6
6) रघपुविस श मम्- रमाजनो मदलष्ट्री प स्य गपुण विणर न मम् - २
प्रस्तमाविनमा
अलस्मनम् पमाठक्षे वियस तदनन्तरमम् एकमादश श्लनोकमानम् पठमामयाः। अत्र कमवियाः प्रथमतयाः सकयरविसशष्ट्रीयस्य
महिमारमाजमदलष्ट्रीपस्य प्रजमाविमात्सल्यस विणर यमत। ततयाः च एकयकशयाः मदलष्ट्रीपक्षे यक्षे रमाजनोमचतमायाः गपुणमायाः आसनम् तमानम्
गपुणमानम् विणर यमत। ततयाः मदलष्ट्रीपस्य पत्न्यमायाः नमामनोलक्षेखस ककत्विमा तस्यमायाः गपुणविणर नस करनोमत। तयनोयाः
मदलष्ट्रीपसपुदमकणयनोयाः मविविमाहिमातम् परस बहिह मन विषमारमण व्यतष्ट्रीतमामन। तथमामप मदलष्ट्रीपस्य सन्तमानप्रमामपयाः न अभवितम्।
अतयाः सन्तमानमाभमाविमातम् मदलष्ट्रीपयाः अतष्ट्रीवि दयाःपु सखतयाः आसष्ट्रीतम्। एविस सन्तमानलमाभमाय शमासमविमहितमम् अनपुष्ठमानमामदकस
करणष्ट्रीयमम् इमत मचन्तमयत्विमा स समगस्य रमाज्यस्य भमारस मलन्त्रभ्ययाः प्रदत्तविमानम्।

उदक्षेश् यमामन
अमपुस पमाठस पमठत्विमा भविमानम्-

 मदलष्ट्रीपस्य प्रजमाविमात्सल्यस जमानष्ट्रीयमातम्।
 तस्य अपरमानम् च लनोकनोत्तरगपुणमानम् अविगच्छक्षे तम्।
 मदलष्ट्रीपयाः कथस रमाज्यभमारस मलन्त्रभ्ययाः प्रदत्तविमानम् इमत बनोदस पु शक्नपुयमातम्।
 मदलष्ट्रीपस्य पत्नष्ट्रीमविषयक्षे जमातपुस पमारयक्षेतम्।
 प्रत्यक्षेकस श्लनोकमानमामम् अन्वियमामदकस जमानष्ट्रीयमातम्।
 सममासमादष्ट्रीनम् व्यमाकरणमविषयमानम् अमप बनोदस पु शक्नपुयमातम्।

6.1) मकल पमाठयाः प्रजमानमास मविनयमारमानमाद्रिकणमाद्भरणमादमप।
स मपतमा मपतरस्तमासमास कक्षे विलस जन्महिक्षे त वियाः।।२४।।
लस्थत्यय दण्डयतनो दण्डमान्पररणक्षे त पुयाः प्रसकत यक्षे ।
अप्यथर कमामयौ तस्यमास्तमास रमर एवि मनष्ट्री म षणयाः।।२५।।
दद
पु नोहि गमास स यजमाय सस्यमाय मघविमा मदविमम्।
सस प मदमनमयक्षे न नोभयौ दरतपुभर पुविनदयमम्। ।२६।।
न मकलमानपुय यपु स् तस्य रमाजमाननो रमकतपुयर श याः।
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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सस स् कक तसमामहित्यमम्
व्यमाविकत्त मा यत्परस्विक्षे भ् ययाः श्रपुत यौ तस्करतमा लस्थतमा।।२७।।
दक्षेष् यनोऽमप सस म तयाः मशषस्तस्यमातर स्य यथयौषरमम्।
त्यमाज्यनो द ष
पु याः मप्रयनोऽप्यमासष्ट्री द ङ्गपु लष्ट्री वि नोरगकतमा।।२८।।
तस विक्षे र मा मविदरक्षे नकनस महिमाभकत सममासरनमा।
तथमा महि सविर तस्यमासन्परमाथर क फलमा गपुण मायाः।।२९।।
स विक्षे ल माविप्रविलयमास पररखष्ट्री कक तसमागरमामम्।
अनन्यशमासनमामकवि र्णी स शशमासय क पपुर ष्ट्री म मवि।।३०।।
तस्य दमामकण्यरुढक्षे न नमाम्नमा मगरविस श जमा।
पत्नष्ट्री सपुद मकणक्षे त् यमासष्ट्री द ध्विरस्यक्षे वि दमकणमा।।३१।।
कलत्रविन्तममात्ममानमविरनोरक्षे महित्यमप।
तयमा मक्षे नक्षे मनलस्विन्यमा लक्ष्म्यमा च विसपुर मासरपयाः।।३२।।
तस्यमाममात्ममानपुरू पमायमाममात्मजन्मसमपुत् सपुक याः।
मविललम्बतफलय याः कमालस स मननमाय मननोरथय याः ।।३३।।
सन्तमानमाथमारय मविरयक्षे स्विभपुज मादवितमाररतमा।
तक्षे न रकजर ग तनो गपुवि र्णी समचविक्षे ष पु मनमचमकपक्षे । ।३४।।

6.2) इदमानन मकल पमाठमम् अविगच्छमाम प्रजमानमास मविनयमारमानमाद्रिकणमाद्भरणमादमप।
स मपतमा मपतरस्तमासमास कक्षे विलस जन्महिक्षे त वियाः।।२४।।
अन्विययाः - प्रजमानमास मविनयमारमानमातम् रकणमातम् भरणमातम् अमप स मपतमा (आसष्ट्रीतम्)। तमासमास मपतरस्तपु
कक्षेविलस जन्महिक्षेतवियाः।
अन्वियमाथर याः - प्रजमानमास जनमानमास मविनयमारमानमातम् मशकमाकमारणमातम् रकणमातम् पमालनमातम् भरणमातम् अमप
पनोषणमातम् अमप सयाः मदलष्ट्रीपयाः मपतमा मपतकस्थमानष्ट्रीययाः आसष्ट्रीतम्। तमासमास मपतरयाः तपु जनकमायाः तपु जन्महिक्षेतवियाः
जननकमारणमामन कक्षेविलमम् एवि।
सरलमाथर याः - प्रजमाभ्ययाः मशकमाप्रदमानस तमासमास रकणभरणमामदकस सविर्त्तुं मदलष्ट्रीपयाः एवि करनोमत स्म। अतयाः
मपतककमायर करणमातम् स प्रजमानमास मपतमा सञ्जमातयाः। तमासमास प्रककतमायाः जनकमायाः कक्षेविलस जन्मकमारणमामन आसनम्।
तमात्पयमारथर याः - ययाः पमालयमत स मपतमा भविमत। स एवि पपुत्रमाय उपयपुकमास मशकमास प्रदमाय तस सन्ममागर
प्रवितर यमत। जनकयाः पपुत्रस्य रकणस भरणस पनोषणस च करनोमत। मदलष्ट्रीपस्य रमाज्यक्षे जनमानमास जन्म प्रमत एवि तक्षेषमास
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मपतरयाः हिक्षेतवियाः आसनम्। प्रककतस मपतककमायर्त्तुं तपु मदलष्ट्रीपयाः करनोमत स्म। यतयाः स एवि प्रजमानमास मशकमाव्यविस्थमास पश्यमत
स्म। जनमायाः मविपद्गस्तमायाः चक्षेतम् स एवि तमानम् रकमत स्म। अनपमानमामदमभयाः मविषयययाः स एवि तमानम् यथमाथर्त्तुं पमालयमत
स्म। विस्तपुतयाः ययाः प्रककतयाः रमाजमा भविमत स इत्थमम् एवि स्विरमाज्यस चमालयमत। अनक्षेन मदलष्ट्रीपयाः यथमाथर याः
प्रजमापमालकयाः रमाजमा आसष्ट्रीतम् इमत सपुष्ठपु अविगम्यतक्षे। अतयाः मदलष्ट्रीपस्य रमाज्यक्षे मपतरयाः जननकमारणममात्रमामण
आसनम्। तक्षेषमास प्रककतयाः जनकयाः तपु स्वियस रमाजमा मदलष्ट्रीपयाः एवि आसष्ट्रीतम्।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● मविनयमारमानमातम् - मविनयस्य आरमानस मविनयमारमानमम् इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः, तस्ममातम् मविनयमारमानमातम्।
● जन्महिक्षेतवियाः - जन्मनयाः हिक्षेतवियाः जन्महिक्षेतवियाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।
सलन्रकमायमारम ण -

● मविनयमारमानमाद्रिकणमाद्भरणमादमप - मविनयमारमानमातम्+रकणमातम्+भरणमातम्+अमप
● मपतरस्तमासमामम् -मपतरयाः+तमासमामम्
● प्रयनोगपररवितर न मम् - प्रजमानमास मविनयमारमानमातम् रकणमातम् भरणमातम् अमप तक्षेन मपत्रमा अभकयत। तमासमास मपतकमभयाः
तपु कक्षेविलस जन्महिक्षेतपुमभयाः अभकयत।

पमाठगतप्रश्नमायाः -१
1. मदलष्ट्रीपयाः कथस प्रजमानमास मपतमा।
2. जनमानमास मपतरयाः कक्षे आसनम्.।
3. मविनयमारमानमातम् इत्यस्य मविगहिविमाक्यस सममासनमाम च सलखत।
4. प्रजमानमास मपतरयाः कक्षे आसनम् १) मकत्यपुहिक्षेतवियाः २) विकमदहिक्षेतवियाः ३) जन्महिक्षेतवियाः ४) दनोषहिक्षेतवियाः

