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प्रस्तमाविनमा

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

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

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

उदक्षेश्यमामन
अमपुस पमाठस पमठत्विमा भविमानम् विमा -

 ध्विमनकमारस्य पररचयस जमातपुस प्रभविक्षेतम्। 
 ध्विमनकमारस्य कक मतस जमातपुस शक्नपुयमातम्। 
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 कयाः आलङ्कमाररकयाः ध्विमनसम्प्रदमायस्य प्रवितरकयाः इमत जमातपुस प्रभविक्षेतम्। 
 आलङ्कमाररकयाः तस्य दक्षेशयाः कमालयाः कक तययाः इमत मविषयक्षे जमानस भविक्षेतम्। 
 आलङ्कमाररकस्य विसशमविषयकस  जमानस भविक्षेतम्। 
 कयाः आलङ्कमाररकयाः कस्य सम्प्रदमायस्य प्रवित्तरकयाः इमत जमानस प्रभविक्षेतम्। 

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

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

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

“मपुकमाकणयाः मशविस्विमामष्ट्री कमविरमानन्दविधरनयाः। 

प्रथमास रत्नमाकरश्चमागमातम् समाममाज्यक्षेऽविसन्तविमरणयाः”।। इमत

एतक्षेन आगतस यतम् आनन्दविधरनयाः कमाश्मष्ट्रीरविमासष्ट्री आसष्ट्रीतम्। 

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

मविदतक्षे, अत आनन्दविधरनयाः अमप तत्कमासलकयाः भविमत। 

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

“ध्विमननमामतगम्भष्ट्रीरक्षेण कमाव्यतत्त्विमनविक्षेमशनमा। 

आनन्दविधरनयाः कस्य नमासष्ट्रीदमानन्दविधरनयाः।। ”इमत

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

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

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

“यत्रमाथरयाः शब्दनो विमा तमथरमपुपसजरनष्ट्रीकक तस्विमाथर्यौ। 

व्यङ्ग्ययाः कमाव्यमविशक्षेषयाः स ध्विमनररमत सकररमभयाः कसथतयाः।। ”इमत

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

पमाठगतप्रश्नमायाः-१

. 1 ध्विन्यमालनोककमारस्य समययाः कयाः। 

. 2 ध्विन्यमालनोककमारस्य दक्षेशयाः कयाः। 

. 3 ध्विन्यमालनोककमारस्य मपतपुयाः नमाम मकमम्। 

. 4 आनन्दविधरनयाः कस  गन्थस सलसखतविमानम्। 

. 5 ध्विमनसम्प्रदमायस्य प्रवित्तरकयाः कयाः। 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

मचत्रमापटमम्, ५. तमासन्त्रकमष्ट्रीममाससमा, ६. धमरमष्ट्रीममाससमापररभमाषमा इत्यमादययाः। 

