
)27 रसपररचययाः

प्रस्तमाविनमा

अमय  मप्रयच्छमात्रमायाः!  असस्मनम्  पमाठक्षे  रसस्य  मविषयक्षे  आलनोचनमा  वितरतक्षे।  प्रथमपमाठमातम्  आरभ्य 
मविमविधमानमास कमाव्यमानमामम् अध्ययनस यपुष्ममामभयाः कक तमम् असस्त। तथथैवि छन्दनोऽलङ्कमारमादष्ट्रीनमाममप पररचययाः यपुष्ममामभयाः 
प्रमापयाः असस्त। तदनन्तरस रसस्य पररचययाः प्रमापव्ययाः। समामहित्यशमास्त्रस्य मविषयक्षेषपु  रसयाः सविरप्रधमानमम् भविमत। 
शब्द-अथर-अलङ्कमारमादययाः रसतमात्पयरण एवि कमाव्यक्षे व्यविसस्थतमायाः। अत्र रसमविषयक्षे मविमभनमामन मतमामन सङक्षेपक्षेण 
प्रदश्यरन्तक्षे।  एतस्य अध्ययनक्षेन  कमाव्यप्रकमाश-रसगङमाधरमादष्ट्रीनमामम्  अध्ययनक्षे  महितम्  समाहिमाय्यमम्  स्यमातम्।  अत्र 
अत्यन्त-  प्रधमानस्थलक्षेषपु  प्रमाचष्ट्रीनगन्थमानमास  श्लनोकमायाः  उसद्ध्रयन्तक्षे।  अन्यथमा  प्रमाचष्ट्रीनगन्थमानमामम्  तमात्पयरमम्  एवि 
सरलविमाक्यथैयाः प्रमतपमादतक्षे  यक्षेन समामहित्यशमास्त्रक्षेभ्ययाः इतरशमास्त्रमाणमास छमात्रमाणमाममप समामहित्यशमास्त्रमविषयस्य बनोधयाः 
सपुष्ठपु  सम्पदक्षेत। 

उदक्षेश्यमामन
पमाठस्यमास्यमाध्ययनक्षेन - 

 प्रधमानमम् मविषययाः रसयाः जमास्यतक्षे। 
 रससकत्रस रसस्य समन्वियमम् रसमानपुभविस्य स्विरूपमम् च जमास्यमत। 
 रसमानपुभविस्विरूपक्षे कमाव्यस्य लनोकनोत्तरत्विमम् समाधमारणष्ट्रीकरणससदमान्तञ्च बपुध्यमातम्। 
 रसमविषयक्षे उत्पसत्तविमादमम् अनपुमममतविमादमम् भपुमकविमादमम् अमभव्यमकविमादञ्चच जमास्यमत। 
 करुणस्य आनन्दमयत्विससमदयाः, रसमानमामम् अनपुक्रमयाः, शमान्तरसस्य ममहिममा च जमातयाः भविक्षेतम्। 
 रसससदमान्तस्य  समगयाः  पररचययाः  ससद्ध्यमत  यक्षेन  कमाव्यप्रकमाशमामदप्रयौढगन्थक्षेषपु  अध्ययनगमतयाः 

सपुगममा भविमत। 

. )27 1 भकममकमा
कमाव्यस्य कमाव्यशमास्त्रस्य च परमस  फलमम्  भविमत रसयाः इमत मविदपुषमामम्  अमभप्रमाययाः। आनन्दनो महि 

रसस्विरूपमम्। सविरषमामम् प्रमामणनमामम् सविर कमायरमम् आनन्दक्षे सपुखक्षे विमा पयरविस्यमत। तथमा कमाव्यस्य सविर मविषयमायाः रसक्षे 
पयरविस्यसन्त। रसस्तपु स्विसस्मनम् पयरविस्यमत, न पपुनयाः स्विपकणरतमाथरमम् अन्यत्र प्रवितरतक्षे। एष रसयाः कमाव्यमात्ममा इमत 
प्रमतमष्ठतयाः। दपुग्धमादम् दसध, दध्ननो नविनष्ट्रीतस, नविनष्ट्रीतमादम् घकतस, घकतमातम् परस न मकममप भविमत। अथमारतम् द पुग्धमादष्ट्रीनमामम् 
अत्यन्तसमाररूमप  घकतमम्  भविमत।  तथथैवि  कमाव्यक्षे  रसयाः  शब्दमाथमारदष्ट्रीनमामम्  समक्षेषमास  समारभकतयाः  असस्त।  रसस्य 
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प्रकमाशनमाय कविययाः कमाव्यमामन मविरचयसन्त। तक्षेषमामम् एवि अनपुभविमाय सहृदयमायाः कमाव्यक्षे अनपुरकमायाः भविसन्त। "नमहि 
रसमादम् ऋतक्षे  कसश्चदथरयाः प्रवितरतक्षे"  इमत भरतमपुमनयाः नमाट्यशमास्त्रक्षे अविदतम्। तक्षेन न कक्षे विलस  कमाव्यस्य अमपतपु 
गष्ट्रीतनकत्यमादष्ट्रीनमास  सविरषमास  कलमाप्रकमारमाणमास  रस एवि आत्ममा  समाररूप इमत अविगन्तव्यमम्।  रस्यतक्षे  इमत रसयाः। 
रस्यतक्षे  अमास्विमादतक्षे  इमत  अथरयाः।  तक्षेन  आनन्दरूपष्ट्री  स्विमादनो  रस  इमत  अविगम्यतक्षे।  अस्य  रसस्य  प्रथमस 
मनरूपणमम् उपलभ्यतक्षे नमाट्यशमास्त्रक्षे। तस्य रचमयतमा भरतमपुमनयाः। नमाट्यशमास्त्रस्य षष्ठमाध्यमायक्षे रसस्य मविषयनो 
मविस्तरक्षेण  प्रमतपमामदतयाः  असस्त।  तत्र  उकस  मविषयमम्  आधमारष्ट्रीकक त्य  ततयाः  परकमालष्ट्रीनमा  आलङ्कमाररकमा  रसस 
मनरूमपतविन्तयाः।  नमाट्यशमास्त्रस्य  प्रससदमा  प्रमाममामणककी  व्यमाख्यमा  भविमत  अमभनविभमारतष्ट्री।  तस्यमा  रचमयतमा 
अमभनविगपुपपमादयाः। 

. )27 2 रससकत्रस्य मविविरणमम्
"मविभमाविमानपुभमाविव्यमभचमाररससयनोगमादम् रसमनष्पसत्तयाः" (नमाट्यशमास्त्रमम्- ६) इमत भविमत रससकत्रमम्। 

तच्च नमाट्यशमास्त्रक्षे षष्ठमाध्यमायक्षे भविमत। कमाव्यक्षेन नमाट्यक्षेन विमा उपस्थमामपतनो रमामसष्ट्रीतमामदयाः समपुद्रिपविरतमक्षेघमामदयाः विमा 
मविभमावि इत्यपुच्यतक्षे। स सहृदयक्षेषपु रमतशनोकमामदभमाविमानम् अलयौमककरूपक्षेण प्रबनोधयमत। तस्ममातम् तस्य मविभमावि इमत 
नमामधक्षेयमम्।  मविभमाविक्षे  मविदममानमायाः  कटमाकप्रसमार-सस्मत-भमाषणमामद-चक्षेषमामविशक्षेषयाः  अनपुभमावि  इत्यपुच्यतक्षे।  तक्षेन 
रमामसष्ट्रीतमामदषपु मविदमाममानमा दशरनभमाषणमामदमक्रयमा अनपुभमाविमा इमत तमात्पयरमम्। व्यमभचमारष्ट्री अथमारतम् पररवितरनशष्ट्रीलयाः 
असस्थर  इत्यथरयाः।  व्यमभचमाररभमाविमायाः  महि  एकस्य  रसमानपुभविस्य  मध्यक्षे  आगच्छन्तयाः,  मकसञ्चतम्  कणमानन्तरस 
मनगरच्छन्तनो ममानससकमा भमाविमायाः। तक्षे च लज्जमा-ससशय-कपु तकहिलमादययाः। 

. . )27 2 1 समन्विययाः
कमाव्यक्षेन  नमाट्यक्षेन  विमा  उपस्थमामपतमा  भविसन्त  रमामसष्ट्रीतमादय  मविभमाविमायाः।  तक्षेषमामम्  सस्मत-दशरन-

ससभमाषणमामदमक्रयमा  विण्यरन्तक्षे।  तक्षेषमामम्  लज्जमा-हिमास-ससशयमादयनो  व्यमभचमाररभमाविमा  अमप  भविसन्त।  एविञ्च 
रमामसष्ट्रीतमादयनो  लज्जमा-हिमास-कपु तकहिलमामदयपुकमायाः  सस्मत-दशरन-भमाषणमामदमक्रयमायपुकमाश्च  कमाव्यक्षेन  नमाट्यक्षेन  विमा 
उपस्थमाप्यन्तक्षे इत्यथरयाः। एविमम् मविभमाविमादष्ट्रीनमास समपुमचतक्षे ससयनोगक्षे जमातक्षे सहृदयमानमास हृदयक्षे ययाः अलयौमकक आनन्दयाः 
अमभव्यकनो भविमत स रसयाः। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-१

. 1 कमाव्यस्य आत्ममा कयाः।

. 2 मविभमावियाः कयाः।

. 3 रससकत्रमम् नमाट्यशमास्त्रक्षे कसस्मनम् अध्यमायक्षे वितरतक्षे।

. 4 कस्य प्रकमाशनमाय कविययाः कमाव्यमम् रचयसन्त।
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. 5 रसपदमनविरचनमम् कथमम्।

. )27 3 रसमानपुभविस्य स्विरूपमम्
रससकत्रक्षे मविभमाविमादष्ट्रीनमास ससयनोगक्षे रसनो मनष्पदतक्षे इमत पश्यमामयाः। तत्र रसमात्मनमा कयाः मतष्ठमत इमत मविषयक्षे  

जमायतक्षे सजजमासमा। तत्र आलङ्कमाररकमा विदसन्त - 

"व्यकयाः स तथैमविरभमाविमादथैयाः स्थमायष्ट्री भमाविनो रसयाः स्मकतयाः" - इमत (कमाव्यप्रकमाशयाः ३/२)

अस्य विचनस्य अयमम्  अथरयाः  -  मविभमाविमानपुभमाविव्यमभचमाररभमाविथैयाः  अमभव्यकयाः सहृदयक्षेषपु  मविदममानयाः 
रमतशनोकमामदयाः स्थमायष्ट्री भमावियाः रसनो भविमत। सहृदयस्य मनसस अनमामदविमासनमारूपक्षेण अनक्षेकक्षे  भमाविमायाः ससन्त। तक्षे च 
रमत-हिमास-शनोकमादययाः। तक्षे रसत्विप्रमामपपयरन्तमम् सस्थरमायाः भविसन्त। अतयाः तक्षे स्थमामयभमाविमायाः इत्यपुच्य़न्तक्षे। तक्षे च नवि 
भविसन्त। 

रमतहिमारसश्च शनोकश्च क्रनोधनोत्समाहियौ भयस तथमा। 
जपुगपुप्समा मविस्मयश्चक्षेत्थमषयौ प्रनोकमायाः शमनोऽमप च।।  (समामहित्यदपरणयाः. ३/१७५)

असस्मनम् श्लनोकक्षे  एतक्षे नवि स्थमामयभमाविमायाः ससन्त - रमतयाः हिमासयाः शनोकयाः क्रनोधयाः उत्समाहियाः भयमम् जपुगपुप्समा 
मविस्मययाः शमयाः इमत। 

तत्र रमतयाः महि अभष्ट्रीषक्षे मविषयक्षे मनसयाः अनपुरमागजयाः प्रमनोदयाः। हिमासनो नमाम विमागमादष्ट्रीनमामम् मविकमारमातम् जमातयाः 
मचत्तस्य मविकमासयाः। इषनमाशमामदकमारणमातम् जमातयाः मनसयाः द पुयाःखमविशक्षेषयाः शनोकयाः। इच्छमाभङमामदषपु प्रमतकक लक्षेषपु जमातयाः 
मनसयाः  तष्ट्रीक्ष्णतमागपुणयाः  क्रनोधयाः।  उत्समाहिनो  नमाम  कमायमाररम्भमामदषपु  उत्कटयाः  आविक्षेशयाः।  व्यमाघमामददशरनक्षेन 
अत्यन्तमानथरमविषयकमम् मचत्तस्य दयौबरल्यमम् भयमम् भविमत। दनोषमामददपुमविरषयदशरनमातम् जमातमा हिक्षेयबपुमदयाः जपुगपुप्समा 
इत्यपुच्यतक्षे।  लनोकमातष्ट्रीतक्षेषपु  अत्यन्तमम्  अपकविरषपु  मविषयक्षेषपु  दृषक्षेषपु  आश्चयररूपष्ट्री  मचत्तमविस्फमारयाः  मविस्मययाः। 
सकलतकष्णमानमामम् अभमाविक्षे जमातमम् स्विमात्ममविश्रमामसपुखमम् शमयाः भविमत। 

एतक्षेषमास भमाविमानमामम् अमनश्चयमात्मकस  जमानमम् भविमत ससशयजमानमम्। यथमा स्थमाणपुविमार पपुरुषनो विमा इमत। अत्र 
इदस विस्तपु स्थमाणपुयाः उत पपुरुषयाः इमत गहिणक्षे अमनश्चययाः मविदतक्षे। ईदृशमम् गहिणस ससशयजमानमम् इत्यपुच्यतक्षे। 

