3
3) कमविपररचययाः-३
प्रस्तमाविनमा
ससस्ककतसमामहित्यक्षे नयकक्षे कविययाः तक्षेषमास ककतयश्च मविरमाजन्तक्षे। तक्षेषमास यमायाः ककतययाः तमायाः पपुस्तकरूपक्षेण
अस्ममाकस पपुरत आयमालन्त। मकन्तपु तत्तत्कविष्ट्रीनमास मविषयक्षे अस्ममाकस जमानस्य अविकमाशयाः न भविमत। अतयाः तक्षेषमास
कविष्ट्रीनमास दक्षेशस्य कमालस्य च जमानममनविमायर्त्तुं यतयाः कविष्ट्रीनमास कमाव्यमामन प्रमायक्षेण दक्षेशक्षेन कमालक्षेन च प्रभमामवितमामन
भविलन्त। अत्र प्रकरणक्षे ममाघस्य श्रष्ट्रीहिषर स्य कक्षेमक्षेन्द्रिस्य कल्हिणस्य तथमा च भमट्टिस्विमाममनयाः मविषयक्षे आलनोचनस
मविमहितमम् वितर तक्षे। तक्षेषमास चररतमम् कमाव्यस्य मविमशषगपुणमायाः रष्ट्रीमतयाः इत्यमादययाः मविषयमायाः अत्र सम्यकम् ससगकहिष्ट्रीतमायाः। तमानम्
वियस ध्यमानक्षेन पररच्छक्षे दक्षेऽलस्मनम् पठमामयाः।

उदक्षेश् यमामन
इमस पमाठस पमठत्विमा भविमानम् -

 ममाघयाः श्रष्ट्रीहिषर याः कक्षेमक्षेन्द्रियाः कल्हिणयाः भट्टिस्विमामष्ट्री इमत एतक्षेषमास कविष्ट्रीनमास दक्षेशकमालककतष्ट्रीयाः जमानष्ट्रीयमातम्।
 तक्षेषमास कमाव्यरचनमाशयलन जमास्यमत।
 तक्षेषमास कमाव्यमानमास वियमशष्टमामन जमास्यलन्त।
 मशशपुपमालविरकमाव्यमविषयक्षे जमास्यमत।
 ममाघक्षे सलन्त त्रयनो गपुणमा इमत भमणत्यमायाः तमात्पयर मम् अविगममष्यसस।

3.1) ममाघयाः
3.1.1) समाममान्यपररचययाः
ममाघस्य ककतयौ मशशपुपमालविरमहिमाकमाव्यक्षे अलन्तमक्षे कमवियाः स्वियमक्षेवि स्विस्य पररचयस प्रमादमातम्। तत एवि
जमायतक्षे यतम् दत्तक इमत कश्चन ममाघस्य मपतकदक्षेवि आसष्ट्रीतम्। तस्य मपतमामहियाः सपुप्रभदक्षेवियाः विमर लमातमाख्यस्य रमाजयाः
अममात्यपदमम् अलङ्ककतविमानम्।

3.1.2) ममाघस्य दक्षे श याः
पपुरमा मष्ट्रीनमलमाख्यमम् एकस नगरमम् अवितर त। तदम् मविदमायमायाः पष्ट्रीठमम् इमत प्रसथतमम् आसष्ट्रीतम्। एविञ्च अतयाः
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एवि रमाजरमानष्ट्री अमप आसष्ट्रीतम्। ममाघस्य जन्म प्रसथतक्षे मष्ट्रीनमलमाख्यनगरक्षे अभवितम्। मक्षेरुतपुङ्गमाचमायर स्य मतक्षेन
श्रष्ट्रीममालनगर आसष्ट्रीतम् ममाघस्य मनविमासस्थलमम्। इदमानष्ट्रीन्तनक्षे कमालक्षे गपुजररप्रदक्षेशक्षे मभन्ममाल इमत गमाम एवि कविक्षेयाः
स्थलमममत अनक्षेकक्षे मन्यन्तक्षे। भनोजप्रबन्रक्षे गपुजररमनविमासष्ट्री अयस कमवियाः इमत विमणर तस दृश्यतक्षे।

3.1.3) ममाघस्य कमालयाः
विमामनककतक्षे कमाव्यमालसकमारक्षे आनन्दविरर नककतक्षे ध्विन्यमालनोकक्षे तथमा मपुकपुलभट्टिककतक्षे अमभरमाविकसत्तममातककमा
इत्यमामदषपु गन्थक्षेषपु ममाघस्य पदमानमामम् उदत
क मामन दृश्यन्तक्षे। अतयाः तक्षेभ्ययाः कमविभ्ययाः पकविरकमासलकनोऽयस कमवियाः इमत
अनपुमष्ट्रीयतक्षे। महिमामतष्ट्रीनमास महितयाः अनपुशष्ट्रीलनमातम् जमातस यतम् सपशतकस्य अलन्तममातम् अषमशतकपयर न्तमम्
ममाघस्य कमाल इमत।

3.1.4) ममाघस्य कक तययाः
मशशपुपमालविरकमाव्यस ममाघस्य एकमा एवि ककमतयाः प्रमाप्यतक्षे। तत्र कमाव्यक्षे दमामविसशमतयाः सगमारयाः सलन्त। तत्र
१६२५ श्लनोकमायाः सलन्त। अत्र यपुसरमष्ठरस्य रमाजसकयक्षे यमागक्षे श्रष्ट्रीककष्णक्षेन ककतयाः मशशपुपमालस्य विरयाः मपुख्यतयमा
विमणर तयाः। महिमाभमारतनोकमास कथमास ममाघनो विणर नममाहिमात्म्यक्षेन चमत्कमाररणन मविमहितविमानम्। अत्र कमाव्यक्षे नमायकयाः भगविमानम्
श्रष्ट्रीककष्णयाः प्रमतनमायकश्च मशशपुपमालयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः-१
1. ममाघस्य मपतमा कयाः आसष्ट्रीतम्।
2. ममाघस्य मपतमामहियाः कयाः आसष्ट्रीतम्।
3. ममाघस्य मपतमामहियाः कस्य रमाजयाः सभमायमामम् आसष्ट्रीतम्।
4. ममाघस्य जन्म कलस्मनम् नगरक्षे बभकवि।
5. ममाघयाः मनविमासस्थलस मकस नगरममासष्ट्रीतम्।
6. आनन्दविरर नककतस्य गन्थस्य नमाम मकमम्।
7. विमामनककतस्य गन्थस्य नमाम मकमम्।
8. ममाघयाः आनन्दविरर नस्य पकविरकमासलक इमत कथस जमायतक्षे।
9. ममाघस्य कमालयाः कयाः।
10. ममाघस्य कमत ककतययाः, कमायाः च तमायाः।
11. मशशपुपमालविरस्य मपुख्ययाः मविषययाः कयाः।
12. मशशपुपमालविरकमाव्यस्य उपजष्ट्रीव्ययाः गन्थयाः कयाः।
13. मशशपुपमालविरस्य नमायकयाः कयाः।
14. मशशपुपमालविरस्य प्रमतनमायकयाः कयाः।
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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3.2) मशशपुप मालविरकमाव्यमम्
अत्र महिमाभमारतमापक्षेकयमा महिमाकमाव्यनोपयनोमगनयाः अनक्षेकक्षे मविषयमायाः विमणर तमायाः। तकतष्ट्रीयसगमारतम् त्रयनोदशसगर्त्तुं
यमावितम्

