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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 न्यरायवविस्तरर। 
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 भददृनष्टिसम्पनिरा भदत्विरा भदरानण 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 सराधनिस्विरूपस 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 

परनोकरूपदेण 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. चन्दभदषणशमरार्य
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 प्ररारूपरचनिरायरामम 
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 समवखिनर सन्तम सविर्वे सन्तम वनररामयरार। 
सविर्वे भद्ररावण पश्यन्तम मरा कवश्चदम दमरखिभरागम भविततम।। 
दमजरनर सज्जनघो भभयरातम सज्जनर शिरावन्तमराप्नमयरातम।
शिरान्तघो ममच्यतत बन्धतभ्यघो ममकश्चरान्यरानम वविमघोचयततम।।
स्विस्त्यस्तम वविश्वस्य खिलर प्रिसट्रीदतरास ध्यरायन्तम भभतरावन वशिविस वमथघो वधयरा। 
मनश्च भद्रस 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 शिरावन्तर शिरावन्तर शिरावन्तर॥
 

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 रसस्विरूपमम। 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 न्दस 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

समन्वियककीयमामन विचमाससस
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)1 कमविपररचययाः - १
प्रस्तमाविनमा

ससस्कक समामहित्यनभसस आषरकमवित्विक्षेन व्यमासविमालल्मक्यनोयाः महितष्ट्री प्रससमदयाः दृश्यतक्षे। कमाव्यस कथस भविक्षेतम् 
इमत  मनरमाररणमाय  ममानदण्डत्विक्षेन  विमाल्मष्ट्रीमकप्रणष्ट्रीतस  रमाममायणमम्  एवि  गकह्यतक्षे  कमविमभयाः।  अत  एवि  विमाल्मष्ट्रीमकयाः 
आमदकमवियाः,  रमाममायणस च आमदकमाव्यमम्। रमाममायणस न कक्षे विलस कमाव्यगन्थयाः अमप तपु रमरगन्थयाः अमप अलस्त। 
रमाममायणस महि ममानविजष्ट्रीविनस्य सविरस्विमम् अलस्त। रमाममायणस महि श्रक्षेयनोममागरप्रदशरकस  ज्यनोमतयाः मविदतक्षे। 

अलस्त महिमाभमारतस महि रमाममायणमम् इवि अस्मद्रिमाषष क्षेमतहिमासयाः। नमालस्त अस्य गन्थस्य उदक्षेश्यमम् एकममात्रस 
कयौरविपमाण्डवियनोयाः यपुदविणरनमम्,  अमप तपु भमारतष्ट्रीयरमरस्य कमात्स्न्यरन समविस्तरस मचत्रणमम् अमप तदष्ट्रीयस लक्ष्यस 
मविदतक्षे। महिमाभमारतस्य अस्य प्रणक्षेतमा महि व्यमासदक्षेवियाः। 

ससस्कक तसमामहित्यक्षे  भमासनो  महि  सम्प्रमतमविजमातनमाटककक त्सपु  प्रमाचष्ट्रीनतमनो  भविमत।  ससस्कक तसमामहित्यक्षे 
भमासस्य बहिवियाः गन्थमायाः मविदन्तक्षे। कमासलदमासमादययाः महिमाकविययाः अमप भमासमम्  एवि श्रक्षेष्ठत्विक्षेन मन्यन्तक्षे। प्रमाययाः 
त्रयनोदश  नमाटकगन्थमायाः  भमासस्य  नमालम्न  मविदन्तक्षे।  पमाठक्षे  अलस्मनम्  विमाल्मष्ट्रीकक्षे याः  व्यमासदक्षेविस्य  भमासस्य  च 
दक्षेशकमालकक मतमविषमयणष्ट्री चचमार प्रस्तकयतक्षे।

उदक्षेश्यमामन
अमपुस पमाठस पमठत्विमा भविमानम् 

 महिमाकविष्ट्रीनमास मविषयक्षे ससमकपस पररचयस प्रमाप्स्यमत।
 विमाल्मष्ट्रीकक्षे याः व्यमासदक्षेविस्य भमासस्य च दक्षेशकमालकक मतमविषयक्षे जमास्यमत।
 रमाममायणस्य महिमाभमारतस्य मकयतम् ममाहिमात्म्यस वितरतक्षे इमत जमातपुस शक्नपुयमातम्।
 रमाममायणस्य महिमाभमारतस्य च मविषयविस्तपु जमातपुस शक्नपुयमातम्।
 भमासस्य कक मतस जमातपुस शकयाः भविक्षेतम्।

. )1 1 विमाल्मष्ट्रीमकयाः - रमाममायणमम्
ससस्कक तसमामहित्यक्षे  रमाममायणपदक्षेन  विमाल्मष्ट्रीमकमविरमचतस  रमाममायणमम्  एवि  प्रससद्ध्यमत।  भमारतष्ट्रीयययाः 

रमाममायणमम्  आमदकमाव्यस  विमाल्मष्ट्रीमकश्च  तत्प्रणक्षेतकतयमा  आमदकमवियाः  अमभरष्ट्रीयतक्षे।  रमाममायणमातम्  प्रमाचष्ट्रीनयाः 

ससस्कक तसमामहित्यमम्    1   

1



मटप्पणष्ट्री ससस्कक तसमामहित्यमम्

ससस्कक तमनबदयाः कमाव्यलकणनोपपनयाः कनोऽमप गन्थयाः न दृश्यतक्षे। रमाममायणक्षे न कक्षे विलस यपुदमम् एवि विमणरतमम् अमप तपु 
रूपकनोपममादलङ्कमारयपुतमायमास भमाषमायमास प्रकक तक्षेयाः अमप विणरनस कक तमम्। अतयाः रमाममायणस कमाव्यमम् इमत स्विष्ट्रीमक्रयतक्षे न 
विष्ट्रीरगमाथमाममात्रस न विमा शपुष्कक्षे मतहिमासममात्रमम्। सससमारक्षे मकमम् अमप कमाव्यस लनोकमप्रयतमायमास रमाममायणस्य समतमास कत्तपुर्त्तुं न 
कमतक्षे।  एतस्य महिमाकमाव्यस्य प्रणक्षेतमा  विमाल्मष्ट्रीमकयाः।  एतमादृशस्य आमदकविक्षेयाः  दक्षेशकमालकक मतमविषमयणष्ट्री  मचन्तमा 
अत्यन्तस कषसमाध्यमा अलस्त। तथमामप अन्यमानम् गन्थमानम् विष्ट्रीक्ष्य दक्षेशकमालमामदकमम् अनपुमष्ट्रीयतक्षे।

. . )1 1 1 कमालयाः- 
विमाल्मष्ट्रीकक्षे याः  लस्थमतकमालमविषयक्षे  सम्प्रमत  अमप  इदमम्  इत्थन्तयमा  विकपुस  नयवि  पमायरतक्षे  तथमामप  एतदम् 

अनपुमष्ट्रीयतक्षे यतम् स महिषरयाः व्यमासमातम् अमप प्रमाचष्ट्रीनयाः आसष्ट्रीतम्। अत्र प्रममाणमम्  -  रमाममायणक्षे महिमाभमारतविमणरतस्य 
कस्यमामप पमात्रस्य नमाम न उपलभ्यतक्षे,  महिमाभमारतक्षे तपु रमामकथमा विमणरतमा लभ्यतक्षे। महिमाभमारतस्य सपमपविरमण 
लङ्कमाकमाण्डगतस पददयस प्रमाप्यतक्षे। 

बयौदरमरस्य उदयमातम्  प्रमाकम्  एवि विमाल्मष्ट्रीमकयाः आसष्ट्रीतम्। रमाममायणष्ट्रीयमा रमामकथमा मकयतमा पररवितरनक्षेन 
दशरथजमातकनमाम्नमा जमातकगन्थस्य अङ्गभमाविस प्रमापमा। तत्र पमासलभमाषयमा अनकमदतस पदमम् अमप प्रमाप्यतक्षे।

मकगयमायमास दशरथयाः श्रविणकपु ममारस हितविमानम् इमत रमाममायणकथमा समामजमातकक्षे  विण्यरतक्षे। बयौदसमामहित्यस्य 
मविशक्षेषजयाः  ससल्विमावाँलक्षेमविमहिनोदययाः  स्पषमम्  अमभप्रयमत  यतम्  सदमरस्मकत्यपुपस्थमाननमाम्नयाः  बयौदगन्थस्य  मकलस 
रमाममायणमम्  अविश्यस  भविमत।  सदमरस्मकत्यपुपस्थमानक्षे  वित्तरममानस  जम्बकदष्ट्रीपविणरनस  रमाममायणलस्थतमदग्विणरनमम् 
अनपुहिरमत।

एविञ्च यमाकनोमविमहिनोदययाः भमाषमामविजमानदमारमा बयौदकमालपकविरभवित्विस रमाममायणस्य प्रमाहि।

एमभयाः प्रममाणययाः रमाममायणस्य बपुदपकविरकमासलकतमा ससद्ध्यमत। अत एवि जमायतक्षे यतम् बयौदकमालमातम् प्रमाकम्  
अमप विमाल्मष्ट्रीमकयाः आसष्ट्रीतम्।

 रमाममायणक्षे  कनोसलरमाजरमानष्ट्री  अयनोध्यमा  इमत  आख्यमायतक्षे।  बयौदजनयाः  यविनयाः  पतञ्जसलयाः  च 
कनोसलरमाजरमानष्ट्री समाकक्षे त इमत कथयमत। अतयाः ससद्ध्यमत यतम् अयनोध्यमायमायाः अभ्यपुदयक्षे वितरममानक्षे समाकक्षे त इमत 
नमामकरणमातम् पकविरमम् एवि रमाममायणस रमचतविमानम्।

जयनकमवियाः  मविमलसकररयाः  प्रमाकक तभमाषमामनबदक्षे  स्विष्ट्रीयक्षे  "पउमचररआ” इमत नमामकक्षे  गन्थक्षे  रमामचररतस 
रमचतविमानम्। "पउमचररआ” ६२ ई. समयक्षे रमचतविमानम्। अतयाः जमायतक्षे  यतम् ततयाः प्रमाचष्ट्रीनस रमाममायणस भविमत स्म।

पमाटसलपपुत्रस्य प्रमतष्ठमापनमम्  अजमातशत्रपुणमा  ५०० ई.  पक.  समयक्षे  कक तमम्।  अयमम्  एवि रमाजमा शत्रनोयाः 
आक्रमणमातम्  रकमाथर्त्तुं  गङ्गमाशनोणयनोयाः  ससगमस्थलक्षे  दपुगरमम्  एकस  मनममरतविमानम्।  रमाममायणक्षे  गङ्गमाशनोणयनोयाः  ससगममातम् 
श्रष्ट्रीरमामगमनस विमणरतमम् अलस्त, मकन्तपु दपुगरस्य उलक्षेखयाः नमालस्त। तक्षेन स्पषस प्रतष्ट्रीयतक्षे यतम् रमाममायणस ५००ई. पक. 
समयतयाः पकविरकमासलकमम्।

रमाममायणक्षे मविमशलमा ममसथलमा चक्षेमत दक्षे रमाज्यक्षे स्तयाः। बपुदस्य समयक्षे इमक्षे दक्षे नगयर्यौ वियशमालष्ट्रीरमाज्यमान्तगरतयौ 
एवि विमणरतक्षे। अनक्षेन अमप जमातपुस शक्यतक्षे यतम् रमाममायणस बपुदमातम् प्रमाचष्ट्रीनमम् आसष्ट्रीतम्।

   2   ससस्कक तसमामहित्यमम्



कमविपररचययाः - १ मटप्पणष्ट्री

रमाममायणक्षे  भमारतस्य नमानमानरपमतशमाससतमानक्षेकलघपुरमाज्यमविभकत्विस  विण्यरतक्षे।  इयस  च भमारतस्य दशमा 
बपुदपकविरकमाल एवि आसष्ट्रीतम्। अनक्षेन अमप जमातपुस शक्यतक्षे यतम् रमाममायणस बपुदमातम् प्रमाचष्ट्रीनमम् आसष्ट्रीतम्।

एमभयाः सविरयाः प्रममाणययाः प्रतष्ट्रीयतक्षे यतम् रमाममायणस खष्ट्रीषपकविरपञ्चमशतकमातम् पकविरमक्षेवि कदमामचतम् प्रणष्ट्रीतस न तपु 
ततयाः अविमारकम् । अत एवि विमाल्मष्ट्रीकक्षे रमप कमालयाः खष्ट्रीषपकविरपञ्चमशतकमातम् पकविरमम् आसष्ट्रीतम् इमत।

. . )1 1 2 कक मतयाः - 
विमाल्मष्ट्रीमकयाः  रमाममायणस  रमचतविमानम्।  विमाल्मष्ट्रीकक्षे याः  कमवित्विजमानमाय  रमाममायणमम्  एवि  पयमारपमम्  अलस्त। 

विमाल्मष्ट्रीमकनमा स्विकमाव्यकलमायमायाः प्रमतपमादनमाय यत्पमात्रमम् आरमारष्ट्रीकक तस तस्य रमामस्य चररतमम् एवि तमादृशस यत्तदम् 
आरमारष्ट्रीकक त्य कनोऽमप कमवियाः समाफल्यमम् आसमादयक्षेतम्। रमाममायणक्षे चतपुमविर्त्तुंशमतयाः सहिसमामण श्लनोकमायाः सलन्त। अतयाः 
चतपुमविर्त्तुंशमतसमाहिसष्ट्रीससमहितमापदक्षेन रमाममायणमम् अमभरष्ट्रीयतक्षे। यमाविलन्त अकरमामण गमायत्रष्ट्रीमन्त्रक्षे तमावित्सहिसपररममाणस 
रमाममायणमम् इमत दृढमम्। इदमम् अमप प्रत्यकससदस यतम् प्रमतसहिसतमश्लनोकमादयौ गमायत्रष्ट्रीमन्त्रस्य एकय कमम् अकरस 
प्रमाप्यतक्षे। रमाममायणक्षे ५०० सगमारयाः सलन्त। अत्र सप खण्डमायाः सलन्त। बहिवियाः मविदमाससयाः उत्तरकमाण्डस बमालकमाण्डस्य 
मकयन्तमम्  असशस  च  प्रमकपस  कथयलन्त।  बमालकमाण्डस्य  प्रथमक्षे  तकतष्ट्रीयक्षे  च  सगर  यमा  मविषयसकचष्ट्री  वितरतक्षे 
तत्रनोत्तरकमाण्डविमणरतमा बमालकमाण्डगततदसशविमणरतमाश्च मविषयमायाः न आयमालन्त इमत च तक्षेषमास  तमादृशकथनक्षे हिक्षेतपुयाः 
भविमत।  यमाकनोमविमहिनोदयस्तपु  अयनोध्यमाकमाण्डमम्  आरभ्य  यपुदकमाण्डमान्तस  कमाण्डपञ्चकमम्  एवि  बमाल्मष्ट्रीमककक तस 
मन्यतक्षे। लङ्कमाकमाण्डस्य अन्तक्षे गन्थयाः सममाप इवि प्रमतभमामत। रमाममायणक्षे सप खण्डमायाः मविदन्तक्षे। तत्र च बमालमाख्यक्षे 
कमाण्डक्षे प्रथमक्षे खण्डक्षे रमामस्य ययौविनमपुखस विमणरतमम् अलस्त। तत्रमामप मविश्विमाममत्रक्षेण मपुमनविरक्षेण सहि तस्य आश्रमपदस 
प्रमत गमनमम्,  तत्र यमागमविघमातकमानमास रमाकसमानमास हिननस जनकजमापमापमामणपष्ट्रीडनस च इमत। अयनोध्यमाकमाण्डमामभरक्षे 
मदतष्ट्रीयक्षे कमाण्डक्षे रमामस्य ययौविरमाज्यपदमामभषक्षेकसममारनोहिनोपक्रमयाः,  तत्र कय कक्षे यष्ट्रीकक तयाः प्रत्यकहियाः,  रमामस्य मनविमारसनमम्, 
रमाममविरहिक्षे  दशरथस्य प्रमाणत्यमागयाः इमत एतक्षे  मविषयमायाः  मविदन्तक्षे।  अरण्यकमाण्डनमालम्न तकतष्ट्रीयक्षे  कमाण्डक्षे  रमामस्य 
दण्डकमारण्यगमनमम्,  दण्डकमारण्यक्षे  विमातमामपनमामकरमाकसहिननमम्,रमाविणकक तस  मयसथलष्ट्रीहिरणमम्  इत्यमादययाः मविषयमायाः 
मविरमाजन्तक्षे। मकलष्कन्रमाकमाण्डनमामकक्षे  चतपुथर कमाण्डक्षे रमामस्य सपुगष्ट्रीविक्षेण सयौहिमादर्त्तुं विमासलनयाः हिननस च विमानरमामदमभयाः 
अनपुगम्यममानस्य  पविनसपुतस्य  सष्ट्रीतमायमायाः  अनपुसन्रमानस  च  इमत  एतक्षे  मविषयमायाः  चमचरतमायाः  सलन्त। 
सपुन्दरकमाण्डमामभरमानक्षे पञ्चमक्षे कमाण्डक्षे लङ्कमादष्ट्रीपस्य मननोजत्विस रमाविणप्रमासमादस्य बलविच्चक्षेतयाःप्रसमादकत्विस हिनपुमतयाः 
सष्ट्रीतमायमायाः  समान्त्विप्रदमायकत्विमम्  इमत  एतक्षे  मविषयमायाः  विमणरतमायाः  सलन्त।  यपुदकमाण्डनमालम्न  षष्ठक्षे  कमाण्डक्षे  रमामस्य 
रमाविणममारणमम्,  लङ्कमाजयश्च  इमत  एतक्षे  मविषयमायाः  मविदन्तक्षे।  उत्तरकमाण्डमाख्यक्षे  सपमक्षे  कमाण्डक्षे  पयौरजमानपदक्षेषपु 
लब्रप्रसरयाः  सष्ट्रीतमागनोचरयाः,  प्रजमामभयाः  रमामस्य  मनन्दमाकथनमम्,  रमामरमाजमामदषयाः  सष्ट्रीतमाविनविमासयाः,  सष्ट्रीतमाशनोकयाः, 
विमाल्मष्ट्रीकक्षे याः  आश्रमपदक्षे  कपु शलवियनोयाः  जननस  गन्थपररसममामपश्च इमत मविस्तरक्षेण  विण्यरन्तक्षे।  एविञ्च विमाल्मष्ट्रीमकयाः 
रमाममायणनमामकक्षे  गन्थक्षे रमामचररत्रनोपस्थमापनक्षेन आदशरममानविचररत्रस्य विणरनमम् अकरनोतम्। स एवि रमाममायणगन्थयाः 
सनमातनरमरस्य प्रमाणभकतनो भविमत। 

रमाममायणस्य कमवितमाशयलष्ट्री - 
सविरप्रथमस रमाममायणस  कमाव्यस  वितरतक्षे  तदनन्तरमम्  एवि रमरगन्थयाः इमतहिमासगन्थनो विमा अन्यतम् मकसञ्चतम् 

भविमत। रमाममायणस तमावितम् आदस ससस्कक तकमाव्यमम्, तत्प्रणक्षेतमा च विमाल्मष्ट्रीमकयाः भविमत। अत एवि सरलस ससस्कक तमम् 
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उपलभ्यतक्षे। एविञ्च रमाममायणक्षेन ससस्कक तकमाव्यस्य बमाल्यरूपस मनरूप्यतक्षे। प्रमाययाः आमदकमवियाः विमाल्मष्ट्रीमकयाः अनपुषपुपम् 
-  छन्दसमा  पदमामन  रमचतविमानम्।  तथमामहि  आभमाणकमम्-  “विमाल्मष्ट्रीकक्षे रुपजमा  नकनमनपुषपुपम्-छन्दयाः”  इमत। 
अथमारभ्यक्षेमतपयरन्तस सविरत्र रमाममायणष्ट्री भमाषमा मविशपुदमा पररष्कक तमा च क्विमचतम् क्विमचच्च अलङ्कमारमलण्डतमामप च 
मविदतक्षे। रमाममायणक्षे उपममारूपकमादलङ्कमारमाणमास विणरनस मविदतक्षे। कमवियाः न कदमामप विस्तपुतत्त्विस  जहिमामत। अत एवि 
कमवियाः सविरत्र कमवित्विस दशरमयतपुमम् इच्छमत।

हिक्षेमन्तविणरनक्षे कमाव्यच्छटमा दृश्यतमामम्।

“सक्षेविममानक्षे दृढस सकयर मदशमन्तकसक्षेमवितमामम्।

मविहिष्ट्रीनमतलकक्षे वि सष्ट्री ननोत्तरमा मदकम्  प्रकमाशतक्षे।।

प्रकक त्यमा महिमकनोशमाढनो दकरसकयरश्च समाम्प्रतमम्।

यथमाथरनमाममा सपुव्यकस  महिमविमानम् महिमविमानम् मगररयाः।।

रमविसङ्क्रमान्तसयौभमाग्यस्तपुषमारमाविकतमण्डलयाः।

मनश्विमासमान्र इविमादशरश्चन्द्रिममा न प्रकमाशतक्षे।।”इमत

रमाविणक्षेन बहिहशयाः प्रमारयरममानमा सष्ट्रीतमा यदमाहि तदमतरमणष्ट्रीयस कमाव्यमम् इमत मनमदरश्यतक्षे- 

“नमाहिस शक्यमा त्वियमा स्प्रषपुममामदत्यस्य प्रभमा यथमा।

सससहिस्य खमादतनो ममाससस मपुखमादमादमातपुममच्छसस।।

यनो रमामस्य मप्रयमास भमायमार्त्तुं बलमात्त्विस हित्तपुरममच्छसस।

त्विस कपुरस सजह्वयमा लक्षेमक सकच्यमा स्पकशसस लनोचनक्षे।

यनो रमामस्य मप्रयमास भमायमार्त्तुं पमापबपुद्ध्यमा मनरष्ट्रीकसक्षे।।”इमत

आमदकमवियाः  विमाल्मष्ट्रीमकयाः  अशनोकविमामटकमास्थमायमायाः  सष्ट्रीतमायमायाः  स्विरूपमम्  उपममामदमभयाः  प्रकमाशयमत। 
यथमा- 

अभकतक्षेनमापविमादक्षेन ककीसत्तर्त्तुं मनपमततमाममवि।

आम्नमायमानमामयनोगक्षेन मविदमास प्रमशसथलमाममवि।

सनमाममवि महिमाककीसत्तर्त्तुं श्रदमाममवि मविममामनतमामम्।

पकजमाममवि परष्ट्रीकष्ट्रीणमाममाशमास प्रमतहितमाममवि।। इमत 

कमवितमायमायाः उदक्षेश्यस लनोकमहितस स्यमातम् इमत विमाल्मष्ट्रीमकयाः न कदमामप मविस्मकतविमानम्। अत एवि चररत्रसकषयौ 
विणरनक्षे विमा सविरत्र कमवियाः उच्चमम् आदशर्त्तुं मविचमारस च प्रदशरयमत स्म।

“कल्यमामण बत गमाथक्षेयस लयौमकककी प्रमतभमामत मक्षे।

एमत जष्ट्रीविन्तममानन्दनो नरस विषरशतमादमप।।” इमत।

ईदृशमायाः  उपदक्षेशमायाः  कमाव्यस्य  ममाहिमात्म्यस  विररयलन्त।  एमभयाः  एवि  समामहित्यगपुणययाः  विमाल्मष्ट्रीमकयाः 
भमारतष्ट्रीयकमाव्यरमारमायमायाः महिमविमानम् मन्यतक्षे। तथमामहि-
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“कक जन्तस रमाम रमामक्षेमत मरपुरस मरपुरमाकरमम्।

आरुह्य कमवितमाशमाखमास विन्दक्षे विमाल्मष्ट्रीमककनोमकलमम्।।”इमत।

रमाममायणक्षे रसयाः- 
कमाव्यमानमामम् आदशरभकतस रमाममायणमम्। कविष्ट्रीनमामम् आदशरभकतश्च विमाल्मष्ट्रीमकयाः इमत कथयलन्त मविदमाससयाः। 

यमद  विमाल्मष्ट्रीमकयाः  न  अभमविष्यतम्  तदमा  कविययाः  ककीदृशमा  भविलन्त  इमत  मनणरयनो  दपुष्करयाः  भविक्षेतम्।  कविययाः 
क्रमान्तदमशरननो भविलन्त,  तक्षे यन्मननोरमस तत्त्विस पश्यलन्त,  तदक्षेवि शब्ददमारमा लनोकमानपुपदक्षेषपु स रञ्जमयतपुस च मचत्रयलन्त। 
स्विमानपुभकतविस्तपुजमातस्य शब्दमचत्रनोपस्थमापनमम्  एवि कमाव्यमम्। रमाममाणयमातम्  पकविरमम्  उपमनषदमादयौ यदमप पदमामन 
आसनम् परन्तपु तक्षेषपु लयौमककस  छन्दनो नमासष्ट्रीतम्,  विमाल्मष्ट्रीमकयाः महि सविरप्रथमस लयौमककस  छन्दनोऽवितमाररतविमानम्। यमावितम् 
पयरन्तस कविक्षेयाः समकक्षे विणरनष्ट्रीयस विस्तपु मकममप नमागतस तमाविदयस मयौनयाः आसष्ट्रीतम्। यदमा एवि क्रयौञ्चविरस करुणरसस 
दृषविमानम्, तदमा एवि अकस्ममातम् एवि अस्य मपुखमातम् कमाव्यप्रविमाहियाः मनगरतयाः आसष्ट्रीतम्। तदस्य कमाव्यक्षे करुणरस एवि 
प्ररमानत्विस भजतक्षे। रस एवि कमाव्यस्यमात्ममा। स च विमाल्मष्ट्रीकक्षे याः कमाव्यक्षे करुण एवि ससभविमत। रमाममायणक्षे महि करुणनो 
रसयाः स्वियमम् आमदकमविनमा विमाल्मष्ट्रीमकनमा प्रनोकयाः। तथमामहि  - “श्लनोकत्विममागतयाः” इमत। भविभकमतयाः अमप एकनो 
रसयाः करुणयाः एवि इमत विदनम् कमाव्यक्षे करुणरसस्य एवि प्रमारमान्यस स्विष्ट्रीकरनोमत। विमाल्मष्ट्रीमकयाः अमप स्विकमाव्यक्षे तथयवि 
स्विष्ट्रीकक तविमानम् स्यमातम् इमत न आश्चयरजनकमम् अलस्त।

रमामचररतस्य आदशरतमा  -  विमाल्मष्ट्रीमकनमा स्विकमाव्यकलमायमायाः प्रदशरनमाय यत्पमात्रमम् आरमारष्ट्रीकक तस तस्य 
रमामस्य चररतमम् एवि तमादृशस यतम् ततम् आरमारष्ट्रीकक त्य कनोऽमप कमवियाः समाफल्यमम् आपदक्षेत। तथमामहि श्रकयतक्षे-

“रमाम तपुम्हिमारमा चररत स्वियस हिष्ट्री कमाव्य हिय

कनोइ कमवि बन जमाय सहिज ससभमाव्य हिय।”इमत।

रमामचन्द्रि आदशरभमातमा,  आदशरपमतयाः,  आदशरपपुत्रयाः,  आदशरशमासकयाः,  आदशरमनपुष्यश्च आसष्ट्रीतम् इमत 
सविरजनमविमदतमम्  अलस्त।  रमामयाः  विनस  गत्विमा  अमप  भरतस्य  उपरर  सन्दक्षेहिस  न  कक तविमानम्,  लक्ष्मणनोपरर 
मविपदपुपमनपमातक्षे  स्विप्रमाणमानम्  तकणमाय  मक्षेनक्षे  इत्यमामदनमा  आदशरभमातकतमा  अविगम्यतक्षे।  सष्ट्रीतमास  पररत्यज्य  अमप 
तदनपुरमागमागयौ  मतलशयाः  स्विमम्  अजपुहिनोतम्  इमत  रमामस्य  आदशरपमतत्विमम्।  मपतपुयाः  आजमापररपमालनमाय  रमाज्यस 
त्यकविमानम् इमत आदशरपपुत्रत्विमम् अविगम्यतक्षे। रमामरमाज्यपदमम् अरपुनमा अमप आदशररमाज्यपयमारयतमामम् आपनमममत 
रमामस्य आदशरशमासकतमा अविगम्यतक्षे। व्यविहिमारक्षेण रमामयाः आदशरमनपुष्ययाः आसष्ट्रीतम्। तमादृशस चररत्रस स्विष्ट्रीयक्षे कमाव्यक्षे 
सकषविमानम् आमदकमवियाः विमाल्मष्ट्रीमकयाः।

सससमारक्षे मकमम् अमप कमाव्यस लनोकमप्रयतमायमास रमाममायणस्य समतमास कतपुर्त्तुं  न शक्ननोमत,  अत एवि अस्य 
प्रचमारनोऽमप  पकणरतयमा  जमातयाः।  महिमाभमारतक्षे  तकतष्ट्रीयक्षे  पविरमण  रमामकथमा  रमाममायणमारमारक्षेण  विमणरतमा। 
अमगमविष्णपुगरुडभमागवितब्रहमाण्डपपुरमाणक्षेषपु  च रमाममायणमानपुसमारक्षेण रमामस्य चररतस विमणरतमम्। भमासकमासलदमासमादययाः 
महिमाकविययाः अमप रमाममायणमम् आसश्रत्य कमाव्यमामदकस  रमचतविन्तयाः। बयौदकविययाः अमप स्विकमाव्यमामन रमाममायणमम् 
आसश्रत्य कक तविन्तयाः आसनम्। 

रमाममायणमासश्रत्य कमाव्यमामदकमम्
.1 रघपुविसशमहिमाकमाव्यमम् कमासलदमासयाः।
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.2 जमानककीहिरणमम् कपु ममारदमासयाः।

.3 भमट्टिकमाव्यमम् महिमाकमविभमट्टियाः।

.4 अमभषक्षेकनमाटकमम् भमासयाः।

.5 उत्तररमामचररतमम् भविभकमतयाः।

.6 बमालरमाममायणमम् रमाजशक्षेखरयाः।

.7 रमाममायणचम्पकयाः भनोजरमाजयाः।

.8 रमामचररतममानसमम् तपुलसष्ट्रीदमासयाः।

.9 अनघररमाघविमम् मपुरमाररयाः।

.10 प्रमतममानमाटकमम् भमासयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः-१

अत्र कक्षे मचतम् पमाठगतमायाः प्रश्नमायाः प्रदष्ट्रीयन्तक्षे - 

. 1 आमदकमवियाः कयाः अलस्त।

. 2 आमदकमाव्यस मकमम् अलस्त।

. 3 विमाल्मष्ट्रीमकमपुनक्षेयाः कमालयाः कयाः।

. 4 कयाः रमाममायणस रमचतविमानम्।

. 5 रमाममायणक्षे कमत कमाण्डमायाः सलन्त।

. 6 रमाममायणक्षे कमत श्लनोकमायाः सलन्त।

. 7 रमाममायणक्षे मपुख्यरसयाः कयाः।

. 8 रमाममायणमासश्रतस्य एकस्य नमाटकस्य नमाम सलखत।

. 9 रमाममायणमासश्रतस्य एकस्य चम्पककमाव्यस्य नमाम सलखत।

. 10 रमाममायणक्षे नमायकयाः कयाः।

. 11 रमाममायणक्षे कमत सगमारयाः सलन्त।

. )1 2 दयपमायनयाः व्यमासयाः- महिमाभमारतमम्
महिमाभमारतस महि मदतष्ट्रीयस भमारतविषरस्य रमामषषयमहिमाकमाव्यमम्। महिमाभमारतस्य अस्य प्रणक्षेतमा कक ष्णदयपमायनयाः 

व्यमासयाः। ससस्कक तसमामहित्यजगमत विमाल्मष्ट्रीकक्षे याः परस व्यमासदक्षेवियाः अगगण्ययाः भविमत। व्यमासदक्षेवियाः ऋमषयाः आसष्ट्रीतम्। अत 
एवि आषरकमवियाः इमत अमभरष्ट्रीयतक्षे। पपुरमातनयाः अयस कमवियाः स्विककीयगन्थक्षे दक्षेशकमालमामदमविषयक्षे न मकममप सलखमत 
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स्म। अत एवि एतमादृशमानमास  कविष्ट्रीनमास  दक्षेशकमालमामदमविषयक्षे  अनपुसन्रमानस  यदमप क्लक्षेशसमाध्यस  कमर  तथमामप नयवि 
अशक्यमम्। अन्यतम् पपुस्तकस  विष्ट्रीक्ष्य एतमादृशमानमास प्रमाचष्ट्रीनकविष्ट्रीनमास दक्षेशकमालमामदकमम् अस्ममामभयाः अनपुमष्ट्रीयतक्षे।

. . )1 2 1 कमालयाः
सम्प्रमत उपलभ्यममानस  महिमाभमारतस  मकलमहिमाभमारतमातम्  परतनो  बहिहषपु  शतकक्षे षपु  व्यतष्ट्रीतक्षेषपु  एवि  मनममरतस 

स्यमातम्।  अतयाः  मकलमहिमाभमारतमन्तपु  जयमामभरमानस्य  वितरममानमहिमाभमारतमातम्  पकविरकमासलकत्विस  मनलश्चतमम्।  अत्र 
वितरममानमहिमाभमारतस्य रचनमाकमालनो मविचमारणष्ट्रीययाः अलस्त। 

खष्ट्रीषयकमादशशतकक्षे  जमातयाः  कक्षेमक्षेन्द्रियाः  भमारतमञ्जरष्ट्रीनमामकस  गन्थस  सलसखतविमानम्।  स  कक्षेमक्षेन्द्रियाः 
वितरममानमहिमाभमारतमम् उदमाहिरमत। अत एवि वितरममानमहिमाभमारतस्य एकमादशशतकपकविरकमासलकत्विस सविरथमा ससदमम्।

अषमशतकनोत्तरमारर  जमातमा  आदशङ्करमाचमायमार  महिमाभमारतस  सष्ट्रीमभयाः  रमरजमानमाय  अध्यक्षेयत्विक्षेन 
उपमदशलन्त, तक्षेन महिमाभमारतस्य ततयाः पकविरकमासलकत्विस ससदमम्।

अषमशतकनोत्पनयाः कपु ममाररलभट्टियाः महिमाभमारतस्य बहिहमन पविमारमण स्मरमत।

सपमशतकनोत्पनमायाः बमाणसपुबन्रपुप्रभकतययाः कवियनो महिमाभमारतस्य अषमादश अमप पविमारमण हिररविसशस  च 
स्मरलन्त।

कम्बनोमडयमानमामकक्षे  भमारतस्य प्रमाचष्ट्रीननोपमनविक्षेशक्षे षष्ठशतकसमष्ट्रीपक्षे उत्ककीणमारतम् मशलमालक्षेखमातम् जमायतक्षे यतम् 
तत्रत्यमाय कस्मयमचतम् मलन्दरमाय रमाममायणमहिमाभमारतगन्थयौ भमारतक्षेन प्रहृतयौ। तत्कथमाप्रबन्रनोऽमप भमारतक्षेन कक तयाः।

यविविमासलप्रभकमतषपु दष्ट्रीपक्षेषपु षष्ठशतकक्षे  महिमाभमारतमम् अवितरत, ततनोऽमप पकविर्त्तुं मतब्बतभमाषमायमास महिमाभमारतस्य 
अनपुविमादनो जमातयाः।

चतपुथरपञ्चमशतकसलसखतक्षेषपु दमानपत्रकक्षे षपु स्मकमतरूपक्षेण महिमाभमारतविचनमामन मनमदरषमामन आसनम्।

४६२  खष्ट्रीषनोत्ककीणर  एकत्र  शष्ट्रीलमालक्षेखक्षे  पमारमाशयरव्यमासस्य  लकश्लनोकमात्मकमहिमाभमारतप्रणक्षेतकत्विमम् 
उमलख्यतक्षे।

डनोन क्रमाइसनोस्तनोम (Dion Chrysostom) महिनोदयस्य समाक्ष्यक्षेण प्रतष्ट्रीयतक्षे यतम् ५० खष्ट्रीषमाब्दक्षे 
लकपदमात्मकस  महिमाभमारतस दमकणपथक्षे लब्रप्रचमारमम् आसष्ट्रीतम्।

एमभयाः सविरयाः प्रममाणययाः एततम् ससदस यतम् खष्ट्रीषशतकप्रमारम्भक्षे महिमाभमारतमम् अविश्यमम् आसष्ट्रीतम्। अमप च - 

पमामणमनयाः महिमाभमारतस जमानमामत स्म इमत डल्हिमयन-वियरस्य समाक्ष्यक्षेण प्रतष्ट्रीयतक्षे।

खष्ट्रीषपकविरपञ्चमशतकप्रणष्ट्रीतक्षे आश्विमालयनगकह्यसकत्रक्षे महिमाभमारतस्य उलक्षेखयाः मविदतक्षे।

४०० ई. पक. समयक्षे मनममरतक्षे बयौरमायनरमरसकत्रक्षे महिमाभमारतस्य उलक्षेखयाः अलस्त।

महिमाभमारतष्ट्रीयशमालन्तपविरमण मविष्णनोदरशमावितमारगणनमाकमालक्षे बपुदस्य नमाम न आयमामत।

मक्षेगमास्थनष्ट्रीजप्रणष्ट्रीतक्षे भमारतविणरनक्षे यमायाः कथमायाः विण्यरन्तक्षे। तमायाः कथमायाः महिमाभमारतमातम् स्विष्ट्रीकक तमायाः सलन्त। 

ब्रहमा सविरदक्षेविज्यक्षेष्ठतयमा महिमाभमारतक्षे प्रमतपमामदतयाः। पमासलभमाषमासमामहित्यक्षेन जमायतक्षे यतम् ब्रहणनो ज्यक्षेष्ठत्विस 
खष्ट्रीषपकविरपञ्चमशतकमातम् प्रमागक्षेवि प्ररूढप्रचमारमम् आसष्ट्रीतम्।
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ज्ययौमतषप्रममाणययाः  अमप  कमतपयक्षे  मविदमाससयाः  कल्पयलन्त  यतम्  वित्तरममानस  महिमाभमारतमम्  ५०० ई.  पक. 
समयमातम् प्रमागक्षेवि मनममरतस  न ततयाः परमम्। अतयाः सविरसमष्ट्रीकयमा महिमाभमारतमम् ५०० ई.  पक.  समयतयाः परतनो न 
मनममरतस मकन्तपु कदमामचतम् पकविरमम् एवि मनममरतमम् इमत प्रतष्ट्रीयतक्षे। न तमावितम् मनसखलस महिमाभमारतमम् एककमालकक मतयाः। 
अतयाः व्यमासस्य अमप कमालयाः ५०० ई. पक. समयतयाः पकविरकमासलकयाः आसष्ट्रीतम्।

. . )1 2 2 कक मतयाः
व्यमासदक्षेविस्य पपुरमाणमम्, महिमाभमारतञ्च इमत कक मतदयस श्रकयतक्षे। पपुरमाणमानमास रमाममरकदृष्टमा महित्त्विमम् असरकस  

मविदतक्षे। विक्षेदमविमहितरममारणमास सरलतयमा सपुबनोरभमाषयमा च विणरनमाय एवि पपुरमाणमामन मविरमचतमामन व्यमासदक्षेविययाः। यदमा 
विक्षेदनोकमा अथमारयाः लनोकमानमास बपुदयौ न आरनोढपु स प्रविकत्तमायाः तदमा विक्षेदनोकमाथरस्य जमानस सपुलभस कतपुर्त्तुं पपुरमाणमामन आगतमामन। 
सममाजस्य तमात्कमासलकस्विरूपबनोरनमाय अमप पपुरमाणमानमास  महिमानम् उपयनोगयाः मविदतक्षे। पपुरमाणक्षेषपु  प्रमाचष्ट्रीनभमारतस्य 
इमतहिमासयाः मनमहितयाः अलस्त। इमतहिमासमायाः कक्षे विलस रमाजविकत्तमान्तस बनोरयलन्त। परन्तपु पपुरमाणमामन रमाजविकत्तमान्तक्षेन सहि 
ऋषष्ट्रीणमामम् अमप विकत्तमान्तस बनोरयलन्त। पपुरमाणमामन भयौगनोसलकसमामगष्ट्रीमम् अमप प्रस्तपुविलन्त। पपुरमाणमविषयक्षे  कमामचतम् 
कथमा श्रकयतक्षे  - “व्यमासनो महि विक्षेदमानम् चतपुरमार मविभज्य तमानमात्मनयाः चतपुरयाः मशष्यमानम् उपमदषविमानम्। ततश्च अमकयाः 
कथमायाः आख्यमामयकमायाः  उपमाख्यमानमामन,  गष्ट्रीतमामन,  लनोकविमादमासश्च ससगकह्य पपुरमाणस  नमाम गन्थमविशक्षेषस  गसथतविमानम्, 
इमतहिमासक्षेन समाकमम् अमपुस गन्थस रनोमहिषरणस नमाम पञ्चमस स्विमशष्यस पमाठयमाममास। तदनन्तरस च तक्षेन महिमाभमारतस खलपु 
मनबदमम्”  इमत।  व्यमासदक्षेविस्य  अपरमा  सपुप्रससदमा  कक मतयाः  महिमाभमारतमम्।  रमाममायणस्य  तपुलनमायमास  यदमप 
महिमाभमारतस्य  प्रचमारयाः  अल्पयाः,  तथमामप  महित्त्विदृष्टमा  महिमाभमारतस  मविश्विस्य  कपु तनोऽमप  गन्थमातम्  न  हिष्ट्रीयतक्षे। 
महिमाभमारतस  तदमानष्ट्रीन्तनभमारतष्ट्रीयस  सममाजनष्ट्रीमतरमाजनष्ट्रीमतप्रभकमतजमातव्यस  बनोरयमत,  महिमाभमारतस  तदमानष्ट्रीन्तनन 
भमारतष्ट्रीयमास सभ्यतमास प्रकमाशयमत। प्रममाणगन्थतयमा महिमाभमारतस्य पञ्चमविक्षेदससजमा जमातमा। इदस प्रमाययाः सविर मविदमाससयाः 
मन्यन्तक्षे यतम् महिमाभमारतस प्रमागम् जयनमाम्नमा ततनो भमारतनमाम्नमा ततयाः परतश्च महिमाभमारतनमाम्नमा प्रससदमम्। तथमा 
महि उकमम्-

नमारमायणस नमस्कक त्य नरञ्चयवि नरनोत्तममम्।

दक्षेविन सरस्वितष्ट्रीञ्चयवि ततनो जयमपुदष्ट्रीरयक्षेतम्॥ इमत

मयौसलकस  जयनमाम्नमा  व्यविहृतञ्च  महिमाभमारतमम्  अल्पपररममाणस  स्विरूपतयाः  ऐमतहिमाससककथमाप्ररमानमम् 
आसष्ट्रीतम्,  न  उपदक्षेशप्ररमानमम्।  जय  इमत  नमाम  एवि  तस्य  गन्थस्य  पमाण्डविमविजयममात्रबनोरनमाय  मनममरतमम् 
आसष्ट्रीतम्।  अमपुमम्  एवि जयनमाममानस  गन्थस  व्यमासयाः मनजमशष्यस  वियशम्पमायनस  पमामठतविमानम्  इमत समा प्रथममाविस्थमा 
महिमाभमारतस्य।  तस्य  नमाम  जय  इमत  आसष्ट्रीतम्।  वियशम्पमायनश्च  गपुरनोयाः  व्यमासमातम्  अरष्ट्रीतक्षे  जयक्षे 
स्विमविरमचतससविमादमामदकस  यनोजमयत्विमा  नमागयजमाविसरक्षे  जनमक्षेजयस  श्रमामवितविमानम्।  तदमा 
चतपुमविर्त्तुंशमतसहिसश्लनोकपररममतमम् आसष्ट्रीतम्। भमारतमम् इमत ससजमा आसष्ट्रीतम्। समा इयस मदतष्ट्रीयमाविस्थमा आसष्ट्रीतम्। 
अथ  अमपुमम्  एवि  चतपुमविर्त्तुंशमतसमाहिसष्ट्रीपररममाणमात्मकस  भमारतगन्थस  शयौनकमाय  सयौमतयाः  श्रमामवितविमानम्।  तत्र 
लकपररममाणमात्मकश्लनोकयाः  आसष्ट्रीतम्।  समा  इयस  तकतष्ट्रीयमा  अविस्थमा  एवि  महिमाभमारतससजमा  प्रमापमा।  सयौमतनमा  एवि 
महिमाभमारतससजमा कक तमा आसष्ट्रीतम्। इयमक्षेवि महिमाभमारतस्य अलन्तममा अविस्थमा। 
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. . )1 2 3 मविषययाः 
महिमाभमारतस्य शतसमाहिसष्ट्री इमत अपरमम् अमभरमानस मविदतक्षे। प्रकक तस महिमाभमारतस पविरसपु अध्यमायक्षेषपु च 

मविभकमम्  आसष्ट्रीतम्  इमत  अनपुमष्ट्रीयतक्षे।  स  एवि  मविभमागक्रमयाः  वियशम्पमायनक्षेन  अनपुसकतयाः।  तदष्ट्रीयस  महिमाभमारतमम् 
उपशतपविरसपु  मविभमासजतमम्  आसष्ट्रीतम्।  सयौमतनमा  समा  ससख्यमा  सङ्कनोच्य  अषमादशतमास  नष्ट्रीतमा।  अथ 
अषमादशपविरव्यमतररकस  हिररविसशस नमाम पविर  अलस्त। महिमाभमारतक्षे प्रमाययाः लकमात्मकयाः श्लनोकयाः मविदतक्षे। तत्र मपुख्यक्षेषपु 
कक्षे षपुमचतम् पविरसपु मनम्नमविषयमायाः विण्यरन्तक्षे- 

आमदपविरमण  तमाविदम्-  रमातररमाषष माणमास  पमाण्डविमानमास  च  बमाल्यकमालविणरनमा,  द्रियौपदष्ट्रीमविविमाहियाः, 
यमादविविष्ट्रीरशयौररणमास पमाण्डविमानमास ससस्तवियाः। 

सभमापविरमण-  इन्द्रिप्रस्थक्षे  पमाण्डविमानमामकमदयाः,  दकतक्षे  च  पमाण्डविमानमास  यपुसरमष्ठरक्षेण  द्रियौपदष्ट्रीसमहितस्य 
सविरस्विस्य हिमारणमम्, एकविषमारजमातविमासमाय दमादशविषरविनविमासमाय च पमाण्डविमानमास मविविमासनमम्। 

विनपविरमण- कमाम्यकमारण्यक्षे पमाण्डविमानमास दमादशविषरविनविमासयाः। 

मविरमाट्पविरमण- मत्स्यपतक्षेयाः मविरमाजयाः भकत्यत्विक्षेन गपुपमात्मनमास पमाण्डविमानमामम् अजमातविमासस्य त्रयनोदशविषरस्य 
अमतविमाहिनमम् इमत

उदनोतपविरमण- रमातररमाषष याः पमाण्डविमानमास न्यमाय्यस दमायभमागस प्रदमातपुस न इच्छमत स्म। ततयाः रणनोदनोतविणरनमम् 
अलस्त। इतयाः परस भमामविषपु पञ्चपविरसपु विमासपुदक्षेवि-पमाण्डवि-विजर्त्तुं सविरकयकमारणस भष्ट्रीषणस रणस मविस्तरक्षेण विमणरतमम्। 

एकमादशक्षे पविरमण-  मकतदमाहिससस्कमारस कक त्विमा दमादशक्षे त्रयनोदशक्षे च यपुसरमष्ठरस प्रमत भष्ट्रीष्मस्य रमाजरमरस्य 
उपदक्षेशयाः।  चतपुदरशक्षे  यपुसरमष्ठरस्य  रमाज्यमामभषक्षेकयाः  अश्विमक्षेरयाः  नमाम  यमागश्च,  पञ्चदशक्षे  गमान्रमारष्ट्रीरकतरमाषषयनोयाः 
तपनोविनगमनमम्, षनोडशक्षे यमादविमानमामम् अन्यनोन्यमविनमाशनयाः कलहियाः कक ष्णस्य च सहिसमा व्यमारककक तनो विरयाः, सपदशक्षे 
अजपुरनपयौत्रस  परष्ट्रीमकतस  प्रजमापमालनकमरमण  मनयपुज्य  मनमविरण्णपमाण्डविमानमास  मक्षेरुस  प्रमत  प्रस्थमानमम्,  अषमादशक्षे  च 
पमाण्डविमानमास स्विगमाररनोहिणस विण्यरतक्षे।

महिमाभमारतष्ट्रीयमा कमवितमाशयलष्ट्री - 
व्यमासस्य कक मतयाः इयस सविरयाः इमतहिमास इत्यपुच्यतक्षे यतनोऽत्र विष्ट्रीरमाणमास पपुण्यमा गमाथमा विमणरतमा। अयस गन्थयाः 

रमाममरकगन्थयाः यक्षेन लनोकयाः स्विकल्यमाणस गविक्षेषयमत। महिमाभमारतक्षे  अत्र एवि गष्ट्रीतमारत्नस मविदतक्षे। यतम्  द पुग्रमम्  इवि 
पष्ट्रीयतक्षे। गष्ट्रीतमागन्थस्य आदरयाः महिमाभमारतस्य एवि मविमशषतमास प्रममाणयमत। अत्र शमान्तरसयाः मपुख्यरसयाः भविमत। 
महिमाभमारतक्षे सरलयमा ससस्कक तमगरमा पदमामन सलन्त। यथमा - 

विमासमाससस जष्ट्रीणमारमन यथमा मविहिमाय नविमामन गकहमामत नरनोऽपरमामण।

तथमा शरष्ट्रीरमामण मविहिमाय जष्ट्रीणमारन्यन्यमामन ससयमामत नविमामन दक्षेहिष्ट्री।।इमत

हितनो विमा प्रमाप्स्यसस स्विगर्त्तुं सजत्विमा विमा भनोक्ष्यसक्षे महिष्ट्रीमम्।

तस्ममादपुसत्तष्ठ कयौन्तक्षेय यपुदमाय कक तमनश्चययाः।। इमत।

कमतपयमाश्च कथमायाः प्रमाचष्ट्रीनगदससयपुकमायाः सलन्त। पदबमहिभकरतमामन "कक ष्ण उविमाच” “भष्ट्रीष्म उविमाच” 
इत्यमादष्ट्रीमन विमाक्यमामन मविदन्तक्षे। व्यमासस्य मतक्षे तपु भमारतष्ट्रीयससस्कक तक्षेयाः प्रमाणभकतयाः रमरयाः भविमत। अत एवि प्रमाहि - 
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न जमातपु कमाममान भयमान लनोभमादम्

रमर्त्तुं जह्यमाज्जष्ट्रीमवितस्यमामप हिक्षेतनोयाः।

रमर्मो मनत्ययाः सपुखदपुयाःखक्षे त्विमनत्यक्षे

जष्ट्रीविनो मनत्यनो हिक्षेतपुरस्य त्विमनत्ययाः। इमत

मनपुष्ययाः सविरदमा कमरशष्ट्रीलयाः भविक्षेतम्। कमरमविमपुखमायाः ममानविमायाः न कदमामप ममानविपदविन न अहिरलन्त। तथमा 
महि प्रनोकमम्-  “प्रकमाशलकणमा दक्षेविमा  मनपुष्यमायाः कमरलकणमायाः”इमत। आरपुमनकमायाः सममाजशमाससणयाः कथयलन्त  - 
मनपुष्यमायाः एवि श्रक्षेष्ठजष्ट्रीविमायाः। तक्षेषमामम् एवि कल्यमाणमाय सविर मनयमव्यविहिमारमायाः प्रवित्त्यरन्तक्षे। इदस विस्तपु व्यमासक्षेन प्रनोकमम् - 

“गपुह्यस ब्रह तमददस ब्रविष्ट्रीमम 

न महि मनपुष्यमातम् श्रक्षेष्ठतरस महि मकसञ्चतम्”। इमत

महिमाभमारतस्य उपजष्ट्रीव्यमम् - 
महिमाभमारतक्षे बहिहलस नष्ट्रीमतविमाक्यमामन प्रमाप्यन्तक्षे। यमामन विमाक्यमामन अलस्मनम् यपुगक्षे अत्यन्तस प्रयनोजनपकणमारमन 

भविलन्त। जनमायाः बहिहरमा मदग्भमान्तमायाः भविलन्त। ममानविनमास सन्ममागरण गमनमाय महिमाभमारतमम् अत्यन्तमम् आविश्यकमम्। 
महिमाभमारतस्य अमप जनमप्रयतमा अत्यन्तस  वितरतक्षे।  बहिवियाः महिमाकविययाः महिमाभमारतमम्  आसश्रत्य बहिहनम्  गन्थमानम् 
रमचतविन्तयाः। महिमाभमारतमासश्रतमानमास गन्थमानमास नमाममामन अरयाः प्रदष्ट्रीयन्तक्षे। 

.1 मशशपुपमालविरमम् ममाघस्य (सभमापविरमम्)।

.2 नयषरष्ट्रीयचररतमम् श्रष्ट्रीहिषरस्य (विनपविरमम्)।

.3 मकरमातमाजपुरनष्ट्रीयमम् भमारविक्षेयाः(विनपविरमम्)।

.4 कणरभमारमम् महिमाकमविभमासस्य। 

.5 अमभजमानशमाकपु न्तलमम् महिमाकमविकमासलदमासस्य।

.6 विक्षेणष्ट्रीससहिमारमम् भट्टिनमारमायणस्य।

.7 नलचम्पकयाः मत्रमविक्रमभट्टिस्य (विनपविरमम्)।

.8 भमारतचम्पकयाः अनन्तभट्टिस्य।

पमाठगतप्रश्नमायाः-२

अत्र कक्षे मचतम् पमाठगतमायाः प्रश्नमायाः प्रदष्ट्रीयन्तक्षे - 

. 12 व्यमासदक्षेविस्य कमालयाः कयाः।

. 13 महिमाभमारतस कक्षे न मविरमचतमम्।

. 14 महिमाभमारतस्य अपरमम् अमभरमानस मकमम्।

. 15 महिमाभमारतक्षे कमत पविमारमण सलन्त।
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. 16 महिमाभमारतक्षे कमत श्लनोकमायाः सलन्त।

. 17 मदतष्ट्रीयमाविस्थमापनस्य महिमाभमारतस्य नमाम मकमम्।

. 18 प्रथममाविस्थमापनस्य महिमाभमारतस्य नमाम मकमम्।

. 19 महिमाभमारतक्षे मपुख्यरसयाः कयाः।

. 20 व्यमासस्य महिमाभमारतव्यमतररकमा मभनमा कक मतयाः कमा।

. 21 महिमाभमारतमम् आसश्रत्य मकस  नमाटकस  मविदतक्षे।

. 22 महिमाभमारतमम् आसश्रत्य मकस  महिमाकमाव्यस मविदतक्षे।

. 23 महिमाभमारतमम् आसश्रत्य मकस  चम्पककमाव्यस मविदतक्षे।

. )1 3 भमासयाः
ससस्कक तसमामहित्यजगमत  नमाटकमारयाः  भमासयाः  एकमम्  उज्ज्विलपकणर्त्तुं  नकत्रमम्।  नमाटकमारयाः  भमासनो  महि 

सम्प्रमत मविजमातनमाटकमारक्षेषपु प्रमाचष्ट्रीनतमनो भविमत। कमासलदमासमादययाः महिमाकविययाः भमासमम् एवि श्रक्षेष्ठत्विक्षेन मन्यन्तक्षे। 
कमासलदमासमामदकक तक्षेषपु गन्थक्षेषपु भमासस्य नमामनोलक्षेखयाः बहिहरमा दृश्यतक्षे। अयमम् अत्यन्तस प्रमाचष्ट्रीनतमयाः आसष्ट्रीतम्। एविञ्च 
स्विकक मतषपु अमप कपु त्रमचतम् स्विमविषयक्षे न मकममप सलसखतविमानम्। अत एवि भमासस्य कमालमामदमनरूपणक्षे अन्यमामन 
पपुस्तकमामन सहिमायकमामन भविलन्त। सम्प्रमत भमासस्य दक्षेशकमालमामदकमम् अनपुमष्ट्रीयतक्षे।

. . )1 3 1 कमालयाः - 
भमासस्य कमालक्षे मनणर्णीयक्षे प्रमाचमास कविष्ट्रीनमास लक्षेखकमानमाञ्च लक्षेखमा अविलम्ब्यतक्षे।

कमासलदमासक्षेन  "प्रसथतयशसमास  भमाससयौममलकमविपपुत्रमादष्ट्रीनमामम्”  इत्यमादरविचनक्षेन  भमासस्य  प्रचपुरमा 
प्रससमदयाः प्रनोकमा। एतक्षेन भमासस्य कमासलदमासपकविरविमतरतमा ससदमा।

अमभनविगपुपयाः  स्विकक तक्षे  अमभनविभमारतष्ट्रीगन्थक्षे  भमासस  स्मरनम्  पदममदस  तनमाटकमातम्  उदकतविमानम्। 
महिमाकमविनमा भमासक्षेनमामप स्विप्रबन्रक्षे उकमम्-

“त्रयतमायपुगस तमदहि हिन्त न मयसथलष्ट्री समा

रमामस्य रमागपदविष्ट्री मकद पु चमास्य चक्षेतयाः।

लब्रमा जनस्तपु यमद रमाविणमस्य कमायस

प्रष्ट्रीत्कक त्य तन मतलशनो न मवितकमपगमामष्ट्री।।”इमत

बमाणभट्टियाः स्विष्ट्रीयक्षे हिषरचररतक्षे भमासस्य मविषयक्षे "सकत्ररमारकक तमारम्भययाः”इत्यमादपुकविमानम्।

दलण्डनमा अमप भमासयाः "सपुमविभकमपुखमादङ्गययाः” इत्यमामदनमा अविलन्तसपुन्दरष्ट्रीकथमायमास स्मकतयाः।

प्रमतममानमाटकक्षे  बकहिस्पतक्षेरथरशमासस  स्मकतस  न  चमाणक्यस्य।  एतक्षेन  चमाणक्यमातम्  प्रमाचष्ट्रीनतमा  भमासस्य 
आपमततमा।
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रमाजशक्षेखरयाः स्विकमविमविमशर सलसखतविमानम् - 

“भमासनो  रमाममलसयौममलयौ  विररुमचयाः  श्रष्ट्रीसमाहिसमाङ्कयाः  कमविमरण्ठनो  भमारमविकमासलदमासतरलमास्कन्रयाः 
सपुबन्रपुश्च ययाः।” इमत। रमाजशक्षेखरमातम् पकविरवितर्णी भविमत महिमाकमवियाः भमासयाः।

भरतप्रविमतरतनमाटककीयमनयममानमास सममादरनो भमासक्षेन स्विकक तयौ न कदमामप कक तयाः वितरतक्षे। यथमा स्थमापनमायमास 
न  कमविनमाममनदरशयाः  अवितरणस्य  स्थमापननमाम्नमा  मनदरशयाः,  न  प्रस्तमाविनमानमाम्नमा।  नमान्दष्ट्रीपमाठमातम्  परतयाः 
सकत्ररमारप्रविक्षेशयाः। मविनमामप भरतविमाक्यस  गन्थसममामपयाः,  मकत्यपुमनद्रिमायपुदमानमास  रङ्गमञ्चक्षे  अवितमारणमा च। एतक्षेन तस्य 
भरतप्रमाचष्ट्रीनतमा आयमातमा।

भमासयाः स्विकक तयौ पमामणमनव्यमाकरणमानपुसमारक्षेण न कदमामप सलखमत। कपु त्रमचतम् पमामणमनमतमविरुदमम् अमप 
कमायर्त्तुं भविमत एवि। एतक्षेन अविगम्यतक्षे यतम् भमासकमालक्षे तपु पमामणमनव्यमाकरणस नमासष्ट्रीतम्। एतक्षेन प्रममाणस भविमत यतम् 
पमामणनक्षेयाः प्रमाचष्ट्रीनयाः महिमाकमवियाः भमासयाः।

रसपररपमाकममहिम्नमा  भमाषमाप्रविमाहिसमाम्यक्षेन  भमासस्य  व्यमासविमाल्मष्ट्रीमकसमयविसत्तरत्विमम्  आमतष्ठन्तक्षेक्षे  
कक्षे मचतम्। 

एमभयाः  सविरयाः  कमारणययाः  भमासस्य प्रमाचष्ट्रीनतमा  ससदमा  भविमत।  समा  च प्रमाचष्ट्रीनतमा  कमासलदमासमातम्  अमप 
प्रमाचष्ट्रीनमम् इमस समारयन्तष्ट्री १०० ई. पकविरममतस कमालस भमासस्य बनोरयमत।

. . )1 3 2 कक मतयाः - 
महिमाकमवियाः भमासयाः प्रमाययाः त्रयनोदश नमाटकमामन रमचतविमानम्।

.1 प्रमतययौगन्ररमायणमम्।

.2 अमविममारकमम्।

.3 स्विप्नविमासविदत्तमम्।

.4 प्रमतममानमाटकमम्।

.5 अमभषक्षेकनमाटकमम्।

.6 मध्यमव्यमायनोगयाः।

.7 पञ्चरमात्रमम्।

.8 दकतविमाक्यमम्।

.9 दकतघटनोत्कचमम्।

.10 कणरभमारमम्।

.11 ऊरुभङ्गमम्।

.12 बमालचररतमम्।

.13 दररद्रिचमारुदत्तमम्।

कक्षे षमासञ्चतम्  मतक्षे  यजफलमम् इमत नमामकस  रूपकमम् एकस  सलसखतविमानम् आसष्ट्रीतम्  इमत। अरयाः प्रत्यक्षेकस  
नमाटकस  स्विष्ट्रीकक त्य कलश्चतम् समाममान्यपररचययाः प्रदष्ट्रीयतक्षे।

.1 प्रमतजमाययौगन्ररमायणमम् -  प्रमतजमाययौगन्ररमायणस महि भमासस्य प्रथममा कक मतयाः स्विप्नविमासविदत्तस्य 
पकविरपष्ट्रीमठकमा च। अत्र महि वित्सरमाजस्य उदयनस्य विमासविदत्तमाहिरणविकत्तमान्तस विमणरतमम् अलस्त। इदस 
महि चतपुषपुर  अङ्कक्षेषपु मविभकमम्। नमायकयाः अस्य ययौगन्ररमायणयाः विकत्तफलस्विमाम्यपुदयनयाः। शत्रपुविशष्ट्रीभकतस्य 
उदयनस्य मनोकमाय ययौगन्ररमायणयाः प्रमतजमानष्ट्रीतक्षे करनोमत च। स्विप्रमतजमास पकरयमत इमत गन्थयाः अयमम् 
अन्विथरनमाममा। 
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.2 स्विप्नविमासविदत्तमम् - षष्ठक्षेषपु अङ्कक्षेषपु मविभकमम् इदमम् रूपकस  भमासस्य सविर्मोत्कक षमा कक मतयाः। आरुमणयाः 
वित्सभकमममम्  अपहृतविमानम्।  वित्सभकमक्षेयाः  उदरणमाय  मन्त्रष्ट्री  ययौगन्ररमायणयाः  प्रमतजमास  कक तविमानम्। 
विमासविदत्तमा दग्रमा इमत ममरयमा प्रचमारक्षेण सविमारनम् विञ्चमयत्विमा उदयननो मगररमाजपपुत्र्यमा पदमावित्यमा सहि 
पररणयमम्  आचरमत। ततश्च मगरक्षेशसमाहिमाय्यक्षेन  रुमण्विमानम्  आरुमणस  मनपमात्य उदयनस्य रमाज्यस 
पपुनयाः  प्रत्यमावितरयमत।  कमालक्षे  विमासविदत्तमा  च  पपुनरमात्ममानस  प्रकटष्ट्रीकरनोमत।  दग्रमा  इमत  मतमास 
विमासविदत्तमामम् उदयनयाः स्विप्नक्षे पश्यमत इत्यस्य गन्थस्य स्विप्नविमासविदत्तमम् इमत नमाम अन्विथरमम्। 
कथमामम् इममास सममासश्रत्य श्रष्ट्रीहिषरयाः रत्नमाविलन नमामटकमास मविरमचतविमानम्।

.3 अमविममारकमम्-  अमविममारकक्षे  रुपकक्षे  षटम्  अङ्कमायाः  सलन्त।  अत्र  महि  कमाशष्ट्रीयपुविरमाजस्य 
सयौविष्ट्रीररमाजरमरपपुत्रस्य अमविममारकस्य कपु न्तष्ट्रीभनोजरमाजकपु ममायमार  कपु रङ्ग्यमा  सहि प्रक्षेमलष्ट्रीलनोपविमणरतमा 
अलस्त। अत्र महि न तथमा रचनमाचमत्कमारयाः प्रमतभमामत। सम्भविमत यतम् भमासनो महि स्विष्ट्रीयमामम्  एवि 
व्यथमामम् अत्र प्रकटष्ट्रीकरनोमत। कक तक्षेयाः अस्यमायाः भमासप्रणष्ट्रीतत्विमापसत्तयाः अमप न तथमा यपुमकहिष्ट्रीनमा।

.4 चमारुदत्तमम् -  चमारुदत्तस  महि नमाटकस  चतपुषपुर  अङ्कक्षेषपु  मविस्तमाररतमम्  अलस्त। अत्र महि उज्जमयन्यमायाः 
चमारुदत्तस्य विसन्तसक्षेनमाख्ययमा विक्षेश्ययमा सहि प्रक्षेममविमनमययाः विमणरतयाः अलस्त। कक मतयाः इयस स्विजमातयौ 
प्रथममा। यतनो महि रमाजक्षेतरयाः कलश्चतम्  मविप्रयाः नमायकत्विक्षेन कलल्पतयाः अलस्त। अपकणरमम्  इदस  नमाटकस  
भमासस्य  कक तयौ  चरममा  वितरतक्षे।  अत्र  महि  चमारुदत्तक्षेन  सहि  विसन्तसक्षेनमायमायाः 
अमभसमारमनममत्तव्यविस्थमापयरन्तस कथमा अलस्त। तदनपुविमतरनमा शकद्रिकक्षे न मकच्छकमटकस  प्रणष्ट्रीय कथमा 
एषमा प्रणष्ट्रीतमा।

.5 प्रमतममानमाटकमम् -  अलस्मनम् नमाटकक्षे  सप अङ्कमायाः सलन्त। अत्र नमाटकक्षे  रमामविनगमनपयरन्तमा कथमा 
ससकक्षेपक्षेण उपविमणरतमा अलस्त।

.6 अमभषक्षेकनमाटकमम् -  नमाटकक्षे  अलस्मनम्  षटम्  अङ्कमायाः  सलन्त।  षडङ्कमात्मकस  महि  नमाटकमम्  इदस 
प्रमतममानमाटकस्य उत्तरमादरमम्। अत्र महि रमाममायणक्षे  मकलष्कन्रमा  -  सपुन्दरयपुदकमाण्डमाख्यगतमा कथमा 
ससमकप्य उपविमणरतमा अलस्त। इदमम् एवि बमासलविरससजयमा अमप व्यपमदश्यतक्षे। 

.7 बमालचररतमम् -  बमालचररतस महि भमागवितमासश्रतस नमाटकमम् अलस्त। इदमम् एवि कस सविरससजयमा अमप 
व्यपमदश्यतक्षे। अत्र महि कक ष्णस्य जन्मत आरभ्य कस सविरपयरन्तमा कथमा उपविमणरतमा अलस्त। 

.8 ऊरुभङ्गमम् - रूपकमम् इदमम् एकमाङ्कमात्मकमम् अलस्त। अत्र महि द पुयर्मोरनस्य ऊरुभङ्गपयरन्तमा कथमा 
उपविमणरतमा अलस्त। सम्भवितयाः इदमम् एवि महि ससस्कक तसमामहित्यक्षे प्रथमस दपुयाःखमान्तनमाटकमम्।

.9 दकतविमाक्यमम् -  अत्र  नमाटकक्षे  एकयाः  अङ्कयाः  मविदतक्षे।  नमाटकमम्  इदस  श्रष्ट्रीकक ष्णस्य 
पमाण्डविदयौत्यकथमासम्बदमम् अलस्त।

.10  पञ्चमरमात्रमम् - अत्र महि त्रययाः अङ्कमायाः सलन्त। अत्र महि यजमाविसमानक्षे द्रिनोणयाः दमकणरूपक्षेण पमाण्डविक्षेभ्ययाः 
अदररमाज्यस प्रमासथरतविमानम्। दपुयर्मोरनयाः अमप यजममानयाः पञ्चरमात्रमाभ्यन्तरक्षे पमाण्डविमागमनक्षे  तथमाकरणमाय 
प्रमतजमानष्ट्रीतक्षे।  द्रिनोणस्य  प्रयमासक्षेन  पमाण्डविमास्तत्र  उपमतष्ठलन्त।  ततश्च  प्रमतश्रपुत्यनपुसमारक्षेण  महि 
अरररमाज्यस दपुयर्मोरनयाः तक्षेभ्ययाः प्रयच्छमत। एषमा कथमा महिमाभमारतकथमास मविरुणमद।

ससस्कक तसमामहित्यमम्    13   



मटप्पणष्ट्री ससस्कक तसमामहित्यमम्

.11 दकतघटनोत्कचमम् - अलस्मनम् रूपकक्षे  एकयाः अङ्कयाः मविदतक्षे। रूपकक्षे  अलस्मनम् अमभमन्यनोयाः विरमातम् परस 
श्रष्ट्रीकक ष्णयाः  सलन्रप्रस्तमाविमाय  घटनोत्कचस  दकतत्विक्षेन  मनयपुकविमानम्।  कयौरव्यस्य  सकमाशस  गत्विमा 
शमालन्तप्रस्तमाविस प्रदत्तविमानम्। मकन्तपु

.12 कयौरव्यक्षेण घटनोत्कचयाः अपममामनतयाः अभवितम्। क्रपु दयाः सनम् प्रमतशनोरमाथर्त्तुं यपुदस कतपुरमम् इषविमानम्। 

.13 कणरभमारमम् -  अलस्मनम्  नमाटकक्षे  एकयाः  अङ्कयाः  मविदतक्षे।  कणरस्य  ब्रमाहणरूपरमाररणक्षे  शक्रमाय 
कविचकपु ण्डलदमानक्षेन सहि मनबदमा इयस कथमा।

.14 मध्यमव्यमायनोगयाः -  व्यमायनोगक्षे  अलस्मनम् भष्ट्रीमक्षेन घटनोत्कचमातम् ब्रमाहणपपुत्ररकणस भष्ट्रीमस्य महिमडम्बयमा 
सहि पपुनममरलनस च विमणरतमम् अलस्त।

.15 एतदमतररकमम् अमप भमासस्य कक मतत्विक्षेन सप अन्यमामन नमाटकमामन स्मयरन्तक्षे। यक्षेषपु विष्ट्रीणमाविमासविदत्तमा 
यजफलञ्चमामप। सम्प्रमत एतमामन पपुस्तकमामन नयवि उपलभ्यन्तक्षे।

.16 रमाममायणक्षेषपु प्रमतममानमाटकमम् अमभषक्षेकश्च। महिमाभमारतमकलक्षेषपु मध्यमव्यमायनोग-दकतघटनोत्कच-कणरभमार-

ऊरुभङ्ग-दकतविमाक्यमादष्ट्रीमन।  भमागवितमासश्रतस  बमालचररतमम्।  कलल्पतक्षेमतविकत्तस  दररद्रिचमारुदत्तमम् 
अमविममारकस  च।

पमाठगतप्रश्नमायाः-३

अत्र कक्षे मचतम् पमाठगतमायाः प्रश्नमायाः प्रदष्ट्रीयन्तक्षे - 

. 24 भमासस्य कमालयाः कयाः।

. 25 भमासमविरमचतस्य एकस्य नमाटकस्य नमाम सलखत।

. 26 भमासस्य प्रमाययाः कमत नमाटकमामन सलन्त।

. 27 भमासस्य प्रथममा कक मतयाः कमा।

. 28 स्विप्नविमासविदत्तक्षे कमत अङ्कमायाः सलन्त।

. 29 प्रमतममानमाटकस  मकमम् आसश्रत्य कक तविमानम्।

. 30 अमभषक्षेकनमाटकक्षे  कमत अङ्कमायाः सलन्त।

. 31  भमासयाः महिमाभमारतस सममासश्रत्य मकस  नमाटकस  सलसखतविमानम्।

. 32 कणरभमारक्षे कमत अङ्कमायाः सलन्त।

. 33 चमारुदत्तस मकमम् आसश्रत्य सलसखतविमानम्।

. 34 पञ्चमरमात्रनमाटकक्षे  कमत अङ्कमायाः सलन्त।

. 35 भमासयाः बमालचररतस नमाटकस  मकमम् आसश्रत्य सलसखतविमानम्।
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कमविपररचययाः - १ मटप्पणष्ट्री

पमाठसमारयाः

पमाठक्षे  अलस्मनम्  आमदकविक्षेयाः  विमाल्मष्ट्रीकक्षे याः  व्यमासदक्षेविस्य  भमासस्य  च  मविषयक्षे  मकसञ्चतम्  सममासक्षेन 
आलनोमचतमम्। विमाल्मष्ट्रीमकयाः तपु आमदकमवियाः। यतनो महि कमाव्यस्य दृषमान्तत्विक्षेन रमाममायणमम् उपस्थमामपतविमानम्। इदस च 
रमाममायणस भमारतससस्कक तक्षेयाः प्रमाणभकतमम्। प्रमाययाः खष्ट्रीषपकविरपञ्चमशतकमातम् पकविरमम् एवि रमाममायणस रमचतविमानम्। रमामचररत्रमम् 
आसश्रत्य रमाममायणस रमचतमम्। अत्र सप कमाण्डमायाः,  ५०० सगमारयाः,  चतपुमविर्त्तुंशमतसहिसस श्लनोकमायाः सलन्त। अपरञ्च 
महिमाभमारतस  महि  अस्मद्रिरमाषष क्षेमतहिमासयाः।  गन्थस्य अस्य प्रणक्षेतमा  व्यमासदक्षेवियाः।  महिमाभमारतगन्थयाः  ममानविजष्ट्रीविनस्य 
समस्यमानमास  सममारमानमाय  नयनपथमम्  असररनोहिमत।  तस्ममातम्  अस्ममाकस  भमारतष्ट्रीयमानमास  कक तक्षे  गन्थरमाज  एवि 
रमरशमासस्य अमप कमायर्त्तुं समारयमत। महिमाभमारतक्षे महि अषमादश सगमारयाः, एकलकस श्लनोकमायाः सलन्त। गन्थक्षे अलस्मनम् 
भमारतष्ट्रीयरमरस्य सपुमविस्तकततयमा जमानमाय कयौरविपमाण्डवियनोयाः यपुदविणरनस  कक तमम्।  गन्थस्य अस्य मनममारणकमालयाः 
५०० ई.  पक.  समयमातम् प्रमागम्  एवि। प्रमाचष्ट्रीननमाटककमारक्षेषपु  अत्यन्तस प्रससदयाः महिमाकमवियाः भमासयाः। ससस्कक तजगमत 
प्रमाययाः त्रयनोदश रूपकमामन मविदन्तक्षे। महिमाकविक्षेयाः भमासस्य लस्थमतकमालयाः १०० ई. पकविरममतयाः कमालयाः। महिमाकमवियाः 
इदस रमाममायणमम् आसश्रत्य प्रमतममानमाटकमम्, महिमाभमारतमम् आसश्रत्य मध्यमव्यमायनोगनमाटकमम्, भमागवितमम् आसश्रत्य 
बमालचररतमम्, कलल्पतक्षेमतविकत्तमम् आसश्रत्य चमारुदत्तमम् इत्यमादष्ट्रीमन रूपकमामन मविरमचतविमानम्। 

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

. 1 विमाल्मष्ट्रीकक्षे याः दक्षेशकमालकक मतमविषयक्षे लघपुमटप्पणन रचयत।

. 2 विमाल्मष्ट्रीकक्षे याः कक मतमविषयक्षे लघपुमटप्पणन सलखत।

. 3 रमाममायणमम् आसश्रत्य लघपुमटप्पणन रचयत।

. 4 रमाममायणस्य कमवितमाशयलष्ट्रीमविषयक्षे लघपुमटप्पणन सलखत।

. 5 रमाममायणस्य कमालमविषयक्षे लघपुप्रबन्रस सलखत।

. 6 व्यमासस्य दक्षेशकमालकक मतमविषयक्षे लघपुमटप्पणन रचयत।

. 7 महिमाभमारतमम् आसश्रत्य लघपुमटप्पणन रचयत।

. 8 महिमाभमारतस्य कमवितमाशयलष्ट्रीमविषयक्षे लघपुमटप्पणन सलखत।

. 9 महिमाभमारतस्य कमालमविषयक्षे लघपुप्रबन्रस सलखत।

. 10 भमासस्य दक्षेशकमालकक मतमविषयक्षे लघपुमटप्पणन रचयत।

. 11 भमासस्य कक मतमविषयक्षे लघपुमटप्पणन सलखत।

. 12 भमासस्य मविषयक्षे लघपुप्रबन्रस सलखत।
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मटप्पणष्ट्री ससस्कक तसमामहित्यमम्

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण 

अत्र पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण प्रदष्ट्रीयन्तक्षे- 

उत्तरमामण - १
.1 विमाल्मष्ट्रीमकयाः।

.2 रमाममायणमम्।

.3 खष्ट्रीषपकविरपञ्चमशतकमातम् पकविरमम्।

.4 विमाल्मष्ट्रीमकयाः।

.5 सप कमाण्डमायाः।

.6 चतपुमविर्त्तुंशमतयाः श्लनोकमायाः।

.7 करुणयाः रसयाः।

.8 प्रमतममानमाटकमम्।

.9 रमाममायणचम्पकयाः।

.10 रमामचन्द्रियाः।

.11 ५०० सगमारयाः।

उत्तरमामण - २
.12 ५०० ई. पक. समयमातम् प्रमागम्।

.13 व्यमासदक्षेविक्षेन।

.14 शतसमाहिसष्ट्री।

.15 अषमादश पविमारमण।

.16 एकलकस श्लनोकमायाः।

.17 भमारतमम् इमत नमाम।

.18 जय इमत नमाम।

.19 शमान्तरसयाः।

.20 पपुरमाणमामन।

.21 अमभजमानशमाकपु न्तलमम्।

.22 नयषरष्ट्रीयचररतमम्।

.23 नलचम्पकयाः।

उत्तरमामण - ३
.24 १०० ई. पकविरममतयाः कमालयाः।

.25 स्विप्नविमासविदत्तमम्।

.26 प्रमाययाः त्रयनोदश।

.27 प्रमतजमाययौगन्ररमायणमम्।

.28 षटम्  अङ्कमायाः।

.29 रमाममायणमम्।

.30 षटम्  अङ्कमायाः।

.31 मध्यमव्यमायनोगमम्।

.32 एकयाः अङ्कयाः।

.33 कलल्पतक्षेमतविकत्तमम्।

.34 त्रययाः अङ्कमायाः।

.35 बमालचररतमम्।

॥ इमत प्रथमयाः पमाठयाः ॥
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)2 कमविपररचययाः - २
प्रस्तमाविनमा-

ससस्कक तसमामहित्यक्षे  यक्षे  महिमान्तयाः  कविययाः  सलन्त  तक्षेषमास  पररचययाः  अत्यन्तमाविश्यकयाः।  मकञ्च  तक्षेषमास  
दक्षेशकमालमविषयक्षे अमप अस्ममामभयाः जक्षेयमम्। कमविकक तष्ट्रीनमामम् अमप जमानमम् आविश्यकमम्। यतनो महि कमाव्यस तपु पठ्यतक्षे 
छमात्रययाः परन्तपु कमाव्यकतररणमास मविषयक्षे तक्षेषमास जमानस नयवि भविमत। प्रमाचष्ट्रीनमायाः कविययाः अमप तक्षेषमास पररचयमम् स्विगन्थक्षे नयवि 
सलखलन्त।  अतयाः  अल्पमायमासक्षेन  तक्षेषमास  पररचययाः  न  भविमत।  अतयाः  दमादशककमायमायाः  कक तक्षे  अयस  पमाठयाः 
व्यविस्थमामपतयाः। सरलयमा भमाषयमा मविषययाः विमणरतयाः यक्षेन छमात्रमाणमास सपुबनोरयाः स्यमातम्।

उदक्षेश्यमामन
पमाठस्यमास्यमाध्ययनक्षेन भविमानम् - 

 कविष्ट्रीनमास दक्षेशकमालमामदमविषयमानम् जमास्यमत।
 कविष्ट्रीनमास गन्थमानम् जमास्यमत। 
 समामहित्यकलमामम् जमास्यमत।
 प्रमाचष्ट्रीनमानम् अविमारचष्ट्रीनमानम् च कविष्ट्रीनम् जमास्यमत।
 कमाव्यशयलन जमास्यमत।
 कविष्ट्रीनमास महित्त्विस  जमास्यमत।

. )2 1 कमासलदमासयाः
ससस्कक तसमामहित्यस्य  अन्यतमयाः  अत्यन्तस  प्रमतभमाविमानम्  कमवियाः  कमासलदमासयाः।  ससस्कक तजगमत  तथमा 

कनोऽमप नमालस्त यक्षेन प्रसथतयससयाः अस्य कमासलदमासस्य नमाम न श्रपुतमम्।  कमासलदमासयाः इत्यनक्षेन  न कक्षे विलस 
व्यमकयाः  दनोत्यतक्षे  अमप  तपु  प्रमाचष्ट्रीनभमारतष्ट्रीयससस्कक तक्षेयाः  सपुविणरयपुगमम्  दनोत्यतक्षे।  यस्य  च  ससस्कक तयपुगस्य 
मकतरप्रतष्ट्रीकस्विरूपयाः महिमाकमवियाः कमासलदमासयाः। परन्तपु द पुयाःखस्य मविषययाः यतम् प्रमाचष्ट्रीनसमामहित्यस्य मविषयक्षे  यमावितष्ट्री 
स्पषतमा अलस्त तमावितष्ट्री स्पषतमा कमासलदमासस्य दक्षेशकमालकक मतमविषयक्षे नमालस्त। मकञ्च,  स्पषस प्रममाणमम् अमप न 
लभ्यतक्षे। भमारतविषरस्य कस्यमास नगयमार्त्तुं कमासलदमासस्य जन्म अभवितम् तमदषयक्षे तपु मविविमादस्य अन्तयाः एवि नमालस्त। 

ससस्कक तसमामहित्यमम्    17   
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मटप्पणष्ट्री ससस्कक तसमामहित्यमम्

. . )2 1 1 कमासलदमासस्य समययाः
भमारतष्ट्रीयकविष्ट्रीनमास  समयमनरमाररणमम्  अमत कषसमाध्यस  कमायरमम्। यतस्तययाः  स्विमविषयक्षे  प्रमाययाः मकममप न 

सलसखतमम्। अस्यमास लस्थतयौ अन्यकक तयरुलक्षेखययाः अनपुममानक्षेन च प्रमाचमास कविष्ट्रीनमास समयनो व्यविस्थमापनष्ट्रीयनो भविमत। 
अस्ममादम् एवि हिक्षेतनोयाः कमासलदमासस्य समयसम्बन्रक्षे अमप मतभक्षेदमायाः वितरन्तक्षे।

प्रथममतमम्-
सरम् मविसलयमम् जनोन्स महिनोदययाः कमासलदमास्य समययाः ई.पक. प्रथमशतमाब्दयौ इमत अङ्गष्ट्रीकरनोमत। यतनो महि 

कमासलदमासयाः  मविक्रमससवित्प्रविरतकस्य  मविक्रममामदत्यस्य  रमाजयाः  सभमापलण्डतयाः  आसष्ट्रीतम्  इमत  श्रकयतक्षे।  अतयाः 
कमासलदमासस्य कमालयाः प्रथमशतमाब्दष्ट्री इमत। 

मदतष्ट्रीयमतमम्-
ड.  विक्षेबर लयौसनम्,  यनोकनोमब,  ममामनयरम् मविसलयमम्,  महिमानपुभविमानमास मतमानपुसमारस तपुस कमासलदमासस्य कमालयाः 

ईशविष्ट्रीयमदतष्ट्रीयशतकयनोयाः मध्यक्षे एवि भविमत। 

तकतष्ट्रीयमतमम्-
डमा.  भमाऊदमाजष्ट्री  महिमाशयस्तपु  कविक्षेयाः  कमालयाः  षष्ठशतकमम्  इमत  स्विष्ट्रीकरनोमत।  कमारणस  महि 

उज्जमयनष्ट्रीनरक्षेशयाः  हिषरमविक्रमगपुपयाः  ममातकगपुपनमामकस  जनस  कमाश्मष्ट्रीरस  शमाससतपुस  प्रक्षेमषतविमानम्।  अयस  ममातकगपुपयाः  एवि 
कमासलदमासयाः इमत मत्विमा स कमासलदमासस्य कमालयाः षष्ठशतकमममत मन्यतक्षे।

चतपुथरमतमम्-
वित्सभमट्टिमहिनोदयस्य एकयाः मशलमालक्षेखयाः प्रमाप्यतक्षे। यत्र ५२९ ममालविससवित्सरस्य उलक्षेखनो दृश्यतक्षे। स 

च  ई.  ४७६  तयाः  ससविदमत।  तस्य  मशलमालक्षेखस्य  भमाषमा  कमासलदमासस्य  भमाषयमा  समाकमम्  अन्विक्षेमत। 
एतदमारमारष्ट्रीकक त्य एवि मयक्डनोनलमहिनोदययाः कमासलदमासस्य कमालयाः पञ्चमशतकमम् इमत उकविमानम्। 

पञ्चममतमम्-
डमा. हिमानरलक्षे-प्रभकतयस्तपु मविदमाससयाः कमासलदमासस्य कमाव्यक्षेषपु गनोपमा-गनोपक्षे-कपु ममार-गपुप-स्कन्र-प्रभकमतशब्दययाः 

कमासलदमासस्य कमालयाः  पञ्चमषष्ठयनोयाः  मध्यक्षे  इमत  स्विष्ट्रीकपु विर लन्त।  यतनो  महि  एतमादृशययाः  शब्दययाः  गपुपविसशष्ट्रीयनकपमाणमास 
स्मरणस भविमत। 

षष्ठमतमम्-
ए. सष्ट्री. चटजर्णी तपु कमासलदमासस ममालविनरक्षेशशनोररमरस्य कमासलकस  मत्विमा तस्य समययाः षष्ठशतकमम् इमत 

मचन्तयमत।

   18   ससस्कक तसमामहित्यमम्



कमविपररचययाः - २ मटप्पणष्ट्री

सपममतमम्-
रमामचन्द्रिमविनमायकपटविररनस्तपु  आषमाढस्य  प्रथममदविसक्षे,  प्रत्यमासनक्षे  नभसस  इत्यमामद  पदमारमारक्षेण 

कमासलदमासस्य  कमालयाः१८००विषरपकविरकमम्  कथयमत।  मकञ्च  ज्ययौमतषमानपुसमाररणन  गणनमास  कक त्विमा  अमप 
१८००विषरपकविरकमम् इत्यक्षेवि मनणर्णीतमम्।

अषममतमम्-
आरम्-कक ष्णममाचमाररयरम्-महिमाशययाः  मदङ्नमागमानमास  पसथ  पररहिरनम्  इमत  श्लनोकस्य  आरमारक्षेण 

मदङ्नमागसमकमासलनस स्विष्ट्रीकरनोमत। अतयाः मदङ्नमागस्य कमालयाः आसष्ट्रीतम् षष्ठशतकमम्। तस्ममातम् कमासलदमासस्यमामप 
कमालयाः षष्ठशतकमक्षेवि।

नविममतमम्-
म.म.  रमाममावितमारशममार  कमासलदमासस  मदतष्ट्रीयचन्द्रिगपुपकमालष्ट्रीनमम्  स्विष्ट्रीकक त्य  तस्य  कमालमम्  ईशविष्ट्रीयस 

षष्ठशतकस  कथयमत।  कक्षे मचतम्  मविचमारकमास्तपु  कमासलदमासयाः  ईशविष्ट्रीयपकविरप्रथममदतष्ट्रीयशतकक्षे  आसष्ट्रीतम्  इमत 
समथरयन्तक्षे। 

. . )2 1 2 कमासलदमासस्य दक्षेशयाः
कमासलदमासस्य जष्ट्रीविनविकसत्तमविषयक्षे  अनक्षेकमायाः  लनोकमविश्रपुतययाः  अनक्षेकक्षे  विमादमायाः  च सलन्त।  कक्षे मचतम्  एनस 

मविक्रममामदत्यस्य सभमायमास कमवियाः इमत मन्यन्तक्षे। कक्षे मचतम् गपुपकमालष्ट्रीननरक्षेशमानमामम् आश्रयस प्रमापविमामनमत कथयलन्त। 
रमारमानगरक्षे भनोजरमाजस्य सभमायमास कमविरत्नपदभकमषतयाः अभकतम् इमत कथमाकनोमविदमायाः कथयलन्त। जनश्रपुत्यनपुसमार स 
बमाल्यकमालक्षे सयाः अतष्ट्रीवि मकखरयाः आसष्ट्रीतम्। मविदमारयमार सहि तस्य मविविमाहियाः अभवितम्। मकखरयाः पमतयाः इमत जमात्विमा 
मविदमाररष्ट्री तस कमालष्ट्रीदक्षेव्यमायाः आलयस नष्ट्रीतवितष्ट्री। यमावितम् समा भवितक्षे मविदमास न उपमदशमत तमावितम् भवितमा ततयाः बमहियाः 
न आगन्तव्यमम् इमत आमदशतम्। ततयाः पत्न्यमायाः कथनमानपुसमारक्षेण तथयवि आचररतयाः कमासलदमासयाः कमालष्ट्रीदक्षेव्यमायाः 
विरप्रसमादक्षेन मविदमानम् अभवितम् इमत। इयस कथमा कमासलदमासस्य प्रमतभयमा कमवितमाचमातपुयरण च जमातमा। तथमा तपु न 
मविदपुषमास ममतयाः। इतनोऽमप कमासलदमासस्य कमवितमाचमातपुयर्त्तुं मनमदरश्यममानमायाः अनक्षेकमायाः कथमायाः सलन्त।।

प्रथममम्-
उत्तररमामचररतस्य कतमार  भविभकमतयाः  स्वियस  नमाटकस  मविसलख्य कमासलदमासस्य अमभप्रमायस  प्रषपु स  गतयाः 

आसष्ट्रीतम्। समगस नमाटकस  पररशष्ट्रील्य पमठत्विमा च कमासलदमासयाः नमाटकस्य प्रथममाङ्कक्षे  मविदममानक्षे –

मकममप मकममप मन्दस मन्दममाससत्तयनोगमा-
दमविरसलतकपनोलस जल्पतनोरक्रमक्षेण।
अमशसथलपरररम्भव्यमापकतक्षेकय कदनोष्णनो-
रमविमदतगतयमाममा रमामत्ररक्षेविस व्यरससष्ट्रीतम्॥

श्लनोकक्षे ऽलस्मनम्  'रमामत्ररक्षेविमम्'  इत्यत्र  रमामत्ररक्षेवि  इत्यक्षेवि  सककमममत  पररष्कमारमम्  अकरनोतम्।  भविभकमतनमा 
सलसखतक्षे श्लनोकक्षे  एविस रसमयमाथरयाः यथमा दनोत्यक्षेत तथमा पररष्कमारस कक तविमानम्। अत्र कमासलदमासस्य कमाव्यप्रमतभमास 
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सहृदयमायाः  श्लमामघतविन्तयाः।  परन्तपु  भविभकमतकमासलदमासयौ  समकमालष्ट्रीनयौ  आस्तमामम्  इमत  ऐमतहिमाससकमायाः 
नमाङ्गष्ट्रीकपु विरलन्त। 

मदतष्ट्रीयमम्-
अपरमा  कमामचतम्  कथमा  एविस  श्रकयतक्षे।  कदमामचतम्  सरस्वितष्ट्री  दक्षेविष्ट्री  कमासलदमासभविभकत्यनोयाः 

कमवितमागपुणतमारतम्यस  परष्ट्रीमकतपुस  तपुलमायमास  दयनोयाः  स्थमाल्यनोयाः  उभयौ  अमप  स्थमामपतवितष्ट्री  इमत।  तदमा  भविभकतक्षेयाः 
स्थमाल्यमायाः भमारयाः न्यकनयाः अभविमदमत सरस्वितष्ट्री स्विस्य कणर रकतस कल्हिमारमपुकपु लमकरन्दस तत्र यनोसजतवितष्ट्री इमत। 
तस्ममातम्  दक्षे  स्थमाल्ययौ  अमप  सममानक्षे  जमातक्षे  इमत  श्रकयतक्षे।  कमासलदमासस्य  कमवितमाचमातपुयर्त्तुं  पररश्लमाघ्यममानमामन 
अनक्षेकमामन उपमाख्यमानमामन  'भनोजप्रबन्र'इत्यस्यमास कक तयौ पररदृश्यतक्षे। परन्तपु तमामन सविमारमण प्रममाणभकतमामन इमत 
विकपुस  न शक्यतक्षे।

तकतष्ट्रीयमम्-
मविक्रमससवित्सरस्थमापकस्य  मविक्रममामदत्यस्य  आस्थमानक्षे  नविरत्नक्षेषपु  अयममप  अन्यतमयाः  इमत 

परम्परमागतयाः अपरयाः मविश्विमासयाः। तदथमा-

रन्विन्तरर-कपणकमामरसससहि-शङ्कपु वियतमालभट्टि-घटकपररकमासलदमासमायाः।
ख्यमातष्ट्री विरमाहिमममहिरनो नकपतक्षेयाः सभमायमास रत्नमामन विय विररुमचनरवि मविक्रमस्य ॥

श्लनोकक्षे ऽलस्मनम्  नविरत्नमानमास  कविष्ट्रीनमास  नमाममामन  मनमदरषमामन।  परन्तपु  एतक्षे  सविरऽमप  समकमालष्ट्रीनमायाः  न। 
कमासलदमासयाः मविक्रमस्य आस्थमानक्षे  आसष्ट्रीतम् इत्यसशयाः अङ्गष्ट्रीकक तयाः चक्षेदमप अस्य श्लनोकस्य आरमारक्षेण तत्कमालस 
प्रममाणष्ट्रीकतपुर्त्तुं  न  समाध्यमम्।  इत्थस  प्रचसलतमामभयाः मकस विदन्तष्ट्रीमभयाः  ऐमतहिमाससकव्यककीनमामम्  उलक्षेसखतकथमामभयाः विमा 
कमासलदमासस्य चररत्रस विक्षेत्तपुस न शक्यतक्षे। यमायाः रम्यमायाः कथमायाः सलन्त, तमासपु एवि कमासलदमासस्य जनमप्रयतमा जमातपुस 
शक्यतक्षे। अथ महिमाकमविरयस कदमा कलस्मनम् दक्षेशक्षे जन्मगहिणस कक तविमानम् इत्यक्षेतलस्मनम् मविषयक्षे समक्षेषमास गविक्षेषकमाणमामम् 
एकयाः एवि मनष्कषरयाः अलस्त। अदमाविसर समपुपलभ्यतक्षे यतम् पपुरमातनमायाः कविययाः स्विमनविरचनस नयवि कपु विर लन्त स्म इमत। 
अस्य जष्ट्रीविनमविषयक्षे बह्व्ययाः दन्तकथमायाः, ऐमतहिमाससककथमायाः च सलन्त। मक्षेघदकतक्षे अन्यमासपु कक मतषपु सयाः पपुनयाःपपुनयाः 
उज्जमयन्यमायाः  सयौन्दयर्त्तुं  विमणरतविमानम्  अतयाः  सयाः  तत्रयवि  बहिहकमालमम्  उमषतविमानम्  स्यमातम्।  कमाश्मष्ट्रीरक्षे  प्रविररममानस 
कक्षे सरपपुष्पस सयाः कक्षे विलस विमणरतविमानम् इत्यतयाः कमाश्मष्ट्रीरष्ट्रीययाः स्यमामदमत कक्षे षमासञ्चतम् अमभप्रमाययाः। तक्षेन मक्षेघद कतक्षे मनमदरषयाः 
रमाममगररयाः मविदभर अलस्त। तत्रत्यमामन असनविसनमामदमविषयमानम् सयाः विणरयमत इत्यतयाः मविदभर्णीययाः स्यमामदमत,  न 
समष्ट्रीचष्ट्रीनस मनणरयस  लभ्यतक्षे। ममालविस  मविस्तरक्षेण विमणरतविमानम् इत्यतयाः सयाः ममालविष्ट्रीययाः अस्तष्ट्रीमत पपुनयाः कक्षे षमासञ्चतम् 
अमभप्रमाययाः।  रघपुविसशमहिमाकमाव्यक्षे  तक्षेन  विमणरतस  रघनोयाः  मदसग्विजयस  सकक्ष्मतयमा  पररशष्ट्रीलयमामश्चक्षेतम्  भमारतक्षे  तस्य 
अपररमचतयाः प्रदक्षेशयाः नमास्तष्ट्रीमत स्पषस जमायतक्षे। यथमा असमप्रदक्षेशमम् अविणरयतम् तथयवि मननोहिरशयल्यमा कक्षे रलममप 
अविणरयतम्।  महिममालयममवि  समपुद्रितष्ट्रीरममप  सपुन्दरमम्  अविणरयतम्।  अतयाः  सयाः  रमाषषकमवियाः,  उज्जमयनष्ट्री  तस्य 
लस्थरस्थमानमम्,  समगभमारतस  तस्य चरस्थमानमम्,  अतयाः समगभमारतमक्षेवि तस्य प्रदक्षेशयाः इत्यमप विकपुस  शक्यतक्षे। 
एतदष्ट्रीयममातमामपत्रनोयाः नमामनष्ट्री अदमामप ननोपलभ्यक्षेतक्षे  न विमा,  अयमक्षेवि सम्यकयमा मनणरयनो जमातयाः यदयस  कपु त्रत्ययाः 
इमत। अस्य कमाव्यनमाटकक्षे षपु आसमपुद्रिस भकस्थमानमामन विमणरतमामन सलन्त। अस्य दक्षेशयाः कमाश्मष्ट्रीर इमत, बङ्गमाल इमत, 

गमालवि  इमत  च  मविमभनमायाः  विमा  विमादमायाः  मलण्डतमायाः  बपुरययाः।  यदमप  कमासलदमासत्रयष्ट्रीमत  सममालनोचकपरम्परयमा 
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अविबपुध्यतक्षे तथमामप ससस्कक तसमामहित्यपररमचतमानमास मनयाःसपु सयाः अन्यतमयाः कमासलदमासयाः। कमासलदमासस्य कमाव्यत्रयस 
नमाटकत्रयस च जगन्मनोहियमत। आविजरयमत च हिठमातम् पमाश्चमात्त्यमविदकषमाममप मनमाससस।

. . )2 1 3 कमासलदमासस्य कक तययाः
कमासलदमासस्य कक तययाः कमत सलन्त इत्यलस्मनम्  मविषयक्षे  अमप मतमविरनोरयाः अलस्त। तथमामप बहिहनमास 

मविदपुषमास  मतमानपुसमारक्षेण  कमासलदमासस्य  सप  कक तययाः  सलन्त।  तदथमा  दक्षे  महिमाकमाव्यक्षे  रघपुविसशकपु ममारससभविक्षे। 
खण्डकमाव्यदयस ऋतपुससहिमारस मक्षेघदकतञ्च। नमाटकत्रयस वितरतक्षे। तदथमा अमभजमानशमाकपु न्तलमम्,  ममालमविकमामगममत्रमम्, 
मविक्रमनोविरशष्ट्रीयमम्  चक्षेमत।  एतमानम्  गन्थमानम्  अमतररच्य  अमप  पपुष्पविमाणमविलमासयाः,  शृङ्गमाररसमाषकमम्,  नलनोदययाः 
प्रभकमतगन्थमायाः कमासलदमासस्य इमत कक्षे मचदम् आहिहयाः।  परन्तपु  मविदपुषमास  मतमानपुसमारमम्  एतक्षेषमास  गन्थमानमास  लक्षेखकयाः तपु 
कमासलदमासयाः नमालस्त। 

ऋतपुससहिमारमम्-
ऋतपुससहिमारस  कमासलदमासस्य  खण्डकमाव्यक्षेषपु  एकमम्  अन्यतममम्।  ऋतपुससहिमारक्षे  षटम्  सगमारयाः  सलन्त। 

गन्थक्षेऽलस्मनम्  मदपञ्चमाशदपुत्तरयकशतस(१५२)  श्लनोकमायाः सलन्त। गष्ट्रीष्मतयाः विसन्तऋतपुपयरन्तमानमामम्  ऋतकनमास  गन्थक्षे 
विणरनमा प्रमाप्यतक्षे। कमालस्य मविवितरनमातम् प्रकक तयौ कथस पररवितरनस भविमत तस्य मचत्रमम् अत्र प्रमाप्यतक्षे। अत्र मविशक्षेषतयाः 
प्रकक त्यमायाः पररवितरनक्षेन मनपुष्यमानमास भनोगनोपकरणस विमणरतमम्। अस्य च कमाव्यस्य मचत्ररममरतमा-गष्ट्रीमतरममरतमारूपमामण 
वियमशष्टमामन दृश्यन्तक्षे। परन्तपु  ऋतपुससहिमारयाः कमासलदमासस्य एवि गन्थयाः इमत मविषयक्षेऽलस्मनम् मतभक्षेदयाः दृश्यतक्षे। 
ऋतपुससहिमारक्षे मविमभनक्षे ऋतयौ यपुविकयपुवित्यनोयाः सम्भनोगविणरनस कक तस कमविनमा। सरलरचनमाविशमातम् बहिवियाः कमासलदमासस्य 
रचनमा एषमा इमत नयवि कथयलन्त। कक्षे मचतम् कथयलन्त यदम् कमासलदमासस्य यपुविकसमयक्षे रचनमा इयमम्। 

मक्षेघदकतमम्-
कमासलदमासस्य रचनमासमकहिमानमास मध्यक्षे जनमप्रयकमाव्यमम् भविमत। मन्दमाक्रमान्तमाच्छन्दसमा एवि सलसखतयाः 

गन्थनोऽयमम्। रष्ट्रीरलसलतयाः नमायकयाः यकयाः। नमामयकमा यमकणष्ट्री मविशमालमाकष्ट्री। गन्थक्षेऽलस्मनम् मक्षेघदयस वितरतक्षे। पपुविरमक्षेघयाः 
उत्तरमक्षेघयाः चक्षेमत।  कतरव्यतयाः च्यकमतकमारणमातम्  यकयाः कपु बक्षेरस्य आदक्षेशमातम्  पत्नन  त्यक्विमा रमाममगरयौ  मनविसमत। 
विषमारकमालक्षे मप्रयमास मविहिमाय लस्थतस्य यकस्य अविस्थमा अत्र विमणरतमा। मकञ्च, मनपुष्यमायाः कथस कमामपष्ट्रीमडतमायाः भकत्विमा 
आचरणस कपु विरलन्त तस्य विणरनमा दृश्यतक्षे। अत्रयवि प्रथमविमारस जडपदमाथर्त्तुं  स्विष्ट्रीकक त्य कनोऽमप कमवियाः दकतरूपक्षेण तस 
प्रदमशरतविमानम्। अत्र मप्रयमामविहिष्ट्रीनजनमानमामम् अविस्थमा विण्यरतक्षे कमविनमा। अत्र श्लनोकपठनक्षेन एवि प्रकक तक्षेयाः मचत्रस स्पषस 
प्रमतभमामत।

रघपुविसशमहिमाकमाव्यमम्-
रघपुविसशमम् १९ सगमारत्मकस  महिमाकमाव्यमम्। अत्र रघनोयाः विसशस्य कथमा मनबदमा। रघपुयाः अत्यन्तस परमाक्रमष्ट्री 

दमानशकरयाः  च  आसष्ट्रीतम्।  तस्य  विसशष्ट्रीयमानमास  गपुणविणरनमम्  अलस्मनम्  कमाव्यक्षे  अस्तष्ट्रीमत  कमविरयस  रघपुविसशमम्  इमत 
नमामरक्षेयमकरनोतम्।  प्ररमानतयमा मदलष्ट्रीपयाः रघपुयाः  अजयाः दशरथयाः रमामयाः लवियाः अमतसथयाः इत्यमादष्ट्रीनमास  रमाजश्रक्षेष्ठमानमास 
विणरनमलस्त। मदलष्ट्रीपयाः सत्यसन्रयाः,  रघपुयाः  परमाक्रमष्ट्री दमानशष्ट्रीलश्च,  अजयाः कनोमलहृदयष्ट्री प्रक्षेममयश्च,  श्रष्ट्रीरमामयाः 
सविर्मोत्तमयाः इत्थमम्  एतक्षे  चत्विमारयाः  अमप रममारथरकमाममनोकमाणमास  प्रतष्ट्रीकमायाः  सलन्त।  कमाव्यक्षेऽलस्मनम्  रघपुमदसग्विजययाः, 
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अजमविलमापयाः, सष्ट्रीतमापररत्यमागयाः इत्यमादययाः भमागमायाः मचत्तमाकषरकमायाः सलन्त। दशसपु सगरषपु रमाममायणस्य समारसविरस्विस 
न्यरूपयतम् महिमाकमवियाः। अजमविलमापसगर्त्तुं यमावितम् अविणरयतम्। प्रत्यक्षेकस  सगरऽमप आकषरकयाः कश्चन असशयाः मविदतक्षे। 
कथमाभमागयाः विणरनस च परस्परस सलम्मल्य कमाव्यस्यमास्य अन्यमादृशस सयौन्दयरमम् अविररयतम्। रसमानमास पररपक्वितमा 
तन्मयत्विस  जनयमत।  नविरत्नमविरमासजतयाः  मपुकमाहिमारयाः  इवि  कमाव्यस  सविरमविरसयौन्दयरयपुकस  सतम्  सहृदयमानमास 
प्रष्ट्रीमतपमात्रतमामम् आविहिमत। कमासलदमासक्षेन अन्यमामन कमाव्यमामन नमाटकमामन गसथतमामन चक्षेदमप ससस्कक तगन्थकमारमायाः तस 
रघपुकमवियाः इमत प्रमाशससनम्। तस्ममातम् अस्य कमाव्यस्य उत्कक षतमा अविगम्यतक्षे। दशमसगमारदमारभ्य पञ्चदशसगरपयरन्तस 
रमामस्य कथमा विमणरतमा। तदपुत्तरस रमामविसशष्ट्रीयमानमास तत्तनकपमाणमास चररतमामन उपन्यस्तमामन। अलन्तमयाः सगर्मो गभमारन्रस्य 
अमगविणरस्य अमभषक्षेकक्षे ण सममाप्यतक्षे। कमासलदमासयाः अमगविणरपरविमतरनमास रमाजमाममप विणरनस मचककीषरमत स्म। परमसयौ 
कमालक्षेन कविलष्ट्रीकक तयाः। अन्यक्षे पपुनयाः कथयलन्त कमासलदमासक्षेन परतनोऽमप रघपुविसशस्य सगमारयाः सलसखतमायाः परन्तपु तक्षे न 
प्रमाप्यन्तक्षे इत्यमाहिहयाः। बहिवियाः तपु कमासलदमास-अमगविणरसमकमासलकतयमा गन्थस्य तत्पयरन्तमास समथरयन्तक्षे। रघपुविसशक्षे 
यक्षेषमास  रमाजमास  विणरनमामन  सलन्त,  तक्षेषमास  रमाममायणविमणरतनकपययाः  सहि  भक्षेदयाः  आपतमत,  परन्तपु 
विमायपुपपुरमाणविमणरतरमामविसशमाविल्यमा सहि रघपुविसशविमणरतरमामविसशमाविलष्ट्री भकयसमा समामञ्जस्यस रमारयमत। दशमसगमारदमारभ्य 
पञ्चदशसगरपयरन्तस रमामस्य कथमा विमणरतमा। तदपुत्तरस रमामविसशष्ट्रीयमानमास नकपमाणमास चररतमामन उपन्यस्तमामन। रमाममायणतयाः 
रमामकथमामम्  आसश्रत्य  महिमाकमवियाः  कमासलदमासयाः  रघपुविसशमहिमाकमाव्यस  मविरमचतविमानम्।  ससस्कक तसमामहित्यजगमत 
रघपुविसशमहिमाकमाव्यमम् अतष्ट्रीवि जनमप्रयमम् च। 

कपु ममारसम्भविमहिमाकमाव्यमम्-
कपु ममारसम्भविस  मकञ्चन महिमाकमाव्यमम्।  मशविपमाविरत्यनोयाः  प्रक्षेम्णयाः विणरनपपुरस्सरस  दक्षेविसक्षेनमापतक्षेयाः  स्कन्रस्य 

कपु ममारस्य जननविणरनयपुकमम्  अपकविरमम्  इदस  महिमाकमाव्यमम्।  इदममप महिमाकमाव्यस  १७सगमारत्मकमम्।  परस  पकविर्त्तुं  २२ 
सगमारयाः स्यपुयाः इमत कक्षे षमासञ्चतम् मविदपुषमामम् अमभप्रमाययाः। सकमषकतपुरयाः ब्रहदक्षेविस्य विरप्रसमादक्षेन तमारकमासपुरयाः प्रबलनो भकत्विमा 
सकलमानम्  अमरमानम्  पष्ट्रीडयमाममास। तस्ममातम्  ब्रहणयाः सकचनमानपुसमारस  मशविपमाविरत्यनोयाः  मविविमाहिमम्  अकमारयनम्  दक्षेविमायाः। 
तयनोयाः पपुत्रक्षेण कपु ममारक्षेण तमारकमासपुरयाः मनहितयाः। अयस कथमाभमागयाः अत्र कमविनमा सपुमरपुरसरसशयल्यमा विमणरतयाः।

रमाममायणगतमम् अरनो सलसखतस पदस पमठत्वियवि कमासलदमासक्षेन स्विकमाव्यस्य नमाम कक तस स्यमामदमत मविदमाससयाः 
तकर यलन्त।

एष तक्षे रमाम गङ्गमायमायाः मविस्तमारनोऽमभमहितनो मयमा।

कपु ममारसम्भविश्चयवि रन्ययाः पपुण्यस्तथयवि च ॥ (बमालकमाण्डक्षे७/३२) 

कमाव्यमारम्भक्षे  कमवियाः  नगमासररमाजयाः  महिममालययाः पकसथव्यमायाः  ममानदण्ड इवि लस्थतयाः इमत मननोहिररूपक्षेण 
अविणरयतम्।  कमाव्यक्षेऽलस्मनम्  रमतमविलमासयाः,  विसन्तविणरनस,  पमाविरत्यमायाः  तपसयाः  विणरनञ्च  अपकविरमलस्त। 
महिमाकमाव्यक्षेऽलस्मनम् कविक्षेयाः प्रमतभमा परमास कमाष्ठमास प्रमाप्ननोतम्। कमाव्यस्यमास्य भमाषमा,  कमाव्यचमारुत्विमम्,  उनतससस्कक तक्षेयाः 
पररसरस, सपुन्दरनोपममानमनदशरनमादययाः कमाव्यस्य सयौन्दयरमम् अविररयनम्।

कपु ममारसम्भविकमाव्यक्षे  तपसस तत्परमा  महिमनगसपुतमा  पमाविरतष्ट्री  ब्रहचमाररविक्षेषरमाररणयाः मशविस्य सम्भमाषणस 
श्रपुत्विमा ततयाः गन्तपुमम् इषवितष्ट्री। तदमा अनल्पकल्पनमामकमतरयाः कमवियाः कमासलदमासयाः सविरथमाऽमभनविमास ममरस्पमशरनन च 
उपममास प्रस्तयौमत-
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मशलमासररमाजतनयमा  न यययौ न तस्थयौ।

ममागमारचलव्यमतकरमाऽऽकपु सलतक्षेवि ससन्रपुयाः।।इमत।। 

अत्र  ममागमारचलव्यमतकरक्षेण  आकपु सलतमा  नदष्ट्री  इवि  मशलमासरतनयमा  अलस्त।  एतस्यमायाः  शमारष्ट्रीररककी 
ममानससककी च समष्ट्रीचष्ट्रीनमा लस्थमतयाः पदमासशक्षेन अनक्षेन सम्यकम्  पररलक्ष्यतक्षे।

अमभजमानशमाकपु न्तलमम्-
अमभजमानशमाकपु न्तलस  नमाटकस  तपु  कमासलदमासस्य  नमाम  ससस्कक तजगमत  सविर्मोपरर  स्थमामपतवितम्। 

ससस्कक तसमामहित्यक्षे  शमाकपु न्तलममवि  नमाटकस  नमालस्त  एवि।  प्रमाययाः  भमारतविषर  सविमारषपु  भमाषमाषपु  अस्य  नमाटकस्य 
अनपुविमादयाः  जमातयाः।  सविरत्रयवि  अस्य  नमाटकस्य  प्रदशरनस  भविमत।  अमप  लनोकश्रपुमतयाः  अलस्त  नमाटकक्षे षपु  रम्यस 
शमाकपु न्तलमम्। शमाकपु न्तनमाटकक्षे  सप अङ्कमायाः सलन्त। अमप च शमाकपु न्तलस्य चतपुथर्मोऽङ्कस्य एकमान्तक्षेन मननोजक्षेन 
पठनस मक्रयतक्षे चक्षेदम् जमायतक्षे समाममासजकगपुरुत्विस मकयतम् वितरतक्षे। 

मविक्रमनोविरशष्ट्रीयमम्-
उविरशष्ट्रीपपुरुरविसनोयाः  प्रक्षेमकथमा  अलस्मनम्  नमाटकक्षे  मविदतक्षे।  ससस्कक तसमामहित्यक्षे  एषमा  कथमा  अमतप्रमाचष्ट्रीनमा 

जनमप्रयमा  च  आसष्ट्रीतम्।  ऋग्विक्षेदस्य  ससविमादसककमातम्  एषमा  घटनमा  प्रमाप्यतक्षे।  तमास  घटनमामम्  आरमारष्ट्रीकक त्य  एवि 
नमाटकममदस मविरमचतमम् कमविनमा। अमभशमापविशमातम् उविरशष्ट्री स्विगरतयाः मत्यर्त्तुं प्रमत आगतवितष्ट्री। मत्यर आगमनमातम् परस 
रमाजमा पपुरुरविसमा समाकस  तस्यमायाः मक्षेलनमम्  अभवितम्। ततयाः एवि तयनोयाः प्रणययाः आरब्रयाः। परन्तपु  अमभशमापमान्तक्षे 
उविरशष्ट्री पपुनयाः स्विगर्त्तुं प्रमत गतवितष्ट्री पपुरुरविसस च त्यकवितष्ट्री। मविरहिविशमातम् पपुरुरविमायाः उन्मत्तप्रमाययाः अभवितम्। इन्द्रियाः 
तयनोयाः प्रक्षेम दृष्टमा उविरशन पपुनयाः पपुरुरविसमा समाकस  मक्षेलनमाय सम्ममतस दत्तविमानम्। 

ममालमविकमामगममत्रमम्-
पञ्चमाङ्कमविमशषनमाटकमम्  इदस  मविमदशमानरक्षेशमामगममत्रममालमविकमामगममत्रयनोयाः  प्रक्षेमकथमामम्  अविलम्ब्य 

सलसखतमम्। नमाटकममदमम् अतष्ट्रीवि रनोममाञ्चकरमम्। 

. . )2 1 4 कमासलदमासस्य भमाषमाशयलष्ट्री
रसससदस्य अस्य कविष्ट्रीश्विरस्य ममहिममा तदष्ट्रीयकमाव्यययाः एवि जमायतक्षे। तस्य कमाव्यस्य पररशष्ट्रीलनक्षेन 

विक्षेदशमासपपुरमाणक्षेषपु  तस्य  अगमारस  पमालण्डत्यमम्  आसष्ट्रीतम्  इमत  जमायतक्षे।  कल्पनमाचमातपुयर्त्तुं,  पदमानमास  ममारपुयर्त्तुं, 
पमात्रससमविरमाननयपपुण्यस, रसनोलमासयाः, लसलतमामन मननोहिरमामण विचनमामन इत्यमामदमभयाः सपुगपुणययाः अस्य कविक्षेयाः कमाव्यमामन 
सविरजनमादरणष्ट्रीयमामन। कमासलदमासयाः भमारतष्ट्रीयससस्कक तक्षेयाः प्रमतमनसरयाः कमविररमत सपुरष्ट्रीमभयाः पपुरस्कक तयाः। अस्य रचनमायाः 
चतपुविरगरपपुरुषमाथमारनमास  प्रदमानसमारनस्विरूपमायाः  इत्यमप  स्विष्ट्रीकक तस  सरसमान्तयाःकरणययाः  सहृदयययाः।  अयस  महिमाकमवियाः 
वियदभर्णीरष्ट्रीतक्षेयाः  सममाटम् ,  प्रसमादगपुणपररपकणरयाः,  उपममाप्रयनोगगपुरुयाः  प्रकक मतमचत्रणमचत्रकमारयाः,  व्यञ्जनमाप्रयनोगशमालष्ट्री, 
अमभनविकल्पनमाकपु शलयाः,  अन्यतमयाः  कमाव्यमशल्पष्ट्री  मविरमाजतक्षे।  कमविनमास  रमवियाः  इवि  मविरमाजतक्षे  महिमाकमवियाः 
कमासलदमासयाः। कमासलदमासस्य भमाषमा सरलमा अदनोषपकणमार। मकञ्च आयमासरमामहित्यक्षेन एवि कमवियाः सरलयमा भमाषयमा 
तत्त्विमम्  उपमदशमत। अस्ममातम्  कमारणमातम्  एवि कमासलदमासस्य कमाव्यमम्  अतष्ट्रीविलनोकमप्रयतमास  गच्छमत। अमप च 
कमासलदमासस्य रचनमा न कक्षे विलस मविदपुषमास बमालकमानमामम् अमप रुमचकरणस प्रमतभमामत। 
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तदथमा रघपुविसशक्षे दृश्यतक्षे-

जमानक्षे मयौनस कममा शकयौ त्यमागक्षे श्लमाघमामविपयरययाः।
गपुणमागपुणमान्बलन्रत्विमातम् तस्य सप्रसविमा इवि।।इमत।।

कमासलदमासस्य  कमाव्यममारपुरष्ट्री  तथमा  प्रससदमा  यथमा  नमाहिरमत  प्रस्तमाविमानमामम्।  आलनोचकमानमास  सम्मतयौ 
कलमापकमापक्षेकयमा  हृदयपकस्य  चमत्कमायपुरपन्यसनस  यस्य  कमाव्यक्षे  ससभविमत  स  कमवियाः  श्रक्षेष्ठयाः।  एतदनपुकक लस 
हृदयपकस्य  चमत्कमारमचत्रणस  कमासलदमासस्य  कमाव्यक्षेषपु  सविरत्र  दृश्यतक्षे।  ममानविजष्ट्रीविनस्य  सविमारङ्गसम्पकणर्त्तुं 
मचत्रमपुपस्थमापमयतपुमम् असयौ रघपुविसशस प्रणष्ट्रीतविमानम्। प्रक्षेम्णयाः परस प्रकषर्त्तुं प्रकमाशमयतपुस कपु ममारसम्भविस मनमरमक्षे। 

अलङ्कमारप्रयनोगयाः-
'उपममा  कमासलदमासस्य'  यदमप  एषमा  उमकयाः  ससस्कक तजगमत  सविरत्र  प्रचसलतमा  तथमामप  न  कक्षे विलस 

उपममायमायाः प्रयनोगक्षे एवि शकरयाः कमासलदमासयाः। सविरषमामम् अलङ्कमारमाणमास प्रयनोगयाः कमासलदमासक्षेन कक तयाः। उपममालङ्कमारस्य 
प्रयनोगयाः भकयनो भकयनो दृश्यतक्षे। मकञ्च, उपममालङ्कमारस्य यथमा प्रयनोगयाः कक तयाः तथमा प्रयनोगयाः न कक्षे नमामप कतपुर्त्तुं शक्ययाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः-१

. 1  कमासलदमासस्य कमत कमाव्यमामन वितरन्तक्षे।

. 2  कमासलदमासस्य कमालयाः कयाः।

. 3  कमासलदमासस्य कमत नमाटकमामन वितरन्तक्षे।

. 4  कमासलदमासयाः कस्य अलङ्कमारस्य विणरनक्षे शकरमायाः आसनम्।

. 5  रघपुविसशक्षे कमत सगमारयाः वितरन्तक्षे।

. 6  रघपुविसशक्षे कक्षे षमास नकपमाणमास विणरनमम् अलस्त।

. 7  कपु ममारसम्भविक्षे कमत सगमारयाः सलन्त।

. 8  कपु ममारसम्भविक्षे कपु ममारयाः कयाः।

. 9  कपु ममारसम्भविक्षे नमायकयाः कयाः।

. 10  कमासलदमासस्य दक्षेशयाः कपु त्र वितरतक्षे।

. )2 2 अश्विघनोषयाः
ससस्कक तसमामहित्यस्य  अश्विघनोषयाः  सपुप्रससदयाः  महिमाकमवियाः।  समाकक्षे तनगरमम्  अस्य  जन्मस्थमानमम्। 

समाकक्षे तनगरमम्  अरपुनमातनमम्  अयनोध्यमानगरमक्षेवि।  एष आयरसपुविणमारक्ष्यमायाः  पपुत्र  आसष्ट्रीतम्।  अस्य कमाल ईशमायमायाः 
प्रथमशतमाब्दष्ट्रीमत  स्विष्ट्रीमक्रयतक्षे  सजजमासपुमभयाः।  अयस  सममाजयाः  कमनष्कस्य  समकमासलकयाः।  अश्विघनोषयाः 
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कमनष्करमाजस्य गपुरुयाः आसष्ट्रीतम्। जन्मनमा ब्रमाहणयाः स विक्षेदमामदशमासक्षेषपु मनष्णमातयाः प्रमतविमामदभयङ्करयाः महिमापलण्डत 
आसष्ट्रीतम्।  पश्चमातम्  अश्विघनोषयाः  बपुदस्य  उपदक्षेशययाः  आकक षयाः  महिमायमानशमाखमामम्  आसकनो  बपुदसङमाध्यकमातम् 
विसपुममत्रमातम् बयौददष्ट्रीकमास प्रमाप्य बयौदमतमङ्गष्ट्रीकक तविमानम्। अयमम् सङ्गष्ट्रीतक्षेऽमप पररणतयाः आसष्ट्रीतम्। अस्य गमायनसमयक्षे 
अश्विमायाः अमप गमानमपुग्रमायाः तत्समयक्षे तकणमादष्ट्रीमन न सक्षेविन्तक्षे स्म। अत एवि "अश्विघनोष" इमत अस्य नमाम प्रसथतमम्।

अश्विघनोषयाः  सपुविणमारकष्ट्रीपपुत्रयाः  पमाश्विरस्य  मशष्यश्च  करयतक्षे।  स  महि  मगररमाजमासश्रतयाः  आसष्ट्रीतम्। 
उत्तरभमारतशमासकयाः  कमनष्कनो  मगरमारष्ट्रीशमम्  आक्रमणक्षेन  नमाममयत्विमा  रमाज्यस्य  मविमनमयक्षेन  विस्तपुदयस 
दमातपुममामदषविमानम् १)  बपुदस्य पमात्रमम् २)  अश्विघनोषञ्च। रमाजमा मगरमानमास पमात्रस दमातपुमपुदतनोऽमप कमविमम् अश्विघनोषस 
दमातपुस  नयच्छतम्।  मलन्त्रणस्तस  तथमाऽविलनोक्य मचन्तमागस्तमायाः  अजमायन्त।  रमाजमा  मलन्त्रणमास  बनोरनमाय उपमायमक्षेकस  
कक तविमानम्। स महि स्विमाश्विशमालमालस्थतक्षेभ्ययाः अश्विक्षेभ्ययाः मदनमक्षेकस  यमावितम् गमासप्रदमानस न्यषक्षेरयतम्। मदनमान्तरक्षे सविरषमास 
हियमानमामगक्षे  गमासस  प्रदमाय  अश्विघनोषमम्  स्विसङ्गष्ट्रीतकरणमाय प्रनोकविमानम्।  तदमा  अश्विघनोषस्य सङ्गष्ट्रीतमक्षेवि  श्रनोतपुमम् 
इच्छलन्त अश्विमायाः न तपु गमासमम्। तदमा कविक्षेयाः अश्विघनोषस्य मकल्यमम् अजमाननम्। एतमावितमा एवि असयौ तनमाम्नमा 
प्रथतक्षे  स्म। विमास्तमविकस  च तनमाम अलपुप्यतम्। अश्विघनोषयाः कथसञ्चतम् कमनष्कक्षे ण सहि कमाश्मष्ट्रीरमानम् गतयाः। तक्षेन 
बह्वमादृतश्च।  कमनष्कसमकमासलकतयमाऽश्विघनोषस्य  समययाः  ईशविष्ट्रीयपकविरप्रथमशतकमम्  इमत  मनमणरतमम्। 
अश्विघनोषस्य कमाव्यस चष्ट्रीनभमाषमायमामम् ३८४-४१७ ई.  समयक्षे अनकमदमम्। इलत्सङ्गनो नमाम चष्ट्रीनष्ट्री यमात्रष्ट्री अश्विघनोषस 
महिनोपदक्षेशकस  नमागमाजपुरनमातम् पकविरविसत्तरनस च आहि। अयस समाकक्षे तविमासष्ट्रीमत प्रससदमम्।

. . )2 2 1 कमालयाः
अश्विघनोषयाः  प्रमाक्कमासलदमासष्ट्रीयकमवियाः  इमत  श्रकयतक्षे।  मक्रस्तमाब्दप्रथमशतकस्य  रमाजयाः  कमणष्कस्य 

समसमाममयकयाः  आसष्ट्रीतम्।  अतयाः  कमणष्कस्य  कमालयाः  एवि  अश्विघनोषस्य  कमालयाः  इमत  स्विष्ट्रीमक्रयतक्षे।  अतयाः 
अश्विघनोषस्य कमालयाः ई.पक. प्रथमशतकमम् इमत। 

. . )2 2 2 दक्षेशयाः
अश्विघनोषयाः महिमारमाजस्य कमणष्कस्य सभमाकमवियाः आसष्ट्रीतम् इमत जमायतक्षे। अतयाः तस्य दक्षेशयाः आसष्ट्रीतम्  

मगरयाः। अश्विघनोषस्य जन्मस्थमानस तपु समाकक्षे तमम्। 

. . )2 2 3 कक तययाः
महिमाकमवियाः अश्विघनोषयाः दमाशरमनकयाः पलण्डतयाः रमरप्रविकक रूपक्षेण च प्रससदयाः आसष्ट्रीतम्। मविमभनशमासक्षेषपु 

तस्य  पमालण्डत्यमम्  आसष्ट्रीतम्।  महिमाकमविनमा  अश्विघनोषक्षेण  बपुदचररतमम्  सयौन्दरनन्दमम्,  शमाररपपुत्रप्रकरणस, 
गण्डष्ट्रीस्तनोत्रगमाथमा, विज्रसकचष्ट्री, सकत्रमालङ्कमारयाः च एतक्षे गन्थमायाः सलसखतमायाः। 

बपुदचररतमम्
बपुदचररतमम् अश्विघनोषस्य कमाव्यमम् अलस्त। अलस्मनम् महिमाकमाव्यक्षे सपदश सगमारयाः उपलभ्यन्तक्षे। अयस 

गन्थयाः बहिहशयाः मत्रसहिसश्लनोकपररममतयाः आसष्ट्रीमदमत चष्ट्रीनमादक्षेशष्ट्रीयस्य प्रनो.तककपु सपुमहिमाशयस्य गन्थमातम् जमायतक्षे। 
मकन्तपु अरपुनमा लभ्यममानक्षे  अलस्मनम् कमाव्यक्षे  कक्षे विलमम् १३६८ श्लनोकमायाः सलन्त। मकन्तपु सपमक्षेऽषमक्षे विमा शतकक्षे  
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चष्ट्रीनभमाषयमा भमाषमान्तररतक्षे, मतब्बतष्ट्रीयभमाषयमा भमाषमान्तररतक्षे बपुदचररतक्षे च २८ सगमारयाः भविलन्त। एतक्षेन जमायतक्षे यतम्, 
ससस्कक तभमाषमायमास बपुदचररतस्य भमागममात्रस लब्रमम् इमत। रमाजमा शपुदनोदनयाः कमपलमाविस्तपुनमालम्न नगरक्षे रमाज्यभमारस 
कपु विरनमासष्ट्रीतम्।  तस्य  पपुत्रयाः  ससदमाथरयाः।  ससदमाथरयाः  यपुविरमाजयाः  आसष्ट्रीतम्।  एतस्य  समकदमम्  रमाज्यमम्,  प्रविकदयाः 
असरकमारयाः,  सयौन्दयरवितष्ट्री  मप्रयमा  च भमायमार  यशनोररमा।  स्विगरसममानस  सपुखमयमम्  जष्ट्रीविनस  ससदमाथरस्य आसष्ट्रीतम्। 
तथमामप सयाः वियरमाग्यममापनयाः कथमम्। इमत "बपुदचररतक्षे" विमणरतस कमविनमा। तत्र महिमात्मनयाः बपुदस्य सम्पकणरजष्ट्रीविनस 
मनबदमलस्त।  तदथमा  अमभमनष्क्रमणस,  तपनोविनगमनस,  यशनोररमामविलमापयाः,  मगरयमात्रमाविणरनस,  ससदमाथरस्य 
बपुदत्विप्रमापणमम्,  रमरप्रचमारयाः,  मशकमाप्रसमारयाः इत्यमादययाः मविषयमायाः सरलयमा भमाविपररपकणरयमा च भमाषयमा विमणरतमायाः। 
कमाव्यक्षे  बयौदमतस्य पमाररभमामषकमायाः शब्दमायाः बमाहिहल्यक्षेन मविदन्तक्षे। अश्विघनोषयाः बयौदमतस्य महिमायमानपरम्परमायमायाः 
प्रवितरक आसष्ट्रीमदमत बपुदचररतमादविगम्यतक्षे।

हृदयगतभमाविनमायमा उदनोसरकमा भविमत कमवितमा। कमवितमा ममानविहृदयमम् उत्तक्षेजयमत सममाकषरमत च। 
अतयाः प्रमाचष्ट्रीनकमालमादक्षेवि ममानवियाः रमरस्य स्विनोदक्षेश्यस्य च प्रचमारमाय कमवितमायमायाः आश्रयस  गकहमामत। महिमाकमवियाः 
अश्विघनोषनोऽमप बयौदरमरप्रचमारमाय कमाव्यस मविरमचतविमानम्। सयौन्दरनन्दस्यमान्तक्षे  कमविनमा स्वियमक्षेविनोकमम् यतम्  यथमा 
मतकयौषरस्य पमानमाय मरपुनमा सम्मक्षेल्यतक्षे तथयवि अहिस रमरप्रचमारमाय कमाव्यस्य आश्रयस गकहिष्ट्रीतविमानम् अलस्म। अत 
एवि  अश्चघनोषस्य  कमाव्यकक मतयाः  बयौदरमरस्य  दमाशरमनकमविचमारमाणमास  प्रचमाररकमा  मविदतक्षे।  तथमामप  अश्चघनोषयाः 
प्रकमाण्डमविदमानमासष्ट्रीतम् नमात्र ससशययाः। बयौददशरनक्षेषपु बयौदससदमान्तस्य अयस कमवियाः आचमायरयाः एविमासष्ट्रीतम्। अस्ययतक्षे 
प्रमाममामणकमा  गन्थमायाः  सलन्त  बपुदचररतमम्,  सयौन्दरनन्दमम्,  शमाररपपुत्रप्रकरणञ्चक्षेमत।  अन्यक्षे  गन्थमायाः 
अन्तबमारह्यप्रममाणमाभ्यमामनक्षेन रमचतमायाः न प्रतष्ट्रीयन्तक्षे। कमाव्यक्षे कमतमचदसशमायाः सरसमायाः कमाव्यकलमादृष्टमा चनोत्तममायाः 
मविदन्तक्षे। पररशक्षेषमास्तपु नष्ट्रीरसमा एवि।

सयौन्दरनन्दमम्-
अषमादशसगमारत्मकस  कमाव्यस सयौन्दरनन्दमम्। इक्ष्विमाकपु विसशस्य रमाजयाः नन्दस्य रमरपत्न्यमा सपुन्दयमार समाकस  

प्रणययाः अत्र कमाव्यक्षे विमणरतयाः। अत्र सपुन्दयमारयाः मविरहिक्षे यदमा नन्दस्य मरणमापनलस्थमतयाः जमातमा तदमा गयौतमबपुदयाः तस 
नन्दमम् उपमदषविमानम्। स उपदक्षेशयाः बहिह  तमात्पयरपकणरयाः आसष्ट्रीतम्। कमाव्यनोत्कषरदृष्टमा तपु सयौन्दरनन्दस बपुदचररतमम् 
अमतशक्षेतक्षे। अत्र महि कमवियाः मनसखलमम् एवि कलमाकयौशलस कमाव्यवियभविञ्च प्रदमशरतविमानम्। 

शमाररपपुत्रप्रकरणमम्-
शमाररपपुत्रप्रकरणमम्  अश्विघनोषस्य  प्रमाच्यनमाटमम्  इमत  करयतक्षे।  परन्तपु  मविषयक्षे  अलस्मनम्  मतभक्षेदमायाः 

वितरन्तक्षे। बहिहनमास मतक्षे शमाररपपुत्रप्रकरणमम् अश्विघनोषस्य कक मतयाः नमालस्त। परन्तपु रचनमाशयल्यमा कक्षे षमासञ्चतम् मतस इदस 
नमाटकमम् अश्विघनोषस्य एवि। नमाटकक्षे  अलस्मनम् नविमाङ्कमायाः सलन्त। नमायकश्च रष्ट्रीरनोदमात्तस्विभमावियाः अलस्त।

सकत्रमालङ्कमारयाः -
बयौददशरनमशकणपरस्य अस्य गन्थस्य कक्षे विलस मतब्बतष्ट्रीभमाषमायमामम् अनपुविमादयाः वितरतक्षे। न तपु मकलस्विरूपस 

मकममप लभ्यतक्षे। अत्र महि नयमतकमविचमारनोनमामयकमायाः कमतपयमायाः कथमायाः सङ्गकहिष्ट्रीतमायाः सलन्त।
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विज्रसकचष्ट्री-
गन्थनोऽयस  बयौदरमरव्यमाख्यमानपरयाः वितरतक्षे।  विणरव्यविस्थमापदमतस  च दकषयमत।  कक्षे मचतम्  तपु  इदस  कमाव्यस 

रमरककीतरयाः विदलन्त न तपु अश्विघनोषस्य। अतयाः महिमानम् भक्षेदयाः वितरतक्षे। 

महिमायमानश्रदनोत्पमादकशमासमम्-
शमासममदस शकन्यविमादमविविक्षेचकमम्  अलस्त। अस्यमामप मयौसलकस  रूपस  तपु  नयवि उपलभ्यतक्षे। चष्ट्रीनभमाषमायमास 

तस्य अनपुविमादयाः अलस्त। 

. . )2 2 4 अश्विघनोषस्य पमालण्डत्यमम्
अश्विघनोषस्य समामहिलत्यकस  पमालण्डत्यस बयौद्घदशरनजमानस च अतष्ट्रीवि गम्भष्ट्रीरमम् आसष्ट्रीतम्। स महि दमाशरमनकमम् 

अमप  तरयस  सरससरलशयल्यमास  समपुपस्थमापयमत।  अश्विघनोषयाः  आदयौ  ब्रमाहणयाः  आसष्ट्रीतम्  अतयाः 
ब्रमाहणसमामहित्यस्यमामप गमाढस जमानस तस्यमासष्ट्रीतम्। अमप च तस्य नष्ट्रीमतशमासस्य अथरशमासस्य व्यमाकरणशमासस्य 
च मविषयक्षे सम्यकम्  जमानमम् आसष्ट्रीतम्। असयौ यनोगमाचमारमतस्य स्थमापकयाः आसष्ट्रीतम्।

पमाठगतप्रश्नमायाः-२

. 11  अश्विघनोषयाः कस्य रमाजयाः मनकटक्षे आसष्ट्रीतम्।

. 12  अश्विघनोषस्य कमत कमाव्यमामन वितरन्तक्षे।

. 13  अश्विघनोषमविरमचतमम् एकस  नमाटकस  मकमम्।

. 14  अश्विघनोषस्य कमालयाः कयाः।

. 15  बपुदचररतक्षे कमत सगमारयाः सलन्त।

. 16  बपुदचररतक्षे नमायकयाः कयाः।

. 17  बपुदस्य मपतमा कयाः आसष्ट्रीतम्।

. 18  सयौन्दरनन्दस कस्य कक मतयाः।

. 19  सयौन्दरनन्दक्षे कमत सगमारयाः मविदन्तक्षे।

. 20  विज्रसकचष्ट्री कस्य कक मतयाः।

. 21  शमाररपपुत्रप्रकरणस कस्य रचनमा।
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. )2 3 भमारमवियाः 

. . )2 3 1 भकममकमा-
भमारमवियाः  शयविमतमाविलम्बष्ट्री,  प्रकमाण्डपलण्डतयाः,  रमाजनष्ट्रीमतजयाः,  विष्ट्रीररसविणरनकपु शलयाः,  अलङ्कक तशयल्यमायाः 

प्रवितरकयाः  च  आसष्ट्रीतम्।  भमारमविणमा  मनजपररविमारस्य,  मनविमासस्थमानस्य,  मपतपुयाः,  मपतमामहिस्य,  गपुरनोविमार  मविषयक्षे 
कनोऽप्यपुलक्षेखनो न कक तयाः मकरमातमाजपुरनष्ट्रीयक्षे। दलण्डमविरमचतमम् अविलन्तसपुन्दरष्ट्रीकथमानपुसमारक्षेण कपु मशकगनोत्रष्ट्रीययाः ब्रमाहणयाः 
आसष्ट्रीतम् भमारमवियाः। तक्षे आनन्दपपुरक्षे मनविसलन्त स्म। ततयाः परस तक्षे  विरमारप्रमान्तमम् अचलपपुरमम् एसलपपुरमम् आगत्य 
मनविमासमम्  अकपु विरनम्।  अलस्मनक्षेवि  विसशक्षे  नमारमायणस्विमामष्ट्री  जमातयाः।  तस्य पपुत्रयाः  एवि दमामनोदरयाः  आसष्ट्रीतम्।  अयमक्षेवि 
दमामनोदरयाः भमारमवियाः इमत नमाम्नमा प्रख्यमातयाः अभवितम्। तत्र भमारमविमविषयकयाः श्लनोकयाः अयस प्रमाप्यतक्षे -

स मक्षेरमाविष्ट्री कमविमविरदमानम् भमारमविस प्रभविमास मगरमामम्।
अनपुरुध्यमाकरनोन्मयत्रन नरक्षेन्द्रिक्षे मविष्णपुविररनक्षे॥इमत।।

इत्थस भमारमवियाः दलण्डनयाः प्रमपतमामहियाः आसष्ट्रीतम्। तस्य लस्थमतकमालयाः ६०० ईशविष्ट्रीयसमष्ट्रीपक्षे मन्यतक्षे। 
अस्य  ‘मकरमातमाजपुरनष्ट्रीयमम्’  नमाम  एकमक्षेवि  महिमाकमाव्यस  प्रमाप्यतक्षे;  यतम्  बकहित्त्रय्यमास  प्रथमस्थमानक्षे’  पररगमणतमम्। 
ससस्कक तमविदत्सममाजक्षे ‘भमारविक्षेरथरगयौरविमम्’, ‘नमाररकक्षे लफलसलम्मतस विचनो भमारविक्षेयाः' ‘स्पपुटतमा न पदयरपमाकक तमा’ इमत 
आभणकमामन सपुप्रससदमामन एवि। महिमाकमविभमारमविकक तक्षे मकरमातमाजपुरनष्ट्रीयमहिमाकमाव्यक्षे विमणरतभयौगसलकविणरनमानपुसमारक्षेण 
तस्य दक्षेशकमालमविषयक्षे जमानस करणष्ट्रीयमम्।

. . )2 3 2 दक्षेशकमालश्च-

भमारविक्षेयाः दक्षेशकमालमविषयक्षे मविमविरमामन मतमामन अरस्तमातम् उपन्यस्यन्तक्षे - 

प्रथममम् -
दमकणभमारतक्षे एहिनोलगमामक्षे ६३४ सखषष्ट्रीयजयनकमविनमा रमविककीमतरनमा सलसखतक्षे मशलमालक्षेखक्षे “स मविजयतमास 

रमविककीमतरयाः  कमवितमासश्रतकमासलदमास-भमारमविककीमतरयाः”  इत्यनक्षेन  जमायतक्षे  यतम्  सपमशतमाब्दमायाः  पकविमाररर्त्तुं   यमावितम् 
भमारमवियाः सपुमविख्यमातयाः कमवियाः आसष्ट्रीतम्।

मदतष्ट्रीयमम् -
कमाव्यकलमायमायाः  उत्तरनोत्तरप्रभमाविदृष्टमा कमासलदमासयाः भमारविक्षेयाः  पकविरवितर्णी  महिमाकमविममाघश्च उत्तरवितर्णी 

कमविरमासष्ट्रीतम्। ममाघस्य लस्थमतकमालयाः ७०० सखषष्ट्रीयमाब्दयाः मन्यतक्षे।  अतयाः भमारविक्षेयाः लस्थमतकमालयाः षष्ठशतमाब्दमायाः 
उत्तरमादर भमवितपुमम् अहिरमत।

तकतष्ट्रीयमम्-
कमामशकमायमास  भमारविक्षेयाः  (मकरमात  ३/१४)  इत्यपुदमाहिरणस  प्रमाप्यतक्षे।  अतयाः  भमारविक्षेयाः  कमालयाः 

विमामनजयमामदत्यमाभ्यमास परस (सपमशतमाब्दष्ट्री पकविर) षष्ठशतमाब्दमायाः उत्तरमादर भविक्षेतम्।
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चतपुथरमम्-
अविलन्तसपुन्दरष्ट्रीकथमानपुसमारस दलण्डनयाः प्रमपतमामहियाः दमामनोदरयाः एवि ‘भमारमवियाः’ ययाः मविष्णपुविररनस्य (६१५ 

ई.)  सभमापलण्डतनो आसष्ट्रीतम्। अतयाः तस्य कमालयाः षष्ठशतमाब्दमायाः उत्तरमारर भमवितपुमम् अहिरमत। मनष्कषररूपक्षेण एविस 
प्रमतभमामत यतम्  भमारविक्षेयाः  लस्थमतकमालयाः  षष्ठशतमाब्दमायाः  उत्तरमादर  सपमशतमाब्दमायाः  पकविमारदर  (५५०-६०० ई.) 

