
)24 छन्दमाससस
प्रस्तमाविनमा 

ससस्कक तजगमत प्रमाययाः सविरत्र एवि छन्दसयाः प्रयनोगयाः भकयशयाः दृश्यतक्षे। श्लनोकमामदमनममारणस तपु छन्दयाः मविनमा 
प्रमाययाः नथैवि सम्भविमत। छन्दसमा रमचतस पदमम् असधकस  सयौन्दयर मविदधमामत। अत एवि छन्दनोमयस ससस्कक तजगतम् 
इत्यत्र नमासस्त सन्दक्षेहिमाविसरयाः। कमाव्यनमाटकमामदलयौमककशमास्त्रक्षेषपु छन्दसयाः प्रचपुरस प्रयनोगयाः दरष्ट्रीदृश्यतक्षे। न कक्षे विलस 
लयौमककसमामहित्यक्षे  छन्दसयाः प्रयनोगयाः मविदतक्षे। अमप तपु विथैमदकसमामहित्यक्षे  अमप छन्दसयाः भकयशयाः प्रयनोगयाः दृश्यतक्षे। 
कक्षे विलस यजपुविरदयाः एवि गदमययाः वितरतक्षे। अविमशषस ससमहितमात्रयस तपु पदमयमम् असस्त। समामविक्षेदक्षे अथरविविक्षेदक्षे ऋग्विक्षेदक्षे च 
मत्रषपुभमामदनमा छन्दसमा एवि मन्त्रमायाः मविरमचतमायाः ससन्त। छन्दयाःसमहितमन्त्रयाः असधककमालपयरन्तस  स्मरणक्षे  मतष्ठनम् 
सयौन्दयर  मविधत्तक्षे।  प्रमाचष्ट्रीनशमास्त्रमाकमारथैयाः  विक्षेदमान्तमामदशमास्त्रगन्थमायाः  अमप  अनपुषपुभमामदनमा  छन्दसमा  एवि  रमचतमायाः 
आसनम्।  ससस्कक तजगमत  सविरप्रथमस  तपु  पदमयमम्  एवि  सविरमम्  आसष्ट्रीतम्।  लयौमकककमाव्यमामदषपु  अमप 
लयौमककछन्दसयाः  प्रयनोगयाः  दृश्यतक्षे।  विसन्तमतलकमामदनमा  छन्दसमा  एवि  रमचतयाः  श्लनोकयाः  असधकयाः  मननोगमाहिष्ट्री 
भविमत। कमासलदमासमादययाः महिमाकवियस्तपु छन्दसमा पदमनममारणक्षे अतष्ट्रीवि पटवियाः आसनम्। कक्षे चन कवियस्तपु मकसञ्चतम् 
एकस  छन्दयाः  सममासश्रत्य सम्पकणर  गन्थस  रमचतविन्तयाः।  अत एवि छन्दयाः  मविनमा  ससस्कक तजगतम्  अन्धकमारमयमम् 
असस्त।  अतयाः ससस्कक तजगमत छन्दसयाः मनतरमामम्  आविश्यकतमा  अनपुभकयतक्षे।  प्रकक तपमाठक्षे  असस्मनम्  कक्षे षमासञ्चतम् 
प्रससदमानमास छन्दसमास लकणमामन उदमाहिरणमामन च आलनोच्यन्तक्षे। 

उदक्षेश्यमामन
इमस पमाठस पमठत्विमा भविमानम्  - 

.1 मविमविधमानमास छन्दसमास लकणस जमास्यमत। 
.2 छन्दसमामम् उदमाहिरणमामन जमास्यमत। 
.3 लकणस्य छन्दउदमाहिरणक्षेषपु समन्वियस जमास्यमत। 
.4 कमाव्यक्षेषपु मविमविधक्षेषपु स्थलक्षेषपु श्लनोकमानमास छन्दनोमनणरयस कतपुर प्रभविक्षेतम्। 
.5 स्वियमम् एतथैयाः छन्दनोमभयाः श्लनोकरचनक्षे यनोग्यनो भविक्षेतम्। 
.6 छन्दसमास भक्षेदनोपभक्षेदजमानस भविक्षेतम्। 
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. )24 1 ममामत्रकच्छन्दमाससस
ममामत्रकच्छन्दयाः इत्यपुकक्षे  ममात्रमामम्  आसश्रत्य एवि गणमायाः भविसन्त। प्रमत गणस  चतसयाः ममात्रमायाः वितरन्तक्षे। 

असस्मनम् छन्दसस ममात्रमायमायाः ममाहिमात्म्यमम् असधकस  दृश्यतक्षे। अत्र अकरमम् आसश्रत्य गणमायाः न भविसन्त। अत्रमामप 
ममामत्रकच्छन्दयाःसपु कक्षे विलमम् आयमारच्छन्दसयाः विणरनस कक तमम्। 

. . )24 1 1 आयमारच्छन्दयाः
 इदमम् आयमारच्छन्दयाः ममामत्रकच्छन्दयाः असस्त। अथमारतम् ममात्रमामम् आधमारष्ट्रीकक त्यथैवि गणस्य गणनमा भविमत। 

प्रत्यक्षेकस  गणक्षेषपु चतसयाः ममात्रमायाः भविसन्त। चतसयाः ममात्रमायाः ससन्त चक्षेतम् एवि एकयाः गणयाः भविमत। 

आयमारसमाममान्यलकणमम् - आयमारछन्दसयाः लकणमम् - 

“लक्ष्मथैतत्सप गणमा गनोपक्षेतमा भविमत नक्षेहि मविषमक्षे जयाः। 

षष्ठनोऽयस नलघक विमा प्रथमक्षेऽधर मनयतममायमारयमायाः॥

षष्ठक्षे मदतष्ट्रीयलमात्परकक्षे  न्लक्षे मपुखलमाच्च सयमतपदमनयमयाः। 

चरमक्षेऽधर पञ्चमकक्षे  तस्ममामदहि भविमत षष्ठनो लयाः॥” इमत। 

अन्विययाः- आयमारयमायाः प्रथमक्षे अधर एततम् लक्ष्म मनयतमम् (असस्त) गनोपक्षेतमायाः सप गणमायाः (भविसन्त), इहि 
मविषमक्षे जयाः न भविमत, षष्ठयाः अयमम् (जयाः भविमत), विमा नलघक (भवितयाः)। च षष्ठक्षे न्लक्षे मदतष्ट्रीयलमातम् (पकविरमम्) परकक्षे  
(न्लक्षे)  मपुखलमातम्  (पकविरमम्)  सयमतपदमनयमयाः।  चरमक्षे  अधर  (एततम्  लक्ष्म मनयतमम्)  पञ्चमकक्षे  (न्लक्षे)  तस्ममातम् 
(सयमतपदमनयमयाः), इहि षष्ठनो लयाः भविमत। 

व्यमाख्यमानमम् -  आयमारच्छन्दसयाः  प्रथममाधर  प्रथममदतष्ट्रीययनोयाः  चरणयनोयाः  एततम्  उच्यममानस  लक्ष्म 
(लकणमम्)  मनसश्चतमम्  असस्त। मकस  ततम्  लकणमम्। तदमा उच्यतक्षे  -  गपुरुणमा समहितमायाः सप ससख्यमाकमायाः गणमायाः 
ससन्त। अस्यमामम् आयमारयमास  मविषमक्षे  गणक्षे  (प्रथम-तकतष्ट्रीय-पञ्चम-सपमरूपक्षे  गणक्षे)  जगणयाः  (मध्यगपुरुयाः)  न वितरतक्षे। 
षष्ठस्थमानवितर्ती जगणयाः भविमत। अथविमा षष्ठक्षे नगणक्षेन समाकस  एकयाः लघपुस्विरयाः वितरतक्षे। 

अधपुनमा  यमतमनयमस  कथयमत  -  यमद  षष्ठस्थमानकक्षे  गणक्षे  लघपुस्विरक्षेण  समाकस  नगणयाः  वितरतक्षे  तमहिर  
षष्ठस्थमानकक्षे  गणक्षे  चत्विमारर  लघपुससजमायपुकमामन  अकरमामण  भविसन्त।  तत्र  चतपुलरघपुरूपस्य  षष्ठगणस्य  तपु 
मदतष्ट्रीयलघनोयाः  पकविरमम्  अथमारतम्  प्रथमलघयौ यमतयाः भविमत। एविञ्च षष्ठगणस्य प्रथमलघयौ  एवि पदस्य सममामपयाः 
भविमत।  पपुनश्च  यमद  सपमस्थमानकक्षे  गणक्षे  अमप  चत्विमारर  लघपुससजमायपुकमामन  अकरमामण  भविसन्त  चक्षेतम् 
चतपुलरघपुरूपस्य सपमगणस्य प्रथममातम् लघनोयाः पकविरमम् अथमारतम् षष्ठगणस्य असन्तमक्षे अकरक्षे यमतयाः पदसममामपश्च 
भविमत।  सयमतयाः  इमत  शब्दस्य  अथरयाः  यमतयाः  पदसममामपश्च  कमायरदयस  भविमत।  एतमावितम्  पकविमारधरलकणस 
यमतपदमनयमसमहितमम् आलनोमचतमम्। 

सम्प्रमत मदतष्ट्रीयमाधरस्य लकणस कथयमत - उत्तरमाधर तकतष्ट्रीयचतपुथरपमादयनोयाः पञ्चमस्थमानकक्षे  गणक्षे चत्विमारर 
लघपुससजमायपुकमामन अकरमामण मविदन्तक्षे चक्षेतम् पञ्चमगणस्य प्रथममातम् लघनोयाः पकविरमम् अथमारतम् चतपुथरगणस्य असन्तमक्षे 
अकरक्षे  यमतयाः  पदसममामपश्च  भविक्षेतम्।  पपुनश्च  षष्ठस्थमानवितर्ती  गणयाः  एकलघपुरूपयाः  भविमत।  षष्ठगणस्य 
एकलघपुरूपतमा एवि उत्तरमाधरस्य पकविमारधमारतम् मविशक्षेषतमा,  अविमशषस सविर  तपु पकविमारधरवितम् भमविष्यमत। तमदत्थस पकविमारधर 

ससस्कक तसमामहित्यमम्    73   



मटप्पणष्ट्री ससस्कक तसमामहित्यमम्

मत्रसशन्ममात्रमायाः, उत्तरमाधर च सपमविसशमतयाः इमत फसलतमम्। इदमम् आयमारच्छन्दयाः ममामत्रकक्षे षपु मविषमविकत्तमम्। प्रमत चरणस 
मभनससख्यमायपुकमामन अकरमामण मविदन्तक्षे। 

