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प्रस्तमाविनमा

ससस्कक तसमामहित्यक्षे  विकसत्त  इमत  शब्दयाः  बहिहषपु  शमास्त्रक्षेषपु  दृश्यतक्षे।  परन्तपु  शमास्त्रस्य  भक्षेदक्षे  समत 
विकसत्तशब्दस्यमामप  अथरभक्षेदयाः  जमायतक्षे।  यथमा-  परमाथमारमभधमानस  विकसत्तयाः  इमत  व्यमाकरणशमास्त्रक्षे  सपुप्रससदमम्। 
समामहित्यशमास्त्रक्षे तपु  अथरबनोधस प्रमत अनपुकक लयाः कसश्चतम् व्यमापमारयाः विकसत्त इमत नमाम्नमा सपुख्यमातयाः वितरतक्षे। तत्रमामप 
विक्षेदविक्षेदमान्तमामदशमास्त्रक्षेषपु  यतम्  शमास्त्रविमाक्यस  वितरतक्षे,  तक्षेन  शमास्त्रविमाक्यक्षेन  तपु  समाकमातम्  शमास्त्रमाथरयाः  प्रमतपमादतक्षे। 
समामहित्यशमास्त्रक्षे तपु प्रमाययाः समाकमातम् न कममप अथर प्रमतपमादयमत। तत्र तपु लकणमाविकत्तक्षेक्षेयाः व्यञनमाविकत्तक्षेयाः च प्रयनोगस 
करनोमत। यथमा-  भवितयाः क्वि गकहिमम् इमत प्रश्नयाः। उत्तरकतमार  तपु गमामस्य शष्ट्रीतत्विपमाविनत्विमामदधमरस्य कथनमाय 
गङमायमास घनोषयाः इमत उत्तरमत। अथमारतम् समाकमातम् उत्तरमम् अदत्त्विमा लकणमाविकत्त्यमा उत्तरमत। एविञ्च सन्ध्यमाविन्दनस 
कपु रु इमत समाकमातम् ममातमा पपुत्रस न कथयमत। अमप तपु गतनोऽस्तमकर याः इमत कथनक्षेन व्यञनमाविकत्त्यमा सन्ध्यमाविन्दनस 
कपु रु इत्यथरयाः गम्यतक्षे। कमाव्यमामदषपु लकणमाविकत्तक्षेयाः व्यञनमाविकत्तक्षेश्च प्रयनोगयाः भकयशयाः दरष्ट्रीदृश्यतक्षे। मकलमाथरयाः गपुपतयमा 
मविदतक्षे। तस्ममातम् कमामचतम् चमत्कक मतयाः दृश्यतक्षे। आदयौ मकसञ्चतम् विमाक्यस श्रपुतमम्। ततयाःपरमम् अमभधमाविकत्त्यमा शब्दस्य 
सङ्कक्षे मततमाथर  स्मरमत।  ततयाः  तमात्पयरविकत्त्यमा  परस्परस  पदमाथमारनमामम्  अन्वियक्षेन  शमाब्दबनोधयाः  जमायतक्षे।  शब्दमानमास 
सङ्कक्षे मततमाथरस्मरणमातम् परस कसश्चतम् बमाधयाः भविमत चक्षेतम् लकणमाविकसत्तयाः आश्रष्ट्रीयतक्षे। यथमा- गङमायमास घनोषयाः इत्यस्य 
जलप्रविमाहिक्षे गमामस्य अविस्थमानमासम्भविमातम् लकणमाविकत्त्यमा गङमाशब्दस्य गङमातष्ट्रीरमम् इमत अथरयाः प्रमतपमादतक्षे। एविञ्च 
गतनोऽस्तमकर याः इत्यत्र सकयरयाः अस्तस गतयाः इत्यथर तमात्पयर नमासस्त। अत एवि व्यञनमाविकत्त्यमा सन्ध्यमाविन्दनस कपु रु 
इत्यथरयाः  प्रमतपमादतक्षे।  तमात्पयरविकत्त्यमा  शब्दमानमामम्  अन्वियमपुखक्षेन  शमाब्दबनोधयाः  प्रमतपमादतक्षे।  प्रकक तपमाठक्षे  असस्मनम् 
विकसत्तचतपुषयस ससकक्षेपक्षेण आलनोच्यतक्षे। 

उदक्षेश्यमामन
अमपुस पमाठस पमठत्विमा भविमानम् -

 विकत्तष्ट्रीनमास लकणमामदकस  जमातपुस समथर्थो भविक्षेतम्। 
 शमाब्दबनोधप्रमक्रयमास जमातपुस यनोग्यनो भविक्षेतम्। 
 लकणमाविकसत्तस जमातपुस समथर्थो भविक्षेतम्। 
 लकणमाविकत्तक्षेयाः प्रयनोगस कतपुर शक्नपुयमातम्। 
 कपु त्र लकणमा प्रवितरतक्षे इमत मविषयक्षे बनोदपुस शक्नपुयमातम्। 
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 विमाक्यक्षे स्वियस लकणमायमायाः प्रयनोगस कतपुर प्रभविक्षेतम्। 
 लकणमायमायाः प्रयनोजनस जमातपुस शक्नपुयमातम्। 
 व्यञनमाविकसत्तस जमातपुस समथर्थो प्रभविक्षेतम्। 
 व्यञनमाविकत्त्यमा प्रमतपमामदतमाथर बनोदपुस पमारयक्षेतम्। 
 व्यञनमाविकत्तक्षेयाः व्यविहिमारस कतपुर पमारयक्षेतम्। 
 कमा तमात्पयरविकसत्तयाः इमत जमातपुस प्रभविक्षेतम्। 
 तमात्पयरविकत्तक्षेयाः स्विरूपस बनोदपुस शक्नपुयमातम्। 
 कपु तयाः न अमभधयमा विमाक्यमाथमारविबनोधयाः इमत जमातपुस शक्नपुयमातम्। 
 तमात्पयरविकत्तक्षेयाः प्रयनोजनस जमातपुस शक्नपुयमातम्। 

. )22 1 विकसत्तलकणमम्
शब्दश्रविणजन्यमाथरबनोधस प्रमत शब्द एवि कमारणमम्। कमारणक्षे समत कमायर सम्भविक्षेतम्। अतनोऽत्रमामप अथरबनोधस 

प्रमत अनपुकक लयाः कसश्चदम् व्यमापमारनो  वितरतक्षे। प्रमाचष्ट्रीनभमारतष्ट्रीयमाचमायमारणमास  नयक्षे  अयस  व्यमापमार एवि विकसत्तररत्यपुच्यतक्षे। 
अथमारतम् शब्दनो महि कमारणस, तत्कमारणस प्रमत व्यमापमारनो महि विकसत्तयाः। समामहित्यशमास्त्रक्षे विकसत्त इमत शब्दयाः पमाररभमामषकयाः। 
अत्र शमकयाः एवि विकसत्तयाः। ययमा शक्त्यमा अथरयाः प्रमतपमादतक्षे, समा विकसत्तयाः। 

. )22 2 विकत्तक्षेयाः प्रकमारभक्षेदयाः
विकसत्तयाः प्रधमानतयाः मत्रमविधमा अमभधमा-लकणमा-व्यञनमाभक्षेदक्षेन। कक्षे मचत्तपु  तमात्पयरमम्  अमप विकत्तक्षेयाः भक्षेदत्विक्षेन 

स्विष्ट्रीकपु विरसन्त।  अतयाः  विकसत्तयाः  चतपुधमार  अमभधमा-लकणमा-व्यञनमा-तमात्पयरभक्षेदक्षेन।  विकत्तक्षेयाः  प्रकमारमम्  अविलम्ब्य 
पसण्डतमानमास मतपमाथरक्यस दरष्ट्रीदृश्यतक्षे। 

कक्षे चन  आचमायमारयाः  विदसन्त  यदमभधमाविकत्त्यमा  एवि  सविर  एवि  अथमारयाः  प्रमतपमामदतमायाः  भविसन्त।  अतनो 
लकणमामदविकत्तष्ट्रीनमास स्विष्ट्रीकमारक्षे नमासस्त मकममप प्रयनोजनमम्। यथमा मपुकपु लभट्टक्षेन तस्य अमभधमाविकसत्तममातककमायमामम् उकस  
यतम् लकणमा अमभधमान्तगरतमा एवि। 

ममहिमभट्टक्षेन शब्दस्य एकमा एवि अमभधमाविकसत्तयाः स्विष्ट्रीकक तमा। तन्मतक्षे यत्र अमभधमामम् अन्तरक्षेणथैवि अथरबनोधनो 
भविमत। तत्र अनपुमममतसमाहिमाय्यक्षेन एवि भविमत। अथमारतम् लक्ष्यमाथरस्तपु अनपुमममतगम्ययाः। स्विककीयक्षे व्यमकमविविक्षेकगन्थक्षे 
लकणमायमायाः पकथगसस्तत्विस न स्विष्ट्रीकक तमम्। 

आचमायरण  नमागक्षेशभट्टक्षेन  मविरमचतक्षे  परमलघपुमञकषमानमामकगन्थक्षे  पकथकयमा  लकणमाविकसत्तस्तथमा 
व्यञनमाविकसत्तयाः  स्विष्ट्रीकक तमा।  तथमामप  अमभधमाविकसत्तस्तथमा  लकणमाविकसत्तयाः  एकस्यमायाः  शकक्षे रक्षेवि  प्रकमारभक्षेदतयमा 
उमलसखतमा। 

प्रसङक्षेऽसस्मनम्  नथैयमामयकमानमास  मतममप  गपुरुत्विपकणरमम्।  तक्षे  अमप  अमभधमाविकसत्तस   लकणमाविकसत्तञ्च 
स्विष्ट्रीकपु विरसन्त।  तनयक्षे  व्यञनमाविकसत्तस्विष्ट्रीकमारक्षेण  नमासस्त  प्रयनोजनमम्।  नथैयमामयकमायाः  व्यञनमाविकसत्तस  खण्डमयतपुस 
मविमविधमकलगन्थमानम्  तथमा टष्ट्रीकमागन्थमानम्  प्रणष्ट्रीतविन्तयाः। तन्मध्यक्षे  ममहिमभट्टमविरमचतयाः व्यमकमविविक्षेक इमत तथमा 
ममाधवितकर ससदमान्तमविरमचतमा  शमकविमादस्य  टष्ट्रीकमा  अतष्ट्रीवि  गपुरुत्विपकणमार।  आचमायरजयन्तभट्टक्षेनमामप  तस्य 
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न्यमायमञरष्ट्रीगन्थक्षे  व्यञनमाविकसत्तस  खण्डमयतपुस  प्रयत्नयाः मविमहितयाः। यतनो महि विथैशक्षेमषकदशरनस  न्यमायदशरनस्यमाङतयमा 
गण्यतक्षे। अतनो बहिविनो विथैशक्षेमषकदमाशरमनकमायाः अमप व्यञनमाविकत्तक्षेरस्विष्ट्रीकमारक्षे सममक्षेवि मतस पनोषयसन्त। मष्ट्रीममाससकमा अमप 
व्यञनमाविकसत्तस न स्विष्ट्रीकपु विरसन्त। तनयक्षे अमभधमास लकणमास च व्यमतररच्य यनोऽथरयाः प्रमाप्यतक्षे स तपु अथमारपसत्तप्रममाणक्षेनथैवि 
भवितष्ट्रीमत। मकन्तपु  परविमतरकमालक्षे  कनोऽमप  अथमारपसत्तस  विकसत्तरूपक्षेण  न  स्विष्ट्रीकक तविमानम्।  विस्तपुतयाः  अथमारपसत्तप्रममाणस 
न्यमायसम्मतमम् अनपुममानविदक्षेवि तपुलनष्ट्रीयमम्। 

मकन्तपु  अपरतयाः  विथैयमाकरणथैयाः  सहि  अन्यमालङ्कमाररकमायाः  अमप  व्यञनमाविकत्तक्षेयाः  प्रयनोजनष्ट्रीयतमामम् 
उपलब्धविन्तयाः। प्रसङक्षेऽसस्मनम् नमागक्षेशभट्टस्य मतस गपुरूत्विपकणरमम्। तक्षेन लघपुमञकषमागन्थक्षे उकमम्– समा विकसत्तसस्त्रधमा 
शमकलरकणमा व्यञनमा च इमत। मपुख्यमाथर्थो बमासधतनो भवितपु न भवितपु विमा, मपुख्यमाथरन सहि सम्बन्धयाः अस्तपु ममास्तपु 
विमा,  मपुख्यमाथरयाः  प्रससदनो  भवितपु  अप्रससदनो  विमा  भवितपु,  विमाच्यमामदव्यमतररकनो  यनोऽथर  उपलब्धनो  भविमत, 

तस्यनोदनोधकससस्कमारमविशक्षेष  एवि  व्यञनमा  इमत  नमागक्षेशससदमान्तयाः।  आचमायर  आनन्दविधरन  एवि  प्रथमस 
व्यञनमाविकत्तक्षेरुपरर  गपुरुत्विममास्थमाय  ध्विमनप्रस्थमानस  प्रमतष्ठमापमयतपुस  ध्विन्यमालनोकनमामकगन्थस  प्रणष्ट्रीतविमानम्। 
टष्ट्रीकमाकमारनोऽमभनविगपुपनोऽमप विकसत्तममममास स्विष्ट्रीकक तविमानम्। अमभधमालकणतमात्पयरयाः सहि व्यञनमामप स्विष्ट्रीमक्रयतक्षे। 

व्यञनमाविकसत्तस्विष्ट्रीकमारक्षे मम्मटमाचमायरस्य मतममप उलक्षेखयनोग्यमम्। अतयाः परस कक्षे मचदम् आलङ्कमाररकमास्तथमा 
आचमायमार मन्यन्तक्षे यतम् अमभधमा-लकणमा-व्यञनमाविकसत्तस व्यमतररच्य तमात्पयरनमाममकमा विकसत्तरमप विमाक्यमाथरप्रमतपमादनक्षे 
सहिमामयकमा भविमत। मकन्तपु कक्षे चन आलङ्कमाररकमा विदसन्त यदम् यदमप तमात्पयरविकसत्तयाः विमाक्यमाथरमनणरयक्षे  समाहिमाय्यस 
करनोमत  नथैषमा  विकसत्तयाः।  पपुनयाः  कक्षे षमासञ्चनयक्षे  विकपु ररच्छमा  एवि  तमात्पयरविकसत्तररमत  तदपुच्यतक्षे  भमाषमापररच्छक्षेदक्षे  – 
"विकपु ररच्छमा  तपु  तमात्पयर  पररककीमतरतमम्"इमत।  अन्यक्षेषमास  कक्षे षमाञ्चन  मतक्षे  पपुनयाः  ईश्विरक्षेच्छमा  एवि  तमात्पयरविकसत्तयाः। 
प्रसङक्षेऽसस्मनम्  एतदम् विकपुस  शक्यतक्षे  यतम्  नविष्ट्रीननथैयमामयकमानमास  गन्थक्षेषपु  तमात्पयरविकत्तक्षेयाः  पकथकयमा उलक्षेखनो नमासस्त। 
विथैयमाकरणमानमास मतममप नथैयमामयकमानमास मतममवि। विक्षेदमासन्तननोऽमप तमात्पयर पकथकयमा न स्विष्ट्रीकपु विरसन्त। 