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

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

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

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

“यक्षेषमास चन्द्रिमालनोकक्षे  दृश्यन्तक्षे लक्ष्यलकणश्लनोकमायाः। 

प्रमायस्त एवि तक्षेषमाममतरक्षेषमास त्विमभनविमा मविरच्यन्तक्षे।।” इमत

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

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

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

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

. 7 अप्पयदष्ट्रीमकतस्य कमालयाः कयाः। 

. 8 अप्पयदष्ट्रीमकतस्य दक्षेशयाः कयाः। 

. 9 अप्पयदष्ट्रीमकतस्य मपतपुयाः नमाम मकमम्। 

. 10 अप्पयदष्ट्रीमकतस्य एकस्य अलङ्कमारगन्थस्य नमाम सलखत। 

. 11 मकमम् आधमारष्ट्रीकक त्य कपु विलयमानन्दयाः रमचतयाः। 

. 12 कपु विलयमानन्दक्षे कमत श्लनोकमायाः ससन्त। 

. 13 विकत्तविमामतरकक्षे  कमत पररच्छक्षेदमायाः ससन्त। 

. 14 मचत्रमष्ट्रीममाससमा इमत गन्थस्य खण्डनपरकगन्थयाः कयाः। 

. 15  अप्पयदष्ट्रीमकतस्य आश्रयदमातमा कयाः। 

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

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

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

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

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

ससस्कक तसमामहित्यमम्    21   



मटप्पणष्ट्री ससस्कक तसमामहित्यमम्

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

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

“कक तनोऽयस मम्मटमाचमायरगरन्थयाः पररकरमाविसधयाः। 

प्रबन्धयाः पकररतयाः शक्षेषनो मविधमायमालटसकररणमा”॥ इमत

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

पमाठगतप्रश्नमायाः-३

. 16 मम्मटस्य उपमासधयाः कमा वितरतक्षे। 

. 17 मम्मटस्य कमालयाः कयाः। 

. 18 मम्मटस्य दक्षेशयाः कयाः। 

   22   ससस्कक तसमामहित्यमम्



आलसकमाररकपररचययाः-२ मटप्पणष्ट्री

. 19 मम्मटस्य मपतपुयाः नमाम मकमम्। 

. 20 मम्मटस्य गन्थस्य नमाम मकमम्। 

. 21 कमाव्यप्रकमाशक्षे कमत उलमासमायाः ससन्त। 

. 22  कमाव्यप्रकमाशक्षे कमत कमाररकमायाः ससन्त। 

. 23 मम्मटयाः कपु त्र अध्ययनस कक तविमानम्। 

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

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

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

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

“स च भनोजनरक्षेन्द्रिश्च दमाननोत्कषर मविश्रपुतयौ। 

सकरष्ट्री तसस्मनम् कणक्षे तपुल्यस दमाविमास्तमास कमविबमान्धवियौ।”

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

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

ससस्कक तसमामहित्यमम्    23   



मटप्पणष्ट्री ससस्कक तसमामहित्यमम्

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

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

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

"शृङमारविष्ट्रीरकरुणमाद्भपुतरयौद्रिहिमास्यबष्ट्रीभत्सवित्सलभयमानकशमान्तनमाम्नयाः। 

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

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

पमाठगतप्रश्नमायाः-४

. 24 भनोजरमाजस्य दक्षेशयाः कयाः। 

. 25 भनोजरमाजस्य सस्थमतकमालयाः कयाः। 

. 26 सरस्वितष्ट्रीकण्ठमाभरणमम् इत्यस्य गन्थस्य रचमयतमा कयाः। 

. 27 सरस्वितष्ट्रीकण्ठमाभरणक्षे कमत पररच्छक्षेदमायाः ससन्त। 

. 28 शृङमारप्रकमाशक्षे कमत प्रकमाशमायाः ससन्त। 

. 29 भनोजमतक्षे  कमाव्यक्षे कयाः रसयाः प्रधमाननो भविमत। 

. 30 चम्पकरमाममायणस्य कतमार कयाः। 

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

एविञ्च मम्मटस्य कमाव्यप्रकमाशमातम् परमम् अलङ्कमारसमामहित्यक्षे  कमविरमाजमविश्विनमाथस्य समामहित्यदपरणयाः सविमारसधकयाः 
लनोकमप्रययाः  गन्थयाः  भविमत।  सविरशमास्त्रस्वितन्त्रस्य  कमविरमाजमविश्विनमाथस्य  जन्मसमयमामदमनरूपणक्षे  स्फपु टतरस 
तमादृशस मकमम् अमप प्रममाणस न उपलभ्यतक्षे तथमामप तमनरूपणस न अतष्ट्रीवि कमठनमम् इवि प्रमतभमामत। अत एवि 
सम्प्रमत मविश्विनमाथस्य दक्षेशकमालकक मतमविषयकस  मकसञ्चतम् आलनोचनस मक्रयतक्षे। 
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दक्षेशयाः -  कमविरमाजयाः  मविश्विनमाथयाः  उत्कलदक्षेशष्ट्रीययाः  आसष्ट्रीतम्।  यतनो  महि  मविश्विनमाथयाः  श्रष्ट्रीनरसससहिस्य 
सभमापसण्डतयाः  ससन्धमविगहिकश्च आसष्ट्रीतम्।  अस्य मपतमामहिनोऽमप  श्रष्ट्रीनरसससहिमाख्यस्य नकपतक्षेयाः  मपुख्यसभमास्थयाः 
आसष्ट्रीतम्। श्रष्ट्रीनरसससहिस्य रमाज्यमम् उत्कलदक्षेशयाः आसष्ट्रीतम्। अत एवि मविश्विनमाथस्य विमासस्थमानमम् उत्कलप्रमान्तमम् 
इमत। 