6.3) इदमानन मकल पमाठमम् अविगच्छमाम लस्थत्यय दण्डयतनो दण्डमानम् पररणक्षे त पुयाः प्रसकत यक्षे ।
अप्यथर कमामयौ तस्यमास्तमास रमर एवि मनष्ट्री म षणयाः।।२५।।
अन्विययाः - दण्डमानम् लस्थत्यय दण्डयतयाः प्रसकतयक्षे पररणक्षेतपुयाः मनष्ट्रीमषणयाः तस्य अथर कमामयौ अमप रमर
एवि आस्तमामम्।

ससस्ककतसमामहित्यमम्
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अन्वियमाथर याः - दण्डमानम् दण्डनष्ट्रीयमानम् लस्थत्यय लनोकमयमारदमायय दण्डयतयाः तक्षेभ्ययाः दण्डस यच्छतयाः
प्रसकतयक्षे सन्तमानमाय पररणक्षेतपुयाः मविविमाहिस कपुविर तयाः तस्य मदलष्ट्रीपस्य अथर कमामयौ एतनमामकयौ दयौ पपुरुषमाथर्यौ अमप रमर
एवि रमर नमामकपपुरुषमाथर एवि आस्तमामम् अभवितमामम्।
सरलमाथर याः - लनोककल्यमाणमाय मदलष्ट्रीपयाः दण्डयनोग्यमानम् अदण्डयतम्। पपुत्रनोत्पमादनमाय स मविविमाहिमम्
अकरनोतम्। एविस तस्य अथर याः कमामयाः इमत दयौ पपुरुषमाथर्यौ रमर स्विरूपयौ एवि आस्तमामम्।
तमात्पयमारथर याः - महिमारमाजयाः मदलष्ट्रीपयाः जगतयाः महितमाय दण्डमानम् दण्डयमत स्म। तत्र रनससगहियाः तस्य
उदक्षेश्यस न आसष्ट्रीतम्। लनोकक्षे प्रमाययाः दण्डस रनससगहिमाय प्रयपुञ्जतक्षे जनमायाः। मकन्तपु मदलष्ट्रीपयाः तक्षेन एवि दण्डक्षेन
लनोककल्यमाणरूपस रमर्त्तुं समासरतविमानम्। अतयाः तस्य अथर समारनस रमर मम् एवि समारयमत इमत प्रमापमम्। जगमत प्रमाययाः
जनमायाः कमामक्षेन विशष्ट्रीभकतमायाः भविलन्त। तस्य कमामस्य शमान्तयक्षे एवि तक्षे मविविमाहिस कपु विर लन्त। मकन्तपु मदलष्ट्रीपयाः भनोगमाय
मविविमाहिस न ककतविमानम्। अमप तपु सन्तमानमम् उत्पमादमयतपुस पररणष्ट्रीतविमानम्। अनक्षेन स मपतरणमम् अमप पकररतविमानम्। लनोकक्षे
भनोगमाय एवि मविविहिलन्त जनमायाः। मकन्तपु अत्र तपु पररणयक्षेन मपतरणपकरणरूपयाः रमर याः एवि समासरतयाः भविमत। अतयाः
मदलष्ट्रीपस्य कमामसमारनमम् अमप रमर मम् एवि समारयमत स्म। एविस मदलष्ट्रीपस्य अथर कमामयौ अमप रमर परतमास
प्रमापविन्तयौ। अनक्षेन तस्य सविर्त्तुं कमायर्त्तुं रमर परकमम् एवि आसष्ट्रीतम् इमत विणर यमत कमवियाः।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● दण्डयतयाः - दण्ड्रमातनोयाः मणमच मनष्पनमातम् दलण्डरमातनोयाः शतकप्रत्ययक्षे दण्डयतम् इमत प्रमामतपमदकस भविमत।
तस्य षष्ठ्यक्षेकविचनमविविकमायमास दण्डयतयाः इमत रूपमम्।

● दण्डमानम् - दण्डमम् अहिर लन्त इमत दण्डमायाः, तमानम् दण्डमानम्। मदतष्ट्रीयमाबहिह विचनमान्तमम् इदस पदमम्।
● अथर कमामयौ - अथर याः च कमामयाः च अथर कमामयौ इमत इतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः।
सलन्रकमायर मम् -

● दण्डयतनो दण्डमानम् - दण्डयतयाः+दण्डमानम्
● अप्यथर कमामयौ - अमप+अथर कमामयौ
● तस्यमास्तमामम् - तस्यमायाः+तमामम्
● रमर एवि - रमर याः+एवि
● प्रयनोगपररवितर न मम् - दण्डमानम् लस्थत्यय दण्डयतयाः प्रसकतयक्षे पररणक्षेतपुयाः मनष्ट्रीमषणयाः तस्य अथर कमाममाभ्यमास
अमप रमरण एवि अभकयत।

पमाठगतप्रश्नमायाः -२
5. मदलष्ट्रीपयाः दण्डमानम् कथस दलण्डतविमानम्।
6. मदलष्ट्रीपस्य अथर कमामयौ कयाः आसष्ट्रीत।म्
7. दण्डयतयाः इमत कस्य प्रमामतपमदकस्य रूपमम्। ततम् कस्यमायाः मविभकक्षेयाः कलस्मनम् विचनक्षे भविमत।
102

ससस्ककतसमामहित्यमम्

रघपुविस श मम्- रमाजनो मदलष्ट्री प स्य गपुण विणर नमम् - २

मटप्पणष्ट्री

8. मदलष्ट्रीपस्य अथर कमामयौ मकमम् आसष्ट्रीतम् १) रमर याः २) अथर याः ३) कमामयाः ४) मनोकयाः

6.4) इदमानन मकल पमाठमम् अविगच्छमाम दद
पु नोहि गमास स यजमाय सस्यमाय मघविमा मदविमम्।
सम्पमदमनमयक्षे न नोभयौ दरतपुभर पुवि नदयमम्। ।२६।।
अन्विययाः - स यजमाय गमास ददपु नोहि, मघविमा सस्यमाय मदविस ददपु नोहि। (एविमम्) उभयौ सम्पमदमनमयक्षेन भपुविनदयस
दरतपुयाः।
अन्वियमाथर याः - स रमाजमा मदलष्ट्रीपयाः यजमाय यजस कतपुर्त्तुं गमास पकसथविन ददपु नोहि दग्पु रविमानम्। मघविमा दक्षेविरमाजयाः
इन्द्रियाः सस्यमाय रमान्यमाय मदविस स्विगर्त्तुं ददपु नोहि दग्पु रविमानम्। उभयौ मदलष्ट्रीपदक्षेविक्षेन्द्रियौ सम्पमदमनमयक्षेन परस्परस सम्पत्त्यमायाः
मविमनमयक्षेन भपुविनदयस लनोकदयस दरतपुयाः पनोमषतविन्तयौ।
सरलमाथर याः - मदलष्ट्रीपयाः यजक्षेन स्विगर स्थमानम् दक्षेविमानम् प्रसमादमयतपुस प्रजमाभ्ययाः करस स्विष्ट्रीककतविमानम्। दक्षेविरमाजयाः
इन्द्रियाः च स्विगर लनोकमातम् पकसथविष्ट्रीलनोकक्षे विषर णस ककतविमानम्। एविस परस्परस सम्पमदमनमयक्षेन उभयौ लनोकदयस पनोमषतविन्तयौ।
तमात्पयमारथर याः - मदलष्ट्रीपक्षेन सहि दक्षेविरमाजस्य इन्द्रिस्य सख्यतमा आसष्ट्रीतम्। अतयाः तयनोयाः मध्यक्षे
सम्पमदमनमययाः अभवितम्। मदलष्ट्रीपयाः दक्षेविमानमास प्रसमादमाय यजमामदकमम् अकरनोतम्। तदथर्त्तुं स प्रजमाभ्ययाः करस गकहमामत
स्म। कररूपक्षेण यदम् रनस ससगकहमामत स्म तक्षेन एवि दक्षेवियजस करनोमत स्म। अतयाः मदलष्ट्रीपयाः यजमाय गमास ददपु नोहि इमत
विणर यमत कमवियाः। तक्षेन च यजक्षेन सन्तपुषयाः भकत्विमा इन्द्रियाः पकसथव्यमास विषर णमम् अकरनोतम्। तक्षेन ररणष्ट्री सस्यमामयतमा
भविमत स्म। तक्षेभ्ययाः एवि सस्यक्षेभ्ययाः जनमायाः रनमाजर नस ककत्विमा करस ददमत स्म। एविस मदलष्ट्रीपयाः यजमामदनमा स्विगर्त्तुं
पनोमषतविमानम्। दक्षेविरमाजयाः इन्द्रियाः विषर णक्षेन पकसथविन पनोमषतविमानम्। एविमम् उभयौ परस्परस पररपनोषकयौ भकत्विमा पकसथविन स्विगर्त्तुं
च पमासलतविन्तयौ।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● ददपु नोहि - दहिपु म् -रमातनोयाः सलट्लकमारक्षे प्रथमपपुरुषयकविचनक्षे ददपु नोहि इमत रूपमम्। दग्पु रविमानम् इत्यथर याः।
● सम्पमदमनमयक्षेन - सम्पदयाः मविमनमययाः सम्पमदमनमययाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः, तक्षेन सम्पमदमनमयक्षेन।
● दरतपुयाः - रमा-रमातनोयाः सलट्लकमारक्षे प्रथमपपुरुषमदविचनक्षे दरतपुयाः इमत रुपमम्। पनोमषतविन्तयौ इत्यथर याः।
● भपुविनदयमम् - भपुविनयनोयाः दयस भपुविनदयमम् इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।
सलन्रकमायर मम् -

● सम्पमदमनमयक्षेननोभयौ - सम्पमदमनमयक्षेन+उभयौ
● दरतपुभर पुविनदयमम् - दरतपुयाः+भपुविनदयमम्
● प्रयनोगपररवितर न मम् - तक्षेन यजमाय गयौयाः मघनोनमा सस्यमाय दयौयाः ददपु हिपु क्षे। (एविमम्) उभमाभ्यमास सम्पमदमनमयक्षेन
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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भपुविनदयस दरक्षे।

