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प्रस्तमाविनमा

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

उदक्षेश्यमामन 
पमाठस्यमास्यमाध्ययनक्षेन-

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

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

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

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

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

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

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

पमाठगतप्रश्नमायाः-१

कक्षे मचतम् प्रश्नमायाः अधयाः प्रदष्ट्रीयन्तक्षे- 

. 1 रससम्प्रदमायस्य प्रवितरकयाः कयाः। 

. 2 नमाट्यशमास्त्रस्य प्रणक्षेतमा कयाः। 

. 3 नमाट्यशमास्त्रस्य कसस्मनम् कसस्मनम् अध्यमायक्षे रसस्य उलक्षेखयाः लभ्यतक्षे। 

. 4 नमाट्यशमास्त्रक्षे कमत अध्यमायमायाः ससन्त। 

. 5 भरतमपुनक्षेयाः कमालयाः कयाः। 

. 6 नमाट्यशमास्त्रक्षे कमत श्लनोकमायाः ससन्त। 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

पमाठगतप्रश्नमायाः-२

कक्षे मचतम् प्रश्नमायाः अधयाः प्रदष्ट्रीयन्तक्षे- 

. 7 अलङ्कमारसम्प्रदमायस्य प्रवितरकयाः कयाः। 

. 8 कमाव्यमालङ्कमारगन्थस्य रचमयतमा कयाः। 

. 9 भमामहिस्य दक्षेशयाः कयाः। 

. 10 भमामहिस्य मपतपुयाः नमाम मकमम्। 

. 11 भमामहिस्य सस्थमतकमालयाः कयाः। 

. 12 कमाव्यमालङ्कमारक्षे कमत अलङ्कमारमायाः स्विष्ट्रीकक तमायाः। 

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

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

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

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

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

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

“इमत समाकमातम् कक तक्षे दक्षेविक्षे रमाजनो यद्रिमाजविमरणयाः। 

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

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

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

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

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

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

एमभयाः प्रममाणथैयाः दसण्डनयाः समयस्य पररसष्ट्रीममा अषमशतकमम् इमत मन्तव्यस भविमत। 

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

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

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

पमाठगतप्रश्नमायाः-३

कक्षे मचतम् प्रश्नमायाः अधयाः प्रदष्ट्रीयन्तक्षे- 

. 13 कमाव्यमादशरस्य रचमयतमा कयाः। 

. 14 दसण्डनयाः कमालयाः कयाः। 

. 15 दण्डष्ट्री कपु त्रत्ययाः। 

. 16 कमाव्यमादशर कमत पररच्छक्षेदमायाः ससन्त। 

. 17  कमाव्यमादशर कमत श्लनोकमायाः ससन्त। 

. 18 कमाव्यमादशरस्य अनपुविमादगन्थयाः कयाः। 

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

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

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

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

अमभनविगपुपयाः विमामनस स्विगन्थक्षे लनोचनक्षे  "विमामनमामभप्रमायक्षेणमायममाकक्षेपयाः” इमत स्मरमत। अतयाः विमामनस्य 
अमभनविगपुपपकविरविमतरत्विस ससद्ध्यमत। विमामनश्च कमादम्बरष्ट्रीमम्, उत्तररमामचररतमम्, मशशपुपमालविधञ्च उदमाहिरमत। अत 
एवि विमामनस्य बमाण – भविभकमत -  ममाघपरविमतरतमा ससद्ध्यमत। एतक्षेन अमप सममायमामत यतम् विमामनस्य समययाः 
अषमशतकस्य चरमभमागयाः नविमशतकस्य आमदभमागश्च मनश्चष्ट्रीयतक्षे। 

