं ममर च मेदेदोपनिषहेणः ॥ १८ ॥
स ०--असनः प्रीतशाछापत्य; । तिनिरः स्यदन-

दहनेमोरटथिस्वेविषाणिकाः ।
दरिबृहतीष्टिकरजजयादयै
वहरुपहटवदभह जाक; ॥

वरणादिः कपा मदे मदाभिल्वं नियच्छति । १८
अधोवातं शिरश्टं गुस्पं चातः सविद्रधिम्
स०-वरणो स्मारः ।सेधकयुगमे सदहृचेशरयमेषं
स्तपुष्पः इुसकास्योऽन्थः पीतपुष्यः बुर्टपास्यः

भ्; । मू बद्रपुटास्यः । नरेतवाद्येऽश्चनः । प्रकीयैः शतावरी वस । दहनो बदिः मर्यो भूवा |
पूतिकर॑नः । खदिरो गायत्री । कदरः खदिराङ्ृतिः ूरतिवातः । विषाणिकाऽजदूशी । द्विृह्यौ कटकं
श्रतसारः । मडी शिरीषः । रिदयपा मंडङ्पश्रिका ।
प्कामोटिकाऽस्ये । करंजयुगमे प्रागुक्तम् । तर्काः
मेषदूग्यजशुंगी । त्रिदधिमे चदनत्रं

मछ्यजसक्तचदन-

हती चेति जयाद्यम् । बहकपट्धवः शो्माजनः

दार्दारिष्रामेदेन । तरस्ता; । परश्च विष्युकः । दभीः कुरा; । रनाकये हिताः } दुतव्िवरितना

जीगकोऽगुरुसं्षः। सा वरदार । शारो र्सनिया- नमै भरौ }वरणादिसख कफरादीन् हंति ॥ ५९. ॥

सास्य: । कमुके प्रणम् । धवः दाकटास्यः । करिणं

प्र०-वरणादिस्यं वः कफादीनन्तयिद्रधिप

दाक्रयवाः। क्राणकर्णो वस्तकः 1 मश्वकणेः कुशिकः । न्ताधियच्छति निवास्यति ॥ आढथवातो मद्र
मारिनीकत्तम् । अयमसनादिः भित्रादीन् विजयते वृतो वायुः । बरणस्तमालः । संयकद्टय स्र
दामयतिं । बिजयत दति विपसभ्यां जेरित्यात्मनेपदम् | रद्रय॑पीतर्तमेदभिन्नम् । दह्नश्वित्रकः । मारः

त॑था मेरदोष निब्रति पराकरोति ॥ १८ ॥

प१०.-असनानिर्मणोऽय श्ित्रपरभूृतीन. मेदावसा-

क्षीस्मोरटः । बिसः रशखाटवरक्षः । विपाणिः

अजचाङ्गी । घ वृहस्यौ कण्टकारिका, श्तौ च

नक्तमादः
लाम विजयते विनाशायतिमिदोदोषाणां स्थील्यादीना करछ्रयमेकः पतिकर्लो तीयो

[ ब्-~

अष्टङ्गदृदये ।

(३५८ )

प

।ऋ
तयाध्यं तवापध्रयपु । ब्रहलपहयः रिष्ुशोभा- |मोरटः क्षीरमोरटः । इरः सितिवास्कः
11.

-सापस्प्यचः

। दमैः कृशः

। सजाकरः |उत्तमारणिः | पार्था युवचेखा । वसंततिकात्र्तम्, |

< वामनः ॥ ८५ ॥

एष वीरतरादिर्ो गणो वातजान्. रोगान. दहंति

६5. दरमािसणमाहू-मेोरदः श्रीरदूवा, विषाणिका |तथाञसमयादिहरः ॥ २१॥
|
पपा, कयाय तकारीष्रयं, वहलपल्कवः रिघ्रुः |
प०८-वीरतरादिस्यं वर्गो वातछरृताम् बातजनिध द्वदरानम् कमसमम , आन्तरं गुट्मं विद्रधि च|| १९॥

तान् व्याधीन् हन्ति । अरमर्यादिहण्ध । अभरी

उषषरस्तुवयवं दगु कासीसद्यसधवम् ।

वायुनाऽो भिन्ना रकरेयुच्यते । सूृचाणि-

मूत्ाघातनिदानोक्तः बे्धन्तरो वीरतर: । अगाणि-

गभिखाजतु कृच्छाश्मशुसममेदःकफापहम्२०॥

॥

म~ ऊयको व्रप्यकः वटर

कोऽभिमन्यः । वृकः स्थूढपु्यः ईश्वस्मह्िका ।

इति प्रसिद्ः | ।अरमभेदः पाषाणभेदः । गोकण्टको गोक्षुरकः

तथव कापर किदिदापसतंञम् |गु रामम् । कासी |इत्कटः पष्मपल्नः । सदयचरः सहचरः

रमेव पाचुषातुसंज्मपरं

।

। बाणो

पष्पकासीसास्यम् । |दवितीयः सहचरः । काराः श्चैतचामरः । वृक्षादनी

प साभिनन्धम | रिलानलु शिकाजमू् | छषका- | वन्दाकः काक्षः । ना सय खुषिरः

|उशष्यं द्भद्यम् । स्ूकसहमभेदात् । युण्ठदयुण्टः

॥ २० ॥
दिग मृव्कटावीनपहंति
^

।

` श्क्गवेयो मूमूखकः । गुन्द्रा युण्मूखिका । भष्छकः
पत ~ङपकादियणोऽय दृच्छरहिमादि्चः । कृच्छर । योलकः । मोरटो सुरङ्गी । कुरण्टः; शितिवारकः ।
(च्छम् । अरम अदसरी । उपको वृक्षकः । | कर्म्म उत्तमारणी कर्कशापरपर्यायः । कपोतर्यका

(धकं द्विधा-कपूरं, मायूरी च । कासीसदय- |पार्थिवरवियुक्ता सुवचा ॥ २१ ॥
भकं पाशुासीसे, द्वितीये पुप्पकारसासम् । सैन्धवे | =हे०-वीरतराकषषणमादई-अरणिकः तकारे,

नको

वणात्तसम् । शदछाजतु दिलानयांसः ॥ २० ॥

धकपुप्पः,इत्कटः दक्षः इक्षादनी वंदाकःभल्छ्कः डिडकः,
अपकादिगणमाहू-उपकः-क्षारमृत्तिका, ` कृच्छं | करमा उत्तमारणी, पार्थां भदित्यभक्ता ॥ २१॥

द

व

॥ २० ॥
वतरारणिकुकवरपाऽमभेद्-

|

गोकरक्स्कटसदहाचसखाणकाश्चाः ।

धक्षादनीनरङ्दादवगुवयुदरा

भव्ट्कमारटङ्कररकरमपार्थाः ॥

रोधरशाबर्करोधरपटाशा
जिगिणीसरलक्रदफल्युक्ताः ।

=`

कुत्सितांवकदरीगतरोकाः

सेखबाङपरिपेटवमोचाः ॥

। एष रोघ्रादिको नाम मेदःकफहये गणः ।

वगा पतरायाञ्चं हति वातच्रतान् गदान् । |योनिदोपदरः स्वमी व्यो विषविनाङनः २२ ॥

व गः

धु

रि

५,

१

क

मसमरीशकेरमूघरकृच्छाधातसनाहरः ॥२९॥

टतो सीरतर् उशीसस्यः

|

®

क

4

क

स०-रोप्रस्तिखकः

क ^

। रावरकरोप्रोऽक्षिभेषजा-

। अरणिकोऽधिमथः । | परसक्ञः । पलाशः शी । जिगिणी िजिणी

क श्वरमटिका | दृष आटरूषकः

। अर्मभेद्ः

केष्ण-

दाव्मखी । सरे देवदासः | कटफठं कमुदारोहिणी ।

न
प ..
गो य;
त्वं
|
[का
^
पाणः
। कटकाघुति मोध्चुरकः
। हत्कटा सक्ष्मप- |
युक्ता राक्ता गिरिक्णि„१केचयन्येभ।कुस्सित
ांबः कदंबः। कदी

भकाः दीेलोितयष्टिका -आषजदषः

पदर: । वाणो नीपुप्पेरदाः |
कारः
। वाराः

^
[9

क

(०.1
^

ध

पर्यल

र

। सदाचरः |रंभा । गतकशोकोऽशोकः । ए्वादु देयम् |पार
प्रश्रत्चाम - |
। नि
पर्वं कुटन्नटं

नय

`
। व शछकी
।

दमहयम् | गुदो वृतवृणम् ] |प्हो योनिदोषष्र्च | तथा स्वमी
दोषाणां शङ्कद्=
प
। भ
चु

पि

|

तम्

सय

र धर

॥

मेदःकफा-

र
दरा
पदरकम मद्टूकः स्योनाकाः। । दश्च । तथा वरणीय हितो विष्न्च ॥ २२९ ॥

नि

स्थानम् |

सटिप्पणटीकाभ्रयरसवछिते अ० १५.

(३५९)
=

न
र

°--एष रोघ्रादिको नाम मेदःकफयो

योनिदोषहरः

रोध्रादिगणो

+

च

थाातवणिः

गणः |खा काकादनी । उदकीयं करकः ;

स्तम्भी वर्ण्यो विषविनाशनः । अथं |परपर्यायः

मेदःकफन्नः योनिरेगान् हन्ति ।

स्तम्भी स्तम्भनः राष्रुदादीन स्तम्भयति ।
वण्या बणोय हितः | विषस्य नाशनः एकः प्रषटिका-

त्या

। श्रेनागुग्मदक

न्धा फलमा

ककट्क

॥

कुद्द्वान्य

स्मृसा | यदरतपमः

रोधः, द्वितीयः शाबरकसेधः । पटाः किशर
किंकिणी गुढमलरी । सरखम्धीडारसंयन्ता रास्ता । कीर्यापतिदरंसरः
कुाप्सतांबः कदम्बः । कदली वृ्तुप्पा रस्मापरगः दगु | ५६
||
पयाया । गतदोक्छो बीतदयौकः । एठवादुकं हरिसुरसयगफाणन्ज आपः
वाह्छकमैडेयापरपर्यायम् । परिपिखवः कृटेनदं

वितुन्नकापरपर्यायः । मोचा रषट्की ॥ २२ ॥

हे०-रोध्रादिगणमाह-दावरकरोधरः श्रेतरोध्रःजिगिणी
मादकी,

युक्ता रास्ना,

कुत्सितांवः

कटवः,

गत्योक्र

अदयोकः, प्रिपेखवः ्ुदरमुस्ता । मोचा सर्स्कम् ॥२२॥

अकालक नागदंती विक्षस्या
भागीं रास्ना बरश्चिकारी परकीयां |
प्रत्यक्पुष्पी पीततेरोदकी्या
शवेताथुग्मं तापसानां च वृक्षः ॥
अयमकोदिको वैः कफमेदोविषापदहः ।

ररषुसवरृपकणा कृपा दयम
क्षवक्सरासमभागी कामुका काक्रमानः

कुटटटविपमुष्र भस्नणा अनकः

सुरसादिगणः

+|

श्धुष्ममदःकूनिनिष्डन

मातेर्माया<सचश्वासक्रामत्न व्रणद्याधनः र ५६
© र्सु ४।

फणिन्नो मदाचक;

(

| प्रादयः

दः | निद्या वल््मु | दगु

मूषिककर्णी। कफे सोमवःकम |कसय
करुमिङष्रपरशमनो विरोषाद्रणशोधनः ॥ २३ ॥ क्षववाः श्षुषिवोधनः । सरसी तुत्रयल्करिः |
अंगास्धी

। कापा

रक्तपज्म

¦

प

स०-सर्कः सदापुष्पी । अर्कौ म॑दास्कास्यः इत्यन्ये | काकमाचीं मुटफन्ा | ग भ
श्ेसङ्कघुमः। नागदैती पतैपुष्पिका | विरघ्या छगली | ऽछेघुसास्यः । विषमः कुचा |महानि
1

इव

भागीं फजी । रासला रस्या } वृशिकाल्युष्टधूमकः । मूस्वृण गुह्यवीजमनिच्छन्राल्यम | भूतकौ मसा

प्रकीयौ करंजकः | प्रत्यक्पुष्पी अपामार्गः । पीत

तैका काकादनी } उदकीयौ करजकः ! श्वेतायुम-

चाग | माचिनीघ्रचम

। सुरसाद्धिरथ

दत्रः प्रतिद्यायादिहरो त्रणरुिरत् |

1

मेका किणिहितंक्ञाऽन्या महाश्वता पारलिदींज्ञा |
पथय सुरमाटिगंणः 4
तापसानां वृक्ष दगुदी । शाछिनीषत्तम् । पएषोऽकौयति } तथा प्रतिरयायारि्लः प्रप्य
दिकण; कफतादिप्रोऽतिदायेन वणशोधनः ॥ २६ ॥ दोधन
सुरखयुगं मुरसद्नं भोर
प्र,--अकादिकोऽधथ वर्मः कफमेदोविषघ्रः । फणिञ्जक मस्चिकः
करभिक्ुष्ठानि च प्रशमयति । विदोषादतिशयेन विटङ्क क्रामेम ।

न्रणानां सोधनः शुद्धिकरः । अकः सदापुप्पी रूपि-

कापरपर्यायः । अर्को बिकिरणः श्वतपुष्पः
नागदन्ती श्वेतघण्टा । तिशव्या खङ्गी । भङ्गा

भृङ्गा । वृशिकाल्यषटूभूमिका सरषदंष्रिकापरपर्याया ।
परकीयौ कर्जः | प्रव्यक्पुप्पाऽपामागेः । पीतते-

ध.

णः

} कामाद :
खम्मुख सर॑ यष्ः

स्त

श

वृषपर्णी आखुपणी।ासमदो राजघ कः पिवुप्वाः।
क्षवकः श्षुष्धिवोधनः। सरसी कापित्धपन्त्रा । कायु
नदीकान्तीऽतियुक्तकः । ककिमाया काकात् ।
कुल्दछोऽखवुला भूकम्पः । विपुषि; तसथ: ।

भूस्कणो गुद्यवीजकः । मूलकेी पुत्र ॥ २४ ॥

(३६० )

| सुध

अष्टाङ्कहृदय ।

'

ह० -सुर्सादिगणमाह.-सुरसयुगं -शेतकृपणे तुरस्य । विषश्ुटिः महानिस्बः | फं मद्रनफलयम्। अजपः

दीप्यकः । सिद्धार्थः गौरसैप; । वचा पटर

फणिष्जो मरिचिकः, कालमाला अजकः. खरघरुसो मरुवकः
तृघकर्णी बुक्षकर्णी, क्षवकः क्षुतकारी, सुरसी कपित्य,

जीरकमजाजी । पद्ुगन्धः परतिमः | पच्च

छः-"प्पिप्पदीपिप्पदीमृलचस्यचित्रकनागरःः' २

काुकः प्राचीवरः, कुख्दलो सुंडी, भूस्तृणो भूतिकतूणः

धूतकेशी निर्गडी ॥ २४ ॥

टे०-वत्सकादिगणमाद्--युणाद्रया अनिका, भैः

सुष्ककसु्वराद्धीपिपटाशधवरदिदापाः ।
गुह्पमेहाइमरी पाडुमेदोऽशःकफञ्ुक्रजित् २५॥

सती, क्वद्धः ठंटुकरपटं सद्रनपसमधा अजस
शो चायुः ॥ २६ ॥

वचालरददताहनागराऽतिविषाऽमनयाः 1
ीकुटा; ॥
टरिद्रद्रययष्टयाहकटङनाद्व

स८-- म॒ष्कको मोक्षकः । सुक्गुडा उग्रकाडः ।
वरादीनां प्रोक्तानि नामानि । पुष्ककादिरेय गुस्मा-

वचादरिद्रादिगणावामातीसारनारान ।

दिजित् ॥ २५ ॥

मेदःकफाद्यपवनस्तन्यदोपनिवरैणी ॥ २९

प०--मुप्ककादिगणोाऽय गुह्मादीन्, शुक्पथेतास्यति । युष्को मोक्षः । सुक् सधा । वसय च्रि
फला । ह्वीपिथिन्नकः । पलाशो ब्रह्मतर्: । धवो

स ०-वचा गौकोमी । जकदऽ्ुधरः

किलिमम् । नागरं विश्म् | अितिषा भंगुरा } 3
हरीतकी । दरिद्राय व्रिडा णका परखपचा द्वा

दृढतरः । शिशपा मण्डटपन्रा ॥ २५ |

हे०~मुष्ककादिगणमाह~मुष्कको मोश्चकः;
चित्रकः ॥। २५ ॥

द्वीपी

नान्या } यष्टवाहं द्वीतिका । कशी प्रिनिपणीं |
जोद्धवा दद्यवाः । एतौ वचादिहरद्ानिगिणानाम

तीसारघ्नौ मेदःकफादिहरौ च ॥ २७ ॥

पत्सकमूवीभागीं
कटुका मरिच घणपिया च गडीरम् ।

॥ प्र०-पतैः गणौ वचादनद्राव्मकावामानीसाग ४

एटा पाठऽजाजी

। यतः 1मेदःकफा्दी्च निहतः । जआह्स्यपतसा स

कटुंगफराजमोदसिद्धाथवचाः ॥
जीरकर्दिगुविडंग पुमा पचकोखकं दैति ।

चरकफमेदःपीनसगुस्मज्वरद्युखृहुनास्न; २६॥

वरतो वायुः । स्तन्यदौोपः सरीक्नीरदोषः। न्दु गुर
। डतर >

` दाह

1

देवद्राः

+

पूषणम् |धुणप्रियाऽतिविषा } गडीरं स्नुही । एला
वेका । पाद प्राचीना | मजाजी जीरकः | क्रुगफारमरटकफरम । केचित्त कटु दुंटुकं॑ फर

सट-

मित्याह: । अजमोदो दीप्यकः । सिद्धार्थो गौरस्पः।
वचादीनामुक्तानि नमानि । गुर्वताष्टपदननमागा्यी-

्रवसदराकरद्रिता। आर्धैरापागीतिर्गीता सगीतगीतवि- `
। प्र॑चकोरयं

प्रागुक्तम्. । बस्सकादयश्वलादीन् व्रति ! मयौ ॥२६॥

१०--वस्सकादिगणः पठितः चख्कफादीन् दुनी-

मपयेन्तान् दन्ति । चत्सकः कुटजः । घुणप्रिया

अतिविषा । गण्डीर कण्डीरः । कटघङ्गोऽरखुक; । 1¦

दन्द्रेयताः; | २५

नाः

१

। नागर

स° ~ वत्सको वनतिक्तकः । सूतौ मधुरसा । मरि- यष । क्ली

घौ | प्र्टुगेधा अजा मकरेतरास्था

।

1

अभ्या

; १

|

दटजा

युण्ट | सस्रा हरोत

प्रलिपः
॥

द ०-वनाहरिद्रादिगणावाद्--कन्य। पुनम)
द्व इद्रयनः) आषवपरवनः उथस्तंभः | २५ ॥

भिरय॑शुपुष्पाजनयुग्मपसरा-

पद्माद्रजयोजनवृष्टयनता ।

मानमा मोचरमः स्मा

पुन्नागरीतै मदनीयहषः ॥
अवष्टा मधुकं नमस्कर

नदीवरक्षपटाशकच्छुगः ।

गधं घातरिचिष्येपेसिके

कुगः कमलद्ध्भ गजः ॥

स्थानम् |
कव

सदिप्यणदीकाभरयसंवङिते अ० १५.

गणो भिरयग्ेबषठावी पक्ातीसारशनौ
ना ।

सेथानीयो हितौपितते ्रणानामपि रोपणौ २८ ॥

( ३६१}.

मोयोतेोनि
णा
मोचरसस्तनिर्थासः, सर्मगा ठभ्जिका, पु्ाम पुंनाग,
सीतं चंदनं, मद्नीयदैतुरपातक़ी, अंवषठा मयूराशिखा,नम-

स्कारी टज्जिकामत्रि
स्ञ०-प्रियंगुः द्यामा ।पुष्पांजनं रीतिपुष्यम् | था संधानजननौ स्वपेिका य॒ष्कविस्येपेयिका । संधानी.
॥ २८ ॥
युभमेयत्राऽनुदत्तिकतेन सेव॑धेनांऽजनमिति संबध्यते |
सुस्तावचाऽभिहिनिरादितिक्तातेनांऽजनयुग्मंसोतोऽजनमेकमन्यत्सौवीरमियर्थोऽवभष्टातपातरिफटाविषाख्याः 1
तिष्ठते । पश्ना पक्षचारिणी ] पनात् कमखाद्जः

केसरम् । योजनव मेजिष्ठा | सवेता यासकः ।

कुष जरो हैमवती च योनि.

मानद्वुमः राव्मली । मोचरसः शा्मरीनिर्यासः ।

स्तन्पामयत्राम्रटपाचनाश्च ॥ २९)

स्मगा नम॑स्कारी रक्तमूखाघ्या । पुन्नागक्तुमो स्तके-

स ०-मुस्ता गगेयी। तिक्ताद्वयमेका कटुकाऽन्या

सरास्यः । रीतं चंदनम् । मदनीयहैतुघोतुकी । उप- काकतिक्ता| विषा्या शु्कंदा । हैमवती सेतवचा ।

जातिदत्तम्|अव्ठा मयूररिखाख्यामधुके मधुयष्टिका ¦ एते योन्यामयप्ताः स्तन्यामयप्रा मरुपाचनाश्च । तौ
नमखरी समेणा । नदीवृक्षः प्ररेही । पराश
ग्रसिद्धः 1 कच्छ

फणिहायी घन्वयषासकास्यः ।

चिस्वपेशिका बिस्वमना । कटुगः स्योनाकः | कमरोद्धवं रजः पद्मरेणु; । एतौ प्रियग्वबषठादिणणौ पकातीसारनादानौ सधानीयौ हितौ पित्ते व्रणरोपणौ च ।
अष्टाभ्योऽथो गुराबुपचित्रा ॥ २८ ॥
प०--हाविमो गणो परियद््वभ्बष्ठादी पक्रातीसार-

नारनौ 1 तथा

सन्धानीयौ बणानामतिसारस्य च

उ्गौ गुरशेदरवर्तीद्रवजा ॥ २९ ॥

प०~मुस्ताया वर्गक्ितास्तन्यामयन्नाः खीक्षीर-

वयाधिनारनाः । मलादीनां वातादीनां रशदादीनां

च सामानां पाचनाः । अ्रिथित्रकः । द जिन्न

हारद्राह्यम् । द कटुके एका कटुका द्वितीया काक-

तिक्ता 1 हैमवती च ॥ ५९ ॥

है०-मुस्तादिगणमाह-दितिक्ता-कटका करेजिका च ५

हेमवती धैेतवचा | २९ ॥

तथा पथ्ये हितौ पथ्यौ । तथा ब्रणानामपि रोपणे
न्यग्रोधपिप्यलसदाफटरोध्युग्मं
रोपणायिषये हितैीपरियंगुगैन्धत्रियंगुस्तस्याःपुप्पम् ।
जबुद्रयाऽदैनकपातनसोमवल्काः ।
अश्लनयुग्मम-लनद्रयम् । सोतोऽ्नसीवीरभेग्क्षा्रवज्लपियार्पलाशमैदीदिन्नम् । पद्मया पद्मचारिणी । पश्याद्रजलः पद्य
कोरीकदंवषिरखामधुकं मधूकम् ॥
किश्चल्कः । योजनवह्ठी मखिष्ठा । अनन्ता दी
मूखध्च समुद्रान्तो यवासकः । मानहरूमः शा- न्यग्रोधादिर्गणो व्रण्यः संग्राही भग्रसाधनः ।
स्मङी ! मोचरसः शास्मल्या निर्यासः ““नियासो मेदःपित्ताखतृडदाह्योनिरोगनिवहणः ३० ॥
यस्तु शाल्मल्याः समोचरससंज्ञकःः› इव्यास्नायात् 1
स ०--न्यप्रोधो वदवक्षः । पिप्यलोऽशत्थः । सदासमङ्गा नमस्कारी रक्तमूा च । पुन्नागो रक्तकेसरः। फर उदुबरः । जंवृहयमेका राजजेवृ ्रहफलाऽन्या
सीतं चदनम् ,मदहेतुधीतकी । अम्बष्ठा बहुमूलिका । हुस्वफका काकजंबूः । अयनः पाथः । कपीतनः
नमस्छारी समङ्गा 1 नन्दीव्रक्षो जयवृक्षः ।. कच्छुस
फणिहारी च । सृष््मपत्रा मरद्धषा । िर्वपेरिका

विस्वमऽजा । कटुघङ्गोऽर्कः । कमरोद्धव रजः
पष्केसरः ।॥ २८ ॥

कपिचूडो वानीराख्यः } सोमवस्कः सितसार; खदिरः |
क्षः शंगीपक्षकास्यः । आ्रस्बूतः। वंजुरो वेतसः ।

प्रियाछो दाक्षारसप्नियः खरस्कधास्यः । नदा जयः
विरला तिदुकौ । मधुवं
डे०-घियेग्ववषठादिगणावाह~पुष्पाजनयु्मं
खोतौजनं वृक्षः । कोली बद्री ।
रसौजनं च, पद्या भारङ्गी, पदमाद्रमः पद्मकेशर, योजन्- यष्टिः ! मधूकं मधूकपुष्वम् | न्यम्रोधादिसं सेग्रहणाः

वल्ली मेजिष्ठा) अनंता इराक;

2५

कारहरुमः श्वास्मला

दिगुणयुक्तः। षसंततिर्कम् ॥ ३० ॥

२
1

अष्ङ्गहदये ।

१
1; 1 हि
4

अ

[श्ल

प

प०~गणोऽथ त्यमोधादिन्ण्यो रणाय हितः संमहण
सीरः सेङ्पराही भग्रान् सन्धयति भभ्रसाधनः मेदः-

एलायुग्मं सृष्टा, स्थूैखा च । तुरुष्कः छृत्रिम

। जटं

पिण्याकापरपर्यायः । फडिनी गन्धत्नियंगुः

पिन्तादिनिबर्हणः । न्यम्रोधो वटः । पिप्पलोऽश्वस्थः । बाठकम् । ध्यामकं देवदग्धकम् । स्प्रका दैवी छता
सदाफल उदुम्बरः । जम्बृदयमेका राजजम्वूवहस्फ- सती । चौरको भ्रथिवणेः । चोचं त्वक् । यत्नं
ला, द्वितीया काकजम्ूः हस्वफला । अजनः ककु- चन्दनं गन्धपत्रापरपर्यायम् । तगरं चक्रम् । स्थौ
भः ! कपीतनो वानीरः कपिचृडः । सौमवस्कः कदर णेयं तैरपीतकम् । जातीरसेो रसोवखः। शुक्तिः कर

फ़लः। पक्षौ गदभाण्डः । चञ्जुखो वेतसः । प्रियाः
बदिरस्कन्धः } पलाशः किंशुकौ बातपोद्ः । नन्दी-

क्षो गजघृक्षः । कोटी बदरी |विर्छा दीधैनखी
तिन्दुकीस्यपरे । मधुकं मधुयष्टी

।

रहः । व्यात्र नखः समुद्रजः । अमराहो देवदारु; ।

श्रीवासः श्रीविष्टकः । कुंकुमं बाहीकम्
पिष्युना । युग्यः

मधूकं खपुरः कुन्दरः

पिधूकपुष्पम् । ३० ॥

। चण

महिषास्यः । देवधूपः सजंरसः।

। पुन्नागो रक्तकेसरः । नागा

नागकेसरम् ॥ ३१॥

हेऽ-न्यग्रोधादिगणमाह~--सदापट उदुंवर, जघृ
{ये---जेवू राजजवूश्च कपीतनः पारीसापिप्प्ः, सोमयस्कः
ट्फ, प्रियाख्श्वारः, नदी नदीवक्षः, कोटी बद्री,

हे०~-एखादिगणमाह--वुरुष्कः

सिद्व)

ध्यासक्र

रोषं, चोरकौ -अंथिपर्णः, चोचं त्वचम् , पं पत्रक,
जातीरो बोः, शक्ति्नखं, व्याघनखस्तद्धेदः) श्रीवासः

वेर तिंटुकी; भयरसाधनो भग्रसेधानक्ृत् ॥ ३* ॥

सरख्नि्यासः, देवधुपो राः, खपुर; सत्रकीनिर्थासः;

(छायुग्भतरुष्कड्ुष्टफटिनीमांसीजरध्यामकं

नागाह्व नागकेशरम् ।॥ ३९ ॥

पृकाचौरकचोचप्तगरस्थोणेयजातीरसाः ।
7क्तेव्या्रनखोऽमराहमगुरः श्रीवासकं कमं

दथामादतीद्रवैतीक्रयुककुरटरणीः

वडागुगगुढदवधूपखपुशःपुनागनागाहयम् ॥

दंखिनीचमसाद्ास्वणेक्षीरीगवाक्नोरिखरिरलनक-

(खार्दकों वातकफौ विषं च विनियच्छति ।
'णपरसाद्नः कंडूपिटिकाकोटनाङनः ३१ ॥

षस्तात्री व्याधिधातो बहछषदुरस-

स ०-एकयुमं सष्सेखा स्थूला च।तुरुष्कः छत्रम
वरयसविरोषः । कुषे गदः । फकिनी गधप्रियगुः |
†सी नख्दम् | जलं हीबेरम् । ष्यामकं दवदग्धम् | स्पृक्ता देवी | चौरको प्रिपर्णी । चोचं छक |

च्छिन्नरोहाकरजाः।

स्ती्ष्णवृक्षात् फलानि
|
स्यामा्ो हंति गुह्मं विषमरूचिकफो
हृदुजं सूक्रच्छरम् ॥ ३२ ॥

सं०-श्यामा मारूविका त्रिवत् मसरविद्नासस्या,
रं गोधपत्रम् | तगरं चक्रम् । स्थौगेयं तैरपीतकम् । दती सुकूल्कशित्रास्यः । उषती उदुरकफणिका 1

1तीएसो बोः। शुक्तिनखः । व्याघ्रनखः समुद्रजः | पुकः पद्टिकायेध्रः } कृटरणी श्यक्ा त्रिवत् । रांग्विनी

यवतिक्ता । च्मसाह्ा सातखा ¦ ब्राद्मीयन्ये |
)वेष्टकास्यः । डैम बाहकम् । चैडा कोपना । स्वणक्षीरी पीतधतूरः । गवाक्षौ गवादनी स्थाणु
(मगः पुरः । देवधूपः सजंरसः । घपुरः कदुरुकः। कर्णी रक्रा | इवारणीयन्ये | शिखरी अप्रा
नागो सतकेसरः । नागाहूये नागकेसरम् । रएलादिः मगेः | र्जनकः कंपिहकः । क्रिनरोहाऽगृत-

मरह देवदारः । अगुरुः

प्रसिद्धः । श्रीवासः

य॑ वातादीन हंति । तथा षणग्रतनलङ्ृत् कंडादि,

वह्टी । करंजः केदः । बस्तांत्री वरषोधा ] व्याधि-

च । म्सौ ज्सौ तौ गुखं च सूय॑तुरोः शरदूरुविक्र-

घातः केतमारः । बहरुबहुरस दद्युः । तीक्ष्णत्रश्षात्

तम् ॥ ६१ ॥

पीलोः फलानि । ध्यामादिरेष गुखादीन् हेति । म्रौ

प०~एलादिकोऽय वर्गो वातकफविषान् विनि-

न्ति ! तथा बरणैस्य प्रसादने; कण्डूलादिनाश्चनश्च |

भ्रौ याश्च

त्रयः

ष्युः

सया्िरमेः | ६२ ॥

स्रसुमितुखौः

स्रग्धरा

५८५१०४द्
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२९५.

प०-दयामादयोऽयं वर्गो गुस्मादीन् हन्ति।श्यामा सादेशः । यौगिकमिति योगाय प्रभवतीर्थे योगा-

प्रािन्दी त्रिचृतादन्ती मुकूलकः ्रबन्च्युदुम्बरकणि-

का । कञ्चुकः रोधः।ऋमुक्रीमस्यपरे । कुटरणी त्रिवृत्।

चति ठन् ॥ २६ ॥

शद्धिनीति कुस्यवि्वायवतिक्ताक्षिपीडकः । सात-

प०-इतिदाच्ठः परिसमाप्त्यधः

प्रकारार्थे वा।

खा सप्रह्ठा चर्मकसाहा वर्वकी स्मृता 1 अन्येषां सा- परिसमााखर्थसद्गाः ।सथानेन प्रक्पिण त्रयम

येन प्रकारान्तरेण पुनरानेन्त्य वगणा देपभेतदा व्राह्षी ब्रह्मसोमा तु सप्तखा।। ख्णेक्षीरी तिक्त- दरगोन
दुश्धिका । गवाक्षी विशा । सिखरिसुधा।रजनकः दादीन् समीक्ष्य यद्यशचौरिकर मन्ये तत्तूसुक्तमपि मणकभ्पिह्धकः । छिन्नरुहा गुड्ूची। करखः पूतिकस्खः। मध्ये विदध्यात् । यद्यदयोगिकं मन्ये वत्तद्क्तमप्यप-

यस्तान्तरी विषगन्धा । व्यामेषा परसियिकः स्मृतः । कर्षेण तथा गणमप्यन्येन गगेनैकेन घा परम्परं

“घनभूरिरससिवक्चयडमूषोऽसिपत्रकः । ऋकष्णवृक्षः
सणः पीटटुः प्रोक्तोऽन्यः स्वादुकस्तथाःः ॥ २२ ॥
हे०--श्यासादिगणमाह~-द्यामा कृष्णम, त्रिष्
द्रवर॑ती, चवीरितपव्रा दन्तीःकसुकः पुगः, कुठरणा--अरुण-

मूला चिघत् , चर्मसाहया सप्तला, रिखरी अपामार्गः, रजनक्रः कंपिदलः, चिन्नरोदा गुड्ची, चस्तांनी शृद्धदारकः
व्याधिघ्रातः आरग्वधः, बहटरसः इक्षुः, तीक्ष्वृक्षः पीट;
तस्य फल्मनि ॥ ३२ ॥

जयिरादिति परोक्ता वगस्तेषु वलाभतः।

युज्यात्द्विषमन्यजच दरव्यं जह्यादयोगिकम् २३॥

भिश्रयित्वा युल्ञ्यादेवं बगोणामानन्स्यम्

। प्व

त्रयस्िशत् ये वगौ निरष्टास्तेषु व्प्वलासतेो
युञ्ज्यात् । तद्धिधमन्यश्च कोऽथः | उक्तदर

व्याखामे यथाखाभमन्यदुद्रव्यं तद्धिधप्रचाव वं
यिसवा रसवीयविपाकैस्तुस्य प्रक्षिपेत् । किमेतावदेवात्र कर्तव्यतया निर्दिष्सृतान्यदपि किच्वित्तत्न
क्ेव्यमतोऽनन्तरमिदमाद-जह्यादयौगिक्ं

द्रव्यं

योगादै न भवाति जयात् स्यजेत् । अधादयौगिकम्।

योगाहं दोषाद्यपेक्षया सम्भाव्यते तद्िदध्यान् । प्प
स्थिते दोषाद्यपेष्वया समस्तवर्स्तत्माध्यस्याधिप्ररामनाय देयः । कदाचित् समस्तद्रव्यरामे न देयः ।
कदाचिदेक द्रव्यं द्वेधा वहूनि वा यावन्ति सम्भ

स ०--इति प्रकारे ।त्रपिद्यदिति वगो; कथिताः वन्ति द्वित्राणि पच्पाणिवा तानि दातुं युज्यन्त
जत्र सस्योपादानमेषां प्राधान्यद्यापनाथेम् 1 सन्येऽ- न् समस्तवमगद्रम्यपिक्षाऽत्र कार्येति । अलभे
पयत प्रकासः संच्येते तु प्रधाना इव्यथः । संखप्रह-

सतीति सप्रमथ॑ तस् ॥ ३३ ॥

हे०--उपसंहरति-~एते गणा गणनया च नं तदुकता
णार वा सेष्यावचने क्तम् । पएतेष्ठ॒त्रयलिरास्षु
करष्वरामतोऽलाभे सति तद्विधं रसवीर्पाैसतुलय ्रह्याः \ किं तर्हिं ऊदहापोदयोम्याम् इ्याह--देयतः
यदनुक्त्रव्यमन्यदनुक्तमपि यंज्यात् । नचेतावदत्न॒विषेयमि- कालतो वा कस्यचिद् द्रव्यस्यालमे तत्सदयगुणमन्

गाह् ।जद्यादपौगिकंम्. । न केवरमेषु वर्गेषु तद्व्या-

लाभे यथलाममन्यत्तद्िध द्रव्यं युञ्यादयावदयौगिके

यतु द्रव्यं त्र त्यजेत् । दोपरोगातुराचपेक्षया पुर

मपि यौगिकं युज्यत् । उक्तमप्यौपधमयीगिकं जह्यात् ।

देखक'लायवस्थापेश्चया उचितं यौगिकम् , अनुचितम

यौथिकं यथालामययोगोऽपि सुश्तेनोक्तः-^समरतवगमदध

वा युथाल्ममथापि वा ।प्रयुद्वीत शिवकर प्रकतौ चभोदिषु

प्याऽसिन् काटे वयसि वा यो गणः समस्तत्साध्या- कर्मसु | इति ॥ ३६३॥
मयङमनाय च वारयितुं युक्तः । एकस्य द्र्यस्याऽलामे
एते वर्गा दोषदृष्यायपेश्य
युक्ताः
ादि भ ।
` कट्कक्ाथलेहटेह
रोहन वा तत्रकारेकमपरं द्रव्य हे बा बहनि वा
(वाताः

रम्याणि सयोय्य प्रयोज्यः । एवे न समस्तद्व्यपेक्षा
कयेति । यथा च सुश्रुतः । (समीक्ष दोषमेदश्च गणान्

` पाने नस्येऽन्धासनेऽतवेहिषां

ेपाम्यगेति रोगान् सुकृच्छान्र४ ॥

स०--एते पूर्वोक्ता वग दोषदष्यवयोबलादीन्ताः युृच्छरान् रोगानामयान् ति ।
दियुक
कल्का
द्य
त्रय
ि
श्चत
तेखय
ि
ादित
ल्िस
त्रय
।'
ि
्यप्तसहतानित

मिनन् प्रयोजयेत्। पृथद्भिश्रान् समस्ताश्च गणान्. ना |

( प्ल

अश्ाङ्गृदय ।

५ रष

भगधयाकद्यदपवययथयययतक्ावयवयणव्याभदनणजय र

युक्ता शयभंऽतमवितण्यर्थो युजि; । ततः कस्का- श्ििवकमूृरं च छ्कार्ःप्रशमनानां, कुयजो रक्तार्शरददिषु षैयेन वोजिता इत्यर्थोऽवतिष्ठते । आदिरब्देन मनाना,लजाच्छर्दिन्ानां, यावशूकः श॑सनीयपाचमीयासो
पएटसीतकषायादिपरिप्रहः । कथमेते धरतीति प्रकारं ल्ानां,तक्राभ्यासोऽदीःश्वयशु्रहणीदोषघरुतव्यापद्पदरमनानां

युक्त्याऽऽद । पाने इदयादि । पानाघ्लुपयोगे सति ।
चेपाम्यीरिति बहूबचनेन केपाभ्यगस्लानादिमिभरेति
र्यम् । माशिनीक््तम् ॥ ६४ ॥
इति श्रीमदरुणदत्तविरचितायामष्टंगहदयती-

कायां सर्वागसुंदरख्यायां
ध्यायः

पचदशोऽ-

१९ ॥

कव्यान्मांसरसाभ्यासो ऽर्शःबोषम्रहणीदोषन्नाना,
स्त
संग्रहणीयदीपनीयपाचनीयानामर, अतिविषा पाचनीयसं-

अरहणीयसवेदोषहराणां, विष्वं संअ्रहणीयदीपनीयवातकपपरशमनानां,गन्धप्रियेगुः शोणितपित्तापिवेगप्रशषमनीयानाम्,
उदीच्यं निर्वापणदीपनीयच्छर्बतीसारहराणा, कटुवंगं सैमहणीयदीपनीयानां, कुटजत्वक् चछेष्मपित्तरतंग्रहणीयोपीषणीयानाम्, उत्पलकुमुदकिंजल्कोऽनन्ता च संग्रह-

णीयरक्तपित्तप्रसमनानां, कादमर्थफरं रक्तसंग्रहणीयरक्तप०-वितिः पतितास्य तत्त्ान्तरेऽपयुक्तम्। “समीक्ष्य पित्तपरशषमनानां, पृदिनिपरणीं र्तसं्रहणीयदीपनीयपाचनीय~

रषभेद. गणानिष्टान् प्रयोजयेत् । प्रथङमिश्रासे

मस्तव नान्तव्यस्तान्न संहितान्।। "ति भद्रम्
इति श्रीचन्द्रनन्दनविराचेताथां पदा्थ॑चन्द्रि-

कायामष्टाङ्गहदयटीकायां

सूत्रस्थनि

दोधनादिगणसंग्रहाघ्यायः
पच्चदश्चः ॥ १५ ॥

हे०~एते वर्गाः सर्यकरपयोग्याश्र्याह--दोषापेक्षया

वातदरव॒भ्याणां, शालपर्णी वृष्यसथदोषहराणां,

यद

संग्रहणीयवस्यवातहराणां, पिप्लीमूलं दीपनीयपाचनीयनाहहरार्णा, चिचकमूरं दीपनीयगुदशोफशूकह
राणां,
गोक्षुरको मूजरकृच्छरानिकहराणां, दरिद्र प्रमे्हराणा,

रक्तावंसेको

विद्रथिवीसर्पैपिटिकागण्टमालामयहराणामू,

एरण्डतेकाम्यासो वधभ्म॑गुटमशलहराणां, ज्ड्यनो गुहमानिल्हराणां,

दहिगुनिर्यासो दीपनीयच्छेदनीयायुरोमिक-

स्कादीनामन्यतमेन कलेन, पानादीनामन्यतमेनांतःथोगेण, लेपादीनामन्यतमेन बहिःप्रयोगेण, वा दुःला-

वातकप्प्रशमनीयानाम् , अम्ल्बेतसो भेदनीयदीपनीयानलोमिकवातश्छेष्महराणाम्,
उश्ीक्षीरसुदरधयथघ्चानाम्.,

माश्वासनसतंमनङ्वेदाना, वायुः प्राणसंलाग्रदानरैतूनाम् ,
भिरामस्तंमरीतदूलोदेटकम्ररामनानां, लानं सुरा च
महराणां, क्षीरं जीवनीयानां, मांसे बदणीयानां, रसः
णनीयानां, ख्वणमन्नद्रन्यसचिकराणाम्, सभ्टे हृानां
कुटो ब्रस्यानां, तैकं वातश्ेष्मप्रामनानां, सर्पि
तिपततप्रमनानां, सेहो मार्दवकराणां, व्यायामः स्थैर्य
राणां, क्षारः पुंूबोपघातिनाम्, आमकपित्थकमक-

प्राना, राला वातहराणाम्, एरण्डमूटं॑दष्यवातहराणां

नानपि रोगान् घेति । अथाग्रयसंम्रहः ! संग्रहे-शरष्ठमुद्- अयारजः पड्रोगन्नानां, खदिरः कुष्ठध्नानां, विडंगं कृभि-

चानाम, आविकं सिरह्यानां,

माहिषं क्षारं स्वप्न

ननाना, मण्डकं दधि अभिष्यन्दकराणाम्, इकू
ननानां, यवा; पुरीषजननानां, जांघवं वातजननानां
खत्थोऽम्लपित्तजननानां, माषाः श्ष्कुस्योऽविक्षीरं च
४प्मपित्तेजननानां+ दुराख्भा पित्तशटेष्मोप्मनानाम्,
पवासो भषरहराणां, इषो रक्तपिततपरशमनानां, कंण्टकाका कासानां, सक्षा सद्यः श्तन्नानां, नागवबखाम्यासः
यक्षतभनाना, पुष्करमूलं दिव्काश्वासकासपार््शूलादचिपणा, भमजापयः ओषभरस्तन्यकररक्तसंमहणप्रशममानां

दुरोषमसादच्छदितृष्णातियोगपरयसनानाम्, अर्क,

गुम्गुढ्मदोऽनिर्हराणाम्, अमृता संब्रहणीयदीपनीयवातच्टेष्मदोगितविबन्धप्रशमनानां, मदनफलं वमनास्थापनानुवासनोपयोगिना, निवृल्सुखविरेचनीयानां, सकप-

यस्तीक्षविरेचनानां, , प्रत्यक्पुष्पी शिरोविरेचनाना,
विफला तिमिरन्नानां, बिफलगुगयुद्ण्यानां, रिषो

विषन्नानामू ,आमलकं वयःस्थापनानां, हरीतकी पथ्यानां

क्षीरघृताभ्यासो .रसायनानां,

समघृतसक्तुपाराभ्यासो

वष्योदावतंहराणां, सैकल्पो नक्ररेतश्च व॒ष्याणा, दन

स्यमदृष्याणा, तेलगण्ड्ूषाभ्यासो दन्तबलरुचिकराणां
चन्दनोहुभ्बरं निर्वापणालेपनानां रालाऽगुरुणी शीतापनयनप्रलेपानां, समजकोश्चीरे व्वग्दोषदाहस्वदापनयनमले.

पनाना, कुष्ठं घातहराभ्यंगोपनाहोपयोगिनां,

प्यकर्यकंठथनल्यविरजनीयरोपपौयानाम्,

मधुकं यक्ष

अलीणीदनं

मरहपोदूषणानां, विसद्धवीर्याानं निदितव्याधिकराणां
गुरुभोजने दुर्विपाकानाम्, सतिमानागनमामदोषेतूलां

यथान््युभ्यवहारोऽभिसन्धुक्षणानां

यथास्ता्यराहारात्रि"

प्थानम् |

सरिप्पणदीकान्रयतवरिते अ° १६.
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न
सिकाथवासताकााणवलययपममसनः

श्रो सेन्यानाम्,एकाप्तनद्चयनभोजनं सुखपरिणामकराणां,

विप्रमारानमभिवैषम्यकराणां,

कलि

भमोज्नमारोम्यक-

राणां, वेयघारणमनासेग्यकराणां, तृक्निराहारगुणानाम,
अनद्यनमादुषो हासकराणां, प्रमिताशनं गवेधुकान्नं च

षोडशोऽध्यायः ।
की

दोधनादिगणसंप्रहाऽध्यायादर्नतरं सहाध्यायारभः |

स्मरजननानां, मच्यक्षेपो धीघरतिस्मरतिहरणां, श्ीष्वतिम्रसंगः शोषद्वाराणां, शुक्रवेगनिग्रहः पांढ्यकराणा,

यतः रोधनं स्षदष्वेदावतरेण न पेभवति । वक्ष्यति
ह सेहघ्येदावनम्यस्येव्यादि ! नम्मार्सहषयेदाध्याययरार॑भो युक्त इ्याह-

पादाभ्यामुदर्तनमन्नश्रद्धाजननानां, मिभ्यायोगो व्याधिु-

अथाऽतः सहविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः ९।

करनीयानाम्,उद्वालकान्नं रुक्षणीयानां, मदं सौमन-

गानां, रजस्वसगमनमलक्षमीमुखानां,

ब्रह्यन्चयंमायुष्या-

स०-सेदस्य सर्पिरदेर्विधिः सदविधिम्तं व्याखूयास्यामः । रें प्रधेवद्योज्यम. \ १ ॥
प्राणोपरोधिनां, विषादो रोगवर्धनानां, इषः प्रीणनानां,
णौ; प्रदारगमनमनायुष्याणाम,

सयथाप्राणमारम्भः

प०~-शोधनादिगणसद्पहाध्यायादनन्तरभयं स्नेराणा, स्वप्नस्तद्राकराणौ, सौख्यं मिर्तिहेतनां, सर्व" हमाध्याय आरब्धः । यतः शओोधनवमनादिकम-

कोकः शोप्रणाना, निवृतिः पुष्टिकराणां, पुष्टिः खप्नकरखाय्यासो वल्कराणाम्, एकरसाभ्यासो

दौवह्यारो-

ववकान्यतमदोषप्करोपकराणां, गर्मशचद्यमहार्याणाम्, अनी
णषृद्धर्याणां, वाद्यो , मदुमेषजादा्याणो, वद्धो याप्यानं,
गर्भिणी
तीकषणीषधव्यायामवजैनीयानां)

सौमनस्यं

मर्मधारणानां,

सन्निपातो

दुःश्चि-

न्ता स्नेहस्वेदौ न क्ेव्यौ । प्रतयपायभयादिति ।
स्नेहः स्पिमञजादि तस्य॒ विधिर्विधाने कल्पना
यस्मिन्नध्याये विहितः

स

स्नेदविधिस्तं

स्यास्यामः ॥ १॥
हे०-अथातः स्नैहविधमध्यायं

न्या-

व्याख्यातुं प्रतिजा-

चीते~यतः पूर्वेऽध्याये मेषजान्युक्छानि तेपां प्रयोगो

किर्स्यानाम् आमविषमविकित्स्ानां, स्वरः सीघरोगाणां,
कृष्टं दी्रोगाणां, राजयक्ष्मा रोगसमूहानां, ्रमेहोऽवुषगिणां, जङीकसोऽतश्षसखाणां, वस्तियत्राणां, हिमवानौपिधभूमीनां, सोम आीप्रधीनां, मरभूभिरारोम्यदेशानाम्,

वक्तम्यः } स च सनेहनस्वेदनयोधनास्थापननावनधूमग~
द्घाश्चोतनतर्पणादिमेदादनेकथा । चिकिस्साकलिकायां
तु-“्रद्ट पाचनं स्नेहविधिस्ततश्च स्वेदस्ततः स्याषटमनं

आनूपभूमिरदितदेानां,

ग्वराणाम्. | रास्नापरोर्पिनरुमंदपयोभिरादौ मूम्बारस्ष-

नैदंशकारिष्वमावुरगुणानाम्;

अनिर्देशकारितवं रिष्ठानां, भिषक्चिकरित्सांगानां, सिरि

शरगुणानां, नास्तिको वर्ज्यानां, लोस्यं द्ेशकरणाम् +
आत्मवक्तोपक्रारिणां, चाल्मसहितस्तकः साधकानां, दुष्ट

विरेकः । निरूदणान्वाखनवस्तिकर्म नस्यं कमश्चेति भिष-

कफल्रयवारिभिर्वा । पक्रामदोषधपुष्रस्तदनतरं हि स्नेहो
दितः सुरभिवाचककटूफल्ादिः॥ ° इति| रासनाक्षाथादितरय,
छुटीकाधादित्रयं वा वातादिश्रये कमात्पाचनं तत्र स्नेहन"
इरिमिन्नध्याये अतएवायं स्नेहविधिः ॥ ? ॥

कर्मता निःस्ययकराणाम्, असमर्थता ` मयकराणां,
पद्धि्ासंभाषा घुद्धिवधनानाम्+ आचायः - सास्नाधिगमहे- गुरुशीतसरलिग्धमंदसक्ष्मशदुद्वम्
र ।
तूनाम्, खुर्वदोऽमरतानां, सवनमनुष्ठेयानां, सर्वसंविपरीतं विरक्षणम्
न्यासः सुखानामिति । तत्रोदकागिमददु्टलोष्परसादतक्रा-

भ्यासरक्तावसेकैरंडतैलाम्यासेषटक्षीरमदनफलमदयाक्ेपैकर-

साभ्यासगर्भिणीनामेकेकस्मात्समुदायाच् निर्धारणे, पुष्कर-

मूल्ादीनां च सभरुदायादेवेति । भवति चात्र . “अभ्याणां

ओषधं सेनं पायो

॥२॥

स०-गरवीदिगुणयुक्तं यद्भव्य तत् सहने भवति ।

विपशैतमतो यद्धघूष्णस्थिररक्षतीकष्णस्भूलकठिनसद्र

गुणोपेते त्टिरक्षणम् । भायोप्रहणं॒॑विरु्षणे स्नेहने

शतमुद्दिष्टं पश्चपश्चारादुत्तरम् । अल्मेतद्विजामीयद्धिताहि-

श्च योज्यम् । तथा च लघ्वपि सापे तेर छागे च दुर

विनिश्चये ॥ * दति ॥ ३४ ॥

तथा विष्किरप्रतुदृगास्यं वत्र

ति हेमाद्धिमीकायामायुरवेदरसायने गणस्य संग्रहनाम

सामस्त्येन निरूपितम् ॥ १५ ॥
[1

स्नेहनं मवति ।

तथोष्णमपि मल्छमहिषमांस स्नेहने मवति 1 एवं खक्ष
गेऽपि वयम् 1 तथा च यवो गुस्खीतसरदियुणयु-

क्तोऽपि विरक्षणस्तथा राजमाषोऽपि । स्नेहने प्रः

(३६६)
तेऽपि

भ

विरुक्षणोपन्यासोऽन्वयव्यतिरकेण

०-तन्रापि तेष्वपि चतु मध्ये सर्पि

सतस `

घृतं शरेष्ठम. । संस्कागेऽनुघ्रन्तो यन द्रव्यण । मरि
नृय तारतम्यप्रतिपादनाथः | २ ॥
ोत्तम
पर०-अनेन सामान्यतिरदे्ेन स्नेदनशक्षणयोद्र । यत्ते तमनवक्ते । ण्व सा्पैषः सवैस्नेद
रलः
ययोर्टक्षणं संक्षेपतः शेषयोरुक्तं शाखक्रता यर्कि- न तेटस्य समानेऽपि देतौ । स्विदयप्णगाण

संशछरतसपि गहूच्यादिनिः स्वं रौतलयमजदत् सम्य

्विद्द्रव्यं गुयदिगुणयुक्तं तत् स्नेहनम् । तद्रणावि-

व्यगुणानवतेतं । तथा तख श्ानतयुणलनन्दम

पर्थययुक्तं॑छधृष्णर्थिररुक्षतीक्ष्णस्थूलकटिनसान्द्रगुणोपेत तत् षिरूक्षणम् । प्रायोच्हणमुभयत्रापि
नोद्धन्यम् । स्नेहनं रक्षणं च । तच्च व्यभिचार

दिभिः संस्छतं सवंसर्विकया घुतवदाद्मीयमाप्
प्ररिरयजति । यत्परित्यागाद्रक्तपिन्तविसर्पादौ विक

दीयते । यथा घृते तथा न वस्नाप्रभृतिस्तपिन्ताः
विकारथरश्चमनाथमिति ॥ २ ।
हे०-स्नेदनतरमाह-सपिरिति । सेष्टनतममाद~

दशयेनाथम् । यथाजं क्षीरं खष्नपि स्नेहनम् । तथा
तैदमुप्णसपि स्तेहनम् । तथा सजमाषो गुरुणुण
गु्ताऽपि रक्षणः ॥ ९॥

हे० ~त स्नेहनं दरव्यमाह--शुरुशीतेति ! रूध्षण-

संस्कारस्यानुव्तनात् यथा सीरः संस्कतं

भीपतामः

विपरीतं उष्णैः संस्छरतमुष्णतां भजति रत्यादि ।समह वु-^्माः
माह~विपरीततसिति । तस्मास्सनेहनाहुवादिगुणात्
यादविदादित्वाज्जन्माच्रैव च श्वीच्नात् > ति ॥ ३
लप्वादिगुणम्, ॥ २ ॥

पित्त्रास्ते यथापूरवमितरघ्रा यथोत्तरम् ॥ ५

सर्िमला वसा तै सहे मर मतम्।

तत्राऽपि चोत्तमं सपिः सस्कारस्याऽलुतनात् २
स०-स्नदेष क्षीरनूपाऽमिषादिषु मध्ये सर्पियद्-

स०-यो यः पूर्वौ वधापूर्ष यौ स उत्ते चथोत्त
मिति यथासाद्य दव्यव्ययीमावः । उन्तरमपेक्ष्य

भुः

र चापेष्यो्तरः । तेन चतुर्णा स्तेहानां वथाधिहि

यश्वत्वारः स्नेहाः प्रकर्षेण वराः | आडु खकायैकर-

णात् } तत्रापि च तेष्वपि चतुष्ट मध्ये स्िरु्तमं तानां सर्पिरादीनां य एव सहा वसामत्नसर्विःयक्षव
संस्कारस्याऽनुव्तनात् 1 ननु यदि संस्कारमनुश्ष्यते यथापूतैतवेन संबध्येते नतु तैलछास्यः स्नेस्तस्य प
सर्पिस्तदानीं मरिवाचित्रकादिद्रव्यादिमिः संसृत्य त्वामाबात् । न हयन्योऽस्ात्कश्चिदर ततरोऽस्ति यदप

घतस्य दर्यादिगुणविपर्यासः प्राप्तः | न चेदं दृष्टम् ।

यदस्य शैलादो

गुणा विनद्यंलयोष्ण्यादयश्वोघदंत

इति । जन्रोच्पते । मनुरब्दोऽत्र सहार्थे । अनेकारभ-

सघ पृनत्वमात्मतन आसादयत्तस्मानास्ति प्रववस्वधस्ं

ठ्य | तथा चतुर्णा स्नेहानां त्रय एव स्नेद्ा मजावसा
#

(८

थ्

रस्ते

पि ५

[क

[+1 3

तैरास्या यथोत्तस्वेनाऽमिसंबध्यते न सापः संक्नकः स्ते

त्वाननिपातानाम् | तेनात्रयमभेः } सर्िषो गुणाः संस्काउत्तरतवाभावात् |न य्यन्यः कथ्िकस्य पूर्वो विदयते यदप
सणुणैः सह

वर्ते नतु तैकादीनाम् । तेर्वसामजानो

्षपेवोत्तरत्वमालन आसादयतील्युक्तम् । तदेध यथाप

हि सं्काखद्यात् सखगुणंस्यजंति । अत्र चोदयाह- पित्तश्रस्व वसामज्जसपिषां सामान्येनोक्तम् ।
विद्र
रणं चेदना् तेर् । अतो द्रव्यगुण सैरेलमिभूतगुण- प्रेण च वसा पित्तप्नी मज्जा पि्तघ्रतरः सिः पित्त
तात्तपिष इतरेषां तेकादीनं द्रभ्यैरमिभूतगुणलादुतत- प्रतमनिव्य्थैः । दतरप्रा इति । इतस बातकप
मखम् |अत एवच वाततपित्तञ्वरादिषु विकारेषु घृतसा- . पित्तापेक्षया तौ प्रति प्रयर्बततीतीतरघ्नाः । यथोक्तः
येद भेषज तें नेषटमनिष्तपादनात् । तैकसाष्येषु त |बयः सहा मज्जवसीतैलास्या वातष्ेष्मश्नाः । त्तः
| मजा वातश्टष्मघ्नो वसा वातष्टिष्मघ्रत

स तटं वात
विकारेषु `तदुपशघर्थ॑तथाविधद्रव्यतसछरतं धृतम श्मत्रतमयिति
प्रकृतम् । अन्ये स्ये स्याचक्षत |
पीष्टम । तद्धि न तथाऽनिष्ठतुः । तस्मात्ससनेम्यः श्पणि क्ञदनिषेधादितरघ्रा इत्ति
सामन्योक्तानपि
स्िरेबोतमम् संसकारस्याहनुषंनादिति त्यायात् वातत्ता दति गम्यते | अथवा
द्रव्यांतस्सरूतसर्पि-

व्याये ।माधुयोदिदितोश्च ॥ ३ ॥

। राक्षा करस्याऽपीतरशब्देन ्रहणमिति ॥ ४ ॥

( ३६५७ )

सरिप्पणभकलियसंषशिते अ० १६.

स्थानम् |

प)

पथयो यः पूवस्नेहो यथापृचम । यो य उन्तर
स्नेहो यथोत्तरम् । उन्तरमपेक्ष्य पूर्ने: पधं चधि-

क््योत्तरः । ततश्धतुणौं स्तेष्ठानां निर्दिष्टानां साप-

रानां श्रय

ने
यमकादिसन्ञाघ्रयमाह~-तरयर्वोक्तकमैः;
नततैलाभ्यां यमकः) श्रुतेखवसाभिल्िवृतः सवमहान्
संग्रहे तु---“' सेहासाथादधिक्नीरं मांसास्य फदर

एव स्तेहा व्ामजासापैःसंज्ञकाः

यथापूर्ैकत्वे ववाभिसम्बध्यन्ते । तेखाख्यः स्नेह.

पूमत्वाभावात् नद्चन्यः कश्चिदुन्तरो विद्यते । यद्

पेक्षयैष पुवै्वमात्मन आसादयति । तथा चतुणीं
स्तहाना

त्रेय पच

स्ह

सस्ामञ्जातदलखास्याः

यथोत्तरव्वं नाभिसस्बध्यन्ते । न सपिःसंज्ञकः स्त
उन्तरत्बाभावान्नह्वस्य कश्चिसर्थौ विद्यते । यद्प्षयेष उन्तरत्वमात्मन आसादयति । एवे पथं पित्तपरत्वं वसामञ्जासपीपि पित्तन्नानि । वसा पित्त्नी |
यथोत्तरं त्रयः स्वे मज्जावसातैखातनतै । मज्जा

सप्रति शषद्यानिरूपयति--

स्वेद्सदाोध्यमदयश्चीव्यायामासन्तचितकाः ।

वृद्धषाराञ्वटकरृक्षा रुक्षाः क्षीणाक्षरेतसः ॥

वातावेस्थदतिभिस्दारुणग्रतिमोष्यिनः ।
खलेद्याः ॥ ७ ॥

स०्-स्वेधादयः खेदया; सदाह: । न दसि

स्वे इयथः । एप्रै योऽपि रणेष्यः सोऽपि पूर्वं सद्यः

घातक्षेप्मन्नः। बसा वातन्ेष्मन्नतसातैखं बातश्छेप्म-

स्वेदाः स्वेयाः । अहर्थं॑कधयप्रव्ययोऽत्र ष्यः | ए

प्रतममिति भट्रधीवधैमानोक्तः सासेद्धारः । ४ ॥

सदौध्या; शोधनाष्ष; । मधासक्तछ्रीसक्त्यायमसक्ता
तथा येऽपि चितकास्तथा वृद्धा पाछा अवहा अह

हे°-~सर्पिरादीनां स्नैदप्रयोगे दोषविगोषरेण तारतभ्यन्ञ
नमाह पित्तप्ना इति ॥ ४ ॥

धरृतात्तेटे गरु वसा तैखान्मज ततोऽपि च ९॥
स ०-च्रतादुशुरुणः सकाशात्तं गुर धुरुतरमियथः । वसा तु तेखादूयुर्तस ततोऽप्यतिश्चथेन

वा

द्रस्यथः

| तथा

छशा

क्षाः

क्षीणुत्राश्च } वातात( यातपीदिताः

श्षीणष्धिर

। आतम

गरदादिषु प्रव्यैकसिन् योभ्यः । स्यंदोऽभिष्यदसि

पिगोऽक्षिरोगः । दादणप्रतिवोधिनः

शऋच्छरोन्मीदि

दस्यथः । एते स्तेद्याः स्नेहाः ॥ ७॥
प०~-धृतात्तेटं गुरुतरं भवति । तेखाद्रसा युवी ।
यसाथा अपि मञ्जा गुरुः ।॥ ५ ॥

प०-स्वेयादयः स्ते्याः स्वेषलार्दाः । ्वैश्याः सीः

हे०~पैखाद्कसा ततो. मज्जा ततः सर्पिः पित्त, सर्पिषो नार्हा: संखोध्याः) तथा सधघश्चीध्यायामेप्वासक्ताः

भजा ततौ वसा ततस्तं वातद्चकफलं च | सेहनसाध्ये
पित्तरोगेऽपि तैल्स्याम्यनुक्ञाथं पि्तश्नतवमुक्तम् । एवमन्यत्र
पर्पिशदीनां गुरव तारतम्यमाह~धृतादिति ॥ ५ ॥

श्दानी यमकक्नेहलिद्तक्ञहो महास इति सप्नत्रौ
व्यतैने चते ज्ञायते इयाह--

द्वाभ्यां बिभिश्वतुभिस्तेयमकसिध्रतो मह ६॥
स०-द्राम्यां सखहाभ्यां यमको नाम्ना सेहः | यथा

सपिरवसाग्यां, सर्विस्तैरान्यां, सर्पि्मनम्यामिध्यादि ।
एवे त्रिभिः सेदैलिष्तश्वतुभिमेहाकतेह उच्यत इति

रोषः ॥ ६ ॥
प०.-म्तेहानां संज्ञासंक्लिसम्बन्धं प्रतिपादयन्नाह

राभ्यां स्नेहाभ्यां यमकः । तिभिः स्नेहैखिवृतः ।

चतुर्भि; स्तेहैम॑हान् ॥ ६ ॥

तथा चिन्तकाः क्षीण सक्तं रेतः शुक्र येषां ;
तथा वातात वातपीडिताः । तथा स्यन्धतिरि
रनेश्रयेगदारणप्रतिमोधिनः स्नेद्याः । दारणः प्ररि

नोधः प्रन्छरदुन्मेषणं येषां ते दारणप्रतिधीधिनः७
हे०-स्नेहनीयानाद--स्मेयः कर्तव्यस्ते

संश्रो

कर्तव्यदयोधनः, मदयादिपरु तरिप्वासक्तः, लितवा च्तापर
स्यदो नेचकोषः) दारुणप्रतिवोधः ब्रच्छ्रोन्मीटः || ७

वति्मदाऽभितीष्णाभिश्युख्दुबसः
उरुस्तमाऽतिसाराऽऽमगछूरगमराद्र्ः

मूछाच्छदैरुचिष्छेष्मतष्णाप्चश्च पीडिताः ।

अपूता युक्तै च नस्ये धस्तौ पिरेधने ॥८
स०---सतिमदाऽन्यादयौ

न प्नेद्याः

| जि

शब्दो यातदु्ुमैषर प्रवेष योग्यः । तेनाऽतिहुवेः

| सू

अश्टङग्टदय ।

(३६८ )

यय

ा
०

अ्रथिनाडीक्रमिश्ष्ममदोमारुतरोगिषु ।
तिदुर्बला इति नर्वापरविरोधः । अतितीक्ष्णश्च; सेह- तटं टाधवदास्यधिक्रकोषष देहिषु ॥ ९
न छया इयर्थः । अत एवाद्पवराः स्नेह्या भत्व-

नादलयगरिद्धः । अतिस्थूलस्य चाऽध्िमेदसोधद्धिः }

स॒ ०-तेल ग्रध्यादियेगिष्रु शचस्यते । राधवदा

सतिदुबैरल्य च जरणाराक्तेः स्नेहस्य व्थापत् ।
धिषु क्ररकोषटेषु प्राणिष्र च शस्यते ॥ १० ॥
।
स्नेह्याः
न
ा
पीडित
येन
च
उरस्तमादिमिरयावन्म
पत~मरन्थ्यादिपु तथा ऋछप्ममदोमारुतरं
अत्र शोधनप्रसैगे तु स्नेहनं विना शोधनं न काथमिति यावत् । अपप्रसूता द्ुतगमी न स्नेति लिगि पुर्पेपु तथा दरीरटाघवनृढस्वायथिषु तथा क्र

` क्वनविपरिणामः । प्रयुक्ते च नष्यादिकमैणि सतं छेष

ददिष

शरीरिषु तैं गम्यत

सस्चल्यः || ५८५ ॥

एव न स्नेद्याः ॥ ८ ॥
प०--अतिमन्दागन्यद्यौ नतु स्नेष्या इति
सम्बन्धः ! तीक्ष्णाः स्तेहनादत्यभिष्राद्धिः । स्थृल-

दे-तटस्य तिपव्रगाह ॥ ५५ ॥

वातातपाऽध्वभारीव्यायामक्षीणधातुपु ।
स्याभिमेदसो वृद्धिः । दुर्ैरस्याजरणक्तिः । उस्- रक्षङ्धराक्षमाऽस्यग्निवातावृतप्थेष् च ॥
स्तम्भादीनां पीडितशाब्देन सम्बन्धः । तेनोरुस्तम्भपीडितः अतिसारेण पीडितः आमपरीडितो यावन्मयपीडित इति । अत्र शओोधनप्रसद्धऽप्यस्नेदर्नं

दपौ ॥१५१॥

सृ०--तातादीनां क्षीणधातुना प्रत्येकी स्वै
परातक्षीणातुएु एषमातपक्षीणघ्रातुनपित्यादि |

विधिना न सोधनमितिं यावत्. । अपप्रसूृता न
सने्येति विपरिणामः । अपम्रसूता अकाषप्रसूृता । तृततराग्यासुक्ताम्यामन्यौ मसामज्जानी श्य
अपरिपूणमासप्रसृतेति यावत् । तथा नस्यादिकर्मत्रि- तथा हशषपु क्ठरासहैपु । अल्प व्ररुषदरम्निपि
तथे युक्ते सयदोषसाम्ये स्नेहो न योज्यः । ८ ॥ द्रषण्यम. } अन्यथाऽलयभ्निपु स्तेदनिपेधादू्ापरधिः
हे०---अस्नेहनीयानाह---अवलस्य
स्नेद्मत्वमिः
बैलस्यासनद्यस्वमियविसेधः।अपय्रसूता अथथाघद््घूता ८

स्यात् । अथवा | जध्यग्मि्तपि अमामल्जानावनु

अपवादताक्यल्छादस्येति ध्यायम् | तातेनाऽऽ
सप्रत चतुणा स्नेहानां म्ये यो येभ्यो ह्ितस्तं प्रथानरदिद्रास्या यषां तेष चं रस्यत रपौ ॥ ११

दशेयन्नाहरत्र धीस्ृतिमधाऽभिकां्षिणां शस्यत घृतम९

प०-वातातपादविभिः

क्षीणा भातवा यषां र

तेपु नरु यश्चा रूक्नादिपु च सपा स्तौ वस

कठेसक्षर
स०~तत्र तेषु स्नेहेषु मध्ये धीस्प्रयाद्यमिराषिणां
धृतं शस्यते यावदनिकां्षिणाम् । अन्ये तु मेधादि- सर्धिसैटं प्रयोजयन् । अल्यभ्निरतितीक्ष्णाप्निः रः
प्रतिवेध वृस्तामञ्जसनापवादवाक्यम् । वातात्रतप

का्षिणामिति पटति । आदिशब्देन

णोदिपरिगरहः ॥ ९. ॥

उ्जानौ दास्येते । क्टेदा्नमया्यैन

सखरायुर्व. वातस्द्स्रातःसु मज्जा) १५॥

दे०वसामञ्मारविभयमाह-वातादिमिः

[व

{~

वद्धः ४

प०~तत्र तेषु स्नेहेषु मध्ये धीप्रभतिकांक्षिणाम- धातुषु वातित्रतपश्रा माम्ताचस्द्रलानाः, सधौ चत
भिराषिणां धसा स्तेदप्रसङ्गे सति धूर्तं स्नेहः शस्यते। उ्जाना ॥ ११५ ॥
तस्य तथा राक्तत्वात्् । धीवुद्धिः । मेधा प्रज्ञा |
पसायास्न्यट्ि विेपांतस्माह.-

मन्यस्य ब्रहणे शक्तिरुक्ता ।समरति; पूर्वालुभूतस्मर-

वसा तु संध्यस्थिम्मकोषठरुजायु च
णम्} जादिप्रहणेन स्वरायुर्वणीदिपारेहः
॥ ९ ॥
ष
काः
क
अ,
तथा द्ग्धाऽऽहत्रष्ट# यानिक
णरिगोरुजि २
हे०-धरतस्य विषयमाह-आदिशब्दादुषृतगुणौक्ता भ्
न

दवः ॥ ९॥

.

स० तविष । चः समुन्चये रजाराण्दः प्र

सन्यत

। सोधिशुजास्स्थिरुजास्थिः्यद्रिधु । त

सानम् |
|

(१६९)

सटिप्पणदीकाअयसंवछिते अ० १६.

य

दधरुब्याहतरजि तथा भष्टयोनिरजीव्येवे

काथः ॥ १२ ॥

योयोरोियप
दद्ध
ानोदोदतियनियिवािितजयोकयनणतक

संवेधः पृषे तेकमेव स्नेहनार्भमभ्यसनीयम् । नान्यः स्नेहः ।
६1।

एवमन्यदपि स्वयमूह्यम् ॥ १३॥

प०~वसां पुनः सन्ध्यस्थिरुजाखवपीष्टा । तथा

दग्धादिषु रंजासु वसा शास्यते इति सम्बन्धः) १२॥

दे०-सेहानां कालविभागमाह-परावुप्रि तैलं, वर्षते
शरदि सर्पिः, माधवे वसंते, शेषी ॥ १३ ॥
[प

[५

आहतो

| इदानीं कस्मिन्कारे कस्यश्नेहस्योपयीगः शस्त एति

दशेयन्नाह्--

॥

।

ननु वषास तरं वषति सर्पिवैसामजानौ माधव
४५

है०~~वसाथा विषययातरमाहदग्धोऽभिना,
दण्डादिना; प्रषटयोनि; ॥ १२॥

ह

[कष्ण

न्ते

[क

ति योऽयं नियम; ख किचिदपेक्य वेते आहोखिदनपेक्ष्येवयस्मिन् पर्यनुयोग इदमाह

रतौ साधारण सहः दस्तोऽषठि विमटे रपौ ९४

तेरं प्रावृषि वर्षति सपिरन्यौ तु माधवे १३॥

स०-साधारण ऋती श्रावणादौ सशोधनात् पृ

सेहनार्थं स्वेहसतैखादिकः शस्तः । तथाऽषि वासरे ।
स ०-तेढं प्राव्रषि शस्यत इति संबेधः । एव- न निरि । तथा विमठे सखौ जरुदनीहारादिनाऽना-

सत्तरत्राऽपि योजनीयम् । छ्थस्य स्नेहनार्थ |
च्छादिते खराशौ । स्वेद इति सामान्यशषब्दप्रयोगा्तनः
रेष स्नेह्य प्रसगे नियमोऽय क्रियते ।तिरं प्राडषयैव स्नेहः सर्षिरादिश्वतुष्प्रकारो गृद्यते } १४ ॥
तर्षा एव सर्पिषसामलानी माघ एवेति ॥ १६ ॥

प०-पावृधि यदेतत्, तटं तथा वर्षान्ते सा्धिषै-

पथ--हदानीं करिमिन् काले कस्य स्तेहस्योपयोगः सामन्जानौ माधव एवेटोवशूपो नियमः स किञ्िमस्त इति निर्णयन्नाह-वृष्टेः प्रारस्भः प्रावरृडिति दपेक्ष्यत तद्भेमिदमाह्-कतौ साधारणे नाध्युप्णकरूप्यते । तम्यां प्रावृषि श्रावणाख्ये मासि सोष- शीते मध्यावस्ये ततो यथायथं तेखादयः सरोधत्संग स्ेदना्भ शसो स्वसथावस्थस्य संरोध- नात् पूर्वैसेहाधमुपयोभ्याः । तथाऽहि दिवसे न
विषय एष प्रस्थ आरब्धः । स्वस्थस्य यथोक्तातै- निद्यायां तथा विमछे रवौ निर्मठे भास्वति नात्र

वविष्यनुष्ठाने सत्यपि दोषसच्वयः कालकृतः सम्भा-

व्यत्ते } अनन्तरे दोषकोपः | दोषकोपाच्च रोग-

्राटु्भविस्तद्ै गोधनमायुर्ैदतस्वज्ञैः

संक्वादिते । एवमेतेषु केषु प्रावृडादिष्व तिवदो-

पसश्चयस्य निह सवो विधि्निदिष्टः } प्रावृडादि-

प्रतितन्त्रं वर्य पुनश्न्यस्मिन् कारे व्याधिवरात्वरयामुप-

कसेन्यसेन निर्दिष्टम् । यथा शीतोद्ध्न दोषचयं जाते संदयोधनस्य करैव्यस्वे प्रपिऽप्यकतेव्यत्वंि-

्ं स्नेहन
वसन्ते विक्लोधयन. प्रस्यनेनतुषिधानेन `रोषमूत- राम् । यतः मूत्ररोधनासू्ै सनहना१४
॥

े ।॥
ग्थितेन अन्धेन सोधम च स्तेदस्वेदपूरवकं कतेव्यं यमान्न कथिस्स्नेह उपयोक्तुं शक्यत
हे०-यो यस्मिन्दतायुक्तः स तस्य साधारणमागे निर्मले
नान्यथा । तथा सीतोद्धवं दोषचयं वसन्ते प्रवाह-

यम् पूरव स्तेहव्येदाववर्यं कपैव्यौ । तत्र सर्वस्य सवौ निरभ्रे दिवसे शस्तः, साधारणे श्रावणचे्रकारसिपू्ैमुपयोगः प्राप्तः । स्नेहसामान्यात् नियम्यते । केषु ।॥ १४ ॥

वरसामञ्जानाविव स्नेहना प्रयोज्यो नान्यः स्नेहः ।

खसायां सीतैऽपि ॥ १५ ॥
तथा भ्रीप्मजं दोष्वयं वषीकाले प्रवाहयन् पूर्वै तैकं
सेदसदौ कर्ैव्यौ । तत्र यथैव तकं नियम्यते
स०-व्वरायां स्यां व्याधिक्रियां प्रति प्राते काटि

तथा घनात्यये वाधिकं दोषचयं प्रवाहयम् पूत स्नेद- ेहयोयतायां सत्यां रीति दमेतरिरिरास्ये कोटे

खेदो कपैव्यौ । ज्र च तथैव स्नेहस्य सवस्य स्नेह तैकं सेशोधनासू्व स्ेहना्थ शस्ते नान्यस्नेहः । अविः
नारूमभ्यसनं प्राघ् सेदनसामान्यात्तन्नियभ्यते ।
शब्दान केवट वषीस्वषीसु च शस्तमिलयथेः ॥ ११।
।
नियमः
षये
स्वस्थवि
व
सनभिये
एवाभ्य
सप्रिष
प०-स्ेहनपूर् संशोधन कुयौन्नान्यथेस्या शङ्कर
अखस्थविषये नियमः पुनः संोधनसाध्यामयसेन
ल्याधिक्रियापराते काः
तरोचितेन कदाचिदसुनवितेनापि भ्रावृषि सश्ोधनात् | इृदमाह-सयायायुपजातायां
0

( ३७४ )

।

अष्टङ्कहृदये ।

{ धत्
रण

णोभा

दे०-ग्रप्पेऽपि धृतेन तश्च निधि पित्तादिषु 1
न्तधिशिास्ये तदा तदमव संशोधनासपृक स्नेह- सहनस्यापवादमाह ॥ १६ ॥

सद्रोधनसाध्यत्वाद्रयधिर्यदा संशोधनं करियते हेम-

नार्थ देवम् । अपिशब्दान्न केवटे प्राधृपष्येव तैं
देयम् इत्येष नियमः ॥ १५॥
ह-व्यापिषशादकषेऽपि

सेदनं

सरयामव्यविकरै कार्यं सीतेऽपि
तैद ॥ ६५॥

कार्यमियाद--

स्नेहनं कार्यं तच

सवस्य म्नेहस्याइहधुपयोगाह्मत्राधप्रयोतः
यार -

व्रात

निर्यन्यथा वातकफाद्रोगाः स्युः पित्तता दिव
स०-अन्यथोकतप्रकारादपरेण प्रकारेण यथा दी
काठे निरि घृतोपयोगादह्वातकफाद्धेते रोगा मवे

तथा दिवा घने कारे तैलोपयोगापित्ततः पित्ताद्रोप
स्युः । वसामञ््ोस्वनिधितस्वरूपलाननोष्णक
नाऽपि सतकार छरायां सध्याप्रुपयोगस्तेन्रकाः

ददित: ! तथा चोक्तम् | यथास सु रीष्योष्णे वरः

घमऽपि च घृते निष्क
निस्यय पित्ते पने ससे पित्तवर्यपि १६ ॥ मञ्ज्ोप्तु निर्दिरोदिति | १७॥
प०्~-अयम्थैः

। पृततैख्योर्यथानिदिष्टोपय

स०-म केव श्रारदि धरत प्रयुजीत याबद्वर्मेऽपि

गकालनियमा्त इईतरोपयोगकाङस्तयोरिति वस

धत्त कुपिते पित्तजे षा विकारे तथा पवने पिति

तायामिलथः । तत्र यसतैरोषयोगो दिवा सोऽनः

निदयुषयुजीत । नच घम एव निद्युपतुंजीत याव मनज्ज्ौस्तु दीते कारे नाप्युष्णे काठे स्वशायाञपज

तने वा विकारे प्नेहसाष्ये धर्म धृतं निद्युपयुजीत थान्येन प्रकारेण । एवं शीतकाङे निषि पते

नदि न चते वसामलानौ वा | तथा पित्त पयोगाह्यतकफाद्रोगा भवेयुः । तथा धमे का
वति ` पित्ताधिके संसर्गे वातपित्तास्ये शषमपित्तास्ये दिवा तैरोपथोगात् पिन्ततो रोगा भवेयुरिति वस

पिते तज वा विकारे श्नेहसाध्े घर्मे धरते निद्युप- मज्ज्ोरतु न शीते काठे नप्युष्णे काडे त्वरार
ससुपजातायां संसोधनात् पून सेहनार्थमुपयोर
युजत । पिन पवन
इत्येतद्योपविकारोमयोपरुक्षणाक्ष

येयम् । पित्तवतीति भूम्नि मतुप् ॥ १६॥
प०-तर्थैव स्वराथां सत्यां यद्रा भीप्ते संरेधतं

न्थकरृता प्रदरितो निश्चितश्यीतौष्णगुणत्वान्नारं
सीतगुणो वन्तु युभ्येत नाप्युष्णगुणः स्वस्व

पराधीनस्वरूपत्वात् । तथाचेह तौ मांसस्य रूपाः

क्रियते तदा ध्रृतमेव संशोधनान् पूर्वदेयम् । जपि- गस्वरूपाविति पठयते । तथाचागमेऽपिः। “यथासन्
शब्दान केवरं वर्पान्ते सर्िर्यावदर्मिन् ऋतौ सर्वस्य त॒शेवयोप्णे बसामज्जञोधिनििशेत् ? इति ।। १५ ।

स्तहेस्य दििवोपयोयः प्राप्ः स निदीत्यनेन निपि-

दै०~-दितरारान्रिनियमस्यागे

दोपभमाह-येषां

दविर

ध्यते । न केवृ घृते घ्ने निरि उपयु जीत स्नेहनाय लेदनमुततं तेषां निशि करणे
वातकफजा;ः रोगा
सेशोधनासपू्ीमिस्येव नियमः यावेदयम्पि नियमः स्थुः ॥ १७ |
पित्ते कुपिते तज्जे च विकारे तथा पवने कुपिते तज्ञ
कथं स्नेह उपयोव्य इध्याहू--.
च विकारे स्तेदसाध्ये तदुपक्चान्यर्थै घृतमेव सस्र
तमरसस्छरतं वा नियसुपयुश्लीत न दिवा नतं यक्तयाऽवचासथस्लें भक्य
ायननेन घस्तिभिः ।
वसामञ्जा
नौ वा। तथा संसर्गे पिन्तवलयपि
द्विविधेऽपि संसर्गे पित्ताधिके वातपिन्ताख्ये पिन्त-

नस्याम्यजनगड्षमूधकणाकषितर्पणैः ॥ १८ ॥

घ्ोद्रन्यम् ॥ १६ ॥

रह्
गम्] तथा बस्तिमिनेघयनाभ्यैननेन मदूवेण
च सेह-

स °-युक्रयोग उपायशक्षणः । युक्या माता
साभ्ये तदुपशान्यर्थै भरतमेव संछृतमसंसृतं वा काशत्रियामूमिदेहदोषष्ठमावया स्नेहं. सर्षिरादिकमं
निश्युपयु जीत न तैं वसामन्नानो नैवाहन चापेदुपदुजीत ।
फेन सह्याह । भक्ष्याद्यनैन
ि
पित्तेऽपि वमने श्रयेव द्रोपविकारोभयरक्षणा् भादिशब्देन
भोग्पकेदयपेयस्य भ्रिविषष्वाऽप्यनरस्य

कऋरप्मास्ये कुपिते तथाभूते विकारे तस स्तेद्- |

सारप्पणटोकेन्चैयसंबलिते अ० १६.

स्थानम् |

( ३७१ )

पि
(1

कहीनानिव्यादि्रथनिदिष्टेन त्रिपवचाय । मू्दिीनां तपणङब्देन प्रयेकं संवेषः । |भरेति | रसमेदेनेकौकही

नि मूतेन शिरोवस्यास्येन तथा कणत्पेणेन ्तंस्ाव्ठिनिन सहोपयुक्तस्य स्नेहस्य तथैकक-

रणपरणास्येन तथाऽक्षितपणेन तपैणपुटपाकिध्यु- सेनाऽसहायेन कैवकेन स्तेदेन सहाऽस्य चतुःषष्टिन । मक श््यांकविरणादि तेन भक्ष्येण पिचारणाः स्नेदप्रयोगकस्पना या एता भक्ष्यायन्नेन
ह । मादिग्रहणादोदलादयो सुन्युक्ता गृहते । तथा तथा रसमेदेन मूर्धकणौधितपणन च या एताः क्मा-

{ मुनिः । सौदनश्च विहिपीच रमो मासि पथो यथाक्रमं निर्दिस्ताः कपनाः स्नेहस्पाऽन्याभिभूनधि । यवागूः स्पराके च यूषः कांवलिकः खलः॥ त्वादन्येन मद्यादिना बहूना तथा रसभेदेन सटोकत्तवस्तिरुपिष्ट च मये छाजास्तैव च । मध्यमम्थ- पयुक्तस्याऽभिमूतघ्वात्तथाऽलत्राद्योपयोगिषान्पषधास बस्िस्तथेवोत्तरवस्तय दृव्यादि । बस्तिमिरिति ऽक्षितपेणादौ पानद्रवप्रभूतस्येवावचारवितुमदाक्यदवचननिर्देरये बस्तित्रयग्रहणाथः । तेन निरू साच्च विचारणाः प्प्रताः । आयुर्वेदस्य कतभि
रिति देषः ।। १९॥
)ऽन्वासन बस्तिर्तर दति ॥ १८ ॥
प०~-एवं स्तेहस्य यथायथमुपयोगकाटं नियम्येप०~-रसमेदैरेकैकरीनेनेव्यदिभिन्थनिर्िेन त्रिष
दमादतदशंयितुमि
उपयुज्यते
स्नेह
नीं यथासौ
षिसंख्यावच्छिन्नेन सहोपयोगस्य स्नेहस्य तदैक
युक्या
।
ः
मात्रादिखक्षण
उपयोगो
(्तियोग
स्वोपयेणेनासहायेन केवलेन स्नेहेन सतास्य स्नेहस्य

॥त्राकाठक्रियाभूमिदेददोषस्वरूपया स्नेहसुपचार-

चतुःषष्टिर्विवारणा

भवन्ति । कि कारणमेताः

दुपयुखीत । कथं केन सद्ोपसेवनरदितो भक्ष्यः प्रतिदिष्वारणा उच्यन्त इति युक्तिषयमाह-स्नदस्या[राङ्ककषेरणादिस्तेन भक्षयाद्न्नेन च । तथा वभ्ति- स्पत्वादस्पोपयोगि्वात्तयान्नाभिभूतत्वादननेन मध््यापसखिभिः निरूदोऽन्वासमे वस्तिरेत्तर इति ॥१८॥ दिना बहुना तथा स्समेदेनापि तथा विविधेन सदा
हे०-येां निक्षि सदनमुक्तं तेषां दिवा करणे पिह पयुक्तस्य स्नेहस्याभिभवेः नियते । तास्तास्तस्य
गाः स्युः । खेददानग्रकारमाद~~युकत्याऽवचारयल्लेहं विचारणा उच्यन्ते ।॥ १९ ॥
भः,

[न

श्ात् मक्ष्यादिभिरननिः सेयोल्य बस्त्यादिप्रयोगेणे च१८

सभेदैककत्वाभ्यां चतुःषष्टिविचारणीः ।
तहस्याऽन्याभिध्रतस्वादल्पत्वाच क्रमास्स्मरताः॥

हे०~-उनक्तानां

प्रकाराणां

सेक्ञामाह--उक्तपकारः

लेहो विचारणासंक्ञः ख च चतुःषि. तत्र भक्ष्या
यनेन युक्तोऽनस्य मधुरादिरसभेदैलिपष्िमिदत्राल्िप-

स्०-रतोदग्रैककत्व च ताभ्यां रसयेदैककपार्यं

स्नेहस्याऽवनचार्थमाणस्य चतुःषष्टिविचार्णा
८ १) अथन्कश विचारणाः," इति परशनस्योततरमाद~

च्छपेयं वर्जयि्वाऽभ्यज्नदि-प्रयोञ्यः,

चिषष्टी रसभेदा

अ्रेषभद्रकाप्यीये, “स्वद्वम्लदिभिर्योगम्!'

सत्यादि"

वाक्ये वक्ष्यमाणो सोद्धव्यः, एवं सैहानां रसयुक्तानां चलु-

पपिः प्रविचारणा; स्युः, चतुःषष्टिरिति सेहानामित्यनेन
प्रविवारणत्यकेवचनसुपपने स्यात् + न
दिः सेहो सरैधरादिभिः षड्भिः समासम्यासयोगिभिर्प- सम्बध्यते, तेन,
स्ध्र करैव्या, किन्तु, स्म्यसुव्याधिदेधतः! उपाधिमान्, सन्. तरिषष्टिधा सख्याः प्राप्नोति । सन्धविचारणा
पुरान् परीक्ष्य या यत्र युज्यते तत्र सा कर्तव्येत्याह-भोर्कवलोऽनूुपदितंधक शप्येवमेषा सेहान चतुष्षष्टि
ओकोऽभ्यासः । परषमर्टणेन कर्मन् देशेऽय
याधिपुरषानजानता' भिषज शरयोज्या मवेत् | स्दिलयारि ।

-सैरित्यादि । भोदनादिविचारणा च विचारणाः सर्पि

णा, जोकाव्
शपि खच्छयेयो न विचारणा तथापि प्रथमकत्पविचारणा
पति चतुष्प्टसता इति गङ्गावरः ॥

` प्यक्रपाणिस्तु

प्रकारान्तेसण

„

विचारणंमेद्माह-

पुरषो वर्तत दति परीक्षया देशोऽप्यवश्रौ बोद्धव्यः, चयौ
[त
बलपरथतेयश्च बोद्धव्याः ॥ ,

पा्यायो्श्रीमददनदत्तः चरकभदकाष्यी चास्य
धगम

सुश्तर्सभेदविकश्यातु्रेण
(्चत्यदि । धमासो रसानामन्योन्यमेकः, व्यासोऽमे- रसमेदालुसरिण,
दीयनामे ' दशषमेऽन्याये सवौगसुन्दठेका, समासन्यासवद्धिः पभा रसैरोदनादिग्तैस्पिते सूरस्थान. रसमे
निति }
रतः सन् सेहस्िषधिसद्या प्रप्नोति, एुकथ केवलं ह्य | रायां स्प्टकृतबा

( १५२)

[व

अष्टङ्गहदयै ।

तातान
[
=
थ
निरि

(~

षि | स चान्यैः सेयोगदरवैः जभिभूतत्वादत्पवीयः,
म्रश्त्यदिप्युक्तस्तु केवन्छ्वदेकधा स चात्पमात्स्वाददप-

वीयः, अत्पवीरय्वादिविधोऽपि विचारणासंसेः तच्छक्तः
विचारणतिपथत्वात् || १९ ॥

यथोक्तहैप्यभाषाच नाच्छपेयो विचारणा ।
सहस्य फस्पः स प्रेष्ठः सेहकमांद्चुसाधनात्॥

क

णनि

त

चतुरभियौमैयां जीथैति स्ना तस्य मभ्यमा मात्रा । भष्ट-

भि्यनर्था जीति सोत्तमा मात्रा | करमाचथाक्रमं ते

हस्वमध्यमोत्तमा मत्रास्ताग्यश्च तिसम्यो मात्राम्ो
हसीयसीमतिशयन हस्वां कपयेत । ब्रैय दति रषः ।
हस्वमध्योत्तमा इति निर्देशे ख्थापोरित्यादिना हस्वः ।
ह्वा मात्रा यामह्यनरणलक्षणा तततोऽप्यवौक्ाठिन या

स ०-कहस्य विचारणास्ञावे यथानिर्दिष्टो हेतु- ` जरा याति सा हृसीयसीति । दोषादीन् दोषमेषजदराकास्तस्य यथोक्तस्य हेतोरमावादवियमानहैतुतायोऽच्छ- लवकरारीराऽऽ्दारसखसात्मयप्रक्तीरवीष्याकर्ष्य प्राक्
पेयः सेहः केवल एव न सा विचारणा केवलोपयो- पवमेवाऽक्ञातकोष्टे पुरुष उत्तममात्राषिषये हसीयसीं
गिलाद्रहूययोगि्ाच्ेतयः | नन्विह केवलः स्नेहो न कह्पयेत् । ततो हुस्वामनैतरं मध्यमामर्नतरमुचतमाम् ।

विचारणेदयु्वते । प्राकेवलस्यैव स्नेहस्य बस्यादुप- एवे मध्यममात्राविषये हूसीयसीं ह्वमात्नाविषयेऽपि
योगो विचारणेवयभ्यधायि तदेतसूर्वापर्याहतमिव हीयसी प्रकल्पयन् । अतिम्रस्यवायभयात् । एवकामन्धामहे । नैतदस्ति अच्छपेय इत्यस्य ह्ययमर्थः 1 रोऽवधारण । तुराब्दो यथोत्तरमिति कमनिर्देशाथः।
अच्छः केवलो यः स्नेहः पीयते सा बिचारणान

संग्रहेऽप्युक्तम् । अक्ञातकोष्टे हि बहुः इर्याजीवित-

मवति । मूधादितपेणादिना तु केवरष्य स्नेहस्य य संशयमिति इयं हस्वे हृस्वा इयमनयोरतिदरायेन
उपयोगः सा च विचारणति सोऽच्छपेथास्य; कल्पः हृस्वा हसीयसीतीययुन् स्थूख्दृर्यादिना कोपः ।
प्रयोगः स्नेहस्य शरेष्ठः प्रशस्यतमः । उत इत्याह । अन्यस्तु पलद्यपटचतुष्टयपरुषदूकसंख्यावच्छिनना मात्रा

स्तेहकमौड्ुसाधनात् कलिहकर्मणां तरपेणमार्देवादीनां उक्ताः । न चेतयुभ्यते । यतो अढरानकशक्तिमनसीत्रि सेपादनात् ॥ २० ॥

पेय स्नेहमात्रा प्र्ुज्यमानाऽन्थीयैव ¡ सतोऽस्माभिः
प१०-अतएवाच्छपेयस्य शुद्धपेयस्य विचारणस्व तदेवं पलद्रयादिरसष्याऽवच्छिन्ना नोक्ता । मुनेरपि नेतन्मदृ्ोयन्नाह -यथोक्तदेत्वभावादयथानिदिष्टतारभावा- तम् । तदूम्रन्थो हि । अहोरात्रमहः ्त्छमर्घाहं च

द्बिश्चमानतवाद्रहूपयोगित्वाच्चात एव स्तेहस्य कस्पः

परतीक्षते । प्रधाना मध्यमा ह्वा स्नेहमात्रा जरं

णम् । स्नेहव्यापारशीप्रोदखादनारनेष्साध्यामयप्ररा-

प्रतीति ॥ २१ ॥

पयोगः स चेष्टविचारणातः प्ररास्यतमः किं कारः

मनोत्पादनादिति यावत् ।। २० ॥
ह०-अच्छपेयमाह~-यस्तु केबलः पीयते ख उद्धूतयक्तित्वान्न विचारणासे्ः | अच्छः केव; । अच्छपेयस्य
अषठत्वमाह-कटपः प्रयोगः अच्छपेयः | २० ॥

सुना स्नेहस्य तरिविधरमात्रारक्षणमधिह्ृव्याह-

प०-यस्य चाच्छपेयस्य स्नेहोपयोगमात्रा हृस्वमध्यो

तमाख्या जठरानर्जरणकाखानुमीयमानाः प्रसाध-

यितुमिदमाह-तस्य च स्नेहस्य हस्वमध्योन्तमा मात्रा
जटरानलजरणकाछलुमीयमानारितसरो भवन्ति ।

दवाभ्यां यामाभ्यां स्नेहमात्रा जीर्यते । सा

हस्वा-

याश्वतुभियोभेजीैते । सा .मध्यायास्वष्टभिर्यामै-

दाभ्या चतुभरष्टाभियौमिजीयेति याः कमात् । जींयेति सोत्तमा यामोऽत्र प्रहरः । ताभ्यो. मात्राभ
्यो
दस्वमध्यारमा माभ्रास्तास्ताभ्यश्च हसीयसीम् । - या हसीयस्यतिकशशयेन हस्या साप्युत्तमा परेष्ठा । सर्बश्र
केल्पयदीक्षय दोषादीन् भागेव तु हसीयसीम्॥ भ्रयोगाहैर्षाश्च शब्देनोत्तमेव्येतदेकनचनान्तभ् ।
हसीयस्या विशेषणार्थ मतोऽनुष्क्यते । हसीयसी
स°-दाम्यां यमाभ्यां या स्नेहस्य मात्रा प्रयुक्ता दिया
मान्रां सा हस्वमान्ना विषयेष्वग्रयुज्यमाना
आढसनर्पाजर याति सा तस्य ह्वा मात्र |
निरपाया तथा मध्यममान्राविषये तथोत्तममान्रा-

सरिप्पणदीकाभ्रयसंवङितै ७० १६.

धानम्. |

(६७३ )

र्न

भिषयेऽपि प्रयुज्यमाना निरपायैवात आहु-मागेव

बुयुश्षायां यत आद्वेव जरां यासि संशोधनगवुर्

प्रथममेव सवत्र हसीयसीं माननां कल्पयेत् दोषदे- सम्नेदीपरत्वात् । तथा
चोक्तम् ।-“प्क्षधहनिङरफो

शकालादीन् बुद्ध्वा वीक्ष्य तेनैतदुक्तंभवति । दोष- छएव्यायामशाकिनाम् । दीप्राद्मीनां च भषञ्यमविर
दूभ्यायाबुयुण्येन हसीयसीमपि चतुर्थी कल्पयेत् । च्यैव जयतेः इति ।! २२ ॥

यस्माधृज्ञातके्ठे पुरूषे अटस्तेहमुपयुक्तोऽसंहतस्ात्
केदाचिञ्जीषितसंशयं कुयोत् ।२१ ॥।
हे०~-अच्छपेयस्य

माच्ाचयमाह--द्ाभ्यामिति

हे°-शोधनस्याच्छयेयस्य कार मानां चाहृन्जणं एर
जरणसमनतरमेव क्ुषितव्वस्य शमनकादत्वात्् । शुद्ध
। शुद्रयथ द्युभ्यथत्वं च स्छेहनधारणेन साक्षात् । अतष्ट्या

अच्छपेयस्य चलौ मात्रामाह-दोषान्. वीक्ष्य ताभ्योऽपि
हसीयसीं यामपरिणामिर्नी मावां पारक्षपयेत् । हतीय-

ताद्य चतुधौ}शमनवृहणौ तु स्वयं साधनत्वाच्छमनगह

सात्मः | अपथ्यरिक्तकोषटैधच

दमनः क्द्रतोऽनन्नो मध्यमाश्च ास्यत॥ २१

शब्दाभ्यासुत्ती | स्वयै योधनस्य तु स्ेदस्य विरेषनो्त
सीमेव प्रथमे योजयेर्दिस्याह--तत्र हैतुरक्तः । संग्रहे तु- सात्ना बहुरत्तममात्रः । संग्रह तु-“ वाते सुटवणं सा
“५ अन्नातकोष्टे हि बरहि; कुयीज्जीवितसंशयम् ` इति पित्ते केवलमिष्यते । बे्यो दश्राहहुकपे क्षारभरिकटकानिः
मात्राणां वरिषयश्चोक्तः | “ तत्र दुव्रैटमंदाभिव्ाल्षद्रसु- तम् ॥'१ इति ॥ २२ ॥
ज्यरातीसारकासिभेः

॥

स्वा पेया सुखा सा हि परिहारे ऽनवर्वते । चिराच वद्या
न स्जे व्यापन्नापि प्रकरपते ॥ भेहारःपिटिका-

स ०-रमनो यो रोगस्य रामनायोपयुज्यते स्ने
नुष्ठवातश्लोणितपीडितैः । मध्यमा भरदुकोषश्च सेहनी स क्षु्रतो जातत्रुभुक्षस्य शस्यते जातायां बुभुक्षां
स्यात्मुखेन सा ॥ न बलक्तपणीमदंविश्रशाश्चडयेऽ्यलम्। जीभमात्र एवाने दोषन दव दमनः केही
महमिदानल्बरश्तुटृषैयसदिष्णुमिः ॥ गुदमोदावत॑वी- त्र तत्रस्थ दोष कुपित सवशरीरख्यापिष्वात् रमयति
सपरसपिदंक्षाभिपीडिते; । उन्मसैूत्रकृच्दशच महती शीघ-

यदि

पुनजौणमात्र

एवान

स्होऽयमवुमुक्षितः

परव सा ॥ स्यमागनुसारेण जयेद्याधीन, सुयोजिता
षति ॥ २१ ॥

बोपयुञ्यते तदानीं स्लोतमां कफादुपर््पा
वकनात्तसपृक्तोऽपौ स्मये न सर्वं दारीरं भाप
अधुना शोधनशमननूहणमेदालिविधस्य स्नेहस्य जम्पाप्तुवश्च न दोर इमयेत् । तस्माश्ुत एः
कारमन्रालक्षणमधिक्घत्याह-ध्यते । स च मध्यममात्रयाऽननः केवर एव

ह्यस्तमे जीणं एवाने सेहोऽच्छः शुद्धये बटुः२२

` सन्~दयप्तनेऽनन आहारे जीणै एव जीणिमात्र एव

न छन्नामिराषे सति शुद्धये शोधनार्थं

मक्ष्यादिविचारणारदितः । अच्छ एव पेय ॒त्यभे

अत्र चोत्तमया सात्रसा स्नेहपानादिनानेतरं पथ्य काः

|
पुनः सहप्रयोगः घुनस्यसिन्हनि प्यं कैः

माप्रया स्ेदोऽच्छः केवरः पैयल्येन शस्यते । संजात-

्ुशुक्षण तु परीतो जाठरानलस्य दीप्ततराच्छोधनकायै-

म्यममात्रया स्नेहपाने तु लघुमोजिनो न यामपात्रऽ
काक्षा भवति । तद्या च प्लेहोपमोगे रपारमेरन्नि

मङ्र्वाणस्तयोगतां चाऽनुसादयनाभ्चव जराणुैति । मा गते बा रसकौदनप्रायं भोजन भोजं मान

धमनमपि बुभुक्षितस्य न सप्ते कपाऽपचितेः धूर्वो- प्रथकाते हि शमने स्वस्पमोजनमेवाऽनुजक्गे । क
तद्रेतो; । तस्माधुक्तसुक्तं यस्तन जीणे एवान हि । उपचारस्तु राभने काथः स्नेहे निरिक्तव्दिः
।
`
`इति ॥ १९ ॥
श्रते चोक्तम् । परिगिच्याऽद्विरण्णामिर्जीग्तेहं `
प०-इदानीं तिणां स्तेहमात्राणामुपयोगकारमसु- परम् । यवागू पाययेदुष्णामञ्धिनामदयतडुखाम् ।
दभयोगभिषयं विभजन्नाह-छयस्सनेऽने जीणंमात्र एव यो रसो वा स्यादङ्घतः सौरमायुतः । हतो बाः
तस्काङ एव त जातायां वुुक्षायां कोधना्थं षहुविेपी वा विधीयत एति ॥ ९६ ॥
ह्यसपिष्कौ
ेऽ
एवकाय
अत
।
शस्यते
केवलः
सतः पेयलनेष्टः
शमनस्तेहनमाद-शमनः स्नेहः
१०-इदानीं
त्राबधारणा्भः छतः ।हयस्तने जीणे पएवान्ने इति ु्कठितस्य
पुसः शस्यते । नच मध्यमात्री म्
न
्रा
ं
प्रधाना श्नेहमात पेयत्वे दास्यते । न जाताया

षटर्गहद्य् ।

{ २५४

भया मात्रया चतुर्भि्थातिजीरयमाणयाऽनननोऽन्नर- |खमि
दिवि कव एव दस्यते

सह॑ द्वति । क्ीसनेहयोिस्यरान्देन

। अन्न्रहणमुपदध्णा- | सेवरेधः | ल्रीनिस्येषु स्लेहनित्येषुं चसथः 1 छाल

चोष्य प्रीष्मादौ करेषु गेषु च हितः ॥ २५ ॥
6 -तमनल्यच्छयेयस्य काटः भात्रा चाद~नधनरान्ताः
| पणस च बादबृद्धादिषु पिपासातौस्ठृपाक्

धमु सान्मिन किश्चिन्मिश्ित हति यावन्. | २२३॥

र

वेधितः | बावस्सेषठो जीति तावन्न भोक्तव्य | स्तदद्धिषौ य स्वेद द्विषन्ति श्नेदे येषामपीति भगक्षी-

त्वयः ॥ २३॥

बु्णो रसमयः सभक्तोऽरपः ।॥ २४ ॥

| छिनो मद्यनिलयाः स्ेहनिस्याश्च ये सिं स्ने च
;
| नित्यमभ्यस्यन्ति । मन्दागिनर्मन्दवहिः । सुखिता
सुकुमासः निद्ैःखाः ।क्ठेश भीर्मैयं येषान्ते क्लेश"

स॒०-वेहणः क्लेटो रसमयः सह इयते । रसं मीरवः।मृदुकोष्ठाः। सुखनिरेच्याः अस्पदोपा अनुच्छ-

दयषिशेषोक्तौ त्रयो मांसमवो र्म इति पत्रातरोक््या धातवः । उप्णकाटो प्रष्मस्यः । कराः भीणपसरा्देम समस्मोऽत्र कोद्धव्यः | आयद्चब्देन क्षीर धातवः ।तेषु सर्वेषु वृदणः स्नेहो दितः ॥१५॥
वंश्वरसश्य ग्रहणम् } तथा सह भक्तेनौदनेनाऽसौ
हे०-रहणस्य विपयमाद~सनेददिट् स्नेहारोचकी,
सेहनिधय; खेटश्ीरी, उखितः सुखी ॥. २५ ॥

र्यते हनि समक्तः शस्ते | एष च स्नेहो हसीयसी-

परेऽपि मत्रतोऽष्पः ॥ २४ ॥
|
प०-तरहणं स्तेदमाद-वृहणः स्नेहो रसमयः
॥
॥

रद् शस्यते । रसो मांसरसः । आदिप्रहणाद्भक्ष्यस्-

स चोपयु्तः किं करोतीत्याह

पाङ्पध्योत्तरभक्तोऽसावधोमध्येष्वेदेदजाच् ।

भक्तः सहभक्तेननिन

| व्याधीञ्चयद्धठं कुयोदेगानां च यथाक्रमम् २६

सते । यथ्चपि चान्नादिप्रहणादन्नं मध्येऽन्तभूते

स०--पाक् च मध्यं चोत्तरं चतत् प्राद्मध्यो-

दीनां परिह । स च

[थाप्युत्तराधै पुनः
सभक्त इति निर्दि तरं भक्तं यसिन्स्तेहे स प्राद्सभ्योत्तसमक्तः । तेनाऽ्यपम् ।यधा यौ सहितौ संसोधनकमनसंज्ञकौ मर्थः] मक्तसाऽदवुपययुक्तोऽसौ स्नेहोऽधोदेहजान् व्याङ् निरि्टौ न तौ सभुक्तावुभावपि अन्नकालस्याान. भक्तस्य
तस्यापि कतु नावसरः किमुत दिवा रमस- धीन् जयेत् । मध्य उपयुक्तो मध्यदेहज
यापि स्तहस्य मध्यमात्रोपयोजनाति

। कस्स्नेन

देवसेन जरणात् सा्प्रातर्सिरूपितयोर्काख्योः
त नावसरः । तस्मादन्नतः सभक्तो भक्तशब्देनाभकार उपलश्चित दृव्यपोऽधः । स चार्पौपचरेप्रवारिता मात्रथाऽस्षो हितः।। २४॥
ह०-वृष््णस्य कालं मातां चाद--र्समयाचैर्वधान
चि यथासल्म्ये भिभितः एष विचारणाख्यः सभक्त;

)जनस्यादौ, सध्ये, सते घा पीततः अलयोऽस्पमात्रः॥२४

दितः सच)

[रषृद्धपिपासातैजेहदिण्मयक्षीकषु ॥
गीसेदनिष्यमेदाभिसुखिवद्धेश्यभीरषु ।

पर्युपञयुक्त ऊर्वदेहजानिति यथाक्रमम्, । तथांऽगानां
ररीरावयवानामधोमध्योप्वसंज्कानां वं र्यात् । इदं

चोक्तम् । मारतेऽम्यधिके सर्पिः सदा सर्नणे हितम् ।

देवष्टं चाधिके पित्ते करे सररूषण तथेति ॥ २६ ॥
` पर~असादस्पः सेदो वदणाख्यो भक्तस्यान्नस्य

भरारुपयुक्तोऽषेदेहजाप्त व्याधीन् जयेत् । मध्य उप-

युक्तो मध्यजान् भक्तस्योप्यक्तः उख्वैजान् व्याधीन,
जयेत् । यथाक्रम च कमानतिक्रमेणाधोमध्योष्वैदे्-

संज्ञकानां बं कुयात्] नतस्य भक्तश्य प्राशुपयुक्तोऽधोदेहजानामङ्घावयवानां कट्ादीनां बं कुयौत् ।

, मध्ये क्तस्योपयुक्तः शरीरमध्यसेक्चकानां वक्षञदयदीनां
बं कुर्यात्. । भक्तस्योपसिपरयुक्त ऊध्वैजष्टुसं[इकोष्ठास्पदेपेषु कडे चोष्णे कङ्क चं २९. लकानां शिरःप्रभुतीसां बं कुथौत् ॥ २६ ॥ ...
स०-स च स्नेहो बारादिषठु दितः | बालादीनादहे=--वृंदणस्यैव प्राभक्तादिमेदेन विषयमाद-प्राक्ष्
म॥तेतरदः । पिपासातीस्वदृपीडिताः । स्नेहद्विषो ये। ध्यैतिं ॥ २६ ॥
|

ध्यानम् |

( १५९

सरिप्पणदीफाञ्रयसं
पिते अ० १६

वायुष्णमन्छैपनुपिषेतर् सेदं तस्युखपक्तय ।
आस्योपटेपञ्युद्धये च तवरारुष्करं न तु ॥

८८ उष्णीपयारः सेह .स्यदुष्णीऽतयुष्णर्विरष्यते ?› हः
यथाकाठमजीर्थति सदै पुनरष्णोदक्रपानमाई--जीः

तेनोद्रारविश्चाद्ः स्यात्ततश्च रघुता रुचिः २७

शये स्थितः । जरगाँतं प्रतीक्षेत तृष्यन्तुप्णाटपवािपः

जीर्म॑मिति 1 तस्य फर्माह~-तेनो द्वारविष्ुद्धिरिते
जीणीऽजीर्णपिंकायां पनरुष्णोदकं पित् । जीर्णाजीणटक्षणमुक्तं संप्रहे-८ ततो गुर्प्रावरणो निः
स ०~मनच्छे पेये सेह उत्तममध्यमहस्वमाप्रोपयोजितेऽनु पश्चाहुष्णं वारि पिवेत् । किमथम् । तत्पु

शिरोरभ््रमनिष्ठीवमूरछसादाशचिक्तमैः

। जानीयाद्ध,

जीरैजीर्ण तद्धन्ति छाघवात् ॥ अनुरोगानिरस्वास्ष्यशनु

पक्तये तस्य स्नेह्य मृखपक्तिः पुन पाकप्तदभम् | प्णो्रार्द्िभिः 2 द्रति | २७ ॥

तथाऽऽस्योपलेपशद्रयै स्नेदरिकतस्य सुखघ्य शद्धिनिमि-

तम् ।तुवरतैये मह्टातकतैर वाऽच्छे पेयेऽप्युष्णोदकै म मोज्योऽतनं मान्या पास्यछन्धः पिवन् पीहवान्
पित्रे | तयोश्युष्णवीयैलादिति भावः । तुनरस्याऽं द्रवोष्णमनमिष्यन्दि नाऽतिक्तिग्धमसंकरम्
विकारः स्नेदस्तौवरस्तस्य शिकार इत्यण् ६ एवमास्- उष्णोदकोपचारी स्याष्रह्चारी क्षपाश्चयः ।
श्वरे च | चिरपीतते च स्तेहे जीणौऽजीर्ण प्रति शंशय न वेगरोधी व्यायामक्ोधश्चोकदहिमातपास् ॥

सति भूयोऽप्युष्णं जले प्रि्रत् |अनुपानं पुनरहं प्रवातयानयानाध्वमाप्याभ्यासनकषस्थिदीः |
न वीप्ताथम् | तेनोष्णोदकपानेनोद्रारस्य विदयुद्धिभं नाचास्युचचापधानाहुःस्वमधूमरनंसि च ॥

वै । ततश्च

जीणौऽजीर्णरकातोऽधिकमेगकाघवै

यान्यहानि पिवेत्तानि ताविस्यन्थान्यपि त्यजेत्

रुचिश्च स्नेहस्य पातुः सयात । सप्रहेऽप्यन्यदप्ुक्तम् । सवकमस्वय पायो व्याधिक्षीणेषु च अम; २.

यथा } ततो गुरुप्रा्तरणो निति दायने स्थितः । जरणति प्रतीक्षत तृध्यन्नुष्णाऽदयवारिपः । शिसोसखरमनि- |'

म॒ग-गौज्यौ मोजधितव्यो न

चि त्त

अन्तम्. । कौम | द्रषोष्णम् | अधर चौभः
` तच्छंतिकावधात् । जुलोमानिलस्वाष्ष्यक्षुचृष्णोद्रार- समासः । तयण युद्यूषादिनां सहष्णमननं द्योष्णः
तथा केवढ द्वव च तदुष्णं च द्रबौप्ण पेया
शुद्धिभिरिति ॥ २७ ॥
प०-ददानीं स्तेदस्यामुपानविधि दरीयन्नाह- कैवक्तमेवति । तेथाऽनभिष्यंदि न कपफठतू | !
स्नेहापेपताम्ये मुखे यस्य तदानीं जायते तच्छ नाऽतिस्निग्धमथादीषस्स्िरधम् | तथाऽसंकरमर्का
यथं किं सर्वस्याच्छम्य रसस्य ॒वायप्णमनुपिवेत् मपथ्येनामि
श्रितमिव्यथः } कः पुरषः पि दुर्मनी्य
दते कस्यचिदुप्णं वारिपेयमत आह-न प्रि
स्यथः । तुचर्स्यायं विक्रारः स्नैदस्तौवरः तस्मिन्न मात्रया मोजवितव्य दाहे । शः स्नेहं प्रा्यन्पातु
छन्. । तथा तस्मिन्नव दिने स्नेहं पिबन् । तथा रप
पिवेत् 1 अर्ष्करस्य भक्लातकस्य विक्रार; स्नेह आमप्करः तस्पिन्न पिवेत् । अल्युप्णवीरयेव्वात्तयौः। उष्णो तानपि थः स्नहम्। अपिः सप्रे |मयु माघ्राकषी र
हयुष्णौशति विरुध्यत इति वचनात-अन्छरे सेद काटे स्यादिति प्रागुक्तमेव तक्िमिह पुनमोत्रग्रहमे
उपयुक्ते जीणाजीणीविराङ्काथां परिणतसन्देहे परिणतो रमः } माघ्राशब्दस्तत् प्रमाणाः ट खल्या
वा स्नेह उपयुक्त उत नेस्येवविधायां शङ्कायां पनर तेनायमथ; } यावदन्नपम् सम्यग्यथाक
य
ाटं परण
जीणैविदङ्कायां पुनरुप्णोदकं पिधेन् । तेनाप्मौष्के-

छटीवमूछोदाहाऽरचिक्कमैः । जानीयद्रिषज जीर्ण

नोपयुक्तेन सता तस्योद्रारविष्युदधिः स्याद्धैवत्। ततश्च

तावतोऽप्यनादनेन

शछवद्पं॑भोल्यमिति

। तथा

तस्योद्रारविश्युद्धौ शमसम्य खघुता खरु स्याद्रवेन् । स्ेदस्य पाता उभ्णोदकोपन्यारी ध्यात् । उष्णोदक

तथा सचिरनेऽभिद्छापः स्यान् ॥ १७ ॥
चरतु सेधितै शीख्मध्य स एवमु | तथा व्यः
हे ०--अच्छयेयस्यानुपानमाद--वायप्णमिति ।तुव- | लखलना्षारहितः । क्षपाशयः इत्यधिकरण शेतेः
रभरदछालक्रमनैदयोरप्णोप्वारं निषेधति । उक्तं दहि संग्रह

पाद्य दव्यमेन द्विवाघ्वप्रस्य रात्रिजागरस्यच जिः

अष्टङ्गहदये ।

८ ३७६ )
क

न

8

॥ प्ल

मने

नोक्तयुष्णोप्यारादिनियमं खेदनादिषु व्याधिक्षीणेषु चा
सेहे पिति याव्यहानि तावैत्यन्यान्यपि स्नेहपान्र्मस्विति ।\ २८ ॥
रहितानि व्यायामादीस्यजेत् । सवेकमेसु वमनविरे- दिःशति--स्ैक

चनादिष्वयमुष्णोदकोप्रचारीतयादिक्रमो विधिरित्यथेः । उपचारस्तु शमने कार्यः सदे विरिक्तवत् २९
व्यापिक्णेषु च प्राधोऽयमेव विधिः । अत्राऽम्यतीसास ०-तुष्यैतिसेवै । शमने स्नेहै तूपयुक्ते उपचं
रहणम् ॥ २८ ॥
रादिष्वहुःसखपादीनामनुज्ञानत्प्रायोग्

भोजनादि विधिविस्तिवत्कायैः | यथा विरिकते पेयादि
प०~-भोऽयो भोजयितव्यः पुरुषः किं तदन्न किंभूत
क्रमस्तथाऽस्िनपीव्यथैः ॥ २९. ॥
्रबसुष्णं चानभिष्यन्वि नच शष्मकारि नातिरस्निग्धसीषत् स्ति्धमसङ्कस्मसकीयी नापथ्यमिश्रम् । प ०~शमने स्मेहयुक्ते उपचारो मोजनादिक्मौ वि

क्तस्यैव कार्यः| विरक्तस्यैव यदत्तं पेयादिकं तत्सं
धिं कुवन् श्वोऽन्यम्मन्नहनि स्ने पास्यन् तथा त~ स्वं दामने स्तेहे क्रियमाणे जीर्णस्नेदस्य पुंसः कायः!

अथवा सङ्करणम् । नानजातीयानुभावात्कः पुरुषः

स्मिमेवादनि स्नेहं पिषन्पुमान् उष्णोदकोपचारी
स्यात् । उपचरणमुपचारः । उष्णोदकेनोपचारः

सीलं

थस्य

सं

हे ०-शमने सदे विरिक्तौपचारमतिदिर्धाति-"उपर

इति । विरिक्तवतयादिक्रमेण } संग्रहे तु सहपानस्य प
। भ्षपासु गसुक्त, ““सनेहस्य पानाघपूर्वं च दातव्यं महुमेषजम

उष्णोदकोपचारी

ब्रह्मचारी सखीषु सद्गविनिवृत्तिसीखः

रात्रिषु श्यात् इति भ्नेपाशयः। वेगान्न रुणद्धि त- उन्तेजनं हुताशस्य कोष्टलाघजकारि च ?° प्रति ॥ २५
च्छीडो न वेगसेधी।व्यायाम आदि येषां तानि व्या-

यामादीनि धूमरजःपर्थन्तानि घजेयेत्। तत्र व्याया-

=यहमच्छं मदी कोष्ठे क्रूरे सप्तदिनं पिवेत् ।

मः इसीरायासजननं कर्म नैकविधम्। क्रोधः कोपः

सम्यकृल्निग्धौऽथवा यावदतः सात्मीभवेत्परम

प्रकपेण वातो यस्मिन् देर स प्रवातःयानिस्थादिभि-

स०-मृदी कोष्ट सति पुरषच्िदिनमच्छं

शोको दुःखरूपचिन्ता } दिम शषीतमातपो धर्मः
यानं गमनम् । अध्वा पाषतिमौरीगमनम् । माप्य
मध्ययतं

पिवेत् । करूखोषटे सप्ताहम् । मध्यकोष्सतु॒पड्ात्रम्

म्रन्थपाठाभ्यसनम् | अभ्यसने संस्थि- मध्यवोष्स्छत

एव लक्षणादधिगम्यते ¦मृष्ुकोप्र

तिमेकत्र चिरमवस्थानम्।उपधीयते उपधानं शय्यायां

स्नेदगो दोषः सग्रह कथितः । यथा | चत्ताय

शिरस आधारभूतं यत्तदुच्यते तत्र नीचा्युन्नतमध-

पच वा स्नेदं पिवेदिति। यदि च श्रयण प्षम्थकूरि

रोन्नते स्यजेत्। अहःखभ्नो दिनास्वापः।धूमः प्रसिद्धः] ग्वक्षण न स्यात्ततश्वतुष्य्वरात्रमपि स्ह
पितू
रजो धूटिः। तत्सव स्नेहे क्रियमाणे यान्यहानि यावस्ति दिनानि पुमान् स्मेह पिबेत् ताने तावन््येवाहा-

नि अन्यानि तत्सव त्यजेत् । अयं कमोऽनन्तरोक्त

उष्णोदकोपचारादिसर्वकर्मु स्नेहस्मेदयसनादिष्वभि्षारषयन्तेषु तथा व्याधिक्षीणेषु कार्यं दति सम्बन्धः।
न केवकं स्तेहविषय एव ॥ २८ ॥
दे०-लेदनप्रयोगे भोजनानियममाद-भोज्य

मध्यकोषटपतु षडत्र पितरदिवयाह् । सम्यकूसिनिग्धौऽ४

यावदिव्यादि | मथवा नैष नियमः सम्यकूप्निश्धल।
णोत्पत्तिरेव नियमोऽतः सपतादादप्य्वमच्छस्नेहः पे
यावस्स्िग्रक्षण स्यात् । अत्तः परं स्नेहः साधः
भवलू सालीभूते च स्नेहे यो दोषः स सग्रह कथिरं

दति ] यथा । सातमीभूतो हि र्ते न मशानामुदीरणम

भोज्यो मोजयितव्यः मात्रथा अह्यमनिन श्वः पास्यम्सेद

सतियोगेन वा व्याधीन् यथांऽमो ह्यतियोजनादिरि
पीतवान् समाप्ते सतेदपाने तावत्येव दिनानि । असंकरं यद्धि तु सत्ताहैनाऽपि स्नेदकक्षण नोत्पद्यते न

पानाप्ूर्वदिने पिवन् यावेति दिनानि केह पिवति तावति

नानाजात्तीयमक्ष्यादिसंकररदितं, सनेदनप्रयोये विहारनियम-

दिनमेकं विश्रम्य पुनः स्नेरो -योष्य् इति स्प्रैया;६

प०-ष्दी कोष्ठे नरः सेदमच्छं त्यहं त्रीणि दिम
नि. पिबेत् रे कोठे सेदमच्छं सप्रािनं सप्तरात्रं
तयाऽवस्थानं, नीचमसयुचं वा यडुपधानसुच्छीरपकम् |लेह- ' बेत्] अथवा
नैष नियमस्तयोः किंता सम्यक्छुस्निग
माह--उप्णोदकोपचारीति

। उपचारः

स्लानपानादिः

स्यायामादीस्यनेत् | यानसश्वादिना गमन्,सखितिरूदध्वं

स्थानप्

सरिप्पणदीकाम्रयसवछितै अ० १६.

यावत् पुमान् मवेत् तावत्. पिवेत्} सम्यकृस्तिग्धस्य
छक्षणोसत्तिरेव नियमः । यावता कटेन सम्यक्

रिनिगधस्वखक्षणानि जायन्ते तावंत कारं पिवेदित्यर्भः)

(५७ )

अमाघ्रय।ऽहितो काठ भिथ्याहारविदारतः |

सेहः करोति चोफाशेस्तनद्रास्तमविसं्ताः 1

अत्तः परं सम्यकूनिनिग्धटक्षणोद्पत्तेस्यन्तरमच्छं स्नेहः

कडछुषठञ्यरच्छयसटाञऽनाह ्नमादिकान् ३२

्रयुकछः सासमीभवेन्न रोधनका्यं करोवीस्य्थः॥॥२३०॥

सण्-अमात्रः पीतः चहः सिरादिः सोप्रदीन्

` हे०-अच्छपेयस्य पानावयिमाद-गदौ कोषे त्रिदिनं, करोति । आदिशब्देन तु बलश्षयजाड्यवाःप्रहादथः
ररे सप्तदिनं यावदा स्निग्धलक्षणोत्पत्तिम॑दौ क्रे च | सम्रहोक्ता गृचयत | अहितो यो यस्च प्रतििद्रः स्नः 1
अवध्यतित्रमे दोषमाद--सारमीभूतस्य दोषत्वमुक्तं संमहे--

५ सात्मीभूतो हि कुरुते न मखानायुदीरणम्, । अतिगोगेन

बा व्याधीन् सथान्बोग्योति योजनात्॥ विस्य सेतुं मृकोछान् छवति क्षपयन्स्रदम् ॥ स्नेहयोऽप्यभिं तथा हत्वा खवति
क्षपयन्तनुम् ?: इति ॥ ३० ॥

वातानुलोम्यं दीप्रौऽभनिवैचैः खिग्धमसेहतम् ।

तथाऽकाठे प्रीप्मादौ पूर्य प्रतिगद्रि | तथा रिष्या
ऽऽहास्तो दवोष्मवरि्यादिविपमयण । तथा प्यः
तरिहारत उष्णोदकोपचारी स्याद्विसाटि वरिपश्येण २२॥
प०~-सर्मश्च स्नेहोऽमात्रयाऽहिता यस्थाः पध
सथाऽकारप्रयुक्तस्तथा भिश्याहारविद्ाराम्यां अह
पयुक्तः सख कशोफादीन् करोति । मात्रास्ति्धः

सेदोद्रगः हमः सम्यक् स्निग्धे रुके विपययः। ह्यैनमध्योत्तमाः । ताभि्देषिदुष्या्रयक्नयेतरे प्रयुक्तः
अतिक्जिगधे त॒ पाड व्राणवक्रगुदस्लवाः ३९॥ सोऽमात्रायुक्तोऽदितः । यथा ऋछप्मधिक्रार धृत
स ०-सम्यकूरिनिश्व पुरुष तु बाताचुखोभ्यादि

कंलमांते रक्षण भवति । वचेः; श्रत् स्निश्च ¦

पथय चिकारे तटं | अक्राटे प्रयोगस्य | यशर
हेमन्ते निशि भीप्य दिवा चमार भेल्यान्नप्

तथ्या भिण्याविपरीयन चदाहतं शिथिकम् । रूऽल्निग्ध विपयेयो वैेपरीप्यम् । मान्नयास्यमिलयतेनोत्तः
स्यारियादिषविदारपयोग करोति उष्णोदकोपचारी
अतिस्निश्ध तु स्नेदस्याऽत्तियोजनाप्पुनः पषण्डुला- स्तस्य मिथ्याकरणमन्यथासेवा ॥ ३२ ॥
ध्राणादिभिः प्रल्क

द्यो भवेति । स्षवदाब्दध्य
संबध्र;ः | ३१
प०्~सम्यक्स्निग्धे पुति वातस्य्ुलोम्यमनुखमता भवति। तथा दीप्तोऽभ्िः प्रवृद्धो बन्दिभेवेत् | तथा

मर्त.
तोऽनजितः । संग्रहे तु--“ जररेदरियदौैलवजाख्य

लप्रायं तशा तस्य स्तेहेपत्तेविनः स्नेदोषगः सनेहविषये

स्णेटखनसवेदरुक्षपान्िभपजम् ।

हे०--मिध्यालिग्वलक्षणसाह---अमात्रयेति । अ

भवास्महानच !तास्तान्खदोपहेतुर्यान्. पांदुर्दीधातियीन

द्वै पुरीषं स्निग्धं स्यान्नतु सुक्षम्।तथाऽसंहुत सिधि-

जात्? दति ॥ ३२ ॥

क.
पेषः स्यात्! तथा क्म ग्छानिः । तस्सवे सम्य

तत्रारि खरोदाख्यवरयामाककद्रवाः ॥

विस्िग्धरश्षणे मवति 1रूक्षे स्निग्धः निपययः

िपटक्षोदपथ्यमोमूत्युग्युढ
ीतर
्पट
पिप
वाेन
भवेत्त
पररीतता । अम्मादुक्तरक्षणाद्धिपयासः
यथास्व मतिगोन च सेहन्यापदि साधनम् ३३ ॥
ोमता मन्दायै रूवं संतं च स्नेहातस्यानलल

अतिभिखापो भेत् । ग्खत्तिश्च न स्यात् ॥
अक्तः
्निष्ये पुंसि सति पाण्ड्स्वं प्राणाय
स्रावो गुदस्नावश्च मवति ।॥ ३१ ॥

म०---स्नेहव्यापदवि स्नेहविधिवि््रश सति शुन

प्णादि साधने चिवित्सा | श्षुततष्णानिग्रहौ शुतष्णा-

ेनाऽतोक्तौ । उव्टेखन वमनम् } सक्तरान्दल्य
हन्द
ं
लाघव
गिता
नग्ध
तुसि
ह ०-सम्यकसिनग्धरकषणमाह-“मृ
ेत.

े । अरिनिग्धलक्षणमाह--फएक्ष
विसले्रियता चेवययधिकं संग्रह
भ
८
, ~=
|
ष

पानादिभिल्लिमिर्योणः

। तक्राणि

ारिषशव्य

टि । विपर्मयो वातप्रातिोस्यादिः । मतिसिनिरभलक्ञण

।
तमसः । खलो व्येजनत्रिेषः प्रागुक्तः } उल;

५८ गवदादारनिच्छर्दिू्छरप्णमवादिकाः । र्कार

॥६२॥
स्मिन् सेग सवे स्ेऽयाय उक्त तदपि साधनम्

५

8५9

माद.-अतिख्िग्ध इति । पांड््वं परः

प्रमश्वासक्रासाः

४५

सेदातिभेवनात् 2}

कि

५

। स्म्रह तु

३१॥

प्रतियोग य्द्राछिवि्ेषः | यथास दोषालुगण्येन

अष्टाङ्ह्दये ।

ˆ( ३७८ )

[ सृन्न~

ा
र
स

ामस्य चाधिकम्. । वापूस्यजेचद्दकं
प०-सेद्यापदि सत्य समेदविभररो रोगोदधूतौ त्तोपदर्गा रिपास
म् ॥ शौतसेकावगादन्वा तन्तप्णापीणादिसाधनं चिकित्सितम् । अत्र कद् बु्ुद्छा | म पिविदाश्च श्रीतल

्चप्

स्वविपरणेष
स्नेहाभिना. दह्यमानः
भौजननिवृत्तिः । प्प्णा पिपासा पाननिग्रहः । |डित भजेत् ॥.
ं सु शषीतैरि्याल्छिरामुखम् ।
उदेनं वमनं, रक्षं पानै, रूक्षमननं, रूक्ष भेषजं । प्लगः ॥ .अजीर्णवख्वत्या
टिट=

॥ रूश्वा्नमु
च ! तक्रमुदश्चित् । अरिष्टे मधविकेषः । मूषे; छष्येत्तदशंती च पीत्या शीतोदकं पुनः निदोषं स्नेह
समदोषश्च
फठ्च करतो व्यज्लनविरेषः । खर उदाठः साि- चेदधुक्वा तादस्यां तु कफानिरे।
्तं च विध4
विेषः । श्यामाकस्तृणधान्यविशेषः । कोद्रवाः रषणाुनोद्मन् ॥ ततो. दोषादिवखतः पूर्वोक
सवं
कोरदृप्याः । पिप्पल्यादीनि द्रव्धविरोषाणि थक् श्रयेत् ।न सर्पिः केव पित्ते देयं सामे विदोषः ।)
प्रयोक्तव्यानि । रोगं सेग॑प्रति प्रतिरोगं यथास्वे ह्यनुरजेदेहं द्वा संज्ञां च मारयेत्? दति ॥ ३४ ॥
भेषजं रोगस्यादमीयं तत्तत्र देयम् ॥ ६६ ॥

हे ०--अतिल्लिग्चमिध्या्िग्ययोधिकित्तितमाद--उरस्ले-

|सिग्धद्रगोष्णधन्धौस्यरसभुक स्वेदमाचरेत् ।

लने वमनं, लकौ पानादिवयभ् , उद्वाली वनकोद्रषः)

ल्िग्धस्ञ्यहं स्थितः ङ्यादिरेकं वमनं पुनः ५

परतिसैमं यथास्वं च यस्सिन रगे यदुक्तं तदपि इयौत् ३३

एकां दिनमम्य्च कफत्छश्य तत्करः २९॥

विद्छक्षणष्ठभावलास्परसंगेन

यः स स्िद्रवोष्णधन्ोध्थरसधुक् धन्बोव्थस्सो जाग-

संहव्याप्रसाधनघ्य

पिरूश्चणस्य सम्यक्कृताऽतिकतसक्षणमाह-

स ०-स्निधश्चाऽसौ द्रवोष्णधन्वोप्थरसश्च. ते भुक्तं

रदैशमांससमुद्रतो स्सः । मांसरसस्य स्वभावत्त एत

विरूक्षण ठैघनषष्कृताऽतिकृवलक्षणम्। ३८ ॥ किग्वद्रवलात्सिधद्रवम्रहणमधिकयोगायेति वधम् ।
स०~-विष्क्ण सम्यगुखन्ने तथाऽदयर्थोपनने च ठंधनमत् छृतातिक्ृतरक्षणं ज्ञेयम् कृतं चाऽतिकृत च कइतातिक्ते तयेकेक्षणं कृताति ङ्ृतरक्षणम् । इतरब्दैन
सम्यक्छतसुच्यत।तिरश्षणाऽतियोणरक्षण तु स्नेहाऽतियौगलक्षणेनैवोक्तम् । तत्र॒ सम्यक्कृतस्य रंघनध्य
य्टक्षणं विमलद्वियतादि तदैव विरूक्षण कृते शक्षणं

उष्णघ्ुभमयथा वी्यतोऽग्निसयोगाच । एवंभूतः पुरपः

पूर्वंसिग्धोऽनैतरे सिनि्द्रवोप्णधन्धोत्थर्सभुक स्वेद्|माचरन् दिनत्रयं स्थितः सन् विरेक छात्. । चमनं

। पुनरिति । यदा तु स्नहादनेतरं वमनमेवोपुकते तदै| काहमनेनेव प्रकारेण सिग्द्रवोष्णधन्वोत्थरतुव्
सेदमाचरन् स्थितोऽन्यच्च दिनं द्वितीयमहः कफमु-

घ्ोध्यम् | तथाऽतिङृते विरूष्षणेऽतिरुषितस्य रक्षण सेय स्थानात् प्रच्याव्याऽवस्थितो वमने इयत् ।

काद्यादिकं वेधम् ॥ ३४ ॥

केनोवले्य तत्करः कफकरणहेतुमिमोषक्षीरमत्यकतातिङृतशक्चणं गुडादिभिः 1 तल्ैररयादि कनो देखादिना

प०्~चिश्क्षणे छङ्धने च
छते चाऽतिकरतं च तत् छृतातिहृतं तच्च छक्षुणं हेती ट; ॥ ३६५ ॥
कुतातिकरतलक्षणम् । बिरूक्षणे सम्यगुत्पमे तथास्यघोसन्ने च टङ्घमवहक्षणं बोद्धव्यम् । यथा

सभ्यग्करतेस्य

ठङ्घनस्य यदक्षणे तथातिरुङ्घ-

नस्य क्षक्षणं तेव्सभ्यक् विचक्षणेस्तथातिविरूक्षणे
हते बोद्धव्यम् \। ३४ ॥

प०-स्तिर्धश्चासौ द्रगोष्णो धन्बोस्थौ रसस्तं
रिनिग्धद्रवोष्णजाङ्गरूदेशमांससमद्भतं रसं यो भुङ्क्त
स॒ स्निग्धद्रबोष्णधन्वोद्थरसभुक् स्वेदमाचरनं
एकाह स्थित आसीनः अयं त्रीणि दिनानि स्नि-

|
ग्धसमनन्तरं चतुर्थेऽहि बमन विरेकं च कुर्यात्
आचरेत् । पूर्वैस्निग्धोऽनन्तर स्निग्धद्रवोष्णधणमाहू--टेयनवेत्सभ्यग्योे विमठेद्रियतेत्यादि, भियोगे न्वोस्थर्समुक्.सवेदेमाचरत् एकाष्टः स्थितोऽन्यस्च
है०-स्ते्यापदयक्तविरक्षणस्य सभ्यग्योगातियोगलक्ष-

अतिका्यभियादि ! कृतं सम्यग्योगः, आतिकृतमतियोगः दिन द्वितीयमहः कफमुकेयः भरच्याव्यः कफस्य
संप्र मु--“ स्महेन वेत्तिकस्यामिर्यदा तीकषणतरीकृतः । समुच्छ्रयं कृखा । केन तत्करैः तत्रं कुवैन्तीति
सने््माद्यं जर नीवा प्ुनरोजोऽन्वितश्वरम् ॥ उदीसथे-

तत्करः कफकरैः क्षीरमांसमस्स्यादिभिः ॥ ३५ ॥

साटप्पणटोका्रयसंवरिते अ० १६.

