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नप्रय नविदरानथर्यनिम

'भरारतट्रीयजरानिपरम्पररा' इनत पराठमयक्रमस्य अध्ययनिराय अध्यदेतदे हरादर्दं स्विरागतस व्यरानह्रियतदे। 
भरारतमम अनत प्रराचट्रीनिमम अनत नविशरालस च। भरारतस्य विराङ्मयमनप तथशैवि प्रराचट्रीनिस प्रशस्यतरस सममहतम च। सकनष्टिकतरार्य भगविरानिम एवि 

भरारतट्रीयरानिरास सकलनविदरानिरामम उत्स इनत नसदरान्तक्षः शरासदेषम। भरारतस्य समजरातदे अल्पजरातदे अजरातदे च इनतहरासदे विरानगविननिमयस्य मराध्यमस 
ससस्कक तनमनत समनविनदतस समदेषरामम। प्रदट्रीरर्घै अनस्मनिम भरारतदेनतहरासदे यराननि शरासरानण सममददतराननि, यतम नचन्तनिस प्ररावितर्यत, यदे भराविराक्षः प्रकनटतराक्षः 
तत्सविर्यमनप ससस्कक तभराषराभराण्डरारदे ननिबदमनस्त। अस्य भराण्डरारस्य आकरारक्षः नकयरानिम, तलक्षः नकयरानिम गभट्रीरक्षः, मदल्यस नकयदम अनधकमम इनत 
ननिधरार्यरणदे नि कनोऽनप समथर्यक्षः। पमररा नकस  नकस  पठनन्त स्म भरारतट्रीयरा इनत एकदे नि शनोकदे नि कथनञचतम ससनकप्य प्रकटमयतदे -

अङम गरावन वितदराश्चत्विरारघो मट्रीमराससरा न्यरायवविस्तरर्यः। 
पमरराणस धमरशिरासस च वविदरा हततराश्चतमदरशि। । (विरायमपमरराणमम ६१.७८)

अनस्मनिम शनोकदे  चतमदर्यश नविदरास्थरानिराननि कथ्यन्तदे। चत्विरारनो विदेदराक्षः (उपविदेदराक्षः च) षडम विदेदराङम गराननि मट्रीमराससरा (पदविर्वोत्तरमट्रीमराससदे) न्यरायक्षः 
(आन्विट्रीनककक) पमरराणमम (अष्टिरादश ममख्यराननि पमरराणराननि, उपपमरराणराननि च)  धमर्यशरासमम (स्मकनतक्षः) इनत चतमदर्यश नविदरास्थरानिराननि कथ्यन्तदे। 
इतनोऽनप कराव्यरादट्रीननि बहहननि शरासरानण सनन्त। एतरासरास नविदरानिरामम उत्सक्षः प्रविराहक्षः प्रदरानिस प्रगनतक्षः प्रविकनदक्षः च महतरा करालदेनि जरातरा। समराजस्य 
कल्यराणराय भरारतस्य पराठदरानिपरम्पररायरास गमरुकम लदेषम आध्यरानत्मकरा मनिनोविशैजराननिकरा शरट्रीररारनोगयनविषयरा रराजनिट्रीनतक्षः दण्डनिट्रीनतक्षः कराव्यराननि 
कराव्यशरासरानण अन्यराननि च बहहननि शरासरानण पराठमयन्तदे पठमयन्तदे स्म। 

एतरासरामम नविदरानिरास नशकणराय बटमक्षः नपतकगकहस त्यक्त्विरा गमरुकम लदेषम ब्रह्मचयरार्यश्रमस यरापयनत स्म। एतरासम ननिष्पराणनो भविनत स्म। एतरासम नविदरासम 
ननिष्णरातरा जनिरा अदरानप कदे नचतम सनन्त। निशैसनगर्यकपररवितर्यनिराननि परददेशट्रीयराननि आक्रमणराननि स्विददेशट्रीयरा नविप्लविराक्षः इत्यरानदनभक्षः बहहनभक्षः करारणशैक्षः 
एतरा नविदरा यथरापदविर्दं नि पराठमयन्तदे भरारतदे। अनपच यदे कदे ऽनप पठनन्त तदेषरास पराठमयक्रमक्षः परट्रीकरा प्रमराणपतमम इत्यरानदकमम आधमननिकनशकणपदत्यरा 
क्विनचतम रराज्यदेषम भविनत, बहहत निशैवि भविनत। अतक्षः एतदेषरास प्रराचट्रीनिशरासराणरामम अध्ययनिस परट्रीकणस प्रमराणट्रीकरणस च भवितम इनत नधयरा अयस 
पराठमयक्रमक्षः ररानष्टयममकनविदरालयट्रीनशकराससस्थरानिदेनि प्ररारब्धक्षः। जनिनहतराकरारर यदम यराविदम यथरा च जरानिस एतदेषम शरासदेषम ननिनहतस ननिभकतमम चरानस्त तदम 
जनिरानिरास पमरस्तरातम प्रकनटतस भवितम इनत लक्ष्यमम। तदेनि सविर्वेऽत समनखनिक्षः सन्तम, सविर्वे सन्तम ननिररामयराक्षः, सविर्वे भद्रदृनष्टिसम्पनिरा भदत्विरा भद्ररानण पश्यन्तम, 
मरा कनश्चिदम दमक्षःखमम आप्निमयरातम, मरा कनश्चिदम दमक्षःखदरानिदे प्रवितर्वेत इनत अत्यन्तमम उदरारमम उददेश्यमम 'भरारतट्रीयजरानिपरम्पररा' इनत निरामकस्य अस्य 
पराठमयक्रमस्य प्रकल्पनिदे वितर्यतदे। नविजरानिस शरट्रीररारनोगयस नचन्तयनत। कलरानविषयरा मनिनोनविजरानिमम आध्यरानत्मकनविजरानिस मनिनोरञजनिस च नचन्तयनन्त। 
नविजरानिस सराधनिस्विरपस समखनोपभनोगक्षः सराध्यस चरानस्त। अतक्षः नविजरानिरादनप कलराशराखरायराक्षः श्रदेष्ठत्विस ननिक्षःसन्ददेहमनस्त। जनिक्षः कलरामम उपयमज्य 
नविजरानिरातम समखमम निराप्निनोनत। अनप तम नविजरानिमम उपयमज्य कलरातक्षः समखमराप्निनोनत। निरात व्यनतक्रमक्षः पररलक्ष्यतदे। 

अयस ससस्कक तसरानहत्यस्य पराठमयक्रमक्षः छरातरानिमकद लनो जरानिविधर्यकनो लक्ष्यसराधकक्षः पमरुषराथर्यसराधकश्चि अनस्त इनत नविश्वनसनम। 
अस्य पराठमयक्रमस्य ननिमरार्यणदे यदे नहतरानभलरानषणनो नविदराससक्षः उपददेष्टिरारक्षः पराठलदेखकराक्षः तमनटससशनोधकराक्षः टङम करायनोजकराक्षः च सराकरातम 

परनोकरपदेण विरा सराहराय्यस कक तविन्तक्षः, तदेभ्यक्षः ससस्थरानिपकतनो हरानदर्यकस  करातर्यज्ञ्यस व्यरानह्रियतदे। ररामकक ष्णनमशनिम-नविविदेकरानिन्द-नविश्वनविदरालयस्य 
कम लपनतवियरार्यक्षः श्रट्रीमन्तक्षः स्विरानमनि आत्मनप्रयरानिन्दराक्षः नविशदेषतनो धन्यविरादराहरार्य यदेषरामम आनिमकद ल्यस प्रदेरणरास च नविनिरा करायर्यस्यरास्य पररसमरानपक्षः 
दमष्कररा एवि। 

अस्य पराठमयक्रमस्य अध्यदेतरारनो धन्यरा भविन्तम, सफलरा भविन्तम, नविदराससनो भविन्तम, सज्जनिरा भविन्तम, ददेशभकरा भविन्तम, समराजसदेविकरा 
भविन्तम इनत अनत हरादरार्य सनदच्छरा अस्मराकमम। 

डराड. चन्द्रभदषणशमरार्य
अध्यकक्षः 

रराष्टट्रीय-ममक-नविदरालयट्री-नशकरा-ससस्थरानिमम

अध्यकष्ट्रीययाः सन्दक्षेशयाः



 नप्रय अध्यदेतक्षः

'भरारतट्रीयजरानिपरम्पररा' इनत पराठमयक्रमस पनठतममम उत्सरानहभ्यनो भरारतट्रीयजरानिपरम्पररायरा अनिमररानगभ्य उपरासकदे भ्यश्चि हरानदर्यकस  स्विरागतस 
नविजराप्यतदे। परमहषर्यनविषयक्षः अयस यदम गमरुकम लदेषम अधट्रीयरानिरा नविषयरा अस्मराकस  रराष्टट्रीय-ममक-नविदरालयट्री-नशकरा-ससस्थरानिस्य पराठमयक्रमदेऽनप 
समरानविष्टिरा भविनन्त। आ बहनोक्षः करालरादम नविदमरानिक्षः अन्तररायनो ददरट्रीभविदेनदनत आशरासदे। नहन्दमजशैनिबबौदरानिरास धनमर्यकमम आध्यरानत्मकस  कराव्यरानदकस  च 
विराङ्मयस प्ररायक्षः सविर्यमनप ससस्कक तदे ननिबदमनस्त। एतदेषरास शतस्य कनोटट्रीनिरास मनिमजरानिरास नप्रयराणरामम नविषयराणरामम भदनमकरायशै प्रस्तमत्यशै प्रविदेशयनोगयतरायशै 
प्ररनोचनिरायशै च मराध्यनमकस्तरदे उच्चमराध्यनमकस्तरदे च कदे नचदम नविषयराक्षः पराठमयत्विदेनि यनोज्यन्तदे। यथरा आसगल-नहन्दरानदभराषराजरानिस नविनिरा 
तत्तदराषयरा नलनखतरा मराध्यनमकस्तरट्रीयरा ग्रन्थराक्षः पनठतमस बनोदमस च नि शक्यन्तदे तदतम अतरानप प्ररारनम्भकस  ससस्कक तस नि जरानिरानत चदेतम इमस पराठमयक्रमस 
बनोदमस नि परारयदेतम। अतक्षः प्ररारनम्भकस  ससस्कक तस नविदरानिम छरातक्षः अत अस्य पराठमयक्रमस्य अध्ययनिदे अनधकराररत्विदेनि इनत गण्यतदे। 

गमरुकम लदेषम अधट्रीयरानिराक्षः छरातरा अष्टिमककरास यरावितम करामस स्विपरम्पररानिमसरारमम अध्ययनिस करनोतम। निविमदशमककयनोक्षः तम 
एकरादशदरादशककयनोक्षः च भरारतट्रीयजरानिपरम्पररा इनत पराठमयक्रमस्य ननिष्ठयरा ननियनमतमम अध्ययनिस करनोतम। अस्य पराठमयक्रमस्य अध्यदेतरा 
उच्चनशकरायशै यनोगयनो भनविष्यनत। 

ससस्कक तस्य नविनभन्निदेषम शरासदेषम कक तभदररपररश्रमराक्षः नविदराससक्षः प्रराध्यरापकराक्षः नशककराक्षः नशकरानविदक्षः च अस्य पराठमयक्रमस्य प्ररारपरचनिरायरामम 
नविषयननिधरार्यरणदे नविषयपररमराणननिधरार्यरणदे नविषयप्रकटनिभराषरास्तरननिणर्ययदे नविषयपराठलदेखनिदे च ससलगनिराक्षः। अतक्षः अस्य पराठमयक्रमस्य स्तरक्षः उन्नित 
एवि इनत नकमम उ विकव्यमम। 

ससस्कक तसरानहत्यस्य एषरा स्विराध्यरायसरामग्रट्री भवितरास कक तदे पयरार्यपरा समबनोधरा रुनचररा आनिन्दरसस्यनन्दनिट्री सबौभरागयदरानयनिट्री 
धमरार्यथर्यकराममनोकनोपयनोनगनिट्री च स्यरानदनत आशरास्महदे। अस्य पराठमयक्रमस्य प्रधरानिस लक्ष्यस यदम भरारतट्रीयजरानिपरम्पररायराक्षः शशैकनणककदेतदेषम नविनशष्टिस 
यनोगयस च स्थरानिस स्विट्रीकक नतक्षः गविदेषणरा च स्यरानदनत। तल्लक्ष्यमम पराठमयक्रमदेणरानिदेनि सदेत्सनत इनत दृढनविश्वरानसनिनो वियमम। 

अध्यदेतरा अध्ययनिकरालदे यनद मन्यदेत यदम अनस्मनिम अध्ययनिसम्भरारदे पराठननिचयदे यत ससशनोधनिस पररवितर्यनिस पररविधर्यनिस ससस्करारक्षः च 
अपदेक्ष्यन्तदे, तदेषरास समदेषरास प्रस्तराविरानिरास वियस स्विरागतस कतमर्दं नसदराक्षः स्मक्षः। अममस पराठमयक्रममम इतनोऽनप अनधकमम प्रभरानविनिमम उपयनोनगनिस सरलस च 
नविधरातमस भविनदक्षः सह वियस सदरा प्रयत्निपररा एवि। 

अध्यदेत तणरास समदेषरामनप अध्ययनिदे सराफल्यराय जट्रीविनिदे च सराफल्यराय कक तकक त्यरायशै च आशट्रीविर्यचक्षः अस्मराकमम। 

नकस  बराहहनिरा नविस्तरदेण। अस्मराकस  गबौरविविराणणीं जगनत नविरलरामम सविर्यनविदरायरा लक्ष्यभदतरामम एवि उदररानम - 

 
सविर्वेऽत्र समवखिनर्यः सन्तम सविर्वे सन्तम वनररामयरार्यः। 
सविर्वे भदरावण पश्यन्तम मरा कवश्चदम दमर्यःखिभरागम भविततम।। 
दमजरनर्यः सज्जनघो भभयरातम सज्जनर्यः शिरावन्तमराप्नमयरातम।
शिरान्तघो ममच्यतत बन्धतभ्यघो ममकश्चरान्यरानम वविमघोचयततम।।
स्विस्त्यस्तम वविश्वस्य खिलर्यः प्रिसट्रीदतरास ध्यरायन्तम भभतरावन वशिविस वमथघो वधयरा। 
मनश्च भदस भजतरादधघोकजत आवितश्यतरास नघो मवतरप्यहहैतमककी।।

श्रट्री ससजय-कम मरार-नसन्हरा
ननिददेशकक्षः (शशैनककमम)

रराष्टट्रीय-ममक-नविदरालयट्री-नशकरा-ससस्थरानिमम

मनदक्षेशककीयमा विमाकम्



  नप्रय नजजरासनो

ॐ सह नराविवितम। सह ननौ भमनकम । सह विट्रीयर्यं करविराविहहै। ततजवस्विनराविधट्रीतमस्तम। मरा वविवद्विषराविहहै॥ ॐ शिरावन्तर्यः शिरावन्तर्यः शिरावन्तर्यः॥
 

परम्पररामम अविलम्ब्य इयस प्रराथर्यनिरा यदम अस्मराकमम अध्ययनिस नविघ्निरनहतस भवितम। अजरानिनिराशकस  तदेजनस्वि भवितम। नविददेषभराविनिरानिराशकस  
भवितम। नविदरालराभदेनि सविर्यनविधतरापरानिरास शरानन्तक्षः भवितम इनत। 

भरारतट्रीयजरानिपरम्पररा इनत पराठमयक्रमस्य अङम गभदतनोऽयस पराठमयनविषयक्षः। अस्य उच्चतरमराध्यनमकककरायराक्षः कक तदे ननिधरार्यरणमनस्त। 
एतत्पराठमयक्रमस्य पराठननिचयरानत्मकरामम इमरामम अध्ययनिसरामग्रट्रीमम भवितदे दददम अहस परमस हषर्यमम अनिमभविरानम। सरलस ससस्कक तस जरानिनिम यक्षः कनोऽनप 
अस्य अध्ययनिदे समथर्वो गण्यतदे। 

कराव्यस्य कराव्यशरासस्य च परमस फलमम भविनत रसक्षः इनत नविदमषरामम अनभप्ररायक्षः अनिमभविश्चि समदेषरामम। आनिन्दनो नह रसस्विरपमम। सविर्वेषरामम 
प्ररानणनिरामम सविर्दं करायर्यमम आनिन्ददे समखदे विरा पयर्यविस्यतम इतट्रीच्छरा सविर्यप्रबलरा। तथरा कराव्यस्य सविर्वे नविषयराक्षः रसदे पयर्यविस्यनन्त। कराव्यरानिरास निशैकदे  
प्रकरारराक्षः सनन्त। कराव्यप्रपञचक्षः च अनत महरानिम। बहहननि च कराव्यराननि सनन्त। तदेषम नविनविधरानिरास कराव्यरासशरानिरास चयनिस कक त्विरा अत पराठमयत्विदेनि यनोजनिरा 
कक तरा। एविञच ईदृकम  रसस्यन्दट्रीननि कराव्यराननि यदे रचयतनन्त तदे प्रनतभराशरानलनिक्षः कवियक्षः कदे  इनत तत्पररचयक्षः भनविष्यनत। यदेनि कदे निरानप यतम नकमनप 
नलनखतस चदेतम कराव्यस नि भविनत। तस्य ननियमराक्षः सनन्त। तदे च ननियमराक्षः कराव्यशरासदे अन्तभर्यविनन्त। ननियमननिणरार्ययकराक्षः अलसकराररकराक्षः कदे  इनत 
तत्पररचयक्षः अत स्यरातम। तत्कक तरा ननियमराश्चि कदे  इनत सनविस्तरस नविषयक्षः अत कराविदपर्यणक्षः इनत निराम्निरा प्रकनटतनोऽनस्त। परारम्पररकगमरुकम लदेषम ययरा 
पदत्यरा पराठक्षः प्रदट्रीयतदे तस्य अविलम्बक्षः यथरासम्बविमत प्रनतपरादनिदे कक तनो नविदतदे। 

उच्चतरमराध्यनमकककरायरास प्रदत्तक्षः ससस्कक तसरानहत्यमम इनत नविषयक्षः अनप अत्यन्तमम उपकरारकक्षः वितर्यतदे। छरातक्षः अस्य अध्ययनिदेनि 
जरानिपट्रीनिक्षः आनिन्दराप्लमतक्षः च भविदेतम। अस्य पठनिदेनि अध्यदेतरा अन्यदेषम कराव्यदेषम प्रविदेशराय यनोगयनो नविधरास्यतदे। एतत्सरामग्रट्री कराव्यरानिरास कराव्यशरासस्य 
च सश्रदमम अध्ययनिदे प्रविदेशराय प्ररनोचनिराय च। अनियरा आकरग्रन्थरा नि गतराथरार्य नि विरा हदेयराक्षः अनप तम गभट्रीरतयरा अध्यदेयराक्षः। 

समग्रनोऽनप पराठमयनविषयक्षः नतषम पमस्तकदे षम कनल्पतनोऽनस्त। 

अध्यदेतरा पराठरानिम सम्यकम  पनठत्विरा पराठगतरानिरास प्रशरानिरामम उत्तररानण स्वियस नविचरायर्य अन्तदे प्रदत्तरानिरामम उत्तरराणरास दशर्यनिस कम यरार्यतम, तशैक्षः उत्तरशैक्षः 
स्विस्य उत्तरस च मदेलयदेदम। प्रनतपतस प्रदत्तदे ररकभरागदे स्विस्य नटप्पणणीं रचयदेदम। पराठरान्तदे प्रदत्तरानिरामम उत्तररानण ननिमरार्यय परट्रीकरायशै सन्निदनो भवितम। 

अध्ययनिसम्भरारदे क्विरानप करानठन्यमम अनिमभदयतदे चदेतम अध्ययनिकदे न्द्रस यथराकरालस गत्विरा समस्यरासमराधरानिराय आचरायर्दं पश्यतम। 
ररानष्टयममकनविदरालयट्रीनशकराससस्थरानिदेनि सह ई-पतदराररा सम्पकर्दं  विरा करनोतम। जरालपमटदे अनप ससपकर्य व्यविस्थरा वितर्यत एवि। जरालपमटकम टक्षः 
www.nios.ac.in इनत अनस्त। 

पराठमयनविषयनोऽयस भवितक्षः जरानिस विधर्ययतरातम , परट्रीकरासम सराफल्यमम आविहतरातम , रुनचस विधर्ययतरातम , मनिनोरथरानिम पदरयतरातम इनत करामयदे। 

अजरानिरान्धकरारस्य निराशराय जरानिज्यनोनतषक्षः दशर्यनिराय च इयस मदे हरानदर्यकक प्रराथर्यनिरा - 

ॐ असतघो मरा सदम गमय। तमसघो मरा ज्यघोवतगरमय। ममत्यघोमरारममतस गमय॥ ॐ शिरावन्त: शिरावन्त: शिरावन्त:॥

भवित्कल्यराणकरामट्री
रराम-निराररायण-मट्रीणरा

पराठमयक्रमसमन्वियकक्षः (शशैनककमम)
रराष्टट्रीय-ममक-नविदरालयट्री-नशकरा-ससस्थरानिमम
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)20 आलसकमाररकपररचययाः-१
प्रस्तमाविनमा

आधपुमनकक्षे षपु  सविरप्रथमयाः अलङ्कमारशमास्त्रगन्थयाः भमामहिप्रणष्ट्रीतयाः कमाव्यमालङ्कमारयाः इमत। अत एवि अस्य 
शमास्त्रस्य  अलङ्कमारशमास्त्रनमाम्नमा  प्रससमदयाः।  कमाव्यशमास्त्रस्य  विमास्तमविकस  नमाम  अलङ्कमारशमास्त्रमम्।  तच्च 
अलङ्कमारशमास्त्रस कमाव्यस्य दशरनशमास्त्रमम्। अलङ्कमार इमत पदक्षे अलमम्, कमार इमत पददयमम् असस्त। "अकरस परमस 
ब्रह्म सनमातनमलस मविभपुमम्... विदसन्त” इमत अमग्निपपुरमाणविचनमानपुसमारक्षेण अलमम् इत्यस्य अथरयाः परब्रह्म। अत एवि 
अलङ्कमारशमास्त्रस्य अथरयाः भविमत ब्रह्ममविदमाशमास्त्रमम्। कटककपु ण्डलमादययाः यथमा शरष्ट्रीरस्य शनोभमास विधरयसन्त तथथैवि 
अलङ्कमारयाः  अमप  शब्दमाथरमयस्य  कमाव्यशरष्ट्रीरस्य  शनोभमास  विधरयमत।  समाधमारणतयमा  अलङ्कमार  इत्यपुकक्षे  
शनोभमासम्पमादक उपकरणमविशक्षेषयाः। अथमारतम् अलङ्कमारयाः सयौन्दयरपदविमाच्यनो भविमत इमत विमामनस्य मतमम्। यथमा 
शरष्ट्रीरमातम्  लमाविण्यस  पकथकम्  न  भविमत तथमा  शब्दमाथरमयमातम्  कमाव्यशरष्ट्रीरमातम्  अमप सयौन्दयर  पकथकम्  न  भविमत। 
कमाव्यस्य स्विरूपमविषयक्षे उपमादमानमविषयक्षे च आलङ्कमाररकमाणमास मतविथैसमादृश्यस भविमत। कक्षे मचतम् अलङ्कमारमम्, कक्षे मचतम् 
रष्ट्रीमतमम्,  कक्षे मचतम् रसमम्,  कक्षे मचतम् ध्विमनमम्,  कक्षे मचतम् विक्रनोमकञ्च कमाव्यस्य प्रमाणभकतक्षेन अङष्ट्रीकक तविन्तयाः। पपुरमाकमालक्षे 
आलङ्कमाररकमायाः  स्विपररचयमविषयक्षे  स्विककीयगन्थक्षे  न  मकममप  सलखसन्त  स्म।  तस्ममादम्  आलङ्कमाररकमाणमास 
दक्षेशकमालकक मतमविषयक्षे  पसण्डतमानमास  मतपमाथरक्यस  भकयशनो  दृश्यतक्षे।  मविमविधक्षेषपु  गन्थक्षेषपु  सस्थतमामन  उदकतविमाक्यमामन 
पररपश्य प्रमाचष्ट्रीनमालङ्कमाररकमाणमास दक्षेशकमालविसशपररचयमादष्ट्रीनमामम् अनपुममानस मक्रयतक्षे। आलङ्कमाररकमाणमास परम्परमामविषयस 
दक्षेशकमालकक मतस च सममासश्रत्य पमाठनोऽयमम्। 

उदक्षेश्यमामन 
पमाठस्यमास्यमाध्ययनक्षेन-

 आलङ्कमाररकमाणमास मविषयक्षे जमानस भविक्षेतम्। 
 आलङ्कमाररकयाः तस्य दक्षेशयाः कमालयाः कक तययाः इमत मविषयक्षे जमानस भविक्षेतम्। 
 आलङ्कमाररकस्य विसशमविषयकस  जमानस भविक्षेतम्। 
 कयाः आलङ्कमाररकयाः कस्य सम्प्रदमायस्य प्रवित्तरकयाः इमत जमानस प्रभविक्षेतम्। 

. )20 1 भरतयाः
प्रमाचष्ट्रीनक्षेषपु आलङ्कमाररकक्षे षपु नमाट्यशमास्त्रस्य प्रणक्षेतमा महिमषरयाः भरतयाः अन्यतमयाः भविमत। रससम्प्रदमायस्य 

जनकयाः  भरतमपुमनयाः।  तदष्ट्रीयमम्  -  “मविभमाविमानपुभमाविव्यमभचमाररससयनोगमाद्रिसमनष्पसत्तयाः”  इमत  सकत्रमक्षेवि 

ससस्कक तसमामहित्यमम्    1   
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मटप्पणष्ट्री ससस्कक तसमामहित्यमम्

रसस्विरूपमनणमारयकक्षे षपु आमदमस प्रससदमम्। भरतमपुमनयाः कमाव्यक्षे रसस्य प्रमाधमान्यस स्विष्ट्रीकक तविमानम्। अत एवि आहि – 
"न  महि  रसमादृतक्षे  कसश्चदथरयाः  प्रवितरतक्षे"  इमत।  अलङ्कमारशमास्त्रक्षे  नमाट्यमासधकरणमम्  असधकक त्य  दयौ  भरतयौ 
उपस्थमाप्यक्षेतक्षे।  विकदभरतनो  भरतमपुमनयाः  च।  समाममान्यतस्तपु  मनपुयमाजविल्क्यमादष्ट्रीनमास  नमामसपु  अमप  विकदमविशक्षेषणस 
प्रयपुङ्कक्षे । तथथैवि भरतक्षेन सहिमामप व्यविहृतस  स्यमातम्। कथ्यतक्षे  नमाट्यशमास्त्रस  महि मकलतनो दमादशसमाहिसष्ट्री ससमहितमा 
आसष्ट्रीतम्। तस्य प्रणक्षेतमा विकदभरतशब्दक्षेन ससकक्षे मततयाः भविमत। भरतनमामसम्बदस नमाट्यशमास्त्रस शतसमाहिसष्ट्री कक मतयाः 
मन्यतक्षे। भरतयाः स्विककीयक्षे नमाट्यशमास्त्रगन्थक्षे स्विककीयपररचयस न मकमम् अमप प्रदत्तविमानम्। अतयाः रससम्प्रदमायकस्य 
जनकस्य महिमामपुनक्षेयाः भरतस्य दक्षेशकमालमामदमविषयक्षे मविद पुषमास मतविथैसमादृश्यस भकयशयाः पररलक्ष्यतक्षे। 

दक्षेशयाः- प्रमाचष्ट्रीनशमास्त्रकमारथैयाः स्विककीयक्षे गन्थक्षे स्विमविषयक्षे मकमम् अमप न सलख्यतक्षे। तस्ममातम् भरतमपुनक्षेयाः अमप 
दक्षेशमविषयक्षे न कपु त्रमामप मकमम् अमप प्रमाप्यतक्षे। अत एवि मविदपुषमास तपु भरतमपुनक्षेयाः दक्षेशमविषयक्षे मतविथैसमादृश्यमम् असस्त। 
प्रमाययाः पपुस्तकक्षे  भरतमपुनक्षेयाः विमासस्थमानमविषयक्षे न मकममप सलखमत। कक्षे षमाञ्चन मतक्षे तपु कमाश्मष्ट्रीरविमासष्ट्री भरतमपुमनयाः। 
कक्षे षमाञ्चन मतक्षे तपु उत्तरभमारतष्ट्रीययाः भरतमपुमनयाः। 

कमालयाः -  पयौरमामणकविसशक्रममानपुसमारक्षेण भरतनो व्यमासविमाल्मष्ट्रीमकभ्यमास  पश्चमादतर्ती भविनम् अमप इतरक्षेभ्ययाः 
समक्षेभ्ययाः ससस्कक तभमाषमायमास लक्षेखकक्षे भ्ययाः प्रमाचष्ट्रीनयाः प्रतष्ट्रीयतक्षे। भरतकक तस्य नमाट्यशमास्त्रस्य रमाहिहलककक तमा टष्ट्रीकमा 
अमभनविगपुपक्षेन स्मयरतक्षे। रमाहिहलकस्य नमाम तमाममलमहिमाकमाव्यक्षे ममणमक्षेकलयक्षे सममायमातमम्। ममणमक्षेकलयक्षे नमामकस्य 
तस्य तमाममलगन्थस्य रचनमाकमालयाः चतपुथरयाः  ई.  पक.  मन्यतक्षे,  अतनो भरतस्य तत्पकविरकमासलकतमा  सममायमामत। 
कमासलदमासनोऽमप  भरतस  स्मरमत।  अतयाः  कमासलदमासमातम्  पकविरवितर्ती  भरतमपुमनयाः  अयमम्।  अपरञ्च 
म्यमाकडनोनक्षेलमहिनोदयस्य  मतक्षे  तपु  भरतमपुमनयाः  षष्ठशतमाब्दष्ट्रीययाः  आलङ्कमाररकयाः।  महिमामहिनोपमाध्यमायस्य 
हिरप्रसमादशमासस्त्रमहिनोदयस्य  मतक्षे  भरतमपुनक्षेयाः  कमालयाः  मदतष्ट्रीयशतमाब्दष्ट्री।  कमासलदमासस्य  मविक्रमनोविरशष्ट्रीयक्षे  नमाटकक्षे  
भरतमपुनक्षेयाः नमाम प्रमाप्यतक्षे। एतक्षेन जमायतक्षे अषमशतमाब्दमायाः पकविर नमाट्यशमास्त्रस प्रससदमम् आसष्ट्रीतम्। अतयाः भरतमपुनक्षेयाः 
सस्थमतकमालयाः चतपुथरशतकमातम् पकविर मन्यतक्षे। 

कक मतयाः-  सम्प्रमत उपलभ्यममानस नमाट्यशमास्त्रस भरतस्य कक मतयाः। इदस क्विमचतम् ३६ अध्यमायमात्मकमम्, 
क्विमचतम् ३७ अध्यमायमात्मकस  कथ्यतक्षे। मन्यक्षे लक्षेखकप्रममादमातम् कनोऽमप अध्यमाययाः मविभकयाः स्यमातम्। अमभनविगपुपयाः 
स्विष्ट्रीयमायमास भरतसकत्रस्य टष्ट्रीकमायमास सपमत्रसशतयाः अध्यमायमानम् सलखमत। प्रमत अध्यमायस्य प्रमारम्भमाविसरक्षे श्लनोकमम् 
एकमम्  मशविनमस्कमारमात्मकस  सलखमत,  यक्षेन  कमाश्मष्ट्रीरकशथैविप्रत्यमभजमाशमास्त्रष्ट्रीयषसटत्रसशत्तत्त्विमामन  मनदमशरतमामन 
भविसन्त। इदमम् अमप सम्भविमत यतम् अमभनविगपुप एवि तत्त्विमामन अनपुत्तरस च मनदरषपुमम् इच्छपु याः कममप अध्यमायस 
मविभज्य अध्यमायससख्यमास विसधरतविमानम्। प्रमापक्षे भरतसकत्रक्षे ५००० श्लनोकमायाः ससन्त। तथमा मकयद्गदममप मविदतक्षे। 
षष्ठसपममाषमामविसशमततममाध्यमायक्षेषपु कक्षे विलस गदभमाग एवि असस्त। इमतहिमासमविदयाः कथयसन्त यतम् नमाट्यशमास्त्रस न 
एकसस्मनम्  कमालक्षे  रमचतमम्  अमप  तपु  दष्ट्रीघरकमासलकस्य  समामहित्यतत्त्विमनणरयप्रयमासस्य  फलमम्  इदमम्  शमास्त्रमम्। 
नमाट्यशमास्त्रक्षे त्रययाः असशमायाः मविदन्तक्षे-  १.  सकत्रस  भमाष्यमम्  च,  अयमसशयाः प्रमाचष्ट्रीनतमयाः २.  कमाररकमा,  मकलमामभप्रमायस 
बनोधमयतपुस कमाररकमा रमचतमा ३. अनपुविसश्यश्लनोकमायाः, इमक्षे श्लनोकमायाः भरतमादमप प्रमाचष्ट्रीनथैयाः आचमायरयाः रमचतमायाः ससन्त। 
स्विमतस प्रममाणमयतपुस भरतक्षेन अमप इमक्षे श्लनोकमायाः उपन्यस्तमायाः ससन्त। अत एवि आहि अमभनविगपुपयाः- “तमा एतमा 
हमायमार एकप्रघट्टकतयमा, पकविमारचमायरलरकणत्विक्षेन पमठतमा, मपुमननमा तपु सपुखससगहिमाय यथमास्थमानस मनविक्षेमशतमायाः” इमत। 

   2   ससस्कक तसमामहित्यमम्
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रससम्प्रदमायकस्य  प्रवितरकयाः  अयस  भरतमपुमनयाः।  तदष्ट्रीयमम्- 
“मविभमाविमानपुभमाविव्यमभचमाररससयनोगमाद्रिसमनष्पसत्तयाः” इमत सकत्रमक्षेवि रसससदमान्तस प्रमतपमादयमत। भरतमपुनक्षेयाः मतक्षे तपु 
कमाव्यक्षे रसयाः एवि प्रधमानयाः भविमत। रसस मविनमा न कदमामप कमाव्यस सम्भविमत। इतयाः परस मविश्विनमाथयाः अमप कमाव्यक्षे  
रसस्य  प्रमाधमान्यतमास  स्विष्ट्रीकक तविमानम्।  भरतमपुमनयाः  रससम्प्रदमायस्य  आमदमयाः  आचमायरयाः  भविमत।  भरतक्षेन 
स्विष्ट्रीयनमाट्यशमास्त्रस्य षष्ठक्षे सपमक्षे चमाध्यमायक्षे रसस्य मविषयक्षे स्विमतस प्रकमामशतमम्। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-१

कक्षे मचतम् प्रश्नमायाः अधयाः प्रदष्ट्रीयन्तक्षे- 

. 1 रससम्प्रदमायस्य प्रवितरकयाः कयाः। 

. 2 नमाट्यशमास्त्रस्य प्रणक्षेतमा कयाः। 

. 3 नमाट्यशमास्त्रस्य कसस्मनम् कसस्मनम् अध्यमायक्षे रसस्य उलक्षेखयाः लभ्यतक्षे। 

. 4 नमाट्यशमास्त्रक्षे कमत अध्यमायमायाः ससन्त। 

. 5 भरतमपुनक्षेयाः कमालयाः कयाः। 

. 6 नमाट्यशमास्त्रक्षे कमत श्लनोकमायाः ससन्त। 

. )20 2 भमामहियाः
महिषरयाः  भरतमातम्  परस  प्रमाचष्ट्रीनक्षेषपु  आलङ्कमाररकक्षे षपु  अन्यतमयाः  भमामहियाः  आसष्ट्रीतम्।  अलङ्कमारसम्प्रदमाययाः 

भमामहिक्षेन प्रविमतरतयाः।  तस्य मतक्षे-  “कमाव्यस  गमाहमलङ्कमारमातम्”इमत। अलङ्कमारहिष्ट्रीनस  विमनतमाविदनस  यथमा असपुन्दरस 
तथथैवि शब्दमाथरमयस  मनरलङ्कमारस  कमाव्यशरष्ट्रीरमम्  असपुन्दरमम्।  अत एवि आहि-  “न कमान्तममप मनभकषस  मविभमामत 
विमनतमाननमम्”इमत। भमामहिस्य मतक्षे तपु कमाव्यक्षे अलङ्कमारयाः एवि प्रधमाननो भविमत। इदमक्षेवि मतस प्रममाणमयतपुस भमामहियाः 
कमाव्यमालङ्कमारगन्थस सलसखतविमानम्। 

विसशपररचययाः -  भमामहियाः  रमक्रलगनोममनयाः  पपुत्रयाः  आसष्ट्रीतम्।  गनोममनपदस  बयौदक्षेषपु  प्रयपुज्यतक्षे,  यथमा 
चन्द्रिगनोमष्ट्रीत्यमामद, अतनोऽयस बयौद इमत। अपरञ्च स्विष्ट्रीयस्य कमाव्यमालङ्कमारस्य प्रमारम्भक्षे अयस भमामहियाः समाविरसविरजस्य 
स्तपुमतस कक तविमानम्, अतयाः अयस बयौदयाः इमत बहिहमभयाः ससन्दहतक्षे। विस्तपुतस्तपु अयस महिन्दपुधममारविलम्बष्ट्री आसष्ट्रीतम्। यतनो 
महि  यमागमादष्ट्रीनमास  सनोमपमानस्य  च  रमाममायणष्ट्रीयपमात्रमाणमास  च  प्रशससमास  कक तविमानम्।  न  एतमावितम्  असस्त।  भमामहियाः 
अपनोहिविमादस्य आलनोचनस कक तविमानम्। अतयाः अयस भमामहियाः महिन्दपुधममारविलम्बष्ट्री आसष्ट्रीतम्। 

दक्षेशयाः-  भमामहिस्य दक्षेशयाः  कमाश्मष्ट्रीरयाः  भविमत।  कमाश्मष्ट्रीरदक्षेशविमासष्ट्री  अयस  भमामहियाः  इमत सविरयाः  पसण्डतथैयाः 
अङष्ट्रीकक तमम्। 

कमालयाः-  भमामहिस्य  समययाः  कयाः  इमत  असस्मनम्  मविषयक्षे  महिमानम्  मतभक्षेदनो  भविमत।  भमामहिस्य 
सस्थमतकमालश्च  सविमारसधकमविविमादमविषययाः।  सम्प्रमत  अमप  अमनणर्तीतयाः  असस्त।  भमामहिदसण्डननोयाः  पयौविमापयरमम् 
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आदमाय अमप  पसण्डतमायाः  मविविदन्तक्षे।  कक्षे मचतम्  भमामहिस  दसण्डपकविरविमतरनस  मन्यन्तक्षे।  अपरक्षे  तपु  तमदपरष्ट्रीतमम्  एवि। 
सयौभमाग्यक्षेन अधपुनमा दण्डष्ट्री भमामहिमातम् परवित्तर्ती स्विष्ट्रीकक त एवि, अतनो यमद दण्डष्ट्री सपमशतकप्रमारम्भकमासलकयाः तदमा 
अयस भमामहियाः षष्ठशतकवित्तर्ती इमत विकव्यमम्। 

अषमशतकनोत्पनयाः  भट्टनोद्भटयाः  भमामहिकक तस  कमाव्यमालङ्कमारस  व्यमाख्यमातविमानम्।  अतयाः  भमामहियाः 
तत्पकविरकमासलकयाः भविमत। एतक्षेन आगतस यतम् भमामहिस्य कमालयाः अषमशतकमातम् पकविरवित्तर्ती।। 

भमामहिनो महि भमासस समष्ट्रीकतक्षे, कमासलदमासनो महि भमासस स्मरमत, भमामहिस्तपु कमासलदमासस न स्मरमत। अतयाः 
भमामहियाः भमासकमासलदमासयनोयाः अन्तविरमतरकमासलकयाः। एतक्षेन अमप आगतस यतम् भमामहिस्य कमालयाः षष्ठशतकमम्। 

कक्षे चन पमाश्चमात्यमायाः मविदमाससयाः भमामहिकक तयौ न्यमासपदप्रयनोगस  दृष्टमा भमामहिस सजनक्षेन्द्रिबपुदक्षेयाः न्यमासकमारमातम् 
परविसत्तरनस  मत्विमा  सपमशतकपरविमतरत्विमम्  आमतष्ठन्तक्षे।  परन्तपु  मतमम्  इदमम्  मनमकरलमम्।  यतनो  महि 
सजनक्षेन्द्रिबपुमदमभनस्य  न्यमासगन्थकमारस्य  भमामहिक्षेन  स्मरणस  कक तमम्।  धमरककीमतर-मदङ्नमागयनोयाः  मध्यकमासलकयाः 
भमामहियाः  इमत  तदष्ट्रीयप्रत्यकलकणस  दृष्टमा  कथयन्तयाः  अमप  षष्ठशतकमध्यविमतरत्विमम्  आहिहयाः। 
सपमशतकस्थभमट्टनमा भमामहिस्य श्लनोकयाः अनपुकक तयाः। अतयाः षष्ठशतकमातम् पकविरवित्तर्ती भमामहियाः। 

कक मतयाः-  भमामहियाः  कमाव्यमालङ्कमारयाः  इमत  नमाम्नमा  एकस  गन्थस  रमचतविमानम्।  विकत्तरत्नमाकरक्षे  भमामहिनमाम्नमा 
कक्षे मचतम् श्लनोकमायाः ससन्त। भमामहियाः एकस  छन्दनोगन्थमम् अमप सलसखतविमानम् इमत कक्षे मचतम्। परन्तपु छन्दनोगन्थस्तपु 
सम्प्रमत न उपलभ्यतक्षे। कमाव्यमालङ्कमारक्षे षटम्  पररच्छक्षेदमायाः ससन्त। प्रथमक्षे पररच्छक्षेदक्षे कमाव्यसमाधनतलकणतद्भक्षेदमायाः 
विमणरतमायाः।  मदतष्ट्रीयक्षे  तकतष्ट्रीयक्षे  च पररच्छक्षेदक्षे  अलङ्कमारमायाः  आलनोमचतमायाः।  चतपुथर  पररच्छक्षेदक्षे  भरतनोकमायाः  दश दनोषमायाः 
विमणरतमायाः। पञ्चमक्षे न्यमायमविरनोसधदनोषमायाः विमणरतमायाः। षष्ठक्षे मविविमादमास्पदपदशपुमदयाः मविचमाररतमा। प्रमाययाः कमाव्यमालङ्कमारगन्थक्षे 
४००  श्लनोकमायाः  ससन्त।  भरतमादम्  अनन्तरमम्  अयमम्  एवि  गन्थयाः  अलङ्कमारशमास्त्रस्य  सविरममान्ययाः  भविमत। 
एतत्पकविरविमतरतयमा मक्षेधमामविरुद्रिस्य एकयाः गन्थयाः आसष्ट्रीतम्। परन्तपु सयाः गन्थयाः इदमाननीं नथैवि प्रमाप्यतक्षे। कमाव्यमालङ्कमारक्षे 
शब्दमाथरयपुगलस्य  कमाव्यत्विमम्,  भरतक्षेन  उकमानमास  दशगपुणमानमास  ममाधपुयर्यौजप्रसमादक्षेषपु  अन्तभमारवियाः,  विक्रनोकक्षे याः 
सकलमालङ्कमारमकलत्विमम्  इमत  मविमशषससदमान्तमायाः।  भमामहियाः  रसस  कमाव्यमकलत्विक्षेन  न  स्विष्ट्रीकरनोमत।  कमाव्यस्य 
प्रमाणस्विरूपत्विक्षेन अलङ्कमारमम् एवि स्विष्ट्रीकरनोमत। परन्तपुपु  भमामहिस्य मतक्षे  सविरयाः अमप अलङ्कमारयाः विक्रनोमकमकलकयाः 
भविमत। अत एवि प्रमाहि –  "सथैषमा सविरत्र विक्रनोमकरनयमाथर्थो मविभमाव्यतक्षे"  इमत। परविमतरकमालक्षे  विक्रनोमकयाः पकथकम्  
अलङ्कमारयाः  भविमत।  भमामहिस्य एवि विक्रनोमकमम्  आसश्रत्य  कपु न्तकक्षे न  विक्रनोमकजष्ट्रीमवितमम्  इमत गन्थयाः  रमचतयाः। 
भमामहियाः पकथकयमा रसस न स्विष्ट्रीकक तविमानम्। तथमामप रसवितम् अलङ्कमारयाः भविमत इमत स्विष्ट्रीकक तविमानम्। अप्रस्तपुतप्रशससमा 
विक्रनोमकयाः इत्यमादलङ्कमारलकणमविचमारविक्षेलमायमास व्यङमाथर स्विष्ट्रीकक तविमानम्। 

अलङ्कमारसम्प्रदमायनो  भमामहिक्षेन  प्रविमतरतयाः।  एतत्सम्प्रदमायमानपुसमाररणमास  मतक्षे  अलङ्कमारमा  एवि  कमाव्यस्य 
प्रमाणभकतमायाः। शब्दमाथर्यौ कमाव्यमम् इमत लकणक्षेन शब्दमाथर्यौ कमाव्यस्य शरष्ट्रीरमम् इमत स्विष्ट्रीकरणमातम् अलङ्कमारयाः मदमविधयाः 
भविमत।  तयौ  शब्दमालङ्कमारयाः  अथमारलङ्कमारयाः  चक्षेमत।  समाममान्यतयमा  अनपुप्रमासयाः,  उपममा,  दष्ट्रीपकयाः,  रूपकमम्  इमत 
चत्विमारयाः अलङ्कमारमायाः इमत भरतमतमम्। तक्षे एवि अलङ्कमारमायाः अनपुमदनस विधरममानमायाः कपु विलयमानन्दक्षे १२५ सञमातमायाः। 
भमामहियाः तस्य गन्थक्षे ३९ अलङ्कमारमानम् स्विष्ट्रीकक तविमानम्। अलङ्कमारसम्प्रदमायप्रवित्तरकमायाः रसतत्त्विस जमानसन्त स्म, अत 
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एवि तक्षे रसमामदवितम् अलङ्कमारयाः  भविमत इमत उकविन्तयाः। रसमा अमप अलङ्कमारमा एवि न पकथकम्  तत्त्विमान्तरमम् इमत 
तक्षेषमास मतमम्। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-२

कक्षे मचतम् प्रश्नमायाः अधयाः प्रदष्ट्रीयन्तक्षे- 

. 7 अलङ्कमारसम्प्रदमायस्य प्रवितरकयाः कयाः। 

. 8 कमाव्यमालङ्कमारगन्थस्य रचमयतमा कयाः। 

. 9 भमामहिस्य दक्षेशयाः कयाः। 

. 10 भमामहिस्य मपतपुयाः नमाम मकमम्। 

. 11 भमामहिस्य सस्थमतकमालयाः कयाः। 

. 12 कमाव्यमालङ्कमारक्षे कमत अलङ्कमारमायाः स्विष्ट्रीकक तमायाः। 

. )20 3 दण्डष्ट्री
ससस्कक तजगमत कमाव्यशमास्त्रस्य मदतष्ट्रीयमाचमायरत्विक्षेन दण्डष्ट्री स्मकतयाः भविमत। 

जमातक्षे जगमत विमाल्मष्ट्रीकयौ कमविररत्यमभधमाऽभवितम्। 
कविष्ट्री इमत ततनो व्यमासक्षे कवियस्त्विमय दसण्डमन। 

इत्यक्षेविममामदमभयाः  प्रमाचष्ट्रीनसहृदयविचनथैयाः  ससस्कक तसमामहित्यक्षे  दसण्डननो  महितष्ट्री  प्रमतष्ठमा  अनपुमष्ट्रीयतक्षे। 
"दसण्डनयाः  पदलमासलत्यमम्”  इमत उमकयाः अमप  दसण्डनयाः  प्रससदयौ  प्रममाणमम्।  दसण्डनयाः  विमास्तमविकस  नमाम  न 
जमायतक्षे।  यथमा  भविभकतक्षेयाः  ममाघस्य  च  नमाममविषयक्षे  श्रकयतक्षे  तथथैवि  ब्रह्ममाण्डच्छत्रदण्डयाः  इत्यमामददशकपु ममारस्य 
मङलमाचरणक्षे दण्डपदप्रयनोगक्षेण दण्डष्ट्री इमत नमाम। 

दक्षेशयाः -  दसण्डनयाः  विमासदक्षेशस्य  मनणरयक्षे  अविसन्तसपुन्दरष्ट्रीकथमा  प्रममाणमम्।  तदनपुसमारक्षेण  दसण्डनयाः 
पकविरपपुरुषमायाः गपुजररप्रमान्तसस्थतक्षे आनन्दपपुरक्षे मतष्ठसन्त स्म। ततयाः तक्षे दमकणदक्षेशमाविसस्थतस सम्प्रमत एसलचपपुरससजयमा 
प्रथममानमचलपपुरस नमाम स्थमानमम् आगतमायाः। तदक्षेविस कविक्षेयाः दमामकणमात्यभमावियाः ससद्ध्यमत। कमाञ्चष्ट्री - कमाविक्षेरष्ट्री - चनोल 
– कसलङ – मलयमामनल – प्रभकमतदमकणप्रससदस्थमानमादष्ट्रीनमास दसण्डनमा कक तनो भकयसनोलक्षेख एवि प्रममाणमम्। 

दसण्डननो दमामकणमात्यत्विक्षे इदमम् अमप प्रममाणमान्तरमम् अनपुमष्ट्रीयतक्षे यतम् कमाश्मष्ट्रीरदक्षेशभविमा आलङ्कमाररकमायाः 
दसण्डनयाः मतस प्रमायशयाः न कथयसन्त। अतयाः दसण्डनयाः सपुदकरदमकणविमाससत्विस ससद्ध्यमत। 

कमालयाः- यदमप दसण्डनयाः सस्थमतकमालयाः न अदमामप मनणर्तीतयाः तथमामप तस्य प्रक्षेयनोऽलङ्कमारनोदमाहिरणक्षे- 

“इमत समाकमातम् कक तक्षे दक्षेविक्षे रमाजनो यद्रिमाजविमरणयाः। 

प्रष्ट्रीमतप्रकमाशनस तच्च प्रक्षेय इत्यविगम्यतमामम्।।” 
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इमत  कथनमातम्  रमाजविमरणयाः  समकमासलकत्विस  ससद्ध्यमत।  रमाजविममार  महि  नरसससहिमापरमामभधमानयाः 
कमाञ्चष्ट्रीनरक्षेशयाः ७३७-७७९ ममतविथैक्रममाब्दमानमभतयाः सससहिमासनमारूढयाः इमत ऐमतहिमाससकमायाः प्रविदसन्त। अयमम् एवि 
कमालयाः दसण्डनयाः भविमत। 

दण्डष्ट्री  महि  बमाणभट्टस  मयकरञ्च  स्मरमत  अविसन्तसपुन्दरष्ट्रीकथमायमामम्।  ततम्  च  अमभनविगपुपयाः  लनोचनक्षे 
समपुदरमत  इमत  दसण्डनयाः  सस्थमतकमालस्य  इयमम्  एवि  पकविमारपरसष्ट्रीममा।  अतनो  महि  समाममान्यतयाः  ७१५-७९० 
ममतविथैक्रममाब्दमानमभतनो दसण्डनयाः सस्थमतकमालयाः। 

खष्ट्रीषदशमशतकनोत्पनयाः अमभनविगपुपयाः लनोचनगन्थक्षे सलखमत- “यथमाहि दण्डष्ट्री - 'गदपदमयष्ट्री चम्पकयाः' 
”इमत। 

खष्ट्रीषदशमशतकपकविमारदसमपुद्भकतयाः  प्रतष्ट्रीहिमारक्षेन्दपुरमाजयाः  उद्भटरमचतस्य  कमाव्यमालङ्कमारसमारससगहिस्य 
लघपुविकत्तयौ सलसखतविमानम् "अत एवि दसण्डनमा 'सलम्पतष्ट्रीवि' इत्यमामद”। 

कनड्भमाषमायमास  'कमविरमाजममागर’इमत  गन्थमम्  एकमम्  अमनोघविषरयाः  सलसखतविमानम्।  स  स्पषभमाविक्षेन 
कमाव्यमादशरमम् आधमारष्ट्रीकक त्य प्रणष्ट्रीत इमत प्रतष्ट्रीयतक्षे। कमविरमाजममागर  इमत नमामकस्य तस्य गन्थस्य रचनमाकमालयाः 
८१५ खष्ट्रीषमाब्दतयाः - ८७५ खष्ट्रीषमाब्दमध्यवित्तर्ती मन्यतक्षे। 

दण्डष्ट्री  कमाव्यमादशर  यस्यमायाः  रष्ट्रीतक्षेयाः  विणरनस  कक तविमानम्।  तमामम्  एवि  रष्ट्रीमतमम्  आसश्रत्य  विमामनयाः 
कमाव्यमालङ्कमारसकत्रस  रमचतविमानम्।  अतयाः  दण्डष्ट्री  विमामनपकविरविसत्तरतयमा  स्विष्ट्रीकतरव्ययाः  भविमत।  विमामनस्य  कमालश्च 
७७९खष्ट्रीषमाब्दतयाः ८१३खष्ट्रीषमाब्दनो मन्यतक्षे। 

एमभयाः प्रममाणथैयाः दसण्डनयाः समयस्य पररसष्ट्रीममा अषमशतकमम् इमत मन्तव्यस भविमत। 

कक मतयाः -  “त्रयनो  दसण्डप्रबन्धमाश्च”  एतदनपुसकत्य  कमाव्यमादशरयाः,  दशकपु ममारचररतमम्, 
अविसन्तसपुन्दरष्ट्रीकथमा  इमत त्रयनो  गन्थमायाः  दसण्डनयाः कथ्यन्तक्षे।  कक्षे मचतम्  -  “छन्दनोमविमचत्यमास  सकलस्तत्प्रपञ्चयाः 
प्रदमशरतयाः”  इमत  दसण्डविचनक्षेन  छन्दनोमविमचमत  नमामकमम्  अमप  दसण्डनयाः  गन्थमम्  एकस  कल्पयसन्त। 
अलङ्कमारगन्थक्षेषपु  कमाव्यमादशरयाः इमत गन्थस्य अन्तभमारवियाः। गदगन्थक्षेषपु  दशकपु ममारचररतमम्,  अविसन्तसपुन्दरष्ट्रीकथमा 
इमत गन्थदयमम्। 

दसण्डनयाः कमाव्यमादशरयाः परमलनोकमप्रययाः भविमत। यतनो महि कनड्भमाषमायमास कमविरमाजममागर  इमत नमाम्नमा 
अस्य गन्थस्य अनपुविमादयाः कक तनो भविमत। अपरञ्च सससहिलभमाषमायमास  "ससय बसलकर"  इमत नमाम्नमा अनपुविमादयाः 
कक तनो  भविमत।  असस्मनम्  गन्थक्षे  ४  पररच्छक्षेदमायाः  ससन्त।  अत्र  ६६०  श्लनोकमायाः  ससन्त।  प्रथमक्षे  पररच्छक्षेदक्षे  
कमाव्यलकणमम्,  कमाव्यभक्षेदमायाः,  विथैदभ्यमारदययाः  रष्ट्रीतययाः,  दश गपुणमाश्च  विमणरतमायाः  ससन्त।  मदतष्ट्रीयक्षे  पररच्छक्षेदक्षे  ३५ 
अलङ्कमारमायाः,  तक्षेषमास  लकणमम्,  तक्षेषमामम्  उदमाहिरणमम्,  तक्षेषमामम्  उपभक्षेदमायाः  कसथतमायाः  ससन्त।  तकतष्ट्रीयक्षे   पररच्छक्षेदक्षे 
शब्दमालङ्कमारस्य मविविक्षेचनमा यत्र यमकप्रपञ्चयाः, चतपुथर पररच्छक्षेदक्षे दनोषमाणमास गविक्षेषणमा कक तमा असस्त। 

दण्डष्ट्री रष्ट्रीमतप्रस्थमानस समसथरतविमानम्। तथमामप दण्डष्ट्री अलङ्कमारप्रस्थमानस्य अमप समथरकयाः आसष्ट्रीतम्। 
दसण्डनयाः  मतक्षे  उपममादलङ्कमारयाः  श्लक्षेषमामदगपुणयाः  इमत  एतक्षे  अलङ्कमारपदविमाच्यमायाः  भविसन्त।  दण्डष्ट्री 
ममाधपुयरगपुणविणरनविक्षेलमायमास  रससस्थमतमविषयक्षे  अमप  प्रमाहि  यतम्  कदमामचतम्  विणरस्य  अथरस्य  विमा  उत्कषरसमाधनमाय 
ममाधपुयरगपुणयाः रसस पररपनोषयमत। सविरप्रथमस दण्डष्ट्री एवि कमाव्यक्षे शब्दस्य प्रमाध्यमान्यमम् उकविमानम्। कमाव्यस्य ससजमास 
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प्रमाहि- “शरष्ट्रीरस तमाविमदषमाथरव्यविसच्छनमा पदमाविलष्ट्री” इमत। ततयाः परस जगनमाथमाचमायरयाः इदमम् एवि मतमम् आसश्रत्य 
गन्थस सलसखतविमानम्। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-३

कक्षे मचतम् प्रश्नमायाः अधयाः प्रदष्ट्रीयन्तक्षे- 

. 13 कमाव्यमादशरस्य रचमयतमा कयाः। 

. 14 दसण्डनयाः कमालयाः कयाः। 

. 15 दण्डष्ट्री कपु त्रत्ययाः। 

. 16 कमाव्यमादशर कमत पररच्छक्षेदमायाः ससन्त। 

. 17  कमाव्यमादशर कमत श्लनोकमायाः ससन्त। 

. 18 कमाव्यमादशरस्य अनपुविमादगन्थयाः कयाः। 

. )20 4 विमामनयाः
आलङ्कमाररकसकच्यमास  विमामनस्य  महित्त्विपकणर  स्थमानमम्  असस्त।  तस्य  महि  कमाव्यमालङ्कमारसकत्रमामण 

मविषयप्रमतपमादनदृष्ट्यमा अत्यन्तस  महित्त्विपकणरमम्  असस्त।  अयमम्  एवि  विमामनमाचमायरयाः  रष्ट्रीमतसम्प्रदमायस्य जनकयाः 
असस्त। आलङ्कमाररकयाः विमामनयाः विथैयमाकरणमातम्  कमामशकमारमातम्  विमामनमातम्  मभनयाः भविमत। आलङ्कमाररकयाः विमामनयाः 
कमाव्यक्षे  रष्ट्रीतक्षेयाः  एवि  प्रमाधमान्यस  स्विष्ट्रीकक तविमानम्।  अत  एवि  रष्ट्रीमतसम्प्रदमायक्षेषपु  अगगण्ययाः  विमामनमाचमायरयाः  भविमत। 
विमामनमाचमायरस्य दक्षेशकमालकक मतमविषयक्षे समाममान्ययाः पररचययाः दष्ट्रीयतक्षे। 

दक्षेशयाः - विमामनयाः जयमापष्ट्रीडनमाम्नयाः कमाश्मष्ट्रीररमाजस्य रमाषषकक टविसशस्य गनोमविन्दतकतष्ट्रीयस्य च सभमापसण्डतयाः 
समचवियाः  च  आसष्ट्रीतम्।  रमाजतरमङणष्ट्रीकमारस्य  "विमामनमादमाश्च  मसन्त्रणयाः”इमत  विचनमातम्  जमायतक्षे।  अत  एवि 
कमाश्मष्ट्रीरदक्षेशयाः विमामनस्य विमासस्थमानमम् आसष्ट्रीतम्। 

कमालयाः -  विमामनयाः  जयमापष्ट्रीडनमाम्नयाः  कमाश्मष्ट्रीररमाजस्य  रमाषषकक टविसशस्य  गनोमविन्दतकतष्ट्रीयस्य  च 
सभमापसण्डतयाः समचविश्च आसष्ट्रीतम्। जयमापष्ट्रीडस्य शमासनकमालयाः ७७९-८१९ ई.। गनोमविन्दस्य शमासनकमालयाः च 
७९४ – ८१३ ई. मन्यतक्षे। अतयाः विमामनस्य समययाः अषमशतकस्य चरमभमागयाः नविमशतकस्य आमदभमागश्च 
मनश्चष्ट्रीयतक्षे। 

अमभनविगपुपयाः विमामनस स्विगन्थक्षे लनोचनक्षे  "विमामनमामभप्रमायक्षेणमायममाकक्षेपयाः” इमत स्मरमत। अतयाः विमामनस्य 
अमभनविगपुपपकविरविमतरत्विस ससद्ध्यमत। विमामनश्च कमादम्बरष्ट्रीमम्, उत्तररमामचररतमम्, मशशपुपमालविधञ्च उदमाहिरमत। अत 
एवि विमामनस्य बमाण – भविभकमत -  ममाघपरविमतरतमा ससद्ध्यमत। एतक्षेन अमप सममायमामत यतम् विमामनस्य समययाः 
अषमशतकस्य चरमभमागयाः नविमशतकस्य आमदभमागश्च मनश्चष्ट्रीयतक्षे। 
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कक मतयाः -  विमामनयाः  कमाव्यमालङ्कमारसकत्रगन्थस्य रचमयतमा।  विमामनस्य कमाव्यमालङ्कमारसकत्रनमाम्नमा  गन्थयाः 
स्विनोपजविकसत्तसमहितयाः प्रससदयाः। अत्र गन्थक्षे अलङ्कमारशमास्त्रस्य सविर अमप मविषयमायाः सकत्रथैयाः मनरूमपतमायाः ससन्त। गन्थक्षे 
असस्मनम् पञ्च अध्यमायमायाः ससन्त। अत्र ३१९ सकत्रमामण ससन्त। अत्र अध्यमायमायाः असधकरणशब्दक्षेन व्यविहृतमायाः 
ससन्त।  प्रथमक्षे  असधकरणक्षे  कमाव्यतत्प्रयनोजनरष्ट्रीतययाः  मनरूमपतमायाः  ससन्त।  मदतष्ट्रीयक्षे  असधकरणक्षे 
पदविमाक्यविमाक्यमाथरदनोषमायाः  मनरूमपतमायाः  ससन्त।  तकतष्ट्रीयक्षे  असधकरणक्षे  गपुणमविविक्षेचनमा  कक तमा  यत्र  दशगपुणमानमास 
शब्दमाथरविकसत्ततयमा  मविसशमतमविधतमा  उकमा,  चतपुथर  असधकरणक्षे  शब्दमाथमारलङ्कमारमायाः,  पञ्चमक्षे  असधकरणक्षे  कमतचन 
अशपुदययाः मनमदरषमायाः ससन्त। कमाव्यमालङ्कमारस्य प्रमाचष्ट्रीनयाः टष्ट्रीकमाकमारयाः सहिदक्षेवियाः कसथतविमानम् यदम् विमामनस्य कक मतयाः 
नषमा।  तस्यमायाः  कक तक्षेयाः  उदमारयाः  मपुकपु लभट्टक्षेन  कक तयाः।  स  गन्थयाः  सम्प्रमत  प्रमाप्यतक्षे।  विमामनस्य  कक्षे चन 
मविमशषससदमान्तमायाः  ससन्त।  तक्षे  यथमा  -  १.  गपुणमालङ्कमारयनोयाः  मभनतमा,  २.  रष्ट्रीतक्षेस्त्रथैमविध्यमम्,  ३. 

विक्रनोकक्षे लरकणमारूपतमा,  ४.  मविशक्षेषनोकक्षे लरकणविथैमचत्र्यमम्,  ५.  समगस्य अमप अथमारलङ्कमारप्रपञ्चस्य उपममारूपतमा। 
विमामननो रष्ट्रीमतमम् आत्ममानस कमाव्यस्य अमभधत्तक्षे। यदमप प्रमाचष्ट्रीनमा अमप मविदमाससयाः रष्ट्रीमतस मनरूमपतविन्तयाः। तथमामप 
रष्ट्रीमतयाः कमाव्यस्य आत्ममा इमत तपु विमामनयाः सविरप्रथमस प्रनोकविमानम्। 

रष्ट्रीमतसम्प्रदमायस्य प्रवित्तरकयाः विमामनयाः, तन्मतक्षे रष्ट्रीमतयाः आत्ममा कमाव्यस्य। कमा नमाम रष्ट्रीमतयाः। पदसङ्घटनमा 
रष्ट्रीमतयाः।  सक्षेयस  पदसङ्घटनमा  गपुणक्षेषपु  आयत्तक्षेमत गपुणसम्प्रदमायमात्मनमा  पररणमतक्षे।  रष्ट्रीमतभक्षेदमानमास  व्यविसस्थतस  विणरनस 
दण्डष्ट्री  अमप  कक तविमानम्।  गपुणमालङ्कमारयनोयाः  असङ्कष्ट्रीणर  रूपस  प्रकमाश्य  गपुणमानमास  शब्दमाथरगतत्विक्षेन  मविसशमतप्रकमारतमा 
मनरूमपतमा। कमाव्यशनोभमायमायाः कतमाररयाः धममारयाः गपुणमायाः। तदमतशयहिक्षेतवियाः तपु अलङ्कमारमायाः ससन्त इमत विमामनमतमम्। 
भमामहिमादययाः  अमप  रसमम्  अलङ्कमारस  च  स्विष्ट्रीकक तविन्तयाः।  विमामनयाः  रसस  कमासन्तगपुणस्विरूपमम्  आख्यमाय  तस्य 
आविश्यकतमास स्विष्ट्रीकक तविमानम्। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-४

कक्षे मचतम् प्रश्नमायाः अधयाः प्रदष्ट्रीयन्तक्षे- 

. 19 रष्ट्रीमतसम्प्रदमायस्य प्रवित्तरकयाः कयाः। 

. 20 विमामनस्य रमचतगन्थस्य नमाम मकमम्। 

. 21 विमामनस्य दक्षेशयाः कयाः। 

. 22 विमामनस्य कमालयाः कयाः। 

. 23 विमामनस्य मतक्षे कमाव्यस्य आत्ममा कयाः। 

. 24 कमाव्यमालङ्कमारसकत्रक्षे कमत असधकरणमामन ससन्त। 

. 25 कमाव्यमालङ्कमारसकत्रक्षे कमत सकत्रमामण ससन्त। 

   8   ससस्कक तसमामहित्यमम्



आलसकमाररकपररचययाः-१ मटप्पणष्ट्री

. )20 5 रुद्रिटयाः
आलङ्कमाररकक्षे षपु  अगगण्ययाः  अयस  रुद्रिटमाचमायरयाः।  रुद्रिटमाचमायरस्य  अपरस  नमाम  रुद्रिभट्टयाः। 

अमालङ्कमाररकसम्प्रदमायक्षेषपु रुद्रिटयाः इमत नमामकयाः आलङ्कमाररकस्तपु अत्यन्तस सपुप्रससदयाः असस्त। भट्टविमामपुकस्य पपुत्रयाः 
रुद्रिटयाः आसष्ट्रीतम्। रुद्रिटयाः शतमानन्दयाः इमत नमाम्नमा पररमचतयाः असस्त। 

दक्षेशयाः- रुद्रिटमाचमायरयाः कमाश्मष्ट्रीरविमासष्ट्री आसष्ट्रीतम्। कमाश्मष्ट्रीरप्रमान्तक्षे एवि शमास्त्रचचमारमम्  अकरनोतम्। अतयाः अस्य 
रुद्रिटमाचमायरस्य विमासस्थमानस कमाश्मष्ट्रीरदक्षेशयाः आसष्ट्रीतम्। 

कमालयाः -  रुद्रिटक्षेन  मविरमचतस्य  कमाव्यमालङ्कमारस्य  उदरणमामन  रमाजशक्षेखरयाः  भनोजरमाजयाः 
प्रमतहिमारक्षेन्दपुरमाजश्च स्विककीयक्षे गन्थक्षे सलखसन्त। अतयाः रमाजशक्षेखरमामदभ्ययाः पकविरवित्तर्ती अयस रुद्रिटमाचमायरयाः। अत एवि 
नविमशतकस्य उत्तरभमागक्षे रुद्रिटयाः आसष्ट्रीतम्। 

दशमशतमाब्दष्ट्रीययाः  विलभदक्षेवियाः  रुद्रिटस्य  गन्थस्य  उपरर  टष्ट्रीकमास  रमचतविमानम्।  एतक्षेन  आगतस  यतम् 
दशमशतमाब्दमायाः पकविरकमासलकयाः रुद्रिटमाचमायरयाः भविमत। 

जथैकनोविष्ट्रीमहिनोदययाः रुद्रिटस शङ्करविमरनमाम्नयाः अविसन्तविमरपपुत्रस्य समसमाममयकस  मन्यतक्षे। अतनोऽमप पकविर्थोकयाः 
समय एवि ससद्ध्यमत। 

कक मतयाः -  कमाव्यमालङ्कमारयाः इमत नमामकस  गन्थस सलसखतविमानम् रुद्रिटयाः। शृङमारमतलकमम् इत्यस्य प्रणक्षेतमा 
रुद्रिभट्टयाः। कमाव्यमालङ्कमारस्य प्रणक्षेतमा रुद्रिटयाः। अत्र रुद्रिभट्टयाः रुद्रिटयाः च सममानयाः इमत कक्षे षमासञ्चतम् मतमम्। रुद्रिटमातम्  
मभनयाः रुद्रिभट्टयाः इमत अमप  एकयाः पकयाः। असधकतयमा रुद्रिटस्य कक तययाः मतस्त्रयाः इमत कक्षे मचतम्। तमायाः यथमा- १. 

कमाव्यमालङ्कमारयाः, २. शृङमारमतलकमम्, ३. मत्रपपुरविधकमाव्यमम् चक्षेमत। 

रुद्रिटस्य  कमाव्यमालङ्कमारयाः  मविषयमविविक्षेचनदृष्ट्यमा  अतष्ट्रीवि  व्यमापकयाः।  कमाव्यप्रयनोजनमम्,  कमाव्यस्य 
उदक्षेश्यमम्,  कमवितमासमामगष्ट्री,  अलङ्कमारयाः,  भमाषमा,  रष्ट्रीमतयाः,  रसमायाः,  विकत्तययाः सविर  अमप मविषयमायाः अत्र आलनोमचतमायाः। 
अलङ्कमारसम्प्रदमायस्य  आचमायरयाः  रुद्रिटयाः।  अतयाः  कमाव्यक्षे  अलङ्कमारमायाः  एवि  प्रधमानमायाः।  गन्थक्षे  असस्मनम्  षनोडश 
अध्यमायमायाः ससन्त। अत्र पदमामन ७३४ ममतमामन ससन्त। अलङ्कमारमाणमास मविभमाजनस विगर्तीकरणस च सविर प्रथममम् अयस 
कक तविमानम्। अलङ्कमारमाणमास मकलतत्त्विमामन चत्विमारर ससन्त। तमामन च – विमास्तविमम्,  औपम्यमम्,  अमतशययाः,  श्लक्षेषयाः 
चक्षेमत।  प्रमाचष्ट्रीनमायाः  आलङ्कमाररकमायाः  अलङ्कमारमानम्  प्रनोकविन्तयाः।  तक्षेषपु  कमासञ्चतम्  अलङ्कमारमानम्  त्यकविमानम्।  नकतनतयमा 
कक्षे मचतम् अलङ्कमारमायाः स्विष्ट्रीकक तमायाः। कक्षे षमासञ्चतम् अलङ्कमारमाणमास नमामपररविमतरतमम् असस्त। तदक्षेविस सविरथमा अलङ्कमारममागरयाः 
पररष्कक तयाः।  विस्तपुतस्तपु  अलङ्कमारमाणमामम्  समष्ट्रीकणमम्  आसष्ट्रीतम्  रुद्रिटगन्थस्य उदक्षेश्यमम्।  नविरसमामतररकस  प्रक्षेययाः 
विमात्सल्यस विमा रसयाः इमत मन्यतक्षे। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-५

कक्षे मचतम् प्रश्नमायाः अधयाः प्रदष्ट्रीयन्तक्षे- 

. 26 रुद्रिटस्य अपरस नमाम मकमम् असस्त। 

. 27 रुद्रिटस्य कमालयाः कयाः। 

ससस्कक तसमामहित्यमम्    9   



मटप्पणष्ट्री ससस्कक तसमामहित्यमम्

. 28 रुद्रिटस्य दक्षेशयाः कयाः। 

. 29 कमाव्यमालङ्कमारगन्थस्य रचमयतमा कयाः। 

. 30 कमाव्यमालङ्कमारक्षे कमत पदमामन ससन्त। 

. 31 कमाव्यमालङ्कमारक्षे कमत अध्यमायमायाः ससन्त। 

. )20 6 अमभनविगपुपयाः 
ध्विमनप्रस्थमानस्य मविमशषयाः आलङ्कमाररकयाः अमभनविगपुपयाः आसष्ट्रीतम्। अयमम् अमभनविगपुपयाः न कक्षे विलमम् 

आलङ्कमाररकयाः आसष्ट्रीतम् अमप तपु शथैविदशरनमाचमायरयाः तन्त्ररहिस्यजयाः च आसष्ट्रीतम्। प्रमाययाः कथमा श्रकयतक्षे यतम् स्वियस 
आनन्दविधरनयाः  अमभनविगपुपमात्मनमा  प्रकटष्ट्रीभकतयाः  अभवितम्।  ततयाः  ध्विन्यमालनोकस्य  लनोचनमम्  इमत  टष्ट्रीकमास 
सलसखतविमानम्। अयमम् अमभनविगपुपयाः कमाश्मष्ट्रीरदक्षेशस्य शमारदमाधमामस्य अत्यन्तस प्रमतमष्ठतयाः ससदयाः महिमापपुरुषश्च 
आसष्ट्रीतम्। अमभनविगपुपयाः मशविस्य अवितमारयाः इमत जनश्रपुमतयाः आसष्ट्रीतम्। 

दक्षेशयाः-  अमभनविगपुपस्य  पकविरपपुरुषयाः  अमत्रगपुपयाः  गङमायमपुनयनोयाः  मध्यविमतरस्थमानस  पररत्यज्य 
लसलतमामदत्यस्य मनदरशक्षेन कमाश्मष्ट्रीरदक्षेशयाः आगतयाः आसष्ट्रीतम्। अत एवि अमभनविगपुपस्य विमासस्थमानस कमाश्मष्ट्रीरदक्षेशयाः 
आसष्ट्रीतम् इमत मविदपुषमास मतमम्। 

कमालयाः -  आनन्दविधरनस्य ध्विन्यमालनोकगन्थस्य उपरर  लनोचनमम्  इमत टष्ट्रीकमास  रमचतविमानम्।  एतक्षेन 
आगतस  यतम्  अमभनविगपुपयाः  आनन्दविधरनपरवित्तर्ती।  अमभनविगपुपस्य  समययाः  दशमशतमाब्दमायाः  चरमभमागयाः 
एकमादशशतमाब्दमायाः आमदभमागयाः विमा इमत मनश्चष्ट्रीयतक्षे। 

विसशपररचययाः -  अमभनविगपुपस्य  मपतपुयाः  नमाम  चपुखलयाः।  चपुखलस्य अपरस  नमाम  नरसससहिगपुपयाः।  स 
मशविस्य  परमनो  भकयाः  आसष्ट्रीतम्।  तस्य  ममातपुयाः  नमाम  मविमलमा।  तस्य  मपतमामहिस्य  नमाम  विरमाहिगपुपयाः।  तस्य 
कमनष्ठभमातपुयाः नमाम मननोरथगपुपयाः। उत्पलमाचमायरयाः, प्रतष्ट्रीहिमारक्षेन्दपुरमाजयाः, लकणगपुपयाः इमत एतक्षे अमभनविगपुपस्य गपुरवियाः 
आसनम्। कणरयाः, मन्द्रियाः इमत एतयौ मशष्ययौ। 

कक मतयाः -  अमभनविगपुपस्य  कक मतषपु  ध्विन्यमालनोकस्य  लनोचनटष्ट्रीकमा,  भरतकक तनमाट्यशमास्त्रस्य 
अमभनविभमारतष्ट्री  नमाम  टष्ट्रीकमा,  तन्त्रमालनोकयाः  चक्षेमत  त्रयनो  गन्थमायाः  मनतमान्तप्रससदमायाः  ससन्त। 
रसससदमान्तप्रवित्तरकतयमा अयस समामहित्यशमास्त्रस्य महिनोपकमारकयाः भविमत। भरतमपुमनयाः अषयौ रसमानम् स्विष्ट्रीकक तविमानम्। 
परन्तपु  नमाट्यशमास्त्रस्य उपरर  अमभनविभमारतष्ट्री  इमत टष्ट्रीकमायमामम्  अमभनविगपुपयाः  नवि रसमानम्  प्रमतपमामदतविमानम्। 
शमान्तयाः अमप रसयाः इमत अमभनविगपुपस्य मतमम्। सम्प्रमत नमाट्यशमास्त्रस्य मकयतम् ममाहिमात्म्यमम् असस्त इमत जमानस 
तपु अमभनविभमारतष्ट्री इमत टष्ट्रीकमास मविनमा न सम्भविमत। ध्विन्यमालनोकस्य उपरर लनोचनटष्ट्रीकमा अमप मकलगन्थमापक्षेकयमा 
असधकमा प्रशसस्तयाः प्रमापमा। मविनमा लनोचनस ध्विन्यमालनोकस्य एतमावितम् ममाहिमात्म्यस न स्यमातम्। आनन्दविधरनयाः स्विककीयक्षे 
ध्विन्यमालनोकक्षे  विस्तपुध्विनक्षेयाः,  रसध्विनक्षेयाः,  अलङ्कमारध्विनक्षेयाः  च  समस  प्रमाधमान्यस  दमशरतविमानम्।  परन्तपु  अमभनविगपुपयाः 
रसध्विनक्षेयाः असधकस  प्रमाधमान्यस स्विष्ट्रीकरनोमत तस्य लनोचनटष्ट्रीकमायमामम्। तथथैवि जगमत रसध्विनक्षेयाः प्रमाधमान्यतमा सविरयाः 
स्विष्ट्रीमक्रयतक्षे। तदक्षेवि आहि –  "रसक्षेनथैवि सविर  जष्ट्रीविमत कमाव्यमम्  ....  न महि तच्छक न्यस कमाव्यस मकसञ्चदसस्त"  इमत। 

   10   ससस्कक तसमामहित्यमम्
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इदमम् एवि मतमम् आसश्रत्य मविश्विनमाथयाः समामहित्यदपरणयाः इमत गन्थस  रमचतविमानम्। तत्र कमाव्यस्य लकणस प्रमाहि- 

“विमाक्यस  रसमात्मकस  कमाव्यमम्”इमत।  भथैरविस्तवियाः,  क्रमस्तनोत्रयाः,  बनोधपञ्चदमशकमा,  ममासलनष्ट्रीमविजयविमामतरकम, 

ईश्विरप्रत्यमभजमामविममशरनष्ट्री,  ईश्विरप्रत्यमभजमामविविकमतमविममशरनष्ट्री  इमत  एतमायाः  कक तययाः  अमप  अमभनविगपुपस्य 
आसनम्। 

अमभनविगपुपस्य मविषयक्षे  कमामचतम् जनश्रपुमतयाः श्रकयतक्षे। भथैरविस्त्रनोत्रस्य आविकसत्तस कपु विरनम् मशष्यक्षेण समाकमम् 
अमभनविगपुपयाः गपुहिमायमायाः अभ्यन्तरक्षे प्रमविषविमानम्। ततयाः परस स अदृश्ययाः अभवितम्। अत एवि अमभनविगपुपयाः ससदयाः 
महिमापपुरुषयाः इमत जनमायाः मन्यन्तक्षे। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-६

कक्षे मचतम् प्रश्नमायाः अधयाः प्रदष्ट्रीयन्तक्षे- 

. 32 अमभनविगपुपस्य दक्षेशयाः कयाः। 

. 33 अमभनविगपुपस्य कमालयाः कयाः। 

. 34 लनोचनटष्ट्रीकमायमायाः कतमार कयाः। 

. 35 अमभनविभमारतष्ट्री कस्य गन्थस्य टष्ट्रीकमा। 

. 36 अमभनविगपुपस्य ममातपुयाः नमाम मकमम्। 

. 37 अमभनविगपुपस्य मपतपुयाः नमाम मकमम्। 

. )20 7 कपु न्तकयाः
आलङ्कमाररकसम्प्रदमायक्षेषपु  कपु न्तकमाचमायरयाः  अमप अगगण्ययाः भविमत। विक्रनोमकजष्ट्रीमवितमम्  इमत गन्थस्य 

रचमयतमा  कपु न्तकमाचमायरयाः।  विक्रनोमककमारयाः  कपु न्तकमाचमायरयाः  ध्विमनकमारमातम्  परवित्तर्ती  भविमत।  ध्विमनप्रस्थमानस्य 
ध्विन्यमालनोकक्षे न ध्विन्यमालनोकस्य लनोचनमम् इमत टष्ट्रीकयमा च पररष्कक तक्षे अमप ध्विमनप्रस्थमानस्य मविरनोधमाथर कपु न्तकयाः 
विक्रनोमकजष्ट्रीमवितमम्  इमत  गन्थस  रमचतविमानम्।  विक्रनोमकसम्प्रदमायस्य  प्रवित्तरकयाः  कपु न्तकयाः।  अयमम्  एवि  गन्थयाः 
विक्रनोमकसम्प्रदमायस्य मपुख्ययाः गन्थयाः भविमत। 

दक्षेशयाः -  कपु न्तकस्य विमासस्थमानस कमाश्मष्ट्रीरदक्षेशयाः आसष्ट्रीतम्। कपु न्तकमाचमायरस्य शमास्त्रचचमार कमाश्मष्ट्रीरक्षे एवि 
ससजमातमा। कपु न्तकयाः कमाश्मष्ट्रीरविमासष्ट्री इमत तपु मविदपुषमास न मतपमाथरक्यस मविदतक्षे। 

कमालयाः -  विक्रनोमककमारयाः  ध्विमनप्रस्थमानस्य  मविरनोधमाय  विक्रनोमकसम्प्रदमायमम्  आरब्धविमानम्।  अतयाः 
ध्विमनकमारमातम् परवित्तर्ती भविमत कपु न्तकयाः। ध्विमनकमारस्य कमालयाः नविमशतकमम् आसष्ट्रीतम्। अतयाः नविमशतकमातम् 
परवित्तर्ती भविमत कपु न्तकयाः। 

अमभनविगपुपस्य  समसमाममयकयाः  भविमत  इमत  जनश्रपुमतयाः  मविदतक्षे।  अमभनविगपुपस्य  कमालयाः 
दशमशतकस्य चरमभमागयाः एकमादशशतकस्य आमदभमागयाः विमा। 

ससस्कक तसमामहित्यमम्    11   
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अत एवि कपु न्तकस्य अमप स एवि कमालयाः भविमत इमत ऐमतहिमाससकमायाः प्रविदसन्त। 

ममहिमभट्टस्य  व्यमकमविविक्षेकगन्थक्षे  कपु न्तकमविरमचतस्य  विक्रनोमकजष्ट्रीमवितस्य  उदकतस  सममालनोचनस  च 
मविदतक्षे। विक्रनोमकजष्ट्रीमवितस्य समारयाः अलङ्कमारसविरस्विक्षे  मविदतक्षे।  एतक्षेन आगतस  यतम्  ममहिमभट्टस्य समकमासलकयाः 
पकविरवित्तर्ती विमा कपु न्तकमाचमायरयाः। कपु न्तकमाचमायरस्य समययाः एकमादशशतकमम्। 

कक मतयाः -  विक्रनोमकजष्ट्रीमवितमम् इमत गन्थस्य रचमयतमा कपु न्तकमाचमायरयाः। सम्प्रमत प्रमाययाः पकणरयाः गन्थयाः न 
उपलभ्यतक्षे। गन्थक्षे  असस्मनम् चत्विमारयाः उन्मक्षेषमायाः ससन्त। यक्षेषपु विक्रनोकक्षे याः प्रभक्षेदमानमास समाङनोपमाङमानमास विणरनस कक तमम्। 
कपु न्तकमाचमायरयाः  ध्विमनविमादस  न कदमामप  समसथरतविमानम्।  विक्रनोमकममाध्यमक्षेन एवि शब्दमाथरस्य चमत्कमारयाः  भविमत। 
व्यञनमाध्विमनयाः  विक्रनोकक्षे याः  एकयाः  भमागयाः।  कपु न्तकमाचमायरस्य  मतक्षे  विक्रनोमकयाः  एवि  कमाव्यस्य  प्रमाणभकतयाः  भविमत। 
विक्रनोमकजष्ट्रीमवितगन्थक्षे भमामहिस्य दसण्डनयाः उद्भटस्य विमा उलक्षेखस कक तविमानम्। मकन्तपु न कदमामप आनन्दविधरनस्य 
उलक्षेखस  कक तविमानम्।  एविञ्च अमभनविगपुपस्य  अमप  नमामनोच्चमारणस  नथैवि  करनोमत  स्विककीयक्षे  गन्थक्षे  कपु न्तकमाचमायरयाः। 
अमभनविगपुपयाः अमप कपु न्तकस्य नमाम न सलखमत तस्य टष्ट्रीकमागन्थक्षे। एतक्षेन अमप आयमामत यतम् ध्विमनप्रस्थमानस्य 
मविरनोधस  कक तविमानम्  कपु न्तकयाः।  अथविमा  अमभनविगपुपस्य  समसमाममयकयाः  भविमत  कपु न्तकमाचमायरयाः।  ध्विमनप्रस्थमानस 
खण्डमयत्विमा विक्रनोमकसम्प्रदमायमम् आरब्धविमानम्। 

विक्रनोमकयाः कमाव्यजष्ट्रीमवितमम्  इमत अविदनम्  कपु न्तकमादययाः।  विक्रनोमकयाः नमाम प्रससदमामभधमानव्यमतररकमा 
मविमचत्रथैविमामभधमा। भमामहिक्षेन अमतशयनोमकयाः एवि विक्रनोमकनमाम्नमा उकमा। कपु न्तकमाचमायरयाः ध्विनक्षेयाः अन्तभमारविस विक्रनोकयौ 
दमशरतविमानम्। सयाः अयस विक्रनोमकसम्प्रदमाययाः अनन्तरभमामविमभयाः आचमायरयाः न आदृतयाः। विक्रनोमकयाः अमप कसश्चतम् 
अलङ्कमारयाः इमत रुद्रिटयाः मन्यतक्षे। एविस प्रकमारक्षेण विक्रनोमकसम्प्रदमायस्य खण्डनस पकविमारचमायमारयाः कक तविन्तयाः। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-७

कक्षे मचतम् प्रश्नमायाः अधयाः प्रदष्ट्रीयन्तक्षे- 

. 38 कपु न्तकस्य कमालयाः कयाः। 

. 39 कपु न्तकस्य दक्षेशयाः कयाः। 

. 40 कपु न्तकस्य गन्थस्य नमाम मकमम्। 

. 41 विक्रनोमकसम्प्रदमायस्य जनकयाः कयाः। 

. 42 विक्रनोमकजष्ट्रीमवितगन्थक्षे कमत उन्मक्षेषमायाः ससन्त। 

. 43 कपु न्तकस्य मतक्षे कमाव्यस्य प्रमाणयाः कयाः। 
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 पमाठसमारयाः

समामहित्यगन्थक्षेषपु आनन्दयाः एवि लभ्यतक्षे। तत्रमामप अस्ममाकमम् आनन्दयाः कमाव्यपठनक्षेन भविमत। कमाव्यक्षेषपु 
दनोषमाणमास  मविविक्षेचनमम्,  कमाव्यक्षेषपु  रसमादष्ट्रीनमास  प्रमाधमान्यतमामविचमारयाः  इत्यमामदकस  तपु  अलङ्कमारशमास्त्रक्षे  जमायतक्षे।  तत्रमामप 
कक्षे षमासञ्चतम् आलङ्कमाररकमाणमास मतक्षे रसयाः एवि कमाव्यक्षे प्रधमानयाः,  कक्षे षमासञ्चतम् मतक्षे रष्ट्रीमतयाः एवि प्रधमानमा,  कक्षे षमासञ्चतम् मतक्षे 
कमाव्यक्षे  अलङ्कमारयाः  प्रधमानयाः  इमत बहिहधमा  मतमामन  आगतमामन।  अत एवि रष्ट्रीमतप्रस्थमानस्य,  ध्विमनप्रस्थमानस्य, 

अलङ्कमारप्रस्थमानस्य रसप्रस्थमानस्य च आमविभमारवियाः जमातयाः। अत्र आलङ्कमाररकमाणमास दक्षेशकमालकक मतमविषयक्षे चचमार 
मविदतक्षे। भरतमपुमनयाः नमाट्यशमास्त्रस्य प्रवित्तरकयाः भविमत। चतपुथरयाः ईशविष्ट्रीययाः पकविरकमासलकयाः भरतमपुमनयाः कमाव्यक्षे रसयाः 
एवि प्रधमानयाः इमत मतमम् आसश्रत्य रसप्रस्थमानस्य प्रमारम्भमम् अकरनोतम्। षष्ठशतकवित्तर्ती कमाश्मष्ट्रीरविमासष्ट्री भमामहियाः 
कमाव्यमालङ्कमारगन्थस  रमचतविमानम्।  भमामहिस्य  मतक्षे  तपु  कमाव्यक्षे  अलङ्कमारयाः  एवि  प्रधमानयाः  भविमत।  अतयाः 
अलङ्कमारप्रस्थमानस्य प्रवित्तरकयाः भमामहियाः। अषमशतकवित्तर्ती दमामकणमात्ययाः आलङ्कमाररकयाः दण्डष्ट्री कमाव्यमादशरयाः इमत 
गन्थस  सलसखतविमानम्।  दण्डष्ट्री  अलङ्कमारसम्प्रदमायस्य  कश्चन  प्रमपुख्ययाः  आचमायरयाः  भविमत।  तथमामप  दण्डष्ट्री 
रष्ट्रीमतमविविक्षेचकतयमा प्रख्यमातयाः आसष्ट्रीतम्। नविमशतकवित्तर्ती कमाश्मष्ट्रीरविमासष्ट्री विमामनयाः कमाव्यमालङ्कमारसकत्रस मविरमचतविमानम्। 
विमामनस्य मतक्षे कमाव्यक्षे अलङ्कमारयाः एवि प्रधमानयाः भविमत। अलङ्कमारप्रस्थमानस्य प्रवित्तरकयाः विमामनयाः। कमाश्मष्ट्रीरविमासष्ट्री 
रुद्रिटयाः कमाव्यमालङ्कमारगन्थस सलसखतविमानम्। अस्य मतक्षे अमप कमाव्यक्षे अलङ्कमारयाः एवि प्रधमानयाः भविमत। अमभनविगपुपयाः 
कमाश्मष्ट्रीरविमासष्ट्री आसष्ट्रीतम्। तस्य सस्थमतकमालयाः तपु दशमशतकनोत्तरभमागयाः भविमत। अमभनविगपुपयाः नमाट्यशमास्त्रस्य 
उपरर अमभनविभमारतष्ट्री इमत टष्ट्रीकमास ध्विन्यमालनोकस्य उपरर लनोचनमम् इमत टष्ट्रीकमास च रमचतविमानम्। अमभनविगपुपयाः 
अमप  रसप्रस्थमानस्य  एकयाः  आचमायरयाः  भविमत।  कमाव्यक्षे  रसयाः  एवि  प्रधमानयाः  इमत  अमभनविगपुपस्य  मतमम्। 
कमाश्मष्ट्रीरविमासष्ट्री  कपु न्तकमाचमायरयाः  विक्रनोमकजष्ट्रीमवितमम्  इमत  गन्थस  मविरमचतविमानम्।  अस्य  कमालयाः  भविमत 
एकमादशशतकमम्। कपु न्तकस्य मतक्षे तपु  कमाव्यक्षे विक्रनोमकयाः एवि प्रधमानमा। अत एवि ध्विमनप्रस्थमानस्य मविरनोधस कक त्विमा 
विक्रनोमकसम्प्रदमायस  प्रमारसम्भतविमानम्।  एविञ्च प्रकक तपमाठक्षे  आलङ्कमाररकमाणमास  दक्षेशकमालमम्  उक्त्विमा  तक्षेषमास  कक मतमविषयक्षे 
अमप मकसञ्चतम् आलनोचनस कक तमम् असस्त। 