भगवितयाः

श्रष्ट्रीककष्णस्य

ऐश्वियर -प्रस्थ-विनमविहि-जलक्रकीडमा-रयवितकपविर त-सन्ध्यमा-प्रमातयाः-

प्रककत्यमामदमविषयमाणमास विणर नमानन्तरस महिमारमाजस्य यपुसरमष्ठरस्य रमाजसकययजक्षे श्रष्ट्रीककष्णस्य आगमनस विमणर तमम्।
महिमाकमविममाघक्षेन प्रणष्ट्रीतस मशशपुपमालविरमहिमाकमाव्यस मविसशमतसगरषपु पकणर्त्तुं जमातमम्। तस्य ऐमतहिमाससकस
विकत्तमरनोसलसखतमलस्तपमाण्डविमायाः प्रथमविनविमासमदविसमाविसरस प्रपकयर इन्द्रिप्रस्थनगरन समसरककतविन्त आसनम्। भगवितयाः
श्रष्ट्रीककष्णस्य ककपयमा अजपुरन-भष्ट्रीम- नकपुल-सहिदक्षेविमानमाम्परमाक्रमक्षेण च रमर रमाजक्षेन यपुसरमष्ठरक्षेण समगममप जम्बकदष्ट्रीपस
मविसजत्य मविपपुलस रनमम् एकस्थष्ट्रीककतमम्। एविमतपुलसमाममाज्यस मविपपुलस वियभविञ्च अविमाप्य यपुसरमष्ठरनो रमाजसकययजस
कतपुरमम् ऐच्छतम्। प्रमाययाः समगस्य जम्बकदष्ट्रीपस्य (एमशयमायमायाः) भगवितयाः श्रष्ट्रीककष्णस्य अनपुयमामयननो मविरनोसरनश्च
रमाजमाननो यजक्षेऽलस्मनम् आमलन्त्रतमा आसनम्। यजक्षेऽलस्मनम् भगविमानम् श्रष्ट्रीककष्णयाः सविर कमर द्रिषमा आसष्ट्रीतम्। सविरऽमप
रमाजमाननो यजकमायरषपु यनोग्यतमानपुसमारस भमागस गकहलन्त स्म। अयस यज आसष्ट्रीतम् ऐमतहिमाससकयाः। अतष्ट्रीविमहित्सज्जयमा
यजयाः सपुसम्पनयाः। यमासजकमायाः ब्रमाहणमायाः दमकणमामदनमा सत्ककतमायाः।
ततयाः सदस्यपकजमायमा अविसरयाः समपुपलस्थतयाः। शमासमानपुसमारक्षेण यजसममापयौ गपुणवितक्षेऽघ्यर प्रदमानस्य
मनयमनोऽलस्त। प्रमतष्ठक्षेयस कस्मय प्रदक्षेयमा इत्यलस्मनम् मविषयक्षे यपुसरमष्ठरनो भष्ट्रीष्ममम् पप्रच्छ। शमासमानपुसमारस
षडङ्गविक्षेदमाध्ययनमाध्यमापनरतनो ब्रमाहणस्नमातकयाः, गपुरुयाः बन्रपुयाः, जमाममातमा, रमाजमा, ऋलत्विगम्, यमासजकश्चयतक्षे षटम्
सदस्यमायाः पकजनमाहिमारयाः भविलन्त। यमद कश्चन सविर गपुणसम्पनयाः स्यमात्तमहिर सनोऽमप पकजनमाहिर्मो भविमत। भष्ट्रीष्मनोऽस्यय
प्रमतष्ठमायय भगविमानम् श्रष्ट्रीककष्ण एवि महित्तम इमत उद्घनोमषतविमानम्। यपुसरमष्ठरश्च भगविन्तस श्रष्ट्रीककष्णमक्षेवि पकजयमाममास।
मशशपुपमालनो भगवितयाः श्रष्ट्रीककष्णस्यक्षेदस सम्ममानस द्रिषपु स नमाशकत। स क्रनोरमामविषयाः रककीककतनक्षेत्रश्च सनम्
उच्चमपुष्णञ्च श्विससतपुममारक्षेभक्षे। रमर रमाजस यपुसरमष्ठरस च मनलन्दत्विमा भगवितयाः श्रष्ट्रीककष्णस्यनोपरर नमानमामविरमानम् आकक्षेपमानम्
कतपुर्त्तुं प्रविकत्तयाः। भगविमानम् श्रष्ट्रीककष्णयाः मयौनमाविललम्बतयाः सनम् मनसयवि मशशपुपमालस्य अपरमारमानम् गणयमत स्म। भष्ट्रीष्मयाः
मशशपुपमालस्यक्षेदस रमाष्टर्त्तुं सनोढपु स नमाशकतम् तन्मपुखमाच्च भगवितयाः श्रष्ट्रीककष्णस्य मनन्दमास श्रपुत्विमा सयाः कपुब्रयाः सञ्जमातयाः।
तक्षेननोकमम् – “अद मयमा मविमहितमा भगवितयाः श्रष्ट्रीककष्णस्य पकजमा न यस्मय रनोचतक्षे सयाः रनपुरमाररयक्षेतम्”। इत्यपुकक्षे भष्ट्रीष्मक्षे
मशशपुपमालसमथर कमायाः रमाजमाननो यजमण्डपमादम् बमहिगर न्तपुमपुदतमा बभकविपुयाः। मशशपुपमालयाः पपुनयाः कठनोरमामण विचमाससस
उविमाच, तत्स्थमानमाच्च मनयाःसकत्य भगविन्तस श्रष्ट्रीककष्णस यपुदमाथर मम् आहिह य चमकसज्जमास कतपुरममारक्षेभक्षे। पमाण्डविमायाः
तत्पमकणश्च रमाजमानयाः शमान्तमा आसनम्। चमकसज्जमास मविरमाय मशशपुपमालक्षेन रमाजसभमायमास स्विककीयनो द त
क याः प्रक्षेमषतयाः।
स दत
क याः लश्लषशब्दयभरगविन्तस श्रष्ट्रीककष्णस मनन्दयमाममास। भगवितयाः श्रष्ट्रीककष्णस्य प्रक्षेरणयमा समात्यमकयाः तस्य
आकक्षेपमाणमामम् उमचतमपुत्तरस प्रमादमातम्, तथमामप सनोऽनक्षेकमामन मनन्दमामन विचमाससस अकथयतम्। अनक्षेन भगविमानम्
श्रष्ट्रीककष्णयाः तत्समथर कमायाः रमाजमानश्च अत्यन्तस क्रपुदमायाः सञ्जमातमायाः। अन्तक्षे च यपुदमम् प्रमारब्रमम् एवि। मशशपुपमालस्य
सम्पकणमारऽमप चमकयाः नषमा। चम्विमास मविनषमायमास सयाः स्वियस श्रष्ट्रीककष्णक्षेन समाकस यनोदम
पु म् आरक्षेभक्षे। यपुद्ध्यममानयाः स श्रमान्तनो
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भकत्विमा कठनोरमामण विचमाससस अविदतम्। ततयाः शतससख्यमाकक्षेषपु अपरमारक्षेषपु पकणरषपु, तदरक्षेऽसरकस मविलम्बमम् अनपुमचतमम्
मत्विमा भगविमानम् श्रष्ट्रीककष्णयाः सपुदशर नचक्रक्षेण मशशपुपमालस्य मशरयाः मचच्छक्षे द। अलस्मनक्षेवि समयक्षे तस्य शरष्ट्रीरमादम् एकयाः
तक्षेजयाःसमकहिनो मनयाःसकत्य भगवितयाः श्रष्ट्रीककष्णस्य शरष्ट्रीरऽक्षे न्तमहिर तयाः। सविर चमानयमा घटनयमा मविलस्मतमायाः बभकविपुयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः-२
15. महिमारमाजयाः यपुसरमष्ठरयाः कस यजस सम्पमादयमाममास।
16. मशशपुपमालविरकमाव्यस कमत सगमारत्मकमम्।
17. पमाण्डविमायाः प्रथमविनविमासमदविसमाविसरस प्रपकयर कलस्मनम् नगरक्षे विमासस ककतविन्तयाः।
18. रमाजसकययजक्षे कक्षे आहिह तमायाः आसनम्।
19. यजक्षेऽलस्मनम् कयाः सविर कमर द्रिषमा आसष्ट्रीतम्।
20. शमासमानपुसमारक्षेण यजसममापयौ कस्मय अघ्यर प्रदमानस्य मनयमनोऽलस्त।
21. शमासमानपुसमारस कक्षे पकजनमाहिमार भविलन्त।
22. भगविमानम् श्रष्ट्रीककष्ण एवि महित्तम इमत कक्षेन उद्घनोमषतमम्।
23. मशशपुपमालयाः कस्य मनन्दमास ककतविमानम्।
24. “अद मयमा मविमहितमा भगवितयाः श्रष्ट्रीककष्णस्य पकजमा न यस्मय रनोचतक्षे सयाः रनपुरमाररयक्षेतम्” इमत कक्षेन
उकमम्।

25. मशशपुपमालक्षेन प्रक्षेमषतनो दत
क याः कथस श्रष्ट्रीककष्णस मनन्दयमाममास।
26. समात्यमकयाः मकस ककतविमानम्।
27. कदमा भगविमानम् श्रष्ट्रीककष्णयाः मशशपुपमालस्य मशरश्छक्षे दस ककतविमानम्।
28. भगविमानम् श्रष्ट्रीककष्णयाः कक्षेन असक्षेण मशशपुपमालस्य मशरश्छक्षे दस ककतविमानम्।
29. मशशपुपमालस्य शरष्ट्रीरमादक्षेकस्तक्षेजयाःसमकहिनो मनयाःसकत्य कपुत्र अन्तमनर महितयाः।
30. मशशपुपमालविरकमाव्यक्षे मशशपुपमालस्य मशरश्छक्षे दमानन्तरस कयमा घटनयमा मविलस्मतमायाः बभकविपुयाः।

3.3) ममाघकमाव्यस्य गपुण मायाः
बहिह शमासमवित्कमवियाः ममाघयाः। तस्य कमाव्यक्षे विक्षेदयाः , पपुरमाणमम्, दशर नमम्, अलसकमारयाः, ससगष्ट्रीतस, समरशमासस,
छन्दयाः, ज्ययौमतषमम् इमत सविरषमास शमासमाणमास स्पशर्मो मविदतक्षे। श्रमसमाध्यमपष्ट्रीदस कमाव्यस चमत्कमारपकणरमममत कविक्षेयाः
शमकमत्तमा स्फपुटमा। व्यमाकरणस्य नमानमामविरमायाः प्रयनोगमा अत्र प्रमायशयाः दरष्ट्रीदृश्यन्तक्षे। कमाव्यक्षेऽलस्मनम् स्पषतमा ,
मरपुरतमा, ऊजर स्विलतमा च सविर त्र प्रकटष्ट्रीभविलन्त। अरयाःलस्थतस पदस पमठत्विमा जमातपुस शक्यतक्षे यतम् चमत्ककमतयाः कथस
अस्य कमाव्यक्षे प्रकमामशतमा।
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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क्रकरमाररकमारष्ट्री कनोरक्षेक कमारकयाः कमाररकमाकरयाः।
कनोरकमाकमारकरकयाः करष्ट्रीरयाः ककररनोहिकररुकम्।।

(ककष्ण अजक्षेयमानमास ररपकणमास मविनमाशकयाः, जगदसरपमतयाः, दषपु मानमास पष्ट्रीडकयाः, पदमपुकपुल इवि चरणयौ यस्य
तस्य दक्षेहिबलक्षेन हिलस्तन अमप परमासजतमा भविलन्त। शत्रकणमास पपुरतयाः भयङ्करयाः इमत श्लनोकस्य अथर याः।)
कक्षेमचतम् कथयलन्त यतम् कमाव्यगयौरविक्षेण मनष्णमातस भमारमविमविरमचतस मकरमातमाजपुरनष्ट्रीयमम् अविगमाहिमयतपुमम् एवि
मशशपुपमालविरकमाव्यस रचमयतपुमअ उदपुकनोऽभवितम् कमवियाः। कमाव्यक्षेऽलस्मनम् पविर तमानमामम् ऋतकनमास विनमविहिमारस्य
जलक्रकीडमायमायाः सन्ध्यमायमायाः प्रभमातस्य च महिनोहिरमामण विणर नमामन सलन्त। अलसकमारप्रयनोगमनपपुणनोऽयस कमवियाः
अस्तमाचलगमननोन्मपुखस्य सकयरस्य तथमा उदयमाचलमाविरूढस्य चन्द्रिस्य विणर नस हिलस्तनयाः कणर यनोयाः आबदयमा
घण्टयमा सहि मनरुपम्य घण्टमाममाघ इमत प्रससमदस गतयाः।
सनोऽयस श्लनोकस्तमावितम्उदयमत मविततनोध्विर रलश्नरज्जविमहिमरूचयौ महिमरमालम्न यमामत चमास्तमम्।
विहिमत मगरररयस मविललम्बतघण्टमादयपररविमाररतविमारणक्षेन्द्रिलष्ट्रीलमामम्।।

(श्रष्ट्रीककष्णस्य समारसथनमा दमारुकक्षेण उकस- रज्जपुयाः इवि मकरणमामन मविमकरयन्त्यमायाः सकयरस्य उदयस तथमा
चन्द्रिस्य अस्तगनसमयक्षे एककमालस रयविकपविर तयाः, कणर यनोयाः आबदघण्टस्य हिलस्तन इवि शनोभतक्षे।)
उनमविसशक्षे सगर कमवियाः शब्दमालसकमारस्य प्रयनोगक्षे महितन कपुशलतमास प्रदमशर तविमानम्। तत्र मचत्रबन्रस्य एकयाः
सपुन्दरयाः प्रयनोगयाः दृश्यतक्षे। कपुत्रमामप एकक्षेन विणरन कपुत्रमामप विमा विणर दयक्षेन श्लनोकस रचयमाममास। तस्य उदमाहिरणमामन
तमावितम्दमाददनो ददददपु मादष्ट्री दमादमादनो ददक दष्ट्रीददनोयाः।
ददपु मादस दददक्षे ददपु क्षे ददमाददददनोऽददयाः॥१९.११४ ॥
रमाजरमाजष्ट्री रुरनोजमाजक्षेरसजरक्षेऽजनोऽजरनोऽरजमायाः।
रक्षेजमाररजकरजनोजमारजर्णी ररमाजजपुररजजर रयाः॥१९.१०२ ॥
शब्दस्य अथर स्य च समाथर कयाः समन्विय एवि कविक्षेयाः सकषयौ प्रममाणमममत कमविनमा उकमम्।