उदमाहिरणमम्- आयमारच्छन्दसयाः उदमाहिरणमम् - 

।।।। ,। ऽ। ,  ऽ ऽ, /  ऽ।। , ऽऽ ,।।।। ,।। ऽ , ऽ

सपुभगस-सललमावि-गमाहिमा/ पमाटल-ससस -गरसपुरमभ-विनविमा-तमायाः। 

ऽ ऽ , ।।।। , ऽ ऽ , /।। ऽ,   ।। ऽ ,। ,।। ऽ , ऽ

प्रच्छमा-यसपुलभ-मनद्रिमा/- मदविसमायाः- पररणमा-म-रमणष्ट्री-यमायाः॥

उदमाहिरणक्षे लकणसमन्विययाः - प्रथममाधरस्य प्रथममदतष्ट्रीयचरणयनोयाः अन्तयाःसस्थतक्षेन गपुरुविणरन सहि सप 
गणमायाः मविदन्तक्षे। एविञ्च मविषमक्षे गणक्षे (प्रथमक्षे तकतष्ट्रीयक्षे पञ्चमक्षे सपमक्षे च ) जगणयाः न मविदतक्षे। षष्ठक्षे तपु लघपुस्विरक्षेण सहि 
नगणयाः वितरतक्षे।  अथमारतम्  षष्ठस्थमानकक्षे  चत्विमारर लघपुससजमायपुकमामन अकरमामण ससन्त। अत एवि चतपुलरघपुरूपस्य 
षष्ठगणस्य  मदतष्ट्रीयलघनोयाः  (सपु  इत्यस्य)  पकविरमम्  अथमारतम्  प्रथमलघयौ  (ग  इत्यसस्मनम्)  यमतयाः  भविमत।  एविञ्च 
षष्ठगणस्य प्रथमलघयौ गकमारक्षे  एवि पदस्य सममामपयाः भविमत। एविञ्च उत्तरमाधरस्य अमप तकतष्ट्रीयचतपुथरचरणयनोयाः 
अन्तयाःसस्थतक्षेन गपुरुविणरन समाकस  सप गणमायाः मविदन्तक्षे। उत्तरमाधरस्य अमप मविषमक्षे गणक्षे (प्रथमक्षे तकतष्ट्रीयक्षे पञ्चमक्षे सपमक्षे 
च ) जगणयाः न मविदतक्षे। षष्ठस्थमानकक्षे  गणक्षे एकलघपुरूपतमा मविदतक्षे। सम्प्रमत उत्तरमाधरस्य यमतमनयमस विक्ष्यमामयाः। 
पञ्चमस्थमानकक्षे  तपु चत्विमारर लघपुससजमायपुकमामन अकरमामण न मविदन्तक्षे। अतयाः प्रकक तश्लनोकक्षे  लकणनोकयमतमनयमयाः 
तपु न प्रवितरतक्षे। प्रकक तश्लनोकक्षे  पकविमारधर मत्रसशन्ममात्रमायाः, उत्तरमाधर च सपमविसशमतयाः ममात्रमायाः वितरन्तक्षे। इदमम् आयमारच्छन्दयाः 
ममामत्रकक्षे षपु मविषमविकत्तमम्। प्रमत चरणस मभनससख्यमायपुकमामन अकरमामण मविदन्तक्षे। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-१

अत्र कक्षे मचतम् पमाठगतप्रश्नमायाः प्रदष्ट्रीयन्तक्षे - 

. 1 आयमारच्छन्दयाः ममामत्रकच्छन्दयाः उत विमामणरकच्छन्दयाः। 

. 2 आयमारच्छन्दसयाः मविषमक्षे गणक्षे कयाः गणयाः न वितरतक्षे। 

. 3 आयमारच्छन्दयाः ममामत्रकक्षे षपु समविकत्तस मविषमविकत्तस विमा। 

. 4 आयमारच्छन्दसमा मनममरतस्य श्लनोकस्य पकविमारधर कमत ममात्रमायाः ससन्त। 

. 5  आयमारच्छन्दसमा मनममरतस्य श्लनोकस्य उत्तरमाधर कमत ममात्रमायाः ससन्त। 

. )24 2 विमामणरकच्छन्दमाससस 
ममामत्रकच्छन्दमाससस  विणरमयत्विमा  सम्प्रमत  विमामणरकच्छन्दमाससस  विण्यरन्तक्षे।  अत्र  तपु  गणमनममारणस  विणर 

सममासश्रत्य भविमत न तपु ममात्रमामम्। प्रत्यक्षेकस  गणक्षेषपु त्रष्ट्रीमण अकरमामण भविसन्त। तत्रमामप प्रकक तपमाठक्षे अस्ममामभयाः कक्षे विलस 
विमामणरकच्छन्दयाःसपु  कक्षे विलस  समविकत्तच्छन्दसयाः चचमार  मविधष्ट्रीयतक्षे। समविकत्तस  नमाम प्रमत चरणस  समलकणस सममानमम् 
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अकरस  च  वितरतक्षे।  अथमारत्प्रमत  चरणस  सम्पकणर  सममानस  भविमत।  पपुनश्च  पमाठविकमदभयमातम्  अधरसमविकत्तस्य 
मविषमविकत्तस्य च आलनोचनमा न वितरतक्षे। 

. . )24 2 1 इन्द्रिविजमा
अनपुषपुपम्-छन्दसमा एवि असधकमामन पदमामन रमचतमामन इमत नमासस्त सन्दक्षेहिमाविसरयाः। तथमामप अनपुषपुभस 

मविहिमाय असधकमामन पदमामन तपु इन्द्रिविजमाच्छन्दसमा एवि रमचतमामन दरष्ट्रीदृश्यन्तक्षे। अनक्षेन छन्दसमा श्लनोकमनममारणमम् 
अत्यन्तस सरलमम् असस्त। पपुनश्च विकत्तमम् इदस श्रनोतपुयाः कणरममाधपुयर  जनयमत। अत एवि कविययाः भकयशयाः अनक्षेन 
छन्दसमा श्लनोकमानम् रचयसन्त स्म। 

लकणमम् -  इन्द्रिविजमाच्छन्दसयाः लकणमम्- “स्यमामदन्द्रिविजमा यमद तयौ जगयौ गयाः” इमत। 

व्यमाख्यमानमम्  -  मत्रषपुभयाः छन्दसयाः कसश्चतम् भमागयाः अयमम् इन्द्रिविजमा। समविकत्तस छन्दयाः इदमम् असस्त। 
यतनो महि चतपुषपुर  पमादक्षेषपु एवि सममानमामन अकरमामण समलकणमामन च भविसन्त। प्रमत चरणस तयौ इत्यपुकक्षे  तगणदयमम्, 
जगयौ इत्यपुकक्षे  जगणक्षेन समाकस  गपुरुदयस च भविमत। 

उदमाहिरणक्षे  लकणसमन्विययाः  - अत्र इन्द्रिविजमाच्छन्दसयाः यतम् लकणस प्रनोकस   तदक्षेवि अस्य छन्दसयाः 
उदमाहिरणमम् अमप मविदतक्षे। सम्प्रमत उदमाहिरणमान्तरस प्रदश्यरतक्षे -

ऽ  ऽ । ,  ऽ   ऽ। ,। ऽ। , ऽ ऽ /   ऽ ऽ। ,ऽ  ऽ। ,।  ऽ। , ऽ ऽ

गनोष्ठक्षे मग-ररस सव्य-करक्षेण- धकत्विमा /रुषक्षेन्द्रि-विजमाहि-मममपुकविकषयौ। 

ऽ  ऽ । , ऽ  ऽ। ,। ऽ । , ऽ ऽ  / ऽ ऽ । ,  ऽ  ऽ। ,। ऽ। , ऽ ऽ 

यनो गनोकपु -लस गनोप-कपु लस च- सपुस्थस, चक्रक्षे  स- ननो रकतपु चक्र-पमामणयाः॥

अस्य प्रकक तश्लनोकस्य चतपुषपुर  अमप प्रत्यक्षेकस  चरणक्षेषपु क्रमशयाः तगणदयमम्, एकयाः जगणयाः, गपुरुविणरदयस च 
वितरतक्षे। अत एवि इन्द्रिविजमाछन्दसयाः उदमाहिरणमम् इदस मविदतक्षे। अकरससख्यमामम् आसश्रत्य एवि गणमनधमाररणस मक्रयतक्षे। 
प्रत्यक्षेकस  गणक्षेषपु  त्रष्ट्रीमण  अकरमामण  वितरन्तक्षे।  उदमाहिरणक्षे  असस्मनम्  प्रमत  चरणस  क्रमक्षेण  तगणयाः,  तगणयाः,  जगणयाः, 
गपुरुविणरदयस वितरतक्षे। तथथैवि प्रमत चरणस समगणयाः समक्रमश्च मविदतक्षे। एविञ्च प्रमत चरणमम् एकमादश अकरमामण 
ससन्त। अस्य छन्दसयाः पमादमान्तक्षे यमतयाः भविमत। यमतयाः महि मविरमामयाः इमत। 

. . )24 2 2 उपक्षेन्द्रिविजमा
लकणमम् - उपक्षेन्द्रिविजमाच्छन्दसयाः लकणमम् - “उपक्षेन्द्रिविजमा जतजमास्ततनो गयौ”इमत। 

व्यमाख्यमानमम् - उपक्षेन्द्रिविजमा मत्रषपुभयाः कसश्चतम् भक्षेदयाः। अस्य विकत्तस्य जतजमायाः इत्यपुकक्षे  क्रमशयाः जगणयाः, 
तगणयाः, जगणयाः च वितरन्तक्षे। ततयाःपरस दयौ गपुरू च स्यमातमामम् इमत। तदम् विकत्तमम् उपक्षेन्द्रिविजमा। अथमारतम् उपक्षेन्द्रिविजमाविकत्तक्षे 
प्रमत चरणस  क्रमशयाः जगणयाः,  तगणयाः,  जगणयाः च वितरतक्षे।  ततयाःपरस परस  गपुरुस्विरमविमशषमाकरदयस  वितरतक्षे।  एविञ्च 
पमादस्य अन्तक्षे एवि यमतयाः भविमत। 

उदमाहिरणक्षे लकणसमन्विययाः - उदमाहिरणस महि -

। ऽ  । , ऽ   ऽ। ,। ऽ। , ऽ ऽ/ । ऽ। ,  ऽ  ऽ  । ,। ऽ । ,ऽ ऽ 
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सजतमा ज-गत्यक्षेष- भविभ-मस्तथै/-गपुररूमद-तस यक्षे मग-ररशस स्म-रसन्त। 

। ऽ । , ऽ   ऽ। ,। ऽ। , ऽ ऽ/  । ऽ। ,  ऽ ऽ । ,। ऽ। ,ऽ ऽ

उपमास्य-ममानस क-मलमास-नमादथै/-रुपक्षेन्द्रि-विजमायपु-धविमारर-नमाथथैयाः॥ इमत। 

उपक्षेन्द्रिविजमानमामकक्षे  छन्दसस  प्रमत  चरणस  क्रमशयाः  जगणयाः,  तगणयाः,  जगणयाः  च  वितरतक्षे।  ततयाःपरस 
गपुरुविणरदयस  मविलसमत। प्रकक तश्लनोकक्षे  अमप तथथैवि प्रथमस  जगणयाः ततयाःपरस तगणयाः ततयाःपरस जगणश्च वितरतक्षे। 
ततयाःपरस  गपुरुविणरदयस  मविलसमत।  एविञ्च  प्रमत  चरणस  एकमादश  अकरमामण  ससन्त।  पपुनश्च  पमादमान्तक्षे  यमतयाः 
सम्भविमत। अत एवि उपक्षेन्द्रिविजमाच्छन्दसयाः उदमाहिरणत्विक्षेन अयस श्लनोकयाः गकहिष्ट्रीतनो भविमत। 