भमवितपुमम् अहिरमत।

. . )2 3 3  कक तययाः

मकरमातजपुर नष्ट्रीयमम् कविक्षेयाः भमाषमाशयलष्ट्री-
महिमाकमविभमारमविनमा  महिमाभमारतकथमामम्  आसश्रत्य  अलसकक तकलमापकप्ररमानशयल्यमा  मविरमचतस 

अषमादशसगमारत्मकस  विष्ट्रीररसप्ररमानमम् मकरमातमाजपुरनष्ट्रीयमहिमाकमाव्यमम्। अथरगमाम्भष्ट्रीयरयपुकस  बकहित्त्रय्यमास  प्रथमपररगमणतस 
‘मकरमातमाजपुरनष्ट्रीयमम्’ नमाम एकमक्षेवि महिमाकमाव्यस समपुपलभ्यतक्षे। अस्य गन्थस्य शपुभमारम्भयाः ‘श्रष्ट्री’ शब्दक्षेन, सगमारन्तयाः 
‘लक्ष्मष्ट्रीशब्दक्षेन च भविमत। अत्र अजपुरनस्य मकरमातविक्षेशरमाररणमा शङ्करक्षेण सहि यपुदस  विमणरतमम्। अत एवि गन्थस्य 
नमामकरणस कक तस ‘मकरमातमाजपुरनष्ट्रीयमम् इमत। मकरमातमाश्च अजपुरनश्च मकरमातमाजपुरनयौ (दन्दयाः) मकरमातमाजपुरनर्यौ असरकक त्य 
कक तस कमाव्यस मकरमातमाजपुरनष्ट्रीयमम्। मकरमातमाजपुरन+छ (‘ईय’आदक्षेशयाः) अजपुरनमाय मदव्यमासमाणमास प्रमामपरक्षेवि महिमाकमाव्यस्य 
फलमम्। अतयाः गन्थस्य अस्य नमायकयाः अजपुरनयाः नमामयकमा च द्रियौपदष्ट्री वितरतक्षे। अथरगयौरविस, स्पषतमा, पपुनरुकक्षे रभमावियाः 
अलसकक तशब्दयनोजनमाश्च अस्य महिमाकमाव्यस्य वियमशष्टमम्। भमारमविनमा एकमाकरदयकरश्लनोकमायाः अमप रमचतमायाः। 
तदथमा “न ननोननपुननो नमानमा नमानमाननमा ननपु”  (मकरमात.  १५/१४)। गन्थक्षेऽलस्मनम् ऋतपुविणरनस,  महिममालयविणरनस, 
सन्ध्यमाविणरनस,  चन्द्रिविणरनस,  प्रभमातममत्यमादष्ट्रीनमास  रनोचकस  रमणष्ट्रीयञ्च  मचत्रणस  मविदतक्षे।  एविमक्षेवि  पञ्चदशक्षे  सगर 
मचत्रकमाव्यस्य विणरनस दशरनष्ट्रीयमम्। प्रथमसगर द्रियौपदमायाः कथनक्षे यमा विचनचमातपुरष्ट्री मविदतक्षे, समा अन्यत्र दपुलरभमा एवि।

मकरमातमाजपुरनष्ट्रीयस्य  कथमानकस्य  मकलमारमारयाः  महिमाभमारतमम्  अलस्त।  महिमाभमारतस्य  अषमादशसगरषपु 
विनपविरमण  मकरमातमाजपुरनष्ट्रीयस्य  कथमा  अलस्त।  अत्र  मकरमातयाः  तदक्षेशरमारष्ट्री  मशवियाः  अलस्त।  महिमाभमारतमातम् 
ससमकपकथमानकस  स्विष्ट्रीकक त्य भमारमवियाः स्विकल्पनमामभयाः कमाव्यप्रमतभयमा च कथमानकक्षे  मयौसलकतमामम् उत्पमामदतविमानम्। 
महिमाभमारतस्य  शयलष्ट्री  सरलमा  अलस्त  मकन्तपु  मकरमातमाजपुरनष्ट्रीयस्य  शयलष्ट्री  लक्लषमा  अलङ्कक तमा  च  अलस्त। 
महिमाकमाव्यलकणमानपुरनोरक्षेन भमारमवियाः बहिहत्र ऋतपु-  पविरत-  नदष्ट्री-  विन-  प्रमातयाः-सन्ध्यमादष्ट्रीनमामम्  अमप सपुन्दरस विणरनस 
कक तविमानम्।  भमारविक्षेरथरगयौरविमम् इमत उक्त्यनपुसमारमम् मकरमातजपुरनष्ट्रीयस्य अथरगयौरविमम् अतष्ट्रीवि प्रससदमम् अलस्त।

पमाठगतप्रश्नमायाः-३

. 22  भमारविक्षेयाः दक्षेशयाः कयाः।

. 23  भमारविक्षेयाः कमाव्यस्य नमाम मकमम्।

. 24  भमारविक्षेयाः कमालयाः कयाः।

. 25  मकरमातयाः कयाः आसष्ट्रीतम्।
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. 26  मकरमातमाजपुरनष्ट्रीयक्षे कमत सगमारयाः सलन्त।

पमाठसमारयाः-

पमाठक्षे  अलस्मनम्  कमासलदमासमाश्विघनोषभमारविष्ट्रीणमास  दक्षेशकमालकक मतमविषयक्षे  विणरनमा  वितरतक्षे।  अमप  च 
कमासलदमासमादष्ट्रीनमास  गपुरुत्विस  विमणरतमम्।  कविष्ट्रीनमास  दक्षेशकमालमविषयक्षे  मतभक्षेदमायाः  अमप  प्रदमशरतमायाः।  कविष्ट्रीनमास 
पमालण्डत्यभमाषमाशयलष्ट्रीमविषयक्षे  विणरनमा पमाठक्षे  वितरतक्षे। अत्र अस्ममामभयाः जमातस  यतम्  कमासलदमासस्य दक्षेशयाः उज्जमयनष्ट्री 
वितरतक्षे। कमासलदमासस्य  कमालयाः ई.पक.प्रथममदतष्ट्रीयशतकमम् इमत। कमासलदमास्य सप कक तययाः सलन्त। अश्विघनोषस्य 
दक्षेशयाः कमनष्कस्य रमाजरमानष्ट्री आसष्ट्रीतम्। अश्विघनोषस्य कमालस्तपु ई.पक.प्रथमशतकमम्। अश्विघनोषस्य मविविमादरमहितस 
कमाव्यदयस वितरतक्षे। बपुदचररतस सयौन्दरनन्दमम् चक्षेमत। भमारविक्षेयाः कमालयाः ईशविष्ट्रीयषष्ठसपमशतकमम् इमत। दमकणभमारतक्षे 
भमारमवियाः आसष्ट्रीतम् इत्यक्षेवि जमायतक्षे। भमारविक्षेयाः एकमक्षेवि महिमाकमाव्यस वितरतक्षे। तच्च मकरमातमाजपुरनष्ट्रीयमम् इमत।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

. 1  कमासलदमासस्य कक तष्ट्रीयाः पररचमाययत।।

. 2  कमासलदमासस्य भमाषमाशयलन सलखत।

. 3 मकरमातमाजपुरनष्ट्रीयमम् इमत आरकत्य मनबन्रस सलखत।

. 4  अश्विघनोषस्य दक्षेशकमालमविषयक्षे सलखत।

. 5  अश्विघनोषस्य कक तष्ट्रीयाः पररचमाययत।

. 6  भमारविक्षेयाः दक्षेशकमालमविषयक्षे लघपुमनबन्रस सलखत।

. 7  भमारविक्षेयाः पमालण्डत्यमम् प्रस्तकयतमामम्।

. 8  कमासलदमासस्य भमाषमाशयलष्ट्रीमविषयक्षे मनबन्रस सलखत।

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण

उत्तरस्तबकयाः- १
. 1  कमासलदमासस्य दक्षे कमाव्यक्षे स्तयाः।

. 2  कमासलदमासस्य कमालयाः ई.पक.प्रथममदतष्ट्रीयशतकमम्।

. 3  कमासलदमासस्य त्रष्ट्रीमण नमाटकमामन वितरन्तक्षे।

. 4  कमासलदमासयाः उपममालङ्कमारस्य प्रयनोगक्षे शकरमायाः आसनम्।

. 5  रघपुविसशक्षे १९ सगमारयाः सलन्त।
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. 6  रघपुविसशक्षे सकयरविसशष्ट्रीयमानमास नकपमाणमास विणरनमम् अलस्त।

. 7  कपु ममारसम्भविक्षे १७ सगमारयाः सलन्त।

. 8  कपु ममारसम्भविक्षे कपु ममारयाः कमामतरकयाः।

. 9  कपु ममारसम्भविक्षे नमायकयाः कमामतरकयाः।

. 10  कमासलदमासस्य दक्षेश उज्जमयनष्ट्री। 

उत्तरस्तबकयाः- २
. 11  अश्विघनोषयाः सममाजयाः कमनष्कस्य सभमायमामम् आसष्ट्रीतम्।

. 12  अश्विघनोषस्य दक्षे कमाव्यक्षे स्तयाः।

. 13  अश्विघनोषस्य एकस  नमाटकस  शमाररपपुत्रप्रकरणमम् इमत।

. 14  अश्विघनोषस्य कमालयाः इ. प्रथमशतकमम्। 

. 15  बयौदचररतक्षे १७ सगमारयाः सलन्त।

. 16  बयौदचररतस्य नमायकयाः गयौतमबपुदयाः।

. 17  बपुदस्य मपतपुयाः नमाम शपुदनोदनयाः।

. 18  सयौन्दरनन्दमम् अश्विघनोषस्य कक मतयाः।

. 19  सयौन्दरनन्दक्षे १८ सगमारयाः मविदन्तक्षे।

. 20 विज्रसपुचष्ट्री अश्विघनोषस्य कक मतयाः।

. 21  शमाररपपुत्रप्रकरणमम् अश्विघनोषस्य रचनमा।

उत्तरस्तबकयाः- ३
. 22  भमारविक्षेयाः दक्षेशयाः कमाञ्चष्ट्रीपपुरमम्।

. 23  भमारविक्षेयाः कमाव्यस मकरमातमाजपुरनष्ट्रीयमम्।

. 24  भमारविक्षेयाः कमालयाः षष्ठशतकमम् आसष्ट्रीतम्।

. 25  मकरमातयाः भगविमानम् मशवियाः।

. 26  मकरमातमाजपुरनष्ट्रीयक्षे १८ सगमारयाः सलन्त।

॥ इमत मदतष्ट्रीययाः पमाठयाः ॥
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)3 कमविपररचययाः-३
प्रस्तमाविनमा

ससस्कक तसमामहित्यक्षे  नयकक्षे  कविययाः  तक्षेषमास  कक तयश्च मविरमाजन्तक्षे।  तक्षेषमास  यमायाः  कक तययाः  तमायाः  पपुस्तकरूपक्षेण 
अस्ममाकस  पपुरत आयमालन्त। मकन्तपु तत्तत्कविष्ट्रीनमास मविषयक्षे अस्ममाकस  जमानस्य अविकमाशयाः न भविमत। अतयाः तक्षेषमास 
कविष्ट्रीनमास  दक्षेशस्य कमालस्य च जमानममनविमायर्त्तुं  यतयाः कविष्ट्रीनमास  कमाव्यमामन प्रमायक्षेण दक्षेशक्षेन कमालक्षेन च प्रभमामवितमामन 
भविलन्त। अत्र प्रकरणक्षे  ममाघस्य श्रष्ट्रीहिषरस्य कक्षेमक्षेन्द्रिस्य कल्हिणस्य तथमा च भमट्टिस्विमाममनयाः मविषयक्षे  आलनोचनस 
मविमहितमम् वितरतक्षे। तक्षेषमास चररतमम् कमाव्यस्य मविमशषगपुणमायाः रष्ट्रीमतयाः इत्यमादययाः मविषयमायाः अत्र सम्यकम्  ससगकहिष्ट्रीतमायाः। तमानम् 
वियस ध्यमानक्षेन पररच्छक्षेदक्षेऽलस्मनम् पठमामयाः।

उदक्षेश्यमामन
इमस पमाठस पमठत्विमा भविमानम् -

 ममाघयाः श्रष्ट्रीहिषरयाः कक्षेमक्षेन्द्रियाः कल्हिणयाः भट्टिस्विमामष्ट्री इमत एतक्षेषमास कविष्ट्रीनमास दक्षेशकमालकक तष्ट्रीयाः जमानष्ट्रीयमातम्। 
 तक्षेषमास कमाव्यरचनमाशयलन जमास्यमत।
 तक्षेषमास कमाव्यमानमास वियमशष्टमामन जमास्यलन्त।
 मशशपुपमालविरकमाव्यमविषयक्षे जमास्यमत।
 ममाघक्षे सलन्त त्रयनो गपुणमा इमत भमणत्यमायाः तमात्पयरमम् अविगममष्यसस।

. )3 1 ममाघयाः

. . )3 1 1 समाममान्यपररचययाः
ममाघस्य कक तयौ मशशपुपमालविरमहिमाकमाव्यक्षे अलन्तमक्षे कमवियाः स्वियमक्षेवि स्विस्य पररचयस प्रमादमातम्। तत एवि 

जमायतक्षे यतम् दत्तक इमत कश्चन ममाघस्य मपतकदक्षेवि आसष्ट्रीतम्। तस्य मपतमामहियाः सपुप्रभदक्षेवियाः विमरलमातमाख्यस्य रमाजयाः 
अममात्यपदमम् अलङ्कक तविमानम्।

. . )3 1 2 ममाघस्य दक्षेशयाः
पपुरमा मष्ट्रीनमलमाख्यमम् एकस  नगरमम् अवितरत। तदम् मविदमायमायाः पष्ट्रीठमम् इमत प्रसथतमम् आसष्ट्रीतम्। एविञ्च अतयाः 
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एवि रमाजरमानष्ट्री  अमप आसष्ट्रीतम्।  ममाघस्य जन्म प्रसथतक्षे  मष्ट्रीनमलमाख्यनगरक्षे  अभवितम्।  मक्षेरुतपुङ्गमाचमायरस्य मतक्षेन 
श्रष्ट्रीममालनगर आसष्ट्रीतम् ममाघस्य मनविमासस्थलमम्। इदमानष्ट्रीन्तनक्षे कमालक्षे गपुजररप्रदक्षेशक्षे मभन्ममाल इमत गमाम एवि कविक्षेयाः 
स्थलमममत अनक्षेकक्षे  मन्यन्तक्षे। भनोजप्रबन्रक्षे गपुजररमनविमासष्ट्री अयस कमवियाः इमत विमणरतस दृश्यतक्षे।

. . )3 1 3 ममाघस्य कमालयाः
विमामनकक तक्षे  कमाव्यमालसकमारक्षे आनन्दविररनकक तक्षे  ध्विन्यमालनोकक्षे  तथमा मपुकपु लभट्टिकक तक्षे  अमभरमाविकसत्तममातककमा 

इत्यमामदषपु गन्थक्षेषपु ममाघस्य पदमानमामम् उदकतमामन दृश्यन्तक्षे। अतयाः तक्षेभ्ययाः कमविभ्ययाः पकविरकमासलकनोऽयस कमवियाः इमत 
अनपुमष्ट्रीयतक्षे।  महिमामतष्ट्रीनमास  महितयाः  अनपुशष्ट्रीलनमातम्  जमातस  यतम्  सपशतकस्य  अलन्तममातम्  अषमशतकपयरन्तमम् 
ममाघस्य कमाल इमत।

. . )3 1 4 ममाघस्य कक तययाः
मशशपुपमालविरकमाव्यस ममाघस्य एकमा एवि कक मतयाः प्रमाप्यतक्षे। तत्र कमाव्यक्षे दमामविसशमतयाः सगमारयाः सलन्त। तत्र 

१६२५ श्लनोकमायाः सलन्त। अत्र यपुसरमष्ठरस्य रमाजसकयक्षे  यमागक्षे  श्रष्ट्रीकक ष्णक्षेन कक तयाः मशशपुपमालस्य विरयाः मपुख्यतयमा 
विमणरतयाः। महिमाभमारतनोकमास कथमास ममाघनो विणरनममाहिमात्म्यक्षेन चमत्कमाररणन मविमहितविमानम्। अत्र कमाव्यक्षे नमायकयाः भगविमानम् 
श्रष्ट्रीकक ष्णयाः प्रमतनमायकश्च मशशपुपमालयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः-१

. 1 ममाघस्य मपतमा कयाः आसष्ट्रीतम्।

. 2 ममाघस्य मपतमामहियाः कयाः आसष्ट्रीतम्।

. 3 ममाघस्य मपतमामहियाः कस्य रमाजयाः सभमायमामम् आसष्ट्रीतम्।

. 4 ममाघस्य जन्म कलस्मनम् नगरक्षे बभकवि।

. 5 ममाघयाः मनविमासस्थलस मकस  नगरममासष्ट्रीतम्।

. 6 आनन्दविररनकक तस्य गन्थस्य नमाम मकमम्।

. 7 विमामनकक तस्य गन्थस्य नमाम मकमम्।

. 8 ममाघयाः आनन्दविररनस्य पकविरकमासलक इमत कथस जमायतक्षे।

. 9 ममाघस्य कमालयाः कयाः।

. 10 ममाघस्य कमत कक तययाः, कमायाः च तमायाः।

. 11 मशशपुपमालविरस्य मपुख्ययाः मविषययाः कयाः।

. 12 मशशपुपमालविरकमाव्यस्य उपजष्ट्रीव्ययाः गन्थयाः कयाः।

. 13 मशशपुपमालविरस्य नमायकयाः कयाः।

. 14 मशशपुपमालविरस्य प्रमतनमायकयाः कयाः।
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. )3 2 मशशपुपमालविरकमाव्यमम्
अत्र महिमाभमारतमापक्षेकयमा  महिमाकमाव्यनोपयनोमगनयाः अनक्षेकक्षे  मविषयमायाः  विमणरतमायाः।  तकतष्ट्रीयसगमारतम्  त्रयनोदशसगर्त्तुं 

यमावितम्  भगवितयाः  श्रष्ट्रीकक ष्णस्य  ऐश्वियर-प्रस्थ-विनमविहि-जलक्रकीडमा-रयवितकपविरत-सन्ध्यमा-प्रमातयाः- 
प्रकक त्यमामदमविषयमाणमास विणरनमानन्तरस महिमारमाजस्य यपुसरमष्ठरस्य रमाजसकययजक्षे श्रष्ट्रीकक ष्णस्य आगमनस विमणरतमम्।

महिमाकमविममाघक्षेन  प्रणष्ट्रीतस  मशशपुपमालविरमहिमाकमाव्यस  मविसशमतसगरषपु  पकणर्त्तुं  जमातमम्।  तस्य  ऐमतहिमाससकस  
विकत्तमरनोसलसखतमलस्त-

पमाण्डविमायाः  प्रथमविनविमासमदविसमाविसरस  प्रपकयर  इन्द्रिप्रस्थनगरन  समसरकक तविन्त  आसनम्।  भगवितयाः 
श्रष्ट्रीकक ष्णस्य कक पयमा अजपुरन-भष्ट्रीम- नकपु ल-सहिदक्षेविमानमाम्परमाक्रमक्षेण च रमररमाजक्षेन यपुसरमष्ठरक्षेण समगममप जम्बकदष्ट्रीपस 
मविसजत्य मविपपुलस  रनमम्  एकस्थष्ट्रीकक तमम्।  एविमतपुलसमाममाज्यस  मविपपुलस  वियभविञ्च अविमाप्य यपुसरमष्ठरनो रमाजसकययजस 
कतपुरमम्  ऐच्छतम्। प्रमाययाः समगस्य जम्बकदष्ट्रीपस्य  (एमशयमायमायाः)  भगवितयाः श्रष्ट्रीकक ष्णस्य अनपुयमामयननो मविरनोसरनश्च 
रमाजमाननो  यजक्षेऽलस्मनम्  आमलन्त्रतमा  आसनम्।  यजक्षेऽलस्मनम्  भगविमानम्  श्रष्ट्रीकक ष्णयाः  सविरकमरद्रिषमा  आसष्ट्रीतम्।  सविरऽमप 
रमाजमाननो यजकमायरषपु यनोग्यतमानपुसमारस भमागस गकहलन्त स्म। अयस यज आसष्ट्रीतम् ऐमतहिमाससकयाः। अतष्ट्रीविमहित्सज्जयमा 
यजयाः सपुसम्पनयाः। यमासजकमायाः ब्रमाहणमायाः दमकणमामदनमा सत्कक तमायाः।

ततयाः  सदस्यपकजमायमा  अविसरयाः  समपुपलस्थतयाः।  शमासमानपुसमारक्षेण  यजसममापयौ  गपुणवितक्षेऽघ्यरप्रदमानस्य 
मनयमनोऽलस्त।  प्रमतष्ठक्षेयस  कस्मय  प्रदक्षेयमा  इत्यलस्मनम्  मविषयक्षे  यपुसरमष्ठरनो  भष्ट्रीष्ममम्  पप्रच्छ।  शमासमानपुसमारस 
षडङ्गविक्षेदमाध्ययनमाध्यमापनरतनो  ब्रमाहणस्नमातकयाः,  गपुरुयाः  बन्रपुयाः,  जमाममातमा,  रमाजमा,  ऋलत्विगम्,  यमासजकश्चयतक्षे  षटम्  
सदस्यमायाः पकजनमाहिमारयाः भविलन्त। यमद कश्चन सविरगपुणसम्पनयाः स्यमात्तमहिर  सनोऽमप पकजनमाहिर्मो भविमत। भष्ट्रीष्मनोऽस्यय 
प्रमतष्ठमायय भगविमानम् श्रष्ट्रीकक ष्ण एवि महित्तम इमत उद्घनोमषतविमानम्। यपुसरमष्ठरश्च भगविन्तस श्रष्ट्रीकक ष्णमक्षेवि पकजयमाममास।

मशशपुपमालनो  भगवितयाः  श्रष्ट्रीकक ष्णस्यक्षेदस  सम्ममानस  द्रिषपु स  नमाशकत। स क्रनोरमामविषयाः रककीकक तनक्षेत्रश्च सनम् 
उच्चमपुष्णञ्च श्विससतपुममारक्षेभक्षे। रमररमाजस यपुसरमष्ठरस च मनलन्दत्विमा भगवितयाः श्रष्ट्रीकक ष्णस्यनोपरर नमानमामविरमानम् आकक्षेपमानम् 
कतपुर्त्तुं प्रविकत्तयाः। भगविमानम् श्रष्ट्रीकक ष्णयाः मयौनमाविललम्बतयाः सनम् मनसयवि मशशपुपमालस्य अपरमारमानम् गणयमत स्म। भष्ट्रीष्मयाः 
मशशपुपमालस्यक्षेदस रमाष्टर्त्तुं सनोढपु स नमाशकतम् तन्मपुखमाच्च भगवितयाः श्रष्ट्रीकक ष्णस्य मनन्दमास श्रपुत्विमा सयाः कपुब्रयाः सञ्जमातयाः। 
तक्षेननोकमम् – “अद मयमा मविमहितमा भगवितयाः श्रष्ट्रीकक ष्णस्य पकजमा न यस्मय रनोचतक्षे सयाः रनपुरमाररयक्षेतम्”। इत्यपुकक्षे  भष्ट्रीष्मक्षे 
मशशपुपमालसमथरकमायाः  रमाजमाननो  यजमण्डपमादम्  बमहिगरन्तपुमपुदतमा  बभकविपुयाः।  मशशपुपमालयाः  पपुनयाः  कठनोरमामण  विचमाससस 
उविमाच,  तत्स्थमानमाच्च  मनयाःसकत्य  भगविन्तस  श्रष्ट्रीकक ष्णस  यपुदमाथरमम्  आहिहय  चमकसज्जमास  कतपुरममारक्षेभक्षे।  पमाण्डविमायाः 
तत्पमकणश्च रमाजमानयाः शमान्तमा आसनम्। चमकसज्जमास मविरमाय मशशपुपमालक्षेन रमाजसभमायमास स्विककीयनो द कतयाः प्रक्षेमषतयाः। 
स  दकतयाः  लश्लषशब्दयभरगविन्तस  श्रष्ट्रीकक ष्णस  मनन्दयमाममास।  भगवितयाः  श्रष्ट्रीकक ष्णस्य  प्रक्षेरणयमा  समात्यमकयाः  तस्य 
आकक्षेपमाणमामम्  उमचतमपुत्तरस  प्रमादमातम्,  तथमामप  सनोऽनक्षेकमामन  मनन्दमामन  विचमाससस  अकथयतम्।  अनक्षेन  भगविमानम् 
श्रष्ट्रीकक ष्णयाः तत्समथरकमायाः रमाजमानश्च अत्यन्तस क्रपु दमायाः सञ्जमातमायाः। अन्तक्षे च यपुदमम् प्रमारब्रमम् एवि। मशशपुपमालस्य 
सम्पकणमारऽमप चमकयाः नषमा। चम्विमास मविनषमायमास सयाः स्वियस श्रष्ट्रीकक ष्णक्षेन समाकस  यनोदपुमम् आरक्षेभक्षे। यपुद्ध्यममानयाः स श्रमान्तनो 
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भकत्विमा कठनोरमामण विचमाससस अविदतम्। ततयाः शतससख्यमाकक्षे षपु अपरमारक्षेषपु पकणरषपु,  तदरक्षेऽसरकस  मविलम्बमम् अनपुमचतमम् 
मत्विमा भगविमानम् श्रष्ट्रीकक ष्णयाः सपुदशरनचक्रक्षे ण मशशपुपमालस्य मशरयाः मचच्छक्षेद। अलस्मनक्षेवि समयक्षे तस्य शरष्ट्रीरमादम् एकयाः 
तक्षेजयाःसमकहिनो मनयाःसकत्य भगवितयाः श्रष्ट्रीकक ष्णस्य शरष्ट्रीरक्षेऽन्तमहिरतयाः। सविर चमानयमा घटनयमा मविलस्मतमायाः बभकविपुयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः-२

. 15 महिमारमाजयाः यपुसरमष्ठरयाः कस  यजस सम्पमादयमाममास।

. 16 मशशपुपमालविरकमाव्यस कमत सगमारत्मकमम्।

. 17 पमाण्डविमायाः प्रथमविनविमासमदविसमाविसरस प्रपकयर कलस्मनम् नगरक्षे विमासस कक तविन्तयाः।

. 18 रमाजसकययजक्षे कक्षे  आहिहतमायाः आसनम्।

. 19 यजक्षेऽलस्मनम् कयाः सविरकमरद्रिषमा आसष्ट्रीतम्।

. 20 शमासमानपुसमारक्षेण यजसममापयौ कस्मय अघ्यरप्रदमानस्य मनयमनोऽलस्त।

. 21 शमासमानपुसमारस कक्षे  पकजनमाहिमार भविलन्त।

. 22 भगविमानम् श्रष्ट्रीकक ष्ण एवि महित्तम इमत कक्षे न उद्घनोमषतमम्।

. 23 मशशपुपमालयाः कस्य मनन्दमास कक तविमानम्।

. 24 “अद मयमा मविमहितमा भगवितयाः श्रष्ट्रीकक ष्णस्य पकजमा न यस्मय रनोचतक्षे सयाः रनपुरमाररयक्षेतम्” इमत कक्षे न 
उकमम्।

. 25 मशशपुपमालक्षेन प्रक्षेमषतनो दकतयाः कथस श्रष्ट्रीकक ष्णस मनन्दयमाममास।

. 26 समात्यमकयाः मकस  कक तविमानम्।

. 27 कदमा भगविमानम् श्रष्ट्रीकक ष्णयाः मशशपुपमालस्य मशरश्छक्षेदस कक तविमानम्।

. 28 भगविमानम् श्रष्ट्रीकक ष्णयाः कक्षे न असक्षेण मशशपुपमालस्य मशरश्छक्षेदस कक तविमानम्।

. 29 मशशपुपमालस्य शरष्ट्रीरमादक्षेकस्तक्षेजयाःसमकहिनो मनयाःसकत्य कपु त्र अन्तमनरमहितयाः।

. 30 मशशपुपमालविरकमाव्यक्षे मशशपुपमालस्य मशरश्छक्षेदमानन्तरस कयमा घटनयमा मविलस्मतमायाः बभकविपुयाः।

. )3 3 ममाघकमाव्यस्य गपुणमायाः
बहिहशमासमवित्कमवियाः ममाघयाः। तस्य कमाव्यक्षे  विक्षेदयाः,  पपुरमाणमम्,  दशरनमम्,  अलसकमारयाः,  ससगष्ट्रीतस,  समरशमासस, 

छन्दयाः,  ज्ययौमतषमम्  इमत सविरषमास  शमासमाणमास  स्पशर्मो मविदतक्षे। श्रमसमाध्यमपष्ट्रीदस  कमाव्यस  चमत्कमारपकणरमममत कविक्षेयाः 
शमकमत्तमा  स्फपु टमा।  व्यमाकरणस्य  नमानमामविरमायाः  प्रयनोगमा  अत्र  प्रमायशयाः  दरष्ट्रीदृश्यन्तक्षे।  कमाव्यक्षेऽलस्मनम्  स्पषतमा, 
मरपुरतमा, ऊजरस्विलतमा च सविरत्र प्रकटष्ट्रीभविलन्त। अरयाःलस्थतस पदस पमठत्विमा जमातपुस शक्यतक्षे यतम् चमत्कक मतयाः कथस 
अस्य कमाव्यक्षे प्रकमामशतमा।
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क्रक रमाररकमारष्ट्री कनोरक्षेक कमारकयाः कमाररकमाकरयाः।

कनोरकमाकमारकरकयाः करष्ट्रीरयाः ककर रनोहिकर रुकम् ।।

(कक ष्ण अजक्षेयमानमास ररपकणमास मविनमाशकयाः,  जगदसरपमतयाः,  दपुषमानमास पष्ट्रीडकयाः,  पदमपुकपु ल इवि चरणयौ यस्य 
तस्य दक्षेहिबलक्षेन हिलस्तन अमप परमासजतमा भविलन्त। शत्रकणमास पपुरतयाः भयङ्करयाः इमत श्लनोकस्य अथरयाः।)

कक्षे मचतम् कथयलन्त यतम् कमाव्यगयौरविक्षेण मनष्णमातस भमारमविमविरमचतस मकरमातमाजपुरनष्ट्रीयमम् अविगमाहिमयतपुमम् एवि 
मशशपुपमालविरकमाव्यस  रचमयतपुमअ  उदपुकनोऽभवितम्  कमवियाः।  कमाव्यक्षेऽलस्मनम्  पविरतमानमामम्  ऋतकनमास  विनमविहिमारस्य 
जलक्रकीडमायमायाः  सन्ध्यमायमायाः  प्रभमातस्य  च  महिनोहिरमामण  विणरनमामन  सलन्त।  अलसकमारप्रयनोगमनपपुणनोऽयस  कमवियाः 
अस्तमाचलगमननोन्मपुखस्य सकयरस्य तथमा उदयमाचलमाविरूढस्य चन्द्रिस्य विणरनस  हिलस्तनयाः कणरयनोयाः  आबदयमा 
घण्टयमा सहि मनरुपम्य घण्टमाममाघ इमत प्रससमदस गतयाः।

सनोऽयस श्लनोकस्तमावितम्-

उदयमत मविततनोध्विररलश्नरज्जविमहिमरूचयौ महिमरमालम्न यमामत चमास्तमम्।

विहिमत मगरररयस मविललम्बतघण्टमादयपररविमाररतविमारणक्षेन्द्रिलष्ट्रीलमामम्।।

(श्रष्ट्रीकक ष्णस्य समारसथनमा दमारुकक्षे ण उकस - रज्जपुयाः इवि मकरणमामन मविमकरयन्त्यमायाः सकयरस्य उदयस तथमा 
चन्द्रिस्य अस्तगनसमयक्षे एककमालस रयविकपविरतयाः, कणरयनोयाः आबदघण्टस्य हिलस्तन इवि शनोभतक्षे।)

उनमविसशक्षे सगर कमवियाः शब्दमालसकमारस्य प्रयनोगक्षे महितन कपु शलतमास प्रदमशरतविमानम्। तत्र मचत्रबन्रस्य एकयाः 
सपुन्दरयाः प्रयनोगयाः दृश्यतक्षे। कपु त्रमामप एकक्षे न विणरन कपु त्रमामप विमा विणरदयक्षेन श्लनोकस  रचयमाममास। तस्य उदमाहिरणमामन 
तमावितम्-

दमाददनो दददपुदमादष्ट्री दमादमादनो दकददष्ट्रीददनोयाः।

दपुदमादस दददक्षे दपुदक्षे ददमाददददनोऽददयाः॥१९.११४ ॥

रमाजरमाजष्ट्री रुरनोजमाजक्षेरसजरक्षेऽजनोऽजरनोऽरजमायाः।

रक्षेजमाररजकरजनोजमारजर्णी ररमाजजपुररजजररयाः॥१९.१०२ ॥

शब्दस्य अथरस्य च समाथरकयाः समन्विय एवि कविक्षेयाः सकषयौ प्रममाणमममत कमविनमा उकमम्।

पमाठगतप्रश्नमायाः-३

. 31 बहिहशमासमवित्कमवियाः ममाघ इमत कथस जमायतक्षे।

. 32 ममाघस्य कमाव्यक्षे अन्यक्षेषमास कक्षे षमास शमासमाणमास स्पशर्मो मविदतक्षे।

. 33 मकरमातमाजपुरनष्ट्रीयस कक्षे न मविरमचतमम्।

. 34 कस  गन्थमविगमाहिमयतपुस ममाघयाः मशशपुपमालविरकमाव्यस रचयमाममास।

. 35 मशशपुपमालविरकमाव्यक्षे कक्षे षमास कक्षे षमास विस्तकनमास विणरनस दृश्यतक्षे।
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. 36 ममाघयाः कथस घण्टमाममाघ इमत प्रससमदस गतयाः।

. 37 ममाघकविक्षेयाः सकयमारस्तपकविरकचन्द्रिनोदयविणरनपरकस  श्लनोकस  सलखत।

. 38 मशशपुपमालविरकमाव्यक्षे मचत्रबन्रक्षेन मविमहितयाः श्लनोकयाः उदमामह्रियतमामम्।

. )3 4 श्रष्ट्रीहिषर याः

. . )3 4 1 समाममान्यपररचययाः
श्रष्ट्रीहिषरयाः नयषरष्ट्रीयचररतस्य तथमा खण्डनखण्डखमादगन्थस्य च कतमाररूपक्षेण प्रससदनो वितरतक्षे। श्रष्ट्रीहिषरयाः 

दमादशक्षे  शतकक्षे  कमान्यकपु ब्जनगरक्षे आसष्ट्रीतम्। मपतरयौ तस्य आस्तमामम्  यथमाक्रमस  श्रष्ट्रीहिष्ट्रीरयाः ममामलदक्षेविष्ट्री च। मपतमा 
श्रष्ट्रीहिष्ट्रीरयाः  विमारमाणस्यमास  रमाजयाः  जयन्तचन्द्रिस्य  सभमायमाममासष्ट्रीतम्।  तत्रयवि  ममसथलमायमायाः  आगतमातम्  नययमामयकमातम् 
उदयनमाचमायमारतम् परमाभविमनपुभकय कपुब्रनो जमातयाः। आसनक्षे च मरणकमालक्षे स्विपपुत्रस सपुपपुत्रस श्रष्ट्रीहिषर्त्तुं तस्य तमास मयमारदमास 
पपुनरुदमारमाथर्त्तुं अनपुरुरनोर। श्रष्ट्रीहिषरयाः मचन्तमाममणमन्त्रस्य जपस मविरमाय दक्षेव्यमायाः मत्रपपुरमायमायाः अनपुगहिक्षेण महितन प्रमतभमास 
सम्प्रमाप्य कमान्यकपु ब्जरमाजस्य सभमायमास  पपुनरमाजगमाम। तत्रयवि तस्यमानपुगहिक्षेण नयषरष्ट्रीयचररतस  रचयमाममास। तथयवि 
खण्डनखण्डकमाव्यक्षेन  उदयनमाचमायर्त्तुं  खलण्डतविमानम्।  सविरतयाः  प्ररमानमस्य  कविक्षेमविरषयक्षे  विकव्यमलस्त  यतम् 
दक्षेविभमाषमासमामहित्यस्य अपकषरणकमालक्षे अन्रकमारयपुगक्षे प्रमादपुभकरतनोऽयस महिमाकमविस्तमादृशममालनोकस  दत्तविमानम् यतम् सविमार 
मदशमा एवि चमाकमचक्यपकणमार जमातमायाः।

. . )3 4 2 श्रष्ट्रीहिषरस्य दक्षेशयाः
कमान्यकपु ब्जमासरपतक्षेयाः  सभमायमास  सभमापलण्डत  आसष्ट्रीतम्  इमत  कक त्विमा  श्रष्ट्रीहिषरयाः  कमान्यकपु ब्जमासरविमासष्ट्री 

आसष्ट्रीमदमत जमायतक्षे।

. . )3 4 3 श्रष्ट्रीहिषरस्य कमालयाः
कमान्यकपु ब्जमासरपतक्षेयाः जयन्तचन्द्रिस्य सभमायमाममासष्ट्रीतम् इमत कक त्विमा जयन्तचन्द्रिस्य कमालमानपुसमारस तस्य 

कविक्षेयाः कमालस मनणरतपुस  शक्यतक्षे। रमाजमा जयन्तचन्द्रि ११६३ ईशविष्ट्रीयमातम् ११९४ ईशविमाब्दस यमावितम् रमाज्यशमासनस 
चकमार। अतयाः तत्कमाल एवि कमाल इमत अनपुममातपुस शक्यतक्षे। तथमा च ११६३तयाः ११७४ईशविष्ट्रीयमाब्दमाभ्यन्तरस 
कदमामचतम् नयषरष्ट्रीयचररतस रचयमाममास इमत व्यकहिलमारस्य मतमम्।

. . )3 4 4 श्रष्ट्रीहिषरस्य कक तययाः
श्रष्ट्रीहिषरस्य नवि गन्थमायाः  प्रमाप्यन्तक्षे।  तन्मध्यक्षे  नयषरष्ट्रीयचररतस  खण्डनखण्डकमाव्यमक्षेवि प्रससदमम्।  तत्र 

नयषरष्ट्रीयचररतक्षे अलन्तमक्षे सगर कमविनमा श्रष्ट्रीहिषरण स्वियमक्षेवि तस्य अन्यमासमास कक तष्ट्रीनमास मविषयक्षे उकमम्। तस्य कमाव्यमामन 
महि-

स्थययर मविचमारप्रकरणमम् - नमामतनो दमाशरमनकगन्थनोऽयस प्रमाययाः कणभङ्गविमादखण्डनपरयाः।
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मविजयप्रशलस्तयाः - जयचन्द्रिस्य मपतपुयाः मविजयचन्द्रिस्य प्रशससमापरकस  कमाव्यमम्।

खण्डनखण्डखमादमम् - स्विनमामख्यमातनोऽमनविरचनष्ट्रीयतमासविरस्विभकतनो विक्षेदमान्तगन्थयाः।

गयौडनोविर्णीशकपु लप्रशलस्तयाः - विङ्गष्ट्रीयस्य कस्यमचद्रिमाजयाः स्तपुमतपरस कमाव्यमम्।

अणरविविणरनमम् - स्विनमामख्यमातमम्।

मछन्दप्रशलस्तयाः - अजमातपररचयस्य कस्यमामप रमाजनो विणरनपरनोऽयस गन्थयाः स्यमातम्।

मशविशमकससमदयाः - मशविशक्त्यनोरुपमासनमागन्थनोऽयस सम्भमाव्यतक्षे।

नविसमाहिसमाङ्कचररतचम्पकयाः(नमाम्नमा एवि मविषययाः स्विरूपञ्च आख्यमायक्षेतक्षे।)

नयषरष्ट्रीयचररतमम् -  अत्र महिमाकमाव्यक्षे  मनषरशमासकस्य नलस्य चररत्रस  प्रस्तकयतक्षे।  अलस्मनम्  गन्थक्षे 
दमामविसशमतयाः  सगमारयाः  २८३०  श्लनोकमाश्च  सलन्त।  एतमावितमामप  गन्थक्षेन  नलचररतयकदक्षेश  एवि  विण्यरतक्षे। 
नलदमयन्त्यनोयाः पररणयमाविसरविकत्तमान्तयाः सम्भनोगमचत्रस नलस्य च रमरप्रमाणतमायमायाः विणरनमय्यमा पदत्यमा विमणरतनोऽत्र 
गन्थक्षे। रमाजमन नलक्षे दमयन्तष्ट्रीरकक्षे  दमयन्तष्ट्रीमचन्तयमा दकयममानक्षे स्विमारमामस पयरटमत समत तक्षेन हिससनो गकह्यतक्षे दययमा 
मपुच्यतक्षे च। स एवि प्रत्यपुपकमारभमाविनयमा नलस्य स्तपुमतस दमयन्तष्ट्रीसमष्ट्रीपक्षे करनोमत। दमयन्त्यमायाः पकविररमागयाः उदयतक्षे। 
दमयन्त्यमायाः  मपतमा  मविदभरयाः  स्वियसविरममारचयमत।  दमयन्तष्ट्रीकमामपुकमा  दक्षेविमा  अमप  तत्र  आयमालन्त, 

रकतनलस्विरूपमाश्चत्विमार इन्द्रियमविमायपुकपु विक्षेरमायाः पञ्चमनो नलश्चक्षेमत सविरषमास  समरूपतयमा दमयन्तष्ट्री मविमचत्रमास दशमास 
प्रपदतक्षे।  सभमाविणरनमाय सममागतमा सरस्वित्यमप श्लक्षेषविणरनयमा दमयन्तन व्यमामनोहियमत। अविसमानक्षे  दमयन्त्यमायाः 
पमामतव्रत्यक्षेन दृढमानपुरमागक्षेण च प्रष्ट्रीत्यमा दक्षेविमायाः स्विमामन मविमशषमचहमामन प्रकटष्ट्रीकपु विरलन्त ययनरलयाः पररमचतयाः भविमत। 
नलदमयन्त्यनोयाः सपुखसङ्गमक्षेन च गन्थयाः सममाप्यतक्षे।

पमाठगतप्रश्नमायाः-४

. 39 श्रष्ट्रीहिषरस्य दयौ गन्थयौ उमलखत।

. 40 श्रष्ट्रीहिषरयाः कलस्मनम् नगरक्षे बभकवि।

. 41 श्रष्ट्रीहिषरस्य मपतपुयाः नमाम मकमम्।

. 42 श्रष्ट्रीहिषरस्य ममातपुयाः नमाम मकमम्।

. 43 श्रष्ट्रीहिषरस्य मपतमा कस्य रमाजयाः सभमायमाममासष्ट्रीतम्।

. 44 श्रष्ट्रीहिषरस्य मपतमा श्रष्ट्रीहिष्ट्रीरयाः कस्ममात्पलण्डतमातम् परमाबभकवि।

. 45 श्रष्ट्रीहिषरयाः कस्य मन्त्रस्य जपस कक तविमानम्।

. 46 श्रष्ट्रीहिषरयाः कस्यमायाः दक्षेव्यमायाः उपमासनमास कक तविमानम्।

. 47 श्रष्ट्रीहिषरयाः कक्षे न कमाव्यक्षेन उदयनमाचमायर्त्तुं खलण्डतविमानम्।

. 48 श्रष्ट्रीहिषरस्य कमालयाः कयाः।

. 49 श्रष्ट्रीहिषरयाः कदमा नयषरष्ट्रीयचररतस रचयमाममास।
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. )3 5 श्रष्ट्रीहिषरस्य कमाव्यस्य वियमशष्टमामन
नयषरष्ट्रीयचररतस्य  सरसमा  विणरनपदमतयाः  शृङ्गमारप्रकषरपकणरकथमा  च  सहृदयहृदयमामन  अविजरयक्षेतमामम्। 

यथयवि  श्रष्ट्रीहिषरस्य  खण्डनखण्डकमाव्यममदतष्ट्रीयस  तथयवि  नयषरष्ट्रीयममप  स्विकक्षेत्रक्षेऽनपुपममम्।  श्रष्ट्रीहिषरयाः  यथयवि 
दमाशरमनककमवियाः  तथयवि  यनोगष्ट्री  अमप  आसष्ट्रीमदमत  ययाः  समाकमात्कपु रुतक्षे  सममासरषपु  परस  ब्रह  प्रमनोदमाणरविमममत 
पदमाज्जमायतक्षे। 

श्रष्ट्रीहिषरयाः  स्विष्ट्रीयस्य  शमासजमानस्य  पररचयस  प्रमतसगर्त्तुं  ददमामत,  परन्तपु  सपदशसगर  तपु  तक्षेन  स्विष्ट्रीयस 
नमालस्तकमालस्तकसकलदशरनप्रविष्ट्रीणत्विस व्यमाकरणमनष्णमातत्विस च प्रकटष्ट्रीकक तमम्।

विक्षेदमालन्तनमा श्रष्ट्रीहिषरण नययमामयकमा वियशक्षेमषकमाश्च कमवितमायमामप्यपुपहिससतमायाः-

मपुकयक्षे ययाः मशलमात्विमाय शमासमकचक्षे सचक्षेतसमामम्।

गनोतमस तमविक्षेक्ष्ययवि यथमा मवित्थ तथयवि सयाः।।

ध्विमान्तस्य विमामनोरु मविचमारणमायमास वियशक्षेमषकस  चमारुमतस मक्षे।

औलपुकममाहिहयाः खलपु दशरनस ततम् कमस तमस्तत्त्विमनरूपणमाय।।

श्रष्ट्रीहिषरस्य कमवितमायमास नमारष्ट्रीरूपस्य विणरनमतष्ट्रीवि सजष्ट्रीविमम्। चतपुथरसगर मविप्रलम्भशृङ्गमारस्य विणरनमतष्ट्रीवि 
रमणष्ट्रीयमम्। तत्र एकयाः श्लनोकयाः तमावितम् -

मयमाङ्गस पकषयाः कपु लनमामनष्ट्री भविमानमक मविमपुच्ययवि मकमन्यदपुकविमानम्।

पपुपमासपुतमा शमालन्तमपुपयमत विमाररजमा न जमातपु द पुग्रमान्मरपुननोऽसरकमादमप।।

बहिवियाः शमाससम्मतमायाः तकमार अत्र कमाव्यक्षे यत्र यत्र कमविनमा सप्रयमासस सममाविक्षेमशतमायाः सहृदयमानमास मनमाससस 
रञ्जयलन्त। उत्प्रक्षेकमाणमाममप चमत्कमारनोऽस्य मनतमान्तस हृदयाः -

यदस्य यमात्रमासपु बलनोदतस रजयाः स्पपुतप्रतमापमानलरकममसञ्जम।

तदक्षेवि गत्विमा पमततस तरमामत पङ्कष्ट्रीभविङ्कतमास मविरयौ।।

यदमप  नयषरकमाव्यस  सयौमबदतमायमा  अभमाविमातम्  कमठन्यमादक्षेकस्ययविनमाथरस्य  शब्दमान्तरक्षेणमावितरनमाच्च 
ममाघमकतमाजपुरनष्ट्रीयमापक्षेकयमा न्यकनमयमारदस मन्तव्यस भविमत तथमामप नयषरक्षे लस्ततस रसनोल्विणत्विस सविरममतशय्य वित्तरतक्षे। 
तस्ममादमाभमाणकममदमम्-

उमदतक्षे नयषरक्षे कमाव्यक्षे क्वि ममाघयाः क्वि च भमारमवियाः।।
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. )3 6 कक्षेमक्षेन्द्रियाः

. . )3 6 1 समाममान्यपररचययाः
कक्षेमक्षेन्द्रियाः  एकमादशशतकस्य  ख्यमातनमाममा  कमवियाः  आसष्ट्रीतम्।  कक्षेमक्षेन्द्रियाः  ससन्रनोयाः  पयौत्रयाः  प्रकमाशक्षेन्द्रिस्य 

पपुत्रश्च  आसष्ट्रीतम्।  कक्षेमक्षेन्द्रिस्य  मपतमा  प्रकमाशक्षेन्द्रियाः  ब्रमाहणमानमास  ससरकक  आसष्ट्रीतम्।  कक्षेमक्षेन्द्रियाः  कश्मष्ट्रीररमाजस्य 
अनन्तस्य  सभमापलण्डत  आसष्ट्रीतम्।  तस्य  अनन्तस्य  शमासनकमालयाः  १०२७  ईशविष्ट्रीयमाब्दतयाः  १०६४ 
ईशविष्ट्रीयमाब्दस यमावितम् आसष्ट्रीतम्।

. . )3 6 2 कक्षेमक्षेन्द्रिस्य दक्षेशयाः
कक्षेमक्षेन्द्रियाः  कश्मष्ट्रीरविमासष्ट्री  आसष्ट्रीतम्।  तत्रत्यस्य  रमाजयाः  अनन्तस्य  सभमापलण्डत  आसष्ट्रीतम्  कक्षेमक्षेन्द्रियाः। 

कश्मष्ट्रीरदक्षेशनो विरपपुत्रमाणमास दक्षेशयाः इमत भमणमतयाः प्रससदमा एवि। तक्षेन विरपपुत्रमाणमास दक्षेशक्षे कश्मष्ट्रीरक्षे जमनस लक्षेभक्षे कक्षेमक्षेन्द्रियाः।

. . )3 6 3 कक्षेमक्षेन्द्रिस्य कमालयाः
पकविरमक्षेवि उकमलस्त यतम् कक्षेमक्षेन्द्रियाः कश्मष्ट्रीररमाजस्य अनन्तस्य सभमापलण्डत आसष्ट्रीतम्। तस्य अनन्तस्य 

शमासनकमालयाः  १०२७  ईशविष्ट्रीयमाब्दतयाः  १०६४  ईशविष्ट्रीयमाब्दस  यमावितम्  आसष्ट्रीतम्।  अतयाः  कक्षेमक्षेन्द्रिस्य  समययाः 
एकमादशशतकमममत मनलश्चत्य विकपुस  शक्यतक्षे।

. . )3 6 4 कक्षेमक्षेन्द्रिस्य कक तययाः
कक्षेमक्षेन्द्रिस्य बह्व्ययाः कक तययाः प्रमाप्यन्तक्षे। तमाश्च शमशविसशमहिमाकमाव्यमम्  अमकतरङ्गकमाव्यमम्  अविसरसमारयाः 

मपुकमाविलष्ट्री  लमाविण्यवितष्ट्री  दक्षेशनोपदक्षेशयाः  पविनपञ्चमामशकमा  पदकमादम्बरष्ट्री  अविदमानकल्पलतमा  नष्ट्रीमतकल्पतरुयाः 
लनोकप्रकमाशकनोशयाः सक्षेव्यसक्षेविकनोपदक्षेशयाः मविनयविलष्ट्री दपरदलनमम् कमविकण्ठमाभरणमम् रमाममायणमञ्जरष्ट्री भमारतमञ्जरष्ट्री 
बकहित्कथमामञ्जरष्ट्री समयममातककमा दशमावितमारचररतमम् इमत।

. . )3 6 5 कक्षेमक्षेन्द्रिस्य कमाव्यस्य गपुणमायाः
कक्षेमक्षेन्द्रिस्य  अविदमानकल्पलतमा  समाररशतविषमारभ्यन्तरक्षे  एवि  मतब्बतभमाषमानपुविमादमाविसरस  लक्षेभक्षे  इमत 

कक्षेमक्षेन्द्रिस्य रमाममरकनोदमारतमायमायाः सपुन्दरकमाव्यशयल्यमाश्च प्रबलस प्रममाणमम्।

दशमावितमारचररतनमाम महिमाकमाव्यस कक्षेमक्षेन्द्रिस्यमालन्तममा मरपुरतममा च कक मतयाः। अलस्मनम् स्वितन्त्रक्षे महिमाप्रयौढक्षे 
च महिमाकमाव्यक्षे  मविष्णनोदरशमावितमारमायाः रनोचकशयल्यमा विमणरतमायाः। कक्षेमक्षेन्द्रिस्य भमाषमा मरपुरमा,  सरसमा सपुबनोरमा चमासष्ट्रीतम्। 
उदमाहिरणमक्षेकस  यथमा - 

दमयतजनमवियनोगनोदक्षेगरनोगमातपुरमाणमास मविभविमविरहिदयन्यम्लमायममानमाननमानमामम्।

शमयमत मशतशल्यस हिन्त नयरमाश्यनश्यद्भविपररभवितमालन्तयाः शमालन्तरन्तक्षे विनमान्तक्षे।।

   40   ससस्कक तसमामहित्यमम्
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पमाठगतप्रश्नमायाः-५

. 50 कक्षेमक्षेन्द्रियाः कस्य रमाजयाः सभमापलण्डत आसष्ट्रीतम्।

. 51 कलस्मनम् दक्षेशक्षे कक्षेमक्षेन्द्रियाः जमनस लक्षेभक्षे।

. 52 कक्षेमक्षेन्द्रिस्य कमालयाः कयाः।

. 53 कक्षेमक्षेन्द्रिस्य कमाश्चन कक तष्ट्रीयाः सलखत।

. 54 कक्षेमक्षेन्द्रिस्य मरपुरतममायमायाः कक तक्षेयाः नमाम मकमम्।

. )3 7 कल्हिणयाः

. . )3 7 1 समाममान्यपररचययाः-
ऐमतहिमाससककमविषपु  अन्यतमयाः  कमवियाः  कल्हिणयाः।  ससस्कक तभमाषमायमामम्  इमतहिमासलक्षेखनमाय  यमाविन्तयाः 

मविदमाससयाः व्यविससतविन्तयाः तक्षेषमास मध्यक्षे कल्हिणयाः प्रमपुख इमत मनतमान्तसत्यस विस्तपु। कल्हिणयाः स्वियमक्षेवि स्विष्ट्रीयमम् 
इमतविकत्तस  मनमदरषविमानम्।  कल्हिणस्य मपतमा आसष्ट्रीतम्  चणपकयाः। चणपकयाः तमात्कमालष्ट्रीककमाश्मष्ट्रीरमासरपतक्षेयाः  हिषरस्य 
प्ररमानमाममात्ययाः आसष्ट्रीतम्। कल्हिणस्य मपतकव्ययाः कणकनोऽमप रमाजयाः हिषरस्य आश्रयक्षे आसष्ट्रीतम्। हिषर शत्रपुमभयाः कपटक्षेन 
हितक्षे समत चणपकयाः रमाजमाश्रयहिष्ट्रीनयाः सञ्जमातयाः। परस कल्हिणयाः अलकदत्तनमाम्नयाः कस्यमचत्सत्पपुरुषस्य छत्रछमायमामम् 
आसश्रतविमानम्। कल्हिणयाः रमाममायणमहिमाभमारतमामदगन्थमानम् सम्यकम्  अरष्ट्रीतविमानम्। समस महि ज्ययौमतषशमासक्षेऽमप तस्य 
पमालण्डत्यमम् आसष्ट्रीतम्।

. . )3 7 2 कल्हिणस्य दक्षेशयाः-
कल्हिणनोऽयस  कमाश्मष्ट्रीरदक्षेशक्षे  आढब्रमाहणविसशक्षे  अजमायत।  तस्य  कमाश्मष्ट्रीरविमाससत्विक्षे  नमालस्त  कनोऽमप 

सन्दक्षेहियाः।

. . )3 7 3 कल्हिणस्य कमालयाः-
रमाजयाः  सपुस्सलस्य  पपुत्रक्षे  जयसससहिक्षे  रमाजमत  कल्हिणयाः  रमाजतरमङ्गणन  मनममरतविमानम्।  जयसससहिस्य 

शमासनकमालयाः आसष्ट्रीतम्  ११२७ तमक्षेशविष्ट्रीयविषरतयाः ११५९ तमक्षेशविष्ट्रीयविषरपयरन्तमम्। अतयाः कल्हिणस्य कमालयाः 
ईशविष्ट्रीयदमादशशतकमम् इमत मनश्चयक्षेन विकपुस  शक्यतक्षे।

. . )3 7 4 कल्हिणस्य कक मतयाः-
ऐमतहिमाससककविक्षेयाः अस्य रमाजतरमङ्गणष्ट्री इमत एकमक्षेवि ऐमतहिमाससककमाव्यस प्रमाप्यतक्षे। सविरममप प्रमाकनमम् 

इमतहिमासगन्थमनविहिस  मनपपुणस  मनरष्ट्रीक्ष्ययवि रमाजतरमङ्गणन प्रणष्ट्रीतविमानम्। कल्हिणक्षेन ११४८-तमक्षेशविष्ट्रीयविषर  प्रमारब्रमा 

ससस्कक तसमामहित्यमम्    41   
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रमाजतरमङ्गणष्ट्री  ११५०-तमक्षेशविष्ट्रीयविषर  सममामपतमा।  अत्र  कमाव्यतमायमायाः  यमाविमानसशनो  वितरतक्षे  तमाविमानसशयाः 
ऐमतहिमाससकतमायमायाः अमप।

. . )3 7 5 रमाजतरमङ्गणष्ट्रीगन्थयाः-
गन्थनोऽयस  मविशमालकमाययाः  अषसपु  तरङ्गक्षेषपु  मविभकनो  मविदतक्षे।  अत्र  कल्हिणयाः  प्रमाचष्ट्रीनकमालमादमारभ्य 

तत्समयपयरन्तस्य कमाश्मष्ट्रीरदक्षेशस्य कमाश्मष्ट्रीरशमासकमानमास च इमतहिमासस लक्षेसखतपुस प्रयत्नस कक तविमानम्। अस्य गन्थस्य 
इमतहिमासमनबदयाः  मविक्रमससवित्सरप्रमारम्भमातम्  दमादशशतकपकविरभविस्य  कस्यचन  गनोनन्दनमामकस्य  रमाजयाः 
इमतहिमासमातम् प्रक्रमतक्षे। अलस्मनम् गन्थक्षे  प्रथमतरङ्गत्रयक्षे  मनमदरषमानमास रमाजमामपुलक्षेखयाः कमालमनदरशरमहितयाः एवि कक तयाः। 
तत्र  पयौरमामणककथमास  जनश्रपुमतस  च  आरमारष्ट्रीकक त्य  इमतहिमासस  मनममरतविमानम्।  ततयाःपरस  रमाजमामम्  इमतहिमासविणरनक्षे 
कमालमनदरशयाः प्रमाप्यतक्षे। सविरतयाः प्रथममम् मनमदरश्यममानमा मतसथयाः ८१३-८१४ ईशविष्ट्रीयविषरमम्। ततयाः अन्तयाःपयरन्तस 
विमणरतमायाः  घटनमायाः  प्रमाममामणकरूपक्षेण  वियजमामनकपदत्यमा  मनबदमा  मविदतक्षे।  अषमतरङ्गस्य  घटनमास्तपु  कमविनमा 
भकयसमासशक्षेन समाकमात्कक त्य मनबदमा इमत तमासमास सत्यतमा असलन्दग्रमा।

. . )3 7 6 कल्हिणस्य कमाव्यस्य वियमशष्टमम्-
समाममान्यतयाः प्रमाययाः सविर  एवि ऐमतहिमाससकमायाः स्विदक्षेशस्य प्रमतष्ठमास  विररमयतपुस  स्विष्ट्रीयदक्षेशक्षे  अवितरममानमानमप 

गपुणमानम् विणरमयतपुस न सङ्कपु चलन्त। मकन्तपु कल्हिणयाः तमादृशयाः नमासष्ट्रीतम्। स महि मनतमान्तमनष्पकपमामततयमा इमतहिमासस 
रमचतविमानम्। स स्वियमक्षेवि सलखमत-

"श्लमाघ्ययाः स एवि गपुणविमानम् रमागदक्षेषमविविसजरतयाः।  

भकतमाथरकथनक्षे यस्य स्थक्षेयस्यक्षेवि सरस्वितष्ट्री।।" इमत।

रमाजतरमङ्गणष्ट्रीगन्थक्षे  तत्कमालष्ट्रीनमानमास  रमाजमास  गपुणदनोषमायाः,  रमाजसक्षेविकमानमास  च कक तघ्नतमास्विमाममभमकयाः सविर्त्तुं 
यथमायथस विमणरतमम्। अलस्मनम् कमाव्यक्षे मनन्दमा स्तपुमतयाः उभयमम् अमप मनष्पकपमाततयमा सलसखतमम्।

अलस्मनम् गन्थक्षे इमतहिमासक्षेन समस कमाव्यत्विममप सममानतयमा वितरतक्षे। यथमा-

"रमाज्यमाच्च्यपुतस्य बहिहशयाः पररविमाररमाममा

कनोशमामद तस्य ररपविनो व्रजतनोऽपजहपुयाः।

उविर्णीरूहिनोमविगसलतस्य नगक्षेन्द्रिशृङ्गमा-

दलष्ट्रीफलमामद रभसमामदवि गण्डशयलमायाः।।" इमत।

पमाठगतप्रश्नमायाः-६

. 55 कल्हिणयाः कलस्मनम् दक्षेशक्षे अजमायत।

. 56 कल्हिणस्य कक तक्षेयाः नमाम मकमम्।

. 57 रमाजतरमङ्गणष्ट्री इमत ककीदृशस कमाव्यमम्।

   42   ससस्कक तसमामहित्यमम्
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. 58 रमाजतरमङ्गण्यमास कमत तरङ्गमायाः सलन्त।

. 59 कल्हिणस्य मपतपुयाः मपतकव्यस्य च नमाम सलखत।

. )3 8 भमट्टिस्विमामष्ट्री

. . )3 8 1 समाममान्यपररचययाः-
भमट्टिकमाव्यस्य प्रणक्षेतपुयाः भमट्टिस्विमाममनयाः मपतमा आसष्ट्रीतम् श्रष्ट्रीररस्विमामष्ट्री। भमट्टिस्विमाममनयाः जष्ट्रीविनचररतमविषयक्षे 

प्रमाममामणकस  मकममप मतस नमालस्त। तस्य जष्ट्रीविनमविषयक्षे कमालश्चतम् कथमायाः श्रकयन्तक्षे। भमट्टिस्विमाममनयाः जन्मनयाः परमक्षेवि 
तस्य  ममातकमवियनोगयाः  सञ्जमातयाः।  तस्य  मपतमा  श्रष्ट्रीररस्विमामष्ट्री  अमप  नविजमातकस  स्विपपुत्रस  पररत्यज्य  सन्यमासस 
स्विष्ट्रीकक तविमानम्। तत्र श्रष्ट्रीररसक्षेननमाममा कलश्चतम् रमाजमा आसष्ट्रीतम्। सयाः भमट्टिस्विमाममनयाः पनोषणस कक तविमानम्।

कविक्षेरस्य  व्यमाकरणशमासक्षे  आसष्ट्रीतम्  प्रगमाढस  पमालण्डत्यमम्।  तस्य  कमाव्यमक्षेवि  तत्र  प्रममाणमम्।  समस  महि 
अलङ्कमारमामदष्विमप शमासक्षेषपु तस्य पमालण्डत्यमम् आसष्ट्रीतम्।

. . )3 8 2 भमट्टिस्विमाममनयाः दक्षेशयाः-
कमविरयस सयौरमाषषजनपदस्य अन्तगरतक्षे विलभष्ट्रीनगरक्षे जमनस लब्रविमानम् इमत रूमढयाः।

. . )3 8 3 भमट्टिस्विमाममनयाः कमालयाः-
अयस  कमवियाः  रमाजयाः  श्रष्ट्रीररसक्षेनस्य  आश्रयक्षे  आसष्ट्रीमदमत  सयाः  स्वियमक्षेवि  स्विष्ट्रीयकमाव्यक्षे  सलखमत। 

श्रष्ट्रीररसक्षेननमामकमाश्चत्विमारनो  रमाजमानयाः  प्रससदमायाः।  तक्षे  च  ५००-६५० ईशविष्ट्रीयमाब्दपयरन्तमम्  अजमायन्त।  तक्षेषपु 
कतमस्य श्रष्ट्रीररसक्षेनस्य समयक्षे आसष्ट्रीमदमत न मनलश्चतमम्। श्रष्ट्रीररसक्षेनमदतष्ट्रीयस्य एकयाः मशलमालक्षेखयाः प्रमाप्यतक्षे यत्र 
भमट्टिनमाम्नक्षे मविदपुषक्षे  रमाजमा कक तस्य भकममदमानस्य विमातमार ममलमत। यमद अयस भमट्टियाः भमट्टिकमाव्यस्य प्रणक्षेतमा भमट्टियाः 
स्यमातम्  तमहिर  तस्य  समययाः  ६१०  ईशविष्ट्रीयमाब्दयाः  इमत  मन्तपुस  शक्यतक्षे।  मभनभट्टिक्षेयाः  कल्पनमायमाममप  भमट्टियाः 
सपमशतकमादकध्विर्त्तुं नमानक्षेतपुस यनोग्ययाः। अतयाः भमट्टिस्विमामष्ट्री ईशविष्ट्रीयसपमशतकक्षे  आसष्ट्रीमदमत विकपुस  शक्यतक्षे।

. . )3 8 4 भमट्टिस्विमाममनयाः कक मतयाः-
भमट्टिकमाव्यमम् इमत तस्य कक मतयाः। शमासकमाव्यक्षेषपु  भमट्टिकमाव्यस प्रससदतरमम्। अस्य कमाव्यस्य मनममारणक्षे 

उदक्षेश्यममासष्ट्रीतम् मनक्षेमविननोदक्षेन सहि व्यमाकरणस्य जमानमम्। व्यमाकरणशमासस्य प्रयनोगयाः अलस्मनम् कमाव्यक्षे सम्यकयमा 
दृश्यतक्षे। स्विस्य कमाव्यमविषयक्षे भमट्टिस्विमामष्ट्री स्वियमक्षेवि सलखमत- 

“दष्ट्रीपतपुल्ययाः प्रबन्रनोऽयस शब्दलकणचकपुषमामम्।

हिस्तमादशर इविमान्रमानमास भविक्षेद्व्यमाकरणमादृतक्षे” इमत।
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अथमारतम्  व्यमाकरणक्षे  व्यपुत्पनमानमास कक तक्षे  कमाव्यममदस प्रदष्ट्रीपतपुल्यमम्। मकन्तपु व्यमाकरणजमानरमहितमानमास  कक तक्षे 
अन्रस्य  हिस्तक्षे  दपरणयाः  इवि।  कमाव्यममदस  भमट्टिस्विमाममनमा  प्रणष्ट्रीतमम्  इमत  हिक्षेतनोयाः  तनमाम्नयवि  प्रससमदयाः  जमातमा। 
कमाव्यममदस रमाविणविरनमाम्नमामप प्रथतक्षे।

इदस  कमाव्यस  विमाल्मष्ट्रीमकमहिषरयाः  रमाममायणममासश्रत्य  मनममरतमम्।  अत्र  रमाममायणकथमा  एवि  विमणरतमा। 
कमाव्यक्षेऽलस्मनम् दमादशसगमारयाः सलन्त।

. . )3 8 5 भमट्टिस्विमाममनयाः कमाव्यस्य वियमशष्टमम्-
कमाव्यस्यमास्य  प्ररमानस  वियमशष्टस  महि  व्यविहिमारक्षे  व्यमाकरणस्य  यमामन  रूपमामण  प्रमाप्यन्तक्षे  तययाः  सहि 

अप्रचसलतमायाः व्यमाकरणस्य प्रमाययाः सविर  एवि प्रयनोगमायाः अत्र लभ्यन्तक्षे। ममलनमाथस्य मतमानपुसमारस भमट्टिकमाव्यस महि 
"उदमाहिरणकमाव्यमम्"। अन्यक्षे  अमप टष्ट्रीकमाकमारमायाः विदलन्त यतम्  प्रयनोगदमारमा व्यमाकरणस्य मशकमादमानमाय कमविनमा 
कमाव्यममदस  मनममरतमम्  इमत।  भमट्टिकमाव्यस्य  मपुख्यतयमा  चत्विमारयाः  भक्षेदमायाः।  प्रककीणरकमाण्डयाः,  असरकमारकमाण्डयाः, 
प्रसनकमाण्डयाः,  मतङन्तकमाण्डश्च। तक्षेषपु आमदतयाः पञ्चमसगरपयरन्तस प्रककीणरकमाण्डयाः। तत्र व्यमाकरणस्य मविमविरमायाः 
मनयममायाः  प्रयनोगययाः  उदमाहृतमायाः।  पञ्चमसगरतयाः  नविमसगरपयरन्तमम्  असरकमारकमाण्डयाः।  तत्र  प्रत्ययमानमास  व्यविहिमारयाः, 
आत्मनक्षेपदपरस्मयपदमविरमानस,  णत्विमविरमानस,  षत्विमविरमानस च प्रयनोगययाः दमशरतमम्। दशमसगरतयाः त्रयनोदशसगरपयरन्तस 
प्रसनकमाण्डयाः। अलस्मनम् असशक्षे अलङ्कमारमाणमास प्रयनोगयाः दृश्यतक्षे। अषमादशसगरतयाः अलन्तमस यमावितम् मतङन्तकमाण्डयाः। 
अत्र दशमानमास लकमारमाणमास प्रयनोगयाः प्रमाप्यतक्षे। न महि भमट्टिकमाव्यस कक्षे विलस व्यमाकरणलकणप्रयनोगजमानमाय मनममरतमम् अमप 
तपु  अलङ्कमारयाः,  रसयाः,  छन्दयाः,  कमाव्यगपुणमायाः,  व्यञ्जनमा,  मचत्रमम्  इत्यमादष्ट्रीमन  अमप  अत्र  भकयशयाः  प्रमाप्यन्तक्षे। 
कमाव्यस्यमास्य  दशमक्षे  सगर  शब्दमाथमारलङ्कमारमाणमास  मनविक्षेशक्षेन  एकमादशसगर  ममारपुयरगपुणस्य  सममाविक्षेशक्षेन  च  अस्य 
गयौरविमक्षेरतक्षे।

भमट्टिकमाव्यक्षे यमकमालङ्कमारस्य एकमम् उदमाहिरणस यथमा-

"अविससतस हिससतस प्रससतस मपुदमा मविलससतस ह्रिससतस स्मरभमाससतमम्।

न समदमायाः प्रमदमा हितस्मदमायाः पपुरनोमहितस मविमहितस न समष्ट्रीमहितमम्।।" इमत।

लपुङ्लकमारस्य प्रयनोगयाः यथमा-

"ममाजमासष्ट्रीस्त्विस सपुखष्ट्री रमामनो यदकमाषर्णीतम् स रकसमामम्।

उदतमारष्ट्रीदपुदन्विन्तयाः पपुरस न पररतनोऽरुरतम्।।" इमत.

अस्य कमाव्यस्य शरदणरनस मनतमान्तहृदमम्-

"तरङ्गसङ्गमाचचपलययाः पलमाशयज्विमारलमासश्रयस समामतशयस दरलन्त।

सरपुमदष्ट्रीपमामगरुचष्ट्रीमन रनोजपुस्तमामनोत्पलमान्यमाकपु लषट्पदमामन।।" इमत।

एविमक्षेवि सकयर्मोदयविणरनममप-
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"दपुरुत्तरक्षे पङ्क इविमान्रकमारक्षे मगस जगत्सन्ततरलश्मरज्जपुयाः।

प्रणषमकमतरप्रमविभमागमपुदनम् समपुज्जहिमारक्षेवि ततनो मविविस्विमानम्।।" इमत।

भमट्टिकमाव्यस्य मनम्नसलसखतश्लनोकस्तपु एकमाविलष्ट्रीनमामकस्य अलङ्कमालस्य प्रससदमपुदमाहिरणमम्-

"न तज्जलस यन सपुचमारुपङ्कजस न पङ्कजस तददलष्ट्रीनषट्पदमम्।

न षट्पदनोऽसयौ न जपुगपुञ्ज ययाः कलस न गपुसञ्जतस तन्त जहिमार यन्मनयाः।।" इमत।

कमाव्यक्षेऽलस्मनम् महिमाकमाव्यस्य वियमशष्टममप वितरतक्षे इमत हिक्षेतनोयाः भमट्टिकमाव्यस महिमाकमाव्यमक्षेवि।

पमाठगतप्रश्नमायाः-७

. 60 भमट्टिस्विमाममनयाः मपतपुयाः नमाम मकमम्।

. 61 भमट्टिस्विमामष्ट्री कस्य रमाजयाः आश्रयक्षे अमासष्ट्रीतम्।

. 62 भमट्टिस्विमामष्ट्री कलस्मनम् दक्षेशक्षे अजमायत।

. 63 भमट्टिस्विमामष्ट्री कलस्मनम् शतकक्षे  जमनस लब्रविमानम्।

. 64 भमट्टिकमाव्यस ककीदृशस कमाव्यमम्।

. 65 भमट्टिस्विमाममनयाः कक तक्षेयाः नमाम मकमम्।

. 66 दष्ट्रीपतपुल्ययाः प्रबन्रनोऽयमम् इमत कस्य मविषयक्षे उकमम्।

. 67 भमट्टिकमाव्यस मकममासश्रत्य मनममरतमम्।

. 68 एकमाविलष्ट्रीनमामकस्य अलङ्कमारस्य प्रससदमपुदमाहिरणस भमट्टिकमाव्यतयाः दष्ट्रीयतमामम्।

पमाठसमारयाः

ममाघयाः
अलस्मनम्  पमाठक्षे  वियस  कविक्षेयाः  ममाघस्य जष्ट्रीविनचररतस,  तस्य दक्षेशयाः,  तस्य कमालयाः.तस्य कक तययाः,  तस्य 

कमाव्यस्य वियमशष्टमामन,  मशशपुपमालविरकमाव्यस्य वियमशष्टमामन इत्यमादययाः मविषयमायाः  पमठतमायाः।  ममाघस्य मपतमा 
दत्तकयाः  मविदमानम्  दमानप्रससदश्चमासष्ट्रीतम्।  मष्ट्रीनमलमाख्यनगरक्षे  जन्मगहिणमकरनोतम्।  गपुजररमनविमासष्ट्री  अयस  कमवियाः 
श्रष्ट्रीममालनगरक्षे विमासस कक तविमानम्। सपशकस्य अलन्तममातम् अषमशतकपयरन्तमम् ममाघस्य समययाः इमत मविदपुषमास मतमम्। 
मशशपुपमालविर इमत एकक्षे नयवि कमाव्यक्षेन ममाघकमवियाः प्रसथतयशमा बभकवि।
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महिमाभमारतमम्  उपजष्ट्रीव्य  मविरमचतक्षे  अलस्मनम्  गन्थक्षे  यपुसरमष्ठरस्य  रमाजसकयक्षे  यमागक्षे  श्रष्ट्रीकक ष्णक्षेन  कक तयाः 
मशशपुपमालस्य  विरयाः  मपुख्यतयमा  विमणरतयाः।  महिमाभमारतनोकमास  मनष्प्रमाणमाममममास  कथमास  ममाघनो  विणरनममाहिमात्म्यक्षेन 
चमत्कमाररणन मविमहितविमानम्।

श्रष्ट्रीहिषर याः
अलस्मनम्  पमाठक्षे  श्रष्ट्रीहिषरस्य  जष्ट्रीविनविकत्तमान्तयाः  दक्षेशयाः  कमालयाः  कक तयश्च  विमणरतमायाः।  श्रष्ट्रीहिषरयाः 

कमान्यकपु ब्जमासरविमासष्ट्री आसष्ट्रीतम्। श्रष्ट्रीहिष्ट्रीरयाः तस्य मपतमा ममातमा च ममामलदक्षेविष्ट्री आसष्ट्रीतम्। उदयनमाचमायमारतम् परमाभविमम् 
अनपुभमवितपुयाः  स्विमपतपुयाः  श्रष्ट्रीहिष्ट्रीरस्य  सम्ममानरकमाथर्त्तुं  श्रष्ट्रीहिषरण  नयषरष्ट्रीयचररतस  मविरमचतमम्।  दक्षेविभमाषमासमामहित्यस्य 
अपकषरणकमालक्षे  अन्रकमारयपुगक्षे  प्रमादपुभकरतनोऽयस  महिमाकमवियाः भमाषमायमास  पपुनरुदमारस  कक तविमानम्।  रमाजमा  जयन्तचन्द्रिस्य 
कमाल एवि अस्य कविक्षेयाः कमाल इमत लस्थरष्ट्रीकक त्य अयस श्रष्ट्रीहिषरयाः दमामविसशशतककमालक्षे आसष्ट्रीमदमत अनपुममातपुस शक्यतक्षे। 
श्रष्ट्रीहिषरस्य  नवि  गन्थमायाः  प्रमाप्यन्तक्षे।  तत्र  नयषरष्ट्रीयचररतस  तथमा  खण्डनखण्डकव्यमक्षेवि  असरकतयमा  प्रथन्तक्षे। 
तमदहिमाय अन्यक्षे गन्थमायाः तमावितम् स्थययरमविचमारप्रकरणमम्, मविजयप्रशलस्तयाः, गयौडनोविर्णीशकपु लप्रशलस्तयाः, अणरविविणरनमम्, 
मछन्दप्रशलस्तयाः, मशविशमकससमदयाः, नविसमाहिसमाङ्कचररतचम्पकयाः इमत। 

तत्र  नयषरष्ट्रीयचररतमाख्यक्षे  गन्थक्षे  दमामविसशमतयाः  सगमारयाः  २८३०  श्लनोकमाश्च  सलन्त।  नलदमयन्त्यनोयाः 
पररणयमाविसरविकत्तमान्तयाः  सम्भनोगमचत्रस  नलस्य  च  रमरप्रमाणतमायमायाः  विणरनमय्यमा  पदत्यमा  विमणरतनोऽत्र  गन्थक्षे। 
दमयन्तष्ट्रीमचन्तयमा रमाजयाः नलस्य रमाजहिससपररत्यमागविणरनमम् प्रससदमम्। नलस्य दक्षेविययाः सहि औपम्यमम् इत्यमादष्ट्रीमन 
विणरनमामन प्रससदमामन। नलदमयन्त्यनोयाः सपुखसङ्गमक्षेन च गन्थयाः सममाप्यतक्षे। 

श्रष्ट्रीहिषरस्य  कमाव्यवियमशष्टमामन  अमप  अत्र  समपुपविमणरतमामन।  विणरनपदत्यमा  अलसकमारप्रयनोगमामदनमा 
मनरूपममायाः कक तययाः कक तमायाः।

कक्षेमक्षेन्द्रियाः
कक्षेमक्षेन्द्रियाः  एकमादशशतमाब्दयौ  जमनस  लक्षेभक्षे।  स  कश्मष्ट्रीरदक्षेशष्ट्रीययाः।  तस्य  नयकमायाः  कक तययाः  लनोकप्रससदमायाः 

कमाव्यगपुणसम्पनमायाः च। सविमारसपु कक मतषपु दशकपु ममारचररतमममत कमाव्यमम् तस्ययवि कमाव्यमान्तरमामण अमतशक्षेतक्षे। 

कल्हिणयाः
ऐमतहिमाससककमविषपु  अन्यतमयाः  कमवियाः  कल्हिणयाः।  ईशविष्ट्रीयदमादशशतकक्षे  कमाश्मष्ट्रीरदक्षेशक्षे  सयाः  जमनस 

लब्रविमानम्। तस्य मपतमा चणपकयाः आसष्ट्रीतम् रमाजयाः हिषरस्य प्ररमानमाममात्ययाः। अलकदत्तनमाममा कलश्चत्सत्पपुरुषयाः 
कल्हिणस्य पनोषकयाः आसष्ट्रीतम्।  कल्हिणस्य कक तक्षेयाः  नमाम  रमाजतरमङ्गणष्ट्री।  अत्र अषयौ  तरङ्गमायाः  सलन्त।  रमाजमन 
जयसससहिक्षे  रमाजमत  कल्हिणयाः  रमाजतरमङ्गणन  मनममरतविमानम्।  अलस्मनम्  कमाव्यक्षे  गनोनन्दनमामकरमाजयाः  आरभ्य 
तत्कमालपयरन्तस्य कमाश्मष्ट्रीरदक्षेशस्य रमाजमास च इमतहिमासयाः विमणरतयाः।

भमट्टिस्विमामष्ट्री
भमट्टिस्विमामष्ट्री  सयौरमाषषजनपदस्य अन्तगरतक्षे  विलभष्ट्रीनगरक्षे  सपमशतकक्षे  अजमायत। भमट्टिस्विमाममनयाः मपतमा 

आसष्ट्रीतम्  श्रष्ट्रीररस्विमामष्ट्री।  मपतरर  सन्न्यस्तक्षे  रमाजमा  श्रष्ट्रीररसक्षेनयाः  तस्य  पनोषणस  कक तविमानम्।  तस्य  कक तक्षेयाः  नमाम 
भमट्टिकमाव्यमम्। रमाविणविरमममत भमट्टिकमाव्यस्य अपरस नमाम। शमासकमाव्यक्षेषपु  भमट्टिकमाव्यस प्रससदतरमम्। कमाव्यममदस 

   46   ससस्कक तसमामहित्यमम्



कमविपररचययाः-३ मटप्पणष्ट्री

विमाल्मष्ट्रीमकमहिषरयाः  रमाममायणममासश्रत्य  मनममरतमम्।  कमाव्यक्षेऽलस्मनम्  दमादशसगमारयाः  सलन्त।  अत्र  व्यमाकरणशमासस्य 
सम्यकम्  प्रयनोगयाः अत्र दृश्यतक्षे।

पमाठगतप्रश्नमानमामपुत्तरमामण

उत्तरस्तबकयाः-१
. 1 ममाघस्य मपतमा आसष्ट्रीतम् दत्तकयाः।

. 2 ममाघस्य मपतमामहियाः आसष्ट्रीतम् सपुप्रभदक्षेवियाः।

. 3 ममाघस्य मपतमामहियाः रमाजयाः विमरलमातयाः सभमायमामम् आसष्ट्रीतम्।

. 4 ममाघस्य जन्म मष्ट्रीनमलमाख्यक्षे नगरक्षे बभकवि।

. 5 ममाघयाः मनविमासस्थलस आसष्ट्रीतम् श्रष्ट्रीममालनगरमम्।

. 6 आनन्दविररनकक तस्य गन्थस्य नमाम महि ध्विन्यमालनोकयाः।

. 7 विमामनकक तस्य गन्थस्य नमाम तमावितम् कमाव्यमालसकमारयाः।

. 8 आनन्दविररनकक तक्षे ध्विन्यमालनोकक्षे  ममाघस्य पदमानमामम् उदकतत्विमातम् ममाघयाः आनन्दविररनस्य पकविरकमासलक 
इमत जमायतक्षे।

. 9 सपशकस्य अलन्तममातम् अषमशतकपयरन्तमम् ममाघस्य कमालयाः।

. 10 ममाघस्य एकमा एवि कक मतयाः प्रमाप्यतक्षे तच्च भविमत मशशपुपमालविरकमाव्यमम्।

. 11 यपुसरमष्ठरस्य रमाजसकयक्षे यमागक्षे श्रष्ट्रीकक ष्णक्षेन कक तयाः मशशपुपमालस्य विर एवि शशपुपमालविरकमाव्यस्य मपुख्यनो 
मविषययाः।

. 12 मशशपुपमालविरकमाव्यस्य उपजष्ट्रीव्ययाः गन्थयाः तमावितम् व्यमासमविरमचतस महिमाभरतमम्।

. 13 मशशपुपमालविरस्य नमायकयाः भगविमानम् श्रष्ट्रीकक ष्णयाः।

. 14 मशशपुपमालविरस्य प्रमतनमायकयाः मशशपुपमालयाः।

उत्तरस्तबकयाः-२
. 15 महिमारमाजयाः यपुसरमष्ठरयाः रमाजसकययजस सम्पमादयमाममास।

. 16 मशशपुपमालविरकमाव्यस मविसशमतसगमारत्मकमम्।

. 17 पमाण्डविमायाः प्रथमविनविमासमदविसमाविसरस प्रपकयर इन्द्रिप्रस्थनगरक्षे विमासस कक तविन्तयाः।

. 18 रमाजसकययजक्षे जम्बकदष्ट्रीपस्य सविर रमाजमानयाः आहिहतमायाः आसनम्।

. 19 यजक्षेऽलस्मनम् भगविमानम् श्रष्ट्रीकक ष्णयाः सविरकमरद्रिषमा आसष्ट्रीतम्।

. 20 शमासमानपुसमारक्षेण यजसममापयौ गपुणवितक्षे अघ्यरप्रदमानस्य मनयमनोऽलस्त।

. 21 शमासमानपुसमारस षडङ्गविक्षेदमाध्ययनमाध्यमापनरतनो ब्रमाहणस्नमातकयाः, गपुरुयाः बन्रपुयाः, जमाममातमा, रमाजमा, ऋलत्विगम्, 
यमासजकश्च एतक्षे षटम्  सदस्यमायाः  पकजनमाहिमार भविलन्त।
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. 22 भगविमानम् श्रष्ट्रीकक ष्ण एवि महित्तम इमत भष्ट्रीष्मक्षेण उद्घनोमषतमम्।

. 23 मशशपुपमालयाः कस्य श्रष्ट्रीकक ष्णस्य मनन्दमास कक तविमानम्।

. 24 “ अद मयमा मविमहितमा भगवितयाः श्रष्ट्रीकक ष्णस्य पकजमा न यस्मय रनोचतक्षे सयाः रनपुरमाररयक्षेतम्” इमत भष्ट्रीष्मक्षेण 
उकमम्।

. 25 मशशपुपमालक्षेन प्रक्षेमषतनो दकतयाः लश्लषशब्दययाः भगविन्तस श्रष्ट्रीकक ष्णस मनन्दयमाममास।

. 26 समात्यमकयाः मशशपुपमालस्य आकक्षेपमाणमामम् उमचतमपुत्तरस प्रमादमातम्।

. 27 शतससख्यकक्षे षपु अपरमारक्षेषपु पकणरषपु भगविमानम् श्रष्ट्रीकक ष्णयाः मशशपुपमालस्य मशरश्छक्षेदस कक तविमानम्।

. 28 भगविमानम् श्रष्ट्रीकक ष्णयाः सपुदशरनचक्रक्षे ण मशशपुपमालस्य मशरश्छक्षेदस कक तविमानम्।

. 29 मशशपुपमालस्य शरष्ट्रीरमादक्षेकस्तक्षेजयाःसमकहिनो मनयाःसकत्य भगवितयाः श्रष्ट्रीकक ष्णस्य शरष्ट्रीरक्षे अन्तमहिरतयाः।

. 30 मशशपुपमालविरकमाव्यक्षे मशशपुपमालस्य मशरश्छक्षेदमानन्तरस मशशपुपमालस्य शरष्ट्रीरनोदकतक्षेजयाःसमकहियाः मनयाःसकत्य 
भगवितयाः श्रष्ट्रीकक ष्णस्य शरष्ट्रीरक्षे अन्तमहिरतयाः अनयमा घटनयमा सविर मविलस्मतमायाः बभकविपुयाः।

उत्तरस्तबकयाः-३
. 31 ममाघस्य कमाव्यक्षे विक्षेदयाः, पपुरमाणमम्, दशरनमम्, अलसकमारयाः, ससगष्ट्रीतस, समरशमासस, छन्दयाः, ज्ययौमतषमम् सविरषमास 

शमासमाणमास स्पशर्मो मविदतक्षे अतयाः बहिहशमासमवित्कमवियाः ममाघ इमत जमायतक्षे।

. 32 ममाघस्य कमाव्यक्षे अन्यक्षेषमास विक्षेदयाः, पपुरमाणमम्, दशरनमम्, अलसकमारयाः, ससगष्ट्रीतस, समरशमासस, छन्दयाः, ज्ययौमतषमम् 
इत्यमादष्ट्रीनमास शमासमाणमास स्पशर्मो मविदतक्षे।

. 33 मकरमातमाजपुरनष्ट्रीयस भमारमविनमा मविरमचतमम्।

. 34 मकरमातमाजकरनष्ट्रीयमाख्यस गन्थमविगमाहिमयतपुस ममाघयाः मशशपुपमालविरकमाव्यस रचयमाममास।

. 35 मशशपुपमालविरकमाव्यक्षे पविरतमानमामम् ऋतकनमास विनमविहिमारस्य जलक्रकीडमायमायाः सन्ध्यमायमायाः प्रभमातस्य 
इत्यमादष्ट्रीनमास विस्तकनमास विणरनस दृश्यतक्षे।

. 36 ममाघयाः अस्तमाचलगमननोन्मपुखस्य सकयरस्य तथमा उदयमाचलनोररूढस्य चन्द्रिस्य विणरनस हिलस्तनयाः 
कणरयनोयाः आबदयमा घण्टयमा सहि मनरुपम्य घण्टमाममाघ इमत प्रससमदस गतयाः।

. 37 ममाघकविक्षेयाः सकयमारस्तपकविरकचन्द्रिनोदयविणरनपरकस  श्लनोकनो महि -
उदयमत मविततनोध्विररलश्नरज्जविमहिमरूचयौ महिमरमालम्न यमामत चमास्तमम्।
विहिमत मगरररयस मविललम्बतघण्टमादयपररविमाररतविमारणक्षेन्द्रिलष्ट्रीलमामम्।। इमत।

. 38 मशशपुपमालविरकमाव्यक्षे मचत्रबन्रक्षेन मविमहितयाः श्लनोकनो महि -
दमाददनो दददपुदमादष्ट्री दमादमादनो दकददष्ट्रीददनोयाः।
दपुदमादस दददक्षे दपुदक्षे ददमाददददनोऽददयाः ॥ १९.११४ ॥ इमत

उत्तरस्तबकयाः-४
. 39 श्रष्ट्रीहिषरस्य दक्षे गन्थक्षे नयषरष्ट्रीयचररतमम्, खण्डनखण्डखमादस च।

. 40 श्रष्ट्रीहिषरयाः कमान्यकपु ब्जनगरक्षे बभकवि।
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. 41 श्रष्ट्रीहिषरस्य मपतपुयाः नमाम श्रष्ट्रीहिष्ट्रीरयाः।

. 42 श्रष्ट्रीहिषरस्य ममातपुयाः नमाम ममामलदक्षेविष्ट्री।

. 43 श्रष्ट्रीहिषरस्य मपतमा जयन्तचन्द्रिस्य रमाजयाः सभमायमाममासष्ट्रीतम्।

. 44 श्रष्ट्रीहिषरस्य मपतमा श्रष्ट्रीहिष्ट्रीरयाः उदयनमाचमायमारतम् परमाबभकवि।

. 45 श्रष्ट्रीहिषरयाः मचन्तमाममणमन्त्रस्य जपस कक तविमानम्।

. 46 श्रष्ट्रीहिषरयाः कस्यमायाः मत्रपपुरमादक्षेव्यमा उपमासनमास कक तविमानम्।

. 47 श्रष्ट्रीहिषरयाः खण्डनखण्डखमादगन्थक्षेन उदयनमाचमायर्त्तुं खलण्डतविमानम्।

. 48 श्रष्ट्रीहिषरस्य कमालनो भविमत दमादश ईशविष्ट्रीयमाब्दयाः।

. 49 श्रष्ट्रीहिषरयाः ११६३तयाः ११७४ ईशविष्ट्रीयमाब्दमाभ्यन्तरक्षे नयषरष्ट्रीयचररतस रचयमाममास।

उत्तरस्तबकयाः-५
. 50 कक्षेमक्षेन्द्रियाः रमाजयाः अनन्तस्य सभमापलण्डत आसष्ट्रीतम्।

. 51 कक्षेमक्षेन्द्रियाः कश्मष्ट्रीरदक्षेशक्षे जमनस लक्षेभक्षे।

. 52 कक्षेमक्षेन्द्रियाः एकमादशतकक्षे  आसष्ट्रीतम्।

. 53 कक्षेमक्षेन्द्रिस्य कमतपयमायाः कक तययाः शमशविसशमहिमाकमाव्यमम्, अमकतरङ्गकमाव्यमम्, अविसरसमारयाः, मपुकमाविलष्ट्री, 
लमाविण्यवितष्ट्री, दक्षेशनोपदक्षेशयाः, पविनपञ्चमामशकमा, दशमावितमारचररतमम्  इत्यमादययाः।

. 54 कक्षेमक्षेन्द्रिस्य मरपुरतममायमायाः कक तक्षेयाः दशमावितमारचररतमम्।

उत्तरस्तबकयाः-६
. 55 कल्हिणयाः कमाश्मष्ट्रीरदक्षेशक्षे अजमायत।

. 56 कल्हिणस्य कक तक्षेयाः नमाम रमाजतरमङ्गणष्ट्री।

. 57 रमाजतरङ्गणष्ट्री इमत एकमम् ऐमतहिमाससककमाव्यमम्।

. 58 रमाजतरमङ्गण्यमामम्  अषयौ तरङ्गमायाः सलन्त।

. 59 कल्हिणस्य मपतपुयाः नमाम चणपकयाः इमत मपतकव्यस्य च नमाम कणकयाः इमत।

उत्तरस्तबकयाः-७
. 60 भमट्टिस्विमाममनयाः मपतपुयाः नमाम श्रष्ट्रीररस्विमामष्ट्री।

. 61 भमट्टिस्विमामष्ट्री रमाजयाः श्रष्ट्रीररसक्षेनस्य आश्रयक्षे अमासष्ट्रीतम्।

. 62 भमट्टिस्विमामष्ट्री सयौरमाषषजनपदस्य अन्तगरतक्षे विलभष्ट्रीनगरक्षे अजमायत।

. 63 भमट्टिस्विमामष्ट्री सपमशतकक्षे  जमनस लब्रविमानम्।

. 64 भमट्टिकमाव्यमम् एकस  शमासकमाव्यमम्।

. 65 भमट्टिस्विमाममनयाः कक तक्षेयाः नमाम भमट्टिकमाव्यमम्।

. 66 "दष्ट्रीपतपुल्ययाः प्रबन्रनोऽयमम्" इमत भमट्टिकमाव्यस्य मविषयक्षे उकमम्।

. 67 भमट्टिकमाव्यस रमाममायणममासश्रत्य मनममरतमम्।
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. 68 एकमाविलष्ट्रीनमामकस्य अलङ्कमारस्य प्रससदमपुदमाहिरणस महि - "न तज्जलस यन सपुचमारुपङ्कजस न पङ्कजस 
तददलष्ट्रीनषट्पदमम्। न षट्पदनोऽसयौ न जपुगपुञ्ज ययाः कलस न गपुसञ्जतस तन्त जहिमार यन्मनयाः।।" इमत।

॥ इमत तकतष्ट्रीययाः पमाठयाः ॥
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रघपुविसशमम्
भकममकमा 

भविन्तयाः  सविर  एवि  महिमाकविक्षेयाः  कमासलदमासस्य  नमाम  श्रपुतविन्तयाः।  सयाः  न  कक्षे विलस 
भमारतविषरस्य अमप तपु  समगस्य मविश्विस्य प्रससदक्षेषपु  कमविषपु  अन्यतमयाः  अलस्त। तक्षेन  सप 
कमाव्यरत्नमामन  सलसखतमामन  इमत  अनक्षेकक्षे  स्विष्ट्रीकपु विरलन्त।  रघपुविसशस  कपु ममारसम्भविमम्  इमत  दक्षे 
महिमाकमाव्यक्षे,  मक्षेघदकतमम् ऋतपुससहिमारमम् इमत दक्षे खण्डकमाव्यक्षे,  अमभजमानशमाकपु न्तलस मविक्रमनोविरशष्ट्रीयस 
ममालमविकमामगममत्रमम् इमत त्रष्ट्रीमण च नमाटकमामन। एतमासपु सविमारसपु कक मतषपु रघपुविसशस प्रथमस स्थमानमम् 
आविहिमत। रघपुविसशमम् एकनोनमविसशमतसगमारत्मकमम् एकस  लमासलत्यपकणर्त्तुं  महिमाकमाव्यमम् अलस्त। अत्र 
रघपुविसशष्ट्रीयमानमास नकपमाणमास कथमायाः मनबदमायाः सलन्त। भगविमानम् श्रष्ट्रीरमामयाः एवि महिमाकमाव्यस्य नमायकयाः 
वितरतक्षे। दशमसगमारदमारभ्य पञ्चदशसगरपयरन्तस तस्य एवि कथमा विमणरतमा अलस्त। महिमाकमाव्यस च 
रमाजयाः अमगविणरस्य रमाज्यमामभषक्षेकक्षे ण सममापयमत कमवियाः। रघपुविसशक्षे यक्षे रमाजमानयाः विमणरतमायाः सलन्त तययाः 
सहि रमाममायणक्षे विमणरतमानमास नकपमाणमास महिमानम् भक्षेदयाः अलस्त। मकन्तपु विमायपुपपुरमाणक्षे विमणरतययाः नकपययाः सहि 
तक्षेषमास भकयशयाः सममानतमा दृश्यतक्षे।

वियस  तमावितम्  रघपुविसशस्य  प्रथमस  सगर्त्तुं  पठमामयाः।  तलस्मनम्  सगर  कमवियाः  रघपुविसशष्ट्रीयस्य 
महिमारमाजमदलष्ट्रीपस्य चररत्रविणरनस  करनोमत। ततयाः च स सन्तमानमाभमाविमातम्  भमायरयमा सपुदमकणयमा 
सहि विससष्ठमाश्रमस प्रमत गच्छमत। कमामरक्षेननोयाः अविजमा एवि सन्तमानलमाभस्य प्रमतबलन्रकमा इमत 
कपु लगपुरनोयाः विससष्ठमातम् जमानमामत। ततयाः तयौ कमामरक्षेनसपुतमायमायाः सपुरभक्षेयाः सक्षेविमायमास तत्परयौ भवितयाः इमत 
प्रथमसगरस्य  समारयाः।  अलस्मनम्  गन्थक्षे  च  वियस  सपुदमकणमामदलष्ट्रीपयनोयाः  विससष्ठमाश्रमगमनमम्  इमत 
यमावितम् एवि पठमामयाः।
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प्रस्तमाविनमा 

अलस्मनम्  पमाठक्षे  रघपुविसशस्य आमदतयाः  दश श्लनोकमानम्  पठमामयाः।  अत्र कमाव्यस्य मविषयविस्तपुविणरनस  न 
आरभ्यतक्षे।  अलस्मनम्  भमागक्षे  प्रथमतयाः कमवियाः महिमाकमाव्यस्य मङ्गलमाचरणस  करनोमत। ततयाः  गन्थलक्षेखनक्षे  स्विस्य 
असमामरयर्त्तुं प्रकटय्य मविनयस प्रदशरयमत। असमामरयर समत अमप रघपुविसशलक्षेखनक्षे स कथस प्रविकत्तयाः इमत अमप स 
जमापयमत।  ततयाः  कमासलदमासयाः  समारमारणतयमा  सविरषमास  रघपुविसशष्ट्रीयमानमास  नकपमाणमास  विणरनस  करनोमत।  अन्तक्षे  च 
रघपुविसशकमाव्यपठनक्षे कयाः असरकमारष्ट्री इमत कथयमत।

उदक्षेश्यमामन
अमपुस पमाठस पमठत्विमा भविमानम्-

 कमासलदमासस्य मविनमतमास जमानष्ट्रीयमातम्।
 रघपुविसशष्ट्रीयमानमास नकपमाणमास मविषयक्षे जमातपुस पमारयक्षेतम्।
 कमासलदमासस्य कमाव्यशयलन जमातपुस शक्नपुयमातम्।
 श्लनोकमानमामम् अन्वियस प्रमतपदमाथमारमदकस  च अविगच्छक्षेतम्।
 उपममादष्ट्रीनम् कमासश्चन अलङ्कमारमानम् बनोद पुस शक्नपुयमातम्।
 दष्ट्रीघमारनमास पदमानमास मविगहिविमाक्यस सममासस च बनोदपुस समथरयाः भविक्षेतम्।

. )4 1 मकलपमाठयाः -
विमागथमारमविवि ससपककयौ विमागथरप्रमतपत्तयक्षे।

जगतयाः मपतरयौ विन्दक्षे पमाविरतष्ट्रीपरमक्षेश्विरयौ।।१।।

क्वि सकयरप्रभविनो विसशयाः क्वि चमाल्पमविषयमा ममतयाः।

मततष्ट्रीषपुर द पुर स्तरस मनोहिमादपुडपु पक्षेनमालस्म समागरमम्।।२।।

मन्दयाः कमवियशयाः प्रमाथर्णी गममष्यमाम्यपुपहिमास्यतमामम्।

प्रमासशपुलभ्यक्षे फलक्षे लनोभमादपुदमाहिह ररवि विमामनयाः।।३।।

अथविमा कक तविमाग्दमारक्षे विसशक्षेऽलस्मन्पकविरसकररमभयाः।
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मणयौ विज्रसमपुत्ककीणर सकत्रस्यक्षेविमालस्त मक्षे गमतयाः।।४।।

सनोऽहिममाजन्मशपुदमानमाममाफलनोदयकमरणमामम्।

आसमपुद्रिमकतष्ट्रीशमानमाममानमाकरथवित्मरनमामम्।।५।।

यथमामविसरहिहतमागष्ट्रीनमास यथमाकमाममामचरतमासथरनमामम्।

यथमापरमारदण्डमानमास यथमाकमालप्रबनोसरनमामम्।।६।।

त्यमागमाय ससभकतमाथमारनमा स सत्यमाय ममतभमामषणमामम्।

यशसक्षे मविसजगष्ट्रीषकणमास प्रजमायय गकहिमक्षेसरनमामम्।।७।।

शयशविक्षेऽभ्यस्तमविदमानमास ययौविनक्षे मविषययमषणमामम्।

विमाररकक्षे  मपुमनविकत्तष्ट्रीनमास यनोगक्षेनमान्तक्षे तनपुत्यजमामम्।।८।।

रघकणमामन्वियस विक्ष्यक्षे तनपुविमासग्विभविनोऽमप सनम्।

तद्गपुणययाः कणरममागत्य चमापलमाय प्रचनोमदतयाः।।९।।

तस सन्तयाः श्रनोतपुमहिर लन्त सदसद्व्यमकहिक्षेतवियाः।

हिक्षेम्नयाः ससलक्ष्यतक्षे ह्यगयौ मविशपुमदयाः श्यमाममकमामप विमा।।१०।।

. )4 2 इदमानन मकलपमाठमम् अविगच्छमाम -
विमागथमारमविवि सम्पककयौ विमागथरप्रमतपत्तयक्षे।

जगतयाः मपतरयौ विन्दक्षे पमाविरतष्ट्रीपरमक्षेश्विरयौ।।१।।

अन्विययाः - विमागथमारमविवि सम्पककयौ जगतयाः मपतरयौ पमाविरतष्ट्रीपरमक्षेश्विरयौ विमागथरप्रमतपत्तयक्षे विन्दक्षे।

अन्वियमाथर याः - विमागथमारमविवि शब्दमाथमारमविवि सम्पककयौ सम्पकर यपुकयौ जगतयाः मविश्विस्य मपतरयौ ममातमामपतरयौ 
पमाविरतष्ट्रीपरमक्षेश्विरयौ उममामहिक्षेश्विरयौ विमागथरप्रमतपत्तयक्षे शब्दमाथरपररजमानमाय विन्दक्षे अमभविमादयक्षे।

सरलमाथर याः -  विमागथर्यौ  इवि  मनत्यस  ससयपुकयौ  समगस्य  लनोकस्य  ममातमामपतरयौ  पमाविरतष्ट्रीपरमक्षेश्विरयौ 
शब्दमाथररमाशक्षेयाः सम्यकम्  पररजमानमाय प्रणममामम।

तमात्पयमारथर याः -  अयस  रघपुविसशस्य  मङ्गलश्लनोकयाः  वितरतक्षे।  प्रत्यक्षेकस  कमायमारणमास  मनमविरघ्नक्षेन  सममापयक्षे 
कमायमाररम्भमातम्  प्रमाकम्  मङ्गलमम्  आचयरतक्षे।  तक्षेन  मङ्गलमाचरणक्षेन  मविघ्नमानमास  नमाशयाः  भविमत।  अलस्मनम्  मविषयक्षे 
सममामपकमामनो मङ्गलममाचरक्षेतम् इत्यमामदश्रपुमतयाः अमप वितरतक्षे। एविमक्षेवि कस्यमचतम् कमाव्यस्य मनमविरघ्नस पररसममाप्त्यथर्त्तुं 
तस्य  कमाव्यस्य  आदयौ  मङ्गलमाचरणस  कपु विर लन्त  कमविजनमायाः।  अतयाः  महिमाकमवियाः  कमासलदमासयाः  अमप  स्विस्य 
रघपुविसशमहिमाकमाव्यस्य मङ्गलमम् अनक्षेन श्लनोकक्षे न मविदरमामत। अलस्मनम् श्लनोकक्षे  कमवियाः पमाविरतष्ट्रीपरमक्षेश्विरयनोयाः स्तपुत्यमा 
कमाव्यस्य मङ्गलस सम्पमादयमत।
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अत्र विन्दममानयौ दक्षेवियौ  समस्तस्य लनोकस्य ममातमामपतरयौ। अतयाः समगस  मविश्विमक्षेवि तयनोयाः पपुत्रसममानस 
भविमत। यथमा ममातपुयाः मपतपुयाः च प्रसमादयाः सदमा सन्तमानक्षेषपु वितरतक्षे तथमा एवि उममामहिक्षेश्विरयनोयाः प्रसमादयाः अमप पपुत्रलकणक्षे 
कवियौ अलस्त इमत विकपुस  शक्यतक्षे। अत्र पमाविरतष्ट्रीपरमक्षेश्विरयौ विमागथर्यौ इवि सम्पककयौ इमत उपममानमम् अमप प्रदत्तमम्। 
सम्पककयौ  इत्यस्य  अथरयाः  भविमत  सम्पकर यपुकयौ।  अथमारतम्  शब्दमाथरयनोयाः  सम्पकर याः  यथमा  मनत्ययाः  अलस्त  तथमा 
उममामहिक्षेश्विरयनोयाः दमाम्पत्यबन्रयाः अमप मनत्ययाः अलस्त। अत्र मनत्ययाः शब्दमाथरसम्बन्रयाः इमत मष्ट्रीममाससकमानमास मतस 
प्रममाणस वितरतक्षे। तमादृशयनोयाः सम्पकर यपुकयनोयाः उममामहिक्षेश्विरयनोयाः विन्दनमायमायाः फलस वितरतक्षे शब्दमाथरयनोयाः सपुस्पषस जमानमम् 
इमत। शब्दमाथर्यौ उत्कक षयौ चक्षेतम् कमाव्यममप उत्कक षस भविमत। कमाव्यस्य उत्कक षतमा एवि कविक्षेयाः समाफल्यमम्। अतयाः 
कमवियाः पमाविरतष्ट्रीपरमक्षेश्विरयनोयाः स्तपुत्यमा रघपुविसशकमाव्यस्य समाफल्यमक्षेवि प्रमाथरयमत। अतयाः कविक्षेयाः प्रमाथरनमा समपुमचतमा 
अलस्त।

व्यमाकरणमविमशर याः -
● विमागथमारमविवि - विमाकम्  च अथरयाः च विमागथर्यौ इमत इतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः। विमागथर्यौ इवि इमत विमागथमारमविवि।

● सम्पककयौ - (समम्+पकचम्+क) समम्-इमत उपसगरपकविरकमातम् पकचम्-रमातनोयाः कप्रत्ययक्षे सम्पकक इमत प्रमामतपमदकस  
मनष्पदतक्षे। तस्य प्रथममामदविचनक्षे सम्पककयौ इमत रूपमम्।

● विमागथरप्रमतपत्तयक्षे - विमागथरयनोयाः प्रमतपसत्तयाः विमागथरप्रमतपसत्तयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः, तस्यय 
विमागथरप्रमतपत्तयक्षे। एततम् चतपुरयरकविचनस्य रूपमम्।

● मपतरयौ - ममातमा च मपतमा च मपतरयौ इमत एकशक्षेषयाः।

● पमाविरतष्ट्रीपरमक्षेश्विरयौ - परमयाः च असयौ ईश्विरयाः च इमत परमक्षेश्विर इमत कमररमारयसममासयाः। पमाविरतष्ट्री च 
परमक्षेश्विरयाः च पमाविरतष्ट्रीपरमक्षेश्विरयौ इमत इतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः।

● अव्ययपररचययाः - अत्र इवि इमत अव्ययपदमम् अलस्त। एततम् च समादृश्यविमाचकमम् अव्ययस वितरतक्षे।

● प्रयनोगपररवितरनमम् - (मयमा) विमागथर्यौ इवि सम्पककयौ जगतयाः मपतरयौ पमाविरतष्ट्रीपरमक्षेश्विरयौ विमागथरप्रमतपत्तयक्षे 
विन्दक्षेतक्षे।

अलङ्कमारमालनोचनमा - उपममा इमत एकयाः अलङ्कमारयाः वितरतक्षे। उपममालङ्कमारस्य प्रयनोगक्षे चत्विमारयाः मविषयमायाः 
आविश्यकमायाः-  उपमक्षेययाः  उपममानमम्  उपममाविमाचकशब्दयाः  सदृशयाः  रमरयाः  च।  प्रस्तपुतक्षे  श्लनोकक्षे  उपमक्षेययाः  भविमत 
पमाविरतष्ट्रीपरमक्षेश्विरयौ। उपममानस  भविमत विमागथर्यौ। अमप च उपममाविमाचकयाः शब्दयाः भविमत इवि इमत। यथमा विमागथर्यौ 
ससयपुकयौ भवितयाः तथमा पमाविरतष्ट्रीपरमक्षेश्विरयौ अमप ससयपुकयौ इमत समादृश्यमम्। अतयाः अत्र उपममालङ्कमारयाः अलस्त।

पमाठगतप्रश्नमायाः -१

. 1 कमवियाः मकमथर्त्तुं पमाविरतष्ट्रीपरमक्षेश्विरयौ विन्दतक्षे।

. 2 पमाविरतष्ट्रीपरमक्षेश्विरयौ कयौ इवि सम्पककयौ।

. 3 मपतरयौ इत्यत्र मविगहिस सममासनमाम च सलखत।
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. 4 प्रस्तपुतक्षे श्लनोकक्षे  कयाः अलङ्कमारयाः अलस्त।

. 5  एतक्षेषपु मकस  कमासलदमासक्षेन न रमचतमम्-
१) कपु ममारसम्भविमम् २) उत्तररमामचररतमम् ३) ममालमविकमामगममत्रमम् ४) ऋतपुससहिमारमम्

. 6  अलस्मनम् श्लनोकक्षे  कयाः अलङ्कमारयाः अलस्त-

१) उत्प्रक्षेकमालङ्कमारयाः २) रूपकमालङ्कमारयाः ३) उपममालङ्कमारयाः ४) दृषमान्तमालङ्कमारयाः

. 7  उपममालङ्कमारक्षे मकस  न आविश्यकमम्
१) उपमक्षेयमम् २) उपममानमम् ३) उपमक्षेयमविशक्षेषणमम् ३) सदृशरमरयाः

. 8  रघपुविसशक्षे कमत सगमारयाः सलन्त-

१) १९ २) १८ ३) २० ४) १७

. 9  विमागथर्यौ इत्यत्र कयाः सममासयाः
१) तत्पपुरुषयाः २) अव्ययष्ट्रीभमावियाः ३) बहिहव्रष्ट्रीमहियाः ४) दन्दयाः

. 10 रघपुविसशस्य अलन्तमयाः रमाजमा कयाः-
१) अमगविणरयाः २) अमगविममार ३) अमगशममार ४) अमगविमरणयाः

. )4 3 इदमानन मकलपमाठमम् अविगच्छमाम -

क्वि सकयरप्रभविनो विसशयाः क्वि चमाल्पमविषयमा ममतयाः।

मततष्ट्रीषपुर द पुर स्तरस मनोहिमादपुडपु पक्षेनमालस्म समागरमम्।।२।।

अन्विययाः -  सकयरप्रभवियाः  विसशयाः  क्वि।  अल्पमविषयमा  ममतश्च क्वि।  मनोहिमादम्  दपुस्तरस  समागरमम्  उडपुपक्षेन 
मततष्ट्रीषपुरयाः अलस्म।

अन्वियमाथर याः - सकयरप्रभवियाः भमास्करनोत्पनयाः विसशयाः कपु लस क्वि कपु त्र अल्पमविषयमा अल्पजमानवितष्ट्री ममतश्च 
बपुमदश्च क्वि कपु त्र मनोहिमादम् लनोभमादम् दपुस्तरस तरष्ट्रीतपुमम्  अशक्यस समागरस समपुद्रिस  मततष्ट्रीषपुरयाः  तरष्ट्रीतपुमम्  इच्छपु याः अलस्म 
भविमामम।

सरलमाथर याः -  महितम् सकयरकपु लस  कपु त्र। अल्पजमानवितष्ट्री मम बपुमदयाः कपु त्र। अथमारतम् कपुद्रिममतयपुकक्षे न मयमा 
सकयरकपु लस्य विणरनस नयवि शक्यतक्षे। तथमामप ततम् कतपुरमम् उदतयाः अहिस लघपुनयौकयमा भष्ट्रीषणस समपुद्रिस तरष्ट्रीतपुममच्छमामम।

तमात्पयमारथर याः -  अलस्मनम् श्लनोकक्षे  कमवियाः रघपुविसशकमाव्यरचनमायमास स्विस्य असमामरयर्त्तुं कथमयत्विमा मविनयस 
प्रकटयमत। लघपुनयौकयमा सपुमविशमालस्य भयङ्करस्य समपुद्रिस्य तरणमम् असम्भविस भविमत। कमवियाः विदमत यतम् तक्षेन 
रघपुविसशकमाव्यरचनमा  अमप  तथयवि  दपुष्करमा  अलस्त।  मनपुमदलष्ट्रीपरघपुरमाममादययाः  महिमान्तयाः  आसनम्।  अतयाः  तक्षेषमास 
चररतस्य विणरनस समाममान्यममानविमायाः कतपुर्त्तुं   न शक्नपुविलन्त। तक्षेषमास चररतविणरनस कतपुर्त्तुं  प्रमाजमायाः एवि समथमारयाः सलन्त। 
मकन्तपु कमासलदमासयाः आत्ममानस प्रमाजस न मन्यतक्षे। अतयाः स रघपुविसशकमाव्यमनममारणक्षे असमथरयाः इमत तस्य आशययाः। 
लनोकक्षे  यक्षे  मशषमा  भविलन्त  तक्षे  प्रथमतयाः  कमरमण  तक्षेषमामम्  असमामरयरमक्षेवि  प्रकटयलन्त।  ततश्च  तत्तत्कमर 
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सम्पमादयलन्त। महिमाकमवियाः कमासलदमासयाः अमप रघपुविसशमहिमाकमाव्यस्य रचनमायमायाः प्रमाकम्  तथमा एवि आचररतविमानम्। 
अतयाः सयाः अमप मशषयाः अलस्त इमत प्रकमाशयमत अयस श्लनोकयाः।

व्यमाकरणमविमशर याः -
● सकयरप्रभवियाः - प्रभविमत अस्ममातम् इमत प्रभवियाः उत्पसत्तस्थमानमम्। सकयरयाः प्रभवियाः यस्य सयाः सकयरप्रभवियाः इमत 

बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः।

● अल्पमविषयमा - अल्पयाः मविषययाः यस्यमायाः समा अल्पमविषयमा इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः। एषयाः शब्दयाः 
ममतशब्दस्य मविशक्षेषणमम्। अतयाः सष्ट्रीसलङ्गक्षे वितरतक्षे।

● मततष्ट्रीषपुरयाः - तरष्ट्रीतपुमम् इच्छपु याः इत्यथर तकरमातनोयाः सन्प्रत्ययक्षे उप्रत्ययक्षे च मततष्ट्रीषपुरयाः इमत रूपमम्।

● दपुस्तरमम् - दपुयाःखक्षेन तरष्ट्रीतपुस शक्यमममत दपुष्करमम्।

सलन्रकमायरमम् -
● सकयरप्रभविनो विसशयाः - सकयरप्रभवियाः+विसशयाः

● चमाल्पमविषयमा - च+अल्पमविषयमा

● मततष्ट्रीषपुरद पुरस्तरमम् - मततष्ट्रीषपुरयाः+दपुस्तरमम्

● मनोहिमादपुडपुपक्षेनमालस्म - मनोहिमादम्+उडपुपक्षेन+अलस्म

● अव्ययपररचययाः - क्वि इमत एकमम् अव्ययपदमम्। कपु त्र इमत तस्य अथरयाः।

● प्रयनोगपररवितरनमम् - सकयरप्रभविक्षेन विसशक्षेन क्वि (भकयतक्षे) अल्पमविषयमा मत्यमा च क्वि (भकयतक्षे)। (मयमा) 
मनोहिमातम् दपुस्तरस समागरस उडपुपक्षेन मततष्ट्रीषपुरणमा (भकयतक्षे)।

अलङ्कमारमालनोचनमा -  अत्र सकयरविसशयाः  दपुस्तरसमपुद्रि  इवि  स्विममतयाः  लघपुनयौकमा  इवि  इमत  विमारदयमम् 
उपममालङ्कमारस्य प्रयनोगयाः कक तयाः। अतयाः अत्र सकयरविसशयाः स्विममतयाः च उपमक्षेयविमाचकस  पददयस भविमत। दपुस्तरसमपुद्रियाः 
लघपुनयौकमा च उपममानविमाचकक्षे  दक्षे पदक्षे भवितयाः। लघपुनयौकयमा यथमा द पुस्तरसमपुद्रिस्य तरणमम् असम्भविस तथमा कविक्षेयाः 
मत्यमा रघपुविसशष्ट्रीयमानमास चररतविणरनमम् असम्भविमम् इमत समादृश्यमम्। अतयाः अत्र उपममालङ्कमारयाः वितरतक्षे।

पमाठगतप्रश्नमायाः -२

. 11 कमवियाः स्विममतस कक्षे न सहि उपममामत। रघकणमास चररतस्य उपममानस कमविनमा मकस  प्रदत्तमम्।

. 12 मनोहिमादपुडपु पक्षेनमालस्म इत्यत्र सलन्रमविच्छक्षेदस कपु रुत।

. 13 मततष्ट्रीषपुरयाः इत्यस्य कयाः अथरयाः।

. 14 प्रस्तपुतक्षे श्लनोकक्षे  उपममालङ्कमारस समारयत।

. 15 प्रभवियाः नमाम मकमम्-
१) मविनमाशस्थमानमम् २) प्रमामपस्थमानमम् ३) उत्पसत्तस्थमानमम् ४) प्रथमस्थमानमम्
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. )4 4 इदमानन मकलपमाठमम् अविगच्छमाम -

मन्दयाः कमवियशयाःप्रमाथर्णी गममष्यमाम्यपुपहिमास्यतमामम्।

प्रमासशपुलभ्यक्षे फलक्षे लनोभमादपुदमाहिह ररवि विमामनयाः।।३।।

अन्विययाः - मन्दयाः कमवियशयाःप्रमाथर्णी (अहिमम्) प्रमासशपुलभ्यक्षे फलक्षे लनोभमातम् उदमाहिहयाः विमामनयाः इवि उपहिमास्यतमास 
गममष्यमामम।

अन्वियमाथर याः -  मन्दयाः  मकढयाः  कमवियशयाःप्रमाथर्णी  कमविककीत्यरमभलमाषष्ट्री  प्रमासशपुलभ्यक्षे  उनतक्षेन  प्रमाप्यक्षे  फलक्षे 
फलमविषयक्षे  लनोभमातम्  मनोहिमातम्  उदमाहिहयाः  उनतभपुजयाः विमामनयाः इवि खविर  इवि उपहिमास्यतमास  गममष्यमामम उपहिमास्यनो 
भमविष्यमामम।

सरलमाथर याः -  अहिस मन्दयाः अमप महिमाकमवियशयाः प्रमापपुममच्छमामम। अतयाः उनतजनक्षेन लभ्यस फलस प्रमापपुस 
प्रवितरममानयाः विमामनयाः यथमा उपहिमास्ययाः भविमत तथमा अहिममप उपहिमास्ययाः भमविष्यमामम।

