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प्रस्तमाविनमा

कविक्षेयाः भमाविमयत्रष्ट्रीप्रमतभयमा समपुद्भकतस कमर  भविमत कमाव्यमम्। तच्च कमाव्यस ध्विमनकमाव्यस गपुणष्ट्रीभकतव्यङ्ग्यस 
चक्षेमत दयमविध्यस गतमम्। तत्र पपुनयाः दृश्यस श्रव्यस चक्षेमत भक्षेददयमम्। तत्र श्रव्यकमाव्यस पपुनयाः गदस पदस चक्षेमत मदमविरमम्। तत्र 
मनसखलससस्कक तसमामहित्यक्षे  छन्दनोमयमातम्  पदमादनन्तरमक्षेवि  गदकमाव्यस्यमाभ्यपुदययाः।  गदस  प्रथमस  कक ष्णयजपुविरदस्य 
तयसत्तरष्ट्रीयससमहितमायमास  दृश्यतक्षे  इमत  बलदक्षेविनोपमाध्यमायमहिमाभमागस्यमाशययाः।  कमविप्रमतभमायमायाः  परष्ट्रीकणस्थलस  भविमत 

गदकमाव्यमम्,  यथमा  सपुविणरपरष्ट्रीकणस्थलस  भविमत  मनकषमम्।  मनकषक्षे  कमषतमा  सपुविणरस्य  रक्षेखमा  एवि  सपुविणरस्य 
वियमशष्टस सकचयमत एविमक्षेवि गदस्य एकमा पलङ्करक्षेवि कक्षे वियाः रसससदतमास विचनविक्रतमास मचन्तनपदमतस चमारुतयमा 
सकचयमत। अतयाः प्रससदमा इयस भमणमतयाः - “गदस कविष्ट्रीनमास मनकषस विदलन्त” इमत।। पदकमाव्यक्षे तपु आदयौ छन्दसस 
दृमषपमातनो भविमत। परन्तपु गदकमाव्यक्षे प्रथमदृमषपमातयाः पदसमनविक्षेशक्षे भविमत।

बमाणभट्टिमादम् आरभ्य गदकमाव्यससरचनपरम्परमायमास मविदममानक्षेषपु कमविषपु अलम्बकमादत्तव्यमासयाः अन्यतमयाः 
प्रससदश्च।  अयस  जयपपुरमनविमासष्ट्री  कमवियाः  पपुरमाणकतपुरयाः  व्यमासस्य  मदरवितमारयाः  इमत  प्रससमदयाः।  अनक्षेन  बहिवियाः 
ससस्कक तभमाषयमा महिन्दष्ट्रीभमाषयमा च गन्थमा मविरमचतमायाः। तमदरमचतक्षेक्षेषपु  गन्थक्षेषपु  मशविरमाजमविजययाः इमत ऐमतहिमाससकस  

गदकमाव्यस  महित्स्थमानस  मबभमतर।  कमाव्यममदस  महिमारमाषष मारष्ट्रीशस  मशविरमाजममासश्रत्य  सलसखतमम्।  ऐमतहिमाससक-
विकत्तमान्तसममाश्रयणक्षेन कमाव्यस्यमास्य लक्षेखनमादम् इयमम् आख्यमामयकमा इमत विकपुस  शक्यतक्षे। 

अरमरस्य मकलमविगहिमायाः यविनमायाः यदमा अस्ममाकमम्  उपरर शमासनस  कक तविन्तयाः,  अस्ममाकस  परम्परमायमायाः 

नष्ट्रीतक्षेश्च नमाशस  कक तविन्तयाः,  तदमा  दमकणदक्षेशक्षे  सनमातनरमरस्य रकणक्षे  मनयपुकयाः  आसष्ट्रीदम्  एकयाः  विष्ट्रीरयाः।  स एवि 
मशविरमाजयाः।  मशविरमाजस्य  जननष्ट्री  जष्ट्रीजमाबमाई  जनकश्च  शमाहिजष्ट्री  भनोसलक्षे  आसष्ट्रीतम्।  एतस्य 
सनमातनपरम्परमाससरककस्य मशविरमाजस्य मविजययमात्रमाममासश्रत्य एवि अस्य कमाव्यस्य मविकमाशयाः। 

अस्य प्रथममविरमामस्य प्रथममनयाःश्विमासस्य प्रथमतयाः कक्षे चन पररच्छक्षेदमायाः अध्यक्षेयत्विक्षेन मचतमायाः। अलस्मनम् 
पमाठक्षे  सकयर्मोदयस्य,  गयौरविटनोयाः  श्यमामविटनोयाः  स्विरूपस  विमातमारलमापयाः,  यनोमगरमाजस्य  सममासरत  उत्थमानमम्  इत्यक्षेतक्षे 
मविषयमायाः क्रमशयाः विमणरतमायाः।  

उदक्षेश्यमामन
अमपुमम् पमाठस पमठत्विमा भविमानम् -
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 महिन्दपुपरम्परमायमास भगवितयाः सकयरस्य ममहिममानस जमानष्ट्रीयमातम्।
 गयौरविटनोयाः स्विरूपस जमानष्ट्रीयमातम्।
 श्यमामविटनोयाः स्विरूपस जमानष्ट्रीयमातम्।
 तयनोयाः विमातमारलमापप्रसङ्गस जमानष्ट्रीयमातम्।
 यनोमगरमाजप्रसङ्गस जमानष्ट्रीयमातम्।
 पमाठ्यमासशस्य अन्वियमाथरसङ्गमनस जमानष्ट्रीयमातम्।
 पमाठ्यमासशस्थमानमास पदमानमास व्यमाकरणमविमशर्त्तुं पयमारयशब्दमानम् च जमानष्ट्रीयमातम्।

. )9 1 सम्पकणर याः मकलपमाठयाः
“मविष्णनोममारयमा भगवितष्ट्री ययमा सम्मनोमहितस जगतम्।”(भमागवितमम्१०।१।२५)

“महिससयाः स्विपमापक्षेन मविमहिसससतयाः खलयाः

समारपु समत्विक्षेन भयमादम् मविमपुच्यतक्षे।” (भमागवितमम्, १०।७।३१)

"अरुण  एष  प्रकमाशयाः  पकविर स्यमास  भगवितनो  मरष्ट्रीमचममासलनयाः।  एष  भगविमानम् 

ममणरमाकमाशमण्डलस्य,  चक्रवितर्णी  खक्षेचरचक्रस्य,  कपु ण्डलममाखण्डलमदशयाः,  दष्ट्रीपकनो 

ब्रहमाण्डभमाण्डस्य,  प्रक्षेयमानम्  पपुण्डरष्ट्रीकपटलस्य  ,  शनोकमविमनोकयाः  कनोकलनोकस्य,  अविलम्बनो 

रनोलम्बकदम्बस्य, सकम्त्ररमारयाः सविर व्यविहिमारस्य, इनश्च मदनस्य। अयमक्षेवि अहिनोरमात्रस जनयमत, अयमक्षेवि 

वित्सरस दमादशसपु भमागक्षेषपु मविभनमक,  अयमक्षेवि कमारणस  षण्णमामकतकनमामम्,  एष एविमाङ्गष्ट्रीकरनोमत उत्तरस दमकणस 

चमायनमम्, एनक्षेनयवि सम्पमामदतमा यपुगभक्षेदमायाः, एनक्षेनयवि कक तमायाः कल्पभक्षेदमायाः, एनमक्षेविमासश्रत्य भविमत परमक्षेमष्ठनयाः 

परमाररसङ्ख्यमा,  असमाविक्षेवि चकर मतर  बभर मतर  जहिर मतर  च जगतम्,  विक्षेदमा एतस्ययवि विलन्दनयाः,  गमायत्रष्ट्री अमपुमक्षेवि 

गमायमत, ब्रहमनष्ठमा ब्रमाहणमा अमपुमक्षेविमाहिरहिरुपमतष्ठन्तक्षे। रन्य एष कपु लमकलस श्रष्ट्रीरमामचन्द्रिस्य, प्रणम्य एष 

मविश्विक्षेषमामम"मत  उदक्षेष्यन्तस  भमास्विन्तस  प्रणमनम्  मनजपणरकपु मटरमातम्  मनश्चक्रमाम  कलश्चतम् 
गपुरुसक्षेविनपटपु मविरप्रविटपु याः।

“अहिनो  मचररमात्रमाय  प्रसपुपनोऽहिमम्,  स्विप्नजमालपरतन्त्रक्षेणयवि  महिमानम्  पपुण्यमययाः 

समयनोऽमतविमामहितयाः,  सन्ध्यनोपमासनसमयनोऽयमस्मद्गपुरुचरणमानमामम्,  ततम्  सपमद  अविमचननोमम 

कपु सपुममामन।”  इमत  मचन्तयनम्  कदलष्ट्रीदलमक्षेकममाकपु ञ्च्य,  तकणशकलययाः  सन्रमाय,  पपुटकस  मविरमाय, 
पपुष्पमाविचयस कतपुर ममारक्षेभक्षे।

विटपु रसयौ  आकक त्यमा  सपुन्दरयाः,  विणरन  गयौरयाः,  जटमामभब्ररहचमारष्ट्री,  वियसमा  षनोडशविषरदक्षेशष्ट्रीययाः, 
कम्बपुकण्ठयाः, आयतललमाटयाः, सपुबमाहिह मविरशमाललनोचनश्चमासष्ट्रीतम्।

कदलष्ट्रीदलकपु ञ्जमामयतस्य  एतत्कपु टष्ट्रीरस्य  समन्तमातम्  पपुष्पविमामटकमा,  पकविरतयाः  परम-पमवित्र-
पमानष्ट्रीयस  परस्सहिस-पपुण्डरष्ट्रीक-पटल-पररलससतस  पतमत्रकपु ल-कक सजतपकसजतस  पययाःपकररतस  सर 

आसष्ट्रीतम्।  दमकणतश्चयकनो  मनज्झिरर-ज्झिज्झिरर-ध्विमनत-मदगन्तरयाः,  फल-पटलमाऽऽस्विमाद-चपसलत-
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चञ्चपु-पतङ्गकपु लमाऽऽ-क्रमणमासरक-मविनत-शमाख-शमासख  समकहि-व्यमापयाः  सपुन्दरकन्दरयाः  पविरतखण्ड 
आसष्ट्रीतम्। 

यमाविदक्षेष  ब्रहचमारष्ट्री  विटपु रसलपपुञ्जमपुदकय  कपु सपुमकनोरकमानविमचननोमत,  तमावितम्  तस्ययवि 
सतष्ट्रीरयर्मोऽपरस्तत्सममानवियमायाः  कस्तकररकमा-रक्षेणपुरूमषत  इवि  श्यमामयाः,  चन्दनचमचरत-भमालयाः  कपकर रमागपुरु-

कनोदच्छपु ररत-विकनो-बमाहिह -दण्डयाः,  सपुगन्रपटलय-रुमनद्रियमनवि  मनद्रिमामन्थरमामण 
कनोरकमनकपु रम्बकमान्तरमालसपुपमामन  ममसलन्दविकन्दमामन  ज्झिमटमत  समपुपसकत्य  मनविमारयनम् 
गयौरविटपु मक्षेविमविमादष्ट्रीतम्-

'अलस  भनो  अलमम्!  मययवि  पकविरमविमचतमामन  कपु सपुममामन,  त्विस  तपु  मचरस  रमात्रमाविजमागरष्ट्रीररमत  मकप्रस 
ननोत्थमामपतयाः,  गपुरुचरणमा अत्र तडमागतटक्षे  सन्ध्यमामपुपमासन्तक्षे ,  ससस्थमामपतमा  मयमा  मनसखलमा समामगष्ट्री  तक्षेषमा स 
समष्ट्रीपक्षे। यमास च सपविषरकल्पमामम्,  यविनत्रमासक्षेन मनयाःशब्दस रुदतष्ट्रीमम्,  परमसपुन्दरष्ट्रीमम्,  कसलतममानविदक्षेहिमाममवि 
सरस्वितन  समान्त्वियनम्,  मरन्दमरपुरमा  अपयाः  पमाययनम्,  कन्दखण्डमामन  भनोजयनम्,  त्विस  मत्रयमाममायमा 
यमामत्रयमनयषष्ट्रीयाः,  सक्षेयमरपुनमा स्विमपमत,  उदपुद्ध्य च पपुनस्तथयवि रनोमदष्यमत,  तत्पररममागरणष्ट्रीयमान्यक्षेतस्यमायाः 
मपतरयौ गकहिस च -' 

इमत ससश्रपुत्य उष्णस मनयाःश्विस्य यमावितम् सनोमप मकसञ्चदम् विकपु ममयक्षेष तमाविदकस्ममातम् पविरतमशखरक्षे 
मनपपमात तयनोदृरमषयाः।

तलस्मनम् पविरतक्षे  आसष्ट्रीदक्षेकनो  महिमानम् कन्दरयाः।  तलस्मनक्षेवि  महिमामपुमनरक्षेकयाः सममारयौ  मतष्ठमत स्म। 
कदमा स सममासरमङ्गष्ट्रीकक तविमामनमत कनोऽमप न विक्षेसत्त। गमामणष्ट्री-गमामष्ट्रीण-गमाममायाः सममागत्य मध्यक्षे  मध्यक्षे  तस 
पकजयलन्त, प्रणमलन्त स्तपुविलन्त च। तस कक्षे मचतम् कमपल इमत, अपरक्षे लनोमश इमत, इतरक्षे जयगष्ट्रीषव्य इमत 
अन्यक्षे च ममाकर ण्डक्षेय इमत, मविश्विसलन्त स्म। स एविमायमरपुनमा मशखरमादवितरनम् ब्रहचमाररविटपु भ्यमामदमशर ।