लनोकक्षे  जष्ट्रीविनस  सपुखदपुयाःखमात्मकस  भविमत।  तक्षेषमामम्  एवि  कमाव्यममागरण  अनपुभवियाः  लनोकनोत्तरयाः  भकत्विमा 
परममास्विमादरूपष्ट्री रसनो भविमत। एतक्षेषमास  भमाविमानमामम्  अनपुभवियाः कमाव्यक्षे  कथमम् अलयौमककनो भविमत इमत ससदक्षेहिस्य 
सममाधमानमम्  अधपुनमा  मक्रयतक्षे।  तत्र  प्रथममम्-  तक्षेषमास  लनोकजष्ट्रीविनक्षे  अनपुभवियाः  कथस  लयौमककयाः  इमत  प्रदश्यरतक्षे। 
लनोकजष्ट्रीविनक्षे सविर मविषयमायाः मदष्ट्रीयमायाः अथविमा मदष्ट्रीयमायाः न भविसन्त इमत मदमविधमाभ्यमामम् बपुमदभ्यमामम् गकहन्तक्षे। तक्षेन 
लनोकक्षे  सविर पदमाथमारयाः स्वि-परसम्बन्धमानमामम् स्विष्ट्रीकमारपपुरस्सरमम् अथविमा पररहिमारपपुरस्सरमम् गकहन्तक्षे इमत। एविमम् इदस 
विस्तपु मम असस्त,  इदस विस्तपु मम नमासस्त,  इदस विस्तपु अन्यस्य असस्त,  इदस विस्तपु अन्यस्य नमासस्त इत्यक्षेविमम् 
गहिणमामन भविसन्त। अत्र सविरत्र स्विस्य परस्य विमा सम्बन्धस्य स्विष्ट्रीकमारयाः पररहिमारनो विमा दृश्यतक्षे। इत्थस यसत्कसञ्चतम् 
विस्तपु गकहतक्षे चक्षेतम् तदस्तकनमामम् जमानमम् अनपुभविनो विमा लयौमककयाः इत्यपुच्यतक्षे। लयौमककयाः अनपुभवियाः चतपुमविरधथैयाः जमानथैयाः 
भविमत इमत आलङ्कमाररकमायाः विदसन्त। तमामन च सम्यकम्  जमानमम्,  ममथ्यमाजमानमम्,  ससशयजमानमम्,  समादृश्यजमानमम् 
इमत चत्विमारर जमानमामन। एतमामन लनोकक्षे  व्यविहिमारसमाधकमामन भविसन्त। 
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सम्यकम्  जमानमम् - रमामनोऽयमम् विककनोऽयमम् इत्यमामद जमानमम् यथमाथरजमानमम् इत्यपुच्यतक्षे। तच्च प्रत्यकमामद-

प्रममाणलब्धमम् भविमत। 

ममथ्यमाजमानमम्  - ममथ्यमाजमानमम् महि भममात्मकस  जमानमम्। यथमा मन्दमान्धकमारक्षे सस्थतमास रज्जपुमम् अदृष्टमा 
तत्स्थमानक्षे  सपरयाः  इमत  प्रतष्ट्रीमतयाः,  स्थमाणपुस  दृष्टमा  पपुरुषयाः  इमत  प्रतष्ट्रीमतयाः  भविमत।  ईदृशमम्  अन्यथमागहिणमम् 
ममथ्यमाजमानमम् इत्यपुच्यतक्षे। 

ससशयजमानमम् - मविषयस्य अमनश्चयमात्मकस  जमानमम् भविमत ससशयजमानमम्। यथमा स्थमाणपुविमार पपुरुषनो विमा 
इमत।  अत्र  इदस  विस्तपु  स्थमाणपुयाः  उत पपुरुषयाः  इमत  गहिणक्षे  अमनश्चययाः  मविदतक्षे।  ईदृशमम्  गहिणस  ससशयजमानमम् 
इत्यपुच्यतक्षे। 

समादृश्यजमानमम् - पकविरमम् जमातस्य पदमाथरस्य समादृश्यबलमातम् अजमातक्षे मविषयक्षे यमादृशस जमानमम् भविमत ततम् 
समादृश्यजमानमम्। यथमा गयौयाः इवि गविययाः असस्त। अत्र गमामम् जमाननम् कसश्चतम् पपुरुषयाः पकविरमम् अदृषमम् अमप गवियमम् 
ततम्-समादृश्यबलमातम् अविगच्छमत। ईदृशमम् जमानमम् समादृश्यजमानमम् इत्यपुच्यतक्षे। 

एमभयाः जमानथैयाः सविर व्यविहिमारमायाः सम्भविसन्त। मकन्तपु कमाव्यपदमाथरस्य गहिणमम् एमभयाः जमानथैयाः न भविमत। 
मचत्रतपुरगन्यमायक्षेन कमाव्यस्य गहिणमम् भविमत। मचत्रक्षे सलसखतयाः अश्वियाः न यथमाथररूपष्ट्री,  नमामप अश्विमभनयाः,  नमामप 
अश्विसदृशयाः, नमामप अश्विनो विमा तमद्भननो विमा इमत प्रतष्ट्रीयममानयाः। मकन्तपु अश्विनोऽयमम् इत्यक्षेवि जमायतक्षे। ईदृशस जमानमम् 
आहिमायरजमानमम् इमत विदसन्त। यसत्कसञ्चतम् प्रयनोजनविशमातम् औमचत्यक्षेन अतसस्मनम् तदपुमदयाः आहिमायरजमानमम् भविमत। 
तच्च जमानमम् मविविक्षेकपकविरकस  भविमत न तपु रज्जपुसपरजमानवितम्। रज्जयौ सपरजमानस यतम् भविमत ततम् यथमाथरस्य गहिणमम् 
नमासस्त। आहिमायरजमानक्षे तपु यथमाथरजमानक्षे सत्यमप अन्य-प्रयनोजनससदयक्षे अमनदमम् इदमम् इमत गकहतक्षे मविविक्षेकपकविरकमम् 
एवि।  यथमा  एकसस्मनम्  विनक्षे  एकयाः  सससहियाः  आसष्ट्रीतम्।  स  विनरमाजनो  भमवितपुमम्  इच्छमत  स्म।  तदथर  प्रमामणनमामम् 
मविश्विमासलमाभमाय सभमामम्  आयनोसजतविमानम्  इत्यक्षेविममामदयाः कथमा प्रवितरतक्षे।  तत्र सससहियाः विनरमाजत्विमम्  न इषविमानम्, 
प्रमामणनमामम्  सभमाममप न आयनोसजतविमानम्,  यतयाः सससहियाः कसश्चतम्  प्रमाणष्ट्री न तपु  मविविक्षेककी  मनपुष्ययाः। मनपुष्ययाः चक्षेतम् 
तत्सविर कपु यमारतम्, न कदमामचदमप मकगयाः करनोमत इत्यक्षेविमम् यथमाथरयाः अस्ममामभयाः जमायतक्षे। तथमामप सससहिस्य तमादृशमायाः 
व्यविहिमारमायाः  अङष्ट्रीमक्रयन्तक्षे।  अङष्ट्रीकमारश्च  आहिमायरजमानबलमादक्षेवि।  एविसमविधक्षेन  ईदृशक्षेन  आहिमायरजमानक्षेन  एवि 
पञ्चतन्त्रमामद-कथमामदषपु मविस्तरक्षेषपु नष्ट्रीमतबनोधयाः ससद्ध्यमत। एविञ्च कमाव्यपदमाथमारयाः मविभमाविमादययाः विमा आहिमायरजमानक्षेन 
मविषयष्ट्रीमक्रयन्तक्षे  इमत  तमात्पयरमम्।  तथमा  गकहिष्ट्रीतमा  मविभमाविमादययाः  समाधमारणमा  भविसन्त।  समाधमारणष्ट्रीकरणक्षेन 
मविभमाविमादष्ट्रीनमामम् अलयौमककत्विमम् ससदमम् भविमत। 

. )27 4 समाधमारणष्ट्रीकरणमम् -  
मविभमाविमादष्ट्रीनमामम्  मविषयक्षे  स्विस्य  मविषयक्षे  च  सहृदयस्य  दक्षेशकमालमामदसम्बन्धमानमामम् 

स्विककीयपरककीयत्विरूपमाणमामम् सम्बन्धमानमामम् स्विष्ट्रीकमारस्य पररहिमारस्य अभमावियाः समाधमारणष्ट्रीकरणमम् भविमत। अतयाः 
समाधमारणमायाः मविभमाविमादययाः नमाम एतक्षे मम, एतक्षे मम न भविसन्त, एतक्षे परस्य, एतक्षे न परस्य भविसन्त इत्यक्षेविसमविधमम् 
स्विसम्बन्धमम् परसम्बन्धस च मविनमा एवि जमायन्तक्षे इत्यथरयाः। दक्षेश-कमाल-स्विककीयपरककीयत्विमादययाः सम्बन्धमायाः लनोकक्षे  
पदमाथमारनमामम्  आविरणरूपक्षेण  मतष्ठसन्त।  तमादृशस  आविरणस  यदमा  न  दृश्यतक्षे  तदमा  पदमाथरयाः  समाधमारणयाः  भविमत। 
सम्बन्धमाविरणमम्  भविमत चक्षेतम्  असमाधमारणमम्  एवि भविमत। असमाधमारणनो नमाम मविशक्षेषरूपष्ट्री पररममतयाः इत्यथरयाः। 

   124   ससस्कक तसमामहित्यमम्



रसपररचययाः मटप्पणष्ट्री

लनोकक्षे  प्रमाययाः सविर  पदमाथमारयाः  असमाधमारणमायाः एवि प्रतष्ट्रीयन्तक्षे। तस्ममातम्  एकक्षे न पपुरुषक्षेण सम्बदयाः पदमाथरयाः अन्यक्षेन 
अनपुभमवितपुमम् आस्विमादमयतपुस विमा न शक्यतक्षे। न खलपु एकस्य भमायमार अन्यक्षेन द्रिषपुममप यपुकमा। एविस सविर पदमाथमारयाः 
सम्बन्धमाविरणक्षेन समहितमायाः मविशक्षेषमायाः च भविसन्त। 

कमाव्यक्षे  तपु  मविभमाविमादययाः मविशक्षेषधमर  मविनमा एवि प्रतष्ट्रीयन्तक्षे  अथमारतम्  समाधमारणमायाः एवि प्रकमाशन्तक्षे। अतयाः 
कस्यमचदमप  सम्बन्धयाः  तक्षेषमास  न  भविमत।  सम्बन्धरूपमम्  आविरणमम्  भग्निमम्  भविमत।  अत  एवि  कमाव्यक्षे  सविर 
मविभमाविमादययाः  पमत-पत्नष्ट्री-पपुत्रमामदरूपमायाः  सविरयाः  द्रिषपुमम्  आस्विमादमयतपुस  च  शक्यमायाः।  श्रष्ट्रीकक ष्णरमासधकमादष्ट्रीनमामम् 
चपुम्बनमासलङनमामदकमम्  अमप सविरषमामम्  अविलनोकनयनोग्यमम्  भविमत। न कदमामचदमप जष्ट्रीविनक्षे  एविस  भविमत। तथमा 
मविभमाविमादष्ट्रीनमामम् समाधमारणतयमा प्रतष्ट्रीमतयाः अलयौमककप्रतष्ट्रीमतयाः इमत आलङ्कमाररकमा विदसन्त। मविभमाविमादष्ट्रीनमामम् मविषयक्षे 
आहिमायरजमानमम्,  ततयाः  समाधमारणष्ट्रीकरणञ्च  सहृदयत्विममहिम्नमा  ससध्यमत।  मविभमाविमादययाः  यदमा  समाधमारणतयमा 
प्रतष्ट्रीयन्तक्षे  तदमा  सहृदयमाणमामम्  हृदयमम्  मविभमाविमामदषपु  तन्मयमम्  भविमत। तदमा  मचत्तक्षे  सत्त्विगपुणयाः व्यमापनो  भविमत। 
रजनोगपुणयाः तमनोगपुणश्च अधनो गच्छतयाः। ततयाः मचत्तमलरूपमम् अजमानमम्  तत्कमालमम्  मनवितरतक्षे।  शपुदसत्त्विममात्रमम् 
प्रकमाशतक्षे।  अजमानमक्षेवि  आत्मनयाः  स्विरूपमानन्दमानपुभविक्षे  प्रमतबन्धकस  भविमत।  अजमानमम्  अत्र  मपुख्यतयमा 
अन्यथमाजमानमक्षेवि। तच्च अहिमम् मनपुष्ययाः कतमार,  ससन्त मम नथैकमामन कतरव्यमामन,  ततश्च ससन्त भनोकव्यमामन 
फलमामन इत्यमामदरूपमम् भविमत। तक्षेन आनन्दमात्मकमम् आत्मनयाः मकलरूपमम् आच्छमामदतमम् असस्त। अतयाः सससमारयाः 
आरब्धयाः  असस्त।  ईदृशमम्  अजमानस  लयौमककसम्बन्धमानमामम्  गहिणक्षेन  मतष्ठमत,  समाधमारणष्ट्रीकरणक्षे  जमातक्षे  तपु  ततम् 
अजमानमम्  तमात्कमासलकमनविकसत्तमम्  प्रमाप्ननोमत।  यथमा  मविभमामविदष्ट्रीनमास  मविषयक्षे  समाधमारणष्ट्रीकरणमम्  भविमत  तथमा 
सहृदयस्य स्विमविषयक्षे  अमप  समाधमारणष्ट्रीकरणमम्  भविमत तदमा  अजमानस्य तमात्कमासलकमनविकसत्तयाः  भविमत।  तदमा 
पकविरमक्षेवि  मविभमाविमामदमभयाः  प्रबनोसधतयाः  समाधमारणष्ट्रीकक तश्च  रत्यमामदयाः  स्थमायष्ट्री  भमावियाः  मचदमानन्दनोपमहितयाः  रसयाः 
इत्यमभधष्ट्रीयतक्षे।  एविमम्  मविभमाविमामदमभयाः प्रबनोसधतयाः सहृदयत्विममहिम्नमा  समाधमारणष्ट्रीकक तयाः  रत्यमामदयाः  स्थमायष्ट्री  भमावियाः 
रसयाः इमत अमभनविगपुप-मम्मटमादष्ट्रीनमामम् मतमम्। 