पमाठगतप्रश्नमायाः -३
9. मदलष्ट्रीपयाः कथस पकसथविन दग्पु रविमानम्।
10. भपुविनदयस नमाम मकमम्।
11. ददपु नोहि इमत रूपस कस्य रमातनोयाः कलस्मनम् लकमारक्षे भविमत।
12. मदलष्ट्रीपयाः कक्षेन समाकस सम्पमदमनमयस ककतविमानम् १) बसलनमा २) विरुणक्षेन ३) सकयरण ४) इन्द्रिक्षेण

6.5) इदमानन मकल पमाठमम् अविगच्छमाम न मकलमानपुय यपु स् तस्य रमाजमाननो रमकतपुयर शयाः।
व्यमाविकत्त मा यत्परस्विक्षे भ् ययाः श्रपुत यौ तस्करतमा लस्थतमा।।२७।।
अन्विययाः - रमाजमानयाः रमकतपुयाः तस्य यशनो न अनपुययपुयाः मकल। यतम् तस्करतमा परस्विक्षेभ्यनो व्यमाविकत्तमा

(सतष्ट्री) श्रपुतयौ लस्थतमा।
अन्वियमाथर याः - रमाजमानयाः अन्यक्षे नकपमायाः रमकतपुयाः रककस्य तस्य मदलष्ट्रीपस्य यशयाः ककीमतर याः न अनपुययपुयाः न
अनपुककतविन्तयाः मकल खलपु। यतम् यतयाः तस्करतमा चयौयर्त्तुं परस्विक्षेभ्ययाः अन्यद्रिव्यक्षेभ्ययाः व्यमाविकत्तमा मनविकत्तमा सतष्ट्री श्रपुतयौ
शब्दक्षे लस्थतमा आसष्ट्रीतम्।
सरलमाथर याः - मदलष्ट्रीपस्य रमाज्यक्षे कनोमप तस्करयाः नमासष्ट्रीतम्। तस्करतमा कक्षेविलस शब्दरूपक्षेण श्रकयतक्षे स्म।
विमास्तमविकतयमा तस्करतमा तत्र नमासष्ट्रीतम्। अतयाः अन्यक्षे रमाजमानयाः मदलष्ट्रीपस्य यशयाः न अनपुकक तविमानम्।
तमात्पयमारथर याः - जगमत अन्यक्षेषपु नकपक्षेषपु मदलष्ट्रीपयाः मविलकणयाः आसष्ट्रीतम्। शमासनकमालक्षे स प्रजमानमास
ममानससककीं प्रविकसत्तमम् एवि पररविमतर तविमानम्। तस्ममातम् कमारणमातम् मदलष्ट्रीपस्य रमाज्यक्षे कनोमप जनयाः चयौरयाः नमासष्ट्रीतम्। न
कक्षेविलमम् एततम्, अमप तपु तस्करतमा एवि सममाजक्षे नमासष्ट्रीतम्। पकविरकमालक्षे यमा तस्करतमा पररनक्षेषपु आसष्ट्रीतम् इदमानन समा
तत्र नमालस्त। जनमायाः कक्षेविलस तस्करतमाशब्दस श्रपुतविन्तयाः मकन्तपु कथस भविमत समा इमत कदमामप न अनपुभकतविन्तयाः।
शशशृङ्गमम् इवि ततम् अलष्ट्रीकमम् आसष्ट्रीतम्। अतयाः तस्करतमाशब्दममात्रस मदलष्ट्रीपस्य रमाज्यक्षे आसष्ट्रीतम् इमत विणर यमत
कमवियाः। अतयाः एवि पमाश्विर विमतर नयाः अन्यक्षे नकपमायाः ईष्यमारलन्वितमायाः भविलन्त स्म। तक्षे तस्य यशयाः अनपुकतपुर्त्तुं प्रचक्षेषमामम् अमप
ककतविन्तयाः। मकन्तपु मदलष्ट्रीपस्य तमादृशन ककीमतर मम् अनपुकतपुर्त्तुं तक्षे समथमारयाः न अभविनम्।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● अनपुययपुयाः - अनपु-पकविरकमातम् यमारमातनोयाः सलमट प्रथमपपुरुषबहिह विचनमविविकमायमास अनपुययपुयाः इमत रुपमम्।
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अनपुककतविन्तयाः इत्यथर याः।

● व्यमाविकत्तमा - मविपकविरकमातम् आङ्पकविरकमातम् विकतम्-रमातनोयाः कप्रत्ययक्षे व्यमाविकत्त इमत रूपमम्। ततयाः ससयमास
टमाप्प्रत्ययक्षे व्यमाविकत्तमा इमत रूपमम्।

● परस्विक्षेभ्ययाः - परक्षेषमास स्विमामन परस्विमामन इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः, तक्षेभ्ययाः परस्विक्षेभ्ययाः।
● तस्करतमा - तस्करस्य भमावियाः तस्करतमा। अत्र तस्करशब्दमातम् तल्प्रत्यययाः ककतयाः।
सलन्रकमायर मम्-

● मकलमानपुययपुस्तस्य - मकल+अनपुययपुयाः+तस्य
● रमाजमाननो रमकतपुयरशयाः - रमाजमानयाः+रमकतपुयाः+यशयाः
● प्रयनोगपररवितर न मम् - रमाजमभयाः रमकतपुयाः तस्य यशयाः न अनपुययक्षे मकल। यतम् तस्करतयमा परस्विक्षेभ्ययाः
व्यमाविकत्तयमा (सत्यमा) श्रपुतयौ लस्थतमम्।

पमाठगतप्रश्नमायाः -४
13. मदलष्ट्रीपस्य रमाज्यक्षे तस्करतमा कपुत्र आसष्ट्रीतम्।
14. अनपुययपुयाः इमत कस्य रमातनोयाः कलस्मनम् लकमारक्षे भविमत। कयाः च तस्य अथर याः।
15. मकलमानपुययपुस्तस्य इत्यत्र सलन्रमविच्छक्षे दस कपुरुत।

6.6) इदमानन मकल पमाठमम् अविगच्छमाम दक्षेष् यनोमप सम्मतयाः मशषस्तस्यमातर स्य यथयौषरमम्।
त्यमाज्यनो द ष
पु याः मप्रयनोप्यमासष्ट्री द ङ्गपु लष्ट्री वि नोरगकतमा।।२८।।
अन्विययाः - मशषयाः दक्षेष्ययाः अमप आत्तरस्य औषरस यथमा तस्य सम्मतयाः (आसष्ट्रीतम्)। दषपु याः मप्रययाः अमप
उरगकतमा अङ्गपुलष्ट्री इवि तस्य त्यमाज्ययाः आसष्ट्रीतम्।
अन्वियमाथर याः - मशषयाः सज्जनयाः दक्षेष्ययाः अमप शत्रपुयाः अमप आत्तरस्य रनोमगणयाः औषरस यथमा भक्षेषजमम् इवि
तस्य मदलष्ट्रीपस्य सम्मतयाः अनपुमतयाः आसष्ट्रीतम्। दषपु याः दज
पु र नयाः मप्रययाः अमप आत्मष्ट्रीययाः अमप उरगकतमा सपरण दषमा
अङ्गपुलष्ट्री इवि अङ्गपुलष्ट्रीवितम् तस्य मदलष्ट्रीपस्य त्यमाज्ययाः त्यमागयनोग्ययाः आसष्ट्रीतम् अभवितम्।
सरलमाथर याः - सच्चररत्रशमालष्ट्री जनयाः शत्रपुयाः अमप मदलष्ट्रीपक्षेन गहिणष्ट्रीययाः आसष्ट्रीतम् यथमा रनोमगणमा औषरस
गहिणष्ट्रीयस भविमत। दज
पु र नयाः आत्मष्ट्रीययाः अमप मदलष्ट्रीपक्षेन त्यमाज्ययाः आसष्ट्रीतम् यथमा सपरण दषमा अङ्गपुलष्ट्री त्यकव्यमा
भविमत।
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तमात्पयमारथर याः - जगमत लस्थतमानमास सविरषमामम् एवि जनमानमास कक्षेचन शत्रवियाः भविलन्त , कक्षेचन च बन्रवियाः
भविलन्त। जनमायाः कमारणस मविनमा एवि शत्रपुमभयाः समाकस कलहिमायन्तक्षे। मकन्तपु सपुहृदयाः दषपु मम् आचरलन्त चक्षेतम् अमप तययाः
समाकस ममत्रत्विस स्थमापयलन्त। मकन्तपु मदलष्ट्रीपस्य स्विभमावियाः तथमा नमासष्ट्रीतम्। औषरस सदमा एवि रुमचरमहितस भविमत।
तथमामप रनोमगणमा ततम् गमाह्यस भविमत। अन्यथमा रनोगनोपशमयाः न सम्भविमत। एविस शत्रपुयाः अमप सत्कमायर मम् आचरमत
चक्षेतम् स मदलष्ट्रीपक्षेन आमद्रियतक्षे स्म। शत्रपुत्विमम् आसश्रत्य मदलष्ट्रीपयाः तस न त्यजमत स्म। सपरण दषमा अङ्गपुलष्ट्री मप्रयमा
भविमत। तथमामप समा त्यकव्यमा भविमत। अन्यथमा जनस्य मरणमम् एवि सम्भविमत। एविमम् आत्मष्ट्रीययाः अमप
दषपु माचरणमम् अकरनोतम् चक्षेतम् मदलष्ट्रीपयाः तक्षेन सहि सम्बन्रस नमाशयमत स्म। एविस सच्चररत्रशमालष्ट्री एवि मदलष्ट्रीपस्य
ममत्रमम् आसष्ट्रीतम्। दश्पु चररत्रशमालष्ट्री च मदलष्ट्रीपस्य शत्रपुयाः आसष्ट्रीतम् इमत आगच्छमत। कमारणमान्तरक्षेण जमातस्य
शत्रपुत्विस्य कमारणमान्तरक्षेण जमातस्य ममत्रत्विस्य च नमासष्ट्रीतम् मकसञ्चदम् अमप स्थमानमम्।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● दक्षेष्ययाः - दक्षेषपुस यनोग्ययाः इत्यथर मदषम्-रमातनोयाः ण्यत्प्रत्ययक्षे दक्षेष्ययाः इमत रूपमम्। दक्षेषयनोग्ययाः इत्यथर याः।
● सम्मतयाः - सम्पकविरकमातम् मनम्-रमातनोयाः कप्रत्ययक्षे सम्मतयाः इमत रूपमम्।
● त्यमाज्ययाः - त्यकसपु यनोग्ययाः इत्यथर त्यजम्-रमातनोयाः ण्यत्प्रत्ययक्षे त्यमाज्ययाः इमत रूपमम्।
● उरगकतमा - उरगक्षेण कतमा उरगकतमा इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासयाः। उरगयाः नमाम सपर याः।
सलन्रकमायर मम् -