'अहिनो!  प्रबपुदनो  मपुमनयाः!  प्रबपुदनो  मपुमनयाः!  इत  एविमागच्छमत,  इत  एविमागच्छमत,  सत्कमायर्मोऽयस 
सत्कमायर्मोऽयमम्' इमत तयौ सम्भन्तयौ बभकवितपुयाः। 

अथ  सममामपतसन्ध्यमाविन्दनमामदमक्रयक्षे  सममायमातक्षे  गपुरयौ ,  तदमाजयमा  मनत्यमनयमसम्पमादनमाय 
प्रयमातक्षे गयौरविटयौ, छमात्रगणसहिकमारक्षेण प्रस्तपुतमासपु च स्विमागतसमामगष्ट्रीषपु, 'इत आगम्यतमामम्, सनमारयतमामक्षेष 
आश्रमयाः'  इमत  सप्रणमामममभगम्य  विदत्सपु  मनसखलक्षेषपु  ,  यनोमगरमाज  आगत्य  तमनमदरषकमाष्ठपष्ट्रीठस 
भमास्विमामनविनोदयमगररममारुरनोहि, उपमामविशच्च।

तलस्मनम्  पकज्यममानक्षे,  'यनोमगरमाडपु लत्थत'  इमत,  आयमात  इमत  च  आकण्यर,  कणरपरम्परयमा 

बहिविनो जनमायाः पररतयाः लस्थतमायाः। सपुघमटतस  शरष्ट्रीरमम्,  समान्द्रिमास जटमामम्,  मविशमालमान्यङ्गमामन,  अङ्गमारप्रमतमक्षे 

नयनक्षे, मरपुरमा स गम्भष्ट्रीरमाञ्च विमाचस विणरयन्तश्चमकतमा इवि सञ्जमातमायाः।

. )9 2 समाम्प्रतस मकलपमाठमविगच्छमाम  - १
“मविष्णनोममारयमा भगवितष्ट्री ययमा सम्मनोमहितस जगतम्।”(भमागवितमम्१०।१।२५)

“महिससयाः स्विपमापक्षेन मविमहिसससतयाः खलयाः
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समारपु समत्विक्षेन भयमादम् मविमपुच्यतक्षे।” (भमागवितमम्, १०।७।३१)

अन्वियमाथर याः - मविष्णनोयाः चरमाचरस मविविक्षेमष व्यमाप्ननोमत इमत मविष्णपुयाः, तस्य जगद्व्यमापकस्य नमारमायणस्य 
ममायमा मत्रगपुणमयष्ट्री सत्त्विप्ररमानमा शमकयाः भगवितष्ट्री भगप्रभकमतषडयश्वियरसम्पनमा। ककीदृशष्ट्री समा इमत तदपुच्यतक्षे,  ययमा 
सत्त्विप्ररमानयमा ममाययमा जगतम् गच्छतष्ट्रीमत जगतम् मनसखलस भपुविनस सम्मनोमहितस चमारुतयमा मनोहिक्षेन विशष्ट्रीकक तमम्।

महिससयाः  महिससनशष्ट्रीलयाः  खलनो  दपुजरनयाः  स्विपमापक्षेन  मनजकक तक्षेन  पमातकक्षे न  मविमहिसससतयाः  घमामततयाः।  समारपुयाः 
सज्जनयाः समत्विक्षेन रमागदक्षेषमामदमविरमहिततयमा समत्विभमाविनयमा भयमादम् भष्ट्रीतक्षेयाः मविमपुच्यतक्षे मपुमकस  प्रमाप्ननोमत।

व्यमाख्यमानमम्  - गदकमाव्यस्यमास्य मविरमामत्विक्षेन मविभमागमायाः पररकलल्पतमायाः। तत्र गन्थमादयौ प्रथमक्षे मविरमामक्षे 
"सममामपकमामनो  मङ्गलममाचरक्षेतम्”  इमत  मशषमाचमारमानपुममतश्रपुमतमम्  अनपुसकत्य  गन्थस्य  मनमविरघ्नस  पररसममापयक्षे 
मशष्यमशकणमाय  च मङ्गलस  मविदरमामत  कमवियाः  अलम्बकमादत्तव्यमासयाः  भमागवितस्य  श्लनोकमासशदयस्य  उदरणक्षेन। 
मङ्गलस मत्रमविरस भविमत - आशष्ट्रीविमारदमात्मकस  नमस्कमारमात्मकस  विस्तपुमनदरशमात्मकस  च। 

मविष्णनोममारयमा  इमत  प्रस्तपुतक्षेन  श्लनोकमाररन  दक्षेवितमानमस्कमारमात्मकस  मङ्गलस  मविमहितमम्।  नमस्कमारनो  महि 
नमस्कतपुरयाः अपकषरबनोरनस नमस्कमायर  चनोत्कषरख्यमापनस भविमत। मविष्णनोममारयमा इत्यत्र नमस्कमारविमाचकपदमाभमावियाः 
अलस्त चक्षेदमप जगतयाः तन्ममायमारष्ट्रीनत्विकथनमातम् जगमत मविदममानक्षेभ्ययाः सविरभ्ययाः मविष्णपुयाः उत्कक षयाः इमत बपुध्यतक्षे। 
एविस मविष्णनोयाः नमस्कमारमविरमानमातम् नमस्कमारमात्मकस  भविमत मङ्गलमम्।

चरमाचरस मविविक्षेमष व्यमाप्ननोमत इमत मविष्णपुयाः। तस्य नमारमायणस्य यमा भगवितष्ट्री भगप्रभकमतषडयश्वियरसम्पनमा 
ममायमा समा समस्तस सससमारस मनोहियमत। मनोहिनो महि अमविविक्षेकयाः। मपुग्रनो जननो मविविक्षेचनमाय न समथर्मो भविमत। यथमा 
कलस्मलश्चदम्  मविषयक्षे  तन्मयतमामम्  आपननो  जननो  नमान्यतम्  मकसञ्चज्जमानमामत  ममाययमा  मपुग्रनो  जननोऽमप  तथयवि 
ममायमामनममरतस  लयौमककस  विस्तपुजमातस मविहिमाय अलयौमककस  परमक्षेश्विरतत्त्विस नमाविगच्छमत। एषमा अनविगमतरक्षेवि सससमारक्षे 
पपुनरमावितरनस्य जननमरणचक्रक्षे  पतनस्य दपुयाःखमानपुभकविस्य च मकलमम्।

समा  ममायमा  भगवितष्ट्री।  ममायमाशमकयाः  भगवितनो  न  मभनमा।  दमामहिकमा  शमकयरथमा  अमगतनो  न  मभनमा 
ममायमाशमकरमप भगवितयाः मविष्णपुतनो न मभनमा। शमक-  शमकमतनोयाः नमालस्त कश्चन भक्षेदयाः। अतनो यथयवि भगविमानम् 
षडयश्वियरसम्पनयाः  भगवितयाः  शमकरूमपणष्ट्री  ममायमामप  तथयवि  षडयश्वियरशमासलनष्ट्री।  भगनोऽस्यमास्तष्ट्रीमत  भगविमानम्। 
भगशब्दस्य अथरमनरूपणप्रसङ्गक्षे  उकमम् -

ऐश्वियरस्य समगस्य रमरस्य यशसयाः सश्रययाः।

जमानवियरमाग्ययनोश्चयवि षण्णमास भग इतष्ट्रीररणमा।। इमत।

एतक्षे ऐश्वियमारदययाः षड्गपुणमायाः भगविमत पकणरतयमा सदयवि मविरमाजममानमायाः। भगवितनो मभनमायमास तच्छकयौ अमप 
एतक्षे  गपुणमा  अविमतष्ठन्तक्षे।  अतयाः  शमकरमप  भगवितष्ट्रीमत  करयतक्षे।  एषमा  भगवितयाः  शमकयाः  भगवितष्ट्री  ममायमा 
दपुगमारकमासलकमामदरूपक्षेण पपुरमाणक्षेषपु उपविमणरतमा। समा मत्रगपुणमयष्ट्री। मत्रषपु गपुणक्षेषपु अन्यतमस तमयाः। आविरणस नमाम तमयाः। 
यथमा  तमसमा  आविकतनो  भविमत  प्रकमाशयाः  तथयवि  ममायमायमायाः  तमनोगपुणक्षेनमामप  आविकतस  भविमत  ज्यनोमतयाःस्विरूपस 
परमतत्त्विमम्।
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महिससयाः स्विपमापक्षेन इमत श्लनोकमाररन विस्तपुमनदरशमात्मकस  मङ्गलस मविदरमामत कमवियाः।अत्र कमाव्यक्षे  महिससमानमास 
यविनशमासकमानमास दपुष्कमरजमनतमा मविनमषयाः तथमा गन्थनमायकस्य सज्जनप्रविरस्य मशविरमाजस्य स्विपपुण्यजमनतमा 
मविजयरूपमा अभ्यपुनमतयाः प्रदमशरतमा। अतयाः मङ्गलममदस विस्तपुमनदरशमात्मकमम् एवि।

महिससमा  महि ममानविमायाः  पमापशष्ट्रीलमायाः।  पमातकञ्च ममानविस  नरकक्षे  पमातयमत।  दपुजरनमायाः  दपुष्कममारमण कपु विरन्तयाः 
तज्जन्यपमापययाः कमालक्षे मविनश्यलन्त। तथमा महि कस समामदपमापमायाः स्विपमापयरक्षेवि मविनषमायाः। उच्यतक्षे च  - "अनमायरजपुषक्षेन 
पथमा प्रविकत्तमानमास मशविस कपु तयाः" इमत। मकन्तपु समारवियाः सत्कमरमभयाः पररत्रमाणस लभन्तक्षे। सत्कमरमभरक्षेवि रमर्मो भविमत। 
यक्षेन अयस रमर्मो रक्ष्यतक्षे रमर्मोऽमप तक्षेन पपुससमा रक्ष्यममाणयाः तस जनस रकमत। तथमा महि यपुसरमष्ठरमादययाः पमाण्डविमा मविपमद 
पमततमायाः सन्तनोऽमप स्विमासजरतपपुण्यययाः अभ्यपुदयस लब्रविन्तयाः। उकञ्च गष्ट्रीतमायमास  - "स्विल्पमप्यस्य रमरस्य त्रमायतक्षे 
महितनो भयमातम्" इमत। एविस दपुजरनमनन्दमासज्जनप्रशससमाभ्यमास सहृदयमानमास पमाठकमानमास मङ्गलस मविरष्ट्रीयतक्षे।

व्यमाकरणमविमशर याः

● भगवितष्ट्री - भगयाः अस्य अस्तष्ट्रीमत मविगहिक्षे भगशब्दमातम् मतपुमप भगवितम् इमत शब्दनो मनष्पदतक्षे। ततयाः ससयमास 
ङष्ट्रीमप सयौ भगवितष्ट्री इमत रूपमम्।

● स्विपमापक्षेन – स्विस पमापस स्विपमापमम्, तक्षेन स्विपमापक्षेनक्षेमत कमररमारयसममासयाः।

● मविमहिसससतयाः - मविपकविरकमातम् महिसस्रमातनोयाः कप्रत्ययक्षे मविमहिसससतशब्दनो मनष्पनयाः। ततयाः सयौ मविमहिसससतयाः इमत 
रूपमम्।

कनोषयाः

● “मविष्णपुनमाररमायणयाः कक ष्णनो वियकपु ण्ठनो मविषरश्रविमायाः” इत्यमरयाः।

● “अथनो जगतष्ट्री लनोकनो मविषपस भपुविनस जगतम्” इत्यमरयाः।

● “दरसमासनो भष्ट्रीमतभर्णीयाः समाध्विसस भयमम्” इत्यमरयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः-१

. 1 कयमा सम्मनोमहितस जगतम्।

. 2 कयाः स्विपमापक्षेन मविमहिसससतनो भविमत।

. 3 कयाः कथस भयमादम् मविमपुच्यतक्षे।

. 4 मविष्णनोममारयक्षेमत ककीदृशस मङ्गलमम्।

. 5 महिससयाः इमत ककीदृशस मङ्गलमम्।
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. )9 3 समाम्प्रतस मकलपमाठमविगच्छमाम  - २
"अरुण एष प्रकमाशयाः पकविर स्यमास भगवितनो मरष्ट्रीमचममासलनयाः। एष भगविमानम् ममणरमाकमाशमण्डलस्य, 