स्थाम् |

म
वभ
ज

हि०~-रिनभ्यस्य समननतरमेव सवेदः कार्यं॑दलाद-नग्धः पुरुपोऽनतरमेव स्वेदमाचरेत् । स्वेदे च करियमाणे स्निग्धद्रवोष्णमन्नं जांगखमांसरसं च अजीत ।

स्निग्धस्य त्रिदिनं विश्रांतस्य विरेचनं कार्यमित्याह--त्यह

श्थितः क्ु्यीष्िरेकमिति । स्निग्धस्य अयं विंभरंतस्य

क

रात

( २७९ )

वालबृद्धादिषर सेहपरिहारासरिष्णुषु ।
योगानिमाननुद्धगान्
सचःननेहान् प्रयोजयेत्.
सं०~-बालादिषु तथा यः स्ने्ेविषरयः प्षटर

शीतोदकादिस्तदपदिष्ुष्वक्षमेषु सव्यःलेहास्यानल

यमनं का्यीमित्याह--रिनग्ध प्पकाहं चिश्नतो द्वितीये दिने गानुद्ेनकानेतान् योगान् प्रयोजयेत् ॥ ६८ ॥

फफक; कपमुद्ैश्य तृतीये वमनं कुर्यात् ॥ ३५ ॥

मसला मेदुय भूरिर्टेष्माणो विषमाञ्नयः ।
स्होचिताश्च ये स्द्यास्तान् पृषे रुक्षयेत्ततः ।
ससद रोधयेदेवं सेहम्यापन्न जायते ॥ ३६ ॥
सं०-मासरत्वादियुक्ताः

पुरुषा ये दध्यत्ेन

लेहयितुममीष्टास्तान्, पूर्वप्रथम रूक्षयेत् । ततो रक्ष-

१०.-बालबृद्धादिषठु स्तेदनीयेपु पूरय वणर्ते
विषयपदितेषु स्नेदपरिहारासदहिष्णुष तस्सस्नेदे ध्र
ञ्यमाने वज्ये यत्परिहाये तन्पर्दिदी न याक्लवन्ति।
तेषु तथाभूतघु स्नेहनाथाममान् योगान् सश्च
प्राञ्यमासाद्न्
स्नहान्
प्रयोजयत्
कृं
सङवमान् ॥ ३८ ॥
हे०~बालादिषु स्यःस्नेदनं कार्यसित्याह--दमान भष

पिलाने सस्नेद्य शोधयेत } किमेव सादिष्याह । माणान् अनुदैगान् सुखसेन्यान् | ३८ ॥
एवे स्नेहव्यापन जायते । मांसला उपचित्मासाः ।
कास्तानिव्याह-मेदुरा मेदखिनः ॥ ६६ ॥
प्राज्य्मांसरसास्तषु पेया वा सेहभर्जिता)

तिरचूणश्च सल्ेहफाणितः कृदास तथा ॥
ग्रष्टाः । मूरिश्ेप्माणो बहुकफाः । विषमाप्रयः क्षीरषेया घृताब्योष्णा दघ्नो वा सगुडः सरः
विषमानटाः । स्नेहोचिताः स्नेहाभ्यासनिलयाः । पया च पेचप्रसता खैस्तंडरूपं
चमे; ।
प०-मां सकाः पीवरः । मेदुरः मेदसा पारे-

ये च स्तेद्याः स्तेदनीयास्तान् स्नेदनीयान् पूतै प्रथ- सतते सेहनाः स्यःखहाश्च ख्वणोखबणा; २९।
ममादौ शक्षणद्रव्धे शश्षयेत्. । ततोऽनन्तर हश्च
स०-तेषु बारादिष् प्राज्यमांसस्साः प्रमूतमं
यित्वा पञ्चात् संस्नेह्य शोधयेत् । एवं सलेषां मांस
सानामेव रसास्तथा स्नेहमरजिता पेया तथा तिच
छादीनां स्मेषटव्यापन्न जायतते ॥ ३६ ॥
हे०~-मांसखादीनां विरूक्षणपुवकं स्नेहनं कायंभित्याद~
स्नेहोचिताः स्नेहसाएम्याः | ३६ ॥

अलं मरनीरयिहं सेद्ासार्म्यतां गतः ३७॥

पकारस्य; स ॒स्नेहफाणितः सर्पिंसदिना युक्तः श्च
गुडेन च युक्तस्तथा ैरेयी ग॒ पेया सर्पिष्मदयुष्ण

च दधिसये वा सगुडः । पेया च पैचप्रसृता

पे प्रतं विदुः पच प्र्तानि यस्यां सा पंचप्र

स०--न क्वकं स्लेहेव्यापदेव न स्यात्. । यावत् सता । केषां पच प्रञ्तानीति युकव्याह । स्ेदैस्त
चतु
स्नेरोऽसास्यतां गततः सन् मान् वातादीन् पुरीषादी- उखपन्छनैरिति ! स्भिरतैकं वसा मभ्जेति
स्नेहानां चसवारि प्रसतानि तद्ुखाश्च प्रसृतमिवयथ
धेरि प्रेरथितुमकं पथा्तः ॥ ९७ ॥
प्र०-तथा रूक्षाणां मांसखाद्यीनां सतां स्तेह

एते सप्त पूर्वोक्ताः सद्यः शीघ्र स्वेना निष्पद

इत्याह । स्नेहा

सहना
न॒ केवलमेत
्रयुक्तोऽसारम्यस्वान्मलानीरयितुं शोधयितुमरं पर्या
छव॑णोख्णा; सर्पिरादयो कवणाल्वाश्च
प्रो भवति | ३७ ॥
० -पू्नसेहापनयने युक्तिमाह--रिनग्धस्य स्नेदसात्म्य-

त्वादनुद्धे्चनमिलय्थः । अतप्वान्यत् स्नेहनस्य पाचनपूवकवते पाचनं दि रु्णमेव ॥ ३७ ॥

सच

स्नेहनाः ।॥ ६९ ॥

प०तेष बाखवृद्ादिषु परिदिारासदिप्णुषु पराज्य

मसिरसादयः सप्रैते योगा; सब्यःस्नेदना भवन्ति

अष्टाङ्हृ्देय ।

५८०

, | प~
एषण

~

प्राज्यं प्रभूतै मांसं तस्साद्रस इत्येको_ योगः! यवागूं नाप्तिसंहिताम् ॥ तिरकांबल्कं भूरि सेहं सर्पि

अथवा प्रभूतेन नदेन मजिता भूषेति द्वितीयः । तीसपि । पेयां सुखोष्णां क्षैरेयी पावे वा ससिताधृते |
तथा विह्टानां चृणः स्न; सफाणित इति तृती- सर्पिवमुक्तं वा सदोदुग्धं तथा पयः | परायस्तं मापि
यः स्तेदोऽत्र गुडादिः । फाणितः क्षुद्रगुडः । तथा च वहुकञेदसमायतम् ॥ तैव्छंटीगुहघुयं जीषीमांसरसा

छदा तन्दुखादिकता विष्ेप्याकारा तथैव सस्नेहा रिनः |खे चैकं सुराच्छेन दध्नो वा सगुडं सरम् |

सफाणितेति चतुर्थः । अथवा क्षीरपेया ` प्रेय

वसां राजां सर्पिः, पप्पी छयणं तिखान्। पिप्पलीं छप

धृताध्ा स्पिप्मती तथोष्णा चेति पचमः

अथं

सेहांश्चठरो दथिमस्तकम् ॥ दध्ना सिद्धं व्योषगर्भं धात्री

द्धः सरो दध्युत्तरः सगुड इति षष्ठः । अथवा

पेया पच्चप्रसृताख्या स्नेहैष्धतुभिः सविस्तैख्वसाम-

द्राक्षारसे घ्रुतम् । यवकोष्कुखत्थांबुक्षारक्षीरछ॒रादधि ।
धृतं च सिद्धं ठुस्यांरौ सद्ःलेहनस॒त्तमम् । सिद्धाश्च चतुर

ज्जभिः
प्रसृताः तैः द्विपछोनेस्तन्दुखपच्चमेः
पच्चमेन तण्डुलेन तावत्ता प्र्तपरिणामिन क्तेति

प्रयोजयेत् ?› हति ॥ ४० ॥

सम्रमः । एते योगाः सद्यः स्नेहाःभिप्परिहदाराश्च ।
तथा स्तेहाश्चत्वारः सिस्तिटवसामल्ाख्याः छवणो-

स्वणाः छवणाढयाः सद्यःस्तेहनाः शीतर स्तेहयन्ति
यतसे सद्यःस्तेहनाः ॥ ३५ ॥
।
दे=-उःलेहनान् सप्तयोगानाह-~्राज्यमांसाः प्रमूत-

लेदान् बदरत्रिफःल्रसमैः | योनिषक्रामयहरान् सद्यालेहाः

गुडानूपाऽऽयिषक्षीरतिरमापसुरादपि ।
ष्टरोफममेहेषु सेहाथं न भकरपयेत्॥ ४१।
स ०--ङुष्ठदिप
ा स्नेहयोभ्यत्वे सति गुडादि स्नेहना

न प्रकल्पयेन्न योजयेत् | ४ १ ॥
मांसा अल्पोदकसिद्धा रसा इृष्येकः | तेषु मांसरसेषु सिद्धा
१०-ने प्रकस्पयेत् न प्रयोजयेत् ॥ ४१॥
सेदष्ठा पेयेति द्वितीयः |खेदफाणिताभ्यां युक्तस्तिखचणं
हे°~छशादिष गुडादीनि सतेदनानि निपरेषति--गुडा.
दति वतीयः । ताभ्यामेव युक्ता कृदरेति चतुः | नूपेति ॥ ४१ ॥
उष्णा ध्रुताद्या क्षीयेयेति पञ्चमः । सगु दधथिसर इति
पष्ठ; ।घृततेल्वसामजतंडुकैः प्रयेकं प्रस॒तप्रमाणैः इता

पेयोति सप्तमः । अष्टमं सयसेदनमाद--सथःसेहा
श्वेति ॥ ३९॥

तर्हिते कथ सद्या द्याहत्निफटापिप्पलीष्याशुग्शुर्वादिष्रिपाचितान्।

लेहान्यथास्वेमेतेषां योजयेदपिकारिणः ४२॥

स०-एतेषां दुषठादीनां यथास्मध्यायेषु पथ्यलेतद्धयमिष्ययरूपं च सूक्ष्मयुष्णं व्यवापि च४० नाऽमिहितेचिफरादिमि; पाचितान् साधितानविका.
स ० -यस्माछवणममिष्यदि स्रोतसां स्ावकमरूक्ष- रिणः स्नेहान् योजगरेत् । कष्ठादीनां संक्री यो
सादिगुणयुक्तं सृष्मं सूक्षषलोतोगामि व्यवायि देह विकारस्तदरताभ्र् । तेन कुष्ठिनां शोफिनां मेहिनामिय्थोऽवतिष्ठते ॥ ४२ |
मिं व्याप्य प्राकाय कल्पते ॥ ४० ॥
कस्मादिव्याह-

प०-तलवणं यरमाद्धिप्यन्दि खवणरीठं शिप्म-

कारि तथा रूक्षमस्नेहं सक्षम सोतःप्रवेशि । इष्ण.

सुप्णर्वारथप् । व्यवायि सकल्डसीरं व्याप्य पाकाय

कर्पते

तदा

स्तेदर्वणोत्वणाः

सद्यःस्नेहना

प१०-केन तर्हिं स्नेहयेदिस्याह~एतेषामनन्तसेताना कुष्टादीनां स्नेहांखिफलापिप्पलीपथ्यागु-

रशुल्वादिविपाचितान् विकारिणो यथास्वे योज
येत् ॥ ४२ ॥

`

|

दे०-ङ्श्दिषु उचितानि ` सेदनान्यार-- चिषटे-

भवन्ति ॥ ४० ॥
|
हे०-स्वणसंयोगात् कथं सचःलेदनत्वभित्यत आह

लादि। एतेषां कुषशोयप्मेहाणाम् । अविकारिण

य, व्यवाये विचरणदीटपू । संग्रहे त~ “भरमूतमांस-

श्षोणानां सामयेरमिदेहसेषुक्षणक्षमान्॥ ५३॥
स °-मामयेव्यौषिमिः क्षीणानां दुसामभनिदेदसधुकणकषमान् स्नेहान् योजयेत् । ब्निशच देदश्वाऽधनि-

तदल्वणं हि यसमाद्िष्यदि सोतोखीनसलोक्छेशनम्
अर्च
लेष्टाविपरीते, सृषं सक्ष्मसोतःसंचारि, उष्णं
सेहबिला-

[नैप्काथान् जांगत्मनृपजान् श्सान् ॥ सेदमृषटेषु वातेषु

दठगम विरेपणम् ॥ ५२॥

।

छ
+

ति

श्यानम् ]

सरिप्पणदीकीश्नेयसवरिते अ० १७,

1न
भया

५0

धि

.
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हो । संघुक्षणाशच क्षमाश्च सयुक्षणक्षमास्तान् ! यथा- | `

प

समाः

इति हेमाद्रिटीकायामयुर्वेदरखायने स्नेहपानप्रकरणं

&०~-सखेहशीकनस्य फर्माह-दीप्रतसाभ्निरिति ।
तस्येनाऽत्र सवेधः । अग्नेः संधुक्षणास्तदीीपक्षाः देहस्य मत्यप्रधातुरूतनधावुः ॥ ४४ ॥
|
पुष्टवावहा;ः

। भत्र चाऽयं मावः

| किर

व्याधिभिः क्षीणानां वहविस्पि क्षीणो मवति । अतस्तेषां न केवरं यै पुषवावहाः कुतः ते वदहिमांयपावहि

। अथवा वहिसंधुक्षणा न पुष्टवावहाः स्नेहा

इपयोक्तु चुक्ताः । वि तद्यैभयकारिण एव योक्त
युक्ता इति ॥ ४६ ॥

प०्~आमयैव्याधिभिः

क्षीणानामभिसन्धुक्षण-

छ

सामस्त्येन निरूपितम् ॥ १६॥

सप्तदशोऽप्यायः।
न

दोधनप्रसंनेन स्नेहोपयोगणः हिन्वे च दहे दोषाणां
मादवीकस्णायं स्वेदय प्रसमोऽतस्तधरननानार्भोऽग-

धमास्तान् दीपकान् देहस्य सन्धुक्षणक्षमान् योग्यान्

प्रध्याय आरभ्यते-

पुष्टयावहान् ॥ ४३ ॥

अथाऽतः सवेदविधिमध्याये व्याख्यास्यामः १

द०-व्याधिक्षीणानामुचितानि सदनान्याद-क्षीणाना-

[मेति | अथिदेहयोः संधुक्षणे अयिवरदढने क्षमान् दीपनान्
वृदणान्. ॥ ४३ ॥

दीप्तिः पश्डिदकोष्टः

मत्यग्रधातुबैखवणेयुक्तः ।

पस ०--अधाऽत इति । स्वेदन श्टेदस्तस्य विधि

धान व्याद्यास्यामः |रेष पूेवत् ॥ १ ॥
प०~-षणीयिष्यामः प्रायेण स्तेहपूर्दः वेदो विधातेव्यः । तथाच मुनिः ^ स्वेदसाध्याः प्रास्यन्ति

तदा वातकपात्मकाः' । स्तेदपूं भयुक्तः ज्वेदेनेति

देद्वियो मदजरः दातायुः

सशलेपसेवी पुरुषः मदिष्टः \॥ ४४॥

स्वेदस्य चिधिर्विधानमितिकरसैव्यताहूपोऽध्यायः।\१॥

हे०--अभेतिक्रमपर्तं स्वेदविधेमध्यायरे व्याख्यातं परति.
स०--यः पुमानाभीकष्येन स्नेदमुपसैवते स दीपतां जानीते ॥ १॥

तराऽभ्रिवादिगुणयुक्तो मवतीति प्रदिष्टः । सै्ैरिति
रोषः | उपजातिश्तम् || ४४ ॥\
षति श्रीमदरुणदत्ततिरचितायामष्टंगहदयटी-

कायां स्वगिसुंदस्या्यां

षोडशो-

ऽध्यायः ॥ १६॥
प०-दीप्रः सिद्धोऽभ्रेः जठसानलो

यस्य स

दीप्रान्तराभ्निः । परिदयुद्धो निर्दोषः कोष्ठ उदरं
यस्य॒ स परिटुद्धकोष्ठः । प्रत्यग्रा जमिनवास्तरुणा धातवो रसादया यस्य स प्रस्यम्रधातुः । ब-

वर्णाभ्यां युक्ते बल्वर्णयुक्तः । दृढानि स्वका्ैकरणक्षमाणि इन्द्रियाणि यस्य च । मन्दा स्वस्पा जस

पणितानि यस्य स. मन्दजरः । सतमायुयैस्य स
रातायुः स तथाविधः पुरुषः स्लेषटोपसेवी मुनिभिः
कथितः प्रदिष्टः ॥ ४४ ॥

दति श्रीचन्द्रनन्द्ननिरचितायां _पदाथ॑वन्द्रकायामष्टङ्गह्टदयटीकायां सू्न-

स्थाने स्नेहनचिधिरघ्यायः
पोडशः ॥ १६ ॥

सवेदस्य चतुर्धिध्यमाहस्वेदस्तापोपनाहोष्मद्रषमेदाचतर्विधः॥२॥
स०-खेदश्चतुरविधस्तापादिमेदात् ॥ २॥
पतत्रे स्वेदस्य पूत मेद्मयि्याह--तापश्चोपनाद्योष्मा च द्रवश्चेति न्दः । तेन तापा.
दिमेदेन चतुर्विधश्चत्ुप्मकारः अग्निस्वेदो मवति२॥
हि०-स्वेदमेदाना€--स्वेद् इति ॥ २॥

तत्र तापादीनेव रक्षयितु माच

तापौऽभ्नितप्तवसनफारुहस्ततटादिभिः ॥ ३॥
स०-तापः ्वदोऽद्नितक्षन वसनेन तथा एाटे-

नाऽयोमयेनाऽभ्रिना ततेन तथा हस्ततदटेनाऽपि आदिप्रहणादास्वाटकाधटिकाकास्यपात्रादयो गृ्यते ॥ ६॥

पम्~-तन्न तापः स्वेदोऽभ्ितापततचैवसनादिभिः।

वसनं बखमूणीदिमयम् । पाठं राख्मयम् । हस्त-

तङ पाणितछम् ! आदिभह णाद्रटिकाकांस्यभाजना-

दीनां परिप्रह; ॥ ३॥

( ३८९ )

| स्त"

अष्टङ्षट्दय।

णन
कुः

्८~-तापस्य टश्रणमाद---अधितपै्वल्लादिभिः तियत
यृ; सेदः संतापः आदिरान्दान्कास्यवष्काघटिकासाश्ना-

दधः ॥ २ ॥

उपना पचाकिषण्वदाताष्वादेवदारुभिः ।

धान्यैः समरतेगधेशच रज्ञरंडजटापिषैः ॥

उद्िक्तलवणेः सिहुक्रतक्रपयः प्ते; ।

केषरे पवने क्ष्मससृष्टे सुरसदिभिः ।

भ्रसतरि;---कावोध्यादिः स वातष्नः संवीम्छदध्य
ां ुसवे्नेहसमन्वितः । सुखो
पेयुतः । सानूपोदकमसस्त
षण्; स्पष्टस्वणः साखणः परिकीर्तित इति । रद्रि
तरुकणेः सतेहयकतक्रपयः्टुतोरिति त्रिष्वपि स्वदे
योज्यम्. ॥ ४ ॥
प०~उपनाहः सखेदो वचाकिण्वादिभिः । टुत

छवणम्रसृते
पित्तेन पश्मकाचेस्तु साल्बणाख्येः पुनःपुनः ४) प्रमाैसालोडितैस्तथोद्वि्तकवणैः
स्०--विष्ये सुसप्रकृतिः ! धन्धेरिति सामान्थो- केवछे पवने दोषान्तरेणासंसष्टे वायौ पद्चकाप्यै
सनेदचुकतक्र
तावपि तिखाऽत्तसीमाषादीनि योग्यत्वाघान्युष्णवी- पद्मकपुण्ड्कादिभिर्मणोकतैटवणायधैः

ुत्तैरिति च चिष्वपि योञ्यमित्यागारमेकाः ।
णि लिग्धानि वा तानि प्रायेण प्रयोल्यानीति । प्रयःष्ट
पिन्तयैश्षटे तु ख्वणस्य तैररनेहस्य चापकर्षः कार्यः ।
समस्तग्रहण रेधि युध्यते । अत एव सप्रहेऽवदत् । अल्पत्वं वोष्यादयौगिकमित्याश्नायात्त् । एते >
सर्वैगेधानीति । गपिर्म्दरयैः इष्ठाय॒र्तगरघुरसादि-

त्रय उपादा; करमेण योज्यास्तेन सास्वणाभिधाभिप्तथा रा्नादिमिः । भूतैः पूर्वोक्तैः उद्नि्तर- नासनैः पुनः पुनः बहृश्चः खेदः कायैः । पुनः

वगिरंवणाडयैः । तथा स्नेहश्च चुके च तत्रै च पयश्च
तैः प्टुतैरलोच्तिः । चुक्रमम्म् । तक्गस्य चुक्रला-

प्युक्तम् ! “काकोस्यादिः

पवने पक्षकोयैः प्मकपुडावि्यादिमिः । पित्तेन सघष

क्रियते स उपनाहः

पवने इत्यत्र ्विचिदेव पित्तेन संसुष्टे पवने परद्रकादि~
पिस्पनाहः कै दयादिः योज्य नाऽधिकेन् पित्तेन
युक्ते पवने नाऽपि तुल्येन पित्तेन युक्ते पवन इति ।
एवं इक्तम् । श्रेष्मः प्रायो मरुखित्ते विधिः काथ
इति |ग्रेप्मश्च विधिः प्रायेण सवैः शीतस्तत्र स्वेदो दरो

गपरः--कुष्टादिगंषद्रनयैः, एरंडजटा--एरंडमूलम्, , आभिषं
समू, उद्रिक्तख्वणिः ैधवादयत्कटे; सनेदादिभिः प्डतेरालोडिते; चुक्रं सक्तं, पयः क्षीरम्, एषः खेदः; केवले
पवने एव एव छेष्मसंखष्टपवने सुरसादिवर्गेण सह् कार्यः,
पित्तेन संखे पवने पद्मकादिवर्गेण सह कार्यः साट्वणाश्यैः
साघ्वण इत्याख्या उपनाहस्य । वेभ्य; पद्करादिम्यस्तैः

त्तारिति एव ।तस्मात् किचिषित्तेन संसृष्टे पवने प्र

पश्मकादियुक्त उपनाहः साल्वणाख्यः । उक्तं च सुश्रुतेन

पुनरित्यनेनास्य निरपायिस्वं योतयति । अन्यत्रा
सवातन्न;

सवाग्छद्रवः-

देव प्रहणे सिद्धे तेक्रग्रहणमतिदयाय । अतिशयेन स्यतः । सानूपमांसः सु्निग्धः `सर्वस्तेहसमन्वितः
रति ।
साल्वणास्ये श्ये त्रं प्रयोज्यमिति ! कवे पवने सुखीष्णः खष्टख्वणः सास्वणः परिकीतिंतः??
उपनहनसुपनाहो बन्धनमित्यथेः | ¢ ॥
वचादिमिरपनाहः स्तेद; काथः । शेष्मसंसषटे पवने
हे०--डपनाहस्य लक्षणमाह~वचादिमियं;
स्वेदः
सुरसादिमिः सुरसथुणादिना गणस | पित्तेन संसृष्टे

कािरुपमाहः कामै इति वेयम् । एते च च्रय उपनाहाः

किर्व--सुराकांजिकायघःस्थितद्रग्धरं

« काकोरयादि; सवातघ्च; सर्वाम्टद्रव्यसंयुतः । सानुप-~-

केबटे वायौ तथा कफयुक्ते पित्तयुते च क्रमेण यांसः सुस्विन्नः सर्वः स्नेहसमन्वितः । सुखोष्णः स्पर्ट+
योभ्याः। एते च साखणापिधाना स्वेदा दष्याह । साव-

णाद्यैरिति । पुनः पुनरिति । असङकतः स्वेदथोजना

लवणः साद्वणः परिकीर्तितः । तेनोपनाहं कुर्वीत सवदा

वातरोगिणम्, ›› द्रति } तद्वयाख्यानं च-- काकोल्यादि~

गणो ्राह्यो नाष्टव्गकसंित; । वातन्नो भद्रदार्बादिवर्गो-

कार्थैत्यथैः । निरपायो हि यथाऽ साखणापरऽम्लो दाडिमादिकः ॥ सर्वस्नेहश्चनुःस्तेहो ख्वणं शैघसङ्ग उपनाहास्यः सेदो न तथाऽपरे स्वेदा इति । वादिकम्]अभ्लादिमिश्च संस्कार्थः काकोटयादिवयं निभिः:
उपनहते त्र्यते चमेप्ादिनेत्यन्बर्थे नामाऽध्योपनाद हति ॥ पद्मकादिरेव तन्मते काकोटथादिः स चोपनाह्ः पुन;

इति ।साच्वण हस्य च तेत्रातरे प्रसिद्ध नाम| तथाच

पुनः कार्यः । उपनाहो धनम्, | ४ ॥

प्यानम् |

सरिप्पणटीकाञ्नयसवरिति अ० १७.

मेधात्मकश्चाऽथै स्वेद इति वधासमेकस्वेदोपाथ- ¦

स्वेदो विधातव्यः । करिमूतैः | उनेश्च च त उपरमः

ूतांश्चमेपद्ादीनाह-

सततोष्गीकृता य उत्काणिाषवसेरनेदधोपायनतनः |

सेग्धोष्णवीर्थग्रेदुभिश्चमेपैरपूतिभिः !

कथ प्रयोज्य इ्यादे | देदकाष्टलः | त्यब्टोप

भष्छाभे वात्तजिसपत्रकौरयाऽऽविकराटकैः ।

पचमी चयम्. । तेन देशकाणानोष्य

एज वद्धं दिवा इचेनधुचेद्ा्ौ दिवाक्ृतम्<॥
4

क

क

क

क

( ३८३ >)

उप

चेदम् । तेन दोषदूष्यादीनयक्षय स्पदोऽ प्रर |

शे,

लोष्टकपाल्पाषाणानभ्निवन्तरन गृही

स °-चमेषवद्रसुपनद्रमगं राज्रौ दिवा पृच् ।

केभूतेः । स्निग्बोष्णवीर्येष्तथाऽप्रतिमिखुरेन्धेः । षाघक्षयाऽम्भस्यम्ट धान्या्ट युक्ताय उ (नयम
उपरकि्ितत्ात् । जलामे चमेप्नदीनामभावे वात- तदुद्भतवाप्यैः सेदः दायनस्धूरय कामः | रद्ध
षणान सदः स य {1
ता
जतपतरररंडजादिभिस्तथा कौसेयादिमिः । कौशेयं गवादिरकृ विदीञ्चननो
न्याम
0कवादिवखविरेषः । आविकं कंबलम् । कैद संज्ञः | जथररडाविदयधुतानि यादीनि
नम्य
मृषाथरा
ां
साम्कादीनि गृहीला यिहितमलाय
(न्रौ

दिषा मुचत् । दिवा न्धे रात्रौ सुेद्ात्र

मोक्तव्यम् ॥ ९ ॥

युपर निवाते रे शयनत्ये किदितर :
। विककौरेयातदरपत्रान्यतमोत्तरप्रच्छः

1ध +,

१०--अते बहुश्च: भदिद्यः रिनिग्पोष्णवौथमूदुरोप्रावारादिष्वनच्छने स्परदयेत् | अधमा ए
रपूतिद्भप्रकामे तद्भावे
सति घनवातहुग्पन्न-

कशेयाविकषैवद्धसुपनदमियर्थः । अङ्गभंगं रात्रौ द्रव्याणि कुष्यासुत्काध्यं तर्िरोपत्ि्नो यनक

निशायां क्रतं दिवा मुश्वेदिहारपरिदहायौर्थ दिवाकरं । वृत ऊष्माणं गृहीयासु ] छप सेम्मरन्धदः | घ
|
॥

दिवा वद्धं सत्र भुश्वेत् । देशकार्वरोन कचिद्द्धि | मनेकोपायसंतततस्वं॑दोधदृष्याखोक्मा |
त्राण्यहानि धारयितव्योऽङ्गमङ्गादौ । किड खुरसा- । योज्यः ॥ ६ ॥
।
|

म

॥

्रकतिः; दाताहा रातपुष्पा, धान्यानि शूकरिभ्बिधान्यपठितानै

]

। गन्धद्रव्याणि कुष्टमांसीतगरम्र- | प०-ऊष््राख्यः स्वेदः उच्कारिकादिभिः प्रोभ्य: |

पूपृरिकष्तिभूतीनि । एरण्डजदा एरण्डमूलम् । आमिषं मांसं यवमविरण्डतिरादिभिः । स्विन्नः
वैसवारीरतम् । स्नेदास्तेखादयः । चुक्रं शुक्त भिर्यः स्वेदनोपायः स उक्छरिकास्वेदो भण्यते ।
तें काटसेयप्् । पयः क्षीरम् ॥ ५ ॥

है०~वेधनविधिं चाह--सिग्धोष्णवीर्थैरिति । अलभे
चेमछिमे वातानिप्पत्राणि एरंडादिपन्राणि ॥ ५ ॥

उष्भा वुप्कारिकारोष्टकपारापटर्पासमिः ।
पञ्नभगेन धान्येन करीषसिकतातुषैः ॥

अभिकोपायसंकत्तैः प्रमोञ्यो दैशकारतः ॥६॥
स ०-ऊष्पोष्णवाष्पः) ऊष्मास्यः स्वेद उकत्कारका-

दिभिः प्रयोभ्यः | तत्र यवमवरडबीजातसीकुपुंभवीजादिभिःपिष्टचिन्न$पसिकाकृतियैः स्वेदनोपायः सा उत्का-

लोष्टकपापाषाणाननिवर्णान्. श्त्वाऽम्भस्यम्डे ता

निमञ्जयेत् । तैयाद्रीन्वितवश्ेण वेष्ठितैः स्वेद.
येत् । पांश॒ना पत्रमद्धेन धान्येन च तथा गवां
| करीषैः सिकतादिभिः सुचश्वाम्डैः कथितैर्धस्वष्ितः

सखेदयेत् । अनेकोपायसन्तपरैरिति कुम्भीनाड़घ्र-

| टाद्यादिभिरपायैः सन्तौरस्कारिकाविभिरूप्माल्यः

स्मेदो देशतः काट

योज्यः | दधतः अरीर-

देशो भूषिदेश्यश्च । कालों महुतादिलश्षण ; सआलुसः-

वस्थारुक्षणश्च । तद्रदान्तस्सामध्यादम्य स्ते
प्रसयौगः कार्थ । शरीस्देशतो यथा~जामाश्चयगः

। भूमिः
ज्गलम
न तथ
। पित्त

र्का । रोष्टं मृलिडः। कपाङ करपैरम् । उपलः

वायाचिस्यादि । तथाऽत्पवङ्क्षणयोरिति
देशतो यथा-आनूषं स्वेदस्य योग्यं न तथा
कारतो यथा--हेमन्तेऽन्योन्य्वेदयोर्यता
यथा। व्यवस्थातौ
आप्मे

वाद्ुका। तुषो धान्यल । पएतैरूकारिकादिभिष्ठुषतिः

द्बे बाते पत्रभङ्ग धान्येनेति पत्राणामङ्गभजन

पाषाणः । परुर्ृलिः । तथा पत्रमगेन छदसमूहैन ।
तथा धान्येन । क्रीपो गतादिश्च्वूणम् । सिकता ससे वायौ कथिद्योगः कश्चिन् शप्मसंसटे कधि

र ( १८४

)

अष्ट
ङ्गहृदयं ।
व

॥

क्षाद्नमामर्दनमश्घभङ्गो यस्य धान्यस्य तत्पत्रभक्ग- खदिरांगायपरणहसंतिकासमूहपरितपतां विधाय र ।
धान्यम् । करीधो गवां रकृत । सिकता |शम्यां त्रस्य स्वेदयेदिति कृीस्वेदः । जयत्ताकस्वद्
वटुका

अदाकयत्वान्न डिख्यते ॥ ६ ॥

॥ £ ॥

है०--उणासेदस्य

अथ द्रवस्येदमाह-

सक्षणमाद----उत्कारिकादिभिः

शिथुवरिणकैरडकारंलसरसाजंकात् ।
रिरीषवासाददाकैमारतीदीधंगरततः ॥

सोष्मभि; कंवल्यदिवे्टिैरयः स्वेदः क्रियते स ऊष्मस्वदः।
उत्कास्कि रोटिका, पत्रभगेन खडः पतैः पत्रैः धान्येन

गोध्रूमादिना |संग्रहे तु ऊप्ममेदः पुनरष्टधा मिद्यते
पिण्डः, सैस्तरो, नाडी, घनाश्मा, कमी, कूपः, कुटी;
जयंताकश्च । तत्र कपालपापाणरोषटटोहपिंडानयिवर्णान्
संदंशन गहीवामस्यम्डे वा निमज्जयेत् । तैरार्द्ाविवः-

पत्रभगैवेचायेश्च मांसेश्चानूपवारिजेः

येत् । पां्चसिक्तगवादिकरीपतुषघान्य्ुलापुलाकपललेर्वाऽम्टोक्तथितैः पूर्ववद्रितैर्मवादिशक्तादरेण पिडी्कतेनोप-

वाससच्कछरादितं गात्रं ल्िग्ध सिचेयथामुखम् ९

दश्मूखेन च प्रथक् सरहितैवा यथामलम् ॥

लेहवद्धिः सुयञ्ुक्तवारिभ्षीरादिसाधितेः
कुंभीगरतीनांडीवा पररयिष्वा रजार्दितम् ।
वस्रेण वेष्टितैः शचेप्ममेदोमूयिषठं सरजमगं प्रथिमा स्वेद.

स ०--रिप्ादिजैः पत्रसमृहैस्तथा वचायिवेनादि

नाहृ्रव्योत्कारिकाकशरापायसपिैरवा वातसेगिष्विति पिंड-

गणोक्तैस्तथा मंसैरनूपजै्जरनेश्च दरमूडेन च प्रथग्

स्येदः } सएव च सकराख्यः । यथार्हस्वेद् द्रव्याणि
पिदितसुखायामूपायां सम्यगुपस्ेद्य निवातश्चरणशयनस्थे
कटिमि प्रस्तायाविककौशेयचातहरपघान्यतमोत्तरपरच्छेदरौर-

दषहरवृताधन्यतमस्नेहयुकतर्थथादोषं घुसञ्क्तवारिक्षी

वाजिनप्राव्रारादिष्ववच्छननं स्वेदयेदिति संस्तरस्वेद; । पूर्व

रादिसाधिततैः मीः स्थालीः पूरयिता तथा गकंतीगम

वदेवोपस्येन्रोखागुखेनागरलां नाडीमूढच्छिद्रपमाणपाश्चैच्छिद्रामभिसंधायोपदिप्य च पाश्वच्छिद्रस्थया नाड्या शरीरेधीकावंश्चदषकलिजकररंजपत्रान्यतमद्रतया गजाग्रहस्तसंस्थान.

रीश्च वंशादिमयीनाडीवां प्ररयित्वा स्जारदेते पीडाः

या व्यामदीधयाऽध्यदधव्यामदीषैया वा स्वायामन्चतुर्मागाछभागपरिणाहमृद्ययक्लोतसा

सर्वतोवात््टरपत्रमसंवरत्तच्छि-

द्रथा द्विन्निर्वा विनमितया सुखोपविष्ट स्वभ्यक्तपावरततैऽगे

व्यसतष्ठ्ादिमिः सहितैः समस्तैवी यथामलं स्नेहद्वि

गात्र्मगं वाससाच्छादित तथा स्निग्ध सद्यधासुखं दुख

स्प कदाचिदल्युष्णं कदाचिदीषदुष्ण दोषपीडावश्चात
सिचेदिति ॥ ७ ॥
| प०-रिभरोशरभ्य यावही्ध॑नन्तमौपधग् । त~

वाध्ययुपहरेत् । बाष्प छन्रज्ञगामी विहृतष्वंडपेगस्तवन्मविदष्टन् सुखं स्वदयतीति नाडीसवेदः । पुरुपायाममाचमधिकं |स्माौपधघगणात् पत्रभक्घेः पत्रक्षोदैः पत्राणां गङ्गाः
घाघनं समं सुखं च शिछातटं भुग्रदेदं गासदहरदारदीपतेना- पत्रभङ्गाः । संद्ण्णानि पत्राणि तैस्तथा वन्वाध्चैः
धिना स््स्तापयित्वा अश्चिमपोद्योष्णोदकाम्छादिभिर- पूरवोक्तिशपनाहस्वेदपषटितैः वचाकिण्वसिताह्मादिभिस्तथा मसैश्वानूपवारिजैः । येहीवपाठीनकूर्मपभूभयु यधराक्तप्च्छदे संस्तरवसस्वेदयेदिति घनाह्मस्वेद्ः | तिभिमेसस्येस्तथा
दशामूषेन यथादोषं प्रथकसहितैरव
म

पू्ववत्छेदद्रव्याणि द्भ्य
ससूत्काध्याश्छिष्योपविष्ठ.
स्तदूष्माणं गुहयात् |भूमौ वा तां निखाय तदुष्व॑मासनं
द्यय॒नं या नातवनप्रच्छद पारतः

प्रटम्बमानकुथकम्ब.

सोणकानिधाय तन्न्थस्योष्माणं गहतः स्थाटयामधिवणानयीगुदानुपलंश्च इनैरनिमज्जमेदिति कुम्भीस्वेदः
दयनस्या्वा

1वस्तारद्गुणलाते

कपे

वातहरदार्करी-

पान्यतरपर्णदरख् विरतध्रूमे स्वरास्तीगशायनस्थ स्वेदभेदत कपर्दः

| इटा नाद्युचचविस्तारां वृत्तामच्छिद्रामु-

पनाहद्रव्यकतकषनप्रादिग्धकुड्यां

सर्वतो

विधृमग्रदीप्त-

क

(न

“

परथक्व्यस्तैवां सहितैः समस्तैः भिग्रैवा यथामटं
मलानतिक्मेण दोषानुक्षारेणेति यावत् । स्तेहव

द्विविद्यमानस्नेहोऽत्रापि यथामरमिति योज्यम्

यौग्यः रनेदो योग्यस्ते्ो घृता्यम्यतमस्तेन युक्तैस्तथा थथामटं स्ुसिभिः साधितैसतत्कथितैरेते;

सवः

कुम्भीस्थारीगेरन्तीगेगरिका वा ॒धान्यापर-

पयीयाः । नाडी उद्तारिष्टः भाण्ड पररयित्वा

सुजातं शूलाद्याक्रान्तं गात्रमङ्गं वाससाच्छादितं
। नखव्राच्छनन्न

स्नग्धं

वातहरर्निग्धसिद्धस्तेदा.

सटिप्पणदीकाञयरसंबाडते अ० १७.

स्थानम् |

( ३८५ )

मि
न)

भ्यक्तं सिचवतपरिषेचयेत् । यथाघुख यथालुलसपद कदाचिदीषटुष्णं कदाचिदुप्णतरं जकधारविरोषा गरन्त्यो या अनवरतं धार्या जादि
खवन्ति ता गढन्स्यो भण्यन्ते । द्रवस्वेदस्तु
द्िनिधः। परििकोऽवगाहश्च तत्र परिषेक उक्तः1]७॥|
हे०-द्रवस्वेदमाह--रिघरुवीरणेति । वीरणकः कंटककरज्ञः दीधवृतषटिटुकः, चिग्रादीनां पतरमगेः यन्चाथै-

कदेत्याह-सर्वररीरव्यापरनि वायौ तथा =अर्शः-ग्रमाति-

रोगपीड्सु आदिग्रदणन दस्तपादषीडामु कुण्डग्रह्सुट-

संपनादोकतैः द्रवस्वेदो द्वीवधः-परििकोऽवगाहश्च ॥७॥

परिकस्ैदमास्यायाऽवगाहष्वेद दरवभेदमाह-

क्षणाथं तेन कृपकूरटी स्वेद चवेौ॥ ८ ॥

निवार्तिऽतवेहिःक्निग्धो जीणाः सवद्ैमाचरत्९
स०-अपगतवति दय स्वेदमाचरत् | किंभूत. 1
अंतः सहानेन वहिश्वाऽम्धणादिना स्नः]

सधा

[१

जन्ताकोऽमधनः _ ॥ युयुः कुन्द्य चकृषो

तेरेव वा द्रवैः पूर्ण कड स्वीगगेऽनिरे ।

दरक

अवगाह्याऽतुरस्तिष्ठेदशःकृच्छादिरंश्च च \८॥
स०-तैरेव पक्तिः सदद्व पूर्ण कड भृश्यमव-

इत्यत स्वदयन्त

त्रयाय

।

तान्यधावःप्रव-

क्ष्यामि स्वौनेवाचुपूवैशः'`शति । तत्र वन्नान्तस्तिरवख्रा-

नतसितवा पिण्डरययोकतस्पस्येदनं चकरम्येद इति नियात् ।
शोक्तरामीथान्ययुखकानां

वैसवाराऽऽयसङ्रसरोत्कारकार्दीनां

दोषे वा प्रस्तरे कैरोयाविकात्तरच्छदे पागुलोस्वकामुतर-

` गाह्य प्रविद्याऽऽतुरो रोगी तिष्ठत् । कीद्शे
पच्छ्दे वा स्वभ्यक्तसर्थगात्रस्य दायानध्योपरिं स्दने
द्याह । सर्वागगेऽनिरे सवैरारीर्यापिनि वायौ प्रस्तरस्वेद इति वियात । स्तेदनश्रव्याणां पुनर्मुफरपत्रभप्रा-

तथाऽशेःप्रमृतिसोणकंषटपीटघु । आदिग्रहणेन हप्त-

दीनां

वूपकटी स्वेदौ च वेयौ । संग्रहे उक्तम् । शायनस्याऽ-

वाप्पमनुदरमन्त्यासुच्धितानां नाडा शरथाकवेदादलकरःमुपत्रान्यतसकृतया = गजाग्रहृस्तसस्थानया व्यानददयः
व्यामाद्धदीेया वा व्यामचतुमीगाषटमागमृलमर्परमाहस्-

मृगदक्नपिरि्तदिरःपदाद्ानामुष्यस्वभावानां

वां

पो्पीडायु धा । ऊंडग्रहणुपरक्षणाथम् ! तेन यथार्हमम्टल्वणं सनदपमेदिनानां मून्रक्षीरीनां चः कृष्यां
घोषिस्तारहिगुणखाते वूपे बातहरदारकरीषाद्यन्यतर-

पृणेदग्थे विगतधूमे खास्तीणेरायनसथंस्वेदयेदिति वूपस्वेदः । कुट नाऽयुचविस्तायं वत्तामच्छिद्रासुपनाह-

्रव्यकल्वघनप्रदिग्धक्डयां सवतो विधृमप्रदीक्तखदि-

रगायूणहसतिकासषृहपरिषतां विधाय तन्मध्यस्थितदाध्यास्थं श्वेदयेदिति इरीखेदः । पगोयरादिमिः

तसा सर्वतोवातहरपवरनं्रताच्छद्रया प्विनि्थां विनामिहय)

वातदरसिद्लेदाभ्यत्तगात्रो बाष्पमुपहरेत् । बाष्पो श्यनः
गामी विदुतचण्डवेगस्वचमविदहन् सुखं स्वेदयतनि गाड

स्वेद्ः । वातिकेत्तरवातिकानां पुनर्मूलादी नामुना: सुखस्य
कुम्मीर्वरषुलिकाः प्रनादीर्वा पूरयि्ला यधारदनिदरननेहाम्य
्तगान्र व्रावच्छतं परिपेचयदिति परिपरेकः ।
वातहये
काथक्षीसौटघ्रनपिधितरमेष्णसलिदकध

सक्तपिडया वाऽऽच्छाय चक्षुषी । सीतैर्ु्तावलीपश्नमुङकलोललमाजनैः । मुहः करैश्च सजलैः स्वियतो कवग यथोक्त एवावगाहः ॥

अथ जन्ताकं चिकी्भूमिं परीक्षित तत्र पूवस्य दिद्ुत्तर
स्यां चा गुणवति प्रशस्ते मूमिमागे इष्मम॒क्तिके सुवर्णसातिषे ठ

हदये स्प्रशदिति ॥ ८ ॥

प०-अवगास्तु कथ्यते तैरेव पूरक्तद्रैवेः परि परीवापपुष्कछियादीनां जखादयानामन्यनमस्य दू दृक्ष
सपा चन
वेकक्षायैः पूण कुण्डमवगाह्यानुप्रविश्यातुरं हदया- पाधिमे वा सूपं समसुव्िसक्तमूमिमाने
वाभिखतीयं द्यम

दीन् रक्ष॑ति्ठेत् । सवौज्गगेऽनिले

इति ।

सकङशरीरव्यापिनि सति कुण्डमरहणमुपङष्छणमः
त्रम् । तेन कटा द्रोण्यां द्रवपूणोयामप्यवगाद्-

येत्तथेकाङ्गरेगेष्वरैःकृछ्कादिरष्चु च दोषादययेक्षया-

सपक्रम्योादकासषसुखसुदष्युखं
कारयेत् । उच्विधविस्तारतः परमरलीः पोऽ, समन्ता
सवरत सूल्कमैसम्पन्नमनेकवातायनम्, अस्य कागारस्यान
समन्ततो भित्तिमरत्निविस्तारोन्सेधां पिंडिकां कारयेदाक्पारा
स्ये चास्य कूटागारस्य चतुष्किष्कुमात्रपुरेषप्रमाणं अन्म

ऽबगादहयेत् ॥ ८ ॥
कुन्दसंस्थानं वहुसू्मच्छदगर्कोषटकसतम्भ सपिष
रेय परतः कारयेत् । ते च खदिरणामालक्णादीनां घा॒केष्ानां १
हे०--तत्र परिपिकमुक्सवा्वगाहमाई-तै
वि)
(का +)
वि
सराञुदग्धा

सवेदद्रैः पूरणं॒कुण्डं भृशमवगाह्य प्रविष्य रोगी तित् ।
९

य

भर

त

यिता प्रदीपयेत्, ! स यदा

जानीयाः

(१८६ ) म
जी मेश येन दह्लतनमने जीणम् | भामाजीणोचयाक्र

आमाजीर्णायाक्रतिन तु पुरषेणाऽजीर्णेऽने च

नरं वजविल्ठा तन ेदार्हेण नरेण एद् आचरणीयः | सेद आचरणीयः ॥ ९ ॥

काष्रनि गतधूमानि अवततं च केवठमभिना तदा्चिगृहं
स्वेदयीग्येन चोध्मणा चुक्तमिति तमने पुश्प वातदराभ्यक्त-

गात्रौ वृचवाव्रच्छते प्रेरयेत्,

प्रयेदायेश्वेनमनुष्ेष्यात्--

सम्य ¡ प्रविद्य कव्याणाथासेग्याय चेतति, प्रविद्य चैनां
पिण्डिक्ासधिरछ्य पार्वाऽपरसाश्वभ्यां यथासं शयीथाः,

न च त्वया लेदमूच्छीपरौतेनाऽपि सता पिण्डिकेषा विमो्र्याऽस््रणाच्छवासाव ध्रद्यमानो छतः पिण्डिकायकाशात्
द्वस्मनधियच्छम् स्ेदमृच्छपिरीततया सयः प्राणान् ज्याः,
तस्मत् मिण्ठ्कियेनां न कथंन

सचेधाः,

घ्वं यदा

जानीयाः विगताभिष्यन्दमाप्मानं सम्यक्प्रष्ठतस्वेदपिच्छं
सधवोतोविमुक्ते सथुभूतमपगतविबन्ध्तम्भयुक्तिविदनमिति,
ततस्तासां पिण्डिकामनुसरन् द्वारं प्रपचेथाः, निच्छम्य चन

प०~-निवाते भ्रदेशेऽन्तबदिः स्निग्धः पुम
#णान्नः परिणतभोजनः सन् स्वेदमाष्वः
यौत् ॥ ९॥
हे०-स्मरेदविधिमाद-निघाति इति ॥ ९ ॥
कदस स्वेदभाचरेदिवाह-

व्याधिन्थाधितेरपिवदान्मध्यवरावरम्॥१०
स ° --व्याध्यपेक्षया व्याधितापेक्षया दे्यापिक्षः
कखपेक्षया धालपेक्षया च यथाविधं एवं मभ्य

सुकष्टं हीने वा स्वेदमाचरेत् ॥ १० ॥

प०-तं च स्वेदं व्याध्यादिवेश्यान्मध्यधराव्

स्सा चक्षोः परि।टनार्थं शीतोदकमुपस्पयेथाः, अपगतव्याधिवदान्तावत् । व्याधिः पुनर्मध्योऽत्तिमाः
सन्तापष्ठमस्तु युह्रतास्िखोष्मेन वारिणा यथान्यायं परिषिमदुश्चेति भवति । व्याधित आघुरस्तस्याभि >
पतो ऽश्रीयाः, इति जेन्ताकः सेदः ।
शयानस्य प्रमाणेन घनामदममयीं रिन् । ध्योक्छृष्टावरबरादिकं सम्भान्यते । देशश्ान

तपयिलय। मस्तव्ैद+दमिः संप्रदीपितैः ॥ व्यपोज्छय सर्वान- जाङ्गरः साधारणश्च । ततो देश्य शशिरःस्कन्ध
दरजङ्गादिकः । ऋतुद्धोष्णश्ीतसाधारणमेदाभेश्नः

क्वारान् प्रोक्ष्य चैषोष्णवररिणा ।- तां शिलामथ कुर्वीत फोन

याचिकत्रस्तराम् ॥ तस्यां स्वभ्यक्तसर्मांगः स्वपन् सिघति
मा सुखम्. 1 करवाजेनकैरेयप्रावाराययैः सुसंवृतः ॥ ह्यु
न्त।ऽदमघनस्मेदः कृष्णानविमागयित् । द॑तैरधथेरगरस्तां
कर पृसत्ततः ॥ तस्यापरे शम्याया स्वपन् खिद्यति ना
सुश्वम् । अन्युत्सेधनिस्तारां उताकारमलोचनाम् ।। घन-

तद्रशान्तद्ुरोधेन ॥ १० ॥
हे०-व्याध्यादिवशान्ध्यसाध्युत्तममाश्रयधमसात्रम् १

कफात रूक्षणं रक्षो रुक्षल्िग्धं कफानिरे ११
स ०~-कपफातैः कफम्रस्तो रूक्षः सननतबेहिरसनि्धं

भित्ति कुटी करवा कृष्रायैः सेप्रल्पेयेत् । कृटमध्य भिषक
ग्यां स्वास्तरणा चपप्कतपयत् । प्रावाराजिनवौरोयक्रध-

रक्षणं न च स्निग्ध स्ेदमाचरेत् । भथ

प्रक्षिपेदयसो गुडान् । पाषाणांश्वोष्मणा तेन तत्स्थः सियति

धारणरूपं स्वेदमाचरेत् । ११ ॥

श्ेष्पवाः

दम्यलगालकैः । दसन्तिकाभिरय।पूर्णाकिष्तां च सर्वशः । रुक्षप्निगध
केनचिदगेन क्षं
केनचिदगेः
परवा्यं तामारेदैदम्यक्तः स्विधते युलम्। य एवादमधन- स्निग्धमेवविध सेदमाचरेत्
॥ ११ ॥
स्ेदविधिभूमौ स एव ठु ॥ भ्रदस्तायां निवातायां समाप१०-कपतार्तः कफयस्तः परुषो शक्षस्वेदमाचयामुपदिस्वत । कुम्भा वातदरकाथपू्णां भूमौ निखानयेत् ।
जद्रुमायं विभायं वा शयनं तत्र चोपरि । स्थापयेदासने रेत् न स्निग्धम् । तथा रुक्षः पुनन पुनरन्यसेद्वापि नापसानपर्च्ट्दम् ॥ अथ जक्रम्भ्यां सुसन्तत्तान् वसवे स्नेहनः । स्निग्धकेफानिरे रुक्षस्तिश्धं सा-

ना सुखम् ।। ु्रतांगः स्वम्यंगः च्तरैरानिलनाशनै; । वृं
शथनवित्तारं द्विगुण चापि वेभ्यतः ॥ देर निवाते शस्ते च

कृयादन्तः खमाभितम् । दरयन्वगोखरेषटणां करीपैदैगधपूसति ॥ स्ववनछत्नः धुसंप्तीरोऽभ्यक्तः स्वति ना एखम् ।
धतारका तु कदपाणां यथाक्तनां प्रदीपयेत् ॥ शयनान्त
भरमाभ्न शर्यासुपरि तत्र च । सुदग्धायां विधूमायां यथो
कक

-यत्. ॥ स्ववन्छत्तः

स्ववस्तत्राभ्यक्तः खिद्यति ना

खम. । दालकल्द शेव सुसप्रोक्तो महषिणा

नेयादनानिधः स्वेदोऽगिुणसेप्रयः ।।" इति रकः

दे०-कफस्वेदविपशमाह--कफाते-इति

। कपानि

विरषरमाह~-- रुक्षः परुषः, ल्लिग्ध स्वंदनम्
| ११

आमाशयगते वायो कपे पक्रारयाभिते ॥
रुक्षपूषे तथा जह स्थानानुरोधतः ॥ १२॥
स०-भामाशयग्ते

॥

वात आदौ रक्षः छेदः

। शति काथः पश्चाल्स्निधः | तथा पकाशयगते कफ.

आदौ

सिन्धः सवेदः पश्चद्रक्ष दय्थः।. कुत एव नियम ्रत्याह्
|

सटिप्पणदीकोश्रयसंवक्िते अ० १७.

श्थासम् 1

तिक
र
स
---

(३८७

----

स्थानानुसोधतः स्थानवक्ञात् । वायुपैतः आमाशय

शीतशरक्षये स्विन्नो जाततऽगानां च मादैवे ।

अगितुः स्थाने च तत् दरेष्मणत्तद्ररात्त्रादौ

स्याच्छनेगदितः खातस्ततः सविधिं भनेत्१४

सक्ष

एव स्वेदो योज्यः; पश्चा स्निग्ध इति | कफश्च
स ०-दीतशूल्योः धये यजाति सम्दतानं पामि
पकाराय आभतुः । स्थाने च तद्रायोरतः पूर्वं स्निश्वः पदादीनां च मृदुत्ये जनि चिन्नो नस्यात् | सच
स्वेदः पश्वादूक्च इति पूर्वक्त एव न्यायो न्याय्यः | लिनः रैृदितो मेदमर्धिटंगः स्नात उप्मो (11
तथा चोक्तम् | तत्राऽन्यस्थानस्थेषु तदीयामिति | न॑तरं स्तेदोक्तविषिमुष्णोदकोयचारी स्यादिदि
तथा। आगतं शमयेदोषं॑स्थानिे प्रतिहृत्य चेति मजेदिति ॥ १४ ॥

तस्मासपूषै क्षेण स्थानिते कप ॒प्रतिद्धप्य॒पश्चादागतुकस्य वायोः श्चमन स्निग्धस्वेदास्य प्रयोऽ्पमिति।

प०्-सम्यक् स्विन्नो नरः स्वान् ! कीन
ल्योः क्षये धिना सति तथाङ्ानं सर्खसवय-

ननु वायोरामादये कोपोऽुपपनः । यतो मरुद्टवा- वानां मावे मृदु समुथन्ने जाते सति शन्
दिशुणयुक्तः । आमारायस्तु गुरुमृदु्वादि युक्तः । दितः स्नातः आदौ मृद्धिः पथ्ान् क्लः ।
अतः रम एवोपपन्न इति चेत् । एतबायुक्तम् ।
विनो हान्याश्रयस्थस्याऽपि कोपो युक्तः । मागसेधाब
वाथोरामाश्येऽपि प्रकोपः संमवतीति। तथाच
वक्ष्यति । प्रायोऽनिखो शुद्धात्ति; कुष्यव्यामाद्ाये गत
द्रति । तथा चोक्तम् }ते कारादिबके रुष्ध्वा
व्यन्याश्रयेष्वपीति ॥ १९ ॥

कुर्व

प०~तथा कफे परकारायस्थिते स्तेदपूै स्वेद्माचरेत् ॥ १२॥

हे०-स्थानमेदेन विेषमाद-रकपू्ं परथमं रूक्षं ततः

दानैरमन्दं छत्व

मृदिते मवाद्घः नुं

दू श |

तोऽनन्तरं खछद्ेक्तमाचःरादरतिधिं पिधान सोद.

येत् परिद्येव

। च्विग्ध्रवोः ममन्वा ररक

स्वेदमाचरेधिति

श्ीद्येत् । तधप्मोदुद्यापयासी

स्वादिस्या्षिकं परिदास्यै परिटःत् ॥
५

हे०-सस्यकृखिन्नल्षणमाद ५ मीषदत | पीत
५

ल्योरनिदृत्तावगमादवे च सिनः स्यात् । ॥ निविद्य
ह-दनिर्ृदिते वधां

कृतमदनः ! चेदत

्ाहारविद्रनिवसम्,॥ १५४ ॥

स्येदस्य सम्यछश्षणष्ुक्ताऽतिनेतल
णमा

दिनग्ध, जेदपूर्वं प्रथमं क्िग्धं ततो रुक्ष, स्थानाचुरोषतः

पित्ताऽघ्रकोपत्ण्मूछौस्वरंमसदनस्रमाः ।
सथिषीडाञ्यरस्यायस्तमडलदर्नम् ॥
अस्प वैक्रणयोः स्वस्व इङ्मुष्कदये न वा ९३ सखेदाऽतियोभाच्छदश तत्र स्तभनमापधय् ।
स ०--वक्षणयोरस्पमेवेति योग्यम् । दरेसुष्कयो- विपक्षाराऽग्न्यतीसारच्छीदमाटावुरपु च १५॥
स ०--स्ेदस्याऽतियोगाद्रकतपित्तदोपादयो भति
हृदि चाऽप्यल्यम् | न वेति | अथवा द्गादिष्ठु॒ स्वेद
छदि । मृ मोहः । खरंगधोः सद्येन संद ।
|
नाचरेदेव ॥ १६३ ॥
। इ्यावानि च र्हानि च दपा्रसकानि |
प०~-बद्क्षणयोः शरीरेकदेशयोः रुश्वमूलाश्रय- ज्रमोऽन्नानम्
विषाद्यातपि

स्थानिप्रतीकारपर्वकमागन्तुप्रतीकारस्याक्तवात् ॥ ९१२ ॥

काठम् }तथा
योरस्पं स्तोकं स्मेदमाचरेत् । दङ्मुष्कहृदये च्च तत्र तेषु संमनमौषप्र
यथः ॥ १५ ॥
तरपणहदये स्वर्पसत्यन्तास्पतरं स्वरेदमाचरेत् । स्वमनमेदोषध न्याय्यरिल

न वाः तैव तस्मिन् स्थाने स्वेदं योजयेत् ।! १३॥

हे०--अवयवमेदेन विशेषमाह-वैक्षणयेारसपं स्वेदमा-

प०--खेदस्यातियोगात् अतिन्षेवनान पित्ता

कोपादयो जायन्ते 1 स्छा भेदः । स्वरस्य

चरेत् । दगादिष्वल्पल्वं नैव वा । संभरहे ठ-“वन्नोत्यल-

ङ्गस्य च सदनमवसाषः । ्रमऽरदस्यानम्, । र~

॥ शुः द्रश्च सजके स्विद्यतो

च मण्डलानां च ददीनसुदरमः । छ्पिमिः तत्रः

दिभिः सकतुपिण्ड्यावाऽऽन्छाय चश्चुषी । चीतिशक्तावलीपद्चकुमुदो्पलमाजनैः

हदयं स्पुरत्! द्रति ॥ ९३ ॥

न्धीनां पीडा सन्धिपीडा ! पवैरजा 1 दयावर्तार

दापतेयोगजानैतेषु सतपित्तप्रकोपादिपु स्तस्भननिः

(१८८ )
व

न>

कौपणमौपधं चिकिस्सितं योज्यम

। प्रासङ्किकीं

तम्र युक्तिमाभित्य विषादिषु स्तम्भनभौषधं यथास्वं
विपे विपस्तम्भनं ज्वरे ज्वरस्तम्मनमम्रावान्नदाहिच-

स्मितस्य खक्षणमाह-

स्तभितः स्याद्धछे रण्ये यथोक्तामयसंक्षयात् ।

स्०-अठे कन्ध जाति सति यथोक्तानां रोगाणां
च सक्षयास्स्तेमितो नरः स्यात् ॥ १९ ॥
सल्ञाप्रदम् ॥ १५ ॥
प०-स्तायुसङ्कोचादिभिरति स्तम्भिते नरहे०-अतिष्िन्रक्षणमाद-पित्ताक्षोते । आपस्वन्नस्यौपधमाद-तत्र स्तस्भनमिति । प्रसंगाद्विषादिष्वपि मादिशेत् ॥ १९ ॥
बीपणमतीसरे

पक्षस्तम्मन छौ

छर्दि मोदे

स्तम्भनमौषधमाह--विपीति । क्षारास्याठुरः क्षाराभिदग्धः मोहातुरो मावान् ॥ १५ ॥

स्वेदनं गुरु तीक्ष्णोष्णं रायः स्तभनमन्यथा १६

हे०-स्तम्मितलक्षणमाद--स्तस्भित इति } यथोक्ता;
पित्ता्कोपादयो विषादयश्च ॥ १९ ॥

अतिस्तभित रक्षयति--

स०-गुर यदद्वयं तीक्ष्णसुष्ण॒ चं तद्वाहष्येन स्तभलक्खाघुरेकोचकंपहदरग्धनुप्ह

।

स्वेदनं भवति । प्रायोप्रहणात् मयशोकादिकमगुवेपि

पादोष्टखद्धरः दयविरतिस्तमितमादिशेत् २० ॥

गृह्यते । अन्यथाऽतो वैपरीेन स्तेभन्न मवति ॥ १६॥

स०्-खनू् च स्नायुश्च तयोः कोचः । हृदया-

०~स्वेदनस्तम्भनयो
स्वेदान्यिन
रक्षणं
करोति ! यद्रू तीक्ष्णम॒ष्णं च तत्सव स्वेदन

दीना ग्रहेण संधः] ततः स्तमादीनां ददः ।स्तमादि-

द्रवम् 1 प्रायोभ्रहणं कचिद्यभिवारदर्लनार्थम्, । पिस्तथा श्यति; पादादिभिरतिस्तमिते कथयेत् || ०॥
अतोऽन्यथा विपयैयेण ख्घु मन्द रीतं च
प०-स्तम्भोऽस्य वक्छ्ायूनां ` सद्कोचः
स्तम्भनम्} १६
संक्षेपः । स्वक्स्पो वेपु; । हृद्राग्बनूनां खोतोद०~-खेदने द्रव्यमाह स्वेदतमिति । स्तम्भनमाह~ निष्टम्भः । पादौषठत्वक्षरेषु सयावता इयामवणेता
स्तंभनमिति | १६ ॥
एतैरिङ्कैरतिस्तम्मितं जानीयात् ॥ २० ॥

द्रवस्थिरसरल्निग्धरुकषमृक्ष्मं च भेषजम् ।
स्वेदनं स्तमनं क्ष्णं रुक्षसूक्ष्मसरदषम्॥ १५७॥

हे०--अतिस्तभितलक्षणमाह~स्तम्भत्वगिति-ददयवचोहमूनां अहः | २० ॥

सं०-द्रवादिगुणुक्त यत्तद् द्र्य स्वेदन भवति । न खेदयेद्तिस्थूलसुक्षदुषैटमूर्ठितान् ।
तथा र्रशष्णादियुक्तं तत् स्तमनं मवति ॥ १५७ ॥ स्तभनीयक्षतक्षीणक्षाममथषिकारिणः ॥
प०~तथा द्रवादियुक्तं मेषजं स्वेदनसूक्ष्मतादियुक्तं तिमिरोदरवीसषैदष्ठशोषाव्यरोगिणः ।
च स्तम्भनम् ॥ १७॥
पीतदुग्धदधिल्लहमधरन्कृतविरेवनान् ॥
अघुना रसते; स्तंभनं निर्दिरानाह-श्रष्टदग्धगुदग्छानिक्रोधश्चोकभयान्वितान् ।

भयसितक्तं कषायं च मधुरे च समासतः॥१८॥
स०--प्रायः समासत; संक्षेपेण तिक्तं कषाय च
मधुर च स्तमने भवति ॥ १८॥

छ्ततष्णाकामरापाडुमेहिनः पित्तपीडितान् ।

गभिणीं पुष्पितां सूतां मृदु चाऽस्ययिके गदे२१
स ° --अतिस्थूादीन्न खेदयेत् । अतिस्थूलस्य

स्वेदेन मेदोविख्यनादव्यतं शरीरक्षोभः
पर~यर्किश्चिन्मधुरं तिक्तं कषायं |

स्यात् |
समासतः । चरकाचर्येणानयोरक्षणं इतम् । खक्षादीनां च कार्यमिति । आढथसेगो वातस्कम् ।
“स्तम्भगौरवकीतक्नं स्तम्भे स्वेदकारकम् । स्तस्भ- अ्ष्टद्गुदोऽतीसारक्षाम्यादिभिः । ग्छान्यादीनाममै स्तम्भयति यद्रतिमन्तं चलं द्रवम् 1 १८ ॥!

हं०-भन्यथा `ठष्ुमन्द॑श्ीतं तिक्तादिरसं च | १८॥

न्वतेन संवेधः ।कषुदादीनां मेहानां ढः । श्ुदरतः

खेदादप्यतं देहानि; | काप्रलापाण्डुमतो; स्वेदेन

स्थानम्, ]
प

(५ २८९ ?

सेटप्पणटाकाच्रयसवारतं अण १६५.
(त

|कयो
--------------------

मभ

प१०--शासकासादिष्बाढयसारतपर्यन्तषु =यथापिततब्ृ्वया रोगद्रद्धिः। पित्तप्रधानस्य स्वेदाद्रोगव्रद्धिः ।
गर्भिप्याः खेदेन गमेव्यापत्। पुष्पिताया स्कातिप्रहत्ति। यथं यथास्वं स्वेदं कुयात् । कचित्तापं कचिदुप-

कचिदृष्माख्यं॑क्रचिदु्रवमिति यथायथसुक्तेसूताया; कारम् 1 महु चेति । यदैषामतिस्थूखादी- नाई
प्वध्यायेषु वक्ष्यमाणेषु तदौषधविभागतः तेषामौषनामाघ्येतिको व्याधिधिसूचिकादिः स्याततदेते मृदु सरद धानि तदौषधानि तद्िभगिनैतदुक्तं भवति । यदा
यितव्याः ॥ २१ ॥

श्रत्ते खेदो युभ्यते तदा श्वासोक्तैरेवौषधैः स्वेदो
योज्यः
। एव कासादीनामपि स्ैरेवौषपरवाच्यम् ।
प०~स्थूकरुक्षादीन् सूतिकापय॑न्तान् नं स्वेद्-

येत् । दुबेखाः अबलाः । मूता मोदिताः । सुष्कयेर्धृपणयोमैहवे स्थूरसवे खहधामस्यामे वात

प्तस्भनीयाः स्तम्भनाहीः !ये स्तम्भतीयस्वेनोक्ता कण्टके । क इति वातव्याधिनिदाने च वक्ष्य.
मद्यधिकारिणो मदाययव्याध्यातुसः आढयरो- माणः । इुक्राघातः शृक्ररोधः 1 आढवमारतो
गिणो वातदयोणितिनः । पीतानि दुग्धादीनि मेदसाघृतो मारुतः । २२ ॥
यस्तेन खे्याः } मधुमा्षिकं च प्रविज्ञेथं ` तस्य
हे०-स्वेदसाध्यान् रोगानाद--शवासकासेति । मुष्कपरथकूबचनात् । कृतं विरेचनं यस्तथा चष्टशुदाः योद बरद्धिरोगे खस्यां दस्तपादावमेोधने आयामे
पतितगुदा द्श्धगुदाश्च क्षाराध्चिना । स्छान्यर्दिताः
क्रोधादिताः रोकादिताः यावबद्धयादितास्तावन्न

बाह्मायामादौ । संग्रहे त॒ “‹ स्वरभेदानिरव्याधिपक्षाधाता-

छरस्वा॒स्वर्पं॑क्रत्वाऽतिष्यूलादीन् सूतिकान्तान्न

संहे “ स्विनोऽते पथ्यमशरायद्रोषररागानुरोधतः । तदहः
स्लित्नसर्वगो व्यायाम सुतरं च्यजेत् :› इति | २२ ॥

पतानके ।वेपथुश्वयशुस्वापस्तमजमासगौरवे ॥ कर्णमनया-

खेदयेत् ! आत्ययिके गदे पुनविषूचिकादौ सदु शिरःकोष्ठंघापादोररक्षु च › इति । सिविन्नस्य कृलयमुक्त
स्वेदयेत् ॥ २१ ॥
हे०--स्धलयदीनां स्वेदनं निषेधाति-न स्वेदयेदिति |
स्तम्भमीया विषादयः }क्षत उरःश्षती; क्षीणः~क्षयरोमी,
क्षामः-कृरः, शोषो~मुखदोपषादिः, आब्वरोगो--वातरक्त,
श्र्टगुदो-दग्धगुदश्च । पुष्िता-ऋतमती, गदे असखचया-

नपि मढ स्वेदुयेत्तथाप्यनुपदमे तीनरं वा स्वेदयेदिध्याह---

मृष्धिति ॥ २९ ॥

श्वासकासप्रतिद्यायहिष्माध्मान
विषंधिषु ।

स्वरमेदाऽनिरन्याधिद्धेष्मामस्तेभगौरे ॥
अंगमदकदीपाश्पृष्ठकुकषिदतुप्ररे ।
मह्यै युष्कयोः खल्यामायामे षातकटके ॥

मूञङ्च्छाञ्द्रधिश्ुकाघाताच्यमारते

स्पेदो हितस्त्वनाभ्रेयो दति मेद्ःकफादृते २३॥
सण-मेदःकफाभ्यां पवन आते सत्यनाभनेयः स्वेदो
हितः ॥ २६ ॥

प०~मेद्ःकफोवृते वातेऽनाभेयः स्वेदो हितः२३॥

हे०-अनयियस्वेदस्य विप्रयमाद-स्वेद् दति ॥ २३॥
को$सावनाग्रेय- श्याह-

निवाते गरहमायासो युरुमरावरणं भयम् ।

उपनाहाहवक्रोधक्रिपानं क्वुधातपः ॥ २४॥
स०~मिवातगृह्यदयोऽनाप्नेयाः स्वेदाः । जायासो

स्वेद यथायथ कु्ांत्तदौषधविभागतः ॥२२।॥

व्यायामः ।गुरुप्रावरणं रटकादि.। मयं खड्ाहस्वएज-

स०~श्वासादिमसु यथास्वं सेदं दयात् । कचितापं क्वचिदुपनादं क्वचिदुष्माणं क्वचिद्रैवमिति ।'
कथम् | तेष्वौप्रधानि तदौषधानि तेषां विभागो यथास्वमुपयोगस्तेन तदौषधविभागेन खेद छयीत्। खष्टी तीनरुजान्वितेति बातन्याधौ वक्ष्यते |भायामवातकंटकौ च
जाढवमारत उरस्तभः ॥ २९ ॥

हस्य द्ैविध्यात् |तत्नोपनादो बचाकिण्वेतयादिराभरयः। तः

पुरषदशनादिना । उपनाऽप्यनाग्रेयः खेदः । उपना

तापोऽथितप्तवसनेव्ययुषततेः । अनग्नयस्तु सिनश्धोष्णवीः

यृुमिश्वमष्स्यादिकः । आहवः समरः ।भूषाः
बहूमघपानम् ॥ २४ ॥

प०~निवातं गृहै मन्दिरम्. । आयासः शरी
रस्य । गुरुप्रावरणं ब्रहुभारिकिं वरल तथाभः

५ २५० }

अष्टङ्कदृदये ।

{ बरन~
1

कम् । क्ोधोऽसपः
क्त् चन्दः

। अूरिपानं चहुपयःपानप् | मध्यभागो खष्यतते। धातुगानां खोतौलीनानां पुनरुपादानं

एवेदैकसाध्यज्ञापनार्थ, मार्मत्रयकथनेन हितेऽगयुक्ताः २५॥

1 सतिप्राऽकस्दसानां सम्च५।।२४

इ०~जनाथयस्वदस्य

भदानाह--निवाताताते

।

निवातण्हादयौ दनमेदाः|| उपनाद्यो वचादिभिरनिततिः

छतः । सीहवः स्रामः, भूरिपानं चटुप््यपानं, स्मेदस्य
फलं संग्रहे“

मार्दवं

स्वक्मसादः भक्तशदधां

सोतसां निर्मटत्वम्। कुयत्स्वेदो जाडयतन्द्रापहारं स्तन्धान्
सन्धीश्ष्टयत्याश्च चाऽस्य? इति ॥ २४ ॥

जेदछ्िाः कोष्ठगा धातुगा वा
सख्रातोरीना ये च ज्चास्लाऽस्थिक्स्याः।

दोषाः स्थदेस्ते द्रवीकृत्य कोष
वे

ण,

श्लोधनांगत्वमाह--मस्थिशब्देन

वाह्युद्धादि- ¡ दै०-स्वेदनस्य

तथोपनाहः प्राक् वितः । आश्वो

[१

9

^.

नताः सन्वय दद्या नहसतं ॥ २५॥

पर ०--ते दोषाः सम्यकू युष ुद्धिभिमनविस्वन-

शक्षणामिनिहियते रिष्कास्यंते |फे दोषा ह्याह ।

दति देमाद्रिटीकायामायुवंदरसायने स्वेदप्रकरणं
नाम॒ सामस्त्येन निरूपितम् ॥ १७॥

अष्टादशोऽध्यायः ।
च्छ

|

छद्िमििहियंत इ्युक्ं कास्ता; शुद्धय इति शुद्धवरथ
वमनविरेचनाधिकारः-

अथाऽतो वमनविरेचनविधिमध्यायं व्याख्या|

स्यामः ॥ १॥

सं०--अथाऽत इ्यादि । वमन च विरेचने च
तथोनिधिः ¦ देष प्रवेवत् ॥ १ ॥

प०~स्वेदविध्यध्यायादनन्तरं बमनविरेवनवि-

नेहञ्चिला ये तथा कोष्णा घातुस्थाश्च स्त्तोडीना- भिर्याय आसभ्यते । उक्तमभिदमनन्तरं स्मेहकिटन्नाः

तथा श्चाखास्स्थिष च स्थिताः विमूताः ।सेदैवी- सवदैदरवीक्सय दोषाः सम्यकूदुद्धिभिरभिष्धियन्ते इति
{स्य कोष्ठे नीता उदरं प्रापिता इति ॥ २९५ ॥.
ति श्रीमदर्णदत्तविर्चितायामष्टांगहदय-

टीकायां सर्वागसुन्दयस्यायां सप्त
पये

शद्धस्वरूपं ददीयन्नाह-वमनमृष्वेदोपहरणम् । विरेचेनमधेोदोषहरणम् । तयोधिधिर्विधानं

यस्मिन्

समधते बह्यायैः स वमनविरेचनविधिस्तं व्याख्या

दशोऽध्यायः ॥ १७ ||
दोषा वातादयः कष्ठे महास्रोतसि

स्यामः ।॥ १॥

स्रोतःसु टीलास्तया

दोपहरममृष्यभागं
वमनाख्यम्, अधोभाग विरेच~
नास्यम् उभयं वा मल्विरेचनाद्विरेचनमिष्युच्यते । तचो-

दे०--अथेति कऋसप्राप्तं

वमनविरेचनविधिमध्यायं

प्यताः धातुपुं बातस्काद्िषु गदास्तिभ्यः स्थाने व्याख्यातुं प्रतिजानीते~यमनविर्वनयेक्षणमक्तं संम्रहेधाये

ये साखाध्थिषु

¶दादिनटठकासु स्थितारते सर्वऽनन्तयोतभकारणेदूतेन सैर्हन

दक्विन्नाः श्रुतयौग्यल्वमापादिवास्तती

ष्णतीक्ष्णसूक्ष्मव्यवायिषिकाद्रीन्यौषधानि स्ववीर्येण हृदथ=

मुपेत्य सौषम्याद्यवाधित्वाच धमनीरनुसृत्य खेदेन मृदुधोक्तैः स्वेदैस्यतुरिर्ययायथं प्रवीश्रत्य शाखाभ्यः
गष्ठ॒ नीताः ततः कोष्ठाद््यमाणादिभिः शद्धि- तऽतःयरीरे स्वेदोष्मणाद्रदाख्वद्मष्यण स्थृलाणुसतोतोभ्यः
परनिद्ियन्ते बहिनिप्कास्यन्ते 1 शाखास्थिग्रहणं

सकलमपि दोषरषवातमैष्यप्ुनरविष्यदयति । तैश्ण्या-

स्वद्याग्यतीप्रतपदयधम् । द्विकारित्वाच विच्छिन्दन्ति | स विष्यन्दविच्छिनो दोष
थया.घातुगाये च दृद्धाः काष्टाद्धातुषु गताः सधातः परिष्टुतस्नेहःक्तभाजनस्थ इषोदकजलिरसजन्ननुश्रवणमाबादामादययमरागस्योदानप्रणुत्नोऽगिषाय्वास्मकत्वास्थघु दोषु यका

1खास्थिगाः घातुप्ववरिथताः कोष खता: | जत्रा
परस्थि्हणं प्राघान्यानम् । वस्सदेन्येन स्वेदस्य

वाणां

द्रवीक्कत्य

द्रम् ।॥ २५

कोष्ठानय्भं

प्रयोजनमिति

॥

दाति श्चीचन्द्रनन्दनविरचिवायां पदाभेचन्दि-

कायामष्टङ्गदयरीकायां सूत्रा
सप्तद्दरोऽध्यायः ।॥ १७ ॥

ूर््वमागप्रमावाचौषधस्योर्ध्वं प्रवते ! सलि्रथिव्यास्मकत्वादधोभागप्रमावाच्चीषधस्याध; उभयतश्चोमयगुणत्वाुभयमागप्रमावाचेति ॥ १॥

तत्र वप्रनबिधिमाह~

कफे विद्भ्याद्मनं सयोगे बा कफोस्वणे ।
तदवद्धिरेचनं पितते \॥ २॥

स्थानम् }

सरिष्पणदीकाभरयसवछिते अ० १८.
लः

सं ०--श्टेष्पमणि वमने कुयात् । अत्र पूर्वं षमनकथनं विरच्यते मंदकफसतु सम्यगिति प्रतिपादनम् ।

सयोगे च कफादिके वमन कुथीत् । पित्ते विरेचन

तद्वन् यथा कपे कफाधिऽके वा सयोगे च वसने तथेव
पित्ते पित्ताऽधिके वा सोणे विरेचने कुयीदिति

तद्च्छष्दस्याथेः ॥ २॥
प०~केवले

अम्बरा गां
वाटधश्रकरार धृटटदगिक्षतवः

॥

मसत्तनमधुष्ीद तिभिः क्रमिक
-

५।

#

मूत्रघाल्युदष्य ज

कफे वमन्ते विदध्यात् कुर्यात् 1

अथवा संयोगे संसर्गे कफोर्वणे कपफप्रधाने शेप्मपित्ताख्ये च वमनं विदध्यात् । तद्त् विस्चनं

पित्त इति । तेन तल्यं तद्वत् । तेन ककेन
तुस्यम् । यथा केवले कफे वसततं कफोस्वणे

शासि शिदिति चष्यं स्ह

॥

व्यच | त्र ग्नम

संयोगे चा चमन तथैव केवले पित्ते विरेचनं विद्ध्यात् । संयोगे च पित्तोस्वणेऽपि पित्तक्ेप्मास्ये
पिन्तमारुताख्ये चिरेन विदध्यात् ॥ २।
हे०~वमनविरेचनयोः सामान्यतो विषयमाद-कफे
हति । तद्रस्पिततोह्यणे वा सयेगे ॥ २॥

क

गादीनां छदपसेवः । प्रदक्तचछ

सतदिषय प्राणानपि दिन ।
दमथः

| #॥1

॥

विद्ेषेण तु पामयेत् । प०-निष्यादुयो
नवस्बरातिसायधःपित्तासृग्राजयक्षमिणः ।
कुष्ठमेहाऽपचीभ्रथि्ीपदोन्मादकासिनः।

म

स्या त

त्वेषां दत्य स्क्छः | त

गभधरदष्य दिणरैवदराप्निः र

सः
न्वासदृ्ास्षवीसपेस्तन्यदोपेोष्वैरोगिणः ॥ ३ ॥ हश््यविकषणादुष्यमधो या112;
र
अन्यकायत्ययसयोपधर २
स०-विदेषरण पुमनैवञ्वराऽतिसारादीनूध्वरोग- तेनमयोगदोपान् कर्त । स
रुक्षारानप्रियस्य वान
पय॑न्तान्वामयेत् ॥ ३ ॥
द

[4

ज

भ

पृ०~नवञ्ययादीन् अध्वरोगपर्यन्तान् विरेषेतेन हि परमते ^क्षयमुणातिदयेन षामयेत् ।विया

परयान्ति । सिरापगमेन निप्पन्नशाल्यादिवत् ।
तत्र सवञ्वरः प्रथमेत्पन्नञ्यरः
। अपची
समधोस्कपित्तप्

। अघः पित्ता
गण्डमाद ।

सोदयम्
१ शुः

। णरपक्षावतवरु्ः
क

[क

। श्वी

दलपसष

स्रया |

प्रसन्

६८९
( प्च

4

ए

म्तः(6 (७७५०१. १

-छरीपदः पादरोगः ) नवञ्वरादयो चिचयन्ते येषां ते

तथोक्तः

। ३ ॥

है०~यमनस्य विशेषतो विषयमाह--विरोषेणेति ।
ऊर्ष्वसेमा जचर््वतेगाः । संग्रहे ठ विप्रपीतदष्दिग्धविद- हृद्धेभिणां हृहयोपरेधः
विखद्धाजीणीलविषूचिकाल्सकाविपाकारोचकाठदमेदागदापस्मारपाण्डुसेगा दोपमेदीयोक्ताश्च छष्मम्याधय इत्य
धिका युक्तिश्च एते हि परं वमनेन नादमुपरयाति सि~
छोपगमादनिष्पननश्षाद्यादि
वदिति ॥ ३ ॥

।

मर्िताभिश्च यथाश्वसासयवृा

षा
क

। टमि

कोष्ठस्यापानेनायःपूर्यवमनमि द्धिः धभभिरत्तिवहु
त्वादशेपानिःसरिण द्दयसा तन्वः छदिषोऽति
प्रशानतः; स्यात् ॥ ४ ॥

अष्टङ्गहदये ।

( ३९२ )
नौ

द०-अवम्यानाह~-सवस्या दति । प्रशक्तवमधुश्छव्मुद्रन्धनत् । कृमिको

कमिबहुखकोष्टः; दध्वैप्रवत्तो

यालुर्ं च यस्य । विधादिभ्य ऋते विप्रपानादी ठ गर्भि-

व्यादुयोऽपि वभ्याःोविरद्धाम्यवहार आनूपमामिषं मप्रत्या-

शुः संम तुतत्र गर्भिण्या गर्भव्यापदामगर्भभ्रंयाच्च दास-

पयोगप्रापिः स्यात्] सुकुमारस्य हृदयविकर्षणादुध्वैमधो वा

संसृतिः | अन्यकारयव्यगरस्यीषधं न प्रवते इच्छरेण

घा प्रव्तसानमयोगादोषान् कुर्यात् । रूक्षस्य वायुरगग्रहणं रक्चाश्नप्रायस्य वायुना क्षपितदेषत्वाद्रसक्षयः स्यात् ।

भाराध्वकमीनित्यपानङ्कान्तानां
तथातिदीप्तधररशचेवचेन
प्रयासन क्षतस्य गूयः क्षपणाद्रक्तातिपरह्तिः । क्षीणादी-

ऽतः क्षतभयं च | प्रस
नामीपधवल्मन्षमत्वादेहयलोपसेधो

क्तच्छगरष्यरक्तपित्तयोरदानमुस्धिप्य

प्राणान् हरेत् । सतं

चाति प्रवतयेत् । ऊर्ण्ववातास्थापितानुवारितानामूरध्ववा-

ताध्पिवृ्तः । सनृतकोष्स्य दुख्छदस्य चातिमाचग्रवाह्णादन्तः कौ समुद्छिषदधीरविसर्पस्तम्भजाडशववैनित्यानि

मरणं घा । दृधोमिणो हदयोपरोधः उदावतादिभिरार्तनां
मर्दितादिभिश्च यथाख्मामयनुिमेर्ण वा छमिकेष्टस्या-

प्यापनेनाधः पूरवमनिदतैः कृमिभिरिति बहुत्वादस्ेषानिः-

परिहारर्थम्

~
। प्रायोप्रहणमष्टमासाया

॥ सन्र~

गर्भिण्या

निरूह न क्या इति सूचनार्थं॑तथा सथोुक्तस्य

स्वरितस्य सतो वमनानुक्ञानाथम् । तु पुनर्जीणिनः

पुरुषा वमनादिरमिद्षादिमिश्च वर्ज्या; | सथोऽजीमनां हि वमनमनुह्ञातमेव ॥ ६ ॥

प०्~अत्र प्रसक्तवमथोः प्रसक्तच्छर्दिषः यसो

ये पूरे आतुरा अवमभ्यत्वेन निर्दिष्टाः गभिण्याद्यो दुधैलपयैन्तास्ते सर्वैकर्मभिधूान्तैवेक्ष्यमानर्व्याः परिहर्वम्याः । न केवरेतिधूमान्तैयैज्याः

यावत् उवरोऽपि च धूमान्तैः कर्मभिः वव्यैः ।

नवञ्वरस्यामदोषः स्तम्भभयादिति। अजीर्णिनः
पुनः स्वैरेव कर्मभितिरेकबस्तिनस्यधूमगण्ड्ूषाञ्रोतना(जनतर्पणपुटपाकान्तैषैमनवरर्विस्या
दोषभयात्् ॥ & ॥

आम"

०-प्रसंगाद्वरभिष्यादिष्यकादस्ु नवस्व च विरेच-

नबस्तिनस्यधूमाज्निषेधति~प्रसत्तवमथोरिति

। अजी-

िनां सर्वाणि कमीणि निवरेधति--स्वैरविसेचनाधैर्गड़षांतैश्च वमनं ठ विदेषतो विधानात्कर्तव्यं, संम्रहे ठ अजी-

सरणेन द्धदयमतिकर्पद्धिरछदपोऽतिप्रवृत्तिः स्यादिति । णी तु सवरव वमनवर्ज्रामदोषरभयानवञ्वरश्च दोषस्तम्मउदावतांदयोऽन दतस्वरादयः ॥ ४ ॥
भयादिति ॥ & ॥

वि स्रव गार्भण्यादयोऽ्वम्था उतत कस्यांचिद् पिरेकसाध्या गुह्माोषिस्फोटव्यगकामराः)
वश्थायां म्या श्व्याह्-

जीणेज्यरोदरगरच्छरदिदहिहखीमकाः ॥

अत विषगराऽजीणेविर्द्वाऽभ्यवहारतः ॥ ५ ॥ विद्रधिस्तिमिरं काचः स्यदः पक्राशयव्यथा ।
स् ०-विंपायम्यवहारमतरण । विषाधम्यवहारे तुं योनिशुक्राशया रोगाः कोषठगाःकृमयो व्रणाः ॥
वातासमूध्वगं रक्तं मूस्राघातः श्रद्धः ।
वम्याति ए ॥ ९ ॥
प०-किं स्ेदेव गभिण्याद्यो वभ्या उत कस्या वम्याश्च कुष्महा्ाः ॥ ७ ॥
चिदरवस्थायां वम्यां इत्याह्-कतेऽन्यत्रविषगराजी-

मेविरद्ाभ्यनहारेभ्यः शीधरतरकाश्तरादेषाम् । तेन

स ०-विरेकेण साध्या उपक्रम्या गुद्मादयः शङ्-

दुग्रहपर्यता; । पकाशये व्यथा पकाशचयव्यथा । वम्यानिषगराजार्णविरुदमष्षणे वर्जयित्वाऽन्यत्र सियमेो
ग्षण्यादीनाम्. । तेन मदुवेमनं तत्न प्रयो- श्वेति चः समुचये | ये च कुष्टाया ऊ्वरोगपर्धता
जयमिति }! ५॥

परसक्तवमथो; पूवे मरायणामञ्रोऽपि च।

धूमतिः कमेभिवेज्याः स्वरव तजीणिनः ॥६॥

वमनाद उक्तास्ते च विरेच्याः ॥ ७ ॥

प०-गुस्मादयः रक्रदुग्रहपर्यन्ता विरेकसाध्याः

विरेचनसाध्यास्तथा वभ्या वमना्हौः । बुष्ठमे-

स ०-प्रसक्तवमथोः पूतस्थिता एकादहातुरा दु्व- हाधा उध्वेरोगपर्यन्ता विरेकसाध्य विरेचन.
खतास्तथाऽ$मज्वरिणश्च ते स्वे धूमाः कर्ममय साध्याः) तेन तन्र हरीमकः पाण्डुरोगे वक्ष्यमाणः|
न केवलं वमनेनैव । धूमग्रहणं गेदरषादिकर्मणोऽपि पतेहि परं षिरेचनेन नाशयुपयान्ति । अभ्न्यपनयेनाभिगृहतापवत् ॥ ७ ॥
।

स्थानम् |

सटिप्पणदीकार्जयसैबरिते अ० १८.
ता

हे०-~-विरेचने
विशेषतो! नयमाह~-वस्कसाध्या मृष्वहमान. जनयित्वा
प्राणान्तिहन्युः
दति । संग्रहे ठ॒भगन्द्राक्षिपावक्षारानिदग्धयिरःगसे- ण्य
ति पूवाक्ता देवप; स्यान् ॥८॥
दावर्तां दोपमेदीयोक्ताश्च पित्तव्याधय इत्यधिकं युक्तिश्च |
प्त दै प्ररं

विरेव्वनेन

गृहतापवर्विति | ७.1

नाक्षसपयांत्यग्न्यपनयनेनाधि

हेत-वविरेच्यानाद---नत् रेच्य दनि शधसथीनुः षत

सदः,
सचध्याऽयुषट नतस्य,
परताल सु
तनिरुदः, योधी राजक्या |सग्रह न ह
मथृभ्वेरस्य

` .
नतु रेच्यो नवज्वरी । वपक्र्वान् द्रोपान् न निद्ुरेन् पालमेनं
1 रक्तपिनावानिपत्रच्छा
अरपाऽग््यधोगपित्ताक्चक्षतपायत्तिसारिणः । , सार्बघा
न्वा

सशल्पास्थापितङ्करकोष्ठाऽतिख्िरधरोपिणः ८

स~न तुःरेच्य इति |तुखधारणे नवज्वरी नैव

र्च्यः तस्य हि विर्वनमपकान् दोषान् निर्ैखात-

। ग्व

च कप्त | वृत्तिर
1

1,13

गदे

प्राणपररधक्रेर। नजा सनश्रन्
सूरन | सजयद्यार्नस्य्
भ पधातृनपर

माघाद्नास्षः स्यात् | चद
प्रामोपरोघाय् । लाध्मातस्श्र

कोपाथेव स्यात् । यक््ादीनां खवस्थावदान्भृदु विरेष्य- सपन् सदसा तीनरतरमाध्म
त्वमनुक्ञातमेव तथाऽपि चाऽऽप्मानगुर्तशरूढ्तैमिय- (महुवा; क्त वायुर

1६

कारिणीव्यादिनाऽतीसागप्वाऽपि महुविरेचनमनुक्नाते सिनिग्वम्यातियोमो नदनुं
गव नवञ्वरस्य सवद्पविरेच्यस . कदाऽपि । अध्पा- | ्यप्रवत्तमाना हुदयररुच्छनय

वा प्राणान् न्युः | सासिष्यासान)
ऽन्यादयः शोष्यतान विरः |तत्राऽद्पाधिरल्ता- यित्
पवन्त व्रमनाक्तः
| ~ 1!
देषजवेग् न सहते } अधोगरक्तपित्ताऽतिसारिणावतिप्र्व्या हन्यात् । क्षतपायीः प्राणापहाखारिणी सद „ 4 ध सधिारणं कवृ्छ 'स्नग्वाश्वन्ने गधाद्वाध |
स्यात् । सशष्य्य क्षते वायुराश्रितौ जीवित हन्यात्| पवम्यकृाह्ट्कफ सर्स्पमोषातलादायः ॥
आस्थापितस्य येषजवेगासहनाद्ररोपरोध; स्यात् | निशां एप सृजीणा् पृवाहु कृतमगटम् ।
५न श

भरवोष्टस्यौषवाद्भेतोदोषा हप्रब्तमाना ददयलुरपर्व- निरलमींषस्लिग्यं वह पयया पौतमपिवस् ॥

भंदाऽऽनाहच्छदमूच्छष्हिमान् जनपिघखा प्राणान् हन्धु

अतिक्षिगधस्याऽतिथोगाय स्याह् । रोषिणः

क्षीणघा-

तुतथा मरूबलत्व तदभावादेहविनादान स्यादिति ॥<॥
प०-सबञ्वसद्यः सोषपभन्ता अचिसेच्याः |
दोपोऽन्र -संजयद्ष्मा । तच्च. .नवञ्चरस्यापक्रान्
दोषान् निहरेत् बा्तमेव प्रकोपयेत्त् । अवीसाय- |

वृद्धबारषण्क्कीवभीरुन सेमानुगाधनः ।
आकंठं पायितान्भरय क्षीरमिश्चुरमं ग्मन् ॥

यथाविकारविदितां मधुमधवसंयुताम ।
कोष्ठं पिभञ्य भेषनज्यमाघ्ां मत्र.सिममिताम् ॥

वहमदक्षाधिष्ददभृष्चं द्राक।ऽनिखाऽनस्यः ।

ऋषयः सौषयिग्रामा मतमेघ्ाश्च पातु च्ः॥
रसायरमिव्षीणाम

म गमासवाऽमरतम् ।

योगस्कपित्तानतिप्रवृत्या हन्यात । श्वतगुदध्य |
सथात्तमनागानां चपञ्यभिदमस्त् त ॥
गुदेऽपानोपसेधक रज .जनयेत् । रङ्ितादथौ

मषज्बेगं न सहेरन् । राजयक््मातेस्य क्षीणधातु उध्नमो भगवते भवस्यगुग्ये वेदूयमरभगमाय्
तया स्वस्पचरव्येन `तदभावारेदनाशः स्यात् । तथागतायाऽहत सस्मकृम्रुद्धाय । तद्यथा |
मदाद्ययातेस्य सधक्षीणे देहे वायुप्राणोपरोधो य ॐ“भेषल्ये भृषज्ये मदहासपस्य समुत् स्वाहा
भस्मा तस्य पुरीपाद्ये निचितो वायुः विसपन प्राङ्मुखं पाययंत्त् ॥\ ९ ॥
सहसाऽतिप्रतस्माध्मामं मरणं. वा जनयेत् । स
म्८--एतत् पासं यम्थोवम्यत्वमतगभ्याऽरतः
1
्दिस्यात्
जीवितं
बायुराधितः
क्षते
ः
स्याभिदहतयो
अतिस्तिग्धस्यातियोगो भवेत् । करकोष्ठस्याप- पाधारणे श्रावणात का यथातरिधि संहम्वदध्यायो
धोद्धता देषा हप्रवसमानादादशूहपवैमेवानादच्छरदि४९

दितेन क्रमेण क्षिष्वर्विनमीातुर् भषस्यमात्र

1

प्राड्सु

अष्टाङ्गहर्दथं ।

(२९४ )
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खं पाययेदिति वक्यमाणेन सवधः । श्वस्य प्रातर्व- | द्युभसूचकं यस्य । यथा निरन्नसकृताहार
मनाम् । वम्यमि्यङृत्यतृचश्चतयही्थे पोरदुपधादिति
यतू । उच्छिष्टः स्थानाचशितः कफो यस्य तमुकिलिकफम्. ।कैः 1 मस्स्यादिमिः | अंतमीवितपण्यर्थोऽत्र ।
उक्छेरितकफमिव्यथेः । तथा रात्रि सुक्तम् । कारध्वनोरिति द्वितीया | अत एव सकरनिशाख्ठापोऽत्र

स्निग्धं वा किञ्चितूस्नेहितं पेयया वा ।
पिष ध्रतमात्रां पीतवन्तं तथाच बालादीन्
नुरोधेन कण्ठं यावत् सौहिस्यं करवा मः
पायितान् । तथा विकारविषहितां यथा

दितं मधुसैन्धवाभ्यां मिधितां संयुतां
विभज्य मृदुमध्यक्रर्मेदेन मदुकोष्ठे मृद्वी$

छक्ष्यते । युष जीणमन्नमाहारो यस्य तम् कदा पाय- मात्रां मध्ये मध्यां करे तीक्ष्णां महतीं मर
यदू । म्रातः का । किंभूतम् । छृतं मगल खसयय- रक्ितां ाणबुासीभिमनिव तथा ;

नादि यस्य त्म् । कृतमगलमिद्युपरक्षणाथेम् । इत- क्षाधिन्यादिभिभेन्त्रैः । जह्याच दकषेश्चा
देवद्धिजाचनिगुरुष्द्ाचनमपीति द्रष्टव्यम् । तथा निस्न- च रद्रथेन्द्रच भू्नन्द्रधार्कश्चानिख्धानल

मङृताहारमातुरवरात् किचिर्किग्चम् । कथमित्याह । ब्रह्मायनिरान्ताः पान्तु रक्षन्तु । तथा न के
-पेयथा पीतसर्पिषम् । बृद्धेप्यादि । अथ असौ ब्ध यावदृषयो सुनयः सीषधधरामाः सहौषधिर्भि
षाबाछोवा दुबेखो वा छ्ीवः सेदासदिष्णुया भवति वैसन्तेये तथाभूतसक्घाः असुरन्ध्वैकिन्नरमभ्
मीर्वौ कातसै भवति } तदा सेगातुरोधादाकंठमति- हव॑ च भैषऽ्यमस्तु भवतु ते तव किच
यनमिव ऋषीणां यथर्षीणां च्यवनप्रभृतीनां

मनि मधक्षीरादिकं पाययेत्तदनेतरं भेषञ्यमात्नां पाय- यनभ् }! तथाऽमराणां देवानां यथामृतम् |

यत्! सेग्रदेऽप्युक्तम् । भीरुढराबालघुङुमारवादोषाः

माश्च नागानामनन्तवासुकिकुलिकप्रभ्चतयः ।

संरोधेनाऽऽकंटं पीतमूषिक्षुरसक्षीरमंसरसमयतुषोदक- सर्वेषां नागानां सुधा सुभा । सुधा अमूः
यंवागूमडान्यतममिति किभूतां मात्राम् } थथाविकार-

पराङ्मुलमातुरं पाययेत् ॥ ९ ॥

विदितां योगाघ्रुसारेण साधितां तथा मधुसैधवाम्यां

हे०~-वमनविधिमाह-अथेति

। कृतस्नेहनादिव

युताम् । कि कृता 1 कोष्ठ गृदुमध्यकरूरलक्षण विम्य प्राङ्मुखं ननेषज्यमात्रां पाययेदिस्यन्वयः ! श्चोवम्या
विचारय रठेष्मापिक्येन गदुखं ष्ैष्ममध्यत्वेन मध्यत वमनदिनादुवीदिने उक्िल्टकफम् । सम्यकूरिनग्ध
शछेष्पदीनलेन क्रूरतवमिति मानं कोष्ठस्य बोध्यम् । तथा रन्नमू., ईषर्स्नेदशचेत् पेथथा पीतसपिषम् । बृद्धादि
चोक्तम् । शेष्मोत्तरं छरदेयते ददुःखमिति ।भेषव्यमात्रा तमश्चद्रोगानुसारेण मद्यादिष्वन्यतममांकंटं पायितान् |
त्यादिस्वाहांतेन मंतेणाभिमंनरितमयं

चषधपानयि

किभूताम्. । मेत्रामिमेत्रिताम् | तानेव मंत्रानाह । शषपरिदारेण सर्वेष्वषधेषु शेयः
} संग्रहेतु स्न
्रहमत्यादिग्रेथेन ॥ ९ ॥
किक्तं खग्बिणमहतवाससं देवताभिद्विजगुसबदधैयान।

प०~अथेतति मड्गखार्थे । साधारणे काडे श्रावणे ङृतदोम्रङ्िमंग्प्रायशित्तस्वस्तिवाचनं जानुसमं
कर्तिके चैत्रे मासि सम्यक्स्निग्धासिन्नं पुरुषं सोपधानापाश्रयासनोपविषठं पीततक्रयुषतुपोदकयव
यथाविध्यनतिक्रमेण

श्वोऽन्यस्मिन्नहनि

अवद्यं

छर्द॑यितन्यमेक रत्रस्नेहदुपरतं भेषञ्यमात्र प्राङ्युखमातुरसुदङ्मुखं वा तैय इत्येवमभिमन्ब्य पायये

डान्यतमं नक्षत्रतिथिकरणगुूर्तीदये ग्रस्ते इति ॥

पीते मुहुतेमनुपाटयेत् ।

दिव्यक्षरयोजना । कौदृशं श्वोवम्यमुक्किरुष्टकफम् । तन्मनाः ॥ १०॥
उत्छिष्टः कफो यस्य । स्वस्थानात् परस्यावितम्षेप्मा |
सं०-भेषव्यमात्रा पीते सतमातुरं पु त

कैः मांसमापतिलादिभिः ! आदिभ्रहणात् क्षीरदधितिरुपरुरदाकिभिर्भोज्यविरेषैः । निशापुप् वमिगतचित्तोऽनुपालयेत् प्रतीक्षेत ॥ १० ॥
प०~-पीते सत्यौषये तन्मनाः तेद्रतसनिसो :
रात्रौ सुखसुप्तं सुजीणीनन सुष्ुपरिणताक्यरम् ।पूबौहि

अहः पूर्वे भागे इतमङ्रारं कृतमसुष्ितं मङ्गारं नाडिकाद्वयसुपाङयेत अपेक्षेत | १० ॥

स्थानम् ]

(३९५ )
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हे०-परानानंतरं विधिमाह~पीत इति । तन्मना वमनै-

कोद

उभे पार्थेकलां च वमतश्चाऽस्य धारयत् ।
प्रपीडयत्तथा नामि प्रृ्ठ च पमरतिरोमतः १२॥

फविित्तः ॥ १५॥

जातद्टलासमसेकर्छदैयेत्ततः ।

अंगुरिम्यामनायस्तो नखेन यृहुनाऽथवा ॥

गरुतार्वरुजन्येगानप्रबत्तान् मवतेयन् ।

स ०--अपरमस्य नरस्य वमने कवैतो हे पारं
लङाटं च् धारयेत् । परिचारक इति रषः । प्रति-

लोमतोऽसन्पार्गेण ॥ १९ ॥

प्रवर्तयन् प्रवृत्ताश्च जानुत॒र्यासने स्थितः ९१ ॥

प०~-ञस्यातुरस्य बमत उभे पार्श्वं लले
सन् धास्येत् ।तथा नाभिं प्रपीडयेत् प्रतिखोमत्वाच्च

स ०--ततोऽनेतरं सजातह्टासप्रसेकः
्रषठमनुमदैयेत् । उष्वैमुखैः करः ॥ १२ ॥
छर्येत् } दृ्यसो हृदुपरोधः । प्रसेको निष्ठीवनम् ।
हे०~-नाव्युन्तो नात्यवनतः परर्घाबतो वा तव्राप्युकथ वमेत् | जंगुहिभ्यां द्वाभ्याम् | यद्वा कोमलेन नतस्य प्ष्हदयषीडा मवति । अत्यवनतस्य शिरः
सुवथरैरंडादिनिन नाठेन म्रदुना वमेत् । कीटः कोष्टपीडा, पार्ान्रतस्य पार्वकोष्ठहटदयोधष्वंजनरुपीडेति १२॥

जनायस्तोऽनायाैनेव्यथ; । अपरं गक्ताख्वपीड्यन् कफे ीक्ष्णोष्णकटुकैः पित्ते स्वादुमिति ।

तथाऽग््तान् वेगान् प्रेप्न् प्रहृत्तश्च प्रबतैयन्. | पमेत्ज्ञग्धाम्डल्वणैः संसृष्टे मरता कप ।
जानुप्रपाणि पीठे स्थितः ॥११॥
पित्तस्य दनं यावच्छेदौ वा श्ेष्मणो भकषेतू१३
प०~जावष्ट्यसः सन् खेदप्रादुभाषेन दोष

प्रविखयमापायमानं योमष्पैणन यत; स्थानेभ्यः
प्रविचकितेभ्यः प्रविचदितं कुश्ष्याघ्मानेन कुक्िमनुं कमाद्, हदयोपयोधं हलासप्रसेकनोध्वेमभिरुलीकरतं बुद्ध्वा तते सुहमैमज्ुपारनादृष्यै छदैयेत् । जातौ हद्लासप्रसकौ यस्य स प्रसक्तं निष्ठीचनं प्रसेककथनं छदैयेत् । अङ्कयुखिभ्यां द्वाभ्या
मनायस्तो नाविसततन्यायाभो नारेन नीलोद्परा-

स०-कके तीक्ष्णोष्णकदुैदरयवमत्।१ितते स्वादुरीतेपव्येषेमेत् । स्नश्वाम्डरबेणवायुयुक्ते कपे नमेत् ।
विदतं काकं वमेदि्याह । यावत् पित्तस्य द्रोनं
वाफ़ंतो वा तावद्रमेत्।॥ १६॥
प०-द्येव कफे तीकष्णोष्णकटुकैरोषधैवैमेत

छक्षयेत् । तथा पित्ते पि्तयुक्ते कफे स्वादुदिभभषुरः सीतवीर्वयकषमेत् । मरुता संद

संखे कफे स्निग्धाम्छलवणेदरेव्येवमेत् 1
दिप्रभवेन गङतास्वरुजन् अचिमृदयन्न बाधयेत् । वायुना
वा
ग- तावहमेद् यावत् पित्तस्य दनं यावच्छेदो

तथा वेगान्नप्रवृत्ताननागतासुदीस्यन् प्रवृत्ताना

वा छेदः ॥ १३ ॥
ताम् प्रवसैयन् पुरुषो जायुतुस्यासने स्थितः सन् शेष्मणः कफस्य
हे०-दोषमेदेन वमनद्रव्यमेदमाह-कंफे इति । इति
।
चमेत् ॥ ११॥
उक्तेन प्रकरेण । वमनावधिमाह-पिन्तस्येति ॥ १३ ॥
दे०--प्ररतवमनस्य कृत्यमाह-जातहृह्यसेति । अंगु-

लीभ्यां संहताभ्यां मदना नालेन प्रब्रत्तान्. सविव्रधान् प्रवकयन् नत्वतिमष्ततान्. प्रव्ैयन् छ्दयेदित्यन्वयः । अना-

हीनेवगः कणाधा्रीसिद्धाथैकबणोदकैः ॥
वमेसुनः पनः \॥ १४५

त०-दीनवेगो नरः कणाघ्रीसिद्धाभल्वगोदक
|
्पीडभेत् । संग्रहे व॒ स यदा जानीयात्छेदग्रादुरमबिन रसष्दरमेत् ॥ १४ ॥

यास्त आयसरदितः पृषे च प्रतिोमताश्चिकादारभयो्षव

देप प्रविलयमापद्मानं रोमह्येण च स्थानेभ्यो

छितं दुश््याध्मानेन कु्षिमनुदतं क्रमात् । हदयोप-

महदखसास्यसंश्रवणेशरोदुष्यैममिमुीभूतम्
समुपस्थापितानेकप्रतिग्राहो विवरतोष्ठताङ्कंडो

व्यायामेन वेगानुदीरयन्वमेत्.॥ १९१ ॥

=। जथ
नातिमहता

प०-हीनवेगोऽद्पवेगः पुमान. पिप्पल्यामखकः

सर्षपकस्करबणोदकेः पुनः पुनभूयो भूयो चभेत्
छ्येत् ॥ १४॥

हे -दहीनवेगस्वौषधां तरमाह-हीनवेग इति । पिप्प

स्यादिभिशुदकं पुनः पुनः षीत्वा नमेद् | संग्रह

| पत

-.- अष्टङ्ग्दच । = .--...

( ६५९६ +
म

पमनमनासदिष्यद्वत व्यं वा विश्रप्यासत्म्यवीम- | -- सख०~सचियोगे पुनः फेनवुद्रकस्तःकहमितं भव
सदुलमानि तमनानि विदप्यात् | विपरीतानि वि | फनश्च च्रकश्च स्तं च तानि वियते यद्य ३
|
|

ग

.

[9

दनोरीनि | १४ ॥

त दमानामपरवतैन् ।

|

तस्य तदेवम् | तथा क्षामत्तादयो भवंति |

स्तिमिरददनि दारणाश्च वात्तसेगास्तथा मृदयुर्वा
भवतिः सविर्वेधा वा केवरस्योषधस्य वाः ॥ |जीवायस्य शोणितस्य निीमातनिष्कासात् || १५

भयोगस्तेन निषरीवकदृकोरज्वराद्यः ॥ १५ ॥ । .प०~अत्तियोगे पुनर्थभितस्य षमितं छितं फेन
स०-तत्र तेपु सस्वस्योगाऽतियोगाधोगेषरु मध्या

ठणानापप्रततनमक्तघथौणः । सविधा. च या
प्रघ; सौऽप्ययरोमः । वैबलस्य दोपादिरहितस्यीघ्रघ्रस्य यरो ग्ररनिः सोऽप्ययोगः | तेनाऽयोगेन निष्ठीधनादयः ध्यु; ॥ १९ ॥

प१०८-तन्र वसनं वेगानामप्रवर्तनम् । वेगजाते
फिश्विन्न परस्यागच्छति । अथवा सविवन्धा प्रततिः

केवलस्य शुद्धस्य भेपजस्यौपधस्य प्रहृत्तिदोषेण

धनिना केवषटमौपधं प्रस्यागच्छत्ति 1 अयमयोगो

नद्ररक्तवद्भवति । फे्नचण्द्रकर्क्तानि घिद
यस्य वभितश्य तत्फेनचन्द्रकसतवद्वाभितम् । ते
ध्वामता क्षामत्वं मवति । तथा दाहः सर्वाङ्गीण
कष्ठदोषः तमोयोष्टः । धोस वाय्वामयाः अ
तक्णसूटवावसज्जिहाप्रवेरानिर्ममाक्षिम्यानरत्तः
संदननविसंन्नतानिद्रारस्यादयः ।- अथवा जीवः
णितभवृस्या मरणम् । जीवाख्यस्य रतस्य ल
व्ष्यमाणं वमनव्यापदि ॥ १७.॥
हे०~अतियोगलक्षणमादह--अतियोग दहति । पैना
खुत्तं वमितं, वचंद्रिकामयूरपिच्छेष्विच तम; अजान

वमनस्य । तेनायोगैन निघ्रीषनादयो जायन्ते |
खमश्चकराधिरूदस्मेव । जीवदोणितम् ओजः । संम
निष्ठीवः शप्सप्रसेफः । आदियदणादसेचकगीस्वरक्षयमोदोन्मादमूर्छाचिरःशुल्यताृदयधरूमायनगाच्रशु
पवानाहस्फराटस्यशप्रतिद्गयायसेसहर्पदयोऽपि
भवन्ति । १५. ॥

,

द०-दीनयोगलक्षणमाह-तत्रेति । दीनयोगजात्रोगा-

नाद्-तेनेति। घादिशव्दाद सेचकगौरवाध्मानस्फोयाटस्य्र
यद्पमतिद्यायरोमदेपोफादयः ॥ १ ॥

निर्विवंध परवतेते कफपित्ताऽनिलाः कमात् ।
सम्यग्ोगे ॥ १६ ॥

स ° -सम्यग्यौगे ककपित्ताऽनिखाः कमेण निधिवध
निःसंमं प्रवर्तते| १६ ॥
प०-सम्यग्योगलक्षणं पुननिधिवन्धं निःसङ्ग

खतिवणो्वानिलप्कोपकर्णशूदितवाकूसंगहनसंदनन

जिहापरेशनिर्ममाक्षिव्याटृत्तिविसंनतानिद्रावलागनिद्ानयं

भवतीति ॥ १५७ ॥

।

सम्यभ्योभेन वमितं क्षणमाशवास्य पाययेत् ।
धूमघ्रयस्थान्यतमं सनेहाचारमथाऽऽदिशेत् १८
` स०~सम्य्योगेन वंमिते सति पुहर्तमाश्च

सीतवातादिना धूमत्रयस सिग्वमध्य॒तीक्ष्णास्यस

ऽनयत्मननेकं पायय; । जथाऽनतरं स्नेहाचारमुष्

दकोपचारी स्यादि्यादिकमादिरेत् ।। १८ ॥

डा प्रवसन्ते कफादयः । कमात् वूकफो निनिप०-वन्धेन प्रवतेते । तततः पित्तं ततो त्रायुः कमेण । पादस सम्यभ्योगेन वभिते सति पुंसि सुधौतपा
ुसे क्षणं सुहूतेमाश्वास्य चिश्रम्य ग्यखनादि।
तथा
नातिमहती व्यधा मनःप्रसादाद्यो जायन्ते १६

दे०-सम्बग्योगलक्षणमाद्-निभिवंधमिति । नातिम-

दती व्यथा स्वथं चातरस्थानं ततश्च स्वस्थता मनःप्रतादः

ग्यरविश्द्धिररोचकादितरैपरीत्यं चेति | १६ ॥

अत्ियोगे तु फनचंदरकरतयत् ।

वमितं क्षामता दाहः कंठकोषस्तमो भमः ।

शग वयवामया गृ्ु्जीवदोणितनिगमात्॥

समारणङत्वाऽनन्तरं धूमत्रयस्य धूमरविधौ. वक्ष्यमा

स्य तीद्णम॒दुमध्यभेदभिन्नस्यान्यतमं सामभ्य
यथायोग्यं तीक्णमूदुमध्यं पाययेत् । थान
ः

स्नहाचार्ः सुखोप्णोदकोपचारी स्यादिलादिकमःी

च्छत् कथयत् ॥ १८ ॥

` दे०-सम्पन्बांतस्योपचारमाद-सम्यग्योगेनोप
ति

। धु

चयस्य स्निग्धमध्य॒तीक्षणभेदात्. | संहे
तु सुषिः

1

श्ुरभिरताबृलं निर्वातागार्स्यास्थितमिति ॥ १६८ ॥

नशद्धया शुद्धो नयो उव्चकालविकम्मिन धने छिन
यऽहन्येककाक च येय) भननष्िनि | धनापिन्यल

ततः सार्य मभते षा श्ुदरात् लतः सुखाुन।
सुजान रक्तसारयन्न भजत्यादिकं कमम १९॥

मन्वा विनी तृती वामः उरी कः

धितपाणिपादसुलं श्रमं प्रीतवा पुनस्पसष्टोदकं संमानिन-

पमेव । चन्रं दिये अक्रन

(-पृराणसर्तदालीनामस्नहख्वणोपषणम् ।

सछृतमन्न

ुञनेऽन्नसुपेक्षत पयादिकभिमं क्रमात् ॥ )

द्राव्तकारौ भजन् । घ्व

सृ ०--तदू्व सायमपरहि प्रभाते प्वीह्ि वा बुभ
क्षित उष्णोदकेन स्नातो र्तराल्यन धंजानः पैयादिक क्रम भजेत् | १९ ॥

प०-ततोऽनन्तरं कृतवमनः सन् साय॑दिवसपरिणासेऽथवा द्वितीयेऽहनि प्रभाते प्रस्युषसि वमनेन स्वस्थानभ्रच्युत्दोपस्य ध्वस्थानस्थापना्ै
छ्युद्रान. उसन्रबुयुक्षः स्नातः सुखोदकपररिपिक्तो
र्तशात्यन्नं युखानः पेयादिकं कससेचं वक्ष्यमाणं

„
7
क९* (अ

1

न्

(30

सूर्दययगादिनम्कनः
,
॥

चन

ऽतकाटे च । चः समुच्चये! नंमिञ

कष

कुन १ >

दिद

भङ्ग

म्यते | ण्व व्याश्रयं शरन् रः दविभः नमयन्

सत्तमे दिने प्रक्रनिभोजन कमम भेदन | त

|

यु

मध्यञद्विद्रस्पाऽ्वस्युद्धिखदरस्य च वोजना कप
;
मुनिस्वाद । अपेन सायष्ठेऽफ दा

|

पररिष्तं पुराणानां रोह्िनशातितेदुन्मनं

मद्वा सुखोष्णां यवागू पाययेदवदमः
एव द्वितीये तृतीये वान्रऽकाद | चनु

भजेत् सेवेत । न केव चेयादिवरन्तिरेव सौख्याय श्रानामेव दाटिनंद्ानं मन्ति
|
यावस्पुसणानां स्तरालिवन्डुखानां सुस्निग्धमन्न द्वितीयामम्नेहस्वणामन्वम्तःःसम्रणां ज
मस्नेहखबणकटुकं
वा द्रवप्रायसुप्णोदकातुपाने एवे पचमे षष्रे चाऽनकार । सधे स्नष्यार तथासायं प्रातरुपयुज्याभ्निबरूमपेक्ष्य युधं च विधिम- विधानामे् शालीनां द्विःग्रसन नुहियलमोदनमुप्नोममनु ॥ १९ ॥

दे~-सम्यगवांतः पेयादिक्रमेण शुजीतेत्याह--तत
दरति । दीत्ताभिश्वत्वायं, मेदाभिशेत्परदिमे, प्रातः पेयादिकं
क्रमं भजेत् । पेयादिक्रमेण र्ता्यन्नं यजीत ॥ १९ ॥

तमेव पेयादिकं क्रममाह

पेयाविरेपीमक्रतं छृतं च
यूषं रसै आश्चुमयं तथेकम्।

|

दकङबणिकेन नाऽतिसाखता भोजवद्ुमोदरकानु

पानम् । एवमेकादशे ददे चाऽमैकाटे । अत

ऊर््पमन्नयुणान्

ऋमेणोपदुजानः

सपाह्परभूरि

मोजनमागच्छेदिति । तीनिति कालाष्वनोरत्यत्से

क्रमेण सवेत नरोऽन्नकारान्

योगे द्वितीया ॥ २० ॥

प्रधानमध्याषरदुद्धि
शद्धः ॥ २० ॥

घनसिक्था । अश्रेत सूपः शुण्डिपिपलिदा्िमा

स °~प्रधाना च मध्या चाऽवरा च प्रधानमध्यावराः

दकानुपाने तनुना तनुस्नहटवण्पैपपत्तम् मूद्रयूण
मोन्येत् । पवमष्टमे नम चाऽनकाट । दङ्ामे
छनकाठे रावकपिजशछादीनामन्यतमम्य समस्य रभुर

। प्रधानमध्यावराश्च ताः दुद्धयश्च तामिः

प~मण्डतः

किञ्चित् घना पया ततौ चिद्धर्प

जाजिदिङ्वादिमिविना छतः केवेदसुतारिक्वाथ

दुण्ययादियुक्तः स एव मदरादिक्वाथषत अ |

रसो मांसरसः । वयन चात्र “'भिपनविरदहि

युद्धो नरः क्रमेण यथासत्यं पेयां ब्रीननकाछान् द्वाव- मण्डः पेया सिक्थसमन्विता 1 घनसिक्था विदि
` न्नकाङावेकमनकाकठे भनेदिति । विकेप्यादिष्वप्येव पी स्याद्वागुधिरलद्रबा ।। विदितेन रसस्तत्र यूष

। मूह्च तिटकस्फाम्लभ्राय
योज्यम् । एतदेव सपर्टीड्योच्यते । यथा | प्रघा- धान्यैः समन्वितः ज्ञेयाः एताः करूतास्तेतु तदादि
काम्बलिकः स्मरतः
१ अत्र को्ठान्तरमेतः पाठ उपरम्यते ।

युतवसिताः !' तान. पेयादीनं च प्रकारान् कर

पचो मवति । समेपच इति पञचरजंतघ्य सर्वैश

णोैमाघ्रुदथिनां चथासंख्यमनतिक्रम्य व्रीहभर्य
समत्र श्चतान्नकाटादीच् प्रधानमध्यावरदुद्धि-

सह षष्ठीसमासः । तेनैव प्रकारेण पयादिभिः शच

शद्धः पुमान् सयते | प्रधासा च मध्या चारा

सयोदर्मोऽमिगैहाम् स्थिरः सर्वपचश्च भवति । रं

च प्रधानमध्थावराः । ताश्च ताः सिद्धयस्तथामूता- नादेऽप्यक्तम् । विरेकै वमने श्रेष्ठ पेयादी
भिः श्रद्धिभिः शद्धः पुरुपस्लीन् अभ्नकाछान् प्रस्येकं

पेयादिकं रसय सेवेत । पेयादीन् चीण्येव त्रिकक्रम; } त्रिश द्विशो मध्यमे स्यदिकरास्तु क
रसान् मध्यश्ुद्धथा श्ुद् उभयं द द्वावन्रकालं यसीति ॥ २१॥
्रस्येकं पेयाद्िप्रकारं रसायनं सेवेत । तथावरप०-शुद्धत्वं पेयादिभरः ककं कमेणोत्पद्यते त

शुद्धया शुद्ध एकमेकमन्नकां भव्येकं रस्तपरयन्तं माह-बाह्योऽगिर्निरन्धनः मणुः सूक्ष्मः स्वस्पः स
सभेत । तत्र प्रथमेऽहाति सायं पुन्विेपीं दिनान्ते

त्रणगोसयायैः सन्धुश्चमाणः; उदहीप्यमानः कमे
पेयामुपयु खाति । द्वितीयदिवसे द्ावन्नकाणौ पेया- न सहसा सहान् भवाति । था स्थिरः स्थाणुः सम

मुथस्तपेत । एव॑ त्रीनच्नक्राद्यन् विषेप्युपयुक्ता द्यते । तथा सर्वै एव स्वै च रुर्वा्यन्नजातं प
मवति । चतुर्ऽदानि सायमेकमन्नकाठमङ्कतयूषे
राक्नोति । तथा शुद्धस्यान्तरलाठयक्निः शोधः
सेवेत । पच्वमेऽहि ए्रावन्नकाछावद्तयूषमेव । नाणु: सम्पन्नः क्रमेण पेयादिभिः सन्धुक्षुमाप

स॒एवमश्तो यूपखीन् अन्नकाछानुपयुकतो भवाति ]
पष्ठ दिवसे ावन्नकाौ कृतयूषं सेवेत । सप्तमे भा महान् पचः स्थिस्थ सम्पधयते 1 २१ ॥
दे०-पेयादि क्रमस्य फल्माह-यथाणुरिति ॥ २१
परेकान्नकाखद्रतेन यूषिण स्यात् । एवं छृतयूषसी-

नन्नकाखातुपयुक्तो मवति । सपमे सायमेकमन्न-

कां मांसस्ससुपयु
खीत । अष्टमे द्वावन्नकाहौ मांस-

र्सं॑सेथेत । एर्व मांसरसं त्रीनन्नकालानुपयु-

शीत ! तथा मध्यञयुदधा शुद्धावल्नकालौ पेयादिकं

सेवेत । प्रथमेऽदानै सायं पेया द्वितीयेऽद्वि भातः

भेया एवं दृतीयेऽहनि प्रातर्विकेपीः सायमक्रतो यूपः

जधन्यमध्यपरदेरे तु वेगा-

शस्वार इष्टा घमने षडष्टौ ।
दोव ते द्वितियुणा विरेक
भस्थस्तथा स्याद्विवतुगौणश्च ॥ २२

स०-जघन्थ च मर्यं च प्रवर चं तसमिन्वम
चतुर्थेऽहनि प्रातरङ्तो यूपः सायं कृतयूषः ।तृत्तीयेऽहनि प्रातः छतो यूपः सायं भांसरसस्ततोऽनन्तरं करमेण वेगाश्वलारः षडछषटस्तत्रकृतामिति शेषः । ¦

मेगा दरव द्विनिगुणा जघन्यमध्यप्रवेरे दिरेके कमेः
सवान् त्रीन् अक्कातिमोजनः स्यात् ॥ २० ॥
दे० -पेयादिक्रममाह-~-पेयापेति } उत्तमशद्धया युद्धः भर्वति । तथेति समुच्चये । न केव व्रेणानां माः
पेादिकांललीसरीननकाल्ये. युंजीत | मध्य्च्चा शद्धो हौ ग्रखश्च द्विचतुंणो मान स्यादिति तथाशब्दस्याऽथ;
दौ, भवरयद्धवा खद एकैकम्, अकृतःसनेहादिभिरसंसछृतो ्ीण्येतान्युपजातिषृत्तानि ॥ २२ ॥
धूः कृतः संस्कृतः ॥ २० ॥
१०-अधुना पेयादिकरमस्य फर वक्ति

यथाऽणुरप्रिस्तरणगोमयासैः
सेधुक्ष्यपाणो भवति करमेण |

महान् स्थिरः सभुपचस्तयेष

शुद्धस्य पयादिभिरतरमिः ॥ २१॥

स०--यथा बादयोऽग्निरयुरसस्ठणगोमथकाष्टदख-

तत्र न ज्ञायते कासतास्तिख्ः शुद्धयस्तदर्थ

माह-जघन्यमध्यप्रवरे वमने यथाक्तर्मं वेगाश्चलवार

१ड्टाविष्टाः । आयुेदस्मत्रेणामभिप्रेताः । सम्पन्न

इति यावत्. । तत्र जघन्ये बमने चसासे वेग

इष्टाः । मध्यवमने षड् वेगाः । प्रवरे वमनेऽष्टौ

बेगाः । त एव वेगा दरष्टिन्निशुणा चिरेक जघन्य
मध्यप्रवरे यथाकमं तेषमिव खनीनामिष्टाः
। स्र

विरेफे जघन्ये वेगा दशेष्टाः । मध्यधिरेके कमा.

दष्िगुणा दशर्विशतिवेगाः; । प्रवरे तु तरिशुणा
दिमिः तंधुक्यमाण इदौप्यमानो महान् स्थिरः
सब दरतरि्रगा; दष्टा द्वति वमनव
िरेचनोकगरस-

श्थानम् |

सरिप्पणदीका््रंयसंवरिते अ० १८.

(३९९ })

नि

"-----~~---

ख्यया प्रवरमध्यावरसवं॑प्रस्थादिमानपरिच्छेदेन | पननद्धौवा त्रय
ो वाद्वित्राः। कंते चराः! सह्
प्रवराचरमध्यतलमाह-जघन्यमध्यप्रवरे विरेफे यथा- | विक्षा पुरीषेण वतेन्ते इति
सविद्काः ¦ तान्
क्रम भस्थः सएव दगुणः स एव चतुर्ण: स्या- वेगानपनीय त्यक्वा भयं मात्तव
्य॑ प्रमाणीकर्व-

दिति सम्बन्धः ।प्रस्थो जघन्ये विये मध्ये द्वौ || व्यम्

भषेर चतवारः प्रस्थाः ॥ २२ ॥

। विके विरेकथिपमे

| वतिाद्षास्ततेः संख्यायास्नानपास्य

या विरकसस्या
मणन्यामपा-

है०त्रिविधस्य वमनस्य वेगमानमाद~जधन्येप्ति । |रूढे त्वा यवृन्यद्स्तुजातं त्टथतिरिक्ता वगता.
त्रिविधस्य विरेकस्य वेगमानमाह-द्रौवेति । द्विगुणा धि ।दुद्मग्ाततः प्रबतन्ते तदेवानन्तरं नयं प्रन्श्युन्मा-

शतिः, जिगुणाक्चिषत् । विविधस्य विरेकस्य तुलामान- | नेन च तथा वमनं च वमनविपये

द्रवेण पानीयादिनाऽऽलोड्य

माह~परस्थ इति । प्रखोऽन न द्वािशत्पलः | “ वमने च
विरेक च तथा शओोणितमेोक्षणे । साद्धत्रथोदश्षपरं प्रख्- वेगैरपि

माहुमनौषिणः; ?› इति षचनात् 1 एकः

पित्तापसानं वमनं विरेकाद्धं कफौतं च विरेकमाहुः ॥ २३ ॥
सं ०-पित्ततं षम वद॑ति 1.विरेकादधं वमन कथयति विरेचनं कफातमाहः !॥ २२ ॥

प०--अन्ये

पुनराचायरीः

प्रवकेमानं तद्यधानिधिषटाया

प्रस्थः, द्रौ वेगसंख्याया

भ्रस्थो, चत्वारः प्रस्था इति जीणि मानानि ॥ २९ ॥

पित्तावसानमुर्कृष्ट

वमनमाहुः । पित्तं वमनान्ते यस्य तत्पित्तावसाने

वमने विरेकात् प्रस्थादुखन्नपरिच््छिन्नाद्वमनमधमाहुः । तेन जंघन्ये वमने प्रस्थस्याधै सध्ये प्रखः

वमनाधरुःषप

य्वीनं मरतो

अपनीय

धमन

वसक्तगणनायामनुपाहदं

करत्वा यदयषस्तुजाते वेगवशान्पुखतः =प्रवमतें ¦
तदेवानन्तर् मयं मात्यं परिच्छनच्यमु | ६५ ॥!
हे०~-येगमाने तल्ममाने चं श
|
निति} वमने तु वमनार्थं यों तदपनीयसयम्। २
४

#

9

अथैनं वामितं भूयः लहस्पेदापपादितम् ।
श्छष्मकाटे गत ज्ञास्वा का सम्यगविरयेन्२५
स्०-एन नरं आमित भूयः
भ्यामुपपादितमनेनरं सम्यिस्चयेन्न ¦ ऋ

कारः संविभागप्रहरस्तसिमिन, गलत सति 1स दा |

प्रवरे द्वौ प्रस्थाविति । तथा कफान्तबिरेकमाहुः | कोष्ठ मृदुमव्करूरटकषणं हाघवाऽगन् ॥ ९१४
कफपर्थन्तं प्रधानं विरेकमाहुराचार्याः । २३ ॥
प०्-अयेति मङ्गलादमासन्त्याथं घा ¦ यथाहे०--त्रिविधस्यापि वमनस्य पित्तावस्ानत्वमेव सम्य- नन्तसमेनं पुरुष वाभितं वभितवन्तं शुः पुनकतवमित्याह-पिन्तावसानमिति । त्रिविधस्य वमनस्य रेव स्ेहस्वेदाम्यायुपपादितं संस्कतं सुखोषितं पूर्वोत॒लामानमाह-विरेकादर्धमिति । अर्दम् अर्धप्रस्थः, क्तेन विधिना गते पीते शेप्मकष्टे निसं कोष्ठं

ग्रस्थः, प्रस्थद्वयं चोति त्रिविधस्यापि विरेकस्य कफाव्-

सानत्वमेव सम्यकत्वमाह--कफान्तमिति ॥ २३ ॥

दवि्ान् सषिट्कानपनीय वेगान्
में विरेके बभने तं पीतम् ॥ २४ ॥
स०्द्र वा त्रयोवा ष्ट्राः । संख्ययाऽव्ययेति बहन्रीहिः । बह््रीहौ संख्येये डजिति वा समा-

सातः । सह विक्षा पुरीषेण वर्तेत इति सविटूको

विद्वान्. वेगान् सविटृकानपनीय गणनयाऽनया रुद्ध

्ञास्वा मोञ्यमस्याप्यवादहियावन्मा्ा

व्रमथितवा

विरेचथत् ।॥ २५

हे०~-विरेचनविपिमाद-अधति । सदतषःन्य प
रप्युपषाद्धिते चोधनयौग्यतां

नीतं विरतः

॥

दरात् 1 संग्रहे उ नलङ्तवमनभन्य।

अकृतवमनस्य दि कप्मणपह्तमा्म् 3,
उराच चावद्धमनतिष्ठते ततौ नाट विरचनन् । समयि
रिक्तस्यापि चाधःखस्तः चैष्मा अह्णी छ्रकिक भीरवः

मापादयति प्रवादिकां वानलेध सपो तिक्र

चाचः

| शिप्मकालेऽकतवमनोत्छो योधः शुचयमान्ः
विरेक मेथे मातव्यम् } वमने पुनः पीतं यदौषध तद्- स्मकतवात्
गरिवाणि च कत्वा श्रीमि शष्मण्यपरा्े राच वा पिरे

प्रनीय सेयम् । दद्रवज्ञाक्रतम् ॥ २४ ॥

(४००)

अषङ्गद्य ।

।॥ १,

पा

द 4.1.

0

नयेन् लनाम वलयं छट च पुनस्तञ्जनयति । ,केद्रव्यैः कपे मित्तसंश्ष्टे विरेकः शस्यते । स्निग्ध
अ्िरिकस्य शमकय च वमने योज्यं तथौव सुसेन |प्णल्वणद्रन्यैवौते पित्तसंसषटे विरेकः शस्यते॥॥
२८
निदरपादेत्ति ॥ २५ ॥

.

|

३०-दोषेदेन

विर्चनमाह-कषायमधुरैरिति

वषटपितता गरदः कोष्ठः क्षीरणाऽपि विरेच्यतेर६ स्तु पतमान एव चौषधे छरदिविधाताय सीत
2: बौ बहूषित्तः कोष्ठः स॒महुरमवत्ति | |धुना एवमस्य सदसा सिचव ) तरशरोप्णोदकैन ०
५

त

५

९गाप

`

खं विशेोध्याद्रसुरमिगुन्मातुेगजबीरखमनः सोगान्धिक

निश्वते । भपिशबदादारम

दीनि ृवगन्धान्युपजिप्रत् ] निवातदलक्लच्यास्थितश्चाः

गनि ॥ २६९ ॥

बन्धार्थमत्पास्पमुष्णोदकमनुकण्ठ
यंस्तत्सना वेगान्न घा

अत्र बहृपित्तो भृटुकोष्ठः स
करणा

विरच्यते |यन्नीरयमाणश्चासा्यासनेघु प्रतिग्रा्चेष्वरीतस्पुभ्विरिच्यते

। क्षरं चत्रोपरश्चणमान्नम्)

तेनेक्ु- |यथा च वमने स्वेदग्रसेकीषधकफपित्तानिढः

रसाक्रमननुयुड्कर्चयसपिनेवमयोप्णोदकपीटुद्राः

कमे

| प्रवर्तन्ते । तथा विरेचने वातमूपुेषपित्तकपाः दि +

कपृगफलादिमिविरेच्यते ॥ २६ ॥

शन्ते वायुः दोषाणां हि देदे तथा सन्िविशान्पाथचपर

दि "-मदकोषटस्य य्तणमाह-बहपिन्त दरातते | संग्रहे |व्याच सोधनगरोरित्ति ॥ २८ ॥
2 रुरसान्तानक्रमसतुगुडकृद्यरासर्पिनेवमनमोष्णोदकपडि। अभवृत्ती तु पायं्थत्
~

द ापृगप्द्रभिरिति ॥ २४

न

॥ ९॥

वःध्

भ,

उर्णा स्वेदयेदस्य पाणितापेन चोद्र्म् २९

भ्नतमारतः कूरः कृच्छाच्छयामादिकैरपि२७

स ०-विरेकाप्रवृततावुष्णाह्व पाययेदधियः } अ

|

स~ प्रभूतमारतः क्रः कोष्ठो मवत्ति । स | चाऽऽ्तुरस्य पाणितापैन जठरं स्वेदयेत् | २९ ॥
॥

॥

रुण केचिदपि स्यामाद्िकैर्विरिच्यते ! आदिकष- |
दने द्रचतिषृधादीनां ग्रहणम् | अपिदष्दादास्वधा- | प०-शोधनयेोरप्रवृत्ती सयां मेषजोततेजनाथर
पाययेत् | तथास्य पुंसः पाणितागैश्चं
| प्णोदकं
ना सिर्न्वन ॥ ६७]

|द्रं

-मभूतमासतः

जठरं स्वेदयेत् ॥ २९॥

वहुवि; प्रस्कोष्ठः स
दे०-विरेचनाप्रव्ततौ
र्यः । सानरन्त्रिफलात्तित्वकनीदलिनीफलादिभिरदुर्ध- ||
ापि |विति ॥ २९ ॥
शचछाददुःखन । विसिच्यते
॥ २५॥

दकम

(व

व तमद

|

सन्नणमाह-प्रभूतयारतेति। जा
|

वकनीदिनीपएलाद्वः

। संग्रहे तु वहु |

सर साधारणः | पेच किद्यय- |

यानन प्ाविनायक्चनप्तरनररिति } २७ ॥
फपायमप्रुर

पित्ते विरेकः कट्कैः

नरधराप्णद्धवणोषय। ॥ २८ ॥

वृषः
ध

भ~

वपायमधुनैः ध

विरकेा विश्चनं शस्यते

पुनः

स०-तस्मिन् विरेकस्य दिर उ्थ
ाने स्तौ
अक्तवाऽनमन्यदयुरन्यस्मिन्

7-उत्थनिमवरकश्मूमा

दि

॥

मरधिसगीभसवत्तार

णम् । उत्थानेऽस्पदोषेऽस्य प्रवृत्तावह्
पायां तद

पित्त

1
शप पिकः | लिभाम्डल्व
भररंहतेलाषिप

(कः कायः | ९८
॥

पिषेत् \॥ ३० ॥

पुनतिर्चनौषय पिभेदाघ्रर ॥ २०

सिध पध

पथ कवयमुरररमरधादिभिः

उध्थानेऽस्पे दने तास्मन
्भुङ्वान्यश्चः

कायां ग्रृत्तौ स्यां

कफ ।

प्रवर्तनोपायमाई~--अप्रघरत्त

्ि.

। |शुकतवा तस्मिन् दिते भोजन करप्वाऽन्येदयुरन
्यसिमि
|

इ०-उपयेना्हृत्तौ कै कत्यीम्यत आह--उस्थाप

ति ्भरतिपये | इति उतयने सतेन अस्यै सति तस्मिन् दिने
ईति ताक्यकञेप
। केटु- |द्वितीयदिते पुनविरेचनम् ॥ ३० ॥

सटिप्पणटीका्रयसंबलिे अ° १८.