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

. 1 भरतमपुनक्षेयाः दक्षेशकमालकक मतमविषयक्षे लघपुमटप्पणनीं सलखत। 

. 2 नमाट्यशमास्त्रस्य ससमकपस पररचयस सलखत। 

. 3 भरतमपुनक्षेयाः समाममान्यस पररचयस सलखत। 

. 4 भमामहिस्य दक्षेशकमालमविषयक्षे लघपुमटप्पणनीं सलखत। 

. 5 कमाव्यमालङ्कमारस्य ससमकपस पररचयस सलखत। 

. 6 भमामहिस्य कमालमविषयक्षे ससमकपस पररचयस सलखत। 

. 7 दसण्डनयाः दक्षेशकमालकक मतमविषयक्षे लघपुमटप्पणनीं सलखत। 
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मटप्पणष्ट्री ससस्कक तसमामहित्यमम्

. 8 दसण्डनयाः कमालमविषयक्षे ससमकपस पररचयस प्रददमातपु। 

. 9 कमाव्यमादशरस्य ससमकपस पररचयस सलखत। 

. 10 विमामनस्य ससमकपस पररचयस प्रददमातपु। 

. 11 विमामनस्य दक्षेशकमालकक मतमविषयक्षे  लघपुमटप्पणनीं सलखत। 

. 12 कमाव्यमालङ्कमारसकत्रस्य ससमकपस पररचयस प्रददमातपु। 

. 13 रुद्रिटस्य दक्षेशकमालकक मतमविषयक्षे लघपुमटप्पणनीं सलखत। 

. 14 कमाव्यमालङ्कमारगन्थस्य समाममान्यस पररचयस प्रददमातपु। 

. 15 अमभनविगपुपस्य दक्षेशकमालकक मतमविषयक्षे लघपुमटप्पणनीं सलखत। 

. 16 अमभनविगपुपस्य कक मतमविषयक्षे लघपुमटप्पणनीं सलखत। 

. 17  अमभनविगपुपस्य समाममान्यस पररचयस सलखत। 

. 18 कपु न्तकस्य दक्षेशकमालकक मतमविषयक्षे प्रबन्धस सलखत। 

. 19 विक्रनोमकजष्ट्रीमवितमम् इमत गन्थमम् आसश्रत्य प्रबन्धस सलखत। 

 पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण

उपरर मविदममानमानमास प्रश्नमानमामम् उत्तरमामण प्रदष्ट्रीयन्तक्षे-

. 1 भरतमपुमनयाः। 

. 2 भरतमपुमनयाः। 

. 3 षष्ठक्षे सपमक्षे च अध्यमायक्षे। 

. 4 ३६, ३७ विमा अध्यमायमायाः। 

. 5  तमाममलगन्थस्य रचनमाकमालयाः चतपुथरयाः ई. पक. 
मन्यतक्षे, ततयाः पकविरवितर्ती भरतयाः। 

. 6 ५००० श्लनोकमायाः। 

. 7 भमामहियाः। 

. 8 भमामहियाः। 

. 9 कमाश्मष्ट्रीरयाः। 

. 10 रमक्रलगनोममनयाः। 

. 11 षष्ठशतकवित्तर्ती

. 12 ३९। 

. 13 दण्डष्ट्री

. 14 अषमशतकमम्। 

. 15 दमामकणमात्ययाः

. 16 चत्विमारयाः। 

. 17 ६६० श्लनोकमायाः। 

. 18 कमविरमाजममागर इमत। 

. 19 विमामनयाः। 

. 20 कमाव्यमालङ्कमारसकत्रमम्। 

. 21 कमाश्मष्ट्रीरदक्षेशयाः। 

. 22 अषमशतकस्य चरमभमागयाः नविमशतकस्य 
आमदभमागश्च। 

. 23 रष्ट्रीमतयाः। 

. 24 पञ्च। 

. 25 ३१९ सकत्रमामण। 

. 26 रुद्रिभट्टयाः। 

. 27 नविमशतकस्य उत्तरभमागयाः। 

. 28 कमाश्मष्ट्रीरयाः। 
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. 29 रुद्रिटयाः। 

. 30 ७३४ पदमामन। 

. 31 षनोडश अध्यमायमायाः। 

. 32 कमाश्मष्ट्रीरयाः। 

. 33 दशमशतमाब्दमायाः आमदभमागयाः 
एकमादशशतमाब्दमायाः चरमभमागनो विमा। 

. 34 अमभनविगपुपयाः। 

. 35 नमाट्यशमास्त्रस्य। 

. 36 मविमलमा। 

. 37 नरसससहिगपुपयाः। 

. 38 एकमादशशतकमम्। 

. 39 कमाश्मष्ट्रीरदक्षेशयाः। 

. 40 विक्रनोमकजष्ट्रीमवितमम्। 

. 41 कपु न्तकमाचमायरयाः। 

. 42 चत्विमारयाः उन्मक्षेषमायाः। 

. 43 विक्रनोमकयाः कमाव्यस्य प्रमाणयाः। 

छमात्रमाणमास बनोधसयौकयमारय आलङ्कमाररकमाणमास दक्षेशकमालकक मतमविषयक्षे तमासलकमा प्रदष्ट्रीयतक्षे। 

नमाम दक्षेशयाः कमालयाः कक मतयाः

भरतयाः कमाश्मष्ट्रीरयाः चतपुथरशतकमातम् पकविरमम् नमाट्यशमास्त्रमम्

भमामहियाः कमाश्मष्ट्रीरयाः षष्ठशतकमम् कमाव्यमालङ्कमारयाः

दण्डष्ट्री दमामकणमात्ययाः अषमशतकमम् कमाव्यमादशरयाः

विमामनयाः कमाश्मष्ट्रीरयाः नविमशतकमम् कमाव्यमालङ्कमारसकत्रमम्

रुद्रिटयाः कमाश्मष्ट्रीरयाः नविमशतकमम् कमाव्यमालङ्कमारयाः

अमभनविगपुपयाः कमाश्मष्ट्रीरयाः दशमशतकमम् अमभनविभमारतष्ट्री, लनोचनटष्ट्रीकमा,तन्त्रमालनोकयाः

कपु न्तकयाः कमाश्मष्ट्रीरयाः एकमादशशतकमम् विक्रनोमकजष्ट्रीमवितमम्

॥ इमत मविसशयाः पमाठयाः ॥
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)21 आलसकमाररकपररचययाः-२
प्रस्तमाविनमा

 कविययाः  समामहित्यस्य  मनममारणमाय  प्रयतन्तक्षे।  परन्तपु  अजमातपकविरतयमा  एवि  समामहित्यक्षे  अलङ्कमारमाणमामम् 
आत्मप्रकमाशनो भविमत। यथमा मविश्विस्य प्रमाचष्ट्रीनतमऋग्ससमहितमायमामम्  ऋषययाः अजमातपकविरतयमा  एवि अलङ्कमारमाणमास 
प्रयनोगस कक तविन्तयाः। 

 ऋग्विक्षेदक्षे  उपममा,  रूपकमम्,  अमतशयनोमकयाः,  अनपुप्रमासयाः इत्यमादष्ट्रीनमामम्  अलङ्कमारमाणमास  प्रयनोगयाः असस्त। 
अमग्निपपुरमाणक्षे कमाव्यमविभमागयाः,  कमाव्यस्य रष्ट्रीतययाः,  कमाव्यस्य गपुणमायाः,  इमत एतक्षे मविषयमायाः चमचरतमायाः ससन्त। इतयाःपरस 
समामहित्यशमास्त्रस्य मविविक्षेचनमाय अलङ्कमारशमास्त्रमम् अमप सममागतमम्। प्रमाचष्ट्रीनमायाः आलङ्कमाररकमायाः कमाव्यमविषयक्षे बहिहमन 
मतमामन  प्रदत्तविन्तयाः।  कमाव्यक्षे  कयाः  प्रमाणभकतयाः  भविमत  इमत  मविषयस  स्विष्ट्रीकक त्य  आलङ्कमाररकमाणमास  मतसमाम्यस 
मतविथैसमाम्यस च उभयधमा दृश्यतक्षे। ध्विमनकमारयाः आनन्दविधरनयाः स्विककीयक्षे ध्विन्यमालनोकगन्थक्षे ध्विमनयाः एवि प्रमाणभकतयाः 
इमत  मतस  दमशरतविमानम्।  अत्र  एवि  कमाव्यक्षे  ध्विमनमविरनोसधनमास  मतमम्  उपस्थमाप्य  खसण्डतविमानम्।  ततयाः  परस 
मम्मटमाचमायमारदययाः  कमाव्यप्रकमाशगन्थस  सलसखतविन्तयाः।  तत्र  कमाव्यलकणस  प्रमाहि-  “तददनोषयौ  शब्दमाथर्यौ  सगपुणयौ 
समाविनलङ्कक तष्ट्री  पपुनयाः  क्विमामप"  इमत।  इदमम्  एवि  कमाव्यलकणस  खण्डमयत्विमा  मविश्विनमाथयाः  समामहित्यदपरणगन्थस 
सलसखतविमानम्। तत्र विमाक्यलकणस प्रमाहि - “कमाव्यस रसमात्मकस  विमाक्यमम् ”इमत। ततयाःपरस जगनमाथयाः विमाक्यलकणमम् 
इदमम्  खण्डमयत्विमा रसगङमाधरगन्थस  सलसखतविमानम्। तत्र विमाक्यलकणस प्रमाहि  - “रमणष्ट्रीयमाथरप्रमतपमादकयाः शब्दयाः 
कमाव्यमम्” इमत। एविमम् आलङ्कमाररकमायाः कमाव्यमविषयक्षे स्विस्विससदमान्तस प्रमतपमामदतविन्तयाः। 

भमारतष्ट्रीयपरम्परमायमास मविदमाससयाः स्विककीयक्षे गन्थक्षे न कदमामप स्विककीयपररचयमामदकस  स्थमापयसन्त। तस्ममातम् 
एतमादृशमानमास मविदपुषमास दक्षेशकमालमामदमविचमारयाः तपु द पुष्करयाः भविमत। परन्तपु ध्विमनकमारस्य मतस मम्मटयाः स्विष्ट्रीकक तविमानम्, 
मम्मटस्य  मतमम्  खसण्डतविमानम्  मविश्विनमाथयाः,  मविश्विनमाथस्य  मतस  जगनमाथयाः  खसण्डतविमानम्।  एतक्षेन 
आनन्दविधरनमम्मटमविश्विनमाथमादष्ट्रीनमास मध्यक्षे पयौविमारपयर  जमातपुस शक्यतक्षे। कदमामचतम् गन्थक्षे तत्तत्कमालविसत्तरनयाः रमाजयाः 
नमाम उपलभ्यतक्षे। एतथैयाः प्रममाणथैयाः आनन्दविधरन – मम्मट- मविश्विनमाथ - जगनमाथ इमत एतक्षेषमास दक्षेशकमालमामदकमम् 
अनपुमष्ट्रीयतक्षे। ध्विमनकमारमादष्ट्रीनमास दक्षेशकमालकक मतमविषयक्षे समाममान्ययाः पररचययाः इमत एवि अस्य पमाठस्य मविषययाः। 

उदक्षेश्यमामन
अमपुस पमाठस पमठत्विमा भविमानम् विमा -

 ध्विमनकमारस्य पररचयस जमातपुस प्रभविक्षेतम्। 
 ध्विमनकमारस्य कक मतस जमातपुस शक्नपुयमातम्। 

   16   ससस्कक तव्यमाकरणमम्
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 कयाः आलङ्कमाररकयाः ध्विमनसम्प्रदमायस्य प्रवितरकयाः इमत जमातपुस प्रभविक्षेतम्। 
 आलङ्कमाररकयाः तस्य दक्षेशयाः कमालयाः कक तययाः इमत मविषयक्षे जमानस भविक्षेतम्। 
 आलङ्कमाररकस्य विसशमविषयकस  जमानस भविक्षेतम्। 
 कयाः आलङ्कमाररकयाः कस्य सम्प्रदमायस्य प्रवित्तरकयाः इमत जमानस प्रभविक्षेतम्। 

. )21 1 आनन्दविधरनयाः
आनन्दविधरननो  महि  कमाव्यशमास्त्रमाकमाशक्षे  सविरसमपुज्ज्विलस  नकत्रमम्।  अलङ्कमारसमामहित्यस्य  इमतहिमासक्षे 

आनन्दविधरनयाः एकमम् उज्ज्विलपकणरमम् अध्यमायस रमचतविमानम्। अलङ्कमारसमामहित्यक्षे आनन्दविधरनस मविनमा अलङ्कमारशमास्त्रस 
न  कदमामप  पकणरतमामम्  एमत।  कमाव्यजगमत  तस्य  ध्विन्यमालनोकस्य  प्रविक्षेशयाः  सपुमहितम्  सयौभमाग्यमम्  आधत्तक्षे। 
ध्विमनशमास्त्रस्य व्यमाख्यमातकत्विक्षेन स महि सविमारनम्  एवि आचमायमारनम्  अमतशक्षेतक्षे।  आनन्दविधरनयाः कमाव्यक्षे  ध्विमनयाः एवि 
प्रधमानयाः इमत मत्विमा ध्विमनसम्प्रदमायमम् आरब्धविमानम्। ध्विन्यमालनोकक्षे  गन्थक्षे ध्विनक्षेयाः अभमाविविमामदनयाः लकणमाविमामदनयाः 
अमनविरचनष्ट्रीयतमाविमामदनयाः  च  मतस  खण्डमयत्विमा  सविरप्रथमस  ध्विमनस  प्रमतपमामदतविमानम्।  इदमाननीं  तमादृशस्य 
ध्विमनकमारस्य दक्षेशकमालकक मतमविषयक्षे आलनोच्यतक्षे। 

दक्षेशयाः - आनन्दविधरनयाः कमाश्मष्ट्रीरमकमतपमालस्य अविसन्तविमरणयाः सभमापसण्डतयाः आसष्ट्रीतम्। तत्र प्रममाणमम् 
एकयाः श्लनोकयाः वितरतक्षे- 

“मपुकमाकणयाः मशविस्विमामष्ट्री कमविरमानन्दविधरनयाः। 

प्रथमास रत्नमाकरश्चमागमातम् समाममाज्यक्षेऽविसन्तविमरणयाः”।। इमत

एतक्षेन आगतस यतम् आनन्दविधरनयाः कमाश्मष्ट्रीरविमासष्ट्री आसष्ट्रीतम्। 

कमालयाः -  आनन्दविधरनयाः कमाश्मष्ट्रीरमकमतपमालस्य अविसन्तविमरणयाः सभमापसण्डतयाः आसष्ट्रीतम्।  अत एवि 
अविसन्तविमरणयाः कमालयाः एवि आनन्दविधरनस्य अमप कमालयाः भविमत। अविसन्तविमरणयाः समययाः ८५५ – ८८३ ई. 

मविदतक्षे, अत आनन्दविधरनयाः अमप तत्कमासलकयाः भविमत। 

विसशपररचययाः -  आनन्दविधरनस्य मपतपुयाः नमाम ननोणभट्टयाः इमत आसष्ट्रीतम्। कक्षे षमासञ्चतम् मतक्षे ध्विमनकमारयाः 
ध्विन्यमालनोककमारयाः च सममानयाः जनयाः इमत। स च आनन्दविधरनयाः। तत्र प्रममाणस रमाजशक्षेखरस्य एकयाः श्लनोकयाः - 

“ध्विमननमामतगम्भष्ट्रीरक्षेण कमाव्यतत्त्विमनविक्षेमशनमा। 

आनन्दविधरनयाः कस्य नमासष्ट्रीदमानन्दविधरनयाः।। ”इमत

परन्तपु  ध्विन्यमालनोकस्य  लनोचनटष्ट्रीकमाकमारयाः  अमभनविगपुपयाः  कथयमत  यतम्  ध्विमनकमारयाः 
ध्विन्यमालनोककमारश्च न सममानयाः जनयाः। ध्विमनकमाररकमायमायाः उपरर रमचतमायमायाः विकत्तक्षेयाः नमाम ध्विन्यमालनोकयाः। तत्र 
कमाररकमायाः ध्विमनकमाररकमायाः उच्यन्तक्षे। विकत्तक्षेयाः नमाम आलनोकयाः इमत। कक्षे षमासञ्चतम् मतक्षे तपु ध्विमनकमारस्य अपरस नमाम 
सहृदययाः। 

कक मतयाः -  अयमम्  आचमायरयाः  ध्विमनप्रस्थमानस्य  प्रवित्तरनमाय  ध्विन्यमालनोकस  गन्थस  रमचतविमानम्। 
ध्विन्यमालनोकस्य  अपरस  नमाम  सहृदयमालनोकयाः,  कमाव्यमालनोकयाः।  आनन्दविधरनस्य  ध्विन्यमालनोकमामतररकमायाः 
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मविषमबमाणलष्ट्रीलमा, अजपुरनचररतमम्, दक्षेविष्ट्रीशतकमम्, इमत त्रययाः कमवितमागन्थमायाः प्रमाप्यन्तक्षे। ध्विन्यमालनोकक्षे  त्रययाः असशमायाः 
ससन्त।  तक्षे  च  कमाररकमा,  विकत्तययाः,  उदमाहिरणमामन  इमत।  अनक्षेककमविकक मतभ्ययाः  आनन्दविधरनयाः  उदमाहिरणमामन 
स्विष्ट्रीकक तविमानम्।  परन्तपु  स कमाररकमास  विकसत्तस  च स्वियमम्  एवि रमचतविमानम्।  कक्षे चन कथयसन्त यतम्  आनन्दविधरनयाः 
कस्यमचतम् अन्यस्य अजमातनमाम्नयाः कक मतभ्ययाः कमाररकमामम् अमप स्विष्ट्रीकक तविमानम्। कक्षे विलस विकसत्तमम् एवि आनन्दविधरनयाः 
रमचतविमानम्। अत्र गन्थक्षे १२९ कमाररकमायाः ससन्त। अत्र चत्विमारयाः उदनोतमायाः ससन्त। प्रथमक्षे उदनोतक्षे ध्विमनमविरनोसधमतस 
मनरमाकक त्य कमाव्यस्य आत्ममानस ध्विमनमम् उपस्थमामपतविमानम्। ततयाःपरस विस्तपुध्विमनमम्,  अलङ्कमारध्विमनमम्,  रसध्विमनस 
च  प्रमतपमामदतविमानम्।  पपुनश्च  ध्विमनयाः  मदमविधयाः  भविमत।  यथमा-  मविविमकतमान्यपरविमाच्यध्विमनयाः, 
अमविविमकतविमाच्यध्विमनयाः इमत। अत्र ध्विनक्षेयाः मविभमागदयमम् उदमाहिरणममाध्यमक्षेन प्रमतपमामदतविमानम्। मदतष्ट्रीयक्षे उदनोतक्षे 
अमविविमकतविमाच्यध्विनक्षेयाः भक्षेदयाः,  प्रक्षेयसयाः रसध्विनक्षेयाः भक्षेदयाः,  गपुणमालङ्कमारयनोयाः भक्षेदयाः इमत एतक्षे मविषयमायाः आलनोमचतमायाः 
ससन्त। तकतष्ट्रीयक्षे उदनोतक्षे रष्ट्रीमतविकत्त्यनोयाः आलनोचनस कक तमम्। चतपुथर उदनोतक्षे कमविप्रमतभमायमायाः गपुणष्ट्रीभकतव्यङ्ग्यकमाव्यस्य 
च आलनोचनमम्। 

ध्विमनप्रस्थमानस्य  प्रथमयाः  आचमायरयाः  आनन्दविधरनयाः।  अयमम्  एवि  आचमायरयाः  ध्विमनसम्प्रदमायमम् 
आरब्धविमानम्।  ध्विन्यमालनोककमारमातम्  पकविरविसत्तरनयाः  आचमायमारयाः  अलङ्कमारमम्,  रष्ट्रीमतमम्,  गपुणमम्  कमाव्यस्य  आत्ममानमम् 
उकविन्तयाः। तक्षेषपु प्रथमयाः ध्विन्यमालनोककमारयाः ध्विमनस कमाव्यस्य आत्ममानस मन्यतक्षे। मतसकमभयाः शमकमभयाः शब्दयाः अथर 
प्रमतपमादयमत। तमाश्च अमभधमा,  लकणमा,  तमात्पयरमम्  इमत। एषमा  शमकत्रयव्यमतररकमा कमामचतम्  व्यञनमा विकसत्तयाः 
भविमत।  ध्विमनविमादक्षे  व्यमाकरणप्रससदस्य  स्फनोटतत्त्विस्य  स्विष्ट्रीकमारयाः  असस्त।  कमाव्यक्षे  रष्ट्रीमतगपुणमालङ्कमारमाणमास 
स्थमानमनणरयस कक त्विमा ध्विमनस प्रमतपमामदतविमानम्। आनन्दविधरनस्य मतक्षे गपुणमामदकस  कक्षे विलस विमाच्यविमाचकचमारुत्विहिक्षेतपुस 
व्यमतररकस  न मकममप असस्त।  कमाव्यक्षे  शब्दस्य अथरस्य च स्विककीयप्रमाधमान्यतमास  पररत्यज्य विमाच्यमामतररकस  
व्यङ्ग्यमाथर प्रमतपमादयमत, स ध्विमनयाः। तदपुकमम्-

“यत्रमाथरयाः शब्दनो विमा तमथरमपुपसजरनष्ट्रीकक तस्विमाथर्यौ। 

व्यङ्ग्ययाः कमाव्यमविशक्षेषयाः स ध्विमनररमत सकररमभयाः कसथतयाः।। ”इमत

ध्विमनविमादक्षे गपुणरष्ट्रीत्यलङ्कमारमादययाः सविर एवि रसपयमारविसमामयनयाः। ध्विन्यमालनोककमारस्य मतक्षेन प्रभमामवितयाः 
अमभनविगपुपयाः लनोचनटष्ट्रीकमास सलसखतविमानम्। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-१

. 1 ध्विन्यमालनोककमारस्य समययाः कयाः। 

. 2 ध्विन्यमालनोककमारस्य दक्षेशयाः कयाः। 

. 3 ध्विन्यमालनोककमारस्य मपतपुयाः नमाम मकमम्। 

. 4 आनन्दविधरनयाः कस  गन्थस सलसखतविमानम्। 

. 5 ध्विमनसम्प्रदमायस्य प्रवित्तरकयाः कयाः। 

. 6 ध्विन्यमालनोकक्षे  कमत कमाररकमायाः ससन्त। 
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. )21 2 अप्पयदष्ट्रीमकतयाः
अलङ्कमारमाकमाशक्षे  आलङ्कमाररकक्षे षपु  अगगण्ययाः  अप्पयदष्ट्रीमकतयाः  भविमत।  अयमम्  आचमायरयाः  न  कक्षे विलमम् 

अलङ्कमारशमास्त्रक्षे मनपपुणयाः भविमत अमप तपु इतरशमास्त्रक्षे अमप अस्य नथैपपुण्यस मनतरमास मविदतक्षे। प्रमाययाः सविरसस्मनम् शमास्त्रक्षे 
अस्य  महिमाभमागस्य  गन्थमायाः  मविदन्तक्षे।  अप्पयदष्ट्रीमकतयाः  समामहिसत्यकयाः,  अदथैतष्ट्री,  मविमशषमादथैतष्ट्री,  विथैयमाकरणयाः, 
आलङ्कमाररकयाः,  कमविश्च आसष्ट्रीतम्। प्रमाययाः आचमायरण शतस गन्थमायाः सलसखतमायाः। तक्षेषपु अलङ्कमारसम्बसन्धगन्थत्रयस 
मविदतक्षे।  अप्पयदष्ट्रीमकतयाः,  अप्पदष्ट्रीमकतयाः,  अप्पय्यदष्ट्रीमकतयाः  इमत मत्रमविधथैयाः  नमाममभयाः  ससस्कक तजगमत पररमचतनो 
भविमत। जगनमाथस्य रसगङमाधरगन्थक्षे अमप मत्रमविधस नमाम एवि श्रकयतक्षे। 

दक्षेशयाः -  अप्पयदष्ट्रीमकतस्य जन्म  दमकणभमारतक्षे  ससजमातमम्।  अयमम्  अप्पयदष्ट्रीमकतयाः  तमाममळनमाडपु  - 
अन्तगरत-आकमारड्मण्डलसस्थतक्षे  अडयप्पलस  नमासम्न  गमामक्षे  जन्म  प्रमापविमानम्।  अप्यदष्ट्रीमकतस्य  दक्षेशयाः 
तमाममळनमाडपुप्रदक्षेशयाः आसष्ट्रीतम्। 

कमालयाः -  अप्पयदष्ट्रीमकतस्य  कमालस्तपु  सपदशशतकमम्  आसष्ट्रीतम्।  आलङ्कमाररकयाः  जगनमाथयाः 
अप्पयदष्ट्रीमकतमविरमचतस्य  मचत्रमष्ट्रीममाससमागन्थस्य  खण्डनस  कक तविमानम्।  एतक्षेन  जमायतक्षे  यतम्  अप्पयदष्ट्रीमकतस्य 
जगनमाथपकविरविसत्तरतमा  आसष्ट्रीतम्।  अप्पयदष्ट्रीमकतयाः  प्रथमस्य  विक्षेङ्कटस्य  मनदरशक्षेन  कपु विलयमानन्दनमामकगन्थस 
रमचतविमानम्।  प्रथमविक्षेङ्कटस्य कमालस्तपु  १५८६-  १६१३खष्ट्रीषमाब्दयाः।  स एवि  कमालयाः अप्पयदष्ट्रीमकतस्य इमत 
अनपुमष्ट्रीयतक्षे।  परन्तपु  तसस्मनम्  विसशक्षे  अप्पय  इमत  नमाम्नमा  बहिवियाः  आसनम्।  तस्ममातम्  प्रकक तमाप्पयदष्ट्रीमकतस्य 
कमालमनधमाररणस तपु दपुष्करमम्। 

विसशपररचययाः -  रङरमाजमाध्विरष्ट्रीन्दस्य  पपुत्रयाः  अप्पयदष्ट्रीमकतयाः।  अयस  भमारदमाजविसशनोत्पनयाः  आसष्ट्रीतम्। 
स्वियमक्षेवि सलखमत कपु विलयमानन्दक्षे - 

“इमत  श्रष्ट्रीमददथैतमविदमाचमायर-श्रष्ट्रीमद्भरदमाजकपु ल-जलसधकयौस्तपुभ-श्रष्ट्रीरङरमाजमाध्विरष्ट्रीन्द्रि-विरसकननोयाः 
श्रष्ट्रीमदप्पयदष्ट्रीमकतस्य  कक मतयाः  कपु विलयमानन्दयाः  सममापयाः।”  इमत।  अप्पयदष्ट्रीमकतस्य  सविर  मपतकमपतमामहिमादययाः 
श्रनोमत्रयमायाः  ज्यनोमतषनोममामदयमागमानमामम्  आहितमाररयाः  समामविक्षेमदनयाः  आसनम्।  अदथैमतनयाः  अमप  भकत्विमा  प्रमाययाः 
मशविभमकपरमायणमायाः  आसनम्।  अप्पयदष्ट्रीमकतस्य  मपतमामहियाः  आचमायरदष्ट्रीमकतयाः  आसष्ट्रीतम्।  अप्ययदष्ट्रीमकतस्य 
आश्रयदमातमा विक्षेङ्कटरमाजयाः आसष्ट्रीतम्। 

कक मतयाः - बहिहमभयाः मविश्विसनष्ट्रीयथैयाः प्रममाणथैयाः प्रतष्ट्रीयतक्षे यतम् अप्पयदष्ट्रीमकतस्य प्रमाययाः शतस गन्थमायाः मविदन्तक्षे। 
इतनोऽमप  असधकससख्यमाकमा  एवि  गन्थमायाः  मविदन्तक्षे  इमत  कक्षे मचतम्  मन्यन्तक्षे।  अप्पयदष्ट्रीमकतस्य 
विक्षेदमान्तसम्बसन्धगन्थमायाः,  मष्ट्रीममाससमासम्बसन्धगन्थमायाः,  व्यमाकरणसम्बसन्धगन्थमायाः,  मशविमादथैतसम्बसन्धगन्थमायाः, 
स्तनोत्रसम्बसन्धगन्थमायाः, अलङ्कमारसम्बसन्धगन्थमायाः, कमाव्यसम्बसन्धगन्थमायाः च मविदन्तक्षे। 

विक्षेदमान्तमविषयकगन्थमायाः  -  १.  ससदमान्तलक्षेशससगहियाः,  २.  न्यमायरकमाममणयाः,  ३.  कल्पतरुपररमलयाः,  ४. 

न्यमायमपुकमाविलष्ट्री,  ५.  न्यमायममणममालमा,  ६.  न्यमायमञरष्ट्री,  ७.  असधकरणपसञ्चकमा  ८.  तत्त्विमपुकमाविलष्ट्री,  ९. 

ममणममासलकमा इत्यमादययाः। 
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मशविमादथैतपरमायणमायाः गन्थमायाः - १. मशखररणष्ट्री, २.रमाममायणतमात्पयरसङ्गहियाः, ३. भमारततमात्पयरसङ्गहियाः, 
४.मशविपकजमामविसधयाः, ५.आनन्दलहिरष्ट्री, ६. मशविमाचरनचसन्द्रिकमा, ७. मशविमादथैतमनणरययाः इत्यमादययाः गन्थमायाः। 

मष्ट्रीममाससमाशमास्त्रपरकगन्थमायाः  -  १.  मविसधरसमायनमम्,  २.  सपुखनोपयनोसजनष्ट्री,  ३.  उक्रपरमाक्रमयाः,  ४. 

मचत्रमापटमम्, ५. तमासन्त्रकमष्ट्रीममाससमा, ६. धमरमष्ट्रीममाससमापररभमाषमा इत्यमादययाः। 

व्यमाकरणक्षे  एकयाः  गन्थयाः  मविदतक्षे।  तच्च  पमामणनष्ट्रीयतन्त्रविमादनकत्रममालमा  इमत।  कमाव्यशमास्त्रक्षे 
यमादविमाभ्यपुदयव्यमाख्यमा  इमत  गन्थयाः  मविदतक्षे।  अलङ्कमारशमास्त्रक्षे  प्रमाययाः  चत्विमारयाः  गन्थमायाः  मविदन्तक्षे।  तक्षे  च  १. 

कपु विलयमानन्दयाः, २. मचत्रमष्ट्रीममाससमा, ३. विकसत्तविमामतरकमम्, ४. लकणरत्नमाविलष्ट्री इमत। 

स्तनोत्रसम्बसन्धगन्थमायाः  -  १.  विरदरमाजस्तवियाः,  २.  इदसस्तविव्यमाख्यमा,  ३.  आत्ममापरणस्तपुमतयाः,  ४. 

ममानसनोलमासयाः, ५. आमदत्यस्तनोत्रमम्, ६. गङमाधरमाषकमम् इत्यमादययाः। अत्र कक्षे षमासञ्चतम् प्रससदगन्थमानमास नमामनोलक्षेखयाः 
कक तयाः।  प्रकक तपमाठक्षे  आलङ्कमाररकमाणमास  मविषयक्षे  चचमार  भविमत।  अतयाः  अलङ्कमारशमास्त्रसम्बदगन्थमानमास  मकसञ्चतम् 
समाममान्यक्षेन  पररचययाः  प्रदष्ट्रीयतक्षे।  अप्पयदष्ट्रीमकतयाः  जयदक्षेविमविरमचतस  चन्द्रिमालनोकगन्थस  सममासश्रत्य 
कपु विलयमानन्दनमामकगन्थस  प्रणष्ट्रीतविमानम्।  अलङ्कमारस्य  उपरर  टष्ट्रीकमामविशक्षेषयाः  अयस  गन्थयाः।  प्रमाययाः  गन्थक्षे  २७३ 
श्लनोकमायाः  ससन्त।  गन्थकमारयाः  स्वियस  कथयमत यतम्  कपु विलयमानन्दगन्थक्षे  चन्द्रिमालनोकक्षे  मविदममानमानम्  अलङ्कमारमानम् 
गकहिष्ट्रीत्विमा कक्षे मचतम् नविष्ट्रीनमायाः अलङ्कमारमायाः अमप प्रमतपमादन्तक्षे। चन्द्रिमालनोकक्षे  शतमम् अलङ्कमारमायाः मविदन्तक्षे। तथैयाः अलङ्कमारथैयाः 
सहि पञ्चदश नविष्ट्रीनमायाः अलङ्कमारमायाः प्रमतपमामदतमायाः ससन्त। तच्च प्रमाहि- 

“यक्षेषमास चन्द्रिमालनोकक्षे  दृश्यन्तक्षे लक्ष्यलकणश्लनोकमायाः। 

प्रमायस्त एवि तक्षेषमाममतरक्षेषमास त्विमभनविमा मविरच्यन्तक्षे।।” इमत

अत्र  अथमारलङ्कमारस्य  उपरर  चचमार  मविदतक्षे।  रमाजयाः  विक्षेङ्कटस्य  मनदरशक्षेन  एवि  कपु विलयमानन्दगन्थस 
सलसखतविमानम्। 

मचत्रमष्ट्रीममाससमा इमत अयमम् उत्कक षगन्थयाः मविदतक्षे। अत्र कक्षे विलस दमादशमानमामम् अलङ्कमारमाणमास विणरनस मविदतक्षे। 
अत्र कमाररकमायमायाः रचनमायमायाः परस गदविकत्त्यमा अन्यक्षेषमास प्रमाकनमानमामम् आचमायमारणमास मतमामन उपस्थमामपतविमानम्। क्विमचतम् 
क्विमचतम्  मतमानमास  खण्डनममप  कक तमम्  असस्त।  कमाव्यस्य ध्विमनयाः,  गपुणष्ट्रीभकतव्यङ्ग्यमम्,  मचत्रमम्  इमत  मत्रमविधयाः 
मविभमागयाः  मविदतक्षे।  इतयाः  परमम्  उपममालङ्कमारस्य  मविचमारस  कक तविमानम्।  दमादश  अलङ्कमारमायाः  उपममान्तगरतमायाः  इमत 
दमशरतमम्।  परन्तपु  जगनमाथयाः  रसगङमाधरक्षे  मचत्रमष्ट्रीममाससमायमायाः  खण्डनस  कक तविमानम्।  पपुनश्च  जगनमाथयाः 
मचत्रमष्ट्रीममाससमाखण्डनमम् इमत पपुस्तकस  मविरच्य दष्ट्रीमकतस्य मतस खसण्डतविमानम्। 

विकत्तविमामतरकमम् इत्यमप अपरयाः अलङ्कमारगन्थयाः मविदतक्षे। असस्मनम् गन्थक्षे  पररच्छक्षेददयमम् असस्त। अत्र 
अमभधमालकणयनोयाः मविषयक्षे चचमार भविमत। अत्र व्यञनमामविषयक्षे तपु न मकममप प्रनोकमम् असस्त। 

कक्षे चन प्रमामतपमादयसन्त यतम् लकणरत्नमाविलष्ट्री इमत अपरयाः अलङ्कमारगन्थयाः मविदतक्षे। अत्र नमान्दष्ट्रीपमाठयाः, 
सकत्रधमारयाः, पकविररङमम्, प्रस्तमाविनमा इमत एतक्षे मविषयमायाः चमचरतमायाः। 
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पमाठगतप्रश्नमायाः-२

. 7 अप्पयदष्ट्रीमकतस्य कमालयाः कयाः। 

. 8 अप्पयदष्ट्रीमकतस्य दक्षेशयाः कयाः। 

. 9 अप्पयदष्ट्रीमकतस्य मपतपुयाः नमाम मकमम्। 

. 10 अप्पयदष्ट्रीमकतस्य एकस्य अलङ्कमारगन्थस्य नमाम सलखत। 

. 11 मकमम् आधमारष्ट्रीकक त्य कपु विलयमानन्दयाः रमचतयाः। 

. 12 कपु विलयमानन्दक्षे कमत श्लनोकमायाः ससन्त। 

. 13 विकत्तविमामतरकक्षे  कमत पररच्छक्षेदमायाः ससन्त। 

. 14 मचत्रमष्ट्रीममाससमा इमत गन्थस्य खण्डनपरकगन्थयाः कयाः। 

. 15  अप्पयदष्ट्रीमकतस्य आश्रयदमातमा कयाः। 

. )21 3 मम्मटयाः
आलङ्कमाररकक्षे षपु अगगण्ययाः आचमायरयाः अयमम्। भमारतष्ट्रीयससस्कक तसमामहित्यक्षेषपु एकनोऽमप छमात्रयाः न मविदतक्षे, 

ययाः मम्मटस न जमानमामत। ध्विमनकमारमातम् परमम् अयमम् आचमायरयाः भविमत। अलङ्कमारसमामहित्यक्षे यमाविन्मम्मटस्य उदयनो 
न जमातयाः तमावित्कमालक्षे ध्विमनमविरनोसधनयाः ध्विमनमविरनोसधगन्थमानम् सलसखतविन्तयाः। परस मम्मटक्षेन ध्विमनमविरनोसधनयाः तथमा 
असधमकपमायाः यथमा पपुनस्तक्षे ध्विमनस मविरनोदपुस समाहिसस न अकपु विरनम्। अत एवि तपु अयमम् कमाव्यप्रकमाशकतमार मम्मटयाः 
विमाग्दक्षेवितमावितमारयाः ध्विमनप्रस्थमानस्य परममाचमायरयाः उच्यतक्षे। ससस्कक तजगमत रमाजमानक इमत उपमासधनमा पररमचतयाः 
भविमत। मम्मटस्य दक्षेशकमालकक मतमविषयक्षे मकसञ्चतम् आलनोच्यतक्षे। 

दक्षेशयाः-  अयस  मम्मटमाचमायरयाः  कमाश्मष्ट्रीरविमासष्ट्री  भनोजरमाजमातम्  परवित्तर्ती  च  भविमत।  मम्मट  इमत  नमाम 
रमाजमानक इमत उपमासधश्च प्रममाणयमत यतम् मम्मटमाचमायरयाः कमाश्मष्ट्रीरविमासष्ट्री आसष्ट्रीतम्। 

कमालयाः-  ध्विमनकमारस्य  आनन्दविधरनस्य  ध्विमनप्रस्थमानस  सपुदृढतयमा  उपस्थमापमयतपुस  मम्मटयाः 
कमाव्यप्रकमाशगन्थस  सलखमत स्म। एतक्षेन  आगतस  यतम्  आनन्दविधरनमातम्  परवित्तर्ती  मम्मटमाचमायरयाः।  मम्मटमाचमायरयाः 
स्विगन्थक्षे  अमभनविगपुपस्य मतमामन उमलसखतविमानम्।  अमभनविगपुपयाः एकमादशशतकक्षे  आसष्ट्रीतम्। अतयाः ततयाः अमप 
परवित्तर्ती  मम्मटमाचमायरयाः।  पद्मगपुपस्य  नविसमाहिसमासकचम्पककमाव्यक्षे  सस्थतस्य  भनोजरमाजप्रसशसमाश्लनोकस्य  उदरणस 
कमाव्यप्रकमाशक्षे  कक तमम्  असस्त। नविसमाहिसमाङ्कचम्पककमाव्यस्य रचनमाकमालयाः एकमादशशतकमम्। अयमम्  एवि कमालयाः 
मम्मटमाचमायरस्य अमप। भनोजरमाजमातम् परवित्तर्ती अयमम् आचमायरयाः। भनोजरमाजस्य शमासनकमालयाः ९९६ ई. - १०५१ 
ई. आसष्ट्रीतम्। अत एवि मम्मटमाचमायरस्य कमालयाः एकमादशशतकमम्। 

विसशपररचययाः -  मम्मटस्य  मपतपुयाः  नमाम  जथैयटयाः  इमत।  मम्मटस्य  अनपुजयौथै  कथै यटनोव्विटयौ।  अयस 
मम्मटमाचमायरयाः नथैषधष्ट्रीयचररतगन्थस्य रचमयतपुयाः ममातपुलयाः आसष्ट्रीतम्। मकलतयाः मम्मटमाचमारयरयाः कमाश्मष्ट्रीरविमासष्ट्री आसष्ट्रीतम्। 

ससस्कक तसमामहित्यमम्    21   
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परन्तपु ससस्कक तमशकमायमायाः प्रमाप्त्यथर ससस्कक तमशकमायमायाः पष्ट्रीठस्थमानस विमारमाणसष्ट्रीमम् आगतविमानम्। एविञ्च विमारमाणस्यमामम् 
उपमविश्य एवि कमाव्यप्रकमाशगन्थस रमचतविमानम्। 

कक मतयाः -  मम्मटस्य  कमाव्यप्रकमाशयाः  इमत  एकमा  एवि  कक मतयाः  मविदतक्षे।  तत्रमामप  मम्मटयाः 
सम्पकणरकमाव्यप्रकमाशगन्थस न रमचतविमानम्। कमाव्यप्रकमाशयाः दशमपररच्छक्षेदगतपररकरमालङ्कमारमाविसधयाः मम्मटक्षेन कक तयाः, 
ततयाः अविमशषभमागयाः अलटनमाम्नमा कक्षे नमचतम् मविद पुषमा कक तयाः असस्त। तदक्षेवि आहि- 

“कक तनोऽयस मम्मटमाचमायरगरन्थयाः पररकरमाविसधयाः। 

प्रबन्धयाः पकररतयाः शक्षेषनो मविधमायमालटसकररणमा”॥ इमत

मम्मटस्य  मविदत्तमास  प्रममाणमयतपुस  तत्कमाव्यप्रकमाश  एवि  अलमम्।  मम्मटस्य  अपरमा  कक मतयाः 
शब्दव्यमापमारविकसत्तयाः इमत गन्थयाः। मम्मटमाचमायरयाः सङष्ट्रीतरत्नममालमा इत्यमप एकस  गन्थस रमचतविमानम्। परन्तपु एतयौ दयौ 
गन्थयौ सम्प्रमत न एवि उपलभ्यक्षेतक्षे। पपुनश्च गन्थदयस्य रचमयतमा न मम्मटयाः इत्यमप ऐमतहिमाससकमायाः प्रविदसन्त। 
कमाव्यप्रकमाशक्षे दश उलमासमायाः ससन्त। असस्मनम् गन्थक्षे प्रमाययाः १४३ कमाररकमायाः ससन्त। विस्तपुतस्तपु मम्मटमाचमायरयाः 
ध्विमनविमादस्य समथरनमाय कमाव्यप्रकमाशगन्थस रमचतविमानम्। कमाव्यप्रकमाशस्य त्रययाः असशमायाः ससन्त। यथमा- कमाररकमा, 
विकसत्तयाः,  उदमाहिरणमम्  इमत। भरतस्य कमासश्चतम्  कमाररकमायाः स्विककीयगन्थक्षे  मनविक्षेमशतविमानम्।  अविमशषमायाः कमाररकमायाः 
स्वियमम् एवि सलसखतविमानम्। विकसत्तस्तपु मम्मटक्षेन स्वियमम् एवि रमचतमा। उदमाहिरणमामन परक्षेषमास पपुस्तकमातम् स्विष्ट्रीकक तमामन 
ससन्त। प्रमाययाः षटम्  कमाररकमायाः भरतस्य नमाट्यशमास्त्रमातम् स्विष्ट्रीकक तविमानम्। अतयाः कमाव्यप्रकमाशस्थकमाररकमायाः भरतक्षेन 
रमचतमायाः ससन्त इमत ऐमतहिमाससकमायाः मविविदन्तक्षे। परन्तपु मतममदस भमान्तमम् असस्त। मम्मटमाचमायरयाः आनन्दविधरनस्य 
अमभनविगपुपस्य  च  मतक्षेन  प्रभमामवितयाः  सनम्  ध्विमनससदमान्तस्य  सपुदृढकरणमाय  गन्थमम्  एकस  रमचतविमानम्। 
मम्मटमतक्षेन  कमाव्यस्य  मकलस  व्यञनमा  भविमत।  कमाव्यप्रकमाशस्य  प्रथमनोलमासक्षे  कमाव्यरचनमायमायाः  उदक्षेश्यमम्, 
कमाव्यलकणमम्, कमाव्यभक्षेदयाः इमत एतक्षे मविषयमायाः चमचरतमायाः। मदतष्ट्रीयनोलमासक्षे शब्दविकत्तक्षेयाः अथरविकत्तक्षेयाः च विणरनमम् असस्त। 
तकतष्ट्रीयनोलमासक्षे व्यञनमाविकत्तक्षेयाः सपुमविस्तकतस विणरनमम् असस्त। चतपुथर्थोल्लमासक्षे ध्विमनभक्षेदयाः रसस्विरूपमालनोचनमम् इमत एतक्षे 
मविषयमायाः  चमचरतमायाः  ससन्त।  पञ्चमनोलमासक्षे  ध्विमनगपुणष्ट्रीभकतव्यङकमाव्ययनोयाः  विणरनमम्,  तत्तद्भक्षेदमायाः  विमणरतमायाः  ससन्त। 
षष्ठनोलमासक्षे  मचत्रकमाव्यस्य विणरनमम्  असस्त।  सपमनोलमासक्षे    दनोषमाणमास  विणरनमम्,  अषमनोलमासक्षे  गपुणमानमास  विणरनमम्, 
नविमनोलमासक्षे शब्दमालङ्कमारमाणमास विणरनमम्, दशमनोलमासक्षे अथमारलङ्कमारमाणमास विणरनमम् असस्त। कमाव्यप्रकमाशस्य प्रससमदयाः 
महितष्ट्री  मविदतक्षे।  ससस्कक तजगमत  श्रष्ट्रीमद्भगविद्गष्ट्रीतमायमायाः  असधकमायाः  टष्ट्रीकमायाः  उपलभ्यन्तक्षे।  ततयाः  परस 
मम्मटमविरमचतस्य  कमाव्यप्रकमाशस्य  असधकमायाः  टष्ट्रीकमायाः  मविदन्तक्षे।  प्रमाययाः  ससस्कक तक्षेन  ७५  टष्ट्रीकमायाः  ससन्त। 
ससस्कक तक्षेतरभमाषमायमामम् अमप बह्व्ययाः टष्ट्रीकमायाः ससन्त। एतक्षेन कमाव्यप्रकमाशस्य लनोकप्रससमदस जमातपुस शक्यतक्षे। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-३

. 16 मम्मटस्य उपमासधयाः कमा वितरतक्षे। 

. 17 मम्मटस्य कमालयाः कयाः। 

. 18 मम्मटस्य दक्षेशयाः कयाः। 

   22   ससस्कक तसमामहित्यमम्
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. 19 मम्मटस्य मपतपुयाः नमाम मकमम्। 

. 20 मम्मटस्य गन्थस्य नमाम मकमम्। 

. 21 कमाव्यप्रकमाशक्षे कमत उलमासमायाः ससन्त। 

. 22  कमाव्यप्रकमाशक्षे कमत कमाररकमायाः ससन्त। 

. 23 मम्मटयाः कपु त्र अध्ययनस कक तविमानम्। 

. )21 4 भनोजरमाजयाः
अलङ्कमारमाकमाशक्षे  भनोजरमाजयाः  इमत नमाम तपु  अतष्ट्रीवि प्रससदमम्।  महिमारमाजयाः  भनोजयाः  धमारमानगरशमासकयाः 

आसष्ट्रीतम्। रमाजकमायरण सहि शमास्त्रस्य चचमारमम् अकपु विरनम् इमक्षे महिमाभमागमायाः। महिमारमाजस्य भनोजस्य कमविजनमप्रयत्विस 
तपु सविरजनप्रससदस मविदतक्षे। महिमारमाजभनोजस्य शमास्त्रक्षेषपु महितष्ट्री प्रष्ट्रीमतयाः आसष्ट्रीतम्। अत एवि स्विककीयरमाजसभमायमास  
मविदपुषयाः आहमानस सदमा भविमत स्म। सविरदमा एवि रमाजसभमायमास शमास्त्रचचमार भविमत स्म। एतथैयाः कमरमभयाः समाकस  स्वियमम् 
अमप शमास्त्रमाध्ययनमम् अकरनोतम्। एविञ्च सरस्वितष्ट्रीकण्ठमाभरणमम्, शृङमारप्रकमाशयाः, रमाममायणचम्पकयाः इमत एतक्षे गन्थमायाः 
रमचतमायाः आसनम्। अत एवि ससस्कक तनभसस अयस महिमापसण्डतयाः एकमम् उज्ज्विलपकणर नकत्रमम्। 

दक्षेशयाः -  प्रमाचष्ट्रीनकमालक्षे  मशलमाखण्डमामदषपु महिमारमाजमानमास शमासनकमालयाः विसशपररचयमादययाः च स्पषतयमा 
सलख्यन्तक्षे। अयस रमाजमा सनम् कमवियाः भविमत। अतयाः महिमापसण्डतस्य भनोजस्य दक्षेशकमालमनणरयक्षे क्लक्षेशयाः न मविदतक्षे। 
महिमारमाजयाः भनोजयाः ममालविदक्षेशस्य धमारमानगरशमासकयाः परममारविसश्यश्च आसष्ट्रीतम्।  अतयाः महिमारमाजभनोजस्य दक्षेशयाः 
ममालविदक्षेशयाः आसष्ट्रीतम् इमत मनश्चप्रचमम्। 

कमालयाः -  अयस  रमाजमा  १०१८  ईशविष्ट्रीयक्षे  सससहिमासनमारूढनो  भकत्विमा  १०६३  पयरन्तस  शमासनकमायर 
चमासलतविमानम्।  अतयाः  भनोजस्य  समययाः  एकमादशशतकमम्  आसष्ट्रीतम्।  ममालविक्षेशयाः  स 
कमाश्मष्ट्रीरकमानन्तरमाजसमकमासलक इमत। 

“स च भनोजनरक्षेन्द्रिश्च दमाननोत्कषर मविश्रपुतयौ। 

सकरष्ट्री तसस्मनम् कणक्षे तपुल्यस दमाविमास्तमास कमविबमान्धवियौ।”

इमत  रमाजतरमङणष्ट्रीविचनमातम्  जमायतक्षे।  अनन्तरमाजश्च  १०२० –  ११५८ ममतविथैक्रममाब्दमानमभतयाः 
सस्थमतममानम् इमत रमाजतरमङणष्ट्रीतयाः जमायतक्षे। एतदमतररकस  १०७८ ममतविथैक्रममाब्दक्षे कक तस भनोजस्य दमानपत्रमम् अमप 
लभ्यतक्षे  इमत  तस्य  अमप  सस्थमतकमालयाः  १०३०  –  १११०  ममतविथैक्रममाब्दमान्तरमालवित्तर्ती  इमत  सममम् 
अनपुमष्ट्रीयतक्षे। 

कक मतयाः - जगमत रमाजकमायर कपु विरन्तयाः शमास्त्रमाध्ययनस कक त्विमा शमास्त्रमामदरचनमास कक तविन्तयाः इमत एतमादृशमायाः 
ममानविमायाः  दपुलरभमायाः  ससन्त।  भनोजरमाजस्य  सरस्वितष्ट्रीकण्ठमाभरणमम्,  शृङमारप्रकमाशश्च  कमाव्यसम्बन्धयौ  गन्थयौ। 
सरस्वितष्ट्रीकण्ठमाभरणक्षे महि पञ्च पररच्छक्षेदमायाः ससन्त। तत्र प्रथमक्षे पररच्छक्षेदक्षे  दनोषगपुणयनोयाः मविविक्षेचनमम् असस्त। तत्र 
पदगतमायाः षनोडश,  विमाक्यगतमायाः षनोडश,  विमाक्यमाथरगतमायाः षनोडश इमत अषमाचत्विमाररसशदनोषमायाः मविविक्षेमचतमायाः ससन्त। 
एविमक्षेवि शब्दगतमायाः चतपुमविरशमतयाः अथरगतमायाः चतपुमविरशमतयाः इमत अषमाचत्विमाररसशद्गपुणमायाः ससन्त। मदतष्ट्रीयक्षे पररच्छक्षेदक्षे 

ससस्कक तसमामहित्यमम्    23   
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चतपुमविरशमतयाः शब्दमालङ्कमारमायाः,  तकतष्ट्रीयक्षे  पररच्छक्षेदक्षे  अथमारलङ्कमारमायाः,  चतपुथर  उभयमालङ्कमारमायाः,  पञ्चमक्षे  महि रस-भमावि-

ससन्ध-विकत्तष्ट्रीनमास  मनरूपणमम्।  रत्नक्षेश्विरयाः  सरस्वितष्ट्रीकण्ठमाभरणस्य रत्नदपरणमाख्यमास  व्यमाख्यमास  रमचतविमानम्।  एषमा 
व्यमाख्यमा तकतष्ट्रीयपररच्छक्षेदपयरन्तमम् असस्त। चतपुथरस्य महि पररच्छक्षेदस्य टष्ट्रीकमा जगदरमविरमचतमा, चतपुथरपञ्चमयनोयाः 
जष्ट्रीविमानन्दप्रणष्ट्रीतमा व्यमाख्यमा च लभन्तक्षे। 

शृङमारप्रकमाशयाः  अस्य  अपरयाः  गन्थयाः  मविदतक्षे।  अत्र  महि  षसटत्रसशत्प्रकमाशमायाः  ससन्त।  तत्र  महि 
आदमाषप्रकमाशक्षेषपु शब्दमाथरमविषयकविथैयमाकरणमतमामन मनरूमपतमामन ससन्त। नविमक्षे गपुणमायाः,  दशमक्षे दनोषमायाः,  एकमादशक्षे 
महिमाकमाव्यमम्, दमादशक्षे नमाट्यञ्च सप्रपञ्चस मनरूमपतमामन। शक्षेषक्षेषपु चतपुमविरशमतप्रकमाशक्षेषपु समाङनोपमाङस  रसमायाः मविविक्षेमचतमायाः 
ससन्त। भनोजमतक्षे तपु शृङमार एवि सविररसक्षेश्विरयाः। यथनोकमम्- 

"शृङमारविष्ट्रीरकरुणमाद्भपुतरयौद्रिहिमास्यबष्ट्रीभत्सवित्सलभयमानकशमान्तनमाम्नयाः। 

अम्नमाससषपुदरश रसमानम् सपुसधयनो वियस तपु शृङमारमक्षेवि रसनमाद्रिसनमाम नमाम।।" इमत। 

मकन्तपु  ययाः  शृङमारयाः  स  न  कक्षे विलस  यपुननोयाः  परस्परमाकमाङमात्ममा  अमप  तपु 
धममारथरकमाममनोकमाख्यचतपुमविरधभक्षेदमात्मकयाः  असस्त।  कमाव्यशमास्त्रकमाननक्षे  महि  शृङमारप्रकमाशयाः  सविमारसधकदष्ट्रीघरकमायस 
पपुष्पस सविर्थोत्कक षमम्। भनोजरमाजस्य चम्पकरमाममायणमम् इमत कमाव्यमम् अमप मविदतक्षे। परन्तपु अलङ्कमारसम्बन्धगन्थनो न 
भविमत। अतयाः तस्य चचमारमदकस  प्रकक तपमाठक्षे न मक्रयतक्षे। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-४

. 24 भनोजरमाजस्य दक्षेशयाः कयाः। 

. 25 भनोजरमाजस्य सस्थमतकमालयाः कयाः। 

. 26 सरस्वितष्ट्रीकण्ठमाभरणमम् इत्यस्य गन्थस्य रचमयतमा कयाः। 

. 27 सरस्वितष्ट्रीकण्ठमाभरणक्षे कमत पररच्छक्षेदमायाः ससन्त। 

. 28 शृङमारप्रकमाशक्षे कमत प्रकमाशमायाः ससन्त। 

. 29 भनोजमतक्षे  कमाव्यक्षे कयाः रसयाः प्रधमाननो भविमत। 

. 30 चम्पकरमाममायणस्य कतमार कयाः। 

. )21 5 मविश्विनमाथयाः
ससस्कक तमालङ्कमारसमामहित्यक्षे  मम्मटभट्टमातम् परस कमविरमाजयाः मविश्विनमाथयाः एवि अत्यन्तस प्रससदयाः आसष्ट्रीतम्। 

एविञ्च मम्मटस्य कमाव्यप्रकमाशमातम् परमम् अलङ्कमारसमामहित्यक्षे  कमविरमाजमविश्विनमाथस्य समामहित्यदपरणयाः सविमारसधकयाः 
लनोकमप्रययाः  गन्थयाः  भविमत।  सविरशमास्त्रस्वितन्त्रस्य  कमविरमाजमविश्विनमाथस्य  जन्मसमयमामदमनरूपणक्षे  स्फपु टतरस 
तमादृशस मकमम् अमप प्रममाणस न उपलभ्यतक्षे तथमामप तमनरूपणस न अतष्ट्रीवि कमठनमम् इवि प्रमतभमामत। अत एवि 
सम्प्रमत मविश्विनमाथस्य दक्षेशकमालकक मतमविषयकस  मकसञ्चतम् आलनोचनस मक्रयतक्षे। 

   24   ससस्कक तसमामहित्यमम्
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दक्षेशयाः -  कमविरमाजयाः  मविश्विनमाथयाः  उत्कलदक्षेशष्ट्रीययाः  आसष्ट्रीतम्।  यतनो  महि  मविश्विनमाथयाः  श्रष्ट्रीनरसससहिस्य 
सभमापसण्डतयाः  ससन्धमविगहिकश्च आसष्ट्रीतम्।  अस्य मपतमामहिनोऽमप  श्रष्ट्रीनरसससहिमाख्यस्य नकपतक्षेयाः  मपुख्यसभमास्थयाः 
आसष्ट्रीतम्। श्रष्ट्रीनरसससहिस्य रमाज्यमम् उत्कलदक्षेशयाः आसष्ट्रीतम्। अत एवि मविश्विनमाथस्य विमासस्थमानमम् उत्कलप्रमान्तमम् 
इमत। 

कमालयाः -  कमविरमाजयाः  मविश्विनमाथयाः  मम्मटमातम्  अविमारचष्ट्रीनयाः  आसष्ट्रीतम्।  यतनो  महि  मविश्विनमाथमविरमचतक्षे 
समामहित्यदपरणनमामकगन्थक्षे  मम्मटनोककमाव्यलकण्स्य  खण्डनस  दृश्यतक्षे।  मविश्विनमाथयाः  जगनमाथमातम्  प्रमाचष्ट्रीनयाः 
आसष्ट्रीतम्।  यतनो  महि  जगनमाथयाः  स्विककीयरसगङमाधरनमामकगन्थक्षे  सलखमत  -"  यत्तपु  रसविदक्षेवि  कमाव्यमममत 
समामहित्यदपरणक्षे  मनणर्तीतस  तन”  इमत।  मम्मटजगनमाथयनोयाः  मध्यवितर्ती  कमालयाः  मविश्विनमाथस्य  भविमत। 
समामहित्यदपरणस्य चतपुथरपररच्छक्षेदक्षे यविनमासधपतक्षेयाः अलमाविपुदष्ट्रीनस्य स्ममारकयाः श्लनोकयाः - 

“सन्धयौ सविरस्विहिरणस मविगहिक्षे प्रमाणमनगहियाः। 

अलमाविपुदष्ट्रीननकपतयौ न ससन्धनर च मविगहियाः॥”

इमत एविस  श्लनोकयाः मविलसमत। अनक्षेन श्लनोकक्षे न अलमाउदष्ट्रीनसखलजष्ट्री स्मकतयाः भविमत। अयस  नकपमतयाः 
१३१०  ईशविष्ट्रीयक्षे  मकतयाः  भविमत।  इत्थञ्च  यमद  मनष्कषररूपक्षेण  मविमविच्यतक्षे  तदमा 
एकमादशदमादशत्रयनोदशशतमाब्दष्ट्रीसम्भकतमायाः  मम्मट-श्रष्ट्रीहिषर-जयदक्षेविप्रभकतययाः।  तक्षेषमास  विमाक्यमामन  समामहित्यदपरणक्षे 
"तददनोषयौ  शब्दमाथर्यौ”  “धन्यमासस  विथैदमभर”  “कदलष्ट्री  कदलष्ट्री”  इत्यमामदनमा  स्पषमक्षेवि  उदकतमामन  ससन्त। 
पञ्चदशसमपुद्भकतक्षेन कमाव्यप्रदष्ट्रीपकक तमा गनोमविन्दठमाक्कपु रक्षेण तददनोषयौ शब्दमाथर्यौ इमत मविचमारविक्षेलमायमास "अविमारचष्ट्रीनमास्तपु” 
इत्यमामदनमा मविश्विनमाथमतमम् एवि उपस्थमामपतमम् आसष्ट्रीतम्। एमभयाः मविचमायरममाणथैयाः मविश्विनमाथकमविरमाजस्य समययाः 
चतपुदरशशतकस  मन्यतक्षे। 

 विसशपररचययाः -  मविश्विनमाथयाः  समकदकपु लसम्भविश्च आसष्ट्रीतम्।  अस्य कपु लस  पमासण्डत्यक्षे  प्रससदमम्। 
मविश्विनमाथस्य मपतपुयाः नमाम चन्द्रिशक्षेखरयाः आसष्ट्रीतम्। मविश्विनमाथस्य मपतमा चन्द्रिशक्षेखरयाः पपुष्पममालमा,  भमाषमाणरविश्च 
इमत पपुस्तकदयस रमचतविमानम्। स्वियमम् एवि मविश्विनमाथयाः समामहित्यदपरणगन्थक्षे कथयमत - 

“श्रष्ट्रीचन्द्रिशक्षेखरमहिमाकमविचन्द्रिसकनपुश्रष्ट्रीमविश्विनमाथकमविरमाजकपु लस प्रबन्धमम्। 

समामहित्यदपरणममपुस  सपुसधयनो मविलनोक्य समामहित्यतत्त्विमसखलस सपुखमक्षेवि मवित्त।। ”इमत। चन्द्रिशक्षेखरस्य 
पपुत्रयाः  मविश्विनमाथयाः  इमत तपु  अयस  श्लनोकयाः एवि प्रममाणमम्।  मविश्विनमाथस्य मपतमामहियाः  नमारमायणदमासयाः  आसष्ट्रीतम्। 
नमारमायणदमासस्य  मपतमामहित्विमम्  अमप  समामहित्यदपरणस्थश्लनोकतयाः  अविगम्यतक्षे।  तथमा  महि  -  “  यदमाहिहयाः  - 
श्रष्ट्रीकसलङभकमण्डलमाखण्डलमहिमारमाजमासधरमाजश्रष्ट्रीनरसससहिदक्षेविसभमायमास  धमरदत्तस  स्थगयन्तयाः 
सकलहृदयगनोष्ठष्ट्रीगररष्ठकमविपसण्डतमास्मसत्पतमामहिश्रष्ट्रीनमारमायणदमासपमादमायाः”  इमत।  मविश्विनमाथस्य  मपतमामहिस्य 
भमातमा चण्डष्ट्रीदमासयाः आसष्ट्रीतम्। चण्डष्ट्रीदमासयाः कमाव्यप्रकमाशस्य दष्ट्रीमपकमानमामटष्ट्रीकमास रमचतविमानम्। ससन्धमविगहिकयाः इमत 
मविशक्षेषणस मविश्विनमाथस्य आसष्ट्रीतम्। एतक्षेन अविगम्यतक्षे यतम् जमात्यमा ब्रमाह्मणयाः अयमम् आसष्ट्रीतम्। 

कक मतयाः -   प्रकमाण्डमविदत्कपु लक्षे  समपुत्पनयाः मविश्विनमाथयाः अमप सविरशमास्त्रस्वितन्त्रयाः  महिमानम्  मविदमानम्  च 
आसष्ट्रीतम्। अयस पसण्डतप्रविरयाः न कक्षे विलस ससस्कक तभमाषमास जमानमामत स्म,  अमप तपु अषमादश भमाषमायाः जमानमामत स्म। 
अस्य  "अषमादशभमाषमाविमारमविलमाससनष्ट्रीभपुजङ"  इमत  उपमासधयाः  नमानमाभमाषमामभजत्विस  समथरयमत।  मविश्विनमाथस्य 
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मटप्पणष्ट्री ससस्कक तसमामहित्यमम्

कक तययाः  महि  समामहित्यदपरणयाः,  कमाव्यप्रकमाशदपरणयाः,  रमाघविमविलमासमहिमाकमाव्यमम्,  कपु विलयमाश्विचररतकमाव्यमम्, 
प्रभमावितष्ट्रीपररणयनमामटकमा, चन्द्रिकलमानमामटकमा, नरसससहिमविजयकमाव्यमम्, प्रशसस्तरत्नमाविलष्ट्री च इमत। 

अस्य कक मतषपु  प्रससदनो गन्थयाः समामहित्यदपरणयाः। अत्र कमाव्यस्य नमाट्यस्य च सविमारङष्ट्रीणस मविविक्षेचनमम् 
असस्त। समामहित्यदपरणनो महि कमाव्यशमास्त्रस्य रत्नभकतयाः गन्थयाः भविमत। अत्र महि गन्थक्षे दश पररच्छक्षेदमायाः ससन्त। 
तत्र प्रथमक्षे पररच्छक्षेदक्षे  कमाव्यमविविक्षेकयाः,  मदतष्ट्रीयक्षे पररच्छक्षेदक्षे  शब्दशकययाः,  तकतष्ट्रीयक्षे  पररच्छक्षेदक्षे  रसमनरूपणमम्,  चतपुथर 
पररच्छक्षेदक्षे  ध्विमनमविविक्षेकयाः,  पञ्चमक्षे  पररच्छक्षेदक्षे  व्यञनमाविकसत्तमनरूपणमम्,  षष्ठक्षे  कमाव्यमविभमागयाः,  सपमक्षे  पररच्छक्षेक्षेदक्षे 
दनोषप्रपञ्चयाः,  अषमक्षे  पररच्छक्षेदक्षे  गपुणमनरूपणमम्,  नविमक्षे  पररच्छक्षेदक्षे  रष्ट्रीमतमनरूपणमम्,  दशमक्षे  पररच्छक्षेदक्षे 
शब्दमाथमारलङ्कमारमविचमार इमत मविविक्षेच्यमविषयमायाः ससन्त। कमाव्यशमास्त्रमविषयक्षे  विस्तपुतस्तपु  मविश्विनमाथनो मम्मटमम्  एवि 
अनपुसरमत मकन्तपु  मम्मटस  यत्र तत्र दकषयमत अमप। मविशक्षेषतयाः कमाव्यप्रकमाशकमारनोककमाव्यलकणस खण्डमयत्विमा 
"विमाक्यस  रसमात्मकस  कमाव्यमम्”  इमत  स्विमतस  लकणस  स्थमापयमत।  समामहित्यदपरणस्य  उपरर  बहिव्ययाः  टष्ट्रीकमायाः 
सममागतमायाः  ससन्त।  यथमा-  आनन्ददमासस्य  लनोचनमाख्यमा  टष्ट्रीकमा,  महिक्षेश्विरमाख्यस्य  मविजमप्रयमा  टष्ट्रीकमा, 
जष्ट्रीविमानन्दमविदमासमागरस्य  मविमलमा  टष्ट्रीकमा,  कक ष्णमनोहिनस्य  लक्ष्मष्ट्रीयाः  टष्ट्रीकमा,  लनोकममणदमाहिमालमाख्यस्य  कलमा 
टष्ट्रीकमा। समामहित्यदपरणस्य परविमतरगन्थक्षेषपु प्रभमावियाः सपुतरमास स्पषयाः। रसमविविक्षेचनक्षे अलङ्कमारमनरूपणक्षे कमाव्यभक्षेदमविविक्षेकक्षे  
च तत्पश्चमादसत्तरनयाः समामहित्यदपरणमम् एवि उपजष्ट्रीविसन्त। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-५

. 31 मविश्विनमाथयाः कपु त्रत्ययाः। 

. 32 मविश्विनमाथस्य सस्थमतकमालयाः कयाः। 

. 33 समामहित्यदपरणगन्थस्य रचमयतमा कयाः। 

. 34 मविश्विनमाथस्य मपतपुयाः नमाम मकमम्। 

. 35 मविश्विनमाथस्य मपतमामहिस्य नमाम मकमम्। 

. 36 समामहित्यदपरणक्षे कमत पररच्छक्षेदमायाः ससन्त। 

. 37  मविश्विनमाथस्य मपतमा कस  गन्थस रमचतविमानम्। 

. 38  चण्डष्ट्रीदमासयाः कस  गन्थस रमचतविमानम्। 

. )21 6 जगनमाथयाः 
ससस्कक तजगमत  आलङ्कमाररकक्षे षपु  अन्यतमयाः  अयमम्  आचमायरयाः।  ससस्कक तसमामहित्यक्षे  बहिहमविधमायाः  गन्थमायाः 

जगनमाथक्षेन मविरमचतमायाः ससन्त। रसगङमाधरनमामकगन्थस  मविरच्य जगनमाथयाः आलङ्कमाररकक्षे षपु  अगगण्ययाः भविमत। 
अयस जगनमाथयाः आचमायरयाः मविमविधमविषयक्षेषपु महिमानम् पसण्डतयाः आसष्ट्रीतम्। पसण्डतरमाजस्य जगनमाथस्य अभ्यपुदययाः 
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आलसकमाररकपररचययाः-२ मटप्पणष्ट्री

कमाव्यशमास्त्रक्षे  नव्यपरम्परनोद्दनोतकयाः।  तस्य  महि  रसगङमाधरयाः  कमाव्यससदमान्तमानम्  नव्यन्यमायपरम्परयमा 
व्यमाख्यमामत। 

दक्षेशयाः -पसण्डतरमाजयाः  कपु त्र  जमातयाः,  कदमा  विमा  जमात  इमत  यथमातथ्यक्षेन  विकपुस  न  शक्यतक्षे।  अयस 
कनोणसष्ट्रीममास्थमानस्य मत्रसलङब्रमाह्मणयाः आसष्ट्रीतम्। आन्ध्रप्रदक्षेशस्य पकविरगनोदमाविरष्ट्रीजनपदक्षे  इदस स्थमानस सममापतमत। 
कक्षे मचतम्  विदसन्त यतम् पसण्डतरमाजयाः गपुण्टक रजनपदस्य तक्षेनमालष्ट्रीप्रखण्डक्षे  दमाउनकरूगमामक्षे  आसष्ट्रीतम्। इदमम् अनपुममानस 
तदष्ट्रीयमास कपु लपरम्परमामम् आसश्रत्य सम्भविमत। प्रतष्ट्रीयतक्षे गपुण्टक रजनपदमातम् पकविरगनोदमाविरष्ट्रीजनपदस पसण्डतरमाजपकविरजमायाः 
गनोदमाविरनीं  गतमायाः  भविक्षेयपुयाः।  मकन्तपु  जगनमाथस्य रसगङमाधरक्षे  पसण्डतरमाजस्य मपतपुयाः  विमारमाणस्यमामम्  अविसस्थमतयाः 
प्रममामणतमा  भविमत।  एविस  पसण्डतरमाजस्य  जन्मभकममयाः  अथ  च  मविदमाभकममयाः  विमारमाणसष्ट्री  तथमा  च  कमरभकममयाः 
जयपपुरमम्, मदलष्ट्रीनगरमम्, मधपुपपुरष्ट्री, असमप्रदक्षेशयाः, अन्तक्षे पपुनयाः विमारमाणसष्ट्री इमत। 

कमालयाः - स महि शमाहिजहिमानस्य सभमापसण्डत आसष्ट्रीतम् इमत तस्य शमाहिजहिमानसमकमासलकत्विस भविमत। 
उकञ्च - 

“मदलष्ट्रीविलभमापमामणपलवितलक्षे नष्ट्रीतस नविष्ट्रीनस विययाः। 

मदलष्ट्रीश्विरनो विमा जगदष्ट्रीश्विरनो विमा मननोरथमानम् पकरमयतपुस समथरयाः। 

अन्यथैनकरपमालथैयाः पररदष्ट्रीयममानस शमाकमाय विमा स्यमालविणमाय विमा स्यमातम्। ”इमत। 

शमाहिजमाहिमाससममाजस्य शमासनकमालयाः  १६२८ – १६५८ ई.  मन्यतक्षे।  पसण्डतरमाजजष्ट्रीमवितमपु  इमत 
असस्त एकयाः  तक्षेलक्षेगपुगन्थयाः।  तमदशमा  पसण्डतरमाजस्य जन्मसमययाः  १६०० ई.  विषर  आसष्ट्रीतम्।  स स्वियमक्षेवि 
"मदलष्ट्रीविलभपमामणपलवितलक्षे नष्ट्रीतस नविष्ट्रीनस विययाः” इमत कथयमत इमत मपुगलप्रमासमादप्रविक्षेशकमालक्षे स न्यकनमम् अमप 
मत्रसशदषरवियस्कस्तपु  आसष्ट्रीतम्।  तत्र  तक्षेन  पञ्चदशविषमारमण  व्यतष्ट्रीतमामन।  यदमा  स  दक्षेहिलनीं  त्यकविमानम्  तदमा  स 
पञ्चचत्विमाररसशदषरवियस्क आसष्ट्रीतम् इमत तस्य जन्म १६५५ ममतविथैक्रममाब्दमम् इमत अमभतनोऽनपुममानस शक्यतक्षे। 
अत एवि अयस जगनमाथयाः सपदशशतकवित्तर्ती आसष्ट्रीतम्। 

 विसशपररचययाः - पसण्डतरमाजनो महि तथैलङनो ब्रमाह्मणयाः आसष्ट्रीतम्। अस्य मपतमा पक्षेरुभट्टयाः आसष्ट्रीतम्। अस्य 
ममातमा लक्ष्मष्ट्रीदक्षेविष्ट्री। 

मविदमाविथैभविमम्  -  पसण्डतरमाजमपतपुयाः गपुरवियाः आसनम् जमानक्षेन्द्रिमभकपुयाः,  श्रष्ट्रीमहिक्षेन्द्रियाः,  श्रष्ट्रीखण्डदक्षेवियाः,  अथ च 
शक्षेषविष्ट्रीरक्षेश्विरयाः। 

“श्रष्ट्रीमज्जमानक्षेन्द्रिमभकनोरसधगतसकलब्रह्ममविदमाप्रपञ्चयाः

कमाणमादष्ट्रीरमाकपमादष्ट्रीरमप गहिनमगरनो यनो महिक्षेन्द्रिमादविक्षेदष्ट्रीतम्।। ”

जगनमाथयाः  मपतपुयाः  पक्षेरुभट्टमातम्  जमानक्षेन्द्रिमभकनोयाः  सकलमविदमास  पमठतविमानम्।  अस्य  मपतमा  पक्षेरुभट्टयाः 
सविरमविदमाधरयाः आसष्ट्रीतम्। पसण्डतरमाजयाः अमप सविरथमा मपतरमम् एवि अनपुसरमत स्म। अयस चमामप मपतपुयाः आमशषमा 
सविरमविदमाधरत्विमम् आपविमानम्। प्रमाययाः सविरसस्मनम् शमास्त्रक्षे जगनमाथस्य पमासण्डत्यमम् अभमाविनष्ट्रीयस मविदतक्षे। 

कक मतयाः -  ससस्कक तजगमत जगनमाथस्य कक मतयाः असधकमामम् एवि प्रशसस्तस प्रमापवितष्ट्री। प्रमाययाः सविरसस्मनम् 
शमास्त्रक्षे जगनमाथस्य पररश्रमनो मविदतक्षे। जगनमाथस्य कक तष्ट्रीनमास मविविरणस प्रस्तकयतक्षे। 
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१. गङमालहिरष्ट्री - मदपञ्चमाशत्पदबदमा गङमास्तपुमतयाः। 

२. सपुधमालहिरष्ट्री - दमामत्रसशत्पदमासत्मकमा सकयरस्तपुमतयाः। 

३. अमकतलहिरष्ट्री - एकमादशश्लनोककमायमा यमपुनमाप्रशसस्तयाः। 

४. करुणमालहिरष्ट्री - चतपुष्षमषश्लनोकममतमा मविष्णपुस्तपुमतयाः। 

५. लक्ष्मष्ट्रीलहिरष्ट्री - एकचत्विमाररसशत्पदमासत्मकमा लक्ष्मष्ट्रीस्तपुमतयाः। 

६.यमपुनमाविणरनचम्पकयाः - चम्पककमाव्यमविशक्षेषयाः। 

७. आसफमविलमासयाः - आसफखमाखाँमहिनोदयस्य प्रशसस्तयाः। 

८. प्रमाणमाभरणमम् - कमामरूपमाधष्ट्रीशस्य प्रमाणनमारमायणस्य प्रशसस्तयाः। 

९. जगदमाभरणमम् - उदयपपुरमाधष्ट्रीशरमाणमाकणरसससहिसकननोजरगसत्ससहिस्य प्रशसस्तयाः। 

१०.  मचत्रमष्ट्रीममाससमाखण्डनमम्  -  अप्पयदष्ट्रीमकतकक तस्य  मचत्रमष्ट्रीममाससमागन्थस्य  खण्डनमात्मकमम् 
आलनोचनमम्। 

११. मननोरममाकपु चमदरनमम् - ससदमान्तकयौमपुदष्ट्रीटष्ट्रीकमायमायाः मननोरममायमायाः खण्डनमम्। 

१२. रसगङमाधरयाः - अपकणरयाः अमतप्रयौढयाः अलङ्कमारशमास्त्रगन्थयाः। 

१३. भमाममनष्ट्रीमविलमासयाः - कमवितमासङ्गहिमविशक्षेषयाः गन्थयाः। 

अत्र रसमागङमाधरनमामकस्य अलङ्कमारगन्थस्य मकसञ्चतम् आलनोचनस मक्रयतक्षे। रसगङमाधरगन्थक्षे दक्षे एवि 
आननक्षे  दृश्यक्षेतक्षे।  गन्थश्च  अयमम्  असम्पकणरयाः  असस्त।  अत्र  महि  कमाव्यस्विरूपमम्,  कमाव्यभक्षेदमायाः,  रसमविविक्षेकयाः, 
शब्दगपुणमानमास लकणमम्,  अथरगपुणमानमास लकणमम्,  भमाविलकणमम्,  ध्विमनमविविक्षेकयाः,  शमकमविविक्षेकयाः,  अलङ्कमारमनरूपणमम्, 
इमत एतक्षे मविषयमायाः प्रमतपमामदतमायाः ससन्त। 

जगनमाथयाः कस्यमाञ्चन यविनयपुवित्यमामम् आसकयाः जमामतच्यपुतनो भकत्विमा तमामम् उपमक्षेयक्षे। तस्यमास यविनयपुवित्यमास 
मकतमायमास जगनमाथयाः रमाजमाश्रयस पररत्यज्य मथपुरमामम् आयमातयाः। तत्र तस्य १६७४ ई. मकत्यपुयाः अभवितम्। मकत्यनोयाः पकविर 
प्रमायसश्चत्तस  कत्तपुरमम्  अमप  सनद  आसष्ट्रीतम्  परस  तत्कमालप्रससदयौ  पसण्डतयौ  भट्टजष्ट्रीदष्ट्रीमकतमाप्पय्यदष्ट्रीमकतयौ 
नमानपुमक्षेनमातक्षे। तत्र कमारणस तयनोयाः जगनमाथक्षेन सहि शमास्त्रमतभक्षेद एवि उच्यतक्षे। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-६

. 39 जगनमाथस्य समययाः कयाः। 

. 40 जगनमाथस्य दक्षेशयाः कयाः। 

. 41 कयाः रसगङमाधरस रमचतविमानम्। 

. 42 रसगङमाधरक्षे कमत अमाननमामन। 

. 43 जगनमाथस्य मपतपुयाः नमाम मकमम्। 
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. 44 जगनमाथस्य ममातपुयाः नमाम मकमम्। 

 पमाठमान्तप्रश्नमायाः

. 1 आनन्दविधरनस्य मविषयक्षे लघपुमटप्पणनीं सलखत। 

. 2 आनन्दविधरनस्य दक्षेशकमालकक मतमविषयक्षे लघपुमटप्पणनीं सलखत। 

. 3  ध्विन्यमालनोकस्य मविषयक्षे लघपुमटप्पणनीं सलखत। 

. 4 अप्पयदष्ट्रीमकतस्य मविषयक्षे लघपुमटप्पणनीं रचयत। 

. 5 अप्पयदष्ट्रीमकतस्य दक्षेशकमालकक मतमविषयक्षे लघपुमटप्पणनीं सलखत। 

. 6 कपु विलयमानन्दस्य मविषयक्षे लघपुमटप्पणनीं सलखत। 

. 7 मम्मटमाचमायरस्य मविषयक्षे लघपुमटप्पणनीं रचयत। 

. 8 मम्मटमाचमायरस्य दक्षेशकमालकक मतमविषयक्षे लघपुमटप्पणनीं सलखत। 

. 9 कमाव्यप्रकमाशस्य मविषयक्षे लघपुमटप्पणनीं रचयत। 

. 10 भनोजरमाजस्य सम्बन्धक्षे लघपुमटप्पणनीं सलखत। 

. 11 भनोजरमाजस्य दक्षेशकमालकक मतमविषयक्षे लघपुमटप्पणनीं सलखत। 

. 12 भनोजरमाजस्य कक मतमविषयक्षे लघपुमटप्पणनीं सलखत। 

. 13 मविश्विनमाथस्य दक्षेशकमालकक मतमविषयक्षे लघपुप्रबन्धस सलखत। 

. 14 मविश्विनमाथस्य कक मतमविषयक्षे लघपुमटप्पणनीं सलखत। 

. 15 मविश्विनमाथस्य मविषयक्षे लघपुमटप्पणनीं रचयत। 

. 16 जगनमाथस्य दक्षेशकमालकक मतमविषयक्षे लघपुप्रबन्धस सलखत। 

. 17 जगनमाथस्य कक मतमविषयक्षे लघपुमटप्पणनीं रचयत। 

 पमाठसमारयाः

यसस्मनम्  खलपु  अविगतक्षे  कमाव्यस्य  मनममारणक्षे  स्विरूपदनोषगपुणमालङ्कमारमादष्ट्रीनमामम्  अविधमारणक्षे  च  शमकयाः 
उसन्मषमत तदम् अलङ्कमारशमास्त्रमम्। यथमा च व्यमाकरणस भमाषमायमास व्यपुत्पत्त्यथै अपक्षेक्ष्यतक्षे तथमा अलङ्कमारशमास्त्रमम् अमप 
कमाव्यक्षे  नथैपपुण्यमाय  अपक्षेक्ष्यतक्षे।  पमाठक्षे  असस्मनम्  आलङ्कमाररकमाणमास  दक्षेशकमालकक मतमविषमयणष्ट्री  चचमार  मक्रयतक्षे। 
नविमशतकवित्तर्ती कमाश्मष्ट्रीरविमासष्ट्री  आनन्दविधरनयाः  ध्विन्यमालनोकगन्थस  रमचतविमानम्।  आनन्दविधरनयाः  अनक्षेन  गन्थक्षेन 
ध्विमनप्रस्थमानमम् आरब्धविमानम्। आनन्दविधरनमतक्षे  तपु  कमाव्यक्षे  ध्विमनयाः एवि प्रधमानयाः भविमत। सपदश शतकवित्तर्ती 
तमाममळनमाडपुप्रदक्षेशष्ट्रीययाः  अप्पयदष्ट्रीमकतयाः  कपु विलयमानन्दगन्थस  मविसलख्य  आलङ्कमाररकक्षे षपु  अगस्थमानस  लब्धविमानम्। 
एकमादशशतकवित्तर्ती  कमाश्मष्ट्रीरष्ट्रीययाः  मम्मटमाचमायरयाः  कमाव्यप्रकमाशस  मविरच्य  अलङ्कमारसमामहित्यक्षे  महितनीं  ख्यमामतमम् 
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असजरतविमानम्।  प्रमाययाः  दमादशशतकवित्तर्ती  ममालविदक्षेशष्ट्रीययाः  भनोजरमाजयाः  सरस्वितष्ट्रीकण्ठमाभरणमम्  इमत  गन्थस 
मविरमचतविमानम्। चतपुदरशशतककीययाः उत्कलदक्षेशष्ट्रीययाः पसण्डतप्रविरयाः मविश्विनमाथयाः समामहित्यदपरणस रमचतविमानम्। स च 
गन्थयाः  सम्प्रमत  अतष्ट्रीवि  जनमप्रययाः  मविदतक्षे।  विमारमाणसष्ट्रीस्थयाः  सपदशशतकवित्तर्ती  पसण्डतरमाजयाः  जगनमाथयाः 
रसगङमाधरस  रमचतविमानम्।  प्रमाययाः अयमम्  एवि अलङ्कमारगन्थयाः असन्तमयाः  वितरतक्षे।  जगनमाथस्य गन्थस  न कनोऽमप 
खण्डमयतपुस समथरयाः भविमत। 

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण

. 1 ८५५ – ८८३ ई.। 

. 2 कमाश्मष्ट्रीरदक्षेशयाः। 

. 3 ननोणभट्टयाः। 

. 4 ध्विन्यमालनोकगन्थमम्। 

. 5 आनन्दविधरनयाः। 

. 6 १२९। 

. 7 सपदश शतकमम्। 

. 8 तमाममळनमाडपुप्रदक्षेशयाः। 

. 9 रङरमाजमाध्विरष्ट्रीन्द्रियाः। 

. 10 कपु विलयमानन्दयाः। 

. 11 चन्द्रिमालनोकमम्। 

. 12 २७३। 

. 13 दयौ पररच्छक्षेदयौ। 

. 14 मचत्रमष्ट्रीममाससमाखण्डनमम्। 

. 15 प्रथमविक्षेङ्कटयाः। 

. 16 रमाजमानकयाः। 

. 17 एकमादशशतकमम्। 

. 18 कमाश्मष्ट्रीरदक्षेशयाः। 

. 19 जथैयटयाः। 

. 20 कमाव्यप्रकमाशयाः। 

. 21 दश उलमासमायाः। 

. 22 १४३ कमाररकमायाः। 

. 23 विमारमाणस्यमामम्। 

. 24 ममालविदक्षेशयाः। 

. 25 एकमादशशतकमम्। 

. 26 भनोजरमाजयाः। 

. 27 पञ्च पररच्छक्षेदमायाः। 

. 28 षसटत्रसशतम् प्रकमाशमायाः। 

. 29 शृङमाररसयाः। 

. 30 भनोजरमाजयाः। 

. 31  उत्कलदक्षेशष्ट्रीययाः। 

. 32 चतपुदरश शतकमम्। 

. 33 श्रष्ट्रीचन्द्रिशक्षेखरयाः। 

. 34 नमारमायणदमासयाः। 

. 35 दश पररच्छक्षेदमायाः। 

. 36 पपुष्पममालमामम्, भमाषमाणरविमम्। 

. 37 कमाव्यप्रकमाशस्य दष्ट्रीमपकमास टष्ट्रीकमामम्। 

. 38 सपदशशतकमम्। 

. 39 विमारमाणसष्ट्री। 

. 40 जगनमाथयाः। 

. 41  दक्षे आननक्षे। 

. 42 पक्षेरुभट्टयाः। 

. 43 लक्ष्मष्ट्रीदक्षेविष्ट्री। 
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छमात्रमाणमास बनोधसयौकयमारय आलङ्कमाररकमाणमास दक्षेशकमालकक मतमविषयक्षे कमामचतम् तमासलकमा प्रदष्ट्रीयतक्षे। 

नमाम दक्षेशयाः कमालयाः कक मतयाः

आनन्दविधरनयाः कमाश्मष्ट्रीरयाः नविमशतकमम् ध्विन्यमालनोकयाः

अप्पयदष्ट्रीमकतयाः तमाममळनमाडपुप्रदक्षेशयाः सपदशशतकमम् कपु विलयमानन्दयाः

मम्मटमाचमायरयाः कमाश्मष्ट्रीरयाः एकमादशशतकमम् कमाव्यप्रकमाशयाः

भनोजरमाजयाः ममालविप्रदक्षेशयाः दमादशशतकमम् सरस्वितष्ट्रीकण्ठमाभरणमम्

मविश्विनमाथयाः उत्कलप्रदक्षेशयाः चतपुदरशशतकमम् समामहित्यदपरणयाः

जगनमाथयाः विमारमाणसष्ट्री सपदशशतकमम् रसगङमाधरयाः

॥ इमत एकमविसशयाः पमाठयाः ॥
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)22 विकसत्तपररचययाः
प्रस्तमाविनमा