. . )24 2 3 शमासलनष्ट्री
लकणमम्- शमासलनष्ट्रीविकत्तस्य लकणमम् - "शमासलन्यपुकमा म्तयौ तगयौ गनोऽसब्धलनोकथै याः" इमत। 

व्यमाख्यमानमम् - शमासलनष्ट्री मत्रषपुभ्भक्षेदयाः। यस्य विकत्तस्यप्रमत चरणस म्तयौ - मगणतगणयौ, तगयौ- तगणगपुरू, 

गयाः - गश्च भविमत। असब्धमभयाः नमाम चतपुमभरयाः। लनोकथै याः नमाम सपमभयाः इमत। अथमारतम् शमासलनष्ट्रीच्छन्दसयाःप्रमत चरणस 
क्रमक्षेण मगणयाः, तगणयाः, पपुनयाः तगणयाः, गपुरुविणरयाः, ततयाःपरस पपुनयाः गपुरुविणरयाः भविमत चक्षेतम् तस्य विकत्तस्य शमासलनष्ट्रीविकत्तमम् 
इमत नमाम भविमत। चतपुभ्यरयाः अकरक्षेभ्ययाः परस ततयाः सपभ्ययाः अकरक्षेभ्ययाः परस च यमतयाः भविमत। यमतयाः इत्यपुकक्षे  
मविरमामनो भविमत। 

उदमाहिरणक्षे लकणसमन्विययाः - शमासलनष्ट्रीच्छन्दसयाः उदमाहिरणस तमावितम् - 

 ऽ ऽ   ऽ, ऽ   ऽ। , ऽ ऽ । , ऽ ऽ /  ऽ ऽ  ऽ, ऽ   ऽ। , ऽ ऽ। , ऽ ऽ 

असहिनो हि-सन्त जमान-विकमदस मवि-धत्तक्षे/, धमर द-त्तक्षे, कमाम-मथर च- सकतक्षे। 

 ऽ ऽ   ऽ, ऽ  ऽ। , ऽ ऽ । , ऽ ऽ /  ऽ ऽ   ऽ, ऽ  ऽ। ,  ऽ ऽ। ,  ऽ ऽ 

मपुमकस  द-त्तक्षे सविर-दनोपमास्य-ममानमा, पपुससमास श्र-दमाशमासल-नष्ट्री मविष्णपु-भमकयाः॥

असस्मनम्  श्लनोकक्षे  प्रमत चरणमम्  एकमादश अकरमामण मविदन्तक्षे। एविञ्च प्रकक तश्लनोकस्य अस्य आदयौ 
मगणयाः ततयाःपरस तगणयाः ततश्च पपुनयाः तगणयाः ततयाःपरस गपुरुविणरदयस वितरतक्षे। एविञ्च चतपुभ्यरयाः अकरक्षेभ्ययाः परस ततयाः 
सपभ्ययाः अकरक्षेभ्ययाः परस च यमतयाः मविदतक्षे। इदमम् एवि लकणस चतपुषपुर  चरणक्षेषपु च उपलभ्यतक्षे। अत एवि श्लनोकनोऽयस 
शमासलनष्ट्रीच्छन्दसयाः उदमाहिरणस भविमत। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-२

अत्र कक्षे मचतम् पमाठगतप्रश्नमायाः प्रदष्ट्रीयन्तक्षे - 

. 6 इन्द्रिविजमाविकत्तस्य लकणस मकमम्। 

. 7  इन्द्रिविजमाविकत्तस्य एकसस्मनम् पमादक्षे कमत अकरमामण ससन्त। 

. 8 इन्द्रिविजमाविकत्तस समविकत्तस मविषमविकत्तस विमा। 
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. 9 उपक्षेन्द्रिविजमाविकत्तस्य लकणस मकमम्। 

. 10 उपक्षेन्द्रिविजमाविकत्तस्य एकसस्मनम् पमादक्षे कमत अकरमामण ससन्त। 

. 11 शमासलनष्ट्रीविकत्तस्य लकणस मकमम्। 

. 12 शमासलनष्ट्रीविकत्तस्य एकसस्मनम् पमादक्षे कमत अकरमामण ससन्त। 

. . )24 2 4 रथनोदतमा
लकणमम्- रथनोदतमाविकत्तस्य लकणमम् -“रमानरमामविहि रथनोदतमा लगयौ”इमत। 

व्यमाख्यमानमम्  - मत्रषपुभयाः छन्दसयाः कसश्चतम् रथनोदतमानमामकयाः भक्षेदयाः वितरतक्षे। यस्य विकत्तस्य पमादक्षे रमातम् 
(रगणमातम्  )  नरयौ  (नगणरगणयौ),  लगयौ  (लघपुगपुरू)  च स्यमातमामम् चक्षेतम् ततम् विकत्तस रथनोदतमा इमत नमाम्नमा प्रख्यमातस 
भविक्षेतम्। अत्र तपु पमादमान्तक्षे यमतव्यविस्थमा मविदतक्षे। रथनोदतमाच्छन्दसयाः प्रमत पमादस रगणमातम् परस नगणयाः ततयाःपरस पपुनयाः 
रगणश्च वितरतक्षे। एविञ्च लघपुगरू च स्यमातमामम्। एविञ्च पमादस्य अन्तक्षे एवि यमतमनयमनो भविमत। 

उदमाहिरणक्षे लकणसमन्विययाः - रथनोदतमाच्छन्दसयाः उदमाहिरणस तमावितम् -

 ऽ  । ऽ,।।। ,   ऽ। ऽ,। ऽ/   ऽ । ऽ, ।।। ,  ऽ । ऽ, । ऽ

मकस  त्वियमा- सपुभट- दकरवि-सजरतस, नमात्मननो- न सपुहृ-दमास मप्रयस- कक तमम्। 

ऽ । ऽ,।।। ,  ऽ। ऽ, । ऽ/  ऽ। ऽ,।।। ,  ऽ । ऽ, । ऽ

यत्पलमा-यनप-रमायण-स्य तक्षे, यमामत धक-सलरधपु-नमा रथनो-दतमा॥ इमत। 

प्रकक तश्लनोकस्य अस्य प्रत्यक्षेकस  चरणक्षेषपु रगणमातम् परस नगणयाः असस्त,  ततयाःपरस पपुनयाः रगणयाः मविदतक्षे, 
ततयाःपरमम्  एकयाः  लघपुयाः  एकयाः गपुरुश्च मविदन्तक्षे।  एविञ्च प्रकक तश्लनोकस्य अस्य पमादमान्तक्षे  एवि यमतयाः  मविदतक्षे। 
प्रकक तलकणक्षेन समाकस  श्लनोकयाः अयमम् अन्विक्षेमत। अत एवि श्लनोकयाः अयस रथनोदतमाच्छन्दसयाः उदमाहिरणत्विक्षेन गकहिष्ट्रीतनो 
भविमत। प्रथमचरणवितम् अविमशषस चरणमम् अमप तथमा लकणयपुकस  मविदतक्षे। रथनोदतमा मत्रषपुभयाः कसश्चतम् भमागयाः 
असस्त।  अतयाः  अस्य  श्लनोकस्य  प्रत्यक्षेकस  चरणक्षेषपु  एकमादश  अकरमामण  मविदन्तक्षे।  अथमारतम्  पमादचतपुषयमम् 
आधमारष्ट्रीकक त्य चतपुश्चत्विमाररसशतम् अकरमामण मविलससन्त। 

. . )24 2 5 विसशस्थमम्
ससस्कक तसमामहित्यजगमत  विसशस्थछन्दसयाः  प्रचपुरस  प्रयनोगयाः  दृश्यतक्षे।  एविञ्च  छन्दयाः  इदमम्  अत्यन्तस 

लनोकप्रससदस मविदतक्षे। कमासलदमासमादययाः विसशस्थछन्दसमा एवि बहिहमन पदमामन रमचतविन्तयाः आसनम्। अनक्षेन छन्दसमा 
रमचतमायाः श्लनोकमायाः असधकस  चमत्कमारस जनयसन्त। 

लकणमम्- विसशस्थच्छन्दसयाः लकणस कथयमत - “जतयौ तपु विसशस्थमपुदष्ट्रीररतस जरयौ”इमत। 

व्यमाख्यमानमम् - जगतष्ट्रीच्छन्दसयाः कश्चन भमागयाः विसशस्थविकत्तस भविमत। यस्य विकत्तस्य प्रमत पमादस जतयौ- 
जगणतगणयौ भवितयाः, पपुनश्च जरयौ- जगणरगणयौ च भवितयाः चक्षेतम् ततम् विकत्तस विसशस्थमम् इमत नमाम्नमा प्रसथतस भविमत। 
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अथमारतम् यस्य विकत्तस्य प्रमत पमादस क्रमक्षेण जगणयाः, तगणयाः,ततश्च पपुनयाः जगणयाः, ततयाःपरस रगणयाः च वितरन्तक्षे चक्षेतम् 
तदम्  विसशस्थमम्  इमत नमाम्नमा  ख्यमातस  भविमत।  छन्दयाः  इदस  समविकत्तमम्  असस्त।  अत एवि पमादचतपुषयमम्  अमप 
समलकणयपुकस  भविमत एवि। अस्य छन्दसयाः एकसस्मनम् पमादक्षे दमादश अकरमामण मविदन्तक्षे। अतयाः पमादचतपुषयमम् 
आहृत्य अषचत्विमाररसशतम् अकरमामण भविसन्त। अस्य विकत्तस्य पमादमान्तक्षे एवि यमतयाः भविमत। 

 उदमाहिरणक्षे लकणसमन्विययाः - विसशस्थछन्दसयाः उदमाहिरणस तमावितम्- 

। ऽ  । ,  ऽ  ऽ। , । ऽ। ,  ऽ। ऽ/। ऽ। ,  ऽ  ऽ। , । ऽ। ,  ऽ। ऽ

नमनोऽस्त्वि-नन्तमाय- सहिस-मकतरयक्षे-/ सहिस-पमादमामक-मशरनोरु-बमाहिविक्षे। 

। ऽ। ,  ऽ  ऽ । ,। ऽ। ,  ऽ। ऽ/ । ऽ। ,  ऽ  ऽ। ,। ऽ। ,  ऽ। ऽ

सहिस-नमाम्नक्षे पपु-रुषमाय- शमाश्वितक्षे-/, सहिस-कनोटष्ट्रीयपु-गधमारर-णक्षे नमयाः॥

प्रकक तश्लनोकस्य अस्य प्रत्यक्षेकस  पमादक्षेषपु आदयौ जगणयाः वितरतक्षे,  ततयाःपरस तगणयाः मविदतक्षे,  ततयाःपरस पपुनयाः 
जगणयाः, ततयाःपरस रगणयाः क्रमक्षेण वितरन्तक्षे। अत एवि विसशस्थविकत्तस्य उदमाहिरणमम् इदमम् असस्त। विसशस्थस समविकत्तमम् 
असस्त। अतयाः पमादचतपुषयक्षे अमप इदमम् एवि लकणस मविदतक्षे। अत्र एकसस्मनम् पमादक्षे एवि दमादश अकरमामण ससन्त। 
पमादचतपुषयमम्  आहृत्य  अषचत्विमाररसशतम्  अकरमामण  मविदन्तक्षे।  पमादस्य  अन्तक्षे  एवि  यमतयाः  भविमत।  अत  एवि 
विसशस्थच्छन्दसयाः उदमाहिरणमम् एततम् मविदतक्षे। 