तमात्पयमारथर याः  -  महिमाकमवियाः कमासलदमासयाः पकविरलस्मनम् श्लनोकक्षे  स्विस्य असमामरयर्त्तुं प्रकमटतविमानम्। मकन्तपु 
तक्षेन तस्य तकमपयाः न जमातमा। अतयाः अलस्मनम् श्लनोकक्षे  पपुनयाः स्विष्ट्रीयमम् असमामरयर्त्तुं प्रकमाश्य मविनयस प्रकटयमत। उपरर 
लस्थतस यतम् मकममप विस्तपु उनतयाः जनयाः एवि प्रमापपुस शक्ननोमत। कश्चन विमामनयाः ततम् फलस प्रमापपुमम् इच्छमत चक्षेतम् 
तक्षेन स्विस्य बमाहिहदयमम् उनतस कक त्विमा ततम् प्रमापव्यस भविमत। मकन्तपु एविस कपु विमारणयाः स सविरयाः उपहिससतयाः भविमत। 
कमासलदमासयाः अमप महिमाकमविककीमतर्त्तुं प्रमापपुस कमाङ्क्षतक्षे। मकन्तपु समा ककीमतरयाः समाममान्यममानविययाः प्रमापपुस न शक्यतक्षे। मविमशषययाः 
प्रमाजययाः एवि समा प्रमाप्यतक्षे। तथमामप कमासलदमासयाः तमास प्रमापपुस प्रयततक्षे। मकञ्च तस्य महिमाकमवित्विक्षेच्छमा समामरयमारतम् न 
उत्पनमा अमप तपु लनोभमातम् उत्पनमा इत्यमप स कथयमत। अतयाः लनोभमातम् प्रवितरममानयाः स सविरयाः उपहिससत एवि 
भमविष्यमत इमत तस्य आशययाः। लनोकक्षे  यक्षे महिमात्ममानयाः भविलन्त तक्षे स्विस्य असमामरयरस्य कथनक्षे न लज्जन्तक्षे। 
महिमात्मनमामम्  इदस  लकणस  कमासलदमासक्षे  अमप  अन्विक्षेमत।  विस्तपुतयाः  अनक्षेन  श्लनोकक्षे न  कमासलदमासस्य  मविनय  एवि 
प्रकमटतयाः भविमत।

व्यमाकरणमविमशर याः -
● कमवियशयाःप्रमाथर्णी - कविक्षेयाः यशयाः कमवियशयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। कमवियशयाः प्रमाथरयतक्षे इमत अथर 

मणमनप्रत्ययक्षे कमवियशयाःप्रमाथर्णी इमत रूपमम्।

● प्रमासशपुलभ्यक्षे - प्रमासशपुनमा लभ्यस प्रमासशपुलभ्यमममत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासयाः,तलस्मनम् प्रमासशपुलभ्यक्षे। एततम् रूपस 
सपम्यक्षेकविचनक्षे भविमत।

● उदमाहिहयाः - उनतयाः बमाहिहयाः यस्य स उदमाहिहयाः इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः।

● उपहिमास्यतमामम् - उपहिससतपुस यनोग्य इत्यथर उपपकविरकमातम् हिस्रमातनोयाः ण्यत्प्रत्ययक्षे उपहिमास्य इमत रूपमम्। 
उपहिमास्यस्य भमावि इत्यथर उपहिमास्यशब्दमातम् तल्प्रत्ययक्षे उपहिमास्यतमा, तमामम् उपहिमास्यतमामम्। एततम् रूपस 
मदतष्ट्रीययकविचनक्षे भविमत।

ससस्कक तसमामहित्यमम्    57   



मटप्पणष्ट्री ससस्कक तसमामहित्यमम्

सलन्रकमायरमम् -
● गममष्यमाम्यपुपहिमास्यतमामम्- गममष्यमामम+उपहिमास्यतमामम्

● लनोभमादपुदमाहिहररवि- लनोभमातम्+उदमाहिहयाः+इवि

● प्रयनोगपररवितरनमम् - मन्दक्षेन कमवियशयाःप्रमासथरनमा (मयमा) प्रमासशपुलभ्यक्षे फलक्षे लनोभमातम् उदमाहिहनमा विमामनक्षेन इवि 
उपहिमास्यतमा गममष्यतक्षे।

अलङ्कमारमालनोचनमा -  अत्र कमवियशयाः उनतजनक्षेन लभ्यस फलममवि मकञ्च कमवियाः ततम् फलस प्रमापपुमम् 
इच्छपु याः विमामनयाः इवि इमत कमवियाः स्वियमम् उपममामत। उभयत्र उपममाविमाचकयाः शब्दयाः इवि इमत अमप वितरतक्षे। अतयाः 
अत्र उपममालङ्कमारयाः मविदतक्षे।

पमाठगतप्रश्नमायाः -३

. 16 कमवियाः आत्ममानस कक्षे न समाकमम् उपममामत।

. 17 उपरर लस्थतस फलस कक्षे न लब्रपुस शक्यतक्षे।

. 18 इवि इमत अव्ययपदस्य कयाः अथरयाः।

. 19 प्रमासशपुलभ्यक्षे इत्यत्र मविगहिविमाक्यस सममासनमाम च सलखत।

. 20 उपरर लस्थतस विस्तपु कयाः प्रमापपुस न शक्ननोमत-

१) पष्ट्रीनयाः २) विमामनयाः ३) उनतयाः ४) कक शयाः

. )4 5 इदमानन मकलपमाठमम् अविगच्छमाम -

अथविमा कक तविमाग्दमारक्षे विसशक्षेलस्मनम् पकविरसकररमभयाः।

मणयौ विज्रसमपुत्ककीणर सकत्रस्यक्षेविमालस्त मक्षे गमतयाः।।४।।

अन्विययाः - अथविमा पकविरसकररमभयाः कक तविमाग्दमारक्षे अलस्मनम् विसशक्षे विज्रसमपुत्ककीणर मणयौ सकत्रस्य इवि मक्षे गमतयाः 
अलस्त।

अन्वियमाथर याः - अथविमा अन्यलस्मनम् पकक्षे पकविरसकररमभयाः प्रमाचष्ट्रीनकमविमभयाः कक तविमाग्दमारक्षे कक तकमाव्यप्रविक्षेशदमारक्षे 
अलस्मनम् अत्र विसशक्षे  कपु लक्षे विज्रसमपुत्ककीणर  विज्रमविदक्षे मणयौ रत्नक्षे सकत्रस्य इवि तन्तनोयाः इवि मक्षे मम गमतयाः सञ्चमारयाः 
अलस्त वितरतक्षे।

सरलमाथर याः - विमाल्मष्ट्रीक्यमामदमभयाः प्रमाचष्ट्रीनमायाः कविययाः कमाव्यममाध्यमक्षेन अलस्मनम् विसशक्षे प्रमविषविन्तयाः। अतयाः 
यथमा विज्रमविदक्षे रत्नक्षे सकत्रस्य गमतयाः प्रमतबन्रकमविहिष्ट्रीनमा भविमत तथयवि रघपुविसशक्षे मम प्रविक्षेशयाः मनबमाररयाः अलस्त इमत 
कविक्षेयाः आशययाः।
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तमात्पयमारथर याः -  एतमावितमा  महिमाकमवियाः  कमासलदमासयाः  रघपुविसशकमाव्यस्य  लक्षेखनक्षे  स्विस्य  असमामरयर्त्तुं 
प्रकमटतविमानम्। मकन्तपु असमामरयर सत्त्विक्षे अमप स कमाव्यलक्षेखनक्षे कथस प्रविकत्तयाः-  ततम् अलस्मनम् श्लनोकक्षे  विणरयमत। 
कमवियाः विदमत यतम् रघपुविसशकमाव्यरचनमा तस्य कक तक्षे सरलमा एवि वितरतक्षे। यतयाः स एवि रघपुविसशस्य प्रथमयाः विणरमयतमा 
इमत नमालस्त। पकविर्त्तुं  विमाल्मष्ट्रीक्यमादययाः महिमान्तयाः कविययाः अमप रमाममायणमादष्ट्रीनम् गन्थमानम् मविरमचतविमानम्। तत्र च तक्षे 
रघपुविसशष्ट्रीयमानमास जष्ट्रीविनस सम्यकम्  विमणरतविन्तयाः। तस्ममातम् कविक्षेयाः कमायर्त्तुं सपुकरमम् एवि वितरतक्षे। एतदथरसमथरनमाय कमवियाः 
दृषमान्तममप दशरयमत।  विज्रक्षेण ममणविक्षेरकसकचष्ट्रीमविशक्षेषक्षेण  विमा  मणयौ  मछद्रिमामण मक्रयन्तक्षे।  कक तययाः  तययाः  मछद्रिययाः  रत्नक्षे 
सकत्रस्य गमतयाः यथमा सरलमा भविमत तथमा रघपुविसशकमाव्यरचनमायमास कविक्षेयाः गमतयाः अमप बमारहिष्ट्रीनमा वितरतक्षे इमत कविक्षेयाः 
मतमम्। यतनो महि विमाल्मष्ट्रीक्यमादययाः मविदमाससयाः स्विकमाव्यदमारमा तत्र प्रविक्षेशदमारस मनमर्णीतविन्तयाः। एविस रघपुविसशकमाव्यमनममारणक्षे 
कमवियाः स्विककीयमास प्रमतभमास मनरमाकरनोमत। अमप च,  व्यमासविमाल्मष्ट्रीक्यमामदषपु प्रमाचष्ट्रीनक्षेषपु कमविषपु तस्य मकयतष्ट्री श्रदमा 
आसष्ट्रीतम् इत्यमप जमापयमत।

व्यमाकरणमविमशर याः -
● पकविरसकररमभयाः - पकविर्त्तुं च तक्षे सकरययाः पकविरसकरययाः, तययाः इमत कमररमारयसममासयाः।

● कक तविमाग्दमारक्षे - कक तस विमाकम्  एवि दमारस यस्य सयाः कक तविमाग्दमारयाः, तलस्मनम् इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः।

● विज्रसमपुत्ककीणर - विज्रक्षेण समपुत्ककीणरयाः विज्रसमपुत्ककीणरयाः इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासयाः। विज्रस नमाम 
ममणभक्षेदकयाः सकचष्ट्रीमविशक्षेषयाः।

सलन्रकमायरमम् -
● विसशक्षेऽलस्मनम् - विसशक्षे+अलस्मनम्

● सकत्रस्यक्षेविमालस्त - सकत्रस्य+इवि+अलस्त

● अव्ययपररचययाः - अथविमा इमत मविकल्पमाथरकमम् एकमम् अव्ययमम्।

● प्रयनोगपररवितरनमम् - अथविमा पकविरसकररमभयाः कक तविमाग्दमारक्षे अलस्मनम् विसशक्षे विज्रसमपुत्ककीणर मणयौ सकत्रस्य इवि मक्षे 
गत्यमा भकयतक्षे।

अलङ्कमारमालनोचनमा -  अलस्मनम्  श्लनोकक्षे  पकविरकमविमभयाः  कक तविमाग्दमारयाः  विसशयाः  विज्रसमपुत्ककीणरन  ममणनमा 
उपममतयाः। मकञ्च,  कविक्षेयाः गमतयाः सकत्रस्य गमतयाः इवि इत्यमप विमणरतमम्। इवि इमत उपममानविमाचकशब्दयाः अमप अत्र 
वितरतक्षे। अतयाः अत्र उपममालङ्कमारयाः वितरतक्षे।

पमाठगतप्रश्नमायाः -४

. 21 विज्रमबदक्षे रत्नक्षे सकत्रस्य गमतयाः कथस भविमत।

. 22 विज्रस नमाम मकमम्।

. 23 सकत्रस्यक्षेविमालस्त इमत सलन्रमविच्छक्षेदस कपु रुत।

. 24 पकविरसकररणयाः कक्षे ।
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. 25 अलस्मनम् श्लनोकक्षे  कयाः उपममानविमाचकयाः शब्दयाः
१) इवि २) विसशयाः ३) ममणयाः ४) अन्यतम् मकममप

. )4 6 इदमानन मकलपमाठमम् अविगच्छमाम -

सनोहिममाजन्मशपुदमानमाममाफलनोदयकमरणमामम्।

आसमपुद्रिमकतष्ट्रीशमानमाममानमाकरथवित्मरनमामम्।।५।।

अन्विययाः -  सयाः  अहिमम्  आजन्मशपुदमानमामम्  आफलनोदयकमरणमामम्  आसमपुद्रिमकतष्ट्रीशमानमामम् 
आनमाकरथवित्मरनमामम् (रघकणमामम् अन्वियस विक्ष्यक्षे)।

अन्वियमाथर याः -  सयाः  तमादृशयाः  अहिस  कमासलदमासयाः  आजन्मशपुदमानमास  जन्मतयाः  पमवित्रमाणमामम् 
आफलनोदयकमरणमास  फलप्रमामपपयरन्तस  कमर  कपु विमारणमानमामम्  आसमपुद्रिमकतष्ट्रीशमानमास  समपुद्रिपयरन्तस  पकरविष्ट्रीपमालकमानमामम् 
आनमाकरथवित्मरनमास स्विगरपयरन्तस रथममागरयाः अलस्त यक्षेषमास तक्षेषमास रघकणमास रघपुविसशनोत्पनमानमास रमाजमामम् अन्वियस विसशस विक्ष्यक्षे 
कथमयष्यमामम।

सरलमाथर याः - जन्मतयाः पमवित्रमाणमास फललमाभपयरन्तस कमर  कपु विमारणमानमास समाविरभयौममानमास इन्द्रिस्य सहिचमाररणमास 
रघपुविसशस्य नकपमाणमास विसशस महिमाकमवियाः कमासलदमासयाः विणरयमत।

तमात्पयमारथर याः -  अस्ममातम् श्लनोकमातम् चतपुमभरयाः श्लनोकय याः कमवियाः रघपुविसशष्ट्रीयमानमास नकपमाणमास चररतस विणरयमत। 
रघकणमामन्वियस  विक्ष्यक्षे  इमत  नविमश्लनोकक्षे न  एतक्षेषमास  श्लनोकमानमामम्  अन्विययाः  भविमत।  अत्र  रघपुविसशष्ट्रीयनकपमाणमास 
मविशक्षेषणचतपुषयस प्रदत्तमम्। तत्रमामदमस मविशक्षेषणस भविमत सनोहिममाजन्मशपुदमानमामम् अथमारतम् रघपुविसशष्ट्रीयनकपमायाः जन्मतयाः एवि 
शपुदमायाः पमवित्रमायाः आसनम्।  मदतष्ट्रीयमम्  आफलनोदयकमरणमामम्  अथमारतम्  तक्षे  फलप्रमामपपयरन्तस  कमर  आचरलन्त स्म। 
कमरसम्पमादनकमालक्षे मविघ्नक्षे  आगतक्षे अमप कमर  न त्यजलन्त स्म। अथमारतम् तक्षे  मनरन्तरस कमर  सम्पमादयलन्त स्म 
इत्यथरयाः।  तकतष्ट्रीयस  मविशक्षेषणस  भविमत आसमपुद्रिमकतष्ट्रीशमानमामम्  अथमारतम्  तक्षेषमास  रमाज्यस  समपुद्रिपयरन्तमम्  आसष्ट्रीतम्।  तक्षेषमास 
रमाज्यस्य सष्ट्रीममा समपुद्रियाः आसष्ट्रीतम्। अतयाः पकसथव्यमामम् अन्यस्य कस्यमामप रमाजयाः रमाज्यस नमासष्ट्रीतम् इमत जमायतक्षे। 
समपुद्रिपयरन्तस भकमष्ट्रीनमास तक्षे एवि महिष्ट्रीपतययाः अभविनम्। अलन्तमस मविशक्षेषणस प्रददमामत आनमाकरथवित्मरनमामम्। अस्यमाथरयाः 
स्विगरपयरन्तस तक्षेषमास रथममागर आसष्ट्रीतम्। अथमारतम् स्विगर्त्तुं प्रत्यमप तक्षेषमास गमनमागमनमम् आसष्ट्रीतम्। एविस तक्षे इन्द्रिस्य ममत्रमामण 
आसनम् इमत स्फपु टस  भविमत। एतमादृशमानमास  महितमास  रघपुविसशष्ट्रीयनकपमाणमास  चररतस  विणरमयतपुस  कमासलदमासयाः प्रविकत्त इमत 
अस्य श्लनोकस्य आशययाः।

व्यमाकरणमविमशर याः -
● आजन्मशपुदमानमामम् - जन्मन आ इमत आजन्म इमत अव्ययष्ट्रीभमाविसममासयाः। आजन्म शपुदमायाः 

आजन्मशपुदमायाः इमत सपुप्सपुपमासममासयाः, तक्षेषमामम् आजन्मशपुदमानमामम्। एततम् रूपस षष्ठष्ट्रीबहिहविचनक्षे भविमत।

● आफलनोदयकमरणमामम् - फलनोदयमातम् आ इमत आफलनोदयमम् इमत अव्ययष्ट्रीभमाविसममासयाः। आफलनोदयस 
कमर यक्षेषमास तक्षे आफलनोदयकममारणयाः इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः, तक्षेषमामम् आफलनोदयकमरणमामम्। एततम् रूपस 
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षष्ठष्ट्रीबहिहविचनक्षे भविमत।

● आसमपुद्रिमकतष्ट्रीशमानमामम् - समपुद्रिमातम् आ इमत आसमपुद्रिमम् इमत अव्ययष्ट्रीभमाविसममासयाः। मकतक्षेयाः ईशमायाः 
मकतष्ट्रीशमायाः इमत तत्पपुरुषसममासयाः। आसमपुद्रिस मकतष्ट्रीशमायाः आसमपुद्रिमकतष्ट्रीशमायाः इमत सपुप्सपुपमासममासयाः, तक्षेषमास 
आसमपुद्रिमकतष्ट्रीशमानमामम्। एततम् रूपस षष्ठष्ट्रीबहिहविचनक्षे भविमत। मकमतयाः नमाम पकसथविष्ट्री।

● आनमाकरथवित्मरनमामम् - नमाकमातम् आ आनमाकमम् इमत अव्ययष्ट्रीभमाविसममासयाः। रथस्य वित्मर रथवित्मर इमत 
षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। आनमाकस  रथवित्मर यक्षेषमास तक्षे आनमाकरथवित्ममारनयाः इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः, तक्षेषमामम् 
आनमाकरथवित्मरनमामम्। एततम् रूपस षष्ठष्ट्रीबहिहविचनक्षे भविमत।

सलन्रकमायरमम् -
● सनोहिममाजन्मशपुदमानमाममाफलनोदयकमरणमामम्- - सयाः+अहिमम्+आजन्मशपुदमानमामम्+आफलनोदयकमरणमामम्

● आसमपुद्रिमकतष्ट्रीशमानमाममानमाकरथवित्मरनमामम् - आसमपुद्रिमकतष्ट्रीशमानमामम्+आनमाकरथवित्मरनमामम्

● प्रयनोगपररवितरनमम् - तक्षेन मयमा आजन्मशपुदमानमामम् आफलनोदयकमरणमामम् आसमपुद्रिमकतष्ट्रीशमानमामम् 
आनमाकरथवित्मरनमामम् (रघकणमामम् अन्विययाः विक्ष्यतक्षे)।

पमाठगतप्रश्नमायाः -५

. 26 आनमाकरथवित्मरनमामम् इत्यस्य अथर्त्तुं सममासमामदपपुरयाःसरस पररष्कपु रुत।

. 27 रघपुविसशष्ट्रीयनकपमाणमास रमाज्यस्य सष्ट्रीममा मकमम् आसष्ट्रीतम्।

. 28 सनोहिममाजन्मशपुदमानमाममाफलनोदयकमरणमामम् इत्यत्र सलन्रमविच्छक्षेदस कपु रुत।

. 29 रघपुविसशष्ट्रीयमानमास नकपमाणमास ममागरयाः मकयत्पयरन्तमम् आसष्ट्रीतम्-
१) स्विगरपयरन्तमम् २) गगनपयरन्तमम् ३) पमातमालपयरन्तमम् ४) रमाज्यसष्ट्रीमपयरन्तमम्

. 30 मकस  नमाम मकमतयाः-
१) जलमम् २) पकसथविष्ट्री ३) विमायपुयाः ४) आकमाशयाः

. )4 7 इदमानन मकलपमाठमम् अविगच्छमाम -
यथमामविसरहिहतमागष्ट्रीनमास यथमाकमाममामचरतमासथरनमामम्।

यथमापरमारदण्डमानमास यथमाकमालप्रबनोसरनमामम्।।६।।

अन्विययाः -  (सयाः  अहिमम्)  यथमामविसरहिहतमागष्ट्रीनमास  यथमाकमाममामचरतमासथरनमास  यथमापरमारदण्डमानमास 
यथमाकमालप्रबनोसरनमामम् (रघकणमामम् अन्वियस विक्ष्यक्षे)।

अन्वियमाथर याः -  सयाः  अहिमम्  कमासलदमासयाः  यथमामविसरहिहतमागष्ट्रीनमास  मविसरपकविरकस  हिनोमस  कपु विरतमास 
यथमाकमाममामचरतमासथरनमास  यथमामभलमाषस  यमाचकमानमास  सत्कमारस  कपु विरतमास  यथमापरमारदण्डमानमास  अपरमारमानपुसमारक्षेण  दण्डस 
प्रदमातकणमामम् यथमाकमालप्रबनोसरनमास यथमासमयस प्रबनोरनशष्ट्रीलमानमास रघकणमामम् अन्वियस विक्ष्यक्षे।
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सरलमाथर याः - अहिस कमासलदमासयाः मविसरपकविरकस  हिनोममानपुष्ठमानस कपु विरतमास अमभलमाषमानपुसमारक्षेण यमाचकक्षे भ्ययाः दमानस 
कपु विमारणमानमामम् अपरमारमानपुसमारक्षेण दण्डदमामयनमास यथमासमयस प्रबपुदमानमास रघपुविसशष्ट्रीयनकपमाणमास विसशस विणरमयष्यमामम।

तमात्पयमारथर याः - अलस्मनम् श्लनोकक्षे  कमासलदमासयाः रघपुविसशष्ट्रीयनकपमाणमास गपुणमविशक्षेषविणरनस करनोमत। रघपुविसशष्ट्रीयमा 
नकपमायाः सविमारमण कमायमारमण यथमाथर्त्तुं  सम्पमादयलन्त स्म। एतत्प्रदशरनमाय तक्षेषमास  मविशक्षेषणचतपुषयमम्  अत्र उमलसखतस 
वितरतक्षे।  यथमामविसरहिहतमागष्ट्रीनमामम्  अथमारतम्  विक्षेदमामदशमासक्षेषपु  अमगहिनोममादष्ट्रीनमास  मविरमानस  यथमा कक तमम्  अलस्त तथयवि तक्षे 
पमालयलन्त स्म। अमगयाः मदमविरयाः भविमत-  श्रयौतमामगयाः स्ममातमारमगयाः च। श्रयौतमागक्षेयाः त्रययाः भक्षेदमायाः सलन्त-  दमकणमामगयाः 
आहिविनष्ट्रीयमामगयाः गमाहिरपत्यमामगयाः च। स्ममातमारगक्षेयाः अमप दयौ भक्षेदयौ- शम्यमामगयाः आविसरयमामगयाः च। तक्षे रमाजमानयाः एतक्षेषमास 
सविरषमामम् अगष्ट्रीनमामक्षेवि हिविनस यथमामविसर कपु विरलन्त स्म। शमासमानपुसमारक्षेण यजमाचरणस करनोमत स्म अतयाः फसलतमाथरयाः 
अमप सम्यगमासष्ट्रीमदमत जमायतक्षे। यथमाकमाममामचरतमासथरनमामम् अथमारतम् यमाचकमायाः यदम् यदम् इच्छलन्त स्म ततम् सविरमम् एवि 
तक्षे यमाचकक्षे भ्ययाः प्रददमत स्म। अमभलमाषमानपुसमारक्षेण यमाचकक्षे भ्ययाः इषमामन विस्तकमन प्रदमाय तमानम् यमाचकमानम् सन्तपुषमानम् 
करनोमत स्म। एतक्षेन तक्षेषमास  दमानमामतशययाः विण्यरतक्षे। यथमापरमारदण्डमानमामम् इत्यस्य अथरयाः भविमत यतम्  अपरमारयाः 
कक तयाः चक्षेतम् तदपरमारमानपुसमारक्षेण अपरमारकमाररभ्ययाः तक्षे दण्डमानम् यच्छलन्त स्म। तक्षेषमास शमासनकमालक्षे अपरमारस कक त्विमा 
कनोमप  मनदरण्डयाः  न  मतष्ठमत  स्म।  तक्षेन  असरकदण्डमानमास  न्यकनदण्डयाः  न्यकनदण्डमानमामम्  असरकदण्डयाः  इमत 
वियषम्यभमावियाः नमासष्ट्रीतम्। यथमाकमालप्रबनोसरनमामम् अथमारतम्  तक्षे  यलस्मन समयक्षे  यतम् कमायर्त्तुं  कतरव्यस तलस्मनम् तलस्मनम् 
समपुमचतक्षे कमालक्षे ततम् ततम् कमायर्त्तुं  कतपुर्त्तुं  प्रबपुदमायाः भविलन्त स्म। यथमा यपुदस कतरव्यस चक्षेतम्  तत्कणक्षे एवि तक्षे  यपुदमाय 
प्रस्तपुमतस  कपु विर लन्त स्म। कपु त्रमामप गमनष्ट्रीयस चक्षेतम्  तत्कणक्षे एवि तक्षे  गमनमाय प्रस्तपुतमायाः भविलन्त स्म। एविमक्षेवि तक्षेषमास  
कमायरस्य कमासलकप्रजमा स्फपु टमा अवितरत इत्यथरयाः। तमादृशमानमास रघपुविसशष्ट्रीयमानमास रमाजमास विणरनस कमवियाः कतपुर्त्तुं प्रयततक्षे।

व्यमाकरणमविमशर याः -
● यथमामविसरहिहतमागष्ट्रीनमामम् - हिहतमा अगयनो यययाः तक्षे हिहतमागययाः इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः। यथमामविसर हिहतमागययाः 

यथमामविसरहिहतमागययाः इमत सपुप्सपुपमासममासयाः, तक्षेषमास यथमामविसरहिहतमागष्ट्रीनमामम्। एततम् रूपस षष्ठष्ट्रीबहिहविचनक्षे 
भविमत। 

● यथमाकमाममामचरतमासथरनमामम् - कमाममम् अनमतक्रम्य यथमाकमाममम् इमत अव्ययष्ट्रीभमाविसममासयाः। अमचरतमायाः 
असथरनयाः ययस्तक्षे अमचरतमासथरनयाः इमत बहिहव्रष्ट्रीमहियाः। यथमाकमाममम् अमचरतमासथरनयाः यथमाकमाममामचरतमासथरनयाः इमत 
सपुप्सपुपमासममासयाः, तक्षेषमास यथमाकमाममामचरतमासथरनमामम्। षष्ठष्ट्रीबहिहविचनक्षे एततम् रूपस भविमत।

● यथमापरमारदण्डमानमामम् - अपरमारमम् अनमतक्रम्य यथमापरमारमम् इमत अव्ययष्ट्रीभमाविसममासयाः। यथमापरमारस 
दण्डयाः यक्षेषमास तक्षे यथमापरमारदण्डमायाः इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः,तक्षेषमास यथमापरमारदण्डमानमामम्। षष्ठष्ट्रीबहिहविचनमान्तमम् 
एततम् रूपमम्।

● यथमाकमालप्रबनोसरनमामम् - कमालमम् अनमतक्रम्य यथमाकमालमम् इमत अव्ययष्ट्रीभमाविसममासयाः। यथमाकमालस 
प्रबनोसरनयाः यथमाकमालप्रबनोसरनयाः इमत सपुप्सपुपमासममासयाः, तक्षेषमास यथमाकमालप्रबनोसरनमामम्। षष्ठष्ट्रीबहिहविचनक्षे 
भविमत एततम् रूपमम्।

● प्रयनोगपररवितरनमम् - (तक्षेन मयमा) यथमामविसरहिहतमागष्ट्रीनमास यथमाकमाममामचरतमासथरनमास यथमापरमारदण्डमानमास 
यथमाकमालप्रबनोसरनमामम् (रघकणमामम् अन्विययाः विक्ष्यतक्षे)।
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पमाठगतप्रश्नमायाः -६

. 31 अगक्षेयाः भक्षेदमानम् उपभक्षेदमानम् च सलखत।

. 32 यथमापरमारदण्डमानमामम् इत्यस्य सममासपपुरयाःसरमम् अथर्त्तुं सलखत।

. 33 श्लनोकक्षे  उकमामन चत्विमारर मविशक्षेषणमामन कस  मविमशसषलन्त।

. 34 अगक्षेयाः कमत भक्षेदमायाः
१) ५ २) ४ ३) ३ ४) २

. 35 एतक्षेषपु कयाः न श्रयौतमामगयाः-
१) दमकणमामगयाः २) आविसरयमामगयाः ३) गमाहिरपत्यमामगयाः ४) आहिविनष्ट्रीयमगयाः

. 36 अलस्मनम् श्लनोकक्षे  रघपुविसशष्ट्रीयनकपमाणमास कमत मविशक्षेषणमामन प्रदत्तमामन-

१) त्रष्ट्रीमण २) चत्विमारर ३) पञ्च ४) षटम्

. )4 8 इदमानन मकलपमाठमम् अविगच्छमाम -
त्यमागमाय सम्भकतमाथमारनमा स सत्यमाय ममतभमामषणमामम्।

यशसक्षे मविसजगष्ट्रीषकणमास प्रजमायय गकहिमक्षेसरनमामम्।।७।।

अन्विययाः -  (सयाः अहिमम्)  त्यमागमाय सम्भकतमाथमारनमास सत्यमाय ममतभमामषणमास यशसक्षे मविसजगष्ट्रीषकणमास प्रजमायय 
गकहिमक्षेसरनमास (रघकणमामन्वियस विक्ष्यक्षे)।

अन्वियमाथर याः -  सयाः  अहिस  कमवियाः  त्यमागमाय  दमानमाय  सम्भकतमाथमारनमास  रनस्य  ससगमाहिकमाणमास  सत्यमाय 
सत्यरकमायय  ममतभमामषणमामम्  अल्पभमाषणशष्ट्रीलमानमास  यशसक्षे  ककीतरयक्षे  मविसजगष्ट्रीषकणमास  मविजयमम्  इच्छतमास  प्रजमायय 
सन्तमानमाय गकहिमक्षेसरनमास गकहिस्थमाश्रमस प्रमविशतमास रघकणमामम् अन्वियस विक्ष्यक्षे।

सरलमाथर याः - रघपुविसशनोत्पनमायाः रमाजमानयाः दमानमाय रनमामन ससगकहलन्त स्म, सत्यमाय स्विल्पस भमाषन्तक्षे स्म, 

ककीतरयक्षे मदसग्विजयस कपु विर लन्त स्म मकञ्च सन्तमानलमाभमाय मविविमाहिमम् अकपु विरनम्।

तमात्पयमारथर याः -  अलस्मनम् श्लनोकक्षे  उच्यतक्षे यतम् तक्षे नकपमायाः दमानमादथर्त्तुं रनमाजरनस कक तविन्तयाः। समाममान्यतयाः 
लनोकक्षे  जनमायाः स्विभनोगमाय रनमाजरनस कपु विरलन्त। परन्तपु तक्षे कदमामप स्विमाथरससदयक्षे रनससगहिस न कक तविन्तयाः। एविस तक्षे 
सम्पदयाः सम्यकम्  उपयनोगमम् अकपु विरनम्। तक्षेन च तक्षेषमामम् अभ्यपुदययाः एवि जमातयाः। अमप च तक्षे सत्यमाय स्विल्पस भमाषन्तक्षे 
स्म। विस्तपुतयाः विकथमा बहिहभमाषणस न शनोभतक्षे। सत्यकथनमाय यमावितष्ट्री भमाषमा अपक्षेमकतमा तमावितष्ट्री भमाषमा एवि प्रशस्यमा 
अलस्त। यक्षे  बहिह  भमाषन्तक्षे तक्षेषमास  विमामच ममरयमा मतष्ठमत एवि। अतयाः रघपुविसशष्ट्रीयमा नकपमायाः स्विल्पस भमामषतविन्तयाः। तक्षे 
मदसग्विजयस  कक तविन्तयाः ककीमतरलमाभमाय। समाममान्यरमाजमानयाः रनमामदभनोगमाथरमम्  एवि रमाज्यजयस  कपु विरलन्त। परन्तपु  तक्षे 
कक्षे विलस  ककीमतर्त्तुं  लब्रपुमम्  एवि  रमाज्यमामन  सजतविन्तयाः।  अमप  च  तक्षे  सन्तमानलमाभमाय  गकहिस्थमाश्रमस  प्रमविषविन्तयाः। 
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अजमामननयाः भमायमारमदभनोगमाय मविविमाहिस  कपु विरलन्त। मकन्तपु  रघपुविसशष्ट्रीयरमाजमास  सन्तमानप्रमामपयाः एवि मविविमाहिस्य कमारणमम् 
आसष्ट्रीतम्। एतमादृशमानमास नकपमाणमास चररतस कमवियाः विणरमयतपुस प्रविकत्तयाः इमत श्लनोकस्य अथरयाः।

व्यमाकरणमविमशर याः -
● सम्भकतमाथमारनमामम् - सम्भकतयाः ससञ्चतयाः अथरयाः यययाः तक्षे सम्भकतमाथमारयाः इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः, तक्षेषमास 

सम्भकतमाथमारनमामम्। षष्ठष्ट्रीबहिहविचनक्षे एततम् रूपमम् अलस्त।

● ममतभमामषणमामम् - ममतस स्विल्पस भमाषणस शष्ट्रीलस यक्षेषमास तक्षे ममतभमामषणयाः, तक्षेषमास ममतभमामषणमामम्। षष्ठष्ट्रीबहिहविचनक्षे 
एततम् रूपमम् अलस्त।

● मविसजगष्ट्रीषकणमामम् - मविजक्षेतपुमम् इच्छवियाः मविसजगष्ट्रीषवियाः, तक्षेषमास मविसजगष्ट्रीषकणमामम्। अत्र सजरमातनोयाः सन्प्रत्यययाः 
उप्रत्यययाः च मविमहितयाः।

● गकहिमक्षेसरनमामम् - गकहिययाः दमारययाः मक्षेरन्तक्षे ससगमस कपु विर लन्त इमत गकहिमक्षेसरनयाः, तक्षेषमास गकहिमक्षेसरनमामम्। एततम् रूपस 
षष्ठष्ट्रीबहिहविचनमान्तमम्।

● प्रयनोगपररवितरनमम् - (तक्षेन मयमा) त्यमागमाय सम्भकतमाथमारनमास सत्यमाय ममतभमामषणमास यशसक्षे मविसजगष्ट्रीषकणमास 
प्रजमायय गकहिमक्षेसरनमास (रघकणमामम् अन्विययाः विक्ष्यतक्षे)।

पमाठगतप्रश्नमायाः -७

. 37 रघपुविसशष्ट्रीयमायाः नकपमायाः कथस ममतभमामषणयाः।

. 38 ममतभमामषणयाः इत्यस्य मकस  मविगहिविमाक्यमम्।

. 39 प्रजमायय गकहिमक्षेसरनमामम् इमत कथनक्षेन कमवियाः मकस  प्रकटमयतपुमम् इच्छमत।

. 40 मविसजगष्ट्रीषकणमामम् इत्यत्र कयाः प्रत्यययाः-
१) सन्प्रत्यययाः २) यङ्प्रत्यययाः ३) सपुप्रत्यययाः ४) यक्प्रत्यययाः

. 41 रघपुविसशष्ट्रीयमायाः नकपमायाः कथस मविविमाहिस कक तविन्तयाः - 
१) कमामभनोगमाय २) सससमारपमालनमाय ३) सन्तमानप्रमापयक्षे ४) मपत्रमादक्षेशपमालनमाय

. )4 9 इदमानन मकलपमाठमम् अविगच्छमाम -
शयशविक्षेभ्यस्तमविदमानमास ययौविनय मविषययमषणमामम्।

विमाररकक्षे  मपुमनविकत्तष्ट्रीनमास यनोगक्षेनमान्तक्षे तनपुत्यजमामम्।।८।।

अन्विययाः -  (सयाः अहिमम्)  शयशविक्षे  अभ्यस्तमविदमानमास ययौविनक्षे  मविषययमषणमास विमाररकक्षे  मपुमनविकत्तष्ट्रीनमामम् अन्तक्षे 
यनोगक्षेन तनपुत्यजमामम् (रघकणमामम् अन्वियस विक्ष्यक्षे)।
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अन्वियमाथर याः  -  सयाः  अहिस  कमासलदमासयाः  शयशविक्षे  बमाल्यक्षे  अभ्यस्तमविदमानमामम्  अरष्ट्रीतशमासमाणमास  ययौविनक्षे 
तमारूण्यक्षे  मविषययमषणमास  भनोगस्य  इच्छपु कमानमास  विमाररकक्षे  विकदत्विक्षे  मपुमनविकत्तष्ट्रीनमास  विमानप्रस्थमाश्रममणमास  तथमा  च  अन्तक्षे 
शरष्ट्रीरत्यमागसमयक्षे यनोगक्षेन परममात्मनयाः ध्यमानक्षेन तनपुत्यजमामम् शरष्ट्रीरत्यमामगनमास रघकणमामम् अन्वियस विक्ष्यक्षे। 

सरलमाथर याः  -  रघपुविसशष्ट्रीयमा  नकपमायाः  बमाल्यकमालक्षे  मविदमाभमासस  कक तविन्तयाः।  ययौविनकमालक्षे  मविषयसपुखमम् 
अनपुभकतविन्तयाः। विमाररककमालक्षे मपुमनजष्ट्रीविनममागर्त्तुं स्विष्ट्रीकक तविन्तयाः। जष्ट्रीविनस्य अन्तक्षे यनोगममागरण दक्षेहित्यमागस कक तविन्तयाः।

तमात्पयमारथर याः  - अलस्मनम् श्लनोकक्षे  कमवियाः रघपुविसशष्ट्रीयमानमास नकपमाणमास पपुरुषमाथरमयस सम्पकणर्त्तुं जष्ट्रीविनस विणरयमत। 
तक्षे नकपमायाः स्विजष्ट्रीविनक्षे चतपुरयाः आश्रममानम् एवि समारपु पमासलतविन्तयाः इमत अनक्षेन श्लनोकक्षे न जमायतक्षे। शयशविक्षे तक्षे सम्यगम्  
मविदमाभमासस कक तविन्तयाः। मविदमाजरनमम् एवि ब्रह्मचयमारश्रमस्य मकलमम्। अतयाः ब्रह्मचयमारश्रमयाः तययाः समारपु पररपमासलतयाः 
इमत अविगम्यतक्षे। ततयाः परस तक्षेषमास ययौविनकमालयाः आगतयाः। तलस्मनम् समयक्षे गकहिस्थमाश्रमस प्रमविश्य तक्षे मविषयसपुखमम् 
अमप अनपुभकतविन्तयाः। रमरयाः अथरयाः कमामयाः इमत त्रयस मत्रविगरयाः इमत उच्यतक्षे। एतमाभ्यमास दमाभ्यमामम् आश्रममाभ्यमामम् एवि 
तक्षे नकपमायाः एतस मत्रविगर्त्तुं समासरतविमानम्। तदनन्तरस विमाररकक्षे  मपुनययाः यथमा जष्ट्रीविनमम् अमतविहिलन्त तथमा तक्षे नकपमायाः अमप 
जष्ट्रीविनमम् अमतविहिलन्त स्म। एतक्षेन विमानप्रस्थमाश्रमस सन्न्यमासमाश्रमस च तक्षे  सम्यकम्  पमासलतविन्तयाः इमत जमायतक्षे। 
जष्ट्रीविनमान्तक्षे  तक्षे  यनोगममागरण दक्षेहित्यमागस  कपु विरलन्त स्म अथमारतम्  तक्षे  मनोकस प्रमापविन्तयाः इत्यथरयाः। मकत्यपुनमा शरष्ट्रीरत्यमागयाः 
भविमत चक्षेतम् पपुनयाः जन्म भविमत। मकन्तपु यनोगक्षेन दक्षेहित्यमागयाः भविमत चक्षेतम् मनोक एवि भविमत। एविस तक्षेषमास  सविर  एवि 
आश्रममायाः समाथरकमायाः आसनम्। अमप च तययाः जष्ट्रीविनक्षे  पपुरुषमाथमारयाः अमप प्रमापमायाः आसनम्। अनक्षेन श्लनोकक्षे न कमवियाः 
सनमातनरमरस्य समारस लष्ट्रीलयमा दशरयमत।

व्यमाकरणमविमशर याः -
● अभ्यस्तमविदमानमामम् - अभ्यस्तमा मविदमा यययाः तक्षे अभ्यस्तमविदमायाः इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः, तक्षेषमामम् 

अभ्यस्तमविदमानमामम्। षष्ठ्यमा बहिहविचनक्षे एततम् रूपमम्।

● मविषययमषणमामम् - मविषयमानम् इच्छलन्त इमत मविषययमषणयाः, तक्षेषमास मविषययमषणमामम्। षष्ठष्ट्रीबहिहविचनमान्तस रूपमक्षेततम्।

● मपुमनविकत्तष्ट्रीनमामम् - मपुनष्ट्रीनमास विकसत्तयाः व्यमापमारयाः यक्षेषमास तक्षे मपुमनविकत्तययाः इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः, तक्षेषमास मपुमनविकत्तष्ट्रीनमामम्। 
मपुमनविकसत्तशब्दस्य षष्ठष्ट्रीबहिहविचनक्षे इदस रूपस भविमत।

● तनपुत्यजमामम् - तनपुस त्यजलन्त इमत तनपुत्यजयाः इमत उपपदसममासयाः, तक्षेषमास तनपुत्यजमामम्। तनपुत्यजम्-शब्दस्य 
षष्ठष्ट्रीबहिहविचनक्षे इदस रूपमम्। तनपुस त्यकवितमामम् इत्यथरयाः।

सलन्रकमायरमम् -
● शयशविक्षेभ्यस्तमविदमानमामम् - शयशविक्षे+अभ्यस्तमविदमानमामम्

● यनोगक्षेनमान्तक्षे - यनोगक्षेन+अन्तक्षे

● प्रयनोगपररवितरनमम् - (तक्षेन मयमा) शयशविक्षे अभ्यस्तमविदमानमास ययौविनक्षे मविषययमषणमास विमाररकक्षे  मपुमनविकत्तष्ट्रीनमामम् 
अन्तक्षे यनोगक्षेन तनपुत्यजमामम् (रघकणमामम् अन्विययाः विक्ष्यतक्षे)।
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पमाठगतप्रश्नमायाः -८

. 42 सकयरविसशष्ट्रीयमायाः कथस दक्षेहिस त्यजलन्त स्म।

. 43 रघपुविसशष्ट्रीयमायाः शयशविक्षे मकस  कपु विरलन्त स्म।

. 44 तनपुत्यजमामम् इत्यत्र मविगहिविमाक्यस सममासनमाम च सलखत।

. 45 कमत आश्रममायाः-
१) ३ २) ४ ३) ५ ४) ६

. 46 अभ्यस्तमविदमानमामम् इत्यत्र कयाः सममासयाः-
१) बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः २) तत्पपुरुषसममासयाः ३) दन्दसममासयाः 
४) अव्ययष्ट्रीभमाविसममासयाः

. )4 10 इदमानन मकलपमाठमम् अविगच्छमाम -

रघकणमामन्वियस विक्ष्यक्षे तनपुविमासग्विभविनोमप सनम्।

तद्गपुणययाः कणरममागत्य चमापलमाय प्रचनोमदतयाः।।९।।

अन्विययाः - (सयाः अहिमम्) तनपुविमासग्विभवियाः सनम् अमप तद्गपुणययाः कणरमम् आगत्य चमापलमाय प्रचनोमदतयाः सनम् 
(रघकणमामम् अन्वियस विक्ष्यक्षे)।

अन्वियमाथर याः -  सयाः अहिस कमासलदमासयाः तनपुविमासग्विभवियाः अल्पविमाक्सम्पसत्तविमानम् सनम् अमप भविनम् अमप 
तद्गपुणययाः  रघपुविसशष्ट्रीयमानमास  गपुणययाः  कणरमम्  श्रनोत्रमम्  आगत्य प्रमाप्य  चमापलमाय चमाञ्चल्यमाय प्रचनोमदतयाः  प्रक्षेररतयाः  सनम् 
रघकणमामम् अन्वियस विक्ष्यक्षे।

सरलमाथर याः - अहिस  कमासलदमासयाः अल्पजमानष्ट्री  अलस्म। तथमामप रघपुविसशष्ट्रीयमानमास  नकपमाणमास  महिमद्भयाः गपुणययाः 
प्रक्षेररतयाः सनम् रघपुविसशकमाव्यस रमचतपुस प्रविमतरतयाः अलस्म।

तमात्पयमारथर याः - रघपुविसशष्ट्रीयमानमास  विणरनस  पकविर्त्तुं  विमाल्मष्ट्रीक्यमामदमभयाः  कमविमभयाः  कक तमम्।  अतयाः  स  रघपुविसशक्षे 
लब्रप्रविक्षेशयाः  वितरतक्षे  इमत  कमासलदमासयाः  पकविरमम्  एवि  विमणरतविमानम्।  मकञ्च इतयाः  पकविर्त्तुं  चतपुमभरयाः  श्लनोकय याः  स  तक्षेषमास 
आजन्मशपुद्ध्यमादष्ट्रीनमास  गपुणमानमास  विणरनममप कक तविमानम्।  तथमामप अलस्मनम्  श्लनोकक्षे  सयाः पपुनयाः  स्विस्य असमामरयर्त्तुं 
कथयमत। स विदमत यतम् रघपुविसशष्ट्रीयमानमास जष्ट्रीविनविणरनमाय यमावितम् जमानमम् अपक्षेमकतमम् अलस्त तमावितम् जमानस तस्य 
नमालस्त। अथमारतम्  सयाः असमथरयाः अलस्त इत्यक्षेवि तस्य अमभप्रमाययाः। तथमामप तक्षेषमास  नकपमाणमास  गपुणमायाः यदमा कमवियाः 
श्रपुतविमानम्  तदमा  तययाः  गपुणययाः  स प्रचनोमदतयाः सञ्जमातयाः।  अथमारतम्  तक्षेषमास  चररतविणरनमाय तस्य मनसस महितष्ट्री इच्छमा 
समपुत्पनमा। अत एवि स रघपुविसशकमाव्यस कतपुर्त्तुं प्रवितरतक्षे इमत श्लनोकस्य अस्य तमात्पयरमम्।
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रघपुविसशमम् - रघपुविसशष्ट्रीयनकपमाणमास गपुणविणरनमम् मटप्पणष्ट्री

व्यमाकरणमविमशर याः -
● तनपुविमासग्विभवियाः - विमाचमास मविभवियाः विमासग्विभवियाः इमत तत्पपुरुषसममासयाः। तनपुयाः विमासग्विभवियाः यस्य सयाः 

तनपुविमासग्विभवियाः इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः।

● तद्गपुणययाः - तक्षेषमास गपुणमायाः तद्गपुणमायाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः,तययाः तद्गपुणययाः। तकतष्ट्रीयमायमायाः बहिहविचनक्षे एततम् 
रूपस भविमत।

● चमापलमाय - चपलस्य भमावियाः चमापलस, तस्मय चमापलमाय। चतपुरयरकविचनमान्तस रूपमम्।

● विक्ष्यक्षे - ब्रकरमातनोयाः लकमट उत्तमपपुरुषयकविचनक्षे विक्ष्यक्षे इमत रूपमम्।

● आगत्य- आपकविरकमातम् गम्रमातनोयाः ल्यप्प्रत्ययक्षे आगत्य इमत रूपस भविमत। अस्य अव्ययपदवितम् प्रयनोगयाः 
भविमत।

सलन्रकमायरमम् -
● रघकणमामन्वियमम् - रघकणमामम्+अन्वियमम्

● तनपुविमासग्विभविनोऽमप - तनपुविमासग्विभवियाः+अमप

● कणरममागत्य - कणरमम्+आगत्य

● प्रयनोगपररवितरनमम् - (तक्षेन मयमा) तनपुविमासग्विभविक्षेन सतमा अमप तद्गपुणययाः कणरमम् आगत्य चमापलमाय 
प्रचनोमदतक्षेन (रघकणमामम् अन्विययाः विक्ष्यतक्षे)।

मविशक्षेषमालनोचनमा - श्लनोकमानमास कश्चन मविभमागयाः वितरतक्षे। यमद एकक्षे न एवि श्लनोकक्षे न विमाक्यस्य सममामपयाः 
भविमत तमहिर  ततम्  मपुककमम् इमत उच्यतक्षे। यमद दयनोयाः श्लनोकयनोयाः मध्यक्षे  परस्परस सम्बन्रयाः वितरतक्षे  तमहिर  ततम् 
यपुग्मकमम् इमत करयतक्षे। यमद त्रयमाणमास श्लनोकमानमास मध्यक्षे सम्बन्रयाः अलस्त तमहिर  ततम् समान्दमानमतकमम् इत्यपुच्यतक्षे। 
यमद चतपुणमार्त्तुं श्लनोकमानमास मध्यक्षे सम्बन्रयाः अलस्त तमहिर  ततम् मविशक्षेषकमम् इत्यपुच्यतक्षे। ततयाः असरकमानमास श्लनोकमानमास 
मध्यक्षे  सम्बन्रयाः अलस्त चक्षेतम्  ततम् कपु लकमम् इत्यपुच्यतक्षे। अत्रमामप सनोहिममाजन्म इत्यमामदश्लनोकमातम् रघकणमामन्वियस 
विक्ष्यक्षे  इमत श्लनोकपयरन्तस  पञ्चमानमास  श्लनोकमानमास  मध्यक्षे  सम्बन्रयाः अलस्त। अतयाः अत्र कपु लकस  वितरतक्षे  इमत विकपुस  
शक्यतक्षे।

पमाठगतप्रश्नमायाः -९

. 47 कमवियाः कथस रघपुविसशकमाव्यलक्षेखनक्षे प्रविकत्तयाः।

. 48 तनपुविमासग्विभवियाः इत्यस्य मविगहिविमाक्यस सममासनमाम च सलखत।

. 49 अत्र कपु लकलकणस कथमम् अन्विक्षेमत - दशरयत।

. 50 चत्विमारयाः श्लनोकमायाः परस्परस सम्बदमायाः चक्षेतम् मकमम् उच्यतक्षे
१) कपु लकमम् २) समान्दमानमामतकमम् ३) मपुककमम् ४) मविशक्षेषकमम्

. 51 विक्ष्यक्षे इत्यत्र कयाः रमातपुयाः-
१) विदम् २) विचम् ३) ब्रक ४) व्रजम्
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. )4 11 इदमानन मकलपमाठमम् अविगच्छमाम -

तस सन्तयाः श्रनोतपुमहिर लन्त सदसद्व्यमकहिक्षेतवियाः।

हिक्षेम्नयाः ससलक्ष्यतक्षे ह्यगयौ मविशपुमदयाः श्यमाममकमामप विमा।।१०।।

अन्विययाः - तस सदसद्व्यमकहिक्षेतवियाः सन्तयाः श्रनोतपुमम् अहिरलन्त,  महि हिक्षेम्नयाः मविशपुदयाः श्यमाममकमा अमप विमा 
अगयौ ससलक्ष्यतक्षे।

अन्वियमाथर याः - तस रघपुविसशनमामकस  प्रबन्रस सदसद्व्यमकहिक्षेतवियाः गपुणदनोषमविभमागकतमाररयाः सन्तयाः मविदमाससयाः 
श्रनोतपुमम् आकणरमयतपुमम् अहिरलन्त यनोग्यमा भविलन्त महि यतनो महि हिक्षेम्नयाः सपुविणरस्य मविशपुमदयाः मनदर्मोषरूपस श्यमाममकमामप 
विमा लनोहिमान्तरसससगमारत्मकयाः दनोषयाः अमप विमा अगयौ विहयौ ससलक्ष्यतक्षे ससदृश्यतक्षे।।

सरलमाथर याः -  रघपुविसशप्रबन्रस प्रमाजमायाः एवि श्रनोतपुमम् अहिरलन्त। यतनो महि तक्षे एवि कमाव्यस्य गपुणस दनोषस च 
सम्यकम्  अविगच्छलन्त। सपुविणरस्य मविशपुमदयाः दनोषयाः विमा अगयौ एवि सम्यकम्  पररलक्ष्यतक्षे।

तमात्पयमारथर याः -  अलस्मनम् श्लनोकक्षे  कमासलदमासयाः रघपुविसशकमाव्यस्य असरकमाररमविषयक्षे आलनोचयमत। सविर 
रघपुविसशकमाव्यस पमठतपुस नमाहिरलन्त। प्रमाजमायाः अथमारतम् सम्यकम्  गपुणदनोषमविविक्षेचकमायाः एवि अस्य असरकमाररणयाः भविलन्त। यक्षे 
गपुणदनोषयनोयाः मविविक्षेचनमास कतपुर्त्तुं न जमानलन्त तक्षे दनोषस्थमानक्षे गपुणगहिणस मकञ्च गपुणस्थमानक्षे दनोषगहिणस च कपु विरलन्त। तक्षेन तक्षे 
कमाव्यस्य यथमायपुकमम् अथर्त्तुं  प्रमापपुस न शक्नपुविलन्त। मकन्तपु प्रमाजमायाः गपुणमानम् दनोषमानम् च सम्यकम्  अविगम्य यथमाथर्त्तुं 
गकहलन्त।  अत्र  कमवियाः  एकस  दृषमान्तमम्  अमप  प्रयच्छमत।  सपुविणरस्य  मविशपुमदयाः  दनोषयाः  विमा  समाममान्यतयमा  न 
अविगम्यतक्षे। मकन्तपु यमद ततम् सपुविणरमम् अगयौ स्थमाप्यतक्षे तदमा तस्य गपुणयाः दनोषयाः विमा पररलक्ष्यतक्षे। यथमा अमगयाः 
मनष्पकपमातक्षेन सपुविणरस्य गपुणस दनोषस च प्रकमाशयमत तथमा प्रमाजमायाः अमप कमाव्यस्य गपुणमानम् दनोषमानम् च दनोतयलन्त। 
अलस्मनम्  श्लनोकक्षे  कमवियाः स्विकमाव्यस्य गपुणदनोषपरष्ट्रीकमास  प्रमाजमायाः कतपुर्त्तुं  शक्नपुविलन्त इमत विदमत। तक्षेन स प्रमाजययाः 
उकस्य दनोषस्य गहिणममप कररष्यमत इमत जमायतक्षे। एतक्षेन कमासलदमासस्य एकयाः महिमागपुणयाः सकमचतयाः भविमत।

व्यमाकरणमविमशर याः -
● सदसद्व्यमकहिक्षेतवियाः - सच्च असच्च सदसतष्ट्री इमत इतरक्षेतरदन्दसममासयाः। सदसतनोयाः व्यमकयाः 

सदसद्व्यमकयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। सदसद्व्यकक्षे याः हिक्षेतवियाः सदसद्व्यमकहिक्षेतवियाः इमत 
षष्ठष्ट्रीसममासयाः।

● श्रनोतपुमम् - श्रपुरमातनोयाः तपुमपुन्प्रत्यतक्षे श्रनोतपुमम् इमत रूपमम्।

● अहिरलन्त - अहिम्र-रमातनोयाः लमट प्रथमपपुरुषबहिहविचनक्षे अहिरलन्त इमत रूपमम्।

● मविशपुमदयाः - मविपकविरकमातम् शपुरम्-रमातनोयाः मकन्प्रत्ययक्षे मविशपुमदशब्दयाः मनष्पदतक्षे।

● ससलक्ष्यतक्षे - समम्-पकविरकमातम् लकम्-रमातनोयाः कमरमण लमट प्रथमपपुरुषयकविचनक्षे ससलक्ष्यतक्षे इमत रूपमम्।
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सलन्रकमायरमम् -
● श्रनोतपुमहिरलन्त - श्रनोतपुमम्+अहिरलन्त

● ह्यगयौ - महि+अगयौ

● श्यमाममकमामप - श्यमाममकमा+अमप

● अव्ययपररचययाः - अलस्मनम् श्लनोकक्षे  महि अमप विमा इमत त्रष्ट्रीमण अव्ययपदमामन।

● प्रयनोगपररवितरनमम् - सदसद्व्यमकहिक्षेतपुमभयाः समद्भयाः स श्रनोतपुमम् अह्यरतक्षे। महि हिक्षेम्नयाः मविशपुमदस श्यमाममकमामम् 
अमप विमा अगयौ ससलकयलन्त।

अलसकमारमालनोचनमा -  यथमा अमगयाः सपुविणरस्य गपुणस दनोषस च सम्यकम्  प्रकमाशयमत तथयवि प्रमाजमायाः अमप 
कमाव्यस्य गपुणस दनोषस च प्रकमाशयमत। अत्र प्रमाजमायाः अमगनमा उपममतमायाः। उपममानविमाचकशब्दयाः यथमा। अतयाः अत्र 
उपममालसकमारयाः अलस्त।

पमाठगतप्रश्नमायाः -१०

. 52 रघपुविसशकमाव्यपठनक्षे कयाः असरकमारष्ट्री।

. 53 अत्र प्रमाजमायाः कक्षे न उपममतमायाः।

. 54 सदसद्व्यमकहिक्षेतवियाः इत्यत्र सममासनमाम मविगहिविमाक्यस च सलखत।

. 55 श्लनोकक्षे  अमगपदस मकस विमाचकमम्-
१) उपममाविमाचकमम् २) उपममानविमाचकमम् ३) उपमक्षेयविमाचकमम् ४) सदृशरमरविमाचकमम्

पमाठसमारयाः 

कमायरस्य मनमविरघ्नस  पररसममापयक्षे  मङ्गलमम्  आचरलन्त मशषमायाः।  अतयाः महिमाकमवियाः कमासलदमासयाः अमप 
कमाव्यस्य आदयौ मङ्गलमाचरणस करनोमत। अत्र सयाः शब्दमाथरयनोयाः स्पषजमानमाय विमागथर्यौ इवि सम्पककयौ जगतयाः मपतरयौ 
पमाविरतन  परमक्षेश्विरस  च विन्दतक्षे।  मङ्गलस  मविरमाय स रघपुविसशकमाव्यरचनमायमास  स्विष्ट्रीयमम्  असमामरयर्त्तुं  प्रकटयमत। स 
मन्दममतयाः  अलस्त।  अतयाः  यथमा  लघपुनयौकयमा  दपुस्तरसमपुद्रितरणमम्  असम्भविस  तथमा  मन्दममतनमा  तक्षेन  अमप 
रघपुविसशकमाव्यरचनमा दपुष्करमा भविमत। यथमा विमामनयाः उपरर लस्थतस फलस प्रमापपुस न शक्ननोमत तथमा कमविनमा अमप 
रघपुविसशकमाव्यस  रचमयतपुस  न  शक्यतक्षे।  मकन्तपु  व्यमासविमाल्मष्ट्रीक्यमादययाः  पकविर्त्तुं  रघपुविसशष्ट्रीयमानमास  चररतस  विमणरतविन्तयाः। 
तस्ममातम् कमायर्त्तुं सपुकरस सञ्जमातमम् इमत कमवियाः स्विष्ट्रीकक तविमानम्। ततयाः च रघपुविसशष्ट्रीयमानमास नकपमाणमास समाममान्यतयमा विणरनस 
कक तविमानम् कमासलदमासयाः। जन्मनयाः शपुदमायाः तक्षे फलप्रमामपपयरन्तस मनरन्तरस कमर  सम्पमादयलन्त स्म। तक्षेषमास रमाज्यस्य 
सष्ट्रीममा  समपुद्रियाः  आसष्ट्रीतम्।  अमप  च  स्विगर्त्तुं  प्रमत  तक्षेषमास  गमनमागमनमम्  आसष्ट्रीतम्।  तक्षे  शमासमानपुसमारस  रममारचरणमम् 
अकपु विरनम्। यमाचकक्षे भ्ययाः अभष्ट्रीषस विस्तपु यथमायथमम् अयच्छनम्। तक्षेषमास शमासनकमालक्षे यक्षे अपरमारस कक तविन्तयाः तक्षे दण्डस 
प्रमापविन्तयाः। यदमा प्रयनोजनस तदमा तक्षे कमायमारय प्रबपुदमायाः अमप भविलन्त स्म। तक्षे त्यमागमाय रनससगहिस सत्यरकणमाय 
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ममतभमाषणस ककीतरयक्षे रमाज्यजयस सन्तमानमाय च पररणयस कक तविन्तयाः। शयशविक्षे तययाः मविदमाभ्यमासयाः कक तयाः। यदमा तक्षे ययौविनस 
सम्प्रमापमायाः तदमा मविषयसपुखमम् अनपुभकतविन्तयाः। विमाररकक्षे  तक्षे मपुमनवितम् जष्ट्रीविनस यमामपतविन्तयाः। जष्ट्रीविनमान्तक्षे च यनोगममागरण 
दक्षेहिस त्यकविन्तयाः अथमारतम् मनोकस प्रमापविन्तयाः। अनक्षेन तक्षेषमास जष्ट्रीविनस पपुरुषमाथरचतपुषयसम्विसलतमम् आसष्ट्रीतम् इमत स्पषस 
जमायतक्षे। एविसमविरमानमामम् एतक्षेषमास  महिमाररतमानमास विणरनस कतपुरमम् असमथरयाः सनम् अमप कमवियाः तक्षेषमास  गपुणययाः प्रक्षेररतयाः सनम् 
रघपुविसशकमाव्यस रचयमत इमत कमवियाः स्विमविनमतमामम् अमप प्रकमटतविमानम्। एततम् रघपुविसशकमाव्यस प्रमाजमायाः एवि पमठतपुस 
शक्नपुविलन्त। यतनो महि तक्षे एवि कमाव्यस्य दनोषस गपुणस च सम्यकम्  गकहलन्त। यथमा सपुविणरस्य गपुणयाः दनोषयाः विमा अगयौ 
सम्यकम्  पररलमकतयाः भविमत।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः -

. 1 रघपुविसशस्य मङ्गलश्लनोकस  व्यमाख्यमात।

. 2 कमासलदमासयाः स्विस्य असमामरयर्त्तुं कथस प्रकमटतविमानम्।

. 3 रघपुविसशष्ट्रीयनकपमाणमास पपुरुषमाथरचतपुषयपकणर्त्तुं जष्ट्रीविनस विणरयत।

. 4 उपममालङ्कमारमविषयक्षे लघपुमटप्पणन रचयत।

. 5 श्लनोकमायाः कमतमविरमायाः भविलन्त। तक्षेषमास भक्षेदमानम् विणरयत।

. 6 रघपुविसशष्ट्रीयमानमास कमामनचन चत्विमारर मविशक्षेषणमामन विणरयत।

. 7 रघपुविसशष्ट्रीयमायाः जष्ट्रीविनक्षे चतपुविरगर्त्तुं कथस समासरतविन्तयाः - मविचमारयत।

. 8 तस सन्तयाः इत्यमामदश्लनोकक्षे  उपममालङ्कमारस्य समन्वियस दशरयत।

. 9 स्तम्भयनोयाः सलसखतमानम् परस्परसम्बदमानम् मक्षेलयत।

स्तम्भयाः-क स्तम्भयाः-ख

१. पमाविरतष्ट्रीपरमक्षेश्विरयौ १. कमासलदमासयाः

२. रघपुविसशमम् २. शयशविक्षे

३. उडपुपमम् ३. विमागथर्यौ

४. आनमाकरथवित्ममारनयाः ४. विमाररकक्षे

५. विज्रमम् ५. सन्तयाः

६. मविदमाभ्यमासयाः ६. लघपुनयौकमा

७. मपुमनविकसत्तयाः ७. सकचष्ट्रीमविशक्षेषयाः

८. असरकमारष्ट्री ८. रघपुविसशष्ट्रीयमायाः नकपमायाः

उत्तरमम् - १-३, २-१, ३-६, ४-८, ५-७, ६-२, ७-४, ८-५
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पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण 

उत्तरमामण-१
. 1 कमवियाः विमागथरप्रमतप्रत्तयक्षे पमाविरतष्ट्रीपरमक्षेश्विरयौ विन्दतक्षे।
. 2  पमाविरतष्ट्रीपरमक्षेश्विरयौ विमागथर्यौ इवि सम्पककयौ।
. 3  ममातमा च मपतमा च मपतरयौ इमत एकशक्षेषयाः।
. 4  प्रस्तपुतक्षे श्लनोकक्षे  उपममालङ्कमारयाः अलस्त।
. 5 २
. 6 ३
. 7 ३
. 8 १
. 9 ४
. 10 १

उत्तरमामण-२
. 11  कमवियाः स्विममतस लघपुनयौकयमा उपममामत। रघकणमास चररतस्य उपममानस कमविनमा समागरयाः इमत प्रदत्तमम्।
. 12  मनोहिमादम्+उडपुपक्षेन+अलस्म
. 13  तरष्ट्रीतपुमम् इच्छपु याः इत्यथरयाः।
. 14  प्रस्तपुतक्षे श्लनोकक्षे  सकयरविसशयाः दपुस्तरसमपुद्रि इवि स्विममतयाः लघपुनयौकमा इवि इमत कमवियाः प्रयनोगस कक तविमानम्। 
अतयाः  अत्र  सकयरविसशयाः  स्विममतयाः  च  उपमक्षेयविमाचकस  पददयस  भविमत।  दपुस्तरसमपुद्रियाः  लघपुनयौकमा  च 
उपममानविमाचकक्षे  दक्षे  पदक्षे  भवितयाः। लघपुनयौकयमा यथमा द पुस्तरसमपुद्रिस्य तरणमम्  असम्भविस  तथमा कविक्षेयाः 
मत्यमा रघपुविसशष्ट्रीयमानमास चररतविणरनमम् असम्भविमम् इमत समादृश्यमम्। अतयाः अत्र उपममालङ्कमारयाः वितरतक्षे।

. 15 ३

उत्तरमामण-३
. 16  कमवियाः आत्ममानस विमामनक्षेन उपममामत।
. 17 उपरर लस्थतस फलस प्रमासशपुनमा लब्रपुस शक्यतक्षे।
. 18 इवि इमत अव्ययपदस समादृश्यमाथरकमम्।
. 19 प्रमासशपुनमा लभ्यस प्रमासशपुलभ्यमममत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासयाः,तलस्मनम् प्रमासशपुलभ्यक्षे।
. 20 २

उत्तरमामण-४
. 21 विज्रमबदक्षे रत्नक्षे सकत्रस्य गमतयाः प्रमतबन्रकमविहिष्ट्रीनमा भविमत।
. 22 विज्रस नमाम ममणभक्षेदकयाः सकचष्ट्रीमविशक्षेषयाः।
. 23 सकत्रस्य+इवि+अलस्त।
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. 24 व्यमासविमाल्मष्ट्रीक्यमादययाः पकविरसकररणयाः।
. 25 ३

उत्तरमामण-५
. 26 नमाकमातम् आ आनमाकमम् इमत अव्ययष्ट्रीभमाविसममासयाः। रथस्य वित्मर रथवित्मर इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। 
आनमाकस  रथवित्मर  यक्षेषमास तक्षे आनमाकरथवित्ममारनयाः इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः,  तक्षेषमामम् आनमाकरथवित्मरनमामम्। 
अस्यमाथरयाः स्विगरपयरन्तस  रघपुविसशष्ट्रीयमानमास नकपमाणमास  रथममागरयाः आसष्ट्रीतम् इमत। अथमारतम्  स्विगर्त्तुं  प्रत्यमप तक्षेषमास 
गमनमागमनमम् आसष्ट्रीतम्। एविस तक्षे इन्द्रिस्य ममत्रमामण आसनम् इमत स्फपु टस भविमत।
. 27 रघपुविसशष्ट्रीयनकपमाणमास रमाज्यस्य सष्ट्रीममा समपुद्रियाः आसष्ट्रीतम्।
. 28 सयाः+अहिमम्+आजन्मशपुदमानमामम्+आफलनोदयकमरणमामम्
. 29 १
. 30 २

उत्तरमामण-६
. 31 अमगयाः  मदमविरयाः  भविमत-  श्रयौतमामगयाः  स्ममातमारमगयाः  च।  श्रयौतमागक्षेयाः  त्रययाः  भक्षेदमायाः  सलन्त-  दमकणमामगयाः 

आहिविनष्ट्रीयमामगयाः गमाहिरपत्यमामगयाः च। स्ममातमारगक्षेयाः अमप दयौ भक्षेदयौ- शम्यमामगयाः आविसरयमामगयाः च।
. 32 अपरमारमम्  अनमतक्रम्य  यथमापरमारमम्  इमत  अव्ययष्ट्रीभमाविसममासयाः।  यथमापरमारस  दण्डयाः  यक्षेषमास  तक्षे 
यथमापरमारदण्डमायाः इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः,तक्षेषमास  यथमापरमारदण्डमानमामम्। अस्य पदस्य अथरयाः भविमत  - 
अपरमारयाः  कक तयाः  चक्षेतम्  तदपरमारमानपुसमारक्षेण  अपरमारकमाररभ्ययाः  तक्षे  दण्डमानम्  यच्छलन्त  स्म।  तक्षेषमास 
शमासनकमालक्षे  अपरमारस कक त्विमा कनोमप मनदरण्डयाः न मतष्ठमत स्म। तक्षेन असरकदण्डमानमास  न्यकनदण्डयाः 
न्यकनदण्डमानमामम् असरकदण्डयाः इमत वियषम्यभमावियाः नमासष्ट्रीतम्।

. 33 एतमामन चत्विमारर मविशक्षेषणमामन रघपुविसशष्ट्रीयमानम् नकपमानम् मविमशसषलन्त।
. 34 ४
. 35 २
. 36 २

उत्तरमामण-७
. 37 रघपुविसशष्ट्रीयमायाः नकपमायाः सत्यमाय ममतभमामषणयाः।
. 38 ममतस स्विल्पस भमाषणस शष्ट्रीलस यक्षेषमास तक्षे ममतभमामषणयाः, तक्षेषमास ममतभमामषणमामम्।
. 39 रघपुविसशष्ट्रीयमायाः  नकपमायाः  सन्तमानलमाभमाय गकहिस्थमाश्रमस  प्रमविषविन्तयाः।  अजमामननयाः  भमायमारमदभनोगमाय  मविविमाहिस 
कपु विरलन्त। मकन्तपु रघपुविसशष्ट्रीयरमाजमास सन्तमानप्रमामपयाः एवि मविविमाहिस्य कमारणमम् आसष्ट्रीतम्।

. 40 १

. 41 ३

उत्तरमामण-८
. 42 सकयरविसशष्ट्रीयमायाः यनोगक्षेन दक्षेहिस त्यजलन्त स्म।
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. 43 रघपुविसशष्ट्रीयमायाः शयशविक्षे मविदमाभमासस कक तविन्तयाः।
. 44 तनपुस त्यजलन्त इमत तनपुत्यजयाः इमत उपपदसममासयाः, तक्षेषमास तनपुत्यजमामम्।
. 45 २
. 46 १

उत्तरमामण-९
. 47 कमवियाः रघपुविसशष्ट्रीयमानमास गपुणययाः प्रचनोमदतयाः रघपुविसशकमाव्यलक्षेखनक्षे प्रविकत्तयाः।
. 48 विमाचमास मविभवियाः विमासग्विभवियाः इमत तत्पपुरुषसममासयाः। तनपुयाः विमासग्विभवियाः यस्य सयाः तनपुविमासग्विभवियाः इमत 
बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः।

. 49 यत्र चतपुभ्यरयाः असरकमानमास श्लनोकमानमास मध्यक्षे सम्बन्रयाः अलस्त चक्षेतम् ततम् कपु लकमम् इत्यपुच्यतक्षे। 
अत्रमामप  सनोहिममाजन्म  इत्यमामदश्लनोकमातम्  रघकणमामन्वियस  विक्ष्यक्षे  इमत  श्लनोकपयरन्तस  पञ्चमानमास 
श्लनोकमानमास मध्यक्षे सम्बन्रयाः अलस्त। अतयाः अत्र कपु लकस  वितरतक्षे इमत विकपुस  शक्यतक्षे।

. 50 ४

. 51 ३

उत्तरमामण-९
. 52 सन्तयाः रघपुविसशकमाव्यपठनक्षे असरकमाररणयाः।
. 53 अत्र प्रमाजमायाः अमगनमा उपममतमायाः।
. 54 सच्च  असच्च  सदसतष्ट्री  इमत  इतरक्षेतरदन्दसममासयाः।  सदसतनोयाः  व्यमकयाः  सदसद्व्यमकयाः  इमत 
षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। सदसद्व्यकक्षे याः हिक्षेतवियाः सदसद्व्यमकहिक्षेतवियाः इमत षष्ठष्ट्रीसममासयाः।
. 55 २

॥ इमत चतपुथरयाः पमाठयाः ॥
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)5 रघपुविसशमम्- रमाजनो मदलष्ट्रीपस्य गपुणविणरनमम् - १
प्रस्तमाविनमा 

अलस्मनम्  पमाठक्षे  वियस  तदनन्तरस  त्रयनोदश श्लनोकमानम्  पठमामयाः।  अत्र कमवियाः  मविषयकथनमम्  आरभतक्षे। 
सकयमारतम् रघपुविसशस्य उत्पसत्तयाः सञ्जमातमा। सकयरविसशस्य आमदमयाः रमाजमा आसष्ट्रीतम् मनपुयाः। तलस्मनम् एवि विसशक्षे कमालक्रमक्षेण 
मदलष्ट्रीपयाः  उत्पनयाः।  मदलष्ट्रीपयाः  एवि  रघपुविसशस्य  प्रथमसगरस्य  नमायकयाः  वितरतक्षे।  अलस्मनम्  पमाठक्षे  प्ररमानतयमा 
महिमारमाजस्य मदलष्ट्रीपस्य दक्षेहिमामदवियमशष्टस विणरयमत कमवियाः।

उदक्षेश्यमामन -
अमपुस पमाठस पमठत्विमा भविमानम्-

 रघपुविसशस्य उत्पसत्तस जमानष्ट्रीयमातम्।
 महिमारमाजस्य मदलष्ट्रीपस्य गपुणमाविलष्ट्रीमम् अविगच्छक्षेतम्।
 कमासलदमासस्य कमाव्यशयल्यमा मविषयक्षे जमातपुस शक्नपुयमातम्।
 अलङ्कमारमाणमास समन्वियस कतपुर्त्तुं समथरयाः भविक्षेतम्।
 सममासस सलन्रस च बनोदपुस शक्नपुयमातम्।
 श्लनोकमानमामम् अन्वियमामदकस  कतपुर्त्तुं समथरयाः स्यमातम्।

. )5 1 मकलपमाठयाः -

वियविस्वितनो मनपुनमारम ममाननष्ट्रीयनो मनष्ट्रीमषणमामम्।

आसष्ट्रीन्महिष्ट्रीमकतमाममादयाः प्रणविश्छन्दसमाममवि।।११।।

तदन्वियक्षे शपुमदममत प्रसकतयाः शपुमदमत्तरयाः।

मदलष्ट्रीप इमत रमाजक्षेन्द पुररन्दपुयाः कष्ट्रीरमनरमामविवि।।१२।।

व्यकढनोरस्कनो विकषस्कन्रयाः शमालप्रमासशपुमरहिमाभपुजयाः।

आत्मकमरकमस दक्षेहिस कमात्रनो रमर  इविमासश्रतयाः।।१३।।
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सविमारमतररकसमारक्षेण सविरतक्षेजनोऽमभभमामविनमा।

लस्थतयाः सविर्मोनतक्षेननोविर्णी स क्रमान्त्विमा मक्षेरुररविमात्मनमा।।१४।।

आकमारसदृशप्रजयाः प्रजयमा सदृशमागमयाः।

आगमययाः सदृशमारम्भ आरम्भसदृशनोदययाः।।१५।।

भष्ट्रीमकमान्तयनकर पगपुणययाः स बभकविनोपजष्ट्रीमविनमामम्।

अरकष्यश्चमामभगम्यश्च यमादनोरत्नयररविमाणरवियाः।।१६।।

रक्षेखमाममात्रममप कपुण्णमादमामननोविर त्मरनयाः परमम्।

न व्यतष्ट्रीयपुयाः प्रजमास्तस्य मनयन्तपुनरममविकत्तययाः।।१७।।

प्रजमानमामक्षेवि भकत्यथर्त्तुं स तमाभ्यनो बसलमगहिष्ट्रीतम्।

सहिसगपुणमपुत्सषपुममादत्तक्षे महि रसस रमवियाः।।१८।।

सक्षेनमा पररच्छदस्तस्य दयमक्षेविमाथरसमारनमम्।

शमासक्षेष्विकपु लण्ठतमा बपुमदमर्यौविर्णी रनपुमष चमाततमा।।१९।।

तस्य ससविकतमन्त्रस्य गकढमाकमारक्षेमङ्गतस्य च।

फलमानपुमक्षेयमायाः प्रमारम्भमायाः ससस्कमारमायाः प्रमाकनमा इवि।।२०।।

जपुगनोपमात्ममानमत्रस्तनो भक्षेजक्षे रमरमनमातपुरयाः।

अगकध्नपुरमाददक्षे सनोऽथरमसकयाः सपुखमन्विभकतम्।।२१।।

जमानक्षे मयौनस कममा शकयौ त्यमागक्षे श्लमाघमामविपयरययाः।

गपुणमा गपुणमानपुबलन्रत्विमात्तस्य सप्रसविमा इवि।।२२।।

अनमाकक षस्य मविषययमविरदमानमास पमारदृश्विनयाः।

तस्य रमररतक्षेरमासष्ट्रीदकदत्विस जरसमा मविनमा।।२३।।

. )5 2 इदमानन मकलपमाठमम् अविगच्छमाम -

वियविस्वितनो मनपुनमारम ममाननष्ट्रीयनो मनष्ट्रीमषणमामम्।

आसष्ट्रीन्महिष्ट्रीमकतमाममादयाः प्रणविश्छन्दसमाममवि।।११।।

अन्विययाः -  मनष्ट्रीमषणमास  ममाननष्ट्रीययाः छन्दसमास  प्रणवियाः इवि महिष्ट्रीमकतमामम्  आदयाः वियविस्वितयाः  नमाम मनपुयाः 
आसष्ट्रीतम्।
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अन्वियमाथर याः -  मनष्ट्रीमषणमास  मविदपुषमास  ममाननष्ट्रीययाः  पकजनष्ट्रीययाः  छन्दसमास  विक्षेदमानमास  प्रणवि इवि  ओङ्कमार  इवि 
महिष्ट्रीमकतमास  रमाजमामम्  आदयाः प्रथमयाः वियविस्वितनो नमाम वियविस्वित इमत नमाम्नमा प्रससदयाः मनपुयाः प्रजमापमतयाः आसष्ट्रीतम् 
अभवितम्।

सरलमाथर याः -  मविदत्पकज्ययाः महिष्ट्रीपतष्ट्रीनमामम् आमदमयाः वियविस्वितयाः नमाम मनपुयाः आसष्ट्रीतम्। स च विक्षेदमन्त्रक्षेषपु 
ओङ्कमारयाः इवि आसष्ट्रीतम्।

तमात्पयमारथर याः -  अत्र कमवियाः रघपुविसशस्य विणरनप्रसङ्गक्षे  सकयरविसशस्य उत्पसत्तस विणरयमत। पपुरमाणमानपुसमारक्षेण 
स्वियम्भपुविमादययाः चतपुदरश मनवियाः आसनम्। तक्षेषपु सकयरपपुत्रयाः वियविस्वितयाः मनपुयाः सपमयाः वितरतक्षे। तस्ममातम् एवि सकयरविसशस्य 
उत्पसत्तयाः  सञ्जमातमा।  श्लनोकक्षे लस्मनम्  तस्य  एवि  पकजनष्ट्रीयतमास  विणरयमत कमवियाः।   वियविस्वितमनपुयाः  तथमा  पकजनष्ट्रीययाः 
आसष्ट्रीतम् यतम् मदव्यदृमषसम्पनमायाः मनष्ट्रीमषणयाः अमप तस श्रदरमत स्म। अमप च, स पकसथव्यमायाः सविरषमास रमाजमास मध्यक्षे 
प्रथमयाः अमप आसष्ट्रीतम्। अथमारतम् स एवि ररण्यमायाः प्रथमयाः रमाजमा। अस्य प्रमतपमादनमाय कमवियाः उपममालङ्कमारमम् अमप 
सममासश्रतविमानम्  -  छन्दसमास प्रणवियाः इवि। यथमा ओङ्कमारयाः विक्षेदमन्त्रक्षेषपु आमदमयाः अलस्त तथयवि वियविस्वितमनपुयाः अमप 
महिष्ट्रीपतष्ट्रीषपु प्रथमयाः आसष्ट्रीतम्। यथमा ओङ्कमारयाः सविरषमास पकजनष्ट्रीययाः अलस्त तथमा सयाः अमप सविरषमास ममाननष्ट्रीययाः आसष्ट्रीतम् 
इमत अस्य श्लनोकस्य आशययाः।

व्यमाकरणमविमशर याः -
● ममाननष्ट्रीययाः - ममामनतपुस यनोग्ययाः इत्यथर ममानरमातनोयाः अनष्ट्रीयरम्-प्रत्ययक्षे ममाननष्ट्रीययाः इमत रूपमम्।

● मनष्ट्रीमषणमामम् - मनस ईमषणयाः मनष्ट्रीमषणयाः।मनष्ट्रीमषनम्-शब्दस्य षष्ठष्ट्रीबहिहविचनक्षे मनष्ट्रीमषणमामम् इमत रूपमम्।

● आसष्ट्रीतम् - असम्-रमातनोयाः लमङ प्रथमपपुरुषयकविचनक्षे आसष्ट्रीतम् इमत रूपमम्।

● महिष्ट्रीमकतमामम् - महिन मकयलन्त इमत महिष्ट्रीमकतयाः, तक्षेषमास महिष्ट्रीमकतमामम्। एततम् षष्ठष्ट्रीबहिहविचनमान्तस रूपमम्।

● वियविस्वितयाः - मविविस्वितयाः अपत्यस वियविस्वितयाः। मविविस्विमानम् नमाम सकयरयाः। तस्य पपुत्रयाः वियविस्वितयाः।

सलन्रकमायरमम् -
● वियविस्वितनो मनपुनमारम – वियविस्वितयाः+मनपुयाः+नमाम

● ममाननष्ट्रीयनो मनष्ट्रीमषणमामम् - ममाननष्ट्रीययाः+मनष्ट्रीमषणमामम्

● आसष्ट्रीन्महिष्ट्रीमकतमाममादयाः - आसष्ट्रीतम्+महिष्ट्रीमकतमामम्+आदयाः

● प्रणविश्छन्दसमाममवि- प्रणवियाः+छन्दसमामम्+इवि

● प्रयनोगपररवितरनमम् - मनष्ट्रीमषणमास ममाननष्ट्रीयक्षेन छन्दसमास प्रणविक्षेन इवि महिष्ट्रीमकतमामम् आदक्षेन वियविस्वितक्षेन नमाम 
मनपुनमा अभकयत।

अलङ्कमारमालनोचनमा -  अलस्मनम्  श्लनोकक्षे  उपममालङ्कमारयाः  मविदतक्षे।  अत्र  महिष्ट्रीमकतमास  वियविस्वितयाः  इमत 
पददयमम् उपमक्षेयविमाचकमम्। छन्दसमास प्रणवियाः इमत पददयमम् उपममानविमाचकमम्। इवि इमत उपममाविमाचकयाः शब्दयाः। 
अत्र महिष्ट्रीमकतयाः छन्दनोमभयाः उपमष्ट्रीयतक्षे। अमप च वियविस्वितयाः प्रणविक्षेन उपमष्ट्रीयतक्षे। अतयाः अत्र उपममालङ्कमारयाः अलस्त।
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पमाठगतप्रश्नमायाः -१

. 1 मनपुयाः कक्षे न उपममतयाः। महिष्ट्रीमकतयाः कक्षे न उपममतमायाः।

. 2 लनोकक्षे  रमाजमामम् आमदमयाः कयाः।

. 3 वियविस्वितयाः इत्यस्य अथरयाः कयाः।

. 4 कमत मनवियाः आसनम्-
१) दमादश २) त्रयनोदश ३) चतपुदरश ४) पञ्चदश

. 5 वियविस्वितयाः कतमयाः मनपुयाः-
१) षष्ठयाः २) सपमयाः ३) दशमयाः ४) चतपुथरयाः

. 6 रघपुविसशयाः कस्ममातम् उत्पनयाः
१) सकयमारतम् २) चन्द्रिमातम् ३) बपुरमातम् ४) कपु रनोयाः

. )5 3 इदमानन मकलपमाठमम् अविगच्छमाम -

तदन्वियक्षे शपुमदममत प्रसकतयाः शपुमदमत्तरयाः।

मदलष्ट्रीप इमत रमाजक्षेन्द पुररन्दपुयाः कष्ट्रीरमनरमामविवि।।१२।।

अन्विययाः - शपुमदममत तदन्वियक्षे शपुमदमत्तरयाः मदलष्ट्रीप इमत रमाजक्षेन्द पुयाः कष्ट्रीरमनरयौ इन्दपुयाः इवि प्रसकतयाः।

अन्वियमाथर याः -  शपुमदममत पमवित्रतमासम्पनक्षे  तदन्वियक्षे  मनपुविसशक्षे  शपुमदमत्तरयाः  पमवित्रतरयाः  मदलष्ट्रीप इमत 
मदलष्ट्रीपनमाम्नमा प्रससदयाः रमाजक्षेन्द पुयाः भकपचन्द्रियाः कष्ट्रीरमनरयौ कष्ट्रीरसमपुद्रिक्षे इन्द पुयाः इवि चन्द्रि इवि प्रसकतयाः जमातयाः।

सरलमाथर याः -  कष्ट्रीरसमपुद्रिक्षे  चन्द्रियाः  यथमा  जन्म  लब्रविमानम्  तथमा  मननोयाः  पमवित्रक्षे  विसशक्षे  मदलष्ट्रीपनमामकयाः 
पमवित्रतरयाः रमाजचन्द्रियाः जन्म लब्रविमानम्।

तमात्पयमारथर याः -  अलस्मनम्  श्लनोकक्षे  कमवियाः  रघपुविसशस्य  विणरनप्रसङ्गक्षे  रघपुमहिमारमाजस्य  मपतपुयाः  मविषयक्षे 
कथयमत।  तस्य  नमाम  आसष्ट्रीतम्  मदलष्ट्रीपयाः।  अत्र  स  इन्द पुनमा  उपममतयाः।  इन्दपुयाः  नमाम  चन्द्रियाः।  यथमा 
समपुद्रिमन्थनकमालक्षे  कष्ट्रीरसमागरक्षे  इन्दपुयाः  उत्पनयाः  तथयवि  पमवित्रक्षे  मनपुविसशक्षे  पमवित्रतरयाः  मदलष्ट्रीपयाः  उत्पनयाः  इमत 
अमभप्रमाययाः। मकञ्च चन्द्रियाः यथमा जनमानमास मनसस आहमादस जनयमत तथमा मदलष्ट्रीपयाः अमप प्रजमानमास सपुखदमायकयाः 
आसष्ट्रीतम्। तस्ममातम् मदलष्ट्रीपयाः रमाजक्षेन्द पुयाः अथमारतम् रमाजश्रक्षेष्ठयाः इत्यमप कसथतस कमविनमा। मनपुविसशयाः नमाम सकयरविसशयाः। स 
तपु प्रकक त्यमा एवि पपुनमानयाः वितरतक्षे। अमप च पपुत्रनोत्पमादनमातम् पकविर्त्तुं परस च शमासक्षेण उकमायाः गभमाररमानमामदससस्कमारमायाः तययाः 
सम्यकम्  पररपमासलतमायाः। अतयाः एवि तक्षेषमास पमवित्रक्षे विसशक्षे पमवित्रतरयाः मदलष्ट्रीपयाः जन्म लब्रविमानम् इमत कविक्षेयाः आकक तमम्।

व्यमाकरणमविमशर याः -
● तदन्वियक्षे - तस्य अन्विययाः तदन्विययाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः, तलस्मनम् तदन्वियक्षे। एततम् 
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सपम्यक्षेकविचनमान्तस पदमम्।

● शपुमदममत - प्रशस्तमा शपुमदयाः अलस्मनम् स शपुमदममानम्, तलस्मनम् शपुमदममत। एतदमप सपम्यक्षेकविचनमान्तस 
पदमम्।

● प्रसकतयाः - प्रपकविरकमातम् सकरमातनोयाः कप्रत्ययक्षे प्रसकत इमत रूपस ससध्यमत।

● शपुमदमत्तरयाः - अमतशयक्षेन शपुमदममानम् शपुमदमत्तरयाः भविमत। अत्र शपुमदमतम्-शब्दमातम् तरप्प्रत्यययाः अलस्त।

● रमाजक्षेन्दपुयाः - रमाजमा इन्दपुयाः इवि इमत मविगहिक्षे रमाजक्षेन्द पुयाः इमत भविमत। अत्र उपमक्षेयपदपकविरककमररमारयसममासयाः 
अलस्त।

● कष्ट्रीरमनरयौ - कष्ट्रीरमाणमास मनसरयाः कष्ट्रीरमनसरयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः, तलस्मनम् कष्ट्रीरमनरयौ।

सलन्रकमायरमम् -
● मदलष्ट्रीप इमत - मदलष्ट्रीपयाः+इमत

● रमाजक्षेन्दपुररन्दपुयाः - रमाजक्षेन्दपुयाः+इन्दपुयाः

● कष्ट्रीरमनरमामविवि - कष्ट्रीरमनरयौ+इवि

● प्रयनोगपररवितरनमम् - शपुमदममत तदन्वियक्षे शपुमदमत्तरक्षेण मदलष्ट्रीपक्षेन इमत रमाजक्षेन्द पुनमा कष्ट्रीरमनरयौ इन्दपुनमा इवि 
प्रसकतमम्।

अलङ्कमारमालनोचनमा -  अलस्मनम् श्लनोकक्षे  तदन्वियक्षे  अथमारतम्  मनपुविसशक्षे  अमप च मदलष्ट्रीपयाः इमत पददयमम् 
उपमक्षेयविमाचकमम्।  कष्ट्रीरमनरयौ  इन्दपुयाः  इमत च दक्षे  पदक्षे  उपममानविमाचकक्षे ।  इवि इमत उपममाविमाचकयाः  शब्दयाः।  अत्र 
तदन्विययाः कष्ट्रीरमनसरनमा उपमष्ट्रीयतक्षे। मदलष्ट्रीपयाः च कष्ट्रीरमनरयौ उत्पनक्षेन इन्द पुनमा उपमष्ट्रीयतक्षे। यथमा कष्ट्रीरमनरयौ चन्द्रियाः 
उत्पनयाः तथमा मनपुविसशक्षे मदलष्ट्रीपयाः उत्पनयाः इमत समादृश्यमम्। अतयाः अत्र उपममालङ्कमारयाः अलस्त।

पमाठगतप्रश्नमायाः -२

. 7 अलस्मनम् श्लनोकक्षे  मदलष्ट्रीपयाः कक्षे न उपममतयाः। मनपुविसशयाः च कक्षे न उपममतयाः।

. 8 अत्र उपममालङ्कमारस समारयत।

. 9 रमाजक्षेन्दपुयाः इमत सममासनमाम मविगहिविमाक्यस च सलखत।

. 10 मदलष्ट्रीपयाः मकमम् इवि प्रसकतयाः-
१) सकयरयाः २) चन्द्रियाः ३) कष्ट्रीरमनसरयाः ४) बपुरयाः

. 11 चन्द्रियाः कपु त्र प्रसकतयाः-
१) विष्ट्रीरमनरयौ २) तष्ट्रीरमनरयौ ३) कष्ट्रीरमनरयौ४) नष्ट्रीरमनरयौ
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रघपुविसशमम्- रमाजनो मदलष्ट्रीपस्य गपुणविणरनमम् - १ मटप्पणष्ट्री

. )5 4 इदमानन मकलपमाठमम् अविगच्छमाम -

व्यकढनोरस्कनो विकषस्कन्रयाः शमालप्रमासशपुमरहिमाभपुजयाः।

आत्मकमरकमस दक्षेहिस कमात्रनो रमर  इविमासश्रतयाः।।१३।।

अन्विययाः - व्यकढनोरस्कयाः विकषस्कन्रयाः शमालप्रमासशपुयाः महिमाभपुजयाः आत्मकमरकमस दक्षेहिमम् आसश्रतयाः कमात्रयाः रमरयाः 
इवि (लस्थतयाः)।

अन्वियमाथर याः -  व्यकढनोरस्कयाः  मविपपुलविकमायाः  विकषस्कन्रयाः  विकषभमाससयाः  शमालप्रमासशपुयाः  विककनोनतयाः  महिमाभपुजयाः 
दष्ट्रीघरबमाहिहयाः आत्मकमरकमस स्विकमायरसमथर्त्तुं  दक्षेहिस शरष्ट्रीरमम् आसश्रतयाः प्रमापयाः कमात्रयाः कमत्रयसम्बन्रष्ट्री रमरयाः गपुणयाः इवि 
लस्थतयाः।

सरलमाथर याः - मदलष्ट्रीपस्य मविशमालस विकयाःस्थलस, विकषभस्कन्र इवि स्कन्रयाः दष्ट्रीघर्यौ बमाहिह च आसनम्। अमप 
च, स शमालविककयाः इवि उनतयाः आसष्ट्रीतम्। एविस स्विकमायरकरणक्षे समथर्त्तुं दक्षेहिस प्रमापयाः स कमात्ररमर इवि आसष्ट्रीतम्।

तमात्पयमारथर याः -  अलस्मनम्  श्लनोकक्षे  कमासलदमासयाः रघपुमपतरस  मदलष्ट्रीपस  विणरयमत। मदलष्ट्रीपस्य विकयाःस्थलस 
मविशमालमाकमारमम्  आसष्ट्रीतम्।  विकषस्य स्कन्रवितम्  बलष्ट्रीयमानम्  स्कन्रयाः  तस्य आसष्ट्रीतम्।  विककक्षेषपु  शमालविककयाः  अतष्ट्रीवि 
उनतयाः भविमत। मदलष्ट्रीपयाः अमप तथमा उनतयाः आसष्ट्रीतम्। तस्य भपुजदयमम् अमप दष्ट्रीघरमम् आसष्ट्रीतम्। एविस तस्य शरष्ट्रीरस 
बहिह  बसलष्ठमम् आसष्ट्रीतम् इमत जमायतक्षे। मदलष्ट्रीपमम् अविलनोक्य मन्यतक्षे स्म, यतम् कमात्रयाः रमरयाः स्विकमायर्त्तुं सम्पमादमयतपुमम् 
एकस  समथर्त्तुं  दक्षेहिस  सममासश्रतविमानम्।  अत्र  स्विकमायर्त्तुं  नमाम  मविपनजनमानमास  त्रमाणमामदकस  भविमत।  कमात्रयाः  इमत  एकयाः 
विष्ट्रीरनोमचतयाः कमत्रयसम्बन्रष्ट्री रमरयाः। स एवि शरष्ट्रीरस गकहिष्ट्रीत्विमा मदलष्ट्रीपरूपक्षेण लस्थतयाः इमत कविक्षेयाः अमभप्रमाययाः। अथमारतम् 
परमाक्रमयाः  एवि  मकमतरममानम्  भकत्विमा  लस्थतयाः  इमत  अथरयाः।  अलस्मनम्  श्लनोकक्षे  कमवियाः  कमात्रयाः  रमरयाः  आत्मकमरकमस 
मदलष्ट्रीपदक्षेहिमम् आसश्रतविमानम् इमत उत्प्रक्षेकतक्षे। अतयाः अलस्मनम् श्लनोकक्षे  उत्प्रक्षेकमालङ्कमारयाः मविदतक्षे। 

व्यमाकरणमविमशर याः -
● व्यकढनोरस्कयाः - व्यकढमम् उरयाः यस्य स व्यकढनोरस्कयाः इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः।

● विकषस्कन्रयाः - विकषस्य इवि स्कन्रयाः विकषस्कन्रयाः इमत व्यसरकरणबहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः।

● शमालप्रमासशपुयाः - शमाल इवि प्रमासशपुयाः शमालप्रमासशपुयाः इमत उपममानपदपकविरककमररमारयसममासयाः।

● महिमाभपुजयाः - महिमान्तयौ भपुजयौ यस्य सयाः महिमाभपुजयाः इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः।

● आत्मकमरकममम् - आत्मनयाः कमर आत्मकमर इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। आत्मकमरमण कमयाः 
आत्मकमरकमयाः इमत सपमष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः, तमम् आत्मकमरकममम्। एततम् मदतष्ट्रीययकविचनमान्तस पदमम्।

● आसश्रतयाः - आङ्पकविरकमातम् सश्ररमातनोयाः कप्रत्ययक्षे कक तक्षे आसश्रतयाः इमत रूपस ससध्यमत।

सलन्रकमायरमम् -
● व्यकढनोरस्कनो विकषस्कन्रयाः - व्यकढनोरस्कयाः+विकषस्कन्रयाः

● शमालप्रमासशपुमरहिमाभपुजयाः - शमालप्रमासशपुयाः+महिमाभपुजयाः

● कमात्रनो रमर इविमासश्रतयाः - कमात्रयाः+रमरयाः+इवि+आसश्रतयाः
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● प्रयनोगपररवितरनमम् - व्यकढनोरस्कक्षे न विकषस्कन्रक्षेन शमालप्रमासशपुनमा महिमाभपुजक्षेन आत्मकमरकमस दक्षेहिमम् आसश्रतक्षेन 
कमात्रक्षेण रमरण इवि (लस्थतमम्)।

अलङ्कमारमालनोचनमा -  अलस्मनम्  श्लनोकक्षे  उत्प्रक्षेकमालङ्कमारयाः  मविदतक्षे।  अत्र महिमारमाजस  मदलष्ट्रीपस  मकमतरममानम् 
कमात्ररमररूपक्षेण उत्प्रक्षेमकतविमानम् कमवियाः। यतनो महि महिमारमाजयाः मदलष्ट्रीपयाः स्विगपुणययाः कमात्रयाः रमरयाः इवि प्रतष्ट्रीयतक्षे स्म। अत्र 
उत्प्रक्षेकमालङ्कमारयाः अलस्त।

पमाठगतप्रश्नमायाः -३

. 12 मदलष्ट्रीपस्य स्कन्र कस्य स्कन्रवितम् आसष्ट्रीतम्।

. 13 शमालप्रमासशपुयाः इत्यत्र कयाः सममासयाः। मविगहिविमाक्यस च मकमम्।

. )5 5 इदमानन मकलपमाठमम् अविगच्छमाम -

सविमारमतररकसमारक्षेण सविरतक्षेजनोमभभमामविनमा।

लस्थतयाः सविर्मोननोतक्षेननोविर्णी स क्रमान्त्विमा मक्षेरुररविमात्मनमा।।१४।।

अन्विययाः -  सविमारमतररकसमारक्षेण सविरतक्षेजनोमभभमामविनमा  सविर्मोनतक्षेन आत्मनमा मक्षेरुयाः इवि उविर्णी स क्रमान्त्विमा 
लस्थतयाः।

अन्वियमाथर याः -  सविमारमतररकसमारक्षेण  सकलभकतक्षेभ्ययाः  असरकबलक्षेन  सविरतक्षेजनोमभभमामविनमा  सविरभकतमामन 
तक्षेजसमा मतरस्कमाररणमा सविर्मोनतक्षेन सविरभ्य उनतक्षेन आत्मनमा शरष्ट्रीरक्षेण मक्षेरुयाः इवि सपुमक्षेरुपविरतयाः इवि उविर्णी स पकरविन 
क्रमान्त्विमा आक्रम्य लस्थतयाः अमविदत।

सरलमाथर याः -  मदलष्ट्रीपयाः  सविमारपक्षेकयमा  असरकबलशमालष्ट्री  आसष्ट्रीतम्।  स  सविरभकतमामन  स्वितक्षेजसमा 
मतरस्कक तविमानम्। तस्य शरष्ट्रीरमम् अमप बहिह  उनतमम् आसष्ट्रीतम्। अतयाः स सम्पकणमार्त्तुं पकसथविष्ट्रीमम् अमतक्रमान्तविमानम्। यथमा 
सपुमक्षेरुपविरतयाः पकसथविष्ट्रीमम् अमतक्रमान्तविमानम् इमत अस्य श्लनोकस्य सरलमाथरयाः।

तमात्पयमारथर याः -  अलस्मनम् श्लनोकक्षे  कमवियाः महिमारमाजस मदलष्ट्रीपस सपुमक्षेरुनमामकक्षे न पविरतक्षेन सहि उपममतविमानम्। 
अत्र सविमारमतररकसमारत्विस सविरतक्षेजनोऽमभभमामवित्विस सविर्मोनतत्विमम् इत्यमादययाः मदलष्ट्रीपस्य यक्षे गपुणमायाः उकमायाः तक्षे गपुणमायाः 
सपुमक्षेरुपविरतस्य  अमप  सलन्त।  यथमा  सपुमक्षेरुपविरतयाः  स्तम्भवितम्  समगमास  पकसथविन  रकमत  तथमा  मदलष्ट्रीपयाः  अमप 
आत्मबलक्षेन समगमास  पकसथविन  रकमत। सपुमक्षेरुपविरतयाः अतष्ट्रीवि उनतयाः इमत पपुरमाणमामदषपु  अमप प्रससदमम् अलस्त। 
महिमारमाजयाः मदलष्ट्रीपयाः अमप तथमा उनतयाः आसष्ट्रीतम्। स उनतचररत्रशमालष्ट्री आसष्ट्रीतम् इमत आशययाः। अमप च,  स 
महिमानम् तक्षेजस्विष्ट्री आसष्ट्रीतम्। अतयाः स आत्मतक्षेजसमा अन्यमानम् सविमारनम् अमप नकपमानम् परमासजतविमानम्। एविस सकलक्षेभ्ययाः 
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रघपुविसशमम्- रमाजनो मदलष्ट्रीपस्य गपुणविणरनमम् - १ मटप्पणष्ट्री

असरकबलशमालष्ट्री  सविरभकतमामन  तक्षेजसमा  मतरस्कमारष्ट्री  सविर्मोनतयाः  स  पकसथविष्ट्रीमम्  अमतक्रम्य  लस्थतविमानम्।  यथमा 
सपुमक्षेरुपविरतयाः पकसथविष्ट्रीमम् आक्रम्य मतष्ठमत।

व्यमाकरणमविमशर याः -
● सविमारमतररकसमारक्षेण - अमतररकयाः समारयाः यस्य सयाः अमतररकसमारयाः इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः। सविरभ्ययाः 

अमतररकसमारयाः सविमारमतररकसमारयाः इमत पञ्चमष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः, तक्षेन सविमारमतररकसमारक्षेण। इदस 
तकतष्ट्रीययकविचनमान्तस पदमम्।

● सविरतक्षेजनोऽमभभमामविनमा - तक्षेजसमा अमभभविमत इमत तक्षेजनोमभभमाविष्ट्री। सविरषमास तक्षेजनोऽमभभमाविष्ट्री 
सविरतक्षेजनोऽमभभमाविष्ट्री इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः, तक्षेन सविरतक्षेजनोऽमभभमामविनमा। तकतष्ट्रीययकविचनमान्तमम् एततम् 
पदमम्।

● सविर्मोनतक्षेन - सविरभ्ययाः उनतयाः सविर्मोनतयाः इमत पञ्चमष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः, तक्षेन सविर्मोनतक्षेन।

● क्रमान्त्विमा - क्रमम्-रमातनोयाः क्त्विमाप्रत्ययक्षे क्रमान्त्विमा इमत रूपस मनष्पदतक्षे। अस्य अव्ययपदवितम् प्रयनोगयाः भविमत।

सलन्रकमायरमम् -
● सविर्मोनतक्षेननोविर्णीमम् - सविर्मोनतक्षेन+उविर्णीमम्

● मक्षेरुररविमात्मनमा - मक्षेरुयाः+इवि+आत्मनमा

● अव्ययपररचययाः - अत्र इवि इमत अव्ययपदस वितरतक्षे।

● प्रयनोगपररवितरनमम् - सविमारमतररकसमारक्षेण सविरतक्षेजनोऽमभभमामविनमा सविर्मोनतक्षेन आत्मनमा मक्षेरुणमा इवि उविर्णी स 
क्रमान्त्विमा लस्थतमम्।

अलङ्कमारमालनोचनमा -  अत्र महिमारमाजयाः मदलष्ट्रीपयाः सपुमक्षेरुपविरतक्षेन उपमष्ट्रीयतक्षे।  अतयाः मदलष्ट्रीपयाः उपमक्षेययाः 
मक्षेरुयाः च उपममानमम्। इवि इमत उपममाविमाचकयाः शब्दयाः। अत्र यक्षे गपुणमायाः प्रनोकमायाः तक्षे गपुणमायाः मदलष्ट्रीपक्षे  अमप आसनम् 
सपुमक्षेरुपविरतक्षे अमप आसनम् इमत समादृश्यमम्। अतयाः अलस्मनम् श्लनोकक्षे  उपममालङ्कमारयाः मविदतक्षे।

पमाठगतप्रश्नमायाः -४

. 14 अत्र मदलष्ट्रीपस कक्षे न पविरतक्षेन सहि उपममतविमानम् कमवियाः।

. 15 सविमारमतररकसमारयाः इत्यत्र सममासनमाम मविगहिविमाक्यस च सलखत।

. 16 सपुमक्षेरुपविरतयाः मकमम् आक्रम्य लस्थतयाः।

. )5 6 इदमानन मकलपमाठमम् अविगच्छमाम -

आकमारसदृशप्रजयाः प्रजयमा सदृशमागमयाः।
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आगमययाः सदृशमारम्भ आरम्भसदृशनोदययाः।।१५।।

अन्विययाः -  आकमारसदृशप्रजयाः  प्रजयमा  सदृशमागमयाः  आगमययाः  सदृशमारम्भयाः  आरम्भसदृशनोदययाः 
(आसष्ट्रीतम्)।

अन्वियमाथर याः -  (सयाः)  आकमारसदृशप्रजयाः  मपुमतरतपुल्यबपुमदयाः  प्रजयमा  बपुद्ध्यमा  सदृशमागमयाः 
सममानशमासपररश्रमयाः  आगमययाः  शमासययाः  सदृशमारम्भयाः  तपुल्यकममार  आरम्भसदृशनोदययाः  कमरसदृशफलससमदश्च 
(आसष्ट्रीतम्)।

सरलमाथर याः -  मदलष्ट्रीपस्य प्रजमा  तस्य  दक्षेहिमाकक मतसदृशष्ट्री  आसष्ट्रीतम्।  तस्य  शमासजमानस  प्रजमानपुरूपमम् 
आसष्ट्रीतम्। शमासमाजमानमानपुसमारमम् एवि स कममारनपुष्ठमानमम् अकरनोतम्। मकञ्च, स यथमा कममारमण अनपुमष्ठतविमानम् तथमा एवि 
फलस लब्रविमानम्।

तमात्पयमारथर याः -  लनोकक्षे  दक्षेहिवियमशष्टमम् अविलनोक्य मनपुष्यमाणमास गपुणमायाः प्रमाययाः अनपुमष्ट्रीयन्तक्षे। मदलष्ट्रीपस्य 
शरष्ट्रीरस कथमम् आसष्ट्रीतम् इमत प्रमाकनययाः श्लनोकय याः विमणरतविमानम् कमवियाः। तस्य शरष्ट्रीरस यथमा सपुन्दरमम् आसष्ट्रीतम् तथमा 
तस्य  प्रजमा  अमप  अपररमक्षेयमा  आसष्ट्रीतम्।  एतमादृशप्रजमाकमारणमातम्  स  विक्षेदमामदशमासमामण  सम्यकम्  अरष्ट्रीतविमानम् 
गकहिष्ट्रीतविमानम् च। मकन्तपु कक्षे विलस शमासपठनक्षेन सविर्त्तुं  न ससध्यमत। अमप तपु शमासनोकमविरययाः जष्ट्रीविनक्षे आचरणष्ट्रीयमा 
भविलन्त।  अतयाः  मदलष्ट्रीपयाः  शमासमामविमहितमामन  कममारमण  स्विजष्ट्रीविनक्षे  यथमाथरमम्  आचररतविमानम्।  यथमा  कममारमण 
आचररतविमानम् तथमा कमरफलमम् अमप लब्रविमानम्। एविस मदलष्ट्रीपयाः न कक्षे विलस शमासमामण अपठतम्। अमप च शमासस 
पमठत्विमा  तमामन  शमासनोकविचनमामन  जष्ट्रीविनक्षे  यथमायथस  प्रयपुज्य  तत्सदृशस  फलमम्  अमप  प्रमापविमानम्  इमत  अस्य 
श्लनोकस्य आशययाः। 

व्यमाकरणमविमशर याः -
● आकमारसदृशप्रजयाः - सदृशष्ट्री प्रजमा यस्य सयाः सदृशप्रजयाः इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः। आकमारक्षेण सदृशप्रजयाः 

आकमारसदृशप्रजयाः इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासयाः।

● सदृशमागमयाः - सदृशयाः आगमयाः यस्य सयाः सदृशमागमयाः इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः।

● सदृशमारम्भयाः - सदृशयाः आरम्भयाः यस्य सयाः सदृशमारम्भयाः इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः।

● आरम्भसदृशनोदययाः - सदृशयाः उदययाः यस्य सयाः सदृशनोदययाः इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः। आरम्भक्षेण 
सदृशनोदययाः आरम्भसदृशनोदययाः इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासयाः।

● प्रयनोगपररवितरनमम् - (तक्षेन) आकमारसदृशप्रजक्षेन प्रजयमा सदृशमागमक्षेन आगमययाः सदृशमारम्भक्षेण 
आरम्भसदृशनोदयक्षेन (अभकयत)।

पमाठगतप्रश्नमायाः -५

. 17 आगमशब्दस्य आरम्भशब्दस्य च कयाः अथरयाः।

. 18 मदलष्ट्रीपस्य प्रजमा ककीदृशष्ट्री आसष्ट्रीतम्।
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रघपुविसशमम्- रमाजनो मदलष्ट्रीपस्य गपुणविणरनमम् - १ मटप्पणष्ट्री

. 19 आकमारसदृशप्रजयाः इत्यत्र सममासनमाम मविगहिविमाक्यस च सलखत।

. 20 सदृशमारम्भयाः इत्यस्य मकस  मविगहिविमाक्यमम्-
१) सदृशस्य आरम्भ २) सदृशयाः आरम्भयाः ३) सदृशयाः आरम्भयाः यस्य ४) सदृशयाः च आरम्भयाः च

. )5 7 इदमानन मकलपमाठमम् अविगच्छमाम -

भष्ट्रीमकमान्तयनकर पगपुणययाः स बभकविनोपजष्ट्रीमविनमामम्।

अरकष्यश्चमासरगम्यश्च यमादनोरत्नयररविमाणरवियाः।।१६।।

अन्विययाः -  भष्ट्रीमकमान्तययाः नकपगपुणययाः स उपजष्ट्रीमविनमामम् यमादनोरत्नययाः अणरवि इवि अरकष्ययाः अमभगम्यश्च 
बभकवि।

अन्वियमाथर याः -  भष्ट्रीमकमान्तययाः  भयङ्करमननोहिरययाः  नकपगपुणययाः  रमाजगपुणययाः  स  मदलष्ट्रीपयाः  उपजष्ट्रीमविनमामम् 
आसश्रतमानमास  यमादनोरत्नययाः  जलजष्ट्रीविममणमभयाः  अणरवि  इवि  समपुद्रि  इवि  अरकष्ययाः  अनमभगम्ययाः  अमभगम्ययाः 
आश्रयणष्ट्रीययाः च बभकवि भविमत स्म।

सरलमाथर याः -  मदलष्ट्रीपस्य  शयौयमारदययाः  भयङ्करगपुणमायाः  आसनम्।  अतयाः  स  आसश्रतमानमामम् 
समचविभकत्यमादष्ट्रीनमामम् अनमभगम्ययाः आसष्ट्रीतम्। मकञ्च, औदमायर्त्तुं प्रजमाविमात्सल्यमम् इत्यमादययाः मननोजगपुणमायाः अमप तस्य 
आसनम्।  अतयाः स उपजष्ट्रीमविमभयाः सक्षेविनष्ट्रीययाः अमप आसष्ट्रीतम्।  यथमा समपुद्रियाः गम्भष्ट्रीरतरङ्गमकरमामदमभयाः भष्ट्रीषणयाः 
अलस्त। मकन्तपु रत्नययाः सक्षेविनष्ट्रीययाः अमप अलस्त।

तमात्पयमारथर याः  - मदलष्ट्रीपस्य प्रतमापमादययाः तष्ट्रीक्ष्णगपुणमायाः आसनम्। अतयाः उपजष्ट्रीमविनयाः तस्ममातम् मबभ्यलन्त 
स्म। मकन्तपु स औदमायमारमदमभयाः मननोहिरययाः गपुणययाः अमप यपुकयाः आसष्ट्रीतम्। अतयाः आश्रमयणयाः तस सक्षेविन्तक्षे स्म। विस्तपुतयाः 
प्रभपुणमा एविमक्षेवि भमवितव्यमम्। प्रभपुयाः प्रतमापमामदतष्ट्रीक्ष्णगपुणरमहितयाः चक्षेतम्  प्रजमायाः तस्य आदक्षेशस  न पमालयलन्त। तक्षेन 
रमाज्यस्य हिमामनयाः सम्भविमत। मकञ्च रमाजमन एकयाः अमप मननोजगपुणयाः न मतष्ठमत, यमद रमाजमा सम्पकणरतयमा भष्ट्रीषणयाः 
भविमत तमहिर  प्रजमायाः क्रपु दमायाः भविलन्त। क्रमक्षेण गकढतयमा रमाजयाः हिमामनमम् एवि जनयमत। एविमम् उभयत्र रमाजयाः तथमा 
रमाज्यस्य हिमामनयाः एवि सम्भविमत। अतयाः प्रभयौ भष्ट्रीषणगपुणमायाः मननोजगपुणमायाः इमत उभयमविरमायाः एवि गपुणमायाः अपक्षेमकतमायाः 
वितरन्तक्षे। मदलष्ट्रीपक्षे तपु उभयौ एवि गपुणयौ आस्तमामम्। तक्षेन तस्य समचविमादययाः उपजष्ट्रीमविनयाः भष्ट्रीत्यमा कतरव्यस मनविरहिलन्त 
स्म। अमप च प्रष्ट्रीत्यमा अभष्ट्रीषमम् अथर्त्तुं प्रमाप्नपुविलन्त स्म। अत्र एकयाः दृषमान्तयाः अमप प्रदत्तयाः। यथमा समपुद्रियाः तस्य 
भष्ट्रीषणतरङ्गययाः मकरमामदमभयाः पशपुमभयाः च भयङ्करयाः दृश्यतक्षे। पपुनयाः समपुद्रिक्षे रत्नमामन अमप प्रमाप्नपुविलन्त जनमायाः। तययाः च 
रत्नययाः स जनमानमास मनयाःसपु आहमादमम् अमप जनयमत। एविस यथमा समपुद्रियाः भयङ्करयाः मननोहिरयाः इमत उभयथमा प्रतष्ट्रीयतक्षे 
तथमा मदलष्ट्रीपक्षे भयङ्करगपुणमानमास मननोजगपुणमानमास च ममश्रणमम् आसष्ट्रीतम् इमत विकपुस  शक्यतक्षे। 

व्यमाकरणमविमशर याः -
● भष्ट्रीमकमान्तययाः - भष्ट्रीममायाः च कमान्तमायाः भष्ट्रीमकमान्तमायाः इमत कमररमारयसममासयाः, तययाः भष्ट्रीमकमान्तययाः। 

तकतष्ट्रीयमाबहिहविचनमान्तस पदमम् इदमम्।
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● नकपगपुणययाः - नकपस्य गपुणमायाः नकपगपुणमायाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः, तययाः नकपगपुणययाः।

● उपजष्ट्रीमविनमामम् - उपजष्ट्रीविलन्त इमत उपजष्ट्रीमविनयाः, तक्षेषमामम् उपजष्ट्रीमविनमामम्। षष्ठष्ट्रीबहिहविचनमान्तस रूपमम् इदमम्।

● अरकष्ययाः - न रकष्ययाः अरकष्ययाः इमत नञ्तत्पपुरुषसममासयाः।

● अमभगम्ययाः - अमभपकविरकमातम् गमम्-रमातनोयाः यत्प्रत्ययक्षे कक तक्षे अमभगम्ययाः इमत रूपमम्। अमभगन्तपुस यनोग्ययाः 
इत्यथरयाः।

● यमादनोरत्नययाः - यमादमाससस च रत्नमामन च यमादनोरत्नमामन इमत इतरक्षेतरदन्दसममासयाः, तययाः यमादनोरत्नययाः।

● बभकवि - भकरमातनोयाः सलटम् -लकमारक्षे प्रथमपपुरुषयकविचनक्षे बभकवि इमत रूपमम्।

सलन्रकमायरमम् - 
● भष्ट्रीमकमान्तयनकरपगपुणययाः - भष्ट्रीमकमान्तययाः+नकपगपुणययाः

● बभकविनोपजष्ट्रीमविनमामम् - बभकवि+उपजष्ट्रीमविनमामम्

● अरकष्यश्चमासरगम्यश्च - अरकष्ययाः+च+असरगम्ययाः+च

● यमादनोरत्नयररविमाणरवियाः - यमादनोरत्नययाः+इवि+अणरवियाः

● प्रयनोगपररवितरनमम् - भष्ट्रीमकमान्तययाः नकपगपुणययाः तक्षेन उपजष्ट्रीमविनमास यमादनोरत्नययाः अणरविक्षेन इवि अरकष्यक्षेण 
अमभगम्यक्षेन बभकविक्षे।

अलङ्कमारमालनोचनमा -  अत्र  मदलष्ट्रीपस्य  विणरनमाय  समपुद्रिदृषमान्तयाः  प्रदत्तयाः  कमविनमा।  यथमा  समपुद्रियाः 
मकरमामदमभयाः  भष्ट्रीषणयाः  रत्नययाः  च  मननोरमयाः  आसष्ट्रीतम्  तथमा  मदलष्ट्रीपयाः  अमप  शयौयमारमदमभयाः  तष्ट्रीक्ष्णगपुणययाः  भष्ट्रीषणयाः 
प्रजमाविमात्सल्यमामदमभयाः मननोहिरययाः गपुणययाः मननोरमयाः आसष्ट्रीतम्। अत्र दृषमान्तमालङ्कमारयाः अलस्त।

पमाठगतप्रश्नमायाः -६

. 21 मदलष्ट्रीपयाः कथमम् उपजष्ट्रीमविनमामम् अरकष्ययाः अमभगम्ययाः च बभकवि।

. 22 प्रकक तक्षे श्लनोकक्षे  कयाः अलङ्कमारयाः अलस्त।

. 23 अरकष्यश्चमासरगम्यश्च इत्यत्र सलन्रमविच्छक्षेदस कपु रुत।

. )5 8 इदमानन मकलपमाठमम् अविगच्छमाम -

रक्षेखमाममात्रममप कपुण्णमादमननोविर त्मनयाः परमम्।

न व्यतष्ट्रीयपुयाः प्रजमास्तस्य मनयन्तपुनरममविकत्तययाः।।१७।।

अन्विययाः -  मनयन्तपुयाः तस्य नक्षेममविकत्तययाः प्रजमायाः आमननोयाः कपुण्णमातम् वित्मरनयाः परस रक्षेखमाममात्रमम् अमप न 
व्यतष्ट्रीयपुयाः।
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रघपुविसशमम्- रमाजनो मदलष्ट्रीपस्य गपुणविणरनमम् - १ मटप्पणष्ट्री

अन्वियमाथर याः -  मनयन्तपुयाः  मशककस्य समारथक्षेश्च  तस्य मदलष्ट्रीपस्य नक्षेममविकत्तययाः  चक्ररमारमाव्यमापमारमायाः 
प्रजमायाः जनमायाः आमननोयाः मनपुमम् आरभ्य कपुण्णमातम् अभ्यस्तमातम् प्रचसलतमातम् च वित्मरनयाः आचमारपदतक्षेयाः ममागमारतम् च 
परमम् असरकस  रक्षेखमाममात्रमम् अमप रक्षेखमाप्रममाणमम् अमप न व्यतष्ट्रीयपुयाः न अमतक्रमान्तवित्ययाः।

सरलमाथर याः - मनपपुणयाः समारसथयाः यस रथस चमालयमत तस्य रथस्य चक्रस  पकविरविमतरनमा चक्रक्षे ण कक तमास रक्षेखमास न 
अमतक्रमाममत। एविस मदलष्ट्रीपस्य प्रजमायाः अमप मननोयाः कमालमातम् आरब्रमानम् आचमारमानम् न उलमङतविन्तयाः।

तमात्पयमारथर याः -  अलस्मनम् पदक्षे कमवियाः रमाज्यपररचमालनमायमास मदलष्ट्रीपस्य मनपपुणत्विस कथयमत। मदलष्ट्रीपयाः 
वियविस्वितमननोयाः विसशक्षे  जमातयाः। अतयाः स मननोयाः विचनस श्रदयमा पमासलतविमानम्। मकञ्च तदनपुसमारक्षेण एवि रमाज्यशमासनस 
कक तविमानम्। मनपुयाः सत्ययपुगक्षे मनपुस्मकमतमम् असलखतम्। मदलष्ट्रीपयाः तपु त्रक्षेतमायमामम् आसष्ट्रीतम्। एविमम् उभयनोयाः कमालयनोयाः मध्यक्षे 
महिमानम् भक्षेदयाः आसष्ट्रीतम्। तथमामप रमाजमा मदलष्ट्रीपयाः तथमा तस्य प्रजमायाः मनपुनमा दमशरतस ममागरमम् यथमायथमम् अनपुसकत्य एवि 
अजष्ट्रीविनम्। सविर  एवि समारसथनयाः रथस चमालयलन्त। मकन्तपु मनपपुणयाः समारसथयाः रथस चमालयमत चक्षेतम् रथस्य पकविरण 
चक्रक्षे ण कक तमास रक्षेखमामम् अलन्तमस चक्रमम् अनपुकरनोमत। कसञ्चतम् अमप व्यमतक्रमस न करनोमत। सविर समारथययाः तथमा कतपुर्त्तुं 
न पमारयलन्त। मदलष्ट्रीपयाः अमप रमाज्यशमासनक्षे मनपपुणयाः आसष्ट्रीतम्। अतयाः स स्विस्य रमाज्यस सम्यकम्  शमाससतविमानम्। तक्षेन 
तस्य प्रजमायाः मनपुविचनस मकसञ्चदमप न उलमङतविन्तयाः।

व्यमाकरणमविमशर याः -
● रक्षेखमाममात्रमम् - रक्षेखमा प्रममाणमम् यस्य इमत अथर रक्षेखमाममात्रमम् इमत रूपस भविमत।

● कपुण्णमातम् - कपुदम्-रमातनोयाः कप्रत्ययक्षे कपुण्णयाः इमत रूपस, तस्ममातम् कपुण्णमातम्। एततम् पञ्चम्यक्षेकविचनमान्तस पदमम्।

● आमननोयाः - आङ्पकविरकमातम् मनपुशब्दमातम् पञ्चमष्ट्रीमविभकयौ आमननोयाः इमत रूपस ससध्यमत। मनपुमम् आरभ्य 
इत्यथरयाः।

● वित्मरनयाः - वित्मरनम्-शब्दस्य पञ्चमष्ट्रीमविभक्त्ययकविचनक्षे वित्मरनयाः इमत रूपमम्। वित्मर नमाम ममागरयाः।

● व्यतष्ट्रीयपुयाः - मवि-पकविरकमातम् अमत-पकविरकमातम् इणम्-रमातनोयाः सलमट व्यतष्ट्रीयपुयाः इमत रूपमम्।

● मनयन्तपुयाः - मनयच्छमत इमत मनयन्तमा, तस्य मनयन्तपुयाः।

● नक्षेममविकत्तययाः - नक्षेमष्ट्रीनमामम् इवि विकसत्तयाः यमासमास तमा नक्षेममविकत्तययाः इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः।

सलन्रकमायरमम् - 
● रक्षेखमाममात्रममप - रक्षेखमाममात्रमम्+अमप

● कपुण्णमादमननोविरत्मनयाः - कपुण्णमातम्+आमननोयाः+वित्मरनयाः

● प्रजमास्तस्य - प्रजमायाः+तस्य

● मनयन्तपुनरममविकत्तययाः - मनयन्तपुयाः+नक्षेममविकत्तययाः

● प्रयनोगपररवितरनमम् - मनयन्तपुयाः तस्य नक्षेममविकसत्तमभयाः प्रजमामभयाः आमननोयाः कपुण्णमातम् वित्मरनयाः परयाः रक्षेखमाममात्रयाः 
अमप न व्यतष्ट्रीयक्षे।

अलङ्कमारमालनोचनमा- अलस्मनम् श्लनोकक्षे  मदलष्ट्रीपयाः मनपपुणक्षेन समारसथनमा उपममतयाः। तस्य प्रजमायाः नक्षेमममभयाः 
उपममतमायाः। अतयाः मदलष्ट्रीपयाः तस्य प्रजमायाः च अत्र उपमक्षेयमायाः। मनपपुणयाः समारसथयाः तस्य रथस्य नक्षेमययाः च अत्र 
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उपममानमामन। यथमा रथस्य चक्रस  पकविरविमतरनमा रथक्षेन कक तमास रक्षेखमास न अमतक्रमाममत तथमा मदलष्ट्रीपस्य प्रजमायाः अमप 
मनपुविचनस न उलमङतविन्तयाः इमत समादृश्यमम्। अतयाः अत्र उपममालङ्कमारयाः अलस्त।

पमाठगतप्रश्नमायाः - ७

. 24 रथस्य चक्रस  मकस  न अमतक्रमाममत।

. 25 कपुण्णमादमामननोविरत्मनयाः इत्यत्र सलन्रमविच्छक्षेदस कपु रुत।

. 26 प्रस्तपुतश्लनोकस्य अन्वियस सलखत।

. )5 9 इदमानन मकलपमाठमम् अविगच्छमाम -

प्रजमानमामक्षेवि भकत्यथर्त्तुं स तमाभ्यनो बसलमगहिष्ट्रीतम्।

सहिसगपुणमपुत्सषपुममादत्तक्षे महि रसस रमवियाः।।१८।।

अन्विययाः - सयाः प्रजमानमास भकत्यथरमम् एवि तमाभ्यनो बसलमम् अगहिष्ट्रीतम्। महि रमवियाः सहिसगपुणमम् उत्सषपु स रसमम् 
आदत्तक्षे।

अन्वियमाथर याः - स मदलष्ट्रीपयाः प्रजमानमास जनमानमास भकत्यथर्त्तुं विकद्ध्यथर्त्तुं तमाभ्ययाः प्रजमाभ्ययाः बसलस करमम् अगहिष्ट्रीतम् 
गकहिष्ट्रीतविमानम्। महि तथमा महि रमवियाः सकयरयाः सहिसगपुणस सहिसरमा उत्सषपु स दमातपुस रसस जलमम् आदत्तक्षे गकहमामत।

सरलमाथर याः -  प्रजमानमास  कल्यमाणमाय एवि मदलष्ट्रीपयाः तमाभ्ययाः करस गकहिष्ट्रीतविमानम्। न तपु  आत्मनयाः भनोगमाय 
गकहिष्ट्रीतविमानम्। यथमा सकयरयाः सहिसगपुणस जलस प्रत्यपरमयतपुस पकसथव्यमायाः जलस ससगकहमामत। 

तमात्पयमारथर याः - महिमारमाजयाः मदलष्ट्रीपयाः रमाज्यविमाससनमास प्रजमानमास कल्यमाणमाय तमाभ्ययाः करमम् अगहिष्ट्रीतम्। एकयाः 
जनयाः यदम् उत्पमादयमत तस्य यमद षटम्  भमागमायाः मक्रयन्तक्षे तमहिर  तक्षेषपु एकस  भमागस रमाजमा करत्विक्षेन गकहमामत। एतस बसलस 
रमाजमा स्विभनोगमाय न प्रयपुङ्कक्षे । कररूपक्षेण गकहिष्ट्रीतमम् अथर्त्तुं स रमाजकनोषक्षे ससगकहमामत। समा प्रजमानमामम् एवि सम्पतम्। 
प्रयनोजनक्षे समत रमाजमा तदम् एवि रनस प्रजमाकल्यमाणमाय प्रयच्छमत। मदलष्ट्रीपस्य करससगहिणस कथमम् आसष्ट्रीतम् इमत 
मविषयक्षे उपममा अमप प्रदत्तमा कमविनमा। सकयरयाः सम्पकणर्त्तुं  विषर्त्तुं  व्यमाप्य पकसथव्यमायाः जलस शपुष्यमत। गष्ट्रीष्मकमालक्षे पकसथविष्ट्री 
जलमाभमाविक्षेन शपुष्कमा भविमत। तदमा सकयरयाः सहिसगपुणस जलस विषरणरूपक्षेण प्रददमामत। एविस सकयरयाः जलशनोषणस स्विभनोगमाय 
न करनोमत। अमप तपु  असरकस  जलस  प्रत्यपरमयतपुमम्  एवि स पकसथव्यमायाः  जलस  स्विष्ट्रीकरनोमत। एविस  मदलष्ट्रीपयाः अमप 
प्रजमाकल्यमाणमाय करस गकहिष्ट्रीतविमानम्।

व्यमाकरणमविमशर याः - 
● भकत्यथरमम् - भकत्यय इदमम् इमत मविगहिक्षे भकत्यथरमम् इमत रूपमम्। अत्र मनत्यसममासयाः वितरतक्षे।

● अगहिष्ट्रीतम् - गहिम्-रमातनोयाः लपुमङ प्रथमपपुरुषयकविचनक्षे अगहिष्ट्रीतम् इमत रूपमम्।
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रघपुविसशमम्- रमाजनो मदलष्ट्रीपस्य गपुणविणरनमम् - १ मटप्पणष्ट्री

● सहिसगपुणमम् - सहिसस गपुणमा यलस्मनम् ततम् यथमा तथमा इमत मविगहिक्षे सहिसगपुणमम् इमत रूपमम्। अत्र 
बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः अलस्त।

● उत्सषपुमम् - उतम्-पकविरकमातम् सकज्रमातनोयाः तपुमपुनम्-प्रत्ययक्षे उत्सषपुमम् इमत रूपमम्। उत्सजरनमाय इत्यथरयाः।

● आदत्तक्षे - आङम् -पकविरकमातम् दमारमातनोयाः लमट प्रथमपपुरुषयकविचनक्षे आदत्तक्षे इमत रूपमम्।

सलन्रकमायरमम् - 
● प्रजमानमामक्षेवि - प्रजमानमामम्+एवि

● स तमाभ्यनो बसलमगहिष्ट्रीतम् - सयाः+तमाभ्ययाः+बसलमम्+अगहिष्ट्रीतम्

● सहिसगपुणमपुत्सषपुममादत्तक्षे - सहिसगपुणमम्+उत्सषपुमम्+आदत्तक्षे

● प्रयनोगपररवितरनमम् - तक्षेन प्रजमानमास भकत्यथरमम् एवि तमाभ्ययाः बसलयाः अगकह्यत। महि रमविणमा सहिसगपुणमम् उत्सषपु स 
रसयाः आदष्ट्रीयतक्षे।

अलङ्कमारमालनोचनमा - अत्र मदलष्ट्रीपस सकयरण उपममतविमानम् कमवियाः। यथमा सकयरयाः जलस गकहिष्ट्रीत्विमा सहिसगपुणस 
जलस  प्रत्यपरयमत  तथमा  मदलष्ट्रीपयाः  अमप  प्रजमाभ्ययाः  करस  ससगकहमामत।  ततयाः  च  कररूपक्षेण  ससगकहिष्ट्रीतस  रनस 
प्रजमाकल्यमाणमाय प्रयपुङ्कक्षे  इमत समादृश्यमम्। अत्र मदलष्ट्रीपयाः उपमक्षेययाः। सकयरयाः उपममानमम्। अतयाः अत्र उपममालङ्कमारयाः 
मविदतक्षे। 