चक्रवितर्णी  खक्षेचरचक्रस्य,  कपु ण्डलममाखण्डलमदशयाः,  दष्ट्रीपकनो  ब्रहमाण्डभमाण्डस्य,  प्रक्षेयमानम् 
पपुण्डरष्ट्रीकपटलस्य  ,  शनोकमविमनोकयाः  कनोकलनोकस्य,  अविलम्बनो  रनोलम्बकदम्बस्य,  सकम्त्ररमारयाः 
सविर व्यविहिमारस्य,  इनश्च  मदनस्य।  अयमक्षेवि  अहिनोरमात्रस  जनयमत,  अयमक्षेवि  वित्सरस  दमादशसपु  भमागक्षेषपु 
मविभनमक,  अयमक्षेवि  कमारणस  षण्णमामकतकनमामम्,  एष  एविमाङ्गष्ट्रीकरनोमत  उत्तरस  दमकणस  चमायनमम्,  एनक्षेनयवि 
सम्पमामदतमा  यपुगभक्षेदमायाः,  एनक्षेनयवि  कक तमायाः  कल्पभक्षेदमायाः,  एनमक्षेविमासश्रत्य  भविमत  परमक्षेमष्ठनयाः  परमाररसङ्ख्यमा, 
असमाविक्षेवि चकर मतर  बभर मतर  जहिर मतर  च जगतम्, विक्षेदमा एतस्ययवि विलन्दनयाः, गमायत्रष्ट्री अमपुमक्षेवि गमायमत, ब्रहमनष्ठमा 
ब्रमाहणमा  अमपुमक्षेविमाहिरहिरुपमतष्ठन्तक्षे।  रन्य  एष  कपु लमकलस  श्रष्ट्रीरमामचन्द्रिस्य,  प्रणम्य  एष  मविश्विक्षेषमामम"मत 
उदक्षेष्यन्तस भमास्विन्तस प्रणमनम् मनजपणरकपु मटरमातम् मनश्चक्रमाम कलश्चतम् गपुरुसक्षेविनपटपु मविरप्रविटपु याः।

अन्वियमाथर याः  - भगवितयाः ईशस्य मरष्ट्रीमचममासलनयाः सकयरस्य पकविरस्यमास प्रमाच्यमास मदमश एषयाः अयमम् अरुणयाः 
लनोमहितयाः प्रकमाशयाः आलनोकयाः। एषयाः अयस भगविमानम् मदविमाकरयाः आकमाशमण्डस्य गगनमण्डलस्य ममणयाः रत्नमम्, 
खक्षेचरचक्रस्य खक्षेचरस्य चक्रस्य तमारमासमपुदमायस्य चक्रवितर्णी समाविरभयौमयाः प्रभपुयाः, आखण्डलमदशयाः आखण्डलस्य 
इन्द्रिस्य  मदशयाः  मदग्भमागस्य  पकविरमदशयाः  कपु ण्डलस  कणरविक्षेषनमम्,  पकविरमदशयाः  कणमारभरणरूपयाः  इत्यथरयाः। 
ब्रहमाण्डभमाण्डस्य  ब्रह्ममाण्डभविनस्य  दष्ट्रीपकयाः  प्रकमाशयाः।  पपुण्डरष्ट्रीकपटलस्य  कमलसमपुदमायस्य  प्रक्षेयमानम् 
मनतमान्तमप्रययाः,  सकयरयाः  कमलमानमास  मप्रयतमयाः  इत्यथरयाः।  कनोकलनोकस्य  चक्रविमाकसमपुदमायस्य  शनोकमविमनोकयाः 
शनोकस्य दपुयाःखस्य मविमनोकयाः अपहिमारकयाः नमाशकयाः। चक्रविमाकपमकणमास रमात्रयौ स्विमप्रयमातयाः मवियनोगनो भविमत। सकयर 
उमदतक्षे   दपुयाःखस ममलनक्षेन अपगतस भविमत इत्यथरयाः। रनोलम्बकदम्बस्य रनोलम्बस्य मदरक्षेफस्य कदम्बयाः व्रमातस्य 
अविलम्बयाः आश्रययाः,  मरपुकरसमपुदमायस्य आश्रयभकतयाः भमास्करयाः इत्यथरयाः।  सविरव्यविहिमारस्य सविरमविरकमायमारणमास 
सकत्ररमारयाः प्रवितरकयाः,  सकलकमायमारणमामम्  आरम्भकयाः सकयरयाः। मदनस्य मदविसस्य इनयाः स्विमामष्ट्री,  मदविसस्य प्रभपुयाः 
सकयरयाः इमत। अयस सकयरयाः एवि अहिनोरमात्रस मदविसस रमामत्रस च जनयमत, मदनरमात्र्यनोयाः मनयन्त्रकयाः इत्यथरयाः। अयस सकयरयाः एवि 
वित्सरस विषर्त्तुं  दमादशसपु दमादशभमागक्षेषपु भमागक्षेषपु मविभमागक्षेषपु मविभनमक मविभमाजयमत,  यतनो महि सकयरस्य गमतस दृष्टमा एवि 
विषरस्य मनणरययाः भविमत। अयस सकयरयाः एवि षण्णमामम् ऋतकनमामम्  कमारणस हिक्षेतपुभकतमम्,  सकयरस्य प्रकमाशमामदकस  मनणर्णीय 
ऋतपुगणनमा एवि भविमत। एषयाः सकयरयाः एवि उत्तरमम् उदष्ट्रीचन दमकणस  अविमाचन च अयनमम् स्विष्ट्रीयममागरमम् अङ्गष्ट्रीकरनोमत 
स्विष्ट्रीकरनोमत। एनक्षेन भमास्करक्षेण एवि यपुगभक्षेदमायाः सत्यत्रक्षेतमादमापरकलययाः यपुगमायाः सम्पमामदतमायाः कक तमायाः। एनक्षेनयवि सकयरण 
कल्पभक्षेदमायाः  मदसहिसदक्षेवियपुगमात्मकमायाः  कमालभक्षेदमायाः  कक तमायाः  व्यविस्थमामपतमायाः।  एनमक्षेवि  भमास्करमम्  एवि  आसश्रत्य 
अविलम्ब्य परमक्षेमष्ठनयाः ब्रहणयाः परमादरससख्यमा चरममा परमाररनमाम्नष्ट्री ससख्यमा भविमत। असयौ समवितमा एवि जगतम् भपुविनस 
चकर मतर पपुनयाः पपुनयाः करनोमत, बभरमतर पपुनयाः पपुनयाः भरमत, जहिरमतर पपुनयाः पपुनयाः हिरमत। विक्षेदमायाः ऋगम्-यजपुयाः-समाम-अथविमारयाः 
एतस्ययवि सकयरस्ययवि विलन्दनयाः स्तपुमतविमाचकमायाः। गमायत्रष्ट्री अमपुमक्षेवि आमदत्यमम्  एवि गमायमत स्तयौमत। ब्रह्ममनष्ठमायाः 
विक्षेदविक्षेत्तमारयाः  ब्रहमण  मनष्ठमायाः  ब्रमाहणमायाः  अमपुमम्  एवि  भमास्करमम्  एवि  अहिरहियाः  प्रत्यहिमम्  उपमतष्ठन्तक्षे  उपमासतक्षे। 
श्रष्ट्रीरमामचन्द्रिस्य  दशरथपपुत्रस्य  कक लमकलस  विसशमागजयाः  अयस  सकयरयाः।  एष  भमास्करयाः,  रन्ययाः  प्रशससमायमायाः  यनोग्ययाः, 
मविश्विक्षेषमास समक्षेषमास जनमानमामम् प्रणम्ययाः विन्दनष्ट्रीययाः  -  इमत इत्थमम् उदक्षेष्यन्तमम् उदष्ट्रीयममानस भमास्विन्तस सकयर्त्तुं  प्रणमनम् 
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नमस्कपु विरनम्  मनजपणरकपु मटरमातम्  स्विपत्रनोटजमातमातम्  स्विककीयगकहिमातम्  विमा  कलश्चतम्  अजमातनमाममा  (गयौरसससहियाः) 
गपुरुसक्षेविनपटपु याः आचमायरस्य सक्षेविमायमामम् एकमनष्ठयाः मविप्रविटपु याः ब्रमाहणस्य पपुत्रयाः मनश्चक्रमाम मनगरतविमानम्।

व्यमाख्यमानमम्  - अत्र  सकयरस्य  विणरनमा  मक्रयतक्षे।  तस्य  सकयरस्य  प्रकमाशयाः  लनोमहितविणरयपुकयाः 
रकमाभसमहितयाः।  अयस  सकयरयाः  आकमाशस्थमानमास  नकत्रमानमास  रत्नतपुल्ययाः।  पमकसमपुदमायस्य  रमाजमा  सयाः  सकयरयाः। 
पकविरमदग्भमागस्य सयाः कणमारभरणरूपयाः। पकविरमदशयाः सयाः अलङ्कमारयाः इत्यथरयाः। ब्रहमाण्डस्य सयाः प्रदष्ट्रीपतपुल्ययाः। सयाः 
स्विस्य आलनोकक्षे न पकसथव्यमायाः  सविरमम्  आलनोकयमत। कमलविकन्दमामन सकयरस्य आलनोकक्षे न एवि फपु ललन्त। रमात्रयौ 
चक्रविमाकमविहिगस्य स्विमप्रययमा सहि मवियनोगयाः भविमत। प्रमातयाः पपुनयाः सकयरस्य आगमनक्षे तयनोयाः मक्षेलनस भविमत। तस्ममातम् 
तयनोयाः मवियनोगक्षे यतम् दपुयाःखस जमायतक्षे तस्य अयस सकयरयाः नमाशकयाः। मरपुकरमायाः मरकनमामम् आहिरणस कक त्विमा जष्ट्रीविलन्त। तक्षे 
पपुष्पमातम्  एवि  मरपु  स्विष्ट्रीकपु विरलन्त।  सकयरस्य  उदयक्षे  पपुष्पमामन  मविकसलन्त।  तस्ममातम्  मरपुकरसमपुदमायस्य  सकयरयाः 
आरमारभपुतयाः। सविरमविरस शपुभकमायर्त्तुं मदविसक्षे एवि अनपुष्ठष्ट्रीयन्तक्षे। तस्ममातम् सकयरयाःएवि सकलकमायमारणमास प्रवितरकयाः। सकयरयाः 
उदक्षेमत चक्षेदक्षेवि खलपु मदविसयाः इमत करयतक्षे। तस्ममातम् मदविसस्य स्विमामष्ट्री सयाः सकयरयाः। सकयरस्य प्रभमाविक्षेण मदविसयाः 
रमामत्रयाः च भविमत। भमास्करस्य गत्यमा  एवि विषरस्य गणनमा मविरष्ट्रीयतक्षे।  तस्ययवि प्रभमाविक्षेण षटम्  ऋतवियाः प्रकक तयौ 
दृश्यन्तक्षे।  उत्तरमायनस  दमकणमायनस  च अस्य एवि मविरष्ट्रीयतक्षे।  सकयरयाः एवि सत्ययपुगस्य त्रक्षेतमायपुगस्य दमापरयपुगस्य 
कसलयपुगस्य  च  सम्पमादकयाः।  मदसहिसदक्षेवियपुगमात्मकयाः  कमालभक्षेदयाः  (२००  वित्सरमात्मकयाः  दक्षेवियपुगयाः  =  १ 
कल्पयपुगयाः)  कल्पयाः इमत उच्यतक्षे।  तस्य अमप पररचमालकयाः सकयरयाः  एवि। ब्रहणयाः परमादरपयरन्तस  ससख्यमागणनमा 
सकयरमम्  आसश्रत्य एवि भविमत। अयस  सकयरयाः  एवि जगतम्  पपुनयाः  पपुनयाः  सकजमत पमालयमत नमाशयमत च। ऋग्विक्षेदयाः 
यजपुविरदयाः समामविक्षेदयाः अथविरविक्षेदयाः एतक्षे चत्विमारयाः विक्षेदमायाः। विक्षेदमायाः सकयरमम् एवि आसरक्यक्षेन स्तयौमत। गमायत्रष्ट्रीमन्त्रस्य दक्षेवितमा 
सकयरयाः एवि। ब्रहणमायाः प्रत्यहिस सकयरस्य उपमासनमास कपु विरलन्त। सकयरविसशस्य अयमम् आमदपपुरुषयाः। इत्थस भमास्करस प्रणम्य 
एकयाः गपुरुसक्षेविमामनष्ठयाः ब्रमाहणपपुत्रयाः स्विस्य पणरकपु मटरमातम् बमहियाः आगतविमानम्।

व्यमाकरणमविमशर याः

● मरष्ट्रीमचममासलनयाः - मरष्ट्रीचष्ट्रीनमास ममालमा मरष्ट्रीमचममालमा इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। मरष्ट्रीमचममालमा अस्य 
अस्तष्ट्रीमत मरष्ट्रीमचममालष्ट्री इमत “अत इमनठनयौ” इत्यनक्षेन इमनप्रत्यययाः।

● खक्षेचरचक्रस्य – खक्षे चरलन्त यक्षे तक्षे खक्षेचरमायाः मविहिगमायाः इत्यथरयाः। तक्षेषमास खक्षेचरमाणमास चक्रस  खक्षेचरचक्रमम्, तस्य 
इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।

● ब्रहमाण्डभमाण्डस्य – ब्रहमाण्डमक्षेवि भमाण्डस ब्रहमाण्डभमाण्डमम्, तस्य इमत कमररमारयसममासयाः।

● पपुण्डरष्ट्रीकपटलस्य – पपुण्डरष्ट्रीकमाणमास पटलस पपुण्डरष्ट्रीकपटलमम्, तस्य इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।

● रनोलम्बकदम्बस्य – रनोलम्बमानमास कदम्बयाः रनोलम्बकदम्बयाः, तस्य इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। 

● मनजपणरकपु टष्ट्रीरमातम् - पणमारनमास कपु टष्ट्रीरयाः पणरकपु टष्ट्रीरयाः। मनजस्य पणरकपु टष्ट्रीरयाः मनजपणरकपु टष्ट्रीरयाः, तस्ममातम् 
मनजपणरकपु टष्ट्रीरमातम् इत्यपुभयत्र षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।

