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)16 शपुकनमासनोपदक्षेशयाः - ययौविनस्विभमावियाः
प्रस्तमाविनमा

असस्मनम्  पमाठक्षे  शपुकनमासनोपदक्षेशस्य  'एविस  सममतक्रमामत्सपु’  इत्यतयाः  आरभ्य  'तन्द्रिमाप्रदमा  लक्ष्मष्ट्रीयाः' 
इत्यन्तयाः  असशयाः  विण्यरतक्षे।  अत्र  शपुकनमासयाः  चन्द्रिमापष्ट्रीडमम्  उपदक्षेषपुममारभतक्षे।  स  ययौविनस्य  मविकमारयाः,  सम्पदयाः 
अहिङ्कमारयाः इत्यमादष्ट्रीनम् बहिहनम् मविषयमानम् चन्द्रिमापष्ट्रीडस प्रमत उपमदशमत। स भमागयाः अत्रमाध आलनोच्यतक्षे - 

उदक्षेश्यमामन
अमपुमम् पमाठस पमठत्विमा भविमानम् -

 बमाणभटस्य गदकमाव्यरचनमाशनलवीं जमानष्ट्रीयमातम्।
 चन्द्रिमापष्ट्रीडरमाज्यमामभषक्षेकविकत्तमान्तस जमानष्ट्रीयमातम्।
 ययौविनस्य प्रभमाविस लक्ष्मष्ट्रीमदमम् अनथरपरम्परमास च जमानष्ट्रीयमातम्।
 सज्जनस्य दपुजरनस्य च व्यविहिमारस जमानष्ट्रीयमातम्।
 अत्र पमाठक्षे सस्थतमानमास पदमानमामम् अन्वियमाथर जमानष्ट्रीयमातम्।
 दष्ट्रीघमारणमास पदमानमास सममासमानम् बनोदपुस समथरयाः भविक्षेतम्।

१६.१) समाम्प्रतस मकलपमाठमम् अविगच्छमाम-१
एविस  सममतक्रमामत्सपु  मदविसक्षेषपु  रमाजमा  चन्द्रिमापष्ट्रीडस्य  ययौविरमाज्यमामभषक्षेकस  मचककीषपुर याः 

प्रतष्ट्रीहिमारमानपुपकरणसम्भमारसङ्गहिमाथरममामददक्षेश।  समपुपसस्थतययौविरमाज्यमामभषक्षेकञ  तस 
कदमामचदशरनमाथरममागतममारूढमविनयममप मविनष्ट्रीततरममच्छनम् कतपुर शपुकनमासयाः समविस्तरमपुविमाच।

व्यमाख्यमानमम् - 
एविस पकविर्वोकमविसधनमा पकविर्वोकमविधयमा मदविसक्षेषपु मदनक्षेषपु सममतक्रमामत्सपु सममतक्रमान्तक्षेषपु गच्छत्सपु व्यतष्ट्रीतक्षेषपु 

रमाजमा  नकपयाः  तमारमापष्ट्रीडयाः  चन्द्रिमापष्ट्रीडस्य आत्मजस्य स्विपपुत्रस्य  ययौविरमाज्यमामभषक्षेकस  ययौविरमाज्यक्षे  यपुविरमाजकमरमण 
अमभषक्षेकमम्  अमभषक्षेचनस  यपुविरमाजपदप्रमतष्ठमास  विमा  मचककीषपुरयाः  कतपुर ममच्छपु याः  प्रतष्ट्रीहिमारमानम्  दमारपमालमानम् 
उपकरणससभमारससगहिमाथरमम् उपकरणमम् अमभषक्षेकसमामगष्ट्री तस्य ययाः सम्भमारयाः समकहियाः तस्य ससगहिमाथर सञयमाथरमम् 
आमददक्षेश आजमापयमाममास आजमास दत्तविमानम्। 
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समपुपसस्थतययौविरमाज्यमामभषक्षेकस  समपुपसस्थतयाः सम्प्रमाप्तयाः मविदममानयाः ययौविरमाज्यमामभषक्षेकयाः ययौविरमाज्यस्य 
यपुविरमाजकमरणयाः अमभषक्षेकयाः अमभषक्षेचनस यपुविरमाजपदप्रमतष्ठमा यस्य तमादृशस  तस   चन्द्रिमापष्ट्रीडस  कदमामचतम्  जमातपुमचतम् 
कसस्मससश्चतम्  समयक्षे  दशरनमाथरमम्  अविलनोकनमाथरमम्  आगतमम्  आयमातमम्  आरूढमविनयस  सञमातमविनयमम्  अमप 
मविनष्ट्रीततरमम् अमतशयक्षेन मविनमयनमम् इच्छनम् विमाञ्छनम् अमभलषनम् शपुकनमासयाः प्रधमानमाममात्ययाः समविस्तरस सव्यमासमम् 
उविमाच जगमाद।

सरलमाथर याः - 
इत्थस समपुमचतक्षे कमालक्षे सममागतक्षे रमाजमा तमारमापष्ट्रीडयाः स्विपपुत्रस्य चन्द्रिमापष्ट्रीडस्य यपुविरमाजपदप्रमतष्ठमास कतपुरमम् 

इषविमानम्। अतयाः अमभषक्षेकस्य समामगष्ट्रीससगहिणमाय सक्षेविकमानम् स आमदषविमानम्। ययौविरमाज्यमामभषक्षेककमात्पकविर शपुकनमासस 
द्रिषपुमम्  चन्द्रिमापष्ट्रीडयाः गतविमानम्।  तदमा  शपुकनमासयाः चन्द्रिमापष्ट्रीडयाः अतष्ट्रीवि मविनयसम्पनयाः इमत दृष्टमा  इतनोऽमप तस्य 
मविनयविधरनमाय मविस्तरक्षेण उकविमानम्।

व्यमाकरणमविमशर याः - 
क) सममासयाः

.1 ययौविरमाज्यमामभषक्षेकमम्- ययौविरमाज्यस्य अमभषक्षेकयाः ययौविरमाज्यमामभषक्षेकयाः, तमम् इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।

.2 समपुपसस्थतययौविरमाज्यमामभषक्षेकमम्  -  ययौविरमाज्यस्य  अमभषक्षेकयाः  ययौविरमाज्यमामभषक्षेकयाः  इमत 
षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। समपुपसस्थतयाः ययौविरमाज्यमामभषक्षेकयाः यस्य स समपुपसस्थतययौविरमाज्यमामभषक्षेकयाः, तस 
समपुपसस्थतययौविरमाज्यमामभषक्षेकमम् इमत बहिहवष्ट्रीमहिसममासयाः।

.3 आरूढमविनयमम् - आरूढयाः मविनययाः यमम् स आरूढमविनययाः, तमममत बहिहवष्ट्रीमहिसममासयाः।

ख) ससन्धमविच्छक्षेदयाः

समपुपसस्थतययौविरमाज्यमामभषक्षेकञ - समपुपसस्थतययौविरमाज्यमामभषक्षेकमम् च।

कनोशयाः -
.1 “रमाजमा  रमाटम्  पमासथरविक्ष्ममाभकनकपभकपमहिष्ट्रीमकतयाः।”  इत्यमरविचनमातम्  रमाजनम्-शब्दस्य  रमाटम् ,  पमासथरवियाः, 

क्ष्ममाभकतम्, नकपयाः, भकपयाः, महिष्ट्रीमकतम् इत्यक्षेतक्षे पयमारयमायाः।

.2 “प्रतष्ट्रीहिमारनो दमारपमालदमास्थदमासस्थतदशरकमायाः।” इत्यमरविचनमातम् प्रतष्ट्रीहिमारशब्दस्य दमारपमालयाः, दमास्थयाः, 
दमासस्थतयाः, दशरकयाः इत्यक्षेतक्षे पयमारयमायाः। कनो नमाम प्रतष्ट्रीहिमार इमत चमाणक्यससगहिक्षे -

“इमङतमाकमारतत्त्विजनो बलविमानम् मप्रयदशरनयाः।

अप्रममादष्ट्री सदमा दकयाः प्रतष्ट्रीहिमारयाः स उच्यतक्षे।।” इमत।

पमाठगतप्रश्नमायाः- १

. 1 चन्द्रिमापष्ट्रीडयाः कस्य पपुत्रयाः?
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. 2 कयाः कस्य ययौविरमाज्यमामभषक्षेकस  मचककीषपुरयाः आसष्ट्रीतम्? 

. 3 रमाजमा उपकरणससगहिमाथर कमानम् आमदषविमानम्? 

. 4 चन्द्रिमापष्ट्रीडयाः कदमा आगतविमानम्?

. 5 तमारमापष्ट्रीडस्य प्रधमानमसन्त्रणयाः नमाम मकममासष्ट्रीतम्? 

. 6 शपुकनमासयाः मकमथरमम् उपदक्षेशस दत्तविमानम्?

. 7 कमादम्बरष्ट्री कथमा उत आख्यमामयकमा?

१६.२) समाम्प्रतस मकलपमाठमम् अविगच्छमाम - २
"तमात,  चन्द्रिमापष्ट्रीड,  मविमदतविक्षेमदतव्यस्य  अधष्ट्रीतसविरशमासस्य  तक्षे  नमाल्पमप्यपुपदक्षेषव्यमसस्त। 

कक्षे विलञ  मनसगरत  एवि  अभमानपुभक्षेदमरत्नमालनोकनोच्छक्षेदमम्  अप्रदष्ट्रीपप्रभमापनक्षेयममतगहिनस  तमनो 
ययौविनप्रभविमम्।  अपररणमनोपशमनो  दमारुणनो  लक्ष्मष्ट्रीमदयाः।कषमनञनविसत्तरसमाध्यमपरमम् 
ऐश्वियर मतममरमान्धत्विमम्।  अमशमशरनोपचमारहिमायर्वोऽमततष्ट्रीवनो  दपरदमाहिज्विरनोष्ममा।  सततममकलमन्त्रगम्यनो 
मविषमनो  मविषयमविषमास्विमादमनोहि:।  मनत्यमस्नमानशयौचविध्यनो  बलविमानम्  रमागमलमाविलक्षेप:। 
अजस्रमकपमाविसमानप्रबनोधमा घनोरमा च रमाज्यसपुखसमनपमातमनद्रिमा भवितष्ट्रीमत , इत्यतयाः मविस्तरक्षेणमामभधष्ट्रीयसक्षे।

व्यमाख्यमानमम् - 
तमात  वित्स!  पपुत्र!  चन्द्रिमापष्ट्रीड!  मविमदतविक्षेमदतव्यस्य  मविमदतस  जमातस  विक्षेमदतव्यस  जमातव्यस  समस्तनो 

जमातव्यमविषयनो  यक्षेन  तस्य  तमादृशस्य,  अधष्ट्रीतसविरशमासस्य  अधष्ट्रीतमामन  पमठतमामन  सविरशमासमामण 
विक्षेदमामदसकलशमासमामण यक्षेन तस्य तमादृशस्य, तक्षे तवि, अल्पस स्तनोकमम् अमप उपदक्षेषव्यमम् उपदक्षेषपु स यनोगयस विकव्यस 
शमासतत्त्विमममत शक्षेषयाः न असस्त ननो मविदतक्षे।