पमाठगतप्रश्नमायाः -८

. 27 मदलष्ट्रीपयाः कथस बसलमम् अगहिष्ट्रीतम्।

. 28 प्रस्तपुतक्षे श्लनोकक्षे  कयाः अलङ्कमारयाः वितरतक्षे।

. 29 मदलष्ट्रीपस्य करगहिणमविषयक्षे कमवियाः मकमम् उकविमानम्।

. )5 10 इदमानन मकलपमाठमम् अविगच्छमाम -

सक्षेनमा पररच्छदस्तस्य दयमक्षेविमाथरसमारनमम्।

शमासक्षेष्विकपु लण्ठतमा बपुमदमर्यौविर्णी रनपुमष चमाततमा।।१९।।

अन्विययाः -  तस्य सक्षेनमा पररच्छदयाः  (बभकवि)। शमासक्षेषपु अकपु लण्ठतमा बपुमदयाः,  रनपुमष आततमा मयौविर्णी च 
दयमम् एवि अथरसमारनस(बभकवि)।

अन्वियमाथर याः -  तस्य मदलष्ट्रीपस्य सक्षेनमा  सयन्यस  पररच्छदयाः  उपकरणस  बभकवि।  शमासक्षेषपु  रमाजशमासक्षेषपु 
अकपु लण्ठतमा अव्यमाहितमा बपुमदयाः ममतयाः रनपुमष चमापक्षे आततमा आरनोमपतमा मयौविर्णी च ज्यमा च दयमम् एवि बभकवि दक्षे एवि 
अथरसमारनस प्रयनोजनकरणमम् अभवितम्।
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सरलमाथर याः -  मदलष्ट्रीपस्य सयन्यबलस तपु कक्षे विलमम् उपकरणमम् आसष्ट्रीतम्। तक्षेन स मकममप प्रयनोजनस न 
समारयमत स्म। शमासक्षेषपु अपररममतस जमानस रनपुमष आरनोमपतमा ज्यमा च मदलष्ट्रीपस्य प्रयनोजनमम् असमारयतमामम्। 

तमात्पयमारथर याः - रमाजनष्ट्रीमतशमासक्षे प्रनोकमम् अलस्त-'असन्तपुषमा मदजमा नषमायाः सन्तपुषमायाः पमासथरविमायाः' इमत। 
रमाजमा आत्मसम्पत्त्यमा सन्तपुषयाः चक्षेतम् तस्य नमाशयाः एवि सम्भविमत। अतयाः रमाजमा रमाज्यजयमामदकस  कतरव्यमम् अलस्त। 
तस्ममातम्  मदलष्ट्रीपयाः अमप अपररमाज्यस  जक्षेतपुस  मनगरच्छमत स्म। यपुदमाय तस्य महितम्  सयन्यबलमम्  अमप आसष्ट्रीतम्। 
मकन्तपु  रमाजमा  यपुदसमयक्षे  तदम्  न  प्रयपुङ्कक्षे  स्म।  छत्रचमामरमादष्ट्रीमन  यथमा  तस्य  उपकरणमामन  आसनम्  तथमा 
सयन्यबलमम् अमप तस्य उपकरणममात्रमम् आसष्ट्रीतम्। शमासक्षेषपु अपररममतमा बपुमदयाः रनपुमष आरनोमपतमा ज्यमा च तस्य 
प्रयनोजनसमारनमम् आसष्ट्रीतम्। नमानमामविरक्षेषपु शमासक्षेषपु मदलष्ट्रीपयाः महिमापलण्डतयाः आसष्ट्रीतम्। अतयाः स नष्ट्रीमतशमासमविशमारदयाः 
आसष्ट्रीतम्।  अमप  च  तस्य  रनपुमष  आरनोमपतमा  ज्यमा  अप्रमतरनोध्यमा  आसष्ट्रीतम्।  अतयाः  शमासपमालण्डत्यस  रनपुमष 
आरनोमपतमा ज्यमा च तस्य प्रयनोजनस समारयतयाः स्म।

व्यमाकरणमविमशर याः - 
● अथरसमारनमम् - अथरस्य समारनमम् अथरसमारनमम् इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।

● अकपु लण्ठतमा - न कपु लण्ठतमा अकपु लण्ठतमा इमत नञ्तत्पपुरुषसममासयाः।

● रनपुमष - रनपुषम्-शब्दस्य सपम्यक्षेकविचनक्षे रनपुमष इमत रूपमम्।

● आततमा - आङम् - पकविरकमातम् तनम्-रमातनोयाः कप्रत्ययक्षे ससयमास टमामप आततमा इमत रूपमम्।

सलन्रकमायरमम् - 
● पररच्छदस्तस्य - पररच्छदयाः+तस्य

● दयमक्षेविमाथरसमारनमम् - दयमम्+एवि+अथरसमारनमम्

● शमासक्षेष्विकपु लण्ठतमा - शमासक्षेषपु+अकपु लण्ठतमा

● बपुमदमर्यौविर्णी - बपुमदयाः+मयौविर्णी

● चमाततमा - च+आततमा

● प्रयनोगपररवितरनमम् - सक्षेनयमा पररच्छदक्षेन बभकविक्षे। अथरसमारनस शमासक्षेषपु अकपु लण्ठतयमा बपुद्ध्यमा, रनपुमष 
आततयमा मयौव्यमार च दयक्षेन एवि बभकविक्षे।

पमाठगतप्रश्नमायाः ९

. 30 मदलष्ट्रीपस्य अथरसमारनदयस मकमम् आसष्ट्रीतम्।

. 31 मदलष्ट्रीपस्य सक्षेनमा मकस  जमातमम्।

. 32 शमासक्षेषपु+अकपु लण्ठतमा इत्यत्र सलन्रस कपु रुत।
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रघपुविसशमम्- रमाजनो मदलष्ट्रीपस्य गपुणविणरनमम् - १ मटप्पणष्ट्री

. )5 11 इदमानन मकलपमाठमम् अविगच्छमाम -

तस्य ससविकतमन्त्रस्य गपुढमाकमारक्षेमङ्गतस्य च।

फलमानपुमक्षेयमायाः प्रमारम्भमायाः ससस्कमारमायाः प्रमाकनमा इवि।।२०।।

अन्विययाः - ससविकतमन्त्रस्य गकढमाकमारक्षेमङ्गतस्य च तस्य प्रमारम्भमायाः प्रमाकनमायाः ससस्कमारमा इवि फलमानपुमक्षेयमायाः 
(आसनम्)।

अन्वियमाथर याः -  ससविकतमन्त्रस्य  गपुपमविचमारस्य  गकढमाकमारक्षेमङ्गतस्य  गपुपक्षे  आकमारक्षेमङ्गतक्षे  यस्य  च  तस्य 
मदलष्ट्रीपस्य प्रमारम्भमायाः कममारमण प्रमाकनमायाः प्रमाचष्ट्रीनमायाः ससस्कमारमायाः इवि पकविरकमरविमासनमायाः इवि फलमानपुमक्षेयमायाः कमायरण 
अनपुममातपुस यनोग्यमायाः आसनम्।

सरलमाथर याः - मदलष्ट्रीपयाः अत्यन्तस गकढतयमा मन्त्रणमामम् अकरनोतम्। आकमारक्षेण इमङ्गतक्षेन विमा तस्य मननोभमावियाः 
न  जमायतक्षे  स्म।  यथमा  मनपुष्यस्य  प्रविकसत्तस  दृष्टमा  पकविरजन्मनयाः  ससस्कमारमायाः  जमायन्तक्षे।  तथमा  एवि  फलस  दृष्टमा 
मदलष्ट्रीपस्य मननोभमावियाः क आसष्ट्रीतम् इमत अविगम्यतक्षे स्म। 

तमात्पयमारथर याः - मन्त्रणमा गकढतयमा एवि करणष्ट्रीयमा इमत रमाजनष्ट्रीतक्षेयाः मनयमयाः वितरतक्षे। यमद कक्षे नमामप कमारणक्षेन 
मन्त्रणमा प्रकमामशतमा भविमत तमहिर  समगस्य रमाज्यस्य हिमामनयाः सम्भविमत। अतयाः मदलष्ट्रीपयाः अतष्ट्रीवि गनोपनतयमा 
मलन्त्रमभयाः सहि मन्त्रणमामम्  अकरनोतम्।  इमङ्गतमामदकमम्  अविलनोक्य अमप जनमायाः  तस्य समामदमाममादष्ट्रीनम्  उपमायमानम् 
अविगन्तपुस  समथमारयाः  न आसनम्।  यदमा  कमायरससमदयाः भविमत स्म तदमा एवि सविर  मदलष्ट्रीपस्य मननोगतमास  मन्त्रणमास 
जमानलन्त स्म। एतदथरसमथरनमाय कमविनमा उपममानमम्  अमप प्रदत्तमम्।  पकविरजन्ममन अस्ममामभयाः पपुण्यपमापमामदकस  
अनक्षेकस  कमर  कक तमम्। तमामन च कममारमण अलस्मनम् जन्ममन ससस्कमाररूपक्षेण मतष्ठलन्त। मकन्तपु समारमारणतयमा तक्षे 
ससस्कमारमायाः न अविगम्यन्तक्षे। यदमा वियस जनमानमास प्रविकसत्तस पश्यमामयाः तदमा एवि तक्षे ससस्कमारमायाः अनपुमष्ट्रीयन्तक्षे। यतनो महि 
पपुण्यकमर  कपु विमारणमायाः  एवि  सत्कमरसपु  प्रवितरन्तक्षे।  पमापकमर  कपु विमारणमानमास  च  असत्कमरसपु  प्रविकसत्तयाः  भविमत।  एविस 
कमायरससमदमम् अविलनोक्य मदलष्ट्रीपस्य मन्त्रणमायाः अनपुमष्ट्रीयन्तक्षे स्म।

व्यमाकरणमविमशर याः-

● ससविकतमन्त्रस्य - ससविकतयाः मन्त्रयाः यस्य स ससविकतमन्त्रयाः इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः, तस्य ससविकतमन्त्रस्य।

● गकढमाकमारक्षेमङ्गतस्य - आकमारयाः च इमङ्गतस च आकमारक्षेमङ्गतक्षे इमत इतरक्षेतरदन्दसममासयाः। गकढक्षे आकमारक्षेमङ्गतक्षे 
यस्य स गकढमाकमारक्षेमङ्गतयाः इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः, तस्य गकढमाकमारक्षेमङ्गतस्य।

● फलमानपुमक्षेयमायाः - फलक्षेन अनपुमक्षेयमायाः फलमानपुमक्षेयमायाः इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासयाः।

सलन्रकमायरमम् - 
● प्रमाकनमा इवि - प्रमाकनमायाः+इवि

● प्रयनोगपररवितरनमम् - ससविकतमन्त्रस्य गकढमाकमारक्षेमङ्गतस्य च तस्य प्रमारम्भययाः प्रमाकनययाः ससस्कमारययाः इवि 
फलमानपुमक्षेयययाः (अभकयत)।
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अलङ्कमारमालनोचनमा - अत्र मदलष्ट्रीपस्य समाममादमाममादययाः उपमायमायाः प्रमाकनययाः ससस्कमारययाः उपमष्ट्रीयन्तक्षे। अतयाः 
समामदमामदययाः उपमायमायाः उपमक्षेयमायाः। प्रमाकनमायाः ससस्कमारमायाः च उपममानविमाचकमायाः। इवि इमत उपममाविमाचकयाः शब्दयाः। 
अतयाः अत्र उपममालङ्कमारयाः मविदतक्षे।

पमाठगतप्रश्नमायाः -१०

. 33 मदलष्ट्रीपस्य प्रमारम्भमायाः कय याः उपममतमायाः।

. 34 गकढमाकमारक्षेमङ्गतस्य इत्यस्य मविगहिविमाक्यस सममासनमाम च सलखत।

. )5 12 इदमानन मकलपमाठमम् अविगच्छमाम -

जपुगनोपमात्ममानमत्रस्तनो भक्षेजक्षे रमरमनमातपुरयाः।

अगकध्नपुरमाददक्षे सनोथरमसकयाः सपुखमन्विभकतम्।।२१।।

अन्विययाः -  सयाः अत्रस्तयाः आत्ममानस जपुगनोप,  अनमातपुरनो रमर्त्तुं  भक्षेजक्षे,  अगकध्नपुयाः अथरमम् आददक्षे,  असकयाः 
सपुखमम् अन्विभकतम्।

अन्वियमाथर याः -  सयाः मदलष्ट्रीपयाः अत्रस्तयाः भष्ट्रीतरमहितयाः आत्ममानस  शरष्ट्रीरस  जपुगनोप रमकतविमानम्।  अनमातपुरयाः 
अरुग्णयाः सनम्  रमर्त्तुं  सपुकक तस  भक्षेजक्षे  सक्षेमवितविमानम्।  अगकध्नपुयाः  लनोभरमहितयाः सनम्  अथर्त्तुं  रनमम्  आददक्षे  स्विष्ट्रीकक तविमानम्, 
असकयाः आसमकरमहितयाः सनम् सपुखस मविषयमानन्दमम् अन्विभकतम् अनपुभकतविमानम्।

सरलमाथर याः -  मदलष्ट्रीपयाः  भयशकन्ययाः  अमप  स्विदक्षेहिमम्  अरकतम्।  रनोगरमहितयाः  सनम्  रमरमम्  असक्षेवित। 
लनोभशकन्ययाः अमप रनस गकहिष्ट्रीतविमानम्। मनरमासकयाः अमप मविषयसपुखमम् अनपुभकतविमानम्। 

तमात्पयमारथर याः -  अत्र समाममान्यजनययाः  समाकस  मदलष्ट्रीपस्य भक्षेदस  प्रदशरयमत कमवियाः। रममारथरकमाममनोकमाणमास 
चतपुणमार्त्तुं पपुरुषमाथमारनमास शरष्ट्रीरमम् एवि प्ररमानस समारनमम्। शरष्ट्रीरस मविनमा मकममप रममारचरणस कतपुर्त्तुं न शक्यतक्षे। लनोकक्षे  तपु 
सविर कस्यमा अमप आपदयाः भष्ट्रीतमायाः भकत्विमा शरष्ट्रीरस रकलन्त। मकन्तपु मदलष्ट्रीपयाः पपुरुषमाथरससदयक्षे आत्ममानमम् अथमारतम् 
शरष्ट्रीरस रमकतविमानम्। प्रमाययाः जनमायाः यदमा रनोगक्षेण लक्लषमायाः भविलन्त अथविमा विकदमायाः भविलन्त तदमा एवि रमर्त्तुं सक्षेविन्तक्षे। 
मकन्तपु मदलष्ट्रीपयाः रनोगरमहितयाः अमप रममारचरणस कक तविमानम्। लनोकक्षे  जनमानमास रनलमाभमाय एवि भकयशयाः प्रविकसत्तयाः दृश्यतक्षे। 
तक्षे सविर एवि रनलनोलपुपमायाः भविलन्त। लनोभविशमातम् एवि तक्षे रनलमाभमाय प्रवितरन्तक्षे। मकन्तपु मदलष्ट्रीपयाः न लनोभविशमातम् 
अमप  तपु  प्रजमानमास  कल्यमाणमाय  रनमम्  असजरतविमानम्।  मदलष्ट्रीपयाः  मविषयसपुखक्षेषपु  मनरमासकयाः  आसष्ट्रीतम्।  तथमा 
आसमकरमहितयाः अमप स सपुखमम् अनपुभकतविमानम्। आसकस्य एवि सपुखद पुयाःखक्षे भवितयाः। मकन्तपु मदलष्ट्रीपयाः अनमासकयाः 
आसष्ट्रीतम्। अतयाः तस्य सपुखदपुयाःखमाभ्यमास दकरक्षे लस्थमतयाः आसष्ट्रीतम्।
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रघपुविसशमम्- रमाजनो मदलष्ट्रीपस्य गपुणविणरनमम् - १ मटप्पणष्ट्री

व्यमाकरणमविमशर याः - 
● जपुगनोप - गपुपम्-रमातनोयाः सलट्लकमारक्षे जपुगनोप इमत रूपमम्। रमकतविमानम् इत्यथरयाः।

● अत्रस्तयाः - न त्रस्तयाः अत्रस्तयाः इमत नञ्तत्पपुरुषसममासयाः।

● भक्षेजक्षे - भजम्-रमातनोयाः सलट्लकमारक्षे प्रथमपपुरुषस्य एकविचनक्षे भक्षेजक्षे इमत रूपमम्। सक्षेमवितविमानम् इत्यथरयाः।

● अनमातपुरयाः - न आतपुरयाः अनमातपुरयाः इमत नञ्तत्पपुरुषसममासयाः।

● अगकध्नपुयाः - न गकध्नपुयाः अगकध्नपुयाः इमत नञ्तत्पपुरुषसममासयाः।

● आददक्षे - आङ्पकविरकमातम् दमारमातनोयाः सलट्लकमारक्षे आददक्षे इमत रूपमम्। 

● असकयाः - न सकयाः इमत असकयाः इमत नञ्तत्पपुरुषसममासयाः।

● अन्विभकतम् - अनपुपकविरकमातम् भकरमातनोयाः लपुङ्लकमारक्षे प्रथमपपुरुषस्य एकविचनक्षे अन्विभकतम् इमत रूपमम्।

सलन्रकमायरमम् - 
● जपुगनोपमात्ममानमत्रस्तनो भक्षेजक्षे - जपुगनोप+आत्ममानमम्+अत्रस्तयाः+भक्षेजक्षे

● रमरमनमातपुरयाः - रमरमम्+अनमातपुरयाः

● अगकध्नपुरमाददक्षे - अगकध्नपुयाः+आददक्षे

● सनोथरमसकयाः - सयाः+अथरमम्+असकयाः

● सपुखमन्विभकतम् -सपुखमम्+अन्विभकतम्

● प्रयनोगपररवितरनमम् - तक्षेन अत्रस्तक्षेन आत्ममा जपुगपुपक्षे, अनमातपुरक्षेण रमरयाः भक्षेजक्षे, अगकध्नपुनमा अथरयाः आददक्षे, 
असकक्षे न सपुखमम् अन्विभकयत।

पमाठगतप्रश्नमायाः -११

. 35 मदलष्ट्रीपयाः कथस रमर्त्तुं अथर्त्तुं कमामस च सक्षेमवितविमानम्।

. 36 पपुरुषमाथमारनमास प्ररमानस समारनस मकमम्।

. 37 जपुगनोपमात्ममानमत्रस्तनो भक्षेजक्षे इत्यत्र सलन्रमविच्छक्षेदस कपु रुत।

. 38 मदलष्ट्रीपयाः शरष्ट्रीरस कथस रमकतविमानम् 
१) स शत्रपुभ्ययाः भष्ट्रीतयाः आसष्ट्रीतम्
२) स मकत्यनोयाःभष्ट्रीतयाः आसष्ट्रीतम्
३) स पपुरुषमाथमारनम् समारमयतपुमम् इषविमानम्।
४) स जरमागस्तयाः आसष्ट्रीतम्

. )5 13 इदमानन मकलपमाठमम् अविगच्छमाम -
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मटप्पणष्ट्री ससस्कक तसमामहित्यमम्

जमानक्षे मयौनस कममा शकयौ त्यमागक्षे श्लमाघमामविपयरययाः।

गपुणमा गपुणमानपुबलन्रत्विमात्तस्य सप्रसविमा इवि।।२२।।

अन्विययाः - जमानक्षे मयौनस, शकयौ कममा, त्यमागक्षे श्लमाघमामविपयरययाः,( इत्थमम्) तस्य गपुणमायाः गपुणमानपुबलन्रत्विमातम् 
सप्रसविमा इवि (अभकविनम्)।

अन्वियमाथर याः -  जमानक्षे  (समत अमप)  परविकत्तमान्तस जमात्विमा अमप मयौनस मपुमनभमावियाः शकयौ समामरयर  कममा 
मतमतकमा  त्यमागक्षे  मवितरणक्षे  श्लमाघमामविपयरययाः  प्रशससमाभमावियाः  (इत्थमम्  अनक्षेन  प्रकमारक्षेण)  तस्य मदलष्ट्रीपस्य गपुणमायाः 
जमानमादययाः गपुणमानपुबलन्रत्विमातम् मविरुदगपुणमानमास मयौनमादष्ट्रीनमास सहिचमारमातम् सप्रसविमायाः इवि सहिनोदरमायाः इवि अभकविनम्।

सरलमाथर याः - मदलष्ट्रीपस्य जमानक्षेन समाकस  मयौनमम् आसष्ट्रीतम्। शक्त्यमा सहि कममाभमावियाः आसष्ट्रीतम्। त्यमागक्षेन तपु 
आत्मप्रशससमारमामहित्यमम् आसष्ट्रीतम्। इत्थस तस्य जमानमादययाः गपुणमायाः मयौनमामदमभयाः मविरुदययाः गपुणययाः सहि सहिनोदरमा इवि 
अभविनम्।

तमात्पयमारथर याः - अत्रमामप मदलष्ट्रीपस्य लनोकनोत्तरत्विस विणरयमत कमवियाः। लनोकक्षे  प्रमाययाः कलश्चतम् जनयाः जमानष्ट्री 
भविमत चक्षेतम्  स मपुमनभमाविस  न सममाश्रयमत। मकन्तपु  मदलष्ट्रीपयाः परविकत्तमान्तस  जमात्विमा अमप मपुमनवितम्  मतष्ठमत स्म। 
विस्तपुतयाः इदमम् एवि प्रकक तरमाजयाः लकणमम्। रमाजमा यमद पलण्डतयाः भकत्विमा अमप मयौनक्षेन न मतष्ठमत तमहिर तस्य हिमामनयाः 
एवि जमायतक्षे। तस्ममातम् शमासमामदषपु मपुखरयाः रमाजमा बहिहरमा मनलन्दतयाः वितरतक्षे। मदलष्ट्रीपयाः समामरयरविमानम् अमप कममाशष्ट्रीलयाः 
आसष्ट्रीतम्। समामरयर समत एवि कममा प्रशससनष्ट्रीयमा भविमत। अतयाः दपुबरलयाः यमद कममास कपु विरलन्त तमहिर स न प्रशससमाहिरयाः। 
तस्ममातम् मनपुस्मकतयौ उच्यतक्षे-  'शकमानमास भकषणस कममा' इमत। लनोकक्षे  जनमायाः त्यमागस  कक त्विमा समपुद्घनोषयलन्त। मकन्तपु 
मदलष्ट्रीपयाः दमानमामदकमर  कक त्विमा अमप ककीतरनस न करनोमत स्म। एविस तस्य प्रशससमा अभष्ट्रीषमा न आसष्ट्रीतम्। विस्तपुतयाः 
जमानमादययाः गपुणमायाः मयौनमादययाः गपुणमायाः च परस्परस मविरुदमायाः वितरन्तक्षे। मकन्तपु मदलष्ट्रीपस्य एतक्षे सविर एवि गपुणमायाः आसनम्। 
अतयाः मदलष्ट्रीपक्षे इमक्षे मविरुदमायाः गपुणमायाः सहिनोदरमायाः इवि आसनम् इमत कविक्षेयाः आकक तमम्।

व्यमाकरणमविमशर याः -
● मयौनमम् - मपुनक्षेयाः भमावियाः मयौनस भविमत।

● श्लमाघमामविपयरययाः - श्लमाघमायमायाः मविपयरययाः श्लमाघमामविपयरययाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।

● गपुणमानपुबलन्रत्विमातम् - गपुणययाः अनपुबलन्रत्विस गपुणमानपुबलन्रत्विमम् इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासयाः, तस्ममातम् 
गपुणमानपुबलन्रत्विमातम्। एततम् पञ्चम्यक्षेकविचनमान्तस पदमम्।

● सप्रसविमायाः - सहि प्रसवियाः यक्षेषमास तक्षे सप्रसविमायाः इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः। प्रसवियाः नमाम जन्म।

सलन्रकमायरमम् - 
● गपुणमा गपुणमानपुबलन्रत्विमात्तस्य - गपुणमायाः+गपुणमानपुबलन्रत्विमादम्+तस्य

● सप्रसविमा इवि - सप्रसविमायाः+इवि

● प्रयनोगपररवितरनमम् - जमानक्षे मयौनक्षेन शकयौ कमयमा त्यमागक्षे श्लमाघमामविपयरयक्षेण तस्य गपुणययाः गपुणमानपुबलन्रत्विमातम् 
सप्रसविययाः इवि अभकयत।

   92   ससस्कक तसमामहित्यमम्



रघपुविसशमम्- रमाजनो मदलष्ट्रीपस्य गपुणविणरनमम् - १ मटप्पणष्ट्री

पमाठगतप्रश्नमायाः - १२

. 39 मदलष्ट्रीपस्य जमानक्षेन समाकस  कयाः गपुणयाः आसष्ट्रीतम्।

. 40 जमानमादययाः गपुणमायाः कय याः गपुणययाः सहि सहिनोदरमायाः इवि आसनम्।

. 41 कक्षे षमास कममा प्रशससमाहिमार-
१) बपुमदमतमामम् २) बलवितमामम् ३) रनवितमामम् ४) दपुविरलमानमामम्

. )5 14 इदमानन मकलपमाठमम् अविगच्छमाम -

अनमाकक षस्य मविषययमविरदमानमास पमारदृश्विनयाः।

तस्य रमररतक्षेरमासष्ट्रीदम् विकदत्विस जरसमा मविनमा।।२३।।

अन्विययाः -  मविषयययाः  अनमाकक षस्य  मविदमानमास  पमारदृश्विनयाः  रमररतक्षेयाः  तस्य  जरसमा  मविनमा  विकदत्विमम् 
आसष्ट्रीतम्।

अन्वियमाथर याः -  मविषयययाः  रूपमामदमभयाः  अनमाकक षस्य  अविशष्ट्रीभकतस्य  मविदमानमास  पमारदृश्विनयाः  विक्षेदमादष्ट्रीनम् 
सम्पकणरतयमा पमठतवितयाः रमररतक्षेयाः पपुण्यमानपुरमागस्य तस्य मदलष्ट्रीपस्य जरसमा मविनमा विकदत्विस मविनमा विकदत्विस विमाररकमम् 
आसष्ट्रीतम् अभवितम्।

सरलमाथर याः -  मदलष्ट्रीपयाः रूपमामदमभयाः मविषयययाः आकक षयाः न आसष्ट्रीतम्। स विक्षेदमामदषपु  सविरषपु  एवि शमासक्षेषपु 
पमारदशर्णी आसष्ट्रीतम्। रमर अमप तस्य प्रगमाढयाः अनपुरमागयाः आसष्ट्रीतम्। अतयाः स जरसमा मविनमा विकदयाः अभवितम्। मदलष्ट्रीपयाः 
जमानविकदयाः आसष्ट्रीतम् इमत आशययाः।

तमात्पयमारथर याः -  अलस्मनम् श्लनोकक्षे  मदलष्ट्रीपस्य जमानविकदत्विस विणरयमत कमवियाः। रूपरसगन्रस्पशरशब्दमायाः 
पञ्च मविषयमा मदलष्ट्रीपस न आकषरलन्त स्म। अथमारतम् मदलष्ट्रीपयाः तययाः विशष्ट्रीभकतयाः न भविमत स्म। एतक्षेन स इलन्दयससयमष्ट्री 
आसष्ट्रीतम् इमत अविगम्यतक्षे। स विक्षेदविक्षेदमाङ्गमादष्ट्रीमन सविमारमण शमासमामण आमकलमम् अरष्ट्रीतविमानम्। एतक्षेन तस्य मविदत्तमा 
सकच्यतक्षे। एविस  मदलष्ट्रीपक्षे  मविषयवियरमाग्यस  शमासक्षेषपु  पमालण्डत्यमम्  इत्यनयनोयाः महिमानम्  समन्विययाः आसष्ट्रीतम्। अमप च स 
सविरदमा रममारसकयाः आसष्ट्रीतम्। रमरविशमातम् च तलस्मनम् वियरमाग्यस सम्यकम्  फसलतमम्। मकञ्च इलन्द्रियससयमक्षेन सहि स 
मविदमामम् असजरतविमानम्। अतयाः तस्य मविदमाजरनमम् अमप सम्यकम्  एवि सञ्जमातमम्। एविस  यदमप महिमारमाजयाः मदलष्ट्रीपयाः 
वियसमा विकदयाः नमासष्ट्रीतम्। तथमामप जमानकमारणमातम् वियरमाग्यकमारणमातम् च स जमानविकदयाः आसष्ट्रीतम् इमत तलस्मनम् विकदत्विमम्  
आरनोपयमत कमवियाः।

व्यमाकरणमविमशर याः - 
● अनमाकक षस्य - न आकक षयाः अनमाकक षयाः इमत नञ्तत्पपुरुषसममासयाः, तस्य अनमाकक षस्य।

● पमारदृश्विनयाः - पमारस दृषविमानम् इमत पमारदृश्विमा, तस्य पमारदृश्विनयाः। पमारद्रिषपुयाः इत्यथरयाः।
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● रमररतक्षेयाः - रमर रमतयाः यस्य स रमररमतयाः इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः, तस्य रमररतक्षेयाः।

सलन्रकमायरमम् -
● मविषययमविरदमानमामम् - मविषयययाः+मविदमानमामम्

● रमररतक्षेरमासष्ट्रीदम् - रमररतक्षेयाः+आसष्ट्रीदम्
● प्रयनोगपररवितरनमम् - मविषयययाः अनमाकक षस्य मविदमानमास पमारदृश्विनयाः रमररतक्षेयाः तस्य जरसमा मविनमा विकदत्विक्षेन 

अभकयत।

पमाठगतप्रश्नमायाः -१३

. 42 मदलष्ट्रीपस्य विकदत्विस जमानक्षेन उत जरसमा।

. 43 अलस्मनम् श्लनोकक्षे  उकमानमास मदलष्ट्रीपस्य मविशक्षेषणमानमामम् उलक्षेखस कपु रुत।

पमाठसमारयाः 

भगवितयाः भमास्करमातम् रघपुविसशस्य उत्पसत्तयाः। पपुरमा स्वियम्भकविमादययाः चतपुदरश मनवियाः आसनम्। तक्षेषपु सपमयाः 
मनपुयाः सकयरविसशस्य प्रथमयाः रमाजमा आसष्ट्रीतम्। स मविदमद्भयाः अमप पकज्ययाः आसष्ट्रीतम्। यथमा समपुद्रिमन्थनकमालक्षे समपुद्रिक्षे 
चन्द्रियाः  जन्म  लब्रविमानम्  तथमा  मननोयाः  विसशक्षे  कमालक्षे  शपुदमात्ममा  मदलष्ट्रीपयाः  जन्म  लब्रविमानम्।  तस्य  मदलष्ट्रीपस्य 
विकयाःस्थलस  मविशमालमम्  आसष्ट्रीतम्।  तस्य  स्कन्रयाः  विकषस्कन्रयाः  इवि  आसष्ट्रीतम्।  स  शमालविककयाः  इवि  उनतयाः 
दष्ट्रीघरबमाहिहशमालष्ट्री च आसष्ट्रीतम्। तस्य परमाक्रममम् अविलनोक्य स्वियस कमात्रयाः रमरयाः एवि तस्य दक्षेहिमम् आसश्रतविमानम् इमत 
प्रतष्ट्रीयतक्षे स्म। सयाः असरकबलशमालष्ट्री आत्मतक्षेजसमा सकलभकतमानमास मतरस्कमारष्ट्री सविर्मोनतयाः च अभवितम्। अतयाः स 
सपुमक्षेरुपविरतयाः इवि उविर्णीमम् आक्रम्य लस्थतविमानम्। तस्य प्रजमा तस्य दक्षेहिमाकमारसदृशष्ट्री अपररममतमा आसष्ट्रीतम्। स 
प्रजमानपुसमारस शमासमाध्ययनस शमासमानपुसमारस च रममारचरणस करनोमत स्म। तदनपुरूपस फलमम् अमप लभतक्षे स्म। तलस्मनम् 
यथमा  भयङ्करगपुणमायाः  आसनम्  तथमा  मननोहिरगपुणमायाः  अमप  आसनम्।  भयङ्करगपुणविशमातम्  उपजष्ट्रीमविनयाः  तस्ममातम् 
मविभ्यलन्त स्म। मननोहिरगपुणमातम् च तस सक्षेविन्तक्षे स्म। यथमा समपुद्रियाः मकरमामदमभयाः भष्ट्रीषणयाः रत्नययाः च अभष्ट्रीषपकरकयाः 
भविमत। यथमा मनपपुणस्य समारथक्षेयाः रथचक्रस  पकविरचक्रक्षे ण कक तमास रक्षेखमास न अमतक्रमाममत तथमा मदलष्ट्रीपस्य प्रजमायाः अमप 
मनपुविचनस  मकसञ्चदमप न उलमङतविन्तयाः। अनक्षेन मदलष्ट्रीपस्य रमाज्यशमासनक्षे  मनपपुणतमा अविगम्यतक्षे। स प्रजमानमास  
महितमाय तमाभ्ययाः बसलस गकहिष्ट्रीतविमानम्। स्विमाथरससदयक्षे न गकहिष्ट्रीतविमानम्। यथमा सकयरयाः सहिसगपुणस जलस प्रदमातपुस पकसथव्यमायाः 
जलस  स्विष्ट्रीकरनोमत। स्विप्रयनोजनससदयक्षे  न गकहमामत। तस्य सक्षेनमा  उपकरणममात्रमम्  आसष्ट्रीतम्।  शमासपमालण्डत्यक्षेन 
रनपुमष आरनोमपतमा अप्रमतरनोध्ययमा मयौव्यमार च स प्रयनोजनस समारयमत स्म। स मन्त्रणमास गकढतयमा करनोमत स्म। 
आकमारक्षेण इमङ्गतक्षेन विमा तस्य मननोगतयाः भमावियाः न जमायतक्षे स्म। यथमा अलस्मनम् जन्ममन प्रविकसत्तस दृष्टमा जनमानमास 
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ससस्कमारमायाः अनपुमष्ट्रीयन्तक्षे तथमा कमायरससमदमम् अविलनोक्य मदलष्ट्रीपस्य मननोभमाविमायाः अनपुमष्ट्रीयन्तक्षे स्म। स भष्ट्रीतरमहितयाः 
अमप पपुरुषमाथरससदयक्षे शरष्ट्रीरमम् अरकतम्। स रनोगरमहितयाः सनम् रमर्त्तुं लनोभरमहितयाः सनम् अथर्त्तुं आसमकरमहितयाः सनम् 
कमामस  सक्षेमवितविमानम्।  मदलष्ट्रीपस्य  जमानक्षेन  समाकस  मयौनमम्  आसष्ट्रीतम्,  शक्त्यमा  सहि  कममा  आसष्ट्रीतम्,  त्यमागक्षेन  च 
प्रशससमारमामहित्यमम् आसष्ट्रीतम्। एविमम् इमक्षे गपुणमायाः परस्परस मविरुदमायाः अमप सहिनोदरमायाः इवि आसनम्। स इलन्द्रियससयमष्ट्री 
आसष्ट्रीतम्। यतनो महि स रूपमामदमभयाः अनमाकक षयाः आसष्ट्रीतम्। स बहिहमन शमासमामण अरष्ट्रीतविमानम्। रमर च तस्य यथमाथमार 
प्रष्ट्रीमतयाः आसष्ट्रीतम्। एविस यदमप स वियसमा विकदयाः नमासष्ट्रीतम् तथमामप स जमानविकदयाः आसष्ट्रीतम् इमत विणरयमत कमवियाः।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः 

. 1 मदलष्ट्रीपस्य दक्षेहिवियमशष्टमामन मविस्तमारक्षेण विणरयत।

. 2 मदलष्ट्रीपस्य जमानविकदत्विस कथस प्रमतपमादयमत कमवियाः।

. 3 जमानक्षे मयौनमम् इत्यमामदश्लनोकस  पकरमयत्विमा व्यमाख्यमायत।

. 4 दृषमान्तमालङ्कमारस्य एकमम् उदमाहिरणस गकहिष्ट्रीत्विमा समन्वियस कपु रुत।

. 5 उत्प्रक्षेकमालङ्कमारस्य एकमम् उदमाहिरणस गकहिष्ट्रीत्विमा समन्वियस कपु रुत।

. 6 पमाठसमारस सममासक्षेन सलखत।

. 7 पमाठक्षे पमठतमानम् श्लनोकमानम् आसश्रत्य मदलष्ट्रीपस्य चररतविणरनस कपु रुत।

. 8 स्तम्भयनोयाः सलसखतमानम् परस्परसम्बदमानम् मक्षेलयत।

स्तम्भयाः-क स्तम्भयाः-ख

१. वियविस्वितयाः १. मनोकयाः

२. श्लमाघमा २. नकपगपुणमायाः

३. मदलष्ट्रीपयाः ३. जमानमम्

४. प्रमासशपुयाः ४. मदलष्ट्रीपयाः

५.समपुद्रियाः ५. ओङ्कमारयाः

६. भष्ट्रीमकमान्तमायाः ६. शमालविककयाः

७. मयौनमम् ७. रमाजक्षेन्दपुयाः

८. पपुरुषमाथरयाः ८. प्रशससमा

उत्तरमम् - १-५, २-८, ३-७, ४-६, ५-४, ६-२, ७-३, ८-१
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पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण-

उत्तरमामण-१
. 1 मनपुयाः सकयरण उपममतयाः। महिष्ट्रीमकतयाः छन्दनोमभयाः उपममतमायाः।

. 2 लनोकक्षे  रमाजमामम् आमदमयाः मनपुयाः।

. 3 मविविस्वितयाः अपत्यस वियविस्वितयाः। मविविस्विमानम् नमाम सकयरयाः।

. 4 ३

. 5 २

. 6 १

उत्तरमामण-२
. 7 अलस्मनम् श्लनोकक्षे  मदलष्ट्रीपयाः चन्द्रिक्षेण उपममतयाः। मनपुविसशयाः च कष्ट्रीरमनसरनमा उपममतयाः।

. 8 अलस्मनम् श्लनोकक्षे  तदन्वियक्षे अथमारतम् मनपुविसशक्षे अमप च मदलष्ट्रीपयाः इमत पददयमम् उपमक्षेयविमाचकमम्। कष्ट्रीरमनरयौ 
इन्दपुयाः इमत च दक्षे पदक्षे उपममानविमाचकक्षे । इवि इमत उपममाविमाचकयाः शब्दयाः। अत्र तदन्विययाः कष्ट्रीरमनसरनमा 
उपमष्ट्रीयतक्षे। मदलष्ट्रीपयाः च कष्ट्रीरमनरयौ उत्पनक्षेन इन्द पुनमा उपमष्ट्रीयतक्षे। यथमा कष्ट्रीरमनरयौ चन्द्रियाः उत्पनयाः तथमा 
मनपुविसशक्षे मदलष्ट्रीपयाः उत्पनयाः इमत समादृश्यमम्। अतयाः अत्र उपममालङ्कमारयाः अलस्त।

. 9 रमाजमा इन्दपुयाः इवि इमत मविगहिक्षे रमाजक्षेन्द पुयाः इमत भविमत। अत्र उपमक्षेयपदपकविरककमररमारयसममासयाः अलस्त।

. 10 २

. 11 ३

उत्तरमामण-३
. 12 मदलष्ट्रीपस्य स्कन्रयाः विकषभस्य स्कन्रवितम् आसष्ट्रीतम्।

. 13 शमाल इवि प्रमासशपुयाः शमालप्रमासशपुयाः इमत उपममानपदपकविरककमररमारयसममासयाः।

उत्तरमामण-४
. 14 अत्र मदलष्ट्रीपस सपुमक्षेरुपविरतक्षेन सहि उपममतविमानम् कमवियाः।

. 15 अमतररकयाः समारयाः यस्य सयाः अमतररकसमारयाः इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः। सविरभ्ययाः अमतररकसमारयाः 
सविमारमतररकसमारयाः इमत पञ्चमष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः, तक्षेन सविमारमतररकसमारक्षेण।

. 16 सपुमक्षेरुपविरतयाः पकसथविष्ट्रीमम् आक्रम्य लस्थतयाः।

उत्तरमामण-५
. 17 आगमशब्दस्य अथरयाः शमासमम्। आरम्भशब्दस्य अथरयाः कमायरमम्।

. 18 मदलष्ट्रीपस्य प्रजमा तस्य दक्षेहिसदृशष्ट्री आसष्ट्रीतम्।

. 19 सदृशष्ट्री प्रजमा यस्य सयाः सदृशप्रजयाः इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः। आकमारक्षेण सदृशप्रजयाः आकमारसदृशप्रजयाः 
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इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासयाः।

. 20 ३

उत्तरमामण-६
. 21 मदलष्ट्रीपयाः भयङ्करययाः नकपगपुणययाः उपजष्ट्रीमविनमामम् अरकष्ययाः कमान्तययाः च नकपगपुणययाः तक्षेषमामम् अमभगम्ययाः आसष्ट्रीतम्।

. 22 प्रस्तपुतक्षे श्लनोकक्षे  दृषमान्तमालङ्कमारयाः अलस्त।

. 23 अरकष्ययाः+च+असरगम्ययाः+च

उत्तरमामण-७
. 24 रथस्य चक्रस  पकविरविमतरनमा चक्रक्षे ण कक तमास रक्षेखमास न अमतक्रमाममत।

. 25 कपुण्णमातम्+आमननोयाः+वित्मरनयाः

. 26 मनयन्तपुयाः तस्य नक्षेममविकत्तययाः प्रजमायाः आमननोयाः कपुण्णमातम् वित्मरनयाः परस रक्षेखमाममात्रमम् अमप न व्यतष्ट्रीयपुयाः।

उत्तरमामण-८
. 27 मदलष्ट्रीपयाः प्रजमानमास भकत्यथर्त्तुं बसलमम् अगहिष्ट्रीतम्।

. 28 प्रस्तपुतक्षे श्लनोकक्षे  दृषमान्तमालङ्कमारयाः अलस्त।

. 29 मदलष्ट्रीपस्य करगहिणस सकयरस्य रसगहिणमम् इवि आसष्ट्रीतम्। सकयरयाः सम्पकणर्त्तुं विषर्त्तुं व्यमाप्य पकसथव्यमायाः जलस 
शपुष्यमत। गष्ट्रीष्मकमालक्षे पकसथविष्ट्री जलमाभमाविक्षेन शपुष्कमा भविमत। तदमा सकयरयाः सहिसगपुणस जलस विषरणरूपक्षेण 
प्रददमामत। एविस सकयरयाः जलशनोषणस स्विभनोगमाय न करनोमत। अमप तपु असरकस  जलस प्रत्यपरमयतपुमम् एवि स 
पकसथव्यमायाः जलस स्विष्ट्रीकरनोमत। एविस मदलष्ट्रीपयाः अमप प्रजमाकल्यमाणमाय करस गकहिष्ट्रीतविमानम्।

उत्तरमामण-९
. 30 शमासक्षेषपु अकपु लण्ठतमा बपुमदयाः रनपुमष आरनोमपतमा ज्यमा च मदलष्ट्रीपस्य अथरसमारनदयमम् आसष्ट्रीतम्।

. 31 मदलष्ट्रीपस्य सक्षेनमा पररच्छदयाः आसष्ट्रीतम्।

. 32 शमासक्षेष्विकपु लण्ठतमा

उत्तरमामण-१०
. 33 मदलष्ट्रीपस्य प्रमारम्भमायाः प्रमाकनययाः ससस्कमारययाः उपममतमायाः।

. 34 आकमारयाः च इमङ्गतस च आकमारक्षेमङ्गतक्षे इमत इतरक्षेतरदन्दसममासयाः। गकढक्षे आकमारक्षेमङ्गतक्षे यस्य स 
गकढमाकमारक्षेमङ्गतयाः इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः, तस्य गकढमाकमारक्षेमङ्गतस्य।

उत्तरमामण-११
. 35 मदलष्ट्रीपयाः अनमातपुरयाः सनम् रमर्त्तुं लनोभरमहितयाः सनम् अथर्त्तुं अनमासकयाः सनम् कमामस च सक्षेमवितविमानम्।

. 36 पपुरुषमाथमारनमास प्ररमानस समारनस शरष्ट्रीरमम्।

. 37 जपुगनोप+आत्ममानमम्+अत्रस्तयाः+भक्षेजक्षे

. 38 ३
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उत्तरमामण-१२
. 39 मदलष्ट्रीपस्य जमानक्षेन समाकस  मयौनमम् आसष्ट्रीतम्।

. 40 जमानमादययाः गपुणमायाः मयौनमामदमभयाः गपुणययाः सहि सहिनोदरमायाः इवि आसनम्।

. 41 २

उत्तरमामण-१३
. 42 मदलष्ट्रीपस्य विकदत्विस जमानक्षेन आसष्ट्रीतम्।

. 43 मविषयययाः अनमाकक षत्विस ,मविदमानमास पमारदृश्वित्विस, रमररमतत्विमम्- एतमामन त्रष्ट्रीमण अलस्मनम् श्लनोकक्षे  
उमलसखतमामन मविशक्षेषणमामन।

॥ इमत पञ्चमयाः पमाठयाः ॥
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)6 रघपुविसशमम्- रमाजनो मदलष्ट्रीपस्य गपुणविणरनमम् - २
प्रस्तमाविनमा 

अलस्मनम्  पमाठक्षे  वियस  तदनन्तरमम्  एकमादश श्लनोकमानम्  पठमामयाः। अत्र कमवियाः प्रथमतयाः सकयरविसशष्ट्रीयस्य 
महिमारमाजमदलष्ट्रीपस्य प्रजमाविमात्सल्यस विणरयमत। ततयाः च एकय कशयाः मदलष्ट्रीपक्षे  यक्षे  रमाजनोमचतमायाः गपुणमायाः आसनम् तमानम् 
गपुणमानम्  विणरयमत।  ततयाः  मदलष्ट्रीपस्य  पत्न्यमायाः  नमामनोलक्षेखस  कक त्विमा  तस्यमायाः  गपुणविणरनस  करनोमत।  तयनोयाः 
मदलष्ट्रीपसपुदमकणयनोयाः मविविमाहिमातम् परस बहिहमन विषमारमण व्यतष्ट्रीतमामन। तथमामप मदलष्ट्रीपस्य सन्तमानप्रमामपयाः न अभवितम्। 
अतयाः सन्तमानमाभमाविमातम् मदलष्ट्रीपयाः अतष्ट्रीवि द पुयाःसखतयाः आसष्ट्रीतम्। एविस सन्तमानलमाभमाय शमासमविमहितमम् अनपुष्ठमानमामदकस  
करणष्ट्रीयमम् इमत मचन्तमयत्विमा स समगस्य रमाज्यस्य भमारस मलन्त्रभ्ययाः प्रदत्तविमानम्।

उदक्षेश्यमामन 
अमपुस पमाठस पमठत्विमा भविमानम्-

 मदलष्ट्रीपस्य प्रजमाविमात्सल्यस जमानष्ट्रीयमातम्।
 तस्य अपरमानम् च लनोकनोत्तरगपुणमानम् अविगच्छक्षेतम्।
 मदलष्ट्रीपयाः कथस रमाज्यभमारस मलन्त्रभ्ययाः प्रदत्तविमानम् इमत बनोदपुस शक्नपुयमातम्।
 मदलष्ट्रीपस्य पत्नष्ट्रीमविषयक्षे जमातपुस पमारयक्षेतम्।
 प्रत्यक्षेकस  श्लनोकमानमामम् अन्वियमामदकस  जमानष्ट्रीयमातम्।
 सममासमादष्ट्रीनम् व्यमाकरणमविषयमानम् अमप बनोदपुस शक्नपुयमातम्।

. )6 1 मकलपमाठयाः -
प्रजमानमास मविनयमारमानमाद्रिकणमाद्भरणमादमप।

स मपतमा मपतरस्तमासमास कक्षे विलस जन्महिक्षेतवियाः।।२४।।

लस्थत्यय दण्डयतनो दण्डमान्पररणक्षेतपुयाः प्रसकतयक्षे।

अप्यथरकमामयौ तस्यमास्तमास रमर  एवि मनष्ट्रीमषणयाः।।२५।।

दपुदनोहि गमास स यजमाय सस्यमाय मघविमा मदविमम्।

ससपमदमनमयक्षेननोभयौ दरतपुभपुर विनदयमम्।।२६।।

न मकलमानपुययपुस्तस्य रमाजमाननो रमकतपुयरशयाः।
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व्यमाविकत्तमा यत्परस्विक्षेभ्ययाः श्रपुतयौ तस्करतमा लस्थतमा।।२७।।

दक्षेष्यनोऽमप ससमतयाः मशषस्तस्यमातरस्य यथयौषरमम्।

त्यमाज्यनो दपुषयाः मप्रयनोऽप्यमासष्ट्रीदङ्गपुलष्ट्रीविनोरगकतमा।।२८।।

तस विक्षेरमा मविदरक्षे नकनस महिमाभकतसममासरनमा।

तथमा महि सविर तस्यमासन्परमाथरकफलमा गपुणमायाः।।२९।।

स विक्षेलमाविप्रविलयमास पररखष्ट्रीकक तसमागरमामम्।

अनन्यशमासनमामकविर्णी स शशमासयकपपुरष्ट्रीममवि।।३०।।

तस्य दमामकण्यरुढक्षेन नमाम्नमा मगरविसशजमा।

पत्नष्ट्री सपुदमकणक्षेत्यमासष्ट्रीदध्विरस्यक्षेवि दमकणमा।।३१।।

कलत्रविन्तममात्ममानमविरनोरक्षे महित्यमप।

तयमा मक्षेनक्षे मनलस्विन्यमा लक्ष्म्यमा च विसपुरमासरपयाः।।३२।।

तस्यमाममात्ममानपुरूपमायमाममात्मजन्मसमपुत्सपुकयाः।

मविललम्बतफलययाः कमालस स मननमाय मननोरथययाः।।३३।।

सन्तमानमाथमारय मविरयक्षे स्विभपुजमादवितमाररतमा।

तक्षेन रकजरगतनो गपुविर्णी समचविक्षेषपु मनमचमकपक्षे।।३४।।

. )6 2 इदमानन मकलपमाठमम् अविगच्छमाम -

प्रजमानमास मविनयमारमानमाद्रिकणमाद्भरणमादमप।

स मपतमा मपतरस्तमासमास कक्षे विलस जन्महिक्षेतवियाः।।२४।।

अन्विययाः -  प्रजमानमास मविनयमारमानमातम् रकणमातम् भरणमातम् अमप स मपतमा  (आसष्ट्रीतम्)। तमासमास मपतरस्तपु 
कक्षे विलस जन्महिक्षेतवियाः।

अन्वियमाथर याः -  प्रजमानमास  जनमानमास  मविनयमारमानमातम्  मशकमाकमारणमातम्  रकणमातम्  पमालनमातम्  भरणमातम्  अमप 
पनोषणमातम्  अमप  सयाः  मदलष्ट्रीपयाः  मपतमा  मपतकस्थमानष्ट्रीययाः  आसष्ट्रीतम्।  तमासमास  मपतरयाः  तपु  जनकमायाः  तपु  जन्महिक्षेतवियाः 
जननकमारणमामन कक्षे विलमम् एवि।

सरलमाथर याः -  प्रजमाभ्ययाः मशकमाप्रदमानस तमासमास रकणभरणमामदकस  सविर्त्तुं  मदलष्ट्रीपयाः एवि करनोमत स्म। अतयाः 
मपतककमायरकरणमातम् स प्रजमानमास मपतमा सञ्जमातयाः। तमासमास प्रकक तमायाः जनकमायाः कक्षे विलस जन्मकमारणमामन आसनम्।

तमात्पयमारथर याः -  ययाः पमालयमत स मपतमा भविमत। स एवि पपुत्रमाय उपयपुकमास मशकमास प्रदमाय तस सन्ममागर 
प्रवितरयमत। जनकयाः पपुत्रस्य रकणस भरणस पनोषणस च करनोमत। मदलष्ट्रीपस्य रमाज्यक्षे जनमानमास जन्म प्रमत एवि तक्षेषमास  
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रघपुविसशमम्- रमाजनो मदलष्ट्रीपस्य गपुणविणरनमम् - २ मटप्पणष्ट्री

मपतरयाः हिक्षेतवियाः आसनम्। प्रकक तस मपतककमायर्त्तुं तपु मदलष्ट्रीपयाः करनोमत स्म। यतयाः स एवि प्रजमानमास मशकमाव्यविस्थमास पश्यमत 
स्म। जनमायाः मविपद्गस्तमायाः चक्षेतम् स एवि तमानम् रकमत स्म। अनपमानमामदमभयाः मविषयययाः स एवि तमानम् यथमाथर्त्तुं पमालयमत 
स्म।  विस्तपुतयाः  ययाः  प्रकक तयाः  रमाजमा  भविमत  स  इत्थमम्  एवि  स्विरमाज्यस  चमालयमत।  अनक्षेन  मदलष्ट्रीपयाः  यथमाथरयाः 
प्रजमापमालकयाः  रमाजमा  आसष्ट्रीतम्  इमत  सपुष्ठपु  अविगम्यतक्षे।  अतयाः मदलष्ट्रीपस्य रमाज्यक्षे  मपतरयाः  जननकमारणममात्रमामण 
आसनम्। तक्षेषमास प्रकक तयाः जनकयाः तपु स्वियस रमाजमा मदलष्ट्रीपयाः एवि आसष्ट्रीतम्।

व्यमाकरणमविमशर याः - 
● मविनयमारमानमातम् - मविनयस्य आरमानस मविनयमारमानमम् इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः, तस्ममातम् मविनयमारमानमातम्।

● जन्महिक्षेतवियाः - जन्मनयाः हिक्षेतवियाः जन्महिक्षेतवियाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।
सलन्रकमायमारमण -

● मविनयमारमानमाद्रिकणमाद्भरणमादमप - मविनयमारमानमातम्+रकणमातम्+भरणमातम्+अमप

● मपतरस्तमासमामम् -मपतरयाः+तमासमामम्

● प्रयनोगपररवितरनमम् - प्रजमानमास मविनयमारमानमातम् रकणमातम् भरणमातम् अमप तक्षेन मपत्रमा अभकयत। तमासमास मपतकमभयाः 
तपु कक्षे विलस जन्महिक्षेतपुमभयाः अभकयत।

पमाठगतप्रश्नमायाः -१

. 1 मदलष्ट्रीपयाः कथस प्रजमानमास मपतमा।

. 2 जनमानमास मपतरयाः कक्षे  आसनम्.।

. 3 मविनयमारमानमातम् इत्यस्य मविगहिविमाक्यस सममासनमाम च सलखत।

. 4 प्रजमानमास मपतरयाः कक्षे  आसनम् - 
१) मकत्यपुहिक्षेतवियाः २) विकमदहिक्षेतवियाः ३) जन्महिक्षेतवियाः ४) दनोषहिक्षेतवियाः

. )6 3 इदमानन मकलपमाठमम् अविगच्छमाम -

लस्थत्यय दण्डयतनो दण्डमानम् पररणक्षेतपुयाः प्रसकतयक्षे।

अप्यथरकमामयौ तस्यमास्तमास रमर  एवि मनष्ट्रीमषणयाः।।२५।।

अन्विययाः -  दण्डमानम् लस्थत्यय दण्डयतयाः प्रसकतयक्षे पररणक्षेतपुयाः मनष्ट्रीमषणयाः तस्य अथरकमामयौ अमप रमर 
एवि आस्तमामम्।
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अन्वियमाथर याः -  दण्डमानम्  दण्डनष्ट्रीयमानम्  लस्थत्यय  लनोकमयमारदमायय  दण्डयतयाः  तक्षेभ्ययाः  दण्डस  यच्छतयाः 
प्रसकतयक्षे सन्तमानमाय पररणक्षेतपुयाः मविविमाहिस कपु विरतयाः तस्य मदलष्ट्रीपस्य अथरकमामयौ एतनमामकयौ दयौ पपुरुषमाथर्यौ अमप रमर 
एवि रमरनमामकपपुरुषमाथर एवि आस्तमामम् अभवितमामम्।

सरलमाथर याः  -  लनोककल्यमाणमाय  मदलष्ट्रीपयाः  दण्डयनोग्यमानम्  अदण्डयतम्।  पपुत्रनोत्पमादनमाय  स  मविविमाहिमम् 
अकरनोतम्। एविस तस्य अथरयाः कमामयाः इमत दयौ पपुरुषमाथर्यौ रमरस्विरूपयौ एवि आस्तमामम्।

तमात्पयमारथर याः  -  महिमारमाजयाः मदलष्ट्रीपयाः जगतयाः महितमाय दण्डमानम् दण्डयमत स्म। तत्र रनससगहियाः तस्य 
उदक्षेश्यस  न  आसष्ट्रीतम्।  लनोकक्षे  प्रमाययाः  दण्डस  रनससगहिमाय  प्रयपुञ्जतक्षे  जनमायाः।  मकन्तपु  मदलष्ट्रीपयाः  तक्षेन  एवि  दण्डक्षेन 
लनोककल्यमाणरूपस रमर्त्तुं समासरतविमानम्। अतयाः तस्य अथरसमारनस रमरमम् एवि समारयमत इमत प्रमापमम्। जगमत प्रमाययाः 
जनमायाः कमामक्षेन विशष्ट्रीभकतमायाः भविलन्त। तस्य कमामस्य शमान्तयक्षे एवि तक्षे मविविमाहिस कपु विर लन्त। मकन्तपु मदलष्ट्रीपयाः भनोगमाय 
मविविमाहिस न कक तविमानम्। अमप तपु सन्तमानमम् उत्पमादमयतपुस पररणष्ट्रीतविमानम्। अनक्षेन स मपतरणमम् अमप पकररतविमानम्। लनोकक्षे  
भनोगमाय एवि मविविहिलन्त जनमायाः। मकन्तपु अत्र तपु पररणयक्षेन मपतरणपकरणरूपयाः रमरयाः एवि समासरतयाः भविमत। अतयाः 
मदलष्ट्रीपस्य  कमामसमारनमम्  अमप  रमरमम्  एवि  समारयमत  स्म।  एविस  मदलष्ट्रीपस्य  अथरकमामयौ  अमप  रमरपरतमास 
प्रमापविन्तयौ। अनक्षेन तस्य सविर्त्तुं कमायर्त्तुं रमरपरकमम् एवि आसष्ट्रीतम् इमत विणरयमत कमवियाः।

व्यमाकरणमविमशर याः - 
● दण्डयतयाः - दण्ड्रमातनोयाः मणमच मनष्पनमातम् दलण्डरमातनोयाः शतकप्रत्ययक्षे दण्डयतम् इमत प्रमामतपमदकस  भविमत। 

तस्य षष्ठ्यक्षेकविचनमविविकमायमास दण्डयतयाः इमत रूपमम्।

● दण्डमानम् - दण्डमम् अहिरलन्त इमत दण्डमायाः, तमानम् दण्डमानम्। मदतष्ट्रीयमाबहिहविचनमान्तमम् इदस पदमम्।

● अथरकमामयौ - अथरयाः च कमामयाः च अथरकमामयौ इमत इतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः। 

सलन्रकमायरमम् - 
● दण्डयतनो दण्डमानम् - दण्डयतयाः+दण्डमानम्

● अप्यथरकमामयौ - अमप+अथरकमामयौ

● तस्यमास्तमामम् - तस्यमायाः+तमामम्

● रमर एवि - रमरयाः+एवि

● प्रयनोगपररवितरनमम् - दण्डमानम् लस्थत्यय दण्डयतयाः प्रसकतयक्षे पररणक्षेतपुयाः मनष्ट्रीमषणयाः तस्य अथरकमाममाभ्यमास 
अमप रमरण एवि अभकयत।

पमाठगतप्रश्नमायाः -२

. 5 मदलष्ट्रीपयाः दण्डमानम् कथस दलण्डतविमानम्।

. 6 मदलष्ट्रीपस्य अथरकमामयौ कयाः आसष्ट्रीतम्।

. 7 दण्डयतयाः इमत कस्य प्रमामतपमदकस्य रूपमम्। ततम् कस्यमायाः मविभकक्षे याः कलस्मनम् विचनक्षे भविमत।
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. 8 मदलष्ट्रीपस्य अथरकमामयौ मकमम् आसष्ट्रीतम् - 
१) रमरयाः २) अथरयाः ३) कमामयाः ४) मनोकयाः

. )6 4 इदमानन मकलपमाठमम् अविगच्छमाम -

दपुदनोहि गमास स यजमाय सस्यमाय मघविमा मदविमम्।

सम्पमदमनमयक्षेननोभयौ दरतपुभपुर विनदयमम्।।२६।।

अन्विययाः- स यजमाय गमास द पुदनोहि, मघविमा सस्यमाय मदविस दपुदनोहि। (एविमम्) उभयौ सम्पमदमनमयक्षेन भपुविनदयस 
दरतपुयाः।

अन्वियमाथर याः -  स रमाजमा मदलष्ट्रीपयाः यजमाय यजस कतपुर्त्तुं  गमास पकसथविन दपुदनोहि दपुग्रविमानम्। मघविमा दक्षेविरमाजयाः 
इन्द्रियाः सस्यमाय रमान्यमाय मदविस स्विगर्त्तुं दपुदनोहि दपुग्रविमानम्। उभयौ मदलष्ट्रीपदक्षेविक्षेन्द्रियौ सम्पमदमनमयक्षेन परस्परस सम्पत्त्यमायाः 
मविमनमयक्षेन भपुविनदयस लनोकदयस दरतपुयाः पनोमषतविन्तयौ।

सरलमाथर याः -  मदलष्ट्रीपयाः यजक्षेन स्विगरस्थमानम् दक्षेविमानम् प्रसमादमयतपुस प्रजमाभ्ययाः करस स्विष्ट्रीकक तविमानम्। दक्षेविरमाजयाः 
इन्द्रियाः च स्विगरलनोकमातम् पकसथविष्ट्रीलनोकक्षे  विषरणस कक तविमानम्। एविस परस्परस सम्पमदमनमयक्षेन उभयौ लनोकदयस पनोमषतविन्तयौ।

तमात्पयमारथर याः -  मदलष्ट्रीपक्षेन  सहि  दक्षेविरमाजस्य  इन्द्रिस्य  सख्यतमा  आसष्ट्रीतम्।  अतयाः  तयनोयाः  मध्यक्षे 
सम्पमदमनमययाः अभवितम्। मदलष्ट्रीपयाः दक्षेविमानमास प्रसमादमाय यजमामदकमम् अकरनोतम्। तदथर्त्तुं स प्रजमाभ्ययाः करस गकहमामत 
स्म। कररूपक्षेण यदम् रनस ससगकहमामत स्म तक्षेन एवि दक्षेवियजस करनोमत स्म। अतयाः मदलष्ट्रीपयाः यजमाय गमास द पुदनोहि इमत 
विणरयमत कमवियाः। तक्षेन च यजक्षेन सन्तपुषयाः भकत्विमा इन्द्रियाः पकसथव्यमास  विषरणमम्  अकरनोतम्। तक्षेन ररणष्ट्री सस्यमामयतमा 
भविमत स्म। तक्षेभ्ययाः एवि सस्यक्षेभ्ययाः जनमायाः रनमाजरनस  कक त्विमा करस ददमत स्म। एविस मदलष्ट्रीपयाः यजमामदनमा स्विगर्त्तुं 
पनोमषतविमानम्। दक्षेविरमाजयाः इन्द्रियाः विषरणक्षेन पकसथविन पनोमषतविमानम्। एविमम् उभयौ परस्परस पररपनोषकयौ भकत्विमा पकसथविन स्विगर्त्तुं 
च पमासलतविन्तयौ।

व्यमाकरणमविमशर याः - 
● दपुदनोहि - दपुहिम्-रमातनोयाः सलट्लकमारक्षे प्रथमपपुरुषयकविचनक्षे द पुदनोहि इमत रूपमम्। दपुग्रविमानम् इत्यथरयाः।

● सम्पमदमनमयक्षेन - सम्पदयाः मविमनमययाः सम्पमदमनमययाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः, तक्षेन सम्पमदमनमयक्षेन।

● दरतपुयाः - रमा-रमातनोयाः सलट्लकमारक्षे प्रथमपपुरुषमदविचनक्षे दरतपुयाः इमत रुपमम्। पनोमषतविन्तयौ इत्यथरयाः।

● भपुविनदयमम् - भपुविनयनोयाः दयस भपुविनदयमम् इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।

सलन्रकमायरमम् -
● सम्पमदमनमयक्षेननोभयौ - सम्पमदमनमयक्षेन+उभयौ

● दरतपुभपुरविनदयमम् - दरतपुयाः+भपुविनदयमम्

● प्रयनोगपररवितरनमम् - तक्षेन यजमाय गयौयाः मघनोनमा सस्यमाय दयौयाः द पुदपुहिक्षे। (एविमम्) उभमाभ्यमास सम्पमदमनमयक्षेन 
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भपुविनदयस दरक्षे।

पमाठगतप्रश्नमायाः -३

. 9 मदलष्ट्रीपयाः कथस पकसथविन दपुग्रविमानम्।

. 10 भपुविनदयस नमाम मकमम्।

. 11 दपुदनोहि इमत रूपस कस्य रमातनोयाः कलस्मनम् लकमारक्षे भविमत।

. 12 मदलष्ट्रीपयाः कक्षे न समाकस  सम्पमदमनमयस कक तविमानम् - 
१) बसलनमा २) विरुणक्षेन ३) सकयरण ४) इन्द्रिक्षेण

. )6 5 इदमानन मकलपमाठमम् अविगच्छमाम -

न मकलमानपुययपुस्तस्य रमाजमाननो रमकतपुयरशयाः।

व्यमाविकत्तमा यत्परस्विक्षेभ्ययाः श्रपुतयौ तस्करतमा लस्थतमा।।२७।।

अन्विययाः -  रमाजमानयाः रमकतपुयाः तस्य यशनो न अनपुययपुयाः मकल। यतम् तस्करतमा परस्विक्षेभ्यनो व्यमाविकत्तमा 
(सतष्ट्री) श्रपुतयौ लस्थतमा।

अन्वियमाथर याः - रमाजमानयाः अन्यक्षे नकपमायाः रमकतपुयाः रककस्य तस्य मदलष्ट्रीपस्य यशयाः ककीमतरयाः न अनपुययपुयाः न 
अनपुकक तविन्तयाः मकल खलपु। यतम् यतयाः तस्करतमा चयौयर्त्तुं परस्विक्षेभ्ययाः अन्यद्रिव्यक्षेभ्ययाः व्यमाविकत्तमा मनविकत्तमा सतष्ट्री श्रपुतयौ 
शब्दक्षे लस्थतमा आसष्ट्रीतम्।

सरलमाथर याः -  मदलष्ट्रीपस्य रमाज्यक्षे कनोमप तस्करयाः नमासष्ट्रीतम्। तस्करतमा कक्षे विलस शब्दरूपक्षेण श्रकयतक्षे स्म। 
विमास्तमविकतयमा तस्करतमा तत्र नमासष्ट्रीतम्। अतयाः अन्यक्षे रमाजमानयाः मदलष्ट्रीपस्य यशयाः न अनपुकक तविमानम्।

तमात्पयमारथर याः -  जगमत  अन्यक्षेषपु  नकपक्षेषपु  मदलष्ट्रीपयाः  मविलकणयाः  आसष्ट्रीतम्।  शमासनकमालक्षे  स  प्रजमानमास 
ममानससककीं प्रविकसत्तमम् एवि पररविमतरतविमानम्। तस्ममातम् कमारणमातम् मदलष्ट्रीपस्य रमाज्यक्षे कनोमप जनयाः चयौरयाः नमासष्ट्रीतम्। न 
कक्षे विलमम् एततम्, अमप तपु तस्करतमा एवि सममाजक्षे नमासष्ट्रीतम्। पकविरकमालक्षे यमा तस्करतमा पररनक्षेषपु आसष्ट्रीतम् इदमानन समा 
तत्र नमालस्त। जनमायाः कक्षे विलस तस्करतमाशब्दस श्रपुतविन्तयाः मकन्तपु कथस भविमत समा इमत कदमामप न अनपुभकतविन्तयाः। 
शशशृङ्गमम् इवि ततम् अलष्ट्रीकमम् आसष्ट्रीतम्। अतयाः तस्करतमाशब्दममात्रस मदलष्ट्रीपस्य रमाज्यक्षे आसष्ट्रीतम् इमत विणरयमत 
कमवियाः। अतयाः एवि पमाश्विरविमतरनयाः अन्यक्षे नकपमायाः ईष्यमारलन्वितमायाः भविलन्त स्म। तक्षे तस्य यशयाः अनपुकतपुर्त्तुं प्रचक्षेषमामम् अमप 
कक तविन्तयाः। मकन्तपु मदलष्ट्रीपस्य तमादृशन ककीमतरमम् अनपुकतपुर्त्तुं तक्षे समथमारयाः न अभविनम्।

व्यमाकरणमविमशर याः - 
● अनपुययपुयाः - अनपु-पकविरकमातम् यमारमातनोयाः सलमट प्रथमपपुरुषबहिहविचनमविविकमायमास अनपुययपुयाः इमत रुपमम्। 
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अनपुकक तविन्तयाः इत्यथरयाः।

● व्यमाविकत्तमा - मविपकविरकमातम् आङ्पकविरकमातम् विकतम्-रमातनोयाः कप्रत्ययक्षे व्यमाविकत्त इमत रूपमम्। ततयाः ससयमास 
टमाप्प्रत्ययक्षे व्यमाविकत्तमा इमत रूपमम्।

● परस्विक्षेभ्ययाः - परक्षेषमास स्विमामन परस्विमामन इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः, तक्षेभ्ययाः परस्विक्षेभ्ययाः।

● तस्करतमा - तस्करस्य भमावियाः तस्करतमा। अत्र तस्करशब्दमातम् तल्प्रत्यययाः कक तयाः।

सलन्रकमायरमम्-
● मकलमानपुययपुस्तस्य - मकल+अनपुययपुयाः+तस्य

● रमाजमाननो रमकतपुयरशयाः - रमाजमानयाः+रमकतपुयाः+यशयाः

● प्रयनोगपररवितरनमम् - रमाजमभयाः रमकतपुयाः तस्य यशयाः न अनपुययक्षे मकल। यतम् तस्करतयमा परस्विक्षेभ्ययाः 
व्यमाविकत्तयमा (सत्यमा) श्रपुतयौ लस्थतमम्।

पमाठगतप्रश्नमायाः -४

. 13 मदलष्ट्रीपस्य रमाज्यक्षे तस्करतमा कपु त्र आसष्ट्रीतम्।

. 14 अनपुययपुयाः इमत कस्य रमातनोयाः कलस्मनम् लकमारक्षे भविमत। कयाः च तस्य अथरयाः।

. 15 मकलमानपुययपुस्तस्य इत्यत्र सलन्रमविच्छक्षेदस कपु रुत।

. )6 6 इदमानन मकलपमाठमम् अविगच्छमाम -

दक्षेष्यनोमप सम्मतयाः मशषस्तस्यमातरस्य यथयौषरमम्।

त्यमाज्यनो दपुषयाः मप्रयनोप्यमासष्ट्रीदङ्गपुलष्ट्रीविनोरगकतमा।।२८।।

अन्विययाः - मशषयाः दक्षेष्ययाः अमप आत्तरस्य औषरस यथमा तस्य सम्मतयाः (आसष्ट्रीतम्)। दपुषयाः मप्रययाः अमप 
उरगकतमा अङ्गपुलष्ट्री इवि तस्य त्यमाज्ययाः आसष्ट्रीतम्।

अन्वियमाथर याः - मशषयाः सज्जनयाः दक्षेष्ययाः अमप शत्रपुयाः अमप आत्तरस्य रनोमगणयाः औषरस यथमा भक्षेषजमम् इवि 
तस्य मदलष्ट्रीपस्य सम्मतयाः अनपुमतयाः आसष्ट्रीतम्। द पुषयाः दपुजरनयाः मप्रययाः अमप आत्मष्ट्रीययाः अमप उरगकतमा सपरण दषमा 
अङ्गपुलष्ट्री इवि अङ्गपुलष्ट्रीवितम् तस्य मदलष्ट्रीपस्य त्यमाज्ययाः त्यमागयनोग्ययाः आसष्ट्रीतम् अभवितम्।

सरलमाथर याः -  सच्चररत्रशमालष्ट्री जनयाः शत्रपुयाः अमप मदलष्ट्रीपक्षेन गहिणष्ट्रीययाः आसष्ट्रीतम् यथमा रनोमगणमा औषरस 
गहिणष्ट्रीयस भविमत। दपुजरनयाः आत्मष्ट्रीययाः अमप मदलष्ट्रीपक्षेन त्यमाज्ययाः आसष्ट्रीतम्  यथमा सपरण दषमा अङ्गपुलष्ट्री त्यकव्यमा 
भविमत।
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तमात्पयमारथर याः -  जगमत लस्थतमानमास सविरषमामम् एवि जनमानमास कक्षे चन शत्रवियाः भविलन्त,  कक्षे चन च बन्रवियाः 
भविलन्त। जनमायाः कमारणस मविनमा एवि शत्रपुमभयाः समाकस  कलहिमायन्तक्षे। मकन्तपु सपुहृदयाः द पुषमम् आचरलन्त चक्षेतम् अमप तययाः 
समाकस  ममत्रत्विस स्थमापयलन्त। मकन्तपु मदलष्ट्रीपस्य स्विभमावियाः तथमा नमासष्ट्रीतम्। औषरस सदमा एवि रुमचरमहितस भविमत। 
तथमामप रनोमगणमा ततम् गमाह्यस भविमत। अन्यथमा रनोगनोपशमयाः न सम्भविमत। एविस शत्रपुयाः अमप सत्कमायरमम् आचरमत 
चक्षेतम् स मदलष्ट्रीपक्षेन आमद्रियतक्षे स्म। शत्रपुत्विमम् आसश्रत्य मदलष्ट्रीपयाः तस न त्यजमत स्म। सपरण दषमा अङ्गपुलष्ट्री मप्रयमा 
भविमत।  तथमामप  समा  त्यकव्यमा  भविमत।  अन्यथमा  जनस्य मरणमम्  एवि  सम्भविमत।  एविमम्  आत्मष्ट्रीययाः  अमप 
दपुषमाचरणमम्  अकरनोतम् चक्षेतम्  मदलष्ट्रीपयाः तक्षेन सहि सम्बन्रस  नमाशयमत स्म। एविस  सच्चररत्रशमालष्ट्री एवि मदलष्ट्रीपस्य 
ममत्रमम्  आसष्ट्रीतम्।  दपुश्चररत्रशमालष्ट्री  च  मदलष्ट्रीपस्य  शत्रपुयाः  आसष्ट्रीतम्  इमत  आगच्छमत।  कमारणमान्तरक्षेण  जमातस्य 
शत्रपुत्विस्य कमारणमान्तरक्षेण जमातस्य ममत्रत्विस्य च नमासष्ट्रीतम् मकसञ्चदम् अमप स्थमानमम्।

व्यमाकरणमविमशर याः - 
● दक्षेष्ययाः - दक्षेषपु स यनोग्ययाः इत्यथर मदषम्-रमातनोयाः ण्यत्प्रत्ययक्षे दक्षेष्ययाः इमत रूपमम्। दक्षेषयनोग्ययाः इत्यथरयाः।

● सम्मतयाः - सम्पकविरकमातम् मनम्-रमातनोयाः कप्रत्ययक्षे सम्मतयाः इमत रूपमम्।

● त्यमाज्ययाः - त्यकपुस  यनोग्ययाः इत्यथर त्यजम्-रमातनोयाः ण्यत्प्रत्ययक्षे त्यमाज्ययाः इमत रूपमम्।

● उरगकतमा - उरगक्षेण कतमा उरगकतमा इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासयाः। उरगयाः नमाम सपरयाः।

सलन्रकमायरमम् -
● दक्षेष्यनोमप - दक्षेष्ययाः+अमप

● मशषस्तस्यमात्तरस्य – मशषयाः+तस्य+आत्तरस्य

● यथयौषरमम् - यथमा+औषरमम्

● त्यमाज्यनो दपुषयाः - त्यमाज्ययाः+दपुषयाः

● मप्रयनोप्यमासष्ट्रीदङ्गपुलष्ट्रीविनोरगकतमा - मप्रययाः+अमप+आसष्ट्रीतम्+अङ्गपुलष्ट्री+इवि+उरगकतमा

● प्रयनोगपररवितरनमम् - मशषक्षेन दक्षेष्यक्षेण अमप आत्तरस्य औषरक्षेन यथमा तस्य सम्मतक्षेन अभकयत। द पुषक्षेन 
मप्रयक्षेण अमप उरगकतयमा अङ्गपुल्यमा इवि तस्य त्यमाज्यक्षेन अभकयत।

अलङ्कमारमालनोचनमा - अलस्मनम् श्लनोकक्षे   मशषयाः शत्रपुयाः औषरक्षेन उपममतयाः। द पुषयाः मप्रययाः च उरगकतयमा 
अङ्गपुल्यमा उपममतयाः। अतयाः अत्र मशषयाः शत्रपुयाः द पुषयाः मप्रययाः च उपमक्षेयविमाचकयौ। औषरयाः सपरदषमा अङ्गपुलष्ट्री च 
उपममानविमाचकयौ। इवि इमत उपममाविमाचकयाः शब्दयाः च वितरतक्षे। यथमा औषरस गहिणष्ट्रीयस तथमा मशषयाः शत्रपुयाः गमाह्ययाः। 
यथमा सपरदषमा अङ्गपुलष्ट्री त्यमाज्यमा तथमा दपुषयाः मप्रययाः अमप त्यमाज्ययाः इमत समादृश्यमम्। अतयाः अत्र उपममालङ्कमारयाः 
मविदतक्षे।

पमाठगतप्रश्नमायाः -५

. 16 मदलष्ट्रीपस्य शत्रपुयाः अमप मशषयाः चक्षेतम् कथमम् आसष्ट्रीतम्।
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रघपुविसशमम्- रमाजनो मदलष्ट्रीपस्य गपुणविणरनमम् - २ मटप्पणष्ट्री

. 17 मदलष्ट्रीपस्य आत्मष्ट्रीययाः अमप दपुषयाः चक्षेतम् कथमम् आसष्ट्रीतम्।

. 18 मप्रयनोप्यमासष्ट्रीदङ्गपुलष्ट्रीविनोरगकतमा इत्यत्र सलन्रमविच्छक्षेदस कपु रुत।

. 19 उरगयाः नमाम मकमम् - 
१) पकष्ट्री २) सपरयाः ३) ममाजमाररयाः ४) इन्दपुरयाः

. )6 7 इदमानन मकलपमाठमम् अविगच्छमाम -

तस विक्षेरमा मविदरक्षे नकनस महिमाभकतसममासरनमा।

तथमा महि सविर तस्यमासनम् परमाथरकफलमा गपुणमायाः।।२९।।

अन्विययाः -  विक्षेरमायाः तस  महिमाभकतसममासरनमा मविदरक्षे  नकनमम्। तथमा महि तस्य सविर  गपुणमायाः परमाथरकफलमा 
आसनम्।

अन्वियमाथर याः -  विक्षेरमायाः ब्रहमा तस मदलष्ट्रीपस महिमाभकतसममासरनमा पकसथव्यमामदमभयाः महिमाभकतकमारणसमामगष्ट्रीमभयाः 
मविदरक्षे  सकषविमानम् नकनमम् अविश्यमम्। तथमा महि तस्य मदलष्ट्रीपस्य सविर  सकलमायाः गपुणमायाः परमाथरकफलमायाः अन्यस्य 
प्रयनोजनस समारयन्तयाः आसनम् अभविनम्।

सरलमाथर याः -  ब्रहमा पञ्च महिमाभकतमामन यययाः उपकरणययाः सकषविमानम् तययाः  एवि उपकरणययाः मदलष्ट्रीपमम् अमप 
सकषविमानम्। अतयाः यथमा पञ्च महिमाभकतमामन परमाथर्त्तुं सलन्त तथमा मदलष्ट्रीपस्य सविर गपुणमायाः परमाथरमक्षेवि आसनम्।

तमात्पयमारथर याः - अलस्मनम् श्लनोकक्षे  कमवियाः मदलष्ट्रीपस्य परनोपकमाररतमास विणरयमत। पकसथविष्ट्री जलस तक्षेजयाः विमायपुयाः 
आकमाशमम् इमत पञ्च महिमाभकतमामन भविलन्त। एतययाः एवि मविरमातमा जगतम् सकषविमानम्। एतक्षेषमास पञ्चमहिमाभकतमानमास यथमाक्रमस 
गन्रयाः रसयाः रूपस स्पशरयाः शब्दयाः एतक्षे पञ्च गपुणमायाः सलन्त। गन्रयाः स्वियस गन्रस न स्विष्ट्रीकरनोमत। मकन्तपु गन्रक्षेन अन्यक्षे 
आनलन्दतमायाः भविलन्त। रसयाः स्वियस रसस न गकहमामत। मकन्तपु अन्यक्षे रसस गकहिष्ट्रीत्विमा मनोमदतमायाः भविलन्त। एविमम् एतक्षे 
गपुणमायाः अन्यक्षेषमास प्रयनोजनमम् एवि समारयलन्त। एतमामभयाः महिमाभकतमानमास समामगष्ट्रीमभयाः मदलष्ट्रीपमम् अमप सकषविमानम् भगविमानम्। 
अतयाः यथमा महिमाभकतमानमास  कमारणमामन गन्रमादष्ट्रीमन परमाथर्त्तुं  समारयलन्त तथमा मदलष्ट्रीपस्य प्रत्यक्षेकस  कमायर्त्तुं  परमाथरमम् 
आसष्ट्रीतम्। स सम्पकणरमम् अमप जष्ट्रीविनस परप्रयनोजनससदयक्षे एवि मनयपुकविमानम्। तक्षेन स यथमाथरयाः परनोपकमारष्ट्री सञ्जमातयाः। 
तस्ममादक्षेवि तस्य सविर गपुणमायाः परमाथरकफलमा इमत विणरयमत कमवियाः।

व्यमाकरणमविमशर याः - 
● मविदरक्षे - मविपकविरकमातम् रमारमातनोयाः सलमट प्रथमपपुरुषयकविचनक्षे मविदरक्षे इमत रूपमम्। मविमहितविमानम् इत्यथरयाः।

● महिमाभकतसममासरनमा - महिमालन्त च तमामन भकतमामन महिमाभकतमामन इमत कमररमारयसममासयाः। महिमाभकतमानमास 
सममासरयाः महिमाभकतसममासरयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः, तक्षेन महिमाभकतसममासरनमा। इदस तकतष्ट्रीययकविचनमान्तस 
रूपमम्।

● परमाथरकफलमायाः - परस्य अथरयाः परमाथरयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। परमाथर एवि एकस  फलस यक्षेषमास तक्षे 
परमाथरकफलमायाः इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः।
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सलन्रकमायरमम् -
● तस्यमासनम् - तस्य+आसनम्

● परमाथरकफलमा गपुणमायाः - परमाथरकफलमायाः+गपुणमायाः

● प्रयनोगपररवितरनमम् - विक्षेरसमा स महिमाभकतसममासरनमा मविदरक्षे नकनमम्। तथमा महि तस्य सविरयाः गपुणययाः 
परमाथरकफलययाः अभकयत।

पमाठगतप्रश्नमायाः -६

. 20 मदलष्ट्रीपस्य सविर गपुणमायाः कथस परमाथरकफलमायाः।

. 21 मविदरक्षे इमत रूपस कस्य रमातनोयाः कलस्मनम् लकमारक्षे भविमत।

. 22 महिमाभकतसममासरनमा इत्यस्य मविगहिविमाक्यस सममासनमाम च सलखत।

. )6 8 इदमानन मकलपमाठमम् अविगच्छमाम -

स विक्षेलमाविप्रविलयमास पररखष्ट्रीकक तसमागरमामम्।

अनन्यशमासनमामपुविर्णी स शशमासयकपपुरष्ट्रीममवि।।३०।।

अन्विययाः - स विक्षेलमाविप्रविलयमास पररखष्ट्रीकक तसमागरमामम् अनन्यशमासनमामम् उविर्णीमम् एकपपुरष्ट्रीमम् इवि शशमास।

अन्वियमाथर याः -  स  रमाजमा  मदलष्ट्रीपयाः  विक्षेलमाविप्रविलयमास  समपुद्रितटरूपक्षेण  प्रमाकमारक्षेण  विक्षेमषतमास 
पररखष्ट्रीकक तसमागरमामम्  खक्षेयष्ट्रीकक तयाः समागरयाः ययमा तमामम् अनन्यशमासनमामम् अपरनकपशमासनरमहितमामम् उविर्णी स पकसथविष्ट्रीमम् 
एकपपुरष्ट्रीमम् इवि एकनगरष्ट्रीमम् इवि शशमास शमाससतविमानम्।

सरलमाथर याः -  समपुद्रितटस  मदलष्ट्रीपस्य रमाज्यस्य प्रमाकमारतपुल्यमम्  आसष्ट्रीतम्। समपुद्रियाः च तस्य रमाज्यस्य 
पररखमा आसष्ट्रीतम्। पकसथव्यमामम् अन्यस्य कस्यमामप शमासनस नमासष्ट्रीतम्। एविस समगमास पकसथविन मदलष्ट्रीपयाः एकपकरष्ट्रीमम् इवि 
शमाससतविमानम्।

तमात्पयमारथर याः -  प्रत्यक्षेकरमाज्यस्य  रमाजमानयाः  रमाज्यस्य  रकणमाय  कमासश्चन  उपमायमानम्  करनोमत।  यथमा 
रमाज्यस्य सष्ट्रीममान्तक्षे  प्रमाकमारस मनममारलन्त। प्रमाकमारस्य बमहियाः पररखमायाः खनलन्त। मकन्तपु  मदलष्ट्रीपयाः मनजरमाज्यस्य 
रकणमाय कममप प्रमाकमारस न मनमर्णीतविमानम्। समागरतटयाः स्वितयाः एवि तस्य रमाज्यस्य प्रमाकमारयाः सञ्जमातयाः। एविमक्षेवि तक्षेन 
पररखमायाः अमप न खमनतमायाः। समपुद्रियाः एवि तस्य सपुमविशमालस्य रमाज्यस्य पररखमास्विरूपयाः आसष्ट्रीतम्। एतक्षेन एवि 
अविगम्यतक्षे  यदम्  मदलष्ट्रीपस्य  रमाज्यमम्  समपुद्रिपयरन्तमम्  आसष्ट्रीतम्।  अथमारतम्  सम्पकणमार  एवि  ररणष्ट्री  तस्य  रमाज्यक्षे 
अन्तभरविमत स्म। अतयाः मदलष्ट्रीपस  मविनमा  अन्यस्य कस्य अमप नकपस्य शमासनस  पकसथव्यमास  नमासष्ट्रीतम्  इमत सपुष्ठपु  
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अविगम्यतक्षे।  यथमा एकयाः नकपयाः एकस  नगरस  शमालस्त तथमा मदलष्ट्रीपयाः सम्पकणमारमम्  अमप पकरविष्ट्रीमम्  एकनगरष्ट्रीमम्  इवि 
शमाससतविमानम्।

व्यमाकरणमविमशर याः - 
● विक्षेलमाविप्रविलयमामम् - विप्रमाणमास विलयमायाः विप्रविलयमायाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। विक्षेलमा एवि विप्रविलयमायाः 

यस्यमायाः समा विक्षेलमाविप्रविलयमा इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः,तमास विक्षेलमाविप्रविलयमामम्।

● पररखष्ट्रीकक तसमागरमामम् - अपररखमायाः पररखमायाः यथमा सम्पदन्तक्षे तथमा कक तमायाः इमत मविगहिक्षे लच्विप्रत्ययक्षे 
पररखष्ट्रीकक तमायाः इमत रुपमम्। पररखष्ट्रीकक तमायाः समागरमायाः यस्यमायाः समा पररखष्ट्रीकक तसमागरमायाः इमत 
बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः, तमास पररखष्ट्रीकक तसमागरमम्।

● अनन्यशमासनमामम् - अन्यस्य शमासनमम् अन्यशमासनमम् इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। अमविदममानमम् 
अन्यशमासनस यस्यमा समा अनन्यशमासनमा इमत नञ्बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः, तमामम् अनन्यशमासनमामम्।

● शशमास - शमासम्-रमातनोयाः सलमट प्रथमपपुरुषयकविचनक्षे शशमास इमत रूपमम्।

● एकपपुरष्ट्रीमम् - एकमा च असयौ पपुरष्ट्री च एकपपुरष्ट्री इमत कमररमारयसममासयाः, तमामम् एकपपुरष्ट्रीमम्।

सलन्रकमायरमम् -
● अनन्यशमासनमामपुविर्णीमम् - अनन्यशमासनमामम्+उविर्णीमम्

● शशमासयकपपुरष्ट्रीममवि - शशमास+एकपपुरष्ट्रीमम्+इवि

● प्रयनोगपररवितरनमम् - तक्षेन विक्षेलमाविप्रविलयमा पररखष्ट्रीकक तसमागरमा अनन्यशमासनमा उविर्णी एकपपुरष्ट्री इवि शशमासक्षे।
अलङ्कमारमालनोचनमा -  अलस्मनम्  श्लनोकक्षे  मदलष्ट्रीपस्य  रमाज्यमम्  अथमारतम्  समगमा  पकसथविष्ट्री  एकपपुयमार 

उपममतमम्। मदलष्ट्रीपरमाज्यमम् अत्र उपमक्षेयमम् अलस्त। एकपपुरष्ट्री इमत उपममानविमाचकस  पदमम्। इवि इमत उपममाविमाचकयाः 
शब्दयाः। यथमा नकपमायाः एकस  नगरस शमासमत तथमा मदलष्ट्रीपयाः सम्पकणमार्त्तुं ररणन शमाससतविमानम्। अतयाः अत्र उपममालङ्कमारयाः 
अलस्त।

पमाठगतप्रश्नमायाः -७

. 23 मदलष्ट्रीपयाः उविर्णी स कमामम् इवि शमाससतविमानम्।

. 24 प्रस्तपुतक्षे श्लनोकक्षे  उपममालङ्कमारस समारयत।

. 25 पररखष्ट्रीकक तसमागरमामम् इमत रूपस समारयत।

. )6 9 इदमानन मकलपमाठमम् अविगच्छमाम -

तस्य दमामकण्यरूढक्षेन नमाम्नमा मगरविसशजमा।
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पत्नष्ट्री सपुदमकणक्षेत्यमासष्ट्रीदध्विरस्यक्षेवि दमकणमा।३१।।

अन्विययाः - तस्य मगरविसशजमा दमामकण्यरूढक्षेन नमाम्नमा अध्विरस्य दमकणमा इवि सपुदमकणमा इमत पत्नष्ट्री 
आसष्ट्रीतम्।

अन्वियमाथर याः -  तस्य  रमाजयाः  मदलष्ट्रीपस्य  मगरविसशजमा  मगरकपु लक्षे  उत्पनमायाः  दमामकण्यरूढक्षेन 
औदमायरप्रससदक्षेन  नमाम्नमा  अमभरमानक्षेन  अध्विरस्य  यजस्य  दमकणमा  दमकणमानमामरक्षेयमा  इवि  सपुदमकणमा  इमत 
सपुदमकणमा इमत नमाम्नमा प्रससदमा पत्नष्ट्री भमायमार आसष्ट्रीतम्।

सरलमाथर याः - मदलष्ट्रीपस्य पत्नष्ट्री सपुदमकणमा मगरविसशक्षे उत्पनमा आसष्ट्रीतम्। समा औदमायरकमारणमातम् यजस्य 
पत्नष्ट्री दमकणमा यथमा सपुलकणमा अलस्त तथमा आसष्ट्रीतम् इमत भमावियाः।

तमात्पयमारथर याः -  अलस्मनम्  श्लनोकक्षे  मदलष्ट्रीपस्य पत्न्यमायाः  सपुदमकणमायमायाः  विणरनस  करनोमत  कमासलदमासयाः। 
अध्विरस्य अथमारतम् यजस्य पत्न्यमायाः नमाम भविमत दमकणमा। यजस्य अन्तक्षे दमकणमा प्रदष्ट्रीयतक्षे। तमामम् अमप यजस्य 
अङ्गत्विक्षेन  कल्पयलन्त जनमायाः।  तक्षेन  एवि यजयाः सम्पकणरयाः  भविमत इमत अमप अलस्त प्रससमदयाः। एविस  यजस्य 
सम्पकणरत्विस  समारयमत  दमकणमा।  मगरविसशक्षे  उत्पनमा  सपुदमकणमा  मदलष्ट्रीपस्य  पत्नष्ट्री  आसष्ट्रीतम्।  समा  च 
दमामकण्यकमारणमातम् अत्यन्तस प्रससदमा आसष्ट्रीतम्। यथमा दमकणमा यजस्य सम्पकणरतमास समारयमत तथमा सपुदमकणमा अमप 
रघपुकपु लस्य सम्पकणरतमास समासरतवितष्ट्री। यतयाः मदलष्ट्रीपयाः सपुदमकणयमा एवि पपुत्रलमाभस कक तविमानम्। तक्षेन च पपुत्रक्षेण रघपुकक लस 
सम्पकणरतमास प्रमापवितम्। अतयाः सपुदमकणमास यजस्य सहिरममरण्यमा सपुदमकणयमा सहि उपममामत कमवियाः।

व्यमाकरणमविमशर याः-

● दमामकण्यरूढक्षेन - दमकणस्य भमावियाः कमर विमा दमामकण्यस भविमत। रुहिम्-रमातनोयाः कप्रत्ययक्षे रूढमम् इमत रूपस 
ससध्यमत। दमामकण्यक्षेन रूढमम् दमामकण्यरूढमम् इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासयाः।

● मगरविसशजमा - मगरस्य विसशयाः मगरविसशयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। मगरविसशक्षे जमातमा इमत अथर 
जन्रमातनोयाः डप्रत्ययक्षे मगरविसशज इमत शब्दयाः मनष्पदतक्षे। तस्ममातम् सष्ट्रीसलङ्गक्षे टमामप मगरविसशजमा इमत 
रूपमम्।

● अध्विरस्य - अमविदममानयाः ध्विरयाः यलस्मनम् सयाः अध्विरयाः इमत नञ्बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः, तस्य अध्विरस्य। 
यजस्य इत्यथरयाः।

सलन्रकमायरमम् -
● सपुदमकणक्षेत्यमासष्ट्रीदध्विरस्यक्षेवि - सपुदमकणमा+इमत+आसष्ट्रीतम्+अध्विरस्य+इवि

● प्रयनोगपररवितरनमम् - तस्य मगरविसशजयमा दमामकण्यरूढक्षेन नमाम्नमा अध्विरस्य दमकणयमा इवि सपुदमकणयमा 
इमत पत्न्यमा अभकयत।

अलङ्कमारमालनोचनमा -  अलस्मनम्  श्लनोकक्षे  तस्य इमत सविरनमामविमाचकस  पदस  मदलष्ट्रीपस  बनोरयमत। स च 
मदलष्ट्रीपयाः  अध्विरक्षेण  अथमारतम्  यजक्षेन  उपममतयाः।  मदलष्ट्रीपस्य  पत्नष्ट्री  सपुदमकणमा  च  यजस्य  पत्न्यमा  दमकणयमा 
उपममतमा। इवि इमत उपममाविमाचकमम् अव्ययस च अत्र वितरतक्षे। अतयाः अत्र उपममालङ्कमारयाः मविदतक्षे।
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पमाठगतप्रश्नमायाः -८

. 26 मदलष्ट्रीपपत्नष्ट्री कलस्मनम् विसशक्षे अजमायत।

. 27 सपुदमकणमा अत्र कक्षे न उपममतमा।

. 28 अध्विरस्य इत्यस्य मविगहिविमाक्यस सममासनमाम च सलखत। कयाः च अस्य अथरयाः।

. 29 सपुदमकणमा कलस्मनम् दक्षेशक्षे उत्पनमा - 
१) ममालविक्षे २) मगरक्षे ३) अयनोध्यमायमामम् ४) नन्दष्ट्रीगमामक्षे

. )6 10 इदमानन मकलपमाठमम् अविगच्छमाम -

कलत्रविन्तममात्ममानमविरनोरक्षे महित्यमप।

तयमा मक्षेनक्षे मनलस्विन्यमा लक्ष्म्यमा च विसपुरमासरपयाः।।३२।।

अन्विययाः -  विसपुरमासरपयाः अविरनोरक्षे महिमत अमप मनलस्विन्यमा तयमा लक्ष्म्यमा च आत्ममानस कलत्रविन्तस 
मक्षेनक्षे।

अन्वियमाथर याः -  विसपुरमासरपयाः पकसथव्यमायाः ईश्विरयाः मदलष्ट्रीपयाः अविरनोरक्षे अन्तयाःपपुरविगर महिमत अमप असरकक्षे  
अमप मनलस्विन्यमा दृढमचत्तयमा तयमा सपुदमकणयमा लक्ष्म्यमा च रमाजसश्रयमा च आत्ममानस स्विस कलत्रविन्तस सभमायर्त्तुं मक्षेनक्षे 
जमातविमानम्।

सरलमाथर याः - मदलष्ट्रीपस्य अन्तयाःपपुरविगरयाः महिमानम् आसष्ट्रीतम्। तथमामप स्विपत्न्यमा सपुदमकणयमा रमाजलक्ष्म्यमा 
च मदलष्ट्रीपयाः आत्ममानस भमायमारविन्तस जमातविमानम्।

तमात्पयमारथर याः -  प्रमाचष्ट्रीनकमालक्षे  प्रमाययाः  नकपमाणमामम्  अन्तयाःपपुरविगरयाः  मविशमालयाः  भविमत  स्म।  तलस्मनम्  च 
अन्तयाःपपुरविगर  बह्व्ययाः नमायरयाः अमप मतष्ठलन्त स्म। तमासपु  च नमारष्ट्रीषपु  कमाश्चन भमायमारयाः  भविलन्त स्म। कमाश्चन 
दमास्ययाः अमप भविलन्त स्म। अथमारतम् दमास्ययाः अमप नकपस्य भनोगविस्तपुतपुल्यमायाः आसनम्। मदलष्ट्रीपयाः सम्पकणरस्य जगतयाः 
स्विमामष्ट्री आसष्ट्रीतम्। अतयाः स बह्वष्ट्रीयाः नमारष्ट्रीयाः मनजमान्तयाःपपुरक्षे स्थमापमयतपुस समथरयाः आसष्ट्रीतम्। मकन्तपु रमरभमायमार्त्तुं मविहिमाय 
अन्ययमा नमायमार सहि सङ्गमयाः न रमरसम्मतयाः। अतयाः मदलष्ट्रीपयाः सपुदमकणमा एवि मम पत्नष्ट्री इमत मचलन्ततविमानम्। एविस 
रमाजलक्ष्म्यमा  सपुदमकणयमा  च  मदलष्ट्रीपयाः  कलत्रविमानम्  आसष्ट्रीतम्  इमत  सकच्यतक्षे।  अनक्षेन  तस्य  भनोगपरमाङपुखत्विस 
प्रकटष्ट्रीभविमत।

व्यमाकरणमविमशर याः -
● कलत्रविन्तमम् - कलत्रमम् अलस्त यस्य स कलत्रविमानम्, तस कलत्रविन्तमम्। इदस मदतष्ट्रीययकविचनमान्तस रूपमम्।

● मक्षेनक्षे - मनम्-रमातनोयाः सलमट प्रथमपपुरुषयकविचनक्षे मक्षेनक्षे इमत रूपस भविमत।

● मनलस्विन्यमा - प्रशस्तस मनयाः अलस्त यस्यमायाः समा मनलस्विनष्ट्री, तयमा मनलस्विन्यमा।
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● विसपुरमासरपयाः - असरपमामत इमत असरपयाः भविमत। विसपुरमायमायाः असरपयाः विसपुरमासरपयाः इमत 
षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।

सलन्रकमायरमम् -
● कलत्रविन्तममात्ममानमविरनोरक्षे - कलत्रविन्तमम्+आत्ममानमम्+अविरनोरक्षे

● महित्यमप - महिमत+अमप

● प्रयनोगपररवितरनमम् - विसपुरमासरपक्षेन अविरनोरक्षे महिमत अमप मनलस्विन्यमा तयमा लक्ष्म्यमा च आत्ममा 
कलत्रविमानम् मक्षेनक्षे।

पमाठगतप्रश्नमायाः -९

. 30 मदलष्ट्रीपयाः कमाभ्यमास कलत्रविमानम् आसष्ट्रीतम्।

. 31 अनक्षेन श्लनोकक्षे न मदलष्ट्रीपस्य कयाः गपुणयाः सकमचतयाः भविमत।

. 32 कलत्रविन्तममात्ममामविरनोरक्षे- इत्यत्र सलन्रमविच्छक्षेदस कपु रुत।

. )6 11 इदमानन मकलपमाठमम् अविगच्छमाम -

तस्यमाममात्ममानपुरूपमायमाममात्मजन्मसमपुत्सपुकयाः।

मविललम्बतफलययाः कमालस स मननमाय मननोरथययाः।।३३।।

अन्विययाः -  स आत्ममानपुरूपमायमास  तस्यमामम्  आत्मजन्मसमपुत्सपुकयाः  मविललम्बतफलययाः  मननोरथययाः  कमालस 
मननमाय।

अन्वियमाथर याः -  स  रमाजमा  मदलष्ट्रीपयाः  आत्ममानपुरूपमायमास  आत्मसदृश्यमास  तस्यमास  सपुदमकणमायमामम् 
आत्मजन्मसमपुत्सपुकयाः पपुत्रप्रमापयक्षे उत्कलण्ठतयाः मविललम्बतफलययाः समविलम्बपररणमामययाः मननोरथययाः अमभलमाषययाः कमालस 
समयस मननमाय यमापयमाममास।

सरलमाथर याः -  मदलष्ट्रीपयाः आत्मसदृश्यमास  दमकणमायमास  पपुत्रलमाभयाः भवितपु  इमत इषविमानम्। मकन्तपु  बहिहकमालक्षे 
व्यतष्ट्रीतक्षे अमप तस्य पपुत्रलमाभयाः न भविमत स्म इमत मविलम्बकमारणमातम् स द पुयाःसखतयाः आसष्ट्रीतम्।

तमात्पयमारथर याः - सपुदमकणमा मदलष्ट्रीप इवि कमत्रयकपु लक्षे उत्पनमा आसष्ट्रीतम्। मदलष्ट्रीप इवि तस्यमायाः बहिवियाः गपुणमायाः 
अमप आसनम्। अतयाः यमद सपुदमकणमायमायाः गभर पपुत्रनोत्पसत्तयाः भविमत तमहिर  स पपुत्रयाः यथमाथरयाः रघपुविसशष्ट्रीययाः भमविष्यमत। 
तलस्मनम्  च  तनयक्षे  रमाजनोमचतमायाः  गपुणमायाः  अविश्यस  भमविष्यलन्त।  अतयाः  सपुदमकणमायमामम्  पपुत्रजन्म  भवितपु  इमत 
मदलष्ट्रीपस्य इच्छमा आसष्ट्रीतम्। मकन्तपु मविविमाहिमातम् परस बहिहमन विषमारमण व्यतष्ट्रीतमामन। तथमामप मदलष्ट्रीपस्य पपुत्रलमाभयाः न 
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अभवितम्।  पपुत्रयाः  न जमायतक्षे  चक्षेतम्  मपतरणस  न  पकयरतक्षे।  तक्षेन  पमापमम्  एवि  सम्भमविष्यमत।  अतयाः मदलष्ट्रीपयाः  अतष्ट्रीवि 
मचन्तमाकपु लयाः आसष्ट्रीतम्। एविस पपुत्रस्य अभमाविक्षेन मदलष्ट्रीपयाः द पुयाःखमाक्रमान्तयाः भकत्विमा कमालयमापनमम् अकरनोतम्। 

व्यमाकरणमविमशर याः - 
● आत्ममानपुरूपमायमामम् - आत्मनयाः अनपुरूपमा आत्ममानपुरूपमा इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः, तस्यमामम् 

आत्ममानपुरूपमायमामम्।

● आत्मजन्मसमपुत्सपुकयाः - आत्मननो जन्म यस्य स आत्मजन्ममा इमत व्यसरकरणबहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः। 
अथविमा आत्मनयाः जन्म आत्मजन्ममा इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। आत्मजन्ममन समपुत्सपुकयाः 
आत्मजन्मसमपुत्सपुकयाः इमत सपमष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।

● मविललम्बतफलययाः - मविलम्बयाः सञ्जमातयाः अस्य इत्यथर मविललम्बतमम् इमत भविमत। मविललम्बतस फलस यक्षेषमास तक्षे 
मविललम्बतफलमायाः इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः, तययाः मविललम्बतफलययाः।

● मननमाय - प्रमापणमाथरकस्य नष्ट्रीरमातनोयाः सलमट प्रथमपपुरुषयकविचनक्षे मननमाय इमत रूपमम्।

सलन्रकमायरमम् -
● तस्यमाममात्ममानपुरूपमायमाममात्मजन्मसमपुत्सपुकयाः - तस्यमामम्+आत्ममानपुरूपमायमामम्+आत्मजन्मसमपुत्सपुकयाः

● प्रयनोगपररवितरनमम् - तक्षेन आत्ममानपुरूपमायमास तस्यमामम् आत्मजन्मसमपुत्सपुकक्षे न मविललम्बतफलययाः मननोरथययाः 
कमालयाः मनन्यक्षे।

पमाठगतप्रश्नमायाः -१०

. 33 मदलष्ट्रीपयाः कथस कमालस यमामपतविमानम्।

. 34 मदलष्ट्रीपयाः कस्यमामम् आत्मजन्मसमपुत्सपुकयाः आसष्ट्रीतम्।

. 35 आत्मजन्मसमपुत्सपुकयाः इत्यस्य मविगहिविमाक्यस सममासनमाम च सलखत।

. )6 12 इदमानन मकलपमाठमम् अविगच्छमाम -

सन्तमानमाथमारय मविरयक्षे स्विभपुजमादवितमाररतमा।

तक्षेन रकजरगतनो गपुविर्णी समचविक्षेषपु मनमचमकपक्षे।।३४।।

अन्विययाः - तक्षेन सन्तमानमाथमारय मविरयक्षे स्विभपुजमातम् अवितमाररतमा जगतनो गपुविर्णी रकयाः समचविक्षेषपु मनमचमकपक्षे।

अन्वियमाथर याः -  तक्षेन  मदलष्ट्रीपक्षेन  सन्तमानमाथमारय  सन्तमानप्रयनोजनमाय  मविरयक्षे  अनपुष्ठमानमाय  स्विभपुजमादम् 
मनजहिस्तमातम् अवितमाररतमा अमपरतमा जगतयाः लनोकस्य गपुविर्णी दपुविरहिमा रकयाः भमारयाः समचविक्षेषपु मलन्त्रषपु मनमचमकपक्षे मनमकपमा।
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सरलमाथर याः -  पपुत्रप्रमापयक्षे मदलष्ट्रीपयाः शमासमविमहितमम् अनपुष्ठमानमामदकस  कतपुरमम् इषविमानम्। अतयाः स समगस्य 
जगतयाः भमारस मलन्त्रभ्ययाः सममपरतविमानम्।

तमात्पयमारथर याः -  मविविमाहिमातम्  परस  बहिहविषमारमण  व्यतष्ट्रीतमामन  आसनम्।  तथमामप  मदलष्ट्रीपयाः  सन्तमानरमहितयाः 
आसष्ट्रीतम्।  तस्ममातम्  दयविमम्  एवि आश्रयणष्ट्रीयमम्  इमत मविमचन्त्य शमासमविमहितमम्  अनपुष्ठमानमामदकस  कतपुरमम्  इषविमानम्। 
मकन्तपु अनपुष्ठमानस मक्रयतक्षे चक्षेतम् रमाज्यचमालनस न भमविष्यमत। यतनो महि अनपुष्ठमानमामदकस  मविरमातपुस बहिहकमालयाः अपक्षेमकतयाः 
भविमत। अतयाः मदलष्ट्रीपयाः समगस्य जगतयाः भमारस मलन्त्रभ्ययाः अमपरतविमानम्। कमारणस सम्पकणरमम् एवि जगतम् मदलष्ट्रीपस्य 
शमासनमारष्ट्रीनमम्  आसष्ट्रीतम्।  यदमप  प्रजमापमालनमम्  एवि  नकपस्य  प्रमपुखस  कतरव्यस  भविमत।  तथमामप  मदलष्ट्रीपयाः 
सन्तमानलमाभमाय  ततम्  कतरव्यस  पररत्यकविमानम्।  यतनो  महि  सन्तमानक्षेन  एवि  मपतरणस   पकरमयतपुस  शक्यतक्षे।  एविस 
रमाज्यपररचमालनमास पररत्यज्य पपुत्रलमाभमाकमाङ्क्षष्ट्री मदलष्ट्रीपयाः रममारचरणस कतपुरमम् उदतयाः आसष्ट्रीतम्।

व्यमाकरणमविमशर याः - 
● सन्तमानमाथमारय - सन्तमानयाः अथरयाः यस्य स सन्तमानमाथरयाः इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः, तस्मय सन्तमानमाथमारय। 

अथविमा सन्तमानमाय अयमम् सन्तमानमाथरयाः इमत चतपुथर्णीतत्पपुरुषसममासयाः, तस्मय सन्तमानमाथमारय।

● मविरयक्षे - मविरष्ट्रीयतक्षे इमत मविसरयाः भविमत। अनपुष्ठमानमम् इत्यथरयाः।

● स्विभपुजमादम् - स्विस्य भपुजयाः स्विभपुजयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः, तस्ममातम् स्विभपुजमातम्।

● अवितमाररतमा - अविपकविरकमातम् तकरमातनोयाः मणमच कप्रत्ययक्षे ससयमास टमामप च अवितमाररतमा इमत रूपमम्।

● गपुविर्णी - गपुरुशब्दस्य ससयमास ङष्ट्रीमप गपुविर्णी इमत रूपमम्।

● मनमचमकपक्षे - मनपकविरकस्य मकपम्-रमातनोयाः सलमट कमरमण प्रथमपपुरुषयकविचनक्षे मनमचमकपक्षे इमत रूपमम्। 
मनमकपविमानम् इमत अथरयाः।

सलन्रकमायरमम् - 
● स्विभपुजमादवितमाररतमा - स्विभपुजमातम्+अवितमाररतमा

● रकजरगतनो गपुविर्णी - रकयाः+जगतयाः+गपुविर्णी

● प्रयनोगपररवितरनमम् - स सन्तमानमाथमारय मविरयक्षे स्विभपुजमातम् अवितमाररतमास जगतयाः गपुविर्णी स रकस समचविक्षेषपु 
मनमचकक्षेप।

पमाठगतप्रश्नमायाः -११

. 36 जगतयाः रकयाः कथमम् आसष्ट्रीतम्।

. 37 सन्तमानमाथमारय इत्यत्र अथरशब्दस्य कयाः अथरयाः।

. 38 मनमचमकपक्षे इमत रूपस कस्य रमातनोयाः कलस्मनम् च लकमारक्षे।
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पमाठसमारयाः 

महिमारमाजयाः  मदलष्ट्रीपयाः  प्रजमावित्सलयाः  आसष्ट्रीतम्।  यतनो  महि  प्रजमानमास  मशकमाव्यविस्थमास  रकणस  पनोषणमम् 
इत्यमामदकस  सविर्त्तुं  स पश्यमत स्म। एविस  मपतककमायरकरणमातम्  मदलष्ट्रीपयाः एवि प्रजमानमास  मपतमा  आसष्ट्रीतम्  इमत कमवियाः 
विमणरतविमानम्। तमासमास प्रकक तमपतरयाः तपु जन्मकमारणमामन एवि आसनम्। लनोकमहितमाय स दण्डनष्ट्रीयमानम् दण्डयमत स्म न 
तपु रनससगहिमाय। एविस सन्तमानलमाभमाय स मविविमाहिस कक तविमानम् न तपु भनोगमाय। एविस तस्य अथरकमामसमारनस रमरमक्षेवि 
असमारयतम्।  दक्षेविरमाजक्षेन  इन्द्रिक्षेण  सहि  तस्य  ममत्रतमा  आसष्ट्रीतम्।  मदलष्ट्रीपयाः  पकसथव्यमायाः  करस  ससगकह्य  यजमामदकस  
सम्पमामदतविमानम्।  इन्द्रियाः  च  विषरणक्षेन  ररणन  सस्यमामयतमास  कक तविमानम्।  एविमम्  उभयौ  सम्पमदमनमयक्षेन  भपुविनदयस 
पनोमषतविन्तयौ।  अन्यक्षे  नकपमायाः  महिमायशलस्विनयाः  तस्य  ककीमतरमम्  न  अनपुकक तविन्तयाः।  यतनो  महि  मदलष्ट्रीपस्य  रमाज्यक्षे 
तस्करतमाशब्दयाः श्रपुतयौ एवि आसष्ट्रीतम्। तस्य शत्रपुयाः अमप सच्चररत्रशमालष्ट्री चक्षेतम् तक्षेन गमाह्ययाः आसष्ट्रीतम् यथमा रनोमगणमा 
रुमचरमहितमम्  अमप औषरस  गमाह्यस  भविमत। आत्मष्ट्रीययाः  अमप दपुषयाः  भविमत चक्षेतम्  तक्षेन  त्यमाज्ययाः आसष्ट्रीतम्  यथमा 
सपरदषमा अङ्गपुलष्ट्री अभष्ट्रीषमा अमप त्यकव्यमा भविमत। ब्रहमा तस महिमाभकतकमारणसमामगष्ट्रीमभयाः मनमर्णीतविमानम्। अतयाः तस्य 
सविर  गपुणमायाः  परमाथरकफलमायाः  आसनम्।  समगमा  पकसथविष्ट्री  एवि  तस्य  शमासनमारष्ट्रीनमा  आसष्ट्रीतम्।  अतयाः  एवि  तस्य 
रमाज्यस्य पररखमा समपुद्रियाः आसष्ट्रीतम्। समपुद्रितटयाः च रमाज्यस्य प्रमाकमारतपुल्ययाः आसष्ट्रीतम्। एविस स समगमास पकसथविष्ट्रीमम् 
एकनगरष्ट्रीमम् इवि शमाससतविमानम्। तस्य पत्नष्ट्री आसष्ट्रीतम् मगरकपु लक्षे उत्पनमा सपुलकणमा सपुदमकणमा। समा यजस्य पत्नष्ट्री 
दमकणमा  इवि  औदमायरकमारणमातम्  प्रससदमा  आसष्ट्रीतम्।  स  सम्पकणमारयमायाः  पकसथव्यमायाः  स्विमामष्ट्री  आसष्ट्रीतम्।  तथमामप  स 
रमरभमायरयमा  सपुदमकणयमा रमाजलक्ष्म्यमा च आत्ममानस  कलत्रविन्तस  जमातविमानम्।  तस्यमास  मनजसदृश्यमास  सपुदमकणमायमास 
पपुत्रजन्म भवितपु  इमत तस्य इच्छमा आसष्ट्रीतम्।  यतनो महि सपुदमकणमा अमप कमत्रयनोकपु लनोत्पनमा आसष्ट्रीतम्।  अतयाः 
तस्यमामम्  उत्पनयाः  पपुत्रयाः  अविश्यस  रमाजगपुणनोमचतयाः  भमविष्यमत  इमत  स  मचलन्ततविमानम्।  मकन्तपु  मविविमाहिमातम्  परस 
बहिहविषमारमण व्यतष्ट्रीतमामन। तथमामप तयनोयाः सन्तमानलमाभयाः न अभवितम्।  अतयाः मदलष्ट्रीपयाः द पुयाःखमाक्रमान्तयाः आसष्ट्रीतम्। 
तस्ममातम् सन्तमानलमाभमाय शमासमनमदरषमम् अनपुष्ठमानस मविरमातपुस स रमाज्यभमारस मलन्त्रभ्ययाः सममपरतविमानम्।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः 

. 1 मदलष्ट्रीपस्य अथरसमारनस कमामसमारनस च रमरमम् एवि समारयमत - मविचमारयत।

. 2 दक्षेष्यनोमप सम्मतयाः इत्यमामदश्लनोकक्षे  उपममालङ्कमारस समारयत।

. 3 कथस मदलष्ट्रीपयाः प्रजमानमास मपतमा अभवितम्।

. 4 मदलष्ट्रीपदक्षेविक्षेन्द्रियौ कथस लनोकदयस पनोमषतविन्तयौ।

. 5 मदलष्ट्रीपस्य सविर गपुणमायाः कथस परमाथरकफलमायाः।

. 6 कलत्रविन्तमम् इत्यमामदश्लनोकमम् आसश्रत्य मदलष्ट्रीपस्य भनोगपरमाङपुखत्विस मविचमारयत।

. 7 मदलष्ट्रीपयाः कथस रमाज्यभमारस मलन्त्रभ्ययाः सममपरतविमानम्।

. 8 सममासक्षेन पमाठसमारस सलखत।
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. 9 स्तम्भयनोयाः सलसखतमानम् परस्परसम्बदमानम् मक्षेलयत।

स्तम्भयाः-क स्तम्भयाः-ख

१. दपुदनोहि १. अनपुकक तविन्तयाः

२. दरतपुयाः २. पकसथविष्ट्री

३. अनपुययपुयाः ३. स्विगरलनोकमम्

४. तस्कर ४. उरगकतमा अङ्गपुलष्ट्री

५. मदलष्ट्रीपयाः ५. दपुग्रविमानम्

६. इन्द्रियाः ६. औषरमम्

७. दपुषयाः मप्र ७. मगरविसशजमा 

८. मशषयाः शत्रपुयाः ८. पपुपपुषतपुयाः

९. सपुदमकणमा ९. चयौयरविकसत्तयाः

उत्तरमम् - १-५, २-८, ३-१, ४-९,५-२, ६-३, ७-६, ८-४, ९-७.