● दक्षेष्यनोमप - दक्षेष्ययाः+अमप
● मशषस्तस्यमात्तरस्य – मशषयाः+तस्य+आत्तरस्य
● यथयौषरमम् - यथमा+औषरमम्
● त्यमाज्यनो दषपु याः - त्यमाज्ययाः+दषपु याः
● मप्रयनोप्यमासष्ट्रीदङ्गपुलष्ट्रीविनोरगकतमा - मप्रययाः+अमप+आसष्ट्रीतम्+अङ्गपुलष्ट्री+इवि+उरगकतमा
● प्रयनोगपररवितर न मम् - मशषक्षेन दक्षेष्यक्षेण अमप आत्तरस्य औषरक्षेन यथमा तस्य सम्मतक्षेन अभकयत। दषपु क्षेन
मप्रयक्षेण अमप उरगकतयमा अङ्गपुल्यमा इवि तस्य त्यमाज्यक्षेन अभकयत।
अलङ्कमारमालनोचनमा - अलस्मनम् श्लनोकक्षे मशषयाः शत्रपुयाः औषरक्षेन उपममतयाः। दषपु याः मप्रययाः च उरगकतयमा
अङ्गपुल्यमा उपममतयाः। अतयाः अत्र मशषयाः शत्रपुयाः दषपु याः मप्रययाः च उपमक्षेयविमाचकयौ। औषरयाः सपर दषमा अङ्गपुलष्ट्री च
उपममानविमाचकयौ। इवि इमत उपममाविमाचकयाः शब्दयाः च वितर तक्षे। यथमा औषरस गहिणष्ट्रीयस तथमा मशषयाः शत्रपुयाः गमाह्ययाः।
यथमा सपर दषमा अङ्गपुलष्ट्री त्यमाज्यमा तथमा दषपु याः मप्रययाः अमप त्यमाज्ययाः इमत समादृश्यमम्। अतयाः अत्र उपममालङ्कमारयाः
मविदतक्षे।

पमाठगतप्रश्नमायाः -५
16. मदलष्ट्रीपस्य शत्रपुयाः अमप मशषयाः चक्षेतम् कथमम् आसष्ट्रीतम्।
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17. मदलष्ट्रीपस्य आत्मष्ट्रीययाः अमप दषपु याः चक्षेतम् कथमम् आसष्ट्रीतम्।
18. मप्रयनोप्यमासष्ट्रीदङ्गपुलष्ट्रीविनोरगकतमा इत्यत्र सलन्रमविच्छक्षे दस कपुरुत।
19. उरगयाः नमाम मकमम् १) पकष्ट्री २) सपर याः ३) ममाजमाररयाः ४) इन्दरपु याः

6.7) इदमानन मकल पमाठमम् अविगच्छमाम तस विक्षे र मा मविदरक्षे नकनस महिमाभकत सममासरनमा।
तथमा महि सविर तस्यमासनम् परमाथर क फलमा गपुण मायाः।।२९।।
अन्विययाः - विक्षेरमायाः तस महिमाभकतसममासरनमा मविदरक्षे नकनमम्। तथमा महि तस्य सविर गपुणमायाः परमाथरकफलमा
आसनम्।
अन्वियमाथर याः - विक्षेरमायाः ब्रहमा तस मदलष्ट्रीपस महिमाभकतसममासरनमा पकसथव्यमामदमभयाः महिमाभकतकमारणसमामगष्ट्रीमभयाः
मविदरक्षे सकषविमानम् नकनमम् अविश्यमम्। तथमा महि तस्य मदलष्ट्रीपस्य सविर सकलमायाः गपुणमायाः परमाथरकफलमायाः अन्यस्य
प्रयनोजनस समारयन्तयाः आसनम् अभविनम्।
सरलमाथर याः - ब्रहमा पञ्च महिमाभकतमामन यययाः उपकरणययाः सकषविमानम् तययाः एवि उपकरणययाः मदलष्ट्रीपमम् अमप
सकषविमानम्। अतयाः यथमा पञ्च महिमाभकतमामन परमाथर्त्तुं सलन्त तथमा मदलष्ट्रीपस्य सविर गपुणमायाः परमाथर मक्षेवि आसनम्।
तमात्पयमारथर याः - अलस्मनम् श्लनोकक्षे कमवियाः मदलष्ट्रीपस्य परनोपकमाररतमास विणर यमत। पकसथविष्ट्री जलस तक्षेजयाः विमायपुयाः
आकमाशमम् इमत पञ्च महिमाभकतमामन भविलन्त। एतययाः एवि मविरमातमा जगतम् सकषविमानम्। एतक्षेषमास पञ्चमहिमाभकतमानमास यथमाक्रमस
गन्रयाः रसयाः रूपस स्पशर याः शब्दयाः एतक्षे पञ्च गपुणमायाः सलन्त। गन्रयाः स्वियस गन्रस न स्विष्ट्रीकरनोमत। मकन्तपु गन्रक्षेन अन्यक्षे
आनलन्दतमायाः भविलन्त। रसयाः स्वियस रसस न गकहमामत। मकन्तपु अन्यक्षे रसस गकहिष्ट्रीत्विमा मनोमदतमायाः भविलन्त। एविमम् एतक्षे
गपुणमायाः अन्यक्षेषमास प्रयनोजनमम् एवि समारयलन्त। एतमामभयाः महिमाभकतमानमास समामगष्ट्रीमभयाः मदलष्ट्रीपमम् अमप सकषविमानम् भगविमानम्।
अतयाः यथमा महिमाभकतमानमास कमारणमामन गन्रमादष्ट्रीमन परमाथर्त्तुं समारयलन्त तथमा मदलष्ट्रीपस्य प्रत्यक्षेकस कमायर्त्तुं परमाथर मम्
आसष्ट्रीतम्। स सम्पकणरमम् अमप जष्ट्रीविनस परप्रयनोजनससदयक्षे एवि मनयपुकविमानम्। तक्षेन स यथमाथर याः परनोपकमारष्ट्री सञ्जमातयाः।
तस्ममादक्षेवि तस्य सविर गपुणमायाः परमाथरकफलमा इमत विणर यमत कमवियाः।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● मविदरक्षे - मविपकविरकमातम् रमारमातनोयाः सलमट प्रथमपपुरुषयकविचनक्षे मविदरक्षे इमत रूपमम्। मविमहितविमानम् इत्यथर याः।
● महिमाभकतसममासरनमा - महिमालन्त च तमामन भकतमामन महिमाभकतमामन इमत कमर रमारयसममासयाः। महिमाभकतमानमास
सममासरयाः महिमाभकतसममासरयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः, तक्षेन महिमाभकतसममासरनमा। इदस तकतष्ट्रीययकविचनमान्तस
रूपमम्।

● परमाथरकफलमायाः - परस्य अथर याः परमाथर याः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। परमाथर एवि एकस फलस यक्षेषमास तक्षे
परमाथरकफलमायाः इमत बहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः।
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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सस स् कक तसमामहित्यमम्
सलन्रकमायर मम् -

● तस्यमासनम् - तस्य+आसनम्
● परमाथरकफलमा गपुणमायाः - परमाथरकफलमायाः+गपुणमायाः
● प्रयनोगपररवितर न मम् - विक्षेरसमा स महिमाभकतसममासरनमा मविदरक्षे नकनमम्। तथमा महि तस्य सविरयाः गपुणययाः
परमाथरकफलययाः अभकयत।

पमाठगतप्रश्नमायाः -६
20. मदलष्ट्रीपस्य सविर गपुणमायाः कथस परमाथरकफलमायाः।
21. मविदरक्षे इमत रूपस कस्य रमातनोयाः कलस्मनम् लकमारक्षे भविमत।
22. महिमाभकतसममासरनमा इत्यस्य मविगहिविमाक्यस सममासनमाम च सलखत।

6.8) इदमानन मकल पमाठमम् अविगच्छमाम स विक्षे ल माविप्रविलयमास पररखष्ट्री कक तसमागरमामम्।
अनन्यशमासनमामपुवि र्णी स शशमासय क पपुर ष्ट्री म मवि।।३०।।
अन्विययाः - स विक्षेलमाविप्रविलयमास पररखष्ट्रीककतसमागरमामम् अनन्यशमासनमामम् उविर्णीमम् एकपपुरष्ट्रीमम् इवि शशमास।
अन्वियमाथर याः

- स रमाजमा मदलष्ट्रीपयाः विक्षेलमाविप्रविलयमास समपुद्रितटरूपक्षेण प्रमाकमारक्षेण विक्षेमषतमास