स्थालम् |

अदटलदको्ठस्तु पिषेदृध्वं देरणहतः ।

योगो वैपरीत्य यथोदितात्२३॥

भूयोऽपयुपस्छृतततुः लेहस्येदर्षिरिचनस् ॥
~

॥

भ

(४०१)
हृष्ठुक्षि्यद्विश्यादिक्ो

स ०~यथौक्तदधिपरीष्ये

यौगिकं सम्भगारोच्य स्मरन्पूवेमतिक्रमम् ३१॥ योगो योगलक्षणम् ॥ ६९ ॥
स ०-श्टस्नेहः कोष्ठो यस्य क्ष शृढसनेदकोष्टः |

` स॒ भूयोऽपि स्नेह

न णो

„पः -योगः सम्यग्योगः । विरेकस्य वेपसैस्ये विप
योसे सति यथीदिताधथेक्तरक्षणाप हत्ुक्ष्द्ुद्धया-

दिकाैपरीव्ये हृक्कुशिदयुदिरिदयादि मवति । २३ ॥
छदैः संखूतद्चरीते दशाहादर्व यौगिकं = विरेचन
ौग इति । धधरीसये
मत्रा- दे०-सम्यण्योगलक्षणमाद--य

पिये । यथावनिषप्य पुवैमनुक्रमे भेषन्यमात्रां
भिमेचरितामित्यादिकं वथाडप्रघ्ती

ए पाययेत् 1

दव्युःशिछदस्व्यादौ ॥ ३६ ॥

विद्पित्तकफगातषु निःखतपु क्रमाच्छत् ।

उष्णालु धवेदयैदस्यं पाणिततपेनेह्यादिकं च तथापि निःछेष्पपित्तयुदकं धतं कृष्ण सरठोदितम् ।
अतिक्रम स्मस् पियेदिति ॥ ६१ ॥
मसधावनहस्य वा मेदःखडाभमेव वा ।
ध०-यौिकं योगा दुप्यादिकमारोच्यादढ- गुदनिःसरणं तष्णा रमो नतपरवशानस् ।
रेठकोष्ठो चः स दशाष्ादूथ्वै भूयोऽपि सनेहन्- भर्दस्यतिविरिक्तस्य तथाऽतिवमनामयाः ३५ ॥
सवैः श्छृतदैहः सम् सथः पूयेमतिकरमं
स ०-अतिविरिक्तस्य विदूपित्तकफवातिषु कमान्निःयोगक।रणं चिन्तयन् अवदितो विरेचनं पिवेत् ६१

तेषु जठं॑क्नेत् । किमूतम.। निःमपिततं तथा

दे०-यसु निवृत्त्या विरच्यते स पुनः किण्वः श्रेत द्रण सहोदित पीतस्कमथवा मांसधाजनसध्रास्लिम दथा विरेचनं पवित । पूवैमतित्रय प्रथम
मथवा मेदःशकराय श्वेत । तथा युददतिःससणादयोविश्वमे सामभ्रीषैकट्यं स्मरन्सभ्यगालोच्य यद्योग्यं स्यात्त
सूनरदैय न प्रथममेव }सग्रह सु हीभयलोभेश्च वेगाघत- ऽतिवमनामयाश्च क्षामतादथो भवति ॥ ६४ ॥
प०~अतिविरि क्तस्य पुरुषस्य एर् उपद्रव!
तलः धायश्चद्चियो राजसमीपस्था वणिजश्च भर्वति ।
तस्मादेते येगधारणासबरद्धबातस्वास्सदातुरा दुविरेच्याश्च | मवन्ति । विडादिषु निःखतेषु निरतेषु सर
तान् युख्िग्धान् शोधयेदन्यानपि चाकाटनिहौरविहारान- कमात् क्रमेण सवै निगेच्छेत् । उदकं पानी
दौषः
तश्चैणां दातुरस्वादत्पौऽष्यामयौ इः साध्यो भवतीति १॥ यद्पम् । मरं केवछम् । निःश्िप्यपिन्तं
शेतं शुक्लं प्णं मीव
तथा
।

तम्
रहि
॥
त्तयोः
शेष्मपि
टृुध्यडदिररचिर्सछशः
क

दडूविदाहः पिटिका पीनसो वातेविद्परहः \

[न

[९५

[9

[श

ष)

+

मेदः
सलोदितं ` सरक्तं मांसधावनोपमप् । तथा
4

;

अयोगरक्षणम् ॥ २३२ ॥

|

स ग्मयोगरुक्षण चखृष्य्द्विरियादिकम् ६२॥

खण्डा्म मेदःशकरवर्णम् । तदा गुदानःसर०
पायुनिर्गमनं तथा ठ्ष्णा पिपासा । सेत्रपरवेश्शरं

पूर्वो
लयनयैरन्र्ममनमेतेऽतिविरिक्तस्य भवन्ति ।

चामतादाहकण्ठरोगतमोश्चमाः मस्युपयैन्ताः ३१
त््
दद"
णं
गदक्ष
यग्यो
णमसम्
गरक्ष
्यायो
रेवनस
प०-वि
माह--विद्पिन्तति । अतिवम

यस्य तथा वुषस्ुद्धरनिर्मरुखम् । अरुचिर-

हे०-अतियोगरश्षण

। संग्रहे तु परिकर्तिका शदयो
ननाश्रद्धा । तथा श्छेप्मपित्तयोखखकेशः मध्याय; । नादयः शामतादय इति ंग इति ॥ ३४ ॥
श्चार इ्वा
विदाहो विधिधसन्तापः । पिटिका अङ्गावृयवधु । देनं पिषीलिकाससा.
भि न यो ५
[द
पीनसः प्रविदयायः । तथा वातनिग्रदौ वात सम्थग्विस्किमिनं च वमनोक्तंन याजयत ।
पुरीपयोः सङ्गः॥ ३९५॥
धूमवर्ज्येन षिधेना ॥ २५ ॥
है०-विस्चन हीनयोगद्क्षणमा६.--दहुक्षषीति ।
च नरे कभ्यग्विरिकत वमनविहितेः
न
-ए
स०
तसेपरे त आप्मानप्रसेकच्छर्दिश्चमगौरवाभ्निसादतन्रास्
नोपपाद्यत् ॥ ६९ ॥
मिव्यमूर्तमा इति ॥ ३२ ॥

४

।

विधिना विधूमे

{ स~

अष्टङ्कटदर्थ ।

{ ५०२ }

स०~-उललेशाश्च स्गाश्चोक्ठेरासगाः । हश्च

पशव पुषं विरिक्तं सम्यग्योगेन

खेदशौषधं च तानि तेषामुलरेशतगाः लेदस्वेदौषधूमधर्थ्यन भूसरहितेन योजयेदुपपादयेत् । ज्र घोतछेा्तगासतैः इयेवं छचिते सति मेदाग्न्यादिमे
यान्. वरिरोपः । धूमपानवर्जनीयमन्यसूर्वक्तं सवै- बाध्यते ॥ ६८ ॥
सेवे कार्यम् ॥ ३५ ॥
लेश्चप्न विरिक्तं वमनोक्तेन

विधिना विधानेन

ह०--सम्यर््वीस्किस्य सस्यश्वांतविधिमतिदिशति-~

सम्यगिति ॥ ३५ ॥

प०~-एतावता हि सेद्यदिभिरलडेरोः प्रच्युति

दौषाणां तथा स्ेदनोक्रेशस्तदौषधैरत्क्केशः \
एषायुसकेशानां सङ्गेन श्रवरत्तिभिस्तैः संभैनं बाध्यते।

ततौ वमितदानिष \ ठ्घने कृते सत्ति ॥ ३८ ॥
दे०--रधनस्य फल्माई--स्ते्स्वेदेति । केदस्वेदौकमेणाऽन्नानि यजानो भजे्मकुतिभोजनम्३६
स ०-ततोऽनतरं कमेण प्रूखोक्तिन र्तसाव्यन्रस-

दैतपयादीन्यनान्यश्चन् प्रकृतिमोजनं भजेत् ॥६६१॥
१०-ततोऽन्तरं वमितेवानिव यथा चान्तस्वद्र-

धपैजीता ये दैषरक््शास्तेषां निर्दतश्चेषाणां संयोभाः

खोता स्युसतैः ॥ ३८ ॥

संशोधनाऽछविल्लावन्नेहथोजनरंषनैः ।

|

तेनेव परमेण परिपाटधाऽन्नानि सुष्जानः पश्वात् यात्यश्नि्मैदतां तस्मा्षमं पेयादिमाचरेच् ३९॥।
कतिभोजनं स्वस्थाधिक्ररविहिते भोजयेत् ।६६॥
स०~-संशोधनादि भिधेतोऽश्निमन्दतां याव्यतौ हेतोः
हे०-पेवादिक्रमानतरं प्रङृततिमोजनमापि कमेण र्या
पेयादि क्रममाचे ।सशोधन सभ्यक्छद्धिः । अस्तविद्याह--तत्त

इति |क्रमेण पादेनापथ्यमित्यादुक्तेन वाभिप्वानिवेति दृतवलेन वमितेऽप्ययं क्रमो शेयः ॥ ३६ ॥ सावो स्तश्ुतिः । स्तेहयोजने स्नेहयोणः । ननु द्युद्धया-

दहविमसेदयुद्गक्षामं दोषदुर्बलम् ।
भद्ष्जीणद्िगं च रधयेस्पीतमेषजम् ॥३५॥

धि्मा्मिहोच्यते । व्यति च | बुद्धिपरसादमित्यादिना

ज्वछनस्य दीति संशोधने करोतीति । तदिमे वचसी

परस्परं व्याहतः । अत्रोच्यते }कारमेदाद् दोष

स०~पीतमेषजं मदवहयादीन्. पंच ठंषयेत् ।अद्षटं सशोधन क्रियमणिऽग्निमां्ं मवति |
छते भ सोधन
िणलिमं एतैषजस्य यद्येति योज्यम् ॥ ६७ ॥
पेयादिकरममासेवमानस्याभनिदीपतिरिति
म कश्चिदत्र
प८-पीतभेषजं नरं परीतोषं मन्द्वहिं मन्दा-

प्मनिहतदोषमनुसपन्नसम्यगाषिदयुद्धिरक्षणमश्चामं

पपदुषटदृतव्मदर्टजीणैलिङ्गं न दृष्टे जीर्णमीष-

छिक्षुणोष्पत्तेः ॥ ३७ ॥
|
दे०~मन्दवहधदिभिः शोषनदिने उपवास; का

व्वक्-मन्द्नहिभिति 1 जस्र दीनयोगिनम् अक्षां
[दिङतकावयरहितं दोषदुर्बटं दोषद्दधया कषीणवठस् ,
'्मोणलियं जणौपधरक्षणरहितं तानि च “अनुखेमो
तिः स्वार ुनुप्णातुमनस्कता | ख्धुत्वमिद्वियो
दार-

व्याघातः} ३९ ॥

प०-संशोधनदिभिर्मन्दतां

मांयमभिर्याति

तस्मात् पेयादिकं ऋममाचरेत् सेवेत । संशोधने चसनविरेचने । अखस्थ विसावो रक्तनि्रणम् । स्नेयोजना स्तेहथुक्तिः । टष्कनमुप-

वासः । तथा चागमे “लङ्घनस्य बिकशेषोक्तायुपवासो विधीयते? इति ॥ ३९ ॥
दे०-पेयादिके पुक्तिमाद-संशोधनेति । स्न
ेहो

भन शमनस्नेहश्योगः, कंघनमुपवासः
पडजीगापिभराकृतिः ॥ मो दाह्येगसदनं श्रमो
| ३९}
मूर

(वजा | असचिवेलदानिश्च सावदोपौपाङ्कतिः? ह्यत
ो
धानि
॥ ३७ ॥

९य कषित यो गुणो मवति तमाह-

सुतारपपित्श्टेष्माणं मयं वातेत्तिकम् 1

पेयां न पाथये्तेषां तपेणादिकमो हितः ४० ॥

ुताद्पपित्त्ेप्माणमिति । सुतौ पतितारहस्वदीपधोदागरिति न वाध्यते ३८ ॥ स्पौस°-च
पित्षछेमाणौ यस्य त तथा मपो धो नरस्तं

।

स्थानम् ]

सरिप्पणदीकात्रयसषषिते अ९ १८

+

=

५

मयपे तथा गातपैपतिकमेतांलीन्पेयां न पाययेत् ।

तरलां वि कार्थमित्याह | प्रथमेऽ्नकाटे काजसक्तमो
द्वितीयेऽ्नकाठे जीणसास्योदनं तृतीये यांसरसौदन-

मि्येष तपेादिरमत्तेषां हितः ॥ ४० ॥
प०~पित्ते

च श्ेष्मा च

(४०३)

है०~-वमनविरेचनयो; स्वकार्यपतीश्चावधिमाह-अपच-

भिति। अर्थात् विरेचनस्य पाकं ग्रतिपाव्येत् ॥ ४१ ॥

दृबेो वहुदोषश्च दोषपाकेन यः स्वयम् 1

पिरिच्यते भदनीयेरमोज्ैस्तयुपपादयेत् ॥४२॥

पित्तष्ेष्माभौ ।

सं५-दुषेरो बहृदोभश्च दोषपक्षन

हेतुना खयती निरगैतावस्पौ पित्त्ेष्माणौ यस्य तम् सुता- मौषधमेतर
ेण यो विरिष्यते मिते ते नरं मेदनीपेभोस्पापिन्तन्तेष्माणम् । तथा मद्यं पिबति योऽतिशयेन ते मद्यपम् । तथा वातपित्तं प्रद्या्कव्या उयरमष्र्योजयेत् ॥ ४२ ॥
प०~दौर्वस्यादियुक्तो दोपपाकेन यः स्वथं विरि.
तान् पेयां न पाययेत् । तेषां त्रयाणां तर्पणादिक्रमो हितः । प्रथममन्नकादे तर्पणं छाजस- च्यते न तस्मे विरेचनमौपधं देयम् ॥ २ ॥
कृभिः कृतं योज्यम् । पेयास्थाने त्षणा इत्य्ः४०॥
हे०दुतर॑लत्वादिविरिष्टस्त्वाहररव शोध्य इत्याह-दे०-स्मतादिषु पेयां निष्रेधति--स्तास्पपित्तेति । दुबे इति । मेदनीधैथवक्षारािभेः, संहे तु “अ्वाधोरेचनं
५

^.

क

नेषिद्धपेयानां पेयास्थाने मन्थो योज्य इत्याह--तेषामेति ॥ ४०॥
|

ननु विरेचनस्येव

वमनस्य

कसासाको

न

[तीक्ष्यत इत्याह-

भप वमनं दोषान् पच्यमान विरेचनम् ।

यक्त वैपरीत्येन जायते । यदा तदा 'छर्दयतः

सिचचेदुष्णेन वारिणा ॥ पादौ शीतेन चोष्वं विपसतं

विरेचनेःः इति ॥ ४२ ॥

दुबेरः शोधितः पूमल्पदोषः कुशो नरः ।

अपरिज्ञातकोषश्च पिवेन्मृद्ररपभौषधम् ॥

नेहरेदमनस्याऽतः पाकं न मत्िपारयेत्॥४१॥ वर तदसकरृरपीतमन्यथा सैरायाषह् ।
हरदध्वला
स ०--वमनमपकं सदोषाननिदैरेत् । विरेचने तु पच्य-

न्दोषानत्पानर्पान् पुनः पुन;४३॥

स °-दुबेखादयः पिवेधुः ।किमित्याह मृ्रस्मिति।
न॑ दोषानिैरेत् । अतो वमनस्य पाको न ग्रति
पस्माद्िरेचनौषध पुनः पुनः पीतं वरम् । `अन्यथा
स्यते ॥ ४१ ॥
बह तीका चौषध

ं पीतं संयावं प्राणपदेहाकारि ।
प०~-चमनं प्रयुक्तमयपक्ष सत् दोषानिैरेदिति
अन्धः । विरेचनं पुनर्दै्तं पच्यमानं पाकादीन् तथा पुनः पुनः प्रयुक्तमौषधं बर्चशान् दोषानल्पाच्छन्. दोषान् निदैरेत् । भतः कारणाहमनस्य नह्पान् हरेत् एवं बल्हानिं विना दोषनिहीरः कृतः
ङं न प्रतीक्षेत । युहूतैमात्रे यदि नागच्छे- स्यात् ॥ ४६॥
|
दा क्लिप्रतरमानयेत्त् । ऊध्वौधोरेचनं प्रयुक्तं
प०--दुषेखः सेन् पूर शोधितः तथाऽस्पदोषपरीस्येन जायते । यदा तदा छर्षू्यतः सिच्वे- स्तथा करास्तथा मृद्धादिभेदेनापरिज्ञातकोष्ठः स

ष्णेन वारिणा । पादौ शीतेन चोध्वीङ्गं निप- म्रस्पमौषधं प्रयोजयेत् । नपिक्षया तकारं पीतं

[त॑ विपर्यये » ऊष्वैरेवनं बमनग्रयुक्तं॑ यदा नत्वन्यथा सछरृतसंशयावदह पीते वरमतियोगभयात् ।
सचितत् कारणेन त्ैपरील्येन भिरेचलतया जायते दुस्य च तान् दोषान् बहूम् प्रमूतान् अस्पम्यं
दाऽघोविरेचनं यदा कुतश्थिन्निपित्तद्वैपरोयेन स्तोकं स्तोकं छृत्वा भृदुद्रव्यरेत् ॥ ४३ ॥
परनस्वेन जायतते तदा विरेचनतैपरीत्याच्छर्दयत
हे०-दुरबलादीनां पञ्चानां मृद्रसपं चौषधं देयमित्याह
-णेन वारिणा पादौ सिच्चत् । शीतेन चो्ध्वाद्गं दुर इति । यद्यपि यृद्हपं न शोषयेत् तथापि तदेवास
वेत् । यदा चमनविपरीत्यचिरेकसतदा विरि.

छृतपेयं न तु बहुतीक्ष्ं जीवितसंशयात् । वहुपचाङत~

रते । अतः पूवैविपररीतं काम् । पादौ शीतो दोषस्यापि इुषेरस्य भरदवसपमेव दोधनमित्याह--हरे.
फेन सिश्वेदुष्णोदकेनोध्वाङ्गमित्य्थं दति सच्छ- दिति }अस्पप्रचङितदोषस्य दुर्बलस्य ग्मनमेतेःयत आह-तमत्रानीततं कथित् ॥ ४१॥
अल्पानिति ॥ ४३ ॥
`.

अशङ्ष्टदये । .
ना

लक्षवह्मानिटकररकोषठव्यायामशीखिनाम् ।

द्वस ृदर्थरतमान् सामये तान् ।
स,

यति ]]

ति
चिरं ते हि दन्युर्वनमनिहताः।॥०४॥ दीपरा्नीनां च भषज्यमविरेच्येव जी
ो वर्ति पुरा दयात्ततः सिग्घं विरेचनम् ।
तेभ्य
स०-नुखधारणे । द्ुबरस्य नर्य मदुद्र्यै- शक़निहत्य वा किचित्तीक्ष्णाभिः फटपतिभिः।
[।

1 स्पृ

यम॥ ^
विवि

दद दव्पानेव तान् दोषान् सम्यक् रमयेत् । ते त
स॒ ०--क्षादीनां मेषज्यमविरेचयैव विरेचन
दन्धुवा
जरयति
ातुरं
्चिसेतम
अरनिताश
नष
तैव परिणतिमेति । तेन्यो सुक्षादिभ्यः पूर्म॑वस्ति
मारयेयुः ॥ ४४ ॥
दथादनतमेरंडतेरविदुघरतादिक विरेचनं ग्रोजयेत् ।
प०~-पुनः पुनः भूयः तांस्तु दुर्बरस्य चखान ` अथवा पफङव्तिभिस्तीकषणामिः पुरीषे किचिदसप
दोषान अल्पान् सतो निष्ैतानेव शमनः रमयेत् । निङ्व्य निःसारे किध विरेचन दयात् ॥ ४६ ॥
मेने ने दपा

वदुप्रचलिता

एवमातुर एवमनि-

दताः सन्तश्नेनं न्याधितं क्लेशयन्ति हन्युरेव।।४४।)

ह ० -ब्ुपचटितदोपस्थ शमने बाधकमाह-ङेशयंतीति।
सं्रद छ मटुतीध्णयोखक्षणखक्त, ¢ सुखं क्िप्रं महावेगमश यल्यवपते । नातिम्टानिकरं नाति हदि पायौ च

प०~-रष्तादियुक्तानां पसं

तथाः

दीप्तानां

| सेपजं विरेचनमौषधमविरिच्यैव . विरेचनमङ्कसवैव

अतस्तेभ्यो नरेभ्यः पुरा बल्षि दत्तवा . ततोऽनन्तरं

नीखिनीधृतादिकं - दयात् । अथवा ू तीक्ष्णायिः

फखवतिभि; शा्कत् पुरीपं स्तोकं निस्य चिसे्वनं
दद्यात् । यस्मात् फरुवतिभिर्विरेवयेत्् ।॥ ४६ ॥
पिरेव्यन निर्दय णा तन्तीक्षणमिति निर्ियेत् ॥ जटाधिकीहे०~रुक्षाण पचान विरेचयंतीत्याद--रूश्ेतिं ।
धरस््र् देद्काल्गुणान्वितम्, | नवं मावाधिकं किंचित्
लर् ॥ अंत्राधययगं विन्नं छ्रत्स्नं दोप निरस्यति ।

कर्थं विरेच्धा इत्यत आह--तेभ्य इतति । वर्ति निर

त॒ल्य्वीरयिः सृमावितम् । स्नेदस्वेदोपपन्नस्य तीक्षणत्वं याति
भेषजम् । अतो विपर्यये मंदं सदतां च प्रपद्यते !| तीषो

हम्
॥ ५६ |

मध्यो मृदुव्याधिः सर्वमध्याह्परक्षणः । वलयिक्षं हितं

किमिति बस्तिनाऽथवा तीक्ष्णाभि; फठवर्तिमिश्च
किचिच्छष्ृन्निहोरः वियत इत्याह -

तषु सीद्रणमध्यमृदुक्रमात् ॥ अप्रवस्यं मलान् न्यं सात्मी-

भूश्च हि जीयंत्ति। वमनं वा विरेकं वा तस्मात्ाम्यं न
यजेत् ॥ विश्च विषह्सम्यग्योगो यस्यामतोपमः ।
शदे इव्यय प्रयोक्तव्यं तस्माद्यत्नेन तत्पिवित्।।ः इति ४४

यदार्यं चरकोष्ठं च सक्षारख्षणेधरैतैः ।
सेधुक्षितानि विजितकफवातं च शोधयेत् ४५॥

`

``

प्रत्तं हि मं क्षिग्धं विरेको निर्हसेयुखम्४७
स -यस्मान्मठ प्रवृत्त सतं किचित्पतित्त क्लिभ्धो

. विरेकः सुख मक्प्रेरणेन निरे ॥ ४५ ॥
प१०--बस्तिना वा प्रबृ्तं निगंते मलं पुसपादिकं
स्निग्धो विरेकः सुखं विहरेत् ॥ ४७१

स ^--मदनि क्रूरकोष्ठं च नरं सह क्षारख्वणार्म्या विषामिघ्रातपििकोड््ठशोथविसर्पिणः ।
वतते यानि घृतानि तेथथासेस्ययुदीपितानङं चिजित- कामलापांडुमेहातौननातिल्लिग्धास्विरेचयेत्७८।
स ०--नातिरब्दोऽतरेषदर्थे । नातिरीतगु्तभिव्यत्र

कपफ़बाति च रोधयेत् ॥ ४५}
पृ~--तथा मन्दार मन्द्वहिं नरं सोधनप्रसङ्घे |

` यथा । विषाचयातौनीपक्िनिधान् विरेचयेत् ॥ ४८ ॥

पर~विषामिधातादिभेमेहान्तेरतीनातुरानना्
सति क्षीरृतेयथाक्तैः सनधुक्षितान्नि शोधयेत् ।
सथा कर्कोट सक्षाररवणेकतव्ितकपफबातं तिस्निग्धान् सामस्यीदीपस्तिरधान् करस्वा यथायर्थ ` योग्यैर्चिर्वनौषधरेः
प्रयेण रुकषैविखो` धयत्.॥ ६५ ॥
।
।
1.

अपः १

ष

क

(~

५

भ,

भ

ह०-मंदाशिकृरकोष्ठयोः शोधने पर्वागमाह-मंदाभ्नि-

सिति ॥४५॥

' धयेत्1 ४८ 1} , `
दै०-विषादिषु ' नवसु ईषल्लिग्धस्य शोधनमित्याह---+

विषाभिषर्तिति । अमिषातः गरल्नवातादिः ॥ ४८ ॥

(४०९ )

सरिप्पणदीक्ियर्सपाहिते अ० १८,

ध्थनिमर् ,

तप्क्थमकदमरः
ययनमक

` किमित्येवं विधीयत इत्या६--

सबौन्सेहषिरेकैश्च रूध्ैस्त॒ खेहभावितान् ४९

मलोहिदेहादु्छंय हियते वाससो यथा ।
विः शोधयेत् । स्ेहमावितांश्च पुरषान् शङ्ैवि- लेद्वदस्तथोदछेशष्य हियते दोधनैमेः ॥५१॥

, . संण~-सीौनीषह््निधान् विषाचातोदीन् स्नेह-

, सण --मलो हि देहादुषकलेद्य पतनोन्मुखीङ्ृत्य रोध-

रेकौ; शोधयेत्| ४९ ॥
प्र~सर्वान्. विषाभिघान् पिरिकाभ्यो बातिरिताम् अन्यान् स्तेदनिरेकैः स्नेदविरेकौषधैरेरण्ड-

तरखप्रभृतिभिः अथवा

स्तेहमिभ्रविरेकौषधैरथवा

सद्टसाधितैषिरिकौषवैः

साधयेत्

नेविरेचनादिमिहियते ! कथमिव वाससो वच्रा्यथा
॥,

जक

स्तहस्यदः ॥ ५१ ॥

।

प्र~यस्मास्समखदेहान्मखनेकरोलीमूतायुकके-

। किभूतास् स्य परृदधनादनन्तरं स मलो देदा्रदि्येथा शोपनेदनिरेकैः शोधयेत् । अनन्तरस्तेहभावितान् धने द्वियते निःसार्यैते एवं देहो रक्ते भवति ।
दोषाम् रूक्षभाचितान्र् चिस्कारं रुक्षसंवधिते | हत इव मठो दियते । वास्रसो घलात् समखादेहमिति यावत् ! शुकषैः पुनधिरेकौषधेखिवृखमुति- द्रथा तथा रनद्स्तदा सेदै्मलोक्लेछनोपायैमलमिस्थवा स्वे्टभावितान् नसंश्चिस्कां स्नेहनद्रव्यसं- मुक्तिः स्यादनन्तर मोऽद्धिषियते ॥ ५१ ॥
हे०~स्नेहनस्वेदाभ्यसि युक्तिमाह--मख इति । सिनग्धव्रभितददेदानिति ।। ४९ ॥
क

हे०-सर्ैषां विरेच्यानां स्नेहविरेवने देयमित्याह्-"

पत्वानिति । क्नेहधावितानां रुक्षं विरेचनमित्याह--रकषै|

रिति ॥ ४९ ॥

कर्मणां वमनादीनां पुनरप्यतरऽतरे ॥

ननदसेदौ अथुजीत सेहर्मते बराय च} ५०

#०

सदौ

4.

0५९

@ क

1

४०.

१०९

भ, क

ऋ.

स्विन्नान्. वस्नादिवहुक्छिष्टो मले हिते ॥ ५१ ॥

सेहस्वेदानम्यास दोषमाह-

सेहसेदावनमभ्यस्य ऊयौत्दशाधनं तु यः ।

दार शुष्कमिवाऽऽनामे शरीरं तस्य दीयते ५२ ।
स०्~-यो नरः

सनहस्वैदावनम्यस्याऽरीख्चित्वा

स ०-वमनादीनां करमेणामेतरेऽतरे मध्यै मभ्य रोधने दुर्यात्तस्य शरीरं दीयते । कथमिव । ञआनामे
पुनरपि भूयः सेह्वेदौ प्रयुजीत । अंते च कर्मेण आनमने काष्ट शुष्के यथा दीयते ॥ ९९ ॥
बलाय शरीरस्य बलाधानाथ सहे प्रयुञ्जीत । तदेप०-यः स्नेहस्वेदौ प्रथममनभ्यस्यकरृतवा संरोपरोऽथ बोद्ध्यः । आदौ सहेदौ ततो वमने पुनः धन बमनविरेकादिकं कुत् तस्य जन्तोः शरीर
सेहत ततो विसेवनं पुनः स्नेहस्वेदौ ततोऽसुवास्नन दीधे ! यथा शुष्कं दारूकाछठमानमि कुन्जताभा-

पुनः स्तेहस्येदी ततो निरूहनस्तिरिति ॥ ९० ॥

प०-वमनादयीनां कर्मणां क्ियमाणानामन्तरे
मध्ये स्नेहस्वेदौ भयुर्जीत । वमनं करत्वा स्नेहस्वेदौ
भ्रयुशीत 1 ततोऽनन्तर विरेचनं दुः्यत्.। विरेचनादनन्तरं स्तेदसयेदौ प्रयु खीत । ततोऽनन्तरं स्नेहवेदौ. तततेऽतुवासनं अ्युशीत । ततोऽनन्तर लि
शं कुयीत् । ततः . स्वेदस्येदौ ततोऽनन्तस्मलुचासनं प्रयुश्जीव ! ततः स्नेहस्वेदौ आरिरोषि-

व्रकसणे मज्यते ॥५२॥
दे०--सनेदस्वेदानभ्यसि युक्तिमाह-सतेहसवेदानिति ५२

साप्रत संड्द्ेः फलमाह-

बुद्धिभ्रसादे बह्मिद्वियाणां
धातुर्थिरत्व ज्वटनस्य दीभिम् ॥ .

चिराच्च पाकं वयसः करोति

सशोधन सम्युपास्यमानस् ॥ ५२ १

स०-यौवनादेः पाकः परिणाम इति । उपजाति
प्रयुखीत 1 बाय वमनादिभिथेदरलं हनि तस्यो- त्तम् ॥ ९६ ॥
स्पादनाथेम् ॥ ५० ॥
इति श्रीभदरुणदत्तविरचितायाम्शगहद्य्”
. हे०-प्विकयै सेदस्येदौ कार्यो इत्याह--कमेणाटीकायां सर्वागघयंदरख्यायामष्टामिति । सवेकर्मति पुन; स्नेहनं कार्यमित्याह स्नेहद्ोऽव्यायः ॥ १८ ॥ `
मिति ॥ ५० ॥
स्वन ततः

शिरोधिरेवनान्ते

स्नेदमेव केवलं

५

+^

१४६९५ ।

{द
-

व

प०-संलोधस

विधि

िरोविरेचनपयन्तं

सम्यग्य- | वातष्टिषमण्यथवा केवले वायौ बस्तिरिष्यते |उपः

साघु एत्वोपस्यमानं बुद्धेः प्रज्ञायाः

प्रसादं स्फुटत्वं तेथेवेन्द्रियाणां चक्षुमां बं
सै सखे विषये सामथ्ये तथा धातुनां रसादीनां
स्थिरत्वं दाघ्ये तथा टनस्य पावकस्य दीप्ति
सध्िद्धस्वं तथा वयसः शसेरपारणामस्य विरा-

द्रहृकाडे वृद्धत्वं करोतीति सर्वत्र संशोधनीयमिति भद्रम् \ ५३ ॥
दाति श्रीचन्द्रनन्द्नविरचितायां पदाथचन्द्रि-

कायामष्टङ्गहदयटीकायां

न

सूत्रस्थाने

ऽष्टादरोऽध्यायः ॥ १८ ॥

चिकितसानां सर्येषां स बस्तिरप्रणीः प्रधानतमः ।

त्रिप्रकारः । तदेव चरविध्यमाहे । निरे

वस्िरुत्तर इति यदा तृत्तरेण मार्भण मेदूादिना
इ्युत्तरवस्तिः ॥ २ ॥

प०-बस्तिना दीयते बस्तिवां पूरवेमन्वे

घस्तिः सवैदोषेषु वातोस्बणेषु वातप्रधानेषु रि
बरितरिष्यते । केवङे बतत प्रकुपिते स प्व

तथाच

स्ेहबस्तिसमुबास्नपयायोऽपीष्यते

गवोपक्षमाणां वातचिकित्सानां सर्वेषां सममा
हि०~-स्वस्थदोधनस्य फकमादहु~नुद्धिप्रसादमिति । ध्रणीः प्रधानतमः रोध्रं सुखस्य वृहणादिकारिरः
वयसः पाकं जराम् | ५३ ॥
स तु बस्तिखितिधः । आस्थापनमन्वासनः
रबस्तिश्च निरूहणम् । निरूह (निःशेषेण
इति हैमाद्विटीक्रायामायुरबदरसायने वांतिरेकप्रकरणं
सामस्वयेन् निरूपितम् ॥ ९८ ॥

दोषाणां नि्हर्णो निरूहः । अनेकार्थसाद्ध

एकोनविंशोऽध्यायः ।

नाम् । निरूदोक्क्लिष्टाः सस्थानप्रच्युता
येनानुपश्ात् क्रियन्ते तद्रदन्बासनम् । अप

नमन

मशुहरणाश्च पूरवाध्याथ उत्तः

मागादिरुत्तरो मागो मेदराख्यस्तेन तस्मिन् वा
प्रणीयते स॒ उन्तरवबस्तिः

। तथाचार्येणोत्त

। बस्तिनाऽपि तद्वयःस्थापनादोषस्थापरनाद्वाऽऽस्थापनमिस्युच्यर

मखा निहितं इति वमनविरे्वन विधरनेतरं बस्तिविधे-

रुपदेदो युक्त इव्याहं

सरीररोहणादोषनिषरणादचिन्त्यप्रभावतयाऽरिमि
हासम्भवा्िरुूह् इति

अथाऽतो बस्तिषिधिमध्यायं व्याखूयास्यामः१९॥
स ०-जथाऽत इति| वस्तिना दीयत इति ब्ि-

स्तस्य विधिः दोषं एवैवद्रयाद्येयम् ॥ १ ॥
प ०-~अस्यारम्भे भ्रयोजनं वमनं कफजयायोपदिष्ठं विरेचनं पित्तजयाय ।ब्रकरुतत्वाद्वायुः प्रसक्तः
` अतस्तस्परिजयाथमध्यायारम्भः
। बस्तिधिधि
विधानमितिकतेन्यरूपस्तमध्याये
स्तिविधिः

। अत्रास्थापनादहोप।

स्निग्धवस्तिभेवति
। तेषां नामभिरेवैस्वर
मेवाख्यातम् । अनुवासनं यथार्हौषधिसि
स्नेहना स्नेहः । यतन्चःमुवसन्नपि न दुप्यटि
अनुबासनमपि वा दीयत इव्यनुवासनम् । छ
रबस्तिरपि स्नेहान्वासनवच्छोधनः निरूहवदपि

केचिदाहुः । स निरूहादुत्तरमुत्तरेण वा मरं
दीयते इत्युत्तरबस्तिः ॥ २॥
हे°~वस्तेर्विषयमाह~-बरितना दीयते बस्ति वा पृ

व्याख्यास्यामः बणेयिष्यामः ॥ १ ॥

मन्वेत्यतो बरितरित्युक्तं संग्रहे । नस्ते; सर्वोपिक्रमश्रे्ठः

हे०-कमपरातं बस्तिविधिमध्यायं व्याख्यातुं प्रतिजाति
अथेति ॥ १॥

माह--उपक्रमाणाभिति । संग्रहे तु शीध्रं पुसश्रंहणाः'

वातोर्षणषु देषिषु वाते वा बस्तिरिष्यते |
उपक्रमाणां सवेषां सोऽग्रणी्िषिधश्च सः ।

बृद्धकरस्थुलक्षीणधालिद्ियेषु

निरूहोऽन्वासनो बस्तिरुत्तरः ॥ २ ॥
स ०-वात उल्नणोऽयिको

लस्तिरिष्यते । मातर्थरिति

कारित्वाद्धिकृतानिलोच्छेदित्वाच्च सुखत्वादेव च भसितिनारं

सखीषु चानिलोपसगदिः

जासु इच्छरप्रजासु चोपदिश्यते | तथा अभिव्रह्वणमेध
स्वरयुःखुलमप्रदो वयःस्थापनः प॑गुरु्णभभ्रस्तन्धसंकुा

तानिलाध्मातद्रूखरोचकोदावर्त॑परिकर्तिकादिषु हित इति

येषां दोषाणां तेषु बरितिभेदानाह-चत्निेध दति । संग्रहे ठ सनासथापः
शेषः । तत्र वातपित्ते दोषदषयाच्चुसरेण नानाद्रन्यसंयोगादिनिद्ैतम्. । तई

घ्नम् | `

सरिप्पणदीकात्रय्सबरिते अ० १९.
रो

भेदाः । उच्छेदनं शोधनं शमनं छेखनं वैहणं वाजीकरणं

पिच्छाव्रस्तिमधुपैलिकमित्यादयः । माधुतैलिकस्य पयायाः
यापनों युक्तरथो दोप्रहरः सिद्धवस्तिरिति । तेषां नामाभे-

(४०७ )
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नम् । दारणाश्च छृच्छरसाध्या अनिकामया वातव्याधयः ॥ ३ ॥

ह०-निरूदस्य विशेषतो विप्रयमाद--तेनेति । निरू

रेव च स्वरूपमाख्यातं
तद्वयःशापनादोषास्थापनाद्र
दादिषु निष्वपि प्क्तेषु प्रधानलािरूहस्य पराम्चैः |
आस्थापनमिद्युच्यते । सरीरयोहणादोषनिदैरणार्वचत्यप्र- `

माबतया वा भस्मि्रुहासंमवान्निरूह इति । अनुवासनं
यथारौपधसिद्ध; लेहनार्थ केदः । ेहविधौ स चतुद
ऽभिहितः । तस्य भेदो माचाबस्तिः | स पेयक्लेहह्स्यमच्ा-

तुस्यः सेन्यः सदा मठुतैलिकवत् । बाख्वृद्धाध्वभारया-

नव्यायामचिताख्रीनित्यसरीनुपेश्वससुङमारटुर्वलनिलमास्पाभिभिर्निष्परिहारतया सुसौ बल्यो वर्ण्य; सृष्टमलो दोष
क्षश्च | तथापि तौ नाजीर्णयोज्यौ | न च दिवाखप्र्लयोः
सेभ्यः । यतश्चासौ अङेवसन्नपि न दुष्यव्यनुवासनमपि
घा दीयते दरप्यनुबासनम् | वासनं भोजनम्. । उच्तर
बरस्तिरपि चे्ोऽनुवासनवच्छोधनो निरूदवद्पि च कोचै-

दारुः । स निरूहादुत्तरुत्तरेण वा मार्मेण दीयत इयुत्तरमर्तिरिति ॥ २ ॥

आखाप्या एव चेत्यनुवादाचे । खुडं वातरक्तं, शद्धाती-

सारो निरामातीखार;ः रजोनारखरीणां पुष्पनाशः, संहे
ह्दयङ्ुक्षिपार्वग्रहपर्वाभितापपाक्चयोनिदलंगसप्तिसोषकं-

पगौरखातिलाघर्वात्रदरूजनयर्कराश्चक्ातैवस्तन्यनाद्रजःक्षयो-

म्मादतोषङृमिरुकोष्टविषमाधिसशन्दानस्पेप्रमधेत्थानाद्-

य॑ इति ॥ ३॥

अनास्थाप्यास्वतिक्षिग्धः क्षतोरस्को भदौ कराः

आमातिसाय वमिमाम् संशुद्धो दत्तनावनः॥

कासन्वासप्रमेहारोरिष्माऽध्मानास्पवचेसः ।
दयूनपायुः कृताहारो बदच्छिद्रो द्कोद्री ।
कुष्ठी च मधुमेही च मासान् सप्त च गमिणी ४
स०-मतिक्जिग्धाद्यः स्ममास्तगभिण्यता अना-

तेन साधयत् श्याप्या अनिरूद्याः । वपिमान् प्रसक्तच्छदिः 1 बद्धा

गस्माऽनादखुडषीदद्द्वातीसारद्लिनः ।

जीणंज्वरमतिर्यायञ्क्राऽनिटमलग्रहान् ।

देरदरेण संधः । तत इनिभलर्थौयः । यद्वाऽतिसारिण
आस्थाप्या इ्यनेनाऽऽपतिसारिणोऽनास्थाप्यल्ये छच्धे

पध्मीऽरमरोरजोनाश्चानदारुणांश्राऽनिरामयान् पुनवैचनमतिप्रमाथिवेनाऽऽमातिसारिणः कथंचि्प्यस॒ ०-तेनेपयनेन निरूढः पराभृयते । कथमितिचेत् 1 नाध्थाप्या इति । तत्राऽतिज्लिश्वस्य दोभानुकछेय

नमः } अनास्थाप्याश्चव्यघीयते । तत्र के निर्या
ह्यपि ।ते सेव्यत्राऽनिखूह्याः पुनरिमे प्रतिक््तु युस्य॑ते |
भरपि च | आध्थाप्या एव चान्वास्या इति पठति कै
आद्थाप्या इति न गम्येत यदीह निरूह्य न परापू-

निरूहः श्वयथुमुदरं च जनयेत् ! क्षतौरस्वङ्रायोः
क्षोमव्यापन शरीरमाश्ु पीडयेत् । आमातिसारिणौ

दोषस्य सम्यणनिवर्दणादेदस्य शचामत्वादतिपीडं ङयात् |

प्रसक्तच्छर्दिपो दोभेकटेशो निशम् नयेत् । दतधित | तसमातनेत्यनेन निरूहस्य प्रहणे न्याय्यम् |तेन वमनविरेकयोः सुरि देदं क्षतं क्षार इव हेन् ।
निषटदैेण गुदमादी्तथा जीणिज्वरादीन् कृच्छ्रान्. वातत- करृतनसस्य विव्रतोरध्वखलोतस्तया विभ्रंश इयात् ।
तेगांोपक्रमेत् । गु्मादीनां शूलंतानां द॒ इनिः कासश्वासादीनायुखिल्टोषलाचिरूद उर्ध्व ्रजेत् |

धेः । शक्रादीनां ग्रहेण संधः; । सुक्रपरटो रेतो- अश्ःप्रमतीनां भशतसमाध्मानन्मृयुवा स्यात् । अस्प"
वेवधः | अनिख््रहौ बायोरतेचारः । र्जोनारः वशचछादीनां स्तमजाड्यादीनावहेच् । गर्भिण्याः पूर्वोक्ता
छ्चियाः पुष्पमासः ॥ ६ ॥

पर०-तेन निष्देण गुस्मादीननिरुपयन्तान् साध-

एव दोषाः ॥ ४॥

प०्~अनास्थाप्या अतिस्निग्धदयः। गभिणी चायेत् चिकरिल्सेत् । आनाहः कोषठापूरः । खुं
वातशोणितम् । शुद्धातीसार आमातीसारः । प्रघृ्ताष्टमासपर्यन्तां । भृ इरोऽतिकरशः । आमाजीणज्वरः प्रुरणस्वरः। प्रतिच्यायः पीनसः । शुक्रा

निकमकानां प्रः शङ्गः । रजोनाश्षः आतवाद्श-

तिसारेणं युक्तः । वभिवान् छरदियुक्तः । संशुद्धः
कुतवमनविरेकः । दत्तनस्यः प्रसक्तनावनः । श्ूल-

(४०८ )

{२

अष्टङ्खहृदयं ।
[1

पायुुदशचोयुक्तः । छता

भक्तभोजलः । अथ

बद्धोदरी दछिद्रोदकोदरी । मधुमेही
तत्राति्निग्धः उक्किल्ष्टदोपः

मधुमेदाः

यो दौपोऽनुत्क्छर्यो-

द्रं भूछ श्वयथुं वा निरूहो जमयति 1 क्षतो

दू अनुव्ासनस्य [विदो
दति | जास्ाप्या

पुपाव;

।नमयमाह-आ
| अतिवाद

र दाद्यतातनद्य पराधावयमह्-पिद्चपादिप्ति ॥

नाऽनुवास्यास्त ए
रस्कस्यातिकरस्य क्षोभव्यापन्नं शरीरमाश्च पीडयत्।
कूतवमनविरेकयोः सुरिकतदेहं श्त क्षार एव दत् । यऽनास्थाप्यास्तथा पाटकामटमेदरषीनर

छतनस्यस्य

विभ्य भरं

विव्रतोध्वैस्ोतस्तथा

।

निरन्रष्वीदपिडमदिगुस्काष्ठकपफादर

ाः
यात् । अ्रसक्तच्छयादीनां वायुर्िरूदमूरध्य जअभि
ष्येदिकशस्थूटकमिकाष्ाव्यमासता
नयेत् । अशेःस्खावृतमागैखादनागच्छन् बधितिः
माणान्निर्हिस्यात् । बद्धोदसयाध्मातानां भदश्यत- पीते विप गरऽपच्यां उटीपदी गटगडवाः
ध्मानान्य्र्युः । अङ्सकातीदीनां चामदोपः |
सतुवत | व एताएनाम्धा्या
अरोचकातादीनां यथास्वसामयवृद्धिः । गर्भिण्याः
वास्तं चाऽपि नानुाष्याः) तथा पाद्वादधो ना
पूर्वोक्तदोषः ॥ ४ ॥
हा; । पतां हि दोपाुत्टःण म्लदव्स्तिसय
दै०.-निरूहं निपेर्षात-अनाश्याप्या दभि । बद्धाद,

यत्| निस्लम्याऽमुतासनात् रनहविपतिः | तथा

शादय उदरविशेषाः । संहे घ तनातिन्लिग्धोतवथ्स-

प्र्नादन

परयोदोपा्चचछेष्योदरं मूं शचयध्ं वा निरूहो अने र् |
कतोरस्कश्यापि शशस्य च कोभव्यापरतनं शरीरमाश्च पीट

रति | प्लीहाद्वानां श्तमजाटनादुनानदन्

येत् । अनिरन्ेश्य वक्ष्यते । छतधमनविरेकयोस्ु शित

देदक्षतं क्षार ध्य ददैत् | स्नेष्यस्तिस् सथोऽधिमवसाश्र

| आनृक्तदत्तश्

सथा

स्तनबरध्ता

त्रि

स्याऽनुवासनादृनमनिदतेः करमिभिरति वहुलं
निःससणन हृद्यमतिकपद्विदछदययु)

| याह

छेष्मामयाय स्यात् |करनस्यस्थाक्य विश्रदं भरशविष्रतोध्वछोतस्तया र्यात् । अनुवासन तु दोपोघटेधनं प्रसक्त

तद्य सम्पग्पोषनिहरणादाम्ृद्धिः । पी
य साञ्नुतास्या एति सौव्यय् |सानम ने क्र

च्छर्दिनिष्ठीविकाकायश्रातष्िप्मारतानां
ययुन्स्दमूभ्य
मयेत् । यर्शस्यष्तमार्मत्वादनागच्छन् ब्ि प्रापाद.

शछपदीतीनिमदणद्ार्सिति

ोपद्कधमधुमेद्यवानां

काथाग्रगयु साद्व विद्पाद्रनिततिना | लिनः
ऽद्िताहारयम (सामाश्यऽनिदम । परमेभदतिः

नाडनुत्रास्या

मनुष

|

मवृ

दति |मप्र योतय | अमुक

हिंस्यात् । लेहः पुनस्थास्यमिष्यंद्याध्मानाय स्मत् |
एय प्रदुक्तलनुतासिनय | ससदयमूष्मतः |
बद्धोदराश्याध्मानानां म्रशतस्पाध्मानन्मृष्युः अटसि
प्ररत |तैम सायोजयो म म्वाद्रातदमन्यति
चिकामातितारातासां चामदोपात् । यरैचकाल्याधिरुदर
सथास्यमामयनरद्धिः

पूरवक्तो दोप इति पृवाक्तौ वममौक्तः ॥ ४ ॥

| गण्या

अस्थिप्या एवं चान्वास्या विरषादतिवह्नयः । स्थदन्यवत चानतपाकतः | निदश्च सर्मग्शचं ^
धेगायुभावपि। ताव्तमून्छिति सीदतो
रक्षाः केषट्यातार्ता; ॥ ९ ॥
गतौ | उध्य वा गष्ता सा्पमस्थित

स०~य एवा$डस्थाप्यास्त एवानुनास्पाः

। आङ

पृवात्ति्तणजतादनुपृवौच बसतेरहीर्थं ण्यत् | विदे

णीतिवहधादयोऽनुवास्याः

॥९ ॥

पय
पर्वास्थार्धास्ति प्वानुवास्याः । तथा
श्क्षा अतिदीप्राश्चयः | फवटवातताताश्चं | पिद

धेण +एते हि परमहुवासनेनाप्यायन्ते । मूटसंकेन धक्षत् ॥ ५ ॥

कष्ट"

समलाशसर्विषन्धा दग्तामादथु तीवित्तम् |
एवानुवास्पौऽप्यानन निरयो मुक्तवानिति ॥

पठत एवे नानुवास्या य नास्धाप्याः
एष्या य । तथा पाण्डुरोग्यादयः कामदाघ्यनः

पनस प्रतिरयायः | निरन्नाऽयुक्छमक्छः 1
सभूल्छाऽतिस्थृलः । आद्यमासमो मेद्रसातरते।
अपचो गण्डमाला । गल्गण्डवान् गद्टगण्डसग

खानम्]

सरिप्पणदीकाधयसंबङिते अ० १९.

(५०९)

हे०~-अनास्थाप्यादीनां पांड्वादीनां चासुवासन ` गुकावदातिरहितं पुखं चस्य । संग्रहे त मागश्वन्नम
निप्रेधति-नानुबास्या इति । अनास्थाप्या अतिस्तिग्धा- तनक्खादेरकदरतिनियतिन्दुकादिसास्सारमयमुर्वकर्कड

दथः । निरकनोऽकृताश्रः,
विड्भेदी शिथिलमल;
गुखकोष्ट आहारं `विनाप्याहारपुणं इव॒ कोष्ठो यस्य
मिष्यंदी

मिति॥ ऽ ॥

नेचकोपी । संग्रहे तु तवातिसिनिग्धादीनां `

यथास्वसुक्ताः प्रथग्दोषाः) अपि च ("अनुक्ते रिक्तकोघ्रस्य |`

अथर्स्य प्रमाणत

उन्ऽ्द् पंच पूर्णेऽस्मिन्नासमम्योऽगुखानि षट् ।

मयुक्तमनुवासनम् । सरदुरंगसृष्मैः क्षिप्रमरं प्रप्ते ॥ ,, सर्म सप्त तान्यष्ट ददश पाड्य मेष
तेन वायोजैयो न स्याद्रातधामन्यतिष्ठता । कायाभेरघय द्वाद्दोवे परं पिसात् ॥८॥

नाशस्तु विदेषादतिवर्विना ॥ स्नेहः सद्योऽरिताहारर
स ०-अपृणं वं नेतरस्य पचगुयानि । आतुरम
त्वामारयेइनिटम् । पकस्थ हंति पक्स्थश्न्यवमे चान्नपा- ।
कतः | निरूहश्च समीर तीक्ष्णवेगाुभावपि । तावन्न ।| प्रमाणमिति गम्यते । दव्यण चयेतदप्यनुकत पने |

मूर्छित -तीक्षणावधोऽनेन सहागती ॥ ऊर्ध्व वा दाष्ता ' वक्ष्यति हि । स्वागुन सम मृ? म्थौव्येनेति | आन्
सा संस्थिती कोष्ठ एव घा । समलादारनिषटन्धौ हरेता- क्ष्यः सप्तवषाणि मयाद्य पटगुानि प्रमाणम् ।
मा जीवितम्, ॥ अक्तवा्नु वास्योऽस्मान्न निरूह्योऽ्र आड्तर मयादायां नामिविधौ । तेन प वराणि प६मुक्तवान्?” पाण्डुरोगातौदीनां दोषानुच्छे्य स्नेहवरितरुदर । गुखानि नेत्रम् । अन्यथा सप्तवषस्याऽपि पमे
जनयेत् } प्रतिश्यायादिमतां मूय एव दोषं विवर्वयेत् |
दति ॥ ६॥

निषश्दान्वासनयोर्य्स्य छक्षणमाह---

प्राप्रोति |षक्षयति तु समे सनि | एवं च ग्री
परं पाहत स्यात् ।तप्मान्मवादापामादिव्यवेहि | समे
नरष सक्तीगुखानि द्रादरो वत्सरं सान्धगुन्यष्ी नेत्रम् !

तयीस्तु नेत्र हेपादिधातदा्वेस्थिवेणुजम् ।
गोपुच्छाकारमन््छिद्र इटष्णज गुटेकामुसखम् ७

हादशानां

पूरण इतिं तस्य प्रण उडिति इद् | एव

घोडा इव्यत्र । पोष्ासेवःसर नवागु्ठानि नेत्रम् ।

स०-तयो्निरूहाभ्वासनयोर्नैत्र भवति । नीयते विदाद्सरात् तस्मादुष्वमकतिद्यप्रभतिवर्षपु द्रादस्य
प्राप्यते स्नेहकस्का्पानमिति नेत्रम् । नेत्रेति नेः गरुखानि नत्रम् । नातोऽप्यधिकानीत्येवशन्दाथः |

षटरनूप्रययः । विमूतं नेत्रम् | हेमादीति | आदि | चिरतिराब्दाशरणे इटि तिविशतेडितीति तिहोपाद्विराशब्दः ॥ < ॥

दाब्दः प्रकारे । तेन रूप्परीतिकायष्कास्यन्रपुसीसादथो
|

गजादेः । |। पन~हीनसंबस्सरे बाले पच्चाक्गुलं नेत्रं कुयान्।
वेणुर्वराः । एतेषां हदः । एभ्यो जाते तयोर्नरूहा- पूर्णेऽस्मिन्नव्दे द्विवरतीयादिकरं वपं इति यावन् ।
म्या्तनयोर्नत्र मवति । किंभूतम् । गोपुच्छाकास्म्। || सप्रभ्योऽब्देभ्यस्तावन् षडङ्णुखानि नेत्रम् । आङः
गृह्यते । दार दिरापादिकाष्म् | अध्थि

पोपुच्छ इवाऽकाते यसय तत्। तथाऽच्छिद्रं नितिवरम्। || मयीदायां नामिविधौ ।तेन पट्चाङ्गगुलिना पडट्गु। छिना नेत्रे सप्रमेऽन्दे पूणेसप्राङ्युखानि नेत्रं तान्य
तथा शक्ष्ण कोमरु तथाऽ्प्युज्ववक्रम् 1 गुकिकापस- | एावद्गुखानि द्वादरोऽव्दे पूर्णे नेत्रं विशषव्यन्दाद्रामतीक्ष्णं मुखं यस्य तदेवम् }। ७ ॥
|स्रमनन्तरं द्वादवाङ्गुखानि नेत्रं कुर्यान् ।॥ ८ ॥

प०~तयोसस्थापनामुवासनयोर्त्रमेवंविधं कते- | हे०--यन्य्प्रमाणमाह~-उन इति । प्रधम चप
ध्य । तच्च देमादिजम् । देमादिधातवः सुबणै- गुं यन्तं, द्वितीयादिषु पञ्च पगु, सप्तम सप्तागु
रूप्यत्रपुसीसताग्राणि

। तथा गोपुच्छाकृति । । द्वादयेऽ्टगुढ, भोयो न्वागुट, विदादिषु ददशमः

अच्छिद्रमन्रणम् । श्ष्णमपरषम् । कजु अवक्रम् ।
अद्कगुिकासुखमतीक्ष्णाम्रम् ।। ७ ॥

।

गोपुच्छाकार गोपुच्छवत् क्रमं दृतं च | गुचिकाखं

| वथोषरुङरीराणि प्रमाणमभिवधेयेत् ॥ ९॥

| टम् ॥ ८॥

०-निरूढयन्वासनयन्वश्य लक्षणमाद-तयोरित्ति । |

४५

र ^

॥

पक्ष्य वषीत्रद्रु च

'

अष्टङ्गहृदये ।

(४१०)
पा

नि

। प्ल

(धाव

प०~मूजे भूरविषये नेत्रं खाङ्रुेन सममा,
स् ०-वर्षतस्वतरालावच्छिनेषु वधे नवमदराड्गृषठप्रमाणतुस्यं कार्यम् । अप्रे अग्रविषये सु
मादिप वीष्य पर्यालोच्व नेतरस्य प्रमाणमभिवधंयेत् |
नेत्रमातुरकनिष्ठया समं कार्यम् ॥ १० ॥
चराब्दो भिनक्रमः । न केवकं वर्षातरेषु प्रमाणममिवे० -यन्तस्थौर्यमाह~स्वांगुठनेति । स्वागु्िन य
शयेत्।याद्वयोबलादीनि निरूप्य प्रमाणं =चाऽभिव- दिश्य यन्वरप्रमाणं तस्यागुष्िन तस्यैव कनिष्ठिकया । ›
धयेत् ॥ ९ ॥ `
अग्रे दयुभयत्रयोज्यम्| अँगुठमूकवचंनमूरं कनिष्ठाग्रवः
पण्~वषीन्त्रेषु संवद्सरमध्येषु वयाबरमरारा- त्रां स्थलमित्यर्थः | मध्य स्वामुपू्वया स्थलम्. ॥ १०
णि ज्ञाना नेत्रस्य प्रमाणमभिवधेयेत् । वर्धि
अघुना विदुरेण नेत्रस्थौस्यपमाणमधिर दशेयन्नाः
तरेत् । पोडदोऽब्दे वा पूणं नवाङ्गुलानि नेत्रम् ।

याबदेकोमविसोऽन्दः1विरऽब्दे दादसाह्घुलानि नेत्रम् ूर्णेडन्देऽुटमादाय तद्षाऽधैप्रवर्धितम् ।
विरदीऽन्दास्परमनन्तरं द्वादरौवाङ्गुखानि नेत्र
र्यात् । ऽनेऽब्दे पञ्चाङ्गुरानि नेत्रममाणम् ।
परणेऽस्मिन्नव्दे याद्रषाणि तावत् षडड्गुरं नेत्र

प्रमाणमुक्तम् । अत्रान्तरे मध्ये तद्रयो वीक्ष्य
बुद्ध्वा तथा शरीरं वीक्ष्य ततो यर्किश्चिदन्तराले
वयस्तथावदछं शरीरमेव नेत्रमपि वधयेत् । एवमन्यषु

ञय॑गुटं परमं छिद्रं मूलेऽगरे वहते त यत ।
मद्रं माषं कराय च हधिन्नं कक॑धुकं कमात्१
स ०-वर्षे पूरणे सत्यगुखमादाय

वायुरत्परम्

क्रमेण त्येगुछ छिद्रं मूके नेत्रस्य भवति | विमु
छिद्रम् | अ्ैस्याऽषमर्घाषिम् । तस्यांऽगुरस्याधं

युक्त्या प्रमाणं

तेन प्रव्धितम् । ततर प्रथमे वर्ऽगुखमात्र छिद्रे याः
्र्षीणि षट् । स्मे वर्षं सपादमंगुकं यावदेकाद्

व्चैयेत् । अष्टमे स्पादसत्तागुर, नवमे साधैसततगुखभे-

वर्षाणि । द्वादरे वरवे साधैमंगुकं यावत्षोडरावपीणि

स्यादि ॥ ९॥

परोद वर्षे पादोनमगुखुद्रयम्। सप्तदशे वर्धऽयुरुद्रयः
अष्टादरो वषै सपादमेगुरुदरयम् । एकोनविंशतिः

वंषीन्तरेषु व्याख्येयम् । ९ ॥
ह०-~वपीम्तरेषु

वयःप्रथतीन्वीश्य

व्वाशुठेन सरम मूढ स्थौस्येनाऽमे कनिष्ठया १०॥

स ०--स्थौस्येन परिणाहेन स्वागषठेन तुल्यं॑पूषे साधेमगुलद्रयम् । विरातिवषेस्य पादोनमेगुरुत्रयम्
मत्रं तथाऽग्र प्रातप्तस्मिन् कनिष्ठयांऽगुल्या समंनेत्र एकविदातिवषेस्य त्यैगुकं चछिद्रमिति क्रमो वेयः । पर

स्यात् । खग्नादेऽम्यक्तम । वस्तिनत्रमृ् ष्णं सदृ मिव्यनेनैतद्मयति । परममुक्कषमाश्रिषेदं मूलच्छिदरम
गुिकापुलम् । भवेद्रोपुच्छप्तस्थानं सुप्रवाह त्रिकर्णि- मध्यमे तु यत्तच्छिद्र ्ागुषठनेवयनेनौक्तम् | ऊउनव्ैर
तर्घगुलं चिद्रमेतदपेक्षया कद्प्यम् ¦ प्रे तदि
कम् । या त्रिभागप्रणयने मादा कर्णिका भवेत् व
कर्णिके चोपारिषटाद्रप्याधारेऽथवान्तरे ! स्वांगुष्ठकपरीणाह मूढ नेत्रस्य शस्यते । मध्ये त्वनामिकातुल्यमप्र

तद्वद्भवति यन्मुदरादि वहति । तत्र वार्षिकस्य मुद्राः

यावलखड्वषम् ]सप्तवषश्य माषवाहि यावदेकादरोऽन्दः
द्रादशवषेस्य करायवाहि परोडरावधस्य छिनलकङायर्वां

तुल्यकनिष्ठिकम् ! खेनायुरिप्रमागेन दैप स्याहादरां~ एक्वितिवषेस्य कर्कीघुवाहीति ऋमाह्रयःभमाणम्
गुलम् !कर्वघु प्रवहच्छिद शरष्ठमन्यद्यथावयः ! विरा

ऊनवषैस्य च न मुद्धादिवाहि कल्यम् । अग्रच्छिदर

द्रादराषद्वभे हादराषड्गुलम् | कर्वधुकसतीनाग्र- माणं चेतदप्रे कनिष्ठयेलयत्राऽपि सेगच्छत एव |दैरध
सुखं छिद्रषहमिवयादि । सुनिर्यवोचत् | षडु्रादशा- परमाण चाऽत्र पक्षि एवमेव योज्यम् । स्वागुषठेन स
छगुकुततमितानि षद्विशातिद्मदशवषेजानाम्, । स्युमेह- मूढे स्थौस्येनेयनेन छिद्रप्रमाण स्छम्या भिषजा प्रव
व्कर्कधुसतीनवाहिन्छिदराण्यपिदितानि चैव | यथा स्मयम् ।तथा गुलं परमे छिद्रमियत्र स्थौव्यप्रमा
वर्योऽगुष्ठकनिष्टिकाभ्यां
इति ॥ १०॥

मूलाग्रयो; स्पात् परिणाह

स्वधियैव. निरूप्यम् । तेत्रकृता तु प्रथगौखभयादुत्

प्रायतवाचेह् नोक्तम्, ॥ ११ ॥

सेटिप्पणदीकाम्रयरसवलिते अ० १९.

ष्थानम् |

ो
त
1

यायि
श
ता
यामनि

प०-प्रान्तेऽभे यथाच पृणीनिदटिदरप्रमाप्रन घटिता
परिपाटीमतिकम्येति यावत् । पूर्णाब्दे नतु दीने निप्पादिता कराणिका यम्य । व्रस्तेधिटितम्
पर~क्रमेण च यवा देया उद्विष्टनैत्नप्रमाण-

संबर्लरे संचस्सरेऽ्गुखमादाय मृदीस्वा तद्धौधै-

इति । तच नेत्रं वर्प पिहितं कूर्यानं । कापा

छिद्रं सस्पद्यते तञ्च परमं श्रकरष्टं छिद्रं न ततोऽ-

प्रिहारथे मूले यथास्य द्रवद्युन्धान्तर
द्वितयं नेत्रे कुयान् ॥ १५ ॥

परबधितं ताचच्छिद्र कार्यमिति यावत् 1 जड्गुढे समन्या वघ्यौ पिहितं स्थमिनं व्रानावन्तःवशभ्यधिकं ` कार्यम् । वपौवूनेऽव्येऽड्गुरावप्यनं

छिद्रमूषे कार्यम् ! अन्यन्ुद्वादिच्छिद्रादपि रिचि
वनं छ्ठिद्रं कार्यमिति । अधै

पस्याधीै तदियेनाङ्युं
इगुरस्याधनाथन

चाध

ह०~-वन्बस्य

पद

अरतकर्णिकासानम

चार्धे | प्रमणितेति । मूटच्छद्रपरमपिन् श्रन्य ४

परामृशति । तेना-

प्रवर्धितं बृद्धि प्रप्र वा तथा

रत् च्यङ्युकं परमं छिद्रं मूलेन सम्पद्यते । अग्र-

खं यथाक्रमं पूर्णेऽब्दे सुद्भमादाय यथावययाठिद्रं
ए्न्धुसिध्वितकाप्लं वहते तावन्तहधैनीयम् । पर7व्दोऽत्रापि वर्वयति न यत्ककैन्धुवाहि कमादस्य

[स्परमं न ततोऽभ्यधिकं कायम् । एवं पृीऽव्दे मुह्र-

च्छद्र सद्रवाहि यावत् षष्ठोऽब्दः । सप्तमे माप-

हि यावदेक्ादरोऽव्दः 1 द्वाद कलायवाहि
(बसश्वदशाब्दः । षोडशे तु किङन्नकराय्-

हि यावदेकोनर्विश्ोऽव्दः । चिक्षतेरूप्यै कच
धुवाहि याव्पूणैप्रमाणम् ॥ ११ ॥।

मारूपां कर्णिकां घटयन् । २~

सित्याह-वर्स्येति । संग्रहे तु णिः
ताग्नपिधानघनयैटवतीसुक्,

ः

श्रः

अंगुरमन्तरं काचसित्याद~मुल्ट टन ! ध
यन्तं तदग; ॥ १२ ॥
अत एवाद्-

तत्र च योजथत्)
अजाविमहिषादीनां बस्ति सुमदिरतं टट ॥
कषायरक्तं निर्ि्द्रग्रथिगोधदिःं तरम ।

ग्रथिते साघु स॒त्रण सुखसंस्थाप्यनेषनम् १२ ॥
स०-तत्र्यादि। तमिव कणिच्द्वितय्ऽ राना

ह ०--यन््च्छिद्ममाणसाद-ूरणै$ब्दे इति । पडगुरस्य बर्सिति योजयेत् । आदिरष्डेन गोदारणवयहमटिषर्णां
लस्य सद्मु-

न्वक्य॒मूखच्छिद्रमंगुल्प्रमाणं, सपतागु
म्, अर्टगुलस्य दवयेगुं, नवांगुहस्य सामु, द्राद-

गुरस्य व्येगुकं, पडंगुखस्य परच्छिद्रं सुद्रवाहि, सप्तागु-

िमटिषग्रहण
प्रहणम् } जजादीनाभितेषं निर्द्चऽप्यध

ठ्न्चे साक्षादेतयो््रहणमन्यजभ्यो वस्तिम्ध एलदम्ने-

स्य माद्रवाहि, अश्टगुख्स्य कटायवाहि, नर्वागुश्य
ह्कलमयवाहि, द्राद्ांगुखस्य हस्ववद्रवाहि । भगु

योधतरतवप्रतिपादनाथम ।किंभूत वभ्तिम. । नुषरदित
तसं सुः मुष मर्दितं तथा दं तथा कषायेन दरी

ठम्. अग्रे बनसृद्रवादीति समरहौत्तं केयम्, ॥ ९९ ॥

ताः निता न सति यस्य तननिदधिद्रवरधिणधरिसम।

नं तु छिदरस्य वृत्तपरिधौ चेयं, पञ्चागुरुस्य मूके अड

ऊच््छिद्रभमाणेन प्रति घटितकर्णिकम्

मृेयथास्वं दंगुलातरम् ।
स्याभ्मे पिहितं
णिकाष्टितयं नेतरेकुयोत् ॥ १२ ॥
स ०-मूढे यच्छ्रुतं तस्प्रमाणेन प्रति घटिता
पादिता कणिका छतरकास

गुदाधिकांतःप्रवेशसे-

्च
तक्थादिना र्त तथा च्रं च प्रि गधरश्चं दयश

पत्रेणप्रथितं
तथातनु न स्थूढ तथा साघु सन्यतः

चत
वद्ध तथा दुवनाऽ्नटरण सेस्थात्नवमोर।
तदेवम् ॥ १६ ॥

तत्र
प०-बस्तियोजनाधै तत्र च योजयेत् ।
तथा
कर्णिकाद्धितयमध्येऽजादीना वर्ति सुदित
ान्तर
दढमपरिष्छुटनकीदं कथायं नान्यद्ण

ं नि््॑न्थि
ली यलिसतदेवम् । तथा वस्या दादिङृतया प्राति निच्छिद्र छिद्ररहित निरीन्धं गन्धरससाधु
मम्यक्
। मू यथास्वमूनमषोदिकस्य तदेगु- ग्रम्थिरदहितं तथा ्िरारहितेस्थूरतया
हितं स्थगितम्

तथा सुखेन संस्थाप्यं भेषजमप्रमाजेन दवगुलातरं कर्णिकायुगल मूरभदेशो नेत्र सू्रेण प्रथितं बद्धं
॥.
यदिन तत्तथाविधं प्राप्य प्रयोजयन् ॥ १३
वधं
॥
१२
॥
म्.
दधीत बस्तिपुटयोजनाभे

( ४१२)

[क ५ ॥

अष्टाङ्गष््दय ।

हे०~-कर्णिकाद्रये बक्षिवन्धनमाद--तत्रेति । आद
ब्देन गोहरिणवराहादेयः । वरस्तू्ाधास्चभशषीः मुम्-

दितं निदयुद्वाभ्यां, कधायरसं

क्रपायरतैद्रवयद्तराग,

प्रस

भकरुश्वादृनं निर्ह माणम् । अनन्तरः

प्रकुश्वस्य वृद्धिः प्रतिबत्छरं सावत् षट् प्रसू

ददशापलानि द्वादशवभेस्य ततः षटृसप्रमपारे

णाननिर्दादृष्मैमनन्त प्रतिवपै प्रस्तं वधै
यावत्सघ्रदशोऽब्दः । अष्टादृशषवस्य
परद्वयं
साधु भधितं बद्ध्वा परिवत्यं पुनर्दधं सुखं संस्याप्य
यधोक्तग्रमाणमौषधमसंकोचने यथा माति तथा प्रमाणम्१३ दरीदशप्ररताश्चतुविंदतिपरानि एतस्मिननिरुहम
निदिच्र्न्थिगन्धदिरं

चछिद्रदिनचतुष्टयरहित, तनुं शृष्षमं

मासप्रतेः सप्रतिवर्षणि यावत् । परे सप्रते

वस्त्यभवेऽकपादं वा न्यसेद्रासोऽथवा घनम् ॥ न्तरं दैव प्रस्रताः विशतिः पानि । दै
स०--वस्तेरमव सस्थकपादं छगेणादयवयवविदेष् रस्ति विदुरिति । एवकाेऽवधारणा्ै
वा॒न्यसेन्नेत्रे. योजयेत्. । अथवा वघ घन सप्तेः परं दरीव प्रस्ताः भ ततोऽधिकाः ॥ १५५
न्यसेत् ॥ १४ ॥

हे०-निरूदौषधमात्रामाद~---निरूहमात्रोति ।

पण्~बस्यभावे बस्यकाभेऽङ्कपादै वद्पादे
मा तत्र नेत्रे न्यसेयोजयेतत् । अथवा वासो यख
वा घनं विज्वरं योजयेत् ॥ १४ ॥
हे°~ंकपादम् ऊश्चर्म) वासो घने स्वतो मधूच्छि
टेन च । संग्रहे तुन्युग्जं विद्ताननं निवेद्य बर्ति
किकयेष्डेन सूत्रेण घनं समं च बदुध्वा परिवर्य पुम

श्ान्यद्वरित मुखवेधना्थं सूत्रषुपनिधायावुगुपतं निधापयेदिति ॥ ५४ ॥

।

निरूहमा्रा परथमे मङ्कचो वत्सरात्परम्।
म्रकंचन्रद्धिः परत्यन्दं यावसद्परसतास्ततः ॥

वर्ष परं, ततः जाद्वाद्ाद्पल्रद्धिः, तक्षः आअष्टाद

दविपल्ब्रद्धि; । एवमष्टादश वर्मे चतुरवि्तिपलानि स्यु
तान्येवासप्ततितमान् , तते विशतिपल्ानि

। संर

अन्ये पुनदवौदशप्ररतस्याप्यष्टविच्छंतीति ॥ १५ ॥

एव सावत्सरिक।द(रम्य॒याषदरषेशतिकस्ताः
रहमात्राममिधााऽयुवासनमत्रामविहव्याह-

यथायथ निरूहस्य पादो मात्राऽनुषासने १
स ०-यथायथं यथास्वं वार्षिकसैकविरातिः
रदेवां निरूहस्य पादश्वतुरमीगो मात्राऽनुबासनेऽलु

असतं वर्धयदृध्वं द्रादश्चाऽश्टादशस्य च ।
नविषये मात्रा यस्यं पठं निरूहस्तष्य कप्रमाण
आसप्तेरिदं मानं द्रव प्रसृताः परम् ॥१९५॥ वासनमित्यथः } एव सवेत्र कल्प्यम् ॥ १६ ॥
स ०-निरूस्य मात्रा प्रथमे वर्षे कुषरायस्नेहसदित

प०-अनुवासने स्नेहबस्तौ यथायथं यः
निरूहपाद्ः चतुथैभागः । तर्मन् मात्रा

स्य प्रकुचः पलप्रमाणम्। षण्पासादौ लेतदनुसरेणाधपलादि कस्प्यम् । वर्षत्रं प्रकखवद्धिः प्रति्त- ब्सरे निरुहमाज्रापलम् ॥ तथा सात्रातः '
वत्सर कायौ यावल्द् प्रता द्वादश पलानि । चतुथौशः कषेः स्तेहबस्तौ मात्रा द्वाद
दादशपङानि मात्रा । तत्र चतुरथीशः
तत॒ ऊर्व प्रसूतं वभेयेत् । प्रतयब्दमि्यनु. पानि । तथाष्टादरोऽब्दे चतुर्धिशतिपखानि
वर्वते । ततो द्राद्शवपैस्येव द्वादश पानि । तत्र चतुर्थाः पलानि षट् । . एवं
अनतरं प्रयोदराबषीदिषु प्रतिव परद्रय निरूह योज्यम् ।॥ १६ ॥
माप्रायां वधयित्यं क्रमेणैव यावस्सपतदशवर्षाणि |
हे०-अयुवासनीषधमात्रामाह--यथायथप्निि
अष्टादशवषैस्य तु द्वादशा प्रसृताशवतुरविशातिपरानि । यथायथं पले कर्षः परलद्रये करदयमित्यादि
|
श्दं माने प्रमाण सप्ततिदषीणि यावत् । परं सप्ते तु यथास्वमास्यापनमात्रा पादहीना माधुतैरिके

र्वं दैव प्रसृता
मानेनाऽधिकम् ॥ १९ ॥

प०-प्रयमे बरसरेऽव्दे निरूहरमाणं प्रकुच्व-

ज्येति ॥ १६ ॥

आस्थाप्य स्नेहितं स्विन्नं शुद्ध रग्धवरे '

पयायः । पर्वं प्रथानमान्रानिरूहस्योने सबत्सरे अन्वासनाईं विज्ञाय पूेमेवाऽनुवासयेत् ॥

स्थानम |

सरिष्पणदीक्ान्रयस्तवहिते अ० १९.

शीते वर्सते च दिवा रात्री केचित्ततोऽन्यद्ा ।
अभ्यक्तस्नातसुचितासादरहीनं हितं खु ॥

(४१३)

प०~-आश्थापनीय स्थाप्यः आस्थापनयोग्यः।
तमास्थाप्यं सनेहितं स्विन्नमादौ
स्नेहितं

पश्चस्स्तेहितं प्चात्तधा शुद्ध वसनविरेचनाभ्यां

अिग्धरुक्षमरितं सानुपानें द्रवादि च ।
कत चंक्रमणं सुक्तविण्मूश् शयने सुखे ॥

कव्व

सैकोच्य दक्षिणं सक्थ प्रसा च ततोऽपरम्१७

करे शीतसामान्याद्धेमन्ते
शिरिरे तयोस्तथा वसन्ते दिवाऽनुवासयेत् । ततोऽन्यदाऽ-

नास्युच्छिते न चोच्छीषे सैपिष्टं वामपाश्व॑तः।

प्राप्रयरमन्वासनयोग्य

पुरषं विज्ञाय

ततः पू्ेमेव एतास्थापनभसुबासयेत् ।

शीते

स्०-~आस्थाप्यै निरूहणार्ह सिग्धे तथा खिन्न न्यस्मिन् काले वधौरास्दुप्ीप्मार्ये रात्रावनुबा-

तथा शुद्धूष्वीधस्तथा भूयोऽपि रन्धवलं तथाऽनु- सयेत् । इति केचिदाचायौः

। आदावभ्यक्तं

वासनयोग्भं॑विदि्वा प्रवेमेव निरूहादनुवासयेत् | पश्चात् स्तातमातुस्युचितादभ्यस्तासपाददीनं चतुभौरीते हेमतशिशिरयोकत्वोस्तथा वसते दिवाऽनुवास-

गन्धूनमसिनिग्धरक्षसाधारणम् । अशितं भुकतबन्तं

सासुपाने तथा प्रवादि द्रवपूतै तथा कृतचङ्करयेत् । केचिदाचायी अन्यदा शीताद्रंसंताचाऽन्यसिन् मणे मुक्तविष्भूत्रमुस्सुष्टशकृन्मटं निवाते वेदमनि
्रभूप्रा्दूशरदास्ये ऋतौ रात्रावनुवासयेत् | केचि शयने नाघ्युच्छिते नचोच्छीषे दैषदुन्नतपाददोषे

दिति भिन्क्रमस्ततोऽन्यदेयतोऽनेतर द्रष्टव्यः । इति वा वामपार्श्व॑न संनिविष्टं युक्तमराकुरिरसं दक्षिणं

फेचिदाहुरिति वाक्थरोषः। धान्व॑तसक्तु सवेधेव राद्ना- सविथ सङ्कोच्य परं वामं सक्थि प्रसार्यैषविधं
यनुबासन नेच्छति । धन्वेतरिमतमयिष््य संम्रहेऽधि- संस्थाप्यास्थाप्य । १७ ॥

जगे । नं रत्रौ प्रणयद्रति दोषरच्छेशो हि सत्रिजः | हे०-निरूदस्यानुवासनमाह~आस्थाप्यमिति । कृत
सेदो वीर्यतः इ्यादाष्माने गौं उ्वरमिति | तदेव सनेदादिकमास्थाप्यमनुवासनयोग्यतये सति पूर्वमनुवाप्तयेत् ।
शीतं इति । शीते वस॑ते तती$न्यदा
तदेशंतरादिवद्यात् प्रमाणयितन्यम् | किभूते नरम् । अनुवासनकालमाह
रनराबिति
समभ्यक्तखलात पूमभ्यक्तः पश्चातात; । परषेकाकेति न्व दिवा अनुवासयेत् ।वाकेचित्ततोऽन्यदा
वदति । संप्रहे ठु अवेक्ष्य दोषादीन् अन्यथा सनद"

समासः । उचितायदपेन भोजनमभ्यस्तं तस्माचतुथे-

क्तामयपराहुर्भावः । धान्व॑तरीयाः पुनः प्राहु“ न
भागदीनमदितं तथा हित रुगुणयुक्तं तथां किचिद्- रात्रौ प्रणयेहस्ति दोपोक्ैो हि रानि; । स्नेहुवीरययुतः

क्िग्वरू् तथा सानुपानं द्रवादि च

। मादि- ुर्यादाध्मानं गौरवं च्वरम् ॥ अहि स्थानास्थते दोष

रब्देन द्रवोष्णमनमिष्यदीवययादि विरिष्टं भुक्तवतमिति वह चान्नरसान्विते । स्छुटछोतोमुखं देदं॑स्नेष्टो यः

ममयति । उक्तं च सेग्रहे । अतिस्निश्धारिनो दुभ- परिसर्ष॑ति ॥ अल्पपित्तकपः रूक्षं भृश वातश्जादितम्।

यमागीत् सेहो मदमृच्छऽधिसादहासादीन्. जन-

यति । रुक्षारिनो विष्टमं बङ्वणहानिं च । भदयमात्रवारिनोऽविखष्टविष्पूतनस्य चामाषतेन तदाबरणादरापदमिति | किंभूतम् । कृतच॑क्रमणं तथा व्यक्तमूत्र

पुरीषे तथा शयने सुखावहे सिषं स्थितम् । किभूते।
नाऽद्युच्छ्ति नाऽयु्षते न ॒वचोच्छीर्षे वयक्तोच्छीर्षे |
कंथ संविष्टम् | बामपार्व॑तो वामपार्न । संकोच्व
दक्षिण सक्रिय वामसक्थ्न उपरीति बृद्धवैयाः । ततो
दक्षिणसक्थोऽपरं वामे सर्विथ प्रसाये ।संग्रहे चोक्तम् ।
शयने नाव्युच्छिते स्रास्वृत दषदुन्नतपाददेशे वामधर्थन प्राकुरिरसं सेबेरयेदिति ॥ १५ ॥

मुक्तं जीर्णाशनं कामं रात्रावप्यनुवासयेत् ॥ ?' केवलनि~
कतिपीडितं स्वज्द्धमप्यनिरूषितवेखमप्यनुवासयेदात्ययिकत्वादिति । अनुवासनीयस्य पूर्वकरतव्यमाह-अभ्यक्तेति ।

उचितान्निखयभोजनादाददहीनमशितं

द्रवादिद्रवपूरयं न

च्ोच्छीषै उच्छीर्ैकं विना ॥ १७ ॥

अथाऽस्य नेच प्रणयेरि्नग्धे सनिग्धभुखं शुदे ।

उच्छरास्य वस्तेवेदने बद हस्तमकंपयन् ॥ `
पृष्ठवद मति ततो नाऽतिदरुतविटंचितम् ।

नाऽतिवेगे न षा मद सकृदेव प्रपीडयेत् १८ ॥
स ०-अनेबभूतावस्थस्यातुरस्य शुदे क्िग्धे छते

बरेषदन उच्छरसवातं निःसाये बद्धे सत्ति नाऽति

अष्टाङकहटदय ।

[१
4

री नाऽविहैतिते नीऽतिवेण नवा मेदं तथा परष्- |॥

वशाभिुलमेकवारयेव नेत्र सिग्प्रातं प्रपीषयेत् । |

1
॥

कथं प्रपीडयेत् हस्तम्वेपयन् । सतिद्रतादिपीटनदनोषा

वस्तिव्यापदि ब्यमाणाः ॥ १८ ॥

प०-अथानन्तपमस्य धृसो नेत्रं

प्रणयेद्ठिद्-

ददद

सलक त्यः स्यमािना तजी ता

तत वआनरवा्िस्या ततः पादतः सन्वत्

| पापा स्वमिना आहत्या

|

[वाणिना ना

॥

ष्यपि चारभमू | >. |

ततः प्रसारि्तागस्य सोपधानस्य पारिमं

आहन्यान्धुष्टिनांगि च स्नहनाभ्यन्य मरहसतु
सिनग्य स्नेहाभ्यक्ते तत उच्छास्य वाथ निःसार्यतस्य पेदनातेमित्ि स्न नदि श्लीव निवत ।
बर्तेव॑दने सुखे बद्ध सूत्रेण मथिते सति दस्तम- याज्यःदीघ निवृत्तऽन्यःसनेहाऽततिष्न
कार्यक्र
ध्यात् ।

स्नेहाभ्यक्त

क्रेया

गुर पायौ

कम्पयन्. अचाछयन् प्रृष्ठवंरौ प्रति तदभिमुखं
प्रक्षिपेत् । ततोऽनन्तरं नातिवेणं क्रत्वा नवा

मन्द् क्रुत्वा रनैःशनैपिति

तु पुनः ॥ १८ ॥

यावतत् शष्रेकवारं

दे०~अनुवासने परेध्रत्यमाद-अधेि । अस्यान्ुरस गुद

वरितशुच्छवास्य मृहुकरस्पदन विगतमायतं कलया पर्रवंयौ

प्रति पषवेशाश्रयेण प्रणयेत् | ततोऽ्नतस्मीवनं प्रणदत् |

स०-लतः शस्योस्तपादनतर प्रसास
दततक वाणिक्रि पराय मषा शन्पानू 1:

सदार च भ्न नलादिनान्यङम

मदयत् | नि

तियतन द्याह | सम तेदुनानं मद्रनुरमिति दनं

स्मादाशु स्टोन नित्त | सप्पा ज २
रत्यपरः सो दयः | कमयद्धिय विधीयत् पया

नातिहतविलंवितभिति । पीढनारेभात्रिवयं साततं न वा प्तय दरीराप्येतरेऽतिष्त वावन समे सा
संदमिति पीडनविपयम् ॥ १८ ॥
पथः | २१ ॥

सविदोषं च वीत वायुः रोपे दि तिष्ठति १९॥

स०~साक्दिध च स्नेहै कुर्दीति \ करुते हैतोस्याह । यस्मात् रेष स्नेहे परायुस्ति्ठति ॥ १९ ॥
प०-सावदोध वस्ति वुर्धीत न सर्वसर्विकया
पीडयेत् । यस्मादौपधदोषे वायुसतिघ्ति ॥ १९ ॥
दे०--रपे जौपश्रेपे | १९॥

प्र०--ततोऽनन्तरमातुरम्य प्रसारिताङ्गम्य स
स्तथा सौपधानस्य सतः मुष्टिना प आन्य

नाछ्यत् । तथाद्घ यरीरावयपरे वेदनाम्

स्तेन तैलादिनाऽभ्यञ्य

म्रक्षयित्वा मर्दये

दस्यनेन प्रकारेण यस्मान् स्तदवसिरनुव्रासनामः

त सीध त्वरितं निवतते नियाति । सीध नि

नस्मिनि वस्तौ

दत्ते वृत्तानदेहस्य पाणिना ताडयत्तिफजौ ।
तत्पाष्णिभ्यांतथा राय्यां पाद्तश्च भिरुष्िपत्॥

सजा

अन्यो प्ितीयो

वमिति

मदय; । यम्मान् स्तरोऽनिषठननातुरस्य चात
दिका्यद्नल मवति ॥ २१ ॥

द=-तता वद्नतुमेनी मदयत् | संग्रहे त॒ चमन
सं०~दत्ते च स्नेहै सदयुत्तानगात्रस्य तु तस्य
विकरतेरं दतमगलमथनाद्रहस्तमर्यकमीयपशिवारं निरा

सिजौ हसतेनादन्यात् । तथा तेनैव प्रकारेण तपा-

ष्ण्यां सजौ ता्येत् । रथ्यां खद पादतश्चरणदै-

साघ्रीन्वारनुल्थिपेन तु मूत; ॥ २० ॥
प०~दत्ते बस्तौ तस्थोत्तानदेहस्य सतो दन्त.
निषटदणस्य पाणिना हस्तेन स्फिजौ ताडयेत् । तपा

प्मिभ्यां

स्फिजावाधातथेत् । तथा चय्यां रय

नपादप्रदेकलात् जीखीन् वानुरकषपेत्

नयेतं ॥ २०॥

वेर्मा प्रतते द्रयनै | स्वरास्ं दुषदुल्तपाददरसो प्रात

सदौ गदमृह्टायिसरद्दसान्, जनयि । दन्ाक्निः
विषमे वद्वि च | अस्पमात्रवाशिनै वि्टतिण)

नेश्म व्रान्नत्रती मन तदावर्णाद्रापदयम् | लिरमस्चिन
वतो व्रदाहामिभुखमक्तस्य ज्वरं कूर्यात्, सतश्च वामपा
धदसाणि वदि्रहुणीगुदवरीपुसाति नानि तत्पाद

अर्ध्य चिना निस्रानि भवन्ति | सतस्दीषधमस्वच्िं प्राप्नो
पेशनियेमाविति । संनिष नैनमूगुख्ितदे सलवटूपधाः

, + ०११५

1

सारप्पणधकाञ्यसबांरेते अ० १९.

(क

ग्रसारितवामसकिथमछुच्चितेतरं तस्योपरि प्रसारितदक्षिण-

बाह्रं कारयेत् 1 पूर्वमेव तु धैचो वर्या त॒ पिष्ितामच्छि्रं

नेतं भाजनश्योपरि कृत्वा दक्षिणपादांगुष्ंगुलिभ्यां कर्णि` कायारुपरिष्टन्निष्पीख्यविषन्धाय
राताह्वसैन्धवनूर्णाव-

सर्णितं भ्रगेव नेत्रस्य

स्पश्र्ववदमिमेितं यथाह

यथा्हौषिधाधिपकरं सुखोष्णं बसौ `खेटमाषिव्याबदटीकोच्छ

घासं निःसारितयातवुहुदमौपरधान्ते सूत्रेण दिवा घरस्ति-

श्चिकित्ितोक्तामिप्थवा

वीघ्मर्मप्तिकाय

स्तेहामनार्थं यतेत ॥ २३ ॥
प०~निवृत्तिकाट; वम्तसनमनक्ाध्; ध्श्रः
भक्रृष्टखयो यामाः प्रदग्त्रयं यत्न}
दनः पः
ततौऽनन्तरमनागन्छ
स्नदमारात्मरानिदभपश्येत तत्रोपेक्षां कुयान् । ततसदराप्यनिवनमानं

मुखमावै्य दक्िणपाणौ ने्रपुपध्राय तिष्ठेत् । इते यासहस्तग्रदीदन्याऽभ्यक्तप्रवेराग्रदेययपनीतविमुसानधामह-*

सर्वतः

फट्धाताम

रुयनि

वश्यः

नुसुखमेकमना छाधवेन नेचमाकर्णिकं प्रेवदयेत्। आतुरोऽपि
तदनुकोममवटम्बतते | ततश्च कैयो बरस्तिमुखं दक्षिणदस्तांगुषटपदेरिनीभ्यामसुचन्नेत्र मनाल्थन् दस्तदयेमेत्तानेनैक-

हात । नित्रसिक्ादइयनिश्रत्।

स्तागुष्ठोदर्पिहिताग्रे मध्यमाप्रदेरिन्धुपशृदीतकर्णिकमृन्य-

गरहणेनेव प्रपीडयेत् । अन्यथा हि व्यापदो भवंति । अने
ठ चिसन्मात्रापीडनकार्माहूुः।न चं ब्रस्तौ दीयमाने क्षव
कासदहयसजमास्पदनाव्याचरेत्। विष्मूचानिलवेगे तु नेचमा-

कष्य वेगान्ते शेषं प्रणयेत् । तथा पार्ण्यगुलिपादतल्पि-

मि

नाद्वप

12 1111111.

स्म्य

{नः {अन

11 स्त

1

(1,

प ; \{५

1.

तत इतिं | उपक्नाकाटडयनदः

इति । तीक्षोच््रणारनाध्प्रत्रः | २६;
आतराक्याद्नामच्छन् चद्व
॥ 2
उपक्षतप 1६ तता-ध्युषतश्व (नदरी पत्रः
प्रातनामरधान्याभः कराष्ण कवलम धा २४६

स् ०--अतिरोक्षपादनः
डिका; सश्जं चाग सेहेन प्रतिकोमवाक्छतयात्र शनेमू६
दरीयादिति । वेयक्घत्य्य फल्माद--इति स्तेह इति । त्रिस्ादादिदोषान् विप्र
समनुगच्छति च समन्तास्विरा इत्यधिकं संग्रहे । परमादा- सते यतेतेव्यथः | ततो विद सान्यतः

च्छीघनिदृत्तौ पुनस्तेदवातुवासने कार्थमित्याह-योऽ्य

दति । यीघ्रनिषठ्तर्विना सटेन चेत्. 1 २१ ॥

दीप्तां खगतसेहं सायन भोजयेष्टशु २२॥

प्रातः प्रभाते दटाधान्यति कदु

मेव वा तागरधान्याक्यदिते कोष्णं अद पित्त्।।२६।
प०~ततोऽनन्तरमध्युपितः युखाधिती नियां

स ०-दीताध्चि ठ पुरषं निस्ते सत खधु- रातिं प्रातः
प०--दीप्राननि नश्मारतसतेदं निर्गतस्नेहं सायाहे
दिवसान्ते छष्वन्नं भोजयेत् । २२ ॥
हे०-मन्दाधिमनागतज्ञेद च सायंन भोजगेदितीतव-रनियमेनाह---दीप्राभेमितते |संप्रहे तु नेव चानागतख~
तसमनुचासतयौदेति |

२२ ॥

निषृत्तिकारः परमखयी `यामास्ततः परम् ।

अहोयच्रभरपेक्षेत परतः फरुवतिमिः ।

प्रभाते नागरधान्याम्भः वृणाः

स्यक्वधितं तोय कोष्णं किचिटुप्णं पिवेत् । कव
खमेव बा तोयं क्वथितं सेहरेषजरणाय आरति

मात्रया श्वभावतश्वाशयेत् ।॥ २२ ॥

हमपि द्वितीये अहानै नच

पिय.

दणेरवा षस्तिभिः यायते सेहनिवृत्तथे२३॥

कफोपंदान्तये च ॥ २४ ॥
हे०-प्रतीकारस्यापवादमाद--अतिरीक्यािन
।
निद्रतसेदस्यानिवरत्तस्नेदस्य च सनेदलेयपक्तियमिधमाद+
अध्युषित दति । केवलमेव कोष्मः्म इत । मश्र
सुखोष्णोपरितं चेन तथ। करतावरचनस्वनःः

द्टीधान्यक्ाथसितरदोषणमुदकं स्नेहन,
फोपांतथेच पाययेत् ¡ ततोऽ्नकाटे यनक्तभन

यात् | न चचार पेयं पारत । नाहि सद
प्रमेनमविष्यन्दयतीति ॥ २४ ॥

पुमश्चतम् |
स०-स्नेह्य त्रयः प्रहसः परो ,निडत्तिकाठः । अन्वासयेत्तेतीयऽदवि पचम गा
पक्तिः स्यादतौऽ्ध्युल्बणमारईचान्।
ततः प्रहस्रयात् परतो सत्रिदिवसुपक्षत । न तदा- यथा वा ल्ञह
ाद् दीपाीन् रक्षाश्च भतिवासरम्
कष्टे यत्न कुयात् | पररतोऽद्ोसत्रास्रुवतिपिरर- व्यायामनित्य

अष्टाङ्कषट्दय ।

स०-तमातुरं भूय्तृतीये दिवसे पचमे बाऽसुवासयेत् । अथवा यथा स्नेहपाको भबेदित्यग्नयपक्षया
सप्तरत्रेऽधिकै न्यूने वा तरिरत्रे वा यथायोभ्यमनुवासयेत्।
अतोऽस्मादेव रैतोरधिकपवनान्ब्यायामश्ीरानत्यश्नि-

उग्व्षयं पुरुषं दौषभषजादीनि चादरात् ।

बस्ति मरकरपयेदरेय स्तद्धियेषहुभिः सह् ॥२८

स॒ ०-अथालुवासनादनतरं नृतीये पैचमे वा वा
क्रिति तथा बिमगठे र्वि
मध्या विचिदङ्त्तऽच
॥
९९
॥
्
चुवासयेत
प्रव्यहम
दीकतान् रूक्षाश्च पुरुषान्
सति पुरुष छताभ्यक्तस्वेदितं क्तम किचिद् बुभु
प०-पुनश्च वृतीयेऽहि अनुवासयेत् । यथा
स्नेहस्य यथापक्तिः. यावता काठेन स्तेहपाकः

स्यात् । तेनैतदुक्तं भवाति । प्रस्यहमसुवासयेत्

अतएव कारणादुस्वणमारताम् प्रखरवातविकारया-

तीसतथा व्यायासनिलयान् व्यायामं कुवतः तथा

तथा प्रह्यादिमिरस्वा दोषादीन् विदिष्वा | अ
शब्देन सास्यबादिपारिरहः । ह्येवं सवैमधिग

वै बस्ति प्रकदययेत् । नलु दृष्यं॑देशमिः्याति

सव॒क्तमेतत्तत्किमनेनेति । ब्रूमः | निरू
सापायै पर्यताचा्येलौतदुक्तम् । दृष्यदेशचादि म।

दीप्राभ्रीन् रक्षाश्च नरान् प्रव्यहमन्वासयेत् ॥ २५
हे०-पुनरनुबासनस्य काठमाद---अन्वासयेदिति । यघ्ेनाऽऽहोचनीयमिति

स्ने्टपाकानुसरेण सप्तमादिदिनेषु वा उस्वणवातादीन्
प्रतिदिनमनुवासयेदित्याह-भत इति ॥ २५ ॥

प्रतिपादनार्थं निरूहम
प्रथममित्यादि सर्वमाोच्वम् } कथं प्रकद्पयेदिव्य

तदविेरेयकराद्तैर्वह्भिः सद साधम् ॥ २७ ॥

इति क्रैखिचलुरः सिनग्ये सखोतोविद्ुद्धये ।
प०-अथं स्तहवस्तेरनन्तरं पच्चमे दिवसे तुः
निरूहं शोधन युञ्यादस्निर्धे स्नेहनं तनोः २६
प्रशषस्ततिथिकरणसुद्रतेनः
वा दिवसं साधके
स॒०-इति पवते मकारेण स्नरैलिचतुरैव शुभे पुण्येऽहनि किणच्िदावृत्ते सपारवृत्त मध
स्निभये सति स्रोतोविरोधनारथं निदे रोधने प्रयो- दिनमध्यमे भे श्रयुक्ते करूतबलिमङ्गखे उप
जयेत् | अक्षिग्धे सति तनोः शरीरस्य स्नेहने प्रयो- माङ्खस्ये स्वस्त्ययन दिके सति त्तिरूदेवास्त ?
जयेत् । त्रयो वा च्वासो वा त्रिचतुराः । सस्यया- स्पयेत् । तद्िद्यर्वास्तिविधानविद्धिः वहाभि
व्ययेति समासः। चतुरोऽचप्रकरणे ज्युपाभ्यामुपस्तस्यानमि्थने समासांतः ॥ २६९ ॥

विङ्गुद्धथयै

तम् । अभ्यक्त्वेदि तोप्सुष्टसरपमभ्यक्तस्वेदितं ¦

राक्न्मूत्रम् । नातिवुसुक्षितं नातिष्ठुधाक्चन्त

प्र०-ष्येवमसना कमेण दोधाद्यनुसारतः त्रिचपुरैः र्निग्धैः स्नेहधस्तिमिरुपरितिग्धेः पश्चात्छोतीविष्ुद्धये तासां

तैः सहालोच्य तथ् पुरुषमवेक्षय ज्ञात्वा । वं
नातिदोषभेषजादीनि

चादरात् आतेशषयात् प्रय

नाद्यबस्ति प्रकस्पयेच्च् ॥ २५७ ॥

निरूहमास्थापनं

है०~-निरूह विधिमाह ~-पथ्चमं दति । अन्त्यानुवाः
रोधनं रमनं दद्यात्त् योजयेत् । बाताधिक्यात् |
स्निग्धे नरे स्नेहनमास्थापनमनन्तरं ततः दारी- दिनात्तृतीये पैचमे वा साधके घ्योतिःशास्नक्तं
रस्य दद्यात्) २६॥

अशौचादिरदिते अवेत्य श्ञाप्वा तद्वि्चवस्तिङ्शलिः। र
तु आयौवलेकितं नाथमार्या तारामात्ममुवं धातारम

हे०-अनवासनानन्तरं निरूदमाह-ति स्नेहैरिति । नाविद्रमात्रेयं सपर्षीन् कार्यपिविदेहप्भृतीनाभिवेसा
नेहरनुवासनं; निीपद्धानुबासनस्यानुवासनं विनैव निरू- तन्व्रकारान् दीपगन्ध पुप्पफ्वकिपृपर्जञ इव प्रक

हमाह--असिनिर्ध इति । रनेदन; सन् यः शोधनो निरूदस्त युज्यत् ॥ २६ ॥

प॑चमेऽथ तृतीये वा दिवसे साधके शमे ।
मध्या कचदूवृत्ते मयुक्ते बटलिभगरे ॥

अभ्यक्तस्वेदितोत्सष्टमरं नाऽतिषुसुक्षितम् ।

भागान् इत्वा आष धीवद्धेान् द्विजातींश ` -सँ
तद्विधसदहितो

दोपरौषधादिवलेन

मिति ॥ २७ ॥

१ “अवेत्य !› इति. पा०।

यथारदमूपकस्पयेद्र

|

णम. ॥

साटप्पणटोकाञ्रयसंबरिते अ० १९.

(४१७ )

य
प

अथ निखूहकसपनामीह--

क्ाथयीदरातिषरं प्रव्य्याऽ फलानि च ।

प०~-ततस्तस्मात्काधात् स्ते्टचतुश्रीयेल धात
विषयेऽतु पश्चाकल्प्यत् । पित्त ित्तविपतर
ततः क्वाथात् प्राडनिदिष्टपरिमामात् पष्ठदरम्नहे

सं०-द्रव्यस्य बस्तिकस्पोक्तस्य निरूदकल्पनार्थ चतु्दशपलानि कल्पयन् । तथा म्ये स्वम्थधिविद्रातिपकानि तथाऽष्टौ फएखानि मदनफलानि सामान्य- षये षषछठरमेष कल्पयेत् । कप; कफथिपय पतः

कंवाथादष्टाशं स्नेदसा्नि दशपदटामि कल्पयन् ६९
परिभाषया षोडशगुण जल द्वा काथयेत्! चतुमौ-

गावेषश्च ग्राह्यः ॥ २८ ॥
पठ -्विसतिपलानि क्वाथयेत् श्रपयेत्त् द्रव्यस्य
दश्षमू्देभरस्तिकल्पनाय वक्ष्यमाणस्य तथाष्टौ सदनफरानि कथयेत् । अष्टौ मद्नफरानि पर्मात्रं भव-

ह °-काथात्मकाननिरूदात् द्ववदः

तत्रयसंमितं स्ने कल्पयेत् } सतः घ

पनीय ": टयन्लोर्पःः पचमी | २९}

व्येवसेकविरातिपलानि द्रम्यस्य षोडश्गुणेनाम्भसा-

स्व॑र चाऽष्मं भागं फस्फाद्रवति वा यनः।
नाऽत्यच्छसद्रता वस्तेः ॥ ३० ॥`
१

ॐ

1

1१

स०~-स्वत्र बते पित्तकफे च क्क् पन
ऽभ्यासिच्य तावत्काथयेत्} यावचचतुभौगावशिष्टतया
स काथः पलानां चतुरशीतिः सम्पद्यते ॥ २८} दरभ्यादष्टम मागं ग्रीणि पदनि फलय | =
हे०-निरूढरध्याणां . मान्रामाह~--क्वाथयेदिति । वेव्यादि | यथा नाऽयच्छमद्रता धस्तः | ४प्या 3
¢

क

पत्त

[वि

५6

य क्राथ्यस्य विशतिपछानि त्रष्टौ मदनानि इत्येवपरम्)

बस्तिरत्यच्छोऽतिसाद्रौ वा घनो न भवनि तध] कम

एतन्न क्राथमानपरं प्रक्व्यादिनिरूदेष्वसम्भवात् ॥२८ ॥

कटपपितव्यः ॥ ३० ॥

ततः काथाचतुथौद स्नेहं बाते परकस्पयेत् ।
पित्ते स्वस्थे च पषटारामष्टमांशे कफाधिके २९॥
स०-तसरदिवतात् काथाचतुथाकच सेदं वाते प्रक
येत् ।द्वादशप्रघरृतो हि निरूहः । ततर के षटपछिवं
करपयेदिलय्थः । पित्तेऽधिके ` स्वस्य च पुरुष
षष्ठारं सेदं चतुष्पखिव प्रकसपयेदिति प्रकृत् ।
ककेऽधिये सेदपषटमांसं त्रिपकिवं प्रक्पयेत् । सक्र
च वातवित्तकपष्वयिकेषु स्वस्थकतश्वाष्टमं मागं त्रीणि
प्रखानि कस्कस्य प्रयोजयेदिति प्रकृतम् । ननु स्वस्थस्न

प०~-सवंत्र चा्रमान्तं कल्काद्वानि

य

।

कषः
सवेत्र वाते तथा पित्ते स्वभ्धवृनने

स्तु भमः

क्वाथादष्टमां्चः कर्कस्य देयः । सारानि
पलानि मबन्ति वा यथास्यच्छसान्द्रता

दय
बस्त

रिति । अतो न समैत्राष्टमो भागः क्वाधहियः।

किंतर्हि यावता कल्कभागेन वस्तेनालच्छता नातितसुं नातिसान्दरता नातिधनस्वै भवति तान

व्कस्पभागो देयः ॥ ३८ ॥

हे०.-एवं कस्कादष्टमं साधेप्रखतम् ॥ ३० ॥

पमाने शडस्य च|

दोषचारने प्रतिषि तत्रोतदीयैः 1 ` तदुपरथो हि । मधुपटादिरोषं च युक्तया ॥ २१॥
यो हि सचारयेतयु्े वने सिदे करादिभिः । सं दोषा-

स॒ ०- परमात्र गुदस्य चेति पित्त तद्वि मेमि

ा
श्वार्येत् स्वस्थान प्रच्छर्मनविरेचनेरिति । तसात् ्ञापना्थ माक्रमदणम् । मधुष्टरादिषे च युप

िकस्य परए;
सवस्य निरूहस्य कल्पना न ॒सुक्तेति | तदेतदसत् । प्रक्पयेत् । तत्रेय युक्तिः । माक्ध
ार्य कपः 1 आदि
यस्मात् प्राणमिहितम् । शीतो दोषचयं वसंते धवस्य च क्षैः! तथा कचियवक्ष

विोधयन् म्रीषजमभकाले | धनास्यये वार्षिकमाश्च

सम्यक प्राप्नेति रोगाच्॒जान जात्विति |

समत
चा्यवचनासकषायते सस्थव्रचेरपि खद्धिविधानं

्यवहारः
मिति तंन्रकतसतत्रातरीय मतं तसदेव दिष्टन

विरुद्रस्वात् ॥ २९. ॥
४६

६१॥
्रहणान्मांसगसुरासवमूतक्षीश्कांजिकानं ग्रहणम्

१०- सर्वत्र वाते पित्ते खस्थे कफ च गुडस्य
| चुत्वं
परमान्नं नातोऽधिकम् । नूनमात्र वा
तैनीयम् । तथा सर्वत्र चेति

कल्पयेद्धित्राप्यनुव
्या
युक्तियोग इति कर्ष्यतापायः । तथा - युक्त

(४१८)

अष्टाङ्कष्टदय ।

(

वधोपायः

मधुपट्बादिमाक्षिकख्वणादि

यथेच्छमनिर्धिए्रपरि- |नाञ्यम्टम्

। अतिर्दरप्रभौगादत्

मध्या

मागं निश्दाक्वात्तस्सवै सवत्र कल्पयेत्। मादिग्रहणा- | नुगमः ॥ ६२ ॥
ददन्यन्मस्त्वारनारक्षीरगोमू्रपरभृतिभिः निरूदान्नं
तदृगृह्यते ॥ ३१ ॥
हि०-ुडस्य पलमात्रं,

समप्रभुप्णाम्बुषुस्भीवाप्य
||| करत्वाप०-रतत्सवे
पथा खेन मन्धनाकरूतिना मः

युका मधुद्रसूतद्वयसंयुत, |कसा

धटुसधवमक्षसंमितम् › आदिखन्दान्मांसरसक्षीरगीमूत्रकां

पिलोडयं घक्तौ प्रक्षिप्य

सरिां

न्धिनि पायौ रुह प्रणयेत् प्रणिदध्यात् । तः

जिकमदनफलानि । उक्तं हि सश्रतेन--'श्वप मृत जाते यस्त्य परिकल्पितम् । नाल्युप्णं नाहि
फल क्षीरमण्टं मांसरसं तथा | युक्त्या प्रद्यपग्रद्धीमान्

तथा सातिस्तिग्धं ातिरश्चं नातितीक्ष्णं र

निरूदे कर्मना त्वियम्? दति | तत्न व्वतुणा प्रवाण मसत
दयं, मदनं सेकं, पारिरेप्याक्वायस्य प्रततचतुषटयम्,

मूत्रादिदानेन

एवं द्रादरप्रतृत्यम्। उक्तं दि युश्रुतेनदस्यादीं सधन-

तथा नामास्न नाधिमात्र॑नातिदीधमान्न
पटु खवगसहेतसीषह्वभं वा तदृम्खे च:

स्याक्षं मधुन; प्रसतद्रयम् । विनिर्मथ्य ततौ द्रस्सने.
हस्य प्रत्रम् | एकीभूत तवः स्मेदे कल्कस्य प्रसृतं
क्षपेत् । संमूिति कथायं तु चतुःप्रसृतसंभितमरू ॥ वितत

। नातिशहु

भूरिक्षीर्साः

नाटच्छं नानितनु नािसन्द्र । सथा नाति

कपरभतिनास्लंन रहितं वथा ना्ुप्णं च
है०~-मि्ितानां

निरुदद््याणां

सेस्कारमाः

रेवच तदावापमन्ते द्िप्रसृतौन्मितम्. | एनं प्रक्धितो मिति | सजी मन्धनद्रण्डः, तद्ननायभ्छं
सितद्वदरप्रसृतो भवेत्? इति । यच कल्कस्य प्रसृतमानं

सेमर ठ

तत्न वापालुमात्रतोपादीषधसस विच

तद्धवाति वा यथा नाप्यच्छसान्द्तावस्तेरिलयमिप्रायेण । भव्ति ] सजप्रमयनाक््राथ्नेष्धादयः
यच्यावापस्य प्रसृतद्रयमानं तद्घुडपलकत्फपलयोगात्
दपि | सम्य योगमारभन्ते
| अन्यथा
वाताधिके पितते तु स्नेष्टद्यूल्यता मधुद्ुग्धाम्यां प्रणीया | नामुल्णोऽत्यतमोऽन्यत्तमं
सधासं
कपे तु मधुनेव | उक्तं हि ब्रन्देन ^ मधुसनेदनकद्का- अस्युप्णादनां
तु प्रथक्न्पापद्रः
र्यकप्रायावापतः क्रमात्. । चीणि टके दश त्रीणि कपैः
नवापि निरूदणम्?ः इति ॥ ३१ ॥

सर्वँ तदेकतः ।
दष्णावु्ुमीवाप्पण तप्तं जसमाहतम् ।
भक्षिप्य बस्तौ प्रणयेस्पायौ नाय्युष्णरीतटम्।

न

भप्यनुः
पुनः चर
दोपमीर
साधनां

सिदिपृत्तरकाटमुषदरेध्यतं | सपि च
प्रणीते नष्टि माति धारा मुद व्रणः स्याद्र्ति वु

दत्तः स्ीरनादनमेति बस्तिः कट प्रलतिदयनिपीष्धित
स्तंभं विधत्तेऽतिम्रलुर्हिसिश्य तप्तएम्तीणीं प्रमदा
क्षिग्धोऽतिजाङ्ुं पन तु रप्नस्तत्वत्पमानाटयण

नाऽततिसिनिग्धं नवा रुक्षंनाऽतितीक्ष्णं नवा सृदु। गम् || करोती मात्राभ्साधिकाप्रयों क्षामं तुखारः
प्रचतिं | द्ाद्रानिमारी टवणीऽति्कयाचस्मामुयुनः

नाव्यच्छसद्ं नोनाऽतिमात्रं नाऽपटु नाऽति च। दयात्"? इतिं ॥३२॥
ख्वणं तद्रदम्टं च ॥ ३२॥

स०-तदेतःसवभौषधमेकत एकस्मिन् कला मेष-

अपाकातिकरांतिपरिहारथेष्णाबु कंमीबाष्पेण

तपत

साप्रतमन्यमततममिधत्त-

पैठेव्यन्य तु ताद्रद

माध्रां त्रिपलिकां कुयोदस्नहमाक्षिकयाः प
दकषव्यादिना चाऽमिमंभरितं वस्तौ प्रक्षिप्य प्रायी गुर कपूर माणिमथस्य स्वस्पे कल्कपटद्रयम
प्रणयेत् । नाऽुष्णं नाऽतिच्चीतं नाऽतिप्निगधं सवद्रवाणां दापाणां पठानि दह कत्पय
न वा रुक्ष नाऽतितीक्ष्न न वा मृदु नाऽ माक्षिकं सवणं सहं कर्कं कथमिति कम
- स्वच्छं नातिसा्रं नाऽत्िषन नोनमात्र न चाऽति- आवपेत् निरूदाणामपष योजने धिः ॥
खजेन दर्यां हननकाठिन समाहतमालोहिते तथा ब्रहम

मार्रं नाऽदु नातिल्वण

पद्वदम्ं

चेलयादिना

8;

१ धतृद्न्द्यम्यै '' शतिं ५।८ ।

स्थानम् 1]

सटिप्पणदीकान्नयसंवरिते अ० १९.

कि
`
` `

स °--पदेतीष्यादि । तष्िदो ब॑स्तिविद् एवं
पठति । यथा | मात्रं त्रिपछिकां दुर्यादित्यादि ।

सप्रति निरूहावयवानां माक्षिकादीनां संयोजनविधि-

कि

हं ०--दत्ते निरु रैगिणः क वमाह-उन्ताते ६६
उत्तानल निरूहवीर्वण देहव्याप्तय
॥

|

जगत्ता परमः काटा मुद्रो मृत्यवे परम ।
माह । माक्षिकमित्यादि } माकषिकादि क्रमादावपेत् ।
तनाऽनुलामिकं सेदक्षारमूखाऽम्टरकल्पितम् ॥
छंडके मक्षिके प्रथमे प्रक्षिप्य मर्दयेत् । ततस्तत्रैव त्वरितं
सिगधतीकष्णोष्णं वस्तिमन्यं अपा टमन्।
छवणं क्िप्ला मेखयेतत् } ततो सुवणं मईयित्वा मिश्र
वदद्यातफटवाति वा स्पेदनान्नाधनारि च ३५॥

येत् । एवं क्ञेहं ततोऽनु कल्कं ततः काथमियतेन

कमेण मिश्रयेदिष्यथः | एवं योजितानि द्रव्याणि समरसतां यांति । समरसभावेन निरूहस्य सम्यग्योगो
भवति । निर्याणं संयोजने मिश्रण एष विधिरेतद्धिवानम् ॥ ६६. ॥

स०-आागत प्रलयागमन कालः पद्मो

अपरस्तस्मान्मुहरतादन्यो चिदृ्द्रामनदो
णाय |तत्र तस्पान्मुहरतात्परमनागतनिमडमः

१1

वस्ति निर प्रपीव्येदिति संवधः । विभूते लिस्म्]

आनुलोमिकमुोमकरम् । सहस्तथा क्षामे यवक्षार.
अन्यथा बस्तिकस्पनां विचिन्त्याचक्षुते । स्नेहस्य दिस्तथा मूत्रं गोपृत्रमम्टे तक्रकालिक्रादि लः संद
तेखदेस्तथा माक्षिकस्य त्रीणि माणिमन्थस्य सैन्धव- निरूहितम् | तथा किर च नीक्षणमष्ण च| म्द

प०~-अन्ये

पुनराचायौः

बस्िचिधानविदः

खबणस्य कर्षा राण्य स्वस्े स्वस्थविषये आहुः ।

तथा कर्कपट्द्रयै कल्कस्य द पठे सवैद्रवाणां
क्वाथादीनां दक पानि कस्पयेत् । एते द्य्टा-

योगादेव क्षिगत्वे सिद्ध सिश्ग्रहण श्न दाम्नि.
तस्खप्रतिपादनाथम् ¡ आनम्

(3

दृरोव पलानि बस्तमीनमिच्छन्ति । माक्षिकादिद्रव्यं क्रमात् कमेण वा यत्सयोजयेत् । प्रथमे

टू । अथवा फलवति विद्यान् } पन् मदर
युक्ता बतः सा चादाश्चिविःरितित वद्मा | स

कृत्तोपधानः सजात्वेगश्चोत्कटकः सृजत् ॥

्ष्णोष्णं तथासुखोमिकं स्तेहक्षारमूत्राम्धुकलस्कितै
त्वरित स्निग्धतीक्ष्णोप्णं वम्तिमन्यं प्रपीडयन्
प्रणिदध्यात् । प्रत्यागमनोक्ते फलवति वा प्रण

माक्षिकमावपेत् । ततो छवणं ततः कर्कं ततः नोत्रासनादि च।स्वेदने स्वेदः) रल्रासन लद्द
सेदु तथा काथमावपेत्।। तस्मादेष निरूहाणां संयो- नादिना । कुपितश्पलद्गन्यम्रोगरवाहुददानादिनाऽॐजने एक्त्रकरणे विधिसक्तो मुनिभिः ॥ ३३ ॥
ङु इयत् ॥ २९ ॥
हे®~मतांतेरेण स्वस्थनिषयं मानमाह--वदं
तीति ।
प०~तस्य निरुूहस्यागतौ प्रयागमने परमः
अथ॑ नवप्रषृतो निरूह; । निरुहृष्रव्याणां मेटनक्रममाह- काटः उच्छरष्टो मृहर्तो दह्िनालिकालक्षणः }परं सुष्टतमांक्षिकभिति । अथील्ववाथानतरं क्षीराच्यावापाः ॥३३॥ दनन्तरसनागच्छन्निरुूदय मृत्यवे मरणाय सस्पद्यते ।
उत्तानो दत्तम ठु निर्ह तेन्मना भवेत् । त्नागतवस्तौः स्वरितमेवार्वेवान्यं वस्ति श्निग्धतीस०-निरूढै दत्तमात्रे तूत्तानः संस्तन्मना निष्ह-

वेगे दत्तावधानक्षथा छृतोपघानः संतिष्ठत । ससुद्र- येत् स्वरिते कृत्व यथा मदनफटेन निप्पादिता
तवेगश्चौष्कटक्षः सैस्स्यजेदेगमिति रेष; ॥ ६४ ॥

प०~-उत्तानः सङ््छतोपधानः द॑त्तमात्रे निरूह

वतिः फलवतः ॥ ३५ ॥
हे०-निरूहनिदत्तिकाटमाह--आगताविति } स्ट

सति न किश्विदतिक्रान्तकाठे निरूदंवी्येण देद- घटिकाद्रयम् । अनिष्ततौ प्रतीकारमाद-- तत्रानुखोमिकं
व्याप्रये तन्मना निरूहमना भवेत् । निरूह सहेति । भठुलोभिकः सेह एरण्डतंसादः यामा"

एष यमे प्रणीतः स हइंयता कठेन प्रत्याग-

सिद्धोवा॥ ३५ ॥

श्वेत.॥ ३४ ॥
टको भूत्वा निरूदवेगसुस्सजेन्पु

स्वयमेव निवृत्त तु द्वितीयो वरस्तिरिष्यत ।
तृतीयोऽपि चतुर्थोऽपि यावद्वा सुनिरूढता ३६॥

च्छतीस्येवं मनसि सेति याबत् । तस्मादनन्तर जात एष प्रत्यागमाभिग्रुखो निरूह उस्क-

[ष

अष्टाङ्गहदये।

८४२०)
(म

रेकाभ्यां द्रवादेव क्रियते |
स्०-फढवर्यादायास विभापि निद्रत्ते निरूदे ननु दोषनिरदैरण वमनवि
स्यात् । नैः

तति द्वितीयो निरूह इष्यते । यत्नविरेषेण तु निरूदे पेयादिक्रमो युक्तप्तयेहाऽपि युक्तः
च्छादते तेनाऽघि
निद्त सति नाऽन्ये बि प्रपीड्येदिदयक्तं भवति । विरेकवमना्यां हि वहिष्थानमा
नाभेरष्वैमगच्छनेव दोषनि
त॒तीयोऽपीव्यपिः समुचये । एव चतुथीऽपीति ।याव- भवति । निरूदस्तु

करोति । तेन नाञ्ाग्निमांद्यापत्तिः । तस्माः
पेयादिक्रमः } अपि च वातविकारविषयती्वे ए
प--खयमेव निवृत्ते तस्मिन् एकस्मिन् बस्तौ नव्राथमेन पथ्य युक्तम् ॥ ६८ ॥ `

देति |पचमादयोऽपि वस्तयो देया यावत्सम्यड्निरूढलं
स्यात् ॥ ६६॥

प्रणीते प्रत्यागते द्वितीयो बसतिर्दातुमिष्यते । ठतीयोऽपि चतुर्थोऽपि दातुभिष्यत्ते ! अथवा सनि
रूढता यावस्स्यान्नात्र संख्यानियमः । एतावन्त
एव

वस्तयो दातुमिभ्यन्ते क्रि तर्टिं बहवोऽपि

चस्वयो

देया इति सम्यरूनिरुहरक्चणोस्पाद्-

साधम् ॥ २६॥
हे०-स्ययं निवरृत्तावसम्यग्योगास्पुन; पुनदनिमाह--~

।
स्वयमेवेति ॥ ३६ ॥
कानि पुन; सम्यङ्निरूढरिगानीत्याह-

विरिक्तवेच योगादीन्वियात् ॥ ३७

प०-योगे सम्यम्योगे समुत्पभ्ने नर किर

पणेन पानीयेन स्नानम्. । तसुना स्वस्पेन जाः
५,

रसेनौदनं भोजयेत् ॥ ३८ ॥

हे०-सम्यग्योगे स्नानं मोजनं चाह-योग दा

तनुना अच्छेन धन्वरसेन जंगलरसेन मिश्रमीदनम्। ३

विकारा ये निरूहस्य भवति भच; ।

ते सुखोष्णाबुसिक्तस्य याति युक्तवतः दाम
स०-प्रकेण चैद्ये विकाया

भवेति

वोष्णसलिकक्ञातस्य कतभोजनघ्य सतः राम गच्छ

अत एव तत्कायैमिति भावः } ३९ ॥
प०~-विच्छासा व्याधयो ये निरूदस्य पुसः प्रर

स०-निरूदे विरिक्त इव॒ योगादीन् विदात् | सः स्वस्थानात् प्रच्युतः वातादिभिभेवन्ति जार

तत्र चोक्तम् | हतङृक्षि्द्धिरित्यारभ्य

रक्तस्य तथाऽतिवमनामया इति ॥ ६७ ॥

प०-अत्रे निरूह विरिक्तवत् । तद्यथा विरिक्तस्य
यागातियोगा भवन्ति तथा तद्वदत्रापि निरूहस्य

यथोक्तं हृस्कुक्षिदुद्धिररचिरियाधयोगलक्षणम् ३५

धिकारः सुखोष्णाम्बुजातस्य स्नानस्य तथा
बतः करूतमोजनस्य रमं यान्ति ॥ ३९ ॥

हे०-स्नानभोजनमोः फल्मादह-विकारा इति॥ ३

7

अथ वातार्दितं शयः सच एवाऽनुवासंयत्

सर-अथ निरूहाद्नेतरं चातपीडिते पुरुष
हे०-सम्यग्योगादिलक्षणमाह-विशेक्तवाशति ।॥३७॥ एव तस्मिनेव दिनेऽनुबास्येत् ।। ४० ॥
प०~-अथारितमनन्तरं वातार्दितं बातातेमः
योगे त भोजयेत्।

भूयः पुनः सद्य एव तत्काङ एवालुचासयेत् यथ
कोष्णेन वारिणा स्नातं तसु धन्वरसौदनम् ३८ ॥ सज्ितस्नेदेन
| ४० ॥
स ०्योगे तु निरूहस्य सम्य्योगे सति सुखो-

हे०-वातार्दितस्य निरूहदिन एवानुवासनमा
ष्णजटक्लाते संतं भोजयेत् | किम् । धन्तरसो जांग- अथेति । संखे तु ठतः पुनर्वातातैमातुरं ब्रैहणीयः

लसरसश्चौदनश्च तदधन्वरसौदनम् । वभूतं धन्वरसौद- वा तद्विधमशचितानंतरं सायं वा पुनससलष्वशितं यथा

नख | तनु अघनम् | ननु यूषक्षीरस्पैः व्रमादिति मनिलदिषु ददामूद्यदिसाधितेन वैदेनानुवासयेदिति ४
तक्च्यति तश्कथमिहेदमभ्युपपदयते । ब्रूमः] बातविकार- सम्यग्घीनाऽतियोगाश्च तस्य स्युः स्नेहपीतव
दरामनार्थो हि निरूहः प्रायेणष्यते । तसिश्च रसकौस ०-तस्थाऽघुवासनस्य सञहपानस्येव सम्य
दनमेव पथ्य यः}. अपरे च दोषापेक्षया . पथ्य गादयः स्युः 1 सेहपीतस्येव स्नेहपीतवत् } ष

विशेषेणेवोपदक््यतेऽतो नार ` विंचिदनुपपकम् । तातिः

॥ ४१॥

स्थानम् ]

सरिप्पणदीकात्रयसंवङिति अ० ९९,

(५२१)

रर.

पर-तस्याज्ुवासनस्य सम्यम्योगस्तथा हीनयोगस्तथाऽतियोगः स्तेहपीतवस्स्यात् । '"्वातानु-

लोम्य दीपतोऽभ्निवैचःस्निरधमसंहतम् । स्नेहोदरेग
कर्मः सम्यकस्निरधे रूक्षे विपथयः ॥ सप्ति ग्ध तु पाण्ड्त्व घ्राणवक्त्नशुदभरवाः

।?

तस्य ते

देया एव | तथाचाऽपुमैवाऽन्यधापि व्यायामनिल्याः
दताश्रीन् रक्षाश्च प्रतिवासरमिति ॥ ४३६ ।४
प०-बरलासक

एकं स्तहवम्नि तरीन घा स्मह

वस्तीन् प्रकल्पयन् प्रयोञयेन् । पित्त दिन्तात्रिपर

| पच्च वा सप्र वा म्तेहवस्तीम् ध्रकस्पयेन् | उदन्य
र | निति
स्त्र सम्बध्यते
पित्तं घाते च चधराद्ध.

सम्यग्हीनातियोगा भवेयुः ।॥ ४१ ॥
दे०~अनुवासनस्य सम्यग्योगादेलक्षणमाद-सम्यग्धीना इति ॥ ४१ |

तत्र वातानुरोम्यमित्यादि घ्राणवक्रसुद्लवा इयत
स्नेहपानसम्या्योगातियोगलक्षणम् | अन्यदनुवासनस्य
सग्यग्योणङक्षणमाह-

किचिष्काटं स्थितो यश्च सपुयीपा निवर्ते ।
साऽतुोमाऽनिलः सनेहस्तत्सिद्धमदुवासनम्५२
स ० चन्दः

गमी

दाधकानप्येकमेव तत्र दवितीययतुपयप्ा्मादयं

युग्माः । पएकत्तीयपच्वसप्रनवसकाददयादयो.
अयुग्साः । असुच्रासनादनन्तरं सम्यग्येषने द धुम
रास्थापततं प्रकल्पयेत् ।॥ ४३ ॥

दे०~अनुवासनावसी दोपवेदरेन सतयािदमसःन

एकसिति
पनः पृनरावृत्तावयरव
रत्याद-पुनरिति । अयुग्सानु ल्िपमने
ततिपृतो मध्ये मध्ये निरूहः कायं द्या
नमिति ॥ ४३ ॥

धुम्1.11

पूर्वेक्तं सम्यग्योगलक्षणं समुचि- कफपित्ताऽनिरुष्यन्चं यृपक्षीररमः कमात् ४५।

नोति । किचिदव्पमात्रे कारं कोष्टाभ्य॑तेरे स्थितः

स ०--ङतास्थापनस्य च

पृथ्व

सदप्यपितदयरे

सन्. सविद्कः साबुगुणपवनो निवतेते निःसरति यः यथास्य यूपादिमि; सहानमुपमोक्तव्यम् ¦! ८४ +
स॒ पएवभूतः स्नेदस्तस्सिद्वममिमतकायैनुवासनम् ।
प०-कफे कप्विपयेञ्न्ं भाजनं युचः स
उक्त च व्यस्तं समस्त चेद् सिद्धानुबासनलक्ष- प्रक्पयेत् । पित्ते पित्तविपयेऽत्र क्षीरेण सः
णप ॥ ४२॥

प०~स्तिग्धं सम्यग्योगसुक्तम् \ ४२ ॥
हे°~प्रयोगावृ्तिजन्यसम्यग्योगलश्चणमुक्त्वा प्रतियोगमाद्--किलित्कारमिति। ४२ ॥

प्रयोजयेत् । ततो बातविषयेऽन्नं मांसरसन स
प्रयोजयेत् ।॥ ४४ ॥
हे०~आडत्तौ क्रियमाणायां दोषमेदेन प्रत्ये पकम.
माह"-कृफपित्तेति ॥ ४४ ॥

वातघरोषधनिःकाथकषिवृतिधपैयुतः ।

एकं अन् वा षलासे त सहवस्तीन् म्रकस्पयेतू । बस्तिरेकोऽनिरे सिग्धः स्वादरम्रोष्णरसान्धितः
पत्वा सप्त वा पत्त नवैकादर वौऽनट् ।

पुनस्ततोऽप्ययुग्मांस्मु पुनरास्थापनं तत; ४२
स० -सहवस्तीनलासनानि एवे प्रीन्वा केष्म-

स ०~-वस्तिर्निरूहोऽनिटे बातविप्ये बातप्नीषयानि

दरामूछादीनि

तेषां

निःकाथो

यत्कादिमि

त्िवृतासेधवैथुतस्तथा = स्तिो सधुरम्तेष्णरययुमः

पवने हितः ॥ ४९५ ॥
प०~अनिले बातविषये एको वर्तिः स्मतः ।
एवमग्रेपि चिल्यम् । पत्ति पच स्नेहनस्तीनथवा सत्त वातश्चौषधानि दश्षमूकादीनि तेपां क्वाधः चिताः
ददात् । नव एकाद्च वा वायौ दबात्र् । ततः पुन- सेन्धवेयु्ः ! तथा स्निग्धः स्वाद्रम्खध्य ॥ ४५ ॥
रयुग्मान् स्नेहबस्तीन् दयात् । ततः पुनरप्यास्थापन
ह०~वाते निरूदं प्रति विरोषमाह--वातक्रेध ।

विकारे प्रक्पयेत् । कार्ये कारणोपचारदेवमुक्तम् ।

दात् । अयुमवचनं स्नेहाहृल्येनाऽ्यै व्थवहारो वातघ्नौषधं भद्रदार्वादि एक दति पृटयिक्षया मे सु श्रयौमायत्त इति प्रतिपादयितुम् } वातातेस्य तु युग्मा अपि पेक्षया | ४५ ॥

( ४२१२ )

अष्टद्धिष्टदयं ।

॥?
धा

` व्रता एति चतुर्था पेषी

न्यग्रोधादिगणक्राथो प्रकादि्ताय॒ती |

पिते स्वाहुहिमो साञ्यक्षीरेष्चरसमाक्षिकौ ५६॥
स०-पित्ते मघुरशिरिरौ सप्रतदरेष्चुरसमधू

प्रौ

प्र८~त्रय णव वम्लथो सरधासंस््यत तषां

स्रयश्चतुर्था दोषो साम्ति य प्रति दीयते षभ्ति
ह०--उक्तनियमस्म

धादिवर्भेस्य क्वथिन पद्मकादिगणदार्कस्या कस्मेन

सदिः

|

क्षिकैयुक्तो ॥ ४६ ॥
हे०~पित्ते निरूहं प्रति विदोपमाद्--न्यमोधादीति |
दित्वे पूर्ववत् ॥ ४६ ॥

गत गं द

गूयश्चतुभः प्रखकौ दमत ॥ ५९॥

वृस्ती हितौ ॥ ४६॥
प०~पित्ते पिन्तचिपये द्वौ वस्ती स्मतौ न्यमो-

युतौ तथा मधुरशीतो तथा

अ

मतनरसमाद-तिभ्य

मर्तः कमाद्रिन्ाति | सनु रकः सवभा

दपर

आद्-नहीति |रक्तस्य पूषयलवन्न दोषे विभ्यो न्मू
न कारयति | ५९ ॥

उ्छ्रदानं ञुद्धिकरं दोषाणां शमनं क्रमात
विध्व करपयद्रस्तिमित्यन्येऽपि प्रचक्षत

स ०--अन्ये वरास्तनीनो वन्निदपाणाम् दः
आरग्वधादिनिःकोधवस्सकादियुताखयः
रक्षाःसक्षद्रगोमूतरास्तीकष्णोष्णकटुकाः कपे५७ सिचिकर शमने क्रमादिव्यनया युक्सा बो
सं ०-तथाऽऽ्सवधेद्रयवेत्यादिकपायवस्तकमूधैयादिकषायाभ्यां युक्ता रुक्षा माक्षिकमोमू्नाभ्यां सदि-

तास्ती्ादिगुणयुक्ताल्लयो बस्तयः कफ हिताः॥४७॥

कदपयेदिति अमद्रुः.॥ ९० ॥
प~-अन्ये आचा्यासिधितरैत भिधिधमपि

प्रक्पयेद्िस्येवमाहुः
। एकै व्रस्तिमस्र
प०~-कफनिषये बस्तयः स्मताः आरबधाद्धिव- दोषाणां कल्पयेत् दवितीय बस्ति दोषाणां
ग्य कायेन वस्सकादिगणस्य कस्केन युक्ता माधि- कथ तृतीयं दोषाणां शमन क्रमात् परिपार
कगोभूत्राभ्यां सैयुता; तीणा ष्णा; कटुका ४७ तत्र॒ दोपायुक्लेद्यतीत्युष्वछिरवः । दोप
दधिं करोतीति शुद्धिकरः ! दोषान् शः
हे०-कपे निरूहं प्रति विरेपमाह-~आारग्वधाद्रीति ।
तीति शमनः ।॥ ५० |
चित्वं पूर्ववत् ॥ ४७ ॥
हि^~मतालःमाट-उल्छैसनमिति | ५५५ ||

नरयश्च सान्नपातेऽपि दोषान्॑ति यतः कमात्

स ०-सत्निपाते त्रय एव वस्तयो हिताः । यप्मा-

देते श्रीन् दोषान् क्रमेण परावति ॥ ४८ ॥
प०~संनिपाते

रसंनिपातविपयेऽपि त्रय

एव

तत्रति क्रियतामिध्याद् -

दोपौपधादिवटतः सवमत्तसमाणयत् ॥५
म ०~तदत्न

दोपेपजमात्यातनििन्याप्सप्रमपः

वस्तयः पूर्वोक्ताः वातपित्तकफनिर्दिष्टाः स्मरताः | त्ममाणीकाचम् ॥ ९१ ॥

यत्तो यस्मात्ते बस्तयः क्रमात् करमेण वातपिन्तकर

०-एतदाचार्योक्तमन्यथा बस्तिदानं प्रति य

द्वितीयः पित्तं तृतीयः कफम् ॥ ४८ ॥
है०--सेसगे संनिपाते चीण्येव पुटानील्यत आ-त्रय

स्मणप्र् । कथम् । दोपोपधादिवदटतः दोषं

कान् दोषान्. पतन्ति विनाशयन्ति । तत्रैको बस्ति- त्सय प्रमाणयेत् । प्रमाणं कायन त केपो।
देतो वातं हन्ति । तत्रैको बर्तितो पित्तं हन्ति दाचायौणां केषपांचिन्नेति । धि ता सध

श्चेति । वातपित्ते त उक्तन्थायादेव द्वौ ॥ ५८ ||

जभ्य; पर् वास्तमतो नच्छंत्यन्ये चिकिस्सकाः।

नहिं दोषश्चतुर्थोऽसिति पुनर्दीयेत य॑ मरति ४९॥

स °~मतएव देतो्चिभ्यो बस्तिम्य; पसमपरे भिष
जो

निरहं नेच्छति । यतघ्लयो दोषाल्नििर्वस्तिभिपनि

स्म्यसत्वप्रकरतिचद्ात्तदरात् साम्यात् ॥ ५१
ह ०~-मतयो्विपयस्यवरस्थामाद्-गौप्रौपधादीति |दो

धिके जौवमूतुलि वसथिकये च पयाय विप्र स्शू
भिसरथः | ५१ |

अथ प्र्मतानुप्रादि स्वमतमाद-

सम्यड्निरूढ हिंगंठुनातेमाव्य नियतेयत्५

स्थानम् |

सटिप्पणरीकाजथसंवङिते अ० १९.

स ०-सम्यदनिरूढ्लिग ववसमाव्याऽसपाय

( ४२३ )

|
न मसप्तमनवेभकादशास्यैरन्तरितासत्या
|| इति पन्चद्शवस्तयः

निवर्तयेत् । बस्तिदाने कारथेदेवेति ॥ ५२९ ॥
प०~सर्धत्रारये षटेषरतो भन्थो बोद्धव्यो येऽ-

॥
1

कालः । “५ ॥

आभ्थापः

हे०--काट्वस्सया्यं प्रयोगमाह--क्लल् स । पचः

।। स्स्यतारेताः ट् सद्ा;

॥ ५४ ॥

प्याचाया अन्यथा बस्तिदानै व्याचक्षते येऽप्य- ।
योगोष्टौ चस्तयाञ्च तु ।
न्यथा तेषां सर्वेषां घर्तयेत् ! तेन तावच्चिरूहादयो ॥
यावत्सम्यङ्निरूदीलङ्गोखत्तिजीयते इस्येतदुपरक्ष- त्रयो निरूहः स्नहश्च सह्यवा्यतमोर्भी ५
णाम् । सम्यक्त्वासितटिङ्गमप्यसम्भान्यानुवा- | सर-योगोऽतर्ठ व्रष्लयः | ऊद
|

सनादष्पे न निबतैयेत् । तावदसुवासने देयम्

|निषूदाछ्वीणि चानु धाशानि च्म
|
| बस्ती हति ॥ ५५ ॥
लक्षणम् । सम्यगनुबासितस्यापि यतोऽनन्तरःभिद्माह-सङ्प्रहे तन्त्रकारः ॥ ५१ ॥
| प०~-योगौऽष्टौ भरस्तयः | कयं जच बरयो
दे०्~स्वमतमाह-सम्यगिति । यावद्भिः सभ्यभ्योग- आदावन्ते चोभौ प्रथमाष्टमाच्यं ¦ न्त
| निरूहाः दिकीयचतुधपष्राख्या दव्य तस्तः
स्तावंति पुटनि छयादित्यथ; ॥ ५२ ॥

यावस्सम्यगन्तुबासितलिङ्गोसपत्तिजायते । यदेतदुप-

|| येञ्या;

इदानीं कमैकार्योगास्यान् बस्तिविरेषानाह-

॥ ^ |

~ ह पावित
हे०~-योगवस्त्यास्ये परथागमा

पाक्लेह एकः पर्वाति द्ादराऽऽस्थापनानि च । स्नेर्घास्ति निरूहं वा नकमेवा निमी टमयेत् ।

सान्वासनानि कर्मैव वस्तयशिशदीरिताः ५३ उक््ेदाभ्रिवधा स्नहाचिरुटान्यसत् मयम् ९
स ०-प्राक् पूमेकः लेहबस्तिः । अतेऽवसाने पच
सन स्नेहयभ्तिसथवा निभ
एव
}
ासनाः
सहाटुव
सेहाः तथा निरूहा द्वादश
दयेन न शीलयेत् । यत्तः भ्ल

र्मा

पादु

शाऽय्निमांये जायेते । निरूह दिम वववनाः
।
प०-द्ितीयचतुरथवश्ठयष्टमदशमदादराचतुदेशपो- जायते ॥ ५६ ॥
डकाष्टादशविराद्विराचतुधिदासंक्ञकानि दराद्ाद्प०~-एवं तिरूहासू्धेमनुबाससनम. । सतोऽनु
ोनादशैक
करोवास्थापनानि तृतीयपच्चमसप्रमनवमैक
सनसमिति निस्तरं कतया निरूहमकसेवाभिर्
ेन
विधान
न
्येते
यानीत
विक्ञेकविरा्रयोविरापथ्वाधिशास्
द्येत् 1 नचानुवासनमेकमवक्तेभरीटयन् । अः

्रिशद्रस्तयः कर्ति गदिताः | ५६॥

तनिशाद्रस्तयः क्म ॥ ५२ ॥

हे०-कर्मवस्सयाख्यं प्रयोगमाह-- प्राकर इति ५३

कारः पचदेकोऽबप्राक् रनहींऽते जयस्तथा

षट्पचवस्त्यैतरिताः ॥ ९४ ॥

स ०-पंचदश वस्तयः काठ उच्यते । कथश्च्यते

एकः

न्तसभ्यसेत् । यस्मात् सनेहटवस्तेरनुघासनार्द
सीलितदुखटेशो दोषाणामकिच्यमानः भरकोपाम
सस्तथाऽन्निनधोऽभिमान्दं जायते । नधा निरू
दतिरदितान्मरती वाताद्धयं जायत ॥ प्रको

जायत इयथः ॥ ५६ ॥

हे०-प्रयोगनियमे युकतिमाट~-स्तरिता्माति
परषैलेदस्तथांऽते त्रयः सेहास्तथा षद् सहाः प्रयोगातिक्मे दोषमाद--उष्कटेश्षाभिवधाति)'; ॥५

तसमानिरूढः सद्यः स्यानिनिरू द्यश्वाऽनुषासिः

पेचमिर्बस्िभिर्तरिता इति ॥ ९४ ॥
प०-द्ति कारः

पराक् प्रथम एकः

पैचदशबस्तयः

स्े्ोऽन्ते च

तरयोदशचलु्ईशपच्चदक्ाख्याः

। कथं स

तयः स्नेहाः

। तथाच

पद्

।
सतेहाः । द्वितीयचवुथेष्ठाष्टमदरामहादरास्याः
किमूष्ताः । पच्चभिः स्तेहवस्तिभिः वेतीयपश्च-

स्या
स ०-तस्मात्कारणानिरूटो नरः पतह

अष्टाङ्गृ्दये ।

(४२४)
न

सं०्~त च माभ्राबस्तिवक्ादिमिः सततत
निर: प्रदातन्यो दोपोसककेशाभिवधपरिदारथैम् । `
एवमनया युक्स्याऽनेनोपक्षमेण सनेदवबस्तिमनु- दीकयितभ्यः । स च शीतो दोषापह्तथा नि!

रीहासेऽनियं्रणो बकाय हितो निगेतपुरीषादि

वासनं दत्वा ॥ ५५ ॥

हे०प्रयोगांतकष्पना्थं नियमताप्प्माह---तस्मा-

सुखकारी स्यात् ॥ १० ॥

दिति ॥ ५७॥

प०~-स च मात्रावरितिः सदा सवैकाखं निरन

स्नेदशोधनयुक्तयैवं बस्तिकमं तिदोषनित् ५८

कुश! शीखनीयोऽभ्यसनीयो बाखबरद्धादिभिः

च शीकितः सुखदेतुसादासेग्यं कुयौद्धवा बार
दीलामापि दातं युभ्यते । ततोऽसौ संलस्त

स०-पएव पूर्वोक्तया स्नेहशोधनयुक््या =वस्ति-

कर्मं सेवितं त्रन् दोषान् जयति ॥ ९८ ॥
दोषो वातशमनो बाताधिकौ पित्तश्छेष्माणाव
रोध
दीयते
निरूहो
र
ततोऽनन्त
ा्थै
प०-स्तेहन
हन्ति बिनारयतीति दोषन्नः । तथासौ निष्वां
नार्थं तदेतद्रस्िकर्म त्रिदोषलिद्धवति नान्यथेत्ति५८ हारः उष्णोदकोपचारी स्याषियादिभन्थनिदं्ः
हे०-प्रयोगनियमस्य

पलमाह-सञेहसोधनेति

। यन्त्रणया रहितोऽतएव बाहछादौीनां सुखस्तथा वर

स्िग्धस्य शोधनं, छद्रस्य सेनं, लिग्धस्य पुनः शोधन

बाय हितः । तथा सृष्टम खषटौ मलः पुरीषारू

सटाः श्रुतधसे वीतपाप्माऽमरप्रम; । वानिस नाग

ष्वासक्तःचितकः चितावान्) माचाबस्ते; फलमाह -द्)ष
इति । सुखो व्यापद्रहितः ॥ ६० ॥

मित्यादियुक्ति; । संग्रहे तु “अष्टाददाष्टादशकान् स्तीनां येन प्रणीतेन सम्पद्यते इत्यसौ सष्टमरः ॥ ६०
यौ निपरेवते | विधिना वा यथोक्तेन स भवेदजरोऽख्जः ॥
हे०~माघ्रवस्तर्विषयमाह~खछीरनीय शति । अर्वा
वरल; स्थिरबुद्धीद्रियान
छः? इति ॥ ५८ ॥

अघुना मात्राबस्ति रुक्षयति-

हुस्वया स्नेहपानस्य मारया योजितः समः;
मान्नाघस्तिः स्मृतः स्नेहः ॥ ५९ ॥

. स ० -हख्वया यामहयजरणलक्षणया स्तेहमात्रया

समसतुद्यो योजितः सेदो माघ्नावस्तिसक्नः सृतः सदै"

बस्तौ सगेषु नारीणां योनिगभाँरयेषु च ।
दवि्ास्थापमङद्धेभ्यो विदध्याद्वस्तिसुत्तरम् £
स॒ ०-बस्तिश्याने रोगेषु नराणामिलयथाहभ्यते

नाण योनिगर्माशयेषु च दयण्यां त्रिमिर्वीऽऽस्थापौः

जुदभ्यस्तेभ्यो नरेभ्यः द्ीम्यश्चोत्तरबरिति दयात् 1 `
यैरिति रोः 1 अन्धेश्वान्यथा स्लेहमात्रोक्ता । यथा ।
वात्रीणि वा द्धि्राणि च तान्यास्थापनानि च द्विघ्ा
षटुपला तु मवेज्जयेषठा त्रिपला मध्यमा मवेत् | कनीस्थापनानि तैः शुद्धा दवित्रास्थापनञुद्राः । पुमान्छि
यस्यप्यधैपला च्रिधा मात्रातुवासना इति ॥ ५९ ॥

प०~मात्रावसिमाह--सेहस्याच्छस्य या हसा
मात्रा निर्दिष्टा यामष्टयजस्णछक्षणा तया मात्रया

येयेकरोषः । गुदादुत्तरेण मार्गेण दयत
वस्तिः ॥ ६१ ॥

इष्युत्तर

समस्तुल्यो यः स्नेहनस्तर्योजितो दत्तः स मात्राबस्तिरद्पो बस्तिरूच्यते । ५९ ॥

प०~उत्तरवस्तिमाह--बस्तिभूत्राधारः शरीराय
वस्तत्र ये रोगा मूत्क्च्छ्र्रभृतयस्तेषु ससु सर्वेष

हे०~मातावस्त्याख्यमनुवासनमाह-हृस्वथा याम्य
परिणाभिन्या ॥ ५९ ॥

स्रीपुन्नपुंसकानामृत्तरवस्वि विदध्यात् प्रणयेत्

रीहनीयः सदा च सः।

वारबृद्धाच्वभारसीव्यायामासक्तचितकगेः ।

वातभप्रषाऽस्पाभिद्धपेश्वरसुखात्मभिः ।

दाप निष्परीहार वस्यः सृष्टः सुखः६ ० ॥

नार्यणां पुनन कफेवखं बस्तावेव रोगेपूत्तरबरसिः
विद्ध्यात् । यच्छव्दाद्याबद्योनिग्भादायस्तेषु विका
रेषृत्तरबस्ति विदध्यात् ॥ ६१ ॥
हे०~-उत्तर्वसतेविशेषतौ विप्रयमाद~-~-बर्ताधिति

वस्तौ,मूताकचये नराण, नारीणां तु बस्तौ योनौ गभो
च ॥६१॥

.

`

।

।

सटिप्पणटीका्यसंषखिते अ १९.

स्न (रच्, |
~
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अथ नेतरस्य परमाणम `

आहु्य॒ल्मानेन तेन्नत्र दादशाशुम् ।
वृत्त गोपु्छवन्मूरमधघ्ययोः कतकथिकम् ॥

सिद्धाथकभवेशग्रं कषम देमादिसंभवम् ।

कलस्य वां कस्पचित्वां वा दोषाद्रीन् तेन शतत
रप्यस्पा सान्न कर्पनीया मात्रा धिकाराय } ६३६!
हे°-उत्तरयस्ती व्रस्तिमाह--तस्येषि । उत्तर.