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

“सन्धयौ सविरस्विहिरणस मविगहिक्षे प्रमाणमनगहियाः। 

अलमाविपुदष्ट्रीननकपतयौ न ससन्धनर च मविगहियाः॥”

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

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

“श्रष्ट्रीचन्द्रिशक्षेखरमहिमाकमविचन्द्रिसकनपुश्रष्ट्रीमविश्विनमाथकमविरमाजकपु लस प्रबन्धमम्। 

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

कक मतयाः -   प्रकमाण्डमविदत्कपु लक्षे  समपुत्पनयाः मविश्विनमाथयाः अमप सविरशमास्त्रस्वितन्त्रयाः  महिमानम्  मविदमानम्  च 
आसष्ट्रीतम्। अयस पसण्डतप्रविरयाः न कक्षे विलस ससस्कक तभमाषमास जमानमामत स्म,  अमप तपु अषमादश भमाषमायाः जमानमामत स्म। 
अस्य  "अषमादशभमाषमाविमारमविलमाससनष्ट्रीभपुजङ"  इमत  उपमासधयाः  नमानमाभमाषमामभजत्विस  समथरयमत।  मविश्विनमाथस्य 
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कक तययाः  महि  समामहित्यदपरणयाः,  कमाव्यप्रकमाशदपरणयाः,  रमाघविमविलमासमहिमाकमाव्यमम्,  कपु विलयमाश्विचररतकमाव्यमम्, 
प्रभमावितष्ट्रीपररणयनमामटकमा, चन्द्रिकलमानमामटकमा, नरसससहिमविजयकमाव्यमम्, प्रशसस्तरत्नमाविलष्ट्री च इमत। 

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

पमाठगतप्रश्नमायाः-५

. 31 मविश्विनमाथयाः कपु त्रत्ययाः। 

. 32 मविश्विनमाथस्य सस्थमतकमालयाः कयाः। 

. 33 समामहित्यदपरणगन्थस्य रचमयतमा कयाः। 

. 34 मविश्विनमाथस्य मपतपुयाः नमाम मकमम्। 

. 35 मविश्विनमाथस्य मपतमामहिस्य नमाम मकमम्। 

. 36 समामहित्यदपरणक्षे कमत पररच्छक्षेदमायाः ससन्त। 

. 37  मविश्विनमाथस्य मपतमा कस  गन्थस रमचतविमानम्। 

. 38  चण्डष्ट्रीदमासयाः कस  गन्थस रमचतविमानम्। 

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

जगनमाथक्षेन मविरमचतमायाः ससन्त। रसगङमाधरनमामकगन्थस  मविरच्य जगनमाथयाः आलङ्कमाररकक्षे षपु  अगगण्ययाः भविमत। 
अयस जगनमाथयाः आचमायरयाः मविमविधमविषयक्षेषपु महिमानम् पसण्डतयाः आसष्ट्रीतम्। पसण्डतरमाजस्य जगनमाथस्य अभ्यपुदययाः 
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कमाव्यशमास्त्रक्षे  नव्यपरम्परनोद्दनोतकयाः।  तस्य  महि  रसगङमाधरयाः  कमाव्यससदमान्तमानम्  नव्यन्यमायपरम्परयमा 
व्यमाख्यमामत। 

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

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

“मदलष्ट्रीविलभमापमामणपलवितलक्षे नष्ट्रीतस नविष्ट्रीनस विययाः। 

मदलष्ट्रीश्विरनो विमा जगदष्ट्रीश्विरनो विमा मननोरथमानम् पकरमयतपुस समथरयाः। 

अन्यथैनकरपमालथैयाः पररदष्ट्रीयममानस शमाकमाय विमा स्यमालविणमाय विमा स्यमातम्। ”इमत। 