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण- 

उत्तरमामण-१
. 1 मदलष्ट्रीपयाः मशकमाकमारणमातम् रकणमातम् भरणमातम् च मदलष्ट्रीपयाः प्रजमानमास मपतमा।

. 2 जनमानमास मपतरयाः जन्मकमारणमामन आसनम्।

. 3 मविनयस्य आरमानस मविनयमारमानमम् इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः, तस्ममातम् मविनयमारमानमातम्।

. 4 ३

. 5 मदलष्ट्रीपयाः दण्डमानम् लस्थत्यय दलण्डतविमानम्।

. 6 मदलष्ट्रीपस्य अथरकमामयौ रमर एवि आसष्ट्रीतम्।

उत्तरमामण-२
. 7 दण्डयतम् इमत अत्र प्रमामतपमदकमम्। इदस रूपस षष्ठष्ट्रीमविभकक्षे याः एकविचनक्षे भविमत।

. 8 १

उत्तरमामण-३
. 9 मदलष्ट्रीपयाः यजमाय पकसथविन दपुग्रविमानम्।

. 10 भपुविनदयस नमाम स्विगरलनोकयाः पकसथविष्ट्रीलनोकयाः च।

. 11 दपुदनोहि इमत रूपस दपुहिम्-रमातनोयाः सलट्लकमारक्षे भविमत।
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रघपुविसशमम्- रमाजनो मदलष्ट्रीपस्य गपुणविणरनमम् - २ मटप्पणष्ट्री

. 12 ४

उत्तरमामण-४
. 13 मदलष्ट्रीपस्य रमाज्यक्षे तस्करतमा श्रपुतयौ आसष्ट्रीतम्।

. 14 अनपु-पकविरकमातम् यमारमातनोयाः सलमट प्रथमपपुरुषबहिहविचनमविविकमायमास अनपुययपुयाः इमत रुपमम्। अनपुकक तविन्तयाः 
इत्यथरयाः।

. 15 मकल+अनपुययपुयाः+तस्य

उत्तरमामण-५
. 16 मदलष्ट्रीपस्य शत्रपुयाः अमप मशषयाः चक्षेतम् औषरवितम् गमाह्यमम् आसष्ट्रीतम्।

. 17 मदलष्ट्रीपस्य आत्मष्ट्रीययाः अमप दपुषयाः चक्षेतम् उरगकतमा अङ्गपुलष्ट्री इवि त्यमाज्ययाः आसष्ट्रीतम्।

. 18 मप्रययाः+अमप+आसष्ट्रीतम्+अङ्गपुलष्ट्री+इवि+उरगकतमा

. 19 २

उत्तरमामण-६
. 20 ब्रहमा मदलष्ट्रीपस पञ्चमहिमाभकतसमामगष्ट्रीमभयाः सकषविमानम्। अतयाः मदलष्ट्रीपस्य सविर गपुणमायाः परमाथरकफलमायाः।

. 21 मविपकविरकमातम् रमारमातनोयाः सलमट प्रथमपपुरुषयकविचनक्षे मविदरक्षे इमत रूपमम्।

. 22 महिमालन्त च तमामन भकतमामन महिमाभकतमामन इमत कमररमारयसममासयाः। महिमाभकतमानमास सममासरयाः 
महिमाभकतसममासरयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः, तक्षेन महिमाभकतसममासरनमा।

उत्तरमामण-७
. 23 मदलष्ट्रीपयाः उविर्णीमम् एकपकरष्ट्रीमम् इवि शमाससतविमानम्।

. 24 अलस्मनम् श्लनोकक्षे  मदलष्ट्रीपस्य रमाज्यमम् अथमारतम् समगमा पकसथविष्ट्री एकपपुयमार उपममतमम्। मदलष्ट्रीपरमाज्यमम् 
अत्र उपमक्षेयमम् अलस्त। एकपपुरष्ट्री इमत उपममानविमाचकस  पदमम्। इवि इमत उपममाविमाचकयाः शब्दयाः। यथमा 
नकपमायाः एकस  नगरस शमासमत तथमा मदलष्ट्रीपयाः सम्पकणमार्त्तुं ररणन शमाससतविमानम्। अतयाः अत्र उपममालङ्कमारयाः 
अलस्त।

. 25 अपररखमायाः पररखमायाः यथमा सम्पदन्तक्षे तथमा कक तमायाः इमत मविगहिक्षे लच्विप्रत्ययक्षे पररखष्ट्रीकक तमायाः इमत रुपमम्। 
पररखष्ट्रीकक तमायाः समागरमायाः यस्यमायाः समा पररखष्ट्रीकक तसमागरमायाः इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः, तमास 
पररखष्ट्रीकक तसमागरमामम्।

उत्तरमामण-८
. 26 मदलष्ट्रीपपत्नष्ट्री मगरविसशक्षे अजमायत।

. 27 सपुदमकणमा अत्र दमकणयमा उपममतमा।

. 28 अमविदममानयाः ध्विरयाः यलस्मनम् सयाः अध्विरयाः इमत नञ्बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः, तस्य अध्विरस्य। यजस्य 
इत्यथरयाः।

. 29 २
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उत्तरमामण-९
. 30 मदलष्ट्रीपयाः सपुदमकणमारमाजलक्ष्मष्ट्रीभ्यमास कलत्रविमानम् आसष्ट्रीतम्।

. 31 अनक्षेन श्लनोकक्षे न मदलष्ट्रीपस्य भनोगपरमाङपुखत्विस सकच्यतक्षे।

. 32 कलत्रविन्तमम्+आत्ममानमम्+अविरनोरक्षे

उत्तरमामण-१०
. 33 मदलष्ट्रीपयाः मविललम्बतफलययाः मननोरथययाः कमालस यमामपतविमानम्।

. 34 मदलष्ट्रीपयाः आत्ममानपुरूपमायमास सपुदमकणमायमामम् आत्मजन्मसमपुत्सपुकयाः आसष्ट्रीतम्।

. 35 आत्मननो जन्म यस्य स आत्मजन्ममा इमत व्यसरकरणबहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः। अथविमा आत्मनयाः जन्म 
आत्मजन्ममा इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। आत्मजन्ममन समपुत्सपुकयाः आत्मजन्मसमपुत्सपुकयाः इमत 
सपमष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।

उत्तरमामण-११
. 36 जगतयाः रकयाः गपुविर्णी आसष्ट्रीतम्।

. 37 सन्तमानमाथमारय इत्यत्र अथरशब्दस्य अथरयाः प्रयनोजनमम्।

. 38 मनपकविरकस्य मकपम्-रमातनोयाः सलमट कमरमण प्रथमपपुरुषयकविचनक्षे मनमचमकपक्षे इमत रूपमम्।

॥ इमत षष्ठयाः पमाठयाः ॥
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)7 रघपुविसशमम् - विमशष्ठमाश्रमक्षे गमनमम्
प्रस्तमाविनमा

अलस्मनम्  पमाठक्षे  वियस  तदनन्तरस चतपुदरश श्लनोकमानम् पठमामयाः। मदलष्ट्रीपयाः सन्तमानस  प्रमापपुकमामयाः आसष्ट्रीतम्। 
तदथर्त्तुं स शमासमविमहितमम् अनपुष्ठमानस कतपुरमम् उदतयाः आसष्ट्रीतम्। अतयाः स रमाज्यभमारस मलन्त्रभ्ययाः प्रदत्तविमानम् इमत वियस 
पकविरलस्मनम्  पमाठक्षे  पमठतविन्तयाः।  ततयाः  च  मदलष्ट्रीपयाः  सपुदमकणयमा  सहि  एकलस्मनम्  रथक्षे  आरूढयाः  भकत्विमा 
सन्तमानकमाम्ययमा विससष्ठमाश्रमस  प्रमत गतविमानम्। विससष्ठयाः आसष्ट्रीतम्  रघपुविसशस्य कपु लगपुरुयाः। यदमा एवि रघपुविसशष्ट्रीयमायाः 
नकपमायाः मविपमद आपतलन्त स्म तदमा महिमामपुमनयाः विससष्ठयाः तमानम् उपमदशमत स्म। उपदक्षेशपमालनक्षेन तक्षे मविपन्मपुकमायाः 
अमप भविलन्त स्म। अतयाः मदलष्ट्रीपयाः अमप सन्तमानकमाम्ययमा विससष्ठमाश्रमस प्रमत गतविमानम्। तयनोयाः गमनकमालक्षे अतष्ट्रीवि 
रमणष्ट्रीयतयमा ममागरपमाश्विरस्थस प्रकक मतसयौन्दयर्त्तुं रथमारूढयौ तयौ दम्पतष्ट्री च विणरयमत कमवियाः। अन्तक्षे च तयौ समायसकमालक्षे 
विससष्ठतपनोविनस प्रमापविन्तयौ।

उदक्षेश्यमामन -
अमपुस पमाठस पमठत्विमा भविमानम्-

 सपुदमकणमामदलष्ट्रीपयनोयाः विससष्ठमाश्रमस प्रमत गमनहिक्षेतपुस जमानष्ट्रीयमातम्।
 कमासलदमासस्य विणरनशयलन जमानष्ट्रीयमातम्।
 श्लनोकमानमामम् अन्विययाः कथस भविमत इमत बनोदपुस शक्नपुयमातम्।
 सममासयाः सलन्रयाः इत्यमादष्ट्रीनम् व्यमाकरणमविषयमानम् अविगच्छक्षेतम्।
 अलङ्कमारमाणमास समन्विययाः कथस करणष्ट्रीययाः इमत जमातपुस पमारयक्षेतम्।
 कमठनशब्दमानमामम् अथर्त्तुं जमातपुस समथर्मो भविक्षेतम्।

. )7 1 मकलपमाठयाः -
अथमाभ्यच्यर  मविरमातमारस प्रयतयौ पपुत्रकमाम्ययमा।

तयौ दम्पतष्ट्री विससष्ठस्य गपुरनोजर ग्मतपुरमाश्रममम्।।३५।।

लस्नग्रगम्भष्ट्रीरमनघर्मोषमक्षेकस  स्यन्दनममालस्थतयौ।

प्रमाविकषक्षेण्यस पयनोविमाहिस मविदपुदयरमावितमामविवि।।३६।।
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ममा भकदमाश्रमपष्ट्रीडक्षेमत पररमक्षेयपपुरयाःसरयौ।

अनपुभमाविमविशक्षेषमात्तपु सक्षेनमापररविकतमामविवि।।३७।।

सक्षेव्यममानयौ सपुखस्पशरयाः शमालमनयमारसगलन्रमभयाः।

पपुष्परक्षेणकलत्करयविमा रतयरमारकतविनरमासजमभयाः।।३८।।

मननोऽमभरमाममायाः शृण्विन्तयौ रथनक्षेममस्विननोन्मपुखययाः।

षड्जससविमामदनष्ट्रीयाः कक्षे कमा मदरमा मभनमायाः मशखलण्डमभयाः।।३९।।

परस्परमामकसमादृश्यमदकरनोलज्ज्झितवित्मरसपु।

मकगदन्दक्षेषपु पश्यन्तयौ स्यन्दनमाबददृमषषपु।।४०।।

श्रक्षेणष्ट्रीबन्रमामदतन्विमद्भरस्तम्भमास तनोरणसजमम्।

समारसययाः कलमनह्रिमारदययाः क्विमचदपुनममतमाननयौ।।४१।।

पविनस्यमानपुकक लत्विमात्प्रमाथरनमाससमदशसससनयाः।

रजनोमभस्तपुरगनोत्ककीणररस्पकषमालकविक्षेषनयौ।।४२।।

सरसष्ट्रीष्विरमविन्दमानमास विष्ट्रीमचमविकनोभशष्ट्रीतलस।

आमनोदमपुपसजघ्रन्तयौ स्विमनयाःश्विमासमानपुकमाररणमम्।।४३।।

गमामक्षेष्विमात्ममविसकषक्षेषपु यकपमचहक्षे षपु यज्विनमामम्।

अमनोघमायाः प्रमतगकहन्तमाविघ्यमारनपुपदममामशषयाः।।४४।

हिययङ्गविष्ट्रीनममादमाय घनोषविकदमानपुपलस्थतमानम्।

नमामरक्षेयमामन पकच्छन्तयौ विन्यमानमास ममागरशमासखनमामम्।।४५।।

कमाप्यमभख्यमा तयनोरमासष्ट्रीदम् व्रजतनोयाः शपुदविक्षेषयनोयाः।

महिममनमपुरकयनोयर्मोगक्षे मचत्रमाचन्द्रिमसनोररवि।।४६।।

तत्तद्भकममपमतयाः पत्न्यय दशरयलन्प्रयदशरनयाः।

अमप लमङतमध्विमानस बपुबपुरक्षे न बपुरनोपमयाः।।४७।।

स दपुष्प्रमापयशमायाः प्रमापदमाश्रमस श्रमान्तविमाहिनयाः।

समायस ससयममनस्तस्य महिषरमर महिषष्ट्रीसखयाः।।४८।।

. )7 2 इदमानन मकलपमाठमम् अविगच्छमाम-

अथमाभ्यच्यर  मविरमातमारस प्रयतयौ पपुत्रकमाम्ययमा।

तयौ दम्पतष्ट्री विससष्ठस्य गपुरनोजर ग्मतपुरमाश्रममम्।।३५।।
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अन्विययाः -  अथ पपुत्रकमाम्ययमा तयौ दम्पतष्ट्री प्रयतयौ  (सन्तयौ)  मविरमातमारमम् अभ्यच्यर  गपुरनोयाः विससष्ठस्य 
आश्रमस जग्मतपुयाः।

अन्वियमाथर याः - अथ अनन्तरस पपुत्रकमाम्ययमा पपुत्रस्य इच्छयमा तयौ सपुदमकणमामदलष्ट्रीपयौ दम्पतष्ट्री जमायमापतष्ट्री 
प्रयतयौ  पमवित्रयौ  सन्तयौ  मविरमातमारस  ब्रहमाणमम्  अभ्यच्यर  पकजमयत्विमा  गपुरनोयाः  कपु लगपुरनोयाः  विससष्ठस्य महिषरयाः  आश्रमस 
तपनोविनस जग्मतपुयाः गतयौ।

सरलमाथर याः -  तदनन्तरस पपुत्रप्रमापक्षेयाः इच्छमा सपुदमकणमास  मदलष्ट्रीपस  च प्रक्षेररतवितष्ट्री। अतयाः तयौ जगत्सषमारस 
ब्रहमाणस पकजमयत्विमा कपु लगपुरनोयाः विससष्ठस्य आश्रमस गतविन्तयौ।

तमात्पयमारथर याः -  अनन्तरस मदलष्ट्रीपयाः ब्रहणयाः पकजमास मविमहितविमानम्। ततयाः स स्विभमायरयमा सपुदमकणयमा सहि 
कपु लगपुरनोयाः विससष्ठस्य आश्रमस प्रमत मनगरतविमानम्। विससष्ठयाः रघपुविसशस्य कपु लगपुरुयाः वितरतक्षे। प्रकक तयाः गपुरुयाः स एवि भविमत 
ययाः मशष्यस्य मविपमद तस यथनोमचतस ममागर्त्तुं प्रदशरयमत। मदलष्ट्रीपस्य स्विगपुरयौ विससष्ठक्षे अपररसष्ट्रीमयाः मविश्विमासयाः आसष्ट्रीतम्। 
अतयाः सन्तमानप्रमामपस प्रमत यमामन प्रमतबन्रकमामन सलन्त तमामन मनरमाकतपुर्त्तुं स विससष्ठसमष्ट्रीपस गतविमानम्। यतनो महि स 
मविश्विससमत स्म यदम् विससष्ठयाः तस्मय अविश्यस कसञ्चतम् उपदक्षेशस दमास्यमत। तक्षेन च उपदक्षेशक्षेन तस्य सन्तमानलमाभयाः 
मनबमाररयाः भमविष्यमत। अतयाः मदलष्ट्रीपयाः सन्तमानप्रमामपकमामनयमा विससष्ठमाश्रमस प्रमत मनगरतविमानम्।

व्यमाकरणमविमशर याः - 
● अभ्यच्यर - अमभपकविरकमातम् अचम्र-रमातनोयाः ल्यप्प्रत्ययक्षे अभ्यच्यर इमत रूपमम्।

● मविरमातमारमम् - मविदरमामत इमत मविरमातमा भविमत। मविरमातकशब्दस्य प्रथममामदविचनक्षे मविरमातमारमम् इमत रूपस 
भविमत।

● पपुत्रकमाम्ययमा - आत्मनयाः पपुत्रक्षेच्छमा पपुत्रकमाम्यमा, तयमा पपुत्रकमाम्ययमा। अत्र कमाम्यच्प्रत्यययाः मविमहितयाः अलस्त।

● दम्पतष्ट्री - जमायमा च पमतयाः च इमत मविगहिक्षे सममासक्षे कक तक्षे दम्पतष्ट्री इमत रूपमम्। अत्र एकशक्षेषसममासयाः भविमत। 
इदस मनत्यमदविचनमान्तमम्।

● जग्मतपुयाः - गमनमाथरकस्य गमम्-रमातनोयाः सलमट प्रथमपपुरुषमदविचनक्षे जग्मतपुयाः इमत रूपमम्। गतविन्तयौ इत्यथरयाः।

सलन्रकमायरमम् - 
● अथमाभ्यच्यर - अथ+अभ्यच्यर

● गपुरनोजरग्मतपुरमाश्रममम् - गपुरनोयाः+जग्मतपुयाः+आश्रममम्

● प्रयनोगपररवितरनमम् - अथ पपुत्रकमाम्ययमा तमाभ्यमास दम्पमतभ्यमास प्रयतमाभ्यमास मविरमातमारमम् अभ्यच्यर गपुरनोयाः 
विससष्ठस्य आश्रमयाः जग्मक्षे।

पमाठगतप्रश्नमायाः -१

. 1 सपुदमकणमामदलष्ट्रीपयौ कथस विससष्ठमाश्रमस गतविन्तयौ।

. 2 दम्पतष्ट्रीशब्दस समारयत।
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. 3 विससष्ठयाः मदलष्ट्रीपस्य कयाः आसष्ट्रीतम्।

. 4 तयौ दम्पतष्ट्री कमम् अभ्यच्यर विससष्ठमाश्रमस गतविन्तयौ-
१) मविष्णपुमम् २) मशविमम् ३) सकयरमम् ४) ब्रहमाणमम्

. 5 तयौ दम्पतष्ट्री कस्य मपुनक्षेयाः आश्रमस गतविन्तयौ-
१) विससष्ठस्य २) मविश्विमाममत्रस्य ३) दपुविमारससयाः४) कण्विस्य

. )7 3 इदमानन मकलपमाठमम् अविगच्छमाम -

लस्नग्रगम्भष्ट्रीरमनघर्मोषमक्षेकस  स्यन्दनममालस्थतयौ।

प्रमाविकषक्षेण्यस पयनोविमाहिस मविदपुदयरमावितमामविवि।।३६।।

अन्विययाः- लस्नग्रगम्भष्ट्रीरमनघर्मोषमम् एकस  स्यन्दनस प्रमाविकषक्षेण्यस पयनोविमाहिस मविदपुदयरमावितयौ इवि आलस्थतयौ (तयौ 
दम्पतष्ट्री गपुरनोयाः विससष्ठस्य आश्रमस जग्मतपुयाः)।

अन्वियमाथर याः -  लस्नग्रगम्भष्ट्रीरमनघर्मोषस  मरपुरगम्भष्ट्रीरशब्दमम्  एकस  स्यन्दनमम्  एकस  रथस  प्रमाविकषक्षेण्यस 
विषमारकमालजमातस पयनोविमाहिस मक्षेघस मविदपुदयरमावितयौ तमडदयरमावितयौ इवि आलस्थतयौ आरूढयौ ( तयौ दम्पतष्ट्री गपुरनोयाः विससष्ठस्य 
आश्रमस जग्मतपुयाः)।

सरलमाथर याः -  मरपुरगम्भष्ट्रीरशब्दयपुकस  रथमम्  आरुह्य सपुदमकणमामदलष्ट्रीपयौ  गतविन्तयौ।  यथमा  विषमारकमालक्षे 
मविदपुतम् ऐरमावितयाः च मक्षेघमम् आसश्रत्य मतष्ठतयाः।

तमात्पयमारथर याः -  मदलष्ट्रीपयाः भमायरयमा सपुदमकणयमा सहि रथक्षेन विससष्ठमाश्रममम्  अगच्छतम्।  यक्षेन रथक्षेन तयौ 
गतविन्तयौ  स रथयाः  मरपुरयाः  तथमा  गम्भष्ट्रीरयाः-  इमत उभयमविरशब्दयपुकयाः  आसष्ट्रीतम्।  विषमारकमालक्षे  इन्द्रिस्य हिस्तष्ट्री 
ऐरमावितयाः मविदपुतम् च मक्षेघमम् आसश्रत्य मतष्ठतयाः। तक्षेन ऐरमावितस्य मक्षेघमारनोहिणस सम्भविमत। अमप च मविदपुतम् अमप मक्षेघक्षे 
एवि वितरतक्षे। अतयाः ऐरमावितस्य मविदपुत्समाहिचयर्त्तुं सपुष्ठपु  अविगम्यतक्षे। अत्र मदलष्ट्रीपयाः ऐरमावितयाः इमत कमवियाः उपममामत। 
सपुदमकणमा च मविदपुतमा उपमष्ट्रीयतक्षे। तयौ च एकलस्मनम् एवि रथक्षे सममारूढयौ स्तयाः। एविस यथमा ऐरमावितयाः मक्षेघमारूढयाः 
भकत्विमा मविदपुत्समाहिचयर्त्तुं लभतक्षे तथमा मदलष्ट्रीपयाः अमप एकस  रथमम् आरुह्य सपुदमकणमासमाहिचयर्त्तुं लभतक्षे। यतनो महि तयौ 
एकलस्मनम् एवि रथक्षे आरूढविन्तयौ। अनक्षेन तयनोयाः दम्पत्यनोयाः सममानमनस्कतमा सकच्यतक्षे यक्षेन च तक्षेषमास सन्तमानलमाभयाः 
भमवितमा इमत अमप स्पषस भविमत।

व्यमाकरणमविमशर याः - 
● लस्नग्रगम्भष्ट्रीरमनघर्मोषमम् - लस्नग्रयाः गम्भष्ट्रीरयाः मनघर्मोषयाः यस्य स लस्नग्रगम्भष्ट्रीरमनघर्मोषयाः इमत 

बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः, तस लस्नग्रगम्भष्ट्रीरमनघर्मोषमम्।

● आलस्थतयौ - आङ्पकविरकमातम् स्थमारमातनोयाः कप्रत्ययक्षे प्रथममामदचनक्षे आलस्थतयौ इमत रूपमम्। 

● प्रमाविकषक्षेण्यमम् - प्रमाविकमष भवियाः प्रमाविकषक्षेण्ययाः, तस प्रमाविकषक्षेण्यमम्। विषरतर्यौ जमातमम् इत्यथरयाः।
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● मविदपुदयरमावितयौ - मविदपुतम् च ऐरमावितयाः च मविदपुदयरमावितयौ इमत इतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः।

सलन्रकमायरमम् -
● लस्नग्रगम्भष्ट्रीरमनघर्मोषमक्षेकमम् - लस्नग्रगम्भष्ट्रीरमनघर्मोषमम्+एकमम्

● स्यन्दनममालस्थतयौ - स्यन्दनमम्+आलस्थतयौ

● मविदपुदयरमावितमामविवि - मविदपुदयरमावितयौ+इवि

● प्रयनोगपररवितरनमम् - लस्नग्रगम्भष्ट्रीरमनघर्मोषमम् एकस  स्यन्दनस प्रमाविकषक्षेण्यस पयनोविमाहिस मविदपुदयरमावितमाभ्यमामम् इवि 
आलस्थतमाभ्यमास (तमाभ्यमास दम्पतष्ट्रीभ्यमास गपुरनोयाः विससष्ठस्य आश्रमयाः जग्मक्षे)।

अलङ्कमारनोलनोचनमा  - अत्र रथयाः  मक्षेघक्षेन  उपमष्ट्रीयतक्षे।  मदलष्ट्रीपयाः  इन्द्रिगजक्षेन  ऐरमावितक्षेन  सपुदमकणमा  च 
मविदपुतमा उपमष्ट्रीयतक्षे। एविमम् अत्र त्रययाः उपमक्षेयविमाचकमायाः शब्दमायाः वितरन्तक्षे, त्रययाः च उपममानविमाचकमायाः शब्दमायाः वितरन्तक्षे। 
इवि इमत उपममाविमाचकयाः शब्दयाः अमप अलस्त। यथमा  ऐरमावितयाः  मक्षेघमम्  आरूढयाः मविदपुत्समाहिचयर्त्तुं  लभतक्षे  तथमा 
मदलष्ट्रीपयाः रथमम् आरूढयाः सपुदमकणमासमाहिचयर्त्तुं लभतक्षे इमत समादृश्यमम्। अतयाः अत्र उपममालङ्कमारयाः मविदतक्षे।

पमाठगतप्रश्नमायाः -२

. 6 मदलष्ट्रीपस्य रथस ककीदृशमम् आसष्ट्रीतम्।

. 7 सपुदमकणमामदलष्ट्रीपयौ कमाभ्यमामम् उपममतयौ।

. 8 प्रमाविकषक्षेण्यशब्दस समारयत।

. 9 प्रमाविकटम्  नमाम कयाः ऋतपुयाः-
१) गष्ट्रीष्मतपुरयाः २) विषरतपुरयाः ३) विसन्ततपुरयाः ४) शरदृतपुयाः

. )7 4 इदमानन मकलपमाठमम् अविगच्छमाम -

ममा भकदमाश्रमपष्ट्रीडक्षेमत पररमक्षेयपपुरयाःसरयौ।

अनपुभमाविमविशक्षेषमात्तपु सक्षेनमापररविकतमामविवि।।३७।।

अन्विययाः - आश्रमपष्ट्रीडमा ममा भकतम् इमत पररमक्षेयपपुरयाःसरयौ अनपुभमाविमविशक्षेषमातम् तपु सक्षेनमापररविकतयौ इवि ( तयौ 
दम्पतष्ट्री गपुरनोयाः विससष्ठस्य आश्रमस जग्मतपुयाः)।

अन्वियमाथर याः -  आश्रमपष्ट्रीडमा  तपनोविनक्लक्षेशयाः  ममा  भकतम्  न  अस्तपु  इमत  अतयाः  पररमक्षेयपपुरयाःसरयौ 
अल्पपररचमारकसमहितयौ अनपुभमाविमविशक्षेषमातम्  तक्षेजनोमविशक्षेषमातम्  तपु  सक्षेनमापररविकतयौ  इवि अनष्ट्रीकपररविक्षेमषतयौ  इवि  (  तयौ 
दम्पतष्ट्री गपुरनोयाः विससष्ठस्य आश्रमस जग्मतपुयाः)।

सरलमाथर याः -  तपनोविनस्य क्लक्षेशमामदकस  ममास्तपु इमत मचन्तमयत्विमा तयौ दम्पतष्ट्री पररममतस पररचमारकविगर्त्तुं 
स्विष्ट्रीकक त्य आश्रमस गतविन्तयौ। मकन्तपु तयनोयाः तक्षेजयाःप्रभमाविमातम् तयौ सक्षेनमापररविकतयौ इवि प्रतष्ट्रीयक्षेतक्षे स्म।
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तमात्पयमारथर याः -  समगस्य ररमातलस्य पमतयाः आसष्ट्रीतम् मदलष्ट्रीपयाः। तस्ममातम् स कपु त्रमामप गच्छमत चक्षेतम् 
सक्षेनमामभयाः विक्षेमषतयाः भकत्विमा एवि गच्छमत स्म। मकन्तपु यदमा स पपुत्रलमाभमाय स्विभमायरयमा सपुदमकणयमा सहि विससष्ठमाश्रमस 
गतविमानम् तदमा अल्पसक्षेनमापररविकतयाः एवि गतविमानम्। यतनो महि मपुनष्ट्रीनमामम् आश्रमयाः शमान्तयाः कनोलमाहिलशकन्ययाः भविमत। 
तत्र यमद मदलष्ट्रीपयाः असरकस  सयन्यस स्विष्ट्रीकक त्य गच्छमत तमहिर  शमालन्तभङ्गयाः भविक्षेतम्। एततम् सविर्त्तुं मविमचन्त्य मदलष्ट्रीपयाः 
असरकसक्षेनमायाः न नष्ट्रीतविमानम्। मकन्तपु तयनोयाः मध्यक्षे असमाममान्यस तक्षेजयाः आसष्ट्रीतम्। यदमा तयौ गतविन्तयौ तदमा तमाभ्यमास 
समाकस  अल्पमायाः एवि सयमनकमायाः आसनम्। मकन्तपु तक्षेजयाःकमारणमातम् तयौ बहिहसक्षेनमामभयाः पररविकतयौ आस्तमामम् इमत प्रतष्ट्रीयतक्षे 
स्म। एविस प्रस्तपुतक्षेन श्लनोकक्षे न सपुदमकणमायमायाः मदलष्ट्रीपस्य च तक्षेजयाःप्रभमाविस विणरयमत कमवियाः।

व्यमाकरणमविमशर याः - 
● आश्रमपष्ट्रीडमा - आश्रमस्य पष्ट्रीडमा आश्रमपष्ट्रीडमा इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।

● पररमक्षेयपपुरयाःसरयौ - पररमक्षेयमायाः पपुरयाःसरमायाः ययनोयाः तयौ पररमक्षेयपपुरयाःसरयौ इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः।

● अनपुभमाविमविशक्षेषमातम् - अनपुभमाविस्य मविशक्षेषयाः अनपुभमाविमविशक्षेषयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः, तस्ममातम् 
अनपुभमाविमविशक्षेषमातम्।

● सक्षेनमापररविकतयौ - सक्षेनयमा पररविकतयौ सक्षेनमापररविकतयौ इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासयाः।

● ममा भकतम् - ममा भकतम् इत्यस्य ममा अभकतम् इत्यक्षेवि प्रकक तस स्विरूपमम्। अत्र ममाङ्यनोगमातम् न ममाङ्यनोगक्षे इमत 
सकत्रक्षेणअडमागमयाः न भविमत। ममा अस्तपु इत्यथरयाः।

सलन्रकमायरमम् -
● भकदमाश्रमपष्ट्रीडक्षेमत - भकतम्+आश्रमपष्ट्रीडमा+इमत

● अनपुभमाविमविशक्षेषमात्तपु - अनपुभमाविमविशक्षेषमादम्+तपु

● सक्षेनमापररविकतमामविवि - सक्षेनमापररविकतयौ+इवि

● प्रयनोगपररवितरनमम् - आश्रमपष्ट्रीडयमा ममा भकयत इमत पररमक्षेयपपुरयाःसरमाभ्यमामम् अनपुभमाविमविशक्षेषमातम् तपु 
सक्षेनमापररविकतमाभ्यमामम् इवि (तमाभ्यमास दम्पतष्ट्रीभ्यमास गपुरनोयाः विससष्ठस्य आश्रमयाः जग्मक्षे)।

पमाठगतप्रश्नमायाः -३

. 10 सपुदमकणमामदलष्ट्रीपयौ कपु तयाः सक्षेनमापररविकतयौ इवि।

. 11 ममा भकतम् इमत प्रयनोगयाः कथस ससध्यमत।

. 12 तयौ कथस पररमक्षेयपपुरयाःसरयौयाः।
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रघपुविसशमम् - विमशष्ठमाश्रमक्षे गमनमम् मटप्पणष्ट्री

. )7 5 इदमानन मकलपमाठमम् अविगच्छमाम -

सक्षेव्यममानयौ सपुखस्पशरयाः शमालमनयमारसगलन्रमभयाः।

पपुष्परक्षेणकलत्करयविमा रतयरमारकतविनरमासजमभयाः।।३८।।

अन्विययाः - सपुखस्पशरयाः शमालमनयमारसगलन्रमभयाः पपुष्परक्षेणकलत्करययाः आरकतविनरमासजमभयाः विमातययाः सक्षेव्यममानयौ ( 
तयौ दम्पतष्ट्री गपुरनोयाः विससष्ठस्य आश्रमस जग्मतपुयाः)।

अन्वियमाथर याः -  सपुखस्पशरयाः  आनन्दजनकस्पशरयाः  शमालमनयमारसगलन्रमभयाः  शमालविककजन्यगन्रयपुकय याः 
पपुष्परक्षेणकलत्करययाः पपुष्परक्षेणपुमविकक्षेपकय याः आरकतविनरमासजमभयाः विमातययाः पविनययाः सक्षेव्यममानयौ पररचयरममाणयौ ( तयौ दम्पतष्ट्री गपुरनोयाः 
विससष्ठस्य आश्रमस जग्मतपुयाः)।

सरलमाथर याः - मदलष्ट्रीपयाः सपुदमकणमा च यदमा रथक्षेन विससष्ठमाश्रमस प्रमत गच्छतयाः स्म तदमा ममागर विमायपुयाः तयौ 
सक्षेवितक्षे स्म। स च शमालविककजन्यगन्रयपुकयाः पपुष्परक्षेणपुमविकक्षेपकयाः विमायपुयाः मविमपनस्थविककमानम् कम्पयमत स्म।

तमात्पयमारथर याः - मदलष्ट्रीपयाः पपुत्रप्रमाप्त्यपुत्कलण्ठतयाः आसष्ट्रीतम्। अतयाः स पपुत्रलमाभमाय विससष्ठमाश्रमस प्रमत रथक्षेन 
गतविमानम्। यदमा स पत्न्यमा सहि तपनोविनस प्रमत गच्छमत स्म तदमा ममागरस्थस विमायपुस विणरयमत कमवियाः। शमालविककस्य 
रसमातम् एकयाः मविमशषयाः गन्रयाः मनष्पदतक्षे। पविनयाः तद्गन्रयपुकयाः आसष्ट्रीतम्। पपुष्पक्षेषपु रक्षेणवियाः मतष्ठलन्त। स विमायपुयाः तमानम् 
रक्षेणकनम् इतस्ततयाः मविमकपमत स्म। अमप च स विमायपुयाः अतष्ट्रीवि तष्ट्रीव्रविक्षेगक्षेन प्रविहिमत स्म। अतयाः तक्षेन विमायपुनमा विनक्षे 
लस्थतमायाः विककमायाः अमप कम्पन्तक्षे स्म। एतमादृशक्षेन मननोरमक्षेन पविनक्षेन तयौ दम्पतष्ट्री सक्षेव्यममानयौ आस्तमामम्। मन्यतक्षे यतम्  
स्वियमम् अरण्यपमतयाः एवि तक्षेन विमायपुनमा विनममागरन गच्छतनोयाः सपुदमकणमामदलष्ट्रीपयनोयाः सक्षेविमामम् अकरनोतम्।

व्यमाकरणमविमशर याः - 
● सक्षेव्यममानयौ - सक्षेविम्-रमातनोयाः कमरमण शमानच्प्रत्ययक्षे प्रथममामदविचनक्षे सक्षेव्यममानयौ इमत रूपमम्।

● सपुखस्पशरयाः - सपुखयाः स्पशरयाः यक्षेषमास तक्षे सपुखस्पशमारयाः इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः, तययाः सपुखस्पशरयाः। इदस 
तकतष्ट्रीयमाबहिहविचनमान्तस पदमम्।

● शमालमनयमारसगलन्रमभयाः - शमालस्य मनयमारसयाः शमालमनयमारसयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। शमालमनयमारसस्य 
गन्रयाः शमालमनयमारसगन्रयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। शमालमनयमारसगन्रयाः अलस्त यक्षेषमास तक्षे 
शमालमनयमारसगलन्रनयाः, तययाः शमालमनयमारसगलन्रमभयाः।

● पपुष्परक्षेणकलत्करययाः - पपुष्पमाणमास रक्षेणवियाः पपुष्परक्षेणवियाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। उलत्करलन्त इमत उत्ककीरमायाः। 
पपुष्परक्षेणकनमामम् उलत्करमायाः पपुष्परक्षेणकलत्करमायाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः, तययाः पपुष्परक्षेणकलत्करययाः।

● आरकतविनरमासजमभयाः - ईषतम् रकतमा इत्यथर आरकतमा इमत रूपस भविमत। आरकतमा विनरमासजयाः यययाः तक्षे 
आरकतविनरमाजययाः इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः,तययाः आरकतविनरमासजमभयाः।

सलन्रकमायरमम् -
● पपुष्परक्षेणकलत्करयविमारतयरमारकतविनरमासजमभयाः - पपुष्परक्षेणकलत्करययाः+विमातययाः+आरकतविनरमासजमभयाः

● प्रयनोगपररवितरनमम् - सपुखस्पशरयाः शमालमनयमारसगलन्रमभयाः पपुष्परक्षेणकलत्करययाः आरकतविनरमासजमभयाः विमातययाः 
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सक्षेव्यममानमाभ्यमास (तमाभ्यमास दम्पतष्ट्रीभ्यमास गपुरनोयाः विससष्ठस्य आश्रमयाः जग्मक्षे)।

पमाठगतप्रश्नमायाः -४

. 13 ककीदृशययाः पविनययाः तयौ सक्षेव्यममानयौ आस्तमामम्।

. 14 शमालमनयमारसगलन्रमभयाः इमत पदस समारयत।

. 15 पपुष्परक्षेणकलत्करयविमारतयरमारकतविनरमासजमभयाः इत्यत्र सलन्रमविच्छक्षेदस कपु रुत।

. 16 एतक्षेषपु मकस  विमायनोयाः मविशक्षेषणस नमालस्त-

१) सपुखस्पशरयाः २) शमालमनयमारसगलन्रमभयाः ३) विककरक्षेणकलत्करययाः ४) आरकतमारण्यरमासजमभयाः 

. 17 सक्षेव्यममानयौ इत्यत्र सक्षेविम्-रमातनोयाः कयाः प्रत्यययाः-
१) शमानच्प्रत्यययाः २) कमानच्प्रत्यययाः ३) चमानश्प्रत्यययाः ४) अन्ययाः कनोमप 

. )7 6 इदमानन मकलपमाठमम् अविगच्छमाम -

मननोमभरमाममायाः शृण्विन्तयौ रथनक्षेममस्विननोन्मपुखययाः।

षड्जससविमामदनष्ट्रीयाः कक्षे कमा मदरमा मभनमायाः मशखलण्डमभयाः।।३९।।

अन्विययाः - रथनक्षेममस्विननोन्मपुखययाः मशखलण्डमभयाः मदरमायाः मभनमायाः षड्जससविमामदनष्ट्रीयाः मननोमभरमाममायाः कक्षे कमायाः 
शृण्विन्तयौ ( तयौ दम्पतष्ट्री गपुरनोयाः विससष्ठस्य आश्रमस जग्मतपुयाः)।

अन्वियमाथर याः -  रथनक्षेममस्विननोन्मपुखययाः  स्यन्दनजन्यशब्दक्षेन ऊध्विरमपुखययाः  मशखलण्डमभयाः मयकरययाः  मदरमायाः 
मदमविरमायाः  मभनमायाः  भक्षेदयपुकमायाः  षड्जससविमामदनष्ट्रीयाः  षड्जस्विरक्षेण  ससविदतष्ट्रीयाः  मननोमभरमाममायाः  मचत्तमप्रयमायाः  कक्षे कमायाः 
मयकरविमाणष्ट्रीयाः शृण्विन्तयौ आकणरयन्तयौ ( तयौ दम्पतष्ट्री गपुरनोयाः विससष्ठस्य आश्रमस जग्मतपुयाः)।

सरलमाथर याः - यदमा सपुदमकणमामदलष्ट्रीपयौ रथक्षेन विनमध्यक्षे गतविन्तयौ तदमा रथचक्रजन्यशब्दस श्रपुत्विमा मयकरमायाः 
मपुखमम् उनममतविन्तयाः। मकञ्च तक्षे षड्जस्विरक्षेण कक्षे कमारविमम् अमप कक तविन्तयाः। एततम् सविर्त्तुं श्रमाविस श्रमाविस तयौ दम्पतष्ट्री 
विससष्ठमाश्रमस गतविन्तयौ।

तमात्पयमारथर याः -  विनममागरण सपुदमकणमामदलष्ट्रीपयनोयाः रथयाः गच्छमत स्म। अतयाः तयनोयाः  रथमातम्  गम्भष्ट्रीरयाः 
ध्विमनयाः मनगरच्छमत स्म। तलस्मनम् कमालक्षे ममागरपमाश्विर कक्षे चन मयकरमायाः आसनम्। तक्षे च अयस ध्विमनयाः मक्षेघध्विमनयाः अलस्त 
इमत मचलन्ततविन्तयाः। मक्षेघयाः ध्विमनस करनोमत चक्षेतम् अविश्यस विकमषयाः भमविष्यमत इमत मचन्तमयत्विमा विषमारकमालक्षे मयकरमायाः 
नकत्यलन्त गमायलन्त च। अत्रमामप विन्यमायाः मयकरमायाः मक्षेघध्विमनमम् आकण्यर  नकत्यगष्ट्रीतमामदकमम् आरब्रविन्तयाः। अलस्मनम् 
श्लनोकक्षे  तक्षे  मयकरमायाः  षड्जस्विरक्षेण  ससवितन्तक्षे  स्म इमत विणरयमत कमासलदमासयाः।  षड्जध्विमनयाः  शपुदमविकक तभक्षेदक्षेन 
मदमविरयाः भविमत। अत्र मयकरमाणमास ध्विमनयाः अमप शपुदयाः मविकक तयाः इमत मदमविरयाः आसष्ट्रीतम्। स च कक्षे कमारवियाः तयनोयाः 
मनमाससस आहमादयमत स्म। एविस मननोरममायाः कक्षे कमायाः श्रमाविस श्रमाविस तयौ सपुदमकणमामदलष्ट्रीपयौ विससष्ठमाश्रमस गतविन्तयौ।
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व्यमाकरणमविमशर याः - 
● मननोमभरमाममायाः - मनसयाः अमभरमाममायाः मननोमभरमाममायाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। इदस मदतष्ट्रीयमाबहिहविचनमान्तस 

रूपमम्।

● शृण्विन्तयौ - श्रपुरमातनोयाः शतकप्रत्ययक्षे प्रथममामदविचनक्षे शृण्विन्तयौ इमत रूपमम्।

● रथनक्षेममस्विननोन्मपुखययाः - रथस्य नक्षेमययाः रथनक्षेमययाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। रथनक्षेमष्ट्रीनमास स्विनमायाः 
रथनक्षेममस्विनमायाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। ऊध्विर्त्तुं मपुखस यक्षेषमास तक्षे उन्मपुखमायाः इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः। 
रथनक्षेममस्विनययाः उन्मपुखमायाः रथनक्षेममस्विननोन्मपुखमायाः इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासयाः, तययाः रथनक्षेममस्विननोन्मपुखययाः।

● षड्जससविमामदनष्ट्रीयाः - षड्भ्ययाः जमायतक्षे इमत षड्जयाः। षड्जक्षेन ससविदलन्त इमत षड्जससविमामदन्ययाः, तमायाः 
षड्जससविमामदनष्ट्रीयाः। इदस मदतष्ट्रीयमाबहिहविचनमान्तस पदमम्।

● प्रयनोगपररवितरनमम् - रथनक्षेममस्विननोन्मपुखययाः मशखलण्डमभयाः मदरमायाः मभनमायाः षड्जससविमामदनष्ट्रीयाः मननोमभरमाममायाः 
कक्षे कमायाः शृण्विद्भ्यमास (तमाभ्यमास दम्पतष्ट्रीभ्यमास गपुरनोयाः विससष्ठस्य आश्रमयाः जग्मक्षे)।

पमाठगतप्रश्नमायाः -५

. 18 मयकरमायाः कक्षे न स्विरक्षेण ससविदन्तक्षे स्म।

. 19 तक्षे कथमम् मपुखमम् उनममतविन्तयाः।

. 20 रथनक्षेममस्विननोन्मपुखययाः इत्यस्य मविगहिविमाक्यस सममासनमाम च सलखत।

. 21 मयकरमायाः कक्षे न स्विरक्षेण कक्षे कमारविस कपु विरलन्त
१) षड्जस्विरक्षेण २) मध्यमस्विरक्षेण ३) पञ्चमस्विरक्षेण ४) सपमस्विरक्षेण

. 22 रमनयाः कमतमविरयाः भविमत-

१) मत्रमविरयाः २) चतपुमविररयाः ३) पञ्चमविरयाः ४) मदमविरयाः

. )7 7 इदमानन मकलपमाठमम् अविगच्छमाम -

परस्परमामकसमादृश्यमदकरनोलज्ज्झितवित्मरसपु।

मकगदन्दक्षेषपु पश्यन्तयौ स्यन्दनमाबददृमषषपु।।४०।।

अन्विययाः -  अदकरनोलज्ज्झितवित्मरसपु  स्यन्दनमाबददृमषषपु  मकगदन्दक्षेषपु  परस्परमामकसमादृश्यस पश्यन्तयौ  (  तयौ 
दम्पतष्ट्री गपुरनोयाः विससष्ठस्य आश्रमस जग्मतपुयाः)।

अन्वियमाथर याः -  अदकरनोलज्ज्झितवित्मरसपु  समष्ट्रीपमातम्  त्यकममागरषपु  स्यन्दनमाबददृमषषपु  रथक्षे  आबददृमषषपु 
मकगदन्दक्षेषपु हिररणयपुगलक्षेषपु परस्परमामकसमादृश्यमम् परस्परनयनसममानतमास पश्यन्तयौ अविलनोकयन्तयौ  (  तयौ दम्पतष्ट्री 
गपुरनोयाः विससष्ठस्य आश्रमस जग्मतपुयाः)।
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सरलमाथर याः - यदमा विनममागर सपुदमकणमामदलष्ट्रीपयनोयाः रथयाः गच्छमत स्म तदमा ममागरस्थमायाः मकगमायाः तमक्षेवि रथस 
पश्यलन्त स्म। रथयाः यदमा समष्ट्रीपमम् उपमागतयाः तदमा एवि तक्षे ममागर्त्तुं त्यजलन्त स्म। तक्षेषपु च मकगदन्दक्षेषपु तयौ परस्परस 
नक्षेत्रसमादृश्यस दृषविन्तयौ।

तमात्पयमारथर याः - सपुदमकणमामदलष्ट्रीपयौ पपुत्रलमाभमाय विनममागरण विससष्ठस्य आश्रमस गतविन्तयौ। विनममागर प्रमाययाः 
मकगमायाः मविहिरलन्त। यदमा तयनोयाः रथयाः आगतयाः तदमामप मकगमायाः ममागरमध्यक्षे एवि आसनम्। मकन्तपु रथस दृष्टमा अमप तक्षे 
मकगमायाः ममागर्त्तुं न त्यकविन्तयाः। यदमा रथयाः तक्षेषमास समष्ट्रीपमम् आगतयाः तदमा एवि तक्षे ममागर्त्तुं त्यकविन्तयाः। एतक्षेन जमायतक्षे यतम् 
तक्षेषमास हिररणमानमास मनपुष्यक्षेषपु मविश्विमासयाः आसष्ट्रीतम्। यतनो महि तपलस्विमभयाः सहि एवि मनविसलन्त स्म। मकञ्च तक्षे रथमक्षेवि 
पश्यलन्त स्म। यतनो महि विनममागर रथमायाः प्रमाययाः न आगच्छलन्त। अतयाः रथमागमयाः मविशक्षेषयाः - इमत कमारणमातम् तक्षे रथस 
पश्यलन्त स्म। तमादृशक्षेषपु  मकगयपुगलक्षेषपु  तयौ रमाजरमाज्ञ्ययौ परस्परस नक्षेत्रसमादृश्यस  दृषविन्तयौ। अथमारतम्  मदलष्ट्रीपयाः मकगक्षेषपु 
सपुदमकणमायमायाः नक्षेत्रसमादृश्यस दृषविमानम्। सपुदमकणमा च मकगक्षेषपु मदलष्ट्रीपस्य नक्षेत्रसमादृश्यस दृषविमानम्।

व्यमाकरणमविमशर याः -
● परस्परमामकसमादृश्यमम् - अक्ष्णनोयाः समादृश्यमम् अमकसमादृश्यमम् इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। परस्परमम् च ततम् 

अमकसमादृश्यमम् परस्परमामकसमादृश्यमम् इमत कमररमारयसममासयाः। इदस मदतष्ट्रीययकविचनमान्तस रूपमम्।

● अदकरनोलज्ज्झितवित्मरसपु - न दकरमम् अदकरमम् इमत नञ्तत्पपुरुषसममासयाः। उलज्ज्झितस वित्मर यययाः तमामन 
उलज्ज्झितवित्ममारमन इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः। अदकरस यथमा तथमा उलज्ज्झितवित्ममारमन अदकरनोलज्ज्झितवित्ममारमन इमत 
सपुप्सपुपमासममासयाः, तक्षेषपु अदकरनोलज्ज्झितवित्मरसपु।

● मकगदन्दक्षेषपु - मकगमाणमास दन्दमामन मकगदन्दमामन इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः, तक्षेषपु मकगदन्दक्षेषपु।

● पश्यन्तयौ - दृशम्-रमातनोयाः शतकप्रत्ययक्षे प्रथममामदविचनक्षे पश्यन्तयौ इमत रूपमम्।

● स्यन्दनमाबददृमषषपु - आबदमा दृमषयाः यययाः तमामन आबददृषष्ट्रीमन इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः। स्यन्दनक्षे 
आबददृषष्ट्रीमन स्यन्दनमाबददृषष्ट्रीमन इमत सपमष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः, तक्षेषपु स्यन्दनमाबददृमषषपु।

सलन्रकमायरमम् -
● परस्परमाकसमादृश्यमदकरनोलज्ज्झितवित्मरसपु - परस्परमामकसमादृश्यमम्+अदकरनोलज्ज्झितवित्मरसपु

● प्रयनोगपररवितरनमम् - अदकरनोलज्ज्झितवित्मरसपु स्यन्दनमाबददृमषषपु मकगदन्दक्षेषपु परस्परमामकसमादृश्यस पश्यद्भ्यमास 
(तमाभ्यमास दम्पतष्ट्रीभ्यमास गपुरनोयाः विससष्ठस्य आश्रमयाः जग्मक्षे)।

पमाठगतप्रश्नमायाः -६

. 23 मकगमायाः कथस ममागर्त्तुं त्यजलन्त स्म।

. 24 तयौ परस्परलनोचनसमादृश्यस कपु त्र अविलनोमकतविन्तयौ।

. 25 अदकरनोलज्ज्झितवित्मरसपु इत्यत्र सममासनमाम मविगहिविमाक्यस च सलखत।

. 26 सपुदमकणमामदलष्ट्रीपयौ मकगदन्दक्षेषपु मकमम् अविलनोमकतविन्तयौ-
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१) प्रक्षेमप्रमाचपुयरमम् २) ममत्रतमा ३) नक्षेत्रसमादृश्यमम् ४) मपुखसमादृश्यमम्

. )7 8 इदमानन मकलपमाठमम् अविगच्छमाम -

श्रक्षेणष्ट्रीबन्रमादम् मवितन्विमद्भरस्तम्भमास तनोरणसजमम्।

समारसययाः कलमनह्रिमारदययाः क्विमचदपुनममतमाननयौ।।४१।।

अन्विययाः -  श्रक्षेणष्ट्रीबन्रमातम्  अस्तम्भमास  तनोरणसजस  मवितन्विमद्भयाः  कलमनह्रिमारदययाः  समारसययाः  क्विमचतम् 
उनममतमाननयौ ( तयौ दम्पतष्ट्री गपुरनोयाः विससष्ठस्य आश्रमस जग्मतपुयाः)।

अन्वियमाथर याः -  श्रक्षेणष्ट्रीबन्रमातम्  पलङ्कबन्रमातम्  अस्तम्भमास  स्तम्भरमहितमास  तनोरणसजस बमहिदमाररक्षे  लस्थतमास 
पपुष्पममालमास  मवितन्विमद्भयाः कपु विरमद्भयाः  कलमनह्रिमारदययाः  मरपुरध्विमननमा समारसययाः  तनमामकय याः  पमकमभयाः क्विमचतम्  कपु त्रमचतम् 
उनममतमाननयौ ऊध्विर्णीकक तमपुखयौ ( तयौ दम्पतष्ट्री गपुरनोयाः विससष्ठस्य आश्रमस जग्मतपुयाः)।

सरलमाथर याः -  यदमा  मदलष्ट्रीपसपुदमकणक्षे  विनममागरण  गच्छतयाः  स्म  तदमा  आकमाशक्षे  मरपुरध्विमनस  कपु विरमद्भयाः 
समारसययाः  स्तम्भरमहितमा  तनोरणममालमा  गगनक्षे  मनममरतमा।  तमास  ममालमास  दशर्त्तुं  दशर्त्तुं  ऊध्विर्णीकक तमपुखयौ  तयौ  दम्पतष्ट्री 
विससष्ठतपनोविनस गतविन्तयौ।

तमात्पयमारथर याः -  कनोमप  ममाननष्ट्रीययाः  जनयाः  गकहिस  प्रमत  आगच्छमत  चक्षेतम्  गकहिस्य  बमहिदमाररक्षे  पपुष्पममालमास 
स्थमापयलन्त गकहिस्थमायाः। अनक्षेन आगतस्य जनस्य अभ्यथरनस मक्रयतक्षे। मदलष्ट्रीपयाः सपुदमकणमा च पपुत्रप्रमामपकमामनयमा 
तपनोविनस प्रमापविन्तयौ। अतयाः आगतयनोयाः तयनोयाः दम्पत्यनोयाः कक तक्षे आकमाशक्षे समारसपमकणयाः तनोरणममालमास मनमर्णीतविन्तयाः। 
मकन्तपु एषमा ममालमा समाममान्यमा न भविमत। यतयाः महि समाममान्यममालमा कममप स्तम्भमम् आरमाय मतष्ठमत। समारसययाः 
गगनक्षे यमा ममालमा कक तमा तस्यमायाः कनोमप स्तम्भयाः नमासष्ट्रीतम्। अतयाः एवि अस्तम्भमा तनोरणसकम्  इमत विणरयमत कमवियाः। 
तक्षेषमास समारसमानमास ध्विमनयाः अमप सपुमरपुरयाः आसष्ट्रीतम्। एतस सपुमरपुरस ध्विमनस श्रमाविस श्रमाविस गगनक्षे च समारसपमकणमास मननोरममास 
ममालमास दशर्त्तुं दशर्त्तुं मदलष्ट्रीपयाः सपुदमकणमा च तपनोविनस गतविन्तयौ।

व्यमाकरणमविमशर याः -
● श्रक्षेणष्ट्रीबन्रमातम् - श्रक्षेण्यमायाः बन्रयाः श्रक्षेणष्ट्रीबन्रयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः, तस्ममातम् श्रक्षेणष्ट्रीबन्रमातम्।

● मवितन्विमद्भयाः - मविपकविरकमातम् तनम्-रमातनोयाः शतकप्रत्ययक्षे मवितन्वितम् इमत प्रमामतपमदकस  मनष्पदतक्षे। तस्य 
तकतष्ट्रीयमाबहिहविचनक्षे मवितन्विमद्भयाः इमत रूपमम्।

● अस्तम्भमामम् - अमविदममानयाः स्तम्भयाः यस्यमायाः समा अस्तम्भमा इमत नञ्बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः, तमामम् अस्तम्भमामम्।

● तनोरणसजमम् - तनोरणक्षे सकम्  तनोरणसकम्  इमत सपमष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः, तमास तनोरणसजमम्। तनोरणस नमाम 
बमहिदमाररमम्।

● कलमनह्रिमारदययाः - कलयाः मनह्रिमारदयाः यक्षेषमास तक्षे कलमनह्रिमारदमायाः इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः,तययाः कलमनह्रिमारदययाः।

● उनममतमाननयौ - उत्पकविरकमातम् नमम्-रमातनोयाः मणमच कप्रत्ययक्षे उनममतमम् इमत रूपमम्। उनममतमम् आननस 
ययनोयाः तयौ उनममतमाननयौ इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः।
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सलन्रकमायरमम् -
● मवितन्विमद्भरस्तम्भमामम् - मवितन्विमद्भयाः+अस्तम्भमामम्

● क्विमचदपुनममतमाननयौ - क्विमचतम्+उनममतमाननयौ

● प्रयनोगपररवितरनमम् - श्रक्षेणष्ट्रीबन्रमातम् अस्तभमास तनोरणसजस मवितन्विमद्भयाः कलमनह्रिमारदययाः समारसययाः क्विमचतम् 
उनममतमाननमाभ्यमास (तमाभ्यमास दम्पतष्ट्रीभ्यमास गपुरनोयाः विससष्ठस्य आश्रमयाः जग्मक्षे)।

पमाठगतप्रश्नमायाः -७

. 27 समारसययाः कथस तनोरणसकम्  कक तमा।

. 28 तनोरणसकम्  ककीदृशष्ट्री आसष्ट्रीतम्।

. 29 उनममतमाननयौ इमत समारयत।

. )7 9 इदमानन मकलपमाठमम् अविगच्छमाम -

पविनस्यमानपुकक लत्विमातम् प्रमाथरनमाससमदशसससनयाः।

रजनोमभस्तपुरगनोत्ककीणररस्पकषमालकविक्षेषनयौ।।४२।।

अन्विययाः - प्रमाथरनमाससमदशसससनयाः पविनस्य अनपुकक लत्विमातम् तपुरगनोत्ककीणरयाः रजनोमभयाः अस्पकषमालकविक्षेषनयौ 
( तयौ दम्पतष्ट्री गपुरनोयाः विससष्ठस्य आश्रमस जग्मतपुयाः)।

अन्वियमाथर याः -  प्रमाथरनमाससमदशसससनयाः  मननोरथसमाफल्यसकचकस्य  पविनस्य  विमायनोयाः  अनपुकक लत्विमातम् 
आनपुकक ल्यमातम् तपुरगनोत्ककीणरयाः अश्विखपुरक्षेण उमकपययाः रजनोमभयाः रकसलमभयाः अस्पकषमालकविक्षेषनयौ अस्पकषयौ कक्षे शनोष्णष्ट्रीषयौ 
ययनोयाः ( तयौ दम्पतष्ट्री गपुरनोयाः विससष्ठस्य आश्रमस जग्मतपुयाः)।

सरलमाथर याः -  सपुदमकणमामदलष्ट्रीपयनोयाः  गमनकमालक्षे  मननोविमासनमाससदक्षेयाः  सकचकयाः  विमायपुयाः  अनपुकक लतयमा 
प्रविहिमत  स्म।  अतयाः  एवि  अश्विखपुरययाः  उमकपमायाः  रकलययाः  मदलष्ट्रीपस्य  उष्णष्ट्रीषस  सपुदमकणमायमायाः  अलकस  च  न 
स्पकषविन्तयाः।

तमात्पयमारथर याः - महिमारमाजयाः मदलष्ट्रीपयाः भमायरयमा सपुदमकणयमा सहि महिषरयाः विससष्ठस्य तपनोविनस गच्छमत स्म। 
महिषरयाः  उपदक्षेशक्षेन  पपुत्रलमाभयाः  भमविष्यमत  इमत  आसष्ट्रीतम्  तस्य  मननोविमासनमा।  यदमा  तयौ  रथक्षेन  गतविन्तयौ  तदमा 
ममागरस्थयाः विमायपुयाः अनपुकक लक्षेन प्रविहिमत स्म। अथमारतम् रथयाः यस्यमास मदमश गच्छमत स्म तस्यमामम् एवि मदमश विमायपुयाः 
अमप प्रविहिमत स्म। एविमम् अनपुकक लविमायपुप्रविमाहियाः तयनोयाः मननोरथससमदजमापकयाः आसष्ट्रीतम् इमत कविक्षेयाः आशययाः। अमप 
च रथविमाहिकमानमामम्  अश्विमानमास  खपुरययाः  रकसलकणमायाः उमकपमायाः भविलन्त स्म। मकन्तपु  तमायाः रकसलकणमायाः मदलष्ट्रीपस्य 
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उष्णष्ट्रीषस  सपुदमकणमायमायाः  अलकस  च  न  स्पकषविन्तयाः।  एविस  अनपुकक लपविनस्य  सहिमायतयमा  तयौ  मनमरलयौ  सन्तयौ 
विससष्ठमाश्रमस प्रमत गतविन्तयौ।

व्यमाकरणमविमशर याः -
● अनपुकक लत्विमातम् - अनपुकक लस्य भमावियाः अनपुकक लत्विमम्, तस्ममातम् अनपुकक लत्विमातम्।

● प्रमाथरनमाससमदशसससनयाः - प्रमाथरनमायमायाः ससमदयाः प्रमाथरनमाससमदयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। प्रमाथरनमाससमदस 
शससमत इमत प्रमाथरनमाससमदशससष्ट्री, तस्य प्रमाथरनमाससमदशसससनयाः।

● तपुरगनोत्ककीणरयाः - तपुरगययाः उत्ककीणमारमन तपुरगनोत्ककीणमारमन इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासयाः, तययाः तपुरगनोत्ककीणरयाः। इदस 
तकतष्ट्रीयमाबहिहविचनमान्तस रूपमम्।

● अस्पकषमालकविक्षेषनयौ - न स्पकषमामन अस्पकषमामन इमत नञ्तत्पपुरुषसममासयाः। अलकमायाः च विक्षेषनस च 
अलकविक्षेषनमामन इमत इतरक्षेतरदन्दसममासयाः। अस्पकषमामन अलकविक्षेषनमामन ययनोयाः तयौ अस्पकषमालकविक्षेषनयौ 
इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः।

सलन्रकमायमारमण -

● पविनस्यमानपुकक लत्विमातम् - पविनस्य+अनपुकक लत्विमातम्

● रजनोमभस्तपुरगनोत्ककीणररस्पकषमालकविक्षेषनयौ - रजनोमभयाः+तपुरगनोत्ककीणरयाः+अस्पकषमालकविक्षेषनयौ

● प्रयनोगपररवितरनमम् - प्रमाथरनमाससमदशसससनयाः पविनस्य अनपुकक लत्विमातम् तपुरगनोत्ककीणरयाः रजनोमभयाः 
अस्पकषमालकविक्षेषनमाभ्यमास (तमाभ्यमास दम्पतष्ट्रीभ्यमास गपुरनोयाः विससष्ठस्य आश्रमयाः जग्मक्षे)।

पमाठगतप्रश्नमायाः -८

. 30 पविनयाः ककीदृशयाः आसष्ट्रीतम्।

. 31 पविनक्षेन ककीदृशस कमायरदयस कक तमम्।

. 32 रजनोमभस्तपुरगनोत्ककीणररस्पकषमालकविक्षेषनयौ इत्यत्र सलन्रमविच्छक्षेदस कपु रुत।

. )7 10 इदमानन मकलपमाठमम् अविगच्छमाम -
सरसष्ट्रीष्विरमविन्दमानमास विष्ट्रीमचमविकनोभशष्ट्रीतलमम्।

आमनोदमपुपसजघ्रन्तयौ स्विमनयाःश्विमासमानपुकमाररणमम्।।४३।।

अन्विययाः -  सरसष्ट्रीषपु  विष्ट्रीमचमविकनोभशष्ट्रीतलस  स्विमनयाःश्विमासमानपुकमाररणमम्  अरमविन्दमानमामम्  आमनोदमम् 
उपसजघ्रन्तयौ ( तयौ दम्पतष्ट्री गपुरनोयाः विससष्ठस्य आश्रमस जग्मतपुयाः)।
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अन्वियमाथर याः -  सरसष्ट्रीषपु  सरनोविरक्षेषपु  विष्ट्रीमचमविकनोभशष्ट्रीतलस  तरङ्गसञ्चलक्षेन  शष्ट्रीतलष्ट्रीभकतस 
स्विमनयाःश्विमासमानपुकमाररणस  मनजमनयाःश्विमासस्य  अनपुकरणस  कपु विरन्तमम्  अरमविन्दमानमास  पदमानमास  आमनोदस  सयौरभमम् 
उपसजघ्रन्तयौ घ्रमाणक्षेन गकहन्तयौ ( तयौ दम्पतष्ट्री गपुरनोयाः विससष्ठस्य आश्रमस जग्मतपुयाः)।

सरलमाथर याः -  सरनोविरक्षेषपु  तरङ्गसम्पकमारतम्  पदमानमास  सयौरभस  शष्ट्रीतलमम्  आसष्ट्रीतम्।  सपुदमकणमामदलष्ट्रीपयौ 
मनजमनयाःश्विमासमम् अनपुकपु विरन्तस तमक्षेवि सयौरभस घ्रमाणक्षेन गकहन्तयौ सन्तयौ विससष्ठमाश्रमस प्रमत गतविन्तयौ।

तमात्पयमारथर याः -  यक्षेन  विनममागरण  सपुदमकणमामदलष्ट्रीपयौ  विससष्ठमाश्रमस  गतविन्तयौ  तस्य  ममागरस्य  पमाश्विर 
सरनोविरमायाः  आसनम्।  तक्षेषमास  सरनोविरमाणमास  तरङ्गमायाः शष्ट्रीतलमायाः आसनम्।  तक्षेषपु  च सरनोविरक्षेषपु  प्रसकनमामन प्रस्फपु मटतमामन 
आसनम्।  यदमा  विमायपुयाः  सरनोविरस्य  उपरर  प्रविहिमत  स्म  तदमा  पदसयौरभयपुकयाः  भविमत  स्म।  मकञ्च 
शष्ट्रीतलतरङ्गसम्पकमारतम् विमायपुयाः शष्ट्रीतलयाः अमप भविमत स्म। गमनविक्षेलमायमामम् एतमादृशस शष्ट्रीतलस सपुरमभस च पविनस तयौ 
घ्रमातविन्तयौ। स च विमायपुयाः तयनोयाः अथमारतम् मदलष्ट्रीपस्य सपुदमकणमायमायाः च मनयाःश्विमासमम् अनपुकरनोमत स्म। एतक्षेन तयनोयाः 
मनश्विमासयाः अरमविन्दमातम् अमप पररमलभररत आसष्ट्रीतम् इमत अविगम्यतक्षे। एविस प्रस्तपुतक्षेन श्लनोकक्षे न तयनोयाः मनयाःश्विमासस 
विणरयमत कमवियाः।

व्यमाकरणमविमशर याः -
● विष्ट्रीमचमविकनोभशष्ट्रीतलमम् - विष्ट्रीचष्ट्रीनमास मविकनोभयाः विष्ट्रीमचमविकनोभयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। विष्ट्रीमचमविकनोभक्षेण 

शष्ट्रीतलस विष्ट्रीमचमविकनोभशष्ट्रीतलमम् इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासयाः।

● उपसजघ्रन्तयौ - उपपकविरकमातम् घ्रमारमातनोयाः शतकप्रत्ययक्षे प्रथममामदविचनक्षे उपसजघ्रन्तयौ इमत रूपमम्।

● स्विमनयाःश्विमासमानपुकमाररणमम् - स्विस्य मनयाःश्विमासयाः स्विमनयाःश्विमासयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। स्विमनयाःश्विमासमम् 
अनपुकरनोमत इत्यथर स्विमनयाःश्विमासमानपुकमारष्ट्री इमत रूपमम्, तस स्विमनयाःश्विमासमानपुकमाररणमम्।

सलन्रकमायरमम् -
● सरसष्ट्रीष्विरमविन्दमानमामम् - सरसष्ट्रीषपु+अरमविन्दमानमामम्

● आमनोदमपुपसजघ्रन्तयौ - आमनोदमम्+उपसजघ्रन्तयौ

● प्रयनोगपररवितरनमम् - सरसष्ट्रीषपु अरमविन्दमानमास विष्ट्रीमचमविकनोभशष्ट्रीतलस स्विमनयाःश्विमासमानपुकमाररणमम् अरमविन्दमानमामम् 
आमनोदयाः उपसजघ्रद्भ्यमास (तमाभ्यमास दम्पतष्ट्रीभ्यमास गपुरनोयाः विससष्ठस्य आश्रमयाः जग्मक्षे)।

पमाठगतप्रश्नमायाः -९

. 33 अरमविन्दमानमास पररमलयाः कथस शष्ट्रीतलयाः जमातयाः।

. 34 आमनोदयाः कमम् अनपुकक तविमानम्।

. 35 दम्पत्यनोयाः मनयाःश्विमासयाः ककीदृशयाः इमत ससध्यमत।

   132   ससस्कक तसमामहित्यमम्



रघपुविसशमम् - विमशष्ठमाश्रमक्षे गमनमम् मटप्पणष्ट्री

. )7 11 इदमानन मकलपमाठमम् अविगच्छमाम -

गमामक्षेष्विमात्ममविसकषक्षेषपु यकपमचहक्षे षपु यज्विनमामम्।

अमनोघमायाः प्रमतगकहन्तमाविघ्यमारनपुपदममामशषयाः।।४४।।

अन्विययाः - आत्ममविसकषक्षेषपु यकपमचहक्षेषपु गमामक्षेषपु यज्विनमामम् अघ्यमारनपुपदमम् अमनोघमा आमशषयाः प्रमतगकहन्तयौ 
( तयौ दम्पतष्ट्री गपुरनोयाः विससष्ठस्य आश्रमस जग्मतपुयाः)।

अन्वियमाथर याः -  आत्ममविसकषक्षेषपु  स्विदत्तक्षेषपु  यकपमचहक्षेषपु  यकपमचहयपुकक्षे षपु  गमामक्षेषपु  यज्विनमास  यजस  कपु विरतमास 
यमासजकमानमामम्  अघ्यमारनपुपदमम्  अघ्यरगहिणमानन्तरस  अमनोघमायाः  सफलमा  आमशषयाः  आशष्ट्रीविमारदमानम्  प्रमतगकहन्तयौ 
स्विष्ट्रीकपु विरन्तयौ ( तयौ दम्पतष्ट्री गपुरनोयाः विससष्ठस्य आश्रमस जग्मतपुयाः)।

सरलमाथर याः - गमनकमालक्षे गमामक्षेषपु यमासजकमानमामम् सफलमानम् आशष्ट्रीविमारदमानम् तयौ स्विष्ट्रीकक तविन्तयौ। तक्षे च गमाममायाः 
मदलष्ट्रीपक्षेन एवि प्रदत्तमायाः अमप तपु यकपमचहयपुकमायाः आसनम्।

तमात्पयमारथर याः - मदलष्ट्रीपयाः महिमानम् दमातमा आसष्ट्रीतम्। अतयाः यजसम्पमादनमातम् परस स यमासजकक्षे भ्ययाः सम्पकणर्त्तुं 
गमाममम् अमप ददमामत स्म। यतनो महि सम्पकणमार अमप ररणष्ट्री तदरष्ट्रीनमा आसष्ट्रीतम्। तक्षेषपु गमामक्षेषपु यजसमयक्षे पशपुबसलयाः 
भविमत। बलक्षेयाः पकविर्त्तुं  पशवियाः यलस्मनम् दमारुमण बदष्ट्रीकक त्य ससस्थमाप्यन्तक्षे तदम् दमारु यकपदमारु इमत प्रससदमम्। तक्षेषपु 
गमामक्षेषपु  च प्रमाययाः यजमामदकस  भविमत स्म। अतयाः बहिहत्र  यकपदमारूमण दृश्यन्तक्षे  स्म। तक्षेषपु  च गमामक्षेषपु  यमासजकमायाः 
मनविसलन्त  स्म।  मदलष्ट्रीपयाः  गच्छमत  इमत  जमात्विमा  तक्षे  ममागरपमाश्विरमम्  आगतमायाः।  तक्षे  पलण्डतमायाः  दम्पमतभ्यमास 
आशष्ट्रीविमारदमानम् अमप प्रदत्तविन्तयाः। तक्षे च आशष्ट्रीविमारदमायाः मदलष्ट्रीपसपुदमकणयनोयाः अभष्ट्रीषसमारकमायाः आसनम्। अतयाः तयौ 
तमानम् आशष्ट्रीविमारदमानम् गकहिष्ट्रीत्विमा विससष्ठमाश्रमस प्रमत गतविन्तयौ।

व्यमाकरणमविमशर याः -
● आत्ममविसकषक्षेषपु - आत्मनमा मविसकषमायाः आत्ममविसकषमायाः इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासयाः, तक्षेषपु आत्ममविसकषक्षेषपु।

● यकपमचहक्षेषपु - यकपमायाः एवि मचहमामन यक्षेषमास तक्षे यकपमचहमायाः इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः, तक्षेषपु यकपमचहक्षेषपु।

● यज्विनमामम् - अयजन्त इमत यज्विमानयाः, तक्षेषमास यज्विनमामम्। इदस षष्ठष्ट्रीबहिहविचनमान्तस रूपमम्।

● अमनोघमायाः - न मनोघमायाः अमनोघमायाः इमत नञ्तत्पपुरुषसममासयाः। इदस मदतष्ट्रीययकविचनमान्तस पदमम्।

● प्रमतगकहन्तयौ - प्रमतपकविरकमातम् गहिम्-रमातनोयाः शतकप्रत्ययक्षे प्रथममामदविचनक्षे प्रमतगकहन्तयौ इमत रूपमम्।

● अघ्यमारनपुपदमम् - अघमारय इदमम् इमत अथर यत्प्रत्ययक्षे अघ्यरशब्दयाः मनष्पदतक्षे। पदस्य पश्चमातम् अनपुपदमम् 
इमत अव्ययष्ट्रीभमाविसममासयाः। अघ्यरस्य अनपुपदमम् अघ्यमारनपुपदमम् इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।

● आमशषयाः - आमशषम्-शब्दस्य मदतष्ट्रीयमाबहिहविचनक्षे आमशषयाः इमत रूपमम्।

सलन्रकमायरमम् -
● गमामक्षेष्विमात्ममविसकषक्षेषपु - गमामक्षेषपु+आत्ममविसकषक्षेषपु

● प्रमतगकहन्तमाविघ्यमारनपुपदममामशषयाः - प्रमतगकहन्तयौ+अघ्यमारनपुपदमम्+आमशषयाः

● प्रयनोगपररवितरनमम् -  आत्ममविसकषक्षेषपु यकपमचहक्षेषपु गमामक्षेषपु यज्विनमामम् अघ्यमारनपुपदमम् अमनोघमायाः आमशषयाः 
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प्रमतगकहद्भ्यमास (तमाभ्यमास दम्पतष्ट्रीभ्यमास गपुरनोयाः विससष्ठस्य आश्रमयाः जग्मक्षे)।

पमाठगतप्रश्नमायाः -१०

. 36 गमाममायाः कक्षे न कक्षे भ्ययाः दत्तमायाः।

. 37 यज्विनमामम् आमशषयाः ककीदृश्ययाः आसनम्।

. 38 प्रमतगकहन्तमाविघ्यमारनपुपदममामशषयाः इत्यस्य सलन्रमविच्छक्षेदस कपु रुत।

. )7 12 इदमानन मकलपमाठमम् अविगच्छमाम -
हिययङ्गविष्ट्रीनममादमाय घनोषविकदमानपुपलस्थतमानम्।

नमामरक्षेयमामन पकच्छन्तयौ विन्यमानमास ममागरशमासखनमामम्।।४५।।

अन्विययाः -  हिययङ्गविष्ट्रीनमम्  आदमाय  उपलस्थतमानम्  घनोषविकदमानम्  विन्यमानमास  ममागरशमासखनमास  नमामरक्षेयमामन 
पकच्छन्तयौ ( तयौ दम्पतष्ट्री गपुरनोयाः विससष्ठस्य आश्रमस जग्मतपुयाः)।

अन्वियमाथर याः -  हिययङ्गविष्ट्रीनस  ह्यस्तनक्षेन  गनोदनोहिनक्षेन  उत्पनस  घकतमम्  आदमाय  गकहिष्ट्रीत्विमा  उपलस्थतमानम् 
समष्ट्रीपलस्थतमानम् घनोषविकदमानम् आभष्ट्रीरपलष्ट्रीविकदजनमानम् विन्यमानमामम् अरण्यक्षे जमातमानमास ममागरशमासखनमास ममागरस्थविककमाणमास 
नमामरक्षेयमामन नमाममामन पकच्छन्तयौ सजजमासममानयौ ( तयौ दम्पतष्ट्री गपुरनोयाः विससष्ठस्य आश्रमस जग्मतपुयाः)।

सरलमाथर याः -  मदलष्ट्रीपयाः सपुदमकणमा च ममागर बहिहनम् विककमानम् दृषविमानम् यक्षेषमास नमाममामन तययाः न जमायतक्षे। यदमा 
घनोषविकदमायाः सदनोजमातस  घकतस  स्विष्ट्रीकक त्य मदलष्ट्रीपस्य समष्ट्रीपमम् आगतविन्तयाः तदमा मदलष्ट्रीपयाःतक्षेषमास  विककमाणमास  नमाममामन 
तमानम् पकषविमानम्।

तमात्पयमारथर याः -  रमाजमा  विकदमानमास  सक्षेविकयाः  भविक्षेतम्  इमत  मनपुयाः  उकविमानम्।  अतयाः  मदलष्ट्रीपयाः  अमप 
आभष्ट्रीरपल्ल्यमास  विसतयाः  विकदमानम्  प्रमत  अत्यन्तस  श्रद्रमाशष्ट्रीलयाः  आसष्ट्रीतम्।  रमाजमा  विनमम्  अमतक्रम्य  घनोषपलन 
प्रमविषविमानम्। महिमारमाजयाः मकतष्ट्रीश्विरयाः मदलष्ट्रीपयाः आगतयाः इमत अविलनोक्य घनोषपलष्ट्रीस्थमायाः विककमायाः हिययङ्गविष्ट्रीनस स्विष्ट्रीकक त्य 
समपुपलस्थतमायाः  आसनम्।  ह्ययाः  गनोदनोहिनक्षेन  यदम्  दपुग्रमम्  उत्पनमम्  तक्षेन  दपुग्रक्षेन  मनममरतस  घकतस  हिययङ्गविष्ट्रीनमम्  इमत 
करयतक्षे। मदलष्ट्रीपयाः समपुपलस्थतमानम् तमानम् अविलनोक्य अतष्ट्रीवि प्रसनयाः जमातयाः। ममागर स कमासश्चन विककमानम् दृषविमानम् 
यक्षेषमास  नमाममामन  स  न  जमानलन्त।  घनोषविकदमायाः  अलस्मनम्  मविषयक्षे  असरकजमानसम्पनयाः  आसष्ट्रीतम्  इमत  मदलष्ट्रीपयाः 
जमातविमानम्। अतयाः मदलष्ट्रीपयाः विककनमाममामन तक्षेभ्ययाः जमात्विमा विससष्ठमाश्रमस प्रमत मनगरतविमानम् इमत तमात्पयरमम्।

व्यमाकरणमविमशर याः -
● आदमाय - आङ्पकविरकमातम् दमारमातनोयाः ल्यप्प्रत्ययक्षे आदमाय इमत रूपमम्।

● घनोषविकदमानम् - घनोषक्षे विकदमायाः घनोषविकदमायाः इमत सपमष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः, तमानम् घनोषविकदमानम्।

● उपलस्थतमानम् - उपपकविरकमातम् स्थमारमातनोयाः कप्रत्ययक्षे उपलस्थत इमत प्रमामतपमदकस  मनष्पदतक्षे। तस्य 

   134   ससस्कक तसमामहित्यमम्



रघपुविसशमम् - विमशष्ठमाश्रमक्षे गमनमम् मटप्पणष्ट्री

मदतष्ट्रीयमाबहिहविचनक्षे उपलस्थतमानम् इमत रूपमम्।

● नमामरक्षेयमामन - नमाममामन एवि तमामन इमत अथर नमामशब्दमातम् रक्षेयप्रत्ययक्षे नमामरक्षेयमामन इमत रूपमम्। इदस 
मदतष्ट्रीयमाबहिहविचनमान्तस पदमम्।

● पकच्छन्तयौ - प्रच्छम् -रमातनोयाः शतकप्रत्ययक्षे प्रथममामदविचनक्षे पकच्छन्तयौ इमत रूपमम्।

● विन्यमानमामम् - विनक्षे भविमायाः विन्यमायाः, तक्षेषमास विन्यमानमामम्।

● ममागरशमासखनमामम् - ममागर शमासखनयाः ममागरशमासखनयाः इमत सपमष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः, तक्षेषमास ममागरशमासखनमामम्।
सलन्रकमायमारमण -

● हिययङ्गविष्ट्रीनममादमाय - हिययङ्गविष्ट्रीनमम्+आदमाय

● घनोषविकदमानपुपलस्थतमानम् - घनोषविकदमानम्+उपलस्थतमानम्

● प्रयनोगपररवितरनमम् - हिययङ्गविष्ट्रीनमम् आदमाय उपलस्थतमानम् घनोषविकदमानम् विन्यमानमास ममागरशमासखनमास नमामरक्षेयमामन 
पकच्छद्भ्यमास (तमाभ्यमास दम्पतष्ट्रीभ्यमास गपुरनोयाः विससष्ठस्य आश्रमयाः जग्मक्षे)।

पमाठगतप्रश्नमायाः -११

. 39 मकस  नमाम हिययङ्गविष्ट्रीनमम्।

. 40 तयौ ममागरविककमाणमास नमाममामन कक्षे  उकविन्तयाः।

. 41 घनोषविकदमायाः मकमम् आदमाय समपुपलस्थतमायाः आसनम्।

. 42 सपुदमकणमामदलष्ट्रीपयौ कपु त्र आगतविन्तयौ-
१) ब्रमाहणगमाममम् २) जलमाशयमम् ३) यजस्थमानमम् ४) आभष्ट्रीरगमाममम्

. )7 13 इदमानन मकलपमाठमम् अविगच्छमाम -

कमाप्यमभख्यमा तयनोरमासष्ट्रीदम् व्रजतनोयाः शपुदविक्षेषयनोयाः।

महिममनमपुरकयनोयर्मोगक्षे मचत्रमाचन्द्रिमसनोररवि।।४६।।

अन्विययाः -  व्रजतनोयाः  शपुदविक्षेषयनोयाः  तयनोयाः  महिममनमपुरकयनोयाः  मचत्रमाचन्द्रिमसनोयाः  इवि यनोगक्षे  (समत)  कमामप 
अमभख्यमा आसष्ट्रीतम्।

अन्वियमाथर याः -  व्रजतनोयाः  गच्छतनोयाः  शपुदविक्षेषयनोयाः  पमवित्रविसयनोयाः  तयनोयाः  सपुदमकणमामदलष्ट्रीपयनोयाः 
महिममनमपुरकयनोयाः तपुषमाररमहितयनोयाः मचत्रमाचन्द्रिमसनोयाः इवि मचत्रमानमामकनकत्रचन्द्रियनोयाः इवि यनोगक्षे  ससयनोगक्षे  समत कमामप 
कमामचतम् अमभख्यमा शनोभमा आसष्ट्रीतम् अभवितम्।

सरलमाथर याः - विससष्ठमाश्रमस गच्छन्तयौ पमवित्रविसरमाररणयौ सपुदमकणमामदलष्ट्रीपयौ शनोभमायपुकयौ आस्तमामम्। यथमा 
ससयनोगक्षे समत मचत्रमानकत्रचन्द्रियौ च शनोभमायपुकयौ भवितयाः।
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तमात्पयमारथर याः - मदलष्ट्रीपयाः सपुदमकणमा च पमवित्रविसस रकत्विमा विससष्ठमाश्रमस प्रमत गतविन्तयौ। अत्र गच्छतनोयाः 
तयनोयाः  विणरनमाय कमवियाः एकमम्  उपममानमम्  अमप प्रदत्तविमानम्।  चयत्रममासस्य पकमणरममायमास  मचत्रमानकत्रस  चन्द्रिक्षेण सहि 
ममलमत। यदमा मचत्रमाचन्द्रियौ ममलतयाः तदमा तयौ अपकविरशनोभमायपुकयौ दृश्यक्षेतक्षे। अत्र सपुदमकणमास मचत्रमानकत्रक्षेण मदलष्ट्रीपस च 
चन्द्रिक्षेण सहि उपममामत कमवियाः। सपुदमकणमा मदलष्ट्रीपयाः च एकस  रथमम् आरुह्य तपनोविनस प्रमत गतविन्तयौ। अतयाः तयनोयाः 
यनोगक्षे अमप अपकविमार शनोभमा आसष्ट्रीतम्। यथमा मचत्रमाचन्द्रिमसनोयाः यनोगक्षे शनोभमा मतष्ठमत। एविस ससयपुकयनोयाः तयनोयाः विणरनक्षेन 
सन्तमानलमाभक्षे तयनोयाः अनपुकक लतमा एवि प्रदमशरतमा कमविनमा। अथमारतम् यक्षेन कमारणक्षेन तक्षे तपनोविनस गतविन्तयौ ततम् अविश्यस 
ससदस भमविष्यमत इमत अमभप्रमाययाः। अनक्षेन श्लनोकक्षे न कमासलदमासस्य ज्यनोमतश्शमासजमानस सम्यकम्  आसष्ट्रीतम् इमत 
स्पषस भविमत।

व्यमाकरणमविमशर याः - 
व्रजतनोयाः  -  व्रजम्-रमातनोयाः शतकप्रत्ययक्षे  व्रजतम्  इमत प्रमामतपमदकस  मनष्पदतक्षे।  तस्य षष्ठष्ट्रीमदविचनक्षे  व्रजतनोयाः इमत 

रूपमम्। इदस षष्ठष्ट्रीमदविचनमान्तस पदमम्।
शपुदविक्षेषयनोयाः - शपुदयाः विक्षेषयाः ययनोयाः तयौ शपुदविक्षेषयौ इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः, तयनोयाः शपुदविक्षेषयनोयाः।
महिममनमपुरकयनोयाः - महिममातम् मनमपुरकयौ महिममनमपुरकयौ इमत पञ्चमष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः, तयनोयाः महिममनमपुरकयनोयाः।
मचत्रमाचन्द्रिमसनोयाः - मचत्रमा च चन्द्रिममायाः च मचत्रमाचन्द्रिमसयौ इमत इतरक्षेतरदन्दसममासयाः, तयनोयाः मचत्रमाचन्द्रिमसनोयाः।

सलन्रकमायरमम् -
● कमाप्यमभख्यमा - कमामप+अमभख्यमा

● तयनोरमासष्ट्रीदम् - तयनोयाः+आसष्ट्रीदम्
● महिममनमपुरकयनोयर्मोगक्षे - महिममनमपुरकयनोयाः+यनोगक्षे

● मचत्रमाचन्द्रिमसनोररवि - मचत्रमाचन्द्रिमसनोयाः+इवि

● प्रयनोगपररवितरनमम् - व्रजतनोयाः शपुदविक्षेषयनोयाः तयनोयाः महिममनमपुरकयनोयाः मचत्रमाचन्द्रिमसनोयाः इवि यनोगक्षे (समत) कयमा 
अमप अमभख्ययमा अभकयत।

अलङ्कमारमालनोचनमा-  अत्र मदलष्ट्रीपयाः चन्द्रिक्षेण उपममतयाः। रमाजष्ट्री सपुदमकणमा मचत्रमानकत्रक्षेण उपममतमा। इवि 
इमत  उपममाविमाचकयाः  शब्दयाः  वितरतक्षे।  यथमा  मचत्रमाचन्द्रिमसनोयाः  यनोगक्षे  अपकविमार  शनोभमा  मतष्ठमत  तथमा  शनोभमा 
सपुदमकणमामदलष्ट्रीपयनोयाः यनोगक्षे अमप आसष्ट्रीतम् इमत समादृश्यमम्। अतयाः अत्र उपममालङ्कमारयाः अलस्त।

पमाठगतप्रश्नमायाः -१२

. 43 मचत्रमाचन्द्रिमसनोयाः यनोगयाः कदमा भविमत।

. 44 अमभख्यमा नमाम मकमम्।

. 45 अत्र सपुदमकणमामदलष्ट्रीपयौ कमाभ्यमामम् उपममतयौ।

. 46 अत्र मदलष्ट्रीपयाः कक्षे न उपममतयाः-
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१) चन्द्रिक्षेण २) मचत्रमानकत्रक्षेण ३) नकत्रक्षेण ४) सकयरण

. 47 महिममनमपुरकयनोयाः इत्यत्र कयाः सममासयाः-
१) तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषयाः २) चतपुथर्णीतत्पपुरुषयाः ३) पञ्चमष्ट्रीतत्पपुरुषयाः ४) सपमष्ट्रीतत्पपुरुषयाः

. )7 14 इदमानन मकलपमाठमम् अविगच्छमाम -

तत्तदम् भकममपमतयाः पत्न्यय दशरयनम् मप्रयदशरनयाः।

अमप लमङतमध्विमानस बपुबपुरक्षे न बपुरनोपमयाः।।४७।।

अन्विययाः - मप्रयदशरनयाः बपुरनोपमनो भकममपमतयाः पत्न्यय तत्तदम् दशरयनम् लमङतमम् अमप अध्विमानस न बपुबपुरक्षे।

अन्वियमाथर याः - मप्रयदशरनयाः अभष्ट्रीषदशरनयाः बपुरनोपमयाः पलण्डतसदृशयाः भकममपमतयाः रमाजमा मदलष्ट्रीपयाः पत्न्यय 
भमायमारयय सपुदमकणमायय तत्तदम् अद्भकतस विस्तपु दशरयनम् अविलनोकयनम् लमङतमम् अमप अमतविमामहितमम् अमप अध्विमानस 
ममागर्त्तुं न बपुबपुरक्षे न जमातविमानम्।

सरलमाथर याः -  मप्रयदशरनयाः  बपुरसदृशयाः  रमाजमा  मदलष्ट्रीपयाः  यदमा  विससष्ठमाश्रमस  प्रमत गच्छमत  स्म तदमा 
रमाज्यस्य कपु त्र मकमम् अलस्त इत्यमामदकस  सविर्त्तुं भमायमार्त्तुं सपुदमकणमास दमशरतविमानम्। तक्षेन सयाः अमतक्रमान्तस ममागरमम् अमप न 
जमातविमानम्।

तमात्पयमारथर याः - मदलष्ट्रीपयाः सपुदशरनयाः पपुरुषयाः आसष्ट्रीतम्। अतयाः सविर एवि तस द्रिषपुमम् इच्छलन्त स्म। अतयाः स 
मप्रयदशरनयाः इमत कमवियाः विणरयमत। चन्द्रिस्य पपुत्रयाः भविमत बपुरयाः। रमाजमा मदलष्ट्रीपयाः बपुरगहिसदृशयाः आसष्ट्रीतम्। अथविमा 
बपुरयाः इत्यस्य अथरयाः पलण्डतयाः भविमत। तक्षेन मदलष्ट्रीपयाः पलण्डतयाः आसष्ट्रीतम् इमत सकच्यतक्षे। मदलष्ट्रीपयाः स्विरमाज्यस्य 
मविषयक्षे सविर्त्तुं जमानमामत स्म। अत एवि स यदमा विससष्ठमाश्रमस गतविमानम् तदमा रमाज्यक्षे मकस  कपु त्र अलस्त इत्यक्षेततम् सविर्त्तुं 
सपुदमकणमायमायाः समविरक्षे  विमणरतविमानम्।  एविस  विणरयनम्  स बहिहममागरमम्  अमतक्रमान्तविमानम्।  मकन्तपु  स एतमाविदक्षेकमागतयमा 
विणरयमत स्म यतम् मकयमानम् ममागरयाः अमतक्रमान्तयाः इमत न जमातविमानम्। एतक्षेन मदलष्ट्रीपयाः समष्ट्रीचष्ट्रीनयाः विकमा आसष्ट्रीतम् इमत 
अमप जमायतक्षे। 

व्यमाकरणमविमशर याः -
● भकममपमतयाः - भकमक्षेयाः पमतयाः भकममपमतयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।

● दशरयनम् - दृश्रमातनोयाः मणच्प्रत्ययक्षे दृमशरमातपुयाः मनष्पदतक्षे। ततयाः शतकप्रत्ययक्षे प्रथमयकविचनक्षे दशरयनम् इमत 
रूपमम्।

● मप्रयदशरनयाः - मप्रयस दशरनस यस्य सयाः मप्रयदशरनयाः इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः।

● अध्विमानमम् - अध्विनम्-शब्दस्य मदतष्ट्रीययकविचनक्षे अध्विमानमम् इमत रूपमम्।

● बपुबपुरक्षे - बपुरम्-रमातनोयाः सलमट प्रथमपपुरुषयकविचनक्षे बपुबपुरक्षे इमत रूपमम्।

● बपुरनोपमयाः - बपुरयाः उपममा यस्य स बपुरनोपमयाः इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः।
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सलन्रकमायरमम् -
● लमङतमध्विमानमम् - लमङतमम्+अध्विमानमम्

● प्रयनोगपररवितरनमम् - मप्रयदशरनक्षेन बपुरनोपमक्षेन भकममपमतनमा पत्न्यय तत्तदम् दशरयतमा लमङतयाः अमप अध्विमा न 
बपुबपुरक्षे। 

पमाठगतप्रश्नमायाः -१३

. 48 मदलष्ट्रीपयाः अमतक्रमान्तस ममागर्त्तुं कथस न जमातविमानम्।

. 49 बपुबपुरक्षे इमत रूपस कस्य रमातनोयाः कलस्मनम् लकमारक्षे भविमत।

. 50 बपुरयाः कस्य पपुत्रयाः-
१) सकयरस्य २) भकमक्षेयाः ३) चन्द्रिस्य ४) शपुक्रस्य

. )7 15 इदमानन मकलपमाठमम् अविगच्छमाम -

स दपुष्प्रमापयशमायाः प्रमापदमाश्रमस श्रमान्तविमाहिनयाः।

समायस ससयममनस्तस्य महिषरमर महिषष्ट्रीसखयाः।।४८।।

अन्विययाः - दपुष्प्रमापयशमायाः श्रमान्तविमाहिनयाः ममहिषष्ट्रीसखयाः स समायस ससयममनयाः तस्य महिषरयाः आश्रमस प्रमापतम्।

अन्वियमाथर याः -  दपुष्प्रमापयशमायाः  दपुलरभककीमतरममानम्  श्रमान्तविमाहिनयाः  क्लमान्ततपुरङ्गयाः  ममहिषष्ट्रीसखयाः 
सपुदमकणमासहिचरयाः सयाः मदलष्ट्रीपयाः समायस सन्ध्यमाकमालक्षे ससयममनयाः मनयमस पमालयतयाः तस्य महिषरयाः विससष्ठस्य आश्रमस 
तपनोविनस प्रमापतम् प्रमापविमानम्।

सरलमाथर याः - दपुलरभयशसयाः असरकमारष्ट्री रमाजमा मदलष्ट्रीपयाः पपुत्रप्रमामपकमाम्ययमा विससष्ठमाश्रमस प्रमत मनगरतविमानम्। 
अलन्तमक्षे च स यदमा सन्ध्यमाकमालक्षे ससयमममहिषरयाः विससष्ठस्य आश्रमस प्रमापविमानम् तदमा तस्य रथविमाहिकमायाः अश्विमायाः 
अमप श्रमान्तमायाः आसनम्।

तमात्पयमारथर याः - इतयाः पकविर्त्तुं कमवियाः सन्तमानप्रमापयक्षे मदलष्ट्रीपस्य विससष्ठमाश्रमस प्रमत आगमनस ममागर तमाभ्यमास दृषस 
प्रकक मतसयौन्दयरमम्  इत्यमामदकस  सविर्त्तुं  विमणरतविमानम्।  एविस  बहिहकमालमातम्  परस  यदमा  तयौ  विससष्ठमाश्रमस  प्रमापविन्तयौ  तदमा 
सन्ध्यमाकमालयाः आसष्ट्रीतम्। ममागरश्रमकमारणमातम् स्यन्दनविमाहिकमायाः अश्विमायाः अमप अतष्ट्रीवि क्लमान्तमायाः आसनम्। विससष्ठयाः 
ससयमष्ट्री आसष्ट्रीतम्। ससयममनयाः एवि ध्यमानयनोगक्षेन कमालत्रयस द्रिषपु स समथमारयाः भविलन्त। अतयाः एवि मदलष्ट्रीपयाः पपुत्रलमाभमाय 
तस्य  तपनोविनमम्  आगतविमानम्।  यतनो  महि  मदलष्ट्रीपयाः  जमानमामत  स्म  यतम्  कपु लगपुरुयाः  विससष्ठयाः  ध्यमानयनोगक्षेन 
सन्तमानप्रमामपप्रमतबन्रकस  जमास्यमत।  मकञ्च  ततम्  मनरमाकतपुर्त्तुं  अविश्यस  कसञ्चतम्  उपमायस  विमदष्यमत।  अतयाः  एवि 
मदलष्ट्रीपस्य भमायरयमा सपुदमकणयमा सहि विससष्ठतपनोविनस प्रमत आगमनमम्।
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व्यमाकरणमविमशर याः -
● दपुष्प्रमापयशमायाः - दपुष्प्रमापस यशयाः यस्य स दपुष्प्रमापयशमायाः इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः।

● प्रमापतम् - प्रपकविरकमातम् आपम्-रमातनोयाः लपुमङ प्रथमपपुरुषयकविचनक्षे प्रमापतम् इमत रूपमम्।

● श्रमान्तविमाहिनयाः - श्रमान्तमामन विमाहिनमामन यस्य सयाः श्रमान्तविमाहिनयाः इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः।

● ससयममनयाः - ससयमयाः अलस्त यस्य स ससयमष्ट्री, तस्य ससयममनयाः।

● ममहिषष्ट्रीसखयाः - ममहिष्यमायाः सखमा ममहिषष्ट्रीसखयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।

● महिषरयाः- महिमानम् चमासयौ ऋमषयाः च महिमषरयाः इमत कमररमारयसममासयाः, तस्य महिषरयाः। इदस षष्ठ्यक्षेकविचनमान्तस 
रूपमम्।

सलन्रकमायरमम् -
● प्रमापदमाश्रममम् - प्रमापतम्+आश्रममम्

● ससयममनस्तस्य - ससयममनयाः+तस्य

● महिषरमरमहिषष्ट्रीसखयाः - महिषरयाः+ममहिषष्ट्रीसखयाः

● प्रयनोगपररवितरनमम् - दपुष्प्रमापयशसमा श्रमान्तविमाहिनक्षेन ममहिषष्ट्रीसखक्षेन तक्षेन समायस ससयममनयाः तस्य महिषरयाः 
आश्रमयाः प्रमामप।

पमाठगतप्रश्नमायाः -१४

. 51 मदलष्ट्रीपयाः कदमा विससष्ठमाश्रमस प्रमापविमानम्।

. 52 ममहिषष्ट्रीसखयाः इत्यस्य मकस  मविगहिविमाक्यस सममासनमाम च मकमम्।

पमाठसमारयाः 

तदनन्तरस मदलष्ट्रीपयाः ब्रहमाणस पकजमयत्विमा कपु लगपुरनोयाः विससष्ठस्य आश्रमस रथक्षेन गतविमानम्। यथमा विषमारकमालक्षे 
मक्षेघमारूढयाः  ऐरमावितयाः  मविदपुत्समाहिचयर्त्तुं  लभतक्षे  तथमा  रथमारूढयाः  मदलष्ट्रीपयाः  सपुदमकणमासमाहिचयर्त्तुं  लब्रविमानम्। 
आश्रमपररसरयाः शमान्तयाः भविमत। यमद तत्र असरकमायाः जनमायाः गच्छलन्त तमहिर  आश्रमक्षे शमालन्तभङ्गयाः स्यमातम्। अतयाः 
तयौ अल्पसक्षेनमापररविकतयौ एवि गतविन्तयौ। यदमा तयौ विनममागरण गतविन्तयौ तदमा विमायपुयाः तयौ सक्षेवितक्षे  स्म। स विमायपुयाः 
शमालविककरसजन्यक्षेन गन्रक्षेन यपुकयाः पपुष्परक्षेणकनमास  मविकक्षेपकयाः मविमपनस्थविककमानम् कम्पयमत स्म। मयकरमायाः रथध्विमनस 
श्रपुत्विमा मपुखमम् उनममतविन्तयाः। रथध्विमनस मक्षेघध्विमनस मत्विमा तक्षे षड्जस्विरक्षेण कक्षे कमारविमम् अकपु विरनम्। तमायाः कक्षे कमायाः श्रमाविस 
श्रमाविस तयौ दम्पतष्ट्री विससष्ठमाश्रमस गतविन्तयौ। यदमा रथयाः विनममागरण गच्छमत स्म तदमा ममागरस्थमकगमायाः समष्ट्रीपमातम् ममागर्त्तुं 
त्यजलन्त स्म। तक्षेषपु मकगदन्दक्षेषपु तयौ दम्पतष्ट्री परस्परस नक्षेत्रसमादृश्यस दृषविन्तयौ। गगनक्षे समारसमायाः पलङ्कबदमायाः सन्तयाः 
स्तम्भरमहितमास तनोरणममालमास मनमर्णीतविन्तयाः। तमास तनोरणममालमास तयौ दम्पतष्ट्री दृषविन्तयौ। यस्यमास मदमश रथयाः गच्छमत 
स्म तस्यमामम् एवि मदमश विमायपुयाः प्रविहिमत स्म। एविमम् अनपुकक लयाः पविनयाः तयनोयाः मननोरथयाः अविश्यस सफलयाः भमविष्यमत 
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इमत  सकचयमत  स्म।  रथविमाहिकमानमामम्  अश्विमानमास  खपुरययाः  उमकपमायाः  रकसलकणमायाः  तयौ  न  स्पकषविन्तयौ।  सरनोविरक्षेषपु 
उत्पनमानमामम् अरमविन्दमानमास पररमलयाः तरङ्गसञ्चलक्षेन शष्ट्रीतलयाः आसष्ट्रीतम्। तमादृशयाः आमनोदयाः सपुदमकणमामदलष्ट्रीपयनोयाः 
मनयाःश्विमासमम् अनपुकक तविमानम्। तक्षेन तयनोयाः मनयाःश्विमासयाः अरमविन्दमादम् अमप पररमलभररतयाः आसष्ट्रीतम् इमत सकच्यतक्षे। 
ततयाः मदलष्ट्रीपदत्तक्षेषपु यकपमचहयपुकक्षे षपु गमामक्षेषपु प्रमविषविन्तयौ। तत्र च यज्विनमास सफलमानम् आशष्ट्रीविमारदमानम् तयौ गकहिष्ट्रीतविन्तयौ। 
आभष्ट्रीरपलष्ट्रीषपु घनोषविकदमायाः हिययङ्गविष्ट्रीनमम् आदमाय समपुपलस्थतमायाः आसनम्। तक्षेभ्ययाः च विन्यमानमास ममागरविककमाणमास नमाममामन 
जमातविमानम् मदलष्ट्रीपयाः। चयत्रममासस्य पकमणरममायमास मचत्रमानकत्रचन्द्रियौ च ससयपुकयौ भवितयाः। तदमा तयनोयाः यनोगक्षे यथमा शनोभमा 
मतष्ठमत  तथमा  शनोभमा  सपुदमकणमामदलष्ट्रीपयनोयाः  यनोगक्षे  अमप  आसष्ट्रीतम्।  गमनकमालक्षे  मदलष्ट्रीपयाः  ममागरदृश्यमामन  पत्नन 
सपुदमकणमास दमशरतविमानम्। एविस कपु विरनम् सयाः अमतविमामहितमम् अमप ममागर्त्तुं न जमातविमानम्। अन्तक्षे च समायसकमालक्षे तयौ दम्पतष्ट्री 
सपुदमकणमामदलष्ट्रीपयौ यदमा महिषरयाः विससष्ठस्य आश्रमस प्रमापविन्तयौ तदमा रथविमाहिकमायाः अश्विमायाः अमप श्रमान्तमायाः आसनम्।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः -

. 1 सममासक्षेन पमाठसमारस विणरयत।

. 2 एकस  रथस सममारूढयौ सपुदमकणमामदलष्ट्रीपयौ कथस विमणरतयौ कमविनमा।

. 3 प्रकक मतविणरनक्षे पविनस कथस विमणरतविमानम् कमवियाः।

. 4 मयकरमाणमास मविषयक्षे कमवियाः मकमम् उकविमानम्।

. 5 परस्परमाकसमादृश्यमम् इत्यमामदश्लनोकस  विणरयत।

. 6 आमनोदयाः तयनोयाः मनश्विमासमम् अनपुकक तविमानम् इमत कथनक्षेन कमवियाः मकस  प्रमतपमादमयतपुमम् इच्छमत।

. 7 मदलष्ट्रीपक्षेन दत्तमायाः गमाममायाः ककीदृशमायाः आसनम्- समविस्तमारस विणरयत।

. 8 सपुदमकणमामदलष्ट्रीपयनोयाः विससष्ठमाश्रमगमनस विणरयत।

. 9 स्तम्भयनोयाः सलसखतमानम् परस्परसम्बदमानम् मक्षेलयत।

स्तम्भयाः-क स्तम्भयाः-ख

१. बपुबपुरक्षे १. सपुदमकणमामदलष्ट्रीपयौ

२. सपुखस्पशरयाः २. कक्षे कमायाः

३. ममागरशमासखनमामम् ३. मकगदन्दमम्

४. षड्जससविमामदनष्ट्रीयाः ४. पविनययाः

५. शनोभमा ५. अविगतविमानम्

६. महिमषरयाः ६. विन्यमानमामम्

७. परस्परमामकसमादृश्यमम् ७. अमभख्यमा

८. मचत्रमाचन्द्रिमसयौ ८. विससष्ठयाः

उत्तरमम् - १-५,२-४,३-६,४-२,५-७,६-८,७-३,८-१.
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पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण

उत्तरमामण-१
. 1 सपुदमकणमामदलष्ट्रीपयौ पपुत्रकमाम्ययमा विससष्ठमाश्रमस गतविन्तयौ।

. 2 जमायमा च पमतयाः च इमत मविगहिक्षे सममासक्षे कक तक्षे दम्पतष्ट्री इमत रूपमम्। अत्र एकशक्षेषसममासयाः भविमत। इदस 
मनत्यमदविचनमान्तमम्।

. 3 विससष्ठयाः मदलष्ट्रीपस्य कपु लगपुरुयाः आसष्ट्रीतम्।

. 4 ४

. 5 १

उत्तरमामण-२
. 6 मदलष्ट्रीपस्य रथयाः लस्नग्रगम्भष्ट्रीरमनघर्मोषयाः आसष्ट्रीतम्।

. 7 सपुदमकणमामदलष्ट्रीपयौ मविदपुदयरमावितमाभ्यमामम् उपममतयौ।

. 8 प्रमाविकमष भवियाः प्रमाविकषक्षेण्ययाः, तस प्रमाविकषक्षेण्यमम्। इदस मदतष्ट्रीययकविचनमान्तस रूपमम्। विषरतर्यौ जमातमम् इत्यथरयाः।

. 9 २

उत्तरमामण-३
. 10 सपुदमकणमामदलष्ट्रीपयौ अनपुभमाविमविशक्षेषमातम् सक्षेनमापररविकतयौ इवि।

. 11 ममा भकतम् इत्यस्य ममा अभकतम् इत्यक्षेवि प्रकक तस स्विरूपमम्। अत्र ममाङ्यनोगमातम् न ममाङ्यनोगक्षे इमत सकत्रक्षेण 
अडमागमयाः न भविमत। ममा अस्तपु इत्यथरयाः।

. 12 आश्रमपष्ट्रीडमा ममा भकतम् इमत तयौ पररमक्षेयपपुरयाःसरयौ।

उत्तरमामण-४
. 13 सपुखस्पशरयाः शमालमनयमारसगलन्रमभयाः पपुष्परक्षेणकलत्करययाः आरकतविनरमासजमभयाः पविनययाः तयौ सक्षेव्यममानयौ 

आस्तमामम्।

. 14 शमालस्य मनयमारसयाः शमालमनयमारसयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। शमालमनयमारसस्य गन्रयाः 
शमालमनयमारसगन्रयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। शमालमनयमारसगन्रयाः अलस्त यक्षेषमास तक्षे 
शमालमनयमारसगलन्रनयाः, तययाः शमालमनयमारसगलन्रमभयाः।

. 15 पपुष्परक्षेणकलत्करययाः+विमातययाः+आरकतविनरमासजमभयाः

. 16 ३

. 17 १

उत्तरमामण-५
. 18 मयकरमायाः षड्जस्विरक्षेण ससविदन्तक्षे स्म।
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. 19 तक्षे रथचक्रजन्यशब्दस श्रपुत्विमा मपुखमम् उनममतविन्तयाः।

. 20 रथस्य नक्षेमययाः रथनक्षेमययाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। रथनक्षेमष्ट्रीनमास स्विनमायाः रथनक्षेममस्विनमायाः इमत 
षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। ऊध्विर्त्तुं मपुखस यक्षेषमास तक्षे उन्मपुखमायाः इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः। रथनक्षेममस्विनययाः उन्मपुखमायाः 
रथनक्षेममस्विननोन्मपुखमायाः इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासयाः, तययाः रथनक्षेममस्विननोन्मपुखययाः।

. 21 १

. 22 २

उत्तरमामण-६
. 23 मकगमायाः रथक्षे समष्ट्रीपमम् आगतक्षे समत ममागर्त्तुं त्यजलन्त स्म।

. 24 तयौ परस्परलनोचनसमादृश्यस मकगदन्दक्षेषपु अविलनोमकतविन्तयौ।

. 25 न दकरमम् अदकरमम् इमत नञ्तत्पपुरुषसममासयाः। उलज्ज्झितस वित्मर यययाः तमामन उलज्ज्झितवित्ममारमन इमत 
बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः। अदकरस यथमा तथमा उलज्ज्झितवित्ममारमन अदकरनोलज्ज्झितवित्ममारमन इमत सपुप्सपुपमासममासयाः, 
तक्षेषपु अदकरनोलज्ज्झितवित्मरसपु।

. 26 ३

उत्तरमामण-७
. 27 समारसययाः पलङ्कबन्रमातम् तनोरणसकम्  कक तमा।

. 28 तनोरणसकम्  स्तम्भरमहितमा आसष्ट्रीतम्।

. 29 उत्पकविरकमातम् नमम्-रमातनोयाः मणमच कप्रत्ययक्षे उनममतमम् इमत रूपमम्। उनममतमम् आननस ययनोयाः तयौ 
उनममतमाननयौ इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः।

उत्तरमामण-८
. 30 पविनयाः अनपुकक लयाः आसष्ट्रीतम्।

. 31 पविनक्षेन मननोरथसमाफल्यस्य सकचनस तपुरगनोत्ककीणमारनमास रकलष्ट्रीनमामम् अपसमारणस च इमत कमायरदयस कक तमम्।

. 32 रजनोमभयाः+तपुरगनोत्ककीणरयाः+अस्पकषमालकविक्षेषनयौ

उत्तरमामण-९
. 33 अरमविन्दमानमास पररमलयाः तरङ्गसञ्चलक्षेन शष्ट्रीतलयाः जमातयाः।

. 34 आमनोदयाः सपुदमकणमामदलष्ट्रीपयनोयाः मनयाःश्विमासमम् अनपुकक तविमानम्।

. 35 दम्पत्यनोयाः मनयाःश्विमासयाः अरमविन्दमादम् अमप पररमलभररतयाः इमत ससध्यमत।

उत्तरमामण-१०
. 36 गमाममायाः मदलष्ट्रीपक्षेन यमासजकब्रमाहणक्षेभ्ययाः दत्तमायाः।

. 37 यज्विनमामम् आमशषयाः अमनोघमायाः आसनम्।

. 38 प्रमतगकहन्तयौ+अघ्यमारनपुपदमम्+आमशषयाः
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उत्तरमामण-११
. 39 ह्ययाः गनोदनोहिनक्षेन यदम् दपुग्रमम् उत्पनमम् तक्षेन दपुग्रक्षेन मनममरतस घकतस हिययङ्गविष्ट्रीनमम् इमत करयतक्षे।

. 40 तयौ ममागरविककमाणमास नमाममामन घनोषविकदमायाः उकविन्तयाः।

. 41 घनोषविकदमायाः हिययङ्गविष्ट्रीनमम् आदमाय समपुपलस्थतमायाः आसनम्।

. 42 ४

उत्तरमामण-१२
. 43 मचत्रमाचन्द्रिमसनोयाः यनोगक्षे चयत्रममासस्य पकमणरममायमास भविमत।

. 44 अमभख्यमा नमाम शनोभमा।

. 45 अत्र सपुदमकणमामदलष्ट्रीपयौ मचत्रमाचन्द्रिमाभ्यमामम् उपममतयौ।

. 46 १

. 47 ३

उत्तरमामण-१३
. 48 मदलष्ट्रीपयाः पत्न्यय सपुदमकणमायय ममागरदृश्यमामन दशरयनम् अमतक्रमान्तस ममागर्त्तुं न जमातविमानम्।

. 49 बपुरम्-रमातनोयाः सलमट प्रथमपपुरुषयकविचनक्षे बपुबपुरक्षे इमत रूपमम्।

. 50 ३

उत्तरमामण-१४
. 51 मदलष्ट्रीपयाः समायसकमालक्षे विससष्ठमाश्रमस प्रमापविमानम्।

. 52 ममहिष्यमायाः सखमा ममहिषष्ट्रीसखयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।

सन्दभरगन्थसकमचयाः -

● कमासलदमासयाः। रघपुविसशमम्(चन्द्रिकलमाख्ययमा व्यमाख्ययमा महिन्दनपुविमादक्षेन च मविभकमषतमम्)। रक्षेग्मष्ट्री-
आचमायरशक्षेषरमाजशममार(व्यमाख्यमाकमारयाः)। २००९। चयौखम्बमा-सपुरभमारतष्ट्री-प्रकमाशन। विमारमाणसष्ट्री।

● कमासलदमासयाः। रघपुविसशमम्। विन्दनोपमाध्यमाय-उदयचन्द्रियाः, विन्दनोपमाध्यमाय-अमनतमा( व्यमाख्यमाकतमाररयौ)। 
२००३। ससस्कक त-विपुक-मडपनो। कसलकमातमा।

॥ इमत सपमयाः पमाठयाः ॥
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)8 मनोहिमपुद्गरयाः रमामगपुणककीतरनस च

प्रस्तमाविनमा

सविरषपु दशरनक्षेषपु अत्यन्तस प्रससदमम् उत्कक षतमस च अदयतदशरनमम्। दशरनस नमाम मकमममत प्रश्नस्य उत्तरस 
तमाविदम् दृश्यतक्षे अनक्षेन इमत दशरनमम् इमत। दृश्यतक्षे समाकमालत्क्रयतक्षे अनपुभकयतक्षे मकलतत्त्विमम् अनक्षेन इमत दशरनमममत 
दृशम्-रमातनोयाः करणमाथर  ल्यपुट्प्रत्ययक्षे  दशरनशब्दनो मनष्पनयाः। अदयतदशरनस्य मकलस  तत्त्विस  भविमत  "सविर्त्तुं  खलल्विदस 
ब्रह"  इमत। अथमारदम् यलत्कसञ्चत्सविरमक्षेवि  ब्रह। इदस  महि जगतम्  ब्रहणयाः मविवितरभकतस  यथमा रज्ज्विमास  सपरभमक्षे  सपरयाः 
रज्जनोयाः मविवितरभकतयाः भविमत। विस्तपुतयाः तत्र रज्जपुरक्षेविमालस्त मकन्तपु सपरयाः दृश्यतक्षे,  एविमक्षेवि विस्तपुतयाः सविर्त्तुं  ब्रहयवि। 
जष्ट्रीविस्तपु  अजमाननोपमहितस  ब्रह।  जष्ट्रीविब्रहणनोरयक्यस्य  अपरनोकमानपुभकमतयाः  एविमास्य  अदयतदशरनस्य  मकलमम्। 
अदयतदशरनस्य आचमायरषपु मकररन्यतमास भजन्तक्षे परमपकज्यचरणमायाः श्रष्ट्रीशङ्करमाचमायमारयाः। तक्षे  भमाष्यगन्थमानमास प्रणयनक्षेन 
अदयतससदमान्तमानम् प्रमतष्ठमामपतविन्तयाः। तमदरमचतमम् उपमनषद्भमाष्यस ब्रहसकत्रभमाष्यस गष्ट्रीतमाभमाष्यस च अदयतविक्षेदमान्तस्य 
स्तम्भरूपमम्।  तक्षे  न कक्षे विलस  भमाष्यमविरचनक्षेन  अमप तपु  स्तनोत्रममाध्यमक्षेन  अमप अदयतविक्षेदमान्तमम्  उपमदषविन्तयाः। 
तमदरमचतक्षेषपु  स्तनोत्रक्षेषपु  अन्यतमस  भविमत  दमादशपञ्जररकमास्तनोत्रमम्।  तस्ययवि  मनोहिमपुद्गरयाः  इत्यमभरमानमम्।  अत्र 
आचमायमारणमास श्लनोकससरचनक्षे अतष्ट्रीवि सपुलसलतमा सरलमा च शयलष्ट्री दृश्यतक्षे। एतमादृश्यमा सरलयमा सपुलसलतयमा शयल्यमा 
एवि  तक्षे  अदयतससदमान्तमानम्  सनोत्रक्षे  अलस्मनम्  प्रमतपमामदतविन्तयाः।  अस्य  स्तनोत्रस्य  श्लनोकमानमामम्  सरलविमाक्यययाः 
अन्वियमाथरजमानमम् अलस्मनम् पमाठक्षे भमविष्यमत।

यस्य  जनस्य  कक त्यमाकक त्यमविविकयाः  अलस्त  स  एवि  सससमारक्षे  परमास  प्रमतष्ठमास  प्रमाप्ननोमत। 
कक त्यमाकक त्यमविविक्षेकवित्सपु सदमाचमारपरमायणक्षेषपु सत्यमनष्ठक्षेषपु जनक्षेषपु मकररन्यतमास भजतक्षे पपुरुषनोत्तमयाः श्रष्ट्रीरमामचन्द्रियाः। तस्य 
जष्ट्रीविनस  यदमप  मविपन्मपुकस  नमासष्ट्रीतम्  परन्तपु  स  कदमामप  सत्यविमामदतमास  न  त्यकविमानम्।  कथस  जष्ट्रीविनक्षे  स्थक्षेयमम् 
इत्यलस्मनम् मविषयक्षे तस्य आचरणमक्षेवि प्रममाणमम्। तस्ममातम् तस्य अमरस चररतमम् आसश्रत्य महिमाकमवियाः बमाल्मष्ट्रीमकयाः 
रमाममायणमम्  इमत  महिमाकमाव्यस  मविरमचतविमानम्।  आमदकमवियाः  बमाल्मष्ट्रीमकयाः,  अतयाः  रमाममायणमम्  आमदकमाव्यमम्  इमत 
प्रससदमम्।  रमाममायणस्य  सप  कमाण्डमामन  भविलन्त  -  बमालकमाण्डमम्,  अयनोध्यमाकमाण्डमम्,  अरण्यकमाण्डमम्, 
मकलष्कन्रमाकमाण्डमम्,  सपुन्दरकमाण्डमम्,  यपुदकमाण्डमम्  उत्तरकमाण्डस  चक्षेमत।  तक्षेषपु  कमाण्डक्षेषपु  अरण्यकमाण्डक्षे 
श्रष्ट्रीरमामचन्द्रिस्य गपुणविणरनमा  बमाल्मष्ट्रीमकनमा मविमहितमायाः।  यक्षेषपु  श्लनोकक्षे षपु  श्रष्ट्रीरमामचन्द्रिगपुणविणरनमा  ससविकत्तमा  तक्षेषपु  कक्षे चन 
मचतमायाः  श्लनोकमायाः  अलस्मनम्  पमाठक्षे  स्विष्ट्रीकक तमायाः।  तक्षेषक्षे  श्लनोकक्षे षपु  विमणरतमास  श्रष्ट्रीरमामचन्द्रिगपुणविणरनमामम्  अलस्मनम्  पमाठक्षे  
पश्यमामयाः।
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मनोहिमपुद्गरयाः रमामगपुणककीतरनस च मटप्पणष्ट्री

उदक्षेश्यमामन
अमपुमम् पमाठस पमठत्विमा भविमानम् -

 स्तनोत्रसमामहित्यस जमानष्ट्रीयमातम्।
 मनोहिमपुद्गरयाः इमत सनोत्रममाध्यमक्षेन अदयतविक्षेदमान्ततत्त्विमामन जमानष्ट्रीयमातम्।
 श्रष्ट्रीरमामगपुणविणरनमा इत्यसशस्य अध्ययनक्षेन रमामचन्द्रिस्य गपुणमानम् जमानष्ट्रीयमातम्।
 श्लनोकमानमामम् अन्वियमाथरयाः सममासस च जमातपुस शक्नपुयमातम्।
 मविमविरमानम् नकतनमानम् शब्दमानम् जमानष्ट्रीयमातम्।
 मविमविरशब्दमानमामम् प्रयनोगस्थलमामन जमात्विमा स्वियस भमाषमाव्यविहिमारक्षे तक्षेषमास शब्दमानमामम् उमचतस प्रयनोगस कतपुर्त्तुं 

शक्नपुयमातम्।  

मनोहिमपुद्गरस्तनोत्रमम्

. )8 1 सम्पकणर याः मकलपमाठयाः - मनोहिमपुद्गरस्तनोत्रमम् 
भज गनोमविन्दस भज गनोमविन्दस गनोमविन्दस भज मकढमतक्षे।

सम्प्रमापक्षे समनमहितक्षे मरणक्षे नमहि नमहि रकमत डपु कक ञम् करणक्षे।। १।।

मकढ जहिष्ट्रीमहि रनमागमतकष्णमास कपु रु सदपुमदस मनसस मवितकष्णमामम्।

यलभसक्षे मनजकमर्मोत्पमात्तस मवित्तस तक्षेन मविननोदय मचत्तमम्।। २।।

अथरमनथर्त्तुं भमाविय मनत्यस नमालस्त ततयाः सपुखलक्षेशयाः सत्यमम्।

पपुत्रमादमप रनभमाजमास भष्ट्रीमतयाः सविरत्रयषमा मविमहितमा नष्ट्रीमतयाः।। ३।।

कमा तक्षे कमान्तमा कस्तक्षे पपुत्रयाः सससमारनोऽयमतष्ट्रीवि मविमचत्रयाः।

कस्य त्विस कयाः कपु तयाः आयमातस्तत्त्विस मचन्तय यमददस भमातयाः।। ४।।

ममा कपु रु रनजनययौविनगविर्त्तुं हिरमत मनमक्षेषमात्कमालयाः सविरमम्।

ममायमामयममदमसखलस महित्विमा ब्रहपदस त्विस प्रमविश मविमदत्विमा।। ५।।

कमामस क्रनोरस लनोभस मनोहिस त्यक्त्विमात्ममानस भमाविय कनोऽहिमम्।

आत्मजमानमविहिष्ट्रीनमा मकढमास्तक्षे पच्यन्तक्षे नरकमनगकढमायाः।। ६।।

सपुरमलन्दरतरुमकलमनविमासयाः शय्यमा भकतलमसजनस विमासयाः।

सविरपररगहिभनोगत्यमागयाः कस्य सपुखस न करनोमत मविरमागयाः।। ७।।

शत्रयौ ममत्रक्षे पपुत्रक्षे बन्रयौ ममा कपु रु यत्नस मविगहिसन्रयौ।

भवि सममचत्तयाः सविरत्र त्विस विमाञ्छस्यमचरमादमद मविष्णपुत्विमम्।। ८।।

ससस्कक तसमामहित्यमम्    145   



मटप्पणष्ट्री ससस्कक तसमामहित्यमम्

त्विमय ममय चमान्यत्रयकनो मविष्णपुव्यरथर्त्तुं कपु प्यसस मय्यसमहिष्णपुयाः।

सविर लस्मनमप पश्यमात्ममानस सविरत्रनोत्सकज भक्षेदजमानमम्।। ९।।

प्रमाणमायमामस प्रत्यमाहिमारस मनत्यमामनत्यमविविक्षेकमविचमारमम्।

जमाप्यसमक्षेतसममासरमविरमानस कपु विर विरमानस महिदविरमानमम्।। १०।।

नसलनष्ट्रीदलगतससललस तरलस तदज्जष्ट्रीमवितममतशयचपलमम्।

मविमद व्यमाध्यमभममानगस्तस लनोकस  शनोकहितस च समस्तमम्।। ११।।

कमा तक्षेऽषमादशदक्षेशक्षे मचन्तमा विमातपुल तवि मकस  नमालस्त मनयन्तमा।

यस्त्विमास हिस्तक्षे सपुदृढमनबदस बनोरयमत प्रभविमामदमविरुदमम्।। १२।। 

गपुरुचरणमाम्बपुजमनभररभकयाः सससमारमादमचरमादम् भवि मपुकयाः।

सक्षेलन्द्रियममानसमनयममादक्षेविस द्रिक्ष्यसस मनजहृदयस्थस दक्षेविमम्।। १३।।

दमादशपञ्जररकमामय एष मशष्यमाणमास कसथतनो ह्यपुपदक्षेशयाः।

यक्षेषमा स मचत्तक्षे नयवि मविविक्षेकस्तक्षे पच्यन्तक्षे नरकमनक्षेकमम्।। १४।।

. )8 2 समाम्प्रतस मकलपमाठमविगच्छमाम (मनोहिमपुद्गरयाः) - १ 
भज गनोमविन्दस भज गनोमविन्दस गनोमविन्दस भज मकढमतक्षे।

सम्प्रमापक्षे समनमहितक्षे मरणक्षे नमहि नमहि रकमत डपु कक ञम् करणक्षे।। १।।

मकढ जहिष्ट्रीमहि रनमागमतकष्णमास कपु रु सदपुमदस मनसस मवितकष्णमामम्।

यलभसक्षे मनजकमर्मोत्पमात्तस मवित्तस तक्षेन मविननोदय मचत्तमम्।। २।।

अथरमनथर्त्तुं भमाविय मनत्यस नमालस्त ततयाः सपुखलक्षेशयाः सत्यमम्।

पपुत्रमादमप रनभमाजमास भष्ट्रीमतयाः सविरत्रयषमा मविमहितमा नष्ट्रीमतयाः।। ३।।

कमा तक्षे कमान्तमा कस्तक्षे पपुत्रयाः सससमारनोऽयमतष्ट्रीवि मविमचत्रयाः।

कस्य त्विस कयाः कपु तयाः आयमातस्तत्त्विस मचन्तय यमददस भमातयाः।। ४।।

अन्वियमाथर याः - 
समनमहितक्षे समष्ट्रीपक्षे  मरणक्षे मकत्ययौ सम्प्रमापक्षे प्रमापयौ अमप नमहि नमहि नयवि कक्षे नमामप प्रकमारक्षेण डपुकक ञम् करणक्षे 

व्यमाकरणमामदशमासजमानस रकमत परमपदस प्रमापयमत। तस्ममातम् हिक्षे  मकढमतक्षे  मकढमा ममतयरस्य स मकढममतयाः,  तस्य 
सम्बनोरनक्षे मकढमतक्षे मविविक्षेकमविहिष्ट्रीनक्षे गनोमविन्दस परमक्षेश्विरस भज आरमारय, गनोमविन्दस परमक्षेश्विरस भज आरमारय, गनोमविन्दस 
परमक्षेश्विरस भज आरमारय।१।
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मकढ हिक्षे मविविक्षेकहिष्ट्रीन,  रनमागमतकष्णमास रनस्य अथरस्य आगमरूपमास तकष्णमामम् आशमास जहिष्ट्रीमहि पररत्यज। 
सदपुमदस सलच्चन्तनस कपु रु सम्पमादय, मनसस ममानसक्षे मवितकष्णमास मविषयक्षेभ्ययाः वियरमाग्यस कपु रु सम्पमादय। यतम् यथमावितम् 
मनजकमर्मोत्पमात्तस मनजकमरणमा स्विबलक्षेन उपमात्तमम् उपमासजरतस मवित्तस रनस लभसक्षे प्रमाप्ननोमष तक्षेन तमावितमा एवि मचत्तस 
मनयाः मविननोदय आनन्दय।२।

अथर्त्तुं मवित्तमम् अनथर्त्तुं मविपदयाः कमारणमम् इमत मनत्यस सविरदमा भमाविय मचन्तय। यतनो यस्ममातम् कमारणमातम् 
ततयाः तस्ममादम् मवित्तमातम् सपुखलक्षेशयाः अमप सपुखस्य आभमासयाः अमप नमालस्त न भविमत इमत सत्यस यथमाथरमक्षेवि। तत्र 
कमारणस कथयमत -  पपुत्रमादम् अमप आत्मजमादम् अमप रनभमाजमास रमनकमानमास भष्ट्रीमतयाः "अयस पपुत्रयाः मक्षे मम सविरस्विमम् 
अपहिरक्षेतम्" इत्यमामदभयस भविमत।  सविरत्र सविरलस्मनम् स्थलक्षे एषमा नष्ट्रीमतयाः अयमम् आचमारयाः मविमहितमा आचमारयाः जमायतक्षे।
३। 

तक्षे तवि कमा कमान्तमा भमायमार कमा। तक्षे तवि कयाः पपुत्रयाः सपुतयाः। अयस सससमारयाः दृश्यममानयाः कणस्थमायष्ट्री प्रपञ्चयाः 
अतष्ट्रीवि अत्यन्तस मविमचत्रयाः अद्भकतयाः। त्विस कस्य कयाः। कपु तयाः कस्ममातम् स्थमानमातम् आयमातयाः आगतविमानम् (इमत जमातपुस 
शक्ननोमष) यदम् इदस तत्त्विस यथमाथरभकतस तदम् भमातयाः हिक्षे सखक्षे मचन्तय मविचमारय।४।

व्यमाख्यमानमम् - 
अलस्मनम्  स्तनोत्रक्षे  प्रथमयाः  श्लनोकयाः  धपुविपदमम्।  अथमारतम्  प्रत्यक्षेकमातम्  श्लनोकमातम्  परमम्  अस्य 

श्लनोकस्यमाविकसत्तयाः भविमत। अत्र शङ्करभगवित्पमादमायाः कथयलन्त यतम्  -  यदमा मरणस  समष्ट्रीपमम्  आगच्छमत तदमा 
न्यमायव्यमाकरणमादष्ट्रीनमास  सससमाररकतत्त्विपकणरशमासमानमास  जमानक्षेन मपुमकयाः नयवि भविमत। यतनो महि एतक्षेषमास  जमानक्षेन कक्षे विलस 
कपु तकमारय ममतयाः भविमत। एतक्षेन परममप्रययाः मनोकयाः नयवि जमायतक्षे। एतमादृशशमासक्षेषपु अमनत्यपदमाथमारनमास मविषयक्षे  एवि 
चचमार मविमहितमा। तस्ममातम् हिक्षे अजमामनमनपुष्य, यमद त्विस सससमाररकदपुयाःखमातम् मपुमकस  प्रमापपुमम् इच्छसस तमहिर  गनोमविन्दस्य 
परमक्षेश्विरस्य भजनस ककीतरनस विमा कपु रु।१।

रनस कमामस च न महि उपभनोगक्षेन सममामपस गच्छमत, परन्तपु उत्तरनोत्तरस विररतक्षे एवि। अत एवि महिमाभमारतक्षे 
प्रससदनोमकयाः - 

“न जमातपु कमामयाः कमाममानमामपुपभनोगक्षेन शमाम्यमत।

हिमविषमा कक ष्णवित्मरवि भकय एविमामभविररतक्षे।।” इमत।

तस्ममातम्  रनमागमस्य  तकष्णमा  पररत्यज्यमा।  यतनो  महि  रनस्य  तकष्णमा  मविषयक्षेभ्ययाः  मनयाः  परममात्ममन 
स्थमापमयतपुमम् अविकमाशस न ददमामत। सलच्चन्तनक्षेन मनसयाः ममासलन्यस कष्ट्रीयतक्षे। तस्ममातम् सदपुमदयाः करणष्ट्रीयमा। मकञ्च 
मनसस मविषयक्षेषपु वियरमाग्यस सम्पमादनष्ट्रीयमम्। यतनो महि मविषयवियरमाग्यस मविनमा मपुमकयाः न भविमत। विस्तपुतयाः अत्र शमस्य 
प्रमतपमादनस  मविमहितमम्।  शमयाः नमाम जमानसमारनमामन यमामन श्रविणमननमनमदध्यमासनमामन तक्षेभ्ययाः मभनमविषयक्षेभ्ययाः 
अन्तररलन्द्रियस्य मनसयाः मनगहियाः।

अमप  च  स्वियस  सत्कमरणमा  यतम्  प्रमाप्ननोमत  तक्षेनयवि  रनक्षेन  यमावितम्  मचत्तमविननोदनस  नमाम 
स्विककीयमामभलमाषपकरणस करणष्ट्रीयमम्। अपरस्य रनस दृष्टमा ईष्यमार न करणष्ट्रीयमा। अथविमा अपरस्य रनमम् ऋणरूपक्षेण 
स्विष्ट्रीकक त्य भनोगमामदकस  नयवि कतरव्यमम् इमत तमात्पयरमम्। अतयाः गनोमविन्दस भज इमत।२।

अथरयाः सविरदमा अमनषमक्षेवि सम्पमादयमत। अत एविनोच्यतक्षे सपुभमामषतमम् -
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“अथरस्यमाजरनक्षे दपुयाःखमसजरतमानमास च रकणक्षे।

आयक्षे दपुयाःखस व्ययक्षे दपुयाःखस कथमथरयाः सपुखमाविहियाः।।” इमत।

 अथमारतम् सपुखस न भविमत। यतनो महि अथरस्य प्रमाचपुयर्त्तुं  यदमा भविमत तदमा मनसस शमालन्तयाः न भविमत। 
लनोकक्षे  एविस दृश्यतक्षे यतम् ययाः असरकरनविमानम् तस्य स्विस्य पपुत्रक्षे भमायमारयमास विमा मविश्विमासस न करनोमत। स मबभक्षेमत यतम् 
तस्य पपुत्रयाः भमायमार विमा सविरस्विमम् अपहिरक्षेतम् इमत। तस्ममातम् अथरन सपुखस नमास्त्यक्षेवि। अतयाः गनोमविन्दस भज इमत।३।

जगमत  मविदममानयाः  सम्बन्रयाः  कमणक  एवि।  इयस  मक्षे  कमान्तमा  अयस  मक्षे  पपुत्रयाः  इत्यमामदकस  सविरमविरस 
सम्बन्रजमानस ममरयमाभकतमम् एवि। अयस दृश्यममानयाः सससमारयाः अतष्ट्रीवि मविमचत्रयाः भविमत। यतनो महि इयस मक्षे कमान्तमा पपुत्र 
इत्यमामदकस  जमानस  यदमप  ममरयमाभकतस  तथमामप  अयस  सससमारयाः  सत्यत्विक्षेन  एतत्सविरमम्  अस्ममाकस  पपुरतयाः 
समपुपस्थमापयमत। अतयाः अहिस कयाः अलस्म,  अहिस कस्ममादम् आगतयाः एतत्सविर्त्तुं  यमद जमातव्यस तमहिर  गनोमविन्दस भज 
इमत।४।

पमाठगतप्रश्नमायाः-१

. 1 समनमहितक्षे मरणक्षे मकस  न रकमत।

. 2 मकढक्षेन मकस  त्यकव्यमम्।

. 3 कथमथरयाः अनथरयाः भविमत।

. 4 कक्षे न मचत्तस मविननोदनष्ट्रीयमम्।

. 5 सविरत्र कमा नष्ट्रीमतयाःमविमहितमा।

. 6 सससमारयाः मविमचत्रयाः कथमम्।

. )8 3 समाम्प्रतस मकलपमाठमविगच्छमाम (मनोहिमपुद्गरयाः) - २ 
ममा कपु रु रनजनययौविनगविर्त्तुं हिरमत मनमक्षेषमात्कमालयाः सविरमम्।

ममायमामयममदमसखलस महित्विमा ब्रहपदस त्विस प्रमविश मविमदत्विमा।। ५।।

कमामस क्रनोरस लनोभस मनोहिस त्यक्त्विमात्ममानस भमाविय कनोऽहिमम्।

आत्मजमानमविहिष्ट्रीनमा मकढमास्तक्षे पच्यन्तक्षे नरकमनगकढमायाः।। ६।।

सपुरमलन्दरतरुमकलमनविमासयाः शय्यमा भकतलमसजनस विमासयाः।

सविरपररगहिभनोगत्यमागयाः कस्य सपुखस न करनोमत मविरमागयाः।। ७।।

शत्रयौ ममत्रक्षे पपुत्रक्षे बन्रयौ ममा कपु रु यत्नस मविगहिसन्रयौ।

भवि सममचत्तयाः सविरत्र त्विस विमाञ्छस्यमचरमादमद मविष्णपुत्विमम्।। ८।।

   148   ससस्कक तसमामहित्यमम्



मनोहिमपुद्गरयाः रमामगपुणककीतरनस च मटप्पणष्ट्री

अन्वियमाथर याः - 

रनजनययौविनगविर्त्तुं  रनक्षेषपु  मनपुष्यक्षेषपु  स्विस्य  ययौविनमाविस्थमायमामम्  अमप  गविरमम्  अहिङ्कमारस  ममा  नयवि  कपु रु 
मविरक्षेमहि। यतनो महि कमालयाः महिमाकमालयाः मनमक्षेषमातम् हिठमातम् एवि सविर्त्तुं समस्तस हिरमत अपहिरमत मविनमाशयमत विमा। त्विस 
सखक्षे  इदस  व्यमापकतमम्  असखलस  समस्तस  ममायमामयस  जगतम्  महित्विमा  त्यक्त्विमा  मविमदत्विमा  आत्मजमानस  प्रमाप्य  "अहिस 
ब्रहमालस्म" इमत अनपुभकय ब्रहपदस ब्रहस्विरूपस प्रमविश मनोकमाख्यस परमपपुरुषमाथर्त्तुं प्रमाप्य मपुकयाः भवि। तत्समारनमाय 
त्विस गनोमविन्दस भज इमत।५।

कमामस विमासनमास क्रनोरस दक्षेषस लनोभमम् अमभलमाषमास मनोहिस प्रष्ट्रीमतस त्यक्त्विमा विजरमयत्विमा अहिस कयाः इमत आत्ममानस 
स्विस भमाविय मचन्तय। यक्षे आत्मजमानमविहिष्ट्रीनमायाः आत्मनयाः जमानस यक्षेषमास न वितरतक्षे तक्षे मकढमायाः अमविविक्षेमकनयाः नरकमनगकढमायाः 
नरकक्षे  बदमायाः सन्तयाः पच्यन्तक्षे अहिरहियाः द पुयाःखस प्रमाप्नपुविलन्त इमत। अतयाः दपुयाःखमातम् मपुकयक्षे गनोमविन्दस भज।६।

सपुरमलन्दरतरुमकलमनविमासयाः सपुरमलन्दरक्षे दक्षेविमालयक्षे विमा तरुमकलक्षे विककस्य अरयाः विमा मनविमासयाः अविस्थमानमम्, 
भकतलस पकसथविष्ट्री शय्यमा शयनस्थमानमम्, असजनस मकगचमर  विमासयाः विसमम्। सविरपररगहिभनोगत्यमागयाः सविरषमास पररगहिमाणमास 
मविषयमाणमास  भनोगस्य त्यमागयाः। तक्षेषपु  मविरमागयाः वियरमाग्यस  कस्य मनपुष्यस्य सपुखमम्  आनन्दमम्  न करनोमत,  सविरस्ययवि 
मनपुष्यस्य सपुखस करनोमत एवि इत्यथरयाः।७। 

यमद अमचरमादम् शष्ट्रीघ्रमक्षेवि मविष्णपुत्विस सविरव्यमामपत्विस ब्रह्मस्विरूपस विमाञ्छसस प्रमापपुमम् इच्छसस तमहिर  शत्रयौ 
अरयौ, ममत्रक्षे सपुहृमद, पपुत्रक्षे सपुतक्षे बन्रयौ स्विजनक्षे च मविगहिसन्रयौ यपुदमक्षेलनक्षे च यत्नस प्रयत्नस ममा नयवि कपु रु मविरक्षेमहि। 
सविरत्र त्विस सममचत्तयाः सममानमनस्कयाः भवि तथमाभकतयाः भकत्विमा मतष्ठ इमत।८।

व्यमाख्यमानमम् - 
रनमम् अनपुचरमायाः स्विस्य ययौविनमाविस्थमा च पदपत्रक्षे लस्थतस पययाः इवि कणस्थमामय। तस्ममातम् एषपु मविषयक्षेषपु 

कदमामप गविरयाः नमाम आत्मत्विबपुमदयाः दम्भश्च न करणष्ट्रीययाः। यतनो महि सविर्त्तुं कमालस्य अरष्ट्रीनक्षे एवि वितरतक्षे। कमालयाः 
स्विक्षेच्छयमा एकलस्मनम् कणक्षे सकजमत परलस्मनम् कणक्षे एवि नमाशयमत च। तस्ममातम् सखक्षे ,  ममरयमाममायमाविकतमम् इदमम् 
असखलस जगतम् त्यक्त्विमा ब्रहमानन्दस प्रमापपुमम् आत्मजमानस लभस्वि। तत्प्रमाप्त्यथर्त्तुं त्विस गनोमविन्दस भज इत्यथरयाः।५।

सम्पकणरयाः  अयस  सससमारयाः  कमामक्रनोरमामदपररपकणरयाः।  कमामनो  नमाम सष्ट्रीरनमादष्ट्रीनमामम्  उपभनोगक्षेच्छमा,  मविदक्षेषयाः 
अमभलमाषयाः,  लनोभयाः मनोहियाः इत्यक्षेतत्सविरमम् अमनत्यमम् एवि। तस्ममातम् एततम् सविर्त्तुं त्यक्त्विमा सविरदमा मविचमारणष्ट्रीयस यतम् 
अहिस कयाः नमाम मम स्विरूपस मकमम् इमत। यतनो महि यक्षे आत्ममानस न जमानलन्त तक्षे प्रत्यहिस नरकक्षे  यथमा द पुयाःखस भविमत 
तथमा दपुयाःखस प्रमाप्नपुविलन्त। तस्ममातम् द पुयाःखमातम् पररत्रमाणस प्रमापपुस गनोमविन्दस भज इत्यथरयाः।६।

भनोगविमासनमामदकस  त्यक्त्विमा  रनमादयौ  लनोभस  च  पररत्यज्य  मलन्दरक्षे  विककस्य  अरयाः  विमा  शयनक्षे  भकमयौ 
अविस्थमानक्षे  मकञ्च मकगचमरणयाः  परररमानक्षे  मवित्तलनोभमादष्ट्रीनमास  कषस  नयवि  सनोढव्यस  भविमत।  एविमक्षेवि  ययाः  मकममप  न 
स्विष्ट्रीकरनोमत भनोगमामदकस  त्यजमत मकञ्च तस्य भनोगमविषयक्षेषपु वियरमाग्यस भविमत स एवि विस्तपुतयाः सपुखष्ट्री। तस्ममातम् सपुखस 
प्रमापपुस गनोमविन्दस भज इत्यथरयाः।७।

शत्रपुममत्रमादययाः ममरयमाभकतमायाः एवि। शत्रपुणमा सहि यपुदक्षेन,  ममत्रक्षेण सहि सख्यक्षेन,  पपुत्रक्षे विमात्सल्यक्षेन,  तथमा 
बन्रपुनमा सहि आलमापक्षेन समययाः नषयाः भविमत। तस्ममातम् तत्र यत्नयाः समयव्यययाः न करणष्ट्रीययाः। सविरत्र सपुखक्षे दपुयाःखक्षे 
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दन्दक्षे अनपुरमागक्षे ययाः सममानरूपक्षेण मतष्ठमत स एवि मविष्णपुत्विमम् अथमारतम् मनोकस प्रमाप्ननोमत। एतलस्मनक्षेवि प्रसङ्गक्षे  गष्ट्रीतमायमास 
भगवितमा कक ष्णक्षेन लस्थतरष्ट्रीलकणस प्रनोकमम् -

दपुयाःखक्षेष्विनपुमदगमनमायाः सपुखक्षेषपु मविगतस्पकहियाः।

विष्ट्रीतरमागभयक्रनोरयाः लस्थतरष्ट्रीमपुर मनरुच्यतक्षे।। इमत। 

लस्थतसरयमा एवि मनोकयाः प्रमाप्यतक्षे। तमादृशस्य मनोकस्य लमाभमाय परमक्षेश्विरमारमारनस कमायरमम् इत्यथरयाः।८।

पमाठगतप्रश्नमायाः-२

. 7 कस्य गविरयाः कथस नयवि करणष्ट्रीययाः।

. 8 मकस  मकस  त्यक्त्विमा आत्मनयाः मचन्तमा कतरव्यमा।

. 9 कथस मतष्ठमत चक्षेतम् जनयाः मविरमागसपुखस लभतक्षे।

. 10 मकस  सविरस्य सपुखस करनोमत।

. 11 कपु त्र यत्नयाः न करणष्ट्रीययाः।

. 12 मविष्णपुत्विप्रमापयक्षे मकस  कमायरमम्।

. )8 4 समाम्प्रतस मकलपमाठमविगच्छमाम (मनोहिमपुद्गरयाः) - ३ 
त्विमय ममय चमान्यत्रयकनो मविष्णपुव्यरथर्त्तुं कपु प्यसस मय्यसमहिष्णपुयाः।

सविर लस्मनमप पश्यमात्ममानस सविरत्रनोत्सकज भक्षेदजमानमम्।। ९।।

प्रमाणमायमामस प्रत्यमाहिमारस मनत्यमामनत्यमविविक्षेकमविचमारमम्।

जमाप्यसमक्षेतसममासरमविरमानस कपु विर विरमानस महिदविरमानमम्।। १०।।

नसलनष्ट्रीदलगतससललस तरलस तदज्जष्ट्रीमवितममतशयचपलमम्।

मविमद व्यमाध्यमभममानगस्तस लनोकस  शनोकहितस च समस्तमम्।। ११।।

अन्वियमाथर याः - 
हिक्षे सखक्षे त्विमय तवि अन्तयाः, ममय मम अन्तश्च अन्यत्र सविरत्रयवि एकयाः मविष्णपुयाः एकस  ब्रह वितरतक्षे। ततयाः 

