7
7) रघपुविस श मम् - विमशष्ठमाश्रमक्षे गमनमम्
प्रस्तमाविनमा
अलस्मनम् पमाठक्षे वियस तदनन्तरस चतपुदरश श्लनोकमानम् पठमामयाः। मदलष्ट्रीपयाः सन्तमानस प्रमापपुकमामयाः आसष्ट्रीतम्।
तदथर्त्तुं स शमासमविमहितमम् अनपुष्ठमानस कतपुरमम् उदतयाः आसष्ट्रीतम्। अतयाः स रमाज्यभमारस मलन्त्रभ्ययाः प्रदत्तविमानम् इमत वियस
पकविरलस्मनम् पमाठक्षे पमठतविन्तयाः। ततयाः च मदलष्ट्रीपयाः सपुदमकणयमा सहि एकलस्मनम् रथक्षे आरूढयाः भकत्विमा
सन्तमानकमाम्ययमा विससष्ठमाश्रमस प्रमत गतविमानम्। विससष्ठयाः आसष्ट्रीतम् रघपुविसशस्य कपुलगपुरुयाः। यदमा एवि रघपुविश
स ष्ट्रीयमायाः
नकपमायाः मविपमद आपतलन्त स्म तदमा महिमामपुमनयाः विससष्ठयाः तमानम् उपमदशमत स्म। उपदक्षेशपमालनक्षेन तक्षे मविपन्मपुकमायाः
अमप भविलन्त स्म। अतयाः मदलष्ट्रीपयाः अमप सन्तमानकमाम्ययमा विससष्ठमाश्रमस प्रमत गतविमानम्। तयनोयाः गमनकमालक्षे अतष्ट्रीवि
रमणष्ट्रीयतयमा ममागर पमाश्विर स्थस प्रककमतसयौन्दयर्त्तुं रथमारूढयौ तयौ दम्पतष्ट्री च विणर यमत कमवियाः। अन्तक्षे च तयौ समायसकमालक्षे
विससष्ठतपनोविनस प्रमापविन्तयौ।

उदक्षेश् यमामन अमपुस पमाठस पमठत्विमा भविमानम्-

 सपुदमकणमामदलष्ट्रीपयनोयाः विससष्ठमाश्रमस प्रमत गमनहिक्षेतपुस जमानष्ट्रीयमातम्।
 कमासलदमासस्य विणर नशयलन जमानष्ट्रीयमातम्।
 श्लनोकमानमामम् अन्विययाः कथस भविमत इमत बनोदस पु शक्नपुयमातम्।
 सममासयाः सलन्रयाः इत्यमादष्ट्रीनम् व्यमाकरणमविषयमानम् अविगच्छक्षे तम्।
 अलङ्कमारमाणमास समन्विययाः कथस करणष्ट्रीययाः इमत जमातपुस पमारयक्षेतम्।
 कमठनशब्दमानमामम् अथर्त्तुं जमातपुस समथर्मो भविक्षेतम्।

7.1) मकल पमाठयाः अथमाभ्यच्यर मविरमातमारस प्रयतयौ पपुत्र कमाम्ययमा।
तयौ दम्पतष्ट्री विससष्ठस्य गपुर नोजर ग्मतपुर माश्रममम्। ।३५।।
लस्नग्रगम्भष्ट्री र मनघर्मोषमक्षे कस स्यन्दनममालस्थतयौ।
प्रमाविकषक्षे ण् यस पयनोविमाहिस मविदपुदयर मावितमामविवि।।३६।।
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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ममा भकद माश्रमपष्ट्री डक्षे म त पररमक्षे य पपुर याःसरयौ।
अनपुभ माविमविशक्षे ष मात्तपु सक्षे न मापररविकत मामविवि।।३७।।
सक्षे व् यममानयौ सपुख स्पशर याः शमालमनयमारस गलन्रमभयाः।
पपुष् परक्षेणक ल त्करयवि मारतय र मारकत विनरमासजमभयाः।।३८।।
मननोऽमभरमाममायाः शृण्विन्तयौ रथनक्षे म मस्विननोन्मपुखय याः ।
षड्जसस वि मामदनष्ट्री याः कक्षे कमा मदरमा मभनमायाः मशखलण्डमभयाः।।३९।।
परस्परमामकसमादृश्यमद रक नोलज्ज्झितवित्मर सपु।
मकग दन्दक्षेष पु पश्यन्तयौ स्यन्दनमाबददृमषषपु। ।४०।।
श्रक्षे ण ष्ट्री ब न्रमामदतन्विमद्भरस्तम्भमास तनोरणसजमम्।
समारसय याः कलमनह्रिमारदय याः क्विमचद न
पु ममतमाननयौ।।४१।।
पविनस्यमानपुकक लत्विमात्प्रमाथर नमाससमदशस स सनयाः।
रजनोमभस्तपुर गनोत्ककीणर र स्पकष मालकविक्षे ष नयौ।।४२।।
सरसष्ट्री ष् विरमविन्दमानमास विष्ट्री म चमविकनोभशष्ट्री त लस ।
आमनोदमपुप सजघ्रन्तयौ स्विमनयाःश्विमासमानपुक माररणमम्। ।४३।।
गमामक्षे ष् विमात्ममविसकष क्षेष पु यक प मचहक्षे षपु यज्विनमामम्।
अमनोघमायाः प्रमतगकह न्तमाविघ्यमारन प
पु दममामशषयाः।।४४।
हिय य ङ्गविष्ट्री न ममादमाय घनोषविकद मानपुप लस्थतमानम्।
नमामरक्षे य मामन पकच् छन्तयौ विन्यमानमास ममागर श मासखनमामम्। ।४५।।
कमाप्यमभख्यमा तयनोरमासष्ट्री द म् व्रजतनोयाः शपुद विक्षे ष यनोयाः।
महिममनमपुर कयनोयर्मोगक्षे मचत्रमाचन्द्रिमसनोररवि।।४६।।
तत्तद्भ मक मपमतयाः पत्न्यय दशर यलन्प्रयदशर नयाः।
अमप लमङतमध्विमानस बपुब र
पु क्षे न बपुर नोपमयाः।।४७।।
स द ष्पु प्रमापयशमायाः प्रमापदमाश्रमस श्रमान्तविमाहिनयाः।
समायस सस य ममनस्तस्य महिषर मर महिषष्ट्री स खयाः।।४८।।

7.2) इदमानन मकल पमाठमम् अविगच्छमामअथमाभ्यच्यर मविरमातमारस प्रयतयौ पपुत्र कमाम्ययमा।
तयौ दम्पतष्ट्री विससष्ठस्य गपुर नोजर ग्मतपुर माश्रममम्। ।३५।।
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अन्विययाः - अथ पपुत्रकमाम्ययमा तयौ दम्पतष्ट्री प्रयतयौ (सन्तयौ) मविरमातमारमम् अभ्यच्यर गपुरनोयाः विससष्ठस्य
आश्रमस जग्मतपुयाः।
अन्वियमाथर याः - अथ अनन्तरस पपुत्रकमाम्ययमा पपुत्रस्य इच्छयमा तयौ सपुदमकणमामदलष्ट्रीपयौ दम्पतष्ट्री जमायमापतष्ट्री
प्रयतयौ पमवित्रयौ सन्तयौ मविरमातमारस ब्रहमाणमम् अभ्यच्यर पकजमयत्विमा गपुरनोयाः कपुलगपुरनोयाः विससष्ठस्य महिषरयाः आश्रमस
तपनोविनस जग्मतपुयाः गतयौ।
सरलमाथर याः - तदनन्तरस पपुत्रप्रमापक्षेयाः इच्छमा सपुदमकणमास मदलष्ट्रीपस च प्रक्षेररतवितष्ट्री। अतयाः तयौ जगत्सषमारस
ब्रहमाणस पकजमयत्विमा कपुलगपुरनोयाः विससष्ठस्य आश्रमस गतविन्तयौ।
तमात्पयमारथर याः - अनन्तरस मदलष्ट्रीपयाः ब्रहणयाः पकजमास मविमहितविमानम्। ततयाः स स्विभमायर यमा सपुदमकणयमा सहि
कपुलगपुरनोयाः विससष्ठस्य आश्रमस प्रमत मनगर तविमानम्। विससष्ठयाः रघपुविसशस्य कपुलगपुरुयाः वितर तक्षे। प्रककतयाः गपुरुयाः स एवि भविमत
ययाः मशष्यस्य मविपमद तस यथनोमचतस ममागर्त्तुं प्रदशर यमत। मदलष्ट्रीपस्य स्विगपुरयौ विससष्ठक्षे अपररसष्ट्रीमयाः मविश्विमासयाः आसष्ट्रीतम्।
अतयाः सन्तमानप्रमामपस प्रमत यमामन प्रमतबन्रकमामन सलन्त तमामन मनरमाकतपुर्त्तुं स विससष्ठसमष्ट्रीपस गतविमानम्। यतनो महि स
मविश्विससमत स्म यदम् विससष्ठयाः तस्मय अविश्यस कसञ्चतम् उपदक्षेशस दमास्यमत। तक्षेन च उपदक्षेशक्षेन तस्य सन्तमानलमाभयाः
मनबमाररयाः भमविष्यमत। अतयाः मदलष्ट्रीपयाः सन्तमानप्रमामपकमामनयमा विससष्ठमाश्रमस प्रमत मनगर तविमानम्।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● अभ्यच्यर - अमभपकविरकमातम् अचम्र-रमातनोयाः ल्यप्प्रत्ययक्षे अभ्यच्यर इमत रूपमम्।
● मविरमातमारमम् - मविदरमामत इमत मविरमातमा भविमत। मविरमातकशब्दस्य प्रथममामदविचनक्षे मविरमातमारमम् इमत रूपस
भविमत।

● पपुत्रकमाम्ययमा - आत्मनयाः पपुत्रक्षेच्छमा पपुत्रकमाम्यमा, तयमा पपुत्रकमाम्ययमा। अत्र कमाम्यच्प्रत्यययाः मविमहितयाः अलस्त।
● दम्पतष्ट्री - जमायमा च पमतयाः च इमत मविगहिक्षे सममासक्षे ककतक्षे दम्पतष्ट्री इमत रूपमम्। अत्र एकशक्षेषसममासयाः भविमत।
इदस मनत्यमदविचनमान्तमम्।

● जग्मतपुयाः - गमनमाथर कस्य गमम्-रमातनोयाः सलमट प्रथमपपुरुषमदविचनक्षे जग्मतपुयाः इमत रूपमम्। गतविन्तयौ इत्यथर याः।
सलन्रकमायर मम् -

● अथमाभ्यच्यर - अथ+अभ्यच्यर
● गपुरनोजर ग्मतपुरमाश्रममम् - गपुरनोयाः+जग्मतपुयाः+आश्रममम्
● प्रयनोगपररवितर न मम् - अथ पपुत्रकमाम्ययमा तमाभ्यमास दम्पमतभ्यमास प्रयतमाभ्यमास मविरमातमारमम् अभ्यच्यर गपुरनोयाः
विससष्ठस्य आश्रमयाः जग्मक्षे।

पमाठगतप्रश्नमायाः -१
1. सपुदमकणमामदलष्ट्रीपयौ कथस विससष्ठमाश्रमस गतविन्तयौ।
2. दम्पतष्ट्रीशब्दस समारयत।
ससस्ककतसमामहित्यमम्

121

मटप्पणष्ट्री

सस स् कक तसमामहित्यमम्
3. विससष्ठयाः मदलष्ट्रीपस्य कयाः आसष्ट्रीतम्।
4. तयौ दम्पतष्ट्री कमम् अभ्यच्यर विससष्ठमाश्रमस गतविन्तयौ१) मविष्णपुमम् २) मशविमम् ३) सकयरमम् ४) ब्रहमाणमम्

5. तयौ दम्पतष्ट्री कस्य मपुनक्षेयाः आश्रमस गतविन्तयौ१) विससष्ठस्य २) मविश्विमाममत्रस्य ३) दविपु मारससयाः४) कण्विस्य