तमहिर  उपदक्षेशस्य आरम्भयाः मकमथरयाः इमत प्रश्न उदक्षेमत। तदमा कथयमत  -  कक्षे विलञ इमत। कक्षे विलञ 
मकञ उपदक्षेषव्यत्विमाभमाविक्षेऽमप उपदक्षेशप्रयनोजनमपुपपमादयमत मनसगरतयाः स्विभमावितयाः एवि ययौविनप्रभविस ययौविनस प्रभवियाः 
यस्य ततम्  ययौविनप्रभविस  तमारुण्यनोत्पनस,  तमयाः अन्धकमारमम्  अमतदपुदरमनष्ट्रीयमम्,  अभमानपुभक्षेदमम्  न भमानपुनमा सकयरण 
भक्षेदमम् उच्छक्षेदमम्,  अरत्नमालनोकच्छक्षेदस न रत्नमानमास मणष्ट्रीनमामम् आलनोकक्षे न प्रकमाशक्षेन कमान्त्यमा उच्छक्षेदमम् उच्छक्षेत्तपुस 
यनोगयस छक्षेदस मविनमाशमयतपुस शक्यमम्, अप्रदष्ट्रीपप्रभमापनक्षेयस प्रदष्ट्रीपप्रभयमा प्रदष्ट्रीपप्रकमाशक्षेन अमप न अपनक्षेयमम् अपनक्षेतपुमम् 
अशक्यमम् इमत भमावियाः। अत एवि - अमतगहिनस दपुयाःखहिक्षेतपुत्विमादम् अमतशयदपुयाःखस्विरूपमममत भमावियाः। 

लक्ष्मष्ट्रीमदयाः  लक्ष्म्यमायाः  धनसम्पदयाः  मदयाः  उन्मत्ततमा  धनमत्ततमा,  अपररणमामनोपशमयाः  अमविदममानयाः 
पररणमामक्षे  विययाःपररणतयौ  असन्तममाविस्थमायमामम्  उपशमयाः  मनविकसत्तयाः  यस्य  सयाः  तमादृशयाः।  अथमारतम् 
ममादकपदमाथरसक्षेविनजमनतमा मत्ततमा तपु  औषधमामदनमा  कमालपररणतयौ  च मनवितरतक्षे  परस  लक्ष्मष्ट्रीमदयाः कथममप न 
मनवितरत इमत भमावियाः। तथमा च तमारुण्यमदस्य विययाःपररणमामक्षेऽपगमनो भविमत,  सपुरमापमाननोत्पनमदश्च चमान्यसमयक्षे 
स्वियमक्षेवि  मनवितरतक्षे।  मकन्तपु  धनसम्पसत्तमदयाः  जष्ट्रीविनमान्तस  यमावितम्  मतष्ठमत  अत इतरमदमापक्षेकयमा  अयस  मभनयाः 
अपररणमामनोपशमयाः। अत एवि दमारुणयाः भष्ट्रीषणयाः।
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कषमनञनविसत्तरसमाध्यमपरमम्  ऐश्वियरमतममरमान्धत्विमम्।  अपरस  प्रससदमातम्  अन्धत्विरनोगमादम्  मभनमम्, 
ऐश्वियरमतममरमान्धत्विमम्  ऐश्वियर  सम्पदम्  एवि  मतममरस  मतममरससजकयाः  नयनरनोगयाः  ऐश्वियरमतममरयाः,  तक्षेन  अन्धत्विस 
दशरनरमामहित्यमम्  दशरनशकन्यत्विमम्  इमत  भमावियाः।  अनञनविमतरसमाध्यस  न  अञनवित्यमार  चन्द्रिनोदयमादञनवित्यमार 
मविडमालमामदविसमाकज्जलदशयमा,  नक्षेत्रयौषधनोमविशक्षेषक्षेण  समाध्यस  मनविमारणष्ट्रीयस  मविदतक्षे।  अतयाः  कषस  द पुयाःखस्विरूपमम्। 
मतममरमाख्यनयनरनोगस्तपु अञनवित्यमार उपशमाम्यमत। अत एवि कषस मनतमान्तक्लक्षेशकरस भविमत। मतममरव्यमासधनमा 
उत्पनस  दृमषरमामहित्यमम्  अञनवित्यमारमदनमा  प्रमतकतपुर  यनोगयस,  मकन्तपु 
सदसमदविक्षेकशकन्यत्विरूपधनसम्पसत्तमतममरमान्धत्विस  कक्षे नमामप  प्रकमारक्षेण  प्रमतकतपुर  न  यनोगयमममत  दयनोयाः  महिदम् 
विनषम्यमम् असस्त इत्यमाशमाययाः। यथमाषमाङहृदयक्षे -

“रसक्षेन्द्रिभपुजगयौ तपुल्ययौ तयनोस्तपुल्यमथमाञनमम्।

 ईषत्कपकररससयपुकमञनस मतममरमापहिमम्।।” इमत।

दपरदमारज्विरनोष्ममा दपरयाः सम्पत्त्यहिसकमारयाः अमभममान एवि दमाहिज्विरयाः तष्ट्रीवतमापयाः तस्य ऊष्ममा उष्णत्विमम् 
अमशमशरनोपचमारहिमायरयाः न मशमशरनयाः शष्ट्रीतलनयाः उपचमारनयाः स्रक्चन्दनमामदमभयाः पदमाथरयाः व्यमापमारनयाः विमा हिमायरयाः पररहितपुर  
यनोगय इमत तमादृशयाः। अत एवि अमततष्ट्रीव अमततष्ट्रीक्ष्णयाः। अन्यमविधयाः ज्विरस्तपु  शष्ट्रीतलनोपचमारनयाः मनविमारणयनोगयनो 
भविमत परन्तपु दपरदमाहिज्विरनोष्ममा न तथक्षेमत तमात्पयरमम्।

मविससन्विमत  बध्नमामत  मविषमयणमनपुपुबध्नतष्ट्रीमत  मविषयमायाः  स्रक्चन्दनविमनतमादययाः  पदमाथमारयाः।  तक्षे  एवि 
अनथरहिक्षेतपुत्विमादम्  मविषमामण  गरलमामन,  तक्षेषमास  य  आस्विमादयाः  सम्भनोगयाः  उपभनोगयाः  तक्षेन  ययाः  मनोहियाः  मकच्छमार  स 
मविषयमविषमास्विमादमनोहियाः  स्रक्चन्दनमामदगरलसम्भनोगमकच्छमार  सततस  मनरन्तरमम्  अमकलमन्त्रगम्ययाः  न  मकलनयाः 
औषधमकलनयाः मन्त्रनयाः मविषमविनमाशकमन्त्रनयाः गम्ययाः समाध्ययाः मनवितरमयतपुस शक्य इमत सयाः तमादृशयाः मविषमयाः अतष्ट्रीवि तष्ट्रीवयाः 
कमठनयाः मनविमारमयतपुमम् अशक्ययाः।

रमागमलमाविलक्षेपयाः  रमागयाः  मविषयस्यमामभलमाषयाः,  स  एवि  मलयाः  पङ्कयाः,  तस्य  अविलक्षेपयाः  अविलक्षेपनमम् 
अस्नमानशयौचविध्ययाः न स्नमानक्षेन मज्जनक्षेन शयौचक्षेन शपुमचमक्रययमा च विध्ययाः मविनमाश्ययाः,  पररहिमायर  इमत भमावियाः। स 
मनत्यस बलविमानम् मनतमान्तयाः शमकशमालष्ट्री। अन्ययाः अविलक्षेपयाः स्नमानमामदनमा अपनक्षेतपुस  शक्यतक्षे,  अयस रमागमलमाविलक्षेपयाः 
स्नमानमामदनमा न अपनक्षेतपुस शक्ययाः।

अजस्रमकपमाविसमानप्रबनोधमा  घनोरमा  च  रमाज्यसपुखसमनपमातमनद्रिमा  भवितष्ट्रीमत,  इत्यतयाः 
मविस्तरक्षेणमामभधष्ट्रीयसक्षे।  रमाज्यसपुखसमनपमातमनद्रिमा  रमाज्यसपुखस  रमाषषशमासनस्य  आनन्दयाः  एवि  ससमनपमातमनद्रिमा 
सपुषपुमप्तरूपमा। अकपमाविसमानप्रबनोधमा न कपमाऽविसमानक्षे  रमात्र्यन्तक्षे  प्रबनोधयाः जमागरणस यस्यमास समा तमादृशष्ट्री। अन्यस्यमा 
मनद्रिमायमायाः मनशमान्तक्षे जमागरणस भविमत परन्तपु रमाज्यसपुखससमनपमातमनद्रिमायमास्तपु प्रबनोधनो न भविमत। अत इयस मनद्रिमा 
अजस्रस  मनरन्तरस  घनोरमा  भष्ट्रीषणमा  भविमत।  इमत  एविस  मविस्तरक्षेण  व्यमासरूपक्षेण  अमभधष्ट्रीयसक्षे  कथ्यसक्षे।  त्विमय 
सम्भमाव्यममानमानमास तमारुण्यनोत्पनमाजमानमादष्ट्रीनमास मनविकत्त्यथरमममत यनोज्यमम्।

सरलमाथर याः - 
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शपुकनमासयाः चन्द्रिमापष्ट्रीडस प्रमत कथयमत यतम् सविमारमण शमासमामण चन्द्रिमापष्ट्रीडयाः अधष्ट्रीतविनमानम्, अतयाः तस्मन 
उपदक्षेषव्यस  मकममप  नमासस्त।  परन्तपु  ययौविनदशमायमास  स्विभमावितयाः  एवि  यतम्  तमयाः  उत्पदतक्षे,  ततम्  सकयरण  न 
मविनमाशमयतपुस शक्यतक्षे। मणक्षेयाः आलनोकयाः अमप ततम् न उच्छक्षेत्तपुस समथरयाः। प्रदष्ट्रीपप्रभमामप ततम् न दकरष्ट्रीकतपुर समथमार। 
एततम्  तमयाः  अमतगहिनमम्  अमतशयदपुयाःखस्विरूपमम्।  धनसम्पसत्तमदयाः  महि  उपशमनयनोगयनो  नमासस्त। 
ममादकपदमाथरसक्षेविनजमनतमा मत्ततमा तपु  औषधमामदनमा  कमालपररणतयौ  च मनवितरतक्षे  परस  लक्ष्मष्ट्रीमदयाः कथममप न 
मनवितरत।  ऐश्वियरण  यदम्  अन्धत्विमम्  आयमामत तस्य मनविमारणस  सपुदपुष्करमम्।  धनस्य अमभममानमादम्  जमातमा  यमा 
उष्णतमा  तस्यमा  उपशमयाः  चन्दनलक्षेपनमामदमभयाः  न  भविमत।  समा  महि  उष्णतमा  असस्त  अमततष्ट्रीवमा। 
स्रक्चन्दनविमनतमामदमभयाः  मविषयसम्भनोगनयाः  यनो  मनोहियाः  उत्पदतक्षे,  तस्यमामप  मनोहिस्य  कक्षे नमामप  औषधमकल्यक्षेण 
मविनमाशकमन्त्रक्षेण विमा न उपशमयाः भविमत। तस्ममातम् स मनोहियाः अमप भयङ्करयाः। मविषयमासमकरूपमलस्य अविलक्षेपयाः 
गपुरुतरयाः स शपुमचमक्रययमा अमप दकरष्ट्रीकतपुर न शक्यतक्षे। मकञ रमाज्यसपुखस्य ययाः अनपुभवियाः समा महितष्ट्री मनद्रिमा। अन्यमा 
मनद्रिमा रमात्र्यविसमानक्षे अपगतमा भविमत,  मकन्तपु समा मनद्रिमा न समारल्यक्षेन अपगच्छमत। एविम्प्रकमारक्षेण रमाज्यसपुखस्य 
लक्ष्मष्ट्रीमदस्य ययौविनमदस्य च विणरनस शपुकनमासक्षेन कक तमम्। यथमा एतक्षेषपु दनोषक्षेषपु चन्द्रिमापष्ट्रीडस्य रुमचनर स्यमादम् अतयाः 
शपुकनमासयाः मविस्तरक्षेण एतक्षेषमास मविषयक्षे विणरयनसस्त।  