व्यथरमम्  अकमारणस  त्विमम्  असमहिष्णपुयाः  असहिममानयाः  सनम्  ममय कपु प्यसस ममय कनोपस  करनोमष।  सविरलस्मनम्  अमप 
सविरलनोकक्षे षपु इतरजन्तपुषपु अमप आत्ममानस स्विककीयस ब्रहस्विरूपस पश्य अविलनोकय। सविरत्र सविरमविरसससमारव्यविहिमारक्षेषपु 
भक्षेदजमानमम् इदस मम इदस तवि इत्यमामदभक्षेदबपुमदमम् उत्सकज पररत्यज।९।
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प्रमाणमायमाममम्  अनपुलनोममविलनोममामदव्यमापमारस  प्रत्यमाहिमारमम्  चकपुयाः-श्रनोत्र-त्विगम्-सजह्वमा-घ्रमाणक्षेलन्द्रियमाणमास 
स्विस्विमविषयक्षेभ्ययाः प्रत्यमाहिरणस मनत्यमामनत्यमविविक्षेकमविचमारस ब्रह्म एवि मनत्यस विस्तपु ततयाः अन्यदम् असखलमम् अमनत्यमम् 
इमत  मविचमारस  जमाप्यसमक्षेतसममासरमविरमानमम्  जमाप्यक्षेन  श्रष्ट्रीभगविनमामस्मरणमामदनमा  सहि  ध्यमानमामदकमम्  अविरमानस 
मनश्चयजमानस महिदविरमानस महितमा यत्नक्षेन कपु रु सम्पमादय।१०। 

यथमा नसलनष्ट्रीदलगतससललस नसलनष्ट्रीदलक्षे पदपत्रक्षे गतस लस्थतस ससललस जलस तरलस कणस्थमामय भविमत 
तदतम्  तथयवि  जष्ट्रीमवितस  जष्ट्रीविनमम्  अमतशयचपलमम्  अत्यन्तस  चञ्चलमम्।  व्यमाध्यमभममानगस्तस  व्यमासरनमा 
कफमवित्तमामदरनोगक्षेण अमभममानक्षेन स्वियशसमा च गस्तमम् आच्छनस शनोकगतस दपुयाःखभररतस समस्तमम् असखलस लनोकस  
मविश्विस मविमद जमानष्ट्रीमहि।११।

व्यमाख्यमानमम् - 
सविर्त्तुं  खलपु इदस ब्रह। सविरलस्मनम् शरष्ट्रीररमण एकस  ब्रहयवि वितरतक्षे। तक्षेन कस्यमचदम् उपरर क्रनोरयाः नमाम 

स्विस्य उपरर  एवि  क्रनोरयाः।  क्रनोरक्षेन  पपुनयाः  आत्मजमानस  भविमत मविस्मकतमम्।  तथमाह्यपुच्यतक्षे  भगवितमा  श्रष्ट्रीकक ष्णक्षेन 
गष्ट्रीतमायमास- 

कमाम एष क्रनोर एष रजनोगपुणसमपुद्भवियाः।

महिमाशननो महिमापमाप्ममा मविद्ध्यक्षेनममहि वियररणमम्।। इमत।

क्रनोरमादययाः  अनथरकमायाः।  मकञ्च  सविरत्र  आत्मनयाः  अथमारदम्  ब्रहत्विक्षेन  दशरनस  कमायरमम्।   ब्रहजमानक्षेन 
भक्षेदजमानमम् इदस मम कक तक्षे, इयस मम, इयस तवि इत्यमामदकस  नश्यमत। सविरत्र आत्मनोपलब्रयक्षे गनोमविन्दस भज इत्यथरयाः।
९।

प्रमाणमायमामप्रत्यमाहिमारमादष्ट्रीनमामम्  अभ्यमासयाः करणष्ट्रीययाः।  अथमारतम्  अदयतविक्षेदमान्तमानमामम्  अषमाङ्गमानमास  मविसरविदम् 
अभ्यमासयाः अपक्षेमकतयाः। मकञ्च मचत्तशपुद्ध्यमामदकरणमाय जपयाः करणष्ट्रीययाः। तक्षेन सहि श्रष्ट्रीभगवितयाः नमामस्मरणमामदकमम् 
अमप करणष्ट्रीयमम्।  तक्षेन भगवितयाः गपुणककीतरनक्षेन मनसस शमालन्तयाः आगच्छमत। एतक्षेन महिमानम्  ययाः ब्रहप्रमामपरूपयाः 
मनश्चययाः सयाः सपुतरमास भविमत। एतमादृशस महिदविरमानस कपु रु। अस्य उपलब्रयक्षे गनोमविन्दस भज इमत।१०।

पदपत्रक्षे जलस कमणकस  यमावितम् न मतष्ठमत। एविमक्षेवि मनपुष्यमाणमास जष्ट्रीविनमम् अमप अत्यन्तस चञ्चलस नमाम 
अरपुनमा  अलस्त  परन्तपु  श्वियाः  नमामप  स्थमातपुमम्  अहिरमत।  समस्तयाः  अयस  सससमारयाः  रनोगमामदनमा  व्यस्तयाः  मकञ्च 
अमभममानप्रष्ट्रीमतदक्षेषमामदव्यमापयाः।  अमप  च  अयस  शनोकक्षे न  पररपकणरयाः।  अत्र  सससमारक्षे  दपुयाःखमक्षेवि  सविरदमा  लभ्यतक्षे, 
यलत्कसञ्चतम् सपुखस प्रमाप्यतक्षे तदमप परस दपुयाःखमक्षेवि दमास्यमत। तस्ममातम् एततम् सविर्त्तुं जमानष्ट्रीमहि। मकञ्च अस्ममातम् मपुमकस  
मचरसपुखस प्रमापपुस च त्विस गनोमविन्दस भज इत्यथरयाः।११।

पमाठगतप्रश्नमायाः-३

. 13 मविष्णपुयाः कपु त्र कपु त्र अलस्त।

. 14 सविरत्र मकमम् उत्सकज।

. 15 मकस  मकमम् अविरमानस कमायरमम्।
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. 16 जष्ट्रीविनस ककीदृशस भविमत।

. 17 समस्तयाः लनोकयाः ककीदृशयाः।

. )8 5 समाम्प्रतस मकलपमाठमविगच्छमाम (मनोहिमपुद्गरयाः) - ४ 
कमा तक्षेऽषमादशदक्षेशक्षे मचन्तमा विमातपुल तवि मकस  नमालस्त मनयन्तमा।

यस्त्विमास हिस्तक्षे सपुदृढमनबदस बनोरयमत प्रभविमामदमविरुदमम्।। १२ 

गपुरुचरणमाम्बपुजमनभररभकयाः सससमारमादमचरमादम् भवि मपुकयाः।

सक्षेलन्द्रियममानसमनयममादक्षेविस द्रिक्ष्यसस मनजहृदयस्थस दक्षेविमम्।। १३।।

दमादशपञ्जररकमामय एष मशष्यमाणमास कसथतनो ह्यपुपदक्षेशयाः।

यक्षेषमा स मचत्तक्षे नयवि मविविक्षेकस्तक्षे पच्यन्तक्षे नरकमनक्षेकमम्।। १४।।

अन्वियमाथर याः - 
विमातपुल उन्मत्त जष्ट्रीवि,  तक्षे तवि अषमादशदक्षेशक्षे बहिहषपु मविषयक्षेषपु कमा ककीदृशष्ट्री मचन्तमा व्यमाकपु लतमा। तवि तक्षे 

मनयन्तमा प्रभपुयाः मकस  नमालस्त न वितरतक्षे। ययाः हिस्तक्षे पमामणदयक्षे सपुदृढमनबदस सम्यकयमा बदस त्विमास प्रभविमामदमविरुदस 
प्रभविमामदभ्ययाः  जननमरणमामदमविकमारक्षेभ्ययाः  मविरुदस  पकथकम्  आत्मतत्त्विस  बनोरयमत जमापमयष्यमत इमत तमात्पयरमम्। 
१२।

गपुरुचरणमाम्बपुजमनभररभकयाः गपुरुचरणमाम्बपुजयनोयाः मनभररयाः ययाः भकयाः अथमारदम् गपुरुपमादपदयनोयाः आसश्रतयाः 
भमकममानम्  ययाः  जनयाः।  अथविमा  गपुरुचरणमाम्बपुजयनोयाः  मनभररभकयाः मनभररभमकयपुकयाः  पररपकणरभमकयपुकयाः  ययाः  सयाः 
अमचरमातम् शष्ट्रीघ्रमक्षेवि सससमारमातम् ममायमाविकतमातम् मपुकयाः पमाशरमहितयाः भवि। एविस क्रमक्षेण सक्षेलन्द्रियममानसमनयममातम् इलन्द्रियययाः 
सहि सक्षेलन्द्रियस्य मनसयाः मनयममातम् ससयममातम् मनजहृदयस्थस स्विलस्मनम् अविलस्थतमम् दक्षेविस परमक्षेश्विरस ब्रहस्विरूपस 
द्रिक्ष्यसस समाकमात्कतपुर्त्तुं शक्ननोमष।१३।

एषयाः  श्लनोकबदयाः  दमादशपञ्जररकमामययाः  दमादशपञ्जररकमास्तनोत्ररूपयाः  महि  मनश्चयक्षेन,  मशष्यमाणमामम् 
अन्तक्षेविमाससनमास  कक तक्षे  कसथतयाः  उकयाः  उपदक्षेशयाः  कक त्यमाकक त्यमविविक्षेकबनोरयाः।  यक्षेषमास  नरमाणमास  मचत्तक्षे  मनसस मविविक्षेकयाः 
सदसमदचमारयाः नमालस्त नयवि कदमामचतम्  भविमत तक्षे  मकढमायाः नरकमम् अत्यन्तद पुयाःखमकलमम्  अनक्षेकस  बहिहविमारस पच्यन्तक्षे 
सससमारस प्रमविशलन्त।१४।

व्यमाख्यमानमम् - 
विमातपुल उन्मत्त जष्ट्रीवि,  तक्षे तवि अषमादशदक्षेशक्षे बहिहषपु मविषयक्षेषपु कमा ककीदृशष्ट्री मचन्तमा व्यमाकपु लतमा। तवि तक्षे 

मनयन्तमा प्रभपुयाः मकस  नमालस्त न वितरतक्षे। ययाः हिस्तक्षे पमामणदयक्षे सपुदृढमनबदस सम्यकयमा बदस त्विमास प्रभविमामदमविरुदस 
प्रभविमामदभ्ययाः  जननमरणमामदमविकमारक्षेभ्ययाः  मविरुदस  पकथकम्  आत्मतत्त्विस  बनोरयमत जमापमयष्यमत इमत तमात्पयरमम्। 
१२।
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विस्तपुतस्तपु  बहिहषपु  मविषयक्षेषपु  मचन्तमा  व्यथमार  एवि।  अतयाः अमविविक्षेमकनस  प्रमत इयमपुमकयाः-  हिक्षे  मकढ,  तवि 
मनयन्तमा मकस  नमालस्त।  ययाः त्विमास  हिस्तयनोयाः सपुदृढस  गकहिष्ट्रीत्विमा जननमरणमामदभ्ययाः  मविकमारक्षेभ्ययाः पकथग्भकतस भविमत 
ब्रहजमानस  तदक्षेवि आत्यलन्तकदपुयाःखनमाशकमम् इमत बनोरमयष्यमत। तमादृशस  ब्रहजमानस  प्रमापव्यस  चक्षेदम् गनोमविन्दभजनस 
कमायरमम्। 

"गपुरनोरलङ्घ्रपदक्षे मनश्चक्षेन लगस

ततयाः मकस  ततयाः मकस  ततयाः मकस  ततयाः मकमम्।।” इमत शङ्करमाचमायरविचनमादक्षेवि जमायतक्षे यदम् गपुरनोयाः पमादपदयनोयाः 
भमकममानम् ययाः स एवि सससमारमाणरवितरणक्षे सकमनो भविमत। स एवि आत्मजमानस प्रमाप्ननोमत। आत्मजमानलमाभमाय गपुरयौ 
सम्पकणमार  भमकयाः  गपुरुविचस्सपु  श्रदमा  मविश्विमासश्च  अपक्षेकतक्षे।  अत एवि  अदयतविक्षेदमान्तक्षे  ब्रहजमानक्षे  असरकमाररणयाः 
शममामदषट्कसम्पसत्तयाः भविक्षेतम्। शममादयस्तमावितम् शमयाः दमयाः उपरमतयाः मतमतकमा सममारमानस श्रद्रमा च। तत्र श्रदमा 
नमाम गपुरूपमदषविक्षेदमान्तविमाक्यक्षेषपु  मविश्विमासयाः।  एविस  गपुरयौ  श्रदमाविमानम्  भमकममानम्  च सससमारमातम्  ममायमाविकतमातम्  जगतयाः 
शष्ट्रीघ्रमक्षेवि मपुमकस  प्रमाप्ननोमत। तस्ममातम् त्विस  तमादृशयाः भकत्विमा शष्ट्रीघ्रमक्षेवि मनोकस लभस्वि। मकञ्च इलन्द्रियययाः सहि मनसयाः 
ससगमनस  नमाम  मनगहियाः  अपक्षेकतक्षे।  अथमारतम्  शममामदसम्पनयाः भवि।  तक्षेन  त्विस  स्विलस्मनम्  लस्थतस  परममात्ममानस  द्रिषपु स 
शक्ननोमष। तत्प्रमाप्त्यथर्त्तुं त्विस गनोमविन्दस भज इमत अमविविक्षेमकनस प्रमत उपदक्षेशयाः।१३।

इदस स्तनोत्रस भगविच्चरणययाः श्रष्ट्रीशङ्करमाचमायरयाः मशष्यमाणमास नमाम तक्षेषमास समाकमातम् मशष्यमाणमास मकञ्च परम्परयमा 
अस्ममाकस  कक तक्षे  कक त्यमाकक त्यमविविक्षेकमविषयक्षे  उपदक्षेशमपुखक्षेन  उकमम्।  यक्षे  श्रदमालन्वितमायाः  भकत्विमा  मविश्विमासस  कक त्विमा 
आत्मजमानलमाभमाय यत्नस कररष्यलन्त तक्षे अविश्यस मपुकमायाः भमविष्यलन्त। परन्तपु यक्षेषमास मचत्तक्षे जमाननोदययाः न भमविष्यमत 
तक्षे  जननमरणमामदचक्रय याः  बदमायाः  सन्तयाः  पपुनयाः  पपुनयाः  द पुयाःखमकलस  सससमारमम्  आगममष्यलन्त।  तस्ममादम्  एतस्ममातम् 
सससमारदपुयाःखमातम् मपुमकस  प्रमापपुस त्विस गनोमविन्दस भज इत्यथरयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः-४

. 18 ककीदृशयाः मनयन्तमा अपक्षेकतक्षे।

. 19 कथस जनयाः सससमारमातम् मपुकनो भविमत।

. 20 मनजहृदयस्थस्य दक्षेविस्य दशरनस कथस लभ्यतक्षे।

. 21 इदस मनोहिमपुद्गरस्तनोत्रस ककीदृशमम्।

. 22 कक्षे  नरकक्षे  पच्यन्तक्षे।
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श्रष्ट्रीरमामगपुणविणरनमा

. )8 6 सम्पकणर याः मकलपमाठयाः (श्रष्ट्रीरमामगपुणविणरनमा) 
स च मनत्यस प्रशमान्तमात्ममा मकद पुपकविर्त्तुं च भमाषतक्षे।
उच्यममाननोऽमप परुषस ननोत्तरस प्रमतपदतक्षे।। १।।
कदमामचदपुपकमारक्षेण कक तक्षेनयकक्षे न तपुष्यमत।
न स्मरत्यपकमारमाणमास शतमप्यमात्मवित्तयमा।। २।।
शष्ट्रीलविकदयजमारनविकदयविरयनोविकदयश्च सज्जनययाः।
कथयनमास्त विय मनत्यमसयनोग्यमान्तरक्षेष्विमप।। ३।।
बपुमदममान्मरपुरमाभमाषष्ट्री पकविरभमाषष्ट्री मप्रयसविदयाः।
विष्ट्रीयरविमान च विष्ट्रीयरण महितमा स्विक्षेन मविलस्मतयाः।। ४।।
न चमानकतकथनो मविदमान्विकदमानमास प्रमतपकजकयाः।
अनपुरकयाः प्रजमामभश्च प्रजमाश्चमाप्यनपुरञ्जतक्षे।। ५।।
कपु लनोमचतममतयाः कमात्रस स्विरमर्त्तुं बहिह  मन्यतक्षे।
मन्यतक्षे परयमा प्रष्ट्रीत्यमा महित्स्विगरफलस ततयाः।। ६।।
नमाश्रक्षेयसस रतनो यश्च न मविरुदकथमारुमचयाः।
उत्तरनोत्तरयपुककीनमास विकमा विमाचस्पमतयरथमा।। ७।।
अरनोगस्तरुणनो विमाग्मष्ट्री विपपुष्ममान्दक्षेशकमालमवितम्।
लनोकक्षे  पपुरुषसमारजयाः समारपुरक्षेकनो मविमनममरतयाः।। ८।।
रमरकमाममाथरतत्त्विजयाः स्मकमतममान्प्रमतभमानविमानम्।
लयौमककक्षे  समयमाचमारक्षे कक तकल्पनो मविशमारदयाः।। ९।।
मनभकतयाः ससविकतमाकमारनो गपुपमन्त्रयाः सहिमायविमानम्।
अमनोघक्रनोरहिषर श्च त्यमागससयमकमालमवितम्।। १०।।
रमामयाः सत्पपुरुषनो लनोकक्षे  सत्ययाः सत्यपरमायणयाः।
समाकमाद्रिमाममामदमनविकरत्तनो रमरश्चमामप सश्रयमा सहि।। ११।।

. )8 7 समाम्प्रतस मकलपमाठमविगच्छमाम  - (श्रष्ट्रीरमामगपुणविणरनमा-१) 

स च मनत्यस प्रशमान्तमात्ममा मकद पुपकविर्त्तुं च भमाषतक्षे।
उच्यममाननोऽमप परुषस ननोत्तरस प्रमतपदतक्षे।। १।।
कदमामचदपुपकमारक्षेण कक तक्षेनयकक्षे न तपुष्यमत।

   154   ससस्कक तसमामहित्यमम्



मनोहिमपुद्गरयाः रमामगपुणककीतरनस च मटप्पणष्ट्री

न स्मरत्यपकमारमाणमास शतमप्यमात्मवित्तयमा।। २।।
शष्ट्रीलविकदयजमारनविकदयविरयनोविकदयश्च सज्जनययाः।
कथयनमास्त विय मनत्यमसयनोग्यमान्तरक्षेष्विमप।। ३।।
बपुमदममान्मरपुरमाभमाषष्ट्री पकविरभमाषष्ट्री मप्रयसविदयाः।
विष्ट्रीयरविमान च विष्ट्रीयरण महितमा स्विक्षेन मविलस्मतयाः।। ४।।

अन्वियमाथर याः - 
स श्रष्ट्रीरमामचन्द्रियाः च मनत्यस सततस प्रशमान्तमात्ममा अक्रनोरनस्विभमावियाः मकद पुपकविर्त्तुं मकदपुमकपकविर्त्तुं च भमाषतक्षे विमक। 

परुषमम्  रूकमम्  उच्यममानयाः कनोऽमप कटपु मकस  करनोमत चक्षेदमप  स न नयवि परुषमम्  उत्तरस  रूकस्विरक्षेण प्रत्यपुत्तरस 
प्रमतपदतक्षे प्रयच्छमत इत्यथरयाः।१।

एकक्षे न कक्षे नमामप पपुरुषक्षेण कदमामचतम् कपु त्रमामप कक्षे नमामप प्रकमारक्षेण उपकमारक्षेण सयौकयरमविरमानक्षेन कक तक्षेन कपु विरतमा 
अमप तपुष्यमत आत्मवित्तयमा स्विमदव्यदक्षेहिवित्तयमा स्विष्ट्रीकरनोमत। सयाः अपकमारमाणमास द पुयाःखस दत्तवितमास शतमम् अमप बहिह  
अपरमारमम् अमप आत्मवित्तयमा स्विदक्षेहिवित्तयमा न स्मरमत मविस्मरमत इत्यथरयाः।२। 

मनत्यस  सविरदमा  शष्ट्रीलविकदययाः  सदमाचमारसम्पनययाः  जमानविकदययाः  मविदमा  यक्षेषमास  पररपक्विमायाः  सम्पनमायाः  तमादृशययाः, 
वियनोविकदययाः  ज्यक्षेष्ठययाः,  सज्जनययाः  सत्पपुरुषययाः,  असयनोग्यमान्तरक्षेषपु  असयनोग्यस्य  अन्तरक्षेषपु  मध्यकमालक्षेषपु 
असमविदमाभ्यमाससमयक्षे अमप विय मनश्चयक्षेन कथयनम् आस्त विदमत स्म इत्यथरयाः।३।

स  रमामचन्द्रियाः  बपुमदममानम्  सविरमविरविचनमविषयक्षेषपु  प्रशस्तबपुमदमविमशषयाः,  मरपुरमाभमाषष्ट्री  मरपुरस  मननोहिरमम् 
आभमामषतपुस  शष्ट्रीलमम्  अस्य  मरपुरविचनशमालष्ट्री,  पकविरभमाषष्ट्री  प्रथमभमाषणक्षेन  स्विमामभमपुख्यप्रदशरकयाः,  मप्रयसविदयाः 
सत्यभमाषष्ट्री परन्तपु मप्रयविमाक्यस्य विकमा,  विष्ट्रीयरविमानम् बलशमालष्ट्री,  परन्तपु स्विक्षेन स्विककीयक्षेन महितमा प्रबलक्षेन विष्ट्रीयरण 
परमाक्रमक्षेण न मविलस्मतयाः आत्मबनोरमविहिष्ट्रीनयाः न इत्यथरयाः।४।

व्यमाख्यमानमम् - 
अत्र श्रष्ट्रीरमामचन्द्रिस्य गपुणविणरनमा मक्रयतक्षे। स श्रष्ट्रीरमामयाः सविरदमा शमान्तमनस्कयाः भकत्विमा एवि मतष्ठमत। मकञ्च 

कदमामप मकममप विकव्यस चक्षेतम् क्रनोरमामदकमम्  अकक त्विमा कनोमलस्विरक्षेण सम्भमाषतक्षे। यमद कदमामप कश्चन तक्षेन सहि 
कठनोरविचनक्षेन भमाषणस करनोमत तदमामप स तक्षेन सहि कनोमलशब्दययाः लसलतविमाक्यययाः भमाषतक्षे। एविस श्रष्ट्रीरमामयाः स्विभमाविक्षेन 
शमान्तयाः मकदपुभमाषष्ट्री च।१। 

कश्चन समाममान्यजनयाः अमप यमद तस्य कममप उपकमारस कदमामप कपु त्रमामप करनोमत तमहिर स श्रष्ट्रीरमामयाः तस 
कदमामप  न मविस्मरमत।  मकन्तपु  बहिवियाः  यमद  तस्य अपकमारस  कपु विरलन्त,  तस्य दपुयाःखस  जनयलन्त,  तथमामप  स 
कक पमाससन्रपुयाः स्विस्य ममाहिमात्म्यक्षेन तमानम् प्रमत कदमामप क्रनोरस न करनोमत। तक्षेषमामम् अपकमारमानम् अमप मविस्मरमत। अत्र 
भगवितयाः श्रष्ट्रीरमामचन्द्रिस्य उदमारतमायमायाः पररचययाः प्रमाप्यतक्षे।२।

रमामचन्द्रियाः सविरदमा सदमाचमारसम्पनययाः पकज्यययाः सहि विमातमारलमापक्षेन तक्षेभ्ययाः सदमाचमारजमानमम् अलभत। एविमक्षेवि 
यक्षेषमास मविदमायाः पररपक्विमायाः तमादृशययाः सहि विमातमारलमापक्षेन तक्षेभ्ययाः मविमविरशमासमाणमास जमानमम् अलभत। यक्षे वियसमा ज्यक्षेष्ठयाः 
अथमारदम् जष्ट्रीविनक्षे मविमविरमविषयक्षे अमभजतमास यक्षे लब्रविन्तयाः तक्षेभ्ययाः कलस्मनम् पररलस्थतयौ कथस स्थक्षेयमम् इत्यमामदमविषयक्षे 
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जमानमम्  अलभत।  मकञ्च,  यक्षे  सत्पपुरुषमायाः  तक्षेभ्ययाः  नष्ट्रीत्यपुपदक्षेशमानम्  लब्रविमानम्।  स  श्रष्ट्रीरमामयाः  एतययाः  सहि 
असमाभ्यमासकमालक्षे अमप विमातमारलमापस कपु विरलन्त स्म। एविस सविमारनम् प्रमत तस्य श्रदमा पररस्फपु टमा भविमत।३।

रमामचन्द्रिस्य कथस कदमा मकस  विकव्यमम् इत्यलस्मनम् मविषयक्षे मविमशषबपुमदयाः आसष्ट्रीतम्। अतयाः स व्यविहिमारक्षेषपु 
प्रशस्तबपुमदमविमशषयाः। तस्य मरपुरभमाषणमक्षेवि स्विभमावियाः अतयाः स मरपुरमाभमाषष्ट्री। अमप च, मप्रयविमाक्कथनक्षे मनपपुणयाः 
स  यदमा  अमतनष्ट्रीचक्षेन  सहिमामप  विमातमारमम्  आलपमत  स्म  तदमा  आदयौ  सम्भमाष्य  सयाः  अपरस्य  आमभमपुख्यस 
सम्पमादयमत स्म। सयाः अत्यन्तबलशमालष्ट्री भकत्विमा अमप स्विककीयक्षेन महितमा बलक्षेन आत्मबनोरमविहिष्ट्रीनयाः अन्रयाः न 
आसष्ट्रीतम्। अत्र श्रष्ट्रीरमामस्य महित्त्विस जमायतक्षे।।४।

पमाठगतप्रश्नमायाः-५

. 23 स रमामचन्द्रियाः कथस भमाषतक्षे।

. 24 रमामचन्द्रिस प्रमत परुषविचयाः उच्यतक्षे चक्षेत्स मकस  करनोमत।

. 25 श्रष्ट्रीरमामचन्द्रियाः मकस  न स्मरमत।

. 26 श्रष्ट्रीरमामचन्द्रियाः कथस न स्मरमत।

. 27 श्रष्ट्रीरमामयाः कथस तपुष्यमत।

. 28 श्रष्ट्रीरमामयाः कय याः सहि असमाभ्यमासकमालक्षे अमप कथयनमास्त।

. )8 8 समाम्प्रतस मकलपमाठमविगच्छमाम  (श्रष्ट्रीरमामगपुणविणरनमा-२) 

न चमानकतकथनो मविदमान्विकदमानमास प्रमतपकजकयाः।
अनपुरकयाः प्रजमामभश्च प्रजमाश्चमाप्यनपुरञ्जतक्षे।। ५।।
कपु लनोमचतममतयाः कमात्रस स्विरमर्त्तुं बहिह  मन्यतक्षे।
मन्यतक्षे परयमा प्रष्ट्रीत्यमा महित्स्विगरफलस ततयाः।। ६।।
नमाश्रक्षेयसस रतनो यश्च न मविरुदकथमारुमचयाः।
उत्तरनोत्तरयपुककीनमास विकमा विमाचस्पमतयरथमा।। ७।।
अरनोगस्तरुणनो विमाग्मष्ट्री विपपुष्ममान्दक्षेशकमालमवितम्।
लनोकक्षे  पपुरुषसमारजयाः समारपुरक्षेकनो मविमनममरतयाः।। ८।।

अन्वियमाथर याः - 
न च अनकतकथयाः अनकतमा मकषमा कथमा कथनस यस्य स श्रष्ट्रीरमामचन्द्रियाः अनकतकथयाः ममरयमाविमादष्ट्री कदमामप 

ममरयमाभमाषणस  न करनोमत।  मविदमानम्  सकलजमानमविमशषयाः  स विकदमानमास  जमानमामदमभयाः  विकमदस  गतमानमास  प्रमतपकजकयाः 
पकजमादमानमामदमभयाः सम्ममानकतमार। स प्रजमामभयाः दक्षेशस्थययाः जनययाः अनपुरकयाः अनपुरमागमविषयष्ट्रीभकतयाः। कपु त इमत चक्षेतम्- 
प्रजमायाः च अमप प्रजमाजनमानम् अमप स श्रष्ट्रीरमामयाः अनपुरञ्जतक्षे अनपुरञ्जयमत।५।
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कपु लनोमचतममतयाः कपु लनोमचतमा इक्ष्विमाकपु कपु लयनोग्यमा ममतयाः बपुमदयाः यस्य सयाः स्विकपु लयनोग्यबपुमदसम्पनयाः 
श्रष्ट्रीरमामचन्द्रियाः कमात्रस कमत्रयपमालनष्ट्रीयस प्रजमापमालनमामदकस  स्विरमर्त्तुं  स्विकतरव्यस बहिह  असरकस  मन्यतक्षे पमालयमत। तत्र 
आसरक्यक्षे हिक्षेतपुयाः तमावितम् - ततयाः प्रजमापमालनमामदरूपमातम् कमात्ररममारतम् परयमा प्रष्ट्रीत्यमा महित्यमा श्रदयमा महिदम् अत्यपुत्कक षस 
स्विगरफलस दक्षेविलनोकप्रमामपरूपफलस मन्यतक्षे मनलश्चननोमत।६। 

ययाः श्रष्ट्रीरमामचन्द्रियाः अश्रक्षेयसस मनष्फलक्षे अकल्यमाणक्षे कमरमण न रतयाः आसकयाः, न च मविरुदकथमारुमचयाः 
मविरुदकथमासपु  रमरमविरुदगमाम्यमालमापमामदषपु  प्रष्ट्रीमतरमहितयाः  स   उत्तरनोत्तरयपुककीनमास  विमादमामदषपु 
स्विपकमनविमारहिकनोत्तरनोत्तरयत्नक्षे विमाचस्पमतयरथमा विमाचस्पमतररवि विकमा अप्रमतहितविकमा।७। 

स  श्रष्ट्रीरमामचन्द्रियाः  अरनोगयाः  रनोगमामदसससगररमहितयाः,  तरुणयाः  मनत्यतमारुण्यमविमशषयाः,  विमाग्मष्ट्री 
प्रशस्तविचनविमानम्, विपपुष्ममानम् प्रशस्तशरष्ट्रीरयाः, दक्षेशकमालमवितम् लयौमककवियमदककमर्मोमचत-दक्षेशकमालयनोयाः जमातमा, लनोकक्षे  
पपुरुषसमारजयाः  पपुरुषसमारमानम्  पपुरुषस्य  अन्तगकर महितस  तत्त्विस  जमानमामत  इमत  पपुरुषसमारजयाः,  समारपुयाः 
परकमायरसमारनशष्ट्रीलयाः, मविमनममरतयाः मविशक्षेषक्षेण मविलकणत्विक्षेन मनममरतयाः अथमारदम् अघमटतघटनमापटष्ट्रीयमानम्।८।

व्यमाख्यमानमम् - 
अत्रमामप  भगवितयाः  श्रष्ट्रीरमामचन्द्रिस्य  ममहिममाकथनस  मक्रयतक्षे।  स  कदमामप  ममरयमाभमाषणस  न  करनोमत। 

सविरमविरजमानसम्पनयाः स परन्तपु यक्षे वियनोज्यक्षेष्ठमायाः मकञ्च जमानज्यक्षेष्ठमायाः आचमारज्यक्षेष्ठमाश्च तक्षेषमास सम्ममानस सक्षेविमामदकस  च 
करनोमत।  स  सविरषमास  प्रजमानमामम्  अनपुरमागमविषयष्ट्रीभकतयाः  भविमत।  कपु तयाः  इमत  चक्षेद पुच्यतक्षे  यतम्  सयाः  प्रजमाजनमानम् 
अनपुरञ्जयमत। स स्वियस पकविर्त्तुं प्रजमानमामनपुरञ्जनस करनोमत। ततयाः अनपुरसञ्जतमामभयाः प्रजमामभयाः अनपुरकयाः भविमत।५।

स श्रष्ट्रीरमामयाः स्विस्य इक्ष्विमाकपु कपु लस्य मविषयक्षे जमानसम्पनयाः आसष्ट्रीतम्। तस्य ममतयाः सकक्ष्ममविचमारसमहितमा 
इक्ष्विमाकपु कपु लयनोग्यमा।  स  स्विस्य  प्रजमापमालनमामदरूपस  कमत्रयरमर्त्तुं  अत्यन्तस  श्रद्रयमा  पमालयमत।  यतनो  महि 
कमत्रयरमरस्य श्रदयमा पमालनक्षेन महित्स्विगरफलस लभ्यतक्षे इमत स मचन्तयमत।६।

दपुतक्रकीडमादक्षेयाः यस्य कमरणयाः मकममप महितम् फलस नमालस्त तमादृशस कमर  श्रष्ट्रीरमामयाः न कदमामप आचरमत। 
रमरप्रसङ्गस त्यक्त्विमा गमाममालमापमामदकस  स न कदमामप करनोमत। यदमा मविमविरशमासमामण आरमारष्ट्रीकक त्य विमादयाः प्रचलमत 
तदमा तत्र स विमाचस्पमत इवि अप्रमतहितविकमा। अथमारदम् विमादमामदषपु न कलश्चतम् तस परमाजक्षेतपुस शक्ननोमत।७।

तस्य श्रष्ट्रीरमामस्य शरष्ट्रीरस सविरदमा ज्विरमामदरनोगरमहितस भविमत। सविरदमा तमारुण्यस तस्य अङ्गक्षेषपु प्रमतभमामत। 
तस्य दक्षेहियाः सपुदृढयाः। अमप च लयौमककवियमदककममारमण कलस्मनम् कमालक्षे कथस करणष्ट्रीयमामन इमत मविषयक्षे सम्यकयमा 
जमानमामत स्म। कश्चन पपुरुषयाः अन्तयाः मकस  मचन्तयमत इमत स एकविमारस तस पपुरुषस दृष्टमा जमातपुस शक्ननोमत। तस्ममातम् 
स समारपुयाः इवि अन्तयमारमष्ट्री इमत जमायतक्षे।८।

पमाठगतप्रश्नमायाः-६

. 29 श्रष्ट्रीरमामयाः कक्षे षमास प्रमतपकजकयाः - क) प्रजमानमामम्, ख) अममात्यमानमामम्, ग) विकदमानमामम्, घ) यनोमगनमामम्

. 30 रमामचन्द्रियाः कथस प्रजमामभयाः अनपुरकनो भविमत। 

. 31 रमामचन्द्रियाः कमानम् अनपुरञ्जतक्षे।
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. 32 रमामचन्द्रियाः मकस  बहिह मन्यतक्षे।

. 33 रमामचन्द्रियाः कलस्मनम् न रतयाः।

. 34 रमामचन्द्रियाः ककीदृशयाः विकमा आसष्ट्रीतम्।

. 35 रमामचन्द्रियाः लनोकक्षे  ककीदृशयाः अलस्त।

. 36 पपुरुषसमारजयाः इत्यस्य मकस  तमात्पयरमम्।

. )8 9 समाम्प्रतस मकलपमाठमविगच्छमाम  (श्रष्ट्रीरमामगपुणविणरनमा-३) 

रमरकमाममाथरतत्त्विजयाः स्मकमतममान्प्रमतभमानविमानम्।
लयौमककक्षे  समयमाचमारक्षे कक तकल्पनो मविशमारदयाः।। ९।।
मनभकतयाः ससविकतमाकमारनो गपुपमन्त्रयाः सहिमायविमानम्।
अमनोघक्रनोरहिषर श्च त्यमागससयमकमालमवितम्।। १०।।
रमामयाः सत्पपुरुषनो लनोकक्षे  सत्ययाः सत्यपरमायणयाः।
समाकमाद्रिमाममामदमनविकरत्तनो रमरश्चमामप सश्रयमा सहि।। ११।।

अन्वियमाथर याः - 
स श्रष्ट्रीरमामचन्द्रियाः रमरकमाममाथरतत्त्विजयाः रमरकमाममाथमारनमास तत्त्विस  जमानमामत पपुरुषमाथरतत्त्विमविदम् इत्यथरयाः। स 

स्मकमतममानम्  जमातमाथरमविषयक्षे  मविस्मरणरमहितयाः,  प्रमतभमाविमानम्  प्रमतभमानस  प्रमतविस्तपुप्रकमाशनस  तदमानम्,  लयौमककक्षे  
लनोमककप्रममाणक्षे समयमाचमारक्षे समाङ्कक्षे मतकमाचमारक्षे च कक तकल्पयाः कक तससस्थमापनयाः मविशमारदयाः आचरणसमथरयाः।९।

मनभकतयाः मविनष्ट्रीतयाः,  ससविकतमाकमारयाः ससविकतयाः आकमारनो यस्य स कतरव्यमाथरव्यञ्जकक्षे मङ्गतमाकमारगनोपनचतपुरयाः, 
गपुपमन्त्रयाः  फलपयरन्तमम्  अन्यययाः  अमविमदतमन्त्रयाः,  सहिमायविमानम्  प्रशस्तमन्त्रयपुकयाः,  अमनोघक्रनोरहिषरयाः  अमनोघयौ 
मनष्फलयौ क्रनोरहिषर्यौ यस्य स फलपयरविसमामयकनोपप्रसमादयाः,  त्यमागससयमकमालमवितम् त्यमागससयमयनोयाः दमानगहिणयनोयाः 
कमालस विक्षेसत्त जमानमातष्ट्रीमत त्यमागससयमकमालमविदम् विस्तपुत्यमागगहिणकमालविक्षेत्तमा भविमत।१०।

रमामयाः दमाशरसथयाः लनोकक्षे  जगमत सत्पपुरुषयाः सज्जनयाः सत्ययाः सत्यविमानम् सत्यपरमायणयाः सत्यरमरकमनष्ठयाः। 
रमरयाः कमात्ररमरयाः सश्रयमा सहि तत्फलभकतयमा सम्पदमा सहि रमाममातम् श्रष्ट्रीरमामचन्द्रिमातम् समाकमातम् अव्यविरमानक्षेन मविमनविकरत्तयाः 
मनष्पनयाः रममारथरयनोयाः इतरमनरपक्षेकतयमा मनविमारहिकयाः स इत्यथरयाः।११।

व्यमाख्यमानमम् - 
रममारथरकमाममनोकमायाः  चत्विमारयाः  पपुरुषमाथमारयाः।  तक्षेषमास  मविषयक्षे  श्रष्ट्रीरमामस्य  जमानमतष्ट्रीवि  गभष्ट्रीरमम्।  स  यदम् 

एकविमारमम् अविगच्छमत ततम् न कदमामप मविस्मरमत। कस्यमामप विस्तपुनयाः प्रकमाशनक्षे तस्य अमभनविसमामरयर्त्तुं वितरतक्षे। 
मकञ्च  यथमासमयस  वियमदकलयौमकककममारदष्ट्रीनमामम्  आचरणक्षे  तस्य  समामरयरमम्  अनपुपममम्।  अथमारतम्  स 
वियमदकलयौमकककममारदष्ट्रीनमामम् आचरणक्षे अतष्ट्रीवि मनपपुणयाः। एविमत्र श्रष्ट्रीरमामचन्द्रिस्य सविरषपु कमायरषपु समामरयरमस्तष्ट्रीमत 
स्फपु टमम्।९। 
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स श्रष्ट्रीरमामयाः मविनयसम्पनयाः। कस्यमामप कमायरस्य ससद्ध्यथरमम् इमङ्गतमामदकमम् अपक्षेकतक्षे, अन्यथमा तस्य 
कमायरस्य मविघ्नयाः सम्भविक्षेतम्। स तमादृशक्षेमङ्गतस्य गनोपनक्षे दकयाः। मकञ्च,  कस्यमामप कमरणयाः यमावितम् फलस न भविमत 
तमावितम् तस्य मन्त्रणमामदकस  तस पररत्यज्य अन्ययाः कलश्चदम् अमप जमातपुस नयवि शक्ननोमत। अमप च तस्य मन्त्रणमम् 
अतष्ट्रीवियपुमकसम्मतस भविमत। न कक्षे विलमम् एतदक्षेवि,  स क्रनोरस विमा हिषर्त्तुं  विमा करनोमत चक्षेतम् स कदमामप मनष्फलयाः न 
भविमत।  अमप  च  स  कदमा  कस्य  त्यमागयाः  कदमा  कस्य  गहिणस  विमा  कतरव्यमम्  इत्यलस्मनम्  मविषयक्षे 
मविलकणबपुमदसम्पनयाः अलस्त।१०। 

स श्रष्ट्रीरमामचन्द्रियाः  लनोकक्षे  अत्यन्तयाः  सज्जनयाः।  अथमारतम्  तस्य  स्विशत्रयौ  अमप  स्नक्षेहियाः  अलस्त।  सयाः 
सत्यस्विरूपयाः  सत्यपरमायणश्च।  सत्यरमरस्य  पररपमालनस  स  सविरदमा  करनोमत।  मकञ्च  स  रमाजसश्रयमा  सहि 
स्विरमरस्य मनविरहिनस सम्यकयमा करनोमत।११।

पमाठगतप्रश्नमायाः-७

. 37 रमरकमाममाथरतत्त्विजयाः इत्यस्य मकस  तमात्पयरमम्। 

. 38 रमामचन्द्रियाः कपु त्र कक तकल्पयाः।

. 39 रमामचन्द्रियाः लनोकक्षे  ककीदृशयाः

. 40 श्रष्ट्रीरमामयाः मकस परमायणयाः- क) रमरपरमायणयाः, ख) ध्यमानपरमायणयाः, ग) सत्यपरमायणयाः, घ) 

प्रजमाकल्यमाणपरमायणयाः।

. 41 श्रष्ट्रीरमामस्य रमरयाः कक्षे न सहि मविमनविकरत्तयाः - क) पत्न्यमा सहि, ख) मलन्त्रमभयाः सहि, ग) सश्रयमा सहि, घ) 

भपुविमा सहि।

पमाठसमारयाः 

परमकमारुमणकमायाः भगविन्तयाः श्रष्ट्रीशङ्करमाचमायमारयाः  सविरषमास  कक तक्षे  जमाननोदयमाथरमम्  इदस  दमादशपञ्जररकमास्तनोत्रस 
रमचतविन्तयाः।  अलस्मनम्  स्तनोत्रक्षे  प्रमतपदस  तक्षे  सससमारस्य  अमनत्यतमा,  तत्र दपुयाःखमक्षेवि  मकलमम्,  एतस्ममातम्  मपुकयक्षे 
गनोमविन्दस्य अथमारतम् परब्रहणयाः भजनस कमायरमम् इत्यपुपदक्षेशस  दत्तविन्तयाः। सनोत्रमातम् समाररूपक्षेण एविस जमायतक्षे यतम्  - 
रनजनसष्ट्रीपपुत्रमामदषपु  आत्मबपुमदयाः  नयवि  करणष्ट्रीयमा।  यतनो  महि  कक्षे नमामप  सहि  कस्यमामप  सम्बन्रयाः  कमणक 
आभमासश्च। तस्ममातम्  सससमारमविषयक्षेषपु  अहिम्भमावियाः न स्यमातम्। मकञ्च यमावितम्  सत्कमरणमा उपमाजरनस  मक्रयतक्षे  तक्षेन 
स्विस्य जष्ट्रीविनयमापनस कतरव्यमम्। यक्षे  खलपु कमामक्रनोरमामदमभयाः मत्तमायाः,  तक्षे मचन्तयलन्त यतम् जगतम् तक्षेषमामम् अरष्ट्रीनक्षे 
वितरतक्षे  इमत। एविसमविरमायाः अजमामननयाः प्रत्यहिस द पुयाःखययाः बहिहरमा दपुयाःसखतमायाः सन्तयाः नरककषमम् अनपुभविलन्त। सविरदमा 
सममचत्तनो भविक्षेतम्। अथमारतम् सपुखक्षे द पुयाःखक्षे कदमामप सलपक्षेन न भमवितव्यमम् इमत। मकञ्च, जष्ट्रीविनममदस पदपत्रक्षे लस्थतस 
जलममवि।  कदमा  गममष्यमत  मकस  विमा  भमविष्यमत  इमत  न  कश्चन  विकपुस  शक्ननोमत।  तस्ममातम्  शष्ट्रीघ्रमक्षेवि 
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आत्ममचन्तनक्षेन  ब्रहस्विरूपमाविमामपरूपयाः  मनोकयाः  समारनष्ट्रीययाः।  इदस  स्तनोत्रस  पमठत्विमा  ययाः  गपुरयौ  श्रदमाविमानम्  भकत्विमा 
ब्रहजमानलमाभमाय  प्रयत्नस  कपु यमारतम्  तस्य  अनन्तसपुखप्रमामपयाः  मपुमकश्च  भविक्षेदम्  इमत  भगवितमास 
शङ्करमाचमायरपमादमानमाममाशययाः।

पमाठस्यमास्य मदतष्ट्रीययाः भमागयाः श्रष्ट्रीरमामगपुणविणरनमा महिमामपुमननमा विमाल्मष्ट्रीमकमहिमषरणमा मविरमचतक्षे रमाममायणमाख्यक्षे 
महिमाकमाव्यक्षे अलस्त। तत्र दशरथपपुत्रस्य श्रष्ट्रीरमामचन्द्रिस्य गपुणविणरनमा मक्रयतक्षे। तत्र मचतमासशस्य समारयाः तमावितम् - स 
श्रष्ट्रीरमामयाः सविरदमा प्रशमान्तमचत्तयाः भविमत। स कदमामप कक्षे नमामप सहि कठनोरभमाषणस न करनोमत। स सविरदमा मरपुरस मप्रयस 
च विमाक्यस व्यविहिरमत। नष्ट्रीचजनक्षेषपु अमप तस्य सममानप्रष्ट्रीमतयाः वितरतक्षे। कदमामप कलश्चतम् तस्य मकममप उपकमारस 
करनोमत चक्षेतम् स सविरदमा तस स्मरमत। मकञ्च बहिवियाः तस्य अपकमारमानम् कपु विर लन्त चक्षेदमप सयाः तमानम् न स्मरमत। सविमारनम् 
प्रमत तस्य श्रदमा अलस्त। स विकदमानमास विमाक्यस श्रपुत्विमा जष्ट्रीविनस पररपमालयमत। तस्य महिमानम् परमाक्रमयाः वितरतक्षे परन्तपु 
मनष्प्रयनोजनस तस्य परमाक्रमस्य प्रकमाशस न करनोमत। स्विस्य रमरस्य पररपमालनमम् अमप स सम्यकयमा करनोमत। 
दपुतमामदक्रकीडयमा स कमालव्ययस  न करनोमत। स यमद विमादक्षेषपु  प्रविकत्तयाः भविमत तदमा तस्य परमाजययाः असम्भवियाः 
अलस्त। मकञ्च स एविस  शपुदमचत्तयाः यतम् ययाः कलश्चतम्  पपुरुषयाः मनसस यतम् मकममप मचन्तयमत,  स ततम्  जमातपुस 
शक्ननोमत। रमाज्यपररपमालनस्य कयौशलमम् अमप स सम्यकयमा विक्षेसत्त। तस्य मन्त्रणस यमावितम्  कमरणयाः फलस न 
आयमामत तमावितम् नयवि जमातपुस  शक्यतक्षे। अमप च सविरदमा सत्यस्य पमालनस करनोमत। शत्रपुस  प्रमत अमप तस्य दक्षेषयाः 
नमालस्त, अमप तपु स्नक्षेहियाः एवि अलस्त। स सम्पदमा सहि रमरस्य मनविमारहिकयाः। एविमक्षेवि भगवितयाः श्रष्ट्रीरमामस्य ममाहिमात्म्यस 
प्रमतपमामदतमम्।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

. 42 "मकढ जहिष्ट्रीमहि रनमागमतकष्णमामम्" इमत श्लनोकस  प्रपकयर व्यमाख्यमात।

. 43 "कमामस क्रनोरस लनोभस मनोहिमम्" इमत श्लनोकस  प्रपकयर व्यमाख्यमात।

. 44 "ममा कपु रु रनजनययौविनगविरमम्" इमत श्लनोकस  प्रपकयर व्यमाख्यमात।

. 45 "सपुरमलन्दरतरुमकलमनविमासयाः" इमत श्लनोकस  प्रपकयर व्यमाख्यमात।

. 46 "गपुरुचरणमाम्बपुजमनभररभकयाः" इमत श्लनोकस  प्रपकयर व्यमाख्यमात।

. 47 मनोहिमपुद्गरयाः इमत स्तनोत्रस्य समारस प्रमतपमादयत।

. 48 "शष्ट्रीलविकदयजमारनविकदययाः" इमत श्लनोकस  प्रपकयर व्यमाख्यमात।

. 49 "बपुमदममानम् मरपुरमाभमाषष्ट्री" इमत श्लनोकस  प्रपकयर व्यमाख्यमात।

. 50 "कपु लनोमचतममतयाः" इमत श्लनोकस  प्रपकयर व्यमाख्यमात।

. 51 "अरनोगस्तरुणनो" इमत श्लनोकस  प्रपकयर व्यमाख्यमात।

. 52 "रमरकमाममाथरतत्त्विजयाः" इमत श्लनोकस  प्रपकयर व्यमाख्यमात।

. 53 "श्रष्ट्रीरमामगपुणविणरनमा" इमत पमाठ्यमासशस्य समारस प्रमतपमादयत।
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पमाठगतप्रश्नमानमामपुत्तरमामण

उत्तरमामण-१
. 1 समनमहितक्षे मरणक्षे डपुकक ञम् करणक्षे इत्यमामदव्यमाकरणशमासमामदकस  न रकमत।

. 2 मकढक्षेन रनमागमतकष्णमा त्यकव्यमा।

. 3 अथमारतम् सपुखलक्षेशयाः अमप न प्रमाप्यतक्षे। अथरयाः यदमा मतष्ठमत स्विपपुत्रमादमप अपहिरणमामदभष्ट्रीमतयाः उत्पदतक्षे। 
अतयाः अथरयाः अनथरयाः भविमत।

. 4 स्विकमरणमा उपमासजरतक्षेन रनक्षेन मचत्तस मविननोदनष्ट्रीयमम्।

. 5 सविरत्र एषमा नष्ट्रीमतयाःमविमहितमा यदम् रमनकमानमास पपुत्रमादक्षेयाः "अयस मम सविरस्विमम् अपहिरक्षेतम्" इत्यमामदभष्ट्रीमतयाः 
भविमत।

. 6 कमान्तमा पपुत्रयाः इत्यमामदसम्बन्रयाः सविरयाः अमनत्ययाः एवि। परन्तपु सससमारक्षे तमादृश-सम्बन्रयाः मनत्यत्विक्षेन 
भमासममानयाः, अतयाः ममायमाविकतयाः सससमारयाः मविमचत्रयाः।

उत्तरमामण-२
. 7 रनजनययौविनमानमास गविरयाः न करणष्ट्रीययाः। यतनो महि कमालयाः मनममषक्षेण रनजनययौविनमामन हितपुर्त्तुं समथरयाः।

. 8 कमामस क्रनोरस लनोभस मनोहिस त्यक्त्विमा आत्मनयाः मचन्तमा कतरव्यमा।

. 9 सपुरमलन्दरक्षे तरुमकलक्षे विमा मनविमासयाः, भकतलस शय्यमा, मकगचमर, मविषयभनोगक्षे मवितकष्णमा यदमा भविमत तदमा एवि 
जनयाः मविरमागसपुखस लभतक्षे।

. 10 मविरमागयाः सविरस्य सपुखस करनोमत।

. 11 शत्रयौ ममत्रक्षे पपुत्रक्षे बन्रयौ च मविगहिसन्रयौ यत्नयाः न करणष्ट्रीययाः।

. 12 मविष्णपुत्विप्रमापयक्षे अरयौ ममत्रक्षे सपुतक्षे स्विजनक्षे च मविगहिसन्रयौ च प्रयत्नयाः नयवि करणष्ट्रीययाः। सविरत्र सममचत्तयाः 
भकत्विमा मविष्णपुत्विप्रमापयक्षे स्थक्षेययाः।

उत्तरमामण-३
. 13 त्विमय ममय चमान्यत्र अथमारतम् सविरत्र मविष्णपुयाः अलस्त।

. 14 सविरत्र इदस मम इदस तवि इत्यमामदभक्षेदबपुमदमम् उत्सकज।

. 15 प्रमाणमायमामयाः, प्रत्यमाहिमारयाः,  ब्रह एवि मनत्यस विस्तपु ततयाः अन्यदम् असखलमम् अमनत्यमम् इमत 
मनत्यमामनत्यमविविक्षेकमविचमारयाः, जमाप्यसमक्षेतसममासरमविरमानस च जमाप्य महिदविरमानस कमायरमम्।

. 16 यथमा पदपत्रक्षे लस्थतस ससललस कणस्थमामय भविमत तदतम् तथयवि जष्ट्रीविनमम् अत्यन्तस चञ्चलमम्। 

. 17 व्यमाध्यमभममानगस्तयाः दपुयाःखभररतयाः असखलयाः लनोकयाः।

उत्तरमामण-४
. 18 ययाः पमामणदयस गकहिष्ट्रीत्विमा जननमरणमामदमविकमारक्षेभ्ययाः मविरुदस पकथकम्  आत्मतत्त्विस बनोरमयष्यमत।
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. 19 गपुरुचरणमाम्बपुजमनभररभकयाः जनयाः सससमारमातम् मपुकनो भविमत।

. 20 इलन्द्रियययाः सहि मनसयाः ससयममातम् मनजहृदयस्थस्य दक्षेविस्य दशरनस भमविष्यमत।

. 21 इदस मनोहिमपुद्गरस्तनोत्रस मशष्यमाणमास कक तक्षे उपदक्षेशरूपमम्।

. 22 यक्षेषमास मचत्तक्षे मविविक्षेकनो नमालस्त तक्षे नरकक्षे  पच्यन्तक्षे।

उत्तरमामण-५
. 23 स रमामचन्द्रियाः मकद पुपकविर्त्तुं भमाषतक्षे।

. 24 रमामचन्द्रिस प्रमत परुषविचयाः उच्यतक्षे चक्षेदमप स पपुरुषतयमा उत्तरस न प्रयच्छमत।

. 25 श्रष्ट्रीरमामचन्द्रियाः शतममप अपकमारमानम् न स्मरमत।

. 26 श्रष्ट्रीरमामचन्द्रियाः आत्मवित्तयमा अपकमारमानम् न स्मरमत।

. 27 श्रष्ट्रीरमामयाः एकक्षे नमामप उपकमारक्षेण तपुष्यमत।

. 28 श्रष्ट्रीरमामयाः शष्ट्रीलविकदययाः जमानविकदययाः वियनोविकदययाः सज्जनययाः सहि असमाभ्यमासकमालक्षे अमप कथयनमास्त।

उत्तरमामण-६
. 29 ग) विकदमानमामम्।

. 30 रमामचन्द्रियाः प्रजमायाः अनपुरञ्जयमत अतयाः स प्रजमामभयाः अनपुरकनो भविमत। 

. 31 रमामचन्द्रियाः प्रजमाजनमानम् अनपुरञ्जतक्षे।

. 32 रमामचन्द्रियाः स्विरमर्त्तुं कमात्रस बहिह मन्यतक्षे।

. 33 रमामचन्द्रियाः मनष्फलक्षे कमरमण न रतयाः।

. 34 रमामचन्द्रियाः विमाचस्पमतररवि विकमा आसष्ट्रीतम्।

. 35 रमामचन्द्रियाः लनोकक्षे  पपुरुषसमारजयाः अलस्त।

. 36 पपुरुषसमारजयाः पपुरुषस्य समारस जमानमामत ययाः स पपुरुषसमारजयाः। अथमारतम् पपुरुषस्य हृदयस्थस भमाविस 
जमानमामत इमत।

उत्तरमामण-७
. 37 रमरकमाममाथरतत्त्विजयाः नमाम रममारथरकमाममानमास तत्त्विस ययाः जमानमामत। पपुरुषमाथरमविदम् इमत तमात्पयरमम्। 

. 38 रमामचन्द्रियाः लयौमककक्षे  सममायमाचमारक्षे च कक तकल्पयाः।

. 39 रमामचन्द्रियाः लनोकक्षे  सत्पपुरुषयाः।

. 40 ग) सत्यपरमायणयाः।

. 41 ग) सश्रयमा सहि।

॥ इमत अषमयाः पमाठयाः ॥
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प्रस्तमाविनमा

कविक्षेयाः भमाविमयत्रष्ट्रीप्रमतभयमा समपुद्भकतस कमर  भविमत कमाव्यमम्। तच्च कमाव्यस ध्विमनकमाव्यस गपुणष्ट्रीभकतव्यङ्ग्यस 
चक्षेमत दयमविध्यस गतमम्। तत्र पपुनयाः दृश्यस श्रव्यस चक्षेमत भक्षेददयमम्। तत्र श्रव्यकमाव्यस पपुनयाः गदस पदस चक्षेमत मदमविरमम्। तत्र 
मनसखलससस्कक तसमामहित्यक्षे  छन्दनोमयमातम्  पदमादनन्तरमक्षेवि  गदकमाव्यस्यमाभ्यपुदययाः।  गदस  प्रथमस  कक ष्णयजपुविरदस्य 
तयसत्तरष्ट्रीयससमहितमायमास  दृश्यतक्षे  इमत  बलदक्षेविनोपमाध्यमायमहिमाभमागस्यमाशययाः।  कमविप्रमतभमायमायाः  परष्ट्रीकणस्थलस  भविमत 

गदकमाव्यमम्,  यथमा  सपुविणरपरष्ट्रीकणस्थलस  भविमत  मनकषमम्।  मनकषक्षे  कमषतमा  सपुविणरस्य  रक्षेखमा  एवि  सपुविणरस्य 
वियमशष्टस सकचयमत एविमक्षेवि गदस्य एकमा पलङ्करक्षेवि कक्षे वियाः रसससदतमास विचनविक्रतमास मचन्तनपदमतस चमारुतयमा 
सकचयमत। अतयाः प्रससदमा इयस भमणमतयाः - “गदस कविष्ट्रीनमास मनकषस विदलन्त” इमत।। पदकमाव्यक्षे तपु आदयौ छन्दसस 
दृमषपमातनो भविमत। परन्तपु गदकमाव्यक्षे प्रथमदृमषपमातयाः पदसमनविक्षेशक्षे भविमत।

बमाणभट्टिमादम् आरभ्य गदकमाव्यससरचनपरम्परमायमास मविदममानक्षेषपु कमविषपु अलम्बकमादत्तव्यमासयाः अन्यतमयाः 
प्रससदश्च।  अयस  जयपपुरमनविमासष्ट्री  कमवियाः  पपुरमाणकतपुरयाः  व्यमासस्य  मदरवितमारयाः  इमत  प्रससमदयाः।  अनक्षेन  बहिवियाः 
ससस्कक तभमाषयमा महिन्दष्ट्रीभमाषयमा च गन्थमा मविरमचतमायाः। तमदरमचतक्षेक्षेषपु  गन्थक्षेषपु  मशविरमाजमविजययाः इमत ऐमतहिमाससकस  

गदकमाव्यस  महित्स्थमानस  मबभमतर।  कमाव्यममदस  महिमारमाषष मारष्ट्रीशस  मशविरमाजममासश्रत्य  सलसखतमम्।  ऐमतहिमाससक-
विकत्तमान्तसममाश्रयणक्षेन कमाव्यस्यमास्य लक्षेखनमादम् इयमम् आख्यमामयकमा इमत विकपुस  शक्यतक्षे। 

अरमरस्य मकलमविगहिमायाः यविनमायाः यदमा अस्ममाकमम्  उपरर शमासनस  कक तविन्तयाः,  अस्ममाकस  परम्परमायमायाः 

नष्ट्रीतक्षेश्च नमाशस  कक तविन्तयाः,  तदमा  दमकणदक्षेशक्षे  सनमातनरमरस्य रकणक्षे  मनयपुकयाः  आसष्ट्रीदम्  एकयाः  विष्ट्रीरयाः।  स एवि 
मशविरमाजयाः।  मशविरमाजस्य  जननष्ट्री  जष्ट्रीजमाबमाई  जनकश्च  शमाहिजष्ट्री  भनोसलक्षे  आसष्ट्रीतम्।  एतस्य 
सनमातनपरम्परमाससरककस्य मशविरमाजस्य मविजययमात्रमाममासश्रत्य एवि अस्य कमाव्यस्य मविकमाशयाः। 

अस्य प्रथममविरमामस्य प्रथममनयाःश्विमासस्य प्रथमतयाः कक्षे चन पररच्छक्षेदमायाः अध्यक्षेयत्विक्षेन मचतमायाः। अलस्मनम् 
पमाठक्षे  सकयर्मोदयस्य,  गयौरविटनोयाः  श्यमामविटनोयाः  स्विरूपस  विमातमारलमापयाः,  यनोमगरमाजस्य  सममासरत  उत्थमानमम्  इत्यक्षेतक्षे 
मविषयमायाः क्रमशयाः विमणरतमायाः।  

उदक्षेश्यमामन
अमपुमम् पमाठस पमठत्विमा भविमानम् -
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 महिन्दपुपरम्परमायमास भगवितयाः सकयरस्य ममहिममानस जमानष्ट्रीयमातम्।
 गयौरविटनोयाः स्विरूपस जमानष्ट्रीयमातम्।
 श्यमामविटनोयाः स्विरूपस जमानष्ट्रीयमातम्।
 तयनोयाः विमातमारलमापप्रसङ्गस जमानष्ट्रीयमातम्।
 यनोमगरमाजप्रसङ्गस जमानष्ट्रीयमातम्।
 पमाठ्यमासशस्य अन्वियमाथरसङ्गमनस जमानष्ट्रीयमातम्।
 पमाठ्यमासशस्थमानमास पदमानमास व्यमाकरणमविमशर्त्तुं पयमारयशब्दमानम् च जमानष्ट्रीयमातम्।

. )9 1 सम्पकणर याः मकलपमाठयाः
“मविष्णनोममारयमा भगवितष्ट्री ययमा सम्मनोमहितस जगतम्।”(भमागवितमम्१०।१।२५)

“महिससयाः स्विपमापक्षेन मविमहिसससतयाः खलयाः

समारपु समत्विक्षेन भयमादम् मविमपुच्यतक्षे।” (भमागवितमम्, १०।७।३१)

"अरुण  एष  प्रकमाशयाः  पकविर स्यमास  भगवितनो  मरष्ट्रीमचममासलनयाः।  एष  भगविमानम् 

ममणरमाकमाशमण्डलस्य,  चक्रवितर्णी  खक्षेचरचक्रस्य,  कपु ण्डलममाखण्डलमदशयाः,  दष्ट्रीपकनो 

ब्रहमाण्डभमाण्डस्य,  प्रक्षेयमानम्  पपुण्डरष्ट्रीकपटलस्य  ,  शनोकमविमनोकयाः  कनोकलनोकस्य,  अविलम्बनो 

रनोलम्बकदम्बस्य, सकम्त्ररमारयाः सविर व्यविहिमारस्य, इनश्च मदनस्य। अयमक्षेवि अहिनोरमात्रस जनयमत, अयमक्षेवि 

वित्सरस दमादशसपु भमागक्षेषपु मविभनमक,  अयमक्षेवि कमारणस  षण्णमामकतकनमामम्,  एष एविमाङ्गष्ट्रीकरनोमत उत्तरस दमकणस 

चमायनमम्, एनक्षेनयवि सम्पमामदतमा यपुगभक्षेदमायाः, एनक्षेनयवि कक तमायाः कल्पभक्षेदमायाः, एनमक्षेविमासश्रत्य भविमत परमक्षेमष्ठनयाः 

परमाररसङ्ख्यमा,  असमाविक्षेवि चकर मतर  बभर मतर  जहिर मतर  च जगतम्,  विक्षेदमा एतस्ययवि विलन्दनयाः,  गमायत्रष्ट्री अमपुमक्षेवि 

गमायमत, ब्रहमनष्ठमा ब्रमाहणमा अमपुमक्षेविमाहिरहिरुपमतष्ठन्तक्षे। रन्य एष कपु लमकलस श्रष्ट्रीरमामचन्द्रिस्य, प्रणम्य एष 

मविश्विक्षेषमामम"मत  उदक्षेष्यन्तस  भमास्विन्तस  प्रणमनम्  मनजपणरकपु मटरमातम्  मनश्चक्रमाम  कलश्चतम् 
गपुरुसक्षेविनपटपु मविरप्रविटपु याः।

“अहिनो  मचररमात्रमाय  प्रसपुपनोऽहिमम्,  स्विप्नजमालपरतन्त्रक्षेणयवि  महिमानम्  पपुण्यमययाः 

समयनोऽमतविमामहितयाः,  सन्ध्यनोपमासनसमयनोऽयमस्मद्गपुरुचरणमानमामम्,  ततम्  सपमद  अविमचननोमम 

कपु सपुममामन।”  इमत  मचन्तयनम्  कदलष्ट्रीदलमक्षेकममाकपु ञ्च्य,  तकणशकलययाः  सन्रमाय,  पपुटकस  मविरमाय, 
पपुष्पमाविचयस कतपुर ममारक्षेभक्षे।

विटपु रसयौ  आकक त्यमा  सपुन्दरयाः,  विणरन  गयौरयाः,  जटमामभब्ररहचमारष्ट्री,  वियसमा  षनोडशविषरदक्षेशष्ट्रीययाः, 
कम्बपुकण्ठयाः, आयतललमाटयाः, सपुबमाहिह मविरशमाललनोचनश्चमासष्ट्रीतम्।

कदलष्ट्रीदलकपु ञ्जमामयतस्य  एतत्कपु टष्ट्रीरस्य  समन्तमातम्  पपुष्पविमामटकमा,  पकविरतयाः  परम-पमवित्र-
पमानष्ट्रीयस  परस्सहिस-पपुण्डरष्ट्रीक-पटल-पररलससतस  पतमत्रकपु ल-कक सजतपकसजतस  पययाःपकररतस  सर 

आसष्ट्रीतम्।  दमकणतश्चयकनो  मनज्झिरर-ज्झिज्झिरर-ध्विमनत-मदगन्तरयाः,  फल-पटलमाऽऽस्विमाद-चपसलत-
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चञ्चपु-पतङ्गकपु लमाऽऽ-क्रमणमासरक-मविनत-शमाख-शमासख  समकहि-व्यमापयाः  सपुन्दरकन्दरयाः  पविरतखण्ड 
आसष्ट्रीतम्। 

यमाविदक्षेष  ब्रहचमारष्ट्री  विटपु रसलपपुञ्जमपुदकय  कपु सपुमकनोरकमानविमचननोमत,  तमावितम्  तस्ययवि 
सतष्ट्रीरयर्मोऽपरस्तत्सममानवियमायाः  कस्तकररकमा-रक्षेणपुरूमषत  इवि  श्यमामयाः,  चन्दनचमचरत-भमालयाः  कपकर रमागपुरु-

कनोदच्छपु ररत-विकनो-बमाहिह -दण्डयाः,  सपुगन्रपटलय-रुमनद्रियमनवि  मनद्रिमामन्थरमामण 
कनोरकमनकपु रम्बकमान्तरमालसपुपमामन  ममसलन्दविकन्दमामन  ज्झिमटमत  समपुपसकत्य  मनविमारयनम् 
गयौरविटपु मक्षेविमविमादष्ट्रीतम्-

'अलस  भनो  अलमम्!  मययवि  पकविरमविमचतमामन  कपु सपुममामन,  त्विस  तपु  मचरस  रमात्रमाविजमागरष्ट्रीररमत  मकप्रस 
ननोत्थमामपतयाः,  गपुरुचरणमा अत्र तडमागतटक्षे  सन्ध्यमामपुपमासन्तक्षे ,  ससस्थमामपतमा  मयमा  मनसखलमा समामगष्ट्री  तक्षेषमा स 
समष्ट्रीपक्षे। यमास च सपविषरकल्पमामम्,  यविनत्रमासक्षेन मनयाःशब्दस रुदतष्ट्रीमम्,  परमसपुन्दरष्ट्रीमम्,  कसलतममानविदक्षेहिमाममवि 
सरस्वितन  समान्त्वियनम्,  मरन्दमरपुरमा  अपयाः  पमाययनम्,  कन्दखण्डमामन  भनोजयनम्,  त्विस  मत्रयमाममायमा 
यमामत्रयमनयषष्ट्रीयाः,  सक्षेयमरपुनमा स्विमपमत,  उदपुद्ध्य च पपुनस्तथयवि रनोमदष्यमत,  तत्पररममागरणष्ट्रीयमान्यक्षेतस्यमायाः 
मपतरयौ गकहिस च -' 

इमत ससश्रपुत्य उष्णस मनयाःश्विस्य यमावितम् सनोमप मकसञ्चदम् विकपु ममयक्षेष तमाविदकस्ममातम् पविरतमशखरक्षे 
मनपपमात तयनोदृरमषयाः।

तलस्मनम् पविरतक्षे  आसष्ट्रीदक्षेकनो  महिमानम् कन्दरयाः।  तलस्मनक्षेवि  महिमामपुमनरक्षेकयाः सममारयौ  मतष्ठमत स्म। 
कदमा स सममासरमङ्गष्ट्रीकक तविमामनमत कनोऽमप न विक्षेसत्त। गमामणष्ट्री-गमामष्ट्रीण-गमाममायाः सममागत्य मध्यक्षे  मध्यक्षे  तस 
पकजयलन्त, प्रणमलन्त स्तपुविलन्त च। तस कक्षे मचतम् कमपल इमत, अपरक्षे लनोमश इमत, इतरक्षे जयगष्ट्रीषव्य इमत 
अन्यक्षे च ममाकर ण्डक्षेय इमत, मविश्विसलन्त स्म। स एविमायमरपुनमा मशखरमादवितरनम् ब्रहचमाररविटपु भ्यमामदमशर ।

'अहिनो!  प्रबपुदनो  मपुमनयाः!  प्रबपुदनो  मपुमनयाः!  इत  एविमागच्छमत,  इत  एविमागच्छमत,  सत्कमायर्मोऽयस 
सत्कमायर्मोऽयमम्' इमत तयौ सम्भन्तयौ बभकवितपुयाः। 

अथ  सममामपतसन्ध्यमाविन्दनमामदमक्रयक्षे  सममायमातक्षे  गपुरयौ ,  तदमाजयमा  मनत्यमनयमसम्पमादनमाय 
प्रयमातक्षे गयौरविटयौ, छमात्रगणसहिकमारक्षेण प्रस्तपुतमासपु च स्विमागतसमामगष्ट्रीषपु, 'इत आगम्यतमामम्, सनमारयतमामक्षेष 
आश्रमयाः'  इमत  सप्रणमामममभगम्य  विदत्सपु  मनसखलक्षेषपु  ,  यनोमगरमाज  आगत्य  तमनमदरषकमाष्ठपष्ट्रीठस 
भमास्विमामनविनोदयमगररममारुरनोहि, उपमामविशच्च।

तलस्मनम्  पकज्यममानक्षे,  'यनोमगरमाडपु लत्थत'  इमत,  आयमात  इमत  च  आकण्यर,  कणरपरम्परयमा 

बहिविनो जनमायाः पररतयाः लस्थतमायाः। सपुघमटतस  शरष्ट्रीरमम्,  समान्द्रिमास जटमामम्,  मविशमालमान्यङ्गमामन,  अङ्गमारप्रमतमक्षे 

नयनक्षे, मरपुरमा स गम्भष्ट्रीरमाञ्च विमाचस विणरयन्तश्चमकतमा इवि सञ्जमातमायाः।

. )9 2 समाम्प्रतस मकलपमाठमविगच्छमाम  - १
“मविष्णनोममारयमा भगवितष्ट्री ययमा सम्मनोमहितस जगतम्।”(भमागवितमम्१०।१।२५)

“महिससयाः स्विपमापक्षेन मविमहिसससतयाः खलयाः
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समारपु समत्विक्षेन भयमादम् मविमपुच्यतक्षे।” (भमागवितमम्, १०।७।३१)

अन्वियमाथर याः - मविष्णनोयाः चरमाचरस मविविक्षेमष व्यमाप्ननोमत इमत मविष्णपुयाः, तस्य जगद्व्यमापकस्य नमारमायणस्य 
ममायमा मत्रगपुणमयष्ट्री सत्त्विप्ररमानमा शमकयाः भगवितष्ट्री भगप्रभकमतषडयश्वियरसम्पनमा। ककीदृशष्ट्री समा इमत तदपुच्यतक्षे,  ययमा 
सत्त्विप्ररमानयमा ममाययमा जगतम् गच्छतष्ट्रीमत जगतम् मनसखलस भपुविनस सम्मनोमहितस चमारुतयमा मनोहिक्षेन विशष्ट्रीकक तमम्।

महिससयाः  महिससनशष्ट्रीलयाः  खलनो  दपुजरनयाः  स्विपमापक्षेन  मनजकक तक्षेन  पमातकक्षे न  मविमहिसससतयाः  घमामततयाः।  समारपुयाः 
सज्जनयाः समत्विक्षेन रमागदक्षेषमामदमविरमहिततयमा समत्विभमाविनयमा भयमादम् भष्ट्रीतक्षेयाः मविमपुच्यतक्षे मपुमकस  प्रमाप्ननोमत।

व्यमाख्यमानमम्  - गदकमाव्यस्यमास्य मविरमामत्विक्षेन मविभमागमायाः पररकलल्पतमायाः। तत्र गन्थमादयौ प्रथमक्षे मविरमामक्षे 
"सममामपकमामनो  मङ्गलममाचरक्षेतम्”  इमत  मशषमाचमारमानपुममतश्रपुमतमम्  अनपुसकत्य  गन्थस्य  मनमविरघ्नस  पररसममापयक्षे 
मशष्यमशकणमाय  च मङ्गलस  मविदरमामत  कमवियाः  अलम्बकमादत्तव्यमासयाः  भमागवितस्य  श्लनोकमासशदयस्य  उदरणक्षेन। 
मङ्गलस मत्रमविरस भविमत - आशष्ट्रीविमारदमात्मकस  नमस्कमारमात्मकस  विस्तपुमनदरशमात्मकस  च। 

मविष्णनोममारयमा  इमत  प्रस्तपुतक्षेन  श्लनोकमाररन  दक्षेवितमानमस्कमारमात्मकस  मङ्गलस  मविमहितमम्।  नमस्कमारनो  महि 
नमस्कतपुरयाः अपकषरबनोरनस नमस्कमायर  चनोत्कषरख्यमापनस भविमत। मविष्णनोममारयमा इत्यत्र नमस्कमारविमाचकपदमाभमावियाः 
अलस्त चक्षेदमप जगतयाः तन्ममायमारष्ट्रीनत्विकथनमातम् जगमत मविदममानक्षेभ्ययाः सविरभ्ययाः मविष्णपुयाः उत्कक षयाः इमत बपुध्यतक्षे। 
एविस मविष्णनोयाः नमस्कमारमविरमानमातम् नमस्कमारमात्मकस  भविमत मङ्गलमम्।

चरमाचरस मविविक्षेमष व्यमाप्ननोमत इमत मविष्णपुयाः। तस्य नमारमायणस्य यमा भगवितष्ट्री भगप्रभकमतषडयश्वियरसम्पनमा 
ममायमा समा समस्तस सससमारस मनोहियमत। मनोहिनो महि अमविविक्षेकयाः। मपुग्रनो जननो मविविक्षेचनमाय न समथर्मो भविमत। यथमा 
कलस्मलश्चदम्  मविषयक्षे  तन्मयतमामम्  आपननो  जननो  नमान्यतम्  मकसञ्चज्जमानमामत  ममाययमा  मपुग्रनो  जननोऽमप  तथयवि 
ममायमामनममरतस  लयौमककस  विस्तपुजमातस मविहिमाय अलयौमककस  परमक्षेश्विरतत्त्विस नमाविगच्छमत। एषमा अनविगमतरक्षेवि सससमारक्षे 
पपुनरमावितरनस्य जननमरणचक्रक्षे  पतनस्य दपुयाःखमानपुभकविस्य च मकलमम्।

समा  ममायमा  भगवितष्ट्री।  ममायमाशमकयाः  भगवितनो  न  मभनमा।  दमामहिकमा  शमकयरथमा  अमगतनो  न  मभनमा 
ममायमाशमकरमप भगवितयाः मविष्णपुतनो न मभनमा। शमक-  शमकमतनोयाः नमालस्त कश्चन भक्षेदयाः। अतनो यथयवि भगविमानम् 
षडयश्वियरसम्पनयाः  भगवितयाः  शमकरूमपणष्ट्री  ममायमामप  तथयवि  षडयश्वियरशमासलनष्ट्री।  भगनोऽस्यमास्तष्ट्रीमत  भगविमानम्। 
भगशब्दस्य अथरमनरूपणप्रसङ्गक्षे  उकमम् -

ऐश्वियरस्य समगस्य रमरस्य यशसयाः सश्रययाः।

जमानवियरमाग्ययनोश्चयवि षण्णमास भग इतष्ट्रीररणमा।। इमत।

एतक्षे ऐश्वियमारदययाः षड्गपुणमायाः भगविमत पकणरतयमा सदयवि मविरमाजममानमायाः। भगवितनो मभनमायमास तच्छकयौ अमप 
एतक्षे  गपुणमा  अविमतष्ठन्तक्षे।  अतयाः  शमकरमप  भगवितष्ट्रीमत  करयतक्षे।  एषमा  भगवितयाः  शमकयाः  भगवितष्ट्री  ममायमा 
दपुगमारकमासलकमामदरूपक्षेण पपुरमाणक्षेषपु उपविमणरतमा। समा मत्रगपुणमयष्ट्री। मत्रषपु गपुणक्षेषपु अन्यतमस तमयाः। आविरणस नमाम तमयाः। 
यथमा  तमसमा  आविकतनो  भविमत  प्रकमाशयाः  तथयवि  ममायमायमायाः  तमनोगपुणक्षेनमामप  आविकतस  भविमत  ज्यनोमतयाःस्विरूपस 
परमतत्त्विमम्।
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महिससयाः स्विपमापक्षेन इमत श्लनोकमाररन विस्तपुमनदरशमात्मकस  मङ्गलस मविदरमामत कमवियाः।अत्र कमाव्यक्षे  महिससमानमास 
यविनशमासकमानमास दपुष्कमरजमनतमा मविनमषयाः तथमा गन्थनमायकस्य सज्जनप्रविरस्य मशविरमाजस्य स्विपपुण्यजमनतमा 
मविजयरूपमा अभ्यपुनमतयाः प्रदमशरतमा। अतयाः मङ्गलममदस विस्तपुमनदरशमात्मकमम् एवि।

महिससमा  महि ममानविमायाः  पमापशष्ट्रीलमायाः।  पमातकञ्च ममानविस  नरकक्षे  पमातयमत।  दपुजरनमायाः  दपुष्कममारमण कपु विरन्तयाः 
तज्जन्यपमापययाः कमालक्षे मविनश्यलन्त। तथमा महि कस समामदपमापमायाः स्विपमापयरक्षेवि मविनषमायाः। उच्यतक्षे च  - "अनमायरजपुषक्षेन 
पथमा प्रविकत्तमानमास मशविस कपु तयाः" इमत। मकन्तपु समारवियाः सत्कमरमभयाः पररत्रमाणस लभन्तक्षे। सत्कमरमभरक्षेवि रमर्मो भविमत। 
यक्षेन अयस रमर्मो रक्ष्यतक्षे रमर्मोऽमप तक्षेन पपुससमा रक्ष्यममाणयाः तस जनस रकमत। तथमा महि यपुसरमष्ठरमादययाः पमाण्डविमा मविपमद 
पमततमायाः सन्तनोऽमप स्विमासजरतपपुण्यययाः अभ्यपुदयस लब्रविन्तयाः। उकञ्च गष्ट्रीतमायमास  - "स्विल्पमप्यस्य रमरस्य त्रमायतक्षे 
महितनो भयमातम्" इमत। एविस दपुजरनमनन्दमासज्जनप्रशससमाभ्यमास सहृदयमानमास पमाठकमानमास मङ्गलस मविरष्ट्रीयतक्षे।

व्यमाकरणमविमशर याः

● भगवितष्ट्री - भगयाः अस्य अस्तष्ट्रीमत मविगहिक्षे भगशब्दमातम् मतपुमप भगवितम् इमत शब्दनो मनष्पदतक्षे। ततयाः ससयमास 
ङष्ट्रीमप सयौ भगवितष्ट्री इमत रूपमम्।

● स्विपमापक्षेन – स्विस पमापस स्विपमापमम्, तक्षेन स्विपमापक्षेनक्षेमत कमररमारयसममासयाः।

● मविमहिसससतयाः - मविपकविरकमातम् महिसस्रमातनोयाः कप्रत्ययक्षे मविमहिसससतशब्दनो मनष्पनयाः। ततयाः सयौ मविमहिसससतयाः इमत 
रूपमम्।

कनोषयाः

● “मविष्णपुनमाररमायणयाः कक ष्णनो वियकपु ण्ठनो मविषरश्रविमायाः” इत्यमरयाः।

● “अथनो जगतष्ट्री लनोकनो मविषपस भपुविनस जगतम्” इत्यमरयाः।

● “दरसमासनो भष्ट्रीमतभर्णीयाः समाध्विसस भयमम्” इत्यमरयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः-१

. 1 कयमा सम्मनोमहितस जगतम्।

. 2 कयाः स्विपमापक्षेन मविमहिसससतनो भविमत।

. 3 कयाः कथस भयमादम् मविमपुच्यतक्षे।

. 4 मविष्णनोममारयक्षेमत ककीदृशस मङ्गलमम्।

. 5 महिससयाः इमत ककीदृशस मङ्गलमम्।
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. )9 3 समाम्प्रतस मकलपमाठमविगच्छमाम  - २
"अरुण एष प्रकमाशयाः पकविर स्यमास भगवितनो मरष्ट्रीमचममासलनयाः। एष भगविमानम् ममणरमाकमाशमण्डलस्य, 

चक्रवितर्णी  खक्षेचरचक्रस्य,  कपु ण्डलममाखण्डलमदशयाः,  दष्ट्रीपकनो  ब्रहमाण्डभमाण्डस्य,  प्रक्षेयमानम् 
पपुण्डरष्ट्रीकपटलस्य  ,  शनोकमविमनोकयाः  कनोकलनोकस्य,  अविलम्बनो  रनोलम्बकदम्बस्य,  सकम्त्ररमारयाः 
सविर व्यविहिमारस्य,  इनश्च  मदनस्य।  अयमक्षेवि  अहिनोरमात्रस  जनयमत,  अयमक्षेवि  वित्सरस  दमादशसपु  भमागक्षेषपु 
मविभनमक,  अयमक्षेवि  कमारणस  षण्णमामकतकनमामम्,  एष  एविमाङ्गष्ट्रीकरनोमत  उत्तरस  दमकणस  चमायनमम्,  एनक्षेनयवि 
सम्पमामदतमा  यपुगभक्षेदमायाः,  एनक्षेनयवि  कक तमायाः  कल्पभक्षेदमायाः,  एनमक्षेविमासश्रत्य  भविमत  परमक्षेमष्ठनयाः  परमाररसङ्ख्यमा, 
असमाविक्षेवि चकर मतर  बभर मतर  जहिर मतर  च जगतम्, विक्षेदमा एतस्ययवि विलन्दनयाः, गमायत्रष्ट्री अमपुमक्षेवि गमायमत, ब्रहमनष्ठमा 
ब्रमाहणमा  अमपुमक्षेविमाहिरहिरुपमतष्ठन्तक्षे।  रन्य  एष  कपु लमकलस  श्रष्ट्रीरमामचन्द्रिस्य,  प्रणम्य  एष  मविश्विक्षेषमामम"मत 
उदक्षेष्यन्तस भमास्विन्तस प्रणमनम् मनजपणरकपु मटरमातम् मनश्चक्रमाम कलश्चतम् गपुरुसक्षेविनपटपु मविरप्रविटपु याः।

अन्वियमाथर याः  - भगवितयाः ईशस्य मरष्ट्रीमचममासलनयाः सकयरस्य पकविरस्यमास प्रमाच्यमास मदमश एषयाः अयमम् अरुणयाः 
लनोमहितयाः प्रकमाशयाः आलनोकयाः। एषयाः अयस भगविमानम् मदविमाकरयाः आकमाशमण्डस्य गगनमण्डलस्य ममणयाः रत्नमम्, 
खक्षेचरचक्रस्य खक्षेचरस्य चक्रस्य तमारमासमपुदमायस्य चक्रवितर्णी समाविरभयौमयाः प्रभपुयाः, आखण्डलमदशयाः आखण्डलस्य 
इन्द्रिस्य  मदशयाः  मदग्भमागस्य  पकविरमदशयाः  कपु ण्डलस  कणरविक्षेषनमम्,  पकविरमदशयाः  कणमारभरणरूपयाः  इत्यथरयाः। 
ब्रहमाण्डभमाण्डस्य  ब्रह्ममाण्डभविनस्य  दष्ट्रीपकयाः  प्रकमाशयाः।  पपुण्डरष्ट्रीकपटलस्य  कमलसमपुदमायस्य  प्रक्षेयमानम् 
मनतमान्तमप्रययाः,  सकयरयाः  कमलमानमास  मप्रयतमयाः  इत्यथरयाः।  कनोकलनोकस्य  चक्रविमाकसमपुदमायस्य  शनोकमविमनोकयाः 
शनोकस्य दपुयाःखस्य मविमनोकयाः अपहिमारकयाः नमाशकयाः। चक्रविमाकपमकणमास रमात्रयौ स्विमप्रयमातयाः मवियनोगनो भविमत। सकयर 
उमदतक्षे   दपुयाःखस ममलनक्षेन अपगतस भविमत इत्यथरयाः। रनोलम्बकदम्बस्य रनोलम्बस्य मदरक्षेफस्य कदम्बयाः व्रमातस्य 
अविलम्बयाः आश्रययाः,  मरपुकरसमपुदमायस्य आश्रयभकतयाः भमास्करयाः इत्यथरयाः।  सविरव्यविहिमारस्य सविरमविरकमायमारणमास 
सकत्ररमारयाः प्रवितरकयाः,  सकलकमायमारणमामम्  आरम्भकयाः सकयरयाः। मदनस्य मदविसस्य इनयाः स्विमामष्ट्री,  मदविसस्य प्रभपुयाः 
सकयरयाः इमत। अयस सकयरयाः एवि अहिनोरमात्रस मदविसस रमामत्रस च जनयमत, मदनरमात्र्यनोयाः मनयन्त्रकयाः इत्यथरयाः। अयस सकयरयाः एवि 
वित्सरस विषर्त्तुं  दमादशसपु दमादशभमागक्षेषपु भमागक्षेषपु मविभमागक्षेषपु मविभनमक मविभमाजयमत,  यतनो महि सकयरस्य गमतस दृष्टमा एवि 
विषरस्य मनणरययाः भविमत। अयस सकयरयाः एवि षण्णमामम् ऋतकनमामम्  कमारणस हिक्षेतपुभकतमम्,  सकयरस्य प्रकमाशमामदकस  मनणर्णीय 
ऋतपुगणनमा एवि भविमत। एषयाः सकयरयाः एवि उत्तरमम् उदष्ट्रीचन दमकणस  अविमाचन च अयनमम् स्विष्ट्रीयममागरमम् अङ्गष्ट्रीकरनोमत 
स्विष्ट्रीकरनोमत। एनक्षेन भमास्करक्षेण एवि यपुगभक्षेदमायाः सत्यत्रक्षेतमादमापरकलययाः यपुगमायाः सम्पमामदतमायाः कक तमायाः। एनक्षेनयवि सकयरण 
कल्पभक्षेदमायाः  मदसहिसदक्षेवियपुगमात्मकमायाः  कमालभक्षेदमायाः  कक तमायाः  व्यविस्थमामपतमायाः।  एनमक्षेवि  भमास्करमम्  एवि  आसश्रत्य 
अविलम्ब्य परमक्षेमष्ठनयाः ब्रहणयाः परमादरससख्यमा चरममा परमाररनमाम्नष्ट्री ससख्यमा भविमत। असयौ समवितमा एवि जगतम् भपुविनस 
चकर मतर पपुनयाः पपुनयाः करनोमत, बभरमतर पपुनयाः पपुनयाः भरमत, जहिरमतर पपुनयाः पपुनयाः हिरमत। विक्षेदमायाः ऋगम्-यजपुयाः-समाम-अथविमारयाः 
एतस्ययवि सकयरस्ययवि विलन्दनयाः स्तपुमतविमाचकमायाः। गमायत्रष्ट्री अमपुमक्षेवि आमदत्यमम्  एवि गमायमत स्तयौमत। ब्रह्ममनष्ठमायाः 
विक्षेदविक्षेत्तमारयाः  ब्रहमण  मनष्ठमायाः  ब्रमाहणमायाः  अमपुमम्  एवि  भमास्करमम्  एवि  अहिरहियाः  प्रत्यहिमम्  उपमतष्ठन्तक्षे  उपमासतक्षे। 
श्रष्ट्रीरमामचन्द्रिस्य  दशरथपपुत्रस्य  कक लमकलस  विसशमागजयाः  अयस  सकयरयाः।  एष  भमास्करयाः,  रन्ययाः  प्रशससमायमायाः  यनोग्ययाः, 
मविश्विक्षेषमास समक्षेषमास जनमानमामम् प्रणम्ययाः विन्दनष्ट्रीययाः  -  इमत इत्थमम् उदक्षेष्यन्तमम् उदष्ट्रीयममानस भमास्विन्तस सकयर्त्तुं  प्रणमनम् 
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नमस्कपु विरनम्  मनजपणरकपु मटरमातम्  स्विपत्रनोटजमातमातम्  स्विककीयगकहिमातम्  विमा  कलश्चतम्  अजमातनमाममा  (गयौरसससहियाः) 
गपुरुसक्षेविनपटपु याः आचमायरस्य सक्षेविमायमामम् एकमनष्ठयाः मविप्रविटपु याः ब्रमाहणस्य पपुत्रयाः मनश्चक्रमाम मनगरतविमानम्।

व्यमाख्यमानमम्  - अत्र  सकयरस्य  विणरनमा  मक्रयतक्षे।  तस्य  सकयरस्य  प्रकमाशयाः  लनोमहितविणरयपुकयाः 
रकमाभसमहितयाः।  अयस  सकयरयाः  आकमाशस्थमानमास  नकत्रमानमास  रत्नतपुल्ययाः।  पमकसमपुदमायस्य  रमाजमा  सयाः  सकयरयाः। 
पकविरमदग्भमागस्य सयाः कणमारभरणरूपयाः। पकविरमदशयाः सयाः अलङ्कमारयाः इत्यथरयाः। ब्रहमाण्डस्य सयाः प्रदष्ट्रीपतपुल्ययाः। सयाः 
स्विस्य आलनोकक्षे न पकसथव्यमायाः  सविरमम्  आलनोकयमत। कमलविकन्दमामन सकयरस्य आलनोकक्षे न एवि फपु ललन्त। रमात्रयौ 
चक्रविमाकमविहिगस्य स्विमप्रययमा सहि मवियनोगयाः भविमत। प्रमातयाः पपुनयाः सकयरस्य आगमनक्षे तयनोयाः मक्षेलनस भविमत। तस्ममातम् 
तयनोयाः मवियनोगक्षे यतम् दपुयाःखस जमायतक्षे तस्य अयस सकयरयाः नमाशकयाः। मरपुकरमायाः मरकनमामम् आहिरणस कक त्विमा जष्ट्रीविलन्त। तक्षे 
पपुष्पमातम्  एवि  मरपु  स्विष्ट्रीकपु विरलन्त।  सकयरस्य  उदयक्षे  पपुष्पमामन  मविकसलन्त।  तस्ममातम्  मरपुकरसमपुदमायस्य  सकयरयाः 
आरमारभपुतयाः। सविरमविरस शपुभकमायर्त्तुं मदविसक्षे एवि अनपुष्ठष्ट्रीयन्तक्षे। तस्ममातम् सकयरयाःएवि सकलकमायमारणमास प्रवितरकयाः। सकयरयाः 
उदक्षेमत चक्षेदक्षेवि खलपु मदविसयाः इमत करयतक्षे। तस्ममातम् मदविसस्य स्विमामष्ट्री सयाः सकयरयाः। सकयरस्य प्रभमाविक्षेण मदविसयाः 
रमामत्रयाः च भविमत। भमास्करस्य गत्यमा  एवि विषरस्य गणनमा मविरष्ट्रीयतक्षे।  तस्ययवि प्रभमाविक्षेण षटम्  ऋतवियाः प्रकक तयौ 
दृश्यन्तक्षे।  उत्तरमायनस  दमकणमायनस  च अस्य एवि मविरष्ट्रीयतक्षे।  सकयरयाः एवि सत्ययपुगस्य त्रक्षेतमायपुगस्य दमापरयपुगस्य 
कसलयपुगस्य  च  सम्पमादकयाः।  मदसहिसदक्षेवियपुगमात्मकयाः  कमालभक्षेदयाः  (२००  वित्सरमात्मकयाः  दक्षेवियपुगयाः  =  १ 
कल्पयपुगयाः)  कल्पयाः इमत उच्यतक्षे।  तस्य अमप पररचमालकयाः सकयरयाः  एवि। ब्रहणयाः परमादरपयरन्तस  ससख्यमागणनमा 
सकयरमम्  आसश्रत्य एवि भविमत। अयस  सकयरयाः  एवि जगतम्  पपुनयाः  पपुनयाः  सकजमत पमालयमत नमाशयमत च। ऋग्विक्षेदयाः 
यजपुविरदयाः समामविक्षेदयाः अथविरविक्षेदयाः एतक्षे चत्विमारयाः विक्षेदमायाः। विक्षेदमायाः सकयरमम् एवि आसरक्यक्षेन स्तयौमत। गमायत्रष्ट्रीमन्त्रस्य दक्षेवितमा 
सकयरयाः एवि। ब्रहणमायाः प्रत्यहिस सकयरस्य उपमासनमास कपु विरलन्त। सकयरविसशस्य अयमम् आमदपपुरुषयाः। इत्थस भमास्करस प्रणम्य 
एकयाः गपुरुसक्षेविमामनष्ठयाः ब्रमाहणपपुत्रयाः स्विस्य पणरकपु मटरमातम् बमहियाः आगतविमानम्।

व्यमाकरणमविमशर याः

● मरष्ट्रीमचममासलनयाः - मरष्ट्रीचष्ट्रीनमास ममालमा मरष्ट्रीमचममालमा इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। मरष्ट्रीमचममालमा अस्य 
अस्तष्ट्रीमत मरष्ट्रीमचममालष्ट्री इमत “अत इमनठनयौ” इत्यनक्षेन इमनप्रत्यययाः।

● खक्षेचरचक्रस्य – खक्षे चरलन्त यक्षे तक्षे खक्षेचरमायाः मविहिगमायाः इत्यथरयाः। तक्षेषमास खक्षेचरमाणमास चक्रस  खक्षेचरचक्रमम्, तस्य 
इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।

● ब्रहमाण्डभमाण्डस्य – ब्रहमाण्डमक्षेवि भमाण्डस ब्रहमाण्डभमाण्डमम्, तस्य इमत कमररमारयसममासयाः।

● पपुण्डरष्ट्रीकपटलस्य – पपुण्डरष्ट्रीकमाणमास पटलस पपुण्डरष्ट्रीकपटलमम्, तस्य इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।

● रनोलम्बकदम्बस्य – रनोलम्बमानमास कदम्बयाः रनोलम्बकदम्बयाः, तस्य इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। 

● मनजपणरकपु टष्ट्रीरमातम् - पणमारनमास कपु टष्ट्रीरयाः पणरकपु टष्ट्रीरयाः। मनजस्य पणरकपु टष्ट्रीरयाः मनजपणरकपु टष्ट्रीरयाः, तस्ममातम् 
मनजपणरकपु टष्ट्रीरमातम् इत्यपुभयत्र षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।

● मविप्रविटपु याः मविप्रश्चमासयौ विटपु याः इमत कमररमारयसममासयाः। ब्रमाहणबमालकयाः इत्यथरयाः।

● जनयमत - जन्रमातनोयाः मणमच लमट मतमप जनयतष्ट्रीमत रूपमम्। अत्र “बपुरयपुरनशजनक्षेङ्प्रपुद्रिपुसपुभ्यनो णक्षेयाः” 
इत्यनक्षेन परस्मयपदमम्।
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● चकर मतर - डपुकक ञम् करणक्षे इमत रमातनोयाः यङ्लपुमक लमट मतमप चकर मतर इमत रूपमम्। 

● कपु टष्ट्रीरयाः - ह्रिस्विमा कपु टष्ट्री इत्यथर “कपु टष्ट्रीशमष्ट्रीशकण्डमाभ्यनो रयाः” इत्यनक्षेन रप्रत्ययक्षे कपु टष्ट्रीरशब्दनो मनष्पनयाः।

● उपमतष्ठन्तक्षे - उपपकविरकमातम् स्थमारमातनोयाः लमट ”उपमादक्षेविपकजमासङ्गमतकरणममत्रकरणपसथष्विमत विकव्यमम्” 
इत्यनक्षेन आत्मनपदक्षे प्रथमबहिहविचनक्षे ज्झिप्रत्ययक्षे उपमतष्ठन्तक्षे इमत रूपमम्।

पमाठगतप्रश्नमायाः-२

. 6 कस्य प्रकमाशयाः पकविरस्यमास मदमश।

. 7 सकयरयाः आकमाशमण्डलस्य कयाः।

. 8 सकयरयाः कस्य चक्रवितर्णी।

. 9 ब्रहमाण्डभमाण्डस्य कयाः।

. 10 सकयरयाः कस्य शनोकमविमनोकयाः।

. 11 अयस वित्सरस कक्षे षपु भमागक्षेषपु मविभनमक।

. 12 उपमतष्ठन्तक्षे इत्यत्र आत्मनक्षेपदस कथमम्।

. 13 जनयमत इत्यत्र परस्मयपदस कथमम्।

. 14 सकयरयाः कस्य कपु लमकलमम्।

. )9 4 समाम्प्रतस मकलपमाठमविगच्छमाम  - ३
“अहिनो  मचररमात्रमाय  प्रसपुपनोऽहिमम्,  स्विप्नजमालपरतन्त्रक्षेणयवि  महिमानम्  पपुण्यमययाः 

समयनोऽमतविमामहितयाः,  सन्ध्यनोपमासनसमयनोऽयमस्मद्गपुरुचरणमानमामम्,  ततम्  सपमद  अविमचननोमम 

कपु सपुममामन।”  इमत  मचन्तयनम्  कदलष्ट्रीदलमक्षेकममाकपु ञ्च्य,  तकणशकलययाः  सन्रमाय,  पपुटकस  मविरमाय, 
पपुष्पमाविचयस कतपुर ममारक्षेभक्षे।

विटपु रसयौ  आकक त्यमा  सपुन्दरयाः,  विणरन  गयौरयाः,  जटमामभब्ररहचमारष्ट्री,  वियसमा  षनोडशविषरदक्षेशष्ट्रीययाः, 
कम्बपुकण्ठयाः, आयतललमाटयाः, सपुबमाहिह मविरशमाललनोचनश्चमासष्ट्रीतम्।

अन्वियमाथर याः  - “अहिनो  समविस्मयस  मचररमात्रमाय  मचरकमालस  यमावितम्  अहिस  विटपु याः  प्रसपुपयाः  शमयतयाः। 
स्विप्नजमालपरतन्त्रक्षेण  मनद्रिमानमायमासविशष्ट्रीभकतक्षेन  एवि  महिमानम्  पपुण्यमययाः  अत्यन्तपपुण्यविमानम्  समययाः  कमालयाः 
अमतविमामहितयाः  अतष्ट्रीतयाः।  अस्मद्गपुरुचरणमानमास  मदष्ट्रीयमाचमायरपमादमानमामम्  अयमम्  एष  सन्ध्यनोपमासनसमययाः 
सन्ध्यमासम्पमादनकमालयाः। ततम्  तस्ममातम्  सपमद शष्ट्रीघ्रमम्  कपु सपुममामन पपुष्पमामण अविमचननोमम सङ्कलयमामम।” इमत 
मचन्तयनम्  मविचमारयनम्  एकमम्  कदलष्ट्रीदलमम्  रम्भमापणरमम्  आकपु ञ्च्य आलच्छद तकणशकलययाः बमालतकणययाः सन्रमाय 
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ससयनोज्य,  पपुटकस  कपु सपुमस्थमापनपमात्रस  मविरमाय  सम्पमाद,  पपुष्पमाविचयस  कपु समचयनस  कतपुर्त्तुं  मविरमातपुमम्  आरक्षेभक्षे 
आरब्रविमानम्।

असयौ विटपु याः ब्रहचमारष्ट्री आकक त्यमा आकमारक्षेण सपुन्दरयाः मननोरमयाः,  विणरन रङ्गक्षेण गयौरयाः रविलयाः,  जटमामभयाः 
ब्रहचमारष्ट्री  विटपु याः,  वियसमा  षनोडशविषरदक्षेशष्ट्रीययाः  षनोडशवियस्कल्पयाः,  कम्बपुकण्ठयाः  शङ्खगष्ट्रीवियाः,  आयतललमाटयाः 
दष्ट्रीघरभमालयाः, सपुबमाहिहयाः शनोभनपमामणयाः मविशमाललनोचनयाः दष्ट्रीघमारमयतनयनयाः च आसष्ट्रीतम् अभवितम्।

व्यमाख्यमानमम्  - ततयाः स विटपु याः अमचन्तयतम् यतम् स बहिहकमालस शमयतयाः। तक्षेन महि पपुण्यमययाः कमालयाः 
मनद्रिमापरतन्त्रतयमा  यमामपतयाः।  इदमानन  तस्य गपुरुचरणमानमास  सन्ध्यनोपमासनमासमययाः। अतयाः स सत्विरस  कपु सपुममामन 
अविचक्षेतपुस  एकमम्  कदलष्ट्रीपणरमम्  आलच्छद तत्र बमालतकणसन्रमानक्षेन  कपु सपुमस्थमापनपमात्रस  मनममारय  पपुष्पमामण चक्षेतपुमम् 
आरब्रविमानम्।

स  विटपु याः  मननोरमकमाययाः  रविलविणर्णीययाः  जटमामभयाः  ब्रहचमारष्ट्री  षनोडशवियस्कयाः  शङ्खगष्ट्रीवियाः  दष्ट्रीघरभमालयाः 
सपुन्दरबमाहिहपक्षेतयाः मविस्तकतलनोचनयाः च आसष्ट्रीतम्।

व्यमाकरणमविमशर याः
● स्विप्नजमालपरतन्त्रक्षेण – स्विप्न एवि जमालस स्विप्नजमालमममत कमररमारयसममासयाः। तस्य परतन्त्रक्षेण 

स्विप्नजमालपरतन्त्रक्षेण इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।

● कदलष्ट्रीदलमम् – कदल्यमायाः दलस कदलष्ट्रीदलमम् इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।

● तकणशकलययाः - तकणमानमास शकलययाः तकणशकलययाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।

● पपुष्पमाविचयमम् - पपुष्पमाणमामम् अविचययाः पपुष्पमाविचययाः, तस पपुष्पमाविचयमम् इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।

● कम्बपुकण्ठयाः - कम्बपुररवि कण्ठनो यस्य स कम्बपुकण्ठयाः इमत बहिहब्रष्ट्रीमहियाः।

● आयतललमाटयाः - आयतस ललमाटस यस्य स आयतललमाट इमत बहिहव्रष्ट्रीमहियाः।

● मविशमाललनोचनयाः - मविशमालक्षे लनोचनक्षे यस्य स मविशमाललनोचनयाः इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः।

● षनोडशविषरदक्षेशष्ट्रीययाः - षनोडशविषरशब्दमादम् "ईषदसममापयौ कल्पब्दक्षेश्य-दक्षेशष्ट्रीयरयाः” इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण दक्षेशष्ट्रीयरम्-
प्रत्ययक्षे षनोडशविषरदक्षेशष्ट्रीययाः इमत रूपमम्।

कनोषयाः
● “शङ्खयाः स्यमात्कम्बपुरससयमामम्” इत्यमरयाः।

● “ललमाटमसलकस  गनोसरयाः” इत्यमरयाः।

● “लनोचनस नयनस नक्षेत्रमष्ट्रीकणस चकपुरमकणष्ट्री” इत्यमरयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः-३

. 15 गयौरविटपुनमा महिमानम् पपुण्यमययाः समययाः कथमम् अमतविमामहितयाः।

. 16 कस्यक्षेदमानन सन्ध्यनोपमासनसमययाः।
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. 17 मकमथरयाः गयौरविटपु याः पपुष्पमामण अविमचननोमत।

. 18 गयौरविटपु याः ककीदृशयाः।

. )9 5 समाम्प्रतस मकलपमाठमविगच्छमाम  - ४
कदलष्ट्रीदलकपु ञ्जमामयतस्य  एतत्कपु टष्ट्रीरस्य  समन्तमातम्  पपुष्पविमामटकमा,  पकविरतयाः  परम-पमवित्र-

पमानष्ट्रीयस  परस्सहिस-पपुण्डरष्ट्रीक-पटल-पररलससतस  पतमत्रकपु ल-कक सजतपकसजतस  पययाःपकररतस  सर 

आसष्ट्रीतम्।  दमकणतश्चयकनो  मनज्झिरर-ज्झिज्झिरर-ध्विमनत-मदगन्तरयाः,  फल-पटलमाऽऽस्विमाद-चपसलत-
चञ्चपु-पतङ्गकपु लमाऽऽ-क्रमणमासरक-मविनत-शमाख-शमासख  समकहि-व्यमापयाः  सपुन्दरकन्दरयाः  पविरतखण्ड 
आसष्ट्रीतम्। 

अन्वियमाथर याः  - कदलष्ट्रीदलकपु ञ्जमामयतस्य  रम्भमापलमाशनोदमानष्ट्रीभकतस्य,  एतत्कपु टष्ट्रीरस्य 

समष्ट्रीपतरविमतरपणर्मोटजस्य,  समन्तमातम्  पररतयाः,  पपुष्पविमामटकमा  कपु सपुमनोदमानमम्,  पकविरतयाः  प्रमाच्यमास, 
परमपमवित्रपमानष्ट्रीयमम्  अत्यन्तपकतजलस,  परयाःसहिसपपुण्डरष्ट्रीकपटलपररलससतस 

सहिसमासरकश्विक्षेतकमलसमकहिनोपशनोमभतस,  पतमत्रकपु लकक सजतपकसजतस  मविहिगमनविहिरविरमासजतस,  पययाःपकररतमम् 

अम्भनोभररतस,  सरयाः  कमासमारयाः,  आसष्ट्रीतम्  अमविदत।  दमकणतयाः  दमकणस्यमास  मदमश  च  एकयाः 

मनज्झिररज्झिज्झिररध्विमनध्विमनतमदगन्तरयाः  विमाररप्रविमाहिज्झिज्झिररनमादमननमामदतमदगन्तरमालयाः, 
फलपटलमास्विमादलपसलतचञ्चपुपतङ्गकक लमाक्रमणमासरकमविनतशमाखशमासखसमकहिव्यमापयाः  फल-
समकहिभकणचञ्चलमपुखभमाग-पतगमनविहिमाक्रमणमातष्ट्रीविनमष्ट्रीभकतशमाख-विककसकलसममाविकतयाः,  सपुन्दरकन्दरयाः 
शनोभनदरयाः पविरतखण्डयाः मशलमाभमाग आसष्ट्रीतम् अवितरत। 

व्यमाख्यमानमम्  -  गयौरसससहिनो यलस्मनम् कपु मटरक्षे न्यविसतम् तस्य चतपुषपुर  मदग्भमागक्षेषपु पररविकत्य रम्भमापमादपमायाः 
वितरन्तक्षे  स्म।  तक्षेन  ततम्  कपु टष्ट्रीरस  कपु ञ्जमायतक्षे  स्म।  पररतश्च  आसनम्  पपुष्पनोदमानमामन।  अस्य  पकविरतनो  वितरतक्षे 
जलसम्पकररतयाः सरनोविरनो यत्र पमवित्रमासपु अप्सपु सहिसशयाः श्विक्षेतमाब्जमामन शनोभन्तक्षे स्म। अमप च, पमकमभरमाकपु सलतयाः 
स  तक्षेषमास  कलरविययाः  सविरदमा  मपुखररतनोऽवितरत।  दमकणत  आसष्ट्रीदम्  एकयाः  पविरतखण्डनो  यस्य  विककमा  आसनम् 
मविहिगकपु लकपु लमायभकतमायाः।  रम्यययाः  कन्दरययाः  सपुशनोमभतमातम्  तस्ममातम्  पविरतखण्डमातम्  प्रच्यविन्त्यमायाः  मनज्झिरररण्यमा 
ज्झिज्झिररध्विमननमा चतपुमदरशनो ध्विमनतमा अभकविनम्। 

व्यमाकरणमविमशर याः
● कदलष्ट्रीदलकपु ञ्जमामयतस्य - कदलष्ट्रीनमास दलमामन कदलष्ट्रीदलमामन इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः, तययाः कपु ञ्जमामयत 

इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासयाः, तस्य।

● परमपमवित्रपमानष्ट्रीयस - परमस च ततम् पमवित्रस चक्षेमत कमररमारययाः, तमादृशस पमानष्ट्रीयस यस्य ततम् इमत 
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बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः। 

● परस्सहिसपपुण्डरष्ट्रीकपटलपररलससतमम् - परस्सहिसमामण इमत मनपमातनमातम् सममासयाः। "पमारस्करप्रभकतष्ट्रीमन 
च ससजमायमामम्" इमत सपुडमागमयाः। परस्सहिसमामण पपुण्डरष्ट्रीकमामण इमत कमररमारयसममासयाः। तक्षेषमास पटलमममत 
षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। तक्षेन पररलससतमममत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासयाः।

● पतमत्रकपु लकक सजतपकसजतमम् - पतमत्रणमास कपु लस पतमत्रकपु लमममत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। तस्य कक सजतमममत 
षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। तक्षेन पकसजतमममत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासयाः।

● पययाःपकररतस - पयसमा पकररतमम् इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासयाः।

● मनज्झिररज्झिज्झिररध्विमनध्विमनतमदगन्तरयाः - ज्झिज्झिरररूपयाः ध्विमनयाः ज्झिज्झिररध्विमनयाः शमाकपमासथरविमामदवितम् सममासयाः। 
मनज्झिररमाणमास ज्झिज्झिररध्विमनररमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। तक्षेन ध्विमनतमामन इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासयाः। 
तमादृशमामन मदगन्तरमामण यस्य स इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः। 

● फलपटलमाऽऽस्विमादचपसलतचञ्चपुपतङ्गकपु लमाऽऽक्रमणमासरकमविनत-शमाशशमासखसमकहिव्यमापयाः - फलमानमास 
पटलस फलपटलमममत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः। तस्य आस्विमादयाः फलपटलमास्विमादयाः इमत षष्ठष्ट्री-तत्पपुरुषयाः। तक्षेन 
चपसलतमायाः फलपटलमास्विमादचपसलतमायाः इमत तकतष्ट्रीयमा-तत्पपुरुषयाः। तमादृशमायाः चञ्चवियाः यक्षेषमास तक्षे 
फलपटलमास्विमादचपसलतचञ्चवियाः इमत बहिहव्रष्ट्रीमहियाः। तमादृशमायाः पतङ्गमा इमत कमररमारयसममासयाः। तक्षेषमास 
कपु लमममत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः। तस्य आक्रमणमम् इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः। तक्षेन आक्रमणक्षेन असरकमविनतमायाः इमत 
तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषयाः। असरकमविनतमायाः शमाखमायाः यक्षेषमास तक्षे असरकमविनतमाशमाखमा इमत बहिहव्रष्ट्रीमहियाः। तमादृशमायाः 
शमासखनयाः इमत कमररमारययाः। तक्षेषमास समकहि इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः। तक्षेन व्यमाप इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषयाः। 

● सपुन्दरकन्दरयाः - सपुन्दरमायाः कन्दरमायाः यलस्मनम् स इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः।
कनोषयाः

● “कदलष्ट्री विमाणरबपुसमा रम्भमा मनोचमासशपुमत्फलमा” इत्यमरयाः।

● “ससययाः सपुमनसयाः पपुष्पस प्रसकनस कपु सपुमस सपुममम्” इत्यमरयाः।

● “विककनो महिष्ट्रीरुहियाः शमाखष्ट्री मविटपष्ट्री पमादपस्तरुयाः” इत्यमरयाः।

● “दरष्ट्री तपु कन्दरनो विमा सष्ट्री” इत्यमरयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः-४

. 19 कपु टष्ट्रीरस ककीदृशमम्।

. 20 कपु टष्ट्रीरस्य समन्तमातम् मकममासष्ट्रीतम्।

. 21 कपु टष्ट्रीरस्य पकविरतयाः ककीदृशस सर आसष्ट्रीतम्।

. 22 कपु टष्ट्रीरस्य दमकण्यस्यमास मदमश मकममासष्ट्रीतम्।

. 23 मनज्झिररज्झिज्झिररध्विमनध्विमनतमदगन्तरयाः इत्यत्र सममासयाः लक्षेख्ययाः।

. 24 परमपमवित्रपमानष्ट्रीयमम् इत्यत्र सममासयाः लक्षेख्ययाः।
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. )9 6 समाम्प्रतस मकलपमाठमविगच्छमाम  - ५
यमाविदक्षेष  ब्रहचमारष्ट्री  विटपु रसलपपुञ्जमपुदकय  कपु सपुमकनोरकमानविमचननोमत,  तमावितम्  तस्ययवि 

सतष्ट्रीरयर्मोऽपरस्तत्सममानवियमायाः  कस्तकररकमा-रक्षेणपुरूमषत  इवि  श्यमामयाः,  चन्दनचमचरत-भमालयाः  कपकर रमागपुरु-

कनोदच्छपु ररत-विकनो-बमाहिह -दण्डयाः,  सपुगन्रपटलय-रुमनद्रियमनवि  मनद्रिमामन्थरमामण 
कनोरकमनकपु रम्बकमान्तरमालसपुपमामन  ममसलन्दविकन्दमामन  ज्झिमटमत  समपुपसकत्य  मनविमारयनम् 
गयौरविटपु मक्षेविमविमादष्ट्रीतम्-

'अलस  भनो  अलमम्!  मययवि  पकविरमविमचतमामन  कपु सपुममामन,  त्विस  तपु  मचरस  रमात्रमाविजमागरष्ट्रीररमत  मकप्रस 
ननोत्थमामपतयाः,  गपुरुचरणमा अत्र तडमागतटक्षे  सन्ध्यमामपुपमासन्तक्षे ,  ससस्थमामपतमा  मयमा  मनसखलमा समामगष्ट्री  तक्षेषमा स 
समष्ट्रीपक्षे। यमास च सपविषरकल्पमामम्,  यविनत्रमासक्षेन मनयाःशब्दस रुदतष्ट्रीमम्,  परमसपुन्दरष्ट्रीमम्,  कसलतममानविदक्षेहिमाममवि 
सरस्वितन  समान्त्वियनम्,  मरन्दमरपुरमा  अपयाः  पमाययनम्,  कन्दखण्डमामन  भनोजयनम्,  त्विस  मत्रयमाममायमा 
यमामत्रयमनयषष्ट्रीयाः,  सक्षेयमरपुनमा स्विमपमत,  उदपुद्ध्य च पपुनस्तथयवि रनोमदष्यमत,  तत्पररममागरणष्ट्रीयमान्यक्षेतस्यमायाः 
मपतरयौ गकहिस च-'

इमत ससश्रपुत्य उष्णस मनयाःश्विस्य यमावितम् सनोमप मकसञ्चदम् विकपु ममयक्षेष तमाविदकस्ममातम् पविरतमशखरक्षे 
मनपपमात तयनोदृरमषयाः।

अन्वियमाथर याः  - यमावितम्  यमावित्कमालपयरन्तमम्  एष  पकविरविमणरतयाः  ब्रहचमारष्ट्री  विटपु याः  ब्रहव्रतष्ट्री  असलपपुञ्जस 
भमरकपु लमम्  उदकय मनविमायर  कपु सपुमकनोरकमानम्  पपुष्पकपु ड्मलमानम्  अविमचननोमत मचननोमत,  तमावितम्  तलस्मनक्षेवि कमालक्षे 
तस्य एवि विटनोयाः एवि सतष्ट्रीरयरयाः सहिमाध्यक्षेतमा अपरयाः अन्ययाः तत्सममानवियमायाः तत्समविषर्णीययाः, कस्तकररकमारक्षेणपुरुमषतयाः 
मकगनमामभचकणरछपु ररतयाः  इवि  श्यमामयाः  श्यमामविणर्णीययाः,  चन्दनचमचरतभमालयाः  चन्दनसलपललमाटयाः,  कपकररमागपुरु-

कनोदच्छपु ररत-विकनो-बमाहिह-दण्डयाः कपकरमागपुरुचकणरसलपविकयाःस्थलभपुजदण्डयाः, सपुगन्रपटलययाः सयौरभसमकहिययाः उमनद्रियनम् 
जमागरयनम्  इवि  मनद्रिमामन्थरमामण  तन्द्रिमामशसथलमामन  कनोरकमनकपु रम्बकमान्तरमालसपुपमामन 
कसलकमासमकहिमान्तरमनद्रिमागतमामन  ममसलन्दविकन्दमामन  मरपुकरकपु लमामन  ज्झिमटमत  शष्ट्रीघ्रस  समपुपसकत्य  सममागत्य 
मनविमारयनम् तमाडयनम् गयौरविटपु स शपुक्लविणर्णीयस ब्रहचमाररणमम् अविमादष्ट्रीतम् अकथयतम्-

"अलस भनो अलमम्! भनो ममत्र पपुष्पचयनक्षेन प्रयनोजनस नमालस्त, मयमा एवि पकविरमम् आदयौ कपु सपुममामन प्रसकनमामन 
अविमचतमामन सङ्कसलतमामन,  त्विस तपु गयौरविटपु याः तपु मचरस बहिहसमयस रमात्रयौ यमाममन्यमामम् अजमागरष्ट्रीयाः जमागररतविमानम् इमत 
अस्ममातम् कमारणमातम् मकप्रस शष्ट्रीघ्रस न उत्थमामपतयाः न जमागररतयाः। गपुरुचरणमायाः आचमायरपमादमायाः अत्र अलस्मनम् स्थमानक्षे 
तडमागतटक्षे  पपुष्कररण्यमायाः तष्ट्रीरक्षे सन्ध्यमास प्रमातयाःकमालष्ट्रीनमामम् पकजमामम् उपमासन्तक्षे  मविदरमत। तक्षेषमास  गपुरुवियमारणमास  समष्ट्रीपक्षे  
मनकटक्षे  मयमा  श्यमामविटपुनमा  मनसखलमा  समामगष्ट्री  समस्तमामन  सन्ध्यनोपमासनसहिमायकमामन  द्रिव्यमामण  ससस्थमामपतमा 
समपुपकलल्पतमामन। यमास  पकविरदृषमास  च पपुनयाः सपविषरकल्पमास  प्रमाययाः सपविषर्णीयमास  यविनत्रमासक्षेन यविनभयक्षेन मनयाःशब्दस 
शब्दरमहिततयमा  रुदतन  क्रन्दन्तन  परमसपुन्दरष्ट्रीमम्  अमतशयकमनष्ट्रीयमास  कसलतममानविदक्षेहिमामम्  रकतनरमकमतरमम् 
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मशविरमाजमविजययाः - बटपुससविमादयाः मटप्पणष्ट्री

सरस्वितष्ट्रीमम् इवि शमारदमामम् इवि समान्त्वियनम् सममाश्विसयनम्, मरन्दमरपुरमायाः पपुष्परसनोपक्षेतमामन अपयाः जलमामन पमाययनम् 
गलमविविरस  प्रविक्षेशयनम्,  कन्दखण्डमामन  मपुमनभनोज्यमविशक्षेषभमागमानम्  भनोजयनम्  खमादयनम्  त्विस  गयौरविटपु याः  मत्रयमाममायमा 
यमाममन्यमायाः यमामत्रयस प्रहिरत्रयमम् अनयषष्ट्रीयाः यमामपतविमानम् असस, समा इयस समा कन्यकमा अरपुनमा इदमानन स्विमपमत मनद्रिमास 
यमापयमत। उदपुद्ध्य उत्थमाय च पपुनयाः तथयवि पकविरवितम् रनोमदष्यमत क्रलन्दष्यमत,  ततम् तस्ममादम् हिक्षेतनोयाः  एतस्यमायाः 
कन्यकमायमायाः मपतरयौ ममातमामपतरयौ गकहिस च भविनस च पररममागरणष्ट्रीयमामन अन्विक्षेषणष्ट्रीयमामन" 

इमत एविस ससश्रपुत्य श्रपुत्विमा उष्णस बलमातम् मनयाःश्विस्य मनयाःश्विसनस सम्पमाद यमावितम् यमावित्कमालस स गयौरविटपु याः 
अमप मकसञ्चदम् विकपुस  कथमयतपुमम् इयक्षेष विमाञ्छमत स्म तमाविदम् तदयवि अकस्ममातम् हिठमातम् पविरतमशखरक्षे मगररशृङ्गक्षे  तयनोयाः 

गयौरविटपु-श्यमामविटनोयाः दृमषयाः दशरनस मनपपमात अपततम्।

व्यमाख्यमानमम् - यदमा गयौरविटपु याः भमरकपु लस मनविमायर  कपु सपुममामन अविमचननोमत स्म तदमा तस्य सहिमाध्यक्षेतमा 
तत्सममानवियस्कयाः श्यमामविटपु याः आगतयाः। श्यमामविटपु याः दशरनक्षेन अतष्ट्रीवि श्यमामलयाः। तस्य भमालदक्षेशयाः चन्दनचमचरतयाः, 
विकयाःस्थलस कपकरमागपुरुचकणरसलपमम् आसष्ट्रीतम्। स शष्ट्रीघ्रममागत्य कपु सपुममाभ्यन्तरक्षे मनद्रिमात उलत्थतमामन मरपुकरविकन्दमामन 
सममागत्य  मनविमारयनम्  गयौरविटपु स  कसथतविमानम्  यतम्  पपुष्पचयनक्षेन  प्रयनोजनस  नमालस्त।  तक्षेन  पकविरमम्  एवि  कपु सपुममामन 
मचतमामन। गयौरविटपु याः तपु रमात्रयौ बहिहसमयस जमागररत आसष्ट्रीतम् अतयाः प्रमातयाः स न उत्थमामपतयाः। गपुरुचरणमायाः तडमागतटक्षे 
सन्ध्यमासविन्दनस  कपु विर लन्त।  तक्षेषमास  सन्ध्यनोपमासनसहिमायकमामन  द्रिव्यमामण  श्यमामविटपुनमा  ससस्थमामपतमामन।  ततयाः  स 
कसथतविमानम् यदम् यमास  सपविषरकल्पमास यविनभयक्षेन क्रन्दन्तन समान्त्वियनम् त्विस  अपयाः पमाययनम् मपुमनभनोज्यस भकयनम् 
रमात्रयौ त्रष्ट्रीनम् प्रहिरमानम् यमामपतविमानम् समा कन्यकमा समाम्प्रतस मनद्रिमामत। तस्यमायाः रनोदनस यथमा न स्यमादतयाः तस्यमा मपतरयौ 
गकहिस च भविनस च अन्विक्षेषव्यमम् इमत। एविस श्रपुत्विमा गयौरविटपु याः यदमा मकसञ्चदकपु मम् उदतयाः तदमा दयनोयाः हिठमातम् पविरतशृङ्गक्षे  
दृमषपमातयाः अभवितम्।

व्यमाकरणमविमशर याः
● कपु सपुमकनोरकमानम् - कपु सपुममानमास कनोरकमायाः कपु सपुमकनोरकमायाः, तमानम् इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः।

● तत्सममानवियमायाः - तस्य सममानयाः तत्सममानयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः। तत्सममानस विययाः यस्य स इमत 
बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः।

● कस्तकररकमारक्षेणपुरूमषतयाः - कस्तकररकमाणमास रक्षेणवियाः कस्तकररकमारक्षेणवियाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः। तययाः रूमषतयाः इमत 
तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषयाः।

● चन्दनचमचरतभमालयाः - चन्दनक्षेन चमचरतस चन्दनचमचरतमममत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषयाः। चन्दनचमचरतस भमालस यस्य 
स इमत बहिहव्रष्ट्रीमहियाः।

● कपकररमागपुरुकनोदच्छपु ररतविकनोबमाहिहदण्डयाः - कपकररममसश्रतयाः अगपुरुयाः कपकररमागपुरुयाः इमत 
शमाकपमासथरविमामदवित्सममासयाः। तस्य कनोदयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः। तक्षेन छपु ररतमम् इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषयाः।
कपकररमागपुरुकनोदच्छपु ररतस विकनोबमाहिहदण्डस यस्य स कपकररमागपुरुकनोदच्छपु ररत-विकनोबमाहिहदण्डयाः इमत बहिहव्रष्ट्रीमहियाः। 
विकश्च बमाहिहदण्डयौ च विकबमाहिहदण्डमममत सममाहिमारदन्दयाः।

● ममसलन्दविकन्दमामन - ममसलन्दमानमास विकन्दमामन इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः।

● तडमागतटक्षे - तडमागस्य तटयाः तडमागतटयाः, तलस्ममनमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः।
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● यविनत्रमासक्षेन – यविनक्षेभ्ययाः त्रमासक्षेन यविनत्रमासक्षेनक्षेमत पञ्चमष्ट्रीतत्पपुरुषयाः।

● कसलतममानविदक्षेहिमामम् - ममानविमानमास दक्षेहियाः ममानविदक्षेहियाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः। कसलतनो ममानविदक्षेहियाः ययमा समा, 
तमामम् इमत बहिहव्रष्ट्रीमहियाः।

● समपुपसकत्य - समपुपससघमातपकविरकमातम् सकरमातनोयाः ल्यमप समपुपसकत्य इमत।

● मनविमारयनम् - मनपकविरकमादम् विमारररमातनोयाः शतरर पपुससस सयौ मनविमारयनम् इमत।

● अविमादष्ट्रीतम् - विदक्षेलपुर मङ मतमप अविमादष्ट्रीतम् इमत।

● अविमचतमामन - अविपकविरकमातम् मचननोतक्षेयाः कमरमण कप्रत्ययक्षे नपपुससकक्षे  जसस रूपमम्।

● अजमागरष्ट्रीयाः - जमागतरयाः लपुमङ ससमप अजमागरष्ट्रीयाः इमत रूपमम्।

● उत्थमामपतयाः - उत्पकविरकमातम् स्थमारमातनोयाः मणमच कमरमण कप्रत्ययक्षे पपुससस सयौ उत्थमामपतयाः इमत रूपमम्।

● समान्त्वियनम् - समान्त्विम्-रमातनोयाः शतरर पपुससस सपुप्रत्ययक्षे समान्त्वियनम् इमत।

कनोषयाः
● “स्यमामनकमाययाः पपुञ्जरमामशयाः” इत्यमरयाः।

● “सतष्ट्रीरयमारस्त्विक्षेकगपुरवियाः” इत्यमरयाः।

● “कक लस रनोरश्च तष्ट्रीरञ्च प्रतष्ट्रीरञ्च तटस मत्रषपु” इत्यमरयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः-५

. 25 श्यमामविटपु याः ककीदृश आसष्ट्रीतम्।

. 26 आचमायरपमादमायाः कपु त्र सन्ध्यमाविन्दनस कपु विर लन्त स्म।

. 27 श्यमामविटपुनमा कमा ससस्थमामपतमा।

. 28 गयौरविटपु याः कथस प्रहिमारत्रयस जमागररतविमानम्।

. 29 गयौरविटपु याः मक पमाययनम् लस्थतयाः।

. 30 समा बमालमा कथस रनोमदमत स्म।

. 31 गयौरविटपुनमा श्यमामविटपुनमा च कमामन पररममागरणष्ट्रीयमामन।

. 32 कपु त्र गयौरविटनोयाः श्यमामविटनोश्च दृमषयाः पमततमा।

. )9 7 समाम्प्रतस मकलपमाठमविगच्छमाम  - ६
तलस्मनम् पविरतक्षे  आसष्ट्रीदक्षेकनो  महिमानम् कन्दरयाः।  तलस्मनक्षेवि  महिमामपुमनरक्षेकयाः सममारयौ  मतष्ठमत स्म। 

कदमा स सममासरमङ्गष्ट्रीकक तविमामनमत कनोऽमप न विक्षेसत्त। गमामणष्ट्री-गमामष्ट्रीण-गमाममायाः सममागत्य मध्यक्षे  मध्यक्षे  तस 
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पकजयलन्त, प्रणमलन्त स्तपुविलन्त च। तस कक्षे मचतम् कमपल इमत, अपरक्षे लनोमश इमत, इतरक्षे जयगष्ट्रीषव्य इमत 
अन्यक्षे च ममाकर ण्डक्षेय इमत, मविश्विसलन्त स्म। स एविमायमरपुनमा मशखरमादवितरनम् ब्रहचमाररविटपु भ्यमामदमशर ।

अन्वियमाथर याः - तलस्मनम् पकविर्मोकक्षे  पविरतक्षे मगरयौ एकयाः महिमानम् मविशमालस कन्दरयाः गह्वरमम्  आसष्ट्रीतम् अभवितम्। 
तलस्मनम् एवि तलस्मनम् गह्वरक्षे एवि एकयाः महिमामपुमनयाः महिमषरयाः सममारयौ मचत्तविकसत्तमनरनोरमाख्यक्षे यनोगक्षे मतष्ठमत स्म वितरतक्षे 
स्म। कदमा कलस्मनम् समयक्षे  स महिमामपुमनयाः सममासरस यनोगमम् अङ्गष्ट्रीकक तविमानम् स्विष्ट्रीकक तविमानम् इमत न  कनोऽमप विक्षेसत्त 

जमानमामत। गमामणष्ट्री-गमामष्ट्रीण-गमाममायाः गमाममासरप-गमामविमाससनमास मनविहिमायाः सममागत्य समपुपक्षेत्य मध्यक्षे मध्यक्षे अन्तरमा 

अन्तरमा तस सममासरस्थस मपुमनपपुङ्गविस पकजयलन्त विरष्ट्रीविस्यलन्त, प्रणमलन्त नमस्कपु विरलन्त स्तपुविलन्त स्तपुमतस कपु विरलन्त 

च। तस यनोमगरमाजस कक्षे मचतम् कक्षे चन जनमायाः कमपलयाः ससदमागगण्ययाः कमपलमाख्यनो मपुमनयाः इमत एविस प्रकमारक्षेण,  अपरक्षे 

अन्यक्षे लनोमशयाः तदमाख्यनो मपुमनयाः इमत, इतरक्षे अपरक्षे जयगष्ट्रीषव्ययाः तदमाख्यनो मपुमनयाः इमत, अन्यक्षे इतरक्षे च ममाकर ण्डक्षेय 
एतनमाममा मपुमनयाः इमत मविश्विसलन्त स्म मविश्विमासस कपु विरलन्त स्म। स एवि तमादृशयाः महिमामपुमनरक्षेवि अयमम् एषयाः अरपुनमा 
सम्प्रमत  मशखरमातम्  अचलशृङ्गमातम्  अवितरनम्  नष्ट्रीचयरमागच्छनम्  ब्रहचमाररविटपुभ्यमामम्  विक्षेदमाध्यमामयभ्यमास 
गयौरश्यमामविटपुभ्यमामम् अदमशर दृषयाः।