पमाठगतप्रश्नमायाः-३
31. बहिह शमासमवित्कमवियाः ममाघ इमत कथस जमायतक्षे।
32. ममाघस्य कमाव्यक्षे अन्यक्षेषमास कक्षेषमास शमासमाणमास स्पशर्मो मविदतक्षे।
33. मकरमातमाजपुरनष्ट्रीयस कक्षेन मविरमचतमम्।
34. कस गन्थमविगमाहिमयतपुस ममाघयाः मशशपुपमालविरकमाव्यस रचयमाममास।
35. मशशपुपमालविरकमाव्यक्षे कक्षेषमास कक्षेषमास विस्तकनमास विणर नस दृश्यतक्षे।
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36. ममाघयाः कथस घण्टमाममाघ इमत प्रससमदस गतयाः।
37. ममाघकविक्षेयाः सकयमारस्तपकविरकचन्द्रिनोदयविणर नपरकस श्लनोकस सलखत।
38. मशशपुपमालविरकमाव्यक्षे मचत्रबन्रक्षेन मविमहितयाः श्लनोकयाः उदमामह्रियतमामम्।

3.4) श्रष्ट्री हि षर याः
3.4.1) समाममान्यपररचययाः
श्रष्ट्रीहिषर याः नयषरष्ट्रीयचररतस्य तथमा खण्डनखण्डखमादगन्थस्य च कतमाररूपक्षेण प्रससदनो वितर तक्षे। श्रष्ट्रीहिषर याः
दमादशक्षे शतकक्षे कमान्यकपुब्जनगरक्षे आसष्ट्रीतम्। मपतरयौ तस्य आस्तमामम् यथमाक्रमस श्रष्ट्रीहिष्ट्रीरयाः ममामलदक्षेविष्ट्री च। मपतमा
श्रष्ट्रीहिष्ट्रीरयाः विमारमाणस्यमास रमाजयाः जयन्तचन्द्रिस्य सभमायमाममासष्ट्रीतम्। तत्रयवि ममसथलमायमायाः आगतमातम् नययमामयकमातम्
उदयनमाचमायमारतम् परमाभविमनपुभकय कपुब्रनो जमातयाः। आसनक्षे च मरणकमालक्षे स्विपपुत्रस सपुपपुत्रस श्रष्ट्रीहिषर्त्तुं तस्य तमास मयमारदमास
पपुनरुदमारमाथर्त्तुं अनपुरुरनोर। श्रष्ट्रीहिषर याः मचन्तमाममणमन्त्रस्य जपस मविरमाय दक्षेव्यमायाः मत्रपपुरमायमायाः अनपुगहिक्षेण महितन प्रमतभमास
सम्प्रमाप्य कमान्यकपुब्जरमाजस्य सभमायमास पपुनरमाजगमाम। तत्रयवि तस्यमानपुगहिक्षेण नयषरष्ट्रीयचररतस रचयमाममास। तथयवि
खण्डनखण्डकमाव्यक्षेन उदयनमाचमायर्त्तुं खलण्डतविमानम्। सविर तयाः प्ररमानमस्य कविक्षेमविर षयक्षे विकव्यमलस्त यतम्
दक्षेविभमाषमासमामहित्यस्य अपकषर णकमालक्षे अन्रकमारयपुगक्षे प्रमादभ
पु र कतनोऽयस महिमाकमविस्तमादृशममालनोकस दत्तविमानम् यतम् सविमार
मदशमा एवि चमाकमचक्यपकणमार जमातमायाः।

3.4.2) श्रष्ट्री हि षर स्य दक्षे श याः
कमान्यकपुब्जमासरपतक्षेयाः सभमायमास सभमापलण्डत आसष्ट्रीतम् इमत ककत्विमा श्रष्ट्रीहिषर याः कमान्यकपुब्जमासरविमासष्ट्री
आसष्ट्रीमदमत जमायतक्षे।

3.4.3) श्रष्ट्री हि षर स्य कमालयाः
कमान्यकपुब्जमासरपतक्षेयाः जयन्तचन्द्रिस्य सभमायमाममासष्ट्रीतम् इमत ककत्विमा जयन्तचन्द्रिस्य कमालमानपुसमारस तस्य
कविक्षेयाः कमालस मनणरतसपु शक्यतक्षे। रमाजमा जयन्तचन्द्रि ११६३ ईशविष्ट्रीयमातम् ११९४ ईशविमाब्दस यमावितम् रमाज्यशमासनस
चकमार। अतयाः तत्कमाल एवि कमाल इमत अनपुममातपुस शक्यतक्षे। तथमा च ११६३तयाः ११७४ईशविष्ट्रीयमाब्दमाभ्यन्तरस
कदमामचतम् नयषरष्ट्रीयचररतस रचयमाममास इमत व्यकहिलमारस्य मतमम्।

3.4.4) श्रष्ट्री हि षर स्य कक तययाः
श्रष्ट्रीहिषर स्य नवि गन्थमायाः प्रमाप्यन्तक्षे। तन्मध्यक्षे नयषरष्ट्रीयचररतस खण्डनखण्डकमाव्यमक्षेवि प्रससदमम्। तत्र
नयषरष्ट्रीयचररतक्षे अलन्तमक्षे सगर कमविनमा श्रष्ट्रीहिषरण स्वियमक्षेवि तस्य अन्यमासमास ककतष्ट्रीनमास मविषयक्षे उकमम्। तस्य कमाव्यमामन
महिस्थय यर मविचमारप्रकरणमम् - नमामतनो दमाशर मनकगन्थनोऽयस प्रमाययाः कणभङ्गविमादखण्डनपरयाः।

ससस्ककतसमामहित्यमम्
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मविजयप्रशलस्तयाः - जयचन्द्रिस्य मपतपुयाः मविजयचन्द्रिस्य प्रशससमापरकस कमाव्यमम्।
खण्डनखण्डखमादमम् - स्विनमामख्यमातनोऽमनविर चनष्ट्रीयतमासविर स्विभकतनो विक्षेदमान्तगन्थयाः।
गयौडनोविर्णीशकपु लप्रशलस्तयाः - विङ्गष्ट्रीयस्य कस्यमचद्रिमाजयाः स्तपुमतपरस कमाव्यमम्।
अणर वि विणर न मम् - स्विनमामख्यमातमम्।
मछन्दप्रशलस्तयाः - अजमातपररचयस्य कस्यमामप रमाजनो विणर नपरनोऽयस गन्थयाः स्यमातम्।
मशविशमकससमदयाः - मशविशक्त्यनोरुपमासनमागन्थनोऽयस सम्भमाव्यतक्षे।
नविसमाहिसमाङ्कचररतचम्पकयाः (नमाम्नमा एवि मविषययाः स्विरूपञ्च आख्यमायक्षेतक्षे।)
नय ष रष्ट्री य चररतमम् - अत्र महिमाकमाव्यक्षे मनषरशमासकस्य नलस्य चररत्रस प्रस्तकयतक्षे। अलस्मनम् गन्थक्षे
दमामविसशमतयाः सगमारयाः २८३० श्लनोकमाश्च सलन्त। एतमावितमामप गन्थक्षेन नलचररतयकदक्षेश एवि विण्यर तक्षे।
नलदमयन्त्यनोयाः पररणयमाविसरविकत्तमान्तयाः सम्भनोगमचत्रस नलस्य च रमर प्रमाणतमायमायाः विणर नमय्यमा पदत्यमा विमणर तनोऽत्र
गन्थक्षे। रमाजमन नलक्षे दमयन्तष्ट्रीरकक्षे दमयन्तष्ट्रीमचन्तयमा दय
क ममानक्षे स्विमारमामस पयर टमत समत तक्षेन हिससनो गकह्यतक्षे दययमा
मपुच्यतक्षे च। स एवि प्रत्यपुपकमारभमाविनयमा नलस्य स्तपुमतस दमयन्तष्ट्रीसमष्ट्रीपक्षे करनोमत। दमयन्त्यमायाः पकविररमागयाः उदयतक्षे।
दमयन्त्यमायाः

मपतमा

मविदभर याः

स्वियसविरममारचयमत।

दमयन्तष्ट्रीकमामपुकमा

दक्षेविमा

अमप

तत्र

आयमालन्त ,

रकतनलस्विरूपमाश्चत्विमार इन्द्रियमविमायपुकपुविक्षेरमायाः पञ्चमनो नलश्चक्षेमत सविरषमास समरूपतयमा दमयन्तष्ट्री मविमचत्रमास दशमास
प्रपदतक्षे। सभमाविणर नमाय सममागतमा सरस्वित्यमप श्लक्षेषविणर नयमा दमयन्तन व्यमामनोहियमत। अविसमानक्षे दमयन्त्यमायाः
पमामतव्रत्यक्षेन दृढमानपुरमागक्षेण च प्रष्ट्रीत्यमा दक्षेविमायाः स्विमामन मविमशषमचहमामन प्रकटष्ट्रीकपु विर लन्त ययनरलयाः पररमचतयाः भविमत।
नलदमयन्त्यनोयाः सपुखसङ्गमक्षेन च गन्थयाः सममाप्यतक्षे।

