
)23 छन्दसमास ममात्रमागणयमतभक्षेदमायाः
प्रस्तमाविनमा

मन्त्रमायाः छन्दनोबदमायाः भविसन्त। कक्षे विलस यजपुविरदस पररत्यज्य ससमहितमात्रयस छन्दनोमयस भविमत। अतयाः छन्दसमास 
जमानस  मविनमा विक्षेदमन्त्रमायाः समाधपु उच्चमारमयतपुस  न शक्यन्तक्षे। अतयाः षटसपु विक्षेदमाङक्षेषपु  छन्दसयाः अन्तभमारवियाः भविमत। 
विक्षेदपपुरुषस्य पमादत्विक्षेन छन्दसयाः कल्पनमा मक्रयतक्षे। तथमामहि प्रनोकमम् - "छन्दयाः पमादयौ तपु विक्षेदस्य हिस्तयौ कल्पनोऽथ 
पठ्यतक्षे"  इमत।  शयौनकमविरमचतक्षे  ऋक्प्रमामतशमाख्यक्षे  असन्तमभमागक्षे  छन्दसमास  पयमारपस  मविविक्षेचनस  मविदतक्षे।  अस्य 
छन्दयाःशमास्त्रस्य  मपङलच्छन्दयाःसकत्रनमाममा  गन्थयाः  प्रसथतयाः  मविदतक्षे।  कक्षे नमचतम्  मपङलमाचमायरण  गन्थयाः  अयस 
मविरमचतयाः। अत्र विथैमदकमामन लयौमककमामन च छन्दमाससस मविविक्षेमचतमामन ससन्त। छन्दयाःशमास्त्रमम् अत्यन्तस प्रमाचष्ट्रीनमम्। 
यमास्कमाचमायरमविरमचतक्षे  मनरुकगन्थक्षे  ब्रमाह्मणगन्थक्षे  च छन्दयाःशब्दस्य बहिहधमा मनविरचनस प्रदमशरतमम्। ऐतरक्षेयमारण्यकक्षे  
आम्नमातमम्  -  “ममानविमानम्  पमापकमरभ्ययाः  छमादयसन्त  छन्दमाससस  इमत  छन्दयाः”  इमत।  तथैसत्तरष्ट्रीयससमहितमायमामम् 
आम्नमातमम्-  “दक्षेविमा  छन्दनोमभरमात्ममानस  छमादमयत्विमा  उपमायनम्  प्रजमापमतरमग्निस  मचनपुत”  इमत।  व्यमाकरणमाचमायरस्य 
महिषरयाः  पमामणनक्षेयाः  मतक्षे  तपु  छन्दम्-धमातनोयाः  छन्दयाःशब्दस्य  व्यपुत्पसत्तयाः।  प्रकक तपमाठक्षे  असस्मनम्  मकसञ्चतम् 
छन्दनोसम्बसन्धचचमार प्रस्तकयतक्षे। 

उदक्षेश्यमामन
इमस पमाठस पमठत्विमा भविन्तयाः भवित्ययाः विमा-

 अमपुस पमाठस पमठत्विमा भविमानम् -
 छन्दसयाः समाममान्यपररचयस जमातपुस शक्नपुयमातम्। 
 छन्दसमास लकणमामन जमातपुस प्रभविक्षेतम्। 
 छन्दसमास विथैमशष्ट्यमामन विकपुस  शक्नपुयमातम्। 
 छन्दसयाः भक्षेदमानम् जमातपुस शक्नपुयमातम्। 
 पदस्य लकणस जमातपुस शक्नपुयमातम्। 
  विकत्तस्य लकणस प्रभक्षेदमानम् च जमातपुस प्रभविक्षेतम्। 
 छन्दयाःशमास्त्रस्य पमाररभमामषकशब्दमानम् (गणमानम्, यमतस, दण्डकस  च) जमातपुस शक्नपुयमातम्। 
  गपुरुस्विरस्य लकणमामदकस  जमातपुस प्रभविक्षेतम्। 
 छन्दसमा श्लनोकस  रचमयतपुस यनोग्यनो भविक्षेतम्। 
 श्लनोकस  विष्ट्रीक्ष्य मकस  छन्दयाः असस्त इमत जमातपुस प्रभविक्षेतम्। 
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. )23 1 छन्दसयाः लकणमम्
छमादयमत  आच्छमादयमत  विमा  इमत  छन्दयाः।  विथैयमाकरणपमामणनक्षेयाः  मतक्षे  तपु  अमभप्रमायमाथरबनोधकमातम् 

आनन्दपयमारयभपुकमाथमारतम्  विमा  छमद-धमातनोयाः  छन्दयाःशब्दस्य उत्पसत्तयाः जमातमा।  यतम्  पमापमम्  आच्छमादयमत,  ततम् 
छन्दयाः। अथविमा यतम् पमापमातम् यजममानस्य पपुरनोमहितस्य च आच्छमादनस करनोमत, ततम् छन्दयाः। तथैसत्तरष्ट्रीयससमहितमायमास 
छन्दसयाः उत्पसत्तमविषयक्षे  एकमा आख्यमामयकमा समपुपलभ्यतक्षे। प्रजमापमतयाः अमग्निस मचतविमानम्। स च अमग्नियाः भयङ्करस 
रूपस धकतविमानम्। तमम् अमग्निस मनधमाय प्रजमापमतयाः दक्षेविगणस्य सकमाशक्षे गतविमानम्। ततम् भयङ्करस रूपस च विष्ट्रीक्ष्य दक्षेविमायाः 
अग्निक्षेयाः  सकमाशस  गन्तपुस  समाहिसस  न  कक तविन्तयाः।  तदमा  दक्षेविमायाः  छन्दसमा  शरष्ट्रीरमम्  आच्छमाद अग्निक्षेयाः  सकमाशस  गत्विमा 
अकततयमा पपुनरमागतविन्तयाः। छन्दसमा शरष्ट्रीरमम् आच्छमामदतविन्तयाः। अतयाः छन्दयाः इमत नमाम्नमा सपुप्रससदमम् असस्त। 
ऐतरक्षेयमारण्यकक्षे  कथयमत  -  “ममानविमानम्  पमापकमरभ्ययाः  छमादयसन्त  छन्दमाससस  इमत  छन्दयाः”  इमत। 
तथैसत्तरष्ट्रीयससमहितमायमास प्रनोकमम्- “दक्षेविमा छन्दनोमभरमात्ममानस छमादमयत्विमा उपमायनम् प्रजमापमतरमग्निस मचनपुत” इमत। 

. )23 2 छन्दसयाः प्रकमारमायाः
छन्दयाः  विस्तपुतस्तपु  लयौमककविथैमदकभक्षेदक्षेन  मदमविधस  भविमत।  लयौमककच्छन्दस्तपु  मपङलमादष्ट्रीनमामम् 

आचमायमारणमास मतक्षे ममात्रमाविणरमविभक्षेदक्षेन मदमविधमम्। तथमामहि विकत्तरत्नमाकरक्षे प्रनोकमम्-

“मपङलमामदमभरमाचमायरयरदपुकस  लयौमककस  मदधमा। 
ममात्रमाविणर मविभक्षेदक्षेन च्छन्दस्तमदहि कथ्यतक्षे॥” इमत

अथमारतम्  मपङलमाचमायरयाः छन्दयाः मदमविधमम् असस्त इमत प्रनोकविमानम्। तक्षे  च विथैमदकमम्,  लयौमककञ्च इमत। 
तत्रमामप लयौमककस  छन्दयाः ममात्रमाभक्षेदक्षेन विणरभक्षेदक्षेन पपुनयाः मदधमा असस्त। 

. )23 3 पदस्य लकणमम्
छन्दनोमञरष्ट्रीगन्थक्षे पदलकणमम् उकविमानम् - 'पदस चतपुष्पदष्ट्री' इमत। चतपुणमार पमादमानमास सममाहिमारयाः चतपुष्पदष्ट्री 

इमत। अत्र सममाहिमारक्षे ईप्रत्यययाः। अथमारतम् चतपुष्पमादमात्मकस  पदस भविमत इमत। 

तक्षेन  छन्दयाःशमास्त्र-पमाररभमामषक-पमाद-चतपुषय-सममाहिमारमात्मक-विमाङयत्विस  पदत्विमममत  गङमादमासस्य 
आशययाः। इदञ्च पदस मदमविधस भविमत। यथमा - १) विकत्तपदमम्, २) जमामतपदमम्। 

तत्र अकरगणघमटतस पदस विकत्तस, ममामत्रकगणघमटतस पदञ्च जमामतयाः इत्यपुच्यतक्षे। विकत्तपदस्य उदमाहिरणमामन 
भविसन्त विसन्तमतलकमादययाः। जमामतच्छन्दस्य उदमाहिरणमामन भविसन्त आयमारदययाः इमत तद पुकस  महि छन्दनोमञपुयमारमम्-

"पदस चतपुष्पदष्ट्री तच्च विकत्तस जमामतररमत मदधमा। 
विकत्तमकरससख्यमातस जमामतममारत्रमाकक तमा भविक्षेतम्।। " इमत। 

अथमारतम्  छन्दनोबदस  पदस  भविमत  इमत  तपु  समाममान्यलकणमम्।  छन्दनोमञपुयमार  प्रनोच्यतक्षे  यतम् 
पमादचतपुषयमात्मकस  पदस भविमत इमत। तच्च पदमम् मदमविधस भविमत। यथमा विकत्तपदमम्, जमामतपदमम् इमत। अकरमाणमास 
मनमदरषससख्ययमा  मनयममतस  मनबदस  च  पदस  विकत्तपदमम्।  अकरससख्यमातमम्  अकरथैयाः  एकदयमामदविणरयाः  ससख्यमातस 
पररगमणतस यतम् ततम् विकत्तस नमाम भविक्षेतम्। अस्य उदमाहिरणस भविमत- 
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“धमरकक्षेत्रक्षे कपु रुकक्षेत्रक्षे समविक्षेतमा यपुयपुत्सवियाः। 
ममामकमायाः पमाण्डविमाश्चथैवि मकमकपु विरत सञय॥”इमत