व्यमाख्यमानमम्  - यपुगयपुगमान्तरमामण तस्य पविरतस्य कन्दरक्षे  एकयाः यनोमगरमाजयाः मपुमनप्रविरयाः सममासरमगनो 
वितरतक्षे। तस्य प्रकक तस स्विरूपस न कनोऽमप विक्षेसत्त। कक्षे मचत्तस कमपलस,  कक्षे मचतम् जयगष्ट्रीषव्यस,  इतरक्षे लनोमशस कक्षे मददमा तस 
ममाकर ण्डक्षेयस जमानलन्त मविश्विसलन्त च। कमपलनो महि ससदमानमामम् अगगण्ययाः समासख्यशमासस्य प्रविकमा मपुमनसत्तमयाः। 
स महि विस्तपुतयाः श्रष्ट्रीमविष्णनोरसशमावितमारयाः "ससदमानमास कमपलनो मपुमनरर"मत भगविदचनमातम्।  जयगष्ट्रीषव्ययाः महिमाभमारतनोकयाः 
प्रख्यमातयाः ससदमहिमषरयाः। यनोगबलक्षेन आत्तशमकयाः स यपुगपतम् सविरलनोकचमारष्ट्री अभवितम्। लनोमशयाः महिमाभमारतविमणरतनो 
मपुमनमविशक्षेषनो  यनो  बहिहशयाः  पकसथव्यमायाः  प्रदमकणस  कक तविमानम्।  भगवितमा  व्यमासक्षेन  आमदषयाः  सनम्  स  विनविमासकमालक्षे 
पमाण्डविमानम् तष्ट्रीथरस्थमानमामन नयकमामन अदशरयतम्। मककण्डमपुनक्षेरपत्यस ममाकर ण्डक्षेयनो भगवितयाः मशविस्यमारमारनमास कक त्विमा 
तत्प्रसमादमातम्  मचरजष्ट्रीविष्ट्री  बभकवि।  गमामपतययाः  तथमा  सविमारयाः  गमाम्यप्रजमायाः  सममागम्य  मध्यक्षे  मध्यक्षे  तस्मय 
पकजमाप्रणमाममामदकस  मनविक्षेदयलन्त स्म। मकन्तपु यनोमगरमाजस्य सममासरनर भगयाः। मचत्तविकसत्तमनरनोरनो महि यनोगयाः। यनोगस्य 
चरममाविस्थमा महि सममासरयाः। सममासरनमारम ध्यमानमाविस्थमामविशक्षेषनो यत्र तत्त्विसमाकमात्कमारनो भविमत। तत्र बमाह्यस रूपमामदकस  
न प्रतष्ट्रीयतक्षे। बमाह्यस मकममप विकत्तस मनरुदमचत्तस यनोमगनस न स्पकशमत। अत एवि पकजमामदनमा स यनोगष्ट्री न  सममासरत 
उलत्थतयाः। स यनोमगरमाज इदमानन पविरतमादम् अवितरमत इमत गयौरविटपु याः श्यमामविटपुश्च दृषविमानम्।

व्यमाकरणमविमशर याः
● महिमामपुमनयाः – महिमानम् चमासयौ मपुमनयाः महिमामपुमनयाः इमत कमररमारयसममासयाः।

● गमामणष्ट्रीगमामष्ट्रीणगमाममायाः - गमामण्यश्च गमामष्ट्रीणमाश्च गमामणष्ट्रीगमामष्ट्रीणमायाः इतरक्षेतरदन्दसममासयाः। तक्षेषमास गमाममायाः 
गमामणष्ट्रीगमामष्ट्रीणगमाममायाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। 

● अदमशर - दृश्रमातनोयाः कमरमण लपुमङ प्रथमपपुरुषयकविचनक्षे रूपमम्। 

● अवितरनम् - अविपकविमारतम् तकरमातनोयाः शतरर सयौ रूपममदमम्।
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कनोषयाः
● “समयौ ससविसथ-गमामयौ” इत्यमरयाः।

● “दरष्ट्री तपु कन्दरनो विमा सष्ट्री दक्षेविखमातमबलक्षे गपुहिमा। गह्वरमम्” इत्यमरयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः-६

. 33 तस्य पविरतस्य कन्दरक्षे कयाः मनविसमत स्म।

. 34 महिमामपुमनस कक्षे  पकजयलन्त स्म।

. 35 महिमामपुमनस ककीदृशस मविश्विसलन्त स्म।

. 36 कस  पविरतमशखरमादम् अवितररतपुस दृषविमानम् गयौरविटपु याः श्यमामविटपु याः च।

. )9 8 समाम्प्रतस मकलपमाठमविगच्छमाम  - ७
'अहिनो!  प्रबपुदनो  मपुमनयाः!  प्रबपुदनो  मपुमनयाः!  इत  एविमागच्छमत,  इत  एविमागच्छमत,  सत्कमायर्मोऽयस 

सत्कमायर्मोऽयमम्' इमत तयौ सम्भन्तयौ बभकवितपुयाः। 

अथ  सममामपतसन्ध्यमाविन्दनमामदमक्रयक्षे  सममायमातक्षे  गपुरयौ ,  तदमाजयमा  मनत्यमनयमसम्पमादनमाय 
प्रयमातक्षे गयौरविटयौ, छमात्रगणसहिकमारक्षेण प्रस्तपुतमासपु च स्विमागतसमामगष्ट्रीषपु, 'इत आगम्यतमामम्, सनमारयतमामक्षेष 
आश्रमयाः'  इमत  सप्रणमामममभगम्य  विदत्सपु  मनसखलक्षेषपु  ,  यनोमगरमाज  आगत्य  तमनमदरषकमाष्ठपष्ट्रीठस 
भमास्विमामनविनोदयमगररममारुरनोहि, उपमामविशच्च।

तलस्मनम् पकज्यममानक्षे, 'यनोमगरमाडपु लत्थत' इमत, आयमात इमत च आकण्यर , कणरपरम्परयमा बहिविनो 
जनमायाः  पररतयाः  लस्थतमायाः।  सपुघमटतस  शरष्ट्रीरमम्,  समान्द्रिमास  जटमामम्,  मविशमालमान्यङ्गमामन,  अङ्गमारप्रमतमक्षे  नयनक्षे, 
मरपुरमा स गम्भष्ट्रीरमाञ्च विमाचस विणरयन्तश्चमकतमा इवि सञ्जमातमायाः। 

अन्वियमाथर याः  - 'अहिनो!  प्रबपुदनो  मपुमनयाः!  प्रबपुदनो  मपुमनयाः!  समाश्चयर्त्तुं  सममासरत उलत्थतनो  मपुमनयाः,  इतयाः 
अस्मदमाश्रममामभमपुखमम् एवि आगच्छमत आयमामत,  इत अस्मदमाश्रममामभमपुखमम् एवि आगच्छमत आयमामत,  अयस 
यनोमगरमाजयाः सत्कमारयनोग्ययाः अयस सत्कमायरयाः सत्कमारमाहिरयाः' इमत तयौ गयौरविटपुश्यमामविटक  सम्भन्तयौ हिषमारलन्वितयौ बभकवितपुयाः 
अभवितमामम्। 

अथ ततयाः  परस  सममामपतसन्ध्यमाविन्दनमामदमक्रयक्षे  मविमहितसन्ध्यमाविन्दनमामदकमरकक्षे  सममायमातक्षे  सममागतक्षे 

गपुरयौ  आचमायर,  तदमाजयमा  गपुरनोरमाजयमा  मनत्यमनयमसम्पमादनमाय सन्ध्यमाविन्दनमामदमनत्यकमरमनष्पमादनमाय प्रयमातक्षे 

गतक्षे  गयौरविटयौ  श्विक्षेतब्रहचमाररमण,  छमात्रगणसहिकमारक्षेण  मशष्यसमपुदमायसमाहिमाय्यक्षेन  स्विमागतसमामगष्ट्रीषपु 

अमभविमादननोपचमारद्रिव्यक्षेषपु  प्रस्तपुतमासपु  सज्जष्ट्रीकक तक्षेषपु  च,  'इत  अत्र  आगम्यतमास  सममागम्यतमामम्,  सनमारयतमामम् 
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अललङ्क्रयतमामम् एष आश्रमयाः इदस तपलस्विस्थलमम्' इमत सप्रणमामस प्रणमामसमहितमम् अमभगम्य सममागत्य विदत्सपु 

भमाषममाणक्षेषपु  मनसखलक्षेषपु  सविरषपु  उपलस्थतक्षेषपु,  यनोमगरमाजयाः  मपुमनप्रविरयाः  आगत्य  एत्य  तमनमदरषकमाष्ठपष्ट्रीठस 
मपुमनमनममत्तमनमदरषमास दमारुमनममरतचतपुष्पमामदकमास भमास्विमानम् इवि मदविमाकरयाः इवि उदयमगररमम् उदयमाचलमम् आरुरनोहि 
आरूढविमानम् उपमामविशतम् उपमविषविमानम् च। 

तलस्मनम् मपुमनप्रविरक्षे पकज्यममानक्षे अच्यरममानक्षे 'यनोमगरमाटम्  महिमामपुमनयाः उलत्थत समपुलत्थतयाः' इमत, 'आयमातयाः 

सममागतयाः'  इमत च कणरपरम्परयमा श्रपुमतममागरण आकण्यर  ससश्रपुत्य बहिविनो जनमायाः नयकक्षे  ममानविमायाः पररतयाः सविमारसपु 

मदकपु लस्थतमायाः सम्प्रमापमायाः।  तक्षे सपुघमटतस शनोभनमाकमारस शरष्ट्रीरस कमायमम्, समान्द्रिमास प्रगमाढमास जटमास सटमामम्, मविशमालमामन 

दष्ट्रीघमारयतमानम् अङ्गमामन अवियविमानम्,  अङ्गमारप्रमतमक्षे अङ्गमारसदृशक्षे नयनक्षे नक्षेत्रक्षे,  मरपुरमास मननोहिरमास गम्भष्ट्रीरमास गभष्ट्रीरमास च 
विमाचस विमाणन विणरयन्तयाः प्रशससन्तयाः चमकतमा मविलस्मतमा इवि सञ्जमातमायाः अभविनम्। 

व्यमाख्यमानमम् - प्रबपुदनो मपुमनयाः अतयाः तस्य सत्कमारनो मविरक्षेययाः इमत गयौरविटपु याः श्यमामविटपु याः च हिषमारलन्वितयाः 
अभवितम्।  ततयाः  सन्ध्यमाविन्दनमामदमक्रयमास  सम्पमाद  गपुरुचरणमायाः  सममागतमायाः।   तदमाजयमा  गयौरविटपु याः 

मनत्यमनयमसम्पत्तयक्षे  गतयाः।  तदमा  छमात्रगणसमहितमायाः  सविर  स्विमागतसमामगष्ट्रीयाः  सज्जष्ट्रीकक त्य  'अत्र आगम्यतमामम्, 
अललङ्क्रयतमामम् एष आश्रमयाः' इमत सप्रणमामस सममागत्य विदन्त आसनम्। ततयाः यनोमगरमाजयाः मपुमनप्रविरयाः आगत्य 
मपुमनमनममत्तमनमदरषमास  दमारुमनममरतचतपुष्पमामदकमास भमास्विमानम् इवि मदविमाकरयाः इवि उदयमगररमम् उदयमाचलमम् आरुह्य 
उपमविषविमानम्।

तस्य मपुमनप्रविरस्य यनोमगरमाजस्य पकजनमात्परस 'यनोमगरमाटम्  उलत्थतयाः' इमत, 'आयमातयाः' इमत च विमातमार्त्तुं 

कणरपरम्परयमा श्रपुत्विमा बहिविनो जनमायाः आश्रममम् आगतमायाः।  तस्य यनोमगरमाजस्य सपुघमटतयाः कमाययाः, प्रगमाढमा जटमा, 
मविशमालमायाः च अवियविमायाः,  अङ्गमारसदृशक्षे नक्षेत्रक्षे,  मननोहिरमा गम्भष्ट्रीरमा च विमाणष्ट्री आसष्ट्रीतम्। एतत्सविर्त्तुं  प्रशससन्तयाः जनमा 
चमकतमा अभविनम्। 

व्यमाकरणमविमशर याः
● सममामपतसन्ध्यमाविन्दनमामदमक्रयक्षे – सन्ध्यमायमा विन्दनमम् इमत सन्ध्यमाविन्दनमममत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः। 

सन्ध्यमाविदनमम् आमद यमासमास तमायाः सन्ध्यमाविन्दनमादययाः इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः। तमाश्चमामष्ट्री मक्रयमाश्चक्षेमत 
सन्ध्यमाविन्दनमामदमक्रयमायाः इमत कमररमारययाः। सममामपतमायाः सन्ध्यमाविन्दनमामदमक्रयमायाः यक्षेन स 
सममामपतसन्ध्यमाविन्दनमामदमक्रययाः, तलस्मनम् इमत बहिहव्रष्ट्रीमहियाः।

● मनत्यमनयमसम्पमादनमाय – मनत्यमायाः मनयममायाः मनत्यमनयममायाः इमत कमररमारययाः। तक्षेषमास सम्पमादनमाय 
मनत्यमनयमसम्पमादनमाय इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः। 

● स्विमागतसमामगष्ट्रीषपु - स्विमागतमाथमारयाः समामग्षययाः स्विमागतसमामग्षययाः, तमासपु इमत शमाकपमासथरविमामदवित्सममासयाः।

● आरुरनोहि – आङ्पकविरकमादम् रुह्रमातनोयाः सलमट मतमप आरुरनोहि इमत।

● उपमामविशतम् - उपपकविरपकविरकमादम् मविशतक्षेयाः लमङ मतमप उपमामविशतम् इमत।

कनोषयाः
● “भमास्विमदविश्वित्सपमाश्विहिररदश्विनोष्णरश्मययाः” इत्यमरयाः।
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● “कणरशब्दगहियौ श्रनोत्रस श्रपुमतयाः सष्ट्री श्रविणस श्रवियाः” इत्यमरयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः-८

. 37 महिमामपुमनयाः कपु त्र उपमामविशतम्।

. 38 महिमामपुमनयाः क इवि कपु त्र आरुरनोहि।

. 39 मनत्यमनयमसम्पमादनमाय इत्यत्र सममासमनणरययाः कमायरयाः।

. 40 महिमामपुमनयाः दशरनक्षेन ककीदृश आसष्ट्रीतम्।

पमाठसमारयाः

सकयरयाः  आकमाशस्थनकत्रमाणमास  मध्यक्षे  ममणरूपयाः।  पकविरस्यमास  मदशमायमास  स  कपु ण्डलरूपक्षेण  मविरमाजतक्षे।  स 
कमलस्य  विलभयाः  चक्रविमाकममथपुनस्य  च  शनोकमापहिमारकयाः।  यतयाः  सकयरस्य  उदयमास्तगमनमाभ्यमास  मनयम्यतक्षे 
पमदनष्ट्रीममास प्रकमाशयाः ममासलन्यस च। मदनस्विमामष्ट्री स सकयरयाः सविरव्यविहिमारमाणमास प्रवितरमयतमा। मकस  बहिहनमा। सकयर  उमदतक्षे 
मदनमम् अस्तममतक्षे च रमामत्रयाः पकसथव्यमास मविरष्ट्रीयतक्षे। सकयरगमतकमारणमादम् एवि दमादशवित्सरस्य भक्षेदमायाः, ऋतकनमास यपुगमानमास 
तथमा कल्पमानमामम् अमप भक्षेदमायाः भविलन्त। विक्षेदक्षेषपु सकयरदक्षेवियाः एवि स्तकयतक्षे। गमायत्रष्ट्रीमन्त्रक्षेण समदप्रमायाः प्रमतमदनस सकयरस्य 
एवि उपमासनमास  कपु विरलन्त।  तस्ययवि  कपु लक्षे  भगविमानम्  श्रष्ट्रीरमामचन्द्रियाः  जन्म अलभत। अत एवि स मविश्विविमाससनमास 
परमपकजनष्ट्रीययाः इत्यक्षेविस सकयरविन्दनस कपु विरनम् मनजकपु मटरमातम् गयौरविटपु याः बमहिरमागतयाः।

मविलम्बमातम्  प्रबनोरनहिक्षेतनोयाः  गपुरुसक्षेविमायमास  मविघ्नमम्  आशङ्क्य स गपुरनोयाः  सन्ध्यनोपमासनमाथर्त्तुं  पपुष्पमाविचयस 
कतपुरमपुदतयाः।  अतयाः  स  सत्विरस  कपु सपुममामन  अविचक्षेतपुस  एकमम्  कदलष्ट्रीपणरमम्  आलच्छद  तत्र  बमालतकणसन्रमानक्षेन 
कपु सपुमस्थमापनपमात्रस  मनममारय  पपुष्पमामण  चक्षेतपुमम्  आरब्रविमानम्।  स  विटपु याः  मननोरमकमाययाः  रविलविणर्णीययाः  जटमामभयाः 
ब्रहचमारष्ट्री प्रमाययाः षनोडशवियस्कयाः शङ्खगष्ट्रीवियाः दष्ट्रीघरभमालयाः सपुन्दरबमाहिहपक्षेतयाः मविस्तकतलनोचनयाः च आसष्ट्रीतम्।

एतलस्मनम् अविसरक्षे तस्ययवि कनोऽमप सतष्ट्रीथरयाः श्यमामविटपु याः आगम्य अविदतम् यदम् अलस पपुष्पचयनक्षेन इमत। 

स श्यमामविटपु याः दशरनक्षेन अतष्ट्रीवि श्यमामलयाः। तस्य भमालदक्षेशयाः चन्दनचमचरतयाः,  विकयाःस्थलस कपकरमागपुरुचकणरसलपमम् 
आसष्ट्रीतम्। स गयौरविटपुमम् उकविमानम् यदम् यविनत्रमासमादम् भष्ट्रीतमायमायाः बमासलकमायमायाः सक्षेवियमा गयौरविटनोयाः रमात्रयौ प्रहिरत्रयमम् 
अतष्ट्रीतमम्। अतयाः स प्रमातयाः शष्ट्रीघ्रस न जमागररतयाः। श्यमामविटपुनमा गपुरनोयाः उपमासनसमामगष्ट्री प्रमागक्षेवि उपकलल्पतमा। अरपुनमा 
तस्यमायाः  बमासलकमायमायाः  मपत्रनोयाः  गकहिस्य  च  अन्विक्षेषणस  मविरमातव्यमममत।  तयनोयाः  आलमापसमयक्षे  हिठमातम्  तयनोयाः 
पविरतमशखरक्षे दृमषयाः पमततमा। 

तत्र पविरतस्य कन्दरक्षे बहिहसमयस व्यमाप्य एकयाः महिमामपुमनयाः सममारयौ मग आसष्ट्रीतम्। तस्य पररचययाः कनोऽमप 
न जमानमामत स्म। तस मपुमनस तत्रत्यमा गमामण्ययाः गमामविमाससनश्च पकजयलन्त स्म। स एवि मपुमनयाः सममासरत उत्थमाय 
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यदमा पविरतमादम् अवितरनम्  आसष्ट्रीतम्  तदमा विटपुदयक्षेन स दृषयाः। स च तपनोविनमामभमपुखस  सममागच्छमत स्म। ततयाः 
तपनोविनमाध्यकक्षेण सच्छमात्रक्षेण ब्रहचमाररगपुरुणमा स महिमामपुमनयाः स्विमागतविमासग्भयाः सममाहिहतयाः यथमामविसर अभ्यमचरतश्च। 
ततयाः  यनोमगरमाजयाः  आगत्य  मपुमनमनममत्तमनमदरषमास  दमारुमनममरतचतपुष्पमामदकमास  भमास्विमानम्  इवि  मदविमाकरयाः  इवि 
उदयमगररमम् उदयमाचलमम् आरुह्य उपमविषविमानम्।

स मपुमनयाः सममासरत उलत्थतयाः आश्रममम् आयमातयाः इमत च विमातमार्त्तुं कणरपरम्परयमा श्रपुत्विमा बहिविनो जनमायाः तस 
द्रिषपुमम्  आश्रममम्  आगतमायाः।  तस्य  यनोमगरमाजस्य सपुघमटतयाः  कमाययाः,  प्रगमाढमा  जटमा,  मविशमालमायाः  च  अवियविमायाः, 
अङ्गमारसदृशक्षे  नक्षेत्रक्षे,  मननोहिरमा  गम्भष्ट्रीरमा  च विमाणष्ट्री  आसष्ट्रीतम्।  एतत्सविर्त्तुं  प्रशससन्तयाः जनमा चमकतमा  अभविनम्।  एविस 
सममासक्षेन पमाठसमारयाः प्रस्तपुतयाः।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

. 1 मविष्णनोममारयमा भगवितष्ट्री ययमा सम्मनोमहितस जगतम् - इमत श्लनोकमासशस व्यमाख्यमात।

. 2 महिससयाः स्विपमापक्षेन मविमहिसससतयाः - इमत श्लनोकमासशस प्रपकयर व्यमाख्यमात।

. 3 मशविरमाजमविजयकमाव्यमदशमा सकयर्मोदयस विणरयत।

. 4 कदलष्ट्रीदलकपु ञ्जमामयतस्य एतत्कपु टष्ट्रीरस्य समन्तमातम् पपुष्पविमामटकमा, पकविरतयाः परम-पमवित्र-पमानष्ट्रीयस 
परस्सहिस-पपुण्डरष्ट्रीक-पटल-पररलससतस पतमत्रकपु ल-कक सजतपकसजतस पययाःपकररतस सर आसष्ट्रीतम्। 
दमकणतश्चयकनो मनज्झिरर-ज्झिज्झिरर-ध्विमनत-मदगन्तरयाः, फल-पटलमाऽऽस्विमाद-चपसलत-चञ्चपु-
पतङ्गकपु लमाऽऽ-क्रमणमासरक-मविनत-शमाख-शमासख समकहि-व्यमापयाः सपुन्दरकन्दरयाः पविरतखण्ड आसष्ट्रीतम्। - 
इमत व्यमाख्यमात।

. 5 तलस्मनम् पविरतक्षे आसष्ट्रीदक्षेकनो महिमानम् कन्दरयाः। तलस्मनक्षेवि महिमामपुमनरक्षेकयाः सममारयौ मतष्ठमत स्म। कदमा स 
सममासरमङ्गष्ट्रीकक तविमामनमत कनोऽमप न विक्षेसत्त। गमामणष्ट्री-गमामष्ट्रीण-गमाममायाः सममागत्य मध्यक्षे मध्यक्षे तस 
पकजयलन्त, प्रणमलन्त स्तपुविलन्त च। तस कक्षे मचतम् कमपल इमत, अपरक्षे लनोमश इमत, इतरक्षे जयगष्ट्रीषव्य इमत 
अन्यक्षे च ममाकर ण्डक्षेय इमत, मविश्विसलन्त स्म। स एविमायमरपुनमा मशखरमादवितरनम् ब्रहचमाररविटपुभ्यमामदमशर। 
- इमत व्यमाख्यमात।

. 6 आश्रमक्षे सत्कमारपयरन्तस यनोमगरमाजविकत्तमान्तस विणरयत।

पमाठगतप्रश्नमानमामपुत्तरमामण

उत्तरमामण-१
. 1 भगवित्यमा मविष्णनोयाः ममाययमा सम्मनोमहितस जगतम्।

. 2 महिससयाः स्विपमापक्षेन मविमहिसससतनो भविमत।

. 3 समारपुयाः समत्विक्षेन भयमादम् मविमपुच्यतक्षे।
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. 4 मविष्णनोममारयक्षेमत ककीदृशस नमस्कमारमात्मकस  मङ्गलमम्।

. 5 महिससयाः इमत विस्तपुमनदरशमात्मकस  मङ्गलमम्।

उत्तरमामण-२
. 6 भगवितयाः मरष्ट्रीमचममासलनयाः प्रकमाशयाः पकविरस्यमास मदमश।

. 7 सकयरयाः आकमाशमण्डलस्य ममणयाः।

. 8 सकयरयाः खक्षेचरचक्रस्य चक्रवितर्णी।

. 9 ब्रहमाण्डभमाण्डस्य दष्ट्रीपकयाः सकयरयाः।

. 10 सकयरयाः कनोकलनोकस्य शनोकमविमनोकयाः।

. 11 सकयरयाः वित्सरस दमादशसपु भमागक्षेषपु मविभनमक।

. 12 उपमतष्ठन्तक्षे इत्यत्र "उपमादक्षेविपकजमासङ्गमतकरणममत्रकरणपसथलष्विमत विकव्यमम्" इमत विमामतरकक्षे न 
आत्मनक्षेपदमम्।

. 13 जनयमत इत्यत्र "बपुरयपुरनशजनक्षेङ्प्रपुद्रिपुसपुभ्यनो णक्षेयाः" इत्यनक्षेन परस्मयपदमम्।

. 14 सकयरयाः श्रष्ट्रीरमामचन्द्रिस्य कपु लमकलमम्।

उत्तरमामण-३
. 15 गयौरविटपुनमा महिमानम् पपुण्यमययाः समययाः स्विप्नजमालपरतन्त्रक्षेण एवि अमतविमामहितयाः।

. 16 गयौरविटनोयाः गपुरुचरणमानमास प्रमातयाः सन्ध्यनोपमासनसमययाः।

. 17 गपुरनोयाः सन्ध्यनोपमासनमायय गयौरविटपु याः पपुष्पमामण अविमचननोमत।

. 18 गयौरविटपु याः मननोरमकमाययाः, रविलविणर्णीययाः, जटमामभयाः ब्रहचमारष्ट्री, प्रमाययाः षनोडश-वियस्कयाः, शङ्खगष्ट्रीवियाः, 
दष्ट्रीघरभमालयाः, सपुन्दरबमाहिहपक्षेतयाः मविस्तकतलनोचनयाः च आसष्ट्रीतम्

उत्तरमामण-३
. 19 गयौरविटनोयाः कदलष्ट्रीदलकपु ञ्जमामयतस कपु टष्ट्रीरमम्।

. 20 कपु टष्ट्रीरस्य समन्तमातम् पपुष्पविमामटकमा आसष्ट्रीतम्।

. 21 कपु टष्ट्रीरस्य पकविरतयाः परमपमवित्रपमानष्ट्रीयस परस्सहिसपपुण्डरष्ट्रीकपटलपररलससतस पतमत्रकपु लकक सजतपकसजतस 
पययाःपकररतस सर आसष्ट्रीतम्।

. 22 कपु टष्ट्रीरस्य दमकण्यस्यमास मदमश एकयाः सपुन्दरकन्दरयाः पविरतखण्ड आसष्ट्रीतम्।

. 23 मनज्झिररज्झिज्झिररध्विमनध्विमनतमदगन्तरयाः - ज्झिज्झिरररूपयाः ध्विमनयाः ज्झिज्झिररध्विमनयाः शमाकपमासथरविमामदवितम् सममासयाः। 
मनज्झिररमाणमास ज्झिज्झिररध्विमनररमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। तक्षेन ध्विमनतमामन इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासयाः। 
तमादृशमामन मदगन्तरमामण यस्य स इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः।

. 24 परमपमवित्रपमानष्ट्रीयमम् - परमस च ततम् पमवित्रस चक्षेमत कमररमारययाः, तमादृशस पमानष्ट्रीयस यस्य ततम् इमत 
बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः।
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उत्तरमामण-४
. 25 श्यमामविटपु याः दशरनक्षेन अतष्ट्रीवि श्यमामलयाः। तस्य भमालदक्षेशयाः चन्दनचमचरतयाः, विकयाःस्थलस 
कपकरमागपुरुचकणरसलपमम् आसष्ट्रीतम्।

. 26 आचमायरपमादमायाः आश्रमक्षे तडमागतटक्षे सन्ध्यमाविन्दनस कपु विरलन्त स्म।

. 27 श्यमामविटपुनमा आचमायमारणमास सन्ध्यनोपमासनसमामगष्ट्री ससस्थमामपतमा।

. 28 गयौरविटपु याः यविनत्रमासक्षेन भष्ट्रीतमास बमासलकमास मरपुरस पययाः पमाययनम् मपुमनभनोज्यस च खमादयनम् तमास समान्त्वियनम् 
प्रहिमारत्रयस जमागररतविमानम्।

. 29 गयौरविटपु याः मरन्दमरपुरमा अपयाः पमाययनम् लस्थतयाः।

. 30 समा बमालमा यविनत्रमासक्षेन रनोमदमत स्म।

. 31 गयौरविटपुनमा श्यमामविटपुनमा च बमासलकमायमायाः मपतरयौ भविनस च पररममागरणष्ट्रीयमामन।

. 32 पविरतमशखरक्षे गयौरविटनोयाः श्यमामविटनोश्च दृमषयाः पमततमा।

उत्तरमामण-५
. 33 तस्य पविरतस्य कन्दरक्षे एकयाः सममारयौ लष्ट्रीनयाः महिमामपुमनयाः मनविसमत स्म।

. 34 गमामणष्ट्री-गमामष्ट्रीण-गमाममायाः महिमामपुमनस पकजयलन्त स्म।

. 35 महिमामपुमनस कक्षे चन जनमायाः कमपलयाः इमत, अन्यक्षे लनोमशयाः इमत, अपरक्षे जयगष्ट्रीषव्ययाः इमत, अन्यक्षे इतरक्षे च 
ममाकर ण्डक्षेययाः इमत मविश्विसलन्त स्म।

. 36 सममासरमगयाः य आसष्ट्रीतम् तस महिमामपुमनस पविरतमशखरमादम् अवितररतपुस दृषविमानम् गयौरविटपु याः श्यमामविटपु याः च।

उत्तरमामण-६
. 37 महिमामपुमनयाः आश्रममाचमायरमनष्ठकमाष्ठपष्ट्रीठमम् उपमामविशतम्।

. 38 महिमामपुमनयाः भमास्विमानम् इवि उदयमगररमम् इवि आश्रममाचमायरमनष्ठकमाष्ठपष्ट्रीठमम् आरुरनोहि।

. 39 मनत्यमनयमसम्पमादनमाय इत्यत्र सममासमनणरययाः कमायरयाः।

. 40 महिमामपुमनयाः सपुघमटतकमाययाः, प्रगमाढजटयाः, मविशमालमावियवियाः, अङ्गमारनक्षेत्रयाः, मननोहिरविमाणष्ट्रीकयाः च आसष्ट्रीतम्। 

॥ इमत नविमयाः पमाठयाः ॥
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प्रस्तमाविनमा

यनोमगरमाजसपयमारयमायाः  परस  बमासलकमारनोदनविकत्तमान्तमम्,  भमारतविषर  यविनमानमास  द पुरमाचमारयाः,  यनोमगरमाजस्य 

यनोगमाचरणमम्, भमारतविषरस्य वितरममानदशमा इत्यक्षेतक्षे अलस्मनम् पमाठक्षे क्रमशयाः विमणरतमायाः।  

उदक्षेश्यमामन
अमपुमम् पमाठस पमठत्विमा भविमानम् -

 बमासलकमाप्रमामपविकत्तमान्तस जमानष्ट्रीयमातम्।
 बमासलकमारनोदनविकत्तमान्तस जमानष्ट्रीयमातम्।
 बमासलकमापहिरणविकत्तमान्तस जमानष्ट्रीयमातम्।
 यविनमानमास दपुरमाचमारमानम् जमानष्ट्रीयमातम्।
 यनोमगरमाजस्य यनोगप्रसङ्गस जमानष्ट्रीयमातम्।
 पमाठ्यमासशस्य अन्वियमाथरसङ्गमनस जमानष्ट्रीयमातम्।
 पमाठ्यमासशस्थमानमास पदमानमास व्यमाकरणमविमशर्त्तुं पयमारयशब्दमानम् च जमानष्ट्रीयमातम्।

. )10 1 सम्पकणर याः मकलपमाठयाः
अथ यनोमगरमाजस सम्पकज्य यमाविदष्ट्रीमहितस मकममप आलमपतपुमम्, तमावितम् कपु टष्ट्रीरमातम् अश्रकयत तस्यमा 

एवि बमासलकमायमायाः सकरुणरनोदनमम्।

ततयाः 'मकमममत। कपु त इमत। कक्षे यमममत। कथमममत।' पकच्छमापरविशक्षे यनोमगरमाजक्षे ब्रहचमाररगपुरुणमा 

बमासलकमास समान्त्विमयतपुस श्यमामविटपु ममामदश्य कसथतमम्-

'भगविनम्!  श्रकयतमास  यमद  कपु तकहिलमम्।  ह्ययाः  सम्पमामदत-समायन्तन-कक त्यक्षे,  अत्रयवि 

कपु शमाऽऽस्तरणमसरमष्ठतक्षे  ममय  पररतयाः  सममासष्ट्रीनक्षेषपु  छमात्रविगरषपु,  रष्ट्रीर-समष्ट्रीर-स्पशरन 

मन्दमन्दममान्दनोल्यममानमासपु  व्रतमतषपु,  समपुमदतक्षे  यमाममनष्ट्री-  कमाममनष्ट्री-चन्दनमबन्दमामविवि  इन्दयौ, 
कयौमपुदष्ट्री-कपटक्षेन सपुरमारमारमाममवि विषर मत गगनक्षे, अस्मनष्ट्रीमतविमातमार्त्तुं शपुश्रकषपुषपु इवि मयौनममाकलयत्सपु पतसग-
कपु लक्षेषपु,  कय रवि-मविकमाश-हिषर-प्रकमाश-मपुखरक्षेषपु चञ्चरष्ट्रीकक्षे षपु,  अस्पषमाकरमम्,  कम्पममान-मनयाःश्विमासमम्, 
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श्लथत्कण्ठमम्,  घघर ररतस्विनमम्,  चष्ट्रीत्कमारममात्रमम्,  दष्ट्रीनतमामयमम्,  अत्यविरमानश्रव्यत्विमादनपुममतदमविष्ठस 
क्रन्दनमश्रयौषमम्।

तत्कणमक्षेवि च  'कपु त इदमम्।  मकममदमममत दृश्यतमास जमायतमामम्'  इत्यमामदश्य छमात्रक्षेषपु मविसकषक्षेषपु, 
कणमानन्तरस छमात्रक्षेणयकक्षे न भयभष्ट्रीतमा सविक्षेगमत्यपुष्णस दष्ट्रीघर्त्तुं मनयाःश्विसतष्ट्री, मकगष्ट्रीवि व्यमाघ्रमाऽऽघ्रतमा, अश्रपुप्रविमाहिययाः 

स्नमातमा, सविक्षेपथपुयाः कन्यकय कमा अङ्कक्षे  मनरमाय सममानष्ट्रीतमा। मचरमान्विक्षेषणक्षेनमामप च तस्यमायाः सहिचरष्ट्री सहिचरनो  

विमा  न  प्रमापयाः।  तमास  च  चन्द्रिकलयक्षेवि  मनममरतमामम्,  नविनष्ट्रीतक्षेनक्षेवि  रमचतमामम्,  मकणमाल-
गयौरष्ट्रीमम्,कपु न्दकनोरकमागदतन सकनोभस रुदतष्ट्रीमविलनोक्यमाऽस्ममामभरमप न पमाररतस मनरनोदपुस नयनविमाष्पमामण।

अथ 'कन्यकक्षे !  ममा भयषष्ट्रीयाः,  पपुमत्र! त्विमास ममातपुयाः समष्ट्रीपक्षे  प्रमापमयष्यमामयाः, दपुमहितयाः!  खक्षेदस ममा विहि, 
भगविमत!  भपुङ्क्ष्वि मकसञ्चतम्,  मपब पययाः,  एतक्षे  तवि भमातरयाः,  यतम् कथमयष्यसस तदक्षेवि कररष्यमामयाः,  ममा 

स्म  रनोदनययाः  प्रमाणमानम् ससशयपदविष्ट्रीममारनोपययाः,  ममा  स्म  कनोमलममदस  शरष्ट्रीरस  शनोकज्विमालमाविलष्ट्रीढस  कमाषर्णीयाः' 
इमत  सहिसरमा  बनोरनक्षेन  कथममप  सम्बपुदमा  मकसञ्चदम्  दपुग्रस  पष्ट्रीतवितष्ट्री।  ततश्च  मयमा  क्रनोडक्षे  उपविक्षेश्य, 
'बमासलकक्षे !  कथय क्वि तक्षे  मपतरयौ। कथमक्षेतलस्मनमाश्रमप्रमान्तक्षे  सममायमातमा। मकस  तक्षे  कषमम्।  कथमरनोदष्ट्रीयाः। 

मकस  विमाञ्छसस।  मकस  कपु मर याः।'  इमत  पकषमा  मपुग्रतयमा  अपररकसलत-विमाक्पमाटविमा,  भयक्षेन 

मविमशसथलविचनमविन्यमासमा,  लज्जयमा  अमतमन्दस्विरमा,  शनोकक्षे न  रुदकण्ठमा,  चमकतचमकतक्षेवि  कथस 

कथममप  अबनोरयदस्ममानम्  यदम्  -  एषमा  अलस्मनक्षेदष्ट्रीयस्यक्षेवि  गमामक्षे  विसतयाः  कस्यमामप  ब्रमाहणस्य 
तनयमाऽलस्त।

एनमास  च  सपुन्दरष्ट्रीममाकलय्य  कनोऽमप  यविन-तनयनो  नदष्ट्रीतटमान्ममातपुहिर स्तमादमालच्छद  क्रन्दन्तन 
नष्ट्रीत्विमाऽपससमार।  ततयाः  कसञ्चदध्विमानममतक्रम्य  यमाविदससरक्षेनपुकमास  सन्दश्यर  मबभष्ट्रीमषकयमाऽस्यमायाः 
क्रन्दन-कनोलमाहिलस  शममयतपुममयक्षेष;  तमाविदकस्ममातम्  कनोऽमप  कमाल-कम्बल  इवि  भलककनो 

विनमान्तमादपुपमाजगमाम।  दृष्टयवि  यविन-तनयनोऽसयौ  तत्रयवि  त्यक्त्विमा  कन्यकमाममममास 

शमाल्मसलतरुमक्षेकममारुरनोहि। मविप्रतनयमा चक्षेयस पलमाश-पलमामश-श्रक्षेण्यमास प्रमविश्य घपुणमाकरन्यमायक्षेन इत एवि 

सममायमातमा यमाविदम् भयक्षेन पपुनमा रनोमदतपुममारब्रवितष्ट्री, तमाविदस्मच्छमात्रक्षेणयविमाऽऽनष्ट्रीतक्षे'मत।

तदमाकण्यर  कनोपज्विमालमाज्विसलत इवि यनोगष्ट्री प्रनोविमाच  - 'मविक्रमरमाज्यक्षेऽमप  कथमक्षेष पमातकमयनो 
दपुरमाचमारमाणमामपुपद्रिवियाः।'

ततयाः  स  उविमाच  -  'महिमात्मनम्!  क्विमारपुनमा  मविक्रमरमाज्यमम्।  विष्ट्रीरमविक्रमस्य  तपु  भमारतभपुविस 

मविरहिय्य गतस्य विषमारणमास सपदश-शतकमामन व्यतष्ट्रीतमामन। क्विमारपुनमा मलन्दरक्षे  मलन्दरक्षे  जयजयध्विमनयाः। 
क्वि सम्प्रमत तष्ट्रीथर  तष्ट्रीथर  घण्टमानमादयाः। क्विमादमामप मठक्षे  मठक्षे  विक्षेदघनोषयाः। अद महि विक्षेदमा मविलच्छद विष्ट्रीथष्ट्रीषपु  
मविमकप्यन्तक्षे, रमरशमासमाण्यपुदकय रकमध्विजक्षेषपु ध्ममायन्तक्षे, पपुरमाणमामन मपष्टमा पमानष्ट्रीयक्षेषपु पमात्यन्तक्षे, भमाष्यमामण 

भसशमयत्विमा भषष क्षेषपु भज्यर न्तक्षे,  क्विमचन्मलन्दरमामण मभदन्तक्षे,  क्विमचतम् तपुलसष्ट्रीविनमामन मछदन्तक्षे,  क्विमचदम् 
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दमारमा  अपमह्रियन्तक्षे,  क्विमचदम्  रनमामन  लपुण्ठ्यन्तक्षे,  क्विमचदमात्तरनमादमायाः,  क्विमचदम्  रुसरररमारमायाः, 
क्विमचदमगदमाहियाः, क्विमचदम् गकहिमनपमातयाः' इत्यक्षेवि श्रकयतक्षेऽविलनोक्यतक्षे च पररतयाः। 

तदमाकण्यर  दपुयाःसखतश्चमकतश्च  यनोमगरमाडपु विमाच  -  "कथमक्षेततम्।  ह्य  एवि  पविरतष्ट्रीयमाञ्छकमानम् 
मविमनसजर त्य महितमा जयघनोषक्षेण स्विरमाजरमानष्ट्रीममायमातयाः श्रष्ट्रीममानमामदत्य-पदलमाञ्छननो विष्ट्रीरमविक्रमयाः। अदमामप 
तमदजयपतमाकमा  मम  चकपुषनोरगत  इवि  समपुद कयतक्षे,  अरपुनमामप  तक्षेषमा स  पटहिगनोमपुखमादष्ट्रीनमास  मननमादयाः 
कणरशष्कपु लन पकरयतष्ट्रीवि, ततम् कथमद विषमारणमास सपदश-शतकमामन व्यतष्ट्रीतमामन।" इमत। 

ततयाः सविरषपु स्तब्रक्षेषपु चमकतक्षेषपु च ब्रहचमाररगपुरुणमा प्रणम्य कसथतमम् -

“भगविनम्!  बद-ससदमासनयमनररुद-मनयाःश्विमासययाः  प्रबनोसरतकपु ण्डसलनष्ट्रीकय याः  मविसजत- 
दशक्षेलन्द्रिययरनमाहित-नमाद-तन्तपुमविलम्ब्यमाऽऽजमाचक्रस  ससस्पकश्य,  चन्द्रि-मण्डलस  मभत्त्विमा, 
तक्षेजयाःपपुञ्जममविगणय्य,  सहिसदलकमलस्यमान्तयाः  प्रमविश्य,  परममात्ममानस  समाकमात्कक त्य,  तत्रयवि 

रमममाणयमकर त्यपुञ्जययरमानन्दममात्र-स्विरूपयध्यमारनमाविलस्ततयभरविमादृशयनर  जमायतक्षे  कमालविक्षेगयाः।  तलस्मनम्  समयक्षे  
भवितमा यक्षे  पपुरुषमा अविलनोमकतमायाः तक्षेषमा स  पञ्चमाशत्तमनोऽमप पपुरुषनो नमाविलनोक्यतक्षे। अद न तमामन सनोतमासस 
नदष्ट्रीनमामम्,  न  समा  ससस्थमा  नगरमाणमामम्,  न  समा  आकक मतमगररष्ट्रीणमामम्,  न  समा  समान्द्रितमा  मविमपनमानमामम्। 
मकमसरकस  कथयमामनो भमारतविषरमरपुनमा अन्यमादृशमक्षेवि सम्पनमलस्त।”

इदममाकण्यर  मकसञ्चतम् लस्मत्विक्षेवि पररतनोऽविलनोक्य च यनोगष्ट्री जगमाद - “सत्यस न लमकतनो मयमा 

समय-विक्षेगयाः।  ययौसरमष्ठरक्षे  समयक्षे  कसलतसममासररहिस  वियक्रम-समयक्षे  उदस्थमामम्।  पपुनश्च  वियक्रम-समयक्षे 
सममासरममाकलय्य  अलस्मनम्  द पुरमाचमारमयक्षे  समयक्षेऽहिमपुलत्थतनोऽलस्म।  अहिस  पपुनगर त्विमा  सममासरमक्षेवि 

कलमयष्यमामम, मकन्तपु तमावितम् समङ्क्षप्य करयतमास कमा दशमा भमारतविषरस्यक्षेमत।"

. )10 2 समाम्प्रतस मकलपमाठमविगच्छमाम  - १
अथ यनोमगरमाजस सम्पकज्य यमाविदष्ट्रीमहितस मकममप आलमपतपुमम्, तमावितम् कपु टष्ट्रीरमातम् अश्रकयत तस्यमा 

एवि बमासलकमायमायाः सकरुणरनोदनमम्।

ततयाः 'मकमममत। कपु त इमत। कक्षे यमममत। कथमममत।' पकच्छमापरविशक्षे यनोमगरमाजक्षे ब्रहचमाररगपुरुणमा 

बमासलकमास समान्त्विमयतपुस श्यमामविटपु ममामदश्य कसथतमम्-

'भगविनम्!  श्रकयतमास  यमद  कपु तकहिलमम्।  ह्ययाः  सम्पमामदत-समायन्तन-कक त्यक्षे,  अत्रयवि 

कपु शमाऽऽस्तरणमसरमष्ठतक्षे  ममय  पररतयाः  सममासष्ट्रीनक्षेषपु  छमात्रविगरषपु,  रष्ट्रीर-समष्ट्रीर-स्पशरन 

मन्दमन्दममान्दनोल्यममानमासपु  व्रतमतषपु,  समपुमदतक्षे  यमाममनष्ट्री-  कमाममनष्ट्री-चन्दनमबन्दमामविवि  इन्दयौ, 
कयौमपुदष्ट्री-कपटक्षेन सपुरमारमारमाममवि विषर मत गगनक्षे, अस्मनष्ट्रीमतविमातमार्त्तुं शपुश्रकषपुषपु इवि मयौनममाकलयत्सपु पतसग-
कपु लक्षेषपु,  कय रवि-मविकमाश-हिषर-प्रकमाश-मपुखरक्षेषपु चञ्चरष्ट्रीकक्षे षपु,  अस्पषमाकरमम्,  कम्पममान-मनयाःश्विमासमम्, 
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श्लथत्कण्ठमम्,  घघर ररतस्विनमम्,  चष्ट्रीत्कमारममात्रमम्,  दष्ट्रीनतमामयमम्,  अत्यविरमानश्रव्यत्विमादनपुममतदमविष्ठतस 
क्रन्दनमश्रयौषमम्।

अन्वियमाथर याः  - अथ ततयाः परस यनोमगरमाजस मपुमनप्रविरस सम्पकज्य समच्यर  मकममप मकसञ्चदमप आलमपतपुस 
विकपुस  यमावितम् यदमा एवि ईमहितस प्रयमततस तमावितम् तदमा एवि कपु टष्ट्रीरमातम् उटजमातम् तस्यमायाः पकविर्मोकमायमायाः बमासलकमायमायाः 
कन्यकमायमायाः सकरुणरनोदनस शनोकसमहितस मविलमापमम् अश्रकयत श्रपुमतगनोचरमम् अभवितम्।

ततयाः कन्यकमारनोदनमाकणरनमात्परस 'मकमममत मकमथर्त्तुं रनोदनमम्। कपु त इमत कस्ममातम् प्रदक्षेशमातम् क्रन्दनमम्। 

कमा इयमम् इमत कमा एषमा रनोमदमत इमत। कथमम् इमत क्रन्दनस्य मकस  कमारणमम् इमत।' पकच्छमापरविशक्षे प्रश्नपरतन्त्रक्षे 
यनोमगरमाजक्षे  यनोमगविरक्षे  ब्रहचमाररगपुरुणमा विटनोयाः आचमायरण बमासलकमास  क्रन्दन्तन बमालमास  समान्त्विमयतपुमम्  आश्विमासमयतपुस 

श्यमामविटपु स श्यमामलस ब्रहचमाररणमम् आमदश्य आजमाप्य कसथतस उकमम्-

भगविनम्  यनोगयश्वियरसम्पनमहिषर  यमद  चक्षेतम्  कपु तकहिलमम्  विकत्तमान्तजमानकयौतपुकस  (अलस्त  तमहिर)  श्रकयतमास 

सममाकण्यरतमामम्  एतदक्षेवि  यतम्  -  ह्ययाः  गतविमासरक्षे  सम्पमामदत-समायन्तन-कक त्यक्षे  मविमहितसन्ध्यमाविन्दनक्षे  अत्रयवि 
अलस्मनक्षेवि  स्थमानक्षे  कपु शमास्तरणमम्  दभमारसनमम्  असरमष्ठतक्षे   आरूढक्षे  ममय  गयौरश्यमामविटपु मशककक्षे  मपुनयौ  पररतयाः 
समन्तमातम्  सममासष्ट्रीनक्षेषपु  समपुपमविषक्षेषपु  छमात्रविगरषपु  मशष्यसमपुदमायक्षेषपु  रष्ट्रीर-समष्ट्रीर-स्पशरन  मन्द-मन्द-
विमायपुसम्पकर ण मन्दमन्दस  शनययाः  शनययाः  आन्दनोल्यममानमासपु  सञ्चमाल्यममानमासपु  व्रतमतषपु  विलरष्ट्रीषपु,  समपुमदतक्षे  उदयस 

प्रमापवितक्षेक्षे यमाममनष्ट्री-कमाममनष्ट्री-चन्दनमबन्दयौ रमामत्ररूपमायमायाः ललनमायमायाः ललमाटमतलकक्षे  इवि इन्दयौ चन्द्रिक्षे, कयौमपुदष्ट्री-
कपटक्षेन  ज्यनोत्स्नमाव्यमाजक्षेन  सपुरमारमारमामम्  इवि  पष्ट्रीयपुषप्रविमाहिमम्  इवि  विषरमत  विषरणस  कपु विरमत  गगनक्षे  आकमाशक्षे, 
अस्मनष्ट्रीमतविमातमार्त्तुं मन्मपुखमातम् नयकथनस शपुश्रकषपुषपु इवि श्रनोतपुमम् इच्छपु षपु इवि मयौनस मककतमास आकलयत्सपु सममादरत्सपु 
पतङ्ग-कपु लक्षेषपु  मविहिगकपु लक्षेषपु,  कय रवि-मविकमाश-हिषरप्रकमाश-मपुखरक्षेषपु  कपु मपुद-प्रफपु लन-मनोदप्रकमाशन-
शब्दमायममानक्षेषपु  चञ्चरष्ट्रीकक्षे षपु  मदरक्षेक्षेफक्षे षपु,  (अहिमम्)  अस्पषमाकरमम्  अस्फपु टविणरमम्,  कम्पममानमनयाःश्विमासस 

विक्षेपममानमनयाःश्विसनस,  चष्ट्रीत्कमारममात्रस  चष्ट्रीत्कमाररूपमम्,  दष्ट्रीनतमामयस  कमारुण्यसमलन्वितमम्,  अत्यविरमानश्रव्यत्विमादम् 
मविशक्षेषमाविरमानक्षेन श्रविणयनोग्यत्विमादम् अनपुममतदमविष्ठतस अनपुममतदकरत्विस क्रन्दनस रनोदनमम् अश्रयौषमम् अशृण्विमम्।

व्यमाख्यमानमम् - यनोमगरमाजसपयमारयमायाः परस यदमा तक्षेन सहि विमातमारलमापस कतपुर्त्तुं चक्षेमषतविमानम् ब्रहचमाररगपुरुयाः तदमा 

कपु टष्ट्रीरमातम्  यविनत्रस्तमायमा  बमासलकमायमायाः  सकरुणरनोदनस  श्रपुत्विमा  'मकमथर्त्तुं  रनोदनमम्।  कपु तयाः  क्रन्दनमम्।  कमा  इयमम् 

रनोमदमत  इमत।  क्रन्दनस्य  मकस  कमारणमम्  इमत।'  इमत  यनोमगरमाजयाः  पकषविमानम्।  तदमा  ब्रहचमाररगपुरुयाः  श्यमामविटपु स 
बमासलकमासमान्त्विनमाय आमदश्य यनोमगरमाजमाय बमासलकमाविकत्तमान्तस कसथतविमानम्।

यदमा  ब्रहचमाररगपुरुयाः  समायन्तनन  सन्ध्यनोपमासनमास  सममाप्य  दभमारसनमासष्ट्रीनयाः  छमात्रपररविक्षेमषतयाः  सनम् 
उपदक्षेषपुमम्  उपमविषयाः।  तदमा  मन्दमन्दपविनस्पशरण  लतमायाः  सञ्चलन्त्ययाः  आसनम्।  यमाममनष्ट्रीरूपमायमायाः  कमाममन्यमायाः 
कपमालमबन्दपुररवि चन्द्रियाः उदयस गतयाः। ज्यनोत्स्नमाव्यमाजक्षेन आकमाशयाः सपुरमारमारमाममवि विषरनम् आसष्ट्रीतम्। पमकणयाः तथमा 
मककमा आसनम् यथमा तक्षे अमप ब्रहचमाररगपुरनोयाः नष्ट्रीमतव्यमाख्यमास श्रनोतपुकमाममायाः। कपु मपुदमविकमासक्षेन हिषर्त्तुं प्रमापविन्त आसष्ट्रीतम् 
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तदमा  मदरक्षेफमायाः।  तलस्मनक्षेवि  समयक्षे  ब्रहचमाररगपुरुयाः  अस्फपु टविणर्त्तुं  विक्षेपममानमनयाःश्विसनस  मचत्कमारममात्रस  दष्ट्रीनतमायपुकस  
दकरमातम् एकस  क्रन्दनस श्रपुतविमानम्।

व्यमाकरणमविमशर याः
● सम्पमामदतसमायन्तनकक त्यक्षे - समायन्तनमामन कक त्यमामन समायन्तन-कक त्यमामन इमत कमररमारययाः। सम्पमामदतमामन 

समायन्तनकक त्यमामन यक्षेन स सम्पमामदतसमायन्तनकक त्ययाः, तलस्मनम् इमत बहिहव्रष्ट्रीमहियाः। 

● कपु शमास्तरणमम् - कपु शमनममरतमम् आस्तरणस कपु शमास्तरणमम् इमत शमाकपमासथरविमामदवित्सममासयाः।

● असरमतष्ठमत - असरपकविरकमातम् स्थमारमातनोयाः शतकप्रत्ययक्षे पपुससस ङयौ असरमतष्ठमत इमत रूपमम्।

● सममासष्ट्रीनक्षेषपु - सम्पकविरकमादम् आस्रमातनोयाः शमानमच पपुससस सपुमप सममासष्ट्रीनक्षेषपु इमत रूपमम्।

●  रष्ट्रीरसमष्ट्रीरस्पशरन – रष्ट्रीरयाः समष्ट्रीरयाः रष्ट्रीरसमष्ट्रीरयाः इमत कमररमारययाः। तस्य स्पशरयाः, तक्षेन इमत 
षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः।

● यमाममनष्ट्रीकमाममनष्ट्रीचन्दनमबन्दयौ - यमाममनष्ट्री एवि कमाममनष्ट्री यमाममनष्ट्रीकमाममनष्ट्री इमत कमररमारययाः। चन्दनस्य 
मबन्दपुयाः चन्दनमबन्दपुयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः। यमाममनष्ट्रीकमाममन्यमायाः चन्दनमबन्दपुयाः यमाममनष्ट्रीकमाममनष्ट्री-
चन्दनमबन्दपुयाः, तलस्मनम् इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः।

●  पतङ्गकपु लक्षेषपु - पतङ्गमानमास कपु लमामन पतङ्गकपु लमामन, तक्षेषपु इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः।

● कय रविमविकमाशहिषरप्रकमाशमपुखरक्षेषपु - कय रविमाणमास मविकमाशयाः कय रविमविकमाशयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः। तज्जमनतयाः 
हिषरयाः कय रविमविकमाशहिषरयाः इमत शमाकपमासथरविमामदवित्सममासयाः। तस्य प्रकमाशयाः कय रविमविकमाशहिषरप्रकमाशयाः इमत 
षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः। तक्षेन मपुखरमायाः इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषयाः, तक्षेषपु।

● अस्पषमाकरमम् - न स्पषमम् अस्पषमम् इमत नञ्सममासयाः। अस्पषमम् अकरस यस्य ततम् अस्पषमाकरमम् इमत 
बहिहव्रष्ट्रीमहियाः।

● कम्पममानमनयाःश्विमासमम् - कम्पममाननो मनयाःश्विमासनो यलस्मनम् ततम् कम्पममानमनयाःश्विमासमममत बहिहव्रष्ट्रीमहियाः।

● अनपुममतदमविष्ठतमम् - अनपुममतमा दमविष्ठतमा यस्य तदम् अनपुममतदमविष्ठतमम् इमत बहिहव्रष्ट्रीमहियाः।

● अश्रयौषमम् - श्रपुरमातनोयाः लपुमङ उत्तमपपुरुषयकविचनक्षे अश्रयौषमम् इमत रूपमम्।

कनोषयाः
● “कयौतकहिलस कयौतपुकञ्च कपु तपुकञ्च कतकहिलमम्” इत्यमरयाः।

● “समन्ततस्तपु पररतयाः सविरतनो मविष्विमगत्यमप” इत्यमरयाः।

● “बलष्ट्री तपु व्रतमतलरतमा” इत्यमरयाः।

● “चलन्द्रिकमा कयौमपुदष्ट्री ज्यनोत्स्नमा” इत्यमरयाः।
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पमाठगतप्रश्नमायाः-१

. 1 बमासलकमास समान्त्विमयतपुस कममामददक्षेश ब्रहचमाररगपुरुयाः।

. 2 समपुमदतयाः चन्द्रियाः ककीदृश आसष्ट्रीतम्।

. 3 गगनस मकस  विषरमत।

. 4 ब्रहचमाररगपुरुयाः ककीदृशस कन्दनमम् अश्रयौषतम्।

. 5 कम्पममानमनयाःश्विमासमम् इत्यस्य सममासयाः दशरनष्ट्रीययाः।

. )10 3 समाम्प्रतस मकलपमाठमविगच्छमाम  - २
तत्कणमक्षेवि च  'कपु त इदमम्।  मकममदमममत दृश्यतमास जमायतमामम्'  इत्यमामदश्य छमात्रक्षेषपु मविसकषक्षेषपु, 

कणमानन्तरस छमात्रक्षेणयकक्षे न भयभष्ट्रीतमा सविक्षेगमत्यपुष्णस दष्ट्रीघर्त्तुं मनयाःश्विसतष्ट्री, मकगष्ट्रीवि व्यमाघ्रमाऽऽघ्रतमा, अश्रपुप्रविमाहिययाः 

स्नमातमा, सविक्षेपथपुयाः कन्यकय कमा अङ्कक्षे  मनरमाय सममानष्ट्रीतमा। मचरमान्विक्षेषणक्षेनमामप च तस्यमायाः सहिचरष्ट्री सहिचरनो  

विमा  न  प्रमापयाः।  तमास  च  चन्द्रिकलयक्षेवि  मनममरतमामम्,  नविनष्ट्रीतक्षेनक्षेवि  रमचतमामम्,  मकणमाल-
गयौरष्ट्रीमम्,कपु न्दकनोरकमागदतन सकनोभस रुदतष्ट्रीमविलनोक्यमाऽस्ममामभरमप न पमाररतस मनरनोदपुस नयनविमाष्पमामण। 

अन्वियमाथर याः - तत्कणमक्षेवि तलस्मनक्षेवि समयक्षे च पपुनयाः 'कपु तयाः कस्ममातम् स्थमानमादम् इदस रनोदनमम्। मकममदस 

मकस  कमारणमम्  अस्य इमत दृश्यतमामम्  ईक्ष्यतमामम्  जमायतमास  बपुध्यतमामम्'  इमत इत्थमम्  आमदश्य आजमाप्य छमात्रक्षेषपु 

मशष्यक्षेषपु छमात्रक्षेषपु मविसकषक्षेषपु प्रक्षेररतक्षेषपु,  कणमानन्तरस मकसञ्चत्परस एकक्षे न छमात्रक्षेण एकक्षे न मशष्यक्षेण भयभष्ट्रीतमा भयगस्तमा 

सविक्षेगस विक्षेगसमहितमम् अत्यपुष्णस बहिहसन्तमापगस्तस दष्ट्रीघर्त्तुं पकथपुलस मनयाःश्विसतष्ट्री श्विमासस गकहन्तष्ट्री,  मकगष्ट्री इवि हिररणष्ट्री इवि 

व्यमाघ्रमाऽऽघ्रतमा शमादकरलमाक्रमान्तमा, अश्रपुप्रविमाहिययाः नयनविमाष्पप्रविमाहिनययाः स्नमातमा मविमहितस्नमानमा, सविक्षेपथपुयाः सकम्पमा एकमा 
कन्यकमा एकमा बमासलकमा अङ्कक्षे  क्रनोडक्षे मनरमाय ससस्थमाप्य सममानष्ट्रीतमा आनष्ट्रीतमा। 

मचरमान्विक्षेषणक्षेन अमप बहिहरमा अनपुसन्रमानक्षेन अमप च पपुनयाः तस्यमायाः बमालमायमायाः सहिचरष्ट्री सखष्ट्री सहिचरनो 
सखमा विमा न प्रमापयाः न असरगतयाः। तमास  च बमासलकमास  चन्द्रिकलयमा इवि महिममासशपुरक्षेखयमा इवि मनममरतमास  रमचतमामम्, 
नविनष्ट्रीतक्षेन हिययङ्गविष्ट्रीनक्षेन इवि रमचतमास  मविमहितमामम्,  मकणमाल-गयौरन कमलदण्डसदृशरविलमामम्,  कपु न्दकनोरकमागदतन 
कपु न्दकनोरकमागभमागसदृश रविलदन्तमालन्वितमास  सकनोभस  सभयस रुदतन क्रन्दन्तष्ट्रीमम्  अविलनोक्य विष्ट्रीक्ष्य अस्ममामभयाः 
अमप आश्रममनविमाससमभयाः अमप नयनविमाष्पमामण नक्षेत्रमाश्रकमण मनरनोद पुमम् अविरनोरनमाय न पमाररतस न शकमम्। 

व्यमाख्यमानमम् - तलस्मनक्षेवि समयक्षे 'कपु तयाः इदस रनोदनमम्। मकस  कमारणमम् अस्य' इमत जमातपुस ब्रहचमाररगपुरुयाः 
मशष्यमानम् आमदषविमानम्। छमात्रमाणमास मध्यक्षे कक्षे नमचतम् यविनभयव्यमाकपु लमा असहिमायमा क्रन्दनरतमा कन्यकमा अङ्कक्षे  कक त्विमा 

सममानष्ट्रीतमा। समा कन्यमा सन्तमापक्षेन दष्ट्रीघर्त्तुं मनयाःश्विसतष्ट्री, व्यमाघ्रमाक्रमान्तमा हिररणष्ट्री इवि, अश्रपुप्रविमाहिस्नमातमा, कम्पममानमा 
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आसष्ट्रीतम् ।  बहिहरमा  अन्विक्षेषणक्षेन  अमप  तस्यमायाः  सहिचरस  सहिचरन  विमा  कनोमप  मशष्यनो  न  प्रमापविमानम्।  तमास  बहिहरमास 
क्रन्दनरतमास त्रस्तमास च दृष्टमा सविर एवि आश्रमविमाससनयाः अश्रपुपमातस कक तविन्तयाः। 

व्यमाकरणमविमशर याः
● व्यमाघ्रमाघ्रमातमा – व्यमाघ्रक्षेण आघ्रमातमा इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषयाः

● अश्रपुप्रविमाहिययाः - अश्रकणमास प्रविमाहियाः अश्रपुप्रविमाहियाः, तय इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः।

● सविक्षेपथपुयाः- विक्षेपथपुनमा सहि वितरममानमा इमत बहिहव्रष्ट्रीमहियाः।

● मकणमालगयौरष्ट्रीमम् - मकणमाल इवि गयौरष्ट्री मकणमालगयौरष्ट्री, तमामम् इमत उपममानकमररमारययाः।

● कपु न्दकनोरकमागदतष्ट्रीमम् - कपु न्दमानमास कनोरकमामण कपु न्दकनोरकमामण इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुपुरुषयाः। कपु न्दकनोरकमाणमामम् 
अगमामण कपु न्दकनोरकमागमामण इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः। कपु न्दकनोरकमागमामण इवि दन्तमायाः यस्यमायाः समा 
कपु न्दकनोरकमागदतष्ट्री, तमामम् इमत बहिहव्रष्ट्रीमहियाः।

● भयभष्ट्रीतमा - भयक्षेन भष्ट्रीतमा इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषयाः। 

● दृश्यतमामम् - दृश्रमातनोयाः कमरमण लनोमट प्रथमपपुरुषयकविचनक्षे रूपमम्।

● जमायतमामम् - जमारमातनोयाः कमरमण लनोमट प्रथमपपुरुषयकविचनक्षे रूपमम्।

● मनयाःश्विसतष्ट्री - मनरम्-पकविरकमातम् श्विस्रमातनोयाः शतकप्रत्ययक्षे ङष्ट्रीमप सयौ मनयाःश्विसतष्ट्री इमत रूपमम्।

कनोषयाः
● “शमादकरलदष्ट्रीमपनयौ व्यमाघ्रक्षे” इत्यमरयाः।

● “उत्सङ्गमचहयनोरङ्कयाः” इत्यमरयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः-२

. 6 ककीदृशष्ट्री बमासलकमा छमात्रक्षेण अङ्कक्षे  सममानष्ट्रीतमा।

. 7 क्रन्दन्तन बमासलकमास दृष्टमा मकस  मनरनोदपुमम् आश्रमविमाससनयाः असमथमारयाः।

. 8 कपु न्दकनोरकमागदतष्ट्रीमम् इत्यत्र सममासयाः दशरनष्ट्रीययाः।

. )10 4 समाम्प्रतस मकलपमाठमविगच्छमाम  - ३
अथ 'कन्यकक्षे !  ममा भयषष्ट्रीयाः,  पपुमत्र! त्विमास ममातपुयाः समष्ट्रीपक्षे  प्रमापमयष्यमामयाः, दपुमहितयाः!  खक्षेदस ममा विहि, 

भगविमत!  भपुङ्क्ष्वि मकसञ्चतम्,  मपब पययाः,  एतक्षे  तवि भमातरयाः,  यतम् कथमयष्यसस तदक्षेवि कररष्यमामयाः,  ममा 

स्म  रनोदनययाः  प्रमाणमानम् ससशयपदविष्ट्रीममारनोपययाः,  ममा  स्म  कनोमलममदस  शरष्ट्रीरस  शनोकज्विमालमाविलष्ट्रीढस  कमाषर्णीयाः' 
इमत  सहिसरमा  बनोरनक्षेन  कथममप  सम्बपुदमा  मकसञ्चदम्  दपुग्रस  पष्ट्रीतवितष्ट्री।  ततश्च  मयमा  क्रनोडक्षे  उपविक्षेश्य, 
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'बमासलकक्षे !  कथय क्वि तक्षे  मपतरयौ। कथमक्षेतलस्मनमाश्रमप्रमान्तक्षे  सममायमातमा। मकस  तक्षे  कषमम्।  कथमरनोदष्ट्रीयाः। 

मकस  विमाञ्छसस।  मकस  कपु मर याः।'  इमत  पकषमा  मपुग्रतयमा  अपररकसलत-विमाक्पमाटविमा,  भयक्षेन 

मविमशसथलविचनमविन्यमासमा,  लज्जयमा  अमतमन्दस्विरमा,  शनोकक्षे न  रुदकण्ठमा,  चमकतचमकतक्षेवि  कथस 

कथममप  अबनोरयदस्ममानम्  यदम्  -  एषमा  अलस्मनक्षेदष्ट्रीयस्यक्षेवि  गमामक्षे  विसतयाः  कस्यमामप  ब्रमाहणस्य 
तनयमाऽलस्त। 

अन्वियमाथर याः  - अथ बमासलकमादशरनमादम् अनन्तरस 'कन्यकक्षे  हिक्षे बमालक्षे! ममा भयषष्ट्रीयाः भयस ममा कमाषर्णीयाः। पपुमत्र! 
हिक्षे नलन्दमन! त्विमास भवितन ममातपुयाः अम्बमायमायाः समष्ट्रीपक्षे मनकटक्षे प्रमापमयष्यमामयाः प्रक्षेषमयष्यमामयाः। द पुमहितयाः पपुमत्र! खक्षेदस क्लक्षेशस 

ममा विहि ममा रमारय। भगविमत! हिक्षे ऐश्वियरशमासलमन! मकसञ्चदम् ईषतम् भपुङ्क्ष्वि खमाद, पययाः मपब दपुग्रस्य पमानस कपु रु। 

एतक्षे पपुरनोदृश्यममानमायाः तवि भवित्यमायाः भमातरयाः सहिनोदरमायाः; यतम् यलत्कममप कथमयष्यसस विक्ष्यसस तदक्षेवि कररष्यमामयाः 

वियस तदक्षेवि मविरमास्यमामयाः। ममा स्म,  रनोदनययाः क्रन्दनययाः प्रमाणमानम् असकनम् ससशयपदविन सन्दक्षेहिमालस्थमतमम् आरनोपययाः 
सममारनोपययाः। कनोमलस सपुकपु ममारमम् इदमम् एततम् शरष्ट्रीरस दक्षेहिस शनोकज्विमालमाविलष्ट्रीढस क्लक्षेशमामगपररव्यमापस ममा स्म कमाषर्णीयाः 
ममा कपु रु इमत एविम्प्रकमारक्षेण सहिसरमा बहिहमभयाः प्रकमारययाः बनोरनक्षेन समान्त्विनप्रदमानक्षेन कथममप कक्षे नमामप प्रकमारक्षेण 
सम्बपुदमा अविबनोसरतमा सतष्ट्री मकसञ्चदम् अत्यल्पस दपुग्रस पययाः पष्ट्रीतवितष्ट्री अमपबतम्। 

ततश्च पययाःपमानमात्परस  मयमा  ब्रहचमाररणमामम्  आचमायरण क्रनोडक्षे  अङ्कक्षे  उपविक्षेश्य ससस्थमाप्य,  'बमासलकक्षे  

कन्यकक्षे ! क्वि कपु त्र तक्षे तवि मपतरयौ जनकयाः जननष्ट्री च कथय विद। कथस कक्षे न प्रकमारक्षेण एतलस्मनम् आश्रमप्रमान्तक्षे 
आश्रमप्रदक्षेशक्षे  सममायमातमा सममागतमा। तक्षे  तवि मकस  ककीदृशस  कषस  दपुयाःखमम्। कथस  कक्षे न प्रकमारक्षेण अरनोदष्ट्रीयाः कन्द्रिनस 

करनोमष। मकस  विमाञ्छसस मकमम् इच्छसस। मकस  कपु मरयाः वियस मकस  कतपुर्त्तुं शक्नपुमयाः।' इमत एविस पकषमा सजजमाससतमा मपुग्रतयमा 

सरलतयमा  अपररकसलत-विमाक्पमाटविमा  अजमातविचनचमातपुयमार,  भयक्षेन  समाध्विससक्षेन  मविमशसथलविचनमविन्यमासमा 

गसलतविचयाःक्रममा,  लज्जयमा  महिसपयमा  अमतमन्दस्विरमा  अमतशयक्षेन कनोमलस्विरमा,  शनोकक्षे न कषक्षेन  रुदकण्ठमा 

स्तलम्भतगलमविविरमा,  चमकतचमकतमा इवि अत्यन्तस भष्ट्रीत इवि कथस कथममप यक्षेन कक्षे नमामप प्रकमारक्षेण अस्ममानम् 
आश्रमविमास्तव्यमानम्  अबनोरयदम्  मविजमामपतवितष्ट्री  यदम्  एषमा  इयस  बमासलकमा  अलस्मनम्  एतलस्मनम्  नक्षेदष्ट्रीयसस  एवि 
अमतसमष्ट्रीपक्षे  एवि गमामक्षे  विसतयाः विमासस कपु विरतयाः कस्यमामप कस्यमचदमप ब्रमाहणस्य मविप्रस्य तनयमा पपुत्रष्ट्री अलस्त 
भविमत। 

व्यमाख्यमानमम्  - सविर आश्रमविमाससनयाः बमासलकमायमायाः समान्त्विनमाय बहिहरमा चक्षेमषतविन्तयाः। तक्षे तमास तस्यमायाः 
ममातरस मपतरस च प्रमत नक्षेष्यन्तष्ट्रीमत उकविन्तयाः। बहिहरमा भनोजनमाय पमानमाय च अनपुरुदमा समा बमासलकमा  अत्यल्पस 
दपुग्रस पययाः पष्ट्रीतवितष्ट्री।

पययाःपमानमात्परस ब्रहचमाररगपुरुयाः तमास प्रमत तस्यमायाः पररचययाः कयाः,  कथस समा अत्र सम्प्रमापमा,  मकस  तस्यमा 
दपुयाःखमम् इत्यमामदप्रश्नमानम् पकषविमानम्। एविस पकषमा समा सरलतयमा अजमातविचनचमातपुयमार, भयक्षेन मशसथलविचनमविन्यमासमा, 
लज्जयमा कनोमलस्विरमा, कषक्षेन रुदकण्ठमा आश्रमविमास्तव्यमानम् उकवितष्ट्री यतम् समा समष्ट्रीपविमतरनयाः एकस्य गमामस्य 
ब्रमाहणस्य कन्यकमा।
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व्यमाकरणमविमशर याः
● ममा भयषष्ट्रीयाः – "ममामङ लपुङम् " इमत सकत्रक्षेण ममाङ्यनोगक्षे भष्ट्रीरमातनोयाः लपुमङ मध्यमपपुरुषयकविचनक्षे भयषष्ट्रीयाः इमत 

रूपमम्। अत्र "न ममाङ्यनोगक्षे" इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण अडमागममाभमावियाः।

● शनोकज्विमालमाविलष्ट्रीढमम् - शनोकरूपमा ज्विमालमा शनोकज्विमालमा इमत शमाकपमासथरविमामदवित्सममासयाः। 
शनोकज्विमालमामभयाः अविलष्ट्रीढस शनोकज्विमालमाविलष्ट्रीढमम् इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषयाः। अविपकविमारतम् सलह्रमातनोयाः 
कप्रत्ययक्षे अविलष्ट्रीढशब्दनो मनष्पनयाः।

● अपररकसलतविमाक्पमाटविमा - विमाचयाः पमाटविस विमाक्पमाटविमम् इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः। न पररकसलतमम् 
अपररकसलतमम् इमत नञ्सममासयाः। अपररकसलतस विमाक्पमाटविस यस्यमायाः समा अपररकसलतविमाक्पमाटविमा इमत 
बहिहव्रष्ट्रीमहियाः।

● मविमशसथलविचनमविन्यमासमा - विचनमानमास मविन्यमासयाः विचनमविन्यमासयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः। मविमशसथलयाः 
विचनमविन्यमासयाः यस्यमायाः समा मविमशसथलविचनमविन्यमासमा इमत बहिहव्रष्ट्रीमहियाः।

कनोषयाः
● “मन्यपुशनोकयौ तपु शपुकम्  ससयमामम्” इत्यमरयाः।

● “दपुग्रस कष्ट्रीरस पययाः सममम्” इत्यमरयाः।

● “मन्दमाकस ह्रिष्ट्रीसपमा व्रष्ट्रीडमा लज्जमा” इत्यमरयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः-३

. 9 बहिहरमा सम्बनोसरतमा बमासलकमा मकस  कक तवितष्ट्री।

. 10 समा बमालमा कस्य कन्यकमा।

. 11 अपररकसलतविमाक्पमाटविमा इत्यत्र सममासयाः प्रदशरनष्ट्रीययाः।

. 12 मविमशसथलविचनमविन्यमासमा इत्यत्र सममासयाः प्रदशरनष्ट्रीययाः।

. )10 5 समाम्प्रतस मकलपमाठमविगच्छमाम  - ४
एनमास  च  सपुन्दरष्ट्रीममाकलय्य  कनोऽमप  यविन-तनयनो  नदष्ट्रीतटमान्ममातपुहिर स्तमादमालच्छद  क्रन्दन्तन 

नष्ट्रीत्विमाऽपससमार।  ततयाः  कसञ्चदध्विमानममतक्रम्य  यमाविदससरक्षेनपुकमास  सन्दश्यर  मबभष्ट्रीमषकयमाऽस्यमायाः 

क्रन्दन-कनोलमाहिलस  शममयतपुममयक्षेष;  तमाविदकस्ममातम्  कनोऽमप  कमाल-कम्बल  इवि  भलककनो 

विनमान्तमादपुपमाजगमाम।  दृष्टयवि  यविन-तनयनोऽसयौ  तत्रयवि  त्यक्त्विमा  कन्यकमाममममास 

शमाल्मसलतरुमक्षेकममारुरनोहि। मविप्रतनयमा चक्षेयस पलमाश-पलमामश-श्रक्षेण्यमास प्रमविश्य घपुणमाकरन्यमायक्षेन इत एवि 

सममायमातमा यमाविदम् भयक्षेन पपुनमा रनोमदतपुममारब्रवितष्ट्री, तमाविदस्मच्छमात्रक्षेणयविमाऽऽनष्ट्रीतक्षे'मत।
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मशविरमाजमविजययाः - यनोगष्ट्रीरमाजससविमादयाः मटप्पणष्ट्री

अन्वियमाथर याः  - एनमास  पकविर्मोकमामम्  इममास  च सपुन्दरन मननोहिरमामम्  आकलय्य मनलश्चत्य कनोऽमप कश्चन 
यविनतनययाः यविनपपुत्रयाः नदष्ट्रीतटमातम् तरमङ्गणष्ट्रीतष्ट्रीरमातम् ममातपुयाः जनन्यमायाः हिस्तमातम् भपुजमातम् आलच्छद बलमातम् अपहृत्य 
क्रन्दन्तन रनोदनस कपु विरन्तन नष्ट्रीत्विमा स्विष्ट्रीकक त्य अपससमार पलमायनस कक तविमानम्। ततयाः पलमायनमात्परस कसञ्चदध्विमानमम् 
ईषन्ममागरमम् अमतक्रम्य गत्विमा यमावितम् यदमा अससरक्षेनपुकमास छपु ररकमास सन्दश्यर दशरमयत्विमा मबभष्ट्रीमषकयमा भयक्षेन अस्यमायाः 

बमासलकमायमायाः क्रन्दनकनोलमाहिलस रनोदनमचत्कमारस शममयतपुस शमान्तस मविरमातपुमम् इयक्षेष इषविमानम्, तमावितम् तदमा अकस्ममातम् 
हिठमातम्  कनोऽमप  कश्चन  कमालकम्बलयाः  इवि  यमकम्बलयाः  इवि  भलककयाः  ऋकयाः  विनमान्तमातम्  अरण्यप्रमान्तमादम् 
उपमाजगमाम उपमागतयाः। असष्ट्री यविनतनययाः यविनपपुत्रयाः दृष्टमा एवि भलककमम् अविलनोक्य एवि तत्र एवि तलस्मनक्षेवि 
प्रदक्षेशक्षे  इममास कन्यकमास  एतमास बमासलकमास त्यक्त्विमा पररत्यज्य एकस  शमाल्मसलतरुमम् एकस  शमाल्मलष्ट्रीविककमम् आरुरनोहि 
सममारूढविमानम्। इयस मविप्रतनयमा एषमा ब्रमाहणकन्यकमा च पलमाश-पलमामश-श्रक्षेण्यमास मकस शपुकमविटपपङ्कयौ प्रमविश्य 
प्रविक्षेशस मविरमाय घपुणमाकरन्यमायक्षेन इत एवि आश्रमप्रमान्तस सममायमातमा सममागतमा यमाविदम् यदमा भयक्षेन त्रमासक्षेन पपुनयाः भकययाः 
रनोमदतपुस  मविलमपतपुमम्  आरब्रवितष्ट्री सममारक्षेभक्षे  तमावितम्  तदमा अस्मच्छमात्रक्षेण एवि मदष्ट्रीयमशष्यक्षेण एवि आनष्ट्रीतमा अत्र 

सम्प्रमामपतमा' इमत बमासलकमासम्प्रमामपविकत्तमान्तमम्।

व्यमाख्यमानमम्  - कदमामचतम्  ममात्रमा  यदमा  ब्रमाहणकन्यकमा  समा  नदष्ट्रीतटक्षे  भममत  स्म  तदमा  कनोऽमप 
यविनयपुविकनो  ममातपुहिरस्तमातम्  सप्रसभस  तमामम्  अपहृत्य  विनममागरण  आगतयाः।  सहिसमा  ममागरमध्यक्षे  सममापमततक्षे 
कस लस्मलश्चदम्  भलपुकक्षे  भयमादम्  यविननोऽसयौ  शमाल्मलष्ट्रीतरुमम्  आरुरनोहि।  बमासलकमा  अमप  विनवित्मरनमा 
मकस शपुकमविटपपङ्कयौ  प्रमविश्य  घपुणमाकरन्यमायक्षेन  आश्रमस  सममायमातमा  क्रन्दनरतमा  उदकतमा  च  तपनोविनबमालकक्षे न 
इत्यक्षेविस बमासलकमाविकत्तमान्तस सममापमम्।

कमाममान्रयाः  स यविननो  मनदरयक्षेन  हृदयक्षेन  अस्फपु टस्विरमाममप  बमासलकमास  तन्ममातपुयाः  हृदयस  शकन्यस  कपु विरनम् 
अपहितपुर्त्तुं  न  मविचसलतयाः  अभवितम्।  एतक्षेन  यविनमानमास  ककीदृशष्ट्री  जघन्यमा  कमामलनोलपुपतमा  इमत  स्पषमम्।  अतनो 
भमारतविषरस्य अभ्यपुदयमाय तक्षेषमास नमाशयाः समारनष्ट्रीययाः।

व्यमाकरणमविमशर याः
● यविनतनययाः – यविनस्य तनययाः यविनतनययाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः।

● नदष्ट्रीतटमातम् - नदमायाः तटयाः नदष्ट्रीतटयाः, तस्ममातम् इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः।

●  कन्दन्तष्ट्रीमम् - क्रन्दम्-रमातनोयाः शतरर ससयमास ङष्ट्रीमप अमम इदस रूपमम्।

● कन्दनकनोलमाहिलमम् - क्रन्दननोत्थयाः कनोलमाहिलयाः क्रन्दनकनोलमाहिलयाः, तमम् इमत शमाकपमासथरविमामदवित्सममासयाः। 

●  पलमाशपलमामशश्रक्षेण्यमामम् - पलमाशमाश्चमामष्ट्री पलमामशनश्च पलमाशपलमामशनयाः इमत कमररमारययाः। तक्षेषमास श्रक्षेणष्ट्री, 
तस्यमामममत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।

कनोषयाः
● “आत्मजस्तनययाः सकनपुयाः सपुतयाः पपुत्रयाः ससयमास त्विमष्ट्री।” इत्यमरयाः।

● “अयनस वित्मर ममागमारध्विपन्थमानयाः पदविष्ट्री सकमतयाः।” इत्यमरयाः।
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मटप्पणष्ट्री ससस्कक तसमामहित्यमम्

पमाठगतप्रश्नमायाः-४

. 13 यविनतनययाः कथस बमासलकमामम् अपहृतविमानम्।

. 14 यविनतनययाः कक्षे न प्रकमारक्षेण बमासलकमाक्रन्दनस शममयतपुमम् इषविमानम्।

. 15 यविनतनययाः भलककस  दृष्टमा मकस  कक तविमानम्।

. 16 भलककयाः ककीदृश आसष्ट्रीतम्।

. )10 6 समाम्प्रतस मकलपमाठमविगच्छमाम  - ५
तदमाकण्यर  कनोपज्विमालमाज्विसलत इवि यनोगष्ट्री प्रनोविमाच  - 'मविक्रमरमाज्यक्षेऽमप  कथमक्षेष पमातकमयनो 

दपुरमाचमारमाणमामपुपद्रिवियाः।'

ततयाः  स  उविमाच  -  'महिमात्मनम्!  क्विमारपुनमा  मविक्रमरमाज्यमम्।  विष्ट्रीरमविक्रमस्य  तपु  भमारतभपुविस 

मविरहिय्य गतस्य विषमारणमास सपदश-शतकमामन व्यतष्ट्रीतमामन। क्विमारपुनमा मलन्दरक्षे  मलन्दरक्षे  जयजयध्विमनयाः। 
क्वि सम्प्रमत तष्ट्रीथर  तष्ट्रीथर  घण्टमानमादयाः। क्विमादमामप मठक्षे  मठक्षे  विक्षेदघनोषयाः। अद महि विक्षेदमा मविलच्छद विष्ट्रीथष्ट्रीषपु  

मविमकप्यन्तक्षे, रमरशमासमाण्यपुदकय रकमध्विजक्षेषपु ध्ममायन्तक्षे, पपुरमाणमामन मपष्टमा पमानष्ट्रीयक्षेषपु पमात्यन्तक्षे, भमाष्यमामण 

भसशमयत्विमा भषष क्षेषपु भज्यर न्तक्षे,  क्विमचन्मलन्दरमामण मभदन्तक्षे,  क्विमचतम् तपुलसष्ट्रीविनमामन मछदन्तक्षे,  क्विमचदम् 

दमारमा  अपमह्रियन्तक्षे,  क्विमचदम्  रनमामन  लपुण्ठ्यन्तक्षे,  क्विमचदमात्तरनमादमायाः,  क्विमचदम्  रुसरररमारमायाः, 
क्विमचदमगदमाहियाः, क्विमचदम् गकहिमनपमातयाः' इत्यक्षेवि श्रकयतक्षेऽविलनोक्यतक्षे च पररतयाः। 

अन्वियमाथर याः  -  तदम्  ब्रहचमाररणमामम्  आचमायरविचनमम्  आकण्यर  मनशम्य  कनोपज्विमालमाज्विसलतयाः 

क्रनोरमामगसमपुदष्ट्रीपयाः इवि यथमा यनोगष्ट्री मपुमनप्रविरयाः प्रनोविमाच मनगमदतविमानम्- “मविक्रमरमाज्यक्षे अमप मविक्रममामदत्यशमाससतक्षे 
प्रदक्षेशक्षे अमप कथमम् एष मकमथरमम् एतमादृशयाः पमातकमययाः पमापरूपयाः दपुरमाचमारमाणमास खलमानमामम् उपद्रिवियाः मविघ्नयाः।” 

ततयाः एतच्छष विणमादम् अनन्तरस स ब्रहचमाररगपुरुयाः उविमाच जगमाद  -  “महिमात्मनम् यनोमगनम्,  क्वि कपु त्र 
अरपुनमा  सम्प्रमत मविक्रमरमाज्यस  मविक्रममामदत्यभकपतक्षेयाः  शमासनमम्।  विष्ट्रीरमविक्रमस्य तपु  शकरस्य मविक्रममामदत्यस्य तपु 
भमारतभपुविस  भमारतविषर्त्तुं  मविरहिय्य  पररत्यज्य  गतस्य  मदविस  गतस्य  विषमारणमास  वित्सरमाणमास  सपदशशतकमामन 
सपविषरशतविषमारमण  व्यतष्ट्रीतमामन  अतष्ट्रीतमामन।  क्वि  कपु त्र  अरपुनमा  समाम्प्रतस  मलन्दरक्षे  मलन्दरक्षे  प्रमतदक्षेविमालयस 
जयजयध्विमनयाः  जयजयनमादयाः।  क्वि  कपु त्र  सम्प्रमत  अरपुनमा  तष्ट्रीथर  तष्ट्रीथर  प्रमततष्ट्रीथर्त्तुं  घण्टमानमादयाः 
विमादममानघण्टमाध्विमनयाः। क्वि कपु त्र अदमामप अलस्मनम् मदविसक्षेऽमप मठक्षे मठक्षे प्रमतमठस विक्षेदघनोषयाः श्रपुत्यध्ययननमादयाः। 
अद अरपुनमा महि मनश्चयक्षेन विक्षेदमायाः श्रपुतययाः मविलच्छद मछत्त्विमा विष्ट्रीथष्ट्रीषपु ममागरषपु मविमकप्यन्तक्षे मविककीयरन्तक्षे। रमरशमासमामण 
मन्विमामदप्रणष्ट्रीतस्मकमतशमासमामण  उदकय  उत्तनोल्य  रकमध्विजक्षेषपु  अमगषपु  ध्ममायन्तक्षे  दह्यन्तक्षे।  पपुरमाणमामन 
विक्षेदव्यमासमविरमचतमामन श्रष्ट्रीमद्भमागवितमादष्ट्रीमन मपष्टमा चकणर्णीकक त्य पमानष्ट्रीयक्षेषपु  जलक्षेषपु  पमात्यन्तक्षे  प्रमकप्यन्तक्षे। भमाष्यमामण 
सकत्रव्यमाख्यमानमामन महिमाभमाष्यमादष्ट्रीमन भसशमयत्विमा मविचकण्यर  भमाषष क्षेषपु भजरनपमात्रक्षेषपु भज्यरन्तक्षे विसहनमा दह्यन्तक्षे। क्विमचतम् 
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मशविरमाजमविजययाः - यनोगष्ट्रीरमाजससविमादयाः मटप्पणष्ट्री

कपु त्रमचतम्  मलन्दरमामण  दक्षेविमालयमायाः  मभदन्तक्षे  नमाश्यन्तक्षे,  क्विमचतम्  कपु त्रमचतम्  तपुलसष्ट्रीविनमामन  तपुलसष्ट्रीविककमाणमामम् 
अरण्यमामन मछदन्तक्षे  कत्यरन्तक्षे। क्विमचतम्  कक त्रमचतम्  दमारमायाः परससययाः अपमहृयन्तक्षे  चनोयरन्तक्षे। क्विमचतम्  कपु त्रमचतम् 
रनमामन सपुविणमारदष्ट्रीमन द्रिव्यमामण लपुण्ठ्यन्तक्षे अपमह्रियन्तक्षे। क्विमचतम् कपु त्रमचतम् आतरनमादमायाः करुणरनोदनमामन, क्विमचतम् 

कपु त्रमचतम्  रुसरररमारमायाः  शनोमणतप्रविमाहिमायाः,  क्विमचतम्  कपु त्रमचदम्  अमगदमाहियाः  विमहदहिनमम्,  क्विमचतम्  कपु त्रमचतम् 
गकहिमनपमातयाः भविनमविनमाशयाः इत्यक्षेवि एविमम् एवि श्रकयतक्षे सममाकण्यरतक्षे अविलनोक्यतक्षे दृश्यतक्षे च पपुनयाः पररतयाः सविमारसपु 
मदकपु।

व्यमाख्यमानमम्  - ब्रहचमाररगपुरुविचयाः  श्रपुत्विमा  क्रनोरमामगनमा  समपुदष्ट्रीपयाः  इवि  मपुमनप्रविरयाः   मविक्रमशमासनक्षे 
एतमादृशयाः  दपुरमाचमारयाः  कथमममत  पकषविमानम्।  विस्तपुतस्तपु  तलस्मनम्  समयक्षे  नमासष्ट्रीदम्  मविक्रमरमाज्यमम्।  मविक्रमरमाज्यक्षे 
सममासरमम् आसश्रत्य यदमा स उलत्थतस्तदमा सपदश-शतविषमारमण अमतक्रमान्तमामन। 

अतयाः ब्रहचमाररगपुरुयाः यनोमगरमाजस प्रमत कसथतविमानम् यदम्  -  इदमानन नमालस्त मविक्रमसमययाः। यविनकमालक्षे 
अलस्मनम् विक्षेदघनोषमपुखररतमायमा भमारतभकमक्षेयाः रमर्णीयस पररमण्डलमम् अविलपुपमम्। इदमानन तपु प्रमतमलन्दरस जयजयनमादयाः, 
प्रमततष्ट्रीथर्त्तुं  घण्टमानमादयाः,  प्रमतमठस  विक्षेदघनोषयाः  अविलपुपयाः।  इदमानन  यविनमायाः  विक्षेदमानमास  स्मकमतशमासमाणमास  पपुरमाणमानमास 
भमाष्यमाणमास च सनमातनरमरप्रतष्ट्रीकमानमास मविनमाशस मविदरमत। तक्षे मलन्दरमामण तपुलसष्ट्रीविनमामन च नमाशयलन्त।क्विमचतम् तक्षे 
परससयमास सपुविणमारमदद्रिव्यमाणमास च अपहिरणस कपु विरलन्त। एविस सविमारसपु मदकपु आतरनमादमायाः, शनोमणतप्रविमाहिमायाः, अमगदमाहियाः 
भविनमविनमाशयाः  इत्यक्षेविस  पमातकमयमामन  यविनमानमास  कमायमारमण  दृश्यन्तक्षे।  एविस  यविनमानमास  द पुरमाचमारयाः  सखक्षेदस  विमणरतनो 
ब्रहचमाररगपुरुणमा। 

व्यमाकरणमविमशर याः
● कनोपज्विमालमाज्विसलतयाः - कनोपस्य ज्विमालमा कनोपज्विमालमा इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः। कनोपज्विमालयमा ज्विसलतयाः 

कनोपज्विमालमाज्विसलतयाः इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषयाः।

● महिमात्मनम् - महिमानम् आत्ममा यस्य स महिमात्ममा इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः। तस्य सम्बनोरनक्षे प्रथमयकविचनक्षे 
महिमात्मनम् इमत रूपमम्।

● मविक्रमरमाज्यमम् - मविक्रमस्य रमाज्यस मविक्रमरमाज्यमममत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः।

● घण्टमानमादयाः - घण्टमायमायाः नमादयाः घण्टमानमादयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः।
कनोषयाः

● “एतमहिर सम्प्रतष्ट्रीदमानष्ट्रीमरपुनमा समाम्प्रतस तथमा” इत्यमरयाः।

● “मठश्छमात्रमामनलययाः” इत्यमरयाः।

● “क्लष्ट्रीबक्षेऽम्बरष्ट्रीषस भमाषष नो नमा” इत्यमरयाः।

● “गकहिस गक्षेहिनोदससतस विक्षेश्म सद मनकक्षे तनमम्” इत्यमरयाः।
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पमाठगतप्रश्नमायाः-५

. 17 विष्ट्रीरमविक्रमस्य भमारतविषर्त्तुं त्यक्त्विमा गतस्य कमत विषमारमण गतमामन।

. 18 यविनकमालक्षे विक्षेदमानमास कमा दशमा।

. 19 यविनकमालक्षे मलन्दरमाणमास तपुलसष्ट्रीविनमानमास च कमा दशमा।

. 20 यविनकमालक्षे स्मकमतशमासमाणमास पपुरमाणमानमास भमाष्यमाणमास च कमा दशमा।

. )10 7 समाम्प्रतस मकलपमाठमविगच्छमाम  - ६
तदमाकण्यर  दपुयाःसखतश्चमकतश्च  यनोमगरमाडपु विमाच  -  "कथमक्षेततम्।  ह्य  एवि  पविरतष्ट्रीयमाञ्छकमानम् 

मविमनसजर त्य महितमा जयघनोषक्षेण स्विरमाजरमानष्ट्रीममायमातयाः श्रष्ट्रीममानमामदत्य-पदलमाञ्छननो विष्ट्रीरमविक्रमयाः। अदमामप 
तमदजयपतमाकमा  मम  चकपुषनोरगत  इवि  समपुद कयतक्षे,  अरपुनमामप  तक्षेषमा स  पटहिगनोमपुखमादष्ट्रीनमास  मननमादयाः 
कणरशष्कपु लन पकरयतष्ट्रीवि, ततम् कथमद विषमारणमास सपदश-शतकमामन व्यतष्ट्रीतमामन।" इमत। 

अन्वियमाथर याः  -  तदम्  ब्रहचमाररगपुरविचयाः  आकण्यर  मनशम्य दपुयाःसखतयाः  कपुब्रयाः  चमकतयाः  मविलस्मतयाः  च 

यनोमगरमाटम्  यनोगष्ट्रीश्विर उविमाच जगमाद  - "कथमम् एततम् तवि एतदचयाः कथस ससगतस भविमत। ह्ययाः एवि पकविरलस्मनम् 
मदविसक्षे एवि पविरतष्ट्रीयमानम् मगररलस्थतमानम् शकमानम् तज्जमातष्ट्रीयकमानम् मविमनसजरत्य परमासजत्य महितमा प्रचपुरक्षेण जयघनोषक्षेण 
जय जयक्षेमत शब्दक्षेन स्विरमाजरमानन  स्विप्रशमासनकक्षे न्द्रिमम्  उज्जमयनष्ट्रीमम्  आयमातयाः आगतयाः श्रष्ट्रीममानम्  श्रष्ट्रीसम्पनयाः 
आमदत्यपदलमाञ्छनयाः आमदत्यपदमविभकमषतयाः विष्ट्रीरमविक्रमयाः शयौयरविमानम् मविक्रममामदत्ययाः। अद अमप इदमानष्ट्रीमम् अमप 
तमदजयपतमाकमा  मविक्रममामदत्यमविजयध्विजयाः  मम  यनोमगरमाजस्य  चकपुषनोयाः  नयनयनोयाः  अगतयाः  इवि  सम्मपुखक्षे  इवि 
समपुदकयतक्षे  समपुद्भमास्यतक्षे।  अरपुनमा  अमप  सम्प्रमत  एवि  तक्षेषमास  मविक्रममामदत्यसम्बलन्रनमास  पटहिगनोमपुखमादष्ट्रीनमास 
आनकमामदविमादमविशक्षेषमाणमास  मननमादयाः  ध्विमनयाः  कणरशष्कपु लन  श्रविणक्षेलन्द्रियगह्वरस  पकरयमत  इवि  मबभमतर  इवि।  ततम् 
तस्ममातम्  कथस  कक्षे न  प्रकमारक्षेण  अद  इदमानन  विषमारणमास  सपदशशतकमामन  सपदशशतविषमारमण  व्यतष्ट्रीतमामन 
अमतक्रमान्तमामन।" इमत। 

व्यमाख्यमानमम् - ब्रहचमाररगपुरविचनश्रविणमात्परस दपुयाःसखतयाः मविस्मयस गतयाः च यनोमगरमाजयाः कसथतविमानम् यतम् 

- कथमम् एततम् तवि कथनस ससगच्छतक्षे। ह्य एवि शकजमातष्ट्रीयमानम् परमासजत्य महिमाजयघनोषक्षेण विष्ट्रीरयाः मविक्रममामदत्ययाः 
स्विरमाजरमानष्ट्रीमम्  उज्जमयनष्ट्रीमम्  आयमातयाः  आगतयाः।  इदमानष्ट्रीमम्  अमप  मविक्रममामदत्यमविजयध्विजयाः  यनोमगरमाजस्य 
चकपुषनोयाः अगभमागक्षे भमासतक्षे। सम्प्रमत एवि मविक्रममामदत्यमविजयनोत्सविस्य मननमादयाः श्रविणक्षेलन्द्रियस प्रविक्षेशयमत। ततयाः न 
जमायन्तक्षे सपदशशतविषमारमण व्यतष्ट्रीतमामन इमत। 

व्यमाकरणमविमशर याः
● दपुयाःसखतयाः - दपुयाःखशब्दमादम् इतच्प्रत्ययक्षे दपुयाःसखतयाः इमत मनष्पनमम्।

● आकण्यर - आङ्पकविरकमातम् कमणररमातनोयाः ल्यमप आकण्यरमत रूपमम्।
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● मविमनसजरत्य - मविपकविरकमातम् मनरम्-पकविरकमाच्च सजरमातनोयाः ल्यमप मविमनसजरत्यक्षेमत रूपमम्।

● श्रष्ट्रीममानम् - श्रष्ट्रीरस्यमास्तष्ट्रीमत मविगहिक्षे श्रष्ट्रीशब्दमातम् मतपुप्प्रत्ययक्षे पपुससस सयौ श्रष्ट्रीममानम् इमत रूपमम्।

● आमदत्यपदलमाञ्छनयाः - आमदत्यस्य पदमम् आमदत्यपदमम् इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः। तदक्षेवि लमाञ्छनस यस्य स 
आमदत्यपदलमाञ्छनयाः इमत बहिहव्रष्ट्रीमहियाः।

● मविजयपतमाकमा - मविजयस्य पतमाकमा इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः। अथविमा मविजयसकमचकमा पतमाकमा इमत 
शमाकपमासथरविमामदवित्सममासयाः।

● समपुदकयन्तक्षे - सम्पकविरकमातम् उत्पकविरकमातम् हिहरमातनोयाः कमरमण लमट प्रथमपपुरुषस्य बहिहविचनक्षेक्षे रूपमम्।

● कणरशष्कपु लष्ट्रीमम् - कणरस्य शष्कपु लष्ट्री कणरशष्कपु लष्ट्री, तमामम् इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः।

कनोषयाः
● “कलङ्कमाङ्कयौ लमाञ्छनस च मचहस लक्ष्म च लकणमम्।” इत्यमरयाः।

● “आनकयाः पटहिनोऽसष्ट्री” इत्यमरयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः-६

. 21 कमानम् परमासजत्य जयघनोषक्षेण रमाजरमानष्ट्रीममायमातयाः विष्ट्रीरमविक्रमयाः।

. 22 मविक्रममामदत्यस्य अपरस नमाम मकमम्।

. )10 8 समाम्प्रतस मकलपमाठमविगच्छमाम  - ७
ततयाः सविरषपु स्तब्रक्षेषपु चमकतक्षेषपु च ब्रहचमाररगपुरुणमा प्रणम्य कसथतमम् -

“भगविनम्!  बद-ससदमासनयमनररुद-मनयाःश्विमासययाः  प्रबनोसरतकपु ण्डसलनष्ट्रीकय याः  मविसजत- 
दशक्षेलन्द्रिययरनमाहित-नमाद-तन्तपुमविलम्ब्यमाऽऽजमाचक्रस  ससस्पकश्य,  चन्द्रि-मण्डलस  मभत्त्विमा, 
तक्षेजयाःपपुञ्जममविगणय्य,  सहिसदलकमलस्यमान्तयाः  प्रमविश्य,  परममात्ममानस  समाकमात्कक त्य,  तत्रयवि 

रमममाणयमकर त्यपुञ्जययरमानन्दममात्र-स्विरूपयध्यमारनमाविलस्ततयभरविमादृशयनर  जमायतक्षे  कमालविक्षेगयाः।  तलस्मनम्  समयक्षे  
भवितमा यक्षे  पपुरुषमा अविलनोमकतमायाः तक्षेषमा स  पञ्चमाशत्तमनोऽमप पपुरुषनो नमाविलनोक्यतक्षे। अद न तमामन सनोतमाससस 

नदष्ट्रीनमामम्,  न  समा  ससस्थमा  नगरमाणमामम्,  न  समा  आकक मतमगररष्ट्रीणमामम्,  न  समा  समान्द्रितमा  मविमपनमानमामम्। 
मकमसरकस  कथयमामनो भमारतविषरमरपुनमा अन्यमादृशमक्षेवि सम्पनमलस्त।”

अन्वियमाथर याः - ततयाः तदमा सविरषपु समस्तक्षेषपु जनक्षेषपु स्तब्रक्षेषपु मयौनमम् आलस्थतक्षेषपु चमकतक्षेषपु मविलस्मतक्षेषपु च 
ब्रहचमाररगपुरुणमा ब्रहचमाररणमामम् आचमायरण प्रणम्य नमस्कक त्य कसथतमम् उकमम् -

"भगविनम् ऐश्वियमारमदषट्कविनम्,  बदससदमासनययाः गकहिष्ट्रीतमासनमविशक्षेषययाः मनरुदमनश्विमासययाः प्रमाणमायमाममामदमभयाः 
अविरुदश्विमासकलमापययाः  प्रबनोसरतकपु ण्डसलनष्ट्रीकय याः  समपुदनोमततकपु ण्डसलनष्ट्रीकय याः  मविसजतदशक्षेलन्द्रियययाः 
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विशष्ट्रीकक तदशहृषष्ट्रीकय याः  अनमाहितनमादतन्तपुस  सपुषपुम्नमामध्यस्थतपुरष्ट्रीयपदनोलत्थतशब्दमम्  अविलम्ब्य  आसश्रत्य 
आजमाचक्रस  भकमध्यस्थमददलमात्मकस  चक्रस  ससस्पकश्य  सम्यकम्  स्पकष्टमा,  चन्द्रिमण्डलस  महिममासशपुमविम्बस 

षनोडशदलमात्मकचक्रस  मभत्त्विमा  मविमभद,  तक्षेजयाःपपुञ्जस  महिमाप्रकमाशमम्  अमविगणय्य अविजमाय,  सहिसदलकमलस्य 

अन्तयाः सहिसमारचक्रस्य अभ्यन्तरस प्रमविश्य मनमविश्य,  परममात्ममानस  परस ब्रह समाकमात्कक त्य अनपुभकय तत्र एवि 
तलस्मनम्  परब्रहमण  एवि  रमममाणययाः  मविहिरमद्भयाः  मकत्यपुञ्जयययाः   अमरययाः  आनन्दममात्रस्विरूपययाः  मचन्मयबहमयययाः 
ध्यमानमाविलस्थतययाः आबदध्यमानययाः भविमादृशययाः भवित्सदृशययाः यनोमगविरययाः कमालविक्षेगयाः समयजविनो न जमायतक्षे न बपुध्यतक्षे। 
तलस्मनम्  समयक्षे  तत्कमालक्षे  भवितमा  यनोमगरमाजक्षेन  यक्षे  पपुरुषमा  जनमा  अविलनोमकतमा  ईमकतमायाः  तक्षेषमास  सज्जनमानमास 
पञ्चमाशत्तमयाः अमप पञ्चमाशत्ससख्यमापकरकयाः अमप पपुरुषनो ममानविनो न अविलनोक्यतक्षे न दृश्यतक्षे। अद इदमानन न तमामन 

भविद्दृषमायाः सनोतमाससस सररतमास रमारमायाः,  न समा पपुरमाविमतरनष्ट्री ससस्थमा लस्थमतयाः नगरमाणमास जनपदमानमास,  न समा पपुरमा 

मविदममानयाः  आकक मतयाः  आकमारयाः  मगरष्ट्रीणमास  पविरतमानमामम्,  न समा  पपुरमाविलनोमकतमा  समान्द्रितमा  गहिनतमा  मविमपनमानमामम् 
अरण्यमानमामम्। मकमसरकस  मकमम् इतनोऽमप अमतररकस  कथयमामनो विदमामयाः भमारतविषरमम् आसमपुद्रिमादम् महिममाचलपयरन्तस 
भमारतभकममयाः अरपुनमा सम्प्रमत अन्यमादृशमम् इवि पकविरतयाः पकथगम् इवि सम्पनमम् जमातमम् अलस्त वितरतक्षे”।

व्यमाख्यमानमम्  - तदमा  सविर  जनमायाः  मयौनमम्  आलस्थतमायाः  मविलस्मतमाश्च।  स  यनोमगविरयाः 

आसनमविशक्षेषनोपमविषयाः  प्रमाणमायमाममामदमभयाः  श्विमासमनरनोरस  कक त्विमा,  कपु ण्डसलनष्ट्रीप्रबनोरस  सम्पमाद,  दश इलन्द्रियमामण 

सजत्विमा, अनमाहितनमादतन्तपुमम् आसश्रत्य, आजमाचक्रस  सम्यकम्  स्पकष्टमा, चन्द्रिमबम्बस मभत्त्विमा, तक्षेजयाःपपुञ्जमम् अविजमाय, 
सहिसमारचक्रस्य  अन्तयाः  प्रमविश्य,  परस  ब्रह  अनपुभकय,  तलस्मनम्  परब्रहमण  एवि  रमममाणयाः  अमरयाः 
आनन्दममात्रस्विरूपयाः  ध्यमाननोपमविषयाः  कमालविक्षेगस  न  जमातविमानम्।  ब्रहचमाररणमामम्  आचमायरयाः  नमस्कक त्य  एविस 
कसथतविमानम्। 

तलस्मनम् समयक्षे  यनोमगरमाजयाः यथमा जनमानम् दृषमानम् तक्षेषमास  सज्जनमानमास अररभमागममप इदमानन न दृषविमानम् 
ब्रहचमाररगपुरुयाः। इदमानन यनोमगरमाजक्षेन प्रविमाहिमायाः न दृषमायाः, जनपदमानमास लस्थमतयाः न पपुरमा इवि, पविरतमानमामम् आकमारयाः 

अमप  न  पकविरवितम्,  मविमपनमानमास  गहिनतमा  न  पकविरदृषमा।  भमारतविषरमम्  इदमम्  इदमानन  मविक्रममामदत्यशमासनकमालमातम् 
मभनमक्षेवि।

यनोगपदतक्षेयाः  मनरविदमा  विणरनमा  ब्रहचमाररविमाचममासश्रत्य  कमविनमा  सम्पमामदतमा।  कपु ण्डसलनष्ट्री  महि 
गपुणत्रयसमलन्वितमा  मशविशक्त्यमालत्मकमा  नमादशमकयाः।  हिठयनोगक्षेन  नमादममास्थमाय  तस्यमायाः  प्रनोदनोरयाः  समारनष्ट्रीययाः। 
तमादृशक्षे सममारयौ लस्थतनो यनोगष्ट्री मनष्कमामनो दष्ट्रीप इवि मनश्चलयाः मतष्ठमत परममात्मसमाकमात्कमारस करनोमत। तदमा यनोगष्ट्री 
बमाह्यस घटनमाजमातस मकममप विक्षेमदतपुस न शक्ननोमत। खक्षेचरष्ट्रीमपुद्रिमादमासनक्षेषपु ससलस्थतमायाः यनोमगन सममासरस्थमा भविलन्त। 
यनोमगरमाजयाः अमप तथमा सममामहितयाः सनम् कमालगमतस न जमातविमानम्। मविक्रममामदत्यमादम् अनन्तरस कथङ्कमारस यविनमानमास 
करमालकरमनगडमनगमडतमा भमारतममातककमा उत्सनविक्षेदरममार द पुगरमतकविसलतमा ससविकत्तमा इमत ब्रहचमाररणमाममाशययाः।

व्यमाकरणमविमशर याः

● बदससदमासनययाः – ससदममासनस ससदमासनमममत कमररमारययाः। बदस ससदमासनस ययस्तक्षे बदससदमासनमायाः इमत 
बहिहव्रष्ट्रीमहियाः, तययाः बदससदमासनययाः।
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● अमविगणय्य - नञम्-मवि-ससघमात-पकविरकमादम् गणक्षेमणरमच ल्यमप अमविगणय्य इमत रूपमम्। 

● मनरुदमनयाःश्विमासययाः - मनरुदमायाः मनश्विमासमायाः यययाः तक्षे मनरुदमनयाःश्विमासमायाः इमत बहिहव्रष्ट्रीमहियाः।

● प्रबनोसरतकण्डपु सलनष्ट्रीकय याः - प्रबनोसरतमा कपु ण्डसलनष्ट्री यययाः तक्षे प्रबनोसरतकण्डपु सलनष्ट्रीकमायाः, तययाः इमत बहिहव्रष्ट्रीमहियाः।

● मविसजतदशक्षेलन्द्रियययाः - मविसजतमामन दशक्षेलन्द्रियमामण यययाः तक्षे मविसजतदशक्षेलन्द्रियमायाः, तययाः इमत बहिहव्रष्ट्रीमहियाः।

● अनमाहितनमादतन्तपुमम् - अनमाहितश्चमासयौ नमादश्चक्षेमत अनमाहितनमादयाः इमत कमररमारययाः। तस्य तन्तपुमममत 
षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः। 

कनोषयाः

● “कमालनो मदषनोऽप्यनक्षेहिमामप समययाः” इत्यमरयाः।

● “अमद्रिगनोत्रमगररगमाविमाचलशयलमशलनोच्चयमायाः” इत्यमरयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः-७

. 23 यनोमगरमाजयाः कस्य प्रबनोरस सम्पमादयमत।

. 24 यनोमगरमाजयाः मकस  जयमत।

. 25 यनोमगरमाजयाः सममारयौ कस्य समाकमात्कमारस सम्पमादयमत।

. 26 यनोमगरमाजयाः कपु त्र रमममाणनो भविमत।

. 27 यनोमगरमाजदृषमामन कमामन यविनकमालक्षे न दृश्यन्तक्षे।  

. )10 9 समाम्प्रतस मकलपमाठमविगच्छमाम  - ८
इदममाकण्यर  मकसञ्चतम् लस्मत्विक्षेवि पररतनोऽविलनोक्य च यनोगष्ट्री जगमाद  - “सत्यस  न लमकतनो मयमा 

समय-विक्षेगयाः।  ययौसरमष्ठरक्षे  समयक्षे  कसलतसममासररहिस  वियक्रम-समयक्षे  उदस्थमामम्।  पपुनश्च  वियक्रम-समयक्षे 
सममासरममाकलय्य  अलस्मनम्  द पुरमाचमारमयक्षे  समयक्षेऽहिमपुलत्थतनोऽलस्म।  अहिस  पपुनगर त्विमा  सममासरमक्षेवि 
कलमयष्यमामम, मकन्तपु तमावितम् समङ्क्षप्य करयतमास कमा दशमा भमारतविषरस्यक्षेमत।"

अन्वियमाथर याः  -  इदस ब्रहचमाररगपुरविचयाः आकण्यर  श्रपुत्विमा मकसञ्चतम् ईषतम् लस्मत्विमा हिससत्विमा इवि पररतयाः 
सविरतयाः  अविलनोक्य  दृष्टमा  च  यनोगष्ट्री  मपुमनप्रविरयाः  जगमाद  -  “सत्यमम्  अमवितथमम्,  मयमा  यनोमगनमा  समयजवियाः 
कमालविक्षेगयाः  न  लमकतयाः  न  जमातयाः।  ययौसरमष्ठरक्षे  समयक्षे  यपुसरमष्ठरस्य  रमाज्यशमासनकमालक्षे  कसलतसममासरयाः 
सम्प्रमापसममासरयाः अहिस यनोमगविरयाः वियक्रम-समयक्षे मविक्रममामदत्यस्य शमासनकमालक्षे उदस्थमास सममासरत उलत्थतयाः। पपुनयाः 
च  भकययाः  च  वियक्रमसमयक्षे  मविक्रमकमालक्षे  सममासरस  मचत्तविकसत्तमनरनोरमात्मकमम्  आकलय्य  आलम्ब्य  अहिस  यनोगष्ट्री 
अलस्मनम् अत्र दपुरमाचमारमयक्षे  पमापमयक्षे  समयक्षे  यविनशमासनकमालक्षे  समयक्षे  उलत्थतयाः जमागकतयाः अलस्म भविमामम। अहिस 
यनोगष्ट्री पपुनयाः भकययाः गत्विमा कन्दरस प्रमविश्य सममासरस मचत्तविकसत्तमनरनोरमम् एवि कलमयष्यमामम कररष्यमामम, मकन्तपु परन्तपु 
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तमावितम् तमावित्पयरन्तस कमा दशमा ककीदृशष्ट्री अविस्थमा भमारतविषरस्य भमारतदक्षेशस्य इमत समङ्क्षप्य सममासक्षेन करयतमामम् 
उच्यतमामम्।"

व्यमाख्यमानमम् - यनोमगरमाजयाः सममासरममासश्रत्य आसष्ट्रीदम् अतयाः तक्षेन समयविक्षेगयाः न जमातयाः। स यनोमगरमाजयाः 
यपुसरमष्ठरस्य  रमाज्यशमासनकमालक्षे  सममासरस  सम्प्रमापयाः।  ततयाः  स  वियक्रम-समयक्षे  सममासरत  उलत्थतयाः।  भकययाः  च 
मविक्रमकमालक्षे सममासरमम् अविलम्ब्य स यनोगष्ट्री द पुरमाचमारमयक्षे  यविनशमासनकमालक्षे उलत्थतयाः। स यनोगष्ट्री पपुनयाः कन्दरस 
प्रमविश्य  सममासरमग  एवि  भमविष्यमत,  मकन्तपु  स  भमारतविषरस्य  इदमानष्ट्रीन्तनन  लस्थमतस  जमातपुममच्छमत  इमत 
यनोमगरमाजयाः ब्रहचमाररणमामम् आचमायर्त्तुं प्रमत कसथतविमानम्। 

व्यमाकरणमविमशर याः
● कसलतसममासरयाः – कसलतयाः सममासरयाः यक्षेन स कसलतसममासरयाः इमत बहिहव्रष्ट्रीमहियाः।

● ययौसरमष्ठरक्षे - यपुसरमष्ठरस्य अयमम् इमत यपुसरमष्ठरशब्दमादम् अण्प्रत्यययाः ययौसरष्ठरयाः, तलस्मनम् ययौसरमष्ठरक्षे।

● समपुलत्थतयाः - सम्पकविमारदम् उत्पकविमारतम् स्थमारमातनोयाः कप्रत्ययक्षे सयौ रूपमम्।

● कलमयष्यमामम - कल्रमातनोयाः मणमच लकमट मममप कलमयष्यमामष्ट्रीमत रूपमम्।

● करयतमामम् - कररमातनोयाः कमरमण लमट प्रथमयकविचनक्षे इदस रूपमम्।

कनोषयाः
● “समन्ततस्तपु पररतयाः सविरतनो मविष्विमगत्यमप” इत्यमरयाः।

● “सत्यस तरयमकतस सम्यगमकमन मत्रषपु तदमत” इत्यमरयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः-८

. 28 यनोमगरमाजयाः मविक्रमशमासनमात्पकविर्त्तुं कस्य शमासनकमालक्षे सममासरमगयाः।

. 29 यनोमगरमाजयाः कदमा पपुनयाः सममासरस गतयाः यविनकमालक्षे उलत्थतयाः।

. 30 यनोमगरमाजयाः सममारयौ प्रविक्षेशमात्पकविर्त्तुं मकस  जमातपुमम् इच्छमत।

पमाठसमारयाः

यनोमगरमाजसपयमारयमायाः  अनन्तरस  यदमा  तक्षेन  सहि  विमातमारलमापमारम्भकमालक्षे  कपु टष्ट्रीरमातम्  यविनत्रस्तमायमा 
बमासलकमायमायाः सकरुणरनोदनममागतमम्।  तदमा  कमा  रनोमदमत कथस  रनोमदमत इत्यमामदकस  यनोमगरमाजयाः पकषविमानम्।  तदमा 
ब्रहचमाररगपुरुयाः यनोमगरमाजमाय बमासलकमाविकत्तमान्तस मनविक्षेमदतविमानम्।
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मशविरमाजमविजययाः - यनोगष्ट्रीरमाजससविमादयाः मटप्पणष्ट्री

यदमा  ब्रहचमाररगपुरुयाः  समायन्तनन  सन्ध्यनोपमासनमास  सममाप्य  दभमारसनमासष्ट्रीनयाः  छमात्रपररविक्षेमषतयाः  सनम् 
उपदक्षेषपुमम् उपमविषयाः तदमा ब्रहचमाररगपुरुयाः अस्फपु टविणर्त्तुं  विक्षेपममानमनयाःश्विसनस मचत्कमारममात्रस दष्ट्रीनतमायपुकस  दकरमातम् एकस  
क्रन्दनस श्रपुतविमानम्।

ततयाः  क्रन्दनहिक्षेतपुस  जमातपुस  स  छमात्रमानम्  आमदषविमानम्।  छमात्रक्षेषपु  एकयाः  यविनभयव्यमाकपु लमामम्  असहिमायमास 

क्रन्दनरतमामम्  एकमास  कन्यकमास  क्रनोडक्षे  स्विष्ट्रीकक त्य  सममानष्ट्रीतविमानम्।  समा  कन्यमा  सन्तमापक्षेन  दष्ट्रीघर्त्तुं  मनयाःश्विसतष्ट्री, 
व्यमाघ्रमाक्रमान्तमा हिररणष्ट्री इवि,  अश्रपुप्रविमाहिस्नमातमा,  कम्पममानमा आसष्ट्रीतम् । बहिहरमा अन्विक्षेषणक्षेन अमप तस्यमायाः सहिचरस 
सहिचरन  विमा कनोमप मशष्यनो  न प्रमापविमानम्।  तमास  बहिहरमास  क्रन्दनरतमास  त्रस्तमास  च दृष्टमा सविर  एवि आश्रमविमाससनयाः 
अश्रपुपमातस कक तविन्तयाः।

बहिहरमा अनपुरुदमा समा बमासलकमा  अत्यल्पस दपुग्रस पययाः पष्ट्रीतवितष्ट्री। पययाःपमानमात्परस ब्रहचमाररगपुरुणमा पकषमा 
समा  उकवितष्ट्री  यतम्  समा  समष्ट्रीपविमतरनयाः  एकस्य  गमामस्य  ब्रमाहणस्य  कन्यकमा।  कदमामचतम्  ममात्रमा  नदष्ट्रीतटक्षे 
भमणमाविसरक्षे एकक्षे न यविनतनयक्षेन समा ममातपुहिरस्तमातम् सप्रसभस अपहृत्य विनममागरमम् आनष्ट्रीतमा। सहिसमा ममागर भलपुकस  
दृष्टमा भष्ट्रीतनो यविनयाः शमाल्मलष्ट्रीतरुमम् आरूढविमानम्। तदमा बमासलकमा इतस्ततयाः भममत्विमा तपनोविनसमामनध्यस सम्प्रमापमा 
क्रन्दनरतमा उदकतमा च तपनोविनबमालकक्षे न इत्यक्षेविस बमासलकमाविकत्तमान्तस सममापमम्।

ब्रहचमाररगपुरुविचयाः श्रपुत्विमा क्रनोरमामगसमपुदष्ट्रीपयाः मपुमनप्रविरयाः मविक्रमशमासनक्षे एतमादृशयाः द पुरमाचमारयाः कथमममत 
पकषविमानम्।  तदमा ब्रहचमाररगपुरुयाः यनोमगरमाजस प्रमत कसथतविमानम्  यदम्  -  इदमानन नमालस्त मविक्रमसमययाः। यविनकमालक्षे 
अलस्मनम् विक्षेदघनोषमपुखररतमायमा भमारतभकमक्षेयाः रमर्णीयस पररमण्डलमम् अविलपुपमम्। इदमानन तपु प्रमतमलन्दरस जयजयनमादयाः, 
प्रमततष्ट्रीथर्त्तुं घण्टमानमादयाः, प्रमतमठस विक्षेदघनोषयाः अविलपुपयाः। इदमानन यविनययाः विक्षेदमा स्मकमतशमासमामण पपुरमाणमामन भमाष्यमामण 
च मविनषमामन। एविस बहिहरमा यविनमानमास द पुरमाचमारयाः सखक्षेदस विमणरतनो ब्रहचमाररगपुरुणमा। 

विस्तपुतस्तपु  यनोमगरमाजयाः  मविक्रममामदत्यस्य  शकमविजयकमालक्षे  सममासरस  गतयाः।  अतयाः  न  जमायन्तक्षे 
सपदशशतविषमारमण  व्यतष्ट्रीतमामन  इमत।  तदमा  सविर  जनमायाः  मयौनमम्  आलस्थतमायाः  मविलस्मतमाश्च।  स  यनोमगविरयाः 

आसनमविशक्षेषनोपमविषयाः  प्रमाणमायमाममामदमभयाः  श्विमासमनरनोरस  कक त्विमा,  कपु ण्डसलनष्ट्रीप्रबनोरस  सम्पमाद,  दश इलन्द्रियमामण 

सजत्विमा, अनमाहितनमादतन्तपुमम् आसश्रत्य, आजमाचक्रस  सम्यकम्  स्पकष्टमा, चन्द्रिमबम्बस मभत्त्विमा, तक्षेजयाःपपुञ्जमम् अविजमाय, 
सहिसमारचक्रस्य  अन्तयाः  प्रमविश्य,  परस  ब्रह  अनपुभकय,  तलस्मनम्  परब्रहमण  एवि  रमममाणयाः  अमरयाः 
आनन्दममात्रस्विरूपयाः  ध्यमाननोपमविषयाः  कमालविक्षेगस  न  जमातविमानम्।  ब्रहचमाररणमामम्  आचमायरयाः  नमस्कक त्य  एविस 
कसथतविमानम्। भमारतविषरमम् इदमम् इदमानन मविक्रममामदत्यशमासनकमालमातम् मभनमक्षेवि।

यनोमगरमाजयाः यपुसरमष्ठरस्य रमाज्यशमासनकमालक्षे  सममासरस  सम्प्रमापयाः।  ततयाः  स वियक्रम-समयक्षे  सममासरत 
उत्थमाय पपुनयाः सममासरमम् अविलम्ब्य दपुरमाचमारमयक्षे यविनकमालक्षे उलत्थतयाः। स यनोगष्ट्री पपुनयाः कन्दरस प्रमविश्य सममारक्षेयाः 
पकविर्त्तुं  भमारतविषरस्य  वितरममानकमासलकमास  दशमास  जमातपुममच्छमत  इमत  यनोमगरमाजयाः  ब्रहचमाररणमामम्  आचमायर्त्तुं  प्रमत 
कसथतविमानम्। एविस सममासक्षे पमाठसमारयाः प्रस्तपुतयाः।
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पमाठमान्तप्रश्नमायाः

. 1 ब्रहचमाररगपुरुमपुखक्षेन बमासलकमाप्रमामपविकत्तमान्तस ससकक्षेपक्षेण सलखत।

. 2 'भगविनम्! श्रकयतमास यमद कपु तकहिलमम्। ह्ययाः सम्पमामदत-समायन्तन-कक त्यक्षे, अत्रयवि कपु शमाऽऽस्तरणमसरमष्ठतक्षे 
ममय पररतयाः सममासष्ट्रीनक्षेषपु छमात्रविगरषपु, रष्ट्रीर-समष्ट्रीर-स्पशरन मन्दमन्दममान्दनोल्यममानमासपु व्रतमतषपु, 
समपुमदतक्षे यमाममनष्ट्री- कमाममनष्ट्री-चन्दनमबन्दमामविवि इन्दयौ, कयौमपुदष्ट्री-कपटक्षेन सपुरमारमारमाममवि विषरमत गगनक्षे, 
अस्मनष्ट्रीमतविमातमार्त्तुं शपुश्रकषपुषपु इवि मयौनममाकलयत्सपु पतसग-कपु लक्षेषपु, कय रवि-मविकमाश-हिषर-प्रकमाश-मपुखरक्षेषपु 
चञ्चरष्ट्रीकक्षे षपु, अस्पषमाकरमम्, कम्पममान-मनयाःश्विमासमम्, श्लथत्कण्ठमम्, घघरररतस्विनमम्, चष्ट्रीत्कमारममात्रमम्, 
दष्ट्रीनतमामयमम्, अत्यविरमानश्रव्यत्विमादनपुममतदमविष्ठस क्रन्दनमश्रयौषमम्। - इमत व्यमाख्यमात।

. 3 अथ 'कन्यकक्षे ! ममा भयषष्ट्रीयाः, पपुमत्र! त्विमास ममातपुयाः समष्ट्रीपक्षे प्रमापमयष्यमामयाः, दपुमहितयाः! खक्षेदस ममा विहि, भगविमत! 
भपुङ्क्ष्वि मकसञ्चतम्, मपब पययाः, एतक्षे तवि भमातरयाः, यतम् कथमयष्यसस तदक्षेवि कररष्यमामयाः, ममा स्म रनोदनययाः 

प्रमाणमानम् ससशयपदविष्ट्रीममारनोपययाः, ममा स्म कनोमलममदस शरष्ट्रीरस शनोकज्विमालमाविलष्ट्रीढस कमाषर्णीयाः' इमत सहिसरमा 

बनोरनक्षेन कथममप सम्बपुदमा मकसञ्चदम् दपुग्रस पष्ट्रीतवितष्ट्री। ततश्च मयमा क्रनोडक्षे उपविक्षेश्य, 'बमासलकक्षे ! कथय 
क्वि तक्षे मपतरयौ। कथमक्षेतलस्मनमाश्रमप्रमान्तक्षे सममायमातमा। मकस  तक्षे कषमम्। कथमरनोदष्ट्रीयाः। मकस  विमाञ्छसस। मकस  
कपु मरयाः।' इमत पकषमा मपुग्रतयमा अपररकसलत-विमाक्पमाटविमा, भयक्षेन मविमशसथलविचनमविन्यमासमा, लज्जयमा 

अमतमन्दस्विरमा, शनोकक्षे न रुदकण्ठमा, चमकतचमकतक्षेवि कथस कथममप अबनोरयदस्ममानम् यदम् - एषमा 

अलस्मनक्षेदष्ट्रीयस्यक्षेवि गमामक्षे विसतयाः कस्यमामप ब्रमाहणस्य तनयमाऽलस्त। - इमत व्यमाख्यमात।

. 4 ततयाः स उविमाच - 'महिमात्मनम्! क्विमारपुनमा मविक्रमरमाज्यमम्। विष्ट्रीरमविक्रमस्य तपु भमारतभपुविस मविरहिय्य गतस्य 

विषमारणमास सपदश-शतकमामन व्यतष्ट्रीतमामन। क्विमारपुनमा मलन्दरक्षे मलन्दरक्षे जयजयध्विमनयाः। क्वि सम्प्रमत 

तष्ट्रीथर तष्ट्रीथर घण्टमानमादयाः। क्विमादमामप मठक्षे मठक्षे विक्षेदघनोषयाः। अद महि विक्षेदमा मविलच्छद विष्ट्रीथष्ट्रीषपु मविमकप्यन्तक्षे, 
रमरशमासमाण्यपुदकय रकमध्विजक्षेषपु ध्ममायन्तक्षे, पपुरमाणमामन मपष्टमा पमानष्ट्रीयक्षेषपु पमात्यन्तक्षे, भमाष्यमामण भसशमयत्विमा 

भषष क्षेषपु भज्यरन्तक्षे, क्विमचन्मलन्दरमामण मभदन्तक्षे, क्विमचतम् तपुलसष्ट्रीविनमामन मछदन्तक्षे, क्विमचदम् दमारमा 

अपमह्रियन्तक्षे, क्विमचदम् रनमामन लपुण्ठ्यन्तक्षे, क्विमचदमात्तरनमादमायाः, क्विमचदम् रुसरररमारमायाः, 
क्विमचदमगदमाहियाः, क्विमचदम् गकहिमनपमातयाः' इत्यक्षेवि श्रकयतक्षेऽविलनोक्यतक्षे च पररतयाः। - इमत व्यमाख्यमात। 

. 5 यनोमगरमाजस्य सममाध्यमाचरणस विणरयत।

. 6 इदममाकण्यर मकसञ्चतम् लस्मत्विक्षेवि पररतनोऽविलनोक्य च यनोगष्ट्री जगमाद - “सत्यस न लमकतनो मयमा समय-
विक्षेगयाः। ययौसरमष्ठरक्षे समयक्षे कसलतसममासररहिस वियक्रम-समयक्षे उदस्थमामम्। पपुनश्च वियक्रम-समयक्षे 
सममासरममाकलय्य अलस्मनम् दपुरमाचमारमयक्षे समयक्षेऽहिमपुलत्थतनोऽलस्म। अहिस पपुनगरत्विमा सममासरमक्षेवि 

कलमयष्यमामम, मकन्तपु तमावितम् समङ्क्षप्य करयतमास कमा दशमा भमारतविषरस्यक्षेमत।" - इमत व्यमाख्यमात।
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पमाठगतप्रश्नमानमामपुत्तरमामण

उत्तरमामण-१
. 1 बमासलकमास समान्त्विमयतपुस श्यमामविटपुममामददक्षेश ब्रहचमाररगपुरुयाः।

. 2  यमाममनष्ट्रीरूपमायमायाः कमाममन्यमायाः कपमालमबन्दपुररवि समपुमदतयाः चन्द्रियाः।

. 3 गगनस ज्यनोत्स्नमाव्यमाजक्षेन सपुरमारमारमाममवि विषरमत।

. 4 ब्रहचमाररगपुरुयाः अस्फपु टविणर्त्तुं विक्षेपममानमनयाःश्विसनस मचत्कमारममात्रस दष्ट्रीनतमायपुकस  कन्दनमम् अश्रयौषतम्।

. 5 कम्पममाननो मनयाःश्विमासनो यलस्मनम् ततम् कम्पममानमनयाःश्विमासमममत बहिहव्रष्ट्रीमहियाः।

उत्तरमामण-२
. 6 भयभष्ट्रीतमा, विक्षेगसमहितमम् अत्यपुष्णस पकथपुलस मनयाःश्विसतष्ट्री, हिररणष्ट्री इवि शमादकरलमाक्रमान्तमा, नयनविमाष्पप्रविमाहिनययाः 

स्नमातमा, सकम्पमा बमासलकमा छमात्रक्षेण अङ्कक्षे  सममानष्ट्रीतमा।

. 7 कन्दन्तन बमासलकमास दृष्टमा नयनविमाष्पमामण मनरनोद पुमम् आश्रमविमाससनयाः असमथमारयाः।

. 8 कपु न्दमानमास कनोरकमामण कपु न्दकनोरकमामण इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुपुरुषयाः। कपु न्दकनोरकमाणमामम् अगमामण 
कपु न्दकनोरकमागमामण इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः। कपु न्दकनोरकमागमामण इवि दन्तमायाः यस्यमायाः समा 
कपु न्दकनोरकमागदतष्ट्री, तमामम् इमत बहिहव्रष्ट्रीमहियाः।

उत्तरमामण-३
. 9 बहिहरमा सम्बनोसरतमा बमासलकमा मकसञ्चतम् पययाः पष्ट्रीतवितष्ट्री।

. 10 समा बमालमा समष्ट्रीपस्थक्षे गमामक्षे विमाससनयाः ब्रमाहणस्य एकस्य कन्यकमा।

. 11 विमाचयाः पमाटविस विमाक्पमाटविमम् इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः। न पररकसलतमम् अपररकसलतमम् इमत नञ्सममासयाः। 
अपररकसलतस विमाक्पमाटविस यस्यमायाः समा अपररकसलतविमाक्पमाटविमा इमत बहिहव्रष्ट्रीमहियाः।

. 12 विचनमानमास मविन्यमासयाः विचनमविन्यमासयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः। मविमशसथलयाः विचनमविन्यमासयाः यस्यमायाः समा 
मविमशसथलविचनमविन्यमासमा इमत बहिहव्रष्ट्रीमहियाः।

उत्तरमामण-४
. 13 कदमामचतम् ममात्रमा सहि ब्रमाहणकन्यकमा नदष्ट्रीतटक्षे भममत स्म तदमा यविनतनययाः ममातपुहिरस्तमातम् सप्रसभस 

तमामम् अपहृतविमानम्।

. 14 यविनतनययाः छपु ररकमास दशरमयत्विमा बमासलकमाक्रन्दनस शममयतपुमम् इषविमानम्।

. 15 यविनतनययाः भलककस  दृष्टमा भयमातम् शल्मलष्ट्रीतरुमम् आरूढविमानम्।

. 16 भलककयाः कमालकम्बल आसष्ट्रीतम्।

उत्तरमामण-५
. 17 विष्ट्रीरमविक्रमस्य भमारतविषर्त्तुं त्यक्त्विमा गतस्य सपदशशतविषमारमण गतमामन।
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. 18 यविनकमालक्षे विक्षेदमायाः मविलच्छद ममागरषपु मविमकप्यन्तक्षे।

. 19 यविनकमालक्षे मलन्दरमामण मभदन्तक्षे तपुलसष्ट्रीविनमामन मछदन्तक्षे च।

. 20 यविनकमालक्षे स्मकमतशमासमामण उत्तनोल्य अमगषपु दह्यन्तक्षे, पपुरमाणमामन चकणर्णीकक त्य जलक्षेषपु प्रमकप्यन्तक्षे 
भमाष्यमामण भसशमयत्विमा भजरनपमात्रक्षेषपु भज्यरन्तक्षे च।

उत्तरमामण-६
. 21 शकमानम् परमासजत्य जयघनोषक्षेण रमाजरमानष्ट्रीममायमातयाः विष्ट्रीरमविक्रमयाः।

. 22 मविक्रममामदत्यस्य श्रष्ट्रीवित्सयाः इमत अपरस नमाम।

उत्तरमामण-७
. 23 यनोमगरमाजयाः कपु ण्डसलन्यमायाः प्रबनोरस सम्पमादयमत।

. 24 यनोमगरमाजयाः दशक्षेलन्द्रियमामण जयमत।

. 25 यनोमगरमाजयाः सममारयौ परमब्रहणयाः समाकमात्कमारस सम्पमादयमत।

. 26 यनोमगरमाजयाः परमक्षे ब्रहमण रमममाणनो भविमत।

. 27 यनोमगरमाजक्षे दृषमायाः सत्पपुरुषमायाः, नदष्ट्रीनमास रमारमायाः, नगरमाणमास पपुरमातनष्ट्री लस्थमतयाः, मगरष्ट्रीणमास पकविरविदम् आकमारयाः, 
अरण्यमानमास गहिनतमा च यविनकमालक्षे न दृश्यन्तक्षे।

उत्तरमामण-८
. 28 यनोमगरमाजयाः मविक्रमशमासनमात्पकविर्त्तुं कस्य यपुसरमष्ठरस्य शमासनकमालक्षे सममासरमगयाः।

. 29 यनोमगरमाजयाः मविक्रमशमासनकमालक्षे पपुनयाः सममासरस गतयाः यविनकमालक्षे उलत्थतयाः।

. 30 यनोमगरमाजयाः सममारयौ प्रविक्षेशमात्पकविर्त्तुं भमारतविषरस्य वितरममानदशमास जमातपुमम् इच्छमत।

॥ इमत दशमयाः पमाठयाः ॥
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)11 मशविरमाजमविजययाः - यविनदपुरमाचमारयाः
प्रस्तमाविनमा

यनोमगरमाजयाः ब्रहचमाररमपुखमादम् यविनदपुरमाचमारस शृणनोमत इमत अलस्मनम् पमाठक्षे मविषययाः। तत्रमादयौ कमालकलमापयाः, 
महिमामदस्य भमारतमाक्रमणमम्, महिमामदस्य सनोमतष्ट्रीथरध्विससयाः, महिमामदरमाज्यध्विससयाः, यविनरमाज्यमारम्भयाः, दमकणप्रदक्षेशक्षे 
सनमातनरमररककयाः मशविविष्ट्रीरयाः इत्यक्षेविस क्रमशयाः मविषयमा अलस्मनम् पमाठक्षे विमणरतमायाः।  

उदक्षेश्यमामन
अमपुस पमाठस पमठत्विमा भविमानम् -

 यविनदपुरमाचमारस जमानष्ट्रीयमातम्।
 कमालकलमापस जमानष्ट्रीयमातम्।
 महिमामदस्य भमारतमाक्रमणस जमानष्ट्रीयमातम्।
 महिमामदस्य सनोममलन्दरमाक्रमणस जमानष्ट्रीयमातम्।
 महिमामदरमाज्यध्विससस जमानष्ट्रीयमातम्।
 भमारतक्षे यविनरमाज्यमारम्भस जमानष्ट्रीयमातम्।
 दमकणदक्षेशक्षे मशविविष्ट्रीरस जमानष्ट्रीयमातम्।
 पमाठ्यमासशस्थमानमास पदमानमास व्यमाकरणमविमशर्त्तुं पयमारयशब्दमानम् च जमानष्ट्रीयमातम्।

. )11 1  सम्पकणर याः मकलपमाठयाः
ततम्  ससश्रपुत्य  भमारतविषर्णीय-दशमा-ससस्मरण-सञ्जमात-शनोकनो  हृदयस्थ-प्रसमादसम्भमारनोलद्गरण-

श्रमक्षेणक्षेविमामतमन्थरक्षेण  स्विरक्षेण  “ममा  स्म  रमरध्विरसन-घनोषणययर्मोमगरमाजस्य  रययरमविरष्ट्रीरय”  इमत  कण्ठस 
रुन्रतनो बमाष्पमानमविगणय्य, नक्षेत्रक्षे प्रमकज्य, उष्णस मनयाःश्विस्य, कमातरमाभ्यमाममवि नयनमाभ्यमास पररतनोऽविलनोक्य 
ब्रहचमाररगपुरुयाः प्रविकपु ममारभत -

'भगविनम्!  दम्भनोसलघमटतक्षेयस  रसनमा,  यमा  दमारुण-दमानविनोदन्तनोदष्ट्रीरणयनर  दष्ट्रीय्यरतक्षे,  लनोहिसमारमयस 
हृदयमम्,  यतम् ससस्मकत्य यमाविनमानम् परस्सहिसमानम् द पुरमाचमारमानम् शतरमा न मभदतक्षे ,  भस्मसमाच्च न भविमत। 
सरगस्ममानम्, यक्षेऽदमामप जष्ट्रीविमामयाः, श्विससमयाः, मविचरमामयाः, आत्मन आय्यरविसश्यमासश्चमाऽमभमन्यमामहिक्षे'।

उपक्रमममपुममाकण्यर  अविलनोक्य  च  मपुनक्षेमविरमनमायममानस  हिररद्रिमाद्रिविकमासलतममवि  विदनमम्, 
मनपतदमाररमबन्दपुनष्ट्री  नयनक्षे,  असञ्चतरनोमकञ्चपुकस  शरष्ट्रीरमम्,  कम्पममानमररमम्,भज्यममानस  च  स्विरस 
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सकलपमापमययाः सकलनोपद्रिविमयश्चमायस विकत्तमान्तयाः' इमत, अतएवि तत्स्मरणममात्रक्षेणमामप सखदत एष हृदयक्षे , 
तनमाहिमक्षेनस मनरथर्त्तुं सजग्जलमापमयषमामम, न विमा मचखक्षेदमयषमामम इमत च मविमचन्त्य- 

'मपुनक्षे!  मविलकणनोऽयस  भगविमानम् सकल-कलमा-कलमाप-कलनयाः सकलकमालनयाः करमालयाः  कमालयाः। 
स एवि कदमामचतम् पययाःपकर-पकररतमान्यकक पमारतलमामन मरूकरनोमत। सससहि-व्यमाघ्र-भलकक-गण्डक-फक्षे रु-शश-

सहिसव्यमापमान्यरण्यमामन जनपदष्ट्रीकरनोमत,  मलन्दर-प्रमासमाद-हिम्यर-शृङ्गमाटक-चत्विरनोदमानतडमागगनोष्ठमयमामन 
नगरमामण  च  कमाननष्ट्रीकरनोमत।  मनरष्ट्रीक्ष्यतमामम्  कदमामचदलस्मनक्षेवि  भमारतविषर  यमायजककय  रमाजसकयमामदयजमा 
व्ययमासजषत,  कदमामचमदहियवि  विषरविमातमाऽऽतप-महिमसहिमामन  तपमाससस  अतमामपषत।  सम्प्रमत  म्लक्षेच्छयगमा रविनो 
हिन्यन्तक्षे, विक्षेदमा मविदष्ट्रीय्यर न्तक्षे, स्मकतययाः समकदन्तक्षे; मलन्दरमामण मन्दपुरष्ट्रीमक्रयन्तक्षे, सत्ययाः पमात्यन्तक्षे, सन्तश्च 
सन्तमाप्यन्तक्षे।  सविरमक्षेतन्ममाहिमात्म्यस  तस्ययवि  महिमाकमालस्यक्षेमत  कथस  रष्ट्रीररयौरक्षेयनोऽमप  रययर्त्तुं  मविरपुरयसस? 