पररखष्ट्रीककतसमागरमामम् खक्षेयष्ट्रीककतयाः समागरयाः ययमा तमामम् अनन्यशमासनमामम् अपरनकपशमासनरमहितमामम् उविर्णी स पकसथविष्ट्रीमम्
एकपपुरष्ट्रीमम् इवि एकनगरष्ट्रीमम् इवि शशमास शमाससतविमानम्।
सरलमाथर याः - समपुद्रितटस मदलष्ट्रीपस्य रमाज्यस्य प्रमाकमारतपुल्यमम् आसष्ट्रीतम्। समपुद्रियाः च तस्य रमाज्यस्य
पररखमा आसष्ट्रीतम्। पकसथव्यमामम् अन्यस्य कस्यमामप शमासनस नमासष्ट्रीतम्। एविस समगमास पकसथविन मदलष्ट्रीपयाः एकपकरष्ट्रीमम् इवि
शमाससतविमानम्।
तमात्पयमारथर याः - प्रत्यक्षेकरमाज्यस्य रमाजमानयाः रमाज्यस्य रकणमाय कमासश्चन उपमायमानम् करनोमत। यथमा
रमाज्यस्य सष्ट्रीममान्तक्षे प्रमाकमारस मनममारलन्त। प्रमाकमारस्य बमहियाः पररखमायाः खनलन्त। मकन्तपु मदलष्ट्रीपयाः मनजरमाज्यस्य
रकणमाय कममप प्रमाकमारस न मनमर्णीतविमानम्। समागरतटयाः स्वितयाः एवि तस्य रमाज्यस्य प्रमाकमारयाः सञ्जमातयाः। एविमक्षेवि तक्षेन
पररखमायाः अमप न खमनतमायाः। समपुद्रियाः एवि तस्य सपुमविशमालस्य रमाज्यस्य पररखमास्विरूपयाः आसष्ट्रीतम्। एतक्षेन एवि
अविगम्यतक्षे यदम् मदलष्ट्रीपस्य रमाज्यमम् समपुद्रिपयर न्तमम् आसष्ट्रीतम्। अथमारतम् सम्पकणमार एवि ररणष्ट्री तस्य रमाज्यक्षे
अन्तभर विमत स्म। अतयाः मदलष्ट्रीपस मविनमा अन्यस्य कस्य अमप नकपस्य शमासनस पकसथव्यमास नमासष्ट्रीतम् इमत सपुष्ठपु
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अविगम्यतक्षे। यथमा एकयाः नकपयाः एकस नगरस शमालस्त तथमा मदलष्ट्रीपयाः सम्पकणमारमम् अमप पकरविष्ट्रीमम् एकनगरष्ट्रीमम् इवि
शमाससतविमानम्।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● विक्षेलमाविप्रविलयमामम् - विप्रमाणमास विलयमायाः विप्रविलयमायाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। विक्षेलमा एवि विप्रविलयमायाः
यस्यमायाः समा विक्षेलमाविप्रविलयमा इमत बहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः,तमास विक्षेलमाविप्रविलयमामम्।

● पररखष्ट्रीककतसमागरमामम् - अपररखमायाः पररखमायाः यथमा सम्पदन्तक्षे तथमा ककतमायाः इमत मविगहिक्षे लच्विप्रत्ययक्षे
पररखष्ट्रीककतमायाः इमत रुपमम्। पररखष्ट्रीककतमायाः समागरमायाः यस्यमायाः समा पररखष्ट्रीककतसमागरमायाः इमत
बहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः, तमास पररखष्ट्रीककतसमागरमम्।

● अनन्यशमासनमामम् - अन्यस्य शमासनमम् अन्यशमासनमम् इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। अमविदममानमम्
अन्यशमासनस यस्यमा समा अनन्यशमासनमा इमत नञ्बहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः, तमामम् अनन्यशमासनमामम्।

● शशमास - शमासम्-रमातनोयाः सलमट प्रथमपपुरुषयकविचनक्षे शशमास इमत रूपमम्।
● एकपपुरष्ट्रीमम् - एकमा च असयौ पपुरष्ट्री च एकपपुरष्ट्री इमत कमर रमारयसममासयाः, तमामम् एकपपुरष्ट्रीमम्।
सलन्रकमायर मम् -

● अनन्यशमासनमामपुविर्णीमम् - अनन्यशमासनमामम्+उविर्णीमम्
● शशमासयकपपुरष्ट्रीममवि - शशमास+एकपपुरष्ट्रीमम्+इवि
● प्रयनोगपररवितर न मम् - तक्षेन विक्षेलमाविप्रविलयमा पररखष्ट्रीककतसमागरमा अनन्यशमासनमा उविर्णी एकपपुरष्ट्री इवि शशमासक्षे।
अलङ्कमारमालनोचनमा - अलस्मनम् श्लनोकक्षे मदलष्ट्रीपस्य रमाज्यमम् अथमारतम् समगमा पकसथविष्ट्री एकपपुयमार
उपममतमम्। मदलष्ट्रीपरमाज्यमम् अत्र उपमक्षेयमम् अलस्त। एकपपुरष्ट्री इमत उपममानविमाचकस पदमम्। इवि इमत उपममाविमाचकयाः
शब्दयाः। यथमा नकपमायाः एकस नगरस शमासमत तथमा मदलष्ट्रीपयाः सम्पकणमार्त्तुं ररणन शमाससतविमानम्। अतयाः अत्र उपममालङ्कमारयाः
अलस्त।

पमाठगतप्रश्नमायाः -७
23. मदलष्ट्रीपयाः उविर्णी स कमामम् इवि शमाससतविमानम्।
24. प्रस्तपुतक्षे श्लनोकक्षे उपममालङ्कमारस समारयत।
25. पररखष्ट्रीककतसमागरमामम् इमत रूपस समारयत।

6.9) इदमानन मकल पमाठमम् अविगच्छमाम तस्य दमामकण्यरूढक्षे न नमाम्नमा मगरविस श जमा।

ससस्ककतसमामहित्यमम्
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सस स् कक तसमामहित्यमम्
पत्नष्ट्री सपुद मकणक्षे त् यमासष्ट्री द ध्विरस्यक्षे वि दमकणमा।३१।।
अन्विययाः - तस्य मगरविसशजमा दमामकण्यरूढक्षेन नमाम्नमा अध्विरस्य दमकणमा इवि सपुदमकणमा इमत पत्नष्ट्री
आसष्ट्रीतम्।
अन्वियमाथर याः - तस्य रमाजयाः मदलष्ट्रीपस्य मगरविसशजमा मगरकपुलक्षे उत्पनमायाः दमामकण्यरूढक्षेन
औदमायर प्रससदक्षेन नमाम्नमा अमभरमानक्षेन अध्विरस्य यजस्य दमकणमा दमकणमानमामरक्षेयमा इवि सपुदमकणमा इमत
सपुदमकणमा इमत नमाम्नमा प्रससदमा पत्नष्ट्री भमायमार आसष्ट्रीतम्।
सरलमाथर याः - मदलष्ट्रीपस्य पत्नष्ट्री सपुदमकणमा मगरविसशक्षे उत्पनमा आसष्ट्रीतम्। समा औदमायर कमारणमातम् यजस्य
पत्नष्ट्री दमकणमा यथमा सपुलकणमा अलस्त तथमा आसष्ट्रीतम् इमत भमावियाः।
तमात्पयमारथर याः - अलस्मनम् श्लनोकक्षे मदलष्ट्रीपस्य पत्न्यमायाः सपुदमकणमायमायाः विणर नस करनोमत कमासलदमासयाः।
अध्विरस्य अथमारतम् यजस्य पत्न्यमायाः नमाम भविमत दमकणमा। यजस्य अन्तक्षे दमकणमा प्रदष्ट्रीयतक्षे। तमामम् अमप यजस्य
अङ्गत्विक्षेन कल्पयलन्त जनमायाः। तक्षेन एवि यजयाः सम्पकणरयाः भविमत इमत अमप अलस्त प्रससमदयाः। एविस यजस्य
सम्पकणरत्विस समारयमत दमकणमा। मगरविसशक्षे उत्पनमा सपुदमकणमा मदलष्ट्रीपस्य पत्नष्ट्री आसष्ट्रीतम्। समा च
दमामकण्यकमारणमातम् अत्यन्तस प्रससदमा आसष्ट्रीतम्। यथमा दमकणमा यजस्य सम्पकणरतमास समारयमत तथमा सपुदमकणमा अमप
रघपुकपुलस्य सम्पकणरतमास समासरतवितष्ट्री। यतयाः मदलष्ट्रीपयाः सपुदमकणयमा एवि पपुत्रलमाभस ककतविमानम्। तक्षेन च पपुत्रण
क्षे रघपुककलस
सम्पकणरतमास प्रमापवितम्। अतयाः सपुदमकणमास यजस्य सहिरममर ण्यमा सपुदमकणयमा सहि उपममामत कमवियाः।
व्यमाकरणमविमशर याः -

● दमामकण्यरूढक्षेन - दमकणस्य भमावियाः कमर विमा दमामकण्यस भविमत। रुहिम् -रमातनोयाः कप्रत्ययक्षे रूढमम् इमत रूपस
ससध्यमत। दमामकण्यक्षेन रूढमम् दमामकण्यरूढमम् इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासयाः।

● मगरविसशजमा - मगरस्य विसशयाः मगरविसशयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। मगरविसशक्षे जमातमा इमत अथर
जन्रमातनोयाः डप्रत्ययक्षे मगरविसशज इमत शब्दयाः मनष्पदतक्षे। तस्ममातम् सष्ट्रीसलङ्गक्षे टमामप मगरविसशजमा इमत
रूपमम्।

● अध्विरस्य - अमविदममानयाः ध्विरयाः यलस्मनम् सयाः अध्विरयाः इमत नञ्बहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः, तस्य अध्विरस्य।
यजस्य इत्यथर याः।