असस्मनम्  श्लनोकक्षे  अकरससख्ययमा  पदस  मनधमारररतस  भविमत।  ससख्यमामम्  आसश्रत्य एवि पदस्य गणनमा 
भविमत। यथमा  -  प्रकक तश्लनोकक्षे  असस्मनम् प्रत्यक्षेकस  पमादक्षे अषयौ विणमारयाः ससन्त। तत्र जमामतयाः नमाम मनयतममामत्रकमा। 
तदपुकस  छन्दनोमञयमार - जमामतममारत्रमाकक तमा भविक्षेतम् इमत। यमायाः ममात्रमायाः अकरमावियविरूपमायाः तमामभयाः कक तमा मनविद्ध्यमा समा 
जमामतयाः नमाम भविक्षेतम्। यथमा- 

"तरुणस सषरपशमाकस  नवियौदनस मपसच्छलमामन च दधष्ट्रीमन। 
अल्पव्ययक्षेन सपुन्दरर गमाम्यजननो ममषमश्नमामत"॥ इमत। 

इमत जमामतरूपस्य पदस्य एततम् एकमम् उदमाहिरणमम्। ममात्रमामम् आसश्रत्य एवि पदस्य गणनमा भविमत। 
चरणस्य पमादस्य विमा ममात्रमासमादृशतयमा पदस्य गणनमा भविमत।  विमामकरतलक्षेन एकविमारस जमानपुमण्डलस 
पररक्रमणमाय य समययाः अपक्षेकतक्षे,  स ममात्रमापदविमाच्ययाः भविमत इमत कमविमभयाः प्रनोकमम्। ममात्रमा मत्रमविधमा भविमत। 
तमाश्च ह्रस्विममात्रमा,  दष्ट्रीघरममात्रमा,  प्लपुतममात्रमा इमत। यस्य उच्चमारणमाय एकममामत्रकयाः कमालयाः अपक्षेकतक्षे,  स ह्रस्वियाः 
भविमत। यस्य उच्चमारणमाय मदममामत्रकयाः कमालयाः अपक्षेकतक्षे,  स दष्ट्रीघरयाः भविमत। यस्य उच्चमारणमाय मत्रममामत्रकयाः 
कमालयाः अपक्षेकतक्षे, स प्लपुतयाः भविमत। व्यञनविणरस्य उच्चमारणमाय अधरममामत्रककमालयाः अपक्षेकतक्षे। तथमामहि प्रनोकमम्- 

“एकममात्रनो भविक्षेदम् ह्रस्वियाः, मदममात्रनो दष्ट्रीघर  उच्यतक्षे। 
मत्रममात्रस्तपु प्लपुतनो जक्षेयनो व्यञनस चमाधरममात्रकमम्॥”इमत। 

तथमामहि विकत्तस नमाम मनयतगपुरुलघपुमविन्यमासमम्। गपुरुलघपुमविन्यमासमनयमनञ्च गणसमाध्यमम्। तथमामहि म-य-

र-स-त-ज-भ-नमा अषयौ गणमायाः। तक्षे गणमा हकरगपुरुलघपुमविन्यमासभक्षेदमादम् मविमभनमायाः भविसन्त। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-१

. 1 छन्दयाःशब्दस्य व्यपुत्पसत्तयाः कमा। 

. 2 छन्दयाः विक्षेदपपुरुषस्य मकमम् अङस भविमत। 

. 3 छन्दयाः कमतमविधमम्। तमामन च कमामन। 

. 4 लयौमककस  छन्दयाः कमतमविधमम्। तमामन च कमामन

. 5 पदस्य लकणस मकमम् असस्त। 

. 6 पदस कमतमविधमम्। तमामन च कमामन। 

. )23 4 विकत्तस्य प्रकमारमायाः
विकत्तमम्  मत्रमविधमम्  असस्त।  यथमा  -  १)  समविकत्तमम्,  २)  अधरसमविकत्तमम्,  ३)  मविषमविकत्तमम्।  तथमामहि 

छन्दनोमञयमार  प्रनोकमम्-  “सममधरसमस  विकत्तस  मविषमञ्चक्षेमत  ततम्  मत्रधमा॥”  इमत।  एविञ्च  विकत्तरत्नमाकरक्षे  अमप 
विकत्तभक्षेदकथनमम् - “सममधरसमस विकत्तस मविषमस च तथमापरमम्॥” इमत। 
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. . )23 4 1 समविकत्तमम्
यस्य विकत्तस्य पमादचतपुषयक्षे गपुरुलघपुक्रमक्षेण सममानससख्यकमम् अकरस मविदतक्षे,  ततम् समविकत्तमम्। तथमामहि 

प्रनोकस  छन्दनोमञयमारमम् - “समस समचतपुषयमम्”इमत। अथमारतम् चतपुषपुर  पमादक्षेषपु सममानससख्यकमामन अकरमामण मविदन्तक्षे। 
तथमामहि विकत्तरत्नमाकरक्षे प्रनोकमम्-

“अङ्घयनो यस्य चत्विमारस्तपुल्यलकणलमकतमायाः। 
तच्छन्दयाःशमास्त्रतत्त्विजमायाः समस विकत्तस प्रचकतक्षे॥”इमत। 

अङ्घययाः नमाम पमादमायाः।  यस्य विकत्तस्य चत्विमारयाः  अमप पमादमायाः सममानक्षेन  लकणक्षेन यपुकमायाः  भविसन्त। 
अथमारतम् यसस्मनम् विकत्तक्षे चत्विमारयाः एवि पमादमायाः सममानमाकरससख्यमामविमशषमायाः भविसन्त,  ततम् समविकत्तमम् इमत उच्यतक्षे। 
यथमा- इन्द्रिविजमा, शमासलनष्ट्री, ममासलनष्ट्री, रथनोदतमा, विसशस्थमविलयाः इत्यमादष्ट्रीमन। एकमम् उदमाहिरणस भविमत-

“इदस मकलमाव्यमाजमननोहिरस विपपुयाः
तपयाःकमस समाधमयतपुस य इच्छमत। 
ध्रपुविस स नष्ट्रीलनोत्पलपत्रधमारयमा
शमष्ट्रीलतमास छक्षेत्तपुमकमषव्यरविस्यमत॥”इमत। 

चतपुषपुर  पमादक्षेषपु १२ अकरमामण ससन्त। अत एवि समविकत्तस्य उदमाहिरणमम् एततम् असस्त। 

. . )23 4 2 अधरसमविकत्तमम्
यस्य विकत्तस्य  प्रथमयाः पमादयाः तकतष्ट्रीयपमादतपुल्य एविस  चतपुथरयाः पमादयाः मदतष्ट्रीयपमादतपुल्ययाः भविमत। ततम् 

अधरसमस नमाम विकत्तमम्। तदपुकस  कक्षे दमारभट्टक्षेन विकत्तरत्नमाकरक्षे -

"प्रथममासङ्घसमनो यस्य तकतष्ट्रीयश्चरणनो भविक्षेतम्। 
मदतष्ट्रीयस्तपुयरविदकत्तस तदधरसममपुच्यतक्षे॥" इमत। 

छन्दनोमञयमार प्रनोकमम्- “ आमदस्तकतष्ट्रीयविदम् यस्य पमादस्तपुयर्थो मदतष्ट्रीयवितम्। ”इमत। 

तथमामहि यस्य विकत्तस्य आमदयाः प्रथमयाः पमादयाः तकतष्ट्रीयवितम्  तकतष्ट्रीयपमादतपुल्य एविस  तपुयरयाः  चतपुथरयाः  पमादनो 
मदतष्ट्रीयविदम्  मदतष्ट्रीयपमादतपुल्यस्ततम्  महि  अधरसमस  नमाम  विकत्तमम्।  तथमा  च  अधर  समस  यस्य  तदम्  अधरसममम् 
इत्यन्विथरससजमा भविमत। यथमा - पपुसष्पतमागमा, सपुन्दरष्ट्री, ममालभमाररणष्ट्री इत्यमादष्ट्रीमन। अधरविकत्तस्य उदमाहिरणमम् - 

“क्वि वियस क्वि परनोकमन्मथयाः
मकगशमाविथैयाः सममक्षेसधतनो जनयाः। 
पररहिमासमविजसल्पतस सखक्षे
परममाथरन न गकहतमास विचयाः॥”इमत। 

अत्र प्रथमपमादक्षे  दश अकरमामण ससन्त। तथथैवि तकतष्ट्रीयपमादक्षे  अमप दश अकरमामण ससन्त। अत एवि 
प्रथमपमादयाः तकतष्ट्रीयपमादतपुल्ययाः असस्त। एविञ्च मदतष्ट्रीयपमादक्षे  एकमादश अकरमामण ससन्त। तथथैवि चतपुथरपमादक्षे  अमप 
एकमादश  अकरमामण  ससन्त।  अत  एवि  मदतष्ट्रीयपमादयाः  चतपुथरपमादतपुल्ययाः  भविमत।  अत  एवि  श्लनोकयाः  अयमम् 
अधरविकत्तस्य उदमाहिरणमम् असस्त। 
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. . )23 4 3 मविषमविकत्तमम्
यस्य विकत्तस्य चतपुषपुर  पमादक्षेषपु प्रमत पमादस मभनससख्यमायपुकस  भविमत,  ततम् मविषमविकत्तमम्। अथमारतम् प्रत्यक्षेकस  