जगनमाथमतक्षे तपु सहृदयत्विममहिम्नमा मविभमाविमादययाः समाधमारणमा भविसन्त। तथैयाः प्रबनोसधतनो रत्यमामदयाः स्थमायष्ट्री 
भमाविनोऽमप  समाधमारणयाः  भविमत।  तदमा  समाधमारणष्ट्रीकक तक्षेन  मचत्तविकत्त्यमात्मनमा  स्थमामयभमाविक्षेन  उपमहितयाः  आत्ममामप 
समाधमारणयाः  सम्पदतक्षे।  अतयाः  लयौमकककतकरत्विमामदसम्बन्धमाविरणमम्  मविनमा  एवि  व्यविमतष्ठतक्षे।  एविमम् 
स्विरूपप्रमतबन्धकमनविकत्त्यमा  आत्ममा  रत्यमामद-स्थमामयभमाविक्षेन  उपमहितस  मचदमानन्दलकणमम्  अमात्ममानमम्  आत्मनमा 
ससविक्षेसत्त। तक्षेन समाधमारणष्ट्रीकक तक्षेन रत्यमामदनमा ससविसलतयाः अजमानमाविरणरमहितयाः आत्मथैवि रसयाः इमत सस्थतमम्। विक्षेदक्षेऽमप 
आम्नमातमम्  "रसनो विथै  सयाः,  “रसस  हक्षेविमायस  लब्ध्विमा आनन्दष्ट्री भविमत"  इमत।  (तथैत उप.ब्रह्म.विलष्ट्री)  रसयाः एवि 
आत्ममा। सयाः रसमम् अथमारतम् आत्ममानमम् लब्ध्विमा आनन्दष्ट्री भविमत इमत अस्य मन्त्रस्य अथरयाः। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-२

. 6 रसयाः कयाः।

. 7 कमत स्थमामयभमाविमायाः ससन्त।

. 8 आहिमायरजमानमम् मकमम्।
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. 9 अजमानमम् मकमम्।

. 10 व्यमभचमाररभमावियाः कयाः।

. )27 5 रससकत्रमविविरणक्षे मतभक्षेदमायाः
रससकत्रस्य  मविविरणक्षे  चत्विमारयाः  विमादमायाः  प्रससदमायाः  ससन्त।  तक्षे  अमभनविभमारत्यमामम्  उपलभ्यन्तक्षे।  रस 

उत्पदतक्षे  इमत  भट्टलनोलटयाः।  रसयाः  अनपुमष्ट्रीयतक्षे  इमत  श्रष्ट्रीशङ्कपु कयाः।  रसनो  भपुज्यतक्षे  इमत  भट्टनमायकयाः।  रसयाः 
अमभव्यज्यतक्षे इमत अमभनविगपुपयाः। अधपुनमा एतमामन मतमामन सङक्षेपक्षेण अविलनोक्यन्तक्षे। 

उत्पसत्तविमादयाः - 
मविभमाविमानपुभमाविव्यमभचमाररससयनोगमादम्  रसमनष्पसत्तयाः इमत  भरतमपुमनकक तस  रससकत्रमम्  भविमत।  अत्र 

मनष्पसत्तयाः  इमत  पदस्य  उत्पसत्तयाः  इमत  अथर  प्रमतपमादयमत  भट्टलनोलटयाः।  अस्य  मतक्षे  मविभमाविमादष्ट्रीनमास 
स्थमामयभमाविमानमास रसस्य च मध्यक्षे उत्पमाद-उत्पमादकभमावियाः सम्बन्धयाः। अस्य मतक्षे रसयाः अनपुकमायर भविमत। नटक्षेन 
अमभनयदमारमा यस्य अनपुकरणमम् मक्रयतक्षे सयाः अनपुकमायरयाः। यथमा रमामयाः कक ष्णयाः इत्यमादययाः अनपुकमायमारयाः। अनपुकमायर 
सस्थतनो रसनो नटक्षे  रमामत्विमादनपुसन्धमानबलमातम्  प्रतष्ट्रीयतक्षे।  तक्षेन  मपुख्यतयमा अनपुकमायरषपु  रमाममामदषपु  रसनो भविमत। 
गयौणतयमा च स रसनो नटक्षेषपु भविमत इमत भट्टलनोलटमतमम्। 

अनपुमममतविमादयाः -
अनपुमममतविमादमम्  प्रमतपमामदतविमानम्  श्रष्ट्रीशङ्कपु कयाः।  एष  भट्टलनोलटमतक्षे  दनोषमम्  आमविष्करनोमत।  रसयाः 

अनपुकमायर रमाममादयौ यमद अङष्ट्रीमक्रयक्षेत तमहिर  तक्षे रमाममादययाः अधपुनमा न ससन्त,  यमद स्यपुयाः,  अथमामप न स रङमञ्चक्षे 
मतष्ठमत।  तस्ममातम्  अनपुकमायर  रसनो  न  यपुकयाः।  अतनो  रसयाः  अनपुमष्ट्रीयतक्षे  इमत  अङष्ट्रीकरणष्ट्रीयमम्।  लनोकक्षे  पविरतक्षे 
दृश्यममानमम् धकममम् दृष्टमा तत्र पविरतक्षे विमह्नयाः भविमत इमत मनश्चययाः मक्रयतक्षे। अथमारतम् समपुमचतकमारणमम् पपुरस्कक त्य 
विह्नक्षेयाः अनपुममानमम् मक्रयतक्षे इत्यथरयाः। एविस रमामसष्ट्रीतमादष्ट्रीनमामम् अनपुकतकरषपु नटक्षेषपु चपुम्बनमासलङनमादष्ट्रीनम् अमभनयरूपमानम् 
चक्षेषमामविशक्षेषमानम्  दृष्टमा  तत्ततम्  चक्षेषमानपुगपुणमम्  रसस  नटक्षेषपु  अनपुममन्विसन्त समाममासजकमायाः।  अत्र नटक्षे  रसमम्  अनपुममाय 
सहृदयमायाः स्विसस्मनम् आनन्दमम् अनपुभविसन्त। इत्थमम् श्रष्ट्रीशङ्कपु कमतक्षे रसयाः अनपुममानक्षेन उपलभ्यतक्षे इमत सस्थतमम्। 
तस्ममातम् रससकत्रक्षे मनष्पसत्तपदस्य अनपुमममतयाः इत्यथरयाः ससध्यमत तन्मतक्षे। 

भपुमकविमादयाः-
भपुमकविमादस भट्टनमायकयाः प्रमतष्ठमामपतविमानम्। एष प्रथममम् श्रष्ट्रीशङ्कपु कमतक्षे दनोषमम् आमविष्करनोमत। नटक्षेषपु रसनो 

यमद अङष्ट्रीमक्रयक्षेत तमहिर  कमाव्यमामदषपु सहृदयमानमामम् आनन्दयाः कथमम् भमवितपुमम् अहिरमत। कमाव्यमामदषपु आनन्दयाः यमद 
सहृदयस्य न भविमत तमहिर  सहृदययाः कमाव्यमामदषपु मकमथरमम् प्रवितरत। नटक्षेषपु अनपुममतनो रसनो लयौमकक एवि भविमत। 
तस्य समाधमारणष्ट्रीकरणमम् नमासस्त इमत कमारणमातम् शृङमारमामदरसप्रधमानमम् कमाव्यमम् सभ्यमानमास जपुगपुप्समाकरमम् भविक्षेतम्। 
अनपुममानपकक्षे तपु हिक्षेतपुयाः व्यमभचररतनो भविमत इमत अन्यनोऽमप दनोषयाः श्रष्ट्रीशङ्कपु कमतक्षे मतष्ठमत। तस्ममादम् भट्टनमायकनो 
भपुमकविमादमम् प्रमतपमादयमत। तन्मतस यतम् कमाव्यक्षे अमभधयमा कमाव्यमाथरबनोधयाः सम्पदतक्षे इमत। तदनन्तरमम् कमाव्यस्य 
भमाविकत्विव्यमापमारक्षेण  मविभमाविमादष्ट्रीनमास  समाधमारणष्ट्रीकरणमम्  भविमत।  ततयाः  सहृदयस्य  सत्त्विनोद्रिक्षेकनो  भविमत  यनो 
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रसमानपुभवियनोग्यतमामम्  मनसस  मनष्पमादयमत।  तदमा  मचत्तमविकक्षेपकमारकयौ  रजस्तमनोगपुणयौ  न  मतष्ठतयाः।  ततयाः  परस 
मचदमानन्दरूपष्ट्री  आत्ममा  स्विसस्मनम्  मविश्रमान्तनो  भविमत।  समा  च  मविश्रमासन्तयाः  रत्यमामदस्थमामयभमाविसमहितमा  भकत्विमा 
भनोगष्ट्रीकरणव्यमापमारक्षेण भपुज्यतक्षे। तस्ममातम् असस्मनम् मतक्षे मनष्पसत्तयाः इत्यस्य भपुमकयाः इत्यथरयाः। 

भट्टनमायकमतक्षे दनोषमायाः -

मविभमाविमादष्ट्रीनमास समाधमारणष्ट्रीकरणमाथर  कमाव्यशब्दमानमामक्षेवि भमाविकत्विव्यमापमारयाः अङष्ट्रीकक तयाः। स च अयपुकयाः। 
भमाविकत्विस च सहृदयहृदयधमर्थो भविमत, न तपु शब्दधमरयाः। 

आत्ममविश्रमासन्तरूपस रसमम् आस्विमादमयतपुमम् भनोजकत्विव्यमापमारयाः तक्षेन अङष्ट्रीकक तयाः। स च न आविश्यकयाः। 
यतनो महि घटक्षेन आच्छमामदतस दष्ट्रीपस  द्रिषपु स  घटस्य अपसमारणममात्रस कतरव्यमम् असस्त। घटमापसमारणक्षे कक तक्षे  ज्विलनम् 
दष्ट्रीपयाः स्वियमक्षेवि प्रकमाशतक्षे। घटमापसमारणमातम् परस दष्ट्रीपप्रदशरनमम् इमत अपरनो व्यमापमारयाः अविमशषनो न भविमत। तथमा 
आत्मनयाः चथैतन्यरूमपणयाः आनन्दस्य अनपुभविक्षे प्रमतबन्धकमनविमारणमम् यदमा भविमत तदमा स्विप्रकमाशस्य आत्मननो 
मविश्रमासन्तसपुखमम् आत्मनमा एवि अनपुभकयतक्षे। 

भट्टनमायकमतक्षे गपुणमायाः -  

रसयाः सहृदयमनष्ठ इमत तस्य मतमम् अतष्ट्रीवि समञसमम्। रसप्रमक्रयमायमामम् प्रधमानमम् ककीलकस्थमानमम् 
मविभमाविमादष्ट्रीनमामम् समाधमारणष्ट्रीकरणमम्। तस्य मनरूपणक्षे भट्टनमायकस्य सपुमहिदम् यनोगदमानमम् भविमत। 

अमभव्यमकविमादयाः-
अमभव्यमकविमादमम्  प्रमतष्ठमामपतविमानम्  अमभनविगपुपपमादयाः।  आनन्दविधरनस्य  मतमम्  आसष्ट्रीतम्  यतम् 

कमाव्यरसयनोमरध्यक्षे व्यङ्ग्य-व्यञकभमावि इमत। तस्य सपुष्ठपु  प्रमतष्ठमामम् कक तविमानम् अमभनविगपुपपमादयाः। अस्य मतक्षे रसनो 
मनष्पदतक्षे इत्यस्यमाथर्थो महि रसयाः अमभव्यज्यत इमत। कमाव्यक्षेन नमाट्यक्षेन विमा मविभमाविमादष्ट्रीनमामम् उपस्थमापनमम् भविमत। 
सहृदयत्विममहिम्नमा  मविभमाविमादष्ट्रीनमास  समाधमारणष्ट्रीकरणमम्  भविमत।  समाधमारणष्ट्रीकक तथैयाः  मविभमाविमामदमभयाः  सहृदयस्य 
रत्यमामदस्थमामयभमाविमानमास समाधमारणष्ट्रीकरणपकविरकमक्षेवि प्रबनोधनमम् भविमत। समाधमारणष्ट्रीकक तक्षे स्थमामयभमाविक्षे प्रममातमा अमप 
समाधमारणनो भविमत,  अथमारतम्  अजमानस्य तमात्कमासलकमनविकसत्तयाः भविमत। अजमानञ्च अत्र लयौमककसम्बन्धरूपमम् 
अहिमम्  कतमार,  मम एतक्षे,  मम न एतक्षे,  इदमम्  अन्यक्षेषमामम्  इत्यमामदलकणमम्  भविमत। यक्षेन  प्रममातमा  असमाधमारणयाः 
पररममतश्च  भविमत।  तस्य  तमात्कमासलकमनविकत्तयौ  सम्बन्धमाविरणरमहितनो  रत्यमामदस्थमामयभमावियाः  आत्मस्विरूपक्षेण 
मचदमानन्दक्षेन मविषयष्ट्रीकक तनो भविमत। एविस समाधमारणष्ट्रीकक तयाः अत एवि मचदमानन्दमविषयष्ट्रीकक तयाः स्थमामयभमावियाः अमभव्यकयाः 
इत्यपुच्यतक्षे। स च आनन्दरूपष्ट्री रसनो भविमत। 

एतक्षेन  अमभव्यमकविमादक्षेन  रसससदमान्तयाः  प्रमतमष्ठतयाः।  जगनमाथयाः  अस्य  चरमपररष्कमारमम्  कक तविमानम्। 
अमभनविगपुप-मम्मटमादष्ट्रीनमामम्  मतक्षे  मचदमानन्दससविसलतयाः  अजमानमाविरणरमहितयाः  स्थमायष्ट्री  भमाविनो  रसनो  भविमत। 
जगनमाथमतक्षे  तपु  रत्यमामदस्थमामयभमाविसमहितयाः  मकन्तपु  अजमानमाविरणरमहित  आत्ममा  एवि  रसनो  भविमत।  अन्यमायाः 
प्रमक्रयमायाः जगनमाथमतक्षे अमभनविगपुपमादष्ट्रीनमामम् मतक्षे च सममानमा भविसन्त। 
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पमाठगतप्रश्नमायाः-३