ससस्कक तसमामहित्यक्षे  विकसत्त  इमत  शब्दयाः  बहिहषपु  शमास्त्रक्षेषपु  दृश्यतक्षे।  परन्तपु  शमास्त्रस्य  भक्षेदक्षे  समत 
विकसत्तशब्दस्यमामप  अथरभक्षेदयाः  जमायतक्षे।  यथमा-  परमाथमारमभधमानस  विकसत्तयाः  इमत  व्यमाकरणशमास्त्रक्षे  सपुप्रससदमम्। 
समामहित्यशमास्त्रक्षे तपु  अथरबनोधस प्रमत अनपुकक लयाः कसश्चतम् व्यमापमारयाः विकसत्त इमत नमाम्नमा सपुख्यमातयाः वितरतक्षे। तत्रमामप 
विक्षेदविक्षेदमान्तमामदशमास्त्रक्षेषपु  यतम्  शमास्त्रविमाक्यस  वितरतक्षे,  तक्षेन  शमास्त्रविमाक्यक्षेन  तपु  समाकमातम्  शमास्त्रमाथरयाः  प्रमतपमादतक्षे। 
समामहित्यशमास्त्रक्षे तपु प्रमाययाः समाकमातम् न कममप अथर प्रमतपमादयमत। तत्र तपु लकणमाविकत्तक्षेक्षेयाः व्यञनमाविकत्तक्षेयाः च प्रयनोगस 
करनोमत। यथमा-  भवितयाः क्वि गकहिमम् इमत प्रश्नयाः। उत्तरकतमार  तपु गमामस्य शष्ट्रीतत्विपमाविनत्विमामदधमरस्य कथनमाय 
गङमायमास घनोषयाः इमत उत्तरमत। अथमारतम् समाकमातम् उत्तरमम् अदत्त्विमा लकणमाविकत्त्यमा उत्तरमत। एविञ्च सन्ध्यमाविन्दनस 
कपु रु इमत समाकमातम् ममातमा पपुत्रस न कथयमत। अमप तपु गतनोऽस्तमकर याः इमत कथनक्षेन व्यञनमाविकत्त्यमा सन्ध्यमाविन्दनस 
कपु रु इत्यथरयाः गम्यतक्षे। कमाव्यमामदषपु लकणमाविकत्तक्षेयाः व्यञनमाविकत्तक्षेश्च प्रयनोगयाः भकयशयाः दरष्ट्रीदृश्यतक्षे। मकलमाथरयाः गपुपतयमा 
मविदतक्षे। तस्ममातम् कमामचतम् चमत्कक मतयाः दृश्यतक्षे। आदयौ मकसञ्चतम् विमाक्यस श्रपुतमम्। ततयाःपरमम् अमभधमाविकत्त्यमा शब्दस्य 
सङ्कक्षे मततमाथर  स्मरमत।  ततयाः  तमात्पयरविकत्त्यमा  परस्परस  पदमाथमारनमामम्  अन्वियक्षेन  शमाब्दबनोधयाः  जमायतक्षे।  शब्दमानमास 
सङ्कक्षे मततमाथरस्मरणमातम् परस कसश्चतम् बमाधयाः भविमत चक्षेतम् लकणमाविकसत्तयाः आश्रष्ट्रीयतक्षे। यथमा- गङमायमास घनोषयाः इत्यस्य 
जलप्रविमाहिक्षे गमामस्य अविस्थमानमासम्भविमातम् लकणमाविकत्त्यमा गङमाशब्दस्य गङमातष्ट्रीरमम् इमत अथरयाः प्रमतपमादतक्षे। एविञ्च 
गतनोऽस्तमकर याः इत्यत्र सकयरयाः अस्तस गतयाः इत्यथर तमात्पयर नमासस्त। अत एवि व्यञनमाविकत्त्यमा सन्ध्यमाविन्दनस कपु रु 
इत्यथरयाः  प्रमतपमादतक्षे।  तमात्पयरविकत्त्यमा  शब्दमानमामम्  अन्वियमपुखक्षेन  शमाब्दबनोधयाः  प्रमतपमादतक्षे।  प्रकक तपमाठक्षे  असस्मनम् 
विकसत्तचतपुषयस ससकक्षेपक्षेण आलनोच्यतक्षे। 

उदक्षेश्यमामन
अमपुस पमाठस पमठत्विमा भविमानम् -

 विकत्तष्ट्रीनमास लकणमामदकस  जमातपुस समथर्थो भविक्षेतम्। 
 शमाब्दबनोधप्रमक्रयमास जमातपुस यनोग्यनो भविक्षेतम्। 
 लकणमाविकसत्तस जमातपुस समथर्थो भविक्षेतम्। 
 लकणमाविकत्तक्षेयाः प्रयनोगस कतपुर शक्नपुयमातम्। 
 कपु त्र लकणमा प्रवितरतक्षे इमत मविषयक्षे बनोदपुस शक्नपुयमातम्। 
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 विमाक्यक्षे स्वियस लकणमायमायाः प्रयनोगस कतपुर प्रभविक्षेतम्। 
 लकणमायमायाः प्रयनोजनस जमातपुस शक्नपुयमातम्। 
 व्यञनमाविकसत्तस जमातपुस समथर्थो प्रभविक्षेतम्। 
 व्यञनमाविकत्त्यमा प्रमतपमामदतमाथर बनोदपुस पमारयक्षेतम्। 
 व्यञनमाविकत्तक्षेयाः व्यविहिमारस कतपुर पमारयक्षेतम्। 
 कमा तमात्पयरविकसत्तयाः इमत जमातपुस प्रभविक्षेतम्। 
 तमात्पयरविकत्तक्षेयाः स्विरूपस बनोदपुस शक्नपुयमातम्। 
 कपु तयाः न अमभधयमा विमाक्यमाथमारविबनोधयाः इमत जमातपुस शक्नपुयमातम्। 
 तमात्पयरविकत्तक्षेयाः प्रयनोजनस जमातपुस शक्नपुयमातम्। 

. )22 1 विकसत्तलकणमम्
शब्दश्रविणजन्यमाथरबनोधस प्रमत शब्द एवि कमारणमम्। कमारणक्षे समत कमायर सम्भविक्षेतम्। अतनोऽत्रमामप अथरबनोधस 

प्रमत अनपुकक लयाः कसश्चदम् व्यमापमारनो  वितरतक्षे। प्रमाचष्ट्रीनभमारतष्ट्रीयमाचमायमारणमास  नयक्षे  अयस  व्यमापमार एवि विकसत्तररत्यपुच्यतक्षे। 
अथमारतम् शब्दनो महि कमारणस, तत्कमारणस प्रमत व्यमापमारनो महि विकसत्तयाः। समामहित्यशमास्त्रक्षे विकसत्त इमत शब्दयाः पमाररभमामषकयाः। 
अत्र शमकयाः एवि विकसत्तयाः। ययमा शक्त्यमा अथरयाः प्रमतपमादतक्षे, समा विकसत्तयाः। 

. )22 2 विकत्तक्षेयाः प्रकमारभक्षेदयाः
विकसत्तयाः प्रधमानतयाः मत्रमविधमा अमभधमा-लकणमा-व्यञनमाभक्षेदक्षेन। कक्षे मचत्तपु  तमात्पयरमम्  अमप विकत्तक्षेयाः भक्षेदत्विक्षेन 

स्विष्ट्रीकपु विरसन्त।  अतयाः  विकसत्तयाः  चतपुधमार  अमभधमा-लकणमा-व्यञनमा-तमात्पयरभक्षेदक्षेन।  विकत्तक्षेयाः  प्रकमारमम्  अविलम्ब्य 
पसण्डतमानमास मतपमाथरक्यस दरष्ट्रीदृश्यतक्षे। 

कक्षे चन  आचमायमारयाः  विदसन्त  यदमभधमाविकत्त्यमा  एवि  सविर  एवि  अथमारयाः  प्रमतपमामदतमायाः  भविसन्त।  अतनो 
लकणमामदविकत्तष्ट्रीनमास स्विष्ट्रीकमारक्षे नमासस्त मकममप प्रयनोजनमम्। यथमा मपुकपु लभट्टक्षेन तस्य अमभधमाविकसत्तममातककमायमामम् उकस  
यतम् लकणमा अमभधमान्तगरतमा एवि। 

ममहिमभट्टक्षेन शब्दस्य एकमा एवि अमभधमाविकसत्तयाः स्विष्ट्रीकक तमा। तन्मतक्षे यत्र अमभधमामम् अन्तरक्षेणथैवि अथरबनोधनो 
भविमत। तत्र अनपुमममतसमाहिमाय्यक्षेन एवि भविमत। अथमारतम् लक्ष्यमाथरस्तपु अनपुमममतगम्ययाः। स्विककीयक्षे व्यमकमविविक्षेकगन्थक्षे 
लकणमायमायाः पकथगसस्तत्विस न स्विष्ट्रीकक तमम्। 

आचमायरण  नमागक्षेशभट्टक्षेन  मविरमचतक्षे  परमलघपुमञकषमानमामकगन्थक्षे  पकथकयमा  लकणमाविकसत्तस्तथमा 
व्यञनमाविकसत्तयाः  स्विष्ट्रीकक तमा।  तथमामप  अमभधमाविकसत्तस्तथमा  लकणमाविकसत्तयाः  एकस्यमायाः  शकक्षे रक्षेवि  प्रकमारभक्षेदतयमा 
उमलसखतमा। 

प्रसङक्षेऽसस्मनम्  नथैयमामयकमानमास  मतममप  गपुरुत्विपकणरमम्।  तक्षे  अमप  अमभधमाविकसत्तस   लकणमाविकसत्तञ्च 
स्विष्ट्रीकपु विरसन्त।  तनयक्षे  व्यञनमाविकसत्तस्विष्ट्रीकमारक्षेण  नमासस्त  प्रयनोजनमम्।  नथैयमामयकमायाः  व्यञनमाविकसत्तस  खण्डमयतपुस 
मविमविधमकलगन्थमानम्  तथमा टष्ट्रीकमागन्थमानम्  प्रणष्ट्रीतविन्तयाः। तन्मध्यक्षे  ममहिमभट्टमविरमचतयाः व्यमकमविविक्षेक इमत तथमा 
ममाधवितकर ससदमान्तमविरमचतमा  शमकविमादस्य  टष्ट्रीकमा  अतष्ट्रीवि  गपुरुत्विपकणमार।  आचमायरजयन्तभट्टक्षेनमामप  तस्य 
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न्यमायमञरष्ट्रीगन्थक्षे  व्यञनमाविकसत्तस  खण्डमयतपुस  प्रयत्नयाः मविमहितयाः। यतनो महि विथैशक्षेमषकदशरनस  न्यमायदशरनस्यमाङतयमा 
गण्यतक्षे। अतनो बहिविनो विथैशक्षेमषकदमाशरमनकमायाः अमप व्यञनमाविकत्तक्षेरस्विष्ट्रीकमारक्षे सममक्षेवि मतस पनोषयसन्त। मष्ट्रीममाससकमा अमप 
व्यञनमाविकसत्तस न स्विष्ट्रीकपु विरसन्त। तनयक्षे अमभधमास लकणमास च व्यमतररच्य यनोऽथरयाः प्रमाप्यतक्षे स तपु अथमारपसत्तप्रममाणक्षेनथैवि 
भवितष्ट्रीमत। मकन्तपु  परविमतरकमालक्षे  कनोऽमप  अथमारपसत्तस  विकसत्तरूपक्षेण  न  स्विष्ट्रीकक तविमानम्।  विस्तपुतयाः  अथमारपसत्तप्रममाणस 
न्यमायसम्मतमम् अनपुममानविदक्षेवि तपुलनष्ट्रीयमम्। 

मकन्तपु  अपरतयाः  विथैयमाकरणथैयाः  सहि  अन्यमालङ्कमाररकमायाः  अमप  व्यञनमाविकत्तक्षेयाः  प्रयनोजनष्ट्रीयतमामम् 
उपलब्धविन्तयाः। प्रसङक्षेऽसस्मनम् नमागक्षेशभट्टस्य मतस गपुरूत्विपकणरमम्। तक्षेन लघपुमञकषमागन्थक्षे उकमम्– समा विकसत्तसस्त्रधमा 
शमकलरकणमा व्यञनमा च इमत। मपुख्यमाथर्थो बमासधतनो भवितपु न भवितपु विमा, मपुख्यमाथरन सहि सम्बन्धयाः अस्तपु ममास्तपु 
विमा,  मपुख्यमाथरयाः  प्रससदनो  भवितपु  अप्रससदनो  विमा  भवितपु,  विमाच्यमामदव्यमतररकनो  यनोऽथर  उपलब्धनो  भविमत, 

तस्यनोदनोधकससस्कमारमविशक्षेष  एवि  व्यञनमा  इमत  नमागक्षेशससदमान्तयाः।  आचमायर  आनन्दविधरन  एवि  प्रथमस 
व्यञनमाविकत्तक्षेरुपरर  गपुरुत्विममास्थमाय  ध्विमनप्रस्थमानस  प्रमतष्ठमापमयतपुस  ध्विन्यमालनोकनमामकगन्थस  प्रणष्ट्रीतविमानम्। 
टष्ट्रीकमाकमारनोऽमभनविगपुपनोऽमप विकसत्तममममास स्विष्ट्रीकक तविमानम्। अमभधमालकणतमात्पयरयाः सहि व्यञनमामप स्विष्ट्रीमक्रयतक्षे। 

व्यञनमाविकसत्तस्विष्ट्रीकमारक्षे मम्मटमाचमायरस्य मतममप उलक्षेखयनोग्यमम्। अतयाः परस कक्षे मचदम् आलङ्कमाररकमास्तथमा 
आचमायमार मन्यन्तक्षे यतम् अमभधमा-लकणमा-व्यञनमाविकसत्तस व्यमतररच्य तमात्पयरनमाममकमा विकसत्तरमप विमाक्यमाथरप्रमतपमादनक्षे 
सहिमामयकमा भविमत। मकन्तपु कक्षे चन आलङ्कमाररकमा विदसन्त यदम् यदमप तमात्पयरविकसत्तयाः विमाक्यमाथरमनणरयक्षे  समाहिमाय्यस 
करनोमत  नथैषमा  विकसत्तयाः।  पपुनयाः  कक्षे षमासञ्चनयक्षे  विकपु ररच्छमा  एवि  तमात्पयरविकसत्तररमत  तदपुच्यतक्षे  भमाषमापररच्छक्षेदक्षे  – 
"विकपु ररच्छमा  तपु  तमात्पयर  पररककीमतरतमम्"इमत।  अन्यक्षेषमास  कक्षे षमाञ्चन  मतक्षे  पपुनयाः  ईश्विरक्षेच्छमा  एवि  तमात्पयरविकसत्तयाः। 
प्रसङक्षेऽसस्मनम्  एतदम् विकपुस  शक्यतक्षे  यतम्  नविष्ट्रीननथैयमामयकमानमास  गन्थक्षेषपु  तमात्पयरविकत्तक्षेयाः  पकथकयमा उलक्षेखनो नमासस्त। 
विथैयमाकरणमानमास मतममप नथैयमामयकमानमास मतममवि। विक्षेदमासन्तननोऽमप तमात्पयर पकथकयमा न स्विष्ट्रीकपु विरसन्त। 

मकन्तपु  ससन्त  कक्षे चन  आलङ्कमाररकमास्तथमा  आचमायमार  यक्षे  तमात्पयरविकसत्तस  गपुरुत्विपकणरविकसत्तरूपक्षेण 
स्विष्ट्रीकपु विरसन्त।  आचमायरधमनकक्षे न  तस्य  कमाव्यमनणरयगन्थक्षे  उकमम्–  'यमावित्कमायरप्रसमाररत्विमातम्  तमात्पयर  न 
तपुलमाधकतमम्'  इमत। अथमारतम् तन्मतक्षे अमभधमाविकसत्तस लकणमाविकसत्तञ्च व्यमतररच्य यक्षे  तमाविदम् रसमादयनोऽथमारयाः वितरन्तक्षे, 
तमात्पयरविकसत्तसमाहिमाय्यक्षेन  तक्षेषमास  जमानस  भविमत।  प्रयनोजनमानपुसमारस  तमात्पयरविकसत्तयाः  सविरमविधमथर  प्रकमाशमयतपुस  समथमार 
भविमत। धमनक इवि मम्मटमविश्विनमाथमादमालङ्कमाररकमा अमप विकसत्तचतपुषयस स्विष्ट्रीकपु विर सन्त अथमारतम् तक्षेऽमप तमात्पयरविकसत्तस 
स्विष्ट्रीकपु विरसन्त। मम्मटयाः तमात्पयरविकत्तक्षेरसस्तत्विस समथरयनम् कमाव्यप्रकमाशक्षे उकमम् –" अमभधमा-तमात्पयर-लकणमात्मक-

व्यमापमारत्रयमामतवितर्ती  ध्विननमामदव्यमापमारनोऽनपह्नविनष्ट्रीय  एवि"  इमत।  परवितर्ती  आचमायर्थो  मविश्विनमाथनोऽमप 
तमात्पयरस्विष्ट्रीकमारमविषयक्षे मम्मटपन्थष्ट्री। ससदमान्तमपुकमाविलष्ट्रीकक तमा मविश्विनमाथन्यमायपञ्चमाननक्षेन उकमम् आसत्त्यमामदवितम् 
तमात्पयर्थोऽमप  शमाब्दबनोधस  प्रमत  कमारणममात्रमममत।  कमाव्यजगमत  अमभधमा,  लकणमा,  व्यञनमा,  तमात्पयरमममत 
विकसत्तचतपुषयमम् अमभलसमत। 

. )22 3 अमभधमा
अमभपकविरकमादम्  धमा-धमातनोयाः  अङम् -प्रत्ययक्षेन  अमभधमाशब्दनोऽयस  मनष्पनयाः।  प्रत्यक्षेकस  शब्दमानमास 

सविरजनप्रससदयाः कसश्चदम् मपुख्यमाऽथर्थो वितरतक्षे। सकयरचन्द्रिमादष्ट्रीनमामपुच्चमारणक्षेन तक्षेषमास स्विककीयमाथरप्रतष्ट्रीमतभरविमत। शब्दनो 
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यक्षेन  व्यमापमारक्षेण  विकत्त्यमा  विमा  लनोकप्रससदमम्  अथर  बनोधयमत  स  व्यमापमारनो  विकसत्तविमार  अमभधमा  इत्यपुच्यतक्षे। 
आचमायरमम्मटक्षेन  तस्य  कमाव्यप्रकमाशगन्थक्षे  अमभधमालकणस  मनरूमपतस–  "स  मपुख्यमाऽथरस्तत्र  मपुख्यनो 
व्यमापमारनोऽस्यमामभधनोच्यतक्षे"  इमत।  शब्दस्य  यक्षेन  व्यमापमारक्षेण  शक्त्यमा  विमा  शब्दस्य  सङ्कक्षे मततमाथरबनोधनो  जमायतक्षे 
समामभधमा  इत्यपुच्यतक्षे।  इयमम्  अमभधमा  शमकररमत  सङ्कक्षेत  इमत  विमा  उच्यतक्षे।  शमकमविषयकमालनोचनमायमास 
ससदमान्तमपुकमाविलष्ट्रीकक तमा मविश्विमानमाथक्षेन उकमम् - 'यतम् पदक्षेन सहि पदमाथरस्य सम्बन्ध एवि शमकयाः' इमत। अस्ममातम् 
शब्दमादम्  अयमथर्थो  बनोध्यव्य  इमत  यमा  ईश्विरक्षेच्छमा  सथैवि  शमकररत्यपुच्यतक्षे  –  शमकश्च पदक्षेन  सहि  पदमाथरस्य 
सम्बन्धयाः।  "समा चमास्ममाच्छब्दमादयमथर्थो बनोधव्य इतष्ट्रीश्विरक्षेच्छमारूपमा"  इमत ससदमान्तमपुकमाविलष्ट्री। अयस  सङ्कक्षेतयाः 
शब्दस्य शमकगमाहिकयाः। अथमारदम् एकस्ममादम् मनमदरषशब्दमातम् एकनो मनमदरषनोऽथर  एवि बनोदव्ययाः। यथमा घटशब्दमातम् 
कम्बपुगष्ट्रीविमामदममानम् मपण्डयाः इमत अयमथर  एवि बनोदव्ययाः,  नमान्ययाः कसश्चदथरयाः। यथमा घटममानय इमत एकस  विमाक्यस 
श्रपुतमम्।  ततयाः  परमम्  अमभधमाविकत्त्यमा  घटशब्दस्य  कम्बपुगष्ट्रीविमामदममानम्  मपण्डयाः  बनोध्यतक्षे।  प्रकक तक्षे  घटशब्दस्य 
सङ्कक्षे मततमाथरयाः कम्बपुगष्ट्रीविमामदममानम् मपण्डयाः। यतनो महि अस्ममातम् घटशब्दमातम् कम्बपुगष्ट्रीविमामदममानम् मपण्डयाः इमत अयमम् 
अथरयाः  बनोदव्ययाः  इमत  ईश्विरक्षेच्छमा  वितरतक्षे।  एविमक्षेवि  आनय इत्यस्य  अमप  अमभधमाविकत्त्यमा  आनयनरूपमक्रयमास 
बनोधयमत।  घटशब्दमातम्  अमभधमाविकत्त्यमा  कम्बपुगष्ट्रीविमामदममानम्  मपण्डयाः  इमत  आयमामत।  स  च  विमाच्यमाथरयाः  भविमत। 
दपरणकमारयाः मविश्विनमाथयाः स्विककीयक्षे समामहित्यदपरणनमामकक्षे  गन्थक्षे अमभधमायमायाः लकणस प्रनोकमम् - "तत्र 
सङ्कक्षे मततमाथरस्य  बनोधनमातम्  अमगममामभधमा"  इमत।  अथमारतम्  समाकमातम्  सङ्कक्षे मततक्षे  अथर  शब्दस्य  ययाः  मपुख्ययाः 
विकत्त्यन्तरमानपुजष्ट्रीविकयाः व्यमापमारयाः विकसत्तयाः समामभधमा। शब्दस्य सङ्कक्षे मततमाथरयाः ययमा विकत्त्यमा बनोध्यतक्षे, समा अमभधमाविकसत्तयाः। 
इयञ्च मपुख्यमा विकसत्तयाः वितरतक्षे। अथरबनोधनमाय इयस विकसत्तयाः सविरदमा आदयौ प्रवितरतक्षे। लकणमाव्यञनमाविकत्त्यनोयाः प्रविकत्तक्षेयाः पकविरमम् 
अमभधमाविकसत्तयाः प्रवितरतक्षे। तस्ममातम्  लकणमाव्यञनमाविकत्तष्ट्री अमभधमाविकत्त्यमासश्रतक्षे। अमभधमाविकसत्तस्तपु  अन्यमामम्  विकसत्तस न 
आश्रयमत। शक्त्यपरपयमारयसङ्कक्षे मततमाथरबनोधजनकनो व्यमापमारयाः अमभधमा। सङ्कक्षेतश्च शमकगमाहिकयाः समययाः। स 
चमास्ममाच्छब्दमादयमथर्थो बनोदव्य इत्यमाकमारकयाः इत्यपुकस  सङच्छतक्षे। घटममानय इत्यत्र अमभधमाविकत्त्यमा घटशब्दस्य 
कम्बपुगष्ट्रीविमामदममानम्  मपण्डयाः इमत सङ्कक्षे मततमाथरयाः बनोध्यतक्षे। घटमम्  इमत शब्दक्षेन सहि कम्बपुगष्ट्रीविमामदमतयाः पदमाथरस्य 
सम्बन्धयाः  अस्तष्ट्रीमत  जमानमम्  अमभधमाविकत्त्यमा  सम्भविमत।  यतनो  महि  अस्ममातम्  घटशब्दमातम्  कम्बपुगष्ट्रीविमामदमतयाः 
पदमाथरस्य जमानस भवितपु इमत ईश्विरक्षेच्छमा वितरतक्षे। स च सङ्कक्षे मततमाथरयाः अमभधमाविकत्त्यमा एवि बनोध्यतक्षे। यक्षेन शब्दक्षेन 
सङ्कक्षे मततमाथरयाः प्रमतपमादतक्षे,  स विमाचकयाः इत्यपुच्यतक्षे। यथमा घटशब्दयाः विमाचकयाः भविमत। अमभधमाविकत्त्यमा ययाः अथरयाः 
प्रमतपमादतक्षे, स विमाच्ययाः। यथमा - कम्बपुगष्ट्रीविमामदममानम् पदमाथरयाः इमत विमाच्यमाथरयाः। 

. )22 4 अमभधमाप्रमक्रयमा/सङ्कक्षे तगहिनोपमाययाः
कसश्चतम्  समपुत्पनसङ्कक्षेतजमानमविमशषयाः  जनयाः  मदतष्ट्रीयस  कञ्चन  समपुत्पनसङ्कक्षेतजमानमविमशषस  जनस 

लकष्ट्रीकक त्य गमाममानय इमत विमाक्यस  प्रयपुङ्कक्षे ।  ततयाः मदतष्ट्रीययाः जनयाः गनोयाः आनयनरूपस  कमर  करनोमत। तकतष्ट्रीययाः 
कसश्चतम् सङ्कक्षेतजमानहिष्ट्रीनयाः बमालयाः एततम् सविर पश्यमत। ततयाः अश्विममानय इमत विमाक्यस प्रयपुङ्कक्षे । तदमा अश्विस्य 
आनयनरूपस  कमर  करनोमत। एतदमप तकतष्ट्रीययाः जनयाः पश्यमत। मदतष्ट्रीयविमाक्यक्षे  अश्विपदसमनधमानमातम् गनोमभनस्य 
विस्तपुनयाः  आनयनस  सम्भविमत।  एतक्षेन  जमायतक्षे  यतम्  गनोशब्दस्य  सङ्कक्षेतयाः  समास्नमालङकलममत  प्रमामणमन  वितरतक्षे, 
अश्विशब्दस्य च घनोटकक्षे  सङ्कक्षेतयाः वितरतक्षे इमत जमानमामत। ततयाः परस गमास बधमान इमत विमाक्यस्य श्रविणमातम् परस गनोयाः 
बन्धनरूपकमायर  करनोमत। बधमान इमत मभनमक्रयमापदसमनविक्षेशमातम्  मभनस  कमायर  जमायतक्षे। एतक्षेन आनयनपदस्य 
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आनयनमक्रयमायमास बधमानपदस्य बन्धनमक्रयमायमास सङ्कक्षेतयाः मविदतक्षे इमत जमानस जमायतक्षे। पदमानमास त्यमागससयनोगमाभ्यमास 
सङ्कक्षेतरमहितस्य जनस्य सङ्कक्षेतजमानस जमायतक्षे। 

क्विमचच्च प्रससदमाथरपदसमाहिचयमारतम् बमालयाः ससन्दग्धसङ्कक्षेतस्य शब्दस्य सङ्कक्षेतमम् अविधमारयमत। यथमा 
'इहि प्रमभनकमलनोदरक्षे मधकमन मधपुकरयाः मपबमत' इत्यत्र मधपु करनोतष्ट्रीमत व्यपुत्पत्त्यमा मधपुकरशब्दस्य भमरक्षे सङ्कक्षेतयाः 
मधपुममककमायमास  विक्षेमत।  तदमा  भमरयाः  पङ्कजक्षे  पकविर  मधपुपमानस  करनोमत  इमत  दृश्यस  तपु  अस्ममामभयाः  दृषमम्।  एतक्षेन 
कमलपदसममभहिमारमातम् मधपुकरशब्दस्य भमर एवि सङ्कक्षेतयाः। 

क्विमचच्च कक्षे विलशब्दप्रममाणक्षेन सङ्कक्षेतजमानस भविमत। तदपुकस  समामहित्यदपरणकमारक्षेण 'आपनोपदक्षेशमातम्' इमत। 
यथमा  'अयमम्  अश्विशब्दविमाच्ययाः'  इमत आपक्षेननोकक्षे  तत्र प्रमाममामणकत्विमनश्चयमातम्  बमालयाः अश्विशब्दस्य घनोटकक्षे  
सङ्कक्षेतमविधमारयमत। एततम् त्रयस प्रदशरनममात्रमम्। व्यमाकरणमादययाः अप्यन्यक्षे सङ्कक्षेतगहिनोपमायमायाः गमाहमायाः। तदपुकमम् -

“शमकगहिस व्यमाकरणनोपममानकनोशमापविमाक्यमातम् व्यविहिमारतश्च। 
विमाक्यस्य शक्षेषमातम् मविविकतक्षेविर दसन्त समामनध्यतयाः ससदपदस्य विकदमायाः।। "  इमत। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-१

. 1 व्यमाकरणशमास्त्रक्षे प्रससदस्य विकसत्तशब्दस्य लकणस मकमम्। 

. 2 विकसत्तशब्दस्य अपरस नमाम मकमम्। 

. 3 विकसत्तयाः कमतमविधमा। 

. 4 विकत्तययाः कमायाः। 

. 5 विकत्तक्षेयाः लकणस मकमम्। 

. 6  अमभधमाशब्दस्य व्यपुत्पसत्तस सलखत। 

. 7 अमभधमाविकत्तक्षेयाः लकणस सलखत। 

. 8 दपरणकमारमतक्षे अमभधमाविकत्तक्षेयाः लकणस सलखत। 

. 9 सङ्कक्षेतयाः कयाः। 

. 10 अमभधमाविकत्त्यमायाः मकस  प्रमतपमादतक्षे। 

. )22 5 लकणमाविकसत्तयाः
आलङ्कमाररकथै याः  मतसयाः  विकत्तययाः  स्विष्ट्रीकक तमायाः।  तमासपु  लकणमाविकसत्तयाः  अन्यतममा।  मपुख्यमाथरस्य  अथमारतम् 

विमाच्यमाथरस्य बमाधक्षे  तमात्पयमारनपुपपत्तयौ  विमा  इयस  विकसत्तयाः प्रवितरतक्षे।  समा  च लकणमा  रूढक्षेयाः  प्रयनोजनमाच्च मदमविधमा। 
प्रस्तपुतक्षेऽसस्मनम् पमाठक्षे  दपरणकमारयाः पसण्डतमविश्विनमाथकमविरमाजयाः स्विकक तगन्थयौ लकणमाविकसत्तस यथमा प्रमतपमामदतविमानम् 
तथमा वियस जमास्यमामयाः। 
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. )22 6 लकणमायमायाः लकणमम्
कसस्मनमप विमाक्यक्षे  उच्चमाररतक्षे  आदयौ  अमभधमाविकसत्तयाः  प्रवितरतक्षे।  तत्र अमभधयमा  यमद  विमाक्यमाथरयाः  न 

जमायतक्षे तमहिर  मपुख्यमाथरसम्बसन्धनस कममप आसश्रत्य ययमा विकत्त्यमा अथमारविबनोधयाः जमायतक्षे समा विकसत्तयाः लकणमा इमत 
मविदग्धमानमामम्  अमभप्रमाययाः।  लकणस  लकणक्षेमत  विमा  प्रतष्ट्रीमतमविषयष्ट्रीमक्रयतक्षे  स्विमामभमतमाथरसम्पसत्तयाः  ययमा  इमत 
मनविरचनक्षेन लकणमाशब्दयाः मनष्पदतक्षे। तस्ममादपुकस  पसण्डतमविश्विनमाथकमविरमाजक्षेन स्विकक तसमामहित्यदपरणक्षे - 

मपुख्यमाथरबमाधक्षे तदपुकनो ययमान्यनोऽथर याः प्रतष्ट्रीयतक्षे। 
रूढक्षेयाः प्रयनोजनमादमासयौ लकणमा शमकरमपरतमा।। इमत। 

अत्र लकणक्षे उकस्य बमाधशब्दस्य तमात्पयमारनपुपपसत्तयाः इत्यथरयाः। मपुख्यमाथरस्य अथमारतम् अमभधक्षेयमाथरस्य 
तमात्पयमारनपुपपत्तयौ रूढक्षेयाः अथमारतम् प्रससमदविशमातम् प्रयनोजनमादम् अथमारतम् उदक्षेश्यमविशक्षेषमादम् च ययमा विकत्त्यमा मपुख्यमाथरन 
सहि सम्बदयाः अन्यनोऽथरयाः प्रतष्ट्रीयतक्षे बपुद्ध्यतक्षे, समा शब्दनोपरर अमपरतमा आरनोमपतमा विकसत्तयाः लकणमा इत्यमभधष्ट्रीयतक्षे। 
“ययमा अन्यनोऽथरयाः प्रतष्ट्रीयतक्षेऽसयौ लकणमा” इमत लकणमायमायाः लकणमम्। 

. . )22 6 1 प्रयनोजनवितष्ट्री लकणमा
उदमाहिरणस  यथमा  -  गङमायमास  घनोषयाः इमत। तथमामहि गङमायमास  घनोषयाः इमत विमाक्यक्षे  आदयौ अमभधमाविकसत्तयाः 

प्रवितरतक्षे।  गङमाशब्दस्य  अमभधयमा  जलप्रविमाहियाः  इत्यथरयाः  प्रमाप्यतक्षे।  तक्षेन  विमाक्यस्यमास्य  अथर्थो  भविमत  यतम् 
गङमाजलप्रविमाहिक्षे घनोषयाः प्रमतविसमत इमत। तत्र जलक्षे तपु कक्षे विलस मष्ट्रीनभपुजङमादययाः प्रमतविससन्त न मनपुष्यमायाः इमत 
अमभधमालब्धमाथरस्य बमाधयाः  भविमत।  तनमाम एतक्षेन  विमाक्यक्षेन  अथरबनोधयाः  न  जमायतक्षे।  तस्ममादत्र अनयमा  विकत्त्यमा 
मपुख्यमाथरसम्बसन्धनयाः  गहिणस  भविमत।  तत्र  गङमायमास  घनोषयाः  इत्यत्र  गङयमा  सहि  समामष्ट्रीप्यसम्बन्धक्षेन  यपुकत्विमातम् 
गङमातष्ट्रीरयाः लकणमाविकत्त्यमा स्विष्ट्रीमक्रयतक्षे। तक्षेन एनयमा लकणयमा मपुख्यमाथरस्य बमाधक्षे समत गङमातष्ट्रीरक्षे घनोषयाः प्रमतविसमत 
इमत मपुख्यमाथमारदम् मभनयाः अथरयाः प्रतष्ट्रीयतक्षे। ननपु मकस  फलमस्यमायाः लकणमायमायाः प्रवितरममानक्षे इमत चक्षेद पुच्यतक्षे यतम् रूढक्षेयाः 
प्रयनोजनमादम् विमा इमत। अत्र प्रकक तक्षे  गङमायमास घनोषयाः इत्यत्र गङमातष्ट्रीरक्षे घनोषयाः प्रमतविसमत इत्यथरप्रतष्ट्रीतयौ गङमायमायाः 
धममारयाः घनोषक्षे अथमारदम् आभष्ट्रीरपलयौ आरनोप्यन्तक्षे। तक्षेन गङमायमायाः शष्ट्रीतत्विपमाविनत्विमामतशयरूपमायाः धममारयाः आभष्ट्रीरपलयौ 
अस्तष्ट्रीमत प्रतष्ट्रीयतक्षे। तक्षेनमात्र घनोषमाणमास मनविमासप्रदक्षेशयाः शष्ट्रीतत्विपमाविनत्विमामदधमरविमानम् इमत प्रयनोजनस फलमत। अत्र 
इदस प्रयनोजनस प्रमतपमादमयतपुमक्षेवि इयस लकणमा आसश्रयतक्षे। अत्र प्रयनोजनवितष्ट्री लकणमा। 

अस्यमायाः अन्यदपुदमाहिरणस तमावितम् - सससहिनो ममाणविकयाः इमत। अत्र ममाणविकयाः चतपुष्पमात्त्विमविमशषयाः सससहिनो न 
भवितष्ट्रीमत सससहिशब्दस्य मपुख्यमाथरस्य बमाधयाः।  शयौयरतष्ट्रीक्ष्णत्विमामदधमरयाः  समादृश्यस  सम्बन्धममासश्रत्य लकणमाविकसत्तयाः 
सससहिसदृशनो ममाणविकयाः इत्यथर बनोधयमत। अत्र तष्ट्रीक्ष्णत्विमामदधमरयाः प्रयनोजनमम्। 

. . )22 6 2 रूमढमकलमा लकणमा
कसलङयाः समाहिससकयाः इत्यत्र यमा लकणमा प्रवितरतक्षे समा रूमढविशमादक्षेवि। अत्र कसलङशब्दक्षे अमभधमाविकत्त्यमा 

तदमभधयाः दक्षेशयाः गम्यतक्षे। तक्षेन अमभधयमा कसलङनमामकनो दक्षेशयाः समाहिससकयाः इमत अथरयाः प्रतष्ट्रीयतक्षे। स च अनथरकयाः 
एवि। यतनो महि समाहिससकत्विविष्ट्रीरत्विमामदधममारयाः अचक्षेतनक्षे दक्षेशगतक्षे विस्तपुमन नथैवि मतष्ठसन्त। न महि अचक्षेतनक्षे  विस्तपुमन 
चक्षेतनधममारयाः  स्थमातपुस  प्रभविक्षेयपुयाः,  चथैतन्यधममारणमास  चक्षेतनक्षे  एवि  उपलकणत्विमातम्।  तस्ममादम्  न  दक्षेशयाः  तथमामविधयाः 
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समाहिससकत्विधमरविमानम् स्यमातम् अचक्षेतनत्विमातम्। तक्षेनमात्र मपुख्यमाथरस्य बमाधयाः भविमत। मपुख्यमाथरस्य बमाधक्षे कसलङपदक्षे 
लकणमा  प्रवितरतक्षे।  तक्षेन  तयमा  लकणयमा  तदक्षेशससयपुकमायाः  कसलङजनमायाः  लक्ष्यन्तक्षे।  यतनो  महि  दक्षेशगहिणक्षेन 
ससयनोगसम्बन्धक्षेन तत्स्थमानमाममप गहिणस जमायतक्षे। ततयाः कसलङदक्षेशविमासष्ट्री समाहिससकयाः इमत लक्ष्यमाथरयाः प्रतष्ट्रीयतक्षे। 
दक्षेशगहिणक्षेन  रूढक्षेयाः  एवि  तत्र  वितरममानमानमास  बनोधनो  जमायतक्षे।  तक्षेन  अत्र  प्रससदविशमादक्षेवि  लकणमा  प्रवितरतक्षे,  न  तपु 
कस्मथैमचतम् प्रयनोजनमाय। तस्ममादत्र रूमढमकलमा लकणमा। 

दपरणकमारयाः स्विकक तगन्थयौ एकमास शङ्कमामम् उत्थमापयमत। तमद - ननपु कमाव्यप्रकमाशकमारयाः कमरमण कपु शलयाः 
इत्यत्र रूमढयाः वितरतक्षे।  तथमामहि कपु शलयाः शब्दस्य अमभधयमा कपु शमालमामत इत्यथरयाः  आयमामत। तमादृशस्यमाथरस्य 
मपुख्यमाथरस्य प्रकक तक्षे बमाधत्विमातम् दकरूपमाथरयाः लकणयमा बनोध्यतक्षे। तक्षेनमात्र रूमढविशमादक्षेवि अयमथरयाः आगतयाः इत्यतयाः 
अत्र रूमढमकलमा लकणमा इमत चक्षेन, कपु शगहिणरूपमाथर व्यपुत्पत्यमा प्रमापक्षेऽमप दकरूपस्यथैवि मपुख्यमाथरत्विमम्। यमथर सविर 
स्विष्ट्रीकपु विरसन्त शब्दस्यनोच्चमाररतक्षे एवि स एविमाथरयाः विमाच्यमाथर्थो भमवितपुमम् अहिरमत। ततयाः अत्र कमरमण कपु शलयाः इमत 
विमाक्यक्षे न लकणमा प्रविमतरतमा, मपुख्यमाथरस्य बमाधमाभमाविमातम् इमत समामहित्यदपरणकमारमामभमतमम्। 

. . )22 6 3 कमाव्यप्रकमाशकमारमतमम्
कमाव्यप्रकमाशकमारयाः मम्मटमाचमायरयाः स्विककीयगन्थक्षे लकणमायमायाः स्विरूपस प्रकमामशतविमानम्। तलकणस तमावितम् -

मपुख्यमाथरबमाधक्षे तदनोगक्षे रूमढतनोऽथ प्रयनोजनमातम्। 
अन्यनोऽथर्थो लक्ष्यतक्षे यत्समा लकणमारनोमपतमा मक्रयमा।। इमत। 

रूमढतयाः प्रयनोजनमातम्  विमा मपुख्यमाथरस्य बमाधक्षे  तदनोगक्षे  ययमा लकणयमा अन्ययाः अथरयाः लक्ष्यतक्षे  समा एवि 
शब्दनोपरर आरनोमपतमा मक्रयमा एवि लकणमा इमत लकणसमन्विययाः। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-२

. 11 दपरणकमारनोकस  लकणमालकणश्लनोकस  सलखत। 

. 12 कमाव्यप्रकमाशकमारमतक्षे लकणमालकणश्लनोकस  सलखत। 

. 13 लकणमा कमतमविधमा।

. 14 कमाव्यप्रकमाशकमारयाः कयाः।

. 15 समामहित्यदपरणस कयाः मविरमचतविमानम्।

. 16 लकणमा कस्य उपरर आरनोमपतमा विकसत्तयाः।

. 17 कस्य बमाधक्षे लकणमा प्रवितरतक्षे।

. 18 लकणयमा लब्धमाथरयाः मकमपुच्यतक्षे।
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विकसत्तपररचययाः मटप्पणष्ट्री

. )22 7 दपरणकमारमतक्षे लकणमाभक्षेदमायाः
समामहित्यदपरणकमारयाः  पसण्डतमविश्विनमाथकमविरमाजयाः  स्विकक तगन्थयौ  लकणमायमायाः  षनोडशमपुख्यभक्षेदमानम् 

प्रदमशरतविमानम्।  अत्र  वियस  तसस्मनम्  मविषयक्षे  जमास्यमामयाः।  इयस  लकणमा  मदधमा  मविभज्यतक्षे  -  उपमादमानलकणमा 
लकणलकणमा चक्षेमत। 

. . )22 7 1 उपमादमानलकणमा
इयस प्रमतपमादममानमा लकणमा मपुख्यमाथरस्य लक्ष्यमाथरस्य चनोभयस्य उपमादमानमादम् उपमादमानलकणमा। तक्षेन 

रूढयौ उपमादमानलकणमा, प्रयनोजनक्षे उपमादमानलकणमा चक्षेमत भक्षेददयस प्रमापमम्। तस्ममादपुकस  दपरणक्षे -

मपुख्यमाथरस्यक्षेतरमाकक्षेपक्षे विमाक्यमाथरऽन्वियससदयक्षे। 
स्यमादमात्मननोऽप्यपुपमादमानमादक्षेषनोऽपमादमानलकणमा।। इमत। 

विमाक्यक्षे पदमाथरप्रमतपमादनमाविसरक्षे अन्वियससद्ध्यथर ययमा शक्त्यमा इतरस्य मपुख्यमाथरमभनस्य विमा आकक्षेपयाः 
उपस्थमापनस विमा मविधष्ट्रीयतक्षे,  ययमा च आत्मनयाः अथमारतम् मपुख्यमाथरस्य इतरस्य तमद्भनस्य च बनोधयाः भविमत,  समा 
उपमादमानलकणमा इत्यपुच्यतक्षे।  तत्र रूढयौ  उपमादमानलकणमायमायाः  उदमाहिरणस  तमावितम्  -  श्विक्षेतयाः  धमाविमत इमत। अत्र 
श्विक्षेतस्य  अचक्षेतनत्विमातम्  तसस्मनम्  धमाविनरूपव्यमापमारयाः  न  सम्भविमत।  तस्ममातम्  मपुख्यमाथरस्य  बमाधक्षे  लकणयमा 
अश्विमादययाः अथमारयाः लक्ष्यन्तक्षे। तक्षेन अत्र यथमा श्विक्षेतरूपस्य मपुख्यमाथरस्य गहिणस तथमा तमदतरस्य अश्विमाथरस्यमामप 
उपमादमानस भविमत। तस्ममादत्र उपमादमानलकणमा। प्रयनोजनक्षे उदमाहिरणस तमावितम् - कपु न्तमायाः प्रमविशसन्त। कपु न्तशब्दस्य 
विस्तपु  इमत  अमभधयमा  लब्धयाः  अथरयाः।  दक्षेशस्य  प्रविक्षेशनरूपचक्षेतनधमरवित्त्विस  न  सम्भविमत।  तस्ममादत्र 
तमादृशस्यमाथरस्य  बमाधक्षे  पपुरुषरूपनो  लक्ष्यमाथरयाः  लभ्यतक्षे।  अत्रमामप  उभयनोयाः  गहिणमातम्  उपमादमानलकणमा।  अत्र 
कपु न्तमादष्ट्रीनमामम् अमतगहिनत्विस प्रयनोजनमम्। 

इयञ्च उपमादमानलकणमा आरनोपमाध्यविसमानमाभ्यमास दक्षेधमा मभदतक्षे। समारनोपमा उपमादमानलकणमा समाध्यविसमानमा 
उपमादमानलकणमा चक्षेमत। तत्र मकस  नमाम समारनोपत्विस समाध्यविसमानत्विस विमा इमत चक्षेद पुच्यतक्षे - 

मविषयस्यमामनगष्ट्रीणरस्यमान्यतमादमात्म्यप्रतष्ट्रीमतकक तम्। 
समारनोपमा स्यमामनगष्ट्रीणरस्य मतमा समाध्यविसमामनकमा।। इमत। 

यत्र  मविषयमविषमयणनोयाः  मध्यक्षे  मविषमयणयाः  उच्चमारणस  नमाम  पदक्षेन  उपस्थमापनस  भविमत  समा  समारनोपमा 
इत्यपुच्यतक्षे। तस्ममादपुकस  दपरणक्षे -

“मविषमयणमा  अमनगष्ट्रीणरस्य  मविषयस्य  तक्षेनथैवि  सहि  तमादमात्म्यप्रतष्ट्रीमतकक त्समारनोपमा।  इयमक्षेवि 
रूपकमालङ्कमारस्य बष्ट्रीजमम्” इमत। तत्र रूढयौ उपमादमानलकणमा समारनोपमा यथमा - अश्वियाः श्विक्षेतयाः धमाविमत इमत। अत्र 
मपुख्यमाथरस्य श्विक्षेतस्य इतरस्य अश्विस्य च गहिणस भविमत। अत्र मविषमयणयाः अश्विस्य उच्चमारणमादम् उलक्षेखमादमा 
समारनोपमा  उपमादमानलकणमा।  प्रयनोजनक्षे  उपमादमानलकणमा  समारनोपमा  यथमा  -  एतक्षे  कपु न्तमायाः  प्रमविशसन्त  इमत।  अत्र 
सविरनमाम्नमा मविषमयणयाः गहिणस भविमत। अत्र दयनोयाः उच्चमारणमादम् मविषमयणयाः उलक्षेखमाच्च समारनोपमा उपमादमानलकणमा। 
अत्र प्रयनोजनस तमावितम् कपु न्तमादष्ट्रीनमामम् अमतगहिनत्विमम्। 

यत्र  मविषमयणयाः  उच्चमारणमम्  उलक्षेखनो  विमा  न  भविमत  समा  समाध्यविसमानमा  इत्यपुच्यतक्षे।  तस्ममादपुकस  
समामहित्यदपरणक्षे - 
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“मनगष्ट्रीणरस्य पपुनमविरषयस्यमान्यतमादमात्म्यप्रतष्ट्रीमतकक त्समाध्यविसमानमा” इमत। 
समा  च  समाध्यविसमानमा  उपमादमानलकणमा  रूमढप्रयनोजनविशमादम्  मदमविधमा।  तत्र  रूढयौ  उपमादमानलकणमा 

समाध्यविसमानमा  यथमा  -  श्विक्षेतनो  धमाविमत  इमत।  अत्र  अश्विरूपमविषमयणयाः  अनपुच्चमारणमातम्  समाध्यविसमानमा 
उपमादमानलकणमा। प्रयनोजनक्षे  उपमादमानलकणमा समाध्यविसमानमा यथमा  -  कपु न्तमायाः प्रमविशसन्त इमत। अत्रमामप पकविरविदम् 
मविषमयणयाः सविरनमाम्नयाः गहिणमाभमाविमातम् समाध्यविसमानमा। 

समा च उपमादमानलकणमा समारनोपमा शपुदमागयौणष्ट्रीभक्षेदमातम् मदमविधमा। तस्ममाद पुकस  समामहित्यदपरणक्षे – 

समादृश्यक्षेतरसम्बन्धमायाः शपुदमास्तमायाः सकलमा अमप। 
समादृश्यमात्तपु मतमा गयौण्यस्तक्षेन षनोडशभक्षेमदतमायाः।। इमत। 

तत्र रूढयौ उपमादमानलकणमा समारनोपमा शपुदमा यथमा – अश्वियाः श्विक्षेतनो धमावितष्ट्रीमत। तत्रथैवि उपमादमानलकणमा 
समारनोपमा  गयौणष्ट्री  यथमा  – एतमामन  तथैलमामन  हिक्षेमन्तक्षे  सपुखमानष्ट्रीमत।  अत्र तथैलशब्दस्य मतलस्थस्नक्षेहिरूपयाः  अथरयाः 
मपुख्यमाथरयाः। तस सहिमायष्ट्रीकक त्य उपमादमाय विमा लक्ष्यमाथररूपस सषरपमामदरूपमम् अथर  बनोधयमत तथैलशब्दयाः। तस्ममादत्र 
उपमादमानलकणमा।  तत्र  रूढयौ  उपमादमानलकणमा  समाध्यविसमानमा  शपुदमा  यथमा  –  श्विक्षेतनो  धमावितष्ट्रीमत।  तत्रथैवि 
उपमादमानलकणमा समाध्यविसमानमा गयौणष्ट्री यथमा – तथैलमामन हिक्षेमन्तक्षे  सपुखमामन इमत। प्रयनोजनक्षे  तपु  उपमादमानलकणमा 
समारनोपमा शपुदमा यथमा – एतक्षे कपु न्तमा प्रमविशसन्त इमत। तत्रथैवि गयौणष्ट्री यथमा – एतक्षे रमाजकपु ममारमायाः गच्छसन्त इमत। 
तत्रथैवि  प्रयनोजनक्षे  उपमादमानलकणमा  समाध्यविसमानमा  शपुदमा  यथमा  –  कपु न्तमायाः  प्रमविशसन्त  इमत।  गयौण्यमास  तपु  – 
रमाजकपु ममारमायाः गच्छन्तष्ट्रीमत। एविसप्रकमारक्षेण उपमादमानलकणमा अषमविधमा इमत मविदग्धमामभप्रमाययाः। 

. )22 8 लकणलकणमा
यस्यमास लकणमायमास मपुख्यमाथरतरस्यथैवि उपलकणमम्,  न विमा कक्षे विलस मपुख्यमाथरस्य तदपुभयस्य विमा। इयमक्षेवि 

जहित्स्विमाथमार इत्यपुच्यतक्षे। अस्यमायाः लकणस तमावितम् समामहित्यदपरणक्षे-

अपरणस स्विस्य विमाक्यमाथर परस्यमान्विससदयक्षे। 
उपलकणहिक्षेतपुत्विमादक्षेषमा लकणलकणमा।। इमत। 

यत्र परस्य मपुख्यमाथरमभनमाथरस्य लक्ष्यमाथरस्य विमा अन्वियससदयक्षे अथर्थोपपत्तयौ विमा ययमा शक्त्यमा स्विस्य 
नमाम मपुख्यमाथरस्य अपरणस त्यमागनो विमा उपलक्ष्यतक्षे समा लकणलकणमाविकसत्तयाः इत्यपुच्यतक्षे। समा च रूमढप्रममाणमाभ्यमास 
दक्षेधमा  मविभज्यतक्षे।  तत्र रूढयौ  लकणलकणमा  यथमा  – कसलङयाः समाहिससक इमत।  अत्र कसलङशब्दक्षेन  न  तपु 
तदक्षेशस्य  अमप  तपु  तदक्षेशस्थस्य  मपुख्यमाथरमभनस्य  परस्य  विमा  लकणयमा  गहिणस  भविमत।  तत्र  प्रयनोजनक्षे 
लकणलकणमा यथमा  -  गङमायमास घनोषयाः इमत। अत्र न गङमाप्रविमाहिरूपस्य मपुख्यमाथरस्य परन्तपु तष्ट्रीररूपमथरमम् एवि 
बपुद्ध्यतक्षे। तस्ममादत्र लकणलकणमा। लकणलकणमायमायाः उदमाहिरणस तमावितम् - 

उपकक तस बहिह  तत्र मकमपुच्यतक्षे सपुजनतमा प्रसथतमा भवितमा परमम्। 
मविदधदष्ट्रीदृशमक्षेवि सदमा सखक्षे, सपुसखतममास्स्वि ततयाः शरदमास शतमम्।। इमत। 

अत्र श्लनोकक्षे ऽसस्मनम् उपकक तमम् इमत मपुख्यमाथरस्य त्यमागक्षेन विथैपरष्ट्रीत्यलकणयमा अपकक तमममत लक्ष्यमाथरयाः 
बपुद्ध्यतक्षे। अत्र लकणलकणमा स्पषमा प्रकमामशतमा। 
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समा च लकणलकणमा आरनोपमाध्यविसमानमाभ्यमास मदमविधमा। तत्र लकणस तमावितम् - 

आरनोपमाध्यविसमानमाभ्यमास प्रत्यक्षेकस  तमा अमप मदधमा।। इमत। 

श्लनोकस्यमास्य उपरर व्यमाख्यमासत्त्विमातम् पपुनरुमकभयमातम् न पपुनयाः उमलख्यतक्षे। तत्र रूढयौ लकणलकणमा 
समारनोपमा  यथमा  -  कसलङयाः  पपुरुषनो  यपुध्यतक्षे  इमत।  अत्र  कसलङपपुरुषयनोयाः  आधमारमाधक्षेयभमावियाः  सम्बन्धयाः।  अत्र 
मविषमयणयाः  पपुरुषशब्दस्य  उलक्षेखमादम्  इयस  समारनोपमा।  तत्रथैवि  लकणलकणमा  समाध्यविसमानमा  यथमा  -  कसलङयाः 
समाहिससकयाः इमत। प्रयनोजनक्षे लकणलकणमा समारनोपमा यथमा - आयपुघकरतमम् इमत। अत्र कमायरकमारणसम्बन्धयाः वितरतक्षे। 
प्रस्तपुतक्षे  घकतमम्  आयपुतमादमात्म्यक्षेन  गकहतक्षे।  अत्र अव्यमभचमारक्षेण  आयपुष्करत्विस  प्रयनोजनमम्।  तत्रथैवि  लकणलकणमा 
समाध्यविसमानमा यथमा - आयपुयाः मपबमत इमत। 

समा च लकणलकणमा समारनोपमा समाध्यविसमानमा च प्रत्यक्षेकस  शपुदमागयौणष्ट्रीभक्षेदममापमाद दक्षेधमा मविभज्यतक्षे। तत्र 
लकणस तमावितम् - 

समादृश्यक्षेतरसम्बन्धमायाः शपुदमास्तमायाः सकलमा अमप। 
समादृश्यमात्तपु मतमा गयौण्यस्तक्षेन षनोडशभक्षेमदतमायाः।। इमत। 

तत्र रूढयौ लकणलकणमा समारनोपमा शपुदमा यथमा -  कसलङयाः पपुरुषनो यपुध्यतक्षे इमत। रूढयौ समारनोपमायमामक्षेवि 
गयौण्यमामम् उदमाहिरणस यथमा - रमाजमा गयौडक्षेन्द्रिस कण्टकस  शनोधयमत इमत। रमाजमा गयौडनमाम्नमा प्रससदस्य दक्षेशस्य इन्द्रिस 
रमाजमानस विमा उदमारयमत इत्यथरयाः। अत्र मविषमयणयाः गयौडक्षेन्द्रिपदस्य उलक्षेखमादम् इयस समारनोपमा। तत्र रूढयौ लकणलकणमा 
समाध्यविसमानमा शपुदमा यथमा - कसलङयाः समाहिससकयाः इमत। गयौण्यमास तपु  - रमाजमा कण्टकस  शनोधयमत इमत। प्रयनोजनक्षे 
लकणलकणमा समारनोपमा शपुदमा यथमा  -  आयपुघकरतमम्  इमत। गयौणष्ट्री च – गयौविमारहिष्ट्रीकयाः इमत। अत्र विमाहिष्ट्रीकशब्दस्य 
मपुख्यमाथरयाः यदमप पञमाबदक्षेशयाः। तथमामप अत्र तमादृशमाथर मपुख्यमाथरबमाधमातम् तत्रस्थयाः पपुरुषयाः पदक्षेनमानक्षेन जमाप्यतक्षे। तत्र 
प्रयनोजनक्षे लकणलकणमा समाध्यविसमानमा शपुदमा यथमा - आयपुयाः मपबमत इमत। गयौण्यमास तपु उदमाहिरणमम्  - गयौजरल्पमत 
इमत। एविमक्षेवि लकणलकणमा अषसपु भक्षेदक्षेषपु मविभकमा। 

उपमादमानलकणमा अषधमा लकणलकणमा च अषधमा मविभज्यतक्षे। एविम्प्रकमारक्षेण लकणमा षनोमडशभक्षेमदतमा 
इमत  पसण्डतमविश्विनमाथकमविरमाजयाः  स्विकक तसमामहित्यदपरणक्षे  लकणमायमायाः  भक्षेदस  मविस्तरक्षेण  प्रमतपमामदतविमानम्  इमत 
मशविमम्। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-३

. 19 लकणमा कमतमविधमा।

. 20 उपमादमानलकणमा कमतप्रकमाररकमा।

. 21  रूढयौ उपमादमानलकणमायमायाः समाध्यविसमानमायमायाः शपुदमायमायाः उदमाहिरणस मकमम्।

. 22 प्रयनोजनक्षे लकणलकणमायमायाः समारनोपमायमायाः गयौण्यमायाः उदमाहिरणस मकमम्।

. 23 रूढयौ उपमादमानलकणमायमायाः समारनोपमायमायाः गयौण्यमायाः उदमाहिरणस मकमम्।

. 24 प्रयनोजनक्षे उपमादमानलकणमायमायाः समाध्यविसमानमायमायाः शपुदमायमायाः उदमाहिरणस मकमम्।
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. 25 रूढयौ लकणलकणमायमायाः समाध्यविसमानमायमायाः गयौण्यमायाः उदमाहिरणस मकमम्।

. 26 प्रयनोजनक्षे उपमादमानलकणमायमायाः समाध्यविसमानमायमायाः गयौण्यमायाः उदमाहिरणस मकमम्।

. 27 रूढयौ लकणलकणमायमायाः समाध्यविसमानमायमायाः शपुदमायमायाः उदमाहिरणस मकमम्।

. 28 प्रयनोजनक्षे लकणलकणमायमायाः समाध्यविसमानमायमायाः शपुदमायमायाः उदमाहिरणस मकमम्।

. )22 9 व्यञनमा
आलङ्कमाररकसम्प्रदमायक्षे  प्रससदमासपु  विकसत्तषपु  व्यञनमा  इमत  प्रससदमा  विकसत्तयाः  शब्दव्यमापमारनो  विमा।  मवि-

इत्यपुपसगरपकविरकमातम्  अञ्ज्धमातनोयाः  मणच्प्रत्ययक्षे  यपुच्प्रत्ययक्षे  विमा  सस्त्रयमास  टमामप  व्यञनमा  इमत  शब्दयाः  मनष्पदतक्षे। 
अञ्ज्धमातपुयाः  प्रकमाशनमाथरकयाः।  मवि-इत्यपुपसगरयाः  मविशक्षेषरूपस्य  अथरस्य  दनोतकयाः।  तस्ममातम्  यक्षेन  व्यमापमारक्षेण 
मविशक्षेषरूपस्य अथरस्य प्रकमाशयाः भविमत सयाः व्यमापमारयाः व्यञनमा इत्यपुच्यतक्षे। अयस मविशक्षेषरूपयाः अथरयाः रमणष्ट्रीययाः 
सहृदयश्लमाघ्ययाः प्रतष्ट्रीयममानश्च भविमत। अयमक्षेवि व्यङ्ग्यमाथरयाः इत्यपुच्यतक्षे। यथमा मपुख्यमाथरस्य बनोसधकमा अमभधमा, 
लक्ष्यमाथरस्य च लकणमा तथथैवि व्यङ्ग्यमाथरस्य बनोसधकमा भविमत व्यञनमा। अतयाः उच्यतक्षे समामहित्यदपरणक्षे –

विमाच्यनोऽथर्थोऽमभधयमा बनोध्यनो लक्ष्यनो लकणयमा मतयाः। 
व्यङ्ग्यनो व्यञनयमा तमायाः स्यपुसस्तसयाः शब्दस्य शकययाः॥ इमत। (२/३)

यथमा  अङनमासपु  अवियविमादमतररकत्विक्षेन  मकसञ्चदम्  अन्यदक्षेवि  लमाविण्यस  सहृदयनयनमामकतसमस  मतष्ठमत 
तथथैवि विमाणष्ट्रीषपु विमाच्यमाथमारदम् कसश्चदम् मभनयाः एवि व्यङ्ग्यमाथर्थो भविमत। तथमामहि उच्यतक्षे ध्विन्यमालनोकक्षे  प्रथमनोदनोतक्षे 
आनन्दविधरनमाचमायरण -

प्रतष्ट्रीयममानस पपुनरन्यदक्षेवि विस्त्विसस्त विमाणष्ट्रीषपु महिमाकविष्ट्रीनमामम्। 
यत्तत्प्रससदमावियविमामतररकस  मबभमामत लमाविण्यममविमाङनमासपु॥ इमत। (१/४)

अयमक्षेवि  व्यङ्ग्यमाथरयाः  व्यञनयमा  विकत्त्यमा  बपुध्यतक्षे।  ननपु  कमा  नमाम  व्यञनमा  इमत  चक्षेद पुच्यतक्षे 
समामहित्यदपरणकमारक्षेण मविश्विनमाथकमविरमाजक्षेन –

मविरतमास्विमभधमादमासपु ययमाऽथर्थो बनोध्यतक्षे परयाः। 
समा विकसत्तव्यरञनमा नमाम शब्दस्यमाथमारमदकस्य च॥ इमत। (२/१२)

अथरयाः – अमभधमा,  लकणमा तमात्पयर  चक्षेमत यमायाः मतसयाः विकत्तययाः वितरन्तक्षे  तमायाः यदमा स्विस  स्विमम्  अथर 
बनोधमयत्विमा कष्ट्रीणशकययाः भविसन्त तदमा ययमा विकत्त्यमा विमाच्यलक्ष्यमाथमारपक्षेकयमा कसश्चदम् मभनयाः अथरयाः बनोध्यतक्षे समा 
विकसत्तयाः व्यञनमा इत्यपुच्यतक्षे। इयस व्यञनमा शब्दमनष्ठमा,  अथरमनष्ठमा,  प्रकक मतमनष्ठमा,  प्रत्ययमनष्ठमा मनपमातमामदमनष्ठमा च 
भविमत। 

यथमा गतनोऽस्तमम् अकर याः इमत एकस  विमाक्यमम्। अत्र अमभधमाविकत्त्यमा सकयरयाः अस्तमाचलस प्रमापयाः इमत अथरयाः 
आगच्छमत। परन्तपु  प्रकरणभक्षेदमातम्  व्यञनयमा बहिवियाः व्यङ्ग्यमाथमारयाः बनोध्यन्तक्षे। तथमामहि क्रकीडन्तस बमालकस  प्रमत 
मपत्रमा उकक्षे  समत बमालकयाः गच्छ गच्छ इमत व्यङ्ग्यमाथर गकहिष्ट्रीत्विमा गकहिस गच्छमत। एविमक्षेवि अमभसमाररकमास प्रमत इदमम् 
उकस  चक्षेतम् अमभसरणस कपु रु इमत व्यङ्ग्यमाथरयाः,  ब्रह्मचमाररणस प्रत्यपुकस  चक्षेतम् सन्ध्यमाविन्दनस कपु रु इमत व्यङ्ग्यमाथरयाः, 
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चयौरस प्रमत उकस  चक्षेतम् चयौयर  कपु रु इमत व्यङ्ग्यमाथरयाः,  आपमणकस  प्रमत उकस  चक्षेतम् पण्यमामन अपसमायरन्तमामम् इमत 
व्यङ्ग्यमाथरयाः,  गनोपमालकस  प्रमत  उकस  चक्षेतम्  गमाविनो  मनरुध्यन्तमामम्  इमत  प्रकरणभक्षेदमातम्  मविमविधमायाः  व्यङ्ग्यमाथमारयाः 
एकस्ममातम् एवि विमाक्यमातम् बपुध्यन्तक्षे। 

प्रससदयाः समामहिसत्यकयाः जयदक्षेवियाः चन्द्रिमालनोकस्य सपमक्षे मयकखक्षे व्यञनमायमायाः स्विरूपमम् इत्थस कथयमत –

विकसत्तभक्षेदथैसस्त्रमभयपुरकमा स्त्रनोतनोमभररवि जमाह्नविष्ट्री। 
भमारतष्ट्री भमामत गम्भष्ट्रीरमा कपु मटलमा सरलमा क्विमचतम्॥ इमत। 

यथमा गम्भष्ट्रीर-कपु मटल-सरलथैयाः मत्रमभयाः प्रविमाहिथैयाः यपुकमा गङमा शनोमभतमा भविमत तथथैवि मतसकमभयाःविकसत्तमभयाः 
यपुकमा विमाणष्ट्री कदमामचतम् गम्भष्ट्रीरमा कपु मटलमा सरलमा च भविमत। अत्र गम्भष्ट्रीरपदक्षेन व्यञनमा,  कपु मटलपदक्षेन लकणमा, 
सरलपदक्षेन च अमभधमा स्विष्ट्रीमक्रयतक्षे।  व्यञनमा गम्भष्ट्रीरमा भविमत इत्यस्य तमात्पयर  तमावितम्  – यथमा विमाच्यमाथरयाः 
स्पषतयमा प्रतष्ट्रीयतक्षे व्यङ्ग्यमाथरयाः न तथमा स्पषतयमा भमासतक्षे। यथमा गम्भष्ट्रीरस्य पपुरुषस्य मननोगतस समारल्यक्षेन सविरयाः 
अविगन्तपुस न शक्यतक्षे तथथैवि व्यङ्ग्यमाथरस्य जमानममप न समाधमारणमानमामम्, अमप तपु सहृदयमानमामक्षेवि भविमत। अतयाः 
एतमादृशस्य गम्भष्ट्रीरस्य व्यङ्ग्यमाथरस्य बनोसधकमा व्यञनमा अमप गम्भष्ट्रीरमा एवि भविमत। 

आशमाधरभट्टयाः  पपुनयाः  अमभधमायमायाः  गङमानदमा  सहि,  लकणमायमायाः  यमपुनमानदमा  सहि  व्यञनमायमाश्च 
सरस्वितष्ट्रीनदमा सहि समाम्यमम् उक्त्विमा विमाणनीं मत्रविक्षेणष्ट्रीरूपक्षेण प्रदशरयमत। यथमा सरस्वितष्ट्री भकम्यन्तरस्थमा जनमानमामम् 
अगनोचरमा  भविमत,  तथथैवि  व्यञनमा  अमप समाधमारणमानमामम्  अगनोचरमा  सहृदयथैकगम्यमा  भविमत।  इयस  च व्यञनमा 
मनपपुणथैरक्षेवि अविगम्यतक्षे। तथमामहि असस्त प्रससमदयाः –

शमकस  भजसन्त सरलमा लकणमास चतपुरमा जनमायाः। 
व्यञनमास नमरममरजमायाः कविययाः कमनमा जनमायाः॥ इमत। 

. . )22 9 1 व्यञनमायमायाः भक्षेदमायाः
व्यञनमाविकत्तक्षेयाः नथैकक्षे  भक्षेदमायाः मविश्विनमाथकमविरमाजक्षेन समामहित्यदपरणगन्थस्य मदतष्ट्रीयक्षे पररच्छक्षेदक्षे मनरूमपतमायाः। 

तथमामहि तन्मतक्षे व्यञनमा प्रमाधमान्यक्षेन मदमविधमा – शमाब्दष्ट्रीमकलमा आथर्तीमकलमा चक्षेमत। 

शमाब्दष्ट्रीमकलमा व्यञनमा
शमाब्दष्ट्रीमकलमा व्यञनमा पपुनयाः मदमविधमा – अमभधमामकलमा लकणमामकलमा चक्षेमत। 

अमभधमामकलमा व्यञनमा –
अमभधमामकलमायमायाः व्यञनमायमायाः लकणस तमावितम् प्रमतपमामदतस समामहित्यदपरणक्षे –

अनक्षेकमाथरस्य शब्दस्य ससयनोगमादथैमनरयसन्त्रतक्षे। 

एकत्रमाथरऽन्यधष्ट्रीहिक्षेतपुव्यरञनमा समाऽमभधमाश्रयमा॥ इमत। (२/१४)

अथरयाः – एकस्य शब्दस्य बहिवियाः अथमारयाः भविसन्त चक्षेतम्  ससयनोगमामदमभयाः एकसस्मनम्  अथर  अमभधयमा 
मनयसन्त्रतक्षे यमा शब्दस्य अन्यमाथरबनोधक्षे कमारणष्ट्रीभकतमा विकसत्तयाः समा अमभधमामकलमा व्यञनमा इत्यपुच्यतक्षे। 

उदमाहिरणमम् –

दपुगमारलमङ्घतमविगहिनो मनससजस सम्मष्ट्रीलयसस्तक्षेजसमा
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प्रनोदनोद्रिमाजकलनो गकहिष्ट्रीतगररममा मविष्विग्विकतनो भनोमगमभयाः। 

नकत्रक्षेशकक तक्षेकणनो मगररगपुरयौ गमाढमास रुमचस धमारयनम्

गमाममाक्रम्य मविभकमतभकमषततनक रमाजत्यकममाविलभयाः॥ इमत। 

अथर याः –  अयस  श्लनोकयाः  उममानमाममकमायमायाः  रमाजममहिष्यमायाः  पत्यपुयाः  भमानपुदक्षेविस्य  स्तपुमतपरकयाः।  अतयाः 
प्रकरणविशमातम् अमभधमाविकत्त्यमा अयस श्लनोकयाः भमानपुदक्षेविस्यथैवि प्रशससमाबनोधकयाः। परन्तपु अत्र शब्दसमनविक्षेशयाः कमविनमा 
तथमा कक तयाः यक्षेन उममापतक्षेयाः महिमादक्षेविस्यमामप बनोधयाः भविमत। असन्तमक्षे महिमादक्षेविभमानपुदक्षेवियनोयाः मध्यक्षे उपममाननोपमक्षेयभमावियाः 
ध्विमनतयाः  भविमत।  तथमामहि  दपुगमारलमङ्घतमविगहियाः  ररपकणमास  द पुगर  मभत्त्विमा  अमप  तथैयाः  सहि  सङ्गमामकमारष्ट्री  अथविमा 
दपुगरव्यविधमानस मविनथैवि यपुदकमारष्ट्री,  मनससजस कमामस तक्षेजसमा कमान्त्यमा सम्मष्ट्रीलयनम् भस्मष्ट्रीकपु विरनम्,  कमामदक्षेविमातम्  अमप 
सपुन्दरयाः इमत तदथरयाः,  प्रनोदद्रिमाजकलयाः अधष्ट्रीनष्ट्रीकक तसविरमहिमारमाजयाः,  गकहिष्ट्रीतगररममा प्रमापगयौरवियाः,  भनोमगमभयाः पपुरुषथैयाः, 
मविष्विग्विकतयाः  सविरतयाः  पररविक्षेमषतयाः  नकत्रक्षेशकक तक्षेकणयाः  कमत्रयश्रक्षेष्ठक्षेषपु  अमप  तपुच्छबपुमदयाः,  मगररगपुरयौ  महिमादक्षेविक्षे,  गमाढमास 
प्रबलमास,  रुमचस  भमकस ,  धमारयनम्  पकसथविनीं  परमाक्रमक्षेण  आयत्तष्ट्रीकक त्य,  मविभकमतभकमषततनपुयाः  ऐश्वियमारमदमभयाः 
अलङ्कक तशरष्ट्रीरयाः,  उममाविलभयाः  उममानमाम्न्यमा  रमाज्ञ्यमायाः  विलभयाः  भमानपुदक्षेवियाः  रमाजमत  दष्ट्रीप्यतक्षे  इमत  एतमादृशयाः 
प्रमाकरमणकयाः अथरयाः प्रथममम् अमभधयमा एवि प्रमतपमादतक्षे। 

परन्तपु  अस्य श्लनोकस्य दपुगमारलमङ्घतमविगहियाः,  सम्मष्ट्रीलयनम्,  रमाजकलयाः,  भनोमग,  नकत्रक्षेशयाः,  मगररगपुरुयाः, 
गमामम्,  मविभकमतयाः,  उममा  चक्षेमत  पदथैयाः  शङ्करस्तपुमतपरकयाः  अथरयाः  अमप  बपुध्यतक्षे।  तथमामहि  द पुगमारलमङ्घतमविगहियाः 
अधरनमारष्ट्रीश्विरत्विक्षेन  पमाविरत्यमायाः  शरष्ट्रीरमादरशरष्ट्रीरयाः  मनससजस  कमामस  तक्षेजसमा तकतष्ट्रीयनयननोत्थज्यनोमतषमा  सम्मष्ट्रीलयनम् 
नमाशयनम् प्रनोदनोद्रिमाजकलयाः चन्द्रिशक्षेखरयाः गकहिष्ट्रीतगररममा ईश्विरत्विक्षेन जगत्सपु प्रमापगयौरवियाः,  भनोमगमभयाः सपरयाः मविष्विकम्  
सविरतयाः  विकतयाः  पररविक्षेमषतयाः  नकत्रक्षेशकक तक्षेकणयाः  चन्द्रिचकपुयाः  महिममालयनमामकक्षे  श्विशपुरक्षे  अत्यन्तमनपुरमागमम्  आश्रयनम् 
भस्मभकमषतशरष्ट्रीरयाः  उममापमतयाः  मशवियाः  गमास  विकषभमम्  आक्रम्य आरुह रमाजतक्षे  शनोभतक्षे  इमत मशविपरकयाः अथरयाः 
व्यञनयमा  बपुध्यतक्षे।  एविमम्  अत्र  प्रकरणक्षेन  अमभधक्षेयक्षे  उममाविलभशब्दस्य 
उममानमामकमहिमादक्षेविष्ट्रीविलभभमानपुदक्षेविनकपमतरूपक्षे  अथर  मनयसन्त्रतक्षे  व्यञनयमा  गयौरष्ट्रीविलभरूपयाः अथरयाः  बनोध्यतक्षे  इमत 
अमभधमामकलमा शमाब्दष्ट्रीव्यञनमा। 

लकणमकलमा शमाब्दष्ट्रीव्यञनमा –
लकणमकलमायमायाः शमाब्दष्ट्रीव्यञनमायमायाः लकणस तमावितम् समामहित्यदपरणक्षे –

लकणनोपमास्यतक्षे यस्य कक तक्षे तत्तपु प्रयनोजनमम्। 

ययमा प्रत्यमाय्यतक्षे समा स्यमाद्व्यञनमा लकणमाश्रयमा॥इमत। 

अथरयाः – यस्य प्रयनोजनस्य कक तक्षे लकणमा आश्रष्ट्रीयतक्षे, तत्प्रयनोजनस ययमा विकत्त्यमा प्रतष्ट्रीयतक्षे समा व्यञनमा 
लकणमामकलमा भविमत। 

उदमाहिरणमम् – यथमा गङमायमास घनोषयाः इमत। अत्र शष्ट्रीतत्विपमाविनत्वियनोयाः आमतशय्यस प्रयनोजनमम्। तच्च 
प्रयनोजनस व्यञनयमा विकत्त्यमा समाध्यतक्षे। तथमामहि अत्र गङमापदस्य प्रविमाहिरूपमाथर बनोधमयत्विमा अमभधमा मविरतमा भविमत। 
ततयाः गङमापदस्य प्रविमाहिरूपमाथरन घनोषपदस्य अन्वियमानपुपपत्त्यमा लकणयमा विकत्त्यमा गङमापदक्षेन तटरूपमाथरस्य बनोधयाः 
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भविमत। एविस गङमापदस्य तटरूपमाथर बनोधमयत्विमा लकणमा अमप उपकष्ट्रीणमा भविमत। ततयाः शष्ट्रीतत्विस्य पमाविनत्विस्य 
च आसधक्यस ययमा विकत्त्यमा बनोध्यतक्षे समा विकसत्तयाः भविमत लकणमकलमा व्यञनमा। 

आथर्ती व्यञनमा
विकपु याः,  बनोदव्यस्य,  विमाक्यस्य,  प्रकरणस्य,  दक्षेशस्य,  कमालस्य,  कमाकनोयाः,  अङभङ्ग्यमामदचक्षेषमादष्ट्रीनमास च 

विथैमशष्ट्यमातम् ययमा शब्दशक्त्यमा अन्यस्य अथरस्य बनोधयाः भविमत समा आथर्ती व्यञनमा इत्यपुच्यतक्षे। तथमामहि उच्यतक्षे 
समामहित्यदपरणक्षे –

विकक बनोदव्यविमाक्यमानमामन्यसमनसधविमाच्ययनोयाः। 

प्रस्तमाविदक्षेशकमालमानमास कमाकनोश्चक्षेषमामदकस्य च। 

विथैमशष्ट्यमादन्यमथर यमा बनोधयक्षेत्समाऽथरसम्भविमा॥ इमत। 

उदमाहिरणमम् – 

कमालनो मधपुयाः कपु मपत एष च पपुष्पधन्विमा धष्ट्रीरमा विहिसन्त रमतखक्षेदहिरमायाः समष्ट्रीरमायाः। 

कक्षे लष्ट्रीविनष्ट्रीयममप विञपुलकपु ञमञपुदकररक्षे पमतयाः कथय मकस  करणष्ट्रीयमद॥ इमत। 

अथरयाः – एषयाः अनपुभकयममानयाः कमालनो मधपुयाः विसन्तकमालयाः,  पपुष्पधन्विमा मदनश्च कपु मपतयाः,  धष्ट्रीरमा मन्दमा 
अत एवि रमणजमनतश्रमनोपशमनसमथमारयाः  समष्ट्रीरमायाः विमायवियाः विहिसन्त विमासन्त। इयममप कक्षे सलविनष्ट्री अल्पनोदमानस 
विञपुलकपु ञक्षेन अशनोकशमाखमाविकतस्थमानक्षेन मञपुमरननोजमा। दकरक्षे च पमतभरतमार न तपु मप्रययाः। तस्ममादम् अद मकस  करणष्ट्रीयस 
ततम्  त्विस  कथय भण। अत्र विक्त्र्यमायाः  नमामयकमायमायाः  मदनमविहलत्विमामदविथैमशष्ट्ययनोगमातम्  एतस  दक्षेशस  प्रमत शष्ट्रीघस 
प्रच्छनकमामपुकमम् एकस  प्रक्षेषय इमत अथरयाः व्यज्यतक्षे। 

इदस मदङमात्रमपुदमाहिरणमम्। अन्यमामन उदमाहिरणमामन समामहित्यदपरणमामदगन्थमान्तरक्षेषपु अन्विक्षेषव्यमामन। 

इयमम्  आथर्ती व्यञनमा  पपुनयाः  अथरस्य विमाच्यलक्ष्यव्यङ्ग्यरूपक्षेण  मत्रमविधतयमा  प्रत्यक्षेकमपुकमानमास  मध्यक्षे 
एकथै कमा एवि मत्रमविधमा। तस्ममातम् असङ्ख्यप्रकमारमा इयमम् आथर्तीव्यञनमा। 

शङ्कमा -  शमाब्दमास व्यञनमायमामम् अथरस्य,  आथ्यमारममप व्यञनमायमास शब्दस्य उपयनोमगतमा असस्त। अतयाः 
मकमथर तयनोयाः पकथकयमा मनदरशयाः इमत चक्षेद पुच्यतक्षे शब्दस्य अथरस्य च व्यञकत्विक्षे अन्यस्य सहिकमाररकमारणत्विस 
स्विष्ट्रीकरणष्ट्रीयमम्। 

इयस व्यञनमा प्रकक मत-प्रत्यय-उपसगर-मनपमात-विणररचनमामदषपु अमप मतष्ठमत। यथमा -

चलमापमाङमास दृमषस स्पशसस बहिहशनो विक्षेपथपुमतनीं

रहिस्यमाख्यमायष्ट्रीवि स्विनसस मकद पु कणमारसन्तकचरयाः। 

करस व्यमाधपुन्वित्यमायाः मपबसस रमतसविरस्विमधरस

वियस तत्त्विमान्विक्षेषमान्मधपुकर, हितमास्त्विस खलपु कक तष्ट्री॥ इमत। 

अथरयाः – अमभजमानशमाकपु न्तलक्षे शकपु न्तलमास व्यमाकपु लयन्तस भमरस प्रमत दपुष्यन्तस्यनोमकररयमम्। हिक्षे मधपुकर 
भमर त्विस तवि दसशनभयमातम् चलयौ चञ्चलयौ अपमाङयौ नक्षेत्रप्रमान्तभमागयौ यस्यमास्तमामम्, अत एवि विक्षेपथपुमतनीं कम्पममानमामम् 
अमतचपलमास दृमषस स्पकशसस, रहिस्यमाख्यमायष्ट्री इवि गपुपमविषयभमाषष्ट्री इवि कणमारसन्तकचरयाः श्रविणक्षेसन्द्रियसमष्ट्रीपचमारष्ट्री सनम् 
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मकदपु  कनोमलमम्  अस्फपु टस  विमा  यथमा  स्यमातम्  तथमा  स्विनसस  शब्दस  करनोमष,  तथमा  करस  हिस्तस  व्यमाधपुन्वित्यमायाः 
तविमापसमारणमाय  इत्स्ततनो  मविलनोकयन्त्यमायाः  शकपु न्तलमायमायाः  रमतसविरस्विस  रतक्षेयाः  सपुरतक्षेच्छमायमायाः  सविरस्विस 
प्रधमानकमारणमम्  अधरस  दन्तच्छन्दस  मपबसस दशसस अत एवि वियमम्  अहिस  रमाजमा  इत्यथरयाः,  तत्त्विमान्विक्षेषमातम्  मकस  
ब्रमाह्मणस्य औरसकन्यमात्विक्षेन  मम पररणयस्य अयनोग्यमा  अथविमा तस्य कमत्रयकन्यमात्विक्षेन मम पररणययनोग्यमा 
इत्यक्षेविस  तत्त्विस्य  अन्विक्षेषणमातम्  हितमायाः  अत्यन्तमम्  आकपु लतयमा  मकतप्रमायमायाः  इत्यथरयाः।  अत्र श्लनोकक्षे  हितमायाः  इमत 
प्रयपुकमम्,  न तपु दपुयाःखस प्रमापविन्तयाः इमत प्रयपुकमम्। हितमायाः इत्यस्य प्रयनोगमातम् एवि दपुयाःखमामतशयरूपयाः व्यङ्ग्यमाथरयाः 
प्रतष्ट्रीयतक्षे। अत्र हिन्धमातपुरूपमा यमा प्रकक मतयाः तत्रथैवि व्यञनमा मतष्ठमत। 

एविमम् अन्यमामन अमप उदमाहिरणमामन जमातव्यमामन। 

व्यञनमाससमदयाः  –  व्यञनमा  महि  अमभधमालकणमामदसकलविकसत्तभ्ययाः  मभनमा  कमवि-

आलङ्कमाररकसम्प्रदमायप्रससदमा अमभनविमा एवि विकसत्तयाः। इयस व्यञनमा रस-रसमाभमास-भमावि-भमाविमाभमासमादष्ट्रीनमास बनोधमाय 
अविश्यमक्षेवि  आलङ्कमाररकथै याः  स्विष्ट्रीकतरव्यमा।  इयस  च  विकसत्तयाः  प्रथमतयाः  आनन्दविधरनमाचमायरण  ध्विन्यमालनोकगन्थक्षे 
प्रमतपमामदतमा।  तथमामहि ईश्विरसङ्कक्षेतक्षेन  शब्दक्षे  सस्थतमा  स्विमाभमामविककी  विकसत्तयाः भविमत अमभधमा।  इयस  च अमभधमा 
शब्दस्य विमाच्यमाथरमक्षेवि कथयमत। लकणमा तपु प्रयनोजनमामदमनममत्तमातम् मपुख्यमाथरबमाधमपुत्पमाद विक्त्रमा एवि शब्दनोपरर 
सममारनोमपतमा कक मत्रममा विकसत्तयाः। व्यञनमा तपु प्रकरणविकक बनोदव्यमामदमनममत्तममासश्रत्य समपुन्मष्ट्रीसलतमा विकसत्तयाः। 

मनयमयाः असस्त शब्दबपुमदकमरणमास मविरम्य व्यमापमारमाभमावियाः इमत। शब्दस्य,  बपुदक्षेयाः,  कमरणयाः च व्यमापमारयाः 
सममापश्चक्षेतम् पपुनयाः तस्य व्यमापमारयाः न भविमत इमत तदथरयाः। यथमा दक्षेविदत्तयाः गमामस गच्छमत इत्यत्र अमभधमाविकत्त्यमा 
आदयौ सविरषमास पदमानमास पकथकम्  पकथकम्  अथरबनोधयाः भविमत। ततयाः विमाच्यमाथरमपुक्त्विमा अमभधमा मविरतमा भविमत। ततयाः 
तमात्पयरविकत्त्यमा कतकरत्विकमरत्विमामदरूपक्षेण सविरषमामम्  अन्वियक्षे  समत एकविमाक्यमाथरयाः सम्पदतक्षे। तमात्पयमारनपुपपसत्तश्चक्षेतम् 
लकणमा स्विष्ट्रीमक्रयतक्षे। यथमा गङमायमास घनोषयाः इत्यत्र अमभधमाविकत्त्यमा गङमाशब्दक्षेन जलप्रविमाहिरूपस्य अथरस्य बनोधयाः 
भविमत। घनोषशब्दक्षेन  च आभष्ट्रीरपलष्ट्रीरूपमाथरस्य बनोधयाः।  एविस  मपुख्यमाथर  जमातक्षे  तमात्पयरस्य अनपुपपसत्तयाः भविमत, 

जलप्रविमाहिक्षे  आभष्ट्रीरपल्ल्यमायाः अविस्थमानस  कदमामप  न सम्भविमत इमत कमारणमातम्।  अतयाः लकणमाविकत्त्यमा  गङमापदस 
समामष्ट्रीप्यसम्बन्धक्षेन स्विसम्बसन्धनस तटरूपमाथर  बनोधयमत। ततयाः लकणयमा गङमातटक्षे  घनोषयाः इमत अथरयाः भविमत। 
एविमम् अमभधमा-तमात्पयर-लकणमाख्यमानमास  मतसकणमास  शककीनमास स्विमाथरबनोधनक्षेन मविरममातम् रसमादष्ट्रीनमास बनोधनमाय तपुरष्ट्रीयमा 
कमामचतम् विकसत्तयाः सविरयाः अविश्यमम् अङष्ट्रीकतरव्यमा। 

अमभधमा न व्यङ्ग्यमाथरबनोसधकमा -  अमभधमा महि सङ्कक्षे मततमाथर बनोधमयत्विमा मविरतमा भविमत। अतयाः तस्य 
रसमामदव्यङ्ग्यमाथरबनोधनक्षे  नमासस्त  पपुनयाः  समामथ्यरमम्।  अत्र  कक्षे चन  आमकपसन्त  -  सनोऽयममषनोररवि 
दष्ट्रीघरदष्ट्रीघरतरनोऽमभधमाव्यमापमारयाः इमत। एतस्य तमात्पयर तमावितम् कक्षे नमचतम् बलवितमा सथैमनकक्षे न प्रक्षेररत एक एवि बमाणयाः 
एकक्षे नथैवि विक्षेगमाख्यक्षेन व्यमापमारक्षेण ररपनोविरमरच्छक्षेदस ममरभक्षेदस प्रमाणहिरणञ्च मविधत्तक्षे,  तथमा सपुकमविप्रयपुकयाः एक एवि शब्दयाः 
एकक्षे न एवि अमभधमाव्यमापमारक्षेण  पदमाथर्थोपसस्थमतमम्  अन्वियबनोधस  व्यङ्ग्यमाथरप्रतष्ट्रीमतस  च मविधत्तक्षे।  अतयाः व्यङ्ग्ययाः 
अथरयाः तक्षेषमास मतक्षे विमाच्ययाः एवि। मकञ्च, मविविमकतमाथर बनोधमयत्विमा एवि अमभधमा मविरतमा भविमत न ततयाः पकविरमम्। अतयाः 
व्यञनमा न स्विष्ट्रीकतरव्यमा इमत कक्षे षमासञ्चतम् अमभमतमम्। अत्र सममाधमानस – शब्दबपुमदकमरणमास मविरम्य व्यमापमारमाभमावियाः 
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इमत। अथमारतम् विमाचकस्य शब्दस्य सकक च्छमाब्दबनोधमपुत्पमाद पपुनरमभधमा अथमारन्तरबनोधनक्षे असमथमार भविमत इमत। 
तक्षेन सङ्कक्षे मततमाथरमक्षेवि बनोधमयत्विमा मविरतमा अमभधमा पपुनयाः अथमारन्तरस न प्रकमाशयमत इमत भमावियाः। 

तमात्पयरविकसत्तयाः  न  व्यङ्ग्यबनोसधकमा  –  दशरूपककतपुरयाः  धमनकस्य  मतक्षे  व्यञनमा  तमात्पयरविकत्तयौ  एवि 
अन्तभरविमत। मकञ्च तमात्पयरविकसत्तप्रमतपमादयाः एवि व्यङ्ग्ययाः। ननपु तमात्पयमारख्यमा विकसत्तयाः पदमानमास सम्बन्धममात्रबनोधनक्षेन 
उपकष्ट्रीणमा भविमत। अतयाः समा कथस व्यङ्ग्यमाथमारनम् बनोधयक्षेतम्,  कथस विमा अमतररकस्विरूपमा च व्यञनमा तदन्तगरतमा 
भविमत इमत चक्षेतम् तक्षेन उच्यतक्षे तमात्पयर महि यमावित्कमायरप्रसमारर भविमत। अथमारतम् धमनकमतक्षे तमात्पयरविकत्तक्षेयाः सष्ट्रीममा न 
मनधमारररतयाः।  अतयाः  समा  विकसत्तयाः  असधकस  व्यङ्ग्यमामदकममप  बनोधयमत  इमत  मन्तव्यमम्।  अतयाः  व्यञनमा  न 
स्विष्ट्रीकतरव्यमा  इमत  चक्षेतम्  अत्रमामप  शब्दबपुमदकमरणमास  मविरम्य  व्यमापमारमाभमावियाः  इमत  सममाधमानमम्।  तथमामहि 
तमात्पयरविकसत्तरमप विमाक्यघटकपदमानमास सससगरममात्रस जनमयत्विमा नषसमामथ्यमार सतष्ट्री व्यङ्ग्यमाथरमपुत्पमादमयतपुस न समथमार 
इमत भमावियाः। 