7.3) इदमानन मकल पमाठमम् अविगच्छमाम लस्नग्रगम्भष्ट्री र मनघर्मोषमक्षे कस स्यन्दनममालस्थतयौ।
प्रमाविकषक्षे ण् यस पयनोविमाहिस मविदपुदयर मावितमामविवि।।३६।।
अन्विययाः - लस्नग्रगम्भष्ट्रीरमनघर्मोषमम् एकस स्यन्दनस प्रमाविकषक्षेण्यस पयनोविमाहिस मविदपुदरय मावितयौ इवि आलस्थतयौ (तयौ
दम्पतष्ट्री गपुरनोयाः विससष्ठस्य आश्रमस जग्मतपुयाः)।
अन्वियमाथर याः - लस्नग्रगम्भष्ट्रीरमनघर्मोषस मरपुरगम्भष्ट्रीरशब्दमम् एकस स्यन्दनमम् एकस रथस प्रमाविकषक्षेण्यस
विषमारकमालजमातस पयनोविमाहिस मक्षेघस मविदपुदरय मावितयौ तमडदयरमावितयौ इवि आलस्थतयौ आरूढयौ ( तयौ दम्पतष्ट्री गपुरनोयाः विससष्ठस्य
आश्रमस जग्मतपुयाः)।
सरलमाथर याः - मरपुरगम्भष्ट्रीरशब्दयपुकस रथमम् आरुह्य सपुदमकणमामदलष्ट्रीपयौ गतविन्तयौ। यथमा विषमारकमालक्षे
मविदपुतम् ऐरमावितयाः च मक्षेघमम् आसश्रत्य मतष्ठतयाः।
तमात्पयमारथर याः - मदलष्ट्रीपयाः भमायर यमा सपुदमकणयमा सहि रथक्षेन विससष्ठमाश्रममम् अगच्छतम्। यक्षेन रथक्षेन तयौ
गतविन्तयौ स रथयाः मरपुरयाः तथमा गम्भष्ट्रीरयाः - इमत उभयमविरशब्दयपुकयाः आसष्ट्रीतम्। विषमारकमालक्षे इन्द्रिस्य हिस्तष्ट्री
ऐरमावितयाः मविदपुतम् च मक्षेघमम् आसश्रत्य मतष्ठतयाः। तक्षेन ऐरमावितस्य मक्षेघमारनोहिणस सम्भविमत। अमप च मविदपुतम् अमप मक्षेघक्षे
एवि वितर तक्षे। अतयाः ऐरमावितस्य मविदपुत्समाहिचयर्त्तुं सपुष्ठपु अविगम्यतक्षे। अत्र मदलष्ट्रीपयाः ऐरमावितयाः इमत कमवियाः उपममामत।
सपुदमकणमा च मविदपुतमा उपमष्ट्रीयतक्षे। तयौ च एकलस्मनम् एवि रथक्षे सममारूढयौ स्तयाः। एविस यथमा ऐरमावितयाः मक्षेघमारूढयाः
भकत्विमा मविदपुत्समाहिचयर्त्तुं लभतक्षे तथमा मदलष्ट्रीपयाः अमप एकस रथमम् आरुह्य सपुदमकणमासमाहिचयर्त्तुं लभतक्षे। यतनो महि तयौ
एकलस्मनम् एवि रथक्षे आरूढविन्तयौ। अनक्षेन तयनोयाः दम्पत्यनोयाः सममानमनस्कतमा सकच्यतक्षे यक्षेन च तक्षेषमास सन्तमानलमाभयाः
भमवितमा इमत अमप स्पषस भविमत।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● लस्नग्रगम्भष्ट्रीरमनघर्मोषमम् - लस्नग्रयाः गम्भष्ट्रीरयाः मनघर्मोषयाः यस्य स लस्नग्रगम्भष्ट्रीरमनघर्मोषयाः इमत
बहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः, तस लस्नग्रगम्भष्ट्रीरमनघर्मोषमम्।

● आलस्थतयौ - आङ्पकविरकमातम् स्थमारमातनोयाः कप्रत्ययक्षे प्रथममामदचनक्षे आलस्थतयौ इमत रूपमम्।
● प्रमाविकषक्षेण्यमम् - प्रमाविकमष भवियाः प्रमाविकषक्षेण्ययाः, तस प्रमाविकषक्षेण्यमम्। विषर तर्यौ जमातमम् इत्यथर याः।
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● मविदपुदरय मावितयौ - मविदपुतम् च ऐरमावितयाः च मविदपुदरय मावितयौ इमत इतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः।
सलन्रकमायर मम् -

● लस्नग्रगम्भष्ट्रीरमनघर्मोषमक्षेकमम् - लस्नग्रगम्भष्ट्रीरमनघर्मोषमम्+एकमम्
● स्यन्दनममालस्थतयौ - स्यन्दनमम्+आलस्थतयौ
● मविदपुदरय मावितमामविवि - मविदपुदरय मावितयौ+इवि
● प्रयनोगपररवितर न मम् - लस्नग्रगम्भष्ट्रीरमनघर्मोषमम् एकस स्यन्दनस प्रमाविकषक्षेण्यस पयनोविमाहिस मविदपुदरय मावितमाभ्यमामम् इवि
आलस्थतमाभ्यमास (तमाभ्यमास दम्पतष्ट्रीभ्यमास गपुरनोयाः विससष्ठस्य आश्रमयाः जग्मक्षे )।
अलङ्कमारनोलनोचनमा - अत्र रथयाः मक्षेघक्षेन उपमष्ट्रीयतक्षे। मदलष्ट्रीपयाः इन्द्रिगजक्षेन ऐरमावितक्षेन सपुदमकणमा च
मविदपुतमा उपमष्ट्रीयतक्षे। एविमम् अत्र त्रययाः उपमक्षेयविमाचकमायाः शब्दमायाः वितर न्तक्षे, त्रययाः च उपममानविमाचकमायाः शब्दमायाः वितर न्तक्षे।
इवि इमत उपममाविमाचकयाः शब्दयाः अमप अलस्त। यथमा ऐरमावितयाः मक्षेघमम् आरूढयाः मविदपुत्समाहिचयर्त्तुं लभतक्षे तथमा
मदलष्ट्रीपयाः रथमम् आरूढयाः सपुदमकणमासमाहिचयर्त्तुं लभतक्षे इमत समादृश्यमम्। अतयाः अत्र उपममालङ्कमारयाः मविदतक्षे।

पमाठगतप्रश्नमायाः -२
6. मदलष्ट्रीपस्य रथस ककीदृशमम् आसष्ट्रीतम्।
7. सपुदमकणमामदलष्ट्रीपयौ कमाभ्यमामम् उपममतयौ।
8. प्रमाविकषक्षेण्यशब्दस समारयत।
9. प्रमाविकटम् नमाम कयाः ऋतपुयाः१) गष्ट्रीष्मतपुरयाः २) विषर तर याःपु ३) विसन्ततपुरयाः ४) शरदृतपुयाः

7.4) इदमानन मकल पमाठमम् अविगच्छमाम ममा भकद माश्रमपष्ट्री डक्षे म त पररमक्षे य पपुर याःसरयौ।
अनपुभ माविमविशक्षे ष मात्तपु सक्षे न मापररविकत मामविवि।।३७।।
अन्विययाः - आश्रमपष्ट्रीडमा ममा भकतम् इमत पररमक्षेयपपुरयाःसरयौ अनपुभमाविमविशक्षेषमातम् तपु सक्षेनमापररविकतयौ इवि ( तयौ
दम्पतष्ट्री गपुरनोयाः विससष्ठस्य आश्रमस जग्मतपुयाः)।
अन्वियमाथर याः - आश्रमपष्ट्रीडमा तपनोविनक्लक्षेशयाः ममा भकतम् न अस्तपु इमत अतयाः पररमक्षेयपपुरयाःसरयौ
अल्पपररचमारकसमहितयौ अनपुभमाविमविशक्षेषमातम् तक्षेजनोमविशक्षेषमातम् तपु सक्षेनमापररविकतयौ इवि अनष्ट्रीकपररविक्षेमषतयौ इवि ( तयौ
दम्पतष्ट्री गपुरनोयाः विससष्ठस्य आश्रमस जग्मतपुयाः)।
सरलमाथर याः - तपनोविनस्य क्लक्षेशमामदकस ममास्तपु इमत मचन्तमयत्विमा तयौ दम्पतष्ट्री पररममतस पररचमारकविगर्त्तुं
स्विष्ट्रीककत्य आश्रमस गतविन्तयौ। मकन्तपु तयनोयाः तक्षेजयाःप्रभमाविमातम् तयौ सक्षेनमापररविकतयौ इवि प्रतष्ट्रीयक्षेतक्षे स्म।
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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सस स् कक तसमामहित्यमम्
तमात्पयमारथर याः - समगस्य ररमातलस्य पमतयाः आसष्ट्रीतम् मदलष्ट्रीपयाः। तस्ममातम् स कपुत्रमामप गच्छमत चक्षेतम्
सक्षेनमामभयाः विक्षेमषतयाः भकत्विमा एवि गच्छमत स्म। मकन्तपु यदमा स पपुत्रलमाभमाय स्विभमायर यमा सपुदमकणयमा सहि विससष्ठमाश्रमस
गतविमानम् तदमा अल्पसक्षेनमापररविकतयाः एवि गतविमानम्। यतनो महि मपुनष्ट्रीनमामम् आश्रमयाः शमान्तयाः कनोलमाहिलशकन्ययाः भविमत।
तत्र यमद मदलष्ट्रीपयाः असरकस सयन्यस स्विष्ट्रीककत्य गच्छमत तमहिर शमालन्तभङ्गयाः भविक्षेतम्। एततम् सविर्त्तुं मविमचन्त्य मदलष्ट्रीपयाः
असरकसक्षेनमायाः न नष्ट्रीतविमानम्। मकन्तपु तयनोयाः मध्यक्षे असमाममान्यस तक्षेजयाः आसष्ट्रीतम्। यदमा तयौ गतविन्तयौ तदमा तमाभ्यमास
समाकस अल्पमायाः एवि सयमनकमायाः आसनम्। मकन्तपु तक्षेजयाःकमारणमातम् तयौ बहिह सक्षेनमामभयाः पररविकतयौ आस्तमामम् इमत प्रतष्ट्रीयतक्षे
स्म। एविस प्रस्तपुतक्षेन श्लनोकक्षेन सपुदमकणमायमायाः मदलष्ट्रीपस्य च तक्षेजयाःप्रभमाविस विणर यमत कमवियाः।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● आश्रमपष्ट्रीडमा - आश्रमस्य पष्ट्रीडमा आश्रमपष्ट्रीडमा इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।
● पररमक्षेयपपुरयाःसरयौ - पररमक्षेयमायाः पपुरयाःसरमायाः ययनोयाः तयौ पररमक्षेयपपुरयाःसरयौ इमत बहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः।
● अनपुभमाविमविशक्षेषमातम् - अनपुभमाविस्य मविशक्षेषयाः अनपुभमाविमविशक्षेषयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः, तस्ममातम्
अनपुभमाविमविशक्षेषमातम्।

● सक्षेनमापररविकतयौ - सक्षेनयमा पररविकतयौ सक्षेनमापररविकतयौ इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासयाः।
● ममा भकतम् - ममा भकतम् इत्यस्य ममा अभकतम् इत्यक्षेवि प्रककतस स्विरूपमम्। अत्र ममाङ्यनोगमातम् न ममाङ्यनोगक्षे इमत
सकत्रक्षेणअडमागमयाः न भविमत। ममा अस्तपु इत्यथर याः।