. 11 रसयाः अनपुकमायर असस्त इमत कयाः अविदतम्।

. 12 अनपुकतररर रसयाः असस्त इमत कस्य मतमम्।

. 13 भनोगष्ट्रीकरणव्यमापमारयाः कपु तयाः स्विष्ट्रीकक तम्याः।

. 14 समाधमारणष्ट्रीकरणमम् प्रथमतयमा कक्षे न मनरूमपतमम्।

. 15 अमभव्यमकविमादस्य प्रमतष्ठमा कक्षे न कक तमा।

. 16 आनन्दविधरनमतक्षे रसयाः ककीदृशयाः।

. 17 अमभनविगपुपमतक्षे भनोगष्ट्रीकरणमम् कपु तयाः नमासस्त।

. 18 अमभनविगपुपमतक्षे समाधमारणष्ट्रीकरणमम् कथमम् ससद्ध्यमत।

. )27 6 करुणरसमविषयक्षे आकक्षेपयाः सममाधमानञ्च
शनोकस्थमामयभमाविमात्मकनो भविमत करुणरसयाः। शनोकयाः तस्य स्थमामयभमावियाः चक्षेतम् अयमम् आनन्दमयनो न 

भविक्षेतम्। अतनो रस्यतक्षे आस्विमादतक्षे इमत रस इमत रसपदव्यविहिमारयाः करुणक्षे यपुकनो न भविमत इमत आकक्षेपयाः। तस्य 
सममाधमानमम्  एविस  मविदतक्षे  -  करुण आनन्दरूपष्ट्री  इत्यत्र  सहृदयमानमामम्  अनपुभवियाः  प्रममाणमम्।  यमद  करुणरसनो 
दपुयाःखरूपष्ट्री तमहिर  करुणरसमात्मकक्षे  कमाव्यक्षे कनोऽमप न प्रवितरत। करुणप्रधमानस रमाममायणमामदकमाव्यस लनोकक्षे  दपुयाःखहिक्षेतपुयाः 
स्यमातम्।  मकन्तपु  तक्षेषपु  कमाव्यक्षेषपु  लनोकस्य  इच्छमापकविरक-प्रविकसत्तयाः  दृश्यतक्षे।  अतयाः  करुण  आनन्दरूपष्ट्री  एवि। 
रसप्रमक्रयमायमामम् अङष्ट्रीकक तक्षेन समाधमारणष्ट्रीकरणक्षेन करुणनो दपुयाःखरूपष्ट्री इमत न ससद्ध्यमत। 

. )27 7 रसमानमामम् क्रमयाः
शृङमारहिमास्यकरुणरयौद्रिविष्ट्रीरभयमानकमायाः। 
बष्ट्रीभत्सनोऽद्भपुत इत्यषयौ रसमायाः शमान्तस्तथमा पपुनयाः।।  (समा.द.३.७६)

अत्र रसमानमास क्रमनो मविदतक्षे। भरतमपुमनयाः अमप इममक्षेवि क्रममम् अनपुसकतविमानम्। शृङमारयाः हिमास्ययाः करुणयाः 
रयौद्रियाः विष्ट्रीरयाः भयमानकयाः बष्ट्रीभत्सयाः अद्भकतयाः शमान्तयाः इमत नवि रसमायाः क्रमशनो मविदन्तक्षे। एतस्य क्रमस्य महित्त्विस 
विणरयमत अमभनविगपुपयाः अमभनविभमारत्यमामम्। 

तत्र रमतयाः सकलप्रमामणनमामम्  स्विमाभमामविककी बलवितष्ट्री मप्रयमा च भविमत। तस्ममादम् रमतस्थमामयभमाविकयाः 
शृङमारयाः  प्रथमयाः। स कमामप्रधमानयाः।  हिमास्ययाः  सविरदमा  शृङमारमानपुगमामष्ट्री।  तस्ममातम्  स मदतष्ट्रीययाः।  सपुखस्य मविरनोधष्ट्री 
शनोकयाः।  तस्ममातम्  शनोकस्थमामयभमावियाः  करुणयाः  तकतष्ट्रीययाः।  करुणस्य  मनममत्तभकतयाः  क्रनोधयाः।  तस्ममातम् 
क्रनोधस्थमामयभमाविमात्मकनो रयौद्रिरसयाः चतपुथरयाः। रयौद्रियाः अथरप्रधमानयाः अथमारतम्  जष्ट्रीविनस्य समाधनभकतमानमामम्  द्रिव्यमाणमामम् 
कमारणमादम् जमायतक्षे। जष्ट्रीविनसमाधनभकतस सविर  द्रिव्यमम् अथर  इत्यपुच्यतक्षे। तस्य अथरपपुरुषमाथरयाः इमत नमाम। कमामस्य 
अथरस्य  च  मकलस  धमरयाः।  तस्ममादम्  धमरप्रधमाननो  विष्ट्रीररसयाः  पञ्चमयाः।  उत्समाहिस्थमामयभमाविमात्मकयाः  स  भष्ट्रीतमानमामम् 
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अभयप्रदमानपरयाः।  अतनो  विष्ट्रीरमानन्तरमम्  भयमानकयाः।  भयमानकरसस्य  मविभमाविमादष्ट्रीनमास  समाधमारण्यमम्  बष्ट्रीभत्सस्य 
भविमत।  तस्ममादम्  भयमानकमानन्तरमम्  बष्ट्रीभत्सयाः।  विष्ट्रीररसस्य  असन्तमपररणमामनो  मविस्मययाः।  तस्ममादम्  अन्तक्षे 
मविस्मयस्थमामयभमावियाः  अद्भपुतरसयाः।  एविमम्  अषयौ  रसमा  धममारथरकमामरूपस्य  मत्रविगरस्य  प्रमतमनसधत्विक्षेन 
व्यविस्थमामपतमायाः। मत्रविगरस्तपु प्रविकसत्तधमरण ससदनो भविमत। तमदरुदनो मनविकसत्तधमरयाः। तक्षेन अपविगरयाः अथमारदम् मनोकयाः 
ससद्ध्यमत। तस्ममातम् सविमारन्तक्षे मनोकफलकयाः शमान्तयाः पमठतयाः। 

. )27 8 शमान्तरसस्य महित्त्विमम्
अलङ्कमारशमास्त्रक्षे शमान्तरसस्य परमनोच्चस स्थमानस वितरतक्षे। शमान्तरसमविषयक्षे  भरतमपुमनयाः एविमम् अविदतम्  - 

अथ शमान्तनो  नमाम  शमस्थमायष्ट्रीभमाविमात्मकनो  मनोकप्रवितरकयाः।  स  तत्त्विजमान-विथैरमाग्य-आशयशपुद्ध्यमामदमभयाः 
भमाविथैयाः  समपुत्पदतक्षे इमत। अस्य अयमम् अथरयाः  -  शमस्थमामयभमाविक्षेन शमान्तरसयाः पररपक्विनो भविमत। शमभमावियाः 
आत्ममानमात्ममविविक्षेकरूपक्षेण तत्त्विजमानक्षेन विथैरमाग्यक्षेण च ससद्ध्यमत। शमनो नमाम शमासन्तयाः उपशमयाः अथमारतम् सससमारक्षे 
यसत्कसञ्चतम् पदमाथरदमारमा प्रमापव्यमातम् सपुखमातम् द पुयाःखमातम् विमा मनसस कनोभनो यमद न भविमत स शमभमावियाः। सससमारस्य 
आत्मनश्च  यथमाथरबनोधयाः  तत्त्विजमानमम्  इत्यपुच्यतक्षे।  तत्त्विजमानक्षेन  दपुयाःखमात्मकक्षे  अमनत्यक्षे  सससमारक्षे  औदमाससन्यमम् 
भविमत। तत्त्विजमानससदक्षेन विथैरमाग्यक्षेण सससमारक्षे  प्रमापपुमम्  इषस  कतरव्यस  विमा  न मतष्ठमत। ईदृशस  विथैरमाग्यमम्  अविलम्ब्य 
आत्मजमानरूपमम् ब्रह्ममानन्दमम् आत्ममन प्रमापपुमम् अहिरमत। शमस्थमामयभमाविमात्मकयाः शमान्तरसनो मनत्यमामनत्यमविविक्षेक-

विथैरमाग्य-ध्यमान-ब्रह्ममचन्तनमामद-भमाविथैयाः  ससदस  मनोकमम्  प्रमत प्रक्षेरणमामम्  जनयमत।  तस्ममातम्  शपुक-शङ्करमाचमायमारदष्ट्रीनमास 
जष्ट्रीविनचररतमम् मपुमपुकवियाः अमप आस्विमादयसन्त। आत्ममन यथमा सविर लनोकमा लष्ट्रीयन्तक्षे तथमा सविर भमाविमा अथमारतम् 
रसमायाः शमान्तक्षे लष्ट्रीयन्तक्षे। तदपुकविमानम् भरतमपुमनयाः- 

स्विस स्विस मनममत्तममासमाद शमान्तमादम् भमावियाः प्रवितरतक्षे। 
पपुनमनर ममत्तमापमायक्षे तपु शमान्त एवि प्रलष्ट्रीयतक्षे।।

सरलमाथरयाः  -  रमत-हिमास-शनोकमामद-मनममत्तमामन  आसश्रत्य  शृङमार-हिमास्य-करुणमामद-रसमायाः 
अमभव्यज्यन्तक्षे। पपुनयाः रमतहिमासमामदमनममत्तमानमामम् अभमाविक्षे तक्षे शमान्तक्षे एवि लष्ट्रीयन्त इमत। तस्ममातम् स एवि विदमत - 

भमाविमा मविकमारमा रत्यमादमायाः शमान्तस्तपु प्रकक मतमरतयाः। 
सरलमाथरयाः  -  शृङमारमादययाः  अषयौ  रसमायाः  शमान्तमादम्  उत्पदन्तक्षे  यथमा  आत्मननो  जगद्भमाविमा  उत्पदन्तक्षे। 

शमान्तनो न उत्पदतक्षे इत्यतयाः स प्रकक मतयाः इत्यपुच्यतक्षे यथमा विक्षेदमासन्तनमामम् परममात्ममा। 

रसतमासलकमा
रसयाः स्थमामयभमावियाः व्यमभचमाररभमाविमायाः विणर याः दक्षेवितमा

शृङमारयाः रमतयाः लज्जमा-हिमास-मचन्तमा-कपु तकहिलप्रभकतययाः श्यमामयाः मविष्णपुयाः

हिमास्ययाः हिमासयाः मनद्रिमा-आलस्यमादययाः श्विक्षेतयाः प्रमथगणयाः

करुणयाः शनोकयाः मनोहि-मविषमाद-ग्लमामन-स्मकमतप्रभकतययाः कपनोतविणरयाः यमयाः

रयौद्रियाः क्रनोधयाः मद-अमषर-मनोहिप्रभकतययाः रकविणरयाः रुद्रियाः
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विष्ट्रीरयाः उत्समाहियाः धकमत-ममत-गविर-स्मकमतप्रभकतययाः हिक्षेमविणरयाः गयौरनो विमा इन्द्रियाः

भयमानकयाः भयमम् भमासन्त-शङ्कमा-अविस्ममारप्रभकतययाः कक ष्णविणरयाः कमालयाः

बष्ट्रीभत्सयाः जपुगपुप्समा मनोहि-आविक्षेग-अविस्ममार-व्यमासधप्रभकतययाः नष्ट्रीलविणरयाः महिमाकमालयाः

अद्भपुतयाः मविस्मययाः मवितकर -भमासन्त-आविक्षेग-हिषमारदययाः पष्ट्रीतविणरयाः ब्रह्ममा