ननपु  शब्दबपुमदकमरणमास  मविरम्य व्यमापमारमाभमावियाः इमत न्यमायस्विष्ट्रीकमारक्षे  नमासस्त कमामचतम्  रमाजमाजमा। अयस 
न्यमाययाः मष्ट्रीममाससकमतममात्रपरयाः। अतयाः अप्रमाममामणकयाः अयस न्यमाययाः न सविरयाः अभ्यपुपगन्तव्ययाः इमत चक्षेतम् अत्रनोच्यतक्षे 
– यमद दष्ट्रीघरदष्ट्रीघरतरमामभधमाव्यमापमारक्षेण अभष्ट्रीषमाथरससमदयाः सम्भविमत तदमा लकणमा अमप न स्विष्ट्रीकतरव्यमा भविमत। 
मकञ्च, ब्रमाह्मण कन्यमा तक्षे गमभरणष्ट्री इमत विमाक्यश्रविणमानन्तरमम् अमविविमामहितमायमायाः कन्यमायमायाः पपुत्रनोत्पसत्तविमातमारश्रविणक्षेन 
शनोकयाः,  पपुत्रस्तक्षे  जमातयाः  इमत  विमाक्यश्रविणक्षेन  ब्रमाह्मणस्य  हिषरयाः  उत्पदतक्षे।  एविस  हिषरशनोकमामदप्रतष्ट्रीमतयाः 
हिषरशनोकमामदबनोधक-मपुखप्रसमादममासलन्यमामदमभयाः  अनपुममानमातम्  प्रतष्ट्रीयतक्षे।  परन्तपु  अमभधमा 
दष्ट्रीघरदष्ट्रीघरतरव्यमापमारमासत्मकमा  इमत  स्विष्ट्रीकमारक्षे  हिषरशनोकमादष्ट्रीनमाममप  विमाच्यत्विस  स्विष्ट्रीकरणष्ट्रीयमम्।  परन्तपु 
हिषरशनोकमामदभमाविमानमास विमाच्यत्विस कक्षे नमामप न स्विष्ट्रीकक तमम्। अतयाः सनोऽयमम् इषनोररवि दष्ट्रीघरदष्ट्रीघरतरनोऽमभधमाव्यमापमारयाः इमत 
न्यमाययाः न स्विष्ट्रीकरणष्ट्रीययाः। 

लकणमा न व्यङ्ग्यमाथरबनोसधकमा –

शब्दबपुमदकमरणमास मविरम्य व्यमापमारमाभमावियाः इमत मनयमक्षेन गङमायमास घनोषयाः इत्यमादयौ लकणमा तटमादथरममात्रस 
बनोधमयत्विमा मविरतमा न पपुनयाः अमप शष्ट्रीतत्विपमाविनत्विमामदव्यङ्ग्यमाथरबनोधनक्षे न सकममा भविमत। 

अतयाः व्यञनमानमाममकमा चतपुथर्ती विकसत्तयाः अविश्यस स्विष्ट्रीकतरव्यमा इमत आयमामत। 

. . )22 9 2 व्यञनमाविकत्तक्षेयाः ममाहिमात्म्यमम्
व्यङ्ग्यमाथरयाः विमाच्यमाथमारतम् सविरथमा मभनयाः एवि भविमत। अधस्तमातम् ध्विन्यमालनोकगन्थक्षे मनरूमपतमायाः कक्षे चन 

श्लनोकमायाः उदमाहिरणरूपक्षेण उपस्थमाप्यन्तक्षे। 

.1 कदमामचतम् विमाच्यक्षे मविसधरूपक्षे प्रमतषक्षेधरूपयाः –
भम धमाममरक मविश्रब्ध सयाः शपुनकनोऽद ममाररतस्तक्षेन। 

गनोदमानदष्ट्रीकच्छकपु ञविमाससनमा दृपसससहिक्षेन॥ इमत। 

अथरयाः  –  हिमालककमविकक तगमाथमासपशत्यमास  मदतष्ट्रीयक्षे  शतकक्षे  गनोदमाविरष्ट्रीनदष्ट्रीतष्ट्रीरक्षे  कपु ञक्षे  कक तसङ्कक्षेतमायमायाः 
कपु लटमायमायाः तत्रथैवि प्रमतमदनपपुष्पमाविचयनक्षेन ततम्  सङ्कक्षेतभञकस  स्विपनोमषतकपु क्कपु रनोपद्रिविक्षेणमामप अमनविकत्तस  धमाममरकस  
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प्रमत तस्यमा एवि मदनमान्तरक्षे उमकररयमम्। हिक्षे धमाममरक अद मविश्विस्तयाः कपु क्कपु रनोत्पमातमाभमाविक्षेन आश्विस्तहृदययाः सनम् 
भम पपुष्पमाविचयनमाय पयरट। यक्षेन गनोदमाविरष्ट्रीनदमायाः ययाः कच्छयाः जलप्रमायदक्षेशयाः तटस्तत्र यत्कपु ञस लतमाविकतस्थमानस 
तत्र मनविमाससनमा मविख्यमातक्षेन दृपसससहिक्षेन यनो मदनमान्तरक्षे त्विमामपुदक्षेजयमत स श्विमा तवि उपद्रिमाविकयाः कपु क्कपु रयाः ममाररतयाः 
इमत श्लनोकमाथरयाः। एतमाविमदनपयरन्तस तवि कपु क्कपु रनोपद्रिवि एविमासष्ट्रीतम्, अद तपु समाकमातम् दृपयाः सससहि एवि उपसस्थतयाः, 
एविस  सस्थतयौ यमद अदमामप तत्र भमणस  कररष्यसस तदमा मरणमक्षेवि भमामवि इमत कथममप तत्र ममा  भम इमत 
व्यज्यतक्षे। विस्तपुतयाः अत्र अमभधमाविकत्त्यमा भम इमत मविसधरक्षेवि बनोध्यतक्षे। परन्तपु व्यञनमाविकत्त्यमा ममा भम इमत मनषक्षेध 
एवि व्यकयाः भविमत। 

.2 क्विमचदम् विमाच्यक्षे प्रमतषक्षेधरूपक्षे मविसधरूपनो यथमा –
श्विश्रकरत्र मनमज्जमत अत्रमाहिस मदविसकस  प्रलनोकय। 

म पसथक रमात्र्यन्ध शय्यमायमाममावियनोयाः शमयष्ठमायाः॥ इमत। 

अथरयाः  –  हिमालकमविकक तमायमास  गमाथमासपशत्यमास  सपमशतकक्षे  ६३-तमस  पदममदमम्।  पकविररमात्रयौ  सपुरतमाय 
मनजभमक्षेण  एकमास्तरणशयनमविधमामयननीं  श्विश्रकस  मविधकत्य  अनथरमविधमामयनस  प्रनोमषतस  रमात्र्यन्धत्विक्षेन 
पररचमामयतस्विरूपमम् उपपमतस प्रमत स्वियस दकत्यमायाः कपु लटमायमायाः उमकररयमम्। अत्र शय्यमायमा असस्मनम् पमाश्विर श्विश्रकयाः 
मनमज्जमत जरत्तरत्विक्षेन मनष्पन्दमा शक्षेतक्षे, अत एवि ततनो न मकसञ्चदमाशङ्कनष्ट्रीयमम् इत्यमाशययाः। अत्र असस्मनम् पमाश्विर 
अहिस  स्विमपमम  इमत  शक्षेषयाः।  अत्र  स्विमापबनोधकपदस्य  अप्रयनोगमातम्  कपु लटमायमायाः  मन्मथपष्ट्रीडयमा  मनद्रिमारमामहित्यस 
दनोत्यतक्षे।  हिक्षे  पसथक प्रविमाससनम्  मम  शय्यमायमामम्  अस्मदष्ट्रीयमास्तरणक्षे  ममा  मनमङ्क्ष्यसस  पमाश्विरपररवितरनमामदमभयाः 
इतस्ततनो न मविलपुसण्ठष्यसस। अत्र ममा शमयष्ठमायाः इमत मनषक्षेधरूपमाथरयाः विमाच्ययाः, परन्तपु शमयष्ठमायाः इमत मविसधरूपमाथरयाः 
व्यङ्ग्ययाः। 

.3 क्विमचदमाच्यमादम् मविमभनमविषयत्विक्षेन व्यविस्थमामपतनो यथमा –
कस्य विमा न भविमत रनोषनो दृष्टमा मप्रयमायमायाः सव्रणमधरमम्। 

सभमरपद्ममाघमाणशष्ट्रीलक्षे विमाररतविमामक्षे सहिस्विक्षेदमानष्ट्रीमम्॥ इमत। 

अथरयाः  –  स्विकमान्तमायमा  उपपमतदषमधरस  विष्ट्रीक्ष्य  रुषक्षे  प्रनोमषतमागतक्षे  पत्ययौ  मनरपरमाधत्विबनोधनमाय 
प्रतमारयन्त्यमायाः सख्यमायाः  उमकररयमम्।  मप्रयमायमायाः स्विमप्रयतममायमायाः सव्रणस  व्रणसमहितमम्  अधरमम्  अधरनोष्ठस  दृष्टमा 
कस्य विमा पत्यपुयाः रनोषनो न भविमत अमप तपु सविरस्यमामप रनोषनो भवित्यक्षेवि इमत भमावियाः। एतक्षेन अस्यमायाः न कनोऽमप दनोष 
इमत  व्यज्यतक्षे।  हिक्षे  भमरसमहितपद्ममाघमाणशष्ट्रीलक्षे  प्रतष्ट्रीपमाचरणमातम्  प्रमतकक लक्षे  त्विमम्  इदमाननीं  पत्यपुयाः  तजरनमास 
भमरदसशनजन्यविक्षेदनमास च सहिस्वि इमत श्लनोकमाथरयाः। अत्र विमाच्यमाथरबनोधक्षे सखष्ट्री उदक्षेश्यमा तथमा भमरक्षेणमास्य अधरनो 
दषयाः न पपुनरुपपमतनमा इमत व्यङ्ग्यमाथरबनोधक्षे कमान्त उदक्षेश्य इमत मविषयभक्षेद इत्यथरयाः। मकञ्च अत्र ममथैविस विथैदग्ध्यमम् 
इमत प्रमतविक्षेमशनष्ट्री मविषययाः, इदस मयमा सममामहितस पपुनरक्षेविस चक्षेतम् त्वियमा एवि सममाधक्षेयमम् इमत उपपमतयाः मविषययाः, भमरक्षेण 
अस्यमायाः अधरयाः खसण्डतयाः,  न तपु  भत्रमार  इमत त्वियमा ईष्यमार  न मविधक्षेयमा इमत सपत्नष्ट्री मविषययाः,  सरलतरक्षेयस  न 
मकसञ्चत्प्रपञ्चस जमानमामत इत्यस्य समाध्विष्ट्रीमविषययाः, नमान्यथमा शङ्कनष्ट्रीयमा इत्यस्य श्विश्रकयाः मविषययाः इत्यक्षेविस मविषयभक्षेदक्षेन 
व्यङ्ग्यमाथमारयाः अमप मभनमा मभनमायाः भविसन्त। 
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एविस विमाच्यमाथमारतम् सविरथमा मभनस्य व्यङ्ग्यमाथरस्य प्रमतपमादनमाय व्यञनमा नमाम तपुरष्ट्रीयमा विकसत्तयाः अविश्यमम् 
आलङ्कमाररकथै याः अङष्ट्रीकतरव्यमा इत्यक्षेवि आयमामत। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-४

. 29 व्यञनमायमायाः लकणस सलखत। 

. 30 व्यञनमा मकलतयाः कमतमविधमा। 

. 31 शमाब्दष्ट्रीमकलमा व्यञनमा कमतमविधमा। तमायाः कमायाः। 

. 32 लकणमा व्यङमाथरबनोसधकमा असस्त न विमा। 

. 33 अमभधमा व्यङमाथरबनोसधकमा असस्त न विमा। 

. )22 10 तमात्पयरविकसत्तयाः
आलङ्कमाररकथै याः मपुख्यतयमा मतसयाः एवि विकत्तययाः अङष्ट्रीकक तमायाः। परन्तपु तमात्पयमारख्यमा अन्यथैकमा विकसत्तयाः वितरतक्षे 

इमत कक्षे षमाञ्चन मविदपुषमामम् अमभप्रमाययाः। तत्र समामहित्यदपरणकमारयाः पसण्डतमविश्विनमाथकमविरमाजयाः अन्यतमत्विस भजतक्षे। 
समामहित्यदपरणकमारयाः तमात्पयरविकत्यङष्ट्रीकरणक्षे मकस  ब्रकतक्षे इमत वियमम् असस्मनम् पमाठक्षे पश्यमामयाः। 

. . )22 10 1 तमात्पयरविकत्तक्षेयाः लकणमम्
समामहित्यदपरणकमारमतक्षे  अमभधयमा  लब्धयाः  अथरयाः  विमाच्यमाथरयाः  इत्यपुच्यतक्षे।  अत्र  कश्चन  ससशययाः 

गन्थकमारथैयाः  उच्यतक्षे।  ननपु  अमभधयमा  अस्ममातम्  शब्दमादम्  अयमथर्थो  बनोदव्ययाः  इत्यमाकमारकस  जमानस  भविमत। तक्षेन 
अमभधमाविकत्त्यमा प्रमतपदमम् अथरस्तपु जमायतक्षे परन्तपु विमाक्यक्षे पदसमकहित्विमातम् पदमानमास परस्परमम् अथमारविगतक्षे समत तक्षेषमास  
पदमाथमारनमामम् अन्वियक्षेन पकणरविमाक्यमाथरजमानस तपु न सम्भविमत। यतनो महि अमभधमाविकसत्तयाः पदस्य अथर प्रमतपमाद एवि 
मविरतमा भविमत। न महि मविरतयाः कसश्चतम् पपुनयाः कमायर प्रवितरत। शब्दबपुमदकमरणमास मविरम्यव्यमापमारमाभमावियाः इमत न्यमायक्षेन 
न  महि  मविरतयमा  अमभधयमा  पपुनयाः  विमाक्यमाथमारविबनोधयाः  सम्भविक्षेतम्।  ननपु  पदमाथमारनमास  जमान  जमातक्षे  समत  कथस 
विमाक्यमाथरप्रतष्ट्रीमतयाः  इमत  चक्षेद पुच्यतक्षे  यतम्  तमात्पयमारख्ययमा  विकत्त्यमा  एवि  पदमाथमारनमास  मध्यक्षे  अन्वियसम्पमादनक्षेन 
पकणरविमाक्यतमा ससद्ध्यमत। तस्ममातम् इयस मविलकणमा विकसत्तयाः तमात्पयमारख्यमा अङष्ट्रीकमायमार एवि। 

तमात्पयरविकत्तक्षेयाः दपरणगन्थनोकस  लकणस तमावितम् - 

तमात्पयमारख्यमास विकसत्तममाहिह याः पदमाथमारन्वियबनोधनक्षे। 
तमात्पयमारथर तदथर च विमाक्यस तदनोधकस  परक्षे॥ इमत। 

परक्षे  भमाट्टमष्ट्रीममाससकमायाः  प्रमाचष्ट्रीननथैयमामयकमाश्च,  पदमाथमारनमामम्  अमभधय़मा  लकणयमा  विमा  उपसस्थतमानमामम् 
अथमारनमामम्, अन्वियबनोधनक्षे परस्परस यथमासम्भविस सम्बन्धबनोधनक्षे,तमात्पयमारथर तमात्पयमारख्यमास विकसत्तस आहिहयाः उकविन्तयाः 
मविचकणमायाः इमत श्लनोकस्यमास्य सरलमाथरयाः। 
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उदमाहिरणस तमावितम् - शरष्ट्रीरममादस खलपु धमरसमाधनमम् इमत। अत्र शरष्ट्रीरपदक्षे अमभधयमा स्थकलदक्षेहियाः इत्यथरयाः 
लभ्यतक्षे,  आदमम् इत्यस्य प्रथममम्  इत्यथरयाः,  खलपु इमत मनश्चयमाथरकमम्  अव्ययपदमम्। धमरसमाधनमम्  इत्यस्य 
अमभधयमा धमरस्य प्रमापयक्षे उपमायष्ट्रीभकतमम् इत्यथरयाः आगच्छमत। एविस समत न अथरमविविक्षेकयाः जमायक्षेत। तस्ममातम् अत्र 
तमात्पयरविकत्त्यमा पदमाथमारनमामम् अन्वियक्षेन एकविमाक्यमाथरयाः आगच्छमत -  शरष्ट्रीरमक्षेवि धमरस्य प्रमापयक्षे प्रथमस उपमायभकतमम् 
इमत। इत्थमम् अथरप्रतष्ट्रीतयौ इयस विकसत्तयाः अपक्षेकतक्षे। तस्ममातम् इयस तमात्पयमारथरविकसत्तयाः स्विष्ट्रीकमायमार। 

. . )22 10 2 तमात्पयरविकत्त्यमायाः अङष्ट्रीकरणक्षे सम्प्रदमायभक्षेदमायाः
अत्र मविदतक्षे  विथैमत्यस मष्ट्रीममाससकमानमास मध्यक्षे  अस्यमायाः विकत्तक्षेयाः स्विष्ट्रीकमारप्रसङक्षे। अत्र पकदयस सममापतमत। 

तच्च – असन्वितमामभधमानविमामदनयाः अमभमहितमान्वियविमामदनयाः च। 

असन्वितमामभधमानविमादयाः
प्रमाभमाकरमायाः गपुरविनो विमा असन्वितमामभधमानविमामदनयाः इत्यपुच्यन्तक्षे। तथमामहि एतक्षेषमास नयक्षे तमात्पयरविकत्तक्षेयाः प्रयनोजनस 

नमासस्त।  तथमामहि  “सनोऽयममषनोररवि  दष्ट्रीघरदष्ट्रीघरतरनोऽमभधमाव्यमापमारयाः”  इमत  न्यमायक्षेन  अमभधमायमायाः 
यमावित्कमायरप्रसमाररत्विमातम् तयमा एवि अमभधमाविकत्त्यमा पदमाथमारयाः परस्परमम् असन्वितमायाः भकत्विमा एवि अमभमहितमायाः भविसन्त। 
तक्षेन तक्षेषमास पदमानमामम् अन्वियपकविरकमक्षेवि अथरप्रतष्ट्रीतयौ पपुनयाः अन्वियबनोधनस नमापक्षेकतक्षे। तन्मतक्षे आदयौ मक्रयमाकमारकयनोयाः 
मध्यक्षे  अन्वियबनोधनो  जमायतक्षे।  तत्पश्चमातम्  पदमविशक्षेषसममभव्यमाहिमारमातम्  मविशक्षेषस्मकमतयाः  उत्पदतक्षे।  तथमामहि 
असन्वितघटक्षे एवि घटपदस्य शमकयाः। शमाब्दबनोधक्षे तपु आकमाङमामदविशमातम् विकसत्ततमामदमविशक्षेषरूपमक्षेवि भमासतक्षे। अतयाः 
तमात्पयमार विकसत्तयाः नमापक्षेकतक्षे इमत तक्षेषमामम् अमभप्रमाययाः। 

अमभमहितमान्वियविमादयाः
भमाट्टमायाः अमभमहितमान्वियविमामदनयाः इत्यपुच्यन्तक्षे। तक्षेषमास नयक्षे अमभधयमा कक्षे विलस पदमाथमारयाः एवि उपलभ्यन्तक्षे, न 

तपु  पदमाथमारनमामम्  अन्वियबनोधनक्षे  अमभधमायमायाः  कमत्विमम्,  तस्यमायाः  अथरप्रमतपमादनमानन्तरस  मविरमणमातम्।  तस्ममातम् 
अन्वियबनोधनक्षे तमात्पयमार विकसत्तयाः अपक्षेमकतमा एविक्षेमत तक्षेषमाममभप्रमाययाः। अतयाः तमात्पयरविकसत्तयाः अङष्ट्रीकमायमार एवि। 

दपरणकमारमामभमतमम्
समामहित्यदपरणकमारयाः पसण्डतमविश्विनमाथकमविरमाजयाः भमाट्टमानमामम्  अथमारतम्  अमभमहितमान्वियविमामदनमास  मतमक्षेवि 

स्विष्ट्रीकरनोमत।  तनयक्षे  पदमाथरबनोधयाः  नमाम  मक्रयमाकमारकयनोयाः  मध्यक्षे  सम्बन्धयाः  इमत तपु  सत्यमम्।  परन्तपु  कक्षे विलमम् 
असन्वितक्षे  एवि  शमकयाः  कपु तयाः,  मक्रयमाकमारकयनोयाः  मध्यक्षे  सम्बन्धजमानसमयक्षेऽमप  अन्वियनो  जमायतक्षे।  तक्षेन  तत्र 
अन्वियसम्भविमातम् तत्र अमभधमा प्रविमतरतमा एवि। अमभधमा तथमामविधमम् अथर प्रमतपमाद मविरतमा। पपुनयाः असन्वितक्षेऽमप 
समा न प्रवितरत। ततयाः मविशक्षेषरूपस न अविभमास्यतक्षे पपुनयाः अमभधमायमायाः प्रविकत्त्यनसम्भविमातम्। तदमा तमात्पयरविकत्त्यमा एवि 
विमाक्यमाथरयाः  अविगम्यतक्षे।  तस्ममातम्  तमात्पयमार  विकसत्तयाः  अङष्ट्रीकमायमार  इमत  समामहित्यदपरणकमारस्य 
पसण्डतमविश्विनमाथकमविरमाजस्य मतमम् इमत मशविमम्॥
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पमाठगतप्रश्नमायाः-६

. 34 समामहित्यदपरणस्थस तमात्पयरविकसत्तलकणस सलखत। 

. 35 तमात्पयरविकसत्तप्रसङक्षे उकस्य पकदयस्य नमाम मकमम्।

. 36 दपरणकमारयाः कस  मतमम् अङष्ट्रीकरनोमत।

. 37 कक्षे  असन्वितमामभधमानविमामदनयाः।

. 38 कक्षे  अमभमहितमान्वियविमामदनयाः।

पमाठसमारयाः

समामहित्यशमास्त्रक्षे  विकसत्तयाः  अत्यन्तस  सपुप्रससदमा  मविदतक्षे।  विकत्तक्षेयाः  भक्षेदमम्  अविलम्ब्य  मविद पुषमास  मतपमाथरक्यस 
दरष्ट्रीदृश्यतक्षे। समा च विकसत्तयाः मत्रमविधमा चतपुमविरधमा विमा। अमभधमा, लकणमा, व्यञनमा, तमात्पयरमम् इमत भक्षेदमातम्। कमा नमाम 
अमभधमा।  शब्दनो  यक्षेन  व्यमापमारक्षेण  विकत्त्यमा  विमा  लनोकप्रससदमम्  अथर  बनोधयमत  स  व्यमापमारनो  विकसत्तविमार  अमभधमा 
इत्यपुच्यतक्षे। आचमायरमम्मटक्षेन तस्य कमाव्यप्रकमाशगन्थक्षे अमभधमालकणस मनरूमपतस–  "स मपुख्यमाऽथरस्तत्र मपुख्यनो 
व्यमापमारनोऽस्यमामभधनोच्यतक्षे"  इमत।  यथमा  घटममानय  इमत  एकस  विमाक्यस  श्रपुतमम्।  ततयाः  परमम्  अमभधमाविकत्त्यमा 
घटशब्दस्य कम्बपुगष्ट्रीविमामदममानम् मपण्डयाः इमत अथरयाः बनोध्यतक्षे। प्रकक तक्षे घटशब्दस्य सङ्कक्षे मततमाथरयाः कम्बपुगष्ट्रीविमामदममानम् 
मपण्डयाः। यतनो महि अस्ममातम् घटशब्दमातम् कम्बपुगष्ट्रीविमामदममानम् मपण्डयाः इमत अथरयाः बनोदव्ययाः इमत ईश्विरक्षेच्छमा वितरतक्षे। 
एविमक्षेवि आनय इत्यस्य अमप अमभधमाविकत्त्यमा आनयनरूपमक्रयमास बनोधयमत। एविञ्च मपुख्यमाथरप्रमतपमामदकमास विकसत्तमम् 
आलनोच्य  लकणमाविकसत्तयाः  आलनोच्यतक्षे।  आलङ्कमाररकथै याः  बहिहधमा  आमद्रियममानक्षेषपु  मविषयक्षेषपु  अन्यतममा  इयस  विकसत्तयाः, 
तत्रमामप च लकणमा विकसत्तयाः। यदमा अमभधयमा मपुख्यमाथर प्रमतपमामदतक्षेऽमप विमाक्यस्य अथमारविगमयाः न भविमत तदमा इयस 
लकणमा विकसत्तयाः प्रवितरतक्षे। समा मपुख्यमाथरन सहि कक्षे नमामप सम्बन्धक्षेन सम्बदस कममप मभनमम् अथर लकयमत। सयाः एवि 
लक्ष्यमाथरयाः  इत्यपुच्यतक्षे।  समा  च  लकणमा  पपुनयाः  अशष्ट्रीमतप्रकमारमा।  तन्मध्यक्षे  षनोडशभक्षेदमायाः  एवि  मपुख्यमायाः। 
पसण्डतमविश्विनमाथकमविरमाजयाः  स्विकक तसमामहित्यदपरणक्षे  लकणमायमायाः  षनोडशभक्षेदमानम्  मविस्तरशयाः  प्रमतपमामदतविमानम्। 
प्रस्तपुतपमाठक्षेऽसस्मनम् तन्मतमानपुसमारक्षेण लकणमायमायाः भक्षेदमायाः प्रदमशरतमायाः। समामहित्यशमास्त्रक्षे व्यञनमा अत्यन्तस  प्रससदमा 
विकसत्तयाः।  अमभधमा,  लकणमा तमात्पयर  चक्षेमत यमायाः मतसयाः विकत्तययाः वितरन्तक्षे  तमायाः यदमा  स्विस  स्विमम्  अथर  बनोधमयत्विमा 
कष्ट्रीणशकययाः भविसन्त तदमा ययमा विकत्त्यमा विमाच्यलक्ष्यमाथमारपक्षेकयमा कसश्चदम् मभनयाः अथरयाः बनोध्यतक्षे समा विकसत्तयाः व्यञनमा 
इत्यपुच्यतक्षे।  इयस  व्यञनमा  शब्दमनष्ठमा,  अथरमनष्ठमा,  प्रकक मतमनष्ठमा,  प्रत्ययमनष्ठमा  मनपमातमामदमनष्ठमा  च  भविमत। 
आलङ्कमाररकथै याः यदमप मतसयाः एवि विकत्तययाः स्विष्ट्रीकक तमायाः तथमामप इयस तमात्पयमारख्यमा विकसत्तयाः अविश्यमम् अङष्ट्रीकरणष्ट्रीयमा 
इमत समामहित्यदपरणकमारस्य मतमम्। तत्र कमारणस तमावितम् - अमभधमाविकत्त्यमा पदमानमामम् अथमारयाः जमायन्तक्षे। परन्तपु कक्षे विलस 
पदमाथमारयाः जमातमाश्चक्षेदक्षेवि न पकणमारविमाक्यमाथमारविबनोधनो जमायक्षेत। तस्ममातम् पकणरविमाक्यमाथरप्रमापयक्षे  यमा विकसत्तयाः अपक्षेकतक्षे समा 
तमात्पयमारख्यमा। प्रकक तक्षे पमाठक्षे तपु विकसत्तचतपुषयस सममासश्रत्य आलनोचनमा मविमहितमा। 
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पमाठमान्तप्रश्नमायाः

. 1 अमभधमाविकसत्तमम् अविलम्ब्य लघपुप्रबन्धस सलखत। 

. 2 विकसत्तमम् अविलम्ब्य लघपुप्रबन्धस सलखत। 

. 3 अमभधमाविकत्तक्षेयाः लकणस ससकक्षेपक्षेण मविविकणनोतपु। 

. 4 विकत्तक्षेयाः प्रकमारभक्षेदमम् अविलम्ब्य लघपुप्रबन्धस सलखत। 

. 5 सङ्कक्षेतगहिणस कथस सम्भविमत। 

. 6 लकणमास विणरयत। 

. 7 रूमढमकलमास प्रयनोजनवितनीं च लकणमास प्रमतपमादयत। 

. 8 लकणमायमायाः षनोडशभक्षेदमानम् मविस्तरक्षेण विणरयत। 

. 9 उपमादमानलकणमास सभक्षेदस सनोदमाहिरणञ्च प्रमतपमादयत। 

. 10 लकणलकणमास तद्भक्षेदमासश्च मविस्तरक्षेण सनोदमाहिरणस विणरयत। 

. 11 व्यञनमाविकसत्तस ससकक्षेपक्षेण मविविकणनोतपु। 

. 12 आथर्तीव्यञनमास ससकक्षेपक्षेण मविविकणनोतपु। 

. 13 शमाब्दष्ट्रीव्यञनमास ससकक्षेपक्षेण मविविकणनोतपु। 

. 14 तमात्पयरविकसत्तस सनोदमाहिरणस पररचमाययत। 

. 15 दपरणस्थस तमात्पयरविकसत्तलकणस सनोदमाहिरणस व्यमाख्यमात। 

. 16 तमात्पयरविकत्त्यङष्ट्रीकमारक्षे पकदयस तन्मतञ्च प्रमतपमादयत। 

. 17 समामहित्यदपरणकमारमतस स्पषष्ट्रीकपु रुत। 

. 18 तमात्पयरविकसत्तयाः मकमम् अङष्ट्रीकमायमार उत न इमत सप्रममाणस मविविकणपुत। 

. 19 असन्वितमामभधमानविमादस मविस्तरक्षेण प्रमतपमाद कथस तमात्पयरविकसत्तयाः न अङष्ट्रीकमायमार इमत व्यमाख्यमात। 

. 20 अमभमहितमान्वियविमादस मविस्तरक्षेण प्रमतपमाद कथस तमात्पयरविकसत्तयाः स्विष्ट्रीकमायमार एवि इमत प्रमतपमादयत। 

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण

. 1 परमाथमारमभधमानस विकसत्तयाः। 

. 2 शमकयाः। 

. 3 चतपुमविरधमा। 

. 4 अमभधमा, लकणमा, व्यञनमा, तमात्पयरयाः चक्षेमत। 

. 5 अथरबनोधस प्रमत अनपुकक लयाः कसश्चदम् व्यमापमारनो वितरतक्षे, स व्यमापमारयाः विकसत्तयाः। 
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. 6 अमभपकविरकमादम् धमा-धमातनोयाः अङम् -प्रत्ययक्षेन अमभधमाशब्दनोऽयमम् मनष्पनयाः। 

. 7 "स मपुख्यमाऽथरस्तत्र मपुख्यनो व्यमापमारनोऽस्यमामभधनोच्यतक्षे" इमत। 

. 8 "तत्र सङ्कक्षे मततमाथरस्य बनोधनमातम् अमगममामभधमा"इमत। 

. 9 अस्ममाच्छब्दमादयमथरयाः बनोदव्ययाः इतष्ट्रीश्विरक्षेच्छमा सङ्कक्षेतयाः। 

. 10  विमाच्यमाथरयाः। 

. 11 मपुख्यमाथरबमाधक्षे तदपुकनो ययमान्यनोऽथरयाः प्रतष्ट्रीयतक्षे। 
रूढक्षेयाः प्रयनोजनमादमासयौ लकणमा शमकरमपरतमा।। 

. 12 मपुख्यमाथरबमाधक्षे तदनोगक्षे रूमढतनोऽथ प्रयनोजनमातम्। 
अन्यनोऽथर्थो लक्ष्यतक्षे यत्समा लकणमारनोमपतमा मक्रयमा।। 

. 13 मदमविधयाः। 

. 14 मम्मटमाचमायरयाः। 

. 15 पसण्डतमविश्विनमाथकमविरमाजयाः। 

. 16 शब्दस्य उपरर। 

. 17 मपुख्यमाथरस्य। 

. 18 लक्ष्यमाथरयाः। 

. 19 मदमविधमा, उपमादमानलकणमा लकणलकणमा च। 

. 20 अषप्रकमाररकमा। 

. 21 श्विक्षेतयाः धमाविमत इमत। 

. 22 गयौविमारहिष्ट्रीकयाः इमत। 

. 23 एतमामन तथैलमामन हिक्षेमन्तक्षे सपुखमामन इमत। 

. 24 कपु न्तमायाः प्रमविशसन्त इमत। 

. 25 रमाजमा कण्टकस  शनोधयमत इमत। 

. 26 रमाजकपु ममारमायाः गच्छसन्त इमत। 

. 27 कसलङयाः समाहिससकयाः इमत। 

. 28 आयपुयाः मपबमत इमत। 

. 29 मविरतमास्विमभधमादमासपु ययमाऽथर्थो बनोध्यतक्षे परयाः। 

. 30 समा विकसत्तव्यरञनमा नमाम शब्दस्यमाथमारमदकस्य च॥ इमत। 

. 31 मदमविधमा। 

. 32 मदमविधमा। अमभधमामकलमा लकणमामकलमा चक्षेमत। 

. 33 नमासस्त

. 34 नमासस्त। 
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. 35 तमात्पयमारख्यमास विकसत्तममाहिहयाः पदमाथमारन्वियबनोधनक्षे। 
तमात्पयमारथर तदथर च विमाक्यस तदनोधकस  परक्षे॥

. 36 अमभमहितमान्वियविमादपकयाः, असन्वितमामभधमानविमादपकयाः च। 

. 37 अमभमहितमान्वियविमादमतमम्। 

. 38 प्रमाभमाकरमायाः। 

. 39 भमाट्टमायाः। 

॥ इमत दमामविसशयाः  पमाठयाः ॥
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)23 छन्दसमास ममात्रमागणयमतभक्षेदमायाः
प्रस्तमाविनमा

मन्त्रमायाः छन्दनोबदमायाः भविसन्त। कक्षे विलस यजपुविरदस पररत्यज्य ससमहितमात्रयस छन्दनोमयस भविमत। अतयाः छन्दसमास 
जमानस  मविनमा विक्षेदमन्त्रमायाः समाधपु उच्चमारमयतपुस  न शक्यन्तक्षे। अतयाः षटसपु विक्षेदमाङक्षेषपु  छन्दसयाः अन्तभमारवियाः भविमत। 
विक्षेदपपुरुषस्य पमादत्विक्षेन छन्दसयाः कल्पनमा मक्रयतक्षे। तथमामहि प्रनोकमम् - "छन्दयाः पमादयौ तपु विक्षेदस्य हिस्तयौ कल्पनोऽथ 
पठ्यतक्षे"  इमत।  शयौनकमविरमचतक्षे  ऋक्प्रमामतशमाख्यक्षे  असन्तमभमागक्षे  छन्दसमास  पयमारपस  मविविक्षेचनस  मविदतक्षे।  अस्य 
छन्दयाःशमास्त्रस्य  मपङलच्छन्दयाःसकत्रनमाममा  गन्थयाः  प्रसथतयाः  मविदतक्षे।  कक्षे नमचतम्  मपङलमाचमायरण  गन्थयाः  अयस 
मविरमचतयाः। अत्र विथैमदकमामन लयौमककमामन च छन्दमाससस मविविक्षेमचतमामन ससन्त। छन्दयाःशमास्त्रमम् अत्यन्तस प्रमाचष्ट्रीनमम्। 
यमास्कमाचमायरमविरमचतक्षे  मनरुकगन्थक्षे  ब्रमाह्मणगन्थक्षे  च छन्दयाःशब्दस्य बहिहधमा मनविरचनस प्रदमशरतमम्। ऐतरक्षेयमारण्यकक्षे  
आम्नमातमम्  -  “ममानविमानम्  पमापकमरभ्ययाः  छमादयसन्त  छन्दमाससस  इमत  छन्दयाः”  इमत।  तथैसत्तरष्ट्रीयससमहितमायमामम् 
आम्नमातमम्-  “दक्षेविमा  छन्दनोमभरमात्ममानस  छमादमयत्विमा  उपमायनम्  प्रजमापमतरमग्निस  मचनपुत”  इमत।  व्यमाकरणमाचमायरस्य 
महिषरयाः  पमामणनक्षेयाः  मतक्षे  तपु  छन्दम्-धमातनोयाः  छन्दयाःशब्दस्य  व्यपुत्पसत्तयाः।  प्रकक तपमाठक्षे  असस्मनम्  मकसञ्चतम् 
छन्दनोसम्बसन्धचचमार प्रस्तकयतक्षे। 

उदक्षेश्यमामन
इमस पमाठस पमठत्विमा भविन्तयाः भवित्ययाः विमा-

 अमपुस पमाठस पमठत्विमा भविमानम् -
 छन्दसयाः समाममान्यपररचयस जमातपुस शक्नपुयमातम्। 
 छन्दसमास लकणमामन जमातपुस प्रभविक्षेतम्। 
 छन्दसमास विथैमशष्ट्यमामन विकपुस  शक्नपुयमातम्। 
 छन्दसयाः भक्षेदमानम् जमातपुस शक्नपुयमातम्। 
 पदस्य लकणस जमातपुस शक्नपुयमातम्। 
  विकत्तस्य लकणस प्रभक्षेदमानम् च जमातपुस प्रभविक्षेतम्। 
 छन्दयाःशमास्त्रस्य पमाररभमामषकशब्दमानम् (गणमानम्, यमतस, दण्डकस  च) जमातपुस शक्नपुयमातम्। 
  गपुरुस्विरस्य लकणमामदकस  जमातपुस प्रभविक्षेतम्। 
 छन्दसमा श्लनोकस  रचमयतपुस यनोग्यनो भविक्षेतम्। 
 श्लनोकस  विष्ट्रीक्ष्य मकस  छन्दयाः असस्त इमत जमातपुस प्रभविक्षेतम्। 
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. )23 1 छन्दसयाः लकणमम्
छमादयमत  आच्छमादयमत  विमा  इमत  छन्दयाः।  विथैयमाकरणपमामणनक्षेयाः  मतक्षे  तपु  अमभप्रमायमाथरबनोधकमातम् 

आनन्दपयमारयभपुकमाथमारतम्  विमा  छमद-धमातनोयाः  छन्दयाःशब्दस्य उत्पसत्तयाः जमातमा।  यतम्  पमापमम्  आच्छमादयमत,  ततम् 
छन्दयाः। अथविमा यतम् पमापमातम् यजममानस्य पपुरनोमहितस्य च आच्छमादनस करनोमत, ततम् छन्दयाः। तथैसत्तरष्ट्रीयससमहितमायमास 
छन्दसयाः उत्पसत्तमविषयक्षे  एकमा आख्यमामयकमा समपुपलभ्यतक्षे। प्रजमापमतयाः अमग्निस मचतविमानम्। स च अमग्नियाः भयङ्करस 
रूपस धकतविमानम्। तमम् अमग्निस मनधमाय प्रजमापमतयाः दक्षेविगणस्य सकमाशक्षे गतविमानम्। ततम् भयङ्करस रूपस च विष्ट्रीक्ष्य दक्षेविमायाः 
अग्निक्षेयाः  सकमाशस  गन्तपुस  समाहिसस  न  कक तविन्तयाः।  तदमा  दक्षेविमायाः  छन्दसमा  शरष्ट्रीरमम्  आच्छमाद अग्निक्षेयाः  सकमाशस  गत्विमा 
अकततयमा पपुनरमागतविन्तयाः। छन्दसमा शरष्ट्रीरमम् आच्छमामदतविन्तयाः। अतयाः छन्दयाः इमत नमाम्नमा सपुप्रससदमम् असस्त। 
ऐतरक्षेयमारण्यकक्षे  कथयमत  -  “ममानविमानम्  पमापकमरभ्ययाः  छमादयसन्त  छन्दमाससस  इमत  छन्दयाः”  इमत। 
तथैसत्तरष्ट्रीयससमहितमायमास प्रनोकमम्- “दक्षेविमा छन्दनोमभरमात्ममानस छमादमयत्विमा उपमायनम् प्रजमापमतरमग्निस मचनपुत” इमत। 

. )23 2 छन्दसयाः प्रकमारमायाः
छन्दयाः  विस्तपुतस्तपु  लयौमककविथैमदकभक्षेदक्षेन  मदमविधस  भविमत।  लयौमककच्छन्दस्तपु  मपङलमादष्ट्रीनमामम् 

आचमायमारणमास मतक्षे ममात्रमाविणरमविभक्षेदक्षेन मदमविधमम्। तथमामहि विकत्तरत्नमाकरक्षे प्रनोकमम्-

“मपङलमामदमभरमाचमायरयरदपुकस  लयौमककस  मदधमा। 
ममात्रमाविणर मविभक्षेदक्षेन च्छन्दस्तमदहि कथ्यतक्षे॥” इमत

अथमारतम्  मपङलमाचमायरयाः छन्दयाः मदमविधमम् असस्त इमत प्रनोकविमानम्। तक्षे  च विथैमदकमम्,  लयौमककञ्च इमत। 
तत्रमामप लयौमककस  छन्दयाः ममात्रमाभक्षेदक्षेन विणरभक्षेदक्षेन पपुनयाः मदधमा असस्त। 

. )23 3 पदस्य लकणमम्
छन्दनोमञरष्ट्रीगन्थक्षे पदलकणमम् उकविमानम् - 'पदस चतपुष्पदष्ट्री' इमत। चतपुणमार पमादमानमास सममाहिमारयाः चतपुष्पदष्ट्री 

इमत। अत्र सममाहिमारक्षे ईप्रत्यययाः। अथमारतम् चतपुष्पमादमात्मकस  पदस भविमत इमत। 

तक्षेन  छन्दयाःशमास्त्र-पमाररभमामषक-पमाद-चतपुषय-सममाहिमारमात्मक-विमाङयत्विस  पदत्विमममत  गङमादमासस्य 
आशययाः। इदञ्च पदस मदमविधस भविमत। यथमा - १) विकत्तपदमम्, २) जमामतपदमम्। 

तत्र अकरगणघमटतस पदस विकत्तस, ममामत्रकगणघमटतस पदञ्च जमामतयाः इत्यपुच्यतक्षे। विकत्तपदस्य उदमाहिरणमामन 
भविसन्त विसन्तमतलकमादययाः। जमामतच्छन्दस्य उदमाहिरणमामन भविसन्त आयमारदययाः इमत तद पुकस  महि छन्दनोमञपुयमारमम्-

"पदस चतपुष्पदष्ट्री तच्च विकत्तस जमामतररमत मदधमा। 
विकत्तमकरससख्यमातस जमामतममारत्रमाकक तमा भविक्षेतम्।। " इमत। 

अथमारतम्  छन्दनोबदस  पदस  भविमत  इमत  तपु  समाममान्यलकणमम्।  छन्दनोमञपुयमार  प्रनोच्यतक्षे  यतम् 
पमादचतपुषयमात्मकस  पदस भविमत इमत। तच्च पदमम् मदमविधस भविमत। यथमा विकत्तपदमम्, जमामतपदमम् इमत। अकरमाणमास 
मनमदरषससख्ययमा  मनयममतस  मनबदस  च  पदस  विकत्तपदमम्।  अकरससख्यमातमम्  अकरथैयाः  एकदयमामदविणरयाः  ससख्यमातस 
पररगमणतस यतम् ततम् विकत्तस नमाम भविक्षेतम्। अस्य उदमाहिरणस भविमत- 
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“धमरकक्षेत्रक्षे कपु रुकक्षेत्रक्षे समविक्षेतमा यपुयपुत्सवियाः। 
ममामकमायाः पमाण्डविमाश्चथैवि मकमकपु विरत सञय॥”इमत

असस्मनम्  श्लनोकक्षे  अकरससख्ययमा  पदस  मनधमारररतस  भविमत।  ससख्यमामम्  आसश्रत्य एवि पदस्य गणनमा 
भविमत। यथमा  -  प्रकक तश्लनोकक्षे  असस्मनम् प्रत्यक्षेकस  पमादक्षे अषयौ विणमारयाः ससन्त। तत्र जमामतयाः नमाम मनयतममामत्रकमा। 
तदपुकस  छन्दनोमञयमार - जमामतममारत्रमाकक तमा भविक्षेतम् इमत। यमायाः ममात्रमायाः अकरमावियविरूपमायाः तमामभयाः कक तमा मनविद्ध्यमा समा 
जमामतयाः नमाम भविक्षेतम्। यथमा- 

"तरुणस सषरपशमाकस  नवियौदनस मपसच्छलमामन च दधष्ट्रीमन। 
अल्पव्ययक्षेन सपुन्दरर गमाम्यजननो ममषमश्नमामत"॥ इमत। 

इमत जमामतरूपस्य पदस्य एततम् एकमम् उदमाहिरणमम्। ममात्रमामम् आसश्रत्य एवि पदस्य गणनमा भविमत। 
चरणस्य पमादस्य विमा ममात्रमासमादृशतयमा पदस्य गणनमा भविमत।  विमामकरतलक्षेन एकविमारस जमानपुमण्डलस 
पररक्रमणमाय य समययाः अपक्षेकतक्षे,  स ममात्रमापदविमाच्ययाः भविमत इमत कमविमभयाः प्रनोकमम्। ममात्रमा मत्रमविधमा भविमत। 
तमाश्च ह्रस्विममात्रमा,  दष्ट्रीघरममात्रमा,  प्लपुतममात्रमा इमत। यस्य उच्चमारणमाय एकममामत्रकयाः कमालयाः अपक्षेकतक्षे,  स ह्रस्वियाः 
भविमत। यस्य उच्चमारणमाय मदममामत्रकयाः कमालयाः अपक्षेकतक्षे,  स दष्ट्रीघरयाः भविमत। यस्य उच्चमारणमाय मत्रममामत्रकयाः 
कमालयाः अपक्षेकतक्षे, स प्लपुतयाः भविमत। व्यञनविणरस्य उच्चमारणमाय अधरममामत्रककमालयाः अपक्षेकतक्षे। तथमामहि प्रनोकमम्- 

“एकममात्रनो भविक्षेदम् ह्रस्वियाः, मदममात्रनो दष्ट्रीघर  उच्यतक्षे। 
मत्रममात्रस्तपु प्लपुतनो जक्षेयनो व्यञनस चमाधरममात्रकमम्॥”इमत। 

तथमामहि विकत्तस नमाम मनयतगपुरुलघपुमविन्यमासमम्। गपुरुलघपुमविन्यमासमनयमनञ्च गणसमाध्यमम्। तथमामहि म-य-

र-स-त-ज-भ-नमा अषयौ गणमायाः। तक्षे गणमा हकरगपुरुलघपुमविन्यमासभक्षेदमादम् मविमभनमायाः भविसन्त। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-१

. 1 छन्दयाःशब्दस्य व्यपुत्पसत्तयाः कमा। 

. 2 छन्दयाः विक्षेदपपुरुषस्य मकमम् अङस भविमत। 

. 3 छन्दयाः कमतमविधमम्। तमामन च कमामन। 

. 4 लयौमककस  छन्दयाः कमतमविधमम्। तमामन च कमामन

. 5 पदस्य लकणस मकमम् असस्त। 

. 6 पदस कमतमविधमम्। तमामन च कमामन। 

. )23 4 विकत्तस्य प्रकमारमायाः
विकत्तमम्  मत्रमविधमम्  असस्त।  यथमा  -  १)  समविकत्तमम्,  २)  अधरसमविकत्तमम्,  ३)  मविषमविकत्तमम्।  तथमामहि 

छन्दनोमञयमार  प्रनोकमम्-  “सममधरसमस  विकत्तस  मविषमञ्चक्षेमत  ततम्  मत्रधमा॥”  इमत।  एविञ्च  विकत्तरत्नमाकरक्षे  अमप 
विकत्तभक्षेदकथनमम् - “सममधरसमस विकत्तस मविषमस च तथमापरमम्॥” इमत। 
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. . )23 4 1 समविकत्तमम्
यस्य विकत्तस्य पमादचतपुषयक्षे गपुरुलघपुक्रमक्षेण सममानससख्यकमम् अकरस मविदतक्षे,  ततम् समविकत्तमम्। तथमामहि 

प्रनोकस  छन्दनोमञयमारमम् - “समस समचतपुषयमम्”इमत। अथमारतम् चतपुषपुर  पमादक्षेषपु सममानससख्यकमामन अकरमामण मविदन्तक्षे। 
तथमामहि विकत्तरत्नमाकरक्षे प्रनोकमम्-

“अङ्घयनो यस्य चत्विमारस्तपुल्यलकणलमकतमायाः। 
तच्छन्दयाःशमास्त्रतत्त्विजमायाः समस विकत्तस प्रचकतक्षे॥”इमत। 

अङ्घययाः नमाम पमादमायाः।  यस्य विकत्तस्य चत्विमारयाः  अमप पमादमायाः सममानक्षेन  लकणक्षेन यपुकमायाः  भविसन्त। 
अथमारतम् यसस्मनम् विकत्तक्षे चत्विमारयाः एवि पमादमायाः सममानमाकरससख्यमामविमशषमायाः भविसन्त,  ततम् समविकत्तमम् इमत उच्यतक्षे। 
यथमा- इन्द्रिविजमा, शमासलनष्ट्री, ममासलनष्ट्री, रथनोदतमा, विसशस्थमविलयाः इत्यमादष्ट्रीमन। एकमम् उदमाहिरणस भविमत-

“इदस मकलमाव्यमाजमननोहिरस विपपुयाः
तपयाःकमस समाधमयतपुस य इच्छमत। 
ध्रपुविस स नष्ट्रीलनोत्पलपत्रधमारयमा
शमष्ट्रीलतमास छक्षेत्तपुमकमषव्यरविस्यमत॥”इमत। 

चतपुषपुर  पमादक्षेषपु १२ अकरमामण ससन्त। अत एवि समविकत्तस्य उदमाहिरणमम् एततम् असस्त। 

. . )23 4 2 अधरसमविकत्तमम्
यस्य विकत्तस्य  प्रथमयाः पमादयाः तकतष्ट्रीयपमादतपुल्य एविस  चतपुथरयाः पमादयाः मदतष्ट्रीयपमादतपुल्ययाः भविमत। ततम् 

अधरसमस नमाम विकत्तमम्। तदपुकस  कक्षे दमारभट्टक्षेन विकत्तरत्नमाकरक्षे -

"प्रथममासङ्घसमनो यस्य तकतष्ट्रीयश्चरणनो भविक्षेतम्। 
मदतष्ट्रीयस्तपुयरविदकत्तस तदधरसममपुच्यतक्षे॥" इमत। 

छन्दनोमञयमार प्रनोकमम्- “ आमदस्तकतष्ट्रीयविदम् यस्य पमादस्तपुयर्थो मदतष्ट्रीयवितम्। ”इमत। 

तथमामहि यस्य विकत्तस्य आमदयाः प्रथमयाः पमादयाः तकतष्ट्रीयवितम्  तकतष्ट्रीयपमादतपुल्य एविस  तपुयरयाः  चतपुथरयाः  पमादनो 
मदतष्ट्रीयविदम्  मदतष्ट्रीयपमादतपुल्यस्ततम्  महि  अधरसमस  नमाम  विकत्तमम्।  तथमा  च  अधर  समस  यस्य  तदम्  अधरसममम् 
इत्यन्विथरससजमा भविमत। यथमा - पपुसष्पतमागमा, सपुन्दरष्ट्री, ममालभमाररणष्ट्री इत्यमादष्ट्रीमन। अधरविकत्तस्य उदमाहिरणमम् - 

“क्वि वियस क्वि परनोकमन्मथयाः
मकगशमाविथैयाः सममक्षेसधतनो जनयाः। 
पररहिमासमविजसल्पतस सखक्षे
परममाथरन न गकहतमास विचयाः॥”इमत। 

अत्र प्रथमपमादक्षे  दश अकरमामण ससन्त। तथथैवि तकतष्ट्रीयपमादक्षे  अमप दश अकरमामण ससन्त। अत एवि 
प्रथमपमादयाः तकतष्ट्रीयपमादतपुल्ययाः असस्त। एविञ्च मदतष्ट्रीयपमादक्षे  एकमादश अकरमामण ससन्त। तथथैवि चतपुथरपमादक्षे  अमप 
एकमादश  अकरमामण  ससन्त।  अत  एवि  मदतष्ट्रीयपमादयाः  चतपुथरपमादतपुल्ययाः  भविमत।  अत  एवि  श्लनोकयाः  अयमम् 
अधरविकत्तस्य उदमाहिरणमम् असस्त। 
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. . )23 4 3 मविषमविकत्तमम्
यस्य विकत्तस्य चतपुषपुर  पमादक्षेषपु प्रमत पमादस मभनससख्यमायपुकस  भविमत,  ततम् मविषमविकत्तमम्। अथमारतम् प्रत्यक्षेकस  

पमादक्षे  मभनससख्यमामविमशषमम्  अकरमम्  असस्त।  तथमामहि  छन्दनोमञयमार  प्रनोकमम्  -  “  मभनमचह्नचतपुष्पमादस  मविषमस 
पररककीमतरतमम्। ”इमत। मविषमविकत्तस्य लकणस कथयमत विकत्तरत्नमाकरक्षे कक्षे दमारभट्टयाः - 

“यस्य पमादचतपुष्कक्षे ऽमप लक्ष्म मभनस परस्परमम्। 
तदमाहिह मविर षमस विकत्तस छन्दयाःशमास्त्रमविशमारदमायाः॥” इमत। 

यस्य  छन्दसयाः  चतपुषपुर  अमप  पमादक्षेषपु  परस्परस  मभनससख्यमामविमशषमामन  अकरमामण  मविदन्तक्षे,  ततम् 
मविषमविकत्तमम्  इमत  छन्दयाःशमास्त्रमाचमायमारयाः  प्रविदसन्त।  यथमा  -  उद्गतमा,  सयौरभकयाः  इत्यमादष्ट्रीमन।  मविषमविकत्तस्य 
उदमाहिरणमम् एकमम् उच्यतक्षे - 

“मकगलनोचनमा शमशमपुखष्ट्री च 
रुमचरदशनमा मनतसम्बनष्ट्री। 
हिससलसलतगमनमा ललनमा
पररणष्ट्रीयतक्षे यमद भविक्षेतम् कपु लनोद्गतमा॥”इमत। 

अत्र प्रथमपमादक्षे  दश अकरमामण ससन्त।  मदतष्ट्रीयपमादक्षे  दश अकरमामण ससन्त।  तकतष्ट्रीयपमादक्षे  एकमादश 
अकरमामण ससन्त। चतपुथरपमादक्षे त्रयनोदश अकरमामण ससन्त। प्रत्यक्षेकस  पमादक्षे मभनससख्यमायपुकमामन अकरमामण ससन्त। 
अत एवि मविषमविकत्तस्य उदमाहिरणमम् एततम् असस्त। 

. )23 5 गणयाः
गणम्-धमातनोयाः कतररर कमरमण विमामच प्रत्ययक्षे गणशब्दयाः मनष्पनयाः। गणयाः समकहियाः। मकन्तपु अत्र गणयाः नमाम 

पदपमादघटकमाकरत्रयसमपुदमाययाः। छन्दयाःशमास्त्रक्षे प्रमाययाः अषयौ गणमायाः मविरमाजन्तक्षे। तथमामहि छन्दनोमञयमार प्रनोकमम्

“म्यरस्तजभ्नगथैलमारन्तथैरक्षेमभदरशमभरकरथैयाः। 
समस्तस विमाङयस व्यमापस त्रथैलनोक्यममवि मविष्णपुनमा॥” इमत। 

मगणयाः,  यगणयाः,  रगणयाः,  सगणयाः,  तगणयाः,  जगणयाः,  भगणयाः,  नगणयाः,  इमत एतक्षे अषयौ गणमायाः मविदन्तक्षे। 
तथमा च ग इत्यनक्षेन गपुरुयाः, ल इत्यनक्षेन लघपुयाः स्विष्ट्रीमक्रयतक्षे। एतथैयाः एवि समस्तस छन्दयाःशमास्त्रस पररव्यमापमम् असस्त। 
यथमा  -  भगवितमा  मविष्णपुनमा  समस्तस  जगतम्  पररव्यमापस  भविमत  तदतम्।  ससस्कक तजगमत  छन्दसयाः  जमानलमाभमाय 
सविमारपक्षेकयमा प्रयनोजनष्ट्रीयमम् उपकरणस गणयाः भविमत। पमादस्य गपुरुलघपुक्रमक्षेण अकरत्रयस गणयाः भविमत। छन्दनोमञयमार 
गणलकणमामन क्रमक्षेण प्रनोच्यन्तक्षे आचमायरयाः - 

"मसस्त्रगपुरुसस्त्रलघपुश्च नकमारनो,
भमामदगपुरुयाः पपुनरमामदलघपुयर याः। 
जनो गपुरुमध्यगतनो रलमध्ययाः
सनोऽन्तगपुरुयाः कसथतनोऽन्तलघपुस्तयाः॥" इमत। 
"गपुरुरक्षेकनो गकमारस्तपु लकमारनो लघपुरक्षेककयाः"। इमत

विकत्तरत्नमाकरक्षे कक्षे दमारभट्टक्षेन गणलकणमामन प्रनोच्यन्तक्षे -
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"सविरगपुमर्थो मपुखमान्तलर्यौ यरमाविन्तगलयौ सतयौ। 
ग्मध्यमादयौ ज्भयौ मत्रलनो ननोऽषयौ भविन्त्यत्र गणमासस्त्रकमायाः॥" इमत। 

मगणयाः मत्रगपुरुयाः। यसस्मनम् गणक्षे सविमारमण अकरमामण गपुरुससजकमामन भविसन्त,  स गणयाः मगणयाः भविमत। 
तदपुदमाहिरणस  विमागथमारयाः  इमत।  असस्मनम्  गणक्षे  त्रष्ट्रीमण  अकरमामण  गपुरुससजकमामन  ससन्त।  ससयनोगमातम्  पकविरमम्  अकरस 
गपुरुससजकस  भविमत।  अत  एवि  रकमारथकमारयनोयाः  ससयनोगमातम्  पकविरविणरयाः  गकमारयाः  असस्त।  अत  एवि  गकमारनोऽमप 
गपुरुससजकनो  भविमत।  ततयाः  परस  कथयमत  "मत्रलघपुश्च  नकमारयाः"  इमत।  यसस्मनम्  गणक्षे  त्रष्ट्रीमण  अकरमामण 
लघपुससजकमामन भविसन्त,  स नगणयाः भविमत। यथमा रचय इमत। अत्र त्रष्ट्रीमण अकरमामण लघपुससजकमामन भविसन्त। 
अत एवि नगणस्य उदमाहिरणमम् इदमम्। भगणस्य लकणस तपु "भमामदगपुरुयाः”इमत। अथमारतम् यसस्मनम् गणक्षे आमद अकरस 
गपुरुससजकस  भविमत। अविमशषस  अकरदयस  लघपुससजकस  भविमत। यथमा  -  श्रष्ट्रीममत इमत। अत्र कक्षे विलस  प्रथममाकरस 
गपुरुससजकस  भविमत। म,  मत इमत अकरदयस लघपुससजकस  भविमत। अत एवि भगणस्य उदमाहिरणमम् इदमम् असस्त। 
यगणस्य लकणस  तपु  "आमदलघपुयाः  ययाः”इमत।  अथमारतम्  यसस्मनम्  गणक्षे  कक्षे विलस  प्रथममाकरस  लघपुससजकस  भविमत। 
अविमशषञ्च अकरदयस गपुरुससजकस  भविमत। स गणयाः यगणयाः इत्यपुच्यतक्षे। यथमा - मनष्ट्रीषमा इमत। अत्र म इमत कक्षे विलस 
लघपु अकरस मविदतक्षे। अविमशषस नष्ट्री, षमा इमत अकरदयस गपुरुससजकस  भविमत। अत एवि यगणस्य उदमाहिरणमम् इदमम् 
असस्त। जगणस्य लकणस तपु  "  जनो गपुरुमध्यगतयाः”इमत। अथमारतम्  जगणक्षे  कक्षे विलस  मध्यममम्  अकरस गपुरुससजकस  
भविमत। अविमशषस  लघपुससजकस  भविमत। अथमारतम्  प्रथममम्  अकरस लघपुससजकस  भविमत। असन्तममम् अकरमम् अमप 
लघपुससजकस  भविमत। यथमा  -  मधकमन इमत। अत्र कक्षे विलस मध्यममम् अकरस धक इमत गपुरुससजकस  भविमत। अपरञ्च 
प्रथममम् अकरस म इमत,  असन्तममम् अकरस मन इमत लघपुससजकस  भविमत। अत एवि जगणस्य उदमाहिरणमम् इदमम् 
असस्त। ततयाः रगणस्य लकणस प्रनोकमम्- “र लमध्ययाः”इमत। अथमारतम् यसस्मनम् गणक्षे मध्यममम् अकरस लघपुससजकस  
भविमत चक्षेतम् स रगणयाः इत्यपुच्यतक्षे। अविमशषस लघपुससजकस  अकरमम् असस्त। अथमारतम् प्रथममम् अकरमम् असन्तममम् 
अकरस च गपुरुससजकस  भविमत। यथमा - कयौमपुदष्ट्री इमत। अत्र मपु इमत मध्यममम् अकरस कक्षे विलस लघपुससजकस  मविदतक्षे। 
अपरस कयौ, दष्ट्री इमत अकरदयस गपुरुससजकस  भविमत। अत एवि रगणस्य उदमाहिरणमम् इदमम् असस्त। सगणस्य लकणस 
तपु  "  सनोऽन्तगपुरुयाः”इमत। अथमारतम् यसस्मनम् गणक्षे कक्षे विलमम् असन्तममम् अकरस गपुरुससजकस  भविमत चक्षेतम् स सगणयाः 
इत्यपुच्यतक्षे।  अविमशषस  अकरञ्च लघपुससजकस  भविमत। अथमारतम्  प्रथममम्  अकरस  मध्यममम्  अकरञ्च लघपुससजकमम् 
असस्त। यथमा  -  कमलमा इमत। प्रकक तक्षे  असन्तममम् अकरस लमा इमत गपुरुससजकमम् असस्त। क,  म इमत प्रथममम् 
अकरमम् मध्यममम् अकरञ्च लघपुससजकमम् असस्त। अत एवि सगणस्य उदमाहिरणमम् इदस मविदतक्षे। ततयाः तगणस्य 
लकणस प्रमाहि " अन्तलघपुस्तयाः ”इमत। अथमारतम् यसस्मनम् गणक्षे कक्षे विलमम् असन्तममम् अकरस लघपुससजकमम् असस्त चक्षेतम् 
स  तगणयाः  इत्यपुच्यतक्षे।  अविमशषमम्  अकरस  गपुरुससजकस  मविदतक्षे।  अथमारतम्  प्रथममम्  अकरस  मध्यममम्  अकरञ्च 
गपुरुससजकस  मविदतक्षे। यथमा - सविमारमण इमत। अत्र मण इमत असन्तममम् अकरस लघपुससजकस  मविदतक्षे। अविमशषस स, विमार 
इमत गपुरुससजकस  मविदतक्षे।  यतनो महि ससयनोगमातम्  पकविरविणरयाः  गपुरुससजकनो भविमत। विमार  इमत ससयनोगमातम्  पकविर  सकमारयाः 
गपुरुससजकनो मविदतक्षे। अत एवि तगणस्य उदमाहिरणस मविदतक्षे। अकरत्रयमम् आधमारष्ट्रीकक त्य अषयौ गणमायाः भविसन्त। 
गकमारयाः इत्यपुकक्षे " गपुरुरक्षेकनो गकमारस्तपु”इमत। गकमारयाः इत्यपुकक्षे   कक्षे विलमम् एकमम् एवि  अकरमम् असस्त, तच्च अकरस 
गपुरुससजकस  भविमत। यथमा  -  समा इमत। प्रकक तक्षे  समा इमत एकमम् एवि अकरस मविदतक्षे। तच्च गपुरुससजकस  मविदतक्षे। 
अपरस्तपु लविणरयाः मविदतक्षे। लकमारयाः इत्यपुकक्षे  "  लकमारनो लघपुरक्षेककयाः”इमत। लकमारयाः इत्यपुकक्षे  एकमम् एवि अकरस 
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मविदतक्षे, तच्च अकरस लघपुससजकस  भविमत। यथमा- नपु इमत। अत्र कक्षे विलमम् एकमम् एवि अकरस मविदतक्षे। तच्च अकरस 
लघपुससजकस  मविदतक्षे। अत्र अकरमम् इत्यपुकक्षे  स्विरयाः स्विरमासश्रतयाः व्यञनयाः विमा। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-२

अत्र कक्षे मचतम् पमाठगतप्रश्नमायाः प्रदष्ट्रीयन्तक्षे - 

. 7 विकत्तस कमतमविधमम्। तमामन च कमामन। 

. 8 समविकत्तस्य लकणस सलखन्तपु। 

. 9 अधरसमविकत्तस्य लकणस सलखन्तपु। 

. 10 मविषमविकत्तस्य लकणस सलखन्तपु। 

. 11 गणमायाः कमतमविधमायाः ससन्त। तमामन च कमामन। 

. 12 मगणस्य लकणस सलखन्तपु। 

. 13 यगणस्य लकणस सलखन्तपु। 

. 14 रगणस्य लकणस सलखन्तपु। 

. 15 सगणस्य लकणस सलखन्तपु। 

. 16 तगणस्य लकणस सलखन्तपु। 

. )23 6 अकरमाणमास मचह्नमामन
प्रमाच्यपसण्डतप्रविरमायाः गपुरुविणमारनमास कक तक्षे (ऽ) इमत मचह्नस प्रयपुज्यन्तक्षे, लघपुविणमारनमास कक तक्षे च (। ) इमत मचह्नस 

प्रयपुज्यन्तक्षे। मकन्तपु पमाश्चमात्यपसण्डतप्रविरमायाः अन्यथमा मचह्नस  व्यविहिरसन्त। पमाश्चमात्यपसण्डतमायाः गपुरुविणमारनमास कक तक्षे 
(–) इमत मचह्नस प्रयपुज्यन्तक्षे, लघपुविणमारनमास कक तक्षे च (U) इमत मचह्नस प्रयपुज्यन्तक्षे। 

छमात्रमाणमास बनोधसयौकयमारय स्मरणसयौमबध्यमाय च कमामचतम् तमासलकमा प्रदष्ट्रीयतक्षे। 

गणस्य नमाममामन लकणमामन मचह्नमामन उदमाहिरणमामन

मगणयाः मत्रगपुरुयाः ऽऽऽ श्रष्ट्रीदपुगमार

नगणयाः मत्रलघपुयाः ।।। रचय

भगणयाः आमदगपुरुयाः ऽ।। श्रष्ट्रीममत

यगणयाः आमदलघपुयाः । ऽऽ मनष्ट्रीषमा

जगणयाः गपुरुमध्यगतयाः । ऽ। मधकमन

रगणयाः लमध्ययाः ऽ। ऽ कयौमपुदष्ट्री
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सगणयाः अन्तगपुरुयाः ।। ऽ कमलमा

तगणयाः अन्तलघपुयाः ऽऽ। सविमारमण

. )23 7 ममामत्रकच्छन्दसयाः उपयनोमगनयाः गणमायाः
ममामत्रकच्छन्दसयाः कक तक्षे उपयनोमगनयाः गणमायाः आलनोच्यन्तक्षे। तच्च कमाररकमाममाध्यमक्षेन कथयमत - 

जक्षेयमायाः सविमारन्तमध्यमामदगपुरविनोऽत्र चतपुष्कलमायाः। 
गणमाश्चतपुलरघकपक्षेतमायाः पञ्चमायमारमदषपु सससस्थतमायाः॥ 

आयमारमदममात्रमाच्छन्दसस चतपुममारमत्रकमायाः  पञ्च गणमायाः  मविदन्तक्षे।  अथमारतम्  ममामत्रकच्छन्दसस पञ्च गणमायाः 
मविदन्तक्षे। प्रत्यक्षेकस  गणक्षे प्रमाययाः चत्विमारयाः ममात्रमायाः मविलससन्त। तक्षे च सविरगपुरुयाः,  अन्तगपुरुयाः,  मध्यगपुरुयाः,  आमदगपुरुयाः, 
सविरलघपुयाः इमत। सविरगपुरुयाः इत्यपुकक्षे  सविर एवि विणमारयाः गपुरुससजकमायाः भविसन्त। यथमा-  दपुगमार इमत। अत्र दपु,  गमार इमत 
दयनोयाः एवि गपुरुससजमा मविदतक्षे। 

अन्तगपुरुयाः इत्यपुकक्षे  कक्षे विलमम् असन्तममम् अकरस गपुरुससजकस  भविमत। अविमशषस तपु  लघपुससजकस  भविमत। 
यथमा- रमणष्ट्री इमत। अत्र णष्ट्री इमत असन्तममम् अकरमम् एवि गपुरुससजकस  मविदतक्षे। अविमशषस र, म इमत तपु लघपुससजकस  
मविदतक्षे। मध्यगपुरुयाः इत्यपुकक्षे  कक्षे विलस मध्यममम् अकरस गपुरुससजकस  भविमत। अविमशषस तपु लघपुससजकस  भविमत। यथमा - 
मशविमाय इमत। अत्र मध्यममम् अकरस विमा इमत गपुरुससजकस  भविमत। अविमशषस मश, य इमत तपु लघपुससजकस  मविदतक्षे। 
आमदगपुरुयाः इत्यपुकक्षे  कक्षे विलमम् आमद अकरमम् एवि गपुरुससजकस  भविमत। अविमशषस तपु लघपुससजकस  भविमत। यथमा  - 
शङ्कर इमत। अत्र तपु कक्षे विलमम् आमद अकरस श इमत गपुरुससजकस  भविमत। यतनो महि ङ्क इमत ससयनोगमातम् पकविरविणरयाः 
शकमारयाः  मविदतक्षे।  अविमशषस  ङ्क,  र  इमत तपु  लघपुससजकस  मविदतक्षे।  सविरलघपुयाः  इत्यपुकक्षे  सविमारमण अमप अकरमामण 
लघपुससजकमामन भविसन्त। यथमा  -  रचयमत इमत। अत्र सविमारमण अमप अकरमामण लघपुससजकमामन भविसन्त। अत्र 
एतदम् अविधक्षेयमम् असस्त यतम् ममामत्रकच्छन्दसस चतपुममारमत्रकयाः गणयाः भविमत। तस्ममातम् प्रकक तगणक्षे ममात्रमायाः चत्विमारयाः 
इमत तपु अमनविमायरमम्। 

विमामकरतलक्षेन एकविमारस जमानपुमण्डलस पररक्रमणमाय य समययाः अपक्षेकतक्षे, स ममात्रमापदविमाच्ययाः भविमत इमत 
कमविमभयाः प्रनोकमम्। तथमामहि प्रनोकमम् - 

"विमामजमानपुमन तदस्तभमणस यमावितमा भविक्षेतम्। 
कमालक्षेन ममात्रमा समा जक्षेयमा मपुमनमभविरदपमारगथैयाः॥"इमत

ममात्रमा मत्रमविधमा भविमत। तमाश्च ह्रस्वियाः,  दष्ट्रीघरयाः,  प्लपुतयाः इमत। यस्य उच्चमारणमाय एकममामत्रकयाः कमालयाः 
अपक्षेकतक्षे,  स ह्रस्वियाः। यस्य उच्चमारणमाय मदममामत्रकयाः कमालयाः अपक्षेकतक्षे,  स दष्ट्रीघरयाः भविमत। यस्य उच्चमारणमाय 
मत्रममामत्रकयाः कमालयाः अपक्षेकतक्षे,  स प्लपुतयाः।  व्यञनविणरस्य उच्चमारणमाय अधरममामत्रककमालयाः अपक्षेकतक्षे।  तथमामहि 
प्रनोकमम्- 

एकममात्रनो भविक्षेदम् ह्रस्वियाः, मदममात्रनो दष्ट्रीघर  उच्यतक्षे। 
मत्रममात्रस्तपु प्लपुतनो जक्षेयनो व्यञनस चमाधरममात्रकमम्॥
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अथमारतम् लघपुविणरस्य एकममात्रमा,  गपुरुविणरस्य मदममात्रमा,  प्लपुतविणरस्य मत्रममात्रमा,  व्यञनविणरस्य अधरममात्रमा 
भविमत। 

छमात्रमाणमास बनोधसयौकयमारय ममामत्रकच्छन्दसमास कमामचतम् तमासलकमा प्रस्तकयतक्षे - 

गणयाः मचह्नमामन उदमाहिरणमामन ममात्रमायाः

सविरगपुरुयाः ऽऽ दपुगमार चत्विमारयाः

अन्तगपुरुयाः ।। ऽ कमलमा चत्विमारयाः

मध्यगपुरुयाः । ऽ। मशविमाय चत्विमारयाः

आमदगपुरुयाः ऽ।। शङ्कर चत्विमारयाः

सविरलघपुयाः ।।।। रचयमत चत्विमारयाः

. . )23 7 1 गपुरुस्विरस्य विणरनमम्
छन्दसयाः प्रमाणभकतमायाः गणमायाः तपु  मनरूमपतमायाः ससन्त। सम्प्रमत शङ्कमा मनसस उदक्षेमत  -  गपुरुविणरयाः  कयाः 

भविमत, लघपुविणरश्च कयाः भविमत इमत। अस्य सममाधमानमाय छन्दनोमञयमार कमामचतम् कमाररकमा रमचतमा - 

"समानपुस्विमारश्च दष्ट्रीघरश्च मविसगर्ती च गपुरुभरविक्षेतम्। 
विणर याः ससयनोगपकविर श्च तथमा पमादमान्तगनोऽमप विमा॥" इमत। 

उकञ्च विकत्तरत्नमाकरक्षे कक्षे दमारभट्टपमादथैयाः - 

"समानपुस्विमारनो मविसगमारन्तनो दष्ट्रीघर्थो यपुकपरश्च ययाः। 
विमा पमादमान्तक्षे त्विसयौ ग्विक्रनो जक्षेयनोऽन्यनो ममामत्रकनो लकजपुयाः"॥इमत। 

अनपुस्विमारक्षेण यपुकयाः समानपुस्विमारयाः स्विरयाः ग इमत ससजकयाः,  गपुरुररत्यथरयाः। यथमा  -  गमामस गच्छमत इत्यत्र 
मकमारनोत्तरविमतरनयाः अकमारमातम् परमम् अनपुस्विमारनो वितरतक्षे। अतनोऽनपुस्विमारयपुकत्विमातम् सयाः अकमारयाः गपुरुतमामम् आपदतक्षे। 
तत्र अनपुस्विमार इमत उपलकणमम्,  तक्षेन अविसमानक्षे व्यञनसत्त्विक्षेऽमप लघपुयाः गपुरुयाः भविक्षेतम्। एविस मविसगरयाः अन्तक्षे यस्य 
वितरतक्षे स मविसगमारन्तयाः स्विरनो गपुरुभरविमत। यथमा, रमामयाः इत्यत्र मकमारनोत्तरवितर्ती यनोऽकमारयाः असस्त। स गपुरुतमास भजतक्षे 
यतयाः तदन्तक्षे  मविसगरयाः वितरतक्षे। एविस  यपुकनो विणरयाः परनो यस्ममातम् तमादृशयाः यपुकपरयाः स्विरनो गपुरुयाः भविमत। असज्भयाः 
अव्यविमहितमायाः  हिलयाः  ससयनोगससजमास  लभन्तक्षे।  तमादृशससयनोगविमानम्  विणर  एवि  यपुकविणरयाः।  तथमामहि  रक  इत्यत्र 
रकमारनोत्तरवितर्ती यनोऽकमारयाः स गपुरुयाः। यतयाः तदपुत्तरस वितरतक्षे  कक्षे मत ससयनोगयाः। श्लनोकक्षे  अमपशब्दक्षेन पमादमान्तसस्थतयाः 
गपुरुयाः अमप विणर्थो मविकल्पक्षेन गपुरुयाः भविक्षेतम्। अत्र विमाशब्दस्य व्यविस्थमाविमामचत्विमादम् विकत्तक्षेषपु लघपुविणरयाः मविकल्पक्षेन गपुरुयाः 
भविक्षेतम्,  जमामतषपु तपु  लघपुयाः गपुरुश्च विणर्थो मविकल्पक्षेन गपुरुयाः भविक्षेतम्  इमत बनोदव्यमम्। पमादस्य अन्तक्षे  लघपुविणरयाः विमा 
मविक्लपक्षेन  गपुरुयाः  भविमत।  यथमा  -  “उपक्षेन्द्रिव्रजमादमप  दमारुणनोऽसस”इत्यत्र  इदमम्  एकमादशमाकरमात्मकस्य 
उपक्षेन्द्रिविजनमाम्नयाः छन्दसयाः चरणमम्। अस्य अन्तक्षे "उपक्षेन्द्रिविजमा जतजमास्ततनो गयौ”इमत विक्ष्यममाणलकणमातम् गपुरुयाः 
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अपक्षेमकतयाः।  परन्तपु  सस  इमत  एकममामत्रकत्विमातम्  लघपुयाः  इमत  छन्दनोभङस्य  सम्भमाविनमा  दृश्यतक्षे।  तदमा  तपु 
पमादमान्तसस्थत्विमातम् लघनोरमप मविकल्पक्षेन गपुरुत्विस सम्भविमम् असस्त। 

छन्दयाःशमास्त्रक्षे क्विमचतम् लघपुत्विमापक्षेकमायमास गपुरुरमप स्विरयाः लघपुतमामम् आप्ननोमत। तत्र उदमाहिरणस तपु -

"तरुणस सषरपशमाकस  नविनोदनस मपसच्छलमामन च दधष्ट्रीमन। 
अल्पव्ययक्षेन सपुन्दरर! गमाम्यजननो ममषमश्नमामत।। " इमत। अत्र आयमार नमाम विकत्तमम्। अस्य लकणस तपु 

प्रथमपमादक्षे दमादशममात्रमायाः,  मदतष्ट्रीयपमादक्षे अषमादशममात्रमायाः,  तकतष्ट्रीयपमादक्षे पपुनयाः दमादशममात्रमायाः,  चतपुथरपमादक्षे पञ्चदशममात्रमायाः 
इमत। प्रस्तपुतश्लनोकक्षे  मदतष्ट्रीयपमादचतपुथरपमादयनोयाः असन्तमविणरयनोयाः लघनोरमप गपुरुत्विमम् अत्यन्तमम् आविश्यकमम्। एविस 
तकतष्ट्रीयक्षे पमादक्षे सपुन्दरर इमत इकमारस्य गमाम्य इमत ससयपुकमागविणमारतम् पकविरविमतरत्विक्षेन गपुरुत्विस सम्भविमत। तक्षेन तकतष्ट्रीयपमादक्षे 
त्रयनोदशममात्रमायाः भविसन्त। एतक्षेन छन्दनोभङयाः भमविष्यमत।। अत एवि कमामचतम् कमाररकमा प्रदष्ट्रीयतक्षे - 

"पमादमादमामविहि विणरस्य ससयनोगयाः क्रमससजकयाः। 
पपुरयाःसस्थतक्षेन तक्षेन स्यमालघपुतमामप क्विमचदम् गपुरनोयाः"॥इमत। 

इमत मनयममादम् गक्षेमत क्रमससयनोगपकविरत्विमातम् गपुरुरमप सपुन्दरर इमत इकमारनो व्यविसस्थतमविकल्पक्षेन लघपुतयमा 
पररणतनो भविमत। तक्षेन पमादमान्तगपुरनोयाः लघपुत्विक्षेन स्विष्ट्रीकमारनो भविमत। तक्षेन एकममात्रमाह्रमासमातम् तकतष्ट्रीयपमादक्षे दमादशममात्रमा 
एवि जमातव्यमायाः, अतनो न छन्दनोभङयाः। 

'प्रह्रक्षे विमा'  इमत एतदम् एकस  मविकल्पमविधमायकस  सकत्रमम्। अनक्षेन प्र,ह्रक्षे च इत्यनयनोयाः शब्दयनोयाः पकविरविणरस्य 
मविकल्पक्षेन ह्रस्वित्विस मविधष्ट्रीयतक्षे। यथमा -

"समा मङलस्नमानमविशपुदगमात्रष्ट्री गकहिष्ट्रीतप्रत्यङमननोपविस्त्रमा। 
मनविकरत्तपज्जरन्यजल्पमामभषक्षेकमा प्रफपु लकमाशमा विसपुधक्षेवि रक्षेजक्षे॥"इमत। 

अत्र प्रविणरस्य ससयनोगघमटतत्विमातम्  तस्ममातम्  पकविरविमतरनयाः  विणरस्य तकमारस्य गपुरुत्विस  भविमत।  परन्तपु 
प्रकक तशमास्त्रक्षेण मविकल्पक्षेन लघपुत्विस प्रमतपमादतक्षे इमत शमम्। 

ह्रशब्दक्षे परक्षे गपुरनोयाः अमप लघपुत्विस सम्भविमत। तस्य उदमाहिरणस तमावितम्

“प्रमाप्य नमामभह्रदमज्जनममाशपु प्रसस्थतस मनविसनगहिणमाय। 
औपमनमविकमरून्ध मकल स्त्रष्ट्री बलभस्य करममात्मकरमाभ्यमामम्॥”इमत। 

अत्र ह्रविणरस्य ससयनोगघमटतत्विमातम्  तस्ममातम्  पकविरविमतरनयाः विणरस्य मभ इत्यस्य गपुरुत्विस  भविक्षेतम्। परन्तपु 
प्रकक तशमास्त्रक्षेण मविकल्पक्षेन लघपुत्विस प्रमतपमादतक्षे। तक्षेन मभ इत्यस्य लघपुससजमा एवि भविमत। 

. . )23 7 2 यमतयाः
यम्धमातनोयाः भमाविक्षे मकन्प्रत्ययक्षे यमतशब्दयाः मनष्पदतक्षे। यमतयाः नमाम मविरमामयाः। छन्दयाःशमास्त्रक्षे तपु यमतशब्दयाः 

अयस  यम्यतक्षे  मविश्रमाम्यतक्षे  सजहमा  यत्र इमत असधकरणविमाच्यक्षे  मकन्प्रत्ययस्य यनोगक्षेन  मनष्पनयाः  भविमत।  अतयाः 
सजहमामविश्रमामस्थमानमाथर यमतशब्दयाः पमाररभमामषकयाः भविमत। तदपुकस  गङमादमासकमविरमाजक्षेन - 

"यमतसजरहक्षेषमविश्रमामस्थमानस कमविमभरुच्यतक्षे। 
समा मविच्छक्षेदमविरमाममादथैयाः पदथैविमा रच्यमा मनजक्षेच्छयमा।। " इमत। 
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अथमारतम् पदस्य उच्चमारणसमयक्षे सजहमा स्वित एवि यत्र मविश्रमासन्तस लब्धपुमम् इच्छमत तत्रथैवि यमतयाः भविमत। 
मविच्छक्षेदयाः मविरमामयाः इत्यमामदमभयाः पदथैयाः यमतयाः बनोध्यतक्षे। समा इयस यमतयाः पमादमध्यगमा पमादमान्तमा चक्षेमत भक्षेदमातम् मदमविधमा। 
पमादयाः नमाम पदचरणमम्। चतपुष्पदमात्मकस्य पदस्य प्रमतपमादस्य अविसमानक्षे स्विभमावित एवि यमा यमतयाः भविमत समा 
महि पमादमान्तमा। तस्य उदमाहिरणस यथमा 'न तज्जलस यन सपुचमारुपङ्कजस / न पङ्कजस तदम् यदलष्ट्रीनषटपदमम्।। ' इमत। 

इमत विसशस्थमविलछन्दनोबदपदस्य सपुचमारुपङ्कजमम् इमत प्रथमपमादस्य अविसमानक्षे तथमा षटपदमम् इमत 
मदतष्ट्रीयपमादस्य अविसमानक्षे च पमादमान्तमा यमतयाः मविदतक्षे। मकन्तपु यत्र पदस्य पमादमध्यक्षे मनमदरषमाकरमानन्तरस यमतयाः 
भविमत  समा  यमतयाः  महि  पमादमध्यगमा  यमतयाः  भविमत।  तथमामहि  'सरससजमनपुमविदस  शथैविलक्षेनमामप  रम्यमम्'  इमत 
ममासलनष्ट्रीछन्दनोबदपदपमादक्षे यथमा रम्यमम् इमत पमादस्य अविसमानक्षे पमादमान्तमा यमतयाः वितरतक्षे, तदतम् प्रथमतयाः अषममातम् 
अकरमातम् अनन्तरमम् अनपुमविदमम् इत्यत्र एकमा यमतयाः वितरतक्षे, 'ननमयययपुतक्षेयस ममासलनष्ट्री भमगलनोकथै याः' इमत मनदरशमातम्। 
अतयाः अनपुमविदमम् इत्यत्र तपु पमादमध्यगमा यमतयाः मविदतक्षे। अत्र इदमम् उलक्षेख्यस यतम् यसस्मनम् अकरक्षे यमतयाः मनमदरषमा 
तदकरस पदस्य असन्तमस  भविक्षेतम्।  यमद पदमध्यक्षे  यमतयाः भविमत तमहिर  समा यमतयाः श्रनोतकमाकर श्यमातम्  रमणष्ट्रीयतमास 
प्रजहिमामत। मकन्तपु स्विरसन्धक्षेयाः पकविरस्थमा पदमध्यस्थमा यमतस्तपु न अरम्यमा। तथमामहि 'कक ष्णयाःपपुष्णमात्वितपुलममहिममा 
ममास  करुणयमा'  इत्यत्र पपुष्णक्षेत्यत्र यमतयाः पदमध्यगमा। मकन्तपु  'त्वितपुलक्षे'मत स्विरससन्धनमा समा पदमध्यगमा यमतयाः 
रमणष्ट्रीयमा  एवि  ससविकत्तमा।  विकत्तरत्नमाकरक्षे  कक्षे दमारभट्टक्षेन  यमतमविषयक्षे  एकमा  कमाररकमा  प्रनोकमा  - 
“यमतमविरच्छक्षेदसससजकमा”इमत। अथमारतम् मविच्छक्षेदस्य यमतससजमा भविमत। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-४

अत्र कक्षे मचतम् पमाठगतप्रश्नमायाः प्रदष्ट्रीयन्तक्षे - 

. 17 गपुरुविणरयाः कयाः भविमत। 

. 18 यमतयाः कमतमविधमा भविमत। 

. 19 यतक्षेयाः कक्षे  प्रभक्षेदमायाः ससन्त। 

. 20 यमतलकणस मकमम् असस्त। 

. )23 8 दण्डकयाः
विकत्तरत्नमाकरक्षे  दण्डकस्य लकणस  प्रनोकस  -  “यमदहि  नयपुगलस  ततयाः  सपरक्षेफमास्तदमा  चण्डविकमषप्रपमातनो 

भविक्षेदण्डकयाः”इमत। यत्र नगणदयस तदनन्तरस सपरगणमायाः मविदन्तक्षे, स चण्डविकमषप्रपमातयाः  नमाम दण्डक भविमत। 
“तदकध्विर  चण्डविकष्ट्यमामददण्डकमायाः  पररककीमतरतमायाः”इमत।  अनक्षेन  श्लनोकक्षे न  षसड्विसशत्यसधकस्य  अकरपमादस्य 
छन्दसयाः  ससजमास  कसथतविमानम्।  तदकध्विरमम्  -  तस्ममातम्  षसड्विसशत्यकरपमादमातम्  छन्दसयाः,  ऊध्विरमम्  -  उपरर, 

सपमविसशत्यमादकरपमादमामन  छन्दमाससस,  चण्डविकष्ट्यमामदचसण्डकमायाः  -  चण्डविकष्ट्यमामदमविशक्षेषनमाममानयाः, 
दण्डकसमाममान्यनमाममानयाः, पररककीमतरतमायाः - कसथतमायाः ससन्त। अथमारतम् षसड्विसशत्यसधकस्य अकरपमादस्य छन्दसयाः 
दण्डकयाः इमत ससजमा भविमत। दण्डकशब्दस्य अथरस्तपु दण्डप्रदमानमम्। असस्मनम् छन्दसस अमप दष्ट्रीघमारयाः पमादमायाः 
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भविसन्त।  एतमादृशस्य  पमादस्य  उच्चमारणमाय  कषस  जमायतक्षे।  तदक्षेवि  कषस  दण्डयाः  असस्त।  दण्डकस्य  अस्य 
चण्डविकमष इमत मविशक्षेषभक्षेदमायाः मविदन्तक्षे। 

. )23 9 गमाथमालकणमम्
विकत्तरत्नमाकरक्षे कक्षे दमारभट्टक्षेन श्लनोक्षेकमाकमारक्षेण गमाथमालकणस प्रमतपमामदतमम् – 

मविषममाकरपमादस विमा पमादथैरसमस दशधमरवितम्। 
यच्छन्दनो ननोकमत्र गमाथक्षेमत ततम् सकररमभयाः प्रनोकमम्।। 

“शक्षेषस  गमाथमासस्त्रमभयाः  षसड्भश्चरणथैश्चनोपलमकतमायाः॥”इमत।  अनक्षेन  श्लनोकक्षे न  मविशक्षेषलकणक्षेन 
अलमकतमानमास प्रयपुज्यममानमानमास छन्दसमास समाममान्यससजमा गमाथमा इमत मविदधमामत। शक्षेषयाः नमाम उकमादन्ययाः। अत्रमामप 
चण्डविकष्ट्यमामदमविशक्षेषमातम्  मभनमम्  इत्यथरयाः।  मत्रमभयाः  षसड्भयाः विमा  पमादथैयाः  ससलमकतमायाः  गमाथमायाः  भविसन्त।  यसस्मनम् 
छन्दसस चतपुमभरनससख्यकमायाः  पमादमायाः  ससन्त।  यसस्मनम्  छन्दसस गपुरुलघपुक्रमयाः  अमप मभनयाः मविदतक्षे।  यसस्मनम् 
छन्दसस प्रमत चरणक्षेषपु  अकरससख्यमा मभनमा भविमत। तमादृशस्य छन्दसयाः गमाथमा इमत समाधमारणससजमा भविमत। 
गमाथमायमायाः उदमाहिरणमम्- 

“यथमा यथमा विमादयमत मप्रयस्तथमा तथमा नकत्यमामम चञ्चलक्षे प्रक्षेसम्ण। 
विलष्ट्री विलयत्यङस  स्विभमाविस्तब्धक्षेऽमप विककक्षे॥”इमत। 

असस्मनम् श्लनोकक्षे  तपु त्रययाः पमादमायाः ससन्त। अत एवि अस्य छन्दसयाः गमाथमा इमत ससजमा प्रदष्ट्रीयतक्षे। 

. )23 10 छन्दसमास समाममान्यससजमा
अत्र अकरमाणमास ह्रमासविकद्ध्यनपुसमारक्षेण समविकत्तछन्दसयाः नमाममामन मनमदरश्यन्तक्षे। एकमाकरमातम् आरभ्य एकक्षे न 