पमाठगतप्रश्नमायाः-४
39. श्रष्ट्रीहिषर स्य दयौ गन्थयौ उमलखत।
40. श्रष्ट्रीहिषर याः कलस्मनम् नगरक्षे बभकवि।
41. श्रष्ट्रीहिषर स्य मपतपुयाः नमाम मकमम्।
42. श्रष्ट्रीहिषर स्य ममातपुयाः नमाम मकमम्।
43. श्रष्ट्रीहिषर स्य मपतमा कस्य रमाजयाः सभमायमाममासष्ट्रीतम्।
44. श्रष्ट्रीहिषर स्य मपतमा श्रष्ट्रीहिष्ट्रीरयाः कस्ममात्पलण्डतमातम् परमाबभकवि।
45. श्रष्ट्रीहिषर याः कस्य मन्त्रस्य जपस ककतविमानम्।
46. श्रष्ट्रीहिषर याः कस्यमायाः दक्षेव्यमायाः उपमासनमास ककतविमानम्।
47. श्रष्ट्रीहिषर याः कक्षेन कमाव्यक्षेन उदयनमाचमायर्त्तुं खलण्डतविमानम्।
48. श्रष्ट्रीहिषर स्य कमालयाः कयाः।
49. श्रष्ट्रीहिषर याः कदमा नयषरष्ट्रीयचररतस रचयमाममास।
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3.5) श्रष्ट्री हि षर स् य कमाव्यस्य विय म शष्टमामन
नयषरष्ट्रीयचररतस्य सरसमा विणर नपदमतयाः शृङ्गमारप्रकषर पकणरकथमा च सहृदयहृदयमामन अविजर यक्षेतमामम्।
यथयवि श्रष्ट्रीहिषर स्य खण्डनखण्डकमाव्यममदतष्ट्रीयस तथयवि नयषरष्ट्रीयममप स्विकक्षेत्रक्षेऽनपुपममम्। श्रष्ट्रीहिषर याः यथयवि
दमाशर मनककमवियाः तथयवि यनोगष्ट्री अमप आसष्ट्रीमदमत ययाः समाकमात्कपुरुतक्षे सममासरषपु परस ब्रह प्रमनोदमाणर विमममत
पदमाज्जमायतक्षे।
श्रष्ट्रीहिषर याः स्विष्ट्रीयस्य शमासजमानस्य पररचयस प्रमतसगर्त्तुं ददमामत, परन्तपु सपदशसगर तपु तक्षेन स्विष्ट्रीयस
नमालस्तकमालस्तकसकलदशर नप्रविष्ट्रीणत्विस व्यमाकरणमनष्णमातत्विस च प्रकटष्ट्रीककतमम्।
विक्षेदमालन्तनमा श्रष्ट्रीहिषरण नययमामयकमा वियशक्षेमषकमाश्च कमवितमायमामप्यपुपहिससतमायाःमपुकयक्षे ययाः मशलमात्विमाय शमासमकचक्षे सचक्षेतसमामम्।
गनोतमस तमविक्षेक्ष्ययवि यथमा मवित्थ तथयवि सयाः।।
ध्विमान्तस्य विमामनोरु मविचमारणमायमास वियशक्षेमषकस चमारुमतस मक्षे।
औलपुकममाहिह याः खलपु दशर नस ततम् कमस तमस्तत्त्विमनरूपणमाय।।
श्रष्ट्रीहिषर स्य कमवितमायमास नमारष्ट्रीरूपस्य विणर नमतष्ट्रीवि सजष्ट्रीविमम्। चतपुथरसगर मविप्रलम्भशृङ्गमारस्य विणर नमतष्ट्रीवि
रमणष्ट्रीयमम्। तत्र एकयाः श्लनोकयाः तमावितम् मयमाङ्गस पकषयाः कपुलनमामनष्ट्री भविमानमक मविमपुच्ययवि मकमन्यदक
पु विमानम्।
पपुपमासपुतमा शमालन्तमपुपयमत विमाररजमा न जमातपु दग्पु रमान्मरपुननोऽसरकमादमप।।
बहिवियाः शमाससम्मतमायाः तकमार अत्र कमाव्यक्षे यत्र यत्र कमविनमा सप्रयमासस सममाविक्षेमशतमायाः सहृदयमानमास मनमाससस
रञ्जयलन्त। उत्प्रक्षेकमाणमाममप चमत्कमारनोऽस्य मनतमान्तस हृदयाः यदस्य यमात्रमासपु बलनोदतस रजयाः स्पपुतप्रतमापमानलरकममसञ्जम।
तदक्षेवि गत्विमा पमततस तरमामत पङ्कष्ट्रीभविङ्कतमास मविरयौ।।
यदमप नयषरकमाव्यस सयौमबदतमायमा अभमाविमातम् कमठन्यमादक्षेकस्ययविनमाथर स्य शब्दमान्तरक्षेणमावितर नमाच्च
ममाघमकतमाजपुरनष्ट्रीयमापक्षेकयमा न्यकनमयमारदस मन्तव्यस भविमत तथमामप नयषरक्षे लस्ततस रसनोल्विणत्विस सविर ममतशय्य वित्तरतक्षे।
तस्ममादमाभमाणकममदमम्उमदतक्षे नयषरक्षे कमाव्यक्षे क्वि ममाघयाः क्वि च भमारमवियाः।।
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3.6) कक्षे मक्षे न् द्रियाः
3.6.1) समाममान्यपररचययाः
कक्षेमक्षेन्द्रियाः एकमादशशतकस्य ख्यमातनमाममा कमवियाः आसष्ट्रीतम्। कक्षेमक्षेन्द्रियाः ससन्रनोयाः पयौत्रयाः प्रकमाशक्षेन्द्रिस्य
पपुत्रश्च आसष्ट्रीतम्। कक्षेमक्षेन्द्रिस्य मपतमा प्रकमाशक्षेन्द्रियाः ब्रमाहणमानमास ससरकक आसष्ट्रीतम्। कक्षेमक्षेन्द्रियाः कश्मष्ट्रीररमाजस्य
अनन्तस्य सभमापलण्डत आसष्ट्रीतम्। तस्य अनन्तस्य शमासनकमालयाः १०२७ ईशविष्ट्रीयमाब्दतयाः १०६४
ईशविष्ट्रीयमाब्दस यमावितम् आसष्ट्रीतम्।

3.6.2) कक्षे मक्षे न् द्रिस्य दक्षे श याः
कक्षेमक्षेन्द्रियाः कश्मष्ट्रीरविमासष्ट्री आसष्ट्रीतम्। तत्रत्यस्य रमाजयाः अनन्तस्य सभमापलण्डत आसष्ट्रीतम् कक्षेमक्षेन्द्रियाः।
कश्मष्ट्रीरदक्षेशनो विरपपुत्रमाणमास दक्षेशयाः इमत भमणमतयाः प्रससदमा एवि। तक्षेन विरपपुत्रमाणमास दक्षेशक्षे कश्मष्ट्रीरक्षे जमनस लक्षेभक्षे कक्षेमक्षेन्द्रियाः।

3.6.3) कक्षे मक्षे न् द्रिस्य कमालयाः
पकविरमक्षेवि उकमलस्त यतम् कक्षेमक्षेन्द्रियाः कश्मष्ट्रीररमाजस्य अनन्तस्य सभमापलण्डत आसष्ट्रीतम्। तस्य अनन्तस्य
शमासनकमालयाः १०२७ ईशविष्ट्रीयमाब्दतयाः १०६४ ईशविष्ट्रीयमाब्दस यमावितम् आसष्ट्रीतम्। अतयाः कक्षेमक्षेन्द्रिस्य समययाः
एकमादशशतकमममत मनलश्चत्य विकसपु शक्यतक्षे।

3.6.4) कक्षे मक्षे न् द्रिस्य कक तययाः
कक्षेमक्षेन्द्रिस्य बह्व्ययाः ककतययाः प्रमाप्यन्तक्षे। तमाश्च शमशविसशमहिमाकमाव्यमम् अमकतरङ्गकमाव्यमम् अविसरसमारयाः
मपुकमाविलष्ट्री लमाविण्यवितष्ट्री दक्षेशनोपदक्षेशयाः पविनपञ्चमामशकमा पदकमादम्बरष्ट्री अविदमानकल्पलतमा नष्ट्रीमतकल्पतरुयाः
लनोकप्रकमाशकनोशयाः सक्षेव्यसक्षेविकनोपदक्षेशयाः मविनयविलष्ट्री दपर दलनमम् कमविकण्ठमाभरणमम् रमाममायणमञ्जरष्ट्री भमारतमञ्जरष्ट्री
बकहित्कथमामञ्जरष्ट्री समयममातककमा दशमावितमारचररतमम् इमत।

3.6.5) कक्षे मक्षे न् द्रिस्य कमाव्यस्य गपुण मायाः
कक्षेमक्षेन्द्रिस्य अविदमानकल्पलतमा समारर शतविषमारभ्यन्तरक्षे एवि मतब्बतभमाषमानपुविमादमाविसरस लक्षेभक्षे इमत
कक्षेमक्षेन्द्रिस्य रमाममर कनोदमारतमायमायाः सपुन्दरकमाव्यशयल्यमाश्च प्रबलस प्रममाणमम्।
दशमावितमारचररतनमाम महिमाकमाव्यस कक्षेमक्षेन्द्रिस्यमालन्तममा मरपुरतममा च ककमतयाः। अलस्मनम् स्वितन्त्रक्षे महिमाप्रयौढक्षे
च महिमाकमाव्यक्षे मविष्णनोदर शमावितमारमायाः रनोचकशयल्यमा विमणर तमायाः। कक्षेमक्षेन्द्रिस्य भमाषमा मरपुरमा , सरसमा सपुबनोरमा चमासष्ट्रीतम्।
उदमाहिरणमक्षेकस यथमा दमयतजनमवियनोगनोदक्षेगरनोगमातपुरमाणमास मविभविमविरहिदयन्यम्लमायममानमाननमानमामम्।
शमयमत मशतशल्यस हिन्त नयरमाश्यनश्यद्भविपररभवितमालन्तयाः शमालन्तरन्तक्षे विनमान्तक्षे।।

40

ससस्ककतसमामहित्यमम्

कमविपररचययाः -३

मटप्पणष्ट्री

पमाठगतप्रश्नमायाः-५
50. कक्षेमक्षेन्द्रियाः कस्य रमाजयाः सभमापलण्डत आसष्ट्रीतम्।
51. कलस्मनम् दक्षेशक्षे कक्षेमक्षेन्द्रियाः जमनस लक्षेभक्षे।
52. कक्षेमक्षेन्द्रिस्य कमालयाः कयाः।
53. कक्षेमक्षेन्द्रिस्य कमाश्चन ककतष्ट्रीयाः सलखत।
54. कक्षेमक्षेन्द्रिस्य मरपुरतममायमायाः ककतक्षेयाः नमाम मकमम्।