सलन्रकमायर मम् -

● भकदमाश्रमपष्ट्रीडक्षेमत - भकतम्+आश्रमपष्ट्रीडमा+इमत
● अनपुभमाविमविशक्षेषमात्तपु - अनपुभमाविमविशक्षेषमादम्+तपु
● सक्षेनमापररविकतमामविवि - सक्षेनमापररविकतयौ+इवि
● प्रयनोगपररवितर न मम् - आश्रमपष्ट्रीडयमा ममा भकयत इमत पररमक्षेयपपुरयाःसरमाभ्यमामम् अनपुभमाविमविशक्षेषमातम् तपु
सक्षेनमापररविकतमाभ्यमामम् इवि (तमाभ्यमास दम्पतष्ट्रीभ्यमास गपुरनोयाः विससष्ठस्य आश्रमयाः जग्मक्षे )।

पमाठगतप्रश्नमायाः -३
10. सपुदमकणमामदलष्ट्रीपयौ कपुतयाः सक्षेनमापररविकतयौ इवि।
11. ममा भकतम् इमत प्रयनोगयाः कथस ससध्यमत।
12. तयौ कथस पररमक्षेयपपुरयाःसरयौयाः।
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7.5) इदमानन मकल पमाठमम् अविगच्छमाम सक्षे व् यममानयौ सपुख स्पशर याः शमालमनयमारस गलन्रमभयाः।
पपुष् परक्षेणक ल त्करयवि मारतय र मारकत विनरमासजमभयाः।।३८।।
अन्विययाः - सपुखस्पशरयाः शमालमनयमारसगलन्रमभयाः पपुष्परक्षेणकलत्करययाः आरकतविनरमासजमभयाः विमातययाः सक्षेव्यममानयौ (
तयौ दम्पतष्ट्री गपुरनोयाः विससष्ठस्य आश्रमस जग्मतपुयाः)।
अन्वियमाथर याः - सपुखस्पशरयाः आनन्दजनकस्पशरयाः शमालमनयमारसगलन्रमभयाः शमालविककजन्यगन्रयपुकययाः
पपुष्परक्षेणकलत्करययाः पपुष्परक्षेणपुमविकक्षेपकययाः आरकतविनरमासजमभयाः विमातययाः पविनययाः सक्षेव्यममानयौ पररचयर ममाणयौ ( तयौ दम्पतष्ट्री गपुरनोयाः
विससष्ठस्य आश्रमस जग्मतपुयाः)।
सरलमाथर याः - मदलष्ट्रीपयाः सपुदमकणमा च यदमा रथक्षेन विससष्ठमाश्रमस प्रमत गच्छतयाः स्म तदमा ममागर विमायपुयाः तयौ
सक्षेवितक्षे स्म। स च शमालविककजन्यगन्रयपुकयाः पपुष्परक्षेणपुमविकक्षेपकयाः विमायपुयाः मविमपनस्थविककमानम् कम्पयमत स्म।
तमात्पयमारथर याः - मदलष्ट्रीपयाः पपुत्रप्रमाप्त्यपुत्कलण्ठतयाः आसष्ट्रीतम्। अतयाः स पपुत्रलमाभमाय विससष्ठमाश्रमस प्रमत रथक्षेन
गतविमानम्। यदमा स पत्न्यमा सहि तपनोविनस प्रमत गच्छमत स्म तदमा ममागर स्थस विमायपुस विणर यमत कमवियाः। शमालविककस्य
रसमातम् एकयाः मविमशषयाः गन्रयाः मनष्पदतक्षे। पविनयाः तद्गन्रयपुकयाः आसष्ट्रीतम्। पपुष्पक्षेषपु रक्षेणवियाः मतष्ठलन्त। स विमायपुयाः तमानम्
रक्षेणकनम् इतस्ततयाः मविमकपमत स्म। अमप च स विमायपुयाः अतष्ट्रीवि तष्ट्रीव्रविक्षेगक्षेन प्रविहिमत स्म। अतयाः तक्षेन विमायपुनमा विनक्षे
लस्थतमायाः विककमायाः अमप कम्पन्तक्षे स्म। एतमादृशक्षेन मननोरमक्षेन पविनक्षेन तयौ दम्पतष्ट्री सक्षेव्यममानयौ आस्तमामम्। मन्यतक्षे यतम्
स्वियमम् अरण्यपमतयाः एवि तक्षेन विमायपुनमा विनममागरन गच्छतनोयाः सपुदमकणमामदलष्ट्रीपयनोयाः सक्षेविमामम् अकरनोतम्।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● सक्षेव्यममानयौ - सक्षेविम्-रमातनोयाः कमर मण शमानच्प्रत्ययक्षे प्रथममामदविचनक्षे सक्षेव्यममानयौ इमत रूपमम्।
● सपुखस्पशरयाः - सपुखयाः स्पशर याः यक्षेषमास तक्षे सपुखस्पशमारयाः इमत बहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः, तययाः सपुखस्पशरयाः। इदस
तकतष्ट्रीयमाबहिह विचनमान्तस पदमम्।

● शमालमनयमारसगलन्रमभयाः - शमालस्य मनयमारसयाः शमालमनयमारसयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। शमालमनयमारसस्य
गन्रयाः शमालमनयमारसगन्रयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। शमालमनयमारसगन्रयाः अलस्त यक्षेषमास तक्षे
शमालमनयमारसगलन्रनयाः, तययाः शमालमनयमारसगलन्रमभयाः।

● पपुष्परक्षेणकलत्करययाः - पपुष्पमाणमास रक्षेणवियाः पपुष्परक्षेणवियाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। उलत्करलन्त इमत उत्ककीरमायाः।
पपुष्परक्षेणकनमामम् उलत्करमायाः पपुष्परक्षेणकलत्करमायाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः, तययाः पपुष्परक्षेणकलत्करययाः।

● आरकतविनरमासजमभयाः - ईषतम् रकतमा इत्यथर आरकतमा इमत रूपस भविमत। आरकतमा विनरमासजयाः यययाः तक्षे
आरकतविनरमाजययाः इमत बहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः,तययाः आरकतविनरमासजमभयाः।

सलन्रकमायर मम् -

● पपुष्परक्षेणकलत्करयविमारतयरमारकतविनरमासजमभयाः - पपुष्परक्षेणकलत्करययाः+विमातययाः+आरकतविनरमासजमभयाः
● प्रयनोगपररवितर न मम् - सपुखस्पशरयाः शमालमनयमारसगलन्रमभयाः पपुष्परक्षेणकलत्करययाः आरकतविनरमासजमभयाः विमातययाः
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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सस स् कक तसमामहित्यमम्
सक्षेव्यममानमाभ्यमास (तमाभ्यमास दम्पतष्ट्रीभ्यमास गपुरनोयाः विससष्ठस्य आश्रमयाः जग्मक्षे )।

पमाठगतप्रश्नमायाः -४
13. ककीदृशययाः पविनययाः तयौ सक्षेव्यममानयौ आस्तमामम्।
14. शमालमनयमारसगलन्रमभयाः इमत पदस समारयत।
15. पपुष्परक्षेणकलत्करयविमारतयरमारकतविनरमासजमभयाः इत्यत्र सलन्रमविच्छक्षे दस कपुरुत।
16. एतक्षेषपु मकस विमायनोयाः मविशक्षेषणस नमालस्त१) सपुखस्पशरयाः २) शमालमनयमारसगलन्रमभयाः ३) विककरक्षेणकलत्करययाः ४) आरकतमारण्यरमासजमभयाः

17. सक्षेव्यममानयौ इत्यत्र सक्षेविम्-रमातनोयाः कयाः प्रत्यययाः१) शमानच्प्रत्यययाः २) कमानच्प्रत्यययाः ३) चमानश्प्रत्यययाः ४) अन्ययाः कनोमप

7.6) इदमानन मकल पमाठमम् अविगच्छमाम मननोमभरमाममायाः शृण्विन्तयौ रथनक्षे म मस्विननोन्मपुखय याः ।
षड्जसस वि मामदनष्ट्री याः कक्षे कमा मदरमा मभनमायाः मशखलण्डमभयाः।।३९।।
अन्विययाः - रथनक्षेममस्विननोन्मपुखययाः मशखलण्डमभयाः मदरमायाः मभनमायाः षड्जससविमामदनष्ट्रीयाः मननोमभरमाममायाः कक्षेकमायाः
शृण्विन्तयौ ( तयौ दम्पतष्ट्री गपुरनोयाः विससष्ठस्य आश्रमस जग्मतपुयाः)।
अन्वियमाथर याः - रथनक्षेममस्विननोन्मपुखययाः स्यन्दनजन्यशब्दक्षेन ऊध्विर मपुखययाः मशखलण्डमभयाः मयकरयाःय मदरमायाः
मदमविरमायाः मभनमायाः भक्षेदयपुकमायाः षड्जससविमामदनष्ट्रीयाः षड्जस्विरक्षेण ससविदतष्ट्रीयाः मननोमभरमाममायाः मचत्तमप्रयमायाः कक्षेकमायाः
मयकरविमाणष्ट्रीयाः शृण्विन्तयौ आकणर यन्तयौ ( तयौ दम्पतष्ट्री गपुरनोयाः विससष्ठस्य आश्रमस जग्मतपुयाः)।
सरलमाथर याः - यदमा सपुदमकणमामदलष्ट्रीपयौ रथक्षेन विनमध्यक्षे गतविन्तयौ तदमा रथचक्रजन्यशब्दस श्रपुत्विमा मयकरमायाः
मपुखमम् उनममतविन्तयाः। मकञ्च तक्षे षड्जस्विरक्षेण कक्षेकमारविमम् अमप ककतविन्तयाः। एततम् सविर्त्तुं श्रमाविस श्रमाविस तयौ दम्पतष्ट्री
विससष्ठमाश्रमस गतविन्तयौ।
तमात्पयमारथर याः - विनममागरण सपुदमकणमामदलष्ट्रीपयनोयाः रथयाः गच्छमत स्म। अतयाः तयनोयाः रथमातम् गम्भष्ट्रीरयाः
ध्विमनयाः मनगर च्छमत स्म। तलस्मनम् कमालक्षे ममागर पमाश्विर कक्षेचन मयकरमायाः आसनम्। तक्षे च अयस ध्विमनयाः मक्षेघध्विमनयाः अलस्त
इमत मचलन्ततविन्तयाः। मक्षेघयाः ध्विमनस करनोमत चक्षेतम् अविश्यस विकमषयाः भमविष्यमत इमत मचन्तमयत्विमा विषमारकमालक्षे मयकरमायाः
नकत्यलन्त गमायलन्त च। अत्रमामप विन्यमायाः मयकरमायाः मक्षेघध्विमनमम् आकण्यर नकत्यगष्ट्रीतमामदकमम् आरब्रविन्तयाः। अलस्मनम्
श्लनोकक्षे तक्षे मयकरमायाः षड्जस्विरक्षेण ससवितन्तक्षे स्म इमत विणर यमत कमासलदमासयाः। षड्जध्विमनयाः शपुदमविककतभक्षेदक्षेन
मदमविरयाः भविमत। अत्र मयकरमाणमास ध्विमनयाः अमप शपुदयाः मविककतयाः इमत मदमविरयाः आसष्ट्रीतम्। स च कक्षेकमारवियाः तयनोयाः
मनमाससस आहमादयमत स्म। एविस मननोरममायाः कक्षेकमायाः श्रमाविस श्रमाविस तयौ सपुदमकणमामदलष्ट्रीपयौ विससष्ठमाश्रमस गतविन्तयौ।
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व्यमाकरणमविमशर याः -

● मननोमभरमाममायाः - मनसयाः अमभरमाममायाः मननोमभरमाममायाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। इदस मदतष्ट्रीयमाबहिह विचनमान्तस
रूपमम्।

● शृण्विन्तयौ - श्रपुरमातनोयाः शतकप्रत्ययक्षे प्रथममामदविचनक्षे शृण्विन्तयौ इमत रूपमम्।
● रथनक्षेममस्विननोन्मपुखययाः - रथस्य नक्षेमययाः रथनक्षेमययाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। रथनक्षेमष्ट्रीनमास स्विनमायाः
रथनक्षेममस्विनमायाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। ऊध्विर्त्तुं मपुखस यक्षेषमास तक्षे उन्मपुखमायाः इमत बहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः।
रथनक्षेममस्विनययाः उन्मपुखमायाः रथनक्षेममस्विननोन्मपुखमायाः इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासयाः, तययाः रथनक्षेममस्विननोन्मपुखययाः।