मौनामाह-~मात्रा शक्तिरिति छक्तिरधपलं धिकः दोषः

ऊदाश्वमारमुमनःःपुष्यृतोपमे टम् ॥ ६२॥

पेक्षया न्यन मधिकं वा | ६३ ॥

अथ स्लातारितस्यास्य स्हवस्तिविधानत; ।
दशांगं देष्येणेय्थौदेव प्रतीयते । पुरषाणामेषैत- ऋजोः घुखोपदिष्टस्य पीठे जातुममे ग्रो ॥
स०~तनेत्रमु्तेस्स्ियत्रकमातुरंलप्रमाणेन दा-

दित्ति वेयम्। ल्लीणां हि वक्ष्यति ¦ नेत्रं दशागुखं पुदर- हृष्टे मेदू स्थिते चर्जा शनैः सेतापि्ुदधय ।
मक्षमा शलाकां प्रणयत्तया शुद्धऽतुमयनीम् ॥
मवेदामिति । तवं छत वरं गोपुच्छाकृति

तथा मूर आमेहनतिं
नेत्र च 'निष्कंपं गुद्वत्ततः ।
मध्ये चौव्पादितकणिकं तथा सिद्राथकः प्रविरायसिनिति सिद्धथेकप्रवेरो तार्शमपे प्रातो यस्य पीडिरतेऽतरमते सदे सेह्वस्तिक्रमो हित; ६५॥
नेत्रस्य तत् सिद्धाथेकप्रवेशाप्रे तथा शक्ष्णमतिकोमङ
तथा हेमादिजम् । आदिदब्दैन

सख ०्~-अधेति गे | अस्य सेभिणो निष्ट
धालादयः प्रागुक्ता वछतमद्ालस्य तथा पूर्व॑स्य पथराद्वत्य |

गते । दंदकसवीरनातीपुष्पडतसद्द ष्डै च|

कृथमशरितघ्य । स्तेहवस्तिषिधानतः

} तृतीयार्थ

अश्वमारः कीरः ॥ ९२ ॥ .

तसि; । स्नेदधस्तौ याश आ्टारो विदितस्नेन दन

आतुसङ्युखमानेन

छादसङगएखग्रमाणम् 1 तथा

ऽपीनस्य }क । पीठ मासमे । विमूते । जरुरत 1

मध्ये च करता कणिका यत्र सध्ये या सातिमात्राततः

छता स्थिते सति रनेने रया सुषमा शराकां प्रण-

प०-तस्य तेन्रमू । तदिलनेन्र वस्तिः परमद्यते भोजनस्येव्यथः। तथर्नोः घय स्थस्य तथा सुवेना-

घत वृत्तं गोपुच्छवत् कमणाम सुक्ष्म तथा मू तथा मृदावकठिने च ।श््े स्तन्य तथा कलौ वषट
परवेशेषिनी द्वितीये मू बस्तिनिबन्धना स्यात् । येत् । स्थूरायां तत्र क्षतकरणात् । तया शाक्या
-सिद्धार्थकम्वेशोऽमे युखे यस्य तेने सषपप्रमाणे शद्रे मेदे सत्यनुसेवनीं पैबनीमतुरक्षीकचय अमे
वदहिःसोतः. छिद्रं कार्यम् }.शऋश्ट्णमपरषम् । देमा- नेत्र प्रणयेत् } षडगुकं प्रायेण प्रवेडयेद्धियभेः 1
दिधातुसम्भवे बरितनेत्रवेत् तथा दुन्दादीनां पुष्पा-

कथम् । युद इव निष्केपम् } तततो निष्के स्थापनापुष्पफराद्यो ये बानस्पखदिषु चिवन्धाश्चावति- दनतरं पीडिते पुटके स्नेहे च।ऽतःप्रषिष्टे स्यतुबासछन्ते तथा . तेभ्योऽप्यानीयन्ते ताद्न्तमतएव ततने नक्रमो हितः । पाणिना ताढयेत् स्फिजौ त्य पाध्णिश्यामिल्यादिकः |} ६४ ॥
पुष्पनेत्रमिस्युच्यते । ६२} .

णि तत्तेन. तुस्यप् । अश्वमारवृन्तं करवौश्वृन्तं

हे०-उत्तरवस्तिनैघमाह~-भातुरं
गुरेति ॥ ६२ ॥

तस्थ वसितिशरहुलघुमातरा शुक्तिविकरप्य वा६३
सं०--तथा तष्य नेत्र्य बस्तिगुशधर्योज्य इति

प०~-अथानन्तरं स्तानादितस्य पुंसो भेदे लिङ्ग
पू सृक्ष्मशसाकां प्रणयेत् तदनन्तर नेत्र पू
स्तातस्य पश्चादरिवस्य ¦ भोजितस्य कथं स्तेहय-

स्तिविधामेन पूवनिषष्टनाभ्यक्तस्ातभित्वादिना
रषः । मात्रा क्तिः कद्ययम् । शुक्तिः स्नेहस्येति अ्रन्थविहितेन तथा ऋजोः स्पष्टस्य सुखोपविषटस्य

रोषः । .विकट्यं वा बकबयः सखद दसाम्यादि निरूप्य सतः सुखेनासीनस्य पीठ आसने जातुसमे जानु|
तस्ये सदावकटिने स्थितस्य हृष्टे नेदने स्तव्धेवामात्रा कर्थः ६६ ॥

“ -१०-तस्योत्तरवसेरमस्तरनादीनां सम्बन्धो वस्ति

ओघर्योजनीयः ।ृदुरकठिनः 1. दुः स्वसपः ।

ऽभ्युद्थिते करते खति तथा कजं छत्व स्पष्ट कूत्वा
सृक्ष्मां शलाकां श्नमन्दं मन्दं कृष्वा न कषटियेव

तस्थ मात्रासतेहनाय भ्माणं पर शुक्तिरथ॑पलं व प्रणयेत् षिदध्यात् । मूरविशुद्धये मूत्रलोतोनिस1
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छलकरणाय तथा शलाकया शुद्धे मेद्रे स्रोतसि
नेत्रं भणयेत्र् । अनुसेवनी सेवनीसमीपे तदछुवासनेनेति थात् । ञमेहनान्तं यावन्मेहनपयन्तं
निष्कम्पं कूत्वा हस्तमकभ्पयन्गुदवत्

यथा रुदं

विदधीत तद् तस्मादनताषपि चात्यय

योनिविश॑राद्यूरपु सानिष्यापदृशण्दरे ॥
स०--लछनानामृुकाट णएवाऽ्मवकाट
द्रादशनिद्या दन्रादिनोक्तस्त्न कनौ योनिः कतौ

नत्र प्णयेन्तयेहापि च त्पूवै पीडिते प्रक्षिप क्षेपा- वस्िस्व
भावं स्ते मृह्णाति । कुलः जपा्तेस्पाः
दन्तर्गतस्मेहै प्रवर्तिते स्नेदवस्तेर्थः कमः उप्रचारः स
तत्रं हितः।वस्तेरयं क्रमः। पाष्णिके आहन्यान्मुिना । कारणात् ।अन्यद्या तु संग्रतत्यान् सोहमादत्ते ग
तथाङ्ग चेदं तं सेदेनाभ्यज्य मर्दयेत् । आगते स्नेहे तसमाद्धेतोप्तद्या कतुकारे पिदधति | पर्ता

तस्तिम्. | जा्यप्रिके व्याधावद्रतावीि विदः
तमेधात्यये ददीयति | योनीप्याहि| योनि
। यया |

दीप्ा्भिं सायाहे भोजयेत् । उच्यतेऽथ कमः ।।६४।॥
हे०--उत्तरधसतर्विधिमाह-अधेति

शद्धलोतसि मेद सेवन्यनुसरेण नेव प्रणमेत् | ततः; स्नेदै उत्तरे वक्ष्यमाणः । मोनिद्युलो योनिरुजा तेष
पीडते तु गते निवृत्ते च अनुवासनोक्तः क्रमः कार्यः| योनिव्यापरती तथाऽसृम्दर स्तपिने गोनिरमनाः
संर तु--“ मारतीपुष्पवृताग्रपरिगाहां

घनागरजम्?

इत्यधिकम्. ॥ ६४ ॥

वस्तीननेन षिधिना दवाच्रीश्चतरोऽपि वा।

अलुषासनवच्छेषं सवेमेवाऽस्य चित्तयेत् ६९॥

स्रीणामसूग्दस्मुन्यत | एतेषु रोगपर्तरव्ल्तिमाध्य

प्वादव्रतातपिं दयात ॥ ६१ ॥

प०~-स्ीणामातेवकाले उन्तरवस्ति

विषं

प्रायेणारतैवदशंनात् प्रभृति यावत् द्वादक्षः

स्तावहतुकालः } तकाटमध्ये तासां घसति
स०~तरीश्चतुयो वा बस्तीमनेन विधानेन दात् । येत्.
कुर्यत् । ततस्तस्मिन् कार श्नीणां
शेष विपिपारहारादि सम्प्दत्तव्यापदादिकमस्योत्तर््तेसवेह न्तरचस्तिना

दीयते ते योनिगहा

रनुवासनस्येव दापयेत् । यदुक्तं खस्नादेन । यथापरेषं कुतोऽपाधरते्हतोः । यस्माप्तम्मिन् कारेप्याद
थं

प्रवश्याऽथ स्नेहस्याधेपकं नयेत् । म्रल्यागते द्वितीयं

सा शुकं नान्तः प्रयच्छति । अमूृतावपि चा

वा तृतीयं वा प्रदापयेत् । स चेदनुवसेत्त्र स्यालिपेथं तत्साध्यामये चानृतौ विकारप्राटुभपि सति ऽ

विदेषतः। पिप्प्यारएवघांगारभूपवत्सकरषवैः। मूत्रऽ- तावनातैवे काटे बस्तिुत्तरं विदधीत | ये

म्किषटयीखिकाः सैपा

माषसननिमा; । छयाघ

दष्कास्ताः रिषन ददात्सषपसन्निभाः |पर्व मापोपमाः

विश्वादिके योनिविश्रकः स्थानासपतनं तम्मि

तथा योनेः स्थृक्े तथा

योनिध्यापषि यो

पश्वात्तामिः स्नेहं समानयेत् । स्नेहे प्रयागते च व्यापत्तस्यामनेकविधायां योनिच्यापदि त्था
गदर योनिरोगे योनितो नानाप्रकारखतिः । द्री
स्यादानुवासनिको विधिरिति ॥ ६५ ॥
कालानुषङ्गवतीनां खीणां प्रवर्त स असस्दरः॥६.
प०~अनेन यथोदिष्टेन विधिनोत्तरवस्तीश्लीदै°-छीणायुत्तर विकालमाद-सीणमिति | ग]
शवतुरो वा दद्यात् योजयेत् । अनुवासनेन तुल्यं स्यीपधमिति शेषः । अपातरतेर्वहततवात्
| आयर

सवमेव : सस्यग्योगहानातियोगादि तथान्यदपि व्याघाखरेतावपि विदधीत | स्रीणां रगनेद्रन
यन्तः
यत्किच्चिन्मेध्यामेध्यं तद्ठ्यापदौषधं चास्य चिन्त म्गभेदं चाह-योनिधिभ्रचेति । यानितिभ्रसाद्िषु
४
येहश्षयेत् 1 जानीयात् ॥ ६५॥
. मयाऽत्र नेत्रस्य प्रमाणमाह-दे०~उत्तरवसतया्तौ संख्यामाह -बस्तीनिति | उन्तसमसतावक्तमीमथकलपनाधिकमनुवाघनवता्ौभिलाह-- नं दशयं सद्म चतुर॑गुटम् ।
अपत्यम याज्यं स्याद् गुं मूज्रवर््मनि
अजुवासनवदिति ॥ ६५ ॥

एव पुरमाणासुततलस्तिविानसुकवा द्लीणां वक्ति

ल्लीणामातैवकारे द योनितनस्यपाबततः।

भूनङृच्छषिकारेषु बालानां वकरमगुटम् ६७
स °~दरागुरप्रमाभ दैर्यंण तत्तथा सुद्घः प्रि
रतयस्मिनिति सुद्भपवेश तदितापरं प्रमरशामर्भि

स्थानम् |

सटिप्पणदीका्रयसंषेरिते अ० १९.

(४२७)

कासाय

वे्मेतकोपास्यया तंत्रयुक्तया । इत्तगोपुच्छकारादि शेष

प०-खीणायुत्तरवस्तेमेध्यमा मात्रा पच्पकी 1
वालानां
पुष्ष्नाणां खीणां मध्यमा मात्रा शुक्तिपथ्तिमत् वेद्यम् । पुष्पद्तोपमस्व त्र न युज्यते ।

यतो मून्रसरोतःपरिणांहं॑यत्तद्धिघातव्यं पुरे कयां
चेवप्रकारम् । यटुक्त सुनिना । पुष्पनेत्प्रमाणे तु
प्रमदानां दायुरम् । ब्रस्लोतःपरीणाहमिति । तत्र

चतुरगुरं यावत् प्रध्यम् । चतुरंग

चोधैकणिका

कायौ। अधिकप्रवेरानिवारणार्थ नतु मेहननेत्र इव मध्यम

रथैपलप् । अप्राप्तव्यवहारा

प्रेता ॥ ६८ ॥

कन्या वाङामि-

दे०-ल्ीणासुत्तखस्ती मानामाद--टुत श्ते।६८॥

अधुनोत्तरवस्यवस्थाने च्रिविधाया
वदति--

अपि शिया

उत्तानाया; दायानाय

सणिकेति । अयमर्थोऽर साक्षा्नोपात्तो गम्यमानत्वात् उर्वैजान्वाच्िचत ाः सम्यकसकोच्यसदिथिनी
ुरानदोरत्रेण योजयत् ।
जत ॒ पएतत्प्वेशपरमाणमाह ॥। चतुरंयुरुमपव्यमागें वस्तीस्म
िरो्मेवं च सहमा विवधयेत्६९ ॥
योजय स्यादिति | अपल्यमामं इस्यनेन ज्ञी गर्भग्रहणस ०-उत्तानाया न खवाड्पुखायाःपाशरस्थिताया

प्रसवादिसमथौ सूच्यते । एवेविधायाः ल्चियार्चतुरं- वा | रायानाया न तासीनायास्तथोष्वैन
ान्बा वस्ती-

गङ् प्रवेशयितव्यमिति । मूत्रवत्मेनि द्यंयुं योव्यम् ल्िचतुरानदोरत्रे योजयेत् । वि कृखा | सथनी
ण
य छवी सुरतव्यव्हारार्भग्रहणायोग्या अथवा बाला संकोच्य । अनुवासन वेक एवाहोरात् योग्य इयस्य
रेण

या अप्रौढा तस्या योनिूत्रस्थेव केवर मभैस्तस्या

नेत्रे व्यगुर प्रवेश्यम् ।अत ऊर्ध्वं तु प्रवेशात्तासां मांस

भेदः | बस्तिदान कार्थं न कत्राऽनुवासनवस्यहे पैचमे

बाऽहनीति । विं कुषन् । स्तेहमानं यथाछ्ठम्कष-

क्षतिः स्यात् |वेरु रोगेष् ! मूत्हृच्छुविकारेषु । कषदिक्रमेण वधरयेत् ॥ ६९ ॥

बाङनां तु खीणामेकमेगुरं प्रवेद्यम् ॥६७॥

पठ~तस्याः

शिया उत्तानाया उत्तानं दसा

स्थितायास्तथा सम्यक् कृत्वा सक्थिनी सद्धोच्या-

प०-सर्वासां कीणां गर्भग्रहणयोग्यानां बाङानां च
नेत्रं सामान्येन दराङ्गुं कार्यमित्यध्याहायैम् । धस्तस्या अहोरात्रेण त्रेचतुरावृत्तः उत्तरवस्तीच्.
यथा सुः प्रधिश्षति बहत्यसतुप्रव्यम्रस्नोतसि यस्य
तन्युद्रभवेश्छं तश्च नेत्रं चतुरङ्गुरम् । अपत्य-

योजयेत् दयत्त् । एवै द्ितीयद्तीययोः क्रमेण
यथाह प्रयहमेव मात्रां विवधैयेत् ।॥ ६९ ॥

हे०-स्ीणायुत्तरबस्तिविधिमाह"--उन्तानाया इति ।
मार्गे ग्भ॑निष्करमणवरस्मनि प्रयोज्यं स्यात् ।
मूत्रसलोतस्यतो नाधिकः । तथा च्यद्गुरं मूत्र सख्ीणाएुत्तरवस्तावादक्तिकममाद-त्रिरात्रामिति !एवे प्रथ

वत्म॑नि मूत्रमार्गे प्रयोज्यं स्यात् इत्यत्रप्यमुव- मदिनवत् बस्तीन्योजयेत् । लेहमात्रां च दिनेदिने चं
तैनीयम्. । क प्रयोभ्यम् । मूत्र्च्छ्रभ्याधिष्व" वर्धयेत् ॥ ६९ ॥
७०
बानं खीणामतिसूक्षमाणाम् । तत्तो नेत्रा यहमेव च विश्रम्य प्रणिदध्यात्पुनस्ञ्यहम्

दशारे मूत्ङृचछरविकारेषु मू्तबर्मनि प्रयोज्य
स्यात् । तत्र स्लोतसि तस्प्रवेशयेत् ॥ ६७ ॥

स ०-तयहमेव च विश्रम्य प्रीणि दिनानि विब्य

च पुनः पुवेक्तिनेव प्रकारेण प्रणिदध्यात् प्रकुर्यात् ।

ह०-दशांगुं सद्धबाहि छिद्रं नेत्रे इत्वाऽपत्यमागें एष एव च न्यायो मेदरऽपि योग्यः ।तजातीयत्रादस्या्तूरुलं परेदयेत् । मूच्छ तु मूरमांगं श्गुलं प्रव थस्य } अत एवतिऽयसुपदिष्ट उभमयसवंधाथम्॥७०॥

शयेत् । बालनां तु स्रीणामेकांगुं मूत्रमा्भ प्रवेशयेत् ।

म्येदावधौ कणिका कार्यस्य्थ॑सिद्धम, ॥ ६७ ॥

अचो मध्यमा मात्रा बाानां शक्ति ठ।

प०्~ततद्यहं विश्रम्य पुनरनेन विधानेन च्य

दधात्. । ७० ॥

हे०~-ततल्िदिनं विशम्य पुनसिदिनं योजयेत् ॥७१॥

युक्त्योक्तमेवाऽपुमथ संक्षपेण स्रा पुनरहस०-ल्लीणामु्तखस्तौ स्नेहस्य प्रकुचो मध्यमा
मानना न्तमा कनिष्ठा वा। बारनां ठ क्ति मध्यमा पक्षाद्िरेको वभिते ततः पक्षानरूहणम् ।
| सचो निरुढश्वाऽन्वास्यः सपतरराद्विरचितः०१
मारा स्नेहस्य ॥ ६८ ॥

अष््गह्दये। =

`

|

ये संति तेषां नतु कथिद्न्यो `
वयोः परं जन्मनि हेतुरस्ति ॥ ७३

म् ० -उत्तमश्ुद्रवा युदरे वमिते पक्षादनतरं विरेकः
काधि; | यस्ाद्तर्या जुद्रवा श्युढे तु विते पेयादि-

मिण सप्ताहात् ्रृतिभोजनापत्तिः । सप्ताहैनेकरति-

स॒ ०-सक्िथिनी दवह्वैबाहर इति शाखास्ताु गः

रा्युषासनदानेन ्षिगधस्य विरेक इति पक्षणव युज्यत्।

स्तत उत्पन्नाः । एवं कोष्ठो महास्लोतस्तत्र गताः कौ
तत्तोऽनतरं प्चा्रतो निरूहो यतः छतविरेकस्य गताः। तथा मणि च ऊर्धं च सर्वेचाऽवयवाश्च मः
सत्ताहात् प्रक़ृतिमोजनापत्तौ स्नेहनाथमनुबासनेमे- धसर्बावययास्तेषाममं तत्र जाता मर्मो्विसर्वाव

कातासतिन क्षिगधस्य निरूहो युज्यत इति पक्षेणेव
युक्तः |निखूहेश्च सद्य एवाऽनुबास्यः } तथा च प्राग-

वगजाः

} तत्न मर्माणि

मभैविभागे

वक्ष्ये

उ्वराब्देनोष्वेजत्रु गृह्यते । तत्र॒ जाता कऊ््वाग
म्यरधायि । अथ वातार्दित भूयः सय एवातुत्रासयेदिति)
पिरेचितः सप्तरात्रादूष्वमनुबास्यो यतः सप्ताहेन प्रकृ- मुखसेगादयः। सर्वगजा ्वरादयः । अवयव
तिभोजनापत्तिस्ततः स्नेहाथमनुवासनं युक्तम् ॥७१॥
१०--वमिते पुंसि सति पक्षादनन्तरं विरेकः

&

1

का

9

-

धिन्रादयश् पे रोणा विद्येते तेषां जन्मन्धुसः

वायोरपरः

कश्चिदपि ` हैतनीस्ति | कथम्

कार्यः । तरतो पिरेकाद्वै पक्षान्निरूहः कथैः । परमतिशयेन } कविचिन्मात्रेणाऽनुबकमावेन पित्तष्टेष्ष
निशूढन्ध पुमान् सय एवातुवास्यो मवेत् । वि~ णावपि हेतू भवत एव । यथा पापादद्रादीनाम
रेचितः सम् सप्रयात्रादहुवास्यः स्यात् 1 चिरेकनि- अथाप्वयवग्रहणिनेषोष्वग्रहणे कन्ध उर््वम्रहण प्राघ
रूहयोमेष्येऽनुवास्य इत्यथैः ॥ ७१ ॥
न्यस्यापनाथम् । यथा ब्रह्मणा आयाताः वसिष्ठौः
है०~वमनादीनामन्तरमाह-पक्षादिति । निरूदालुवासनयोमीजममवान्तरम्, अनुवासनानरूदयोखतं पश्चमेऽथ
तरतीये वा दिषस दति प्रागुक्तं श्द्धाश्द्धसंपर्केऽप्यञुद्धमेव ॥ ७१ ॥

नतु ॒दोषाणां धातूनां च स्तेहष्वेदाभ्यामेकलोली

प्यायात् इति । तदेनाधिङ्कत्य वक्ष्यमाणाः

प

विधयः स्वरुमेवोत्तरे च तत्रे प्रधान तस्मात्प्रधाः

उर््वौगजाः ॥ ७६ ॥
प०-शालारक्ताद्यो धातवस्वक्पर्थन्ताः । तः

भावात् कथ वसिति्दषानेभ नि्ैरेन धातूनियेतन्नोय वाहादयः दचरीरावयवाः । उर्व च सर्वावियः
दरटातद्वारण परिजिहीषरिदमाह-

यथा ढुतुभादियुतारोयाद्रागं दृरेपटः।
तथा द्रषीकृवादेदाद्धस्तिनिरहते मखान् ॥७२॥

उध्वैलवौवयवाः

। उरध्वसर्वाबियवाश्याङ्गानि

उध्वस्वावयवाङ्गानि मर्मणि चोध्वंसवांवयवाङ्ख
नितेषु जाता ममोध्वसवीवयवाङ्गजा ये सेग

सन्ति तेषां सर्वेषां रोगाणां समुसखत्तौ वायोस्प
स ०-कुसुम ठंङ्मादियुक्ताजराद्यथा परयो वासो वजवित्वा द्वितीयो नान्थोऽपि तेषां हेतुररि

रागं हरेद्मृ्ीयान् इसुंभादिकं तथैव द्वीक्ृताप्वाया- नान्यत्कारणं विद्यते इलथेः । ७३ ॥
हे०-बंस्त

ेः सर्वोत्तमत्वे
दरषधातूनामेककोकीमावेऽपि ब्तिर्दोषानिरेन धातूत्॥
इति॥ ७३ ॥
प्०--यथा

कुसुम्भादिना प्रयुक्तात्तोयास्पटो रागं
गरहात्ति मलं त्यजाति तथा देदादस्तिः स्नेहादिद्रषीछृतान्. दोषान् हस्त्यदुष्टान् देहः एव योजयति ७२॥
हे०~-स्तिर्निहरेदित्याह-यथा छुयुम्भादिति । दवी.

छरतात् सेहादिद्रावितदोषधात्मलात् ॥ ७२ ॥

अघुना वाणो; स्ठर्पं प्रथयन् वित श्मघयनाहशसागताः कोष्ठगताश्च सेमा

मर्मोध्वेसवौवयवगजाश्च |

युक्तिमाद--दाखागत

ननु कुतो हेतोरुत एतेषु कारणत्वमिवयाह-

विट्छ्ष्पपित्तादिमलाचयानां
विकषेपसहारकरः स यस्मात्
तस्याऽतिवृद्धस्य शमाय मान्य.
स्तेर्िना मेषजमसति किंचित् ॥७२८।
सं०-विद् च रेष्मा च पित्ते च . विटश्ेष्म

। पित्तानि तान्यादिथषाम् । जदिदब्दैन्

मून्रस्वेदादिः

्वानयन् |
"<

साटेप्पणटीोसन्नियसवलिते अ० १९.

--------------

( ४९९ )

ण

परमरहः । त एव शयीरमकिनीकरणान्मरास्तेषामा- । च्मविकाराशच
पषि्ताः । लव आतश्रः अरवा.
चयाः सचयास्तेषां स॒ वायुधैसादक्षेपपहारकरः । नोपक्रमो व्ति्तस्माधिकिन्यात
५४
पप्र

विक्षेपश्च संहार विकषपसंहारौ तौ करोतीति कनो णोक्तः । अथवा मारतं वित्त
हेत॒ताच्छीस्येव्यादिना हेतौ ठः | विकषेपसंहाखरण-

वस्तिः

व

समूरखमवापकषतीयुक्ला सस

देतार्यथेः । तस्य त्रियावात् । वायुश्च शेषदोषा- र्पदिष्टः। अन्यत्राऽ्यि चं श्रे शद
[1

भ्न कदाचिदिक्षिप्यते

सहियते वा। तयोर्सि- तथाच सनिः | यानीह चनप
च्ियतवात् । तस्य च वायोः प्रवदस्य शमनार्थं वर्तये | एकतस्तानि सज सक
नस्तिम॑तरेणाऽपरं भेषज नास्ति । पनेहसेदादिकः चिकित्ताप्रमिघ्यये तु परौ नं
तु विद्यमानमपि न॒ तथा समभमिलयगण्यलात्तदविद्य- रव्दस्य हि समविभाग ण्ठ च्

समप्रविभागो गम्यते तस्यान्तः
मानमुच्यते ॥ ७४ ॥
प०~कुत पतत्तदथेमाहविद् चे श्ेष्मा च तथेल्यादि । न केव बसितिख
पित्तं च तान्यादिर्येषां ते विडाद्यः । ररीराता
भागा स्सादयः । ते एव दारीरमदिनीकरणान्मलाः

तेषां मूत्रदूषिकाप्रभृतीनासुच्चयाः ये सच्वयाः

त्ताधः सवां वा ॒चिकिल्म्युप

निजेव्यादिना । निजा
विपवहूचादिसमुत्थाः

तेषां चिक्षेपकरः सृदहारकरस्च । विविधं कषिपण विकाराश्च

मन्थ

। {निजाध्वाङनश्रत् चते

निजामतुषिव्ारम्नान्य

शलमघ्य

विक्षेपः प्रेरणम् । रारिस्थितानाभितश्चेतन्च कर्ण
सहारः । इतश्चेतश्च गतानामिकत्र राशीकरणं कसे-

तन्निजागतुतिकारकारि ठ

व्ुरेव कारणं यसालित्न्ेष्मणोरपि इतरमख्वत्स एव क्षोमकः ॥ ७४ ॥

दति श्रीमर्गाकदत्तपुत्रधीमडदंणदत्ततिरचितापामषएगह-

विकारकारिरकतं तस्यौपघस्न । चच {3
तीति विक्षेपसंहास्करः स यरमाद्रायुस्तस्य तेषां
भर
विक्षिपकरो वायुरिति वृद्धस्यास्य्थ कुपितस्य इमाय तिरोगविदषोपरामकरणाच्चि किमः
दान्तये वरस्तेविना भेषजमौषधमपरं न किच्विषठि- दिष्टः । तथ्राऽपरेऽपि ये गोमा; सतोप्मिभ्यन् श्चि
दते । स्नेदस्वेदादिकमन्यद्धि्यमानमसमर्थ स्यात्५४॥ सपकमैरनुपशातास्तेऽपि हविराव्यधसाध्याः । अत एव
स्वांऽपि चिकित्सा राव्य रक्त इति ॥ ५९ ॥
दे०~सरवैषां रोगाणां

तस्माचिकि्साधं इति मदिष्टः _

कस्स धिकिस्साऽपि च वस्तिरयौः ।
तथा निंजर्गहुषिकारक्षरि-

र्धौपधसेन रिराव्यधेऽपि ॥ ७५ ॥
स ०-तस्माद्येषप्रधानस्य पवनस्य शमना्थोत्तार-

दयहीकाां सर्वागसुदरस्य वचमिवतेनदिदोऽध्यायः १९।

प०-यत ॒ एवगुणो वस्तिस्तस्मान्तेन

प्रकरेण

वस्तिधिकिल्साधै साधन सिति व्रदिष्टभित्युक्तम् ।
करस्ना चिकित्साऽपि च वभ्विरेके | यतः स
पित्तकणठमूत्रादिकं सर्वसैव वितरत भृतदुद्धरति
तस्मात्तमधिष्स्य क्ररस्वडधि यकिव्सा बस्तिता

धायू
णाद्रस्तिथिकिस्सा्ै इति कथितः । एकैशाऽचाथैर्नर- साध्यत इत्यथैः } अतेाडपेर आचायाः चरितना

सकलयाधि चिक्षिःसः
वरोषाऽपि चिकित्सा बस्तिः प्रदिष्टः । ननु चतुर्णा द्विदः पछरस्ना तथा वसितिधिकतित्सार्धमिति केचित्)
साभ्यत इयर्थः
मिषजादीनामिव्यादिक्षणी चिकित्सा तत्कथं तस्या प्रतिपन्नाः निजाश्चागन्तवश्ेति विकारा निजागमागकल्पना करु युज्यते ! नच स्वा चिकित्सा बरिति- गन्छुविकारास्तान्करेतीति तच्छीटं सकत, निजारिति वक्तुं शक्यते । रषचिकित्साशाछविस्तरस्यान- गन्तुविकारकारिसक्त तस्यौपधत्वन् भमन तस्य

भरकयम्तगात्। तस्मदितदयुक्तमिवाऽऽमाति । अन्रो- भावौ

निजागन्तुविकारकारिरत्तपधल्वैन शिस-

।
च्यते | तथाऽपि वायुविक्ारा अीतिर्ताः | पित्त- व्यथश्च चिकिस्साधै पछ्स्ता वा चिकित्सा
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अष्टङ्गहृदये ।

(

भा
[द

अपिक्रब्दः समुच्चयार्थः न केवठं बस्तिधिकित्साध-

बन्वनादितरेष्यपि संग्रहे ठु नासया धरणीयम

मथवा सकलापि चिकिस्सेति मद्रम् ॥ ५५ ॥

नस्यै नावनं नस्यकर्मेति च सां कमते ॥ १॥

ननु किमिति नस्यमेतैषु रोगेषु विदोपणेषट

इति श्रीचन्द्रनन्दनविसचितायां पदा्थचन्द्रि-

कायामष्टाङ्गहदयदीकायां सूत्रस्थाने

नासा हि श्चिरसो दारं तन तद्याप्य हंति

एकोनविशोऽध्यायः॥ १९॥

हे०~तस्य नचातिवद्धस्य वरस्तिरेवौषधं तस्मादसौ

स०्-यस्माद् घ्राण शिरोकारं तेन द्रेण

ेन
चिीकत्सारधुक्तः । अप्रधानस्यापि इतयु्तं पित्तादे; प्रथक् गाटकग्रात्तमूर््व नेनरकीटादिदिरमुखानुप्रचर
चिकित्सां मत्वा तैः! एके ठ तदरामयानां कृत्ल्ापि चिकि- व्याप्य तान्विकारान् हंति ॥ २॥
प्रणीतमौपधं श्रोत्रदु
प०~लासया
त्सा्वस्तिरे व्याहुः । धिरान्यधोऽपि वस्तिवु्य दस्याह~

' तथेति । निजानामागन्तूनां च यत्कारणं स्तं पदी- प्राप्य मूर्घानि नेत्र्ोत्रकण्ठादििरामुर्ा

मुखादिषीकामिवासक्ताू6ेजङगतां चैकारिः

धधत्वतत्सिराव्यधोऽपि बरितिवत् ॥ ७५ ॥

पामारुदोषसंहतियुत्तमाङ्गस्यापकपंति

इति हेमाद्िरीकायामायुर्वेदरसायने बस्तिकर्म

त्रुगताम् विकारान् विकेपाच्स्यमुन्तमाद्कर
पति । जश्चवक्नोऽसयोः सन्धिः ।॥ २॥

प्रकरणं सामस्त्येन निरूपितम् ॥ १९ ॥

हे०~नासा हि शिरसो द्वारं तत्र

विंशोऽध्यायः ।
.

वमनविरेकान्वासननिरहानु-

गृलानि च, भुजदिपीकामिवासक्ताभूदुर्ववजनरुगतां

कीमरेषामाद्छदेषसदत्तिमत्तमांगादपकर्पतीति ॥ २

विरेचनं कृहर्णं च शमने च तरिधाऽपित्ता

क्त्वा नस्यविषिमाह-

अथाऽतो नस्यविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः ।

उध्वेजश्चुविकारेषु विरोषान्नस्यमिष्यते ॥ १ ॥
स ०-जचु वक्षोऽसयोः सषिः। जत्रुण उर््वसर््वज्
मयूरव्यंसकादितवात्समासः । तत्र विकारा उध्वैजपरुविकारास्तेूष्वैजत्ुविकारेष शिरोसेगादिष विषये वमनरिरान्यधादयोऽपीष्येत एव । विशेषेण तु नस्पमिष्यते ।
नासायां मवं नस्यम् । तत्र भव इति यत् । नासि-

कायाः पदन्न इति नसादेशः ॥ १ ॥

निधीवि

सोतःश्रंगाटकं पराप्य व्याप्य मूर्षानं नेवश्नौत्रकण्टा।

न

पचकर्मोततिप्रस्तावे

। `

|

प०-अस्यारम्भेऽयं सम्बन्धः । यस्मादरमनादयः
कायतोऽन्तःर्थितान् मखान् यथा निर्हरन्ति तथा-

पनयन्नस्यं नासायां प्रणीतमौषधं तथेव मानन्तः
दारीराद्रहिनिदैरति । दोषनिरहैरणानि वमनादीनि
चस्वारि कमांणि नस्यास्यं पथ्वमं करय शस्य

स॒ ०-तन्न नस्पं षिसेवनवृदणशमनादिभेदेन
प्या ॥ ३

॥

पर~तत् त्रिधा । पिरेचनं वरहणं रमन =

हे०-विरे्वनं वृंहणं दामन

चलि ।

नस्यम्र, ॥ ३ ॥

तच्र पूर्वंविस्चनास्यस्योपयौगमाह-

विरेचनं हिरद्ूरजाडयस्य॑दगलामय ।
योफगडकमिग्र॑यिङ्घुष्ाऽपस्मारपीनसे ॥ `
स ०-शिरःश्ादिषु विरेचनं नस्यमिष्यते ।

सारो यचप्यूष्वजतुस्थितो न भवति तथाऽपि 1
नस्येन शाम्यतीति तदुपादानम् । उपलक्षणे >
कफप्रकोप(स्ययेरस्यगंाज्ञानादिष्वपि
पिर

कारथकरुत वा कायचिकिःसासूत्च पूर्वुक्तं सर्वाहितम्. ॥ ४ ॥
्ग्यापित्वात्
ध्यायेः॥ १॥

राङाक्यतन्त्रमिदानीं

सूचयत्य-

~ है०-अथेति । नस्यविधिमध्यायं व्याख्यातुं प्रतिजा.

नीते । न्यावैषयमाह--ऊ्नजच्विति | विदेषादितति-

प०~बिरेचन नस्यं शिरशहादिषु योऽ
चिरेचनं दिरोविरेचनम् । जाडथमपः्

स्यन्द नेन्नविकारः । कृमयो मूर्ाह्ग '
पीनसः प्रतिङयायः | ४ ॥

|

4

सारेप्पणटकाभयसंवरितिे अ २०.

(१४ ॥।

~~)
(न)

हेत

~
यभा

विरेचनस्य विषयमाह-विरेवनमिति |

जाञ्यं रिरसः, श्यन्दो नेत्रकोपः, संग्रहे तु उपदेहकंद्र-

स्तम्भखावपरसेकवेरस्यारोचकस्वरभेदगन्धाक्ञानाध्वुदकण्डवकोठादिषरु छेष्मजेष्विति ॥ ४ ॥

ह्ण वातजे शूठ सू्यांवते स्वरक्षये ।

नासाऽस्यश्चोषे वाक्तगे कृच्छवोधेऽवाहुके ५॥

प०~आद्यं विरेचमनस्यं प्रथमनिदिष्व्पाद्यधाम्व

यथात्सयिं योगिकेयोगिाद्तीषणः सपनलप्रभापर,
भिस्तथा यथायथं

प्रसाधि; दिगविरचनदर्यै-

स्तथा कस्कक्राथादिभिः
सम्बन्धिभिः ।। ५॥

रिरोविरेचमद्रस्याणं

4.

ह° -विरेचननस्यद्न्य वपम द---पधराररशिः

स ०-वातोद्भवश्रूरादिषु बृहणं नस्यं हितम् । यथास्वं यो यस्योचिनः स्सिद्ग्यन यथान्यं

ैः स्नः कषः
सथोवतैः शिरोरोगविरेषः ।छच्छरषोधः इच्छ्रोन्मीरः- मीपधं तेन साप्रित

नम् । अवबाहृको वातम्याधिविरेषः । ५ ॥

प०--बरृहणं नस्यं घातजे शरे तथा सुयवितें
तथा स्वर्प्षये तथा नासायामास्ये च शोषे वाक-

सङ्गे चाक्पवृत्तौ करच्छरषोधे चश्षुरोगेऽपबाहके वात7१

चं विरेचनं, पट तैघवाप

ाः
कृशयुकुमारेपु स्नेहः गन्दमामसातिय
छ
विकारछमिगिरियेगा्षस्पन्धनरतिमरपर

प्यन्दसर्पदष्ठविसं्ञेषु शेषाः ले्वेवे =
कारिणि च वृणः |स

दि नासाः

व्याधौ योज्यम् ॥ ५ ॥
तीति |॥ ७॥
| दे०-ददणनस्यस्य विप्रयमाह~~-हणमिति । संप्र कृटणं धन्वमांसोत्थरसासृकृखपुरग्पि !
तु अ्धौवभेदकक्मिश्िरोरोगश्षसंकोचस्पन्दनसितिमिरद्- दामन याजयप्पूर्वः क्षीरेण च जलन च ॥८॥
न्तकशैद्ूलनादमन्यारोगापतानकनिद्भाना्षादिष्वनिेष्थि-

ष्विति ॥ ५॥

दामनं नीलिकाव्य॑गकेशदोषाक्षिराजिषु ॥ ६॥
स ०-नीङिकादिषु शमन न्य हितम् । नीर-

यान्येणौ क्षुद्रोग वक्ष्यमाणौ

। केशदोषः

केराशातः ॥ ६ ॥
ध०--रमनै नस्य ॒तन्नीलिकादिपृन्तरतन्त्रे वक्ष्य-

माणेषु विकारेषु योऽयमिति ।} £ ॥

हे०-क्षमननस्यस्य विषयमाद-रामनमिति । अक्षि"
राजयश्क्षुष रेखाकाराः दिः । संग्रहे तु अकाल्यरीपलितखछ्तिदारुणकरक्तपित्तादिष्विति ॥ ६ ॥

यथास्वं यौगिकः सरैमैथास्वं च यसाधितिः ।
कल्ककाथादिभिश्वायं मधुषद्बासतवैरपि ॥७५

सं०-वंहण नस्ये धवन्योच्यमासोद्रवः
तथाऽसना स्तेन धन्बोव्यमेम । तथा सपना
ह

दषे; । अपिदब्दादत्ेरपि प्रदिः सेली
िनिस्तधं
मवति । शमनं नस पूर्वोत्तिरतीक्ष्णः सरैवरताद

मासस्सादििर्योजयेत्। तथा क्षीरेण जेन चेतति । वु
तस्तु स्पष्टतरमुवाच ।तत्तु नस्यं देयं वाताभिषूते रिर्यनि
दन्तकेशद्मश्ुप्पातदारूणकर्णद्यूलकणक्षवहतिमिर््रो-

लीरपटितप्
पघातनासारोगास्यश्लोषापबाहूकाऽकालज्व
दुर्मावदारुणप्रवोधषु वातैत्तिधु चान्येषु मु्ठसेमेषु
वातपित्तहरव्यसिद्धेन सेनेति । िरोऽस्वन श्म
णाऽमिन्याप्तताद्कंडदिर्सामयेचकधरोगौरदलपी
नसाऽ्थीवमेदकृमिप्रनिद्यायाऽपष्मारयः

चोर्जलुगतेषु फफजषु विक्र धिरो ॥१ ॐ
स ०-ये येका यथाच ते; ! विभूतेः 1 यीगित्संद्धन वः सेदैनेति । तथा सम्यम्िदयदं सिरि
तुष्रतादिभिः।तथा
केयोमैः सरषपतैलादिमिन
। अवपीड रिरोदिर्चनदसस्कतेः । तथा स्यं विरेचयेत्

सं भरीच्छव्यादिभि; प्रसाधितैः
कल्ककाथस्यरसादिमिश्च यथासं कपगिरिकणिका-

मिष्यदसर्द्टविसंक्ञेम्यो
न्यततममबपीडयाऽवपिष्य

दिना विरेचनाख्य नस्यं मवति } न केवरमेतैीव- प्नानां चर्ण प्रभमेत्
} पटुः सेषवादिः । आसी
नमाक्षिकादिमिश्च

मथविरेषः ॥ ७ ॥

ददयाच्छिरोदिचनद्रव्याणाम्"
=चेतोषिरेकारङृमिविपामि-

॥ रवंरेश्ुस्सक्षीरधृतर्मस"

}
रसानामन्यतमं क्षीणानां कोभेतपिते च विदभ्याु
५

अशङ्खद््दय ।

(ह,

0.

छृरदुवेलभीद्णां युकमारल योषिताम् । शता; सेह;
स ०-चूर्णो मरीचादिभिः छतो विस्वेदौ ब
दिरःशुद्रे कल्कस्तेभ्यो यथा दहित इति ॥ ८॥
निरसनो ध्मानं प्रानस्य नस्यं स्यात् । कर्थ
पठ०~तथा मांसरसेन तथास्रूजा रक्तेन खपुरैनि- प्रणीयमानः ॥ १० ॥
यीसेयोजयेत् । अपिशब्दाद्थासं यौगिकैरपि
प०~विरेचनद्रव्यरनिष्पादितश्ूर्णो ध्मानं
स्नेहैः स्निश्धेमधुरद्रव्यैनस्यं योजयेत् । शमनं

नस्यं॑पूरयैः

पूवनि्िषैयैथास्व यौगिकैः स्नेहैः

वथा मैषजस्वरसादिभिर्योजयेत्
सचिन वा योजयेत् ॥ ८ ॥
हे०वृंहणनस्यस्य

मरे

पनसन्ञ मवति ॥ १०॥

।

हेन~विरेचनचचणकृतं नस्यै॑ध्मानं प्रधमनार
। तथा क्षीरेण. पच ॥ १०॥

द्रव्याण्याह--शृहणामिति । असु

खपुसै निसो ` मोचरसादिः,

अपि~

शब्दाद् वरहणद्रन्यसाधितः स्नेदादिभिश्च । शमने नस्यस्य

द्रवयाण्याह--शमनाभिति । परवधन्वमांसरसादिभिः श्स- .
नीषधसाधितस्नेहादिसिश्च ॥ ८ ॥

कथं पुनरसौ नासायां ध्मापधितव्य इ्याह-

युज्यात्तं म॒खवायुना
षडगुरुद्धिखखया नाड्या भषजगभेया ।

स हि भूरितरं दोषं चूणैखादपकर्पति ॥ `
स०-युज्यात्त चूण सुखवायुना पका
प्रवेरायेतत। कथम् । नाडा कारणभूतया |कि

अधुनाऽन्यानपि नस्यविरेषानाह-

पद्येश्च म्रतिमरश्च द्विषा सेहोऽत्र मात्रया । षडगुखानि यस्याः सा षडंगुरा ।दे सुखे यष्ट
करकािरवपीडस्तु तीक्णेमूधैविरेचनः॥ ९ ॥ द्विसुखा । -षड्गुख चाऽसौ ह्विपुखा च ष

दिसुला तया । तथा मेषजगमेया चरिकट्ुादिचू

` स०-रएषु नस्यमेदेष॒म्ये मशौस्यः प्रतितया। सदि चूण मूरितरं बहुतरं दोषं च
मक्षौख्यश्चेति स्वेदो द्विधा मेदृ्येन भवति | पकषैति निरति । यथा कस्ककाथादयः । :
कथम् । मात्रया मात्रामेदेन नतु वस्तुमेदेन । स्माषिसेचनास्योऽयमियथंः ॥ ११॥
पि
करं रेव
तुरवधारणे भिकक्रमः । कल्काधिरेवाऽवपीडोन प०~तं चू सुखवायुना एूच्छृस्य नासायां ध्र

स्नेहेन ।स चाऽवपीडस्तीक्षगः ददवादिषिः कल्ककाथ- नाड्या द्विमुखया धडड्गुख्या तथा भेपजगः
रसाय मृदुभिः । मूधैविरेचनाख्यै नामांतरमस्य ।

द्र मुख यस्याः

अतीष्षणैस्त॒ शमनसंहञमेव

यस्याः सा भेषजगभी तया मेषजगर्भया स :

॥९ ॥

सा

दुखा

। भषज

गम

द् ध्मानाख्यो नस्यविोषक्चूर्ग॑द्धरितरं दोषं:

. पज्~अन्र नस्यविधौ त्रिविधः स्नेदोऽस्य बिधौ
स्यस्षपकर्षति च अपसारयति ।॥ ११ ॥.
स्तेदोऽत्र द्विधकायो माच्रामिदाप् । मरीस्तथा प्रत्िमहे०-प्रधमनविधिमाह~युंज्यादिति + प्रधमनरः

चरीश्च । क्क काथस्वरसादिभिंनिष्पादितो यो नि- दोपहर णुक्तिमाद-सःहीति । चूर्णंदि द्रवधादिः
घ्पीडय पिचुना दीयते सोऽवपीडसंज्ञकः । कस्की-

छताद्चैषधादधैपीडितः द्रुतो रसोऽ्ैपीडित इत्यप-

दोषापकर्षणं मरादिमानज्ञानार्थम् | ११ ॥.

भूर्धविरेचनसंक्षो भवति ॥ ९ ॥

परेिन्य॑गुटीषवदयान्मप्रसमुद्ृतात् ।

- ` हे०~म्चीदीन्प॑च नस्यमेदानाह--मदीश्चेति । म्प्र
तिमर्मौ सनेदस्य बहु्वा्यङ्कतौ भेदौ । अवपीडरिरोविरे

मङलस्पाच्कृटमघ्यनामानत्रास्ताष्षव्क

रेषा सोडवषीडः । वीक्षणैः `कष्ककाथादिभिरदन्तो

अधुना मरेस्नेहस्य परिमाणमधिक्घव्याह-

याव्यत्यसौ विुदैशाष्टौ पट्कमेण ते

व्चनौ कर्कादिनस्यस्य मृदुत्वतीक्णलकृतौ मेदौ ॥ ९ ॥ विदुद्योनाः कल्कादः ॥ १२ ॥
-: -विरेषवनस्य प्रकासंतरमाहस ०-प्रदेशिन्यगुष्ठसमीपजागुरी -तध्याः

धमान विरेचनर्बणों ॥१०॥

:

। तस्मात् । किभूतात् । पुत्र मपे

पश्चात्स

09४

साटप्पणदीकत्रियसंकहिते अ० १०.

४.

तस्मान्म्रसमुदरूतात् . तज॑नीपयद्वयायावत्परिमाण
पतत्यसौ रविदुरुच्यत
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कणेशूलकंटरोगपीनसहलुमन्यासतमादितिरकपान्

इति शेषः । ते चिदवो सातुकामस्य च मूध्नि ल्िमितो दोषो जाट्
य.

यथासंख्यं मरस्य दशो

मात्रा । सष्ठौ मध्यमा

एव

रुचिपीनसान् । सुतरक्तस्य॒ च क्षापतामरिमभ्िसदन च } नवप्रतिदयायस्य सतोमो ब

बिंदवे उत्तमा मातरा षण्म्यमा चारः कनिषेत्यवतिटत । यावदिति यद्परिमाणमष्येति यत्तदेतेभ्यः परि-

वगातानां भृशतरं वेगत्रिधारणजान् विकागन् ! १५.

मत्रा | षट्

कनिष्रा

मघ्रा |

ता

कमान्माप्रा िदुद्रयेनोनाः कर्कखरसादेः । तेनाष्टौ प्रतिद्यायज्ृमिकंटूविचार्चिकारोगान्। मनिनोवाप्र
६
णि वतुप् ॥ आ सवेाग्रे इ्याकारदेशः ॥ १२॥

कायाः सुतस्तदोपान् 1 धासकानिनोव्पाधि
दमि १

द्धानां कृतवमनविस्वनानां शचासस्ासस्य+
धः
०~प्रदेरिन्यङ्गुष्ठसमीपि या अदङ्रुधी तस्याः रिरोगीखकृमिवडदोषान् । दत्त्स्दानां (न.
` पवये तस्मात्प्देशिन्यङ्गुडीपद्वयादादौ मपनात् स्तयाऽतिव्याप्तया शास्कासाद्रीन् । चथाऽनातदु
` पञ्चात्समुद्रतात् स्तेदादिद्रबद्रव्यद्युडितौ श्िप्राया- दिनेऽपि सहैव
रेयाच्छिरोतपेपधनिःयतःः
चत्पत्तति

.! असौ बिन्दुरिस्युच्यते । ये बिन्दवो |. कटूपाकमन्यास
्तमकेठरोगप्रतिदयायारू पिकः: |7
यथाक्रमं दरप्रधाना मात्रा मध्यमा । अष्टौ

भिन्दवः षटूबिन्दवः. अना मात्रा । एतावन्मात्र

नस्यदोष्षु जातेषु यथाख्ठमायतने दोषोप्र नऽ.
व्य स्नेहदरिरोधिरेकवक्रदेपमेकनीकषयाअपाडथृम.

योद्छृष्टमध्योनक्रमेण चिन्दुद्रयेनोना चिन्दुद्यदी
चोक्तम् । 9५.
नास्सद्यःकस्कादेः क्वाथसरसन दिस्य बोद्धव्यम् । -गहूषादीनि यथां कुयीत् । सप्रे
तेनाष्टों बिन्दव उच्करुष्टा मात्रा;

षट् बिन्दवो

मघ्यमा मात्रा) चत्वारे बिन्दवो दीनाः कस्कादे:१२
हे०-विदुमानमाद-मदेशिनीति

।

यावत्पतति

तावद्धि; न प्रथमपतितमेव । मर्शस्य मात्रात्रयमाद--

दशाष्टाविति । ते विंदवः | अवपीडशिरोविरेचनयौ*
भा्रा्रयमाह---ता एवेति । विदुद्ययोना- अष्षट्चतुविहुका; ॥ १२ ॥ `
.

अधुना येषां नघ्यमययुक्तं तानाह
` ` योजयेन्न तु नावनम् ।

तोयमद्यगर्नहषीतानां पातुमिच्छताम्. ॥

धुक्तभक्तरिरःखातखाहकामश्युताखजाम् ।
नवपीनसवेगातसृतिकाश्वासकासिनाम् ॥
द्धानां दत्तबस्तीनां तथाऽनातवदुदिन ।
अन्यत्राऽस्ययिकाव्याधः ॥ १२३ ॥

स०-तोयादि -पीते -यैस्तेषाम् । -जहिताम्यादिखासरनिपातः.। तथा पातुमिच्छतां नावन नस्य

नेव योजयेत् । तोयादिपीतानां पामिच्छतां च प्रयो
जितं नस्यं नासाखदोषदेहतिमिररिरोरोगान् इयात् ।
मक्तमक्तस्य च दोषा ऊष्वघोतास्याद््य छर्दिश्वासका-

सप्रतिश्यायान् जनयेयुः । दिरःस्ातस्य॒रिरोऽक्ष- ।
भ्र

ण्या भक्तदेषञ्वरम्च्छीऽावभदकाः स्युः ¡ ध
व्यं विकलेद्रियमुन्मादापस्मारयुक्तः

ग् स्मरन}

परेण तु गमिणी रूक्षे नस्यकमणि अममा
पिकच्छुमिः गतं पयः पिवेत् । वलादि
मेदािर्वेभियेव च श्रत हषिवातहरसिद्धश्च

च
सः

से

शिोबस्तौ कणंपूरणे च योन्यः । सं च वृहणमन
पानमिति । तोयपीतादिषु सदेव किं न योभ्यमि
दाह । अन्थत्रेदयादि । आ्यपिकै व्याधौ न
योञ्यमेव ॥ १६ ॥

प०~नावनं सस्यन

तोयमधथगरस्तेहषीतानां

योजयेन् न दान्

दत्तवस्तिष्य॑स्तानामना्सै

बदु्दिने वषौकालं विमुच्य योऽन्यकाटस्तस्मिन्
दुदिनै शीतवातवषान्तरालदिनम् । तद्नालः

दुर्दिनं किमेषां सेधा तसखयाजयदिप्यादयक्यद्
माह~आययिक्ाट्वयाधेरन्यत्रत्ययिकन्याध घत
यिला न योजयेदिति बोद्धव्यम् । अआत्वयिः

युनन्यीधौ

तोयमधगरपीतानामपि

नस्यम् ।॥ १३

योजयेद्

॥

हे०~-पीततोयादीनां नस्यं निपेधति-योञयंदिःि

(तमिच्छतां तोयादीन्येव । सुक्तभक्तो भवान्. ,सव
नस; अपक्रपीनसः, वेगात उत्य्ठविपपूत्रादिवेगः) अन
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अष्टाङ्खषटदये ।

|

|

तयदुर्दिने अवार्धिकाग्रे, आव्ययिकाटयाधेरन्यत्र निषेधः } वा विकारे मध्याहे पित्तवेखायां नस्थं योजयेत् ।
संम्रहे तु त्र श्क्तमक्तस्य नस्येनेरितो दोप; ऊर््वानि सायमपराहे निशि च रात्रौ वायौ कुपिते तदु
खोतांस्यावर्त्यं छर्दिशवासकासग्रितिश्यायान् जनयेत् सेद विकारे नस्य योजयेत् ।॥ १४॥
दिपीतपातुकामानामक्षिनासास्थस्पंदोपदेदतिमिरयिपरोगहे०--विस्वननस्यस्य काठमाह-अथेोति । चे वायौ
दाम् , चिरःस्नातस्य दिरोऽ्चिकर्णशुलकंठरोगपीनतदमु-

संग्रहे तु खखखावसुप्तप्रलापदतकरकथयनक्रथनकच्च-

मन्यास्तंभार्ितयिरःकंपान् , लातुकामस्य पूर्दस्तैमिय- न्मीलनपतिशखकर्णनादतृष्णा्दितशिरोरोगश्ासौन्िद्रषु राजाध्यारचिपीनसान् , श्ुतरक्तस्य क्षामतामरुचिमधिसादं
च) मृधितोच्चारितयेर्थतरं वेगधारणजान् विकारान्
भमिदतस्य तीतर यजं, कृतवमनादीनां श्वासकासस्वरे-

दवियहानिक्चेरेरोगगीरवकंट्कृभिदोपान् › गर्भिण्या भक्ते
पञ्वरमूच्छारधावमेदकाः स्युः
द्विवमुन्मादापस्मारयुक्तं व॒

्ाविति ॥ १४ ॥

स्वस्थश्ृ्ते त॒ परवाह शरस्कारषसंतयोः ।
छते मध्यदिने ग्रीष्मे सायं वर्षासु सातपे ॥

अपद्यं च व्यंगविकलठे-

स ०-तुखधारणे । खस्थक्ते क्रदि वसंते च

। वरतिकायाः सुतरक्तोक्तान्

प्रवे एव नश्य योग्यम् । शीते हेमतरिरिरलक्षणे
मध्याद्धे |ग्रीष्मे सायमपराहे । वषीसु सातपे शृ्यमाने

दोधान् › नवप्रतिदयायस्य खोतोरोधाद् दुषटप्ति्यायकेशशातकमिक॑ष्रविचिका;ः,
श्वासकासिनोर्वातदद्धिः
स्वमायतनं दोपेद्रेकं चपिक््य स्ेदस्वेदरिरोवक्त्रलेपसेक-

रयौ वासरे प्रयोजयेत् ॥ १९ ॥
प०~-स्वस्थदृत्ते स्वस्थदृत्ताधिके विकारि नस्य
योजयेत् पूवहिे महः पूर्वैभागे । कदा शरत्काछे

तीक्ष्णावपीडधुमगंडपादीनाचरेत् । किषेषेण तु गर्भिणी

वसन्ते च । स्वस्थवृत्ते शीतके शीतसामान्या-

अकालदुर्दिने सहसैव शेत्याच्छिरोरुगवेपथुस्तभित्यताटने्रकंटपाकमन्यास्तमकंठयेगप्रतिश्यायारूषिकाः । तप्र यथा-

रक्षे नस्यकर्मणि वर्पाभूकाकोलीकपिकच्छरभिः श्रुतं पयः च्छिरिरे हेमन्ते च मध्यन्दिने नस्यं योजयेत् ।
पित् । वलाविदारथ्यमतीमेदाभिर्वा }प्यभिरेव च शतं तथा भ्रीष्मे कारे सायभपराह्े स्वश्ववृत्ते नस्यं
हविर्वात्द्रं सिद्धश्च स्नेहः दिरोवस्ती कणैपूरणे च योज्यः।
सवं च वुहणमन्नपानं सुक्तमक्तादिष्वपि चात्ययिकव्या-

योजयेत् । केषाम् । वषीद सातपे दिवसे नस्यं

योजयेत् । स्वस्थवृत्त एव ।॥ १५ ॥
दै०-स्वस्थं चतुर्मेदेन पर्वाहमादिषु सातप इति
साप्रत यत्र कष्ठे यत्र च दोषे न्य प्रयोज्यं वर्षासु यदैवातपस्तदैव ! संग्रहे तु पश्चकर्माण्याचरतो

ध्यातुरमपेक्षेतेति ॥ १३ ॥

त्रीनाधमाह-

बसितिकर्मौत्तरकाखमेबेति ।॥ १५ ॥

अधुना दोषापेक्षया न्यकारुनियममाहअथ नस्यै प्रयोजयेत् ।
धरातः छष्पणि मध्याहे पित्ते सार्यनिशोश्वरे ॥ वातामिभरते शिरसि हिष्मायामपतानके ।
स ०-शष्परेगे प्रातनैस्यं प्रयोजयेत् | पित्त मन्यास्तेमे स्वरभंशे सायमातर्दिनेदिने ।
रोगेषु मध्याद्वे। बातिऽ्परहे रत्रौ च| कारे एकाहांतरमन्यत्र सप्ताहं च तदाचरेत् ॥ १६॥
कार्योपिचारत्कफरोगः शछषमकषब्देनोक्त; } तेन रछेष्म-

सेणादिपु प्राते योज्यम् । संग्रहे विरेषः। राला.
सावसुपतिप्रपर्दतक टकटायनक्रयनङ्च्छरोन्भीरुनप्रति-

स०-बातामिभूतमधादिषठ खखशतिषु सायंप्रातः

प्रवोहठाऽपरा्योः प्रतिदिने चं नैकाहतरितम् ।
न्यत्र वातामिभूतमूधादिभ्योऽन्यसिन्
रोगेएकाहारं

मुखकणनादतष्णादितरिरोरोगश्वासकासोनििषु रात्र सपाह च नस्यमाचरेत् । सपताहादूर््वं नसं नं
विदध्याविति॥ १४॥
दिप्यथेः ॥ १६ ॥
प०-अथदाव्दोऽनन भङ्गराभिधायी बोद्धन्यः ।
प०~वातामिभूते वाताक्रन्ते शिरसि ससकं
भ्रातः कप्मणि कफजाति विकारे प्रसयूषसि शेष्म- तथा हिध्मायां रोगे तथाऽपतानकाख्ये
बातव्याधौ
काठे नस्य भोजयेत्. । पित्ते कुपिते बातादुले तथा भन्यास्तम्भे स्वरथ
स्वरविह्ृतौ सायं प्रात;

सटिप्पणदीकाज्रयसवरिते अण २०.

स्यन् |
अ

प

न
यनक

न

(४३५ )

पे

पू्वाहापराहयोर्दिनेदिने प्रतिदिनं नस्यं योजयेत् । पाणी च पादौ च पाणिपादम्. । तस्मिन श्रमारिने
अन्यत्र बातादिभूतकशिरसीयादिवज न प्रतिदिनं सति नस्यं योज्यत् । तथा किच्चिदीपदुन्नतपाष्स्य
नस्यं योजयेत् ।¡ १६ ॥

ह° -वाताभिभूतदिरस्कादिषु

|

न परं खट्वादिकं तथा क्ैव्यं यमोन्नतौ पाशी सम्पपञ्चसु प्रत्यहं प्रातः दयते । एवं किश्विन्मूर्धनि नानिते सति नासापुट-

कर पिधाय सथगयित द्वितीय पुट नभ्यग्रग्र्त नानस्यादरत्तेरवधिमाह~सप्राहमिति । तन्नस्यं संप्रहे तु सापुटे स्थिते तस्मिन्नस्यं योजयेन् } पुमानधिक

सायं च } अन्येषु ठ रोगेष्वेकाहांतरं स्वे स्वे दोपरकाले।
पश्च सप्त नवं वा दिनानि दयादासम्यग्योगादिति ॥१६॥

इदानीं यादरशषस्य पुरुषस्य यथाश्थितस्य

देय तदाह-

न्यं निषेचयेत् । नासापुरं निधाय

निपकूलस्ये

नासापुषरे नस्यं निपेचयेन् ।एवे पयायण नेन्यं नि-

नस्यं वेचयेत्। प्रणास्या ताडीयस्त्रणायवा धिसा काया

ज्िग्धस्िन्नोत्मागस्य प्रा्क्ृताषदयकस्य च ।
निवातश्चयनस्थस्य जत्वं स्वेदयेत् पुनः १५७॥

सादेमयन | ९८ ॥

हे०-आवदयकदन्तधावनादि

यवे

न

व

सापुर्ये प्रनादधा प्रणालिकिया ॥ १८

स ० क्िग्धं पश्चाव्छिनमुत्तमागे रियो यस्य दत्ते पादतटस्धदस्तकणीदि मदयत् ४९ ॥
स०-दत्ते नस्ये सति पादस्य
त्य तथा प्रार् पूर्वं कृतमावस्यकमवद्यकरणीयसुचारमूत्रोर्सछगौदंतधावनादिकै येन स प्राक्छतावदयकस्तस्य मर्दयेत् । आदिशब्देन प्रीनालस्णटाधिपिन्यः ॥
तथा निवातस्थाने शयने यत्त्र स्थितस्य सतो भूयो सुश्रुते चाऽ्यधापि | वल्नावच्छादिलनैमय वमटम्म

जत्वं स्वेदयेत् | १७ ॥

प्रदेरिन्योक्नामितनासिकाग्राय धिजुद्धमोननि

४

्थमनः

हस्तेन कहयुष्णाधुप्रतपे सजतादियुनीनमन्यतमम
प०~अथ नस्याैस्य पुंसः पूवै स्निग्धं पश्चात् वच्छिन्नधारमासिचेदिति ॥ १९ ॥
स्विन्नयुत्तमाज्गं रिरो यस्य तस्य । तथा नस्ययोजप०-भ्ेपञ्ये दत्ते पादतटस्कन्धहस्तकःमाधि
नासपू्चै छ्तमावदयकं पुरीषाद्यस्सगेढक्षणं येन् तस्य

५९ ४1
तथा खासतीर्णनिवातशयनस्थस्य जघ्रुण अवै तस्व मर्षयेत् । पादतलादौ संवाहनं कुर्यात् ।
स्वेदयेत् ॥ १४ ॥
दानैरुच्छिय निष्ठीवेतपाश्वयोरुभयास्ततः ।
हे०-नस्यविधिमाह-रिनग्धस्ि्नेति ॥ १७ ॥

अथोत्तानसदहस्ये पाणिपदि प्रसारिते ।

विचिदुन्नतपादस्य किचिन्धेनि नामिते ॥

पालयोरनयो
स०-ततो मर्नानेतरं शनेरन्छियि
निष्ठीवेत् अनब्यवहरत् ! कफपसदितमभ्यवहतमश्रमय~
सादयेदोपं च संवरधयेत्। एकपारवनिष्टीवमे न सः

शिया मेषजेन सम्यव्याप्यते ॥ २२ ॥
नासापुट पिघयैकं प्थायेण निषेचयेत् ।
प०-अनन्तरं कमः दानिमन्दियौध्व =सपम्यं
उष्णांडुतप्र भेषञ्यं भ्ननाडचा पिचुनाऽ्थवा९८
हानकं युव्यादभयीः
सतो नीत्वा निवित् । केप्ममि
पाश्वयोरनन्तरं दष्िणनासापुरप्रणीसीपौ उमम
ि
विच
हस्तचसगे प्रसारिते तथा रविचिदुनतचरणस्य
र्वं निधीवेत्॥ २० ॥
स्थग
य
पिधा
ेकं
पुटम
नासा
च्छिरसि नामिते सति
श्वासम् ऊध्व नीया उनः
स ०-अथाऽनेतसमुत्तानस्पष्टस्थितररीरस्य

यिसवा पसीयेण नतु युगपद्ैषज्यं निषेचयेत् । कीदर-

हे०-उच्छिय नासायां

पार्शवोर्ति्ठीयेत् यावद्धेपजक्षयः ॥ २० ॥

सुष्णायुतप्पष्णोदकोष्णीकतम्, । केन परिविचयेत् । आसेषलक्षयादेवं द्विषां नस्यमाचरत् २१॥
प्रनाञ्याऽथवा पिचुना कोपौपादिमयेन ॥ १८ ॥
स्०-एवभनेन क्िणाऽऽमेषजक्षयद् दिखा म
य स्पष्टं छररवा

` प०~-अथ खेदानन्तसरमुन्तानजैदेहस्
रा सद्दे प्रध्या हीनमा
मात्
नस्य
नतु
।
त
दु
।
सति
े
ारित
प्रस
स्थितस्याकुटिककषरीरस्य पाणिपादे

८ ४६६ )

भषङ्हदय । `

।५

र
~

प०-ैरेचनिके नस्यस्यान्ते च सति सेहं >
चीषध न देयम् । तद्वि दोषानुकटेष्यानिरैस््रौखारचिकापप्रसेकपीनसच्छर्दिकंटयेगान् छया । अधि- दद्यात् न रूक्षम् ) तच्च दोषाद्यपेक्षया ज्ञास्वा दो
कमतियोगाद्नेषान् इयात् । स्रदेव सर्व दत्तमुच्छिध- दीन् यौगिकं तेखाद्यन्यतमं योजयेत् ।॥ २३ ॥
मानं रिरोयोगप्रतिद्यायप्राणक्रेदातुच््ासोपरोध च । है०-परिसेवनस्यानन्तरं तीश्त्वदोषप रिदारार्थ कल
्पात्। अल्युष्णं दाहपाकञ्वररक्तंगमूच्छौश्रमान्। अत्ति- नस्यमगल्नाह--ल्ेदमिति ॥ २३ ॥
रीत हीनदोषनेव। अद्युन्तरिरसोऽसम्यक्प्रतिपद्यमाने
तनेब हीनदोषान् । अत्यवनतदिरसो दुरगमनान्मू
जाञ्य्वरान् । संकुचितगात्रस्य सम्यश्मनीरप्राप्नुबदरो

षोक्तेरं छर्ात् ॥ २१ ॥

नस्यति वाङ्राते तिष्ठेदुत्तानः ॥ २४.॥
सं ०-नस्यावसाने बाकूशतं मा्रारतसुत्तानो नि
मासेवमानत्तिषठेत् ।। २०४ ॥
पण~प्रपातनस्ये

पुमान्

प०-एवमनया रीत्या द्वौ वारौ त्रीन् वारान् मात्राशतं तिष्ठेत् ॥ २४॥

अधोनस्यमाचरेत् ॥ २१ ॥
हे०~-नस्ये पुरसंख्यामाह--एवभिति ॥ २१ ॥

यदि च नस्ये दीयमाने मेषजबेगादसास्येन् सजात-

मूीयां प्रतीकारमाह-

मूज्ीयां रीततोयेन सिंचेस्परिहरय् शिरः २९।

॥
उत्तानो

वाक्

हे -निदृत्तनस्यस्योत्तानरायनमाह-नस्यान्त द्]

वाकूरतं गुक्षरोचारणपयातिं कालप ॥ २४ ॥

धारथेत्ततः
धम पीता कवोष्णांड्कषलान् कैरड्युद्धये २।
स०-ततो

वाक्शताव्थानादनेतस्मीषदुष्ण३

स॒ °-मृीयां सत्यां शीतजठेन मूर्धैव सचेत् । कवान् धारयेत् । विमथम् । केटदचद्यये उलि

संग्रहेऽप्युक्तम् । नच नस्ये निषिष्यमाने

कोपहासव्या-

टदोषशांतये । कि कृत्वा । धूमं॑विरेचनाधन्य

हारस्य॑दनोच्छिदनान्याचरेत् 1 तथाहि दिसेस्कूपरतिद्या- यथायोगं पीला ततोऽस्य
यकासतिमिरखक्ितिपकलितव्यंगतिरुकारकमुखदूषकानां
संभव इति ॥ २९ ॥

दिदेत् ॥ ९५ ॥

स्नेदोक्तविधिमाचार

|

प०~ततीऽनन्तरं मेरेकधूमम॑पीखा किश

०--नस्ये दीयमाने मूरच्छायासुपजातायां भेष- प्णमम्बुकवलाम् कण्ठशुद्धयथै धारयेत् | २५

जवेगाद्षाम्यतया

वजेयन् शीततोयेन
वेचयेत् । २२॥

वा शिरः

परिहरन्

शिसे

शीताम्भसा सिच्धेत् परि

दे०~उत्तानशयनानन्तरं धूमगण्टरपाबाह-धारयेषि
संग्रहे तु अथ नस्याहं नरमन्याहतवेग धीतांतर्बहि
नातिष्ठधितं प्रायोगिकधूमपानविश्चदधल्चोतसं ततः कः

दे°-नयमूच्छायां = प्रतीकारमाह- मूर्च्छाया रजतताम्नायन्यतमभुक्तिस्थितं प्रदेयोषधन्निभागं वामर

मिति॥ २२९॥

लेहं विरेचनस्याति दचादोषायपक्षया ॥ २३ ॥

गुष्टकनिष्ठिका्रमाङृष्य

नयनप्रच्छादनं चतुर्मुणं ?

मध्यमया नसाग्रमुन्नमय्य प्रदेरिन्यनामिकाभ्यां वै
नासापुट पर्यायेण पिधयितसस्मन्नपि दक्षिणहस्तेन ए

स॒०-विरेचनस्यावसाने देशदोषसाल्यायपेक्षया ड्या प्रचुना वा अनवश्िन्नधारमातिश्चेत् । न चहं
स्नहमनुसन्यसेत् । तत्रांतरे चोक्तम् । अथ नस्याई [धके संङृदेव सर्वमत्युष्णशीतमत्यु्नतावनताशषैराक्षे २
नरमन्याहतवेग धौतातवेहिैलमवस्थितरिरस प्रायोगि- चतगात्नीयं वा देशं, तत्र दानं दोषस॒ष््ेद्यानिष्
 ।अ
कयात्
कधूमपानविदद्सोतसं स्वास्तीणनिवातरायनस्थसुत्तान- रवार्तेकासप्रसेकपीनसच्छदिकण्ठरोगान्

शीषमीषटुन्नतपादं प्रसारितचरणं च अनर पाणितापेन कमतियोगदोपषान्, सकृदेव सर्वमुल्लञेदनक्षिरोयेगप्रतिः
यत्रण्ङ्कदानुच्छरवासोपरेधं च| अद्युष

पनः पुनः स्वेदथेदिति ॥ २३ ॥

्णं-दाहपाकञ्वररः

गमदिरोरुषषटिदौरवलयूच्छश्नेमान् | आसति दीनः

` क्थानम्]

सटिप्पणदीकारयरसवरिते अ० २०,

(४३७ )

णि
यतियो
भ
न
१४

धान्. अल्यु्नतरिरसोऽपि सम्यक्छिरोऽप्रतिपद्यमानं तानैव।

अत्यबनतरिरसोऽतिदु रगमनान्मू्छाजाडथ्यकण्ट्र दाहव्व--रान्,

संकुचितमा्रस्य

सम्यकूधमनीव्याप्नुवहपरद्शं

वेदनां स्तम्भं ब्रा | नच नस्ये निषिच्यमाने कोपहाराव्याहारस्पन्दनोच्छिन्दनान्याचरेत् । तथाहि शिरोरनू्माते-

दयायकासातिमिरखकूतिपलितुब्यगतिककालकमुखदूषकाणां
सम्भवः | अनभ्यवहरेश्च वामदश्िणपाश्वयोरौषधं निष्ठीबेत् । सकः हि तदभ्यबहतमधिमवसादयेदषरं च सेवहधःयेत् । एकपार्धनिष्ठीवनेन सर्वा; रिराः भेषजेन सम्य-

र््याप्यन्ते । पुनःपुनश्चैनं स्वेदयेत् । अथास्य केहोक्तमान्यारमाददिदतिद्रवपाने च वर्जयेदिति ॥ २५ ॥

हे०--सनेदननस्यस्यातियोगमाट-शिनम्ध

दनि } २९८

सुषिरिक्तेऽक्षिरुता स्वरयक्राविशुद्धयः ॥ २९॥
स०~सुविरिततः सम्यग्विरिक्तऽक्तिलयनएयः स्युः२९
मूधन्यङ्धिदधुतरा
१०-सुविरिक्ते सम्यग्विरिक्ते

राघवम्. । वक्त्रस्वरयोविशयुद्धिः स्फु्वम् | २५ ५
ह ०--विरेचननस्यस्म
सम्यन्रामा सुवित

इति ॥ २९ ॥
दुर्बिरिक्ते गदेद्रेकः क्षामताऽनि्विरचिन ३० ॥

स्०-ुर्विर्कति गदोद्रेको सोप्याऽधिक्यमि

सम्यक्लिग्धे सुखौच्छरासस्वमवोधाक्षपाटवम् \ चिते क्षामता कृदाता स्यात् ॥ ६५ \
स ०-सम्यक्लिग्पे

दिरसि

सुखोच्छवासादयः

प०~-दुरविरिक्ते तस्मिन् दिरसि रद्म्यदरकः
व्याधिविबरद्धिर्योगे सति जायन ¦! शफ

स्युः } संग्रहे चोक्तम्. । सम्यकूसिनि्े मूध्नि विरिक्त चिते सति क्षामता शिरसो जयत् ¦ विरचमम्य
वा
सुखोच्छवासनिभ्चासघुखसुक्तमोधाक्षिपाटवानि नस्यस्यातियोगे सति ॥ ३८ 1
स्युः ॥ २६ ॥

स
है०--विरेचननस्यस्य ही सश्रीमम्धः श दवि

त्र

प०~तन्न संम्यकस्निग्ये मूर्धनि सुखेनेच्छरा- विसेवननस्यस्यातियोगमाद क्षमते | ६५;
अधुना प्रतिमस्य विषयं दुवः
सनपूयै श्वासपरवृत्तिः । तथा सुखेन खप्रततया
ब्रवोधो निद्राया निवृत्तिः सुखेन वा । अक्षपादमम ।
मरतिमशोः पषतक्षामवास्बृद्धभुरवात्
वभिन्द्रियाणां विद्युद्धिः ।॥ ९६ ॥
॥
हे०-जञेदनस्यस्य

सम्यग्योगमाह--सम्यक्स्निग्ध

दति । स्वप्रबोधी खतेन लेदनस्यस्य ॥ २६ ॥

सकषेऽक्षिस्तम्धता शोषो नासास्ये मूधैदयन्यता ।

भयोज्योऽकाखवर्पेऽपि ॥ २९

स०-प्रतिमरैः क्षतादिषु प्रस्थः | अक
णेऽपि कायैः ॥ ६१ ॥

रक्षा

नस्यविक्ेपः

कतशषा्मःदिर

प०~्रतिम
स०-रूक्ष तु रिरस्यक्षिस्तन्धता तथां नासाया- प्रयोभ्यः । तथाऽकालवपऽकग्टदुदिनेऽपि कः
उरःश्वतपरभविक्षामो रूधान्परायेष रिकः । क
मास्ये च चोषो मूधैशूल्यता च स्याह ॥ २७ ॥
सप्रतेरूध्म् ) सस्ीम्म
` प०~रूक्े शिरसि स्नेहनस्यायोगे सत्ति अक्ष्मोः आपोडशवषीत् । वृद्धः
स्तब्धवा स्तब्धं जायते । नासायां तथास्ये सुखे सुमनाः ॥ २१॥
हे०--प्रतिमर्यस्य विपयमाद्--वनमस दा ।
कोषः । मूर्धनि शत्यता रिक्तत्वम् ॥ २७ ॥
: हे०~दहीनयोगमादह-रूक्ष इति ॥ २७ ॥

ग
लव्पि अनार्ववदुर्दिनेऽपि संग्रह

भीरष्विति ॥ ३१ ॥
।
२८
नसा;
रुचिपी
भरसेका
गुरुता
स्िग्येऽतिकंड्
न त्विषा दुषपीनमे
स०--अतिस्निभ्वे केद्वादयः स्युः ॥ ९८ ॥
मयर्पीतेऽबरश्रो कूमिदूपि तमृधनि ॥
प०~अतिस्निण्े मूर्धनि सनेहनस्यातियोगे अस्यथ उ्कृष्टोक्छिषटदोषे च ॥ २९ ॥

कण्डूयते ! तथा गुरुता
प्रसेकः श्ेष्मणो

गुरुत्वं शिरसि तथा

निरसनम् । अरचिरन्नानभि-

नन्दिता । पनसः प्रतिद्यायः ॥ २८ ॥

स ०-दुष्टपीनसे तु नप्रयोञ्यः। ृपीनमी कस
ध
सेगेषु वध्यमाणः । तथा मच्यर्फति तयाईबछ

(४६८)

<

{र

ज्रहद्य ।
र

रद्वध्वणमर्गे तथा छमिमिदैषितो मूध यस्य तकिन् पंचसु सोतसां द्धिः छमनारा्िषु कम

टग्बटं पंचसु ततो द॑तदाव्यं मरुच्छमः ३

छमिपीदितिरसि तथोक्छष्टौ इं गतस्तथोच्िष्टः
प्रचो दोषो यद्य तरिश प्रतिमर्श न योञ्यः२॥

स०-तत्र

निराहर्थुक्तवांताहःखप्नास्येषु

प०~नवििष्टो नाभिप्रेतः । दुष्टपीनसे दषटम्र- काटे प्रतिमर्श प्रयुक्ते सोतसां शद्धिमवति ।

तिदयाये मद्यपीते तस्मिन्नेव काटे घनकाटठे पीतं कमेणैव पतितेष्वध्वश्मेधुनानां त्रपाणामेते भ्रा
येन तथाऽव श्रोत्रे हीनं बं श्रोत्रविषथे यस्य दत्ते सति श्रमना्चः स्यात् । उपलक्षणं चेदम् ।

तथा कृभिभिषषितो मूधौ यस्य तस्मिननेष्टः ।
अपि मवतः ।एवं शिरोऽभ्येजः
तथोच्कृष्टदोषे उक्िरुषटदोषे बहुदोषे, उकििष्टदोषे प्रसादरिसेराघवे
पचस्छंते प्रतिम योजिते सति द्टेषें स्यात् |र
भच्युतदोषे नेष्टः ॥ ३२ ॥ ,.
हे०-“अधिदु्टपीनसादीनां

न॑तरं दतकाष्टहासयौसते यथासंख्येन द्विजददतव ।

प्रतिमर्द निपरेघति--न

त्वि इति । अयलश्रो्े कन्दश्रवणासमर्थै
उच्छिष्दोपरे च ॥ ३२ ॥

उल्कृष्टदोषे

रामश्च स्यात् ॥ ६५ ॥

|

प०~स पच्चस्वायेष्वन्ते भयुक्तः सोतसां
करोति । निशान्ते दिवसान्ते भुक्तान्ते वान्तान्ते
सख्प्नान्ते खोतोधिष्ुद्धि्जायते । अध्वनः श्रः

कैन प्रकारेण न योज्य दइव्याह-

हमनमाचतया हि स; ॥ ३३ ॥ शुक्रस्यागान्ते क्छमनाशः स्यात् । द्वं पनच्चरि

सं ०-हि यसात दीनमात्रतया दीना मात्रां यस्य
स दहीनमात्रस्तस भावो हीनमात्रता तया यस्मादसौ

अभ्यङ्गान्तेऽखनान्ते विडन्ते मूत्रान्त गण्डु
देभ्बं दृष्टिप्रसादः । दन्तधावनान्ते दन्तदाढयं

परयुञ्यते । एषां चोदीणेदोषल्वात् तावता दोषोकछेदा एब हास्यान्ते मरुच्छमो बातद्यान्तिः ॥ ३५ ॥
भवति न रमः | ६३ ॥

हे०-उक्तकाखानां फलमाह--पचस्विति । पचर्
प०-तस्माद्धीनमात्रतया दहीनमात्रत्वाद्यतोऽसौ शांतादिषु खोतःशचद्धिः। निषु अध्वश्चमरेतोडन्तेषु छ्ृमनं
मन्दात् प्रभृति मन्दो दीनमान्नो न प्रयोज्य; | पश्चसु दिरोऽभ्यंजनादिषु दम्ब, दतधावनांतेषु दतद
हास्थांते वातोपदयमः ॥ ३५ ॥
तद्विषये तस्यासाम्यात् ॥ ३६ ॥
हे०--द्ीनमानतया युक्तः स ॒दोषनिर््रणासमर्थत्वादेअधुनांऽजनस्य धूमादीनां च पुरुषविशेषे 1
तेरु न योज्य द्यर्थः ॥ ३३ ॥
वरोति--

निशादर्यक्तवातादःस्वमाध्वश्नमरेतसाम् ।
न नस्यमूनसप्ताब्दे नाऽतीताऽसीतिवत्सरे ।
शिरोऽम्यजनगंदूषमस्रवाौजनवचैसाम् ।
न चोनाऽष्टाद्रो धूमः कवलो नोनप॑चमे ।
हतकाष्ठस्य हासस्य योज्योऽतेऽसौ दिषिंदुकः। न श्ुदधिरूनदशमे न चातिक्रांतसपतौ ॥३

स् ०-असौ प्रतिमर्श हिविदुको निशादीनां पंचदशानां कारानाम॑ते प्रयोज्यः ॥ ३४ ॥
प ०-प्रतिमरसस्यैते पच्वदश काडाः । स प्रतत
मर्सो निशासुक्तादीनामन्ते योभ्यः । अस्य प्रति
मर्दों दविबिन्दुकः चिन्दुद्यप्रमाणः ॥ ३४ ॥
दै०--गरतिमयस्प

पश्चदयकालनाद-निङ्षाहरिति

तारीतिवषं च नस्यं न प्रयोज्यम् | अप्णौऽषट
वरे धूमो न प्रयोऽ्यः | क्खरोऽपू्णप॑चवस्सरे
प्रयोज्यः ऊनदङामवर्षे छुद्धिवेमनविरेकादिका न ए

। ज्या । तथा अतीतसप्ततिवर्ष शुद्धिनं योया ॥३

जदःस्वप्नो दिवाखप्नः, श्रमो व्यायामः, प्रावो मूत्र,
दिविहुको व्रहुद्वयमात्रः विदुर्वां येन चेोक्छ्ेयो नानु-

च्छस्य जायते “ननिष्ठघृते यत्र वा सेदो न साक्षादुपलक्यतेःः
दृति ॥ ३८॥
|

स ०-ऊनसप्तवर्षे मस्य न योज्यम् | तथाऽ

प०~न

नस्यमूनसप्ताहे

हीनसप्तवषैमन्त

योऽयम् । तथातीतारीतिवत्सरे नस्यं न योज्य

अतीताक्नान्तवत्सराणां वर्षाणामशीतिर्यस्य तां
न्रे नस्यं न दास्तम् | न चोनाषटादक्षे नरे '

स्थानम् |

सटिप्पणदीकाषयसवशिते अ० २८.

५
--------~------~---------------
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न

शस्तः । उनपच्चके क्वो न शस्तः । न शुद्धिरू- |
नद्राम इति । ऊनद्रमे ववै न शुषः शस्ता ।

इत्येष प्रतिषिधो विरेकविषय एव ॒वोद्धन्यो न वमनावषयः; ! प्रायः क्षीरघृताधित्वात् बाङानां शेप्म-

आद्यकृ जरक्ार्व गभाक्कषापदरष्रन

सद च म्रतिमद्यच विद्धपान भद्द)
का मर सपराहमर सापदं च भञनतः।

अच्छपानविकाराख्यां ऊरदावातातपस्यिनी ।
हे०~वयोविरेषरेण नस्यधूमकवख्कछोधनानि निपरधति- । अन्वासमा्रावस्ती च तद्धदवे च निपिदनु“

7 गदाः । सवैव्याधिषु शस्यन्त इत्ति वचनात्३६।॥

स ०~आद्ुकारी मराश्विरसर :

नन नस्येति ॥ ३६ ॥

आजन्ममरणं शस्तः प्रतिमस्तु वस्तिवत् ।

क्पखयुक्तो मां गुणाप्रक्दत

इत्यनयोर्
यद्वि च मर द्रन्
मशेवच्च गुणान् कुयात्स हि निष्योपसेवनात् । स्यात्तदा भद्ः।
मदां सपरीहारं सव्याददे
&

[3

कृ

ऋ

न चाञ्रयत्रणा नाऽपि व्यापद्धयो मशेवद्धयम्। ।न कथिद्नदिलथः। रतिमः
स०्-प्रतिमशः पुनबैस्तिसि शस्तो

हितः|

सीघ्रकारिादिमः 1

कथम् } भाजन्ममरण जन्ममरणे चावि छृखा प्रति- तथा कुटीप्रवशस्थि्या यद्रसायम

मर्यो हित द्यर्थः । स च प्रतिमौ निल्योपसेवनात्

तपाधपरिहारस्थिव्या रसायन क्विनि च

‡

सततमभ्यस्यमानो मरे इव गुणान् सणलोच्छरासादीन् तथेव विषेण निरदिक्षत् ¡1 सानन न
६:
कुयौत्। अघर च प्रतिम य॑न्रणोष्णोदकोपचारी स्यादि. तावप्येव चिरकारिदीघ्रकारिन्वाधिगु 4
लयादिका नास्ति । न च व्यापद्भयोऽक्षिस्तच्धता शेष
प०-दध्युक्तं सद्धयहे । समः
दव्यादिम्यो भयं मर्यं व अस्तीति }मदी इव मरी- दानीतमित्ति तस्याप्यत्र घयास्या |
मर्सयोर्यदि विदोषोऽयं न स्यान् सयो ऽथ सथर
घत । सप्तम्यतष्टतिः ॥ २७ ॥
[त

प०~आजन्ममभूयूनवर्षे बाङे याचञ्जन्मावसानं तावस्रतिमश्चैः शस्तो हितः ! बस्तिवत् । यथा

वस्तिराजन्ममरणं हितः तद्रसरतिमश्चोऽपि । अच्र

च प्रतिमशौख्ये नस्ये मरशवन्न यन्त्रणा स्तेहविधा-

नोक्ता आचास्सेवा नापि मर्खवत । प्रतिमशेदाने

सापदं च मदमातुरस्य नदन् प्रतिमम्
विशोषोऽनयोरित्याह-आह्ुद्कस्व नथा विरकारिः

शुणानासुस्कषौ पकता, यथासंख्येम मथप्रनिमः
सेहादिकायमा
यो्यस्मादस्ति । तत्र॒ मरः

करोति ! तथा गुणाना्ुच्छपोऽस्यय | प्रातिमः
स्नेहादिकायं चिरेण सम्पाद्यत

। तः

एव प्रसङ्ेनान्यत्राप्युच्यते । अच्छपानः

स्ना

पुनः
व्यापद्धयो मयम् ! यथा मरीदानाद्वयापद्धयो भयं गुणानां वास्य न्यूनता 1 ष्टं विदोषमाश्रिल्यं सः
न्नैव तथा न प्रतिम्छौत् | ३७ ॥
सपरिहासेऽपि तथा व्यापदयुक्ताऽपि नादषट

हे०-प्रतिमर्शस्य सुखपेव्यत्वमाह-भाजन्मेति।) ३७

तैर्मे च नस्या निस्थाभ्यासेन शस्यतं |
शिरसः शछष्मधामव्वात्छहाः स्वस्थस्य नतर ॥

स०-तैरमेव

निल्याभ्यासेन

व्यापद्यक्तः

। तथा सपरिहारा चविचारणान्यः

पुनः स्नेहो निप्परिहारो निन्यापन्नः । नचा
पायः पुनरुक्तः । आद्य कायकरपात् चथा रु

प्रतिमरोन्यायेन नामुषत् तथा कुटीर्वित्या कुरीप्रवदयन २२१

ा तथा बातातपस्थितिः । बलनः
नस्यर्थ प्रेष्ठ मवति }छतो हेतोमूध्नेः कपरस्थानलात् यनस्योपसेवरसायत
नस्य सेवा णवं नयायाद् धिदा
॥ विधानेन
न चापरे सलहस्तेषां शष्परुषवादिति भावः | ६८

प०-स्वस्थवृन्ते तरमेव नस्याहस्य शास्यते । नलु
स्वस्थस्यतरे स्नेहा धृतादयः ।॥ ३८ ॥

हि०-नस्ये पैकमेवोचितमिल्याद-तैकमेबेति ॥ ३८ ॥

स्यात् कौ वदेत् कर्दीस्थितं सापदं सपारदारम्
यावता कुदीस्थितेराद्ुकाित्तं रमान्कतरयं वातत
तपस्थितेश्धिस्कारिस्वम्

। कथा सुनाता

येनं विशेपो अन्वासमात्रयस्ती तेन तस्यं व।

(४५०)

भष्टाङ्खहृदंय ।
छः

[न

पणायित

५०५०

दशेत कथयेत् । येनान्वासनबस्तेगणोर्करषो
ऽस्ति किखल्कं कमरासद्यकेसरम् । एतान द्रस्याणि
धाह्ुकारिस्वम् । मात्राब्तेगुणानामपकरषथिर- रातगुणे दिव्येऽम्भसि अंतरिक्षसचिले क्वाथयेत्
रिता च । एवमनयोविरेषमन्विष्यान्वासनवस्तिः
परिष्टारः सरापत्कोऽप्युक्तो न मात्राबस्तिः । एवं

भफकत्वादनयोरित्ति ॥ ३९ ॥

तावत् । यावन्तैखाद्रसः क्वाथो दृश्षगुणः परि
रिष्टः सम्पद्यते ¦ एवं तरुतो रसं क्वाथं दश

गुणं परिशेष्यानन्तरं तेन सष्िटेन क्वाथेन ततो
दशगुणेनावरिष्टेन तैलं

इदानीमणुतेर निर्दिदिश्चराह-

पचेत् } ददावायम्. |

। तत एवकागोऽनरावः

द्रापयीयान् न्यूनाधिकान.
वंतीजर्द्वदारुजख्दलवक्सेब्यगोपीहिमं
धारणा्थैः कृतः । तैरूपाकनिदरत्तिस्तथा कतैव्य
वखङ्मधुकष्वागुरुवरापुडाहविस्वत्परम् । यथा तेन क्वाथेन दरापाकं तन्तेरं सम्पद्मते

वन्यो सुस; स्थिरे कृमिहरं पतर पुटि रेणुकं क्वाथः सकिलपाकैर्दशभिः प्रथक् प्रथक् तेर विपः

जस्कं कमलाहय शतगुण दिव्यऽभसि क्राथ- चेद्धीत । यावदरामे पाके सममाजदुग्धं क्षिपः

[॥

तेन सम तुस्यभागः

तेलाद्रसं दशगुणं परिशेष्य तेन
तें पचेच्च सकिरेन द्रौव वारान् ।

समभागानां

परनि

1 जीवैतीत्यादीनां द्रव्याण

द्वात्रिंशत् । पानीयपकान।

त्रीणि
क्वाथावशिष्टपरकानां
दवान्निहाच्छतानां
खातानि विरस्ययिकानि । तस्य क्वाथस्य दृः

पाके क्षिपेच दशमे सममाजदुग्धं
ह्ातरिद्चससर्परिमाणेन तिखतैरस्य दातरि
नस्थ महागुणमुशस्यणुतैरमेतत् ४० ॥ मशिन
रातङानि साधयेत् । दृकषम जातके तेखलुरय

स ०-जीवेतीव्यादि । जीवव्यादीनि

व्याणि

भे जे काथयेत् } गोपी सारिवा । एव गोपाङ-

नास्यम् ॥ पुं पौण्डरीकम् । घावन्यौ कंटकारि-

दान्रिरसपखानि अजाक्षीस्स्य दद्यात्

। प्तय

नस्यं तैर महागुणं भूरिबरावष्ं मुनय उनि
कथयन्ति । अणूनां स्रोतसां शिरोभागानामन्तः

(महोटिकास्ये । सुसमिः सद््वी 1स्थिरे दाकिपर्णी-

परवेशषसामर््यात् । एतत्तिलमणुतैखं सिद्धाथ नाम ४८

रेनपरण्यौ | छृमिहरं विणम् | अत्र तैरसमानि
याणि मराह्माणीति वैचग्यवहारः। आकारादेः पटा-

हे०-नस्यतैलेपु श्रषठत्वादणुतखमाह-जीवतीति । जीः
ल्यादीनि सतगुणे जले निःकाध्य जीचेत्याद्ेक्षयैव दय

मिगहीते जलं

गुणं रसं परिदेष्य

दिव्यमुच्यते । तततैराच्छतगुणं

तैरत्तेनेतिं तेलादशगुणिन सालः

ला तावत्क्वाथयेत् }। यावदशगुणो रसस्तैका- ददावारं तैलं पचेत् | अथीरध्रतिवारं तंलसमः; मेनाथः

तू । तेन क्वाथेन च तरं दसशवारान्पचेत् | दशमे ठ पके तैकसममाजदुग्धे क्वाथं चावस्िषटं धमेत्
सेव्यसीरंःष्ठवं श्ुद्रसस्तंगचावन्यै बृदतीदढयंःमुराः राना
मि च पके तैरुसममजाक्षीरं क्षिपेत् । तप्तः

गादपर्णष्दिनपर्ण्ौ, कमसाक्किजत्कं पदाकेसरभ्
: पचेत् ] इति तततैकं महागुणमणुतैकधंहनं कथयति। स्थिरे
अच्र जीषेत्यादीनामिव कल्कः । यतः क्वोधस्ततः व्रस्कः

॥ तेरमणुतेछम् । अगूनीद्भियस्लोतांसि प्रविशत्यथः ॥ ४० ॥

।

प०्~अणुतैरं निर्दिदि्चराह-जङदं मुस्ता, सेव्यहीर; गोषी सारिवा, हिमं चन्दनम् । दावीक दारहरिद्रात्वक् । मधुकं

मधुयष्टी । छव

रिपेरुवम् । वण शतावरी । पुष्डराहं॑पुण्डरीम् 1. उलदंः नीरोसखलम् । धावन्यौ दवे कण्ट-

री बहती. च । सुरभिः गन्धसुरा । स्थिरे
शालिपर्णी, प्रदिनपणीं च । कृमिहरं विड्म्।

मै गन्धपन्नम् | चरूटिः सूषा । हरणुरणुका

केवख्केवाथभाप्रितः ? इति चन्वनात् ] कल्कं विनिन पार

द्प्यपरे । सै्रदे तु अग्रतैलविधानं मजिषठामघुकप्रपरीयु
रीकजीवकभकाकोकीदयपयस्यासारिवानतानीद्यारपलंजनराल्लाविडंगतडइलसघुपर्णीश्राचणीमेदकाकनासासरष्ट्त-

मद्रदार्चंदनैः सुषिषटिरटयुणं पडगुणेन पयसा रं प्रप
त्|घरं वा पिततोल्णेषु दोपेपु। अथवा चंदनारगुरपत्रदार्नी

सवङ्मघुकचकेखाद्वयपबमोत्पलपदवेद्ारपपी
ठरीकवि दगध.
रहीवरेस्रलास्वश्स्तसारिवानुतीद्रयां्मदीद्यजी वन्त र

वदारसुरमिशतावरीः रतरुणे दिव्यऽमक्षि दथभागाव
बरिष्ठ क्राययेत् | ततस्तस्य कायस्य दकमाद्रान समाः

स्थानम् ]

सटिप्पणदीकात्रयसंबरिते अ० २९१.

ैचवतयमाजनपि पयोमो| =
पेतैद्वस्यमाजमपि
चानपके
साधयेत् ।।दशमे द्मे चान
तेललं साधयेत्

वि ति .
तितिमारध्य

एकव

दद्यात् । एतदप्यणुतं पूरस्मारणं दवियदा्यैकः
केश्यं त्वच्यं कण्ठ्यं प्रीणनं बरहणं दोषत्रयघ्चं चेति तन्त्रा
तरा

६९
त् } ““
नस्य

1 विद४

ॐ

५

~

याह्ुडनागर् वा

ससिधवां माग-

धिकामथोव। । प्राणास्यसन्यादनु्राहुपाश्चशिरोक्षिकण्टश्रवणामयेषु ?: इति | ४० ॥

घनोन्नतप्रसननसक्स्व॑धम्रीवाऽस्थवक्षसः ।
टेद्वियास्व(स्त)ोपर्िता भवेयुनेस्यश्ीटिनः१

( ८५१)

ऊष्वाणचिवित्साप्रसमा दमत

(दुग

अथाऽतो धूमपानविधसध्यावं व्यार्यास्यामः)

जच्रध्वै कफवातोत्थविकागणाममनमनं ।
उच्छंदाय च जाताना पपवद्धम सद्राममवान् १

स ०-नस्यक्षीरिनो निविडोचतररमणीयत्वगादयः

स्०~भाएवान् यृ

1.11

ऊध्व ष्पवातोद्धवानां 1 ताराणा साम

स्युः । त्वच् च स्कंधश्च प्रीवा चाऽस्य च वक्षश्च बुधे तथोत्नानाषुष्टेदाध्

विनास्य न्दः पूत

एतेषां समाहारः छवकूस्कधम्रीवा्यवक्षः । घनोन्नत- पिवत् ॥ १ ॥
प०~अस्यारम्भेऽय सभ्यधः
प्रसमं त्वकख्कंधप्रीवास्यवक्षो येषं ते घनोनतप्रसनस्वक्स्यंधम्रीचास्यवक्षसः । तथा पुष्द्रियाः पलितवाज-

ताश्च मवेयुः ॥ ४१॥

घनेोन्नतप्रसन्न

।

नीन्द्रियाणि -विषयसामश्यति

नरा भवेयुः

भवन्ति

मद्रम् ॥ ४११ `

२

तं । तच धम्य

सामाव्यत्ा

रा

4).

मधयमअनः ध

खिग्धो मध्यः स त््णश्च वात वातकफः कफ
स०्-स च धूमः सिनिग्धमध्यतीक्णमदेन त्रिवा

यथाक्रम बाते स्निग्धौ वात्तकफे मध्यः क्षी र
योज्यः ॥ २ ॥

दति श्रीचन्द्रमन्दनविसाचितायां पदाय॑चन्दरिकाया-

मषटाङ्गहृदयटीकायां सूत्रस्थाने

चिक्ोऽध्यायः।। २० ॥
। घनहे०~-नस्यशीलनस्थ फडमाह--घनोन्नतेति
ईत

उन्नतस्कन्धग्रीवास्यवक्षसः

यथायोगं

सम्बन्धः |॥ ४१॥

दति हेमादिटीकायामयुर्येदरसायने नस्यकर्मप्रकरणं सामस्त्येन निरूपितम् ॥ २० ॥
कन

४९

सदा

चक्षुरादीनि येषां योज्यः ॥ २ ॥

ते दृडेन्द्रिया! । अस्तानि परितानिं येषां तेऽप्तप-

स्व `

॥.

वननु

है०--अश्चाचि ] घमपानाचाथसन्याय

प्राण्यज्गत्यदिकवद्धावः । सिति ॥ १॥

त्वक्स्कन्धग्रीवास्यवक्षो येषाँ ते तथाविधाः । दृढा

नस्यकश्षीलिनो

सम
कपफवातीद्धा

2.

काटङमात्मवान् पुरुषो धुम भिवत ।। ५1

स्कन्धश्च म्रीवा चास्यं च वन्ष्न

चनं न्योन्नतं च घनोन्नतम्

छिताः

विधिधिधानमितिकर्मव्यतारतयोऽ्यायम्यं स्यः
जातानाभुस्प्नानां छेदाय विघाताय

रद्यायां विशेऽध्यायः ॥२०॥ `
त्वकृस्कन्धग्रीवास्यवक्षः,

दः

न्तरं धूमं पीरा कवलान्. व्फारयन् इत्युक्ते पराकृ

म्व तधा

तायामष्टगहृदयदटीकायां सर्वागसुन्दप०~तवक्य

| जम्मा

स्यासः । जन्रष्वे कफोन्यातां विद्ध

` इति श्वीमृगांकदत्तपुत्रश्रीमदरणदस्तविरचि-

दमन

प०~स धूमखिविधः

। ग्निश्वमध्यसतीष््यन

देन । तत्र स्निग्ध ईपत्कफसहिते वाति याज्यः
मध्यो वातकफे ! तीक्ष्णः कफे योजय हानि सवन"
लुवर्वनीयम् । तत्र स्निग्धौ दहणो मदिति पयायः।
मध्यमः

शमनं प्रायोगिक इति पयायः । तः

सोधनविसेवन इति पयायः ॥ २॥

हे०-ृमभेदानाद--{स्न्धा मभ्य {त । स्र

धाः | बह
तु तत्न दमनः प्रायोगिक सव्यस दत च
द् गर
सहनो मरदुरिति । शधन्। विरचना
भाणधृपनन्यन्त 1११
तथा कासनी वामनी

।

भषटङ््दय ।

। योज्य
लिग्भादनिं वियमाद~वाति वातकफ इति
द्रति क्रमेणेति यषः ॥ २ ॥

न स्तपित्तार्तिषिसिकतदरमषहिषु ।

विघातरूपं, पिपासां तथा मूषी मं मो

करोति । ४ ॥

है०--घूमस्याकालपाने

तिमिराध्वाऽनिलाऽऽध्मानरोहिणीदत्तवस्तिपु ॥

सतिपाने दोपमादू-र

तताध्येति ॥ ४ ॥

मर्स्यमचदधिक्षीरक्षौद्रसहविपादिषु ।
दिरस्यभिहते पांड़ेगे जागस्ति निशि ५३ ॥

त्र शीता विीरपाहितः ॥
स ०-तन्र स्तपित्ताययार्तौ विधिस्पक्रमो

स्०--रक्तपिततासदिपु धूमो नावचारणीयः । नतु सपिःपाननस्यकेपपरिषेकाद्रिः शीतो निधिदितः

तरति वातकफे कके च धूमस्योक्तवापिित्तारती प्राप्तिश्च
नास्ति तक्ति प्रतिषेधेन । व्रमः ! बातप्र्ृतेवातपि-

प्र०~-तन्र
चिघ्रेः

सक्तपिन्तादिषु

समुपजातेषु
परिषिक

कपायनस्यग्ुखटठेपाशने

तात सयां कश्चिद्विषक्पारो सया पर्ृतययुरूपोपक्रम- दिको हितः ।। ५ ॥
ह०--उक्तदोपस्य प्रतीकारमाध-तन्न शीत्त
चिवीक्या धूमं योजयेत्तनिवाथमिदसुक्तम् । अथवा

पित्ताप्रकरतेवातटेप्मन्पाध्युयत्तौ धूमो न योज्य इति संग्रहे त॒ एषां विश्रमज्वरथिरोऽभितपिद्नियोपघातः

र्दितानि मृत्युं १
परतिपादनाभमिद् गदितम् । भरिश्दो म्स्यादिःु पपाकधमायनछमृष्छास्कपितता
जनयेद्लिमानश्यारसपामपि | तत्र वातकेपान्यः
विषति प्रयेकं योज्यः | अत्र च यथासंभवं पानं
कपायपाननस्मा्यरेष
परित्तमुपटध्य यथास्ं सा्रि्
मयदेस्राने च मत्धदेस्यनरब्देनेदोच्यते । चतुनिधरिकान्निग्धरुश्वशीतान् प्रुजीत । एतन सः
ष्वाहारेष्वशानरण्देनास्येव व्यवहारः । यथा मात्राशी घातप्रतीकास व्याख्याताः । िेपस्तु सनसौतो

स्कार घ्यादिति ।केचिच यवामूपायिन्यपि धूमपानं धमे तीव्रतया वेदना भवस्मूपराप्माननेत्ररागश्रास्
नेच्छति ॥ ९ ॥

प०-स

धूम;

पिततर्तातिविरिक्तादिपु

सिकः दरतविस्वनः । उर््वानिर ऊध्यैवातयोगी ।

सेषिणी गररोगः । मस्स्यादीन्यरितानि येन ।
तथा रिरस्यभिहते तथा पाण्डुरोगे तथा निशि सात्र

जागरिते सति धूमो न योज्यः ॥ ३ ॥

रक्तपिन्ता्तीति ३

रक्तपित्ताध्यवाधियैत्रण्ूषछीमदमोदकृत् ।

। तत्र व्रृतक्ीरश्षुस्सप्राक्ष

न पयोगस्त्ििस्य वमनं कड्तिकतरपि म्व नस

शोऽय; । पिन्तस्काभ्यामातिः पीडा यस्य । वि

धूमं निपेधाि-न
ह° --प्रित्तातीदीनां

नसांगस्वरसादाम्ल्काः

दति । ५, ॥

।

दानीं त्रसाणां प्रमानं प्रथक्ताकं दरदायन्ना

्चुतस्रंभितविषमूस्रीसवाराखकर्मणाम् ।
हासस्य दैतकाष्ठस्य धूमर्मते पिचेन्प्रदुम
काटंष्वेषु निङाऽऽदारनावनति च मध्य
निद्रानस्यांजनस्नानच्छर्दितांते विरेचन

धूमोऽकाेऽततिषीतो वा ॥ ४ ॥

स ०-श्ुतादीनामष्टानामेते मृदुं स्नदना
` सभ-मृच्छो रेक्षानासः। मोहश्ित्तनारः। मुह- पित् । एप क्ुतादिपु काटेषु निदाहास्नातना
पैचिलय इति पाठात् | आं्यवाधि्प्रहणसुत्तमांपसेगो- मध्यमे धूमं पिवेत् }मध्यममिति मध्यान्म द
परक्षणार्थम् । तेन सेग्रहोक्तमदितमपि गृह्यते । धूमो- विसेवनाम्त्यं धूमं निद्रादीनामेत प्रत् । ना

ऽकले प्रबेक्ते र्तपित्ताघ्यादौ पीतो स्त पित्तादीन् योरेकाथभोरिटोपादानानन्क्रमेण ध्रमं वित्र
कपोत }अप्रतिषिद्रऽपि कारे श्षुतादावतिशयेन पीतो करता प्रतिपादितम् । तेन जिग्घनप्यति सनि
रपयौये श्रमं पित्र् । आचर्पपदशाच क्षुता
रक्तादिकत् ॥ ४ ॥
` प०-धूमखिविधो बिपरीतोऽतिमान्रश्च पीतो स्निग्ध धूमं पिवत् । मध्याहस्यति मध्यमं भ्रमं
स्कपिततः तथान्ध्य, वाधियै-श्रोरेन्दियस्य शतिः काठेण्निति वहूवचनाश् श्चुदादीनामष्टानामंता

. स्थानम् |

साटप्पणटाकात्रयसबाह्धेते अ०२१,

(४५३ }

=-=
कितिति

मध्यमं धूमं पिवेत् । एवं निद्रानस्यति विरेचने धूम

पिबेत् । काटेष्विति वचनानिराश्दोऽन विरेचन.
पृथाथः | ६ ॥

~>

स ०-यथाएवे देण तीष्यष्य प्रग

चतुर्विशपिरेगुरानि स्युः । स्नेहने च ५ नवाष्ट.

कानि दवात्रिश्दयुकानि स्युः 1 मध्यमे जं म पवा
द
प०-श्षुतादीनामन्ते मृटु स्निग्धं धूमं पिवेत् । कानि चलाररदगुलानि
स्थुः । पथु;
।
अन्तशब्दः प्रयेकममिसम्बध्यते । एषु केषु
देयं च नेत्र्य कतम् | एवं ए नदनसमोदः
भागुकतेषु श्चतादिष् शल्लकर्मावसानेषु सदुभूम्रपा. ननिरिषटेषु मध्यमं धूमं पिवेत् । तथां निक्ञान्ते न बाधको प्रभः स्यात् | तथा च 6 | शृ.
जआहारान्ते नाचनान्ते च मध्यम धूमं पिबेत् । निद्रा निगेतः परैच्छिननो नादीतनृङ्कतः } लषन वष म
दिकानां पच्ानामन्ते चिरेचनं॑ तीक्ष्णं धूमे इति ॥ ८ ॥
व
प
परं
पिवेत् ॥ & ॥
तदमनेत्रं
वालः दन्यन्नःन
दे°~लिग्धधूमस्याौ कालानाह-श्ुतजुमितेति ।
मध्यधूमस्यैकाददयकालानाह-काटेष्वित्ति । तीकष्णधूमस्य
पश्चकालनाद-जिद्रीत ॥ ६ ॥
।
संप्रतमन्र नेत्रस्वरूपमाह-

रश्रमाणेन तीकष्णस्नेदनमध्येषु वेषु तमान्
त्रीणि चत्वारे पश्च चाङ्गुलानामधकन
कुयात् | तेन तीक्ष्णधूम पाः
(1
ध

णेन

सर्तिनेघरसमद्रव्यं त्रिकोर कारयेदस ।
मू ग्रऽगुष्ठकोरास्थिपरवेशं धूमनेधकम् \ ७ ॥
स ०बस्तौ नेत्र बस्तिनेत्र बस्तिनेत्रेण स्म बस्ति-

नेनतस्यै ब्रम्थे धातुदावेस्थिवेणुजं यस्य धृमनेतरस्य

तद्रस्तिनेत्रसमदरन्ये धूमनेत्र शिदिपना कारयेद्धिषक् ! नेत्रस्य पर्वच्छेदादुर्वं तनुता च चनः 1

किंभूते नेत्रम् |त्रयः कोकाः पवीणि यस्य तस्िकोशम्
न्ह्जु न वक्रम् । तथा मूं चाऽप्र च तक्षिन्यथा-

सल्यर्मगुष्ठबद्रास्थिप्रवेशम् । भंगुष्श्च कोलास्थि
चति समाहारर्ः। तस्मरविङाव्यसिननिति पदरुजविरोति

घञ् ॥ ७ ॥

प०-मूरं चाग्रं च मूलाभ्रं तस्मिन् मूके यथाकममङ्गषछसंशयुष्ककोडास्थिप्वेसो यस्य॒ तत्तथा-

भवतीति । तथा कासघरे वमने च

दयायुष, वरलधूमने।

थमषटंगुं, करायपरिमण्डलं कुटत्थस्नातत एति | दोस्त
दिषु नेत्रामावे नल्व्॑ैरण्डादीनामन्यतमां नाद चे
दिति॥८॥

कीदशः सन् धूमं परिवेदिव्याद--

ऋजूपविषटस्तचेता षिवृतास्याक्चिपययम् ।

पिधाय च्छिद्रमेकैकं धूमं नासिकया पिवत् ९
स०-्रलु स्पष्टपुपविष्ट जासीनः । तथा तच्च?

. विधप् । मूढे स्वाङ्गुष्ठं प्रनिराति । अत्रे सुखे धूमपानगतचित्तः तथा प्रसारितसुखः तेथा नेत्रण
दृष्टिरिव्यादि
दरष्यम् ! कथ पिततु | चिप
कोरास्थिबदरास्थि प्रविशति यस्य ।॥ ७ }।

ह° --धमनेत्रमाद~बस्तिमेत्रेति । वर्तिने्रसमदरन्यं

हेमादिघरिते चिकोदयं यथापृत्यौनुप्रविमनज्य चिकांडं तीक्ष्णा

दिभेदेन ॥७॥

|

दि््येण अ्रमाणमिदानीं तीष्णादिकज्निषिघधूमनेत्र-

स्याऽऽह-

तीक्ष्णज्लहनमध्येड त्रीणि चत्वारि पच च ।

मक्षिपविसगीवपनेहिपयैधैः
पिधाय

म्रक्तखालासिकाया

। तथा

धिक

एत्र | तददिः

सनासिकया पिवेत् । एकेकमिष्येक वदु्रीदिति।
दिुन्कोपौ । तेनाऽयमथः } एक मामापुद पि
याऽपरेण नासापुटेनाऽञ्कष्य धूमं पि्रित् । छ

नासापुट पिधाय तदपरेणाऽऽद्ष्य तथै रिरे
अंशानां करमाप्पातुः भरमाणेनाऽष्टकानि तत ॥ व्यथे; ॥ ९ ॥

{८ ४ठठ

जटजष्ट्व्न

भ

१

.

४

--

` प०~करञ्ः स्पष्टं पस्वोपविष्टस्तचेतास्तन्मनाः
-विघृतास्यः प्रसारितयुखः पुमान् तथा त्रयः पयाया

प०~नासया पीते धूमं तथा सुखेन पीत
यमपि मुखेनैवोद्रमेत्) न नासया दृष्ठ

वारा

तभयात्् ॥ ११॥

यस्यासौ

त्रिपयायस्तं त्रिपयोयं पिधाय

स्थगयिला नासाया: सम्बन्धि छिद्गमेकेकं पयायेण

हे०-धृमोद्रमने नियममाह -मुखेनैवेति । नासो
धूमं नासिकया पिवेत् । एवं पयायतया एकैकेन दोषमाह-नासयेति ॥ ११ ॥
नासापुटेन त्रीन् वारान धूमं पिवत् ॥ ९ ॥
ह ० -प्रूमपानविधिमाह~ऋजुपविष्ट इति । त्रिपर्ययं

भिपरिवर्तं वामं पिधाय दक्षिणिनं पिवेत् | दक्षिणं पिधाय
वामने पिवेदिव्येकरः परवत; |संग्रहे तु परङृतोच्छ्यासनिःश्वासो ने्राम्रनिविष्टद्टिरिति ॥ ९ ॥

।

अक्षपमेक्ः पातव्यो धूमस्तु त्रिखिभिखिः
स ०-अक्षिपमेक्षिसदानविसौल्निमिल्लिमिषी
रान्. धूमः पात्यः }त्रिरिति द्वितरिचतुभ्यैः सुच्
` प०-च््रीन् वारान् करत्वा त्रिभिखिभिराक्षेपम

भद्ध पिषेनासयोष्छिषट देषे घ्राणरिसेगते । सम्पद्यते इति ॥ १२ ॥

उ्छेरानाथं वक्रेण विपरीतं तु कठगे ॥ १० ॥
सं०~नासागते

रियोणते वा दोष

उच्छिष्ट

दे०~पूमपानावधिमाद--आक्षिपमेक्षिरिति । तर
सिभिरिति । निषु पानेषु प्रत्येकं चय आक्षेपमोक्षा

्वस्थानाच्चरिते सति प्राक् पूर नासया पित् | अहः पिबेत्सकृत् खिग्धं द्विमेध्यं रोधन पर
अनुक्छिष्टे दोष उक्छैराना्थै वक्रेण प्राक् पिवेत् पश्चाबिश्चतुबा ॥ १३ ॥

न्नासिकया । कंटसेधदोषोक्छेशनार्थ॒प्राड्नाधिकया
पिवेत् पश्वा्रक्रेणत्ति विपरीतम् ॥ १० ॥

ष०~दोषे धूमसाध्ये प्राणशिरोगते नासाशिरः

, स ०-महः सदेकवारं क्लिप भूमं॑पिने
मध्यम धूमे द्वौ वारौ पिवेत् । जह इल्यत्राऽप्युवः

तीक्ष्णं धूमं त्रीन् बारांश्वतुये चा दिवसस्य पि
धूम पिषेत् । पश्चाद्क्त्रेण पिवेत् । अनुकर अह इति छृत्वीऽभप्रयोगे काङेऽधिकरण इति षष्टी
प०--स्निग्ध धूममहः सकलस्य दिवसस्य `
पुनर्दषि घ्राणदिरोगते तदुक्छेरनाथै प्राक् वक्त्रेण

स्थिते उच्छिष्टे स्वयं प्रच्युते प्राङ् पूर्वै नासिकया
पिवेत् । पश्चान्नासिकया

। कण्ठगे दोषे विप-

संत छृत्वो धूमं पिवेत् । कण्डगे दोषे उक्षे
स्वय प्रच्युते प्राङ् पूर्वै सुखेन धूमं पिबेत् । पश्चा

ज्ञासया । अनुक्क्लिष्टे पुनः कण्ठगे दोषे उस्क्टेशनाध प्राक् नासया धूम पबेत् । पञ्याट्रक्त्रेण।। १०॥

हे०-दोपस्थानावस्धामेदेन धरूमपानि विशेषमाह प्राक
पिवेदिति। घ्राणरिरोगते दोषे स्वयमु्छिष्टे शोधनार्थं
-यो धृमस्तं पूवे नासिकया पिरित् | `पश्वाहक्ेण तस्मि

स्वोक्तविषये सक्रदेकवारं पिबेत् । तथा मध्यं

सकरस्य दिवसस्य तथा स्वोक्तविषये दिः
वारौ पिवेत् । तथा तीक्ष्ण धूमे यथास्वे

विषयेऽहः

सकरस्य त्रीन्. `वारान्. चतुरो

वारान् पिबेत् ॥ १३॥
ह०-लखिग्धादिमेदेनावृक्तिमाह-भह दति । :
सकृत् अहोरात्रमये

एकवारं

ल्िग्ध पिवेत् ।

मध्यम्. ॥ १३ ॥

म्रदौ ततर द्रव्याण्यगुसगुग्युर
नेवानुद्छिष्ट उक्छ्ेरानाथ यो धुमः तं पवं वक्रेण पिवेत् | ।
पश्चान्नसिकया |कण्ठे तृद्छिष्टे प्राग्यक्रेण पश्वानासि- सुस्तस्थौणेयरीरेयनरुदोशगेरवाटकस् ॥
- कया | अनुकल प्रादुलासिकया पश्वाहक्रेण | १० ॥ व्रागकातामघुकाविखवमलदल्वाहकैम् ।
ससेनष् वमद् धूम नासया टाग्वघातक्रत्१९१।

श्वष्टकं समरसा ध्यामक मदन छवम् ॥

जत् । ननु प्राणनेव कस्मान मुच्येतेव्याह । मास्ये

सेटः फठाना सराण मदोमनावसाघ्रतम्

सं०--नासरयाऽपस्येन वा पीतं धूम वक्रेणैगोत्स- राकी ऊंडमं माषा यवाः ङुदुरकं तिखाः

व्यादि । प्रणिनोल्छज्यमानो धूमो दष्िविघाततिमिरा-

दीन्, करोति । तसानपुेनैवोप्छनेत् ॥ ११ ॥

स०-तत्र तेष नरि भूमेष मध्यान्मदौ प्रायोगिक

भूमद्वाण्वयुरखभृतीनि एवो गोपाकमदनकः ।

५1५१,

व

५।६प्पृणटाकत्रयसबाल्त अ० २१.