3.7) कल्हिणयाः
3.7.1) समाममान्यपररचययाःऐमतहिमाससककमविषपु अन्यतमयाः कमवियाः कल्हिणयाः। ससस्ककतभमाषमायमामम् इमतहिमासलक्षेखनमाय यमाविन्तयाः
मविदमाससयाः व्यविससतविन्तयाः तक्षेषमास मध्यक्षे कल्हिणयाः प्रमपुख इमत मनतमान्तसत्यस विस्तपु। कल्हिणयाः स्वियमक्षेवि स्विष्ट्रीयमम्
इमतविकत्तस मनमदर षविमानम्। कल्हिणस्य मपतमा आसष्ट्रीतम् चणपकयाः। चणपकयाः तमात्कमालष्ट्रीककमाश्मष्ट्रीरमासरपतक्षेयाः हिषर स्य
प्ररमानमाममात्ययाः आसष्ट्रीतम्। कल्हिणस्य मपतकव्ययाः कणकनोऽमप रमाजयाः हिषर स्य आश्रयक्षे आसष्ट्रीतम्। हिषर शत्रपुमभयाः कपटक्षेन
हितक्षे समत चणपकयाः रमाजमाश्रयहिष्ट्रीनयाः सञ्जमातयाः। परस कल्हिणयाः अलकदत्तनमाम्नयाः कस्यमचत्सत्पपुरुषस्य छत्रछमायमामम्
आसश्रतविमानम्। कल्हिणयाः रमाममायणमहिमाभमारतमामदगन्थमानम् सम्यकम् अरष्ट्रीतविमानम्। समस महि ज्ययौमतषशमासक्षेऽमप तस्य
पमालण्डत्यमम् आसष्ट्रीतम्।

3.7.2) कल्हिणस्य दक्षे श याःकल्हिणनोऽयस कमाश्मष्ट्रीरदक्षेशक्षे आढब्रमाहणविसशक्षे अजमायत। तस्य कमाश्मष्ट्रीरविमाससत्विक्षे नमालस्त कनोऽमप
सन्दक्षेहियाः।

3.7.3) कल्हिणस्य कमालयाःरमाजयाः सपुस्सलस्य पपुत्रक्षे जयसससहिक्षे रमाजमत कल्हिणयाः रमाजतरमङ्गणन मनममर तविमानम्। जयसससहिस्य
शमासनकमालयाः आसष्ट्रीतम् ११२७ तमक्षेशविष्ट्रीयविषर तयाः ११५९ तमक्षेशविष्ट्रीयविषर पयर न्तमम्। अतयाः कल्हिणस्य कमालयाः
ईशविष्ट्रीयदमादशशतकमम् इमत मनश्चयक्षेन विकसपु शक्यतक्षे।

3.7.4) कल्हिणस्य कक मतयाःऐमतहिमाससककविक्षेयाः अस्य रमाजतरमङ्गणष्ट्री इमत एकमक्षेवि ऐमतहिमाससककमाव्यस प्रमाप्यतक्षे। सविर ममप प्रमाकनमम्
इमतहिमासगन्थमनविहिस मनपपुणस मनरष्ट्रीक्ष्ययवि रमाजतरमङ्गणन प्रणष्ट्रीतविमानम्। कल्हिणक्षेन ११४८-तमक्षेशविष्ट्रीयविषर प्रमारब्रमा
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११५०-तमक्षेशविष्ट्रीयविषर

सममामपतमा।

अत्र

कमाव्यतमायमायाः

यमाविमानसशनो

वितर तक्षे

तमाविमानसशयाः

ऐमतहिमाससकतमायमायाः अमप।

3.7.5) रमाजतरमङ्गणष्ट्री ग न्थयाःगन्थनोऽयस मविशमालकमाययाः अषसपु तरङ्गक्षे षपु मविभकनो मविदतक्षे। अत्र कल्हिणयाः प्रमाचष्ट्रीनकमालमादमारभ्य
तत्समयपयर न्तस्य कमाश्मष्ट्रीरदक्षेशस्य कमाश्मष्ट्रीरशमासकमानमास च इमतहिमासस लक्षेसखतपुस प्रयत्नस ककतविमानम्। अस्य गन्थस्य
इमतहिमासमनबदयाः मविक्रमससवित्सरप्रमारम्भमातम् दमादशशतकपकविरभविस्य कस्यचन गनोनन्दनमामकस्य रमाजयाः
इमतहिमासमातम् प्रक्रमतक्षे। अलस्मनम् गन्थक्षे प्रथमतरङ्गत्रयक्षे मनमदर षमानमास रमाजमामपुलक्षेखयाः कमालमनदरशरमहितयाः एवि ककतयाः।
तत्र पयौरमामणककथमास जनश्रपुमतस च आरमारष्ट्रीककत्य इमतहिमासस मनममर तविमानम्। ततयाःपरस रमाजमामम् इमतहिमासविणर नक्षे
कमालमनदरशयाः प्रमाप्यतक्षे। सविर तयाः प्रथममम् मनमदर श्यममानमा मतसथयाः ८१३-८१४ ईशविष्ट्रीयविषर मम्। ततयाः अन्तयाःपयर न्तस
विमणर तमायाः घटनमायाः प्रमाममामणकरूपक्षेण वियजमामनकपदत्यमा मनबदमा मविदतक्षे। अषमतरङ्गस्य घटनमास्तपु कमविनमा
भकयसमासशक्षेन समाकमात्ककत्य मनबदमा इमत तमासमास सत्यतमा असलन्दग्रमा।

3.7.6) कल्हिणस्य कमाव्यस्य विय म शष्टमम्समाममान्यतयाः प्रमाययाः सविर एवि ऐमतहिमाससकमायाः स्विदक्षेशस्य प्रमतष्ठमास विरर मयतपुस स्विष्ट्रीयदक्षेशक्षे अवितर ममानमानमप
गपुणमानम् विणर मयतपुस न सङ्कपुचलन्त। मकन्तपु कल्हिणयाः तमादृशयाः नमासष्ट्रीतम्। स महि मनतमान्तमनष्पकपमामततयमा इमतहिमासस
रमचतविमानम्। स स्वियमक्षेवि सलखमत-

"श्लमाघ्ययाः स एवि गपुणविमानम् रमागदक्षेषमविविसजर तयाः।
भकतमाथर कथनक्षे यस्य स्थक्षेयस्यक्षेवि सरस्वितष्ट्री।।" इमत।
रमाजतरमङ्गणष्ट्रीगन्थक्षे तत्कमालष्ट्रीनमानमास रमाजमास गपुणदनोषमायाः , रमाजसक्षेविकमानमास च ककतघ्नतमास्विमाममभमकयाः सविर्त्तुं
यथमायथस विमणर तमम्। अलस्मनम् कमाव्यक्षे मनन्दमा स्तपुमतयाः उभयमम् अमप मनष्पकपमाततयमा सलसखतमम्।
अलस्मनम् गन्थक्षे इमतहिमासक्षेन समस कमाव्यत्विममप सममानतयमा वितर तक्षे। यथमा-

"रमाज्यमाच्च्यपुतस्य बहिह शयाः पररविमाररमाममा
कनोशमामद तस्य ररपविनो व्रजतनोऽपजहपुयाः।
उविर्णीरूहिनोमविगसलतस्य नगक्षेन्द्रिशृङ्गमादलष्ट्रीफलमामद रभसमामदवि गण्डशयलमायाः।।" इमत।

पमाठगतप्रश्नमायाः-६
55. कल्हिणयाः कलस्मनम् दक्षेशक्षे अजमायत।
56. कल्हिणस्य ककतक्षेयाः नमाम मकमम्।
57. रमाजतरमङ्गणष्ट्री इमत ककीदृशस कमाव्यमम्।
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58. रमाजतरमङ्गण्यमास कमत तरङ्गमायाः सलन्त।
59. कल्हिणस्य मपतपुयाः मपतकव्यस्य च नमाम सलखत।

3.8) भमट्टिस्विमामष्ट्री
3.8.1) समाममान्यपररचययाःभमट्टिकमाव्यस्य प्रणक्षेतपुयाः भमट्टिस्विमाममनयाः मपतमा आसष्ट्रीतम् श्रष्ट्रीररस्विमामष्ट्री। भमट्टिस्विमाममनयाः जष्ट्रीविनचररतमविषयक्षे
प्रमाममामणकस मकममप मतस नमालस्त। तस्य जष्ट्रीविनमविषयक्षे कमालश्चतम् कथमायाः श्रकयन्तक्षे। भमट्टिस्विमाममनयाः जन्मनयाः परमक्षेवि
तस्य ममातकमवियनोगयाः सञ्जमातयाः। तस्य मपतमा श्रष्ट्रीररस्विमामष्ट्री अमप नविजमातकस स्विपपुत्रस पररत्यज्य सन्यमासस
स्विष्ट्रीककतविमानम्। तत्र श्रष्ट्रीररसक्षेननमाममा कलश्चतम् रमाजमा आसष्ट्रीतम्। सयाः भमट्टिस्विमाममनयाः पनोषणस ककतविमानम्।
कविक्षेरस्य व्यमाकरणशमासक्षे आसष्ट्रीतम् प्रगमाढस पमालण्डत्यमम्। तस्य कमाव्यमक्षेवि तत्र प्रममाणमम्। समस महि
अलङ्कमारमामदष्विमप शमासक्षेषपु तस्य पमालण्डत्यमम् आसष्ट्रीतम्।

3.8.2) भमट्टिस्विमाममनयाः दक्षे श याःकमविरयस सयौरमाषषजनपदस्य अन्तगर तक्षे विलभष्ट्रीनगरक्षे जमनस लब्रविमानम् इमत रूमढयाः।

3.8.3) भमट्टिस्विमाममनयाः कमालयाःअयस कमवियाः रमाजयाः श्रष्ट्रीररसक्षेनस्य आश्रयक्षे आसष्ट्रीमदमत सयाः स्वियमक्षेवि स्विष्ट्रीयकमाव्यक्षे सलखमत।
श्रष्ट्रीररसक्षेननमामकमाश्चत्विमारनो रमाजमानयाः प्रससदमायाः। तक्षे च ५०० -६५० ईशविष्ट्रीयमाब्दपयर न्तमम् अजमायन्त। तक्षेषपु
कतमस्य श्रष्ट्रीररसक्षेनस्य समयक्षे आसष्ट्रीमदमत न मनलश्चतमम्। श्रष्ट्रीररसक्षेनमदतष्ट्रीयस्य एकयाः मशलमालक्षेखयाः प्रमाप्यतक्षे यत्र
भमट्टिनमाम्नक्षे मविदषपु क्षे रमाजमा ककतस्य भकममदमानस्य विमातमार ममलमत। यमद अयस भमट्टियाः भमट्टिकमाव्यस्य प्रणक्षेतमा भमट्टियाः
स्यमातम् तमहिर तस्य समययाः ६१० ईशविष्ट्रीयमाब्दयाः इमत मन्तपुस शक्यतक्षे। मभनभट्टिक्षेयाः कल्पनमायमाममप भमट्टियाः
सपमशतकमादध्क विर्त्तुं नमानक्षेतपुस यनोग्ययाः। अतयाः भमट्टिस्विमामष्ट्री ईशविष्ट्रीयसपमशतकक्षे आसष्ट्रीमदमत विकसपु शक्यतक्षे।