व्यमाकरणमविमशर याः - 
क) सममासयाः - 

.1 मविमदतविक्षेमदतव्यस्य – मविमदतस विक्षेमदतव्यस यक्षेन स इमत बहिहवष्ट्रीमहिसममासयाः, तस्य मविमदतविक्षेमदतव्यस्य।

.2 अधष्ट्रीतसविरशमासस्य  –  अधष्ट्रीतमामन  सविरशमासमामण  यक्षेन  स  इमत  बहिहवष्ट्रीमहिसममासयाः,  तस्य 
अधष्ट्रीतसविरशमासस्य।

.3 अभमानपुभक्षेदमम्  -  भमानपुनमा भक्षेदस भमानपुभक्षेदमम् इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषयाः। न भमानपुभक्षेदमम् अभमानपुभक्षेदमम् इमत 
नञ्तत्पपुरुषसममासयाः।

.4 अरत्नमालनोकनोच्छक्षेदमम्  -  रत्नमानमामम्  आलनोकयाः रत्नमालनोकयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। रत्नमालनोकक्षे न 
उच्छक्षेदस  रत्नमालनोकनोच्छक्षेदमम्  इमत  तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासयाः।  न  रत्नमालनोकनोच्छक्षेदमम् 
अरत्नमालनोकनोच्छक्षेदमम् इमत नञ्तत्पपुरुषसममासयाः

.5 अप्रदष्ट्रीपप्रभमापनक्षेयमम्  -  प्रदष्ट्रीपस्य  प्रभमा  प्रदष्ट्रीपप्रभमा  इमत  षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः।  प्रदष्ट्रीपप्रभयमा  अपनक्षेयस 
प्रदष्ट्रीपप्रभमापनक्षेयमम्  इमत  तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषयाः।  न  प्रदष्ट्रीपप्रभमापनक्षेयमम्  अप्रदष्ट्रीपप्रभमापनक्षेयमम्  इमत 
नञ्तत्पपुरुषयाः।

.6 अकपमाविसमानप्रबनोधमा  -  कपमायमायाः  अविसमानस  कपमाविसमानमम्  इमत  षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः।  नमासस्त कपमाविसमानक्षे 
प्रबनोधयाः यस्यमास समा अकपमाविसमानप्रबनोधमा इमत बहिहवष्ट्रीमहिसममासयाः।

ख) ससन्धमविच्छक्षेदयाः -

.1 नमाल्पमप्यपुपदक्षेषव्यमम् - न अल्पममप उपदक्षेषव्यमम्।

.2 एविमाभमानपुभक्षेदमम्- एवि अभमानपुभक्षेदमम्।

.3 अमशमशरनोपचमारहिमायर्वोऽमततष्ट्रीवयाः - अमशमशरनोपचमारहिमायरयाः अमततष्ट्रीवयाः।
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अलङ्कमारमविमशर याः
.1 तमात  इत्यमामदविमाक्यक्षे  कमाव्यसलङमम्  अलङ्कमारयाः।  अत्र  उपदक्षेषव्यत्विमाभमाविस  प्रमत  मविमदतविक्षेमदतव्यस्य 

अधष्ट्रीतसविरशमासस्य इमत पददयस्य अथरस्य हिक्षेतनोयाः विणरनमातम् कमाव्यसलङमम्। तथमामहि तल्लकणस दपरणक्षे 
- “हिक्षेतनोविमारक्यपदमाथरत्विक्षे कमाव्यसलङस मनगदतक्षे” इमत।

.2  कक्षे विलञ इत्यमामदविमाक्यक्षे अमतशयनोमकयाः, समपुच्चययाः, कमाव्यसलङमम् इत्यलङ्कमारत्रयस्य अङमामङभमाविक्षेन 
सत्त्विमात्सङ्करमालङ्कमारयाः। तल्लकणस दपरणक्षे- 

“अङमामङत्विक्षेऽलङ्कक तष्ट्रीनमास तददक्षेकमाश्रयसस्थतयौ।

ससन्दगधत्विक्षे च भविमत सङ्करससमविधयाः पपुनयाः।।” इमत।

कनोशयाः
.1 "तमातशब्दस प्रयपुञसन्त पकज्यक्षे मपतरर चमात्मजक्षे।” इमत नमारदविचनमातम् तमातशब्दस्य पकज्यमाथर जनकमाथर 

पपुत्रमाथर च प्रयनोगनो भविमत।

.2 "गहिनस विनदपुयाःखयनोयाः। गहरस कसललक्षे चमाऽमप” इमत मविश्विकनोषमातम् गहिनशब्दस्य विनमाथर दपुयाःखमाथर च 
प्रयनोगनो भविमत। 

पमाठगतप्रश्नमायाः- २

. 8 मकमथर चन्द्रिमापष्ट्रीडयाः उपदक्षेषव्ययाः नमासस्त?

. 9 ययौविनदशमायमामम् उत्पनस तमयाः ककीदृशमम् असस्त?

. 10 धनक्षेन उत्पनयाः नक्षेत्ररनोगयाः ककीदृशयाः?

. 11 धनस्य अमभममानरूपमातम् जमातमा उष्णतमा ककीदृशष्ट्री?

. 12 स्रगमादष्ट्रीनमास मविषयसम्भनोगजमातयाः मनोहियाः ककीदृशयाः?

. 13 अरत्नमालनोकनोच्छक्षेदमम् इत्यस्य मविगहिविमाक्यस सममासनमाम च सलखत।

. 14 नमाल्पमप्यपुपदक्षेषव्यमम् इत्यस्य ससन्धमविच्छक्षेदयाः कमायरयाः। 

. )16 3 समाम्प्रतस मकलपमाठमम् अविगच्छमाम - ३
गभरश्विरत्विममभनविययौविनत्विमप्रमतमरूपत्विमममानपुषशमकत्विञक्षेमत महितष्ट्रीयस खलपु अनथरपरम्परमा 

सविमार।  अमविनयमानमामक्षेकन कमम्  अप्यक्षेषमाममायतनमम्,  मकमपुत  समविमाययाः।  ययौविनमारम्भक्षे  च  प्रमाययाः 
शमासजलप्रकमालनमनम्मरलमामप  कमालपुष्यमपुपयमामत  बपुमदयाः।  अनपुसज्झतधविलतमामप  सरमागनवि  भविमत  यकनमास 
दृमषयाः। अपहिरमत च विमात्यक्षेवि शपुष्कपत्रमम् समपुद कतरजनोभ्रमासन्तरमतदकरमम् आत्मक्षेच्छयमा ययौविनसमयक्षे  पपुरुषस 
प्रकक मतयाः।  इसन्द्रियहिररणहिमाररणष्ट्री  च  सततममतद पुरन्तक्षेयमम्  उपभनोगमकगतकसष्णकमा 
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नविययौविनकषमामयतमात्मनश्च  ससललमानष्ट्रीवि  तमान्यक्षेवि  मविषयस्विरूपमाण्यमास्विमादममानमामन 
मधपुरतरमाण्यमापतसन्त मनसयाः। नमाशयमत च मदङनोहि इविनोन्ममागरप्रवित्तरकयाः पपुरुषमत्यमासङनो मविषयक्षेषपु।

व्यमाख्यमानमम् - 
गभरश्विरत्विस गभमारदम् शनशविमादम् आरभ्य ईश्विरत्विस धनशमासलत्विस प्रभपुत्विमम्,  अमभनविययौविनत्विमम् अमभनविस 

नकतनस ययौविनस तमारुण्यस यस्य स अमभनविययौविनयाः नकतनतरुणयाः तस्य भमावियाः नकतनतमारुण्यमम्,  अप्रमतमरूपत्विस 
अप्रमतमस मनरुपमस रूपस सयौन्दयरयाः यस्य सयाः अप्रमतमरूपयाः मनरुपमसयौन्दयरयाः तस्य भमावियाः मनरुपमसयौन्दयरत्विमम् , 
अममानपुषशमकमम्  अममानपुषष्ट्री  अममानविष्ट्री  शमकयाः  अलयौमककशमकयाः  विमा  शमारष्ट्रीररकसमामथ्यर  यस्य  तस्य  भमावियाः 
अममानपुषशमकत्विमम्  अममानविसमामथ्यरमम्  अलयौमककशमकसम्पनत्विमममत  भमावियाः।  इयस  विण्यरममानमा  महितष्ट्री 
दपुरपनक्षेयत्विमादम् गरष्ट्रीयसष्ट्री अनथरपरम्परमा अमनषपरम्परमा सविमार समस्तमा। यथनोकस  मविष्णपुशममाररमचतक्षे महितनोपदक्षेशक्षे-

“ययौविनस धनसम्पसत्तयाः प्रभपुत्विममविविक्षेमकतमा।

एकन कमप्यनथमारय मकमपु यत्र चतपुषयमम्।।” इमत।

एषमास  सम्प्रमत  विमणरतमानमास  गभरश्विरत्विमादष्ट्रीनमास  मध्यक्षे  एकन कमम्  अमप  प्रत्यक्षेकमम्  अमप  अमविनयमानमास 
दपुश्चक्षेषमानमामम् आयतनस स्थमानमम्, समविमाययाः एषमास समकहियाः असस्त चक्षेतम् मकमपुत मकस  विकव्यमम्।

यनोविनमारम्भक्षे  तमारुण्यमारम्भक्षे  शमासजलप्रकमालनमनम्मरलमा  शमासमम्  आन्विष्ट्रीमकक्यमामदमविदमा  एवि  जलस 
ससललस तक्षेन प्रकमालनस धमाविनस शमासजलप्रकमालनमम् आन्विष्ट्रीमकक्यमामदमविदमाससललधमाविनस, तक्षेन मनमरलमा स्विच्छमा 
अमप बपुमदयाः ममतयाः प्रमाययाः बहिहशयाः कमालपुष्यमम् कलपुषभमाविमम् उपयमामत प्रमाप्ननोमत। 

अनपुसज्झतधविलतमा अनपुसज्झतमा अत्यकमा धविलतमा शपुक्लतमा ययमा समा तमादृशष्ट्री अमप यकनमास तरुणमानमास 
दृमषयाः दृकम्  अविलनोकनस सरमागमा रमागक्षेण समहितमा सयौन्दयमारदयौ अनपुरमागसमहितमा एवि भविमत।