● षड्जससविमामदनष्ट्रीयाः - षड्भ्ययाः जमायतक्षे इमत षड्जयाः। षड्जक्षेन ससविदलन्त इमत षड्जससविमामदन्ययाः, तमायाः
षड्जससविमामदनष्ट्रीयाः। इदस मदतष्ट्रीयमाबहिह विचनमान्तस पदमम्।

● प्रयनोगपररवितर न मम् - रथनक्षेममस्विननोन्मपुखययाः मशखलण्डमभयाः मदरमायाः मभनमायाः षड्जससविमामदनष्ट्रीयाः मननोमभरमाममायाः
कक्षेकमायाः शृण्विद्भ्यमास (तमाभ्यमास दम्पतष्ट्रीभ्यमास गपुरनोयाः विससष्ठस्य आश्रमयाः जग्मक्षे )।

पमाठगतप्रश्नमायाः -५
18. मयकरमायाः कक्षेन स्विरक्षेण ससविदन्तक्षे स्म।
19. तक्षे कथमम् मपुखमम् उनममतविन्तयाः।
20. रथनक्षेममस्विननोन्मपुखययाः इत्यस्य मविगहिविमाक्यस सममासनमाम च सलखत।
21. मयकरमायाः कक्षेन स्विरक्षेण कक्षेकमारविस कपुविर लन्त
१) षड्जस्विरक्षेण २) मध्यमस्विरक्षेण ३) पञ्चमस्विरक्षेण ४) सपमस्विरक्षेण

22. रमनयाः कमतमविरयाः भविमत१) मत्रमविरयाः २) चतपुमविर रयाः ३) पञ्चमविरयाः ४) मदमविरयाः

7.7) इदमानन मकल पमाठमम् अविगच्छमाम परस्परमामकसमादृश्यमद रक नोलज्ज्झितवित्मर सपु।
मकग दन्दक्षेष पु पश्यन्तयौ स्यन्दनमाबददृमषषपु। ।४०।।
अन्विययाः - अदरक नोलज्ज्झितवित्मर सपु स्यन्दनमाबददृमषषपु मकगदन्दक्षेषपु परस्परमामकसमादृश्यस पश्यन्तयौ ( तयौ
दम्पतष्ट्री गपुरनोयाः विससष्ठस्य आश्रमस जग्मतपुयाः)।
अन्वियमाथर याः - अदरक नोलज्ज्झितवित्मर सपु समष्ट्रीपमातम् त्यकममागरषपु स्यन्दनमाबददृमषषपु रथक्षे आबददृमषषपु
मकगदन्दक्षेषपु हिररणयपुगलक्षेषपु परस्परमामकसमादृश्यमम् परस्परनयनसममानतमास पश्यन्तयौ अविलनोकयन्तयौ ( तयौ दम्पतष्ट्री
गपुरनोयाः विससष्ठस्य आश्रमस जग्मतपुयाः)।
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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सरलमाथर याः - यदमा विनममागर सपुदमकणमामदलष्ट्रीपयनोयाः रथयाः गच्छमत स्म तदमा ममागर स्थमायाः मकगमायाः तमक्षेवि रथस
पश्यलन्त स्म। रथयाः यदमा समष्ट्रीपमम् उपमागतयाः तदमा एवि तक्षे ममागर्त्तुं त्यजलन्त स्म। तक्षेषपु च मकगदन्दक्षेषपु तयौ परस्परस
नक्षेत्रसमादृश्यस दृषविन्तयौ।
तमात्पयमारथर याः - सपुदमकणमामदलष्ट्रीपयौ पपुत्रलमाभमाय विनममागरण विससष्ठस्य आश्रमस गतविन्तयौ। विनममागर प्रमाययाः
मकगमायाः मविहिरलन्त। यदमा तयनोयाः रथयाः आगतयाः तदमामप मकगमायाः ममागर मध्यक्षे एवि आसनम्। मकन्तपु रथस दृष्टमा अमप तक्षे
मकगमायाः ममागर्त्तुं न त्यकविन्तयाः। यदमा रथयाः तक्षेषमास समष्ट्रीपमम् आगतयाः तदमा एवि तक्षे ममागर्त्तुं त्यकविन्तयाः। एतक्षेन जमायतक्षे यतम्
तक्षेषमास हिररणमानमास मनपुष्यक्षेषपु मविश्विमासयाः आसष्ट्रीतम्। यतनो महि तपलस्विमभयाः सहि एवि मनविसलन्त स्म। मकञ्च तक्षे रथमक्षेवि
पश्यलन्त स्म। यतनो महि विनममागर रथमायाः प्रमाययाः न आगच्छलन्त। अतयाः रथमागमयाः मविशक्षेषयाः - इमत कमारणमातम् तक्षे रथस
पश्यलन्त स्म। तमादृशक्षेषपु मकगयपुगलक्षेषपु तयौ रमाजरमाज्ञ्ययौ परस्परस नक्षेत्रसमादृश्यस दृषविन्तयौ। अथमारतम् मदलष्ट्रीपयाः मकगक्षेषपु
सपुदमकणमायमायाः नक्षेत्रसमादृश्यस दृषविमानम्। सपुदमकणमा च मकगक्षेषपु मदलष्ट्रीपस्य नक्षेत्रसमादृश्यस दृषविमानम्।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● परस्परमामकसमादृश्यमम् - अक्ष्णनोयाः समादृश्यमम् अमकसमादृश्यमम् इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। परस्परमम् च ततम्
अमकसमादृश्यमम् परस्परमामकसमादृश्यमम् इमत कमर रमारयसममासयाः। इदस मदतष्ट्रीययकविचनमान्तस रूपमम्।

● अदरक नोलज्ज्झितवित्मर सपु - न दरक मम् अदरक मम् इमत नञ्तत्पपुरुषसममासयाः। उलज्ज्झितस वित्मर यययाः तमामन
उलज्ज्झितवित्ममारमन इमत बहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः। अदरक स यथमा तथमा उलज्ज्झितवित्ममारमन अदरक नोलज्ज्झितवित्ममारमन इमत
सपुप्सपुपमासममासयाः, तक्षेषपु अदरक नोलज्ज्झितवित्मर सपु।

● मकगदन्दक्षेषपु - मकगमाणमास दन्दमामन मकगदन्दमामन इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः, तक्षेषपु मकगदन्दक्षेषपु।
● पश्यन्तयौ - दृशम्-रमातनोयाः शतकप्रत्ययक्षे प्रथममामदविचनक्षे पश्यन्तयौ इमत रूपमम्।
● स्यन्दनमाबददृमषषपु - आबदमा दृमषयाः यययाः तमामन आबददृषष्ट्रीमन इमत बहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः। स्यन्दनक्षे
आबददृषष्ट्रीमन स्यन्दनमाबददृषष्ट्रीमन इमत सपमष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः, तक्षेषपु स्यन्दनमाबददृमषषपु।

सलन्रकमायर मम् -

● परस्परमाकसमादृश्यमदरक नोलज्ज्झितवित्मर सपु - परस्परमामकसमादृश्यमम्+अदरक नोलज्ज्झितवित्मर सपु
● प्रयनोगपररवितर न मम् - अदरक नोलज्ज्झितवित्मर सपु स्यन्दनमाबददृमषषपु मकगदन्दक्षेषपु परस्परमामकसमादृश्यस पश्यद्भ्यमास
(तमाभ्यमास दम्पतष्ट्रीभ्यमास गपुरनोयाः विससष्ठस्य आश्रमयाः जग्मक्षे )।

पमाठगतप्रश्नमायाः -६
23. मकगमायाः कथस ममागर्त्तुं त्यजलन्त स्म।
24. तयौ परस्परलनोचनसमादृश्यस कपुत्र अविलनोमकतविन्तयौ।
25. अदरक नोलज्ज्झितवित्मर सपु इत्यत्र सममासनमाम मविगहिविमाक्यस च सलखत।
26. सपुदमकणमामदलष्ट्रीपयौ मकगदन्दक्षेषपु मकमम् अविलनोमकतविन्तयौ128
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१) प्रक्षेमप्रमाचपुयरमम् २) ममत्रतमा ३) नक्षेत्रसमादृश्यमम् ४) मपुखसमादृश्यमम्

7.8) इदमानन मकल पमाठमम् अविगच्छमाम श्रक्षे ण ष्ट्री ब न्रमादम् मवितन्विमद्भरस्तम्भमास तनोरणसजमम्।
समारसय याः कलमनह्रिमारदय याः क्विमचद न
पु ममतमाननयौ।।४१।।
अन्विययाः - श्रक्षेणष्ट्रीबन्रमातम् अस्तम्भमास तनोरणसजस मवितन्विमद्भयाः कलमनह्रिमारदयाःय समारसययाः क्विमचतम्
उनममतमाननयौ ( तयौ दम्पतष्ट्री गपुरनोयाः विससष्ठस्य आश्रमस जग्मतपुयाः)।
अन्वियमाथर याः - श्रक्षेणष्ट्रीबन्रमातम् पलङ्कबन्रमातम् अस्तम्भमास स्तम्भरमहितमास तनोरणसजस बमहिदमाररक्षे लस्थतमास
पपुष्पममालमास मवितन्विमद्भयाः कपुविर मद्भयाः कलमनह्रिमारदयाःय मरपुरध्विमननमा समारसययाः तनमामकययाः पमकमभयाः क्विमचतम् कपु त्रमचतम्
उनममतमाननयौ ऊध्विर्णीककतमपुखयौ ( तयौ दम्पतष्ट्री गपुरनोयाः विससष्ठस्य आश्रमस जग्मतपुयाः)।
सरलमाथर याः - यदमा मदलष्ट्रीपसपुदमकणक्षे विनममागरण गच्छतयाः स्म तदमा आकमाशक्षे मरपुरध्विमनस कपुविर मद्भयाः
समारसययाः स्तम्भरमहितमा तनोरणममालमा गगनक्षे मनममर तमा। तमास ममालमास दशर्त्तुं दशर्त्तुं ऊध्विर्णीककतमपुखयौ तयौ दम्पतष्ट्री
विससष्ठतपनोविनस गतविन्तयौ।
तमात्पयमारथर याः - कनोमप ममाननष्ट्रीययाः जनयाः गकहिस प्रमत आगच्छमत चक्षेतम् गकहिस्य बमहिदमाररक्षे पपुष्पममालमास
स्थमापयलन्त गकहिस्थमायाः। अनक्षेन आगतस्य जनस्य अभ्यथर नस मक्रयतक्षे। मदलष्ट्रीपयाः सपुदमकणमा च पपुत्रप्रमामपकमामनयमा
तपनोविनस प्रमापविन्तयौ। अतयाः आगतयनोयाः तयनोयाः दम्पत्यनोयाः ककतक्षे आकमाशक्षे समारसपमकणयाः तनोरणममालमास मनमर्णीतविन्तयाः।
मकन्तपु एषमा ममालमा समाममान्यमा न भविमत। यतयाः महि समाममान्यममालमा कममप स्तम्भमम् आरमाय मतष्ठमत। समारसययाः
गगनक्षे यमा ममालमा ककतमा तस्यमायाः कनोमप स्तम्भयाः नमासष्ट्रीतम्। अतयाः एवि अस्तम्भमा तनोरणसकम् इमत विणर यमत कमवियाः।
तक्षेषमास समारसमानमास ध्विमनयाः अमप सपुमरपुरयाः आसष्ट्रीतम्। एतस सपुमरपुरस ध्विमनस श्रमाविस श्रमाविस गगनक्षे च समारसपमकणमास मननोरममास
ममालमास दशर्त्तुं दशर्त्तुं मदलष्ट्रीपयाः सपुदमकणमा च तपनोविनस गतविन्तयौ।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● श्रक्षेणष्ट्रीबन्रमातम् - श्रक्षेण्यमायाः बन्रयाः श्रक्षेणष्ट्रीबन्रयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः, तस्ममातम् श्रक्षेणष्ट्रीबन्रमातम्।
● मवितन्विमद्भयाः - मविपकविरकमातम् तनम्-रमातनोयाः शतकप्रत्ययक्षे मवितन्वितम् इमत प्रमामतपमदकस मनष्पदतक्षे। तस्य
तकतष्ट्रीयमाबहिह विचनक्षे मवितन्विमद्भयाः इमत रूपमम्।