पमादक्षे  मभनससख्यमामविमशषमम्  अकरमम्  असस्त।  तथमामहि  छन्दनोमञयमार  प्रनोकमम्  -  “  मभनमचह्नचतपुष्पमादस  मविषमस 
पररककीमतरतमम्। ”इमत। मविषमविकत्तस्य लकणस कथयमत विकत्तरत्नमाकरक्षे कक्षे दमारभट्टयाः - 

“यस्य पमादचतपुष्कक्षे ऽमप लक्ष्म मभनस परस्परमम्। 
तदमाहिह मविर षमस विकत्तस छन्दयाःशमास्त्रमविशमारदमायाः॥” इमत। 

यस्य  छन्दसयाः  चतपुषपुर  अमप  पमादक्षेषपु  परस्परस  मभनससख्यमामविमशषमामन  अकरमामण  मविदन्तक्षे,  ततम् 
मविषमविकत्तमम्  इमत  छन्दयाःशमास्त्रमाचमायमारयाः  प्रविदसन्त।  यथमा  -  उद्गतमा,  सयौरभकयाः  इत्यमादष्ट्रीमन।  मविषमविकत्तस्य 
उदमाहिरणमम् एकमम् उच्यतक्षे - 

“मकगलनोचनमा शमशमपुखष्ट्री च 
रुमचरदशनमा मनतसम्बनष्ट्री। 
हिससलसलतगमनमा ललनमा
पररणष्ट्रीयतक्षे यमद भविक्षेतम् कपु लनोद्गतमा॥”इमत। 

अत्र प्रथमपमादक्षे  दश अकरमामण ससन्त।  मदतष्ट्रीयपमादक्षे  दश अकरमामण ससन्त।  तकतष्ट्रीयपमादक्षे  एकमादश 
अकरमामण ससन्त। चतपुथरपमादक्षे त्रयनोदश अकरमामण ससन्त। प्रत्यक्षेकस  पमादक्षे मभनससख्यमायपुकमामन अकरमामण ससन्त। 
अत एवि मविषमविकत्तस्य उदमाहिरणमम् एततम् असस्त। 

. )23 5 गणयाः
गणम्-धमातनोयाः कतररर कमरमण विमामच प्रत्ययक्षे गणशब्दयाः मनष्पनयाः। गणयाः समकहियाः। मकन्तपु अत्र गणयाः नमाम 

पदपमादघटकमाकरत्रयसमपुदमाययाः। छन्दयाःशमास्त्रक्षे प्रमाययाः अषयौ गणमायाः मविरमाजन्तक्षे। तथमामहि छन्दनोमञयमार प्रनोकमम्

“म्यरस्तजभ्नगथैलमारन्तथैरक्षेमभदरशमभरकरथैयाः। 
समस्तस विमाङयस व्यमापस त्रथैलनोक्यममवि मविष्णपुनमा॥” इमत। 

मगणयाः,  यगणयाः,  रगणयाः,  सगणयाः,  तगणयाः,  जगणयाः,  भगणयाः,  नगणयाः,  इमत एतक्षे अषयौ गणमायाः मविदन्तक्षे। 
तथमा च ग इत्यनक्षेन गपुरुयाः, ल इत्यनक्षेन लघपुयाः स्विष्ट्रीमक्रयतक्षे। एतथैयाः एवि समस्तस छन्दयाःशमास्त्रस पररव्यमापमम् असस्त। 
यथमा  -  भगवितमा  मविष्णपुनमा  समस्तस  जगतम्  पररव्यमापस  भविमत  तदतम्।  ससस्कक तजगमत  छन्दसयाः  जमानलमाभमाय 
सविमारपक्षेकयमा प्रयनोजनष्ट्रीयमम् उपकरणस गणयाः भविमत। पमादस्य गपुरुलघपुक्रमक्षेण अकरत्रयस गणयाः भविमत। छन्दनोमञयमार 
गणलकणमामन क्रमक्षेण प्रनोच्यन्तक्षे आचमायरयाः - 

"मसस्त्रगपुरुसस्त्रलघपुश्च नकमारनो,
भमामदगपुरुयाः पपुनरमामदलघपुयर याः। 
जनो गपुरुमध्यगतनो रलमध्ययाः
सनोऽन्तगपुरुयाः कसथतनोऽन्तलघपुस्तयाः॥" इमत। 
"गपुरुरक्षेकनो गकमारस्तपु लकमारनो लघपुरक्षेककयाः"। इमत

विकत्तरत्नमाकरक्षे कक्षे दमारभट्टक्षेन गणलकणमामन प्रनोच्यन्तक्षे -
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"सविरगपुमर्थो मपुखमान्तलर्यौ यरमाविन्तगलयौ सतयौ। 
ग्मध्यमादयौ ज्भयौ मत्रलनो ननोऽषयौ भविन्त्यत्र गणमासस्त्रकमायाः॥" इमत। 

मगणयाः मत्रगपुरुयाः। यसस्मनम् गणक्षे सविमारमण अकरमामण गपुरुससजकमामन भविसन्त,  स गणयाः मगणयाः भविमत। 
तदपुदमाहिरणस  विमागथमारयाः  इमत।  असस्मनम्  गणक्षे  त्रष्ट्रीमण  अकरमामण  गपुरुससजकमामन  ससन्त।  ससयनोगमातम्  पकविरमम्  अकरस 
गपुरुससजकस  भविमत।  अत  एवि  रकमारथकमारयनोयाः  ससयनोगमातम्  पकविरविणरयाः  गकमारयाः  असस्त।  अत  एवि  गकमारनोऽमप 
गपुरुससजकनो  भविमत।  ततयाः  परस  कथयमत  "मत्रलघपुश्च  नकमारयाः"  इमत।  यसस्मनम्  गणक्षे  त्रष्ट्रीमण  अकरमामण 
लघपुससजकमामन भविसन्त,  स नगणयाः भविमत। यथमा रचय इमत। अत्र त्रष्ट्रीमण अकरमामण लघपुससजकमामन भविसन्त। 
अत एवि नगणस्य उदमाहिरणमम् इदमम्। भगणस्य लकणस तपु "भमामदगपुरुयाः”इमत। अथमारतम् यसस्मनम् गणक्षे आमद अकरस 
गपुरुससजकस  भविमत। अविमशषस  अकरदयस  लघपुससजकस  भविमत। यथमा  -  श्रष्ट्रीममत इमत। अत्र कक्षे विलस  प्रथममाकरस 
गपुरुससजकस  भविमत। म,  मत इमत अकरदयस लघपुससजकस  भविमत। अत एवि भगणस्य उदमाहिरणमम् इदमम् असस्त। 
यगणस्य लकणस  तपु  "आमदलघपुयाः  ययाः”इमत।  अथमारतम्  यसस्मनम्  गणक्षे  कक्षे विलस  प्रथममाकरस  लघपुससजकस  भविमत। 
अविमशषञ्च अकरदयस गपुरुससजकस  भविमत। स गणयाः यगणयाः इत्यपुच्यतक्षे। यथमा - मनष्ट्रीषमा इमत। अत्र म इमत कक्षे विलस 
लघपु अकरस मविदतक्षे। अविमशषस नष्ट्री, षमा इमत अकरदयस गपुरुससजकस  भविमत। अत एवि यगणस्य उदमाहिरणमम् इदमम् 
असस्त। जगणस्य लकणस तपु  "  जनो गपुरुमध्यगतयाः”इमत। अथमारतम्  जगणक्षे  कक्षे विलस  मध्यममम्  अकरस गपुरुससजकस  
भविमत। अविमशषस  लघपुससजकस  भविमत। अथमारतम्  प्रथममम्  अकरस लघपुससजकस  भविमत। असन्तममम् अकरमम् अमप 
लघपुससजकस  भविमत। यथमा  -  मधकमन इमत। अत्र कक्षे विलस मध्यममम् अकरस धक इमत गपुरुससजकस  भविमत। अपरञ्च 
प्रथममम् अकरस म इमत,  असन्तममम् अकरस मन इमत लघपुससजकस  भविमत। अत एवि जगणस्य उदमाहिरणमम् इदमम् 
असस्त। ततयाः रगणस्य लकणस प्रनोकमम्- “र लमध्ययाः”इमत। अथमारतम् यसस्मनम् गणक्षे मध्यममम् अकरस लघपुससजकस  
भविमत चक्षेतम् स रगणयाः इत्यपुच्यतक्षे। अविमशषस लघपुससजकस  अकरमम् असस्त। अथमारतम् प्रथममम् अकरमम् असन्तममम् 
अकरस च गपुरुससजकस  भविमत। यथमा - कयौमपुदष्ट्री इमत। अत्र मपु इमत मध्यममम् अकरस कक्षे विलस लघपुससजकस  मविदतक्षे। 
अपरस कयौ, दष्ट्री इमत अकरदयस गपुरुससजकस  भविमत। अत एवि रगणस्य उदमाहिरणमम् इदमम् असस्त। सगणस्य लकणस 
तपु  "  सनोऽन्तगपुरुयाः”इमत। अथमारतम् यसस्मनम् गणक्षे कक्षे विलमम् असन्तममम् अकरस गपुरुससजकस  भविमत चक्षेतम् स सगणयाः 
इत्यपुच्यतक्षे।  अविमशषस  अकरञ्च लघपुससजकस  भविमत। अथमारतम्  प्रथममम्  अकरस  मध्यममम्  अकरञ्च लघपुससजकमम् 
असस्त। यथमा  -  कमलमा इमत। प्रकक तक्षे  असन्तममम् अकरस लमा इमत गपुरुससजकमम् असस्त। क,  म इमत प्रथममम् 
अकरमम् मध्यममम् अकरञ्च लघपुससजकमम् असस्त। अत एवि सगणस्य उदमाहिरणमम् इदस मविदतक्षे। ततयाः तगणस्य 
लकणस प्रमाहि " अन्तलघपुस्तयाः ”इमत। अथमारतम् यसस्मनम् गणक्षे कक्षे विलमम् असन्तममम् अकरस लघपुससजकमम् असस्त चक्षेतम् 
स  तगणयाः  इत्यपुच्यतक्षे।  अविमशषमम्  अकरस  गपुरुससजकस  मविदतक्षे।  अथमारतम्  प्रथममम्  अकरस  मध्यममम्  अकरञ्च 
गपुरुससजकस  मविदतक्षे। यथमा - सविमारमण इमत। अत्र मण इमत असन्तममम् अकरस लघपुससजकस  मविदतक्षे। अविमशषस स, विमार 
इमत गपुरुससजकस  मविदतक्षे।  यतनो महि ससयनोगमातम्  पकविरविणरयाः  गपुरुससजकनो भविमत। विमार  इमत ससयनोगमातम्  पकविर  सकमारयाः 
गपुरुससजकनो मविदतक्षे। अत एवि तगणस्य उदमाहिरणस मविदतक्षे। अकरत्रयमम् आधमारष्ट्रीकक त्य अषयौ गणमायाः भविसन्त। 
गकमारयाः इत्यपुकक्षे " गपुरुरक्षेकनो गकमारस्तपु”इमत। गकमारयाः इत्यपुकक्षे   कक्षे विलमम् एकमम् एवि  अकरमम् असस्त, तच्च अकरस 
गपुरुससजकस  भविमत। यथमा  -  समा इमत। प्रकक तक्षे  समा इमत एकमम् एवि अकरस मविदतक्षे। तच्च गपुरुससजकस  मविदतक्षे। 
अपरस्तपु लविणरयाः मविदतक्षे। लकमारयाः इत्यपुकक्षे  "  लकमारनो लघपुरक्षेककयाः”इमत। लकमारयाः इत्यपुकक्षे  एकमम् एवि अकरस 
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मविदतक्षे, तच्च अकरस लघपुससजकस  भविमत। यथमा- नपु इमत। अत्र कक्षे विलमम् एकमम् एवि अकरस मविदतक्षे। तच्च अकरस 
लघपुससजकस  मविदतक्षे। अत्र अकरमम् इत्यपुकक्षे  स्विरयाः स्विरमासश्रतयाः व्यञनयाः विमा। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-२