मकन्तपु  ससन्त  कक्षे चन  आलङ्कमाररकमास्तथमा  आचमायमार  यक्षे  तमात्पयरविकसत्तस  गपुरुत्विपकणरविकसत्तरूपक्षेण 
स्विष्ट्रीकपु विरसन्त।  आचमायरधमनकक्षे न  तस्य  कमाव्यमनणरयगन्थक्षे  उकमम्–  'यमावित्कमायरप्रसमाररत्विमातम्  तमात्पयर  न 
तपुलमाधकतमम्'  इमत। अथमारतम् तन्मतक्षे अमभधमाविकसत्तस लकणमाविकसत्तञ्च व्यमतररच्य यक्षे  तमाविदम् रसमादयनोऽथमारयाः वितरन्तक्षे, 
तमात्पयरविकसत्तसमाहिमाय्यक्षेन  तक्षेषमास  जमानस  भविमत।  प्रयनोजनमानपुसमारस  तमात्पयरविकसत्तयाः  सविरमविधमथर  प्रकमाशमयतपुस  समथमार 
भविमत। धमनक इवि मम्मटमविश्विनमाथमादमालङ्कमाररकमा अमप विकसत्तचतपुषयस स्विष्ट्रीकपु विर सन्त अथमारतम् तक्षेऽमप तमात्पयरविकसत्तस 
स्विष्ट्रीकपु विरसन्त। मम्मटयाः तमात्पयरविकत्तक्षेरसस्तत्विस समथरयनम् कमाव्यप्रकमाशक्षे उकमम् –" अमभधमा-तमात्पयर-लकणमात्मक-

व्यमापमारत्रयमामतवितर्ती  ध्विननमामदव्यमापमारनोऽनपह्नविनष्ट्रीय  एवि"  इमत।  परवितर्ती  आचमायर्थो  मविश्विनमाथनोऽमप 
तमात्पयरस्विष्ट्रीकमारमविषयक्षे मम्मटपन्थष्ट्री। ससदमान्तमपुकमाविलष्ट्रीकक तमा मविश्विनमाथन्यमायपञ्चमाननक्षेन उकमम् आसत्त्यमामदवितम् 
तमात्पयर्थोऽमप  शमाब्दबनोधस  प्रमत  कमारणममात्रमममत।  कमाव्यजगमत  अमभधमा,  लकणमा,  व्यञनमा,  तमात्पयरमममत 
विकसत्तचतपुषयमम् अमभलसमत। 

. )22 3 अमभधमा
अमभपकविरकमादम्  धमा-धमातनोयाः  अङम् -प्रत्ययक्षेन  अमभधमाशब्दनोऽयस  मनष्पनयाः।  प्रत्यक्षेकस  शब्दमानमास 

सविरजनप्रससदयाः कसश्चदम् मपुख्यमाऽथर्थो वितरतक्षे। सकयरचन्द्रिमादष्ट्रीनमामपुच्चमारणक्षेन तक्षेषमास स्विककीयमाथरप्रतष्ट्रीमतभरविमत। शब्दनो 
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यक्षेन  व्यमापमारक्षेण  विकत्त्यमा  विमा  लनोकप्रससदमम्  अथर  बनोधयमत  स  व्यमापमारनो  विकसत्तविमार  अमभधमा  इत्यपुच्यतक्षे। 
आचमायरमम्मटक्षेन  तस्य  कमाव्यप्रकमाशगन्थक्षे  अमभधमालकणस  मनरूमपतस–  "स  मपुख्यमाऽथरस्तत्र  मपुख्यनो 
व्यमापमारनोऽस्यमामभधनोच्यतक्षे"  इमत।  शब्दस्य  यक्षेन  व्यमापमारक्षेण  शक्त्यमा  विमा  शब्दस्य  सङ्कक्षे मततमाथरबनोधनो  जमायतक्षे 
समामभधमा  इत्यपुच्यतक्षे।  इयमम्  अमभधमा  शमकररमत  सङ्कक्षेत  इमत  विमा  उच्यतक्षे।  शमकमविषयकमालनोचनमायमास 
ससदमान्तमपुकमाविलष्ट्रीकक तमा मविश्विमानमाथक्षेन उकमम् - 'यतम् पदक्षेन सहि पदमाथरस्य सम्बन्ध एवि शमकयाः' इमत। अस्ममातम् 
शब्दमादम्  अयमथर्थो  बनोध्यव्य  इमत  यमा  ईश्विरक्षेच्छमा  सथैवि  शमकररत्यपुच्यतक्षे  –  शमकश्च पदक्षेन  सहि  पदमाथरस्य 
सम्बन्धयाः।  "समा चमास्ममाच्छब्दमादयमथर्थो बनोधव्य इतष्ट्रीश्विरक्षेच्छमारूपमा"  इमत ससदमान्तमपुकमाविलष्ट्री। अयस  सङ्कक्षेतयाः 
शब्दस्य शमकगमाहिकयाः। अथमारदम् एकस्ममादम् मनमदरषशब्दमातम् एकनो मनमदरषनोऽथर  एवि बनोदव्ययाः। यथमा घटशब्दमातम् 
कम्बपुगष्ट्रीविमामदममानम् मपण्डयाः इमत अयमथर  एवि बनोदव्ययाः,  नमान्ययाः कसश्चदथरयाः। यथमा घटममानय इमत एकस  विमाक्यस 
श्रपुतमम्।  ततयाः  परमम्  अमभधमाविकत्त्यमा  घटशब्दस्य  कम्बपुगष्ट्रीविमामदममानम्  मपण्डयाः  बनोध्यतक्षे।  प्रकक तक्षे  घटशब्दस्य 
सङ्कक्षे मततमाथरयाः कम्बपुगष्ट्रीविमामदममानम् मपण्डयाः। यतनो महि अस्ममातम् घटशब्दमातम् कम्बपुगष्ट्रीविमामदममानम् मपण्डयाः इमत अयमम् 
अथरयाः  बनोदव्ययाः  इमत  ईश्विरक्षेच्छमा  वितरतक्षे।  एविमक्षेवि  आनय इत्यस्य  अमप  अमभधमाविकत्त्यमा  आनयनरूपमक्रयमास 
बनोधयमत।  घटशब्दमातम्  अमभधमाविकत्त्यमा  कम्बपुगष्ट्रीविमामदममानम्  मपण्डयाः  इमत  आयमामत।  स  च  विमाच्यमाथरयाः  भविमत। 
दपरणकमारयाः मविश्विनमाथयाः स्विककीयक्षे समामहित्यदपरणनमामकक्षे  गन्थक्षे अमभधमायमायाः लकणस प्रनोकमम् - "तत्र 
सङ्कक्षे मततमाथरस्य  बनोधनमातम्  अमगममामभधमा"  इमत।  अथमारतम्  समाकमातम्  सङ्कक्षे मततक्षे  अथर  शब्दस्य  ययाः  मपुख्ययाः 
विकत्त्यन्तरमानपुजष्ट्रीविकयाः व्यमापमारयाः विकसत्तयाः समामभधमा। शब्दस्य सङ्कक्षे मततमाथरयाः ययमा विकत्त्यमा बनोध्यतक्षे, समा अमभधमाविकसत्तयाः। 
इयञ्च मपुख्यमा विकसत्तयाः वितरतक्षे। अथरबनोधनमाय इयस विकसत्तयाः सविरदमा आदयौ प्रवितरतक्षे। लकणमाव्यञनमाविकत्त्यनोयाः प्रविकत्तक्षेयाः पकविरमम् 
अमभधमाविकसत्तयाः प्रवितरतक्षे। तस्ममातम्  लकणमाव्यञनमाविकत्तष्ट्री अमभधमाविकत्त्यमासश्रतक्षे। अमभधमाविकसत्तस्तपु  अन्यमामम्  विकसत्तस न 
आश्रयमत। शक्त्यपरपयमारयसङ्कक्षे मततमाथरबनोधजनकनो व्यमापमारयाः अमभधमा। सङ्कक्षेतश्च शमकगमाहिकयाः समययाः। स 
चमास्ममाच्छब्दमादयमथर्थो बनोदव्य इत्यमाकमारकयाः इत्यपुकस  सङच्छतक्षे। घटममानय इत्यत्र अमभधमाविकत्त्यमा घटशब्दस्य 
कम्बपुगष्ट्रीविमामदममानम्  मपण्डयाः इमत सङ्कक्षे मततमाथरयाः बनोध्यतक्षे। घटमम्  इमत शब्दक्षेन सहि कम्बपुगष्ट्रीविमामदमतयाः पदमाथरस्य 
सम्बन्धयाः  अस्तष्ट्रीमत  जमानमम्  अमभधमाविकत्त्यमा  सम्भविमत।  यतनो  महि  अस्ममातम्  घटशब्दमातम्  कम्बपुगष्ट्रीविमामदमतयाः 
पदमाथरस्य जमानस भवितपु इमत ईश्विरक्षेच्छमा वितरतक्षे। स च सङ्कक्षे मततमाथरयाः अमभधमाविकत्त्यमा एवि बनोध्यतक्षे। यक्षेन शब्दक्षेन 
सङ्कक्षे मततमाथरयाः प्रमतपमादतक्षे,  स विमाचकयाः इत्यपुच्यतक्षे। यथमा घटशब्दयाः विमाचकयाः भविमत। अमभधमाविकत्त्यमा ययाः अथरयाः 
प्रमतपमादतक्षे, स विमाच्ययाः। यथमा - कम्बपुगष्ट्रीविमामदममानम् पदमाथरयाः इमत विमाच्यमाथरयाः। 

. )22 4 अमभधमाप्रमक्रयमा/सङ्कक्षे तगहिनोपमाययाः
कसश्चतम्  समपुत्पनसङ्कक्षेतजमानमविमशषयाः  जनयाः  मदतष्ट्रीयस  कञ्चन  समपुत्पनसङ्कक्षेतजमानमविमशषस  जनस 

लकष्ट्रीकक त्य गमाममानय इमत विमाक्यस  प्रयपुङ्कक्षे ।  ततयाः मदतष्ट्रीययाः जनयाः गनोयाः आनयनरूपस  कमर  करनोमत। तकतष्ट्रीययाः 
कसश्चतम् सङ्कक्षेतजमानहिष्ट्रीनयाः बमालयाः एततम् सविर पश्यमत। ततयाः अश्विममानय इमत विमाक्यस प्रयपुङ्कक्षे । तदमा अश्विस्य 
आनयनरूपस  कमर  करनोमत। एतदमप तकतष्ट्रीययाः जनयाः पश्यमत। मदतष्ट्रीयविमाक्यक्षे  अश्विपदसमनधमानमातम् गनोमभनस्य 
विस्तपुनयाः  आनयनस  सम्भविमत।  एतक्षेन  जमायतक्षे  यतम्  गनोशब्दस्य  सङ्कक्षेतयाः  समास्नमालङकलममत  प्रमामणमन  वितरतक्षे, 
अश्विशब्दस्य च घनोटकक्षे  सङ्कक्षेतयाः वितरतक्षे इमत जमानमामत। ततयाः परस गमास बधमान इमत विमाक्यस्य श्रविणमातम् परस गनोयाः 
बन्धनरूपकमायर  करनोमत। बधमान इमत मभनमक्रयमापदसमनविक्षेशमातम्  मभनस  कमायर  जमायतक्षे। एतक्षेन आनयनपदस्य 
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आनयनमक्रयमायमास बधमानपदस्य बन्धनमक्रयमायमास सङ्कक्षेतयाः मविदतक्षे इमत जमानस जमायतक्षे। पदमानमास त्यमागससयनोगमाभ्यमास 
सङ्कक्षेतरमहितस्य जनस्य सङ्कक्षेतजमानस जमायतक्षे। 

क्विमचच्च प्रससदमाथरपदसमाहिचयमारतम् बमालयाः ससन्दग्धसङ्कक्षेतस्य शब्दस्य सङ्कक्षेतमम् अविधमारयमत। यथमा 
'इहि प्रमभनकमलनोदरक्षे मधकमन मधपुकरयाः मपबमत' इत्यत्र मधपु करनोतष्ट्रीमत व्यपुत्पत्त्यमा मधपुकरशब्दस्य भमरक्षे सङ्कक्षेतयाः 
मधपुममककमायमास  विक्षेमत।  तदमा  भमरयाः  पङ्कजक्षे  पकविर  मधपुपमानस  करनोमत  इमत  दृश्यस  तपु  अस्ममामभयाः  दृषमम्।  एतक्षेन 
कमलपदसममभहिमारमातम् मधपुकरशब्दस्य भमर एवि सङ्कक्षेतयाः। 

क्विमचच्च कक्षे विलशब्दप्रममाणक्षेन सङ्कक्षेतजमानस भविमत। तदपुकस  समामहित्यदपरणकमारक्षेण 'आपनोपदक्षेशमातम्' इमत। 
यथमा  'अयमम्  अश्विशब्दविमाच्ययाः'  इमत आपक्षेननोकक्षे  तत्र प्रमाममामणकत्विमनश्चयमातम्  बमालयाः अश्विशब्दस्य घनोटकक्षे  
सङ्कक्षेतमविधमारयमत। एततम् त्रयस प्रदशरनममात्रमम्। व्यमाकरणमादययाः अप्यन्यक्षे सङ्कक्षेतगहिनोपमायमायाः गमाहमायाः। तदपुकमम् -

“शमकगहिस व्यमाकरणनोपममानकनोशमापविमाक्यमातम् व्यविहिमारतश्च। 
विमाक्यस्य शक्षेषमातम् मविविकतक्षेविर दसन्त समामनध्यतयाः ससदपदस्य विकदमायाः।। "  इमत। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-१

. 1 व्यमाकरणशमास्त्रक्षे प्रससदस्य विकसत्तशब्दस्य लकणस मकमम्। 

. 2 विकसत्तशब्दस्य अपरस नमाम मकमम्। 

. 3 विकसत्तयाः कमतमविधमा। 

. 4 विकत्तययाः कमायाः। 

. 5 विकत्तक्षेयाः लकणस मकमम्। 

. 6  अमभधमाशब्दस्य व्यपुत्पसत्तस सलखत। 

. 7 अमभधमाविकत्तक्षेयाः लकणस सलखत। 

. 8 दपरणकमारमतक्षे अमभधमाविकत्तक्षेयाः लकणस सलखत। 

. 9 सङ्कक्षेतयाः कयाः। 

. 10 अमभधमाविकत्त्यमायाः मकस  प्रमतपमादतक्षे। 

. )22 5 लकणमाविकसत्तयाः
आलङ्कमाररकथै याः  मतसयाः  विकत्तययाः  स्विष्ट्रीकक तमायाः।  तमासपु  लकणमाविकसत्तयाः  अन्यतममा।  मपुख्यमाथरस्य  अथमारतम् 

विमाच्यमाथरस्य बमाधक्षे  तमात्पयमारनपुपपत्तयौ  विमा  इयस  विकसत्तयाः प्रवितरतक्षे।  समा  च लकणमा  रूढक्षेयाः  प्रयनोजनमाच्च मदमविधमा। 
प्रस्तपुतक्षेऽसस्मनम् पमाठक्षे  दपरणकमारयाः पसण्डतमविश्विनमाथकमविरमाजयाः स्विकक तगन्थयौ लकणमाविकसत्तस यथमा प्रमतपमामदतविमानम् 
तथमा वियस जमास्यमामयाः। 
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. )22 6 लकणमायमायाः लकणमम्
कसस्मनमप विमाक्यक्षे  उच्चमाररतक्षे  आदयौ  अमभधमाविकसत्तयाः  प्रवितरतक्षे।  तत्र अमभधयमा  यमद  विमाक्यमाथरयाः  न 

जमायतक्षे तमहिर  मपुख्यमाथरसम्बसन्धनस कममप आसश्रत्य ययमा विकत्त्यमा अथमारविबनोधयाः जमायतक्षे समा विकसत्तयाः लकणमा इमत 
मविदग्धमानमामम्  अमभप्रमाययाः।  लकणस  लकणक्षेमत  विमा  प्रतष्ट्रीमतमविषयष्ट्रीमक्रयतक्षे  स्विमामभमतमाथरसम्पसत्तयाः  ययमा  इमत 
मनविरचनक्षेन लकणमाशब्दयाः मनष्पदतक्षे। तस्ममादपुकस  पसण्डतमविश्विनमाथकमविरमाजक्षेन स्विकक तसमामहित्यदपरणक्षे - 

