
)5 रघपुविसशमम्- रमाजनो मदलष्ट्रीपस्य गपुणविणरनमम् - १
प्रस्तमाविनमा 

अलस्मनम्  पमाठक्षे  वियस  तदनन्तरस  त्रयनोदश श्लनोकमानम्  पठमामयाः।  अत्र कमवियाः  मविषयकथनमम्  आरभतक्षे। 
सकयमारतम् रघपुविसशस्य उत्पसत्तयाः सञ्जमातमा। सकयरविसशस्य आमदमयाः रमाजमा आसष्ट्रीतम् मनपुयाः। तलस्मनम् एवि विसशक्षे कमालक्रमक्षेण 
मदलष्ट्रीपयाः  उत्पनयाः।  मदलष्ट्रीपयाः  एवि  रघपुविसशस्य  प्रथमसगरस्य  नमायकयाः  वितरतक्षे।  अलस्मनम्  पमाठक्षे  प्ररमानतयमा 
महिमारमाजस्य मदलष्ट्रीपस्य दक्षेहिमामदवियमशष्टस विणरयमत कमवियाः।

उदक्षेश्यमामन -
अमपुस पमाठस पमठत्विमा भविमानम्-

 रघपुविसशस्य उत्पसत्तस जमानष्ट्रीयमातम्।
 महिमारमाजस्य मदलष्ट्रीपस्य गपुणमाविलष्ट्रीमम् अविगच्छक्षेतम्।
 कमासलदमासस्य कमाव्यशयल्यमा मविषयक्षे जमातपुस शक्नपुयमातम्।
 अलङ्कमारमाणमास समन्वियस कतपुर्त्तुं समथरयाः भविक्षेतम्।
 सममासस सलन्रस च बनोदपुस शक्नपुयमातम्।
 श्लनोकमानमामम् अन्वियमामदकस  कतपुर्त्तुं समथरयाः स्यमातम्।

. )5 1 मकलपमाठयाः -

वियविस्वितनो मनपुनमारम ममाननष्ट्रीयनो मनष्ट्रीमषणमामम्।

आसष्ट्रीन्महिष्ट्रीमकतमाममादयाः प्रणविश्छन्दसमाममवि।।११।।

तदन्वियक्षे शपुमदममत प्रसकतयाः शपुमदमत्तरयाः।

मदलष्ट्रीप इमत रमाजक्षेन्द पुररन्दपुयाः कष्ट्रीरमनरमामविवि।।१२।।

व्यकढनोरस्कनो विकषस्कन्रयाः शमालप्रमासशपुमरहिमाभपुजयाः।

आत्मकमरकमस दक्षेहिस कमात्रनो रमर  इविमासश्रतयाः।।१३।।
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रघपुविसशमम्- रमाजनो मदलष्ट्रीपस्य गपुणविणरनमम् - १ मटप्पणष्ट्री

सविमारमतररकसमारक्षेण सविरतक्षेजनोऽमभभमामविनमा।

लस्थतयाः सविर्मोनतक्षेननोविर्णी स क्रमान्त्विमा मक्षेरुररविमात्मनमा।।१४।।

आकमारसदृशप्रजयाः प्रजयमा सदृशमागमयाः।

आगमययाः सदृशमारम्भ आरम्भसदृशनोदययाः।।१५।।

भष्ट्रीमकमान्तयनकर पगपुणययाः स बभकविनोपजष्ट्रीमविनमामम्।

अरकष्यश्चमामभगम्यश्च यमादनोरत्नयररविमाणरवियाः।।१६।।

रक्षेखमाममात्रममप कपुण्णमादमामननोविर त्मरनयाः परमम्।

न व्यतष्ट्रीयपुयाः प्रजमास्तस्य मनयन्तपुनरममविकत्तययाः।।१७।।

प्रजमानमामक्षेवि भकत्यथर्त्तुं स तमाभ्यनो बसलमगहिष्ट्रीतम्।

सहिसगपुणमपुत्सषपुममादत्तक्षे महि रसस रमवियाः।।१८।।

सक्षेनमा पररच्छदस्तस्य दयमक्षेविमाथरसमारनमम्।

शमासक्षेष्विकपु लण्ठतमा बपुमदमर्यौविर्णी रनपुमष चमाततमा।।१९।।

तस्य ससविकतमन्त्रस्य गकढमाकमारक्षेमङ्गतस्य च।

फलमानपुमक्षेयमायाः प्रमारम्भमायाः ससस्कमारमायाः प्रमाकनमा इवि।।२०।।

जपुगनोपमात्ममानमत्रस्तनो भक्षेजक्षे रमरमनमातपुरयाः।

अगकध्नपुरमाददक्षे सनोऽथरमसकयाः सपुखमन्विभकतम्।।२१।।

जमानक्षे मयौनस कममा शकयौ त्यमागक्षे श्लमाघमामविपयरययाः।

गपुणमा गपुणमानपुबलन्रत्विमात्तस्य सप्रसविमा इवि।।२२।।

अनमाकक षस्य मविषययमविरदमानमास पमारदृश्विनयाः।

तस्य रमररतक्षेरमासष्ट्रीदकदत्विस जरसमा मविनमा।।२३।।

. )5 2 इदमानन मकलपमाठमम् अविगच्छमाम -

वियविस्वितनो मनपुनमारम ममाननष्ट्रीयनो मनष्ट्रीमषणमामम्।

आसष्ट्रीन्महिष्ट्रीमकतमाममादयाः प्रणविश्छन्दसमाममवि।।११।।

अन्विययाः -  मनष्ट्रीमषणमास  ममाननष्ट्रीययाः छन्दसमास  प्रणवियाः इवि महिष्ट्रीमकतमामम्  आदयाः वियविस्वितयाः  नमाम मनपुयाः 
आसष्ट्रीतम्।
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अन्वियमाथर याः -  मनष्ट्रीमषणमास  मविदपुषमास  ममाननष्ट्रीययाः  पकजनष्ट्रीययाः  छन्दसमास  विक्षेदमानमास  प्रणवि इवि  ओङ्कमार  इवि 
महिष्ट्रीमकतमास  रमाजमामम्  आदयाः प्रथमयाः वियविस्वितनो नमाम वियविस्वित इमत नमाम्नमा प्रससदयाः मनपुयाः प्रजमापमतयाः आसष्ट्रीतम् 
अभवितम्।

सरलमाथर याः -  मविदत्पकज्ययाः महिष्ट्रीपतष्ट्रीनमामम् आमदमयाः वियविस्वितयाः नमाम मनपुयाः आसष्ट्रीतम्। स च विक्षेदमन्त्रक्षेषपु 
ओङ्कमारयाः इवि आसष्ट्रीतम्।

तमात्पयमारथर याः -  अत्र कमवियाः रघपुविसशस्य विणरनप्रसङ्गक्षे  सकयरविसशस्य उत्पसत्तस विणरयमत। पपुरमाणमानपुसमारक्षेण 
स्वियम्भपुविमादययाः चतपुदरश मनवियाः आसनम्। तक्षेषपु सकयरपपुत्रयाः वियविस्वितयाः मनपुयाः सपमयाः वितरतक्षे। तस्ममातम् एवि सकयरविसशस्य 
उत्पसत्तयाः  सञ्जमातमा।  श्लनोकक्षे लस्मनम्  तस्य  एवि  पकजनष्ट्रीयतमास  विणरयमत कमवियाः।   वियविस्वितमनपुयाः  तथमा  पकजनष्ट्रीययाः 
आसष्ट्रीतम् यतम् मदव्यदृमषसम्पनमायाः मनष्ट्रीमषणयाः अमप तस श्रदरमत स्म। अमप च, स पकसथव्यमायाः सविरषमास रमाजमास मध्यक्षे 
प्रथमयाः अमप आसष्ट्रीतम्। अथमारतम् स एवि ररण्यमायाः प्रथमयाः रमाजमा। अस्य प्रमतपमादनमाय कमवियाः उपममालङ्कमारमम् अमप 
सममासश्रतविमानम्  -  छन्दसमास प्रणवियाः इवि। यथमा ओङ्कमारयाः विक्षेदमन्त्रक्षेषपु आमदमयाः अलस्त तथयवि वियविस्वितमनपुयाः अमप 
महिष्ट्रीपतष्ट्रीषपु प्रथमयाः आसष्ट्रीतम्। यथमा ओङ्कमारयाः सविरषमास पकजनष्ट्रीययाः अलस्त तथमा सयाः अमप सविरषमास ममाननष्ट्रीययाः आसष्ट्रीतम् 
इमत अस्य श्लनोकस्य आशययाः।

व्यमाकरणमविमशर याः -
● ममाननष्ट्रीययाः - ममामनतपुस यनोग्ययाः इत्यथर ममानरमातनोयाः अनष्ट्रीयरम्-प्रत्ययक्षे ममाननष्ट्रीययाः इमत रूपमम्।

● मनष्ट्रीमषणमामम् - मनस ईमषणयाः मनष्ट्रीमषणयाः।मनष्ट्रीमषनम्-शब्दस्य षष्ठष्ट्रीबहिहविचनक्षे मनष्ट्रीमषणमामम् इमत रूपमम्।

● आसष्ट्रीतम् - असम्-रमातनोयाः लमङ प्रथमपपुरुषयकविचनक्षे आसष्ट्रीतम् इमत रूपमम्।

● महिष्ट्रीमकतमामम् - महिन मकयलन्त इमत महिष्ट्रीमकतयाः, तक्षेषमास महिष्ट्रीमकतमामम्। एततम् षष्ठष्ट्रीबहिहविचनमान्तस रूपमम्।

● वियविस्वितयाः - मविविस्वितयाः अपत्यस वियविस्वितयाः। मविविस्विमानम् नमाम सकयरयाः। तस्य पपुत्रयाः वियविस्वितयाः।

सलन्रकमायरमम् -
● वियविस्वितनो मनपुनमारम – वियविस्वितयाः+मनपुयाः+नमाम

● ममाननष्ट्रीयनो मनष्ट्रीमषणमामम् - ममाननष्ट्रीययाः+मनष्ट्रीमषणमामम्

● आसष्ट्रीन्महिष्ट्रीमकतमाममादयाः - आसष्ट्रीतम्+महिष्ट्रीमकतमामम्+आदयाः

● प्रणविश्छन्दसमाममवि- प्रणवियाः+छन्दसमामम्+इवि

● प्रयनोगपररवितरनमम् - मनष्ट्रीमषणमास ममाननष्ट्रीयक्षेन छन्दसमास प्रणविक्षेन इवि महिष्ट्रीमकतमामम् आदक्षेन वियविस्वितक्षेन नमाम 
मनपुनमा अभकयत।

अलङ्कमारमालनोचनमा -  अलस्मनम्  श्लनोकक्षे  उपममालङ्कमारयाः  मविदतक्षे।  अत्र  महिष्ट्रीमकतमास  वियविस्वितयाः  इमत 
पददयमम् उपमक्षेयविमाचकमम्। छन्दसमास प्रणवियाः इमत पददयमम् उपममानविमाचकमम्। इवि इमत उपममाविमाचकयाः शब्दयाः। 
अत्र महिष्ट्रीमकतयाः छन्दनोमभयाः उपमष्ट्रीयतक्षे। अमप च वियविस्वितयाः प्रणविक्षेन उपमष्ट्रीयतक्षे। अतयाः अत्र उपममालङ्कमारयाः अलस्त।
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पमाठगतप्रश्नमायाः -१

. 1 मनपुयाः कक्षे न उपममतयाः। महिष्ट्रीमकतयाः कक्षे न उपममतमायाः।

. 2 लनोकक्षे  रमाजमामम् आमदमयाः कयाः।

. 3 वियविस्वितयाः इत्यस्य अथरयाः कयाः।

. 4 कमत मनवियाः आसनम्-
१) दमादश २) त्रयनोदश ३) चतपुदरश ४) पञ्चदश

. 5 वियविस्वितयाः कतमयाः मनपुयाः-
१) षष्ठयाः २) सपमयाः ३) दशमयाः ४) चतपुथरयाः

. 6 रघपुविसशयाः कस्ममातम् उत्पनयाः
१) सकयमारतम् २) चन्द्रिमातम् ३) बपुरमातम् ४) कपु रनोयाः

. )5 3 इदमानन मकलपमाठमम् अविगच्छमाम -

तदन्वियक्षे शपुमदममत प्रसकतयाः शपुमदमत्तरयाः।

मदलष्ट्रीप इमत रमाजक्षेन्द पुररन्दपुयाः कष्ट्रीरमनरमामविवि।।१२।।

अन्विययाः - शपुमदममत तदन्वियक्षे शपुमदमत्तरयाः मदलष्ट्रीप इमत रमाजक्षेन्द पुयाः कष्ट्रीरमनरयौ इन्दपुयाः इवि प्रसकतयाः।

अन्वियमाथर याः -  शपुमदममत पमवित्रतमासम्पनक्षे  तदन्वियक्षे  मनपुविसशक्षे  शपुमदमत्तरयाः  पमवित्रतरयाः  मदलष्ट्रीप इमत 
मदलष्ट्रीपनमाम्नमा प्रससदयाः रमाजक्षेन्द पुयाः भकपचन्द्रियाः कष्ट्रीरमनरयौ कष्ट्रीरसमपुद्रिक्षे इन्द पुयाः इवि चन्द्रि इवि प्रसकतयाः जमातयाः।