ययौविनसमयक्षे तमारुण्यकमालक्षे समपुदकतरजनोभ्रमासन्तयाः समपुदकतमा समपुत्पनमा रजसमा रजनोगपुणक्षेन भ्रमासन्तयाः भ्रमणस 
यस्यमास तमादृशष्ट्री समपुदकतरजनोभ्रमासन्तयाः विमात्यमा बमालकसलकमा इवि प्रकक मतयाः स्विभमावियाः आत्मक्षेच्छयमा स्विक्षेच्छयमा पपुरुषस 
मनपुष्यमम् अमतदकरमम् अमतशयमविप्रकक षस अपहिरमत नयमत।

इसन्द्रियमामण हृषष्ट्रीकमामण एवि हिररणमायाः  मकगमायाः  तमानम्  हिरमत आकषरमत  इमत इसन्द्रियहिररणहिमाररणष्ट्री  इयस 
समनकक षस्थमा, उपभनोगमकगतकसष्णकमा उपभनोगयाः रमण्यमामदभनोगमामभलमाषमा समा एवि मकगतकसष्णकमा मरष्ट्रीमचकमा, सततमम् 
सविरदमा अमतदपुरन्तमा अत्यन्तदपुष्पररणमाममा च। हिररणमानमास  रमविमकरणनोत्तप्तविमालपुकमासपु  जलबपुद्ध्यमा धमाविनक्षेन इवि 
पपुरुषमाणमाममप  मविषयनोपभनोगतकष्णयमा  द पुष्पररणमामनो  भवितष्ट्रीमत  भमावियाः।  नविययौविनकषमामयतमात्मनयाः  नविययौविनक्षेन 
नकतनतमारुण्यक्षेन  कषमामयतयाः  मविकक तयाः  आत्ममा  स्विरूपस  यस्य  तस्य  तमादृशस्य  मनसयाः  मचत्तस्य  तमामन  एवि 
पकविरमनपुभकतमामन  एवि  मविषयस्विरूपमामण  शब्दस्पशमारमदभनोगयरूपमामण  विस्तकमन,  ससललमामन  इवि 
हिरष्ट्रीतक्यमामदकषमायद्रिव्यक्षेण जलमामन इवि आस्विमादममानमामन उपभपुज्यममानमामन,  मधपुरतरमामण अमतशयक्षेन स्विमादकमन 
आपतसन्त समपुत्पदन्तक्षे।  

मधपुरतरमामण मनसयाः आपतसन्त चक्षेतम्  कयाः क्लक्षेशयाः इमत विणरयमत  -  नमाशयमत इमत।  च मदङनोहि 
इविनोन्ममागरप्रवित्तरकयाः पपुरुषमत्यमासङनो मविषयक्षेषपु।  मदङनोहियाः मदसगविषयकमम्  अजमानमम्  इवि उन्ममागरप्रवितरकयाः ममागमारदम् 
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उत्कमान्तयाः उन्ममागरयाः कपु ममागरयाः इत्यथरयाः,  तस्य प्रवितरकयाः कपु ममागरपररचमालकयाः मविषयक्षेषपु  भनोगयविस्तपुषपु  अत्यमासङयाः 
अत्यन्तमासमकयाः पपुरुषमम् आत्ममानस नमाशयमत अधयाः पमातयमत।

सरलमाथर याः - 
गभरविमासकमालमातम्  प्रभपुत्विस,  नकतनययौविनस,  मनरुपमरूपत्विमम्  अममानपुमषकशमकयाः  च  अमनषस्य  महितम् 

मकलमम्।  एतक्षेषमामम्  एकन कममप अमविनयस्य मनविमासस्थमानस,  समविमायस्य कमा कथमा?  ययौविनस्य आरम्भक्षे  बपुमदयाः 
शमासरूपक्षेण  जलक्षेन  प्रकमासलतमा  भकत्विमा  अमप  कमालपुष्यस  प्रमाप्ननोमत।  यपुविकमानमास  दृमषयाः  रमागमासन्वितमा  भविमत। 
ययौविनकमालक्षे  रजनोगपुणकमारणमातम्  नरमाणमास  स्विभमाविक्षे  भ्रममायाः  उत्पदन्तक्षे।  कपु ममागरषपु  प्रविमतरकमा  भविमत  मविषयक्षेषपु 
अत्यमासमकयाः।  इसन्द्रियरूपस  मकगस  सविरदमा  हृत्विमा  दकरस  नयमत।  नविययौविनविशमातम्  धनस्त्र्यमादष्ट्रीनमास  भनोगयविस्तकनमामम् 
आस्विमादनस मधपुरस मन्यतक्षे। धनस्त्र्यमादयौ आसमकयाः अमप मनपुष्यमानम् कपु ममागर  चमालमयत्विमा मविनमाशयमत। एतत्सविर 
हिक्षेयमम् इमत शपुकनमासस्य तमात्पयरमम्। 

व्यमाकरणमविमशर याः - 
क) सममासयाः - 

.1 शमासजलप्रकमालनमनम्मरलमा  -  शमासमक्षेवि जलस शमासजलमम् इमत कमरधमारयसममासयाः। तक्षेन प्रकमालनस 
शमासजलप्रकमालनमममत  तकतष्ट्रीयमा-तत्पपुरुषसममासयाः।  शमासजलप्रकमालनक्षेन  मनम्मरलमा 
शमासजलप्रकमालन-मनम्मरलमा इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासयाः।

.2 अनपुसज्झतधविलतमा - न उसज्झतमा अनपुसज्झतमा इमत नञ्तत्पपुरुषयाः। अनपुसज्झतमा धविलतमा ययमा समा 
अनपुसज्झतधविलतमा इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासयाः।

.3 नविययौविनकषमामयतमात्मनयाः  –  नविययौविनक्षेन  कषमामयतयाः  नविययौविनकषमामयतयाः  इमत 
तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासयाः।  नविययौविनकषमामयतयाः  आत्ममा  यस्य  सयाः  नविययौविनकषमामयतमात्ममा  इमत 
बहिहवष्ट्रीमहिसममासयाः, तस्य नविययौविनकषमामयतमात्मनयाः।

ख) ससन्धमविच्छक्षेदयाः

.1 अममानपुषशमकत्विञ – अममानपुषशमकत्विमम् च।

.2 खल्विनथरपरम्परमा– खलपु अन्विथरपरम्परमा।

.3 एकन कमप्यक्षेषमामम् – एकन कमम् अमप एषमामम्।

अलङ्कमारमविमशर याः  
.1 गभरश्विरत्विममत्यमामदविमाक्यक्षे  गभरश्विरत्विमामदमभयाः  हिक्षेतपुमभयाः  सहि  हिक्षेतपुमतयाः  कमायरस्य  मविपत्तक्षेयाः  अभक्षेदक्षेन 

विणरनमादम् हिक्षेत्विलङ्कमारयाः। तल्लकणस दपरणक्षे - “अभक्षेदक्षेनमामभधमा हिक्षेतपुहिरतनोहिरतपुमतमा सहि।” इमत।

.2 शमासजलप्रकमालनमनम्मरलमा  अमप  कमालपुष्यमपुपयमामत  इत्यत्र  शमासमक्षेवि  जलमममत  शमासजलयनोयाः 
समाकमादम् ऐकरूप्यकथनमादम् रूपकमम्। तल्लकणस दपरणक्षे - “रूपकस  रूमपतमारनोपमामदषयक्षे मनरपह्निविक्षे” इमत। 
अत्र शमासजलप्रकमालनमनमरलत्विक्षे अमप कमालपुष्यप्रमामप्तयाः मविरुदममवि प्रतष्ट्रीयतक्षे,  अतयाः मविरनोधमालङ्कमारयाः। 
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तल्लकणस  “मविरुदममवि  भमासक्षेत  मविरनोधयाः”  इमत।  रूपकमविरनोधमालङ्कमारयनोयाः  अङमामङभमाविक्षेन  सत्त्विमातम् 
सङ्करमालङ्कमारयाः।

.3 नविययौविनकषमामयतमात्मनश्च  ससललमानष्ट्रीवि  तमान्यक्षेवि  मविषयस्विरूपमामण  इत्यत्र  उपमक्षेयक्षेन 
मविषयस्विरूपमामण  इत्यनक्षेन  उपममानस्य  ससललमामन  इत्यस्य  अविनधम्यरस्य  समाम्यस्य  कथनमादम् 
उपममालङ्कमारयाः। तल्लकणस दपरणक्षे “समाम्यस विमाच्यमविनधम्यर विमाक्यनक्य उपममा दयनोयाः” इमत।

कनोशयाः
.1 “स्विमादपुमप्रययौ च मधपुरयौ” इत्यमरविचनमातम् स्विमादथरकयाः मधपुरशब्दयाः।

.2 “आपयाः सष्ट्री भकसम्न विमाविमाररर ससललस कमलस जलमम्।” इत्यमादमरविचनमातम् ससललस्य आपयाः,  विमायाः, 
विमारर, कमलमम्, जलमम् इत्यमादययाः पयमारयशब्दमायाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः- ३

. 15 महितष्ट्री सविमार अनथरपरम्परमा कमा ?

. 16 कक्षे षपु आसमकयाः मनपुष्यमानम् कपु ममागर चमालमयत्विमा नमाशयमत? 

. 17 अनपुसज्झतधविलतमा इत्यस्य मविगहिविमाक्यस सलसखत्विमा सममासमानमास नमाम सलखत।

. 18 खल्विनथरपरम्परमा इत्यस्य ससन्धमविच्छक्षेदस दशरयत।  

. 19 रजसमामम् इमत पदस्य कयाः अथरयाः कमा च मविभमकयाः?