अत्र कक्षे मचतम् पमाठगतप्रश्नमायाः प्रदष्ट्रीयन्तक्षे - 

. 7 विकत्तस कमतमविधमम्। तमामन च कमामन। 

. 8 समविकत्तस्य लकणस सलखन्तपु। 

. 9 अधरसमविकत्तस्य लकणस सलखन्तपु। 

. 10 मविषमविकत्तस्य लकणस सलखन्तपु। 

. 11 गणमायाः कमतमविधमायाः ससन्त। तमामन च कमामन। 

. 12 मगणस्य लकणस सलखन्तपु। 

. 13 यगणस्य लकणस सलखन्तपु। 

. 14 रगणस्य लकणस सलखन्तपु। 

. 15 सगणस्य लकणस सलखन्तपु। 

. 16 तगणस्य लकणस सलखन्तपु। 

. )23 6 अकरमाणमास मचह्नमामन
प्रमाच्यपसण्डतप्रविरमायाः गपुरुविणमारनमास कक तक्षे (ऽ) इमत मचह्नस प्रयपुज्यन्तक्षे, लघपुविणमारनमास कक तक्षे च (। ) इमत मचह्नस 

प्रयपुज्यन्तक्षे। मकन्तपु पमाश्चमात्यपसण्डतप्रविरमायाः अन्यथमा मचह्नस  व्यविहिरसन्त। पमाश्चमात्यपसण्डतमायाः गपुरुविणमारनमास कक तक्षे 
(–) इमत मचह्नस प्रयपुज्यन्तक्षे, लघपुविणमारनमास कक तक्षे च (U) इमत मचह्नस प्रयपुज्यन्तक्षे। 

छमात्रमाणमास बनोधसयौकयमारय स्मरणसयौमबध्यमाय च कमामचतम् तमासलकमा प्रदष्ट्रीयतक्षे। 

गणस्य नमाममामन लकणमामन मचह्नमामन उदमाहिरणमामन

मगणयाः मत्रगपुरुयाः ऽऽऽ श्रष्ट्रीदपुगमार

नगणयाः मत्रलघपुयाः ।।। रचय

भगणयाः आमदगपुरुयाः ऽ।। श्रष्ट्रीममत

यगणयाः आमदलघपुयाः । ऽऽ मनष्ट्रीषमा

जगणयाः गपुरुमध्यगतयाः । ऽ। मधकमन

रगणयाः लमध्ययाः ऽ। ऽ कयौमपुदष्ट्री
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सगणयाः अन्तगपुरुयाः ।। ऽ कमलमा

तगणयाः अन्तलघपुयाः ऽऽ। सविमारमण

. )23 7 ममामत्रकच्छन्दसयाः उपयनोमगनयाः गणमायाः
ममामत्रकच्छन्दसयाः कक तक्षे उपयनोमगनयाः गणमायाः आलनोच्यन्तक्षे। तच्च कमाररकमाममाध्यमक्षेन कथयमत - 

जक्षेयमायाः सविमारन्तमध्यमामदगपुरविनोऽत्र चतपुष्कलमायाः। 
गणमाश्चतपुलरघकपक्षेतमायाः पञ्चमायमारमदषपु सससस्थतमायाः॥ 

आयमारमदममात्रमाच्छन्दसस चतपुममारमत्रकमायाः  पञ्च गणमायाः  मविदन्तक्षे।  अथमारतम्  ममामत्रकच्छन्दसस पञ्च गणमायाः 
मविदन्तक्षे। प्रत्यक्षेकस  गणक्षे प्रमाययाः चत्विमारयाः ममात्रमायाः मविलससन्त। तक्षे च सविरगपुरुयाः,  अन्तगपुरुयाः,  मध्यगपुरुयाः,  आमदगपुरुयाः, 
सविरलघपुयाः इमत। सविरगपुरुयाः इत्यपुकक्षे  सविर एवि विणमारयाः गपुरुससजकमायाः भविसन्त। यथमा-  दपुगमार इमत। अत्र दपु,  गमार इमत 
दयनोयाः एवि गपुरुससजमा मविदतक्षे। 

अन्तगपुरुयाः इत्यपुकक्षे  कक्षे विलमम् असन्तममम् अकरस गपुरुससजकस  भविमत। अविमशषस तपु  लघपुससजकस  भविमत। 
यथमा- रमणष्ट्री इमत। अत्र णष्ट्री इमत असन्तममम् अकरमम् एवि गपुरुससजकस  मविदतक्षे। अविमशषस र, म इमत तपु लघपुससजकस  
मविदतक्षे। मध्यगपुरुयाः इत्यपुकक्षे  कक्षे विलस मध्यममम् अकरस गपुरुससजकस  भविमत। अविमशषस तपु लघपुससजकस  भविमत। यथमा - 
मशविमाय इमत। अत्र मध्यममम् अकरस विमा इमत गपुरुससजकस  भविमत। अविमशषस मश, य इमत तपु लघपुससजकस  मविदतक्षे। 
आमदगपुरुयाः इत्यपुकक्षे  कक्षे विलमम् आमद अकरमम् एवि गपुरुससजकस  भविमत। अविमशषस तपु लघपुससजकस  भविमत। यथमा  - 
शङ्कर इमत। अत्र तपु कक्षे विलमम् आमद अकरस श इमत गपुरुससजकस  भविमत। यतनो महि ङ्क इमत ससयनोगमातम् पकविरविणरयाः 
शकमारयाः  मविदतक्षे।  अविमशषस  ङ्क,  र  इमत तपु  लघपुससजकस  मविदतक्षे।  सविरलघपुयाः  इत्यपुकक्षे  सविमारमण अमप अकरमामण 
लघपुससजकमामन भविसन्त। यथमा  -  रचयमत इमत। अत्र सविमारमण अमप अकरमामण लघपुससजकमामन भविसन्त। अत्र 
एतदम् अविधक्षेयमम् असस्त यतम् ममामत्रकच्छन्दसस चतपुममारमत्रकयाः गणयाः भविमत। तस्ममातम् प्रकक तगणक्षे ममात्रमायाः चत्विमारयाः 
इमत तपु अमनविमायरमम्। 

विमामकरतलक्षेन एकविमारस जमानपुमण्डलस पररक्रमणमाय य समययाः अपक्षेकतक्षे, स ममात्रमापदविमाच्ययाः भविमत इमत 
कमविमभयाः प्रनोकमम्। तथमामहि प्रनोकमम् - 

"विमामजमानपुमन तदस्तभमणस यमावितमा भविक्षेतम्। 
कमालक्षेन ममात्रमा समा जक्षेयमा मपुमनमभविरदपमारगथैयाः॥"इमत

ममात्रमा मत्रमविधमा भविमत। तमाश्च ह्रस्वियाः,  दष्ट्रीघरयाः,  प्लपुतयाः इमत। यस्य उच्चमारणमाय एकममामत्रकयाः कमालयाः 
अपक्षेकतक्षे,  स ह्रस्वियाः। यस्य उच्चमारणमाय मदममामत्रकयाः कमालयाः अपक्षेकतक्षे,  स दष्ट्रीघरयाः भविमत। यस्य उच्चमारणमाय 
मत्रममामत्रकयाः कमालयाः अपक्षेकतक्षे,  स प्लपुतयाः।  व्यञनविणरस्य उच्चमारणमाय अधरममामत्रककमालयाः अपक्षेकतक्षे।  तथमामहि 
प्रनोकमम्- 