सरलमाथर याः -  कष्ट्रीरसमपुद्रिक्षे  चन्द्रियाः  यथमा  जन्म  लब्रविमानम्  तथमा  मननोयाः  पमवित्रक्षे  विसशक्षे  मदलष्ट्रीपनमामकयाः 
पमवित्रतरयाः रमाजचन्द्रियाः जन्म लब्रविमानम्।

तमात्पयमारथर याः -  अलस्मनम्  श्लनोकक्षे  कमवियाः  रघपुविसशस्य  विणरनप्रसङ्गक्षे  रघपुमहिमारमाजस्य  मपतपुयाः  मविषयक्षे 
कथयमत।  तस्य  नमाम  आसष्ट्रीतम्  मदलष्ट्रीपयाः।  अत्र  स  इन्द पुनमा  उपममतयाः।  इन्दपुयाः  नमाम  चन्द्रियाः।  यथमा 
समपुद्रिमन्थनकमालक्षे  कष्ट्रीरसमागरक्षे  इन्दपुयाः  उत्पनयाः  तथयवि  पमवित्रक्षे  मनपुविसशक्षे  पमवित्रतरयाः  मदलष्ट्रीपयाः  उत्पनयाः  इमत 
अमभप्रमाययाः। मकञ्च चन्द्रियाः यथमा जनमानमास मनसस आहमादस जनयमत तथमा मदलष्ट्रीपयाः अमप प्रजमानमास सपुखदमायकयाः 
आसष्ट्रीतम्। तस्ममातम् मदलष्ट्रीपयाः रमाजक्षेन्द पुयाः अथमारतम् रमाजश्रक्षेष्ठयाः इत्यमप कसथतस कमविनमा। मनपुविसशयाः नमाम सकयरविसशयाः। स 
तपु प्रकक त्यमा एवि पपुनमानयाः वितरतक्षे। अमप च पपुत्रनोत्पमादनमातम् पकविर्त्तुं परस च शमासक्षेण उकमायाः गभमाररमानमामदससस्कमारमायाः तययाः 
सम्यकम्  पररपमासलतमायाः। अतयाः एवि तक्षेषमास पमवित्रक्षे विसशक्षे पमवित्रतरयाः मदलष्ट्रीपयाः जन्म लब्रविमानम् इमत कविक्षेयाः आकक तमम्।

व्यमाकरणमविमशर याः -
● तदन्वियक्षे - तस्य अन्विययाः तदन्विययाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः, तलस्मनम् तदन्वियक्षे। एततम् 
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सपम्यक्षेकविचनमान्तस पदमम्।

● शपुमदममत - प्रशस्तमा शपुमदयाः अलस्मनम् स शपुमदममानम्, तलस्मनम् शपुमदममत। एतदमप सपम्यक्षेकविचनमान्तस 
पदमम्।

● प्रसकतयाः - प्रपकविरकमातम् सकरमातनोयाः कप्रत्ययक्षे प्रसकत इमत रूपस ससध्यमत।

● शपुमदमत्तरयाः - अमतशयक्षेन शपुमदममानम् शपुमदमत्तरयाः भविमत। अत्र शपुमदमतम्-शब्दमातम् तरप्प्रत्यययाः अलस्त।

● रमाजक्षेन्दपुयाः - रमाजमा इन्दपुयाः इवि इमत मविगहिक्षे रमाजक्षेन्द पुयाः इमत भविमत। अत्र उपमक्षेयपदपकविरककमररमारयसममासयाः 
अलस्त।

● कष्ट्रीरमनरयौ - कष्ट्रीरमाणमास मनसरयाः कष्ट्रीरमनसरयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः, तलस्मनम् कष्ट्रीरमनरयौ।

सलन्रकमायरमम् -
● मदलष्ट्रीप इमत - मदलष्ट्रीपयाः+इमत

● रमाजक्षेन्दपुररन्दपुयाः - रमाजक्षेन्दपुयाः+इन्दपुयाः

● कष्ट्रीरमनरमामविवि - कष्ट्रीरमनरयौ+इवि

● प्रयनोगपररवितरनमम् - शपुमदममत तदन्वियक्षे शपुमदमत्तरक्षेण मदलष्ट्रीपक्षेन इमत रमाजक्षेन्द पुनमा कष्ट्रीरमनरयौ इन्दपुनमा इवि 
प्रसकतमम्।

अलङ्कमारमालनोचनमा -  अलस्मनम् श्लनोकक्षे  तदन्वियक्षे  अथमारतम्  मनपुविसशक्षे  अमप च मदलष्ट्रीपयाः इमत पददयमम् 
उपमक्षेयविमाचकमम्।  कष्ट्रीरमनरयौ  इन्दपुयाः  इमत च दक्षे  पदक्षे  उपममानविमाचकक्षे ।  इवि इमत उपममाविमाचकयाः  शब्दयाः।  अत्र 
तदन्विययाः कष्ट्रीरमनसरनमा उपमष्ट्रीयतक्षे। मदलष्ट्रीपयाः च कष्ट्रीरमनरयौ उत्पनक्षेन इन्द पुनमा उपमष्ट्रीयतक्षे। यथमा कष्ट्रीरमनरयौ चन्द्रियाः 
उत्पनयाः तथमा मनपुविसशक्षे मदलष्ट्रीपयाः उत्पनयाः इमत समादृश्यमम्। अतयाः अत्र उपममालङ्कमारयाः अलस्त।

पमाठगतप्रश्नमायाः -२

. 7 अलस्मनम् श्लनोकक्षे  मदलष्ट्रीपयाः कक्षे न उपममतयाः। मनपुविसशयाः च कक्षे न उपममतयाः।

. 8 अत्र उपममालङ्कमारस समारयत।

. 9 रमाजक्षेन्दपुयाः इमत सममासनमाम मविगहिविमाक्यस च सलखत।

. 10 मदलष्ट्रीपयाः मकमम् इवि प्रसकतयाः-
१) सकयरयाः २) चन्द्रियाः ३) कष्ट्रीरमनसरयाः ४) बपुरयाः

. 11 चन्द्रियाः कपु त्र प्रसकतयाः-
१) विष्ट्रीरमनरयौ २) तष्ट्रीरमनरयौ ३) कष्ट्रीरमनरयौ४) नष्ट्रीरमनरयौ
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रघपुविसशमम्- रमाजनो मदलष्ट्रीपस्य गपुणविणरनमम् - १ मटप्पणष्ट्री

. )5 4 इदमानन मकलपमाठमम् अविगच्छमाम -

व्यकढनोरस्कनो विकषस्कन्रयाः शमालप्रमासशपुमरहिमाभपुजयाः।

आत्मकमरकमस दक्षेहिस कमात्रनो रमर  इविमासश्रतयाः।।१३।।

अन्विययाः - व्यकढनोरस्कयाः विकषस्कन्रयाः शमालप्रमासशपुयाः महिमाभपुजयाः आत्मकमरकमस दक्षेहिमम् आसश्रतयाः कमात्रयाः रमरयाः 
इवि (लस्थतयाः)।

अन्वियमाथर याः -  व्यकढनोरस्कयाः  मविपपुलविकमायाः  विकषस्कन्रयाः  विकषभमाससयाः  शमालप्रमासशपुयाः  विककनोनतयाः  महिमाभपुजयाः 
दष्ट्रीघरबमाहिहयाः आत्मकमरकमस स्विकमायरसमथर्त्तुं  दक्षेहिस शरष्ट्रीरमम् आसश्रतयाः प्रमापयाः कमात्रयाः कमत्रयसम्बन्रष्ट्री रमरयाः गपुणयाः इवि 
लस्थतयाः।

सरलमाथर याः - मदलष्ट्रीपस्य मविशमालस विकयाःस्थलस, विकषभस्कन्र इवि स्कन्रयाः दष्ट्रीघर्यौ बमाहिह च आसनम्। अमप 
च, स शमालविककयाः इवि उनतयाः आसष्ट्रीतम्। एविस स्विकमायरकरणक्षे समथर्त्तुं दक्षेहिस प्रमापयाः स कमात्ररमर इवि आसष्ट्रीतम्।

तमात्पयमारथर याः -  अलस्मनम्  श्लनोकक्षे  कमासलदमासयाः रघपुमपतरस  मदलष्ट्रीपस  विणरयमत। मदलष्ट्रीपस्य विकयाःस्थलस 
मविशमालमाकमारमम्  आसष्ट्रीतम्।  विकषस्य स्कन्रवितम्  बलष्ट्रीयमानम्  स्कन्रयाः  तस्य आसष्ट्रीतम्।  विककक्षेषपु  शमालविककयाः  अतष्ट्रीवि 
उनतयाः भविमत। मदलष्ट्रीपयाः अमप तथमा उनतयाः आसष्ट्रीतम्। तस्य भपुजदयमम् अमप दष्ट्रीघरमम् आसष्ट्रीतम्। एविस तस्य शरष्ट्रीरस 
बहिह  बसलष्ठमम् आसष्ट्रीतम् इमत जमायतक्षे। मदलष्ट्रीपमम् अविलनोक्य मन्यतक्षे स्म, यतम् कमात्रयाः रमरयाः स्विकमायर्त्तुं सम्पमादमयतपुमम् 
एकस  समथर्त्तुं  दक्षेहिस  सममासश्रतविमानम्।  अत्र  स्विकमायर्त्तुं  नमाम  मविपनजनमानमास  त्रमाणमामदकस  भविमत।  कमात्रयाः  इमत  एकयाः 
विष्ट्रीरनोमचतयाः कमत्रयसम्बन्रष्ट्री रमरयाः। स एवि शरष्ट्रीरस गकहिष्ट्रीत्विमा मदलष्ट्रीपरूपक्षेण लस्थतयाः इमत कविक्षेयाः अमभप्रमाययाः। अथमारतम् 
परमाक्रमयाः  एवि  मकमतरममानम्  भकत्विमा  लस्थतयाः  इमत  अथरयाः।  अलस्मनम्  श्लनोकक्षे  कमवियाः  कमात्रयाः  रमरयाः  आत्मकमरकमस 
मदलष्ट्रीपदक्षेहिमम् आसश्रतविमानम् इमत उत्प्रक्षेकतक्षे। अतयाः अलस्मनम् श्लनोकक्षे  उत्प्रक्षेकमालङ्कमारयाः मविदतक्षे। 

व्यमाकरणमविमशर याः -
● व्यकढनोरस्कयाः - व्यकढमम् उरयाः यस्य स व्यकढनोरस्कयाः इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः।

● विकषस्कन्रयाः - विकषस्य इवि स्कन्रयाः विकषस्कन्रयाः इमत व्यसरकरणबहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः।

● शमालप्रमासशपुयाः - शमाल इवि प्रमासशपुयाः शमालप्रमासशपुयाः इमत उपममानपदपकविरककमररमारयसममासयाः।

● महिमाभपुजयाः - महिमान्तयौ भपुजयौ यस्य सयाः महिमाभपुजयाः इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः।

● आत्मकमरकममम् - आत्मनयाः कमर आत्मकमर इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। आत्मकमरमण कमयाः 
आत्मकमरकमयाः इमत सपमष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः, तमम् आत्मकमरकममम्। एततम् मदतष्ट्रीययकविचनमान्तस पदमम्।

● आसश्रतयाः - आङ्पकविरकमातम् सश्ररमातनोयाः कप्रत्ययक्षे कक तक्षे आसश्रतयाः इमत रूपस ससध्यमत।

सलन्रकमायरमम् -
● व्यकढनोरस्कनो विकषस्कन्रयाः - व्यकढनोरस्कयाः+विकषस्कन्रयाः

● शमालप्रमासशपुमरहिमाभपुजयाः - शमालप्रमासशपुयाः+महिमाभपुजयाः

● कमात्रनो रमर इविमासश्रतयाः - कमात्रयाः+रमरयाः+इवि+आसश्रतयाः
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● प्रयनोगपररवितरनमम् - व्यकढनोरस्कक्षे न विकषस्कन्रक्षेन शमालप्रमासशपुनमा महिमाभपुजक्षेन आत्मकमरकमस दक्षेहिमम् आसश्रतक्षेन 
कमात्रक्षेण रमरण इवि (लस्थतमम्)।

अलङ्कमारमालनोचनमा -  अलस्मनम्  श्लनोकक्षे  उत्प्रक्षेकमालङ्कमारयाः  मविदतक्षे।  अत्र महिमारमाजस  मदलष्ट्रीपस  मकमतरममानम् 
कमात्ररमररूपक्षेण उत्प्रक्षेमकतविमानम् कमवियाः। यतनो महि महिमारमाजयाः मदलष्ट्रीपयाः स्विगपुणययाः कमात्रयाः रमरयाः इवि प्रतष्ट्रीयतक्षे स्म। अत्र 
उत्प्रक्षेकमालङ्कमारयाः अलस्त।