१६.४) समाम्प्रतस मकलपमाठमम् अविगच्छमाम - ४
भविमादृशमा  एवि  भविसन्त  भमाजनमान्यपुपदक्षेशमानमामम्।  अपगतमलक्षे  महि  मनसस  स्फमटकमणमामविवि 

रजमनकरगभस्तयनो  मविशसन्त  सपुखक्षेननोपदक्षेशगपुणमायाः।  गपुरुविचनममलममप  ससललममवि  महिद पुपजनयमत 
श्रविणसस्थतस  शकलमभव्यस्य।  इतरस्य  तपु  कररण  इवि 
शङ्खमाभरणममाननशनोभमासमपुदयमसधकतरमपुपजनयमत।  हिरमत  च  अमतमसलनमन्धकमारममवि  दनोषजमातस 
प्रदनोषसमयमनशमाकर  इवि।  गपुरूपदक्षेशयाः  प्रशमहिक्षेतपुविरययाःपररणमाम  इवि  पसलतरूपक्षेण 
मशरससजजमालममलष्ट्रीकपु विरनम् गपुणरूपक्षेण तदक्षेवि पररणमयमत।

व्यमाख्यमानमम् - 
भविमादृशमायाः भवित्सदृशमायाः एवि उपदक्षेशमानमास मशकमाणमास भमाजनमामन पमात्रमामण भविसन्त ससन्त, नमान्यक्षे। 

महि यस्ममातम् कमारणमातम् अपगतमलक्षे अपगतयाः मनगरतयाः मलयाः कमालपुष्यस यस्ममातम् तसस्मनम् मनगरतकमालपुष्यक्षे 
स्फमटकमणयौ  सकयरकमान्तरत्नक्षे  रजमनकरगभस्तययाः  रजमनकरस्य  चन्द्रिस्य  इवि  अपगतमलक्षे 
मनगरतससशयमविपयरयमामदरूपमलक्षे  मनसस मचत्तक्षे  उपदक्षेशगपुणमायाः  मशकमायमा  फलमामन सपुखक्षेन  अनमायमासक्षेन  मविशसन्त 
प्रमविशसन्त।
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गपुरुविचनमम्  गपुरनोयाः  महितमामहितजमानप्रदमातपुयाः  उपदक्षेशविमाक्यमम्  अमलस  मनमरलस  कल्यमाणकरमम्  अमप 
अभव्यस्य  अमशषजनस्य  श्रविणसस्थतस  कणरसस्थतस  ससललस  जलमम्  इवि  महितम्  शकलस  असह्यमास  व्यथमामम् 
उपजनयमत उत्पमादयमत।

इतरस्य अन्यस्य अभव्यक्षेतरस्य मशषजनस्य गपुरुविचनस कररणयाः गजस्य शङ्खमाभरणस कम्बकभकषणमम् 
इवि  असधकतरस  प्रचपुरतरमम्  आननशनोभमासमपुदयस  विदनसयौन्दयर्वोत्पसत्तस  मपुखकमान्त्यपुत्पसत्तमम्  उपजनयमत 
उत्पमादयमत।  कणरस्थशङ्खमालङ्कमारक्षेण  यथमा  कररणनो  मपुखशनोभमा  तथनवि  गपुरुविचसमा  समाधनोमपुरखशनोभमा,  सश्रदस 
गपुरुविचनमाकणरनक्षेन तस्यमाननक्षे हिषर्वोदयमामदमत तमात्पयरमम्।

गपुरुविचनमममत  पदस  पकविरविमाक्यमादनपुवितरतक्षे।  गपुरुविमाक्यस  प्रदनोषसमयमनशमाकरयाः  प्रदनोषसमयक्षे 
रमात्र्यमारम्भकमालक्षे  मनशमाकरयाः  चन्द्रियाः  अथमारतम्  सकयमारस्तमादम्  अनन्तरकमासलकयाः  चन्द्रियाः  इवि  अमतमसलनमम् 
अमतशयमलष्ट्रीमसमम्  अन्धकमारस  मतममरस  दनोषजमातस  दकषणसमकहिस  हिरमत  अपनयमत।  गपुरूपदक्षेशयाः 
प्रशमहिक्षेतपुविरययाःपररममाण इवि पसलतरूपक्षेण मशरससजजमालममलष्ट्रीकपु विरनम् गपुणरूपक्षेण तदक्षेवि पररणमयमत।

प्रशमहिक्षेतपुयाः  प्रशमस्य  कमाममामदमविकमारप्रशमनस्य  हिक्षेतपुयाः  कमारणष्ट्रीभकतयाः  गपुरूपदक्षेशयाः  आचमायर्वोपदक्षेशयाः, 
पसलतरूपक्षेण जरसमा शयौक्ल्यरूपक्षेण मशरससजजमालस कक्षे शसमकहिमम् अमलष्ट्रीकपु विरनम् मनमरलष्ट्रीकपु विरनम् विययाःपररणमाम इवि 
अविस्थमापररणमतयाः इवि तदक्षेवि दनोषजमातस कमामक्रनोधमामदकस  पररणमयमत गपुणरूपक्षेण दयमादमामकण्यमामदगपुणस्विरूपक्षेण 
पररवितरयमत। 

सरलमाथर याः - 
भविमानम् एवि उपदक्षेशगहिणमायमाहिरयाः। मनमरलस्फमटकमणयौ यथमा चन्द्रिमकरणयाः समाधपु मनमविशमत एविस भवितयाः 

अमप मनमरलमचत्तसत्त्विमातम् भविमानम् उपदक्षेशमानम् सम्यकयमा बनोद पुस  शक्नपुयमातम्। परन्तपु सज्जनमानमास विचसस समक्षेषमास 
रुमचयाः न भविमत। यथमा जलस मनमरलस जष्ट्रीविनदस परन्तपु ततम् कणमारभ्यन्तरक्षे प्रमविशमत चक्षेतम् पष्ट्रीडमास जनयमत तथमा 
इयमम्  अमकतविमाणष्ट्री  दपुजरनमानमास  कणरपष्ट्रीडमास  जनयमत।  शङ्खमाविल्यमा  यथमा  गजस्य  मपुखशनोभमा  विधरतक्षे  एविमक्षेवि 
गपुरुविचनमातम् सज्जनमानमास मपुखशनोभमा विधरतक्षे। रमात्रक्षेयाः प्रमारम्भक्षे चन्द्रिमकरणक्षेन यथमा तमयाः अमततरमास पलमायतक्षे तददक्षेवि 
गपुरनोयाः  विचनक्षेन कमामक्रनोधमामददनोषसमकहियाः अपमरयतक्षे।  विकदमाविस्थमायमास  कक्षे शमायाः शपुक्लमायाः भविसन्त,  तक्षेन शपुक्लतयमा 
कक्षे शमायाः  स्विच्छमायाः  सम्पमामदतमायाः  इमत  यथमा  अनपुमष्ट्रीयतक्षे  एविस  शमासन्तहिक्षेतपुकक्षे न  गपुरूपदक्षेशक्षेन  मनपुष्ययाः  मनमरलष्ट्रीभकय 
सद्गपुणनयाः तथनवि सम्पकणरतयमा पररणतयाः भवितष्ट्रीमत अविगम्यतक्षे। 

व्यमाकरणमविमशर याः 
क) सममासयाः -

.1 रजमनकरगभस्तययाः - रजमनकरस्य गभस्तययाः रजमनकरगभस्तययाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।

.2 मशरससजजमालमम्  – मशरसस जमातस  मशरससजमम् इमत उपपदतत्पपुरुष-सममासयाः। मशरससजस्य जमालस 
मशरससजजमालमममत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।

.3 आननशनोभमासमपुदयमम्  -  आननस्य  शनोभमा  आननशनोभमा  इमत  षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः।  तस्यमायाः  समपुदययाः 
आनन्दशनोभमासमपुदययाः, तमम् इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।
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.4 प्रदनोषसमयमनशमाकरयाः - प्रदनोषसमयक्षे मनशमाकरयाः प्रदनोषसमयमनशमाकरयाः इमत सप्तमष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।

ख) ससन्धमविच्छक्षेदयाः 

.1 स्फमटकमणमामविवि – स्फमटकमणयौ इवि।

.2 सपुखक्षेननोपदक्षेशगपुणमायाः– सपुखक्षेन उपदक्षेशगपुणमायाः।

.3 हिरत्यमतमसलनमम् – हिरमत अमतमसलनमम्।

.4 प्रशमहिक्षेतपुविरययाःपररणमाम इवि – प्रशमहिक्षेतपुयाः विययाःपररणमामयाः इवि।

अलङ्कमारमविमशर याः 
.1 अपगतमलक्षे इत्यसस्मनम् विमाक्यक्षे  मनसस इत्यपुपमक्षेयक्षेन सहि स्फमटकमणयौ इत्यपुपममानस्य अविनधम्यरस्य 

समाम्यस्य कथनमादम् उपममालङ्कमारयाः।

.2 गपुरुविचनमम्  इत्यसस्मनम्  विमाक्यक्षे  गपुरुविचनमम्  इत्यपुपमक्षेयक्षेन सहि ससललमम् इत्यपुपममानस्य अविनधम्यरस्य 
समाम्यस्य कथनमादम् उपममालङ्कमारयाः।

.3 इतरस्य इत्यसस्मनम् विमाक्यक्षे इतरस्य इत्यपुपमक्षेयक्षेन सहि कररणयाः इत्यपुपममानस्य अविनधम्यरस्य समाम्यस्य 
कथनमादपुपममालङ्कमारयाः।

.4 एविमक्षेवि हिरतष्ट्रीत्यसस्मनम् गपुरूपदक्षेशक्षेत्यसस्मनम् च विमाक्यक्षे उपममालङ्कमारयाः।

कनोशयाः
.1 “मकरणनोस्रमयकखमासशपुगभसस्तघकमणरश्मययाः।”  इत्यमरविचनमादम्  मकरणमम्,  उस्रयाः,  मयकखयाः,  असशपुयाः, 

गभसस्तयाः, घकमणयाः, रसश्मयाः इत्यक्षेतक्षे सममाथरकमायाः।

.2 “प्रदनोषनो रजनष्ट्रीमपुखमम्” इत्यमरविचनमातम् रजनष्ट्रीमपुखमम् इमत प्रदनोषसममाथरकयाः। 

पमाठगतप्रश्नमायाः- ४

. 20 ककीदृशक्षे मनसस सपुखक्षेन उपदक्षेशगपुणमायाः मविशसन्त?

. 21 मकमम् अमलमम्? 

. 22 ककीदृशयाः मनशमाकरयाः दनोषजमातस हिरमत?

. 23 मनशमाकरयाः ककीदृशस दनोषजमातस हिरमत? 

. 24 सविरव्यमासधप्रशमनहिक्षेतपुयाः कयाः? 
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१६.५) समाम्प्रतस मकलपमाठमम् अविगच्छमाम - ५
अयमक्षेवि  चमानमास्विमामदत-मविषय-रसस्य  तक्षे  कमाल  उपदक्षेशस्य।  कपु सपुमशर-शर-

प्रहिमारजजर ररतक्षे  महि  हृदयक्षे  जलममवि  गलत्यपुपमदषमम्।  अकमारणञ  भविमत  द पुष्प्रकक तक्षेरन्विययाः  श्रपुतस 
चमामविनयस्य।  चन्दनप्रभविनो  न  दहिमत  मकमनलयाः?  मकस विमा  प्रशमहिक्षेतपुनमामप  न  प्रचण्डतरष्ट्रीभविमत 

विडविमानलनो  विमाररणमा?  गपुरूपदक्षेशश्च  नमाम  पपुरुषमाणमामसखलमलप्रकमालनकममजलस्नमानमम्, 
अनपुपजमातपसलतमामदविनरूप्यमजरस विकदत्विमम्,  अनमारनोमपतमक्षेदनोदनोषस  गपुरूकरणमम्,  असपुविणर मविरचनमगमाम्यस 

कणमारभरणमम्,  अतष्ट्रीतज्यनोमतरमालनोकयाः,  ननोदक्षेगकरयाः  प्रजमागरयाः।  मविशक्षेषक्षेण  रमाजमामम्।  मविरलमा  महि 

तक्षेषमामपुपदक्षेषमारयाः।  प्रमतशब्दक  इवि  रमाजविचनमनपुगच्छमत  जननो  भयमातम्।  उदमामदपरश्वियथपुस्थमगत-
श्रविणमविविरमाश्चनोपमदश्यममानममप  तक्षे  न  शृण्विसन्त।  शृण्विन्तनोऽमप  च  गजमनमष्ट्रीसलतक्षेनमाविधष्ट्रीरयन्तयाः 