एकक्षे न अकरक्षेण विसधरतथैयाः पमादथैयाः मभनस मभनस छन्दनो भविक्षेतम्। एकसस्मनम् पमादक्षे एकमम् एवि अकरस भविमत चक्षेतम् अमप ततम् 
छन्दनो भविमत। ततयाः एकमम् अकरमम् आरभ्य प्रमत एकस्य एकस्य च अकरस यनोजमयत्विमा अन्यमामन छन्दमाससस 
मनमर्तीयन्तक्षे। तदक्षेवि श्लनोकमाकमारक्षेण कक्षे दमारभट्टक्षेन विकत्तरत्नमाकरक्षे प्रनोकमम् - 

“आरभ्यथैकमाकरमातम् पमादमादक्षेकथै कमाकरविसधरतथैयाः। 
पकथकम्  छन्दनो भविक्षेतम् पमादथैयमारवितम् षसड्विसशमतस गतमम्॥”इमत। 

अथमारतम्  एकमाकरमातम्  पमादमातम्  आरभ्य  एकक्षे न  एकक्षे न  अकरक्षेण  विसधरतथैयाः  पमादथैयाः  मभनस  मभनस  छन्दनो 
भमविष्यमत।  इयस  विकमदयाः  मकयतष्ट्री  भविमत  इमत  मजजजमासमा  जमायतक्षे।  अत्र  सममाधमानस  प्रदष्ट्रीयतक्षे  यतम् 
षसड्विसशमतससख्यमाकस  पमादस पयरन्तस विकमदयाः सम्भविमत। अथमारतम् समविणरविकत्तक्षेषपु एकक्षे न अकरक्षेण पमादमम् एकस  कक त्विमा 
चतपुषपुर  पमादक्षेषपु  जमातक्षेषपु  छन्द एकस  भविमत। एकक्षे न विसधरतमाभ्यमास  दमाभ्यमास  विणमारभ्यमास  चतपुणमार  पमादमानमास  मनममारणक्षे  अमप 
पकथकम्  छन्दनो भविमत। एविमम् एकथै कविधरनक्षेन षसड्विसशमतपयरन्तस पकथकम्  पकथकम्  छन्दमाससस ससभविसन्त। एतक्षेषमास पकथकम्  
पकथकम्  ससजमायाः  ससभविसन्त।  पकविरप्रमतपमामदतमानमामम्  एकमाकरमातम्  पमादमातम्  आरभ्य  षसड्विसशत्यकरपमादमाविसधकमानमास 
छन्दसमास पकथकम्  पकथकम्  उकमामदसमाममान्यससजमायाः भविसन्त। श्लनोकमाकमारक्षेण विकत्तरत्नमाकरक्षे कक्षे दमारभट्टक्षेन प्रकसथतमम् - 

“उकमाऽत्यपुकमा तथमा मध्यमा प्रमतष्ठमाऽन्यमा सपुपकमविरकमा। 
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गमायत्र्यपुसष्णगनपुषपु पम् च बकहितष्ट्री पसङ्करक्षेवि च॥
मत्रषपु पम् च जगतष्ट्री चथैवि तथमाऽमतजगतष्ट्री मतमा। 
शक्विरष्ट्री समाऽमतपकविमा र स्यमातम् अष्ट्यत्यषष्ट्री ततयाः स्मकतक्षे॥
धकमतश्चमामतधकमतश्चथैवि कक मतयाः प्रकक मतरमाकक मतयाः। 
मविकक मतयाः सङ्कक मतश्चथैवि तथमाऽमतकक मतरुत्कक मतयाः॥”इमत। 

अथमारतम् एकमाकरस्य छन्दसयाः नमाम उकमा इमत। द्व्यकरस्य छन्दसयाः नमाम अत्यपुकमा इमत। त्र्यकरस्य 
छन्दसयाः नमाम मध्यमा इमत। चतपुरकरस्य छन्दसयाः नमाम प्रमतष्ठमा इमत। पञ्चमाकरस्य छन्दसयाः नमाम सपुप्रमतष्ठमा 
इमत। षडकरस्य छन्दसयाः नमाम गमायत्रष्ट्री इमत। 

सपमाकरस्य छन्दसयाः नमाम उसष्णकम्  इमत। अषमाकरस्य छन्दसयाः नमाम अनपुषपुपम्  इमत। नविमाकरस्य 
छन्दसयाः नमाम बकहितष्ट्री इमत। दशमाकरस्य छन्दसयाः नमाम पसङ्कयाः इमत। एकमादशमाकरस्य छन्दसयाः नमाम मत्रषपुपम् 
इमत।  दमादशमाकरस्य  छन्दसयाः  नमाम  जगतष्ट्री  इमत।  त्रयनोदशमाकरस्य  छन्दसयाः  नमाम  अमतजगतष्ट्री  इमत। 
चतपुदरशमाकरस्य छन्दसयाः नमाम शक्विरष्ट्री इमत। पञ्चदशमाकरस्य छन्दसयाः नमाम अमतशक्विरष्ट्री इमत। षनोडशमाकरस्य 
छन्दसयाः नमाम अमषयाः इमत। सपदशमाकरस्य छन्दसयाः नमाम अत्यमषयाः इमत। अषमादशमाकरस्य छन्दसयाः नमाम 
धकमतयाः इमत। उनमविसशत्यकरस्य छन्दसयाः नमाम अमतधकमतयाः इमत। मविसशत्यकरस्य छन्दसयाः नमाम कक मतयाः इमत। 
एकमविसशत्यकरस्य  छन्दसयाः  नमाम  प्रकक मतयाः  इमत।  दमामविसशत्यकरस्य  छन्दसयाः  नमाम  आकक मतयाः  इमत। 
त्रयनोमविसशत्यकरस्य  छन्दसयाः  नमाम  मविकक मतयाः  इमत।  चतपुमविरशत्यकरस्य  छन्दसयाः  नमाम  ससस्कक मतयाः  इमत। 
पञ्चमविसशत्यकरस्य छन्दसयाः नमाम अमतकक मतयाः इमत। षसड्विसशत्यकरस्य छन्दसयाः नमाम उत्कक मतयाः इमत। एकसस्मनम् 
पमादक्षे एतमावित्ययाः ससख्यमायाः भमवितपुमम् अहिरसन्त। 

छमात्रमाणमास बयौधसयौकयमारय कमामचतम् तमासलकमा प्रस्तकयतक्षे - 

छन्दसयाः नमाममामन पमादगतमाकरससख्यमा श्लनोकगतमाकरससख्यमा

उकमा एकमम् चत्विमारर

अत्यपुकमा दक्षे अषयौ

मध्यमा त्रष्ट्रीमण दमादश

प्रमतष्ठमा चत्विमारर षनोडश

सपुप्रमतष्ठमा पञ्च मविसशमतयाः

गमायत्रष्ट्री षडम् चतपुमविरशमतयाः

उसष्णकम् सप अषमामविसशमतयाः

अनपुषपुपम् अषयौ दमामत्रसशतम्

बकहितष्ट्री नवि षसड्त्रसशतम्

पसङ्कयाः दश चत्विमाररसशतम्
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मत्रषपुपम् एकमादश चतपुश्चत्विमाररसशतम्

जगतष्ट्री दमादश अषचत्विमाररसशतम्

अमतजगतष्ट्री त्रयनोदश मदपञ्चमाशतम्

शक्विरष्ट्री चतपुदरश षटपञ्चमाशतम्

अमतशक्विरष्ट्री पञ्चदश षमषयाः

अमषयाः षनोडश चतपुयाःषमषयाः

अत्यमषयाः सपदश अषषमषयाः

धकमतयाः अषमादश मदसपमतयाः

अमतधकमतयाः नविदश षटसपमतयाः

कक मतयाः मविसशमतयाः अशष्ट्रीमतयाः

प्रकक मतयाः एकमविसशमतयाः चतपुरशष्ट्रीमतयाः

आकक मतयाः दमामविसशमतयाः अषमाशष्ट्रीमतयाः

मविकक मतयाः त्रयनोमविसशमतयाः मदनविमतयाः

ससस्कक मतयाः चतपुमविरशमतयाः षण्णनविमतयाः

अमतकक मतयाः पञ्चमविसशमतयाः शतमम्

उत्कक मतयाः षसड्विसशमतयाः चतपुरसधकथै कशतमम्

पमाठगतप्रश्नमायाः-५

अत्र कक्षे मचतम् पमाठगतप्रश्नमायाः प्रदष्ट्रीयन्तक्षे - 

. 21 दण्डकस्य लकणस मकमम्। 

. 22 गमाथमायमायाः लकणस मकमम्। 

. 23 गमायत्रष्ट्रीछन्दसस कमत अकरमामण मविदन्तक्षे। 

. 24 अनपुषपुपम्-छन्दसस कमत अकरमामण मविदन्तक्षे। 

. 25 मत्रषपुपम्-छन्दसस कमत अकरमामण मविदन्तक्षे। 

. 26 जगतष्ट्रीछन्दसस कमत अकरमामण मविदन्तक्षे। 
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पमाठसमारयाः

छमादयमत  आच्छमादयमत  विमा  इमत  छन्दयाः।  विथैयमाकरणपमामणनक्षेयाः  मतक्षे  तपु  अमभप्रमायमाथरबनोधकमातम् 
आनन्दपयमारयभपुकमाथमारतम् विमा छन्दम्-  धमातनोयाः छन्दयाः शब्दस्य उत्पसत्तयाः जमातमा। यतम् पमापमम् आच्छमादयमत,  ततम् 
छन्दयाः। अथविमा यतम् पमापमातम् यजममानस्य पपुरनोमहितस्य च आच्छमादनस करनोमत,  ततम् छन्दयाः। छन्दयाः विस्तपुतस्तपु 
लयौमककविथैमदकभक्षेदक्षेन  मदमविधस  भविमत।  लयौमककच्छन्दस्तपु  मपङलमादष्ट्रीनमामम्  आचमायमारणमास  मतक्षे  ममात्रमाविणरमविभक्षेदक्षेन 
मदमविधमम्।  तत्र  अकरगणघमटतस  पदस  विकत्तस,  ममामत्रकगणघमटतस  पदञ्च  जमामतयाः  इत्यपुच्यतक्षे।  विकत्तपदस्य 
उदमाहिरणमामन भविसन्त विसन्तमतलकमादययाः।  जमामतच्छन्दस्य उदमाहिरणमामन भविसन्त आयमारदययाः  इमत। विकत्तमम् 
मत्रमविधमम् असस्त। यथमा - १) समविकत्तमम्, २) अधरसमविकत्तमम्, ३) मविषमविकत्तमम्। तथमामहि छन्दनोमञयमार प्रनोकमम्- 
“सममधरसमस विकत्तस मविषमञ्चक्षेमत ततम् मत्रधमा॥”इमत। यस्य विकत्तस्य पमादचतपुषयक्षे गपुरुलघपुक्रमक्षेण सममानससख्यकमम् 
अकरस  मविदतक्षे,  ततम्  समविकत्तमम्।  यथमा  -  शमासलनष्ट्री,  ममासलनष्ट्री  इत्यमादष्ट्रीमन।  यस्य  विकत्तस्य   प्रथमयाः  पमादयाः 
तकतष्ट्रीयपमादतपुल्य एविस चतपुथरयाः पमादयाः मदतष्ट्रीयपमादतपुल्ययाः भविमत। ततम् अधरसमस नमाम विकत्तमम्। यथमा -  पपुसष्पतमागमा, 
सपुन्दरष्ट्री इत्यमादष्ट्रीमन। यस्य विकत्तस्य चतपुषपुर  पमादक्षेषपु प्रमतपमादस मभनससख्यमायपुकस  भविमत,  ततम् मविषमविकत्तमम्। यथमा - 
उद्गमातमा, सयौरभकयाः इत्यमादष्ट्रीमन। प्रमाययाः ससस्कक तजगमत दश गणमायाः मविलससन्त। यथमा - मगणयाः, यगणयाः, रगणयाः, 
सगणयाः, तगणयाः, जगणयाः, भगणयाः, नगणयाः, इमत एतक्षे अषयौ गणमायाः मविदन्तक्षे। ममामत्रकच्छन्दसस पञ्च गणमायाः मविदन्तक्षे। 
प्रत्यक्षेकस  गणक्षे प्रमाययाः चतसयाः ममात्रमायाः मविलससन्त। तक्षे च सविरगपुरुयाः, अन्तगपुरुयाः, मध्यगपुरुयाः, आमदगपुरुयाः, सविरलघपुयाः च 
इमत। समानपुस्विमारयाः दष्ट्रीघरश्च मविसगर्ती च ससयनोगपकविरश्च विणरयाः गपुरुयाः भविक्षेतम्। यमतयाः नमाम मविरमामयाः। छन्दयाःशमास्त्रक्षे तपु 
यमतशब्दयाः अयस यम्यतक्षे मविश्रमाम्यतक्षे सजहमा यत्र इमत असधकरणविमाच्यक्षे मकन्प्रत्ययस्य यनोगक्षेन मनष्पनयाः भविमत। 
अतयाः  सजहमामविश्रमामस्थमानमाथर  यमतशब्दयाः  पमाररभमामषकयाः  भविमत।  पपुनश्च  षसड्विसशत्यसधकस्य  अकरपमादस्य 
छन्दसयाः  दण्डकयाः  इमत  ससजमा  भविमत।  अत्र  अकरमाणमास  ह्रमासविकद्ध्यनपुसमारक्षेण  समविकत्तछन्दसयाः  नमाममामन 
मनमदरश्यन्तक्षे। एकमाकरमातम् आरभ्य एकक्षे न एकक्षे न अकरक्षेण विसधरतथैयाः पमादथैयाः मभनस मभनस छन्दनो भविक्षेतम्। एकसस्मनम् पमादक्षे  
एकमम् एवि अकरस भविमत चक्षेतम् अमप ततम् छन्दनो भविमत। ततयाः एकमम् अकरमम् आरभ्य  क्रमक्षेण एकमम् एकमम् अकरस 
यनोजमयत्विमा अन्यमामन छन्दमाससस मनमर्तीयन्तक्षे। तक्षेषमामम् उकमामदसमाममान्यससजमा अमप प्रदष्ट्रीयतक्षे। 

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

अत्र कक्षे मचतम् पमाठमान्तप्रश्नमायाः प्रदष्ट्रीयन्तक्षे

. 1 छन्दसयाः लकणस प्रमतपमादयन्तपु। 

. 2 छन्दसयाः भक्षेदमानम् प्रमतपमादयन्तपु। 

. 3 पदस्य लकणस प्रमतपमाद तद्भक्षेदमानम् प्रमतपमादयन्तपु। 

. 4 विकत्तस्य भक्षेदमानम् प्रमतपमादयन्तपु। 

. 5 समविकत्तमविषयक्षे लघपुप्रबन्धस सलखन्तपु। 
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. 6 अधरसमविकत्तमविषयक्षे लघपुप्रबन्धस सलखन्तपु। 

. 7 मविषमविकत्तमविषयक्षे लघपुप्रबन्धस सलखन्तपु। 

. 8 गणस्य मविषयक्षे लघपुप्रबन्धस सलखत। 

. 9 गणमायाः कमतमविधमायाः ससन्त। तक्षेषमास मविविरणस प्रददमातपु। 

. 10 ममामत्रकच्छन्दमाससस विणरयत। 

. 11 गपुरुस्विरमानम् प्रमतपमादयतपु। 

. 12 यमतलकणस प्रमतपमादतमामम्। 

. 13 गमाथमालकणस मविविक्षेचयन्तपु। 

. 14 दण्डकलकणस सलखन्तपु। 

. 15 छन्दसमास समाममान्यससजमा मनरूप्यतमामम्। 

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण

अत्र पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण प्रदष्ट्रीयन्तक्षे -

. 1 छमादयमत आछमादयमत विमा इमत छन्दयाः। 

. 2 पमादयौ। 

. 3 मदमविधमम्। लयौमककमम्, विथैमदकञ्चक्षेमत। 

. 4 मदमविधमम्। ममामत्रकच्छन्दयाः, विमामणरकच्छन्दयाः। 

. 5 पदस चतपुष्पदष्ट्री। 

. 6 मदमविधमम्। विकत्तपदमम्, जमामतपदञ्चक्षेमत। 

. 7 विकत्तमम् मत्रमविधमम् असस्त। यथमा - १) समविकत्तमम्, २) अधरसमविकत्तमम्, ३) मविषमविकत्तमम्। 

. 8 “अङ्घयनो यस्य चत्विमारस्तपुल्यलकणलमकतमायाः। 
तच्छन्दयाःशमास्त्रतत्त्विजमायाः समस विकत्तस प्रचकतक्षे॥”इमत। 

. 9 "प्रथममासङ्घसमनो यस्य तकतष्ट्रीयश्चरणनो भविक्षेतम्। 
मदतष्ट्रीयस्तपुयरविदकत्तस तदधरसममपुच्यतक्षे॥" इमत। 

. 10 “यस्य पमादचतपुष्कक्षे ऽमप लक्ष्मस मभनस परस्परमम्। 
तदमाहिह मविरषमस विकत्तस छन्दयाःशमास्त्रमविशमारदमायाः॥”इमत। 

. 11 दश गणमायाः। यथमा - मगणयाः, यगणयाः, रगणयाः, सगणयाः, तगणयाः, जगणयाः, भगणयाः, नगणयाः, गगणयाः, 
लगणयाः। 

. 12 मत्रगपुरुयाः। 

. 13 आमदलघपुयाः। 
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. 14 लमध्ययाः। 

. 15 अन्तगपुरुयाः। 

. 16 अन्तलघपुयाः। 

. 17 समानपुस्विमारयाः दष्ट्रीघरश्च मविसगर्ती च ससयनोगपकविरश्च विणरयाः गपुरुयाः भविक्षेतम्। 

. 18  मदमविधमा। 

. 19  पमादमान्तमा, पमादमध्यगमा। 

. 20 "यमतसजरहक्षेषमविश्रमामस्थमानस कमविमभरुच्यतक्षे। 
समा मविच्छक्षेदमविरमाममादथैयाः पदथैविमारच्यमा मनजक्षेच्छयमा।। " इमत। 

. 21 “तदकध्विर चण्डविकष्ट्यमामददण्डकमायाः पररककीमतरतमायाः”इमत। 

. 22 “शक्षेषस गमाथमासस्त्रमभयाः षसड्भश्चरणथैश्चनोपलमकतमायाः॥”इमत। 

. 23 चतपुमविरशमतयाः। 

. 24 दमामत्रसशतम्। 

. 25 चतपुश्चत्विमाररसशतम्। 

. 26 अषचत्विमाररसशतम्। 

॥ इमत त्रयनोमविसशयाः पमाठयाः ॥
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प्रस्तमाविनमा 

ससस्कक तजगमत प्रमाययाः सविरत्र एवि छन्दसयाः प्रयनोगयाः भकयशयाः दृश्यतक्षे। श्लनोकमामदमनममारणस तपु छन्दयाः मविनमा 
प्रमाययाः नथैवि सम्भविमत। छन्दसमा रमचतस पदमम् असधकस  सयौन्दयर मविदधमामत। अत एवि छन्दनोमयस ससस्कक तजगतम् 
इत्यत्र नमासस्त सन्दक्षेहिमाविसरयाः। कमाव्यनमाटकमामदलयौमककशमास्त्रक्षेषपु छन्दसयाः प्रचपुरस प्रयनोगयाः दरष्ट्रीदृश्यतक्षे। न कक्षे विलस 
लयौमककसमामहित्यक्षे  छन्दसयाः प्रयनोगयाः मविदतक्षे। अमप तपु विथैमदकसमामहित्यक्षे  अमप छन्दसयाः भकयशयाः प्रयनोगयाः दृश्यतक्षे। 
कक्षे विलस यजपुविरदयाः एवि गदमययाः वितरतक्षे। अविमशषस ससमहितमात्रयस तपु पदमयमम् असस्त। समामविक्षेदक्षे अथरविविक्षेदक्षे ऋग्विक्षेदक्षे च 
मत्रषपुभमामदनमा छन्दसमा एवि मन्त्रमायाः मविरमचतमायाः ससन्त। छन्दयाःसमहितमन्त्रयाः असधककमालपयरन्तस  स्मरणक्षे  मतष्ठनम् 
सयौन्दयर  मविधत्तक्षे।  प्रमाचष्ट्रीनशमास्त्रमाकमारथैयाः  विक्षेदमान्तमामदशमास्त्रगन्थमायाः  अमप  अनपुषपुभमामदनमा  छन्दसमा  एवि  रमचतमायाः 
आसनम्।  ससस्कक तजगमत  सविरप्रथमस  तपु  पदमयमम्  एवि  सविरमम्  आसष्ट्रीतम्।  लयौमकककमाव्यमामदषपु  अमप 
लयौमककछन्दसयाः  प्रयनोगयाः  दृश्यतक्षे।  विसन्तमतलकमामदनमा  छन्दसमा  एवि  रमचतयाः  श्लनोकयाः  असधकयाः  मननोगमाहिष्ट्री 
भविमत। कमासलदमासमादययाः महिमाकवियस्तपु छन्दसमा पदमनममारणक्षे अतष्ट्रीवि पटवियाः आसनम्। कक्षे चन कवियस्तपु मकसञ्चतम् 
एकस  छन्दयाः  सममासश्रत्य सम्पकणर  गन्थस  रमचतविन्तयाः।  अत एवि छन्दयाः  मविनमा  ससस्कक तजगतम्  अन्धकमारमयमम् 
असस्त।  अतयाः ससस्कक तजगमत छन्दसयाः मनतरमामम्  आविश्यकतमा  अनपुभकयतक्षे।  प्रकक तपमाठक्षे  असस्मनम्  कक्षे षमासञ्चतम् 
प्रससदमानमास छन्दसमास लकणमामन उदमाहिरणमामन च आलनोच्यन्तक्षे। 

उदक्षेश्यमामन
इमस पमाठस पमठत्विमा भविमानम्  - 

.1 मविमविधमानमास छन्दसमास लकणस जमास्यमत। 
.2 छन्दसमामम् उदमाहिरणमामन जमास्यमत। 
.3 लकणस्य छन्दउदमाहिरणक्षेषपु समन्वियस जमास्यमत। 
.4 कमाव्यक्षेषपु मविमविधक्षेषपु स्थलक्षेषपु श्लनोकमानमास छन्दनोमनणरयस कतपुर प्रभविक्षेतम्। 
.5 स्वियमम् एतथैयाः छन्दनोमभयाः श्लनोकरचनक्षे यनोग्यनो भविक्षेतम्। 
.6 छन्दसमास भक्षेदनोपभक्षेदजमानस भविक्षेतम्। 
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. )24 1 ममामत्रकच्छन्दमाससस
ममामत्रकच्छन्दयाः इत्यपुकक्षे  ममात्रमामम्  आसश्रत्य एवि गणमायाः भविसन्त। प्रमत गणस  चतसयाः ममात्रमायाः वितरन्तक्षे। 

असस्मनम् छन्दसस ममात्रमायमायाः ममाहिमात्म्यमम् असधकस  दृश्यतक्षे। अत्र अकरमम् आसश्रत्य गणमायाः न भविसन्त। अत्रमामप 
ममामत्रकच्छन्दयाःसपु कक्षे विलमम् आयमारच्छन्दसयाः विणरनस कक तमम्। 

. . )24 1 1 आयमारच्छन्दयाः
 इदमम् आयमारच्छन्दयाः ममामत्रकच्छन्दयाः असस्त। अथमारतम् ममात्रमामम् आधमारष्ट्रीकक त्यथैवि गणस्य गणनमा भविमत। 

प्रत्यक्षेकस  गणक्षेषपु चतसयाः ममात्रमायाः भविसन्त। चतसयाः ममात्रमायाः ससन्त चक्षेतम् एवि एकयाः गणयाः भविमत। 

आयमारसमाममान्यलकणमम् - आयमारछन्दसयाः लकणमम् - 

“लक्ष्मथैतत्सप गणमा गनोपक्षेतमा भविमत नक्षेहि मविषमक्षे जयाः। 

षष्ठनोऽयस नलघक विमा प्रथमक्षेऽधर मनयतममायमारयमायाः॥

षष्ठक्षे मदतष्ट्रीयलमात्परकक्षे  न्लक्षे मपुखलमाच्च सयमतपदमनयमयाः। 

चरमक्षेऽधर पञ्चमकक्षे  तस्ममामदहि भविमत षष्ठनो लयाः॥” इमत। 

अन्विययाः- आयमारयमायाः प्रथमक्षे अधर एततम् लक्ष्म मनयतमम् (असस्त) गनोपक्षेतमायाः सप गणमायाः (भविसन्त), इहि 
मविषमक्षे जयाः न भविमत, षष्ठयाः अयमम् (जयाः भविमत), विमा नलघक (भवितयाः)। च षष्ठक्षे न्लक्षे मदतष्ट्रीयलमातम् (पकविरमम्) परकक्षे  
(न्लक्षे)  मपुखलमातम्  (पकविरमम्)  सयमतपदमनयमयाः।  चरमक्षे  अधर  (एततम्  लक्ष्म मनयतमम्)  पञ्चमकक्षे  (न्लक्षे)  तस्ममातम् 
(सयमतपदमनयमयाः), इहि षष्ठनो लयाः भविमत। 

व्यमाख्यमानमम् -  आयमारच्छन्दसयाः  प्रथममाधर  प्रथममदतष्ट्रीययनोयाः  चरणयनोयाः  एततम्  उच्यममानस  लक्ष्म 
(लकणमम्)  मनसश्चतमम्  असस्त। मकस  ततम्  लकणमम्। तदमा उच्यतक्षे  -  गपुरुणमा समहितमायाः सप ससख्यमाकमायाः गणमायाः 
ससन्त। अस्यमामम् आयमारयमास  मविषमक्षे  गणक्षे  (प्रथम-तकतष्ट्रीय-पञ्चम-सपमरूपक्षे  गणक्षे)  जगणयाः  (मध्यगपुरुयाः)  न वितरतक्षे। 
षष्ठस्थमानवितर्ती जगणयाः भविमत। अथविमा षष्ठक्षे नगणक्षेन समाकस  एकयाः लघपुस्विरयाः वितरतक्षे। 

अधपुनमा  यमतमनयमस  कथयमत  -  यमद  षष्ठस्थमानकक्षे  गणक्षे  लघपुस्विरक्षेण  समाकस  नगणयाः  वितरतक्षे  तमहिर  
षष्ठस्थमानकक्षे  गणक्षे  चत्विमारर  लघपुससजमायपुकमामन  अकरमामण  भविसन्त।  तत्र  चतपुलरघपुरूपस्य  षष्ठगणस्य  तपु 
मदतष्ट्रीयलघनोयाः  पकविरमम्  अथमारतम्  प्रथमलघयौ यमतयाः भविमत। एविञ्च षष्ठगणस्य प्रथमलघयौ  एवि पदस्य सममामपयाः 
भविमत।  पपुनश्च  यमद  सपमस्थमानकक्षे  गणक्षे  अमप  चत्विमारर  लघपुससजमायपुकमामन  अकरमामण  भविसन्त  चक्षेतम् 
चतपुलरघपुरूपस्य सपमगणस्य प्रथममातम् लघनोयाः पकविरमम् अथमारतम् षष्ठगणस्य असन्तमक्षे अकरक्षे यमतयाः पदसममामपश्च 
भविमत।  सयमतयाः  इमत  शब्दस्य  अथरयाः  यमतयाः  पदसममामपश्च  कमायरदयस  भविमत।  एतमावितम्  पकविमारधरलकणस 
यमतपदमनयमसमहितमम् आलनोमचतमम्। 

सम्प्रमत मदतष्ट्रीयमाधरस्य लकणस कथयमत - उत्तरमाधर तकतष्ट्रीयचतपुथरपमादयनोयाः पञ्चमस्थमानकक्षे  गणक्षे चत्विमारर 
लघपुससजमायपुकमामन अकरमामण मविदन्तक्षे चक्षेतम् पञ्चमगणस्य प्रथममातम् लघनोयाः पकविरमम् अथमारतम् चतपुथरगणस्य असन्तमक्षे 
अकरक्षे  यमतयाः  पदसममामपश्च  भविक्षेतम्।  पपुनश्च  षष्ठस्थमानवितर्ती  गणयाः  एकलघपुरूपयाः  भविमत।  षष्ठगणस्य 
एकलघपुरूपतमा एवि उत्तरमाधरस्य पकविमारधमारतम् मविशक्षेषतमा,  अविमशषस सविर  तपु पकविमारधरवितम् भमविष्यमत। तमदत्थस पकविमारधर 
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मत्रसशन्ममात्रमायाः, उत्तरमाधर च सपमविसशमतयाः इमत फसलतमम्। इदमम् आयमारच्छन्दयाः ममामत्रकक्षे षपु मविषमविकत्तमम्। प्रमत चरणस 
मभनससख्यमायपुकमामन अकरमामण मविदन्तक्षे। 

उदमाहिरणमम्- आयमारच्छन्दसयाः उदमाहिरणमम् - 

।।।। ,। ऽ। ,  ऽ ऽ, /  ऽ।। , ऽऽ ,।।।। ,।। ऽ , ऽ

सपुभगस-सललमावि-गमाहिमा/ पमाटल-ससस -गरसपुरमभ-विनविमा-तमायाः। 

ऽ ऽ , ।।।। , ऽ ऽ , /।। ऽ,   ।। ऽ ,। ,।। ऽ , ऽ

प्रच्छमा-यसपुलभ-मनद्रिमा/- मदविसमायाः- पररणमा-म-रमणष्ट्री-यमायाः॥

उदमाहिरणक्षे लकणसमन्विययाः - प्रथममाधरस्य प्रथममदतष्ट्रीयचरणयनोयाः अन्तयाःसस्थतक्षेन गपुरुविणरन सहि सप 
गणमायाः मविदन्तक्षे। एविञ्च मविषमक्षे गणक्षे (प्रथमक्षे तकतष्ट्रीयक्षे पञ्चमक्षे सपमक्षे च ) जगणयाः न मविदतक्षे। षष्ठक्षे तपु लघपुस्विरक्षेण सहि 
नगणयाः वितरतक्षे।  अथमारतम्  षष्ठस्थमानकक्षे  चत्विमारर लघपुससजमायपुकमामन अकरमामण ससन्त। अत एवि चतपुलरघपुरूपस्य 
षष्ठगणस्य  मदतष्ट्रीयलघनोयाः  (सपु  इत्यस्य)  पकविरमम्  अथमारतम्  प्रथमलघयौ  (ग  इत्यसस्मनम्)  यमतयाः  भविमत।  एविञ्च 
षष्ठगणस्य प्रथमलघयौ गकमारक्षे  एवि पदस्य सममामपयाः भविमत। एविञ्च उत्तरमाधरस्य अमप तकतष्ट्रीयचतपुथरचरणयनोयाः 
अन्तयाःसस्थतक्षेन गपुरुविणरन समाकस  सप गणमायाः मविदन्तक्षे। उत्तरमाधरस्य अमप मविषमक्षे गणक्षे (प्रथमक्षे तकतष्ट्रीयक्षे पञ्चमक्षे सपमक्षे 
च ) जगणयाः न मविदतक्षे। षष्ठस्थमानकक्षे  गणक्षे एकलघपुरूपतमा मविदतक्षे। सम्प्रमत उत्तरमाधरस्य यमतमनयमस विक्ष्यमामयाः। 
पञ्चमस्थमानकक्षे  तपु चत्विमारर लघपुससजमायपुकमामन अकरमामण न मविदन्तक्षे। अतयाः प्रकक तश्लनोकक्षे  लकणनोकयमतमनयमयाः 
तपु न प्रवितरतक्षे। प्रकक तश्लनोकक्षे  पकविमारधर मत्रसशन्ममात्रमायाः, उत्तरमाधर च सपमविसशमतयाः ममात्रमायाः वितरन्तक्षे। इदमम् आयमारच्छन्दयाः 
ममामत्रकक्षे षपु मविषमविकत्तमम्। प्रमत चरणस मभनससख्यमायपुकमामन अकरमामण मविदन्तक्षे। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-१

अत्र कक्षे मचतम् पमाठगतप्रश्नमायाः प्रदष्ट्रीयन्तक्षे - 

. 1 आयमारच्छन्दयाः ममामत्रकच्छन्दयाः उत विमामणरकच्छन्दयाः। 

. 2 आयमारच्छन्दसयाः मविषमक्षे गणक्षे कयाः गणयाः न वितरतक्षे। 

. 3 आयमारच्छन्दयाः ममामत्रकक्षे षपु समविकत्तस मविषमविकत्तस विमा। 

. 4 आयमारच्छन्दसमा मनममरतस्य श्लनोकस्य पकविमारधर कमत ममात्रमायाः ससन्त। 

. 5  आयमारच्छन्दसमा मनममरतस्य श्लनोकस्य उत्तरमाधर कमत ममात्रमायाः ससन्त। 

. )24 2 विमामणरकच्छन्दमाससस 
ममामत्रकच्छन्दमाससस  विणरमयत्विमा  सम्प्रमत  विमामणरकच्छन्दमाससस  विण्यरन्तक्षे।  अत्र  तपु  गणमनममारणस  विणर 

सममासश्रत्य भविमत न तपु ममात्रमामम्। प्रत्यक्षेकस  गणक्षेषपु त्रष्ट्रीमण अकरमामण भविसन्त। तत्रमामप प्रकक तपमाठक्षे अस्ममामभयाः कक्षे विलस 
विमामणरकच्छन्दयाःसपु  कक्षे विलस  समविकत्तच्छन्दसयाः चचमार  मविधष्ट्रीयतक्षे। समविकत्तस  नमाम प्रमत चरणस  समलकणस सममानमम् 
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अकरस  च  वितरतक्षे।  अथमारत्प्रमत  चरणस  सम्पकणर  सममानस  भविमत।  पपुनश्च  पमाठविकमदभयमातम्  अधरसमविकत्तस्य 
मविषमविकत्तस्य च आलनोचनमा न वितरतक्षे। 

. . )24 2 1 इन्द्रिविजमा
अनपुषपुपम्-छन्दसमा एवि असधकमामन पदमामन रमचतमामन इमत नमासस्त सन्दक्षेहिमाविसरयाः। तथमामप अनपुषपुभस 

मविहिमाय असधकमामन पदमामन तपु इन्द्रिविजमाच्छन्दसमा एवि रमचतमामन दरष्ट्रीदृश्यन्तक्षे। अनक्षेन छन्दसमा श्लनोकमनममारणमम् 
अत्यन्तस सरलमम् असस्त। पपुनश्च विकत्तमम् इदस श्रनोतपुयाः कणरममाधपुयर  जनयमत। अत एवि कविययाः भकयशयाः अनक्षेन 
छन्दसमा श्लनोकमानम् रचयसन्त स्म। 

लकणमम् -  इन्द्रिविजमाच्छन्दसयाः लकणमम्- “स्यमामदन्द्रिविजमा यमद तयौ जगयौ गयाः” इमत। 

व्यमाख्यमानमम्  -  मत्रषपुभयाः छन्दसयाः कसश्चतम् भमागयाः अयमम् इन्द्रिविजमा। समविकत्तस छन्दयाः इदमम् असस्त। 
यतनो महि चतपुषपुर  पमादक्षेषपु एवि सममानमामन अकरमामण समलकणमामन च भविसन्त। प्रमत चरणस तयौ इत्यपुकक्षे  तगणदयमम्, 
जगयौ इत्यपुकक्षे  जगणक्षेन समाकस  गपुरुदयस च भविमत। 

उदमाहिरणक्षे  लकणसमन्विययाः  - अत्र इन्द्रिविजमाच्छन्दसयाः यतम् लकणस प्रनोकस   तदक्षेवि अस्य छन्दसयाः 
उदमाहिरणमम् अमप मविदतक्षे। सम्प्रमत उदमाहिरणमान्तरस प्रदश्यरतक्षे -

ऽ  ऽ । ,  ऽ   ऽ। ,। ऽ। , ऽ ऽ /   ऽ ऽ। ,ऽ  ऽ। ,।  ऽ। , ऽ ऽ

गनोष्ठक्षे मग-ररस सव्य-करक्षेण- धकत्विमा /रुषक्षेन्द्रि-विजमाहि-मममपुकविकषयौ। 

ऽ  ऽ । , ऽ  ऽ। ,। ऽ । , ऽ ऽ  / ऽ ऽ । ,  ऽ  ऽ। ,। ऽ। , ऽ ऽ 

यनो गनोकपु -लस गनोप-कपु लस च- सपुस्थस, चक्रक्षे  स- ननो रकतपु चक्र-पमामणयाः॥

अस्य प्रकक तश्लनोकस्य चतपुषपुर  अमप प्रत्यक्षेकस  चरणक्षेषपु क्रमशयाः तगणदयमम्, एकयाः जगणयाः, गपुरुविणरदयस च 
वितरतक्षे। अत एवि इन्द्रिविजमाछन्दसयाः उदमाहिरणमम् इदस मविदतक्षे। अकरससख्यमामम् आसश्रत्य एवि गणमनधमाररणस मक्रयतक्षे। 
प्रत्यक्षेकस  गणक्षेषपु  त्रष्ट्रीमण  अकरमामण  वितरन्तक्षे।  उदमाहिरणक्षे  असस्मनम्  प्रमत  चरणस  क्रमक्षेण  तगणयाः,  तगणयाः,  जगणयाः, 
गपुरुविणरदयस वितरतक्षे। तथथैवि प्रमत चरणस समगणयाः समक्रमश्च मविदतक्षे। एविञ्च प्रमत चरणमम् एकमादश अकरमामण 
ससन्त। अस्य छन्दसयाः पमादमान्तक्षे यमतयाः भविमत। यमतयाः महि मविरमामयाः इमत। 

. . )24 2 2 उपक्षेन्द्रिविजमा
लकणमम् - उपक्षेन्द्रिविजमाच्छन्दसयाः लकणमम् - “उपक्षेन्द्रिविजमा जतजमास्ततनो गयौ”इमत। 

व्यमाख्यमानमम् - उपक्षेन्द्रिविजमा मत्रषपुभयाः कसश्चतम् भक्षेदयाः। अस्य विकत्तस्य जतजमायाः इत्यपुकक्षे  क्रमशयाः जगणयाः, 
तगणयाः, जगणयाः च वितरन्तक्षे। ततयाःपरस दयौ गपुरू च स्यमातमामम् इमत। तदम् विकत्तमम् उपक्षेन्द्रिविजमा। अथमारतम् उपक्षेन्द्रिविजमाविकत्तक्षे 
प्रमत चरणस  क्रमशयाः जगणयाः,  तगणयाः,  जगणयाः च वितरतक्षे।  ततयाःपरस परस  गपुरुस्विरमविमशषमाकरदयस  वितरतक्षे।  एविञ्च 
पमादस्य अन्तक्षे एवि यमतयाः भविमत। 

उदमाहिरणक्षे लकणसमन्विययाः - उदमाहिरणस महि -

। ऽ  । , ऽ   ऽ। ,। ऽ। , ऽ ऽ/ । ऽ। ,  ऽ  ऽ  । ,। ऽ । ,ऽ ऽ 
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सजतमा ज-गत्यक्षेष- भविभ-मस्तथै/-गपुररूमद-तस यक्षे मग-ररशस स्म-रसन्त। 

। ऽ । , ऽ   ऽ। ,। ऽ। , ऽ ऽ/  । ऽ। ,  ऽ ऽ । ,। ऽ। ,ऽ ऽ

उपमास्य-ममानस क-मलमास-नमादथै/-रुपक्षेन्द्रि-विजमायपु-धविमारर-नमाथथैयाः॥ इमत। 

उपक्षेन्द्रिविजमानमामकक्षे  छन्दसस  प्रमत  चरणस  क्रमशयाः  जगणयाः,  तगणयाः,  जगणयाः  च  वितरतक्षे।  ततयाःपरस 
गपुरुविणरदयस  मविलसमत। प्रकक तश्लनोकक्षे  अमप तथथैवि प्रथमस  जगणयाः ततयाःपरस तगणयाः ततयाःपरस जगणश्च वितरतक्षे। 
ततयाःपरस  गपुरुविणरदयस  मविलसमत।  एविञ्च  प्रमत  चरणस  एकमादश  अकरमामण  ससन्त।  पपुनश्च  पमादमान्तक्षे  यमतयाः 
सम्भविमत। अत एवि उपक्षेन्द्रिविजमाच्छन्दसयाः उदमाहिरणत्विक्षेन अयस श्लनोकयाः गकहिष्ट्रीतनो भविमत। 

. . )24 2 3 शमासलनष्ट्री
लकणमम्- शमासलनष्ट्रीविकत्तस्य लकणमम् - "शमासलन्यपुकमा म्तयौ तगयौ गनोऽसब्धलनोकथै याः" इमत। 

व्यमाख्यमानमम् - शमासलनष्ट्री मत्रषपुभ्भक्षेदयाः। यस्य विकत्तस्यप्रमत चरणस म्तयौ - मगणतगणयौ, तगयौ- तगणगपुरू, 

गयाः - गश्च भविमत। असब्धमभयाः नमाम चतपुमभरयाः। लनोकथै याः नमाम सपमभयाः इमत। अथमारतम् शमासलनष्ट्रीच्छन्दसयाःप्रमत चरणस 
क्रमक्षेण मगणयाः, तगणयाः, पपुनयाः तगणयाः, गपुरुविणरयाः, ततयाःपरस पपुनयाः गपुरुविणरयाः भविमत चक्षेतम् तस्य विकत्तस्य शमासलनष्ट्रीविकत्तमम् 
इमत नमाम भविमत। चतपुभ्यरयाः अकरक्षेभ्ययाः परस ततयाः सपभ्ययाः अकरक्षेभ्ययाः परस च यमतयाः भविमत। यमतयाः इत्यपुकक्षे  
मविरमामनो भविमत। 

उदमाहिरणक्षे लकणसमन्विययाः - शमासलनष्ट्रीच्छन्दसयाः उदमाहिरणस तमावितम् - 

 ऽ ऽ   ऽ, ऽ   ऽ। , ऽ ऽ । , ऽ ऽ /  ऽ ऽ  ऽ, ऽ   ऽ। , ऽ ऽ। , ऽ ऽ 

असहिनो हि-सन्त जमान-विकमदस मवि-धत्तक्षे/, धमर द-त्तक्षे, कमाम-मथर च- सकतक्षे। 

 ऽ ऽ   ऽ, ऽ  ऽ। , ऽ ऽ । , ऽ ऽ /  ऽ ऽ   ऽ, ऽ  ऽ। ,  ऽ ऽ। ,  ऽ ऽ 

मपुमकस  द-त्तक्षे सविर-दनोपमास्य-ममानमा, पपुससमास श्र-दमाशमासल-नष्ट्री मविष्णपु-भमकयाः॥

असस्मनम्  श्लनोकक्षे  प्रमत चरणमम्  एकमादश अकरमामण मविदन्तक्षे। एविञ्च प्रकक तश्लनोकस्य अस्य आदयौ 
मगणयाः ततयाःपरस तगणयाः ततश्च पपुनयाः तगणयाः ततयाःपरस गपुरुविणरदयस वितरतक्षे। एविञ्च चतपुभ्यरयाः अकरक्षेभ्ययाः परस ततयाः 
सपभ्ययाः अकरक्षेभ्ययाः परस च यमतयाः मविदतक्षे। इदमम् एवि लकणस चतपुषपुर  चरणक्षेषपु च उपलभ्यतक्षे। अत एवि श्लनोकनोऽयस 
शमासलनष्ट्रीच्छन्दसयाः उदमाहिरणस भविमत। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-२

अत्र कक्षे मचतम् पमाठगतप्रश्नमायाः प्रदष्ट्रीयन्तक्षे - 

. 6 इन्द्रिविजमाविकत्तस्य लकणस मकमम्। 

. 7  इन्द्रिविजमाविकत्तस्य एकसस्मनम् पमादक्षे कमत अकरमामण ससन्त। 

. 8 इन्द्रिविजमाविकत्तस समविकत्तस मविषमविकत्तस विमा। 
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. 9 उपक्षेन्द्रिविजमाविकत्तस्य लकणस मकमम्। 

. 10 उपक्षेन्द्रिविजमाविकत्तस्य एकसस्मनम् पमादक्षे कमत अकरमामण ससन्त। 

. 11 शमासलनष्ट्रीविकत्तस्य लकणस मकमम्। 

. 12 शमासलनष्ट्रीविकत्तस्य एकसस्मनम् पमादक्षे कमत अकरमामण ससन्त। 

. . )24 2 4 रथनोदतमा
लकणमम्- रथनोदतमाविकत्तस्य लकणमम् -“रमानरमामविहि रथनोदतमा लगयौ”इमत। 

व्यमाख्यमानमम्  - मत्रषपुभयाः छन्दसयाः कसश्चतम् रथनोदतमानमामकयाः भक्षेदयाः वितरतक्षे। यस्य विकत्तस्य पमादक्षे रमातम् 
(रगणमातम्  )  नरयौ  (नगणरगणयौ),  लगयौ  (लघपुगपुरू)  च स्यमातमामम् चक्षेतम् ततम् विकत्तस रथनोदतमा इमत नमाम्नमा प्रख्यमातस 
भविक्षेतम्। अत्र तपु पमादमान्तक्षे यमतव्यविस्थमा मविदतक्षे। रथनोदतमाच्छन्दसयाः प्रमत पमादस रगणमातम् परस नगणयाः ततयाःपरस पपुनयाः 
रगणश्च वितरतक्षे। एविञ्च लघपुगरू च स्यमातमामम्। एविञ्च पमादस्य अन्तक्षे एवि यमतमनयमनो भविमत। 

उदमाहिरणक्षे लकणसमन्विययाः - रथनोदतमाच्छन्दसयाः उदमाहिरणस तमावितम् -

 ऽ  । ऽ,।।। ,   ऽ। ऽ,। ऽ/   ऽ । ऽ, ।।। ,  ऽ । ऽ, । ऽ

मकस  त्वियमा- सपुभट- दकरवि-सजरतस, नमात्मननो- न सपुहृ-दमास मप्रयस- कक तमम्। 

ऽ । ऽ,।।। ,  ऽ। ऽ, । ऽ/  ऽ। ऽ,।।। ,  ऽ । ऽ, । ऽ

यत्पलमा-यनप-रमायण-स्य तक्षे, यमामत धक-सलरधपु-नमा रथनो-दतमा॥ इमत। 

प्रकक तश्लनोकस्य अस्य प्रत्यक्षेकस  चरणक्षेषपु रगणमातम् परस नगणयाः असस्त,  ततयाःपरस पपुनयाः रगणयाः मविदतक्षे, 
ततयाःपरमम्  एकयाः  लघपुयाः  एकयाः गपुरुश्च मविदन्तक्षे।  एविञ्च प्रकक तश्लनोकस्य अस्य पमादमान्तक्षे  एवि यमतयाः  मविदतक्षे। 
प्रकक तलकणक्षेन समाकस  श्लनोकयाः अयमम् अन्विक्षेमत। अत एवि श्लनोकयाः अयस रथनोदतमाच्छन्दसयाः उदमाहिरणत्विक्षेन गकहिष्ट्रीतनो 
भविमत। प्रथमचरणवितम् अविमशषस चरणमम् अमप तथमा लकणयपुकस  मविदतक्षे। रथनोदतमा मत्रषपुभयाः कसश्चतम् भमागयाः 
असस्त।  अतयाः  अस्य  श्लनोकस्य  प्रत्यक्षेकस  चरणक्षेषपु  एकमादश  अकरमामण  मविदन्तक्षे।  अथमारतम्  पमादचतपुषयमम् 
आधमारष्ट्रीकक त्य चतपुश्चत्विमाररसशतम् अकरमामण मविलससन्त। 

. . )24 2 5 विसशस्थमम्
ससस्कक तसमामहित्यजगमत  विसशस्थछन्दसयाः  प्रचपुरस  प्रयनोगयाः  दृश्यतक्षे।  एविञ्च  छन्दयाः  इदमम्  अत्यन्तस 

लनोकप्रससदस मविदतक्षे। कमासलदमासमादययाः विसशस्थछन्दसमा एवि बहिहमन पदमामन रमचतविन्तयाः आसनम्। अनक्षेन छन्दसमा 
रमचतमायाः श्लनोकमायाः असधकस  चमत्कमारस जनयसन्त। 

लकणमम्- विसशस्थच्छन्दसयाः लकणस कथयमत - “जतयौ तपु विसशस्थमपुदष्ट्रीररतस जरयौ”इमत। 

व्यमाख्यमानमम् - जगतष्ट्रीच्छन्दसयाः कश्चन भमागयाः विसशस्थविकत्तस भविमत। यस्य विकत्तस्य प्रमत पमादस जतयौ- 
जगणतगणयौ भवितयाः, पपुनश्च जरयौ- जगणरगणयौ च भवितयाः चक्षेतम् ततम् विकत्तस विसशस्थमम् इमत नमाम्नमा प्रसथतस भविमत। 
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अथमारतम् यस्य विकत्तस्य प्रमत पमादस क्रमक्षेण जगणयाः, तगणयाः,ततश्च पपुनयाः जगणयाः, ततयाःपरस रगणयाः च वितरन्तक्षे चक्षेतम् 
तदम्  विसशस्थमम्  इमत नमाम्नमा  ख्यमातस  भविमत।  छन्दयाः  इदस  समविकत्तमम्  असस्त।  अत एवि पमादचतपुषयमम्  अमप 
समलकणयपुकस  भविमत एवि। अस्य छन्दसयाः एकसस्मनम् पमादक्षे दमादश अकरमामण मविदन्तक्षे। अतयाः पमादचतपुषयमम् 
आहृत्य अषचत्विमाररसशतम् अकरमामण भविसन्त। अस्य विकत्तस्य पमादमान्तक्षे एवि यमतयाः भविमत। 

 उदमाहिरणक्षे लकणसमन्विययाः - विसशस्थछन्दसयाः उदमाहिरणस तमावितम्- 

। ऽ  । ,  ऽ  ऽ। , । ऽ। ,  ऽ। ऽ/। ऽ। ,  ऽ  ऽ। , । ऽ। ,  ऽ। ऽ

नमनोऽस्त्वि-नन्तमाय- सहिस-मकतरयक्षे-/ सहिस-पमादमामक-मशरनोरु-बमाहिविक्षे। 

। ऽ। ,  ऽ  ऽ । ,। ऽ। ,  ऽ। ऽ/ । ऽ। ,  ऽ  ऽ। ,। ऽ। ,  ऽ। ऽ

सहिस-नमाम्नक्षे पपु-रुषमाय- शमाश्वितक्षे-/, सहिस-कनोटष्ट्रीयपु-गधमारर-णक्षे नमयाः॥

प्रकक तश्लनोकस्य अस्य प्रत्यक्षेकस  पमादक्षेषपु आदयौ जगणयाः वितरतक्षे,  ततयाःपरस तगणयाः मविदतक्षे,  ततयाःपरस पपुनयाः 
जगणयाः, ततयाःपरस रगणयाः क्रमक्षेण वितरन्तक्षे। अत एवि विसशस्थविकत्तस्य उदमाहिरणमम् इदमम् असस्त। विसशस्थस समविकत्तमम् 
असस्त। अतयाः पमादचतपुषयक्षे अमप इदमम् एवि लकणस मविदतक्षे। अत्र एकसस्मनम् पमादक्षे एवि दमादश अकरमामण ससन्त। 
पमादचतपुषयमम्  आहृत्य  अषचत्विमाररसशतम्  अकरमामण  मविदन्तक्षे।  पमादस्य  अन्तक्षे  एवि  यमतयाः  भविमत।  अत  एवि 
विसशस्थच्छन्दसयाः उदमाहिरणमम् एततम् मविदतक्षे। 

. . )24 2 6 तनोटकमम्
ससस्कक तजगमत तनोटकविकत्तस्य अत्यन्तस  प्रससमदयाः  मविदतक्षे।  इदस  च विकत्तस  कविष्ट्रीनमामम्  अत्यन्तस  मप्रयस 

मविदतक्षे। 

लकणमम्- तनोटकविकत्तस्य लकणस प्रनोच्यतक्षे - “ इहि तनोटकमम्बपुसधसथैयाः प्रसथतमम्” इमत। 

व्यमाख्यमानमम्  -  तनोटकविकत्तस जगत्यमायाः कसश्चतम् भमागयाः वितरतक्षे। इदस विकत्तस समविकत्तक्षे अन्तगरतमम् असस्त। 
छन्दयाःशमास्त्रक्षे अम्बपुसधयाः इत्यपुकक्षे  चत्विमारयाः इत्यविगम्यतक्षे। इहि – छन्दयाःशमास्त्रक्षे अम्बपुसधसथैयाः - चतपुमभरयाः सगणथैयाः यपुकस  
भविमत चक्षेतम् तनोटकमम् इमत नमाम्नमा प्रख्यमातस भविक्षेतम्। यस्य च विकत्तस्य प्रमत पमादस चत्विमारयाः सगणमायाः वितरन्तक्षे चक्षेतम् 
ततम् विकत्तस तनोटकमम् इमत नमाम्नमा प्रसथतमम् असस्त। तनोटकविकत्तस्य पमादमान्तक्षे यमतयाः भमविष्यमत। अस्य विकत्तस्य 
पमादचतपुषयमम्  एवि  समलकणघमटतस  भविक्षेतम्।  अस्य  विकत्तस्य  एकसस्मनम्  पमादक्षे  दमादश  अकरमामण  वितरन्तक्षे। 
पमादचतपुषयमम् आहृत्य अषचत्विमाररसशतम् अकरमामण मविदन्तक्षे। 

 उदमाहिरणक्षे लकणसमन्विययाः - तनोटकविकत्तस्य उदमाहिरणस तमावितम्- 

।। ऽ,।। ऽ, ।। ऽ,।। ऽ/।। ऽ,।। ऽ, ।। ऽ,।। ऽ

जय रमा-म सदमा- सपुखधमा-म हिरक्षे/ रघपुनमा-यक समा-यक चमा-प धरक्षे। 

।। ऽ,।। ऽ,।। ऽ,।। ऽ/ ।। ऽ,।। ऽ, ।। ऽ,।। ऽ  

भविविमा-रणदमा-रणससस-हि प्रभनो/ गपुणसमा-गर नमा-गर नमा-थ मविभनो॥

   78   ससस्कक तसमामहित्यमम्



छन्दमाससस मटप्पणष्ट्री

 प्रकक तश्लनोकस्य अस्य प्रमत पमादस सगणचतपुषयस मविदतक्षे। एविञ्च पमादचतपुषयमम् एवि सममानलकणयपुकस  
मविदतक्षे। यतनो महि समविकत्तस वितरतक्षे। एविञ्च अस्य विकत्तस्य एकसस्मनम् पमादक्षे दमादश अकरमामण मविदन्तक्षे। यतनो महि 
एकसस्मनम् पमादक्षे  चत्विमारयाः गणमायाः वितरन्तक्षे। एकसस्मनम् गणक्षे च त्रष्ट्रीमण अकरमामण मविदन्तक्षे। पमादचतपुषयस सममाहृत्य 
अषचत्विमाररसशतम् अकरमामण ससन्त। पमादस्य अन्तक्षे एवि यमतयाः भविमत। यमतयाः इत्यपुकक्षे  मविरमामयाः। इदस छन्दयाः तपु 
विमामणरकच्छन्दयाः वितरतक्षे। 

. . )24 2 7 द्रिपुतमविलसम्बतमम्
ससस्कक तसमामहित्यजगमत द्रिपुतमविलसम्बतविकत्तमम्  अत्यन्तस  प्रससदस  वितरतक्षे।  कमासलदमासमादययाः  महिमाकविययाः 

द्रिपुतमविलसम्बतस विकत्तस सममासश्रत्य एवि बहिहनम् श्लनोकमानम् रमचतविन्तयाः आसनम्। इदस च समविकत्तस मविदतक्षे। इदस च विकत्तस 
श्रनोतपुयाः अत्यन्तस कणरममाधपुरयर जनयमत। 

लकणमम् - तथमामहि द्रिपुतमविलसम्बतविकत्तस्य लकणमम् - “द्रिपुतमविलसम्बतममाहि नभयौ भरयौ”इमत। 

व्यमाख्यमानमम् - इदस च विकत्तस जगत्यमायाः कसश्चतम् भमागयाः मविदतक्षे। अत एवि इदस समविकत्तस मविदतक्षे। यस्य 
विकत्तस्य प्रत्यक्षेकस  पमादक्षेषपु नभयौ - नगणयाः, भगणयाः च भविमत, पपुनश्च भरयौ - भगणयाः रगणयाः च वितरतक्षे चक्षेतम् ततम् विकत्तस 
द्रिपुतमविलसम्बतमम् इमत नमाम्नमा प्रख्यमातस भविमत। अथमारतम् यस्य विकत्तस्य प्रमत पदस क्रमक्षेण नगणयाः , भगणयाः, भगणयाः, 
रगणयाः भविमत चक्षेतम् ततम् विकत्तस द्रिपुतमविलसम्बतमम् इमत नमाम्नमा कमाव्यजगमत प्रसथतस भविमत। इदस समविकत्तस मविदतक्षे। 
अत एवि पमादचतपुषयमम् अमप समलकणयपुकस  भविमत। एविञ्च अस्य विकत्तस्य एकसस्मनम् पमादक्षे दमादश अकरमामण 
मविदन्तक्षे।  यतनो  महि  एकसस्मनम्  पमादक्षे  चत्विमारयाः  गणमायाः  वितरन्तक्षे।  एकसस्मनम्  गणक्षे  च त्रष्ट्रीमण अकरमामण मविदन्तक्षे। 
पमादचतपुषयस  सममाहृत्य अषचत्विमाररसशतम्  अकरमामण ससन्त। पमादस्य अन्तक्षे  एवि यमतयाः भविमत। यमतयाः इत्यपुकक्षे  
मविरमामयाः। इदस छन्दयाः तपु विमामणरकच्छन्दयाः वितरतक्षे। 

 उदमाहिरणक्षे लकणसमन्विययाः - द्रिपुतमविलसम्बतविकत्तस्य उदमाहिरणस तमावितम्- 

।।। , ऽ   ।। , ऽ ।। , ऽ। ऽ/।।। ,  ऽ।। ,   ऽ ।। ,  ऽ। ऽ

द्रिपुतग-मतयाः पपुरु-षनो धनभमाजनस, भविमत- मन्दग-मतश्च सपु-खनोमचतयाः। 

।।। ,   ऽ ।। ,  ऽ।। , ऽ। ऽ/ ।।। ,   ऽ।। ,  ऽ।। ,  ऽ। ऽ

द्रिपुतमवि-लसम्बत-खक्षेलग-मतनकरपयाः, सकल-रमाज्यसपु-खस मप्रय-मश्नपुतक्षे॥ इमत। 

प्रकक तश्लनोकस्य अस्य प्रत्यक्षेकस  पमादक्षेषपु आदयौ नगणयाः असस्त, ततयाःपरस भगणयाः मविदतक्षे, ततयाःपरस पपुनयाः 
भगणयाः मविदतक्षे, ततयाःपरस रगणयाः मविदतक्षे। अत एवि श्लनोकयाः अयस द्रिपुतमविलसम्बतस्य उदमाहिरणत्विक्षेन गकहिष्ट्रीतनो भविमत। 
इदस तपु समविकत्तस वितरतक्षे। एविञ्च श्लनोकस्य अस्यप्रमत चरणस चत्विमारयाः गणमायाः मविदन्तक्षे। प्रमतगणस त्रष्ट्रीमण अकरमामण 
मविदन्तक्षे।  एविञ्च अस्य श्लनोकस्य एकसस्मनम्  पमादक्षे  दमादश अकरमामण मविदन्तक्षे।  प्रकक तश्लनोकस्य पमादचतपुषयस 
सममाहृत्य अषचत्विमाररसशतम् अकरमामण ससन्त। पमादस्य अन्तक्षे एवि यमतयाः भविमत। यमतयाः इत्यपुकक्षे  मविरमामयाः। इदस 
छन्दयाः तपु विमामणरकच्छन्दयाः वितरतक्षे। छन्दयाः इदमम् अत्यन्तस सपुन्दरमयस वितरतक्षे। अत एवि द्रिपुतमविलसम्बतविकत्तस्य अपरस 
नमाम सपुन्दरष्ट्री इमत। एविञ्च श्रकयतक्षे- “पमादमान्तक्षे यमतयाः। अस्यथैवि 'सपुन्दरष्ट्री’ इमत नमाममान्तरमम्”इमत। 

   द्रिपुतमविलसम्बतस्य उदमाहिरणमान्तरस मविदतक्षे -
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इतरपमापफलमामन यदृच्छयमा, मवितर तमामन सहिक्षे चतपुरमानन। 

अरससकक्षे षपु कमवित्विमनविक्षेदनस, मशरसस ममा सलख ममा सलख ममा सलख॥ इमत। 

प्रकक तश्लनोकस्य  मदतष्ट्रीयचतपुथरपमादयनोयाः  असन्तममम्  अकरस  लघपुस्विरयपुकमम्  असस्त।  परन्तपु 
द्रिपुतमविलसम्बतच्छन्दसयाः तपु  असन्तमयाः गणयाः भविमत रगणयाः। तस्य तपु  ऽ । ऽ इमत आकक मतयाः मविदतक्षे। अथमारतम् 
रगणस्य असन्तममम् अकरस गपुरुस्विरयपुकस  भविमत। अत एवि प्रकक तश्लनोकस्य मदतष्ट्रीयचतपुथरयनोयाः पमादयनोयाः असन्तमक्षे 
अकरक्षे गपुरुस्विरयाः नमासस्त। अतयाः प्रकक तश्लनोकयाः अयमम् द्रिपुतमविलसम्बतस्य उदमाहिरणत्विक्षेन गण्ययाः कथस भविमत। 
अस्य उत्तरस तपु पमादमान्तक्षे छन्दयाःपकरणमाय प्रयनोजनविशमातम् लघनोयाः विणरस्य गपुरुत्विक्षेन अमप स्विष्ट्रीकमारयाः भविमत। अथमारतम् 
छन्दयाःपकरणमाय लघपुगपुरुमविपररणमामस्तपु  भविमत एवि।  अत एवि प्रकक तश्लनोकक्षे  अमप छन्दयाःपकरणमाय पमादमान्तस्य 
विणरस्य गपुरुत्विक्षेन गहिणस भविमत। अत एवि प्रकक तश्लनोकयाः अयस द्रिपुतमविलसम्बतविकत्तस्य अमप उदमाहिरणस भविमत। 

पमाठगतप्रश्नमायाः -३

अत्र कक्षे मचतम् पमाठगतप्रश्नमायाः प्रदष्ट्रीयन्तक्षे -

. 13 रथनोदतमाविकत्तस्य लकणस मकमम् असस्त। 

. 14 रथनोदतमाविकत्तक्षेन रमचतक्षे पकणरश्लनोकक्षे  कमत अकरमामण मविदन्तक्षे। 

. 15 रथनोदतमाविकत्तस्य यमतयाः कपु त्र भविमत। 

. 16 विसशस्थविकत्तस्य लकणस मकमम्। 

. 17 विसशस्थविकत्तस्य प्रत्यक्षेकस  चरणक्षेषपु कमत अकरमामण ससन्त। 

. 18  तनोटकविकत्तस्य लकणस मकमम्। 

. 19 तनोटकविकत्तस्य प्रत्यक्षेकस  चरणक्षेषपु कमत अकरमामण ससन्त। 

. 20 द्रिपुतमविलसम्बतविकत्तस्य लकणस मकमम्। 

. 21  द्रिपुतमविलसम्बतविकत्तस्य यमतयाः कपु त्र भविमत। 

. 22  द्रिपुतमविलसम्बतविकत्तस्य अपरस नमाम मकमम्। 

. . )24 2 8 भपुजङप्रयमातमम्
कमाव्यममागर  इदस  विकत्तमम्  अत्यन्तस  लनोकमप्रयस  मविदतक्षे।  यतनो महि अनक्षेन विकत्तक्षेन श्लनोकरचनमा अत्यन्तस 

सरलमा भविमत। पपुनश्च असस्मनम् विकत्तक्षे समगणयाः वितरतक्षे। अत एवि श्रपुमतममाधपुरयरमम् अमप असधकतयमा अनपुभकयतक्षे। 
सरलतयमा  सपुन्दरश्लनोकमनममारणमाय  महिमाकविययाः  इदमम्  एवि  विकत्तमम्  आसश्रतविन्तयाः।  सम्प्रमत  तस्य  विकत्तस्य 
लकणमामदकस  चच्यरतक्षे। 

लकणमम् - भपुजङप्रयमातस्य लकणस तमावितम् - “भपुजङप्रयमातस भविक्षेदथैश्चतपुमभरयाः। ”इमत। 
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व्यमाख्यमानमम् - इदस विकत्तस जगत्यमायाः कसश्चतम् भमागयाः वितरतक्षे। यस्य विकत्तस्यप्रमत चरणस चतपुमभरयाः यगणथैयाः 
यपुकस  स्यमातम्,  तस्य विकत्तस्य भपुजङप्रयमातमम्  इमत नमाम्नमा प्रख्यमातमम्। अथमारतम्  भपुजङप्रयमातस्य विकत्तस्य प्रमत 
चरणस चत्विमारयाः यगणमायाः भविसन्त। एविञ्च अस्य विकत्तस्य पमादमान्तक्षे एवि यमतयाः भविमत। इदस समविकत्तस मविदतक्षे। अत 
एवि  पमादचतपुषयमम्  अमप  समलकणयपुकस  भविमत।  एविञ्च  अस्य  विकत्तस्य  एकसस्मनम्  पमादक्षे  दमादश  अकरमामण 
मविदन्तक्षे।  यतनो  महि  एकसस्मनम्  पमादक्षे  चत्विमारयाः  गणमायाः  वितरन्तक्षे।  एकसस्मनम्  गणक्षे  च त्रष्ट्रीमण अकरमामण मविदन्तक्षे। 
पमादचतपुषयस  सममाहृत्य अषचत्विमाररसशतम्  अकरमामण ससन्त। पमादस्य अन्तक्षे  एवि यमतयाः भविमत। यमतयाः इत्यपुकक्षे  
मविरमामयाः। इदस छन्दयाः तपु विमामणरकच्छन्दयाः वितरतक्षे। 

 उदमाहिरणक्षे लकणसमन्विययाः - भपुजङप्रयमातविकत्तस्य उदमाहिरणस तमावितम्- 

। ऽ   ऽ,। ऽ ऽ, । ऽ  ऽ ,। ऽ ऽ/   । ऽ ऽ,। ऽ  ऽ, । ऽ  ऽ ,। ऽ ऽ

पपुरयाः समा-धपुविद्भमा-मत ममथ्यमा मविनष्ट्रीतयाः-/ परनोकक्षे- करनोत्य-थरनमाशस- हितमाशयाः। 

। ऽ ऽ,। ऽ ऽ, । ऽ  ऽ ,। ऽ ऽ/   । ऽ   ऽ,। ऽ ऽ, । ऽ  ऽ ,। ऽ ऽ

भपुजङ-प्रयमातनो-पमस य-स्य मचत्तस-/, त्यजक्षेत्तमा-दृशस दपु-श्चररत्रस- कपु ममत्रमम्॥ इमत

 प्रकक तश्लनोकस्य अस्यप्रमत चरणस चत्विमारयाः यगणमायाः ससन्त। पमादमान्तक्षे यमतयाः अमप वितरतक्षे। अत एवि 
श्लनोकयाः अयस भपुजङप्रयमातस्य उदमाहिरणत्विक्षेन गण्यनो भविमत इमत। इदस समविकत्तस मविदतक्षे। अत एवि पमादचतपुषयमम्  
अमप  समलकणयपुकस  भविमत।  एविञ्च  अस्य  श्लनोकस्य  एकसस्मनम्  पमादक्षे  दमादश  अकरमामण  मविदन्तक्षे। 
प्रकक तश्लनोकस्य पमादचतपुषयस सममाहृत्य अषचत्विमाररसशतम् अकरमामण ससन्त। 

. . )24 2 9 विसन्तमतलकमा
कमाव्यजगमत अत्यन्तस  प्रससदस विकत्तस  विसन्तमतलकमा। प्रमाययाः सविर  एवि कविययाः अनक्षेन विकत्तक्षेन कमाव्यस 

रचमयतपुमम् असधकतयमा इच्छसन्त। इदस विकत्तस अत्यन्तस श्रपुमतमधपुरस भविमत। विसन्तमतलकमाविकत्तक्षेन रमचतमायाः श्लनोकमायाः 
कमाव्यस्य असधकस  सयौन्दयर विधरयसन्त। 

लकणमम् - विसन्तमतलकमाविकत्तस्य लकणमम्- “उकमा विसन्तमतलकमा तभजमा जगयौ गयाः” इमत। 

व्यमाख्यमानमम् - इयस च विसन्तमतलकमा शक्वियमारयाः कसश्चतम् भमागयाः वितरतक्षे। विसन्तमतलकमानमामकस  विकत्तमम् 
उकमम् असस्त। ततम् ककीदृशमम् इमत। यस्य विकत्तस्य प्रमत चरणस तभजमायाः इत्यपुकक्षे  तगण-भगण-जगणमायाः,  जगयौ 
इत्यपुकक्षे  जगणयाः गपुरुश्च, गयाः इत्यपुकक्षे  गपुरुयाः असस्त चक्षेतम् तदम् विकत्तस विसन्तमतलकमा इमत नमाम्नमा प्रख्यमातमम् असस्त। 
अथमारतम् यस्य विकत्तस्य प्रमत चरणस क्रमक्षेण तगणयाः,  भगणयाः,  जगणयाः  ,  पपुनयाः जगणयाः वितरन्तक्षे,  ततयाःपरस गपुरुविणरयाः 
भविमत,  ततश्च पपुनयाः गपुरुविणरयाः भविमत चक्षेतम् तदम् विकत्तस विसन्तमतलकमा इमत नमाम्नमा कसथतस भविमत। अस्य च 
विकत्तस्य पमादमान्तक्षे यमतयाः मविदतक्षे। इदमम् अमप समविकत्तस भविमत। अतयाः अस्य अमप पमादचतपुषयस समलकणयपुकस  
भविमत।  अस्य  विकत्तस्य  एकसस्मनम्  एवि  चरणक्षे  चतपुदरश  अकरमामण  मविदन्तक्षे।  एविञ्च  पमादचतपुषयमम्  आहृत्य 
षटपञ्चमाशतम् अकरमामण मविदन्तक्षे। अस्य एवि विकत्तस्य पमादमान्तक्षे यमतयाः मविदतक्षे। यमतयाः इत्यपुकक्षे  मविरमामयाः इत्यथरयाः। 
अथमारतम् असस्मनम् विकत्तक्षे तपु पमादस्य अन्तक्षे एवि मविरमामनो भविमत। 

उदमाहिरणक्षे लकणसमन्विययाः - विसन्तमतलकमाविकत्तस्य उदमाहिरणस तमावितम्-
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ऽ ऽ । ,  ऽ।। , । ऽ  । ,। ऽ । , ऽ ऽ /      ऽ ऽ। ,  ऽ।। , । ऽ  । ,। ऽ। , ऽ ऽ

फपु लस वि-सन्तमत-लकस  मत-लकस  वि-नमाल्यमायाः, लष्ट्रीलमाप-रस मपक-कपु लस क-लमत्र रयौमत। 

ऽ   ऽ। ,  ऽ।। , । ऽ। ,। ऽ। , ऽ ऽ /  ऽ ऽ  । , ऽ  ।। ,। ऽ  । , । ऽ । , ऽ  

विमात्यक्षेष- पपुष्पसपु-रमभमर-लयमामद्रि-विमातनो, यमातनो हि- ररयाः स म-धपुरमास मवि-सधनमा हि-तमायाः 

ऽ

स्मयाः॥ इमत। 

प्रकक तश्लनोकस्य अस्य प्रमत चरणस क्रमक्षेण तगणयाः,  भगणयाः,  जगणयाः,  पपुनयाः जगणयाः वितरतक्षे। ततयाःपरस 
गपुरुस्विरयपुकमाकरदयस  वितरतक्षे।  अत एवि प्रकक तश्लनोकयाः विसन्तमतलकमाविकत्तस्य उदमाहिरणत्विक्षेन  गकहिष्ट्रीतनो  भविमत। 
इदमम् अमप समविकत्तस भविमत। अत एवि पमादचतपुषयमम् अमप समलकणयपुकस  भविमत। श्लनोकस्य अस्य प्रमत चरणस 
चतपुदरश अकरमामण मविदन्तक्षे। प्रकक तश्लनोकक्षे  षटपञ्चमाशतम् अकरमामण मविदन्तक्षे। एविञ्च अस्य श्लनोकस्य पमादमान्तक्षे 
यमतयाः मविदतक्षे। 

नमाममान्तरमम् - विसन्तमतलकमायमायाः बहिह नमाममान्तरस मविदतक्षे। अत्र कमामचतम् कमाररकमा उपलभ्यतक्षे - 

“सससहिनोनतक्षेयमपुमदतमा मपुमनकमाश्यपक्षेन। 

उदमषरणष्ट्रीमत गमदतमा मपुमनसथैतविक्षेन। 

रमामक्षेण सक्षेयमपुमदतमा मधपुममाधविष्ट्रीमत॥”इमत। 

अथमारतम् विसन्तमतलकमायमायाः कमाश्यपमतक्षे सससहिनोनतमा इमत नमाम,  सथैवितस्य मतक्षे उदमषरणष्ट्री इमत नमाम, 

रमामस्य मतक्षे तपु ममाधविष्ट्री इमत नमाम। विसन्तमतलकमाविकत्तस्य नमाममान्तरमम् एवि जमात्विमा अविगन्तपुस शक्यतक्षे मकयतष्ट्री 
प्रससमदयाः आसष्ट्रीतम्। 

. . )24 2 10 ममासलनष्ट्री
लकणमम् - ममासलनष्ट्रीच्छन्दसयाः लकणमम्- “ननमयययपुतक्षेयस, ममासलनष्ट्री भनोमगलनोकथै याः” इमत। 

व्यमाख्यमानमम्  -  इदस  च  विकत्तमम्  अमतशक्वियमारयाः  कसश्चतम्  भमागयाः  वितरतक्षे।  ननमयययपुतमा  इत्यपुकक्षे  
नगणदयक्षेन, मगणक्षेन, यगणदयक्षेन, यपुतमा- यपुकमा भविमत चक्षेतम् समा ममासलनष्ट्री भविमत इत्यथरयाः। अथमारतम् यस्य विकत्तस्य 
प्रमत चरणस क्रमक्षेण नगणयाः, पपुनयाः नगणयाः वितरतक्षे, ततयाःपरस सविरगपुरुयाः मगणयाः वितरतक्षे, ततयाःपरस यगणयाः, ततयाःपरस पपुनयाः 
यगणयाः भविमत चक्षेतम् ततम् विकत्तस ममासलनष्ट्री इमत नमाम्नमा प्रख्यमातमम् असस्त। एविञ्च भनोमगयाः इत्यपुकक्षे  अषयौ इत्यथरयाः, 
लनोकयाः इत्यपुकक्षे  सप इत्यथरयाः। अत एवि अषमक्षे  अकरक्षे ततयाःपरस सपमक्षे  अकरक्षे च यमतयाः भविमत। इदमम्  अमप 
समविकत्तस भविमत। अतयाः पमादचतपुषयमम् अमप समलकणयपुकस  भविक्षेतम्। अस्य विकत्तस्य एकसस्मनम् एवि पमादक्षे पञ्चदश 
अकरमामण मविदन्तक्षे। अतयाः श्लनोकक्षे  असस्मनम् षमषयाः अकरमामण ससन्त। 

उदमाहिरणक्षे लकणसमन्विययाः - ममासलनष्ट्रीविकत्तस्य उदमाहिरणस तमावितम्-

।।। , ।।। , ऽ ऽ     ऽ,। ऽ ऽ,। ऽ ऽ /।।। , ।।। , ऽ ऽ   ऽ,। ऽ ऽ, । ऽ ऽ
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अमतमवि-पपुलल-लमाटस, पष्ट्री-विरनोरयाः-कपमाटस, सपुधमट-तदश-ननोष्ठस व्यमा-घतपुल्य-प्रकनोष्ठमम्। 

।।। , ।।। , ऽ ऽ  ऽ,। ऽ   ऽ,। ऽ ऽ / ।।। , ।।। , ऽ ऽ   ऽ,। ऽ   ऽ, । ऽ ऽ

पपुरुष-मशमन-लक्षेखमाल-क्ष्मणस विष्ट्री-रलक्ष्मष्ट्री-रमतसपु-रमभय-शनोमभममार-सलनष्ट्री विमाभ्यपुपथैमत॥ इमत। 

प्रकक तश्लनोकस्य प्रत्यक्षेकस  चरणक्षेषपु आदयौ नगणयाः, ततयाःपरस पपुनयाः नगणयाः वितरतक्षे, ततयाःपरस सविरगपुरुयाः मगणयाः 
वितरतक्षे,  ततयाःपरस यगणयाः ततयाःपरस पपुनयाः यगणयाः भविमत। एविञ्च अषभ्ययाः अकरक्षेभ्ययाः परस यमतयाः असस्त। एविञ्च 
ततयाःपरमम्  अमप  सपभ्ययाः  अकरक्षेभ्ययाः  परस  पपुनयाः  यमतयाः  दृश्यतक्षे।  अत  एवि  श्लनोकयाः  अयस  ममासलनष्ट्रीविकत्तस्य 
उदमाहिरणत्विक्षेन गण्यतक्षे। प्रकक तश्लनोकस्य एकसस्मनम् एवि पमादक्षे पञ्चदश अकरमामण मविदन्तक्षे। अतयाः श्लनोकक्षे  असस्मनम् 
षमषयाः अकरमामण ससन्त। समविकत्तस छन्दयाः असस्त। अत एवि पमादचतपुषयमम् अमप समलकणयपुकस  भविमत। 

. . )24 2 11 मशखररणष्ट्री
लकणमम् - मशखररणष्ट्रीविकत्तस्य लकणमम् - “रसथैयाः रुद्रिथैसश्छनमा यमनसभलमागयाः मशखररणष्ट्री” इमत। 

व्यमाख्यमानमम्  -  अत्यष्ट्यमायाः  छन्दसयाः  कसश्चतम्  भमागयाः  मशखररणष्ट्री।  यस्य  विकत्तस्य  प्रमत  चरणस 
यमनसभलमायाः इत्यपुकक्षे  यगणयाः,  मगणयाः,  नगणयाः,  सगणयाः,  भगणयाः,  लघपुश्च,  गयाः - गपुरुश्च वितरन्तक्षे चक्षेतम् तदम् विकत्तस 
मशखररणष्ट्री इमत नमाम्नमा प्रख्यमातस भविमत। रसथैयाः इत्यपुकक्षे  षसड्भयाः, रुद्रिथैयाः इत्यपुकक्षे  एकमादशमभयाः, मछनमा - यमतमतष्ट्री 
समा  मशखररणष्ट्री भविमत। अथमारतम् यस्य विकत्तस्यप्रमत चरणस क्रमक्षेण यगणयाः,  मगणयाः,  नगणयाः,  सगणयाः,  भगणयाः, 
लघपुयाः,  गपुरुश्च वितरन्तक्षे  चक्षेतम्  तस्य विकत्तस्य मशखररणष्ट्री  इमत नमाम भविमत। एविञ्च षड्भ्ययाः अकरक्षेभ्ययाः परमम् 
एकमादशभ्ययाः  अकरक्षेभ्ययाः  परस  च  यमतयाः  भविमत।  इदमम्  अमप समविकत्तमम्  असस्त।  अतयाः पमादचतपुषयमम्  अमप 
समलकणयपुकस  भविक्षेतम्। अस्य विकत्तस्य एकसस्मनम् एवि पमादक्षे  सपदश अकरमामण मविदन्तक्षे। अतयाः विकत्तक्षे असस्मनम् 
अषषमषयाः अकरमामण ससन्त। 

उदमाहिरणक्षे लकणसमन्विययाः - मशखररणष्ट्रीविकत्तस्य उदमाहिरणस तमावितम्-

। ऽ  ऽ,   ऽ   ऽ   ऽ,  ।।। ,।। ऽ,   ऽ ।। ,। ऽ 

यदमा मक-सञ्चद्जनोऽहिस-, मदप इ-वि मदमा-न्धयाः समभविमम्। 

। ऽ  ऽ,  ऽ ऽ  ऽ,     ।।। ,।। ऽ,   ऽ।। ,। ऽ 

तदमा स-विरजनोऽस्मष्ट्री-, त्यभवि-दविसल-पस मम मनयाः। 

। ऽ  ऽ,   ऽ   ऽ   ऽ,  ।।। , ।। ऽ, ऽ।। ,। ऽ 

यदमा मकस -मचतम् मकस मचतम्- बपुधज-नसकमा-शमादवि-गतमम् 

। ऽ  ऽ,  ऽ   ऽ    ऽ,।।। ,।। ऽ,   ऽ ।। ,। ऽ 

तदमा मक-खर्थोऽस्मष्ट्री-मत, ज्विर इ-वि मदनो- मक्षे व्यप-गतयाः॥ इमत। 

 प्रकक तश्लनोकस्य अस्य प्रमत चरणस क्रमक्षेण यगणयाः, मगणयाः, नगणयाः, सगणयाः, भगणयाः, लघपुयाः, गपुरुश्च 
वितरन्तक्षे। अतयाः मशखररणष्ट्री इमत विकत्तस्य उदमाहिरणत्विक्षेन श्लनोकयाः अयस गण्यनो भविमत। एविञ्च षड्भ्ययाः अकरक्षेभ्ययाः 
परमम् यमतयाः मविदतक्षे। पपुनश्च ततयाःपरस एकमादशभ्ययाः अकरक्षेभ्ययाः परस च यमतयाः भविमत। इदमम्  अमप समविकत्तमम् 
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असस्त। अतयाः पमादचतपुषयमम्  अमप समलकणयपुकस  भविमत। अस्य श्लनोकस्य एकसस्मनम्  एवि पमादक्षे  सपदश 
अकरमामण मविदन्तक्षे। अतयाः सम्पकणरश्लनोकक्षे  असस्मनम् अषषमषयाः अकरमामण ससन्त। 

. . )24 2 12 मन्दमाक्रमान्तमा
लकणमम्  -  मन्दमाक्रमान्तमाच्छन्दसयाः  लकणमम्-  “मन्दमाक्रमान्तमा  जलसधषडगथैम्भर्यौ  नतयौ  तमादम्  गपुरू 

चक्षेतम्॥”इमत। 

व्यमाख्यमानमम्  -  मन्दमाक्रमान्तमाविकत्तमम्  अत्यष्ट्यमायाः  छन्दसयाः  कसश्चतम्  भमागयाः  मविदतक्षे।  तस्य लकणस 
कथयमत  -  यस्य विकत्तस्य प्रमत चरणस क्रमक्षेण म्भयौ इत्यपुकक्षे  मगणयाः भगणयाः च भवितयाः,  ततयाःपरस नतयौ इत्यपुकक्षे  
नगणयाः तगणश्च भवितयाः,  ततयाःपरस तमातम् तगणमातम् परस गपुरुविणरदयस च भविक्षेतम् चक्षेतम् तदमा मन्दमाक्रमान्तमा इमत नमाम 
भविमत। अथमारतम्  यस्य विकत्तस्य प्रमत चरणस  आदयौ मगणयाः ततयाःपरस भगणयाः वितरतक्षे,  ततयाःपरस नगणयाः ततयाःपरस 
तगणयाः, ततयाःपरस पपुनयाः तगणयाः वितरतक्षे, तस्ममातम् मदतष्ट्रीयतगणमातम् च परस गपुरुस्विरयपुकमाकरदयस च वितरतक्षे, तदमा तस्य 
विकत्तस्य मन्दमाक्रमान्तमा इमत नमाम। अधपुनमा यमतमनयमस कथयमत  -  जलसधषडगथैयाः इमत। छन्दयाःशमास्त्रक्षे जलसधयाः 
इत्यपुकक्षे  चत्विमारयाः,  अगथैयाः इत्यपुकक्षे  सपमभयाः इमत। अथमारतम् चतपुभ्यरयाः अकरक्षेभ्ययाः परस यमतयाः भविमत। ततयाः षड्भ्ययाः 
अकरक्षेभ्ययाः परस यमतयाः वितरतक्षे। ततयाः सपभ्ययाः अकरक्षेभ्ययाः परस यमतमनयमयाः मविदतक्षे। इदमम् अमप समविकत्तमम् असस्त। 
अतयाः  पमादचतपुषयमम्  अमप  समलकणयपुकस  भविक्षेतम्।  अस्य विकत्तस्य  एकसस्मनम्  एवि  पमादक्षे  सपदश  अकरमामण 
मविदन्तक्षे। अतयाः विकत्तक्षे असस्मनम् अषषमषयाः अकरमामण ससन्त। 

उदमाहिरणक्षे लकणसमन्विययाः - मन्दमाक्रमान्तमाविकत्तस्य उदमाहिरणस तमावितम्-

ऽ  ऽ   ऽ,   ऽ ।। ,।।। , ऽ   ऽ । ,  ऽ  ऽ । , ऽ ऽ 

कसश्चत्कमा-न्तमामविर-हिगपुरु-णमा स्विमासध-कमारमात्प्र-मत्तयाः। 

ऽ  ऽ ऽ,   ऽ।। ,।।। , ऽ   ऽ। , ऽ  ऽ। , ऽ ऽ 

शमापक्षेनमा-स्तङमम-तममहि-ममा विषर-भनोग्यक्षेण- भतपुरयाः। 

ऽ ऽ ऽ,   ऽ ।। ,।।। , ऽ   ऽ । ,  ऽ ऽ। , ऽ ऽ 

यकश्च-क्रक्षे  जन-कतन-यमास्नमान-पकणर्थोद-कक्षे षपु। 

ऽ    ऽ   ऽ,   ऽ।। ,।।। , ऽ   ऽ। , ऽ  ऽ। , ऽ ऽ 

सस्नग्धच्छमा-यमातरु-षपु विस-मतस रमाम-मगयमारश्र-मक्षेषपु॥

प्रकक तश्लनोकस्य अस्य प्रमत चरणमम्  क्रमशयाः मगणयाः भगणयाः,  नगणयाः,  तगणयाः  ,  पपुनयाः  तगणयाः च 
वितरन्तक्षे। तस्ममातम् च मदतष्ट्रीयतगणमातम् च परस गपुरुस्विरयपुकमाकरदयस च वितरतक्षे। अत एवि तस्य विकत्तस्य मन्दमाक्रमान्तमा 
इमत नमाम। पपुनश्च चतपुभ्यरयाः अकरक्षेभ्ययाः परस यमतयाः भविमत। पपुनयाः ततयाः षड्भ्ययाः अकरक्षेभ्ययाः परस यमतयाः मविदतक्षे। 
ततयाः पपुनयाः सपभ्ययाः अकरक्षेभ्ययाः परस यमतयाः मविदतक्षे। अत एवि अयस श्लनोकयाः मन्दमाक्रमान्तमाविकत्तस्य उदमाहिरणत्विक्षेन 
गण्यनो  भविमत।  इदमम्  अमप  समविकत्तमम्  असस्त।  अतयाः  पमादचतपुषयमम्  अमप  समलकणयपुकस  भविक्षेतम्।  अस्य 
श्लनोकस्य एकसस्मनम् एवि पमादक्षे सपदश अकरमामण मविदन्तक्षे। अतयाः श्लनोकक्षे  असस्मनम् अषषमषयाः अकरमामण ससन्त। 
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. . )24 2 13 शमादकरलमविक्रकीमडतमम्
कमाव्यममागरषपु  अत्यन्तस प्रससदतस छन्दयाः भविमत शमादकरलमविक्रकीमडतमम्। ससस्कक तजगमत अनक्षेन छन्दसमा 

अगमणतमायाः श्लनोकमायाः ससन्त। सम्प्रमत तस्य विकत्तस्य लकणमामदकस  मविचमायरतक्षे। 

लकणमम्-  शमादकरलमविक्रकीमडतस्य  विकत्तस्य  लकणमामन  विक्ष्यन्तक्षे-  “सकयमारश्विथैमरसजस्ततमायाः  सगपुरवियाः 
शमादकरलमविक्रकीमडतमम्”इमत। 

व्यमाख्यमानमम् -  इदस विकत्तमम् अमतधकत्यमायाः कसश्चतम् भमागयाः मविदतक्षे। यस्यप्रमत चरणस सगपुरवियाः इत्यपुकक्षे  
गपुरुणमा एकक्षे न समहितमायाः,  मसजस्ततमायाः  -  मगणयाः,  सगणयाः,  जगणयाः,  सगणयाः,  तगणदयस च स्यपुयाः। पपुनश्च सकयरयाः 
इत्यपुकक्षे  दमादशमभयाः,  अश्विथैयाः  इत्यपुकक्षे  सपमभयाः यमतयाः भविमत। तस्य विकत्तस्य नमाम शमादकरलमविक्रकीमडतमम्  इमत। 
अथमारतम् यस्य च विकत्तस्यप्रमत चरणस क्रमक्षेण मगणयाः, सगणयाः, जगणयाः, पपुनयाः सगणयाः, ततयाःपरस तगणदयस च स्यपुयाः। 
एविञ्च दमादशभ्ययाः अकरक्षेभ्ययाः परस यमतयाः भविमत। पपुनश्च ततयाः सपभ्ययाः अकरक्षेभ्ययाः परस यमतयाः भविमत। तस्य 
विकत्तस्य शमादकरलमविक्रकीमडतमम् इमत नमाम। इदमम् अमप समविकत्तस भविमत। अतयाः पमादचतपुषयमम् अमप समलकणयपुकस  
भविक्षेतम्।  अस्य श्लनोकस्य एकसस्मनम्  एवि  पमादक्षे  नविदश अकरमामण मविदन्तक्षे।  अतयाः  सम्पकणरश्लनोकक्षे  असस्मनम् 
षटसपमतयाः अकरमामण ससन्त। 