मपुख्यमाथरबमाधक्षे तदपुकनो ययमान्यनोऽथर याः प्रतष्ट्रीयतक्षे। 
रूढक्षेयाः प्रयनोजनमादमासयौ लकणमा शमकरमपरतमा।। इमत। 

अत्र लकणक्षे उकस्य बमाधशब्दस्य तमात्पयमारनपुपपसत्तयाः इत्यथरयाः। मपुख्यमाथरस्य अथमारतम् अमभधक्षेयमाथरस्य 
तमात्पयमारनपुपपत्तयौ रूढक्षेयाः अथमारतम् प्रससमदविशमातम् प्रयनोजनमादम् अथमारतम् उदक्षेश्यमविशक्षेषमादम् च ययमा विकत्त्यमा मपुख्यमाथरन 
सहि सम्बदयाः अन्यनोऽथरयाः प्रतष्ट्रीयतक्षे बपुद्ध्यतक्षे, समा शब्दनोपरर अमपरतमा आरनोमपतमा विकसत्तयाः लकणमा इत्यमभधष्ट्रीयतक्षे। 
“ययमा अन्यनोऽथरयाः प्रतष्ट्रीयतक्षेऽसयौ लकणमा” इमत लकणमायमायाः लकणमम्। 

. . )22 6 1 प्रयनोजनवितष्ट्री लकणमा
उदमाहिरणस  यथमा  -  गङमायमास  घनोषयाः इमत। तथमामहि गङमायमास  घनोषयाः इमत विमाक्यक्षे  आदयौ अमभधमाविकसत्तयाः 

प्रवितरतक्षे।  गङमाशब्दस्य  अमभधयमा  जलप्रविमाहियाः  इत्यथरयाः  प्रमाप्यतक्षे।  तक्षेन  विमाक्यस्यमास्य  अथर्थो  भविमत  यतम् 
गङमाजलप्रविमाहिक्षे घनोषयाः प्रमतविसमत इमत। तत्र जलक्षे तपु कक्षे विलस मष्ट्रीनभपुजङमादययाः प्रमतविससन्त न मनपुष्यमायाः इमत 
अमभधमालब्धमाथरस्य बमाधयाः  भविमत।  तनमाम एतक्षेन  विमाक्यक्षेन  अथरबनोधयाः  न  जमायतक्षे।  तस्ममादत्र अनयमा  विकत्त्यमा 
मपुख्यमाथरसम्बसन्धनयाः  गहिणस  भविमत।  तत्र  गङमायमास  घनोषयाः  इत्यत्र  गङयमा  सहि  समामष्ट्रीप्यसम्बन्धक्षेन  यपुकत्विमातम् 
गङमातष्ट्रीरयाः लकणमाविकत्त्यमा स्विष्ट्रीमक्रयतक्षे। तक्षेन एनयमा लकणयमा मपुख्यमाथरस्य बमाधक्षे समत गङमातष्ट्रीरक्षे घनोषयाः प्रमतविसमत 
इमत मपुख्यमाथमारदम् मभनयाः अथरयाः प्रतष्ट्रीयतक्षे। ननपु मकस  फलमस्यमायाः लकणमायमायाः प्रवितरममानक्षे इमत चक्षेद पुच्यतक्षे यतम् रूढक्षेयाः 
प्रयनोजनमादम् विमा इमत। अत्र प्रकक तक्षे  गङमायमास घनोषयाः इत्यत्र गङमातष्ट्रीरक्षे घनोषयाः प्रमतविसमत इत्यथरप्रतष्ट्रीतयौ गङमायमायाः 
धममारयाः घनोषक्षे अथमारदम् आभष्ट्रीरपलयौ आरनोप्यन्तक्षे। तक्षेन गङमायमायाः शष्ट्रीतत्विपमाविनत्विमामतशयरूपमायाः धममारयाः आभष्ट्रीरपलयौ 
अस्तष्ट्रीमत प्रतष्ट्रीयतक्षे। तक्षेनमात्र घनोषमाणमास मनविमासप्रदक्षेशयाः शष्ट्रीतत्विपमाविनत्विमामदधमरविमानम् इमत प्रयनोजनस फलमत। अत्र 
इदस प्रयनोजनस प्रमतपमादमयतपुमक्षेवि इयस लकणमा आसश्रयतक्षे। अत्र प्रयनोजनवितष्ट्री लकणमा। 

अस्यमायाः अन्यदपुदमाहिरणस तमावितम् - सससहिनो ममाणविकयाः इमत। अत्र ममाणविकयाः चतपुष्पमात्त्विमविमशषयाः सससहिनो न 
भवितष्ट्रीमत सससहिशब्दस्य मपुख्यमाथरस्य बमाधयाः।  शयौयरतष्ट्रीक्ष्णत्विमामदधमरयाः  समादृश्यस  सम्बन्धममासश्रत्य लकणमाविकसत्तयाः 
सससहिसदृशनो ममाणविकयाः इत्यथर बनोधयमत। अत्र तष्ट्रीक्ष्णत्विमामदधमरयाः प्रयनोजनमम्। 

. . )22 6 2 रूमढमकलमा लकणमा
कसलङयाः समाहिससकयाः इत्यत्र यमा लकणमा प्रवितरतक्षे समा रूमढविशमादक्षेवि। अत्र कसलङशब्दक्षे अमभधमाविकत्त्यमा 

तदमभधयाः दक्षेशयाः गम्यतक्षे। तक्षेन अमभधयमा कसलङनमामकनो दक्षेशयाः समाहिससकयाः इमत अथरयाः प्रतष्ट्रीयतक्षे। स च अनथरकयाः 
एवि। यतनो महि समाहिससकत्विविष्ट्रीरत्विमामदधममारयाः अचक्षेतनक्षे दक्षेशगतक्षे विस्तपुमन नथैवि मतष्ठसन्त। न महि अचक्षेतनक्षे  विस्तपुमन 
चक्षेतनधममारयाः  स्थमातपुस  प्रभविक्षेयपुयाः,  चथैतन्यधममारणमास  चक्षेतनक्षे  एवि  उपलकणत्विमातम्।  तस्ममादम्  न  दक्षेशयाः  तथमामविधयाः 
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समाहिससकत्विधमरविमानम् स्यमातम् अचक्षेतनत्विमातम्। तक्षेनमात्र मपुख्यमाथरस्य बमाधयाः भविमत। मपुख्यमाथरस्य बमाधक्षे कसलङपदक्षे 
लकणमा  प्रवितरतक्षे।  तक्षेन  तयमा  लकणयमा  तदक्षेशससयपुकमायाः  कसलङजनमायाः  लक्ष्यन्तक्षे।  यतनो  महि  दक्षेशगहिणक्षेन 
ससयनोगसम्बन्धक्षेन तत्स्थमानमाममप गहिणस जमायतक्षे। ततयाः कसलङदक्षेशविमासष्ट्री समाहिससकयाः इमत लक्ष्यमाथरयाः प्रतष्ट्रीयतक्षे। 
दक्षेशगहिणक्षेन  रूढक्षेयाः  एवि  तत्र  वितरममानमानमास  बनोधनो  जमायतक्षे।  तक्षेन  अत्र  प्रससदविशमादक्षेवि  लकणमा  प्रवितरतक्षे,  न  तपु 
कस्मथैमचतम् प्रयनोजनमाय। तस्ममादत्र रूमढमकलमा लकणमा। 

दपरणकमारयाः स्विकक तगन्थयौ एकमास शङ्कमामम् उत्थमापयमत। तमद - ननपु कमाव्यप्रकमाशकमारयाः कमरमण कपु शलयाः 
इत्यत्र रूमढयाः वितरतक्षे।  तथमामहि कपु शलयाः शब्दस्य अमभधयमा कपु शमालमामत इत्यथरयाः  आयमामत। तमादृशस्यमाथरस्य 
मपुख्यमाथरस्य प्रकक तक्षे बमाधत्विमातम् दकरूपमाथरयाः लकणयमा बनोध्यतक्षे। तक्षेनमात्र रूमढविशमादक्षेवि अयमथरयाः आगतयाः इत्यतयाः 
अत्र रूमढमकलमा लकणमा इमत चक्षेन, कपु शगहिणरूपमाथर व्यपुत्पत्यमा प्रमापक्षेऽमप दकरूपस्यथैवि मपुख्यमाथरत्विमम्। यमथर सविर 
स्विष्ट्रीकपु विरसन्त शब्दस्यनोच्चमाररतक्षे एवि स एविमाथरयाः विमाच्यमाथर्थो भमवितपुमम् अहिरमत। ततयाः अत्र कमरमण कपु शलयाः इमत 
विमाक्यक्षे न लकणमा प्रविमतरतमा, मपुख्यमाथरस्य बमाधमाभमाविमातम् इमत समामहित्यदपरणकमारमामभमतमम्। 

. . )22 6 3 कमाव्यप्रकमाशकमारमतमम्
कमाव्यप्रकमाशकमारयाः मम्मटमाचमायरयाः स्विककीयगन्थक्षे लकणमायमायाः स्विरूपस प्रकमामशतविमानम्। तलकणस तमावितम् -

मपुख्यमाथरबमाधक्षे तदनोगक्षे रूमढतनोऽथ प्रयनोजनमातम्। 
अन्यनोऽथर्थो लक्ष्यतक्षे यत्समा लकणमारनोमपतमा मक्रयमा।। इमत। 

रूमढतयाः प्रयनोजनमातम्  विमा मपुख्यमाथरस्य बमाधक्षे  तदनोगक्षे  ययमा लकणयमा अन्ययाः अथरयाः लक्ष्यतक्षे  समा एवि 
शब्दनोपरर आरनोमपतमा मक्रयमा एवि लकणमा इमत लकणसमन्विययाः। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-२

. 11 दपरणकमारनोकस  लकणमालकणश्लनोकस  सलखत। 

. 12 कमाव्यप्रकमाशकमारमतक्षे लकणमालकणश्लनोकस  सलखत। 

. 13 लकणमा कमतमविधमा।

. 14 कमाव्यप्रकमाशकमारयाः कयाः।

. 15 समामहित्यदपरणस कयाः मविरमचतविमानम्।

. 16 लकणमा कस्य उपरर आरनोमपतमा विकसत्तयाः।

. 17 कस्य बमाधक्षे लकणमा प्रवितरतक्षे।

. 18 लकणयमा लब्धमाथरयाः मकमपुच्यतक्षे।
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. )22 7 दपरणकमारमतक्षे लकणमाभक्षेदमायाः
समामहित्यदपरणकमारयाः  पसण्डतमविश्विनमाथकमविरमाजयाः  स्विकक तगन्थयौ  लकणमायमायाः  षनोडशमपुख्यभक्षेदमानम् 

प्रदमशरतविमानम्।  अत्र  वियस  तसस्मनम्  मविषयक्षे  जमास्यमामयाः।  इयस  लकणमा  मदधमा  मविभज्यतक्षे  -  उपमादमानलकणमा 
लकणलकणमा चक्षेमत। 

. . )22 7 1 उपमादमानलकणमा
इयस प्रमतपमादममानमा लकणमा मपुख्यमाथरस्य लक्ष्यमाथरस्य चनोभयस्य उपमादमानमादम् उपमादमानलकणमा। तक्षेन 

रूढयौ उपमादमानलकणमा, प्रयनोजनक्षे उपमादमानलकणमा चक्षेमत भक्षेददयस प्रमापमम्। तस्ममादपुकस  दपरणक्षे -

मपुख्यमाथरस्यक्षेतरमाकक्षेपक्षे विमाक्यमाथरऽन्वियससदयक्षे। 
स्यमादमात्मननोऽप्यपुपमादमानमादक्षेषनोऽपमादमानलकणमा।। इमत। 

विमाक्यक्षे पदमाथरप्रमतपमादनमाविसरक्षे अन्वियससद्ध्यथर ययमा शक्त्यमा इतरस्य मपुख्यमाथरमभनस्य विमा आकक्षेपयाः 
उपस्थमापनस विमा मविधष्ट्रीयतक्षे,  ययमा च आत्मनयाः अथमारतम् मपुख्यमाथरस्य इतरस्य तमद्भनस्य च बनोधयाः भविमत,  समा 
उपमादमानलकणमा इत्यपुच्यतक्षे।  तत्र रूढयौ  उपमादमानलकणमायमायाः  उदमाहिरणस  तमावितम्  -  श्विक्षेतयाः  धमाविमत इमत। अत्र 
श्विक्षेतस्य  अचक्षेतनत्विमातम्  तसस्मनम्  धमाविनरूपव्यमापमारयाः  न  सम्भविमत।  तस्ममातम्  मपुख्यमाथरस्य  बमाधक्षे  लकणयमा 
अश्विमादययाः अथमारयाः लक्ष्यन्तक्षे। तक्षेन अत्र यथमा श्विक्षेतरूपस्य मपुख्यमाथरस्य गहिणस तथमा तमदतरस्य अश्विमाथरस्यमामप 
उपमादमानस भविमत। तस्ममादत्र उपमादमानलकणमा। प्रयनोजनक्षे उदमाहिरणस तमावितम् - कपु न्तमायाः प्रमविशसन्त। कपु न्तशब्दस्य 
विस्तपु  इमत  अमभधयमा  लब्धयाः  अथरयाः।  दक्षेशस्य  प्रविक्षेशनरूपचक्षेतनधमरवित्त्विस  न  सम्भविमत।  तस्ममादत्र 
तमादृशस्यमाथरस्य  बमाधक्षे  पपुरुषरूपनो  लक्ष्यमाथरयाः  लभ्यतक्षे।  अत्रमामप  उभयनोयाः  गहिणमातम्  उपमादमानलकणमा।  अत्र 
कपु न्तमादष्ट्रीनमामम् अमतगहिनत्विस प्रयनोजनमम्। 

इयञ्च उपमादमानलकणमा आरनोपमाध्यविसमानमाभ्यमास दक्षेधमा मभदतक्षे। समारनोपमा उपमादमानलकणमा समाध्यविसमानमा 
उपमादमानलकणमा चक्षेमत। तत्र मकस  नमाम समारनोपत्विस समाध्यविसमानत्विस विमा इमत चक्षेद पुच्यतक्षे - 

मविषयस्यमामनगष्ट्रीणरस्यमान्यतमादमात्म्यप्रतष्ट्रीमतकक तम्। 
समारनोपमा स्यमामनगष्ट्रीणरस्य मतमा समाध्यविसमामनकमा।। इमत। 

यत्र  मविषयमविषमयणनोयाः  मध्यक्षे  मविषमयणयाः  उच्चमारणस  नमाम  पदक्षेन  उपस्थमापनस  भविमत  समा  समारनोपमा 
इत्यपुच्यतक्षे। तस्ममादपुकस  दपरणक्षे -

“मविषमयणमा  अमनगष्ट्रीणरस्य  मविषयस्य  तक्षेनथैवि  सहि  तमादमात्म्यप्रतष्ट्रीमतकक त्समारनोपमा।  इयमक्षेवि 
रूपकमालङ्कमारस्य बष्ट्रीजमम्” इमत। तत्र रूढयौ उपमादमानलकणमा समारनोपमा यथमा - अश्वियाः श्विक्षेतयाः धमाविमत इमत। अत्र 
मपुख्यमाथरस्य श्विक्षेतस्य इतरस्य अश्विस्य च गहिणस भविमत। अत्र मविषमयणयाः अश्विस्य उच्चमारणमादम् उलक्षेखमादमा 
समारनोपमा  उपमादमानलकणमा।  प्रयनोजनक्षे  उपमादमानलकणमा  समारनोपमा  यथमा  -  एतक्षे  कपु न्तमायाः  प्रमविशसन्त  इमत।  अत्र 
सविरनमाम्नमा मविषमयणयाः गहिणस भविमत। अत्र दयनोयाः उच्चमारणमादम् मविषमयणयाः उलक्षेखमाच्च समारनोपमा उपमादमानलकणमा। 
अत्र प्रयनोजनस तमावितम् कपु न्तमादष्ट्रीनमामम् अमतगहिनत्विमम्। 