खक्षेदयसन्त  महितनोपदक्षेशदमामयननो  गपुरूनम्।  अहिङ्कमार-दमाहिज्विर-मकच्छमारन्धकमाररतमा  मविहलमा  महि 

रमाजप्रकक मतयाः, अलष्ट्रीकमामभममाननोन्ममादकमारष्ट्रीमण धनमामन, रमाज्यमविषमविकमार-तन्द्रिमाप्रदमा रमाजलक्ष्मष्ट्रीयाः।

व्यमाख्यमानमम् - 
अयमम् एवि एष एवि अनमास्विमामदतमविषयरसस्य अनमास्विमामदतयाः अननपुभकतयाः मविषयमाणमास रूपशब्दमादष्ट्रीनमास 

रसयाः  गपुणयाः  यक्षेन  तमादृशस्य  अननपुभकतसपुन्दरष्ट्रीसपुविणमारमदभनोगयगपुणस्य,  तक्षे  तवि,  उपदक्षेशस्य मशकमायमायाः,  कमालयाः 
समययाः। आस्विमामदतमविषयरसमाय पपुरुषमाय उपदक्षेशयाः तथमा सपुफलस न जनयमत।

महि यस्ममात्करणमातम्  कपु सपुमशर-शर-प्रहिमारजजरररतक्षे  कपु सपुमशरस्य कमामदक्षेविस्य यक्षे  शरमायाः बमाणमायाः तनयाः 
प्रहिमारमायाः अमभघमातमायाः,  तनयाः जजरररतक्षे  कमामदक्षेविबमाणमामभघमातमाक्रमान्तक्षे  हृदयक्षे  मचत्तक्षे उपमदषस गपुरूपदक्षेशनो जलमम् इवि 
ससललमम् इवि गलमत करमत।

अकमारणञ  भविमत  दपुष्प्रकक तक्षेरन्विययाः  श्रपुतस  चमामविनयस्य।  दपुष्प्रकक तक्षेयाः  दपुषस्विभमाविस्य  अमविनयस्य 
नमतमारमहितस्य पपुरुषस्य,  अन्विययाः विसशयाः,  श्रपुतस  शमासश्रविणस  च अकमारणमम्  अहिक्षेतपुयाः  सत्कममारचरणस्य हिक्षेतपुनर  
भविमत। उकस  च महितनोपदक्षेशक्षे-

“न धमरशमासस पठतष्ट्रीमत कमारणस

न चमाऽमप विक्षेदमाऽध्ययनस दपुरमात्मनयाः।

स्विभमावि एविमाऽत्र तथमाऽमतररच्यतक्षे

यथमा प्रकक त्यमा मधपुरस गविमास पययाः।।” इमत।

उकमथर  समथरयमत  कमवियाः  -  चन्दनप्रभवियाः  इमत।  चन्दनप्रभवियाः  शनत्यहिक्षेतपुभकतमातम्  चन्दनमातम् 
मलयजतरनोयाः उत्पनयाः अनलयाः अमग्नियाः मकस  न दहिमत न भस्मष्ट्रीरनोमत,  अमप तपु भस्मष्ट्रीकरनोत्यक्षेवि। मकस विमा अथविमा 
प्रशमहिक्षेतपुनमा  अमप  शनत्यकमारणक्षेन  अमप  विमाररणमा  समागरससललक्षेन  विडविमानलनो  विडविमामग्नियाः  प्रचण्डतरष्ट्रीभविमत 
समपुदष्ट्रीप्तनो भविमत,  समपुदष्ट्रीप्तनो भवित्यक्षेवि इत्यमाशययाः। “स्विभमाविनो द पुरमतक्रम“ इमत न्यमायमातम् शनत्यकमारणस यथमा न 
अनलनोपशमस्य हिक्षेतपुयाः एविमक्षेवि शमासजमानस न मविनयस्य हिक्षेतपुयाः।
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गपुरूपदक्षेशस बमाहिहल्यक्षेन प्रशससमत- गपुरूपदक्षेशयाः इमत। गपुरूपदक्षेशयाः आचमायरमशकमा नमाम पपुरुषमाणमास जनमानमामम् 
असखलमलप्रकमालनकममम् असखलमलमानमास समस्तकमामक्रनोधमादष्ट्रीनमास कदरममादष्ट्रीनमास च प्रकमालनकमस शनोधनसमथरमम् 
अजलस्नमानस ससललरमहितस्नमानस्विरूपयाः। स्नमानमान्तरस तपु ससललसमहितमम् इदस च स्नमानस ससललरमहितमम् इमत 
मविशक्षेषयाः।

गपुरूपदक्षेशयाः  अनपुपजमातपसलतमामदविनरूप्यमम्  अनपुपजमातमम्  अनपुत्पनस  पसलतमामद  जरसमा  कक्षे शमादयौ 
शयौक्ल्यमामद विनरुण्यस मविरूपतमा यसस्मनम् ततम् तमादृशमम् अजरस जरमारमहितस विकदत्विस विकदभमावियाः। गपुरूपदक्षेशयाः तमादृशस 
विकदत्विस यत्र पसलतमामद मविरूपतमा जरमा च न भवितष्ट्रीमत भमावियाः। यथमा आहि भगविमानम् मनपुयाः मनपुससमहितमायमास-  

“न तक्षेन विकदनो भविमत यक्षेनमाऽस्य पसलतस मशरयाः।

यनो विन यपुविमाऽप्यधष्ट्रीयमानस्तस दक्षेविमायाः स्थमविरस मविदपुयाः।।“ इमत (२-१५६)।

गपुरूपदक्षेशयाः  अनमारनोमपतमक्षेदनोदनोषस  अनमारनोमपतयाः  अकमाररतयाः  मक्षेदनोदनोषयाः 
पकथपुलत्विनोत्पमादकमक्षेदनोनमामकधमातपुविकमददनोषनो यक्षेन ततम् तमादृशस तमादृशस गपुरूकरणस गयौरविहिक्षेतपुस्विरूपयाः। अन्यत्र गयौरविक्षे 
मक्षेदनोदनोषयाः भविमत, गपुरूपदक्षेशक्षेन गपुरुत्विक्षे तपु न तमादृशनो मक्षेदनोदनोष इमत तमात्पयरमम्।

गपुरूपदक्षेशयाः असपुविणरमविरचनमम्  न सपुविणरन कनकक्षे न मविरचनमा मनममरमतयाः यस्य तत्तमादृश्यमम्  अगमाम्यस 
गमाम्यभण्डमामदविमाक्यमामतररकमम्  अमतरमणष्ट्रीयमम्।  गपुरूपदक्षेशयाः  सपुविणरससघटनरमहितनो  अमप  मविदगधनोकत्विमादम् 
अमतरमणष्ट्रीययाः।

गपुरूपदक्षेशयाः अतष्ट्रीतज्यनोमतयाः अतष्ट्रीतस  गतस  ज्यनोमतयाः तक्षेजयाः यस्ममातम्  स तमादृशयाः आलनोकयाः प्रकमाशयाः। 
गपुरूपदक्षेशयाः सविरप्रकमाशमाऽमभभमामवि अपकविरमम् अन्तज्यर्वोमतयाः भविमत।

गपुरूपदक्षेशयाः ननोदक्षेगकरयाः न व्यमाकपु लमचत्ततनोत्पमादकयाः प्रजमागरयाः प्रबनोधयाः। अन्यसस्मनम् प्रबनोधक्षे तपु मचत्तस 
व्यमाकपु लस भविमत असस्मनम् गपुरूपदक्षेशमाख्यक्षे प्रबनोधक्षे तपु मचत्तव्यमाकपु लतमा न भवितष्ट्रीमत तमात्पयरमम्।

मविशक्षेषक्षेण आसधक्यक्षेन रमाजमास भकपमालमानमास गपुरूपदक्षेशयाः तत्तद्गपुणमविमशषनो भविमत। महि यतयाः तक्षेषमास रमाजमामम् 
उपदक्षेषमारयाः  उपदक्षेशकमायाः  मविरलमायाः  अल्पमायाः  भविसन्त।  प्रमाययाः  सविर  रमाजमनदरशस्य अनपुविमतरननो  भविसन्त।  अतयाः 
रमाजनोपदक्षेशकमा मविरलमा भविसन्त।

जनयाः लनोकयाः भयमातम् त्रमासमातम् रमाजविचनस भकवि पभमामषतस प्रमतशब्दकयाः प्रमतध्विमनयाः इवि अनपुगच्छमत 
अनपुसरमत।

उदमामदपमारयाः  उदमाममा  मविस्तकतमा  दपमार  गविमारयाः  एवि  श्वियथवियाः,  तनयाः  स्थमगतमामन  आच्छमामदतमामन 
श्रविणमविविरमामण कणरसच्छद्रिमामण यक्षेषमास तक्षे उदमामदपरश्वियथपु-स्थमगतश्रविणमविविरमायाः रमाजमानयाः उपमदश्यममानमम् अमप 
कथ्यममानमम् अमप न शृण्विसन्त श्रविणयनोगयत्विक्षेन न स्विष्ट्रीकपु विरसन्त।

शृण्विन्तयाः आकणरयन्तयाः अमप तक्षे  रमाजमानयाः गजमनमष्ट्रीसलतक्षेन गजस्य हिसस्तनयाः इवि यतम्  मनमष्ट्रीसलतस 
नयनसङ्कनोचनस  तक्षेन  अविधष्ट्रीरयन्तयाः  अविहिक्षेलयन्तयाः  महितनोपदक्षेशदमामयनयाः  मशकमाप्रदमायकमानम्  गपुरूनम्  आचमायमारनम् 
खक्षेदयसन्त क्लक्षेशयसन्त। 

महि यस्ममातम् कमारणमातम् रमाजप्रकक मतयाः नकपस्विभमावियाः अहिङ्कमारदमाहिज्विरमकच्छमारन्धकमाररतमा अहिङ्कमारयाः दपरयाः 
एवि यनो दमाहिज्विरयाः तष्ट्रीवतमापयाः तक्षेन यमा मकच्छमार मनोहियाः तयमा अन्धकमाररतमा सञमातमाऽन्धकमारमा  लपुप्तचक्षेतनमा। अत एवि 
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मविहलमा  मविक्लविमा।  धनमामन  सम्पत्तययाः  अलष्ट्रीकमामभममाननोन्ममादकमारष्ट्रीमण  अलष्ट्रीकयाः  ममथ्यमारूपयाः  यनोऽमभममानयाः 
अहिङ्कमारयाः  स  एवि  उन्ममादयाः  मचत्तमविभ्रमयाः  रनोगमविशक्षेषयाः,  तस  कपु विरन्तष्ट्रीमत  तच्छष्ट्रीलमामन  तमादृशमामन  भविसन्त। 
रमाजलक्ष्मष्ट्रीयाः  भकपश्रष्ट्रीयाः  आसधपत्यश्रष्ट्रीयाः  रमाज्यमविषमविकमारतन्द्रिमाप्रदमा  रमाज्यस  रमाषषमम्  एवि मविषस  गरलस  तस्ममादम्  यनो 
मविकमारयाः मविकक मतयाः तक्षेन यमा तन्द्रिमा अलसतमा, तमास प्रददमामत।