;

~~~

षति । फरानामक्षोडनाल्विरादीनां स्नेहः

तथा

साराणां खदिसासनादीनं च स्नेहः । मघुकमदनयोरेक-

दै०-मध्यमधूमस्य दरव्याप्वाद-शसन ४ 1 इ
करा) सुवणत्वक् आरग्वधः) रन्यिका म

योनित्वादुत्तस्योपयोगो मदनघ्याऽत्र विरुद्ध इति तीक्ष्णे स्योतिष्मती निसा ।
केचित् । तचाऽयुक्तम्. ।द्र्यांतरत्वान्मदनस्य पिण्या- द्रामूलमनाहाटं खाक्षावेताफटश्रयम् ।
कदिवर्तिकादेः। घृते चाऽत्र गव्यमेव ग्राह्य मुख्यात् । गधद्रव्याणि तीश्णानि गणा मृषि. चनः १६॥

उक्त हि । गम्ये क्षीरपृते शरेष्ठ इति ॥\ १४ ॥

स०--तीक्षम विरचनाम्य पुनं उद
गधद्रव्याणि चं तीद्ष्णानि

०~-तत्र तेषु धूमेषु सध्ये मृदोधूंमनस्यासनादिद्रव्याणि अगुवीदीनि घृतपयन्तानि । स्थौणेयं दोधनादिगणतेग्रोक्तो
तिरूपीतकमप् `।. रौटेयं दिखाहदस्थभवं तथा विरेचन: ॥ १६ ॥
` नरद् गन्धमांसी च । वशङ्गं त्वक् 1 कौन्ती हरेणुः।
प ०-तीषष्णे धूमे द्रव्याणि उ्यानिप्मनीप्रभतः
मधुकं मधुयष्टिका । बिल्वमञ्जा विस्वपेरिका ।
एटवाट्कं हरिबारकम् । श्रीवेष्टछः श्रीवासकः । ज्योतिष्मती

पीडाश्रावः सजर्त देवधूपोऽपसपर्यायः । ध्याम-

क देवद्ग्धकम् । मद्नमिच्छकं, पते ब्य, शछ्धकी

सुस्मी, कुंकुमं कादमीरम् । माषाः

रिस्वीधा-

न्यम् । स्नेहफखानामक्षोडोरुमाणग्रभृतीनां

सरखाशुरुदेवदाररिदपादीनां

तथा

कडगुनिका

परापना्वरदयःनः

निशा पिण्डहरिद्रा । दयमल पञ्चमि य { भः

ह्वा मनःचिखा । अलं हरितालम् । पः 3.01
फट्त्रयं त्रिफला । सर्वाणि गन्धद्रव्यानि मया
कुष्ठादीनि । तथा गणो मधविरिचनेा व्रसमवासाप

साराणां स्नेहः । व्योषादिगणः संप्रोक्तः । १६ ॥

तथा मेदो मञ्जा वसा वृतं च } १४ ॥

हि०-त्निवारं चतुर्वारं बा ती्णं च्लिग्धधूमस्य द्रव्याप्याह--मद्ाविति । नव्दं मांसी,

वरांग त्वच, ध्यामकं

कटतृणं, सदनं मधूच्छिष्ट, कुन्दुरकः राहंखकीनियांसः)
फखानां स्तं एरंडतेलादेसाराणां स्नेहः; देवदारः

-सीष्षप 5
दे ०-तीश्णधूमस्य हत्याप्याद-ि
हरितालं, पचता किणिही, वीरणान
नो गण्
खादीनि | मूरधविस्च

वेरनप्राः

सप्रति धूमवर्विविघान माह--

जके स्थितामहोरा्मिषीश्षं दराद्यागखाम
पिषधमोषेरें पच कृतः प्ररपयत् ।
।
म्
त्पर
कमरो
दामने राष्टकी छाक्षा पृथ्वीका
व्िरगुष्ठवस्स्थूखा यवमध्या यथा भवत ।

तेत्लाद्; ॥ १४ ॥.

न्यग्रोघोदुंवसश्वस्थुक्षरोधलचः सिता ॥

यष्टीमधु सुबणखक् पद्मकं रक्तयिका ।

गंघाश्चाङ्कष्ठतगराः ॥ ९५ ॥

स ०--रामने धूमे शष्टक्यादीनि
मुतगसवज्यानि ॥ १५॥

गधद्रन्याणि

छाया्ाष्कां पिगमौँ तां संहाम्यक्तां यथाचयः
धूमनेब्ार्पितां पतुममिष््टं प्रयोजयत् ५१५
स०-रा््रिदिवं सदिटे उषितां दण

शदः

पूमोरै
गुटामिषीकां दभमृकतृण ¶च्छखः पचगरन्

सीषधः पिषः प्रकयेण स्पयेत् । थमु
प०-लमने धूषने शङकीराश्चादीनि द्रव्याणि । यवमध्या वृर्विः स्यात् 1 एतदाषृतिषिधान च
साकी सुरभी) कमटसुत्पङं॑रनोत्पलम् । न्यम परेऽपि नेत्रे वरतैः सुखप्रवेशाथम, } ताभिषाकं ~:
धादीनां पच्चानां दक्षाणां स्वक् । सिता रकस । विद्यष्कां विगतगभामपनीतकीकां तथा स्तनं धः
यष्टी मधुयष्टी ।सुवण नागकेसरम् । पञ्चक हैमप- दिना यथस्मम्यक्तां तथा भूमनत्रनय अव्ु
द्यकम् । स्कयष्टिका मलष्ठा । कुष्ठतगस्वजिता छिद्रं तत्रार्पिता तथािष्लुामयारपरदीं
गन्धाः न विदन्ते कुष्ठतगस येषां गन्धाना तऽकुष्ठपानार्थे प्रयोजयेत् ॥ १७ ॥
९५ ॥

तगरास्तद्रहिताः सर्वं गन्धाः ॥

अषटङ्द्दयं ।

(४५६ )

प

०८६

पः

कासः श्वासः पीनसो विस्वरलं

प०-द्पीकां दभमदटं जलेऽदसात्र भ्त करत्वा
पिष्टधूमोपध

गुरदधौ

द्ादसाङ्गुा

[¦
पथ

प्रतिघः पांटृता करादोषः ।

पूवेक्तिः पच्वक्रल्वः अश्षमात्रेण कल्छन पिष्टां छायाप्क द्त्वा प्रटेपयेत् | व्तिरदगुद्करशथृला यव-

मध्या भवत्} यथा सत्रमध्या

कणीस्याक्षि्नावकंडवर्तिजाडयं
तद्रा टिभ्मो धरूमपं न स्पृशंति ॥

यवाकाक्मिध्या यथा |

म्यात् । एवंभूतं पातु पानाय ध्रयोजयेत् । {५ ॥
द -ध्रमपानाध धृमर्बान्नमादह-जछ स्थित्ताभित्ति |
पीकां काययालाक्रा, धमोधद्रस िरुवादिषः पञ्चमि+„~
दपरगु्स्युल भवगध्या यथा =यवित्तया
व्ियोष्य

स० कासाद्रो भूमपं न प्पृदति |भरम पा
समवतीति मावः तत्र पूतिर्मध आनायो; |
मुखस्य | करस्य दोषाः ितपिजस्तवादयः |

बिदाप्य प्रलेपयेत् | धृमवस्या भुमपानप्रकारमाद््--ष्ास्रा- याऽस्य चाऽद्निणी च क्णाऽर्स्याक्नि | स्राव
शुप्कामिति | विगमामिपनीतिदाकां यमाय मनुमम्यनीश्णैः | श्वाऽनिश्च जाद्यं च सरावरकदु्तिजाडयम् ।
पेदैर्यनां संग्रहे लिपीकामध्यं सनागुद दवयेन | प्रक

दष्क सायादधिचतुण्य योऽपमिति | श

सयाक्नमात्रं द्टपरव्ममिुततमू | १५ ॥

वृतम,

अधुनाऽपि पूमप्रकारमाद

गकम् ।
म गवसपुराच्छप् नादी न्यस्य दशां

अष्टु वा वक्रेण कासवान् प्रूममापिवत् ॥
स०-दासबयौः संपुटे शुग्मं तस्य छिद्र वार्ड |
द्ायुखामष्टगुरुयमाणां वा निद्िप्य कासी भूम-

माप्त । तदुयमत्राऽ्थंः | घपतधूमवदिरवदिसदिदारस्थिसंगाप्रलरपरणशसन क्रासददस्चूर्ण सस्नेह
गुटिकां चा न्यर्य मध्यकरतच्छिद्ररारव्रण विप्राय
नादीमष्टंयुखं ददागुख वा नित्य कासतवान् कासी
वक्रेण मृग्य भ्रमं पिवेदिति ॥ १८ ॥
प०~-दरावयोः सम्पुट संश्छेपेणावनद्धं ससव
रारावसम्पुटन्छिद्रं तस्मिन छिद्रे नाडीं

तभ्य दद्र

वेण्वादिमयीं
वक्त्रेण सुखेन कासवान् नरो धूममापिवेत् । तेन
कासघ्रं चृणं कड्गुणिकाच्यान्नै धृमद्र्याणि तेषां
चूण प्रस्थिराङ्गासपूर्णं सुसंस्थिते रावे प्रक्षिप्या-

न्यस्य

दशाहृगुखामण्टाङ्गुटां

वा

न्यन तु प्रवृत्तच्छिद्रेण दाराचेण पिधाय च उसाकषि

नेत्रयुखेनेैच धूमं पिवत् । उदण्पराप्रं ते च ुशेनै

वोद्मेत्। प्रदान्ते च भूमे पुन; क्षिपेत् पिवेद्रा]
दोपशचदधेश्राङ्गटाघवाच ॥ {८ ॥
दै०-कासिनां धूमपाने विदरेपमाद-रारावसंपुरेति ।
८(राचसपुट;

सम्रहचः

व्यू प्रुद्का चा(नध्रमद्ोप्तास्थ.

रंगारपृणं सुस्थित यरवे परक्षिष्यानेन बुभ्नवृ्च्छछद्रंण शर
वेण पिधागरेति | १८ ॥

॥ १९, |

द्रति श्रीमृणांकदत्तपुत्रश्रीमद्सणदत्तविरनिताय

गहदुयदटीकायां सर्वीगयुदरस्यायातरेवर्विद
तितमोऽध्यायः ॥ २१ ॥

प०~कासश्यासाद्यो धूमपानानन्तरं न
न्ति । प्रीनसः

प्रतिद्यायः । धिस्गत्य

यम् । पृति्प्राणादिदीरीन्ध्यप् । आस्ये १
पाण्ुत्बम् । मुखस्य केशानां दप।ः

कादिर

रत्वपत्तनादि । करणादीनां स्रावाद्िभि; समः
सन्द्रा निद्रा्तस्येव विपयामहणभिति भद्रम्

दति श्रीचन्द्रनन्दमविसचितायां पदाः
चन्दरिकायामष्टाङ्गहदयीकायां सूत्र

स्थाने एकविसोऽध्यायः | २१ ॥
द्०--ध्रमशीटनस्य पमाद्-कास्न दति | स
ध्मा दहि शिरोऽक्षिकर्णदालानिष्यंदमीरताद्ाविमे
यरस्यप्रसेकपृतिघ्राणम्रसरोगद् तदुह्टदवन्यासचिहन्
दकरसिपक्नवधक्नवधुनारावाद्रल्यातिनिद्राकथनाद्विजः
वातकवल्यायिषु प्रदामनाय प्रयुज्यते। तथा क्षिरःक५

मनोत्रदणद्रसाद्भनाय च सीनदरव्यनिवुत्तौऽमि स्च
दुप्णतया पित्तरक्तविर्दध दति ॥ १९ |

दति मादि दीकायामायुर्वदरसायने प्रमपानप्रः
सामस्त्येन निरूपितम् | २१ ॥
भना

पष्मान्ष्द |

(८.८

वय

नमन नखनापजत्

न=

-\

ष

९.००.

स

द्रारंशतितमोऽध्यायः ।
नि
इदानीं द्राविराध्यायारंपणप्रस्ताबो गंड्षादिविधाप्रदरनाथमि्याह-

भथाऽतो गदूषदििर्विधमध्याय व्याख्यास्यामः
स ०-गदूषादयो विधीयंते यस्मिन्निति गेदूषादि-

स्निग्धो गण्डूषो वाते शमनः पित्ते शोधनः कफ ।
अन्ते परितत्वादन्स्यः चतुर्था रोपणाख्यो गण्डूषो
व्रणन्नः त्रणसाधतः मुखस्थान् बणान् हन्ति ॥ ३॥
हे०-गेद्धपाणां मेदेन विषयमाह त्रय दते |

अत्या त्रणन्न देति ! अस्यो रोपणः, त्रणन्नो मुखरोगघ्रः२॥

ददानीमेषां रक्षणं निवक्ति-

सिग्धोऽ स्वा्रम्टपटसाधितैः

वेधिः । आदिशब्देन कवलादिपरप्रहः ॥ १ ॥
सहः ॥ ४ ॥।
प०-अस्यारम्भे प्रयोजनमुक्तम् । नस्यान्ते
स

7ग्धूमः पातन्यः । अनन्तरं धारयेत् गण्डूषोष्णा-

चुकबलान् इति। गण्डुषो सुखापूरः स आदिर्ैषान्ते
1ण्डुषादयः । तेषां विधिर्विधानमितिकरन्यतारूगोऽध्यायस्तं व्याख्यास्यामः । आदिग्रहणात् प्रति-

सारणसुखाङेपमधैतेखकणेपूरणानि गृन्ते ॥ १ ॥
हे०-अथेति। रोड्धादिविध्ेमध्यायं व्याख्यातं प्रति-

जानीते | ग॑दूषादीनि गंडूषकवस्प्रतिसारणमुखालेपमूर्धतैरफणेपूरणानि ॥ १ ॥

चतुष्प्रकाये गंडषः ।सग्धः शमनदराधनो ।

रोपणश्च॥२॥

स॒ ०-चलवारः प्रकारा मेदा यस्य स॒ चतुष्प्रकारो

गंडूषः क्लिगधादिभेदेन ॥ २ ॥
प०~गण्ड्वश्चतु्धिधो भवति 1 स्निग्धः रामनः,
रोधनौ, रोपणश्च । शमनः स्तम्भनः प्रसादन
निर्वापण इति पर्यायाः ॥ २॥
हे०-गंद्षभेदानाद--चतुष्प्रकारेति ॥ २ ॥

जयस्तव्र भरेषु योऽ्याश्चरादिष ।

अत्यो व्रणघ्ठ; ॥ ३॥
स०-तत्र तेषु गंदषेषु मध्याद्यथापस्ये प्रवनपित्तछषमसु त्रयः. क्तिधादयो गडूषा योज्याः । तत्र

वाते स्निग्धो गेदुषः । पित्ते शमनः; । कफे शोधन
ह्यर्थः । अयो रोपणाख्यो ब्रणघ्रो त्रणसाधन उप्युज्यते ॥ ६ ॥

०-अत्रषु गैद्षेषु मध्ये स्निग्धो मधुरदिसाधितैः

सनदैभवति ॥ ४ |

प१०-स्तेहैः क्वथितैः
योभ्यः | ४ ॥

करिकततैवौ

साधितो

दे०-ल्िग्धस्व द्रव्याण्याह-क्लिग्धोऽतरेति ॥ ५ ॥

संशसनस्तिक्तकषायमधुैपधैः ॥ ९ ॥
स ०--रामनस्तिक्तादिमिरौषवेः । परटोराऽरिषटनव्वाप्रमधुककाथराकसोदकक्षौद्रादिभिः स्यात् ॥ 4 ॥
प०-संरामनो
गण्डूषस्तिक्तकपायमधुरौषधै
कथित; कलस्कितेवां योज्यः ॥ ५ ॥
हे०~शमनस्य द्रभ्याष्याह ॥ ५ ॥

शोधनस्तिक्तकट्वम्रपटूष्णैः ॥ ६ ॥
सण-दोधनो

गहुषस्तित्तकटवम्ादिभिरीषम-

वति ॥ ९ ॥

|

।

प०-दोधनो गण्डुषसिित्तकटुम्छख्वणेोष्णेरौषयैः
कल्कितैः; क्वाथीकरतैषा योज्य; ॥ ६ ॥
हे०-संशमने शोधनस्य द्र्याण्याह-शोधस इतिं ॥६॥

|
कषायतिक्तकैः । ७ ॥

रपिणः पुनः।

स०~-रोपणस्तु गेद्रषः कषायतिक्तीः स्यात्॥।७]

प०-रोपणो गण्डूषः कषायतिक्तैसषध्रः कस्कितै-

प०-तत्र तेषु चतुषु गण्डूषैषु मध्यात् त्रय बौ योभ्यः | ७॥
आधा गण्डूषाः बातपित्तकफामयेषु करमेण योज्या;
ह०~रोपणस्य द्रव्याण्याह~-रोपण इति ॥ ७ ॥

( ४४८ )
विं

4

॥ प्ल

अशङ्कहदय ।
ध

9

न

नसु द्ष्याणां श्ष्ववादण्ूषानुपपत्तिरिति चेत्तत्राह-

गेडषधारणे नित्यं तैकं मांसरसोऽथवा ॥ १९

स०-गेह्षधारणे निलये तेरे मांसससो
तत्र सेहः क्षीरं मधूदकम् ।
शक्तं मवं रसो पं धान्याम्डं च यथायथम् । हितः ॥ १० ॥
करकैयुक्तं विपर्वं वा यथास्प प्रयोजयेत् ८ । प०-सङ्पहोक्तिः । निलय स्ैदा स्वस्थः
सण०-तत्र तेषु पूवक्तिपु गद्षेषु मध्ये स्तेहादिकं गण्डूषधारणे गण्डूषाथं हितं तेलं मांसर्
ऽथवा हितः ॥ १०॥
कल्केयैथायथ युक्तं विपक्वं वा यथाय शीतमुष्णं वा
है०--स्वशथे गेदुप्रमाह--निखमिति.
॥ १० ॥

प्रयोजयेत् ॥ ८ ॥

पठ-चतुविधलं गण्ड्रषस्थेैतत् सामान्येनोक्तम् ।

तत्र स्नेः रसो मांसरसः क्षीर च स्नेहने गण्ड्षे ।

मधूदकं क्षीरं धृते च शमनगण्डुषे । शक्तं मद

धान्याम्छं मूत्रं च शोधने गण्डूषे 1 धान्याम्कं

उषादाहान्विते पाके क्षते बाऽऽ्गतुसंभपे ।

विषक्षाराऽभिदग्े च सर्पिधयं पयोऽथषा १'
स ०-उषादियुक्ते पाके क्षते वाऽऽगतुजे
विषे क्षार्निम्यां द्रे च सपिर्गहषे हितं क्षीरं वा

मूत्रं च रोपणे गण्डूषे यधायथं यथास्वं पूर्वौ
प०~-पाके मुखस्याषदाहान्िते ताभ्यां युक्ते
कतरौषधैः कर्कैः कल्कितैयक्तम् । अथवा क्राथः क्षते युखत्रणे आगन्तुसभ्भवे तथा चिषे विष
कस्केन विपक्वं यथासख्पदौ सरानितिक्रमेण योज- मुखे तथा क्षाराभनिभ्यां दग्धे गण्डरषार्थं साः
येत् । तेत्नोष्ण घाते शततिं पित्ते अस्युष्णं कफे वा धार्यम् | ११॥
योजयेत् ॥ ८ ॥
हे०-ऊषादाहशुखपाकादौ गंडूषमाह--डषा
ह° -गेदुाथ ब्रव्याण्याद~तत्रेति । सेहादीनि नव न्वित दाति । ऊपराक्षारेणेव दाहोऽथिनेव पाकादयो
यम्पततातुसारेण यथास्वं कल्कैः संयोज्य चिपाच्य वा सीता- एव ॥ ११ ॥
सयुष्णानि वा प्रयोजयेत् । उक्तं च सं्रहेः तत्र स्वाद्रम्ल-

र्वणोष्णेरीभतरैः सिद्धो युक्तो वा ना्युष्ण; सदौ मांस वैश्यं जनयस्यास्ये संदधाति सुखत्रणान्

रसस्तिट्कस्कोदकं क्षीरं वा॒ सैहिकः, तिक्तकषायमधुर.
द्री परोलारिष्टजन्वाम्रपर्टः वोत्लमधुकक्वाथसितोट्क-

दाददृष्णाप्रदमननं मधुगंड्षधारणम् ॥ १:

स ०-माक्षिकग्ूषधारणं सुवेधशा जनय।

कीद्र्ीरशषुरसघरतारिधिः शभनः। कट्वम्ट्छ्वणोषीः शिरोपच्छिल्यम् } मुखनरणांश्च संदधाति तथा दाहे तृ
विरेचनादिद्रव्येः शुक्तम्रधान्याम्लमूत्रान्यतमकल्कताछो.

डित; योधन इति ॥ € ॥

रमयति ॥ १२॥

देतह दतचाल सुखरागे च वातिके |

ममेल्यं जनयति

१०-मघु साक्षिकं गण्डूषधारणाद्
स्ये मुख
। तथा मुखे स्थितान्

छुसोष्णमथवा रीतं तिरुकर्कोदकं दितम्९॥ सन्दधाति संध जनयति तथा समुखे दाहं
च नादयतीति दाहतष्णाप्रशभनप् ॥ १२ ।
स ०-दैतहषादौ कबोष्णमथवा शीते दोषस्
हे०~ु
तिरुकस्कोदक हितम् | ९ ॥
प०~तिलकस्केन

खच्छित्यादौ गंद्पमाह-वैशदयमिति.

`

भिश्रितमुदकं तिलकस्कोद-

कम् । तच्च यथासं सुखोप्णमथवा

हिमं दन्तहरभे दन्तचाङे

दन्तरोगे

क्रीतं

बक्ष्यमाणे

हितम् । तथा मुखरोगे वक्न्रसेगे वातिके बातो
द्वे हितम् ॥ ५।
हे9~दन्तदर्पादीं गेदुपमाह~दंतहरष इषि
|९॥

धान्याम्मास्यवैरस्यमख्दौरध्यनारनम्
धान्पाम्डं गंहूष उपदुक्तं बदनवैरस्यं तथा
दौर्मध्यं चाऽपनयति ॥ १६॥
प०-धान्याम्ड

काञ्जिकं

गण्डूषधारण)

सुखवैरस्यं बिरसास्यतां सरं मछोपेहं दौ
टुगन्धतां च नाङयति ॥ १३॥

सटिप्पणटीकाबरयसंवारिते अ० २२,

स्थानम् 1]
पा

हि० मुखविरस्यादौ गण्डूपंमाह-धान्याग्ठेति ॥१३॥

तदेषाऽल्षणं शीतं सुखश्रोषहरं परम् ॥ १४॥
सं ०-तदेव कांजिकमरुवणं शीतं परमतिदयेना-

स्यशोषहरम् ॥ १४ ॥

ध्यावरां कमाद्रक्वाथमाननिन युन यकर
कल्कं वा कौष्प्रसागर,

कंठं च संचाररेत् । अयसय

पुनश्चास्य स्वेदमद्रनान्यादेरनू् । धव

परतिययरत इति 1 १७ ॥

॥॥तदेवं धान्ाम्टमङवणं किञ्चिहव्णं सीतं
मोष्णं

श

परमविश्येन

` मुखरोषहरमास्यशषोषं

नारायेत् ॥ १४ ॥

।

दै>-पलनोपरे गैड्षमाह-तदेवेति । तद्धान्यभ्टम्,

`

किय॑त् काटमिव्याहद--

कफपूणस्यता यावस््रवदूत्राणाक्षताऽनयषः |

असंचार्यो सुते परणं गडः कवटोऽन्या।१८॥

अथीप्पूवे अ लवणोष्णम् ॥ १४ ॥

आश्य क्षा्यङ्मेड्षो भिनत्ति श्ेष्पणश्चयम्१५
स०-क्षरेण स्वाजञकादिना युक्तं जरं कफस्य
सयमाश्च भिनत्ति ॥ १५ ॥

न शु
स्°--कंफन् पी कपदमाम्य धमप
णौस्य्तस्य भावः कफस्य यादवेन | दत

।

सवत् प्राणाक्षि यस्य स सपदुप्राणातः
सक्ध्यक्ष्गोरिति पच् । तस्थ

भाविः

नवदप्राः

याव्स्यात्तावद्रु्षान् धारयम् | धवं पदधा;

ध

परारपितन्था याकता स्थान् | पर
णात् शष्मणः कफस्य चयै सज्वयमाद्यु शप्र यः संचारयितुमदाक्यः न्परानु स 2
पर~क्षाराभ्बु क्षारनिश्चोतनं ततः गण्डूषधार-

भिनत्ति बिदास्यति ॥ ९५॥
| अन्यथा च सेचारधित दाक्पन सुवन यः म क
हे०--क्िऽ्मसेचये गेडुषमाह~अआश् क्षारंच्तिति । उच्यते ॥ १८ ॥
यदवा
क्षयं क्षास्गालनोदकम् ॥ १५. ॥
प०्~यावकपपूणोस्यता

सुखोष्णोदकड्पेजोयते वक्रराघवम्॥ १६ ॥
॥

थ.

क

#०

स०-कोष्णपानीयः्धैषेवेदनलाववे सप्ते १६॥

` पर~तुखोष्णोदकेन ये गण्डूषासतैधीरिरवेक्त-

स्याश्यस्य लाघवं खुल बातकेष्मत्वाञ्जायते॥ १६॥
दे०-पुखमौ
रे शद्पमाह-युोष्णोदकेति ॥१६॥
निवाते सातपे सि्मुदितस्कंधकधरः ।

अथवा

स्कन्धश्च कन्धरा

च स्कन्धकन्धर्

यम्य

कन्धा प्रवा, प्रथमं सछ्िन्नं पञ्चान्स्दितं स्कन्धः

न्र् यस्य । किञ्विदुलसितमास्यं सुगं यन
स तथाविधः । कफेन पृणेमास्यं यस्य तस्य मावः

कपपूणीस्यता क्ेप्मपरिपूणकपोखता 1 स्वेदाः

माकि यस्य तस्य भावः स्वेदरध्राणा क्तासषवन्नासिकातेन्नरसम । एवं पज्चैसप्रवारान् गण्डूपान
धारयेत् ! यावद्वा सस्यकृ धूमपीतलिङ्ध्पततिशदूषमपिषन् किचिदुतास्यौ विधास्थत् १) स्तस्य स्वास्थ्येन योगसुषटश्षयेन्) यण्देपधारण्"
सथ्य प्रतिगु ससे वक्त्र
सङ्परहक्ति्तेपो
भिति
च
स्तंभो
।
स्थने
रोक
ख्या
स ०-बातरहिते
सण्टुष

कौस च स्कधकधरम् । पूर्वंछिन्न पशचानपरदित स्वध.

कधरं यस्य स एवम् | तथा गद्षमपिनैस्तथा मिचि-

१७॥
दुलत भुं यस्य स एव॑निषः सन् गद्षे घारयेत्

प०-निवाकते विगकितमारते

सातयेऽग्याको-

क्वाथः सतेदश्चीरदिभिः पूर्ण सल्यसन्यार्यो
उच्यते } अन्यथा पुनः प वलयादिभिः

किश्विसपूरणे सुखे गरकपोले

पयायेण स्वार्थः

॥१८॥
कवठ इति । अयमेव कवदछगण्डूषयीनिरोषः

दे०--रौदूमधारणनिधिम एट-कफपूणीस्यतेति ।संभ

सदु
किच्वि- वजस्यानुपहति; कफेन एवं त्रीन् पंस वा
्धरः
न्धकन
ितस्क
्नमृद
स्विन

पुमान्
सिमप
तपसथुक्ते
१७॥ धाययेत् । यावहा सम्यक पूमषीतलतयतिः
त्))
धास्ये
ं
गण्डूष
न
ययहर्
्ननन्
ऽपिबन
दु्रतास्यो
पद सामः
सुखो- स्वस्थेन योम, जाडचरसासानारचिपनेक

हे०-रड़षविधिमाह-निवात इति । संमहे तु

वरमपविष्टस्वमनाः स्वि्नशदितमरकपोरुकल्व्देश्षौ
५९५

मखक्षोपपाकङ्कमार्सचद्

दवस्यरसादरकणनादरिति सम

( ४५०)

ष्गह्द्य ॥

॥
शेन

शुपलक्षमेत् |तेषां यथास्वं प्रतिकवि । जट्वक्रवल्योभुपतत् त्रिविधमपि कफरोगष्वभिप्यर
दमाह-असंचार्थ दति । जपे किनिदरूने संग्रहे तपना | न्थगलद्युण्डादिषु युज्या. । गण्ट्रपविषि
वि | २१ ॥
क्तत्वात् कवलोऽन्यथा कंठे च संनार्यः | १८ ॥
गण्टूपोदितेद्रव्यैः
(1

{

(1.1

४1

1 ‰ भ

६०--अध् प्रतिसारणविपभ्रव्याणि चाह~युञ

मन्यारेरःकणसुखाक्षिरोगा;
प्रसेककठामयवरक्रशोषाः ।

गंटुपत्िहि्ः श्ोधनरंदपोक्तैः प्रतिसारणमंगुल्या
| संग्रहे वु तद्रनिष्यदाधिर्मधगलकडिकादिपु

दृष्टासतद्रारुचिपौनसाश्च

|

साध्या विदेपाक्वरग्रहण ॥ १९ ॥
स०-मन्यादीनां येगेण संवेधः | प्रसकादरानां

हः । आमयदब्दस्य क॑टेण सधौ वितिधकटतेण-

सूचनाः | मन्यातेगाद्यो विश्यप्ण कंवलारणैन
साभ्याश्चिकित्स्याः |॥ १९॥
प०~कवलप्रहणं गण्डरूपषभेदेन

दिरोगभिदेषादस्यर्थं साध्याः

मन्यारिरःकर्णा-

। तेन

साधयितुं

शक्यन्ते । मन्ये द्वेमम॑णी स्मृते प्रसैकः प्मानरसनम् । कण्टामया गङ्रेगा;
आस्यशोषः ॥ १९॥

। चक्चकशोपः

नि

,

गो ष
9
गोपः
। प्रयो्यम्, | अतिव्रसारणादूपाशोषदादक्छेदशोफाद्

तीति.॥ २१॥

सुखाटपखिधा दापविषहा वणक सः ।
स०-मृखादेपन्चिप्रकारो दोषघ्री चिषषठ
करश्च ॥

प०-मुखलेपस्िधा त्रिप्रकारः । दोषह्

पित्तश्तप्म्तः । विषहा विपन्नः । व्रण्यः
नसां सः | २२ ॥

द०-पुसादपमदानाह~मुखालेप दति दोपप्नो,
वर्यति चरिधा | २२ ॥

उष्णा वातकफे दास्तः दापष्वस्यथदी
तरः
[नि

हि०-~कचटस्य विपयमाह्-मन्थाक्िर इति ॥ १९॥

कस्को रसर्रिया चूणास्चिविधं प्रतिसारणम्
्.

वि

ष

कै

२

स ०-कष्कादिम्देन प्रतिसारण मघा स्यात् |
फलो जलादिग्िष्टः | माद्धिकाध्रिना यद्रधीक्रियते

२ ॥

[

क के

॥ि

१

स०~- स च सुखापो वाततष्चश्मण्युष्णो
द्र पितते वातपित्ते पिमे च शिष्धिते हितः|
निप्रमाणः ॥ २६ ॥

प०-स मखाटेपः उष्णो वातकफे तद्धिपय
वातकफ दति व्यस्ते समस्ते चेति धिक्षियः
प०-त्रिविधं त्रिप्रकारं प्रतिसारणं भ्रयुत्ज्यात् | वातकफं चोप्णः वाते कपे संसऽस्युष्ण ।
भिप्रकारं
गण्डूपविदितौपधैखिविध
कफरोगे
ं
दोपेपु पितप्नविपन्नकरणेप्वत्य्थ्॑षीतलो मुर
न
(क
4
(५

रर सा रसक्रिया |चरी प्रथिततमेव ॥ २० ॥

प्रतिसारणं कल्करसक्चियाचूणमेदेन । कल्को द्रव- रस्तः || २३ ॥
रवयः पिषटवूर्णैमेण्यते । तथा चागमः । कर्कः
हे०~-वातघ्नकफपादुधणी कार्याचिस्याह-उप्णौ व
पिष्ट द्रवाष्टुत दति । स्सक्षियाया; क्वाधकरकेन
कथितैरौपधैः सान्दभूरेरदेन रसक्छियोच्यते। चूणैः दाति | पि््चविप्नवर्ण्याः शीताः कार्या इत्याद-रपो
हीनमध्योत्तमभेदेन ॥ २३ ॥
गुप्क प्रवे पिष्टः 1 २०॥

है०~प्रतिसारणमाद--फस्को रसेति । स्पश्चिय। अव-

ञ्ह ॥ २०॥

धुज्यात्तत् कफरोगेषु गेडूषविदितौपधैः ॥२१॥
सण्-तस्तिसाखा शछणसेगेषु गदपोकतैयैषरयोउम् । सामान्योक्तावपि कफरोगविषयसात् सोधन

मदरषोक्तेरिति येयम् ॥ २१ ॥

कथमियाह--तु भा

[ ५.

.*

जिपमाणश्चतुभोगतरिभागाधुरोनकैः॥

,

स ० -चतुभागन्िमागारधाङ्गुरोन्नति; । उ
रत्तेधः ॥ २४ ॥

प०~-स मुखारेपस्िप्रमाणः। त्रिविधं प्रमाणं य
चतुभौगश्च त्रिभागश्वाधै च तान्य्गुखस्य

णोवतिरस्सेौ यस्य स तथानिधः । एवमङ्गुः

स्थानम् ]

सटिप्पणदीका्रयसवङिते अ० २२.

( ५4१ ‰

धिगिति
वयते
[अ

#गोच्सेधः कनीयान् । सुखाकेपोऽडगुखत्रिभागोमेधो मध्यमः । अधौङ्गुरोस्सेधः प्रष्टौ सुखा-

पिः || २४ ॥

हे०~पलालेपप्रमाणमाह-त्िप्रमाण इति ॥ २४ ॥

पश्ष्कस्य स्थितिस्तस्य दयुष्को दूषयति च्छविम्

माद्रयित्वाऽपनयेततदंतेऽभ्य॑गमाचरत् ॥२५ ॥
स ०-तस्य सुखारेपस्याऽदयुष्कस्य स्थितिः) सष्कठु सुखाेपदछर्वि खच दूषयति । सुखाङेपमाद्रेयि-

हे०~पीनसादौ
इति ॥ २७॥

मुखप

न्विधनि--न

चेत्य

सचरति मृयाभितः।
अक्षारुपटितव्यगवरातिपिग्नीटि्ाः ।॥२८॥
जनि

स०्~स च मुवाटपः मुयोलितो धिना मलं
ऽकाटपटितादीन् पराकरौति ॥ २८ ॥

प०~स मुखलेपः सुयोजितः सम्यृश्मृन्सः ट
काटपषितादीन् व्याधीन् रन्ति |

कानपि

वयस्थस्य या जरा | अकरा वल्य; अष न्य
प०~तस्य युखादेपस्य सतः स्थितिः स्थानम् । ङ्कोचाः । तिमिरं नेत्रभेगः। नीलिका मार
च दुष्यन्नुपेक्ठि्व्य इद्यर्थः ॥ यस्माच्छरष्कः सन् च्छाया ॥ २८ ॥
7ऽपसासयेत्। तस्यति तसिन्नपनीतेऽम्ये इ्यात्२९

५. | ज ्
न
श्य

बच दूषयति । व शुष्कं सुखारेपमाप्रैयित्वाऽपन-

त् । आदर छरुत्वा पश्चादपनयेत् निवारयेत् । तदन्ते

हे०-मुखादेपस्य फलमाद्--स
टिद्गनाशोपद्रवः॥ २८ ॥

(लेपान्तेऽभ्यङ्ग घृतादिभिराचरेत् कुयौत् ॥२५।।

कोरुमजा इृषान्मूटं शारं गारमपंपाः ।

हे०-खदपावधिमाद-अङुष्कस्येति । मुखलेपापयनमाह~तमाप्रैयिखेति ॥ २५ ॥

सिहीष्ररं तिला; कृष्णा दा्बीविड्निस्तुपा यकाः

दभैश्ररूदहिमोशीरक्षिरषमिरितडटाः1
कुमृदोत्पलकहारदूवांमधुकचंदनम् ॥
भहः।
्
वजयेत
सं ०--मुखारेपी दिवाखप्रादीन्
कारीयकतिरोरीरमांसीतगर
पद्मकम् ।
ं
दिमय
पादिसेवनात् रद्वक्रेफपीनसद््टयुपघाता
ताखीसथुद्रापडाहयर्कारानतागुरुः।
पेवजयेदिवास्वभ्नभाष्याऽगन्यातपञ्ुक्ष्ुषः२६।

प्रत् ॥ २६ ॥
प०~मुखाल्े दिवास्वप्नं तथा भाष्यमध्ययना-

पकमरन्यातपं बहिसन्तापं शुचं शोकं रोधं कोपं च
परवजैयेत् त्यजत् ॥ २६ ॥

हे-सुखकल्पवर््यान्याह--विवजैयेदिति

कः ॥ .२६॥

। शक्
|

हत्यधां्धोदिता ठेपा हेमतादिषु षट् स्थुताः२९
स०-कोरूमलनादयोऽधेश्चेकोक्ताः

प्ण्ुग्गटपा

इत्येवं षटूसु देमतादिषु ऋतु सृताः । मुनीति
रोषः | तत्र वबद्रमजादयो दैमेते ¦! व्याध्यादधः

शिरिरे । दमैमूखादयो वसंते । इयुदादयो प्रप्मे |

¡ योज्यः पीनसेऽजीणें दत्तनस्ये दग्रे ।
प्ररोचके जागरिते ॥ २७ ॥,

क्राटीयकादयः प्रावृषि । ताीसादयः शरदि ॥२२,॥

सं०-पीनतादौ शुखाङ्पो न योग्यः ॥ २७॥

समापिता अर्धश्ोकचिहिता । मुखाटेषा देमन्त-

प०~कोढमञ्जेत्यादि । पशा्टिखितं तदू्थमाह-

इस्यनेनानन्तोक्तेन प्रकरिणा्थेचोदिता अधशरोकन

दिश्षिरवसन्त्रीष्मवपौररदास्येषु ऋतुषु पदमस्या
दातन
योज्यो
न
िषु
पीनसाद
पः
युखाकठे
प०~-स
क्रमायथासङ्ख्येन स्मृता उक्ता सृनिना । फाठ्ने
ह्यस्तनाज
ते
ेऽपरिण
जजीर्ण
ाये
प्रतिदय
पीनसे
।
य:
मल्ला बद्रमभ्जा । दरषान्मूं॑वासामलम् । चाधरर्
न्तनस्थे दत्तं नस्यं यस्य तस्मिन् । दयुम बात.
श्रेतसपपाः । सिहीमूलं

रेतसः । ौरसपेषाः
याधौ अरोचके अरूचौ जागरिते सात्रावसुपे न बृहतीम् । तिखाः प्णतिला नतु धृताः ।
ञ्यः ॥ २७॥
| अरुणा वा । दार्षीत्वक् दासहरिपद्रात्वक । निस्तुषा
१५८

युग्य" इति पाठा° | `

विगततुषा यवाः । दृभैमृरं ठुरम्रम्. । हिरम

ऽध ्प्च ।

५ ४५९)

।

५.

गुणः । तस्मात् पिचगणवत्तरः

1. सर्वेषां

श्रेतचन्दनम् | भिशचिः स्ितयुष्पा । तन्दुखाः शाष्तन्दुखाः । उत्प नीरोखलम् । कद्हासे गन्धो.
मकः । दूब शाद्रखा । मधुकं मधुयष्टी । तासं

बस्तिशुणवत्तमः । मूेतैकभिद्युपरक्षणमाननं

तारीसपत्रम् । गनन्द्रा गुच्छमूखिका । पण्डकं पुण्ड-

है ०-अभ्यङ्काल्मना तारतस्यमाह~--बहुगुणमिं

रीकम् । यष्टी मधुयष्टिका । सा श्रेतचामरपर्याया ।
नतं तरम् । अगुरुः जोङ्गकापरपथायः ॥ २९ ॥

मूधघृतमपि बहुगुणसुत्तरोत्तरं विषयात् ॥ ३२

तथाऽभ्यैगः प्रयोक्तव्यो रौक्ष्यकंडूमलादिषु

स०-तव तेषु मध्ये र्यादिष्वम्यणः कायैः
प१०-तत्र तेष्वभ्यङ्गादिषु मध्याद्स्यङ्गः रै
मञ्जेति । शारं लोघ्र, तन्डुरा; रालीनां, कालीयकं
|दिषुप्रयोक्त्यः ॥ ३३ ॥ .
पातचन्दनम् ॥ २९ ॥
हे०--वर्ण्वसुखल्पस्य तु भेदेन द्रव्याण्याह--कोढ-

हे०--अभ्यङ्कस्य विषयमाह~तत्राभ्य॑ग इति ॥

सुखाङेपनरीटानां ददं भवति दशनम् ।¦

वदनं चाऽपरिम्ानं क्ष्णं तामरसोपमम् ३०॥ अरूषिकादिरस्तोददाहपाकत्रणेषु ठु ॥
स°-मुखाकेपाभ्या सवतां नराणां देनं दृषदं
स्थाप । सुखं च विकसितमिव तथा कोपं पद्चतुल्य
न्च जायते ॥ ३० ॥

परिषेक; ॥ ३८४ ॥

` सं०-अरूषिकादिषु परिषेकः ॥ ६४ ॥
प०-परिविकः स्तेहोऽरूषिकादिषु प्रयोक्त

प०~मुलाटेपनकशीखानां नराणां दृढं स्थिरददीनं अकूषिका रिरोरोगः ॥ ३४ ॥
दृष्टेभवति । वदनै मुखमपरिम्कानमनष्टकान्तिश्छ- `
कणमपरषम् 1 तासरसोपमं पद्मकान्तितुस्यम्।।३०॥
ह ०~वर्यभुखार्पस्ाङमनस्प्

सित्ि॥३०॥

फरमारह---सुखाटठंपन-

अभ्येगसेकपिचवो वसतिश्वाति चतर्विधम् ।

मूधतेटम् ॥ ३१ ॥

स०-मम्यंगादिमेदात् चतुधा

चिरसि

हे०-सेकस्य विषयमाह~--अर्षिफेति ॥ २

पिचु; कदाशातस्फुटन५
नैचस्तभ च ।॥ ३५ ॥

स ०-केशसातादिष पिचुः प्रयोक्तव्यः ॥ १
प०~पिच्छादिपिनुः केशद्चातादिषु प्रयो
तथा नेत्रस्छभ्भे अर्दितायां च ॥ ३५॥

तैलं

हे०-पिचोर्थिघयमादह~पिन्वुरिति । श्रातः ,
धृपनं ध्रमोद्रम इव पिचुः सहा््रपिचुधारणम् ॥ ३"

प०-मूर्ैतेटं तच्चतुष्भ्रकारमभ्यङ्गादिभेदेन ।

वस्तिस्तु प्रसु्यर्दितजागं

ध्यात्॥ ९१ ॥.

तत्राभ्यज्गादयः प्रसिद्धाः कोके । अभ्यद्गोऽत्र म्रक्ष- नासाऽऽस्यद्ोषे तिमिरे शिरोयेग च दार
म् । सेकः परिविकः । पिचुः कापीसक्रुतो
स०-वस्तिः पुनः प्रमुप्यादौ योज्यः ॥ ;
वटकाङृतिः । स्तेहयुक्तो सूर्थनि धतो बस्ति
हे०-वस्तर्विषयमाह-बस्तिरिति ।प्रसुप्तिः सपद

शिरोबसतिरिहैव वक्ष्यमाणः ॥ ३१ ॥

०-मूतैरुमेदानाह-अभ्यंगेति ॥ ३१ ॥

„ वहुणं तद्वियाुत्तरोत्तरम् ॥ ३२ ॥
स०-तबोत्तरोत्तर बहगुण वियात । जभ्यगात्

सेको बहगुणस्ततोऽपि पिदु्तस्मादपि बस्तिरिति
क्रमेण ॥ ६९ ॥

।

प०-तच्च मूधैतेखमुत्तसेत्तरं बहुगुणं विद्यात् ।

जागरो निद्धानाखः ॥ ३६ ॥

, विधिस्तस्य निषण्णस्य पीठे जानुसमं ग्रं
दद्धाक्तस्थिन्नदेदस्य दिनाते गल्यमाहैषम्

द्वादशांगुखविंस्तीणै चमैपदं शिरःसमस् ।
आकणेवेधनस्थाने छले वष्चपषटिते ।

| चेर्वेणिकया बद्ध्वा माषकल्केन टेप
स °-तस्य रियोबसतर्विधानयुच्यते. । नि

तत्राभ्यङ्गो गुणवान् } तस्मादपि परिषिको बहु- स्योपविष्टस्य नरस्य |क्व पीडे जानुतुये तथा

स्थानम् ]

सरिप्पणदीका्नयस्तवलिति अ० २२,

( ८५.3३

भ
"षा

म कठिने | किभूतस्य । शुद्धो वमनादिनाऽक्त- ¦

सरतत णवं छते सति ध्यायामि धकः पर

स्तेलादिना खिन्नः स्वेदेन देहो यस्य॒ तस्य छुदरात्त- कोष्णमप्रिच्छि्रेणाऽवमचयेन् |
स्नन्नदेहस्य । कदा । दिनातेऽपराहे विभाव्या वा ।
चेष्टं गव्यं माहिष वां तथा द्रादश्ायुरुविस्ती
तथा दिरस्तुल्यं तथाऽकर्णं कर्ण यावद्रैधनस्थाने

दय वाचत् ।| २८ ॥

तूक्तम्. । मथ शुदधतनोः साथ याघ्रौ वा निवातस्थ

दे ~ऊध्वं निरःसमं
नवच्रमघ्युभयतौ साधकः

(न

।

प०~ततोऽनन्तरं शिरसि वमप

्याधि व्याध्यततिक्रमेण दायं परलयं र

यस्य तदे्वयिध चमप च््वेणिकया संयम्य माष- धमपि निपेचयेन । कोष्णं किथ्वः
धस्केन केपयेतत्। कथम् ! कले वल्वेष्टिते । संप्रहे यावदृङ्गुं भेत् ताकस्दे £
1

स्वभ्यक्तस्ि्स्य सोपाश्रयासनोपविष्टस्य॒

केदाति

कान्ते शरो स्यंसुरं मु

श्ण त्युं माषणिषेन पक्षेण स्यः सुखाबुना वुमदितेनोमयतः प्रदिन्धे रसदं

मृदितेनोभयतः प्रदि्धं व्वपदरे बध्रीयात् । तत-

स्तस्योपरि सेधाय बर्रित बस्तं च ददम समे

चैरवेणिकया बदृध्वा पुनमषपिषटनापरि्तावि छता

यथराव्याधिदोषदृष्यहितं सिद्धमन्यतमं स्नेहं सुखोष्णमासेचयेदिति ॥ २७ ॥

प०~-तस्य रिरोबस्तेधिधि्विधानमितिकर्तव्यता
निषण्णस्य चुसः भिरोबस्तिदैयः । सं चाश्नयस्य

पीठे आसने जालुसमे जानुतुल्ये तथा भ्रदावक-

ठिने पू श्ुद्धः पश्चादव्यक्तः सििन््च देहो यस्यासौ शुद्धात्तसिन्नदेहः तस्य दिनान्ते अहः पार
मामे सार्य गव्यं माहिषं वा चभेषदटद्रादस्षाक्ु-

का्र

अव्य

सच स्तेहः कियाद प्रा दाह.
11.

आवक्रनासिकोच्छदात् ॥ ३५ ।
सञ्-तेचस्नद यवरक्रनानि सनः 5
द्वारयेत् ॥ ६९. ॥

परते चरने तावदारयन् | जावक्वनान
स्वरेदा याबम्मुखनासिकामरतिजायन ५ २. |
याह-धारयर्ित् |¦ ६६ ;
हे°~~वस्तिधारमावयि

दरष्टा पट् चरादिषु ¦
मा्रासहस्राणे ॥ ४०॥
सच सदिधेषा ते च्मदथष्तेष् वधान

दविस द्वादशाङ्गुप्रमाणविस्तारं किरःसम
शिसःश्रमाणं कणसमीपबन्धनस्थानं `यस्य तत्तथा- दशाष्टौ षट् मत्रासहस्ाणि यावसप्द धार्यन् | अ
भूत रलये वद्वा वस्वेष्िते वखेण वेष्टितं यस्य दरामान्रासदक्षाणि पित्तेऽषटौ मान्नासहस्राणि कम ४.

तस्मिन् तथाभूते सति चरभपटं चैरवेणिकथा बद्ध्वा प्मात्रासहस्ताणीयथेः ॥ ४० ॥
पुनमीषकस्केन

माषपिष्टेन

केषयेद्परिखावं

कुयीत् ॥ ३७ ॥
हे०-दायणे तीशे शिरोवस्तिविभिमाह-वििस्तस्येति।

कलाय्शब्देन केश्चरदितः प्रदेशः तस्मिन्बल्वेषटितेआक-

शि कर्णाद न वेष्ेदियथः । आवन्धनखानं यावति
ग्रदेशे बस्ते्न्धनं तावन्तं प्रदेशं तस्मिन.

यक्नवेषटिते

आकर्णं कर्णादधो न वेष्येदिस्यधः । अबिन्धनस्थानं
यावति प्रदेशे बक्तर्बधमं तावन्तं परदेशं वेष्टयेत् ॥ २७ ॥

ततो यथाव्याधि श्रतं सते. कोष्णं निषेचयेत्।

उर्ध्य केशभुवो यदु शुट् ॥ २८ ॥

प्तं च स्ते वातजेषु विकारेषु दलमानसहश्चाणि धारयेत् । पित्तजेष्व्टौ सदसाणिः कफ

रोगेषु षदसहस्राणि ॥ ५० ॥

अरुजे सकम् ॥ ४१॥
स०्-भसन तु छ्तरत एवै मध्नपसकन `"
रयेत् ॥ ४१ ॥
प०-अरुजे स्वस्थकमणि
धास्येत् ।॥ ४१॥

सदस

म्रम्
।

हे०-अरने स्येकं माचासहयके मावामानं दसन्

छदे सखर्बौगपि निवरतते ॥ ५५ ॥

[ दज्न--

अष्टङ्गष्दये ।

(४५ )

स्फधादि मद॑येत् । |न्यायेन द्रयेनाऽपि युन्यते । कियत्केनेव्याह

निमेषोन्मेषकाटेन समे न तु विश्रम्य सा मात्रा स्पुः

मुक्तननेहस्य ॥ ४२ ॥
स ० -पुक्तकहष्याऽपनीतशषिसेवप्तेः

स्फधरिसे-

पुनिमिरिति रोषः ॥ ४९ ॥

प०्~यावता कारेन हस्ताग्रं करपरापितं दक्षि
्रीषादि मेत् | सेहवस्तिहिं सेदश्देनाऽत गृह्यते।
तत उष्णोदकोपचारी स्यादिधादिकपमाचरेत् तत्र ह्य- मण्डलं जानुनः प्यति परितः समन्तदिति अ
वोचत् | सकलं प्राणो व्याधिक्षीणेष् च क्रम च्छति । अक्ष्णो्भिमेषोन्मेषकाटेन समं तुरं
निमेषोन्मेषणे नेघ्रयोविकासशङ्कोचने तेन काडे
इति ॥ ४२॥
|
प०~ततोऽनन्तरं मुक्तप्िहस्यापनीतस्नेहस्य्२।)

समा तुस्या मात्रा मुनिभिः स्ता ॥ ४५ ॥
४ ०-मात्रालक्षणमाह-यावदिति ॥ ४५ ॥

ह ०-वरूयन्ते कृप्यमाह-स्कन्धादीति ॥ ४२ ॥

कचसदनसितसवपिजरव्वं
परिफुटनं भिप्सः समीररोगान् ।

प९६ सप्ताह तस्य सेवनम् ॥ ४३ ॥
स ०~तध्य च स्नेहवस्तेः परमं सेवनं सत्त दिनानि

जयति जनयतीद्ियप्रसादं

तस्म्चिपेवपप्त बाऽ्द्रानि कायैः शिरोबस्तिरि्यवतिष्ठते ॥ ४९ ॥

स्वरहनुमूषेवटे च मूधेतेम् ॥४६ ॥

स०-कयानां सदनादिमिः संबेधः। परिफुटः
। संग्रहे तु कृचानामेव प्रक्ृतलात् 1 शिरसो मर्दामयांश्च हंति

प०~-सध्राह सप्र दिनानि सेवनं धास्णप् ॥४३॥)

है°-तस्त्यादृप्यवयिमाह-परमभिति

उष्णा्ुना स्नाने च ययाहं मोजयेत् । स्नेहयक्तं चास्यान्वारमाद्िरेत् । पप्य ज्रीणि पञ्च सप्त वा दिनानि योजयेत् |
इति । तथा सापाश्रयं पीठं सां राति पीठकारः वेदनो-

देद्वियाणां चक्ुरादीनां प्रसादं जनयति । तथा स्वरा

दिवे च मूर्धत जनयति ॥ ४६ ॥

पश्मो वाऽवधिरिति ॥ ४३ ॥

धास्येत्पूरणे करणे कणेर विप्रदयन्।
संजः स्पान्पादेवं यवन्माजाशतमवेदने ॥४४॥
1

न

स ०--कगदूरण धरयेत् । कि कुषन्} कब

इति श्रीपरणाकदत्तपुत्रश्रीपदरुणदततविरविताया-

मष्टंगहदयदीकायां सवीगपुदतारपायां
दर्विशतितमोध्यायः ॥ २२ ॥

प०~-कचसदनै तथा

सितस्वं कठानां तथ

शिरसः भूम
विमरैयन् । भित्वा य्वीडाया मदि भवेत् । पिखरप्वं कवथिशस्वं तथा रपाणपुटनं
छष्यचिते तु मव्राशत यावद्विमृपात् ॥ ४४॥
प~-करणे सरजे पूरणं स्नेहे धास्येत् । कणैमूं विभरयेत् । कर्णे निकटं परिमर्दयेत् । यावद्रूजः
पीडाया मारव मुता स्यात् मेत् । अदने खस्थयृतते कर्णे मात्राशतं घाप्येत् ॥ ४४ 1
हे=~-कर्णपूरेण विध मानं चाह-धारयेदिति ॥ ४५॥

अथ मात्रायाः फ प्रमाणमिव्याहयावक्प्थेति दस्ताग्रं दक्षिगं जानुभडरुप् ।

निमेगोन्मेफलेिनसम मत्रातुसा स्थता ४५
स०-दक्षिगे ह्ताप्रे कत जातुमंडड दक्षिणं

पथति परितैते । दक्षिणशब्दोऽत्र काकाकषिगोरक- |-

समीरसेगान्

बातभ्याधीन्.

जयय्युपमयति

तथेन्द्रियाणां चश्चुरदीनां प्रसाद स्वविषयप्र्णः

साम्य तथा खरस्य हन्वोः शिरसो बहमुपजनः
यतीति भद्रम् \ ४६ ॥

दति श्वीचन्द्रनन्दनविरचितायां

पदार्थच- `

न्दरिकायामष्टाङ्गहदयरीकायां सूत्रस्थाने
गण्डूषविध्यध्यायो हविराः । २२. ॥

दे०-मूरतैकशीलनस्य फरमाह-~कचसदनेति॥४६।
दूति देमाद्विटीकायामायुैदरतायने गण्डूषादिप्र- `
करणं सारश््येन निरूपितम्. ॥ २२ ॥
आपवनयमिजोनकनिकिनः

९।।८.५५टाकान्नयसवाङ्तं अ० २३

अयोविशौऽध्यायः।

सं -तदाश्चोतन

ष्णम् } रक्त पिति

(द)

त्रोविदयाध्यायारभो

जत्रध्वोगप्रस्तावाट्टोचने

भश्चोतनविधानप्रदरशनार्थमित्याह- ~
अथाऽत आश्चात्तनांजनपिधिमध्यारयं

प्र #,

दत् £

पतठ~तद्न्धातसम्

फफ

ग्म | =

कफविषय

१

+,

दः
५

१६

५
1}

उष्णं पान पानरयद

शम्म

काप्मे पिन

था पित्ते तद्विषय सीनमानारने
ह्" भमाश्वीतमरम्

व्याख्यास्यामः ॥ ९1

1711:

सप्र्याश्चातनधं {३

स ०~-श्चोतने चांऽजन च तयोर्विधिर्बस्मिन-

ध्याये स एवम् । शेष पर्ववत् ॥ १ ॥

प०-अस्थारम्मेऽयं सम्बन्धः । यस्मादनन्तरमुक्तं

न

,

7स

११६६६

निवातस्थस्य वामन् पाणिनान्धन्यिं सर
दत्तया प्रर्वाऽन्यन् पिनुदन्यः मनः नक |

दश दादर वा विन्दन द्र्गृटाद्वमय्म् ।
जनयतीन्द्रियप्रसादमूधैतैरमिति सर्वेषां चेन्द्रियाणां ततः प्रमृज्य मृदुना चरन करयःयानय्
भधानमिन्द्रिय चक्षुरतनयक्षुषः पारिरक्षाथ॑मध्यायस्या-

रम्भः आश्च्योत्यते त्समन्तात् साते येनाक्ि तथा-

स्वदुयप्रनु {६६

अत्सन कष्णपानगरष्टरपुन्

स् ०-निानम्धानर्मिद+ दल
लनं तस्य विधिधिधानऽ्तयतसेचयेत्।तदाश्चातनम
भितिकतेभ्यतारूपोऽध्यायस्तं व्याख्यास्यामः। १ ॥ प्राणिनोन्मीध्य लोचनमत
ना
हे०-अथेत्याश्चोतनांजनविधिमध्यायं व्याख्यातुं प्राति- दक्षिणकरंण पिनु्न्या
वा विदन् एवयुखान्नानिःनः
आनीते ॥ १ ॥

सर्वपामक्षिरोगाणामादूवाश्चोतनं हितम् ।
रुक्तोदकंड्घपोश्वुदाहरोगनिब्ैणम् ॥ २ ॥
स०-सकलामामपि नयनाप्रयानां प्रथममाश्चोतन

`

व

ऽवसन्चयत् ।तत दि | ४

परमथ्य दरेधयिताऽम्येन दयैधन
्
नाऽकषि गहु घेदयनानिशयेन । कथरः
कफयोः । न तु पित्तस्तयोरि्यधः | ४ ।;

परिषको हितम् । यतस्तदाश्चोतनुपयुक्तं रुनादिश्
०-निवातस्थपुंसः कनीनिके नामा =
पक्ष्म
वयवे दश द्वादश वा धिन्दूनयसययनू यायम
स्यात् । संम्रहे चोक्तम् ! अव्यक्तेषवेवैगुणमेव
परिहरेणाऽक्षिकोशादेपने तच्च बिडाङकसंज्ञकमिति २ वामेन सव्यन पाणिना हस्तनन्मील्य तिपत दय
प०-सर्वेषां समग्राणामक्षिसेगाणामादौ प्रथमत
एंवाश्चोतनं हितम् । तच रुकतोदादिनिबहेणं

छोचमं चक्षर्विकारस्यान्येन दक्षिणेन पादि
पिच्चवस्या प्रम्बया शुक्तौ बालसव्रिदय स

सेचयन् | अन्यन
सगव्युच्छिन्न शं तोदो व्यथा नानारूपा । द्रधङ्गुखादुध्वं
रागादयो जायन्त ततौऽश्विसनवनासिन्
। अश्िपुटयोः परस्पर रक्कर

कण्डूः कण्डूयनम्
मेप घषेः अश्रुदाहास्यः ! सगा छोहितस्वम्

एतेषामाश्चोततनं निबर्हणं म्रशमनम् ॥ २ ॥

हे०-आश्ोतनस्य विषयमाह-सर्वेषामिति |संम

ंतु नानद्रव्यकर्पनया च रागाश्रधर्षर्दाहतो दमेददोफक
अन्कते्वेवगुणमेव पक्मपरिहारेणाक्षिकोराल्परन
॥

इन्मू |

काष्ठ सर्वमहर्दिं
तच्च पुनर्बिडारसज्ञ तमोरकाढो राः
नौरपातिरेति ॥ २ ॥

त्तयौः।
ष्णं वति फे कोष्ण तच्छीतं रक्तपि

व्येन

सद-4

परसुस्यं

वद्या

नद

मदना चलेन कोप्मपातीयतदुवसा
स िततात१न

सेदयेत् । कष्ठवातवरिषयें

रक्ते तयोः परि्लोधनसात्रं काय मे सवद
हे०-आश्चोतनविधिमाद-निवराकषः
दक्षिणेन हस्तेन । शक्ती पर्यया
या कनीनके नासासंलभनेनानत
व्गठभन्तैर

51

तादनाद्रगाष्प्या

ग्र

आगन्त

1 धद

0

{

त
५

(५ 1.

वनन

( ५५६ )

।

अषाङहदये ।

`

„

ध॥

प०-सन्ध्यादीनां द्रः । सन्धिशिरोत्राणसुखं

माह-तत दत । प्रमार्जनं सर्वव कफवातथोस्वन्येन
यैखेन खेदनम् ॥ ४ ॥

तानि
भषज

तश्य खोतासि सम्धिशियेघ्राणसुखसोतांसि
गघ्वा अथ नयने नेत्रे न्यस्ते प्रणीतं

अस्युष्णतीकष्ण सुप्रागद्डनाश्चायाऽक्षिसेचनम्। सौषधमाश्चतनमृध्वैगाम् उष्वैपसृतान्

अतिशीतं तु रुते निस्तोदस्त॑भषेदनाः ॥
कषायवत्मैतां घर्ष कृच्छ्ादुन्मेषणं षटु ।
विकारशृद्धिमत्यरपं सरंभमपरिश्चतम् ॥ ९ ॥

मलाच
अपवकषयते । प्रस्यावृत्तरूपान् चिषहितस्मरणष्विमान्

-। सम्पादयति

॥ & ।॥ .

हे०-आ्ध्रोतनस्य फठमाद-गलेति ।नेन स्यस्तमीषधं

स०-अलयथमुष्णमतितीक्षम चाऽऽश्रोतनं रजे सन्ध्यादीन् गत्वा जतरध्वगान् रोगान्हंति ॥ £ ॥
रणाय दम्विनाशाय च स्यात् । अतिशीत लक्षिसेचने अथांऽजनं ुद्धतनोर्नेभमान्राश्रये मरे ।.
निस्तोदादीन् विधत्ते । निस्तोदः सृुस्येव व्यधः । पक्वटिगेऽलपशोफातिकंङ्पेच्छिल्यलकषिते ॥
स्तमोऽक्षणः स्तेमनमिव । वेदना शूलम् | कषायवतम- मदधषाश्चुरोगेऽध्ि प्रयोज्यं घन दूषिके ।
स इरत } र्षा वर्सन परलरं सं्टेषः । बहतिमाआति पित्तकफार्म्भिमीरुतेन विदोषततः ॥७ ॥
व्रमाश्वोतने इृष्णोन्मेषणं विधत्ते | अव्यल्पमद्षिसेचनं
स ०-अथाश्चोतनादन्यदजनं प्रयोक्तव्यम्।कीदशविकारवद्धि रते अपरिघुतमक्षिसेचन सरं नेत्रक्षोम
स्याऽऽतुरस्य ।शद्रा त्यय सतस्य |मले नेत्रमात्रा्रये
विधत्ते ॥ ९ ॥
ि । तथा पक्वर्िगे ।पकङिगता
प०-अव्युष्णतीक्षणमक्षिसेवनभाश्वोतनं छतं सजे

न लधिकदारीस्यापिन

कर्थं वेयेति विरेषणद्ररेणाऽऽह ! अरपरोपेनातिकःय्-

सगथ सम्पद्यते रागां च । तथा दृङ्नासाय
रधितेऽवगते पक्वर्टिगे सति ।
दृषिविधाताथै च । तथाऽततिरीतमक्षिसेचनं निस्तो- वा चैच्छिष्येन च
ोगा य्य
दादी ! निस्तोद रश्विरेपः ! निदोषं करस कीदरेऽक्षिणि 1 मंदा अल्पा घषों अष्ठर
रुजा तोदनम्. ! चिकारस्य व्याधेनरद्धिमाधिक्यं तस्मिन् । तथा घना दूषिका नेत्रमलो यस्िन्नयने
भक्षिसेचनम् ॥ ५ ॥

तस्मिन् । एतदपि पवविगमेव । पित्तेन कफेन
रक्तेन चाऽऽतुरे । माश्तेन चाऽऽतुरे विरेषे्णांजनं

हे -अ्युष्यतीक्षयस्याश्चोतनलय दोषमाह-अ्युष्णेति ।
अतिशीतस्य दोषमाह-अतिद्ीतभिति ! अतिमाचध्य

प्रयोज्यम् ॥ ७ ॥

कुरते न विकारशान्तिः

। अपरिखतमपरिप्टुत-

दोपमाद-कपायत्मनतामिति । कपायवस्यतां रुक्षवतम॑सवम् । अस्यद्प्य दोपसाह-विकारब्द्धिभैति । नेजादपिशरतस्य दोपमाह~संरम्भमिषति ! संस्थं लोफादिप्रादु-

भवम् ॥ ५ ॥

कथा रीत्या नेत्र प्रयुक्तमौषधं दोषानपनयतीत्याहगला
सथिरिरोघ्राणसुखसखरोतांसि भेषजम् ।
उ
ष,

„.

क

वेगोन्चयने न्यस्तमपवतेयत

4

सखा ॥ ६॥

स°-स्यादीनां द्वः । तत्त; सरोतःशब्दैन
पष्टासमास्ः } सथिरन्देनेहाक्षिकोरासंवंधिनः संधयो

गृह्यत

| तेनाक्षिकोरासंवंधिशोतांसि

रिसेघ्राण-

एललोतांसि गलता नयने कितपमौषधमूरगानमरानपवेतयत | £ |

|

पज्~अथाश्चोतनानन्तरे शुद्धतनोः शुद्धसरीरस्थ
तेत्रमान्राश्नयो निकेतो यस्य मस्य तस्मिन् तथाभूते पकलिद्धेः समुत्पन्ने नेत्राखनं प्रयोज्यम् ।
तस्मिन् पक्वखिङ्गे नाल्पेन शोफेन तथाऽतिकण्ड़वा

तथाऽतियैच्छिस्येन छक्षिते ज्ञाते निश्वयीक्रुते सति
तथा मन्दववीश्रुरोगै सति मन्दां अस्पा वषादयो
यस्मि्नष्धिण । तथा घना दूषिकाऽद्षिमलो यस्मिन

अक्षिणि तस्मिन् तथाविधानं प्रयोज्यम् । अर्ति
आतुरे पीडितेऽष्िण पित्तेन कफेनास्रजा रक्तेन

तथा मारतेन वायुना विशेषतः
प्रयोऽ्यम् ।! ७ ॥

आर्तेन

नेत्र

हे०-अज्ञनस्य विपथमाह~अथोते । सोपाय्पलरक्षिते पलक्षण सति तथा
त्वेच॥ ५)

पप्रा्सयत्वे वूपिकाघन-

स्थानम् ।

सटिप्पणरकात्रयंसपटिते भ० २३

~~~

ठेखनं रोषणं दरिपसादनमिति भिधा ।

अंजनम्॥ ८ ॥
सं०-अंजन

च

ङेखनादिमेदेन त्रिमेदम् |

लिते श्ेणेव छु्रामौदीति ठेखनम् । रोप्यते
सरोद्यतेऽनेनाऽमिष्यंदादीति

रोपणम् । प्रसा-

यते निमेलीतरियतेऽनेनेति प्रसादनम्

। चट

( ४५७)

शाावातेिमाियाकसगतपनत

|

#,

स० स्वारःरते

प्रन(म
सम् | स्वादुश्ीतद्ररः्चर्ण धमा मनु

“+=
दद्र

4

प्रयुव्यमानं प्रयजनस्षां मते । 2: ॥
प०~प्रसादनमखनं स्वादुदतिन्य
स्वस्न्रृत्तश्च

यसाभ्यप्

हे०~दशिप्रसादनस्य

\।

३

१ शा

| ५५

१

वयाप्माह~स्यादुदी

प्रसादन दृष्िप्रसादनम् । सेग्रहोक्तस्य स्नेहनस्य अंज- दरायखा तनुमध्य राटा मृङ्गुटानना ।

नसम सोपणदष्प्रसादनयेरेवातभूतलाततदिह
् प्रथक् मरास्ता टेखन ताम्री रपणे काटलाहना ।

नोक्तम् ॥ ८ ॥

अगली च सुवर्णेत्था रूप्यजा च भरसादन १२॥

प०~ तत. त्रिधा ज्रिप्रकारमश्लनम् । एकं

प्रहस्य |
स॒ ०-दरांगुख रजमापस्थृखा दाका
` छेखनं द्वितीयं रोपणं दृतीयं टष्टिप्रसादनम् । मध्ये तनुस्तथा भुङकुखाकारे जानने मुग्व ५4 4६
दृष्टेः प्रसादनं टष्टप्रसादनम् । टिख्यतेऽनेन
सा पुकुखानना । ठेखनेऽजने तश्र उल्का ए:

दाख्ेण चमीदिरोगजातमिति रेखनम् । '"विलिखत्यतितेक्षण्यादयद्धातूस्तद्ेखनं मतम्ः ।
संरोह्यते तद्रोपणम् । प्रसाद्यते
तससादनम् ॥ ८ ॥

निसंर्टी
$.

यत । सेपण काललोहोत्था बरष्णदान्ना्ञः | दगु
च दस्तावयवविदोपो रोपण एव दस्त; । धतं प्रम
ष्ट
नैऽजने मुवर्णोष्था कनकोद्रका रजतोष्रबा च
(1

१

ह° -अञ्जनघ्य मेदानाह-ठेखनभिति । संम्रहे तु प्ररास्ता ॥ १२६॥
म दोषवेगोद्येन चानिदते दोषे तच हि दोषरोद्कयन
रायादिबद्धिद्धक्रपाकतिमिरोपत्तिशचेति ॥ ८ ॥

रेखन त कषायाम्ढपटूषभेः ॥ ९ ॥
स ०--तत्र तेषु तरष्ठंजनेषु मध्याद्टेलनमजने कषायादि शुक्रामौदिषु प्रयोज्यम् ॥ ९ ॥

प०-राटाका

दशाङ्गुदपरिमाणा

तेष ससु

सध्ये मध्यप्रदेरात् सुक्षमा मुदुटानना दयोनुकृल

। सा गटाका टेखनेऽखन
योर्कुलाकारा
ताम्रा ताश्रोद्धवा शस्ता । रोपणेऽ खमे काटलाहुना
्ष्णलेहोद्धवा खलाका तथाऽङ्गुखीकरदाला रोप
णाश्ञनेन च शस्ता । प्रसादनेऽखने च सुवेणेह्था
कनकमयी तथा रूप्यजा स्जतेक्रूता रालाका

प०-तन्र तेष ठेटनादिषु मध्याह्ेखनमखने
प्रशस्ता ॥ १२ ॥
कषागादिभिश्तुमीं स्तैः शुक्रामादिषु योज्यम् ।
नदकष
है०~रालाकामाद-दरागुल ते | ट्य
पट छवणमूषणं कटुद्रन्यम् । ९ ॥)
लेखने तास्रीति । रोपणद्ाटाकामाह~सेपण शत । जस
हे०-खेखनस्य द्रव्याण्याद-लेनसिति ॥ ९ ॥

रोपणं तिक्तकद्रव्येः॥ १० ॥

द्खाकामाह~सुवणाद्धात ॥ १६९ ॥

अजनकरपना चरिप्रकास स्यात् कथमि्याद्रहणस०-रोपणमेजन तिक्तेन; स्यात् ।तिकतम
1
ा रसःक्रया चूणखिधवांजनकल्पना
मपरक्षणा्थं संप्रहोक्तय } तेन कषायद्ैः स्नेहै रोप- | पिड

णप्रेजन वेद्यम् ॥ १० ॥
प०~रोपणम-लन
सोञ्यम् ॥ १८ ॥

प्रयोजयत् ॥
गरी मध्ये रुधो दपि ताः क्रमण

तिक्तद्रव्येरमिष्यन्दादिष,

हे०--तेपण्रव्याण्याह-रोपणमिति ॥ १० ॥

स्वादुशीतिः प्रसादनम् ॥ ११॥

५१

् ।
स ०-पिडादिमिदेन त्रिप्रकारंऽजनकेसवना स्यान

पिडादयो बहृदोषादिपु क्रमण प्रयोस्याः । गु

दोषे पिडः प्रयोज्यो म्ये दोषे सत्रिया रदुतोऽ चूण

इत्यथः ॥ १६ ॥

1

प०~-अश्ंनकतस्पना त्रिधेष [प्रफच | पिण्ड नन प्रसोऽयम् | चचम्यातं सोच
स्तथा रसक्रिया नृूणश्च | तत्र प्रवान्ृितनूष्यी | उधम, | कन स्न | उप्णानिः 01
||

क

विनः पिण्डश्चच्दयाच्यः | रतक्िया

प्रत्यदता

द्रनीभूतष्या क्रियते | शुप्कपिषएठं एन्य

वृण

च्यम् । यथा पूव तेन वदिनस्तरमात् मुर प्रर
व्याधौ पिण्डमश्वनं प्रयोजयत् | मध्यवद स्याघ्रा
रसाक्रयां प्रयोजयेत् । छ्घावघष्े ध्याध्र नृ प्रसा-

जयेत् ॥ १३ ॥

॥

|

॥

]
{

सादप्वजनन प्रनुनन दोषा व्रि सतिन
समतलादुपाटितिासधा प्ताः कारो

परता अक्षिरोगाय स्यु्तस्मादषु कालस्य
| यनः

प्क्ष कायु परवक्ति दर

। सपू अपरा च तच्छं तस्पानिरोण

जयत् | {६॥
रसक्रिया अवलेहः कलपनाञ्यस्य चिपयद्चयमाद
मिदर
गुरौ मन्न | परल-तिथि गत्र स्तरनननेन
विता
व्रि मीनाम्नधरा मयाह्ि प्तः
दाते ॥ १३॥
हे© --अजनकदसपनामेदानाष्ट- {पड

हति। पिदा युष्का,

दरेणमाभं पिंडस्य वे्टमात्रा रसक्रिया ।
तीक्ष्णस्य द्वि॒णं तस्य भृहुनः ॥ १४ ॥
स ०-ती्ष्णद्व्यक्रतस्य ॥दरय दरभुमाः ्रसाण
कथयति |गृहूद्व्य्तस्य पिस्य तद् म

दिद

|गतिाश्न सव) सदन

नाप्पीडधिमा ॐ

पररिताम्तधा

मध्यं

| स्तिभिरादरियरतिसिमिदुताः प्रमिता दोधा
| अन्विरगाय स्युभवेयुः । अताऽम्मास्कारः
॥ ॥॥)।[२

तण

£ मधि मघधितातां र [८

| मलायाल्यन्) तथा सायं

र्िनान्ने पा

| सता दरता जिनैनाय सथुः
1
ाार्सामतपीदिताः

अः

गमरस्तिमिरस्पीटितद्ुतानां दोषाणां प्र
मात्र वदत्त । रसत्रियाया षिण भरमाणमाद्रुः | १४॥
श्यत् ॥ १६॥
द०तकणयाः रपडठरतत्रियधोमानापाद^~द्विराणभि)।। | दत यजनस्य काद्पाद्--नि्ी | यः

तस्य द्र्णुद्धयं रसक्रेयाया वद्टघ्नयप( ॥ १४ ॥

क

11111:

लदसायद्युः | सतः सानन

द शरक
ठ ताक्ष्णस्या चलः (५ मतरस्यच१५

स०--चू तीण

प्रात

वल्य
॥ १४

णन्ये तुन दिवा ममास्य तीक्ष्णरं
द्विगुणां धलकं मदनो निगु |
विषवन्दूवदटय

सष्ुगाद्रत्य प्राप्य मीद्रति
मधः अन्य ल्ाचाता णलु मन्मत |
रोपणं मन
` दिने प्रयज्यम् | कस्मादहं | सम्म

शकाकामभिदघुः | तत्रात यीक्ताा | दलन

= ताग्ररजतकांसायन्यत्तेषु धाम् |

|

वटद्रलान्यतमेपु | प्रसादन साधिविक्षचनान्धत
प्रापण रदति | तिमूतम् | [खिद्रम् |
धायस् | एवं द्यजनमन्यापन्नशुण मति | नत्रधपजनन
िरचिचलान् । तस्मादिमे ती
थला
निश्नमध्याऽनुद्रारिणी पचगुङायता
प्रभौऽमम् ॥ १५॥
त्यगुकविस्तारेति

॥ १९ ॥

ह.०-तादणस्य चुण्स्य मच्रामाह्-्चूणितस्पेाः।
मृष

तरुणस्य मात्रामाह-ति्च इति ॥ १५ ॥

पर~सन्य पुनराचायरा प्वमाहः

| ती
| दिवा च प्रश्रोञ्यम् | यस्ाद्धिस्फण तीतर

नाश स्वमन मध्य म्खानं नोष्णगभस्तिभिः

निवत । दीनन चश्चनत्रमाद्भिःय सिप्र
। प्ीदरिनि) {नयाति सम्पश्यत] १४ |
स. सदथांजनस्य वदता निधिम -यद्रस्य

लिप समकारऽजन न प्रयोष्यम् | तथा मरयदिनऽ-

स्वमन रां काटस्य सम्यस्रन च
रीतसासम्या रगाप्रयी स्थिरतां भते!

र

आरक्षरगाय दापषाः स्युरधितासीडितद्रता
मात, साय च तच्छव्यि व्यशरवऽतोऽजयस्सदा । निप नुनिमाद--पिरकदर्यलमिाः ॥ १४ |
भत् पवाद
स०-निरि ा्रावजने न प्रयोज्यम् | तथा

प्रासम् |

साटप्पणटाक्चेयसवार्त

० ९९

। ऋ,

स०-पराषाणाच्छघ्रस्योवपत्तिस्तस्मादेव चाऽदमनः
स ०-यस्माप्छपेन राप्रौ तर्पिताः तथा कारस्य
पायस सौम्यव्वेन तर्पिता दृष्टिः पुनः र्य छक्ष्णतादिथोगात्तीकष्णता। उपवातोऽपि कृटठलादिकस्ते-

रति तीक्ष्णांजनक्षोमितापि | कीद्रद्टिः | सभे नेव पाषाणेन न केव रक्ष्यम् |तथा तेनैवामराखयुत्कटभूतसमवा । तथा रीतसासम्या । तस्माद्रा म्यायेन नैच्रस्य तेजसौऽग्रेखमस्थानीयाजन्म रविरसज्ञाजने प्रयोज्यम् | सग्रेयीति सवैत्राग्निकटिभ्यां तेजसः सकारात्ती्ष्णता दरीनपटुखमद्युष्णन तु तेन

क्तव्य इति ठक् । शीते सात्म्य यस्याः ।पैत्तिक- ठस्योपघातः । तद्माद्यदन्ये गदति सामान्येनैव दिवाऽजनं न प्रयोज्यमिति तदसदेव ॥ २० ॥

स्येव ॥ १८॥

प०~-त एव आचार्या रात्रौ तीक्ष्णमश्ननं प्रयोमलाहुः । यतः खप्तेन निद्रया सौभ्यस्वभाव¡ तथा काठस्य सौम्यसयेनाप्यायकस्वेन तपिता
व्यायित्ता वृश्चि नीता सीतसार्म्यात् हिमस्व-

त्वात् दृग् दृष्ठिसभ्नेयी अग्नयुत्कटभूतसम्मवा

प~तच्च

नाद्युप्णे दिने अभ्नेयत्वाच्चश्चुष-

स्तथा दीक्ष्णाशनमप्यापनेयं तस्योप्णे दिने समान्स्वौक्तो विशेधस्तदथेमाह-सद्मनः पाषाणाह्धोहस्य शास्य जन्मोद्धयनम् । साप्यस्म तीद्षमता
धारतीक्ष्णलमू । साप्यस्य तत॒ एवादमन एव

; स्थिरतां ठभते दृढतां प्राप्नोति ॥ १८ ॥
तस्य जायते योऽपि वस्य छोहभ्योपधातो विनादः।
है०-तीकष्णस्य रानिप्रयोगे युक्तिमाद---स्वप्नेनेति । अथ सर्बसतचिकया सद्धस्तव एव नान्यथा । तदू-

तत्य नेत्रस्य चश्ुषो दृषटेदैशैनस्य तेजसं श्व
च तीकषणांजनेनातिसंतत्ता ररौ स्वप्नेन सौम्येन काठेन जन्यः । तत॒ एव॒ रतीक्ष्णत्वम् । दूरे दश्चेनशतसंतापा पुनः स्थिरतां लमते क्रफो्रेके केखनसाध्ये कित एयोपधघातः किञ्चिदशेनं सवेर्सावकयाऽदरीनम् ॥ २० ॥
रगे ॥ १८ ॥
हे ०-तैजसस्य तेजःसदछृतस्य च नेत्रस्य कथं तेजसोतदन्यमतमव्यापकमिति दूषयनाहस्तावदयियत्वात्सतापपीडिता ! अतएव

श्ीतसातम्या

युष्रिक्तं बरसे तु ठेखनीयेऽथवा गदे ॥
समहय नाल्युष्ण ताक्न्णमात्ण प्रयाजयंत्॥

पघात दरत्यत आह-अदमन इति ॥ २० ॥

न रघ्रावपि दीतेति नेत्रे तीक्ष्णांजन हित्तम्।

ठेखनार्हे शक्रामीदौ

दोषमख्रावयस्स्त॑मकंडूजाडयादिकारे तत् २१॥

† दिनेऽपि नादयुष्णे तीक्ष्णमैजने प्रयोजयेत् । काम-

सञ०-अपि च रात्रावपि नेत्रे कफाधिक्येनाति्ीते

स ०-अघ्यु्छष् कफेऽथवा

गतमेतत् । कारस्ा्यौष््यादेजनस्य तैक््याचा- वंद्रैच्छिस्या्नुमिते ती्णमेजनन प्रथोऽ्यम् } यतो

योगेन दृष्टयुपघातः स्यात् ॥। १९॥
निरि तीक्ष्णमंजनुपुक्तं कारघ सौम्यत्वादोषक्तवणेप०~-किमेतस्यधदैव निरि भेषजं प्रयोज्यं न दिवा उयोभ्यमश्तावयदेजनं कडूजाञ्यादिकृत् स्यान तु रम

म आह-कदाचिदय्युद्रिके म्बे बरासे शेप्माख्ये
कारि । तस्माच्छीतसास्म्या द्गाभ्रेयी स्थिरतां कमते
परे तथा ङेखनीये परासनीये वा गदे शुक्रा

पत्मीदौ काममभ्यतुगमङ्गीक्कतमहयपि वीक्ष्णम-

पुनरिघयेतदप्यसत् | तस्मादूर्वाक्तमेवाऽनवचम्.॥२१॥

) ॥ १९ ॥
अत एवाह--

प०्~-सान्राचप्यतिशीते काटे तीक्ष्णमन्ल्म न
हितम् 1 यरिमिन् काटे तीक्ष्णमशखनं तीक्षणमपि
प्रयुक्तं कण्डुजाडयादिकारि सस्पद्ते । आदिषर्दणाछोषष्च्छिस्यसक् तोदनादिकारि तद्भवति ।॥२९१॥

न तर्साध्यदोषंबिषये प्रयोजयेत् ॥ १५ ॥
हे०-दिवापि वीक्ष योज्यसित्याह--अ्युद्रिकत

मनो जन्भ छोहस्य तत एव च तीक्ष्णता ।

हे०-रात्रावप्यतिकशीते तीक्ष्णांजनं निव्रेधति-न रात्रा

प्धातोऽपे तनव तथा नेत्रस्य तेजसः २९ ॥ चिति] शीतप्योगे दोषसाद-दोषभिति ॥ २१ ॥
0,

भ

५,

भ

|

| स्न

अषटङ्घटद्य ।

(४६० )

म

दित -साविदह्मादिननविनमंनं

नांजयेद्धीतवमितविरिक्ताऽसितवेगित ।
ाक ॥
जागर
क्रुद्रज्यरितिताताक्षिशिगेरुकश

निधान--अ

) तीद्वन ॥ २३ ॥

अओ शिरःसरातं पीतयाधूममय्मयाः।
| अधाभनृन्मीटयन दमितः सचारयच्छनेः |
अनी णेऽग्ल्यकंसतपत दिवा सप्रे पिपासित२९ अमित वर्मन पि विजाटमच्चेवमननम् |
स ०-मीतादीनामक्निणी नेमो नाज्त् | अश्षि- | तीक्ष्णं व्याप्ति

सहसा न चोन्मपरनिमपणम्

तोऽन्र सोधको प्य; | स्ोभुद्धम्य नस्थ नयन । निष्पीडन च वसैभ्यांक्नाटनं वा समाचेत्
स०--सद्टययमतनस्वस्तपपप्र्य नप्रैऽमित्त २
नांजयेदिल्थः । तति पद्ष्मभाधुसदवदडानाद निघात
साच्च ग्लनिऽक्िणी च्य स एव सद्िन् | अ प्ोरकमनुन्पीलपन्तप्य इः सः सचासत
रपी जलद्च्छनलात् । तथा रिरःसाताद्विषू \५॥

कथय | समनी नाययेत् | एमेनं मैत्र व्याप्तो
त ज सना विव्यनिक्रममोनोषनि
प०--भीते सति परसि लाश्नय्रन् | तथा प्रमित | प्रसि
त्रतवमन परूतथिरेवने तथा स्नाते तथा परीतयाधृम- | त् | चराष्दोततधासण | जत समाचरेः
सद्ययास्तधा जीर्ण परिणतान्ने अरन्यकसन्ततन अभिना ल्या च निर्वन ज समारत] वाराब्डोऽ्यधा
तापिते तथाऽऽदिस्यतापित

दिवासुप्रं सद्वि निद्रा

स्न्छिनि चन

भजति पिपासित ततिति च नाश्रयरिनि प्न्य

भथ-अथानन्तरममनप्रवसाभ्

योग्यम् । २२॥
द८--भीतादीनामजनं निपनरनि--ना श्येदिति। संग्रहे |
धर पप्वंजनादप्मोष्वगः सरमाश्चवेदरताद्ररनिारागदपिनन

निस्तीददरनमीरनन्यसधुथननििरदयि,

अनंत

कुरत ॥ २४ ॥

|

तातम् । उप्णादिना ग्छानमक्नि | २२॥

न्तरभ्यन्तर दानः सा

दृणि तारष्

सव्वास्यन् । मन्दर

रस्येति ग्रावन् । -न्मीखयन्नवमनुद्रादर्यशनक्ष
अशिति सति सन्रघन्मनि किञ्विदीपल्ारयत
ण

सति परीक्ष्णमन्लनेः प्माप्रौति । नच सह

सादन्यश्ननदानान् । आनन्तगमन्यप्रनिसषां

साप्त याद्दाप्रजन न यौनं तषटदयति

करतः

मच महसा वस्मभ्यां निपीडय न महसा

अतितीकष्णगृदृस्तोकवतच्छघनककरराम् ।

ध्राद्त् कारयतु. || २४ ॥

अस्यथशीतटं तप्तमजनंनावचागयत् ॥ २३॥

द ०-पयनानेतरं क्रत्यमाह--अधोि | अजित

टिमयुन्यीद्धयन् सेतरडवसयारयन् |ननी चरि
स ०--अतिरव्दस्य तीक्ष्णादिनि्धनंतेः सैः | पद्येत
। टसत्यस्य कमाह--एत्रमंजनं ती

सघ्यथेशीतलमिेतस्मादयथर्दस्तततमित्यत्ाऽनुतनि- व्याप्तोति सहसेति मदुरामव्याप्रोतीतस्वटम्यम्। मी
एतेन सवरधन योग्यः |भतितीक्ष्णादियुणमंजन न प्र्ो- ससरथोन्यपाः निपिधति---म चाति ॥ २४ ॥
जयेत् ।तत्रते चंऽजनविधिर्तः । सुलोधतिरप्या- अपतापधसेरभं निग्रतं नयर्न यद् ।

ऽऽतुर्छ सूपविष्टो चयो वामागुषनोत्तरं वर्मोल्ि्य व्याधिदापतुयाग्याभिरद्धिः ्रक्षरायत्तदा॥२।
छष्णभागस्यायः

कतीनिकादामं

यावदवजने नमे

दिति ।॥ \९६॥

प०~अतितीक्ष्णादिकमनजनं

नावचारयन्

न

प्रयोजयेदाति । तीक्ष्ण कट्वम्छखवणाः वरतमम्
मधुरेरेव छृतं स्तोकमस्पमात्रं वहु प्रभूतमच्छं तन

धन॑ सान्द्रं कर्को परूपं चथास्यध्ीतटं तप्रमप्णं
चाकन नाबचास्ये्तन योजयेत् ॥ २३ ॥

स्०--अपेतोष्पणत जओौपधरसंरभो भषनजक्षं
यप्मानघ्रानदवमवतोपधनमम् | अत एत निवर्त

तदुःानुतरैवि संदा छोच स्यात्तम व्याध्याद्धिमौ
अन्यः
धाता

प्रक्षावयेन् । तत्र व्याधिरपिष्यदादिः |
धतुतसंताद्रिः ॥ ५५ ॥

प०-प्रयुक्ताद्रनन्तस्मस्यामवस्धायां

शानं

समाचरत, । ओपधस्य॒ संरम्भ; अओीपधरसरः

०1०१.

|

1

<वणलकर

जत्वं ठत

न दद,

५८०

अपेतोऽपगतः

प०~अख्िते सति कण्ट ताद्य

परयुक्तमेषजोऽपहितः येन यस्मिन्

वीत तदपेतौषधसंरम्भं नयनमत एव नित्त स्वस्थ
यदा

मनव

सम्पन्नं तदा तस्मिन् काटे व्याधियोग्या-

वा

याक्तयनु

|} >:

कण्टनम्

[५

न

प्रन्यदन्

स्०-पुनस्तीक्ष्णना जयया

दक्षिणां गष्ठकेनाऽक्षि ततो वामं सवाससा ।

ऊरष्ैवस्मेनि सद्य शोध्य वामेन चेतरप्२६॥
स ०-ततो नयनप्रक्षाखनादन॑तरं॑दक्ि्णागुषेन

द्

तः

|

5

)6्णाजनाऽभतप्र तु क

ह०-~क्ाखनकार्माह--अपेतौषपेति ॥ २५ ॥

भ)
[1

द

^ -न"सआजनातस्पय्युयज्सः

भिर्दोषयोम्य
शीतो
पानीयैः शीतोदोषयोग्याभिक्रतुयोग्याभिरद्धिः
ाभिकरतुयोग्यासिरद्धिः पानीयैः
प्णमध्यमस्वभावादिभिरद्धिः प्रक्षाट्येत् 1 २५ ॥

नन

(न्मु
न

प्रसयेजनं चोक्तं हितमिनिः }\ २६

|

ति श्रीमृणांकदन्तपुप्रः)
ग्रामष्रगहदयरी

म

सवल्नेण वामे नयनमूष्वैवस्मेनि सम्यगादाय दोधनीस्यायां त्रयोदतोषयायः।| ६)
यम् | वामेनांऽगुष्टन सवासेतरत् दक्षिणम्ष्वेवस्मनि
प०-तीक्ष्णाखनामिनप्र दसन
संगृद्य योध्यम्. ॥ २६ ॥
शमनार्थं दिसं तच्छतं =
प०-ततः

तश्च प्र्श्चनसज्ञं दध

प्रक्षारनादनन्तरं दक्षिणाङ्गुठकेन

इति श्रीचन्द्रनन्धनधि्ग लया 4

सवस्रेण वासं चश्चुरष्वेवस्मेनि गृहीत्वा सङ्ग्ह्यावष्टभ्य तद्धिषयप्रहणं क्रसवा रोध्यं परिमाज-

कायामषङ्खष्रद य ५ याम नय
सनविध्यध्यासर्यमरविधः 1२६।।

नीयम् । वामाङ्शुष्ठकेन सवखयेणेतरत् दक्षिणः

मनि ऊर्मवरस्मनि गृहीत्वा चोभयं

प्ररिमाज-

हे ०.-तीक्षणंजनातिचेनि वता
परत्यंजनमित्य्ाजन्यन |¦ >^

नीयम् ॥ २६ ॥

हे०--श्वालनानंतरंशोधन माह-~खवस्रेण दकषिणागुन
वर्म सेलोध्यम् , वामेन दक्षिणम्, | २६॥

किमिति शोध्यमित्याह-वसमपराप्ाजनादहोषो रोगन्छ्योदतोऽन्यथा२.७।
०--अतोऽन्यथाऽशोध्यमाने

२1

वत्मनि प्राप्तं च

दरति देमाटिटीकावामानुनदर

सामस्त्येन निरपरेचम् ॥ २६

चतर्िशतितमोऽध्यायः ।
[0

जसमादनतरं

चतुचिदाऽध्यायारम

भ्पाक्षीः

तदजन वरलप्रा्ताजने तस्मादोषो रोगान् इयात् । जनाम्ां हि नयनस्य प्रायो शै्तयमभम्तयः
तस्मात्तच्छोध्यं नयनम् ॥ २७ ॥
रुपयोगे युक्त इत्याद--“"
०.-बस्मनोर्खनदानानन्तरं संशोधनाकर”
अथाऽतस्तर्पणपुटपाकविधिमध्यायं
तस्माणादाषो वत्मीनि प्रसृतो रोगान कुयौत् 1
दखनादनन्तरं

वर्मनोः

शोधनं

कवरन

च

कार्यम् ॥ २७ ॥

व्याख्यास्यामः

\\ ^ ॥

स०-त्पणं च पुटपाक कपणु्पार।

विषिस्तम् । शेषं प्रवत् ॥ १ ॥
२७
इति
राप्र
्मेप्
ह-"वस
दोषमा
करणे
ोधना
नद्य
हे०--श्षाख
प०-अस्यारन्मेऽयं सम्बन्धः । उक तं

काण्डूजाडचेञ्जनं तीक्ष्ण धूमंवा योजयेत् पुनः।
स०-कंदृश्च

जाड्ये

चेति

समाहार

तस्मिन् सति तीक्षणमजन योजयेत् } अथवा
त्रीक्षण धूमं योजयेत ॥ २८ ॥

मितपति हिमं ्रस्य्खनं येजवदिति तमसापि य
विधीर
सशातिवऽध्णि
क्रियते तस्रयिण
तयि
तक्षणं च पुटपाक वपरणपु राका
स्याम
म्मिन्नध्याये विधोयते समध्याय व्यास्या

|त

अष्ाङ्कह्द्यं ।

( ४६९.

प

है०--अथातस्तपणपुटपाकत्रिधिमध्यायं व्याख्यातुं प्रति
जानीते | १॥

नथने ताम्यति श्छन्ये शुष्कं श्क्षऽभिधातिते |

तम्मिश्चपि क्ये प्रातः प्रस्युपसि सायं | दिना
पृस्र्त्,
मतः
वा । उन्तानशायिनः
र्यम् ॥ २॥

कुच्छोन्मीरुहिराह्षेश्चि रात्पाततमजुनः

हे०--तर्पणस्य विषयं दें कां बद--नयन 2
ताभ्यति अवटोकनासमर्थं जहो वत्र आविदक्षण भरं
एदर्यने | कृच्छोन्मीलादिभिरदसावन्यधिभिरात्रुर निन

स्यद्मथान्यतवितवातपयायद् कः ॥|

रागादिष॑चके मेते तर्पण चस्य, तश्च निवात

वातपित्तातर् जदं शणवक्ष्मादिटश्चण ॥

आतुरे शांतयगाश्चद्चरसरमदूषिके ।

\

नस्यादौ क्रते | प्रातः सायं वा यौध्यं तर्पपरिमाह-

निवाते तपण यास्य शुद्रयोमुधेकाययीः ।

उन्तानदायिन इति ॥ २ ॥

कर

यवम पमी

साधारण प्रातः सोय चात्तानद्ायनः र)

पाटा

नेत्रकाराह्हिः

समाम

खं ०--चष्चुषि स्छायति सतति तथा स्तम्धादिगुणे श्रगुलोच्चां दृषहां कुला यथास्वं सिद्धमावपेत
तर्पणं कार्थेम् | तथा र्णे पक्ष्मणी यस्य तदैवम् । सपिर्विमीटिते नेय तप्र परिखापितम् ।
आविख्मस्पष्टमीक्षणं दशनं यस्य तदेवम् |
तिमिरकृच्छवाधादिके वसाम्

दीणपक्ष्म च तदाविदेक्षणं च तस्िन् । तथा छन

म्मीलादयोऽक्षिरोगेष वक्ष्यते । ब्रच्छरोन्मीटश्च शिसहषैश्च रिरो्यातश्च तमश्वाऽञ्चनश्च तैरातुरे । तथा

नध्यकात

अपिद््रीम्रात्

।

॥ २॥

स-यनेर्मिश्रा

माधा

पथमापाप्त

पत्र

यस्यां सा यवमापमयी ताम्र. । ताद्शीं पाः
तेरतुरे । तथा नघ्याऽनदै । यतो वक्ष्यति । तर्पणं नत्रवोशाद्वाद्यत उभमयपाद्छैयौः समामनिम्नोननः
पुदटपाकं च स्यान न योजयेत् । तथा शताः शमं छता यथायोगं दोषदूष्पाचुरोधासपक्व॒श्रत नि
स्य॑दृश्च मंथश्चान्यतोवातश्च बातपयीयश्च शुकं च

गर्ता राणाश्चुशूहकतसमदूषिका

यक्षिनयये

षीदसि स्थाने | निवाते विगताऽनिटे
नेदम् । विणतातपस्ोधमादिका

तस्मिन् | सितेऽनुन्मीर्ति रोचने

। उपलक्षणं

इत्यपि द्रष्टव्यम् |

क्रीढ्थोमस्तकदेह्योः } शुद्धयोयेथायोगं वमनविस्व-

ननस्थैः कतद्युद्धोरििभः ।कीष्ये फटे | साधारणे

प्षिपेत् । अथ

पाट

उच्छरायमाह । द्रथगुरोचां द्रवगुलोच्छरायवतीम्. । तः
ढां निविडाम् । यथास्ने्ो न प्रसवरेदिस्यथः
कषद सर्षिः | तेन जेन प्रकरेण तिल्य
दरवीकृतम् । रच्याध्यादिपु वसां सथास्वीपघसिः

बक्षतादिके } कदा } सायं प्राता दोषदृष्यादपेक्षया | तथेव विलापितामावपेत् । कथम्. । आपक्षमाम्रा
यावन्निमग्नानि
ताव्सर्पिसद्विरः
कीट्ररा्याऽऽतुरस्य । उन्तानशायिन इति । रायनस्थ- प््माप्राणि
पेदिति ॥ ३ ॥
म्योत्तानस्येयभः ॥ २ ॥
१०--ताम्यति नयनेऽक्षिणि तर्षेणं योज्यम् ।
प्~यवमयीं माषरमयीं वा पारी स्नेहाधाः
स्तच्धे निश्चले शुष्के रुक्षे स्नेहगुणरदिते अभि-

क्रत्वा स्पिरावपेत् इति सम्बन्धः । तां च पाटे
घातिते सलातामिघाते वातपित्ताभ्यामातुरे पी- ने्रकोशान्नेत्राधासद्रहिः प्रत्या समां नेन्न

डते जिद्ये बातचश्चात् कुटिता प्राप्रे शीर्णानि

तावदृष्यङ्युखाच्चा

प्रकष्माणि वस्मखोमानै यस्मिन् तथाविघटलक्षणे
अथ्रसञ्छादितमिवेक्षणं ददैनमालोच्छे यस्य तदा-

स्थिरपरपयायशूपां त्रस्वाऽनन्तरे
यथाशयं यथाव्याध्यौपधसिद्ध

विखेक्षणं तभ्मिन्नाविलेक्षुणे नयने तथा छ्रलोन्मीकितादिभियतुरे व्याधिते तथा शान्ता रागादयो

सभिरावपेत्

द्रयद्गुल्छाच्छायां तथा

ऽनुद्काटितेऽद्िणि तप्तनाम्बुनात्र चिलाभितं

द

टीः

निषिच्चेत् । नक्तान्ध्याद्रिभिरोतु

यस्मिन्.क साध्ररणे उषे शीते दागद्रसम्तमध्ये ।नते यथास्वमौषधसिदधा व्रसामचसेचयेष । तप्राम्पर

स्थानम् |

सरिप्पणरौकान्रयसवङछिते अ० २४.

( ४,

भविलापितामापकष्ा्रा्यावन्निसमरानि अध्षिपक्ष्षाणि

स्वस्थवृत्ते षडेव सा्दाचाक्ने वंस

श्चूरोमाने च तार्वन्निषिचयेत् ।॥ २ |

सात्राशतानि धारयेदिति सर्वच स्वन
ह्०--तपणधारणावधिमाद-र्धोति
!६
|

हे०-तपताबुपविकापितम्+उगष्णांबुद्म्मीवाप्पेण द्रवी्कते,

}.०३

५

$

[+

ध

(५,

५,

; ादिषु ठ सपिह्थाने यसामावपेत् । आपक्ष्माम्रात्
मक्तोध्य
[क

यात बीमि चतानि, {सलग वय,
पि ोगे
संधिर

त्
ञ्ञ म
ट
भगे |दषठिरगेऽ्रा ॥ ४ ॥
पक्ष्माममज्जनं यावत् । संग्रहे ठ मथ दिवसस्याष्टमे
ध

[५

५

[स

५
दातं
न

०

41)

^

गते रेषे वा॒निवीतातपरजोधरमे कृतनीरपीतान्यतरजव- |क्रुस्वाऽपांगं ततो दार शद पाच त यश
निके वेश्मनि जीणभक्तस्य सुखश्शयनगतस्योत्तानस्य मुभरदितमाषपिष्टकस्केन =नेधकोशाद्रह््धगुलेच्छरायावाधारौ

व्
ठो ।
धूमं=
बूम नक्षति व्यमि स्पच भा्विनय । + ॥

पित
(पक

पाद्या

स ० -यथोत्तानरापारणादनतरम० र

परिमंडल्यवर्सवाधरौ समावपरिल्ाविणौ कृत्वा तत्रोप्णो-

दकप्रविलीनं निमीहिते नेत्रे यथाषौषथविपक्ं धीरं सपि. |दार हला सनदे भाजने निक्षिपन् । तनः =
मड वा संन्चयेत् । यावननिममान्यक्षिपक््माणि भ्रुरोमाणे

क्षिकोद प्रमथ्य स्नेहैरितकपापदानःः

व्येति ॥ २॥

पिबेन्न कैव

कुयान् | प्रः

पणं

=
अथोमेषं शनकैस्तस्य कुतः । | मात्वा भोजयेत् । नउयचणविनिउम तथा (५
घ्वरंष्पं च
विमणयेत्तत्र ब्मैसंधिसितासिते॥

मा

॥९॥
ररौ च कमशो व्याधौ शतं अ्रीणि च पेच च । |पय ५८६
रातानि सप्त चाटौ च दश्च मैथे दाऽनिट । | _, ५ न
पित्ते षट् स्वस्थवृत्ते च बरासे षंच धायस् ४ ॥ क

ख्यत् । ततोऽन
स०-अथ घृताधावपनादनेतरं शनेःशनेरन्मीरनं
1
विदधघतस्तस्याऽऽतुरस्य मात्राः पूर्वोक्ता विगणयेत् । | धूमं धप | ते
- | तथा शपमपे सः
तत्र तेषु वत्मादिवै व्याधौ स्िषि क्िपत दातत्तद्यादी

^ ॥

हे<-तपणानन्तर कृत्याह

मत्रा विगणयेत् कमेण 1 तत्र वत्मेरोगे सत्रारतम ।

पै ।

ईय प्रतिदिने पायी पितत शतिर
सुलिसेमे त्रीणि शतानि ! सितरोगे पच शतानि । |

अयत
र 4५ दाद
अस्तितसेने सक्त चतानि । दृष्ितेगेऽष्टौ तानि धार । स्वस्थ च अन्त बमेण पतने पयर त१ दयात्
दश | सुण-यमतेन
येद्िति ।ऋमशो यथासंख्येन 1 मेथास्यं रोगे
तानि । वातसेगे दैव शतानि । पित्तरोग

4 दिदि

षद्|पितते पुनरेकतः तपण दयात् । कर, =“

ेत् । स्वे यातन्नयनर हत: श्यत
शतानि 1सस्थे च षट् इतानि 1 कफ पच | नारं योजय यम.) \॥
रातानि घारयेत् ॥ ४ ॥
च०-अथ

निषेकादनन्तसमुन्मेष

वत्तपण योज्

१,
_
१नेत्रविच्छाद्रं

,¦

पाद
“५

पठ~-दत्थभयतन
च
न्न

1६
५

1|

णा
सर्प

५.
{
भ्र

चायो वायुनिधय सवत
नकः शनैः शैः मनद मन्ध सवा कुवैत आच. | = ्रतिषिवसे

द्यान् व
संख्यानं | तथणं
रतस्तस्य पुंसो मात्रां विगणयतत् सात्राणा धार
दिनमन्तरीशय
सेकान्तस्मेक
|
।
। ततर वल्मैव्याधौ शतं सान्िणा

क॥न
[ा जयित्

कुर्यत्
| आत"९
सव तप त
के कनिपल
।
सल्धिन्याधौ त्रीणि शतानि । सितभागज व्याम
~
े
दिवसान्त
|न्तर £
्क्छजे पश्व रतानि । रप्णमागने व्याधौ
स्र
योजनोयम् ॥
ख शतानि । दषटिजे व्याधौ अष्ट शता । रितिदे°सवत्र
|
त
त्वात्तः
-वाताषिमेदन
मन्थे व्याधौ द रातानि । वाति वाति तावधिमाह्-- जातपरारात ॥
सृ

२]

[~

1,

दशेव द्रातानि । पितते पिन्तविषथे पदं शतान । |

( सत्र

अष्टाङ्कृदये ।

( ४६४ )

4
(8

तृप्त कि शक्षणमिव्याह--

मरकाशक्षमता स्वास्थ्यं विशदे रघु छाचनम् ।

[८

दे०-पुरपाकस्य विपयमाद-स्नेहपीतेति । २९५
पीतस्ेहा, पूवेकतिषु यष्मसु रोभप्ु ॥ € ॥

ः छष्मसाहिते रखना दितः ।
तपने बिपयोऽतपेऽतितृपे श्येष्मजा रुजः ७ ॥ स बति सरहन
स्वस्थे प्रसादनः ९
स०-प्रकाशक्षमत्वादिक तृक्षस्य सम्यक्तपितस्य

छक्षणम् । प्रकाशक्षमता प्रभामास्रयादिरूपसहस्वम् ।

रण्दौशस्येऽनिले पितते रक्ते

स०~स च पुटपाक वाते स्नेहनो शतिः । क

अतृते वैपरीवयं पूर्वनिरदिषटम् । अतितृप्ते सति कफो- सहिते मारते छेलनो हितः । दृष्टिदोधद्यादिष् प्र

दवाः कंदेच्छिद्यादिका सुनः स्युः ॥ ७ ॥

प०~सम्यक् तृप्रेऽ्िण प्रकार्क्षमता आखोकसदेष्णुता नेत्रस्य जायते तथा स्वास्थ्यमदूभित्वं

दनो हितः ॥ ९ ॥

प०-स च चाति प्रकुपिते स्तेद्नः प्रयोज्यः
तथा शछेष्मसदहिते वाते कखनो दितः | दरग्

पित्ते तः
पथा सम्यकतषणात् स्वमेव सोचने विशदं निर्मलं शस्ये हीनायां दरि अनिले तथा
प्रयोञ्यः
स्ेमिलादिदोषवितं तथा रघु च अत्प्रे पृनक्- रक्ते स्वस्थधिष्रये च प्रसादनः पुटपाकः
नच नेत्रे! अतः सम्यक् तप॑णलक्षणाष्धिपयौसो
मवेत् । प्रकादोक्षमता नेत्रस्य न स्यात्| तथा

प्वास्भ्ये

याब्घरुस्वमपि भ मवेत् । अतितूप्र

पनशचष्षुपि श्ष्पमजाः शष्मोस्था रुज; पीडा
जायन्त | ७ ॥
ह °-वृप्तरश्षणमाद--ग्रकाशक्षमतेति । अनरत्तशक्ष-

हे०~-परुटपाकस्य

श्रूधिध्यं

सांधपयमष्टू-~स

य

इति ॥ ९॥
ददानीमेषां पुटपाकानां कह्यनामाद--

भरशयप्रसहानूपमे दोमन्नावसामिपैः ।

माद-विप्ैय दति । अतितृप्तक्षणमाह-तष्च इति ७॥ लेहनं पथसा पििर्जीविनीयेश्च कर्पयत् ॥१०
स ० -मूराया विटेदाया मेकगोधादयाःप्रसहा मीग्बसद्य
नैदपीता तुरि क्ता दर्थ सीदति ।
अनूपा महामृगवास्चिर्वाश्ियाः तेषां मेदोमजातम
पपेणार्नदरं तस्पाष्म्बखाधानकारिणम् ।
टपा प्रथुजीत पृथक्ति्वेव यक्ष्म ॥ ८ ॥ मिषाणि तैस्तथा जीवनीपजीधतीकाकोत्यािनिः
स०्~स्तेहपीता दष्टिः क्छंता तनुश्च यतोऽ-

्षीरपि्िः स्नेहन पुटपाक कल्पयेगयः ॥ १० ॥

प०~अन्र भूद्या विलिदाया मेक्तगोधराद्यः
सीदति तस्रा्तारणात्तपैणान॑तरं पुश्पाकं प्रयुजीत ।
प्रसहा गोखरादयः । .आनूधा दयसाग्सादरय
गीदराम्।दयो छबठं तस्याऽऽधानं प्रवेधेन वृत्ति एषां मेदस्तथा सन्ना तथा वसा वधामिधं माः
तत्कयेति तं छबहाधानकारिणम् । दैतोष्ठितीया । तैः पयसा क्षीरेण पिष्ठैः तथा जीयनीधर्ज
पबकाधानकासितात् प्रघजीतेस्यथः । प्रवोकतिष्वेव तपै- त्यादिभिः धीरपिषठैरेव स्नेहनं पुष्पाक करप
येत् ॥ १०॥
गोक्तेष्वामयेषु ॥ ८ ॥
ह०-खेदनस्य द्रव्याण्याह्---मूदयायानि | मघव
प०~तपणे प्रयुक्तेऽक्षि सीदति अवसादं
ध

भ

थाति । यथा तनुः स्ने्टपीता क्छान्ता सीदति
अलयबला सम्पद्यते. तथा तर्षणेन दृष्टिः । तस्मात्

वरिकेायाः ॥ ५० ॥

कारणात्तपैणदानाटुत्तरकालं

सोतीजशंखफनार्खंखनं मस्तुक्रिपतः ११।

पुटपाकमक्षणोर्विद-

ध्यात 1 टग्बङाधानकारिणम् । दृशो तस्या-

गरगपक्षियक्रनांससुक्तायस्तास्रसंधयः।

स०-ग्रणा हारेणाद्याः पक्षिणो निध्किस्पनुद्रा
रिणं यक्ष्मसु भ्याधिषु पूवौक्तेष्वेव कृच्छोन्मी- स्तेषां यकृन्मीसानि ते; । तथा मुक्तार्दिभिरमस्नुकन्पि
छनादिषु पुटपाक प्रयुश्ीत ददात् ॥ ८ ॥
ृ्भिण
लनं पुपाव कपयः । परसहान| मृणप

धानं प्रबन्धेन वृत्तिस्तकरोतीति दृग्बराधानका-

तैर

स्थानम् |

पटिप्पणदीकायसेव

किति अ० २४. `
( ६५ )
नि
स्नेहने पुटपाक उपयुक्तलान्नांगङा एव मृणपक्षिणोऽत्र
प०~विर्वमात्रं प्परमाणं प्रध्वस्तं मांसस्य
प्राह्याः ॥ ११॥
वेसवारीक्रृतस्य पिण्डं तथा तन्मात्रस्यैव मेषजप०-खगा दरिणाद्यः । प्रक्षिणो दखावादयः । कल्कस्य पिण्ड तदेकत्र संमूञ्य मिश्रयित्वा
1

एषा यक्रुत् कालीयकं मांसमामिषं तथा मुक्ता
-

एकत्र कृत्वा तं पिण्डं पचेदुरवूकपतरैः स्तेहन-

फलानि जयःरखचूणै तथा ताम्रं सैन्धवे वणं पुटपाकं वेष्टयित्वा तथा ठेखनयुटपाकपिण्डं बट

सोत्तोजमखनं तथा दोसं

केन समुद्रफेतम् । पत्रेस्तथा प्रसादनपुटपाकपिण्डं पद्यपतरर्टयिअरं हरितालम् । एतैमेस्तुकल्कितैससतुपरपिदे- त्वाऽनन्तर मृदा किं करत्वा ततो धवथन्वनखनं पुटपाक प्रक्पयेत् ।॥ ११ ॥
गोमयैः यथाकालं प्रकपैज्यलिपरैः पिण्डं पचेन् ।
|

दे०-केलनस्य शव्याण्याह--मरगपक्षीति |पथिणो यावद्गन्याभं सम्पद्यते । णवं पक्त ज्ञात्वा तद्रसं

विष्किरप्रतदाः | ११ |

शृगपक्षियक्रनमजावसांऽअहदयामिपैः ।
न

घृते

^

मधुरः सघृतः स्तन्यक्षीर पिषः भ्रसादनम्॥ १२॥
स०-गणपक्ष्यादीनां

य्न्मजावसात्रहदयामि-

पाणितेः। तथा मधुरमषुरवगेकतमतान्वितैः स्तन्य-

निप्पीडध नेत्रे युयात् | पणेन तुल्यं तर्पणबत् । यथा तपण नेत्रे युखीत्त यवमाषमर्यी

पाटी कत्वा तद्वस्पुटपाकपिण्डाद्रसं `निपिश्ेन् |

प््माम्रतपणवदुन्मेष मन्दं मन्दं कला ॥ १६ ॥
हे०पु्पाकसाधनमाह-विष्वमात्रमिति । मांसधि-

उमौपरधपिंडं च पथक्परिखमात्रमेकीकृतं सेहनाद

क्षीरपैः प्रसादने पुटपाकं कल्पयेदैयः । ज्र स्तन्य रंडादिपत्रः करमद्विष्टितं कुंशमुञ्चमू्ान्यतमेन वद्धंिषेततौ
सिया एव ॥ १२॥
दगुलेस्तेधेन मृषिलिप्ं धवादीधनेः पचेत् । संग्रह वु
पन्~मुगाः पक्षिणश्च

प्रागुक्ताः 1 तेषां यङ्क

धवधन्वनमधुकन्यप्रोधका्मर्थराजादना्चुननक्तमालपट -

दादिकं प्राह्यम् । तैस्तथा सधुरेरषकैर्जीवनीयथैः छीनामन्यतमैः कषठिः शक्ता वा गोमद्िपयोः पचेदिति ।
संषूतेः स्तन्यक्षीरेण सखीस्तन्यपयसा पिष्टैः कल्की. पुखपाकविधिमाह-अगन्याभसमिति । तं पिण्डममिवव्वेन
कतै: प्रसादन पुटपाक प्रक्पयेत् ॥ १२॥
पक्वं जारवा निष्पीडचय रसं तर्पणवदरुव्यात् ॥ १३ ॥
हे०-प्रसादनस्य द्रव्याण्याह~सगपक्षियक्कदिति ।
मधुरेजीवनीयै; ॥ १२१ ॥

अधुना पुरपाकस्य कल्पनाभाह-

र्त द नीणि धारयेत् ।

रेखनस्ञेहनत्येषु ॥ १४॥

१५

क

विल्वमात्रं प्रथर्विषडं मांसमेषजकसयोः ।

स ०-खेखनादिषु शतादीनि धारयेत् । तत्र
ठेखने शतं मात्राणां धायेत् । स्नेहने दै स्ते |

वेष्टथिसवा मृदा टिप धवधन्वनगोमयेः।

जन्द्ये प्रसादने ग्रीणि इतानि धार्येत ॥ १४ ॥

नेमे त्पणवदुञ्यात् ५९३ ॥

सेने द्रे इते धारयेत् । अन्ये प्रसादने ज्रीणि

उरुषूकवरांऽभोजपतरैः सहादिषु क्रमात् ॥

पसेत्परदीमैरग््याभं पक्ष॑ निष्पीड्य तद्रसम् ।
स०-मांस च मेषजकच्कशच तथोः पथक् ।

प०-रेखनपुटपाके

सात्राशतं

धारयेत् ।

शतानि सात्राया घारयेत् ॥ १४॥

शतमिति } अन्त्यः
निल्वफकमाग्र पिंडमेरंडादिपतररष्टित्वा =इष्णषएति- हे०~पुटपाककधारणावधिमाद
|
कारिं दृदरैय्यवहारात् व्यंणुलोत्ेध एृत्तिकालेपं प्रसादनः ॥ १४ ॥
वौ कोष्णौ हिमौऽपरः ॥ १५ ॥
कतवा क्रमेण धवादीधनैः प्रदीपैः पचेत । तत्र स्नेहने

पुटपाक र्डपरवषटन धवकािः प्रदीपनम् | ठेने

स० र्वी स्नेहनङेखनौ कोष्णौ योग्यौ । हिमो-

वटफरव्टत धन्नक प्रदीपनम् । प्रसादने जलज-

ऽपरः प्रस्रादनास्यः ॥ १५ ॥

भमिति । अभ्रिवणी सत् पकौ ज्ञालाऽपनीतपत्रं विधाय

किश्चिटुष्णौ नेत्रे प्रयोऽ्यौ । अपराऽन्त्यस्दतीयः

परवषटन गोमरयेधनेन प्रदीपनमिति क्रमाथः | अग्या-

बरससा निष्पीदघ तद्रू नयने तपैणमिव युल्यात्॥ १६
५५

प०-पूर्ौ पूरनिरविष्ठौ लेखनरनेदौ कोप्णौ

प्रसादनः सहिमः शीतो योञ्यः | १५ ॥

(४११ )

अषटङ्खटृदयं ।
ध

~

हे०-पुटपाकानाश्ष्णयीतमेदमाह-कोष्णाविति १५॥

हे०-तर्पणपुटपाकयोराचारमाद--य

धूमपोऽते तयोय ॥ १६ ॥

ठ तथा पक्ातिसारेऽपि पुटपाक्यायमे

नरः स्यात् ।॥ १६

सन् विभावरीं वसेत् । मारुती सुमना

स ०-तयोरादयोः पुटपाकयोरते धूमपः स्यात् । भवतिचान ¢ सेकैऽनने तर्पणे च पुटपाः
जायन्ते विधिविभरशषाद्मथास्वं तान् प्रभाषः
लनेहैरितकफोपक्षयये न तु प्रसादनांत दयेव
मालतीमलिकापुष्पैषेदधाक्षो निषः
रम्दाथः ॥ १६ ॥
स०-कृततपणपुटपाको मारः
१०-तयोरेव रेखनस्नेहनयोरन्तेऽवसाने धूमपो
दे०~टेलनल्लेहनयोरनम्तरकत्यसाह~-धूमप इति १६॥

वार्षिका ॥ २० ॥
प०~-मारतीसुमनोमद्िकाष्टिषुराः

योगास्तत्र च तृपिदत् ॥ १७॥ दाक्ष पुमान्. निशां रात्ने निबसे
स०^तत्रतेषु च पुटपाकेषु योगाप्तर्पण इव
सर्वातमना ने्रबलाय यतं
युः 1 तृप्तिवदिति सपतम्धताद्वतिः । योगा इति बहु

कुर्वीत नस्यांजनतपंणायः

वचननिर्देशात् सम्यग्योगायोगातियोगा गृदयते। १७]

दृष्टश्च नष्टा विषिधं जगर
तमोमयं जायत एकरूपम

प०-ठृतीये प्रसादनास्ये

तत्र च

पुटपाक

योगाः सम्यग्योगदीनातियोगस्तरपिवहोद्धव्याः ।

स ०-सर्वेण प्रकारेण नेत्रबकाय

ृप्व्यातुल्यास्वृपतिवत्त् । तपैणेन समा इति यावत् । नस्यादिभियैतन क्यात् । दष्शचेति
भरकाङ्क्षमतादिना

लक्षणेन समाना

विज्ञेयाः

यतो दृष्टियैदि न स्यात्ततो जगद्विविध

सभ्यग्योगादिलक्षणमाह--योगां

मधकारखूयमेकलक्षणं संपद्यत इति |उपः
इति श्रीमृगांकदत्तपुत्रश्रीमदरुणदर््ता

शछेष्मजा रुन इस्येवपर्यन्ताः ।॥ १४ ॥

` हे०-युटपाकस्य
इति ॥ १७ ॥

तपण पुटपाकं च नस्यानहँ न योजयत्॥१८॥

स०-तर्पणपुटपाक्तौ नस्यायोभ्ये न योजयेत् ।
मस्यानद्यौः योजयन्तु नावनमिषयायुक्ताः ॥ १८ ॥
प०~-उभयमप्येतत्तपैणं तथा पुटपाक नस्यान्दे नस्यदानायोग्ये पुंसि न योजयेत् ।॥ १८॥

हे०-निषिद्धनस्यानां तर्पणपुख्पाकौ निषेधति-तर्षणमिति ॥ १८ ॥

यार्वस्यहानि युजीत द्विस्तती हितभाग्भवे १९९॥
स०~यावन्मात्राणि दिनानि तर्पणपुटपाकौ कुर्वीत
तावेव्यहानि ततो द्विगुणानि चं दिनानि हितकैवी

पयात्॥ १९.॥
प०-उमयमप्येतत्तपैणं

चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४
प१०-सर्वास्मना सर्मप्रकारं यस्त

खाय चक्षुषो रक्षणार्थं यल्नसुगनोगं

कैनैस्यादिभिः । नस्या्नपुटपाक
रादिभिः । यस्मादृष्ि्नष्टा द

विविधं नानारूपं जगदिदं तमोमयं

जायते सम्पद्यते एकरूपं प्रथग्भाव
रान्धकाररूपं प्रकाशरदहितं संजायत $
दति श्रचिन्द्रनन्दनविरचितार्यां १
कायामष्टाद्गह्दयदीकायां सै

तपैणपुटपाकाध्यायश्चतु.
विश्तितमः ॥२४॥

हे०~नेतररक्षणे यत्नः कार्य इ्या्-

पुपाकं यावन्यहानि दृष्टश्चेति । चशब्दश्चदर्थ ॥ २१॥

यत्संख्यातानि दिनानि युशीत तेभ्यो दिनेभ्यो
दिद्विगुणं कालं हितभाशं भवेत्त् पथ्यसेवी

स्वत्. ॥१९॥ `

मष्टंगहृदयरीका्या सर्वागसंदर

इति हैमाद्विटीकायामायुरबेदरतायमे 8
रण सामस्त्येन निरूपितम् ॥ :

व्यानम्,

सटिप्पणटीकान्नयसंवडेते अ० २९.

( ८५१७)

गवयत्व
~
न

पंचविशवितमोऽध्यायः ।
स
क्य

अथेदानीं पचविशाऽध्यायारेमो यंत्रपविधानप्रदसै-

स्थितानां

वाह्यनिष्करमणोपायस्तयन्त्सुच्यते । न

केवकमेतद्यावच्छस्यस्य दशनेऽवलोकने

चार्यो

भगन्द्रप्रभृतीनां विकाराणाम् । तथा चलक्षाश-

प्रियोजने शखरादिकर्मेणि तथा रोपाङ्गपरिर्ष-

नाथैः । यतो बस्तिनस्यांजनक्षारदीनि यंत्राश्रयाण्ये- यामरोभिगन्दरप्रभृतिविकाराणां ऋन्ते शक्षारादिक यो्यं वजेयिला यद्न्यदद्मौ विकारजुवेव्याह~-

ट तस्य रक्चा्थं तथा वसितिदानादौ कमंणिं यन् साअथाऽतो यज्विधिमध्यायं व्याख्यास्यामः) १॥ धने तथा वदटिकाराबुशङ्गं तथा जाभ्ववौष्ठकादि-

स०--यत्रस्य विधिरथत्रविधिः। देष पूववत् । र्यो कानि च वस्तुजातानि तस्व यन्तरं जाम्बबेोष्ठभभदरादिषु निश्जेऽे यम्यते नियम्यते शल्लक्षाराभिक- रे द्रवक यम्यते वध्यतेऽबष्टभ्येते आतु चल्या-

भति त्रम् ॥ १॥
ष ०~-अस्यारश्मे चिदं प्रयोजनम् ।बस्त्यादरीनाम-

'जनपयैन्तानां यन्त्रसुक्तम् ।॥ १॥

दि तेन यदन्तरम् २॥

हे°-यन्लक्षणमाद-ननाविधानामिति । भस्य

हरणे य उपायः, यश्वा्चपरतिदर्धने यच रान्रादिच्टयसमीपांगरक्षणे यश्च वस््यादिग्रणयने यश्च॒ वटिकादिरा-

हे०~-अथातो यन्तरविधिमध्याय व्याख्यातुं प्रतिजा- चृषणादौ तदन््रम् । एवंविध उपायविद्वपो यन्तरि"

क

नीते ॥ १॥

ए्सदेव श्पषटयनाह-

लर्थः ॥ २॥

यत्राणां कवि र्ये किं काथेमिलयाह-

नानाषिधानां शल्यानां नानादेशभरवाधिनाम्। अनेकरूपकार्याणि थत्राणि विविधान्यतः ।
विकरप्य करपयंद् बुद्धया ॥ ३ ॥
आहवैमभ्युषायो यस्यतं यच दशेने ।
अरशोभगेदरादीनां शशक्षाराऽभरियोजने ।

हषांगपरिरक्नायां तथा बस््यादिकमेणि ।
घटिकाराङ्खुद्धगं च जांववोष्टादिकानि च॥२॥

स०--र्पाणि च कायौणि च रूपकाथारि ।
अनेकानि विचित्राणि रूपकाणि येषां ताति नानप्रकासयणि | तत्र खूप कंकमुखस्वस्तिकायाक्षार्तम्, ।

स ०-उमेकप्रकायणि यानि दल्यानि राल्यवेणुपा- कार्भपष्यादिरश्नदव्यहरणादिकम् । यतशैवं नानाति.

घाणादिखूपाणि विविधेषु शरीरम्रदेशेषु निविशते तेषा- धल्व थत्नाणामतस्तानि बुद्धा विकःप्य काानुरोधात्क
माहरण आक्रष्टुं योऽम्युपायस्तयन्ुच्यत इति रोषः | स्पयेत् ॥ ३ ॥
प०--अनेकानि शूपकार्याणि येषां तानि नानातथाऽ्योमगदस्नाडीघ्रणादीनां दयघ्चादियोजने सति
ातुरोपकरणानि
दोषस्य विरजां गद्य प रिरक्तायां रक्षानिमित्तम,। छस्थ- छरुतीनि तानि कमौणि च सस्थ

काराणि कमेवदात्तद्नुद्धधा
स्यास्य शदव्यनाधा निक्यथेमित्यथेः । तथा बस्तिन- तथां वितिधान्यनेकभ्रक्य निरूपितानि कल्पयन्
चिकसप्य खनुद्धयोखे
स्यादिक्मणि य उपायत यंत्रम्। तथा घटिकादि चे यतर कुयौत् \1 २ ॥
पिचुना सतायाकषैणाय च । जाबवो्संदशादीनि च
हे०-यन्त्रविरेषाणामनन्तचवादूलुद्या कवतव
शैत्राणि॥ २॥

अनेकरूपकार्याणीति । निर्वन कांश्ि्यन्नविदाषान्वज्तुमाह~--यथास्थूरमिति । स्वस्तिकसेदयातालनादी-

प०-आहरणायै च यटुषयुज्यते तज्नानांविधमध्याये व्याख्यातुकाम इदमाह-अतः शरीरवाध- क्लकायुयन््भेदा्योढा यंत्राणि ॥२॥
कानि शख्यानि चैषां नानाबिधानामनेकप्रकानन यैत्राणा दिद्मत्रऽप्यनमिन्न; कथमिव कपना
ेदप्रद
शणां शल्यानां नानासंस्थानां तथा नानदि
ं देह- कतु पारयेदिव्याद--

शेषु व्याधीनां विनिरदिषटानामनेकम्रकाराणा
दोषोपघावकारिणां य आतमा वेददेशान्तः-

यथास्थूटं तु वक्ष्यते ॥ ४ ॥

{ष्तः

अदाङ्गह्दय ।

{ ४९८

ग्रहणप्रदेरोऽद्रावन्रताने इुटिखानि कुया
ह्यव्ययीमावः । यथास्थूल्तरकरणन स्धुघन्नमतिः षैः खस्तिकास्येहैर्यन्त्ैः अभङ्गुरेरस्थिसंलः
दरपाणामपि यत्राणामुत्पादने विकटं कर्तु समर्थो भव~ स्थिसंछस्नं यच्छस्यै तस्याहरणमिष्यते |} ५ ॥
` हेल~तत्र स्वस्तिकानाद--तुस्यानीति
वयेवेति भावः ॥ ४ ॥
स०-यानि यानि स्थूलानि यथाध्थूलम्।यथाऽसाद्रये

तत्स्॑ञकामि

प०~यथाश्धूं स्थूलानतिक्तमेण वक्ष्यते । तेषा- दर्व्य, भूरिश
मामयानामियत्तयाऽवधास्णारक्यःवरात् ॥ 8॥ .

कंठे

अथ येत्राण्याह-

इति वचनादार्वादिकृतान्यपि
मुखाकारसम्पादकशकलद्वयतन्धानस्थाने

धारणस्थाने । स्वर्तिकानां

तुल्यानि कैकर्सिहक्षकाकादिष्गपक्षिणाम् ।

मुखैशैखानि यैत्राणां ऊयोत्तस्पन्नकानि च ॥
अषश्दशागुटायामान्याय॑सान चभ्रारदः

मसुराकारपयैतेः कटे बद्धानि कीरुकेः ॥

विद्यास्स्वस्तिकयं्राणि सूेऽङकर॒नतानि च।
तैदेदेरस्थिसंटम्रशल्याहरणमिष्यते ।॥ ५ ॥

अय

` ककमुखसिहमुस्रादिनामानि

कार्माद--तैषहैरिरि

संदृद्याश्चत्वारः । तत्र कीलवद्धामकीलमुक्तामौ ॥ ५, ॥

कीटबद्ध वियुक्ताभ्रौ सर्द्षौ षोडशाग ।

त्कशिराल्लायुपिरितरुप्रशस्यापकषेणो ॥६
स०-कीठेन मदूरकारंतेन वद्धं विमुक्तमप्रं २

ययोस्तौ कीरबद्भविसुक्ताभरौ संदंसौ मवतः। कीद्दं

स-येन पान राल्यपु दुधरियते तर्च्राणां सुखं षोडदागुर्प्रमाणौ । क उपयोग एतयोः स्यादित्या

वेधम् । कंकादीनां पक्षिम्रणादीनां सुसैस्तुल्यानि य॑त्राणां तणिध्यादि । सगादीनां दद्वः | वर्षूशिरास्नायु।

मुषानि यौत । आदिशब्देन गृधदारिणादिपरिप्रहः । हितरग्रे च तच्छद्यं च तच्याऽपकषेण माहरणे ताचु
तानि तत्संज्गकानि } च एवार्थे } तानि यंत्राणि तनामन्येव } यथा कंकसुखं सिहसुखमिष्यादि । सवस्तिकाप्यानि यंत्राणि विद्यात् ! कीदस्चानि ! अष्टदशांगुर-

व्यणि भूरियो वादल्येनायसानि राल्नमयानि ।
देतादिमयानामपि क्वचिददोनाद् भूरिदा इवयुक्तम्. ।
तथा कंप्रदेशे कील्यैर्बद्ानि | कीरै; कीटैः
मूराकाराःपर्थता येषां
तैः यतर प्रदेशे यत्राणां हस्तम्रह-

युज्येते ॥ £ ॥

प०-द्रौ सेदैरौ कयौ । तयोरेकः कीः

वद्धाप्रदेशः संनिबन्धनद्ितीयो षिसुक्तामदेशषः
कीरुकेनाबन्धसुखाज्निवन्धनः

तौ पोडशाङ्शुः

भवतः । द्रौ ढौ च त्वगादिषु पं गतं शार

येदस्यात्तथापकर्षणायोद्धरणा्थैमुपदिदयते । ६ ॥
स्तत्र तन्मूलम् । तत्रंऽकुदावनतानि परिणतानि । तैः हे०-पन्दंशानाद-क्रीछबद्ेति ॥ ६ ॥

केकमुखादिभिरस्थिसंरुमराव्यस्य काण्डफलादेराह्रणमा-

कर्पेणमिष्यते ॥ ९ ॥
प०~-काकसिहादीनां सगपक्चिणां सम्बान्धाभे-

असैवेभेसखानि

तुल्यानि

पडगुरोऽन्यो हरणे सृकषमश्चल्योपपकष्मणाम् ७

स °-षेडशांगुरुसर्दरादन्यः संदेशः सृष्ष्मशस्याः
नासारोमादीनां हरण आकषण तथोपपक्ष्मणां वर्ाहि

सदृशानि यन्त्राणां मवानामाहरणे युज्यते ॥ ७ ॥

छयौत् । तानि तत्संज्ञकानि तन्नामधेयानि विज्ञेयानि

प०-अन्योऽपरः संदेराः षडङ्णुरं दर्थः चि
यादृष्ुख सज्ञया मवति । तथा कङ्कमुखं काकमुखम् |
तानि च्टादशाङ्गुरुदीघौणि भूयसा बाहल्येनाय- क्ता एव । सं च सृक्ष्मरल्यानामक्षिप्रणयगतान
साति शख्मयानि । मसुरसकास मसरसटदाः पर्थ- तथोपपक्ष्मणां हरण आतमष्यते । पक्ष्मसमी
न्ताः येषां तेस्तथाभूतैः कीटकः कण्ठे मुखाद्- जन्मोत्तरजातानि रोमाण्युपपक्ष्मराब्देनोच्यन्ते।।७।।
धःप्रदृशे बद्धानि तानि स्वस्तिकसक्ञानि यन्त्राणि
धिद्यात् जानीयात् । तथा मूले भूलिषये हस्त-

ह° -षडगुट सन्ददामाह--षडगुखं इति

कमणा नेनेष्ववातरपकष्मणामू | ७ ||

।

पत्
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एदण्डी सक्षमद॑तजैमूरे सुचकमूषणा ।
भीरवरणमासानाममणः शोषितस्य च ॥८॥

दे०~ताटयन्वद्वयमा~द द्वादशयुख
ं हि । मह्स्य-

ताछो मस्स्यगलख्तालः | ९ ॥

स०~-स च सुचडीशेक्ञः । विभूता मृनचुड | नाडीरयत्राणि सुषिराण्येकानिकषुखानि च!

क्ष्मा देता यस्याः सा सूक्ष्मता तथता न च सातोगतानां यद्यानामामयानां
च दरने ॥
पंदरावद्करा बद्धा द्विबाहुरितय्थः । तथा मूके हस्तक्रियाणां सुकरलाय कुयादादूषणाय च ।
प्हणश्थाने सुचकमंयुीयकसरूपं भूषण यस्याः सा
तद्िस्ताप्परीणाहदैष्यं शोतोऽतुरोधतः॥ १०॥
ए्यकभूषणा. | स्चकपीडनेन

सा करम फरोतीत्यथः ।
गमीरासौ बणश्च गेमीरत्रणस्तसमिन्
मांसानि
तस्याधिमांसमेतद्विषय आहरण । समेणश्च रोभितस्य
च्छिनरोषष्याऽऽहरणे मुंडी ॥ ८ ॥
` प०~सूक्ष्मा दन्ता यस्याः सा सक्ष्मदन्ता ।
ऋञ्चर कुदा द्विजयुक्तसा च षडङ्गुला अने
प्रमाणलात् । सा च मूले हस्तग्रहण्रदेशे रुचकभूषणा रुचकभूषणनद्धारचकोवङ्यवर्पीडनाय
छतो वख्यो यस्याः सा सुदीनामतः। सा गम्भी
रघ्रणाधिकारमां सान्ताहस्णे
तथाक्षिणि वर्मन
रोषितस्याहरणे योञ्या । इति

संदंशयन्त्राणि

व्थास्यातानि ॥ ८ ॥
हे०~एचुण्डयास्यं सन्दंशमाह--मुनुण्डीति । स््मदन्ता सृष्षमाग्रा, ऋजुरयक्रा, सचकमभूत्रणा महे मुद्रिका-

वद्धा, गम्भीरेषु ऋषु यानि मांसानि याते च नेत्रेषु
छिन्रशनेपाण्यमांणि तेषां हणे ॥ ८ ॥

द दाद्चागरे मस्स्यतार्वद् दयेकताङके ।

स०-नाडीथैत्राणि बस्तिेन्नादिवत् सुषिराणि स्युः एकं

चाऽनेकं चेकानेके मुखं येषां तानि च वानिबिदेकमुखान्येकद्रासणि कानिचिदनेकमुखान्यनेकंद्मारणि ।

एतत्कर्माचष्टे । स्रोत इत्यादि। तानि च कणादिघ्ोतोगतानां शल्यानां दैननिमित्तं विदधीत । तथा क॑टादिसरोतोगतानां सोणाणां देने दशयैननिमित्तं दधीत ।
तथा क्रियाणां श्चक्षारभिप्रक्षारनौषधप्रणिघानादीनां

सुकरलाथेम । तथा विषदिग्धोगादीनामाचूषणाय विदधीत । तद्िस्तारेष्यादि । तेषां नाडीयत्राणां विस्ता-

सव॒ परीणाहश्च दैर्ध्यं च तानि श्रोतोवशाश्वति

।

यथाऽनुबासनोत्तसखस्तिनध्यनाडिकादिषु

निदिष्टम ॥ १०॥
प०-तत्नस्थं दास्य ताभ्यां नाहीयन्तराण्याह-

एक चनें च एकमिकम्।एकानेकं मखं यणां तानि
नाडीयन्त्राणि श्ुषिराण्यन्तःशूल्यानि अनेकप्रयो-

तालं स्मृते कणंनाडीशस्यापहारिणी ॥९॥ जनानि । स्रोतोगतान कण्ठमभृतिसरोतःसथिताना-

स °-दरे तालयत्रे मवतः । विप्रमणि दादशांगुरे। मामयानां व्याधीनां च दरीने दीनार्थं तथाहर-

तस्थानमाह } मल्यताख्वन्मीनगलताख्वत् दितारुके णाथ च । तथा क्रियाणां शस्याहरणश्खक्षाराग्न्यादयोः पाश्चयोमे्छमुखसष्रमपरमेकतारुकमेकपार्् दीनां सुकरताय सौक्यथे तथा दुष्टवकत्राणामा.
| कर्षणार्थं च । विस्तार परीणादश्च दैष्यै च तेषां
मद्स्यमुखाकासमेवं द्वितीये । ते दे तात्र स्याताम् । समाहारः विस्तारपरिणाहदेष्ये स्षोतोऽनुरोधववर्णेध्यादि । कर्णनाडीराल्यमपहरतः कणनाडीरल्या- सात् । सोतोऽनुरोधेन यथायोगं कुयौत् । पाश्च
प्रहीरिणी ॥ ९ ॥
परपाश्चीस्यां परिमाणेन चिस्तासे ज्ञेय; } परि-

पदे ताटुयन्त्रे मुनिना स्मृते । द्ादशाङ्गुङे निष्ठप्रमाणपस्च्छिदः परिणाहः
प्ररिमाणे । मस्स्यताठेन तुस्यं मस्स्यताङ्वत् । व्यैमुच्चेस्त्वम् ॥ १०॥

मसस्यगरताछसदृकते इति यावत् । मस्स्यताछनेदुद्धे
चैकं च तारकं मद्स्यगरुषितारुषुष्यं द्वितीयं मस्य-

पूर्वोक्ताम् यदै.

` हे~नाडीयन्तराप्याद---ताड़ीयन्न्ाणीति । विश्वासे

गरताल्वेकतुस्यम । ते च ष्टे कणेनाडयोः स्थितस्य

विवरस्य, प्ररणाहः स्थीध्यं तदचन््रस् ॥ १० ॥

दास्यस्यपहारिणी ।। ९॥

दशागुखाभेनाहतः कडशस्यावङोकने ।

१ ^ सुचुटी'` इति पाषा, |

नाडी ॥ ११ \

`

अषटाङ्गष्टदये ।

( ४५५ }

॥

ाह-चिस्तारप
स०-कैठे ल्यं केटशल्यय् | केटाभ्पतगडात्या- , | पथ-वास्यस
पृथा ्य ॥ क्णस्धानममहि
|
तपामनुगधाक्नालोमन्
दल्याणि
तेन लृं
वरोकना्थ॒॑दशंगुला नादयभनाद्ा

पगुलपा-

ध

| अन्ग

` मादी मर्या

ना दुरन्तःसुन्यास

णाहा ॥ ११॥
| मुखाश ल्यानि द्रष्टु शस्यद्दानाध -ऋरयषु
प०~-नाडी कार्येति सम्बन्धः | दृश्चाङ्गृ्- |
ाप्याद वारयः
दीर्घां नाडी । सतोऽधनाहा पथ्चाङ्गुरपरिणाहा | १ ह ८-अिनयान्यपि नादय
४९
र
गदिन;

अवटोक्यतेऽनयेत्यवलोक्िनी । कण्टभ्रतिप्ररस्य-

द्दौनार्थम् ॥ ११ ॥

जानः

दमाल्मन्रू ॥ ५५ ॥

। पक्मकणिकया मधि सर्गी द्ाददागुखा

दे ~कण्ठान्तः श्याव्रटोकि्म। नाकरामाद्-दृशागु-

चनुरसुपिरः नाडी शट्यनिर्घाततिनी मतत

लेति | सर्धादा पञ्चंगुल्स्यीट्वा, = अआनुष्करीवारग- |
पमृक्छः
भूर. मून गृध्रभामं पृकपमामिकपा
संग्रहणी नाडीमाद-नाडीति ॥ ५१ ॥
| धया सथ्य | व्ि्यप्रमाणा | दिशामि
पचखुलच्छिद्रा चतेष्कर्णस्य ग्रहे । | तथा
नतुयश्चतुभाणः सुरि यम्याः | अगु

वारंगस्य द्विकणेस्य भिच्छिद्वा त्पमाणतः १२॥ |
रेति यत्तत् | मा नागी रश्यनि्वनिन
स °-पचमुखानि

ष्कणसय

वारस्य

दछद्राणि यस्याः सा चु

संग्रहे

संप्रहणनिमित्तमिद् |

गुनीनामितनि

दषः ॥ १४॥

कय
रणाय परद्कार्णि
िश्वलशस्यस्याद्छाथ
ध्रम् चतारः कर्णा यद्य बारगल समासः । | प०--न
तुल्या
ी
सदृश
मून
कणिकाकारत्वेन

तत्र रागादिदडप्रवेश्चः

रिषवाकारः कर्को वाया |श्र

उच्यते | द्विकणवासास्य सेग्रहार्थे व्रिच्छिद्रा नदी

वतुधसुषि

पु्धत्रमाणीा

दषा चतुर्था

सुषिरो यस्यास्य गुससुधिरेनि यात्र । माछ;
[५

श्यात् । त्रीणि च्छिद्राणि य्या; सा त्रिच्छिद्रा | |निघरतिनी मता ॥ १४ ॥
किद्रशब्दस्योपलक्षणाभलन्रिमुेलयेतदपि

प्रष्यम् | | टे --राद्यनिधीिती नादमाह--पदाकणिचः

तुसु स्यंमुटदी्कििरा || ५५४ ॥

तेस्य वारस्य प्रमाण तेपप्रमाण तस्ाषारप्रमाण- |

स्तदनुसारेण नादीप्रमाण केयम् ॥ १२॥

|

सदानिनरं ददावरतमाद- -

प०--अन्या नाडी पश्चमुखे छिद्राणि यस्याः
गास्तनाकरा; यंत्रकं चतुर्गुणम् ।
सा तथाविधा कार्या । चतुष्कर्णस्य वागक्तस्य | अदोस
ममदानां पटगुलम

सङ्प्रहनिमित्तं कण्ठादीनां

पेशलं पमां
दिच्छि्रं दहोन व्यधिगकच्छदरं तु कर्मणि

दण्डाद्राचन्तःभवेशा- |नाह

धम् । कीठकदिपलाकासो वारङ्गः । तथा द्िकर्म्य

वारङ्गस्य सचृप्रहारथे त्रिच्छिद्रमला नाडी करवव्या | मध्यऽस्य च्यंगुठं चद्रम॑गुषठोद्रविस्तृतम
तपरमाणतो वारङ्गकर्णप्रमाणेन ॥ १२ ॥
अर्धागलोच्छिति्रत्तकर्णिकं तृ तद्यतः '
है०-पञ्चमलच्छिद्रा स॒मे छिद्रपश्चकयुता तिकरणसन्- ।

णी माडीमाह--षिकणस्येति । तल्पममाणतः समाष्ठपमाणेन प्यते नादीद्रये छिद्रमानम् | १२ ॥

वारंगकणसस्थानाऽऽनाहरै््यानुरोधतः ।

म० असां सतेन शके मोस्ननाद्रति
पठं मानतो दण स्यात् | बतरकमिवयराः
स्मात् । नाद परिणाह च

पचमम

|

वगुण सत्रण ष्युन तमाप स्थौद
नाडीरवंविधाश्चान्या द्रष्टंशस्यानि कारयत् ॥ व्यधः
। प्रसामेव पनचागु नप्र स्मात् |?

स ० -वादकणघ्य सेस्धान चाऽऽनाहश्च पष

नव॒ तान्येव वारगकशसंस्थानानाह्य्याणि

प्रिणादे

लु पदमुरं संच

स्यान्

|

तेषामनु- क्ल एत तासां मुदष्य मह्यान् | व्यप्र
रोधस्तक्मदेवपरकारा अन्था अपि नादी; राद्यानि हिचद्मुमयप
ाश् दच्छद भ्रम् | कर्मणि;
शरीर

तग॑तानि ब्रं कात् ॥ १६ ॥

द्तारायत्रचारण

पवर

सत्रकम, | सष्मं पै

सरिप्पणशका्रयसेबङिते अ० २५.

सानम्]

म्ये तयग शिद्रसमुषएमध्यतु्यविस्तारं तथा तदू

उद्धृता करणिका

ध्वैतोऽधयुलोन्दिता

यस्य

( ४७९ )

सवेथाऽपनयेदोषठं छिद्रादृध्वै भगंदरे ॥ १७॥
स °-स्था भद्रे भगेदत्रे यष्ठमपनयेत् |

तदैवम्. ॥ १९॥
प०्~गोस्तनाक्रारं गोस्तनसदृश्चं संस्थानं यत्त

तःग्रमृति । चिद्रादष्वेम् । उपरिषटादर्घागुरुमपकरषैदियथेः । कर्णिका तु कार्थेव ॥ १७॥।
चतुचतुरङ्शुरं
यन्त्रं
दुदरीसां कार्यम् । तन्व
प०-सर्वथा स्ैप्रकारेण चछिद्रादृष्वेमोष्ठं कार्थंतथा

रद्गुरायतं तथे पथ्चाङ्ृणुरानाहम् पुंसाम् ।

पडगुलपरिणाहं प्रमदानां खीणां दहिच्छिद्रं दरीने

द्ीनाथमक्षाध्याधी

तथरैकच्छिद्रं

तदेधैकपाश्वी-

न्वितम् । अरदौव्याधौ कर्मणि शखक्षारागन्यादियोजने तथा द्विमु ददनं छिद्रेण ससक्षासाग्यनतिक्रमश्रैकन््िद्रेण । अस्य यन्त्रस्य मध्ये छिद्र

काञुपनयेत् । तया चिना तन्त्र .कुयीत् । भगन्दरे भगन्दरनिभिन्ते तत्कर्मणि एतावान् विशेपोऽरसौयन्त्रकाद्धगन्दस्यन्त्रके
तस्कणिकापनयनम् ॥ १५ ॥

हे०--मगन्दरयन्वाख्यां नाडीमाद-समैयेति । अर्श

भयष्गुखायतसङ्गृष्ठोदरबिस्तारं द्या च्यद्गुलं

यन्तव्रमेयापनीतेष्ठ भगन्दरयन्त्रम् , सुलच्छद्रश्य पाश्भाग

तस्मानृष्वत्तदुपर्टत्तयन््रमधाङ्गुरोच्छतो्रूतक-

प्राणाबदारीसमेकच्छिद्रा नाडवैरुख्द्या ।

विस्तरतोऽष्गुषोदरविश्वरतं तस्य छिद्रस्योध्यै तदृष्वै ओष्ठः ॥ १७ ॥
भिवे कार्यम् । तथाद्रगुटमवशिषट तस्यादावधीगुलं बर्ज्यमुपरि तथाधाङ्गुङमेव चावस्थितः

अधाङ्गुलोच्तो तोदा
कायां ॥ १५॥
हे ०~-असायन्व्ास्यां

|

प्रदेशिनीपरीणाहय स्याद्गंदरयं्रवत् ॥ १८ ॥
स॒ण-घ्राणदुदे प्राणासि चेकन्छिद्रा नाडी

परिवतैका कणिका देर््णायुरुदरयप्रमाणा तथा प्रदेशिनीतुद्यः परीणाहो

यस्याःभषेवम्। सा च मगदय्थत्रतुद्या स्यात्] सपनी.
नादीमाद--अदसाभिति । तीषटेयथेः ॥ १८ ॥

चदुरगुटं द्य परिणत पसं पननमु व्याधेदयैने

ल्त क्षाराद्वियजने सु परधागपरिरन्तायामेकच्छिद्रम्।
दिन्छिदरस्यतद्रमोः पायोः छिद्रम्) एकच्छिद्रस्यैकर्मिन्

प०~-अन्या नाडी पएकच्छिद्र तथाङ्गुछद्रयप्र-

माणा तथा प्रदेशिनी तजनी तत्समानपरीणाहा

घ्राणाधरुदानां प्राणारसां विषये कायां । भगन्दर
पाशम् | त्च व्येगुखष्यमगूषठोद्रविस्तारं मध्ये कार्यम् । यन्त्रवत् । १८ ॥
चिद्दू्ममि मूषि अर्षागुलच्छराया वहिः कश्चिताभ्र
ह° --घाणाशौऽतदयेचाख्यां नाडीमाह--धाणा्पणिका काया ॥ १५ ॥
देति ॥ १८ ॥

शम्यार्यं तादगन्छद्रं य॑जमदोःमरपीडनम् १६॥ अगुटित्ाणकं दातं वाक्षै वा चतररुरम् ।

स०-रमाद्यं शमीं तृतीयं यन्रक ताम् दविच्छिद्रं गोस्तनाकार तद्वक्रविबती सुखम् १९
पोस्लनाकारमिष्यादिशक्षणरक्षितयेत्रसद्यौ स्यात् |
स ०-अंगुखित्रणकाष्यं यंत्र द॑तमयं काष्ठमयं वा
अत्र विद्ापमाह । अच्छद्रमित्यादि | अत्र चेत्र चतुुरप्रमाणमशसां यंत्रसधरौ दिच्छिदर गोस्तनाकरति

च्रं न क्यपि;

| इदं च यत्रमरैप्रपी- स्यात् ।तच ककत्र्य विद प्रसारणे 1 अयुरेर्दतिमयो

इन स्पात् ॥ १६॥

१०-रास्याख्यं यन्तरं तादृग्यो यन्त्रवत् तत्स

मानाष्रुति तच्चा पाश्चिछद्ररहितम, । अशो
व्याधिपीडनाथैम् ॥ १६ ॥
द०-तूतीयमर्बीःपीडनं चस्याश्यं यन्बमाद-दाम्यास्यभिति ! ताध

गौस्तनाकारादिलक्षणम् , अच्छिद्र

पार्धच्छिद्रषितम्. ॥१६॥

रक्षणाथलादगुलित्राणमित्ति नाम ॥ १९ ॥
प०-अङ्गुल्याश्चाणकं रक्षकं दान्तं दशनाद
भयोऽङ्गुखित्राणकम् । दन्तस्यदं दन्तं दन्तमयम.

रृषसयेदे वारम् । तच्चतुरङ्गुरुैघ्यं द्विच्छिः
्रमध्वीषच्छद्रयुक्तम् । तथा गोस्तनाक्रति तद्व
वत्रविृती सुखविकाते युखं दृढेन सूत्रेण मणि
बन्धं प्रतिबन्धं युज्यत् ॥ १९ ॥

अष्टाङ्हयसं ।
----------^

` ----

~^

|
-णववतयावनापमावययकर

ण

| हे०-्थगुखीयाणास्मं नाीयन्नमाद्--अंगुखित्रातथ~ यन्य काय पटकृगुलायोते नार्य
णकमिति । वक्छविकाकषनाथ प्मिरितामंगुली रक्षती - अभ्यङ्गाय नदा स्नानाय च | भरभ्नियन्त्र
गुलिन्राणकम् ॥ १९ ॥
| संस्यानं ययोस व्रस्तियन्राच्छरि | भू

योनिव्रणक्षणं मध्ये सुषिरं पाडशांगुलम ।

| च सस्मिन् मूलमुख । यनसंस्यमङ्गु
|परिमा |चेच यनारमलऽयगुषभतरचः

मद्रावद्धं चतरित्तम॑भाजसुष्ुखाननम् ।
चतुःशटाकमाक्राति मूर तद्विकसेन्छस ।॥२०॥
सं०-योनिन्रणमीक्षतेऽनेन तयोनिव्णेक्षणे य॑त्र

॥

|

भित्ताः

पत्राणि

५६५

| धिक्र

कम् | मध्ये मध्यभागे पुषिसम् | तथाद्ेण |
पोडशांगुटम् । तथा मुद्रिकयो्िकया सेचारिण्या |
५/3 युक्तम् । तभा चततारो

मरे तस्मिन अद्गुघ्रकलायम्ये | जग्रतै मुर

बष्प '|

ते्चतुभित्तम् । मूत शलाक्राक्रमणान्मुग निकम्

कणिकारहिनि । मृद मूटपिषय रिय

सरणी पभ्तिपुटके सोप्रालनौषधाधार

तथाभूते प यदे ॥ २१॥

दत सादाययायंतननादकातादनावं

न

|

न

मादयन्ते दत |मु्वुणयालान्तः अपा

| व्ि अमनादकानिकिड्यकिनारहटा

प्रसरेत् ॥ २० ॥

विदं, यन्तनितक ध सुष््रम

प०~-योनेत्रेणः योनिघ्रणम्तस्यक्षणे योनित्रण- ` एतादश
निका पिच्छनटिका वादकोद्र
दशनं यन्त्रम् । ईयते दृच्यतेऽनेनेतीक्षणम् । | द्विदाग
मध्ये सुषिरं शल्यै तथा पोदक्षाङ्रुखर्कर्च सुरया ` स ० -उदकोदरः जलस्राधमार्थ नदिका

नद्धं चुभित्तं चतुष्कोणं चतुःच्छाकं चतुप्काण्डं | रोमी स्याच् । अयता निन्टनस्कामनूः
सथ्वारिण्या मुद्रयोध्यै घद्धं तथाम्भोजयुकुखवद्- । जथ: ॥ ५६ ॥
बिकासितमाननं शख यस्य । तथा चतस्तः; रालाकां
प~~-नाडी दिद्रारोभयष्टारा नलिका, ।
यस्य । अम्भोजसुसलकुदप्यानि मूठ हस्तप्र
दणपरदेरो तछदाक्रान्तं पीडितं जुस मुखप्रेशे तथा |। नलिका वा सममूरादिपिन्छनलिका वा
कोद्र जलविद्रावणा्
॥

य प द्रा सुमे यम्या,

विकासं गच्छेत् ॥ २०॥
हे°-योनित्रगे क्षणाल्यां नादीसाद--योनित्रण्षण-

| सुखेति

यत्रे नादीव्रणाभ्यंगक्षालनाय पगु ।
स्तिथजाक्रती मूर सुेऽगुष्ठककायसर ।

| सहका वप्यादिनातरा पिन्वन्त पिविन्दनाय।

भिति चलुर्भित्तं चुःचव््रकम् ॥ २० ॥

अग्रतोऽकर्णफं मूले निवद्धगृदुच्णी २१॥
स०-यत्रद्

यावन् ॥ ८२॥

॥1 1

द° -- नदुरमलासतयां

प्रमवर्त्याद्यत्राणि निर्द[भिष्टानि[र मथामधम
स दमादि्राणि सथानम यथात भम

प्युटे मवतः | किमथम् | जभ्ये- || धष्यायजक्तानि ॥ ६६॥

पत यथ ं यथास्वं वूगव्रिपरौ बृमयन्तरं >
गश्च कारन चाऽभ्यगक्षालने तदथसुपयुभ्येते
। विधी चास्ताय
यन्त्रम् । आदिप्रहणान् परध्रममर
जर्किरणमत् । सपदादित्वात्
श

५५

1

^

 क्विपू । बस्तिय्॑रघ्य द्ि
गमणिप्रमूतीनां प्रहुणध्र । तानि
आङृती जाकारौ ययोस्ते बसतियंत्ा्नती वरतगोप
ुच्छा- प्व स्वडन्याय निदि्ठानि ॥ २३ ॥ साष्ीयमः
कारे । तथा यथासंघ्यं मे म्ैऽगुषठकराय
खे मू
टे०-पमयन्धाधा न
वाट---भुमन
गृष्ठतलच्छि सुते करायसमन्छ्रे |अग्र
तोऽकार्भ॑के दीति ॥ २३॥
कर्णिकारदित
(6

दति बह्तियत्राद्िशेषः। मूलेतु कार्ण

देऽ पुटकयोजनाहे वा एेतर्रणम् |मूले पूरे -यगटास्यं भच्छरगंदूपणेऽ्ादशंगुटम्
अग्र सिद्रार्थकच्छिद्रं सनद चृ्काक्रति
निबद्वं योजितं मूहु चमे बसतिपुटकाकारं ययो
स्ते
सर व वगु वृषवातविपस्फानुदृ
निबद्वमृदुचर्मणी ॥ २१ ॥

न्यदष्तूषने चृसणनिर्ि्तमषादसयुक
ां स्पात् । अ

साटप्पणरीकान्नयसवहिते अ० २९.

स्थाम् ]

(४७३)

रेति शयन हव्यादिनाऽऽकारदेशः । तथाञम मरति

१०-तेनाखाबुना तुल्या तदर्टी द्राद्ाङ्गुधिपप्रमाणच्छदरम् ।यः प्रदेशकचूषणाय शरीरे व्यते र्दी दशाङ्गुरुपरिणाहा' परिवेष्टितप्रदीपरकुशदभ्रम् । तथा सुष्टु नद्धं सम्पग्बद्धम् | चूनुकस्य

्रीचाम्रस्याऽऽतिराकायो यस्य तदेवम् ॥ २४॥

मूजीदिग्मां अयङ्गुखा्या चतुरङ्गुखा वा `स
च हिता योग्या गुलमविख्योन्नमसे

विङापते

विय उन्नाम उन्नमनं तत्र हिता । चराव्दात् पूर्वो-

प१०-यङ्गुखास्यं अ्यङ्गुखप्रवेरामुखं तच्च चू- ताला
वुकमेणि शमिप्मरक्ते हिता ॥ २६॥
(ण दुष्टवातविपरक्ताम्ुदुष्टस्तन्यादीनामाचूषभाभम् । तथाष्टङ्गुखयतम्. । अथवा

दखाङ्गु-

ग्रयतम्, । अनरे प्रान्ते चूपणीयप्रवेशे सिद्धा्थ॑कन्प्र सपपादिन्छद्रम् । तथा सुबद्धं सोभनं

दे०~घरिकाख्यां नाडीमाह--तद्वद्रसीति ।दरद्
सलुसदसी गुस्मविख्यने गुस्मोन्नमने चकारात् छेष
रक्तावन्रेषणे च ॥ २६ ॥

स्वा तनुना चर्मणा वद्धं तथा चूचुकाङ्कति चूचु-

र॒राकाख्यानि यंत्राणि नानाकर्माक्घतीनि च \

[ददशां गुमप्यु्त शमं तु मध्यदीघमष्टदशद्वादशागु-

प०-शखाकासंज्ञकानि यन्त्राणि नानाकर्माणि

यथायोगप्रमाणानि ॥ २७॥
सदशं खीक्घुनाग्रसटरमिति यावत् ॥ २४ ॥
से°-शराकासक्ञानि यंत्राणि विविधकर्माणि
हे०-श्रङवाख्यां नादीमाह--त्य॑गुलास्यमिति ।
वरणे सक्ताग्राकर्पणे अश्टादशांगुं दशगुढं वा । संग्रहे विविधाकारणि यथायोगप्रपाणानि स्युः ॥ २७ ॥
दयतामतति ॥ २४ ॥

व्याहुदेशगलोऽखाुनोरे व्दशंगुखः।

वतृरूथंयुखवृत्तास्यो दीपतौऽतःेष्मरक्तरत्२५
स०--अखाघुसतुवं द्रादशांगुखो दै्व्य॑ण सात्

तथा नानाक्रृतीनि च विविधक्रियाणि विविधसंस्थानानि च योगो नातिक्रमेण सखस्वविषये

योग्यतावशेन प्रमाणानि दै्य॑पसेणाहादीनि येषां
ताने तथाभूताने । २७ ॥
हे०~खलाकायन्त्ाण्याह--रलाकाख्यानीति २७॥

परिणादहऽष्टादशागुरुः । चारि वा ग्रीणि वगुखानि

यस्य तव्चतुच्यगुे तत्ता शर्तं बलकं मुखं यस्य

प प्रम् । तथाऽत्मध्ये दीप्तो ज्वर्तिः पिचुर्ूनौदिग दर्यः |स छ दुषटकफस्तहरः सात् २९
प०-भछावुः द्रादक्ाष्गुखदीर्घो मवेत् । नाहे

परीणादेऽषटादसचादृलप्रमाणः । चत्वारि वा त्री-

ण्यद्ररुखानि बरत वतुटमास्यं मुं यस्थ । एवं
त्यदृगुखधृत्तमुच्छ्रितं म॒खं काये चतुर्ड्गुटभु-

न्व्ितवरृत्तमुखं वा । तथा दीप्रोऽन्तः प्रञ्वकितः

` तेषामिषणकमेणी ।

उभे गंपदूसुखे ॥ २८ ॥

स०-तेषां मध्य॒ उमे गेद्पदतुह्यास एषणकमणी ॥ २८ ॥
प०~तेषां शखाकायन्तराणां मध्ये उभे द शाके
गण्डूपदशरुखे गण्डुपदमिव यख ययोस्ते । एषणकर्मणि व्रणनाडीमार्गान्वेषणे कर्म॑ ययोः । बृष्टि
रामनानन्तसमेव दीरघाक्रितयः कीटाविरोषाः गण्ड.