यत्र  मविषमयणयाः  उच्चमारणमम्  उलक्षेखनो  विमा  न  भविमत  समा  समाध्यविसमानमा  इत्यपुच्यतक्षे।  तस्ममादपुकस  
समामहित्यदपरणक्षे - 
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“मनगष्ट्रीणरस्य पपुनमविरषयस्यमान्यतमादमात्म्यप्रतष्ट्रीमतकक त्समाध्यविसमानमा” इमत। 
समा  च  समाध्यविसमानमा  उपमादमानलकणमा  रूमढप्रयनोजनविशमादम्  मदमविधमा।  तत्र  रूढयौ  उपमादमानलकणमा 

समाध्यविसमानमा  यथमा  -  श्विक्षेतनो  धमाविमत  इमत।  अत्र  अश्विरूपमविषमयणयाः  अनपुच्चमारणमातम्  समाध्यविसमानमा 
उपमादमानलकणमा। प्रयनोजनक्षे  उपमादमानलकणमा समाध्यविसमानमा यथमा  -  कपु न्तमायाः प्रमविशसन्त इमत। अत्रमामप पकविरविदम् 
मविषमयणयाः सविरनमाम्नयाः गहिणमाभमाविमातम् समाध्यविसमानमा। 

समा च उपमादमानलकणमा समारनोपमा शपुदमागयौणष्ट्रीभक्षेदमातम् मदमविधमा। तस्ममाद पुकस  समामहित्यदपरणक्षे – 

समादृश्यक्षेतरसम्बन्धमायाः शपुदमास्तमायाः सकलमा अमप। 
समादृश्यमात्तपु मतमा गयौण्यस्तक्षेन षनोडशभक्षेमदतमायाः।। इमत। 

तत्र रूढयौ उपमादमानलकणमा समारनोपमा शपुदमा यथमा – अश्वियाः श्विक्षेतनो धमावितष्ट्रीमत। तत्रथैवि उपमादमानलकणमा 
समारनोपमा  गयौणष्ट्री  यथमा  – एतमामन  तथैलमामन  हिक्षेमन्तक्षे  सपुखमानष्ट्रीमत।  अत्र तथैलशब्दस्य मतलस्थस्नक्षेहिरूपयाः  अथरयाः 
मपुख्यमाथरयाः। तस सहिमायष्ट्रीकक त्य उपमादमाय विमा लक्ष्यमाथररूपस सषरपमामदरूपमम् अथर  बनोधयमत तथैलशब्दयाः। तस्ममादत्र 
उपमादमानलकणमा।  तत्र  रूढयौ  उपमादमानलकणमा  समाध्यविसमानमा  शपुदमा  यथमा  –  श्विक्षेतनो  धमावितष्ट्रीमत।  तत्रथैवि 
उपमादमानलकणमा समाध्यविसमानमा गयौणष्ट्री यथमा – तथैलमामन हिक्षेमन्तक्षे  सपुखमामन इमत। प्रयनोजनक्षे  तपु  उपमादमानलकणमा 
समारनोपमा शपुदमा यथमा – एतक्षे कपु न्तमा प्रमविशसन्त इमत। तत्रथैवि गयौणष्ट्री यथमा – एतक्षे रमाजकपु ममारमायाः गच्छसन्त इमत। 
तत्रथैवि  प्रयनोजनक्षे  उपमादमानलकणमा  समाध्यविसमानमा  शपुदमा  यथमा  –  कपु न्तमायाः  प्रमविशसन्त  इमत।  गयौण्यमास  तपु  – 
रमाजकपु ममारमायाः गच्छन्तष्ट्रीमत। एविसप्रकमारक्षेण उपमादमानलकणमा अषमविधमा इमत मविदग्धमामभप्रमाययाः। 

. )22 8 लकणलकणमा
यस्यमास लकणमायमास मपुख्यमाथरतरस्यथैवि उपलकणमम्,  न विमा कक्षे विलस मपुख्यमाथरस्य तदपुभयस्य विमा। इयमक्षेवि 

जहित्स्विमाथमार इत्यपुच्यतक्षे। अस्यमायाः लकणस तमावितम् समामहित्यदपरणक्षे-

अपरणस स्विस्य विमाक्यमाथर परस्यमान्विससदयक्षे। 
उपलकणहिक्षेतपुत्विमादक्षेषमा लकणलकणमा।। इमत। 

यत्र परस्य मपुख्यमाथरमभनमाथरस्य लक्ष्यमाथरस्य विमा अन्वियससदयक्षे अथर्थोपपत्तयौ विमा ययमा शक्त्यमा स्विस्य 
नमाम मपुख्यमाथरस्य अपरणस त्यमागनो विमा उपलक्ष्यतक्षे समा लकणलकणमाविकसत्तयाः इत्यपुच्यतक्षे। समा च रूमढप्रममाणमाभ्यमास 
दक्षेधमा  मविभज्यतक्षे।  तत्र रूढयौ  लकणलकणमा  यथमा  – कसलङयाः समाहिससक इमत।  अत्र कसलङशब्दक्षेन  न  तपु 
तदक्षेशस्य  अमप  तपु  तदक्षेशस्थस्य  मपुख्यमाथरमभनस्य  परस्य  विमा  लकणयमा  गहिणस  भविमत।  तत्र  प्रयनोजनक्षे 
लकणलकणमा यथमा  -  गङमायमास घनोषयाः इमत। अत्र न गङमाप्रविमाहिरूपस्य मपुख्यमाथरस्य परन्तपु तष्ट्रीररूपमथरमम् एवि 
बपुद्ध्यतक्षे। तस्ममादत्र लकणलकणमा। लकणलकणमायमायाः उदमाहिरणस तमावितम् - 

उपकक तस बहिह  तत्र मकमपुच्यतक्षे सपुजनतमा प्रसथतमा भवितमा परमम्। 
मविदधदष्ट्रीदृशमक्षेवि सदमा सखक्षे, सपुसखतममास्स्वि ततयाः शरदमास शतमम्।। इमत। 

अत्र श्लनोकक्षे ऽसस्मनम् उपकक तमम् इमत मपुख्यमाथरस्य त्यमागक्षेन विथैपरष्ट्रीत्यलकणयमा अपकक तमममत लक्ष्यमाथरयाः 
बपुद्ध्यतक्षे। अत्र लकणलकणमा स्पषमा प्रकमामशतमा। 
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समा च लकणलकणमा आरनोपमाध्यविसमानमाभ्यमास मदमविधमा। तत्र लकणस तमावितम् - 

आरनोपमाध्यविसमानमाभ्यमास प्रत्यक्षेकस  तमा अमप मदधमा।। इमत। 

श्लनोकस्यमास्य उपरर व्यमाख्यमासत्त्विमातम् पपुनरुमकभयमातम् न पपुनयाः उमलख्यतक्षे। तत्र रूढयौ लकणलकणमा 
समारनोपमा  यथमा  -  कसलङयाः  पपुरुषनो  यपुध्यतक्षे  इमत।  अत्र  कसलङपपुरुषयनोयाः  आधमारमाधक्षेयभमावियाः  सम्बन्धयाः।  अत्र 
मविषमयणयाः  पपुरुषशब्दस्य  उलक्षेखमादम्  इयस  समारनोपमा।  तत्रथैवि  लकणलकणमा  समाध्यविसमानमा  यथमा  -  कसलङयाः 
समाहिससकयाः इमत। प्रयनोजनक्षे लकणलकणमा समारनोपमा यथमा - आयपुघकरतमम् इमत। अत्र कमायरकमारणसम्बन्धयाः वितरतक्षे। 
प्रस्तपुतक्षे  घकतमम्  आयपुतमादमात्म्यक्षेन  गकहतक्षे।  अत्र अव्यमभचमारक्षेण  आयपुष्करत्विस  प्रयनोजनमम्।  तत्रथैवि  लकणलकणमा 
समाध्यविसमानमा यथमा - आयपुयाः मपबमत इमत। 

समा च लकणलकणमा समारनोपमा समाध्यविसमानमा च प्रत्यक्षेकस  शपुदमागयौणष्ट्रीभक्षेदममापमाद दक्षेधमा मविभज्यतक्षे। तत्र 
लकणस तमावितम् - 

समादृश्यक्षेतरसम्बन्धमायाः शपुदमास्तमायाः सकलमा अमप। 
समादृश्यमात्तपु मतमा गयौण्यस्तक्षेन षनोडशभक्षेमदतमायाः।। इमत। 

तत्र रूढयौ लकणलकणमा समारनोपमा शपुदमा यथमा -  कसलङयाः पपुरुषनो यपुध्यतक्षे इमत। रूढयौ समारनोपमायमामक्षेवि 
गयौण्यमामम् उदमाहिरणस यथमा - रमाजमा गयौडक्षेन्द्रिस कण्टकस  शनोधयमत इमत। रमाजमा गयौडनमाम्नमा प्रससदस्य दक्षेशस्य इन्द्रिस 
रमाजमानस विमा उदमारयमत इत्यथरयाः। अत्र मविषमयणयाः गयौडक्षेन्द्रिपदस्य उलक्षेखमादम् इयस समारनोपमा। तत्र रूढयौ लकणलकणमा 
समाध्यविसमानमा शपुदमा यथमा - कसलङयाः समाहिससकयाः इमत। गयौण्यमास तपु  - रमाजमा कण्टकस  शनोधयमत इमत। प्रयनोजनक्षे 
लकणलकणमा समारनोपमा शपुदमा यथमा  -  आयपुघकरतमम्  इमत। गयौणष्ट्री च – गयौविमारहिष्ट्रीकयाः इमत। अत्र विमाहिष्ट्रीकशब्दस्य 
मपुख्यमाथरयाः यदमप पञमाबदक्षेशयाः। तथमामप अत्र तमादृशमाथर मपुख्यमाथरबमाधमातम् तत्रस्थयाः पपुरुषयाः पदक्षेनमानक्षेन जमाप्यतक्षे। तत्र 
प्रयनोजनक्षे लकणलकणमा समाध्यविसमानमा शपुदमा यथमा - आयपुयाः मपबमत इमत। गयौण्यमास तपु उदमाहिरणमम्  - गयौजरल्पमत 
इमत। एविमक्षेवि लकणलकणमा अषसपु भक्षेदक्षेषपु मविभकमा। 

उपमादमानलकणमा अषधमा लकणलकणमा च अषधमा मविभज्यतक्षे। एविम्प्रकमारक्षेण लकणमा षनोमडशभक्षेमदतमा 
इमत  पसण्डतमविश्विनमाथकमविरमाजयाः  स्विकक तसमामहित्यदपरणक्षे  लकणमायमायाः  भक्षेदस  मविस्तरक्षेण  प्रमतपमामदतविमानम्  इमत 
मशविमम्। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-३

. 19 लकणमा कमतमविधमा।

. 20 उपमादमानलकणमा कमतप्रकमाररकमा।

. 21  रूढयौ उपमादमानलकणमायमायाः समाध्यविसमानमायमायाः शपुदमायमायाः उदमाहिरणस मकमम्।

. 22 प्रयनोजनक्षे लकणलकणमायमायाः समारनोपमायमायाः गयौण्यमायाः उदमाहिरणस मकमम्।

. 23 रूढयौ उपमादमानलकणमायमायाः समारनोपमायमायाः गयौण्यमायाः उदमाहिरणस मकमम्।

. 24 प्रयनोजनक्षे उपमादमानलकणमायमायाः समाध्यविसमानमायमायाः शपुदमायमायाः उदमाहिरणस मकमम्।
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. 25 रूढयौ लकणलकणमायमायाः समाध्यविसमानमायमायाः गयौण्यमायाः उदमाहिरणस मकमम्।

. 26 प्रयनोजनक्षे उपमादमानलकणमायमायाः समाध्यविसमानमायमायाः गयौण्यमायाः उदमाहिरणस मकमम्।

. 27 रूढयौ लकणलकणमायमायाः समाध्यविसमानमायमायाः शपुदमायमायाः उदमाहिरणस मकमम्।

. 28 प्रयनोजनक्षे लकणलकणमायमायाः समाध्यविसमानमायमायाः शपुदमायमायाः उदमाहिरणस मकमम्।

. )22 9 व्यञनमा
आलङ्कमाररकसम्प्रदमायक्षे  प्रससदमासपु  विकसत्तषपु  व्यञनमा  इमत  प्रससदमा  विकसत्तयाः  शब्दव्यमापमारनो  विमा।  मवि-

इत्यपुपसगरपकविरकमातम्  अञ्ज्धमातनोयाः  मणच्प्रत्ययक्षे  यपुच्प्रत्ययक्षे  विमा  सस्त्रयमास  टमामप  व्यञनमा  इमत  शब्दयाः  मनष्पदतक्षे। 
अञ्ज्धमातपुयाः  प्रकमाशनमाथरकयाः।  मवि-इत्यपुपसगरयाः  मविशक्षेषरूपस्य  अथरस्य  दनोतकयाः।  तस्ममातम्  यक्षेन  व्यमापमारक्षेण 
मविशक्षेषरूपस्य अथरस्य प्रकमाशयाः भविमत सयाः व्यमापमारयाः व्यञनमा इत्यपुच्यतक्षे। अयस मविशक्षेषरूपयाः अथरयाः रमणष्ट्रीययाः 
सहृदयश्लमाघ्ययाः प्रतष्ट्रीयममानश्च भविमत। अयमक्षेवि व्यङ्ग्यमाथरयाः इत्यपुच्यतक्षे। यथमा मपुख्यमाथरस्य बनोसधकमा अमभधमा, 
लक्ष्यमाथरस्य च लकणमा तथथैवि व्यङ्ग्यमाथरस्य बनोसधकमा भविमत व्यञनमा। अतयाः उच्यतक्षे समामहित्यदपरणक्षे –

विमाच्यनोऽथर्थोऽमभधयमा बनोध्यनो लक्ष्यनो लकणयमा मतयाः। 
व्यङ्ग्यनो व्यञनयमा तमायाः स्यपुसस्तसयाः शब्दस्य शकययाः॥ इमत। (२/३)

यथमा  अङनमासपु  अवियविमादमतररकत्विक्षेन  मकसञ्चदम्  अन्यदक्षेवि  लमाविण्यस  सहृदयनयनमामकतसमस  मतष्ठमत 
तथथैवि विमाणष्ट्रीषपु विमाच्यमाथमारदम् कसश्चदम् मभनयाः एवि व्यङ्ग्यमाथर्थो भविमत। तथमामहि उच्यतक्षे ध्विन्यमालनोकक्षे  प्रथमनोदनोतक्षे 
आनन्दविधरनमाचमायरण -

प्रतष्ट्रीयममानस पपुनरन्यदक्षेवि विस्त्विसस्त विमाणष्ट्रीषपु महिमाकविष्ट्रीनमामम्। 
यत्तत्प्रससदमावियविमामतररकस  मबभमामत लमाविण्यममविमाङनमासपु॥ इमत। (१/४)

अयमक्षेवि  व्यङ्ग्यमाथरयाः  व्यञनयमा  विकत्त्यमा  बपुध्यतक्षे।  ननपु  कमा  नमाम  व्यञनमा  इमत  चक्षेद पुच्यतक्षे 
समामहित्यदपरणकमारक्षेण मविश्विनमाथकमविरमाजक्षेन –

मविरतमास्विमभधमादमासपु ययमाऽथर्थो बनोध्यतक्षे परयाः। 
समा विकसत्तव्यरञनमा नमाम शब्दस्यमाथमारमदकस्य च॥ इमत। (२/१२)