सरलमाथर याः - 
न महि भनोगयाः भनोगक्षेन उपशमाम्यमत। अतयाः चन्द्रिमापष्ट्रीडक्षेन अधपुनमामप शब्दस्पशमारदष्ट्रीनमास भनोगमानमास भनोगयाः न 

कक तयाः,  तस्ममादम् उपदक्षेशमाय अयमम्  उमचतयाः कमालयाः। यतनो महि मविषयमासकक्षे  हृदयक्षे  उपदक्षेशयाः जलममवि गलमत। 
अथमारतम्  सत्प्रभमाविस  न मविस्तमारयमत। यथमा अमग्नियाः जलक्षेन शमाम्यमत तथनवि कमामदक्षेविस्य कमामबमाणदगधस हृदयमम् 
उपशममयतपुस  जलस  ससञमत उपदक्षेशयाः।  परन्तपु  यक्षे  द पुषस्विभमाविसम्पनमायाः  अमप  च  यक्षेषमास  मविनययाः  नमासस्त तक्षेषमास 
शमासश्रविणक्षेन मनसयाः शमासन्तयाः न जमायतक्षे। चन्दनकमाष्ठमाद पुत्पनयाः अमग्नियाः मकस  न दहिमत? जलक्षेन तपु अमग्नियाः शमाम्यमत 
परन्तपु  विडविमामग्नियाः  नमाम  प्रबलयाः  अमग्नियाः  जलक्षेन  मकस  शमाम्यमत?  ननवि,  अमप  तपु  पकविमारपक्षेकयमा  प्रबलयाः  भविमत। 
स्नमानकमालक्षे  जलक्षेन  शरष्ट्रीरस्थमलमानमास  प्रकमालनस  भविमत।  गपुरनोयाः  उपदक्षेशयाः  तपु  सविरमविधममानससकममासलन्यस 
प्रकमालयमत। तदम् महि जलस मविनमा स्नमानमम्।अमप च गपुरूपदक्षेशयाः यत्र कक्षे शमायाः मविरूपमायाः न भविसन्त तथमा विकदभमावियाः, 
सपुविणरमनममरतमाभमाविक्षे  सत्यमप रम्ययाः,  आलनोकमादमप असधकयाः प्रकमाशयाः,  अनपुदक्षेगकमारकयाः प्रबनोधयाः। अयमपुपदक्षेशयाः 
रमाजमास  महितकमारकयाः।  यतनो  महि  रमाजमामम्  उपदक्षेषमारयाः  अल्पमा  भविसन्त  असधकमास्तपु  रमाजमाजमानपुपमालकमायाः।  कक्षे चन 
अहिङ्कमारमाच्छनमा  रमाजमान  उपदक्षेशस  न  स्विष्ट्रीकपु विरसन्त,  तक्षे  शृण्विन्तयाः  अमप  नक्षेत्रसङ्कनोचदमारमा  मतरस्कपु विरसन्त।  तक्षे 
अहिङ्कमाररणयाः, धनरत्नमामदषपु च अमभममामननयाः भविसन्त। तस्ममातम् तक्षेषमास रमाजलक्ष्मष्ट्रीयाः रमाज्यस्य हिमामनमक्षेवि प्रददमामत। 
अतयाः चन्द्रिमापष्ट्रीडयाः मविषयमासकनो न भकत्विमा गपुरूपदक्षेशस  श्रपुत्विमा  च रमाज्यस  पमालयक्षेतम्,  तक्षेन रमाज्यस्य रमाजलक्ष्मष्ट्रीयाः 
प्रसनमा सतष्ट्री रमाज्यस्य अभ्यपुनमतस मविधमास्यमत इमत शपुकनमासस्य आशययाः।

व्यमाकरणमविमशर याः 
क) सममासयाः -

.1 अनमास्विमामदतमविषयरसस्य  -  न आस्विमामदतयाः  अनमास्विमामदतयाः  इमत नञ्तत्पपुरुषयाः।  मविषयस्य रसयाः 
मविषयरसयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुपुरुषयाः। अनमास्विमामदतयाः मविषयरसयाः यक्षेन सयाः अनमास्विमामदतमविषयरसयाः इमत 
बहिहवष्ट्रीमहिसममासयाः, तस्य अनमास्विमामदतमविषयरसस्य।

.2 कपु सपुमशरशरजजरररतक्षे  -  कपु सपुमशरस्य  शरयाः  कपु सपुमशरशरयाः  इमत  षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः।  तक्षेन  जजरररतक्षे 
कपु सपुमशरशरजजरररतक्षे इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषयाः।

.3 उदमामदपमारश्वियथपुस्थमगतश्रविणमविविरमायाः - उदमाममा दपमार उदमामदपमार इमत कमरधमारयसममासयाः, उदमामदपमार 
एवि अश्वियथवियाः उदमामदपमारश्वियथवियाः इमत कममारधमारयसममासयाः, तनयाः स्थमगतमामन श्रविणमविविरमामण यक्षेषमास 
तक्षे उदमामदपमारश्वियथपुस्थमगतश्रविणमविविरमायाः इमत बहिहवष्ट्रीमहिसममासयाः।

.4 अहिङ्कमारदमाहिज्विरमकच्छमारन्धकमाररतमा  - अहिङ्कमारयाः एवि दमाहिज्विरयाः अहिङ्कमारदमाहिज्विरयाः इमत कमरधमारययाः। 
तक्षेन  मकच्छमार  अहिङ्कमारदमाहिज्विरमकच्छमार  इमत  तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषयाः।  तयमा  अन्धकमाररतमा 
अहिङ्कमारदमाहिज्विरमकच्छमारन्ध-कमाररतमा इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषयाः।
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ख) ससन्धमविच्छक्षेदयाः

.1 गलत्यपुपमदषमम् - गलमत उपमदषमम्।

.2 अकमारणञ – अकमारणमम् च।

.3 अतष्ट्रीतज्यनोमतरमालनोकयाः - अतष्ट्रीतज्यनोमतयाः आलनोकयाः।

अलङ्कमारमविमशर याः
.1 कपु सपुमक्षेत्यसस्मनम्  विमाक्यक्षे  उपमक्षेयक्षेन  उपमदषमम्  इत्यनक्षेन  उपममानस्य  जलमम्  इत्यस्य  अविनधम्यरस्य 

समाम्यस्य कथनमादम् उपममालङ्कमारयाः।

.2 नक्षेत्यसस्मनम्  विमाक्यक्षे  गपुरूपदक्षेशरूपक्षे  उपमक्षेयक्षे  स्नमानमादष्ट्रीनमामपुपममानमानमास  तत्तदनमशष्ट्यमारूढत्विमादम् 
असधकमाररूढविनमशष्ट्यरूपकमम् अलङ्कमारयाः। तदपुकस  दपरणक्षे  - “असधकमाररूढविनमशष्ट्यस रूपकस  यत्तदक्षेवि 
ततम्।“ इमत।

कनोशयाः
.3 “दन्तष्ट्री दन्तमाविलनो हिस्तष्ट्री मदरदनोऽनक्षेकपनो मदपयाः।

मतङजनो  गजनो  नमागयाः  कपु ञरनो  विमारणयाः  करष्ट्री।।”  इत्यमरविचनमातम्  गजशब्दस्य दन्तष्ट्री,  दन्तमाविलयाः, 
हिस्तष्ट्री,  मदरदयाः, अनक्षेकपयाः, मदपयाः, मतङजयाः, नमागयाः, कपु ञरयाः, विमारणयाः, करष्ट्री इत्यक्षेतक्षे पयमारयमायाः।

.4 “मविश्विमशक्षेषस कक त्स्नस समस्तमनसखलमासखलमामन मनयाःशक्षेषमम्।

समगस सकलस पकणरमखण्डस स्यमादनकनकक्षे ।।” इत्यमरविचनमातम् अनकनकमम्, मविश्विमम्, अशक्षेषमम्, कक त्स्नमम्, 
समस्तमम्,  मनसखलमम्,  असखलमम्,  मनयाःशक्षेषमम्,  समगमम्,  सकलमम्,  पकणरमम्,  अखण्डमम्  इत्यक्षेतक्षे 
पयमारयविमाचकमायाः शब्दमायाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः- ५

. 25 गपुरनोयाः उपदक्षेशक्षेन ककीदृशस हृदयस शमान्तस भविमत? 

. 26 गपुरनोयाः उपदक्षेशयाः कक्षे षमामम् अकमारणस भविमत?

. 27 गपुरूपदक्षेशक्षेन ककीदृशस विकदत्विस भविमत?

. 28 अयमम् उपदक्षेशयाः मविशक्षेषक्षेण कक्षे षमास प्रमत यपुकमम्?

. 29 रमाजप्रकक मतयाः ककीदृशष्ट्री? 

. 30 अहिङ्कमाररणयाः रमाजयाः रमाजलक्ष्मष्ट्रीयाः ककीदृशष्ट्री? 
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पमाठसमारयाः

आजमा गपुरूणमामम्  ह्यमविचमारणष्ट्रीयमा। गपुरूपदक्षेशनो महि नदमास  कन वितरकयाः इवि। तस्य उपदक्षेशयाः एवि सविरदमा 
सविरथमा च नयाः रककयाः। उज्जमयनष्ट्रीनरक्षेशयाः तमारमापष्ट्रीडयाः स्विपपुत्रस्य चन्द्रिपष्ट्रीडस्य ययौविरमाज्यमामभषक्षेकमम्  इषविमानम्। 
अतयाः  स  सक्षेविकमानम्  समामगष्ट्रीससगहिमाय  आमदषविमानम्।  चन्द्रिमापष्ट्रीडयाः  ययौविरमाज्यमामभषक्षेकमातम्  पकविरमक्षेवि  प्रधमानमाममात्यक्षेन 
शपुकनमासक्षेन सहि समाकमात्कमारमाय गतयाः। तदमा रमाज्यशमासनमाय उपयपुकस  मविनमयनस शपुकनमासस मविनमयतरस मविधमातपुस 
शपुकनमास उपदक्षेशमम् अयच्छतम्।

यनोगयगपुणमविमशषयाः एवि चन्द्रिमापष्ट्रीडयाः यपुविरमाजपदक्षे अमभषक्षेकमाय यपुकयाः। परन्तपु गपुणसत्त्विक्षेऽमप ययौविनसत्त्विमातम् 
धनमामदप्रभमाविक्षेण च तमयाः-अहिङ्कमार-अमभममानमादष्ट्रीमन आयमासन्त। मकञ, तक्षेभ्ययाः औदत्यमम् अमविविक्षेकतमा मदमत्ततमा 
च जमायन्तक्षे। ततयाः अशमासष्ट्रीयक्षे  नष्ट्रीमतमविरुदक्षे च ममागर  प्रवितरतक्षे  जनयाः। धनप्रभमाविमादम् ययाः अमभममानरूपयाः ज्विरयाः 
भविमत तदम् औषधक्षेनमामप न मनविमायरतक्षे। विमनतमामदमविषयसससगमारदम् यमा आसमकयाः उत्पदतक्षे समा दपुरपनक्षेयमा भविमत। 
रमाज्यप्रमाप्त्यनन्तरस  बहिवियाः  रमाजमानयाः  आत्ममानस  सविरश्विरत्विक्षेन  मन्यन्तक्षे।  तक्षे  भनोगमनद्रिमात  उत्थमातपुमम्  असमथमार 
भविसन्त।  इत्थस  रमाज्यप्रमाप्त्यनन्तरस  चन्द्रिमापष्ट्रीडयाः  ममा  कपु यमारतम्  इमत  बनोधमयतपुस  शपुकनमासयाः  धनस्य  दपुष्प्रभमाविस 
कसथतविमानम्।