● मविप्रविटपु याः मविप्रश्चमासयौ विटपु याः इमत कमररमारयसममासयाः। ब्रमाहणबमालकयाः इत्यथरयाः।

● जनयमत - जन्रमातनोयाः मणमच लमट मतमप जनयतष्ट्रीमत रूपमम्। अत्र “बपुरयपुरनशजनक्षेङ्प्रपुद्रिपुसपुभ्यनो णक्षेयाः” 
इत्यनक्षेन परस्मयपदमम्।
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● चकर मतर - डपुकक ञम् करणक्षे इमत रमातनोयाः यङ्लपुमक लमट मतमप चकर मतर इमत रूपमम्। 

● कपु टष्ट्रीरयाः - ह्रिस्विमा कपु टष्ट्री इत्यथर “कपु टष्ट्रीशमष्ट्रीशकण्डमाभ्यनो रयाः” इत्यनक्षेन रप्रत्ययक्षे कपु टष्ट्रीरशब्दनो मनष्पनयाः।

● उपमतष्ठन्तक्षे - उपपकविरकमातम् स्थमारमातनोयाः लमट ”उपमादक्षेविपकजमासङ्गमतकरणममत्रकरणपसथष्विमत विकव्यमम्” 
इत्यनक्षेन आत्मनपदक्षे प्रथमबहिहविचनक्षे ज्झिप्रत्ययक्षे उपमतष्ठन्तक्षे इमत रूपमम्।

पमाठगतप्रश्नमायाः-२

. 6 कस्य प्रकमाशयाः पकविरस्यमास मदमश।

. 7 सकयरयाः आकमाशमण्डलस्य कयाः।

. 8 सकयरयाः कस्य चक्रवितर्णी।

. 9 ब्रहमाण्डभमाण्डस्य कयाः।

. 10 सकयरयाः कस्य शनोकमविमनोकयाः।

. 11 अयस वित्सरस कक्षे षपु भमागक्षेषपु मविभनमक।

. 12 उपमतष्ठन्तक्षे इत्यत्र आत्मनक्षेपदस कथमम्।

. 13 जनयमत इत्यत्र परस्मयपदस कथमम्।

. 14 सकयरयाः कस्य कपु लमकलमम्।

. )9 4 समाम्प्रतस मकलपमाठमविगच्छमाम  - ३
“अहिनो  मचररमात्रमाय  प्रसपुपनोऽहिमम्,  स्विप्नजमालपरतन्त्रक्षेणयवि  महिमानम्  पपुण्यमययाः 

समयनोऽमतविमामहितयाः,  सन्ध्यनोपमासनसमयनोऽयमस्मद्गपुरुचरणमानमामम्,  ततम्  सपमद  अविमचननोमम 

कपु सपुममामन।”  इमत  मचन्तयनम्  कदलष्ट्रीदलमक्षेकममाकपु ञ्च्य,  तकणशकलययाः  सन्रमाय,  पपुटकस  मविरमाय, 
पपुष्पमाविचयस कतपुर ममारक्षेभक्षे।

विटपु रसयौ  आकक त्यमा  सपुन्दरयाः,  विणरन  गयौरयाः,  जटमामभब्ररहचमारष्ट्री,  वियसमा  षनोडशविषरदक्षेशष्ट्रीययाः, 
कम्बपुकण्ठयाः, आयतललमाटयाः, सपुबमाहिह मविरशमाललनोचनश्चमासष्ट्रीतम्।

अन्वियमाथर याः  - “अहिनो  समविस्मयस  मचररमात्रमाय  मचरकमालस  यमावितम्  अहिस  विटपु याः  प्रसपुपयाः  शमयतयाः। 
स्विप्नजमालपरतन्त्रक्षेण  मनद्रिमानमायमासविशष्ट्रीभकतक्षेन  एवि  महिमानम्  पपुण्यमययाः  अत्यन्तपपुण्यविमानम्  समययाः  कमालयाः 
अमतविमामहितयाः  अतष्ट्रीतयाः।  अस्मद्गपुरुचरणमानमास  मदष्ट्रीयमाचमायरपमादमानमामम्  अयमम्  एष  सन्ध्यनोपमासनसमययाः 
सन्ध्यमासम्पमादनकमालयाः। ततम्  तस्ममातम्  सपमद शष्ट्रीघ्रमम्  कपु सपुममामन पपुष्पमामण अविमचननोमम सङ्कलयमामम।” इमत 
मचन्तयनम्  मविचमारयनम्  एकमम्  कदलष्ट्रीदलमम्  रम्भमापणरमम्  आकपु ञ्च्य आलच्छद तकणशकलययाः बमालतकणययाः सन्रमाय 
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ससयनोज्य,  पपुटकस  कपु सपुमस्थमापनपमात्रस  मविरमाय  सम्पमाद,  पपुष्पमाविचयस  कपु समचयनस  कतपुर्त्तुं  मविरमातपुमम्  आरक्षेभक्षे 
आरब्रविमानम्।

असयौ विटपु याः ब्रहचमारष्ट्री आकक त्यमा आकमारक्षेण सपुन्दरयाः मननोरमयाः,  विणरन रङ्गक्षेण गयौरयाः रविलयाः,  जटमामभयाः 
ब्रहचमारष्ट्री  विटपु याः,  वियसमा  षनोडशविषरदक्षेशष्ट्रीययाः  षनोडशवियस्कल्पयाः,  कम्बपुकण्ठयाः  शङ्खगष्ट्रीवियाः,  आयतललमाटयाः 
दष्ट्रीघरभमालयाः, सपुबमाहिहयाः शनोभनपमामणयाः मविशमाललनोचनयाः दष्ट्रीघमारमयतनयनयाः च आसष्ट्रीतम् अभवितम्।

व्यमाख्यमानमम्  - ततयाः स विटपु याः अमचन्तयतम् यतम् स बहिहकमालस शमयतयाः। तक्षेन महि पपुण्यमययाः कमालयाः 
मनद्रिमापरतन्त्रतयमा  यमामपतयाः।  इदमानन  तस्य गपुरुचरणमानमास  सन्ध्यनोपमासनमासमययाः। अतयाः स सत्विरस  कपु सपुममामन 
अविचक्षेतपुस  एकमम्  कदलष्ट्रीपणरमम्  आलच्छद तत्र बमालतकणसन्रमानक्षेन  कपु सपुमस्थमापनपमात्रस  मनममारय  पपुष्पमामण चक्षेतपुमम् 
आरब्रविमानम्।

स  विटपु याः  मननोरमकमाययाः  रविलविणर्णीययाः  जटमामभयाः  ब्रहचमारष्ट्री  षनोडशवियस्कयाः  शङ्खगष्ट्रीवियाः  दष्ट्रीघरभमालयाः 
सपुन्दरबमाहिहपक्षेतयाः मविस्तकतलनोचनयाः च आसष्ट्रीतम्।

व्यमाकरणमविमशर याः
● स्विप्नजमालपरतन्त्रक्षेण – स्विप्न एवि जमालस स्विप्नजमालमममत कमररमारयसममासयाः। तस्य परतन्त्रक्षेण 

स्विप्नजमालपरतन्त्रक्षेण इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।

● कदलष्ट्रीदलमम् – कदल्यमायाः दलस कदलष्ट्रीदलमम् इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।

● तकणशकलययाः - तकणमानमास शकलययाः तकणशकलययाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।

● पपुष्पमाविचयमम् - पपुष्पमाणमामम् अविचययाः पपुष्पमाविचययाः, तस पपुष्पमाविचयमम् इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।

● कम्बपुकण्ठयाः - कम्बपुररवि कण्ठनो यस्य स कम्बपुकण्ठयाः इमत बहिहब्रष्ट्रीमहियाः।

● आयतललमाटयाः - आयतस ललमाटस यस्य स आयतललमाट इमत बहिहव्रष्ट्रीमहियाः।

● मविशमाललनोचनयाः - मविशमालक्षे लनोचनक्षे यस्य स मविशमाललनोचनयाः इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः।

● षनोडशविषरदक्षेशष्ट्रीययाः - षनोडशविषरशब्दमादम् "ईषदसममापयौ कल्पब्दक्षेश्य-दक्षेशष्ट्रीयरयाः” इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण दक्षेशष्ट्रीयरम्-
प्रत्ययक्षे षनोडशविषरदक्षेशष्ट्रीययाः इमत रूपमम्।

कनोषयाः
● “शङ्खयाः स्यमात्कम्बपुरससयमामम्” इत्यमरयाः।

● “ललमाटमसलकस  गनोसरयाः” इत्यमरयाः।

● “लनोचनस नयनस नक्षेत्रमष्ट्रीकणस चकपुरमकणष्ट्री” इत्यमरयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः-३

. 15 गयौरविटपुनमा महिमानम् पपुण्यमययाः समययाः कथमम् अमतविमामहितयाः।

. 16 कस्यक्षेदमानन सन्ध्यनोपमासनसमययाः।
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. 17 मकमथरयाः गयौरविटपु याः पपुष्पमामण अविमचननोमत।

. 18 गयौरविटपु याः ककीदृशयाः।

. )9 5 समाम्प्रतस मकलपमाठमविगच्छमाम  - ४
कदलष्ट्रीदलकपु ञ्जमामयतस्य  एतत्कपु टष्ट्रीरस्य  समन्तमातम्  पपुष्पविमामटकमा,  पकविरतयाः  परम-पमवित्र-

पमानष्ट्रीयस  परस्सहिस-पपुण्डरष्ट्रीक-पटल-पररलससतस  पतमत्रकपु ल-कक सजतपकसजतस  पययाःपकररतस  सर 

आसष्ट्रीतम्।  दमकणतश्चयकनो  मनज्झिरर-ज्झिज्झिरर-ध्विमनत-मदगन्तरयाः,  फल-पटलमाऽऽस्विमाद-चपसलत-
चञ्चपु-पतङ्गकपु लमाऽऽ-क्रमणमासरक-मविनत-शमाख-शमासख  समकहि-व्यमापयाः  सपुन्दरकन्दरयाः  पविरतखण्ड 
आसष्ट्रीतम्। 

अन्वियमाथर याः  - कदलष्ट्रीदलकपु ञ्जमामयतस्य  रम्भमापलमाशनोदमानष्ट्रीभकतस्य,  एतत्कपु टष्ट्रीरस्य 

समष्ट्रीपतरविमतरपणर्मोटजस्य,  समन्तमातम्  पररतयाः,  पपुष्पविमामटकमा  कपु सपुमनोदमानमम्,  पकविरतयाः  प्रमाच्यमास, 
परमपमवित्रपमानष्ट्रीयमम्  अत्यन्तपकतजलस,  परयाःसहिसपपुण्डरष्ट्रीकपटलपररलससतस 

सहिसमासरकश्विक्षेतकमलसमकहिनोपशनोमभतस,  पतमत्रकपु लकक सजतपकसजतस  मविहिगमनविहिरविरमासजतस,  पययाःपकररतमम् 

अम्भनोभररतस,  सरयाः  कमासमारयाः,  आसष्ट्रीतम्  अमविदत।  दमकणतयाः  दमकणस्यमास  मदमश  च  एकयाः 

मनज्झिररज्झिज्झिररध्विमनध्विमनतमदगन्तरयाः  विमाररप्रविमाहिज्झिज्झिररनमादमननमामदतमदगन्तरमालयाः, 
फलपटलमास्विमादलपसलतचञ्चपुपतङ्गकक लमाक्रमणमासरकमविनतशमाखशमासखसमकहिव्यमापयाः  फल-
समकहिभकणचञ्चलमपुखभमाग-पतगमनविहिमाक्रमणमातष्ट्रीविनमष्ट्रीभकतशमाख-विककसकलसममाविकतयाः,  सपुन्दरकन्दरयाः 
शनोभनदरयाः पविरतखण्डयाः मशलमाभमाग आसष्ट्रीतम् अवितरत। 

व्यमाख्यमानमम्  -  गयौरसससहिनो यलस्मनम् कपु मटरक्षे न्यविसतम् तस्य चतपुषपुर  मदग्भमागक्षेषपु पररविकत्य रम्भमापमादपमायाः 
वितरन्तक्षे  स्म।  तक्षेन  ततम्  कपु टष्ट्रीरस  कपु ञ्जमायतक्षे  स्म।  पररतश्च  आसनम्  पपुष्पनोदमानमामन।  अस्य  पकविरतनो  वितरतक्षे 
जलसम्पकररतयाः सरनोविरनो यत्र पमवित्रमासपु अप्सपु सहिसशयाः श्विक्षेतमाब्जमामन शनोभन्तक्षे स्म। अमप च, पमकमभरमाकपु सलतयाः 
स  तक्षेषमास  कलरविययाः  सविरदमा  मपुखररतनोऽवितरत।  दमकणत  आसष्ट्रीदम्  एकयाः  पविरतखण्डनो  यस्य  विककमा  आसनम् 
मविहिगकपु लकपु लमायभकतमायाः।  रम्यययाः  कन्दरययाः  सपुशनोमभतमातम्  तस्ममातम्  पविरतखण्डमातम्  प्रच्यविन्त्यमायाः  मनज्झिरररण्यमा 
ज्झिज्झिररध्विमननमा चतपुमदरशनो ध्विमनतमा अभकविनम्। 

व्यमाकरणमविमशर याः
● कदलष्ट्रीदलकपु ञ्जमामयतस्य - कदलष्ट्रीनमास दलमामन कदलष्ट्रीदलमामन इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः, तययाः कपु ञ्जमामयत 

इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासयाः, तस्य।

● परमपमवित्रपमानष्ट्रीयस - परमस च ततम् पमवित्रस चक्षेमत कमररमारययाः, तमादृशस पमानष्ट्रीयस यस्य ततम् इमत 
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बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः। 

● परस्सहिसपपुण्डरष्ट्रीकपटलपररलससतमम् - परस्सहिसमामण इमत मनपमातनमातम् सममासयाः। "पमारस्करप्रभकतष्ट्रीमन 
च ससजमायमामम्" इमत सपुडमागमयाः। परस्सहिसमामण पपुण्डरष्ट्रीकमामण इमत कमररमारयसममासयाः। तक्षेषमास पटलमममत 
षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। तक्षेन पररलससतमममत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासयाः।

● पतमत्रकपु लकक सजतपकसजतमम् - पतमत्रणमास कपु लस पतमत्रकपु लमममत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। तस्य कक सजतमममत 
षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। तक्षेन पकसजतमममत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासयाः।

● पययाःपकररतस - पयसमा पकररतमम् इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासयाः।

● मनज्झिररज्झिज्झिररध्विमनध्विमनतमदगन्तरयाः - ज्झिज्झिरररूपयाः ध्विमनयाः ज्झिज्झिररध्विमनयाः शमाकपमासथरविमामदवितम् सममासयाः। 
मनज्झिररमाणमास ज्झिज्झिररध्विमनररमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। तक्षेन ध्विमनतमामन इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासयाः। 
तमादृशमामन मदगन्तरमामण यस्य स इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः। 

● फलपटलमाऽऽस्विमादचपसलतचञ्चपुपतङ्गकपु लमाऽऽक्रमणमासरकमविनत-शमाशशमासखसमकहिव्यमापयाः - फलमानमास 
पटलस फलपटलमममत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः। तस्य आस्विमादयाः फलपटलमास्विमादयाः इमत षष्ठष्ट्री-तत्पपुरुषयाः। तक्षेन 
चपसलतमायाः फलपटलमास्विमादचपसलतमायाः इमत तकतष्ट्रीयमा-तत्पपुरुषयाः। तमादृशमायाः चञ्चवियाः यक्षेषमास तक्षे 
फलपटलमास्विमादचपसलतचञ्चवियाः इमत बहिहव्रष्ट्रीमहियाः। तमादृशमायाः पतङ्गमा इमत कमररमारयसममासयाः। तक्षेषमास 
कपु लमममत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः। तस्य आक्रमणमम् इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः। तक्षेन आक्रमणक्षेन असरकमविनतमायाः इमत 
तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषयाः। असरकमविनतमायाः शमाखमायाः यक्षेषमास तक्षे असरकमविनतमाशमाखमा इमत बहिहव्रष्ट्रीमहियाः। तमादृशमायाः 
शमासखनयाः इमत कमररमारययाः। तक्षेषमास समकहि इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः। तक्षेन व्यमाप इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषयाः। 

● सपुन्दरकन्दरयाः - सपुन्दरमायाः कन्दरमायाः यलस्मनम् स इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः।
कनोषयाः

● “कदलष्ट्री विमाणरबपुसमा रम्भमा मनोचमासशपुमत्फलमा” इत्यमरयाः।

● “ससययाः सपुमनसयाः पपुष्पस प्रसकनस कपु सपुमस सपुममम्” इत्यमरयाः।

● “विककनो महिष्ट्रीरुहियाः शमाखष्ट्री मविटपष्ट्री पमादपस्तरुयाः” इत्यमरयाः।

● “दरष्ट्री तपु कन्दरनो विमा सष्ट्री” इत्यमरयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः-४

. 19 कपु टष्ट्रीरस ककीदृशमम्।

. 20 कपु टष्ट्रीरस्य समन्तमातम् मकममासष्ट्रीतम्।

. 21 कपु टष्ट्रीरस्य पकविरतयाः ककीदृशस सर आसष्ट्रीतम्।

. 22 कपु टष्ट्रीरस्य दमकण्यस्यमास मदमश मकममासष्ट्रीतम्।

. 23 मनज्झिररज्झिज्झिररध्विमनध्विमनतमदगन्तरयाः इत्यत्र सममासयाः लक्षेख्ययाः।

. 24 परमपमवित्रपमानष्ट्रीयमम् इत्यत्र सममासयाः लक्षेख्ययाः।
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. )9 6 समाम्प्रतस मकलपमाठमविगच्छमाम  - ५
यमाविदक्षेष  ब्रहचमारष्ट्री  विटपु रसलपपुञ्जमपुदकय  कपु सपुमकनोरकमानविमचननोमत,  तमावितम्  तस्ययवि 

सतष्ट्रीरयर्मोऽपरस्तत्सममानवियमायाः  कस्तकररकमा-रक्षेणपुरूमषत  इवि  श्यमामयाः,  चन्दनचमचरत-भमालयाः  कपकर रमागपुरु-

कनोदच्छपु ररत-विकनो-बमाहिह -दण्डयाः,  सपुगन्रपटलय-रुमनद्रियमनवि  मनद्रिमामन्थरमामण 
कनोरकमनकपु रम्बकमान्तरमालसपुपमामन  ममसलन्दविकन्दमामन  ज्झिमटमत  समपुपसकत्य  मनविमारयनम् 
गयौरविटपु मक्षेविमविमादष्ट्रीतम्-

'अलस  भनो  अलमम्!  मययवि  पकविरमविमचतमामन  कपु सपुममामन,  त्विस  तपु  मचरस  रमात्रमाविजमागरष्ट्रीररमत  मकप्रस 
ननोत्थमामपतयाः,  गपुरुचरणमा अत्र तडमागतटक्षे  सन्ध्यमामपुपमासन्तक्षे ,  ससस्थमामपतमा  मयमा  मनसखलमा समामगष्ट्री  तक्षेषमा स 
समष्ट्रीपक्षे। यमास च सपविषरकल्पमामम्,  यविनत्रमासक्षेन मनयाःशब्दस रुदतष्ट्रीमम्,  परमसपुन्दरष्ट्रीमम्,  कसलतममानविदक्षेहिमाममवि 
सरस्वितन  समान्त्वियनम्,  मरन्दमरपुरमा  अपयाः  पमाययनम्,  कन्दखण्डमामन  भनोजयनम्,  त्विस  मत्रयमाममायमा 
यमामत्रयमनयषष्ट्रीयाः,  सक्षेयमरपुनमा स्विमपमत,  उदपुद्ध्य च पपुनस्तथयवि रनोमदष्यमत,  तत्पररममागरणष्ट्रीयमान्यक्षेतस्यमायाः 
मपतरयौ गकहिस च-'

इमत ससश्रपुत्य उष्णस मनयाःश्विस्य यमावितम् सनोमप मकसञ्चदम् विकपु ममयक्षेष तमाविदकस्ममातम् पविरतमशखरक्षे 
मनपपमात तयनोदृरमषयाः।

अन्वियमाथर याः  - यमावितम्  यमावित्कमालपयरन्तमम्  एष  पकविरविमणरतयाः  ब्रहचमारष्ट्री  विटपु याः  ब्रहव्रतष्ट्री  असलपपुञ्जस 
भमरकपु लमम्  उदकय मनविमायर  कपु सपुमकनोरकमानम्  पपुष्पकपु ड्मलमानम्  अविमचननोमत मचननोमत,  तमावितम्  तलस्मनक्षेवि कमालक्षे 
तस्य एवि विटनोयाः एवि सतष्ट्रीरयरयाः सहिमाध्यक्षेतमा अपरयाः अन्ययाः तत्सममानवियमायाः तत्समविषर्णीययाः, कस्तकररकमारक्षेणपुरुमषतयाः 
मकगनमामभचकणरछपु ररतयाः  इवि  श्यमामयाः  श्यमामविणर्णीययाः,  चन्दनचमचरतभमालयाः  चन्दनसलपललमाटयाः,  कपकररमागपुरु-

कनोदच्छपु ररत-विकनो-बमाहिह-दण्डयाः कपकरमागपुरुचकणरसलपविकयाःस्थलभपुजदण्डयाः, सपुगन्रपटलययाः सयौरभसमकहिययाः उमनद्रियनम् 
जमागरयनम्  इवि  मनद्रिमामन्थरमामण  तन्द्रिमामशसथलमामन  कनोरकमनकपु रम्बकमान्तरमालसपुपमामन 
कसलकमासमकहिमान्तरमनद्रिमागतमामन  ममसलन्दविकन्दमामन  मरपुकरकपु लमामन  ज्झिमटमत  शष्ट्रीघ्रस  समपुपसकत्य  सममागत्य 
मनविमारयनम् तमाडयनम् गयौरविटपु स शपुक्लविणर्णीयस ब्रहचमाररणमम् अविमादष्ट्रीतम् अकथयतम्-

"अलस भनो अलमम्! भनो ममत्र पपुष्पचयनक्षेन प्रयनोजनस नमालस्त, मयमा एवि पकविरमम् आदयौ कपु सपुममामन प्रसकनमामन 
अविमचतमामन सङ्कसलतमामन,  त्विस तपु गयौरविटपु याः तपु मचरस बहिहसमयस रमात्रयौ यमाममन्यमामम् अजमागरष्ट्रीयाः जमागररतविमानम् इमत 
अस्ममातम् कमारणमातम् मकप्रस शष्ट्रीघ्रस न उत्थमामपतयाः न जमागररतयाः। गपुरुचरणमायाः आचमायरपमादमायाः अत्र अलस्मनम् स्थमानक्षे 
तडमागतटक्षे  पपुष्कररण्यमायाः तष्ट्रीरक्षे सन्ध्यमास प्रमातयाःकमालष्ट्रीनमामम् पकजमामम् उपमासन्तक्षे  मविदरमत। तक्षेषमास  गपुरुवियमारणमास  समष्ट्रीपक्षे  
मनकटक्षे  मयमा  श्यमामविटपुनमा  मनसखलमा  समामगष्ट्री  समस्तमामन  सन्ध्यनोपमासनसहिमायकमामन  द्रिव्यमामण  ससस्थमामपतमा 
समपुपकलल्पतमामन। यमास  पकविरदृषमास  च पपुनयाः सपविषरकल्पमास  प्रमाययाः सपविषर्णीयमास  यविनत्रमासक्षेन यविनभयक्षेन मनयाःशब्दस 
शब्दरमहिततयमा  रुदतन  क्रन्दन्तन  परमसपुन्दरष्ट्रीमम्  अमतशयकमनष्ट्रीयमास  कसलतममानविदक्षेहिमामम्  रकतनरमकमतरमम् 
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सरस्वितष्ट्रीमम् इवि शमारदमामम् इवि समान्त्वियनम् सममाश्विसयनम्, मरन्दमरपुरमायाः पपुष्परसनोपक्षेतमामन अपयाः जलमामन पमाययनम् 
गलमविविरस  प्रविक्षेशयनम्,  कन्दखण्डमामन  मपुमनभनोज्यमविशक्षेषभमागमानम्  भनोजयनम्  खमादयनम्  त्विस  गयौरविटपु याः  मत्रयमाममायमा 
यमाममन्यमायाः यमामत्रयस प्रहिरत्रयमम् अनयषष्ट्रीयाः यमामपतविमानम् असस, समा इयस समा कन्यकमा अरपुनमा इदमानन स्विमपमत मनद्रिमास 
यमापयमत। उदपुद्ध्य उत्थमाय च पपुनयाः तथयवि पकविरवितम् रनोमदष्यमत क्रलन्दष्यमत,  ततम् तस्ममादम् हिक्षेतनोयाः  एतस्यमायाः 
कन्यकमायमायाः मपतरयौ ममातमामपतरयौ गकहिस च भविनस च पररममागरणष्ट्रीयमामन अन्विक्षेषणष्ट्रीयमामन" 

इमत एविस ससश्रपुत्य श्रपुत्विमा उष्णस बलमातम् मनयाःश्विस्य मनयाःश्विसनस सम्पमाद यमावितम् यमावित्कमालस स गयौरविटपु याः 
अमप मकसञ्चदम् विकपुस  कथमयतपुमम् इयक्षेष विमाञ्छमत स्म तमाविदम् तदयवि अकस्ममातम् हिठमातम् पविरतमशखरक्षे मगररशृङ्गक्षे  तयनोयाः 