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

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

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

“श्रष्ट्रीमज्जमानक्षेन्द्रिमभकनोरसधगतसकलब्रह्ममविदमाप्रपञ्चयाः

कमाणमादष्ट्रीरमाकपमादष्ट्रीरमप गहिनमगरनो यनो महिक्षेन्द्रिमादविक्षेदष्ट्रीतम्।। ”

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

कक मतयाः -  ससस्कक तजगमत जगनमाथस्य कक मतयाः असधकमामम् एवि प्रशसस्तस प्रमापवितष्ट्री। प्रमाययाः सविरसस्मनम् 
शमास्त्रक्षे जगनमाथस्य पररश्रमनो मविदतक्षे। जगनमाथस्य कक तष्ट्रीनमास मविविरणस प्रस्तकयतक्षे। 
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मटप्पणष्ट्री ससस्कक तसमामहित्यमम्

१. गङमालहिरष्ट्री - मदपञ्चमाशत्पदबदमा गङमास्तपुमतयाः। 

२. सपुधमालहिरष्ट्री - दमामत्रसशत्पदमासत्मकमा सकयरस्तपुमतयाः। 

३. अमकतलहिरष्ट्री - एकमादशश्लनोककमायमा यमपुनमाप्रशसस्तयाः। 

४. करुणमालहिरष्ट्री - चतपुष्षमषश्लनोकममतमा मविष्णपुस्तपुमतयाः। 

५. लक्ष्मष्ट्रीलहिरष्ट्री - एकचत्विमाररसशत्पदमासत्मकमा लक्ष्मष्ट्रीस्तपुमतयाः। 

६.यमपुनमाविणरनचम्पकयाः - चम्पककमाव्यमविशक्षेषयाः। 

७. आसफमविलमासयाः - आसफखमाखाँमहिनोदयस्य प्रशसस्तयाः। 

८. प्रमाणमाभरणमम् - कमामरूपमाधष्ट्रीशस्य प्रमाणनमारमायणस्य प्रशसस्तयाः। 

९. जगदमाभरणमम् - उदयपपुरमाधष्ट्रीशरमाणमाकणरसससहिसकननोजरगसत्ससहिस्य प्रशसस्तयाः। 

१०.  मचत्रमष्ट्रीममाससमाखण्डनमम्  -  अप्पयदष्ट्रीमकतकक तस्य  मचत्रमष्ट्रीममाससमागन्थस्य  खण्डनमात्मकमम् 
आलनोचनमम्। 

११. मननोरममाकपु चमदरनमम् - ससदमान्तकयौमपुदष्ट्रीटष्ट्रीकमायमायाः मननोरममायमायाः खण्डनमम्। 