शमान्तयाः शमयाः मनविरद-धकमत-ममत-दयमादययाः अमतधविलविणरयाः नमारमायणयाः

पमाठगतप्रश्नमायाः-४

. 19 हिमास्ययाः कमम् अनपुगच्छमत।

. 20 धमरप्रधमानयाः रसयाः कयाः।

. 21 करुणमात्परमम् रयौद्रिरसयाः कपु तयाः।

. 22 मनोकप्रवितरकयाः रसयाः कयाः।

. 23 शमान्तस्य स्थमायष्ट्रीभमावियाः कयाः।

. 24 मविकक मतरसमायाः कमत।

. 25 शमान्तयाः कपु तयाः प्रकक मतरसयाः।

. 26 भमाविमायाः कदमा शमान्तक्षे मविलष्ट्रीयन्तक्षे।

 मकमम् अविगतमम्

कमाव्यस्य कमाव्यशमास्त्रस्य च परमनोच्चयाः मविषययाः भविमत रसयाः। रसस्य अनपुभविक्षेन कविययाः कमाव्यमम् 
रचयसन्त। तक्षेन कमाव्यक्षेन रसमक्षेवि अनपुभविसन्त सहृदयमायाः। कमाव्यस्य शब्द-अथर-अलङ्कमारमादययाः सविर असशमायाः रसक्षे 
पररसममाप्यन्तक्षे।  रसयाः  स्विसस्मनम्  पररसममापयाः।  स कमाव्यमात्ममा।  तस्य मनष्पसत्तमम्  भरतमपुमनयाः  मनरूमपतविमानम्। 
मविभमाविमानपुभमाविव्यमभचमाररससयनोगमादम्  रसमनष्पसत्तयाः  इमत भरतकक तस  रससकत्रमम्।  कमाव्यक्षेन  नमाट्यक्षेन  विमा  सममपरतमा 
मविभमाविमादययाः सहृदयत्विबलमातम् समाधमारणमा भविसन्त। समाधमारणष्ट्रीकरणमातम् तक्षे  कमाव्यपदमाथमार लनोकनोत्तरमा भविसन्त। 
एविस  समाधमारणमा  अलयौमककमायाः  च सन्तनो  मविभमाविमादययाः  सहृदयमानमास  रत्यमामदस्थमामयभमाविमानम्  उदनोधयसन्त।  तदमा 
रत्यमामदस्थमामयभमावियाः अमप समाधमारणयाः सनम् जमागररतनो भविमत। समाधमारणष्ट्रीकरणबलमातम् लयौमककसम्बन्धमायाः तत्र न 
प्रतष्ट्रीयन्तक्षे।  ततयाःपरमम्  आत्ममानन्दस्य  प्रमतबन्धकमम्  अजमानमम्  तमात्कमासलकमनविकसत्तमम्  प्रमाप्ननोमत।  तदमा 
प्रमतबन्धकमाभमाविमातम्  स्वियसप्रकमाशशष्ट्रीलक्षेन आनन्दरूमपणमा आत्मनमा मविभमाविमामदमभयाः अमभव्यकयाः स्थमायष्ट्री भमावियाः 
प्रकमामशतनो  भविमत।  समाकमादम्  आत्मनमा  प्रकमाशनो  भविमत,  अतयाः  स्थमायष्ट्री  भमावि  आनन्दमयनो  भविमत।  एविस 
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मविभमाविमामदमभयाः अमभव्यकनो रत्यमामदस्थमामयभमाविनो रस इमत अमभनविगपुपमम्मटमादष्ट्रीनमामम् अमभप्रमाययाः। जगनमाथस्तपु 
रत्यमामदस्थमामयभमावियपुक आविरणरमहित आत्ममा एवि रस इमत विदमत। तत्र प्रममाणश्रपुमतयाः भविमत - रसनो विथै सयाः, 
रसस हक्षेविमायस लब्ध्विमा आनन्दष्ट्री भविमत। इमत। 

रसव्यमाख्यमानक्षे  चत्विमारनो विमादमायाः प्रससदमायाः। तक्षे  च क्रमक्षेण उत्पसत्तविमादयाः,  अनपुपुमममतविमादयाः,  भपुमकविमादयाः, 
अमभव्यमकविमादयाः चक्षेमत। तक्षेषमास विमादमानमास विकमारयाः क्रमक्षेण भट्टलनोलटयाः, श्रष्ट्रीशङ्कपु कयाः, भट्टनमायकयाः, अमभनविगपुपपमादयाः 
चक्षेतक्षे भविसन्त। स्थमामयभमाविमायाः नवि ससन्त। तक्षेन रसमा अमप नवि भविसन्त। तक्षेषपु शृङमारतयाः अद्भ पुतपयरन्तमम् अषयौ रसमा 
धममारथरकमाममानमास प्रमतमनसधरूपमा भविसन्त। शमान्तनो मनोकप्रमतमनसधभरवितष्ट्रीमत शमम्। 

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

. 1 रससकत्रमम् व्यमाख्यमात।

. 2 समाधमारणष्ट्रीकरणमम् मनरूपयत।

. 3 कमाव्यपदमाथरस्य लनोकनोत्तरत्विमम् कथमम् ससद्ध्यमत।

. 4 भट्टनमायकमतक्षे गपुणदनोषयनोयाः आलनोचनमम् कपु रुत।

. 5 अमभव्यमकविमादमम् मविषदयत।

. 6 करुणस्य आनन्दमयत्विमम् उपपमादयत।

. 7 शमान्तरसस्य महित्विमम् प्रमतपमादयत।

. 8 उत्पसत्तविमादक्षे अनपुमममतविमादक्षे च कक्षे  दनोषमायाः ससन्त।

पमाठगतप्रश्नमानमामपुत्तरमामण

. 1 रसयाः

. 2 यक्षेन रत्यमामदस्थयष्ट्रीभमावियाः प्रबनोध्यतक्षे सयाः 
मविभमावियाः

. 3 षष्ठमाध्यमायक्षे

. 4 रसस्य प्रकमाशनमाय

. 5 रस्यतक्षे आस्विमादतक्षे इमत रसयाः

. 6 मविभमाविमामदमभयाः अमभव्यकयाः रत्यमामदयाः 
स्थमायष्ट्रीभमाविनो रसयाः। 

. 7 नवि। 

. 8 यसत्कसञ्चत्प्रयनोजनविशमातम् मविविक्षेकपकमविरकमा 

अतसस्मनम् तदपुमदयाः। 

. 9 अहिमम् कतमार मम कतरव्यमामन ससन्त इत्यमामद 
अन्यथमागहिणमम् अजमानमम् इत्यपुच्यतक्षे। 

. 10 व्यमभचरणशष्ट्रीलयाः अथमारतम् असस्थरस्विभमावियाः 
व्यमभचमाररभमावियाः। 

. 11 भट्टलनोलटयाः। 

. 12 श्रष्ट्रीशङ्कपु कस्य। 

. 13 रसमानपुभविमाथरमम्। 

. 14 भट्टनमायकक्षे न। 

. 15 अमभनविगपुपक्षेन। 
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. 16 रसयाः अमभव्यङ्ग्ययाः। 

. 17 रसयाः स्विप्रकमाशयाः इमत कमारणमातम्। 

. 18 सहृदयत्विममहिम्नमा। 

. 19 शृङमारमम् अनपुगच्छमत। 

. 20 विष्ट्रीररसयाः। 

. 21 शनोकमनममत्तयाः क्रनोधयाः। 

. 22 शमान्तयाः। 

. 23 शमयाः। 

. 24 अषयौ। 

. 25 सविररसमायाः शमान्तक्षे लष्ट्रीयन्तक्षे। 

. 26 मनममत्तक्षे नषक्षे शमान्तक्षे मविलष्ट्रीयन्तक्षे। 

अविलनोकनष्ट्रीयमायाः गन्थमायाः

 समामहित्यदपरणमम् - तकतष्ट्रीयमाध्यमाययाः
 कमाव्यप्रकमाशयाः - तकतष्ट्रीयमाध्यमाययाः
 रसगङमाधरयाः - प्रथममाननमम्
 अमभनविभमारतष्ट्री - षष्ठ्यमाध्यमाययाः

॥ इमत सपमविसशयाः पमाठयाः ॥
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रमामषष यमपुकमविदमालयष्ट्रीमशकमाससस्थमानमम्

उच्चतरमराध्यवमकककरायरार्यः पराठमयक्रमर्यः

ससस्कम तसरावहत्यमम (३४८)

औमचत्यमम्
ससस्कक तक्षे कमाव्यसम्पसत्तयाः समागरवितम् अपमारमा अमकल्यमा च वितरतक्षे। तत्र अस्ममाकस  सनमातनजमानरमामशयाः तदमात्मकस  जष्ट्रीविनस च प्रमतमबसम्बतस 

वितरतक्षे।  कविष्ट्रीनमास  कमाव्यमानमामम्  अलङ्कमारशमास्त्रस्य च अध्ययनक्षे  छमात्रस्य  भकममकमा  अपक्षेमकतमा।  कमाव्यरमाशक्षेयाः  मकलस  स्विरूपस  विक्षेदक्षे  एवि  दृश्यतक्षे। 
समामहित्यस्य प्रविक्षेशमाथर  विक्षेदमामदविमाङयस्य पररचययाः आविश्यकयाः असस्त। अमप च विक्षेदक्षेन उपमदषस  तत्त्विमक्षेवि कमाव्यक्षेन प्रकटष्ट्रीमक्रयतक्षे।  विक्षेदस्तपु  
षडङसमहितयाः  असस्त।  अतयाः  विक्षेदस्य  षडङमानमाञ्च  पररचययाः  अमप  आविश्यकयाः।  विक्षेदकमाव्ययनोयाः  मध्यविमतर  पपुरमाणसमामहित्यमम्।  तस्ममातम् 
पपुरमाणस्यमामप समाममान्यपररचययाः आविश्यकयाः। स च अत्र असस्त। एविस विक्षेदस्य पपुरमाणस्य च पररचयस प्रमाप्य कमाव्यस्य प्रविक्षेशयाः भविमत। 

ससस्कक मतनमारम सपुपररष्कक तमा जष्ट्रीविनपदमतयाः ययमा क्रमशयाः आत्मनोदमारयाः ससद्ध्यमत। भमारतष्ट्रीयसनमातनससस्कक मतयाः चतपुमभरयाः पपुरुषमाथरयाः 
पररकसल्पतमा  वितरतक्षे।  धमरयाः  अथरयाः  कमामयाः  मनोकयाः  इमत चत्विमारयाः  पपुरुषमाथमारयाः।  कमामनो  नमाम  लयौमककजष्ट्रीविनसन्तकमपयाः  सपुखस  विमा।  अथर्थो  नमाम 
तमादृशसपुखलमाभमाथरमम्  अपक्षेमकतमामन विस्त्र-आहिमार-धन-कक्षेत्रमादष्ट्रीमन जष्ट्रीविनसमाधनमामन। धमर्थो नमाम अथमारनमामजरनक्षे  तदमारमा सपुखलमाभक्षे  शमास्त्रनोकयाः 
मनयममविशक्षेषयाः। मनोकयाः अनन्तयाः शमाश्वितमानन्दयाः। एतक्षेषमास मविविक्षेकक्षे  विक्षेदयाः परमस प्रममाणमम्। 

कविक्षेयाः कमर  कमाव्यमम् इमत आलङ्कमाररकमा विदसन्त। तच्च रमणष्ट्रीयस शब्दमाथरयपुगलमम्,  रसमात्मकस  विमाक्यमम् इत्यमप अन्यमान्यमविदमाससयाः 
विदसन्त। अस्मत्परम्परमायमास जष्ट्रीविनमविविक्षेकमाय शमास्त्रममागरयाः इवि कमाव्यममागर्थोऽमप अतष्ट्रीवि आदृतनो वितरतक्षे।

विक्षेदयाः  प्रभपुससम्मतयाः  इत्यपुच्यतक्षे।  पपुरमाणस  ममत्रससम्मतमम्  उत्यपुच्यतक्षे।  कमाव्यस  महि  कमान्तमाससम्मतस  भविमत।  कमान्तमाससम्मतस  नमाम 
कमान्तमासदृशमम् इत्यथरयाः। कमान्तमा नमाम मप्रयमा भमायमार इत्यथरयाः। (यदमा) लनोकक्षे  समाध्विनीं कपु शलमास च कमान्तमास मकममप सजजमासममानयाः पकच्छमत। तदमा 
समा  समाकमातम्  अमभप्रमायविमाचकस  विमाक्यस  पररत्यजमत।  ततयाः  सस्मत-कटमाक-मपुखमाविनमनमामदचक्षेषमामविशक्षेषपपुरयाःसरस  परनोकतयाः  स्विमामभप्रमायसकचकथै याः 
विचनथैयाः अमभमतमाथर जमापयन्तष्ट्री तत्र कमान्तस प्रवितरयमत। यथमा मकमम् अमामफलमम् आस्विमादयसस उत द्रिमाकमाफलमम् इमत कमान्तयाः कमान्तमास पकच्छमत। 
तदमा आमफलममास्विमादयमामम इमत समाकमातम् न विदमत। आमफलस मधपुरस पररमलयपुकस  मविमविधविणररसञतस भविमत इमत विदमत। तक्षेन एतदक्षेवि उकस  
भविमत यतम् अहिमम् आमफलमम् आस्विमादमयतपुममच्छमामम इमत। एविस कमान्तमानमास यथमा परनोकतयाः स्विमामभप्रमायमामभव्यञनशथैलष्ट्री विचनक्षे भविमत तथमा 
कमाव्यस्यमामप भविमत। अतयाः कमाव्यस कमान्तमाससम्मतमम् इमत प्रससदमम्। कमान्तमाविचनस यथमा सरसस मननोहिरस भविमत तथमा कमाव्यममप सरसरमणष्ट्रीयस 
भविमत यक्षेन सहृदयहृदयमम् आकक षस भविमत। एतस्ममातम् कमारणमातम् विक्षेदमातम् पपुरमाणमातम् च मविलकणस भविमत। 

ईदृशनमास कमाव्यमानमामम्, कविष्ट्रीनमामम्, कमाव्यशमास्त्रस्य च पररचययाः छमात्रमाणमामम् भवितपु इमत सधयमा ससस्कक तसमामहित्यमम् नमाम पत्रस पमाठ्यत्विक्षेन 
यनोज्यतक्षे। (Communications Skill) भमाविमविमनमयकयौशलमम् पपुरमा अदमामप च गपुरुत्विमम् आविहिमत। स्विमामभप्रमाययाः कथस समाकमातम् परनोकतयाः 
विमा प्रकटमयतपुस शक्ययाः इमत कमाव्यमातम् जमायतक्षे। इत्थस कमाव्यमाध्ययनस्य बहिहमन प्रयनोजनमामन सन्तष्ट्रीमत औमचत्यमम् आविहिमत यदम् सविरश्रक्षेष्ठमानमास 
कविष्ट्रीनमामम् कमाव्यमामन पठनष्ट्रीयमामन इमत।

असधकमारष्ट्री
अयस पमाठ्यमविषययाः सम्पकणररूपक्षेण ससस्कक तभमाषयमा सलसखतयाः असस्त। परष्ट्रीकमा अमप ससस्कक तममाध्यमक्षेन एवि भमविष्यमत। अतयाः अस्य 

पमाठस्य कयाः असधकमारष्ट्री इमत नकनमम् समपुदक्षेमत प्रश्नयाः। 

अत्र स छमात्रयाः असधकक तयाः ययाः - 



● अधष्ट्रीतव्यमाकरणकनोषयाः कमाव्यरसमपपमासपुयाः।

● सरलससस्कक तस, ससस्कक तसमामहित्यमास्य सरलगदमासशमानम् पदमासशमानम् च पमठतपुमम् बनोद पुस च शक्ननोमत।