अथरयाः – अमभधमा,  लकणमा तमात्पयर  चक्षेमत यमायाः मतसयाः विकत्तययाः वितरन्तक्षे  तमायाः यदमा स्विस  स्विमम्  अथर 
बनोधमयत्विमा कष्ट्रीणशकययाः भविसन्त तदमा ययमा विकत्त्यमा विमाच्यलक्ष्यमाथमारपक्षेकयमा कसश्चदम् मभनयाः अथरयाः बनोध्यतक्षे समा 
विकसत्तयाः व्यञनमा इत्यपुच्यतक्षे। इयस व्यञनमा शब्दमनष्ठमा,  अथरमनष्ठमा,  प्रकक मतमनष्ठमा,  प्रत्ययमनष्ठमा मनपमातमामदमनष्ठमा च 
भविमत। 

यथमा गतनोऽस्तमम् अकर याः इमत एकस  विमाक्यमम्। अत्र अमभधमाविकत्त्यमा सकयरयाः अस्तमाचलस प्रमापयाः इमत अथरयाः 
आगच्छमत। परन्तपु  प्रकरणभक्षेदमातम्  व्यञनयमा बहिवियाः व्यङ्ग्यमाथमारयाः बनोध्यन्तक्षे। तथमामहि क्रकीडन्तस बमालकस  प्रमत 
मपत्रमा उकक्षे  समत बमालकयाः गच्छ गच्छ इमत व्यङ्ग्यमाथर गकहिष्ट्रीत्विमा गकहिस गच्छमत। एविमक्षेवि अमभसमाररकमास प्रमत इदमम् 
उकस  चक्षेतम् अमभसरणस कपु रु इमत व्यङ्ग्यमाथरयाः,  ब्रह्मचमाररणस प्रत्यपुकस  चक्षेतम् सन्ध्यमाविन्दनस कपु रु इमत व्यङ्ग्यमाथरयाः, 
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चयौरस प्रमत उकस  चक्षेतम् चयौयर  कपु रु इमत व्यङ्ग्यमाथरयाः,  आपमणकस  प्रमत उकस  चक्षेतम् पण्यमामन अपसमायरन्तमामम् इमत 
व्यङ्ग्यमाथरयाः,  गनोपमालकस  प्रमत  उकस  चक्षेतम्  गमाविनो  मनरुध्यन्तमामम्  इमत  प्रकरणभक्षेदमातम्  मविमविधमायाः  व्यङ्ग्यमाथमारयाः 
एकस्ममातम् एवि विमाक्यमातम् बपुध्यन्तक्षे। 

प्रससदयाः समामहिसत्यकयाः जयदक्षेवियाः चन्द्रिमालनोकस्य सपमक्षे मयकखक्षे व्यञनमायमायाः स्विरूपमम् इत्थस कथयमत –

विकसत्तभक्षेदथैसस्त्रमभयपुरकमा स्त्रनोतनोमभररवि जमाह्नविष्ट्री। 
भमारतष्ट्री भमामत गम्भष्ट्रीरमा कपु मटलमा सरलमा क्विमचतम्॥ इमत। 

यथमा गम्भष्ट्रीर-कपु मटल-सरलथैयाः मत्रमभयाः प्रविमाहिथैयाः यपुकमा गङमा शनोमभतमा भविमत तथथैवि मतसकमभयाःविकसत्तमभयाः 
यपुकमा विमाणष्ट्री कदमामचतम् गम्भष्ट्रीरमा कपु मटलमा सरलमा च भविमत। अत्र गम्भष्ट्रीरपदक्षेन व्यञनमा,  कपु मटलपदक्षेन लकणमा, 
सरलपदक्षेन च अमभधमा स्विष्ट्रीमक्रयतक्षे।  व्यञनमा गम्भष्ट्रीरमा भविमत इत्यस्य तमात्पयर  तमावितम्  – यथमा विमाच्यमाथरयाः 
स्पषतयमा प्रतष्ट्रीयतक्षे व्यङ्ग्यमाथरयाः न तथमा स्पषतयमा भमासतक्षे। यथमा गम्भष्ट्रीरस्य पपुरुषस्य मननोगतस समारल्यक्षेन सविरयाः 
अविगन्तपुस न शक्यतक्षे तथथैवि व्यङ्ग्यमाथरस्य जमानममप न समाधमारणमानमामम्, अमप तपु सहृदयमानमामक्षेवि भविमत। अतयाः 
एतमादृशस्य गम्भष्ट्रीरस्य व्यङ्ग्यमाथरस्य बनोसधकमा व्यञनमा अमप गम्भष्ट्रीरमा एवि भविमत। 

आशमाधरभट्टयाः  पपुनयाः  अमभधमायमायाः  गङमानदमा  सहि,  लकणमायमायाः  यमपुनमानदमा  सहि  व्यञनमायमाश्च 
सरस्वितष्ट्रीनदमा सहि समाम्यमम् उक्त्विमा विमाणनीं मत्रविक्षेणष्ट्रीरूपक्षेण प्रदशरयमत। यथमा सरस्वितष्ट्री भकम्यन्तरस्थमा जनमानमामम् 
अगनोचरमा  भविमत,  तथथैवि  व्यञनमा  अमप समाधमारणमानमामम्  अगनोचरमा  सहृदयथैकगम्यमा  भविमत।  इयस  च व्यञनमा 
मनपपुणथैरक्षेवि अविगम्यतक्षे। तथमामहि असस्त प्रससमदयाः –

शमकस  भजसन्त सरलमा लकणमास चतपुरमा जनमायाः। 
व्यञनमास नमरममरजमायाः कविययाः कमनमा जनमायाः॥ इमत। 

. . )22 9 1 व्यञनमायमायाः भक्षेदमायाः
व्यञनमाविकत्तक्षेयाः नथैकक्षे  भक्षेदमायाः मविश्विनमाथकमविरमाजक्षेन समामहित्यदपरणगन्थस्य मदतष्ट्रीयक्षे पररच्छक्षेदक्षे मनरूमपतमायाः। 

तथमामहि तन्मतक्षे व्यञनमा प्रमाधमान्यक्षेन मदमविधमा – शमाब्दष्ट्रीमकलमा आथर्तीमकलमा चक्षेमत। 

शमाब्दष्ट्रीमकलमा व्यञनमा
शमाब्दष्ट्रीमकलमा व्यञनमा पपुनयाः मदमविधमा – अमभधमामकलमा लकणमामकलमा चक्षेमत। 

अमभधमामकलमा व्यञनमा –
अमभधमामकलमायमायाः व्यञनमायमायाः लकणस तमावितम् प्रमतपमामदतस समामहित्यदपरणक्षे –

अनक्षेकमाथरस्य शब्दस्य ससयनोगमादथैमनरयसन्त्रतक्षे। 

एकत्रमाथरऽन्यधष्ट्रीहिक्षेतपुव्यरञनमा समाऽमभधमाश्रयमा॥ इमत। (२/१४)

अथरयाः – एकस्य शब्दस्य बहिवियाः अथमारयाः भविसन्त चक्षेतम्  ससयनोगमामदमभयाः एकसस्मनम्  अथर  अमभधयमा 
मनयसन्त्रतक्षे यमा शब्दस्य अन्यमाथरबनोधक्षे कमारणष्ट्रीभकतमा विकसत्तयाः समा अमभधमामकलमा व्यञनमा इत्यपुच्यतक्षे। 

उदमाहिरणमम् –

दपुगमारलमङ्घतमविगहिनो मनससजस सम्मष्ट्रीलयसस्तक्षेजसमा
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प्रनोदनोद्रिमाजकलनो गकहिष्ट्रीतगररममा मविष्विग्विकतनो भनोमगमभयाः। 

नकत्रक्षेशकक तक्षेकणनो मगररगपुरयौ गमाढमास रुमचस धमारयनम्

गमाममाक्रम्य मविभकमतभकमषततनक रमाजत्यकममाविलभयाः॥ इमत। 

अथर याः –  अयस  श्लनोकयाः  उममानमाममकमायमायाः  रमाजममहिष्यमायाः  पत्यपुयाः  भमानपुदक्षेविस्य  स्तपुमतपरकयाः।  अतयाः 
प्रकरणविशमातम् अमभधमाविकत्त्यमा अयस श्लनोकयाः भमानपुदक्षेविस्यथैवि प्रशससमाबनोधकयाः। परन्तपु अत्र शब्दसमनविक्षेशयाः कमविनमा 
तथमा कक तयाः यक्षेन उममापतक्षेयाः महिमादक्षेविस्यमामप बनोधयाः भविमत। असन्तमक्षे महिमादक्षेविभमानपुदक्षेवियनोयाः मध्यक्षे उपममाननोपमक्षेयभमावियाः 
ध्विमनतयाः  भविमत।  तथमामहि  दपुगमारलमङ्घतमविगहियाः  ररपकणमास  द पुगर  मभत्त्विमा  अमप  तथैयाः  सहि  सङ्गमामकमारष्ट्री  अथविमा 
दपुगरव्यविधमानस मविनथैवि यपुदकमारष्ट्री,  मनससजस कमामस तक्षेजसमा कमान्त्यमा सम्मष्ट्रीलयनम् भस्मष्ट्रीकपु विरनम्,  कमामदक्षेविमातम्  अमप 
सपुन्दरयाः इमत तदथरयाः,  प्रनोदद्रिमाजकलयाः अधष्ट्रीनष्ट्रीकक तसविरमहिमारमाजयाः,  गकहिष्ट्रीतगररममा प्रमापगयौरवियाः,  भनोमगमभयाः पपुरुषथैयाः, 
मविष्विग्विकतयाः  सविरतयाः  पररविक्षेमषतयाः  नकत्रक्षेशकक तक्षेकणयाः  कमत्रयश्रक्षेष्ठक्षेषपु  अमप  तपुच्छबपुमदयाः,  मगररगपुरयौ  महिमादक्षेविक्षे,  गमाढमास 
प्रबलमास,  रुमचस  भमकस ,  धमारयनम्  पकसथविनीं  परमाक्रमक्षेण  आयत्तष्ट्रीकक त्य,  मविभकमतभकमषततनपुयाः  ऐश्वियमारमदमभयाः 
अलङ्कक तशरष्ट्रीरयाः,  उममाविलभयाः  उममानमाम्न्यमा  रमाज्ञ्यमायाः  विलभयाः  भमानपुदक्षेवियाः  रमाजमत  दष्ट्रीप्यतक्षे  इमत  एतमादृशयाः 
प्रमाकरमणकयाः अथरयाः प्रथममम् अमभधयमा एवि प्रमतपमादतक्षे। 

परन्तपु  अस्य श्लनोकस्य दपुगमारलमङ्घतमविगहियाः,  सम्मष्ट्रीलयनम्,  रमाजकलयाः,  भनोमग,  नकत्रक्षेशयाः,  मगररगपुरुयाः, 
गमामम्,  मविभकमतयाः,  उममा  चक्षेमत  पदथैयाः  शङ्करस्तपुमतपरकयाः  अथरयाः  अमप  बपुध्यतक्षे।  तथमामहि  द पुगमारलमङ्घतमविगहियाः 
अधरनमारष्ट्रीश्विरत्विक्षेन  पमाविरत्यमायाः  शरष्ट्रीरमादरशरष्ट्रीरयाः  मनससजस  कमामस  तक्षेजसमा तकतष्ट्रीयनयननोत्थज्यनोमतषमा  सम्मष्ट्रीलयनम् 
नमाशयनम् प्रनोदनोद्रिमाजकलयाः चन्द्रिशक्षेखरयाः गकहिष्ट्रीतगररममा ईश्विरत्विक्षेन जगत्सपु प्रमापगयौरवियाः,  भनोमगमभयाः सपरयाः मविष्विकम्  
सविरतयाः  विकतयाः  पररविक्षेमषतयाः  नकत्रक्षेशकक तक्षेकणयाः  चन्द्रिचकपुयाः  महिममालयनमामकक्षे  श्विशपुरक्षे  अत्यन्तमनपुरमागमम्  आश्रयनम् 
भस्मभकमषतशरष्ट्रीरयाः  उममापमतयाः  मशवियाः  गमास  विकषभमम्  आक्रम्य आरुह रमाजतक्षे  शनोभतक्षे  इमत मशविपरकयाः अथरयाः 
व्यञनयमा  बपुध्यतक्षे।  एविमम्  अत्र  प्रकरणक्षेन  अमभधक्षेयक्षे  उममाविलभशब्दस्य 
उममानमामकमहिमादक्षेविष्ट्रीविलभभमानपुदक्षेविनकपमतरूपक्षे  अथर  मनयसन्त्रतक्षे  व्यञनयमा  गयौरष्ट्रीविलभरूपयाः अथरयाः  बनोध्यतक्षे  इमत 
अमभधमामकलमा शमाब्दष्ट्रीव्यञनमा। 

लकणमकलमा शमाब्दष्ट्रीव्यञनमा –
लकणमकलमायमायाः शमाब्दष्ट्रीव्यञनमायमायाः लकणस तमावितम् समामहित्यदपरणक्षे –

लकणनोपमास्यतक्षे यस्य कक तक्षे तत्तपु प्रयनोजनमम्। 

ययमा प्रत्यमाय्यतक्षे समा स्यमाद्व्यञनमा लकणमाश्रयमा॥इमत। 

अथरयाः – यस्य प्रयनोजनस्य कक तक्षे लकणमा आश्रष्ट्रीयतक्षे, तत्प्रयनोजनस ययमा विकत्त्यमा प्रतष्ट्रीयतक्षे समा व्यञनमा 
लकणमामकलमा भविमत। 

उदमाहिरणमम् – यथमा गङमायमास घनोषयाः इमत। अत्र शष्ट्रीतत्विपमाविनत्वियनोयाः आमतशय्यस प्रयनोजनमम्। तच्च 
प्रयनोजनस व्यञनयमा विकत्त्यमा समाध्यतक्षे। तथमामहि अत्र गङमापदस्य प्रविमाहिरूपमाथर बनोधमयत्विमा अमभधमा मविरतमा भविमत। 
ततयाः गङमापदस्य प्रविमाहिरूपमाथरन घनोषपदस्य अन्वियमानपुपपत्त्यमा लकणयमा विकत्त्यमा गङमापदक्षेन तटरूपमाथरस्य बनोधयाः 
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भविमत। एविस गङमापदस्य तटरूपमाथर बनोधमयत्विमा लकणमा अमप उपकष्ट्रीणमा भविमत। ततयाः शष्ट्रीतत्विस्य पमाविनत्विस्य 
च आसधक्यस ययमा विकत्त्यमा बनोध्यतक्षे समा विकसत्तयाः भविमत लकणमकलमा व्यञनमा। 

आथर्ती व्यञनमा
विकपु याः,  बनोदव्यस्य,  विमाक्यस्य,  प्रकरणस्य,  दक्षेशस्य,  कमालस्य,  कमाकनोयाः,  अङभङ्ग्यमामदचक्षेषमादष्ट्रीनमास च 

विथैमशष्ट्यमातम् ययमा शब्दशक्त्यमा अन्यस्य अथरस्य बनोधयाः भविमत समा आथर्ती व्यञनमा इत्यपुच्यतक्षे। तथमामहि उच्यतक्षे 
समामहित्यदपरणक्षे –

विकक बनोदव्यविमाक्यमानमामन्यसमनसधविमाच्ययनोयाः। 

प्रस्तमाविदक्षेशकमालमानमास कमाकनोश्चक्षेषमामदकस्य च। 

विथैमशष्ट्यमादन्यमथर यमा बनोधयक्षेत्समाऽथरसम्भविमा॥ इमत। 

उदमाहिरणमम् – 

कमालनो मधपुयाः कपु मपत एष च पपुष्पधन्विमा धष्ट्रीरमा विहिसन्त रमतखक्षेदहिरमायाः समष्ट्रीरमायाः। 