पमाठगतप्रश्नमायाः -३

. 12 मदलष्ट्रीपस्य स्कन्र कस्य स्कन्रवितम् आसष्ट्रीतम्।

. 13 शमालप्रमासशपुयाः इत्यत्र कयाः सममासयाः। मविगहिविमाक्यस च मकमम्।

. )5 5 इदमानन मकलपमाठमम् अविगच्छमाम -

सविमारमतररकसमारक्षेण सविरतक्षेजनोमभभमामविनमा।

लस्थतयाः सविर्मोननोतक्षेननोविर्णी स क्रमान्त्विमा मक्षेरुररविमात्मनमा।।१४।।

अन्विययाः -  सविमारमतररकसमारक्षेण सविरतक्षेजनोमभभमामविनमा  सविर्मोनतक्षेन आत्मनमा मक्षेरुयाः इवि उविर्णी स क्रमान्त्विमा 
लस्थतयाः।

अन्वियमाथर याः -  सविमारमतररकसमारक्षेण  सकलभकतक्षेभ्ययाः  असरकबलक्षेन  सविरतक्षेजनोमभभमामविनमा  सविरभकतमामन 
तक्षेजसमा मतरस्कमाररणमा सविर्मोनतक्षेन सविरभ्य उनतक्षेन आत्मनमा शरष्ट्रीरक्षेण मक्षेरुयाः इवि सपुमक्षेरुपविरतयाः इवि उविर्णी स पकरविन 
क्रमान्त्विमा आक्रम्य लस्थतयाः अमविदत।

सरलमाथर याः -  मदलष्ट्रीपयाः  सविमारपक्षेकयमा  असरकबलशमालष्ट्री  आसष्ट्रीतम्।  स  सविरभकतमामन  स्वितक्षेजसमा 
मतरस्कक तविमानम्। तस्य शरष्ट्रीरमम् अमप बहिह  उनतमम् आसष्ट्रीतम्। अतयाः स सम्पकणमार्त्तुं पकसथविष्ट्रीमम् अमतक्रमान्तविमानम्। यथमा 
सपुमक्षेरुपविरतयाः पकसथविष्ट्रीमम् अमतक्रमान्तविमानम् इमत अस्य श्लनोकस्य सरलमाथरयाः।

तमात्पयमारथर याः -  अलस्मनम् श्लनोकक्षे  कमवियाः महिमारमाजस मदलष्ट्रीपस सपुमक्षेरुनमामकक्षे न पविरतक्षेन सहि उपममतविमानम्। 
अत्र सविमारमतररकसमारत्विस सविरतक्षेजनोऽमभभमामवित्विस सविर्मोनतत्विमम् इत्यमादययाः मदलष्ट्रीपस्य यक्षे गपुणमायाः उकमायाः तक्षे गपुणमायाः 
सपुमक्षेरुपविरतस्य  अमप  सलन्त।  यथमा  सपुमक्षेरुपविरतयाः  स्तम्भवितम्  समगमास  पकसथविन  रकमत  तथमा  मदलष्ट्रीपयाः  अमप 
आत्मबलक्षेन समगमास  पकसथविन  रकमत। सपुमक्षेरुपविरतयाः अतष्ट्रीवि उनतयाः इमत पपुरमाणमामदषपु  अमप प्रससदमम् अलस्त। 
महिमारमाजयाः मदलष्ट्रीपयाः अमप तथमा उनतयाः आसष्ट्रीतम्। स उनतचररत्रशमालष्ट्री आसष्ट्रीतम् इमत आशययाः। अमप च,  स 
महिमानम् तक्षेजस्विष्ट्री आसष्ट्रीतम्। अतयाः स आत्मतक्षेजसमा अन्यमानम् सविमारनम् अमप नकपमानम् परमासजतविमानम्। एविस सकलक्षेभ्ययाः 
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रघपुविसशमम्- रमाजनो मदलष्ट्रीपस्य गपुणविणरनमम् - १ मटप्पणष्ट्री

असरकबलशमालष्ट्री  सविरभकतमामन  तक्षेजसमा  मतरस्कमारष्ट्री  सविर्मोनतयाः  स  पकसथविष्ट्रीमम्  अमतक्रम्य  लस्थतविमानम्।  यथमा 
सपुमक्षेरुपविरतयाः पकसथविष्ट्रीमम् आक्रम्य मतष्ठमत।

व्यमाकरणमविमशर याः -
● सविमारमतररकसमारक्षेण - अमतररकयाः समारयाः यस्य सयाः अमतररकसमारयाः इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः। सविरभ्ययाः 

अमतररकसमारयाः सविमारमतररकसमारयाः इमत पञ्चमष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः, तक्षेन सविमारमतररकसमारक्षेण। इदस 
तकतष्ट्रीययकविचनमान्तस पदमम्।

● सविरतक्षेजनोऽमभभमामविनमा - तक्षेजसमा अमभभविमत इमत तक्षेजनोमभभमाविष्ट्री। सविरषमास तक्षेजनोऽमभभमाविष्ट्री 
सविरतक्षेजनोऽमभभमाविष्ट्री इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः, तक्षेन सविरतक्षेजनोऽमभभमामविनमा। तकतष्ट्रीययकविचनमान्तमम् एततम् 
पदमम्।

● सविर्मोनतक्षेन - सविरभ्ययाः उनतयाः सविर्मोनतयाः इमत पञ्चमष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः, तक्षेन सविर्मोनतक्षेन।

● क्रमान्त्विमा - क्रमम्-रमातनोयाः क्त्विमाप्रत्ययक्षे क्रमान्त्विमा इमत रूपस मनष्पदतक्षे। अस्य अव्ययपदवितम् प्रयनोगयाः भविमत।

सलन्रकमायरमम् -
● सविर्मोनतक्षेननोविर्णीमम् - सविर्मोनतक्षेन+उविर्णीमम्

● मक्षेरुररविमात्मनमा - मक्षेरुयाः+इवि+आत्मनमा

● अव्ययपररचययाः - अत्र इवि इमत अव्ययपदस वितरतक्षे।

● प्रयनोगपररवितरनमम् - सविमारमतररकसमारक्षेण सविरतक्षेजनोऽमभभमामविनमा सविर्मोनतक्षेन आत्मनमा मक्षेरुणमा इवि उविर्णी स 
क्रमान्त्विमा लस्थतमम्।

अलङ्कमारमालनोचनमा -  अत्र महिमारमाजयाः मदलष्ट्रीपयाः सपुमक्षेरुपविरतक्षेन उपमष्ट्रीयतक्षे।  अतयाः मदलष्ट्रीपयाः उपमक्षेययाः 
मक्षेरुयाः च उपममानमम्। इवि इमत उपममाविमाचकयाः शब्दयाः। अत्र यक्षे गपुणमायाः प्रनोकमायाः तक्षे गपुणमायाः मदलष्ट्रीपक्षे  अमप आसनम् 
सपुमक्षेरुपविरतक्षे अमप आसनम् इमत समादृश्यमम्। अतयाः अलस्मनम् श्लनोकक्षे  उपममालङ्कमारयाः मविदतक्षे।

पमाठगतप्रश्नमायाः -४

. 14 अत्र मदलष्ट्रीपस कक्षे न पविरतक्षेन सहि उपममतविमानम् कमवियाः।

. 15 सविमारमतररकसमारयाः इत्यत्र सममासनमाम मविगहिविमाक्यस च सलखत।

. 16 सपुमक्षेरुपविरतयाः मकमम् आक्रम्य लस्थतयाः।

. )5 6 इदमानन मकलपमाठमम् अविगच्छमाम -

आकमारसदृशप्रजयाः प्रजयमा सदृशमागमयाः।
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आगमययाः सदृशमारम्भ आरम्भसदृशनोदययाः।।१५।।

अन्विययाः -  आकमारसदृशप्रजयाः  प्रजयमा  सदृशमागमयाः  आगमययाः  सदृशमारम्भयाः  आरम्भसदृशनोदययाः 
(आसष्ट्रीतम्)।

अन्वियमाथर याः -  (सयाः)  आकमारसदृशप्रजयाः  मपुमतरतपुल्यबपुमदयाः  प्रजयमा  बपुद्ध्यमा  सदृशमागमयाः 
सममानशमासपररश्रमयाः  आगमययाः  शमासययाः  सदृशमारम्भयाः  तपुल्यकममार  आरम्भसदृशनोदययाः  कमरसदृशफलससमदश्च 
(आसष्ट्रीतम्)।

सरलमाथर याः -  मदलष्ट्रीपस्य प्रजमा  तस्य  दक्षेहिमाकक मतसदृशष्ट्री  आसष्ट्रीतम्।  तस्य  शमासजमानस  प्रजमानपुरूपमम् 
आसष्ट्रीतम्। शमासमाजमानमानपुसमारमम् एवि स कममारनपुष्ठमानमम् अकरनोतम्। मकञ्च, स यथमा कममारमण अनपुमष्ठतविमानम् तथमा एवि 
फलस लब्रविमानम्।

तमात्पयमारथर याः -  लनोकक्षे  दक्षेहिवियमशष्टमम् अविलनोक्य मनपुष्यमाणमास गपुणमायाः प्रमाययाः अनपुमष्ट्रीयन्तक्षे। मदलष्ट्रीपस्य 
शरष्ट्रीरस कथमम् आसष्ट्रीतम् इमत प्रमाकनययाः श्लनोकय याः विमणरतविमानम् कमवियाः। तस्य शरष्ट्रीरस यथमा सपुन्दरमम् आसष्ट्रीतम् तथमा 
तस्य  प्रजमा  अमप  अपररमक्षेयमा  आसष्ट्रीतम्।  एतमादृशप्रजमाकमारणमातम्  स  विक्षेदमामदशमासमामण  सम्यकम्  अरष्ट्रीतविमानम् 
गकहिष्ट्रीतविमानम् च। मकन्तपु कक्षे विलस शमासपठनक्षेन सविर्त्तुं  न ससध्यमत। अमप तपु शमासनोकमविरययाः जष्ट्रीविनक्षे आचरणष्ट्रीयमा 
भविलन्त।  अतयाः  मदलष्ट्रीपयाः  शमासमामविमहितमामन  कममारमण  स्विजष्ट्रीविनक्षे  यथमाथरमम्  आचररतविमानम्।  यथमा  कममारमण 
आचररतविमानम् तथमा कमरफलमम् अमप लब्रविमानम्। एविस मदलष्ट्रीपयाः न कक्षे विलस शमासमामण अपठतम्। अमप च शमासस 
पमठत्विमा  तमामन  शमासनोकविचनमामन  जष्ट्रीविनक्षे  यथमायथस  प्रयपुज्य  तत्सदृशस  फलमम्  अमप  प्रमापविमानम्  इमत  अस्य 
श्लनोकस्य आशययाः। 

व्यमाकरणमविमशर याः -
● आकमारसदृशप्रजयाः - सदृशष्ट्री प्रजमा यस्य सयाः सदृशप्रजयाः इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः। आकमारक्षेण सदृशप्रजयाः 

आकमारसदृशप्रजयाः इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासयाः।

● सदृशमागमयाः - सदृशयाः आगमयाः यस्य सयाः सदृशमागमयाः इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः।

● सदृशमारम्भयाः - सदृशयाः आरम्भयाः यस्य सयाः सदृशमारम्भयाः इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः।

● आरम्भसदृशनोदययाः - सदृशयाः उदययाः यस्य सयाः सदृशनोदययाः इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः। आरम्भक्षेण 
सदृशनोदययाः आरम्भसदृशनोदययाः इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासयाः।

● प्रयनोगपररवितरनमम् - (तक्षेन) आकमारसदृशप्रजक्षेन प्रजयमा सदृशमागमक्षेन आगमययाः सदृशमारम्भक्षेण 
आरम्भसदृशनोदयक्षेन (अभकयत)।

पमाठगतप्रश्नमायाः -५

. 17 आगमशब्दस्य आरम्भशब्दस्य च कयाः अथरयाः।

. 18 मदलष्ट्रीपस्य प्रजमा ककीदृशष्ट्री आसष्ट्रीतम्।
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. 19 आकमारसदृशप्रजयाः इत्यत्र सममासनमाम मविगहिविमाक्यस च सलखत।

. 20 सदृशमारम्भयाः इत्यस्य मकस  मविगहिविमाक्यमम्-
१) सदृशस्य आरम्भ २) सदृशयाः आरम्भयाः ३) सदृशयाः आरम्भयाः यस्य ४) सदृशयाः च आरम्भयाः च

. )5 7 इदमानन मकलपमाठमम् अविगच्छमाम -

भष्ट्रीमकमान्तयनकर पगपुणययाः स बभकविनोपजष्ट्रीमविनमामम्।

अरकष्यश्चमासरगम्यश्च यमादनोरत्नयररविमाणरवियाः।।१६।।

अन्विययाः -  भष्ट्रीमकमान्तययाः नकपगपुणययाः स उपजष्ट्रीमविनमामम् यमादनोरत्नययाः अणरवि इवि अरकष्ययाः अमभगम्यश्च 
बभकवि।

अन्वियमाथर याः -  भष्ट्रीमकमान्तययाः  भयङ्करमननोहिरययाः  नकपगपुणययाः  रमाजगपुणययाः  स  मदलष्ट्रीपयाः  उपजष्ट्रीमविनमामम् 
आसश्रतमानमास  यमादनोरत्नययाः  जलजष्ट्रीविममणमभयाः  अणरवि  इवि  समपुद्रि  इवि  अरकष्ययाः  अनमभगम्ययाः  अमभगम्ययाः 
आश्रयणष्ट्रीययाः च बभकवि भविमत स्म।