. . )24 2 6 तनोटकमम्
ससस्कक तजगमत तनोटकविकत्तस्य अत्यन्तस  प्रससमदयाः  मविदतक्षे।  इदस  च विकत्तस  कविष्ट्रीनमामम्  अत्यन्तस  मप्रयस 

मविदतक्षे। 

लकणमम्- तनोटकविकत्तस्य लकणस प्रनोच्यतक्षे - “ इहि तनोटकमम्बपुसधसथैयाः प्रसथतमम्” इमत। 

व्यमाख्यमानमम्  -  तनोटकविकत्तस जगत्यमायाः कसश्चतम् भमागयाः वितरतक्षे। इदस विकत्तस समविकत्तक्षे अन्तगरतमम् असस्त। 
छन्दयाःशमास्त्रक्षे अम्बपुसधयाः इत्यपुकक्षे  चत्विमारयाः इत्यविगम्यतक्षे। इहि – छन्दयाःशमास्त्रक्षे अम्बपुसधसथैयाः - चतपुमभरयाः सगणथैयाः यपुकस  
भविमत चक्षेतम् तनोटकमम् इमत नमाम्नमा प्रख्यमातस भविक्षेतम्। यस्य च विकत्तस्य प्रमत पमादस चत्विमारयाः सगणमायाः वितरन्तक्षे चक्षेतम् 
ततम् विकत्तस तनोटकमम् इमत नमाम्नमा प्रसथतमम् असस्त। तनोटकविकत्तस्य पमादमान्तक्षे यमतयाः भमविष्यमत। अस्य विकत्तस्य 
पमादचतपुषयमम्  एवि  समलकणघमटतस  भविक्षेतम्।  अस्य  विकत्तस्य  एकसस्मनम्  पमादक्षे  दमादश  अकरमामण  वितरन्तक्षे। 
पमादचतपुषयमम् आहृत्य अषचत्विमाररसशतम् अकरमामण मविदन्तक्षे। 

 उदमाहिरणक्षे लकणसमन्विययाः - तनोटकविकत्तस्य उदमाहिरणस तमावितम्- 

।। ऽ,।। ऽ, ।। ऽ,।। ऽ/।। ऽ,।। ऽ, ।। ऽ,।। ऽ

जय रमा-म सदमा- सपुखधमा-म हिरक्षे/ रघपुनमा-यक समा-यक चमा-प धरक्षे। 

।। ऽ,।। ऽ,।। ऽ,।। ऽ/ ।। ऽ,।। ऽ, ।। ऽ,।। ऽ  

भविविमा-रणदमा-रणससस-हि प्रभनो/ गपुणसमा-गर नमा-गर नमा-थ मविभनो॥
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छन्दमाससस मटप्पणष्ट्री

 प्रकक तश्लनोकस्य अस्य प्रमत पमादस सगणचतपुषयस मविदतक्षे। एविञ्च पमादचतपुषयमम् एवि सममानलकणयपुकस  
मविदतक्षे। यतनो महि समविकत्तस वितरतक्षे। एविञ्च अस्य विकत्तस्य एकसस्मनम् पमादक्षे दमादश अकरमामण मविदन्तक्षे। यतनो महि 
एकसस्मनम् पमादक्षे  चत्विमारयाः गणमायाः वितरन्तक्षे। एकसस्मनम् गणक्षे च त्रष्ट्रीमण अकरमामण मविदन्तक्षे। पमादचतपुषयस सममाहृत्य 
अषचत्विमाररसशतम् अकरमामण ससन्त। पमादस्य अन्तक्षे एवि यमतयाः भविमत। यमतयाः इत्यपुकक्षे  मविरमामयाः। इदस छन्दयाः तपु 
विमामणरकच्छन्दयाः वितरतक्षे। 

. . )24 2 7 द्रिपुतमविलसम्बतमम्
ससस्कक तसमामहित्यजगमत द्रिपुतमविलसम्बतविकत्तमम्  अत्यन्तस  प्रससदस  वितरतक्षे।  कमासलदमासमादययाः  महिमाकविययाः 

द्रिपुतमविलसम्बतस विकत्तस सममासश्रत्य एवि बहिहनम् श्लनोकमानम् रमचतविन्तयाः आसनम्। इदस च समविकत्तस मविदतक्षे। इदस च विकत्तस 
श्रनोतपुयाः अत्यन्तस कणरममाधपुरयर जनयमत। 

लकणमम् - तथमामहि द्रिपुतमविलसम्बतविकत्तस्य लकणमम् - “द्रिपुतमविलसम्बतममाहि नभयौ भरयौ”इमत। 

व्यमाख्यमानमम् - इदस च विकत्तस जगत्यमायाः कसश्चतम् भमागयाः मविदतक्षे। अत एवि इदस समविकत्तस मविदतक्षे। यस्य 
विकत्तस्य प्रत्यक्षेकस  पमादक्षेषपु नभयौ - नगणयाः, भगणयाः च भविमत, पपुनश्च भरयौ - भगणयाः रगणयाः च वितरतक्षे चक्षेतम् ततम् विकत्तस 
द्रिपुतमविलसम्बतमम् इमत नमाम्नमा प्रख्यमातस भविमत। अथमारतम् यस्य विकत्तस्य प्रमत पदस क्रमक्षेण नगणयाः , भगणयाः, भगणयाः, 
रगणयाः भविमत चक्षेतम् ततम् विकत्तस द्रिपुतमविलसम्बतमम् इमत नमाम्नमा कमाव्यजगमत प्रसथतस भविमत। इदस समविकत्तस मविदतक्षे। 
अत एवि पमादचतपुषयमम् अमप समलकणयपुकस  भविमत। एविञ्च अस्य विकत्तस्य एकसस्मनम् पमादक्षे दमादश अकरमामण 
मविदन्तक्षे।  यतनो  महि  एकसस्मनम्  पमादक्षे  चत्विमारयाः  गणमायाः  वितरन्तक्षे।  एकसस्मनम्  गणक्षे  च त्रष्ट्रीमण अकरमामण मविदन्तक्षे। 
पमादचतपुषयस  सममाहृत्य अषचत्विमाररसशतम्  अकरमामण ससन्त। पमादस्य अन्तक्षे  एवि यमतयाः भविमत। यमतयाः इत्यपुकक्षे  
मविरमामयाः। इदस छन्दयाः तपु विमामणरकच्छन्दयाः वितरतक्षे। 

 उदमाहिरणक्षे लकणसमन्विययाः - द्रिपुतमविलसम्बतविकत्तस्य उदमाहिरणस तमावितम्- 

।।। , ऽ   ।। , ऽ ।। , ऽ। ऽ/।।। ,  ऽ।। ,   ऽ ।। ,  ऽ। ऽ

द्रिपुतग-मतयाः पपुरु-षनो धनभमाजनस, भविमत- मन्दग-मतश्च सपु-खनोमचतयाः। 

।।। ,   ऽ ।। ,  ऽ।। , ऽ। ऽ/ ।।। ,   ऽ।। ,  ऽ।। ,  ऽ। ऽ

द्रिपुतमवि-लसम्बत-खक्षेलग-मतनकरपयाः, सकल-रमाज्यसपु-खस मप्रय-मश्नपुतक्षे॥ इमत। 

प्रकक तश्लनोकस्य अस्य प्रत्यक्षेकस  पमादक्षेषपु आदयौ नगणयाः असस्त, ततयाःपरस भगणयाः मविदतक्षे, ततयाःपरस पपुनयाः 
भगणयाः मविदतक्षे, ततयाःपरस रगणयाः मविदतक्षे। अत एवि श्लनोकयाः अयस द्रिपुतमविलसम्बतस्य उदमाहिरणत्विक्षेन गकहिष्ट्रीतनो भविमत। 
इदस तपु समविकत्तस वितरतक्षे। एविञ्च श्लनोकस्य अस्यप्रमत चरणस चत्विमारयाः गणमायाः मविदन्तक्षे। प्रमतगणस त्रष्ट्रीमण अकरमामण 
मविदन्तक्षे।  एविञ्च अस्य श्लनोकस्य एकसस्मनम्  पमादक्षे  दमादश अकरमामण मविदन्तक्षे।  प्रकक तश्लनोकस्य पमादचतपुषयस 
सममाहृत्य अषचत्विमाररसशतम् अकरमामण ससन्त। पमादस्य अन्तक्षे एवि यमतयाः भविमत। यमतयाः इत्यपुकक्षे  मविरमामयाः। इदस 
छन्दयाः तपु विमामणरकच्छन्दयाः वितरतक्षे। छन्दयाः इदमम् अत्यन्तस सपुन्दरमयस वितरतक्षे। अत एवि द्रिपुतमविलसम्बतविकत्तस्य अपरस 
नमाम सपुन्दरष्ट्री इमत। एविञ्च श्रकयतक्षे- “पमादमान्तक्षे यमतयाः। अस्यथैवि 'सपुन्दरष्ट्री’ इमत नमाममान्तरमम्”इमत। 

   द्रिपुतमविलसम्बतस्य उदमाहिरणमान्तरस मविदतक्षे -
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मटप्पणष्ट्री ससस्कक तसमामहित्यमम्

इतरपमापफलमामन यदृच्छयमा, मवितर तमामन सहिक्षे चतपुरमानन। 

अरससकक्षे षपु कमवित्विमनविक्षेदनस, मशरसस ममा सलख ममा सलख ममा सलख॥ इमत। 

प्रकक तश्लनोकस्य  मदतष्ट्रीयचतपुथरपमादयनोयाः  असन्तममम्  अकरस  लघपुस्विरयपुकमम्  असस्त।  परन्तपु 
द्रिपुतमविलसम्बतच्छन्दसयाः तपु  असन्तमयाः गणयाः भविमत रगणयाः। तस्य तपु  ऽ । ऽ इमत आकक मतयाः मविदतक्षे। अथमारतम् 
रगणस्य असन्तममम् अकरस गपुरुस्विरयपुकस  भविमत। अत एवि प्रकक तश्लनोकस्य मदतष्ट्रीयचतपुथरयनोयाः पमादयनोयाः असन्तमक्षे 
अकरक्षे गपुरुस्विरयाः नमासस्त। अतयाः प्रकक तश्लनोकयाः अयमम् द्रिपुतमविलसम्बतस्य उदमाहिरणत्विक्षेन गण्ययाः कथस भविमत। 
अस्य उत्तरस तपु पमादमान्तक्षे छन्दयाःपकरणमाय प्रयनोजनविशमातम् लघनोयाः विणरस्य गपुरुत्विक्षेन अमप स्विष्ट्रीकमारयाः भविमत। अथमारतम् 
छन्दयाःपकरणमाय लघपुगपुरुमविपररणमामस्तपु  भविमत एवि।  अत एवि प्रकक तश्लनोकक्षे  अमप छन्दयाःपकरणमाय पमादमान्तस्य 
विणरस्य गपुरुत्विक्षेन गहिणस भविमत। अत एवि प्रकक तश्लनोकयाः अयस द्रिपुतमविलसम्बतविकत्तस्य अमप उदमाहिरणस भविमत। 