गयौरविटपु-श्यमामविटनोयाः दृमषयाः दशरनस मनपपमात अपततम्।

व्यमाख्यमानमम् - यदमा गयौरविटपु याः भमरकपु लस मनविमायर  कपु सपुममामन अविमचननोमत स्म तदमा तस्य सहिमाध्यक्षेतमा 
तत्सममानवियस्कयाः श्यमामविटपु याः आगतयाः। श्यमामविटपु याः दशरनक्षेन अतष्ट्रीवि श्यमामलयाः। तस्य भमालदक्षेशयाः चन्दनचमचरतयाः, 
विकयाःस्थलस कपकरमागपुरुचकणरसलपमम् आसष्ट्रीतम्। स शष्ट्रीघ्रममागत्य कपु सपुममाभ्यन्तरक्षे मनद्रिमात उलत्थतमामन मरपुकरविकन्दमामन 
सममागत्य  मनविमारयनम्  गयौरविटपु स  कसथतविमानम्  यतम्  पपुष्पचयनक्षेन  प्रयनोजनस  नमालस्त।  तक्षेन  पकविरमम्  एवि  कपु सपुममामन 
मचतमामन। गयौरविटपु याः तपु रमात्रयौ बहिहसमयस जमागररत आसष्ट्रीतम् अतयाः प्रमातयाः स न उत्थमामपतयाः। गपुरुचरणमायाः तडमागतटक्षे 
सन्ध्यमासविन्दनस  कपु विर लन्त।  तक्षेषमास  सन्ध्यनोपमासनसहिमायकमामन  द्रिव्यमामण  श्यमामविटपुनमा  ससस्थमामपतमामन।  ततयाः  स 
कसथतविमानम् यदम् यमास  सपविषरकल्पमास यविनभयक्षेन क्रन्दन्तन समान्त्वियनम् त्विस  अपयाः पमाययनम् मपुमनभनोज्यस भकयनम् 
रमात्रयौ त्रष्ट्रीनम् प्रहिरमानम् यमामपतविमानम् समा कन्यकमा समाम्प्रतस मनद्रिमामत। तस्यमायाः रनोदनस यथमा न स्यमादतयाः तस्यमा मपतरयौ 
गकहिस च भविनस च अन्विक्षेषव्यमम् इमत। एविस श्रपुत्विमा गयौरविटपु याः यदमा मकसञ्चदकपु मम् उदतयाः तदमा दयनोयाः हिठमातम् पविरतशृङ्गक्षे  
दृमषपमातयाः अभवितम्।

व्यमाकरणमविमशर याः
● कपु सपुमकनोरकमानम् - कपु सपुममानमास कनोरकमायाः कपु सपुमकनोरकमायाः, तमानम् इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः।

● तत्सममानवियमायाः - तस्य सममानयाः तत्सममानयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः। तत्सममानस विययाः यस्य स इमत 
बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः।

● कस्तकररकमारक्षेणपुरूमषतयाः - कस्तकररकमाणमास रक्षेणवियाः कस्तकररकमारक्षेणवियाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः। तययाः रूमषतयाः इमत 
तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषयाः।

● चन्दनचमचरतभमालयाः - चन्दनक्षेन चमचरतस चन्दनचमचरतमममत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषयाः। चन्दनचमचरतस भमालस यस्य 
स इमत बहिहव्रष्ट्रीमहियाः।

● कपकररमागपुरुकनोदच्छपु ररतविकनोबमाहिहदण्डयाः - कपकररममसश्रतयाः अगपुरुयाः कपकररमागपुरुयाः इमत 
शमाकपमासथरविमामदवित्सममासयाः। तस्य कनोदयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः। तक्षेन छपु ररतमम् इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषयाः।
कपकररमागपुरुकनोदच्छपु ररतस विकनोबमाहिहदण्डस यस्य स कपकररमागपुरुकनोदच्छपु ररत-विकनोबमाहिहदण्डयाः इमत बहिहव्रष्ट्रीमहियाः। 
विकश्च बमाहिहदण्डयौ च विकबमाहिहदण्डमममत सममाहिमारदन्दयाः।

● ममसलन्दविकन्दमामन - ममसलन्दमानमास विकन्दमामन इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः।

● तडमागतटक्षे - तडमागस्य तटयाः तडमागतटयाः, तलस्ममनमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः।
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● यविनत्रमासक्षेन – यविनक्षेभ्ययाः त्रमासक्षेन यविनत्रमासक्षेनक्षेमत पञ्चमष्ट्रीतत्पपुरुषयाः।

● कसलतममानविदक्षेहिमामम् - ममानविमानमास दक्षेहियाः ममानविदक्षेहियाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः। कसलतनो ममानविदक्षेहियाः ययमा समा, 
तमामम् इमत बहिहव्रष्ट्रीमहियाः।

● समपुपसकत्य - समपुपससघमातपकविरकमातम् सकरमातनोयाः ल्यमप समपुपसकत्य इमत।

● मनविमारयनम् - मनपकविरकमादम् विमारररमातनोयाः शतरर पपुससस सयौ मनविमारयनम् इमत।

● अविमादष्ट्रीतम् - विदक्षेलपुर मङ मतमप अविमादष्ट्रीतम् इमत।

● अविमचतमामन - अविपकविरकमातम् मचननोतक्षेयाः कमरमण कप्रत्ययक्षे नपपुससकक्षे  जसस रूपमम्।

● अजमागरष्ट्रीयाः - जमागतरयाः लपुमङ ससमप अजमागरष्ट्रीयाः इमत रूपमम्।

● उत्थमामपतयाः - उत्पकविरकमातम् स्थमारमातनोयाः मणमच कमरमण कप्रत्ययक्षे पपुससस सयौ उत्थमामपतयाः इमत रूपमम्।

● समान्त्वियनम् - समान्त्विम्-रमातनोयाः शतरर पपुससस सपुप्रत्ययक्षे समान्त्वियनम् इमत।

कनोषयाः
● “स्यमामनकमाययाः पपुञ्जरमामशयाः” इत्यमरयाः।

● “सतष्ट्रीरयमारस्त्विक्षेकगपुरवियाः” इत्यमरयाः।

● “कक लस रनोरश्च तष्ट्रीरञ्च प्रतष्ट्रीरञ्च तटस मत्रषपु” इत्यमरयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः-५

. 25 श्यमामविटपु याः ककीदृश आसष्ट्रीतम्।

. 26 आचमायरपमादमायाः कपु त्र सन्ध्यमाविन्दनस कपु विर लन्त स्म।

. 27 श्यमामविटपुनमा कमा ससस्थमामपतमा।

. 28 गयौरविटपु याः कथस प्रहिमारत्रयस जमागररतविमानम्।

. 29 गयौरविटपु याः मक पमाययनम् लस्थतयाः।

. 30 समा बमालमा कथस रनोमदमत स्म।

. 31 गयौरविटपुनमा श्यमामविटपुनमा च कमामन पररममागरणष्ट्रीयमामन।

. 32 कपु त्र गयौरविटनोयाः श्यमामविटनोश्च दृमषयाः पमततमा।

. )9 7 समाम्प्रतस मकलपमाठमविगच्छमाम  - ६
तलस्मनम् पविरतक्षे  आसष्ट्रीदक्षेकनो  महिमानम् कन्दरयाः।  तलस्मनक्षेवि  महिमामपुमनरक्षेकयाः सममारयौ  मतष्ठमत स्म। 

कदमा स सममासरमङ्गष्ट्रीकक तविमामनमत कनोऽमप न विक्षेसत्त। गमामणष्ट्री-गमामष्ट्रीण-गमाममायाः सममागत्य मध्यक्षे  मध्यक्षे  तस 
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पकजयलन्त, प्रणमलन्त स्तपुविलन्त च। तस कक्षे मचतम् कमपल इमत, अपरक्षे लनोमश इमत, इतरक्षे जयगष्ट्रीषव्य इमत 
अन्यक्षे च ममाकर ण्डक्षेय इमत, मविश्विसलन्त स्म। स एविमायमरपुनमा मशखरमादवितरनम् ब्रहचमाररविटपु भ्यमामदमशर ।

अन्वियमाथर याः - तलस्मनम् पकविर्मोकक्षे  पविरतक्षे मगरयौ एकयाः महिमानम् मविशमालस कन्दरयाः गह्वरमम्  आसष्ट्रीतम् अभवितम्। 
तलस्मनम् एवि तलस्मनम् गह्वरक्षे एवि एकयाः महिमामपुमनयाः महिमषरयाः सममारयौ मचत्तविकसत्तमनरनोरमाख्यक्षे यनोगक्षे मतष्ठमत स्म वितरतक्षे 
स्म। कदमा कलस्मनम् समयक्षे  स महिमामपुमनयाः सममासरस यनोगमम् अङ्गष्ट्रीकक तविमानम् स्विष्ट्रीकक तविमानम् इमत न  कनोऽमप विक्षेसत्त 

जमानमामत। गमामणष्ट्री-गमामष्ट्रीण-गमाममायाः गमाममासरप-गमामविमाससनमास मनविहिमायाः सममागत्य समपुपक्षेत्य मध्यक्षे मध्यक्षे अन्तरमा 

अन्तरमा तस सममासरस्थस मपुमनपपुङ्गविस पकजयलन्त विरष्ट्रीविस्यलन्त, प्रणमलन्त नमस्कपु विरलन्त स्तपुविलन्त स्तपुमतस कपु विरलन्त 

च। तस यनोमगरमाजस कक्षे मचतम् कक्षे चन जनमायाः कमपलयाः ससदमागगण्ययाः कमपलमाख्यनो मपुमनयाः इमत एविस प्रकमारक्षेण,  अपरक्षे 

अन्यक्षे लनोमशयाः तदमाख्यनो मपुमनयाः इमत, इतरक्षे अपरक्षे जयगष्ट्रीषव्ययाः तदमाख्यनो मपुमनयाः इमत, अन्यक्षे इतरक्षे च ममाकर ण्डक्षेय 
एतनमाममा मपुमनयाः इमत मविश्विसलन्त स्म मविश्विमासस कपु विरलन्त स्म। स एवि तमादृशयाः महिमामपुमनरक्षेवि अयमम् एषयाः अरपुनमा 
सम्प्रमत  मशखरमातम्  अचलशृङ्गमातम्  अवितरनम्  नष्ट्रीचयरमागच्छनम्  ब्रहचमाररविटपुभ्यमामम्  विक्षेदमाध्यमामयभ्यमास 
गयौरश्यमामविटपुभ्यमामम् अदमशर दृषयाः।

व्यमाख्यमानमम्  - यपुगयपुगमान्तरमामण तस्य पविरतस्य कन्दरक्षे  एकयाः यनोमगरमाजयाः मपुमनप्रविरयाः सममासरमगनो 
वितरतक्षे। तस्य प्रकक तस स्विरूपस न कनोऽमप विक्षेसत्त। कक्षे मचत्तस कमपलस,  कक्षे मचतम् जयगष्ट्रीषव्यस,  इतरक्षे लनोमशस कक्षे मददमा तस 
ममाकर ण्डक्षेयस जमानलन्त मविश्विसलन्त च। कमपलनो महि ससदमानमामम् अगगण्ययाः समासख्यशमासस्य प्रविकमा मपुमनसत्तमयाः। 
स महि विस्तपुतयाः श्रष्ट्रीमविष्णनोरसशमावितमारयाः "ससदमानमास कमपलनो मपुमनरर"मत भगविदचनमातम्।  जयगष्ट्रीषव्ययाः महिमाभमारतनोकयाः 
प्रख्यमातयाः ससदमहिमषरयाः। यनोगबलक्षेन आत्तशमकयाः स यपुगपतम् सविरलनोकचमारष्ट्री अभवितम्। लनोमशयाः महिमाभमारतविमणरतनो 
मपुमनमविशक्षेषनो  यनो  बहिहशयाः  पकसथव्यमायाः  प्रदमकणस  कक तविमानम्।  भगवितमा  व्यमासक्षेन  आमदषयाः  सनम्  स  विनविमासकमालक्षे 
पमाण्डविमानम् तष्ट्रीथरस्थमानमामन नयकमामन अदशरयतम्। मककण्डमपुनक्षेरपत्यस ममाकर ण्डक्षेयनो भगवितयाः मशविस्यमारमारनमास कक त्विमा 
तत्प्रसमादमातम्  मचरजष्ट्रीविष्ट्री  बभकवि।  गमामपतययाः  तथमा  सविमारयाः  गमाम्यप्रजमायाः  सममागम्य  मध्यक्षे  मध्यक्षे  तस्मय 
पकजमाप्रणमाममामदकस  मनविक्षेदयलन्त स्म। मकन्तपु यनोमगरमाजस्य सममासरनर भगयाः। मचत्तविकसत्तमनरनोरनो महि यनोगयाः। यनोगस्य 
चरममाविस्थमा महि सममासरयाः। सममासरनमारम ध्यमानमाविस्थमामविशक्षेषनो यत्र तत्त्विसमाकमात्कमारनो भविमत। तत्र बमाह्यस रूपमामदकस  
न प्रतष्ट्रीयतक्षे। बमाह्यस मकममप विकत्तस मनरुदमचत्तस यनोमगनस न स्पकशमत। अत एवि पकजमामदनमा स यनोगष्ट्री न  सममासरत 
उलत्थतयाः। स यनोमगरमाज इदमानन पविरतमादम् अवितरमत इमत गयौरविटपु याः श्यमामविटपुश्च दृषविमानम्।

व्यमाकरणमविमशर याः
● महिमामपुमनयाः – महिमानम् चमासयौ मपुमनयाः महिमामपुमनयाः इमत कमररमारयसममासयाः।

● गमामणष्ट्रीगमामष्ट्रीणगमाममायाः - गमामण्यश्च गमामष्ट्रीणमाश्च गमामणष्ट्रीगमामष्ट्रीणमायाः इतरक्षेतरदन्दसममासयाः। तक्षेषमास गमाममायाः 
गमामणष्ट्रीगमामष्ट्रीणगमाममायाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। 

● अदमशर - दृश्रमातनोयाः कमरमण लपुमङ प्रथमपपुरुषयकविचनक्षे रूपमम्। 

● अवितरनम् - अविपकविमारतम् तकरमातनोयाः शतरर सयौ रूपममदमम्।
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कनोषयाः
● “समयौ ससविसथ-गमामयौ” इत्यमरयाः।

● “दरष्ट्री तपु कन्दरनो विमा सष्ट्री दक्षेविखमातमबलक्षे गपुहिमा। गह्वरमम्” इत्यमरयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः-६