ससस्कक तसमामहित्यमम्    7   
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कक मतयाः -  विमामनयाः  कमाव्यमालङ्कमारसकत्रगन्थस्य रचमयतमा।  विमामनस्य कमाव्यमालङ्कमारसकत्रनमाम्नमा  गन्थयाः 
स्विनोपजविकसत्तसमहितयाः प्रससदयाः। अत्र गन्थक्षे अलङ्कमारशमास्त्रस्य सविर अमप मविषयमायाः सकत्रथैयाः मनरूमपतमायाः ससन्त। गन्थक्षे 
असस्मनम् पञ्च अध्यमायमायाः ससन्त। अत्र ३१९ सकत्रमामण ससन्त। अत्र अध्यमायमायाः असधकरणशब्दक्षेन व्यविहृतमायाः 
ससन्त।  प्रथमक्षे  असधकरणक्षे  कमाव्यतत्प्रयनोजनरष्ट्रीतययाः  मनरूमपतमायाः  ससन्त।  मदतष्ट्रीयक्षे  असधकरणक्षे 
पदविमाक्यविमाक्यमाथरदनोषमायाः  मनरूमपतमायाः  ससन्त।  तकतष्ट्रीयक्षे  असधकरणक्षे  गपुणमविविक्षेचनमा  कक तमा  यत्र  दशगपुणमानमास 
शब्दमाथरविकसत्ततयमा  मविसशमतमविधतमा  उकमा,  चतपुथर  असधकरणक्षे  शब्दमाथमारलङ्कमारमायाः,  पञ्चमक्षे  असधकरणक्षे  कमतचन 
अशपुदययाः मनमदरषमायाः ससन्त। कमाव्यमालङ्कमारस्य प्रमाचष्ट्रीनयाः टष्ट्रीकमाकमारयाः सहिदक्षेवियाः कसथतविमानम् यदम् विमामनस्य कक मतयाः 
नषमा।  तस्यमायाः  कक तक्षेयाः  उदमारयाः  मपुकपु लभट्टक्षेन  कक तयाः।  स  गन्थयाः  सम्प्रमत  प्रमाप्यतक्षे।  विमामनस्य  कक्षे चन 
मविमशषससदमान्तमायाः  ससन्त।  तक्षे  यथमा  -  १.  गपुणमालङ्कमारयनोयाः  मभनतमा,  २.  रष्ट्रीतक्षेस्त्रथैमविध्यमम्,  ३. 

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

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

पमाठगतप्रश्नमायाः-४

कक्षे मचतम् प्रश्नमायाः अधयाः प्रदष्ट्रीयन्तक्षे- 

. 19 रष्ट्रीमतसम्प्रदमायस्य प्रवित्तरकयाः कयाः। 

. 20 विमामनस्य रमचतगन्थस्य नमाम मकमम्। 

. 21 विमामनस्य दक्षेशयाः कयाः। 

. 22 विमामनस्य कमालयाः कयाः। 

. 23 विमामनस्य मतक्षे कमाव्यस्य आत्ममा कयाः। 

. 24 कमाव्यमालङ्कमारसकत्रक्षे कमत असधकरणमामन ससन्त। 

. 25 कमाव्यमालङ्कमारसकत्रक्षे कमत सकत्रमामण ससन्त। 

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

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

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

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

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

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

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

कमाव्यमालङ्कमारयाः, २. शृङमारमतलकमम्, ३. मत्रपपुरविधकमाव्यमम् चक्षेमत। 

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

पमाठगतप्रश्नमायाः-५

कक्षे मचतम् प्रश्नमायाः अधयाः प्रदष्ट्रीयन्तक्षे- 

. 26 रुद्रिटस्य अपरस नमाम मकमम् असस्त। 

. 27 रुद्रिटस्य कमालयाः कयाः। 

ससस्कक तसमामहित्यमम्    9   



मटप्पणष्ट्री ससस्कक तसमामहित्यमम्

. 28 रुद्रिटस्य दक्षेशयाः कयाः। 

. 29 कमाव्यमालङ्कमारगन्थस्य रचमयतमा कयाः। 

. 30 कमाव्यमालङ्कमारक्षे कमत पदमामन ससन्त। 

. 31 कमाव्यमालङ्कमारक्षे कमत अध्यमायमायाः ससन्त। 

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

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

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

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

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

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

   10   ससस्कक तसमामहित्यमम्



आलसकमाररकपररचययाः-१ मटप्पणष्ट्री

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

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

ईश्विरप्रत्यमभजमामविममशरनष्ट्री,  ईश्विरप्रत्यमभजमामविविकमतमविममशरनष्ट्री  इमत  एतमायाः  कक तययाः  अमप  अमभनविगपुपस्य 
आसनम्। 