परिवेणटितक्ुसधन्वपिनुगर्भ शेष्मरतहत् शेष्मणो पदाः भूमिहत्तापरपयीयाः । अरसाश्च ॥ २८ ॥

दुष्टरक्तस्य नृपणार्धम । तेन शेप्मस्कत द्वियते॥ ९५

हे०-तुष्वास्यां नाडीमाष-स्यादूद्रादशेति । चदर॑गुपश्यस्व्यगुखस्यौ

वा

अन्तर्दी्तिः

प्रदीपव्रणसष्ट-

धिनुना ॥ २५॥

तद्र घ दिता गुल्मवरियीमनभने च सा२६

टे०-एषिण्यौ श्षलके आह---तेषाभिति । एपणमवलोकनम् ॥ २८ ॥
|

|

|

खोतभ्यः श॒स्यह्मरिणी।

भसूरदछवकरे दे स्यातामष्टनवांगुे ॥ २९ ॥

सं०-तथा स्रोतोभ्यः शध्यहारिणी राखाकायत्र

स ०--तदरतेनाऽलघुना तुच्यैष्यानाहादिसतुस्य- मवतः । किंभूते । मसूरे्थादि । मसूरदलमिव वक्र
फार्यकास च घटी स्यात् । सा च गुल्मस्य विय ययोस्ते मप्रदसुे दवेरछकेऽष्टगुढे नवागुे वा
`
उन्नमने च हिता न कवठ कपारतहदिति चाथंः।२६॥ स्याताम् ॥ २९॥
५ ४६१

[

अष्टङ्क्टदये।

( ४७४

वि

प०~-तथान्यि दे शदखाकायन्त्रे मसुस्दटवक्त्रे ।

मसूरार्धमिव सुखं ययोस्ते स्यातां भवेताम् । चतु
खोरोगवशस्याहरणार्थे । शस्य हरत इति सस्य

हारिणी । प्रमाणतोऽष्टनवाङ्गुे । एकाऽप्राङ्गुछा
द्वितीया नवाङ्गुा ॥ २९ ॥
हे०~शल्यदारिण्यौ शदे
ति ॥ २९॥

प५~-अन्यौ द्रौ सङ्क आद्यं आदार्यकर्मा
सस्यस्याहरणनिमित्तम् ॥ ३६ ॥
ह८- माहारा सता ज -जहार्यं बिदारी
पियं मररयवैधनम् ॥ ५३ ॥

पटरकूनास्याय मभदत्रुमाह `

आह्--सौनोभ्य | , ~`

।

शकवः षट् ॥ ३० ॥
सं०-रीकवः षट् स्युः ॥ ६० ॥

प०~-राद्कवः षडिति । पट् शङ्कव भवन्तीति
धैक्यशेषः ॥ ३० ॥
हेन्~शरकाख्याः शफा भण्रयाति--रकथ द्रति ३५

1

स०--मतोऽप्रदपरतोमागे

स०्-तेषां म्ये दवौ षोढयांगुलौ द्मदशंगुौ

वा मवततः। व्यूहे व्थूहनकमेणि सपफणागुखौ।॥ ११॥
प०~तथा रशंङ्कूनायुभौ द पोडदह्मादशाकगुरुप्रमाणौ । एकः षोडशाद्वगुखो द्वितीयो दाद"
रङ्गः । व्यृहने क्षारादिस्वनायामहिफणाव्क्त्री । सर्पफणाकारं वक्त्र मुखं ययोः सर्वफणाग
खाविति यावत् ॥ ३१॥

दे०-्यूहनौ शवर आद--उभाविति । व्यूहनं यवा.
स्थानं विन्यास; | ३१ ॥

दरौदशष्रादशायुलौ ।

चाटने शरणएंखास्यौ ॥ ३२ ॥

स०-द्रौ रक् दशयुरौ दादर्शागुरौ वा मवत;

चाने कांडवाज शव युत ययोस्तौ श्पुलाप्यौ
पवतः ॥ ३९ ॥

! प्रण~अन्यौ द्रौ शङ्क चाने शस्यचारननिः
मत्तौ स्याताम् । एको द्वादशाङगुः । द्वितीयो

ददाडणुः । ती च शरपुड्खाकारयुखौ ॥ २२ ॥

है°~चालनौ दक् आदाविति ॥ ३२ ॥

तथा संकुला

सा

ककाकारोऽषमुटदाविः स भिद्य सृतः
मुनिभिरति शषः } पन् र्घिना मुद्रमनमनिःसरं

दरत् ॥ ३४ ॥

पथ-नतेोऽ अप्प्रययो नतः अवनतः उुटिर

उभों तेषां पौडशद्वादशांगस । राक्कुना लुस्यः सदशः

व्युहुनेऽरिफणावक्रो ॥ ३१॥

ग्मशकारिति

। नताभ्य संक्कना तुस्या गभ॑रकुरिति स्मरतः।
अष्टागलायतस्तेन मृटगर्मं हरत् खियाः ॥३८

गभेशक्गनुरितिसंक्षित

मृढरभं काष्रकुडयनुस्यं मृत्षरीरगम गमिण्य
जियो हरन. ॥ ३४ ॥
ह०--मपतम गम्मा शति |नतौ चक
पाक्ुना तुल्यः केोठकाकारः ॥ ३४ ॥
ष

अश्पयाहूर

|

दकम

सपेफणावद्क्रमग्रत; ॥ ९५ ॥

स०-असमगीवम सणि

वक्त स्यान्

सपफणाषयमवतदयत्रम् ॥ ६९ ॥
प०~-अदमयहरणाय सवफ्ावन् सपतगानुल्यः
मम्रता मस्यता वक्रं करिम् ॥ ६५॥
हे -अध्मयारा
दात ॥ ३५ ॥

रान्धकायन्यमाद--अदमयाहरण

रारपुखमख दतपातनं चतुरंग ॥ ३६ ॥
सुण --दारपुषमुारय

यनु रंशुः१

स्यात् । अनिन दि दतश्चिनः

नपान

पार्यत दम्यानि

क्षिता तचा ॥ ५4 ॥
प०~दारपुखभिव मुं यस्य नन्दरदुङ्कपुखय तश्

दृन्तपातनं

दन्तिन

श्तुरकगुद्ीधं

मुखं

ग्धृद्घ्र्ेश्रान्लम् | ६६ ॥
“
1) तपातनदन््कानन्पमाद-दारतपुसयुखभिति २ ६

आहाथ षडिदाकती ॥ ३३॥
स०-जाहाथे साकषेणे वददाकारौ ॥ ६६ ॥ कापासविदिताष्णीपाः राटाकाः पू मार्जनं

साटेप्पणर्टाकाज्चयक्षषटत् अन <+

स्यानम् |

0
५.

स०्-प्रमाजने क्षारने क्षाण्छेदादेः षद् रशकाकाः

यु; 1 निभूताः । कोपौसेन विदितमुष्णीषे शिरोषएुनमिव यासां तास्तथोक्ताः ॥ ६७ ॥

व्रणक्केदनक्षासदिषु

द

५

शलाकाजाववोष्टानां क्षारेश्रो च प्रथक् त्रथम्।
युज्यात् स्थूखाणुदीषीणास् ॥ ४१॥

स ०-राकाकाश्च जांयवोष्ठानि च तेषां प्रथक् जय

प०-षद् शलाकाः कायीः कापांसेन निहिताः
एतः उष्णीषः रीषीच्छादने चासं तास्तधा-

वेधप्रमाणेन

५ ४५९

ोना

सोभनक्ति-

रायाम् । ३७ ॥
हे०-प्रमार्जनी; शलाका गणयाति--का्पीसनिदहितेति।
ष्णी चिरोवे्नम् ॥ ३७ ॥

क्षारे क्षारपातनेऽप्निदाहकरणे च युभ्यात् । किमू.

तानां शकाकाजांबवोष्ठानाम्

। स्थुखाश्चाऽणवश्च

दीधीश्च तेषाम् । तत्र राङाकास्तिस्लो जांनवोष्ठानि

च त्रीणि क्षरे तथा दाहने एवं द्वादरौतानि शरकास्यानि यत्राणीति ॥ ४१ ॥
प०-रालाकाश्च जाम्बवश्च शखाकाजाम्ब-

पायावासन्नदूरा् द्रेदशदादद्ायुरे ॥ ३८ ॥ वोष्ठाः । जाम्बवे्ठक्षासे रोदवीक्षासे येन मृष्यते
स् ०--पायावासन्दूराथे दशदादगुटे दे भवतः। तेषां शखाकाजाम्बवोष्ठानां स्थूटसकपदीवांणां द्वद्-

ादशंगुखा दर्थे सन्नर्थं दसंयुला इत्यथः ॥६८॥ दादसाङ्शरप्रमाणानां. क्रमात् इयङ्गुराधीडगुलक्षार्कर्मणि `
प्र-पायौ रे क्ठेशादि परिमाटुमासन्नदूसर्थ प्रमाणानां प्रथक् त्रयं कार्यम् । एवे तयं
तदभिआसन्न निकटवक्षिनि प्रमाजैने तथा दरें शाकानां अर्यं तथा जास्बवोष्ठानां
कर्मणि प्रथक त्रय॑ स्थूटसृक्षपमेदभिन्नं प्रयु
रिमा्ैने यथासंख्यं च दश्रादशाङ्गुे च
विपरकरष्टप

शके कार्ये ॥ ३८॥]
। हे०-नपायुभ्रमाजैन्यौ शके आह--पायावितिं ३८॥

ं ॥२९॥
द्रषट्सप्त घ्राणे देकर्णैऽष्टनवाशरे
स०-घ्राणे षटूसपतोगुठे दवे भवतः । असन

दर्ऽ्प्युवपैते

। तथैव

कर्मेऽटनवागुरे

मवतः ॥ ३९ ॥

ङञ्यात् ॥ ४१ ॥
हे०नभारभिप्रयोगाध तिः यलाकाल्मीणि च जाब

वौान्याह-क्षलाके इति । स्थूटं च अणु च स्थूलणु
च दीर्ध च स्थृखणुदीर्घाणीरेकेरेषेण निर्देशः । अणु
सक्ष हस्व च, तेन स्थूलरद सृक्मह्ये मध्यं चेति
त्रिविधं शखाकायन्घं जांबवौठं चच जम्बुफल्वदोष्ठो यस्य
तञ्जांबवैौषठ शखकाविदेष एव । संग्रहेऽपयुक्तं ्षाराथिक-

मार्थं जाबगी्ठानि द्ाददा्गुयनि क्रमाद् ंयुला्बगु-

प्~तथा श्राणे नासिकायां प्रमाजेननिभित्त-

लफलानि । याछाकाश्च स्थुलपूष्मदीर्घदस्वमध्या इति४१॥

कर्णे कर्णत्रमे क्छेदक्षारदिपरिमाजेननिमित्तमास-

मध्योष्वंवृत्त्दंडं च गरे चार्धदुसंनिभाम्४२॥

मासन्नदुरा्थे षट् सप्ताङ्गुल देः कारये । तथा द
न्नवृराथे अष्टनवाड्शुे काय इत्युक्तं षण्णां शाकानां

प्रविभागानाम् ॥ ३९॥
हे०--घ्ाणप्रमार्जन्यी शरक आह--दे षडिति | करण
प्रभार्जन्यी शाके आह कर्णे इति ॥ २९ ॥

कुणरोधनमश्वस्थप्र्ातं सुवाननम् ॥ ४०॥

दाछाकामंत्रवर्मनि ।

स०-अंन्वधन्यतऋद्धौ

रकाकां युग्या

।

कीदरीम् । मध्यादु् इृत्तो दंडो यस्यास्ताम् । तथा

मू मूलमानोऽर्थहुसन्निभामधेचंद्मकाराम् ॥ ४२ ॥

प०-रलाकामन्त्रवध्मैन्यन्तष्द्रौ व्याधिविरोषे

` युयात् । तन्मूधे मूखपिषये स्धन्टुसननिभम` सण-कणरोधनाख्यं ` यंत्रमशचत्यपत्रस्येव प्रातो धचन्द्रवक्वं मध्ये मध्यस्थाने उध्वैनिगंतो बुर
थस्य तत्तथा । तथा श्वस्येवाननं यस्य तदेवम् ॥४ ०॥ दण्डो यस्यास्तां शलाकां. मध्योध्वंवृत्तदण्डां

प०-क्णमलापहमश्चस्थवक्षपत्राभ्रं तथा सुवाननं

स्वसुखं यन्तरं कार्यम् ॥ ४० ॥

, हे2--कर्णशोधनं शालाकायन्त्रमाह"क्णकोधनमिति।
द्रन्यस्य प्रस्यापनयनं, माजन कठिनस्य दोधनप्॥४०॥

युञ्ज्यात् ॥ ४२.॥

- हे०--अन्बबृद्धौ दाहार्थं चलाकामाह--रालाकामिति ।
मूढे ग्रहणस्थनि मध्योरष्ववत्तदेड् , अर्धचन्द्राकृति शाक

विधाय तन्मध्ये कर्षौ इतत दडः काथः ॥ ४२॥ .

{ घुः

अषाङ्ष्ृद्ये ।
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क्रोरास्थिदलतुल्यास्या नासारशोऽवुददाहकृत्।
स०--बदरास्थिखंडसमं सुखे यस्याः सा कोरा-

स्थिदल्तुव्या्या । सा नासाशःस नासावुदप्र च
दाह. करोति ॥ ४६॥
पर -बदरास्थ्यधसदशवक्त्रा रसटकासा नासायां

यान्यरयोऽुदानि तेषां दाह करोति ॥ ४३ ॥
दे०--नासार्योऽवददाहाथ यलाकामाह--कोास्थिदरेति॥५३॥
अष्टगुटा निख्नमुखास्तिछछः क्षारोषधक्रमे ।

कनीनीमध्यमानामीनखमानसमेसंखेः ॥ ४४ ॥
स०-क्षारौषधक्रमे

नि्धौतनादिका बुद्धया निपरुणमानोध्य प्रविभज

निवीतनादिकर्माणि प्रविभज्य गल्यादिसथः ॥'
प०--यन्त्रसदश्षकायसम्पादनान् अयन्वाः
न्यपि ताक्नि अयस्कान्तप्रश्चतीनि अननुन्त्राण
न्यन्ते । अयस्कान्तो मणिविशेषः । रञ्जुः मुर
कृता । व्रस््र वासः

स्थूरस्य काम् । वघरश्चमसयप्

प्राणिनां सम्बन्धीति

।

पात्राणः

। अमा

। लजिह्ला ग्सना

। अः
। ४

केराः। अश्स्तुरद्गः। द्याया व्र्नस्य | नेशः नः
मुखमास्यम् । द्विजा दन्ताः । क्रा मूताः
क्षितः । पाकः पक्वल्वम्. । करः हस्तः [प

तिः शाखाका नि्नमुखा रणः । भय साध्वसमं । दर्पा मनक

अष्टयुखाः स्युः कीद्यः। कनीनी च मध्यमा चाऽनामी

तच्ियाः तेषां करियाकमभणि स्यापारसिधिर

स्तास्तस््िया भजेदिति सम्बन्धः । यन्त्र
च तासां नखास्तेषां प्रमाण तेन मानेन स्मै्तलु- सम्पादयद्युपाययिद्.
वैरः । विभजन् ¢

चैरुपलद्िताः स्युः ॥ ४४ ॥

प०्-तिखः राराका अष्टाह्गुखुदीध निश्नमुख्यो
दव्यीकारा अवनतवक्त्राः क्षास्क्रमे क्षास्योजने
तथौषधक्रमे विषादिलेपयोजमे कमीनिकामध्यमा-

नामिकाङ्गुकीनखानां मानेन
खास्ताः कायाः ॥ ४४.॥
` ह०~-दर्व्याख्यारितलः

समसंखेतिश्नसु-

शकका मह--अष्टगुख

इति ॥ ४४ ॥

स्व॑स्वमुक्तानि यंत्राणि मेदृशुद्रयजनादिषु॥५
स ०~-मेदादिषु विषय उत्तरस्तयादिषु स्व॑
यथास्य ॒यैत्राणि गदितानि । आदिशब्देन नाघना-

दिपरहः ॥ ४९ ॥
प०~स्वं स्वमात्मीयं प्रकरणमुदिदरय मेट्डुदधयदिषु रखाकायन्त्राण्युक्तानि उपदिष्टानि ।॥ ४५ ॥

| हे०-मेदूरोधनाच्ाः रालाकास्तव तत्रोक्ता द्याह
स्व॑ स्वमन्तानीति ॥ ४५ ॥

अनुयत्राण्ययस्कातरञ्जुवखराश्मसद्रराः
वघ्रात्रजिहावाराश्च शाखानखमृखद्धिजाः ॥

नयेत् । तान्यनुयन्त्राणि यस्य यत्र सोग्यता
तत्र योजयेत् । धिया बुद्धया निपुणं श्निः
टछोक्य वीक्ष्य विम्रदय योजयेत् । तथाच स
ऽप्युक्तमाचार्येण । “तानि देहे सस्मिन्
वयवेऽपि वा ! सन्धां कोषं

धमन्य शच यथ

प्रयोजयेत्? ॥ ४६ ॥

हे०~-अनुयन्वाण्याद--अचुयन्त्राणीपति |
तादीन्येकोनधिसातिरनुयन्त्राणि संप्र नु--शनाः
स्वस्मिन् ददस्यावयवेऽधि या | गन्धी कार चमः

यथायोगं प्रयोजयेत्;

दति

| सनुयन्तवरमाणि म

घ्यानीत्यत आद--तचक्किया दाणि ॥८४६ |

तान्येव भत्राणां कर्माण्याद्ध--

निवीतनोन्मथनप्ररणमागंदुद्धिसंव्यूहेनाहरणवंधनपीडनानि ।

आनचूषणान्नमननामनचाटर्भगव्यायतनजैकरणानि च यंजकम ॥
स०-निघातनादि ये्स्य कम् | निधान
पररिपातनम् । उन्मथनमुन्पखनम् एवमन्यद्रधि

कारः पाकः करः पादा भयं हपेश्च तचियाः। | चः समुश्वये । तेन प्रक्षालनादानि समन्य
उपायविसरविभजेदाोच्य निपएणं धिया।॥५६॥
प०्~निघातनं निघातः आहननम् ।
स्०-सयस्कांतादीन्येकोनर्विरत्यनुयत्राणि कस-

` येत् | शखल्प्त्रका्ैकरणात। तेषा व्रियाप्ननिया

य्यनैनति

निघ्रातनम्

। -उन्मध्यरेऽसभः

ममू, ।. पृूयतऽचनाते पूरणम् । मागाणां य

स्थानम्

सटिप्पणदीकान्चयसवरितं अ० २६.

तथा नाडीनां पूया्यशुद्धानां शुद्धिः मारीशुद्धिः ।|
व्यृहनं रचनाविशेषः । क्षाणदीनामाहर्णमाकक्णं |

शस्यादीनाम् । बध्यते मम्रायनेनेति बन्धनं पी-

डयतेऽनेनेति पीडनम् । जआचृष्यतेऽनेनेत्याचूषणं
वषस्क्तादीनाम् । उन्नभ्यते उरिकषप्यतेऽनेनेवयुन्नमनमनाम्यते बराङ्गाघ्नेनेति नामनम्। चकन चाः

निश्यख् कम्पोरेपादः । भङ्ग एकस्य वस्तुनोऽपरस्य

( ४५५ )

षट्िधोऽध्यायः ¦
दुद

अथेदानीं पद्दाऽष्यायारंमः शाघ्रस्यस्पविङ्गानाधः।

अथाऽतः राखदिधिमध्यायं व्याख्यास्यामः ।

प्डिदातिः सुकमरिीटेतानि यथाविधि ॥

वस्तुन उत्पादनं तदज्चकरणाभेति ॥ ४७ ॥

राखाणि रोमवाहीनि बाहस्येनांुखानि षट् ।
। संमहे सुरूपाणि सुधारा सुग्रहाणि च कारयत् ॥
त विनरणविकरणाच्छन्ेक्षणदारणपरकषालनग्रधमनांजनधअकराटानि सुष्मातसुतीष्णार्वाितेऽयसि ।
साजनाने नवाधिकानीति | ४७ ॥
समाहितयुखाग्राणि नीभोजच्छवीनि च ॥
निवतेते साष्ववगाहते च
दे"~यन्बकर्माणि गणयति~निघीतनेति

नामानुगत्तरूपाणि सदा सन्निहितानि च ।

ग्राह्य गृहीखोद्धरते च यस्मात् ।
यंत्ेष्यतः कंकसुखं मधानं

स्ोन्मानाधचतुर्थोरफान्यकेकंशोऽपि च ।

स्थानेषु सरवेष्वधिकारे यच्च ॥ ४८ ॥
, स०-निवतेनादिमिश्वतुभिः

कारै्त्षु

मध्ये

मायो द्वि्ाणि यजीत तानि स्थानवपिरोषतः १
स °-बाहृव्येन राघ्राणि षडगुलानि मति ।

ककमुखं श्रेष्ठमिति यस्माच्च सर्वेषु प्रदेशेष्वधिका्ैधि- तथा षडुर्वशातिसंख्यानि । तथा सुकर्म; कमैड्दाटै-

क्रियते इति ¦ वसंततिरुकोपजाती वत्ते ॥४८॥

दतिश्रीणुणांकदन्तपत्रश्रीमदरणदत्तविरचितायामष्टंगहदयदीकायां सर्वागसुंदगख्यायां

नरेेथाविधि सम्यड्निष्पादितानि तथा रोमवाहीनि

लोमश्चातनसमथोनि तथा सुखूपाणि शोमनाकाराणि ।

तथा सुधाराणि शोभनधाराणि । तथा सुखन गृह्यत

संखग्रहाणि च काययेत्! क अयसि ! कदरो
प०~सर्वयन्त्राणो कमं यन्त्रे्वतः कङ्कमुखं प्रधानं सुष् ्माते सुतीक्ष्ण तथोऽऽवर्तित च यदयः तीष्छं
स्थान स्थानेषु ` सर्वेष्वधिकारि तच्च -यस्मात्तद्ि- तस्िन् । कौदशानि च राल्वाणि। अकरारारि
यंत्रविध्यध्यायः पच्वि्चः॥२९॥

नेते परिभ्रमति तथा ग्राह्यम् । राल्य साधु एत्वा- सुदरनानि । समाहितं सुष्टु प्रत युखाप्रं फट येष
ऽवगादहते गृहाति गृहीत्वा च तच्छस्यमुद्धरति 1 तानि समाहितयुखाप्राणि । तथा नीरोतलघु
उत्पारयति स्थानेषु सर्वेषु सर्वशरीरेषु ररीग- तीनि । तथा नामाष्रुगते ख्य येषां तान्यन्वथे
वयवेषु शस्याहरणादिव्यापारेष्वाधिकार रास्याहर- नामानीतयथः । तथा सवैकालं संनिहितामि समीप
णविषये सुखकारि । अतः कारणात् एतेषु पूरवस्थानि । चवं च तदुन्माने च स्वोन्मानपात्मीयं प्रमा
केषु मध्ये क्कमुखं नाम यथन्त्र श्रेष्ठतमम् ।
अन्यानि यन्त्राण्येकदे विषयाणि स्वस्पकर्मकराणि तस्मात्सकाद्यादध तस्य चतुर्थाशोऽष्टमागोऽगुरुषटूकरं
सप्तमाराहयसहिते यवददराकं तत्परिमाण फट येष
असुखकराभि ॥ ४८ ॥
तान्येवम्। अपि चेति समुदये । एवंविधानि राघ्न
, ..इति श्रीचन्द्रनन्दनविरितायां पदार्थचन्द्ि|

कायामष्टाङ्गहटदयटीकायां सुत्रस्थाने
पश्चविंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥
हे --यन्येषु कंकमुख्यसय प्राधान्यमाह--निवतैत्

प्यैकारः स्थानविरेषादुदत्राणि प्रुजीत । एकैक

इये बहूीहिषदिति द्विलसुच्टोपौ । ततः शस

दति । संप्रहे तु॒हस्वदीर्धमूरतनुयक्नविषमग्राद्यभराहैशिथिकतेत्यष्टौ यत्रदोषरा इति ॥ ४८ ॥

त्ययः | १ ॥
प०्~अस्यारस्मे प्रयोजनं यन्त्राणि प्रायः शारं

दति देमाद्विरयीकायामायुरवैदरसायने यन्त्रप्रकरणं

मयानि कायीणि तद्रच्छखाण्यप्यतोऽस्यारम्भः
षटूर्विशतिः राख्राणि कारयेदिति सम्बन्धः

` ` ` ताम् क्षामस्तयेन निरूपितम् ॥ २५. ॥

( ४७८ )
सुकमीरै

अष्टङ्गहटदये ।
फियानिपुणैरमितैसयस्करिघंटितानि

[ सूत्न~

हे ०--मण्डलायं दाख्माह्मण्डा्रमिति ।शयुण्डकी

तेप्पादितानि । यथाविधि विध्यनतिक्रमेण रोमवा्षनि । रोमाणि वहन्तीति योमवाहनं रोम.

गख्युण्डिका |] २॥

फशपनं छेदने कम की

ऋज्यग्रयुतनते सोफे गभीरे च तदन्यथा ।

येषा तानि । तथा

धाहुस्येन भूयसा प्रडङ्गुखदीधोणि । युहूपाणि
भ्वाकरुतीनि तथा सुधाराणि दोभनधासाणि तथा
तथाऽकयाछान्यदन्तुराणि
शोभनमरहणप्रदेश्यानि

वृद्धिपरं श्चुराका छेदभेदनपाटने 1

नताग्र पृष्ठतो ॥ ३॥
स ०-दृद्धिपत्रे नाम राले श्षुसंकारं स्यात् । सवं
अविषसधाराणि । सुध्मातं च सुतीक्ष्णं चाति छेदनादिपरु ` योज्यमिति प्रकृतम् । फङ्पारिमाणं तूक्त”
वर्तिते यच्छखं तस्मिन् तथाभूतेऽयसि तीक्ष्ण" मेव । कीदक् । ऋजु सष्टमप्र यस्य तद्स्व्र तदू
छे धटितानि ! आवतितमयोघनेनाहत्य पिण्डीछतं सम्यगाहितं कृते सुखा येषां वानि नामा-

कंगवरूपाणि ब्रीह्याकास्वकत्रस्वात् त्रीहिवक्षत्रं शसं

नेयम् । सर्वदा सवकालं

संनिहिताने

तते शोफे स्यात् | गभीरे तु शोफे तदृद्धिपत्रमन्यथा कथमन्ययेव्याह

! नतेव्यादि । पृष्ठदेशे

चिद- नतमग्रे यस्य॒ तन्बताप्र मबतीति ॥ ३ ॥

मानानि । तथा

सखोन्मानादास्मीयाद्ृध्वेमाना-

घ्यादधोरपलानि

चतुधौशचपफलानि । अन्या-

प०-तृद्धिपत्रं रां श्रुराकार श्षुस्सदृ् तश

छेदने द्िधाकरणे भेदने विदारणे तथा पाटने

मेदोभन्धीनाभुस्पाटने तश्च कऋञ्वश्रं सपष्टमान्तमुफयाणि तानि च श॒खाणि स्थानधिशेषात् प्रयोक्त न्रते च शोफे गभ्भीरे च तदेव ऋ्बम्रमन्य

नि प्रायः णकैकं क्रुत्वा तानि

शख्लाणि हित्राणि

व्यानि व्यािवश्ात् प्रयोञ्यानीत्यथेः ॥ १ ॥ थान्धेन प्रकारेण वैपरीये सति प्ष्ठतो दवै तथा
ह° --यल्नविधिमध्यायं व्याख्यातुं परतिजानीते-अथेति। नताभ्रम् अनवधारम् ॥ ३ ॥
हे० --वद्धिप्माह“वृद्धिपत्रमिति । उन्नते गम्भीरे
दाराणां सामान्यलक्षणमाह --पडविशतिरिति । खंकमारि; उत्तमढोहकारः, रोमवाहनि सेमच्छेदीनि, अक- च रोपे ऋज्वयम् , अन्यथाभूते शोफे परष्ठतो नतापम् ३
रालछानि आर्जववन्ति, अयसि लोहे घटितानि । वरतीयार्थे
स्म } समातं

सम्यक् वाशति मखलाभरं फलं

तानि

| स्वोन्मानस्यांगल्पटरकस्याधंचवुर्थोऽगः

भागः

सप्तमारद्रयसाहूतं

येषां
अष्टमा

दीेहस्ववक्रे यथादायम् ।

उत्पलाध्यधधाराख्ये छेदने भेदने ॥ ४ ॥

स ०~उव्पर चाऽध्यधारं च ते आस्ये ययोस्त
दीधेहृष्ठवक्र
तानि, एकैकश्तो दित्ाणि परस्थे द्वेबीणि वा कारयत् | उत्पलाध्यधधासस्ये राघ्े यथाक्रम
यददश्कफ तत्पार्माणं कल चा

प्ङ्विंशतेरुपयोगमाई --यजीतेति ॥ १ ॥

मवतः । उपख्पत्र दीधेमुखमन्यधधारं तु हस्ववक्र-

मंडलम्रं फटे तेषां तर्जन्ध॑तनेखाक्ृति ।

मिथः ।. तच्छेदने तथा मेदने च योऽयम् ॥४॥

छेखने छेदने योज्यं पोथकीरयुडिकादिषुं ॥ २॥

प०-द्वस्ववक्त्रं ईशरुमुखं समे

स्०--तेषां राख्राणां मध्ये मडकाग्रे नाम शल्नम् । नापि गम्भीरे कायम्

शोफेनोन्नते

। यथारयमाद्यानाति-

कीम् । फोर तजन्या अंतनेखस्तजेन्य॑त- करमेण रारीरस्थानानुरेधेनेति यावत् । उत्पलं शकं
मैस्तस्येवाृतियस्य तदेवम् । केषैतयोल्यमित्याह | तथाऽध्यधैधारं शख तेद श्रे भदने विदारण

ठेखने छेदने पोथक्यादिषु योज्यम् । आदिशब्देन | छेदने द्विधाकरणे योभ्ये ॥ ४ ॥
हे०~स्थानवरेन दधिमुखं स्वमुखं च । उस्पकप~
वत्पोगादयो गृहन्ते ॥ २ ॥
` चमध्यरद्धारं चेति शल्रद्वयमादह-उत्पङेति । प्ते
प०्~-तेषां राखाणां मध्ये म॑ंडखाभरं शाखं फे

पानिषये तैन्यन्त्खेन तुल्याकरति कायम् ।
तच्च पोधक्यादिषु ङेखने ठेखयनिसिन्च तथा छेदने

पदननिभित्तं योज्यम् ॥ २॥

नामानुगतस्पे ॥ ४ ॥

तथा!

सर्पस्य व्राणकर्णाशेश्छेदनेऽधौगरं फएठे ॥५॥

स्थानम् |

६ ठ

साटिप्पणटाक्षाज्नयसवाहत अ० ९प

प०-खन्यि व्याधौ अश्स्नतिखाध्ये व्याधौ
दरछेदने कणोरचछेदने च योज्यम् । तथेति समु- सरायीस्यं तथा त्रिकूचैकभिति राखे दे कारये \)८॥
हे०~-रारारिसुखं तरिकूर्चकं चेति राखद्यमा६-खान्य
चये । भेदनेऽपि योज्यम् । तच .फठेऽर्षौगुं

स०--सपवक्रं नामं शं नामानुगताकारं प्राणा-

शति । खाव्ये स्थानि शरारिः पक्षितिदेषः ॥ ८ ॥

मवति ॥ ^ ॥

०-सर्पीस्यं श्च फटे फरुविषयेऽधाड्णुहप्रमाणम् । तच्च प्राणे कर्णयोरशेःसु छेदने
ञ्यम् ॥ ५॥

हे०-रपयक््रमाह--सपस्यिमिति ॥ ५ ॥ `

गतेरन्धेषणे ष्णा शद्पदशसेषणी ॥ ६ ॥
स०्-रएषणी.

नाम

शष

पत्ेणानामन्वेषणे

योज्यम् । कीटरशी । शछ्ष्णा कोमलस्शौ । तथा
गूपदमुखमिव मुखं यस्याः सा गद्ूपदमुखा ॥ ६ ॥

प०~एष्यते समन्ततो

गतेमौगं॑ज्ञातुं यया

कुश्चाया वदने राव्य द्यंशुठं स्यात्तयोः फठम्९
स०-छशाटा नाम शलं वदने क्षव्ये योज्यम् ।
तयोः शयारकदाट्योः फछं हयेगुखप्रमाणं स्याघ ९॥
प०~वदने स्राव्ये तथोः फलमु । कुंशवद्नं
तथा आटावदनं ते दे स्राव्ये रोगे कार्ये तेनैकं
तथोषं
सख कुरावदनं दितीयमाटावदनं
छुपरिमाणं फं स्यात् ॥ ९ ॥
हि०~-कुशपत्रमायपखं चेति शस्रध्यमाद---कुश्च(ठेति । आदा पक्षिविरोषः ॥ ९ ॥

सैषिणी । गतेदूखणमनाय नाडा अन्वेषणे च तद्रद॑तरखं तस्य फरमध्यधेमंरारम् ॥ १० ॥
गतो विज्ञाने तद्विषये योज्यम् । साच श्क्ष्णा
अपरुषा गण्डूपदञुखा भूमिरतावक्त्रा ॥ £ ॥

ह° -अन्वेषणार्थमेषणीमाद---गतेरिति । गतेनाडीव्रणस्य ॥ ६ ॥

दवितीयामेषणीमाह-

भेदनार्थेऽपरा सूचीश्चखा प्रकनिषिष्टस ।

4

£

‰

॥

1

` सन्-अंतभुखं साम शलं तदव्छृराटतुल्यम् |
तस्याऽत्चैखस्य पएरमध्यधमेगुरं स्यात् 1 १० ॥
प०~ताभ्यां तुध्यं तद्त् । अन्तमुखं नाम संख
पूयैवत् खाव्ये कर्मणि योञ्यम् । तस्यान्त
खस्य फरमध्यधैमङ्गुखुमयिकमधे यस्याङ्ु
खस्य ।॥ १० ॥

।

हे०-अन्तगुखमाह--तद्टदिति । तद्वस्छाग्ये ॥ १०।
|
वेतस व्यधने ॥ ७॥
गुरंफे ।
स०-अपेरणी मेदना्थे श्त्वीमुदा स्यात् । अर्धच॑द्रानन चेतत्तथाऽध्यधौ

मूड निविष्टिक्त खं छिद्रं यस्याः सा मूरनिवि ब्रीहिवक्च प्रयोज्यं च तच्छिरोदरयोन्थधे॥ १९।

स०-तथा उुराटातुल्यं तदप्यधचेद्रास्यस
राघ्म् । चः सपुल्चये मिलक्रमे । व्रीहिवक्रमष्यभ्यधी
तपरे तस्च व्यधने योज्यम् ॥ ७ ॥
प०~अन्याऽपरा द्ितीयैषणी भेदनार्था भेदन गुखफरं स्यात् । तच शिराष्यव उद्एव्यधे २
निमित्तं सुचीयुला तीक्ष्णयुखा तथा मूरे निविष्ट योज्यम् ॥ ११॥
छिद्रं यस्याः सा तथाविधा । वेतसं वेतसपत्राकारं
प०~एतश्चाधैचन्द्राननमधचन्द्रसुखम् । नीहि
शखं व्यधने कार्यम् ॥ ७॥
|
मुखं शखं फले फरविषये तथैवाध्यधमङ्गुरं जीह्या
, ह०-मेदना्थीमेषणीमाह-भेद्ना्थं इति । भेदन कारमुखं तच्च शिसव्यधे तथोदरव्यधै तज्निभिन
ला । वेतसं वेतसपत्राकारं श्रं षडगुहं पर्वा.

क्षाराक्तधू्प्रयेशनेन पेतसशल्लमाह--वेतसमिति ॥ ७ ॥

श्चाघ्ये दारा्यास्यं व्रिकूचके ॥ ८ ॥

प्रयोभ्यम् ॥ १९१॥
दे०-वरीदिलमाह---तधेति }॥ १५ ॥

स०--शरारिराटिः पक्षिविदेषः । शररयास्य पृथु; कुठारी गोद॑तसद्शाधौरुरानमं ।
। तयोध्वे्दडया विध्येहुपयेस्थ्नां स्थितां शिराम्।
नाम श त्रिवूत्वैके च क्ञव्ये योऽयम् ॥ ८ ॥

६ ८५

[ल

अषटाङहदयं 1

0

ताममाम

ाािा~-----~

स०-कुढारी नाम श्चं पृथुर्विस्तीणसंस्थानदंडा देरिन्यप्रपतैप्रमाणापैणी मुद्रिका य्िस्त द्विषः
तथा गोदतपददामधौयुलमाननं यस्थाः सैवम् । न्यपरपवैप्रमाणापैणसुद्विकम्, । तथा सत्रेण बद्धं \
तया कुठारिकयोष्वदडया सव्या रशिरामस्मामुपारि बद्धम्. । च््ेण बदुष्वा मणिषरवे योज्यमित्य
गलक्लोतोरोणाणां छेदने च तव्योव्यम् ॥ १४ ॥
स्थितां विध्येत् ॥ १२॥
प०~-कुठारी प्र्ुविस्तीर्णा प्रधुदण्डा गोदन्ता-

कारा

तथाऽद्धीङ्गुखाननाऽाङ्गुखफलढा

तया

प०--अङ्गुखिशखमेव॑रश्चणं कुयात् । सुद्धिव

आस्यसम्बन्धिन्या निगेतं निष्क्रान्तं मुखं "

ुरायीऽस्थाभुपरि प्ष्ठे स्थितां शिरां विध्येत् । यस्थ । तथा फठे सुखनिषयेऽधौङ्गुराथतम
उध्वैः दण्डो यस्यास्तथाविधा । अधोमुखया ङशुखदीधेम् । योगतः शख्लकमेयोग्यतया अष
ृद्धिपत्रेण सम॑ तुस्यम् } सण्डलप्रेण वा तुस्यः
शियं विध्येत् ॥ १२॥
तस्व प्रदेदिनीप्रथमपर्मेपरिमाणा प्रवेशाहैमुपरि
है ~-कुटारमाह--प्रुरिति । कुरर्यः फष्माह~

यस्मिस्तत् । अप्यैते अस्यततेऽन्विष्यतेऽङ्गुः

तथेति ॥ १२॥

यच्छस्लं तत्तथाविधं कुर्यात् । तच्च दृटं र

तास्री श॒खाका दिखी भुखे कुरुषकाकरुतिः । उ्यङ्मुखिवद्धं मणिवन्धस्थाने बन्धनीयमू । तद्र
छिगनारं तया विध्येत् ॥ १३ ॥

सरोतोरोगाणां छेदने द्विधाकरणे तथा भेदने वि

रणे योच्यम् ।॥ १४ ॥
हे०~अंगुखीशक्लकमाद--कु्यादिति । युद्रिकान
च मुखे कुरनकाक्ृति; स्कसहचरपुष्पमुङ्राकास . ।
तया
शाक्या
किगनाद
कफोत्थपटलकेकन तमुखं कंठस्थमुद्धिकं योगतः स्थानरोगयोग्यतानुस
- स °-ताभ्रमथी राराका

दिमुखा स्यात् । स

विकट्पः | १४ ॥

विध्येत् ॥ १२॥

प०~-लिङ्गनाशम्यधाथै ताम्री ताश्रमयी शलाका
दिमुखोभयतेमुखा

कुरुषकाङ्तिः

कुरुबकमुक्ु-

खाया तया लिङ्गनाशं पटं विध्येत् ॥ १३ ॥
हे०~शलाकामाह-ताग्रीति । ऊुरवकं कुरेकमुः

कुलम् ॥ १२ ॥

_„

डयाैयटिशखकम् ।

ग्रहणे श्डिकामदिवडिश्ं सुनताननम् ॥ १५
स ०-बडिद्ं नाम श्च शौडिकामदि्ैहणे योऽ
सदिशब्दैन परतिजिहदिप्रहणम् । कीददौ तत्
सुनतमकुरावदानतमाननं मुखं यस्य तदेवम् ॥ १

१०--शुण्डिकामौदीनां

भ्रहणे

प्रहणनिरि

वडिद्य कायम्] सुनताननमतिदयेनानतमुखम् १
हे°~वडिशमाह-~म्रहण इति ॥ २५ ॥

युद्धिकानिगतयुखं फटे कधौरुखायतम् ॥

योगतो ब्रद्धिपत्रेण मंडलाप्रेण वा समम् ।

त्यदेशिन्यग्रपवैपरमाणापणसािकम् ।
सूत्रबद्ध गरल्लोतोरोगच्छेदनभेदने ॥ १४ ॥

छेदेऽस्थ्नां करपत्र तु खरधाः दशायुखम् ।
विस्तारे व्यंशृरं सूष्ष्मदंतं सुत्सरुषेधनम्॥ १६

स ०-अंगुलिशल्लकं कुयात् । कीढराम् । पुर्न
स०~करपन्न नाम राले खरधारं तथा दर
काया ऊर्मिकाया निगतं निष्का मुखं यस्य तन्मद्ि- गुलं दर््येण । द्यगुकं विस्तारेण । सृष्मा दं

कानिगेतमुखम् । फले तु तसिन्पुखेऽ्घायुखदीर्ध यस्य तल्क्मदतम् । तथा । त्सर्मुषटि्वधने भ्र
योगतः संस्थानेन बृद्धिपत्रेण मेडछप्रेण वा तुल्यम् । णम् । रोमने त्सरुमधने यद्य तत्सर्बघनभ्
कियस्प्रमाणाऽस्य मुद्धिका कार्येत्याह । त्परदेरिन्य- अमिधानकोरो
यद्यपि स्सररिमुष्टिरिस्यम्यधा

त्यादि । त्य वधस्य या प्रदेशिनी तस्या यद्र तथाऽपि
परव तस्य

यद्पमाणं

तेनार्प्यत इति

सुष्टिात्रषयेहोपलक्षणा्ै्ान्ुषटावप्युपपः

तस्र मेव ॥ १६ ॥

ष्थानम् 1

सरिप्पणसीका्चयसंबरिते अ० ३६

प०--अस्थ्नां छेदे छेदनाथं कपपन्र नामं रां
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प०--दन्तरेखनकं नाम राखमेकधारम् ! एक

कार्यम् । तच्च खरधारं दशाङ्गुख्दीधै दरधङ्गु- रूपा धारा यस्य दन्तराकराशोधने । अन्ये त्रयः
छचिस्तारं सूष्ष्मदन्तं सुरसरुबन्धनं शोभनः स्सर*
हस्तग्रहणप्रदेशो यस्य तत् । रोभनुषटिवन्धन-

कोणा नाम तथां चतुष्कोणं चतुरक तथा प्रबद्धा

भिति यावत् ॥ १६॥

रात् हस्तम्रहणप्रदेशात् । तेन रखेण दन्तश्षकंराः

हे०~करपत्रमाह--छेदेऽस्ाभिति । ष्ट त्सस्वंधनं

ग्रहणा यस्य ॥ १६ ॥

सायुसूजरकचच्छेदं कतरी कर्तरीनिभा॥ १७ ॥
कतेरी नाम श्ल कतरीद्र

योश्यम् ॥ १७ ॥

स्ञाखादिच्ेद

आक्रतिः संस्थानं यस्य । एकतः

एकस्मासखदे-

शोधयेत् छेखयेत् ॥ १९. ॥

।

द° -दन्तरेलनमाह~एकधारभिति । प्रबरदबदेषितवदाृतिर्वस्य तत्परबद्धाकृति ॥ १९ ॥ `

अधुना सचीराल्लमाद-

चृत्ता गूढटढाः पारो तिखः सुच्योऽत्र सीवने ।

प०~कतैरी नाम शसं त्रणस्नायुसूत्रकेशानां मांसानां अदेश्चानां चयश्चा अथयुखमायता ॥
छेदने छेदनार्थम् । सा च कतैसीतुल्या त्रिभा-

अर्पमांसाऽस्थिरसपिस्थत्रणानां अंगरायता ।

गपाश्ा परिशिष्टधास ॥ १७ ॥
।
हे०~कर्तरीमाह--स्तायुसूत्रेति ॥ १७ ॥

त्रीहिवक्रा धनुवक्रा पकामाश्चयममेसु ।

वकरचचैधारं द्विमुखं नखदासं नवायुटम् ।

सा साधै्ंगुखा ॥ २० ॥

स०-अत्र एषु राक्ष म्ये सीवने सीवनविषये

सृक्ष्मशल्योदध तिच्छेदभेदभच्छन्नकेखने ॥ १८॥ तिः सुच्यः स्युः । किभूताः । वृत्ता बहुलाः ` परि
स ०-नखरास्लं॑नखच्छेदके

पत्रा करजुश्च धारा

यस्य॒

प्रसिद्धम् । तच

गरूढास्तथा दृढाः सारात् । आसां च प्रत्येकं सस्था-

तदेवम् । तद्यैकं नविशेषेण विरोषोपयोगमाह । मासखानां बहु्मासानां

रारीरदेशानां त्यजता सुखे सूची स्यात । संप्रहेऽष्यगुर्प्रमाण सतु षडगुठम् । एतच पृष्चशस्यल्य बोचत् । च्रयज्ला्रेति । ्रयक्षेति चव्यम् । तथा तपंगुलकंटकादेरुद्वरणादौ नखच्छेदने मेदने च योग्यम् १८]॥ मायता युखदीरधेलर्थैः । तत्वं दटपाशचलं॑चोक्त-

मुखं षक्रमन्यद् खष्ठम् । तथा नरवांगुङ न्वा

प०--रख्ख लखशखं वक्रञ्ञधरे दे मुखे यस्यैवमेकमुखं वक्रधारमस्पष्टवारं द्वितीयमूज्ञुधारम-

मेव सामान्यलक्षणेन । भस्पमासानां वणानां सध्यस्थिसंश्रितानां च दवगुमायता दीर्घ । इत्तमुखतव

कुटिरूधारम् तच्च नवाइ्गुखदीधं तच्च सुक्ष्माणां

चाऽध्याः सामान्योक्तम् । वृतीयामाह बीहीस्यादि ।

शस्यानायुदध्रृती तथा छदे भेदे प्रच्छन्नटेखने च

नीदिमुखा चापवत् कुटिका ।देष्येण दवे अगे स्थ

योज्यम् ॥ १८ ॥

स्यात् । सा च पक्ताज्चय जमाराये मसु च अणानां

दे०~नखशख्माह~वक्रजुधारमिति । नवारुरं नतु सीवने योञ्या | २० ॥
षडगुं, नखच्छेदनकं परसिद्ध वक्र्बधारम् , एकस्मिन्भुते
वक्रा धारां अन्यस्मिन् ऋजुः ॥ १८ ॥

` अधुना देतटेखनराखमाह--

एकधोरं च॑तष्कोणं वद्धाकृति चैकतः । `

०वृत्ता धर्तटा तथा पासे संत्रपरवेशप्रदेश
गूढरदास्तिस्ः सृच्यः कायाः । अन्न सीवने अत्रा

सां सध्यात् मांसखानामवकाक्षानां चरणानां सीवने
च्यखा त्रिकोणा च्यङ्गुमायत्ा अयङ्गुरुदीर्था ।

दतरेखनकं तेन शोधयेर्ईतराक॑याम् ॥ १९॥

द्वितीया सुची चणानामस्थिस्न्धिगतानां तथाऽध्थि-

तङेलनकम् । तेन देतशकंरां शोधय ॥ १९ ॥

कत्रा धनुरिव कुटिला तथा सायेदयङ्गुङदीर्धा सा

गुखथता
स०~रकधासेकसिन् प्रदेश तथा चतुष्कोणं स्थानामस्पमांसानां च सीवने
दवद्युखदी्धा काया । सा सार्धद्यद्गुखा चतीया
तथा ` एकतं एकसिन्देशे प्रबद्धा आङ्घतिर्थस्य तद- सची । ब्रीहिवक्त्रा ब्रीह्याकास्मुखा तथा धल्व
६

(५८२)

` [ च्ल

अष्टङ्हदये । `

च सीवने पक्वाद्ययस्थानां त्रणानामामाशयस्थानां

म्स श्थितानां च योभ्या ॥ २० ॥

हे°-लजमाह-अद्रमुखोति ॥ २२ ॥
|

ह° -पुचीचरयमाद-तृत्ता इति | पारो दिद्रस्थाने

गृ दृटाश्च तत्र व्य॑गुयं सृप्वीमाह--मांसरानामिति।
सेति । साद्धदयगुलं चूचीघगुलं सूची माह--अस्पमां

माह--त्रीहिवक्त्रेति ॥ २० ॥

अधुना पूर्वं किलक्षपिपुराह-

सरववृत्तास्ताश्चतुरगुराः ।

व्यधने कर्णपारीनां यूथिका सुङुखानना २३ ॥
स०-कणेपाङीनां व्यधने यूथिका नाम॒ राच
स्यात् । कीद्री । सुङछानना ॥ २६ ॥ .

प०-त्यधनं भेदनं कर्णपालीनां यूथिका नामं
राखम् । यूथिका कीदशी युकुकस्येव आननं सुर्खं

यस्याः सा सुदुरानना ॥ २३॥

हि०~कणंव्यधनमाद्~व्यधनमिति ॥ २९६॥
कूलय वृततेकषीटस्थाः सप्ताऽ्टो वा सु्वधनाः ।
संयोज्या नीटिकान्यगकेशचशातनष्ु्टने॥२१ ॥ आराऽ्थायखवृत्तास्थां तसपमेश्चा तथोध्वैतः ।
स०-ताः सुचयः स्तौ वला दैर्थ॑ण चतुर चतुरस्रा तया विष्येच्छोफं पक्रामसंशये ॥

गुलाः करव इत्युच्यते । विभूताः उत्त एकस्मिन् कणेपाटीं च बहृटाम् ॥ २४ ॥
स०-अर्घगुरप्रमाणं त्तं सुखं ` थ्या; सार्धा
पीठे स्थिताः । तथा सप्तस्य अष्टौ वा |
तथा स्लोभन वधन यासां ताः | सुबंधनाः | गुखढत्तास्या । तथा स एवार्घागुरप्रमाणः प्रवेशो यस्याः
अत एवेदं शं सूचीकूचसंकञमिति । तथा चाऽ्द- सा तस्म्रवेशा । तथोध्वैत इति ।व्तार्धीयुकादुपारि्टश्विकित्सिते जगाद । अर्शोभ्यो जरजाराघ- तथेव चार्घायुरुप्रमगेव चतुरा स्थात् । सा आरासुचीवृैरि्यादि । स॒ च बद्रसपता्टसूचिकः ' कूर्चो नाम श्म । तया आस्या रोप विध्येत् | फदा
नीटलिकादिषु द्ेपे कुटनविषये च योच्यः । उपलक्षणत्वाजचाऽस्य ध्िनरेदरहुप्तादिष्ठपि योज्यः ॥ २१ ॥

पकामसंशाये विमय पकः शोफ उताम इति सदेह ।

बहुलां च कणपालीं तया विध्येत् ॥ २४ ॥ `
प०~सवेतो दत्त वतुखाः सर्ववत्तास्तथा चतुर
प०--आरानाम शखमधौङ्गुखपमाणं धत्तं परिइगृखायताः । तथा वृत्ते तु एकस्मिन् पौरे स्थिताः वतुलमास्यं लं यश्याः सा तथाभूता । तल्म-

तत्र प्रतिष्ठिताः सम्यक् सप्ताष्टौ वा तथा शोभन- वेशा तावस्रवेशा तत्परिमाणप्रवेशेतिः यावत् ।
बन्धनाः सुष्टु निवद्धा इत्यथः । एतच्छश सृचीनां तथोध्वैतश्चतुरखा अधाड्गुखादुध्वै चतुरस्रा न

कच उच्यते । स च योज्यो नीकिकादिषु रोगेषु घत्ता । तयाऽऽरया शोफं विध्येत् । पक्रामसं-

तथा कु्टून कुषुनविपषये योजनीयः ॥ २१ ॥

हे०-दर्चमाद-सववृत्ता दति । सर्वछत्ताः पाशरहितास्ताः सुष्यः दत्ते एकस्मिन् पीठे निखाताः ॥ २१॥
0,

अधौराटसुसैकततेराभिः कटै खजः ।
पाणिभ्यां मथ्यमानेन घ्राणात्तेन दरेदस्९५२२॥
स०-मष्ठमिः कटकः लज उच्यते |कीरः ।
अधीगुलप्रमाण पुखं येषं तेर्पयुर्सुशैः। तथां
नलैः । तेन खजेन हस्ताभ्यां विरोड्यमानेन नासि.

कातोऽलं हरेत्॥ २२ ॥

राये सति किमयं शोफः पको सेर्यस्थां सरितौ

संशये सति आर्या शोफं चि्येत् ॥ २४ ॥

हे०-भारामाह-भरोति । तत्पेदादददाुप्ेशात् ,

ऊर्प्वतः दृत्तान्मुखादरधवं चतुरला) पक्ामसशयं
मसन्देहे, बहुलं घनाभू | २४ ॥

पक्ताश्चा।

षहृकायाश्च शस्यते ।

भूच भिभागसुविरा तय॑युटा करणवरधनी २५॥
स ०-बहकाया

अतिमांसकायाः ` कणपाल्याश्च

सची शस्यते न केवलमारा | कीदशी दी | त्रिमागः
प०~पाणिभ्यां हस्ताभ्यां भध्यमाैन तेच प्रा, प्रतिमागाद्सुषिरौ यस्याः सैवम्| तथा त्यगुखदिश्चैण
|

णायसिकाया अछ् रतं हरेननिदैरेत् ॥ २२ ॥

सा च कणेवेधनी स्वात् ॥ ९५॥

भ
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प०~-अतिमांसलयाः कर्णपास्याश्च सूची शस्यते । प्रादिः । उने करचैः । छेदने कपत्रादि ` भेदने
साच. त्रिभागुषिरा तिमागप्रमाणा छतच्छिदरा एषणी सूर्वीसुखा 1व्यधने वेतसादि । मथने खजः |
यङ्गुख्दाघा ज्यङ्गुहग्रमाणा कणेवेधिनी कण- रहे संदरः
1 दाहे राकाकादिरिति ॥ २७ ॥
वेधनं सुक्त्वा नासौ सीबने प्रयोऽ्या ॥ २५॥
पर~उस्पाटयपाटयेत्यादि ययेकं निर्दिष्टं दाह
०-वहूलकणपारीन्यधनाधं सुचीमादह~बह्ुखायाश्च

पथैन्तं तच्ियाः शखराणां कर्माणि 1 २५ ॥

डास्यत इति ॥ २५॥

जलोकमषारदहनकाचोपठनखाद्यः।

हे०-रस्रकर्माणि गणयत्ि.-उत्पास्येति । उत्पाटय्=
सुस्ाटनं भावे यस्त्यथः | एवं पाटयादिष सेन्य सेद

अरूहान्यनुशखाणि तान्येव च विकरपयेत् । नम्. ॥ २७ ॥

अपराण्यपि यंत्रादीन्धुपयोगं च यौगिकम् २६

दाघ्लदोषानाह--

इटसंडततुस्धूरहस्वदीषववक्रताः
काथेकरणात् । तानि चाऽरौहानि छोहवजितानि । राखाणां खरधारसखमष्ट दोषाः प्रकीतिताः२८॥
सं०-जंरौकःप्रमतीन्यनुराल्नाणिः `र्तसावादि-

आदिरब्देनायस्कांतश्चाकरोफारिकापत्रादीनां ग्रहणम् ।

°--सषटम् ॥ २८ ॥

एवचोक्तेन न्यायेनाऽन्यान्यपि चैत्रादीनि विकस्पयेत्। | हे०"व्यल्लदोषानाह-~~कुण्ठखण्डेति । ते च दोषा
आदिशब्देन श्राणा गरहणम्। उपयोग च यौगिकं ` अन्यत्र करयन्तरात् ॥ २८ ॥
साधुतरं बुद्धया निरूपयेत् ॥ २६ ॥
अघुना राघ्नाणां प्रहणविर्धिं दरयति
` प०्~जौकः्षारादयोऽवुराक्लाणि । ` आदिर
हणात्

कुरचिन्दक्षाकशोफाङिकादिखरपत्रसमु-

द्रफटश्ुष्कगोमयादीनि । तान्यखोहानि खबुद्धया
ने . विकल्पयेत्

। वक्षयमांणयाऽनया ` -रीत्या |

तथाऽपराण्यन्यानि

विविधानि यन्त्रादीनि तत्का

केदभदनरेख्याथ श॒खं वृत्फरतरे ।

तर्जनीमध्यमाँगुैगह्ठीयास्सुसमाहितः ॥ २९४
#भ

4

|

गृही

स०-कठेयेदनटेस्यार्थं॑तजनीमध्यमारिमील्तिः
राघं दतपलोतरे वृतपकमध्यभागे गृह्णीयात् ।कीदक्},

याणि चोपकल्पयेत् । तथौपयोगं च यौगिकं पुसमाहितस्तद्तमनाः ॥ २९ ॥ _.
ग्व -परिकिद्पयेत् ॥ २६ ॥
प०-छेदनाथै शखं तथा मेदना्थं तथा ठेख` हे०--अनुशसत्राण्याह--जलोक दाति | उक्तेभ्यः रास्र- नार्थं च यत् प्रयोजनं चव । तद्न्तफछान्तरे
य॒न्त्रेभ्योऽन्यान्यपि स्वबुद्धया कटप्यानीत्याह--तान्येवमिति।
तानि शच्रानुराख्राणि यन्वादीनै यन्त्रानुयन्त्राणि तेषां

योग्यम॒पयोगं विकस्पयेत् ॥ २६ ॥

`

गृहयीयात् ¦ वन्तं च फं च धृन्तफरे तयोरन्तरं

तंस्मिस्तन्मध्ये छेदायै शसं गृह्णीयात् । तच्च
प्रदेशिनीमध्यमाद्गाष्ठिने समस्तेन

हस्तेन ` ` पुस

माहितं फष्वा ॥ २९॥ -

उत्पार्यपास्यसीष्येष्यरेख्यप्रच्छन्नङटनम् ।
हे०-राख्रधारणविधिमाह-छेदभदनेति । छेदनादिकतच्ियाः॥
दाहश्च
ग्रहो
मथो
व्यधो
कें भं
| मि वृन्तफलयोम॑ध्ये तर्जन्यदिभिमीकितेः रलं गरहीस०्-उघाटथादीनि .तल्नियास्तेषां षडिराति-

टराल्नाणां क्रियाः कमणि तकिया: | तानि ष्डविदति-

दत्राणि संग्रहोक्तानि । तयथा । दंतटेखनमंडलाग्र-

दधिपत्ोखस्यरारिमुखमिकूचक्ढारिकात्रीहिमुखशकाकावेतसपत्रारकणैव्यधनदचीकूत्यैखनेषणीबडिरानखराघ्ना
णीति । उ्पाव्यमूष्वैनयन तत्र नखरं योध्यम् ।
पाटने श्ृद्धिपत्रादि । सेवने .पल्यः | ठेखने मडला-

यात्
॥ २९.॥

..

विस्लावणानि वताम तज॑न्यंयु्टकेन च ॥ ३० ॥.

स०--विक्चावणक्ांणि रारयास्यादीनि राघ्लाणिं |
वतप तजेन्यगुष्ठान्यां मृहीयातु ॥ ६० ॥

` प०्~विस्लावणानि
विल्लाचणध्रयोजनानि श.
| खाणि वृन्ते वरन्तपयैन्ते प्रदेशिन्यङ्गुष्ठका््यां
गीयत ॥ ३० ॥

अष्टाङ्ग ।

( ४८४)

पा
चय

ह०--विकषावणे तु तजन्यगृषठाभ्या बृन्तत्र गृहीयात्०

सण

स्याद्भवेत

प०-राखरकोशः

मि

। नवाङ्गुखवि-

सतारं पाश्वीपरपाश्चीभ्यां तथा सुष्टु कृत्वा धम्
तमच्छतत प्राच दिस सुखे ३१ ॥ स्तथा दै््याद्द्रादशङ्ुङः । प्चोणेः पषटचिदयोषो
देन पाणि-

म ०-गृहीयादिव्यदुवतेते । तकब्

धषौतकौरोयापरपर्यीयः

प०-त्रीहिमुखं शसं मुखे मुखप्रदेशे मराह्यम्.।

रत्वा अतिशयेन न्यस्ता किप्रा पासा यस्य

। कौशेयः कोशास्संभूतः

तदुच्यते । आदिोपाल्यया त्रय्या । तठेन पष्टविरेष एव दुरूटः क्षौमादिभ्यो जातः । तथा
च्छलं वरमप्रे यस्य तदूवरीदिमुषं मुख गृहीयात् ३१ मूदुचर्मभिधिहितस्तदा विन्यस्तपाशः विविधं

तेन दस्ततठेन प्रच्छन्ने प्रच्छादितं चरन्ता हस्त

तथा सुस्यूतस्तथा सान्तराणि भ्यवहितामि धरथ-

गवस्थितानि ऊणौस्थानि शखाणि यस्मिन् स वथाह° --मीदिषलं तु पाणितलेन रतां प्रच्छाय मुखे निघः । तथा शङ्कया सूच्या पिहितं संवृतमास्य

्रहणस्थानं यस्य तत्तथाविधम् ॥ २१ ॥
पष्य ॥ ३९१ ॥

मखे यस्य । शक्लाणां कोशः दरासख्रस्थानं सच

र्य मावः सौकयैम् । यथा सुकस पाटनादिका

तु दस्त एव चात्र प्रधानतमस्तद्थानत्वा्चच्रशख्रणाम् ।

्राञ्याणि तथा

णानां न कैश्चिकी, निदानी तु तेषां दलका शिलिका-

।॥३६॥
मरेष्वाहर्णार्थ तु फियासौक्तोऽपरम् ३२ ॥ सुखश्चयः शोभनः सच्वयो यः इखाणाम्
ह०-ालस्य स्थापना शलकोशमाह-स्यादिति। संगरे
स्०-रेषे शच करियासौकयेतो गृह्णीयात्।सुकमांस-

तच क्षरेण पायितं शर्रस्यर्थिच्छेदनेषु, उदकेन
त्रिया स्यात्तथा गृह्ततेथः ॥ २२ ॥
तैलेन पाटनमेदेषु शिराव्यधलायुच्छेदनपु प्रु
प०-मूलेु मूद्देरेषु आहरणाथानि दास्राणि छेदन,
जीत | धारा पुनश्छेदनानामाछरी, व्यधनानां विल्लव
यन्त्राण्यपि । अपरमन्यं श रषं

यथाय

च्ियासौकर्येण

अहौतव्यम् । तथा

साषमुह्ूमा, घास सश्थापनं च॒ दाद्मलीफल्कम्, ।
अथ योग्याः । नवाधिक्कतदास्रेऽप्यकृतयोग्याऽभ्यासः सुबवाप्यदष्टक्मां शस्रकमणि प्रबतेत । दिरालायुमछधुसन्द॑श; कर्तरे च ।रेषु ठ कर्मसु यतर गृदीते क्रिया हयो
मदिव्याप्तस्वष्टेदस्य । तस्मत्छरोमचमंपुष्पफलम्बृत्रपु *
सकय तेत्र ग्राह्यम् ॥ २३२ ॥
सोदकपकरपरीद्तिवस्तिबध्नमांसपेरिकोत्पख्नालादिषु य~

तयाः करियाः सुखेन साधयितुं सम्पद्यन्ते ॥२९॥
दे०--भाद्रण तु शल मूे ग्राह्य, पाशस्योपरि स्य

दाच्रकरोशमाचष्ट-

स्यान्नवागुखविस्तारः सुधनो दादरांएुखः ।
चनः #
्षौमपबोरणेकौशेयदुकूलमृदु

थार्दमादरणादियेोग्यां कुर्यात् । तथा धयपाश्वस्ोतस्य-

भोभिः परिपूर्णेन नेत्रेण वस्तिपीडनयोग्याम् । अपि च
युक्तकारी भिषक् बुभूषुः पुरषं समपूरगा्रविषदतमदौध-

विन्यस्तपाशः सुस्यूतः सांरोणास्थक्नघठकः 1 व्याधिपीडितं निष्छृशंबमवदस्यामापमायां शुजबस्वजवेष्टतं
रटाकापिहितःस्यथ र॒घकोशः सुसंचयः ३३ पेजरस्यमग्रकि देरो कोथयेत् । सम्यकू प्रहुथितं नोद्ध-

सं०-नवागुखविस्तारः रचकरोशः स्यात् । तथा

त्यायतदेहं कत्वोयीसेषुक््वौदीनामन्यतमेन शनैः शनैर-

तथा प्षोमादिजः 1 तथा चिन्यप्तः कृतः
प विन्यस्तपाशः । तथा सुषु स्यूतः । तथा सातः

५ इति चाखेण यदुदृष्ं दषं प्रत्यक्षतश्च यत् । समागतं

त्वगादीन् सर्वानेव बाह्याम्यन्तरानेङ्गसिराल्ञाय्वाषट घनो निविडः । तथा दादरंगुजप्रमाणो देर्येण वधृष्य
दीनवयवाना चार्थोपदरितेनागमेन चक्षुषा च लक्षयेत् |
पाशो यस्य

णि सव्यउपरानान्यूणौस्थानि शाघ्नाणि यस्मिन् स

तद्भयं भूयो शानं विवर्धयेत् ” इति ॥ ३२ ॥

पुकमासयालानामघ्षविस्लाबणार्थ जकौकसो निदि
पतिरोगास्थशघ्चकः । तथा शालाक्या पिहिते स्थमि- दि्चुह१...
तमाप यस्य स एवम् । तथा सोनः सचेषो यस्य जरूकसस्तु
सुखिनां रक्तखावाय योजयेत्२४॥

शल्लकोशस् स सुसंचयः । नापितमांडिकावत्
तत्रतरेचोक्तम् }निशानी तु श्राणा पक्ता शिका
मापमु्प्रमव्यादि ॥ ६६ ॥

(१) जख्मासां आयुरिति जलायुकाः, जर्मासामोक
इति जरोकसः

। तासां

यवनपाण्ड्यसप्यपौतनादीमिः

: फेत्रा, तेषुसहाचरीरा बहतः श्ाप्रपाधिन्यो मृहाद्ना"

.

स्1८ ज्वाल क(नयसप्।
रत् सण द्,

- -~+ ना

य

६ ४८५

ययय

स०-सुखिनां सुखोचितानां रक्तश्षावणार्थ जलौ-

<~

ताभिः फहूपाकस्रश्रमाः ।

कसो योजयेत् । ताश्च द्विपरकायः । सविषा नि्ि- बिषपित्ताश्चनुत्कार्थं सत्र ॥ ३६ ॥
षश्च । तेत्र सविषाणां

एव ॒ताब्हु-

स०~तामि्दं योजितामिः कंडूवादः स्युः| उप.

प१०-जङ़े ओको निवासो यासां ता जलौकसः

रक्षण चेदम्, । दादशोषमच्छ॑दयोऽपि सयुः ! तासु
मोहायोजितामु विपादिजित् काम् ॥ ६६ ॥

व्युपखक्षणमात्रम् । तेन वबाठस्थविरनासोभीरूणा-

कण्डवादिपूरपननेषु विषपित्तासनुत् साधनं कारम् |

सापायत्वात्ता

क्षयति ॥ २६४ ॥

सुखिनां नृणां रक्तस्ावा्थै योजयेत् । सुखिनाभिमपि योजयेत् ॥ ३४ ॥

हे०--जलीकसां विषयमाह--जरीकस दप्ते ॥२५॥

दु्टब्िमरस्यभेकाहिदवकोथमलोद्धवाः ।
रक्ताः शेता तरद कृष्णाश्चपटाःस्थूकपिच्च्छकः

ईद्रायुधविचिव्रोष्वराजयो रोमशाश्च ताः ।
सविषा वर्जयेत् ॥ ६५ ॥

स °-दुष्टबूद्धवाश्च जलौकसः सविषा इति वस-

प०~-यतस्ताभिः कण्डाद्यो जायन्ते ।तत्न तेपु

` विषं च पित्ते चास्यं च तम्बुदति प्रेरयति नाशयति
यत्तद्धिषपिन्ताखसुन् ॥ ३६ ॥

है०--वर्ज्यापरयोगे दोधमाह--ताभिरिति । वर्मादोपर
वचिकित्सामाह--विष्रपित्ताक्षभििति ॥ ३६ ॥
शुद्धतिजाः पुनः।

निर्षिषाः रेवलश्यावा उत्ता नीलोध्व॑राजयः॥

कषायपृष्ठास्तन्दग्यः किचिप्पीतोदराश्च याः३७

स ०-जटौकस इति वतैते |शुद्रजसेद्ववाः सौगधियेत् । तथा मल्स्यमेकसपादिशववोधोद्धवाप्तथा तेषा- कोत्प्कमरूभिपुलस्षटिकरोवाडजा जौकसो निर्वि.
मेव मस्यादीनां ये मकमूत्रपुरीषादयस्तदुद्धवाशव षाः स्युः । आसां च रक्षणह | चैवहेतयादि ।

सविषा इति वजये |सविषाणं रक्षणमाह । र्ता दौवलमित् श्याऽास्तथा दत्तास्तथा नी रा जयस्तथा

इध्ादि | यावट्धोमशातास्ताः सविषा यतप्ता वभयेत्ता कषायं न्यप्रोबादिबल्कटसदशयवणं पप्र यासां ता एवम्।
तथा ततुरारीसः विचिपीतवणज्टरश्च निर्विषा
नं योजयेत् ॥ २९ ॥
व्याः ॥ ३७ ॥
|
प०-दुष्टास्बूद्धवाः मत्स्यादीनां मृतश्चरीरक्लेप०--दुद्धाम्बुसम्भवाः पद्योःपडसौगन्धिका-

दमदोद्धवा यास्ता स्ता रोदहिताकासः । श्वेताः
शुकाः । कृष्णाः भ्रशमत्यथै कृष्णाः कृष्णव्णीः। दिदुगन्धिविपुलबेमख्सटिटिसम्भूताः । दौवख्वत्

चपरागमनरीरास्तथा स्थूला बरहत्कायाः । पिच्छि- इयावा शैषछबर्णाः । तथा वृत्ता वरा नीला
नीलवण; । उरध्वैुपारे राजयो रेखा यासां
ङा अविशदास्तथा इन्द्रायुधवद्धिचित्रा नानाजातयो ताः । तथा कषायप्ष्ठाः कषायवर्णपष्ठाः । तनूनीरलोहित
माश्लिष्ठमेदभिन्नाः। उर्ध्वमुपरिषटाद्राजयो

न्यङ्खानि यासां

तास्तन्वङ्ग्यः । किच्विद्रीष-

ठेखा यासां तास्तथाविधाः । रोमशाः रोमयु- त्पौतं पीतवणमुदरं यासां ताः सर्वा निर्विपाः ३५७॥
ताश्च ताः सवौः सच्रिषा वर्जयेत् स्तश्ुत्यथ
हे०.-गराघ्मा जोक्स आह- -ुद्धाम्युजा दति॥२७॥
न प्ात्तयेत् ॥ ३५ ॥

हे०-वर्ज्या जलीकस आद-नदुष्टंव्विति । `दुहुमस्स्यादिरावकोधमटेषु च जाताः ॥ ३५ ॥

-निर्विषाश्च विरोषेण भवन्ति(न्त् । अथैनां नये महति धटे सरस्तडागोदक्रप्कमाबाप्य निदध्यात् । भक्ष्या चासाभुपहरे1.५

च्छैवलं वल्टूरमौदकछश् कन्दाश्चूणीहत्य, श्यार्थं तृणमौद्-

ता अप्यस्षम्यञमनाप्रततं च निपातनात् ।
सीदतः सिर प्राप्य रक्तमत्ता इति प्यनेत् ॥
स०-सुनिधरिषा अपि जङौक्रपो रक्तपत्ता इति
त्यजत् । न केव समिषा इति प्रतिपादनार्थोऽपि

दाब्दः । र्तमत्तवे दैतु्रयमाह । अपम्यख्रमनात् |

कानि च पत्राणि व्यहाल्यहाचाभ्योऽन्यञ्जकं भक्ष्यं च दुष्टस्तयेतति रोषः । प्रततं च साणनाद् दुष्टप्तापादयात्, सप्तरात्रात्. सप्तरात्राच्च टुमन्यं संकरामयेत् ॥
` चिलेन स्तमत्ाश्च ताः सयुः | ताश्च कथं रक््यतु

कदुषटस्तयोरेकलोरीमूतल च्छुद्स्तधाधश्
शुद
जल
~
पह | मदितीरिसाहिं
ौका दोषाय स्यादि्यतं माह
लंर
षणा
ाकर
ल्व
ाता
त्र
हति
ा
मान
चष्
।
मोडमाचाच सीदेतीम्तथाऽ
प्राप्यं ता

स्ाजरोकः दुषटशोणितम्
्ा
्द
दष
ता
र्
तप
।
येन् ॥ १८ ॥
ीरोदकादिव ४० ॥।
क्ष
ीर
क्ष
ः
हस
मं
परथ
्ते
आदत
ोणिताः असप्रतता अपि निविषा अप्र दुष्टश
दुष्टरं जलौकाः पूत
पि
ताद
िलि
न्म
|
ा्ा
द्व

ुष्
ात्
०-द
ातन
स
निप
्वा
कृष
त् तथा प्रततं संहत

स्यग्वमसा
सङिछमध्ये पतिताः
पातनात् सलि प्राप्यास्द्य
ज्ञात्वा
र््तपानमत्ता
सीदन्ति निम जन्ति
प्यन्नेत् । ३८ ॥

षयति ।
मादतते न शुद्ध देहातुस्थमिति दतेन दक्

ात्राहस इत्यादि । दसो यथा क्षीरलकानिभ्रित
गञ्यदध
गुधमाद्ते न तु जटं तथा जलौका; प्रा

॥
स्मादतते पश्वादितरदिति न्थाय्यमेतत्. ॥ ४०
्यजन्त्।
्लात
्रवातनात् अविश्व प्रवोगात् सीदन्तीः भरममत
प्र०-सम्प्क्तान्मिभितदिकीमूतादृदु्व्दुष्टा
ाह ता इति } प्रतते
>७-आहमास्वपि सत्ता वन्या इत्य

रकमत्ता दति रक्तमत्तत्वाद्धताः

॥ ३२८ ॥

शुद्धात् शुदधरक्तायदशयु्धं सतं तञ्जलोकाः

प्रथम-

ं ईसा
| म्रादन्ते गृह्णाति पिबति । क्वे । यथा
धेतसानिशाकस्शयुकेऽभासे पर्छता,
मिश्रीभूतात्् क्षीरोदकात् क्षीरमादत्ते नतु तोय
अ्वेतिसोमे तक्रे बा पुनश्चाश्वासिता जछ ॥
` | तद्त् ॥ 8० 1]
लागयेद् पृतमृस्सौगशखर क्तानेपातनेः ।
हे०-दु्दसम्पकै जरीकाः प्रथणं दुष्टं पिबती
पिवतीरचतस्कंधार्छादयेन्यृदुबाससा । २९ ॥
त्याह-सम्प्रक्ता्दिति ॥ ४० ॥

सृ०-अथ प्रीक्षातोऽनेतरमितया . खगयेत्
मेक्षयेद्धामयेच्च ताम् ॥
वा
ा
कड़
सोदे
स्य
देरा
े
कांजिक
ताः
परिष्ु
पिमूताः } हरिद्रकस्कयुक्तजके
स ०-दशस्य तोदे सति कं वा सव्या मोक्ष
त्रे वा परिष्टुताः पुनश्च जठे समाश्वातिताः सात्म्य"
यान्च ॥ तामिष्येकवमूते अरे नाहः सोतसाहयः सतीर्थोजयेत् । अ. |येत् । जुद्रतरक्षाथेमतिथोगम
गतीः कथ छगयेदियाह ! ध्रतेव्यादि दृतादिपा-

चननिरदशादेैकां गोक्षयेन तु सवौ; सष्देवेति

स्यात । सथ

प०-जदौका दशस्य तोदे व्यथायां सत्याम-

षणद्रारेण हेतुमाह । उनतष्धा इति । उन्नतः

कसो मोक्षयेत् अपनयेत् । ततो मोक्षयित्वा पीत-

न त्यजत्ततो दरितनैष्ता योजयेत् । पातनाब्दः ग्यक योस्यः। गमयति 1 अथ पानीया
मोक्षयेत् ।
शत्णाऽने सतं मोक्षपिखा वा ता योजयेत् ताश्च द्वाचू्ी र्णचूर्णं बा आनने दला
पिवतीः सृद्षषवाससाऽऽच्छादयेत् । एवै हि तासां मोक्षितं च जरौकते वामयेत् ॥ ४१ ॥
मक्षिकादयनुपद्रधात सम्पम्योजना

किमेताः विवरयुत नेति कथं ऋायतत इत्यत्र विरे- थवा कण्डूवां समुषजावायां श्ुद्धरक्तरक्षाथं ता जलीखरो यासं ता एवम् } उन्नतस्कंधष्ेन तासां 'रक्ता तां वामयेत् ॥ ४१॥

धरनि ज्ञायत इत्यथः ॥ २९ ॥

ह०~जरीकसां मोक्षणकालमाद दशस्यति | मोक्षि

| तानां इत्यमाद~चामयेदिति ॥ ४९ ॥

प१०-ता जलौकसः घन्नतख्छन्धा; अभध्यु्तस्क- | बमनविधानमाह-

मधप्रदेशाः पिवन्तीः पानं कुर्वतीः मृदुना अकटिनेन
भ

[द

4)

(4

न,

वाससा चशेण छादयेत् आरृणुयात् ।॥ ३९ ॥

दैन~-जद्ोकसा प्रमोगमाद-अथेतिरेति ! इतरा अव

पयीः। अवेतिसोमे कोनिके ।्रृतायन्यतमेन ्रदेशमम्यज्य
न्रदधेण वा यच्छाय लगयेत् |
३९ ॥

पटुतैलाक्तयदनां श्ष्णकडनरुक्षिताम् 1।४२॥
)

|

सैधवथुतेन तेन रुकषितास्यां तथा भृक्ष्ेण
तंडलकडनेन रुक्षिताम्रवकीणी वामयेत् । तंडलरान्द-

स्याऽ्र रोप ेधस्तत्रयुक्तया ॥ ४२ ॥

साटप्पणटक्रान्नयसवाटतं अ० २९८.

|
न

(€ ४८७ )

~

इत्यथैः । प्रशस्ता पृन्मृत्ला । सक्तौ प्रशंसायामिति

` : प०-छवणतेखभ्यामाक्तवदनां रूक्षितयुखां तथा

शक्षणेनापरषेण कण्डनेन तन्दुरकण्डनेन रूक्षिता- - कप्रत्ययः । अनेकभाजनस्थापने कोऽथं श्व्याह् ।
सुपदिग्धगात्रां पुच्छादामुखमनुरोमं इनः पीडयत् ` काकादिकोथनाशाथेम्। आदिशब्देन मूत्रपुरीषादिपरिसम्यग्बामयेत् ॥ ४२ ॥

हे०~कण्डनं ठाः | ४२ ॥

ग्रहः । राङादीनां जलौकसा संबेधः । कोथः; कुथि-

|

रन् रक्तमदादूभूयः सप्ताह ता न पात्त् ४२॥

तत्वं कछिनता तन्नाशाय } तदन्बथादारादहियोगात्त
` संविषाः स्युः ॥ ४५७॥

स०-ताः कतवमना जरौकसो रक्तपदा्रक्षन् पुमः

सप्ताहं न योजयेत् ॥ ४६ ॥

प०~ग्ररास्ता

दुभा याम्या मन्त्रस्तं शस्स्नाया-

| म्बु च मृत्साम्बु तद्र्भ वेते थस्य घटस्य स
मत्स्ताम्बुगमो घटः । तस्मिस्तथाभूतेऽन्यत्राम्यत्न
न पातयेत् न ` घटे ता जलौकसः स्थाप्याः स्थापनीयाः । टाङा-

प०-रक्तमदद्रक्षयन् पाठयन् वैद्यो भूयः पुन
सप्ताहः सप्तरात्र तां जलोकसं
गयेत् । ४३ ॥

।

हे०~सपताहादर्याग् जीका नः प्रयोग निमेधति~
रक्षन्निति ॥ ४३ ॥

पूषेवत् पटुता दा्व्यसम्यग्वति जदोकताम् ४२।

दीनां कोथः

किन्त त्ने तन्निमित्तसन्यत्राः

स्यन्न स्थाप्याः । यस्मात्तदन्वयाङञाखादियोगात्त
| जखोकसः सविषाः स्युभवेयुः । अतोऽन्यत्र घटे
ताः स्थाप्याः

॥ ४.८]

हे०-जलोकरषी पाटनविधेमाह-अन्यत्रेति ॥ ४५४॥

स०-जलौकसां सम्यग्वति सति पूषैवदरगितानाअश्ुद्धौ खावयेदशान् हरिद्रियडमाकषिक्ैः ४८॥
मिव पटुतादि मवति ॥ ४४ ॥

प०~पूवैवत् पटुता चतुरता स्वास्थ्यं तथा ||
दाल्यै दढता

जायते ॥ ४४ ॥

अौकसां

सम्यग्बान्ते

सति

स° -अद्युद्वावश्युदलिगातुमिते रक्ते सति दान्
हदरद्रादिभिः क्षाषयेत्त् ॥ ४८॥

„ प०-रक्तारुद्धौ सत्यां जषौकोदंशान् अणान्

` हे०-जरौकसां सभ्यग्वमनटक्षणमाह-~पूैवदिति४४ | किथ्वित् घट्येत् हरिद्रागुडमाक्षिकैः

हमोऽतियोगान्शृद्युवां ॥ ४५ ॥

०--अतियोगाद्वमनस्य हृमो गृ्युवां स्यात्त ४९॥
प०~अतियोगात् र्तस्यातिवमनातासां फछमो
ग्छानिस्थवा मरणं जायते ॥ ४५ ॥
हे०~अति्ाते रक्षणमाह-छ्ुम इति ॥ ४५ ॥

साचयेन्नि-

वाहयेत् ॥ ४८ ॥

` हे०~दंशाधरिलवि खावणीषधमाह-अष्ुद्धाविपि ४८

श॒तथोताञ्यपिचवस्ततो टेषाश्च शीतलाः ४९॥
स०~-अनतरं शतधौतधृततप्क्ताः पिनेवो यौल्या

ति शेषः] शतशब्दोऽनेकपयोयो बह्व धौतेध्यथैः।

= दुरषौति स्तभ्धता मदैः ॥ ४६ ॥ तथा शिशिर केषा यष्टीचैदनोशीयदयो योज्याः ।
स०--दुवीते सति स्तब्धता मदश्च स्यात्॥४६॥
` प्र०~दुरबान्ते योगे तासां स्तब्धता `निश्च
तथा मदः सि प्राप्यावसदनं भवति ॥ ४६ 1

, हे०-इरवति चक्षणमादह-दुवीत इति ॥ ५६ ॥

दशब्थितचङितस्तप्रतादनायेति भावः ॥ ४९ ॥

प०~-शुते रक्ते रातधोतधृतयुक्ता द॑रादेशे पिच~
वस्तथा छेपाः शीताश्च हिताः । ४९ ॥
दे०-दैशखायानन्तरकत्यमाद~-शतधौतेति ॥ ४९ ॥

अन्यत्राडन्यत्र ताःस्थाप्या घटे मृत्लुगभिणि।

दुष्स्तापममनास्सयो रागरुजां कम; ॥५०॥

` स०्-तीश्वाडन्यस्मिन्न्यसषिन्टे . व्यहादचाहाष्

दिशमः स्यात् । उपलश्षणं चेदम् ।श्वयथुदचैथिद्यदाह-

लाखादिकोथनाशार्थं सविषा^स्युस्तदन्वयात्७ |-: - स ०-दुषठस्तस्यास्यणमाननिःसरणास्स्यौ सगर्नास्थाप्याः }विभूते । ृत्लापतेन जेन गर्भिणि तदयु्त

क्रमोऽपि भवस्येव ॥ 4० ॥

८४८८ >)
|

( शत्र

अष्टङ्कहदये ।
क)

प०-दुष्ठस्य रक्तव्यापामान्निवीदणात् सथ-

प०~रुधिरं शोणितं कफेन शप्मणा दुद्र
सस्क्षणादेव रागरजो प्रदम उपजायते। रागो रोहि- दूषितं इृ्गेण न निरेत् नोक्र्षेत् । स्कन्नत्वात्
तत्वै सुजा पोडा तयोरुपशमो निष्पद्यते ॥ ५० ॥

हे०~लावफालमाद--दुष्टरक्तेति ॥ ५०॥

अदय उदितं स्थानास्स्थितं रक्तं ब्रणादये ।

अम्टमगेपपयरुषितं तस्मात्तःलाव्येस्पुनः॥५१॥
` स०-अश्ुद्र रतं स्वाशधाचलितं त्रणस्थाने स्थितं

स्ल्यानोभूतत्वात् कफदुष्टरक्तस्य ॥ ५४ ॥
हे०~-शृद्धस्याविषयमाह-कफेनेति ॥ ५४॥

वातपित्ताभ्यां दुष्टे श्ँगेण निरैरेत् ॥९५॥
स °-वतपित्ता्यां तु दुष्ट रुधिरं श्वगण निहै-

रेत्॥ ९९ ॥
प१०-यतपुनः शोणितं वातपित्ताभ्यां दुष्टं दूषितं
प०-अदुद्धं रक्तष्थानात् प्रच्युतं ब्णाश्ये तन्निहैरेत्
शरङ्गेण ॥ ५५ ॥
दैशस्थाने स्थितं व्यम्छीभावाद् दुष्टतां गच्छेत् ।

पुषितं तद्धथम्डीमवेधतस्तस्माततदरक्तं भूयः सावयेत्९ १

हे०--शङ्गस्य विषयमाह-वातपित्ताभ्यामिति॥५५॥
पयधिते रात्रिमध्युषितं तस्मात्त्रक्तं पुनः सखावयेत्
निर्हरेत् ॥ ५१॥
गात्रं बद्धोपरि ददं रज्ज्वा पटेन वां समम ।

दै -द्वितीयेऽहि पुनः लावमा्ट-अशुद्धमितिअम्ली-

सरायुसंभ्यस्थिममाणि स्यजन् मरच्छानमाचरेत्॥

अधोदेशमरिसतैः पैरुपरिगामिभिः।

भवेत् पकरोन्मुखं भवेत् ॥ ५१ ॥

युज्यान्नाङाब्ुधटिका रक्ते पित्तेन दूषिते ।
तातामनर्सयोगात् ॥ ५२ ॥

न गादघनतियेग्भिने पदे प्रदमाचरन् ॥
मच्छानेनैकदेशस्थं प्रयितं जरजन्मभिः।

सं ०-स्ते पित्तेन दूषिते सव्यलाचुघटिका न छाग- हरेच्छरगादिभिः सुप्तमसण्न्यापि शिराऽ्यधैः ९६

येत्] तातामङाघ्रूनं घधिकानां चाऽ्निसंयोगायित्तस्त-

स॒ ०--गात्र रज्वा प्न वा दरदं बद्ध्वोपर प्रच्छनी-

यप्रदेरास्य तथा क्लाच्वादि परिहरन् प्रच्छनं इयात् |
प०~स्कतपित्तेन दूषिते दुष्टेऽखाब्मुषरटिकाश्च रक्त- कथम् । जधोदेशासयव्तैः पदेरपरिणामिमिषू््वं प्रसा-

कोपोदपत्तरिति मावः ॥ ५२ ॥

पिन्तनिर्हर्णाथै न युरभ्यान्न योजयेत् । यतस्तासामखाघुधटिकानामधिसयोगोऽभिना

संश्छेषः ।

तस्माद्निस्तयोगात् कारणात् र्तयोनेः पित्तस्य
समानगुणसद्धिरोधः ॥ ५२ ॥
हे०-अखानुधटिकयोरविपयमाह् -युऽ्यादि ति।।५२॥

युज्याञ्च कफवायुना ॥ ९२॥
स०-तास्तु कफवायुना दु्ेऽनि युंज्यात् ९३॥
प०्~कफचाताभ्यां दुष्टे रुधिरे अलाबुघटिकां
युरग्यात् । एवं नसनत्र विरोधः कथित् । तयोः
प्रतिपक्चतयाऽभनिषंयोगश्च | ५३ ॥

हे*-अखावरुघिफयोर्विषयमाद-युभ्य्यादिति ॥५२॥

कफेन दुष्टं रुधिर न श्चंगेण षिनिरहैरेत् ।
स्कन्नवाद् ॥ ५४ ॥

रिभिः । विभूतेः पदैः । न गदिने सरत ॑निरंत

च तिर्थग्मप्तिस्धीनिः तथा पदे पदं नाचरन् पदयो
परि पदमछुतैननित्यथः । एकदेशस्थितं रतं प्रच्छनेना-

कर्वेत् ।प्रथितं जलजन्ममिदैरेत् । प्रथितं॑प्रव्यवुदादिषु रकतं जहौकामि्ैरेत् । श्च॑गादिभिः सुप्तं निश्ैत-

नसस्थानं प्ुप्टयादिविकार श्वगादिमिदैरत् । व्यापि
रिराव्यधैः । व्यापि सवैशरीरस्य ओोहित रिराव्यपेनाऽऽकषेत् ॥ ५६ ॥
पठ~गात्र शसरावयवं

बद्ध्वा बद्धं क्त्वा

भच्छानप्रदेशे उपथूष्यै समं कत्वा तथा ददं न
शथे रज्ज्वा परेन वा अनन्तरं प्रच्छानमाचेरत्।

स्नाप्वादि परिवर्जयन् कमात् पदैः शख्लपदैरौ-

तथोध्वैगाभिभिः प्रसरणशीष्स्तथा न
स॒ ०~करेन दुष्टंर्तं सत् गरँगनीकेत् । सकनला- देशगतैः
गादिनौन्तनिगढेन धनैर्ननिरन्तरपतितैर्यं

तिर्यभ्भिनं
सस्यानःवाद्रतोः । श्चं चाऽगनिषंयोगाभावेन कफवि- तियंतैः । तथा न पेदे शखामिघाते पदं द्वितीयं
यने समथ्यमवात् ॥ ९४ ॥
। शखाभिघातं तस्मिन्नेव पदे आंचरम् शपति

सारटेप्पणटीका्रयसंवङ्िति अ० २६.

९५ ।षन. |

( ४८९ )

मणाय

कुवन् मच्छानमाचरेत् । एकदेशस्थं रक्तं प्रच्छानेन नि्ेरेतु । तथा प्रन्थितं स्तं प्रन्थिरूपं

प०-व्यापके सकद्देहप्रनिश्धते शिरैवोपायः ६०
दे०-िराध्यधस्य नियत्वमाद-दिशेति ॥ ६०॥

ह° --पच्छानविधिमाह--गात्रमिति । पदैः रकतक्ृतैः
अधोदेशप्रविसतेरधस्तादाक्ृषटशलः अधोदेशमारम्य ऊर्वं

रक्तस्य तद्वातादिधाम । तद्र्तं कमाधथासंख्येन

जलजन्मभिः जलौकोभिनिहैरेत् । तथा सुप्रमखग स्तं शुङ्गादिभिः शज्ञालाबुवटिकामिर्यथा- वातादिधाम बा सैगजनङौकोऽराङ्खभिः कमात्।
स०-अथवा वातादिस्थानस्थितं रक्तं यथार्रर्म
दोषं हरेत् । सुप्तभिव दुप्तमचेतनकारि व्यापि
यद्रक्तं सकलं शरीरं व्याप्नोति तच्छीलं तत्शिरा शुगादिभिषैरेत् ॥ ६१॥
व्ययैहैरेदिति सम्बन्धः ।। ५६ ॥
प०~वातादयो दोषा धामि्विर्थमिन्तरं यस्य
कमादिभिरसङ्निदैरणेपषायेनि्ेरेत् । तेन वात-

मूष क्रियमाणैः । परच्छानस्य विपयमाह--प्रच्छनेमेति । धामरक्तं पित्तधाम जषटौकोभिः श्ेष्मधामालाुना
जलोकसां विषयमाह-ग्रथितमिति । भयते अन्थीमूलम् । निदैरेत् ॥ ६१॥
शृद्धालद्वुधयिकानां विषयमाह~श्गादिभिरिति । स॒प्त
हे -ज्ञादीनां विषयान्तरण्याद-बातादीति६१॥
मकातस्पर्ैम् । शिराव्यधस्य

विप्रयमाह~-तयाषीति ।

व्यापि सवेदेहस्यम् ॥ ५६ |

|

मच्छान पंडित षा स्यात् ॥ ५७॥
स ०-पिंडिते सते ्रच्छानं वा स्यात् ॥ ९७ ॥
प०~पिण्डिते

रक्तेऽख्नि

सद्खटिते प्रस्थान

स्थात् भवेधोग्यमिति वाक्यक्ञेषः 1 ५७ ॥
है० -"-परच्छानस्यस्य

मिति ॥ ५७ ॥

विषयांतरमाद---प्रच्छान-

|
ष
=,
अगाद जलीकसः ॥ ९८ ॥

स ०--अवगादे रते जलौकसः स्युः ॥ ९८ ॥

सताखजः मदेहाचैः शीतैः स्यादायुकोपतः ॥
सतोदरकैडरोफस्तं सर्पिषोष्णेन सेचयेत् ६२ ॥
स ०--छुतरक्तस्य नरस्य रीतेः प्रेपादिभिस्तोदकं्ूयुतः शोफो वा स्यात् । तेसर्पिषोष्णन सेचयेत्|

ते ताश शोप धृतेनोष्णेन सैचयेदिति ॥ ६२ ॥
इति श्रीमृणांकदत्तपुत्रश्रीभदरणदत्तविरचिताया-

मष्टागहदयटीकायां सर्वागसुंदसश्यायां

`

पशोऽध्यायः ॥ २६ ॥
प०~सुतं निरगतमष्ग् र्तं यस्य तस्य सुता-

खजः पसः शीतैः प्रदेहाचैराठेपपारेसेकमभृति-

प०--तथाऽवगेऽन्तनिगूढे र्ते ज्लौकसो रक्त- | भिर्यो वातकोापवः वायुप्रकोपात् सोफः स्थादधे-

निहैस्णोपायः श्यात् ॥ ५८ ॥
हे०--जठीकसां विषयान्तरमाह--भबगाह इति ५८॥

खक्स्थेऽलाब्ुषरीश्चगम् ॥ ५९ ॥
स ०~त्वक्श्थ

उत्ताने

स्तेऽखबुघदीश्रगाणि

ष्युः ॥ ५९ ॥

वेत् तं शोफं सर्पिषा ध्रतेनोष्णेन सेचयेत् । सह

तोदकण्डूभ्यां यो वैते शोफस्तं तथािधं सिश्दिति भद्रम ॥ ६२॥
।
इति श्रीचन्द्रमन्दनविरचितायां पदार्थचन्द्ि-

कायामष्टाङ्गहदयदीकायां सूत्रस्थाने
षड्विरोऽध्यायः।। २६.॥

हे०--सरुतरतस्य शीतोपचारातिरये दोषमाह~.
प०-स्वकस्थे पुनरद्धरेद्र्तमछा्ुषदीयूङ्गमुपायभूतं
स्रताख्चज इति ।उक्तदोपरे प्रतीकारमाह--तमभिति
स्यात् ॥ ५९ ॥
है०~भवरादे गभीरे अखब्वादीनां विषयांतरमाई~
व्वक्स्थ इति ॥ ५९ ॥

संम्रहे ठ सवासां च परं प्रमाणमष्टाददांगुखानि । तत्र
चतष्प॑चषदंगुखानुजु योजयेत् । `गजवाजिष्वपराः ताः

रिषि व्यापकेऽखनि ॥ ६०॥

स॒छुमारास्तवत्वचौइत्पक्षिरस्कां ब्हदधरकायाश्च लियो

विधवाः पुमांसाद्धवदराकृतिपुरोव्रचाश्च. । तत्र बहुदोषे

सं४-सवैररीरव्यपके रक्ते रिरि । शिरां मत- चिरोत्थितेष्ु चामयेष्ु पुमांसो योजयितव्याः । चछियो

विकल्पो ना्येवेव्येवशब्दाथः ॥ ६० ॥
५५१५

विपरीतेषु जलकसशवाद्रेचमौययुपयिगृहीत्वा, मुरमिपंकग-

अष्टङ्कहदये । .
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मण नतरे घटे स्थापयेत् । श्रङ्गाटककसेरकराद्करैवाट +

एणाकवत्दूरमत्लापुष्करवीजन्र्णं स्वदुश्चीतं स्वस्थ च

द्रषं युद्ध स्यात् । संप्रति वर्भेन जुद्ररोहितरक्षणमाद्
पञ्चेत्यादि । इद्गोपः मूगनक्षत्रोत्पन्ः ।कीटकविदयेषः ।

मोयमननपानार्थं ताभ्यो दद्यात् । सखदिकोथपयेहारार्थहेम कनकम् । अविरमेषः शश्शस्तयोर्छोहितशचम्देन
पव च व्यदहाल्यहादुर्वमननपानमपनीयान्यद्रयात् ।पञ्चादाचच
रक्तवाचिना संबेधः | प्रादीनां ददरः पञचद्रगोपहेमाविद्चद्विध एव धयंतरे ताः सश्चारयेदिति ॥ ६२ ॥
| शलोदहितमिव छोहिते रक्तवणै यद्रक्तं तच्छुद्धं स्या ।
इति देमाद्विधैकायामायुरवेदरसायने शघ्नप्रकरणं
| तच तनो; शरीरस्य प्रम उ्पततिेतुः । तेनैव रक्तेन
नाम सामस्त्येन निरूपितम् ॥ २६ ॥

च तनोः; स्थितिः प्रवधाविच्छेदलक्षणा ॥ अनेकदं

सप्र्विशोऽध्यायः ।
भन्न्यदीनक ट्ण

अर्गेतसऽतीताध्याये श्रणादीन् खोहितावक्तेचनोपायुक्ता प्रच्छनेनेकदेशस्येत्यादिना वाक्षयैन तेषांविषयौ
दतः। सिराग्यधद्य तुबहवक्तव्यलासपृथगष्यायो युक्त
याह--

तोपादान च शुद्धसकत्याऽनेकवणदरीनात् ॥ २ ॥
प०~जुद्धर्तं मधुररसं तथां किश्िदीषह्धवर्ण

तथा अशीतोष्णमरीतं नाद्युष्णं साधारणं रक्षि
हरूपवत् उभयगुणस्नभावं सौम्याप्नयप्रङकत्या ।
ततः असेहतं द्रवं रक्तं प्द्यादिवर्णवर्णैम् । पश्च

कमभ । इन्द्रगोपः खद्योतः । हेम सुवर्णप् ।

अविर्रभ्रः । शशो तेनैव नभ्रा प्रसिद्धः ख्गथाऽतःसिरान्यधविधिमध्याथन्यास्यास्यामः विशेषः । अविश्च शशशाविशशम् । तस्य शोदितं
सं °-सरस्याभी स्मिति सिरास्तासां भ्यधस्तस्य र्तं तद्रद्ोहित वणेतः । यह्लोहितं श्तं तदेव .
धिस्तमध्यायं व्यास्यास्यामः । रेष प्रवेवत् ॥ १ ॥ खदित, प्रभवः तनोः श्ररीरस्य । प्रभवलस्मा
दिति प्रभवः ! तेत्रैव लोहितेन तनोः स्थित्तिः `
पठ~अस्यारम्भेऽय सम्बन्धः । असश््यापि- स्यात् । अवस्थानं स्थितिः । तेन क्षरीरस्वु'खन्यधे हरेदिति प्रागुक्तमतोऽस्यारम्भः । व्य
वसेन सम्पद्यते इति \ २॥
¶ व्यधः शराणां व्यधः हिराव्यधः । तसथं

धिरितिकषैव्यता तमध्यायं व्याख्यारयामः।१॥

है०-शद्धरक्तस्य सक्षणमाह~-मधरुरमिति । असंहतं

है०~रिराव्यधविधिमध्यायं व्याख्यातं प्रतिजानीतेति | तत्र॒ सं्रहे ठ बहवो हि रक्तावसेचनोपायाः

छदधरतस्यारोग्येवुत्वमाह~तनोरिति । संग्रहे तु तथा
दुष्यं दोषमिति केचित् । उभयात्मकमन्ये । तचैवंषिधमेव ॒विधिवदाहारविहाराभ्यासाद्विश्चद्धं बख्व्णसुायुषां

भिरहिताः तेषामन्येषां

च

विरेकादीनायुपक्रमाणां

गध्येष्वामयेष् चिरान्यधः प्रधानम् । अमुनाहिते

योनिरिति ॥ २॥

ओः शोषमा्यांति केदारसेमेदेन सल्यादय इव तथ

तचित्तश्ेष्मले; मायो दृष्यते ॥ ३ ॥

¢ शिराव्यधभ्चिकित्सर्थं सम्पूर्ण वा॒चिकिस्सितम् |
तन्ते स्मृतो यद्वदरस्तिःकायचिकिस्तितम्। यथा रक्त-

स०-तव रतं बाइ्येत पिरषेभरिदुष्यते ।

षान विकाराणां विकारिणाम्.। अन्य न हि सथा दूष्यं पित्तकः क्षासेष्णतीक्ष्णादिभिः |शछेष्मकमपतिखादिमिः।
प्रथमं ततः? तत्राश्वु शारीरमाहारसारमूतं रसास्य- तथा पुराकृतदिवादपि । रारत्कार्वभावाकदाचिद्राकृतमविङ्ृतेन तेजसा रंनितं रक्तमाहरिति ॥ १ ॥ तरदष्यत इति प्रायग्रहणम् ॥ २ ॥
र ख्वणं किचिद्श्चीतोष्णमसंहतम् ।
प०-तषटोहितं रकतं प्रायो भूयसा शेप्मष्ैयह।-

दगोपहैमाविरदोरलोहितरोहितम् ।

हेतभवेदेच्छदे तनोस्तेनैव च स्थितिः २ ॥
१०-लोहिते मघुखु्ण॑ तथा. किचिष्वणं तथाऽ-

ष्णमू । नञ्नीपदर्थे । कैषच्छीतमीषटुष्णमरहतं

रविहासषधैदष्यते दुष्टतां नीयते । प्रायोग्रहणात्
कदाचिद्वातेरपि दृष्यते ।पितश्लष्पकैरिस्यत्र संघा-

तमिति गृहीतैः पित्तलः पित्तकषेष्मरैरिति ॥ ३ ॥ `

हे०"र्तस्य इुषटिकारणमाह~तसिित्तनेषमलीरेतिद ॥

ध्थानम् ]

सार्टप्पणदाकाभससम१।७त् अ= ८,
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सेः

रुते ततः
पिसपेविद्रधिष्ीहयस्माऽभिसदनञवरान् ॥
भुखनेरशिरोरोगमदत्रडख्वणास्यताः
कुष्टवाताऽखपित्ताखकटरम्ोद्रीरणश्नमान् ॥
रीतोष्णस्िग्धरुक्षायेरुपक्रताश्च ये गदाः
सम्थक्साध्य न सिध्यतित हिरक्तथ्रकोपजाः

नाय॑भितां सिधा विध्येन्न तिर्यडनाप्यतुत्थिताम्
नातिरीतोष्णवाताभनष्वन्यत्रात्ययिकद्रदात् £
स् ०-सनपषोडरवौदीनां सिरं न व्यधयेत् ।
लेहपीते पीतकषेह श्यः । आहिताम्यादिलात् परनिपातः । तथा पैचघु वमनादिषु कमसु विहितेषु सत्पु
सिरां न व्यधयेतु । तथाऽयतरितामबद्धां सिरां न व्यध-

स ०-ततो दुषणा्तारणाद्विसपदीन् भमातान्ड- येत् । न तिर्ङ् न चामुत्थितां नातिशीते नाद्युष्ण,

रते । तथा शीतोष्णादिभिरुपक्रंताश्च ये गदाः सभ्य
कचिकित्सिताः साध्याः अपिरोगाये न सिष्येतिते

च रक्तप्रकोपजाः ! न केवरं विसपौदय शति चथेः।
आदिदब्देन स्त॑मवेदनादिपारप्रहः ॥. ४ ॥

नातिवाते न च मेघोदये सिरं व्यधयेतू् । भाद्ययि-

का्रोदिणीविषादिकादन्यत्र न व्यघयेतू | आलयपिक तु
रोगे सीतोष्णवृष्ठीनां यथायथ प्रतीकारं विधाय सिरं

मोक्षयेदेव ॥ ६ ॥

प०~उनाः षोडश अन्दा वर्षा येषामूनषोप०-ततोऽनन्तरं दुष्टे रक्तं भिसपीदीन् |
इदः । अतीताः सप्तत्यब्दा येषां तेऽ्तातसप्य-

रान् कुरते । अभ्निसदनमम्रिसादः । सुखादीनां
रोगाणां यच्छब्देन सम्बन्धः। वातासं वातशोणिते

ष्दाः । श्चुतमख्क् पूवे शस््ाभिघातादिना येषां
ते खताद्जः । तेषां शिरां न विध्येत् । तथाऽ-

सकतास रक्तपित्तम् । कतोष्णैः सिनिग्धरूधैः गुर- स्निग्धानामस्वेदितानामत्यथे स्वेदितानामनिकपेदधुभिर्मन्दतीकषणैरुपक्षयैः सम्यङ्निवतितेथथाशासं गिणां तथा गर्भिण्याः सुतिकायाः अजी्िनो

प्रयुक्तैः वातक्िष्मव्याधिङक्षृणामासाः साध्याः सा- र्तपिन्तिनां श्वासिनां कामिनां च तथातीसाध्यलक्षुणोपेतस्वात्त् साधयितुं शक्या न सिध्यन्ति रिणायुदरिणां छर्दितानां पाण्ड्सोगिणां स्वाङ्ग

मोपश्मं यान्ति ते च रक्तप्रकोपजा इति बोद्धन्याः । शोफिनां च स्नेहः पीतो यने तस्मिन् पुंसि तथा
नं केवरं तिसपौदयः पूर निर्दिष्टाः ॥ ४ ॥
पच्चसु कमस तत्कारुप्रणीतेषु वमनबिरेचननिर-

ह° --दुषटस्तस्य कायैमाह--कुरत इति । दुष्टरस्य दणानुबासनरिरोविर्चनाष्येषु अयन्त्रयिल्ला धियं
कार्थंलामान्यटक्षणमाद--शीतोप्णेति । चकारदमुकर- न विध्येत् । तथा तिर्यक् कृता तथाऽनुच्छितां
णाडुकतेष्वनुक्तेषु चेदं लक्षणं केयम्. ॥ ४ ॥

नो शिरां बिष्येत् । तथाऽतिश्चीतोष्णवाताभ्रेषु

दिनेषु आत्ययिकं दिराव्यधसाध्यं व्याधिं बर्ज

तेषु सखावयितुं रक्तसुद्विक्तं व्यधयेस्सिराम्॥९॥ यिखा । नैष विरोधः आययिके व्याधौ । ६ ॥
हे०--ऊनषोडखान्दादीनां श्विराव्यधं निप्ेधतिसं ० -तेषु विसपीदिष् योगेषु स्तसुख्ण साबयितु
न तूनेति । पञ्चकमैसु वमनविरेचननिरूदारुवासननसिरं व्यधयेत् । जदेतखादन्र वृदधेरमावः ॥ ९ ॥

प०-तेषु विसपोदिषु स्कमद्विक्तमुल्वणं साव
यितुं स्तनिर्हरणाय चिस स्यधयेत् ॥ ५॥

स्थे वमनादौ ज्ञेदपाने याव्रचक्कृतदोषक्षोमनिवत्तिस्तावन्निषेधः । अ्॑बरितासक्ृतवष्यमाणयत्रणा, तिय॑क्ति-

गताम्, अनुत्तम सध्रकटा, संग्रहे ठं त्र केह

हे०^-दुशर्तकारथस्य प्रतीकारमाद--तेष्विति ॥ ५ ॥ पीतादिषु सम्यणिद्धा अपििरा न द्वस्यतिश्वंति वौ
सम्यक् ल्िग्धसिवत्नस्य पुदर॑वीभूता दोषाः शेषाः शोणित

न तूनषोडश्ाऽतीतसपव्यब्दस्युताखजाम्।

मनुप्रविष्टः सम्यक् प्रच्यवन्ते न सवेष निप्रेधो विषरसेसष्टै

अन्निग्धास्पेदितास्यथैस्वेदितानिरोगिणाम् ॥ पसगात्याधिकभ्याधिष्विति ॥ & ॥
गमिणीसूतिकाजीणेपित्तासरश्वासकासिनाम्। हिरोने्रविकरेषु र्ढाट्थां मोक्षयेत्तिराम् ।
अतीसारोद्रच्छरदिपांइसर्वागशोफिनाम् ॥
अरपाग्यारृपनास्यां वा ॥७ ॥ ,.

लेहपीते मयुक्तेषु तथा पच कमसु ।

१ अङ्गया उपनाप्या त्रा दरतिप्र |

[

अश्ङ्कषदये ।

( ५९२ )

नो -मरवसंतेत्विः।
स॒०-दिरोनयनविकारेषु ठलाटां सिरं मोक्षयेत्) = दत -कवनिष् लिन
न : ज
छारे मवा छ्छाच्या | रारीरवयताद्यत् । एवमश्रऽ

प्रमि मां तासिकासमीपे भवां वा} ७॥
प०-~-छ्लारे भवा ख्छारया एवमपाक््या

नाससमीपोद्धवा

उपास्या

मवेत् । ताः

स्यं अधिपु ्रीवाफणरोखवरिररश्रताः।
सत

अदात् वन्माद्नवाः

ससूष्य त्र च

` प्रावाश्चान्निनाः [मरो वयन् | ~ ॥
पुनन

उल

य अन्धयस्यण प्रन्थिपि

सर्वाः रिराः शिरोविकारेषु नेत्रधिकारेपु च मोक्ष शिलाः

रद्धपिताः सिरत्रासिनाः सिस नि

द

सयुत्यजन्यिष निग साल ज्मेमि

येत् मूच्चेत् ॥ ५ ॥

है°-रिरोरोगे नेतरो च वेध्यं रिरामाद्-रिरानेत्रचिकारेष्वित्ति । ल्ल भवा छदा +^ ारीराच- । उगापामलटलाटृद्श्रा

यवाद्यत्?? इति यत् । एवमपाग्या उपनास्पा; कनीरनिन |
म सप्रति दरन्व
क्रामवाः ॥ ५७ ॥
। विष्यत् ॥ १६ ॥

कणेरोगषुं कणैजाम् ॥ ८ ॥

` . सण्-कणामयेप्र कणजां कणसमीपमतां

विध्येत्॥ ८ ॥

स्व

उन्माद |

॥1

लवपूाम् न्यर्

दल्यानिारम्या

ददन

भिरं , विध्यन् ॥ ५२॥
५ यन्पाध दिग मा उसदपामिाः ॥

प०~-कर्णव्याधिपु कर्णस्मपस्थां सिरं मुञ्चत् द
` हेण~करणरोगेष्ु शिरा आाह~क्णरोगेष्विति ॥ ८ ॥

नासारोगेषु नासाग्रे स्थिताम् ॥ ९ ॥

॥

ऽपस्मृत। '

हवुसधा समस्ते वा दविर भूमध्यमा्मिनीः
सत जपम्माः दनुसधी एिथितां निम 1

स०-नासामयेष् नासाप्रे स्थितां विध्येत् ॥ ९ ॥ समस्त स्मिन्. वा हनौ नियं
प०~नासासेयेषु नासान्याधिपुं नासाम्रस्थितां
नासाप्रान्तस्थितां शिरां विध्येत् ॥ ९॥

पमध्यपारिन भमव्यस्तां

पीनसे ॥ १०॥

प्राहनिर्िए सकटदिरप्नेत्ारिद

[दत् |

वाद्व 7४

वासप्टोदनानुक वयः | १८ ॥
है =~नासारेगेषु गिरा आई-नासासोगेप्विति॥०॥
प५.-जपम्मूनायपस्मार् दतुसन्धिमध्यनाः
|
नासाटलाट्याः; । विध्येन् । समस्ते वार्मिन क्षिगत्यधस।
स॒०-परनपे प्रतिश्याये नासाख्छटयोः

द्धा

सिशं विध्येत् ॥ १०॥

` गन्तुं कीं यासां ा्तधातरिधाः ॥ ५ ॥।
ह~ अपर्मार् लिय आदु--अपस्मरतातिः |

` प०~पीनसे प्रतिश्याये कदािन्नासास्थां कदाचिष्ठुलारस्थां

कदाचिदुभयस्थितामपि

-चिध्येत् ॥ १०॥
हे°-पीनसे चिरा भआद-नासेप्ि ॥

यिगं शिरोरसादिप् सामान्यतः विरा पोह ममसतं दात

विद्रधी पाम्मशट च पाशवकक्नास्तनावंर
१० ॥

मुखरोगेषु जिदरीष्हयुतादगाः ॥ ९११॥

स०-सुरोगेषु भिहादिगाः सि विध्येत् ११।

प०~सुखसेगेषु युखविकारेषु जिह्ठाभितासतरथीछगास्तथा हयगास्ताष्टगा वा तत्रस्था; भिरा
विध्येत् ॥ ११॥

मध्यग

या श्चिरा सां विध्यव् । श्रवोमध्यं भ्रमः

र¢

विद्र

प्ृद्ा

च पूश्यम्धाः

५.

नसत्रिस्थाक्च निद द्धन ॥ १९५
प८-विद्रधौ

विकारं

चथा

पायस

|

कषास्तनान्तरम्धाः क्षिय च्यधयन् 1 ८५॥
दर -विद्रिपार्वदुययोः लिया आाई---वि
[न

विल । १५॥

तृतीयक
[१
४

( ५९३ )

सटिप्पणदीकान्यसवक्िते ५० २४.

स्थानम् ]

र

न

क

६

तीयकरेऽसयोमध्ये ॥\ १६ ॥

॥

|

५

स॒०-गृध्स्यां जानुनोऽषस्ताच्तुरयु ऊर्ध्वं वा

` सृ ०--तृतीयके ज्वरेऽसयोभध्ये खधसधौ स्थितां |जायुनशचतुरुरे स्थितां सिग विध्येत् २१ ॥
|

पिस षिष्येत् ॥ १६॥
।

3

प्र०तृतीयके उ्वरेऽसयोरखुभयोमध्यऽन्तरे कण्ट

सन्धरििशिरामध्यगां,५ मुच्छे2, त् | १६न ॥

- . है०-तरतीयकञ्वरे दिरा आह-तृतीयक इति ॥१६॥

पन-गृ्रस्या वातव्याधौ जानुनोः जाजुसन्ध-

|

|रथस्तात् अध अ्वमुपरि वा चतुरद्पुले भिरं
= “~
व्यधयेत्
त् ॥। २६॥
ह° ~-ग्धरस्यां रिरा जाह~गृभ्रस्यामिति ॥ २९ ॥

ईद्रवस्तरषोऽपच्यां दचेगुे ॥ २२ ॥

ुथेकर ॥ ९७` ॥|
स्कंधस्माधश्चत
सन-अपचीतक्े रोग इनस्तेरधो दषगुटे सिरं
|
.
` स-तुनः उरे स्धस्याधोगतां सिरा |वियत । इलस्य वकषमाणः ॥ २९ ॥

षि
तेध्ये

.

।

७

प०-अपच्यां गण्डमाखायािंद्रवस्तेर्वङ््षणाध-

विवत् ॥ १ ह ॥

` -प०-चतुर्थके ज्वरे स्कन्धस्याधःस्थितानामन्य- |स्तात् ्रयङ्गठे शिसं मोक्षयेत् ॥ २२॥
हे०-अपच्यं शिरा आद-इनद्रवसतेशिति । इन््रयतरपाशवश्रयाः किरा विध्येत् ॥ १७ ॥
स्ति्भधामध्ये मर्म ॥ २२ ॥

दे०~चतु्थकञ्वरं शिरा आद-स्कन्धस्येति ॥ १७॥

वाहिफायां श्चिन्यं श्रोणितो धये स्थिता्।
उर्ध्वं

।

वि

षदे

चतुरे ।
५
करीर्षफे

्

उर्ध्वं णुरफस्य सक्थ्यतों तथकाषकसाष९२

स ० --प्रवाहिकायां शूहयुक्तायां श्रोणितः कटवा

स०-सविथपीडायां युयोध चतुरयरेविषयेत्।

देये स्थितां सिर विषयत ॥ १८ ॥

प०-प्रवाहिकायामतीसारे उपद्रवभूतायां विस्- |उर्प्ैणवातसोगविरेप गुद्फ्योर्ष्वं चतुरगुले विध्येत् ।

च्यपरसंज्ञायां सशडायां श्रोण्याः समन्तादृदरधद्गुले |: प०-सकथ्यरतौ सकिथसूर सक्थिपीडायां तथा
स्थितां शियं मेक्षयत् ।॥ १८ ॥

।

| पोषटकरीषैके वातव्याधौ गुल्मस्योपार चतुरद्सुटे

हे० सशूलप्रवाहिकायां दिरा आह -प्रवाहोति ॥१८॥ |रिं चिध्येत् ॥ २३ ॥
हे०~सकधशले क्रोष्टुफवीपके च॒
शुक्रमेदरामये मेदे ॥ १९ ॥

दिर आह~

॥२३॥
गुक
, , , |चतुरइति
किर
|
।
स०-शुक्ररोगे मेदसेगे च मेदूस्थितां सिरां #
पाददाहे खुडे हषं विषाां वरे)।
विध्येत् ॥ १९ ।!

च दशुरे विष्येहुपरि॥ किमि | णः1२ २४॥
. | चिप्पे
चिप्पे चद
दर्गुले
े लिङ्गे सिथतां शिरां व्यधयेत् ॥ १९॥ | स ०--पाद्दाहादिषु धिप्रमम्ण उपरर
शादिकभेद
दे०--करोगे मेदृरोगे चाह-शुक् इति ॥ १९॥ | विध्येत् | २४ ॥
„~ _
प०-शुक्चामये शुकरन्यापदि मेद्भामये निदृत्तोपदं-

उरगा गरगडयोः; ॥ २० ॥ | प०-पाददाहे वातन्याधौ

सुडे नातशषोिते

टके वात
वातकण्
ां निपादि
निषाद्य
वातवे वपेऽ
~ विध्यत्२० |व्या
धेषु
यये
शतरोगापप
ेते कायां
| स०-गरमडयोशोमयोररष्थां ५ सिरां
्रीर

प०-गरगण्डयोरुखन्ने व्याधौ उरमूलसंर्थितां |पादयेगेषु धिप्रममीणि उपारेष्ाद हथङ्गुक शिरा

शिरं विध्येत् ॥ २० ॥

विध्येत् ॥ २४ ॥

म । धिषे नलरोगे धिप्मेगुिम्य
पाद्
हषं
।
इति
|
॥
२*
॥
णम्
ा्रह
डमाल
दवण्
मध्य
चनसा
भिति । दविव
संहे ठ एतेनतरसवियनाहू चच न्या्याती । पिे-

गध्या जालुनोऽधरसतादृध्व वा चतुरंगुले २१॥

म्म

। सल्ल

अषटङ्कद्दय ।

( ४९४

म

त

समुपविष्टः । तथा
ष्टीहीद्र एवमेव व। तुव्यमुचमासन तत्र सस्थितः
वहटुमध्ये
रतो
येत
ावर
माह
वास
बलस
बद्धः कसात
स्य तथा करासश्वातयोरष्यादिग- रुना सुषेण व््ेनात्तौ गृहीतो

[न ८८:

पक्षिणा उद

| यस्य "स एवम् | तथा जालुनि स्थापिदूरं थेन स

मति! २४॥

|एवम् । तथा

गृध्रस्यामिष विश्वाच्याम् ॥ २५॥

सुष्टिम्यां व््रगमाभ्या

मन्येऽतिरयेन

| तथा देतम्रपीडनाचाचरेत् । २७ ॥
सुर. विश्रान्ां गृधस्यामिष सिरां विधय गृध्रस्य | पीडयेत्
तः
प०-जथशब्दो मङ्गलार्थ लि्ञयः । सिनिग्या संनि
आमुमोऽधस्तादिति ॥ २९ ॥
नि
सञ्ञा
।
यस्य पुसः स स्निग्धतनुः
्ताोऽधरस
जानुन
याभिव
गृधस्
त्
प०-लिरं विध्ये
हितानि सर्वाणि समस्तानि दिरान्यधविकीषाका-

स्यतुरक्गुरे ।॥ २५ ॥

योग्यानि दपकरणानि यस्य । तथा वरी यः

{ नाहुदोवावधादुकयोरष्यक इति ॥ २५. ॥

भ्रयुक्ताभिराशीभिस्तथा स्निग्धेन मांसरसेन सदानन

द०-विशनाच्या चिरा आह~गधस्यामिति । संगरे स प्राणो न दुर्बलः । करतस्वरस्ययनन्भ् नाक्षण्"

क्मणामङ्गस्वेन पू
युग्यते तस्मतिभोजनशब्दबामर्महीने यथासन्ने देऽन्यां ग्यधयेत् सिराम्२६ पश्चाद्वा यद्धोजनेतापाकंतापास्यां सिवन्नः । तथा

यथोक्तानामदशने । परतिभोनितः । बमनदिः

च्यम् । तथाधनि
स०--यथोक्तानां सिराणामदशचने सति ममेवर्जिते जानुवदुच्छरिते आसने स्थितः । तस्य शुना टेन

यथासन्ने स्थाने व्याधिवादपयं विध्येत् ॥२९॥

प०्~-यथोक्तानां सिसणम टृर्यमानानामासाः

वस्रखण्डेनात्तो गृदीतः बद्धः केशान्तो यस्य ।

तथा जातुनोः स्थापिते निहिते चूपैरे येन स

मद्चनेऽदृष्यतवेऽतिप्धृदधेन व्याधिनाऽऽतुरस्य स्व- तथाविधघ्रुष्टिभ्यामारमीयाभ्ां वक्ञगभौभ्यां भन्ये
रायां समुपजातायां ममीने ममेरहिते यथासनन- द प्रीवाभिते सर्मेणी गाढं दृं कृत्वातुरो यथास्व

देखे यौ यो व्याधिरासन्नो देशस्तस्मिम् व्यधः
येत्1 अपरा अन्या उक्ताऽलुक्ता अपिधिरा

त्यधयेत् ॥ २६ ॥
हे °-यधोक्तगिगपामदयने शिरांतरमाद~~यथोक्ता-

निपीटयेत्

। तथा दन्तानां निपीडनसुक्तम्

इत्कसनमूध्वकसनम् । गण्डयोराध्मानं

पूरणं

चाचरेत् ॥ २५७ ॥

दे०-रिराग्यध्विधिमाह~--अथोति ! अद्यं सिमध

रसान्न स्निग्धरसान्नप्रतिभक् “सुप्प्रतिना माचार्थः? इत्यन्य

नामिति ॥ ६६ ॥

अथ क्लिग्धतनुः सजपपर्षोपकरणो वटी ।
कृतसखस्त्ययनः क्लिग्धरसान्नमरतिभोजितः ॥

अपिठापातपस्वि्नां जानूज्चासनरसस्थितः ।
गरदुपट्ात्तकेसातो जातुस्थापितकुपैरः ॥

यीभावः।

संम्रहे तु व्याधिबलसात्म्यादयपेक्ष्य दिनग्धं

जांगलरसं यवायू. बा पाययित्वा पुहूतमात्रमाश्रासितं

पूर्वाह्िऽपराहे येति । कंोर््वचिराणां यन्णमाद्र~मृहुपः-

दत्तेति । पञ्चे व्नादिखंडम् ॥ २७ ॥

पृष्ठतो यैत्रयेचेनं वखमविष्टयन्नरः ।
मुष्टिभ्यां वख्चगभोभ्यां मन्ये गाद निपीड्येत् । कथरायां परिक्षिप्य न्थस्यांतवामतजेनीम् ।
दैतप्रणिडनोत्कासगेडाध्मानानि चाचरेत २७ एपौऽतथुखवजानां सिराणां यत्रणे विधिः२८॥
स्०--अथे्यानेतर्ये । सिधा तुयैद्य स
क्षिधततुः । तथा सजानि

स ०--एनं चातुरं पृष्ठदेशे वसनमावेष्टयन्नसो यप्र
स सजो. येत् । कथम् | कैषरायां प्रीवायां वल्ल परिक्षिष्य
तथांऽतर्मध्ये वामतजनीं न्यस्य } राणां यत्रण एष

प्रगुणान्युपकरणानि

च्नपीडाऽनपादकस्ेहौर्किादीनि यप्य॒
किरणः । त्था

।

व्री दुष्टः । तथा छृतं

वम्ययन व्रलिपिगलहोमादिकं यस्य॒ स कृतख- विधिरेतद्रिधानम् } कविभूतानाम्. । भतमुखवजौनाम्।॥ २८॥
स्ययनः । तथा क्िवरसुक्तेनाऽननेन प्रतिभोजितः |
१०-एबमातुरः पुरुषः प्ष्ठतो यन्नायतवस्षमाधाऽ्निताफ्ातयश्च ताभ्यां छिन्नः | तथा जानु-

यन् परिवतेयन् कन्धरायां कृकाटिकायां परि

वामम् 1

सारेप्पणरीकान् यर्सवछिते अ० २७.

(४९९ >)

य॒ प्रारितः समन्तादान्निप्य ग्रीघायामन्तर्भखं । ताडयय् पीडयेच्यैनां विध्येद्रीहिभुखेन त ३१
पराया सध्ये चामहस्तप्रदेशिनीं न्यस्य क्षिप्त्वा
स ०-त्रीदिमुलन पुनस्तादयन् भिष्यंस्तथाऽगुष्ठापसयाघयमाना यन्त्रथेदेनमे । एप यो यन्त्रावि-

दिना पीडयत् |णनां दुटार्कातिषयजां सिशं विध्येत् |

दिष्टः स बदिर्मुखस्थितानः व्यधने नघन्त्ुख-

पानाम् । अन्तभुंखा्थितानां व्यध धिधिरभ्यु- ¦ ननु कठार्काविपयं कथं वीह्िक्रस प्रसोग; । यतो
ऽपवाद विषयं परिदसयोत्सगोः प्रवतैते इति न्यायः जीहिवेदृष्टाप्रजिह्वस्य ।! २८ ॥
¦कद्ष्लः सिणिती नरः तस्नमावेष्टयन् सस्त्रन्च्छर्नं | वक्गल्व सामान्येन प्रयोणोऽनुक्ञातः | तथाचाह |
[कनपरयां परिद्प्य् कन्धरा

पतुः

अन्तमूम्वनर्जानिां

॥ २ ॥

वविघ्ना र

मृतृनना

| नीहिवक्र प्रयोऽयं वा तस्सिसेदस्योव्यध इति । कायाः

मुसवातिसनशचिराव्राजता- | पुनारविल्ेषोऽमिदहितः

तयीष्वद्डया विष्यदुपरयस्धा
ध्थितां सिरामिति । तक्मादयुक्तमेतत् । अत्रोच्यते

` मध्यमयाऽगुस्या वेद्योऽगुष्ठपरिसुक्तया । ¦ ज्ञापकम् । इृटारिकातिषये व्रीहिवक्गस्य प्रयोगो न्याय्य
यत् ॥ २९॥
एव |यदयमाचार्यो वध्यति। सांसे निक्षिपेदैशे ब्रह्मास्य

तृ०.--तत) सत्रणादरनतर् वद्यीऽगुएविमुक्तया ताम
जया फध्यमयामुत्या ताटयैत् ॥ ५९ ॥

नीहिमात्रकमिति | ऊनेन हि वन्यनम अथकार इदं

|प्रध्यपादयत्।

५ ~-तत्ता यन्त्रणादनन्तमं श्रद्यो मध्यमयाथा

जङ्गुष्ठावषरन्धेया

भत् ॥ २९॥

विमुक्तया

द्रां

बहूुमां्त ररसवयथ बरीहिमुखे त्रीहि-

मात्रं निक्षिष्यम् । अन्यत्र त्वादायासनुरोधेन श्रीहिधक्र्य

प्रयोणः काथं दति । अनेनेताऽभिप्रयेण धाघकृत

प्रभाणपसिणाभ्यां सश्यायाश्चाऽपि विषये मात्रम्

८ -िरोत्यापर्मर्वाविमाह---तत दति ॥ २९ ॥

वक्तव्य श्ट्यनेन मन्रच् शतः । जन्यथा ति छ कृत्वा

उस्थितां ज्ञात्वा स्पदारुष्ठपरपीडनैः।

व्रीहिप्रमाण त्रीद्यास्य मांसल निक्षिपयध ईति पा

या टक्षयन्यध्य दामहस्तगरहीतया ।
यच् । तस्माद्युक्तो व्रीहिमुखस्य कटारिकाविषयेऽपि
दष सुनिष्केप सिरां तद्वच मोक्षयत ०॥
त ०८.ग्पप्रन वाडगुपपीहर्मोध्थितां ्ञाला सर्य
1 भिरायां मध्यं यस्य फरो मुनिष्केप वाम.

प्रयोण इति ॥ ३१ ॥
प०~-अङ्गुष्ठोदरेण वा पीट्येद्

। क्षिसं

विमोक्षयेत् ॥ ३१॥

रतया कलाया लिसं लक्षयत् । तद्र मोक्षयेत् |
हे०--एनां कुटारिका्गुष्गहीकधा मध्यमागुल्या
राय्तनत्पथः | ६० ॥
ताउयन्नगुण्ोदरेण वा पीडयन् शिरां मोक्षयत ॥६१ ॥

<~तदु (थतां मस्पन्दरनां स्पर्यात् स्पर्छसन |अगुष्ठनोन्नमय्यामे

ऽथिदल्याधवारृगृषएपाटनरस्थितां ज्ञाल्वा अ- |

नासिकायुपनासिकाम्र२॥

स०--यत्रेऽग्ररो नासिकामेगुष्ठनोन्नमथ्योपनासि|
६ काया शसि शिरं मध्यग्रद्ने
येन | वमहस्नंन गर्तया र्वदण्डया करा कासन्दरास्थां सिरं विध्येत् ॥ ३२९ ॥
सद

आद्रयद् नूचकरस्य क्रा सहन्त तुल्य |

गदयमाङ्गुस्याऽदृगुप्रविसुक्तया

दिर

क्षन्
1 2६ ॥
4 सित दकि विधिम

---गरभिनामाति

प०--उपतासिकां नासासमीपस्थां दिसं व्रीहि

मुखन रासेण विक्राराद्गु्ठेन नासिकरामभन्नमस्याथ् नासिकां नासिकान्तमुन्रमन्योस्थाप्य हिरं

) विध्येत ।॥ ६२ ॥

ममीरां लवगष्रपीहनन

द ०--उपनासिकावा व्यवनमाद---अद्गष्ठिति॥१२॥

` पदा नामन दस्तन सुनक वहीतया कूर्मा
वयन | स्वरोक्तणानिनिमाह--तद्रदिति ॥ ६५ ॥

अभ्युलतषिदषटा्रनिहस्याधस्तदाश्चयाम् ३३॥

तां स्यन्दमानां स्वदन सा

सन"

चतः ` द्वा वादा

म्०- -माभिपुष्यनोक्नतोपरि तादु नीता तथा
विरेषण देता जमर जिहाञ्प्रजिहा येनासानश्युन्न-

अश्वहृदये ।

( ५९६)

सिरं तिध्यत् | कथम् ।
वसागुतितिः प्रनारतः 4

स

`

तविदष्टप्रजिष्वस्तस्याधः प्रकतलाजिह्ाया एषाधस्ात्त-

दारयां जिहवाधश्थां सिरां विध्येत् | तद्विप्यनन ` कुचिततकषर |
मुता
जिद्टाधः परामृ । जिद्वाध आश्रयो यस्याः सिरा- ` बहिस्तस्मिन ] तथा सुषतोपतिषटय
गा
न
अगु
|
लाम
किमू
वा|

तथा सुदि

यास्ताम् ॥ ३६ ॥

प०~-अभमिमुखेनोन्नमितसुपार तादेशे

नदनय्यमः |;
एानिणीग । गदगुएं मुषि

विततं

व

नतुरपलपस्माप स्थति
दं चिकेषेण दष्टे दन्तैर्ं जिह्याया येन तस्या- : ग्धानादुपार

न्नमितविद्टलिहाप्रस्याधौो जिहायास्तदाश्रयां जिहा- | विध्यन् ।| ६६
श्रयां शिरं विध्येत् ।। ३३ ॥

1

--द्स्वक्ियं

धि यन् । कणप

| त्रा

र
ऽनाकर्विनफय मृषि सदधतरा$कराप्रभिष्ट
िष
पव
गप्र ऋवाऽकयुदिभिसनधा

द ०-जिह्वधःशिराच्यधनमाह- अभयुजरतेति ॥३२ ॥

यत्रयेतस्तनथोरूर्यं ्रीवाभ्ितरिगाव्यधे ॥३५॥

ीयदर्षस्ि योपरवििप्रन चप॥ुरकृ२६मलः॥
व्यप्नदस
्त

तथा

प्रोतं जप्या

प ०--प्रीवाध्रितानां सिसणां व्यधो प्रत्ाधितसि"
गान्यधस्तस्िन्प्तनथोरूर् प्रचये्राससा वषये | ६५॥

८ ---हरनदिर यर्दरणानिनिमाः--व्रिध्याः

प०्~यन्त्रयेदिति । स्तनयो रूभ्वसुपरि नरे यन्त्रयन् । पिध्यदारवमानस्य साहुभ्यां पभवो
वस्ेण वेष्टयेत् मरीवाधितरिप्य विध्येत् ॥ २४ ॥
वृ :
हे०-ग्रीवाशिराणी यन्तरणमाह-यन्त्रयेिति ॥२४॥

`

पाषाणमर्भ॑हस्तस्य जानुस्थे प्रसत भरुज ।

स्. बादुन्ामालवमानस्या

ग्यामासजलः पानः निसं पियनू ॥ ५
दे -वदिराणां यलतणमाः विध्यद

क्षेराररे सुहितेते पिष्यद्द्रोष्यषटक
॥ ३५॥
३ । अछ~ म्न~ ॥ ३८ ॥
विष्यद्भद्धोष्वेपट्रक ॥
कुरर्य
सृ०-पाषाणणर्भो हस्तौ य्य तस्य नरस्य

भुज् ,

आनुध्थ जानुष्वेव ध्थिते प्रसते प्रसारित | मृज इति
तचचनमतेत्रम् । वपि दि युजौ मदयते । वक्षससन्य

यावदूप्रीवा ताव्दृदिते मदति । कक्षिन् | अीवाप्रितसिरव्यधाहमे । यथा बद्ध उं पका यस्मि
स्तसिन्. विध्येत् । प्रकृतल्रात्सिराम ॥ ६५ ॥
प०-ग्रीवारिम् व्यघननिमिते पाधाणगभहस्तस्य
पाष्राणरर्भा दस्रौ यस्य तथाचिधस्य जानुस्थ

स

प्रद स्लन्ये मेदू नदति

|

निर 11

प८-सनिद प्रहष् उन्नमन समर्प्य तिः

हप

िराणां सन्तृणनान प्रदुष् स

|

अधासिगं जानूस्यदरचिते ॥
स. ` वानन्यूि स्व् थित् सनि कव

विध्यन् ॥

२५. ॥

<--सङ्गालिरं

तिभ्यन् स्था तनुर

साति ॥ ५ ॥

धाह प्रछत प्रसारिते अनाक्कश्विते भिगं धिध्येन । प्रागिति
तथा कुक्षेयरम्य मृदिते मदिति तस्मिन. भुजं तर
जुवा श्रयामि
111
उध्वं पटको यस्य तस्मिन नथाचिधै शिरां
पाद् नु सुस्थित्तःधस्ताजानूमधनिषीटिति
विध्येत् ॥ २५ ॥
है०-इजरिराणां यन्त्रणमाद---पाधाणरार्मत ६"॥

विध्यद स्तिरा वाहावनाक्भुचितकुपर

गां कराम्यासागुन्फी चगणा तस्य चार्षा

द्वितीय कविते किंविदारूट दस्तघनतः।

पद्ध विष्यन्सियम्

५9

मणु हस्या नुम्पाि भध धृः
वदा सुखोपविष्टस्य मुष्टिमंगषगभिणीम् ।
उध्वं वेध्यप्रदेरास्च पष्टिकां चतुरंग ॥३६॥ ` पादसिरं सिप्मेन् | नथा वानुयतरम्वादायुन्

९५ च्य५

{ ४९७ )

€ प्पणदटकीन्रसकस्तवाषह्त अण २७.

|

६.4:

न

--

~

८

५ २.

ह

व

५

सभ्यग्िदधे घवेद्धागं यत्र युक्ते तु न स्वत्४
` श्योपशुपरिष्द् द्वितीयेचरण पत्सङ्चिते। तथा मारूढे
स०-सम्यखिद्धे सति धारं स्रवेत् । यंत्रेच सुः
यावत् कराभ्यां गाढ कृत्वा पीडिते सति तस्य चरण-

ह

[न

क

तक्काठे सति ततो हस्तवैभ्यस्थानादुपारे चतुरगुठे सति न क्षदेत्॥ ४६॥
पष्क वद्या सिरं विध्येत्॥४० ॥
१०-सम्यगृविद्धे वेधे छते सति धारां सरन्
प०~पादशिरां विध्येत् । पादे स्थिते स्थापिते तथा यन्त्रे मुक्ते सति न खपरेत् रक्तस्य व्यध
सतति जालुसन्धेधस्तात् कराभ्यां गाढमस्यथै दायम् । तथाच सङ्ग्रहे एकप्रकाभिदता धारः:
छतवानिपीडिते न्वरणे पादेऽङ्गुस्यां यावत् तस्य

स्वेदेकयुहूतं रदृध्वा तिष्ठेच्च सा सम्यक् यिद्ध

हे०~-पादरिराणां चत्रणमाद-पाद् इति। दस्तवध्य-

सरशब्दमतिषिद्धा तु छष्ुःखेन धात} ४५४

पादस्योपरि प्रषठे द्वितीये चरणे पादे कुञ्चिते विदुः ॥ ४३ ॥
किभ्वितूसङ्कोव्िते फिञ्विदारूढे ईैषस्स्थापिते हस्तहे०-तम्यग्िद्धलक्षणमाद--सम्यण्विद्धं दाः ४१
वद्रदूध्वा वेध्यप्रदेशस्योपरि चतुरङ्गुठे पूवैबत्
अत्पकारं वहत्यल्यं दुविद्वा तेरवूभैमैः।
पट्टिकां बद्ध्वा दिशं निष्येत् ॥ ४० ॥

प्रदेशादू्वं चतुरे पद्विकां बद्ध्वा ॥ ४० ॥

इस्थमयुक्तष्वपि कस्पयेत् ॥

स् ०-अद विद्रा सती धिर स्तोकः का वर्ह
दुचद्वाऽसम्यणिद्धा तु सिरा सशन्द श्वेत } दुः?