पमाठगतप्रश्नमायाः -३

अत्र कक्षे मचतम् पमाठगतप्रश्नमायाः प्रदष्ट्रीयन्तक्षे -

. 13 रथनोदतमाविकत्तस्य लकणस मकमम् असस्त। 

. 14 रथनोदतमाविकत्तक्षेन रमचतक्षे पकणरश्लनोकक्षे  कमत अकरमामण मविदन्तक्षे। 

. 15 रथनोदतमाविकत्तस्य यमतयाः कपु त्र भविमत। 

. 16 विसशस्थविकत्तस्य लकणस मकमम्। 

. 17 विसशस्थविकत्तस्य प्रत्यक्षेकस  चरणक्षेषपु कमत अकरमामण ससन्त। 

. 18  तनोटकविकत्तस्य लकणस मकमम्। 

. 19 तनोटकविकत्तस्य प्रत्यक्षेकस  चरणक्षेषपु कमत अकरमामण ससन्त। 

. 20 द्रिपुतमविलसम्बतविकत्तस्य लकणस मकमम्। 

. 21  द्रिपुतमविलसम्बतविकत्तस्य यमतयाः कपु त्र भविमत। 

. 22  द्रिपुतमविलसम्बतविकत्तस्य अपरस नमाम मकमम्। 

. . )24 2 8 भपुजङप्रयमातमम्
कमाव्यममागर  इदस  विकत्तमम्  अत्यन्तस  लनोकमप्रयस  मविदतक्षे।  यतनो महि अनक्षेन विकत्तक्षेन श्लनोकरचनमा अत्यन्तस 

सरलमा भविमत। पपुनश्च असस्मनम् विकत्तक्षे समगणयाः वितरतक्षे। अत एवि श्रपुमतममाधपुरयरमम् अमप असधकतयमा अनपुभकयतक्षे। 
सरलतयमा  सपुन्दरश्लनोकमनममारणमाय  महिमाकविययाः  इदमम्  एवि  विकत्तमम्  आसश्रतविन्तयाः।  सम्प्रमत  तस्य  विकत्तस्य 
लकणमामदकस  चच्यरतक्षे। 

लकणमम् - भपुजङप्रयमातस्य लकणस तमावितम् - “भपुजङप्रयमातस भविक्षेदथैश्चतपुमभरयाः। ”इमत। 
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व्यमाख्यमानमम् - इदस विकत्तस जगत्यमायाः कसश्चतम् भमागयाः वितरतक्षे। यस्य विकत्तस्यप्रमत चरणस चतपुमभरयाः यगणथैयाः 
यपुकस  स्यमातम्,  तस्य विकत्तस्य भपुजङप्रयमातमम्  इमत नमाम्नमा प्रख्यमातमम्। अथमारतम्  भपुजङप्रयमातस्य विकत्तस्य प्रमत 
चरणस चत्विमारयाः यगणमायाः भविसन्त। एविञ्च अस्य विकत्तस्य पमादमान्तक्षे एवि यमतयाः भविमत। इदस समविकत्तस मविदतक्षे। अत 
एवि  पमादचतपुषयमम्  अमप  समलकणयपुकस  भविमत।  एविञ्च  अस्य  विकत्तस्य  एकसस्मनम्  पमादक्षे  दमादश  अकरमामण 
मविदन्तक्षे।  यतनो  महि  एकसस्मनम्  पमादक्षे  चत्विमारयाः  गणमायाः  वितरन्तक्षे।  एकसस्मनम्  गणक्षे  च त्रष्ट्रीमण अकरमामण मविदन्तक्षे। 
पमादचतपुषयस  सममाहृत्य अषचत्विमाररसशतम्  अकरमामण ससन्त। पमादस्य अन्तक्षे  एवि यमतयाः भविमत। यमतयाः इत्यपुकक्षे  
मविरमामयाः। इदस छन्दयाः तपु विमामणरकच्छन्दयाः वितरतक्षे। 

 उदमाहिरणक्षे लकणसमन्विययाः - भपुजङप्रयमातविकत्तस्य उदमाहिरणस तमावितम्- 

। ऽ   ऽ,। ऽ ऽ, । ऽ  ऽ ,। ऽ ऽ/   । ऽ ऽ,। ऽ  ऽ, । ऽ  ऽ ,। ऽ ऽ

पपुरयाः समा-धपुविद्भमा-मत ममथ्यमा मविनष्ट्रीतयाः-/ परनोकक्षे- करनोत्य-थरनमाशस- हितमाशयाः। 

। ऽ ऽ,। ऽ ऽ, । ऽ  ऽ ,। ऽ ऽ/   । ऽ   ऽ,। ऽ ऽ, । ऽ  ऽ ,। ऽ ऽ

भपुजङ-प्रयमातनो-पमस य-स्य मचत्तस-/, त्यजक्षेत्तमा-दृशस दपु-श्चररत्रस- कपु ममत्रमम्॥ इमत

 प्रकक तश्लनोकस्य अस्यप्रमत चरणस चत्विमारयाः यगणमायाः ससन्त। पमादमान्तक्षे यमतयाः अमप वितरतक्षे। अत एवि 
श्लनोकयाः अयस भपुजङप्रयमातस्य उदमाहिरणत्विक्षेन गण्यनो भविमत इमत। इदस समविकत्तस मविदतक्षे। अत एवि पमादचतपुषयमम्  
अमप  समलकणयपुकस  भविमत।  एविञ्च  अस्य  श्लनोकस्य  एकसस्मनम्  पमादक्षे  दमादश  अकरमामण  मविदन्तक्षे। 
प्रकक तश्लनोकस्य पमादचतपुषयस सममाहृत्य अषचत्विमाररसशतम् अकरमामण ससन्त। 

. . )24 2 9 विसन्तमतलकमा
कमाव्यजगमत अत्यन्तस  प्रससदस विकत्तस  विसन्तमतलकमा। प्रमाययाः सविर  एवि कविययाः अनक्षेन विकत्तक्षेन कमाव्यस 

रचमयतपुमम् असधकतयमा इच्छसन्त। इदस विकत्तस अत्यन्तस श्रपुमतमधपुरस भविमत। विसन्तमतलकमाविकत्तक्षेन रमचतमायाः श्लनोकमायाः 
कमाव्यस्य असधकस  सयौन्दयर विधरयसन्त। 

लकणमम् - विसन्तमतलकमाविकत्तस्य लकणमम्- “उकमा विसन्तमतलकमा तभजमा जगयौ गयाः” इमत। 

व्यमाख्यमानमम् - इयस च विसन्तमतलकमा शक्वियमारयाः कसश्चतम् भमागयाः वितरतक्षे। विसन्तमतलकमानमामकस  विकत्तमम् 
उकमम् असस्त। ततम् ककीदृशमम् इमत। यस्य विकत्तस्य प्रमत चरणस तभजमायाः इत्यपुकक्षे  तगण-भगण-जगणमायाः,  जगयौ 
इत्यपुकक्षे  जगणयाः गपुरुश्च, गयाः इत्यपुकक्षे  गपुरुयाः असस्त चक्षेतम् तदम् विकत्तस विसन्तमतलकमा इमत नमाम्नमा प्रख्यमातमम् असस्त। 
अथमारतम् यस्य विकत्तस्य प्रमत चरणस क्रमक्षेण तगणयाः,  भगणयाः,  जगणयाः  ,  पपुनयाः जगणयाः वितरन्तक्षे,  ततयाःपरस गपुरुविणरयाः 
भविमत,  ततश्च पपुनयाः गपुरुविणरयाः भविमत चक्षेतम् तदम् विकत्तस विसन्तमतलकमा इमत नमाम्नमा कसथतस भविमत। अस्य च 
विकत्तस्य पमादमान्तक्षे यमतयाः मविदतक्षे। इदमम् अमप समविकत्तस भविमत। अतयाः अस्य अमप पमादचतपुषयस समलकणयपुकस  
भविमत।  अस्य  विकत्तस्य  एकसस्मनम्  एवि  चरणक्षे  चतपुदरश  अकरमामण  मविदन्तक्षे।  एविञ्च  पमादचतपुषयमम्  आहृत्य 
षटपञ्चमाशतम् अकरमामण मविदन्तक्षे। अस्य एवि विकत्तस्य पमादमान्तक्षे यमतयाः मविदतक्षे। यमतयाः इत्यपुकक्षे  मविरमामयाः इत्यथरयाः। 
अथमारतम् असस्मनम् विकत्तक्षे तपु पमादस्य अन्तक्षे एवि मविरमामनो भविमत। 

उदमाहिरणक्षे लकणसमन्विययाः - विसन्तमतलकमाविकत्तस्य उदमाहिरणस तमावितम्-
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ऽ ऽ । ,  ऽ।। , । ऽ  । ,। ऽ । , ऽ ऽ /      ऽ ऽ। ,  ऽ।। , । ऽ  । ,। ऽ। , ऽ ऽ

फपु लस वि-सन्तमत-लकस  मत-लकस  वि-नमाल्यमायाः, लष्ट्रीलमाप-रस मपक-कपु लस क-लमत्र रयौमत। 

ऽ   ऽ। ,  ऽ।। , । ऽ। ,। ऽ। , ऽ ऽ /  ऽ ऽ  । , ऽ  ।। ,। ऽ  । , । ऽ । , ऽ  

विमात्यक्षेष- पपुष्पसपु-रमभमर-लयमामद्रि-विमातनो, यमातनो हि- ररयाः स म-धपुरमास मवि-सधनमा हि-तमायाः 

ऽ

स्मयाः॥ इमत। 

प्रकक तश्लनोकस्य अस्य प्रमत चरणस क्रमक्षेण तगणयाः,  भगणयाः,  जगणयाः,  पपुनयाः जगणयाः वितरतक्षे। ततयाःपरस 
गपुरुस्विरयपुकमाकरदयस  वितरतक्षे।  अत एवि प्रकक तश्लनोकयाः विसन्तमतलकमाविकत्तस्य उदमाहिरणत्विक्षेन  गकहिष्ट्रीतनो  भविमत। 
इदमम् अमप समविकत्तस भविमत। अत एवि पमादचतपुषयमम् अमप समलकणयपुकस  भविमत। श्लनोकस्य अस्य प्रमत चरणस 
चतपुदरश अकरमामण मविदन्तक्षे। प्रकक तश्लनोकक्षे  षटपञ्चमाशतम् अकरमामण मविदन्तक्षे। एविञ्च अस्य श्लनोकस्य पमादमान्तक्षे 
यमतयाः मविदतक्षे। 

नमाममान्तरमम् - विसन्तमतलकमायमायाः बहिह नमाममान्तरस मविदतक्षे। अत्र कमामचतम् कमाररकमा उपलभ्यतक्षे - 