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

पमाठगतप्रश्नमायाः-६

कक्षे मचतम् प्रश्नमायाः अधयाः प्रदष्ट्रीयन्तक्षे- 

. 32 अमभनविगपुपस्य दक्षेशयाः कयाः। 

. 33 अमभनविगपुपस्य कमालयाः कयाः। 

. 34 लनोचनटष्ट्रीकमायमायाः कतमार कयाः। 

. 35 अमभनविभमारतष्ट्री कस्य गन्थस्य टष्ट्रीकमा। 

. 36 अमभनविगपुपस्य ममातपुयाः नमाम मकमम्। 

. 37 अमभनविगपुपस्य मपतपुयाः नमाम मकमम्। 

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

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

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

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

अमभनविगपुपस्य  समसमाममयकयाः  भविमत  इमत  जनश्रपुमतयाः  मविदतक्षे।  अमभनविगपुपस्य  कमालयाः 
दशमशतकस्य चरमभमागयाः एकमादशशतकस्य आमदभमागयाः विमा। 
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अत एवि कपु न्तकस्य अमप स एवि कमालयाः भविमत इमत ऐमतहिमाससकमायाः प्रविदसन्त। 

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

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

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

पमाठगतप्रश्नमायाः-७

कक्षे मचतम् प्रश्नमायाः अधयाः प्रदष्ट्रीयन्तक्षे- 

. 38 कपु न्तकस्य कमालयाः कयाः। 

. 39 कपु न्तकस्य दक्षेशयाः कयाः। 

. 40 कपु न्तकस्य गन्थस्य नमाम मकमम्। 

. 41 विक्रनोमकसम्प्रदमायस्य जनकयाः कयाः। 

. 42 विक्रनोमकजष्ट्रीमवितगन्थक्षे कमत उन्मक्षेषमायाः ससन्त। 

. 43 कपु न्तकस्य मतक्षे कमाव्यस्य प्रमाणयाः कयाः। 
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 पमाठसमारयाः