● सरलससस्कक तस बनोदपुस शक्ननोमत।

● स्विभमाविस ससस्कक तभमाषयमा सलसखत्विमा प्रकटमयतपुस शक्ननोमत।

प्रयनोजनमम् (समाममान्यमम्) 
उच्चतरममाध्यममकस्तरक्षे ससस्कक तसमामहित्यस्य पमाठ्यत्विक्षेन यनोजनस्य कमामनचन उदक्षेशमामन अत्रमाधनो दष्ट्रीयन्तक्षे।

● जष्ट्रीविनस्य चरमलक्ष्यस सपुखलमाभयाः। इहि परत्र च। कमाव्यमाध्ययनक्षेन ततम् ससद्ध्यमत। अतयाः अध्यक्षेततॄणमास ससध्यतपु।

● बहिहमन कमाव्यमामन सपुखप्रमतपमादनमाय प्रविकत्तमामन सफलमामन मविफलमामन च भविसन्त। तत्र विथैफल्यस्य कमारणमामन कमामन इमत जमात्विमा 
छमात्रयाः कमाव्यस्य सकक्ष्मस मचन्तनस कतपुरमम् प्रभविक्षेतम्। 

● कमवियाः यथमा स्विस्य मविमचत्रमामभयाः उमकमभयाः जनमानम्  रञयमत तथमा कमाव्यमाध्ययनक्षेन छमात्रनोऽमप समामथ्यरमम्  अजरयक्षेतम्। अन्यकक तस्य 
कमाव्यस्य च आदरस कपु यमारतम्।

● स्विस्य स्विपररमचतमानमास च जष्ट्रीविनस कमाव्यरसक्षेन पररपकणर कतपुर प्रवितरतक्षे।

● ससस्कक तकमाव्यमानमास ममहिममानमम् अविगम्य तत्प्रचमारक्षे बदमादरयाः सश्रद्धस प्रवितरतमामम्।

● अमत प्रमाचष्ट्रीनमायमा भमारतष्ट्रीयजमानसम्पदयाः विथैजमामनकतमा सविरजननोपकमाररतमा ममहिममा च सगविर जगमत प्रसमारयक्षेतम् छमात्रयाः।

● कमाव्यगन्थमानमामम्  सरलमानम्  असशमानम्  पमठत्विमा  छमात्रमायाः  तक्षेषमामम्  असशमानमामम्  अथमारनम्  जमास्यसन्त।  तक्षे  स्वितयाः  मयौसखककीं  सलसखतमास  च 
अमभव्यमकस  कतपुर शक्ष्यसन्त। 

● कमाव्यमाध्ययनक्षेन छमात्रमायाः महिमामविदमालयस्तरक्षे मविश्विमविदमालयस्तरक्षे च प्रवितरममानक्षेषपु पमाठ्यक्रमक्षेषपु अध्ययनमाथरमम् अविसरस प्रमापपुस समथमारयाः 
भमविष्यसन्त। 

● कमाव्यक्षेषपु रुमचममानम् भकत्विमा शकयाः ससलग्नियाः भमविष्यमत।

प्रयनोजनमम् (मविमशषमम्)

ससस्कक तसमामहित्यक्षे प्रविक्षेशस्य समामथ्यरमम्

● कमाव्यक्षेषपु कक्षे  मविषयमा अन्तभरविसन्त इमत समाममान्यजमानस भविक्षेतम्।

● कविष्ट्रीनमास पररचयस प्रमाप्नपुयमातम्।

● कमाव्यमानमास पररचयस प्रमाप्नपुयमातम्।

● कमाव्यमालङ्कमारच्छन्दसमामम् पररचयस प्रमाप्नपुयमातम्।

● रसससदमान्तस जमानष्ट्रीयमातम्।

● पमठतसमामगष्ट्रीमम् आसश्रतमानमास प्रश्नमानमामम् उत्तरमामण दमातपुस प्रभविक्षेतम्।। 

ससस्कक तसमामहित्यमाध्ययनक्षे समामथ्यरमम्

● कमाव्यमानमामम् अध्ययनस्य कसश्चतम् मविमशषयाः क्रमयाः वितरतक्षे। तज्जमानस प्रमाप्य कमाव्यस्य अगक्षे अध्ययनक्षे समथर्थो भविक्षेतम्।

● कमाव्यक्षे मविदमाममानमास छन्दसमामम् अलङ्कमारमाणमास व्यमाकरणमासशमानम् च जमास्यमत। 

● तक्षेषमास जमानक्षेन अन्यत्र मविदममानमानमामम् अलङ्कमारमादष्ट्रीनमास जमानस भविक्षेतम्।

● कविष्ट्रीनमामम् अलङ्कमाररकमाणमास च पररचयस प्रमाप्नपुयमातम्।



● छन्दयाः अलङ्कमारयाः रसयाः इत्यमादष्ट्रीनम् मविषयमानम् बपुद्ध्विमा स्वियस कमाव्यरचनमायमास समामथ्यमारशमालष्ट्री भविक्षेतम्।

● अस्य पमाठ्यमविषयस्य जमानक्षेन तसस्मनम् दशरनक्षे मविदमाममानमानमामम् अन्यक्षेषमामम् आकरगन्थमानमामम् अध्ययनक्षे समथर्थो भविक्षेतम्।

ससस्कक तसमामहित्यप्रयनोगस्य समामथ्यरमम्

● ससस्कक तकमाव्यमानमामम् अध्ययनक्षेन स्विस्य विमामच कमाव्यमात्मकतमा स्यमातम्।

● अपरकक तस्य कमाव्यप्रयनोगस्य जमानस भविक्षेतम्। 

● भमाविमविमनमययाः प्रभमामवितयमा कतपुरमम् प्रभविक्षेतम्। 

● विमाण्यमा भमाविमविमनमयक्षे अलङ्कमारमादष्ट्रीनमामम् शमास्त्रसम्मतस प्रयनोगस कतपुर प्रवितरत

● विमामच मविदममानस ससयनोगमवियनोगसमामथ्यरमम् अविगच्छक्षेतम्।

● यथमा विथैदयाः जनस दृष्टमा तस्य रनोगमामदकस  मचन्तयमत। चयौरयाः मवित्तकनोषमामदकस  मचन्तयमत। विमणकम्  क्रक्षे तमारमम् पश्यमत। तथमा जगतयाः 
कमविरूपक्षेण दशरनक्षे समथर्थो भविक्षेतम्। 

पमाठ्यसमामगष्ट्री

पमाठ्यक्रमक्षेण सहि मनम्नसलसखतसमामगष्ट्री सममायनोसजतमा भमविष्यमत

● दक्षे मपुमद्रितक्षे पपुस्तकक्षे ।

● एकस  मशककमामङ्कत-मकल्यमाङ्कनप्रपत्रमम् प्रदमास्यतक्षे। अनक्षेन सहि छमात्रथैयाः एकस   पररयनोजनमाकमायरममप (Project) करणष्ट्रीयमम्।

● कमाव्यस्य मशकणस प्रमायनोमगकरूपक्षेण अमप भमविष्यमत। परन्तपु प्रमायनोमगकपरष्ट्रीकमा कमामप नमासस्त। 

● पमाठमनममारणक्षे ससपकर ककमासपु च अध्यमापनकमालक्षे छमात्रक्षेषपु जष्ट्रीविनकयौशलमानमास सम्यकम्  मविकमासयाः भविक्षेतम् इमत ध्यमातव्यमम् भमविष्यमत। अनक्षेन 
तक्षेषपु स्वितयाः यपुमकसमसन्वितमचन्तनशकक्षे याः मविकमासयाः भमविष्यमत।

● मपुकमविदमालयक्षे प्रविक्षेशनोत्तरस पमाठ्यक्रममममस मविदमाथर्ती एकविषरत: असधकमासधकस  पञ्चविषरषपु पकरमयतपुस शक्ननोमत।

अङ्कमकल्यमायनप्रमविसधयाः परष्ट्रीकमायनोजनमा च 
● पत्रस्य  (१००)  शतमम्  अङ्कमायाः  ससन्त।  परष्ट्रीकमाकमालयाः  हिनोरमात्रयमात्मकयाः।  अस्य पत्रस्य सलसखतस्विरूपमक्षेविमासस्त  (Theory)। 

प्रमायनोमगकरूपस  (Practical)  मकममप नमासस्त। क्रममकमम्  (Formative)  समपुसच्चतस  (Summative)  चक्षेमत मदमविधस  मकल्यमायनस 
भमविष्यमत। 

● क्रममकस  मकल्यमायनमम्  -  मविसशतक्षेयाः  अङ्कमानमास  (२०)  मशककमामङ्कतस्य  कमायरस्य  (TMA)  एकस  पत्रस  स्यमातम्।  अस्य  मकलमायनमम् 
अध्ययनकक्षे न्द्रिक्षे (Study Centre) भविक्षेतम्। अस्य कमायरस्य अङ्कमायाः अङ्कपमत्रकमायमास (Marks sheet) पकथकम्  उमलसखतमायाः स्यपुयाः।

● समपुसच्चतस मकल्यमायनमम् - विषर विमारदयस (ममाचरममासस अक्टनोबरममासस च) बमाहपरष्ट्रीकमा भमविष्यमत। तत्र परष्ट्रीकमायमास समपुसच्चतस मकल्यमायनस 
भमविष्यमत। 

● प्रश्नपत्रक्षे  जमानमम्  (Knowledge),  अविगममम्  (Understanding)  अमभव्यमकस  (Application  skill)  चमाविलम्ब्य 
यपुकमानपुपमातक्षेन प्रश्नमायाः सममामविषमायाः स्यपुयाः।

● परष्ट्रीकमासपु अमतलघकत्तरमात्मक- लघकत्तरमात्मक-मनबन्धमात्मक-प्रश्नमानमाममप सममाविक्षेशयाः भमविष्यमत।

● सकत्रमाथरयाः सकत्रव्यमाख्यमा रूपसमाधनमम्  इमत त्रयनो मपुख्यमायाः मविषयमायाः स्यपुयाः।  अन्यक्षे  प्रसकमानपुप्रसकमायाः कक्षे मचदम् मविषयमायाः अमप स्यपुररमत 
अविधक्षेयमम्। 

● उत्तष्ट्रीणरतमायथै पणयाः (condition) - प्रमतशतस त्रयसस्त्रशदम् (३३%) अङ्कमायाः उत्तष्ट्रीणरतमायथै पणयाः (ममानदण्डयाः) वितरतक्षे। 

● ससस्थमानस्य परष्ट्रीकमायमामम् उत्तरलक्षेखनभमाषमा - ससस्कक तमम् (अमनविमायरमम्)



अध्ययनयनोजनमा
● मनदरशभमाषमा (Medium of instruction) -  ससस्कक तमम्।

● स्विमाध्यमायमाय कमालमाविसधयाः  (Self-study hours) २४० हिनोरमायाः 

● न्यकनतयाः मत्रसशतम् (३०) सम्पकर ककमायाः (Personal Contact Programme - PCP) अध्ययनकक्षे न्द्रिक्षेषपु भमविष्यसन्त।

● भमारमासशयाः -  सथैदमासन्तकयाः (Theory) शतस प्रमतशतमम्। 

● प्रमायनोमगकमम् (Practical) - नमासस्त।

अङ्कमविभमाजनमम्
अगक्षे समारण्यमास द्रिषव्यमम्

पमाठ्यमविषयस्य उदक्षेशयाः (पमाठ्यमविषयमबन्दवियाः)
उच्चतरममाध्यममकककमायमायाः ससस्कक तसमामहित्यस्य पपुस्तकक्षे  मनम्नमविषयमायाः अन्तभरविसन्त। मविविरणमधस्तमादपुपन्यस्यतक्षे।- 

समगस्य पमाठ्यमविषयस्य भमागमायाः प्रकसल्पतमायाः ससन्त। प्रमतभमागमम् कमत पमाठमायाः, स्विमाध्यमायमाय कमत हिनोरमायाः, सथैदमासन्तकपरष्ट्रीकमायमामम् 
मकयमानम् असशयाः, प्रमायनोमगकपरष्ट्रीकमायमामम् मकयमानम् असशयाः, प्रत्यध्यमायमम् अङ्कमविभमाजनस चक्षेमत मविषयमायाः अत्र प्रदष्ट्रीयन्तक्षे।

पररच्छक्षेदयाः - १ कमविपररचययाः (पमाठमायाः १-३)

अध्यमायस्य औमचत्यमम्
यथैयाः  कमविमभयाः ससस्कक तस  रम्यस  कक तस,  कमाव्यमाविदमानक्षेन  पनोमषतस  तक्षेषमास  दक्षेशकमालकक मत-मविषयक्षे  रससकमानमास  सजजमासमा  स्विमाभमामविककी  एवि। 

तदक्षेविमात्र मकसञ्चतम् उपन्यस्यन्तक्षे।

पररच्छक्षेदयाः - २ कमाव्यमाध्ययनमम् - १ (पमाठमायाः ४-११)

अध्यमायस्य औमचत्यमम्
कमविकपु लगपुरुयाः  कमासलदमासयाः।  तस्य  श्रक्षेष्ठमा  रचनमा  रघपुविसशमम्।  छमात्रमायाः  कमासलदमासशथैल्यमा  रघपुविसशस  जमानष्ट्रीयपुयाः,  तन्ममाध्यमक्षेन 

कमाव्यरसमास्विमादस कपु यपुरयाः इमत अत्र रघपुविसशस्य प्रथमसससगरतयाः कसश्चदसशयाः अत्र उपमादमाय व्यमाख्यमास्यतक्षे। 