“सससहिनोनतक्षेयमपुमदतमा मपुमनकमाश्यपक्षेन। 

उदमषरणष्ट्रीमत गमदतमा मपुमनसथैतविक्षेन। 

रमामक्षेण सक्षेयमपुमदतमा मधपुममाधविष्ट्रीमत॥”इमत। 

अथमारतम् विसन्तमतलकमायमायाः कमाश्यपमतक्षे सससहिनोनतमा इमत नमाम,  सथैवितस्य मतक्षे उदमषरणष्ट्री इमत नमाम, 

रमामस्य मतक्षे तपु ममाधविष्ट्री इमत नमाम। विसन्तमतलकमाविकत्तस्य नमाममान्तरमम् एवि जमात्विमा अविगन्तपुस शक्यतक्षे मकयतष्ट्री 
प्रससमदयाः आसष्ट्रीतम्। 

. . )24 2 10 ममासलनष्ट्री
लकणमम् - ममासलनष्ट्रीच्छन्दसयाः लकणमम्- “ननमयययपुतक्षेयस, ममासलनष्ट्री भनोमगलनोकथै याः” इमत। 

व्यमाख्यमानमम्  -  इदस  च  विकत्तमम्  अमतशक्वियमारयाः  कसश्चतम्  भमागयाः  वितरतक्षे।  ननमयययपुतमा  इत्यपुकक्षे  
नगणदयक्षेन, मगणक्षेन, यगणदयक्षेन, यपुतमा- यपुकमा भविमत चक्षेतम् समा ममासलनष्ट्री भविमत इत्यथरयाः। अथमारतम् यस्य विकत्तस्य 
प्रमत चरणस क्रमक्षेण नगणयाः, पपुनयाः नगणयाः वितरतक्षे, ततयाःपरस सविरगपुरुयाः मगणयाः वितरतक्षे, ततयाःपरस यगणयाः, ततयाःपरस पपुनयाः 
यगणयाः भविमत चक्षेतम् ततम् विकत्तस ममासलनष्ट्री इमत नमाम्नमा प्रख्यमातमम् असस्त। एविञ्च भनोमगयाः इत्यपुकक्षे  अषयौ इत्यथरयाः, 
लनोकयाः इत्यपुकक्षे  सप इत्यथरयाः। अत एवि अषमक्षे  अकरक्षे ततयाःपरस सपमक्षे  अकरक्षे च यमतयाः भविमत। इदमम्  अमप 
समविकत्तस भविमत। अतयाः पमादचतपुषयमम् अमप समलकणयपुकस  भविक्षेतम्। अस्य विकत्तस्य एकसस्मनम् एवि पमादक्षे पञ्चदश 
अकरमामण मविदन्तक्षे। अतयाः श्लनोकक्षे  असस्मनम् षमषयाः अकरमामण ससन्त। 

उदमाहिरणक्षे लकणसमन्विययाः - ममासलनष्ट्रीविकत्तस्य उदमाहिरणस तमावितम्-

।।। , ।।। , ऽ ऽ     ऽ,। ऽ ऽ,। ऽ ऽ /।।। , ।।। , ऽ ऽ   ऽ,। ऽ ऽ, । ऽ ऽ
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अमतमवि-पपुलल-लमाटस, पष्ट्री-विरनोरयाः-कपमाटस, सपुधमट-तदश-ननोष्ठस व्यमा-घतपुल्य-प्रकनोष्ठमम्। 

।।। , ।।। , ऽ ऽ  ऽ,। ऽ   ऽ,। ऽ ऽ / ।।। , ।।। , ऽ ऽ   ऽ,। ऽ   ऽ, । ऽ ऽ

पपुरुष-मशमन-लक्षेखमाल-क्ष्मणस विष्ट्री-रलक्ष्मष्ट्री-रमतसपु-रमभय-शनोमभममार-सलनष्ट्री विमाभ्यपुपथैमत॥ इमत। 

प्रकक तश्लनोकस्य प्रत्यक्षेकस  चरणक्षेषपु आदयौ नगणयाः, ततयाःपरस पपुनयाः नगणयाः वितरतक्षे, ततयाःपरस सविरगपुरुयाः मगणयाः 
वितरतक्षे,  ततयाःपरस यगणयाः ततयाःपरस पपुनयाः यगणयाः भविमत। एविञ्च अषभ्ययाः अकरक्षेभ्ययाः परस यमतयाः असस्त। एविञ्च 
ततयाःपरमम्  अमप  सपभ्ययाः  अकरक्षेभ्ययाः  परस  पपुनयाः  यमतयाः  दृश्यतक्षे।  अत  एवि  श्लनोकयाः  अयस  ममासलनष्ट्रीविकत्तस्य 
उदमाहिरणत्विक्षेन गण्यतक्षे। प्रकक तश्लनोकस्य एकसस्मनम् एवि पमादक्षे पञ्चदश अकरमामण मविदन्तक्षे। अतयाः श्लनोकक्षे  असस्मनम् 
षमषयाः अकरमामण ससन्त। समविकत्तस छन्दयाः असस्त। अत एवि पमादचतपुषयमम् अमप समलकणयपुकस  भविमत। 

. . )24 2 11 मशखररणष्ट्री
लकणमम् - मशखररणष्ट्रीविकत्तस्य लकणमम् - “रसथैयाः रुद्रिथैसश्छनमा यमनसभलमागयाः मशखररणष्ट्री” इमत। 

व्यमाख्यमानमम्  -  अत्यष्ट्यमायाः  छन्दसयाः  कसश्चतम्  भमागयाः  मशखररणष्ट्री।  यस्य  विकत्तस्य  प्रमत  चरणस 
यमनसभलमायाः इत्यपुकक्षे  यगणयाः,  मगणयाः,  नगणयाः,  सगणयाः,  भगणयाः,  लघपुश्च,  गयाः - गपुरुश्च वितरन्तक्षे चक्षेतम् तदम् विकत्तस 
मशखररणष्ट्री इमत नमाम्नमा प्रख्यमातस भविमत। रसथैयाः इत्यपुकक्षे  षसड्भयाः, रुद्रिथैयाः इत्यपुकक्षे  एकमादशमभयाः, मछनमा - यमतमतष्ट्री 
समा  मशखररणष्ट्री भविमत। अथमारतम् यस्य विकत्तस्यप्रमत चरणस क्रमक्षेण यगणयाः,  मगणयाः,  नगणयाः,  सगणयाः,  भगणयाः, 
लघपुयाः,  गपुरुश्च वितरन्तक्षे  चक्षेतम्  तस्य विकत्तस्य मशखररणष्ट्री  इमत नमाम भविमत। एविञ्च षड्भ्ययाः अकरक्षेभ्ययाः परमम् 
एकमादशभ्ययाः  अकरक्षेभ्ययाः  परस  च  यमतयाः  भविमत।  इदमम्  अमप समविकत्तमम्  असस्त।  अतयाः पमादचतपुषयमम्  अमप 
समलकणयपुकस  भविक्षेतम्। अस्य विकत्तस्य एकसस्मनम् एवि पमादक्षे  सपदश अकरमामण मविदन्तक्षे। अतयाः विकत्तक्षे असस्मनम् 
अषषमषयाः अकरमामण ससन्त। 

उदमाहिरणक्षे लकणसमन्विययाः - मशखररणष्ट्रीविकत्तस्य उदमाहिरणस तमावितम्-

। ऽ  ऽ,   ऽ   ऽ   ऽ,  ।।। ,।। ऽ,   ऽ ।। ,। ऽ 

यदमा मक-सञ्चद्जनोऽहिस-, मदप इ-वि मदमा-न्धयाः समभविमम्। 

। ऽ  ऽ,  ऽ ऽ  ऽ,     ।।। ,।। ऽ,   ऽ।। ,। ऽ 

तदमा स-विरजनोऽस्मष्ट्री-, त्यभवि-दविसल-पस मम मनयाः। 

। ऽ  ऽ,   ऽ   ऽ   ऽ,  ।।। , ।। ऽ, ऽ।। ,। ऽ 

यदमा मकस -मचतम् मकस मचतम्- बपुधज-नसकमा-शमादवि-गतमम् 

। ऽ  ऽ,  ऽ   ऽ    ऽ,।।। ,।। ऽ,   ऽ ।। ,। ऽ 

तदमा मक-खर्थोऽस्मष्ट्री-मत, ज्विर इ-वि मदनो- मक्षे व्यप-गतयाः॥ इमत। 

 प्रकक तश्लनोकस्य अस्य प्रमत चरणस क्रमक्षेण यगणयाः, मगणयाः, नगणयाः, सगणयाः, भगणयाः, लघपुयाः, गपुरुश्च 
वितरन्तक्षे। अतयाः मशखररणष्ट्री इमत विकत्तस्य उदमाहिरणत्विक्षेन श्लनोकयाः अयस गण्यनो भविमत। एविञ्च षड्भ्ययाः अकरक्षेभ्ययाः 
परमम् यमतयाः मविदतक्षे। पपुनश्च ततयाःपरस एकमादशभ्ययाः अकरक्षेभ्ययाः परस च यमतयाः भविमत। इदमम्  अमप समविकत्तमम् 
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असस्त। अतयाः पमादचतपुषयमम्  अमप समलकणयपुकस  भविमत। अस्य श्लनोकस्य एकसस्मनम्  एवि पमादक्षे  सपदश 
अकरमामण मविदन्तक्षे। अतयाः सम्पकणरश्लनोकक्षे  असस्मनम् अषषमषयाः अकरमामण ससन्त। 

. . )24 2 12 मन्दमाक्रमान्तमा
लकणमम्  -  मन्दमाक्रमान्तमाच्छन्दसयाः  लकणमम्-  “मन्दमाक्रमान्तमा  जलसधषडगथैम्भर्यौ  नतयौ  तमादम्  गपुरू 

चक्षेतम्॥”इमत। 

व्यमाख्यमानमम्  -  मन्दमाक्रमान्तमाविकत्तमम्  अत्यष्ट्यमायाः  छन्दसयाः  कसश्चतम्  भमागयाः  मविदतक्षे।  तस्य लकणस 
कथयमत  -  यस्य विकत्तस्य प्रमत चरणस क्रमक्षेण म्भयौ इत्यपुकक्षे  मगणयाः भगणयाः च भवितयाः,  ततयाःपरस नतयौ इत्यपुकक्षे  
नगणयाः तगणश्च भवितयाः,  ततयाःपरस तमातम् तगणमातम् परस गपुरुविणरदयस च भविक्षेतम् चक्षेतम् तदमा मन्दमाक्रमान्तमा इमत नमाम 
भविमत। अथमारतम्  यस्य विकत्तस्य प्रमत चरणस  आदयौ मगणयाः ततयाःपरस भगणयाः वितरतक्षे,  ततयाःपरस नगणयाः ततयाःपरस 
तगणयाः, ततयाःपरस पपुनयाः तगणयाः वितरतक्षे, तस्ममातम् मदतष्ट्रीयतगणमातम् च परस गपुरुस्विरयपुकमाकरदयस च वितरतक्षे, तदमा तस्य 
विकत्तस्य मन्दमाक्रमान्तमा इमत नमाम। अधपुनमा यमतमनयमस कथयमत  -  जलसधषडगथैयाः इमत। छन्दयाःशमास्त्रक्षे जलसधयाः 
इत्यपुकक्षे  चत्विमारयाः,  अगथैयाः इत्यपुकक्षे  सपमभयाः इमत। अथमारतम् चतपुभ्यरयाः अकरक्षेभ्ययाः परस यमतयाः भविमत। ततयाः षड्भ्ययाः 
अकरक्षेभ्ययाः परस यमतयाः वितरतक्षे। ततयाः सपभ्ययाः अकरक्षेभ्ययाः परस यमतमनयमयाः मविदतक्षे। इदमम् अमप समविकत्तमम् असस्त। 
अतयाः  पमादचतपुषयमम्  अमप  समलकणयपुकस  भविक्षेतम्।  अस्य विकत्तस्य  एकसस्मनम्  एवि  पमादक्षे  सपदश  अकरमामण 
मविदन्तक्षे। अतयाः विकत्तक्षे असस्मनम् अषषमषयाः अकरमामण ससन्त। 