शमालन्तममाकलय्यमामतससकक्षेपक्षेण कथय यविनरमाजविकत्तमान्तमम्।  न जमानक्षे  मकममत्यनमाविश्यकममप शपुश्रकषतक्षे  मक्षे  
हृदयमम्' इमत कथमयत्विमा तकष्णष्ट्रीमवितस्थक्षे।  

अथ स मपुमनयाः  - "रययरण प्रसमादक्षेन प्रतमापक्षेन तक्षेजसमा विष्ट्रीयरण मविक्रमक्षेण सश्रयमा सयौख्यक्षेन रमरण 
मविदयमा  च  सममक्षेवि  परलनोकस  सनमासथतविमत  विष्ट्रीरमविक्रममामदत्यक्षे ,  शनययाः  शनययाः  पमारम्पररक-मविरनोर-

मविमशसथलष्ट्रीकक तस्नक्षेहिबन्रनक्षेषपु रमाजसपु,  भमाममनष्ट्री-भकभङ्ग-भकररभमावि-प्रभमावि-परमाभकत-वियभविक्षेषपु भटक्षेषपु,  स्विमाथर -
मचन्तमा-सन्तमान-मवितमानयकतमानक्षेष्विममात्यविगरषपु,  प्रशससमाममात्रमप्रयक्षेषपु  प्रभपुषपु,  "इन्द्रिस्त्विस  विरुणस्त्विस 
कपु विक्षेरस्त्विमम्" इमत विणरनमाममात्रसकक्षे षपु बपुरजनक्षेषपु, कश्चन गसजनष्ट्रीस्थमानमनविमासष्ट्री महिमामदनो यविनयाः ससक्षेनयाः 
प्रमामविशदम्  भमारतक्षे  विषर।  स  च  प्रजमा  मविलपुण्ठ्य  मलन्दरमामण  मनपमात्य ,  प्रमतममा  मविमभद,  परश्शतमानम् 
जनमासश्च दमासष्ट्रीकक त्य शतश उषष क्षेषपु रत्नमान्यमारनोप्य स्विदक्षेशमनयषष्ट्रीतम्। 

एविस  स  जमातमास्विमादयाः  पयौनयाःपपुन्यक्षेन  दमादशविमारममागत्य  भमारतमलपुलपुण्ठतम्।  तलस्मनक्षेवि  च 
स्विससरम्भक्षे  एकदमा गपुजर रप्रदक्षेशचकडमामयतस  सनोमनमाथ-तष्ट्रीथरममप रकलष्ट्रीचकमार। अद तपु तत्तष्ट्रीथरस्य नमाममामप 
कक्षे नमामप  न  स्मयरतक्षे,  परस  तत्समयक्षे  तपु  लनोकनोत्तरस  तस्य  वियभविममासष्ट्रीतम्।  तत्र महि महिमाहिर -वियदपुयर -पदरमाग-

ममामणक्य-मपुकमाफलमामदजमटतमामन कपमाटमामन स्तम्भमानम्,  गकहिमाविगहिणष्ट्रीयाः,  मभत्तष्ट्रीयाः विलभष्ट्रीयाः  मविटङ्कमामन च 
मनमररय,  रत्नमनचयममादमाय  शतदयमणसपुविणर -शृङ्खलमाविललम्बनन  चञ्चच्चमाकमचक्य-

चमकतष्ट्रीकक तमाविलनोचक-लनोचन-मनचयमास महिमाघण्टमास प्रसह्य सङ्गक ह्य महिमादक्षेविमकतमारविमप गदमामपुदतकतपुलतम्।

अथ  "विष्ट्रीर,  गकहिष्ट्रीतमसखलस  मवित्तमम्,  परमासजतमा  आयरसक्षेनमायाः,  बन्दष्ट्रीकक तमा  वियमम्,  सञ्चतममलस 
यशयाः,  इतनोऽमप  न  शमाम्यमत  तक्षे  क्रनोरश्चक्षेदस्ममानम्  तमाडय,  ममारय,  मछलन्र,  मभलन्र,  पमातय,  मकन्तपु 
त्यजक्षेममामम्  अमकसञ्चत्करन  जडमास  महिमादक्षेविप्रमतममामम्।  यदक्षेविस  न  स्विष्ट्रीकरनोमष  तदम्  गकहिमाणनोऽन्यदमप 
सपुविणरकनोमटदयमम्,  मयनमास  भगविन्मकमतर्त्तुं  स्प्रमाकष्ट्रीयाः"  -  इमत  समामक्षेडस  कथयत्सपु  रुदत्सपु  प्रणमत्सपु  च 
पकजकविगरषपु  नमाहिस  मकमतर मविरक्रकीणमामम,  मकन्तपु  मभनमद  इमत  सङ्गज्यर  जनतमायमा  हिमाहिमाकमार-

कलकलममाकणरयनम्  घनोरगदयमा  मकमतरमतपुत्रपुटतम्।  गदमापमातसमकमालमक्षेवि  चमानक्षेकमाबपुर दपदमपुद्रिमामकल्यमामन 
रत्नमामन मकमतरमध्यमादपुच्छसलतमामन पररतनोऽविमाककीयर न्त। स च दग्रमपुखयाः तमामन रत्नमामन मकमतरखण्डमामन 
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च  क्रमक्षेलकपकष्ठक्षेष्विमारनोप्य  ससन्रपुनदमपुत्तष्ट्रीयर  स्विककीयमास  मविजयध्विसजनन  गसजनन  नमाम  रमाजरमानन 
प्रमामविशतम्।

अथ  कमालक्रमक्षेण  सपमाशष्ट्रीत्यपुत्तरसहिसतमक्षे  (१०८७)  वियक्रममाब्दक्षे  सशनोकस  सकषञ्च 
प्रमाणमासस्त्यकविमत  महिमामदक्षे,  गनोरदक्षेशविमासष्ट्री  कलश्चतम्  शहिमाबपुदष्ट्रीननमाममा  प्रथमस  गसजनष्ट्रीदक्षेशममाक्रम्य, 

महिमामदकपु लस रमररमाजलनोकमाध्विन्यध्विनष्ट्रीनस मविरमाय, सविमारयाः प्रजमाश्च पशपुममारस ममारमयत्विमा, तद्रिपुसररमाद्रिरमकदमा 
गनोरदक्षेशक्षे  बहिहनम्  गकहिमानम्  मनममारय  चतपुरमङ्गण्यमाऽनष्ट्रीमकन्यमा  भमारतविषर्त्तुं  प्रमविश्य,  शष्ट्रीतलशनोमणतमानप्यसयनम् 
पञ्चमाशदपुत्तरदमादशतममतक्षेऽब्दक्षे (१२५०) मदलष्ट्रीमश्वियमाम्बभकवि। 

ततनो  मदलष्ट्रीश्विरस  पकरविष्ट्रीरमाजस  कमान्यकपु ब्जक्षेश्विरस  जयचन्द्रिञ्च  पमारस्पररकमविरनोरज्विरगस्तस 
मविस्मकतरमाजनष्ट्रीमतस  भमारतविषरदपुभमारग्यमायममाणममाकल-य्यमानमायमासक्षेननोभमाविमप  मविशस्य, 

विमारमाणसष्ट्रीपयर न्तमखण्डमण्डलमकण्टकमककीटमकट्टिस  महिमारत्नममवि  महिमारमाज्यमङ्गष्ट्रीचकमार।  तक्षेन 
विमारमाणस्यमाममप  बहिविनोऽलस्थमगरययाः  प्रमचतमायाः  ररङ्गत्तरङ्गभङ्गमा  गङ्गमाऽमप  शनोमणतशनोणमा  शनोणष्ट्रीकक तमा, 
परस्सहिसमामण च दक्षेविमलन्दरमामण भकममसमात्कक तमामन। 

तममारभ्यमादमाविसर रमाकसमा एवि रमाजमकमाषपुर याः। दमानविमा एवि च दष्ट्रीनमानदष्ट्रीदलनम्। अभकतम् कक्षे विलमम् 
अकबरशमाहि-नमाममा  यदमप  गकढशत्रपुभमाररतविषरस्य  तथमामप  शमालन्तमप्रयनो  मविदलत्प्रयश्च।  अस्ययवि  प्रपयौत्रनो 
मकमतरममदवि  कसलयपुगस  गकहिष्ट्रीतमविगहि  इवि  चमारमर याः  आलमगष्ट्रीरनोपमासररमारष्ट्री  अविरङ्गजष्ट्रीवियाः  सम्प्रमत 
मदलष्ट्रीविलभतमास  कलङ्कयमत।  अस्ययवि  पतमाकमा  कक्षे कयक्षेषपु,  मत्स्यक्षेषपु,  मगरक्षेषपु,  अङ्गक्षेषपु  बङ्गक्षे षपु  कसलङ्गक्षे षपु  च 
दनोरकयन्तक्षे, कक्षे विलस दमकणदक्षेशक्षेऽरपुनमाऽप्यस्य पररपकणर्मो नमासरकमारयाः ससविकत्तयाः। 

दमकणदक्षेशनो  महि  पविरतबहिहलनोऽलस्त  अरण्यमानष्ट्रीसङ्कपु लश्चमास्तष्ट्रीमत  मचरनोदनोगक्षेनमामप 
नमायमशकन्महिमारमाषषकक्षे सररणनो  हिस्तमयतपुमम्।  समाम्प्रतमस्ययविमाऽऽत्मष्ट्रीयनो  दमकणदक्षेशशमासकत्विक्षेन 
'शमालस्तखमान'-नमाममा  प्रक्षेष्यत  इमत  श्रकयतक्षे।  महिमारमाषष दक्षेशरत्नमम्,  यविन-शनोमणत-मपपमासमाऽऽकपु लकक पमाणयाः, 
विष्ट्रीरतमा-सष्ट्रीमलन्तनष्ट्री-सष्ट्रीमन्त-सपुन्दर-समान्द्रि-ससन्दकर-दमान-दक्षेदष्ट्रीप्यममान-दनोदरण्डयाः,  मपुकपु टममणमरहिमारमाषष माणमास, 
भकषणस  भटमानमास,  मनसरनर्णीतष्ट्रीनमामम्  कपु लभविनस  कयौशलमानमास  पमारमाविमारयाः  परमनोत्समाहिमानमास  कश्चन 
प्रमातयाःस्मरणष्ट्रीययाः  स्विरममारऽऽगहिगहिगमहिलयाः,  मशवि  इवि  रकतमावितमारयाः 
मशविविष्ट्रीरश्चमालस्मन्पपुण्यनगरमानक्षेदष्ट्रीयस्यक्षेवि सससहिदपुगर  ससक्षेननो मनविसमत। मविजयपपुरमारष्ट्रीश्विरक्षेण समाम्प्रतमस्य 
प्रविकदवियरमम्।  'कमायर्त्तुं  विमा समारयक्षेयस दक्षेहिस विमा पमातयक्षेयमम्' इत्यस्य समारगभमार महितष्ट्री प्रमतजमा। सतष्ट्रीनमास, सतमास 
त्रयविमणरकस्य, आयरकपु लस्य, रमरस्य भमारतविषरस्य च आशमा-सन्तमान-मवितमानस्यमायमक्षेविऽऽश्रययाः। इयमक्षेवि 
वितरममानमा  दशमा  भमारतविषरस्य।  मकमसरकमम्  मविमनविक्षेदयमामनो  यनोगबलमाविगतसकलगनोप्यतमविकत्तमान्तक्षेषपु 
यनोमगरमाजक्षेषपु इमत कथमयत्विमा मविररमाम।

. )11 2 समाम्प्रतस मकलपमाठमविच्छमाम - १६
ततम्  ससश्रपुत्य  भमारतविषर्णीय-दशमा-ससस्मरण-सञ्जमात-शनोकनो  हृदयस्थ-प्रसमादसम्भमारनोलद्गरण-

श्रमक्षेणक्षेविमामतमन्थरक्षेण  स्विरक्षेण  “ममा  स्म रमरध्विससन-घनोषणययर्मोमगरमाजस्य रययरमविरष्ट्रीरय” इमत  कण्ठस  रुन्रतनो 
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बमाष्पमानमविगणय्य,  नक्षेत्रक्षे प्रमकज्य,  उष्णस मनयाःश्विस्य,  कमातरमाभ्यमाममवि नयनमाभ्यमास पररतनोऽविलनोक्य ब्रहचमाररगपुरुयाः 
प्रविकपु ममारभत -

'भगविनम्!  दम्भनोसलघमटतक्षेयस  रसनमा,  यमा दमारुण-दमानविनोदन्तनोदष्ट्रीरणयनर  दष्ट्रीय्यरतक्षे,  लनोहिसमारमयस हृदयमम्, 
यतम्  ससस्मकत्य यमाविनमानम्  परस्सहिसमानम्  द पुरमाचमारमानम्  शतरमा  न मभदतक्षे,  भस्मसमाच्च न भविमत।  सरगस्ममानम्, 
यक्षेऽदमामप जष्ट्रीविमामयाः, श्विससमयाः, मविचरमामयाः, आत्मन आय्यरविसश्यमासश्चमाऽमभमन्यमामहिक्षे'।

अन्वियमाथर याः - 
ततम्  यनोमगरमाजविचनस  ससश्रपुत्य  मनशम्य  भमारतविषर्णीय-  दशमाससस्मरणसञ्जमातशनोकयाः  भमारतदक्षेशष्ट्रीयमानमास 

लस्थमतमचन्तनममात्रक्षेण  समपुत्पनमा  करुणमा  यस्य  स  हृदयस्थप्रसमारसम्भमारनोर्णीरणश्रमक्षेण 
ममानसप्रसनतमासमकहिमनयाःसमारणपररश्रमक्षेण इवि यथमा अमतमन्थरक्षेण मनतमान्तमन्दक्षेन स्विरक्षेण ध्विमननमा “ममा स्म 
रमरध्विससनोद्घनोषणययाः  ममा  स्म श्रपुमतप्रमतपमादरमर्मोत्पमाटनविचनययाः  यनोमगरमाजस्य महिमामपुनक्षेयाः  रययर्त्तुं  विष्ट्रीरत्विमम्  अविरष्ट्रीय 
अविनमय” इमत अनक्षेन प्रकमारक्षेण कण्ठस  गलमविविरस रुन्रतयाः मपदरतयाः विमाष्पमानम् नयनमाश्रपुमनविहिमानम् अमविगणय्य 
समपुपक्षेक्ष्य नक्षेत्रक्षे लनोचनक्षे प्रमकज्य स्विच्छक्षे  मविरमाय उष्णस मनदमाघयपुतस मनयाःश्विस्य मनयाःश्विमासस स्विष्ट्रीकक त्य कमातरमाभ्यमामम् 
इवि  करुणमासमहितमाभ्यमामम्  इवि  नयनमाभ्यमास  नक्षेत्रमाभ्यमास  पररतयाः  समन्तमादम्  अविलनोक्य  सन्दृश्य  ब्रहचमाररगपुरुयाः 
विमणरनमामम् आचमायरयाः प्रविकपुस  कथमयतपुमम् आरभत प्रमारभत -

भगविनम्  महिमात्मनम्  दम्भनोसलघमटतमा  विज्रमविमनममरतमा  इयमम्  एषमा  समनकक षमा  रसनमा  सजह्वमा  यमा 
दमारुणदमानविनोदन्तनोदष्ट्रीरणययाः भष्ट्रीषणदयत्यविमातमारसमपुच्चमारणययाः न दष्ट्रीयरतक्षे  न मभदतक्षे,  लनोहिसमारमयस  अयनोमयसदृशमम् 
अमतकमठनस  हृदयस  स्विमान्तस  यतम्  यमाविनमानम्  यविनययाः  म्लक्षेच्छययाः  मविमहितमानम्  परस्सहिसमानम्  अनक्षेकमानम्  द पुरमाचमारमानम् 
अत्यमाचमारमानम्  ससस्मकत्य स्ममारस स्ममारस शतरमा खण्डक्षेषपु  न मभदतक्षे  मविभज्यतक्षे,  न च भस्मसमातम्  भविमत न च 
अमगसमादम् भविमत। अस्ममानम् सरकम्  अत्रमाश्रमक्षे मनविसतयाः प्रमत सरक्कमारयाः, यक्षे वियमम् अदमामप अलस्मनम् द पुरमाचमारमयक्षे 
कमालक्षेऽमप जष्ट्रीविमामयाः जष्ट्रीविनस रमारयमामयाः, श्विससमयाः श्विमासमक्रयमास कपु मरयाः, मविचरमामयाः सञ्चरणस कपु मरयाः, आत्मनयाः स्विमानम् 
अस्ममानम् आयरविसशष्ट्रीयमानम् वियमदककपु लनोद्भविमानम् च अमभमन्यमामहिक्षे स्विष्ट्रीकपु मरयाः।

व्यमाख्यमानमम् - 
यनोमगरमाजनो यदमा भमारतविषरस्य इदमानष्ट्रीन्तनलस्थमतस जमातपुस  ब्रहचमाररगपुरुस  पकषविमानम्। तदमा ब्रहचमाररगपुरनोयाः 

कमा  अविस्थमा  अत्र  समा  विमणरतमा।  स  महि  भमारतविषरस्य  यविनकक तमायमायाः  अविस्थमायमा  विणरनमाविसरक्षे  अत्यन्तस 
दपुयाःखमनपुभकतविमानम्। भमारतविषरस्य अविस्थमाविणरनकमालक्षे  ब्रहचमाररगपुरनोयाः हृदयक्षे  भमारतष्ट्रीयमानमास  दशमास्मरणक्षेन करुणमा 
उमदतमा।  तस्य  मतक्षे  तपु  यनोमगरमाजस्यमामप  इदस  विणरनस  रययरस्य  च्यपुतयक्षे  कमारणस  भमविष्यतष्ट्रीमत।  तस्य 
भमारतविषरविणरनकमालक्षे कण्ठस  नयनमाश्रवियाः अविरुदविन्तयाः। तथमामप स कथसञ्चतम् तमानम् नयनविमाष्पमानम् अमविगणय्य 
अश्रपुससकस्य नक्षेत्रदयस्य ममाजरनस  मविरमाय दष्ट्रीघरश्विमासस स्विष्ट्रीकक तविमानम्। स सकरुणसदृशमाभ्यमास  नयनमाभ्यमास  सविमार्त्तुं 
मदशस दृष्टमा ब्रहचमाररगपुरुयाः इत्यक्षेविस कथमयतपुमम् आरब्रविमानम्।

ब्रहचमाररगपुरुयाः अत्र सनमातनरममारविललम्बनमामम् आयमारणमास मविषयक्षे खक्षेदस प्रस्तपुतविमानम्। स कसथतविमान यदम् 
विज्रमनममरतमा महि तस्य रसनमा। अन्यथमा तपु भमारतष्ट्रीयक्षेषपु  द पुषमानमास यविनमानमामम् अत्यमाचमारस्य विणरनक्षेन समा मभनमा 
भविक्षेतम्।  एविमक्षेवि  आयमारणमास  हृदयममप  विज्रसमारमम्।  अतयाः  एवि  यविनमानमामम्  अत्यमाचमारस  स्मकत्विमा  अमप  तदम् 
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अनक्षेकप्रकमारक्षेण न मभनमम्। न महि तदम् हृदयमम् अमगनमा दग्रमम्। एविमक्षेवि आश्रमविमाससनयाः तक्षे मनन्दमायाः,  यतनो महि 
अलस्मनम् यविनमात्यमाचमारसमयक्षे अमप तक्षे आयरविसशष्ट्रीयमायाः वियमम् इमत समामभममानस जष्ट्रीविनरमारणस, श्विमासरमारणस सञ्चरणस 
च कपु विर लन्त। एविस यविनमानमास दपुरमाचमारप्रसङ्ग उकयाः।

व्यमाकरणमविमशर याः
● ससश्रपुत्य - सम्पकविमारतम् शृणनोतक्षेयाः “सममानकतकरकयनोयाः पकविरकमालक्षे” इमत क्त्विमाप्रत्ययक्षे ततयाः “सममासक्षेऽनञ्पकविर 

क्त्विनो ल्यपम्” इमत ल्यमप रूपमम्।

● भमारतविषर्णीयदशमाससस्मरणसञ्जमातशनोकयाः - भमारतविषरस्यक्षेमत मविगहिक्षे भमारतविषरशब्दमातम् छप्रत्ययक्षे छस्य 
"आयनक्षेयष्ट्रीनष्ट्रीमनयययाः फढखछघमास प्रत्ययमादष्ट्रीनमामम्" इमत ईयमादक्षेशक्षे भमारतविषर्णीयक्षेमत ससध्यमत। 
भमारतविषर्णीयमा चमासयौ दशमा चक्षेमत भमारतविषर्णीयदशमा इमत कमररमारयसममासयाः। भमारतविषर्णीयदशमायमायाः 
ससस्मरणस भमारतविषर्णीयदशमाससस्मरणमममत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः। भमारतविषर्णीयदशमाससस्मरणक्षेन सञ्जमातयाः 
भमारतविषर्णीयदशमाससस्मरणसञ्जमातयाः इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषयाः। भमारतविषर्णीयदशमाससस्मरणसञ्जमातयाः शनोकनो 
यस्य स भमारतविषर्णीयदशमाससस्मरणसञ्जमातशनोकयाः इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः।

● हृदयस्थप्रसमादसम्भमारनोलद्गरणश्रमक्षेण - हृदयक्षे मतष्ठतष्ट्रीमत मविगहिक्षे हृदयनोपपदक्षे स्थमारमातनोयाः कप्रत्ययक्षे 
हृदयस्थशब्दनो मनष्पनयाः। हृदयस्थश्चमासयौ प्रसमादसम्भमारश्चक्षेमत हृदयस्थप्रसमादसम्भमारयाः इमत 
कमररमारयसममासयाः। तस्य उलद्गरणस हृदयस्थप्रसमाद-सम्भमारनोलद्गरणमममत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः। तलस्मनम् 
श्रमयाः हृदयस्थप्रसमाद-सम्भमारनोलद्गरणश्रमयाः, तक्षेन हृदयस्थप्रसमादसम्भमारनोलद्गरणश्रमक्षेण इमत 
सपमष्ट्रीतत्पपुरुषयाः। 

● अविरष्ट्रीरय - अविपकविमारदम् रकरमातनोलर्मोमट मध्यमपपुरुषयकविचनक्षे ससमप अविरष्ट्रीरय इमत रूपमम्। 

● रुन्रतयाः - रुध्रमातनोयाः शतकप्रत्ययक्षे पपुससस शसस रूपमम्। 

● अमविगणय्य - मविपकविमारतम् गण्रमातनोमणरमच ल्यमप मविगणय्य इमत रूपमम्। न मविगणय्य अमविगणय्य इमत। 

● प्रमकज्य - प्रपकविमारन्मकजक्षेयाः क्त्विनो ल्यमप प्रमकज्य इमत रूपमम्। 

● अविलनोक्य - अविपकविमारतम् लनोमकरमातनोयाः क्त्विनो ल्यमप अविलनोक्य।

● प्रविकपु मम् - प्रपकविमारदम् विकक्षे याः तपुमपुमन प्रविकपु मम् इमत रूपमम्। 

● आरभत - आङ्पकविमारदम् रभतक्षेयाः लमङ प्रथमपपुरुषयकविचनक्षे रूपमम्।

● दम्भनोसलघमटतमा – दम्भनोसलनमा घमटतमा दम्भनोसलघमटतमा इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषयाः।

● दमारुणदमानविनोदन्तनोदष्ट्रीरणययाः - दमारुणमायाः चमामष्ट्री दमानविमाश्च दमारुणदमानविमायाः इमत कमररमारयसममासयाः। 
दमारुणदमानविमानमामम् उदन्तयाः दमारुणदमानविनोदन्तयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः। दमारुणदमानविनोदन्तस्य उदष्ट्रीरणमामन, 

तययाः दमारुणदमानविदन्तनोदष्ट्रीरणययाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः।

● भस्मसमातम् - भस्मशब्दमादम् 'मविभमाषमा समामत कमात्स्न्यर' इमत सकत्रक्षेण समामतप्रत्ययक्षेन भस्ममासमातम् इमत 
मनष्पनमम्। 

● सरगस्ममानम् इत्यत्र सरक्शब्दयनोगमा मदतष्ट्रीयमा-
उभसविरतसनोयाः कमायमार सरगपुपयमारमदषपु मत्रषपु।
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मदतष्ट्रीयमामक्षेमडतमान्तक्षेषपु ततनोऽन्यत्रमामप दृश्यतक्षे।। इमत विमामतरकक्षे न।

कनोषयाः
● “पपुरनोगमयाः पपुरनोगमामष्ट्री मन्दगमामष्ट्री तपु मन्थरयाः” इत्यमरयाः।

● “मचत्तस तपु चक्षेतनो हृदयस स्विमान्तस हृन्ममानसस मनयाः” इत्यमरयाः।

● “रसजमा रसनमा सजह्वमा” इत्यमरयाः। 

● “विमातमार प्रविकसत्तविकरत्तमान्त उदन्तयाः स्यमातम्” इत्यमरयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः

. 1 आयमारणमास रसनमा ककीदृशष्ट्री?

. 2 आयमारणमास हृदयस ककीदृशमम्?

. 3 दम्भनोसलघमटतमा इत्यत्र सममासस दशरयत।

. )11 3 समाम्प्रतस मकलपमाठमविच्छमाम - १७
उपक्रममपुपमाकण्यर  अविलनोक्य  च  मपुनक्षेमविरमनमायममानस  हिररद्रिमाद्रिविकमासलतममवि  विदनमम्, 

मनपतदमाररमबन्दपुनष्ट्री  नयनक्षे,  असञ्चतरनोमकञ्चपुकस  शरष्ट्रीरमम्,  कम्पममानमररमम्,  भज्यममानस  च  स्विरमम् 
अविमागच्छतम्  'सकलमानथरमययाः,  सकलविञ्चनमामययाः,  सकलपमापमययाः  सकलनोपद्रिविमयश्चमायस  विकत्तमान्तयाः' 
इमत,  'अतएवि  तत्स्मरणममात्रक्षेणमामप  सखदत एष  हृदयक्षे ,  तनमाहिमक्षेनस  मनरथर्त्तुं  सजग्जलमापमयषमामम,  न विमा 
मचखक्षेदमयषमामम' इमत च मविमचन्त्य- 

'मपुनक्षे!  मविलकणनोऽयस  भगविमानम् सकल-कलमा-कलमाप-कलनयाः सकलकमालनयाः करमालयाः  कमालयाः। 
स एवि कदमामचतम् पययाःपकर-पकररतमान्यकक पमारतलमामन मरूकरनोमत। सससहि-व्यमाघ्र-भलकक-गण्डक-फक्षे रु-शश-

सहिसव्यमापमान्यरण्यमामन जनपदष्ट्रीकरनोमत,  मलन्दर-प्रमासमाद-हिम्यर-शृङ्गमाटक-चत्विरनोदमानतडमागगनोष्ठमयमामन 
नगरमामण  च  कमाननष्ट्रीकरनोमत।  मनरष्ट्रीक्ष्यतमामम्  कदमामचदलस्मनक्षेवि  भमारतविषर  यमायजककय  रमाजसकयमामदयजमा 
व्ययमासजषत,  कदमामचमदहियवि  विषरविमातमाऽऽतपमहिमसहिमामन  तपमाससस  अतमामपषत।  सम्प्रमत  म्लक्षेच्छयगमा रविनो 
हिन्यन्तक्षे, विक्षेदमा मविदष्ट्रीय्यर न्तक्षे, स्मकतययाः समकदन्तक्षे; मलन्दरमामण मन्दपुरष्ट्रीमक्रयन्तक्षे, सत्ययाः पमात्यन्तक्षे, सन्तश्च 
सन्तमाप्यन्तक्षे।  सविरमक्षेतन्ममाहिमात्म्यस  तस्ययवि  महिमाकमालस्यक्षेमत  कथस  रष्ट्रीररयौरक्षेयनोऽमप  रययर्त्तुं  मविरपुरयसस? 

शमालन्तममाकलय्यमामतससकक्षेपक्षेण कथय यविनरमाजविकत्तमान्तमम्।  न जमानक्षे  मकममत्यनमाविश्यकममप शपुश्रकषतक्षे  मक्षे  
हृदयमम्' इमत कथमयत्विमा तकष्णष्ट्रीमवितस्थक्षे।  

अन्वियमाथर याः - 
उपक्रमस  भमारतदपुदरशमायमा  उपनोद्घमातमम्  उपमाकण्यर  श्रपुत्विमा  अविलनोक्य दृष्टमा  च मपुनक्षेयाः  ब्रह्मचमाररणमामम् 

आचमायरस्य  मविमनमायममानमम्  उन्मनमायममानस  हिररद्रिमाद्रिविकमासलतमम्  इवि  महिमारजनरसरयौतमम्  इवि  विदनस  मपुखमम्, 
मनपतदमाररमबन्दपुनष्ट्री प्रविच्यविनयनजलक्षे, असञ्चतरनोमकञ्चपुकस  सरनोममाञ्चस शरष्ट्रीरस विपपुयाः, कम्पममानस विक्षेपममानमम् अररमम् 
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ओष्ठदयमम्,  भज्यममानस त्रपुटममानस च स्विरस शब्दमम् अविमागच्छतम् जमातविमानम्।  'सकलमानघरमययाः असखलपमापमययाः, 
सकलविञ्चनमामययाः  अशक्षेषविञ्चनमासमलन्वितयाः,  सकलपमापमययाः  समस्तपमातकमययाः  सकलनोपद्रिविमययाः 
सम्पकणर्मोपसगरमययाः च अयमम् एष विकत्तमान्तयाः कथमानकयाः'  इमत, 'अत एवि अस्ममादम् हिक्षेतनोयाः तत्स्मरणममात्रक्षेण अमप 
तमादृशमाविदस्मकमतममात्रक्षेण अमप सखदतक्षे क्लक्षेशमम् अनपुभविमत, एष ब्रहचमाररगपुरुयाः हृदयक्षे चक्षेतसस ततम् तस्ममादम् अहिस 
यनोमगरमाजयाः  एनस  महिमामपुमनस  मनरथर्त्तुं  मनष्प्रयनोजनस  न  नमहि  सजग्लमापमयषमामम  ग्लमापमयतपुस  विमाञ्छमामम,  न  विमा 
मचखक्षेदमयषमामम खक्षेदमयतपुमम् इच्छमामम' इमत च अनक्षेन प्रकमारक्षेण मविमचन्त्य मचन्तमयत्विमा- 

मपुनक्षे!  ब्रहचमाररगपुरनो!  मविलकणयाः  मविविक्षेचनमाकमयाः  अयमम्  एष  भगविमानम्  मनसखलयश्वियरसम्पनयाः 
सकलकलमाकलमापकलनयाः अशक्षेषकलमासमकहिमनममारतमा सकलकमालनयाः समस्तस्य मविकयकमारष्ट्री करमालयाः भयङ्करयाः 
कमालयाः महिमाकमालयाः स एवि महिमाकमाल एवि कदमामदतम् कस लस्मलश्चतम् समयक्षे पययाःपकरपकररतमामन विमाररसनोतनोभररतमामन 
अकक पमारतलमामन  अलब्रतलमामन  मरूकरनोमत  मरुस्थलस  मविदरमामत,  सससहि-व्यमाघ्र-भलपुक-गण्डक-पक्षेरु-शश-

सहिसव्यमापमामन  कक्षे सरर-शमादकरल-ऋक-खलड्ग-जम्बपुक-हिररणसहिस-सममाविकतमामन  अरण्यमामन  विनमामन 
जनपदष्ट्रीकरनोमत  नगरष्ट्रीकरनोमत,  मलन्दर-प्रमासमाद-हिम्यर-शृङ्गमाटकचत्विरनोदमानतडमागगनोष्ठमयमामन  दक्षेविसदन-

रमाजसदन-रमनकमाविमास-चतपुष्पथमाङ्गण-गनोस्थमानक-भकमयष्ठमामन  नगरमामण  जनपदमामन  च  कमाननष्ट्रीकरनोमत 
विनष्ट्रीकरनोमत। मनरष्ट्रीक्ष्यतमामम् अविलनोक्यतमास कदमामचतम् कस लस्मलश्चतम् समयक्षे अलस्मनम् एवि एतलस्मनम् एवि भमारतविषर 
भमारतदक्षेशक्षे यमायजककय याः यमागकरणशष्ट्रीलययाः रमाजसकयमामदयजमायाः रमाजसकयप्रभकतययाः मविमविरयमागमायाः व्ययमाजमषत मविमहितमायाः, 
कदमामचतम्  कस लस्मलश्चतम्  समयक्षे  इहि  एवि  अलस्मनम्  एवि  भमारतविषर  भमारतदक्षेशक्षे  विषरविमातमातपमहिमसहिमामन 
विषमारकमालविनगष्ट्रीष्मशष्ट्रीतसहिमामन तपमाससस कक च्छष मादष्ट्रीमन कममारमण च अतमामपषत तपमामन, सम्प्रमत तपु अलस्मनम् कमालक्षे 
तपु  म्लक्षेच्छययाः  यविनययाः  गमावियाः रक्षेनवियाः हिन्यन्तक्षे  प्रमाणययाः  मवियपुज्यन्तक्षे,  विक्षेदमायाः श्रपुतययाः मविदष्ट्रीयरन्तक्षे  नमाश्यन्तक्षे,  स्मकतययाः 
मन्विमामदप्रणष्ट्रीतमामन  रमरशमासमामण  समकदन्तक्षे  ममदरतमामन  मक्रयन्तक्षे,  मलन्दरमामण  दक्षेविसदनमामन  मन्दपुरष्ट्रीमक्रयन्तक्षे 
विमासजशमालष्ट्रीमक्रयन्तक्षे,  सत्ययाः पमतव्रतमा रमण्ययाः पमात्यन्तक्षे  पमामतव्रत्यमातम्  मवियपुज्यन्तक्षे,  सन्तयाः च सत्पपुरुषमायाः च 
सन्तमाप्यन्तक्षे  सम्पष्ट्रीडन्तक्षे,  सविरमम्  एततम्  असखलमम्  इदस  ममाहिमात्म्यस  महित्त्विस  तस्य  एवि  पकविर्मोकस्य  एवि 
महिमाकमालस्य इमत इत्यस्ममातम् हिक्षेतनोयाः कथस कक्षे न कमारणक्षेन रष्ट्रीररयौरक्षेययाः अमप रष्ट्रीररपुरन्ररयाः अमप रययर्त्तुं  रष्ट्रीरत्विस 
मविरपुरयसस  पररत्यजसस,  शमालन्तमम्  आकलय्य  सससश्रत्य  अमतसङ्क्षक्षेपक्षेण  अतष्ट्रीवि  सममासक्षेन  कथय  विद 
यविनरमाज्यविकत्तमान्तस यविनशमालस्तकथमानकमम्,  न नमहि जमानक्षे अविगच्छमामम मकमममत कथमम् अनमाविश्यकमम् अमप 
प्रयनोजनहिष्ट्रीनमम् अमप शपुश्रकषतक्षे श्रनोतपुमम् इच्छमत मक्षे मम हृदयस स्विमान्तमम् इमत एविम्प्रकमारक्षेण कथमयत्विमा विणरमयत्विमा 
तकष्णन मयौनमम् अवितस्थक्षे जमातयाः।

व्यमाख्यमानमम् - 
उपक्रमस  श्रपुत्विमा  अविलनोक्य  ब्रहचमाररणमामम्  आचमायरस्य  रकस  विदनमम्,  अश्रपुसमहितक्षे  नक्षेत्रक्षे,  सरनोममाञ्चस 

शरष्ट्रीरमम्,  विक्षेपममानयौ  अररयौ  अविरुध्यममानस  च  कण्ठस  दृष्टमा  च  महिमामपुमनयाः  यविनमात्यमाचमारविकत्तमान्तयाः  अतष्ट्रीवि 
दपुयाःखदमायकयाः  इमत  जमातविमानम्।  ततयाः  स ब्रहचमाररगपुरुस  प्रमत  उकविमानम्  विस्तपुतनो  महि  कमालगमतयाः  अननपुमक्षेयमा। 
कमालचक्रक्षे णयवि असखलस जगतम् भविमत मनयलन्त्रतमम्। सविर्त्तुं महि विस्तपुजमातस कमालमारष्ट्रीनमम्। कमालस्य मदमविरमा मकमतरयाः 
सजरनमालत्मकमा ध्विससमालत्मकमा च। तथमामहि स कमालयाः पकसथविष्ट्रीममममास रम्यमास मविदरमामत तथयवि स एवि मनदरयस सविर्त्तुं 
रकसलसमातम्  करनोमत।  स  मनमक्षेषक्षेण  अरण्यमामन  जनपदष्ट्रीकरनोमत।  अपरतनो  नगरमामण  कमाननष्ट्रीकरनोमत।  प्रमाकम्  
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कमालप्रसमादक्षेन  भमारतविषर  श्रपुमतस्मकमतपपुरमाणमादष्ट्रीनमामम्  अनपुशष्ट्रीलनपरम्परमा  आसष्ट्रीतम्।  सम्प्रमत  तपु  कमालविशमादक्षेवि 
तत्सविर्त्तुं  प्रनषमम्। तटप्रपमात इवि कमालकक मतभरविमत भङ्गपुरमा। अत एवि कमालविशक्षेन एवि भविमत सनमातनरमरस्य 
पष्ट्रीडनमम्  इमत मविमविच्य रययररमारणस  कतरव्यमम्।  यतनो महि चक्रवितम्  पररवितरन्तक्षे  दपुयाःखमामन च सपुखमामन च इमत 
महिमामपुनक्षेरमाशययाः।

व्यमाकरणमविमशर याः
● मविमनमायममानमम् – मविगतस मनयाः यस्य स मविमनमायाः इमत बहिहव्रष्ट्रीमहियाः। मविमनमायाः इवि आचरतष्ट्रीमत 

मविमनयाःशब्दमातम् क्यमच शमानमच पपुससस अमम रूपमम्।

● हिररद्रिमाद्रिविकमासलतमम् - हिररद्रिमायमायाः द्रिवियाः हिररद्रिमादवियाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः। तक्षेन कमासलतस हिररद्रिमाद्रिविकमासलतमम् 
इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषयाः।  

● मनपतदमाररमबन्दकनष्ट्री - मनपतन्तनो विमाररमबन्दविनो यमाभ्यमास तक्षे मनपतदमारर-मबन्दकनष्ट्री इमत बहिहव्रष्ट्रीमहियाः। विमाररणमास 
मबन्दवियाः विमाररमबन्दवियाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः। 

● असञ्चतरनोमकञ्चपुकमम् - रनोममाणमास कञ्चपुकमायाः रनोमकञ्चपुकमायाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः। असञ्चतमायाः रनोमकञ्चपुकमायाः यत्र 
तमदमत बहिहव्रष्ट्रीमहियाः। 

● सजग्लमापमयषमामम - ग्लय हिषरकयक्षे इमत रमातनोयाः पपुमक मणमच समन लमट मममप रूपमम्।

● मचखक्षेमदषमामम - सखदक्षेमणरमच समन मममप रूपमम्।

● सकलकलमाकलमापकलनयाः - सकलमा यमा कलमायाः सकलकलमायाः इमत कमररमारययाः। सकलकलमानमास 
कलमापयाः सकलकलमाकलमापयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः। तस्य कलनयाः सकलकलमाकलमापकलनयाः इमत 
षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः। 

● सकलकलनयाः - सकलमानमास कलनयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः।

● पययाःपकरपकररतमामन - पयसमास पकरयाः पययाःपकरयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः। तक्षेन पकररतमामन पययाःपकररतमामन इमत 
तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषयाः।

● कमाननष्ट्रीकरनोमत - अकमानमनमा कमाननमामन करनोमत इमत कमाननशब्दमादम् अभकततद्भमाविक्षे च्वियौ, कक रमातनोलरमट 
मतमप इमत रूपमम्।

कनोषयाः
● “कलमापनो भकषणक्षे बहिर तकणष्ट्रीरक्षे ससहितमाविमप” इत्यमरयाः।

● “कमालनो मकत्ययौ महिमाकमालक्षे” इत्यमरयाः।

● “शृङ्गमाटकचतपुष्पथक्षे” इत्यमरयाः।

● “इज्यमाशष्ट्रीलनो यमायजककनो यज्विमा तपु मविसरगक्षेषविमानम्” इत्यमरयाः।
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पमाठगतप्रश्नमायाः

. 4 यविनदपुरमाचमारविकत्तमान्तयाः ककीदृशयाः?

. 5 ककीदृशयाः कमालयाः?

. 6 ककीदृशमामन अरण्यमामन जनपदष्ट्रीकरनोमत कमालयाः।

. 7 ककीदृशमामन नगरमामण कमाननष्ट्रीकरनोमत कमालयाः।

. )11 4 समाम्प्रतस मकलपमाठमविच्छमाम - १८
अथ स मपुमनयाः - "रययरण प्रसमादक्षेन प्रतमापक्षेन तक्षेजसमा विष्ट्रीयरण मविक्रमक्षेण शमान्त्यमा सश्रयमा सयौख्यक्षेन 

रमरण  मविदयमा  च  सममक्षेवि  परलनोकस  सनमासथतविमत  तत्रभविमत  विष्ट्रीरमविक्रममामदत्यक्षे ,  शनययाः  शनययाः 
पमारम्पररक-मविरनोर-मविमशसथलष्ट्रीकक त-स्नक्षेहिबन्रनक्षेषपु  रमाजसपु,  भमाममनष्ट्री-भकभङ्ग-भकररभमावि-प्रभमावि-परमाभकत-

वियभविक्षेषपु  भटक्षेषपु,  स्विमाथर -मचन्तमा-सन्तमान-मवितमानयकतमानक्षेष्विममात्यविगरषपु,  प्रशससमाममात्रमप्रयक्षेषपु  प्रभपुषपु, 
"इन्द्रिस्त्विस  विरुणस्त्विस  कपु विक्षेरस्त्विमम्"  इमत विणरनमाममात्रसकक्षे षपु  बपुरजनक्षेषपु कश्चन गसजनष्ट्रीस्थमानमनविमासष्ट्री 
महिमामदनो  यविनयाः ससक्षेनयाः  प्रमामविशदम् भमारतक्षे  विषर।  स च प्रजमा मविलपुण्ठ्य,  मलन्दरमामण मनपमात्य,  प्रमतममा 
मविमभद, परश्शतमानम् जनमासश्च दमासष्ट्रीकक त्य, शतश उषष क्षेषपु रत्नमान्यमारनोप्य स्विदक्षेशमनयषष्ट्रीतम्। 

अन्वियमाथर याः - 
अथ यनोमगरमाजविचनश्रविणमादम् अनन्तरस स प्रससदयाः मपुमनयाः ब्रहचमाररगपुरुयाः अविददम् भगविनम् यनोमगरमाटम् , 

रययरण रष्ट्रीरतयमा प्रसमादक्षेन प्रसनतयमा प्रतमापक्षेन प्रभमाविक्षेण तक्षेजसमा कमान्त्यमा विष्ट्रीयरण समामरयरन मविक्रमक्षेण परमाक्रमक्षेण 
शमान्त्यमा शमक्षेन सश्रयमा लक्ष्म्यमा सयौख्यक्षेन सपुखक्षेन रमरण श्रपुमतपमविमहितक्षेन कमरणमा मविदयमा जमानक्षेन च पपुनयाः सममम् 
एवि  समाररमम्  एवि  परलनोकस  स्विलर्मोकस  सनमासथतविमत  प्रलस्थतक्षे  तत्रभविमत  पकज्यक्षे  विष्ट्रीरमविक्रममामदत्यक्षे 
एतनमामकनोज्जमयनष्ट्रीशमासकक्षे ,  शनययाः  शनययाः  मन्दस  मन्दस  पमारस्पररकमविरनोरमविमशसथल-स्नक्षेहिबन्रक्षेषपु 
अन्यनोऽन्यवियरश्लथष्ट्रीकक तप्रक्षेमसम्बन्रक्षेषपु  रमाजसपु  नकपक्षेषपु,  भमाममनष्ट्री-भकजङ्ग-भकररभमाविप्रभमाविपरमाभविवियभविक्षेषपु 
कमाममनष्ट्रीभकमविलमास-बहिहलष्ट्रीलमा-प्रभमावि-परमाजयरनक्षेषपु  भटक्षेषपु  विष्ट्रीरक्षेषपु,  स्विमाथरमचन्तमासन्तमानमवितमानयकतमानक्षेषपु  मसलन-

स्विमाभ्यपुदय-मचन्तमाममात्र-परमायणक्षेषपु अममात्यविगरषपु समचविसमकहिक्षेषपु प्रशससमाममात्रमप्रयक्षेषपु मनजककीमतरश्रपुमतरससकक्षे षपु प्रभपुषपु 
शमासकक्षे षपु, "इन्द्रिस्त्विस पपुरन्दरस्त्विस विरुणस्त्विस यमादसमास पमतस्त्विस कपु विक्षेरस्त्विस रनमासरपमतस्त्विमम"मत एविम्प्रकमारक्षेण 
विणरनमाममात्रसकक्षे षपु प्रशससमाममात्रतत्परक्षेषपु बपुरजनक्षेषपु सपुरष्ट्रीसमपुदमायक्षेषपु, कश्चन कनोऽमप गसजनष्ट्रीस्थमानविमासष्ट्री गसजनष्ट्रीमत 
प्रससदजनपदकक तविसमतयाः महिमामदयाः महिमपुद इत्यमाख्ययाः यविनयाः म्लक्षेच्छयाः ससक्षेनयाः चमकमभयाः समहितयाः प्रमामविशतम् 
प्रविक्षेशनमम् अकरनोतम् भमारतक्षे विषर भमारतमाख्यक्षे दक्षेशक्षे। स महिमकदनमामकयाः च पपुनयाः प्रजमायाः जनतमायाः मविलपुण्ठ्य अपहृत्य 
मलन्दरमामण दक्षेविसदनमामन मनपमात्य पमातमयत्विमा प्रमतममायाः मविगहिमानम् मविमभद मविदष्ट्रीयर परयाःशतमानम् शतमासरकमानम् जनमानम् 
प्रजमायाः दमासष्ट्रीकक त्य दमासमानम् मविरमाय शतशयाः अनक्षेकक्षे षपु  उषष क्षेषपु  क्रमक्षेलकक्षे षपु  रत्नमामन ममणममामणक्यमादष्ट्रीमन आरनोप्य 
ससस्थमाप्य स्विदक्षेशस गजनष्ट्रीमत मनजस्थमानमम् अनयषष्ट्रीतम् स्विष्ट्रीकक तविमानम्।
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व्यमाख्यमानमम् - 
अत्र महिमामदस्य भमारतमाक्रमणस सनोमनमाथमलन्दरस्य लपुण्ठनस च विमणरतमम्। यदमा रययर्त्तुं प्रसनतमा प्रतमापयाः 

तक्षेजयाः,  मविक्रमयाः  रमरयाः  इत्यमामदगपुणमानमामम्  आश्रययाः  मविक्रममामदत्ययाः  स्विगरलनोकस  गतविमानम्  तदमा  कलश्चतम् 
गसजनष्ट्रीनमामकस्य  स्थमानस्य रमाजमा  महिमामदयाः  सयन्यमामन  स्विष्ट्रीकक त्य  भमारतविषरमम्  आगतविमानम्।  स  भमारतष्ट्रीयमानम् 
ममारमयत्विमा मलन्दरमामण प्रमतममायाः च नमाशमयत्विमा, बहिहनम् जनमानम् स्विस्य दमासरूपक्षेण अङ्गष्ट्रीकक त्य बहिहमन रत्नमामन च 
बलमातम् स्विष्ट्रीकक त्य स्विस्य रमाजरमानन गसजनष्ट्रीस्थमानस प्रमत अगच्छतम्।

व्यमाकरणमविमशर याः
● सनमासथतविमत - नमाथक्षेन सहि वितरतक्षे सनमाथ इमत सहिमाथरबहिहव्रष्ट्रीमहियाः। सनमाथस करनोमत सनमाथयमत। ततयाः 

ण्यन्तमातम् सनमाथक्षेयाः कवितपुप्रत्ययक्षे ततयाः सपम्यमास ङयौ सनमासथतविमत इमत रूपमम्।

● पमारस्पररकमविरनोरमविमशसथलष्ट्रीकक तस्नक्षेहिबन्रनक्षेषपु - पमारस्पररकनो मविरनोरयाः कमररमारयसममासयाः। तक्षेन 
मविमशसथलष्ट्रीकक तयाः इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषयाः। स्नक्षेहिस्य बन्रनमममत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः। 
पमारस्पररकमविरनोरमविमशसथलष्ट्रीकक तस स्नक्षेहिबन्रनस यक्षेषमास तक्षे पमारस्पररकमविरनोरमविमशथष्ट्रीलकक तस्नक्षेहिबन्रनमायाः 
इमत बहिहव्रष्ट्रीमहियाः, तक्षेषपु।

● स्विमाथरमचन्तमासन्तमानमवितमानयकतमानक्षेषपु - स्विमाथमारनमास मचन्तमायाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः। स्विमाथरमचन्तमानमास 
सन्तमानमम् इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः। तस्य मवितमानमम् इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः। तलस्मनम् एकतमानमायाः 
सपमष्ट्रीतत्पपुरुषयाः, तक्षेषपु। 

● प्रशससमाममात्रमप्रयक्षेषपु - प्रशससमा एवि प्रशससमाममात्रमम् इमत मनत्यसममासयाः। प्रशससमाममात्रस मप्रयस यक्षेषमास तक्षे 
प्रशससमाममात्रमप्रयमायाः इमत बहिहव्रष्ट्रीमहियाः, तक्षेषपु।

● विणरनमाममात्रसकक्षे षपु - विणरनमा एवि विणरनमाममात्रमम् इमत मनत्यसममासयाः। तत्र सकक्षे षपु विणरनमाममात्रसकक्षे षपु इमत 
सपमष्ट्रीतत्पपुरुषयाः।

● गसजनष्ट्रीस्थमानमनविमासष्ट्री - गसजनष्ट्रीनमामकस  स्थमानस गसजनष्ट्रीस्थमानमममत शमाकपमासथरविमामदवित्सममासयाः। तत्र 
मनविमासष्ट्री इमत सपमष्ट्रीतत्पपुरुषयाः।

कनोषयाः
● “शङ्खयाः स्यमात्कम्बपुरससयमामम्” इत्यमरयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः

. 8 मविक्रममामदत्ययाः कक्षे न सहि परलनोकस  गतयाः?

. 9 गजनष्ट्रीस्थमानमनविमासष्ट्री इत्यत्र कयाः सममासयाः?

. 10 रमाजमास परस्परवियरस यदमा प्रविकदस तदमा कयाः भमारतविषरमम् आक्रमान्तविमानम्।

. 11 भमारतविषमारक्रमणमात्परस महिमामदयाः मकस  कक तविमानम्।
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मशविरमाजमविजययाः - यविनदपुरमाचमारयाः मटप्पणष्ट्री

. )11 5 समाम्प्रतस मकलपमाठमविच्छमाम - १९
एविस  स  जमातमास्विमादयाः  पयौनयाःपपुन्यक्षेन  दमादशविमारममागत्य  भमारतमलपुलपुण्ठतम्।  तलस्मनक्षेवि  च 

स्विससरम्भक्षे  एकदमा  गपुजर रप्रदक्षेशचकडमामयतस  सनोमनमाथतष्ट्रीथरममप  रकलष्ट्रीचकमार।  अद तपु तत्तष्ट्रीथरस्य नमाममामप 
कक्षे नमामप  न  स्मयरतक्षे,  परस  तत्समयक्षे  तपु  लनोकनोत्तरस  तस्य  वियभविममासष्ट्रीतम्।  तत्र महि महिमाहिर -वियदपुयर -पदरमाग-

ममामणक्य-मपुकमाफलमामदजमटतमामन कपमाटमामन स्तम्भमानम्,  गकहिमाविगहिणष्ट्रीयाः,  मभत्तष्ट्रीयाः विलभष्ट्रीयाः  मविटङ्कमामन च 
मनमररय,  रत्नमनचयममादमाय  शतदयमणसपुविणर -शृङ्खलमाविललम्बनन  चञ्चच्चमाकमचक्य-

चमकतष्ट्रीकक तमाविलनोचक-लनोचन-मनचयमास महिमाघण्टमास प्रसह्य सङ्गक ह्य महिमादक्षेविमकतमारविमप गदमामपुदतकतपुलतम्।

अन्वियमाथर याः - 
एविमम्  अनक्षेन  प्रकमारक्षेण  स महिमामदयाः  जमातमास्विमादयाः  सम्प्रमापमविलपुण्ठनरसयाः  पयौनयाःपपुन्यक्षेन  भकयनो  भकययाः 

दमादशविमारमम्  आगत्य समक्षेत्य भमारतस  भमारतविषरमम्  अलपुलपुण्ठतम्  लपुलण्ठतविमानम्।  तलस्मनक्षेवि लपुण्ठनमविषयकक्षे  एवि 
स्विससरम्भक्षे  मनजनोदनोगक्षे  एकदमा  एकलस्मनम्  समयक्षे  गपुजररदक्षेशचकडमामयतस  गपुजरर(गपुजरमाटम् )-प्रदक्षेशस्य  भकषणभकतस 
सनोमनमाथतष्ट्रीथरमम्  अमप सनोमनमाथक्षेश्विरमकमतरमम्  अमप रकलष्ट्रीचकमार नमामशतविमानम्। अद तपु सम्प्रमत तपु तत्तष्ट्रीथरस्य 
सनोमनमाथतष्ट्रीथरस्य नमाम अमप अमभरमानमम् अमप कक्षे नमामप कक्षे नमचदम् अमप जनक्षेन न नमहि स्मयरतक्षे  स्मकमतपथमम् 
आनष्ट्रीयतक्षे।  परस  मकन्तपु  तत्समयक्षे  तदमानष्ट्रीन्तनक्षे  कमालक्षे  लनोकनोत्तरस  लनोकश्रक्षेष्ठस  तस्य सनोमनमाथमलन्दरस्य वियभविस 
सम्पतम्  आसष्ट्रीतम्  अवितरत।  तत्र  सनोमनमाथदक्षेविमलन्दरक्षे  महि  महिमाहिरवियदकयरपदरमागममामणक्यमपुकमाफलमामदजमटतमामन 
महिमाहिमारमण बहिहमकल्यमामन वियदपुयरपदरमागममामणक्यमपुकमाफलमादष्ट्रीमन वियदकयरलनोमहिकतममणमयौमककमादष्ट्रीमन तययाः जमटतमामन 
कपमाटमामन  दमारमामण,  स्तम्भमानम्  स्थकणमायाः,  गकहिमाविगहिणष्ट्रीयाः  आविमासमानमास  दक्षेहिलष्ट्रीयाः,  मभत्तष्ट्रीयाः  कपु डमामन,  विलभष्ट्रीयाः 
गनोपमानसष्ट्रीयाः,  मविटङ्कमामन च कपनोतपमासलकमायाः च मनमररय मसथत्विमा रत्नमनचयस ममामणक्यसमकहिमम् आदमाय ससगकह्य 
शतदयमणसपुविणरशृङ्खलमाविललम्बनन  मदशतमणहिक्षेमक्षेन  मनममरतमास  शृङ्खलमाविललम्बनन 
चञ्चञ्चमाकमचक्यचमकतष्ट्रीकक तमाविलनोचक-लनोचनमनचयमास चञ्चच्चमाकचक्यक्षेन सपुविणरस्य उज्ज्विलविणरन चमकतष्ट्रीकक तयाः 
मविस्मयष्ट्रीकक तयाः अविलनोचकलनोचनमानमास समकहियाः द्रिषपुयाः नक्षेत्रसमकहियाः ययमा तमामम् उज्ज्विलसपुविणरविणरशनोमभतमास महिमाघण्टमास 
बकहिद्घण्टमास प्रसह्य बलमातम् सङ्गकह्य स्विष्ट्रीकक त्य महिमादक्षेविमकतर्यौ अमप महिमादक्षेविस्य पमाविरतष्ट्रीप्रमाणनमाथस्य मकतर्यौ मविगहिक्षे अमप 
गदमास तमादृशशसमम् उदतकतपुलतम् उत्तनोसलतविमानम्। 

व्यमाख्यमानमम् - 
एकविमारस भमारतक्षे लपुण्ठनमामदकस  कक त्विमा महिमामदस्य लनोभयाः विसररतयाः। अतयाः स दमादशविमारस भमारतषर्त्तुं प्रमत 

आक्रमान्तविमानम्।  तदमा  एकविमारस  स  गपुजररप्रदक्षेशस्य  अमभरमानमम्  आरपुमनकगपुजरमाट्प्रदक्षेशस्य  मविख्यमातस्य 
सनोमनमाथमलन्दरस्य लपुण्ठनस कक तविमानम्। अरपुनमा तस्य तष्ट्रीथरस्य तथमा अमभरमानस नमालस्त,  परन्तपु पपुरमा तत्तष्ट्रीथरमम् 
अत्यन्तस प्रससदमम् आसष्ट्रीतम्। तलस्मनम् मलन्दरक्षे यमाविदम् वियभव्यमम् आसष्ट्रीतम् तमावितम् तलस्मनम् समयक्षे जगमत कपु त्रमामप 
नमासष्ट्रीतम्।  तस्य  मलन्दरस्य  दमारमामण  स्तम्भमामन  च  बहिहमकल्यवियदकयरपदरमागममण-ममामणक्यमामदरत्नययाः  मनममरतमामन 
आसनम्। न कक्षे विलस एतदक्षेवि तत्र यमामन गकहिमामण मलन्दरस्य मभत्तययाः च आसनम् तमामन अमप ममणमपुकमामदविक्षेमषतमामन। 
पशपुपमकणमामम्  आविमासस्थमानमामन  अमप  सपुविणरन  मनममरतमामन।  मलन्दरस्य  दक्षेहिल्यमामम्  अन्तयाः  शतशयाः 
पदरमागमामदबहिहमकल्यमामन रत्नमामन स्थमामपतमामन। महिमामदयाः तमामन सविमारमण मविनमाश्य स्विष्ट्रीकक तविमानम्। मकञ्च तलस्मनम् 
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मलन्दरक्षे  एकमा  महिमाघण्टमा  आसष्ट्रीतम्  यमा  मदशतममणपररममतसपुविणरन  मनममरतमा।  तस्यमा  औज्ज्विल्यस  दृष्टमा  सविर 
चमकतमायाः। तमास महिमाघण्टमाममप स्विष्ट्रीकक त्य स गदयमा महिमादक्षेविमकमतर्त्तुं  नमामशतविमानम्।

व्यमाकरणमविमशर याः
● स्विप्नजमालपरतन्त्रक्षेण – स्विप्न एवि जमालस स्विप्नजमालमममत कमररमारयसममासयाः। तस्य परतन्त्रक्षेण 

स्विप्नजमालपरतन्त्रक्षेण इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।

● जमातमास्विमादयाः - जमात आस्विमादयाः यक्षेन स जमातमास्विमादयाः इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः। 

● गपुजररदक्षेशचकडमामयतमम् - गपुजररदक्षेशस्य चकडमामयतस गकजररदक्षेशचकडमामयतमम् इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः।

● वियदकयरपदरमागममामणक्यमपुकमाफलजमटतमामन - वियदकयर्त्तुं च पदरमागयाः च ममामणक्यस च मपुकमाफलस च 
वियदकयरपदरमागममामणक्यमपुकमाफलमामन इमत इतरक्षेतरदन्दसममासयाः। तययाः जमटतमामन इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषयाः।

● रत्नमनचयमम् - रत्नमानमास मनचययाः रत्नमनचययाः, तमममत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः। 

कनोषयाः
● “कमालनो मदषनोऽप्यनक्षेहिमामप समययाः” इत्यमरयाः।

● “स्तम्भयौ स्थकणमाजडष्ट्रीभमावियौ” इत्यमरयाः।

● “गनोपमानसष्ट्री तपु विलभष्ट्री” इत्यमरयाः।

● “विमामदक्षेविनो महिमादक्षेविनो मविरूपमाकससलनोचनयाः” इत्यमरयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः

. 12 महिमामदयाः कमतविमारस भमारतस्य मविलपुण्ठनस कक तविमानम्।

. 13 महिमामदयाः मकस  रकलष्ट्रीचकमार।

. 14 महिमामदयाः सनोमनमाथमलन्दरस्य ककीदृशष्ट्री घण्टमास स्विष्ट्रीकक तविमानम्।

. 15 गपुजररदक्षेशचकडमामयतमम् इत्यत्र कयाः सममासयाः।

. )11 6 समाम्प्रतस मकलपमाठमविच्छमाम - २०
अथ  "विष्ट्रीर,  गकहिष्ट्रीतमसखलस  मवित्तमम्,  परमासजतमा आयरसक्षेनमायाः,  बन्दष्ट्रीकक तमा  वियमम्,  ससञ्चतममलस  यशयाः, 

इतनोऽमप  न  शमाम्यमत  तक्षे  क्रनोरश्चक्षेदस्ममानम्  तमाडय,  ममारय,  मछलन्र,  मभलन्र,  पमातय,  मकन्तपु  त्यजक्षेममामम् 
अमकसञ्चत्करन  जडमास  महिमादक्षेविप्रमतममामम्।  यदक्षेविस  न  स्विष्ट्रीकरनोमष  तदम् गकहिमाणमास्मत्तनोऽन्यदमप  सपुविणरकनोमटदयमम्, 
त्रमायस्वि,  मयनमास  भगविन्मकमतर्त्तुं  स्प्रमाकष्ट्रीयाः"  -  इमत  समामक्षेडस  कथयत्सपु  रुदत्सपु  पतत्सपु  मविलपुण्ठत्सपु  प्रणमत्सपु  च 
पकजकविगरषपु  - "नमाहिस मकमतर्त्तुं मविक्रकीणमामम, मकन्तपु मभनमद" इमत सङ्गज्यर  जनतमायमा हिमाहिमाकमारकलकलममाकणरयनम् 
घनोरगदयमा मकमतरमतपुत्रपुटतम्। गदमापमातसमकमालमक्षेवि चमानक्षेकमाबपुरदपदमपुद्रिमामकल्यमामन रत्नमामन मकमतरमध्यमादपुच्छसलतमामन 

   216   ससस्कक तसमामहित्यमम्



मशविरमाजमविजययाः - यविनदपुरमाचमारयाः मटप्पणष्ट्री

पररतनोऽविमाककीयरन्त। स च दग्रमपुखयाः तमामन रत्नमामन मकमतरखण्डमामन च क्रमक्षेलकपकष्ठक्षेष्विमारनोप्य ससन्रपुनदमपुत्तष्ट्रीयर 
स्विककीयमास मविजयध्विसजनन गसजनन नमाम रमाजरमानन प्रमामविशतम्।

अन्वियमाथर याः - 
अथ महिमादक्षेविमविगहिक्षे गदमाघमातमादम् अनन्तरस,  विष्ट्रीर शकर महिमामद,  गकहिष्ट्रीतस स्विमायत्तष्ट्रीकक तमम् असखलस समगस 

मवित्तस रत्नमम्,  परमासजतमायाः परमाभविगस्तमायाः आयरसक्षेनमायाः आयरचमकयाः,  बन्दष्ट्रीकक तमायाः मनगमडतमा वियमम् आयमारयाः,  ससञ्चतस 
ससगकहिष्ट्रीतमम् अमलस स्विच्छस यशयाः ककीमतरयाः, इतयाः अमप एतमादृशमातम् सयौभमाग्यमात्परममप तक्षे तवि क्रनोरयाः अमषरयाः न नमहि 
शमाम्यमत शमान्तनो भविमत चक्षेतम्  यमद अस्ममानम् पकजकविकन्दमानम् तमाडय प्रहिर,  ममारय प्रमाणरमहितमानम् कपु रु,  मछलन्र 
मविदमारय,  मभलन्र मभनमानम् कपु रु,  पमातय पविरतमशखरमातम् अरयाःपमातस मविरक्षेमहि,  मज्जय पमारमाविमारतलक्षे अविगमाहिय, 

खण्डय शरष्ट्रीरमामण खलण्डतमामन मविरक्षेमहि,  कतरय मदरमा दक्षेहिस कपु रु,  ज्विलय विहयौ गमात्रदमाहिस कमारय,  मकन्तपु परन्तपु 
इममास सम्मपुखस्थमामम् अमकसञ्चत्करन न मकसञ्चदमप मक्रयमाशष्ट्रीलमास जडमास चयतन्यमविरमहितमास महिमादक्षेविप्रमतममास मशविमकमतर्त्तुं 
त्यज मपुञ्च।  यमद एविमम्  इत्थस  न नमहि स्विष्ट्रीकरनोमष अङ्गष्ट्रीकरनोमष ततम्  तमहिर  अस्मत्तयाः अस्मभ्यस  पकजकक्षे भ्ययाः 
अन्यदमप  इतयाः  असरकममप  सपुविणरकनोमटदयस  कनोमटदयहिक्षेममपुद्रिमास  गकहिमाण  स्विष्ट्रीकपु रु,  एनमामम्  इममास  भगविन्मकमतर्त्तुं 
मशविसलङ्गस  ममा नमहि स्प्रमाकष्ट्रीयाः स्पकश इमत इत्थस समामक्षेडस  बहिहशयाः बहिहविमारस कथयत्सपु विदत्सपु रुदत्सपु प्रलमापरतक्षेषपु 
प्रणमत्सपु प्रणमामकपु विरत्सपु च पकजकविगरषपु मशविसक्षेविकसमपुदमायक्षेष अहिस महिमामदयाः न नमहि मकतर्णीयाः मविक्रकीणमामम मविगहिमानमास 
मविक्रयस करनोमम,  मकन्तपु परन्तपु मभनमद भक्षेदस करनोमम इमत अनक्षेन प्रकमारक्षेण सङ्गज्यर  गजरनस मविरमाय जनतमायमायाः 
लनोकस्य हिमाहिमाकमारकलकलस  हिमा-हिमा-इत्यकमारकस  ध्विमनमम्  आकणरयनम्  शृण्विनम्  घनोरगदयमा  प्रचण्डगदयमा  मकमतर्त्तुं 
प्रमतममामम्  अतपुत्रपुटतम्  भङ्कविमानम्।  गदमापमातसमकमालमम्  एवि गदमाप्रहिमारसमयमम्  एवि अनक्षेकमाबपुरदपदमपुद्रिमामकल्यमामन 
बहिहसङ्ख्यमकल्यमामन  रत्नमामन  मविमविरमयौमककमादष्ट्रीमन  मकमतरमध्यमातम्  मशविसलङ्गस्य  अभ्यन्तरमादम्  उच्छसलतमामन 
उत्पमततमामन,  पररतयाः समन्तमातम्  अविमाककीयरन्त प्रककीणमारमन मविस्तकतमामन। स च महिमामदयाः दग्रमपुखयाः महिमाद पुषयाः 
तमामन  मविककीमणरतमामन  रत्नमामन  मयौमककमामन  मकमतरखण्डमामन  मशविसलङ्गखण्डमामन  च  क्रमक्षेलकपकष्ठक्षेषपु  उषषपकष्ठक्षेषपु 
आरनोप्य ससस्थमाप्य ससन्रपुनदमम्  एतनमाममकमास  सररतमम्  उत्तष्ट्रीयर  उलङ्घ्य स्विककीयमास  स्विस्य मविजयध्विसजनन 
जयपतमामकनन गसजनष्ट्रीमम् एतनमाममकमास रमाजरमानन शमासनकक्षे न्द्रिस प्रमामविशतम् गतविमानम्।

व्यमाख्यमानमम् - 
महिमादक्षेविमविगहिक्षे गदमाघमातमादम् अनन्तरमक्षेवि तत्रत्यमायाः पकजकमा महिमामदस प्रमासथरतविन्तयाः यतम् - तक्षेन महिमामदक्षेन 

सविर्त्तुं स्विष्ट्रीकक तमम्। आयरसक्षेनमायाः परमासजतमायाः। अतयाः महित्सयौभमाग्यस तस्य। अतयाः महिमामदयाः तमानम् तमाडयतपु,  ममारयतपु, 
मविदमारयतपु, पविरतमामद-उच्चस्थमानमातम् अरयाः मनमकपयतपु, परन्तपु महिमादक्षेविमकमतर्त्तुं नयवि स्पकशतपु इमत। तक्षे पकजकमायाः तस्मय 
सपुविणरकनोमटदयममप दमातपुमम्  इषविन्तयाः। परन्तपु सयाः महिमामदयाः उकविमानम्  -  अहिस मकतरयाः मविक्रयणस न कररष्यमामम, 

परन्तपु तमास नमाशमयष्यमामम इमत। एविमपुक्त्विमा स जनमानमास क्रन्दनध्विमनमम् अविजमाय भष्ट्रीषणगदयमा महिमादक्षेविस्य मकतर्यौ 
गदमाघमातस कक तविमानम्। गदयमा महिमामदयाः यदमा महिमादक्षेविमकतर्यौ आघमातमम् अकरनोतम् तदमा तत्तयाः बहिहमकल्यमामन रत्नमामन 
समन्तमातम् मविस्तकतमामन। स पमाप्ममा तमामन रत्नमामन मदमादक्षेविस्य मकमतरखण्डमम् अमप उषषस्य पकष्ठक्षे ससस्थमाप्य स्विस्य 
रमाजरमानन गसजनन गतविमानम्। 
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व्यमाकरणमविमशर याः
● आयरसक्षेनमायाः – आयमारणमास सक्षेनमायाः आयरसक्षेनमायाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः।

● सपुविणरकनोमटदयमम् - सपुविणरस्य कनोमटदयस सपुविणरकनोमटदयमम् इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः।

● हिमाहिमाकमारकलकलमम् - हिमाहिमाकमारस च कलकलस च हिमाहिमाकमारकलकलमम् इमत दन्दसममासयाः।

● दग्रमपुखयाः - दग्रस मपुखस यस्य स दग्रमपुखयाः इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः।

कनोषयाः
● “शङ्खयाः स्यमात्कम्बपुरससयमामम्” इत्यमरयाः।

● “मविश्विमशक्षेषस कक त्स्नस समस्तमनसखलमासखलमामन मनयाःशक्षेषमम्” इत्यमरयाः।

● “द्रिव्यस मवित्तस स्विमापतक्षेयस ररक्थमकक्थस रनस विसपु” इत्यमरयाः।

● “ध्विसजनष्ट्री विमामहिनष्ट्री सक्षेनमा पकतनमाऽनष्ट्रीमकनष्ट्री चमकयाः” इत्यमरयाः।

● “यशयाः ककीमतरयाः समजमा च” इत्यमरयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः

. 16 मशविमकमतरस्पशरमनषक्षेरमाय अनपुरुदयाः महिमामदयाः मकमपुकविमानम्।

. 17 मकतर्यौ गदमापमातमात्परस मकमभवितम्।

. 18 दग्रमपुखयाः इत्यत्र कयाः सममासयाः।

. )11 7 समाम्प्रतस मकलपमाठमविच्छमाम - २१
अथ  कमालक्रमक्षेण  सपमाशष्ट्रीत्यपुत्तरसहिसतमक्षे  (१०८७)  वियक्रममाब्दक्षे  सशनोकस  सकषञ्च 

प्रमाणमासस्त्यकविमत  महिमामदक्षे,  गनोरदक्षेशविमासष्ट्री  कलश्चतम्  शहिमाबपुदष्ट्रीननमाममा  प्रथमस  गसजनष्ट्रीदक्षेशममाक्रम्य, 

महिमामदकपु लस रमररमाजलनोकमाध्विन्यध्विनष्ट्रीनस मविरमाय, सविमारयाः प्रजमाश्च पशपुममारस ममारमयत्विमा, तद्रिपुसररमाद्रिरमकदमा 
गनोरदक्षेशक्षे  बहिहनम्  गकहिमानम्  मनममारय  चतपुरमङ्गण्यमाऽनष्ट्रीमकन्यमा  भमारतविषर्त्तुं  प्रमविश्य,  शष्ट्रीतलशनोमणतमानप्यसयनम् 
पञ्चमाशदपुत्तरदमादशतममतक्षेऽब्दक्षे (१२५०) मदलष्ट्रीमश्वियमाम्बभकवि।

अन्वियमाथर याः - 
अथ गसजनष्ट्रीगमनमातम् परस कमालक्रमक्षेण समयचक्रक्षे ण  सपमाशष्ट्रीत्यपुत्तरसहिसतमक्षे  (१०८७)  वियक्रममाब्दक्षे 

सशनोकस  शनोकसमहितस सकषस क्लक्षेशसमहितस च प्रमाणमानम् असकनम् त्यकविमत पररत्यकविमत महिमामदक्षे महिमामदनमामकक्षे  
यविनक्षे,  गनोरदक्षेशविमासष्ट्री  गनोरदक्षेशविमास्तव्ययाः कलश्चतम् कश्चन शहिमाबपुदष्ट्रीननमाममा शहिमाबपुदष्ट्रीनमामभरक्षेययाः प्रथममम् आदयौ 
गसजनष्ट्रीदक्षेशस  गसजनष्ट्रीरमाजरमानष्ट्रीमम्  आक्रम्य  सममाक्रम्य  महिमामदकपु लस  महिमामकदविसशस  रमररमाजलनोकमाध्विन्यध्विनष्ट्रीनस 
यमलनोकममागरपसथकस  मविरमाय कक त्विमा सविमारयाः  प्रजमायाः सविमारनम्  नमागररकमानम्  च पशपुममारस पशपुवित्प्रहिमारक्षेण ममारमयत्विमा 
मनहित्य तद्रिपुसररमाद्रिरमकदमा प्रजमारकमाद्रिरभकम्यमा गनोरदक्षेशक्षे गनोरनमामकक्षे  दक्षेशक्षे बहिहनम् अनक्षेकमानम् गकहिमानम् गक्षेहिमानम् मनममारय मविरमाय 
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चतपुरमङ्गण्यमा  हिस्त्यश्विरथपदमामतकयमा  अनष्ट्रीमकन्यमा  सक्षेनयमा  भमारतविषर्त्तुं  भमारतमाख्यदक्षेशस  प्रमविश्य  मनमविश्य 
शष्ट्रीतलशनोमणतमानम् अमप अनपुष्णरकमानम् अमप असयनम् अससनमा ममारयनम् पञ्चमाशद पुत्तरदमादशतममतक्षेऽब्दक्षे (१२५०) 

इत्यक्षेतत्ससख्यकक्षे  ससवित्सरक्षे मदलन मदलष्ट्रीनमाममकमास अश्वियमाम्बभकवि असरकक तविमानम्। 

व्यमाख्यमानमम् - 
१०८७  -तमक्षे  विषर  महिमामपुदस्य मकत्यनो परस गनोरदक्षेशविमास्तव्ययाः शहिमाबपुदष्ट्रीनमामभरक्षेययाः गसजनष्ट्रीरमाजरमानन 

गत्विमा महिमामपुदविसशष्ट्रीयमानम् हितविमानम्। ततयाः प्रजमाजनमानम् पशपुवितम् प्रहृत्य अनक्षेकसयन्यसमहितयाः भमारतविषर्त्तुं प्रमविविक्षेश। तत्र 
च अनपुगस्विभमाविमानम् अमप  अससनमा ममारयनम् १२५० इत्यक्षेतत्ससख्यकक्षे  ससवित्सरक्षे मदलष्ट्रीमम् असरकक तविमानम्।

व्यमाकरणमविमशर याः
● शहिमाबपुदष्ट्रीननमाममा – शहिमाबपुदष्ट्रीनयाः नमाम यस्य स शहिमाबपुदष्ट्रीननमाममा इमत बहिहव्रष्ट्रीमहियाः।

● पशपुममारमम् - पशकपपदक्षे मकरमातनोयाः "उपममानक्षे कमरमण च" इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण णमपुसल पशपुममारमम् इमत रूपमम्।

● तद्रिपुसररमाद्रिरमकदमा - तक्षेषमास रुसररमामण तद्रिपुसररमामण इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः। तयरमाद्रिरमममत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषयाः। तमादृशष्ट्री 
मकदम्, तयमा इमत कमररमारययाः।

● शष्ट्रीतलशनोमणतमानम् - शष्ट्रीतलमामन शनोमणतमामन यक्षेषमास तक्षे शष्ट्रीतलशनोमणतमायाः, तमानम् इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः।

● अश्वियमाम्बभकवि – तक्षेनमामतक्रमामतष्ट्रीत्यथर अश्विशब्दमातम् मणमच ततश्च सलमट भकरमातनोरनपुप्रयनोगक्षे आमम 
प्रथमपपुरुषयकविचनक्षे अश्वियमाम्बभकवि इमत रूपमम्।

कनोषयाः
● “हिस्त्यश्विरथपमादमातस सक्षेनमाङ्गस स्यमाच्चतपुषयमम्” इत्यमरयाः।

● “अध्विनष्ट्रीननोऽध्विगनोऽध्विन्ययाः पमान्थयाः पसथक इत्यमप” इत्यमरयाः।

● “ससवित्सरनोऽब्दनो हिमायननोऽसष्ट्री शरत्सममायाः” इत्यमरयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः

. 19 महिमामदयाः कलस्मनम् वियक्रममाब्दक्षे प्रमाणमानम् त्यकविमानम्।

. 20 महिमामदमकत्यनोयाः परस कयाः गजनष्ट्रीमम् आक्रमान्तविमानम्।

. 21 कदमा च शहिमाबपुदष्ट्रीनयाः मदलष्ट्रीश्विरयाः ससविकत्तयाः।

. 22 शष्ट्रीतलशनोमणतमानम् इत्यत्र कयाः सममासयाः।

. )11 8 समाम्प्रतस मकलपमाठमविच्छमाम - २३
ततनो  मदलष्ट्रीश्विरस  पकरविष्ट्रीरमाजस  कमान्यकपु ब्जक्षेश्विरस  जयचन्द्रिञ्च  पमारस्पररकमविरनोरज्विरगस्तस 

मविस्मकतरमाजनष्ट्रीमतस  भमारतविषरदपुभमारग्यमायममाणममाकल-य्यमानमायमासक्षेननोभमाविमप  मविशस्य, 

विमारमाणसष्ट्रीपयर न्तमखण्डमण्डलमकण्टकमककीटमकट्टिस  महिमारत्नममवि  महिमारमाज्यमङ्गष्ट्रीचकमार।  तक्षेन 
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विमारमाणस्यमाममप  बहिविनोऽलस्थमगरययाः  प्रमचतमायाः  ररङ्गत्तरङ्गभङ्गमा  गङ्गमाऽमप  शनोमणतशनोणमा  शनोणष्ट्रीकक तमा, 
परस्सहिसमामण च दक्षेविमलन्दरमामण भकममसमात्कक तमामन। स एवि प्रमारमान्यक्षेन यमाविनरमाज्यमाङ्कपु रमारनोपकनोऽभकतम्। 
तस्ययवि च कलश्चतम् क्रकीतदमासयाः कपु तपुबपुदष्ट्रीननमाममा प्रथमभमारतसममाटम्  सञ्जमातयाः

अन्वियमाथर याः - 
ततयाः  तस्ममात्परस  मदलष्ट्रीश्विरस  मदलष्ट्रीप्रदक्षेशमासरपस  पकरविष्ट्रीरमाजमम्  एतनमामकस  चयौहिमानविसशष्ट्रीयस  रमाजमानमम्, 

कमान्यकपु ब्जक्षेश्विरस  कमान्यकपु ब्जदक्षेशस्यमासरपस  जयचन्द्रिमम्  एतनमामकस  पमारस्पररकमविरनोरज्विरगस्तमम् 
अन्यनोन्यमविरनोरज्विरकविसलतस मविस्मकतरमाजनष्ट्रीमतस कमात्रकमायमारनमभजस भमारविषरदपुभमारग्यमायममाणस भमारतविषरस्य दपुदरशमास 
सममागच्छन्तष्ट्रीमम् आकलय्य जमात्विमा अनमायमासक्षेन मविनमा श्रममम् उभयौ अमप दयौ अमप पकरविष्ट्रीरमाजजयचन्द्रियौ मविशस्य 
मविनमाश्य विमारमाणसष्ट्रीपयरन्तस कमाशन यमावितम् अखण्डमण्डलस समस्तजनपदमम् अकण्टकस  मविघ्नरमहितमम् अककीटमकट्टिस 
ककीटमकट्टिशकन्यस महिमारत्नमम् इवि महिमाममणमम् इवि महिमारमाज्यस मविस्तकतस समाममाज्यमम् अङ्गष्ट्रीचकमार स्विष्ट्रीकक तविमानम्। तक्षेन 
आक्रमणकमाररणमा  शहिमाबपुदष्ट्रीनक्षेन  विमारमाणस्यमामम्  अमप  कमाशष्ट्रीनगयमारमम्  अमप  बहिवियाः  अत्यसरकमायाः  अलस्थमगरययाः 
ककीकसपविरतमायाः प्रमचतमा मनममरतमायाः। ररङ्गत्तरङ्गभङ्गमा चञ्चलनोममरबहिहलमा गङ्गमा अमप भमागष्ट्रीरथष्ट्री अमप शनोमणतशनोणमा 
रकरसञ्जतमा  शनोणष्ट्रीकक तमा  शनोणनदतमास  प्रमामपतमा,  परस्सहिसमामण  च सहिसमादम्  अप्यसरकमामन  च  दक्षेविमलन्दरमामण 
दक्षेवितमायतनमामन भकममसमात्कक तमामन खलण्डतमामन। स एवि शहिमाबपुदष्ट्रीन एवि प्रमारमान्यक्षेन प्रमपुखतयमा भमारतक्षे एतनमामकक्षे  
भमारतविषर यविनरमाज्यमाङ्कपु रमारनोपकयाः यविनशमासनस्य बष्ट्रीजमारनोपकमारष्ट्री अभकतम् बभकवि। तस्य एवि शहिमाबपुदष्ट्रीनस्य एवि 
कलश्चदम्  एकयाः  क्रकीतदमासयाः  अनपुचरयाः  कपु तपुबपुदष्ट्रीननमाममा  कपु तपुबपुदष्ट्रीनमामभरक्षेययाः  प्रथमभमारतसममाटम्  भमारतविषरस्य 
आमदमयाः असरपमतयाः सञ्जमातयाः अभवितम्।

व्यमाख्यमानमम् - 
शत्रविनो  महि  मछद्रिममास्थमाय  प्रमविशलन्त।  एविमक्षेवि  पकरविष्ट्रीरमाज-जयचन्द्रियनोयाः  भक्षेदलच्छद्रिमम्  अविलम्ब्य 

शहिमाबपुदष्ट्रीनक्षेन यविनभकपक्षेन भमारतममाक्रमान्तमम्। तक्षेन महि सविमारनम् भमारतष्ट्रीयमानम् परमासजत्य स्विरमाज्यस मनष्कण्टकस  कक तमम्। 
शहिमाबपुदष्ट्रीनक्षेन  कमाशष्ट्रीनगयमारमम्  अमप  अत्यसरकमायाः  अलस्थमगरययाः  मनममरतमायाः।  तरङ्गबहिहलमा  भमागष्ट्रीरथष्ट्री  अमप 
रकरसञ्जतमा  शनोणनदतमास  प्रमामपतमा।  सहिसमादम्  अप्यसरकमामन  दक्षेवितमायतनमामन  मविखलण्डतमामन।  शहिमाबपुदष्ट्रीन  एवि 
प्रमारमान्यक्षेन  प्रमपुखतयमा  भमारतविषर  यविनशमासनस्य  अङ्कपु रमारनोपकमारष्ट्री  अभकतम्।   शहिमाबपुदष्ट्रीनस्य  एवि 
कपु तपुबपुदष्ट्रीननमामकयाः अनपुचरयाः भमारतविषरस्य आमदमयाः असरपयाः अभवितम्।

व्यमाकरणमविमशर याः
● मविस्मकतरमाजनष्ट्रीमतमम् - मविस्मकतमा रमाजनष्ट्रीमतयाः यक्षेन स मविस्मकतरमाजनष्ट्रीमतयाः, तमममत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः। 

● मविशस्य - मविपकविमारतम् शसक्षेयाः क्त्विनोल्यरमप मविशस्य इमत रूपमम्। 

● ररङ्गत्तरङ्गभङ्गमा - तरङ्गमाणमास भङ्गमायाः तरङ्गभङ्गमा इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः। ररङ्गन्तयाः तरङ्गभङ्गमा यस्यमायाः समा 
ररङ्गत्तरङ्गभङ्गमा इमत बहिहव्रष्ट्रीमहियाः।

कनोषयाः
● “मकट्टिस मलक्षेऽससयमामम्” इत्यमरयाः।
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● “ककीकसस कपु ल्यमलस्थ च” इत्यमरयाः।

● “भङ्गस्तरङ्ग ऊममरविमार ससयमास विष्ट्रीमचयाः” इत्यमरयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः

. 23 यमाविनकमालक्षे मदलष्ट्रीश्विरयाः कयाः।

. 24 यमाविनकमालक्षे कमान्यकपु ब्जक्षेश्विरयाः कयाः।

. 25 शहिमाबपुदष्ट्रीनक्षेन गङ्गमा ककीदृशष्ट्री मविमहितमा।

. 26 यविनशमासनस्य भमारतक्षे अङ्कपु रमारनोपकयाः कयाः।

. 27 कनो भमारतस्य प्रथमयाः यविनसममाटम् ।

. 28 ररङ्गत्तरङ्गभङ्गमा इत्यत्र कयाः सममासयाः।

. )11 9 समाम्प्रतस मकलपमाठमविच्छमाम - २४
तममारभ्यमादमाविसर  रमाकसमा  एवि  रमाज्यमकमाषपुरयाः।  दमानविमा  एवि  च  दष्ट्रीनमानदष्ट्रीदलनम्।  अभकतम्  कक्षे विलमम् 

अकबरशमाहि-नमाममा यदमप गकढशत्रपुभमाररतविषरस्य तथमामप शमालन्तमप्रयनो मविदलत्प्रयश्च। अस्ययवि प्रपयौत्रनो मकमतरममदवि 
कसलयपुगमम्, गकहिष्ट्रीतमविगहि इवि चमारमरयाः, आलमगष्ट्रीरनोपमासररमारष्ट्री अविरङ्गजष्ट्रीवियाः सम्प्रमत मदलष्ट्रीविलभतमास कलङ्कयमत। 
अस्ययवि  पतमाकमा  कक्षे कयक्षेषपु,  मत्स्यक्षेषपु,  मगरक्षेषपु,  अङ्गक्षेषपु  बङ्गक्षेषपु  कसलङ्गक्षेषपु  च  दनोरकयन्तक्षे,  कक्षे विलस 
दमकणदक्षेशक्षेऽरपुनमाऽप्यस्य पररपकणर्मो नमासरकमारयाः ससविकत्तयाः। 

अन्वियमाथर याः - 
तस  कपु तपुबपुदष्ट्रीननमामकमम्  आरभ्य अदमाविसर समाम्प्रतस  पयरन्तस  रमाकसमा एवि रमरमविरनोसरनयाः यविनमा एवि 

रमाज्यस  शमासनमम्  अकमाषपुरयाः  कक तविन्तयाः।  दमानविमायाः  रमरमविरनोसरनयाः  एवि  च  दष्ट्रीनमानम्  द पुयाःखगस्तमानम्  अदष्ट्रीदलनम् 
नमामशतविन्तयाः।  कक्षे विलमम्  एकमाककी  अकबरशमाहि-नमाममा  एतनमामकनो  नकपयाः  यदमप  भमारतविषरस्य  भमारतदक्षेशस्य 
गकढशत्रपुयाः प्रच्छनशत्रपुयाः तथमामप शमालन्तमप्रययाः शमरतयाः मविदलत्प्रययाः पलण्डतमप्रययाः च अभकतम् अमासष्ट्रीतम्। अस्य एवि 
अकबरशमाहिनमामकस्य एवि प्रपयौत्रयाः तनयमात्मजयाः मकमतरमदम् इवि समविगहि इवि कसलयपुगस कसलकमालयाः, गकहिष्ट्रीतमविगहियाः 
रकतविपपुष्कयाः अरमरयाः  इवि पमापयाः इवि,  आलमगष्ट्रीरनोपमासररमारष्ट्री आलमगष्ट्रीर इत्यपुपनमाम्नमा प्रससदयाः अविरङ्गजष्ट्रीवियाः 
अविरङ्गजष्ट्रीविमामभरक्षेययाः  सम्प्रमत  इदमानन  मदलष्ट्रीविलभतमास  मदलष्ट्रीश्विरतमास  कलङ्कयमत  द कषयमत।  अस्य  एवि 
अविरक्षेङ्गजष्ट्रीविस्य  एवि  पतमाकमा  ध्विजयाः  कक्षे कयक्षेषपु  पञ्जमाबदक्षेशक्षे,  मत्स्यक्षेषपु  मत्स्यदक्षेशक्षे,  मगरक्षेषपु  मगरदक्षेशक्षे,  अङ्गक्षेषपु 
अङ्गदक्षेशक्षे  बङ्गक्षेषपु  बङ्गदक्षेशक्षेषपु  कसलङ्गक्षेषपु  कसलङ्गदक्षेशक्षे  च दनोरकयन्तक्षे  पयौनयाःपपुण्यक्षेन समपुलच्छष यन्तक्षे,  कक्षे विलस  दमकणदक्षेशक्षे 
दमकणप्रदक्षेशक्षे  अरपुनमा  इदमानष्ट्रीमम्  अस्य  म्लक्षेच्छनकपस्य  अबरङ्गजष्ट्रीबस्य  पररपकणरयाः  समगरूपक्षेण  असरकमारयाः 
प्रशमासनमासरकमारयाः न ससविकत्तयाः न सम्पनयाः। 
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व्यमाख्यमानमम् - 
कपु तपुबपुदष्ट्रीनमादम्  आरभ्य  यविनरमाज्यमम्  तदमानष्ट्रीममप  इमत  जमामपतविमानम्  ब्रहचमाररगपुपुरुयाः।  द पुषक्षेषपु 

यविनशमासकक्षे षपु  एकयाः  अकबरशमाहिनमामकनो  नकपयाः  शमालन्तप्रय  आसष्ट्रीतम्।  तस्य  प्रपयौत्रयाः  अत्यन्ततयमा  द पुषयाः 
रमाज्यशमासनस  तदमा  कपु विरनम्  आसष्ट्रीतम्।तस्य ध्विज एवि कक्षे कक्षे य-मत्स्य-मगर-अङ्ग-बङ्ग-कसलङ्गदक्षेशक्षेषपु  उत्तनोसलत 
आसष्ट्रीतम्।  कक्षे विलस दमकणप्रदक्षेशक्षे अबरङ्गजष्ट्रीबस्य पररपकणरयाः असरकमारयाः नमासष्ट्रीतम्।

व्यमाकरणमविमशर याः
● गकढशत्रपुयाः - गकढश्चमासयौ शत्रपुश्च गपुढशत्रपुयाः इमत कमररमारययाः। 

● मविदलत्प्रययाः - मविदमाससयाः मप्रयमा यस्य स मविदलत्प्रययाः इमत बहिहव्रष्ट्रीमहियाः।

● गकहिष्ट्रीतमविगहियाः - गकहिष्ट्रीतनो मविगहिनो यक्षेन स गकहिष्ट्रीतमविगहियाः इमत बहिहव्रष्ट्रीमहियाः।

● अदष्ट्रीदलनम् - दल मविदमारणक्षे इमत रमातनोयाः लपुमङ सज्झिप्रत्ययक्षे अदष्ट्रीदलनम् इमत रूपमम्।

● दनोरकयन्तक्षे - रकञम् कम्पनक्षे इमत रमातनोयाः यमङ प्रथमपपुरुषबहिहविचनक्षे दनोरकयन्तक्षे इमत रूपमम्।।

कनोषयाः
● “असपुरमा दयत्यदयतक्षेयदनपुजक्षेन्द्रिमाररपविरतमायाः” इत्यमरयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः

. 29 यविननकपक्षेषपु कनो मविदलत्प्रययाः।

. 30 कयाः मदलष्ट्रीविलभतमास कलङ्कयमत।

. 31 कपु त्र कपु त्र अविरङ्गजष्ट्रीविस्य पतमाकमा अमासष्ट्रीतम्।

. )11 10 समाम्प्रतस मकलपमाठमविच्छमाम - २६
दमकणदक्षेशनो  महि  पविरतबहिहलनोऽलस्त  अरण्यमानष्ट्रीसङ्कपु लश्चमास्तष्ट्रीमत  मचरनोदनोगक्षेनमामप 

नमायमशकन्महिमारमाषषकक्षे सररणनो  हिस्तमयतपुमम्।  समाम्प्रतमस्ययविमाऽऽत्मष्ट्रीयनो  दमकणदक्षेशशमासकत्विक्षेन 
'शमालस्तखमान'-नमाममा  प्रक्षेष्यत  इमत  श्रकयतक्षे।  महिमारमाषष दक्षेशरत्नमम्,  यविन-शनोमणत-मपपमासमाऽऽकपु लकक पमाणयाः, 
विष्ट्रीरतमा-सष्ट्रीमलन्तनष्ट्री-सष्ट्रीमन्त-सपुन्दर-समान्द्रि-ससन्दकर-दमान-दक्षेदष्ट्रीप्यममान-दनोदरण्डयाः,  मपुकपु टममणमरहिमारमाषष माणमास, 
भकषणस  भटमानमास,  मनसरनर्णीतष्ट्रीनमामम्  कपु लभविनस  कयौशलमानमास  पमारमाविमारयाः  परमनोत्समाहिमानमास  कश्चन 
प्रमातयाःस्मरणष्ट्रीययाः  स्विरममारऽऽगहिगहिगमहिलयाः,  मशवि  इवि  रकतमावितमारयाः 
मशविविष्ट्रीरश्चमालस्मन्पपुण्यनगरमानक्षेदष्ट्रीयस्यक्षेवि सससहिदपुगर  ससक्षेननो मनविसमत। मविजयपपुरमारष्ट्रीश्विरक्षेण समाम्प्रतमस्य 
प्रविकदवियरमम्।  'कमायर्त्तुं  विमा समारयक्षेयस दक्षेहिस विमा पमातयक्षेयमम्' इत्यस्य समारगभमार महितष्ट्री प्रमतजमा। सतष्ट्रीनमास, सतमास 
त्रयविमणरकस्य, आयरकपु लस्य, रमरस्य भमारतविषरस्य च आशमा-सन्तमान-मवितमानस्यमायमक्षेविऽऽश्रययाः। इयमक्षेवि 
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वितरममानमा  दशमा  भमारतविषरस्य।  मकमसरकमम्  मविमनविक्षेदयमामनो  यनोगबलमाविगतसकलगनोप्यतमविकत्तमान्तक्षेषपु 
यनोमगरमाजक्षेषपु इमत कथमयत्विमा मविररमाम।

अन्वियमाथर याः - 
दमकणदक्षेशनो भमारतस्य दमकणप्रदक्षेशनो महि मनश्चयक्षेन पविरतबहिहलयाः मगररप्रचपुरयाः अलस्त अरण्यमानष्ट्रीसङ्कपु लयाः 

महिमारण्यव्यमापयाः  च  पपुनयाः  अलस्त  वितरतक्षे  इमत  अनक्षेन  कमारणक्षेन  मचरनोदनोगक्षेन  बहिहरमा  प्रयमासक्षेन  अमप  अयमम् 
अबरङ्गजष्ट्रीवियाः न नमहि अशकतम्  समथरयाः  अभवितम्  महिमारमाषषकक्षे सररणयाः महिमारमाषष सससहिमानम्  हिस्तमयतपुस  विशष्ट्रीकतपुरमम्। 
समाम्प्रतमम्  इदमानष्ट्रीमम्  अस्य एवि अबरङ्गजष्ट्रीविस्य आत्मष्ट्रीययाः मप्रययाः दमकणदक्षेशशमासकत्विक्षेन  'शमालस्तखमान'-नमाममा 
प्रक्षेष्यत सम्प्रक्षेष्यतक्षे इमत श्रकयतक्षे इमत आकण्यरतक्षे। महिमारमाषषदक्षेशरत्नस महिमारमाषष मादक्षेशस्य चकडमाममणयाः, यविन-शनोमणत-

मपपमासमाऽऽकपु लकक पमाणयाः म्लक्षेच्छरकपमानक्षेच्छमाकपु लखड्गकयाः,  विष्ट्रीरतमा-सष्ट्रीमलन्तनष्ट्री-सष्ट्रीमन्त-सपुन्दर-समान्द्रि-ससन्दकर-

दमान-दक्षेदष्ट्रीप्यममान-दनोदरण्डयाः  शकरतमाङ्गनमाकक्षे शविक्षेशरम्यघननमागकक्षे शरचचरनदक्षेदष्ट्रीप्यममानभपुजखण्डयाः,  महिमारमाषष माणमास 
महिमारमाषषदक्षेशविमास्तव्यमानमास जनमानमास शक्षेखररत्नसदृशयाः,  भटमानमास शकरमाणमास भकषणमम् अलङ्कमारयाः,  नष्ट्रीतष्ट्रीनमास रमाजनयमानमास 
मनसरयाः  कनोषयाः,  कयौशलमानमास  दकतमानमास  कपु लभविनमम्,  पमारमाविमारयाः  समपुद्रियाः  परमनोत्समाहिमानमामम्  उत्कक षनोत्समाहिमानमामम्, 
कश्चन प्रमातयाःस्मरणष्ट्रीययाः अत्यन्तस ममाननष्ट्रीययाः स्विरममारगहिगहिगमहिलयाः सनमातनरमरस्य दृढतयमा पररपमालकयाः, मशवि 
इवि शङ्कर इवि रकतमावितमारयाः स्विष्ट्रीकक तमावितमारयाः,  मशविविष्ट्रीरयाः तनमामकयाः अलस्मनम् नक्षेदष्ट्रीयसस एवि अलस्मनम् समनकषर 
एवि  सससहिदपुगर  सससहिगढनमामकक्षे  दपुगर  ससक्षेनयाः  सक्षेनमासमहितयाः  मनविसमत।  मविजयपपुरमारष्ट्रीश्विरक्षेण  मविजयपपुरशमासकक्षे न 
समाम्प्रतमम् इदमानष्ट्रीमम् अस्य मशविविष्ट्रीरस्य प्रविकदस समपुपबकसमहितस वियरस शत्रपुत्विमम्।  'कमायर्त्तुं स्वितन्त्रतमाप्रमामपरूपस कमर  विमा 
समारयक्षेयस  ससदस  मविरमास्यमामयाः,  दक्षेहिस  कमायस  विमा  पमातयक्षेयमम्  पमातमयष्यमामयाः'  इमत  अस्य मशविविष्ट्रीरस्य  समारगभमार 
समारसमलन्वितमा महितष्ट्री प्रमतजमा भष्ट्रीषणयाः सङ्कल्पयाः। सतष्ट्रीनमास  कपु लव्रतमानमामम्,  सतमास  सज्जनमानमामम्,  त्रयविमणरकस्य 
ब्रमाहणकमत्रयवियश्यमात्मकस्य,  आयरकपु लस्य  आयरसममाजस्य,  रमरस्य  सनमातनमहिन्दपुरमरस्य  भमारतविषरस्य 
भमारतप्रदक्षेशस्य च आशमा-सन्तमान-मवितमानस्य आशमापरम्परमामविस्तरणस्य अयस मशविविष्ट्रीरयाः आश्रययाः आरमारयाः। 
इयमम्  एवि  एषमा  एवि  भमारतविषरस्य  भमारतदक्षेशस्य  वितरममानमा  दशमा  इदमानष्ट्रीन्तनदशमा।  मकमसरकस  मकयदहिहलस 
मविमनविक्षेदयमामयाः  सकचयमामयाः   यनोमगरमाजक्षेषपु  यनोमगविरक्षेषपु  यनोगबलमाविगतसकलगनोप्यतमविकत्तमान्तक्षेषपु 
ध्यमानबलमाविगतमासखलरहिस्यमयविकत्तक्षेषपु इमत एविस प्रकमारक्षेण कथमयत्विमा उक्त्विमा मविररमाम मविरतविमानम्।

व्यमाख्यमानमम् - 
दमकणदक्षेशनो मगररप्रचपुरयाः  महिमारण्यव्यमापयाः चमासष्ट्रीतम् अत एवि अबरङ्गजष्ट्रीवियाः तस्यमासरकमारक्षे असमथरयाः। 

तत्र अबरङ्गजष्ट्रीविस्य मप्रययाः दमकणदक्षेशशमासकत्विक्षेन  'शमालस्तखमान'-नमाममा  आसष्ट्रीतम्।  तत्र महिमारमाषषदक्षेशरत्नभकतयाः 
म्लक्षेच्छरकपमानक्षेच्छमासम्पनयाः, महिमारमाषषदक्षेशविमास्तव्यमानमास शक्षेखररत्नभकतयाः, भटमानमामम् अलङ्कमारयाः, रमाजनयमानमास मनसरयाः 
इत्यक्षेविम्भकतयाः प्रमातयाःस्मरणष्ट्रीययाः सनमातनरमरस्य दृढतयमा पररपमालकयाः मशवि इवि मशविविष्ट्रीरयाः आसष्ट्रीतम्। स सससहिदपुगर 
मनविसनमासष्ट्रीतम्।  तक्षेन  मविजयपपुरमारष्ट्रीशस्य  शत्रपुत्विस  विसररतमम्।  'कमायर्त्तुं  विमा  समारयक्षेयस  दक्षेहिस  विमा  पमातयक्षेयमम्'  इमत 
मशविविष्ट्रीरस्य समारगभरयाः भष्ट्रीषणयाः सङ्कल्पयाः। स एवि आयमारणमामम्  आश्रययाः। एविस  प्रकमारक्षेण यनोमगरमाजस  कथमयत्विमा 
ब्रहचमाररगपुरुयाः मविरतविमानम्।
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व्यमाकरणमविमशर याः
● पविरतबहिहलयाः - पविरतयबरहिहलयाः पविरतबहिहलयाः इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषयाः।

● अरण्यमानष्ट्रीसङ्कपु लयाः - महिदम् अरण्यमम् अरण्यमानष्ट्रीमत इन्द्रिविरुणक्षेमत सकत्रक्षेण आनपुमक ङष्ट्रीमप अरण्यमानष्ट्रीशब्दयाः। 
अरण्यमान्यमा सङ्कपु लयाः अरण्यमानष्ट्रीसङ्कपु लयाः इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषहि।

● महिमारमाषषदक्षेशरत्नमम्- महिमारमाषषदक्षेशस्य रत्नमम् इमत कमररमारयसममासयाः।

● यविनशनोमणतमपपमासमाकपु लकक पमाणयाः - यविनमानमास शनोमणतस यविनशनोमणतमम् इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः। तस्य 
मपपमासमा इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः। तयमा आकपु लयाः इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषयाः। तमादृकम्  कक पमाणनो यस्य स इमत 
बहिहव्रष्ट्रीमहियाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः

. 32 दमकणदक्षेशयाः ककीदृश आसष्ट्रीतम्।

. 33 दमकणदक्षेशशमासकत्विक्षेन यविनरमाजक्षेन कनो मनयपुकयाः।

. 34 मशविविष्ट्रीरयाः मपुकपु टममणयाः कस्य आसष्ट्रीतम्।

. 35 मशविविष्ट्रीरयाः कपु त्र मनविसमत स्म।

. 36 मशविविष्ट्रीरयाः ककीदृशयाः।

पमाठसमारयाः

यनोमगरमाजनो  भमारतविषरस्य  इदमानष्ट्रीन्तनलस्थमतस  जमातपुस  ब्रहचमाररगपुरुस  पकषविमानम्।  तदमा  ब्रहचमाररगपुरनोयाः 
अविस्थमा अत्र विमणरतमा। स महि भमारतविषरस्य यविनकक तमायमायाः अविस्थमायमा विणरनमाविसरक्षे अत्यन्तस दपुयाःखमनपुभकतविमानम्। 

ब्रहचमाररगपुरुयाः अत्र सनमातनरममारविललम्बनमामम् आयमारणमास मविषयक्षे खक्षेदस प्रस्तपुतविमानम्। स कसथतविमान यदम् 
विज्रमनममरतमा महि तस्य रसनमा। अन्यथमा तपु भमारतष्ट्रीयक्षेषपु  द पुषमानमास यविनमानमामम् अत्यमाचमारस्य विणरनक्षेन समा मभनमा 
भविक्षेतम्।  एविमक्षेवि  आयमारणमास  हृदयममप  विज्रसमारमम्।  अतयाः  एवि  यविनमानमामम्  अत्यमाचमारस  स्मकत्विमा  अमप  तदम् 
अनक्षेकप्रकमारक्षेण न मभनमम्। न महि तदम् हृदयमम् अमगनमा दग्रमम्। एविमक्षेवि आश्रमविमाससनयाः तक्षे मनन्दमायाः,  यतनो महि 
अलस्मनम् यविनमात्यमाचमारसमयक्षे अमप तक्षे आयरविसशष्ट्रीयमायाः वियमम् इमत समामभममानस जष्ट्रीविनरमारणस, श्विमासरमारणस सञ्चरणस 
च कपु विर लन्त। 

ततयाः  मपुमनयाः  स  ब्रहचमाररगपुरुस  प्रमत  उकविमानम्  विस्तपुतनो  महि  कमालगमतयाः  अननपुमक्षेयमा।  सम्प्रमत  तपु 
कमालविशमादक्षेवि  तत्सविर्त्तुं  प्रनषमम्।  तटप्रपमात इवि कमालकक मतभरविमत  भङ्गपुरमा।  अत एवि कमालविशक्षेन  एवि भविमत 
सनमातनरमरस्य पष्ट्रीडनमम् इमत मविमविच्य रययररमारणस कतरव्यमम्
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अत्र महिमामदस्य भमारतमाक्रमणस सनोमनमाथमलन्दरस्य लपुण्ठनस च विमणरतमम्। यदमा रययर्त्तुं प्रसनतमा प्रतमापयाः 
तक्षेजयाः,  मविक्रमयाः  रमरयाः  इत्यमामदगपुणमानमामम्  आश्रययाः  मविक्रममामदत्ययाः  स्विगरलनोकस  गतविमानम्  तदमा  कलश्चतम् 
गसजनष्ट्रीनमामकस्य स्थमानस्य रमाजमा महिमामदयाः सयन्यमामन स्विष्ट्रीकक त्य भमारतविषरमम् आगतविमानम्। स दमादशविमारस भमारतषर्त्तुं 
प्रमत आक्रमान्तविमानम्। तदमा एकविमारस स गपुजररप्रदक्षेशस्य मविख्यमातस्य सनोमनमाथमलन्दरस्य लपुण्ठनस कक तविमानम्। स 
गदयमा महिमादक्षेविमकमतर्त्तुं नमामशतविमानम्।

महिमादक्षेविमविगहिक्षे  गदमाघमातमादम्  अनन्तरमक्षेवि  तत्रत्यमायाः  पकजकमा  महिमामदस  प्रमासथरतविन्तयाः  यतम्  यथमा 
महिमादक्षेविमकमतरयाः  भगमा  न भविक्षेतम्।  महिमामदयाः तथमा विमातमार्त्तुं  नयवि श्रपुतविमानम्।  गदयमा स यदमा महिमादक्षेविमकतर्यौ  आघमातमम् 
अकरनोतम्  तदमा  तत्तयाः  बहिहमकल्यमामन  रत्नमामन  समन्तमातम्  मविस्तकतमामन।  स  पमाप्ममा  तमामन  रत्नमामन  मदमादक्षेविस्य 
मकमतरखण्डमम् अमप उषषस्य पकष्ठक्षे ससस्थमाप्य स्विस्य रमाजरमानन गसजनन गतविमानम्।

१०८७  -तमक्षे  विषर  महिमामपुदस्य मकत्यनो परस गनोरदक्षेशविमास्तव्ययाः शहिमाबपुदष्ट्रीनमामभरक्षेययाः गसजनष्ट्रीरमाजरमानन 
गत्विमा महिमामपुदविसशष्ट्रीयमानम् हितविमानम्। ततयाः प्रजमाजनमानम् पशपुवितम् प्रहृत्य अनक्षेकसयन्यसमहितयाः भमारतविषर्त्तुं प्रमविविक्षेश। तत्र 
च अनपुगस्विभमाविमानम् अमप  अससनमा ममारयनम्  १२५० इत्यक्षेतत्ससख्यकक्षे  ससवित्सरक्षे मदलष्ट्रीमम्  असरकक तविमानम्। स 
शहिमाबपुदष्ट्रीन एवि प्रमारमान्यक्षेन प्रमपुखतयमा भमारतविषर यविनशमासनस्य अङ्कपु रमारनोपकमारष्ट्री अभकतम्। शहिमाबपुदष्ट्रीनस्य एवि 
कपु तपुबपुदष्ट्रीननमामकयाः अनपुचरयाः भमारतविषरस्य आमदमयाः असरपयाः अभवितम्।

कपु तपुबपुदष्ट्रीनमादम्  आरभ्य यविनरमाज्यस  प्रविकत्तमम्।  दपुषक्षेषपु  यविनशमासकक्षे षपु  एकयाः  अकबरशमाहिनमामकनो  नकपयाः 
शमालन्तप्रय आसष्ट्रीतम्। तस्य प्रपयौत्रयाः अत्यन्ततयमा दपुषयाः रमाज्यशमासनस तदमा कपु विरनम् आसष्ट्रीतम्। तस्य ध्विज एवि 
कक्षे कक्षे य-मत्स्य-मगर-अङ्ग-बङ्ग-कसलङ्गदक्षेशक्षेषपु  उत्तनोसलत  आसष्ट्रीतम्।  कक्षे विलस  दमकणप्रदक्षेशक्षे  अबरङ्गजष्ट्रीबस्य 
पररपकणरयाः असरकमारयाः नमासष्ट्रीतम्।

दमकणदक्षेशनो मगररप्रचपुरयाः  महिमारण्यव्यमापयाः चमासष्ट्रीतम् अत एवि अबरङ्गजष्ट्रीवियाः तस्यमासरकमारक्षे असमथरयाः। 
तत्र अबरङ्गजष्ट्रीविस्य मप्रययाः दमकणदक्षेशशमासकत्विक्षेन  'शमालस्तखमान'-नमाममा  आसष्ट्रीतम्।  तत्र महिमारमाषषदक्षेशरत्नभकतयाः 
म्लक्षेच्छरकपमानक्षेच्छमासम्पनयाः, महिमारमाषषदक्षेशविमास्तव्यमानमास शक्षेखररत्नभकतयाः, भटमानमामम् अलङ्कमारयाः, रमाजनयमानमास मनसरयाः 
इत्यक्षेविम्भकतयाः प्रमातयाःस्मरणष्ट्रीययाः सनमातनरमरस्य दृढतयमा पररपमालकयाः मशवि इवि मशविविष्ट्रीरयाः आसष्ट्रीतम्। स सससहिदपुगर 
मनविसनमासष्ट्रीतम्।  तक्षेन  मविजयपपुरमारष्ट्रीशस्य  शत्रपुत्विस  विसररतमम्।  'कमायर्त्तुं  विमा  समारयक्षेयस  दक्षेहिस  विमा  पमातयक्षेयमम्'  इमत 
मशविविष्ट्रीरस्य समारगभरयाः भष्ट्रीषणयाः सङ्कल्पयाः। स एवि आयमारणमामम्  आश्रययाः। एविस  प्रकमारक्षेण यनोमगरमाजस  कथमयत्विमा 
ब्रहचमाररगपुरुयाः मविरतविमानम् इमत पमाठसमारयाः।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

. 1 सनोमनमाथमलन्दरलपुण्ठनविकत्तमान्तस विणरयत।

. 2 महिमामदस्य भमारतमाक्रमणस विणरयत।

. 3 दमकणदक्षेशस विणरयत।

. 4 अथ "विष्ट्रीर, गकहिष्ट्रीतमसखलस मवित्तमम्, परमासजतमा आयरसक्षेनमायाः, बन्दष्ट्रीकक तमा वियमम्, ससञ्चतममलस यशयाः, 
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इतनोऽमप न शमाम्यमत तक्षे क्रनोरश्चक्षेदस्ममानम् तमाडय, ममारय, मछलन्र, मभलन्र, पमातय, मकन्तपु त्यजक्षेममामम् 
अमकसञ्चत्करन जडमास महिमादक्षेविप्रमतममामम्। यदक्षेविस न स्विष्ट्रीकरनोमष तदम् गकहिमाणमास्मत्तनोऽन्यदमप 
सपुविणरकनोमटदयमम्, त्रमायस्वि, मयनमास भगविन्मकमतर्त्तुं स्प्रमाकष्ट्रीयाः" - इमत समामक्षेडस कथयत्सपु रुदत्सपु पतत्सपु 
मविलपुण्ठत्सपु प्रणमत्सपु च पकजकविगरषपु - "नमाहिस मकमतर्त्तुं मविक्रकीणमामम, मकन्तपु मभनमद" इमत सङ्गज्यर 
जनतमायमा हिमाहिमाकमारकलकलममाकणरयनम् घनोरगदयमा मकमतरमतपुत्रपुटतम्। गदमापमातसमकमालमक्षेवि 
चमानक्षेकमाबपुरदपदमपुद्रिमामकल्यमामन रत्नमामन मकमतरमध्यमादपुच्छसलतमामन पररतनोऽविमाककीयरन्त। स च दग्रमपुखयाः 
तमामन रत्नमामन मकमतरखण्डमामन च क्रमक्षेलकपकष्ठक्षेष्विमारनोप्य ससन्रपुनदमपुत्तष्ट्रीयर स्विककीयमास मविजयध्विसजनन 
गसजनन नमाम रमाजरमानन प्रमामविशतम्। - इमत व्यमाख्यमात।

पमाठगतप्रश्नमानमामपुत्तरमामण

. 1 आयमारणमास दम्भनोसलघमटतमा रसनमा।

. 2 आयमारणमास विज्रसमारमयस हृदयमम्।

. 3 दम्भनोसलनमा घमटतमा दम्भनोसलघमटतमा इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषयाः।

. 4 सकलमानथरमययाः, सकलविञ्चनमामययाः, सकलपमापमययाः सकलनोपद्रिविमयश्च यविनदपुरमाचमारविकत्तमान्तयाः।

. 5 मविलकणनो भगविमानम् सकल-कलमा-कलमाप-कलनयाः सकलकमालनयाः करमालयाः कमालयाः। 

. 6 सससहि-व्यमाघ्र-भलकक-गण्डक-फक्षे रु-शश-सहिसव्यमापमामन अरण्यमामन जनपदष्ट्रीकरनोमत कमालयाः।

. 7 मलन्दर-प्रमासमाद-हिम्यर-शृङ्गमाटक-चत्विरनोदमानतडमागगनोष्ठमयमामन नगरमामण च कमाननष्ट्रीकरनोमत। 

. 8 मविक्रममामदत्ययाः रययरण प्रसमादक्षेन प्रतमापक्षेन तक्षेजसमा विष्ट्रीयरण मविक्रमक्षेण शमान्त्यमा सश्रयमा सयौख्यक्षेन रमरण 
मविदयमा च सहि परलनोकस  गतयाः।

. 9 गसजनष्ट्रीनमामकस  स्थमानस गसजनष्ट्रीस्थमानमममत शमाकपमासथरविमामदवित्सममासयाः। तत्र मनविमासष्ट्री इमत 
सपमष्ट्रीतत्पपुरुषयाः।

. 10 रमाजमास परस्परवियरस यदमा प्रविकदस तदमा गसजनष्ट्रीस्थमानमनविमासष्ट्री महिमामदयाः भमारतविषरमम् आक्रमान्तविमानम्।

. 11 भमारतविषमारक्रमणमात्परस महिमामदयाः भमारतष्ट्रीयमानम् ममारमयत्विमा मलन्दरमामण प्रमतममायाः च नमाशमयत्विमा, बहिहनम् 
जनमानम् स्विस्य दमासरूपक्षेण अङ्गष्ट्रीकक त्य बहिहमन रत्नमामन च बलमातम् स्विष्ट्रीकक त्य गसजनष्ट्रीस्थमानस प्रमत 
अगच्छतम्।

. 12 महिमामदयाः दमादशविमारस भमारतस्य मविलपुण्ठनस कक तविमानम्।

. 13 महिमामदयाः गपुजररदक्षेशचकडमामयतस सनोमतष्ट्रीथर्त्तुं रकलष्ट्रीचकमार।

. 14 महिमामदयाः सनोमनमाथमलन्दरस्य मदशतसपुविणरपररममतमास घण्टमास स्विष्ट्रीकक तविमानम्।

. 15 गपुजररदक्षेशस्य चकडमामयतस गकजररदक्षेशचकडमामयतमम् इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः।

. 16 मशविमकमतरस्पशरमनषक्षेरमाय अनपुरुदयाः महिमामदयाः "नमाहिस मकमतर्त्तुं मविक्रकीणमामम, मकन्तपु मभनमद" इमत उकविमानम्।
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मशविरमाजमविजययाः - यविनदपुरमाचमारयाः मटप्पणष्ट्री

. 17 मकतर्यौ गदमापमातमात्परमक्षेवि अनक्षेकमाबपुरदपदमपुद्रिमामकल्यमामन रत्नमामन मकमतरमध्यमादम् उच्छसलतमामन पररतयाः 
अविककीणमारमन।

. 18 दग्रस मपुखस यस्य स दग्रमपुखयाः इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः।

. 19 महिमामदयाः सपमाशष्ट्रीत्यपुत्तरसहिसतमक्षे (१०८७) वियक्रममाब्दक्षे प्रमाणमानम् त्यकविमानम्।

. 20 महिमामदमकत्यनोयाः परस गनोरदक्षेशमनविमासष्ट्री शहिमाबपुदष्ट्रीनयाः गजनष्ट्रीमम् आक्रमान्तविमानम्।

. 21 पञ्चमाशदपुत्तरदमादशतममतक्षेऽब्दक्षे (१२५०) शहिमाबपुदष्ट्रीनयाः मदलष्ट्रीश्विरयाः ससविकत्तयाः।

. 22 शष्ट्रीतलमामन शनोमणतमामन यक्षेषमास तक्षे शष्ट्रीतलशनोमणतमायाः, तमानम् इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः।

. 23 यमाविनकमालक्षे मदलष्ट्रीश्विरयाः पकरविष्ट्रीरमाजयाः।

. 24 यमाविनकमालक्षे कमान्यकपु ब्जक्षेश्विरयाः जयचन्द्रियाः।

. 25 शहिमाबपुदष्ट्रीनक्षेन गङ्गमा शनोमणतशनोणमा मविमहितमा।

. 26 यविनशमासनस्य भमारतक्षे अङ्कपु रमारनोपकयाः शहिमाबपुदष्ट्रीनयाः।

. 27 कपु तपुबपुदष्ट्रीनयाः भमारतस्य प्रथमयाः यविनसममाटम् ।

. 28 ररङ्गत्तरङ्गभङ्गमा - तरङ्गमाणमास भङ्गमायाः तरङ्गभङ्गमा इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः। ररङ्गन्तयाः तरङ्गभङ्गमा यस्यमायाः समा 
ररङ्गत्तरङ्गभङ्गमा इमत बहिहव्रष्ट्रीमहियाः।

. 29 अकबरशमाहि-नमाममा गकढशत्रपुभमाररतविषरस्य तथमामप शमालन्तमप्रयनो मविदलत्प्रयश्च।

. 30 अकविरशमाहि-नमामकस्य प्रपयौत्रनो मकमतरममदवि कसलयपुगमम्, गकहिष्ट्रीतमविगहि इवि चमारमरयाः, 
आलमगष्ट्रीरनोपमासररमारष्ट्री अविरङ्गजष्ट्रीवियाः सम्प्रमत मदलष्ट्रीविलभतमास कलङ्कयमत। 

. 31 अविरङ्गजष्ट्रीविस्य पतमाकमा कक्षे कयक्षेषपु, मत्स्यक्षेषपु, मगरक्षेषपु, अङ्गक्षेषपु बङ्गक्षेषपु कसलङ्गक्षेषपु च आसष्ट्रीतम्। 

. 32 दमकणदक्षेशयाः पविरतबहिहलयाः अरण्यमानष्ट्रीसङ्कपु लश्चमासष्ट्रीतम्।

. 33 दमकणदक्षेशशमासकत्विक्षेन यविनरमाजक्षेन शमालस्तखमान-नमामकनो मनयपुकयाः।

. 34 मशविविष्ट्रीरयाः महिमारमाषष माणमास मपुकपु टममणरमासष्ट्रीतम्।

. 35 मशविविष्ट्रीरयाः सससहिदपुगर ससक्षेननो मनविसमत स्म। 

. 36 मशविविष्ट्रीरयाः सतष्ट्रीनमास सतमास त्रयविमणरकस्य आयरकपु लस्य, रमरस्य भमारतविषरस्य च आशमा-सन्तमान-

मवितमानस्य आश्रययाः। 

।।इमत एकमादशयाः पमाठयाः।।
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