● अस्तम्भमामम् - अमविदममानयाः स्तम्भयाः यस्यमायाः समा अस्तम्भमा इमत नञ्बहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः, तमामम् अस्तम्भमामम्।
● तनोरणसजमम् - तनोरणक्षे सकम् तनोरणसकम् इमत सपमष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः, तमास तनोरणसजमम्। तनोरणस नमाम
बमहिदमाररमम्।

● कलमनह्रिमारदयाःय - कलयाः मनह्रिमारदयाः यक्षेषमास तक्षे कलमनह्रिमारदमायाः इमत बहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः,तययाः कलमनह्रिमारदयाःय ।
● उनममतमाननयौ - उत्पकविरकमातम् नमम्-रमातनोयाः मणमच कप्रत्ययक्षे उनममतमम् इमत रूपमम्। उनममतमम् आननस
ययनोयाः तयौ उनममतमाननयौ इमत बहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः।
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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सलन्रकमायर मम् -

● मवितन्विमद्भरस्तम्भमामम् - मवितन्विमद्भयाः+अस्तम्भमामम्
● क्विमचदन
पु ममतमाननयौ - क्विमचतम्+उनममतमाननयौ
● प्रयनोगपररवितर न मम् - श्रक्षेणष्ट्रीबन्रमातम् अस्तभमास तनोरणसजस मवितन्विमद्भयाः कलमनह्रिमारदयाःय समारसययाः क्विमचतम्
उनममतमाननमाभ्यमास (तमाभ्यमास दम्पतष्ट्रीभ्यमास गपुरनोयाः विससष्ठस्य आश्रमयाः जग्मक्षे)।

पमाठगतप्रश्नमायाः -७
27. समारसययाः कथस तनोरणसकम् ककतमा।
28. तनोरणसकम् ककीदृशष्ट्री आसष्ट्रीतम्।
29. उनममतमाननयौ इमत समारयत।

7.9) इदमानन मकल पमाठमम् अविगच्छमाम पविनस्यमानपुकक लत्विमातम् प्रमाथर न माससमदशस स सनयाः।
रजनोमभस्तपुर गनोत्ककीणर र स्पकष मालकविक्षे ष नयौ।।४२।।
अन्विययाः - प्रमाथर नमाससमदशसससनयाः पविनस्य अनपुककलत्विमातम् तपुरगनोत्ककीणरयाः रजनोमभयाः अस्पकषमालकविक्षेषनयौ

( तयौ दम्पतष्ट्री गपुरनोयाः विससष्ठस्य आश्रमस जग्मतपुयाः)।
अन्वियमाथर याः - प्रमाथर नमाससमदशसससनयाः मननोरथसमाफल्यसकचकस्य पविनस्य विमायनोयाः अनपुककलत्विमातम्
आनपुककल्यमातम् तपुरगनोत्ककीणरयाः अश्विखपुरण
क्षे उमकपययाः रजनोमभयाः रकसलमभयाः अस्पकषमालकविक्षेषनयौ अस्पकषयौ कक्षेशनोष्णष्ट्रीषयौ
ययनोयाः ( तयौ दम्पतष्ट्री गपुरनोयाः विससष्ठस्य आश्रमस जग्मतपुयाः)।
सरलमाथर याः - सपुदमकणमामदलष्ट्रीपयनोयाः गमनकमालक्षे मननोविमासनमाससदक्षेयाः सकचकयाः विमायपुयाः अनपुककलतयमा
प्रविहिमत स्म। अतयाः एवि अश्विखपुरयाःय उमकपमायाः रकलययाः मदलष्ट्रीपस्य उष्णष्ट्रीषस सपुदमकणमायमायाः अलकस च न
स्पकषविन्तयाः।
तमात्पयमारथर याः - महिमारमाजयाः मदलष्ट्रीपयाः भमायर यमा सपुदमकणयमा सहि महिषरयाः विससष्ठस्य तपनोविनस गच्छमत स्म।
महिषरयाः उपदक्षेशक्षेन पपुत्रलमाभयाः भमविष्यमत इमत आसष्ट्रीतम् तस्य मननोविमासनमा। यदमा तयौ रथक्षेन गतविन्तयौ तदमा
ममागर स्थयाः विमायपुयाः अनपुककलक्षेन प्रविहिमत स्म। अथमारतम् रथयाः यस्यमास मदमश गच्छमत स्म तस्यमामम् एवि मदमश विमायपुयाः
अमप प्रविहिमत स्म। एविमम् अनपुककलविमायपुप्रविमाहियाः तयनोयाः मननोरथससमदजमापकयाः आसष्ट्रीतम् इमत कविक्षेयाः आशययाः। अमप
च रथविमाहिकमानमामम् अश्विमानमास खपुरयाःय रकसलकणमायाः उमकपमायाः भविलन्त स्म। मकन्तपु तमायाः रकसलकणमायाः मदलष्ट्रीपस्य
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उष्णष्ट्रीषस सपुदमकणमायमायाः अलकस च न स्पकषविन्तयाः। एविस अनपुककलपविनस्य सहिमायतयमा तयौ मनमर लयौ सन्तयौ
विससष्ठमाश्रमस प्रमत गतविन्तयौ।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● अनपुककलत्विमातम् - अनपुककलस्य भमावियाः अनपुककलत्विमम्, तस्ममातम् अनपुककलत्विमातम्।
● प्रमाथर नमाससमदशसससनयाः - प्रमाथर नमायमायाः ससमदयाः प्रमाथर नमाससमदयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। प्रमाथर नमाससमदस
शससमत इमत प्रमाथर नमाससमदशससष्ट्री, तस्य प्रमाथर नमाससमदशसससनयाः।

● तपुरगनोत्ककीणरयाः - तपुरगययाः उत्ककीणमारमन तपुरगनोत्ककीणमारमन इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासयाः, तययाः तपुरगनोत्ककीणरयाः। इदस
तकतष्ट्रीयमाबहिह विचनमान्तस रूपमम्।

● अस्पकषमालकविक्षेषनयौ - न स्पकषमामन अस्पकषमामन इमत नञ्तत्पपुरुषसममासयाः। अलकमायाः च विक्षेषनस च
अलकविक्षेषनमामन इमत इतरक्षेतरदन्दसममासयाः। अस्पकषमामन अलकविक्षेषनमामन ययनोयाः तयौ अस्पकषमालकविक्षेषनयौ
इमत बहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः।
सलन्रकमायमारम ण -

● पविनस्यमानपुककलत्विमातम् - पविनस्य+अनपुककलत्विमातम्
● रजनोमभस्तपुरगनोत्ककीणररस्पकषमालकविक्षेषनयौ - रजनोमभयाः+तपुरगनोत्ककीणरयाः+अस्पकषमालकविक्षेषनयौ
● प्रयनोगपररवितर न मम् - प्रमाथर नमाससमदशसससनयाः पविनस्य अनपुककलत्विमातम् तपुरगनोत्ककीणरयाः रजनोमभयाः
अस्पकषमालकविक्षेषनमाभ्यमास (तमाभ्यमास दम्पतष्ट्रीभ्यमास गपुरनोयाः विससष्ठस्य आश्रमयाः जग्मक्षे )।

पमाठगतप्रश्नमायाः -८
30. पविनयाः ककीदृशयाः आसष्ट्रीतम्।
31. पविनक्षेन ककीदृशस कमायर दयस ककतमम्।
32. रजनोमभस्तपुरगनोत्ककीणररस्पकषमालकविक्षेषनयौ इत्यत्र सलन्रमविच्छक्षे दस कपुरुत।

इदमानन मकल पमाठमम् अविगच्छमाम -

7.10)

सरसष्ट्री ष् विरमविन्दमानमास विष्ट्री म चमविकनोभशष्ट्री त लमम्।
आमनोदमपुप सजघ्रन्तयौ स्विमनयाःश्विमासमानपुक माररणमम्। ।४३।।
अन्विययाः - सरसष्ट्रीषपु विष्ट्रीमचमविकनोभशष्ट्रीतलस स्विमनयाःश्विमासमानपुकमाररणमम् अरमविन्दमानमामम् आमनोदमम्
उपसजघ्रन्तयौ ( तयौ दम्पतष्ट्री गपुरनोयाः विससष्ठस्य आश्रमस जग्मतपुयाः)।
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131

मटप्पणष्ट्री

सस स् कक तसमामहित्यमम्
अन्वियमाथर याः

-

सरसष्ट्रीषपु

सरनोविरक्षेषपु

विष्ट्रीमचमविकनोभशष्ट्रीतलस

तरङ्गसञ्चलक्षेन

शष्ट्रीतलष्ट्रीभकतस

स्विमनयाःश्विमासमानपुकमाररणस मनजमनयाःश्विमासस्य अनपुकरणस कपुविर न्तमम् अरमविन्दमानमास पदमानमास आमनोदस सयौरभमम्
उपसजघ्रन्तयौ घ्रमाणक्षेन गकहन्तयौ ( तयौ दम्पतष्ट्री गपुरनोयाः विससष्ठस्य आश्रमस जग्मतपुयाः)।
सरलमाथर याः - सरनोविरक्षेषपु तरङ्गसम्पकमारतम् पदमानमास सयौरभस शष्ट्रीतलमम् आसष्ट्रीतम्। सपुदमकणमामदलष्ट्रीपयौ
मनजमनयाःश्विमासमम् अनपुकपुविर न्तस तमक्षेवि सयौरभस घ्रमाणक्षेन गकहन्तयौ सन्तयौ विससष्ठमाश्रमस प्रमत गतविन्तयौ।
तमात्पयमारथर याः - यक्षेन विनममागरण सपुदमकणमामदलष्ट्रीपयौ विससष्ठमाश्रमस गतविन्तयौ तस्य ममागर स्य पमाश्विर
सरनोविरमायाः आसनम्। तक्षेषमास सरनोविरमाणमास तरङ्गमायाः शष्ट्रीतलमायाः आसनम्। तक्षेषपु च सरनोविरक्षेषपु प्रसकनमामन प्रस्फपु मटतमामन
आसनम्। यदमा विमायपुयाः सरनोविरस्य उपरर प्रविहिमत स्म तदमा पदसयौरभयपुकयाः भविमत स्म। मकञ्च
शष्ट्रीतलतरङ्गसम्पकमारतम् विमायपुयाः शष्ट्रीतलयाः अमप भविमत स्म। गमनविक्षेलमायमामम् एतमादृशस शष्ट्रीतलस सपुरमभस च पविनस तयौ
घ्रमातविन्तयौ। स च विमायपुयाः तयनोयाः अथमारतम् मदलष्ट्रीपस्य सपुदमकणमायमायाः च मनयाःश्विमासमम् अनपुकरनोमत स्म। एतक्षेन तयनोयाः
मनश्विमासयाः अरमविन्दमातम् अमप पररमलभररत आसष्ट्रीतम् इमत अविगम्यतक्षे। एविस प्रस्तपुतक्षेन श्लनोकक्षेन तयनोयाः मनयाःश्विमासस
विणर यमत कमवियाः।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● विष्ट्रीमचमविकनोभशष्ट्रीतलमम् - विष्ट्रीचष्ट्रीनमास मविकनोभयाः विष्ट्रीमचमविकनोभयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। विष्ट्रीमचमविकनोभक्षेण
शष्ट्रीतलस विष्ट्रीमचमविकनोभशष्ट्रीतलमम् इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासयाः।