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

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

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

. 1 भरतमपुनक्षेयाः दक्षेशकमालकक मतमविषयक्षे लघपुमटप्पणनीं सलखत। 

. 2 नमाट्यशमास्त्रस्य ससमकपस पररचयस सलखत। 

. 3 भरतमपुनक्षेयाः समाममान्यस पररचयस सलखत। 

. 4 भमामहिस्य दक्षेशकमालमविषयक्षे लघपुमटप्पणनीं सलखत। 

. 5 कमाव्यमालङ्कमारस्य ससमकपस पररचयस सलखत। 

. 6 भमामहिस्य कमालमविषयक्षे ससमकपस पररचयस सलखत। 

. 7 दसण्डनयाः दक्षेशकमालकक मतमविषयक्षे लघपुमटप्पणनीं सलखत। 

ससस्कक तसमामहित्यमम्    13   



मटप्पणष्ट्री ससस्कक तसमामहित्यमम्

. 8 दसण्डनयाः कमालमविषयक्षे ससमकपस पररचयस प्रददमातपु। 

. 9 कमाव्यमादशरस्य ससमकपस पररचयस सलखत। 

. 10 विमामनस्य ससमकपस पररचयस प्रददमातपु। 

. 11 विमामनस्य दक्षेशकमालकक मतमविषयक्षे  लघपुमटप्पणनीं सलखत। 

. 12 कमाव्यमालङ्कमारसकत्रस्य ससमकपस पररचयस प्रददमातपु। 

. 13 रुद्रिटस्य दक्षेशकमालकक मतमविषयक्षे लघपुमटप्पणनीं सलखत। 

. 14 कमाव्यमालङ्कमारगन्थस्य समाममान्यस पररचयस प्रददमातपु। 

. 15 अमभनविगपुपस्य दक्षेशकमालकक मतमविषयक्षे लघपुमटप्पणनीं सलखत। 

. 16 अमभनविगपुपस्य कक मतमविषयक्षे लघपुमटप्पणनीं सलखत। 

. 17  अमभनविगपुपस्य समाममान्यस पररचयस सलखत। 

. 18 कपु न्तकस्य दक्षेशकमालकक मतमविषयक्षे प्रबन्धस सलखत। 

. 19 विक्रनोमकजष्ट्रीमवितमम् इमत गन्थमम् आसश्रत्य प्रबन्धस सलखत। 

 पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण

उपरर मविदममानमानमास प्रश्नमानमामम् उत्तरमामण प्रदष्ट्रीयन्तक्षे-

. 1 भरतमपुमनयाः। 

. 2 भरतमपुमनयाः। 

. 3 षष्ठक्षे सपमक्षे च अध्यमायक्षे। 

. 4 ३६, ३७ विमा अध्यमायमायाः। 

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

. 6 ५००० श्लनोकमायाः। 

. 7 भमामहियाः। 

. 8 भमामहियाः। 

. 9 कमाश्मष्ट्रीरयाः। 

. 10 रमक्रलगनोममनयाः। 

. 11 षष्ठशतकवित्तर्ती

. 12 ३९। 

. 13 दण्डष्ट्री

. 14 अषमशतकमम्। 

. 15 दमामकणमात्ययाः

. 16 चत्विमारयाः। 

. 17 ६६० श्लनोकमायाः। 

. 18 कमविरमाजममागर इमत। 

. 19 विमामनयाः। 

. 20 कमाव्यमालङ्कमारसकत्रमम्। 

. 21 कमाश्मष्ट्रीरदक्षेशयाः। 

. 22 अषमशतकस्य चरमभमागयाः नविमशतकस्य 
आमदभमागश्च। 

. 23 रष्ट्रीमतयाः। 

. 24 पञ्च। 

. 25 ३१९ सकत्रमामण। 

. 26 रुद्रिभट्टयाः। 

. 27 नविमशतकस्य उत्तरभमागयाः। 

. 28 कमाश्मष्ट्रीरयाः। 
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आलसकमाररकपररचययाः-१ मटप्पणष्ट्री

. 29 रुद्रिटयाः। 

. 30 ७३४ पदमामन। 

. 31 षनोडश अध्यमायमायाः। 

. 32 कमाश्मष्ट्रीरयाः। 

. 33 दशमशतमाब्दमायाः आमदभमागयाः 
एकमादशशतमाब्दमायाः चरमभमागनो विमा। 

. 34 अमभनविगपुपयाः। 

. 35 नमाट्यशमास्त्रस्य। 

. 36 मविमलमा। 

. 37 नरसससहिगपुपयाः। 

. 38 एकमादशशतकमम्। 

. 39 कमाश्मष्ट्रीरदक्षेशयाः। 

. 40 विक्रनोमकजष्ट्रीमवितमम्। 

. 41 कपु न्तकमाचमायरयाः। 

. 42 चत्विमारयाः उन्मक्षेषमायाः। 

. 43 विक्रनोमकयाः कमाव्यस्य प्रमाणयाः। 

छमात्रमाणमास बनोधसयौकयमारय आलङ्कमाररकमाणमास दक्षेशकमालकक मतमविषयक्षे तमासलकमा प्रदष्ट्रीयतक्षे। 

नमाम दक्षेशयाः कमालयाः कक मतयाः

भरतयाः कमाश्मष्ट्रीरयाः चतपुथरशतकमातम् पकविरमम् नमाट्यशमास्त्रमम्

भमामहियाः कमाश्मष्ट्रीरयाः षष्ठशतकमम् कमाव्यमालङ्कमारयाः

दण्डष्ट्री दमामकणमात्ययाः अषमशतकमम् कमाव्यमादशरयाः

विमामनयाः कमाश्मष्ट्रीरयाः नविमशतकमम् कमाव्यमालङ्कमारसकत्रमम्

रुद्रिटयाः कमाश्मष्ट्रीरयाः नविमशतकमम् कमाव्यमालङ्कमारयाः

अमभनविगपुपयाः कमाश्मष्ट्रीरयाः दशमशतकमम् अमभनविभमारतष्ट्री, लनोचनटष्ट्रीकमा,तन्त्रमालनोकयाः

कपु न्तकयाः कमाश्मष्ट्रीरयाः एकमादशशतकमम् विक्रनोमकजष्ट्रीमवितमम्

॥ इमत मविसशयाः पमाठयाः ॥
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