3.8.4) भमट्टिस्विमाममनयाः कक मतयाःभमट्टिकमाव्यमम् इमत तस्य ककमतयाः। शमासकमाव्यक्षेषपु भमट्टिकमाव्यस प्रससदतरमम्। अस्य कमाव्यस्य मनममारणक्षे
उदक्षेश्यममासष्ट्रीतम् मनक्षेमविननोदक्षेन सहि व्यमाकरणस्य जमानमम्। व्यमाकरणशमासस्य प्रयनोगयाः अलस्मनम् कमाव्यक्षे सम्यकयमा
दृश्यतक्षे। स्विस्य कमाव्यमविषयक्षे भमट्टिस्विमामष्ट्री स्वियमक्षेवि सलखमत“दष्ट्रीपतपुल्ययाः प्रबन्रनोऽयस शब्दलकणचकपुषमामम्।
हिस्तमादशर इविमान्रमानमास भविक्षेद्व्यमाकरणमादृतक्षे” इमत।
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अथमारतम् व्यमाकरणक्षे व्यपुत्पनमानमास ककतक्षे कमाव्यममदस प्रदष्ट्रीपतपुल्यमम्। मकन्तपु व्यमाकरणजमानरमहितमानमास ककतक्षे
अन्रस्य हिस्तक्षे दपर णयाः इवि। कमाव्यममदस भमट्टिस्विमाममनमा प्रणष्ट्रीतमम् इमत हिक्षेतनोयाः तनमाम्नयवि प्रससमदयाः जमातमा।
कमाव्यममदस रमाविणविरनमाम्नमामप प्रथतक्षे।
इदस कमाव्यस विमाल्मष्ट्रीमकमहिषरयाः रमाममायणममासश्रत्य मनममर तमम्। अत्र रमाममायणकथमा एवि विमणर तमा।
कमाव्यक्षेऽलस्मनम् दमादशसगमारयाः सलन्त।

3.8.5) भमट्टिस्विमाममनयाः कमाव्यस्य विय म शष्टमम्कमाव्यस्यमास्य प्ररमानस वियमशष्टस महि व्यविहिमारक्षे व्यमाकरणस्य यमामन रूपमामण प्रमाप्यन्तक्षे तययाः सहि
अप्रचसलतमायाः व्यमाकरणस्य प्रमाययाः सविर एवि प्रयनोगमायाः अत्र लभ्यन्तक्षे। ममलनमाथस्य मतमानपुसमारस भमट्टिकमाव्यस महि

"उदमाहिरणकमाव्यमम्"। अन्यक्षे अमप टष्ट्रीकमाकमारमायाः विदलन्त यतम् प्रयनोगदमारमा व्यमाकरणस्य मशकमादमानमाय कमविनमा
कमाव्यममदस मनममर तमम् इमत। भमट्टिकमाव्यस्य मपुख्यतयमा चत्विमारयाः भक्षेदमायाः। प्रककीणर कमाण्डयाः, असरकमारकमाण्डयाः,
प्रसनकमाण्डयाः, मतङन्तकमाण्डश्च। तक्षेषपु आमदतयाः पञ्चमसगर पयर न्तस प्रककीणर कमाण्डयाः। तत्र व्यमाकरणस्य मविमविरमायाः
मनयममायाः प्रयनोगययाः उदमाहृतमायाः। पञ्चमसगर तयाः नविमसगर पयर न्तमम् असरकमारकमाण्डयाः। तत्र प्रत्ययमानमास व्यविहिमारयाः ,
आत्मनक्षेपदपरस्मयपदमविरमानस, णत्विमविरमानस, षत्विमविरमानस च प्रयनोगययाः दमशर तमम्। दशमसगर तयाः त्रयनोदशसगर पयर न्तस
प्रसनकमाण्डयाः। अलस्मनम् असशक्षे अलङ्कमारमाणमास प्रयनोगयाः दृश्यतक्षे। अषमादशसगर तयाः अलन्तमस यमावितम् मतङन्तकमाण्डयाः।
अत्र दशमानमास लकमारमाणमास प्रयनोगयाः प्रमाप्यतक्षे। न महि भमट्टिकमाव्यस कक्षेविलस व्यमाकरणलकणप्रयनोगजमानमाय मनममर तमम् अमप
तपु अलङ्कमारयाः, रसयाः, छन्दयाः, कमाव्यगपुणमायाः, व्यञ्जनमा, मचत्रमम् इत्यमादष्ट्रीमन अमप अत्र भकयशयाः प्रमाप्यन्तक्षे।
कमाव्यस्यमास्य दशमक्षे सगर शब्दमाथमारलङ्कमारमाणमास मनविक्षेशक्षेन एकमादशसगर ममारपुयरगपुणस्य सममाविक्षेशक्षेन च अस्य
गयौरविमक्षेरतक्षे।
भमट्टिकमाव्यक्षे यमकमालङ्कमारस्य एकमम् उदमाहिरणस यथमा-

"अविससतस हिससतस प्रससतस मपुदमा मविलससतस ह्रिससतस स्मरभमाससतमम्।
न समदमायाः प्रमदमा हितस्मदमायाः पपुरनोमहितस मविमहितस न समष्ट्रीमहितमम्।।" इमत।
लपुङ्लकमारस्य प्रयनोगयाः यथमा-

"ममाजमासष्ट्रीस्त्विस सपुखष्ट्री रमामनो यदकमाषर्णीतम् स रकसमामम्।
उदतमारष्ट्रीददपु न्विन्तयाः पपुरस न पररतनोऽरुरतम्।।" इमत.
अस्य कमाव्यस्य शरदणर नस मनतमान्तहृदमम्-

"तरङ्गसङ्गमाचचपलययाः पलमाशयज्विमारलमासश्रयस समामतशयस दरलन्त।
सरपुमदष्ट्रीपमामगरुचष्ट्रीमन रनोजपुस्तमामनोत्पलमान्यमाकपुलषट्पदमामन।।" इमत।
एविमक्षेवि सकयर्मोदयविणर नममप-
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"दरु
पु त्तरक्षे पङ्क इविमान्रकमारक्षे मगस जगत्सन्ततरलश्मरज्जपुयाः।
प्रणषमकमतर प्रमविभमागमपुदनम् समपुज्जहिमारक्षेवि ततनो मविविस्विमानम्।।" इमत।
भमट्टिकमाव्यस्य मनम्नसलसखतश्लनोकस्तपु एकमाविलष्ट्रीनमामकस्य अलङ्कमालस्य प्रससदमपुदमाहिरणमम् -

"न तज्जलस यन सपुचमारुपङ्कजस न पङ्कजस तददलष्ट्रीनषट्पदमम्।
न षट्पदनोऽसयौ न जपुगपुञ्ज ययाः कलस न गपुसञ्जतस तन्त जहिमार यन्मनयाः।।" इमत।
कमाव्यक्षेऽलस्मनम् महिमाकमाव्यस्य वियमशष्टममप वितर तक्षे इमत हिक्षेतनोयाः भमट्टिकमाव्यस महिमाकमाव्यमक्षेवि।

पमाठगतप्रश्नमायाः-७
60. भमट्टिस्विमाममनयाः मपतपुयाः नमाम मकमम्।
61. भमट्टिस्विमामष्ट्री कस्य रमाजयाः आश्रयक्षे अमासष्ट्रीतम्।
62. भमट्टिस्विमामष्ट्री कलस्मनम् दक्षेशक्षे अजमायत।
63. भमट्टिस्विमामष्ट्री कलस्मनम् शतकक्षे जमनस लब्रविमानम्।
64. भमट्टिकमाव्यस ककीदृशस कमाव्यमम्।
65. भमट्टिस्विमाममनयाः ककतक्षेयाः नमाम मकमम्।
66. दष्ट्रीपतपुल्ययाः प्रबन्रनोऽयमम् इमत कस्य मविषयक्षे उकमम्।
67. भमट्टिकमाव्यस मकममासश्रत्य मनममर तमम्।
68. एकमाविलष्ट्रीनमामकस्य अलङ्कमारस्य प्रससदमपुदमाहिरणस भमट्टिकमाव्यतयाः दष्ट्रीयतमामम्।

पमाठसमारयाः
ममाघयाः
अलस्मनम् पमाठक्षे वियस कविक्षेयाः ममाघस्य जष्ट्रीविनचररतस, तस्य दक्षेशयाः, तस्य कमालयाः.तस्य ककतययाः, तस्य
कमाव्यस्य वियमशष्टमामन, मशशपुपमालविरकमाव्यस्य वियमशष्टमामन इत्यमादययाः मविषयमायाः पमठतमायाः। ममाघस्य मपतमा
दत्तकयाः मविदमानम् दमानप्रससदश्चमासष्ट्रीतम्। मष्ट्रीनमलमाख्यनगरक्षे जन्मगहिणमकरनोतम्। गपुजररमनविमासष्ट्री अयस कमवियाः
श्रष्ट्रीममालनगरक्षे विमासस ककतविमानम्। सपशकस्य अलन्तममातम् अषमशतकपयर न्तमम् ममाघस्य समययाः इमत मविदषपु मास मतमम्।
मशशपुपमालविर इमत एकक्षेनयवि कमाव्यक्षेन ममाघकमवियाः प्रसथतयशमा बभकवि।

ससस्ककतसमामहित्यमम्
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महिमाभमारतमम् उपजष्ट्रीव्य मविरमचतक्षे अलस्मनम् गन्थक्षे यपुसरमष्ठरस्य रमाजसकयक्षे यमागक्षे श्रष्ट्रीककष्णक्षेन ककतयाः
मशशपुपमालस्य विरयाः मपुख्यतयमा विमणर तयाः। महिमाभमारतनोकमास मनष्प्रमाणमाममममास कथमास ममाघनो विणर नममाहिमात्म्यक्षेन
चमत्कमाररणन मविमहितविमानम्।