कक्षे लष्ट्रीविनष्ट्रीयममप विञपुलकपु ञमञपुदकररक्षे पमतयाः कथय मकस  करणष्ट्रीयमद॥ इमत। 

अथरयाः – एषयाः अनपुभकयममानयाः कमालनो मधपुयाः विसन्तकमालयाः,  पपुष्पधन्विमा मदनश्च कपु मपतयाः,  धष्ट्रीरमा मन्दमा 
अत एवि रमणजमनतश्रमनोपशमनसमथमारयाः  समष्ट्रीरमायाः विमायवियाः विहिसन्त विमासन्त। इयममप कक्षे सलविनष्ट्री अल्पनोदमानस 
विञपुलकपु ञक्षेन अशनोकशमाखमाविकतस्थमानक्षेन मञपुमरननोजमा। दकरक्षे च पमतभरतमार न तपु मप्रययाः। तस्ममादम् अद मकस  करणष्ट्रीयस 
ततम्  त्विस  कथय भण। अत्र विक्त्र्यमायाः  नमामयकमायमायाः  मदनमविहलत्विमामदविथैमशष्ट्ययनोगमातम्  एतस  दक्षेशस  प्रमत शष्ट्रीघस 
प्रच्छनकमामपुकमम् एकस  प्रक्षेषय इमत अथरयाः व्यज्यतक्षे। 

इदस मदङमात्रमपुदमाहिरणमम्। अन्यमामन उदमाहिरणमामन समामहित्यदपरणमामदगन्थमान्तरक्षेषपु अन्विक्षेषव्यमामन। 

इयमम्  आथर्ती व्यञनमा  पपुनयाः  अथरस्य विमाच्यलक्ष्यव्यङ्ग्यरूपक्षेण  मत्रमविधतयमा  प्रत्यक्षेकमपुकमानमास  मध्यक्षे 
एकथै कमा एवि मत्रमविधमा। तस्ममातम् असङ्ख्यप्रकमारमा इयमम् आथर्तीव्यञनमा। 

शङ्कमा -  शमाब्दमास व्यञनमायमामम् अथरस्य,  आथ्यमारममप व्यञनमायमास शब्दस्य उपयनोमगतमा असस्त। अतयाः 
मकमथर तयनोयाः पकथकयमा मनदरशयाः इमत चक्षेद पुच्यतक्षे शब्दस्य अथरस्य च व्यञकत्विक्षे अन्यस्य सहिकमाररकमारणत्विस 
स्विष्ट्रीकरणष्ट्रीयमम्। 

इयस व्यञनमा प्रकक मत-प्रत्यय-उपसगर-मनपमात-विणररचनमामदषपु अमप मतष्ठमत। यथमा -

चलमापमाङमास दृमषस स्पशसस बहिहशनो विक्षेपथपुमतनीं

रहिस्यमाख्यमायष्ट्रीवि स्विनसस मकद पु कणमारसन्तकचरयाः। 

करस व्यमाधपुन्वित्यमायाः मपबसस रमतसविरस्विमधरस

वियस तत्त्विमान्विक्षेषमान्मधपुकर, हितमास्त्विस खलपु कक तष्ट्री॥ इमत। 

अथरयाः – अमभजमानशमाकपु न्तलक्षे शकपु न्तलमास व्यमाकपु लयन्तस भमरस प्रमत दपुष्यन्तस्यनोमकररयमम्। हिक्षे मधपुकर 
भमर त्विस तवि दसशनभयमातम् चलयौ चञ्चलयौ अपमाङयौ नक्षेत्रप्रमान्तभमागयौ यस्यमास्तमामम्, अत एवि विक्षेपथपुमतनीं कम्पममानमामम् 
अमतचपलमास दृमषस स्पकशसस, रहिस्यमाख्यमायष्ट्री इवि गपुपमविषयभमाषष्ट्री इवि कणमारसन्तकचरयाः श्रविणक्षेसन्द्रियसमष्ट्रीपचमारष्ट्री सनम् 
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मकदपु  कनोमलमम्  अस्फपु टस  विमा  यथमा  स्यमातम्  तथमा  स्विनसस  शब्दस  करनोमष,  तथमा  करस  हिस्तस  व्यमाधपुन्वित्यमायाः 
तविमापसमारणमाय  इत्स्ततनो  मविलनोकयन्त्यमायाः  शकपु न्तलमायमायाः  रमतसविरस्विस  रतक्षेयाः  सपुरतक्षेच्छमायमायाः  सविरस्विस 
प्रधमानकमारणमम्  अधरस  दन्तच्छन्दस  मपबसस दशसस अत एवि वियमम्  अहिस  रमाजमा  इत्यथरयाः,  तत्त्विमान्विक्षेषमातम्  मकस  
ब्रमाह्मणस्य औरसकन्यमात्विक्षेन  मम पररणयस्य अयनोग्यमा  अथविमा तस्य कमत्रयकन्यमात्विक्षेन मम पररणययनोग्यमा 
इत्यक्षेविस  तत्त्विस्य  अन्विक्षेषणमातम्  हितमायाः  अत्यन्तमम्  आकपु लतयमा  मकतप्रमायमायाः  इत्यथरयाः।  अत्र श्लनोकक्षे  हितमायाः  इमत 
प्रयपुकमम्,  न तपु दपुयाःखस प्रमापविन्तयाः इमत प्रयपुकमम्। हितमायाः इत्यस्य प्रयनोगमातम् एवि दपुयाःखमामतशयरूपयाः व्यङ्ग्यमाथरयाः 
प्रतष्ट्रीयतक्षे। अत्र हिन्धमातपुरूपमा यमा प्रकक मतयाः तत्रथैवि व्यञनमा मतष्ठमत। 

एविमम् अन्यमामन अमप उदमाहिरणमामन जमातव्यमामन। 

व्यञनमाससमदयाः  –  व्यञनमा  महि  अमभधमालकणमामदसकलविकसत्तभ्ययाः  मभनमा  कमवि-

आलङ्कमाररकसम्प्रदमायप्रससदमा अमभनविमा एवि विकसत्तयाः। इयस व्यञनमा रस-रसमाभमास-भमावि-भमाविमाभमासमादष्ट्रीनमास बनोधमाय 
अविश्यमक्षेवि  आलङ्कमाररकथै याः  स्विष्ट्रीकतरव्यमा।  इयस  च  विकसत्तयाः  प्रथमतयाः  आनन्दविधरनमाचमायरण  ध्विन्यमालनोकगन्थक्षे 
प्रमतपमामदतमा।  तथमामहि ईश्विरसङ्कक्षेतक्षेन  शब्दक्षे  सस्थतमा  स्विमाभमामविककी  विकसत्तयाः भविमत अमभधमा।  इयस  च अमभधमा 
शब्दस्य विमाच्यमाथरमक्षेवि कथयमत। लकणमा तपु प्रयनोजनमामदमनममत्तमातम् मपुख्यमाथरबमाधमपुत्पमाद विक्त्रमा एवि शब्दनोपरर 
सममारनोमपतमा कक मत्रममा विकसत्तयाः। व्यञनमा तपु प्रकरणविकक बनोदव्यमामदमनममत्तममासश्रत्य समपुन्मष्ट्रीसलतमा विकसत्तयाः। 

मनयमयाः असस्त शब्दबपुमदकमरणमास मविरम्य व्यमापमारमाभमावियाः इमत। शब्दस्य,  बपुदक्षेयाः,  कमरणयाः च व्यमापमारयाः 
सममापश्चक्षेतम् पपुनयाः तस्य व्यमापमारयाः न भविमत इमत तदथरयाः। यथमा दक्षेविदत्तयाः गमामस गच्छमत इत्यत्र अमभधमाविकत्त्यमा 
आदयौ सविरषमास पदमानमास पकथकम्  पकथकम्  अथरबनोधयाः भविमत। ततयाः विमाच्यमाथरमपुक्त्विमा अमभधमा मविरतमा भविमत। ततयाः 
तमात्पयरविकत्त्यमा कतकरत्विकमरत्विमामदरूपक्षेण सविरषमामम्  अन्वियक्षे  समत एकविमाक्यमाथरयाः सम्पदतक्षे। तमात्पयमारनपुपपसत्तश्चक्षेतम् 
लकणमा स्विष्ट्रीमक्रयतक्षे। यथमा गङमायमास घनोषयाः इत्यत्र अमभधमाविकत्त्यमा गङमाशब्दक्षेन जलप्रविमाहिरूपस्य अथरस्य बनोधयाः 
भविमत। घनोषशब्दक्षेन  च आभष्ट्रीरपलष्ट्रीरूपमाथरस्य बनोधयाः।  एविस  मपुख्यमाथर  जमातक्षे  तमात्पयरस्य अनपुपपसत्तयाः भविमत, 

जलप्रविमाहिक्षे  आभष्ट्रीरपल्ल्यमायाः अविस्थमानस  कदमामप  न सम्भविमत इमत कमारणमातम्।  अतयाः लकणमाविकत्त्यमा  गङमापदस 
समामष्ट्रीप्यसम्बन्धक्षेन स्विसम्बसन्धनस तटरूपमाथर  बनोधयमत। ततयाः लकणयमा गङमातटक्षे  घनोषयाः इमत अथरयाः भविमत। 
एविमम् अमभधमा-तमात्पयर-लकणमाख्यमानमास  मतसकणमास  शककीनमास स्विमाथरबनोधनक्षेन मविरममातम् रसमादष्ट्रीनमास बनोधनमाय तपुरष्ट्रीयमा 
कमामचतम् विकसत्तयाः सविरयाः अविश्यमम् अङष्ट्रीकतरव्यमा। 

अमभधमा न व्यङ्ग्यमाथरबनोसधकमा -  अमभधमा महि सङ्कक्षे मततमाथर बनोधमयत्विमा मविरतमा भविमत। अतयाः तस्य 
रसमामदव्यङ्ग्यमाथरबनोधनक्षे  नमासस्त  पपुनयाः  समामथ्यरमम्।  अत्र  कक्षे चन  आमकपसन्त  -  सनोऽयममषनोररवि 
दष्ट्रीघरदष्ट्रीघरतरनोऽमभधमाव्यमापमारयाः इमत। एतस्य तमात्पयर तमावितम् कक्षे नमचतम् बलवितमा सथैमनकक्षे न प्रक्षेररत एक एवि बमाणयाः 
एकक्षे नथैवि विक्षेगमाख्यक्षेन व्यमापमारक्षेण ररपनोविरमरच्छक्षेदस ममरभक्षेदस प्रमाणहिरणञ्च मविधत्तक्षे,  तथमा सपुकमविप्रयपुकयाः एक एवि शब्दयाः 
एकक्षे न एवि अमभधमाव्यमापमारक्षेण  पदमाथर्थोपसस्थमतमम्  अन्वियबनोधस  व्यङ्ग्यमाथरप्रतष्ट्रीमतस  च मविधत्तक्षे।  अतयाः व्यङ्ग्ययाः 
अथरयाः तक्षेषमास मतक्षे विमाच्ययाः एवि। मकञ्च, मविविमकतमाथर बनोधमयत्विमा एवि अमभधमा मविरतमा भविमत न ततयाः पकविरमम्। अतयाः 
व्यञनमा न स्विष्ट्रीकतरव्यमा इमत कक्षे षमासञ्चतम् अमभमतमम्। अत्र सममाधमानस – शब्दबपुमदकमरणमास मविरम्य व्यमापमारमाभमावियाः 
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इमत। अथमारतम् विमाचकस्य शब्दस्य सकक च्छमाब्दबनोधमपुत्पमाद पपुनरमभधमा अथमारन्तरबनोधनक्षे असमथमार भविमत इमत। 
तक्षेन सङ्कक्षे मततमाथरमक्षेवि बनोधमयत्विमा मविरतमा अमभधमा पपुनयाः अथमारन्तरस न प्रकमाशयमत इमत भमावियाः। 

तमात्पयरविकसत्तयाः  न  व्यङ्ग्यबनोसधकमा  –  दशरूपककतपुरयाः  धमनकस्य  मतक्षे  व्यञनमा  तमात्पयरविकत्तयौ  एवि 
अन्तभरविमत। मकञ्च तमात्पयरविकसत्तप्रमतपमादयाः एवि व्यङ्ग्ययाः। ननपु तमात्पयमारख्यमा विकसत्तयाः पदमानमास सम्बन्धममात्रबनोधनक्षेन 
उपकष्ट्रीणमा भविमत। अतयाः समा कथस व्यङ्ग्यमाथमारनम् बनोधयक्षेतम्,  कथस विमा अमतररकस्विरूपमा च व्यञनमा तदन्तगरतमा 
भविमत इमत चक्षेतम् तक्षेन उच्यतक्षे तमात्पयर महि यमावित्कमायरप्रसमारर भविमत। अथमारतम् धमनकमतक्षे तमात्पयरविकत्तक्षेयाः सष्ट्रीममा न 
मनधमारररतयाः।  अतयाः  समा  विकसत्तयाः  असधकस  व्यङ्ग्यमामदकममप  बनोधयमत  इमत  मन्तव्यमम्।  अतयाः  व्यञनमा  न 
स्विष्ट्रीकतरव्यमा  इमत  चक्षेतम्  अत्रमामप  शब्दबपुमदकमरणमास  मविरम्य  व्यमापमारमाभमावियाः  इमत  सममाधमानमम्।  तथमामहि 
तमात्पयरविकसत्तरमप विमाक्यघटकपदमानमास सससगरममात्रस जनमयत्विमा नषसमामथ्यमार सतष्ट्री व्यङ्ग्यमाथरमपुत्पमादमयतपुस न समथमार 
इमत भमावियाः। 

ननपु  शब्दबपुमदकमरणमास  मविरम्य व्यमापमारमाभमावियाः इमत न्यमायस्विष्ट्रीकमारक्षे  नमासस्त कमामचतम्  रमाजमाजमा। अयस 
न्यमाययाः मष्ट्रीममाससकमतममात्रपरयाः। अतयाः अप्रमाममामणकयाः अयस न्यमाययाः न सविरयाः अभ्यपुपगन्तव्ययाः इमत चक्षेतम् अत्रनोच्यतक्षे 
– यमद दष्ट्रीघरदष्ट्रीघरतरमामभधमाव्यमापमारक्षेण अभष्ट्रीषमाथरससमदयाः सम्भविमत तदमा लकणमा अमप न स्विष्ट्रीकतरव्यमा भविमत। 
मकञ्च, ब्रमाह्मण कन्यमा तक्षे गमभरणष्ट्री इमत विमाक्यश्रविणमानन्तरमम् अमविविमामहितमायमायाः कन्यमायमायाः पपुत्रनोत्पसत्तविमातमारश्रविणक्षेन 
शनोकयाः,  पपुत्रस्तक्षे  जमातयाः  इमत  विमाक्यश्रविणक्षेन  ब्रमाह्मणस्य  हिषरयाः  उत्पदतक्षे।  एविस  हिषरशनोकमामदप्रतष्ट्रीमतयाः 
हिषरशनोकमामदबनोधक-मपुखप्रसमादममासलन्यमामदमभयाः  अनपुममानमातम्  प्रतष्ट्रीयतक्षे।  परन्तपु  अमभधमा 
दष्ट्रीघरदष्ट्रीघरतरव्यमापमारमासत्मकमा  इमत  स्विष्ट्रीकमारक्षे  हिषरशनोकमादष्ट्रीनमाममप  विमाच्यत्विस  स्विष्ट्रीकरणष्ट्रीयमम्।  परन्तपु 
हिषरशनोकमामदभमाविमानमास विमाच्यत्विस कक्षे नमामप न स्विष्ट्रीकक तमम्। अतयाः सनोऽयमम् इषनोररवि दष्ट्रीघरदष्ट्रीघरतरनोऽमभधमाव्यमापमारयाः इमत 
न्यमाययाः न स्विष्ट्रीकरणष्ट्रीययाः। 