सरलमाथर याः -  मदलष्ट्रीपस्य  शयौयमारदययाः  भयङ्करगपुणमायाः  आसनम्।  अतयाः  स  आसश्रतमानमामम् 
समचविभकत्यमादष्ट्रीनमामम् अनमभगम्ययाः आसष्ट्रीतम्। मकञ्च, औदमायर्त्तुं प्रजमाविमात्सल्यमम् इत्यमादययाः मननोजगपुणमायाः अमप तस्य 
आसनम्।  अतयाः स उपजष्ट्रीमविमभयाः सक्षेविनष्ट्रीययाः अमप आसष्ट्रीतम्।  यथमा समपुद्रियाः गम्भष्ट्रीरतरङ्गमकरमामदमभयाः भष्ट्रीषणयाः 
अलस्त। मकन्तपु रत्नययाः सक्षेविनष्ट्रीययाः अमप अलस्त।

तमात्पयमारथर याः  - मदलष्ट्रीपस्य प्रतमापमादययाः तष्ट्रीक्ष्णगपुणमायाः आसनम्। अतयाः उपजष्ट्रीमविनयाः तस्ममातम् मबभ्यलन्त 
स्म। मकन्तपु स औदमायमारमदमभयाः मननोहिरययाः गपुणययाः अमप यपुकयाः आसष्ट्रीतम्। अतयाः आश्रमयणयाः तस सक्षेविन्तक्षे स्म। विस्तपुतयाः 
प्रभपुणमा एविमक्षेवि भमवितव्यमम्। प्रभपुयाः प्रतमापमामदतष्ट्रीक्ष्णगपुणरमहितयाः चक्षेतम्  प्रजमायाः तस्य आदक्षेशस  न पमालयलन्त। तक्षेन 
रमाज्यस्य हिमामनयाः सम्भविमत। मकञ्च रमाजमन एकयाः अमप मननोजगपुणयाः न मतष्ठमत, यमद रमाजमा सम्पकणरतयमा भष्ट्रीषणयाः 
भविमत तमहिर  प्रजमायाः क्रपु दमायाः भविलन्त। क्रमक्षेण गकढतयमा रमाजयाः हिमामनमम् एवि जनयमत। एविमम् उभयत्र रमाजयाः तथमा 
रमाज्यस्य हिमामनयाः एवि सम्भविमत। अतयाः प्रभयौ भष्ट्रीषणगपुणमायाः मननोजगपुणमायाः इमत उभयमविरमायाः एवि गपुणमायाः अपक्षेमकतमायाः 
वितरन्तक्षे। मदलष्ट्रीपक्षे तपु उभयौ एवि गपुणयौ आस्तमामम्। तक्षेन तस्य समचविमादययाः उपजष्ट्रीमविनयाः भष्ट्रीत्यमा कतरव्यस मनविरहिलन्त 
स्म। अमप च प्रष्ट्रीत्यमा अभष्ट्रीषमम् अथर्त्तुं प्रमाप्नपुविलन्त स्म। अत्र एकयाः दृषमान्तयाः अमप प्रदत्तयाः। यथमा समपुद्रियाः तस्य 
भष्ट्रीषणतरङ्गययाः मकरमामदमभयाः पशपुमभयाः च भयङ्करयाः दृश्यतक्षे। पपुनयाः समपुद्रिक्षे रत्नमामन अमप प्रमाप्नपुविलन्त जनमायाः। तययाः च 
रत्नययाः स जनमानमास मनयाःसपु आहमादमम् अमप जनयमत। एविस यथमा समपुद्रियाः भयङ्करयाः मननोहिरयाः इमत उभयथमा प्रतष्ट्रीयतक्षे 
तथमा मदलष्ट्रीपक्षे भयङ्करगपुणमानमास मननोजगपुणमानमास च ममश्रणमम् आसष्ट्रीतम् इमत विकपुस  शक्यतक्षे। 

व्यमाकरणमविमशर याः -
● भष्ट्रीमकमान्तययाः - भष्ट्रीममायाः च कमान्तमायाः भष्ट्रीमकमान्तमायाः इमत कमररमारयसममासयाः, तययाः भष्ट्रीमकमान्तययाः। 

तकतष्ट्रीयमाबहिहविचनमान्तस पदमम् इदमम्।
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● नकपगपुणययाः - नकपस्य गपुणमायाः नकपगपुणमायाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः, तययाः नकपगपुणययाः।

● उपजष्ट्रीमविनमामम् - उपजष्ट्रीविलन्त इमत उपजष्ट्रीमविनयाः, तक्षेषमामम् उपजष्ट्रीमविनमामम्। षष्ठष्ट्रीबहिहविचनमान्तस रूपमम् इदमम्।

● अरकष्ययाः - न रकष्ययाः अरकष्ययाः इमत नञ्तत्पपुरुषसममासयाः।

● अमभगम्ययाः - अमभपकविरकमातम् गमम्-रमातनोयाः यत्प्रत्ययक्षे कक तक्षे अमभगम्ययाः इमत रूपमम्। अमभगन्तपुस यनोग्ययाः 
इत्यथरयाः।

● यमादनोरत्नययाः - यमादमाससस च रत्नमामन च यमादनोरत्नमामन इमत इतरक्षेतरदन्दसममासयाः, तययाः यमादनोरत्नययाः।

● बभकवि - भकरमातनोयाः सलटम् -लकमारक्षे प्रथमपपुरुषयकविचनक्षे बभकवि इमत रूपमम्।

सलन्रकमायरमम् - 
● भष्ट्रीमकमान्तयनकरपगपुणययाः - भष्ट्रीमकमान्तययाः+नकपगपुणययाः

● बभकविनोपजष्ट्रीमविनमामम् - बभकवि+उपजष्ट्रीमविनमामम्

● अरकष्यश्चमासरगम्यश्च - अरकष्ययाः+च+असरगम्ययाः+च

● यमादनोरत्नयररविमाणरवियाः - यमादनोरत्नययाः+इवि+अणरवियाः

● प्रयनोगपररवितरनमम् - भष्ट्रीमकमान्तययाः नकपगपुणययाः तक्षेन उपजष्ट्रीमविनमास यमादनोरत्नययाः अणरविक्षेन इवि अरकष्यक्षेण 
अमभगम्यक्षेन बभकविक्षे।

अलङ्कमारमालनोचनमा -  अत्र  मदलष्ट्रीपस्य  विणरनमाय  समपुद्रिदृषमान्तयाः  प्रदत्तयाः  कमविनमा।  यथमा  समपुद्रियाः 
मकरमामदमभयाः  भष्ट्रीषणयाः  रत्नययाः  च  मननोरमयाः  आसष्ट्रीतम्  तथमा  मदलष्ट्रीपयाः  अमप  शयौयमारमदमभयाः  तष्ट्रीक्ष्णगपुणययाः  भष्ट्रीषणयाः 
प्रजमाविमात्सल्यमामदमभयाः मननोहिरययाः गपुणययाः मननोरमयाः आसष्ट्रीतम्। अत्र दृषमान्तमालङ्कमारयाः अलस्त।

पमाठगतप्रश्नमायाः -६

. 21 मदलष्ट्रीपयाः कथमम् उपजष्ट्रीमविनमामम् अरकष्ययाः अमभगम्ययाः च बभकवि।

. 22 प्रकक तक्षे श्लनोकक्षे  कयाः अलङ्कमारयाः अलस्त।

. 23 अरकष्यश्चमासरगम्यश्च इत्यत्र सलन्रमविच्छक्षेदस कपु रुत।

. )5 8 इदमानन मकलपमाठमम् अविगच्छमाम -

रक्षेखमाममात्रममप कपुण्णमादमननोविर त्मनयाः परमम्।

न व्यतष्ट्रीयपुयाः प्रजमास्तस्य मनयन्तपुनरममविकत्तययाः।।१७।।

अन्विययाः -  मनयन्तपुयाः तस्य नक्षेममविकत्तययाः प्रजमायाः आमननोयाः कपुण्णमातम् वित्मरनयाः परस रक्षेखमाममात्रमम् अमप न 
व्यतष्ट्रीयपुयाः।
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अन्वियमाथर याः -  मनयन्तपुयाः  मशककस्य समारथक्षेश्च  तस्य मदलष्ट्रीपस्य नक्षेममविकत्तययाः  चक्ररमारमाव्यमापमारमायाः 
प्रजमायाः जनमायाः आमननोयाः मनपुमम् आरभ्य कपुण्णमातम् अभ्यस्तमातम् प्रचसलतमातम् च वित्मरनयाः आचमारपदतक्षेयाः ममागमारतम् च 
परमम् असरकस  रक्षेखमाममात्रमम् अमप रक्षेखमाप्रममाणमम् अमप न व्यतष्ट्रीयपुयाः न अमतक्रमान्तवित्ययाः।

सरलमाथर याः - मनपपुणयाः समारसथयाः यस रथस चमालयमत तस्य रथस्य चक्रस  पकविरविमतरनमा चक्रक्षे ण कक तमास रक्षेखमास न 
अमतक्रमाममत। एविस मदलष्ट्रीपस्य प्रजमायाः अमप मननोयाः कमालमातम् आरब्रमानम् आचमारमानम् न उलमङतविन्तयाः।

तमात्पयमारथर याः -  अलस्मनम् पदक्षे कमवियाः रमाज्यपररचमालनमायमास मदलष्ट्रीपस्य मनपपुणत्विस कथयमत। मदलष्ट्रीपयाः 
वियविस्वितमननोयाः विसशक्षे  जमातयाः। अतयाः स मननोयाः विचनस श्रदयमा पमासलतविमानम्। मकञ्च तदनपुसमारक्षेण एवि रमाज्यशमासनस 
कक तविमानम्। मनपुयाः सत्ययपुगक्षे मनपुस्मकमतमम् असलखतम्। मदलष्ट्रीपयाः तपु त्रक्षेतमायमामम् आसष्ट्रीतम्। एविमम् उभयनोयाः कमालयनोयाः मध्यक्षे 
महिमानम् भक्षेदयाः आसष्ट्रीतम्। तथमामप रमाजमा मदलष्ट्रीपयाः तथमा तस्य प्रजमायाः मनपुनमा दमशरतस ममागरमम् यथमायथमम् अनपुसकत्य एवि 
अजष्ट्रीविनम्। सविर  एवि समारसथनयाः रथस चमालयलन्त। मकन्तपु मनपपुणयाः समारसथयाः रथस चमालयमत चक्षेतम् रथस्य पकविरण 
चक्रक्षे ण कक तमास रक्षेखमामम् अलन्तमस चक्रमम् अनपुकरनोमत। कसञ्चतम् अमप व्यमतक्रमस न करनोमत। सविर समारथययाः तथमा कतपुर्त्तुं 
न पमारयलन्त। मदलष्ट्रीपयाः अमप रमाज्यशमासनक्षे मनपपुणयाः आसष्ट्रीतम्। अतयाः स स्विस्य रमाज्यस सम्यकम्  शमाससतविमानम्। तक्षेन 
तस्य प्रजमायाः मनपुविचनस मकसञ्चदमप न उलमङतविन्तयाः।

व्यमाकरणमविमशर याः -
● रक्षेखमाममात्रमम् - रक्षेखमा प्रममाणमम् यस्य इमत अथर रक्षेखमाममात्रमम् इमत रूपस भविमत।

● कपुण्णमातम् - कपुदम्-रमातनोयाः कप्रत्ययक्षे कपुण्णयाः इमत रूपस, तस्ममातम् कपुण्णमातम्। एततम् पञ्चम्यक्षेकविचनमान्तस पदमम्।

● आमननोयाः - आङ्पकविरकमातम् मनपुशब्दमातम् पञ्चमष्ट्रीमविभकयौ आमननोयाः इमत रूपस ससध्यमत। मनपुमम् आरभ्य 
इत्यथरयाः।

● वित्मरनयाः - वित्मरनम्-शब्दस्य पञ्चमष्ट्रीमविभक्त्ययकविचनक्षे वित्मरनयाः इमत रूपमम्। वित्मर नमाम ममागरयाः।

● व्यतष्ट्रीयपुयाः - मवि-पकविरकमातम् अमत-पकविरकमातम् इणम्-रमातनोयाः सलमट व्यतष्ट्रीयपुयाः इमत रूपमम्।

● मनयन्तपुयाः - मनयच्छमत इमत मनयन्तमा, तस्य मनयन्तपुयाः।

● नक्षेममविकत्तययाः - नक्षेमष्ट्रीनमामम् इवि विकसत्तयाः यमासमास तमा नक्षेममविकत्तययाः इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः।

सलन्रकमायरमम् - 
● रक्षेखमाममात्रममप - रक्षेखमाममात्रमम्+अमप

● कपुण्णमादमननोविरत्मनयाः - कपुण्णमातम्+आमननोयाः+वित्मरनयाः

● प्रजमास्तस्य - प्रजमायाः+तस्य

● मनयन्तपुनरममविकत्तययाः - मनयन्तपुयाः+नक्षेममविकत्तययाः

● प्रयनोगपररवितरनमम् - मनयन्तपुयाः तस्य नक्षेममविकसत्तमभयाः प्रजमामभयाः आमननोयाः कपुण्णमातम् वित्मरनयाः परयाः रक्षेखमाममात्रयाः 
अमप न व्यतष्ट्रीयक्षे।