सलन्रकमायर मम् -

● सपुदमकणक्षेत्यमासष्ट्रीदध्विरस्यक्षेवि - सपुदमकणमा+इमत+आसष्ट्रीतम्+अध्विरस्य+इवि
● प्रयनोगपररवितर न मम् - तस्य मगरविसशजयमा दमामकण्यरूढक्षेन नमाम्नमा अध्विरस्य दमकणयमा इवि सपुदमकणयमा
इमत पत्न्यमा अभकयत।
अलङ्कमारमालनोचनमा - अलस्मनम् श्लनोकक्षे तस्य इमत सविर नमामविमाचकस पदस मदलष्ट्रीपस बनोरयमत। स च
मदलष्ट्रीपयाः अध्विरक्षेण अथमारतम् यजक्षेन उपममतयाः। मदलष्ट्रीपस्य पत्नष्ट्री सपुदमकणमा च यजस्य पत्न्यमा दमकणयमा
उपममतमा। इवि इमत उपममाविमाचकमम् अव्ययस च अत्र वितर तक्षे। अतयाः अत्र उपममालङ्कमारयाः मविदतक्षे।
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पमाठगतप्रश्नमायाः -८
26. मदलष्ट्रीपपत्नष्ट्री कलस्मनम् विसशक्षे अजमायत।
27. सपुदमकणमा अत्र कक्षेन उपममतमा।
28. अध्विरस्य इत्यस्य मविगहिविमाक्यस सममासनमाम च सलखत। कयाः च अस्य अथर याः।
29. सपुदमकणमा कलस्मनम् दक्षेशक्षे उत्पनमा १) ममालविक्षे २) मगरक्षे ३) अयनोध्यमायमामम् ४) नन्दष्ट्रीगमामक्षे

इदमानन मकल पमाठमम् अविगच्छमाम -

6.10)

कलत्रविन्तममात्ममानमविरनोरक्षे महित्यमप।
तयमा मक्षे नक्षे मनलस्विन्यमा लक्ष्म्यमा च विसपुर मासरपयाः।।३२।।
अन्विययाः - विसपुरमासरपयाः अविरनोरक्षे महिमत अमप मनलस्विन्यमा तयमा लक्ष्म्यमा च आत्ममानस कलत्रविन्तस
मक्षेनक्षे।
अन्वियमाथर याः - विसपुरमासरपयाः पकसथव्यमायाः ईश्विरयाः मदलष्ट्रीपयाः अविरनोरक्षे अन्तयाःपपुरविगर महिमत अमप असरकक्षे
अमप मनलस्विन्यमा दृढमचत्तयमा तयमा सपुदमकणयमा लक्ष्म्यमा च रमाजसश्रयमा च आत्ममानस स्विस कलत्रविन्तस सभमायर्त्तुं मक्षेनक्षे
जमातविमानम्।
सरलमाथर याः - मदलष्ट्रीपस्य अन्तयाःपपुरविगर याः महिमानम् आसष्ट्रीतम्। तथमामप स्विपत्न्यमा सपुदमकणयमा रमाजलक्ष्म्यमा
च मदलष्ट्रीपयाः आत्ममानस भमायमारविन्तस जमातविमानम्।
तमात्पयमारथर याः - प्रमाचष्ट्रीनकमालक्षे प्रमाययाः नकपमाणमामम् अन्तयाःपपुरविगर याः मविशमालयाः भविमत स्म। तलस्मनम् च
अन्तयाःपपुरविगर बह्व्ययाः नमायर याः अमप मतष्ठलन्त स्म। तमासपु च नमारष्ट्रीषपु कमाश्चन भमायमारयाः भविलन्त स्म। कमाश्चन
दमास्ययाः अमप भविलन्त स्म। अथमारतम् दमास्ययाः अमप नकपस्य भनोगविस्तपुतपुल्यमायाः आसनम्। मदलष्ट्रीपयाः सम्पकणर स्य जगतयाः
स्विमामष्ट्री आसष्ट्रीतम्। अतयाः स बह्वष्ट्रीयाः नमारष्ट्रीयाः मनजमान्तयाःपपुरक्षे स्थमापमयतपुस समथर याः आसष्ट्रीतम्। मकन्तपु रमर भमायमार्त्तुं मविहिमाय
अन्ययमा नमायमार सहि सङ्गमयाः न रमर सम्मतयाः। अतयाः मदलष्ट्रीपयाः सपुदमकणमा एवि मम पत्नष्ट्री इमत मचलन्ततविमानम्। एविस
रमाजलक्ष्म्यमा सपुदमकणयमा च मदलष्ट्रीपयाः कलत्रविमानम् आसष्ट्रीतम् इमत सकच्यतक्षे। अनक्षेन तस्य भनोगपरमाङपु खत्विस
प्रकटष्ट्रीभविमत।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● कलत्रविन्तमम् - कलत्रमम् अलस्त यस्य स कलत्रविमानम्, तस कलत्रविन्तमम्। इदस मदतष्ट्रीययकविचनमान्तस रूपमम्।
● मक्षेनक्षे - मनम्-रमातनोयाः सलमट प्रथमपपुरुषयकविचनक्षे मक्षेनक्षे इमत रूपस भविमत।
● मनलस्विन्यमा - प्रशस्तस मनयाः अलस्त यस्यमायाः समा मनलस्विनष्ट्री, तयमा मनलस्विन्यमा।
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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● विसपुरमासरपयाः - असरपमामत इमत असरपयाः भविमत। विसपुरमायमायाः असरपयाः विसपुरमासरपयाः इमत
षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।

सलन्रकमायर मम् -

● कलत्रविन्तममात्ममानमविरनोरक्षे - कलत्रविन्तमम्+आत्ममानमम्+अविरनोरक्षे
● महित्यमप - महिमत+अमप
● प्रयनोगपररवितर न मम् - विसपुरमासरपक्षेन अविरनोरक्षे महिमत अमप मनलस्विन्यमा तयमा लक्ष्म्यमा च आत्ममा
कलत्रविमानम् मक्षेनक्षे।

पमाठगतप्रश्नमायाः -९
30. मदलष्ट्रीपयाः कमाभ्यमास कलत्रविमानम् आसष्ट्रीतम्।
31. अनक्षेन श्लनोकक्षेन मदलष्ट्रीपस्य कयाः गपुणयाः सकमचतयाः भविमत।
32. कलत्रविन्तममात्ममामविरनोरक्षे- इत्यत्र सलन्रमविच्छक्षे दस कपुरुत।

6.11)

इदमानन मकल पमाठमम् अविगच्छमाम तस्यमाममात्ममानपुरू पमायमाममात्मजन्मसमपुत् सपुक याः।
मविललम्बतफलय याः कमालस स मननमाय मननोरथय याः ।।३३।।
अन्विययाः - स आत्ममानपुरूपमायमास तस्यमामम् आत्मजन्मसमपुत्सपुकयाः मविललम्बतफलययाः मननोरथययाः कमालस

मननमाय।
अन्वियमाथर याः - स रमाजमा मदलष्ट्रीपयाः आत्ममानपुरूपमायमास आत्मसदृश्यमास तस्यमास सपुदमकणमायमामम्
आत्मजन्मसमपुत्सपुकयाः पपुत्रप्रमापयक्षे उत्कलण्ठतयाः मविललम्बतफलययाः समविलम्बपररणमामययाः मननोरथययाः अमभलमाषययाः कमालस
समयस मननमाय यमापयमाममास।
सरलमाथर याः - मदलष्ट्रीपयाः आत्मसदृश्यमास दमकणमायमास पपुत्रलमाभयाः भवितपु इमत इषविमानम्। मकन्तपु बहिह कमालक्षे
व्यतष्ट्रीतक्षे अमप तस्य पपुत्रलमाभयाः न भविमत स्म इमत मविलम्बकमारणमातम् स दयाःपु सखतयाः आसष्ट्रीतम्।
तमात्पयमारथर याः - सपुदमकणमा मदलष्ट्रीप इवि कमत्रयकपुलक्षे उत्पनमा आसष्ट्रीतम्। मदलष्ट्रीप इवि तस्यमायाः बहिवियाः गपुणमायाः
अमप आसनम्। अतयाः यमद सपुदमकणमायमायाः गभर पपुत्रनोत्पसत्तयाः भविमत तमहिर स पपुत्रयाः यथमाथर याः रघपुविसशष्ट्रीययाः भमविष्यमत।
तलस्मनम् च तनयक्षे रमाजनोमचतमायाः गपुणमायाः अविश्यस भमविष्यलन्त। अतयाः सपुदमकणमायमामम् पपुत्रजन्म भवितपु इमत
मदलष्ट्रीपस्य इच्छमा आसष्ट्रीतम्। मकन्तपु मविविमाहिमातम् परस बहिह मन विषमारमण व्यतष्ट्रीतमामन। तथमामप मदलष्ट्रीपस्य पपुत्रलमाभयाः न
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अभवितम्। पपुत्रयाः न जमायतक्षे चक्षेतम् मपतरणस न पकयरतक्षे। तक्षेन पमापमम् एवि सम्भमविष्यमत। अतयाः मदलष्ट्रीपयाः अतष्ट्रीवि
मचन्तमाकपुलयाः आसष्ट्रीतम्। एविस पपुत्रस्य अभमाविक्षेन मदलष्ट्रीपयाः दयाःपु खमाक्रमान्तयाः भकत्विमा कमालयमापनमम् अकरनोतम्।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● आत्ममानपुरूपमायमामम् - आत्मनयाः अनपुरूपमा आत्ममानपुरूपमा इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः, तस्यमामम्
आत्ममानपुरूपमायमामम्।

● आत्मजन्मसमपुत्सपुकयाः - आत्मननो जन्म यस्य स आत्मजन्ममा इमत व्यसरकरणबहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः।
अथविमा आत्मनयाः जन्म आत्मजन्ममा इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। आत्मजन्ममन समपुत्सपुकयाः
आत्मजन्मसमपुत्सपुकयाः इमत सपमष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।