लकणमा न व्यङ्ग्यमाथरबनोसधकमा –

शब्दबपुमदकमरणमास मविरम्य व्यमापमारमाभमावियाः इमत मनयमक्षेन गङमायमास घनोषयाः इत्यमादयौ लकणमा तटमादथरममात्रस 
बनोधमयत्विमा मविरतमा न पपुनयाः अमप शष्ट्रीतत्विपमाविनत्विमामदव्यङ्ग्यमाथरबनोधनक्षे न सकममा भविमत। 

अतयाः व्यञनमानमाममकमा चतपुथर्ती विकसत्तयाः अविश्यस स्विष्ट्रीकतरव्यमा इमत आयमामत। 

. . )22 9 2 व्यञनमाविकत्तक्षेयाः ममाहिमात्म्यमम्
व्यङ्ग्यमाथरयाः विमाच्यमाथमारतम् सविरथमा मभनयाः एवि भविमत। अधस्तमातम् ध्विन्यमालनोकगन्थक्षे मनरूमपतमायाः कक्षे चन 

श्लनोकमायाः उदमाहिरणरूपक्षेण उपस्थमाप्यन्तक्षे। 

.1 कदमामचतम् विमाच्यक्षे मविसधरूपक्षे प्रमतषक्षेधरूपयाः –
भम धमाममरक मविश्रब्ध सयाः शपुनकनोऽद ममाररतस्तक्षेन। 

गनोदमानदष्ट्रीकच्छकपु ञविमाससनमा दृपसससहिक्षेन॥ इमत। 

अथरयाः  –  हिमालककमविकक तगमाथमासपशत्यमास  मदतष्ट्रीयक्षे  शतकक्षे  गनोदमाविरष्ट्रीनदष्ट्रीतष्ट्रीरक्षे  कपु ञक्षे  कक तसङ्कक्षेतमायमायाः 
कपु लटमायमायाः तत्रथैवि प्रमतमदनपपुष्पमाविचयनक्षेन ततम्  सङ्कक्षेतभञकस  स्विपनोमषतकपु क्कपु रनोपद्रिविक्षेणमामप अमनविकत्तस  धमाममरकस  
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प्रमत तस्यमा एवि मदनमान्तरक्षे उमकररयमम्। हिक्षे धमाममरक अद मविश्विस्तयाः कपु क्कपु रनोत्पमातमाभमाविक्षेन आश्विस्तहृदययाः सनम् 
भम पपुष्पमाविचयनमाय पयरट। यक्षेन गनोदमाविरष्ट्रीनदमायाः ययाः कच्छयाः जलप्रमायदक्षेशयाः तटस्तत्र यत्कपु ञस लतमाविकतस्थमानस 
तत्र मनविमाससनमा मविख्यमातक्षेन दृपसससहिक्षेन यनो मदनमान्तरक्षे त्विमामपुदक्षेजयमत स श्विमा तवि उपद्रिमाविकयाः कपु क्कपु रयाः ममाररतयाः 
इमत श्लनोकमाथरयाः। एतमाविमदनपयरन्तस तवि कपु क्कपु रनोपद्रिवि एविमासष्ट्रीतम्, अद तपु समाकमातम् दृपयाः सससहि एवि उपसस्थतयाः, 
एविस  सस्थतयौ यमद अदमामप तत्र भमणस  कररष्यसस तदमा मरणमक्षेवि भमामवि इमत कथममप तत्र ममा  भम इमत 
व्यज्यतक्षे। विस्तपुतयाः अत्र अमभधमाविकत्त्यमा भम इमत मविसधरक्षेवि बनोध्यतक्षे। परन्तपु व्यञनमाविकत्त्यमा ममा भम इमत मनषक्षेध 
एवि व्यकयाः भविमत। 

.2 क्विमचदम् विमाच्यक्षे प्रमतषक्षेधरूपक्षे मविसधरूपनो यथमा –
श्विश्रकरत्र मनमज्जमत अत्रमाहिस मदविसकस  प्रलनोकय। 

म पसथक रमात्र्यन्ध शय्यमायमाममावियनोयाः शमयष्ठमायाः॥ इमत। 

अथरयाः  –  हिमालकमविकक तमायमास  गमाथमासपशत्यमास  सपमशतकक्षे  ६३-तमस  पदममदमम्।  पकविररमात्रयौ  सपुरतमाय 
मनजभमक्षेण  एकमास्तरणशयनमविधमामयननीं  श्विश्रकस  मविधकत्य  अनथरमविधमामयनस  प्रनोमषतस  रमात्र्यन्धत्विक्षेन 
पररचमामयतस्विरूपमम् उपपमतस प्रमत स्वियस दकत्यमायाः कपु लटमायमायाः उमकररयमम्। अत्र शय्यमायमा असस्मनम् पमाश्विर श्विश्रकयाः 
मनमज्जमत जरत्तरत्विक्षेन मनष्पन्दमा शक्षेतक्षे, अत एवि ततनो न मकसञ्चदमाशङ्कनष्ट्रीयमम् इत्यमाशययाः। अत्र असस्मनम् पमाश्विर 
अहिस  स्विमपमम  इमत  शक्षेषयाः।  अत्र  स्विमापबनोधकपदस्य  अप्रयनोगमातम्  कपु लटमायमायाः  मन्मथपष्ट्रीडयमा  मनद्रिमारमामहित्यस 
दनोत्यतक्षे।  हिक्षे  पसथक प्रविमाससनम्  मम  शय्यमायमामम्  अस्मदष्ट्रीयमास्तरणक्षे  ममा  मनमङ्क्ष्यसस  पमाश्विरपररवितरनमामदमभयाः 
इतस्ततनो न मविलपुसण्ठष्यसस। अत्र ममा शमयष्ठमायाः इमत मनषक्षेधरूपमाथरयाः विमाच्ययाः, परन्तपु शमयष्ठमायाः इमत मविसधरूपमाथरयाः 
व्यङ्ग्ययाः। 

.3 क्विमचदमाच्यमादम् मविमभनमविषयत्विक्षेन व्यविस्थमामपतनो यथमा –
कस्य विमा न भविमत रनोषनो दृष्टमा मप्रयमायमायाः सव्रणमधरमम्। 

सभमरपद्ममाघमाणशष्ट्रीलक्षे विमाररतविमामक्षे सहिस्विक्षेदमानष्ट्रीमम्॥ इमत। 

अथरयाः  –  स्विकमान्तमायमा  उपपमतदषमधरस  विष्ट्रीक्ष्य  रुषक्षे  प्रनोमषतमागतक्षे  पत्ययौ  मनरपरमाधत्विबनोधनमाय 
प्रतमारयन्त्यमायाः सख्यमायाः  उमकररयमम्।  मप्रयमायमायाः स्विमप्रयतममायमायाः सव्रणस  व्रणसमहितमम्  अधरमम्  अधरनोष्ठस  दृष्टमा 
कस्य विमा पत्यपुयाः रनोषनो न भविमत अमप तपु सविरस्यमामप रनोषनो भवित्यक्षेवि इमत भमावियाः। एतक्षेन अस्यमायाः न कनोऽमप दनोष 
इमत  व्यज्यतक्षे।  हिक्षे  भमरसमहितपद्ममाघमाणशष्ट्रीलक्षे  प्रतष्ट्रीपमाचरणमातम्  प्रमतकक लक्षे  त्विमम्  इदमाननीं  पत्यपुयाः  तजरनमास 
भमरदसशनजन्यविक्षेदनमास च सहिस्वि इमत श्लनोकमाथरयाः। अत्र विमाच्यमाथरबनोधक्षे सखष्ट्री उदक्षेश्यमा तथमा भमरक्षेणमास्य अधरनो 
दषयाः न पपुनरुपपमतनमा इमत व्यङ्ग्यमाथरबनोधक्षे कमान्त उदक्षेश्य इमत मविषयभक्षेद इत्यथरयाः। मकञ्च अत्र ममथैविस विथैदग्ध्यमम् 
इमत प्रमतविक्षेमशनष्ट्री मविषययाः, इदस मयमा सममामहितस पपुनरक्षेविस चक्षेतम् त्वियमा एवि सममाधक्षेयमम् इमत उपपमतयाः मविषययाः, भमरक्षेण 
अस्यमायाः अधरयाः खसण्डतयाः,  न तपु  भत्रमार  इमत त्वियमा ईष्यमार  न मविधक्षेयमा इमत सपत्नष्ट्री मविषययाः,  सरलतरक्षेयस  न 
मकसञ्चत्प्रपञ्चस जमानमामत इत्यस्य समाध्विष्ट्रीमविषययाः, नमान्यथमा शङ्कनष्ट्रीयमा इत्यस्य श्विश्रकयाः मविषययाः इत्यक्षेविस मविषयभक्षेदक्षेन 
व्यङ्ग्यमाथमारयाः अमप मभनमा मभनमायाः भविसन्त। 
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एविस विमाच्यमाथमारतम् सविरथमा मभनस्य व्यङ्ग्यमाथरस्य प्रमतपमादनमाय व्यञनमा नमाम तपुरष्ट्रीयमा विकसत्तयाः अविश्यमम् 
आलङ्कमाररकथै याः अङष्ट्रीकतरव्यमा इत्यक्षेवि आयमामत। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-४

. 29 व्यञनमायमायाः लकणस सलखत। 

. 30 व्यञनमा मकलतयाः कमतमविधमा। 

. 31 शमाब्दष्ट्रीमकलमा व्यञनमा कमतमविधमा। तमायाः कमायाः। 

. 32 लकणमा व्यङमाथरबनोसधकमा असस्त न विमा। 

. 33 अमभधमा व्यङमाथरबनोसधकमा असस्त न विमा। 

. )22 10 तमात्पयरविकसत्तयाः
आलङ्कमाररकथै याः मपुख्यतयमा मतसयाः एवि विकत्तययाः अङष्ट्रीकक तमायाः। परन्तपु तमात्पयमारख्यमा अन्यथैकमा विकसत्तयाः वितरतक्षे 

इमत कक्षे षमाञ्चन मविदपुषमामम् अमभप्रमाययाः। तत्र समामहित्यदपरणकमारयाः पसण्डतमविश्विनमाथकमविरमाजयाः अन्यतमत्विस भजतक्षे। 
समामहित्यदपरणकमारयाः तमात्पयरविकत्यङष्ट्रीकरणक्षे मकस  ब्रकतक्षे इमत वियमम् असस्मनम् पमाठक्षे पश्यमामयाः। 

. . )22 10 1 तमात्पयरविकत्तक्षेयाः लकणमम्
समामहित्यदपरणकमारमतक्षे  अमभधयमा  लब्धयाः  अथरयाः  विमाच्यमाथरयाः  इत्यपुच्यतक्षे।  अत्र  कश्चन  ससशययाः 

गन्थकमारथैयाः  उच्यतक्षे।  ननपु  अमभधयमा  अस्ममातम्  शब्दमादम्  अयमथर्थो  बनोदव्ययाः  इत्यमाकमारकस  जमानस  भविमत। तक्षेन 
अमभधमाविकत्त्यमा प्रमतपदमम् अथरस्तपु जमायतक्षे परन्तपु विमाक्यक्षे पदसमकहित्विमातम् पदमानमास परस्परमम् अथमारविगतक्षे समत तक्षेषमास  
पदमाथमारनमामम् अन्वियक्षेन पकणरविमाक्यमाथरजमानस तपु न सम्भविमत। यतनो महि अमभधमाविकसत्तयाः पदस्य अथर प्रमतपमाद एवि 
मविरतमा भविमत। न महि मविरतयाः कसश्चतम् पपुनयाः कमायर प्रवितरत। शब्दबपुमदकमरणमास मविरम्यव्यमापमारमाभमावियाः इमत न्यमायक्षेन 
न  महि  मविरतयमा  अमभधयमा  पपुनयाः  विमाक्यमाथमारविबनोधयाः  सम्भविक्षेतम्।  ननपु  पदमाथमारनमास  जमान  जमातक्षे  समत  कथस 
विमाक्यमाथरप्रतष्ट्रीमतयाः  इमत  चक्षेद पुच्यतक्षे  यतम्  तमात्पयमारख्ययमा  विकत्त्यमा  एवि  पदमाथमारनमास  मध्यक्षे  अन्वियसम्पमादनक्षेन 
पकणरविमाक्यतमा ससद्ध्यमत। तस्ममातम् इयस मविलकणमा विकसत्तयाः तमात्पयमारख्यमा अङष्ट्रीकमायमार एवि। 

तमात्पयरविकत्तक्षेयाः दपरणगन्थनोकस  लकणस तमावितम् - 

तमात्पयमारख्यमास विकसत्तममाहिह याः पदमाथमारन्वियबनोधनक्षे। 
तमात्पयमारथर तदथर च विमाक्यस तदनोधकस  परक्षे॥ इमत। 

परक्षे  भमाट्टमष्ट्रीममाससकमायाः  प्रमाचष्ट्रीननथैयमामयकमाश्च,  पदमाथमारनमामम्  अमभधय़मा  लकणयमा  विमा  उपसस्थतमानमामम् 
अथमारनमामम्, अन्वियबनोधनक्षे परस्परस यथमासम्भविस सम्बन्धबनोधनक्षे,तमात्पयमारथर तमात्पयमारख्यमास विकसत्तस आहिहयाः उकविन्तयाः 
मविचकणमायाः इमत श्लनोकस्यमास्य सरलमाथरयाः। 
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उदमाहिरणस तमावितम् - शरष्ट्रीरममादस खलपु धमरसमाधनमम् इमत। अत्र शरष्ट्रीरपदक्षे अमभधयमा स्थकलदक्षेहियाः इत्यथरयाः 
लभ्यतक्षे,  आदमम् इत्यस्य प्रथममम्  इत्यथरयाः,  खलपु इमत मनश्चयमाथरकमम्  अव्ययपदमम्। धमरसमाधनमम्  इत्यस्य 
अमभधयमा धमरस्य प्रमापयक्षे उपमायष्ट्रीभकतमम् इत्यथरयाः आगच्छमत। एविस समत न अथरमविविक्षेकयाः जमायक्षेत। तस्ममातम् अत्र 
तमात्पयरविकत्त्यमा पदमाथमारनमामम् अन्वियक्षेन एकविमाक्यमाथरयाः आगच्छमत -  शरष्ट्रीरमक्षेवि धमरस्य प्रमापयक्षे प्रथमस उपमायभकतमम् 
इमत। इत्थमम् अथरप्रतष्ट्रीतयौ इयस विकसत्तयाः अपक्षेकतक्षे। तस्ममातम् इयस तमात्पयमारथरविकसत्तयाः स्विष्ट्रीकमायमार। 

. . )22 10 2 तमात्पयरविकत्त्यमायाः अङष्ट्रीकरणक्षे सम्प्रदमायभक्षेदमायाः
अत्र मविदतक्षे  विथैमत्यस मष्ट्रीममाससकमानमास मध्यक्षे  अस्यमायाः विकत्तक्षेयाः स्विष्ट्रीकमारप्रसङक्षे। अत्र पकदयस सममापतमत। 

तच्च – असन्वितमामभधमानविमामदनयाः अमभमहितमान्वियविमामदनयाः च। 

असन्वितमामभधमानविमादयाः
प्रमाभमाकरमायाः गपुरविनो विमा असन्वितमामभधमानविमामदनयाः इत्यपुच्यन्तक्षे। तथमामहि एतक्षेषमास नयक्षे तमात्पयरविकत्तक्षेयाः प्रयनोजनस 