नथैकक्षे  कमाव्यस्य प्रकमारमायाः।  स्तनोत्रस  जनमानमास  मनमाससस  रमयमत।  अतयाः बनोधमाय मनोदमाय  च सपुप्रससदस  स्तनोत्रमम्  मनोहिमपुद्गरमाख्यमत्र 
प्रदष्ट्रीयतक्षे। असम्बकमादमास्य गदकमाव्यस मशविरमाजमविजययाः अमत प्रससदमम्। तस्य असशमविशक्षेषमायाः अत्र उपस्थमाप्यन्तक्षे।

पररच्छक्षेदयाः - ३ कमाव्यमाध्ययनमम् - २ (पमाठमायाः १२-१९)

अध्यमायस्य औमचत्यमम्
उत्तररमामचररतस  नमाम  नमाटकस  भविभकतक्षेयाः  सविर्थोत्कक षस  दमानस  मन्यन्तक्षे  मविदमाससयाः।  अत्र रमाममायणस्य उत्तरमाधर  विमणरतमम्।  नमाटकममदस 

सपमाङ्कमात्मकस  वितरतक्षे। लङ्कमायमायाः महिमारणक्षे श्रष्ट्रीरमामक्षेण रमाविणस मनहित्य सष्ट्रीतमा अशनोकविनमातम् उदकतमा। ततयाः विनविमासस सममाप्य अयनोध्यमास प्रत्यमागतयाः। 
ततयाः रमामस्य रमाज्यमामभषक्षेकयाः सम्पनयाः। ततयाः आरभ्य सष्ट्रीतयमा सहि मविच्छक्षेदयाः पपुत्रयनोयाः लविकपु शयनोयाः जन्म सष्ट्रीतयमा सहि पपुनममरलनपयरन्तस 
नमाटकममदस पररव्यमापमम्। तस्य कसश्चदसशयाः अत्र उपस्थमाप्यतक्षे।



बमाणभट्टयाः गदकमाव्यरचनमायमास पटपुतमयाः। तस्य मकममप गदकमाव्यस छमात्रथैरविश्यपठनष्ट्रीयमममत हिक्षेतनोयाः कमादम्बयमारयाः कथमाभमागस्य एकयाः 
असशयाः शपुकनमासनोपदक्षेशयाः अत्र प्रमतपमादममाननो मविषययाः। प्रभपुत्विलमाभक्षे  यपुकविस्य यमा मविपतम् सम्भविमत तमदषयक्षे  शपुकनमासक्षेन कक तयाः उपदक्षेशनोऽत्र 
मपुख्यनोसस्त। कक्षे नमामप यपुविकक्षे न नकनमयस मविषयनोऽध्यक्षेतव्य इमत प्रमासमङकतमा तस्य।

पररच्छक्षेदयाः - ४ कमाव्यदपरणयाः (पमाठमायाः २०-२७)

अध्यमायस्य औमचत्यमम्
कमाव्यरचनमायमा मविजमानमसस्त। कमाव्यमनममारणक्षे यक्षे मनयममा अविलम्बनष्ट्रीयमायाः, कमाव्यमाध्ययनक्षेऽमप यक्षे मनयममा अविश्यस जमातव्यमा तक्षे सविरऽमप 

मनयममा  रष्ट्रीतययाः  पदतययाः  कमाव्यशमास्त्रक्षे  आलनोच्यन्तक्षे।  तक्षेषपु  कक्षे मचदम्  प्रमाथममकतयमा  जमातव्यमा  मविषयमा  असस्मनम्  मविभमागक्षे  अन्तभरविसन्त। 
अलसकमारशमास्त्रममप ततम् कथ्यतक्षे। अत्र अलसकमाररकमाणमास पररचयनोऽमप दष्ट्रीयतक्षे। अलसकमारयाः विकसत्तयाः छन्दयाः रस इत्यक्षेतक्षे मपुख्यमा मविषयमा अत्र मचतमायाः 
ससन्त।

पमाठ्यमविषयस्य उदक्षेशयाः (पमाठ्यमविषयमबन्दवियाः)
उच्चतरममाध्यममकककमायमायाः ससस्कक तसमामहित्यस्य पपुस्तकक्षे  मनम्नमविषयमायाः अन्तभरविसन्त -

क्र.सस. मपुख्यमबन्दवियाः स्विमाध्यमायमाय 
हिनोरमायाः

भमारमासशयाः 
(अङ्कमायाः)

१ प्रथमयाः 
पररच्छक्षेदयाः

कमविपररचययाः- २४ ८

पमाठयाः - १ कविष्ट्रीनमास दक्षेशकमालकक मतपररचययाः- विमाल्मष्ट्रीमकयाः व्यमासयाः भमासयाः

पमाठयाः - २ कविष्ट्रीनमास दक्षेशकमालकक मतपररचययाः- कमासलदमासयाः भमारमवियाः अश्विघनोषयाः

पमाठयाः - ३ कविष्ट्रीनमास दक्षेशकमालकक मतपररचययाः- श्रष्ट्रीहिषरयाः कक्षेमक्षेन्द्रियाः भविभकमतयाः कल्हिणयाः 
मशविस्विमामष्ट्री

२ मदतष्ट्रीययाः 
पररच्छक्षेदयाः

कमाव्यमाध्ययनमम् - १- ६० ३०

पमाठयाः - ४ रघपुविसशमम् (प्रथमसगरयाः)- रघपुविसशष्ट्रीयनकपमाणमास गपुणविणरनमम् (१-१० श्लनोकमायाः)

पमाठयाः - ५ रघपुविसशमम् (प्रथमसगरयाः)- रमाजनो मदलष्ट्रीपस्य गपुणविणरनमम् - १ (११-२३ श्लनोकमायाः) 

पमाठयाः - ६ रघपुविसशमम् (प्रथमसगरयाः)- रमाजनो मदलष्ट्रीपस्य गपुणविणरनमम् - २ (२४-३४ श्लनोकमायाः) 

पमाठयाः - ७ रघपुविसशमम् (प्रथमसगरयाः)- विमशष्ठमाश्रमस प्रमत गमनमम् (३५-४८ श्लनोकमायाः) 

स्तनोत्रमामदसमामहित्यमम्- 

पमाठयाः - ८ स्तनोत्रसमामहित्यमम् - - मनोहिमपुद्गरयाः - अन्विययाः व्यमाख्यमा, सरलमाथरयाः, व्यमाकरणमम्

पमाठयाः - ९ ऐमतहिमाससकमम् अविमारचष्ट्रीनस कमाव्यमम्- - मशविरमाजमविजययाः -  बटपुससविमादयाः

पमाठयाः - १० ऐमतहिमाससकमम् अविमारचष्ट्रीनस कमाव्यमम्- - मशविरमाजमविजययाः - यनोगष्ट्रीरमाजससविमादयाः

पमाठयाः - ११ ऐमतहिमाससकमम् अविमारचष्ट्रीनस कमाव्यमम्- - मशविरमाजमविजययाः - यविनदपुरमाचमारयाः



३ तकतष्ट्रीययाः 
पररच्छक्षेदयाः

कमाव्यमाध्ययनमम् - २- ७० ३०

पमाठयाः - १२ उत्तररमामचररतमम् (प्रथमनोङ्कयाः)- श्लनोकस्य अन्विययाः, अन्वियमाथरयाः, गदविमाक्यमानमास 
सरलमाथरयाः, प्रयनोजनक्षे समत व्यमाकरणमटप्पणष्ट्री मविशक्षेषमटप्पणष्ट्री च

पमाठयाः - १३ उत्तररमामचररतमम् (प्रथमनोङ्कयाः)- अषमाविक्रससविमादयाः

पमाठयाः - १४ उत्तररमामचररतमम् (प्रथमनोङ्कयाः)- मचत्रदशरनमम् - १

पमाठयाः - १५ उत्तररमामचररतमम् (प्रथमनोङ्कयाः)- मचत्रदशरनमम् - २

पमाठयाः - १६ कमादम्बरष्ट्री - शपुकनमासनोपदक्षेशयाः- ययौविनस्विभमावियाः - गदविमाक्यमानमामम् अन्वियमाथरयाः, 
सरलमाथरयाः, व्यमाकरणमटप्पणष्ट्री मविशक्षेषमटप्पणष्ट्री च

पमाठयाः - १७ कमादम्बरष्ट्री - शपुकनमासनोपदक्षेशयाः लक्ष्ममाचमापल्यमम्- 

पमाठयाः - १८ कमादम्बरष्ट्री - शपुकनमासनोपदक्षेशयाःलक्ष्मष्ट्रीदपुष्प्रभमावियाः-१- 

पमाठयाः - १९ कमादम्बरष्ट्री - शपुकनमासनोपदक्षेशयाःलक्ष्मष्ट्रीदपुष्प्रभमावियाः-२- 

४ चतपुथर याः 
पररच्छक्षेदयाः

कमाव्यदपरणयाः- ८६ ३४

पमाठयाः - २० अलसकमाररकपरम्परमापररचययाः- भरतयाः भमामहियाः, दण्डष्ट्री, विमामनयाः, रुद्रिटयाः, 
अमभनविगपुपयाः , कपु न्तकयाः - तक्षेषमास दशकमालकक तययाः

पमाठयाः - २१ अलसकमाररकपरम्परमापररचययाः- आनन्दविधरनयाः, अप्पय्यदष्ट्रीमकतयाः, मम्मटयाः, 
भनोजरमाजयाः, मविश्विनमाथयाः, जगनमाथयाः - तक्षेषमास दशकमालकक तययाः

पमाठयाः - २२ विमाच्य-लक्ष्य-व्यङ्ग्यमानमास समाममान्यपररचययाः

पमाठयाः - २३ छन्दमाससस- छन्दसमास ममात्रमागणयतष्ट्रीनमास पररचययाः। छन्दनोभक्षेदमायाः। 

पमाठयाः - २४ छन्दमाससस- ममामत्रकच्छन्दमाससस, विमामणरकच्छन्दमाससस च मचतमामन। - अनपुषपुभम् 
इद्रिविजमा विसन्तमतलकमा ममासलनष्ट्री शमादकरलमविक्रकीमडतमम् इत्यमादष्ट्रीनमास कक्षे षमासमचतम् 
छन्दसमास लकणमम्, लकणस्य व्यमाख्यमा, उदमाहिरणश्लनोकक्षे  समन्विययाः

पमाठयाः - २५ आलसकमारपररयचयाः- अथमारलसकमारयाः, शब्दमालसकमारयाः - समाममान्यपररचययाः, 
अलसकमारस्य प्रयनोजनमम्, लकणमम्, लकणस्य बनोधनमम्, दृषमान्तपपुरयाःसरमम् 
अन्विययाः। कक्षे मचतम् मपुख्यमालसकमारमायाः।

पमाठयाः - २६ आलसकमारपररयचयाः- उपममा, रूपकमम्, दृषमान्तयाः, उत्प्रक्षेकमा इत्यमादययाः कक्षे मचतम् 
मपुख्यमालसकमारमायाः

पमाठयाः - २७ रसपररचययाः- मविभमाविमादष्ट्रीनमास पररचययाः, सरस्विरूपपपुरयाःसरस रसमास्विमादप्रकमारयाः, 
रसभक्षेदमायाः



प्रश्नपत्रस्य प्रमारूपमम् (Question Paper Format)

मविषययाः - ससस्कक तसमामहित्यमम् (३४८) (Sanskrit Sahitya) स्तरयाः- उच्चतरममाध्यममकककमा

परष्ट्रीकमाकमालमाविसधयाः (Time)- हिनोरमात्रयमम् (३ hrs) पकणमारङ्कमायाः (Full Marks)- १००

लक्ष्यमानपुसमारर अङ्कमविभमाजनमम्

मविषयमायाः अङ्कमायाः प्रमतशतस यनोगयाः

जमानमम् (Knowledge) २५ २५%

अविबनोधयाः (Understanding) ४५ ४५%

अनपुप्रयनोगकयौशलमम् (Application Skill) ३० ३०%

महिमायनोगयाः-> १००

प्रश्नप्रकमारक्षेण अङ्कभमारमविभमाजनमम्

प्रश्नप्रकमारयाः प्रश्नससख्यमा अङ्कमायाः यनोगयाः

दष्ट्रीघर्थोत्तरष्ट्रीयप्रश्नमायाः (LA) ५ ६ ३०
लघकत्तरमात्मकप्रश्नमायाः (SA) १० ४ ४०
सपुलघकत्तरष्ट्रीयप्रश्नमायाः (VSA) १० २ २०
बहिहमविकल्पष्ट्रीयप्रश्नमायाः एकमाङ्कप्रश्नमायाः स्तम्भमक्षेलनस ररकस्थमानपकमतरयाः च १० १ १०

महिमायनोगयाः-> ३५ १००

पमाठ्यमविषयमविभमागमानपुसमारर भमारमासशयाः

मविषयघटकमायाः अङ्कमायाः स्विमाध्यमायमाय हिनोरमायाः

१. कमविपररचययाः ८ २४
२. कमाव्यमाध्ययनमम् - १ २८ ६०
३. कमाव्यमाध्ययनमम् - २ ३० ७०
४. कमाव्यदपरणयाः ३४ ८६

महिमायनोगयाः -> १०० २४०

प्रश्नपत्रस्य कमामठन्यस्तरयाः

प्रश्नस्तरयाः अङ्कमायाः

कमठनयाः (Difficult) (मक्षेधमाविष्ट्री एवि उत्तरदमानक्षे समथरयाः) २५
मध्यमयाः (Medium) (मनत्यस पठनम् अध्यविसमायष्ट्री छमात्रयाः उत्तरदमानक्षे समथरयाः) ५०
सरलयाः (Easy) (समगमास पमाठसमामगष्ट्रीमम् अल्पशयाः पठनम् छमात्रयाः उत्तरदमानक्षे समथरयाः) २५



प्रश्नपत्रप्रमतममा
असस्मनम् प्रश्नपत्रक्षे ... प्रश्नमायाः ससन्त। .... मपुमद्रितपपुटमामन च ससन्त।

Roll No.
अनपुक्रममाङ्कयाः ४     ५    ०    १    ५    ९    १    ८    ३    ०    ०    १    