अलङ्कमारमालनोचनमा- अलस्मनम् श्लनोकक्षे  मदलष्ट्रीपयाः मनपपुणक्षेन समारसथनमा उपममतयाः। तस्य प्रजमायाः नक्षेमममभयाः 
उपममतमायाः। अतयाः मदलष्ट्रीपयाः तस्य प्रजमायाः च अत्र उपमक्षेयमायाः। मनपपुणयाः समारसथयाः तस्य रथस्य नक्षेमययाः च अत्र 
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उपममानमामन। यथमा रथस्य चक्रस  पकविरविमतरनमा रथक्षेन कक तमास रक्षेखमास न अमतक्रमाममत तथमा मदलष्ट्रीपस्य प्रजमायाः अमप 
मनपुविचनस न उलमङतविन्तयाः इमत समादृश्यमम्। अतयाः अत्र उपममालङ्कमारयाः अलस्त।

पमाठगतप्रश्नमायाः - ७

. 24 रथस्य चक्रस  मकस  न अमतक्रमाममत।

. 25 कपुण्णमादमामननोविरत्मनयाः इत्यत्र सलन्रमविच्छक्षेदस कपु रुत।

. 26 प्रस्तपुतश्लनोकस्य अन्वियस सलखत।

. )5 9 इदमानन मकलपमाठमम् अविगच्छमाम -

प्रजमानमामक्षेवि भकत्यथर्त्तुं स तमाभ्यनो बसलमगहिष्ट्रीतम्।

सहिसगपुणमपुत्सषपुममादत्तक्षे महि रसस रमवियाः।।१८।।

अन्विययाः - सयाः प्रजमानमास भकत्यथरमम् एवि तमाभ्यनो बसलमम् अगहिष्ट्रीतम्। महि रमवियाः सहिसगपुणमम् उत्सषपु स रसमम् 
आदत्तक्षे।

अन्वियमाथर याः - स मदलष्ट्रीपयाः प्रजमानमास जनमानमास भकत्यथर्त्तुं विकद्ध्यथर्त्तुं तमाभ्ययाः प्रजमाभ्ययाः बसलस करमम् अगहिष्ट्रीतम् 
गकहिष्ट्रीतविमानम्। महि तथमा महि रमवियाः सकयरयाः सहिसगपुणस सहिसरमा उत्सषपु स दमातपुस रसस जलमम् आदत्तक्षे गकहमामत।

सरलमाथर याः -  प्रजमानमास  कल्यमाणमाय एवि मदलष्ट्रीपयाः तमाभ्ययाः करस गकहिष्ट्रीतविमानम्। न तपु  आत्मनयाः भनोगमाय 
गकहिष्ट्रीतविमानम्। यथमा सकयरयाः सहिसगपुणस जलस प्रत्यपरमयतपुस पकसथव्यमायाः जलस ससगकहमामत। 

तमात्पयमारथर याः - महिमारमाजयाः मदलष्ट्रीपयाः रमाज्यविमाससनमास प्रजमानमास कल्यमाणमाय तमाभ्ययाः करमम् अगहिष्ट्रीतम्। एकयाः 
जनयाः यदम् उत्पमादयमत तस्य यमद षटम्  भमागमायाः मक्रयन्तक्षे तमहिर  तक्षेषपु एकस  भमागस रमाजमा करत्विक्षेन गकहमामत। एतस बसलस 
रमाजमा स्विभनोगमाय न प्रयपुङ्कक्षे । कररूपक्षेण गकहिष्ट्रीतमम् अथर्त्तुं स रमाजकनोषक्षे ससगकहमामत। समा प्रजमानमामम् एवि सम्पतम्। 
प्रयनोजनक्षे समत रमाजमा तदम् एवि रनस प्रजमाकल्यमाणमाय प्रयच्छमत। मदलष्ट्रीपस्य करससगहिणस कथमम् आसष्ट्रीतम् इमत 
मविषयक्षे उपममा अमप प्रदत्तमा कमविनमा। सकयरयाः सम्पकणर्त्तुं  विषर्त्तुं  व्यमाप्य पकसथव्यमायाः जलस शपुष्यमत। गष्ट्रीष्मकमालक्षे पकसथविष्ट्री 
जलमाभमाविक्षेन शपुष्कमा भविमत। तदमा सकयरयाः सहिसगपुणस जलस विषरणरूपक्षेण प्रददमामत। एविस सकयरयाः जलशनोषणस स्विभनोगमाय 
न करनोमत। अमप तपु  असरकस  जलस  प्रत्यपरमयतपुमम्  एवि स पकसथव्यमायाः  जलस  स्विष्ट्रीकरनोमत। एविस  मदलष्ट्रीपयाः अमप 
प्रजमाकल्यमाणमाय करस गकहिष्ट्रीतविमानम्।

व्यमाकरणमविमशर याः - 
● भकत्यथरमम् - भकत्यय इदमम् इमत मविगहिक्षे भकत्यथरमम् इमत रूपमम्। अत्र मनत्यसममासयाः वितरतक्षे।

● अगहिष्ट्रीतम् - गहिम्-रमातनोयाः लपुमङ प्रथमपपुरुषयकविचनक्षे अगहिष्ट्रीतम् इमत रूपमम्।
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● सहिसगपुणमम् - सहिसस गपुणमा यलस्मनम् ततम् यथमा तथमा इमत मविगहिक्षे सहिसगपुणमम् इमत रूपमम्। अत्र 
बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः अलस्त।

● उत्सषपुमम् - उतम्-पकविरकमातम् सकज्रमातनोयाः तपुमपुनम्-प्रत्ययक्षे उत्सषपुमम् इमत रूपमम्। उत्सजरनमाय इत्यथरयाः।

● आदत्तक्षे - आङम् -पकविरकमातम् दमारमातनोयाः लमट प्रथमपपुरुषयकविचनक्षे आदत्तक्षे इमत रूपमम्।

सलन्रकमायरमम् - 
● प्रजमानमामक्षेवि - प्रजमानमामम्+एवि

● स तमाभ्यनो बसलमगहिष्ट्रीतम् - सयाः+तमाभ्ययाः+बसलमम्+अगहिष्ट्रीतम्

● सहिसगपुणमपुत्सषपुममादत्तक्षे - सहिसगपुणमम्+उत्सषपुमम्+आदत्तक्षे

● प्रयनोगपररवितरनमम् - तक्षेन प्रजमानमास भकत्यथरमम् एवि तमाभ्ययाः बसलयाः अगकह्यत। महि रमविणमा सहिसगपुणमम् उत्सषपु स 
रसयाः आदष्ट्रीयतक्षे।

अलङ्कमारमालनोचनमा - अत्र मदलष्ट्रीपस सकयरण उपममतविमानम् कमवियाः। यथमा सकयरयाः जलस गकहिष्ट्रीत्विमा सहिसगपुणस 
जलस  प्रत्यपरयमत  तथमा  मदलष्ट्रीपयाः  अमप  प्रजमाभ्ययाः  करस  ससगकहमामत।  ततयाः  च  कररूपक्षेण  ससगकहिष्ट्रीतस  रनस 
प्रजमाकल्यमाणमाय प्रयपुङ्कक्षे  इमत समादृश्यमम्। अत्र मदलष्ट्रीपयाः उपमक्षेययाः। सकयरयाः उपममानमम्। अतयाः अत्र उपममालङ्कमारयाः 
मविदतक्षे। 

पमाठगतप्रश्नमायाः -८

. 27 मदलष्ट्रीपयाः कथस बसलमम् अगहिष्ट्रीतम्।

. 28 प्रस्तपुतक्षे श्लनोकक्षे  कयाः अलङ्कमारयाः वितरतक्षे।

. 29 मदलष्ट्रीपस्य करगहिणमविषयक्षे कमवियाः मकमम् उकविमानम्।

. )5 10 इदमानन मकलपमाठमम् अविगच्छमाम -

सक्षेनमा पररच्छदस्तस्य दयमक्षेविमाथरसमारनमम्।

शमासक्षेष्विकपु लण्ठतमा बपुमदमर्यौविर्णी रनपुमष चमाततमा।।१९।।

अन्विययाः -  तस्य सक्षेनमा पररच्छदयाः  (बभकवि)। शमासक्षेषपु अकपु लण्ठतमा बपुमदयाः,  रनपुमष आततमा मयौविर्णी च 
दयमम् एवि अथरसमारनस(बभकवि)।

अन्वियमाथर याः -  तस्य मदलष्ट्रीपस्य सक्षेनमा  सयन्यस  पररच्छदयाः  उपकरणस  बभकवि।  शमासक्षेषपु  रमाजशमासक्षेषपु 
अकपु लण्ठतमा अव्यमाहितमा बपुमदयाः ममतयाः रनपुमष चमापक्षे आततमा आरनोमपतमा मयौविर्णी च ज्यमा च दयमम् एवि बभकवि दक्षे एवि 
अथरसमारनस प्रयनोजनकरणमम् अभवितम्।
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सरलमाथर याः -  मदलष्ट्रीपस्य सयन्यबलस तपु कक्षे विलमम् उपकरणमम् आसष्ट्रीतम्। तक्षेन स मकममप प्रयनोजनस न 
समारयमत स्म। शमासक्षेषपु अपररममतस जमानस रनपुमष आरनोमपतमा ज्यमा च मदलष्ट्रीपस्य प्रयनोजनमम् असमारयतमामम्। 

तमात्पयमारथर याः - रमाजनष्ट्रीमतशमासक्षे प्रनोकमम् अलस्त-'असन्तपुषमा मदजमा नषमायाः सन्तपुषमायाः पमासथरविमायाः' इमत। 
रमाजमा आत्मसम्पत्त्यमा सन्तपुषयाः चक्षेतम् तस्य नमाशयाः एवि सम्भविमत। अतयाः रमाजमा रमाज्यजयमामदकस  कतरव्यमम् अलस्त। 
तस्ममातम्  मदलष्ट्रीपयाः अमप अपररमाज्यस  जक्षेतपुस  मनगरच्छमत स्म। यपुदमाय तस्य महितम्  सयन्यबलमम्  अमप आसष्ट्रीतम्। 
मकन्तपु  रमाजमा  यपुदसमयक्षे  तदम्  न  प्रयपुङ्कक्षे  स्म।  छत्रचमामरमादष्ट्रीमन  यथमा  तस्य  उपकरणमामन  आसनम्  तथमा 
सयन्यबलमम् अमप तस्य उपकरणममात्रमम् आसष्ट्रीतम्। शमासक्षेषपु अपररममतमा बपुमदयाः रनपुमष आरनोमपतमा ज्यमा च तस्य 
प्रयनोजनसमारनमम् आसष्ट्रीतम्। नमानमामविरक्षेषपु शमासक्षेषपु मदलष्ट्रीपयाः महिमापलण्डतयाः आसष्ट्रीतम्। अतयाः स नष्ट्रीमतशमासमविशमारदयाः 
आसष्ट्रीतम्।  अमप  च  तस्य  रनपुमष  आरनोमपतमा  ज्यमा  अप्रमतरनोध्यमा  आसष्ट्रीतम्।  अतयाः  शमासपमालण्डत्यस  रनपुमष 
आरनोमपतमा ज्यमा च तस्य प्रयनोजनस समारयतयाः स्म।

व्यमाकरणमविमशर याः - 
● अथरसमारनमम् - अथरस्य समारनमम् अथरसमारनमम् इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।

● अकपु लण्ठतमा - न कपु लण्ठतमा अकपु लण्ठतमा इमत नञ्तत्पपुरुषसममासयाः।

● रनपुमष - रनपुषम्-शब्दस्य सपम्यक्षेकविचनक्षे रनपुमष इमत रूपमम्।

● आततमा - आङम् - पकविरकमातम् तनम्-रमातनोयाः कप्रत्ययक्षे ससयमास टमामप आततमा इमत रूपमम्।

सलन्रकमायरमम् - 
● पररच्छदस्तस्य - पररच्छदयाः+तस्य

● दयमक्षेविमाथरसमारनमम् - दयमम्+एवि+अथरसमारनमम्

● शमासक्षेष्विकपु लण्ठतमा - शमासक्षेषपु+अकपु लण्ठतमा

● बपुमदमर्यौविर्णी - बपुमदयाः+मयौविर्णी

● चमाततमा - च+आततमा

● प्रयनोगपररवितरनमम् - सक्षेनयमा पररच्छदक्षेन बभकविक्षे। अथरसमारनस शमासक्षेषपु अकपु लण्ठतयमा बपुद्ध्यमा, रनपुमष 
आततयमा मयौव्यमार च दयक्षेन एवि बभकविक्षे।

पमाठगतप्रश्नमायाः ९

. 30 मदलष्ट्रीपस्य अथरसमारनदयस मकमम् आसष्ट्रीतम्।

. 31 मदलष्ट्रीपस्य सक्षेनमा मकस  जमातमम्।

. 32 शमासक्षेषपु+अकपु लण्ठतमा इत्यत्र सलन्रस कपु रुत।
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रघपुविसशमम्- रमाजनो मदलष्ट्रीपस्य गपुणविणरनमम् - १ मटप्पणष्ट्री