नमासस्त।  तथमामहि  “सनोऽयममषनोररवि  दष्ट्रीघरदष्ट्रीघरतरनोऽमभधमाव्यमापमारयाः”  इमत  न्यमायक्षेन  अमभधमायमायाः 
यमावित्कमायरप्रसमाररत्विमातम् तयमा एवि अमभधमाविकत्त्यमा पदमाथमारयाः परस्परमम् असन्वितमायाः भकत्विमा एवि अमभमहितमायाः भविसन्त। 
तक्षेन तक्षेषमास पदमानमामम् अन्वियपकविरकमक्षेवि अथरप्रतष्ट्रीतयौ पपुनयाः अन्वियबनोधनस नमापक्षेकतक्षे। तन्मतक्षे आदयौ मक्रयमाकमारकयनोयाः 
मध्यक्षे  अन्वियबनोधनो  जमायतक्षे।  तत्पश्चमातम्  पदमविशक्षेषसममभव्यमाहिमारमातम्  मविशक्षेषस्मकमतयाः  उत्पदतक्षे।  तथमामहि 
असन्वितघटक्षे एवि घटपदस्य शमकयाः। शमाब्दबनोधक्षे तपु आकमाङमामदविशमातम् विकसत्ततमामदमविशक्षेषरूपमक्षेवि भमासतक्षे। अतयाः 
तमात्पयमार विकसत्तयाः नमापक्षेकतक्षे इमत तक्षेषमामम् अमभप्रमाययाः। 

अमभमहितमान्वियविमादयाः
भमाट्टमायाः अमभमहितमान्वियविमामदनयाः इत्यपुच्यन्तक्षे। तक्षेषमास नयक्षे अमभधयमा कक्षे विलस पदमाथमारयाः एवि उपलभ्यन्तक्षे, न 

तपु  पदमाथमारनमामम्  अन्वियबनोधनक्षे  अमभधमायमायाः  कमत्विमम्,  तस्यमायाः  अथरप्रमतपमादनमानन्तरस  मविरमणमातम्।  तस्ममातम् 
अन्वियबनोधनक्षे तमात्पयमार विकसत्तयाः अपक्षेमकतमा एविक्षेमत तक्षेषमाममभप्रमाययाः। अतयाः तमात्पयरविकसत्तयाः अङष्ट्रीकमायमार एवि। 

दपरणकमारमामभमतमम्
समामहित्यदपरणकमारयाः पसण्डतमविश्विनमाथकमविरमाजयाः भमाट्टमानमामम्  अथमारतम्  अमभमहितमान्वियविमामदनमास  मतमक्षेवि 

स्विष्ट्रीकरनोमत।  तनयक्षे  पदमाथरबनोधयाः  नमाम  मक्रयमाकमारकयनोयाः  मध्यक्षे  सम्बन्धयाः  इमत तपु  सत्यमम्।  परन्तपु  कक्षे विलमम् 
असन्वितक्षे  एवि  शमकयाः  कपु तयाः,  मक्रयमाकमारकयनोयाः  मध्यक्षे  सम्बन्धजमानसमयक्षेऽमप  अन्वियनो  जमायतक्षे।  तक्षेन  तत्र 
अन्वियसम्भविमातम् तत्र अमभधमा प्रविमतरतमा एवि। अमभधमा तथमामविधमम् अथर प्रमतपमाद मविरतमा। पपुनयाः असन्वितक्षेऽमप 
समा न प्रवितरत। ततयाः मविशक्षेषरूपस न अविभमास्यतक्षे पपुनयाः अमभधमायमायाः प्रविकत्त्यनसम्भविमातम्। तदमा तमात्पयरविकत्त्यमा एवि 
विमाक्यमाथरयाः  अविगम्यतक्षे।  तस्ममातम्  तमात्पयमार  विकसत्तयाः  अङष्ट्रीकमायमार  इमत  समामहित्यदपरणकमारस्य 
पसण्डतमविश्विनमाथकमविरमाजस्य मतमम् इमत मशविमम्॥
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पमाठगतप्रश्नमायाः-६

. 34 समामहित्यदपरणस्थस तमात्पयरविकसत्तलकणस सलखत। 

. 35 तमात्पयरविकसत्तप्रसङक्षे उकस्य पकदयस्य नमाम मकमम्।

. 36 दपरणकमारयाः कस  मतमम् अङष्ट्रीकरनोमत।

. 37 कक्षे  असन्वितमामभधमानविमामदनयाः।

. 38 कक्षे  अमभमहितमान्वियविमामदनयाः।

पमाठसमारयाः

समामहित्यशमास्त्रक्षे  विकसत्तयाः  अत्यन्तस  सपुप्रससदमा  मविदतक्षे।  विकत्तक्षेयाः  भक्षेदमम्  अविलम्ब्य  मविद पुषमास  मतपमाथरक्यस 
दरष्ट्रीदृश्यतक्षे। समा च विकसत्तयाः मत्रमविधमा चतपुमविरधमा विमा। अमभधमा, लकणमा, व्यञनमा, तमात्पयरमम् इमत भक्षेदमातम्। कमा नमाम 
अमभधमा।  शब्दनो  यक्षेन  व्यमापमारक्षेण  विकत्त्यमा  विमा  लनोकप्रससदमम्  अथर  बनोधयमत  स  व्यमापमारनो  विकसत्तविमार  अमभधमा 
इत्यपुच्यतक्षे। आचमायरमम्मटक्षेन तस्य कमाव्यप्रकमाशगन्थक्षे अमभधमालकणस मनरूमपतस–  "स मपुख्यमाऽथरस्तत्र मपुख्यनो 
व्यमापमारनोऽस्यमामभधनोच्यतक्षे"  इमत।  यथमा  घटममानय  इमत  एकस  विमाक्यस  श्रपुतमम्।  ततयाः  परमम्  अमभधमाविकत्त्यमा 
घटशब्दस्य कम्बपुगष्ट्रीविमामदममानम् मपण्डयाः इमत अथरयाः बनोध्यतक्षे। प्रकक तक्षे घटशब्दस्य सङ्कक्षे मततमाथरयाः कम्बपुगष्ट्रीविमामदममानम् 
मपण्डयाः। यतनो महि अस्ममातम् घटशब्दमातम् कम्बपुगष्ट्रीविमामदममानम् मपण्डयाः इमत अथरयाः बनोदव्ययाः इमत ईश्विरक्षेच्छमा वितरतक्षे। 
एविमक्षेवि आनय इत्यस्य अमप अमभधमाविकत्त्यमा आनयनरूपमक्रयमास बनोधयमत। एविञ्च मपुख्यमाथरप्रमतपमामदकमास विकसत्तमम् 
आलनोच्य  लकणमाविकसत्तयाः  आलनोच्यतक्षे।  आलङ्कमाररकथै याः  बहिहधमा  आमद्रियममानक्षेषपु  मविषयक्षेषपु  अन्यतममा  इयस  विकसत्तयाः, 
तत्रमामप च लकणमा विकसत्तयाः। यदमा अमभधयमा मपुख्यमाथर प्रमतपमामदतक्षेऽमप विमाक्यस्य अथमारविगमयाः न भविमत तदमा इयस 
लकणमा विकसत्तयाः प्रवितरतक्षे। समा मपुख्यमाथरन सहि कक्षे नमामप सम्बन्धक्षेन सम्बदस कममप मभनमम् अथर लकयमत। सयाः एवि 
लक्ष्यमाथरयाः  इत्यपुच्यतक्षे।  समा  च  लकणमा  पपुनयाः  अशष्ट्रीमतप्रकमारमा।  तन्मध्यक्षे  षनोडशभक्षेदमायाः  एवि  मपुख्यमायाः। 
पसण्डतमविश्विनमाथकमविरमाजयाः  स्विकक तसमामहित्यदपरणक्षे  लकणमायमायाः  षनोडशभक्षेदमानम्  मविस्तरशयाः  प्रमतपमामदतविमानम्। 
प्रस्तपुतपमाठक्षेऽसस्मनम् तन्मतमानपुसमारक्षेण लकणमायमायाः भक्षेदमायाः प्रदमशरतमायाः। समामहित्यशमास्त्रक्षे व्यञनमा अत्यन्तस  प्रससदमा 
विकसत्तयाः।  अमभधमा,  लकणमा तमात्पयर  चक्षेमत यमायाः मतसयाः विकत्तययाः वितरन्तक्षे  तमायाः यदमा  स्विस  स्विमम्  अथर  बनोधमयत्विमा 
कष्ट्रीणशकययाः भविसन्त तदमा ययमा विकत्त्यमा विमाच्यलक्ष्यमाथमारपक्षेकयमा कसश्चदम् मभनयाः अथरयाः बनोध्यतक्षे समा विकसत्तयाः व्यञनमा 
इत्यपुच्यतक्षे।  इयस  व्यञनमा  शब्दमनष्ठमा,  अथरमनष्ठमा,  प्रकक मतमनष्ठमा,  प्रत्ययमनष्ठमा  मनपमातमामदमनष्ठमा  च  भविमत। 
आलङ्कमाररकथै याः यदमप मतसयाः एवि विकत्तययाः स्विष्ट्रीकक तमायाः तथमामप इयस तमात्पयमारख्यमा विकसत्तयाः अविश्यमम् अङष्ट्रीकरणष्ट्रीयमा 
इमत समामहित्यदपरणकमारस्य मतमम्। तत्र कमारणस तमावितम् - अमभधमाविकत्त्यमा पदमानमामम् अथमारयाः जमायन्तक्षे। परन्तपु कक्षे विलस 
पदमाथमारयाः जमातमाश्चक्षेदक्षेवि न पकणमारविमाक्यमाथमारविबनोधनो जमायक्षेत। तस्ममातम् पकणरविमाक्यमाथरप्रमापयक्षे  यमा विकसत्तयाः अपक्षेकतक्षे समा 
तमात्पयमारख्यमा। प्रकक तक्षे पमाठक्षे तपु विकसत्तचतपुषयस सममासश्रत्य आलनोचनमा मविमहितमा। 
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पमाठमान्तप्रश्नमायाः

. 1 अमभधमाविकसत्तमम् अविलम्ब्य लघपुप्रबन्धस सलखत। 

. 2 विकसत्तमम् अविलम्ब्य लघपुप्रबन्धस सलखत। 

. 3 अमभधमाविकत्तक्षेयाः लकणस ससकक्षेपक्षेण मविविकणनोतपु। 

. 4 विकत्तक्षेयाः प्रकमारभक्षेदमम् अविलम्ब्य लघपुप्रबन्धस सलखत। 

. 5 सङ्कक्षेतगहिणस कथस सम्भविमत। 

. 6 लकणमास विणरयत। 

. 7 रूमढमकलमास प्रयनोजनवितनीं च लकणमास प्रमतपमादयत। 

. 8 लकणमायमायाः षनोडशभक्षेदमानम् मविस्तरक्षेण विणरयत। 

. 9 उपमादमानलकणमास सभक्षेदस सनोदमाहिरणञ्च प्रमतपमादयत। 

. 10 लकणलकणमास तद्भक्षेदमासश्च मविस्तरक्षेण सनोदमाहिरणस विणरयत। 

. 11 व्यञनमाविकसत्तस ससकक्षेपक्षेण मविविकणनोतपु। 

. 12 आथर्तीव्यञनमास ससकक्षेपक्षेण मविविकणनोतपु। 

. 13 शमाब्दष्ट्रीव्यञनमास ससकक्षेपक्षेण मविविकणनोतपु। 

. 14 तमात्पयरविकसत्तस सनोदमाहिरणस पररचमाययत। 

. 15 दपरणस्थस तमात्पयरविकसत्तलकणस सनोदमाहिरणस व्यमाख्यमात। 

. 16 तमात्पयरविकत्त्यङष्ट्रीकमारक्षे पकदयस तन्मतञ्च प्रमतपमादयत। 

. 17 समामहित्यदपरणकमारमतस स्पषष्ट्रीकपु रुत। 

. 18 तमात्पयरविकसत्तयाः मकमम् अङष्ट्रीकमायमार उत न इमत सप्रममाणस मविविकणपुत। 

. 19 असन्वितमामभधमानविमादस मविस्तरक्षेण प्रमतपमाद कथस तमात्पयरविकसत्तयाः न अङष्ट्रीकमायमार इमत व्यमाख्यमात। 

. 20 अमभमहितमान्वियविमादस मविस्तरक्षेण प्रमतपमाद कथस तमात्पयरविकसत्तयाः स्विष्ट्रीकमायमार एवि इमत प्रमतपमादयत। 

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण

. 1 परमाथमारमभधमानस विकसत्तयाः। 

. 2 शमकयाः। 

. 3 चतपुमविरधमा। 

. 4 अमभधमा, लकणमा, व्यञनमा, तमात्पयरयाः चक्षेमत। 

. 5 अथरबनोधस प्रमत अनपुकक लयाः कसश्चदम् व्यमापमारनो वितरतक्षे, स व्यमापमारयाः विकसत्तयाः। 
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. 6 अमभपकविरकमादम् धमा-धमातनोयाः अङम् -प्रत्ययक्षेन अमभधमाशब्दनोऽयमम् मनष्पनयाः। 

. 7 "स मपुख्यमाऽथरस्तत्र मपुख्यनो व्यमापमारनोऽस्यमामभधनोच्यतक्षे" इमत। 

. 8 "तत्र सङ्कक्षे मततमाथरस्य बनोधनमातम् अमगममामभधमा"इमत। 

. 9 अस्ममाच्छब्दमादयमथरयाः बनोदव्ययाः इतष्ट्रीश्विरक्षेच्छमा सङ्कक्षेतयाः। 

. 10  विमाच्यमाथरयाः। 

. 11 मपुख्यमाथरबमाधक्षे तदपुकनो ययमान्यनोऽथरयाः प्रतष्ट्रीयतक्षे। 
रूढक्षेयाः प्रयनोजनमादमासयौ लकणमा शमकरमपरतमा।। 

. 12 मपुख्यमाथरबमाधक्षे तदनोगक्षे रूमढतनोऽथ प्रयनोजनमातम्। 
अन्यनोऽथर्थो लक्ष्यतक्षे यत्समा लकणमारनोमपतमा मक्रयमा।। 

. 13 मदमविधयाः। 

. 14 मम्मटमाचमायरयाः। 

. 15 पसण्डतमविश्विनमाथकमविरमाजयाः। 

. 16 शब्दस्य उपरर। 

. 17 मपुख्यमाथरस्य। 

. 18 लक्ष्यमाथरयाः। 

. 19 मदमविधमा, उपमादमानलकणमा लकणलकणमा च। 

. 20 अषप्रकमाररकमा। 

. 21 श्विक्षेतयाः धमाविमत इमत। 

. 22 गयौविमारहिष्ट्रीकयाः इमत। 

. 23 एतमामन तथैलमामन हिक्षेमन्तक्षे सपुखमामन इमत। 

. 24 कपु न्तमायाः प्रमविशसन्त इमत। 

. 25 रमाजमा कण्टकस  शनोधयमत इमत। 

. 26 रमाजकपु ममारमायाः गच्छसन्त इमत। 

. 27 कसलङयाः समाहिससकयाः इमत। 

. 28 आयपुयाः मपबमत इमत। 

. 29 मविरतमास्विमभधमादमासपु ययमाऽथर्थो बनोध्यतक्षे परयाः। 

. 30 समा विकसत्तव्यरञनमा नमाम शब्दस्यमाथमारमदकस्य च॥ इमत। 

. 31 मदमविधमा। 

. 32 मदमविधमा। अमभधमामकलमा लकणमामकलमा चक्षेमत। 

. 33 नमासस्त

. 34 नमासस्त। 
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. 35 तमात्पयमारख्यमास विकसत्तममाहिहयाः पदमाथमारन्वियबनोधनक्षे। 
तमात्पयमारथर तदथर च विमाक्यस तदनोधकस  परक्षे॥

. 36 अमभमहितमान्वियविमादपकयाः, असन्वितमामभधमानविमादपकयाः च। 

. 37 अमभमहितमान्वियविमादमतमम्। 

. 38 प्रमाभमाकरमायाः। 

. 39 भमाट्टमायाः। 

॥ इमत दमामविसशयाः  पमाठयाः ॥
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