गभरश्विरत्विमम्,  अमभनविययौविनत्विमम्,  अप्रमतमरूपत्विमम्,  अममानपुषशमकत्विमम्  -  एतक्षे चत्विमारयाः अनथरस्य 
मकलभकतमायाः।  तक्षेषपु  एकयाः  एवि  ममानविमम्  अधयाः  पमातमयतपुस  समथरयाः।  तक्षेषमास  समपुदमायस्य  सत्त्विक्षे  तपु  मविनमाशयाः 
अविश्यम्भमाव्ययाः। ययौविनमारम्भक्षे बपुमदयाः भ्रमान्तमा भविमत। तष्ट्रीवयाः विमायपुयाः यथमा शपुष्कपत्रमामण बहिहदकरस नष्ट्रीत्विमा गच्छमत एविस 
इसन्द्रियमामण बपुमदस बहिहदकरस नयसन्त। धनयपुवित्यमामदमविषयक्षे मचत्तमम् अत्यन्तमम् आकक षस भविमत। तक्षेषपु ससस्पकषस मचत्तस 
नमान्यस ततनो विमाञ्छमत मकसञतम्। तक्षेन नकपमाणमास बलस प्रमतमदनस कष्ट्रीणस भविमत। एविञ एतक्षेषमास द पुष्प्रभमाविविणरनक्षेन एतक्षेषपु 
आसमकयाः न कमायमार इमत चन्द्रिमापष्ट्रीडस प्रमत शपुकनमासस्यनोपदक्षेशयाः।

मनमरलमणयौ यथमा चन्द्रिमकरणयाः समाधपु  मनपपमत एविमक्षेवि चन्द्रिमापष्ट्रीडमादष्ट्रीनमास  शपुदमचत्तमानमास  हृदयक्षे  गपुरनोयाः 
उपदक्षेशयाः सपुष्ठपु  प्रमविशमत। समाधपु विस्त्विमप क्विमामप द पुयाःखमाय भविमत कक्षे षमासञतम्। यथमा जलस जष्ट्रीविनदस परन्तपु कणर 
प्रमविषक्षे समत पष्ट्रीडमास जनयमत एविमक्षेवि द पुजरनमानमास समष्ट्रीपक्षे गपुरूपदक्षेशयाः क्लक्षेशमाय कल्पतक्षे। चन्द्रिस्य प्रकमाशक्षेन तमनो 
यथमा  मनरस्यतक्षे  एविमक्षेवि  गपुरूपदक्षेशक्षेन  लनोभमनोहिमामददनोषमायाः  अपमरयन्तक्षे।  समष्ट्रीचष्ट्रीनमा  रमाजमानयाः  यक्षे  भविसन्त  तक्षे  
महितनोपदक्षेशस  शृण्विसन्त। गपुरूपदक्षेशनो  महि जलस  मविनमा  स्नमानस  भविमत। तक्षेन मनयाः अमलस  भविमत। गपुरूपदक्षेशनो  महि 
आनन्ददमायकयाः रम्ययाः सज्जनमानमामम्। गपुरूपदक्षेशश्रविणक्षेन सज्जनमानमास मनसस प्रसनतमा उदक्षेमत। 

अन्यक्षे अहिङ्कमारमाच्छनमायाः तपु महितनोपदक्षेशमम् अशृण्विन्तयाः मतरस्कपु विरन्तयाः च मविषयभनोगक्षेन मविनमाशस यमासन्त। 
तक्षेषमास रमाज्यलक्ष्मष्ट्री अहिमनरशस तमम् अधनो मनपमातयमत। तक्षेषमास रमाज्यस्य हिमामनयाः भविमत। तस्ममातम् सश्रययाः स्विभमावियाः 
जक्षेययाः,  समाधपु स्मकत्विमा स्विकमरसपु प्रवितरनष्ट्रीयमम्। गपुरूणमामम् आमशषमा तक्षेषमामम् उपदक्षेशक्षेन च रमाजमास मविपदम् दकरष्ट्रीभविमत। 
ततनो गपुरूणमामम् आदक्षेशयाः उपदक्षेशश्च सततस पमालनष्ट्रीय इमत प्रधमानमाममात्ययाः शपुकनमासयाः रमाजकपु ममारस चन्द्रिमापष्ट्रीडस प्रमत 
उपमददक्षेश।
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शपुकनमासनोपदक्षेशयाः - ययौविनस्विभमावियाः मटप्पणष्ट्री

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

. 1 आजमा गपुरूणमास ह्यमविचमारणष्ट्रीयमा इमत सकमकस  समथरयत।

. 2 धनमामतशयभनोगयाः कपु तनो न कमायरयाः सयपुमक प्रममाणयत।

. 3 गपुरुभ्ययाः श्रदमा आनपुगत्यञ कपु तयाः अपक्षेकतक्षे?

. 4 कपु तयाः अयस गपुरूपदक्षेशयाः अनन्ययाः?

. 5 गपुरूणमामम् आदक्षेशमम् उपक्षेक्ष्यममाणमानमामम् अविस्थमास विणरयत।

. 6 कक्षे  चत्विमारयाः मविषयमायाः मनपुष्यमानम् मविनमाशयसन्त, कपु तयाः?

. 7 कथस गपुरूणमामम् उपदक्षेशमानपुसमारस रमाज्यस पररपमालनष्ट्रीयमम्?

. 8 गपुरूपदक्षेशयाः मविशक्षेषक्षेण रमाजयाः प्रमत कपु तयाः यपुकयाः इमत प्रमतपमादयत।

. 9 ययौविनकमालक्षे नरमाणमास स्विभमाविक्षे मकमथर भ्रममायाः उत्पदन्तक्षे?

. 10 कमादम्बरवीं पररचमाययत।

पमाठगतप्रश्ननोत्तरमामण

. 1 चन्द्रिमापष्ट्रीडयाः तमारमापष्ट्रीडस्य पपुत्रयाः।

. 2 रमाजमा तमारमापष्ट्रीडयाः चन्द्रिमापष्ट्रीडस्य ययौविरमाज्यमामभषक्षेकस  मचककीषपुरयाः आसष्ट्रीतम्।

. 3 रमाजमा उपकरणससगहिमाथर प्रतष्ट्रीहिमारमानम् आमदषविमानम्।

. 4 चन्द्रिमापष्ट्रीडयाः ययौविरमाज्यमामभषक्षेकमातम् पकविरमम् आगतविमानम्।

. 5 तमारमापष्ट्रीडस्य प्रधमानमसन्त्रणयाः शपुकनमासयाः नमाम आसष्ट्रीतम्।

. 6 शपुकनमासयाः आरूढमविनयस चन्द्रिमापष्ट्रीडस मविनष्ट्रीततरस कतपुरमम् उपदक्षेशस दत्तविमानम्।।

. 7 कमादम्बरष्ट्री एकमा कथमा।

. 8  सविरशमासमामण तक्षेन अधष्ट्रीतमामन जमातमामन च  तस्ममातम् चन्द्रिमापष्ट्रीडयाः न उपदक्षेषव्ययाः।

. 9 ययौविनदशमायमामम् उत्पनस तमयाः अभमानपुभक्षेदमम् अरत्नमालनोकनोच्छक्षेदमम् अप्रदष्ट्रीपप्रभमा-पनक्षेयमम् अमतगहिनस च 
असस्त।

. 10 धनक्षेन उत्पनयाः नक्षेत्ररनोगयाः अञनवित्यमार मनविमारणयनोगययाः नमासस्त।

. 11 धनस्य अमभममानरूपमातम् जमातमा उष्णतमा अमशमशरनोपचमारहिमायमार।

. 12 स्रगमादष्ट्रीनमास मविषयसम्भनोगजमातयाः मनोहियाः अमकलमन्त्रगम्ययाः।

. 13 रत्नमानमामम् आलनोकयाः रत्नमालनोकयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः। रत्नमालनोकक्षे न उच्छक्षेदस रत्नमालनोकनोच्छक्षेदमम् इमत 
तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषयाः। न रत्नमालनोकनोच्छक्षेदमम् अरत्नमालनोकनोच्छक्षेदमम् इमत नञ्तत्पपुरुषयाः।

. 14  न अल्पममप उपदक्षेषव्यमम् इमत ससन्धमविच्छक्षेदयाः।
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. 15  गभरश्विरत्विमम् अमभनविययौविनत्विमम् अप्रमतमरूपत्विमम् अममानपुषशमकत्विमम् इमत महितष्ट्री सविमार 
अनथरपरम्परमा।

. 16 स्रक्चन्दनविमनतमामदषपु आसमकयाः मनपुम्ष्यमानम् कपु ममागर चमालमयत्विमा नमाशयमत। 

. 17 न उसज्झतमा अनपुसज्झतमा इमत नञ्तत्पपुरुषयाः। अनपुसज्झतमा धविलतमा ययमा समा अनपुसज्झतधविलतमा 
इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषयाः।

. 18 खलपु अन्विथरपरम्परमा इमत ससन्धमविच्छक्षेदयाः।

. 19 रजसमामम् इत्यस्य रजनोगपुणमानमामम् इत्यथरयाः, अत्र षष्ठष्ट्री मविभमकयाः।

. 20 अपगतमलक्षे मनसस सपुखक्षेन उपदक्षेशगपुणमायाः मविशसन्त।

. 21 गपुरुविचनमम् अमलमम्।

. 22 प्रदनोषसमयमनशमाकरयाः मनशमाकरयाः दनोषजमातस हिरमत।

. 23 मनशमाकरयाः अमतमसलनमम् अन्धकमारममवि दनोषजमातस हिरमत।

. 24 सविरव्यमासधप्रशमनहिक्षेतपुयाः गपुरूपदक्षेशयाः।

. 25 गपुरनोयाः उपदक्षेशक्षेन कमामबमाणजजरररतस हृदयस शमान्तस भविमत।

. 26 गपुरनोयाः उपदक्षेशयाः दपुष्प्रकक तक्षेयाः अकमारणस भविमत।

. 27 गपुरूपदक्षेशक्षेन अनपुपजमातपसलतमामदविनरूप्यजरस विकदत्विस भविमत।

. 28 गपुरूपदक्षेशयाः मविशक्षेषक्षेण रमाजमास यपुकमम्।

. 29 अहिङ्कमारदमाहिज्विरमकच्छमारन्धकमाररतमा मविहलमा च रमाजप्रकक मतयाः।

. 30 अहिङ्कमाररणयाः रमाजयाः रमाज्यमविषमविकमारतन्द्रिमाप्रदमा रमाजलक्ष्मष्ट्रीयाः।

॥ इमत षनोडशयाः पमाठयाः ॥

   96   ससस्कक तसमामहित्यमम्