१२. रसगङमाधरयाः - अपकणरयाः अमतप्रयौढयाः अलङ्कमारशमास्त्रगन्थयाः। 

१३. भमाममनष्ट्रीमविलमासयाः - कमवितमासङ्गहिमविशक्षेषयाः गन्थयाः। 

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

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

पमाठगतप्रश्नमायाः-६

. 39 जगनमाथस्य समययाः कयाः। 

. 40 जगनमाथस्य दक्षेशयाः कयाः। 

. 41 कयाः रसगङमाधरस रमचतविमानम्। 

. 42 रसगङमाधरक्षे कमत अमाननमामन। 

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

 पमाठमान्तप्रश्नमायाः

. 1 आनन्दविधरनस्य मविषयक्षे लघपुमटप्पणनीं सलखत। 

. 2 आनन्दविधरनस्य दक्षेशकमालकक मतमविषयक्षे लघपुमटप्पणनीं सलखत। 

. 3  ध्विन्यमालनोकस्य मविषयक्षे लघपुमटप्पणनीं सलखत। 

. 4 अप्पयदष्ट्रीमकतस्य मविषयक्षे लघपुमटप्पणनीं रचयत। 

. 5 अप्पयदष्ट्रीमकतस्य दक्षेशकमालकक मतमविषयक्षे लघपुमटप्पणनीं सलखत। 

. 6 कपु विलयमानन्दस्य मविषयक्षे लघपुमटप्पणनीं सलखत। 

. 7 मम्मटमाचमायरस्य मविषयक्षे लघपुमटप्पणनीं रचयत। 

. 8 मम्मटमाचमायरस्य दक्षेशकमालकक मतमविषयक्षे लघपुमटप्पणनीं सलखत। 

. 9 कमाव्यप्रकमाशस्य मविषयक्षे लघपुमटप्पणनीं रचयत। 

. 10 भनोजरमाजस्य सम्बन्धक्षे लघपुमटप्पणनीं सलखत। 

. 11 भनोजरमाजस्य दक्षेशकमालकक मतमविषयक्षे लघपुमटप्पणनीं सलखत। 

. 12 भनोजरमाजस्य कक मतमविषयक्षे लघपुमटप्पणनीं सलखत। 

. 13 मविश्विनमाथस्य दक्षेशकमालकक मतमविषयक्षे लघपुप्रबन्धस सलखत। 

. 14 मविश्विनमाथस्य कक मतमविषयक्षे लघपुमटप्पणनीं सलखत। 

. 15 मविश्विनमाथस्य मविषयक्षे लघपुमटप्पणनीं रचयत। 

. 16 जगनमाथस्य दक्षेशकमालकक मतमविषयक्षे लघपुप्रबन्धस सलखत। 

. 17 जगनमाथस्य कक मतमविषयक्षे लघपुमटप्पणनीं रचयत। 

 पमाठसमारयाः

यसस्मनम्  खलपु  अविगतक्षे  कमाव्यस्य  मनममारणक्षे  स्विरूपदनोषगपुणमालङ्कमारमादष्ट्रीनमामम्  अविधमारणक्षे  च  शमकयाः 
उसन्मषमत तदम् अलङ्कमारशमास्त्रमम्। यथमा च व्यमाकरणस भमाषमायमास व्यपुत्पत्त्यथै अपक्षेक्ष्यतक्षे तथमा अलङ्कमारशमास्त्रमम् अमप 
कमाव्यक्षे  नथैपपुण्यमाय  अपक्षेक्ष्यतक्षे।  पमाठक्षे  असस्मनम्  आलङ्कमाररकमाणमास  दक्षेशकमालकक मतमविषमयणष्ट्री  चचमार  मक्रयतक्षे। 
नविमशतकवित्तर्ती कमाश्मष्ट्रीरविमासष्ट्री  आनन्दविधरनयाः  ध्विन्यमालनोकगन्थस  रमचतविमानम्।  आनन्दविधरनयाः  अनक्षेन  गन्थक्षेन 
ध्विमनप्रस्थमानमम् आरब्धविमानम्। आनन्दविधरनमतक्षे  तपु  कमाव्यक्षे  ध्विमनयाः एवि प्रधमानयाः भविमत। सपदश शतकवित्तर्ती 
तमाममळनमाडपुप्रदक्षेशष्ट्रीययाः  अप्पयदष्ट्रीमकतयाः  कपु विलयमानन्दगन्थस  मविसलख्य  आलङ्कमाररकक्षे षपु  अगस्थमानस  लब्धविमानम्। 
एकमादशशतकवित्तर्ती  कमाश्मष्ट्रीरष्ट्रीययाः  मम्मटमाचमायरयाः  कमाव्यप्रकमाशस  मविरच्य  अलङ्कमारसमामहित्यक्षे  महितनीं  ख्यमामतमम् 

ससस्कक तसमामहित्यमम्    29   



मटप्पणष्ट्री ससस्कक तसमामहित्यमम्

असजरतविमानम्।  प्रमाययाः  दमादशशतकवित्तर्ती  ममालविदक्षेशष्ट्रीययाः  भनोजरमाजयाः  सरस्वितष्ट्रीकण्ठमाभरणमम्  इमत  गन्थस 
मविरमचतविमानम्। चतपुदरशशतककीययाः उत्कलदक्षेशष्ट्रीययाः पसण्डतप्रविरयाः मविश्विनमाथयाः समामहित्यदपरणस रमचतविमानम्। स च 
गन्थयाः  सम्प्रमत  अतष्ट्रीवि  जनमप्रययाः  मविदतक्षे।  विमारमाणसष्ट्रीस्थयाः  सपदशशतकवित्तर्ती  पसण्डतरमाजयाः  जगनमाथयाः 
रसगङमाधरस  रमचतविमानम्।  प्रमाययाः अयमम्  एवि अलङ्कमारगन्थयाः असन्तमयाः  वितरतक्षे।  जगनमाथस्य गन्थस  न कनोऽमप 
खण्डमयतपुस समथरयाः भविमत। 