एकममात्रनो भविक्षेदम् ह्रस्वियाः, मदममात्रनो दष्ट्रीघर  उच्यतक्षे। 
मत्रममात्रस्तपु प्लपुतनो जक्षेयनो व्यञनस चमाधरममात्रकमम्॥
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अथमारतम् लघपुविणरस्य एकममात्रमा,  गपुरुविणरस्य मदममात्रमा,  प्लपुतविणरस्य मत्रममात्रमा,  व्यञनविणरस्य अधरममात्रमा 
भविमत। 

छमात्रमाणमास बनोधसयौकयमारय ममामत्रकच्छन्दसमास कमामचतम् तमासलकमा प्रस्तकयतक्षे - 

गणयाः मचह्नमामन उदमाहिरणमामन ममात्रमायाः

सविरगपुरुयाः ऽऽ दपुगमार चत्विमारयाः

अन्तगपुरुयाः ।। ऽ कमलमा चत्विमारयाः

मध्यगपुरुयाः । ऽ। मशविमाय चत्विमारयाः

आमदगपुरुयाः ऽ।। शङ्कर चत्विमारयाः

सविरलघपुयाः ।।।। रचयमत चत्विमारयाः

. . )23 7 1 गपुरुस्विरस्य विणरनमम्
छन्दसयाः प्रमाणभकतमायाः गणमायाः तपु  मनरूमपतमायाः ससन्त। सम्प्रमत शङ्कमा मनसस उदक्षेमत  -  गपुरुविणरयाः  कयाः 

भविमत, लघपुविणरश्च कयाः भविमत इमत। अस्य सममाधमानमाय छन्दनोमञयमार कमामचतम् कमाररकमा रमचतमा - 

"समानपुस्विमारश्च दष्ट्रीघरश्च मविसगर्ती च गपुरुभरविक्षेतम्। 
विणर याः ससयनोगपकविर श्च तथमा पमादमान्तगनोऽमप विमा॥" इमत। 

उकञ्च विकत्तरत्नमाकरक्षे कक्षे दमारभट्टपमादथैयाः - 

"समानपुस्विमारनो मविसगमारन्तनो दष्ट्रीघर्थो यपुकपरश्च ययाः। 
विमा पमादमान्तक्षे त्विसयौ ग्विक्रनो जक्षेयनोऽन्यनो ममामत्रकनो लकजपुयाः"॥इमत। 

अनपुस्विमारक्षेण यपुकयाः समानपुस्विमारयाः स्विरयाः ग इमत ससजकयाः,  गपुरुररत्यथरयाः। यथमा  -  गमामस गच्छमत इत्यत्र 
मकमारनोत्तरविमतरनयाः अकमारमातम् परमम् अनपुस्विमारनो वितरतक्षे। अतनोऽनपुस्विमारयपुकत्विमातम् सयाः अकमारयाः गपुरुतमामम् आपदतक्षे। 
तत्र अनपुस्विमार इमत उपलकणमम्,  तक्षेन अविसमानक्षे व्यञनसत्त्विक्षेऽमप लघपुयाः गपुरुयाः भविक्षेतम्। एविस मविसगरयाः अन्तक्षे यस्य 
वितरतक्षे स मविसगमारन्तयाः स्विरनो गपुरुभरविमत। यथमा, रमामयाः इत्यत्र मकमारनोत्तरवितर्ती यनोऽकमारयाः असस्त। स गपुरुतमास भजतक्षे 
यतयाः तदन्तक्षे  मविसगरयाः वितरतक्षे। एविस  यपुकनो विणरयाः परनो यस्ममातम् तमादृशयाः यपुकपरयाः स्विरनो गपुरुयाः भविमत। असज्भयाः 
अव्यविमहितमायाः  हिलयाः  ससयनोगससजमास  लभन्तक्षे।  तमादृशससयनोगविमानम्  विणर  एवि  यपुकविणरयाः।  तथमामहि  रक  इत्यत्र 
रकमारनोत्तरवितर्ती यनोऽकमारयाः स गपुरुयाः। यतयाः तदपुत्तरस वितरतक्षे  कक्षे मत ससयनोगयाः। श्लनोकक्षे  अमपशब्दक्षेन पमादमान्तसस्थतयाः 
गपुरुयाः अमप विणर्थो मविकल्पक्षेन गपुरुयाः भविक्षेतम्। अत्र विमाशब्दस्य व्यविस्थमाविमामचत्विमादम् विकत्तक्षेषपु लघपुविणरयाः मविकल्पक्षेन गपुरुयाः 
भविक्षेतम्,  जमामतषपु तपु  लघपुयाः गपुरुश्च विणर्थो मविकल्पक्षेन गपुरुयाः भविक्षेतम्  इमत बनोदव्यमम्। पमादस्य अन्तक्षे  लघपुविणरयाः विमा 
मविक्लपक्षेन  गपुरुयाः  भविमत।  यथमा  -  “उपक्षेन्द्रिव्रजमादमप  दमारुणनोऽसस”इत्यत्र  इदमम्  एकमादशमाकरमात्मकस्य 
उपक्षेन्द्रिविजनमाम्नयाः छन्दसयाः चरणमम्। अस्य अन्तक्षे "उपक्षेन्द्रिविजमा जतजमास्ततनो गयौ”इमत विक्ष्यममाणलकणमातम् गपुरुयाः 

ससस्कक तसमामहित्यमम्    63   



मटप्पणष्ट्री ससस्कक तसमामहित्यमम्

अपक्षेमकतयाः।  परन्तपु  सस  इमत  एकममामत्रकत्विमातम्  लघपुयाः  इमत  छन्दनोभङस्य  सम्भमाविनमा  दृश्यतक्षे।  तदमा  तपु 
पमादमान्तसस्थत्विमातम् लघनोरमप मविकल्पक्षेन गपुरुत्विस सम्भविमम् असस्त। 

छन्दयाःशमास्त्रक्षे क्विमचतम् लघपुत्विमापक्षेकमायमास गपुरुरमप स्विरयाः लघपुतमामम् आप्ननोमत। तत्र उदमाहिरणस तपु -

"तरुणस सषरपशमाकस  नविनोदनस मपसच्छलमामन च दधष्ट्रीमन। 
अल्पव्ययक्षेन सपुन्दरर! गमाम्यजननो ममषमश्नमामत।। " इमत। अत्र आयमार नमाम विकत्तमम्। अस्य लकणस तपु 

प्रथमपमादक्षे दमादशममात्रमायाः,  मदतष्ट्रीयपमादक्षे अषमादशममात्रमायाः,  तकतष्ट्रीयपमादक्षे पपुनयाः दमादशममात्रमायाः,  चतपुथरपमादक्षे पञ्चदशममात्रमायाः 
इमत। प्रस्तपुतश्लनोकक्षे  मदतष्ट्रीयपमादचतपुथरपमादयनोयाः असन्तमविणरयनोयाः लघनोरमप गपुरुत्विमम् अत्यन्तमम् आविश्यकमम्। एविस 
तकतष्ट्रीयक्षे पमादक्षे सपुन्दरर इमत इकमारस्य गमाम्य इमत ससयपुकमागविणमारतम् पकविरविमतरत्विक्षेन गपुरुत्विस सम्भविमत। तक्षेन तकतष्ट्रीयपमादक्षे 
त्रयनोदशममात्रमायाः भविसन्त। एतक्षेन छन्दनोभङयाः भमविष्यमत।। अत एवि कमामचतम् कमाररकमा प्रदष्ट्रीयतक्षे - 

"पमादमादमामविहि विणरस्य ससयनोगयाः क्रमससजकयाः। 
पपुरयाःसस्थतक्षेन तक्षेन स्यमालघपुतमामप क्विमचदम् गपुरनोयाः"॥इमत। 

इमत मनयममादम् गक्षेमत क्रमससयनोगपकविरत्विमातम् गपुरुरमप सपुन्दरर इमत इकमारनो व्यविसस्थतमविकल्पक्षेन लघपुतयमा 
पररणतनो भविमत। तक्षेन पमादमान्तगपुरनोयाः लघपुत्विक्षेन स्विष्ट्रीकमारनो भविमत। तक्षेन एकममात्रमाह्रमासमातम् तकतष्ट्रीयपमादक्षे दमादशममात्रमा 
एवि जमातव्यमायाः, अतनो न छन्दनोभङयाः। 

'प्रह्रक्षे विमा'  इमत एतदम् एकस  मविकल्पमविधमायकस  सकत्रमम्। अनक्षेन प्र,ह्रक्षे च इत्यनयनोयाः शब्दयनोयाः पकविरविणरस्य 
मविकल्पक्षेन ह्रस्वित्विस मविधष्ट्रीयतक्षे। यथमा -

"समा मङलस्नमानमविशपुदगमात्रष्ट्री गकहिष्ट्रीतप्रत्यङमननोपविस्त्रमा। 
मनविकरत्तपज्जरन्यजल्पमामभषक्षेकमा प्रफपु लकमाशमा विसपुधक्षेवि रक्षेजक्षे॥"इमत। 

अत्र प्रविणरस्य ससयनोगघमटतत्विमातम्  तस्ममातम्  पकविरविमतरनयाः  विणरस्य तकमारस्य गपुरुत्विस  भविमत।  परन्तपु 
प्रकक तशमास्त्रक्षेण मविकल्पक्षेन लघपुत्विस प्रमतपमादतक्षे इमत शमम्। 

ह्रशब्दक्षे परक्षे गपुरनोयाः अमप लघपुत्विस सम्भविमत। तस्य उदमाहिरणस तमावितम्

“प्रमाप्य नमामभह्रदमज्जनममाशपु प्रसस्थतस मनविसनगहिणमाय। 
औपमनमविकमरून्ध मकल स्त्रष्ट्री बलभस्य करममात्मकरमाभ्यमामम्॥”इमत। 