श्रष्ट्री हि षर याः
अलस्मनम्

पमाठक्षे

श्रष्ट्रीहिषर स्य

जष्ट्रीविनविकत्तमान्तयाः

दक्षेशयाः

कमालयाः

ककतयश्च

विमणर तमायाः।

श्रष्ट्रीहिषर याः

कमान्यकपुब्जमासरविमासष्ट्री आसष्ट्रीतम्। श्रष्ट्रीहिष्ट्रीरयाः तस्य मपतमा ममातमा च ममामलदक्षेविष्ट्री आसष्ट्रीतम्। उदयनमाचमायमारतम् परमाभविमम्
अनपुभमवितपुयाः स्विमपतपुयाः श्रष्ट्रीहिष्ट्रीरस्य सम्ममानरकमाथर्त्तुं श्रष्ट्रीहिषरण नयषरष्ट्रीयचररतस मविरमचतमम्। दक्षेविभमाषमासमामहित्यस्य
अपकषर णकमालक्षे अन्रकमारयपुगक्षे प्रमादभ
पु र कतनोऽयस महिमाकमवियाः भमाषमायमास पपुनरुदमारस ककतविमानम्। रमाजमा जयन्तचन्द्रिस्य
कमाल एवि अस्य कविक्षेयाः कमाल इमत लस्थरष्ट्रीककत्य अयस श्रष्ट्रीहिषर याः दमामविसशशतककमालक्षे आसष्ट्रीमदमत अनपुममातपुस शक्यतक्षे।
श्रष्ट्रीहिषर स्य नवि गन्थमायाः प्रमाप्यन्तक्षे। तत्र नयषरष्ट्रीयचररतस तथमा खण्डनखण्डकव्यमक्षेवि असरकतयमा प्रथन्तक्षे।
तमदहिमाय अन्यक्षे गन्थमायाः तमावितम् स्थययरमविचमारप्रकरणमम् , मविजयप्रशलस्तयाः, गयौडनोविर्णीशकपुलप्रशलस्तयाः, अणर विविणर नमम्,
मछन्दप्रशलस्तयाः, मशविशमकससमदयाः, नविसमाहिसमाङ्कचररतचम्पकयाः इमत।
तत्र नयषरष्ट्रीयचररतमाख्यक्षे गन्थक्षे दमामविसशमतयाः सगमारयाः २८३० श्लनोकमाश्च सलन्त। नलदमयन्त्यनोयाः
पररणयमाविसरविकत्तमान्तयाः सम्भनोगमचत्रस नलस्य च रमर प्रमाणतमायमायाः विणर नमय्यमा पदत्यमा विमणर तनोऽत्र गन्थक्षे।
दमयन्तष्ट्रीमचन्तयमा रमाजयाः नलस्य रमाजहिससपररत्यमागविणर नमम् प्रससदमम्। नलस्य दक्षेविययाः सहि औपम्यमम् इत्यमादष्ट्रीमन
विणर नमामन प्रससदमामन। नलदमयन्त्यनोयाः सपुखसङ्गमक्षेन च गन्थयाः सममाप्यतक्षे।
श्रष्ट्रीहिषर स्य कमाव्यवियमशष्टमामन अमप अत्र समपुपविमणर तमामन। विणर नपदत्यमा अलसकमारप्रयनोगमामदनमा
मनरूपममायाः ककतययाः ककतमायाः।

कक्षे मक्षे न् द्रियाः
कक्षेमक्षेन्द्रियाः एकमादशशतमाब्दयौ जमनस लक्षेभक्षे। स कश्मष्ट्रीरदक्षेशष्ट्रीययाः। तस्य नयकमायाः ककतययाः लनोकप्रससदमायाः
कमाव्यगपुणसम्पनमायाः च। सविमारसपु ककमतषपु दशकपुममारचररतमममत कमाव्यमम् तस्ययवि कमाव्यमान्तरमामण अमतशक्षेतक्षे।

कल्हिणयाः
ऐमतहिमाससककमविषपु अन्यतमयाः कमवियाः कल्हिणयाः। ईशविष्ट्रीयदमादशशतकक्षे कमाश्मष्ट्रीरदक्षेशक्षे सयाः जमनस
लब्रविमानम्। तस्य मपतमा चणपकयाः आसष्ट्रीतम् रमाजयाः हिषर स्य प्ररमानमाममात्ययाः। अलकदत्तनमाममा कलश्चत्सत्पपुरुषयाः
कल्हिणस्य पनोषकयाः आसष्ट्रीतम्। कल्हिणस्य ककतक्षेयाः नमाम रमाजतरमङ्गणष्ट्री। अत्र अषयौ तरङ्गमायाः सलन्त। रमाजमन
जयसससहिक्षे रमाजमत कल्हिणयाः रमाजतरमङ्गणन मनममर तविमानम्। अलस्मनम् कमाव्यक्षे गनोनन्दनमामकरमाजयाः आरभ्य
तत्कमालपयर न्तस्य कमाश्मष्ट्रीरदक्षेशस्य रमाजमास च इमतहिमासयाः विमणर तयाः।

भमट्टिस्विमामष्ट्री
भमट्टिस्विमामष्ट्री सयौरमाषषजनपदस्य अन्तगर तक्षे विलभष्ट्रीनगरक्षे सपमशतकक्षे अजमायत। भमट्टिस्विमाममनयाः मपतमा
आसष्ट्रीतम् श्रष्ट्रीररस्विमामष्ट्री। मपतरर सन्न्यस्तक्षे रमाजमा श्रष्ट्रीररसक्षेनयाः तस्य पनोषणस ककतविमानम्। तस्य ककतक्षेयाः नमाम
भमट्टिकमाव्यमम्। रमाविणविरमममत भमट्टिकमाव्यस्य अपरस नमाम। शमासकमाव्यक्षेषपु भमट्टिकमाव्यस प्रससदतरमम्। कमाव्यममदस
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विमाल्मष्ट्रीमकमहिषरयाः रमाममायणममासश्रत्य मनममर तमम्। कमाव्यक्षेऽलस्मनम् दमादशसगमारयाः सलन्त। अत्र व्यमाकरणशमासस्य
सम्यकम् प्रयनोगयाः अत्र दृश्यतक्षे।

पमाठगतप्रश्नमानमामपुत्त रमामण
उत्तरस्तबकयाः-१

1. ममाघस्य मपतमा आसष्ट्रीतम् दत्तकयाः।
2. ममाघस्य मपतमामहियाः आसष्ट्रीतम् सपुप्रभदक्षेवियाः।
3. ममाघस्य मपतमामहियाः रमाजयाः विमर लमातयाः सभमायमामम् आसष्ट्रीतम्।
4. ममाघस्य जन्म मष्ट्रीनमलमाख्यक्षे नगरक्षे बभकवि।
5. ममाघयाः मनविमासस्थलस आसष्ट्रीतम् श्रष्ट्रीममालनगरमम्।
6. आनन्दविरर नककतस्य गन्थस्य नमाम महि ध्विन्यमालनोकयाः।
7. विमामनककतस्य गन्थस्य नमाम तमावितम् कमाव्यमालसकमारयाः।
8. आनन्दविरर नककतक्षे ध्विन्यमालनोकक्षे ममाघस्य पदमानमामम् उदतक त्विमातम् ममाघयाः आनन्दविरर नस्य पकविरकमासलक
इमत जमायतक्षे।

9. सपशकस्य अलन्तममातम् अषमशतकपयर न्तमम् ममाघस्य कमालयाः।
10. ममाघस्य एकमा एवि ककमतयाः प्रमाप्यतक्षे तच्च भविमत मशशपुपमालविरकमाव्यमम्।
11. यपुसरमष्ठरस्य रमाजसकयक्षे यमागक्षे श्रष्ट्रीककष्णक्षेन ककतयाः मशशपुपमालस्य विर एवि शशपुपमालविरकमाव्यस्य मपुख्यनो
मविषययाः।

12. मशशपुपमालविरकमाव्यस्य उपजष्ट्रीव्ययाः गन्थयाः तमावितम् व्यमासमविरमचतस महिमाभरतमम्।
13. मशशपुपमालविरस्य नमायकयाः भगविमानम् श्रष्ट्रीककष्णयाः।
14. मशशपुपमालविरस्य प्रमतनमायकयाः मशशपुपमालयाः।
उत्तरस्तबकयाः-२

15. महिमारमाजयाः यपुसरमष्ठरयाः रमाजसकययजस सम्पमादयमाममास।
16. मशशपुपमालविरकमाव्यस मविसशमतसगमारत्मकमम्।
17. पमाण्डविमायाः प्रथमविनविमासमदविसमाविसरस प्रपकयर इन्द्रिप्रस्थनगरक्षे विमासस ककतविन्तयाः।
18. रमाजसकययजक्षे जम्बकदष्ट्रीपस्य सविर रमाजमानयाः आहिह तमायाः आसनम्।
19. यजक्षेऽलस्मनम् भगविमानम् श्रष्ट्रीककष्णयाः सविर कमर द्रिषमा आसष्ट्रीतम्।
20. शमासमानपुसमारक्षेण यजसममापयौ गपुणवितक्षे अघ्यर प्रदमानस्य मनयमनोऽलस्त।
21. शमासमानपुसमारस षडङ्गविक्षेदमाध्ययनमाध्यमापनरतनो ब्रमाहणस्नमातकयाः, गपुरुयाः बन्रपुयाः, जमाममातमा, रमाजमा, ऋलत्विगम्,
यमासजकश्च एतक्षे षटम् सदस्यमायाः पकजनमाहिमार भविलन्त।
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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22. भगविमानम् श्रष्ट्रीककष्ण एवि महित्तम इमत भष्ट्रीष्मक्षेण उद्घनोमषतमम्।
23. मशशपुपमालयाः कस्य श्रष्ट्रीककष्णस्य मनन्दमास ककतविमानम्।
24. “ अद मयमा मविमहितमा भगवितयाः श्रष्ट्रीककष्णस्य पकजमा न यस्मय रनोचतक्षे सयाः रनपुरमाररयक्षेतम्” इमत भष्ट्रीष्मक्षेण
उकमम्।

25. मशशपुपमालक्षेन प्रक्षेमषतनो दत
क याः लश्लषशब्दययाः भगविन्तस श्रष्ट्रीककष्णस मनन्दयमाममास।
26. समात्यमकयाः मशशपुपमालस्य आकक्षेपमाणमामम् उमचतमपुत्तरस प्रमादमातम्।
27. शतससख्यकक्षेषपु अपरमारक्षेषपु पकणरषपु भगविमानम् श्रष्ट्रीककष्णयाः मशशपुपमालस्य मशरश्छक्षे दस ककतविमानम्।
28. भगविमानम् श्रष्ट्रीककष्णयाः सपुदशर नचक्रक्षेण मशशपुपमालस्य मशरश्छक्षे दस ककतविमानम्।
29. मशशपुपमालस्य शरष्ट्रीरमादक्षेकस्तक्षेजयाःसमकहिनो मनयाःसकत्य भगवितयाः श्रष्ट्रीककष्णस्य शरष्ट्रीरक्षे अन्तमहिर तयाः।
30. मशशपुपमालविरकमाव्यक्षे मशशपुपमालस्य मशरश्छक्षे दमानन्तरस मशशपुपमालस्य शरष्ट्रीरनोदकतक्षेजयाःसमकहियाः मनयाःसकत्य
भगवितयाः श्रष्ट्रीककष्णस्य शरष्ट्रीरक्षे अन्तमहिर तयाः अनयमा घटनयमा सविर मविलस्मतमायाः बभकविपुयाः।