तेषु तेषु प्रदेशेषु तत्तदीश्रुपायवित् ॥ ४१॥

इृच्छेण धायते ॥ ४४॥

प०्~दुधिद्धा भियऽसकाद वहति धास्यः
सं०-दत्थमनेन प्रकारेण यत्ररश्चणोदेरोनालुक्त
मपि येत्र तत्तद माहास्थात् क्रियासौकयारथं तेषु तेषु च रक्तं वहति । तेख्चूणितेः प्रयुक्तैः सियमुचै
अतिविद्धा शिय दाब्दं कत्वा धास्या स्कं ख्यः
रारीरावयवेषु छखञुद्धया तत्तत्र यथायो कलययेदुपा- रक्तं दुःखं क्षसा धार्यते वध्यते ।! ४४ ॥

यज्ञो वेयः ॥ ४१ ॥

प०--द्थममेन भरकरिण

ामिति ।

ंदारक्षणमाद--मस्पकाछ
भअन्धासुक्तेप्वपि तेपु नूःहे° -दुवि
तैच्तुपारातेचेन । अतिविद्धालश्चणस।ह--प्
यन्तरसुपा-

प्रदेशेषु तत्तदशुक्तमवि बुधा कस्पयेत्
यविद्धैधः 1 ४१ ॥

हे०-अनुक्तशिसणां येत्रणमाह~दवथाभेति ॥ ४१ ॥

मांसे निक्षिपे व्रीह्यास्यं त्रीहिमात्रकम् ।
यवार्षमस्थ्नासुपरि सिसं विध्यन् कुारिकाभ्)
स् ०-मंसले इरीक्यवे व्ीहिपुख शं व्रीहिः

प्रताण निक्षिपेत् ! अस्धामुपरि यसाधमान्र उदारिक्ष निष्धिपेत् । विं हबेन्] सिरा विध्यन् ॥ ४२

प०-मासक. बरीहयवकारे त्रीद्यास्यं शख त्रीहि
मान्नकं व्रीहिप्रमाणं सिर विध्न. वैदो निधि-ं

पेत् । भस्थ्नामुपरि यवै यथाप्रमाणं श्चिस
विध्यन् शखममाष्ु पातयेत् ॥ ४२ ॥

व्दसिति ॥ ४४ ॥

मीमूर्छायंजदे थिरयकुठश्छातितृप्तयः ।
#ि=1

्षामस्ववेगितास्ेदा स्तस्याऽद्ातिरेतवः २।
^ सम्यग्गत्वा यदा रत्तं स्वयमेवावनिते । जुं

परिजानीयात्सम्यग्विघ्ठाविततं च यत् ॥ ` इदान सम्यः
गयस्य सुविश्द्धस्य चैकेनैव वाक्येन रक्षण वेक्नुमाद- सं
निदयादि \ गला निःसृ यदा भम्यग्रकत र्तव्णं रो

अवाति तद् शुद्धं विजानीयात, सम्बपघ्ठावितपक्त त्वः

दर्थः । ्यग्मस्ेति । सम्यङ् परवतैन छ्वा, यदा
सम्य
स्थिर स्वयमेवाधतिष्ठते अवस्थितिं करोति, तद।
ठ
छात्रितं च तद्र्तं विजानीयात्. । चकारेणतश्टक्षणद्यं
अन्ध तु सम्यग्गत्रेखादिष्छोकस्य व्याष्यनिमन्य्रा
नार्विमं
ता्ष्टोकरेन व्याख्यानयन्ति, “ नचात्िवेगं
पगला विनिःतस् । विदय दुष्टतां स्वेन पेण

इदं विनिरिित् '/
सङ दते । तिष्ते ॥ प्रयन्नमनपेकयाखद तदा
--पां
हे०-ीहिमुलस्य ` निखननमाई¢
।

फुडारिकाया निखननमाई---यवाधभितिः॥ ४२ ॥
६

व
निषन्धश्र

शङ्कु
६ (कि

4

७

चि~

।

द

स् ° -मगृषटदयौ स्तप्याऽकतावहेतवः । भीमे- | स०~यथा रपपीतिका

भिश्रीभूतातत् क
यम्. } धृष्ट मोहस्तमसीव पर्श | यंत्ररौथिवयमगादं । प पीतिका स्वति तथा दुशदट
स्तागकरूल भूता
ला रं्पीडनम् । तथा इट भ शम् । तथाऽ. ।दपर व दुशं सषवति ॥ ४८ ॥
तेवृक्षरतिसीहिवयम् । क्षामल नित्ररुता ! वनिता ,

जातेलम् । अस्येद घदामोगः | यतश्च दविर
भामुनिहेतमोऽतो सघुतवेते परिहाय; ॥ ४९ |
प०-सम्यिविद्धानामपि
ह

शियणां

प

र

मीमूच्छा-

०~दुष्टादुष्टस्तादेष

रोढीभूताकप्र प्रथस् दुष्टा| सं दुषटशोणितं खकति सिर्या
|
्ि । यथा सगपीतिः
| कामिश्रीमूतान्. कुुस्भदम्र पीतिका घवति।।४८।।
।
)

॥

1
॥

|

ऽ खमा र दु्श्तेवाग्रे शिराः खवन्तीत्यादृ-अग्न
ध्र[3

श्मः

रक्तम्यास्चतां हेतवः सवहुनक्रारणानि । मीभ- | दतत ॥ ज

॥

¶।
भृन्छा माः तमसीव प्रवेद । यन्त्रः | अग्रहणायश्वददुष्टवपि र्तमवसयं सतवतीत्या.
विलयं न गां करत्वा यन्त्रपीडनम् । कुण्डे दावयेदमाहग्न एम् । अतिवप्निरतिसौहियम् । क्षाल्यं

.

५,

कात

[सता । वगिना स्वापतेयम् } अस्वेदः दुःर्ि- |सम्यकश्चस्य स्वपर तिषठेच्छुद्ध तदिति नारेत्

ता ॥४५॥

|

स०-पथाक्प्र्ु्य खथ यत्नेन विमा यच्तिष्ठन

ह ०~रतवरोधकारमान्य - अमूनि । वेगिता |प्षवेत्सुद्ध तदिति
नाहरेनन सावयेत् । जीधितदेतु-

गतल्याद्ः; अस्वेद सम्यक्स्ेदः || ४५ |

त्वत् ॥ ४९ ॥

सम्धगस स्रवति वेद्धभ्योषनिशानरैः; ।

प०~सम्यक् श्चुता प्रस्रत्य स्कं. श्वयं

गारधूमरूपणतेरेरदिह्याच्छिरासखम् ॥४६॥
सर

-असम्यगच्रं स्वत्ति वह्यदिभिः

धाप्रटपयेत् ॥ ४६

""असम्यगस्र असम्यक् क्रुत्वा
ति निगच्छति साति वेष्टादिभिः

त्. प्राणायतनल्वाद्रतस्य ॥ ४९ ॥

िसत्दनं

हे०--पम्यकू सुत्वा यत्खथ स्थितं रक्तं तच्छद्धत्वान्ना-

.

दि्याह--सम्यकरखत्येति ॥ ४९ |

अस्स रक्ते
शिरामसखं

न (वमुच्य मूछाया वीजिते व्यजनैः चुने; ।

न् षस्पन् । एषं साघु वहति ।
क्रम । व्यप च्यूवणपर् । निकषा दृद
|

तगर } अगार

#॥

। छं

° -तवयकल्तवाथमपिधमाद--ससम्यगरश्च इति

ते कोप्णन

वित्त कोष्णेन

तड

वयन्मूछति पुनस्त्वप्रेद्युस्खयहेऽपि षा ५९० ॥
गूहायां सां यत्र विमुच्य ॒व्यजनैर्वीजिते समा-

गु धूर.

निम् । तें तिलोदरी ॥ तीं

.

तेठेन ठथणन च।५७॥

तिष्ठेत

बेत् । शुद्धं तदैवं ज्ञात्वा नाहरेत् न खाव-

श्वस्तं नरं सति पुनरक्ं सावयेत् । पुनमूति

रेऽञ्यद्वमपि
उर्खद्रमषि

रक्ते सिभहनि
तसिन्नहनि न

ऽपि वा स्रावयेत् | ९०॥

लसा-

दष्ट
सावयेत् । भपरेद्य्ठ

1० -सव्यनवृत र्ते सति विमुखे कोष्णाभ्यां | १०-यस्य वति रक्ते मूच्छ जायते तस्यां
सदुपजातायां तस्य बिमच्य यन्तरं त्यजतैर्व
ीजिते
पणायां दिव्दिपयेत् ॥ ४७ ॥
< दभ्नदृपवृत्त रक्ते कोष्णे
न तैन सचणयु-

शिरं छिम्पेन् ॥ ४५ ॥

| व्यजनतायुतानां मृच्छौसुपञ्चम्य पुनः रतं साय
१।

रक्तं पुनर्भूयो मूर्छति सति पुस्यपरेदयुरन्य-

श्मित् यहे वा गते रक्त खावयेत्
॥ ५० |}

५9 नस्य षवाचानवाह्ां मौपधय्ः ---सम
्यक्प्रवुत्त |
47
॥
\}

द०-मूछाना पतीक्रारमाह---यन्त्रनिति |
पुनर्म

या तदृहनं स्रावयेत् ॥ ५० |

नवात वृषा डुसुभादिव पीतिका
४८॥

| वाताच्छचावारण सुकवेगचाव्यनच्छष्त
ेनिटमु ५१
त०~-वतान् द्यावादिलक्षण रक्त स्यात्
॥५१॥

स्थानम् |

( ५९९ }

सटिप्पणरौकान्नयसपहिवे अ० २७.

पठ~वाताच्छयावास्णादियुक्ते सस्भवति । दयवि

नोदककृष्णे हरितं मर्स्यगंधिकटुलवासक्षिकानिष्टं गोमू

च्यायव्णैम् । असणं सोहितवर्भम् । सक्षमम्नि- त्राभच पित्तात् । कोविदरुप्पेरिकोदकपांदशीत
ग्धम् ¦ वेगस्नाति चेमेन निर्याति । भच्छ तसु सकि व्रणहारावसतादिदवणरसं वसनप्रि च कफात् |
कांस्यनीठं दुर्गधि च सन्निपाताद्िति ॥ ५५ ॥

फेनिखम् ॥ ५१ ॥
ह° -वातदुष्रक्तस्य शक्षणमाह~वाता्िति ॥*५९१ ॥

पित्तासयीतासिते विश्चमस्वयैीष्ण्यास्सचद्रकम् ।
स ०-पित्तात् पीतादिलक्षणमस्ं स्यात् | जस्कचस््यानघुष्णल्लास्सचंद्रकः च् | ५२ ॥

अ. ध (|

(.

(न

र

५

शुद्धा बाटनाऽप्यस् न प्रस्वाच्छदयत्परम्।

स ०-अञयुद्धमस बहिनोऽपि कि पुनखलिनः
परस्थारमधिकं न स्रावयेत् ॥ ५६ ॥

प०~बलिनः पसः अशरुद्धौ सयां प्रश्वाद्धि-

प्र०-पित्तात् पतिा्षितमदक् पीतं ष्णं वा । कमस रक्तं न सावयेत् न हरेत् ॥ ५६ ॥
हे०~लविप्रमाणमाह--अङ्ुद्धाविति । क्रि पुनः
विग चिगन्धम् । उष्णोदकमस्कन्दि न स्त्यानता

याति । सचान्दिकं मयूरपिच्छवभेम् ॥ ५२ ॥

हे० ~-पित्तदु्टरक्तस्य सक्षणमाह~-पित्तादिति । ओष्प्यादुस्कंदि षनीभावरहितम् ॥ ५२ ॥

शर्ध वह्नोऽपि किंपुनरलस्य परस्थोऽदबयोदशषपलः ५६
कस्मादिाह्-~

अतिसुतौ हिशरष्युःस्याहारुना वा चखामयाः।।

कफात् क्लिग्धमखक्पांडु ततुमसिपच्छिरं घनम्॥
स ०-केफात् लिग्धादिरक्षणमघकू स्यात्॥९६॥

स०-मतिघवि हि स्क गृ्युभवेत् अधवा
वातरोगाश्च इच्छाः स्युः ॥ ५७ ॥
प०~कफादसक् रिनिग्धं,पाण्डु पाण्डुवर्णी,तन्तुमत् | प०-यस्मादतिसखुतौ अत्यथेनिहैरणेन स्क्तस्य
सन्तुयुक्तम्. । पिच्छिरं विकद्विपरीतम् । घन मृदयर्मरणं स्याद्धवेत्। अथवा दारुणङकच्छरा असाध्या

सद्रिभ् ॥ ५६

॥

¦ रमया

हे०~कफलुष्टरक्तस्य लक्षणमाह---कफादिति ॥५२॥

सैसृष्टटिगं ससगीत्॥ ५४ ॥
स ०-संसगीदोषाणां संष्िगं सतत स्यात् ९४॥
प०~-संसर्गादोषदहयात् संसष्टलि्धं भिश्ररक्षण-

मस्रक् मवति ।द्विदोषलिङ्गमिति यावत् ॥ ५४ ॥
है०-दन्ददुष्टरक्तःय

मिति ॥ ५४ ॥

कक्षणमाह.--संस्ष्टलिग-

वादसेभाः

स्युः ॥ ५५ ॥

तथ्राऽस्यगरसक्षाररत्तपानानि भवम् ॥ ५९८ |

स॒ ०--तत्र स्तातिषतावध्यैगादीनि भेषजम् ९८
प०.-तत्रातिखुतौ रक्तस्याभ्यङ्गो पृतादिभिर्भपजं
सक्षीरपानः तथा हदर्णाजोरध्रादीनां चिरं बटृध्वा
रुधिरपानं मेपजमन्र ॥ ५८ ॥
हे"-अतिखावि भेषजम दि--तत्रेति ॥ ५.८ ॥

सते र्ते दानेर्थत्रमपनीय हिमांबुना।

त्रिदोषं मलिनाविटम् ॥ ५५ ॥ प्र्षास्यत्तेरौतात्तं वधनीथ सिराधखम्।५९॥

स०-त्रितष स्तं मिनि कुप तथाऽऽविलं
घन च } एतच दोषन्रयसेसगलक्षणादधिकं रक्षण

मरतव्यम् । चैतावदेव त्रिदोषलक्षणं मेतव्यम् ॥९९॥
प०-दोषन्रयसं्षटं यद्रक्तं॑तन्मदिनमनिरभलं
तथाऽऽविं कट्युषं भवति ॥ ५५ ॥

स॒ ०-चुते स्ते सति यत्र शनविसुच्य मद् मरदषत-

नीय सिरसुखं शीतोदकेन प्रक्षाल्य

तेखम्डोताक्त

सद्रधनीधम् ।॥ ५९ ॥

०-्ते रक्ते निर्गते शोणिते दतेमेन्दं त्वा
यन्त्रमपनीय निवाय हिमाम्बुना शीतपानीयेन

य शिरालं तैलप्रोताक्तं पेट
हे०~-त्रिदोषदुटरक्तस्य छक्षणमाह-त्रिदोषमिति ॥ प्रक्षाल्य स्कमपनी
कत्वा पश्वा्रन्धरनीयै बन्धे
स्न नीलम् । आविकं क्षम् । सेपरे द कषाय युक्तेन प्ोतेनावगृहीतं
॥
एतं लोहगन्धि सीत च रक्तं च॒ वातातू.] गृदश्रूमाज+ योजनीयम्। ५९

६०-सरतरक्तस्यान॑तरकृत्यमाह---स्त

इति । प्रीत लात् ।सुश्वतोऽप्यष्यगीष्ट--स्ते सदेषदोष् तु इथ
५
५, भ
न
| विचक्षणः । नवातिप्रघुतं इयीच्छेष संशमनजः

ध्तरद्रम् | ५९॥

अधुरं खवयेहूयः सायमदहयपरपि वा ॥ ६०॥

दिति॥ ६२॥
प०~हि यस्मादर्थे । यस्मात् किच्िच्छेषे दुष्टरं

स् ०--अद्ुद्रे वावादिदुष्टरधिररक्षणादूदुष्ट शाल्वा

भूयः पुनः क्ञावभेत् । कदा सायमपरहै

तस्मन्. नेव रोगो दष्टस्कोद्धयो व्याधिरतिवरैते । करिया

दिवे | अथधवाऽपरेऽदहि द्वितीये दिवे ॥ ६० ॥

प१०-अश्ुदधौ सत्यां स्तस्य भूयः पुनसपि साय-

पथमतिक्रम्य मार्गान्तस्मसौ

नासादयस्यतो डु

मथि स्तं सेषन स्यात् सतिमाचरेत्। तेनैः

मपरे खाघयेत् । अपरे वाहि द्वितीयस्मिन् दिवसे

तदपि घतं न कुयौत् । प्राणाथतनस्वात् 1 तथार
सुश्रत: । “यक्तं सशेषदोषं तु कुयौदपि चिचभणः

खावयत् । ६० ॥

नचाति्ष्त छयाच्छेषं संशमनेजयेत्।) सशेषदुद्टर

दे०-प्रथसक्षविणासस्यकूदयदधौ पुनः चावकाठमाहअश्ुदधभिति ॥ ६० ॥

धिरे न ज्याधिरमिवतेते । तस्मात्सशेषं स्थातव्यं ः

हि कुयदतिक्रियाम्ः' 1 ६९ ॥

नेहोपस्कृतदहस्य पक्षाद्ा खशदूषितम्॥ ६१॥
स०-अथवा स्लिहोपस्छृतो भावितो देहो यश्य

हे०~दुेऽप्यनेनैव क्रमेण सतिः कायौ न व्वतिख
तिरियाह-- किञ्चिदिति } अतिवर्तते बाधते | ६२ ।

अथ िचिच्छेषे स्तसुपेक्षणीयमुत

तथा्िधस्य मृश दूषितमतिशयेन दुष्ट रक्त गक्षादूर्धव
पूनः सवयेत् । एवमशयुद्धं स्तं यथायोग सायमहव-

प्रतिक्रिय

कापि कार्थैलयाह्--

परे पशषादू्ै वा प्रस्थपरिमाणमेव कलावयेन्न ततोऽ- हरेच्छृगादिभिः रोषम् ॥ ६३ ॥
धिकमिति स्तुतौ व्रूमः । प्रस्यपरिमाणं च तेत्रौतरे
स ०-ुतरेषं दु्टसत शरंगतुबधटिकादिमिैरेन तु

गदितम् । वमने च विरेके च स्तातीसारयोरपि |
सिया ॥ ६६ ॥
साधत्रयेदरपले प्रस्थमादूमनीपिण इति ॥ ११ ॥
प०-खुतशेषं दुष्टं रुधिरं हरेत् खाबयेत् ।
प० -्नेहेनोपर्टछरतस्य देहस्य सेश्करुतशसरस्य श्रङ्गादिभिः
श्यङ्गतुम्बजटोकम्रभतिभिः ॥ ६२३ ॥
पुरः भरशदूपितमत्य्थं दुष्टं रक्तं पश्वादुघ्ममनन्तरं
पुलः स्रावयेत् ॥ ६१ ॥
हे -्वदूपरिते तु पनः स्नेष्यित्वा पक्षात्छाव-

यत् ॥ ६१॥

हे०-रिराग्यधेऽतिक्ुतिरकायां शङ्गा दिमभिर्हरेदत्याद-

हरेदिति ॥ ६३ ॥

|

प्रसादमथवा नयेत् ।

किचिच्छष दुष्टर्तं स्थापयेदुत स्वं क्षावयेदिति शीतोपचारपित्तासक्रियाश्चदधिषिदोषणैः ॥

सधापनोदाथमिदमाह--

किंचिद्धि रेषे दुष्टाखे नैव रोगोऽत्तिवरैते ।
सदहांपमप्यतो धान चातिश्युतिमाचरेत् ॥६२॥

दुष्टं रक्तमनुद्विक्तमेवमेष प्रसादयेत् ॥ ६४ ॥
सृ ०-अथवा

शीतोपचारेण

पित्तारिक्तक्रियया

शुद्धया वमनविरेचनादिषूपया विश्ोषणेन छंघनष्पेण

स॒०-यस्मात्िचिच्छेषे दुष्टे स्तेतेव रोगो दुष्ट तद् दुष्ट रक्तमनुद्रिक्तमेव प्रसादयेत्कटुषतां परित्यज्य
तस्य प्रसनलमभ्युपपादयेन्न तु केवकं ्ुतश्चेष रुधिरं

रो्रवो व्याधिरतिवततेते क्रियापथमतिक्रम्य मार्गा
तरमसौ नास्तादयति ! अतो दुष्टमपि रक्त सरेष
धायम् । न दुष्टर्तस्याऽति्ुतिमाचरेत् प्राणायतन्१५५ अघयुदधे " इति पाठा०।

रीतोपचारेण प्रसादयेत् । याषदनुदवि्तमग्रृदं दुष्ट
रुधिरमेवमनेनेव शीतोपचारादिना प्रसादं नयेन्न तु

तजनिहेरणे सिराव्यधादिना यतनीयमनुद्रिक्तस्तनिर्हैर+

। णस्य सापायत्वात् ॥ ६४ ॥

ध्थानम् ]

सटिप्पणदीकाञ्रयसवलिति अ० २७.

१०-अथवा

शीतोफचषण

तीतः परसेकप्रदे्ा-

दिना पित्तास्लश्छिवया रक्तपित्तचिकित्सया सिति

ग्धमधुरालुपानेन भेषजादिकया शुदधेवा =चमनधिरेकरूपया

विशोषणेरुपवासैः

प्रसादं

नयेत

प्रस्कच्स्वमापादयेत् । दुष्टस्तमनुद्विक्तमेव प्रसा-

द्येत् । असुद्रिक्तमभघद्धे दुष्टरुधिस्मेवमेव शीतो
पचासदिना प्रसादमानयेत् । न तद्रक्तनि््रणो-

पथिः रिराव्यधादिभिरिष्स्त् ॥ ६४ ॥

यष्टा । अखलनं रसां लनम् । क्षीरवक्चाणां वटानां

सचोऽङ्कुरदिश्च । लिसायुख वा त्वरिपे दहत् ।
तैच्छलाकया तामेव या रियं प्राग्वा तस्मात्त

भाकत्यधादनन्तस्सत्यवहितं विध्येत् । स्वथात्नाव
तिष्ठमाने शिराद्वार् स्वरितं एत्वा अभ्निसा परतप
या एङाकया दहेत् संकोचयितु किराभ् ॥ ६६ ।
है०--स्तम्भनविदपमाह~सोघ्प्रियंग्विति । मृषाः

सर्प, सषौममपी वल्ममस्म विननणयेत् नर्ण विकिरेत्

हे०~श्ञादिभिरप्यतिसुतिरंकायां रामयेदिव्याह-ध्रसदमिति । पित्ताल्क्रिया रक्तपिततचिकित्सा । अकृतभिराव्यरस्याप्येतदेव रक्तप्रसादनमियाद--दुषठं र्त
भिति । अनुदितम् उद्रेकामावात्ावायोग्यम् ॥ ६५ ॥

रक्तं वतेष्ठति क्षिप्र स्तभनीमाचरेकियाम् ६५॥
स ०-र्ते स्तिष्ठति प्थितिमरममाने

(५०१ )

त्वरित

स्तमनी त्रिया वक्षममाणां कु्पत् सघ प्राणायतनघ्वात् ॥ ६९ ॥

पञ्चक्रादि्िमं पश्चक्रादिगणस्य शौतकषरायं, संग्रहे त॒ अति
एति ठु रक्ते शिरामुखं घातुरचरीरवन्ण्यागुस्यभरेण पीडयेत्
शाह्मल्युपोदकापिण्डं पिच्छं वा व्रणमुखे दत्वा गां यध्नी

यात् । मभूच्छिषटप्रविक्ति वा. पकं शीताम्बुना च
सिश्चेत् । शसीतमधुरकपायान्पानैः सेकग्रदेदपरवाततरेदम

मिवा स्कंदनायोपचेरेत्

। पद्चकादिक्वा्ं दार्करामः

मधुरं क्षीरमिक्षुरसमेणहरिणाजोरभ्रमहिपवराद्यणामन्यत
मस्यवािरां विद्ष्वा रुधिरमामं घृतम वा पाः
दव्मात् । तनैव वा दर्भपादमूदितेनानुवासयेत् । सििग्धैः

प०~अतिष्ठति रक्ते सति स्थितिमहछभसाने क्षिप गूपरमेर्मोजयेत् । सर्वथा चानवतिष्ठमनि पाचनायरक्षा
शीघं स्तम्भनी भियां स्तम्भनलननी चिकिव्सामा-

दयात् } म चक्षणमप्युपक्षेत | क्षीणरक्तस्य हि यायम

वरेत् कुयौत् ॥ ६५ ॥
ह०-भतिखयि स्तम्भनमाद~रक्तं दति ॥ ६५ ॥

हनुश्रश्हिष्मापाण्डुत्वयाधिर्यधातुश्चयाक्षेपकादान्किरोति स

तदेतस्स्तमनविरेषमाह-

रोधमिर्यशुपत्तगमाषयष्याहगैरिकैः ।
गरव्कपालांजनक्षौममषीक्षीसिविगंङ्रः ॥
विचूणयेद् वरणयुखं पद्मकादिषिमं पिबेत् ।
तमेष वा सिं विध्येद्यधात्तस्मादर्नतसम् ।
सिरभुखं च स्वरितं द्हेत्प्रशखाकया ॥ ६६॥
स०-पेध्रादिभिः सिरात्रणसुखं विचूणयेत्। पमकादिदिम

शीतकषायं पिबेत् । तामेष प्राणिद्ध

सिरां तस्मात् प्राण्यधादनेतरमव्यवहितं विध्येत् |
अथवा सिराद्वारं क्षिप कृतवाऽग्निनोपतत्तया शलाकया

माण्युपगृह्य मू्छसंज्ञानाशयिरःकपश्रममन्यास्तेभापतानयं
रणं वा| ध्प्राणाः प्राणमं रक्तं ततश्यातक्षीयते नरः

वर्धते वानिलस्तरमादक्तया वृहणमाचेरत्॥ दु््यधारि
व्यधकरुष्िततिर्यग्न्यधादेर्यधदोपरौ द्रयापदो याः स्यु
यथास्वं साधयेदिति ॥ ६६ ॥
रक्तस्य क्षवणादमैतर यद्टिधेय तदाह-

उन्माभ॑गा यञनिपीडनेन
स्वस्थानमायांति पुननं यादत्)
दोषाः प्रदुष्टा रंधिरं प्रपन्नाः
स्तावद्धिताहारविहारभारकस्षात् ॥६७

स ०--यत्रनिपीडनेनोन्माेगाः
म्र्मातिरसमाश्रयणेनोप्पथ

प्रतिपन्ना

खमा
दोषाः

ददेत् ॥ ९६९ ॥
विभूताः । प्रदुष्टा: | तथाविध स्तं प्राप्ताः पुनयौ
प०-रोघ्रादिमिस्चूणौकृतैः व्रणमुखं विचूणंयेत्।
स्या
त्छाश्रयं न प्रतिपेते तावद्धिताहारविहारभाक्
जिः
सेरः पञ्किसोध्रः । प्रियंगुभेन्धप्निर्यगुः । पतङ्गः तावाहारबिहारौ मञेत्। भजो प्विरिति
पद्यकादिगणद्िमे शीतं कषायं पिबेत् । स्तम्भनाय।

पदरर्गः । माषा; दिभ्विधान्यम् । यष्टयाहं मधु- द्रवा एत्तम् ॥ ६७ ॥

{५१२}

अषटङ्गहृदये ।

- वतत
त्ाककनन्नाना

ई

सम

निच्छंतमव्याहतपक्प्रवेगम् |

प न्वार्यः स्वमानमूष्व्य सागन्तरसमाश्रये- |

भ्या सथिरः प्रतिधन्नास्ते पुनः यावत् स्वस्थानं |

सुखान्विते पुथिविोपपन्नं

विद्ुदररतं परुष वदीति ।॥ ६९ ॥

तायान्ति ने प्रतिपशचन्ते तवद्धितादारविह्यसे मवत्] |

सयतराषमनसां चष्ाविहार इति संज्ञिताः ॥ ९७ ॥ |
|
पथ्यनियसकरालावधि

1.1

त

+

५

मसकनवणेद्रियभिद्वैयाया-

वातपित्तश्प्माणो |

प -यनयनिषीद्नेन दोपा

रा

ति

भनि

| स०्-उणशचद्ियाणि च वर्णैन्िधाणि प्रसन्नानि

माह-उन्मार्म-

व्नन्धियाणि यस्य व प्रसनवर्गैन्यिम्, । तथेद्वियार्थान.
।सब्दादीन् खमवाभिपरतानिच्छेतममिरषतम् । तथा
|पुणः सामथ्यम् | अव्याहतोऽनभिमूत; प्रक्तुवेगो

६७ ॥

ना्युष्णदीतं रधु दीपनीयं
गक्तंऽपनीतत हितमन्नपानम् ।

|

(3

यस्य॒ तमव्याहतपकतेवेणमविनष्टपचनवेगम् ।

तदा सरीरं द्यनवेस्थिताख-

तथा

॥

ममिषिदपादिति रक्षणीयः ॥ ६८ ॥ | सुखान्वितमायोग्ययुक्तं प्रृतिमापन्म, । पष्ठिनिराम्यां
युक्तम् । एवविधं विहुद्धप्क पुरषं वदन्तीति खसैीरस्य

०-प्त भालितऽचधान नाद्युष्णशीत दितम्)
|
.
ला |रक्षणक, | मधुरं कवणमिस्यादिना तु रक्तस्थेव

4दयन्

रत षत् । अतिशीतं लति |वहुद्विकषणमभिहितमिति | उपनातिक्ैतम् ॥१९॥

। नथा खु सवमाततो मात्रादिना च |दीप५ तेसगादिना | कृत पवमन्नपाने हितमिह | |
॥

त्मन्

काकः

इदारीरमनवस्थितं

।
दति श्रीगृणकिदत्तपुतरश्रीपदरुणदेत्तविरचिताया-

|

गहदधदीकायां

चरित्रत्ति ।

सर्वीगसदयस्यायां

मष्टगहृद्यटकाया सक्ागसुदराद्याया

यसय दागीरस्य तदेवमूते मति | ताऽ |

स्विदोऽध्यायः | २७ ॥

रत्ञवारे सकय च् पितते पित्तस्य च वहिः | | पण~पुरपमेवविधं निशयुद्धस्तं मलयो वदभ्ति

या च दनि | पिततं तेदरितति } तश्ाष्िरेषेण |कथयन्ति ! नणेचन्द्ियाणि च तानि प्रसन्नानि
त

भेन उदहिनाधयुष्णलीतादिना$ऽहारविहरेण | नि्खानि १

शिसन्दः ॥ १८॥

त ता ननम ॥ वथे्दियाथोन

रब्दादीन् स्वमावाभिपरतान् दच्छन्तममिरषन्तम् ।

क

पक्टृशव्देन जाटरोऽभिरच्यते । रक्तिः साम-

„त

महत सानितेऽ्पानं नासु" | यप्. । अव्याहतोऽनभिमूतः

पक्दवेगो यस्य

1माना
त व सादयत
ठु सर्वा || पृतियुक्तम्
पुं च पुष्टिबं
तेनो` तथा। तथादीपनीयमभ्नि्तपूषन्न युक्तम् ।। तथा
एवं पुरषे वि्द्धस्तं
वदन्तीति
पदः

ये

छ

सोत

श्चं

सल् रनम

५

`

॥

.

रक |दयरलक्षणमुक्तम् । सधुरं रुवणमित्यादिना

१
(वतस्याश्रयः । स्तस्यैव विशुद्धिरक्षणमभिहितम्) इति भ्म
तेच बहिरतोऽस्मात्तारणात् विक्षेषा्रारणतिरी य् ्

1 न्,।

भरन
कारेण रशरणोयःवक्राका
पाठ्नीयः ॥ ६८॥ | ई म
=ह 5 "पध्यमाद्-नास्तुप्णक्लीतसमिति
[ता
श
| उक्ते पथ्ये
व
अध्--तद्

गचरमिति ।दति अन
ा शरीर
मिति {इति अतो हेतोः ॥६८॥

यांस४.

म £ ६९।।
ं

दिराभ्यधचिध्यध्यायः

सप्तविंशः ॥२५॥

दनिरनयन् पुर्षश्य लक्षणमतरेणोन्माणेया-

दे०-विशुद्धस्तस्य लक्षणमाह-प्रसनव्णौक्षि । पना

† रणि ्वश्थानप्रतिपततौ कालो नाकाम्यते ] | न्निः वेमो विप्रादितः || ६९ ॥
---------------------------------------------

१ ।स

पपौ छक्षण निना ज्ञायत इति |

द £ ानाधमाह--

|

इति हेमाद्विदीकायामायुरवेदरसायने शिराव्यधप्रक.
रणं सामस्त्येन निरूपितम् ॥ २७
नज

॥

स्मन |]

सादप्पणरोक्ाञ्रयसवरलिते अ० २८.

(५०३)

तम् | सजावतम् ।तथा युषः शोणितं श्रवंनय् । पथ

अशिंशोऽष्याथः ॥
न

`

। भ्युद्रतमामियुस्यनोच्छितम्र्नेतम

म

रिसा्व्यविधेरनेतरं शव्याहरणविधिरारम्यत-॥
^
५ जा
|
अथाऽतः शस्याहरणविधिमध्यायं
व्याख्यास्यामः॥ १ ॥

।

ल्था वुदुः

सुस्थ वतेते वुदूबुदतत् । तथा पिटकदपचितं वमतः
तथा मृहुमांसं कोमलमांसम् ॥ ६
|
|
1४
चतप्
भिर्पा
पिटिका
चितं
, प०्~पिटिक्ौप
। मरदुमांसमकटिनपिरितम् । अन्तस्य जाताय

सं 9-यतः सिराभ्यधाऽध्वाये शराल्यकप्य स्तस्य ¦इक्षयेत् । समासतः संक्षेपतः ॥ ६ ॥
सकरकायव्यापिनः सिराभ्यधीपाथेन निहेरणभक्तमि०-अन्तःदाहयस्य टश्वणयाह-म्राममिति ॥
दानीं प्रादेरिकस्य रोदः श्यस्य प्रतिदेशस्थितथ्य |
दति सामान्यचातःद्थितस्य सदयद्यं रक्षणमक

खक्षणं निैरणोपायादिश्वाऽस्मिनध्याये शाह याहरणविधा |लगादिगतध्य छक्षणमाहनिर्दिश्यत श्याह ॥ १ ॥

प०--सस्थारसम्म् प्रयाजनम्

। दुष्टं स्तं स्य

|विश्धाक्छग्मत सस्य विवणेः कटिनानततः
| >
ति॥ `

भूते ततस्तस्य निहैरणमुक्तं शिरत्यथोफायेन ।[१॥ |साफ भवाति ॥ ४ ॥
स °-सामन्य्ण वकिस,
हे०-शद्याहरणविधेमष्यायं व्याख्यातं प्रतिजानीते. |
श्न
प [4गौ)(त ४ “2

वक्युतिर्थगृध्वायः शस्यानां पैचधा गति; ॥२।॥ = कन ९
[क

०9

त

तन

विधते । विदषण पुनस्त श्य् पेषते

थेति ॥ ९॥

.

6 ई

[भगा

^

।

९५५ ।। ४ ॥
1

चा
| पृ०-विरेपाद्स्यधे स्मान स्वधस्
अटनि श्याना परपकारा मति~~ च ति
[व „|
[98
७
। त
1
प्र
सूर
र
भ
छादि
फिनः
पचपरकारा 1 | विब्णैः रोप्ते ४, भवति {ष । तथा
°-क्करादिभदमिना चाद्य
|
श्र
[२]
॥

स
स
कत्र श्रता तिथबीध्व | युक्तः । आयते दर्थः ॥ ४
गमनम् }कदाचिच्छट्यानि

£
हे०-तमातयद्यस्य रश्षणमाह---विदीवादिति

कदाचि्जु छत्व| । ए३- |
वाऽघो वा गच्छेति।
मषवभोः

सुभयथा

तिरयगूष्वोधोमेदगमनाच्छ्यानां पचधा | वदेमि वचनवामा्यलमणमपन जवम् ॥ ४

गतिः॥ ९॥

_

|

मांसस्थे चोषः शोफो विषधेत ।

|धीडनाक्षमता पाकः शल्यमार्गो न रोहति ॥ 4
॥ वक्र"
,
न्यते
हरण्ु
धृननि
य
शस्यस्
दे
प०-दे
्
}
गंमनम
गतिनि
ां
शस्यान
रकास
ा
पच्चप्
दिभेदभिन्न
सण०-मसिगत् रस्ये चोषः स्यात् ।सर्वागामसत
निधा गातिः चस्यानामूष्येमधस्तियक् च । सा|
| तोऽपतिभान् दाह्वोष उच्यते । तथा शोप विवधते
प्रन प्रयेकमृजुवक्रभेदेन ्टिधा | ५॥
हे०~शदयगतिभदानाद--वर्कर$्वत ! । संप्रहे तु | तथा पीडनस्याऽकषमलवं पाकश्च । शद्यमागेशच सेद
[धिधेधा गतिः सस्यानामूर््वमधश्र्थक्च | सा पुनः प्रे- |याति ॥ ९ ॥

करवक्रमेदेन दिविधेति ॥ २ ॥
ससस; कथ वेय इत्याह~

यामं शोफ सुजात खव॑तं शोणितं शुः ।

अभ्युद्तं इदञ्ुदबरिपिटिकोपचितं व्रणम् ।

शरुदुमासि विजानीयाद॑तःशस्यं समासतः ॥ २
र ० एवंविध व्रणमंतःतराश्ये विजानीयात) समापितः

। प०~-शोफशातिषिबृद्धि याति ॥ ५ ॥
| दे०-मांसगतस्य रक्षणमाद~मांसस्थ दान । न
| आन्ूषणेनेव व्यथा ॥ ५ ॥

पेश्य॑तरगते सांसमाप्रव्छयथुं विनां ।॥ ६ ।
|

स ०--पेश्ीमध्यगत मांसितेन तुल्य छक्षण
वसयित्वा । मांसावयवविशेषो दीचरवाङ्ृतिः पेशी

सकषेपेण ध्यामं द्यामवणम् | तथा शोप शोफान्वि- | च्यत} ६॥

।

(९०४)

|

[ सू

अं्टङ्गहृदये ।

प०-पेश्यन्तस्गते मांसप्रा्तवत् छक्षणं भवति धमनिस्थेऽनिखो रक्तं फेनयुक्तयुर्दीस्येत् ।
श्वयश्चु चिना श्वयश्ुं तज॑यित्वा } पञ्च पेश्ी- नियाति शब्दषान् स्याच्च हृ्टासः सागव्द्न.

शतानि

व्रक्ष्यति ! शरीरे पेशीकब्देन कठिनो

मांसरावयवविकशेषो दीर्घस्वाकतिभण्यते ॥ £ ॥
हे०~पेशीगतस्य छक्षणमाह---पेदयन्तरगत इत६॥

आक्षेपः ल्लायुजास्य संरंभस्तंभवेदनाः ।

स ०-धमनिस्य शवे वायु दितंसयेनं प्ररथे&,

तथा सशब्दो मरन्ति । हृ्टासश्चांगपीडा
स्पात् ॥ १०॥

ल्ाय्ुगे दुरैरंचेतत् ॥ ७ ॥

पर्~धमनीस्थे शव्येऽनिो

धाय

रक्तमन्द

}द्ना शम् । तच स्नायुगं शस्ये दुःखेन निद

हे०-~धमनीगतशष्थयक्षणमाह~-धमनीस्थ इति १९० ॥

क्यते ॥ ७.
प०~स्ञायुगे दस्यं स्नायुजाटस्याक्षेपणं भवति ।
था संरम्भः शिभश्चोभा रुक् 1 स्तम्भः स्तभ्धता ।

सघ बर्वानस्थिसधिप्रतऽस्थिषूणता ११ ॥।

स्थितं फेनिदमुदीरयेत् । स चानिरो वरणा
सं ०-~ल्ायुगे श्ये स्युजारस्याऽऽक्षपायाः स्युः] याति गच्छाति साति शब्दवान् सशब्दः तथा हृष्टा
आरक्षेप अकर्षेणम् ] सरमः क्षोभः ।स्त॑मः स्तन्धता । स्यात् अङ्कपीडाथुक्तः | १०॥

दना रक् । एतच्छस्यं दुःखेन निर्हतं शक्यते ७॥
हे०-~क्षावगश्य लक्षणमःह-आक्षेषप इति । एतस्सा1तमन्येभ्यो इ्हरं च ॥ ७ ॥

सिसष्मार्नं सियभ्चिते ॥ ८ ॥
स०~-सिराश्िते शस्ये सियणामानाहः स्यतत <)

पृ०~शिरागते रस्ये दिराणामाध्मानमापूरः

स०-अस्थिसेधिप्राते शव्ये बलवान् सवषेः क्षोभः

स्यात् । तथाऽस्थिपणेता च जायते | ११ ॥

प०~-अस्थिसन्धिगते क्षस्येऽस्थिपूणता तथा बर"
चान् संघः संरम्भः संक्षोभः ॥ ११॥
हे०-अस्थिसन्धिगतशद्यलक्षणमा्-सेधभ इति

।

बल्वान्पं वर्षः बुःसदर्सधद्टनम् | ११}

नकरूपा रुजोऽस्थिस्थे शोफः ॥ १२ ॥

स०्-अस्थिस्ये शष्येऽनेकाकारा नानाविधा रुजौ
भ्रर्णमृदितपीडितावङुचपायाः स्युः शोफश्च ॥१६॥
है०~श्िरागतस्य रश्चषणमाह---शिध्मानमिति |
प०-अस्थिगते दाव्ये नैकरूपा विविधा रुजा
प्सानं किरणं वायुपूर्णत्वम् | ८ ॥
वेदनाः ! उथरमदितसथितबितपीडिताव्ुलप्रायय

त् ॥८॥

कमेयुमहानिः स्यास्छ्ोतसां सयोतसि स्थिते,
प ०-सोतोणते इल्ये स्रोतसां स्वकम॑गुणयोहौनिः

भवन्ति तथा शेष ॥ १२ ॥
हे०~अस्थिगतस्य सक्षणमाह---चंकषूपा द्राक्तं ५२॥

तदव संधिगे ।

{ } यथा कंटस्नोतसि स्थिते शस्ये पानाभ्यक्हरणघ्य

यौ जयते । गुणोऽपि थस्तस्याऽप्रदुषटत्वादिखक्षणः
यस्य हीयत इति । एवमन्येषां स्वकमेगुणहानि"

पेया } अवाक्तवे चेति योज्यम् 1 ९. }

चष्टानिवर्तिश्च भवेत् ॥ १३॥ `
स ०-संधिगते ष्ये तद्देवाऽच्थि्क्षष्येन तुद्य

लक्षणं संघिस्थरसल्याक्रातावयवघ्य । तथा चष्ट
०-सरोतोगत्ते रस्ये स्रोतसो खकर्मगुणयौ- यापारस्य निढचतिशपरमश्च स्यात् } प्वमस्थिसंधिग¦. स्याद्बेत् । सोतसां नयोदश्चानां प्राणशद्यघ्य लक्षणसुक्तम् । अधुनाऽनस्थिदारारछांभोऽन्नवाहिनां स्मे कक्षणि सथा गुणे त्य
सथिणतशष्यघ्य रक्षणम् | अन्यो हि श्रीरसि; ।
चैघातः स्यात् ॥ ९॥
>-दछीतोगतस्य लक्षणमाद्--स्वकमेति । स्वकम तथा च राजयक्षषनिदाने वक्ष्यति } शरीरसंधीनाति-

नां यथावद्वद, स्वगुणौ मार्दवादिः ॥ ९ ॥

ष्येति || १६ ॥

ध्यानम् |

।

सरिप्पणदफात्रयसवटिते अ० २८

प०-सन्धिगते रस्मै तद्रद्स्थिहक्षणं भवति ।

तथा चंष्टानिबृत्तिः क्रियोपरोधः । व्यापारोपरम
द्रति यावत् ॥ १३॥

(

स०-तव्माडनिर्दिष्टं शलय॒रुद्यते रोद धाति ।
वितान पुंसाम् । वमनविरेचनादियिः शुदधदेदानाम् ।

रुह्यत इति कमैकतेरीति केचित् । तच न युक्तम् ।थतः

हे-सन्धिगतस्य रक्षणमाह---तददिति ॥ १३ ॥ कर्मस्थभावकानां कर्स्थक्रियाणां च कतौ कर्वन्ति!
आटोपः कौष्ठसंभिते । न कमेस्थभावकानां न च क्स्थक्रियाणामिद्युक्तम् 1

रिथ कवश्यकरियः।तस्माद्ोहतीति र्ट् संडिवाचरतीति

नीहऽचराकनमू्रदसेन च व्रणानन ।

छद तीऽयम् |रूढाभासो ह्ययं न तु प्षम्यग्रूढः | तथाच

विद्यान्ममेगतं रस्यं ममेषिद्धोपटक्षणैः ॥१४॥

बक्ष्यति ।दोषकोपेस्यादि । तस्मादस्य रूढ (भासलादेषा

स०-कोष्टमुदप्माध्रिते शस्य आरोपः क्षीमस्तथाऽऽनाहौ जटराप्मानम् ।तथा चणमुदेऽनश्म्मूदैनं

दयुघ्पत्तियुक्ता ॥ १६ ॥

स्यात् । मम॑स्थं राव्यं ममविद्धोपलक्षणेर्विधात् | ममविद्रस्य च लक्षणे संग्रहे कथितप्। यथा } देहप्रसु्तिगुरुता

०-ङुद्धदेहानां नयणां तच्छस्यमनुलोमसंनिः
विष्टं श्यते रोदति ॥ १६ ॥

समोहः शीतकामता। स्वेदो मूच्छ वमिः श्वासो ममैवि-

है°-अन्तःरस्योऽपि स्वगुणिनेव रूढवणो भवतील्याह-

द्र्य क्षणमिति ॥ १४॥

|

प०~कोष्ठगते शस्ये आटोपः अन्त्रकूजनं शुडगुडाशब्दः स्यात् । आनाह उदराध्मानम् ।
तथाऽननर्नमूत्रदरो्म

शस्यत्रणशुखे

भवतति

।

र्यत इति । स्यते स्वयमेव कर्मकर्तयत्मिनेपदं तच्छहयं
शस्येन शघ्यक्षतं च्श्षयतै तस्यैव रोपणाहत्यात् ॥ १६ ॥

दोषकोपाऽभिघातादिक्षाभाद्रयोऽपि बाधत १७
स ०-यतस्तच्छसयमसम्यगरूदसाद् भूयोऽपि बाधते।

सर्मगतं रस्य मसैविद्धवद्क्षणैविचाज्जानीयात् |
समेविभागे शरीरे मभेविद्धस्य यानि छक्षणाम्युक्तानि प्राक्कृतवाधमपि पीडां जनयति । इतौ हेतोरित्याह ।

तेश्िहैरुक्षयेत् ॥ १४ ॥

दोषकोपश्चाऽमिघातश्च तावादी येषां कमणां धावनहध-+

हे ०~कोष्टगतस्य छक्षणमाई--आटोप इति । म्म
गतस्य छक्षणमाह~-विधादिति।उपखक्चणं त्व विद्धेऽनलमष्टकलाच द्यादिना शारीरके वक्ष्यते ॥ १४॥

मादभिघातादिक्षोमाद्वाधते ॥ १७॥

थाव चपरिक्चविस्वमादिष्ु विभावयेत् १९॥
स०्-न कैवं समान्यष्क्षणेन जछराध्पानाद्विना तथा क्वगणादिष्यरघ्यधिश्चषरक्षणन

श्वगणादिष्थ

श्यं रक्षयेत् याव्थासं परिकषस्तथाल्यै्विमाव-

येत् ॥ १९ ॥
पठ्~सखगादिषु सन्धिगसपथन्तेधु ल कै
पूर्चाक्तः .रक्षणः शस्यानि रख्चये्् 1 यावद्यथाधथ चोपदिषटैः परितः सस्यान्युपटक्षयेत् ॥ १५
हे ०-त्वभातादीनां खावतो ठक्षणमाह-~यथास्वभिति।
यत्र यदाधिवं द्रवं तत्र तत्छवति । यथा त्वग्गते छसी-

षाशियदिगते र्तम् जध्यगते मन्जत्याषि ॥ १५ ॥

रहते इद्देहानामघरोभरस्थिं व तत् ॥१६॥
ह्य

र

५५४

(>

त

नादिशीकानां त एवं ते; क्षोभः समस्तस्मादोषकोपक्षोप०~रूढमपि भूयः प्रलरपि
घाते व्यायामक्षोभेश्च

प्रच॑द्धितं

दोषप्रकोपामिबाधते प्रकोप-

मायाते ।\ १७ |

ह०--अन्तःशद्यं रदमपि पुनवधत दयाद-दोषकोपेति। अथ नष्टशघ्यज्ञानोपायः | १७ ॥

छगादिनष्टे रास्ये पिध्यारूढलाददस्यतां प्राते धति
परि्ताना्थेमिदमाह---

खह्ूनष्टे यच तत्र र्युरभ्यगसेदमद॑नैः।
रागरुग्दाहसंरभा यत्र चाज्यं विरछयते ।

आशु ञयुष्यति लेपो षा तस्स्थानं राल्यवद्वदेत् ।
स०-तत्र तेषु खड्नष्टादिष्ु शस्येषर मध्येषु छड्नषटं
यत्न प्रदेश ध्यात्ततस्यानेऽम्प॑गादिपिर्टौहिधश्ूर्षाद-

क्षोभाः घ्युः। यत्न वा स्थाने धृतं स्थानं थोजितं वि °

अषटाङ्गदटद्य ॥
५.

यत तथानं उरस्य सथ्य वदेत् । जथवा वेपश्ंद्-

1

सण्-सस्थष्ठु नष्ट शस्यमद्धामभ्यजनस्वेः

नाहदना दत्तो यत्रा्रव गुष्यति तत्स्थानं खग्दैशं शष्य- |पीडनमदैनैः प्रसारणाऽऽङ्॑चनतो लक्षयेत् ।

राव्यमस्थिनष्टवह्क्षयेत् ॥ २१ ॥

धजार्ी्रत् ॥ १८॥

१८-त्वचि शल्ये नऽवररानं प्राप्रे यत्र
सदारीरप्रदेरोऽभ्यङ्गादिमिस्त्वचि प्रयुक्तैः रागरग्दादसंरम्मटीहिवयवेदनादादक्षोमाः सयुः सवरेयुः ।
पहम्थाते सल्यरवजञ्जानीयात् । तत्र चाज्यं धृतं
स्यानं सीतं निहितं विदीयते यत्र वा लेपे आशु

गुप्यति तत्रे स्स्यमादिशेत् ॥ १८ ॥

र: तत्न सकनध्रस्योपायमाह-स्वङ्तष्ट इति ॥१८॥

माममरनषटे संगुद्धया कदन च्छरुथतां गतस् ।

कामाद्रागादिभिः शल्यं ठक्षयत् ॥ १९ ॥

प०~-अस्थि अदृश्यतां गतं शस्यमस्थः

जनादिभिरंत्पन्नैः

रस्य लक्षयेत् । स

रास्ये प्रसारणकुच्वनाभ्याग्रुपचयः संरम्भ
मवगच्ेत् } तथाऽस्थिवत् अभ्यनजनस्वेदनः

पीडनमदैनैरपचरन् संरम्भादिं जानीयात् ॥
है°-सस्थिनषटस्योपायमाह-~अस्थिष्वि्ते ।

द्रागादिभिरिल्यनुवर्तते। संधिनष्टस्योपायमाद-प्रसाः
अधस्थिवत् अभ्यज्ञनाद्िमिश्च ॥ २१॥

नष्टलायुिरासरोतोधमनीष्वसमे पथि ।
स ०-मसिप्रनष्टमदसयतां प्राक्त संञ्ुद्धया वमनविरे- अश्वयुक्तं रथं खंडचक्रमाराप्य रोगिणम्
चनादिकया यश्चन करालं तस्मात् थतां रिथि- शीर नयेत्ततस्तस्य संरंभाच्छस्यमादिरोत्

लचं प्र क्षोमादनेकग्रकारदरैदनारूपात्तथा रागादिभि-

रक्षयेत् ॥ १९ ॥

स ०-स्नायुशिराक्चोतोधमनीषु नष्ट रार
पथि विषमे मार्गेरथमासेष्य रोगिणं रास्थवंतं
नयेदाश्चव देशात प्रापयेत् । विभूत रथम् ]

प०-सांसप्रनष्टमददयतां प्राप्न संडुद्धया बमनविरचनादिरूषया सेधितया यत् कितं स्यात् ।
करानान्छयतां गतं रिधिदीभूतं क्षोभास्सरम्भा- चत्र यस्य स खंडवक्रस्तं खंडचक्रम् । ततस्तस्य :
द्रायादिभिः रागरु्दाहसंरंमैः तत्र शस्य लक्षयेत्१९ सरमात् श्षोमाच्छव्यमादिरेटक्षयेत् | २२ ॥
टे °~मनिनष्टसयापायमाह-मांसप्रेति

। सोधनेन

ने | सति दिथिटस्य श्यस्य क्षोमाद्रागादयस
्तच शल्यं

पपु त्रिपु ॥ १९॥

[न

+ना, सा

परयस्थिसधिकेष्ठष। ु ॥ २० ॥

पदेव च

|

प०~स्नाय्वादिषु नष्टे शास्येऽद्रीनं गते,

पथि विषमेऽध्वनि निश्नोन्नते मार्गे रथखण्डच

ध्रधुक्तमारोष्यातुरं शीघ्रं नयेत् आद्येव वाः
देशान्तरं भरापयेत् । ततस्तस्य सैरम्भाद्रागापि

रास्यमादिशेत् ॥ २२ ॥

हे०-ला्वादिष
स०-नन मासपरन्ेन तुदं वर्तते
| यथा समे पथि उचनी ु चतुषु नषटस्योपायमाद~नष्टं ३
चे मार्गे ॥ २२॥
या केनात् छतां गतं

क्षोमाद्रागादिभिक्षये-

दिति ॥ ६० ॥

५०-तेन मांसप्रनेन तुल्य तद्त्
यथा संदुद्धथा
क्ता चते क्षोमाद्रागादिभिः
पेश्यादिस्थं राद्यं
छक्षेथन् ॥ २० ॥

,

र" -नस्यापायमाह-तदरदि

ति ॥ २० ॥

-नष्टमस्थिषु लक्षयेत्

आस्थ्नामभ्यजनस्ेदबधपीडनमदमैः।

यमारणाङ्कचनतः संधिनष्टं तथाऽस्
थिवत्॥२१॥

ममेनष्टं परथक्ोक्तं तेमां मांसादिरसश्चयात्॥२'

सं०-ममैनष्ट शल्यं पएथद्नामिदितम् | ३

तेषा मर्मणां मांसादौ एव प्राङ्निदो यतः स

न तु पृथद्ममाणि विन्ते । तथा च संग्रहे | म

प्रष्टऽप्यनन्यभावान्मांसादिम्थो ममणायुत्तं परी
भवतीति | २६ ॥

प०-ममेनषे

ङनोक्तम्

मर्मसयतां यातं शल्यं धूर

। नििंटमनन्यमावान्मांसादिभ्यस्तैः

स्यानम् ]

सटिप्पणदीकाचयसवहित अ० २८.

(५०७ )
न

ममेणां मासाद्य एव प्राङ्निर्दिषटाः । संश्रय आ¢

षष

$

्

~

स०-तेषामद्दयानां शव्यानामाकषणोपायौ

दौ

धयः }न परथदमांसादिभ्यो ममोणि विधन्ते ॥२३॥ प्रतिलोमानुलोमको । प्रतिलोमः धर्यसंतःप्वेराविपहे०-मर्मनषटस्योपायानुक्तौ देतुमाद-मर्मनष्मिति । ययः | अनुलोमः दरीरंतःप्रवेशानुगतः ॥ २६ ॥
तेषां मर्मणां मांसादिगतप्वात् सांमादिनष्ट्कथनेनैवोकततवात्र ॥ २३ ॥

एवे विशेषेण नष्राल्यलक्षणमुक्ला सामान्येन नष्ट
राव्य कक्षयितुमाह-'

प०~तेषां

सवेदाल्यानां महतामाहरणे द्वाचवो-

पायो प्रतिलोमोऽतलोमश्च ॥ २६ ॥
हे ०~-दा्वादरणोपायभेद नाह-तेषामिति। यत्र द।मप्रतिकरटमाहरणं स प्रतिमः, यच्ानुदटं सौऽनुलमः२

सामान्येन सद्यं त क्षोमिण्या क्रियया सरुक् ।
स ०-सामान्येन सराघ्यं तु क्षोभिण्या क्रियया

सरभोस्ादकेन कर्मेणा श्वसनप्राणायामादिकेन यत्स

परतिलोमानुलोमयोर्विनिरस्णविषयमाह `
£

क

ह

द

0.

अवाचनपरार्चनि 1नहरत्ताद्पययात् | ५ ॥

स॒०-तयोः

प्रतिलोमातुसेमयोर्विपयेयस्तद्धिपय-

यस्तप्माद्िपर्वयादर्वचीनपसचीने निहरेत् ।प्रतिलोमे-

कस्थान तत्सत्यं जानीयात् ॥ २४ ॥

ऽ्वीचीनमानयेदनुकोमे पराचीनमानवेदिव्यथः ॥२७॥
दारीरप्रदेदौ धिद्यमानान्तःरस्य क्षोभिण्या क्रियप०~-तयोविपयेयस्तष्ठिपर्ययः । तस्मादर्वाचीप०~सामान्येन सामान्यरक्षणेनामुना सद्यं

योचिछ्ितदस्तिस्कन्धाश्वद्रमारेहणहतयानठं घनग्रव-

नपराचीने रद्य द्वेनिदरेत् । तेन प्रतिलोममनाचीनमानयेदनरोम॑पराचीनम् । अर्वाचीनमधोणायः
सरुग्वेदनायुक्तः स्यात् तत्र॒ सस्य- | गतश्चल्यम् । पराचीनमूध्वगते शल्यम् ।एवं परस्पर
मादिरेत् ॥ २४ ॥
प्रतीकरे तयोिहेरणं कायेम् ॥ २७ ॥
हे= ~~नष्टस्य सामान्यलक्षणमाह-सामान्येति ॥२४॥
हे°~-तयोर्विपयमाह~-अवाचीनेति । अवाचीनमधो-

मधनुव्यीयामैः जम्भोद्रारकासक्षवधुश्चसनहसनपरा-

गतं तद्विपग्यादूष्व निहरेत् । पराचीनमूर््यगतं तद्धिपर्य

वृत्तं पृथु चतुष्कोणं त्रिपुटं च समासतः।

अरर्यशस्यसंस्थान व्रणाक्घव्या विभावयेत्२९॥
स ० त्त व्रम् ।पृथु पाशवौम्यां यद्रिच्छिदते ।
चतुष्कोण चतुरस्तम् । त्रिपुटं श्रयलम् । समासतः
सेक्षिवेणाऽद्श्यस्यानुपब्धस्य शष्यस्य सस्थानमाछ्रति
व्रणाङ्खस्या बणतेस्थानेन विभावयेद्वियात् ॥ २९ ॥

पततं वदं प्रु पार्धापरपाश्चम्यां यसरि-

यादधो निर्हरेत् । जर्ष्वनिर्हरणं प्रतिलोमम्, अधोऽनुलोमम् । उक्तं च संभ्रहे प्रतिखेमम्घाचीनमानयेत्, अनु
लोम पराचचीनामिति ॥ २७ ॥

सुखाहार्यं यतरिछखा ततस्तियगगरतं हरेत्२८॥
स०-तिधमतं शल्यं यतो यश्मदिहदेदाच्िता

विलुठ युखादार्यं संपदते सूखनाहरत शक्यते ततस्त.
स्मदिहदेाच्छित्वोद्धरत्। छिसेलयत्र यथपि कमे विचितं

च्छिद्यते । चतुष्कोणं चतुरस्रम् । त्रिषठुटं ञ्यखम् । निष्वष्टं तथाऽपि ल्वड्मांसादीनां योग्यल्ाततेपामेव
समासतः संक्षेपतः अदुरयं संस्थानमाष्रूति त्रणा- करल बोध्यम् । मांसादि छिच्वोद्धरदियथः २८१
छस्य ्रणस्थानेन चिभावयेहक्षयेत् । २५॥
प०्-तिर्यशतं शस्य यतो यस्मादेषैश्चाच्छिवा
हे०--अदृश्यस्य शल्यस्याकृतिव्रणाकृला शेवेयाह- विष्ुप्य सुखाहायं सम्पयते सुखना्तुं शक्यते ततेछ्िस्वा मांसादीन् समुद्धसत् ॥२८॥
वृत्तमिति । दत्तं कोणरहिते, षृ हविकोणं) विपुरं वरिकोणं स्तस्मारेहदेचात्
संस्थानमाकृतिः ॥ २५ ॥

।

अधुनेषामाकषभोपायं निरूपयनाह--

तेषामाहरणोपायौ प्रतिरोमातुरोमकें ॥२६॥

है०-तिर्यग्गतं त्ववस्थाभेदेनोभयेोर्वि्रय इत्याह
सुखादाथमिति । तिग््यतं येनोपायेन ुलाहायं तेन
हरेत् । प्रवेश्यपाश्वादत्येन पारनं यदा सुलाद्यं तदा
िह्वा श्रस्रेण द्वारं करत्वा हरेत् ॥ २८ ॥

अङ्गल्य ।

( ५०८ )
कन

| प्र

भ

+

र [

प्रतिछाममनुचडं छश परथमं च यत ॥२९॥
॥
परष्र्य न निधी वन्न विधोतनीधम् |तथा
पश्वाभ्ध

सृत सतोरदवपप्रान।

लोमपननुखोपत तथानुद व्रात नुदुुदक्नौननं

तथा दय शल्य व निवाला 1 तथा पमन
तिरसीणोयय च न निलरालनीयभं | ५९ ॥
प८-दारपमुरोगनं

पश्चषस्ध

नभा कद्नास्य

प्राधमं प्रस्यङ्गान्तरस्थ स निवन्यं न निष ।

तथा प्रतिखोम मामुदोयगत
युदधुदवन्नानर्त दय

तेधामुन्तण्युं व्राध्

छदनीयगुख

प्रधुमुम

नया

वरिम्तीणाम्यन [मिद्धरनु |} ५५, ||

सयव सदानन (नम
दरवा
+
सन्मति । पिन्दोगमुःनमन्म 7
दयं उद्वाम ॥
||

न च मिमत दायमोहसणवििया
सृवाहगाद्रस्सन्च चठ वा ।चस्रपद्रवम् ॥

(५ वान ॥ ६५ ॥
टूतगपृनः
ठय सादिमकरर्वार्मिक्केरकाननेः ॥ ३२
4

4¢

दस्यन् निघात्यसरःकक्षावश्षणपान्गम |

स०-रल्यमुरोगतमरः+

ण

»॥)

॥॥ 1

५२४} 11111

विवूतगदत् | ५६॥
च

करथधाप्यं

प्रतु

पुत्रः

पृठनवत्स्नृ

नन्यं सिसायातनेः

अर्वा

न

मिदसुपादिपि

गदश्युं || ५

िकवतादव

दिन

| ८

वतप

(व |

1411

~प

|

सय व्रणसस्थानाद्गःान अक्यते मरतः ।
पकम गाहक्रुररयायतपायृसाोननः |} ३३॥
मृ"

यदम् पनः

सात् कणस्य च्प्नानाः

1111 11971

1

धन् | गनदोरितदृन्लतातदा मः | ५४ 4

4८ दुतम
आन्त व्रणासन्नानत रा
यना यम्भागदररदृधान
अहत दवय लष
स रपदसाम् कक्नकादमुदयुस्मरररन् ॥ ६६

स्०-विसत हनानि विर्य्तम् | वावी
गराधसशल्यः । दस्यापाये नु नियत नन्ता |
त.
1
|]
२14 ननि { ~
-पिदध्यम्य प्राणहरन्वातु | पतन्वस्यु ज प.
निमाय श्प दनय वह्यं | चा? यहि वदप्दश्ाप | सद्दा्या समादस्थम् ॥ २४
सापष्वदमनां प्राणे त पानिदस्पृत+

नृदरत | प्रल्यवाप्रनयात् |

ननन

र.

६० ॥

प८-विथस्यं हस्तीति प्रिद्यस्यन्नं
ममन्रयद्रतिप्रं चप त्रा अनुरासतराप्रं

ममप्रानिष्र
निम्मद्रन

सोापत्दूनापाकररदित अन्म निरत ॥ ६५ ॥
टित पनाद्राय

यसाद-वध्राहरदिति

प्यनम् र द्लपः स्थन चि
{श्मितमू ॥ २५ ॥

| [६

निन्नप्रानीयुततय तमम्

अधाऽञरंकरमाप्य करणव | ३१॥
स॒०--फरपाप्य द्तप्राण न्यु कारणानाएडनाप्रण वकपुलाहिना ॥ ६१ ॥
पणभति
भ गभ

[ता

भम्

पस्नेलन्रादग्न्

मद्सभं
५

ॐ

} करपराप्यं केरेफीव

मकपन् ।। ५१॥

तव नाना

सा

मत

नगन्तायुपानदूान

पा
शि

नदन [4

मरय सदयृन्ाभ्यां

गार्य | (1701,
।
त

1

ससन
पन्यो

न्न् वद (वस्वा

६५

पारदः)
्नुमः.!

|

|

ताराभ्यां दुपिरं दत ।॥ ३
सृ

सुच

गन्द

1111111

तनाय

सत संदलान्याम्॥ ६५ ॥
प८-मृधिः

५11

४1111

सनु

भथामाम् | ६५ ॥
ध । 11. 1
यवमयं

मृदिन प्रम् ॥ ३. ॥

स्थानम्

सटिप्पणसकांयसपदिते ५० २८.

शषिरस्थं तु नख्कैः ।॥ ३६ ॥

¦

.. स°-छषिरस्थ पुनः सत्यै नलयौनाीयेतराक-

(५४५९,

हदय सास्थतत शरम आसतस्य द्यद्बुना |
तरतः

त् ॥ ३६ ॥

ताभिः

स्०.-द्ृदये यदाशितं खाद्यं तच्छीतं

१०-सुषिरणेशास्थ

शास्य

हस्त ॥ ३६ ॥

नलकैनादीयन्तरै-

८9

स्थानाततरं व्राप्तमाहरतद्धायभपा।

स्थानातरमते राघवा

यथायथं यथास

विद्धि

निदर्त्|४० ॥

है °~नाडीयं्ादायं शल्यमाह~सुषिरस्थमिति ३६॥

दषं रोपेयेधायथस् ॥ ३७ ॥
स॒ ०-रेष राच्यं देेैत्रेभेथायोगमाहरेत् ॥ ३७॥
9

$

क

प०-शीतजटेम तन्नासनान् स्धानान्तस्मः
स्थातं प्रप्र गतं ज्ञाखाहरेन् । यथायथं यथ
योग्येरितिं यावत् ॥ ४० ॥
५९

यैरि [अ

ू

०.-टृदयल्रस्य

म

चद्यध्योपायमाह्~-हेदय

भ)

यथायथं स्थानानुर्येण यंचेण | ४० ॥

० श्यं यद््ाक्यं रेधैर्यन्तरैरिदानुगतैरि९
॥
.
हासुकतैः दिलादिमिहरेत् । यथायथ यथास्यम् । यथामागँ दुराकर्षमन्यतीऽप्यंवमाहरेत् ॥४

यत्र ययोग्यं तन तदाहरणं कुयात् ॥ ३० ॥
५.५

षः

न

५

(~

~

ह° ~दोषयेवहयं राद्यमाह-दछ्चषयिति ॥

२७

॥

दीखेण वा विधास्यादो ततो निदितं त्रणम्।

स् ०--अन्यतोऽप्यन्यरेशस्थमपि राद्यं दुर
दुः तेनाकरष् राक्यते तत्स्वमाग नयेन् तदरैवमेवारः
ॐ

युथा हृदयस्थं सस्यं

करवा घतेन सस्ये बद्धाऽऽचारिकःमादिशेत्॥ थामा
स०्-शघ्रणवा

पव विशस्य मांसादीरिछिखा

श्था्ात्िरं

प्राति निह

मागोनतिक्रमेणान्यदराम्थपपि शल्यम

णीयम् ॥ ४१ ॥

पज~यथामास येन मार्मण प्रविष् तृन्ल
ततोऽनतरमपनीतस््तं॒त्रण विधाय सर्पिषा |
द्सकषे दसहास्मनम्यतोऽप्येवमनवरदमागं
2

यिता व्मपश्नदिना सर्पमघु बद्धा आचार कह
विध्युक्तुष्मोदकोपचारी स्यादिव्याहिकमादिदोत् कथयेत् ॥ ६८ ॥

क्िसवाऽनन्वस्माहरेत् । ततोऽनन्तरं
निर्हृत्य शरैष्देशे निर्टोहितं द्त्वा षतेन ।
त्रणं॑संस्वेयय स्वेदयित्वा बद्ध्वाऽनन्तरमाचासफि
मांसादीन्

३८
स्नेदोक्तमाचायविधिसादिरोत् 1 उपदिशस्कथयेत्

ह° --विषस्य विदार्य निर्लदितं सतस्तम् आचारि-

कमाहारनिहारादि नियमम्. | ३८ ॥

("1

श

यिव्वाऽऽदरेत् ॥ ४१॥
ह° -~मृथायार्गं सागानुरूपेण शोधन
यदाक्रष्डुमन्यतव्

प०~-तथाप्यश्चक्यमाहतु शस्यं रास्नेण पूर्वैविशस्य

व

दराक्न

दुदीपायमन्यनाीताद्यात.

इति ॥ ४१॥

अस्थिच नर पद्धयां पीडिता षिनिर्हैर
स०-अस्थि्रऽस्थि दष्टे स्पष्टे सति रशा
बर्वतं पद्भ्यां पीडयित्वा आक्रम्य तच्छ्यं विरि
अस्थिनष्ट इति वा प्राठः ॥ ४२९ ॥

पन्~अस्थि दृष्टं यन श्येन तस्मिन्नरं
दात्यवम्तं पद्यां पादाभ्यां पीडयित्वाऽऽक्रम्य

सियस्नायुविर्य हु चाटयित्वा श॒राकया २९ त्यं यन्त्रेण निर्हरेत् अपकर्वैत् ।। ४२ ॥
` स०-सिरक्तयुषिरश पुनः रत्यै शराकया चायला दिधिरीक्ृलयाहरेत् ।॥ ३९ ॥
: प०्~-दिरास्ायुषिष्् शस्यं शलाकया
चारयिस्याऽभिमेष्याहरेत् ।। ३९ ॥
दे०-सिरस्नायुविरभमिति । ३९ ॥
अ

अग्रेण

हे०-अस्थिमधस्योपायमाद-अस्थिदृष्ट इति ।

एत्यक्ये सुबटिभिः सुग्रतस्य विकरः
स०-दव्यरक्येऽनेनाऽपि

प्रकरेणाक्रषट

रत्ये विवियिर्मदावयैः युगृहीतस्य सूष्व
न्य शै शरेयः केकशुलादिना निषरेत् ॥ ४

५९९०.

[सूभ--

अष्टङ्ष्ट्दय ।
वः

[द
णं

०~इत्यनेन प्रकारेणाछ्चक्ये स्ये
मुवदिमिवलवद्भिः दुगहीतस्य धुष्डु

पुंसः किद्करराज्ञाकारिभिम्त्यैराकरषेत्

आकषट
बद्धस्य

अन्तरेण

ग्राहयित्वा ।॥ ४३॥
है“-पूर्वीपायाशक्यस्योपायांतेरमाह---इलययक्य
एति । मुगदतस्य सुदस्ये अंगे सम्यकू धुतस्य ॥ ४३ ॥

सर ०--अथतैवमनेन प्रकारेण त्रासं वक्रतां नीला

धरनुस्येया सुषवे सपाय सुसमाहितो

यमिषण्धक्षस्य

शासलामानमग्य पटुज्यैया सुबद्धं तस्यां बध्नीयाच्छतया-

करषणाथम्. । उत्र च याशाखा रकिकरहस्तादिुक्तमात्रोष्वमुन्नमध्य मनाक् शत्यमुद्धरति ताददी कस्प-

तथाऽप्यशक्यं वागे पक्रीकृत्य धसुञ्यैया ।
मुषं वक्रकटके वध्रीयास्सुसमाहितः ॥

नीया ॥ ४९ ॥

ताडयेदिति मृधौनं वेगनोसमथन् यथा ॥
उद्ररेच्छस्यम् ॥ ४४।

वृक्षशाखां शस्यमुदधरेत् ।। ४५ ॥

स०-तथाप्यदक्य एवमपि सव्य आहूतुमक्षक्ये
गं राल्रादिमयस्य शल्यस्य ॒रिखाकारं तदरक्रीक्रत्य

वद्धा दुषेरवार्मं कशाभिः दल्यमाहरेत् ४६

प०~-एवमनेन प्रकारेण याखायां कस्पयेत् वृषस्य

सुसंयतस्य पेचाग्या वाजिनः करयाऽथ तम् । रूढ्या धनु््यया पूर्ववद्रदष्वा वारङ्गमेकतोऽन्यतौ
क

^.

कैन

है०--पूमोपायासंमवे उपायांतरमाह-एवभिति॥४५॥

स्०-दुवेरं तनु वारण यस्य॒ शत्य्य तच्छल्यं
छरिश्तां प्रपरय त्तो तुज्या स्ताय्वादिमय्या करामिषशादि
कंविकापितद्रा शात्यमाहरेत् ॥ ४६ ॥
सुबद्धं कृत्वाऽनेतरं वाजिनोऽश््य कक्रकटके वध्नीयाप०-दुवेरं ततु स्वप वारङ्गं यस्य॒ यस्यस्य
ध्यः ।विमूतः । घुसमाहितस्तद्तमनाः । किभूतस्य
वाजिनः । युसेयतस्य सुष्रं शोभने परता बद्धस्य | कथं तदूदुबेखवारङ्गं सस्यं कुशाभिश्चाभिवेन्ादिकस्विका~
भिवेदध्वाऽऽहरदाकषेत् ॥ ४६ ॥
युक्तयतघ्य ।पर्चा पैचानामगानां चतुर्णा पादानां
द° -दु्वटवारगस्योपायमाह-वदुष्वति।कुदाभिःक॑निय॑खसहितानां

समाहारः पचांगी वेधविरेषस्तया पंचागा
व्र्स्यानेतरं वाजिनं कशया चर्मैवधयौ इत्येवं ताडयेत्| कामिः ॥ ४६॥
पथा स वाजी मूधानमुननमथन्तुर्किपन् वेगेन

ऽऽ क्त्या शल्यमुद्ररेत् ॥ ४४ ॥

वेन

शखयथु्रस्तवारगं शोफथुप्पीडय युक्तितः॥५७॥
स ०--श्वयशुना प्रस्तपाच्छादितं वारम यस्य दव्यस्य

प०~तथाप्याहतुमशक्थे सव्ये वारङ्ग चस्यघरन्ते

क्रीफूत्य प्रयुज्य कुरितं नीत्वा पर्यया धन.
णन

।

एकतां बद्धुमन्यतो वाजिनीऽश्वस्ये वक्त्र

तच्छल्यमाहरेत् } कथम् । युक्तितो यथा शुज्यते तथा
दोपमुसखीञ्यो्वं पीडयिता ॥ ४७ ॥।

पठ~-शधयशुना अस्तः छादितो वारज्खे यस्य तच्छ
ग्टिकिं वराया वेः सुसमाहितो यत्नपरः; ।
[संयतस्याचपदस्य पच्वाङ्ग्या बद्धस्य पच्वाना- स्य युक्तः धयश्चुमुखाडयाहरत् ।। ४५७ ॥
दे०-शोफाभस्तवारेगस्योपायमाद--श्यश्विप्ति ४५॥
कानां समाहारः पञ्चाङ्गी बन्धविरोषः तया सुसं.

तस्य ॒वद्धभ्यान्न्तरं वाजिने कश्या

ताडयेत्

न्यात् । यथोन्नमय्य मूद्धोनं वेगेन वलेन सेरम्भे-

रन्त्या तच्छस्यसुद्धराहंरत् ॥ ४४ ॥

मुपरराहतया नाडया निधात्योसुडितं
ं हरत् ।
स ° -उग्तुित शस्यं बुद्बुदवदमिमुः्वीभूते नाड्या

निबोत्य चारयित्वा हरेत्! विंमूतया । मुद्ररेणाहतया
[छमस्तके चिलाकारोऽवयवः, पचमी चद चरणेषु मुद्धखहणसुपरक्षणाथम् । पाषाणादिमिस्याहतयो८ च बन्वाचयपः। तं वाजिनम् इति शन्दस्तयार्थे
। शिर चदितमाहरेदिति चेयम् ॥ ४८ ॥
स्िप्य वेगेन यथा यल्यमुद्धरेत् तथा ताडयेत् ॥ ५४ ॥
प०-राल्यशन्ण्डितं नाड्या यन्त्र
र्वं वा शञासायां कल्पयेत्तरो; ॥५५॥ तया निघातिसयाऽऽदरेत् ॥ ४८ ॥ ेण सुदररेणाहहै०-पवमप्यश्ग्यस्थोपावमाह-तधापीति । वारण;

साटप्पणटाकाभ्रयक्षवलिते अ० २८,

स्नाननू, |

है०"=दापादपाडमेन

साह--मुद्रेति ॥ ४८॥

वारगयुद्धास्य उन्वाड्तस्योपाय-

भष

$
+
तरव चाऽऽनयेन्मगममार्गो१चचंडित
ं त॒ यत् ४९॥

स ०-तैख सुद्ररादिमिराह्तैरमर्गिणोत्तडितममार्मो- |
संडितं मागमानयेत् प्रापयेत् ॥ ४९ ॥

प०-तरेव सुद्रेणेव _विचास्य शस्य

समानयत् । पश्ाद्यथामाग नाला हरेत् ॥ ४५॥

मर्म.

~

4

ह ० -तन्व नाड! [निना सद्रर्णत्र नघ्ास्य भआमागात्त

पकाशचयगतं रलयं विरेकेण विनिहत ॥ ५२ ॥
स °-पक्काराय

ष

९

स्थितं रद्य तिरेयनविरोप्रम

निहरेत ॥ ५२ ॥

ू नादि विरेकेण
पप०-पक्राधाने स्थितं सभ्यभूतमन्
निस्त ॥ ५२ ॥
दै०~पक्वादयगतस्योपायमाट-पक्वादध्यगतभिति५२

दुष्टवातविषस्तन्यरक्ततायादिचूषणैः ॥ ५३ ॥

स०-दुष्वातादीनि चूषित । चूष्रिति
डितस्योपायमाह--नयेदिति । तदु द ब मागं नयेत् |
बरहुवचननिर्देलच्छंगादिमिरिति बोध्यम् ॥ ५६ ॥
मागनयनपूवकमाहरेत् ॥ ४९ ॥

सुदिवा कणिनां कर्ण नाडयास्येन निगह्य वा।
स०~कणः कर्णो वा वियते येषां ते कणिनो

हे०--दुष्टवातादीनामुपायमाह-दृष्रवातिति । चप
श्रेगादिधिः ॥ ५३ ॥

कैरस्यतागतें

शर्य सूघ कट प्रवदायत् ।
्छादयस्तेषां कण गृदिला भक्ला शव्यं निरैरेत् ।
अथवा नाड्वास्येन नाडीमृखेन निगृह्य नित् । विसेनात्त ततः शल्य विस सूं ममं हरत् ॥५५॥
नाडी पचमुखच्छिदरेव्येवमादिभरथनिदिष्टेनी्दयित्रनिरैरदिव्यथः॥ ९० ॥

प०~कणिनां
प्ंश्चुभ्य चिधिहतां

कर्णवतां

रास्यानां गदिता

नीत्वा शस्यं नाडयास्येन

स०-कटस्नोतःस्य शस्ये मत्र कापौसादिनं विसेन

कटे प्रवशयेत् । विससर्प सूत्र कृखा रन्यनिहरणाय
परवेदायेदिव्यथः । साने गृहीति रस्ये

तिसततटश्र-

ऽतर शव्यं विससूत्र सप तुध्यकालमाहरघ् ॥९४॥

नाडयिन्त्रेण यथास्वं वैश्चादिना निगृह्णावष्टभ्य

प०~कण्डश्चोतागते तत्रस्य शस्ये सुत्रं कापौसा-

निसमप्रतिवेधकः शद्यावयवः कर्णकारत्वत्कर्ण; तं मृदित्वा
सक्षोदनेन शिथिकीकरय अथवा नाञ्यास्येन नाडीरयत्रमुखेन

हेण्~केठगतस्यौपाथमाद-कंठस्रोत दति । विसेन

दिमयं कण्ठे प्रवेशयेच । विसासक्तं विस्रं चिसेन
निदेसेत् ॥ ५० ॥
सह सूत्रं करष्वा ततोऽनन्तरमात्ते गृहीते विसेन
है०निर्घातनेनैव कणैयुक्तस्यौपायमाह-मूदिते्ं । छस्यं विससूत्रेण समं तुस्यकारमादरेत् ॥ ५४ ॥

निगृह्य निष्पीडनेनेकीकृस्य | ५० ॥

अयस्कातिन निष्करणं विवृत्ास्यभृजुस्थितम्९१॥

प्रणेन आत्ते गृहीते ॥ ५४ ॥

उचाऽप्रितापितां कषिप्वा शखाकामष्स्थिरी-

करताम् ।
स॒ ०-अयस्कांतेन रोहाकषेकमणिषिेषेण निष्केण आनयनातुषं कत् ॥ ५५ ॥
रास्थे तथा विवृतमुखम् कलु स्पष्ट कृखाऽवस्थित निह
स०~-जातुपे शल्ये कटक्ततःप्रविषट तनातुष शल्य

रेत् ॥९१॥

प०-निष्कणेमकणै वा रास्यं विवृतास्यमनस्प-

व्रणमुखमूज्ुस्थितमलुखोमगवमयस्कान्तेन मणिविशेबेणाहरेत् (1 ५१॥
हे०-निष्कर्णस्योपायमाह-अयस्कातेनोत । अथ

कंटादानयेत् । कथमित्याह । र॒काकां कटे क्षिष्ला )
फथम् । नाड्या नाडीयेत्ेण प्रक्षिप्य कटदाहपरिहरणा-

थेम्। कीसी शखाकाम् । अद्धिः स्थिरीकृतां निवा.

पणदररेण । तां तथाविधां शाका छता भाच्यैव

स्कांतो ोहाकर्धृणपाषाणः | विवृतास्यम्नजुस्थितामेति । जातुप राध्यं केढादानयेदाकधये् । जातुषमिलप्र त्पु-

(नेष्कर्णस्य विशेषणम् ॥ ५१ ॥

¦ जतुनोः परगिधयण् पुगागमश्च ॥ ९९ ॥

1. ५ल~

अष्टङ्नह्द्य ।
~~

ादिकंटकस्योपाययाह--केश्ोदुकेनेरि
दे०न--मरूयदुके
्दधे
सू्ब केशो न फेशपुजेन द्रवैः सद पीतेन वम
दसा कट्कमाहरेत् ॥ ५५ ॥

व्र--क्रण्डस्टोतःप्रविष्ठं जतुमयं रष्यं कण्डादा-

नयद्यछ्िपित् । नाड्या नाडीयन्त्रेण रखाकामः
श्ितापितां प्रक्षिप्य कण्टदाहपरिहाराथमथ तां गृही
परिषिच्य
तश्ल्यामप्ष्थर्ङ्कृतां शीताभिरद्धिः
भ्थिरीभूतामाहरेत् ॥ ५५ ॥

तेन चतरत ॥ ५८. ।

सं०--तेन कटकेनेततसत् केशोदुक प्रमादपीः
माहरत् । क्षतकंटश्च त्रिफलां मधुधतसितोपेतामयुट
पलिन् हिथरीकरवां चघ्यसलां कृत्या जातुप सक्षामयं सह्यं ठिद्यात् । सुश्रुते चोक्तम् । अस्थिरा्यमन्यद्रा तिः
ठटाद्रानत् ॥ ५५. ॥
कैटासत्तमवेक्षय केर एठेकसत्रवदरं द्रनभक्तो
पि
ह, -जा्रसयोपायमाह्--नाडयाप्नीति । अितापतां व्रह्मकां नाड्या कटे क्षिप्त्वा ततोऽप्स्थिरीकृतामपां

जतुदिश्धामजातुषम् ।॥ ५६ ॥ पाययेदाकंटाच परणैकोष्ट काभयेदमतश्च शाद्येकदेः

स०- -सजातुप सासतेष्वादिमये रव्य कटस्नोतःभ्थिततै

जतुदिश्वां शाक्षारित्तां

सक्त ज्नाला च सहसा खाक्षिपेत् । शृहुया षा द
धरावनवूकेनापहरत् प्रणुदति ॥ ५९८ ॥

राछाकमश्ितापितां

नाध्या क्षिप्ता प्र्बदपहरेत् । जतुदिश्धामिष्युपरक्ष-

हे०--कैशेदुकस्योपायमाह~तेनीत ! तेन कश्फेन द्र

पाथम । सिक्थादिदिग्धामपि ! यथा शलाकया हर्तु

सह पीतेन दृतरत्केशोदुकमाहरेत् ॥ ५८ ॥

प्रयुज्यत तथा क्षयति वयम् ॥ ५६ ॥ .
१०-जतुदिग्धं जातुषमजातुषं शस्यमेवं प्रतरां
तुप्रवप्रां दाका साड्यां प्रसवा स्थिरीभूता-

अरकं सुखनासाभ्यामाहतौ परतो जुदैत्«९
स०-मुखनासागत शस्ये

मरक्यमाूतु यत्च शक्यते तत्परतो तुदष्पशतस्वान

मन्यत् ।} ५& ॥

खात परतो नासायाश्च परतः । तस्मायेन केनचिहुप
येन ब्रोष् नयेदिति गम्यते । ५९ ॥

हे०-जजातुपस्योपायमाह-जलुदिग्धामिति। जतुदिग्धां
लछाक्षास्पतां सखकां पूर्ववच्छश्यसंखथं कूला जातुषादन्यव्छप्पमाहृरत् ॥

पुखनासाम्यामाक्रषः

५६ ॥

प०-रधुखनासाभ्यासाहतुमाक्रष्ट यन्न शाष्प्य
तत्परता नुदते प्रस्यत् । अन्त नयेदित्यथः ।५५९

कृश्ाहुकंन पीतेन द्रवैः कटकमाक्षिपत् ।

सहसा सूत्रबद्धेन वमतः ॥ ५७ ॥

है०--ऊर्वमाहतुमरक्यस्यांपायमाह-अशक्यर्भि(ति
परतो नुदेत्कोध्रं नयेत् ॥ ५९ ॥

स०~कटकं मत्यादिकमांससंगेन भुक्तं कव्लोतसि स्थितं द्रवैः पानीयादिमिः सह पीतेन । कशो अप्पानस
्कधघाताभ्यां आस्यं भरवेशयेत. £
दुकेनाऽऽक्षिपेत् । केदानां समूहः केशदकं तेन
स० प्रासः राल्यमिव प्रादास्यं कंठासक्तसत
किभूतेन केदोहुकेन । सू्द्धेन सूतरप्रथितेन । वमतो
नमनमाचसः । कंटकमेकदेशसक्तयू् =स॒हरैषा- कोष्ठा नयेत् । कथम् । अपां पानमप्पाय तेन

ऽक्षिपत् । एव चं वमनद्र्यसंश्छतेशः भशोटकं `
पातव्यमिव्यवतिषते ॥ ५४ ॥

तथा स्कथघातेन | सवष मुष्टवादिना हनन
। धातः | ६० ॥

प०~केानां समूहः पिण्डः केरोन्ुकस्तेन

स्वे

प०~शस्यकार्यकरणात् कण्डासन्तो रासः कथदः

पीतेन द्रवैः पानीयादिभिः कण्टकं वातकण्टकम- तथाविधं ्रासश्षस्यमन्तःकोष
्टाख्यमम्बुपासेन तथ
रा उगस्थिशाल्यं कण्स्रोतःस्थितभाक्षिपेत् | स्कन्धस्य सुष्टिघातेन
प्रवेशयेत् ।। ६०]

साकरपत् सहसैव । तेन सुत्रवद्धेन सताप्तेः पीतेन ।
भमतेश्च

पुसः ॥ ५ ॥

द "भ्रासद्यल्यस्यापाधमरहूः ----अप्पानेति. |. अप्पा

| त्कपानमर् ॥ ६० ॥

स्थानम् 1

सटिष्पणटीका्रयरसवटिते अ० २८.
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५

म॒क्ष्माक्षि्रणरास्यानि क्षोमवालजेरेत्॥६१९॥ | प०~जलपूषौ करं तेखवारिणी श्येन । हतेन
स०-अक्षिणी च णश्च
तत्न शल्यानयकषि्रण- |मथिया निलोड्ेकतामापा तथाऽमोमु क
राल्यानि दषमाणि च तान्यधषत्रणरात्यानि च दष्मा- |च त दा हन हन्यति । नाद्वा च
क्षि्रणरात्यानि तानि क्षौमादिमिरमिहैरेत् । योग्यता- त
।

वाघ कदाचित्
क्षौमेन॥ कौशेये
कादाभिज
ठेन च नित्
६१ ॥

कदाचिद्राठेन |
_ दे०-कषगतसवोदकवलयसापव
मा कर्मान्
| भानत शरादिभिः
॥६ ॥ ॥

प०-सूक्ष्माण्यधित्रणरास्यानि क्षौमादिभििभिनि्ैरेत् अपानयेत् ।क्षौमं दुकृरख्म् । बालाः
केशाः ॥ ६१॥
हे०-सृ््माणामक्षिगतानां वरणगतानां चोपायमाह--

भट सातीगत करणएरयदवणाडुना ।
यतेन वा सुलोष्णन मृत छद विधिः॥२५॥
स०-कीरे पिपीरिकरोशतपयादौ स्रोतः
तोदमौरववेदनादिभिरुमिते अण सवर्णान्न पूरयन् ।

अथवा शुक्तेन प्ररयैत् । किमून । युखोष्यन । भन
सृक्ष्माक्षीति ॥ ६१ ॥
नदीतडाभादिपतित्याऽकस्मानरस्यावदयं यजल- |पुनस्तस्मिन् कटि कदरो विधिः कथः ।। ६१४ ॥
मंतरे प्रविरशेत्तजकं शत्यवदंतः स्थिते निहोयेमित्ति तदु- । पण~कीदे शतपा्रादौ कर्णसोतःपरनिष्

| छवणास्बुना पृस्येन्। रकेन वा पूरयेन् }मुष्-

पायं दषितुमाह;

क

` पणत तथा ल्वणाम्बुनापि मुन्बोप्णन परमन

पर्णं विधरयादवारि

भप ण वथुवयादवाकरारसमायतेम् ।

|तत्रैव मते कीटे क्ठेददरे विधिः ऋः | कण.

वामयेद्राऽऽमुख भस्मराशो वा निखनेन्नरम्६२॥ |सावो रक्तपिवादो क्तश्च ॥ ६५ ॥
स् ०-अपां पूण नर विधरुुयात्। किभूतम्। अनाग

है०~-कर्णगतस्य यु.दद्यन्यम्मापायमह्--11

1 ।

शिर्यमवागघः शिसे मूर्धा थस्य तम् । तथा सयते |द्वगाभ्बुना स्यणयुकतैनान | ६४ ॥

दी कला । तथा ते नरं बामयेदेधः । अथवा आमुखं मातुष देमरूप्यादिधातुम च चिरस्थितम् ।
धुखं याबद्वस्मयश्ौ न्यसेत् 1 तथोक्तम् । उदक- उष्पणा मायः स॒स्यं दमेन विटीयन“॥
पूणस्य चक्ा्यासेपणेनोदकनिःसारः काये इति॥६२॥
सृ०-जातुपादि्ल्य दरेहनोप्मणा चिरे ह,
पपा पूणै नरं

विधुसुयात् विधुन्धीत 1 प्रायशो धिङीयत ॥ ६९ ॥

अषाकिशस्समवाक् अधः द्िरो यस्य ते तथाभूतं
यथाय दवै कल्ला तं वामयेत् । वा पर इथं ।

अथवा

भस्मसशौ

प०-हेमषूप्यादिधातुजं श्यै चिररिधनं यक्ष)

मसम्पसते ।। ६५. ॥
" 4 ेन विदीयते विलीने
निखनेवायुखमामुखास- |बाहुस्य

है०~-जाहुपादिचस्य देहेप्मणैल किक
| जातुपमिति । विटीयत विनश्वति
| ॥ ६५ ॥
हे०-सर्बागगतस्योदकक्षल्यस्मोपायमाह--अपां पूणमि-

क्षिपेत् ।॥ ६२ ॥

दुवा

ति । विधुछया्तप्पयेत् बामयेच वमनदरनयैः | अयवा मुखपः मृदणदारुद्यंगारिथरदंतमाटापलार्नि नयु ।

रतं भस्मराश्चौ निखनेत् ॥ ६२ ॥

शल्यानि न विशीर्यते श॒रीरे यृन्मयानि धा ॥

विषाणवेण्वथस्तारुदारशरय चिरादपि । , .
करणेऽमबुपूणो हस्तेन मथित्वा तैटबारिणी ।
पचव्याछ चस
कषिपेदधोससं कर्ण हम्याद्धा चृषयत वा ॥६३॥ |मायो नि्चज्यत तद्धि
देदोप्मणान तलीमते'
स०-कर्णेऽम्ुना पूर्णे सतितेलवारिणी ष्िपेत् । | स ० णुद
। विषाणादिशलं
दस्य नपुसकं
नि प्रता | हस्तेन मथिता विलोडय । तथाऽधोपभुखं |रपर्शब्

चिल्यम्

वर्णं हना । अथवा चूषयेच्छूणादिभिः ॥ ६२ ॥ । प्रायो द्ेहनेनोप्मणा घ विहीच्तं
` ५

¦
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चः
र

॥ 1

मञ्यनै पृथमति | चिरादपि न पच्यते | कत

नेन हस्तोन्मथितेन तथा खेद्नपनादादिना हु

् याद तथस्माद्विपणादिशव्यं

वमनविस्वनादिकया

शीघ्रमेव पास्रजी

करनेन

कादयौत्पाः

चोष्मणा

छड्घनादिना बंहणेन बहत्वकारिणा मांसाच्ु

प०-मृष्रेणुदावादीनि शस्यानि देहजेनौप्मणा न

गक्रमेण तीक्ष्णोपनादेन तीक्ष्णद्रव्यबन्धसेन
पानेनाननेन च तीक्ष्णेन) राखस्य पदानि सखपः

पचि | अती

मांसस्तपाकादिहनेन

प्राथ) निभुष्यत ॥ ६६ ॥

विीयन्ते न विय यान्ति । विषाणक्षस्यं वेणु
शल्यभयदशस्यं चिरस्थितं प्रायशो बाहूस्येन देह-

भनाप्मणा निरभुज्यते कुटिरतां नीयते । तष्ठिषापादमयं शल्यं पलास्जीं -मांसरक्ते पचति पाकं
नयाति ॥ ६६ ॥
द०-मदाद्रसवं देदोप्मणा न विलीयत क्या

।जपाणनि । एतन भ्रदादवसस्यंचिरदिरीयत इयत
नान | वयापतरैष्योरमयन्नोपादार्न

विल्यनाविखयनद-

घनानि संनिहिता तेषामड्कनं छक्षणं तेमः

दिभः पूर्वस्स्थ' पाचयित्वा पाटनेनान्वेषणेन
नेन चारेत् | ६५ ॥
ह "~विदाहोपाथमाह~~-स्थ इति ॥ ६७ ॥

रास्यमदेशर्यत्राणामवे्षय बह्ुरूपताम् ।
तेरतेरुपयेमंतिमान् स॒रय॑ विात्तथाऽऽदरेः
स०-रस्यानि घातुषिषाणवेण्वादिजानि ।

लायन] विहयनामावे देतुमाह~प्राय दति । निर्धु्येत रास्वङ्मासादयः। यंत्राणि छस्तिकादीनि ! तैषां
वृननमपत्ते

तेत् अविल्यने

दयं कुटिीभावक्तेन

सोमप यो मासस्तपाकस्तेन ब्रहिरेव नियाति नतु विढीवते इयथः | प्रायोगरहणं ब्रूतं देत विनाप्यविल्यनं
धवत 1} ६६५ ॥

दस्य मासावमादचम् द्रा नं दिर्द्यत)।

ततरस्वं मदनसयेदयद्धिकर्षणद्घहणैः ॥

तीद्णोपनाहपानात्तधनरखपदाकनैः।

पाचयित्वा हरेच्छल्यं पाटनैषणमेदतैः ॥ ६७॥

रूपतामनेक्ष्य नानाकारतां ज्ञाता तेस्तेश्पायरुप

तोविक्ञानसाधनैः कारौभेत्िमान् भिषषरू र्य

दास्यं तथाऽऽकर्धैदिति । संग्रहे चोक्तम् । चरणे
प्रतिषु नातिस्पशीसहिष्णुषु । जस्ये शोके नव तापं
निःराल्यमिति निर्दिरोदिति राल्याक्णभिधिः ।। £
इति श्रीपू्ाकदततपुत्रश्रीमदरुणदत्तविरचिताभा

मष्टगहदयदीकायां सर्वागिसुंदराष्याया-

मष्टाचिरोऽध्यायः ॥ २८ ॥
सृ०~-मस्ततगाटं मांसातर्निगूढे शष्ये सति यदि
प०~शस्यानि विषाणखण्डादीनि । प्रदेशाः
7 न विद्यते पच्यते । यत्र तु तिष्ठति श्ये ततस्तं मासादयः । यन्त्राणि स्वस्तिक
यन्त्रादीनि
मदनन स्वदुन वा कदाचित् दधया वमनादिकया कदा- बहुरूपतामवेध्य ज्ञात्वा तैस्तेरपायेर
ुक्तानन्तौ नन
चित्नणन कदाचिवृहणेन कदाचित्ती्षणोपनाहेनक साधनहैतुभिमंतिमान् बुद्धिमान् यस्य
॑ विद्या
दाविततीश्षान्नपःनेन } तीक्ष्णशब्दस्य प्रसेकं
नाया
त्
।
तथाऽ
ऽहरे
दाकर
पत्तस्तेरपायौरेति भद्रम
सवथ; ।
क्दाचिदूत्रनयष्लपदकनैः । राल्नस्य पदानि । घनानि
सहतामि च तानि स्वपदानि चे तेषामेक लक्षणते

भदनादिनिरेकन द्वभ्यां सवरा यथाक्रमं धते श्यं
पाचवा ततः पाटननरणमदनंहस्त्
|

६७ ॥

~मास्नावगृढे मांसनिगृहै शस्ये
स चेच्छ-

ररव्रयत्रा न विदह्यते न पच्यते तत्र
तिष्ठति शस्यं

मदनादिभिरुपायैः पाचयिला शस्यमाहेर
त् । भरद

इति श्रीचन्द्रनन्दनविसचितायां पदाथचन्द्रिकायामष्टाङ्गहृदयदीकायां सूत्रस्थाने दाल्यादरणावेधरष्टाविरोऽध्यायः ॥ २८ ||

है०~-शस्ये

रेति ॥ ६८ ॥

अनुदरलसग्रह्यथमुपायमाह---दास्य

इति हेमाद्रि कायामायुवदर्सायने श्स्यीद्
रतिप्रक्

सामस्त्येन निरूपितम् ॥ २८ ॥

५५१५ )
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द्य[नमर् |

कक

तथाऽ्तमौक्षणन

|
ोनविंशोऽध्यायः

एक

अ्मादनतर
दनेतरंं
जस्मा

षं

५ यध्यायः
शंशघकमविभ्

तथा

८

वमनेन षिरेच-

सरोधनन

ानादानां

पानघ्रूतप
नेन वा | आदिग्रहणाक्कषाय

ग्रहे

\॥
„ | णम॥्
प्रस्तूयते । | प०प्रायो भूयिष्ठं कखा पाकादत्रणो जायते ।

यादाविच्युक्त- |श्चयथुपू्वैकात् श्वयथुः पूवं यस्य पाकस्य तसाःर्न
पतोऽनतातीतिऽ्याय शान्नेण वावक्तुविरास्
। त्थाविधात्. पाकाद् तरणौ जायते । ततस्तम
युक्तमिवयाहमतस्तव राघ्रकमेणो विधान

धयथुमेवोपचरेत् उपक्रमेत् । पाकं रक्षन. यथा
अथाऽतः रखकमेविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः |
पाकोऽस्य श्वयथोने जायते प्रयस्नतो नावदेख्या

~
र्वं श्लावधारणाय प्रिया |च प्रयतो भूवा । कथं सीतरषन्दनादिभिः
वरम
चस्य
स०-श्
तथाखमाीक्ण॑न
तस्य विधिरितिकर्ै्यता शाघ्लक्मविधिस्तम् । शेषं ।कृतेस्तथा सेकः परिसेकैः दातरव
यथा

रथिरनिररणेन संशोधनैभेमनविरेचनादिभिः

पूैवत् ॥ ! ॥

दीन पाकमयाटुपचरेत् ॥ २॥
०० -असयारम्येऽये समबन्धः । श्ण विक सशुपलक्य वाता
ोदत्तिमादह--त्रणं॒शवयशम२त।ेव
्मविपयस्य बणस्य
| हेर~ाल्रकर
ण विकणे । |
सम्बन्धः । शक्चे
। तमेव
स्यारम्भेऽयरणीय
ेवेति
ह--तम
न्धमा
परतिय
तरणस्यो्ति
ररवा किथच्छस्यमाद मित्यतोऽस्यारस्भः
भेपरजविधाने भेपजासाध्येदा्रकम विधतच्य
शास्त्रस्य कम शाखकमे रखावचारणा क्रिया तस्य | त्रघ्रकमि
स्था
सापनाधम् | ठकं दहि सम्रह द्विविध्सपि हि
चिधिरितिकतेव्यता

तमध्यायं

च

हे ०~रास्रक्मेविधिमध्या्य

व्यादस्यास्याम

ष्यास्यातु

अध्रेति ॥ १ ॥ `

-अथ प्रथमे
विधेः

पश्चा्यधयं

रिदष

||१॥

प्रतिजानीते

मिति

धावुपायापद्ल निज

आगतां वा भषजवेषयमत्ति

सन्न

|कर्प वयत दति ॥ २ ॥

थायुक्तस्याऽपि शल । तस्य च शोफसयाऽऽमपच्यमानपाकास्या अवस्

राघ्लकमेविधिस्ततः राल्लकम्रथ |सकलो भवतीयाद्-

रुकूसामः सवणे; कठिनः
६वाऽऽदौ निर्दष् युक्तः प्राक् शच्कर्मणश्षटं मोजयेद- |रोफोऽल्पोरपोऽष्ण

॥२॥
न्नमातुरमिवयादि न तु ब्रणः सजायते प्राय इलयादि ो |स्थिरः ०~आ
मो यः शेपः सः प्रमाणत्ऽसस्तथातत्रोच्यते । शाघ्चकरमविधेः पूर्व॑ विषयो निर्देष्टं युक्त
सवभस्वक्समानयः शाल्लकर्मिधेशपाय इत्यस्यैव पमुपन्यासो युक्त
वस्तथा कटिनो न मृदुः पक्वत्तथा स्थिरो न पक
दव्याहव स म सामौ सोऽचि लोपे चला

त् ॥
त्रणः संजायते भराय; पाकषाचछ्ुयथुपूषेका
दषूरणमिति युरोपः ॥ ६ ॥
्षम्पाकं म्रयततः।

चरेतस्माद्रक
तमेषोप^~

५.
खशीतरेपेकासमोकषसंशोधनादिमिः

॥ २॥

प०~-आसश्लोफोऽस्पो मवति । तथासराप्सा
इसपसंतापस्तथाऽह्परक् अस्पपीडः । सेणससव

ानवणेः । कठिनो न दः ।सवननच ॥२॥
स०-प्रायो रणः पाकासेजायते । विमूतात् । |क्समदे०
-अपकयसय श्रयथेोर्दक्षणमाह--शोफ इति

त् । |
श्वयधुः पूर्वो यस्य पाकस्य स श्वयधुपूवकस्तसमा
रः शन
स॒ अपक्वः, ऊष्मा यैीष्यं, \ सद्९९ रह, स्थि
आम
त
जाय
णो
दुच
मिघाता

-खयधुपाकतरेणाऽपि शघ्लाय

वर्धमानः ॥ ३॥

विवणेस्तु रागी बस्तिरिवाततः ।
पच्यमानो
|
यसमा्ुयधुपूकासाकाद्
।
प्रायोपरहणम्
इति
न्रणः सजायतेऽतस्तमेव श्णधुमुपचरदुपक्रमेत् । कि ।स्फुटतीव सनिस्तोदः सांगमदविजुभिकः
{२

धु ण

पतत,
े- सरभारुचिदाहोषात्ड्ग्वगानेद्रता
कुर्वन् । पाकं प्रयत्नेन रक्षन् । कथम् । `सुरीतठ

षिष्तरद्यत्पाञ्य व्रणवस्स्पदनासहः ४।
स्त्यान
।
्यां
ठेपसेकाम
च
दीर्तश्
स्रेतो
पादिभिः । सुरीतास्यां

{, पल

अषटङ्ग्टदय ॥
न

पिव)
मा

9

सं०-पके सद्यस्पवेगता मवति नु संसभ

स्०-८ोषः पच्यमानो विवर्णो न लक्रसमानवण्ः।
५1911

तथा म्कानिम्डौनघ्वम् | तथा पम् । तली

वस्तिसाततस्तन्धौ

सोहिःवणः । तथा

जलप्शिवद् । छणारीनां मू्राघ्रासे वस्तिरिषयु- चोद्भवः । तथांऽतेष्ठ पर्वतेषु नामो निक्रत्व म
कः
यूम |नथा सुटतीत सनिस्तोदः सदह निस्तोदेन उन्नतिः । नारमोऽतेष्वि्युक्यैव सथ्य उन्ततत्वं

वते सनिन्द; । नियतप्रवधप्कृता रड् निस्तो- गेव पुनरुन्तिलम्रहणं छतिदायाथम् । तेनो

यो परो मिनन तु शूलमिषयुध्यते । सम्यादि ।
सना

गम्यते | तथा कँड्तादिश्रदुल स्पात्. । तथा £

मदः क्षोभः स्तागमदेविलुंमिकारमया तसिन् सति पथस्य संचारो मवति ॥ वस्तेः

त्न सौगमरविजंमिकः

|

तथा संरभादि-

नुतः | अन्वितदाव्देन प्रकी संरमा्रीनां संवधः |

ससवेचानामनेकरूपाणां

स्थितद्य यथांऽमसः सचारः ॥ ^ ॥
प्रप्ते तस्मिन् श्वयथावस्पवेगिता वगिष्वे सं

म्भादद्ीनभ् । तथा म्छानिः प्रम्छानत्त । त
-पनपिघ्रनच्छदनद दानादीनां शुनां प्राहुभौवः । पाण्डुता प्राण्डुबणेत्वम् । बदिसम्भवो बसि
सव दामम्तीन्रो द्वाः |सरतिमान् दाह उषा उच्यते | तथा नामोऽन्तेषु पथेन्तेषु" नामो निश्चस्वम
सथा न पच्यमानो घृतं स्यानपरुपयुक्त व्रिरीनयति । मध्ये मध्यप्रदेशे उ्नतिरन्नतता उनैरत्यम् । त
कण्डूशोफादीनां मादैवमस्पता । स्पष्टे परयः
सवथा आखिष्रयातीतानां

लैर स्पदानं न सहते ब्रणवत् | ४ ॥

सथ्चारो भवेद्रस्ताधिवाम्भस उदकस्य मवति ।।“

१८ -पयमानः ओको विवर्णो न चः समान-

हे ०--पक्वस्य दीपस्य

सक्षणमाद---प्रक्व

टि

वधीः | तया समी लोदितवणेः । वस्तिसिवाततः अत्पवेगता उपद्रवादपत्वं, कद्रीफादयौ सक्षमाः।
सन्या वानिपूषदतिवत् | तथा स्फुटतीव ताम्यत उपद्रवास्त्वंगमदादयः ॥ ‰ ॥
ह्व । मनिस्तोदः युचीभिस्तुध्चत इव । प्रतोदमदेन तुध्या रक निस्तोदः ! तथा सहाङ्गस-. श्रूं नर्तेऽनिरादाहः पित्ताच्छाफः कफोाद्याः
न विञ्नभ्भिकया च वैते । जङ्खाद्या मदैः रागो रक्ता पाकः स्पादते दोषैः सशोणितः

धङ्धमद्रः क्षोभ इव तथा सेरम्मादिभियुक्तः |

स०--अनिङं विना शुं न भवतति । पित्तम
वाजिविधयातीतानां ससवेयानां वेदनानामनेकशू- रेण दाहो न खात् । कफोदयाद्धिना रोपो न स्पा
पाणां प्रादुभौवः । अस्चिरन्नानभिनन्दिता । सोपः कफ़ादिति वक्तव्य उदयप्रहणं विशेष्योतः

अआन्थितशब्डः

प्रलेकमभिसम्बध्यते

। संरम्भो

दाहः सर्वाङ्गीणस्तीनत्रो दाहः । स एवारतिमान् इषा
च्यत । वट् पिपासा। उन्निद्रता निद्राचिनाशः।

पतैरन्वितेा भवति । तथाऽऽम्यं घृतं स्त्यानं विष्य-

थम् । स्तादे रतः विना रागय ङोहिव्यस्य संम

न |तेन कफाधिकैः स्मैदेषिः रोणितसदितैः श्वः

पाक स्यादिति गम्यते ॥ ६ ॥
प०-मनिखादृते वातं विना तस्मिन् पाके
सहते ॥| ‰॥
श्रस्योयन्ठिः । पित्ताहते पिन्तं पिना न दष्टः
दर -पस्यमानस्य योफस्य छक्षणमाह---पच्यमानं जन्म । कफोद्यादृते
कफोद्यं . विना
दवि । वियदवग्ब्णविपरीततवरणैः रागी रंजितशक्तिमार् । राफस्य
प्रादुभावः । रक्तादूते रक्तं धिना साग
पवष वर्षात नयतील्थः | स्छुटति विधिषटावयवल्
वं सोदियस्यासम्भवः । अतोऽस्माद्धेतोदेषिवीतयिर
पचति }सैस्मो

न्यते विटीनं क्रसेति । त्रणवत्सप्नं

श्रितिं वृद्धिः | ४ ॥

न

पवेऽत्पवेगता म्कानि; पांडुता विसिभवः।

नामातपृन्तिमे्ये कड्शोफादिमारदवम् ।

केष्मरक्तशोणितसहितैः

श्वयथुः स्यात् ॥ £

द०--रक्तदोघनयकार्यतवं पाक्या .- शमिति ॥ ४

पाकेऽतिषते सुषिरसतमुखग्दोषभक्षितः ।
५
9,
५
"सा,
६ ध प्यस्य सचा
रो भवेद्रस्तापिवाभसः ॥५॥ वरीमिराचितः शयावः दीयेमाणतनूरुहः
।।७
"९

` साटप्पणटोकान्यसबांरेते अ० २९.
कोप
मयमय
थ

|

( ५.१५ )

थ

प्०--कफजेत्यादि । कपनेपु यूनः

सेषु

दोपदेशः संपयते । तथा तनुस्छगस्मिन् स तनुखन्| गस्भीरगतित्वाददुरटक्ष्यपाकमसयत्तमद्यागच्छति ।
तथा दोषमक्षितः | दोषक्दैनेह पृथ उच्यते | तेन पक्रलिङ्गं पक्षे तास दुदु््ये भवति |

यस्मिन् शीतसोफता शीतम्परीशधरयधुसम् ।
भल्लितलात्ुषिरवं तुखषख चाय । तथा वटी- | यत्र
तथा व्वक्सावरण्यं खक्समानवर्णता । सजोरस्पलं
भिशचितो व्याप्तः | तथा श्यामवणः | तथा रीयै- वेदनाल्पता । यनस्पद्यता भवेदर्मवनचचं तधा-

माणतनूखुहः पतद्रोमा ॥ ७ ॥
१५०--पाकेऽतिषत्तेऽतिच्छन्ते शोषः धिरः शल्यः

भूवं रक्तपाकमियेवे त्रयात् कथ्येत मे तत्र मोह

तजुत्वक् । दोपभक्षितः प्रूयखादितोऽतएव शुषिरतलुद्वकत्वम् । वरछीभिसतवक्सङ्कोचैराचितो व्याप्रः।

हे०--र्तपक्रस्य दक्षणमाह---कफजेप्तिनि । भैभीरं
यदस पाकमेति न मांसं तेतस्तस्मादक्तं पवनं
स्पष्टं मोरद्यते, तेन यव त्रीतचौफल्वादि न रक्तपा

गन्छेसाज्ञः । कोविदो वुद्धिमान् मुक्तसंचयोऽपसर्पद्यते । तथा तंतुत्वक् तन्वी त्वक् यस्मिन्नसौ गतसंलयः ॥ ८ ॥
दयावः करष्णवणेः । तथा सीथमाणानि तनृसहाणि

रोमाणि यस्याः ॥ ५॥

रयात् ॥ ८ ॥

हे०.-अतिपक्वस्य शरोफस्य लक्षणमाह --पाक इति ।
अर्पसच्चऽवटे बे पाकं चाऽव्यथमृद्धते ।
स्मतिवृत्ते प्रमाणमतिक्रंते मुषिरः र्योदरः, तनुच
(1
ट $
ज
विरख्त्वर्, दोषमितः
शेम ॥५॥

पुयभक्षितमांसादिः,

तनस

दारण ममेसंध्यादिस्थितं चाऽन्यत्र पाटनम् ९
स ०~जद्यसच सति तथा दुवे तधा

बरार

एतेषु जाति श्वयथौ तथा पाकाद्रायथमुद्तननति

कफजेषु तु श्ोफेषु गभीरं पाकमेसस्क् ।
च श्रयथौ दारण कार्थं व्णप्रतिषधददरणद््ः
पवग ततोऽस्पष यञ्च स्याच्छीतश्नोफता ॥
यथ गुशु्वतसिगोदतख्वणक्षीरीकपोतविट् । क्षारौषत्वक्तावण्थे सजोऽस्पसवं घनस्परो तमर्मयत् । धानि क्षाराश्च प्रकशोपफविदारणमिति न केवर मद्पस्षच्व

रक्तपाकपिति व्रूया भाज्ञो शक्तसंशयः ॥८॥ इत्यादिके श्वयथौ दारण कार्यं यावन्मपेसंष्यादिस्थिस०-यथपि त्रिमिर दोषैः शोणितान्वितैः पाको तेऽपि } पाटने शल्रेण } अन्यत्रेति दारणनिषया-

जायते तथाऽपि कफजेषिवयक्तेरधिकतस्कफेष्विति निर्दिष्टे स्थाने राचेण पाटन कायम् ॥ ९ ॥
गम्यते | कपएजेषिति ब्रहुवचननिर्देरादेहदेशवद्लाप०~अल्पसस्वे सोकचित्ते नरे सति तथाऽबटे
गभीरं
ु
शोष
कफजेष
दुधैे चच्ाक्षमे हीनवले पुंसिं तथा वाटे ॐन्रषु देहेषु कफो जायते तेषु
दुरेक्ष्यमतिशयेनातर्िगूढप्वादखक् पाकमेति ! अत षोडरवपे पाकादाय्भमुदतेऽतिच्छन्ते तथा ममयथा तीक्ष्णोष्णद्रव्यैदीरणं कुर्बीत।
एव पकरि पकरक्षणमस्ष्ट दुल्षयं स्यात्ुयत्र शीत सन्ध्यादिस्थितेश
-गुणयोगाच्छीततश्चासौ शोफश्च तस्य भावः सीतरे-

तथाचोत्तरतन्त्रे

निर्दिष्टम्“: गुग्गुस्वतसिगोद्-

न्तस्वर्णक्षीसीकपोतविट् । क्षारौपधानि क्षाराश्च
फता । तथा लक्समानवणेम् । तथा रजः पक्ररोफविदारणम् ? इति । जन्यत्रेतरस्मिन् पाट.
स्तोकलम् । तथा घनस्परील नितरिड्सरेता स्याद्सम- नमथ शद्ेण कामिति वाक्यशेषः | ९ ॥
वत् { हस्तादिना सष पापाणतुच्यः स्परी उपरम्यते | हे०--अथ पाटनम् | तत्न दरारणपाटनयेर्बिषयमे

तं तथाभूतं श्वयथुपाक स्तपाकमिव्येवं प्रज्ञो धीमान् दमाट--अस्पसस्व इति । स्यं मानसं वल, पायें
समान तु रफ पकमिति कथयेत्. । कथम् । चावयरभमुदधते अतिपक्रे शोफे मर्मसंभ्यादिपष्वनवचायं बा
क्षारा
मुक्तसरायः शोणितपाको नाश्ज दोप. इप्येव पदे- पवगेषु शिते च दारणम् , अन्यत्र पाटनम्, । दारणं
दिना द्वारकरणं, पाटनं श्ण | ९ ॥
दियथः ॥ ८ ॥

| चन्न

अष्टाङ्कददये । `

4८ }
ध
म

सयः

थ

वमच्छदे भिराललायुव्यापदोऽरगतिशुत्तिः ।
समाऽतिव्रह्धिदैरणं विसो बा पतीद्धवः ९०॥

ह०---सामपक्रधणानमिन नदति

तीति ॥ १२॥

।
स०--भामष्य शोफस्य शच्लेण छेदे सति सिस आक्ररखकर्मेणश्चष्ट भोजयेदनमातुरम्
ण यो बेद्नाक्षमः ।
दरा्रव्यापदो मति | तथाऽसजोऽतिक्चामः स्यात् । पानं पाययेन्मयं तीक्ष्
बुध्यते ॥९;
लशा साया चअतिव्रद्धिस्तथा विदस्ण किस्पावा न मूत्य्नसयोगान्मत्तः शसं न
श्रतीत्थः स्पात् | १०॥
५८-आमच्छेदे आमवाटमे सति शिशस्नाय्वां
दयापदो विघाततसथाऽदखनो लोहितस्यातिप्रषृत्तिः
सजोऽतिवृष्धिर्धदनानासभिवध्रनम् । दरणं सगादी-

सु०-रघवर्मणः परातर पूवमतुरमिषटमन्नं यद्

ऽपथ्यमपि तह्वछाधानार्थं भोजयेत् । तथा यो वेदः
क्षमः राल्लन्यथामसदिष्यस्तमातुरं मोचितं ती
म्य पाययेत् । एवं सति यच्घ्यात्तदा्ह-

मूरल्यनसथोगादभोपयोगान सुदति । तीक्ष्ममयपार
हे -रिरानाश्चादिदोपादामो न च्छेद्य इत्यर्थः १०॥
नत्त सन् राष्च न्स्तमगे न बुध्यते ! न चेतयते
तिष्ठतेतः पुनः पथः सियस्नायवसगामिषाम् 1 तत्वदथनया न वपत इयथः ॥ १३ ॥

नामवदारणपं । प्षतोद्धवा घा विसपः स्यति १०

विवृद्धा दहति क्षिप त्रणोरुपमिवानरः ॥११॥

प०~-सखकर्मणः प्राक् पू नैव तावच्छस्सर्व

स०-अंतस्तरे तु पृथस्तिष्न् सन् सिरादीन् शयते यावस्पधरममातुरं रोगिणमन्नमाहारमिष्टः
दहति । कः कमिव । अनेरुस्तृणोरुपमिव ॥११॥ भिरित बहछामाथै भोजयेत् । तथा पानपं ३
वेदनाक्षमः; खर
प८-पाकेऽतिक्रान्तेऽप्रपाटिते च शोफे पृयोऽन्त- मद्यं पाययेत् तीक्षण न मदु । यो
स्तिषठन् भिवृद्धः सन् चिसदीन् दहति । यथाऽनछो
ऽश्चिश्द्धस्तरणोख्पं दहति । ११ ॥
[न

है पर्यस्य छेदने दोपमाह-तिष्ठन्निति । त्रणोकपं
तुणगुद्पम् ।॥ १२ ॥

यद्छिनत्यामपज्ञानायश्च पकवमुपेक्षते ।

शषृचाविवं विज्ञेमो तावनिश्चितकारिणौ ॥१२॥

व्यथामसषिष्णुरातुः संयोगादननक्टेषान्न मूर
न मोह याति । ती्ष्णमध्यपानान्मन्तः शश्छं न्यस

सङ्घेषु न बुध्यते तच्कदथनक्षम एवं ॥ १३ ॥।

दे०--ल्कमणः पूर्मं मोजनमाद--पाक्छखकर्म
इति ! वीक्णम्यपानमाद~-परानपमिति ! यो वेदनाक्षः
शख्नन्यथां सोद्धमशक्तो मद्यपः तस्य मद्यपानम्, , अन्य
माजनमेव ॥

१३ |

स०~-यः पु्पोऽङ्ञानान्मोहादामे छिनत्ति }योऽपि
अन्यत मूढगभश्ममुखरोगोदरातुरात्् ॥१४
पृवुपेभ्षते न पाटयति । तौ नयै श्वपचतुल्यावातुरस ०-अ्मरब्देनाक्मरी गह्यते । मूढगमाोंदिमि
व्यापादनात् । क््रयापादनं तु कृतो विधत्त इत्याह ।
आतुरस्ते वजेयिलेष्टमोजन मधपान च कारयि
अनिश्चितक्षारिणावसमीष्यविधायिनौ यतः ॥ १२1
व्पम् ॥ १४॥

पयो रद्य; आमं चोप किन्ति विदारयति

भज्ञानादनोधान्मोहत । यश्चापसे

प०~-अन्यत्रशब्दो वजैनाथ । मूढगभादिभिर

वेयः पक्वं तुर वर्जयित्वा ।मूढगरभे सृतगभेः । अद्मसब्दे
दरोफमे्षते तत्रोपेक्षां कुरुते अज्ञानादेव तौ नाद्रमयुषलक्ष्यते । मुखरोगा अस्यधिकाराः । उद
वपि श्रपचवष्िज्ञेयी अनिध्ितकारिणौ सनिरूपितेच्र्णरल्य ॥ १२ ॥

^ अ “तपपेपलपू “पृणोचयम्ः' इति पाठभेद वर्तेते ।

रजठरविकारः ।॥ १४ ॥

हे०--मूढकमीदौ भोजने सद्यपाने निषेधति--अन्य

रत ॥ ९८॥

प्थासम् ।

सांरप्पणटाोकश्चयसबहत अ_० <<

अथाहृतोपकर्णं वैः प्राङ्युखमातरम् ।

६ ५\द५/)
पाकि, तु सुमहस्यप।

सयुखो यज्रयिखाऽऽद् स्यस्येन्ममोदि वजेयन् ॥ पास्यद् दयेगुरं सम्ग्द्र्वगुख्यगुखतिरम् ॥
अबरुखोम स॒निशितं राखमाप्रयदरेनात्।

एषित्वा सम्यगेषिण्या परितः यनिरूपितम् ।

अगुीनालवछेव यथादेद्ं यथाङ्यथम् ॥
स ०-अथश्ब्देन म॑ंगरवाचिना संप्रहयत्तमर्थ सूच- यतो गतां गति षिद्यादुसंगो यत्र यत्च
यतियथा सुहत च दध्यक्षतान्नपानरक्मरस्नाचितविप्र तत्र तत्र व्रणे कयोरसुषिभक्तं निराशयम् ।

सक्रदेषाऽऽहरेत्तच्च ॥ १५ ॥

प्रणतेष्टदेवतमिप्यादि आहृतं टौकिते समीपानीतमुपकरणे तत्काख्योगय ॒य॑त्रराघ्ा्निजांवौष्टपिचुष्टोत-

आयते च पिरारं च यथ दोषो न तिष्टति ॥8
स ०--पाकेः तु सुमहत्यपि पाटयेत् द्यगुर दष

सनेहनमघुकस्कादिणं य्य तमातुरं प्ाङ्युल प्रवोमि- कपारिमाण णं सम्यकूडुरयानाधिकम् । दरयगुटेवया।

सुखं वेयः संमुखः प्रघ्ङ्सुखो यंत्रयिखा रामञ्च न अंगुरु्रयमथवाऽयुलत्रयमतरीषत्य पुनस्य व्रण छया

विलेनितं न्यस्येनि्िपेत् | म्माहि बजेयन्. ममेसि- खासनम् । तथेषिण्या सम्यगेषिला प्ररितः स्त
रासष्यादीन् परिहरन् । तथाऽनुखोमे करत्वा नेप्राति-

सुनिरूपितं सुपयोरोचितम् । न केवलमेषिण्या य

तच शमाप्रयदर्शनादाहरे खधिकं तत्रैव स्थाप्यम्]

सवेधिमिसन्येष्य यथादेदं यथाशयं व्रण कयात्

लोम्येन । किंभूत श्रम् । सुनिरितमतितीक्ष्णम् । वदगुद्या नेन पदूमो्कादिजेन वाङैवी वरार्हा

त च प्रदेश ददंपितुमाह-यतौ धस्मिन्प्रे
गत दुरा
गति नाडी जानीयात्तसति
प०.-अथति मङ्गछार्थं । आहेत्तमानीष तत्का पे
व्रण द्यौत् | यत्र यत्र श्वयथुप्रः
थोग्यसुपकरणं यस्य । यंत्रशव्दात् क्षारजास्ववोउस्सममुष्वति विदया्त्र तत्र प्रददे व्रण यौः
छठपिव्ुठोतपत्रसूत्रचर्मपड्मधुस्तेहकषायकस्कसेक
कङुम्भश्चीतोष्णोदककसाहव्यजनादिव्रणोपयोगेस- विभूते ब्रणम् |युष विभक्तौ पाश्वौपसाश्चौदिविम

तच्च सक्रदेव न बहून् वारान्न्यस्येत् ॥ १५ ॥

वोपकरणमातुरं प्राङ्युखं सम्मुखो बयो अन्त्रयित्वा
शखमाश्ु जी्रमेव न्यस्येत् निध्िपेत् । ममादि चज

यस्य त तथाविधम् | तथा निरादशयम् ! न वि

यन् मम॑शिरस्ायुसन्ध्यस्थिधमनीं परिहरन् अनु-

फु्यात् तथाऽभ्यतं दीधेम { तथा विशाल विस्त
क्यात् । एवं कृते सति दोषः प्रयास्यौ न तिष्टति

लोमं॑क्रुघा शद्खं सुनिशितं तीकष्णमपृयदशेनात्
भूयद्रन

यावतत्

सकरदव

पएकवार्मषहिर्त्,

आकर्षत् । १५॥

हे० --दाछ्रक्मविधिमाह--अथेति । संम्रहे तु जथौपट्तयन्वशलक्षाराधिजास्बवेष्टपिचुष्रोतपटरसुचच
म॑पद्मघरुलेहकपायडेपकस्कसेकोदकुम्धकशीतोष्णोद
कक संटव्यजनाद्वि्रणोपयोगिसर्वोपकरणमाघ्तृतद्ययनीयमुपस्थितस्थिरसे०

-हवख्वद वदेवकपुरषमिषटेऽदनि हभ प्ते च दध्यक्षतान्नपानस्क्मरल्नार्चितविप्र

प्रणतेषटदेवतःमुक्तवन्तमातुरं

आशयः प्रयादेदोषिस्य स्थानं यस्य तथाभूतं निरः

संस्थाने कमते ॥ १६ ॥
०~सुमहरपाके द्रयड्णुटं शखपदमुक्तं उयड्
छान्तरं चतिसमीष्षय अयङ्गुखं पाटयेत् ।

गुं परिमाणप्रमाणं कुयोत् । हथङ्गुलं खक
च्यङ्गुरं या पुनरन्यत्रणं कुयीत् । एषष्यार्पा

सभ्यरोषिस्वा सुनिरूपितं सुनिधिते रसा । अः
अङ्रुल्यादििरषित्वा यथदेशं शरीरदेशानतित्र
तथा यथाद्यमारायानतिक्रमेण चिवृते प्रदेशो ष

मरदेशिन्योधित्वा नातिविवृते गम्भपिमां सले चैषि

प्ङ्गुलमुपयेदय संवेद्य वा चत्रयिलव प्रयङ्सलो वैयो मरम विषसीते शिरीषादिनेनातिसवृतसुकरबाछरेप

शिरालायुक््यस्थधमनीं परिहरन् अनसोमं शष |
स्वा रणं कुर्यीत्तायतो यस्मात् चरीरप्रदेातुर्या
दिति | . निखातशक्चस्याहरणाधेधिमाह~सकरदेवेति । दारीरभ्रदेशे गतां दुरयाततां गतिं नाड़ी विधाः
नीयात् तस्थिन् परदेशे तरणं कुयोत् | यन्न यः
वष्देकवार्माहः न्तत युनेदियथं; ॥ ६५ ॥

अषाङहदये ।

(५२०)
श्थश्ुप्रदेर ऽस्सद्घ

उप्नपिषटेवयते तन्न तत्र शर

वचन

भ

प्रो तण कुर्यात । सुविभक्तः पा्योदिविमागा
यस्य सम्यक

जायतेऽसौ

मु

णमेवंलक्षणे व्रणे लति दधः प्राश्यो च निप्रति

प्प्िण्या विभाग उक्तः) संग्रह विताने पददा वामप्रदा
स-

फारीराद्धिनादन सतिसंतूत

यृक्तरवाद्धननि | धवः त-

रसयवः, आक्षा वपरससान,
पथस्सलनस्मान,

विभर्ता

चिता

द्धमः | =

दतादर ब

॥ ;८ ॥

उनन् |

| सदु्नणमूरमृत्प्

५

(तपरा

द

जवद्ाता |;

८.“ {|

(यवाव नद--निरय

अन्य दटमानिर्यकः सिगसनायूत्िएाटनम् १५

सह्िनादतरणः, उष्म;
मासाभि

¢\

1

नृवरः

मुन्लद्विण्लिका दन्ताधोर
नतः

पादनरमासम्राः पपिवान

मस

1 14

प -नियक् ।दन्यात् पद् कयान् । दन्ना

दे८-परनद्रमाममाद्---पाकर दाति ] वहुषु पादन

न्पोपिला तिघरा

व्यस्रददनाय्

नषवने दल लिता

न स्थितिं वश्नाति ॥ १६ ॥
त्यमु वान्त कायम

{चरथ

1.111.141

/ किक्रक्षानि र 1.1

पृयादरदरेपिस्य

स्थानं यस्य तम् । तथाऽयं दं निशाटं चि्ती-

व्यब

श

ति्यक्ायाररार्रततवषटकजन्रण ।

भुविभक्छः त तथाभून

तथा नयस्य न चिश्यत आद्यः

र

मृन्

(1

वदत

विन कय

शोयमा्युक्रिया तीश्ष्णं धम्रमस्वदवपथः
भसमोहश्च वेद्यस्य शखकर्माणि जस्थत ॥५५॥ -

स्त

र ॥

न थानः स्वन्र॥

छप्सद्रः ॥ १६ ॥

मप

प जन्यवान्पन शद [नवक नन 1
ता नास्ता च पसमपतते सानि {1 1"
१

^

1

४

{व

न.

पन्वकरतः

रा््यचारिति वामः दतिमामिन्न मगिनय

सथ्य सकि पना सीयते आन्य
तथा जआह्युक्रिया चतुरहस्तता । तथा वीद्धण दलम्]

आध्वास्य परिनोगयुस्यापर्पीटुय

तथा सद त्रपुश्च न चि्रमानो सौ मन्मन {|

शान्ययिन्धा कषायम् पातनामाऽपनायि न |
गाग्गुस्वगुससिद्धायिगय नरमान्वित्रः |

वायवरण सम्यक्पतरतिः | सनु दौ दलन कयन
दयुम दवदरवसापावः
वादि | नभ्रा
ना

पृपयन्यन्परव्रयानयपयानटृनः | २५ ॥

स्वदाभादः वलामानश्लधः | असमोह्ननलोजिन.
ौ

„१
(पुनान

वपन् मरि सेमततो च नुरयेनयनयकमन्नष.

रति । वत्राः । ससमेततौ नी्युणौ

क्रिल

५

(्णकाटनद्यातू ग्ङरतिवद्यदरा कप्य म्यो थुनं `
मनतस्तपार्ासथमतदृतय, | सस्रत # अय्य
राचफती = कतुपुब्रत्तद्य रच्रहणमन न तभा
सेय = दद्कमतोपस्याि |
सस्मत्ति्मारणद
त्त; ॥ १५॥
पलनशायद्कि

स्यत

दस्लकमाणि

द्विया

सस्य

दष्यते । शाय दृश्ता धेयम् | जद्ासिया

वतुरहस्तता वावि शश्नकमकरणरम्

सृनिधिते मुधारप् । म्नेदो दे

“

011}

{र

रन

प्रणा चनः

1
५

तत

=

ष

॥ + +

॥

सनतं

व

1

0112

५

दु

॥

(क

|

8.11
1

1)

+

1,
1

1.
ष

ू

॥

1111,

४८९५;

| ; {४१५

।-१1. {यु [ 1 कमृन्; | [दः
] -नयलणीः
दु
लोलया ] सुः
जानन | 1 11
११ दायनाननाद बो वृद्वि ॥ ५. |
ध ।

[3

#

वीक्षण शरस । प -दोवगारनदसन्नण सोिपभानस्प्यत्यमः
कप. 1 सपान |वाग्निन्नन्कासतामिमननमिर्म
दः {नपकन

नपश्युः कम्पः । संमाहु चचि्यम् ।। १५ ॥

¦ भदुत्ताननस्तर पूनः

सकन्तानु

जश्च [न्यो प्तिः

स्यानम् |

ाथयाययाययतशमणयदय्टरः

पीडथ पीडयित्वा पूयादिदोषपरिहाराय ततोऽन- `
न्तरं कषायेण यथायोगं यथादोषञुचितेन क्षालयित्वा प्रक्षास्यानन्तरं प्रोतेन कार्पीसािमयेन
वञ्ेण चापतीय

जलाक्ततां

ब्रणादपसायानन्तरं

धूपयेत् | गग्प॒स्वादिमिधूैभिम्बपत्रान्तैधृतप्टुतै-

वहुकेरिति ॥ २०॥ .

| दै०-पायनानन्वरं कर्तग्यमाई-र॒ख इति । र्जरसौ
रसालः, पद्ध वचा ॥ २० ॥

तिखकस्काञ्यमधुमिर्यथास्वं भेषजेन च ।
दिग्धं बति ततो दयात्तरेषाऽऽच्छादयेच तम्॥
स ०-ततोऽनेतरं वर्ति कार्पासादिमयीं

व्रणातः

्रवेशयदरैथः । कविभूताम् । दिग्वाम् । केःतिरुकल्काउ्यमधुभिः|

(९२१)

सटिप्पणदीकाञ्रयक्तवदितं अ० २९.

"य
[नू

बतव्रणे

तिरुपिष्टदिर्धां

पिततत्रण

मा

नां कवटिकां ततः ।

निधाय युक्तया ब्रीया्पटेन सुसमाहितम् ।
पाश्च सव्येऽपसव्य वा नाऽधस्तान्नेव चोपरिर३
स०-ततो व्रणातःप्रविष्वतिच्छदनानतरं कव
लिका बह्षल्खदपुटनिवर्तितं निधाय ससधाप्व पडत
[1

ऋ

र

क

1

नित्रिडवल्रंडन प्रकृतखाधु तरण बध्नीयात् । कथम् |
युक्या दोषकाखानुयुणया । यत एव संगरः जगाद |
वातश््पोद््वास्ततर दविविवा वेष्येद्नणानु | सङ्घ
देव॒ परिक्षिप्य पित्तर्ताभिघाततजान् । नथरोक्तम् ।
राघ्ठक्षतरुजायां तु प्रततायां यष्टीमधरु्सपिपोष्ेन

वण सिच् 1 उदमादपो गृहीत्वा प्रोश्नन् परित
दति । कथ व्र्नीयात्] मुसमार्दितं शृता च न टैख्या।

वामपा दक्षिणया वाऽथस्ताञ्च न वध्नीयाननिव
धृतदि्वां कफन्णे. सघुदिग्धाम् । केचितु सवख चोपथू्् बध्नीयात ॥ २६ ॥
व
्

तेयुगपदिरधामिलवाहृः । नच केवरं तिरादिपिरयाव-

धास्व ययस्य दोषस्य ष्ठं मेषं तेन च दग्धाम् |

पल्~द्ध्ये घनां कविका

उद््रपररव्र्तितां

ते तिरकस्करादिमिरणतःप्रवि्ट तां वर्विमच्छा-

निधाय स्थापयिता दत्वा युक्छरदरीन वीक्ष्य पटेन

दयेस्स्थगयेत्त् ॥ २१ ॥

सुसमादहितं करत्वा नाविद्धसषमं कुचितं मृदुं पटु

|

दृढेन वञ्ेण खण्डेन मृदुना तरणं व्रप्नीयात्।

प०-ततोऽनन्तरं व्रणे वृत्तिषिकेशिकापरसंज्ञा निवेद्य पार्थे मध्ये वामपाश्चं अपस्य दक्षिणे

सक्षमा कापौसादिवखमयीं त्रणान्तः्रवेशयोभ्यां पार्श्व॑नाधस्तादूत्रणस्य बध्नीयात् । २६ ॥
दध्यात् । दिग्धामलुक्िप्नां यथादोषमौषघकत्केन
है०-कवसिकं वल्नरलण्डम्ी पां पदन धनवस््र"
तथाः विखकल्काज्यभधुभिस्तैरेव तिरुकस्कादिभिसतां खंडेन पुसमाहितं सृष्ट सिविद वथा भवतति तथा
वक्षि व्रणान्तःप्रविष्टं छादयेत् परयेत्त् । न केवलं पार्थं वध्नीयात् प्रधि बध्नीयात् । संग्रह“ वातक्छष्मो*

तेतं छादये्यावत् ॥ ५१ ॥

द्वास्त दिदि वेष्टयद्रणान् । सदेव परिविष्य

दे०-~यथास्वं यस्मिन् व्रणे यद्धेपजमुक्तं तेन चश्चच्दः

पित्तरक्ताभिघातजान् ॥:; सम्बनततसजायां तु प्रततायां

सण्च्ये । दिग्धा दितं भरेविल्ौपतैः तं तरणम् ॥२९॥

तु यष्टिमुकसपिपोषणेन तरणं सचेत् दति ॥ २३॥

घृताक्तैः सजभिश्चोध्वैम् ॥ २२ ॥

युचिस॒क््मच्टाः पदाः कवस्यः सविकदिक्राः ।

=

धूपिता गृदवः क्ष्णा निर्वैरीका व्रण हिताः॥

स॒ ० -ऊर््व तटुपरिटदधृतयुक्तःसक्तमिरच्छदयत्।

सरे चोक्तम् । नातिथटपवसकुमिधैततिरमोजनति

सं०-तथा छुचयः पष्प दाश्च परश्च दिताः ।
ऽभसा दक्षिणागुरिभिः सुगरदितैखच्छयेति॥ २२ ॥ तथा कवकिकाः सविकशिकाश्च तरणे रहिताः ॥
छश्रणास्तधरा वलीप१०-पृतातततमभितै्मोजनान्तेऽम्भला दकषिणाड्- विभूता धूपितास्तथा पृदवस्तथा
रहिताः ॥ २४ ॥
।
गुखीभिः सुशदितैः सक्तुमिद्छादयेत ॥ २१ ॥

प०~पटूाः कवस्यः विकंशिकाश्च डच; शुद्धः
हे०--ऊर््ं परेपस्य व्रतास्तसक्तटेपः । समद त
नात्तिथृष्टयवसक्तभिधृतक्तिर्मोजनान्तेऽभम्मसा दक्षिणा- सुष्मास्तनवः दढा अभङ्कशुसस्वथा धूपिता युग्म
स्वदिभिः । मृदवः कोमला; णा अपराः
गुभिभेः सुखाैतीरेते ॥ २९ ॥
~

५५९

नन

्न्थिरहिताः

1५

अष्टाङ्घहदयं ।

(५९९२)
>
न

निर्वडीका

न

अ

वङीभिवजिताः

तरणे

दित्ता भवन्ति ॥ २४ ॥

हे०.-पडकवल्िकां विकेशिकानां विदेषमाद---द चि

न

स ०-ततोऽनंतरं तष्य ब्रणिन जाचारमादिरेप्

कतमम्]स्नेहदिनेहोक्तम् केहस्य दिनि कषेददिन सहपा

नोपरक्षितमहस्तत्रेहया चेष्टा ॒तस्याभुकतं स्नेहपानविध्युः

स्मेति । विकेश्िका वर्तिः ॥ २४ ॥

पदिषटमुष्णोदकोपचारी स्वादिव्यादिकम् ॥ २५ ।

कुयीताऽनतर तस्य रकां रक्षानिषिद्धय ।

प०~-ततोऽनन्तरं तस्य व्रणिनः आचारमादिः
रोत् कथयेत् । स्तेहदिनेहीक्तं स्तेहपानविध्युः
दिनचय)'
युष्णोदकेपचारादिलक्षणदिनेनोक्तं

घटि चोपहरेत्तभ्यः ॥ २९ ॥
स्०-अनेतरं

रोगिणः

इतसल्लकमभो

त्रे

रक्षं कुयात् । कमथम् ! रक्षोनिषिद्रये पिरिताद्नराक्षसादिनिमेधाय । तेभ्यश्च रक्ोम्यौ बरिमुपहरदयात् ॥ २९ ॥

ध्यायोक्तम् ॥ २५ |

हे०-आहारविहारनिथममाद-वत इति। लेदादेनेहोतं
ञेहपानवििदिनचर्योक्तम् ॥ २७ ॥

प०-तस्य करतशखस्य कम॑णोऽनन्तरं रक्षां दिवास्वमो व्रणे केड्रागसरुक्शोफपयकरुत् २८॥
रवीति । रक्षोनिपिधये रक्षोऽभिमवननिषेधायै
स॒०-दिवाखपो व्रणे कैड़ादिछृत् । तस्माद
तेभ्यो रक्षोभ्यो वहिुपहारं यथायेग्यञुपहरेत् व्रणिनाऽदहःखप्नो न सेव्यः ॥ २८ ॥
दद्यात् ॥ २५ ॥
पठ~दिवाखप्रो व्रणे कण्डूरागरुकरोफपूयान
देण~रकषामाद-करुर्षीतिति । उदङभ्माचपो गृहीत्वा प्रोक्षयेत् परितो यावकार्थपर्णसपर्यादिमिरस्य

रक्षां करोति ॥ २८॥

कू्यादितति । बदिमाह-~बह्िमिति ॥ २५ ॥

सदा मूर्घाऽवधाय्येत् ।

हे०-दिवास्वप्नं

विशेषतो निषेधति-दिवास्थप्न

इति ॥ २८ ॥

खीणां तु स्शृतिस्पशदशेनेश्चखितश्युते 1
छक्ष्मी युहामतिगु्ट जटिखां ब्रह्मचारिणीम् ।
वचां छतामतिच्छां दक सिद्धाथकानपि २६

सृ ०-समकाटं चौषधीपृध्नां घारयेत् । ता एवाह
र्ष्मीमित्यादि } रक्ष्मीं पश्चचारिणीम् । गुहां पररि

>,

नि

=,

0

द्युक्र व्यवायजान् दाषानससगऽप्यवाप्डुयात्त् ॥

त ०-ल्ीणां वु स्प्रतिसंरीदशेनैः पूर्वं स्स्थानाचित पश्वाघ्ुतं तसिमश्वरितशुते शुक्रे सव्यसस-

परणीम् । सतिगुहां ्ाहिपर्णीम् । जटिलं मांसीम् | मेऽपि तासामसंबेषेऽपि भेधुनमेतरेणाऽपि

व्यवायजा..