अत्र ह्रविणरस्य ससयनोगघमटतत्विमातम्  तस्ममातम्  पकविरविमतरनयाः विणरस्य मभ इत्यस्य गपुरुत्विस  भविक्षेतम्। परन्तपु 
प्रकक तशमास्त्रक्षेण मविकल्पक्षेन लघपुत्विस प्रमतपमादतक्षे। तक्षेन मभ इत्यस्य लघपुससजमा एवि भविमत। 

. . )23 7 2 यमतयाः
यम्धमातनोयाः भमाविक्षे मकन्प्रत्ययक्षे यमतशब्दयाः मनष्पदतक्षे। यमतयाः नमाम मविरमामयाः। छन्दयाःशमास्त्रक्षे तपु यमतशब्दयाः 

अयस  यम्यतक्षे  मविश्रमाम्यतक्षे  सजहमा  यत्र इमत असधकरणविमाच्यक्षे  मकन्प्रत्ययस्य यनोगक्षेन  मनष्पनयाः  भविमत।  अतयाः 
सजहमामविश्रमामस्थमानमाथर यमतशब्दयाः पमाररभमामषकयाः भविमत। तदपुकस  गङमादमासकमविरमाजक्षेन - 

"यमतसजरहक्षेषमविश्रमामस्थमानस कमविमभरुच्यतक्षे। 
समा मविच्छक्षेदमविरमाममादथैयाः पदथैविमा रच्यमा मनजक्षेच्छयमा।। " इमत। 
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अथमारतम् पदस्य उच्चमारणसमयक्षे सजहमा स्वित एवि यत्र मविश्रमासन्तस लब्धपुमम् इच्छमत तत्रथैवि यमतयाः भविमत। 
मविच्छक्षेदयाः मविरमामयाः इत्यमामदमभयाः पदथैयाः यमतयाः बनोध्यतक्षे। समा इयस यमतयाः पमादमध्यगमा पमादमान्तमा चक्षेमत भक्षेदमातम् मदमविधमा। 
पमादयाः नमाम पदचरणमम्। चतपुष्पदमात्मकस्य पदस्य प्रमतपमादस्य अविसमानक्षे स्विभमावित एवि यमा यमतयाः भविमत समा 
महि पमादमान्तमा। तस्य उदमाहिरणस यथमा 'न तज्जलस यन सपुचमारुपङ्कजस / न पङ्कजस तदम् यदलष्ट्रीनषटपदमम्।। ' इमत। 

इमत विसशस्थमविलछन्दनोबदपदस्य सपुचमारुपङ्कजमम् इमत प्रथमपमादस्य अविसमानक्षे तथमा षटपदमम् इमत 
मदतष्ट्रीयपमादस्य अविसमानक्षे च पमादमान्तमा यमतयाः मविदतक्षे। मकन्तपु यत्र पदस्य पमादमध्यक्षे मनमदरषमाकरमानन्तरस यमतयाः 
भविमत  समा  यमतयाः  महि  पमादमध्यगमा  यमतयाः  भविमत।  तथमामहि  'सरससजमनपुमविदस  शथैविलक्षेनमामप  रम्यमम्'  इमत 
ममासलनष्ट्रीछन्दनोबदपदपमादक्षे यथमा रम्यमम् इमत पमादस्य अविसमानक्षे पमादमान्तमा यमतयाः वितरतक्षे, तदतम् प्रथमतयाः अषममातम् 
अकरमातम् अनन्तरमम् अनपुमविदमम् इत्यत्र एकमा यमतयाः वितरतक्षे, 'ननमयययपुतक्षेयस ममासलनष्ट्री भमगलनोकथै याः' इमत मनदरशमातम्। 
अतयाः अनपुमविदमम् इत्यत्र तपु पमादमध्यगमा यमतयाः मविदतक्षे। अत्र इदमम् उलक्षेख्यस यतम् यसस्मनम् अकरक्षे यमतयाः मनमदरषमा 
तदकरस पदस्य असन्तमस  भविक्षेतम्।  यमद पदमध्यक्षे  यमतयाः भविमत तमहिर  समा यमतयाः श्रनोतकमाकर श्यमातम्  रमणष्ट्रीयतमास 
प्रजहिमामत। मकन्तपु स्विरसन्धक्षेयाः पकविरस्थमा पदमध्यस्थमा यमतस्तपु न अरम्यमा। तथमामहि 'कक ष्णयाःपपुष्णमात्वितपुलममहिममा 
ममास  करुणयमा'  इत्यत्र पपुष्णक्षेत्यत्र यमतयाः पदमध्यगमा। मकन्तपु  'त्वितपुलक्षे'मत स्विरससन्धनमा समा पदमध्यगमा यमतयाः 
रमणष्ट्रीयमा  एवि  ससविकत्तमा।  विकत्तरत्नमाकरक्षे  कक्षे दमारभट्टक्षेन  यमतमविषयक्षे  एकमा  कमाररकमा  प्रनोकमा  - 
“यमतमविरच्छक्षेदसससजकमा”इमत। अथमारतम् मविच्छक्षेदस्य यमतससजमा भविमत। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-४

अत्र कक्षे मचतम् पमाठगतप्रश्नमायाः प्रदष्ट्रीयन्तक्षे - 

. 17 गपुरुविणरयाः कयाः भविमत। 

. 18 यमतयाः कमतमविधमा भविमत। 

. 19 यतक्षेयाः कक्षे  प्रभक्षेदमायाः ससन्त। 

. 20 यमतलकणस मकमम् असस्त। 

. )23 8 दण्डकयाः
विकत्तरत्नमाकरक्षे  दण्डकस्य लकणस  प्रनोकस  -  “यमदहि  नयपुगलस  ततयाः  सपरक्षेफमास्तदमा  चण्डविकमषप्रपमातनो 

भविक्षेदण्डकयाः”इमत। यत्र नगणदयस तदनन्तरस सपरगणमायाः मविदन्तक्षे, स चण्डविकमषप्रपमातयाः  नमाम दण्डक भविमत। 
“तदकध्विर  चण्डविकष्ट्यमामददण्डकमायाः  पररककीमतरतमायाः”इमत।  अनक्षेन  श्लनोकक्षे न  षसड्विसशत्यसधकस्य  अकरपमादस्य 
छन्दसयाः  ससजमास  कसथतविमानम्।  तदकध्विरमम्  -  तस्ममातम्  षसड्विसशत्यकरपमादमातम्  छन्दसयाः,  ऊध्विरमम्  -  उपरर, 

सपमविसशत्यमादकरपमादमामन  छन्दमाससस,  चण्डविकष्ट्यमामदचसण्डकमायाः  -  चण्डविकष्ट्यमामदमविशक्षेषनमाममानयाः, 
दण्डकसमाममान्यनमाममानयाः, पररककीमतरतमायाः - कसथतमायाः ससन्त। अथमारतम् षसड्विसशत्यसधकस्य अकरपमादस्य छन्दसयाः 
दण्डकयाः इमत ससजमा भविमत। दण्डकशब्दस्य अथरस्तपु दण्डप्रदमानमम्। असस्मनम् छन्दसस अमप दष्ट्रीघमारयाः पमादमायाः 
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भविसन्त।  एतमादृशस्य  पमादस्य  उच्चमारणमाय  कषस  जमायतक्षे।  तदक्षेवि  कषस  दण्डयाः  असस्त।  दण्डकस्य  अस्य 
चण्डविकमष इमत मविशक्षेषभक्षेदमायाः मविदन्तक्षे। 

. )23 9 गमाथमालकणमम्
विकत्तरत्नमाकरक्षे कक्षे दमारभट्टक्षेन श्लनोक्षेकमाकमारक्षेण गमाथमालकणस प्रमतपमामदतमम् – 

मविषममाकरपमादस विमा पमादथैरसमस दशधमरवितम्। 
यच्छन्दनो ननोकमत्र गमाथक्षेमत ततम् सकररमभयाः प्रनोकमम्।। 

“शक्षेषस  गमाथमासस्त्रमभयाः  षसड्भश्चरणथैश्चनोपलमकतमायाः॥”इमत।  अनक्षेन  श्लनोकक्षे न  मविशक्षेषलकणक्षेन 
अलमकतमानमास प्रयपुज्यममानमानमास छन्दसमास समाममान्यससजमा गमाथमा इमत मविदधमामत। शक्षेषयाः नमाम उकमादन्ययाः। अत्रमामप 
चण्डविकष्ट्यमामदमविशक्षेषमातम्  मभनमम्  इत्यथरयाः।  मत्रमभयाः  षसड्भयाः विमा  पमादथैयाः  ससलमकतमायाः  गमाथमायाः  भविसन्त।  यसस्मनम् 
छन्दसस चतपुमभरनससख्यकमायाः  पमादमायाः  ससन्त।  यसस्मनम्  छन्दसस गपुरुलघपुक्रमयाः  अमप मभनयाः मविदतक्षे।  यसस्मनम् 
छन्दसस प्रमत चरणक्षेषपु  अकरससख्यमा मभनमा भविमत। तमादृशस्य छन्दसयाः गमाथमा इमत समाधमारणससजमा भविमत। 
गमाथमायमायाः उदमाहिरणमम्- 

“यथमा यथमा विमादयमत मप्रयस्तथमा तथमा नकत्यमामम चञ्चलक्षे प्रक्षेसम्ण। 
विलष्ट्री विलयत्यङस  स्विभमाविस्तब्धक्षेऽमप विककक्षे॥”इमत। 

असस्मनम् श्लनोकक्षे  तपु त्रययाः पमादमायाः ससन्त। अत एवि अस्य छन्दसयाः गमाथमा इमत ससजमा प्रदष्ट्रीयतक्षे। 