उत्तरस्तबकयाः-३

31. ममाघस्य कमाव्यक्षे विक्षेदयाः, पपुरमाणमम्, दशर नमम्, अलसकमारयाः, ससगष्ट्रीतस, समरशमासस, छन्दयाः, ज्ययौमतषमम् सविरषमास
शमासमाणमास स्पशर्मो मविदतक्षे अतयाः बहिह शमासमवित्कमवियाः ममाघ इमत जमायतक्षे।

32. ममाघस्य कमाव्यक्षे अन्यक्षेषमास विक्षेदयाः, पपुरमाणमम्, दशर नमम्, अलसकमारयाः, ससगष्ट्रीतस, समरशमासस, छन्दयाः, ज्ययौमतषमम्
इत्यमादष्ट्रीनमास शमासमाणमास स्पशर्मो मविदतक्षे।

33. मकरमातमाजपुरनष्ट्रीयस भमारमविनमा मविरमचतमम्।
34. मकरमातमाजकरनष्ट्रीयमाख्यस गन्थमविगमाहिमयतपुस ममाघयाः मशशपुपमालविरकमाव्यस रचयमाममास।
35. मशशपुपमालविरकमाव्यक्षे पविर तमानमामम् ऋतकनमास विनमविहिमारस्य जलक्रकीडमायमायाः सन्ध्यमायमायाः प्रभमातस्य
इत्यमादष्ट्रीनमास विस्तकनमास विणर नस दृश्यतक्षे।

36. ममाघयाः अस्तमाचलगमननोन्मपुखस्य सकयरस्य तथमा उदयमाचलनोररूढस्य चन्द्रिस्य विणर नस हिलस्तनयाः
कणर यनोयाः आबदयमा घण्टयमा सहि मनरुपम्य घण्टमाममाघ इमत प्रससमदस गतयाः।

37. ममाघकविक्षेयाः सकयमारस्तपकविरकचन्द्रिनोदयविणर नपरकस श्लनोकनो महि उदयमत मविततनोध्विर रलश्नरज्जविमहिमरूचयौ महिमरमालम्न यमामत चमास्तमम्।
विहिमत मगरररयस मविललम्बतघण्टमादयपररविमाररतविमारणक्षेन्द्रिलष्ट्रीलमामम्।। इमत।

38. मशशपुपमालविरकमाव्यक्षे मचत्रबन्रक्षेन मविमहितयाः श्लनोकनो महि दमाददनो ददददपु मादष्ट्री दमादमादनो ददक दष्ट्रीददनोयाः।
ददपु मादस दददक्षे ददपु क्षे ददमाददददनोऽददयाः ॥ १९.११४ ॥ इमत

उत्तरस्तबकयाः-४

39. श्रष्ट्रीहिषर स्य दक्षे गन्थक्षे नयषरष्ट्रीयचररतमम्, खण्डनखण्डखमादस च।
40. श्रष्ट्रीहिषर याः कमान्यकपुब्जनगरक्षे बभकवि।
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कमविपररचययाः -३

मटप्पणष्ट्री

41. श्रष्ट्रीहिषर स्य मपतपुयाः नमाम श्रष्ट्रीहिष्ट्रीरयाः।
42. श्रष्ट्रीहिषर स्य ममातपुयाः नमाम ममामलदक्षेविष्ट्री।
43. श्रष्ट्रीहिषर स्य मपतमा जयन्तचन्द्रिस्य रमाजयाः सभमायमाममासष्ट्रीतम्।
44. श्रष्ट्रीहिषर स्य मपतमा श्रष्ट्रीहिष्ट्रीरयाः उदयनमाचमायमारतम् परमाबभकवि।
45. श्रष्ट्रीहिषर याः मचन्तमाममणमन्त्रस्य जपस ककतविमानम्।
46. श्रष्ट्रीहिषर याः कस्यमायाः मत्रपपुरमादक्षेव्यमा उपमासनमास ककतविमानम्।
47. श्रष्ट्रीहिषर याः खण्डनखण्डखमादगन्थक्षेन उदयनमाचमायर्त्तुं खलण्डतविमानम्।
48. श्रष्ट्रीहिषर स्य कमालनो भविमत दमादश ईशविष्ट्रीयमाब्दयाः।
49. श्रष्ट्रीहिषर याः ११६३तयाः ११७४ ईशविष्ट्रीयमाब्दमाभ्यन्तरक्षे नयषरष्ट्रीयचररतस रचयमाममास।
उत्तरस्तबकयाः-५

50. कक्षेमक्षेन्द्रियाः रमाजयाः अनन्तस्य सभमापलण्डत आसष्ट्रीतम्।
51. कक्षेमक्षेन्द्रियाः कश्मष्ट्रीरदक्षेशक्षे जमनस लक्षेभक्षे।
52. कक्षेमक्षेन्द्रियाः एकमादशतकक्षे आसष्ट्रीतम्।
53. कक्षेमक्षेन्द्रिस्य कमतपयमायाः ककतययाः शमशविसशमहिमाकमाव्यमम्, अमकतरङ्गकमाव्यमम्, अविसरसमारयाः, मपुकमाविलष्ट्री,
लमाविण्यवितष्ट्री, दक्षेशनोपदक्षेशयाः, पविनपञ्चमामशकमा, दशमावितमारचररतमम् इत्यमादययाः।

54. कक्षेमक्षेन्द्रिस्य मरपुरतममायमायाः ककतक्षेयाः दशमावितमारचररतमम्।
उत्तरस्तबकयाः-६

55. कल्हिणयाः कमाश्मष्ट्रीरदक्षेशक्षे अजमायत।
56. कल्हिणस्य ककतक्षेयाः नमाम रमाजतरमङ्गणष्ट्री।
57. रमाजतरङ्गणष्ट्री इमत एकमम् ऐमतहिमाससककमाव्यमम्।
58. रमाजतरमङ्गण्यमामम् अषयौ तरङ्गमायाः सलन्त।
59. कल्हिणस्य मपतपुयाः नमाम चणपकयाः इमत मपतकव्यस्य च नमाम कणकयाः इमत।
उत्तरस्तबकयाः-७

60. भमट्टिस्विमाममनयाः मपतपुयाः नमाम श्रष्ट्रीररस्विमामष्ट्री।
61. भमट्टिस्विमामष्ट्री रमाजयाः श्रष्ट्रीररसक्षेनस्य आश्रयक्षे अमासष्ट्रीतम्।
62. भमट्टिस्विमामष्ट्री सयौरमाषषजनपदस्य अन्तगर तक्षे विलभष्ट्रीनगरक्षे अजमायत।
63. भमट्टिस्विमामष्ट्री सपमशतकक्षे जमनस लब्रविमानम्।
64. भमट्टिकमाव्यमम् एकस शमासकमाव्यमम्।
65. भमट्टिस्विमाममनयाः ककतक्षेयाः नमाम भमट्टिकमाव्यमम्।
66. "दष्ट्रीपतपुल्ययाः प्रबन्रनोऽयमम्" इमत भमट्टिकमाव्यस्य मविषयक्षे उकमम्।
67. भमट्टिकमाव्यस रमाममायणममासश्रत्य मनममर तमम्।
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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सस स् कक तसमामहित्यमम्
68. एकमाविलष्ट्रीनमामकस्य अलङ्कमारस्य प्रससदमपुदमाहिरणस महि - "न तज्जलस यन सपुचमारुपङ्कजस न पङ्कजस
तददलष्ट्रीनषट्पदमम्। न षट्पदनोऽसयौ न जपुगपुञ्ज ययाः कलस न गपुसञ्जतस तन्त जहिमार यन्मनयाः।।" इमत।

॥ इमत तकतष्ट्रीययाः पमाठयाः ॥
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रघपुविस श मम्
भकम मकमा
भविन्तयाः सविर एवि महिमाकविक्षेयाः कमासलदमासस्य नमाम श्रपुतविन्तयाः। सयाः न कक्षेविलस
भमारतविषर स्य अमप तपु समगस्य मविश्विस्य प्रससदक्षेषपु कमविषपु अन्यतमयाः अलस्त। तक्षेन सप
कमाव्यरत्नमामन सलसखतमामन इमत अनक्षेकक्षे स्विष्ट्रीकपुविर लन्त। रघपुविसशस कपुममारसम्भविमम् इमत दक्षे
महिमाकमाव्यक्षे, मक्षेघदत
स मारमम् इमत दक्षे खण्डकमाव्यक्षे , अमभजमानशमाकपुन्तलस मविक्रमनोविर शष्ट्रीयस
क मम् ऋतपुसहि
ममालमविकमामगममत्रमम् इमत त्रष्ट्रीमण च नमाटकमामन। एतमासपु सविमारसपु ककमतषपु रघपुविसशस प्रथमस स्थमानमम्
आविहिमत। रघपुविसशमम् एकनोनमविसशमतसगमारत्मकमम् एकस लमासलत्यपकणर्त्तुं महिमाकमाव्यमम् अलस्त। अत्र
रघपुविसशष्ट्रीयमानमास नकपमाणमास कथमायाः मनबदमायाः सलन्त। भगविमानम् श्रष्ट्रीरमामयाः एवि महिमाकमाव्यस्य नमायकयाः
वितर तक्षे। दशमसगमारदमारभ्य पञ्चदशसगर पयर न्तस तस्य एवि कथमा विमणर तमा अलस्त। महिमाकमाव्यस च
रमाजयाः अमगविणर स्य रमाज्यमामभषक्षेकक्षेण सममापयमत कमवियाः। रघपुविसशक्षे यक्षे रमाजमानयाः विमणर तमायाः सलन्त तययाः
सहि रमाममायणक्षे विमणर तमानमास नकपमाणमास महिमानम् भक्षेदयाः अलस्त। मकन्तपु विमायपुपपुरमाणक्षे विमणर तययाः नकपययाः सहि
तक्षेषमास भकयशयाः सममानतमा दृश्यतक्षे।
वियस तमावितम् रघपुविसशस्य प्रथमस सगर्त्तुं पठमामयाः। तलस्मनम् सगर कमवियाः रघपुविसशष्ट्रीयस्य
महिमारमाजमदलष्ट्रीपस्य चररत्रविणर नस करनोमत। ततयाः च स सन्तमानमाभमाविमातम् भमायर यमा सपुदमकणयमा
सहि विससष्ठमाश्रमस प्रमत गच्छमत। कमामरक्षेननोयाः अविजमा एवि सन्तमानलमाभस्य प्रमतबलन्रकमा इमत
कपुलगपुरनोयाः विससष्ठमातम् जमानमामत। ततयाः तयौ कमामरक्षेनसपुतमायमायाः सपुरभक्षेयाः सक्षेविमायमास तत्परयौ भवितयाः इमत
प्रथमसगर स्य समारयाः। अलस्मनम् गन्थक्षे च वियस सपुदमकणमामदलष्ट्रीपयनोयाः विससष्ठमाश्रमगमनमम् इमत
यमावितम् एवि पठमामयाः।
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