● उपसजघ्रन्तयौ - उपपकविरकमातम् घ्रमारमातनोयाः शतकप्रत्ययक्षे प्रथममामदविचनक्षे उपसजघ्रन्तयौ इमत रूपमम्।
● स्विमनयाःश्विमासमानपुकमाररणमम् - स्विस्य मनयाःश्विमासयाः स्विमनयाःश्विमासयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। स्विमनयाःश्विमासमम्
अनपुकरनोमत इत्यथर स्विमनयाःश्विमासमानपुकमारष्ट्री इमत रूपमम्, तस स्विमनयाःश्विमासमानपुकमाररणमम्।

सलन्रकमायर मम् -

● सरसष्ट्रीष्विरमविन्दमानमामम् - सरसष्ट्रीषपु+अरमविन्दमानमामम्
● आमनोदमपुपसजघ्रन्तयौ - आमनोदमम्+उपसजघ्रन्तयौ
● प्रयनोगपररवितर न मम् - सरसष्ट्रीषपु अरमविन्दमानमास विष्ट्रीमचमविकनोभशष्ट्रीतलस स्विमनयाःश्विमासमानपुकमाररणमम् अरमविन्दमानमामम्
आमनोदयाः उपसजघ्रद्भ्यमास (तमाभ्यमास दम्पतष्ट्रीभ्यमास गपुरनोयाः विससष्ठस्य आश्रमयाः जग्मक्षे )।

पमाठगतप्रश्नमायाः -९
33. अरमविन्दमानमास पररमलयाः कथस शष्ट्रीतलयाः जमातयाः।
34. आमनोदयाः कमम् अनपुककतविमानम्।
35. दम्पत्यनोयाः मनयाःश्विमासयाः ककीदृशयाः इमत ससध्यमत।
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इदमानन मकल पमाठमम् अविगच्छमाम -

7.11)

गमामक्षे ष् विमात्ममविसकष क्षेष पु यक प मचहक्षे षपु यज्विनमामम्।
अमनोघमायाः प्रमतगकह न्तमाविघ्यमारन प
पु दममामशषयाः।।४४।।
अन्विययाः - आत्ममविसकषक्षेषपु यकपमचहक्षे षपु गमामक्षेषपु यज्विनमामम् अघ्यमारनप
पु दमम् अमनोघमा आमशषयाः प्रमतगकहन्तयौ

( तयौ दम्पतष्ट्री गपुरनोयाः विससष्ठस्य आश्रमस जग्मतपुयाः)।
अन्वियमाथर याः - आत्ममविसकषक्षेषपु स्विदत्तक्षेषपु यकपमचहक्षे षपु यकपमचहयपुकक्षेषपु गमामक्षेषपु यज्विनमास यजस कपुविर तमास
यमासजकमानमामम् अघ्यमारनप
पु दमम् अघ्यर गहिणमानन्तरस अमनोघमायाः सफलमा आमशषयाः आशष्ट्रीविमारदमानम् प्रमतगकहन्तयौ
स्विष्ट्रीकपुविर न्तयौ ( तयौ दम्पतष्ट्री गपुरनोयाः विससष्ठस्य आश्रमस जग्मतपुयाः)।
सरलमाथर याः - गमनकमालक्षे गमामक्षेषपु यमासजकमानमामम् सफलमानम् आशष्ट्रीविमारदमानम् तयौ स्विष्ट्रीककतविन्तयौ। तक्षे च गमाममायाः
मदलष्ट्रीपक्षेन एवि प्रदत्तमायाः अमप तपु यकपमचहयपुकमायाः आसनम्।
तमात्पयमारथर याः - मदलष्ट्रीपयाः महिमानम् दमातमा आसष्ट्रीतम्। अतयाः यजसम्पमादनमातम् परस स यमासजकक्षेभ्ययाः सम्पकणर्त्तुं
गमाममम् अमप ददमामत स्म। यतनो महि सम्पकणमार अमप ररणष्ट्री तदरष्ट्रीनमा आसष्ट्रीतम्। तक्षेषपु गमामक्षेषपु यजसमयक्षे पशपुबसलयाः
भविमत। बलक्षेयाः पकविर्त्तुं पशवियाः यलस्मनम् दमारुमण बदष्ट्रीककत्य ससस्थमाप्यन्तक्षे तदम् दमारु यकपदमारु इमत प्रससदमम्। तक्षेषपु
गमामक्षेषपु च प्रमाययाः यजमामदकस भविमत स्म। अतयाः बहिह त्र यकपदमारूमण दृश्यन्तक्षे स्म। तक्षेषपु च गमामक्षेषपु यमासजकमायाः
मनविसलन्त स्म। मदलष्ट्रीपयाः गच्छमत इमत जमात्विमा तक्षे ममागर पमाश्विर मम् आगतमायाः। तक्षे पलण्डतमायाः दम्पमतभ्यमास
आशष्ट्रीविमारदमानम् अमप प्रदत्तविन्तयाः। तक्षे च आशष्ट्रीविमारदमायाः मदलष्ट्रीपसपुदमकणयनोयाः अभष्ट्रीषसमारकमायाः आसनम्। अतयाः तयौ
तमानम् आशष्ट्रीविमारदमानम् गकहिष्ट्रीत्विमा विससष्ठमाश्रमस प्रमत गतविन्तयौ।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● आत्ममविसकषक्षेषपु - आत्मनमा मविसकषमायाः आत्ममविसकषमायाः इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासयाः, तक्षेषपु आत्ममविसकषक्षेषपु।
● यकपमचहक्षे षपु - यकपमायाः एवि मचहमामन यक्षेषमास तक्षे यकपमचहमायाः इमत बहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः, तक्षेषपु यकपमचहक्षे षपु।
● यज्विनमामम् - अयजन्त इमत यज्विमानयाः, तक्षेषमास यज्विनमामम्। इदस षष्ठष्ट्रीबहिह विचनमान्तस रूपमम्।
● अमनोघमायाः - न मनोघमायाः अमनोघमायाः इमत नञ्तत्पपुरुषसममासयाः। इदस मदतष्ट्रीययकविचनमान्तस पदमम्।
● प्रमतगकहन्तयौ - प्रमतपकविरकमातम् गहिम् -रमातनोयाः शतकप्रत्ययक्षे प्रथममामदविचनक्षे प्रमतगकहन्तयौ इमत रूपमम्।
● अघ्यमारनपुपदमम् - अघमारय इदमम् इमत अथर यत्प्रत्ययक्षे अघ्यर शब्दयाः मनष्पदतक्षे। पदस्य पश्चमातम् अनपुपदमम्
इमत अव्ययष्ट्रीभमाविसममासयाः। अघ्यर स्य अनपुपदमम् अघ्यमारनपुपदमम् इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।

● आमशषयाः - आमशषम्-शब्दस्य मदतष्ट्रीयमाबहिह विचनक्षे आमशषयाः इमत रूपमम्।
सलन्रकमायर मम् -

● गमामक्षेष्विमात्ममविसकषक्षेषपु - गमामक्षेषपु+आत्ममविसकषक्षेषपु
● प्रमतगकहन्तमाविघ्यमारनपपु दममामशषयाः - प्रमतगकहन्तयौ+अघ्यमारनपुपदमम्+आमशषयाः
● प्रयनोगपररवितर न मम् - आत्ममविसकषक्षेषपु यकपमचहक्षे षपु गमामक्षेषपु यज्विनमामम् अघ्यमारनपुपदमम् अमनोघमायाः आमशषयाः
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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प्रमतगकहद्भ्यमास (तमाभ्यमास दम्पतष्ट्रीभ्यमास गपुरनोयाः विससष्ठस्य आश्रमयाः जग्मक्षे)।

पमाठगतप्रश्नमायाः -१०
36. गमाममायाः कक्षेन कक्षेभ्ययाः दत्तमायाः।
37. यज्विनमामम् आमशषयाः ककीदृश्ययाः आसनम्।
38. प्रमतगकहन्तमाविघ्यमारनपपु दममामशषयाः इत्यस्य सलन्रमविच्छक्षे दस कपुरुत।

इदमानन मकल पमाठमम् अविगच्छमाम -

7.12)

हिय य ङ्गविष्ट्री न ममादमाय घनोषविकद मानपुप लस्थतमानम्।
नमामरक्षे य मामन पकच् छन्तयौ विन्यमानमास ममागर श मासखनमामम्। ।४५।।
अन्विययाः - हिययङ्गविष्ट्रीनमम् आदमाय उपलस्थतमानम् घनोषविकदमानम् विन्यमानमास ममागर शमासखनमास नमामरक्षेयमामन
पकच्छन्तयौ ( तयौ दम्पतष्ट्री गपुरनोयाः विससष्ठस्य आश्रमस जग्मतपुयाः)।
अन्वियमाथर याः - हिययङ्गविष्ट्रीनस ह्यस्तनक्षेन गनोदनोहिनक्षेन उत्पनस घकतमम् आदमाय गकहिष्ट्रीत्विमा उपलस्थतमानम्
समष्ट्रीपलस्थतमानम् घनोषविकदमानम् आभष्ट्रीरपलष्ट्रीविकदजनमानम् विन्यमानमामम् अरण्यक्षे जमातमानमास ममागर शमासखनमास ममागर स्थविककमाणमास
नमामरक्षेयमामन नमाममामन पकच्छन्तयौ सजजमासममानयौ ( तयौ दम्पतष्ट्री गपुरनोयाः विससष्ठस्य आश्रमस जग्मतपुयाः)।
सरलमाथर याः - मदलष्ट्रीपयाः सपुदमकणमा च ममागर बहिह नम् विककमानम् दृषविमानम् यक्षेषमास नमाममामन तययाः न जमायतक्षे। यदमा
घनोषविकदमायाः सदनोजमातस घकतस स्विष्ट्रीककत्य मदलष्ट्रीपस्य समष्ट्रीपमम् आगतविन्तयाः तदमा मदलष्ट्रीपयाःतक्षेषमास विककमाणमास नमाममामन
तमानम् पकषविमानम्।
तमात्पयमारथर याः - रमाजमा विकदमानमास सक्षेविकयाः भविक्षेतम् इमत मनपुयाः उकविमानम्। अतयाः मदलष्ट्रीपयाः अमप
आभष्ट्रीरपल्ल्यमास विसतयाः विकदमानम् प्रमत अत्यन्तस श्रद्रमाशष्ट्रीलयाः आसष्ट्रीतम्। रमाजमा विनमम् अमतक्रम्य घनोषपलन
प्रमविषविमानम्। महिमारमाजयाः मकतष्ट्रीश्विरयाः मदलष्ट्रीपयाः आगतयाः इमत अविलनोक्य घनोषपलष्ट्रीस्थमायाः विककमायाः हिययङ्गविष्ट्रीन स स्विष्ट्रीककत्य
समपुपलस्थतमायाः आसनम्। ह्ययाः गनोदनोहिनक्षेन यदम् दग्पु रमम् उत्पनमम् तक्षेन दग्पु रक्षेन मनममर तस घकतस हिययङ्गविष्ट्रीनमम् इमत
करयतक्षे। मदलष्ट्रीपयाः समपुपलस्थतमानम् तमानम् अविलनोक्य अतष्ट्रीवि प्रसनयाः जमातयाः। ममागर स कमासश्चन विककमानम् दृषविमानम्
यक्षेषमास नमाममामन स न जमानलन्त। घनोषविकदमायाः अलस्मनम् मविषयक्षे असरकजमानसम्पनयाः आसष्ट्रीतम् इमत मदलष्ट्रीपयाः
जमातविमानम्। अतयाः मदलष्ट्रीपयाः विककनमाममामन तक्षेभ्ययाः जमात्विमा विससष्ठमाश्रमस प्रमत मनगर तविमानम् इमत तमात्पयर मम्।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● आदमाय - आङ्पकविरकमातम् दमारमातनोयाः ल्यप्प्रत्ययक्षे आदमाय इमत रूपमम्।
● घनोषविकदमानम् - घनोषक्षे विकदमायाः घनोषविकदमायाः इमत सपमष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः, तमानम् घनोषविकदमानम्।
● उपलस्थतमानम् - उपपकविरकमातम् स्थमारमातनोयाः कप्रत्ययक्षे उपलस्थत इमत प्रमामतपमदकस मनष्पदतक्षे। तस्य
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मदतष्ट्रीयमाबहिह विचनक्षे उपलस्थतमानम् इमत रूपमम्।