● मविललम्बतफलययाः - मविलम्बयाः सञ्जमातयाः अस्य इत्यथर मविललम्बतमम् इमत भविमत। मविललम्बतस फलस यक्षेषमास तक्षे
मविललम्बतफलमायाः इमत बहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः, तययाः मविललम्बतफलययाः।

● मननमाय - प्रमापणमाथर कस्य नष्ट्रीरमातनोयाः सलमट प्रथमपपुरुषयकविचनक्षे मननमाय इमत रूपमम्।
सलन्रकमायर मम् -

● तस्यमाममात्ममानपुरूपमायमाममात्मजन्मसमपुत्सपुकयाः - तस्यमामम्+आत्ममानपुरूपमायमामम्+आत्मजन्मसमपुत्सपुकयाः
● प्रयनोगपररवितर न मम् - तक्षेन आत्ममानपुरूपमायमास तस्यमामम् आत्मजन्मसमपुत्सपुकक्षेन मविललम्बतफलययाः मननोरथययाः
कमालयाः मनन्यक्षे।

पमाठगतप्रश्नमायाः -१०
33. मदलष्ट्रीपयाः कथस कमालस यमामपतविमानम्।
34. मदलष्ट्रीपयाः कस्यमामम् आत्मजन्मसमपुत्सपुकयाः आसष्ट्रीतम्।
35. आत्मजन्मसमपुत्सपुकयाः इत्यस्य मविगहिविमाक्यस सममासनमाम च सलखत।

इदमानन मकल पमाठमम् अविगच्छमाम -

6.12)

सन्तमानमाथमारय मविरयक्षे स्विभपुज मादवितमाररतमा।
तक्षे न रकजर ग तनो गपुवि र्णी समचविक्षे ष पु मनमचमकपक्षे । ।३४।।
अन्विययाः - तक्षेन सन्तमानमाथमारय मविरयक्षे स्विभपुजमातम् अवितमाररतमा जगतनो गपुविर्णी रकयाः समचविक्षेषपु मनमचमकपक्षे।
अन्वियमाथर याः - तक्षेन मदलष्ट्रीपक्षेन सन्तमानमाथमारय सन्तमानप्रयनोजनमाय मविरयक्षे अनपुष्ठमानमाय स्विभपुजमादम्
मनजहिस्तमातम् अवितमाररतमा अमपर तमा जगतयाः लनोकस्य गपुविर्णी दविपु र हिमा रकयाः भमारयाः समचविक्षेषपु मलन्त्रषपु मनमचमकपक्षे मनमकपमा।

ससस्ककतसमामहित्यमम्
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सस स् कक तसमामहित्यमम्
सरलमाथर याः - पपुत्रप्रमापयक्षे मदलष्ट्रीपयाः शमासमविमहितमम् अनपुष्ठमानमामदकस कतपुरमम् इषविमानम्। अतयाः स समगस्य
जगतयाः भमारस मलन्त्रभ्ययाः सममपर तविमानम्।
तमात्पयमारथर याः - मविविमाहिमातम् परस बहिह विषमारमण व्यतष्ट्रीतमामन आसनम्। तथमामप मदलष्ट्रीपयाः सन्तमानरमहितयाः
आसष्ट्रीतम्। तस्ममातम् दयविमम् एवि आश्रयणष्ट्रीयमम् इमत मविमचन्त्य शमासमविमहितमम् अनपुष्ठमानमामदकस कतपुरमम् इषविमानम्।
मकन्तपु अनपुष्ठमानस मक्रयतक्षे चक्षेतम् रमाज्यचमालनस न भमविष्यमत। यतनो महि अनपुष्ठमानमामदकस मविरमातपुस बहिह कमालयाः अपक्षेमकतयाः
भविमत। अतयाः मदलष्ट्रीपयाः समगस्य जगतयाः भमारस मलन्त्रभ्ययाः अमपर तविमानम्। कमारणस सम्पकणरमम् एवि जगतम् मदलष्ट्रीपस्य
शमासनमारष्ट्रीनमम् आसष्ट्रीतम्। यदमप प्रजमापमालनमम् एवि नकपस्य प्रमपुखस कतर व्यस भविमत। तथमामप मदलष्ट्रीपयाः
सन्तमानलमाभमाय ततम् कतर व्यस पररत्यकविमानम्। यतनो महि सन्तमानक्षेन एवि मपतरणस

पकरमयतपुस शक्यतक्षे। एविस

रमाज्यपररचमालनमास पररत्यज्य पपुत्रलमाभमाकमाङ्क्षष्ट्री मदलष्ट्रीपयाः रममारचरणस कतपुरमम् उदतयाः आसष्ट्रीतम्।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● सन्तमानमाथमारय - सन्तमानयाः अथर याः यस्य स सन्तमानमाथर याः इमत बहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः, तस्मय सन्तमानमाथमारय।
अथविमा सन्तमानमाय अयमम् सन्तमानमाथर याः इमत चतपुथर्णीतत्पपुरुषसममासयाः, तस्मय सन्तमानमाथमारय।

● मविरयक्षे - मविरष्ट्रीयतक्षे इमत मविसरयाः भविमत। अनपुष्ठमानमम् इत्यथर याः।
● स्विभपुजमादम् - स्विस्य भपुजयाः स्विभपुजयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः, तस्ममातम् स्विभपुजमातम्।
● अवितमाररतमा - अविपकविरकमातम् तकरमातनोयाः मणमच कप्रत्ययक्षे ससयमास टमामप च अवितमाररतमा इमत रूपमम्।
● गपुविर्णी - गपुरुशब्दस्य ससयमास ङष्ट्रीमप गपुविर्णी इमत रूपमम्।
● मनमचमकपक्षे - मनपकविरकस्य मकपम्-रमातनोयाः सलमट कमर मण प्रथमपपुरुषयकविचनक्षे मनमचमकपक्षे इमत रूपमम्।
मनमकपविमानम् इमत अथर याः।

सलन्रकमायर मम् -

● स्विभपुजमादवितमाररतमा - स्विभपुजमातम्+अवितमाररतमा
● रकजरगतनो गपुविर्णी - रकयाः+जगतयाः+गपुविर्णी
● प्रयनोगपररवितर न मम् - स सन्तमानमाथमारय मविरयक्षे स्विभपुजमातम् अवितमाररतमास जगतयाः गपुविर्णी स रकस समचविक्षेषपु
मनमचकक्षेप।

पमाठगतप्रश्नमायाः -११
36. जगतयाः रकयाः कथमम् आसष्ट्रीतम्।
37. सन्तमानमाथमारय इत्यत्र अथर शब्दस्य कयाः अथर याः।
38. मनमचमकपक्षे इमत रूपस कस्य रमातनोयाः कलस्मनम् च लकमारक्षे।
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पमाठसमारयाः
महिमारमाजयाः मदलष्ट्रीपयाः प्रजमावित्सलयाः आसष्ट्रीतम्। यतनो महि प्रजमानमास मशकमाव्यविस्थमास रकणस पनोषणमम्
इत्यमामदकस सविर्त्तुं स पश्यमत स्म। एविस मपतककमायर करणमातम् मदलष्ट्रीपयाः एवि प्रजमानमास मपतमा आसष्ट्रीतम् इमत कमवियाः
विमणर तविमानम्। तमासमास प्रककतमपतरयाः तपु जन्मकमारणमामन एवि आसनम्। लनोकमहितमाय स दण्डनष्ट्रीयमानम् दण्डयमत स्म न
तपु रनससगहिमाय। एविस सन्तमानलमाभमाय स मविविमाहिस ककतविमानम् न तपु भनोगमाय। एविस तस्य अथर कमामसमारनस रमर मक्षेवि
असमारयतम्। दक्षेविरमाजक्षेन इन्द्रिक्षेण सहि तस्य ममत्रतमा आसष्ट्रीतम्। मदलष्ट्रीपयाः पकसथव्यमायाः करस ससगह्य
क यजमामदकस
सम्पमामदतविमानम्। इन्द्रियाः च विषर णक्षेन ररणन सस्यमामयतमास ककतविमानम्। एविमम् उभयौ सम्पमदमनमयक्षेन भपुविनदयस
पनोमषतविन्तयौ। अन्यक्षे नकपमायाः महिमायशलस्विनयाः तस्य ककीमतर मम् न अनपुककतविन्तयाः। यतनो महि मदलष्ट्रीपस्य रमाज्यक्षे
तस्करतमाशब्दयाः श्रपुतयौ एवि आसष्ट्रीतम्। तस्य शत्रपुयाः अमप सच्चररत्रशमालष्ट्री चक्षेतम् तक्षेन गमाह्ययाः आसष्ट्रीतम् यथमा रनोमगणमा
रुमचरमहितमम् अमप औषरस गमाह्यस भविमत। आत्मष्ट्रीययाः अमप दषपु याः भविमत चक्षेतम् तक्षेन त्यमाज्ययाः आसष्ट्रीतम् यथमा
सपर दषमा अङ्गपुलष्ट्री अभष्ट्रीषमा अमप त्यकव्यमा भविमत। ब्रहमा तस महिमाभकतकमारणसमामगष्ट्रीमभयाः मनमर्णीतविमानम्। अतयाः तस्य
सविर गपुणमायाः परमाथरकफलमायाः आसनम्। समगमा पकसथविष्ट्री एवि तस्य शमासनमारष्ट्रीनमा आसष्ट्रीतम्। अतयाः एवि तस्य
रमाज्यस्य पररखमा समपुद्रियाः आसष्ट्रीतम्। समपुद्रितटयाः च रमाज्यस्य प्रमाकमारतपुल्ययाः आसष्ट्रीतम्। एविस स समगमास पकसथविष्ट्रीमम्
एकनगरष्ट्रीमम् इवि शमाससतविमानम्। तस्य पत्नष्ट्री आसष्ट्रीतम् मगरकपुलक्षे उत्पनमा सपुलकणमा सपुदमकणमा। समा यजस्य पत्नष्ट्री
दमकणमा इवि औदमायर कमारणमातम् प्रससदमा आसष्ट्रीतम्। स सम्पकणमारयमायाः पकसथव्यमायाः स्विमामष्ट्री आसष्ट्रीतम्। तथमामप स
रमर भमायर यमा सपुदमकणयमा रमाजलक्ष्म्यमा च आत्ममानस कलत्रविन्तस जमातविमानम्। तस्यमास मनजसदृश्यमास सपुदमकणमायमास
पपुत्रजन्म भवितपु इमत तस्य इच्छमा आसष्ट्रीतम्। यतनो महि सपुदमकणमा अमप कमत्रयनोकपु लनोत्पनमा आसष्ट्रीतम्। अतयाः
तस्यमामम् उत्पनयाः पपुत्रयाः अविश्यस रमाजगपुणनोमचतयाः भमविष्यमत इमत स मचलन्ततविमानम्। मकन्तपु मविविमाहिमातम् परस
बहिह विषमारमण व्यतष्ट्रीतमामन। तथमामप तयनोयाः सन्तमानलमाभयाः न अभवितम्। अतयाः मदलष्ट्रीपयाः द याःपु खमाक्रमान्तयाः आसष्ट्रीतम्।
तस्ममातम् सन्तमानलमाभमाय शमासमनमदर षमम् अनपुष्ठमानस मविरमातपुस स रमाज्यभमारस मलन्त्रभ्ययाः सममपर तविमानम्।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः
1. मदलष्ट्रीपस्य अथर समारनस कमामसमारनस च रमर मम् एवि समारयमत - मविचमारयत।
2. दक्षेष्यनोमप सम्मतयाः इत्यमामदश्लनोकक्षे उपममालङ्कमारस समारयत।
3. कथस मदलष्ट्रीपयाः प्रजमानमास मपतमा अभवितम्।
4. मदलष्ट्रीपदक्षेविक्षेन्द्रियौ कथस लनोकदयस पनोमषतविन्तयौ।
5. मदलष्ट्रीपस्य सविर गपुणमायाः कथस परमाथरकफलमायाः।
6. कलत्रविन्तमम् इत्यमामदश्लनोकमम् आसश्रत्य मदलष्ट्रीपस्य भनोगपरमाङपुखत्विस मविचमारयत।
7. मदलष्ट्रीपयाः कथस रमाज्यभमारस मलन्त्रभ्ययाः सममपर तविमानम्।
8. सममासक्षेन पमाठसमारस सलखत।
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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9. स्तम्भयनोयाः सलसखतमानम् परस्परसम्बदमानम् मक्षेलयत।
स्तम्भयाः -क