उदमाहिरणक्षे लकणसमन्विययाः - मन्दमाक्रमान्तमाविकत्तस्य उदमाहिरणस तमावितम्-

ऽ  ऽ   ऽ,   ऽ ।। ,।।। , ऽ   ऽ । ,  ऽ  ऽ । , ऽ ऽ 

कसश्चत्कमा-न्तमामविर-हिगपुरु-णमा स्विमासध-कमारमात्प्र-मत्तयाः। 

ऽ  ऽ ऽ,   ऽ।। ,।।। , ऽ   ऽ। , ऽ  ऽ। , ऽ ऽ 

शमापक्षेनमा-स्तङमम-तममहि-ममा विषर-भनोग्यक्षेण- भतपुरयाः। 

ऽ ऽ ऽ,   ऽ ।। ,।।। , ऽ   ऽ । ,  ऽ ऽ। , ऽ ऽ 

यकश्च-क्रक्षे  जन-कतन-यमास्नमान-पकणर्थोद-कक्षे षपु। 

ऽ    ऽ   ऽ,   ऽ।। ,।।। , ऽ   ऽ। , ऽ  ऽ। , ऽ ऽ 

सस्नग्धच्छमा-यमातरु-षपु विस-मतस रमाम-मगयमारश्र-मक्षेषपु॥

प्रकक तश्लनोकस्य अस्य प्रमत चरणमम्  क्रमशयाः मगणयाः भगणयाः,  नगणयाः,  तगणयाः  ,  पपुनयाः  तगणयाः च 
वितरन्तक्षे। तस्ममातम् च मदतष्ट्रीयतगणमातम् च परस गपुरुस्विरयपुकमाकरदयस च वितरतक्षे। अत एवि तस्य विकत्तस्य मन्दमाक्रमान्तमा 
इमत नमाम। पपुनश्च चतपुभ्यरयाः अकरक्षेभ्ययाः परस यमतयाः भविमत। पपुनयाः ततयाः षड्भ्ययाः अकरक्षेभ्ययाः परस यमतयाः मविदतक्षे। 
ततयाः पपुनयाः सपभ्ययाः अकरक्षेभ्ययाः परस यमतयाः मविदतक्षे। अत एवि अयस श्लनोकयाः मन्दमाक्रमान्तमाविकत्तस्य उदमाहिरणत्विक्षेन 
गण्यनो  भविमत।  इदमम्  अमप  समविकत्तमम्  असस्त।  अतयाः  पमादचतपुषयमम्  अमप  समलकणयपुकस  भविक्षेतम्।  अस्य 
श्लनोकस्य एकसस्मनम् एवि पमादक्षे सपदश अकरमामण मविदन्तक्षे। अतयाः श्लनोकक्षे  असस्मनम् अषषमषयाः अकरमामण ससन्त। 
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. . )24 2 13 शमादकरलमविक्रकीमडतमम्
कमाव्यममागरषपु  अत्यन्तस प्रससदतस छन्दयाः भविमत शमादकरलमविक्रकीमडतमम्। ससस्कक तजगमत अनक्षेन छन्दसमा 

अगमणतमायाः श्लनोकमायाः ससन्त। सम्प्रमत तस्य विकत्तस्य लकणमामदकस  मविचमायरतक्षे। 

लकणमम्-  शमादकरलमविक्रकीमडतस्य  विकत्तस्य  लकणमामन  विक्ष्यन्तक्षे-  “सकयमारश्विथैमरसजस्ततमायाः  सगपुरवियाः 
शमादकरलमविक्रकीमडतमम्”इमत। 

व्यमाख्यमानमम् -  इदस विकत्तमम् अमतधकत्यमायाः कसश्चतम् भमागयाः मविदतक्षे। यस्यप्रमत चरणस सगपुरवियाः इत्यपुकक्षे  
गपुरुणमा एकक्षे न समहितमायाः,  मसजस्ततमायाः  -  मगणयाः,  सगणयाः,  जगणयाः,  सगणयाः,  तगणदयस च स्यपुयाः। पपुनश्च सकयरयाः 
इत्यपुकक्षे  दमादशमभयाः,  अश्विथैयाः  इत्यपुकक्षे  सपमभयाः यमतयाः भविमत। तस्य विकत्तस्य नमाम शमादकरलमविक्रकीमडतमम्  इमत। 
अथमारतम् यस्य च विकत्तस्यप्रमत चरणस क्रमक्षेण मगणयाः, सगणयाः, जगणयाः, पपुनयाः सगणयाः, ततयाःपरस तगणदयस च स्यपुयाः। 
एविञ्च दमादशभ्ययाः अकरक्षेभ्ययाः परस यमतयाः भविमत। पपुनश्च ततयाः सपभ्ययाः अकरक्षेभ्ययाः परस यमतयाः भविमत। तस्य 
विकत्तस्य शमादकरलमविक्रकीमडतमम् इमत नमाम। इदमम् अमप समविकत्तस भविमत। अतयाः पमादचतपुषयमम् अमप समलकणयपुकस  
भविक्षेतम्।  अस्य श्लनोकस्य एकसस्मनम्  एवि  पमादक्षे  नविदश अकरमामण मविदन्तक्षे।  अतयाः  सम्पकणरश्लनोकक्षे  असस्मनम् 
षटसपमतयाः अकरमामण ससन्त। 

उदमाहिरणक्षे लकणसमन्विययाः - शमादकरलमविक्रकीमडतविकत्तस्य उदमाहिरणस तमावितम्-

ऽ   ऽ ऽ ,।। ऽ,। ऽ । ,।। ऽ,  ऽ  ऽ । ,ऽ ऽ। , ऽ

यमा कपु न्दक्षे-न्दपुतपुषमा-रहिमार-धविलमा- यमा शपुभ-विस्त्रमाविक-तमा। 

ऽ   ऽ ऽ ,।। ऽ, । ऽ । ,।। ऽ,  ऽ    ऽ । ,ऽ ऽ। , ऽ

यमा विष्ट्रीणमा-विरद-ण्डमसण्ड-तकरमा- यमा श्विक्षेत-पद्ममास-नमा। 

ऽ   ऽ ऽ ,।। ऽ,। ऽ। ,।। ऽ,  ऽ  ऽ। , ऽ ऽ । , ऽ

यमा ब्रह्ममा-च्यपुतश-ङ्करप्र-भकमतमभ-दरविथैयाः स-दमा विसन्दतमा। 

ऽ    ऽ  ऽ ,।। ऽ,। ऽ । ,।। ऽ,  ऽ  ऽ। , ऽ ऽ  । , ऽ

समा ममास पमा-तपु सर-स्वितष्ट्री भ-गवितष्ट्री- मनयाःशक्षेष-जमाडमा-पहिमा॥ इमत। 

 प्रकक तश्लनोकस्य अस्यप्रमत चरणस क्रमक्षेण मगणयाः, सगणयाः, जगणयाः, पपुनयाः सगणयाः, ततयाःपरस तगणदयस 
च ससन्त। एविञ्च दमादशभ्ययाः अकरक्षेभ्ययाः परस यमतयाः भविमत। पपुनश्च ततयाः सपभ्ययाः अकरक्षेभ्ययाः परस यमतयाः भविमत। 
अत एवि अयमम् एवि श्लनोकयाः शमादकरलमविक्रकीमडतस्य विकत्तस्य उदमाहिरणत्विक्षेन गकहिष्ट्रीतनो भविमत। इदमम् अमप समविकत्तस  
भविमत। अतयाः पमादचतपुषयमम्  अमप समलकणयपुकस  भविमत।  अस्य श्लनोकस्य एकसस्मनम्  एवि पमादक्षे  नविदश 
अकरमामण मविदन्तक्षे। अतयाः सम्पकणरश्लनोकक्षे  असस्मनम् षटसपमतयाः अकरमामण ससन्त। इदस च विमामणरकच्छन्दयाः भविमत। 