● नमामरक्षेयमामन - नमाममामन एवि तमामन इमत अथर नमामशब्दमातम् रक्षेयप्रत्ययक्षे नमामरक्षेयमामन इमत रूपमम्। इदस
मदतष्ट्रीयमाबहिह विचनमान्तस पदमम्।

● पकच्छन्तयौ - प्रच्छम्-रमातनोयाः शतकप्रत्ययक्षे प्रथममामदविचनक्षे पकच्छन्तयौ इमत रूपमम्।
● विन्यमानमामम् - विनक्षे भविमायाः विन्यमायाः, तक्षेषमास विन्यमानमामम्।
● ममागर शमासखनमामम् - ममागर शमासखनयाः ममागर शमासखनयाः इमत सपमष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः, तक्षेषमास ममागर शमासखनमामम्।
सलन्रकमायमारम ण -

● हिययङ्गविष्ट्रीनममादमाय - हिययङ्गविष्ट्रीनमम्+आदमाय
● घनोषविकदमानपुपलस्थतमानम् - घनोषविकदमानम्+उपलस्थतमानम्
● प्रयनोगपररवितर न मम् - हिययङ्गविष्ट्रीनमम् आदमाय उपलस्थतमानम् घनोषविकदमानम् विन्यमानमास ममागर शमासखनमास नमामरक्षेयमामन
पकच्छद्भ्यमास (तमाभ्यमास दम्पतष्ट्रीभ्यमास गपुरनोयाः विससष्ठस्य आश्रमयाः जग्मक्षे)।

पमाठगतप्रश्नमायाः -११
39. मकस नमाम हिययङ्गविष्ट्रीनमम्।
40. तयौ ममागर विककमाणमास नमाममामन कक्षे उकविन्तयाः।
41. घनोषविकदमायाः मकमम् आदमाय समपुपलस्थतमायाः आसनम्।
42. सपुदमकणमामदलष्ट्रीपयौ कपुत्र आगतविन्तयौ१) ब्रमाहणगमाममम् २) जलमाशयमम् ३) यजस्थमानमम् ४) आभष्ट्रीरगमाममम्

इदमानन मकल पमाठमम् अविगच्छमाम -

7.13)

कमाप्यमभख्यमा तयनोरमासष्ट्री द म् व्रजतनोयाः शपुद विक्षे ष यनोयाः।
महिममनमपुर कयनोयर्मोगक्षे मचत्रमाचन्द्रिमसनोररवि।।४६।।
अन्विययाः - व्रजतनोयाः शपुदविक्षेषयनोयाः तयनोयाः महिममनमपुरकयनोयाः मचत्रमाचन्द्रिमसनोयाः इवि यनोगक्षे (समत) कमामप
अमभख्यमा आसष्ट्रीतम्।
अन्वियमाथर याः - व्रजतनोयाः गच्छतनोयाः शपुदविक्षेषयनोयाः पमवित्रविसयनोयाः तयनोयाः सपुदमकणमामदलष्ट्रीपयनोयाः
महिममनमपुरकयनोयाः तपुषमाररमहितयनोयाः मचत्रमाचन्द्रिमसनोयाः इवि मचत्रमानमामकनकत्रचन्द्रियनोयाः इवि यनोगक्षे ससयनोगक्षे समत कमामप
कमामचतम् अमभख्यमा शनोभमा आसष्ट्रीतम् अभवितम्।
सरलमाथर याः - विससष्ठमाश्रमस गच्छन्तयौ पमवित्रविसरमाररणयौ सपुदमकणमामदलष्ट्रीपयौ शनोभमायपुकयौ आस्तमामम्। यथमा
ससयनोगक्षे समत मचत्रमानकत्रचन्द्रियौ च शनोभमायपुकयौ भवितयाः।
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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तमात्पयमारथर याः - मदलष्ट्रीपयाः सपुदमकणमा च पमवित्रविसस रकत्विमा विससष्ठमाश्रमस प्रमत गतविन्तयौ। अत्र गच्छतनोयाः
तयनोयाः विणर नमाय कमवियाः एकमम् उपममानमम् अमप प्रदत्तविमानम्। चयत्रममासस्य पकमणर ममायमास मचत्रमानकत्रस चन्द्रिक्षेण सहि
ममलमत। यदमा मचत्रमाचन्द्रियौ ममलतयाः तदमा तयौ अपकविरशनोभमायपुकयौ दृश्यक्षेतक्षे। अत्र सपुदमकणमास मचत्रमानकत्रक्षेण मदलष्ट्रीपस च
चन्द्रिक्षेण सहि उपममामत कमवियाः। सपुदमकणमा मदलष्ट्रीपयाः च एकस रथमम् आरुह्य तपनोविनस प्रमत गतविन्तयौ। अतयाः तयनोयाः
यनोगक्षे अमप अपकविमार शनोभमा आसष्ट्रीतम्। यथमा मचत्रमाचन्द्रिमसनोयाः यनोगक्षे शनोभमा मतष्ठमत। एविस ससयक
पु यनोयाः तयनोयाः विणर नक्षेन
सन्तमानलमाभक्षे तयनोयाः अनपुककलतमा एवि प्रदमशर तमा कमविनमा। अथमारतम् यक्षेन कमारणक्षेन तक्षे तपनोविनस गतविन्तयौ ततम् अविश्यस
ससदस भमविष्यमत इमत अमभप्रमाययाः। अनक्षेन श्लनोकक्षेन कमासलदमासस्य ज्यनोमतश्शमासजमानस सम्यकम् आसष्ट्रीतम् इमत
स्पषस भविमत।

व्यमाकरणमविमशर याः व्रजतनोयाः - व्रजम्-रमातनोयाः शतकप्रत्ययक्षे व्रजतम् इमत प्रमामतपमदकस मनष्पदतक्षे। तस्य षष्ठष्ट्रीमदविचनक्षे व्रजतनोयाः इमत
रूपमम्। इदस षष्ठष्ट्रीमदविचनमान्तस पदमम्।
शपुदविक्षेषयनोयाः - शपुदयाः विक्षेषयाः ययनोयाः तयौ शपुदविक्षेषयौ इमत बहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः, तयनोयाः शपुदविक्षेषयनोयाः।
महिममनमपुरकयनोयाः - महिममातम् मनमपुरकयौ महिममनमपुरकयौ इमत पञ्चमष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः, तयनोयाः महिममनमपुरकयनोयाः।
मचत्रमाचन्द्रिमसनोयाः - मचत्रमा च चन्द्रिममायाः च मचत्रमाचन्द्रिमसयौ इमत इतरक्षेतरदन्दसममासयाः, तयनोयाः मचत्रमाचन्द्रिमसनोयाः।

सलन्रकमायर मम् -

● कमाप्यमभख्यमा - कमामप+अमभख्यमा
● तयनोरमासष्ट्रीदम् - तयनोयाः+आसष्ट्रीदम्
● महिममनमपुरकयनोयर्मोगक्षे - महिममनमपुरकयनोयाः+यनोगक्षे
● मचत्रमाचन्द्रिमसनोररवि - मचत्रमाचन्द्रिमसनोयाः+इवि
● प्रयनोगपररवितर न मम् - व्रजतनोयाः शपुदविक्षेषयनोयाः तयनोयाः महिममनमपुरकयनोयाः मचत्रमाचन्द्रिमसनोयाः इवि यनोगक्षे (समत) कयमा
अमप अमभख्ययमा अभकयत।
अलङ्कमारमालनोचनमा - अत्र मदलष्ट्रीपयाः चन्द्रिक्षेण उपममतयाः। रमाजष्ट्री सपुदमकणमा मचत्रमानकत्रक्षेण उपममतमा। इवि
इमत उपममाविमाचकयाः शब्दयाः वितर तक्षे। यथमा मचत्रमाचन्द्रिमसनोयाः यनोगक्षे अपकविमार शनोभमा मतष्ठमत तथमा शनोभमा
सपुदमकणमामदलष्ट्रीपयनोयाः यनोगक्षे अमप आसष्ट्रीतम् इमत समादृश्यमम्। अतयाः अत्र उपममालङ्कमारयाः अलस्त।

पमाठगतप्रश्नमायाः -१२
43. मचत्रमाचन्द्रिमसनोयाः यनोगयाः कदमा भविमत।
44. अमभख्यमा नमाम मकमम्।
45. अत्र सपुदमकणमामदलष्ट्रीपयौ कमाभ्यमामम् उपममतयौ।
46. अत्र मदलष्ट्रीपयाः कक्षेन उपममतयाः-
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१) चन्द्रिक्षेण २) मचत्रमानकत्रक्षेण ३) नकत्रक्षेण ४) सकयरण

47. महिममनमपुरकयनोयाः इत्यत्र कयाः सममासयाः१) तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषयाः २) चतपुथर्णीतत्पपुरुषयाः ३) पञ्चमष्ट्रीतत्पपुरुषयाः ४) सपमष्ट्रीतत्पपुरुषयाः

इदमानन मकल पमाठमम् अविगच्छमाम -

7.14)

तत्तदम् भकम मपमतयाः पत्न्यय दशर य नम् मप्रयदशर न याः।
अमप लमङतमध्विमानस बपुब र
पु क्षे न बपुर नोपमयाः।।४७।।
अन्विययाः - मप्रयदशर नयाः बपुरनोपमनो भकममपमतयाः पत्न्यय तत्तदम् दशर यनम् लमङतमम् अमप अध्विमानस न बपुबर
पु क्षे।
अन्वियमाथर याः - मप्रयदशर नयाः अभष्ट्रीषदशर नयाः बपुरनोपमयाः पलण्डतसदृशयाः भकममपमतयाः रमाजमा मदलष्ट्रीपयाः पत्न्यय
भमायमारयय सपुदमकणमायय तत्तदम् अद्भत
क स विस्तपु दशर यनम् अविलनोकयनम् लमङतमम् अमप अमतविमामहितमम् अमप अध्विमानस
ममागर्त्तुं न बपुबपुरक्षे न जमातविमानम्।
सरलमाथर याः - मप्रयदशर नयाः बपुरसदृशयाः रमाजमा मदलष्ट्रीपयाः यदमा विससष्ठमाश्रमस प्रमत गच्छमत स्म तदमा
रमाज्यस्य कपुत्र मकमम् अलस्त इत्यमामदकस सविर्त्तुं भमायमार्त्तुं सपुदमकणमास दमशर तविमानम्। तक्षेन सयाः अमतक्रमान्तस ममागर मम् अमप न
जमातविमानम्।
तमात्पयमारथर याः - मदलष्ट्रीपयाः सपुदशर नयाः पपुरुषयाः आसष्ट्रीतम्। अतयाः सविर एवि तस द्रिषपु मम् इच्छलन्त स्म। अतयाः स
मप्रयदशर नयाः इमत कमवियाः विणर यमत। चन्द्रिस्य पपुत्रयाः भविमत बपुरयाः। रमाजमा मदलष्ट्रीपयाः बपुरगहिसदृशयाः आसष्ट्रीतम्। अथविमा
बपुरयाः इत्यस्य अथर याः पलण्डतयाः भविमत। तक्षेन मदलष्ट्रीपयाः पलण्डतयाः आसष्ट्रीतम् इमत सकच्यतक्षे। मदलष्ट्रीपयाः स्विरमाज्यस्य
मविषयक्षे सविर्त्तुं जमानमामत स्म। अत एवि स यदमा विससष्ठमाश्रमस गतविमानम् तदमा रमाज्यक्षे मकस कपुत्र अलस्त इत्यक्षेततम् सविर्त्तुं
सपुदमकणमायमायाः समविरक्षे विमणर तविमानम्। एविस विणर यनम् स बहिह ममागर मम् अमतक्रमान्तविमानम्। मकन्तपु स एतमाविदक्षेकमागतयमा
विणर यमत स्म यतम् मकयमानम् ममागर याः अमतक्रमान्तयाः इमत न जमातविमानम्। एतक्षेन मदलष्ट्रीपयाः समष्ट्रीचष्ट्रीनयाः विकमा आसष्ट्रीतम् इमत
अमप जमायतक्षे।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● भकममपमतयाः - भकमक्षेयाः पमतयाः भकममपमतयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।
● दशर यनम् - दृश्रमातनोयाः मणच्प्रत्ययक्षे दृमशरमातपुयाः मनष्पदतक्षे। ततयाः शतकप्रत्ययक्षे प्रथमयकविचनक्षे दशर यनम् इमत
रूपमम्।