. )5 11 इदमानन मकलपमाठमम् अविगच्छमाम -

तस्य ससविकतमन्त्रस्य गपुढमाकमारक्षेमङ्गतस्य च।

फलमानपुमक्षेयमायाः प्रमारम्भमायाः ससस्कमारमायाः प्रमाकनमा इवि।।२०।।

अन्विययाः - ससविकतमन्त्रस्य गकढमाकमारक्षेमङ्गतस्य च तस्य प्रमारम्भमायाः प्रमाकनमायाः ससस्कमारमा इवि फलमानपुमक्षेयमायाः 
(आसनम्)।

अन्वियमाथर याः -  ससविकतमन्त्रस्य  गपुपमविचमारस्य  गकढमाकमारक्षेमङ्गतस्य  गपुपक्षे  आकमारक्षेमङ्गतक्षे  यस्य  च  तस्य 
मदलष्ट्रीपस्य प्रमारम्भमायाः कममारमण प्रमाकनमायाः प्रमाचष्ट्रीनमायाः ससस्कमारमायाः इवि पकविरकमरविमासनमायाः इवि फलमानपुमक्षेयमायाः कमायरण 
अनपुममातपुस यनोग्यमायाः आसनम्।

सरलमाथर याः - मदलष्ट्रीपयाः अत्यन्तस गकढतयमा मन्त्रणमामम् अकरनोतम्। आकमारक्षेण इमङ्गतक्षेन विमा तस्य मननोभमावियाः 
न  जमायतक्षे  स्म।  यथमा  मनपुष्यस्य  प्रविकसत्तस  दृष्टमा  पकविरजन्मनयाः  ससस्कमारमायाः  जमायन्तक्षे।  तथमा  एवि  फलस  दृष्टमा 
मदलष्ट्रीपस्य मननोभमावियाः क आसष्ट्रीतम् इमत अविगम्यतक्षे स्म। 

तमात्पयमारथर याः - मन्त्रणमा गकढतयमा एवि करणष्ट्रीयमा इमत रमाजनष्ट्रीतक्षेयाः मनयमयाः वितरतक्षे। यमद कक्षे नमामप कमारणक्षेन 
मन्त्रणमा प्रकमामशतमा भविमत तमहिर  समगस्य रमाज्यस्य हिमामनयाः सम्भविमत। अतयाः मदलष्ट्रीपयाः अतष्ट्रीवि गनोपनतयमा 
मलन्त्रमभयाः सहि मन्त्रणमामम्  अकरनोतम्।  इमङ्गतमामदकमम्  अविलनोक्य अमप जनमायाः  तस्य समामदमाममादष्ट्रीनम्  उपमायमानम् 
अविगन्तपुस  समथमारयाः  न आसनम्।  यदमा  कमायरससमदयाः भविमत स्म तदमा एवि सविर  मदलष्ट्रीपस्य मननोगतमास  मन्त्रणमास 
जमानलन्त स्म। एतदथरसमथरनमाय कमविनमा उपममानमम्  अमप प्रदत्तमम्।  पकविरजन्ममन अस्ममामभयाः पपुण्यपमापमामदकस  
अनक्षेकस  कमर  कक तमम्। तमामन च कममारमण अलस्मनम् जन्ममन ससस्कमाररूपक्षेण मतष्ठलन्त। मकन्तपु समारमारणतयमा तक्षे 
ससस्कमारमायाः न अविगम्यन्तक्षे। यदमा वियस जनमानमास प्रविकसत्तस पश्यमामयाः तदमा एवि तक्षे ससस्कमारमायाः अनपुमष्ट्रीयन्तक्षे। यतनो महि 
पपुण्यकमर  कपु विमारणमायाः  एवि  सत्कमरसपु  प्रवितरन्तक्षे।  पमापकमर  कपु विमारणमानमास  च  असत्कमरसपु  प्रविकसत्तयाः  भविमत।  एविस 
कमायरससमदमम् अविलनोक्य मदलष्ट्रीपस्य मन्त्रणमायाः अनपुमष्ट्रीयन्तक्षे स्म।

व्यमाकरणमविमशर याः-

● ससविकतमन्त्रस्य - ससविकतयाः मन्त्रयाः यस्य स ससविकतमन्त्रयाः इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः, तस्य ससविकतमन्त्रस्य।

● गकढमाकमारक्षेमङ्गतस्य - आकमारयाः च इमङ्गतस च आकमारक्षेमङ्गतक्षे इमत इतरक्षेतरदन्दसममासयाः। गकढक्षे आकमारक्षेमङ्गतक्षे 
यस्य स गकढमाकमारक्षेमङ्गतयाः इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः, तस्य गकढमाकमारक्षेमङ्गतस्य।

● फलमानपुमक्षेयमायाः - फलक्षेन अनपुमक्षेयमायाः फलमानपुमक्षेयमायाः इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासयाः।

सलन्रकमायरमम् - 
● प्रमाकनमा इवि - प्रमाकनमायाः+इवि

● प्रयनोगपररवितरनमम् - ससविकतमन्त्रस्य गकढमाकमारक्षेमङ्गतस्य च तस्य प्रमारम्भययाः प्रमाकनययाः ससस्कमारययाः इवि 
फलमानपुमक्षेयययाः (अभकयत)।
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अलङ्कमारमालनोचनमा - अत्र मदलष्ट्रीपस्य समाममादमाममादययाः उपमायमायाः प्रमाकनययाः ससस्कमारययाः उपमष्ट्रीयन्तक्षे। अतयाः 
समामदमामदययाः उपमायमायाः उपमक्षेयमायाः। प्रमाकनमायाः ससस्कमारमायाः च उपममानविमाचकमायाः। इवि इमत उपममाविमाचकयाः शब्दयाः। 
अतयाः अत्र उपममालङ्कमारयाः मविदतक्षे।

पमाठगतप्रश्नमायाः -१०

. 33 मदलष्ट्रीपस्य प्रमारम्भमायाः कय याः उपममतमायाः।

. 34 गकढमाकमारक्षेमङ्गतस्य इत्यस्य मविगहिविमाक्यस सममासनमाम च सलखत।

. )5 12 इदमानन मकलपमाठमम् अविगच्छमाम -

जपुगनोपमात्ममानमत्रस्तनो भक्षेजक्षे रमरमनमातपुरयाः।

अगकध्नपुरमाददक्षे सनोथरमसकयाः सपुखमन्विभकतम्।।२१।।

अन्विययाः -  सयाः अत्रस्तयाः आत्ममानस जपुगनोप,  अनमातपुरनो रमर्त्तुं  भक्षेजक्षे,  अगकध्नपुयाः अथरमम् आददक्षे,  असकयाः 
सपुखमम् अन्विभकतम्।

अन्वियमाथर याः -  सयाः मदलष्ट्रीपयाः अत्रस्तयाः भष्ट्रीतरमहितयाः आत्ममानस  शरष्ट्रीरस  जपुगनोप रमकतविमानम्।  अनमातपुरयाः 
अरुग्णयाः सनम्  रमर्त्तुं  सपुकक तस  भक्षेजक्षे  सक्षेमवितविमानम्।  अगकध्नपुयाः  लनोभरमहितयाः सनम्  अथर्त्तुं  रनमम्  आददक्षे  स्विष्ट्रीकक तविमानम्, 
असकयाः आसमकरमहितयाः सनम् सपुखस मविषयमानन्दमम् अन्विभकतम् अनपुभकतविमानम्।

सरलमाथर याः -  मदलष्ट्रीपयाः  भयशकन्ययाः  अमप  स्विदक्षेहिमम्  अरकतम्।  रनोगरमहितयाः  सनम्  रमरमम्  असक्षेवित। 
लनोभशकन्ययाः अमप रनस गकहिष्ट्रीतविमानम्। मनरमासकयाः अमप मविषयसपुखमम् अनपुभकतविमानम्। 

तमात्पयमारथर याः -  अत्र समाममान्यजनययाः  समाकस  मदलष्ट्रीपस्य भक्षेदस  प्रदशरयमत कमवियाः। रममारथरकमाममनोकमाणमास 
चतपुणमार्त्तुं पपुरुषमाथमारनमास शरष्ट्रीरमम् एवि प्ररमानस समारनमम्। शरष्ट्रीरस मविनमा मकममप रममारचरणस कतपुर्त्तुं न शक्यतक्षे। लनोकक्षे  तपु 
सविर कस्यमा अमप आपदयाः भष्ट्रीतमायाः भकत्विमा शरष्ट्रीरस रकलन्त। मकन्तपु मदलष्ट्रीपयाः पपुरुषमाथरससदयक्षे आत्ममानमम् अथमारतम् 
शरष्ट्रीरस रमकतविमानम्। प्रमाययाः जनमायाः यदमा रनोगक्षेण लक्लषमायाः भविलन्त अथविमा विकदमायाः भविलन्त तदमा एवि रमर्त्तुं सक्षेविन्तक्षे। 
मकन्तपु मदलष्ट्रीपयाः रनोगरमहितयाः अमप रममारचरणस कक तविमानम्। लनोकक्षे  जनमानमास रनलमाभमाय एवि भकयशयाः प्रविकसत्तयाः दृश्यतक्षे। 
तक्षे सविर एवि रनलनोलपुपमायाः भविलन्त। लनोभविशमातम् एवि तक्षे रनलमाभमाय प्रवितरन्तक्षे। मकन्तपु मदलष्ट्रीपयाः न लनोभविशमातम् 
अमप  तपु  प्रजमानमास  कल्यमाणमाय  रनमम्  असजरतविमानम्।  मदलष्ट्रीपयाः  मविषयसपुखक्षेषपु  मनरमासकयाः  आसष्ट्रीतम्।  तथमा 
आसमकरमहितयाः अमप स सपुखमम् अनपुभकतविमानम्। आसकस्य एवि सपुखद पुयाःखक्षे भवितयाः। मकन्तपु मदलष्ट्रीपयाः अनमासकयाः 
आसष्ट्रीतम्। अतयाः तस्य सपुखदपुयाःखमाभ्यमास दकरक्षे लस्थमतयाः आसष्ट्रीतम्।
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व्यमाकरणमविमशर याः - 
● जपुगनोप - गपुपम्-रमातनोयाः सलट्लकमारक्षे जपुगनोप इमत रूपमम्। रमकतविमानम् इत्यथरयाः।

● अत्रस्तयाः - न त्रस्तयाः अत्रस्तयाः इमत नञ्तत्पपुरुषसममासयाः।

● भक्षेजक्षे - भजम्-रमातनोयाः सलट्लकमारक्षे प्रथमपपुरुषस्य एकविचनक्षे भक्षेजक्षे इमत रूपमम्। सक्षेमवितविमानम् इत्यथरयाः।

● अनमातपुरयाः - न आतपुरयाः अनमातपुरयाः इमत नञ्तत्पपुरुषसममासयाः।

● अगकध्नपुयाः - न गकध्नपुयाः अगकध्नपुयाः इमत नञ्तत्पपुरुषसममासयाः।

● आददक्षे - आङ्पकविरकमातम् दमारमातनोयाः सलट्लकमारक्षे आददक्षे इमत रूपमम्। 

● असकयाः - न सकयाः इमत असकयाः इमत नञ्तत्पपुरुषसममासयाः।

● अन्विभकतम् - अनपुपकविरकमातम् भकरमातनोयाः लपुङ्लकमारक्षे प्रथमपपुरुषस्य एकविचनक्षे अन्विभकतम् इमत रूपमम्।

सलन्रकमायरमम् - 
● जपुगनोपमात्ममानमत्रस्तनो भक्षेजक्षे - जपुगनोप+आत्ममानमम्+अत्रस्तयाः+भक्षेजक्षे

● रमरमनमातपुरयाः - रमरमम्+अनमातपुरयाः

● अगकध्नपुरमाददक्षे - अगकध्नपुयाः+आददक्षे

● सनोथरमसकयाः - सयाः+अथरमम्+असकयाः

● सपुखमन्विभकतम् -सपुखमम्+अन्विभकतम्

● प्रयनोगपररवितरनमम् - तक्षेन अत्रस्तक्षेन आत्ममा जपुगपुपक्षे, अनमातपुरक्षेण रमरयाः भक्षेजक्षे, अगकध्नपुनमा अथरयाः आददक्षे, 
असकक्षे न सपुखमम् अन्विभकयत।

पमाठगतप्रश्नमायाः -११

. 35 मदलष्ट्रीपयाः कथस रमर्त्तुं अथर्त्तुं कमामस च सक्षेमवितविमानम्।

. 36 पपुरुषमाथमारनमास प्ररमानस समारनस मकमम्।

. 37 जपुगनोपमात्ममानमत्रस्तनो भक्षेजक्षे इत्यत्र सलन्रमविच्छक्षेदस कपु रुत।

. 38 मदलष्ट्रीपयाः शरष्ट्रीरस कथस रमकतविमानम् 
१) स शत्रपुभ्ययाः भष्ट्रीतयाः आसष्ट्रीतम्
२) स मकत्यनोयाःभष्ट्रीतयाः आसष्ट्रीतम्
३) स पपुरुषमाथमारनम् समारमयतपुमम् इषविमानम्।
४) स जरमागस्तयाः आसष्ट्रीतम्

. )5 13 इदमानन मकलपमाठमम् अविगच्छमाम -
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जमानक्षे मयौनस कममा शकयौ त्यमागक्षे श्लमाघमामविपयरययाः।