. )23 10 छन्दसमास समाममान्यससजमा
अत्र अकरमाणमास ह्रमासविकद्ध्यनपुसमारक्षेण समविकत्तछन्दसयाः नमाममामन मनमदरश्यन्तक्षे। एकमाकरमातम् आरभ्य एकक्षे न 

एकक्षे न अकरक्षेण विसधरतथैयाः पमादथैयाः मभनस मभनस छन्दनो भविक्षेतम्। एकसस्मनम् पमादक्षे एकमम् एवि अकरस भविमत चक्षेतम् अमप ततम् 
छन्दनो भविमत। ततयाः एकमम् अकरमम् आरभ्य प्रमत एकस्य एकस्य च अकरस यनोजमयत्विमा अन्यमामन छन्दमाससस 
मनमर्तीयन्तक्षे। तदक्षेवि श्लनोकमाकमारक्षेण कक्षे दमारभट्टक्षेन विकत्तरत्नमाकरक्षे प्रनोकमम् - 

“आरभ्यथैकमाकरमातम् पमादमादक्षेकथै कमाकरविसधरतथैयाः। 
पकथकम्  छन्दनो भविक्षेतम् पमादथैयमारवितम् षसड्विसशमतस गतमम्॥”इमत। 

अथमारतम्  एकमाकरमातम्  पमादमातम्  आरभ्य  एकक्षे न  एकक्षे न  अकरक्षेण  विसधरतथैयाः  पमादथैयाः  मभनस  मभनस  छन्दनो 
भमविष्यमत।  इयस  विकमदयाः  मकयतष्ट्री  भविमत  इमत  मजजजमासमा  जमायतक्षे।  अत्र  सममाधमानस  प्रदष्ट्रीयतक्षे  यतम् 
षसड्विसशमतससख्यमाकस  पमादस पयरन्तस विकमदयाः सम्भविमत। अथमारतम् समविणरविकत्तक्षेषपु एकक्षे न अकरक्षेण पमादमम् एकस  कक त्विमा 
चतपुषपुर  पमादक्षेषपु  जमातक्षेषपु  छन्द एकस  भविमत। एकक्षे न विसधरतमाभ्यमास  दमाभ्यमास  विणमारभ्यमास  चतपुणमार  पमादमानमास  मनममारणक्षे  अमप 
पकथकम्  छन्दनो भविमत। एविमम् एकथै कविधरनक्षेन षसड्विसशमतपयरन्तस पकथकम्  पकथकम्  छन्दमाससस ससभविसन्त। एतक्षेषमास पकथकम्  
पकथकम्  ससजमायाः  ससभविसन्त।  पकविरप्रमतपमामदतमानमामम्  एकमाकरमातम्  पमादमातम्  आरभ्य  षसड्विसशत्यकरपमादमाविसधकमानमास 
छन्दसमास पकथकम्  पकथकम्  उकमामदसमाममान्यससजमायाः भविसन्त। श्लनोकमाकमारक्षेण विकत्तरत्नमाकरक्षे कक्षे दमारभट्टक्षेन प्रकसथतमम् - 

“उकमाऽत्यपुकमा तथमा मध्यमा प्रमतष्ठमाऽन्यमा सपुपकमविरकमा। 
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गमायत्र्यपुसष्णगनपुषपु पम् च बकहितष्ट्री पसङ्करक्षेवि च॥
मत्रषपु पम् च जगतष्ट्री चथैवि तथमाऽमतजगतष्ट्री मतमा। 
शक्विरष्ट्री समाऽमतपकविमा र स्यमातम् अष्ट्यत्यषष्ट्री ततयाः स्मकतक्षे॥
धकमतश्चमामतधकमतश्चथैवि कक मतयाः प्रकक मतरमाकक मतयाः। 
मविकक मतयाः सङ्कक मतश्चथैवि तथमाऽमतकक मतरुत्कक मतयाः॥”इमत। 

अथमारतम् एकमाकरस्य छन्दसयाः नमाम उकमा इमत। द्व्यकरस्य छन्दसयाः नमाम अत्यपुकमा इमत। त्र्यकरस्य 
छन्दसयाः नमाम मध्यमा इमत। चतपुरकरस्य छन्दसयाः नमाम प्रमतष्ठमा इमत। पञ्चमाकरस्य छन्दसयाः नमाम सपुप्रमतष्ठमा 
इमत। षडकरस्य छन्दसयाः नमाम गमायत्रष्ट्री इमत। 

सपमाकरस्य छन्दसयाः नमाम उसष्णकम्  इमत। अषमाकरस्य छन्दसयाः नमाम अनपुषपुपम्  इमत। नविमाकरस्य 
छन्दसयाः नमाम बकहितष्ट्री इमत। दशमाकरस्य छन्दसयाः नमाम पसङ्कयाः इमत। एकमादशमाकरस्य छन्दसयाः नमाम मत्रषपुपम् 
इमत।  दमादशमाकरस्य  छन्दसयाः  नमाम  जगतष्ट्री  इमत।  त्रयनोदशमाकरस्य  छन्दसयाः  नमाम  अमतजगतष्ट्री  इमत। 
चतपुदरशमाकरस्य छन्दसयाः नमाम शक्विरष्ट्री इमत। पञ्चदशमाकरस्य छन्दसयाः नमाम अमतशक्विरष्ट्री इमत। षनोडशमाकरस्य 
छन्दसयाः नमाम अमषयाः इमत। सपदशमाकरस्य छन्दसयाः नमाम अत्यमषयाः इमत। अषमादशमाकरस्य छन्दसयाः नमाम 
धकमतयाः इमत। उनमविसशत्यकरस्य छन्दसयाः नमाम अमतधकमतयाः इमत। मविसशत्यकरस्य छन्दसयाः नमाम कक मतयाः इमत। 
एकमविसशत्यकरस्य  छन्दसयाः  नमाम  प्रकक मतयाः  इमत।  दमामविसशत्यकरस्य  छन्दसयाः  नमाम  आकक मतयाः  इमत। 
त्रयनोमविसशत्यकरस्य  छन्दसयाः  नमाम  मविकक मतयाः  इमत।  चतपुमविरशत्यकरस्य  छन्दसयाः  नमाम  ससस्कक मतयाः  इमत। 
पञ्चमविसशत्यकरस्य छन्दसयाः नमाम अमतकक मतयाः इमत। षसड्विसशत्यकरस्य छन्दसयाः नमाम उत्कक मतयाः इमत। एकसस्मनम् 
पमादक्षे एतमावित्ययाः ससख्यमायाः भमवितपुमम् अहिरसन्त। 

छमात्रमाणमास बयौधसयौकयमारय कमामचतम् तमासलकमा प्रस्तकयतक्षे - 

छन्दसयाः नमाममामन पमादगतमाकरससख्यमा श्लनोकगतमाकरससख्यमा

उकमा एकमम् चत्विमारर

अत्यपुकमा दक्षे अषयौ

मध्यमा त्रष्ट्रीमण दमादश

प्रमतष्ठमा चत्विमारर षनोडश

सपुप्रमतष्ठमा पञ्च मविसशमतयाः

गमायत्रष्ट्री षडम् चतपुमविरशमतयाः

उसष्णकम् सप अषमामविसशमतयाः

अनपुषपुपम् अषयौ दमामत्रसशतम्

बकहितष्ट्री नवि षसड्त्रसशतम्

पसङ्कयाः दश चत्विमाररसशतम्

ससस्कक तसमामहित्यमम्    67   



मटप्पणष्ट्री ससस्कक तसमामहित्यमम्

मत्रषपुपम् एकमादश चतपुश्चत्विमाररसशतम्

जगतष्ट्री दमादश अषचत्विमाररसशतम्

अमतजगतष्ट्री त्रयनोदश मदपञ्चमाशतम्

शक्विरष्ट्री चतपुदरश षटपञ्चमाशतम्

अमतशक्विरष्ट्री पञ्चदश षमषयाः

अमषयाः षनोडश चतपुयाःषमषयाः

अत्यमषयाः सपदश अषषमषयाः

धकमतयाः अषमादश मदसपमतयाः

अमतधकमतयाः नविदश षटसपमतयाः

कक मतयाः मविसशमतयाः अशष्ट्रीमतयाः

प्रकक मतयाः एकमविसशमतयाः चतपुरशष्ट्रीमतयाः

आकक मतयाः दमामविसशमतयाः अषमाशष्ट्रीमतयाः

मविकक मतयाः त्रयनोमविसशमतयाः मदनविमतयाः

ससस्कक मतयाः चतपुमविरशमतयाः षण्णनविमतयाः

अमतकक मतयाः पञ्चमविसशमतयाः शतमम्

उत्कक मतयाः षसड्विसशमतयाः चतपुरसधकथै कशतमम्

पमाठगतप्रश्नमायाः-५

अत्र कक्षे मचतम् पमाठगतप्रश्नमायाः प्रदष्ट्रीयन्तक्षे - 

. 21 दण्डकस्य लकणस मकमम्। 

. 22 गमाथमायमायाः लकणस मकमम्। 

. 23 गमायत्रष्ट्रीछन्दसस कमत अकरमामण मविदन्तक्षे। 

. 24 अनपुषपुपम्-छन्दसस कमत अकरमामण मविदन्तक्षे। 

. 25 मत्रषपुपम्-छन्दसस कमत अकरमामण मविदन्तक्षे। 

. 26 जगतष्ट्रीछन्दसस कमत अकरमामण मविदन्तक्षे। 
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पमाठसमारयाः

