
)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। 
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. . )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।
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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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