गपुणमा गपुणमानपुबलन्रत्विमात्तस्य सप्रसविमा इवि।।२२।।

अन्विययाः - जमानक्षे मयौनस, शकयौ कममा, त्यमागक्षे श्लमाघमामविपयरययाः,( इत्थमम्) तस्य गपुणमायाः गपुणमानपुबलन्रत्विमातम् 
सप्रसविमा इवि (अभकविनम्)।

अन्वियमाथर याः -  जमानक्षे  (समत अमप)  परविकत्तमान्तस जमात्विमा अमप मयौनस मपुमनभमावियाः शकयौ समामरयर  कममा 
मतमतकमा  त्यमागक्षे  मवितरणक्षे  श्लमाघमामविपयरययाः  प्रशससमाभमावियाः  (इत्थमम्  अनक्षेन  प्रकमारक्षेण)  तस्य मदलष्ट्रीपस्य गपुणमायाः 
जमानमादययाः गपुणमानपुबलन्रत्विमातम् मविरुदगपुणमानमास मयौनमादष्ट्रीनमास सहिचमारमातम् सप्रसविमायाः इवि सहिनोदरमायाः इवि अभकविनम्।

सरलमाथर याः - मदलष्ट्रीपस्य जमानक्षेन समाकस  मयौनमम् आसष्ट्रीतम्। शक्त्यमा सहि कममाभमावियाः आसष्ट्रीतम्। त्यमागक्षेन तपु 
आत्मप्रशससमारमामहित्यमम् आसष्ट्रीतम्। इत्थस तस्य जमानमादययाः गपुणमायाः मयौनमामदमभयाः मविरुदययाः गपुणययाः सहि सहिनोदरमा इवि 
अभविनम्।

तमात्पयमारथर याः - अत्रमामप मदलष्ट्रीपस्य लनोकनोत्तरत्विस विणरयमत कमवियाः। लनोकक्षे  प्रमाययाः कलश्चतम् जनयाः जमानष्ट्री 
भविमत चक्षेतम्  स मपुमनभमाविस  न सममाश्रयमत। मकन्तपु  मदलष्ट्रीपयाः परविकत्तमान्तस  जमात्विमा अमप मपुमनवितम्  मतष्ठमत स्म। 
विस्तपुतयाः इदमम् एवि प्रकक तरमाजयाः लकणमम्। रमाजमा यमद पलण्डतयाः भकत्विमा अमप मयौनक्षेन न मतष्ठमत तमहिर तस्य हिमामनयाः 
एवि जमायतक्षे। तस्ममातम् शमासमामदषपु मपुखरयाः रमाजमा बहिहरमा मनलन्दतयाः वितरतक्षे। मदलष्ट्रीपयाः समामरयरविमानम् अमप कममाशष्ट्रीलयाः 
आसष्ट्रीतम्। समामरयर समत एवि कममा प्रशससनष्ट्रीयमा भविमत। अतयाः दपुबरलयाः यमद कममास कपु विरलन्त तमहिर स न प्रशससमाहिरयाः। 
तस्ममातम् मनपुस्मकतयौ उच्यतक्षे-  'शकमानमास भकषणस कममा' इमत। लनोकक्षे  जनमायाः त्यमागस  कक त्विमा समपुद्घनोषयलन्त। मकन्तपु 
मदलष्ट्रीपयाः दमानमामदकमर  कक त्विमा अमप ककीतरनस न करनोमत स्म। एविस तस्य प्रशससमा अभष्ट्रीषमा न आसष्ट्रीतम्। विस्तपुतयाः 
जमानमादययाः गपुणमायाः मयौनमादययाः गपुणमायाः च परस्परस मविरुदमायाः वितरन्तक्षे। मकन्तपु मदलष्ट्रीपस्य एतक्षे सविर एवि गपुणमायाः आसनम्। 
अतयाः मदलष्ट्रीपक्षे इमक्षे मविरुदमायाः गपुणमायाः सहिनोदरमायाः इवि आसनम् इमत कविक्षेयाः आकक तमम्।

व्यमाकरणमविमशर याः -
● मयौनमम् - मपुनक्षेयाः भमावियाः मयौनस भविमत।

● श्लमाघमामविपयरययाः - श्लमाघमायमायाः मविपयरययाः श्लमाघमामविपयरययाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।

● गपुणमानपुबलन्रत्विमातम् - गपुणययाः अनपुबलन्रत्विस गपुणमानपुबलन्रत्विमम् इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासयाः, तस्ममातम् 
गपुणमानपुबलन्रत्विमातम्। एततम् पञ्चम्यक्षेकविचनमान्तस पदमम्।

● सप्रसविमायाः - सहि प्रसवियाः यक्षेषमास तक्षे सप्रसविमायाः इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः। प्रसवियाः नमाम जन्म।

सलन्रकमायरमम् - 
● गपुणमा गपुणमानपुबलन्रत्विमात्तस्य - गपुणमायाः+गपुणमानपुबलन्रत्विमादम्+तस्य

● सप्रसविमा इवि - सप्रसविमायाः+इवि

● प्रयनोगपररवितरनमम् - जमानक्षे मयौनक्षेन शकयौ कमयमा त्यमागक्षे श्लमाघमामविपयरयक्षेण तस्य गपुणययाः गपुणमानपुबलन्रत्विमातम् 
सप्रसविययाः इवि अभकयत।
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रघपुविसशमम्- रमाजनो मदलष्ट्रीपस्य गपुणविणरनमम् - १ मटप्पणष्ट्री

पमाठगतप्रश्नमायाः - १२

. 39 मदलष्ट्रीपस्य जमानक्षेन समाकस  कयाः गपुणयाः आसष्ट्रीतम्।

. 40 जमानमादययाः गपुणमायाः कय याः गपुणययाः सहि सहिनोदरमायाः इवि आसनम्।

. 41 कक्षे षमास कममा प्रशससमाहिमार-
१) बपुमदमतमामम् २) बलवितमामम् ३) रनवितमामम् ४) दपुविरलमानमामम्

. )5 14 इदमानन मकलपमाठमम् अविगच्छमाम -

अनमाकक षस्य मविषययमविरदमानमास पमारदृश्विनयाः।

तस्य रमररतक्षेरमासष्ट्रीदम् विकदत्विस जरसमा मविनमा।।२३।।

अन्विययाः -  मविषयययाः  अनमाकक षस्य  मविदमानमास  पमारदृश्विनयाः  रमररतक्षेयाः  तस्य  जरसमा  मविनमा  विकदत्विमम् 
आसष्ट्रीतम्।

अन्वियमाथर याः -  मविषयययाः  रूपमामदमभयाः  अनमाकक षस्य  अविशष्ट्रीभकतस्य  मविदमानमास  पमारदृश्विनयाः  विक्षेदमादष्ट्रीनम् 
सम्पकणरतयमा पमठतवितयाः रमररतक्षेयाः पपुण्यमानपुरमागस्य तस्य मदलष्ट्रीपस्य जरसमा मविनमा विकदत्विस मविनमा विकदत्विस विमाररकमम् 
आसष्ट्रीतम् अभवितम्।

सरलमाथर याः -  मदलष्ट्रीपयाः रूपमामदमभयाः मविषयययाः आकक षयाः न आसष्ट्रीतम्। स विक्षेदमामदषपु  सविरषपु  एवि शमासक्षेषपु 
पमारदशर्णी आसष्ट्रीतम्। रमर अमप तस्य प्रगमाढयाः अनपुरमागयाः आसष्ट्रीतम्। अतयाः स जरसमा मविनमा विकदयाः अभवितम्। मदलष्ट्रीपयाः 
जमानविकदयाः आसष्ट्रीतम् इमत आशययाः।

तमात्पयमारथर याः -  अलस्मनम् श्लनोकक्षे  मदलष्ट्रीपस्य जमानविकदत्विस विणरयमत कमवियाः। रूपरसगन्रस्पशरशब्दमायाः 
पञ्च मविषयमा मदलष्ट्रीपस न आकषरलन्त स्म। अथमारतम् मदलष्ट्रीपयाः तययाः विशष्ट्रीभकतयाः न भविमत स्म। एतक्षेन स इलन्दयससयमष्ट्री 
आसष्ट्रीतम् इमत अविगम्यतक्षे। स विक्षेदविक्षेदमाङ्गमादष्ट्रीमन सविमारमण शमासमामण आमकलमम् अरष्ट्रीतविमानम्। एतक्षेन तस्य मविदत्तमा 
सकच्यतक्षे। एविस  मदलष्ट्रीपक्षे  मविषयवियरमाग्यस  शमासक्षेषपु  पमालण्डत्यमम्  इत्यनयनोयाः महिमानम्  समन्विययाः आसष्ट्रीतम्। अमप च स 
सविरदमा रममारसकयाः आसष्ट्रीतम्। रमरविशमातम् च तलस्मनम् वियरमाग्यस सम्यकम्  फसलतमम्। मकञ्च इलन्द्रियससयमक्षेन सहि स 
मविदमामम् असजरतविमानम्। अतयाः तस्य मविदमाजरनमम् अमप सम्यकम्  एवि सञ्जमातमम्। एविस  यदमप महिमारमाजयाः मदलष्ट्रीपयाः 
वियसमा विकदयाः नमासष्ट्रीतम्। तथमामप जमानकमारणमातम् वियरमाग्यकमारणमातम् च स जमानविकदयाः आसष्ट्रीतम् इमत तलस्मनम् विकदत्विमम्  
आरनोपयमत कमवियाः।

व्यमाकरणमविमशर याः - 
● अनमाकक षस्य - न आकक षयाः अनमाकक षयाः इमत नञ्तत्पपुरुषसममासयाः, तस्य अनमाकक षस्य।

● पमारदृश्विनयाः - पमारस दृषविमानम् इमत पमारदृश्विमा, तस्य पमारदृश्विनयाः। पमारद्रिषपुयाः इत्यथरयाः।
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● रमररतक्षेयाः - रमर रमतयाः यस्य स रमररमतयाः इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः, तस्य रमररतक्षेयाः।

सलन्रकमायरमम् -
● मविषययमविरदमानमामम् - मविषयययाः+मविदमानमामम्

● रमररतक्षेरमासष्ट्रीदम् - रमररतक्षेयाः+आसष्ट्रीदम्
● प्रयनोगपररवितरनमम् - मविषयययाः अनमाकक षस्य मविदमानमास पमारदृश्विनयाः रमररतक्षेयाः तस्य जरसमा मविनमा विकदत्विक्षेन 

अभकयत।

पमाठगतप्रश्नमायाः -१३

. 42 मदलष्ट्रीपस्य विकदत्विस जमानक्षेन उत जरसमा।

. 43 अलस्मनम् श्लनोकक्षे  उकमानमास मदलष्ट्रीपस्य मविशक्षेषणमानमामम् उलक्षेखस कपु रुत।

पमाठसमारयाः 

भगवितयाः भमास्करमातम् रघपुविसशस्य उत्पसत्तयाः। पपुरमा स्वियम्भकविमादययाः चतपुदरश मनवियाः आसनम्। तक्षेषपु सपमयाः 
मनपुयाः सकयरविसशस्य प्रथमयाः रमाजमा आसष्ट्रीतम्। स मविदमद्भयाः अमप पकज्ययाः आसष्ट्रीतम्। यथमा समपुद्रिमन्थनकमालक्षे समपुद्रिक्षे 
चन्द्रियाः  जन्म  लब्रविमानम्  तथमा  मननोयाः  विसशक्षे  कमालक्षे  शपुदमात्ममा  मदलष्ट्रीपयाः  जन्म  लब्रविमानम्।  तस्य  मदलष्ट्रीपस्य 
विकयाःस्थलस  मविशमालमम्  आसष्ट्रीतम्।  तस्य  स्कन्रयाः  विकषस्कन्रयाः  इवि  आसष्ट्रीतम्।  स  शमालविककयाः  इवि  उनतयाः 
दष्ट्रीघरबमाहिहशमालष्ट्री च आसष्ट्रीतम्। तस्य परमाक्रममम् अविलनोक्य स्वियस कमात्रयाः रमरयाः एवि तस्य दक्षेहिमम् आसश्रतविमानम् इमत 
प्रतष्ट्रीयतक्षे स्म। सयाः असरकबलशमालष्ट्री आत्मतक्षेजसमा सकलभकतमानमास मतरस्कमारष्ट्री सविर्मोनतयाः च अभवितम्। अतयाः स 
सपुमक्षेरुपविरतयाः इवि उविर्णीमम् आक्रम्य लस्थतविमानम्। तस्य प्रजमा तस्य दक्षेहिमाकमारसदृशष्ट्री अपररममतमा आसष्ट्रीतम्। स 
प्रजमानपुसमारस शमासमाध्ययनस शमासमानपुसमारस च रममारचरणस करनोमत स्म। तदनपुरूपस फलमम् अमप लभतक्षे स्म। तलस्मनम् 
यथमा  भयङ्करगपुणमायाः  आसनम्  तथमा  मननोहिरगपुणमायाः  अमप  आसनम्।  भयङ्करगपुणविशमातम्  उपजष्ट्रीमविनयाः  तस्ममातम् 
मविभ्यलन्त स्म। मननोहिरगपुणमातम् च तस सक्षेविन्तक्षे स्म। यथमा समपुद्रियाः मकरमामदमभयाः भष्ट्रीषणयाः रत्नययाः च अभष्ट्रीषपकरकयाः 
भविमत। यथमा मनपपुणस्य समारथक्षेयाः रथचक्रस  पकविरचक्रक्षे ण कक तमास रक्षेखमास न अमतक्रमाममत तथमा मदलष्ट्रीपस्य प्रजमायाः अमप 
मनपुविचनस  मकसञ्चदमप न उलमङतविन्तयाः। अनक्षेन मदलष्ट्रीपस्य रमाज्यशमासनक्षे  मनपपुणतमा अविगम्यतक्षे। स प्रजमानमास  
महितमाय तमाभ्ययाः बसलस गकहिष्ट्रीतविमानम्। स्विमाथरससदयक्षे न गकहिष्ट्रीतविमानम्। यथमा सकयरयाः सहिसगपुणस जलस प्रदमातपुस पकसथव्यमायाः 
जलस  स्विष्ट्रीकरनोमत। स्विप्रयनोजनससदयक्षे  न गकहमामत। तस्य सक्षेनमा  उपकरणममात्रमम्  आसष्ट्रीतम्।  शमासपमालण्डत्यक्षेन 
रनपुमष आरनोमपतमा अप्रमतरनोध्ययमा मयौव्यमार च स प्रयनोजनस समारयमत स्म। स मन्त्रणमास गकढतयमा करनोमत स्म। 
आकमारक्षेण इमङ्गतक्षेन विमा तस्य मननोगतयाः भमावियाः न जमायतक्षे स्म। यथमा अलस्मनम् जन्ममन प्रविकसत्तस दृष्टमा जनमानमास 