. 33 तस्य पविरतस्य कन्दरक्षे कयाः मनविसमत स्म।

. 34 महिमामपुमनस कक्षे  पकजयलन्त स्म।

. 35 महिमामपुमनस ककीदृशस मविश्विसलन्त स्म।

. 36 कस  पविरतमशखरमादम् अवितररतपुस दृषविमानम् गयौरविटपु याः श्यमामविटपु याः च।

. )9 8 समाम्प्रतस मकलपमाठमविगच्छमाम  - ७
'अहिनो!  प्रबपुदनो  मपुमनयाः!  प्रबपुदनो  मपुमनयाः!  इत  एविमागच्छमत,  इत  एविमागच्छमत,  सत्कमायर्मोऽयस 

सत्कमायर्मोऽयमम्' इमत तयौ सम्भन्तयौ बभकवितपुयाः। 

अथ  सममामपतसन्ध्यमाविन्दनमामदमक्रयक्षे  सममायमातक्षे  गपुरयौ ,  तदमाजयमा  मनत्यमनयमसम्पमादनमाय 
प्रयमातक्षे गयौरविटयौ, छमात्रगणसहिकमारक्षेण प्रस्तपुतमासपु च स्विमागतसमामगष्ट्रीषपु, 'इत आगम्यतमामम्, सनमारयतमामक्षेष 
आश्रमयाः'  इमत  सप्रणमामममभगम्य  विदत्सपु  मनसखलक्षेषपु  ,  यनोमगरमाज  आगत्य  तमनमदरषकमाष्ठपष्ट्रीठस 
भमास्विमामनविनोदयमगररममारुरनोहि, उपमामविशच्च।

तलस्मनम् पकज्यममानक्षे, 'यनोमगरमाडपु लत्थत' इमत, आयमात इमत च आकण्यर , कणरपरम्परयमा बहिविनो 
जनमायाः  पररतयाः  लस्थतमायाः।  सपुघमटतस  शरष्ट्रीरमम्,  समान्द्रिमास  जटमामम्,  मविशमालमान्यङ्गमामन,  अङ्गमारप्रमतमक्षे  नयनक्षे, 
मरपुरमा स गम्भष्ट्रीरमाञ्च विमाचस विणरयन्तश्चमकतमा इवि सञ्जमातमायाः। 

अन्वियमाथर याः  - 'अहिनो!  प्रबपुदनो  मपुमनयाः!  प्रबपुदनो  मपुमनयाः!  समाश्चयर्त्तुं  सममासरत उलत्थतनो  मपुमनयाः,  इतयाः 
अस्मदमाश्रममामभमपुखमम् एवि आगच्छमत आयमामत,  इत अस्मदमाश्रममामभमपुखमम् एवि आगच्छमत आयमामत,  अयस 
यनोमगरमाजयाः सत्कमारयनोग्ययाः अयस सत्कमायरयाः सत्कमारमाहिरयाः' इमत तयौ गयौरविटपुश्यमामविटक  सम्भन्तयौ हिषमारलन्वितयौ बभकवितपुयाः 
अभवितमामम्। 

अथ ततयाः  परस  सममामपतसन्ध्यमाविन्दनमामदमक्रयक्षे  मविमहितसन्ध्यमाविन्दनमामदकमरकक्षे  सममायमातक्षे  सममागतक्षे 

गपुरयौ  आचमायर,  तदमाजयमा  गपुरनोरमाजयमा  मनत्यमनयमसम्पमादनमाय सन्ध्यमाविन्दनमामदमनत्यकमरमनष्पमादनमाय प्रयमातक्षे 

गतक्षे  गयौरविटयौ  श्विक्षेतब्रहचमाररमण,  छमात्रगणसहिकमारक्षेण  मशष्यसमपुदमायसमाहिमाय्यक्षेन  स्विमागतसमामगष्ट्रीषपु 

अमभविमादननोपचमारद्रिव्यक्षेषपु  प्रस्तपुतमासपु  सज्जष्ट्रीकक तक्षेषपु  च,  'इत  अत्र  आगम्यतमास  सममागम्यतमामम्,  सनमारयतमामम् 
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अललङ्क्रयतमामम् एष आश्रमयाः इदस तपलस्विस्थलमम्' इमत सप्रणमामस प्रणमामसमहितमम् अमभगम्य सममागत्य विदत्सपु 

भमाषममाणक्षेषपु  मनसखलक्षेषपु  सविरषपु  उपलस्थतक्षेषपु,  यनोमगरमाजयाः  मपुमनप्रविरयाः  आगत्य  एत्य  तमनमदरषकमाष्ठपष्ट्रीठस 
मपुमनमनममत्तमनमदरषमास दमारुमनममरतचतपुष्पमामदकमास भमास्विमानम् इवि मदविमाकरयाः इवि उदयमगररमम् उदयमाचलमम् आरुरनोहि 
आरूढविमानम् उपमामविशतम् उपमविषविमानम् च। 

तलस्मनम् मपुमनप्रविरक्षे पकज्यममानक्षे अच्यरममानक्षे 'यनोमगरमाटम्  महिमामपुमनयाः उलत्थत समपुलत्थतयाः' इमत, 'आयमातयाः 

सममागतयाः'  इमत च कणरपरम्परयमा श्रपुमतममागरण आकण्यर  ससश्रपुत्य बहिविनो जनमायाः नयकक्षे  ममानविमायाः पररतयाः सविमारसपु 

मदकपु लस्थतमायाः सम्प्रमापमायाः।  तक्षे सपुघमटतस शनोभनमाकमारस शरष्ट्रीरस कमायमम्, समान्द्रिमास प्रगमाढमास जटमास सटमामम्, मविशमालमामन 

दष्ट्रीघमारयतमानम् अङ्गमामन अवियविमानम्,  अङ्गमारप्रमतमक्षे अङ्गमारसदृशक्षे नयनक्षे नक्षेत्रक्षे,  मरपुरमास मननोहिरमास गम्भष्ट्रीरमास गभष्ट्रीरमास च 
विमाचस विमाणन विणरयन्तयाः प्रशससन्तयाः चमकतमा मविलस्मतमा इवि सञ्जमातमायाः अभविनम्। 

व्यमाख्यमानमम् - प्रबपुदनो मपुमनयाः अतयाः तस्य सत्कमारनो मविरक्षेययाः इमत गयौरविटपु याः श्यमामविटपु याः च हिषमारलन्वितयाः 
अभवितम्।  ततयाः  सन्ध्यमाविन्दनमामदमक्रयमास  सम्पमाद  गपुरुचरणमायाः  सममागतमायाः।   तदमाजयमा  गयौरविटपु याः 

मनत्यमनयमसम्पत्तयक्षे  गतयाः।  तदमा  छमात्रगणसमहितमायाः  सविर  स्विमागतसमामगष्ट्रीयाः  सज्जष्ट्रीकक त्य  'अत्र आगम्यतमामम्, 
अललङ्क्रयतमामम् एष आश्रमयाः' इमत सप्रणमामस सममागत्य विदन्त आसनम्। ततयाः यनोमगरमाजयाः मपुमनप्रविरयाः आगत्य 
मपुमनमनममत्तमनमदरषमास  दमारुमनममरतचतपुष्पमामदकमास भमास्विमानम् इवि मदविमाकरयाः इवि उदयमगररमम् उदयमाचलमम् आरुह्य 
उपमविषविमानम्।

तस्य मपुमनप्रविरस्य यनोमगरमाजस्य पकजनमात्परस 'यनोमगरमाटम्  उलत्थतयाः' इमत, 'आयमातयाः' इमत च विमातमार्त्तुं 

कणरपरम्परयमा श्रपुत्विमा बहिविनो जनमायाः आश्रममम् आगतमायाः।  तस्य यनोमगरमाजस्य सपुघमटतयाः कमाययाः, प्रगमाढमा जटमा, 
मविशमालमायाः च अवियविमायाः,  अङ्गमारसदृशक्षे नक्षेत्रक्षे,  मननोहिरमा गम्भष्ट्रीरमा च विमाणष्ट्री आसष्ट्रीतम्। एतत्सविर्त्तुं  प्रशससन्तयाः जनमा 
चमकतमा अभविनम्। 

व्यमाकरणमविमशर याः
● सममामपतसन्ध्यमाविन्दनमामदमक्रयक्षे – सन्ध्यमायमा विन्दनमम् इमत सन्ध्यमाविन्दनमममत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः। 

सन्ध्यमाविदनमम् आमद यमासमास तमायाः सन्ध्यमाविन्दनमादययाः इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः। तमाश्चमामष्ट्री मक्रयमाश्चक्षेमत 
सन्ध्यमाविन्दनमामदमक्रयमायाः इमत कमररमारययाः। सममामपतमायाः सन्ध्यमाविन्दनमामदमक्रयमायाः यक्षेन स 
सममामपतसन्ध्यमाविन्दनमामदमक्रययाः, तलस्मनम् इमत बहिहव्रष्ट्रीमहियाः।

● मनत्यमनयमसम्पमादनमाय – मनत्यमायाः मनयममायाः मनत्यमनयममायाः इमत कमररमारययाः। तक्षेषमास सम्पमादनमाय 
मनत्यमनयमसम्पमादनमाय इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः। 

● स्विमागतसमामगष्ट्रीषपु - स्विमागतमाथमारयाः समामग्षययाः स्विमागतसमामग्षययाः, तमासपु इमत शमाकपमासथरविमामदवित्सममासयाः।

● आरुरनोहि – आङ्पकविरकमादम् रुह्रमातनोयाः सलमट मतमप आरुरनोहि इमत।

● उपमामविशतम् - उपपकविरपकविरकमादम् मविशतक्षेयाः लमङ मतमप उपमामविशतम् इमत।

कनोषयाः
● “भमास्विमदविश्वित्सपमाश्विहिररदश्विनोष्णरश्मययाः” इत्यमरयाः।
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● “कणरशब्दगहियौ श्रनोत्रस श्रपुमतयाः सष्ट्री श्रविणस श्रवियाः” इत्यमरयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः-८

. 37 महिमामपुमनयाः कपु त्र उपमामविशतम्।

. 38 महिमामपुमनयाः क इवि कपु त्र आरुरनोहि।

. 39 मनत्यमनयमसम्पमादनमाय इत्यत्र सममासमनणरययाः कमायरयाः।

. 40 महिमामपुमनयाः दशरनक्षेन ककीदृश आसष्ट्रीतम्।

पमाठसमारयाः

सकयरयाः  आकमाशस्थनकत्रमाणमास  मध्यक्षे  ममणरूपयाः।  पकविरस्यमास  मदशमायमास  स  कपु ण्डलरूपक्षेण  मविरमाजतक्षे।  स 
कमलस्य  विलभयाः  चक्रविमाकममथपुनस्य  च  शनोकमापहिमारकयाः।  यतयाः  सकयरस्य  उदयमास्तगमनमाभ्यमास  मनयम्यतक्षे 
पमदनष्ट्रीममास प्रकमाशयाः ममासलन्यस च। मदनस्विमामष्ट्री स सकयरयाः सविरव्यविहिमारमाणमास प्रवितरमयतमा। मकस  बहिहनमा। सकयर  उमदतक्षे 
मदनमम् अस्तममतक्षे च रमामत्रयाः पकसथव्यमास मविरष्ट्रीयतक्षे। सकयरगमतकमारणमादम् एवि दमादशवित्सरस्य भक्षेदमायाः, ऋतकनमास यपुगमानमास 
तथमा कल्पमानमामम् अमप भक्षेदमायाः भविलन्त। विक्षेदक्षेषपु सकयरदक्षेवियाः एवि स्तकयतक्षे। गमायत्रष्ट्रीमन्त्रक्षेण समदप्रमायाः प्रमतमदनस सकयरस्य 
एवि उपमासनमास  कपु विरलन्त।  तस्ययवि  कपु लक्षे  भगविमानम्  श्रष्ट्रीरमामचन्द्रियाः  जन्म अलभत। अत एवि स मविश्विविमाससनमास 
परमपकजनष्ट्रीययाः इत्यक्षेविस सकयरविन्दनस कपु विरनम् मनजकपु मटरमातम् गयौरविटपु याः बमहिरमागतयाः।

मविलम्बमातम्  प्रबनोरनहिक्षेतनोयाः  गपुरुसक्षेविमायमास  मविघ्नमम्  आशङ्क्य स गपुरनोयाः  सन्ध्यनोपमासनमाथर्त्तुं  पपुष्पमाविचयस 
कतपुरमपुदतयाः।  अतयाः  स  सत्विरस  कपु सपुममामन  अविचक्षेतपुस  एकमम्  कदलष्ट्रीपणरमम्  आलच्छद  तत्र  बमालतकणसन्रमानक्षेन 
कपु सपुमस्थमापनपमात्रस  मनममारय  पपुष्पमामण  चक्षेतपुमम्  आरब्रविमानम्।  स  विटपु याः  मननोरमकमाययाः  रविलविणर्णीययाः  जटमामभयाः 
ब्रहचमारष्ट्री प्रमाययाः षनोडशवियस्कयाः शङ्खगष्ट्रीवियाः दष्ट्रीघरभमालयाः सपुन्दरबमाहिहपक्षेतयाः मविस्तकतलनोचनयाः च आसष्ट्रीतम्।

एतलस्मनम् अविसरक्षे तस्ययवि कनोऽमप सतष्ट्रीथरयाः श्यमामविटपु याः आगम्य अविदतम् यदम् अलस पपुष्पचयनक्षेन इमत। 