छमादयमत  आच्छमादयमत  विमा  इमत  छन्दयाः।  विथैयमाकरणपमामणनक्षेयाः  मतक्षे  तपु  अमभप्रमायमाथरबनोधकमातम् 
आनन्दपयमारयभपुकमाथमारतम् विमा छन्दम्-  धमातनोयाः छन्दयाः शब्दस्य उत्पसत्तयाः जमातमा। यतम् पमापमम् आच्छमादयमत,  ततम् 
छन्दयाः। अथविमा यतम् पमापमातम् यजममानस्य पपुरनोमहितस्य च आच्छमादनस करनोमत,  ततम् छन्दयाः। छन्दयाः विस्तपुतस्तपु 
लयौमककविथैमदकभक्षेदक्षेन  मदमविधस  भविमत।  लयौमककच्छन्दस्तपु  मपङलमादष्ट्रीनमामम्  आचमायमारणमास  मतक्षे  ममात्रमाविणरमविभक्षेदक्षेन 
मदमविधमम्।  तत्र  अकरगणघमटतस  पदस  विकत्तस,  ममामत्रकगणघमटतस  पदञ्च  जमामतयाः  इत्यपुच्यतक्षे।  विकत्तपदस्य 
उदमाहिरणमामन भविसन्त विसन्तमतलकमादययाः।  जमामतच्छन्दस्य उदमाहिरणमामन भविसन्त आयमारदययाः  इमत। विकत्तमम् 
मत्रमविधमम् असस्त। यथमा - १) समविकत्तमम्, २) अधरसमविकत्तमम्, ३) मविषमविकत्तमम्। तथमामहि छन्दनोमञयमार प्रनोकमम्- 
“सममधरसमस विकत्तस मविषमञ्चक्षेमत ततम् मत्रधमा॥”इमत। यस्य विकत्तस्य पमादचतपुषयक्षे गपुरुलघपुक्रमक्षेण सममानससख्यकमम् 
अकरस  मविदतक्षे,  ततम्  समविकत्तमम्।  यथमा  -  शमासलनष्ट्री,  ममासलनष्ट्री  इत्यमादष्ट्रीमन।  यस्य  विकत्तस्य   प्रथमयाः  पमादयाः 
तकतष्ट्रीयपमादतपुल्य एविस चतपुथरयाः पमादयाः मदतष्ट्रीयपमादतपुल्ययाः भविमत। ततम् अधरसमस नमाम विकत्तमम्। यथमा -  पपुसष्पतमागमा, 
सपुन्दरष्ट्री इत्यमादष्ट्रीमन। यस्य विकत्तस्य चतपुषपुर  पमादक्षेषपु प्रमतपमादस मभनससख्यमायपुकस  भविमत,  ततम् मविषमविकत्तमम्। यथमा - 
उद्गमातमा, सयौरभकयाः इत्यमादष्ट्रीमन। प्रमाययाः ससस्कक तजगमत दश गणमायाः मविलससन्त। यथमा - मगणयाः, यगणयाः, रगणयाः, 
सगणयाः, तगणयाः, जगणयाः, भगणयाः, नगणयाः, इमत एतक्षे अषयौ गणमायाः मविदन्तक्षे। ममामत्रकच्छन्दसस पञ्च गणमायाः मविदन्तक्षे। 
प्रत्यक्षेकस  गणक्षे प्रमाययाः चतसयाः ममात्रमायाः मविलससन्त। तक्षे च सविरगपुरुयाः, अन्तगपुरुयाः, मध्यगपुरुयाः, आमदगपुरुयाः, सविरलघपुयाः च 
इमत। समानपुस्विमारयाः दष्ट्रीघरश्च मविसगर्ती च ससयनोगपकविरश्च विणरयाः गपुरुयाः भविक्षेतम्। यमतयाः नमाम मविरमामयाः। छन्दयाःशमास्त्रक्षे तपु 
यमतशब्दयाः अयस यम्यतक्षे मविश्रमाम्यतक्षे सजहमा यत्र इमत असधकरणविमाच्यक्षे मकन्प्रत्ययस्य यनोगक्षेन मनष्पनयाः भविमत। 
अतयाः  सजहमामविश्रमामस्थमानमाथर  यमतशब्दयाः  पमाररभमामषकयाः  भविमत।  पपुनश्च  षसड्विसशत्यसधकस्य  अकरपमादस्य 
छन्दसयाः  दण्डकयाः  इमत  ससजमा  भविमत।  अत्र  अकरमाणमास  ह्रमासविकद्ध्यनपुसमारक्षेण  समविकत्तछन्दसयाः  नमाममामन 
मनमदरश्यन्तक्षे। एकमाकरमातम् आरभ्य एकक्षे न एकक्षे न अकरक्षेण विसधरतथैयाः पमादथैयाः मभनस मभनस छन्दनो भविक्षेतम्। एकसस्मनम् पमादक्षे  
एकमम् एवि अकरस भविमत चक्षेतम् अमप ततम् छन्दनो भविमत। ततयाः एकमम् अकरमम् आरभ्य  क्रमक्षेण एकमम् एकमम् अकरस 
यनोजमयत्विमा अन्यमामन छन्दमाससस मनमर्तीयन्तक्षे। तक्षेषमामम् उकमामदसमाममान्यससजमा अमप प्रदष्ट्रीयतक्षे। 

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

अत्र कक्षे मचतम् पमाठमान्तप्रश्नमायाः प्रदष्ट्रीयन्तक्षे

. 1 छन्दसयाः लकणस प्रमतपमादयन्तपु। 

. 2 छन्दसयाः भक्षेदमानम् प्रमतपमादयन्तपु। 

. 3 पदस्य लकणस प्रमतपमाद तद्भक्षेदमानम् प्रमतपमादयन्तपु। 

. 4 विकत्तस्य भक्षेदमानम् प्रमतपमादयन्तपु। 

. 5 समविकत्तमविषयक्षे लघपुप्रबन्धस सलखन्तपु। 

ससस्कक तसमामहित्यमम्    69   



मटप्पणष्ट्री ससस्कक तसमामहित्यमम्

. 6 अधरसमविकत्तमविषयक्षे लघपुप्रबन्धस सलखन्तपु। 

. 7 मविषमविकत्तमविषयक्षे लघपुप्रबन्धस सलखन्तपु। 

. 8 गणस्य मविषयक्षे लघपुप्रबन्धस सलखत। 

. 9 गणमायाः कमतमविधमायाः ससन्त। तक्षेषमास मविविरणस प्रददमातपु। 

. 10 ममामत्रकच्छन्दमाससस विणरयत। 

. 11 गपुरुस्विरमानम् प्रमतपमादयतपु। 

. 12 यमतलकणस प्रमतपमादतमामम्। 

. 13 गमाथमालकणस मविविक्षेचयन्तपु। 

. 14 दण्डकलकणस सलखन्तपु। 

. 15 छन्दसमास समाममान्यससजमा मनरूप्यतमामम्। 

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण

अत्र पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण प्रदष्ट्रीयन्तक्षे -

. 1 छमादयमत आछमादयमत विमा इमत छन्दयाः। 

. 2 पमादयौ। 

. 3 मदमविधमम्। लयौमककमम्, विथैमदकञ्चक्षेमत। 

. 4 मदमविधमम्। ममामत्रकच्छन्दयाः, विमामणरकच्छन्दयाः। 

. 5 पदस चतपुष्पदष्ट्री। 

. 6 मदमविधमम्। विकत्तपदमम्, जमामतपदञ्चक्षेमत। 

. 7 विकत्तमम् मत्रमविधमम् असस्त। यथमा - १) समविकत्तमम्, २) अधरसमविकत्तमम्, ३) मविषमविकत्तमम्। 

. 8 “अङ्घयनो यस्य चत्विमारस्तपुल्यलकणलमकतमायाः। 
तच्छन्दयाःशमास्त्रतत्त्विजमायाः समस विकत्तस प्रचकतक्षे॥”इमत। 

. 9 "प्रथममासङ्घसमनो यस्य तकतष्ट्रीयश्चरणनो भविक्षेतम्। 
मदतष्ट्रीयस्तपुयरविदकत्तस तदधरसममपुच्यतक्षे॥" इमत। 

. 10 “यस्य पमादचतपुष्कक्षे ऽमप लक्ष्मस मभनस परस्परमम्। 
तदमाहिह मविरषमस विकत्तस छन्दयाःशमास्त्रमविशमारदमायाः॥”इमत। 

. 11 दश गणमायाः। यथमा - मगणयाः, यगणयाः, रगणयाः, सगणयाः, तगणयाः, जगणयाः, भगणयाः, नगणयाः, गगणयाः, 
लगणयाः। 

. 12 मत्रगपुरुयाः। 

. 13 आमदलघपुयाः। 

   70   ससस्कक तसमामहित्यमम्



छन्दसमास ममात्रमागणयमतभक्षेदमायाः मटप्पणष्ट्री

. 14 लमध्ययाः। 

. 15 अन्तगपुरुयाः। 

. 16 अन्तलघपुयाः। 

. 17 समानपुस्विमारयाः दष्ट्रीघरश्च मविसगर्ती च ससयनोगपकविरश्च विणरयाः गपुरुयाः भविक्षेतम्। 

. 18  मदमविधमा। 

. 19  पमादमान्तमा, पमादमध्यगमा। 

. 20 "यमतसजरहक्षेषमविश्रमामस्थमानस कमविमभरुच्यतक्षे। 
समा मविच्छक्षेदमविरमाममादथैयाः पदथैविमारच्यमा मनजक्षेच्छयमा।। " इमत। 

. 21 “तदकध्विर चण्डविकष्ट्यमामददण्डकमायाः पररककीमतरतमायाः”इमत। 

. 22 “शक्षेषस गमाथमासस्त्रमभयाः षसड्भश्चरणथैश्चनोपलमकतमायाः॥”इमत। 

. 23 चतपुमविरशमतयाः। 

. 24 दमामत्रसशतम्। 

. 25 चतपुश्चत्विमाररसशतम्। 

. 26 अषचत्विमाररसशतम्। 

॥ इमत त्रयनोमविसशयाः पमाठयाः ॥
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