उदमाहिरणक्षे लकणसमन्विययाः - शमादकरलमविक्रकीमडतविकत्तस्य उदमाहिरणस तमावितम्-

ऽ   ऽ ऽ ,।। ऽ,। ऽ । ,।। ऽ,  ऽ  ऽ । ,ऽ ऽ। , ऽ

यमा कपु न्दक्षे-न्दपुतपुषमा-रहिमार-धविलमा- यमा शपुभ-विस्त्रमाविक-तमा। 

ऽ   ऽ ऽ ,।। ऽ, । ऽ । ,।। ऽ,  ऽ    ऽ । ,ऽ ऽ। , ऽ

यमा विष्ट्रीणमा-विरद-ण्डमसण्ड-तकरमा- यमा श्विक्षेत-पद्ममास-नमा। 

ऽ   ऽ ऽ ,।। ऽ,। ऽ। ,।। ऽ,  ऽ  ऽ। , ऽ ऽ । , ऽ

यमा ब्रह्ममा-च्यपुतश-ङ्करप्र-भकमतमभ-दरविथैयाः स-दमा विसन्दतमा। 

ऽ    ऽ  ऽ ,।। ऽ,। ऽ । ,।। ऽ,  ऽ  ऽ। , ऽ ऽ  । , ऽ

समा ममास पमा-तपु सर-स्वितष्ट्री भ-गवितष्ट्री- मनयाःशक्षेष-जमाडमा-पहिमा॥ इमत। 

 प्रकक तश्लनोकस्य अस्यप्रमत चरणस क्रमक्षेण मगणयाः, सगणयाः, जगणयाः, पपुनयाः सगणयाः, ततयाःपरस तगणदयस 
च ससन्त। एविञ्च दमादशभ्ययाः अकरक्षेभ्ययाः परस यमतयाः भविमत। पपुनश्च ततयाः सपभ्ययाः अकरक्षेभ्ययाः परस यमतयाः भविमत। 
अत एवि अयमम् एवि श्लनोकयाः शमादकरलमविक्रकीमडतस्य विकत्तस्य उदमाहिरणत्विक्षेन गकहिष्ट्रीतनो भविमत। इदमम् अमप समविकत्तस  
भविमत। अतयाः पमादचतपुषयमम्  अमप समलकणयपुकस  भविमत।  अस्य श्लनोकस्य एकसस्मनम्  एवि पमादक्षे  नविदश 
अकरमामण मविदन्तक्षे। अतयाः सम्पकणरश्लनोकक्षे  असस्मनम् षटसपमतयाः अकरमामण ससन्त। इदस च विमामणरकच्छन्दयाः भविमत। 
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पमाठगतप्रश्नमायाः-४

अत्र कक्षे मचतम् पमाठगतमायाः प्रश्नमायाः प्रदष्ट्रीयन्तक्षे - 

. 23 भपुजङप्रयमातविकत्तस्य लकणस मकमम् असस्त। 

. 24 भपुजङप्रयमातविकत्तक्षेन रमचतक्षे श्लनोकक्षे  कमत अकरमामण ससन्त। 

. 25 विसन्तमतलकमाविकत्तस्य लकणस मकमम् असस्त। 

. 26 विसन्तमतलकमाविकत्तस्य प्रत्यक्षेकस  पमादक्षेषपु कमत अकरमामण ससन्त। 

. 27 कमाश्यपमतक्षे विसन्तमतलकमायमायाः अपरस नमाम मकमम् असस्त। 

. 28 ममासलनष्ट्रीविकत्तस्य लकणस मकमम् असस्त। 

. 29 ममासलनष्ट्रीविकत्तस्य प्रत्यक्षेकस  पमादक्षेषपु कमत अकरमामण ससन्त। 

. 30 मशखररणष्ट्रीविकत्तस्य लकणस मकमम् असस्त। 

. 31 मशखररणष्ट्रीविकत्तस्य प्रत्यक्षेकस  पमादक्षेषपु कमत अकरमामण ससन्त। 

. 32 मन्दमाक्रमान्तमाविकत्तस्य लकणस मकमम् असस्त। 

. 33 शमादकरलमविक्रकीमडतविकत्तस्य लकणस मकमम् असस्त। 

पमाठसमारयाः

ससस्कक तसमामहित्यजगमत छन्दसयाः प्रचपुरस प्रयनोगयाः दृश्यतक्षे। शमाकपु न्तलमामदलयौमकककमाव्यक्षे विथैमदकसमामहित्यक्षे 
च  छन्दसयाः  प्रयनोगयाः  असस्त  एवि।  असस्मनम्  पमाठक्षे  आयमारविकत्तरूपस्य  ममामत्रकच्छन्दसयाः  विणरनमा  मक्रयतक्षे। 
आयमारच्छन्दसयाः  लकणमविचमारयाः,  उदमाहिरणमम्,  यमतमनयमश्च  उच्यतक्षे।  ममामत्रकच्छन्दस  विणरमयत्विमा  अत्यन्तस 
प्रससदमम्  इन्द्रिविजमाविकत्तमम्  उपक्षेन्द्रिविजमाविकत्तञ्च विणरयमत। यस्य विकत्तस्यप्रमत चरणस  तगणदयमम्,  जगणक्षेन समाकस  
गपुरुदयस च भविमत चक्षेतम् अस्य विकत्तस्य इन्द्रिविजमा इमत नमाम भमविष्यमत। अस्य पमादमान्तक्षे यमतयाः भविमत। एविञ्च 
उपक्षेन्द्रिविजमाविकत्तक्षे  प्रथमस  जगणयाः  वितरतक्षे,  ततयाःपरस  तगणयाः वितरतक्षे,  ततयाःपरस  पपुनयाः  जगणयाः  वितरतक्षे।  ततयाःपरस  परस 
गपुरुस्विरमविमशषमाकरदयस  वितरतक्षे।  एविञ्च पमादस्य अन्तक्षे  एवि यमतयाः भविमत। शमासलनष्ट्रीच्छन्दसयाः प्रत्यक्षेकस  चरणक्षेषपु 
प्रथमस  मगणयाः ततयाःपरस तगणयाः ततयाःपरस पपुनयाः तगणयाः ततयाःपरस गपुरुविणरयाः ततयाःपरस पपुनयाः गपुरुविणरयाः भविमत चक्षेतम् 
शमासलनष्ट्रीविकत्तमम् इमत नमाम भविमत। चतपुभ्यरयाः अकरक्षेभ्ययाः परस सपभ्ययाः अकरक्षेभ्ययाः परस च यमतयाः भविमत। ततयाःपरस 
रथनोदतमाविकत्तमम् आलनोचयमत। रथनोदतमाच्छन्दसयाः प्रत्यक्षेकस  पमादक्षेषपु रगणमातम् परस नगणयाः रगणश्च वितरतक्षे। एविञ्च 
लघपुगरू च स्यमातमामम्। एविञ्च पमादस्य अन्तक्षे एवि यमतमनयमनो भविमत। पपुनश्च विसशस्थस्य लकणस कथयमत - 
यस्य विकत्तस्य प्रत्यक्षेकस  पमादक्षेषपु जगणयाः, ततयाःपरस तगणयाः,ततश्च पपुनयाः जगणयाः, ततयाःपरस रगणयाः च क्रमक्षेण वितरन्तक्षे 
चक्षेतम् तदम् विसशस्थमम्। तनोटकविकत्तस्य लकणस भविमत - यस्य च विकत्तस्य प्रत्यक्षेकस  पमादक्षेषपु चत्विमारयाः सगणमायाः वितरन्तक्षे 
चक्षेतम्  ततम्  विकत्तस  तनोटकमम्  इमत  नमाम्नमा  प्रसथतमम्।  तनोटकविकत्तस्यमामप  पमादमान्तक्षे  यमतयाः  भविमत।  सम्प्रमत 
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द्रिपुतमविलसम्बतस्य लकणस कथयमत  -  यस्य विकत्तस्य प्रमतपदक्षे आदयौ नगणयाः भविमत,  ततयाःपरस भगणयाः भविमत, 

ततयाःपरस पपुनयाः भगणयाः भविमत, ततयाःपरस रगणयाः भविमत चक्षेतम् ततम् विकत्तस द्रिपुतमविलसम्बतमम् इमत नमाम्नमा कमाव्यजगमत 
प्रसथतस भविमत। पपुनयाः यस्य विकत्तस्यप्रमत चरणस चतपुमभरयाः यगणथैयाः यपुकस  स्यमातम्, तस्य विकत्तस्य भपुजङप्रयमातमम् इमत 
नमाम्नमा प्रख्यमातमम्। अस्य अमप विकत्तस्य पमादमान्तक्षे यमतयाः भविमत। पपुनयाः यस्य विकत्तस्य प्रत्यक्षेकस  चरणक्षेषपु आदयौ 
तगणयाः वितरतक्षे, ततयाःपरस भगणयाः वितरतक्षे, ततयाःपरस जगणयाः असस्त, ततश्च पपुनयाः जगणयाः वितरतक्षे, ततयाःपरस गपुरुविणरयाः 
भविमत,  ततश्च पपुनयाः गपुरुविणरयाः भविमत चक्षेतम् तदम् विकत्तस विसन्तमतलकमा इमत नमाम्नमा कसथतस भविमत। अस्य च 
विकत्तस्य पमादमान्तक्षे यमतयाः मविदतक्षे। ततयाःपरस ममासलनष्ट्रीविकत्तस्य लकणस कथयमत  -  यस्य विकत्तस्य प्रत्यक्षेकस  चरणक्षेषपु 
आदयौ नगणयाः,  ततयाःपरस पपुनयाः नगणयाः वितरतक्षे,  ततयाःपरस सविरगपुरुयाः मगणयाः वितरतक्षे,  ततयाःपरस यगणयाः ततयाःपरस पपुनयाः 
यगणयाः भविमत चक्षेतम् ततम् विकत्तस ममासलनष्ट्री इमत नमाम्नमा प्रख्यमातमम् असस्त। यस्य विकत्तस्यप्रमत चरणस क्रमक्षेण यगणयाः, 
मगणयाः, नगणयाः, सगणयाः, भगणयाः, लघपुयाः, गपुरुश्च वितरन्तक्षे चक्षेतम् तस्य विकत्तस्य मशखररणष्ट्री इमत नमाम भविमत। एविञ्च 
षड्भ्ययाः अकरक्षेभ्ययाः परमम् एकमादशभ्ययाः अकरक्षेभ्ययाः परस च यमतयाः भविमत। एविञ्च यस्य विकत्तस्य प्रमत चरणस आदयौ 
मगणयाः  ततयाःपरस  भगणयाः  वितरतक्षे,  ततयाःपरस  नगणयाः  ततयाःपरस  तगणयाः,  ततयाःपरस  पपुनयाः  तगणयाः  वितरतक्षे,  तस्ममातम् 
मदतष्ट्रीयतगणमातम् च परस गपुरुस्विरयपुकमाकरदयस च वितरतक्षे,  तदमा तस्य विकत्तस्य मन्दमाक्रमान्तमा इमत नमाम। यस्य च 
विकत्तस्यप्रमत चरणस क्रमक्षेण मगणयाः, सगणयाः, जगणयाः, पपुनयाः सगणयाः, ततयाःपरस तगणदयस विमा स्यपुयाः। एविञ्च दमादशभ्ययाः 
अकरक्षेभ्ययाः  परस  यमतयाः  भविमत।  पपुनश्च  ततयाःपरस  सपभ्ययाः  अकरक्षेभ्ययाः  परस  यमतयाः  भविमत।  तस्य  विकत्तस्य 
शमादकरलमविक्रकीमडतमम् इमत नमाम स्यमातम्। एविञ्च एतमामन छन्दमाससस सममासक्षेन प्रकक तपमाठक्षे चमचरतमामन ससन्त। 

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

अत्र कक्षे मचतम् पमाठमान्तप्रश्नमायाः प्रदष्ट्रीयन्तक्षे -

. 1  उदमाहिरणपपुरयाःसरमम् आयमारच्छन्दसस विणरयत। 

. 2  इन्द्रिविजमाविकत्तस्य लकणमम् उदमाहिरणञ्च सलखत। 

. 3 उपक्षेन्द्रिविजमाविकत्तस्य लकणमम् उदमाहिरणञ्च सलखत। 

. 4 शमासलनष्ट्रीविकत्तस्य लकणमम् उदमाहिरणञ्च सलखत। 

. 5 रथनोदतमाविकत्तस्य लकणमम् उदमाहिरणञ्च सलखत। 

. 6 विसशस्थविकत्तस्य लकणमम् उदमाहिरणञ्च सलखत। 

. 7 तनोटकविकत्तस्य लकणमम् उदमाहिरणञ्च सलखत। 

. 8 भपुजङप्रयमातविकत्तस्य लकणमम् उदमाहिरणञ्च सलखत। 

. 9 विसन्तमतलकमाविकत्तस्य लकणमम् उदमाहिरणञ्च सलखत। 

. 10 द्रिपुतमविलसम्बतविकत्तस्य लकणमम् उदमाहिरणञ्च सलखत। 

. 11 ममासलनष्ट्रीविकत्तस्य लकणमम् उदमाहिरणञ्च सलखत। 

. 12 मशखररणष्ट्रीविकत्तस्य लकणमम् उदमाहिरणञ्च सलखत। 
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. 13 मन्दमाक्रमान्तमाविकत्तस्य लकणमम् उदमाहिरणञ्च सलखत। 

. 14 शमादकरलमविक्रकीमडतविकत्तस्य लकणमम् उदमाहिरणञ्च सलखत। 

पमाठमान्तप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण

अत्र पमाठमान्तप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण प्रदष्ट्रीयन्तक्षे -

. 1  ममामत्रकच्छन्दयाः। 

. 2  जगणयाः। 

. 3  मविषमविकत्तमम्। 

. 4  मत्रसशतम्। 

. 5  सपमविसशमतयाः। 

. 6 “स्यमामदन्द्रिविजमा यमद तयौ जगयौ गयाः” इमत। 

. 7  एकमादश। 

. 8  समविकत्तमम्। 

. 9  “उपक्षेन्द्रिविजमा जतजमास्ततनो गयौ”इमत। 

. 10 एकमादश। 

. 11  "शमासलन्यपुकमा म्तयौ तगयौ गनोऽसब्धलनोकथै याः" इमत। 

. 12  एकमादश। 

. 13 “रमानरमामविहि रथनोदतमा लगयौ”इमत। 

. 14  चतपुश्चत्विमाररसशतम्। 

. 15 पमादमान्तक्षे। 

. 16 “ जतयौ तपु विसशस्थमपुदष्ट्रीररतस जरयौ”इमत। 

. 17  दमादश। 

. 18 “ इहि तनोटकमम्बपुसधसथैयाः प्रसथतमम्” इमत। 

. 19  दमादश। 

. 20  “द्रिपुतमविलसम्बतममाहि नभयौ भरयौ”इमत। 

. 21 पमादमान्तक्षे। 

. 22  सपुन्दरष्ट्री। 

. 23 “भपुजङप्रयमातस भविक्षेदथैश्चतपुमभरयाः। ”इमत। 

. 24  अषचत्विमाररसशतम्। 
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. 25 “उकमा विसन्तमतलकमा तभजमा जगयौ गयाः” इमत। 

. 26  चतपुदरश। 

. 27  सससहिनोनतमा। 

. 28  “ननमयययपुतक्षेयस, ममासलनष्ट्री भनोमगलनोकथै याः” इमत। 

. 29  पञ्चदश। 

. 30 “रसथैयाः रुद्रिथैसश्छनमा यमनसभलमागयाः मशखररणष्ट्री” इमत। 

. 31  सपदश। 

. 32 “मन्दमाक्रमान्तमा जलसधषडगथैम्भर्यौ नतयौ तमादम् गपुरू चक्षेतम्॥”इमत। 

. 33  “सकयमारश्विथैमरसजस्ततमायाः सगपुरवियाः शमादकरलमविक्रकीमडतमम्”इमत। 

॥ इमत चतपुमविरशयाः पमाठयाः ॥
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प्रस्तमाविनमा -

ममानविमायाः सदमा एवि सयौन्दयरस्य पकजकमायाः भविसन्त। अमतप्रमाचष्ट्रीनकमालमातम्  एवि अलङ्कमारमादष्ट्रीनमास  प्रयनोगस 
कक तविन्तयाः कविययाः। इमतहिमासपपुरमाणमामदवितम् अलङ्कमारशमास्त्रमम् अमप अमतप्रमाचष्ट्रीनमम् भविमत। कविययाः यदमा पदमामदकस  
सकजसन्त,  तदमा एवि स्वितयाः अलङ्कमारमादययाः कक मतषपु सममायमासन्त। विथैमदकविमाङयक्षे अमप अलङ्कमारशमास्त्रस्य प्रयनोगयाः 
मविदतक्षे।  यथमा-  ऋग्विक्षेदक्षे  औषससकमकषपु  उषमादक्षेव्यमायाः  विणरनमाविसरक्षे  उपममादलङ्कमारमाणमास  प्रयनोगयाः दृश्यतक्षे।  ऋग्विक्षेदक्षे 
अमतशयनोक्त्यलङ्कमारस्य प्रयनोगयाः दृश्यतमामम्। 

"दमा सपुपणमार सयपुजमा सखमायमा सममानस विककस पररषस्विजमातक्षे। 
तयनोरन्ययाः मपप्पलस स्यमादत्त्यनश्ननन्यनोऽमभचमाकशष्ट्रीमत॥" इमत। 

अयञ्च अलङ्कमारयाः कमविविमाणष्ट्रीतयाः स्वितयाः एवि आयमामत, न तपु बहिहयत्नक्षेन। शरष्ट्रीरमातम् लमाविण्यस पकथकम्  न 
कदमामप  भविमत,  तथथैवि  शब्दमाथरमयमातम्  कमाव्यशरष्ट्रीरमातम्  अलङ्कमारयाः  पकथकम्  न  भविमत।  यथमा  खलपु 
विलयकपु ण्डलमादययाः  ममानविदक्षेहिस्य  शनोभमास  सम्पमादयन्तयाः  अलङ्कमारशब्दक्षेन  व्यपमदश्यन्तक्षे।  तथथैवि 
अनपुप्रमासरूपकनोपममादययाः  शब्दस्य  अथरस्य  च  शनोभमास  सम्पमादयन्तयाः  रसमम्  उपकपु विरसन्त।  अत  एवि 
अनपुप्रमासरूपकमादययाः अलङ्कमारपदविमाच्यमायाः भविसन्त इमत कमाव्यविक्षेमदमभयाः। अलङ्कमारयाः महि शब्दमाथरमयस्य कमाव्यस्य 
शनोभमास विधरयमत। यथमा विह्नक्षेयाः उष्णत्विस धमरयाः भविमत, तथथैवि अलङ्कमारस्य सयौन्दयर धमरयाः भविमत। अत एवि विमामनक्षेन 
प्रनोकमम् - "सयौन्दयरमलङ्कमारयाः" इमत। जयदक्षेवियाः कथयमत यतम् विह्नक्षेयाः उष्णतमारमामहित्यस कदमामप न सम्भविमत। तथथैवि 
कमाव्यमम् अमप अलङ्कमाररमहितस कदमामप न भविमत। तथमामहि प्रनोकस  जयदक्षेविक्षेन-

"अङष्ट्रीकरनोमत ययाः कमाव्यस शब्दमाथमारविनलङ्कक तष्ट्री। 
असयौ न मन्यतक्षे कस्ममातम् अनपुष्णमनलङ्कक तष्ट्री॥” इमत। 

प्रकक तक्षे पमाठक्षे वियस कक्षे षमासञ्चतम् अलङ्कमारमाणमास लकणमम्, मकस  प्रयनोजनमम्, अलङ्कमारस्य प्रभक्षेदयाः इमत असस्मनम् 
मविषयक्षे ससकक्षेपक्षेण आलनोचनमास कपु मरयाः। 

उदक्षेश्यमामन
अमपुस पमाठस पमठत्विमा भविमानम् भवितष्ट्री विमा-

  अलङ्कमारस्य लकणस जमातपुस प्रभविक्षेतम्। 
  अलङ्कमारस्य प्रयनोजनस जमातपुस शक्नपुयमातम्। 
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  अलङ्कमारस्य भक्षेदनोपभक्षेदमानम् जमातपुस प्रभविक्षेतम्। 
 शब्दमाथमारलङ्कमारक्षे मविदममानमम् अलङ्कमारस जमातपुस प्रभविक्षेतम्। 
 शब्दमालङ्कमारक्षे मविदममानमम् अलङ्कमारस जमातपुस प्रभविक्षेतम्। 
 कविष्ट्रीनमास मनममरतक्षे श्लनोकमादयौ अलङ्कमारमनणरयस कतपुर यनोग्यनो भविक्षेतम्। 
 स्वियमम् अमप अलङ्कमारष्ट्रीदमानमास प्रयनोगस कक त्विमा श्लनोकमनममारणक्षे समथर्थो भविक्षेतम्। 
 उदमाहिरणक्षे लकणसमन्विययाः कथस कमायरयाः इमत जमातपुस शक्नपुयमातम्। 
 अलङ्कमारयपुकक्षे  श्लनोकमादयौ असधकमास चमत्कक मतमम् अविगन्तपुस यनोग्यनो भविक्षेतम्। 

. )25 1 अलङ्कमारलकणमम्
 अथ अलसकमारयाः  पररचमाय्यतक्षे।  लनोकप्रससदयाः अयमम्  अलङ्कमारशब्दयाः अलमम्  इमत उपपदपकविरकमातम् 

कक धमातनोयाः घञ्प्रत्ययक्षेन मनष्पननो भविमत। अलङ्कमारमविषयकस  शमास्त्रस मनगदतक्षे अलङ्कमारशमास्त्रमम् इमत। कनो नमाम 
अलसकमारयाः। ”कमाव्यशनोभमाकरमानम् धममारनम्  अलसकमारमानम्  प्रचकतक्षे” इमत दण्डष्ट्री प्रनोकविमानम्। अलसङ्क्रयतक्षे  अनक्षेन 
इत्यलसकमारयाः इमत विमामनमानन्दविधरनमादययाः पररभमावियसन्त। मम्मटमाचमायरस्य मतक्षे शब्दमाथरमयस्य कमाव्यशरष्ट्रीरस्य 
सयौन्दयरविधरकमायाः उपममादययाः अलङ्कमारमायाः भविसन्त। तदक्षेवि प्रमाहि -

“उपकपु विर सन्त तस सन्तस यक्षेऽङदमारक्षेण जमातपुमचतम्। 
हिमारमामदविदलसकमारमास्तक्षेऽनपुप्रमासनोपममादययाः॥”इमत। 

अलङ्कमारमायाः  प्रथमतयमा  विमाच्यलक्ष्यव्यङ्ग्यमाथरस्य  शनोभमास  विधरयसन्त।  ततयाः 
विमाच्यलक्ष्यमादथमारमतशयमपुखक्षेन  सम्भमामविनस  मपुख्यरसमम्  उपकपु विरसन्त।  लनोकसममाजक्षे  अमप  आदयौ  अलङ्कमारयाः 
कण्ठमादङमानमास  शनोभमास  विधरयमत।  ततयाःपरमम्  अलङ्कमारमायाः  कण्ठमादङमानमामम्  उत्कषमारधमानदमारक्षेण  शरष्ट्रीररणमम् 
उपकपु विर सन्त। पसण्डतरमाजयाः जगनमाथयाः स्विककीयक्षे रसगङमाधरनमामकक्षे  गन्थक्षे अलङ्कमारस मनमदरशमत। तथमामहि प्रनोकमम् - 
“अथमास्य  प्रमागमभमहितलकणस्य  कमाव्यमात्मननो  व्यङ्ग्यस्य  रमणष्ट्रीयतमाप्रयनोजकमायाः  मनरूप्यन्तक्षे।”  इमत। 
मविश्विक्षेश्विरस्य पसण्डतस्य मतक्षे तपु  अलङ्कमारयाः रसनोपकमारकयाः भविमत। अलङ्कमारयाः अथरदमारमा रसमम् उपकरनोमत। 
तथमामहि प्रनोकमम् अलङ्कमारकयौस्तपुभक्षे- “तस मविनमा शब्दसयौन्दयरममप नमासस्त मननोहिरमम्। 

अथमारलङ्कमाररमहितमा मविधक्षेविक्षेवि सरस्वितष्ट्री॥” इमत। 
कमविरमाजयाः  मविश्विनमाथयाः  समामहित्यदपरणनमामकस्य  गन्थस्य  दशमनोलमासक्षे  अलङ्कमारमानम्  मविविकणनोमत। 

तथमामहि अलङ्कमारस्य लकणस प्रमाहि-

शब्दमाथरयनोरसस्थरमा यक्षे धममारयाः शनोभमामतशमामयनयाः। 
रसमादष्ट्रीनपुपकपु विर न्तनोऽलङ्कमारमास्तक्षेऽङदमामदवितम्॥ इमत। 

यथमा कक्षे यकरमामदकमायाः शरष्ट्रीरशनोभमामतशमामयनयाः आत्ममानमम् उपकपु विरसन्त, तक्षेनथैवि प्रकमारक्षेण अनपुप्रमासनोपममादययाः 
अलङ्कमारमायाः शब्दमाथरशनोभमामतशमामयनयाः  कमाव्यमात्मभकतस्य  रसमादक्षेयाः उपकमारकमायाः भविसन्त। अलङ्कमारमायाः असस्थरमायाः 
ससन्त अत एवि तक्षेषमास गपुणवितम् आविश्यककी सस्थमतयाः। अथमारतम् गपुणमा अमप उत्कषरकमायाः ससन्त,  मकन्तपु तक्षे गपुणमायाः 
रसस्य सस्थरमायाः धममारयाः  स्विरूपमविशक्षेषमायाः ससन्त। अलङ्कमारमायाः शब्दमाथरयनोयाः असस्थरमायाः धममारयाः  शब्दमाथरदमारक्षेण च 
रसमम्  उत्कषरयसन्त।  इदमम्  एवि  अलङ्कमारमाणमास  प्रयनोजनस  यतम्  शब्दमाथरदमारक्षेण  रसमादक्षेयाः  उपकमारकमम्  असस्त। 
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अलङ्कमारशब्दयाः मदधमा मनष्पननो भविमत। अलङ्कक मतयाः अलङ्कमारयाः इमत भमाविव्यपुत्पनयाः पकयाः। अलसङ्क्रयतक्षे अनक्षेन 
इमत करणव्यपुत्पनयाः पकयाः भविमत। 

. )25 2 अलङ्कमारस्य प्रकमारयाः
प्रमाययाः अलङ्कमारयाः मदमविधयाः भविमत। शब्दमालङ्कमारयाः अथमारलङ्कमारयाः च इमत। कक्षे षमासञ्चतम् नयक्षे उभयमालङ्कमारयाः 

अमप  भविमत।  अनपुप्रमासमादययाः  शब्दमालसकमारमायाः  उपममारूपकमादययाः  अथमारलसकमारमायाः।  पपुनरुकविदमाभमासमालङ्कमारयाः 
शब्दमाथमारलङ्कमारयाः अथमारतम् उभयमालसकमारयाः भविमत। शब्दमालङ्कमारक्षे शब्दस्य एवि प्रमाधमान्यतमा भविमत। अथमारलङ्कमारक्षे 
अथरस्य प्रमाधमान्यतमा भविमत। 

यक्षेऽलङ्कमारमायाः शब्दमासश्रतमायाः तक्षे शब्दमालङ्कमारमायाः कथ्यन्तक्षे। ‘‘शब्दपररविकत्त्यसहित्विस’’ यत्र मविदतक्षे, अथमारतम् 
यक्षेऽलङ्कमारमायाः शब्दपररवितरनस न सहिन्तक्षे,  प्रयपुकशब्दस्थमानक्षे पयमारयविमाचकशब्दप्रयनोगस न सहिन्तक्षे इत्यथरयाः। यमावितम् 
शब्दयाः तमाविदलङ्कमारस्य सत्तमा वितरतक्षे, यदमा शब्दपररवितरनस स्यमातम् तदमालङ्कमारनोऽमप नषयाः स्यमातम्। अतयाः एतमादृशष्ट्री 
सस्थमतयरत्र  मविदतक्षे  तक्षे  शब्दमालङ्कमारमायाः  भविसन्त।  यक्षेऽलङ्कमारमायाः  अथमारसश्रतमायाः  तक्षे  अथमारलङ्कमारमायाः  कथ्यन्तक्षे। 
‘‘शब्दपररविकसत्तसहित्विस’’  यत्र  मविदतक्षे,  अथमारतम्  यक्षेऽलङ्कमारमायाः  शब्दपररवितरनस  सहिन्तक्षे,  प्रयपुकशब्दस्थमानक्षे 
पयमारयविमाचकशब्दप्रयनोगस  सहिन्तक्षे  इत्यथरयाः।  यमावितम्  अथरयाः  तमाविदलङ्कमारस्य सत्तमा  वितरतक्षे,  यदमा  अथरपररवितरनस 
स्यमातम् तदमालङ्कमारनोऽमप नषयाः स्यमातम्। अतयाः एतमादृशष्ट्री सस्थमतयरत्र मविदतक्षे तक्षे अथमारलङ्कमारमायाः भविसन्त। 

विस्तपुतस्तपु शब्दमालङ्कमारयाः ध्विनक्षेयाः अथमारतम् नमादस्य अलङ्कमारयाः भविमत तस्य श्रविणक्षेन आनन्दनो जमायतक्षे। 
अथमारलङ्कमारयाः  अथरस्य  अलङ्कमारयाः  भविमत।  शब्दमालङ्कमारयाः  भविमत  शरष्ट्रीरमम्,  अथमारलङ्कमारयाः  भविमत  तस्य 
मचदमानन्दस्विरूपमम्। शब्दमालङ्कमारयाः ममानविमानमास मनसस रूपस्य आलनोकस  प्रददमामत। अथमारलङ्कमारयाः मचन्मयरूपक्षेण 
मचत्तमम्  आलनोकयमत। शब्दमालङ्कमारक्षे  शब्दस्य पररवितरनस  सम्भविमम्  नमासस्त। परन्तपु  अथमारलङ्कमारक्षे  तपु  शब्दस्य 
पररवितरनस सम्भविमम् असस्त। 

शब्दमालङ्कमारयाः अथमारलङ्कमारयाः शब्दमाथमारलङ्कमारयाः(उभयमालङ्कमारयाः) इमत भक्षेदक्षेन अलङ्कमारयाः प्रमाययाः मत्रमविधयाः

. )25 3 अलङ्कमारस्य प्रयनोजनमम्
अलङ्कमारयाः  सयौन्दयरमम्।  सपुन्दरस  विस्तपु  यत्र मतष्ठमत,  तत्रथैवि  अस्ममाकस  नक्षेत्रस  धमाविमत।  सयौन्दयरपकणरस्य 

विस्तपुनयाः दशरनक्षेन अस्ममाकस  नक्षेत्रमम्  आनन्दस  लभतक्षे।  सयौन्दयरपकणरस्य भनोजनस्य स्विष्ट्रीकमारक्षेण सदमा एवि मनसस 
आनन्दयाः  जमायतक्षे।  तदतम्  सयौन्दयरपकणरस्य  कमाव्यस्य पठनक्षेन  अमप  मनसस आनन्दयाः  उत्पदतक्षे।  परममाथरतयाः 
उमकविथैमचत्र्यमम् अलङ्कमारयाः भविमत। विस्तपुतस्तपु यमद समाकमातम् मकममप कथयमत चक्षेतम् ततम् कथमाममात्रमम् असस्त। 
ततयाः चमत्कक मतयाः अमप न उत्पदतक्षे। यथमा - मम नमाम दक्षेविदत्तयाः। अहिस प्रमतमदनस प्रमातयाः मविदमालयस गच्छमामम। इमत 
एतमादृशमामन विमाक्यमामन समाकमातम्  कसञ्चतम्  अथर  बनोधयसन्त। असस्मनम्  विमाक्यक्षे  चमत्कमारयाः  न दृश्यतक्षे।  तस्ममातम् 
चमत्कमारमविमशषस विमाक्यस नमासस्त चक्षेतम् ततम् कमाव्यस न भविमत। तत्र तपु चमत्कमारमविमशषस्य विमाक्यस्य अभमाविमातम् 
जनमानमामम्  आनन्दयाः  एवि  न  भविमत।  उमकविथैमचत्र्यमम्  असस्त चक्षेतम्  ततयाः  आनन्दयाः  भविमत।  विमामनक्षेन  स्विस्य 
कमाव्यमालङ्कमारसकत्रस्य आमदमसकत्रक्षे प्रनोकमम् असस्त यतम् "कमाव्यस गमाहमलङ्कमारमातम्”इमत। यतम् मकमम् अमप कमाव्यमम् 
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अस्ममाकस  गमाहस  न  भविमत।  कमाव्यक्षे  उमकविथैमचत्र्यमम्  असस्त  चक्षेतम्  ततम्  कमाव्यमम्  अस्ममाकस  गमाहमम्  भविमत। 
समालङ्कमारस्य कमाव्यतमा भविमत इमत कपु न्तकमाचमायरस्य मतमम्। तत एवि खलपु अलसकमारनो नमाम कमाव्यशरष्ट्रीरभकतयनोयाः 
शब्दमाथरयनोयाः लनोकनोत्तररमणष्ट्रीयत्विमनष्पमादकयाः रमाजममागरयाः भविमत। तस्ममातम्  तदमतशयममाहिहयाः विमामनभट्टमायाः कमाव्यस 
गमाहमलसकमारमामदमत। कमामचतम्  ममहिलमा अलङ्कमारस गकहमामत चक्षेतम्  समा अतष्ट्रीवि सपुन्दरष्ट्री प्रमतभमामत। तथथैवि कमाव्यक्षे  
अलङ्कमारमायाः ससन्त चक्षेतम् ततम् कमाव्यमम् अत्यन्तस मप्रयस भविमत। अलङ्कमारयाः यथमा दक्षेहिस्य सयौन्दयर विधरयमत तथथैवि 
शब्दमालङ्कमारयाः अथमारलङ्कमारश्च कमाव्यशरष्ट्रीरस्य सयौन्दयर विधरयमत। उमकविथैमचत्र्यस नमासस्त चक्षेतम् ततम् कमाव्यस गमाहस न 
भविमत। चन्द्रियाः इवि मपुखमम् इमत उपममालङ्कमारस्य उदमाहिरणस भविमत। समाममान्यमाथरयाः भविमत यतम् चन्द्रिक्षे यमादृशस 
सयौन्दयर  मतष्ठमत,  तमादृशस  सयौन्दयर  मपुखक्षे  अमप मविदतक्षे। असस्मनम् विमाक्यक्षे  समाकमातम् विमाक्यमाथरयाः मविदतक्षे। तस्ममातम् 
उमकविथैमचत्र्यस्य गकढमाथरस्य च अभमाविमातम् असस्मनम् विमाक्यक्षे  चमत्कमारयाः नमासस्त। अत एवि कमाव्यत्विक्षेन गमाहस न 
भविमत।  चन्द्रियाः  इवि  मपुखमम्  इत्यत्र  तपु  सयौन्दयरमम्  इत्यथरयाः  गपुपतयमा  मविदतक्षे।  असस्मनम्  विमाक्यक्षे  गकढमाथरस्य 
उमकविथैमचत्र्यस्य च मविदममानमातम् चमत्कमारयाः मविलसमत। अत एवि विमाक्यमम् इदस श्रपुत्विमा जनमानमास मनसस आनन्दयाः 
उत्पदतक्षे।  विमामनक्षेन  अलङ्कमारवितमा  कमाव्यक्षेन  मकस  फलमम्।  तदनोच्यतक्षे  -  “कमाव्यस  सतम्  दृषमाथमारऽदृषमाथर 
प्रष्ट्रीमतककीमतरहिक्षेतपुत्विमातम्।”

सत्कमाव्यमम्  अस्ममामभयाः आदरणष्ट्रीयमम् असस्त। यतनो महि सतयाः कमाव्यस्य पठनक्षेन प्रष्ट्रीमतयाः उत्पदतक्षे। 
तच्च दृषस प्रयनोजनस भविमत। पपुनश्च सतयाः कमाव्यस्य पठनक्षेन ककीमतरयाः उत्पदतक्षे। तच्च अदृषस प्रयनोजनस भविमत। 
भमामहिस्य मतक्षे कमाव्यक्षे अलङ्कमारयाः एवि प्रधमानयाः भविमत। अलङ्कमारयाः एवि कमाव्यस्य आत्ममा। आत्ममानस मविनमा शरष्ट्रीरस 
व्यथर भविमत। तथथैवि अलङ्कमारस मविनमा कमाव्यमम् अमप व्यथर भविमत। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-१

अत्र कक्षे मचतम् पमाठगतप्रश्नमायाः प्रदष्ट्रीयन्तक्षे। 

. 1 अलङ्कमारशब्दस्य भमाविसमाधनव्यपुत्पत्त्यमा कयाः मविगहियाः भविमत। 

. 2 अलङ्कमारशब्दस्य करणसमाधनव्यपुत्पत्त्यमा कयाः मविगहियाः भविमत। 

. 3 दसण्डनयाः मतक्षे अलङ्कमारस्य लकणस मकमम् असस्त। 

. 4 प्रमाययाः कमतमविधयाः अलङ्कमारयाः भविमत। 

. 5 शब्दमालङ्कमारस्य एकमम् उदमाहिरणस सलखत

. 6 अथमारलङ्कमारस्य एकमम् उदमाहिरणस सलखत

. 7 कस्य मतक्षे कमाव्यस्य आत्ममा अलङ्कमारयाः। 

. 8 भमामहिस्य मतक्षे कमाव्यस्य आत्ममा कयाः। 

. 9 मम्मटमतक्षे अलङ्कमारस्य लकणस मकमम्। 

. 10 मविश्विनमाथमतक्षे अलङ्कमारस्य लकणस मकमम्। 
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. )25 4 शब्दमाथमारलङ्कमारयाः
क्विमचतम् पपुनयाः शब्दमाथरयनोयाः उभयनोयाः एवि समनविक्षेशमविशक्षेषविथैमचत्र्यक्षेण चमत्कक मतयाः दृश्यतक्षे। तमादृशस्थलक्षेषपु 

शब्दमाथरयनोयाः  उभयनोयाः  एवि  चमत्कक मतमविधमायकत्विमातम्  शब्दमाथर्थोभयमालङ्कमारतमा  स्विष्ट्रीमक्रयतक्षे।  अत  एवि 
शब्दमाथमारलङ्कमारपदविमाच्यस भविमत। अत्र शब्दस्य अथरस्य च प्रमाधमान्यस भविमत। शब्दस्य पररवितरनस शक्यस भविमत। 
कमाव्यममागर पपुनरुकविदमाभमासनमाम्नमा एक एवि तमादृशयाः अलङ्कमारयाः दृश्यतक्षे। 

विथैमशष्ट्यमामन -

.1 शब्दस्य अथरस्य च प्रमाधमान्यस दृश्यतक्षे। 
.2 अथरस्य च पररवितरनस न शक्यस भविमत। 
.3 शब्दस्य पररवितरनस शक्यस भविमत। 
.4 कमाव्यममागर पपुनरुकविदमाभमासनमाम्नमा एकयाः अलङ्कमारयाः असस्त। 

. . )25 4 1 पपुनरुकविदमाभमासयाः
लकणमम्- समामहित्यदपरणगन्थक्षे कमविरमाजयाः मविश्विनमाथयाः पपुनरुकविदमाभमासमालङ्कमारस्य लकणस कथयमत-

“आपमाततनो यदथरस्य पयौनरुक्त्यमाविभमासनमम्। 

पपुनरुकविदमाभमासयाः स मभनमाकमारशब्दगयाः॥”इमत। 

अन्विययाः - आपमाततयाः यतम् अथरस्य पयौनरुक्त्यमा अविभमासनस मभनमाकमारशब्दगयाः स पपुनरुकविदमाभमासयाः 
अलङ्कमारयाः स्यमातम्। 

शब्दमाथर याः -  आपमाततयाः  -  श्रविणममात्रक्षेण,  यतम्  -  यतम्,  अथरस्य  –  अथरस्य, पयौनरुक्त्यमा  - 
पपुनरुमकममाध्यमक्षेन, अविभमासनमम्- प्रतष्ट्रीमतयाः, मभनमाकमारशब्दगयाः - मभनमाकक त्यमायाः शब्दगतयाः, सयाः - तत्पदविमाच्ययाः, 
पपुनरुकविदमाभमासयाः - पपुनरुकविदमाभमासनमामकयाः, अलङ्कमारयाः भविमत। 

समाममान्यमाथर याः -  कसस्मसञ्चतम्  विमाक्यक्षे  प्रयपुकस्य  मभनमाकक मतशब्दसमकहिस्य  श्रविणममात्रक्षेण  कसश्चतम् 
सममानयाः अथरयाः प्रमतभमासतक्षे। समा एवि पपुनरुमकयाः इमत उच्यतक्षे। परन्तपु सम्यग्तयमा विमाक्यमाथरस्य पयमारलनोचनमातम् परस 
कस्यमचतम्  मभनमाथरस्य  प्रतष्ट्रीमतयाः  भविमत।  स  एवि  पपुनरुकविदमाभमासमालङ्कमारयाः  इमत  उच्यतक्षे।  पपुनरुकविदम् 
आभमासतक्षे, न तपु विस्तपुगत्यमा पपुनरुमकयाः। अथमारतम् समाममान्यतयमा मभनमाकक मतयपुकस्य शब्दस्य दशरनक्षेन तपु सममानयाः 
अथरयाः  असस्त इमत प्रमतभमामत। परन्तपु  यदमा  शब्दमानमामम्  अथरमविषयक्षे  सम्यग्तयमा आलनोचनमा मक्रयतक्षे  तदमा  तपु 
कसश्चतम्  मभनमाथरयाः  प्रतष्ट्रीयतक्षे।  अत एवि  पपुनरुमकविदम्  आभमासतक्षे,  न तपु  विस्तपुगत्यमा  पपुनरुमकदनोषयाः  मविदतक्षे। 
एतमादृशविमाक्यकथनक्षेन चमत्कमारयाः उत्पदतक्षे। एतक्षेन कमाव्यस्य सयौन्दयरमम् अमभविधरतक्षे। पपुनरुकविदमाभमासयाः इमत 
अन्विथरससजमा मविदतक्षे। यतनो महि अलङ्कमारस्य नमाममानपुसमारक्षेण एवि लकणमम् अमप दृश्यतक्षे। 

उदमाहिरणक्षे समन्विययाः - अत्र उदमाहिरणस तमावितम्-

"भपुजङकपु ण्डलष्ट्री व्यकशमशशपुभमासशपुशष्ट्रीतगपुयाः। 
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जगन्त्यमप सदमापमायमादव्यमाच्चक्षेतनोहिरयाः मशवियाः।" इमत
श्लनोकमाथर याः - सपरयाः यस्य अलङ्कमारयाः, कपकररमनभयाः शपुभमकरणयपुकयाः चन्द्रियाः यस्य आश्रयक्षे शनोभममानयाः। 

तमादृशयाः मशवियाः मविपदयाः अस्ममानम् सससमारमानम् च अवितपु। 

प्रकक तश्लनोकक्षे  असस्मनम्  भपुजङकपु ण्डलमामदशब्दमानमास  मभनमाकक मतयाः  मविदतक्षे।  परन्तपु 
भपुजङकपु ण्डलमामदशब्दमानमास मभनमाकक मतत्विक्षे सत्यमप आपमातममात्रक्षेण सपरयाः इमत सममानयाः अथरयाः आगच्छमत। यतनो महि 
उभयनोयाः  शब्दयनोयाः  सपरयाः  इमत  लनोकप्रससदमाथरयाः  असस्त।  अत  एवि  शब्दस्य  श्रविणममात्रस  महि  पपुनरुमकभमयाः 
आपदतक्षे।  मकन्तपु  सम्यग्तयमा  विमाक्यमाथरस्य  पयमारलनोचनमातम्  परस  तपु  मभनमाथरयाः  प्रमतभमासतक्षे।  पयमारविसमानक्षे  तपु 
भपुजङरूपस कपु ण्डलस मविदतक्षे यस्य इत्यमादन्यमाथरत्विमम् आयमामत। एविञ्च भपुजङकपु ण्डलमामदशब्दस्य तपु श्रविणममात्रक्षेण 
सपरयाः इमत सममानयाः अथरयाः आयमामत। परन्तपु  विमाक्यमाथरस्य पयमारलनोचनक्षेन जमायतक्षे  यतम्  भपुजङकपु ण्डलशब्दयनोयाः 
मभनमाथरत्विस मविदतक्षे, इमत लकणसमन्विययाः भविमत। एविञ्च अत्रथैवि शशष्ट्री, शपुभमासशपुयाः, शष्ट्रीतगपुयाः इमत त्रयमाणमास शब्दमानमामम् 
चन्द्रियाः इत्यक्षेवि सममानयाः अथरयाः श्रकयतक्षे। तस्ममातम् शब्दमानमास श्रविणममात्रक्षेण भमविशमातम् पपुनरुमकदनोषयाः भविमत। परन्तपु 
विमाक्यमाथरस्य पयमारलनोचनक्षेन जमायतक्षे यतम् शशष्ट्रीशब्दस्य कपकररमम् इमत अथरयाः भविमत, शपुभमासशपुशब्दस्य श्विक्षेतमकरणमम् 
इत्यथरयाः  भविमत,  शष्ट्रीतगपुशब्दस्य चन्द्रियाः  इत्यथरयाः  च भविमत।  अतयाः पपुनरुमकदनोषयाः  नमासस्त।  (सदमा)  पमायमातम् 
अव्यमातम् इमत मक्रयमापददयमम् एवि रकणमाथर प्रमतपमादयमत। तस्ममातम् श्रविणममात्रक्षेण सममानस्य अथरस्य आभमासमातम् 
पपुनरुमकदनोषयाः  भविमत।  मकन्तपु  सम्यग्तयमा  विमाक्यमाथमारलनोचनमाविसरक्षे  अपमायमातम्  अव्यमातम्  इमत  पदच्छक्षेदयाः। 
अपमायशब्दस्य  अमङलमम्  इमत  अथरयाः  भविमत।  अव्यमातम्  इत्यस्य  तपु  रकणमम्  इमत  अथरयाः  भविमत।  अतयाः 
पपुनरुमकभमयाः न भविमत। अत्र आदयौ आपमातदृष्ट्यमा शब्दमानमास सममानयाः अथरयाः प्रमतभमासतक्षे, अतयाः पपुनरुमकदनोषयाः 
भविमत।  परन्तपु  विमाक्यमाथरस्य  सम्यग्तयमा  पयमारलनोचनक्षेन  मभनमाथरत्विस  प्रमतभमासतक्षे।  अत  एवि 
पपुनरुकविदमाभमासमालङ्कमारयाः इमत उच्यतक्षे। पपुनयाः उकवितम् आभमासतक्षे, परन्तपु विस्तपुगत्यमा पपुनरुमकयाः न भविमत। 

शब्दमालङ्कमारक्षे शब्दस्य प्रमाधमान्यस भविमत। शब्दमालङ्कमारक्षे शब्दस्य पररवितरनस न शक्यस भविमत। परन्तपु 
शब्दमाथमारलङ्कमारक्षे तपु शब्दस्य पररवितरनस शक्यस भविमत। यथमा-  भपुजङकपु ण्डलमामदशब्दस्य स्थमानक्षे  "हिरयाः मशवियाः” 
इमत शब्दप्रयनोगयाः शक्ययाः असस्त। शमशशपुभमाससश्वित्यमामदशब्दस्य स्थमानक्षे शब्दपररवितरनस शक्यमम् असस्त। एविमक्षेवि 
अन्यत्र यथमायनोग्ययाः शब्दयाः कल्पनष्ट्रीययाः भविमत। 

. )25 5 शब्दमालङ्कमारयाः
यत्र सम्पमादतक्षे श्रपुमतममाधपुयर शब्दमानमामम् एवि समनविक्षेशमविशक्षेषक्षेण तत्र स्विष्ट्रीमक्रयतक्षे शब्दमालङ्कमारयाः। मकलतयाः 

शब्दमालङ्कमारक्षे विणरस्य पदस्य विमाक्यस्य च प्रमाधमान्यस  दृश्यतक्षे। अत एवि शब्दमालङ्कमारयाः विणरध्विमनयाः पदध्विमनयाः 
विमाक्यध्विमनयाः  च  भविमत।  तत्र मकलतयमा  अनपुप्रमासक्षे  विणरध्विमनयाः  असस्त।  यमकविक्रनोमकश्लक्षेषमामदषपु  अलङ्कमारक्षेषपु 
पदध्विमनयाः मविदतक्षे। सविरयमकक्षे  विमाक्यध्विमनयाः मविदतक्षे। शब्दमालङ्कमारक्षे शब्दस्य एवि प्रमाधमान्यस दृश्यतक्षे। 

विथैमशष्ट्यमामन -

.1 शब्दमालङ्कमारक्षे शब्दस्य प्रमाधमान्यस मविदतक्षे। 
.2 शब्दमालङ्कमारक्षे विणरस्य पदस्य च प्रमाधमान्यस मविदतक्षे। 
.3 शब्दमालङ्कमारक्षे शब्दस्य पररवितरनस न कदमामप कतपुर शक्यतक्षे। 
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.4 शब्दमालङ्कमारक्षे शब्दमानमामम् एवि समनविक्षेशक्षेन चमत्कमारयाः भविमत। 
.5 शब्दमालङ्कमारयाः विणरध्विमनयाः पदध्विमनयाः विमाक्यध्विमनश्च भविमत। 

अधयाः सम्प्रमत शब्दमालङ्कमारमविषयक्षे आलनोचनमा मक्रयतक्षे-

. . )25 5 1 अनपुप्रमासयाः
लकणमम्  -  अनपुप्रमासमालङ्कमारस्य  लकणस  प्रमाहि  समामहित्यदपरणक्षे  कमविरमाजयाः  मविश्विनमाथयाः-“अनपुप्रमासयाः 

शब्दसमाम्यस विथैषम्यक्षेऽमप स्विरस्य यतम् ”इमत। 

अन्विययाः - स्विरस्य विथैषम्यक्षे अमप यतम् शब्दसमाम्यस सयाः अनपुप्रमासयाः। 

समाममान्यमाथर याः - स्विरस्य भक्षेदक्षे सत्यमप सदृशस्य व्यञनविणरस्य आविकसत्तयाः अनपुप्रमासमालङ्कमारपदविमाच्यमा 
भविमत।  स्विरविणरस्य  समाम्यक्षे  समत  कनोऽमप  चमत्कमारयाः  न  जमायतक्षे।  अत एवि  स्विरविणरस्य  समाम्यक्षे  कसश्चतम् 
अलङ्कमारयाः मनमदरषयाः नमासस्त। परन्तपु व्यञनविणरस्य समाम्यक्षे तपु चमत्कमारयाः भविमत। अत एवि अनपुप्रमासमालङ्कमारयाः 
मनमदरषयाः  असस्त।  अत एवि विणरस्य विणरसमकहिस्य विमा  पयौनयाःपपुन्यक्षेन  आविकसत्तयाः भविमत चक्षेतम्  अनपुप्रमासमालङ्कमारयाः 
उत्पदतक्षे। कक्षे विलस ध्विमनसमाम्यस न अलङ्कमारयाः भविमत। परन्तपु रसस्य, रसमाभमासस्य, भमाविस्य, भमाविमाभमासस्य च 
उपकमारकत्विक्षेन शब्दसमाम्यस भविमत चक्षेतम् अनपुप्रमासमालङ्कमारयाः उत्पदतक्षे। 

अनपुप्रमासस्य भक्षेदयाः-

अनपुप्रमासयाः पञ्चमविधयाः भविमत। 

.1 छक्षेकमानपुप्रमासयाः। 
.2 विकत्त्यनपुप्रमासयाः। 
.3 श्रपुत्यनपुप्रमासयाः। 
.4 अन्त्यमानपुप्रमासयाः। 
.5 लमाटमानपुप्रमासयाः। 

छक्षेकमानपुप्रमासयाः -
लकणमम्- अनपुप्रमासस्य अलङ्कमारस्य एकयाः भमागयाः छक्षेकमानपुप्रमासयाः अलङ्कमारयाः। तस्य लकणस प्रनोच्यतक्षे- “ 

छक्षेकनो व्यञनससघस्य सकक त्समाम्यमनक्षेकधमा”इमत। 

अन्विययाः - व्यञनससङ्घस्य सकक तम् अनक्षेकधमा समाम्यस छक्षेकयाः। 

समाममान्यमाथर याः -  अनक्षेकक्षे षमास  व्यञनविणमारनमास  स्विरूपतयाः  क्रमतयाः  च  एकविमारस  समादृश्यस  भविमत  चक्षेतम् 
छक्षेकमानपुप्रमासयाः अलङ्कमारयाः उत्पदतक्षे।  सङ्घयाः नमाम बहिहनमास  समकहियाः  भविमत। एकस्य दयनोयाः विमा विणरयनोयाः मक्षेलनक्षेन 
अनपुप्रमासयाः न भविमत। यथमा-  धकतच्यपुतमाङ्कपु रयाः  इत्यत्र तकमारदयस्य समादृश्यक्षे  अमप छक्षेकमानपुप्रमासयाः न भविमत। 
छक्षेकशब्दस्य समाममान्यमाथरयाः भविमत रससकयाः इमत। रससकजनस्य एवि विमाक्यक्षे अयमम् अलङ्कमारयाः प्रयपुकनो भविमत। 
अत एवि छक्षेकमालङ्कमारयाः इमत नमाम। अन्विथरससजमा इयमम् असस्त। 

उदमाहिरणक्षे लकणसमन्विययाः - अस्य अलङ्कमारस्य उदमाहिरणस तमावितम्-

“आदमाय बकपु लगन्धमानन्धष्ट्रीकपु विर न्पदक्षे पदक्षे भमरमानम्। 
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अयमक्षेमत मन्दस मन्दस कमाविक्षेरष्ट्रीविमाररपमाविनयाः पविनयाः॥” इमत। 
श्लनोकमाथर याः - कमाविक्षेयमारयाः जलस्पशरन पकतयाः  बकपु लस्य गन्धगमाहिष्ट्री विमायपुयाः पदक्षे पदक्षे मनोहिगस्तस कक त्विमा मन्दस 

मन्दमम् अगक्षे सरमत। 

अत्र गन्धमान्धष्ट्री इत्यत्र ससयपुकविणरस्य न्ध इत्यस्य मदरमाविकसत्तयाः ससजमातमा। कमाविक्षेरष्ट्रीविमारर इत्यत्र विकमारस्य 
रकमारस्य च मदरमाविकसत्तयाः असस्त। पमाविनयाः पविनयाः इत्यत्र पकमारस्य विकमारस्य नकमारस्य च मदरमाविकसत्तयाः जमातमा। 
प्रकक तश्लनोकक्षे  स्विरूपतयाः क्रमतश्च उभयथमा आविकसत्तयाः जमातमा। अत एवि छक्षेकमानपुप्रमासयाः अलङ्कमारयाः असस्त। 

विकत्त्यनपुप्रमासमालङ्कमारयाः
लकणमम् - विकत्त्यनपुप्रमासमालङ्कमारस्य लकणमम् उच्यतक्षे समामहित्यदपरणकमारक्षेण-

"अनक्षेकस्यथैकधमा समाम्यमम् असकक दमामप अनक्षेकधमा। 
एकस्य सकक दम् अप्यक्षेष विकत्त्यनपुप्रमास उच्यतक्षे॥" इमत। 

शब्दमाथर याः - कमाव्यक्षे बहिहनमास व्यञनमानमामम्, एकधमा - कक्षे विलस्विरूपक्षेण, असकक तम् - पपुनयाः पपुनयाः, अनक्षेकधमा 
-  स्विरूपमानपुसमारक्षेण क्रममानपुसमारक्षेण च  (विणरस्य पयौविमारपयमारनपुसमारक्षेण),  एकस्य – एकस्य व्यञनस्य,  सकक तम्  - 
एकविमारमम्, समाम्यमम् - समादृश्यमम्, विकत्त्यनपुप्रमासयाः - विकत्त्यनपुप्रमासमालङ्कमारयाः, उच्यतक्षे - कथ्यतक्षे। 

समाममान्यमाथर याः - १) बहिहनमास व्यञनमानमास स्विरूपतयाः एकविमारमम् एकमासधकविमारमम् विमा आविकसत्तयाः भविमत चक्षेतम् 
विकत्त्यनपुप्रमासमालङ्कमारयाः इमत कथ्यतक्षे।  २)  व्यञनमानमास  स्विरूपतयाः क्रमतश्च पयौनयाःपपुन्यक्षेन आविकसत्तयाः भविमत चक्षेतम् 
विकत्त्यनपुप्रमासमालङ्कमारयाः इमत कथ्यतक्षे। ३) पपुनश्च एकस्य व्यञनविणरस्य कक्षे विलमम् एकविमारमम् आविकसत्तयाः भविमत चक्षेतम् 
विकत्त्यनपुप्रमासमालङ्कमारयाः  इमत  कथ्यतक्षे।  ४)  एकस्य  विञनविणरस्य  एकमासधकविमारमम्  आविकसत्तयाः  भविमत  चक्षेतम् 
विकत्त्यनपुप्रमासमालङ्कमारयाः इमत कथ्यतक्षे। 

उदमाहिरणक्षे लकणसमन्विययाः - अत्र उदमाहिरणस तमावितम्-

“उन्मष्ट्रीलन्मधपुगन्धलपुब्धमधपुपव्यमाधकतचकतमाङ्कपु र-

क्रकीडत्कनोमकलकमाकलष्ट्रीकलकलथैरुद्गष्ट्रीणरकणरज्विरमायाः। 
नष्ट्रीयन्तक्षे पसथकथै याः कथस कथममप ध्यमानमाविधमाननकण-

प्रमापप्रमाणसममासममागमरसनोलमासथैरमष्ट्री विमासरमायाः॥” इमत। 
श्लनोकमाथर याः - चतपुमदरकम्  कपु सपुमसयौरभक्षेण मविस्तकतमा असस्त। तत्र कपु सपुमसयौरभक्षे भमरयाः मधपु लपुब्धविमानम्। 

तक्षेन  भमरक्षेण  आकसम्पतयाः  आममपुकपु लयाः।  तस्य  समष्ट्रीपक्षे  कनोमकलमायाः  मविचरसन्त।  एतमादृशमानमास  कनोमकलमानमास 
कण्ठरविक्षेन कणरसन्तमापयाः उत्पदतक्षे। तमादृशक्षेषपु विसन्तमदविसक्षेषपु मप्रयतममायमायाः मचन्तमायमास मग्नियाः। एविञ्च प्रमाणसख्यमा 
दमयतयमा सहि मक्षेलनक्षे उत्कसण्ठतमायाः पसथकमायाः अत्यन्तस कषक्षेन पन्थमानमम् अमतक्रमामसन्त। 

अत्र रसनोलमासथैरमष्ट्री इमत पमाठयाः असस्त। अत्र रकमारस्य सकमारस्य च असकक तम् समादृश्यमम् असस्त। 
अत्र समाम्यस तपु  क्रमक्षेण  नमासस्त। अमप तपु पयौविमारपयरभक्षेदक्षेन असस्त। यथमा-  रस इत्यत्र रकमारमातम्  परस सकमारयाः 
असस्त,  सथैर इत्यत्र सकमारमातम्  परस रकमारयाः असस्त। अत एवि विकत्त्यनपुप्रमासमालङ्कमारयाः असस्त। अत्र श्लनोकस्य 
मदतष्ट्रीयपमादक्षे  ककमारस्य  लकमारस्य  क्रमतयाः  स्विरूपस्य  च  असकक तम्  आविकसत्तयाः  जमातमा।  अत  एवि 
विकत्त्यनपुप्रमासमालङ्कमारयाः इमत कथ्यतक्षे। प्रथमक्षे पमादक्षे तकमारस्य धकमारस्य च असकक तम् आविकसत्तयाः असस्त। अत एवि 
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विकत्त्यनपुप्रमासमालङ्कमारयाः  वितरतक्षे।  कथस  कथमम्  इत्यत्र बहिहनमास  व्यञनमानमामम्  एकतयमा  आविकसत्तयाः मविदतक्षे।  अत एवि 
विकत्त्यनपुप्रमासमालङ्कमारयाः असस्त। 

श्रपुत्यनपुप्रमासमालङ्कमारयाः
लकणमम्- श्रपुत्यनपुप्रमासमालङ्कमारस्य लकणस प्रमाहि समामहित्यदपरणनमामकक्षे  गन्थक्षे कमविरमाजयाः मविश्विनमाथयाः -

“उच्चमायर त्विमाददक्षेकत्र स्थमानक्षे तमालपुरदमामदकक्षे । 
समादृश्यस व्यञनस्यथैवि श्रपुत्यनपुप्रमास उच्यतक्षे॥” इमत। 

अन्विययाः - तमालपुरदमामदकक्षे  एकत्र स्थमानक्षे उच्चमायरत्विमातम् व्यञनस्य एवि यतम् समादृश्यस ततम् श्रपुत्यनपुप्रमास 
उच्यतक्षे। 

शब्दमाथर याः -  एकत्र – एकसस्मनम्  एवि स्थमानक्षे  (उच्चमारणस्थमानक्षे),  तमालपुरदमामदकक्षे  -  तमालपुदन्तमामदकक्षे  
स्थमानक्षे,  उच्चमायरत्विमातम्  -  उच्चमाररतत्विमातम्,  व्यञनस्यथैवि-  कक्षे विलस  व्यञनविणरस्य,  समादृश्यमम्  -  समाम्यमम्, 
श्रपुत्यनपुप्रमासयाः - श्रपुत्यनपुप्रमासपदविमाच्यमम्, उच्यतक्षे - कथ्यतक्षे। 

समाममान्यमाथर याः -  तमालपुदन्तप्रभकमतभ्ययाः  समनोच्चमारणस्थमानक्षेभ्ययाः  उच्चमाररतमानमास  व्यञनविणमारनमास  यतम् 
समादृश्यस भविमत ततम् श्रपुत्यनपुप्रमासमालङ्कमारयाः इमत कथ्यतक्षे। 

उदमाहिरणक्षे लकणसमन्विययाः - अत्र श्रपुत्यनपुप्रमासमालङ्कमारस्य उदमाहिरणस कथयमत। 

"दृशमा दग्धस मनससजस जष्ट्रीवियसन्त दृशथैवि यमायाः। 
मविरूपमाकस्य जमयनष्ट्रीस्तमायाः स्तपुमनो विमामलनोचनमायाः॥” इमत। 

श्लनोकमाथर याः -  मशविस्य दृमषपमातक्षेन मदनयाः भस्मष्ट्रीभकतयाः जमातयाः। यस्यमायाः दृष्ट्यमा भस्मष्ट्रीभकतयाः मदनयाः 
पपुनयाः उज्जष्ट्रीमवितयाः जमातयाः। तस्यमायाः मत्रनयनमविजमयन्यमायाः सपुनयनमायमायाः रमण्यमायाः स्तपुमतस कपु मरयाः। 

जष्ट्रीवियसन्त,  यमायाः,  जमयनष्ट्रीयाः इत्यत्र जकमारस्य यकमारस्य च एकमासधकविमारस  प्रयनोगयाः असस्त। दयनोयाः 
विणरयनोयाः तमालपु उच्चमारणस्थमानमम् असस्त।  "इचपुयशमानमास  तमालपु” इमत। अत एवि जकमारयकमारयनोयाः तमालपु  इमत 
सममाननोच्चमारणस्थमानविशमातम् श्रपुत्यनपुप्रमासयाः अलङ्कमारयाः असस्त। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-२

अत्र कक्षे मचतम् पमाठगतप्रश्नमायाः प्रदष्ट्रीयन्तक्षे -

. 11 शब्दमाथमारलङ्कमारक्षे शब्दपररवितरनस शक्यमम् असस्त न विमा। 

. 12 शब्दमाथमारलङ्कमारस्य उदमाहिरणमम् एकस  सलखत। 

. 13 पपुनरुकविदमाभमासमालङ्कमारस्य लकणस प्रमतपमादयत। 

. 14 शब्दमालङ्कमारक्षे शब्दस्य पररवितरनस शक्यस न विमा। 

. 15 शब्दमालङ्कमारस्य एकमम् उदमाहिरणस सलखत। 

. 16 शब्दमालङ्कमारयाः विमाक्यध्विमनयाः भविमत न विमा। 
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. 17 अनपुप्रमासमालङ्कमारस्य लकणस सलखत। 

. 18  कमतमविधयाः अनपुप्रमासमालङ्कमारयाः भविमत। 

. 19 छक्षेकमानपुप्रमासस्य लकणस मकमम् असस्त। 

. 20 छक्षेकशब्दस्य अथरयाः कयाः। 

. 21 विकत्त्यनपुप्रमासमालङ्कमारस्य लकणस मकमम् असस्त। 

. 22 श्रपुत्यनपुप्रमासमालङ्कमारस्य लकणस मकमम् असस्त। 

अन्त्यमानपुप्रमासमालङ्कमारयाः
लकणमम् - अन्त्यमानपुप्रमासमालङ्कमारस्य लकणस कथयमत समामहित्यदपरणगन्थक्षे मविश्विनमाथयाः -

“व्यञनस चक्षेदथमाविस्थस सहिमादक्षेन स्विरक्षेण तपु। 
आवित्यरतक्षेऽन्त्ययनोज्यत्विमादन्त्यमानपुप्रमास एवि ततम्॥” इमत। 

अन्विययाः -  यथमाविस्थस  व्यञनस  चक्षेतम्  आदक्षेन  स्विरक्षेण  सहि  आवितरतक्षे  अन्त्ययनोज्यत्विमातम्  ततम् 
अन्त्यमानपुप्रमास उच्यतक्षे। 

समाममान्यमाथर याः -  पदस्य पमादस्य विमा  अन्तक्षे  सस्थतयाः व्यञनविणरयाः,  अनपुस्विमारक्षेण मविसगरण  विमा  सहि 
स्विरविणमारमदनमा  यपुकयाः सनम्  यथमा अविमतष्ठतक्षे।  तथथैवि यथमासम्भविस  तस्य विणरस्य आमदसस्थतक्षेन स्विरक्षेण सहि 
आविकत्तयाः भविमत चक्षेतम्  अन्त्यमानपुप्रमासयाः अलङ्कमारयाः भविमत। पदस्य पमादस्य अन्तक्षे  अलङ्कमारयाः अयमम्  उत्पनयाः 
भविमत। यथमा –

कक्षे शयाः कमाशस्तबकमविकमासयाः कमाययाः प्रकमटतकरभमविलमासयाः। 

चकपुदरग्धविरमाटककल्पस त्यजमत ननो चक्षेतयाः कमाममनल्पमम्।। 

अत्र प्रथमपमादस्य अन्त्यक्षे आसयाः (मविकमासयाः) इमत असस्त। मदतष्ट्रीयपमादस्य अन्तक्षे आसयाः (मविलमासयाः) 
इमत असस्त। एविञ्च तकतष्ट्रीयपमादस्य अन्त्यक्षे अल्पमम् (कल्पमम्)। चतपुथरपमादस्य अन्त्यक्षे अल्पमम् इमत असस्त। अत 
एवि  आदस्विरक्षेण  सहि  यथमाविसस्थतस्य  व्यञनस्य  पपुनयाः  उच्चमारणस  जमातमम्  असस्त।  अत  एवि 
अन्त्यमानपुप्रमासमालङ्कमारयाः मविदतक्षे। असस्मनम् श्लनोकक्षे  पमादमान्तयाः अन्त्यमानपुप्रमासयाः मविदतक्षे। 

लमाटमानपुप्रमासयाः
लकणमम् - लमाटमानपुप्रमासस्य लकणमम् प्रमाहि कमविरमाजयाः मविश्विनमाथयाः -

“शब्दमाथरयनोयाः पयौनरुक्त्यस भक्षेदक्षे तमात्पयरममात्रतयाः। 
लमाटमानपुप्रमास इत्यपुकयाः॥” इमत

अन्विययाः - तमात्पयरममात्रतयाः भक्षेदक्षे शब्दमाथरयनोयाः पयौनरुक्त्यस स लमाटमानपुप्रमासयाः इमत उकयाः असस्त। 

समाममान्यमाथर याः -  आपमातममात्रक्षेण  शब्दस्य  अथरस्य  च  पपुनरुमकयाः  लमकतमा  भविमत।  परन्तपु 
विमाक्यमाथरबनोधकमालक्षे  तपु  अथरभक्षेदप्रतष्ट्रीमतयाः  जमायतक्षे,  स  लमाटमानपुप्रमासयाः  भविमत।  पकविर्थोकयाः  विकत्त्यनपुप्रमासमामदयाः 

ससस्कक तसमामहित्यमम्    99   



मटप्पणष्ट्री ससस्कक तसमामहित्यमम्

विणरमभसत्तकयाः  असस्त।  अयस  लमाटमानपुप्रमासयाः  तपु  शब्दमभसत्तकयाः  असस्त।  शब्दगतसमाम्यमम्  असस्मनम्  अनपुप्रमासक्षे 
दृश्यतक्षे। अत्र आपमातममात्रक्षेण अथरस्य अमप समाम्यस दृश्यतक्षे। परन्तपु विमाक्यमाथरबनोधकमालक्षे अथरभक्षेदस्तपु जमायतक्षे। 

उदमाहिरणक्षे लकणसमन्विययाः - अत्र उदमाहिरणस तमावितम् -

“धन्ययाः स एवि तरुणनो नयनक्षे तस्यथैवि नयनक्षे। 
यपुविजनमनोहिनमविदमा भमवितक्षेयस यस्य सम्मपुखक्षे सपुमपुखष्ट्री॥” इमत। 

श्लनोकमाथर याः - यपुविजनमानमास सम्मनोहिनकमाररणष्ट्री मविदमास्विरूमपणष्ट्री इयस कन्यमा यस्य सकमाशक्षे मतष्ठमत। स 
तरुणयाः धन्ययाः भविमत। तस्य नयनमम् एवि नयनमम् (समाथरकमम्) असस्त। 

अत्र  नयनशब्दस्य  आविकसत्तयाः  कक तमा  असस्त।  आपमातममात्रक्षेण  मभनमाथरत्विमम्  नमासस्त।  मकन्तपु 
विमाक्यमाथरबनोधकमालक्षे  असन्तमनयनशब्दस्य तपु  समाथरकमम् इमत अथरयाः असस्त। अत्र आपमातदृष्ट्यमा अमाविकत्तस्य 
नयनशब्दस्य सममानयाः अथरयाः असस्त। परन्तपु सम्यग्तयमा पयमारलनोचनक्षेन जमायतक्षे यतम् दयनोयाः शब्दयनोयाः मभनमाथरत्विमम् 
असस्त इमत लकणसमन्विययाः। 

यमकमालङ्कमारयाः
लकणमम् - यमकमालङ्कमारस्य लकणस प्रमाहि मविश्विनमाथयाः -

“सत्यथर पकथगथमारयमायाः स्विरव्यञनससहितक्षेयाः। 
क्रमक्षेण तक्षेनथैविमाविकसत्तयाः यमकस  मविमनगदतक्षे॥” इमत। 

अन्विययाः - अथर समत पकथगथमारयमायाः स्विरव्यञनससहितक्षेयाः तक्षेन क्रमक्षेण एवि आविकसत्तयाः यमकस  मविमनगदतक्षे। 

समाममान्यमाथर याः -  अथरस्य  मविदममानक्षे  समत  मभनमाथरमविमशषतयमा,  अथरस्य  अमविदममानक्षे  समत 
मनरथरकतयमा स्विरव्यञनविणमारनमामम्  एकविमारमम्  उच्चमारणमातम्  परस  पकविरक्रममानपुसमारक्षेण पपुनरुच्चमाररतयाः भविमत चक्षेतम् 
यमकमालङ्कमारयाः भविमत। असस्मनम् अलङ्कमारक्षे कपु त्रमचतम् कपु त्रमचतम् उच्चमाररतयनोयाः पदयनोयाः अथरयाः मतष्ठमत,  कपु त्रमचतम् 
कपु त्रमचतम् अथरयाः नमासस्त, कपु त्रमचतम् एकस  पदमम् अथरवितम् अपरस च मनरथरकमम् असस्त। अत एवि सत्यथर इमत पदस 
प्रयपुकमम्  असस्त।  असस्मनम्  अलङ्कमारक्षे  कपु त्रमचतम्  एकदक्षेशसस्थतमानमास  विणमारनमामम्,  कपु त्रमचतम्  पमादसस्थतविणमारनमामम्, 
कपु त्रमचतम् श्लनोकमाधरसस्थतविणमारनमामम् आविकसत्तयाः भविमत। 

उदमाहिरणक्षेन समाकस  लकणसमन्विययाः - अत्र उदमाहिरणस तमावितम् -

“नविपलमाशपलमाशविनस पपुरयाः स्फपु टपरमागपरमागतपङ्कजमम्। 
मकदपुलतमान्तलतमान्तमलनोकयतम् स सपुरमभस सपुरमभस सपुमननोहिरथैयाः॥” इमत। 

श्लनोकमाथर याः -  श्रष्ट्रीकक ष्णयाः  सम्मपुखक्षे  पपुष्पसमकदस  सपुरमभस  विसन्तकमालस  दृषविमानम्।  असस्मनम्  विसन्तक्षे 
पलमाशविककसमकहियाः  नविष्ट्रीनपत्रक्षेण सपुससज्जतयाः असस्त। मविकससतस  कमलस  परमागक्षेण आककीणरमम्  असस्त।  रयौद्रिस्य 
उत्तमापक्षेन सपुकपु ममारयाः लतमागभमागयाः क्लमान्तयाः असस्त। 

असस्मनम् श्लनोकक्षे  पलमाशयाः, सपुरमभयाः इमत दयनोयाः शब्दयनोयाः आविकसत्तयाः जमातमा। मभनमाथरकतयमा मदरमाविकसत्तयाः 
जमातमा।  अत्र प्रथमपलमाशब्दस्य पत्रमम्  इत्यथरयाः,  मदतष्ट्रीयपलमाशशब्दस्य पलमाशविककमविशक्षेषयाः  इत्यथरयाः।  पपुनश्च 
प्रथमसपुरमभशब्दस्य  सपुगन्धयाः  इत्यथरयाः  असस्त।  एविञ्च  मदतष्ट्रीयसपुरमभशब्दस्य  विसन्तकमालयाः  इत्यथरयाः। 
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मभनमाथरमविमशषतयमा  पलमाश  –  सपुरमभ  इमत  शब्दयनोयाः  आविकसत्तयाः  जमातमा।  लतमान्त,  परमाग  इमत  शब्दयनोयाः 
पपुनरमाविकसत्तयाः जमातमा। असस्मनम् श्लनोकक्षे  प्रथमयाः लतमान्तशब्दयाः असन्तमयाः परमागशब्दयाः मनरथरकश्च असस्त। अत एवि 
असस्मनम् श्लनोकक्षे  यमकमालङ्कमारयाः मविदतक्षे। 

विक्रनोक्त्यलङ्कमारयाः
लकणमम् - विक्रनोक्त्यलङ्कमारस्य लकणस प्रमाहि मविश्विनमाथयाः समामहित्यदपरणक्षे-

“अन्यस्यमान्यमाथरकस  विमाक्यमन्यथमा यनोजयक्षेतम् यमद। 
अन्ययाः श्लक्षेषक्षेण कमाक्विमा विमा समा विक्रनोमकयाः ततनो मदधमा॥” इमत। 

अन्विययाः - अन्यस्य अन्यमाथरकस  विमाक्यमम् अन्ययाः यमद श्लक्षेषक्षेण कमाक्विमा विमा अन्यथमा यनोजयक्षेतम् तदमा 
समा विक्रनोमकयाः नमाम अलङ्कमारयाः स्यमातम्। 

समाममान्यमाथर याः - विमाक्यक्षे कसञ्चतम् अथरमम् उमदश्य विकमा मकसञ्चतम् विमाक्यस विमक। परन्तपु श्रनोतमा विमाक्यमम् 
इदस  श्रपुत्विमा  श्लक्षेषक्षेण कमाक्विमा  विमा  मभनमम्  अथर  गकहमामत। तदमा  विक्रनोमकयाः भविमत।  अथमारतम्  विकपु याः  इषमम्  अथर 
पररत्यज्य श्लक्षेषक्षेण कमाक्विमा विमा कसञ्चतम् मभनमम् अथर गकहमामत। 

विक्रनोमकयाः मदमविधमा भविमत। यथमा श्लक्षेषविक्रनोमकयाः कमाकपु विक्रनोमकयाः चक्षेमत। श्लक्षेषक्षेण अथमारतम् अनक्षेकमाथरस्य 
सहिमायक्षेन यमा विक्रनोमकयाः समा श्लक्षेषविक्रनोमकयाः। कमाक्विमा अथमारतम् स्विरमामदमविकक तक्षेन यमा विक्रनोमकयाः समा कमाकपु विक्रनोमकयाः 
असस्त। 

उदमाहिरणक्षेन समाकस  लकणसमन्विययाः - श्लक्षेषविक्रनोकक्षे याः उदमाहिरणमम् -

“कक्षे  यकयस, स्थल एवि सम्प्रमत वियमम्, प्रश्ननो मविशक्षेषमाश्रययाः,
मकस  ब्रकतक्षे मविहिगयाः, स विमा फमणपमतयरत्रमासस्त सपुपनो हिररयाः॥” इमत। 

कक्षे  यकयमम् इमत विकमा प्रश्नमम् अकरनोतम्। परन्तपु श्रनोतमा क इमत शब्दस्य जलमम् इमत अथर गकहमामत। 
यतनो महि प्रश्नविमाचकयाः जलविमाचकयाः च कशब्दयाः असस्त। जलविमाचकस्य कशब्दस्य सपम्यमायाः एकविचनक्षे कक्षे  इमत 
रूपमम्। तदमा श्रनोतमा कथयमत स्थलक्षे एवि सम्प्रमत वियमम्। विकमा अविगतविमानम् यतम् श्रनोतमा मम विमाक्यस्य अथर न 
जमातविमानम्। विकमा स्पषतयमा कथयमत यतम् प्रश्ननो मविशक्षेषमाश्रययाः इमत। अथमारतम् प्रश्नविमाचकस  कशब्दस स्विष्ट्रीकक त्य मम 
प्रश्नयाः असस्त। श्रनोतमा मविशक्षेक्षेषशब्दस भङ्क्त्विमा श्लक्षेषक्षेण अथर प्रमतपमादयमत। मविशब्दस्य पकष्ट्री इमत अथरयाः,  शक्षेषयाः 
इमत शब्दस्य सपरयाः इत्यथरयाः असस्त। श्रनोतमा श्लक्षेषक्षेण प्रश्नस्य अथरमम् अविगम्य उत्तरमत यतम् मकस  ब्रकतक्षे मविहिगयाः स 
विमा फमणपमतयाः यत्र असस्त सपुपयाः हिररयाः। इमत श्लक्षेषविक्रनोकक्षे याः उदमाहिरणमम् असस्त। 

कमाकपु विक्रनोकक्षे याः उदमाहिरणस तमावितम् -

“कमालक्षे कनोमकलविमाचमालक्षे सहिकमारमननोहिरक्षे। 
कक तमागसयाः पररत्यमागमातम् तस्यमायाः चक्षेतनो न द कयतक्षे॥” इमत

श्लनोकमाथर याः -  कनोमकलयाः  यदमा  विमाचमालयाः,  आममपुकपु लस  यदमा  मविकससतमम्।  तसस्मनम्  विसन्तकमालक्षे 
कक तमापरमाधस पमतस त्यक्त्विमा सख्यमायाः मचत्तस दपुयाःखगस्तस न भविमत इमत समाममान्यमाथरयाः। 

परन्तपु कमाक्विमा मविपरष्ट्रीतयाः अथरयाः आयमामत। विसन्तकमालक्षे  कनोमकलयाः यदमा उन्मत्तयाः,यदमा आममपुकपु लस 
मविकससतमम् असस्त। तसस्मनम् विसन्तकमालक्षे मप्रयक्षेण समाकस  मप्रयतममायमायाः आसलङनक्षे अत्यन्तमम् आगहियाः भविमत। 
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विसन्तकमालक्षे मप्रययाः कदमामप अपरमाधस करनोमत चक्षेतम् अमप मप्रयतममा तस मप्रयस न त्यजमत। अथमारतम् विसन्तकमालक्षे 
मप्रयमविरहिक्षे मप्रयतममायमायाः अत्यन्तस दपुयाःखस भविमत। असस्मनम् श्लनोकक्षे  मकमम् इमत प्रश्नसकचकस  पदमम् असस्त इमत 
मचन्तमयत्विमा मभनस्विरक्षेण श्लनोकयाः अयस विकव्ययाः असस्त। 

श्लक्षेषयाः नमाम सश्लषथैयाः पदथैयाः अनक्षेकमाथमारमभधमानक्षे श्लक्षेष इष्यतक्षे। अथमारतम् अनक्षेकमाथरविमाचकस  पदस सश्लषपदमम् 
असस्त। एकविमारमम्  उच्चमाररतस पदमम्  अनक्षेकमाथरस्य विमाचकस  भविमत। अयञ्च श्लक्षेषमालङ्कमारयाः अषमविधयाः भविमत। 
यथमा- विणरगतयाः, प्रत्ययगतयाः, सलङगतयाः,  प्रकक मतगतयाः,  पदगतयाः, मविभमकगतयाः, विचनगतयाः,  भमाषमागतयाः च इमत। 
समामहित्यदपरणक्षे कमविरमाजयाः मविश्विनमाथयाः कमाररकमामम् आहि-

“सश्लषथैयाः पदथैरनक्षेकमाथमारमभधमानक्षे श्लक्षेष इष्यतक्षे। 
विणरप्रत्ययसलङमानमास प्रकक त्यनोयाः पदयनोरमप॥
श्लक्षेषमामदभमकविचनभमाषमाणमामषधमा च सयाः।” इमत। 

मविश्विनमाथयाः समामहित्यदपरणक्षे अषयौ भक्षेदमायाः श्लक्षेषमालङ्कमारमानम् प्रमतपमामदतविमानम्। प्रत्यक्षेकस्य उदमाहिरणपकविरकमम् 
आलनोचनस कक तमम् असस्त। परन्तपु अत्र समाममान्यतयमा कक्षे विलस श्लक्षेषमालङ्कमारस्य मविषयक्षे चचमार मविमहितमा असस्त। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-३

अत्र अधयाः कक्षे मचतम् पमाठगतप्रश्नमायाः प्रदष्ट्रीयन्तक्षे -

. 23 अन्त्यमानपुप्रमासमालङ्कमारस्य लकणस मकमम् असस्त। 

. 24 लमाटमानपुप्रमासमालङ्कमारस्य लकणस सलखत। 

. 25 यमकमालङ्कमारस्य लकणस सलखत। 

. 26 विक्रनोक्त्यलङ्कमारस्य लकणस सलखत। 

. 27 विक्रनोमकयाः कमतमविधमा भविमत। 

. 28 श्लक्षेषयाः नमाम कयाः। 

. 29 श्लक्षेषमालङ्कमारयाः कमतमविधयाः। 

पमाठसमारयाः

पमाठक्षे  असस्मनम्  शब्दमाथरमयस्य कमाव्यशरष्ट्रीरस्य शनोभमाकरमानम्  अलङ्कमारमानम्  प्रमतपमदतविमानम्।  मकलतयमा 
अलङ्कमारयाः  मत्रमविधयाः  भविमत।  १)  शब्दमाथमारलङ्कमारयाः,  २)  शब्दमालङ्कमारयाः,  ३)  अथमारलङ्कमारयाः  इमत।  तत्र 
शब्दमाथमारलङ्कमारक्षे शब्दस्य अथरस्य च प्रमाधमान्यस भविमत। शब्दमालङ्कमारक्षे शब्दस्य एवि प्रमाधमान्यस भविमत। अथमारलङ्कमारक्षे 
अथरस्य  प्रमाधमान्यस  भविमत।  कमाव्यममागर  पपुनरुकविदमाभमासनमामकयाः  एकयाः  एवि  शब्दमाथमारलङ्कमारयाः  दृश्यतक्षे। 
अनपुप्रमासयमकविक्रनोक्त्यमादययाः शब्दमालङ्कमारमायाः भविसन्त। तत्रमामप अनपुप्रमासमालङ्कमारयाः पञ्चमविधयाः भविमत। यथमा- १) 
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छक्षेकमानपुप्रमासयाः,  २)  विकत्त्यनपुप्रमासयाः,  ३)  श्रपुत्यनपुप्रमासयाः,  ४)  अन्त्यमानपुप्रमासयाः,  ५)  लमाटमानपुप्रमासयाः  च  इमत। 
पञ्चमविधमानमामम् अनपुप्रमासमालङ्कमारमाणमास लकणपकविरकस  उदमाहिरणमामन प्रनोकमामन। विक्रनोक्त्यलङ्कमारयाः अमप मदधमा भविमत। 
यथमा  -  १)श्लक्षेषविक्रनोमकयाः,  २)  कमाकपु विक्रनोमकयाः चक्षेमत। कमाकपु याः नमाम मभनकण्ठध्विमननमा कथनमम्। श्लक्षेषयाः नमाम 
सश्लषथैयाः पदथैयाः अनक्षेकमाथमारमभधमानक्षे  श्लक्षेष इष्यतक्षे। अथमारतम्  अनक्षेकमाथरविमाचकस  पदस सश्लषपदमम् असस्त। एकविमारमम् 
उच्चमाररतस पदमम् अनक्षेकमाथरस्य विमाचकस  भविमत। अयञ्च श्लक्षेषमालङ्कमारयाः अषमविधयाः भविमत। एविञ्च विमाक्यक्षे अलङ्कमारयाः 
असस्त चक्षेतम्  एवि ततम् कमाव्यस सपुन्दरमम् भविमत। सयौन्दयरमम्  एवि अलङ्कमारयाः भविमत। विमामनक्षेन प्रनोकमम् असस्त  - 
“कमाव्यस गमाहमलङ्कमारमातम्”इमत। यथमा लनोकक्षे  अलङ्कमारमायाः अङमादष्ट्रीनमास शनोभमास विधरयन्तयाः शरष्ट्रीररणमम् उपकपु विरसन्त 
तथथैवि शमास्त्रक्षे अमप अलङ्कमारमायाः शब्दमाथमारनमास शनोभमास विधरयन्तयाः रसमादष्ट्रीनम् उपकपु विरसन्त। 

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

. 1 अलङ्कमारस्य मविषयक्षे लघपुप्रबन्धस सलखत। 

. 2 अलङ्कमारस्य लकणस सलखत। 

. 3 अलङ्कमारस्य प्रयनोजनस सलखत। 

. 4 अलङ्कमारस्य प्रभक्षेदमानम् मविसलख्य तत्सम्बसन्धमविचमारयाः मक्रयतमामम्। 

. 5 पपुनरुकविदमाभमासमालङ्कमारस विणरयत। 

. 6 शब्दमालङ्कमारस्य मविषयक्षे लघपुप्रबन्धस सलखत। 

. 7 अनपुप्रमासमालङ्कमारस्य भक्षेदमानम् प्रदश्यर तमदषयक्षे लघपुप्रबन्धस सलखत। 

. 8 छक्षेकमानपुप्रमासमालङ्कमारमानम् विणरयत। 

. 9 विकत्त्यनपुप्रमासमालङ्कमारमानम् विणरयत। 

. 10 श्रपुत्यनपुप्रमासमालङ्कमारमानम् विणरयत। 

. 11 अन्त्यमानपुप्रमासमालङ्कमारमानम् विणरयत। 

. 12 लमाटमानपुप्रमासमालङ्कमारमानम् विणरयत। 

. 13 यमकमालङ्कमारमानम् प्रमतपमादयत। 

. 14 विक्रनोक्त्यलङ्कमारमानम् विणरयत। 

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण

. 1 अलङ्कक मतयाः अलङ्कमारयाः। 

. 2 अलसङ्क्रयतक्षे अनक्षेन। 

. 3  कमाव्यशनोभमाकरमानम् धममारनम् अलसकमारमानम् प्रचकतक्षे। 

. 4 मदमविधयाः। 
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. 5  अनपुप्रमासमालङ्कमारयाः। 

. 6 उपममालङ्कमारयाः। 

. 7 भमामहिस्य। 

. 8 अलङ्कमारयाः। 

. 9 उपकपु विर सन्त तस सन्तस यक्षेऽङदमारक्षेण जमातपुमचतम्।
हिमारमामदविदलसकमारमास्तक्षेऽनपुप्रमासनोपममादययाः॥

. 10 शब्दमाथरयनोरसस्थरमा यक्षे धममारयाः शनोभमामतशमामयनयाः। 
रसमादष्ट्रीनपुपकपु विरन्तनोऽलङ्कमारमास्तक्षेऽङदमामदवितम्॥

. 11 शक्यमम्। 

. 12  पपुनरुकविदमाभमासमालङ्कमारयाः। 

. 13 आपमाततनो यदथरस्य पयौनरुक्त्यमाविभमासनमम्।
पपुनरुकविदमाभमासयाः स मभनमाकमारशब्दगयाः॥ 

. 14 शक्यस नमासस्त। 

. 15 अनपुप्रमासमालङ्कमारयाः। 

. 16  विमाक्यध्विमनयाः भविमत। 

. 17 अनपुप्रमासयाः शब्दसमाम्यस विथैषम्यक्षेऽमप स्विरस्य यतम्। 

. 18  पञ्चमविधयाः। 

. 19 “छक्षेकनो व्यञनससघस्य सकक त्समाम्यमनक्षेकधमा”इमत। 

. 20 रससकयाः। 

. 21 अनक्षेकस्यथैकधमा समाम्यमम् असकक दमामप अनक्षेकधमा। 
एकस्य सकक दम् अप्यक्षेष विकत्त्यनपुप्रमास उच्यतक्षे॥ इमत

. 22  उच्चमायरत्विमाददक्षेकत्र स्थमानक्षे तमालपुरदमामदकक्षे । 
समादृश्यस व्यञनस्यथैवि श्रपुत्यनपुप्रमास उच्यतक्षे॥

. 23 व्यञनस चक्षेदथमाविस्थस सहिमादक्षेन स्विरक्षेण तपु। 
आवित्यरतक्षेऽन्त्ययनोज्यत्विमादन्त्यमानपुप्रमास एवि ततम्॥

. 24 शब्दमाथरयनोयाः पयौनरुक्त्यस भक्षेदक्षे तमात्पयरममात्रतयाः।
लमाटमानपुप्रमास इत्यपुकयाः॥

. 25 सत्यथर पकथगथमारयमायाः स्विरव्यञनससहितक्षेयाः। 
क्रमक्षेण तक्षेनथैविमाविकसत्तयाः यमकस  मविमनगदतक्षे॥

. 26 अन्यस्यमान्यमाथरकस  विमाक्यमन्यथमा यनोजयक्षेतम् यमद। 
अन्ययाः श्लक्षेषक्षेण कमाक्विमा विमा समा विक्रनोमकयाः ततनो मदधमा॥
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. 27 मदमविधमा। 

. 28 सश्लषथैयाः पदथैयाः अनक्षेकमाथमारमभधमानक्षे श्लक्षेष इष्यतक्षे। 

. 29 अषमविधयाः। 

॥ इमत पञ्चमविसशयाः पमाठयाः ॥
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)26 अथमारलङ्कमारयाः
प्रस्तमाविनमा