्रहचारिणीं त्रद्मधष्टिकाम् । वचासुप्रमवाम् । छत्रा सधुनोत्थान् दोषानवाप्नुयात् 1 तस्मार्ख्रीसमरणसंस्परोदशनादि वजननीयमिध्यथैः ॥ २९ ॥
श्तपुष्पाम् । सतिष्छत्नं विपाणिकाम् ॥ २६ ॥

प०्~असंसर्गेऽपि सीभिः खीणां स्थृत्यादिनिध
धारयेत् । रक्ष्मीः समी । गुहा प्रशिपणीं । अति- इक्रस्य चदितस्ुतत्वादेव स्यवायजान् भेथुनोगुदा श्रार्िपिणीं । जटिला मांसी । बद्यचारिणी दवान् रोगान् प्राप्तुयात् । पूर्वैध्थानाच्रछितं पश्चात्
त्रह्मरषटिका । छत्रा शतपुष्पिका । अतिच्छनघ्रा विषा- सुते तस्मिन् तथाभूते शुक्रे सति स्यवायजान्
णिका । दृव साद्रलम् 1सिद्धा्थकाः सधेपाः।२६॥ दोषान् संसर्गे सम्बन्धेऽपि तासां मिथुनभावं
प०~-सष् स्वकाठमौपधीरिमा मूध्नो शिस्सा

ह ०-अौषधीविधारणमाह-सदेते । रक्षमीं दमी, निना तलान् दोषान जवाघ्ुधात् ॥। २९ ॥
हे°~लीसङ्गं निपरधति-खीणामिति ॥ २९ ॥
गृहोवि । गुदै-खलिपर्णीधभ्िपर्ण्यौ, जिल मांसी,

ब्रह्मचारि बा्षी, छचातिक्े सतपष्पद्वयम् | २६॥

ततःलददिनहोक्ते तस्याचारं समादिरेत् २७॥

भोजनं तं यथासास्म्यं यवगौधूमषष्टिकाः
मसूरसद्रतुबरीजीवतीसनिषण्णकाः ॥

स्थानम् ]

सटिप्पणदीका्रयसवहिते अ० २९.
५

वाटसूकवातीकतंडटीयकवास्तुकम् ।
कारषेद्धकककास्पटर्कटुकाफरम् ॥

सधर्व दाडिमे धारी प्रतं तप्तहिमं जरस् ।

जीणैरार्योदनं स्लिग्धमल्पसुष्णं द्रपोत्तरम् ।

(५२३ )

र

नवधान्यं तिलान्मापान्मयं मासं खर्जागलम् |

्षीरश्चविकृतीरम्टं रवण कफं स्यत् ॥

यच्चाऽन्यदुपि पिष्टमि विदां गुर शीतटम ।
वर्गोऽयं नवधान्यादि्रेणिनः स्ैदोषकुत्। ३२॥।

युजानो जागरमौसैः सीत चरणमपोहति ३०॥

स ०-नवधान्यादि व्यजत्। यतोऽये नधान्याहि -

सृ ०-~-मोजन सु यथासासम्यं यद्यस्य सास्य वर्गो व्रणिनः स्वन् दोषान् करोति | ग्र चोनम्.।
यवादि । तथा जीवघ्यादिशाकं च तथा सैधवादिकम् | नवधान्यै विष्टमि माषकलायङ्रत्थनिष्पावरितरीरीत-

पुराणश्ालिमत्तं सिष्ध सक्ते तथाऽयं जागम; बुमचक्घुश्चीरपिष्रतिकविकतियष्कदाकपिरिनररिनक सह भुजान उष्णोदकोत्तरं यथा भवत्येव व्रणी सीत म्हल्वणकटुकक्नायनूपामिषाणि उज्रदधिति । नि
व्रणमपोहति ॥ ६० ॥
सीतान्बादि ॥ ६९ ॥
प०-ातुरो यथासार्म्यं भोजनं युजान
रीघ्रमाद त्रणमपोहस्युत्तरति यजति स्वस्थो मव-

तीस्यभः । यवादयोऽ्ाथे, मसूरस॒द्वादयो यूषाः
तुवयीढकीजीवन्तीसुनिषण्णकादि शाकाथ, दाडिमामरकसेन्धवङ्वणं संस्काराय, तप्तं हिमं जटं

प०~अयं

नवधान्यादिवर्गोऽनन्तरोक्त तणिनः

धुसः सरवदोधङ्कत् न्निदोषकारी भूरिदोपक्टेदादि ॥.4

वैदो

[न

[ज्

४,

*#.

[व

कारी धा भवत्ति।) ३२॥

हे०~नवधान्यादिवगमादहनवधान्याभिति । संग्रहे त्

क्रथितं तोयं पानीयम् । जीणशास्योदनं समती-

नवधान्यं

तसाखिमक्तम् ॥ ३० ॥

रपिष्टतिलविद्धतिष्चप्वथाकपि्चितदरितकाम्ल्ययमुर्च

हे ०~मोजनमाद--भोजनमिीित । कटकाफटं कट्"
रोहिणीफलम् 1 भोजनविकेषमाह--जीणेश्ास्योदनमिप्ते ॥३०॥

माषकलायङुकयनिष्पावधिवीयीत वेश की-

रामिषाणि वजयेदिति नवधान्यादे पथ्यव्यमह् तरम दति

मद्यं वीक्ष्णोष्णरूक्षाम्टमाश् व्यापादयेद्रणम् |
स०-मच तीक्षणोष्णादियुण द्राग्रण व्यापद

अदिते मात्रया काठ पथ्यं याति जरां सुखस्। येत् । तष्मान्मयमीद्छ वेव्थ नापरम् । तथा च
अजीर्णे निरादीनां विभ्रमो वर्वान् भवेत्। तत्रांतरे । सस्नेहं मधुसखाय नातितीक्ष्णपककदयम्
ततः कोफरुजापाकदाहानाहानवाप्युयात् ३१॥ तनु यत्सुलपय॑ च साकिपु तदरत्तममिदयु्तम. ।
स् ०~पात्रया कारे मुक्त पथ्यं सुखंन जसं याति।

तस्मान्पाद्रीकादिप्राये सोघ्रासवादिक वा यन्य तत्सा-

तसमात् पथ्यं मात्रया काठे भोक्तव्यम् । अजीणं॒तु सम्या चिप्पेयमेव |} ६६ ॥
कथविन्न काम् । यतोऽजीणोहयातादीनां बरुवान्
प०~-तवधान्यादिवरे मस्य वजजनीयस् अन्म
्
फादीन
ाच्छो
र्षोम
तस्मा
।
विश्रम; क्षोभः स्यात्
पुनर्भिरदिशति तवततिशयज्ञापनाथं सचय्य । नवधा

स्याद्यीनि तरण भ्यापाद्यन्ति अभ्यवष्टतानि) मर
यथ
०-सस्यगशचितं सुक्तं मात्रया योग्यया काछे पुनस्तीक्षणोप्णरूकषाम्रत्वात् तत्स्वभावादाद्वेव
तथेवान्यानि धान्यानि।भधवा विरि
यथोचिते पथ्यं. हितं जयं पाकं च करोत । वरणं व्यापाद्येत्
प्लुयात्\॥ २१ ॥

ती्णोष्णरूक्षाम्डं यत्तदेवाद्ु व्यापा
अजीणीदिपरिणताहारादनिखादानां दोषाणा विथभ- टमेव मद
नत्वन्यत्सस्नेहादिगुणयुक्तम् । तथा
म; क्षोभो बख्वान् प्शृष्टशक्तिभवेत् स्यात् । तती द्येत् व्रणं
ीकष्णमकक
विशथ्रमाच्छोफादीनाश्चयादातुरः ।॥ ३१ ॥

नत्राम्तरे-: सस्तेदं॑ मधुरं प्रार्य नातित

ततु यत् संखपय च माकयु तदुत्तमम्
हे०~-विधमा्रानं सममन च निबेधति--अरित- |। शरम् ।
सत्त
दति पठति तस्मान्मदय सरात्म्याय श्रा
मिति अध्यदानं निवेषति-जीणे.इति ॥ ३१ ॥

अष्टाङ्क्दय

{ ५२४ )
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जण: तान
धकषाटनादिकमाचरणोच्चं
हाद्धण्यक्तं तत्कदाचित्् किञ्िदत्तं न तथान | मात्तान्ररक
सम्पदते । तथा चिभ्रथितो चट
्रणन्यापत्तये सम्पद्यते ययैतततषटणोप्णादिगुणयृक्त- |च्यथः

समि जक्लाधप् | ३६॥

सिन्थिभिथुक्तः

^

[न

~ -वशुल्य ततोदपथ्यलवमादे-~-~मद्यामात । ३३ ॥

(>

[११

स

चिराचिचेरेण ऋचे सटा

{

/

टः सम्पद्यते || २५

॥

ध्ालनमाद रीय ऽहि
_ दवी
वालो वीज्यत न चने परिषत् त । |
| त्रवीये दिवसे प्रक्षाखनादिकं निपिधति-दिवस दि

निभधातिक्रमे दोपमाह~तथेति । विप्रथितो विषसमसं
न ठद् च कदयचट्मानश् पाठ
दप्वन्मन प्रया
दविजात
१ |स्थानः; | ३५ ॥
निग्धवृद्र वा
धिीनां कथाः

आद्चावान्व्याधिमोक्चाय क्षि बणमपोहति २४ । क्लिग्धां रकष छां गादा इुन्यस्तां च विके
|
त०-वालोसीस्ैनं बणं नीज्येत्। न चैन | `
धरिद्येत्] तथा न व्यथयेत् । नापि रवहयत् | | व्रणे न द्याकल्के च ॥ २६ ॥
`
त्पापारं च कुषन् व्रणिनं पालयेद्रक्षत् । तथा किग्धा- |
दिशणयुक्तः
| `सश०रेण णास्य आधारे
(

[का

{शिकम्

[क

रीन कथाशिततप्रिया आकणयन् रोगयुक्तये विहि
तार्पेऽद्वाय चणमपोहति ॥ ३४ ॥

= तरणे
„^ ् नयने
[शा ेयैनं ५ व्रणं५ वीजयेत
पर०-व्सशीर

[त

च

स्ये त

६

। घ्र

~

सिग्घं

त

विकेशिकां बणांतःप्रवेदायोभ्यां वतिं न दयात् | छथ
क्ियिलां॥ गदां

मूड
ं
मिविटा

ां
दम्धस्त
दुम्यस्तां

्पस्ताम्
विष्रमन
्यस्त
विषमन

त एवं । संम्रं
परिय्यत् चयेत । न तदेन ताच्येत तथा न |अन्न चातिदराब्ोऽर्थवद्याद्भ्यमानो बोध्य

कण्टयन्रसादिभिः । चेष्टमानः व्यापारं बुन् |स्पष्ट कृोवाच । जतिसेहाच्छैद इति । कल्कमप्यतति
करियासु बणे पालयेत् रघनेत् । सििग्धवृद्धानां द्विजा- |स्िग्धादिगुणयुक्तं तरणे न योजयेत् 1 पिष्टमीषध ?
तीनां बाह्मणानां सनःग्रियाः कथाः श्ण्वन् व्याधि | पटुत कल्क इत्युच्यते ।॥ २६ ॥
सोक्नाय चासानान् किप छीघ्रं ्रणसपोहति ।२४॥

प०्~विषमन्यस्तां व्रणेन दद्यात् । तथा करकमौषधमतिस्निग्धमतिरक्षमतिश्छथमतिगटमतिश्छ-

हे०-चणयश्रपणमाद--बालोरीरे रेति । वदिश्वामरैः

उीरदीरणव्यजनैः ॥ ३४ ॥

।

|क्ण इुन्येस्ते चा न दद्यात् ॥ ३६ ॥

|

।

ह०~सनिग्धादिविकेरिकां कठ्कं च मिपेधति--स्नि-

|
ठृतीमेऽदवि पुनः ्ाद्रणकमे च पवैवत् । | ग्धामिति ॥ ३९ ॥
किमिति किगधादिगुणयुक्तां विकेरिक कल्कं वा
यक्षाटनादि दिवसे द्वितीये नाचरेत्तथा ।
तीन्रव्यथो विग्रथितश्चिरास्संरोहति ब्रणः॥३५॥ | न दधादियाह- .

स ०-वृतीये दिवसे पुनरपि प्रक्षारनादि कम
१५३त् परेण व्रणकर्मेणा तुदं र्यात् ! द्वितीये तु ।

दिवे परक्षारनादि नाचरेत् किमिव्याह-तथा तेन |

` सेहाच्छेदो विषधैते ॥ ३७ ॥
स ०-यतः स्नेहात् केददधिः ॥ ३७ ॥

प०-स्तेहादतिस्ेहद्रणस्य क्लेदो विवधेते ३७

प्रकारेण वरणस्तीनर्यथः सप्रयते | तथा विग्रथितः स | दे०-निवेधातिकरमे दोपमाद-स्नेहादिति ॥ ३७ ॥

णो वहुमि्धभिशुकतः सात्। तथा चिरचिरेण |मांसच्छेदोऽतिरक््याहरणं शोणितागमः ।

रोह याति रुढः संपद्यते ॥ ३९ ॥

छथातिगाढदुन्यासेत्रेणवत्मावघ्पणम्॥३८ ॥

सं०-अतिरूक्षलाच मांसच्छदोऽतिव्यथा दरणम्।
प०-पर्वेण प्रणक्षमैणा तुल्रं पूतैषत् तृतीये
दिवसे पुनः अक्रान क्यात् । पूतेन |तथा विरोषद्रकतसवश्च । शथादिगुणयुक्तेन च
वधनिदिष्ेनं त्रणक्रियां कयात् ] द्वितीये दिवसे ।नणमागप्याऽवचषणं स्याप् ॥ ३८ ॥

धानम्. |

मरिप्पणरीकाममसमटिते अण २९.

(५२५ )

प -सीक्यान्मसन्छेदा मवेन } तथाऽतिसेक् रधनोप्णधरमिटेपाषरौ प्रयक्तैस्तथा मोजमैरादहरैः पात्व
(दता दगा स्फुटसं स्वः, सोणित्तागमा नेरेव तथोपनाहैः सास्वणासिषानैसैश्य अणादति ह्म्य परादुभावि। जवति । ऋथवया अन्निगादतया विरोधिभिः । किश्चिद्रणवियोभिभिगैषतैरपायरेभुसिस च धिकेदिकीपथकन्कयोतरणेषु वन्मा | देय पाचनाथमु । ४० ॥
ऋ

भ

पमपावाग्य्पणं सस्पदयन् 1 ८ ॥

दे०-सपकेवपादते जिकरित्सामाह--व्यम्छं तु पाटि-

र ^दनानेवान द्रोणाः | २८ ॥

। तमिति । ्यग्छं विदग्धं चय हि रतः विगताभ्र् भवतति

। इति पाटनविधिः ॥.४०॥

{वशिता तण कस्मादयं दाह.

पतिमांसं सा्तगं समति पूमगाभणम् ।

सदयः सयात्रणान् सीष्येद्धिवृतानमिधातजान् ।

9 व्िशोधयच्छरीत्ं स्थिता द्यतविकशिका ॥ मेदोजोंटिखिताच्ंथौन्हस्वाःपाङीश्च कणंयोः॥
म ० --मिवशिक्ता वणार

स्थिता प्खाद्वियुकते रिरोऽक्षिकूटनासौषगेडकर्णोरुवाहषु ।

1 (वदोधयेधतस्तस्माद् नेणऽसौ योग्या | रस्त ग्रीवाटलाटमुष्कस्फिडुमेदरपायूदरदिषु ।
निः |पृयादिमद्वितमासादिप्ेद्यः शून्यौ देद्य ममीरेषु पदेशेषु मासरेष्वचरुषु च ॥ ४१॥
तसस्य | पूयश्चासौ मभिश्नस कित सस्य स
म ०--सदो्रणानमिघातनान विस्तीर्णैमुखान् सय
परभा तम. ॥ ६९ ॥
स्तत्क्रणादेव सीव्येत्। सेद्धचितबदनास्तु ते न सीव्याः।
प्र,--मह् पृतिना मांसेन वर्तते इतति सपृत्तिमां- अमिघातालन्म येषां ते }सयौत्रणानित्यमिघातजष्पि
तरणः | तथा सहोस्सद्नेनौन्नल्या वतते इति सो- चिरकालस्थितेषु नायं विधिरिति व्योतयति । मेदे.
प्तः पृयश्रतमांसायिप्रवेणः रान्य दे्स्य दूरं जान् प्रथीनाछिसय सृष्न्मा सीम्येत् ॥ ४१ ॥
(ते गतिशव्दवाच्यः । पूये। गथ

यस्यास्स्यसौ-

यसमा तथाध्निधं विक्रशिकान्तः तथा शीधमाश्चेव
धरयति यस्मादतः सा प्रप्र योज्या ॥ ६५ ॥

प०-सद्रस्तरक्षणदेव सद्ोत्रणान् अभिधातजान दाख्लाधभिघातोत्थान् विवृतान् विस्तीणीस्तथा

द ८-कदिकाया जुणमद-सपृतिमां सरिति ६९॥

मेदधोजान भेदःसमुस्थान् भिन्नलिखितान् पन्थी
स्तथा कर्णयोः हृस्वा अल्पाः पारीः सीन्यत् }

पम्टं तु पाटितं योप पाचनैः समृपाचरत्।

गेजनिसपनरिश्च नातित्रणविरोधिभिः ॥ ४०॥

सृ व्यय विद्म सपक च पृवत्नितिक्ञाना-

(तम तथाति: सयनुपाचतस्वपानस्तथाविवश्वो-

शिरेऽश्षिकटादिषु स्थिताम् सीव्येत्। शिरसि अक्ष-

कुटयोनीसायामोषठयोः कषायो; कणयोरू्बोर्बार `
होभीवादिपु तथा गम्भीरेषु प्रदेशेषु प्रभूतमांसेषु
अ्वछेपु स्थाचेषु व्रणान् सीव्येत् ॥ ४१ ॥

नः सान्वणद्त्वादिक(पितिसपाचमन् | न च सध । द° भथ सीवनविधिः। त सीवनस्व विषयमादह~
पतितस्य | सानीसादि 1 त त्रणा- ।| स दति 1 सथः तरणार्तिदिने, सन्नो्रणान् शोफपाकादिर्तर्परहितान्
तेप्रामभिघ्र तलप्वाच्मिचरेष्वपि तदुपन्तिविरोतारयनिन्यसनुपाचनान्यम्लकटृकतीक््णोष्णल-

प्रायानि व्याणि तप्रासाणि भोजनानि वेर्पपणतु विनि
पमिति

व्रणनिसेप्ीनि यानि तेरचि

सन्य | सानिहष्डप्रसोपास् ४० ॥

प ८--स्यम्यं दाणः पकलापकरस्प ज्ञतिं पकापक्ः

दन्नणनामधिमूश्चय कदाधिच्छखेण

पातं चोप॑

यमैः सम्यरापायर्न उपक्मन | लवणास्टकदु-

दोपसेसगीषयुदासार्थपर 1 किखितान्

टे्रनेद्धतमेदसः

कृषपाटीश्च लिलिताः केष्वयोद्रतद्स्त्वेदतुद्ष्टावयवाः

भिरःप्रमृतयो ये गभ्मीरा मांसला सचल्श्चप्रदेशासे

िथततान् णोन | ८१ ॥

न वु वेक्षणकक्षादादस्पमांसचरं जणाम्।

वायुनिवीषिणः प्ल्छगभौन््ारविषाभ्रिनान् ॥

(1.

110.

स

/10१, 1

४११७.

| पान

वितं प (1
पणार नस्क

पि नः

वनद

कद

वदपर

[4.1 पुनष व

१

गा

१1

। पतन

पि

0

सिय म
हया

सना

णानि

१

1

1711

"1

वलात् न्नाम्त्रा समुत्
ते पपासा
तयो वन्कलरसनादभन्त
पतसीता वना सीवनं | तमान पर किर
|

“

सयान

४-

साज

| चला नायन्न निक सीम्मरतु

पतन्य

स्ववि

धव

॥ ३ ॥

(वृ } तला पच

प्रदं
11

त
(11)

व्न्य कतेन नमान तन्न् ॥ ५५ ॥

वदततत वददम्
1

0

सथः

दिषनान दान ५ +लु | सतू ; {गुनिया
1111 थान ना जतवनमानन्तःद्न्यान (110;
¡{नदिनानं

नन

नापू

4 (11

0

1

मातत

(मततम
नोननन्

सुना
11

1

म जतसििनः

रपवन

५

सोन्वायल्या ततश्नात व्रण मधरधुतद्रतः

पातय) ॥ ८ |

1
0101111

।

सुत

^

1

८ -युददार् ससस
भतान णान
द
स गीन्मन | मय् सल्पसोमधदया अव शार `.
न

तत् मक
|

1

[न विनः तनं [य|
नथा सात्वं पान [4 नान्धा

मल्रा

¡ ररावगवद्विणः
{+} || ५८

मराद्रसयुकरदिगत वुत्याद्धयादि पूधवत्ता४य॥

]

17.11

सासन नदामि

५

|

र| 11911111

यस्व

१11१3

[नः

11

11/71

{भ

४]

मूः: | 011

सीव्यचलास्थिुप्फासचतेणगमापनीय नु ।

४

प्रमि पाम विच्छिन्नं निवस्य स्वुनिवद्चनं ॥

मध्यस्थ्यवस्थित् सम भागता सत्रण वल्कः
मीघ्यन्न दर नागन गहतस्ल्पिनं वा वद्
 ५३।। |
ि (सपस्् नपा
म् -व्थानायद्धिवपस्थ्यषन

शतः तृणानि रसानि चादान्य् नना साना

ल्त

रनपवद्वम

प्र

सनि

४\

व

1 नवदवतः | ५४ ॥

प --तनादतन्तरं सीः िःधरतः -तोतुर सान्तर
; नित्रा सवा वभ्यानन्नर था [ऋज विन् अल्ुन
प्रम

त

सा

पृण सि पासति मानि तनना

षान निवय सद्ाष्यं सस्य स व्यान

१. ॥

भरम
(1710.

{अ

नथा कलः |
2 | ,|
वद्वत्यन्यदतक्रादिवयुद्तानि 1: कथ नवत्
॥
॥;१

यद्मद्वदिनदुदुवः

वन्वनादि्नि;

वृमविन

न्यपि

| पृण नयु पृवचने ॥ <

1

क्र

्तादरिन
पीण्येत् | स्न { सास

सु नरयन्मर

िपनयनवष

7

(८ सोस्त््रिरतीनि
|
नि {दकततु पापनन

(ष

द ॥

स तू च विद न पामन
नाठनिनित वणा निःङाणतेघ्रायः किचिदेवावटिख्यत्तमृ
गोसाल तणार। नन 101; 1 ।| ५५ ॥
। सनानि सीध्यस्सधानं द्यस्य शाणित्तम् ॥
पच

प्रस्थानाः

(वलितमस्न्यादयपाद्माान्य '

दस्ताद्धिनो तथा प्रछम्यि यन्मांसं भिन्नं सरा
दना ततस्तन्निधरमे माभाय
स्थानि लित

धाप्यित्वा तथा ससधयस्थि

स्वमथ्राति

संम्धाप्य

मर

सह्दमानसोतवीोष्रौ

था विदिकिकमादत्
तद्रि सतं

सीन्यन्

शाः म्याकतेवमून

स्णवि्यं

मनः पजा

सनित | सम्पद्य व्रण

सधान शोधितमेव ॥ ५५ ॥

सरटिप्पणटीकात्रयसैवरिते अ० २९.

भानम् |

( €&२७ )

४

प्रत~द्रणो निःसोणितः यः तं घ्णं किश्चिदेवा
लस्य यम्वेण पषतयित्या भनजातमनिरमुपजातछितं सीध्यत् । म्रस्ादम्य व्रणस्य सन्धा
पकं योण्रितमव ॥ ५ ॥
मादु कल्या सीन्यरदिस्माह-त्रण रद |
ट
सस्य च सथा |
पदाणता सोषा यनया
त सावनः

॥ ४९ ||

षुच।
धर्नानि नु देशादयय वीक्ष्य अजीत ते

कापौससदसं

पृक्षिभ्यो

यदुसद्यते तत्तूखराष्द्-

वाच्यम् । तस्य सन्तानं सन्ततेः

सूष्रशूपतया

निष्पादितं कापौसं वशं सखावलं साबन्रदरस्कख्जमरानादमान्तकमूवौतसीप्रभृतीनां =चस्करैटु्व,
म्भिः छतम् । मेद्ःकफादिके ब्रणे बन्धनानि ताश्रायखपुसीसानि योजयेत् । भङ्घेऽस्थिभङ्घे धन्धसानि फरूकादीनि युल्ीतत ) पटकः

काष्ठमयो

बर्याकास्यमौजिनं वल्कं च वस्कस्क्कुक्ावश्चदिकंिका नतु दभीः॥ ४५ ॥

सृत दत् एरिति वल्नान्याचिकाजिन।
०
नितप् तपु दरद्यवालसास्म्माद्रीन्
वीद्य निशप्य

ह०.-पन्तानं तेपुः, पकं काष्ठपष्टिका, दुखा वेषुद्-

मू. | ४७ ॥

अधुना वंधप्रवारार्चिदिरति-प्रज-यन्त पथिरसिनि व्न्धनानि तानि देश्चा- स्वनामानुगताकारा बधास्तु दश्च पच च।

धायोणमातिक्रोदयम्यनमं युयात् | ४६॥
न् द्ीह्न्य बुद्धना युजत ॥ ८६

कोरस्वस्तिकगुत्तोलीचीनदामानुषेटितम् ॥

1

फणाः ।
खटाविवंधस्थगिकावितानोस्संगगौ

प८- मात वलनसाधनान्पा--वन्धनानीति ॥ ४६॥
सधा

यमक सँडलाख्यं च पर्चागी चेति योजयेत् |

चु चधचाना शव्व्ीहः

पावि्ाजिनकशयमुष्ण क्षीम चं शतम्)
ताष्ण तटसत्तानकापसस्ीयुवस्कजम् ॥
71
श्रायसपरसीसान वण मदुःकफाधकर
ममं च॑पुस्मात्फखर्य, चमवल्फङ्कुराद् च ४५

म् त~ -सानरतातिवस्तस्यद्रमातिकय् । अत

की

{ल वतत्लूमित्यण् | सजने चमे | कौशात्सभूतं

यो यपर सुनिविष्टः स्यात्त तेषां तेत्र बुद्धिमास्।
प ततं कोसमद्युष्रद्यदिपवेख विद्ध्याम्,

दामं

सवाय ,सन्धिकूचैकय्चस्तनान्तरतस्कर्णैषु स्वस्तिकम् » अयु

वेष्टितं घ शाखा, यीवामेदृयोः प्रती, पतेऽदगे मण्डलम्,
यमख्नणयोयमर्क, हसुअष्यु्टास्यलिमिदामेषु स्थगिकां,
रद्खगण्डेषु टाम् , अपाङ्गयोश्वीनं, पृषोदरः विबन्ध,

परच्ाङ्गीमिति, यो वा यद्िन् श्रद्द छनिविष्टा भवात त
तस्मिन्. विदध्यात् इति शुशु बन्धविषयमाह-वनव्याद ।
तत्रेति चतुरशवन्पेषरं मध्ये । वशब्दो ऽद्यु्रल्ख्यालभः सह
शाल्मतह
।
[सना {लोप्पमुमयन्वघ्रावम,
सवध्यते । दाम संबाधस्ङगे संकटेऽङगे । संधि्ूवकशरूप्तनान्तरदिपति भिप्रमर्मोपरिषादुमयततः कचेकः, पादाद्युषरा्ुस्योमप्य
सात चमप ततान ; जत म्न तन निष्पी
सर्वभ्यते
तनाथ व्ुजयातो | धिमभिति मर्म, भरुस्तनान्तरमिखन्तर्शन्दः परत्यक
71011
शाखा
िति
शासास्व
उ
ं
तमिह रस्तपादतय्म् , अचुवे्ित
े
फातिक
पद्ःक
ाद
्र
नग
सकिथिचाहपं । बाहूपार््वेदिसेरषादिकम् व्र्तसर्जम् । अरण
मम दादि |स कव

विद्यम् | मोशादृढनिति दत ।स्रातिकादिवौ वघ
्यमुष्मधिन् 1 स्तते न् वपन शीतक सीततीय॑य्]

11
त्रप] ॥। (10

म

दानाच +न

युस्यापु । नच

पछकादि च युज्यात्।
नुदन् ससान पृष 1 ४५
।
पर-आवारवमानियः सम्नद्धम् । अजिने चमर
दुकू,
परसय पन्नाणमव्रन्यसप्रयमुप्णत्रायं) धामि
प्णदीनं सीतप्रीयप । नृदमन्तानारिज साता
बन्धन
मुमयस्मात्र, ऋापाससंमरात्रजर्य वर्क
६

{> 11न सुध

। प्राष्यटिमेष्टामेष्वाति

अग्रशन्दस्ताद्मृ्ाव्तम

सह् प्रत्यव

संवध्यते । दूलुशष्ुखगण्डष्विति दचुखसाधिः, शष्धख। भक

पयोरन्तर्, गण्डो मद्छः, अपाङ्गयोशवीनमिति अपाङ्गयोरन्रा

-तखदेशयोः । हदयोध्वं स्तनयोमध्यो भीवमूखाद्धस्ताद्र
| रथा मस्तकम् । चिवुकनासीष्टासवस्तिषु गोफणामिति चि
ग्रमोष्ठाधो मांसा्थिपिण्डिका, असी बाहाशचरः, वस्तमुत्र
दायः । उक्त देशनिथसं प्रयोजनवशेन व्या्भिचाश्यनाह-य

ततयादि । मुनिविषटः शोभनाकारः । इति मिचत्थक्षश्रदे

॥. पूनः

अष्टाङ्घ्टदये ।

८ ५२६ )

स्०--वक्षणादिस्थितानां त्रणानां गभीरादिप्रवे्च-

सास्सीवने प्राते तन्निषिध्यते । मसले स्थिरेषु च

ग्थिते रक्ते रदे खोतसि यथाह स्नाय्वा स्नायुना
सूत्रेण कापासादिमयेन तथा वत्कडैससनारमन्तफ-

मूवौतसीनां सचा सीव्येत्् । त्रणाम् दूरे विध्र-

रणान् सीवयेदित्ुक्ेवाऽलपमांसे चले स्थाने चरणान कष्टे सीव्येत् । तथा नासन्ने निकटे सीव्येत् ।

मीव्येदिषय्थ रब्येऽत्प्मासांश्चरश्च वेणान्न सीन्ये- ग्रहस्य स्तोकं त्रणप्रदे्ं तथा
दिति वचनमतिरायाथम् ।जातुचिदमिवातजान्विवरतान-

बह ग्र्तन्न

सीव्येत् ॥ ४३ ॥

पर्वविधान् व्रणान्न सीव्येदिति गमयति | तथा घा

हे०~सीवनस्य विधिमाह--~सीन्येदिति

।

म्न

निवैहेति निःसंति तान् बाथुनिवीहिणो न सीन्येत् । यदुस्थि शुष्क यदस तदपनीय तृणानि रोमाधि च
तथा शल्यं गर्भे येषां तान् श्ल्यार्मास्तथा श्षारवि- सन्धिगतमस्थि च स्वनिवेने निवेश्य स्थिते छावान्ितुत्ते
वल्कलविशेष उक्तः संग्रहे “ दणादम॑तकमूर्वातशीनां
भृ्चिभ्यो जातान् व्रणान्न सीन्येत् ॥ ४२ ॥

वा वह्ककैरिति ।** तथा सीवनविकपास्तु समासेन
पल्~वङ्क्षणादौ शसरीसवयवे स्थितान् व्रणान् चत्वारः | दोफणिकातुन्नसेवनीविदिलतकं राजग्रथिबन्धनं
न स्रीव्येत् । तथा अस्पमांसप्रदैे अबले शरीरे तेषां नामभिरेवाक्ृतिविभाग्ः प्रहारवदयाजचोपयोगः ४३॥

प्थितान् वणान् न सीव्येत् । तथा वायुनिर्वाहिणी चरणान् तथा खस्यग्मीनन्तःदास्याम क्नारव्रिपािजाने तद्छृतान्. सीच्येत् ॥ ४२ ॥
ह° --सीवनाविषयमाद~--नस्विति
वायुनिर्ममष्ठारभूतान् ॥ ४२ ॥

। वायुनिर्वीहिणः

सवनादुत यत्यते तदशयति-

सीव्येचरास्थिशचुष्काञ्चतणरोमापनीय तु ।

सत्वियिखा ततश्चातै बणे मधुधृतहुतैः ।
अंजनक्षोमजमषीफलिनीशछफीफरैः।
ॐ

[9

|
+

„का

+

की

|

सरोधमधुकैर्दिग्ये युज्याद्धधादि पूषैवत्॥॥४८॥
स ०-ततः सीवनादनतरमातुर् सांखयिखा समा-

स्वास्य शीतांबुसपर्रव्यजनादिभिरसतरसक्तिकिंतत चग
सति । कैः । जंजनादिमिः | विमूततैः। मषठरताग्यां

दुतैरढोडितैः । पूरवहधादि युज्यात् । तृतीयाभ्रुवि मास षिच्छिननं निवेश्य स्वनिषेदने ॥ नताद्तिः । पूर्वोदिषटेन कमणा तुद्य कषायक्षालनादि,
संध्यस्थ्यवस्थिते र्तं स्राय्वा सूत्रेण वर्कटेः। क्रवकिकादिकं च योजयेदिव्यथः | ४४ ॥
सीव्येनन दूरेनासन्न गह्णम्ाऽल्पं न वा बहु।॥*३॥

स् ०-स्थानाचहितमस्थ्यपनीय निरस्य तथा शुष्क

स्त तृणानि रोमाणि चाऽपास्य तथा शाघ्रादिना प्रक
षेण वि व्रणे यद्विद्यते मास्त _तत्छनिवेश्चन मीये
स्थने निवेद्य संस्थाप्य संन्यसि घे स्थने संस्थाप्य

प०-ततोऽनन्तरं सीवनार्परतः आतुरं सान्त्वयित्वा समाश्चास्यानन्तरं व्रणे दिग्पे छेपिते अश"

नादिभिषटेतमधुद्रवेभधुधृतयुकतैसनन्तरं बन्धनादिभिः

बन्धनकषाय्रक्षारनधूमादिभिः

पूर्ववत् युल्ञ्यात्

योजयेत् । पूर्वेण स॒स्यं पूवैवत् ।॥ ४४ ॥

हे०~-सीयनानन्तरं कतव्यमाह~सान्त्रयित्वेति ।
स्थिते रकतऽबदरूपत्व
प्रप्ते सति चण
सीव्येत् । केन ! क्लाखादिना तथा व्वछैः । जज्ञनं खोतोऽज्ञनं, फलिनी मियंगुः, पूववत् पाटन
|
वह्कलान्यस्मतकादिष्वगुद्भवानि तेः कथ सीव्येत् | वत् ॥ ४४ ॥
न दूरे न विप्रकृष्टे न चासने नाऽतिनिकटे व्रणो निश्योणितोष्ठो यः किंचिदेषावटिख्य तम्

संजातरुधिरं सीव्येत्सानं द्यस्य शोणितम् ॥
स्०--अविद्यमानोणितौष्ठो यः स्यात्तमेबभूव
प०~चरं प्रस्थानासखचदलितमस्थ्याध्पोष्यापास्य

गृहनास्पं व्रणा नच बहु गृहन ॥ ४६ ॥

हस्तादिना तथा प्रखुम्बि यन्मांसं विच्छिन्नं शखादिना सेतस्तन्निवेशने आस्मीये स्थाने निवेश्य

थापयिखाः तथा सृस््यरिथ

खरस्थाने संस्थाप्य

रणे किचिदेवेषन्मात्रमेव श्न्रेणावकिख्य ततः सना-

तरुषिर सतं सीध्येन्न व्वेवमेवं | गस्मादस्य व्रणस्य

भान शोगितेव ॥ १९ ॥

सरिप्पणरीका्रयसंवटित अ० २९.

स्थानम |
र

कार्पासकं
वृक्षेभ्यो शद्कुपद्यते तन्तस्
वान्यम् । तस्य सन्तानं सन्ततेः सूघ्रूपतया

पतती निःसीषिनः यः तें तणा क्रिविनूवाघेदिस्य सेखण द्ननित्या ससानसधिरपृपजातसरोणितं सीद्यत् । सम्पादरस्य

सपव

व्रणस्य सन्धानं

सणितमव ॥ ५५ ॥

(निः लीणिता आप्रा

स्यधनोयद्रदला

द सीवनः

| ४५

निष्पादितं कापामं वस्रं ख्रावजं साघ्व्रस्कख्ज८५

मशनादमान्वकमूवातसीग्रभूतीनां = वस्कटेभृदुलव-

त

सम्य

|

चथा

दानि तपु कपु दरदतालमस्मादुन्
व्यि निर
बन्धनानि तान

शा~

दधतः ससधनसाननासादत्न्ध्रसतानीति ॥ *६॥

द^-सन्तानं ततुः) फट काण्व) दुधा वेषुदस्म् | ४५५ ॥

स्वनामानुगताकारा बधास्सु द्र पच च।
7
{~
् परच्
त
काद्रस्पस्तिकमुत्ताटीचीनदामायुवष्ितम्
॥
2

आविकानिनक्राद्ययसष्णं क्षौम मु दीत्िरम।

धमि

9

मद

| नि २ति ् |

मडलखख्य

~

भम च गुभ्यात्पटके चमवल्कफुरादि च ५५॥
(साविकललम्यदमािकन | सद ५
२. कस्तस्यदूित्यण् | मिन च| वनेश्चाःयभून
म् <स

व

सये धू

या मघ सनिविष्टः स्यात्ते तेषां तेच बुद्धिमान्
दपु

ताम्रायश्चप्रसामानि चरण मदःकफाधिक ॥

संवा

(निहन्म,

पा

सन्िकूयचन्रस्वनान्तरतस्कर्थषु स्वस्तिक 9 अनु

नेहि तु शालासु, ग्रीवाभ्यः प्रतोद, करते मण्डल,
आदृनप्राफ्गुदिमेदाभषु

दा्गण्डेप खटृवाम्,
भृमिं [वती
तमाद्,

दधिक्रा,

अमलयणनोधमक, दमु

सपद्घयाशरन, पृष्ोदरोरः विवन्ध,

न्दुसा
भ वी आह्न

माफी,

उन्चण

क्यु

दगीरपरद् शरनिविष्ट भवात्तंत

011111१1 सुश्रुत । वन्पावपदयमाहू--चद्चसाद् ।
| दीति ग वमन् सिद सलितानम | (त नतुररयचन्त्रपु मय्य । पत्न्दोरषुप्राद्युखिभिः सह्

सतम

हमुमयन्नप्रानष् } वेत आतु तानः ५1) नज (न् [द

तनी
परू

1 1117018

"4

प्रण च

द् तेषाम,

| ज ^ ४ पातत

पत् रि

1

५ श "न,

च पचाम चार्व पाज)

शीताप्णं तृटसतानकापासस्नाभुवस्कजसं ॥

त

9

खटावर्वधस्थागकावितानास्सगगाफणाः |
य

सवसवर्मा

नटय | तादद्धन। दय | सिकता,

छै सि

अघुना वधप्रकासनिदिश्ति----

दीन वीक्ष्य बुद्धया यु्ीन ॥ ५६॥
तवधिवय

)

वखयाकारत्वमौजिनं यस्क च वर्कलक्छुसार्वदा
१५ >
£
दिकंयिक्ा नतु देभाः॥ ४५ ॥

यथायीमपानिक्रदन्यततपं शुञयात् ॥ ४६ ॥

दधा

[+कः

यसपुसीसानि योजयेल । सङ्गेऽस्थिमङ्गे अन्ध
नानि फलकानि भुजीत । पकः काष्ठमयो

-वध्यत त्रपा दनिरिति वतसान्याविक्राजिना-

पिरिनि

च

ग्भिः क्रतम । मेदः्कफादिके तरणे बन्धनानि तान्रा

सति|

येधनानि न् देशादीन वीक्ष्य गजीतत्तषुच।

व्यन्त

१

ट

लर दष्क वणमा ता सन्यदि साहम्

सृत

(८ ५२५७ )
प

४.

1]
18111

नादन्
पलार

२१९}

1

१॥
तिन

1]

~

1| 1 “

जनयः | दोय सत्राध्ः सकय । सदिनकधरप्तनान
रा सिप्ममोपारवियतः कूयनः, पादादमुपादमुल्योमः
` [द्प्रासाय
श

, ([व्राद्षृु

पादिक

पया

व्ृ्तमर्गम् । अदभु

01011111

{नयन

॥ ५५ ॥

१२,

धस्य पलोणोयतद्नन्तनसयमुप्णतायिः क्ष्म दुल
दीनस यतरायम । नेन्धसन्तानादिजं सीनाप्णशमयस््रमान् प्रपाससस्नायसन्यं चन्म चन्न

। ला

प्रयये, संध्य,

नु सासास्वितिं जाला

दस्लषादुतल् , सनु

1111981

दयालवः स्वच्छम् | आजयं च् |

न्तामयन्तरयप्दः

सस, भ

| दमुयदम

६

चण्डा मध्यः अपद्वसाद्वानमिति

अपाद्भयीर्नत्रा-

तोशा: । ठदयाप्यं सनयासन्या अविामृखादधस्तादुः।
भूल म्यक । चिलुकनासष्सिवरिप गाफगामिति चिदु
कधीं

मासास्थिपिण्तिक्ाः

समा

बादर

विमा

लयः । उम परलानियमं परयाजनतद्न व्यलिवास्यता-यो

क्वा । गुतितिषटः सोगनाक्ररः । त निबन्धसश्दे ।

ऋ

अशङ्खद्य ।
न~

यो बन्धविक्ञेपो यत्र यस्मिन् देददेशे सुनिविषटी

स०-स्ं च तेत्नाम च लनाम तेना्ुमतोऽनुषद्ध

बन्धं कोश्चादिकं तत्र तस्मिन दक्षे योज
त
नेत्
य
वक्ष्
बधा
आकारः संस्थानविरेषो येषां ते पचदश
येत् कुर्वीत बध्नीयात् ॥ ४८ ॥
न
ि
ा्वत
पचदर
।
ः
पाणाः | तुरष्दोऽवधारणाथे
हे०-बन्धानाद~स्वनामेति । संहे ठ तत्र कोशम
यो
मध्ये
ां
वेधान
ेषां
तास्त
पचाभ्
ादयः
कोकष
|
नयनाः
गु पव॑ विदध्यात् । दाम सवरा, उस्त्म विबि)
नध
ं
भवेत्त
िष्टो
सुनिव
शे
देहदे
यसिन्
मरधविशषपो यत्र
सन्िकून्रस्तनांतशकषाक्षकर्णकपौटकणघुः
स्वस्तव
ऽगुकोशो
तत्र
।
ेत्
वोशादिकं तत्र तस्मिन्देशे योजय
अनुबेहिल्तं शाखासु, ` सुततोीं प्रीवामेदूयोः; मडल

लीप चर्पादिकृतः }खवस्तिवा सधिवृतवभ्ूस्तनातर-

वृतेऽओे,

कक्षाक्षिकपोलकरणेषु । सुत्तोकी प्रीबमेद्धौः । चीन-

स्थगिका्गुषठगुलिमेदाग्मूवृद्धिषुः

=यमक

थमख््रणयोः, खद्ूवां दतसंखगण्डेषु, सओरीनमपांगां सयोः,
विवन्धमुदरेस्प्ठेषु, विताने मूर्षादो प्रधुलागे सोप्पृर्णं

साग्रः |दाम संधिवक्षणादौ ।असुवेदधिते शाखासु

नासौषटचिघकसपिथष,

सद्वा हतुसधिगडेषु । विवधसुदसेरुपृषटेु । स्थगिका-

पञ्चाङ्गीं जन्रु्व, न तु त्रणस्या-

प्रि दुयीदूपराथै न वा बाधकसो यथा स्यात् | ^ बन्ध
स्त्वष्ठोऽनिषे दुष्टः दष्टे मय्त्णघु च | तत्रास्ययौ विवा
मर्धः सव्यदक्षिणसेदतः ॥ अिविधक्त्येव सर्वैव भाट

गष्ठाखीपिदत्रसूद । विताने मूषोदौ पृरथुरुमि ।
दत्संगमेगवि्म कंविनि बह्वादौ । गोफणः नातौष्टचिदुकसव्थिषु । यमे यमलब्रणयोः । उं दृत्तऽ।
पेचांगी जन्र्यैमिति योजना कायौ ॥ ४८ ॥

थ्तमत्वतः; । कपफःवाते घनो गाढः पित्ते रक्ते तसु-शटथः।
वातापित्ते समो बन्धः कफ़पित्ततरेषु चः ॥ ५८ ॥

सप्र्येषां बेधानां गठरचिथिलादिवधलं देराश्रसे.

प०-स्वनाम्राऽनुगतो ज्ञातः आकारः संस्थानविशेषो येषां त तथाविधा दद्य पच्वच बन्धाः
कोञ्चस्वस्तिकादयः पच्चांम्यन्तास्तान् बन्धान् विनि-

धािरूपयत्ति-

वक्रीयाद्ादमूरूरिपिककषरथक्षणमूषैसु ।॥ ४९

योजयेत् } तत्र कोरोऽदगुिपवै्यु योज्यः ¦

स ०-उरुस्पिगाष्िष दैरेष्ु गाद बध्नीयान्ति

स च केशाकाशो महदेवादौ दृयते 1 स्वस्तिकः

त

®्थम् ॥ ४९ {]

स्वरििकाकृतिश्वतुरख्ः सन्धिकूचेभरस्तनान्तरकक्षाकपरोटकर्णेपु योज्यः । मुत्तोीन्वृणादिविरचितः फर
द्माधार
दवस
वरुकाटिकामेदूयोर्योज्या

प१०~-उररिकगादिषु शरीखेशेषु
यान्नतु बन्धनदरिथिलम् ॥ ४९ ॥

गा बवध्नी-

कपाटक्छावन्धयत् । चीनः--स्तोकधिस्तीर्णयता
हे०-प्रदेशेदोबेण वन्धविरेपमादह~वध्रीयाादेपि |
पटिका सा चापाङ्गयोर्योञ्या । दाम~द्ामाङकति- । ऊर्वादिषर गादम् | ५९॥
बन्धसम्बन्पेऽ््धे योञ्यम्

। अनुवेद्धि्त-यद्दीधं

क्रा वेष्टनं त्च दाखासु योञ्यम् । खट्रा-चतु । साखाबदनकणरःपृष्टपश्वगरोदरे )
बटिपटरफं तश्च हमुशद्वगण्डेपु `योज्यम् } चिब. सम मेहनमुष्के च ॥ ५० ॥
न्धो-विरेषेण सम्बन्धः स चोदरोरुप्रष्ेषु योऽयः । स०्-शावावदनादिषु सं वप्नीयात्। चन्दनम
स्थगिका~ताम्वृछकोरा इव सा चादशुष्ठाष्टाङ्गाशे- । मुष्कयोश्च सममेव ॥ ९० ॥
सहरप्रमून्रह्ृद्धपु योज्या । व्रितानसिच .वितानं
प०-रालाद्क् शरीर द सर्म वन्धनं वध्नीयञ्चाप्यकतापतनिवारणार्थं परिदीयते तच मू्धादौ
यात् । तथा मेहने रिद्धि सुप्कयोवृषणयोश्च स्म॑
प्रथुलाङ्गे योज्यम् । उत्सङ्गमवकादौ कण्ठाव.
छम्ब तच्च विरुम्बिशर्तराचयये योऽयम् । गोफ- बन्धं योजयेत् ।1 ५० ॥
है °~-शखाद्िपरु समम् ॥ ५५ ॥
॥

णः~करृषीवकानां पक्षिनिवारणाय . वोप्येस्पाषाण-

धारण, तच्च तासंष्ठचिवुकसक्थिषु. योग्यम् ।
पच्चाङ्गा यस्सिन््रं चत्वारो बाहव एका चोर्ध्वं

नत्र साधष च थम् ॥ ५१।॥
स०--नेत्रे नयने तथा

पथिका सा च जनै प्रयोज्या तेषां बन्धानां मध्यै सात् ॥
९4१

सधिष

रिथिके

वधन.

स्वान् |
पठतत

सारेप्पणेकाग्रथसंवरिते ० २९.
नयने तथा सन्धिषु शिथिद भरन्ध

पजयन ॥ ५१ ॥

तेतअवादौ म्) ५१॥

(५२९ )

पि

५4

षर

५५ .५१॥

ध० पत्तर क्ताद्थथात्रेमयोतव बन्धः कार्यः५४॥

८

सार्यमरातस्तयोमेक्षा ग्रीष्म क्रदि चेष्यत ५५॥
क

क

9.

५,

पि

9.

ष

्रीयाच्चछिथिटस्यनि ादषटष्पादधये समम् 1, स०-तयौः पि्तस्तोत्ययोः सायंप्रात कालौ मोक्ष
पि
्याऽाऽपि
ि चाऽनन्यद
यवणसणध्य
षोत््थवर
्यदोोपोत
प्रप्रा दारट
।
े
सष्यत
शि
प्र
।
^
‡
॥
॥५२
ः
ा
ग
्रय
थ
्
र
अ
तदाश
॒
त
गाढ
शर
न
गमप समस्था
सायप्राततमंक्ष इष्यत ॥ ५५ ॥

स् ०-यत्र दिधिपथान दिधि नध्र उपदिषटस्तत्र

प०--तयोः पित्तर्तोस्थयोत्र॑णयोः सायं प्रातिः द

यानि मी तरणौ तातङ्टष्मीद्रवौ नौ समे करता व््नी- | काट मोक्षी ग्रीष्म दृष्यते सरदि रारत्काठे ॥५५॥
॥

[१

^

भ

ल ग्ध न शिथिलम् | यत्र स्थाने स्तमो मध उप | हे०-सानेप्रातमोक्षणं च स्ैुपु प्रा्श्येका्दातरमस्तत्र स्थानि वतोद्रती चरणौ गा

ध्नी- क्षस्यतुविकेधणापवाद; ॥ ५५ ॥

तू |भृश्षमियादटि तदिखनेन गहा्चयः परागते।

[दवो स्थाने वातद्छष्मोद्धतौ तरणौ मृदं सृत्तरां

अवद्ध दैशमद्यकशीतयातादिपीडितः।

द वधनीथान् ॥ ५६ ॥
म्थरासिदक््णाीः

शिथिदे

नतु वधेन तिना चणो चां इ्याह-

सम्बरिधनि सस्ब- । दुप्रीभवच्चिरं चश््िन तिष्ठपम्ेहभेपजम् |

धषु च वातशचमोद्धवौ व्रणौ समं वध्नीयान । कृच्छरृण दद्धि रूहिं वा याति रूढा पिवणताम्५६

मस्थनि लु शाखा वातगपपोद्भवो, तरणो गाद ,

मनो

त्रो दादिः

पीडितो

समि

अरुसकिगादौ । =स० पवद व्रणो दशादि धीटितौ व्यथित

व बध्नीयान् । नाशम गादम्धानि

स्तथा आदिश्न्द्ाद्रजोधूमादिभिन्पयथितोऽदृष्टोऽपि त्रमो
द्ीमतिति | जत्र त्रण वैमतरेण त्रणन्नः स्ह
्
खयहात
उ्यहा
णीया
माक्ष
गते वदत च तथा
उपधोनितते मपल ता योजितं चिर न तिष्ठत् । चथ

नन्छप्मादवी तरणौ ॥ ५२॥

म्०--लो वालद्यमोद्रती वणौ सति दमत"

ततते च त्यदाल्यहालिदिनमेतररकरख

(सारम कि

पणाय सोभर्या
पीलक

दवयधः ॥ ९३६ ॥
दमन्त िक्गिसास्य तथा वमन्ते

पातनं सोक्नयन् सुन्वन् | ५६ ॥)
द -वदाततलमपू ५३ ॥

मतः}
गाषस्थान समा
नस्तोल्थमोतरा
[तर कात्थमोयया माह्रस्थान समा मतः

चरिता सम्ययुपरचधमाणौऽपि तरणः कणन सुद्ियाति
सदधि चक्रेण याति| रूढोऽपि सन्विवणितां यातिन
रापो सणतामिद्यवधनादोपाः ॥ ९६ ॥
प०--अवृद्धोऽवध्यमानेो व्रणो दशादिभिः पीडितः

तत्सम्प्किविधोपद्रयो भवेत् दुष्टसामुपेति ।
धरार त्रभे चन्धं धिना सेहो दृत्तश्िर चिस्का्ं

! मैपजमपि दमित गुप्यति पतति
नमा चिषठत
1 ितथा सम्यगुपतान्तो व्रणः द्य शुद्धि

मस्य शथानव दिधिदस्याङय तथा ० । यानि सद वा दरन्ुण याति । तदा रूढोऽपि कव्
विद्व णतां त्रवण्ये याति गक्छति ॥ ५६ ॥
गतौ.
व्रपो
समी
ि
्थान
दववस
स (1सवाययोपा
द०-यधाक्रम दुपताद्-अवदध दति ॥ ५६ ॥
दिषठ
यत्रौप
ची
समो
नि
समम्था
|
ः
[शधि

त्वानदूनादी =ननस्यनोः =पिचग्तोत्यीत्रणगरौः

मलो म: काः | धिय

1)

कनः ॥ ५४1

|

कतप्याङऽदम यत बद्धस्तु चरितो यपर विष्चिष्टः पाटिताऽपि वा।

पथन्तः कराय दन्त लन्नतूव वधः तनय इत्यव

वोदवादणायः

ददान वधन गुप्रानाहः -

चिन्नस्रायुमिराएप्यायु सुखं सगहात धरणः

धानक्चयनाचयासु सहास न पीडयत्॥५५

(९३०)

| चलि

अष्टिङ्गह्द्य ।
कम

स् ०-ुरवधारण । बद्ध एव तरणो वेधनमाहास्या- स्थिराणामल्पमासानां रौक्ष्यादनुपसोहताम्

मच्छाद्यमौषधं परर्यथादोषं यथतु च ॥
अजीणेतरुणाच्छिदरैः समतास्सुनिपेितैः !

स्नूणितोऽश्थिसमाश्रितो व्रणस्तथा मप्नोऽस्थिसमाश्चित्

ण्व त्रस्ता विदधिष्टः संपिष्णानादन्यघ्थानगतो

व्रणो नेत्रादिस्तधा परा्ितः सवैदेरस्थितोऽपि तथा

रिन्नस्नायुतिरोऽप्यादय तरणः सुत ॒सम्यग्रोहति तथोव्थानरायनायासु सतांखीहासु चेष्टासु न प्रीडयेनन व्यथयेत् ॥ ९७ ॥
प०.चूर्णितः पिष्ट बद्धोऽथवा भग्नौ विशिष्टः
भ्थानाच्च्युतः पाठितो विदारेतः छिन्नसनायुषि-

रो व्रणः चुखं कत्वा आश्रु शीध्रं संरोहति रूढिमायाति । तथा सर्वाघं सर्वासु चेष्टा उत्थानरायनादिरूपासु न पीडयते । ५७ ॥|

धोतरककशः कीरिभूजाजंनकदंबजैः ॥ ५९
स् °-स्थिराणां

बणादीनां

दीघकारलुर्बो

तथाऽसपमासानामरुपचितपरखानामत एव हेतो

रौक्ष्यादनपरोहतां रडिमगच्छतामौषध क्कल्लेहा

यदुपयुज्यते तत्प्र; क्षीरिभूजाैनकदेमनैः प्रस
स्थगितव्य यथादोप्र दोपरानतिक्रमेण ऋलनतित्र
च तद्रशायधायोगम्

। यथा बातन्रणि रीः

किग्धोष्णैः पित्त्रणे घमैकाटे शीतलम; कफ
उष्णकाले रुकषोष्णप्रपः ` । एव साधारेऽपि ब

उदशत्तो्ठः सपुन्स्ना विषमः कठिनोऽतिरक् ।
मिश्रदोपरे च कल्पनीयम् | किमूतेः परैः । अजी
समो मृदुररक् शीं णः शुध्यति रोहति ५८

न्यजनेराणि तश्णानि प्रप्राण्यच्छि्राणि छिद्रर

स ०-उर््व तौ वतुकबोषटौ यस्य स उदरृततषठ तानि तैरजीणैतरुणाच्छिैः | तथा समेताघ्ु
ि
न समः । तथा सपुत्सनः सर्म॑तादुस्सन्न उक्तो रितिः । तथा धौतेर्जलादिना निरीक्तै
ः । तः
यौ व्रणो न समः | तथा पिषम उदृत्तषठसमुत्स- ऽकरवैरौरकल्मिः ॥ ५९ ॥
नाभ्यां व्यतिरिक्तो विषमस्थान: । तथा कठिनो

यो तगो न मृदुः | तथाऽतिरुथो ब्रणः ! स सरव

उदृतत्ादिपचभ्रकासेऽपि

वंधमाहास्याद्ुभरूपतं

प०--स्थिरसणां त्णानां दीवैकाङातुपद्गवताः

व्पमांसानां क्षीणमांसानां रौक्ष्याक्रारणादनुपरोह

रूहिमभ्राप्लुवतां यदैषामौषधं कल्कस्नेदादिमे
दिता तरणः सौत्र ुद्धियाति रोहति । ननृत तरणोप
द्षमाय युज्यते अवचा्ते तलत्रैः क्षीर
समुःसनायपि मिषमरब्देनै ग्रहीष्यते विमेताभ्यामु- ्षादिजेः
प्रच्छाधं यथादोषं दोषाल
¶तताभ्यामू् । अस्येवैतत् पिखनयोः पथड्नि्ेना- तिक्रमेण दोषयोग्यतावशेन तथा ुरूपैः दोषाः
यथर्तु ऋत्वन
ऽतिदुश्िकरितस्यतस्प गमयति ॥ ९८ ॥
केण ऋत्वनुखूयैः पत्रर्यथायथं योग्यैः वातत्र
रीतकाठे स्निग्धोष्णः पित्त्रणे तथोष्णकाटे शीः
१०-उ्बे वृत्तौ वर्ुखाचो्ठौ यस्य तथाविध; स्वभाव
ैः शेप्मणि उष्णकके रुक्षोष्णप्रायैरनर
तश्रा समृन्तादुन्सन्न उन्नतो व्रणस्तथा विषमो
निश्रो दिशाऽन्यत्रापि योज्यम् । अजीीञशरैः तर
नवः कठिनो न सृदुस्तथातिरक् वेदनायुक्तंस
्तथा- प्रयतैरच्छि्रैः छिद्ररहिमैः तथा समन्तात् सर्वः
विधो णः सभो मृदुररक. स्यात् । तथा
सीध एनिवेधितेः शोभनं कृत्वा स्थापितः धौकतेसिररं
गुप्यति शुद्धिमायाति । रोहतीति रों
र्षाकित; अकर्वडौरकटितैः ।।

५९ ॥

याति ॥ ५८ ॥

हे०~-त्रणविगेषरर्पस्य प्राच्छादनमाट--स्थिराणः
दे०-उर्तः उध्वं चितिः आरात यस्य स; , समुभिति। यथादोपं शीते दोपे उण; शीकरं यध
वसन्तो विवृद्धमांसः, विषमः किचिदुचः बचिन्ीचः
| स अजीर्णं; तरणोवुद्रस्वबालस्वरद
ि; क्ीरिणोऽध्राद्यः५
विधा समो भवति | तदोप्रयागाङ्णिनो ्ुर्मधति |

भतिरक्. स्जाहीनो भवाति, अश्ुद्ः शय्या, अकू

रोहत ॥ ५८ ॥

|

इष्ठिनामधिदग्धानां पिधकामधुमदिनाम् ।
कणिकाश्वोदुराषिये क्षारद्ग्धा पिषानिताः ॥

सरिप्पणरीकरत्रयसवलिते अ० २९.

स्यानम् |
न

(९१

यसवानोधमिानोभनयानववयववदन
पा

न मांस्पाक्र च बह्वीयादृगुदपाक्रे च दारुण

सुरादि गरथजीत तत्र धावनपूरणं ।
सीयमाणाः सरग्डादाः शावस्थापिस्पिणः , सा्पणकरंभाकनिषराजाद्नत्वचः ॥
सत दद्यादा मे वणस्ति न वधरनीयाः | | गामूत्रकर्किता ठेपः सकः क्षाराबुना हि

त्पृदुरष

गाः

करकाः

नररूपाम्ताश्च स करनी

र | तथा सद्या अत्रपाम्त न वरचनीयाः |

मच्छाश्च सासपञ्यावा तरण तानाद्यु निह

म् ०~-तत्र तस्मिन् तरण -सुरंसाद्विण्णं धाने

सथा पसि व्णस्तथा ददम च गुदरणापरिः चगास्ते
(वधिः | मलिक एमि मासस्य पनि युद्ध
गोर्लिदोतः | तधा इफिय्ाणाः शद्धनावन्थां मज-

तथा तस्िन््रणे सत्तपर्णादीनां वयौ गोमूत्रकटि

मानाः

अथवा मांसपेद्या चण प्रच्छाद्य पिधाय तान् ¦

| नथा सयद्रहाप्तशा शौफातस्था अनेका-

क्था

अञत्तोएपि

विमूषिणो

य

दोफापेप्थाप्ल्थितास्तथा

मिसपवि्पास्थिता म त्रणासते

च

न नधर्नयाः॥ ९०॥

पिष्केपरौ दितः । तथा क्षाशाुना सेको दित
नश्च निरैरेत् ॥ ६९ ॥
प*~तत्र प्रण कृमियुक्ते तरणे सुरसा?
धावने प्रक्षारने पूरणे तदच्छादने तभिमित्तं

प ~-मुद्निनां नराणां ये त्रणाम्त न बन्धत्तीयाः
न् वन्पभितनयाम्नश्ा

च तनिपित्ते प्रुजीत । धावने च प्रण च त्रि

मधुमहिनां ध्मा प्रिदिकान

श्रीत । सप्तपणौ दीनां त्वचो गौमूत्रकरिकिताः 1

व्रणे तस्मिन् टेषः प्रयोज्यः । तथा सेकः परि)

सन्परथिनल्याः| उन्दुसतिषे सृपकयिपं याः पिटिकास्ता

तस्मिन व्रणे क्रागाम्नुना श्षारनिश्चोततो येन

म शन्धर्नीयाः; | तथा क्षागदण्धा त्रणा

विपास्विता

रास्तः । वै व्रणं मांस्पेदया प्रच्छाद्य छादरि

धिपदुक्ता वपार्तथा मांस्पाक व्रणा

गुदार चा-

त्रणग्रसाणसेस्थानमांसमिण्डेन स्थगयिखा क्रमी

निदारणा य व्रणास्तथा सीयमाणा; सदनावम्धां
आञभामाः; ससग्दादाश्च योफाधस्थाश्च तथा विमपिपरी य प्रणाम्ते सर्व न त्रस्धनीया; ॥ ६० ॥

सीध्रमेव निषठरेत् जपनयेत् ॥ ६२ ॥
टे०~त्रणं कृमीणामौपध्रमाह--सुरसादीति । ख

द्वपत

वधन विपिधत्ति--कुषिनामिति | मांसपेद्या मांसगर्मया पेष्या तान् कृमीन्,

त स्व पणाल्लयोधद्य } धर मपुगहिनां पिष्टिकाः| उन्दुर-

पि किवत | वृदकविपोरयपदक्रार्भिककारमासनदयः;
(वि धार्त || ६५ ॥
1

सी सक्भाणां रणानां प्विक्िःसामाह
रतया

तरण सास्मन् साक्ष निक्षिप कृमान्।

त भक्षयतः कुवेति स जाङोष्ास्रमस्वान ९)
मृ०-सरयाऽवारनन

सध्मिन् वणो मक्षिका

दमिविन् | त तयम्थाः करुमयो व्रणं भक्षयत्तौ

सादन, दणि ॥ ६६ ॥
अतः सजादरीनि कुन्ति जनयन्ति ॥ ६१ ॥
12114111

मांसे

परेरीप्रवरएठान् ॥ ६२ ॥

न यैन व्वरमा्णोऽतः सदोपमुपरोहयेत्।
सोऽस्पेनाप्यपचारेण भ्रूयो विङ्करुते यत;॥\8
मण ननं

व्रणर्मतः सों स्वरमाणो ध्र

रोहम् । कंसमादिव्याह । स दृत्यादि । यतो यं
| व्मीऽतःम्थितदोषो व्रणो रूढोऽपि भूयः पून
नाऽष्यपरचारण विरक्ति यत्ति ॥ ६२।

पन्च प्रणमन्तः सदोषं पूयाद्याक्छाम्तं

माणो प्रच उपसेदयेत् रूढः कुयात् । रोपणः

प~ रशनया जपालनेन सव्रतिमिन् व्रण सनि
का देमानिन्निपन् |दरुमयः मृन्रस्धाः तरणं सश्रयन्तः
71/11.

दिगणक्राभेन घावर्न) शरर्णन पूरणी, राजादनः रा

|

यस्मासोऽन्तःस्थितादौषो तरणे चूडो
परूनः धिक्रुरुते विकरूतिं याति । विकार
सम्पद्मते }} ६३ ॥
4^~

अरृदधस्य रोपणं कपेवति--न् चिति

अष्टङ्कष्दये ।

(५३२ )

[ पूत्र~
ययः

रूटेऽप्यजीणेव्यायामन्यवायादीन् षिवजयेत् ।
हर्षेक्रोध भये वापि यावदास्थेयंसैभवात् ।
आद्रेणालुवर्योऽये मासान्षट् सप्त वा विधि; ॥

पयुत्तरतन्त्रमाधिलोक्तं बुद्धा -पराम्श्य चिकिस्सेन्न
यट्च्छयेति भद्रम ॥ ६५ |
दति श्रीचन्द्रनन्दनधिरचि
तायां पदाथेचन्द्रिकायामष्टाङ्गहृदयरीकायां सूत्रस्थाने
एकोनत्रियेऽध्यायः ।! २९॥
है०~-अनुक्त स्वयमूहनीयमिस्याह-उसद्यमानास्विति
[^

स ०--रूढेऽपि सत्यजीणादीन् विवजयेत् । भयमजीणव्यायामादिपरिजनरक्षणो विधि; षटू स्त वा
मासानादरेण रक्षणीयः ॥ ६४ ॥
प०~-रूढेऽपि व्रणे अजीर्णव्यवायादीन् परिदा-

=

७

वार्तासु अवस्थासु उत्तरोक्तुत्तरस्थानोक्तम् ॥ ६५ ॥

यीन्. आतुरो चिवयेत् परिदरेत् 1 अजीणेवजं-

नादिपरिहारयोऽयं विधिसद्रेणामुवय प्रयल्नेनालुः

छेयः मासान् पद् स्तवा

दे° -रूदव्रणस्य सप्तमासावयिमाद~-रूढ इति } आदि
शब्दात् कोधरोकभयादयः | ६४ ॥

इति हेमाद्विटीकायामायुर्वेदरसायने सल्लक्मग्रकरणं
सामस्त्येन निरूपितम्. ।॥ २९ ॥

वशोऽध्यायः ।
टम
सतोऽनतर् क्षारभ्निकर्मेविधिरारभ्यते यथेव हि

उत्पद्यमानासु च तासु तास

पातास्दोषादिबरनुसाय ।
तेसतेरुषयेः प्रयतश्विकित्से- `

राष्चेण पाटनादीनि कृखा तत्ाध्य आमय उपक्रम्यते

तथेव क्षाराग्निभ्यामिव्याद-

द।रोचयन् षिस्तरमृत्तरोक्तम् ॥ ६५ ॥

अथाऽतः क्षाराथिकमेषिधिमध्यार्य

|
स॒ ०-ताघरु ताघु वात॑स्ववस्थास्वनिदिषटसरूपा- ठयारूयास्यामः ॥ १॥
भिघानापूलद्मानासु जायमानादु॒तेसतैसरतैस्पधिः
स ०-क्षास्ाऽगनिश्च क्षाराग्नी तयोः कम क्षास
साधनैश्चिकिसद्रैयः । यथा मक्षिकामिः छृमिनिक्षे- भिम तस्य विधिः । दोषं पूरषैवतु । क्षारस्य बाह्या
पाच्छमिप्राब्ये जाते चिकित्सा विहिता । ्िभूतो स्धेतरोपयोगिखेन प्मुपन्यासः ॥ १ ॥

वेद्यः । दोषादिबलानुसारी दोषादीनां बरं दोषा| परज~अस्यारम्भेऽयं सम्बन्धः । यथाशद्च्छे

दिवरम् | आदिग्रहणादेरकालदयो गृहते । तदनु- दनमेदनादरीनि ` कर्माणि करोति तथैवाभिक्षार
ससस्येवविधो यो वयः 1 तथा प्रयतो यत्परः । तथो. स्वविपरयप्रयुक्तो कुरुतः ॥ १ ॥
तर

उत्तसतत्रे

व्णभगविधान

उक्त

निदिष्ट।|

ह०~क्षाराधिकमविंधिमध्यायं व्याख्यातुं प्रतिजानीः

विस्तरमालोचयन्. निरूपयन्न तु यदृच्छयेति भावः | | अथेति } तत्रादौ क्षाकर्मविधिः ॥ १ ॥
ईषा कृत्तम् | ६५ ॥
इति श्रीपांकद्तपुत्रश्रीमदरणदत्तविरचिताया-

रष्टागहृदयदीकार्या सर्वागसुंदराए्याया-

मेकोनत्रिरोऽध्यायः | २९ ॥
प०~उसयमानाघु

जायमाना

तासु तासु

सव॑राखानुशस्राणां क्षारः श्रेष्ठो बहूनि यत् ।
छे्भदयादिकमांणि छुरुते विषमेष्वपि 1

दुःखावचा्यरासेषु तन सिद्धिमयास्स च ।
अतिकृच्छे रोगेषु य पानेऽपि युज्यते ॥२

स °~सर्वणि च तानिराघ्राण्यनुराल्लाणि च तानः
लुसारी तैः तैसैरुपायैः साधनैत्धिकिस्िैः प्रय- तेषां सर्वराल्रानुरश्नाणां मध्ये क्षारः श्रेष्ठो ज्याय

वार्तासु भनिर्दिष्टरूपाभिधानासु । दौषादिवल-

सनपृरन्निकिस्तेत् । आङोचेयन्, विकस्पान्, िसत-

कुतोऽस्य शरेषठतेत्याह-

स्थानम् ]

सरिप्पणदीकात्रयसंबहिते अण ३०.

[भ

न्ध्9.

ति

न्यस्परद्ररुनि

जादिरब्देन

छेद्यभेदादीनि

कमाष्यसरौ कसेति | | याञ्यः सक्षारं मपथिमदाद्यारोःकु
ष्रमभिष 1

केखनपाटनादिपार्रहः

।

तिपः । भरोद्गददग्रथिदु्टनाडीत्रणादिष् ॥ ४ ॥।

मेष्वपि देहदेरेषु । दुःखावचार्यशचेपु नासा.
दादु । दुःखेनावचारथितुं शक्यं राल्लं यप्र तेष । |
भपिराब्दात्समेष ददु युज्यते । तेन च रच्रेण |

॥

सम०्~स श्राय गरो्यः साक्षाब्टपनन भपाद्रिव् |
दि

#

‡

र

क

आटिप्रहणान्चमत्रनशामवमतिलकोदिगप्रः | ~ |

सिद्धिमयात्छसिष्यतसु दुष्ए्रणेषु बहशः प्रकोपिष्रु | |

पठ~प्र क्षासे याज्यः साधरद्रि प्रमाजसनःर
किमूतेषवतिृच्छरषतिटुःखसाष्येषु ! दुष््रणेषु सेगे- स्पेन मपश्चित्रादिषु आदिग्रहणादन्येप्यमु

ष्यसौ क्षारो युज्यते योग्यः संपद्यते ततोऽपि हेतोः तत्साध्येषु रागेषु ॥ ४ ॥
हे ०-पदहिः परिमार्जनस्म विपयमाद~यीर्य् ६1}
क्षारः श्रषठः । यचति । यस्माच क्षारः पानविष्रयेऽपि

युते शरीरातःस्थितरोगशंये । सपिशब्दाद्रादेऽपि न तूभयोऽपि योक्तव्यः पित्त रक्ते बटेऽः
बाह्मसोगस्थितिरायि छे स युज्यते ॥ २॥
ऽ्परेऽतिसरि हम्मृषराग पांड़ामयःऽमया ५
०-शखाणि मण्डडा्राणि अनुरणे जलकः तिमिरे कतसश्द्धो थयथो स्वेगा्रम ।
श्रमतीनि तेषां मध्ये क्षारः श्रष्ठो उ्यायान्।करुतोऽस्य भीरगभिषप्यत्पतीमोदृवृत्तफलयोनिषु ॥
भ्रष्ठता । यस्माद्रहूनि कर्माणि केद्यभेदयादीनि अ्ीर्णेऽन्ने रिशो वृद्धे धमनीसंधिममम् |
कुर्ते विषमेषु सम्बम्धानव्रकादाजेषु दुःखावचा- तरुणास्थिसिरासरायुसेयनीगदखनाभिपु ॥
रणीयदसेषु नासावदादिष् तेन शखेण सिद्धि

मयात्सु न सिद्धयत्यु दुषटत्रणेषु बहुशः प्रकोपिषु
तथालि्ृच्छेषु रोगेषु शानाहादमसैशकैरायिषु
यद्यस्मात्त् पानेऽपि युस्यते ॥ २ ॥

ह०-तच क्षारम्ंसा सर्वंशखेति । संग्रहे तु क्षरो
हि नानीष्रधिसमवायनिरैतेः स सर्वरसाधिष्ठानं, कटलवणरसभूयिष्ठस्तीषणो दहनः पाचनोऽवदारणो विदेपनः योध
नारोपणः कृम्याममेदोविषापहः
सर्वरलरानुशख्राणां च

दे्ोऽल्पमांसे वृषणमेटृसरोतोनखतर ।
वत्मेसेगादतेऽह्णीश्च क्षीतवर्पोष्णदुदिन ॥ ५ ॥
१ सुश्चुतस्तु-अथ नने क्षारकत्याः-तथा-दर्य
वालस्थविरभीरसर्वाद्रदयोदरस््तपितिग्भिण्यतुमरतीपरप
ज्वसिमेदिरकष्षतक्षीणतष्णामूच्छौपदतङ्कीवाप्तोद्रतपःस्य

नयः ॥
।
अत्र निबन्धकारः-धतः क्षारस्य द्विविधस्यापि ५

वरिथिन भेदेन पाटनलेखनकरणात् । यतः रंबराधावका- प्रतिपधस्तानाह-अथ नैतं क्षारकत्या इति । एषु च सथाद
देषु दुःखावचारणीयशखेषु नासार्योऽखंदादिपुं चस्रेण केषुचित् प्रतिसारणीयक्षारनिपेषः, वेधिन् पानीयनिवयः
नवासिभ्यससु दुषट्रणेषु बहुशः पकोपिषु परमुव्यते स द्विधा केषुविुभयनिषेधः ।सर्वा्कलोद्रीति सर्वाहथुनो थ उदः
तस्यैव क्षारलिषेधः, क्षत उरश्षतस्तेन क्षीणः, तृष्मामृच्छीपदर
बाह्यांतःपरिमाजनमेदेन ॥ २ ॥

अघ्रुना क्षारस्य पेयदेपयिषयविभागे दर्खयति~

स पेयोऽर्यो$भिसादाद्मशुस्मोदरगयादिषु ॥२॥

स॒°~-स क्षारः सद्यैःसु तिषये पेयः | तथाऽ
सादे तथाऽर्या गुष्मादिषु च | आदिग्रहणादानाह-

इति उपटरतरष्द्तष्णामूच्छाभ्यां सद प्यकं संवध्यते, छः
क्षीणुक्रः, अशुक्रस्य पुनः क्षाराधिक्रार एव नापि, दपु

| पनृत्तफलयोनय इति

द ताप्त्तसव्दा

फल्स्यानन्न्

+

उदर्य
प्रत्येके संबध्येते, प्टमण्डं, योनिगेमाशयः,
थानाद्वगताण्डः, अपरत्तफयः स्थानात् ्रताण्डः, उद

योनिः, ध्थानादुष्यैगतयोनिः, अपवृत्तयोनिः स्थानात्. चर

योनिः, अन्ये ठ फलयोनिरब्देन मुदितेन रभादयम।
क्षते, त्ायसर्थैः-उद्रततफलयोनिः स्थानादूःवगतरभ।
तथाऽश्निप०~-सः क्षारः पेयः, पातव्योऽरास्तु
अपवृत्तफस्योनिः स्थानात्छस्तमर्भादाय्यथः । अपरे चु ५
सादेऽदमयौ गुस्मे तथोदरे ॥ २ ॥
शब्दं रजसि ववैयन्ति, कुतः गर्भस्य फलटसाधनत्वातर , ˆ
,अपततम्
हे०-तःपरिमार्जनस्य विपयमाह-सं पेय इति । यस्य योनेः सकाशात् फलं रज उद्रत्तमूभ्वेगतम्
गते सा उदर्तापवत्तफंस्यानिः ॥
सगर ठ स यया खयरमेवोपदेश्यते ॥ ३ ॥

दूहार्दिषरच॥३॥

(५३४)

अष्टाङ्कहदथं ।

[1
(व

[प्ल

ध

|

म् ० --पागलेपनमेदेन द्विविधोऽपि क्षारः पि्तदौ |

हे०-द्रयौरपि क्षारधोर्निपेधमाह-नच्िति | चरे वानै॥

। अचले बर्हीनि | यवे दुर्ये, प्रोता संस्थानविपर्वयं प्राता फल्योनिगमा-~
। हदोगे ।मूधेरोगे । पाडामे पाद- सायो चस्याः सा तथा | तर्णास्थि नासा्स्थि ॥ ५ ॥

म यौक्तव्यः | वल वर्त्ति

बरे । अतिसारे

रोगे । अस्चावरोचके । कृतसं क्रतवमनविरके । |

मधुना क्षारक्रियामाह~

श्रयथौ स्वणात्रणे सर्वगोच्छरने । तथा मीरौ | मर्थि- काटसुष्ककराम्याककदरीपारिभद्रकान् ।

ष्याम् | ऋतुमव्याम् । प्रदृतफलयोनिवेक्ष्यमाणा उत्त

अश्वकर्णमहाव्रक्षपलारारस्फोतकृक्षकान्॥
पतत्र. गुहयसेगक्ञाने । प्रकर्षणोदरतं फले र्नोखूपं ईदरवृक्षाकंपूतीकनक्तमाछाश्वमारकन् ।
य्या योनेः सा प्रो्रत्तपररुयोनिः | रज एव फं काकलंघामपामागेमभिमेथाभितिस्वकान् ॥
पभौपयफटसाधनोपायलात् । प्रो्तपरयोनेलंक्ष- साद्राम् समूटशाखादीन् खडश्ाःपरिकरिपत्तान्
णरभुक्तं यथा-वेगोदावतनादोनि प्रपीडथति मारुतः | कोदातकीश्चतच्चश्च शुकनाटं यवस्य च ॥\
स॒ फेनिलं रजः कच्राटु दातं विपुंचति | दय निवाते निचयीकरृस्य प्रथक्तानि शिद्टातरं ।

ध्यापटुद्ावत्तव्यादि । शिशौ बटे । वृद्धे गत्तवयसि | अक्िप्य सुष्ककचये सुधारमनि च दीपयेत् ॥

तथा धमन्यादिषु शरीरदेशे । देरेऽस्पमपि ्छत्पपरिरिते 1 तथा बषणादिषु शरीरदेदष्र । तथाक्ष्णौ
न्रयोवत्मरोग वजेयिताऽन्यत्र क्षारौ न प्रयोज्यः |
वत्मरोगे तु क्षास योल्य एव । सीतवर्पौष्णदुर्दिने न

ततरितिखानां कतारेदेग्ध्वाऽप्रौ विगते पृथक ।

कुला सुधारमनां भस्म द्रोणं सितरभस्मनः ॥

सुष्ककोत्तरमादाय म्रलयेकं जटमूघरयोः।
गाट्येदधेभारेण महता वाससा च तत् ॥ `

च यौज्यः । दीतवर्षोष्णाहानि हेमेतरिरिरप्राब- यावतििच्छररक्ताच्छस्तीष्मोजातस्तदा च तम्
दूम्रीष्माः । दुर्दिनं मेघाया्कछदिवसम् । एषृ क्षारो

म योऽ्यः ॥ ९ ॥
प०~-उभयोऽपि

शासे

वहिःपरिमाजैने

गृहीत्वा क्षारनिष्यैदे पचेद्ौह्यां विषद्ट्यन् ॥
पच्यमाने ततस्तस्मिस्ताः सुधाभसमराकरयाः ।

न

श॒क्तिक्षारपंकरशंखनाभीश्चाऽऽयसमानने ॥
योभ्यः । पानलेपतयेो्न देयः । पित्ते पित्त- कृराऽमिवणान्बहृशचः क्षासेव्थे कडवोन्मिते ।
विकारे रक्ते रक्तविकारे चे वायौ वातरोगे निर्वाप्य पिष्टातेनेव प्रतीवापं विनिक्षिपेत् ॥
धाऽवे दुवे आतुरे अतिसारे तथा द््रोगे
पराण्ट्वामये पण्डुसेगे अशचावरोचकातुरे कृतसं छ्शष्णं शकृदक्षदिलिगरध्रकंककपोतजम् ।
शद्धो च्रुततव्रमनविरेके च तथा श्वयथौ सर्वेगात्रगे चतुष्पास्पक्षिपित्ताखमनोदहावणानि च ॥
सवीद्धोच्छरने तथा भीरुगर्भिण्यामृतुमलाम् ।भ्रो्- परितः सुतरां चाऽतो दुव्यां त्मवघश्येत् ।
-तफख्योनिषु वक्ष्यमाणोत्तरतन्त्रे गुद्यरोगविज्ञा- सवाष्पेश्च यदोत्तिषठदुदैर्टँहवद्धनः ॥
नीये दि्ौ बि

वृद्धे गतचयस्ि तथा धम-

-न्थादिपु रारसदेदेषु नाभ्यन्तेषु देशेषु. अस्पमांसे
स्वस्पपिष्डिते तथा बृषणादिषु तथाक्ष्णोर्ने्रयो

घल्मरोगादते

वस्मरोगं

वजंयिष्वाऽन्यत्र क्षारो

योष्यः । वल्मसेगेषु तु क्षाे योज्य एव । तथा
यीतेप्णचपीदिने नच योज्यः ॥ ^.॥

अच्र वले वलवतीरयद्कणदनतन्याल्याने

चिन्त्यम्,

ाथव्वम्दिकंयोः“चते'' दत्यस्य स्थाने शले
देमाद्धिपद्नात्
 |
ति पादरदर्स

अदततायं तततः शीतो यवराशावयोमये ।
स्थाप्योऽयं मध्यमः क्षासे ॥ ६ ॥
स०-कालमुष्कको मोक्ष; | अश्वकणः कुरिकः।
महाशृक्षः स्नुही ।आस्फोतो गिरकिर्णिका |दृक्षवो नदी-

वृक्षः द्रदक्चः कुटजः । पूतीकः प्रतीकस्जः।नक्तमाङः
१ वृक्षो नन्दीन्रक्षः, इन्त्नृक्षः । कुटजः, हत्यरूणदन्तः । पसव गृक्षकः कुटजः, द्नवक्षोऽन्ुनः, इति देषा-

द्विगा(-युकतं तप्सस्यम् यौगिकत्वात् ।

;

स्यन् |

सदिप्पणरठीकाप्रभसेवहिते ५० ६०.
मः

वजः | सद्ममारः करवीर | काङपुष्ककादीन्
पूादिसरितान् सरदमैदं वच्पितान्

वनिक्षिपेत् } अथं प्रतीवापादनैतरं परश्तिः समेता.
भ्याऽवघर्येत् । सवाघैरियादि । यदा यक्षिन् कारे

प्रश्छादिना

दिन्नान् । तथा कोसातकीश्चतस्नो यतस्य च शक्तो स श्षारनिष्यद्ः सवाप्पैः सोष्ममिग्ुैनो ठेह श्ल

नालो द्रव दू सो मनति ताश्च निवत द्र शिका

तिषटदृदच्छेत् ¦यदा सादरतया पच्यमास सन् ठषुतुयो दर्वीप्ररेपी घ्याद्विर्थः | तद् तिन् काटे"

ते रिलाप्ष प्रथदुमुष्ककादन्निवयीक्रसय मुष्क

च युधादमानि मुषाशर्मगः प्रक्षि दीप्र

मत् |

सृध्रादमानि वानि

ऽपतायाोऽयामयं रौहमंडे स्थितौ यवरासौ स्थाप्यः |

निदाना ननाकैः पलः कटः | तिः कला । सनताध चुटीतः । तश्रा शीतः भने
|
नपुसकं

चिघ्यम् | प्रश््दीपुनं

सपामनिचयप्रमावम् | पतं तानि

ञं मध्यमः क्षारः | ६॥

दग्पवाऽनैतरमभ्नौ

५५--काषटमुन्ककादौन् शण्डः परिकलितान्

विमते मृवरादमनां मस द्राण पथककता व्यस्ते सैस्धा'यतमर्मनः कष्याकादिद्मप्रनो द्रोणः
गृहीपना ] कितु द्रोणम् | मुके उत्तरोऽथ पल
मादाय जल््रमौः प्रत्यकमधनारण तुदम्प 1:
भतू । कम मायन् । महता वि्तीणन ससा |
यनि कारिम् | भवत् श्ारनिष्यदः शास्मि
#ि द रश्रा
सक्षणी बनः मनस
समिन्द्र महता दीप ¶नदपात्रनिधिना

दारेण छिन्नान् कलवा निवाते देशे शिछातटे शिा-

र्ठ निचयीक्कस्य राशी तथा कोशातकीश्चत.
परस्तथा र्ना यवस्य शशिखातले निच्ीष्चल्य
प्रथक् तथा गुप्ककनिचये सुधाद्माने सुधाक्ष्कसः
पराक्प्य तिलानां क्रुन्तटंस्तिलक्राण्डेदीपयेत् प्रञ्याखथत । दग्धानि तानि दरत्याणि दृण्धवा्लौ
विगते शान्ते साति प्रथक्, सुधाशर्कसभस परता
स्थस्त संस्थाप्येतरयस्यचः

फात्तरसयिकशचुष्ककै तत, अस्य यस्य तत्तथा.
घथितगन्तस्मान्ेन सस्याकादिमस्मानि समभागानि

५ | द्व्या कटसक्रेया {्-

पत् |

पवक्षास्स्य द्रोणं मुष्क.

1}514 सवनरारनप्य् ॥{1 ¦ मुध्ककमस्मता िुणसाग प्रहातत्यम् । जलमूः
त्रयाः प्रद्यकसधमारेण गालयैत् } गवाद्िमूष्भान नाः न्धा सुतायस्लवतय यौ भवय । पटसद्चप्र चारोडय महता बसता चशेण गाछ.
सानन

1

मध्य प्रादय दनास्तणा

दतः

प्रामिव्िदषास्थरीनि | यच प्रसि्ाबयत् । कियन्तं काटे गायत् । यावत्

तथा प्ीर्पूतः प्रद्धपने, सदितमद्न

शराणाम् द्वा आयत

वभा

पमनम

प्नारसिप्यन्दः क्षाससराधः पिच्छिखो र्तोऽच्छस्ती"
प्साप्र्परि । क्षणश्च जातः पम्पन्नसावन्तदा तस्मिन कि वं
दमनाभी-

; क्षारनिप्यन्दं

पधा कमुनासोय

आयसमोत्न नी्रणद्ौहपातरनि ।

शतो तामानय
१

सनात

[विमित | तदन्य दवन
८ शा

द

11.11

| नन
[1

गृहील्या तद्भस्पनो विसर्जयेत् ।

रौं ताश्रमयं स्तेहपाकाधिधिना तथा धिधदटूयनं
तन् सारनिप्युन | प्वननाधष्रयन् परचत् । तस्मिन. क्षनिष्यन्द
नृवद् प्रनीनाण पर्यमान ततऽवन्तरं ततः युधाभस्पं दकसया
४111
1

1

कयते प्रश्निप्यं दा तथा शक्तीः प्राणिविशेषः
पनृक्राप न्, समुदराल्ध्राः तथा श्रासरणं स्षास्पद्रिसकापस्पयार्य

+

{4 {५-

दयनाभीसपपपयीयं
प्रासदं

श्राग्निष्यन्ये

सर्वपप्िवणी

कृडयोन्मिते

प्रत्य

पणर

त् | उदः कतदुदः | [लनी मथर} भुप्रः
¦ प्रिमा आयसे भाजन तीशणदटोदपाने वहश्च
देयः | (दद्दानि पणौ | तथा चतुषदं चन ब्रारान प्रक्षिप्य तेनव श्रासनिष्यन्दरल ताः
प वदनं न्वा

41

(१

1

:नदमनाद्रार-

प्ति मु | व दरवान | भनी

11117118

दवता सवद | (तोति दर्भा

|

णा;

दपि

पिष्ठा धम्मन

वाप क्क पसि्िर्मन, दान्

प्र्ताप | पतीधापं

श्ाग्ततिप्यन्द् प्रता
। न

करता

श्वित् । यावदक्षादीनामपि

एव

रारन

स्-

अष्टङ्ग्दयं ।

(५६६ )

=

र

|

क्षिपेत् । श्क्ष्णपिष्ठं कूला । वृक्षः कुक्कुटः । | रक्तः अच्छस्तीक्ष्णश्च परिक्षायो भवति । पाकविधिमाह-

दिखी मयूरः । गृध्रः द्येन; } कङ्ककपोतकौ

तदेति । तदा तं क्षारनिष्यन्दे गहीत्वा क्षारं. पक्त्व
टींह्यां सोहपत्रे पचेत् । ता या सुष्ककमभस्मनः प्रथ्
कृतास्ता; क्षीरपका पञ्ठिका शंलनाभिः शंखश्यावतं

पक्षिणी ! चतुष्पदां पक्षिणां पित्ते तथा अखं हरि
तां, मनोहा मनःरिरा, ठवबणानि सैन्धवान
पारितः युतरां चातो दव्य तद्बधश्येत् । प्रती-

बहुशः बहून् वारान् प्रीणि तापनानि

जीणि निबापणा

वापाद्नन्तरे परितः समन्तात् द्व्या खलेन त
स्षारनिष्यन्दमवघद्टरयेत्। यदा यस्मिन् काटे स
क्षारनिष्यन्दः सबाप्मैदबुदैरत्तिष्ठेत् सान्द्रतया
र घनः सन् छेन तुस्यो दर्वीप्ररेपः स्यात्तदा
तस्मिन् कषेऽवतायोयोमये घटे शान्ते यवासो

स्यिथः
। पेप्रणस्य क्षारोदकस्य सानोक्त्या पेष्यमान
नवियिधः
मनुक्तमपि कष्प्यम्,
दक्षादीनां पक्षिणां राङृसुरीष
|. चतुष्पदां पक्षिणां च पित्तम, अं हरिताछः; द्षव

निधापयेत् निक्षिपेत् चुप स्थापयेत्त् । अयं

अथोसये लोहपात्रे विनिक्षिप्य यवरािमध्ये स्थाप्य; अ

मध्यमः क्षारः । £ ॥

दिकं छक्ष्ण चुं क्रत्वा निक्षिपेत् । ञआवापानतर् सुत्त

परितो दर्व्याऽविषश्ेत् । केदवद्वनः छद् इव सा

| मध्यसक्नाते मुदुतीश्णयेोर्वक्व माणत्वात् ॥ ६ ॥

हे०-बहिपरिमार्जनस्य दहनर्विधिमाह-काठसुष्कन त॒ पिष्ट क्षिषिन्बरदी
ति | संग्रहे ठु अथ वहिःपरिमाजनल्चिविधो मध्यो ।
निर्गप्यापनयेत् ॥ ७ ॥
मृदस्ती्णश्च त्य पाकविधिः । सरदि शछ्ुचिरपोषितः |
षनासाः प्रशस्तेऽहनि प्रशस्तप्रदे्यजातं मध्यवयसमनुप- | सं०्-गृदौ क्षरे घुधादीनि निर्वाप्य तरि
तं महते काठं पुष्कठं सुरापटलमुमनोऽक्षतादिभिश्चव- | निष्येदे प्र्िष्येवापनयेद्धिसजयेन तु पिष्टा विनि्टि
द्वि

ब्रहि

दत्वा प्रदक्षिणं चाभ्यच्यनमधिवासयेत् |

|पत् ॥७॥

४५ द्वैवसेभ्यो नमस्तेभ्यो निवसंतीहऽये शरिता; । गतुम
| प०~न मृदौ नापि तीक्ष्णे निबीप्यावपने करः
ये क्रुद्धसूयक््येमं वा समर्पयन् ॥ .भपजाथ अहा्यार । ततु पिष्टा निश्िपेत्।॥७ ॥
स्प्राणश्रतामिमम् | उक्षे न लोमान्न क्रोधाद् व्राह्मणाथ
| हेदुवीक्णक्षौरे विकरोपमाह--न तु पिद
विशेषतः; ?: इति | अथापरेद्यस्तच यदयद्टुक्तं येतं धा
। प्रद क्षारे मध्यमवत्सव आवपेत् | विरेषता निबा
किंचिन्न पश्येत्ततो युभमान्नमारूढे सवितरि बराहमणान्वाचच

¦ पनयेन्नतु पिदा क्षिपेत् | निवोपणद्रवमेव क्षिपोदिस्यथ
यित्वा ते पादपं पूर्वा्रृत्तराभ्रं वा पातयेत् एवं च पार
| दक्षविष्ठादिकं च क्षिपेत् ॥ ४ ॥
अद्रकादिषु | काटपुप्ककःृष्णौ मोक्षकः, महत्रक्चकः~ ।

स्नुही, आस्फोतः--कोविदारः, इक्षनः--दुरजः) इद
रकषोऽश्चनः, परिकदिपताय् छिन्नान् › चतखः ष्ववेडो धामा. .|। तथा
गवः परोरी देवदाठी चति | निच्यीङ्त्य पुंजीकृय,

तीक्ष्णे पूववत् प्रतिवापनम् ॥
संगटिफाद्तिचिघ्रकातिषिषावचाः ।

स्वनिकाकनकक्षीरिहियुपूत।कपहवाः ॥
तारपद्री बिडं चेति सप्तर्ासखरं तु सः
मोज्यः ॥ ८ ॥

प्रथक् प्रसेकं तेषु पुंजषु मध्ये थः कालपुष्कपुंजः तत्र
सधादमानि प्रक्षिपेत् । सुधाप्रसादादिघवलीकरणद्रव्य तेभ्यो

द्रग्ेभ्थो जायते तानि सुधा्मानि ततः सवान्. पुंजास्तिष्ानां कुतछैदीपमेत् | समूनालः शुष्कतिलः; कुन्तट | स ०- तीक्ष्ण क्षारे पवेवन्मध्यमक्षारुस्ये प्रति
दीपनं वहिन प्रज्धाठमम् । गाल्नविधिमाह-द्र्बेति
निवाप्य पिष्टा विनिक्षिपेदिति । नचेतावदेव
द्रवा मस्मीक्ित्य अभी विगते सान्ति सति सुधाद्मनां

मर्म प्रथत इतस्दूद्रव्यमस्मनो दोणं सुष्ककमस्मना
उत्तरं सम्पादतां नीतं शम्याकाद्यनां समानां चत्वार |

प्रतिवापनमित्याह । तथेत्यादि संगङिकादीनि ट
धतानि च तत्र प्रतिवापं विनिक्षिपेत् सप्तरात्राः

दका; । यष्ककलयैक आटक द्रस्यर्थः

। जषृस्यार्धं । मर्तं स क्षारो योज्यः ॥ < ॥

भारो मृक्स्याह्पार् द््युमयामारणालजक््यं

सहता वल्लेण

|

|

प०-मभ्यमक्षासतुस्वर्पंपरतीवापं निवौप्य ¦

शादय पुनः पुनस्तेनैव धरि्राचेणारोड्यं थावतिच्छिल । छाक्गलिकादीते

विडपयेन्तानि

श््ष्णान्े 1

ध्यानम् )

सरिप्पणरीकाभयसंवक्िति अ० ३०.
र

(५३७)

पि

भरपत् । पृताकपहुनाः पृतीकप्रबाह्ाः | स त्रिधि- ,

॥

ऽपि श्रारः सप्ररात्राच््
योक्तव्यः || € ॥

परमू्ै

याभ्यः

स०-तसिन् क्षारे क्षीणपानीये धनीमूते क्षारे

बलाधानाथ पुनभूयः क्षासु क्षारविषिश्चते जरमाव-

पद्यात् ॥ १२ ॥

हिन --तीधणङि सवं सप्यमधत् संगल्काद्रावापौधिकः पूृतीवपद्छवाः; करज्ञपत्राणि | कालप्री यु्री स
(वधोऽपि क्षारः सप्तराजालयरं योज्यः | सप्तरात्रं सवदं स्थाप्य दयः | ८ ॥

दनि श्षास्िध्यमुकला विषय निदिदिकचुराह--

प०~तस्मिन् क्षारे प्षीणपानीये घ भूते
सात बटाथं राक्ल्युपवंहणाय क्षासम्बु क्षारनिश्चो
तजछं पुनरवपेत् भूयः क्षिपेत् ॥ १२॥

है°-कीणपानीये क्षारे अन्यक्षारावु निक्षिपेत् १२९ ॥
अघुना क्षारगुणानादह्-.|

तीक्णोऽनिर्ष्ममेदोजष्यघुदादिषु ॥९॥ नातितीकष्णो गरदुः्ल्णःपिच्छिःशौघरगःस
ितः
|

॥

च

ऋ

क भ,

४

से ० तीक्ष्णः कषाये वातश्ममेद्समुषयेष््र

रिखरी सुखनिषाप्यो न विष्यन्दीन चातिरुक्

५} योभ्यः | मह्छव प्रोभ्य; | मध्यपु क्षासंतर-

र दशगुणः शश्चतेजसोरपे कमद्त्॥ १३॥

वधानम् । आदि्रहणादन्येषपि तत्साध्ये सेगेष्वय

स °~-क्षार नातितीक्ष्णादयो दश गुणा मवेत्ति।

तारो योग्यः ॥ ९ ॥

सीध गच्छति प्रसरतयाह्चु व्याप्तोतीति रीघ्रगः |

प८--तीदणः प्षागोशन्रद्रादिपर अिरूश्ेप्ममेः)
गपु खाञ्यः॥५॥

शिखरी शिखसमुपरिष्टायीटिकोव्थाने तद्वान् । सुखेन
काजिकादिना निवाप्यते शीतीक्रियते धुखनिरषीप्यः |

दारयन् विषयतया; ---ततीष्रण

प्ति | पन्न

तिष्यदोऽ्ास्तीति किष्यदी श्ुतिमान् म विष्यदी

[पततानमेदरा मेषु कषारदरान्यषु तणू तीष्णं गौज्यः ॥५।) | त् द्युतिमान्

पध्यष्येव् च मध्यः ॥ १० ॥

। न चातिर्वः न चा्तिमान् | नाति| त्ष्णुदसौ दश गुणा श्स्यस द्दागुणः क्षारः |संग्रह
|
चाप्य दरव दोषा गदिताः वथा ।अ्युष्णोऽति-

भृ0- पष्वेधाऽनिलक्तेद्रोजप वकारणवुदा- |शीतोऽतितीषणोऽपिमृुरतितज्ुरतिधनोऽतिपिच्छिलो
| मध्यु नोद् नामि नि मध्यः द्वार | विसर्पी हीनौपधो हीनपाकभ्रेति। शते यवम ठेदनधीभ्यः || १५ |
। पाटनदटेष्ठनादि तथा तेजसो वहेरपि यत्कम तत्साध्य# निन्न

|

100,

म् ४/1 ५

श् शू

1२"

॥ "पच्

पानुद्रादिधु मध्यपु सानिप्रतुद्पु याञय; ॥ १५ ॥
| ५८ ॥

सदनभष् ममम;

षत

भर्म; 1प्तास्गृटजन्मप्षुं॥ १५॥

। व्याश्युपशमरक्षणं तत्करोति ॥ १
प०.-क्षरे नातितीक्ष्णादयो दश गुणा मवनिति !
नालयशतीक्ष्णः नातिमदुः वातिः नातिश््षणः
(५.

मान्द्रक्षारः तशवा

मस्नणः सातिपिच्छरः

गच्छति प्रसरति आषु प्राप्तोति सीप्रगः ।
नवो पुरः प्रः [पततरतसमृनमनदयु | पवग उपार पीष्टाक्रारवान,। सितः प्रेतः । युखेन
पौ. ५ [दपामलौ पय) 1१ ॥
पाश्छिकादिना निवप्यते शौतीक्रियते युखनिस५..

५५. मन्यो मदः शारः नुनप्वशादमु पित्तरकत- ` वापीः
व्िप्यर्दी
सभुद्यपु पयान्वः | ५॥)
पताम
1.11.

जन्मसु

नृ 4"

1१

रमभषु
||

५

ष

| "11 ५५
|

पल्याथु प्षीणपानीय क्षात्र पुनगवपत्॥ ५५।
#

मुखनियाप्यः । विप्यन्दरोऽस्यास्तीमि
म

| नचानिपीडायुक्तः

सचात्तिरकू
शशरतेजसोसपि कम.

सिक्तं ;

।

|

दभ् पस्मस्य यस्म छदनपाटनटेखनादि तक
रति । सथा तजस वदरपे यस्म तत्साघ्यन्याधि
प छागमयं सदपि कसति ॥ १३ ॥

अषाङहदये ।

६५३८ )
=

५

दद

है०-क्षारगुणानाह--नातितीक्ष्मो

मदुरसि

जम्भयन

। विति क्षारस्य विषयौ दर्रितः । क्षारं शलाकया दसा

रीध्रगः सीघ्रव्यापी) सितः शवेतः, रित्छरं च्विरसंस्थस्य

मात्राशतसुपेक्षित न ॒काजिकादिना निवौपण काथे-

द्रव्यस्थोपरि पिटिका तद्वान् शिखरी; सुखेन निर्वाप्यः

मिथः । ्विभूतया शाकया ! प्ोतेन चैरखंडेन

शीततां नेयः न विष्यन्दी छेदं नोत्पादयात्ि, यच्छन्न-

प्रावृतः स्थमितो देहः परपरौ यस्याः | १५ ॥

ािना च काय तक्षारः करोति ॥ १३॥

पर~क्षारसाध्ये गदे भ्याधौ छिन्ने द्विषा कृते
छिखिते शल्ेण विघृष्ट साधिते प्रच्छाथ् निषैतशो-

अघुना छंतयसुभब्ारेण क्षास युणानिदिशति-

णिते एोतप्ावितदेहा वखखण्डगुष्टितशखाकया

भाचूषनिव सभमाद्वान्रमापीडयन्निव \

शारं दत्वा निपाद ततो मात्राशतमुपेश्वेत ॥ १५ ॥

सैतोऽनुसरन् दोषामुन्मूखयति गृहः ।

हे०~पथोगमाद~--क्षास्साध्य इति ॥ १५ ॥

कमं कुस्वा गतरुजः स्वयमेवोपशाम्यति १४॥
स ०--संरमार्कषोमाद्रात्रमाचूषनिव

{ न~
न

तत्रारीः स्वाघताननम् ।

तथाऽऽपीड-

यन्निव तथा स्वेतः सतेस्मिननदुसरन् गच्छन्. दोषान् हस्तेन यत्र कुत ॥ १६ ॥
स०-तत्र श्षारसाष्येष्वशेःसु क्षारपाते क्वा
शघ्चसाध्यान् मूत उन्मूखयव्युद्धरति ।तथा कमं स्वीयं
यवत्तावद्रस्तेन येत्रमावरृतानन छदिः
दाहयदिकं छवा गतरज; पुरंषप्य स्वयमेव यतने मात्राशतं
तमुखं कयोत् | १६ ॥
पिनैनोपशम्यति \ १४ ॥
प०~तत्र क्षास्साध्येष्वदीस्पु क्षार द्वा स्वहस्तेनावृताननं
पिहितसुखं यन्तरं कुर्वीत भात्राशतमेष
शिव सथा पीडयन्निव स्वेतः स्ैस्मिन् अनुसरन्
पठ~-सरम्मात् क्षोभात् क्षणनात्त् गात्रमाचूष-

गच्छन.

धार्येत ।॥ १६ ॥

कोषांस्तस्साध्यान्मूरूतो मूखदुन्मूखयति

उद्धरति स्वकीयक्षफस्या । तथा कर्मापि दाहादिकं

रखा

गतशजो निधृतत्पीडः स्वयमेबास्मनेषो-

पङाम्यति }} १४॥
हे० आनयन् अन्तर्गतं रसमाकर्षयन् आपींडयन्
सकोचयन् सेरम्भद्विगेन } संग्रहे ठ दद्या क्षारगुणा दशैव
नवे दोषाः

} वद्यथा~अस्युप्णोऽतिशीतोऽतिीक्षमी-

हे०-अरीःु विशेषमाद-तत्राशेःस्विति । दस्तेमावृतानने पाणिना मुखे पिहितम् ॥ १६ ॥

वस्मरीगेषु वर््म॑नी ।
निर्धुज्य पिचुनाच्छाय ष्णां षिनिक्षिपेत्।
। पद्मपथतनुः क्षाररेो प्राणा्ुदेषु च ॥ १७॥

ऽविमृदुरत्तिततरतिधनोऽतिपिच्छिकोऽतिपिसपीं दीनीपधो

स ०-क्षारसाध्येषु व्रोगेष्ु॒वत्म॑नी निर्य
हीनपाकश्चेतीति । अथ क्षाखप्रयोगचिधिः । त्र संग्रहे कुटिीक्ृय ततः क्षारस्पशषपरिहासय
पिदयुना
तत्र क्षारकम्युपदरेत् पि्ुवर्तिशलकादर्व्यजल्किधृतम- कापासादिमयेन कृष्णभाम तारकप्रदैरमाच्छाथ
धृष्क्ततुषौदकमस्वक्षासेद कशीतप्रदेहरायनासनादीनि

|

अथ क्षाराईस्योपविष्टस्य संविष्टस्य वा परिचरकोपगूहीतस्येति ॥ १४ ॥

क्षारं विनिक्षिपत् । तत्र च पद्मपत्रप्रमाणः क्षार्छेपे

देयो न गुदाश्ैःखिव घनः ! पद्मपत्रतनुरिद्युपमानार

सामान्यवचनैरिति समासः ।घ्राणाघदेु च पश्मपत्रततु
क्षारसाध्ये गदे छिन्ने छिखिते खावितेऽथवा । ्षारटेपः ॥ १७ ॥
क्षारं राखाकया द्वा पोतमरावृतदहया ।

माचाशतसुपेक्षेत ।॥ १५ ॥

प०-वत्मेरोगेषु बसमन्याधिषु बत्मनी निभ

कुटिरीच्व्य॒परिषस्यं पिचुना कार्पासादिभयेः
स ० -क्षारसाष्ये व्याधावदोऽदादौ छिने द्विधा कप्णभागं तारकम्रदेशौ प्रच्छाद्य क्षारं विनिक्षिपे
छते छिचिते शन्नेण विघृष्ट साविते प्रच्छाध निहैत- प्राणाबदेषु पद्यपत्रतज्गः पद्यप्रमाणः क्षारकेपो दे

सयोणिते कमेणि ते क्षारो योग्यो नाकृते च्छेदादा-

नुं घमः । १७ ॥

स्थानम् |

दिप्पणरीकाजयसवाङेततं अण०

मा

श
५८ ५

हे० वेत्मरोगेष्र विरोपमाह~वत्मयेगेविति । | हे०-क्षारप्रयोगानन्तरं क्ियामा-कारमि ।
बरतनी निथुज्य पिचुनाऽऽच्छाच्रकृष्णमागं विनिक्ियेन् । | सुदुग्धरमवृगस्य मन्मन नास्या
पयमिन्तन्तनिम
पराभादुदेपु विरेषमाह-बाणाचदेष्विक्ति | १५ ॥
विकरस्पः ॥ २० ॥
कोथ तत्र छेपो दरैयस्तघ्राह| अभिष्यंदीनि भोज्यानि भाग्यानि छटनाय य ।

|

मत्यादित्यं निषण्णस्य सयुन्नम्याग्रनािकाम् । |

मात्रा विधायेः पचाक्षत् ॥ १८ ॥

सं०--अयिष्यदानि सतिरपद्दष्मकमन नोत्या

|न्यननपानानि माषदध्याीनि मो

षु

+

>

सं °--घ्राणजष्बबुदषर प्ररपादिवयं रविसमुखं निषण्ण किमथम् | उदनाप श्षारग्यस्थानलिरगमाः |
स्य सस्थितस्य तथाऽपरे नासिकाऽ््रनासिका तामु । क्षारदगधं छितं सच्छरते | २; |
|
भिप्यन्दीति क्टे्कतेणि मोात्यान्नभान्म्योस्कषप्य । किथतं काक ठेपो धा इत्याह । माघ्राः
अवदय
भान्यानि क्ेशनाय कटदसावम्२ः
|
नानि
पृचाशद्रिवाधेः । उसय॑सु चास्पतस मात्रः | शयानस्य
>

यदि च स्थिरमर्वारक्षारदग्ध न सीयते।
प०~्राणजेष्वर्दे
प्रव्यादिप्यादिलयाभिभ्रुख | धान्याम्टकीजयष्याहतिटगटेपयततः ।
निषण्णस्योपनिष्टस्य तस्य॒ अग्रनासिकां सम॒त्नम्यो- तिखकर्फः समधु प्रताक्ता व्रगसपणः २२॥

वृकाद् ॥ १८ ॥

परमस्य पजच्चारान्मात्राः श्चारटेपो पिपेयः ।॥ १८ ॥
दे०-~जम्रनासिकां नासाग्रम् ॥ १८ ॥

तद्रदशषंसि कर्णे ॥ १९ ॥

यपथिष्वदिधिपनयिस्ययुतः
सृ०्~यदि च
स्थिसमूख्तवादृद्टमृलसाद्रोगाधिषठा्त न दिन् सतो
धरन्याम्रस्य व्रीजमवयत्विदवप्तन् तथा मनुक्मिस्-

सृ०--गणेजेऽरोति नढन्तेन ध्राणाबदेन सुस्थं स स्यामादेपयेत् । तिखकस्कौ मधरचप्रिुख लान्ति
धव पद्मपत्रतमुः क्षारेपस्ता एव पंचारन्मात्रा धायः १९ व्रणष्य सपणः ॥ २२॥
पर~-सोगवित् स्थानं लपयेन् प्रदिह्यान् |
प०~-कर्णजेऽ्सि तद्त्पश्चारन्मान्रा धार्यः क्षारः
धान्याम्छस्य काञ्जिकस्य वीजमबयवोऽधमणषो विपेयः ॥ १९ ॥

दे०-कर्णशिःसु विरेष माह ---तरदरैसीति । तद
भासा्ुदवत् ॥ १९ ॥

क्षारं प्रमाञनेनानु परिभज्याऽवगम्य च ।

सदग्धे घ्रतमध्वक्तं तस्पयोमस्तुकौजिकैः ।

नि्वापयेत्ततः सापः स्वाडुङतिः मदे्येत् २०॥
स०--अनु प्रशवातू श्ताररेपदाननियमिताकाराद-

नंतर क्षारं प्रमाजनेन चैलादिना परिपूज्य रोधयित्वो

सुद््च क्षासस्थानमशेऽलयुदपायधिष्ठानमवगम्य .सम्यग्दाह्-

लक्षणेन ज्ञात्वा तश्षारद्छग्धस्थानं धृतमधुरेपित्ते इता
-परयःप्रश्तिभिः साञ्यैः सधतेर्टेपयेत् ॥ २० ॥
८ .पृण्~-अनु पात् श्छारं श्रमाजैनेन रखाकया
परिमृज्य ; रोध्वयिस्वा

सुदिग्धं परिगम्य

द्ध्वा चृतमध्वक्तं सर्विधुप्रयुक्तं पयोमस्तुकाश्जि
केन निवीपयेत् तन दौर्यमरुस्पाव्येत् }। २० ॥

भरितः सुराजगल इव त्य वीजरसंज्ञा । तिरकसकं

द्रवविष्टः तिलः समधुको मधुयष्टया युक्त चरता
न्वित; व्रणे क्षारक्षते सोपणः स्यात् 1 २२ ॥

। शान्यादे०-सुदग्धऽधयशीरणं कृयमाद--यदा'त
म्ग्रीज तलखर्थितं काजिकद्रव्यम् । सब्र तु वृकश्च
युक्तैषां चिवृद्धिदगसारबाह्धिया तिरयल्पतचन् । मालती.
वरृपांकोटनिधास्फतपरोदीकरवीसयचक्ाथा वा त्रत
ठनमू | एषामेव च कटकक्षाये सिद्धं सपिस्तल वा

दाव

नागपुष्यमज्िष्ाचन्दनतिपाणिकासु वा ब्धा मर द्र
न्वं व्रणवदुपक्रमतात्त ॥ २२ ॥

पक्रर्जग्सितं सन्न सम्यग्दग्धय् ॥ ९३ ॥

स ०-पकाजवृफरवदपिते दृष्णं तथा सत निम्न

सम्य्दश्धे स्थान विद्यात ॥ २६३ ॥
प ०--पक्वं

सेत पक्वजाम्बव-

सङ्कार सनिभं सम्यण्द्रधं भवति ॥ २३१ ॥

॥ 1
४

वा दसय

171

[1१

सववानतम्

ना

॥
1म्रतातोदेतटा्यदुदरधम् ॥ २४
11111
{प
॥ 8, 1010 त
(191

॥

1

0.0

धीन

[स्र

॥

1]; 1119

1111
॥

[गा

4

|

19.

त

पदन

|

॥

पद --नामासामानिन्नारद्ग्धायां

}

पाव व्यनोद्यः

11101

नानिका्रलदुर-

दरमासङ्कचयोसद्रमः

विषयाः

यासं मन्यमान जयन् ।२८ ॥
क
11
पाम त--नासायाभि

मूलस्नन प्रां

| [५८ |]

सत्राद्धिकष्वपि | २९ ॥
म्. सदन्त प्यतिदययन् ननित
व्वामानन
1
` तुय प्वोसिदस्वयु श्रौलादितै प्रौतनद्नरलनत स्वान

“

| पिपात्रान म्यान् 1 ५१, 1

मा त पुनरिति ॥ २५॥

तेत तुल्य तह्न | प्ायतिदुरथनोिच्छ
~
~
~
~
`
, ~ | यदिवयातनतुस्य प्ायानिदुर्यषु सरौतराद्धिपि स्थात
सिदरय सि ससत ॥ तया पद्दनो | स्यविपयातानं यवन् । प्रायं तयक वदूर्ष

श[[पतरग्ध सवद्रक मृन््
{2

|

भूयस्तत्र क्षारं |

पुल

पनम्रन् ॥ २५ ॥
६० --पमद

|} >>

07 11.

119 यम् ॥ ५५ ॥
पथु धुय

=. ४

भरन ॥॥| ~ ॥

| {वः

मिः ददम

श्रा५.

1,

0111011

सरन

त् प्नदेदतु ॥ २५ ॥
प्रथ. न

27

नि

सदस्य सतक्रान्
भनयूमरत्रं त्रो

भवस वपयन्निनम् | 4

कृदग्यसादद्यत | सता नामनानादरनददं ताचायोत ॥ २४।।

(द सदद्ममार-व्िपयय

| पर कबत्राषः

नोमोमा नासावरमन्दुननद्धदः

पठ-यिपयुय सस्यन्द्ग्यरद्ममृदिपरीन्य नां
यत पयतमम
म्नि | नाप्यवसन्न ४

यल
दार

म्यान् |

विपपुतरगदः

व्पायमनायविध्वपृ | भवो
पयाविसस्यान्
व विति
संजन् || =]

विषयम् ।

॥

| वू

भ |

1 लादिद््णा

उपरमः

}} 4६ ॥

सापो पपाद मोऽ

२५॥ || जिच
८

पद-सनिदृग्य स्याधयान्रम ससैस्नूं [ गप साप्रमे।

मूनहापियश्च आयन्त | ज्वा

1111110

फपाकविसपादृयो गृधन्न ॥ २द॥

गुद विद्यपादिण्मघसगोधोऽतिमयतेनम् ।
मत गुददविदयय

तिद

नान

चदद्यानं तदतो दषः [२१

विरोपादत्र सकाऽस्दटपा मधुघृतं तिलः ।
वातपिन््या चरा स्वे सिशिग किया

टत तिदग्यदणत-जनिवृश उ || २,
पुरत्युप्रति म्रस्युवा मुदस्य

॥ ५५॥।

जम्बा दितिः

(

आत्याय म्वादुता तस्मादुम्टनवरीपयत्तरम्१५

191

यातनादृध्रपम ५

0119
लः

विमन्ननो; मसत

{तथा सयोसतातिप्रवतनं कदाविद्धति | चिदरसक्रहणा
कष्वौपिनानः {४0),
दूर्वा रससासाद्यीऽनि | तथा
पात्कतागमनासामध्यम् | अधवा गुदष्य घ्या
रणािशचसन पृन्युभ्रनि ॥ २७॥

स्पदोन् भारस्तनपसा
{षः

| पुदन

था

शु

वसिक

1

४३२

सानवि

1 सश

| शप्र

पायमतानोमहनस्ये सि सनन द|
1 वितीपरि्नि | "मा
५८ (1 ५

(0
न,

नोः

स्वाण्दुयपरपने
>

1

11111111
[ति

+|

क

॥

` स्थानम् ||

सारप्पणटाकान्रयसाछत अ० २०,

\-\७५

अन

क
1,

+
नि

हे°-भथाभ्निक्मषिधेः
तत्रामिप्रशसामाद-~~
ग्मादम्लः शीतः सपर्शेन । तेन चाम्डेन क्षार उपसंहितो युक्त आद्वेव कदृकरख्वेणभूयिष्ठतां = व्यक्त्वा अग्निरिति ॥ ३१ ॥
स्वादतां याति| तरग्रहणमतिशयेनामम्लोनिवापयत् दर- खचि मि सिराक्लायुसंध्यस्थिषु स युज्थत्े२॥

ताघ््यानुसोधात्कदाचिस्षीरादिभिर्पीति गमयति । इति

स ०--सोऽयिदाहस्वणादिपु युज्यते ॥ | ६९

क्षारषिधिः ॥ ६० ॥

प०-स चािस्खरगादिषु दाहाय योज्यते ॥३२॥

॥

हे०--अयिमेदान. षडाद-स्वचीति ॥ ३२ ॥
प्ण~-यथाम्लं स्पत; रीतं तेनाम्लेनोपसंहितः
्षारयुक्तः सम् आश्य शीघ्रं कटुखवणमूयिष्ठतां मषांमम्छानिमूधीर्तिम॑थकीरतिटादिषु
स्यक्त्वा स्वादुतां माधुय याति गच्छति 1 तस्मास्वग्दाहो व्तिगोर्दतसूयैकातशरादिभिः ॥३६॥
दन्छैः काश्िकादिभिरनिबीपयेत्तयम् । संश्रयेदतिस् ०--तत्न मधादिषु रोगेषु खम्दादः कार्यो वत्यौ
यायेन मधुरः पयःप्रभृतिभिः } तथाच सङ्ग्रहे ।
इति३०
“्षारोऽम्छरससंयोगे सधुरीमवति क्षणात्?
दिभिः। वरति; विचुव्ति; | आदि्रहणादन्येध्वपिं
हे०-अतिदर्े प्रतीकारमाद--विरेषादिति । विशे
र्रहणायुरवोक्तवक्निवपणम् › उक्तं च संम्रहे--तमतिच्रत्त-

माश्च पूर्वैरेव निवीपणैः पुनः पुनर्नरवापयेत् । अतश्च

्ुद्ररोगाध्यायोकतेपु खग्दाहे योज्य; । शरादिमि रिया

दिप्रहणादन्धैरपि देशांतरपरसिदरैष्वग्दाहः कारथः॥ २३॥

दाह्यमतिप्रमाणं न सकृदेष दहेदिति | तथा “ ज्वरातिसारतृण्मोदमूखदधिदनार्तिभिः 1 कक्षं दहत्य्थेरिव शरीरं
कषारविभ्रमः ॥ पाययेतातियोगेऽत्र तं सीघरं सधरृतं दधि)
गुडं वा दधिसरं तैकं वा ससितोपलम्. ॥ धात्रीफलक-

पि्याम्लदाडिमस्वरसे घृतम् ।द्विगुणे साधितं पानसेकेः
क्षारातिरग्रम् ॥ दाडिमामलकाम्रात्तक।(पर्थकरमदकान् |

भाघ्राच्च मातुद्ंगाच्च रसं मद्रभिना पचेत् ॥ रतोऽति-

वृत्तक्षाराय दघान्मात्रं यथाबलम् | क्षारो निवर्तेते तेन
परसादं त्वक्च गच्छति || शोणितातिप्रव्तौ च बाह्यां;

रिदिरो विधि; 2 इति ॥ इति क्षारविधिः॥ ३०॥
जथ्निकमेविषिमाह-

अभिः क्षायदपि भ्रष्ठस्तदग्धानामस्तभवात् ।

मेषजक्षारशसैश्च न सिद्धानां मसाधनात्॥२१॥

प०~-तत्न व्वग्दाहौ मषादिषु गोदन्तादिभियोज्यः । विरुकास्तिखकाककान् सपान. तानिव चोन्नतान् मषेभ्यश्चोन्नततयंश्रमक्रीखान् सितासिता
नि्येतदुत्तरतन्तराह्क्षयेत् !। ३३ ॥
हे०-पवग्दाहविषयमाह--मषांगेति । संग्रहे त
सख्वस्तन्धप्रम्लयद्गासिष्यदाधि्धदिरोभरशेखललायस-=

जार्दितेषु यथास्वमभिष्यंदादिषु तु भश्ंलललायदेेष्विति |
त्वग्दाहसाधनान्याद~ब्तिगौद॑तेति । वर्िगुम्ुस्वादिङता;
गो्द॑तो गवां दतः, सूर्यकांत; स्फटिकः, आदिशब्दात्पिप्पस्य॒जाशकृनच्छरखकाद
यः |! ३३ ॥

अरोभरदरम्रंथिनाडीदुश्त्रणादिषु ।

मांसदाहो मधुखेहनांषषोष्णडादिमि; ॥२४॥

स०-अरोःप्रमतिषु रोगेषु मधुसनेहदादिमि्मासदाहः

कोर्थः | आदिग्रहणिनाह्वैदगडमाखादयो गृते । तत्र

स ०-क्षागदप्यगनेः प्रशस्यतरम् । कतः । तेना- कदाचिन्सधुना कदाचिप्परथक्सतेहैः कदा चिजांबोष्टेन ।
जबवोष्ठः दाराकाविशेषो येच्रविधादुक्तो येन क्षारो
च्निना दण्धानां रोणाणामेप्रमृतीनामरसेमवात् }

ऽचनिदग्धो रोगः प्ररोहं न याति| मूखादुन्मूरनादित्यथेः।

दीयते कदाचिदूयुडेन कदाचिदेषप्रायेणान्येनापि देश

मेषजक्षाखालरैश्च येरोणा न शंताप्तेषां प्रसाधनारल्व-

विशेषप्रसिद्धेन ॥ ३४ ॥

लनो उपायान् ॥ -६१ ॥

(१) त्रः रोगाषिष्टानभेदेनासिक्मं चवुद्धौ भिद्यते ।
इति
प०~क्षारादप्यभिः श्रेष्ठो ज्यायान् गरीयाम् । तथथा-वस्यविदुरेलाप्रतिसारणानि . दहगविोषाः
तदग्धानां रोगाणामरपरभरतीलामसम्मधात् पुनर. सुश्चतः

नुखत्तेः ! तथा भेषजादिभिरसिद्धानां

प्रसाधनात्तस्मादसिद्धेः ॥ ३१ ॥

व्याधीनां |

^“ व्याधिप्रदेरवदाष्लयारदवव्रस्वस्तिकाटापद्विदुरेखाप्राते-

सारणनिकत्यैः'* । इति बृद्धवा(० ।

(स

अष्टाङ्गहृदये।

(५४३ )

यमप

ध

०-अदोःप्रभतिष

मधुस्नेहादिभिमांसदाहः ।

हे०-दाहानतरं कृत्यमाह-सुदग्धमिति ॥ ३७ ॥

तस्य छं स्थिते रकतं शब्दवह्टसिकान्वितम् ।
वथ दाहकायेम ॥ २४ ॥
पक्ताखकपोताभ सुराह नातिवेदनम् ५३८॥
ह०-मांसदाहविषयमाद~अदी दति । आदिशष्दाद"
तेष प्रतादयः । जाम्बवं यन्त्रेषु । पतेः पथक्

स०~-तस्येलयतेन सुदग्ध स्थानं परामृद्यते । तस्य
ुदगंडर्गडमालाश्छीपदाचरवुदधव्यवगादेपूयलसीकनणाद्यः ।
वासदाहसाधनान्याह---सधु्ेहेति । आदिष्दात् सूची- सुदश्वस्य स्थान गं लक्ष स्थिते रक्तेदह्मानावस्थान

श्रलकामधृच्छिष्टतामप्रायोरूप्यकांस्यादयः ॥ २४ ॥
स्थाप्रहृताखमि निकृत्ते सति रब्दब्हदरब्दवत्

(छिष्टवमैन्यसक्ल्लावनील्यस्तम्यग्न्यधादिषु ।

भवेत् । तथा कसिकान्तितम । कसिका

इररिन्ना-

सिरादिदादसतैरेव ॥ ३५ ॥

दिविक्षते प्रथमे या दरद्यते जूलवाक्रति; । तथा पकः

मधुस्वेहादिमिः ॥ ३५ ॥
हे०---दिरादि दाहविषयभाह---श्िण्वत्मनीति

दन नातितीतर्म् ॥ ६८ ॥

स०- तैरेव दिलष्टवप्मीदिषु सिरादाहः कार्यैः तैरेष तालसबम् । सवेन सहति सुरोहम। तथा नातिषे।

आद्विरब्दाच्छिशल्नाथुसंप्यस्थिच्छेददं तनाडचुपपक्ष्मकलगपाटय;

| विरादाहसाथनान्याह---तैरेषेति

} तमास

दादोकतेः ॥ ३५ ॥

हे०-~सुदग्धलक्षणमाद

-तस्येतिं | तार तीप

पक्षी, संहे ठ सकब्दमिति

कृपातः

मांसदग्पे छृष्णोन्नतत्रणल्

स्थिते च रक्ते सलसीका क्तिः भिरादग्धे कुष्णारुणककैकसिथरत्रणतास्लाय्वादि दग्धे इति ॥ ३८ ॥

न दहैक्षारवारितान् । परमाददग्धवस्तं दुदग्यास्यथेद्ग्धयोः ॥ २३९ ॥

तःशल्यासजो भिन्नकोष्ठाच् भूरिव्रणातसन्।
स ०-दुरदगधासयथदश्वयोः प्रमाददग्धेन तुद्य सर
स ०-श्षारवारिताच्च ददेत् । न केवल येषु क्षारो ठक्चण चोष्यम् । ३९. ॥
वारितस्तान् दहेवावदतःरास्यै तथांतरछोहित्ष॒

येषां

सन् | ३६ ॥

दवि्ि॥ २३९ ॥

ह ०--अिदःहं निषधाति---न दद्दिति | भरत्य्)

जतरखजश्च } संहे तु उष्णेःच क्रा आत्याथक तु धाती
छतोष्णप्रतीकारस्य पिच्छिकमन्नसक्ैतवतोऽमिकम कुया
दिति। तथा-अथ दादाहमातुरं कतस्वस्तययनमुपदह्धत
सर्वोपकरणं प्राकृशिरःसेविष्टमासावछ्वितं द्रस्वा वचा
निर्धमबरहत्स्थिरदीप्तखादिरवादरांगारेस्योघधनप्रकारिण
भल्रानिलाष्मतिर््यजनेन चोष्वैनिग॑च्छष्ञाल्तया अपादितापाद्मानमासराथिवणेजाबवोषएादिभिष्याधिम्रदे्वदादछधार्धचद्रस्वस्तिकाष्टापदवरिद्रेखाप्रतिसारणाविकप गहु

तोपदिताभिर्वाग्मिरद्धिशातुरमण्धासयन

ह०---दुर्दग्धातिदग्वयोखक्षणमाद---प्रमादद्ग्धव-

ददहेदसम्यग्दाह-

छिगोसततेः । उच्छूनसुषिरदेशक्नदं तनादीमसुतुदु््णेषु

तु सेदमधूच्छि्टगुडैः पूरयित्वा ददेदिति ॥ ३६॥

सदश्च घृतमध्वक्त जिग्धश्षीतैः मरदेहयत्॥ २७॥

नच छक्षणमेतेणैतत्सम्थश्ञायत इति तलक्षणार्थ
मेदांतरदशैनाथमाह--

चतुर्थां तन्त तस्थेन सह ॥ ४० ॥
स ०~तल्प्रमाददग्ध चतुष्प्रकारम् । कथम्. |

तुवन तुत्थदग्धलक्षणेन सह । अविमृद्यदग्य हि कदाचित्सम्यण्दग्धटक्षण कदाचिददग्धरक्षण कदाचिदतिदग्धरक्षणं कदाचिच तुस्थदग्धरक्षण स्यात्तु ॥ ४० ॥

प०~मेदान्तरदरशना्भेमाह-तस्रमाददग्धं चतु

प्रकारम् । कथं तुव्थिन तु दग्पलक्षणेन सहं |
अविमर्य दग्धं॑हि कदाचित्सम्थक् द्ग्बलक्षण
कदाविदुदिग्धरुक्षणं कदाचिच्च

स ०-सुदग्धमभ्निना सेगाधिष्ठाच ज्ञाता धृतमधु- स्थात् ॥ ४० ॥

म्धामभ्यक्तं छ्ृता क्िग्धसीतैमेधुयष्िशाकिमूजादिभिः

प्रलेपयेत् ॥ ६७ ॥

॒तुस्थद्ग्धक्षर्ण

हे०--प्रमाददग्धेदानाह-चतुर्धेति।
तुथ दुरदश्वमतिदग्धं सुदग्धं चेति ॥४०॥

स्थासम् | `

९१।८ ५८५५ रकगुजयसत्।८्प्र

~ ५

४ पछ

अधुना चतुर्विधस्याऽस्य चिकिस्तितमाईतुत्थस्य रक्षणम् ।
सम्विवणोष्यतेऽच्यथं न च स्फाटसशुद्धषः ४९ तुत्थस्याऽ्चिमतषनं कायैयुष्णं च भेषजम् ।

स्त्यानेऽ्च परेदनास्यथं पिरीने मैदता सुज! ४४)
स ०-तु्थस्य तुत्थद्र्वस्य लक्षणमिति काय॑ कारणस ०-तुत्थ॒दग्धस्याऽग्निना प्रतपनं कथम् । तथोष्ण
क्तम । खपिलादि सम्विवणौ सल्यत्यमुप्यते व्यते
नच सोटानां समुद्रूतिरिति वुल्थदप्चस्थानस्य लक्षणम्।
यकिचिन्मात्रमेषाभ्िना स्पृष्ट तततुष्थदण्धमि्युच्यते ४ १ दे छषद्यं स्वयानमसपबतीति युक्तया प्रतिपादयन्नाह
प०~तुत्थस्य

पुर्थदग्धलक्षणासष्त

कार्

काय

रोहिते स्यान सध्यतिक्शयेन समबति तिीने स्त

णोपचारादेवशुक्तम् । स्वभ्विवर्णा सत्ययथमुष्यते
रूष्यते नच स्फोटनं सञ्चुसत्तिरिति । तुत्थ
द्ग्धस्थानस्य लक्षणं यक्किञ्चिन्मान्नमेवाभ्निना सृष्टं
तत्तत्थद्ग्धमिद्युच्यते सुष्टमिति सुशरुतस्य ॥ ४१॥
दे०~चठरथा तुःथक्षणमाद-तुव्थस्येति ॥ ४१ ॥

पीडाया दता मंदल्वं यवति 1 अतो टि वुत्यदऽ्नि-

सस्फोटदाहतीव्रोषं दुदैग्धम् \॥ ४२॥

हि तुष्धदग्धेऽवशयं

प्रतपने योज्यम् ॥ ४४ ॥
प०~-अध्रुना चतुरविधस्यास्य विकित्सितमाहतुरथदग्धस्याभचिना प्रतपं कायैम् । तथोष्णं मेष
जमोषधम्

। रक्तस्य

विख्यनाथेमेतत् । यतो

स्यानमश्चग्भवतीति युका

हिते श्याने सप्यतिष्येन ररभवति।
स॒ ०--यत्र प्रदेशे फोटानामुद्धनो दाहयुक्ता तीरा प्रतिपादयश्ना६-खो
विटीनै रक्ते पीडाया मन्दस्व भति । अतो हि
उषा जायते तदुदैगं रोगापिष्ठानं विद्यात् ॥ ४९ ॥ तुर्धदग्धेऽभ्निप्रतपनं योज्यम् ॥ ४४ ॥

प०-यनत्र प्रदेशो स्फोरोद्धवः दाहयुक्ता तीत्रोषा

जायते तद्दुग्धं रोगाधिष्ठानं विश्यात् ॥ ४२ ॥

हे०-दु्दग्धरक्षणमाद-सस्फोदेति । ऊपासरषपलितस्येव भ्यथा | ५४२ ॥

अततिदाहतः

मसठंवनसंकाचदादधरूषनमेदनाः

हे०-तुत्थस्यौषधमाह-तु्धस्येति । संग्रह तु-~
५ स्याने रक्ते हिनैर्नौष्मा निष्क्रामति यतौ बहिः ।वेदन
वर्धते तेन रुधिरं च विद्यते ॥ उष्णं निष्करामयनछुरयावु
ष्मा्णं मदतां रुजः ?? इति ॥ ४४ ॥

दुय सीतस॒ष्णं च युँज्यादादी ततो दविमम्४८

सन्-दीतसुष्ण च पययिणीषध तत्रादौ प्रथ
स ०--अतिदाहाग्रोगाधिष्ठानस्य पांसख्बनादयः ष्युः | भेषज युत ॥ ४९ ॥

सिरादिनारस्त्ण्युछात्रणगमीयगस्यवः ४३

प१०-दुदररे शौतयुप्णं पयीयेणौषधम् । ततरां
सेकोचः; सिरादीनाम्}धूपन धूमनिगेमनमिव भवनम् ।
वेदना सजा । सिसदीनां नादो व्यापद् | वणगांभीये प्रथ हिमे मेषजे युज्यत् ॥ ४५ ॥
हे०-दुर्दग्धस्यौपधमाह-दुर्दश् इति ॥ ४५ ॥
गभीख्रणता । मृष्युमेरण च } सम्यग्दरघङ्मि तूक्ते
तस दिं स्थिते स्त श््याद्रिना तस्मात्तपपुनने सम्यण्दग्वे तुगाक्षीरिषक्षचदनपिकैः ।

निदिषटम् ॥ ४९

|

सिपव्साञ्यामतेरूधयं पित्तविद्रपि्वत्किया ४६

स ०--सम्यष्दप्ये तवक्षीयोदिमिरदैपयत्। विभूत
प०~अतिदाहयद्रोगाधिष्ठानस्य मांसलस्बनादयः
सयुः । सम्यग्दश्धलिङ्गं तूक्तमेव । तस्य लिङ्ग स्थिते साज्यामृतेधतगुद्चीष्ुैः। ादावि्यतराऽपि योभ्यः
रक्त इृलयादिना वेस्मान्त्पुननिदिष्टम्. ॥ ४३ ॥
आदौ तैकेपयेदु्वमनेतरं पित्तिद्रधित् त्रिया काः

` ` दे०-यतिददग्धलक्षणमाह---अतिदाहत इति । धूपनं
धूमायन. सद्ग्धस्य. छक्षणशक्तं पाक् संमहे

त॒ शेद्यदस्तु

कष्टतसे मवति स॒ हि खेदस्य सृक्ष्ममागाुसारित्वादूदूरमन्` प्रषिशतीति ॥ ४२ ॥

रषः ॥. ४६॥

तवक्षीयादिमिर्हेपयेत्
प०~-सम्यग्द्ग्धे
किभूमैः । साञ्यामृतैः पृतशुदध्चीयुक्तः । आदा

{

1 प्स्व ५५

अश्ङ्गह्द्य ।

८६)
ध

44.

त्रापि योञ्यम् । आदकिरर्हपयत् उर््वमन- | रहस्यथत् । रहस्थमलयथ गु्रूपं तयस्यास्तीति

तदरहस्यवत् । कस्य खयातं हृदयस्य । हृद्यर-

त्तरं पित्तविद्रधिवत् करिया कार्येति रोधः ॥४६॥
हि०नसभ्यम्दग्धौषधमाद-सम्यण्द्ग्ध इति ॥ ४८६ ॥

सदेना्टङ्गहद्यमुपलकष्यते

[५

९...

९

यथा

सस्यभामा

भासेति ॥ ४५ ॥

अतिदग्धे हुते यास्तं पित्तविसपेवत् ॥४५७॥
१

}

0

हे०~प्रस्थानमुपसंहरति-समाप्यत इति ।॥ ४९ ॥ `

स०-अतिदण्व दुतं शीपध्रमेव स्वै बहिरंतश्च षज

कुत एतत्स्थानं रहध्यवदिव्याहअच्राथाः सूनिताःसूह्माःप्रतन्यते हे सवत;५०

पित्तविसप छख दयीत् ॥ ४५७ ॥
०=~अतिद्ग्धे दूतं शीध्रमेव सते बहिरन्तश्च
भेषजं पिन्तविसपं इवं कुयात् ॥ ४७ ॥

इत

हे०--भतिदग्धस्यौपधमाद---अतिद्ग्ध दति । दुतं

तदयपातासहथपततसुनुवागभलवरचताः
यामणगह्दयसाहताया प्रथम चूष-

स्थानं सैपणैम् ॥

शीघ्रम्, | ४७ ॥

स०-यध्पादत्र स्थनेऽथाः सूत्रिताः

पचित;

लैहदश्य भृशतरं रुक्षं त्र तु याजयेत् ॥४८॥ | सूचनमात्रेणोक्ताः । किमूताः । सृ्षमास्तीक्ष्णतसतिरःस ०~्नेहदेऽतितरं रुक्षं योजयेत् । भातरं मधिगम्याः यतस्ते एवार्थाः सैनिस्तंत्रे प्रतन्य॑ते विस्ताक्त चाऽत्र मेष तत्र तु योजयेत् । तुरब्दान केव

यैते | अस्मादिद् स्थान तंत्रसवंधिनामन्यस्थानानां रह-

मृशतरग्रहणाच्च बाहृस्येन रक्ष प्रटेपादि तत्र योजयेत् स्यवदिद्युक्तमिति। ५० ॥

कितु देहदेशादिसा्म्यवरास्लिग्धमपि यथावस्थं यथा-

इति श्रीमृणांकदत्तपुत्रश्रीमदररणदत्तविरचि-

वद्योजयेत् ॥ ४८ ॥
प१०-रनेहदग्धेऽतितयं रूक्चं योजयेत् अरश्चतरप्रहणाच्र बाहृस्येन दशृक्षम् । देददेशादिसास्म्यव-

तायामष्ठंगहदयदीकायां सर्वागदुदरस्यायां क्षारग्निकमेविधिचिरत्त-

शात् स्निरधमपि यथावस्थं यथाबद्योजयेत् ॥४८॥

प०--कुत

हे०-लेददग्धस्योपधमाई-सेष्दग्ध दति । शृशतरमस्यथ तु रब्दन्न क्रेवल शरतर् रूक्ष

प्रलेपादिपृ्वाक्तमपि

यथावस्थं योजयेत् ॥ ४८ ॥

मोऽध्यायः} ६० ॥
एतर्श्थानै `रहस्यवदित्याइ-भत्रेति |

यप्मादत्र सथातेऽथीः सूत्रिताः सूचिताः । किभूताः
। म्ष्मास्तीकष्णतसरमतिसमधिगस्याः । यतः असमस्त

समाप्यते स्थाममिदं हदयस्य रहस्यवत्॥४९॥
स ०--वक्तम्यं यष्रस्तु॒॒तस्य -सष्यैवोक्तवादिः

सत्रे प्रतन्यन्ते

विसता्न्ते

तत्र॒ सम्बन्थिनामन्यस्थानानां
मवति ॥ ५० ॥

तस्मादिदं

स्थानं

रहस्यवंदिद्युक्त

स्थान समाप्यते निष्पाद्यते }किभूतं स्थानम् । रहबतु रहस्यमसर्थ गुद्यरूयं तदस्याऽस्ति तत्रहस्यवत् |

दति श्रीचन्द्रनन्दनविरयचितायां पदाथेचन्द्रिकायामष्टाङ्गहदयदीकायां सूत्रस्थाने

कंस्य स्थानम् । हृदयस्य । हृदयमिव हदयम् । हृदय
शब्देनाष्टंगहृदयसुपलक्षयते यथा सखयमभामा मामेति ४९

हे ०~-कस्मादेतद्रदस्यवदित्थत आह--अन्राथां इति ५.

प०~वक्तव्य॑ यद्वसु तस्य सर्वस्योक्ततवाषिद |
स्थान समाप्यते निष्पाद्यते | किभूतं स्थानम । |

तरिरपेध्यायः ।॥ ३० ॥,
दरति हेमाद्विटीकायामायुरवदरसांयने क्षाराशिप्रकरणं
सु सामस्त्येन निरूपितम् | ३५ ॥ .

समाप्तमिदं सूत्रस्थानम् ।