   94   ससस्कक तसमामहित्यमम्



रघपुविसशमम्- रमाजनो मदलष्ट्रीपस्य गपुणविणरनमम् - १ मटप्पणष्ट्री

ससस्कमारमायाः अनपुमष्ट्रीयन्तक्षे तथमा कमायरससमदमम् अविलनोक्य मदलष्ट्रीपस्य मननोभमाविमायाः अनपुमष्ट्रीयन्तक्षे स्म। स भष्ट्रीतरमहितयाः 
अमप पपुरुषमाथरससदयक्षे शरष्ट्रीरमम् अरकतम्। स रनोगरमहितयाः सनम् रमर्त्तुं लनोभरमहितयाः सनम् अथर्त्तुं आसमकरमहितयाः सनम् 
कमामस  सक्षेमवितविमानम्।  मदलष्ट्रीपस्य  जमानक्षेन  समाकस  मयौनमम्  आसष्ट्रीतम्,  शक्त्यमा  सहि  कममा  आसष्ट्रीतम्,  त्यमागक्षेन  च 
प्रशससमारमामहित्यमम् आसष्ट्रीतम्। एविमम् इमक्षे गपुणमायाः परस्परस मविरुदमायाः अमप सहिनोदरमायाः इवि आसनम्। स इलन्द्रियससयमष्ट्री 
आसष्ट्रीतम्। यतनो महि स रूपमामदमभयाः अनमाकक षयाः आसष्ट्रीतम्। स बहिहमन शमासमामण अरष्ट्रीतविमानम्। रमर च तस्य यथमाथमार 
प्रष्ट्रीमतयाः आसष्ट्रीतम्। एविस यदमप स वियसमा विकदयाः नमासष्ट्रीतम् तथमामप स जमानविकदयाः आसष्ट्रीतम् इमत विणरयमत कमवियाः।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः 

. 1 मदलष्ट्रीपस्य दक्षेहिवियमशष्टमामन मविस्तमारक्षेण विणरयत।

. 2 मदलष्ट्रीपस्य जमानविकदत्विस कथस प्रमतपमादयमत कमवियाः।

. 3 जमानक्षे मयौनमम् इत्यमामदश्लनोकस  पकरमयत्विमा व्यमाख्यमायत।

. 4 दृषमान्तमालङ्कमारस्य एकमम् उदमाहिरणस गकहिष्ट्रीत्विमा समन्वियस कपु रुत।

. 5 उत्प्रक्षेकमालङ्कमारस्य एकमम् उदमाहिरणस गकहिष्ट्रीत्विमा समन्वियस कपु रुत।

. 6 पमाठसमारस सममासक्षेन सलखत।

. 7 पमाठक्षे पमठतमानम् श्लनोकमानम् आसश्रत्य मदलष्ट्रीपस्य चररतविणरनस कपु रुत।

. 8 स्तम्भयनोयाः सलसखतमानम् परस्परसम्बदमानम् मक्षेलयत।

स्तम्भयाः-क स्तम्भयाः-ख

१. वियविस्वितयाः १. मनोकयाः

२. श्लमाघमा २. नकपगपुणमायाः

३. मदलष्ट्रीपयाः ३. जमानमम्

४. प्रमासशपुयाः ४. मदलष्ट्रीपयाः

५.समपुद्रियाः ५. ओङ्कमारयाः

६. भष्ट्रीमकमान्तमायाः ६. शमालविककयाः

७. मयौनमम् ७. रमाजक्षेन्दपुयाः

८. पपुरुषमाथरयाः ८. प्रशससमा

उत्तरमम् - १-५, २-८, ३-७, ४-६, ५-४, ६-२, ७-३, ८-१
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पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण-

उत्तरमामण-१
. 1 मनपुयाः सकयरण उपममतयाः। महिष्ट्रीमकतयाः छन्दनोमभयाः उपममतमायाः।

. 2 लनोकक्षे  रमाजमामम् आमदमयाः मनपुयाः।

. 3 मविविस्वितयाः अपत्यस वियविस्वितयाः। मविविस्विमानम् नमाम सकयरयाः।

. 4 ३

. 5 २

. 6 १

उत्तरमामण-२
. 7 अलस्मनम् श्लनोकक्षे  मदलष्ट्रीपयाः चन्द्रिक्षेण उपममतयाः। मनपुविसशयाः च कष्ट्रीरमनसरनमा उपममतयाः।

. 8 अलस्मनम् श्लनोकक्षे  तदन्वियक्षे अथमारतम् मनपुविसशक्षे अमप च मदलष्ट्रीपयाः इमत पददयमम् उपमक्षेयविमाचकमम्। कष्ट्रीरमनरयौ 
इन्दपुयाः इमत च दक्षे पदक्षे उपममानविमाचकक्षे । इवि इमत उपममाविमाचकयाः शब्दयाः। अत्र तदन्विययाः कष्ट्रीरमनसरनमा 
उपमष्ट्रीयतक्षे। मदलष्ट्रीपयाः च कष्ट्रीरमनरयौ उत्पनक्षेन इन्द पुनमा उपमष्ट्रीयतक्षे। यथमा कष्ट्रीरमनरयौ चन्द्रियाः उत्पनयाः तथमा 
मनपुविसशक्षे मदलष्ट्रीपयाः उत्पनयाः इमत समादृश्यमम्। अतयाः अत्र उपममालङ्कमारयाः अलस्त।

. 9 रमाजमा इन्दपुयाः इवि इमत मविगहिक्षे रमाजक्षेन्द पुयाः इमत भविमत। अत्र उपमक्षेयपदपकविरककमररमारयसममासयाः अलस्त।

. 10 २

. 11 ३

उत्तरमामण-३
. 12 मदलष्ट्रीपस्य स्कन्रयाः विकषभस्य स्कन्रवितम् आसष्ट्रीतम्।

. 13 शमाल इवि प्रमासशपुयाः शमालप्रमासशपुयाः इमत उपममानपदपकविरककमररमारयसममासयाः।

उत्तरमामण-४
. 14 अत्र मदलष्ट्रीपस सपुमक्षेरुपविरतक्षेन सहि उपममतविमानम् कमवियाः।

. 15 अमतररकयाः समारयाः यस्य सयाः अमतररकसमारयाः इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः। सविरभ्ययाः अमतररकसमारयाः 
सविमारमतररकसमारयाः इमत पञ्चमष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः, तक्षेन सविमारमतररकसमारक्षेण।

. 16 सपुमक्षेरुपविरतयाः पकसथविष्ट्रीमम् आक्रम्य लस्थतयाः।

उत्तरमामण-५
. 17 आगमशब्दस्य अथरयाः शमासमम्। आरम्भशब्दस्य अथरयाः कमायरमम्।

. 18 मदलष्ट्रीपस्य प्रजमा तस्य दक्षेहिसदृशष्ट्री आसष्ट्रीतम्।

. 19 सदृशष्ट्री प्रजमा यस्य सयाः सदृशप्रजयाः इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः। आकमारक्षेण सदृशप्रजयाः आकमारसदृशप्रजयाः 
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इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासयाः।

. 20 ३

उत्तरमामण-६
. 21 मदलष्ट्रीपयाः भयङ्करययाः नकपगपुणययाः उपजष्ट्रीमविनमामम् अरकष्ययाः कमान्तययाः च नकपगपुणययाः तक्षेषमामम् अमभगम्ययाः आसष्ट्रीतम्।

. 22 प्रस्तपुतक्षे श्लनोकक्षे  दृषमान्तमालङ्कमारयाः अलस्त।

. 23 अरकष्ययाः+च+असरगम्ययाः+च

उत्तरमामण-७
. 24 रथस्य चक्रस  पकविरविमतरनमा चक्रक्षे ण कक तमास रक्षेखमास न अमतक्रमाममत।

. 25 कपुण्णमातम्+आमननोयाः+वित्मरनयाः

. 26 मनयन्तपुयाः तस्य नक्षेममविकत्तययाः प्रजमायाः आमननोयाः कपुण्णमातम् वित्मरनयाः परस रक्षेखमाममात्रमम् अमप न व्यतष्ट्रीयपुयाः।

उत्तरमामण-८
. 27 मदलष्ट्रीपयाः प्रजमानमास भकत्यथर्त्तुं बसलमम् अगहिष्ट्रीतम्।

. 28 प्रस्तपुतक्षे श्लनोकक्षे  दृषमान्तमालङ्कमारयाः अलस्त।

. 29 मदलष्ट्रीपस्य करगहिणस सकयरस्य रसगहिणमम् इवि आसष्ट्रीतम्। सकयरयाः सम्पकणर्त्तुं विषर्त्तुं व्यमाप्य पकसथव्यमायाः जलस 
शपुष्यमत। गष्ट्रीष्मकमालक्षे पकसथविष्ट्री जलमाभमाविक्षेन शपुष्कमा भविमत। तदमा सकयरयाः सहिसगपुणस जलस विषरणरूपक्षेण 
प्रददमामत। एविस सकयरयाः जलशनोषणस स्विभनोगमाय न करनोमत। अमप तपु असरकस  जलस प्रत्यपरमयतपुमम् एवि स 
पकसथव्यमायाः जलस स्विष्ट्रीकरनोमत। एविस मदलष्ट्रीपयाः अमप प्रजमाकल्यमाणमाय करस गकहिष्ट्रीतविमानम्।

उत्तरमामण-९
. 30 शमासक्षेषपु अकपु लण्ठतमा बपुमदयाः रनपुमष आरनोमपतमा ज्यमा च मदलष्ट्रीपस्य अथरसमारनदयमम् आसष्ट्रीतम्।

. 31 मदलष्ट्रीपस्य सक्षेनमा पररच्छदयाः आसष्ट्रीतम्।

. 32 शमासक्षेष्विकपु लण्ठतमा

उत्तरमामण-१०
. 33 मदलष्ट्रीपस्य प्रमारम्भमायाः प्रमाकनययाः ससस्कमारययाः उपममतमायाः।

. 34 आकमारयाः च इमङ्गतस च आकमारक्षेमङ्गतक्षे इमत इतरक्षेतरदन्दसममासयाः। गकढक्षे आकमारक्षेमङ्गतक्षे यस्य स 
गकढमाकमारक्षेमङ्गतयाः इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः, तस्य गकढमाकमारक्षेमङ्गतस्य।

उत्तरमामण-११
. 35 मदलष्ट्रीपयाः अनमातपुरयाः सनम् रमर्त्तुं लनोभरमहितयाः सनम् अथर्त्तुं अनमासकयाः सनम् कमामस च सक्षेमवितविमानम्।

. 36 पपुरुषमाथमारनमास प्ररमानस समारनस शरष्ट्रीरमम्।

. 37 जपुगनोप+आत्ममानमम्+अत्रस्तयाः+भक्षेजक्षे

. 38 ३
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उत्तरमामण-१२
. 39 मदलष्ट्रीपस्य जमानक्षेन समाकस  मयौनमम् आसष्ट्रीतम्।

. 40 जमानमादययाः गपुणमायाः मयौनमामदमभयाः गपुणययाः सहि सहिनोदरमायाः इवि आसनम्।

. 41 २

उत्तरमामण-१३
. 42 मदलष्ट्रीपस्य विकदत्विस जमानक्षेन आसष्ट्रीतम्।

. 43 मविषयययाः अनमाकक षत्विस ,मविदमानमास पमारदृश्वित्विस, रमररमतत्विमम्- एतमामन त्रष्ट्रीमण अलस्मनम् श्लनोकक्षे  
उमलसखतमामन मविशक्षेषणमामन।

॥ इमत पञ्चमयाः पमाठयाः ॥
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