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण

. 1 ८५५ – ८८३ ई.। 

. 2 कमाश्मष्ट्रीरदक्षेशयाः। 

. 3 ननोणभट्टयाः। 

. 4 ध्विन्यमालनोकगन्थमम्। 

. 5 आनन्दविधरनयाः। 

. 6 १२९। 

. 7 सपदश शतकमम्। 

. 8 तमाममळनमाडपुप्रदक्षेशयाः। 

. 9 रङरमाजमाध्विरष्ट्रीन्द्रियाः। 

. 10 कपु विलयमानन्दयाः। 

. 11 चन्द्रिमालनोकमम्। 

. 12 २७३। 

. 13 दयौ पररच्छक्षेदयौ। 

. 14 मचत्रमष्ट्रीममाससमाखण्डनमम्। 

. 15 प्रथमविक्षेङ्कटयाः। 

. 16 रमाजमानकयाः। 

. 17 एकमादशशतकमम्। 

. 18 कमाश्मष्ट्रीरदक्षेशयाः। 

. 19 जथैयटयाः। 

. 20 कमाव्यप्रकमाशयाः। 

. 21 दश उलमासमायाः। 

. 22 १४३ कमाररकमायाः। 

. 23 विमारमाणस्यमामम्। 

. 24 ममालविदक्षेशयाः। 

. 25 एकमादशशतकमम्। 

. 26 भनोजरमाजयाः। 

. 27 पञ्च पररच्छक्षेदमायाः। 

. 28 षसटत्रसशतम् प्रकमाशमायाः। 

. 29 शृङमाररसयाः। 

. 30 भनोजरमाजयाः। 

. 31  उत्कलदक्षेशष्ट्रीययाः। 

. 32 चतपुदरश शतकमम्। 

. 33 श्रष्ट्रीचन्द्रिशक्षेखरयाः। 

. 34 नमारमायणदमासयाः। 

. 35 दश पररच्छक्षेदमायाः। 

. 36 पपुष्पममालमामम्, भमाषमाणरविमम्। 

. 37 कमाव्यप्रकमाशस्य दष्ट्रीमपकमास टष्ट्रीकमामम्। 

. 38 सपदशशतकमम्। 

. 39 विमारमाणसष्ट्री। 

. 40 जगनमाथयाः। 

. 41  दक्षे आननक्षे। 

. 42 पक्षेरुभट्टयाः। 

. 43 लक्ष्मष्ट्रीदक्षेविष्ट्री। 

   30   ससस्कक तसमामहित्यमम्
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छमात्रमाणमास बनोधसयौकयमारय आलङ्कमाररकमाणमास दक्षेशकमालकक मतमविषयक्षे कमामचतम् तमासलकमा प्रदष्ट्रीयतक्षे। 

नमाम दक्षेशयाः कमालयाः कक मतयाः

आनन्दविधरनयाः कमाश्मष्ट्रीरयाः नविमशतकमम् ध्विन्यमालनोकयाः

अप्पयदष्ट्रीमकतयाः तमाममळनमाडपुप्रदक्षेशयाः सपदशशतकमम् कपु विलयमानन्दयाः

मम्मटमाचमायरयाः कमाश्मष्ट्रीरयाः एकमादशशतकमम् कमाव्यप्रकमाशयाः

भनोजरमाजयाः ममालविप्रदक्षेशयाः दमादशशतकमम् सरस्वितष्ट्रीकण्ठमाभरणमम्

मविश्विनमाथयाः उत्कलप्रदक्षेशयाः चतपुदरशशतकमम् समामहित्यदपरणयाः

जगनमाथयाः विमारमाणसष्ट्री सपदशशतकमम् रसगङमाधरयाः

॥ इमत एकमविसशयाः पमाठयाः ॥
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