पकविरतनक्षे पमाठक्षे  शब्दमालङ्कमारयाः मनरूमपतयाः आसष्ट्रीतम्। सम्प्रमत अथमारलङ्कमारस मनरूपमयतपुस  प्रकरणमम् इदमम् 
आरभ्यतक्षे। अस्ममामभयाः पकविरतनक्षे पमाठक्षे सयौन्दयरमम् अलङ्कमारयाः इमत तपु पमठतमम्। कयाः अलसमक्रयतक्षे। शब्दयाः अथर्थो विमा। 
तददमारमा कमाव्यमात्ममा रसयाः। अलसकमारयाः कपु त्र सस्थतयाः। शब्दमाथरयनोयाः। समालसकमारस्य कमाव्यतमा इमत कपु न्तकयाः। अतनो 
यथमा कक्षे यकरहिमारमादययाः शरष्ट्रीरसयौन्दयरजननदमारमा। पयरन्तक्षे आत्मनयाः सयौन्दयर  विधरयसन्त तथमा कमाव्यशरष्ट्रीरभकतयनोयाः 
शब्दमाथरयनोयाः  सयौन्दयरमपुत्पमादयन्तयाः  तद्दमारमा  कमाव्यमात्ममानस  रसस  पररपपुष्णसन्त।  परममाथरतयाः  उमकविथैमचत्र्यस 
अलसकमारयाः।  मकमथरमम्  उमकविथैमचत्र्यमम्।  कमाव्यक्षे  लनोकनोत्तररमणष्ट्रीयत्विमनष्पत्तयक्षे।  अथविमा  रसपनोषणमायक्षेमत 
स्विष्ट्रीकपु विरन्तपु।  शब्दविथैमचत्र्यक्षेण  अथरविथैमचत्र्यक्षेण  च  अलसकमारयाः  मदमविधयाः  इमत  नययाः।  उभयमालसकमारयाः  तकतष्ट्रीयनोऽमप 
भवितष्ट्रीमत कक्षे मचतम्। अथमारलङ्कमारक्षे अथरस्य प्रमाधमान्यस दृश्यतक्षे। यतनो महि अथरविशमातम् एवि कमाव्यक्षे लनोकनोत्तरचमत्कमारयाः 
उत्पदतक्षे।  तक्षेन  कमाव्यमम्  इदमम्  अत्यन्तस  रमणष्ट्रीयस  भविमत।  तत्रमामप  बहिहमविधयाः  अथमारलङ्कमारयाः  मविदतक्षे।  तक्षेषपु 
अथमारलङ्कमारक्षेषपु  समादृश्यघमटतस्य  उपममालङ्कमारस्य  आदयौ  मविचमारयाः  मक्रयतक्षे।  यतनो  महि  अथमारलङ्कमारक्षेषपु 
समादृश्यमकलकस्य अलङ्कमारस्य च प्रमाधमान्यमातम् तक्षेषमामम् अमप उपजष्ट्रीव्यत्विक्षेन प्रथममम् उपममालङ्कमारमम् कथयमत 
इमत मविश्विनमाथमतमम्। पपुनश्च उपममालङ्कमारयाः मविशक्षेषसयौन्दयरजनकयाः असस्त। समामहित्यमामदषपु उपममालङ्कमारस्य बहिह 
प्रयनोगयाः असस्त। पपुनश्च उपममालङ्कमारयाः अत्यन्तस प्रमाचष्ट्रीनयाः भविमत। अत एवि उपममालङ्कमारस प्रथमस विणरमयत्विमा ततयाः 
अन्यक्षेषमामम् अथमारलङ्कमारमाणमास मविविरणस कपु मरयाः। 

उदक्षेश्यमामन
अमपुस पमाठस पमठत्विमा भविमानम् भवितष्ट्री विमा -

 अथमारलङ्कमारस्य लकणस जमातपुस प्रभविक्षेतम्। 
 अथमारलङ्कमारस्य उदमाहिरणमामन जमातपुस प्रभविक्षेतम्। 
 अथमारलङ्कमारस्य विथैमशष्ट्यमामन जमातपुस प्रभविक्षेतम्। 
 उपममालङ्कमारस्य सपुमविस्तरस जमानस प्रमापपुस शक्नपुयमातम्। 
 श्लनोकमादयौ अथमारलङ्कमारस्य मनणरयस कतपुर शक्नपुयमातम्। 
 स्वियममप अथमारलङ्कमारक्षेण श्लनोकमनममारणस कतपुर यनोग्यनो भविक्षेतम्। 
  उदमाहिरणक्षे अथमारलङ्कमारस्य लकणसमन्विययाः कथस कमायरयाः इमत जमातपुस प्रभविक्षेतम्। 
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. )26 1 अथमारलङ्कमारयाः
अथरचमत्कक मतमम् अविलम्ब्य स्विष्ट्रीमक्रयतक्षे अथमारलङ्कमारयाः। अथमारतम् यसस्मनम् अलङ्कमारक्षे अथरमम् आसश्रत्य 

कमामचतम् चमत्कक मतयाः भविमत चक्षेतम् स अथमारलङ्कमारयाः इमत कथ्यतक्षे। अथमारलङ्कमारक्षे सममाथरकशब्दयाः पररवित्यरतक्षे चक्षेतम् 
अमप अलङ्कमारयाः तथथैवि सस्थरतयमा मतष्ठमत। अथमारतम् अथमारलङ्कमारक्षे सममाथरकस्य शब्दस्य प्रयनोगयाः शक्ययाः असस्त। 
परन्तपु अथमारलङ्कमारक्षे अथरस्य एवि प्रमाधमान्यतमा मतष्ठमत। अथमारलङ्कमारक्षे अथरस्य तपु पररवितरनस कदमामप न शक्यमम् 
असस्त। उपममारूपकमादययाः अथमारलङ्कमारमायाः भविसन्त। 

विथैमशष्ट्यमामन - अत्र अथमारलङ्कमारस्य विथैमशष्ट्यमामन कथ्यन्तक्षे। तथमामहि -

.1 अथमारलङ्कमारक्षे सममाथरकशब्दस्य प्रयनोगयाः शक्ययाः असस्त। 
.2 अथमारलङ्कमारक्षे शब्दपररवितरनस शक्यमम् असस्त। 
.3 अथमारलङ्कमारक्षे अथरपररवितरनस शक्यमम् न असस्त। 
.4 अथमारलङ्कमारस्य उदमाहिरणस भविमत -  उपममारूपकमादययाः। 

. )26 2 उपममालङ्कमारयाः
समामहित्यदपरणनमामकक्षे  गन्थक्षे गन्थकमारयाः मविश्विनमाथयाः आदयौ उपममालङ्कमारस मविविकणनोमत, अमतप्रमाचष्ट्रीनत्विमातम् 

प्रचपुरप्रयनोगमातम् च। उपममालङ्कमारस्य लकणस प्रमाहि-

“समाम्यस विमाच्यमविथैधम्यर विमाक्यथैक्य (यक्षे) उपममा दयनोयाः”॥ इमत। 

अन्विययाः - विमाक्यथैक्यक्षे दयनोयाः अविथैधम्यर विमाच्यस समाम्यमम् उपममा अलङ्कमारयाः। 

शब्दमाथर याः -  विमाक्यथैक्यक्षे  -  एकसस्मनम्  विमाक्यक्षे,  दयनोयाः  -  उपममाननोपमक्षेययनोयाः,  अविथैधम्यरमम्  - 
मविरुदधमररमहितमम्, विमाच्यमम् - कसथतमम्, समाम्यमम् - समादृश्यमम्, उपममा - उपममालङ्कमारयाः। 

समाममान्यमाथर याः -  मविजमातष्ट्रीयविस्तपुननोयाः  मविरुदधमरमम्  अनपुक्त्विमा  यमद  गपुणमक्रयमागतसमादृश्यमम् 
इविमामदशब्दक्षेन प्रमतपमामदतस  स्यमातम्,  स उपममालङ्कमारयाः भविमत। समाधमारणतयमा दयनोयाः विस्तपुननोयाः मध्यक्षे  समाधम्यर 
विथैधम्यर  च मतष्ठमत। दयनोयाः विस्तपुननोयाः विथैधम्यरमम्  अनपुक्त्विमा  इविमामदशब्दक्षेन समादृश्यस  कथ्यतक्षे।  ततम्  च समादृश्यस 
गपुणमक्रयमामदगतस भविमत। अथमारतम् उपममाननोपमक्षेययनोयाः मविजमातष्ट्रीयविस्तपुननोयाः मध्यक्षे कस्यमचतम् समादृश्यस्य कल्पनमा 
मक्रयतक्षे।  तत्र  उपममालङ्कमारयाः  भविमत।  एविञ्च  इविमामदशब्दक्षेन  समादृश्यस्य  स्पषतयमा  प्रतष्ट्रीमतयाः  भविमत।  दयनोयाः 
विस्तपुननोयाः मध्यक्षे मविरुदस्य धमरस्य उलक्षेखयाः न स्यमातम्। समाम्यस समाधमारणधमरसम्बन्धरूपसमादृश्यमम् उपममा नमाम 
अलङ्कमारयाः  इमत।  उपममाननोपमक्षेयरूपक्षेण  कसल्पतयनोयाः  दयनोयाः  पदमाथरयनोयाः  सममानधमरण  समाधम्यर  समाम्यस  विमा 
मनरूप्यतक्षे। समाम्यस समाधम्यर गपुणमक्रयमामदरूपमम्। उपममाननोपमक्षेयनोभयगतयाः धमरयाः सधमरयाः इमत। 

उदमाहिरणक्षे लकणसमन्विययाः - चन्द्रि इवि मपुखस सपुन्दरमम् इमत उदमाहिरणमम् असस्त। चन्द्रियाः मपुखस च इमत 
सम्पकणर  मभनस  विस्तपुदयमम्  असस्त। सयौन्दयरत्विमम्  आहमादकत्विस  च चन्द्रिक्षे  मपुखक्षे  च वितरतक्षे।  सयौन्दयरत्विमामदगपुणक्षेन 
चन्द्रिमपुखयनोयाः समादृश्यमम् उकमम् असस्त। पपुनश्च इविमामदशब्दक्षेन चन्द्रिमपुखयनोयाः समादृश्यस स्पषमम् उकमम् असस्त इमत 
लकणसमन्विययाः। अतयाः प्रकक तविमाक्यक्षे उपममालङ्कमारयाः मविदतक्षे। 

स च उपममालङ्कमारयाः मदमविधयाः भविमत। यथमा - १) पकणर्थोपममा, २) लपुपनोपममा। 
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. . )26 2 1 पकणर्थोपममा
लकणमम् - पकणर्थोपममायमायाः लकणमम् आहि-

“समा पकणमार यमद समाममान्यधमर औपम्यविमामच च। 

उपमक्षेयस चनोपममानस भविक्षेतम् विमाच्यमम्”॥ इमत। 

अन्विययाः - यमद समाममान्यधमरयाः औपम्यविमामचशब्दयाः उपमक्षेयस उपममानस च भविक्षेतम् समा पकणमार उपममा इमत 
विमाच्यमम्। 

समाममान्यमाथर याः -  यसस्मनम्  उपममालङ्कमारक्षे  समाममान्यधमरयाः,  औपम्यविमामचशब्दयाः,  उपमक्षेयमम्,  उपममानमम् 
भविक्षेतम् चक्षेतम् समा पकणर्थोपममा इमत विकव्यमम्। पकणर्थोपममायमायाः चत्विमारर अङमामन ससन्त। तमामन च – १) उपमक्षेयमम्, २) 

उपममानमम्, ३) समाधमारणधमरयाः, ४) समादृश्यविमाचकशब्दयाः। 

उदमाहिरणक्षे  लकणसमन्विययाः -  पकणर्थोपममायमायाः लकणस भविमत-  कमलमम् इवि मपुखस  मननोजमम्। अथमारतम् 
पद्मसदृशस सपुन्दरस मपुखमम् इमत विमाक्यमाथरयाः। अत्र उपमक्षेयक्षे उपममानक्षे च मननोजत्विधमरयाः मविदतक्षे। अत एवि मननोजस 
समाधमारणधमरयाः असस्त। पपुनश्च इविशब्दक्षेन कमलमपुखयनोयाः समादृश्यस स्पषतयमा प्रतष्ट्रीमतयाः भविमत। अतयाः इविशब्दयाः 
औपम्यविमाचकशब्दयाः। मपुखमम् उपमष्ट्रीयतक्षे  (सदृशष्ट्रीमक्रयतक्षे)। अतयाः मपुखमम् उपमक्षेयमम्। उपमष्ट्रीयतक्षे  (सदृशष्ट्रीमक्रयतक्षे) 
यक्षेन  (कमलक्षेन)। अतयाः कमलमम् उपममानमम् असस्त। असस्मनम् अलङ्कमारक्षे चतपुण्णमारमम् सस्थमतयाः वितरतक्षे। अत एवि 
पकणर्थोपममा इमत उच्यतक्षे। 

पकणर्थोपममायमायाः पपुनयाः मदमविधयाः भक्षेदयाः असस्त। तक्षे च श्रयौतष्ट्री आथर्ती इमत। 

. . )26 2 2 लपुपनोपममा
लपुपमा उपममा यत्र समा लपुपनोपममा। अत्र उपममाशब्दक्षेन उपममाघटकपदमाथमारनमास  (उपममाननोपमक्षेयमादष्ट्रीनमामम्) 

गहिणस  भविमत। लपुपयाः नमाम अनपुमलसखतयाः। चतपुषपुर  उपममाघटकपदमाथरषपु  एकस्य दयनोयाः त्रयमाणमास  विमा  अनपुलक्षेखयाः 
स्यमातम्। लपुपनोपममायमायाः लकणमम् -

“लपुपमा समाममान्यधममारदक्षेयाः एकस्य यमद विमा दयनोयाः। 

त्रयमाणमास विमानपुपमादमानक्षे श्रयौत्यमाथर्ती समामप पकविरवितम्॥”इमत। 

अन्विययाः -  यमद  समाममान्यधममारदक्षेयाः  एकस्य  दयनोयाः  त्रयमाणमास  विमा  अनपुपमादमानक्षे  लपुपमा।  समामप  पकविरवितम् 
श्रयौत्यमाथर्ती

समाममान्यमाथर याः - समाममान्यधमरयाः, उपमक्षेयमम्, उपममानमम्, औपम्यविमाचकशब्दयाः इमत एतक्षेषपु एकस्य दयनोयाः 
त्रयमाणमास  विमा  अनपुपमादमानस  भविमत चक्षेतम्  समा  लपुपनोपममा  इमत कथ्यतक्षे।  अथमारतम्  उपममायमायाः  चतपुष्विरगक्षेषपु  कस्यमामप 
एकस्य, दयनोयाः उत विमा त्रयमाणमास असगमानमास विमा लनोपयाः यत्र भविमत चक्षेतम् समा लपुपनोपममा इमत मन्तव्यमम्। समा लपुपनोपममा 
मदमविधमा  भविमत।  तक्षे  च  श्रयौतष्ट्री,  आथर्ती  इमत।  पकविरवितम्  इत्यस्य  अथरस्तपु  पकणर्थोपममावितम्  लपुपनोपममा  अमप 
श्रयौत्यमाथर्तीभक्षेदक्षेन मदमविधमा इमत। 
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उदमाहिरणक्षे लकणसमन्विययाः - मपुखस चन्द्रि इवि इमत लपुपनोपममायमायाः उदमाहिरणमम् असस्त। यतनो महि प्रकक तक्षे 
मपुखचन्द्रियनोयाः समादृश्यक्षे मननोजत्विमम् एवि कमारणमम्। उभयत्र मननोजत्विमम् असस्त। प्रकक तनोदमाहिरणक्षे मननोजत्विरूपयाः 
समाधमारणधमरयाः  नमासस्त। अतयाः लपुपनोपममायमायाः उदमाहिरणमम्।  चन्द्रि इवि मननोजमम्  इमत विमाक्यक्षे  मपुखस्य उलक्षेखयाः 
नमासस्त।  मपुखमम्  उपमष्ट्रीयतक्षे।  अतयाः  उपमक्षेयस  मपुखमम्।  प्रकक तविमाक्यक्षे  उपमक्षेयस्य  अनपुलक्षेखयाः  वितरतक्षे।  अतयाः 
लपुपनोपममायमायाः उदमाहिरणमम् इदमम् असस्त। 

. )26 3 अनन्वियमालङ्कमारयाः
लकणमम् - समामहित्यदपरणक्षे अनन्वियमालङ्कमारस्य लकणस कथयमत -

“उपममाननोपमक्षेयत्विमम् एकस्यथैवि तपु अनन्विययाः”इमत। 

समाममान्यमाथर याः -  एकमम्  एवि विस्तपु  यपुगपतम्  उपमक्षेयत्विक्षेन उपममानत्विक्षेन च कसल्पतस  भविमत चक्षेतम्  स 
अनन्वियमालङ्कमारयाः भविमत। अथमारतम् उपमक्षेयनोपममानभमावियाः एकविमाक्यगतनो भविमत चक्षेतम् अनन्वियमालङ्कमारयाः भविमत। 
यमद अनक्षेकविमाक्यगतयाः उपमक्षेयनोपममानभमावियाः भविमत तमहिर रसननोपममा उपमक्षेयनोपममा विमा भविमत। यथमा - “चन्द्रिमायतक्षे 
शपुक्लरुचमामप हिससयाः” इमत स्थलक्षे रसननोपममा वितरतक्षे। पपुनश्च "कमलक्षेवि ममतयाः ममतररवि कमलमा” इमत स्थलक्षे 
उपमक्षेयनोपममा भविमत। अत एवि अनन्विययाः एकविमाक्यगतमविषययाः भविमत इमत तपु अथरतयाः ससदमम्। 

उदमाहिरणक्षे लकणसमन्विययाः - अत्र अनन्वियमालङ्कमारस्य उदमाहिरणस कथयमत -

“रमाजष्ट्रीविममवि रमाजष्ट्रीविस जलस जलममविमाजमन। 

चन्द्रिश्चन्द्रि इविमातन्द्रियाः शरत्समपुदयनोदमक्षे॥” इमत। 

श्लनोकमाथर याः -  शरतयाः आमविभमारविक्षे  कमलस  कमलवितम्,  जलस  जलवितम्,  चन्द्रियाः चन्द्रिवितम्,  मनमरलभमाविस 
धमारयमत। 

रमाजष्ट्रीविमम्,  जलमम्,  चन्द्रिश्च इमत त्रष्ट्रीमण एवि यपुगपतम्  उपमक्षेयमामन उपममानमामन च भविसन्त। अथमारतम् 
रमाजष्ट्रीविमामदकमम्  उपममानमम्  उपमक्षेयञ्च  उभयमम्  असस्त।  अत्र  रमाजष्ट्रीविमामदरूपक्षे  एकसस्मनम्  विस्तपुमन 
उपमक्षेयनोपममानभमाविकल्पनमा  वितरतक्षे  इमत  लकणसमन्विययाः।  अनन्वियमालङ्कमारयाः  समादृश्यमकलकमालङ्कमारयाः  भविमत। 
अयमम् एवि एकयाः अलङ्कमारयाः विमाक्यस्य समादृश्यमकलकयाः अलङ्कमारयाः। 

समादृश्यमम् सविरदमा दयनोयाः विस्तपुननोयाः मध्यक्षे सम्भविमम् असस्त। प्रकक तक्षे अनन्वियमालङ्कमारक्षे एकमम् एवि विस्तपु 
उपममानमम् उपमक्षेयञ्च असस्त। अनन्वियक्षे दयनोयाः विस्तपुननोयाः अभमाविमातम् कथस समादृश्यमकलकयाः अलङ्कमारयाः भविमत। 

अत्र सममाधमानस प्रदष्ट्रीयतक्षे यतम् यदमप विस्तपुदृष्ट्यमा उपमक्षेयस्य उपममानत्विमम्, उपममानस्य उपमक्षेयत्विस न 
कदमामप सम्भविमम् असस्त। तथमामप कमविकल्पनमायमास ततम् सम्भविमम् असस्त। दृमषभक्षेदक्षे एकमम् एवि विस्तपु एकविमारमम्  
उपममानत्विक्षेन एकविमारमम् उपमक्षेयत्विक्षेन च गहिणस भविमत। 
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. )26 4 रूपकमालङ्कमारयाः
लकणमम्  -  अलङ्कमारनभसस  रूपकमालङ्कमारयाः  अत्यन्तस  सपुप्रससदयाः  वितरतक्षे।  कमविरमाजयाः  मविश्विनमाथयाः 

स्विककीयक्षे  समामहित्यदपरणनमामकक्षे  गन्थक्षे  रूपकमालङ्कमारस्य  लकणस  कथयमत  -  "रूपकस  रूमपतमारनोपक्षे  मविषयक्षे 
मनरपह्नविक्षे" इमत। 

अन्विययाः - मनरपह्नविक्षे मविषयक्षे रूमपतमारनोपक्षे रूपकस  (अलङ्कमारयाः) स्यमातम्। 

शब्दमाथर याः - मनरपह्नविक्षे मविषयक्षे - मनषक्षेधरमहितक्षे मविषयक्षे, रूमपतमारनोपक्षे - उपममानपदमाथरस्य तमादमात्म्यक्षे अभक्षेदक्षे 
विमा, रूपकमम् - रूपकमालङ्कमारयाः स्यमातम्। 

समाममान्यमाथर याः -  मनषक्षेधरमहितक्षे  मविषयक्षे  उपमक्षेयक्षे  रूमपतस्य उपममानपदमाथरस्य आरनोपयाः  (अभक्षेदतत्त्विक्षेन 
प्रतष्ट्रीमतयाः)  एवि रूपकमालङ्कमारयाः। तमात्पयर  भविमत  -  मनषक्षेधरमहितक्षे  उपमक्षेयक्षे  उपममानक्षेन समाकमम्  उपममानपदमाथरस्य 
अभक्षेदकल्पनमा,  स रूपकमालङ्कमारयाः भविमत। उपमक्षेयस्य उपममानमात्मनमा प्रतष्ट्रीमतयाः भविमत। उपमक्षेयस्य उपममानक्षेन 
समाकमम् अभक्षेदप्रतष्ट्रीमतयाः जमायतक्षे। अथमारतम् मविषयस्य उपरर मविषमयणयाः अभक्षेदमारनोपयाः मक्रयतक्षे। अथमारतम् उपमक्षेयस्य 
उपरर  उपममानस्य अभक्षेदमारनोपयाः  भविमत।  यथमाविसस्थतक्षे  उपमक्षेयक्षे  उपममानस्य अभक्षेदमारनोपयाः  रूपकमम्  इत्यथरयाः। 
रूपकमम्  उपममाननोपमक्षेययनोयाः  अभक्षेदमारनोपस  करनोमत।  रूपयमत  अथमारतम्  अभक्षेदमारनोपस  करनोमत  इमत  रूपकमम्। 
मविजमातष्ट्रीयविस्तपुननोयाः  अत्यन्तस  समादृश्यविशमातम्  अभक्षेदकल्पनमा  सम्भविमत।  अत्र  अत्यन्तस  समादृश्यविशमातम् 
अभक्षेदकल्पनमा जमायतक्षे। 

उदमाहिरणक्षेन समाकस  लकणसमन्विययाः - मपुखचन्द्रियाः भमामत इमत रूपकमालङ्कमारस्य उदमाहिरणस भविमत। 
अत्र उपमक्षेययाः मनषक्षेधरमहितयाः असस्त। उपमक्षेयस्य (मपुखस्य) उपममानक्षेन (चन्द्रिक्षेण) समाकमम् अभक्षेदकल्पनमा मक्रयतक्षे। 
अत्र उपमक्षेयस्य मपुखस्य उपममानचन्द्रिमात्मनमा (चन्द्रित्विक्षेन) प्रतष्ट्रीमतयाः भविमत। मपुखक्षेन समाकस  चन्द्रिस्य अभक्षेदमारनोपयाः 
मक्रयतक्षे।  एतक्षेन  चन्द्रिमामभनस  मपुखस  भमामत।  अत्र उपमक्षेयस्य चन्द्रिस्य उपममानक्षेन  चन्द्रिक्षेण  समाकमम्  अभक्षेदमारनोपयाः 
भविमत। प्रकक तक्षे अमप मपुखचन्द्रियनोयाः अत्यन्तस समादृश्यमम् असस्त। अत एवि मपुखचन्द्रियनोयाः अभक्षेदकल्पनमा जमायतक्षे। 
अत एवि रूपकमालङ्कमारयाः इमत उच्यतक्षे। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-४

अत्र कक्षे मचतम् अधयाः प्रश्नमायाः प्रदष्ट्रीयन्तक्षे -

. 1 अथमारलङ्कमारयाः कयाः। 

. 2 अथमारलङ्कमारस्य एकमम् उदमाहिरणस कथयतपु। 

. 3 अथमारलङ्कमारस्य एकस  विथैमशष्ट्यस सलखत। 

. 4 उपममालङ्कमारस्य लकणस सलखत। 

. 5 उपममालङ्कमारयाः कमतमविधयाः। 

. 6 पकणर्थोपममायमायाः लकणस सलखत। 
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. 7 लपुपनोपममायमायाः लकणस सलखत। 

. 8 अनन्वियमालङ्कमारस्य लकणस सलखत। 

. 9 रूपकमालङ्कमारस्य लकणस सलखत। 

. 10 पकणर्थोपममायमायाः चत्विमारर अङमामन कमामन ससन्त। 

. 11 लपुपनोपममा कमतमविधमा भविमत। 

. )26 5 उत्प्रक्षेकमालङ्कमारयाः
समादृश्यमकलकयाः अलङ्कमारयाः अयमम्। कमाव्यममागर उत्पक्षेकमालङ्कमारयाः कमविजनस्य सकमाशक्षे अत्यन्तस मप्रययाः 

भविमत। अलङ्कमारशक्षेखरक्षे प्रनोकमम्  -  उत्प्रक्षेकमालङ्कमारयाः एवि श्रक्षेष्ठयाः अलङ्कमारयाः भविमत। पपुनश्च नविविध्विमायाः हिमास्यवितम् 
मननोरमयाः अयमम् उत्प्रक्षेकमालङ्कमारयाः। 

लकणमम् - समामहित्यदपरणक्षे उत्प्रक्षेकमालङ्कमारस्य लकणस प्रनोकमम् -

“भविक्षेतम् सम्भमाविननोत्प्रक्षेकमा प्रकक तस्य परमात्मनमा”इमत। 

अन्विययाः - प्रकक तस्य परमात्मनमा सम्भमाविनमा उत्प्रक्षेकमा भविक्षेतम्। 

शब्दमाथर याः - प्रकक तस्य – उपमक्षेयपदमाथरस्य, परमात्मनमा - उपममानपदमाथररूपक्षेण, सम्भमाविनमा - ससशययाः, 
उत्प्रक्षेकमा - उत्प्रक्षेकमालङ्कमारयाः स्यमातम्। 

समाममान्यमाथर याः -  प्रकक तस्य  (उपमक्षेयस्य)  परमात्मनमा  (उपममानमात्मनमा)  सम्भमाविनमा  उत्प्रक्षेकमालङ्कमारयाः 
इत्यथरयाः। उपमक्षेयस्य उपममानतमादमात्म्यक्षेन सम्भमाविनमम् उत्प्रक्षेकमा इमत भमावियाः। अत्यन्तस समादृश्यविशमातम् उपमक्षेयमम् 
उपममानत्विक्षेन आशङ्कतक्षे चक्षेतम् उत्प्रक्षेकमालङ्कमारयाः भविमत। उत्प्रक्षेकमा इत्यत्र उतम् इत्यस्य ऊध्विरगमाममनष्ट्री, प्रक्षेकमा इत्यस्य 
दृमषयाः इत्यथरयाः। यस्य कस्यमचतम् विस्तपुनयाः भमाविनमाकमालक्षे भमाविनमाकमाररणयाः दृमषयाः अत्यन्तमम् ऊदरगमाममनष्ट्री भविमत। 
अत एवि उत्प्रक्षेकमालङ्कमारयाः इमत नमाम। 

उपमक्षेयनोपममानयनोयाः अत्यन्तस समादृश्यमम् उत्प्रक्षेकमाघटकमम् असस्त। तथमामप उपमक्षेयनोपममानयनोयाः भक्षेदजमानस 
मतरनोमहितस न भविमत। भक्षेदजमानक्षे सत्यमप अभक्षेदतयमा विणरमयतपुमम् असधकतयमा कमवियाः इच्छमत। सम्भमाविनमाशब्दस्य 
ससशययाः इमत अथरयाः भविमत। तथमामप शपुदससशययाः न गकहतक्षे। स्थमाणपुविमार पपुरुषनो विमा इमत जमानस तपु शपुदससशयमात्मकस  
जमानमम्। अत्र स्थमाणपुरक्षेवि अयमम् इमत मनश्चयमात्मकस  जमानस तपु सम्भमाविनमा पदविमाच्यमा भविमत। 

उत्प्रक्षेकमालङ्कमारस्य विथैमशष्ट्यमम्-

.1 उपममावितम् उत्प्रक्षेकमालङ्कमारक्षे अमप कमविकल्पनमायमायाः एकमा विमास्तविमभसत्तयाः मविदतक्षे। यथमा - तस्यमायाः मपुखस 
भमामत पकणरचन्द्रि इविमापरयाः"। इमत। 

.2 उपममावितम्  उत्प्रक्षेकमालङ्कमारक्षे  उपममाननोपमक्षेयभमावियाः  मविदतक्षे।  परन्तपु  अत्यन्तस  समादृश्यविशमातम्  उपमक्षेयमम् 
उपममानत्विक्षेन शङ्कतक्षे। एतमादृशस मचन्तनस भममात्मकमम् असस्त,  भममात्मकस  नमासस्त इमत उभयमम् अमप 
विकपुस  शक्यतक्षे। 
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.3 भमयाः अयमम् आहिमायरयाः (ऐसच्छकयाः)। तस्ममातम् नकनस तवि मपुखस चन्द्रियाः इमत स्थलक्षे नमायकस्य जमानस मविदतक्षे 
यतम् मपुखस चन्द्रियाः च सममानस विस्तपु नमासस्त। 

.4 समादृश्यमकलकयाः अयमम् अलङ्कमारयाः मविदतक्षे। 

उदमाहिरणक्षे लकणसमन्विययाः - अत्र उत्प्रक्षेकमालङ्कमारस्य उदमाहिरणमम् -

"जमानक्षे मयौनस कममा शकयौ त्यमागक्षे श्लमाघमामविपयरययाः। 

गपुणमा गपुणमानपुविसन्धत्विमातम् तस्य सप्रसविमा इवि॥" इमत। 

श्लनोकमाथर याः -  जमानक्षे  सत्यमप  मयौनस  मतष्ठमत,  शकयौथै  सत्यमामम्  अमप  कममा  मविदतक्षे,  त्यमागक्षे  सत्यमप 
गविरभमावियाः नमासस्त। रघपुविसशस्य नकपक्षे परस्परमविरनोसधनयाः गपुणमायाः एकत्र सहिमाविस्थमानस करनोमत। परस्परमविरुदगपुणमायाः 
सहिनोदरवितम् मतष्ठसन्त। 

असस्मनम्  श्लनोकक्षे  जमानमामदगपुणमायाः  उपमक्षेयस  भविसन्त।  सप्रसविमायाः  उपममानस  भविसन्त।  जमानमामदगपुणमायाः 
सप्रसविमारूपक्षेण उत्प्रक्षेकन्तक्षे।  इविशब्दक्षेन  तच्च समादृश्यमम्  असधकतयमा  स्फपु ट्यतक्षे।  उपमक्षेयमम्  (जमानमामदगपुणमानम्) 
उपममानत्विक्षेन  (सप्रसविमात्विक्षेन)  आशङ्कतक्षे।  अत्यन्तस  समादृश्यविशमातम्  प्रकक तस्य  (उपमक्षेयस्य)  जमानमामदगपुणमानमास 
परमात्मनमा  (उपममानमात्मनमा)  सप्रसविमात्मनमा  सम्भमाविनमा  मक्रयतक्षे।  अतयाः  उत्प्रक्षेकमालङ्कमारयाः  मविदतक्षे  इमत 
लकणसमन्विययाः। 

. )26 6 अपह्नपुमतयाः
अपह्नपुमतयाः समादृश्यमकलकयाः अलङ्कमारयाः असस्त। उपमक्षेयनोपममानमविषयकयाः अलङ्कमारयाः अयमम्। अपह्नवियाः 

इत्यस्य  गनोपनस  करनोमत  इत्यथरयाः।  आरनोपमविषयस्य  (उपमक्षेयस्य)  अपह्नविनकरणमम्  भविमत।  अत  एवि 
अपह्नपुत्यलङ्कमारयाः इमत कथ्यतक्षे। 

लकणमम्  -  कमविरमाजयाः मविश्विनमाथयाः स्विककीयक्षे  समामहित्यदपरणनमामकक्षे  गन्थक्षे  अपह्नपुत्यलङ्कमारस्य लकणस 
प्रमाहि-

“प्रकक तस प्रमतमषध्यमान्यस्थमापनस स्यमादपह्नपुमतयाः॥”इमत। 

अन्विययाः - प्रकक तस प्रमतमषध्य अन्यस्थमापनस स्यमातम् अपह्नपुमतयाः। 

शब्दमाथर याः -  प्रकक तमम्  -  उपमक्षेयमम्,  प्रमतमषध्य  – समाकमातम्  परनोकमातम्  विमा  मनमषध्य,  अन्यस्य – 
उपममानस्य, स्थमापनमम् - प्रमतष्ठमापनमम्, अपह्नपुमतयाः - अपह्नपुत्यलङ्कमारयाः, स्यमातम् - भविक्षेतम्। 

समाममान्यमाथर याः -  उपमक्षेयस्य  मनषक्षेधपकविरकमम्  उपमक्षेयस्य  उपममानतमादमात्म्यक्षेन  उपपमादनमम् 
अपह्नपुत्यलङ्कमारयाः  इत्यथरयाः।  प्रकक तस्य  (उपमक्षेयस्य)  प्रमतषक्षेधस  कक त्विमा  अन्यस्य  (उपममानस्य)  स्थमापनमम् 
(आरनोपकरणमम्)  अपह्नपुत्यलङ्कमारयाः  इत्यथरयाः।  अत्र  रुद्रिटस्य  मतक्षेन  अपह्नपुत्यलङ्कमारयाः  चच्यरतक्षे। 
उपमक्षेयमनषक्षेधपकविरकमम्  उपमक्षेयक्षे  उपममानस्य सत्यरूपक्षेण स्थमापनस  भविमत। अस्य तपु  कमारणस  उपममाननोपमक्षेययनोयाः 
अत्यन्तस समादृश्यमम्। रुद्रिटक्षेन प्रनोकमम् - “अमतसमाम्यमातम् उपमक्षेयस यस्यमामसदक्षेवि कथ्यतक्षे सदमप”॥ इमत। विमामनक्षेन 
प्रनोकमम् - “समक्षेन विस्तपुनमा अन्यमापलमापनोऽपह्नपुमतयाः॥”इमत। अथमारतम् मनषक्षेध्यस्थमाप्यविस्तपुदययनोयाः मध्यक्षे समादृश्यमम् 
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अत्यन्तमम् आविश्यकमम्। उपमक्षेयस्य मनषक्षेधयाः मदधमा भविमत। १)  आदयौ मनषक्षेधयाः पश्चमातम् आरनोपयाः,  २)  आदयौ 
आरनोपयाः अनन्तरस मनषक्षेधयाः इमत। 

विथैमशष्ट्यमम् -

.1 उपमक्षेयस्य विस्तपुनयाः मनषक्षेधयाः भविमत। 

.2 उपमक्षेयस्य स्थमानक्षे उपममानस्य स्थमापनस भविमत। 

.3 उपमक्षेयस्य मनषक्षेधयाः उपममानस्य स्थमापनमम् (आहिमायरयाः) ऐसच्छकयाः मविदतक्षे। 

.4 अपह्नपुत्यलङ्कमारयाः समादृश्यमकलकयाः अलङ्कमारयाः असस्त। 

.5 उदमाहिरणक्षे  लकणसमन्विययाः - उपमक्षेयस्य मनषक्षेधयाः मदधमा भविमत। १) आदयौ मनषक्षेधयाः पश्चमातम् आरनोपयाः, 
२) आदयौ आरनोपयाः अनन्तरस मनषक्षेधयाः इमत। 

उदमाहिरणक्षे लकणसमन्विययाः - अत्र अपह्नपुविपकविरकमम् आरनोपस्य उदमाहिरणस प्रनोच्यतक्षे -

“नक्षेदस नभनोमण्डलमम्बपुरमामशनरतमाश्च तमारमा नविफक्षे नभङमायाः। 

नमायस शशष्ट्री कपु ण्डसलतयाः फणष्ट्रीन्द्रिनो नमासयौ कलङ्कयाः शमयतनो मपुरमाररयाः॥”

श्लनोकमाथर याः -  इदस  गगनस  नमासस्त,  अम्बनोयाः  रमामशयाः  असस्त।  एतमामन  नकत्रमामण न ससन्त,  एतक्षे  तपु 
नविफक्षे नसमकहिमायाः। नमायस चन्द्रियाः वितरतक्षे,  अमप तपु कपु ण्डसलतयाः फमणयाः। नमायस चन्द्रिस्य कलङ्कयाः,  अमप तपु शमयतयाः 
कक ष्णयाः इमत। 

असस्मनम्  श्लनोकक्षे  नभनोमण्डलमम्,  तमारमा,  शशष्ट्री,  कलङ्कयाः  च  इमत  एतक्षे  उपमक्षेयमायाः  ससन्त।  अत्र 
अम्बपुरमामशयाः,  नविफक्षे नभङयाः,  कपु ण्डसलतयाः  फणष्ट्रीन्द्रियाः,  मपुरमाररयाः  इमत एतमामन  उपममानमामन  ससन्त।  अत्र श्लनोकक्षे  
आकमाशमम्,  शशष्ट्री,  कलङ्कयाः इमत सविर  सत्यमम् असस्त। मकन्तपु आदयौ नञमा प्रकक तस गगनमामदकस  मनमषध्य ततयाः 
परमम्  अप्रकक तस्य  समागरस्य,  फक्षे नसमकहिस्य,  फणष्ट्रीन्द्रिस्य  च  सत्यरूपक्षेण  स्थमापनस  मक्रयतक्षे।  अत्र 
मनषक्षेधस्थमापनयनोयाः  हिक्षेतपुयाः  समादृश्यमम्।  नकत्रशनोमभतक्षेन  गगनक्षेन  समाकस  फक्षे नरमामशसमकहिस्य  अत्यन्तस  समादृश्यमम् 
असस्त। नञम्  -  शब्दक्षेन उपमक्षेयस्य मनषक्षेधपकविरकमम् उपममानस्य आरनोपयाः मक्रयतक्षे। अतयाः प्रकक तक्षे अपह्नपुविपकविरकमम् 
आरनोपरूपस्य अपह्नपुत्यलङ्कमारस्य विणरनस मक्रयतक्षे। 

आरनोपपकविरकमम् अपह्नपुतक्षेयाः दृषमान्तयाः प्रदष्ट्रीयतक्षे। अस्य उदमाहिरणस भविमत -

"मविरमाजमत व्यनोमविपपुयाः पयनोसधस्तमारमामयमास्तत्र च फक्षे नभङमायाः। 

फणष्ट्रीश्विरनोऽयस मदजरमाजमकसत्तरनरविमाम्बपुदश्रष्ट्रीनरनपु तस्य लक्ष्म॥”इमत। 

नभयाःशरष्ट्रीरस  ससन्धपुयाः  शनोभममानम्,  तसस्मनम्  ससन्धयौ  नकत्ररूपष्ट्री  फक्षे नसमकहियाः  दृश्यतक्षे।  अत्र विपपुयाःशब्दक्षेन 
मयटम् -प्रत्ययक्षेन  च  यथमाक्रमस  व्यनोमस्य  नकत्रस्य  (उपमक्षेयस्य)  च  मनषक्षेधस  करनोमत।  परन्तपु  मनषक्षेधविमाचकस  
नञमामदकस  तपु  समाकमातम् नमासस्त। विस्तपुतस्तपु गगनक्षे  नकत्रक्षे च समपुद्रिस्य फक्षे नसमकहिस्य आरनोपयाः मक्रयतक्षे। स च 
मनषक्षेधयाः गगनमादष्ट्रीनमास मनषक्षेधस मविनमा न कदमामप सम्भविमत। अत एवि प्रकक तक्षे आदयौ आरनोपयाः ततयाः मनषक्षेधयाः असस्त। 
अत्रमामप  तथमा  आरनोपक्षे  समादृश्यमम्  एवि कमारणमम्।  अत एवि आरनोपपकविरकमम्  अपह्नविमकलकमम्  अपह्नपुत्यलङ्कमारयाः 
विमणरतयाः। 
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. )26 7 दृषमान्तमालङ्कमारयाः
दृषमान्तमालङ्कमारयाः  तपु  मबम्बप्रमतमबम्बभमाविमकलकयाः  अलङ्कमारयाः।  समाधम्यरविथैधम्यरभक्षेदमातम्  दृषमान्तमालसकमारयाः 

अमप मदमविधस भविमत। 

लकणमम् - समामहित्यदपरणक्षे दृषमान्तमालङ्कमारस्य लकणस प्रमाहि-

“दृषमान्तस्तपु सधमरस्य विस्तपुनयाः प्रमतमबम्बनमम्॥”इमत। 

अन्विययाः - सधमरस्य विस्तपुनयाः प्रमतमबम्बनस दृषमान्तयाः। 

शब्दमाथर याः -  सधमरस्य  –  सममानधमरमविमशषस्य,  विस्तपुनयाः  -  पदमाथरस्य,  प्रमतमबम्बमम्  - 
प्रमतमबम्बभमाविक्षेन, स्थमापनमम् दृषमान्तयाः अलङ्कमारयाः भविमत। 

समाममान्यमाथर याः -  प्रस्तपुतस्य  समथरनक्षे  सदृशस्य  विस्तपुनयाः  प्रमतमबम्बरूपक्षेण  उपस्थमापनस 
दृषमान्तमालङ्कमारयाः।  दृषयाः  अन्तयाः  समथरनष्ट्रीयक्षे  समथरकस्य  स्विरूपस  समादृश्यस  यसस्मनम्  स  दृषमान्तयाः  अलङ्कमारयाः 
इत्यथरयाः। अथमारतम् समथरनष्ट्रीयक्षे विस्तपुमन समथरकस्य विस्तपुनयाः यतम् समादृश्यस ततम् दृषमान्तमालङ्कमारयाः इत्यथरयाः। एकस  
दृषमान्तविमाक्यमम्।  अपरस  दमाषमारसन्तकस  विमाक्यमम्।  प्रथमस  समथरकस  विमाक्यमम्।  अपरस  समथ्यर  विमाक्यमम्।  अत्रमामप 
मबम्बप्रमतमबम्बभमावियनोयाः मध्यक्षे समादृश्यमम् एवि मनयमामकमम्। पपुनश्च अत्र समादृश्यस विमाच्यलभ्यस न भविक्षेतम्। समादृश्यस 
तमात्पयरण  गम्यमम्।  प्रमणधमानगम्यस  समादृश्यस  मबम्बप्रमतमबम्बभमावियाः  एवि।  तथमामहि  -  प्रमतमबम्बनस 
प्रमणधमानगम्यसमाम्यत्विमम्  इमत।  प्रमतमबम्बमम्  मबम्बमातम्  मभनस  भविमत।  तथमामप  प्रमतमबम्बस  मबम्बसदृशमम्  एवि 
भविमत। 

विथैमशष्ट्यमामन - अत्र दृषमान्तमालङ्कमारस्य विथैमशष्ट्यमामन प्रनोच्यन्तक्षे। 

.1 स्वितन्त्रस विमाक्यदयमम् भविक्षेतम्। 

.2 एकस्य  विमाक्यस्य समथरनक्षे  अपरस  विमाक्यमम्  उपयनोमग  स्यमातम्।  तयनोयाः  उपमक्षेयनोपममानभमाविसम्बन्धयाः 
असस्त। 

.3 उपममानस्य उपमक्षेयस्य च धमरयाः पकथकयमा कसथतनो भविक्षेतम्। 

.4 धममारणमास मध्यक्षे समादृश्यस स्यमातम्। 

.5 पपुनश्च समादृश्यस विमाच्यस न भविमत। अमप तपु समादृश्यस तमात्पयरगम्यस भविमत। 

उदमाहिरणक्षे लकणसमन्विययाः - अत्र दृषमान्तमालङ्कमारस्य उदमाहिरणस प्रमाहि दपरणकमारयाः समामहित्यदपरणक्षे -

“अमविमदतगपुणमामप सत्कमविभमणमतयाः कणरषपु विममत मधपुधमारमामम्। 

अनसधगतपररमलमामप महि हिरमत दृशस ममालतष्ट्रीममालमा॥”इमत। 

समाममान्यमाथर याः - अमविमदतगपुणमाऽमप - अथरबनोधरमहितमा अमप, भमणमतयाः - विमाणष्ट्री, विसमत - प्रकटयमत, 

दृशस  -  नक्षेत्रमम्,  हिरमत  -  आकषरमत। रसभमासमामदकमाव्यगपुणमानमामम्  अमविदममानक्षे  अमप उत्तमकविक्षेयाः  कमाव्यश्रविणक्षेन 
श्रनोतपुयाः कणर मधपुरधमारमास विषरमत। यथमा- सयौरभस्य आघमाणस न भविमत चक्षेदमप ममालतष्ट्रीपपुष्पस्य ममालमा नक्षेत्रस हिरमत। 
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पदक्षे  असस्मनम्  स्वितन्त्रस  विमाक्यदयमम्  असस्त।  मकन्तपु  अथमारनपुसन्धमानकमालक्षे  अविगम्यतक्षे  यतम् 
मदतष्ट्रीयविमाक्यस  प्रथमविमाक्यस्य समथरकमम्  असस्त। विमाक्यदयक्षे  विमनमम्  हिरणञ्च इमत समाधमारणधमरदयमम्।  अत्र 
मधपुधमारमाविमनमम् नक्षेत्रहिरणञ्च अमभनस नमासस्त। तथमामप उभयत्र आनन्दजनकत्विरूपस भमाविगतसमादृश्यमम् असस्त। 
आनन्दजनकत्विरूपस समादृश्यस तमात्पयरगम्यमम् असस्त। रसभमासमामदकमाव्यगपुणमानमामम् अमविदममानक्षे अमप उत्तमकविक्षेयाः 
विमाणष्ट्री  मधपुरधमारमास  विषरमत  इमत  प्रथमविमाक्यस्य  विणरनमाय  अनसधगतपररममालमायमायाः  अमप  ममालतष्ट्रीममालमायमायाः 
नयनलनोभनष्ट्रीयत्विमम् इमत अपरविमाक्यस्य विणरनमा मक्रयतक्षे। अत्र मबम्बप्रमतमबम्बभमाविसम्बन्धयाः मविदतक्षे। अत्रमामप 
समादृश्यविशमातम् मबम्बप्रमतमबम्बभमावियाः भविमत इमत दृषमान्तमालङ्कमारस्य लकणसमन्विययाः असस्त। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-२

अत्र कक्षे मचतम् प्रश्नमायाः अधयाः प्रदष्ट्रीयन्तक्षे -

. 12 उत्प्रक्षेकमालङ्कमारयाः ककीदृशयाः अलङ्कमारयाः। 

. 13 उत्प्रक्षेकमालङ्कमारस्य लकणस सलखतपु। 

. 14 उत्प्रकमालङ्कमारस्य एकस  विथैमशष्ट्यस सलखतपु। 

. 15 अपह्नपुत्यलङ्कमारस्य एकस  विथैमशष्ट्यस सलखतपु। 

. 16 अपह्नपुत्यलङ्कमारस्य लकणस सलखत। 

. 17 अपह्नपुत्यलङ्कमारक्षे उपमक्षेयस्य मनषक्षेधयाः कमतधमा भविमत। 

. 18 दृषमान्तमालङ्कमारस्य एकस  विथैमशष्ट्यस सलखतपु। 

. 19 दृषमान्तमालङ्कमारस्य लकणस सलखतपु। 

. )26 8 सममासनोमकयाः
लकणमम् - कमविरमाजयाः मविश्विनमाथयाः समामहित्यदपरणनमामकक्षे  गन्थक्षे सममासनोक्त्यलङ्कमारस्य लकणस प्रमाहि -

“सममासनोमकयाः समथैयरत्र कमायरसलङमविशक्षेषणथैयाः। 

व्यविहिमारसममारनोपयाः प्रस्तपुतक्षेऽन्यस्य विस्तपुनयाः॥”इमत। 

अन्विययाः -  समथैयाः  कमायरसलङमविशक्षेषणथैयाः  प्रस्तपुतक्षे  अन्यस्य  विस्तपुनयाः  यत्र  व्यविहिमारसममारनोपयाः  समा 
सममासनोमकयाः। कमायमारमण च सलङमामन च मविशक्षेषणमामन च तथैयाः कमायरसलङमविशक्षेषणथैयाः इमत इतरक्षेतरदन्दसममासयाः। 

शब्दमाथर याः - समथैयाः - सममानथैयाः (प्रस्तपुतक्षे अप्रस्तपुतक्षे च तपुल्यरूपक्षे मविदममानमम्, तथैयाः), कमायरसलङमविशक्षेषणथैयाः 
- आसलङनमामदमक्रययमा, पपुसस्त्विमामदसलङक्षेन, नष्ट्रीलत्विमामदव्यमावितरकधमरयाः, प्रस्तपुतक्षे - उपमक्षेयपदमाथर, अप्रस्तपुतस्य – 
उपममानपदमाथरस्य, व्यविहिमारस्य – आचरणस्य, सममारनोपयाः - सम्यकयमा आरनोपयाः यत्र भविमत, समा सममासनोमकयाः 
इमत। 
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समाममान्यमाथर याः -  सममानमक्रयमामभयाः,  सममानसलङथैयाः,  सममानमविशक्षेषणथैयाः  विमा  उपमक्षेयक्षे  उपममानस्य 
व्यविहिमारसममारनोपयाः भविमत चक्षेतम्  समा सममासनोमकयाः भविमत। सममासक्षेन  (ससकक्षेपक्षेन)  उमकयाः  (अथरदयकथनमम्)  समा 
सममासनोमकयाः। आरनोपक्षे समादृश्यमम् एवि कमारणमम्। पपुनश्च अत्र सलङस  मक्रयमा मविशक्षेषणञ्च आसश्रत्य समादृश्यस भविमत। 
प्रस्तपुतक्षेन समाकमम् अप्रस्तपुतस्य समाकमातम् समादृश्यस न मविदतक्षे। विस्तपुतस्तपु अत्र विमाक्यक्षे अप्रस्तपुतस्य उलक्षेखयाः न 
मविदतक्षे। सलङमादष्ट्रीनमास समादृश्यविशमातम् अप्रस्तपुतस्य प्रतष्ट्रीमतयाः भविमत। कक्षे षमासञ्चतम् मतक्षे तपु कक्षे विलस मविशक्षेषणस सदृशस्य 
आश्रययाः  भविमत।  अथमारतम्  सममानमविशक्षेषणविशमातम्  उपमक्षेयक्षे  उपममानस्य  व्यविहिमारसममारनोपयाः  भविमत। 
अलङ्कमारसविरस्विकमारयाः कथयमत - “सश्लषमविशक्षेषणथैरुपममानधष्ट्रीयाः सममासनोमकयाः। ”इमत। मम्मटयाः अमप कथयमत - 
“परनोमकभरदकथै याः सश्लषथैयाः सममासनोमकयाः”इमत। 

उदमाहिरणक्षे लकणसमन्विययाः- अत्र सममासनोक्त्यलङ्कमारस्य उदमाहिरणस तमावितम् -

“असममापसजगष्ट्रीषस्य स्त्रष्ट्रीमचन्तमा कमा मनसस्विनयाः। 

अनमाक्रम्य जगतम् कक त्स्नस ननो सन्ध्यमास भजतक्षे रमवियाः॥”इमत। 

श्लनोकमाथर याः -  यस्य जयक्षेच्छमा पकणमार  न जमातमा। तमादृशस्य नष्ट्रीमतजस्य पपुरुषस्य रमणष्ट्रीसम्भनोगस्य 
स्पकहिमा कथस सम्भविमत। सकयरयाः असखलस जगतम् अनमाक्रम्य सन्ध्ययमा समाकस  न ममलमत। अत्र सकयरयाः प्रस्तपुतयाः, 
नमायकयाः अप्रस्तपुतयाः असस्त। सन्ध्यमा प्रस्तपुतमा,  नमामयकमा अप्रस्तपुतमा भविमत। असस्मनम् श्लनोकक्षे  सकयर नमायकस्य 
सन्ध्यमायमास  नमामयकमायमायाः  च  व्यविहिमारसममारनोपयाः  असस्त।  असस्मनम्  सममारनोपक्षे  सलङसमाम्यस  कमारणस  भविमत। 
मविश्विनमाथयाः कथयमत  -  “अत्र पपुसस्त्रष्ट्रीसलङममात्रक्षेण रमविसन्ध्ययनोयाः  नमायकनमामयकमायमायाः  व्यविहिमारयाः॥”इमत। अत्र 
रमवियाः  तक्षेजनोममात्रस  भविमत।  सन्ध्यमा  कमालमविशक्षेषयाः  भविमत।  तथमामप  रमविशब्दस्य  पपुससलङविशमातम्  नमायकस्य 
व्यविहिमारसममारनोपयाः भविमत। एविञ्च सन्ध्यमाशब्दस्य स्त्रष्ट्रीसलसङविशमातम् नमामयकमायमायाः व्यविहिमारसममारनोपयाः भविमत। अत्र 
दृषमान्तत्विक्षेन अप्रकक तयनोरमप रमविसन्ध्ययनोयाः प्रकक तमाङत्विक्षेन एवि प्रकक तत्विमम् अविधक्षेयमम्। 

. )26 9 अमतशयनोमकयाः
भरतपरविमतरनयाः प्रमाययाः सविर  एवि अमतशयनोक्त्यलङ्कमारस स्विष्ट्रीकक तविन्तयाः। अमतशयक्षेन सम्भविमामतरक्षेकक्षे ण 

यनोग्यतमामतक्रमक्षेण विमा उमकयाः अमतशयनोमकयाः। अत्यपुमकयाः अमतशयनोमकयाः इमत विमाग्भट्टयाः। 

लकणमम् - अत्र दपरणकमारयाः अमतशयनोक्त्यलङ्कमारस्य लकणस कसथतविमानम् -

"ससदत्विक्षेऽध्यविसमायस्य अमतशयनोमकमनरगदतक्षे" इमत। 

अन्विययाः - (प्रकक तस्य परमात्मनमा) अध्यविसमायस्य ससदत्विक्षे अमतशयनोमकयाः मनगदतक्षे। 

शब्दमाथर याः -  अध्यविसमायस्य – प्रकक तक्षेन सहि अप्रकक तस्य  (यथमाथरविस्तपुनमा सहि अयथमाथरविस्तपुनमा) 
अभक्षेदप्रतष्ट्रीतक्षेयाः, ससदत्विक्षे - मनश्चयमात्मकक्षे  अमतशयनोमकयाः - अमतशयनोक्त्यलङ्कमारयाः भविमत। 

समाममान्यमाथर याः - मविषयक्षेण समाकस  मविषमयणयाः अभक्षेदप्रतष्ट्रीतक्षेयाः मनश्चयमात्मकक्षे  समत अमतशयनोक्त्यलङ्कमारयाः 
स्यमातम्। अध्यविसमाययाः नमाम अयथमाथरविस्तपुनमा यथमाथरविस्तपुनयाः मनगरणमम्। अथमारतम् उपमक्षेयस्य मनगरणपपुरयाःसरमम् 
उपममानक्षेन सहि तस्य अभक्षेदजमानमम् अध्यविसमाययाः। मविश्विनमाथयाः कथयमत - “मविषयमनगरणक्षेन अभक्षेदप्रमतपसत्तयाः 
मविषमयणयाः अध्यविसमाययाः॥” इमत। अथमारतम् यथमाथरविस्तपुनयाः आच्छमादनपकविरकमम् अयथमाथरविस्तपुनयाः अभक्षेदप्रतष्ट्रीमतयाः 
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अमतशयनोमकयाः  भविमत।  उत्प्रक्षेकमालङ्कमारक्षे  सम्भमाविनमा  अमनसश्चतरूपमा।  अमतशयनोकयौ  कमविप्रयौढनोमकविशमातम् 
सम्भमाविनमा मनसश्चतरूपमा भविमत। 

उदमाहिरणक्षे लकणसमन्विययाः - अत्र मविश्विनमाथयाः अमतशयनोक्त्यलङ्कमारस्य उदमाहिरणस मनरूयमत-  

“कथमपुपरर कलमामपनयाः कलमापनो मविलसमत तस्य तलक्षेऽषमष्ट्रीन्द पुखण्डमम्। 

कपु विलययपुगलस ततनो मविलनोलस मतलकपु सपुमस तदधयाः प्रविमालमस्ममातम्॥”इमत। 

श्लनोकमाथर याः - नमामयकमायमायाः मस्तकक्षे  मयकरपपुच्छयाः, तस्य अधयाः अषमष्ट्रीन्दपुखण्डयाः, तस्य अधयाः चञ्चलस 
नष्ट्रीलनोत्पलयपुगलमम्, तस्य अधयाः मतलकपु सपुममम्, तस्य एकस  प्रविमालमम् कथमम्। 

श्लनोकक्षे  "कथमम्” इमत पदस प्रश्नसकचकस  नमासस्त। अमप तपु कथमम् इमत पदस सम्भमाविनमासकचकमम् असस्त। 
अत्र नमामयकमाकक्षे शकलमापभमालस्थलनक्षेत्रयपुगलनमाससकमाधरनोष्ठमानमामम्  उपमक्षेयमानमास  कलमामपकलमापमामदमभयाः उपममानथैयाः 
सहि अभक्षेदजमानमातम्  अध्यविसमायस्य ससदत्विमम्  इमत अमतशयनोकक्षे याः  उदमाहिरणमम्।  कक्षे शपमाशस  मयकरकलमापत्विक्षेन, 

कपमालमम्  अधरचन्द्रित्विक्षेन,  नयनदयस  नष्ट्रीलनोत्पलत्विक्षेन,  नमाससकमामम्  मतलकपु सपुमत्विक्षेन,  औष्ठस  रकप्रविमालत्विक्षेन 
अध्यविसमाययाः कक तयाः। अथमारतम् कक्षे शपमाशमादक्षेयाः प्रकक तस्य मयकरकलमापमामदनमा अप्रकक तक्षेन सहि अभक्षेदमनश्चययाः भविमत। 
प्रकक तक्षे  कक्षे शमामदयाः  उपमक्षेययाः  कलमापमामदयाः  उपममानञ्च  परस्परस  मभनमम्।  तथमामप  उपममानस्य  उत्कटप्रमाधमान्यक्षे 
उपमक्षेयस्य  मनगरणजमनतमा  अभक्षेदप्रतष्ट्रीमतयाः  भविमत।  अमतशयनोकक्षे याः  बहिवियाः  मविभमागमायाः  ससन्त।  प्रकक तक्षे  तपु 
अमतशयनोक्त्यलङ्कमारस्य भक्षेदमायाः नथैवि चमचरतमायाः। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-३

. 20 सममासनोक्त्यलङ्कमारस्य लकणस सलखतपु। 

. 21 सममासनोमकयाः इत्यस्य अथरयाः कयाः। 

. 22 मम्मटमतक्षेन सममासनोकक्षे याः लकणस मकमम्। 

. 23 सममासनोक्त्यलङ्कमारक्षे आरनोपक्षे मकस  कमारणस भविमत। 

. 24 अमतशयनोक्त्यलङ्कमारस्य लकणस मकमम्। 

. 25 विमाग्भट्टमतनक्षे अमतशयनोमकयाः नमाम कमा। 

. 26 अध्यविसमाययाः नमाम कयाः। 

पमाठसमारयाः

असस्मनम्  पमाठक्षे  अथमारलङ्कमारयाः  आलनोच्यतक्षे।  अथमारलङ्कमारक्षे  शब्दपररवितरनस  शक्यमम्।  अत्र  अथरविशमातम् 
चमत्कक मतयाः  उत्पदतक्षे।  उपममादययाः  अथमारलङ्कमारयाः  भविमत।  प्रमाययाः  समादृश्यमकलकयाः  अलङ्कमारयाः  आलनोच्यतक्षे। 
मविजमातष्ट्रीयविस्तपुननोयाः मविरुदधमरमम् अनपुक्त्विमा यमद गपुणमक्रयमागतसमादृश्यमम् इविमामदशब्दक्षेन प्रमतपमामदतस स्यमातम्,  स 
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उपममालङ्कमारयाः भविमत। समा च पकणर्थोपममा लपुपनोपममा इमत भक्षेदमातम् मदमविधमा। ततयाः अनन्वियमालङ्कमारस प्रमतपमामदतविमानम्। 
एकमम् एवि विस्तपु यपुगपतम् उपमक्षेयत्विक्षेन उपममानत्विक्षेन च कसल्पतस भविमत चक्षेतम् स अनन्वियमालङ्कमारयाः भविमत। ततयाः 
रूपकमालङ्कमारमम्,  दृषमान्तमालङ्कमारमम्,  उत्प्रक्षेकमालङ्कमारमम्,  अपह्नपुत्यलङ्कमारमानम् प्रमतपमामदतविमानम्। प्रमाययाः एतक्षे सविर  एवि 
अलङ्कमारमायाः  समादृश्यमकलकमायाः  ससन्त।  रूपकमादलङ्कमारमाणमामम्  उदमाहिरणपपुरयाःसरस  लकणमामन  विथैमशष्ट्यमामन  च 
प्रनोकमामन। समादृश्यक्षे  समत एवि एतक्षे  अलङ्कमारमायाः  भविसन्त। मम्मटमादमाचमायमारणमास  मतमामन अत्र प्रनोकमामन। मकन्तपु  
समामहित्यदपरणकमारस्य  मनममरतमामन  लकणमामन  पमाठक्षे  असस्मनम्  गकहिष्ट्रीतमामन  ससन्त।  कमाव्यममागर  अलङ्कमारमायाः  एवि 
कमाव्यस्य सयौन्दयर विधरयसन्त। कमाव्यक्षे अलङ्कमारस्य मविदममानमातम् कमाव्यमम् अत्यन्तस गमाहमम् असस्त। कमाव्यजगमत 
अन्यक्षे अमप अलङ्कमारमायाः ससन्त। परन्तपु असस्मनम् पमाठक्षे कक्षे मचतम् प्रससदमायाः अलङ्कमारमायाः गकहिष्ट्रीतमायाः। 

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

. 1 अथमारलङ्कमारस्य मविषयक्षे लघपुमटप्पणनीं रचयत। 

. 2 उदमाहिरणपपुरयाःसरमम् उपममालङ्कमारमानम् विणरयत। 

. 3 उपममालङ्कमारस्य भक्षेदमानम् प्रमतपमाद तक्षेषमास पररचयस कमारयतपु। 

. 4 उदमाहिरणपपुरयाःसरमम् उपममालङ्कमारस्य प्रत्यक्षेकस  भक्षेदमानम् विणरयत। 

. 5  उदमाहिरणपपुरयाःसरमम् उत्प्रक्षेकमालङ्कमारस विणरयत। 

. 6 उदमाहिरणपपुरयाःसरमम् दृषमान्तमालङ्कमारस विणरयत। 

. 7 उत्प्रक्षेकमालङ्कमारस्य विथैमशष्ट्यमामन सलखन्तपु। 

. 8 अपह्नपुत्यलङ्कमारस्य विथैमशष्ट्यमामन सलखन्तपु। 

. 9  उदमाहिरणपपुरयाःसरमम् अपह्नपुत्यलङ्कमारस विणरयत। 

. 10 उदमाहिरणपपुरयाःसरमम् रूपकमालङ्कमारमानम् विणरयत। 

. 11 उदमाहिरणपपुरयाःसरमम् सममासनोक्त्यलङ्कमारमानम् विणरयत। 

. 12 उदमाहिरणपपुरयाःसरमम् अमतशयनोक्त्यलङ्कमारमानम् विणरयत। 

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण

. 1 यसस्मनम् अलङ्कमारक्षे अथरमम् आसश्रत्य कमामचतम् चमत्कक मतयाः भविमत चक्षेतम् स अथमारलङ्कमारयाः। 

. 2 उपममालङ्कमारयाः। 

. 3 अथमारलङ्कमारक्षे सममाथरकशब्दस्य प्रयनोगयाः शक्ययाः असस्त। 

. 4 “समाम्यस विमाच्यमविथैधम्यर विमाक्यथैक्यक्षे उपममा दयनोयाः”॥ इमत। 

. 5  मदमविधयाः। 
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. 6  “समा पकणमार यमद समाममान्यधमर औपम्यविमामच च। 

. 7 उपमक्षेयस चनोपममानस भविक्षेतम् विमाच्यमम्”॥इमत। 

. 8 “लपुपमा समाममान्यधममारदक्षेयाः एकस्य यमद विमा दयनोयाः। 

. 9 त्रयमाणमास विमानपुपमादमानक्षे श्रयौत्यमाथर्ती समामप पकविरवितम्॥”इमत। 

. 10 “उपममाननोपमक्षेयत्विमम् एकस्यथैवि तपु अनन्विययाः”इमत। 

. 11 "रूपकस  रूमपतमारनोपक्षे मविषयक्षे मनरपह्नविक्षे" इमत। 

. 12 १) उपमक्षेयमम्, २) उपममानमम्, ३) समाधमारणधमरयाः, ४) समादृशविमाचकशब्दयाः। 

. 13 मदमविधमा। 

. 14  समादृश्यमकलकनोपममा। 

. 15  “भविक्षेतम् सम्भमाविननोत्प्रक्षेकमा प्रकक तस्य परमात्मनमा”इमत। 

. 16 समादृश्यमकलकयाः अयमम् अलङ्कमारयाः मविदतक्षे। 

. 17  उपमक्षेयस्य मनषक्षेधयाः उपममानस्य मनषक्षेधश्च (आहिमायरयाः) ऐसच्छकयाः मविदतक्षे। 

. 18  “दृषमान्तस्तपु सधमरस्य विस्तपुनयाः प्रमतमबम्बनमम्॥”इमत। 

. 19 मदमविधमा। 

. 20  अत्र समादृश्यस विमाच्यस न भविमत। अमप तपु समादृश्यस तमात्पयरगम्यस भविमत। 

. 21 “दृषमान्तस्तपु सधमरस्य विस्तपुनयाः प्रमतमबम्बनमम्॥”इमत। 

. 22 “सममासनोमकयाः समथैयरत्र कमायरसलङमविशक्षेषणथैयाः। 

. 23 व्यविहिमारसममारनोपयाः प्रस्तपुतक्षेऽन्यस्य विस्तपुनयाः॥”इमत

. 24 सममासक्षेन उमकयाः। 

. 25  परनोमकभरदकथै याः सश्लषथैयाः सममासनोमकयाः”इमत। 

. 26 समादृश्यमम्। 

. 27 "ससदत्विक्षेऽध्यविसमायस्य अमतशयनोमकमनरगदतक्षे"। इमत। 

. 28  अत्यपुमकयाः। 

. 29 मविषयमनगरणक्षेन अभक्षेदप्रमतपसत्तयाः मविषमयणयाः अध्यविसमाययाः

मविशक्षेषशब्दमाविलष्ट्री

उपमक्षेयमम्
तत्र समादृश्यमानपुयनोमग उपमक्षेयमम्। उपमष्ट्रीयतक्षे यतम् ततम् उपमक्षेयमम्। मम-धमातनोयाः पररममापयाः अथरयाः। विणरनष्ट्रीययाः 

मविषययाः उपमक्षेयमम् असस्त। यथमा चन्द्रि इवि मपुखमम्। यक्षेन समाकस  यस्य तपुलनमा मक्रयतक्षे,  ततम् उपमक्षेयमम्। चन्द्रिक्षेण 
समाकस  मपुखस्य तपुलनमा मक्रयतक्षे। अतयाः मपुखमम् उपमक्षेयमम् असस्त। प्रमाययाः तपुलनमा तपु महितमा समाकस  लघपुनयाः विस्तपुनयाः 
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मक्रयतक्षे। अत्र प्रकक तक्षे चन्द्रियाः असधकयाः सपुन्दरविमानम् असस्त। मपुखस्य सपुन्दरतमा तपु चन्द्रिमापक्षेकयमा न्यकनमम् असस्त। 
अतयाः लघपु विस्तपु उपमक्षेयमम् असस्त। 

उपममानमम्
तत्र  समादृश्यप्रमतयनोमग  उपममानमम्।  उपमष्ट्रीयतक्षे  सदृशष्ट्रीमक्रयतक्षे  यक्षेन  तदम्  उपममानमम्।  विणरनष्ट्रीयस्य 

उपमक्षेयस्य उपकमारकमम् उपममानमम् असस्त। यस्य विस्तपुनयाः यक्षेन समाकस  तपुलनमा मक्रयतक्षे, ततम् उपममानमम् भविमत। 
यथमा - चन्द्रि इवि मपुखमम् इमत। अत्र तपु मपुखस्य चन्द्रिक्षेण समाकस  तपुलनमा मक्रयतक्षे। अतयाः चन्द्रियाः उपममानमम् असस्त। 
प्रमाययाः तपुलनमा तपु  महितमा समाकस  लघपुनयाः विस्तपुनयाः मक्रयतक्षे।  अत्र प्रकक तक्षे  चन्द्रियाः असधकयाः सपुन्दरविमानम्  असस्त। 
मपुखस्य सपुन्दरतमा तपु चन्द्रिमापक्षेकयमा न्यकनमम् असस्त। अत महितम् विस्तपु उपममानमम् असस्त। 

समाधमारणधमर याः
उपमक्षेयक्षे  उपममानक्षे  च सङतधमरयाः समाधमारणधमरयाः। अथमारतम्  उपमक्षेयक्षे  उपममानक्षे  च उभयत्र ययाः सममानयाः 

धमरयाः मतष्ठमत, स समाधमारणधमरयाः भविमत। यथमा चन्द्रि इवि मपुखस सपुन्दरमम् इमत। अत्र चन्द्रिक्षे मपुखक्षे च सममानयाः धमरयाः 
सयौन्दयरत्विस च असस्त। उभयत्र मविदममानस सयौन्दयरत्विधमरमम् आधमारष्ट्रीकक त्य एवि तपुलनमा मक्रयतक्षे। अत एवि उभयत्र 
मविदममानयाः धमरयाः समाधमारणधमरयाः। 

औपम्यविमाचकशब्दयाः
उपमाममायमायाः भमावियाः अयौपम्यमम्। इविमामदशब्दयाः उपममाविमाचकयाः भविमत। अथमारतम् यक्षेन शब्दक्षेन समादृश्यस्य 

स्पषप्रतष्ट्रीमतयाः जमायतक्षे। यथमा - चन्द्रि इवि मपुखमम् इमत। अत्र चन्द्रिक्षेण समाकस  मपुखस्य समाधम्यरमम् असस्त इमत एततम् 
तपु इविमामदशब्दक्षेन स्पषस जमायतक्षे। अत एवि इविमामदशब्दमायाः उपममाविमाचकशब्दमायाः भविसन्त। 

मबम्बमम्
समाकमातम् यतम् विस्तपु ततम् मबम्बमम्। यथमा - मपुखमम्। यथमा दपरणक्षे वियस मपुखस पश्यमामयाः। एकस  तपु अस्ममाकस  

मपुखमम्। अपरस दपरणमनष्ठस मपुखमम्। समाकमातम् ममानविमानमास यतम् मपुखस ततम् मबम्बमम् असस्त। यस्य प्रमतच्छमवियाः दपरणक्षे 
असस्त, ततम् मबम्बमम्। 

प्रमतमबम्बमम्
कसस्मसञ्चतम् विस्तपुमन पमततयाः प्रमतच्छमवियाः, ततम् प्रमतमबम्बमम्। यथमा - दपरणक्षे सस्थतस मपुखमम्। यदमा वियस 

दपरणक्षे मपुखस पश्यमामयाः। तदमा तपु दपरणक्षे मपुखस्य कसश्चतम् प्रमतच्छमवियाः दृश्यतक्षे। ततम् एवि प्रमतमबम्बमम् असस्त। 

प्रमणधमानगम्यमम्
प्रमणधमानगम्यमम् इत्यस्य अथरयाः तपु तमात्पयरण गम्यममानयाः अथरयाः इमत। समाकमातम् विमाच्यमाथरयाः न भविमत। 

परन्तपु तमात्पयरण सयाः अथरयाः गम्यतक्षे। 

॥ इमत षसड्विसशयाः पमाठयाः ॥
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)27 रसपररचययाः

प्रस्तमाविनमा

अमय  मप्रयच्छमात्रमायाः!  असस्मनम्  पमाठक्षे  रसस्य  मविषयक्षे  आलनोचनमा  वितरतक्षे।  प्रथमपमाठमातम्  आरभ्य 
मविमविधमानमास कमाव्यमानमामम् अध्ययनस यपुष्ममामभयाः कक तमम् असस्त। तथथैवि छन्दनोऽलङ्कमारमादष्ट्रीनमाममप पररचययाः यपुष्ममामभयाः 
प्रमापयाः असस्त। तदनन्तरस रसस्य पररचययाः प्रमापव्ययाः। समामहित्यशमास्त्रस्य मविषयक्षेषपु  रसयाः सविरप्रधमानमम् भविमत। 
शब्द-अथर-अलङ्कमारमादययाः रसतमात्पयरण एवि कमाव्यक्षे व्यविसस्थतमायाः। अत्र रसमविषयक्षे मविमभनमामन मतमामन सङक्षेपक्षेण 
प्रदश्यरन्तक्षे।  एतस्य अध्ययनक्षेन  कमाव्यप्रकमाश-रसगङमाधरमादष्ट्रीनमामम्  अध्ययनक्षे  महितम्  समाहिमाय्यमम्  स्यमातम्।  अत्र 
अत्यन्त-  प्रधमानस्थलक्षेषपु  प्रमाचष्ट्रीनगन्थमानमास  श्लनोकमायाः  उसद्ध्रयन्तक्षे।  अन्यथमा  प्रमाचष्ट्रीनगन्थमानमामम्  तमात्पयरमम्  एवि 
सरलविमाक्यथैयाः प्रमतपमादतक्षे  यक्षेन समामहित्यशमास्त्रक्षेभ्ययाः इतरशमास्त्रमाणमास छमात्रमाणमाममप समामहित्यशमास्त्रमविषयस्य बनोधयाः 
सपुष्ठपु  सम्पदक्षेत। 

उदक्षेश्यमामन
पमाठस्यमास्यमाध्ययनक्षेन - 

 प्रधमानमम् मविषययाः रसयाः जमास्यतक्षे। 
 रससकत्रस रसस्य समन्वियमम् रसमानपुभविस्य स्विरूपमम् च जमास्यमत। 
 रसमानपुभविस्विरूपक्षे कमाव्यस्य लनोकनोत्तरत्विमम् समाधमारणष्ट्रीकरणससदमान्तञ्च बपुध्यमातम्। 
 रसमविषयक्षे उत्पसत्तविमादमम् अनपुमममतविमादमम् भपुमकविमादमम् अमभव्यमकविमादञ्चच जमास्यमत। 
 करुणस्य आनन्दमयत्विससमदयाः, रसमानमामम् अनपुक्रमयाः, शमान्तरसस्य ममहिममा च जमातयाः भविक्षेतम्। 
 रसससदमान्तस्य  समगयाः  पररचययाः  ससद्ध्यमत  यक्षेन  कमाव्यप्रकमाशमामदप्रयौढगन्थक्षेषपु  अध्ययनगमतयाः 

सपुगममा भविमत। 

. )27 1 भकममकमा
कमाव्यस्य कमाव्यशमास्त्रस्य च परमस  फलमम्  भविमत रसयाः इमत मविदपुषमामम्  अमभप्रमाययाः। आनन्दनो महि 

रसस्विरूपमम्। सविरषमामम् प्रमामणनमामम् सविर कमायरमम् आनन्दक्षे सपुखक्षे विमा पयरविस्यमत। तथमा कमाव्यस्य सविर मविषयमायाः रसक्षे 
पयरविस्यसन्त। रसस्तपु स्विसस्मनम् पयरविस्यमत, न पपुनयाः स्विपकणरतमाथरमम् अन्यत्र प्रवितरतक्षे। एष रसयाः कमाव्यमात्ममा इमत 
प्रमतमष्ठतयाः। दपुग्धमादम् दसध, दध्ननो नविनष्ट्रीतस, नविनष्ट्रीतमादम् घकतस, घकतमातम् परस न मकममप भविमत। अथमारतम् द पुग्धमादष्ट्रीनमामम् 
अत्यन्तसमाररूमप  घकतमम्  भविमत।  तथथैवि  कमाव्यक्षे  रसयाः  शब्दमाथमारदष्ट्रीनमामम्  समक्षेषमास  समारभकतयाः  असस्त।  रसस्य 

ससस्कक तसमामहित्यमम्    121   

२७



मटप्पणष्ट्री ससस्कक तसमामहित्यमम्

प्रकमाशनमाय कविययाः कमाव्यमामन मविरचयसन्त। तक्षेषमामम् एवि अनपुभविमाय सहृदयमायाः कमाव्यक्षे अनपुरकमायाः भविसन्त। "नमहि 
रसमादम् ऋतक्षे  कसश्चदथरयाः प्रवितरतक्षे"  इमत भरतमपुमनयाः नमाट्यशमास्त्रक्षे अविदतम्। तक्षेन न कक्षे विलस  कमाव्यस्य अमपतपु 
गष्ट्रीतनकत्यमादष्ट्रीनमास  सविरषमास  कलमाप्रकमारमाणमास  रस एवि आत्ममा  समाररूप इमत अविगन्तव्यमम्।  रस्यतक्षे  इमत रसयाः। 
रस्यतक्षे  अमास्विमादतक्षे  इमत  अथरयाः।  तक्षेन  आनन्दरूपष्ट्री  स्विमादनो  रस  इमत  अविगम्यतक्षे।  अस्य  रसस्य  प्रथमस 
मनरूपणमम् उपलभ्यतक्षे नमाट्यशमास्त्रक्षे। तस्य रचमयतमा भरतमपुमनयाः। नमाट्यशमास्त्रस्य षष्ठमाध्यमायक्षे रसस्य मविषयनो 
मविस्तरक्षेण  प्रमतपमामदतयाः  असस्त।  तत्र  उकस  मविषयमम्  आधमारष्ट्रीकक त्य  ततयाः  परकमालष्ट्रीनमा  आलङ्कमाररकमा  रसस 
मनरूमपतविन्तयाः।  नमाट्यशमास्त्रस्य  प्रससदमा  प्रमाममामणककी  व्यमाख्यमा  भविमत  अमभनविभमारतष्ट्री।  तस्यमा  रचमयतमा 
अमभनविगपुपपमादयाः। 

. )27 2 रससकत्रस्य मविविरणमम्
"मविभमाविमानपुभमाविव्यमभचमाररससयनोगमादम् रसमनष्पसत्तयाः" (नमाट्यशमास्त्रमम्- ६) इमत भविमत रससकत्रमम्। 

तच्च नमाट्यशमास्त्रक्षे षष्ठमाध्यमायक्षे भविमत। कमाव्यक्षेन नमाट्यक्षेन विमा उपस्थमामपतनो रमामसष्ट्रीतमामदयाः समपुद्रिपविरतमक्षेघमामदयाः विमा 
मविभमावि इत्यपुच्यतक्षे। स सहृदयक्षेषपु रमतशनोकमामदभमाविमानम् अलयौमककरूपक्षेण प्रबनोधयमत। तस्ममातम् तस्य मविभमावि इमत 
नमामधक्षेयमम्।  मविभमाविक्षे  मविदममानमायाः  कटमाकप्रसमार-सस्मत-भमाषणमामद-चक्षेषमामविशक्षेषयाः  अनपुभमावि  इत्यपुच्यतक्षे।  तक्षेन 
रमामसष्ट्रीतमामदषपु मविदमाममानमा दशरनभमाषणमामदमक्रयमा अनपुभमाविमा इमत तमात्पयरमम्। व्यमभचमारष्ट्री अथमारतम् पररवितरनशष्ट्रीलयाः 
असस्थर  इत्यथरयाः।  व्यमभचमाररभमाविमायाः  महि  एकस्य  रसमानपुभविस्य  मध्यक्षे  आगच्छन्तयाः,  मकसञ्चतम्  कणमानन्तरस 
मनगरच्छन्तनो ममानससकमा भमाविमायाः। तक्षे च लज्जमा-ससशय-कपु तकहिलमादययाः। 

. . )27 2 1 समन्विययाः
कमाव्यक्षेन  नमाट्यक्षेन  विमा  उपस्थमामपतमा  भविसन्त  रमामसष्ट्रीतमादय  मविभमाविमायाः।  तक्षेषमामम्  सस्मत-दशरन-

ससभमाषणमामदमक्रयमा  विण्यरन्तक्षे।  तक्षेषमामम्  लज्जमा-हिमास-ससशयमादयनो  व्यमभचमाररभमाविमा  अमप  भविसन्त।  एविञ्च 
रमामसष्ट्रीतमादयनो  लज्जमा-हिमास-कपु तकहिलमामदयपुकमायाः  सस्मत-दशरन-भमाषणमामदमक्रयमायपुकमाश्च  कमाव्यक्षेन  नमाट्यक्षेन  विमा 
उपस्थमाप्यन्तक्षे इत्यथरयाः। एविमम् मविभमाविमादष्ट्रीनमास समपुमचतक्षे ससयनोगक्षे जमातक्षे सहृदयमानमास हृदयक्षे ययाः अलयौमकक आनन्दयाः 
अमभव्यकनो भविमत स रसयाः। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-१

. 1 कमाव्यस्य आत्ममा कयाः।

. 2 मविभमावियाः कयाः।

. 3 रससकत्रमम् नमाट्यशमास्त्रक्षे कसस्मनम् अध्यमायक्षे वितरतक्षे।

. 4 कस्य प्रकमाशनमाय कविययाः कमाव्यमम् रचयसन्त।
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. 5 रसपदमनविरचनमम् कथमम्।

. )27 3 रसमानपुभविस्य स्विरूपमम्
रससकत्रक्षे मविभमाविमादष्ट्रीनमास ससयनोगक्षे रसनो मनष्पदतक्षे इमत पश्यमामयाः। तत्र रसमात्मनमा कयाः मतष्ठमत इमत मविषयक्षे  

जमायतक्षे सजजमासमा। तत्र आलङ्कमाररकमा विदसन्त - 

"व्यकयाः स तथैमविरभमाविमादथैयाः स्थमायष्ट्री भमाविनो रसयाः स्मकतयाः" - इमत (कमाव्यप्रकमाशयाः ३/२)

अस्य विचनस्य अयमम्  अथरयाः  -  मविभमाविमानपुभमाविव्यमभचमाररभमाविथैयाः  अमभव्यकयाः सहृदयक्षेषपु  मविदममानयाः 
रमतशनोकमामदयाः स्थमायष्ट्री भमावियाः रसनो भविमत। सहृदयस्य मनसस अनमामदविमासनमारूपक्षेण अनक्षेकक्षे  भमाविमायाः ससन्त। तक्षे च 
रमत-हिमास-शनोकमादययाः। तक्षे रसत्विप्रमामपपयरन्तमम् सस्थरमायाः भविसन्त। अतयाः तक्षे स्थमामयभमाविमायाः इत्यपुच्य़न्तक्षे। तक्षे च नवि 
भविसन्त। 

रमतहिमारसश्च शनोकश्च क्रनोधनोत्समाहियौ भयस तथमा। 
जपुगपुप्समा मविस्मयश्चक्षेत्थमषयौ प्रनोकमायाः शमनोऽमप च।।  (समामहित्यदपरणयाः. ३/१७५)

असस्मनम् श्लनोकक्षे  एतक्षे नवि स्थमामयभमाविमायाः ससन्त - रमतयाः हिमासयाः शनोकयाः क्रनोधयाः उत्समाहियाः भयमम् जपुगपुप्समा 
मविस्मययाः शमयाः इमत। 

तत्र रमतयाः महि अभष्ट्रीषक्षे मविषयक्षे मनसयाः अनपुरमागजयाः प्रमनोदयाः। हिमासनो नमाम विमागमादष्ट्रीनमामम् मविकमारमातम् जमातयाः 
मचत्तस्य मविकमासयाः। इषनमाशमामदकमारणमातम् जमातयाः मनसयाः द पुयाःखमविशक्षेषयाः शनोकयाः। इच्छमाभङमामदषपु प्रमतकक लक्षेषपु जमातयाः 
मनसयाः  तष्ट्रीक्ष्णतमागपुणयाः  क्रनोधयाः।  उत्समाहिनो  नमाम  कमायमाररम्भमामदषपु  उत्कटयाः  आविक्षेशयाः।  व्यमाघमामददशरनक्षेन 
अत्यन्तमानथरमविषयकमम् मचत्तस्य दयौबरल्यमम् भयमम् भविमत। दनोषमामददपुमविरषयदशरनमातम् जमातमा हिक्षेयबपुमदयाः जपुगपुप्समा 
इत्यपुच्यतक्षे।  लनोकमातष्ट्रीतक्षेषपु  अत्यन्तमम्  अपकविरषपु  मविषयक्षेषपु  दृषक्षेषपु  आश्चयररूपष्ट्री  मचत्तमविस्फमारयाः  मविस्मययाः। 
सकलतकष्णमानमामम् अभमाविक्षे जमातमम् स्विमात्ममविश्रमामसपुखमम् शमयाः भविमत। 

एतक्षेषमास भमाविमानमामम् अमनश्चयमात्मकस  जमानमम् भविमत ससशयजमानमम्। यथमा स्थमाणपुविमार पपुरुषनो विमा इमत। अत्र 
इदस विस्तपु स्थमाणपुयाः उत पपुरुषयाः इमत गहिणक्षे अमनश्चययाः मविदतक्षे। ईदृशमम् गहिणस ससशयजमानमम् इत्यपुच्यतक्षे। 

लनोकक्षे  जष्ट्रीविनस  सपुखदपुयाःखमात्मकस  भविमत।  तक्षेषमामम्  एवि  कमाव्यममागरण  अनपुभवियाः  लनोकनोत्तरयाः  भकत्विमा 
परममास्विमादरूपष्ट्री रसनो भविमत। एतक्षेषमास  भमाविमानमामम्  अनपुभवियाः कमाव्यक्षे  कथमम् अलयौमककनो भविमत इमत ससदक्षेहिस्य 
सममाधमानमम्  अधपुनमा  मक्रयतक्षे।  तत्र  प्रथममम्-  तक्षेषमास  लनोकजष्ट्रीविनक्षे  अनपुभवियाः  कथस  लयौमककयाः  इमत  प्रदश्यरतक्षे। 
लनोकजष्ट्रीविनक्षे सविर मविषयमायाः मदष्ट्रीयमायाः अथविमा मदष्ट्रीयमायाः न भविसन्त इमत मदमविधमाभ्यमामम् बपुमदभ्यमामम् गकहन्तक्षे। तक्षेन 
लनोकक्षे  सविर पदमाथमारयाः स्वि-परसम्बन्धमानमामम् स्विष्ट्रीकमारपपुरस्सरमम् अथविमा पररहिमारपपुरस्सरमम् गकहन्तक्षे इमत। एविमम् इदस 
विस्तपु मम असस्त,  इदस विस्तपु मम नमासस्त,  इदस विस्तपु अन्यस्य असस्त,  इदस विस्तपु अन्यस्य नमासस्त इत्यक्षेविमम् 
गहिणमामन भविसन्त। अत्र सविरत्र स्विस्य परस्य विमा सम्बन्धस्य स्विष्ट्रीकमारयाः पररहिमारनो विमा दृश्यतक्षे। इत्थस यसत्कसञ्चतम् 
विस्तपु गकहतक्षे चक्षेतम् तदस्तकनमामम् जमानमम् अनपुभविनो विमा लयौमककयाः इत्यपुच्यतक्षे। लयौमककयाः अनपुभवियाः चतपुमविरधथैयाः जमानथैयाः 
भविमत इमत आलङ्कमाररकमायाः विदसन्त। तमामन च सम्यकम्  जमानमम्,  ममथ्यमाजमानमम्,  ससशयजमानमम्,  समादृश्यजमानमम् 
इमत चत्विमारर जमानमामन। एतमामन लनोकक्षे  व्यविहिमारसमाधकमामन भविसन्त। 
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सम्यकम्  जमानमम् - रमामनोऽयमम् विककनोऽयमम् इत्यमामद जमानमम् यथमाथरजमानमम् इत्यपुच्यतक्षे। तच्च प्रत्यकमामद-

प्रममाणलब्धमम् भविमत। 

ममथ्यमाजमानमम्  - ममथ्यमाजमानमम् महि भममात्मकस  जमानमम्। यथमा मन्दमान्धकमारक्षे सस्थतमास रज्जपुमम् अदृष्टमा 
तत्स्थमानक्षे  सपरयाः  इमत  प्रतष्ट्रीमतयाः,  स्थमाणपुस  दृष्टमा  पपुरुषयाः  इमत  प्रतष्ट्रीमतयाः  भविमत।  ईदृशमम्  अन्यथमागहिणमम् 
ममथ्यमाजमानमम् इत्यपुच्यतक्षे। 

ससशयजमानमम् - मविषयस्य अमनश्चयमात्मकस  जमानमम् भविमत ससशयजमानमम्। यथमा स्थमाणपुविमार पपुरुषनो विमा 
इमत।  अत्र  इदस  विस्तपु  स्थमाणपुयाः  उत पपुरुषयाः  इमत  गहिणक्षे  अमनश्चययाः  मविदतक्षे।  ईदृशमम्  गहिणस  ससशयजमानमम् 
इत्यपुच्यतक्षे। 

समादृश्यजमानमम् - पकविरमम् जमातस्य पदमाथरस्य समादृश्यबलमातम् अजमातक्षे मविषयक्षे यमादृशस जमानमम् भविमत ततम् 
समादृश्यजमानमम्। यथमा गयौयाः इवि गविययाः असस्त। अत्र गमामम् जमाननम् कसश्चतम् पपुरुषयाः पकविरमम् अदृषमम् अमप गवियमम् 
ततम्-समादृश्यबलमातम् अविगच्छमत। ईदृशमम् जमानमम् समादृश्यजमानमम् इत्यपुच्यतक्षे। 