Code No.
गकढससख्यमा ५५/SS/A/S

SET
स्तबकयाः

 A 

ससस्कम तसरावहत्यमम 
Sanskrit Sahitya

(३४८)

Day and Date of Examination
परष्ट्रीकमामदनस मदनमाङ्कश्च ..... ______________________________________________________

Signature of two Invigilators
मनरष्ट्रीककयनोयाः हिस्तमाकरमम्   १) ______________________________________________________

२) ______________________________________________________

सरामरान्यरा वनदर्वेशिरार्यः
) 1 अनपुक्रममाङ्कयाः प्रश्नपत्रस्य प्रथमपपुटक्षे नकनस लक्षेख्ययाः।

) 2 मनरष्ट्रीक्ष्यतमामम् यतम् प्रश्नपत्रस्य पपुटससख्यमा प्रश्नमानमास च ससख्यमा प्रथमपपुटस्य प्रमारम्भक्षे प्रदत्तससख्यमा सममानमा न विमा। प्रश्नक्रमयाः सम्यगम् 
न विमा।

) 3 विस्तपुमनष्ठप्रश्ननमामम् (क), (ख), (ग), (घ) एषपु मविकल्पक्षेषपु यपुकमम् उत्तरस मचत्विमा उत्तरपत्रक्षे लक्षेख्यमम्। 

) 4 समक्षेषमास प्रश्नमानमामम् उत्तरमामण मनधमारररतसमयक्षे एवि लक्षेख्यमामन।

) 5 उत्तरपत्रक्षे आत्मपररचयमात्मकस  लक्षेखनमम् अथविमा मनमदरषस्थमानस मविहिमाय अन्यत्र क्विमामप अनपुक्रममाङ्कलक्षेखनस सविरथमा विसजरतमसस्त।

) 6 स्विस्य उत्तरपत्रक्षे प्रश्नपत्रस्य गकढससख्यमा नकसन लक्षेख्यमा। 

) 7 समक्षेषमास प्रश्नमानमामम् उत्तरमामण ससस्कक तभमाषयमा एवि लक्षेख्यमामन।



ससस्कक तसमामहित्यमम् (Sanskrit Sahitya)

(३४८)

परष्ट्रीकमासमयमाविसधयाः (Time) हिनोरमात्रयमम् (३ Hrs) पकणमारङ्कमायाः (Full Marks) - १००

मनदरशमायाः - 

) 1 असस्मनम् प्रश्नपत्रक्षे [A] भमागक्षे १०, [B] भमागक्षे १०, [C] भमागक्षे १०, [D] ५ इमत आहित्य ३५ प्रश्नमायाः ससन्त। 

) 2 प्रश्नस्य दमकणक्षे पमाश्विर ससख्यमासपु (अङ्कमायाःx प्रश्नमायाः=पकणमारङ्कमायाः) इमत एविमम् अङ्कमानम् मनमदरशमत। 

) 3 समक्षे प्रश्नमा अमनविमायमारयाः। 

[A] दशमानमास यपुकस  मविकल्पस मचनपुत। १ x १०=१०
)1 ममायणक्षे कमत कमाण्डमामन ससन्त।

(क) सप (ख) अषयौ (ग) नवि (घ) दश।  
)2 दमादशपञररकमास्तनोत्रमानपुसमारस मरणक्षे समनमहितक्षे कयाः रकमत।

(क) गनोमविन्दयाः (ख) मशवियाः (ग) ब्रह्ममा (घ) कमामतरकयाः
)3 अरुण एष प्रकमाशयाः इमत कसस्मनम् कमाव्यक्षे असस्त।

(क) मशविरमाजमविजययाः  (ख) मकरमातमाजपुरनष्ट्रीयमम्  (ग) मक्षेघदकतमम् (घ) अमभजमानशमाकपु न्तलमम्
)4 दमामकणमात्यकक्षे शरष्ट्री कयाः।

(क) मशविरमाजयाः  (ख) गयौरसससहियाः (ग) अफजलखमानयाः (घ) श्यमामविटपु याः
)5 लक्ष्मष्ट्रीयाः कस  दपुयाःस्विप्नममवि न स्मरमत।

(क) दमातमारमम् (ख) सकजनमम् (ग) शकरमम्  (घ) सरस्वितष्ट्रीपररगकहिष्ट्रीतमम्
)6 लयौमककस  छन्दयाः कमतमविधमम् असस्त। 

(क) मदमविधमम् (ख) मत्रमविधमम् (ग) चतपुमविरधमम् (घ) पञ्चमविधमम्।  
)7 स च मनत्यस प्रशमान्तमात्ममा इत्यमामदश्लनोकयाः कसस्मनम् स्तनोत्रक्षे असस्त।

(क) दमादशपञररकमा (ख) श्रष्ट्रीरमामगपुणविणरनमा  (ग) मशवितमाण्डविस्तनोत्रमम् (घ) अच्यपुतमाषकमम् 
)8 विकत्तस कमतमविधस वितरतक्षे।

(क) मदमविधमम् (ख) मत्रमविधमम् (ग) चतपुमविरधमम् (घ) पञ्चमविधमम्।  
)9 भमासस्य कमा कक मतयाः वितरतक्षे।

(क) रमाममायणमम् (ख) महिमाभमारतमम् (ग) स्विप्नविमासविदत्तमम् (घ) उत्तररमामचररतमम्।
)10 रमामलक्ष्मणयनोयाः जटमाबन्धस कपु त्र जमातमम्।

(क) अयनोध्यमायमामम्  (ख) मकसष्कन्धमायमामम्  (ग) जनस्थमाननमामकमारण्यक्षे (घ) शृङविक्षेरपपुरक्षे

[B] दशमानमास यथमामनदरशमम् उत्तरमामण सलखत। २ x १०=२०
)1 अलङ्कमारशब्दस्य करणपकक्षे व्यपुत्पसत्तयाः कमा। अलङ्कमारशब्दस्य भमाविपकक्षे व्यपुत्पसत्तयाः कमा। १+१=२
)2 कमादम्बरनीं कयाः रमचतविमानम्। कमादम्बरष्ट्री कथमा उत आख्यमामयकमा। १+१=२



)3 भमामहियाः  कस  गन्थस सलसखतविमानम्। कस्य सम्प्रदमायस्य प्रवित्तरकयाः असस्त। १+१=२
)4 विमामनयाः कपु त्रत्ययाः। विमामनस्य कमालयाः कयाः। १+१=२
)5 अलङ्कमारयाः कमतमविधयाः भविमत। तक्षे च कक्षे । १+१=२
)6 भरतयाः कस  गन्थस सलसखतविमानम्। कस्य सम्प्रदमायस्य प्रवित्तरकयाः असस्त। १+१=२
)7 अलङ्कमारसम्प्रदमायस्य प्रवित्तरकयाः कयाः। तस्य मतक्षे कमाव्यस्य आत्ममा कयाः। १+१=२
)8 समनमहितक्षे मरणक्षे मकन रकमत। कक्षे न मचत्तस मविननोदनष्ट्रीयमम्। १+१=२
)9 सकयरयाः मकमम् समपुद्भकय कस्मथै मनविक्षेदमयतपुस च अस्तस गतयाः। १+१=२

)10 अलङ्कमारयाः कमाव्यस्य सस्थरधमरयाः असस्त न विमा। अलङ्कमारयाः कमाव्यस्य मकस  विधरयमत। १+१=२

[C] दश अनमतदष्ट्रीघर्थोत्तरथैयाः सममाधत्त। ४ x १०=४०
)1 मकस  महितम् अविधमानमम्। जष्ट्रीविनस ककीदृशमम् इमत समाकल्यक्षेन विणरयत। 
)2 श्रष्ट्रीरमामस्य गपुणमानम् स्विभमाषयमा प्रकटय्य तस्य रमाज्यकयौशलस विणरयत।
)3 महिमदस्य अधमतमामम् विणरमयत्विमा दमकणदक्षेशस विणरयत।
)4 रमामयाः कथस लनोकमनन्दमास कक तविमानम् अथविमा प्रसविणमगरक्षेयाः यथमागन्थस विणरनस कपु रुत।
)5 धनमामतशययाः कपु तनो न शनोभतक्षे। अथविमा मपुनययाः मविन्ध्यमारण्यक्षे जष्ट्रीविनस कथस यमापयसन्त स्म।
)6 अलसलपुसलत... इमत प्रतष्ट्रीकनोदकतस श्लनोकमम् सम्पकणरमम् उदकत्य व्यमाख्यमात। अथविमा सष्ट्रीतमायमा आजष्ट्रीविनपमवित्रतमामविषयक्षे श्रष्ट्रीरमामक्षेण 

मकमपुकमम्।
)7 सश्रयनो दपुश्चररतस विण्यरतमामम्। अथविमा कपु तयाः अयस गपुरूपदक्षेशयाः अनन्ययाः।
)8 समविकत्तमम् अथविमा मविषमविकत्तमम् अविलम्ब्य एकस  लघपुप्रबन्धस सलखत।
)9 ममामत्रकच्छन्दयाः अथविमा विमामणरकच्छन्दयाः अविलम्ब्य लघपुप्रबन्धस सलखत।

)10 विसशस्थतनोटकयनोयाः एकस्य च्छन्दसयाः लकणमम् उक्त्विमा उदमाहिरणक्षे लकणसमन्विययाः कमायरयाः।

[D] पञ्च दष्ट्रीघर्थोत्तरथैयाः सममाधक्षेयमायाः। ६ x ५=३०
)1 मशविविष्ट्रीरगयौरसससहियनोयाः आलमापस विणरयत। तयौ महिमान्तयौ धमरस्य कक तक्षे मकस  मकस  कषस सहिक्षेतक्षे स्म। अथविमा श्रष्ट्रीरमामस्य गपुणमानम् विणरमयत्विमा 

रमाज्यचमालनकयौशलस विणरयत।
)2 आजमा गपुरूणमास हमविचमारणष्ट्रीयमा इमत सकमकस  समथरयत। अथविमा भविभकमतस पररचमाययत।
)3 सष्ट्रीतयमा कक तस रमामविणरनस यथमाममत उपस्थमापयत। अथविमा उत्तररममाचररतस्य मङलश्लनोकस  व्यमाख्यमात।
)4 उपममामम् अथविमा अमतशयनोमकमम् अलङ्कमारस विणरयत।
)5 रूपकमम् अथविमा सममासनोमकमम् अलङ्कमारस विणरयत।

--)(O)(--



प्रश्नपत्रप्रमतममायमा उत्तरममालमा
[A] दशमानमास यपुकयाः मविकल्पयाः। १ x १०=१०

१-(क), २-(क), ३-(क), ४-(क), ५-(क), ६-(क), ७-(ख), ८-(ख), ९-(ग), १०-(घ)

[B] दशमानमास यथमामनदरशमम् उत्तरमामण। २ x १०=२०
)1 अलसङ्क्रयतक्षे अनक्षेन इमत अलङ्कमारयाः इमत करणपकक्षे व्यपुत्पसत्तयाः। अलङ्कक मतयाः अलङ्कमारयाः इमत भमाविपकक्षे व्यपुत्पसत्तयाः।१+१=२
)2 कमादम्बरनीं बमाणभट्टयाः रमचतविमानम्। कमादम्बरष्ट्री कथमा असस्त। १+१=२
)3 कमाव्यमालङ्कमारयाः, अलङ्कमारसम्प्रदमायस्य। १+१=२
)4 कमाश्मष्ट्रीरष्ट्रीययाः, अषमशतकनोत्पनयाः। १+१=२
)5 मत्रमविधयाः। शब्दमालङ्कमारयाः, अथमारलङ्कमारयाः, शब्दमाथमारलङ्कमारयाः। १+१=२
)6 नमाट्यशमास्त्रमम्, रससम्प्रदमायस्य। १+१=२
)7 भमामहियाः। अलङ्कमारयाः। १+१=२
)8 समनमहितक्षे मरणक्षे डपुकक ञम् करणक्षे इत्यमामदव्यमाकरणशमास्त्रमामदकस  न रकमत। 

स्विकमरणमा उपमासजरतक्षेन धनक्षेन मचत्तस मविननोदनष्ट्रीयमम्। १+१=२
)9 सकयरयाः पकविरमदशस समपुद्भकय मविष्णविक्षे मनविक्षेदमयतपुस च अस्तस गतयाः। १+१=२

)10 सस्थरधमरयाः न भविमत। शनोभमामम् विधरयमत। १+१=२

[C] दश अनमतदष्ट्रीघर्थोत्तरथैयाः सममाधत्त। ४ x १०=४०
)1 पमाठयाः- ८ द्रिषव्ययाः
)2 पमाठयाः- ८ द्रिषव्ययाः
)3 पमाठयाः- ९ द्रिषव्ययाः
)4 पमाठयाः- ११ / १२ द्रिषव्ययाः
)5 पमाठयाः- १३ / १२ द्रिषव्ययाः
)6 पमाठयाः- १२ / १० द्रिषव्ययाः
)7 पमाठयाः- १४ / १३ द्रिषव्ययाः
)8 पमाठयाः- २२.४.१ / २२.४.३ द्रिषव्ययाः
)9 पमाठयाः- २३.१ / २२ द्रिषव्ययाः

)10 मबन्दपुयाः- २३.२.५ / २३.२.६ द्रिषव्ययाः

[D] पञ्च दष्ट्रीघर्थोत्तरथैयाः सममाधक्षेयमायाः। ६ x ५=३०
)1 पमाठयाः- ९ / ८ द्रिषव्ययाः
)2 पमाठयाः- १३ / १० द्रिषव्ययाः
)3 पमाठयाः- ११ / १० द्रिषव्ययाः
)4 मबन्दपुयाः- २५.२ / २५.९ द्रिषव्ययाः
)5 मबन्दपुयाः- २५.४ / २५.८ द्रिषव्ययाः
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