स श्यमामविटपु याः दशरनक्षेन अतष्ट्रीवि श्यमामलयाः। तस्य भमालदक्षेशयाः चन्दनचमचरतयाः,  विकयाःस्थलस कपकरमागपुरुचकणरसलपमम् 
आसष्ट्रीतम्। स गयौरविटपुमम् उकविमानम् यदम् यविनत्रमासमादम् भष्ट्रीतमायमायाः बमासलकमायमायाः सक्षेवियमा गयौरविटनोयाः रमात्रयौ प्रहिरत्रयमम् 
अतष्ट्रीतमम्। अतयाः स प्रमातयाः शष्ट्रीघ्रस न जमागररतयाः। श्यमामविटपुनमा गपुरनोयाः उपमासनसमामगष्ट्री प्रमागक्षेवि उपकलल्पतमा। अरपुनमा 
तस्यमायाः  बमासलकमायमायाः  मपत्रनोयाः  गकहिस्य  च  अन्विक्षेषणस  मविरमातव्यमममत।  तयनोयाः  आलमापसमयक्षे  हिठमातम्  तयनोयाः 
पविरतमशखरक्षे दृमषयाः पमततमा। 

तत्र पविरतस्य कन्दरक्षे बहिहसमयस व्यमाप्य एकयाः महिमामपुमनयाः सममारयौ मग आसष्ट्रीतम्। तस्य पररचययाः कनोऽमप 
न जमानमामत स्म। तस मपुमनस तत्रत्यमा गमामण्ययाः गमामविमाससनश्च पकजयलन्त स्म। स एवि मपुमनयाः सममासरत उत्थमाय 

   180   ससस्कक तसमामहित्यमम्



मशविरमाजमविजययाः - बटपुससविमादयाः मटप्पणष्ट्री

यदमा पविरतमादम् अवितरनम्  आसष्ट्रीतम्  तदमा विटपुदयक्षेन स दृषयाः। स च तपनोविनमामभमपुखस  सममागच्छमत स्म। ततयाः 
तपनोविनमाध्यकक्षेण सच्छमात्रक्षेण ब्रहचमाररगपुरुणमा स महिमामपुमनयाः स्विमागतविमासग्भयाः सममाहिहतयाः यथमामविसर अभ्यमचरतश्च। 
ततयाः  यनोमगरमाजयाः  आगत्य  मपुमनमनममत्तमनमदरषमास  दमारुमनममरतचतपुष्पमामदकमास  भमास्विमानम्  इवि  मदविमाकरयाः  इवि 
उदयमगररमम् उदयमाचलमम् आरुह्य उपमविषविमानम्।

स मपुमनयाः सममासरत उलत्थतयाः आश्रममम् आयमातयाः इमत च विमातमार्त्तुं कणरपरम्परयमा श्रपुत्विमा बहिविनो जनमायाः तस 
द्रिषपुमम्  आश्रममम्  आगतमायाः।  तस्य  यनोमगरमाजस्य सपुघमटतयाः  कमाययाः,  प्रगमाढमा  जटमा,  मविशमालमायाः  च  अवियविमायाः, 
अङ्गमारसदृशक्षे  नक्षेत्रक्षे,  मननोहिरमा  गम्भष्ट्रीरमा  च विमाणष्ट्री  आसष्ट्रीतम्।  एतत्सविर्त्तुं  प्रशससन्तयाः जनमा चमकतमा  अभविनम्।  एविस 
सममासक्षेन पमाठसमारयाः प्रस्तपुतयाः।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

. 1 मविष्णनोममारयमा भगवितष्ट्री ययमा सम्मनोमहितस जगतम् - इमत श्लनोकमासशस व्यमाख्यमात।

. 2 महिससयाः स्विपमापक्षेन मविमहिसससतयाः - इमत श्लनोकमासशस प्रपकयर व्यमाख्यमात।

. 3 मशविरमाजमविजयकमाव्यमदशमा सकयर्मोदयस विणरयत।

. 4 कदलष्ट्रीदलकपु ञ्जमामयतस्य एतत्कपु टष्ट्रीरस्य समन्तमातम् पपुष्पविमामटकमा, पकविरतयाः परम-पमवित्र-पमानष्ट्रीयस 
परस्सहिस-पपुण्डरष्ट्रीक-पटल-पररलससतस पतमत्रकपु ल-कक सजतपकसजतस पययाःपकररतस सर आसष्ट्रीतम्। 
दमकणतश्चयकनो मनज्झिरर-ज्झिज्झिरर-ध्विमनत-मदगन्तरयाः, फल-पटलमाऽऽस्विमाद-चपसलत-चञ्चपु-
पतङ्गकपु लमाऽऽ-क्रमणमासरक-मविनत-शमाख-शमासख समकहि-व्यमापयाः सपुन्दरकन्दरयाः पविरतखण्ड आसष्ट्रीतम्। - 
इमत व्यमाख्यमात।

. 5 तलस्मनम् पविरतक्षे आसष्ट्रीदक्षेकनो महिमानम् कन्दरयाः। तलस्मनक्षेवि महिमामपुमनरक्षेकयाः सममारयौ मतष्ठमत स्म। कदमा स 
सममासरमङ्गष्ट्रीकक तविमामनमत कनोऽमप न विक्षेसत्त। गमामणष्ट्री-गमामष्ट्रीण-गमाममायाः सममागत्य मध्यक्षे मध्यक्षे तस 
पकजयलन्त, प्रणमलन्त स्तपुविलन्त च। तस कक्षे मचतम् कमपल इमत, अपरक्षे लनोमश इमत, इतरक्षे जयगष्ट्रीषव्य इमत 
अन्यक्षे च ममाकर ण्डक्षेय इमत, मविश्विसलन्त स्म। स एविमायमरपुनमा मशखरमादवितरनम् ब्रहचमाररविटपुभ्यमामदमशर। 
- इमत व्यमाख्यमात।

. 6 आश्रमक्षे सत्कमारपयरन्तस यनोमगरमाजविकत्तमान्तस विणरयत।

पमाठगतप्रश्नमानमामपुत्तरमामण

उत्तरमामण-१
. 1 भगवित्यमा मविष्णनोयाः ममाययमा सम्मनोमहितस जगतम्।

. 2 महिससयाः स्विपमापक्षेन मविमहिसससतनो भविमत।

. 3 समारपुयाः समत्विक्षेन भयमादम् मविमपुच्यतक्षे।
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. 4 मविष्णनोममारयक्षेमत ककीदृशस नमस्कमारमात्मकस  मङ्गलमम्।

. 5 महिससयाः इमत विस्तपुमनदरशमात्मकस  मङ्गलमम्।

उत्तरमामण-२
. 6 भगवितयाः मरष्ट्रीमचममासलनयाः प्रकमाशयाः पकविरस्यमास मदमश।

. 7 सकयरयाः आकमाशमण्डलस्य ममणयाः।

. 8 सकयरयाः खक्षेचरचक्रस्य चक्रवितर्णी।

. 9 ब्रहमाण्डभमाण्डस्य दष्ट्रीपकयाः सकयरयाः।

. 10 सकयरयाः कनोकलनोकस्य शनोकमविमनोकयाः।

. 11 सकयरयाः वित्सरस दमादशसपु भमागक्षेषपु मविभनमक।

. 12 उपमतष्ठन्तक्षे इत्यत्र "उपमादक्षेविपकजमासङ्गमतकरणममत्रकरणपसथलष्विमत विकव्यमम्" इमत विमामतरकक्षे न 
आत्मनक्षेपदमम्।

. 13 जनयमत इत्यत्र "बपुरयपुरनशजनक्षेङ्प्रपुद्रिपुसपुभ्यनो णक्षेयाः" इत्यनक्षेन परस्मयपदमम्।

. 14 सकयरयाः श्रष्ट्रीरमामचन्द्रिस्य कपु लमकलमम्।

उत्तरमामण-३
. 15 गयौरविटपुनमा महिमानम् पपुण्यमययाः समययाः स्विप्नजमालपरतन्त्रक्षेण एवि अमतविमामहितयाः।

. 16 गयौरविटनोयाः गपुरुचरणमानमास प्रमातयाः सन्ध्यनोपमासनसमययाः।

. 17 गपुरनोयाः सन्ध्यनोपमासनमायय गयौरविटपु याः पपुष्पमामण अविमचननोमत।

. 18 गयौरविटपु याः मननोरमकमाययाः, रविलविणर्णीययाः, जटमामभयाः ब्रहचमारष्ट्री, प्रमाययाः षनोडश-वियस्कयाः, शङ्खगष्ट्रीवियाः, 
दष्ट्रीघरभमालयाः, सपुन्दरबमाहिहपक्षेतयाः मविस्तकतलनोचनयाः च आसष्ट्रीतम्

उत्तरमामण-३
. 19 गयौरविटनोयाः कदलष्ट्रीदलकपु ञ्जमामयतस कपु टष्ट्रीरमम्।

. 20 कपु टष्ट्रीरस्य समन्तमातम् पपुष्पविमामटकमा आसष्ट्रीतम्।

. 21 कपु टष्ट्रीरस्य पकविरतयाः परमपमवित्रपमानष्ट्रीयस परस्सहिसपपुण्डरष्ट्रीकपटलपररलससतस पतमत्रकपु लकक सजतपकसजतस 
पययाःपकररतस सर आसष्ट्रीतम्।

. 22 कपु टष्ट्रीरस्य दमकण्यस्यमास मदमश एकयाः सपुन्दरकन्दरयाः पविरतखण्ड आसष्ट्रीतम्।

. 23 मनज्झिररज्झिज्झिररध्विमनध्विमनतमदगन्तरयाः - ज्झिज्झिरररूपयाः ध्विमनयाः ज्झिज्झिररध्विमनयाः शमाकपमासथरविमामदवितम् सममासयाः। 
मनज्झिररमाणमास ज्झिज्झिररध्विमनररमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। तक्षेन ध्विमनतमामन इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासयाः। 
तमादृशमामन मदगन्तरमामण यस्य स इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः।

. 24 परमपमवित्रपमानष्ट्रीयमम् - परमस च ततम् पमवित्रस चक्षेमत कमररमारययाः, तमादृशस पमानष्ट्रीयस यस्य ततम् इमत 
बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः।
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मशविरमाजमविजययाः - बटपुससविमादयाः मटप्पणष्ट्री

उत्तरमामण-४
. 25 श्यमामविटपु याः दशरनक्षेन अतष्ट्रीवि श्यमामलयाः। तस्य भमालदक्षेशयाः चन्दनचमचरतयाः, विकयाःस्थलस 
कपकरमागपुरुचकणरसलपमम् आसष्ट्रीतम्।

. 26 आचमायरपमादमायाः आश्रमक्षे तडमागतटक्षे सन्ध्यमाविन्दनस कपु विरलन्त स्म।

. 27 श्यमामविटपुनमा आचमायमारणमास सन्ध्यनोपमासनसमामगष्ट्री ससस्थमामपतमा।

. 28 गयौरविटपु याः यविनत्रमासक्षेन भष्ट्रीतमास बमासलकमास मरपुरस पययाः पमाययनम् मपुमनभनोज्यस च खमादयनम् तमास समान्त्वियनम् 
प्रहिमारत्रयस जमागररतविमानम्।

. 29 गयौरविटपु याः मरन्दमरपुरमा अपयाः पमाययनम् लस्थतयाः।

. 30 समा बमालमा यविनत्रमासक्षेन रनोमदमत स्म।

. 31 गयौरविटपुनमा श्यमामविटपुनमा च बमासलकमायमायाः मपतरयौ भविनस च पररममागरणष्ट्रीयमामन।

. 32 पविरतमशखरक्षे गयौरविटनोयाः श्यमामविटनोश्च दृमषयाः पमततमा।

उत्तरमामण-५
. 33 तस्य पविरतस्य कन्दरक्षे एकयाः सममारयौ लष्ट्रीनयाः महिमामपुमनयाः मनविसमत स्म।

. 34 गमामणष्ट्री-गमामष्ट्रीण-गमाममायाः महिमामपुमनस पकजयलन्त स्म।

. 35 महिमामपुमनस कक्षे चन जनमायाः कमपलयाः इमत, अन्यक्षे लनोमशयाः इमत, अपरक्षे जयगष्ट्रीषव्ययाः इमत, अन्यक्षे इतरक्षे च 
ममाकर ण्डक्षेययाः इमत मविश्विसलन्त स्म।

. 36 सममासरमगयाः य आसष्ट्रीतम् तस महिमामपुमनस पविरतमशखरमादम् अवितररतपुस दृषविमानम् गयौरविटपु याः श्यमामविटपु याः च।

उत्तरमामण-६
. 37 महिमामपुमनयाः आश्रममाचमायरमनष्ठकमाष्ठपष्ट्रीठमम् उपमामविशतम्।

. 38 महिमामपुमनयाः भमास्विमानम् इवि उदयमगररमम् इवि आश्रममाचमायरमनष्ठकमाष्ठपष्ट्रीठमम् आरुरनोहि।

. 39 मनत्यमनयमसम्पमादनमाय इत्यत्र सममासमनणरययाः कमायरयाः।

. 40 महिमामपुमनयाः सपुघमटतकमाययाः, प्रगमाढजटयाः, मविशमालमावियवियाः, अङ्गमारनक्षेत्रयाः, मननोहिरविमाणष्ट्रीकयाः च आसष्ट्रीतम्। 

॥ इमत नविमयाः पमाठयाः ॥
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