एमभयाः जमानथैयाः सविर व्यविहिमारमायाः सम्भविसन्त। मकन्तपु कमाव्यपदमाथरस्य गहिणमम् एमभयाः जमानथैयाः न भविमत। 
मचत्रतपुरगन्यमायक्षेन कमाव्यस्य गहिणमम् भविमत। मचत्रक्षे सलसखतयाः अश्वियाः न यथमाथररूपष्ट्री,  नमामप अश्विमभनयाः,  नमामप 
अश्विसदृशयाः, नमामप अश्विनो विमा तमद्भननो विमा इमत प्रतष्ट्रीयममानयाः। मकन्तपु अश्विनोऽयमम् इत्यक्षेवि जमायतक्षे। ईदृशस जमानमम् 
आहिमायरजमानमम् इमत विदसन्त। यसत्कसञ्चतम् प्रयनोजनविशमातम् औमचत्यक्षेन अतसस्मनम् तदपुमदयाः आहिमायरजमानमम् भविमत। 
तच्च जमानमम् मविविक्षेकपकविरकस  भविमत न तपु रज्जपुसपरजमानवितम्। रज्जयौ सपरजमानस यतम् भविमत ततम् यथमाथरस्य गहिणमम् 
नमासस्त। आहिमायरजमानक्षे तपु यथमाथरजमानक्षे सत्यमप अन्य-प्रयनोजनससदयक्षे अमनदमम् इदमम् इमत गकहतक्षे मविविक्षेकपकविरकमम् 
एवि।  यथमा  एकसस्मनम्  विनक्षे  एकयाः  सससहियाः  आसष्ट्रीतम्।  स  विनरमाजनो  भमवितपुमम्  इच्छमत  स्म।  तदथर  प्रमामणनमामम् 
मविश्विमासलमाभमाय सभमामम्  आयनोसजतविमानम्  इत्यक्षेविममामदयाः कथमा प्रवितरतक्षे।  तत्र सससहियाः विनरमाजत्विमम्  न इषविमानम्, 
प्रमामणनमामम्  सभमाममप न आयनोसजतविमानम्,  यतयाः सससहियाः कसश्चतम्  प्रमाणष्ट्री न तपु  मविविक्षेककी  मनपुष्ययाः। मनपुष्ययाः चक्षेतम् 
तत्सविर कपु यमारतम्, न कदमामचदमप मकगयाः करनोमत इत्यक्षेविमम् यथमाथरयाः अस्ममामभयाः जमायतक्षे। तथमामप सससहिस्य तमादृशमायाः 
व्यविहिमारमायाः  अङष्ट्रीमक्रयन्तक्षे।  अङष्ट्रीकमारश्च  आहिमायरजमानबलमादक्षेवि।  एविसमविधक्षेन  ईदृशक्षेन  आहिमायरजमानक्षेन  एवि 
पञ्चतन्त्रमामद-कथमामदषपु मविस्तरक्षेषपु नष्ट्रीमतबनोधयाः ससद्ध्यमत। एविञ्च कमाव्यपदमाथमारयाः मविभमाविमादययाः विमा आहिमायरजमानक्षेन 
मविषयष्ट्रीमक्रयन्तक्षे  इमत  तमात्पयरमम्।  तथमा  गकहिष्ट्रीतमा  मविभमाविमादययाः  समाधमारणमा  भविसन्त।  समाधमारणष्ट्रीकरणक्षेन 
मविभमाविमादष्ट्रीनमामम् अलयौमककत्विमम् ससदमम् भविमत। 

. )27 4 समाधमारणष्ट्रीकरणमम् -  
मविभमाविमादष्ट्रीनमामम्  मविषयक्षे  स्विस्य  मविषयक्षे  च  सहृदयस्य  दक्षेशकमालमामदसम्बन्धमानमामम् 

स्विककीयपरककीयत्विरूपमाणमामम् सम्बन्धमानमामम् स्विष्ट्रीकमारस्य पररहिमारस्य अभमावियाः समाधमारणष्ट्रीकरणमम् भविमत। अतयाः 
समाधमारणमायाः मविभमाविमादययाः नमाम एतक्षे मम, एतक्षे मम न भविसन्त, एतक्षे परस्य, एतक्षे न परस्य भविसन्त इत्यक्षेविसमविधमम् 
स्विसम्बन्धमम् परसम्बन्धस च मविनमा एवि जमायन्तक्षे इत्यथरयाः। दक्षेश-कमाल-स्विककीयपरककीयत्विमादययाः सम्बन्धमायाः लनोकक्षे  
पदमाथमारनमामम्  आविरणरूपक्षेण  मतष्ठसन्त।  तमादृशस  आविरणस  यदमा  न  दृश्यतक्षे  तदमा  पदमाथरयाः  समाधमारणयाः  भविमत। 
सम्बन्धमाविरणमम्  भविमत चक्षेतम्  असमाधमारणमम्  एवि भविमत। असमाधमारणनो नमाम मविशक्षेषरूपष्ट्री पररममतयाः इत्यथरयाः। 
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लनोकक्षे  प्रमाययाः सविर  पदमाथमारयाः  असमाधमारणमायाः एवि प्रतष्ट्रीयन्तक्षे। तस्ममातम्  एकक्षे न पपुरुषक्षेण सम्बदयाः पदमाथरयाः अन्यक्षेन 
अनपुभमवितपुमम् आस्विमादमयतपुस विमा न शक्यतक्षे। न खलपु एकस्य भमायमार अन्यक्षेन द्रिषपुममप यपुकमा। एविस सविर पदमाथमारयाः 
सम्बन्धमाविरणक्षेन समहितमायाः मविशक्षेषमायाः च भविसन्त। 

कमाव्यक्षे  तपु  मविभमाविमादययाः मविशक्षेषधमर  मविनमा एवि प्रतष्ट्रीयन्तक्षे  अथमारतम्  समाधमारणमायाः एवि प्रकमाशन्तक्षे। अतयाः 
कस्यमचदमप  सम्बन्धयाः  तक्षेषमास  न  भविमत।  सम्बन्धरूपमम्  आविरणमम्  भग्निमम्  भविमत।  अत  एवि  कमाव्यक्षे  सविर 
मविभमाविमादययाः  पमत-पत्नष्ट्री-पपुत्रमामदरूपमायाः  सविरयाः  द्रिषपुमम्  आस्विमादमयतपुस  च  शक्यमायाः।  श्रष्ट्रीकक ष्णरमासधकमादष्ट्रीनमामम् 
चपुम्बनमासलङनमामदकमम्  अमप सविरषमामम्  अविलनोकनयनोग्यमम्  भविमत। न कदमामचदमप जष्ट्रीविनक्षे  एविस  भविमत। तथमा 
मविभमाविमादष्ट्रीनमामम् समाधमारणतयमा प्रतष्ट्रीमतयाः अलयौमककप्रतष्ट्रीमतयाः इमत आलङ्कमाररकमा विदसन्त। मविभमाविमादष्ट्रीनमामम् मविषयक्षे 
आहिमायरजमानमम्,  ततयाः  समाधमारणष्ट्रीकरणञ्च  सहृदयत्विममहिम्नमा  ससध्यमत।  मविभमाविमादययाः  यदमा  समाधमारणतयमा 
प्रतष्ट्रीयन्तक्षे  तदमा  सहृदयमाणमामम्  हृदयमम्  मविभमाविमामदषपु  तन्मयमम्  भविमत। तदमा  मचत्तक्षे  सत्त्विगपुणयाः व्यमापनो  भविमत। 
रजनोगपुणयाः तमनोगपुणश्च अधनो गच्छतयाः। ततयाः मचत्तमलरूपमम् अजमानमम्  तत्कमालमम्  मनवितरतक्षे।  शपुदसत्त्विममात्रमम् 
प्रकमाशतक्षे।  अजमानमक्षेवि  आत्मनयाः  स्विरूपमानन्दमानपुभविक्षे  प्रमतबन्धकस  भविमत।  अजमानमम्  अत्र  मपुख्यतयमा 
अन्यथमाजमानमक्षेवि। तच्च अहिमम् मनपुष्ययाः कतमार,  ससन्त मम नथैकमामन कतरव्यमामन,  ततश्च ससन्त भनोकव्यमामन 
फलमामन इत्यमामदरूपमम् भविमत। तक्षेन आनन्दमात्मकमम् आत्मनयाः मकलरूपमम् आच्छमामदतमम् असस्त। अतयाः सससमारयाः 
आरब्धयाः  असस्त।  ईदृशमम्  अजमानस  लयौमककसम्बन्धमानमामम्  गहिणक्षेन  मतष्ठमत,  समाधमारणष्ट्रीकरणक्षे  जमातक्षे  तपु  ततम् 
अजमानमम्  तमात्कमासलकमनविकसत्तमम्  प्रमाप्ननोमत।  यथमा  मविभमामविदष्ट्रीनमास  मविषयक्षे  समाधमारणष्ट्रीकरणमम्  भविमत  तथमा 
सहृदयस्य स्विमविषयक्षे  अमप  समाधमारणष्ट्रीकरणमम्  भविमत तदमा  अजमानस्य तमात्कमासलकमनविकसत्तयाः  भविमत।  तदमा 
पकविरमक्षेवि  मविभमाविमामदमभयाः  प्रबनोसधतयाः  समाधमारणष्ट्रीकक तश्च  रत्यमामदयाः  स्थमायष्ट्री  भमावियाः  मचदमानन्दनोपमहितयाः  रसयाः 
इत्यमभधष्ट्रीयतक्षे।  एविमम्  मविभमाविमामदमभयाः प्रबनोसधतयाः सहृदयत्विममहिम्नमा  समाधमारणष्ट्रीकक तयाः  रत्यमामदयाः  स्थमायष्ट्री  भमावियाः 
रसयाः इमत अमभनविगपुप-मम्मटमादष्ट्रीनमामम् मतमम्। 

जगनमाथमतक्षे तपु सहृदयत्विममहिम्नमा मविभमाविमादययाः समाधमारणमा भविसन्त। तथैयाः प्रबनोसधतनो रत्यमामदयाः स्थमायष्ट्री 
भमाविनोऽमप  समाधमारणयाः  भविमत।  तदमा  समाधमारणष्ट्रीकक तक्षेन  मचत्तविकत्त्यमात्मनमा  स्थमामयभमाविक्षेन  उपमहितयाः  आत्ममामप 
समाधमारणयाः  सम्पदतक्षे।  अतयाः  लयौमकककतकरत्विमामदसम्बन्धमाविरणमम्  मविनमा  एवि  व्यविमतष्ठतक्षे।  एविमम् 
स्विरूपप्रमतबन्धकमनविकत्त्यमा  आत्ममा  रत्यमामद-स्थमामयभमाविक्षेन  उपमहितस  मचदमानन्दलकणमम्  अमात्ममानमम्  आत्मनमा 
ससविक्षेसत्त। तक्षेन समाधमारणष्ट्रीकक तक्षेन रत्यमामदनमा ससविसलतयाः अजमानमाविरणरमहितयाः आत्मथैवि रसयाः इमत सस्थतमम्। विक्षेदक्षेऽमप 
आम्नमातमम्  "रसनो विथै  सयाः,  “रसस  हक्षेविमायस  लब्ध्विमा आनन्दष्ट्री भविमत"  इमत।  (तथैत उप.ब्रह्म.विलष्ट्री)  रसयाः एवि 
आत्ममा। सयाः रसमम् अथमारतम् आत्ममानमम् लब्ध्विमा आनन्दष्ट्री भविमत इमत अस्य मन्त्रस्य अथरयाः। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-२

. 6 रसयाः कयाः।

. 7 कमत स्थमामयभमाविमायाः ससन्त।

. 8 आहिमायरजमानमम् मकमम्।
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. 9 अजमानमम् मकमम्।

. 10 व्यमभचमाररभमावियाः कयाः।

. )27 5 रससकत्रमविविरणक्षे मतभक्षेदमायाः
रससकत्रस्य  मविविरणक्षे  चत्विमारयाः  विमादमायाः  प्रससदमायाः  ससन्त।  तक्षे  अमभनविभमारत्यमामम्  उपलभ्यन्तक्षे।  रस 

उत्पदतक्षे  इमत  भट्टलनोलटयाः।  रसयाः  अनपुमष्ट्रीयतक्षे  इमत  श्रष्ट्रीशङ्कपु कयाः।  रसनो  भपुज्यतक्षे  इमत  भट्टनमायकयाः।  रसयाः 
अमभव्यज्यतक्षे इमत अमभनविगपुपयाः। अधपुनमा एतमामन मतमामन सङक्षेपक्षेण अविलनोक्यन्तक्षे। 

उत्पसत्तविमादयाः - 
मविभमाविमानपुभमाविव्यमभचमाररससयनोगमादम्  रसमनष्पसत्तयाः इमत  भरतमपुमनकक तस  रससकत्रमम्  भविमत।  अत्र 

मनष्पसत्तयाः  इमत  पदस्य  उत्पसत्तयाः  इमत  अथर  प्रमतपमादयमत  भट्टलनोलटयाः।  अस्य  मतक्षे  मविभमाविमादष्ट्रीनमास 
स्थमामयभमाविमानमास रसस्य च मध्यक्षे उत्पमाद-उत्पमादकभमावियाः सम्बन्धयाः। अस्य मतक्षे रसयाः अनपुकमायर भविमत। नटक्षेन 
अमभनयदमारमा यस्य अनपुकरणमम् मक्रयतक्षे सयाः अनपुकमायरयाः। यथमा रमामयाः कक ष्णयाः इत्यमादययाः अनपुकमायमारयाः। अनपुकमायर 
सस्थतनो रसनो नटक्षे  रमामत्विमादनपुसन्धमानबलमातम्  प्रतष्ट्रीयतक्षे।  तक्षेन  मपुख्यतयमा अनपुकमायरषपु  रमाममामदषपु  रसनो भविमत। 
गयौणतयमा च स रसनो नटक्षेषपु भविमत इमत भट्टलनोलटमतमम्। 

अनपुमममतविमादयाः -
अनपुमममतविमादमम्  प्रमतपमामदतविमानम्  श्रष्ट्रीशङ्कपु कयाः।  एष  भट्टलनोलटमतक्षे  दनोषमम्  आमविष्करनोमत।  रसयाः 

अनपुकमायर रमाममादयौ यमद अङष्ट्रीमक्रयक्षेत तमहिर  तक्षे रमाममादययाः अधपुनमा न ससन्त,  यमद स्यपुयाः,  अथमामप न स रङमञ्चक्षे 
मतष्ठमत।  तस्ममातम्  अनपुकमायर  रसनो  न  यपुकयाः।  अतनो  रसयाः  अनपुमष्ट्रीयतक्षे  इमत  अङष्ट्रीकरणष्ट्रीयमम्।  लनोकक्षे  पविरतक्षे 
दृश्यममानमम् धकममम् दृष्टमा तत्र पविरतक्षे विमह्नयाः भविमत इमत मनश्चययाः मक्रयतक्षे। अथमारतम् समपुमचतकमारणमम् पपुरस्कक त्य 
विह्नक्षेयाः अनपुममानमम् मक्रयतक्षे इत्यथरयाः। एविस रमामसष्ट्रीतमादष्ट्रीनमामम् अनपुकतकरषपु नटक्षेषपु चपुम्बनमासलङनमादष्ट्रीनम् अमभनयरूपमानम् 
चक्षेषमामविशक्षेषमानम्  दृष्टमा  तत्ततम्  चक्षेषमानपुगपुणमम्  रसस  नटक्षेषपु  अनपुममन्विसन्त समाममासजकमायाः।  अत्र नटक्षे  रसमम्  अनपुममाय 
सहृदयमायाः स्विसस्मनम् आनन्दमम् अनपुभविसन्त। इत्थमम् श्रष्ट्रीशङ्कपु कमतक्षे रसयाः अनपुममानक्षेन उपलभ्यतक्षे इमत सस्थतमम्। 
तस्ममातम् रससकत्रक्षे मनष्पसत्तपदस्य अनपुमममतयाः इत्यथरयाः ससध्यमत तन्मतक्षे। 

भपुमकविमादयाः-
भपुमकविमादस भट्टनमायकयाः प्रमतष्ठमामपतविमानम्। एष प्रथममम् श्रष्ट्रीशङ्कपु कमतक्षे दनोषमम् आमविष्करनोमत। नटक्षेषपु रसनो 

यमद अङष्ट्रीमक्रयक्षेत तमहिर  कमाव्यमामदषपु सहृदयमानमामम् आनन्दयाः कथमम् भमवितपुमम् अहिरमत। कमाव्यमामदषपु आनन्दयाः यमद 
सहृदयस्य न भविमत तमहिर  सहृदययाः कमाव्यमामदषपु मकमथरमम् प्रवितरत। नटक्षेषपु अनपुममतनो रसनो लयौमकक एवि भविमत। 
तस्य समाधमारणष्ट्रीकरणमम् नमासस्त इमत कमारणमातम् शृङमारमामदरसप्रधमानमम् कमाव्यमम् सभ्यमानमास जपुगपुप्समाकरमम् भविक्षेतम्। 
अनपुममानपकक्षे तपु हिक्षेतपुयाः व्यमभचररतनो भविमत इमत अन्यनोऽमप दनोषयाः श्रष्ट्रीशङ्कपु कमतक्षे मतष्ठमत। तस्ममादम् भट्टनमायकनो 
भपुमकविमादमम् प्रमतपमादयमत। तन्मतस यतम् कमाव्यक्षे अमभधयमा कमाव्यमाथरबनोधयाः सम्पदतक्षे इमत। तदनन्तरमम् कमाव्यस्य 
भमाविकत्विव्यमापमारक्षेण  मविभमाविमादष्ट्रीनमास  समाधमारणष्ट्रीकरणमम्  भविमत।  ततयाः  सहृदयस्य  सत्त्विनोद्रिक्षेकनो  भविमत  यनो 
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रसमानपुभवियनोग्यतमामम्  मनसस  मनष्पमादयमत।  तदमा  मचत्तमविकक्षेपकमारकयौ  रजस्तमनोगपुणयौ  न  मतष्ठतयाः।  ततयाः  परस 
मचदमानन्दरूपष्ट्री  आत्ममा  स्विसस्मनम्  मविश्रमान्तनो  भविमत।  समा  च  मविश्रमासन्तयाः  रत्यमामदस्थमामयभमाविसमहितमा  भकत्विमा 
भनोगष्ट्रीकरणव्यमापमारक्षेण भपुज्यतक्षे। तस्ममातम् असस्मनम् मतक्षे मनष्पसत्तयाः इत्यस्य भपुमकयाः इत्यथरयाः। 

भट्टनमायकमतक्षे दनोषमायाः -

मविभमाविमादष्ट्रीनमास समाधमारणष्ट्रीकरणमाथर  कमाव्यशब्दमानमामक्षेवि भमाविकत्विव्यमापमारयाः अङष्ट्रीकक तयाः। स च अयपुकयाः। 
भमाविकत्विस च सहृदयहृदयधमर्थो भविमत, न तपु शब्दधमरयाः। 

आत्ममविश्रमासन्तरूपस रसमम् आस्विमादमयतपुमम् भनोजकत्विव्यमापमारयाः तक्षेन अङष्ट्रीकक तयाः। स च न आविश्यकयाः। 
यतनो महि घटक्षेन आच्छमामदतस दष्ट्रीपस  द्रिषपु स  घटस्य अपसमारणममात्रस कतरव्यमम् असस्त। घटमापसमारणक्षे कक तक्षे  ज्विलनम् 
दष्ट्रीपयाः स्वियमक्षेवि प्रकमाशतक्षे। घटमापसमारणमातम् परस दष्ट्रीपप्रदशरनमम् इमत अपरनो व्यमापमारयाः अविमशषनो न भविमत। तथमा 
आत्मनयाः चथैतन्यरूमपणयाः आनन्दस्य अनपुभविक्षे प्रमतबन्धकमनविमारणमम् यदमा भविमत तदमा स्विप्रकमाशस्य आत्मननो 
मविश्रमासन्तसपुखमम् आत्मनमा एवि अनपुभकयतक्षे। 

भट्टनमायकमतक्षे गपुणमायाः -  

रसयाः सहृदयमनष्ठ इमत तस्य मतमम् अतष्ट्रीवि समञसमम्। रसप्रमक्रयमायमामम् प्रधमानमम् ककीलकस्थमानमम् 
मविभमाविमादष्ट्रीनमामम् समाधमारणष्ट्रीकरणमम्। तस्य मनरूपणक्षे भट्टनमायकस्य सपुमहिदम् यनोगदमानमम् भविमत। 

अमभव्यमकविमादयाः-
अमभव्यमकविमादमम्  प्रमतष्ठमामपतविमानम्  अमभनविगपुपपमादयाः।  आनन्दविधरनस्य  मतमम्  आसष्ट्रीतम्  यतम् 

कमाव्यरसयनोमरध्यक्षे व्यङ्ग्य-व्यञकभमावि इमत। तस्य सपुष्ठपु  प्रमतष्ठमामम् कक तविमानम् अमभनविगपुपपमादयाः। अस्य मतक्षे रसनो 
मनष्पदतक्षे इत्यस्यमाथर्थो महि रसयाः अमभव्यज्यत इमत। कमाव्यक्षेन नमाट्यक्षेन विमा मविभमाविमादष्ट्रीनमामम् उपस्थमापनमम् भविमत। 
सहृदयत्विममहिम्नमा  मविभमाविमादष्ट्रीनमास  समाधमारणष्ट्रीकरणमम्  भविमत।  समाधमारणष्ट्रीकक तथैयाः  मविभमाविमामदमभयाः  सहृदयस्य 
रत्यमामदस्थमामयभमाविमानमास समाधमारणष्ट्रीकरणपकविरकमक्षेवि प्रबनोधनमम् भविमत। समाधमारणष्ट्रीकक तक्षे स्थमामयभमाविक्षे प्रममातमा अमप 
समाधमारणनो भविमत,  अथमारतम्  अजमानस्य तमात्कमासलकमनविकसत्तयाः भविमत। अजमानञ्च अत्र लयौमककसम्बन्धरूपमम् 
अहिमम्  कतमार,  मम एतक्षे,  मम न एतक्षे,  इदमम्  अन्यक्षेषमामम्  इत्यमामदलकणमम्  भविमत। यक्षेन  प्रममातमा  असमाधमारणयाः 
पररममतश्च  भविमत।  तस्य  तमात्कमासलकमनविकत्तयौ  सम्बन्धमाविरणरमहितनो  रत्यमामदस्थमामयभमावियाः  आत्मस्विरूपक्षेण 
मचदमानन्दक्षेन मविषयष्ट्रीकक तनो भविमत। एविस समाधमारणष्ट्रीकक तयाः अत एवि मचदमानन्दमविषयष्ट्रीकक तयाः स्थमामयभमावियाः अमभव्यकयाः 
इत्यपुच्यतक्षे। स च आनन्दरूपष्ट्री रसनो भविमत। 

एतक्षेन  अमभव्यमकविमादक्षेन  रसससदमान्तयाः  प्रमतमष्ठतयाः।  जगनमाथयाः  अस्य  चरमपररष्कमारमम्  कक तविमानम्। 
अमभनविगपुप-मम्मटमादष्ट्रीनमामम्  मतक्षे  मचदमानन्दससविसलतयाः  अजमानमाविरणरमहितयाः  स्थमायष्ट्री  भमाविनो  रसनो  भविमत। 
जगनमाथमतक्षे  तपु  रत्यमामदस्थमामयभमाविसमहितयाः  मकन्तपु  अजमानमाविरणरमहित  आत्ममा  एवि  रसनो  भविमत।  अन्यमायाः 
प्रमक्रयमायाः जगनमाथमतक्षे अमभनविगपुपमादष्ट्रीनमामम् मतक्षे च सममानमा भविसन्त। 
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पमाठगतप्रश्नमायाः-३

. 11 रसयाः अनपुकमायर असस्त इमत कयाः अविदतम्।

. 12 अनपुकतररर रसयाः असस्त इमत कस्य मतमम्।

. 13 भनोगष्ट्रीकरणव्यमापमारयाः कपु तयाः स्विष्ट्रीकक तम्याः।

. 14 समाधमारणष्ट्रीकरणमम् प्रथमतयमा कक्षे न मनरूमपतमम्।

. 15 अमभव्यमकविमादस्य प्रमतष्ठमा कक्षे न कक तमा।

. 16 आनन्दविधरनमतक्षे रसयाः ककीदृशयाः।

. 17 अमभनविगपुपमतक्षे भनोगष्ट्रीकरणमम् कपु तयाः नमासस्त।

. 18 अमभनविगपुपमतक्षे समाधमारणष्ट्रीकरणमम् कथमम् ससद्ध्यमत।

. )27 6 करुणरसमविषयक्षे आकक्षेपयाः सममाधमानञ्च
शनोकस्थमामयभमाविमात्मकनो भविमत करुणरसयाः। शनोकयाः तस्य स्थमामयभमावियाः चक्षेतम् अयमम् आनन्दमयनो न 

भविक्षेतम्। अतनो रस्यतक्षे आस्विमादतक्षे इमत रस इमत रसपदव्यविहिमारयाः करुणक्षे यपुकनो न भविमत इमत आकक्षेपयाः। तस्य 
सममाधमानमम्  एविस  मविदतक्षे  -  करुण आनन्दरूपष्ट्री  इत्यत्र  सहृदयमानमामम्  अनपुभवियाः  प्रममाणमम्।  यमद  करुणरसनो 
दपुयाःखरूपष्ट्री तमहिर  करुणरसमात्मकक्षे  कमाव्यक्षे कनोऽमप न प्रवितरत। करुणप्रधमानस रमाममायणमामदकमाव्यस लनोकक्षे  दपुयाःखहिक्षेतपुयाः 
स्यमातम्।  मकन्तपु  तक्षेषपु  कमाव्यक्षेषपु  लनोकस्य  इच्छमापकविरक-प्रविकसत्तयाः  दृश्यतक्षे।  अतयाः  करुण  आनन्दरूपष्ट्री  एवि। 
रसप्रमक्रयमायमामम् अङष्ट्रीकक तक्षेन समाधमारणष्ट्रीकरणक्षेन करुणनो दपुयाःखरूपष्ट्री इमत न ससद्ध्यमत। 

. )27 7 रसमानमामम् क्रमयाः
शृङमारहिमास्यकरुणरयौद्रिविष्ट्रीरभयमानकमायाः। 
बष्ट्रीभत्सनोऽद्भपुत इत्यषयौ रसमायाः शमान्तस्तथमा पपुनयाः।।  (समा.द.३.७६)

अत्र रसमानमास क्रमनो मविदतक्षे। भरतमपुमनयाः अमप इममक्षेवि क्रममम् अनपुसकतविमानम्। शृङमारयाः हिमास्ययाः करुणयाः 
रयौद्रियाः विष्ट्रीरयाः भयमानकयाः बष्ट्रीभत्सयाः अद्भकतयाः शमान्तयाः इमत नवि रसमायाः क्रमशनो मविदन्तक्षे। एतस्य क्रमस्य महित्त्विस 
विणरयमत अमभनविगपुपयाः अमभनविभमारत्यमामम्। 

तत्र रमतयाः सकलप्रमामणनमामम्  स्विमाभमामविककी बलवितष्ट्री मप्रयमा च भविमत। तस्ममादम् रमतस्थमामयभमाविकयाः 
शृङमारयाः  प्रथमयाः। स कमामप्रधमानयाः।  हिमास्ययाः  सविरदमा  शृङमारमानपुगमामष्ट्री।  तस्ममातम्  स मदतष्ट्रीययाः।  सपुखस्य मविरनोधष्ट्री 
शनोकयाः।  तस्ममातम्  शनोकस्थमामयभमावियाः  करुणयाः  तकतष्ट्रीययाः।  करुणस्य  मनममत्तभकतयाः  क्रनोधयाः।  तस्ममातम् 
क्रनोधस्थमामयभमाविमात्मकनो रयौद्रिरसयाः चतपुथरयाः। रयौद्रियाः अथरप्रधमानयाः अथमारतम्  जष्ट्रीविनस्य समाधनभकतमानमामम्  द्रिव्यमाणमामम् 
कमारणमादम् जमायतक्षे। जष्ट्रीविनसमाधनभकतस सविर  द्रिव्यमम् अथर  इत्यपुच्यतक्षे। तस्य अथरपपुरुषमाथरयाः इमत नमाम। कमामस्य 
अथरस्य  च  मकलस  धमरयाः।  तस्ममादम्  धमरप्रधमाननो  विष्ट्रीररसयाः  पञ्चमयाः।  उत्समाहिस्थमामयभमाविमात्मकयाः  स  भष्ट्रीतमानमामम् 
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अभयप्रदमानपरयाः।  अतनो  विष्ट्रीरमानन्तरमम्  भयमानकयाः।  भयमानकरसस्य  मविभमाविमादष्ट्रीनमास  समाधमारण्यमम्  बष्ट्रीभत्सस्य 
भविमत।  तस्ममादम्  भयमानकमानन्तरमम्  बष्ट्रीभत्सयाः।  विष्ट्रीररसस्य  असन्तमपररणमामनो  मविस्मययाः।  तस्ममादम्  अन्तक्षे 
मविस्मयस्थमामयभमावियाः  अद्भपुतरसयाः।  एविमम्  अषयौ  रसमा  धममारथरकमामरूपस्य  मत्रविगरस्य  प्रमतमनसधत्विक्षेन 
व्यविस्थमामपतमायाः। मत्रविगरस्तपु प्रविकसत्तधमरण ससदनो भविमत। तमदरुदनो मनविकसत्तधमरयाः। तक्षेन अपविगरयाः अथमारदम् मनोकयाः 
ससद्ध्यमत। तस्ममातम् सविमारन्तक्षे मनोकफलकयाः शमान्तयाः पमठतयाः। 

. )27 8 शमान्तरसस्य महित्त्विमम्
अलङ्कमारशमास्त्रक्षे शमान्तरसस्य परमनोच्चस स्थमानस वितरतक्षे। शमान्तरसमविषयक्षे  भरतमपुमनयाः एविमम् अविदतम्  - 

अथ शमान्तनो  नमाम  शमस्थमायष्ट्रीभमाविमात्मकनो  मनोकप्रवितरकयाः।  स  तत्त्विजमान-विथैरमाग्य-आशयशपुद्ध्यमामदमभयाः 
भमाविथैयाः  समपुत्पदतक्षे इमत। अस्य अयमम् अथरयाः  -  शमस्थमामयभमाविक्षेन शमान्तरसयाः पररपक्विनो भविमत। शमभमावियाः 
आत्ममानमात्ममविविक्षेकरूपक्षेण तत्त्विजमानक्षेन विथैरमाग्यक्षेण च ससद्ध्यमत। शमनो नमाम शमासन्तयाः उपशमयाः अथमारतम् सससमारक्षे 
यसत्कसञ्चतम् पदमाथरदमारमा प्रमापव्यमातम् सपुखमातम् द पुयाःखमातम् विमा मनसस कनोभनो यमद न भविमत स शमभमावियाः। सससमारस्य 
आत्मनश्च  यथमाथरबनोधयाः  तत्त्विजमानमम्  इत्यपुच्यतक्षे।  तत्त्विजमानक्षेन  दपुयाःखमात्मकक्षे  अमनत्यक्षे  सससमारक्षे  औदमाससन्यमम् 
भविमत। तत्त्विजमानससदक्षेन विथैरमाग्यक्षेण सससमारक्षे  प्रमापपुमम्  इषस  कतरव्यस  विमा  न मतष्ठमत। ईदृशस  विथैरमाग्यमम्  अविलम्ब्य 
आत्मजमानरूपमम् ब्रह्ममानन्दमम् आत्ममन प्रमापपुमम् अहिरमत। शमस्थमामयभमाविमात्मकयाः शमान्तरसनो मनत्यमामनत्यमविविक्षेक-

विथैरमाग्य-ध्यमान-ब्रह्ममचन्तनमामद-भमाविथैयाः  ससदस  मनोकमम्  प्रमत प्रक्षेरणमामम्  जनयमत।  तस्ममातम्  शपुक-शङ्करमाचमायमारदष्ट्रीनमास 
जष्ट्रीविनचररतमम् मपुमपुकवियाः अमप आस्विमादयसन्त। आत्ममन यथमा सविर लनोकमा लष्ट्रीयन्तक्षे तथमा सविर भमाविमा अथमारतम् 
रसमायाः शमान्तक्षे लष्ट्रीयन्तक्षे। तदपुकविमानम् भरतमपुमनयाः- 

स्विस स्विस मनममत्तममासमाद शमान्तमादम् भमावियाः प्रवितरतक्षे। 
पपुनमनर ममत्तमापमायक्षे तपु शमान्त एवि प्रलष्ट्रीयतक्षे।।

सरलमाथरयाः  -  रमत-हिमास-शनोकमामद-मनममत्तमामन  आसश्रत्य  शृङमार-हिमास्य-करुणमामद-रसमायाः 
अमभव्यज्यन्तक्षे। पपुनयाः रमतहिमासमामदमनममत्तमानमामम् अभमाविक्षे तक्षे शमान्तक्षे एवि लष्ट्रीयन्त इमत। तस्ममातम् स एवि विदमत - 

भमाविमा मविकमारमा रत्यमादमायाः शमान्तस्तपु प्रकक मतमरतयाः। 
सरलमाथरयाः  -  शृङमारमादययाः  अषयौ  रसमायाः  शमान्तमादम्  उत्पदन्तक्षे  यथमा  आत्मननो  जगद्भमाविमा  उत्पदन्तक्षे। 

शमान्तनो न उत्पदतक्षे इत्यतयाः स प्रकक मतयाः इत्यपुच्यतक्षे यथमा विक्षेदमासन्तनमामम् परममात्ममा। 

रसतमासलकमा
रसयाः स्थमामयभमावियाः व्यमभचमाररभमाविमायाः विणर याः दक्षेवितमा

शृङमारयाः रमतयाः लज्जमा-हिमास-मचन्तमा-कपु तकहिलप्रभकतययाः श्यमामयाः मविष्णपुयाः

हिमास्ययाः हिमासयाः मनद्रिमा-आलस्यमादययाः श्विक्षेतयाः प्रमथगणयाः

करुणयाः शनोकयाः मनोहि-मविषमाद-ग्लमामन-स्मकमतप्रभकतययाः कपनोतविणरयाः यमयाः

रयौद्रियाः क्रनोधयाः मद-अमषर-मनोहिप्रभकतययाः रकविणरयाः रुद्रियाः
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विष्ट्रीरयाः उत्समाहियाः धकमत-ममत-गविर-स्मकमतप्रभकतययाः हिक्षेमविणरयाः गयौरनो विमा इन्द्रियाः

भयमानकयाः भयमम् भमासन्त-शङ्कमा-अविस्ममारप्रभकतययाः कक ष्णविणरयाः कमालयाः

बष्ट्रीभत्सयाः जपुगपुप्समा मनोहि-आविक्षेग-अविस्ममार-व्यमासधप्रभकतययाः नष्ट्रीलविणरयाः महिमाकमालयाः

अद्भपुतयाः मविस्मययाः मवितकर -भमासन्त-आविक्षेग-हिषमारदययाः पष्ट्रीतविणरयाः ब्रह्ममा

शमान्तयाः शमयाः मनविरद-धकमत-ममत-दयमादययाः अमतधविलविणरयाः नमारमायणयाः

पमाठगतप्रश्नमायाः-४

. 19 हिमास्ययाः कमम् अनपुगच्छमत।

. 20 धमरप्रधमानयाः रसयाः कयाः।

. 21 करुणमात्परमम् रयौद्रिरसयाः कपु तयाः।

. 22 मनोकप्रवितरकयाः रसयाः कयाः।

. 23 शमान्तस्य स्थमायष्ट्रीभमावियाः कयाः।

. 24 मविकक मतरसमायाः कमत।

. 25 शमान्तयाः कपु तयाः प्रकक मतरसयाः।

. 26 भमाविमायाः कदमा शमान्तक्षे मविलष्ट्रीयन्तक्षे।

 मकमम् अविगतमम्

कमाव्यस्य कमाव्यशमास्त्रस्य च परमनोच्चयाः मविषययाः भविमत रसयाः। रसस्य अनपुभविक्षेन कविययाः कमाव्यमम् 
रचयसन्त। तक्षेन कमाव्यक्षेन रसमक्षेवि अनपुभविसन्त सहृदयमायाः। कमाव्यस्य शब्द-अथर-अलङ्कमारमादययाः सविर असशमायाः रसक्षे 
पररसममाप्यन्तक्षे।  रसयाः  स्विसस्मनम्  पररसममापयाः।  स कमाव्यमात्ममा।  तस्य मनष्पसत्तमम्  भरतमपुमनयाः  मनरूमपतविमानम्। 
मविभमाविमानपुभमाविव्यमभचमाररससयनोगमादम्  रसमनष्पसत्तयाः  इमत भरतकक तस  रससकत्रमम्।  कमाव्यक्षेन  नमाट्यक्षेन  विमा  सममपरतमा 
मविभमाविमादययाः सहृदयत्विबलमातम् समाधमारणमा भविसन्त। समाधमारणष्ट्रीकरणमातम् तक्षे  कमाव्यपदमाथमार लनोकनोत्तरमा भविसन्त। 
एविस  समाधमारणमा  अलयौमककमायाः  च सन्तनो  मविभमाविमादययाः  सहृदयमानमास  रत्यमामदस्थमामयभमाविमानम्  उदनोधयसन्त।  तदमा 
रत्यमामदस्थमामयभमावियाः अमप समाधमारणयाः सनम् जमागररतनो भविमत। समाधमारणष्ट्रीकरणबलमातम् लयौमककसम्बन्धमायाः तत्र न 
प्रतष्ट्रीयन्तक्षे।  ततयाःपरमम्  आत्ममानन्दस्य  प्रमतबन्धकमम्  अजमानमम्  तमात्कमासलकमनविकसत्तमम्  प्रमाप्ननोमत।  तदमा 
प्रमतबन्धकमाभमाविमातम्  स्वियसप्रकमाशशष्ट्रीलक्षेन आनन्दरूमपणमा आत्मनमा मविभमाविमामदमभयाः अमभव्यकयाः स्थमायष्ट्री भमावियाः 
प्रकमामशतनो  भविमत।  समाकमादम्  आत्मनमा  प्रकमाशनो  भविमत,  अतयाः  स्थमायष्ट्री  भमावि  आनन्दमयनो  भविमत।  एविस 
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मविभमाविमामदमभयाः अमभव्यकनो रत्यमामदस्थमामयभमाविनो रस इमत अमभनविगपुपमम्मटमादष्ट्रीनमामम् अमभप्रमाययाः। जगनमाथस्तपु 
रत्यमामदस्थमामयभमावियपुक आविरणरमहित आत्ममा एवि रस इमत विदमत। तत्र प्रममाणश्रपुमतयाः भविमत - रसनो विथै सयाः, 
रसस हक्षेविमायस लब्ध्विमा आनन्दष्ट्री भविमत। इमत। 

रसव्यमाख्यमानक्षे  चत्विमारनो विमादमायाः प्रससदमायाः। तक्षे  च क्रमक्षेण उत्पसत्तविमादयाः,  अनपुपुमममतविमादयाः,  भपुमकविमादयाः, 
अमभव्यमकविमादयाः चक्षेमत। तक्षेषमास विमादमानमास विकमारयाः क्रमक्षेण भट्टलनोलटयाः, श्रष्ट्रीशङ्कपु कयाः, भट्टनमायकयाः, अमभनविगपुपपमादयाः 
चक्षेतक्षे भविसन्त। स्थमामयभमाविमायाः नवि ससन्त। तक्षेन रसमा अमप नवि भविसन्त। तक्षेषपु शृङमारतयाः अद्भ पुतपयरन्तमम् अषयौ रसमा 
धममारथरकमाममानमास प्रमतमनसधरूपमा भविसन्त। शमान्तनो मनोकप्रमतमनसधभरवितष्ट्रीमत शमम्। 

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

. 1 रससकत्रमम् व्यमाख्यमात।

. 2 समाधमारणष्ट्रीकरणमम् मनरूपयत।

. 3 कमाव्यपदमाथरस्य लनोकनोत्तरत्विमम् कथमम् ससद्ध्यमत।

. 4 भट्टनमायकमतक्षे गपुणदनोषयनोयाः आलनोचनमम् कपु रुत।

. 5 अमभव्यमकविमादमम् मविषदयत।

. 6 करुणस्य आनन्दमयत्विमम् उपपमादयत।

. 7 शमान्तरसस्य महित्विमम् प्रमतपमादयत।

. 8 उत्पसत्तविमादक्षे अनपुमममतविमादक्षे च कक्षे  दनोषमायाः ससन्त।

पमाठगतप्रश्नमानमामपुत्तरमामण

. 1 रसयाः

. 2 यक्षेन रत्यमामदस्थयष्ट्रीभमावियाः प्रबनोध्यतक्षे सयाः 
मविभमावियाः

. 3 षष्ठमाध्यमायक्षे

. 4 रसस्य प्रकमाशनमाय

. 5 रस्यतक्षे आस्विमादतक्षे इमत रसयाः

. 6 मविभमाविमामदमभयाः अमभव्यकयाः रत्यमामदयाः 
स्थमायष्ट्रीभमाविनो रसयाः। 

. 7 नवि। 

. 8 यसत्कसञ्चत्प्रयनोजनविशमातम् मविविक्षेकपकमविरकमा 

अतसस्मनम् तदपुमदयाः। 

. 9 अहिमम् कतमार मम कतरव्यमामन ससन्त इत्यमामद 
अन्यथमागहिणमम् अजमानमम् इत्यपुच्यतक्षे। 

. 10 व्यमभचरणशष्ट्रीलयाः अथमारतम् असस्थरस्विभमावियाः 
व्यमभचमाररभमावियाः। 

. 11 भट्टलनोलटयाः। 

. 12 श्रष्ट्रीशङ्कपु कस्य। 

. 13 रसमानपुभविमाथरमम्। 

. 14 भट्टनमायकक्षे न। 

. 15 अमभनविगपुपक्षेन। 
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. 16 रसयाः अमभव्यङ्ग्ययाः। 

. 17 रसयाः स्विप्रकमाशयाः इमत कमारणमातम्। 

. 18 सहृदयत्विममहिम्नमा। 

. 19 शृङमारमम् अनपुगच्छमत। 

. 20 विष्ट्रीररसयाः। 

. 21 शनोकमनममत्तयाः क्रनोधयाः। 

. 22 शमान्तयाः। 

. 23 शमयाः। 

. 24 अषयौ। 

. 25 सविररसमायाः शमान्तक्षे लष्ट्रीयन्तक्षे। 

. 26 मनममत्तक्षे नषक्षे शमान्तक्षे मविलष्ट्रीयन्तक्षे। 

अविलनोकनष्ट्रीयमायाः गन्थमायाः

 समामहित्यदपरणमम् - तकतष्ट्रीयमाध्यमाययाः
 कमाव्यप्रकमाशयाः - तकतष्ट्रीयमाध्यमाययाः
 रसगङमाधरयाः - प्रथममाननमम्
 अमभनविभमारतष्ट्री - षष्ठ्यमाध्यमाययाः

॥ इमत सपमविसशयाः पमाठयाः ॥
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उच्चतरमराध्यवमकककरायरार्यः पराठमयक्रमर्यः

ससस्कम तसरावहत्यमम (३४८)

औमचत्यमम्
ससस्कक तक्षे कमाव्यसम्पसत्तयाः समागरवितम् अपमारमा अमकल्यमा च वितरतक्षे। तत्र अस्ममाकस  सनमातनजमानरमामशयाः तदमात्मकस  जष्ट्रीविनस च प्रमतमबसम्बतस 

वितरतक्षे।  कविष्ट्रीनमास  कमाव्यमानमामम्  अलङ्कमारशमास्त्रस्य च अध्ययनक्षे  छमात्रस्य  भकममकमा  अपक्षेमकतमा।  कमाव्यरमाशक्षेयाः  मकलस  स्विरूपस  विक्षेदक्षे  एवि  दृश्यतक्षे। 
समामहित्यस्य प्रविक्षेशमाथर  विक्षेदमामदविमाङयस्य पररचययाः आविश्यकयाः असस्त। अमप च विक्षेदक्षेन उपमदषस  तत्त्विमक्षेवि कमाव्यक्षेन प्रकटष्ट्रीमक्रयतक्षे।  विक्षेदस्तपु  
षडङसमहितयाः  असस्त।  अतयाः  विक्षेदस्य  षडङमानमाञ्च  पररचययाः  अमप  आविश्यकयाः।  विक्षेदकमाव्ययनोयाः  मध्यविमतर  पपुरमाणसमामहित्यमम्।  तस्ममातम् 
पपुरमाणस्यमामप समाममान्यपररचययाः आविश्यकयाः। स च अत्र असस्त। एविस विक्षेदस्य पपुरमाणस्य च पररचयस प्रमाप्य कमाव्यस्य प्रविक्षेशयाः भविमत। 

ससस्कक मतनमारम सपुपररष्कक तमा जष्ट्रीविनपदमतयाः ययमा क्रमशयाः आत्मनोदमारयाः ससद्ध्यमत। भमारतष्ट्रीयसनमातनससस्कक मतयाः चतपुमभरयाः पपुरुषमाथरयाः 
पररकसल्पतमा  वितरतक्षे।  धमरयाः  अथरयाः  कमामयाः  मनोकयाः  इमत चत्विमारयाः  पपुरुषमाथमारयाः।  कमामनो  नमाम  लयौमककजष्ट्रीविनसन्तकमपयाः  सपुखस  विमा।  अथर्थो  नमाम 
तमादृशसपुखलमाभमाथरमम्  अपक्षेमकतमामन विस्त्र-आहिमार-धन-कक्षेत्रमादष्ट्रीमन जष्ट्रीविनसमाधनमामन। धमर्थो नमाम अथमारनमामजरनक्षे  तदमारमा सपुखलमाभक्षे  शमास्त्रनोकयाः 
मनयममविशक्षेषयाः। मनोकयाः अनन्तयाः शमाश्वितमानन्दयाः। एतक्षेषमास मविविक्षेकक्षे  विक्षेदयाः परमस प्रममाणमम्। 

कविक्षेयाः कमर  कमाव्यमम् इमत आलङ्कमाररकमा विदसन्त। तच्च रमणष्ट्रीयस शब्दमाथरयपुगलमम्,  रसमात्मकस  विमाक्यमम् इत्यमप अन्यमान्यमविदमाससयाः 
विदसन्त। अस्मत्परम्परमायमास जष्ट्रीविनमविविक्षेकमाय शमास्त्रममागरयाः इवि कमाव्यममागर्थोऽमप अतष्ट्रीवि आदृतनो वितरतक्षे।

विक्षेदयाः  प्रभपुससम्मतयाः  इत्यपुच्यतक्षे।  पपुरमाणस  ममत्रससम्मतमम्  उत्यपुच्यतक्षे।  कमाव्यस  महि  कमान्तमाससम्मतस  भविमत।  कमान्तमाससम्मतस  नमाम 
कमान्तमासदृशमम् इत्यथरयाः। कमान्तमा नमाम मप्रयमा भमायमार इत्यथरयाः। (यदमा) लनोकक्षे  समाध्विनीं कपु शलमास च कमान्तमास मकममप सजजमासममानयाः पकच्छमत। तदमा 
समा  समाकमातम्  अमभप्रमायविमाचकस  विमाक्यस  पररत्यजमत।  ततयाः  सस्मत-कटमाक-मपुखमाविनमनमामदचक्षेषमामविशक्षेषपपुरयाःसरस  परनोकतयाः  स्विमामभप्रमायसकचकथै याः 
विचनथैयाः अमभमतमाथर जमापयन्तष्ट्री तत्र कमान्तस प्रवितरयमत। यथमा मकमम् अमामफलमम् आस्विमादयसस उत द्रिमाकमाफलमम् इमत कमान्तयाः कमान्तमास पकच्छमत। 
तदमा आमफलममास्विमादयमामम इमत समाकमातम् न विदमत। आमफलस मधपुरस पररमलयपुकस  मविमविधविणररसञतस भविमत इमत विदमत। तक्षेन एतदक्षेवि उकस  
भविमत यतम् अहिमम् आमफलमम् आस्विमादमयतपुममच्छमामम इमत। एविस कमान्तमानमास यथमा परनोकतयाः स्विमामभप्रमायमामभव्यञनशथैलष्ट्री विचनक्षे भविमत तथमा 
कमाव्यस्यमामप भविमत। अतयाः कमाव्यस कमान्तमाससम्मतमम् इमत प्रससदमम्। कमान्तमाविचनस यथमा सरसस मननोहिरस भविमत तथमा कमाव्यममप सरसरमणष्ट्रीयस 
भविमत यक्षेन सहृदयहृदयमम् आकक षस भविमत। एतस्ममातम् कमारणमातम् विक्षेदमातम् पपुरमाणमातम् च मविलकणस भविमत। 

ईदृशनमास कमाव्यमानमामम्, कविष्ट्रीनमामम्, कमाव्यशमास्त्रस्य च पररचययाः छमात्रमाणमामम् भवितपु इमत सधयमा ससस्कक तसमामहित्यमम् नमाम पत्रस पमाठ्यत्विक्षेन 
यनोज्यतक्षे। (Communications Skill) भमाविमविमनमयकयौशलमम् पपुरमा अदमामप च गपुरुत्विमम् आविहिमत। स्विमामभप्रमाययाः कथस समाकमातम् परनोकतयाः 
विमा प्रकटमयतपुस शक्ययाः इमत कमाव्यमातम् जमायतक्षे। इत्थस कमाव्यमाध्ययनस्य बहिहमन प्रयनोजनमामन सन्तष्ट्रीमत औमचत्यमम् आविहिमत यदम् सविरश्रक्षेष्ठमानमास 
कविष्ट्रीनमामम् कमाव्यमामन पठनष्ट्रीयमामन इमत।

असधकमारष्ट्री
अयस पमाठ्यमविषययाः सम्पकणररूपक्षेण ससस्कक तभमाषयमा सलसखतयाः असस्त। परष्ट्रीकमा अमप ससस्कक तममाध्यमक्षेन एवि भमविष्यमत। अतयाः अस्य 

पमाठस्य कयाः असधकमारष्ट्री इमत नकनमम् समपुदक्षेमत प्रश्नयाः। 

अत्र स छमात्रयाः असधकक तयाः ययाः - 



● अधष्ट्रीतव्यमाकरणकनोषयाः कमाव्यरसमपपमासपुयाः।

● सरलससस्कक तस, ससस्कक तसमामहित्यमास्य सरलगदमासशमानम् पदमासशमानम् च पमठतपुमम् बनोद पुस च शक्ननोमत।

● सरलससस्कक तस बनोदपुस शक्ननोमत।

● स्विभमाविस ससस्कक तभमाषयमा सलसखत्विमा प्रकटमयतपुस शक्ननोमत।

प्रयनोजनमम् (समाममान्यमम्) 
उच्चतरममाध्यममकस्तरक्षे ससस्कक तसमामहित्यस्य पमाठ्यत्विक्षेन यनोजनस्य कमामनचन उदक्षेशमामन अत्रमाधनो दष्ट्रीयन्तक्षे।

● जष्ट्रीविनस्य चरमलक्ष्यस सपुखलमाभयाः। इहि परत्र च। कमाव्यमाध्ययनक्षेन ततम् ससद्ध्यमत। अतयाः अध्यक्षेततॄणमास ससध्यतपु।

● बहिहमन कमाव्यमामन सपुखप्रमतपमादनमाय प्रविकत्तमामन सफलमामन मविफलमामन च भविसन्त। तत्र विथैफल्यस्य कमारणमामन कमामन इमत जमात्विमा 
छमात्रयाः कमाव्यस्य सकक्ष्मस मचन्तनस कतपुरमम् प्रभविक्षेतम्। 

● कमवियाः यथमा स्विस्य मविमचत्रमामभयाः उमकमभयाः जनमानम्  रञयमत तथमा कमाव्यमाध्ययनक्षेन छमात्रनोऽमप समामथ्यरमम्  अजरयक्षेतम्। अन्यकक तस्य 
कमाव्यस्य च आदरस कपु यमारतम्।

● स्विस्य स्विपररमचतमानमास च जष्ट्रीविनस कमाव्यरसक्षेन पररपकणर कतपुर प्रवितरतक्षे।

● ससस्कक तकमाव्यमानमास ममहिममानमम् अविगम्य तत्प्रचमारक्षे बदमादरयाः सश्रद्धस प्रवितरतमामम्।

● अमत प्रमाचष्ट्रीनमायमा भमारतष्ट्रीयजमानसम्पदयाः विथैजमामनकतमा सविरजननोपकमाररतमा ममहिममा च सगविर जगमत प्रसमारयक्षेतम् छमात्रयाः।

● कमाव्यगन्थमानमामम्  सरलमानम्  असशमानम्  पमठत्विमा  छमात्रमायाः  तक्षेषमामम्  असशमानमामम्  अथमारनम्  जमास्यसन्त।  तक्षे  स्वितयाः  मयौसखककीं  सलसखतमास  च 
अमभव्यमकस  कतपुर शक्ष्यसन्त। 

● कमाव्यमाध्ययनक्षेन छमात्रमायाः महिमामविदमालयस्तरक्षे मविश्विमविदमालयस्तरक्षे च प्रवितरममानक्षेषपु पमाठ्यक्रमक्षेषपु अध्ययनमाथरमम् अविसरस प्रमापपुस समथमारयाः 
भमविष्यसन्त। 

● कमाव्यक्षेषपु रुमचममानम् भकत्विमा शकयाः ससलग्नियाः भमविष्यमत।

प्रयनोजनमम् (मविमशषमम्)

ससस्कक तसमामहित्यक्षे प्रविक्षेशस्य समामथ्यरमम्

● कमाव्यक्षेषपु कक्षे  मविषयमा अन्तभरविसन्त इमत समाममान्यजमानस भविक्षेतम्।

● कविष्ट्रीनमास पररचयस प्रमाप्नपुयमातम्।

● कमाव्यमानमास पररचयस प्रमाप्नपुयमातम्।

● कमाव्यमालङ्कमारच्छन्दसमामम् पररचयस प्रमाप्नपुयमातम्।

● रसससदमान्तस जमानष्ट्रीयमातम्।

● पमठतसमामगष्ट्रीमम् आसश्रतमानमास प्रश्नमानमामम् उत्तरमामण दमातपुस प्रभविक्षेतम्।। 

ससस्कक तसमामहित्यमाध्ययनक्षे समामथ्यरमम्

● कमाव्यमानमामम् अध्ययनस्य कसश्चतम् मविमशषयाः क्रमयाः वितरतक्षे। तज्जमानस प्रमाप्य कमाव्यस्य अगक्षे अध्ययनक्षे समथर्थो भविक्षेतम्।

● कमाव्यक्षे मविदमाममानमास छन्दसमामम् अलङ्कमारमाणमास व्यमाकरणमासशमानम् च जमास्यमत। 

● तक्षेषमास जमानक्षेन अन्यत्र मविदममानमानमामम् अलङ्कमारमादष्ट्रीनमास जमानस भविक्षेतम्।

● कविष्ट्रीनमामम् अलङ्कमाररकमाणमास च पररचयस प्रमाप्नपुयमातम्।



● छन्दयाः अलङ्कमारयाः रसयाः इत्यमादष्ट्रीनम् मविषयमानम् बपुद्ध्विमा स्वियस कमाव्यरचनमायमास समामथ्यमारशमालष्ट्री भविक्षेतम्।

● अस्य पमाठ्यमविषयस्य जमानक्षेन तसस्मनम् दशरनक्षे मविदमाममानमानमामम् अन्यक्षेषमामम् आकरगन्थमानमामम् अध्ययनक्षे समथर्थो भविक्षेतम्।

ससस्कक तसमामहित्यप्रयनोगस्य समामथ्यरमम्

● ससस्कक तकमाव्यमानमामम् अध्ययनक्षेन स्विस्य विमामच कमाव्यमात्मकतमा स्यमातम्।

● अपरकक तस्य कमाव्यप्रयनोगस्य जमानस भविक्षेतम्। 

● भमाविमविमनमययाः प्रभमामवितयमा कतपुरमम् प्रभविक्षेतम्। 

● विमाण्यमा भमाविमविमनमयक्षे अलङ्कमारमादष्ट्रीनमामम् शमास्त्रसम्मतस प्रयनोगस कतपुर प्रवितरत

● विमामच मविदममानस ससयनोगमवियनोगसमामथ्यरमम् अविगच्छक्षेतम्।

● यथमा विथैदयाः जनस दृष्टमा तस्य रनोगमामदकस  मचन्तयमत। चयौरयाः मवित्तकनोषमामदकस  मचन्तयमत। विमणकम्  क्रक्षे तमारमम् पश्यमत। तथमा जगतयाः 
कमविरूपक्षेण दशरनक्षे समथर्थो भविक्षेतम्। 

पमाठ्यसमामगष्ट्री

पमाठ्यक्रमक्षेण सहि मनम्नसलसखतसमामगष्ट्री सममायनोसजतमा भमविष्यमत

● दक्षे मपुमद्रितक्षे पपुस्तकक्षे ।

● एकस  मशककमामङ्कत-मकल्यमाङ्कनप्रपत्रमम् प्रदमास्यतक्षे। अनक्षेन सहि छमात्रथैयाः एकस   पररयनोजनमाकमायरममप (Project) करणष्ट्रीयमम्।

● कमाव्यस्य मशकणस प्रमायनोमगकरूपक्षेण अमप भमविष्यमत। परन्तपु प्रमायनोमगकपरष्ट्रीकमा कमामप नमासस्त। 

● पमाठमनममारणक्षे ससपकर ककमासपु च अध्यमापनकमालक्षे छमात्रक्षेषपु जष्ट्रीविनकयौशलमानमास सम्यकम्  मविकमासयाः भविक्षेतम् इमत ध्यमातव्यमम् भमविष्यमत। अनक्षेन 
तक्षेषपु स्वितयाः यपुमकसमसन्वितमचन्तनशकक्षे याः मविकमासयाः भमविष्यमत।

● मपुकमविदमालयक्षे प्रविक्षेशनोत्तरस पमाठ्यक्रममममस मविदमाथर्ती एकविषरत: असधकमासधकस  पञ्चविषरषपु पकरमयतपुस शक्ननोमत।

अङ्कमकल्यमायनप्रमविसधयाः परष्ट्रीकमायनोजनमा च 
● पत्रस्य  (१००)  शतमम्  अङ्कमायाः  ससन्त।  परष्ट्रीकमाकमालयाः  हिनोरमात्रयमात्मकयाः।  अस्य पत्रस्य सलसखतस्विरूपमक्षेविमासस्त  (Theory)। 

प्रमायनोमगकरूपस  (Practical)  मकममप नमासस्त। क्रममकमम्  (Formative)  समपुसच्चतस  (Summative)  चक्षेमत मदमविधस  मकल्यमायनस 
भमविष्यमत। 

● क्रममकस  मकल्यमायनमम्  -  मविसशतक्षेयाः  अङ्कमानमास  (२०)  मशककमामङ्कतस्य  कमायरस्य  (TMA)  एकस  पत्रस  स्यमातम्।  अस्य  मकलमायनमम् 
अध्ययनकक्षे न्द्रिक्षे (Study Centre) भविक्षेतम्। अस्य कमायरस्य अङ्कमायाः अङ्कपमत्रकमायमास (Marks sheet) पकथकम्  उमलसखतमायाः स्यपुयाः।

● समपुसच्चतस मकल्यमायनमम् - विषर विमारदयस (ममाचरममासस अक्टनोबरममासस च) बमाहपरष्ट्रीकमा भमविष्यमत। तत्र परष्ट्रीकमायमास समपुसच्चतस मकल्यमायनस 
भमविष्यमत। 

● प्रश्नपत्रक्षे  जमानमम्  (Knowledge),  अविगममम्  (Understanding)  अमभव्यमकस  (Application  skill)  चमाविलम्ब्य 
यपुकमानपुपमातक्षेन प्रश्नमायाः सममामविषमायाः स्यपुयाः।

● परष्ट्रीकमासपु अमतलघकत्तरमात्मक- लघकत्तरमात्मक-मनबन्धमात्मक-प्रश्नमानमाममप सममाविक्षेशयाः भमविष्यमत।

● सकत्रमाथरयाः सकत्रव्यमाख्यमा रूपसमाधनमम्  इमत त्रयनो मपुख्यमायाः मविषयमायाः स्यपुयाः।  अन्यक्षे  प्रसकमानपुप्रसकमायाः कक्षे मचदम् मविषयमायाः अमप स्यपुररमत 
अविधक्षेयमम्। 

● उत्तष्ट्रीणरतमायथै पणयाः (condition) - प्रमतशतस त्रयसस्त्रशदम् (३३%) अङ्कमायाः उत्तष्ट्रीणरतमायथै पणयाः (ममानदण्डयाः) वितरतक्षे। 

● ससस्थमानस्य परष्ट्रीकमायमामम् उत्तरलक्षेखनभमाषमा - ससस्कक तमम् (अमनविमायरमम्)



अध्ययनयनोजनमा
● मनदरशभमाषमा (Medium of instruction) -  ससस्कक तमम्।

● स्विमाध्यमायमाय कमालमाविसधयाः  (Self-study hours) २४० हिनोरमायाः 

● न्यकनतयाः मत्रसशतम् (३०) सम्पकर ककमायाः (Personal Contact Programme - PCP) अध्ययनकक्षे न्द्रिक्षेषपु भमविष्यसन्त।

● भमारमासशयाः -  सथैदमासन्तकयाः (Theory) शतस प्रमतशतमम्। 

● प्रमायनोमगकमम् (Practical) - नमासस्त।

अङ्कमविभमाजनमम्
अगक्षे समारण्यमास द्रिषव्यमम्

पमाठ्यमविषयस्य उदक्षेशयाः (पमाठ्यमविषयमबन्दवियाः)
उच्चतरममाध्यममकककमायमायाः ससस्कक तसमामहित्यस्य पपुस्तकक्षे  मनम्नमविषयमायाः अन्तभरविसन्त। मविविरणमधस्तमादपुपन्यस्यतक्षे।- 

समगस्य पमाठ्यमविषयस्य भमागमायाः प्रकसल्पतमायाः ससन्त। प्रमतभमागमम् कमत पमाठमायाः, स्विमाध्यमायमाय कमत हिनोरमायाः, सथैदमासन्तकपरष्ट्रीकमायमामम् 
मकयमानम् असशयाः, प्रमायनोमगकपरष्ट्रीकमायमामम् मकयमानम् असशयाः, प्रत्यध्यमायमम् अङ्कमविभमाजनस चक्षेमत मविषयमायाः अत्र प्रदष्ट्रीयन्तक्षे।

पररच्छक्षेदयाः - १ कमविपररचययाः (पमाठमायाः १-३)

अध्यमायस्य औमचत्यमम्
यथैयाः  कमविमभयाः ससस्कक तस  रम्यस  कक तस,  कमाव्यमाविदमानक्षेन  पनोमषतस  तक्षेषमास  दक्षेशकमालकक मत-मविषयक्षे  रससकमानमास  सजजमासमा  स्विमाभमामविककी  एवि। 

तदक्षेविमात्र मकसञ्चतम् उपन्यस्यन्तक्षे।

पररच्छक्षेदयाः - २ कमाव्यमाध्ययनमम् - १ (पमाठमायाः ४-११)

अध्यमायस्य औमचत्यमम्
कमविकपु लगपुरुयाः  कमासलदमासयाः।  तस्य  श्रक्षेष्ठमा  रचनमा  रघपुविसशमम्।  छमात्रमायाः  कमासलदमासशथैल्यमा  रघपुविसशस  जमानष्ट्रीयपुयाः,  तन्ममाध्यमक्षेन 

कमाव्यरसमास्विमादस कपु यपुरयाः इमत अत्र रघपुविसशस्य प्रथमसससगरतयाः कसश्चदसशयाः अत्र उपमादमाय व्यमाख्यमास्यतक्षे। 

नथैकक्षे  कमाव्यस्य प्रकमारमायाः।  स्तनोत्रस  जनमानमास  मनमाससस  रमयमत।  अतयाः बनोधमाय मनोदमाय  च सपुप्रससदस  स्तनोत्रमम्  मनोहिमपुद्गरमाख्यमत्र 
प्रदष्ट्रीयतक्षे। असम्बकमादमास्य गदकमाव्यस मशविरमाजमविजययाः अमत प्रससदमम्। तस्य असशमविशक्षेषमायाः अत्र उपस्थमाप्यन्तक्षे।

पररच्छक्षेदयाः - ३ कमाव्यमाध्ययनमम् - २ (पमाठमायाः १२-१९)

अध्यमायस्य औमचत्यमम्
उत्तररमामचररतस  नमाम  नमाटकस  भविभकतक्षेयाः  सविर्थोत्कक षस  दमानस  मन्यन्तक्षे  मविदमाससयाः।  अत्र रमाममायणस्य उत्तरमाधर  विमणरतमम्।  नमाटकममदस 

सपमाङ्कमात्मकस  वितरतक्षे। लङ्कमायमायाः महिमारणक्षे श्रष्ट्रीरमामक्षेण रमाविणस मनहित्य सष्ट्रीतमा अशनोकविनमातम् उदकतमा। ततयाः विनविमासस सममाप्य अयनोध्यमास प्रत्यमागतयाः। 
ततयाः रमामस्य रमाज्यमामभषक्षेकयाः सम्पनयाः। ततयाः आरभ्य सष्ट्रीतयमा सहि मविच्छक्षेदयाः पपुत्रयनोयाः लविकपु शयनोयाः जन्म सष्ट्रीतयमा सहि पपुनममरलनपयरन्तस 
नमाटकममदस पररव्यमापमम्। तस्य कसश्चदसशयाः अत्र उपस्थमाप्यतक्षे।



बमाणभट्टयाः गदकमाव्यरचनमायमास पटपुतमयाः। तस्य मकममप गदकमाव्यस छमात्रथैरविश्यपठनष्ट्रीयमममत हिक्षेतनोयाः कमादम्बयमारयाः कथमाभमागस्य एकयाः 
असशयाः शपुकनमासनोपदक्षेशयाः अत्र प्रमतपमादममाननो मविषययाः। प्रभपुत्विलमाभक्षे  यपुकविस्य यमा मविपतम् सम्भविमत तमदषयक्षे  शपुकनमासक्षेन कक तयाः उपदक्षेशनोऽत्र 
मपुख्यनोसस्त। कक्षे नमामप यपुविकक्षे न नकनमयस मविषयनोऽध्यक्षेतव्य इमत प्रमासमङकतमा तस्य।

पररच्छक्षेदयाः - ४ कमाव्यदपरणयाः (पमाठमायाः २०-२७)

अध्यमायस्य औमचत्यमम्
कमाव्यरचनमायमा मविजमानमसस्त। कमाव्यमनममारणक्षे यक्षे मनयममा अविलम्बनष्ट्रीयमायाः, कमाव्यमाध्ययनक्षेऽमप यक्षे मनयममा अविश्यस जमातव्यमा तक्षे सविरऽमप 

मनयममा  रष्ट्रीतययाः  पदतययाः  कमाव्यशमास्त्रक्षे  आलनोच्यन्तक्षे।  तक्षेषपु  कक्षे मचदम्  प्रमाथममकतयमा  जमातव्यमा  मविषयमा  असस्मनम्  मविभमागक्षे  अन्तभरविसन्त। 
अलसकमारशमास्त्रममप ततम् कथ्यतक्षे। अत्र अलसकमाररकमाणमास पररचयनोऽमप दष्ट्रीयतक्षे। अलसकमारयाः विकसत्तयाः छन्दयाः रस इत्यक्षेतक्षे मपुख्यमा मविषयमा अत्र मचतमायाः 
ससन्त।

पमाठ्यमविषयस्य उदक्षेशयाः (पमाठ्यमविषयमबन्दवियाः)
उच्चतरममाध्यममकककमायमायाः ससस्कक तसमामहित्यस्य पपुस्तकक्षे  मनम्नमविषयमायाः अन्तभरविसन्त -

क्र.सस. मपुख्यमबन्दवियाः स्विमाध्यमायमाय 
हिनोरमायाः

भमारमासशयाः 
(अङ्कमायाः)

१ प्रथमयाः 
पररच्छक्षेदयाः

कमविपररचययाः- २४ ८

पमाठयाः - १ कविष्ट्रीनमास दक्षेशकमालकक मतपररचययाः- विमाल्मष्ट्रीमकयाः व्यमासयाः भमासयाः

पमाठयाः - २ कविष्ट्रीनमास दक्षेशकमालकक मतपररचययाः- कमासलदमासयाः भमारमवियाः अश्विघनोषयाः

पमाठयाः - ३ कविष्ट्रीनमास दक्षेशकमालकक मतपररचययाः- श्रष्ट्रीहिषरयाः कक्षेमक्षेन्द्रियाः भविभकमतयाः कल्हिणयाः 
मशविस्विमामष्ट्री

२ मदतष्ट्रीययाः 
पररच्छक्षेदयाः

कमाव्यमाध्ययनमम् - १- ६० ३०

पमाठयाः - ४ रघपुविसशमम् (प्रथमसगरयाः)- रघपुविसशष्ट्रीयनकपमाणमास गपुणविणरनमम् (१-१० श्लनोकमायाः)

पमाठयाः - ५ रघपुविसशमम् (प्रथमसगरयाः)- रमाजनो मदलष्ट्रीपस्य गपुणविणरनमम् - १ (११-२३ श्लनोकमायाः) 

पमाठयाः - ६ रघपुविसशमम् (प्रथमसगरयाः)- रमाजनो मदलष्ट्रीपस्य गपुणविणरनमम् - २ (२४-३४ श्लनोकमायाः) 

पमाठयाः - ७ रघपुविसशमम् (प्रथमसगरयाः)- विमशष्ठमाश्रमस प्रमत गमनमम् (३५-४८ श्लनोकमायाः) 

स्तनोत्रमामदसमामहित्यमम्- 

पमाठयाः - ८ स्तनोत्रसमामहित्यमम् - - मनोहिमपुद्गरयाः - अन्विययाः व्यमाख्यमा, सरलमाथरयाः, व्यमाकरणमम्

पमाठयाः - ९ ऐमतहिमाससकमम् अविमारचष्ट्रीनस कमाव्यमम्- - मशविरमाजमविजययाः -  बटपुससविमादयाः

पमाठयाः - १० ऐमतहिमाससकमम् अविमारचष्ट्रीनस कमाव्यमम्- - मशविरमाजमविजययाः - यनोगष्ट्रीरमाजससविमादयाः

पमाठयाः - ११ ऐमतहिमाससकमम् अविमारचष्ट्रीनस कमाव्यमम्- - मशविरमाजमविजययाः - यविनदपुरमाचमारयाः



३ तकतष्ट्रीययाः 
पररच्छक्षेदयाः

कमाव्यमाध्ययनमम् - २- ७० ३०

पमाठयाः - १२ उत्तररमामचररतमम् (प्रथमनोङ्कयाः)- श्लनोकस्य अन्विययाः, अन्वियमाथरयाः, गदविमाक्यमानमास 
सरलमाथरयाः, प्रयनोजनक्षे समत व्यमाकरणमटप्पणष्ट्री मविशक्षेषमटप्पणष्ट्री च

पमाठयाः - १३ उत्तररमामचररतमम् (प्रथमनोङ्कयाः)- अषमाविक्रससविमादयाः

पमाठयाः - १४ उत्तररमामचररतमम् (प्रथमनोङ्कयाः)- मचत्रदशरनमम् - १

पमाठयाः - १५ उत्तररमामचररतमम् (प्रथमनोङ्कयाः)- मचत्रदशरनमम् - २

पमाठयाः - १६ कमादम्बरष्ट्री - शपुकनमासनोपदक्षेशयाः- ययौविनस्विभमावियाः - गदविमाक्यमानमामम् अन्वियमाथरयाः, 
सरलमाथरयाः, व्यमाकरणमटप्पणष्ट्री मविशक्षेषमटप्पणष्ट्री च

पमाठयाः - १७ कमादम्बरष्ट्री - शपुकनमासनोपदक्षेशयाः लक्ष्ममाचमापल्यमम्- 

पमाठयाः - १८ कमादम्बरष्ट्री - शपुकनमासनोपदक्षेशयाःलक्ष्मष्ट्रीदपुष्प्रभमावियाः-१- 

पमाठयाः - १९ कमादम्बरष्ट्री - शपुकनमासनोपदक्षेशयाःलक्ष्मष्ट्रीदपुष्प्रभमावियाः-२- 

४ चतपुथर याः 
पररच्छक्षेदयाः

कमाव्यदपरणयाः- ८६ ३४

पमाठयाः - २० अलसकमाररकपरम्परमापररचययाः- भरतयाः भमामहियाः, दण्डष्ट्री, विमामनयाः, रुद्रिटयाः, 
अमभनविगपुपयाः , कपु न्तकयाः - तक्षेषमास दशकमालकक तययाः

पमाठयाः - २१ अलसकमाररकपरम्परमापररचययाः- आनन्दविधरनयाः, अप्पय्यदष्ट्रीमकतयाः, मम्मटयाः, 
भनोजरमाजयाः, मविश्विनमाथयाः, जगनमाथयाः - तक्षेषमास दशकमालकक तययाः

पमाठयाः - २२ विमाच्य-लक्ष्य-व्यङ्ग्यमानमास समाममान्यपररचययाः

पमाठयाः - २३ छन्दमाससस- छन्दसमास ममात्रमागणयतष्ट्रीनमास पररचययाः। छन्दनोभक्षेदमायाः। 

पमाठयाः - २४ छन्दमाससस- ममामत्रकच्छन्दमाससस, विमामणरकच्छन्दमाससस च मचतमामन। - अनपुषपुभम् 
इद्रिविजमा विसन्तमतलकमा ममासलनष्ट्री शमादकरलमविक्रकीमडतमम् इत्यमादष्ट्रीनमास कक्षे षमासमचतम् 
छन्दसमास लकणमम्, लकणस्य व्यमाख्यमा, उदमाहिरणश्लनोकक्षे  समन्विययाः

पमाठयाः - २५ आलसकमारपररयचयाः- अथमारलसकमारयाः, शब्दमालसकमारयाः - समाममान्यपररचययाः, 
अलसकमारस्य प्रयनोजनमम्, लकणमम्, लकणस्य बनोधनमम्, दृषमान्तपपुरयाःसरमम् 
अन्विययाः। कक्षे मचतम् मपुख्यमालसकमारमायाः।

पमाठयाः - २६ आलसकमारपररयचयाः- उपममा, रूपकमम्, दृषमान्तयाः, उत्प्रक्षेकमा इत्यमादययाः कक्षे मचतम् 
मपुख्यमालसकमारमायाः

पमाठयाः - २७ रसपररचययाः- मविभमाविमादष्ट्रीनमास पररचययाः, सरस्विरूपपपुरयाःसरस रसमास्विमादप्रकमारयाः, 
रसभक्षेदमायाः



प्रश्नपत्रस्य प्रमारूपमम् (Question Paper Format)

मविषययाः - ससस्कक तसमामहित्यमम् (३४८) (Sanskrit Sahitya) स्तरयाः- उच्चतरममाध्यममकककमा

परष्ट्रीकमाकमालमाविसधयाः (Time)- हिनोरमात्रयमम् (३ hrs) पकणमारङ्कमायाः (Full Marks)- १००

लक्ष्यमानपुसमारर अङ्कमविभमाजनमम्

मविषयमायाः अङ्कमायाः प्रमतशतस यनोगयाः

जमानमम् (Knowledge) २५ २५%

अविबनोधयाः (Understanding) ४५ ४५%

अनपुप्रयनोगकयौशलमम् (Application Skill) ३० ३०%

महिमायनोगयाः-> १००

प्रश्नप्रकमारक्षेण अङ्कभमारमविभमाजनमम्

प्रश्नप्रकमारयाः प्रश्नससख्यमा अङ्कमायाः यनोगयाः

दष्ट्रीघर्थोत्तरष्ट्रीयप्रश्नमायाः (LA) ५ ६ ३०
लघकत्तरमात्मकप्रश्नमायाः (SA) १० ४ ४०
सपुलघकत्तरष्ट्रीयप्रश्नमायाः (VSA) १० २ २०
बहिहमविकल्पष्ट्रीयप्रश्नमायाः एकमाङ्कप्रश्नमायाः स्तम्भमक्षेलनस ररकस्थमानपकमतरयाः च १० १ १०

महिमायनोगयाः-> ३५ १००

पमाठ्यमविषयमविभमागमानपुसमारर भमारमासशयाः

मविषयघटकमायाः अङ्कमायाः स्विमाध्यमायमाय हिनोरमायाः

१. कमविपररचययाः ८ २४
२. कमाव्यमाध्ययनमम् - १ २८ ६०
३. कमाव्यमाध्ययनमम् - २ ३० ७०
४. कमाव्यदपरणयाः ३४ ८६

महिमायनोगयाः -> १०० २४०

प्रश्नपत्रस्य कमामठन्यस्तरयाः

प्रश्नस्तरयाः अङ्कमायाः

कमठनयाः (Difficult) (मक्षेधमाविष्ट्री एवि उत्तरदमानक्षे समथरयाः) २५
मध्यमयाः (Medium) (मनत्यस पठनम् अध्यविसमायष्ट्री छमात्रयाः उत्तरदमानक्षे समथरयाः) ५०
सरलयाः (Easy) (समगमास पमाठसमामगष्ट्रीमम् अल्पशयाः पठनम् छमात्रयाः उत्तरदमानक्षे समथरयाः) २५



प्रश्नपत्रप्रमतममा
असस्मनम् प्रश्नपत्रक्षे ... प्रश्नमायाः ससन्त। .... मपुमद्रितपपुटमामन च ससन्त।

Roll No.
अनपुक्रममाङ्कयाः ४     ५    ०    १    ५    ९    १    ८    ३    ०    ०    १    

Code No.
गकढससख्यमा ५५/SS/A/S

SET
स्तबकयाः

 A 

ससस्कम तसरावहत्यमम 
Sanskrit Sahitya

(३४८)

Day and Date of Examination
परष्ट्रीकमामदनस मदनमाङ्कश्च ..... ______________________________________________________

Signature of two Invigilators
मनरष्ट्रीककयनोयाः हिस्तमाकरमम्   १) ______________________________________________________

२) ______________________________________________________

सरामरान्यरा वनदर्वेशिरार्यः
) 1 अनपुक्रममाङ्कयाः प्रश्नपत्रस्य प्रथमपपुटक्षे नकनस लक्षेख्ययाः।

) 2 मनरष्ट्रीक्ष्यतमामम् यतम् प्रश्नपत्रस्य पपुटससख्यमा प्रश्नमानमास च ससख्यमा प्रथमपपुटस्य प्रमारम्भक्षे प्रदत्तससख्यमा सममानमा न विमा। प्रश्नक्रमयाः सम्यगम् 
न विमा।

) 3 विस्तपुमनष्ठप्रश्ननमामम् (क), (ख), (ग), (घ) एषपु मविकल्पक्षेषपु यपुकमम् उत्तरस मचत्विमा उत्तरपत्रक्षे लक्षेख्यमम्। 

) 4 समक्षेषमास प्रश्नमानमामम् उत्तरमामण मनधमारररतसमयक्षे एवि लक्षेख्यमामन।

) 5 उत्तरपत्रक्षे आत्मपररचयमात्मकस  लक्षेखनमम् अथविमा मनमदरषस्थमानस मविहिमाय अन्यत्र क्विमामप अनपुक्रममाङ्कलक्षेखनस सविरथमा विसजरतमसस्त।

) 6 स्विस्य उत्तरपत्रक्षे प्रश्नपत्रस्य गकढससख्यमा नकसन लक्षेख्यमा। 

) 7 समक्षेषमास प्रश्नमानमामम् उत्तरमामण ससस्कक तभमाषयमा एवि लक्षेख्यमामन।



ससस्कक तसमामहित्यमम् (Sanskrit Sahitya)

(३४८)

परष्ट्रीकमासमयमाविसधयाः (Time) हिनोरमात्रयमम् (३ Hrs) पकणमारङ्कमायाः (Full Marks) - १००

मनदरशमायाः - 

) 1 असस्मनम् प्रश्नपत्रक्षे [A] भमागक्षे १०, [B] भमागक्षे १०, [C] भमागक्षे १०, [D] ५ इमत आहित्य ३५ प्रश्नमायाः ससन्त। 

) 2 प्रश्नस्य दमकणक्षे पमाश्विर ससख्यमासपु (अङ्कमायाःx प्रश्नमायाः=पकणमारङ्कमायाः) इमत एविमम् अङ्कमानम् मनमदरशमत। 

) 3 समक्षे प्रश्नमा अमनविमायमारयाः। 

[A] दशमानमास यपुकस  मविकल्पस मचनपुत। १ x १०=१०
)1 ममायणक्षे कमत कमाण्डमामन ससन्त।

(क) सप (ख) अषयौ (ग) नवि (घ) दश।  
)2 दमादशपञररकमास्तनोत्रमानपुसमारस मरणक्षे समनमहितक्षे कयाः रकमत।

(क) गनोमविन्दयाः (ख) मशवियाः (ग) ब्रह्ममा (घ) कमामतरकयाः
)3 अरुण एष प्रकमाशयाः इमत कसस्मनम् कमाव्यक्षे असस्त।

(क) मशविरमाजमविजययाः  (ख) मकरमातमाजपुरनष्ट्रीयमम्  (ग) मक्षेघदकतमम् (घ) अमभजमानशमाकपु न्तलमम्
)4 दमामकणमात्यकक्षे शरष्ट्री कयाः।

(क) मशविरमाजयाः  (ख) गयौरसससहियाः (ग) अफजलखमानयाः (घ) श्यमामविटपु याः
)5 लक्ष्मष्ट्रीयाः कस  दपुयाःस्विप्नममवि न स्मरमत।

(क) दमातमारमम् (ख) सकजनमम् (ग) शकरमम्  (घ) सरस्वितष्ट्रीपररगकहिष्ट्रीतमम्
)6 लयौमककस  छन्दयाः कमतमविधमम् असस्त। 

(क) मदमविधमम् (ख) मत्रमविधमम् (ग) चतपुमविरधमम् (घ) पञ्चमविधमम्।  
)7 स च मनत्यस प्रशमान्तमात्ममा इत्यमामदश्लनोकयाः कसस्मनम् स्तनोत्रक्षे असस्त।

(क) दमादशपञररकमा (ख) श्रष्ट्रीरमामगपुणविणरनमा  (ग) मशवितमाण्डविस्तनोत्रमम् (घ) अच्यपुतमाषकमम् 
)8 विकत्तस कमतमविधस वितरतक्षे।

(क) मदमविधमम् (ख) मत्रमविधमम् (ग) चतपुमविरधमम् (घ) पञ्चमविधमम्।  
)9 भमासस्य कमा कक मतयाः वितरतक्षे।

(क) रमाममायणमम् (ख) महिमाभमारतमम् (ग) स्विप्नविमासविदत्तमम् (घ) उत्तररमामचररतमम्।
)10 रमामलक्ष्मणयनोयाः जटमाबन्धस कपु त्र जमातमम्।

(क) अयनोध्यमायमामम्  (ख) मकसष्कन्धमायमामम्  (ग) जनस्थमाननमामकमारण्यक्षे (घ) शृङविक्षेरपपुरक्षे

[B] दशमानमास यथमामनदरशमम् उत्तरमामण सलखत। २ x १०=२०
)1 अलङ्कमारशब्दस्य करणपकक्षे व्यपुत्पसत्तयाः कमा। अलङ्कमारशब्दस्य भमाविपकक्षे व्यपुत्पसत्तयाः कमा। १+१=२
)2 कमादम्बरनीं कयाः रमचतविमानम्। कमादम्बरष्ट्री कथमा उत आख्यमामयकमा। १+१=२



)3 भमामहियाः  कस  गन्थस सलसखतविमानम्। कस्य सम्प्रदमायस्य प्रवित्तरकयाः असस्त। १+१=२
)4 विमामनयाः कपु त्रत्ययाः। विमामनस्य कमालयाः कयाः। १+१=२
)5 अलङ्कमारयाः कमतमविधयाः भविमत। तक्षे च कक्षे । १+१=२
)6 भरतयाः कस  गन्थस सलसखतविमानम्। कस्य सम्प्रदमायस्य प्रवित्तरकयाः असस्त। १+१=२
)7 अलङ्कमारसम्प्रदमायस्य प्रवित्तरकयाः कयाः। तस्य मतक्षे कमाव्यस्य आत्ममा कयाः। १+१=२
)8 समनमहितक्षे मरणक्षे मकन रकमत। कक्षे न मचत्तस मविननोदनष्ट्रीयमम्। १+१=२
)9 सकयरयाः मकमम् समपुद्भकय कस्मथै मनविक्षेदमयतपुस च अस्तस गतयाः। १+१=२

)10 अलङ्कमारयाः कमाव्यस्य सस्थरधमरयाः असस्त न विमा। अलङ्कमारयाः कमाव्यस्य मकस  विधरयमत। १+१=२

[C] दश अनमतदष्ट्रीघर्थोत्तरथैयाः सममाधत्त। ४ x १०=४०
)1 मकस  महितम् अविधमानमम्। जष्ट्रीविनस ककीदृशमम् इमत समाकल्यक्षेन विणरयत। 
)2 श्रष्ट्रीरमामस्य गपुणमानम् स्विभमाषयमा प्रकटय्य तस्य रमाज्यकयौशलस विणरयत।
)3 महिमदस्य अधमतमामम् विणरमयत्विमा दमकणदक्षेशस विणरयत।
)4 रमामयाः कथस लनोकमनन्दमास कक तविमानम् अथविमा प्रसविणमगरक्षेयाः यथमागन्थस विणरनस कपु रुत।
)5 धनमामतशययाः कपु तनो न शनोभतक्षे। अथविमा मपुनययाः मविन्ध्यमारण्यक्षे जष्ट्रीविनस कथस यमापयसन्त स्म।
)6 अलसलपुसलत... इमत प्रतष्ट्रीकनोदकतस श्लनोकमम् सम्पकणरमम् उदकत्य व्यमाख्यमात। अथविमा सष्ट्रीतमायमा आजष्ट्रीविनपमवित्रतमामविषयक्षे श्रष्ट्रीरमामक्षेण 

मकमपुकमम्।
)7 सश्रयनो दपुश्चररतस विण्यरतमामम्। अथविमा कपु तयाः अयस गपुरूपदक्षेशयाः अनन्ययाः।
)8 समविकत्तमम् अथविमा मविषमविकत्तमम् अविलम्ब्य एकस  लघपुप्रबन्धस सलखत।
)9 ममामत्रकच्छन्दयाः अथविमा विमामणरकच्छन्दयाः अविलम्ब्य लघपुप्रबन्धस सलखत।

)10 विसशस्थतनोटकयनोयाः एकस्य च्छन्दसयाः लकणमम् उक्त्विमा उदमाहिरणक्षे लकणसमन्विययाः कमायरयाः।

[D] पञ्च दष्ट्रीघर्थोत्तरथैयाः सममाधक्षेयमायाः। ६ x ५=३०
)1 मशविविष्ट्रीरगयौरसससहियनोयाः आलमापस विणरयत। तयौ महिमान्तयौ धमरस्य कक तक्षे मकस  मकस  कषस सहिक्षेतक्षे स्म। अथविमा श्रष्ट्रीरमामस्य गपुणमानम् विणरमयत्विमा 

रमाज्यचमालनकयौशलस विणरयत।
)2 आजमा गपुरूणमास हमविचमारणष्ट्रीयमा इमत सकमकस  समथरयत। अथविमा भविभकमतस पररचमाययत।
)3 सष्ट्रीतयमा कक तस रमामविणरनस यथमाममत उपस्थमापयत। अथविमा उत्तररममाचररतस्य मङलश्लनोकस  व्यमाख्यमात।
)4 उपममामम् अथविमा अमतशयनोमकमम् अलङ्कमारस विणरयत।
)5 रूपकमम् अथविमा सममासनोमकमम् अलङ्कमारस विणरयत।

--)(O)(--



प्रश्नपत्रप्रमतममायमा उत्तरममालमा
[A] दशमानमास यपुकयाः मविकल्पयाः। १ x १०=१०

१-(क), २-(क), ३-(क), ४-(क), ५-(क), ६-(क), ७-(ख), ८-(ख), ९-(ग), १०-(घ)

[B] दशमानमास यथमामनदरशमम् उत्तरमामण। २ x १०=२०
)1 अलसङ्क्रयतक्षे अनक्षेन इमत अलङ्कमारयाः इमत करणपकक्षे व्यपुत्पसत्तयाः। अलङ्कक मतयाः अलङ्कमारयाः इमत भमाविपकक्षे व्यपुत्पसत्तयाः।१+१=२
)2 कमादम्बरनीं बमाणभट्टयाः रमचतविमानम्। कमादम्बरष्ट्री कथमा असस्त। १+१=२
)3 कमाव्यमालङ्कमारयाः, अलङ्कमारसम्प्रदमायस्य। १+१=२
)4 कमाश्मष्ट्रीरष्ट्रीययाः, अषमशतकनोत्पनयाः। १+१=२
)5 मत्रमविधयाः। शब्दमालङ्कमारयाः, अथमारलङ्कमारयाः, शब्दमाथमारलङ्कमारयाः। १+१=२
)6 नमाट्यशमास्त्रमम्, रससम्प्रदमायस्य। १+१=२
)7 भमामहियाः। अलङ्कमारयाः। १+१=२
)8 समनमहितक्षे मरणक्षे डपुकक ञम् करणक्षे इत्यमामदव्यमाकरणशमास्त्रमामदकस  न रकमत। 

स्विकमरणमा उपमासजरतक्षेन धनक्षेन मचत्तस मविननोदनष्ट्रीयमम्। १+१=२
)9 सकयरयाः पकविरमदशस समपुद्भकय मविष्णविक्षे मनविक्षेदमयतपुस च अस्तस गतयाः। १+१=२

)10 सस्थरधमरयाः न भविमत। शनोभमामम् विधरयमत। १+१=२

[C] दश अनमतदष्ट्रीघर्थोत्तरथैयाः सममाधत्त। ४ x १०=४०
)1 पमाठयाः- ८ द्रिषव्ययाः
)2 पमाठयाः- ८ द्रिषव्ययाः
)3 पमाठयाः- ९ द्रिषव्ययाः
)4 पमाठयाः- ११ / १२ द्रिषव्ययाः
)5 पमाठयाः- १३ / १२ द्रिषव्ययाः
)6 पमाठयाः- १२ / १० द्रिषव्ययाः
)7 पमाठयाः- १४ / १३ द्रिषव्ययाः
)8 पमाठयाः- २२.४.१ / २२.४.३ द्रिषव्ययाः
)9 पमाठयाः- २३.१ / २२ द्रिषव्ययाः

)10 मबन्दपुयाः- २३.२.५ / २३.२.६ द्रिषव्ययाः

[D] पञ्च दष्ट्रीघर्थोत्तरथैयाः सममाधक्षेयमायाः। ६ x ५=३०
)1 पमाठयाः- ९ / ८ द्रिषव्ययाः
)2 पमाठयाः- १३ / १० द्रिषव्ययाः
)3 पमाठयाः- ११ / १० द्रिषव्ययाः
)4 मबन्दपुयाः- २५.२ / २५.९ द्रिषव्ययाः
)5 मबन्दपुयाः- २५.४ / २५.८ द्रिषव्ययाः

--)(O)(--
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