ससस्कक तसमामहित्यमम्    85   



मटप्पणष्ट्री ससस्कक तसमामहित्यमम्

पमाठगतप्रश्नमायाः-४

अत्र कक्षे मचतम् पमाठगतमायाः प्रश्नमायाः प्रदष्ट्रीयन्तक्षे - 

. 23 भपुजङप्रयमातविकत्तस्य लकणस मकमम् असस्त। 

. 24 भपुजङप्रयमातविकत्तक्षेन रमचतक्षे श्लनोकक्षे  कमत अकरमामण ससन्त। 

. 25 विसन्तमतलकमाविकत्तस्य लकणस मकमम् असस्त। 

. 26 विसन्तमतलकमाविकत्तस्य प्रत्यक्षेकस  पमादक्षेषपु कमत अकरमामण ससन्त। 

. 27 कमाश्यपमतक्षे विसन्तमतलकमायमायाः अपरस नमाम मकमम् असस्त। 

. 28 ममासलनष्ट्रीविकत्तस्य लकणस मकमम् असस्त। 

. 29 ममासलनष्ट्रीविकत्तस्य प्रत्यक्षेकस  पमादक्षेषपु कमत अकरमामण ससन्त। 

. 30 मशखररणष्ट्रीविकत्तस्य लकणस मकमम् असस्त। 

. 31 मशखररणष्ट्रीविकत्तस्य प्रत्यक्षेकस  पमादक्षेषपु कमत अकरमामण ससन्त। 

. 32 मन्दमाक्रमान्तमाविकत्तस्य लकणस मकमम् असस्त। 

. 33 शमादकरलमविक्रकीमडतविकत्तस्य लकणस मकमम् असस्त। 

पमाठसमारयाः

ससस्कक तसमामहित्यजगमत छन्दसयाः प्रचपुरस प्रयनोगयाः दृश्यतक्षे। शमाकपु न्तलमामदलयौमकककमाव्यक्षे विथैमदकसमामहित्यक्षे 
च  छन्दसयाः  प्रयनोगयाः  असस्त  एवि।  असस्मनम्  पमाठक्षे  आयमारविकत्तरूपस्य  ममामत्रकच्छन्दसयाः  विणरनमा  मक्रयतक्षे। 
आयमारच्छन्दसयाः  लकणमविचमारयाः,  उदमाहिरणमम्,  यमतमनयमश्च  उच्यतक्षे।  ममामत्रकच्छन्दस  विणरमयत्विमा  अत्यन्तस 
प्रससदमम्  इन्द्रिविजमाविकत्तमम्  उपक्षेन्द्रिविजमाविकत्तञ्च विणरयमत। यस्य विकत्तस्यप्रमत चरणस  तगणदयमम्,  जगणक्षेन समाकस  
गपुरुदयस च भविमत चक्षेतम् अस्य विकत्तस्य इन्द्रिविजमा इमत नमाम भमविष्यमत। अस्य पमादमान्तक्षे यमतयाः भविमत। एविञ्च 
उपक्षेन्द्रिविजमाविकत्तक्षे  प्रथमस  जगणयाः  वितरतक्षे,  ततयाःपरस  तगणयाः वितरतक्षे,  ततयाःपरस  पपुनयाः  जगणयाः  वितरतक्षे।  ततयाःपरस  परस 
गपुरुस्विरमविमशषमाकरदयस  वितरतक्षे।  एविञ्च पमादस्य अन्तक्षे  एवि यमतयाः भविमत। शमासलनष्ट्रीच्छन्दसयाः प्रत्यक्षेकस  चरणक्षेषपु 
प्रथमस  मगणयाः ततयाःपरस तगणयाः ततयाःपरस पपुनयाः तगणयाः ततयाःपरस गपुरुविणरयाः ततयाःपरस पपुनयाः गपुरुविणरयाः भविमत चक्षेतम् 
शमासलनष्ट्रीविकत्तमम् इमत नमाम भविमत। चतपुभ्यरयाः अकरक्षेभ्ययाः परस सपभ्ययाः अकरक्षेभ्ययाः परस च यमतयाः भविमत। ततयाःपरस 
रथनोदतमाविकत्तमम् आलनोचयमत। रथनोदतमाच्छन्दसयाः प्रत्यक्षेकस  पमादक्षेषपु रगणमातम् परस नगणयाः रगणश्च वितरतक्षे। एविञ्च 
लघपुगरू च स्यमातमामम्। एविञ्च पमादस्य अन्तक्षे एवि यमतमनयमनो भविमत। पपुनश्च विसशस्थस्य लकणस कथयमत - 
यस्य विकत्तस्य प्रत्यक्षेकस  पमादक्षेषपु जगणयाः, ततयाःपरस तगणयाः,ततश्च पपुनयाः जगणयाः, ततयाःपरस रगणयाः च क्रमक्षेण वितरन्तक्षे 
चक्षेतम् तदम् विसशस्थमम्। तनोटकविकत्तस्य लकणस भविमत - यस्य च विकत्तस्य प्रत्यक्षेकस  पमादक्षेषपु चत्विमारयाः सगणमायाः वितरन्तक्षे 
चक्षेतम्  ततम्  विकत्तस  तनोटकमम्  इमत  नमाम्नमा  प्रसथतमम्।  तनोटकविकत्तस्यमामप  पमादमान्तक्षे  यमतयाः  भविमत।  सम्प्रमत 
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द्रिपुतमविलसम्बतस्य लकणस कथयमत  -  यस्य विकत्तस्य प्रमतपदक्षे आदयौ नगणयाः भविमत,  ततयाःपरस भगणयाः भविमत, 

ततयाःपरस पपुनयाः भगणयाः भविमत, ततयाःपरस रगणयाः भविमत चक्षेतम् ततम् विकत्तस द्रिपुतमविलसम्बतमम् इमत नमाम्नमा कमाव्यजगमत 
प्रसथतस भविमत। पपुनयाः यस्य विकत्तस्यप्रमत चरणस चतपुमभरयाः यगणथैयाः यपुकस  स्यमातम्, तस्य विकत्तस्य भपुजङप्रयमातमम् इमत 
नमाम्नमा प्रख्यमातमम्। अस्य अमप विकत्तस्य पमादमान्तक्षे यमतयाः भविमत। पपुनयाः यस्य विकत्तस्य प्रत्यक्षेकस  चरणक्षेषपु आदयौ 
तगणयाः वितरतक्षे, ततयाःपरस भगणयाः वितरतक्षे, ततयाःपरस जगणयाः असस्त, ततश्च पपुनयाः जगणयाः वितरतक्षे, ततयाःपरस गपुरुविणरयाः 
भविमत,  ततश्च पपुनयाः गपुरुविणरयाः भविमत चक्षेतम् तदम् विकत्तस विसन्तमतलकमा इमत नमाम्नमा कसथतस भविमत। अस्य च 
विकत्तस्य पमादमान्तक्षे यमतयाः मविदतक्षे। ततयाःपरस ममासलनष्ट्रीविकत्तस्य लकणस कथयमत  -  यस्य विकत्तस्य प्रत्यक्षेकस  चरणक्षेषपु 
आदयौ नगणयाः,  ततयाःपरस पपुनयाः नगणयाः वितरतक्षे,  ततयाःपरस सविरगपुरुयाः मगणयाः वितरतक्षे,  ततयाःपरस यगणयाः ततयाःपरस पपुनयाः 
यगणयाः भविमत चक्षेतम् ततम् विकत्तस ममासलनष्ट्री इमत नमाम्नमा प्रख्यमातमम् असस्त। यस्य विकत्तस्यप्रमत चरणस क्रमक्षेण यगणयाः, 
मगणयाः, नगणयाः, सगणयाः, भगणयाः, लघपुयाः, गपुरुश्च वितरन्तक्षे चक्षेतम् तस्य विकत्तस्य मशखररणष्ट्री इमत नमाम भविमत। एविञ्च 
षड्भ्ययाः अकरक्षेभ्ययाः परमम् एकमादशभ्ययाः अकरक्षेभ्ययाः परस च यमतयाः भविमत। एविञ्च यस्य विकत्तस्य प्रमत चरणस आदयौ 
मगणयाः  ततयाःपरस  भगणयाः  वितरतक्षे,  ततयाःपरस  नगणयाः  ततयाःपरस  तगणयाः,  ततयाःपरस  पपुनयाः  तगणयाः  वितरतक्षे,  तस्ममातम् 
मदतष्ट्रीयतगणमातम् च परस गपुरुस्विरयपुकमाकरदयस च वितरतक्षे,  तदमा तस्य विकत्तस्य मन्दमाक्रमान्तमा इमत नमाम। यस्य च 
विकत्तस्यप्रमत चरणस क्रमक्षेण मगणयाः, सगणयाः, जगणयाः, पपुनयाः सगणयाः, ततयाःपरस तगणदयस विमा स्यपुयाः। एविञ्च दमादशभ्ययाः 
अकरक्षेभ्ययाः  परस  यमतयाः  भविमत।  पपुनश्च  ततयाःपरस  सपभ्ययाः  अकरक्षेभ्ययाः  परस  यमतयाः  भविमत।  तस्य  विकत्तस्य 
शमादकरलमविक्रकीमडतमम् इमत नमाम स्यमातम्। एविञ्च एतमामन छन्दमाससस सममासक्षेन प्रकक तपमाठक्षे चमचरतमामन ससन्त। 

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

अत्र कक्षे मचतम् पमाठमान्तप्रश्नमायाः प्रदष्ट्रीयन्तक्षे -

. 1  उदमाहिरणपपुरयाःसरमम् आयमारच्छन्दसस विणरयत। 

. 2  इन्द्रिविजमाविकत्तस्य लकणमम् उदमाहिरणञ्च सलखत। 

. 3 उपक्षेन्द्रिविजमाविकत्तस्य लकणमम् उदमाहिरणञ्च सलखत। 

. 4 शमासलनष्ट्रीविकत्तस्य लकणमम् उदमाहिरणञ्च सलखत। 

. 5 रथनोदतमाविकत्तस्य लकणमम् उदमाहिरणञ्च सलखत। 

. 6 विसशस्थविकत्तस्य लकणमम् उदमाहिरणञ्च सलखत। 

. 7 तनोटकविकत्तस्य लकणमम् उदमाहिरणञ्च सलखत। 

. 8 भपुजङप्रयमातविकत्तस्य लकणमम् उदमाहिरणञ्च सलखत। 

. 9 विसन्तमतलकमाविकत्तस्य लकणमम् उदमाहिरणञ्च सलखत। 

. 10 द्रिपुतमविलसम्बतविकत्तस्य लकणमम् उदमाहिरणञ्च सलखत। 

. 11 ममासलनष्ट्रीविकत्तस्य लकणमम् उदमाहिरणञ्च सलखत। 

. 12 मशखररणष्ट्रीविकत्तस्य लकणमम् उदमाहिरणञ्च सलखत। 
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. 13 मन्दमाक्रमान्तमाविकत्तस्य लकणमम् उदमाहिरणञ्च सलखत। 

. 14 शमादकरलमविक्रकीमडतविकत्तस्य लकणमम् उदमाहिरणञ्च सलखत। 

पमाठमान्तप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण

अत्र पमाठमान्तप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण प्रदष्ट्रीयन्तक्षे -

. 1  ममामत्रकच्छन्दयाः। 

. 2  जगणयाः। 

. 3  मविषमविकत्तमम्। 

. 4  मत्रसशतम्। 

. 5  सपमविसशमतयाः। 

. 6 “स्यमामदन्द्रिविजमा यमद तयौ जगयौ गयाः” इमत। 

. 7  एकमादश। 

. 8  समविकत्तमम्। 

. 9  “उपक्षेन्द्रिविजमा जतजमास्ततनो गयौ”इमत। 

. 10 एकमादश। 

. 11  "शमासलन्यपुकमा म्तयौ तगयौ गनोऽसब्धलनोकथै याः" इमत। 

. 12  एकमादश। 

. 13 “रमानरमामविहि रथनोदतमा लगयौ”इमत। 

. 14  चतपुश्चत्विमाररसशतम्। 

. 15 पमादमान्तक्षे। 

. 16 “ जतयौ तपु विसशस्थमपुदष्ट्रीररतस जरयौ”इमत। 

. 17  दमादश। 

. 18 “ इहि तनोटकमम्बपुसधसथैयाः प्रसथतमम्” इमत। 

. 19  दमादश। 

. 20  “द्रिपुतमविलसम्बतममाहि नभयौ भरयौ”इमत। 

. 21 पमादमान्तक्षे। 

. 22  सपुन्दरष्ट्री। 

. 23 “भपुजङप्रयमातस भविक्षेदथैश्चतपुमभरयाः। ”इमत। 

. 24  अषचत्विमाररसशतम्। 
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. 25 “उकमा विसन्तमतलकमा तभजमा जगयौ गयाः” इमत। 

. 26  चतपुदरश। 

. 27  सससहिनोनतमा। 

. 28  “ननमयययपुतक्षेयस, ममासलनष्ट्री भनोमगलनोकथै याः” इमत। 

. 29  पञ्चदश। 

. 30 “रसथैयाः रुद्रिथैसश्छनमा यमनसभलमागयाः मशखररणष्ट्री” इमत। 

. 31  सपदश। 

. 32 “मन्दमाक्रमान्तमा जलसधषडगथैम्भर्यौ नतयौ तमादम् गपुरू चक्षेतम्॥”इमत। 

. 33  “सकयमारश्विथैमरसजस्ततमायाः सगपुरवियाः शमादकरलमविक्रकीमडतमम्”इमत। 

॥ इमत चतपुमविरशयाः पमाठयाः ॥
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