स्तम्भयाः -ख

१. ददपु नोहि

१. अनपुककतविन्तयाः

२. दरतपुयाः

२. पकसथविष्ट्री

३. अनपुययपुयाः

३. स्विगर लनोकमम्

४. तस्कर

४. उरगकतमा अङ्गपुलष्ट्री

५. मदलष्ट्रीपयाः

५. दग्पु रविमानम्

६. इन्द्रियाः

६. औषरमम्

७. दषपु याः मप्र

७. मगरविसशजमा

८. मशषयाः शत्रपुयाः

८. पपुपपुषतपुयाः

९. सपुदमकणमा

९. चयौयर विकसत्तयाः

उत्तरमम् - १-५, २-८, ३-१, ४-९,५-२, ६-३, ७-६, ८-४, ९-७.

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामणउत्तरमामण-१

1. मदलष्ट्रीपयाः मशकमाकमारणमातम् रकणमातम् भरणमातम् च मदलष्ट्रीपयाः प्रजमानमास मपतमा।
2. जनमानमास मपतरयाः जन्मकमारणमामन आसनम्।
3. मविनयस्य आरमानस मविनयमारमानमम् इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः, तस्ममातम् मविनयमारमानमातम्।
4. ३
5. मदलष्ट्रीपयाः दण्डमानम् लस्थत्यय दलण्डतविमानम्।
6. मदलष्ट्रीपस्य अथर कमामयौ रमर एवि आसष्ट्रीतम्।
उत्तरमामण-२

7. दण्डयतम् इमत अत्र प्रमामतपमदकमम्। इदस रूपस षष्ठष्ट्रीमविभकक्षेयाः एकविचनक्षे भविमत।
8. १
उत्तरमामण-३

9. मदलष्ट्रीपयाः यजमाय पकसथविन दग्पु रविमानम्।
10. भपुविनदयस नमाम स्विगर लनोकयाः पकसथविष्ट्रीलनोकयाः च।
11. ददपु नोहि इमत रूपस दहिपु म् -रमातनोयाः सलट्लकमारक्षे भविमत।
116

ससस्ककतसमामहित्यमम्

रघपुविस श मम्- रमाजनो मदलष्ट्री प स्य गपुण विणर नमम् - २

मटप्पणष्ट्री

12. ४
उत्तरमामण-४

13. मदलष्ट्रीपस्य रमाज्यक्षे तस्करतमा श्रपुतयौ आसष्ट्रीतम्।
14. अनपु-पकविरकमातम् यमारमातनोयाः सलमट प्रथमपपुरुषबहिह विचनमविविकमायमास अनपुययपुयाः इमत रुपमम्। अनपुककतविन्तयाः
इत्यथर याः।

15. मकल+अनपुययपुयाः+तस्य
उत्तरमामण-५

16. मदलष्ट्रीपस्य शत्रपुयाः अमप मशषयाः चक्षेतम् औषरवितम् गमाह्यमम् आसष्ट्रीतम्।
17. मदलष्ट्रीपस्य आत्मष्ट्रीययाः अमप दषपु याः चक्षेतम् उरगकतमा अङ्गपुलष्ट्री इवि त्यमाज्ययाः आसष्ट्रीतम्।
18. मप्रययाः+अमप+आसष्ट्रीतम्+अङ्गपुलष्ट्री+इवि+उरगकतमा
19. २
उत्तरमामण-६

20. ब्रहमा मदलष्ट्रीपस पञ्चमहिमाभकतसमामगष्ट्रीमभयाः सकषविमानम्। अतयाः मदलष्ट्रीपस्य सविर गपुणमायाः परमाथरकफलमायाः।
21. मविपकविरकमातम् रमारमातनोयाः सलमट प्रथमपपुरुषयकविचनक्षे मविदरक्षे इमत रूपमम्।
22. महिमालन्त च तमामन भकतमामन महिमाभकतमामन इमत कमर रमारयसममासयाः। महिमाभकतमानमास सममासरयाः
महिमाभकतसममासरयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः, तक्षेन महिमाभकतसममासरनमा।

उत्तरमामण-७

23. मदलष्ट्रीपयाः उविर्णीमम् एकपकरष्ट्रीमम् इवि शमाससतविमानम्।
24. अलस्मनम् श्लनोकक्षे मदलष्ट्रीपस्य रमाज्यमम् अथमारतम् समगमा पकसथविष्ट्री एकपपुयमार उपममतमम्। मदलष्ट्रीपरमाज्यमम्
अत्र उपमक्षेयमम् अलस्त। एकपपुरष्ट्री इमत उपममानविमाचकस पदमम्। इवि इमत उपममाविमाचकयाः शब्दयाः। यथमा
नकपमायाः एकस नगरस शमासमत तथमा मदलष्ट्रीपयाः सम्पकणमार्त्तुं ररणन शमाससतविमानम्। अतयाः अत्र उपममालङ्कमारयाः
अलस्त।

25. अपररखमायाः पररखमायाः यथमा सम्पदन्तक्षे तथमा ककतमायाः इमत मविगहिक्षे लच्विप्रत्ययक्षे पररखष्ट्रीककतमायाः इमत रुपमम्।
पररखष्ट्रीककतमायाः समागरमायाः यस्यमायाः समा पररखष्ट्रीककतसमागरमायाः इमत बहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः, तमास
पररखष्ट्रीककतसमागरमामम्।

उत्तरमामण-८

26. मदलष्ट्रीपपत्नष्ट्री मगरविसशक्षे अजमायत।
27. सपुदमकणमा अत्र दमकणयमा उपममतमा।
28. अमविदममानयाः ध्विरयाः यलस्मनम् सयाः अध्विरयाः इमत नञ्बहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः, तस्य अध्विरस्य। यजस्य
इत्यथर याः।

29. २
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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उत्तरमामण-९

30. मदलष्ट्रीपयाः सपुदमकणमारमाजलक्ष्मष्ट्रीभ्यमास कलत्रविमानम् आसष्ट्रीतम्।
31. अनक्षेन श्लनोकक्षेन मदलष्ट्रीपस्य भनोगपरमाङपुखत्विस सकच्यतक्षे।
32. कलत्रविन्तमम्+आत्ममानमम्+अविरनोरक्षे
उत्तरमामण-१०

33. मदलष्ट्रीपयाः मविललम्बतफलययाः मननोरथययाः कमालस यमामपतविमानम्।
34. मदलष्ट्रीपयाः आत्ममानपुरूपमायमास सपुदमकणमायमामम् आत्मजन्मसमपुत्सपुकयाः आसष्ट्रीतम्।
35. आत्मननो जन्म यस्य स आत्मजन्ममा इमत व्यसरकरणबहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः। अथविमा आत्मनयाः जन्म
आत्मजन्ममा इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। आत्मजन्ममन समपुत्सपुकयाः आत्मजन्मसमपुत्सपुकयाः इमत
सपमष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।

उत्तरमामण-११

36. जगतयाः रकयाः गपुविर्णी आसष्ट्रीतम्।
37. सन्तमानमाथमारय इत्यत्र अथर शब्दस्य अथर याः प्रयनोजनमम्।
38. मनपकविरकस्य मकपम्-रमातनोयाः सलमट कमर मण प्रथमपपुरुषयकविचनक्षे मनमचमकपक्षे इमत रूपमम्।

॥ इमत षष्ठयाः पमाठयाः ॥
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