● मप्रयदशर नयाः - मप्रयस दशर नस यस्य सयाः मप्रयदशर नयाः इमत बहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः।
● अध्विमानमम् - अध्विनम्-शब्दस्य मदतष्ट्रीययकविचनक्षे अध्विमानमम् इमत रूपमम्।
● बपुबपुरक्षे - बपुरम्-रमातनोयाः सलमट प्रथमपपुरुषयकविचनक्षे बपुबपुरक्षे इमत रूपमम्।
● बपुरनोपमयाः - बपुरयाः उपममा यस्य स बपुरनोपमयाः इमत बहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः।
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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सलन्रकमायर मम् -

● लमङतमध्विमानमम् - लमङतमम्+अध्विमानमम्
● प्रयनोगपररवितर न मम् - मप्रयदशर नक्षेन बपुरनोपमक्षेन भकममपमतनमा पत्न्यय तत्तदम् दशर यतमा लमङतयाः अमप अध्विमा न
बपुबपुरक्षे।

पमाठगतप्रश्नमायाः -१३
48. मदलष्ट्रीपयाः अमतक्रमान्तस ममागर्त्तुं कथस न जमातविमानम्।
49. बपुबपुरक्षे इमत रूपस कस्य रमातनोयाः कलस्मनम् लकमारक्षे भविमत।
50. बपुरयाः कस्य पपुत्रयाः१) सकयरस्य २) भकमक्षेयाः ३) चन्द्रिस्य ४) शपुक्रस्य

7.15)

इदमानन मकल पमाठमम् अविगच्छमाम स द ष्पु प्रमापयशमायाः प्रमापदमाश्रमस श्रमान्तविमाहिनयाः।
समायस सस य ममनस्तस्य महिषर मर महिषष्ट्री स खयाः।।४८।।
अन्विययाः - दष्पु प्रमापयशमायाः श्रमान्तविमाहिनयाः ममहिषष्ट्रीसखयाः स समायस ससयममनयाः तस्य महिषरयाः आश्रमस प्रमापतम्।
अन्वियमाथर याः

- दष्पु प्रमापयशमायाः दल
पु र भककीमतर ममानम् श्रमान्तविमाहिनयाः क्लमान्ततपुरङ्गयाः ममहिषष्ट्रीसखयाः

सपुदमकणमासहिचरयाः सयाः मदलष्ट्रीपयाः समायस सन्ध्यमाकमालक्षे ससयममनयाः मनयमस पमालयतयाः तस्य महिषरयाः विससष्ठस्य आश्रमस
तपनोविनस प्रमापतम् प्रमापविमानम्।
सरलमाथर याः - दल
पु र भयशसयाः असरकमारष्ट्री रमाजमा मदलष्ट्रीपयाः पपुत्रप्रमामपकमाम्ययमा विससष्ठमाश्रमस प्रमत मनगर तविमानम्।
अलन्तमक्षे च स यदमा सन्ध्यमाकमालक्षे ससयमममहिषरयाः विससष्ठस्य आश्रमस प्रमापविमानम् तदमा तस्य रथविमाहिकमायाः अश्विमायाः
अमप श्रमान्तमायाः आसनम्।
तमात्पयमारथर याः - इतयाः पकविर्त्तुं कमवियाः सन्तमानप्रमापयक्षे मदलष्ट्रीपस्य विससष्ठमाश्रमस प्रमत आगमनस ममागर तमाभ्यमास दृषस
प्रककमतसयौन्दयर मम् इत्यमामदकस सविर्त्तुं विमणर तविमानम्। एविस बहिह कमालमातम् परस यदमा तयौ विससष्ठमाश्रमस प्रमापविन्तयौ तदमा
सन्ध्यमाकमालयाः आसष्ट्रीतम्। ममागर श्रमकमारणमातम् स्यन्दनविमाहिकमायाः अश्विमायाः अमप अतष्ट्रीवि क्लमान्तमायाः आसनम्। विससष्ठयाः
ससयमष्ट्री आसष्ट्रीतम्। ससयममनयाः एवि ध्यमानयनोगक्षेन कमालत्रयस द्रिषपु स समथमारयाः भविलन्त। अतयाः एवि मदलष्ट्रीपयाः पपुत्रलमाभमाय
तस्य तपनोविनमम् आगतविमानम्। यतनो महि मदलष्ट्रीपयाः जमानमामत स्म यतम् कपु लगपुरुयाः विससष्ठयाः ध्यमानयनोगक्षेन
सन्तमानप्रमामपप्रमतबन्रकस जमास्यमत। मकञ्च ततम् मनरमाकतपुर्त्तुं अविश्यस कसञ्चतम् उपमायस विमदष्यमत। अतयाः एवि
मदलष्ट्रीपस्य भमायर यमा सपुदमकणयमा सहि विससष्ठतपनोविनस प्रमत आगमनमम्।
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व्यमाकरणमविमशर याः -

● दष्पु प्रमापयशमायाः - दष्पु प्रमापस यशयाः यस्य स दष्पु प्रमापयशमायाः इमत बहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः।
● प्रमापतम् - प्रपकविरकमातम् आपम्-रमातनोयाः लपुमङ प्रथमपपुरुषयकविचनक्षे प्रमापतम् इमत रूपमम्।
● श्रमान्तविमाहिनयाः - श्रमान्तमामन विमाहिनमामन यस्य सयाः श्रमान्तविमाहिनयाः इमत बहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः।
● ससयममनयाः - ससयमयाः अलस्त यस्य स ससयमष्ट्री, तस्य ससयममनयाः।
● ममहिषष्ट्रीसखयाः - ममहिष्यमायाः सखमा ममहिषष्ट्रीसखयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।
● महिषरयाः- महिमानम् चमासयौ ऋमषयाः च महिमषर याः इमत कमर रमारयसममासयाः, तस्य महिषरयाः। इदस षष्ठ्यक्षेकविचनमान्तस
रूपमम्।

सलन्रकमायर मम् -

● प्रमापदमाश्रममम् - प्रमापतम्+आश्रममम्
● ससयममनस्तस्य - ससयममनयाः+तस्य
● महिषरमरमहिषष्ट्रीसखयाः - महिषरयाः+ममहिषष्ट्रीसखयाः
● प्रयनोगपररवितर न मम् - दष्पु प्रमापयशसमा श्रमान्तविमाहिनक्षेन ममहिषष्ट्रीसखक्षेन तक्षेन समायस ससयममनयाः तस्य महिषरयाः
आश्रमयाः प्रमामप।

पमाठगतप्रश्नमायाः -१४
51. मदलष्ट्रीपयाः कदमा विससष्ठमाश्रमस प्रमापविमानम्।
52. ममहिषष्ट्रीसखयाः इत्यस्य मकस मविगहिविमाक्यस सममासनमाम च मकमम्।

पमाठसमारयाः
तदनन्तरस मदलष्ट्रीपयाः ब्रहमाणस पकजमयत्विमा कपुलगपुरनोयाः विससष्ठस्य आश्रमस रथक्षेन गतविमानम्। यथमा विषमारकमालक्षे
मक्षेघमारूढयाः ऐरमावितयाः मविदपुत्समाहिचयर्त्तुं लभतक्षे तथमा रथमारूढयाः मदलष्ट्रीपयाः सपुदमकणमासमाहिचयर्त्तुं लब्रविमानम्।
आश्रमपररसरयाः शमान्तयाः भविमत। यमद तत्र असरकमायाः जनमायाः गच्छलन्त तमहिर आश्रमक्षे शमालन्तभङ्गयाः स्यमातम्। अतयाः
तयौ अल्पसक्षेनमापररविकतयौ एवि गतविन्तयौ। यदमा तयौ विनममागरण गतविन्तयौ तदमा विमायपुयाः तयौ सक्षेवितक्षे स्म। स विमायपुयाः
शमालविककरसजन्यक्षेन गन्रक्षेन यपुकयाः पपुष्परक्षेणकनमास मविकक्षेपकयाः मविमपनस्थविककमानम् कम्पयमत स्म। मयकरमायाः रथध्विमनस
श्रपुत्विमा मपुखमम् उनममतविन्तयाः। रथध्विमनस मक्षेघध्विमनस मत्विमा तक्षे षड्जस्विरक्षेण कक्षेकमारविमम् अकपुविर नम्। तमायाः कक्षेकमायाः श्रमाविस
श्रमाविस तयौ दम्पतष्ट्री विससष्ठमाश्रमस गतविन्तयौ। यदमा रथयाः विनममागरण गच्छमत स्म तदमा ममागर स्थमकगमायाः समष्ट्रीपमातम् ममागर्त्तुं
त्यजलन्त स्म। तक्षेषपु मकगदन्दक्षेषपु तयौ दम्पतष्ट्री परस्परस नक्षेत्रसमादृश्यस दृषविन्तयौ। गगनक्षे समारसमायाः पलङ्कबदमायाः सन्तयाः
स्तम्भरमहितमास तनोरणममालमास मनमर्णीतविन्तयाः। तमास तनोरणममालमास तयौ दम्पतष्ट्री दृषविन्तयौ। यस्यमास मदमश रथयाः गच्छमत
स्म तस्यमामम् एवि मदमश विमायपुयाः प्रविहिमत स्म। एविमम् अनपुककलयाः पविनयाः तयनोयाः मननोरथयाः अविश्यस सफलयाः भमविष्यमत
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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इमत सकचयमत स्म। रथविमाहिकमानमामम् अश्विमानमास खपुरयाःय उमकपमायाः रकसलकणमायाः तयौ न स्पकषविन्तयौ। सरनोविरक्षेषपु
उत्पनमानमामम् अरमविन्दमानमास पररमलयाः तरङ्गसञ्चलक्षेन शष्ट्रीतलयाः आसष्ट्रीतम्। तमादृशयाः आमनोदयाः सपुदमकणमामदलष्ट्रीपयनोयाः
मनयाःश्विमासमम् अनपुककतविमानम्। तक्षेन तयनोयाः मनयाःश्विमासयाः अरमविन्दमादम् अमप पररमलभररतयाः आसष्ट्रीतम् इमत सकच्यतक्षे।
ततयाः मदलष्ट्रीपदत्तक्षेषपु यकपमचहयपुकक्षेषपु गमामक्षेषपु प्रमविषविन्तयौ। तत्र च यज्विनमास सफलमानम् आशष्ट्रीविमारदमानम् तयौ गकहिष्ट्रीतविन्तयौ।
आभष्ट्रीरपलष्ट्रीषपु घनोषविकदमायाः हिययङ्गविष्ट्रीनमम् आदमाय समपुपलस्थतमायाः आसनम्। तक्षेभ्ययाः च विन्यमानमास ममागर विककमाणमास नमाममामन
जमातविमानम् मदलष्ट्रीपयाः। चयत्रममासस्य पकमणर ममायमास मचत्रमानकत्रचन्द्रियौ च ससयक
पु यौ भवितयाः। तदमा तयनोयाः यनोगक्षे यथमा शनोभमा
मतष्ठमत तथमा शनोभमा सपुदमकणमामदलष्ट्रीपयनोयाः यनोगक्षे अमप आसष्ट्रीतम्। गमनकमालक्षे मदलष्ट्रीपयाः ममागर दृश्यमामन पत्नन
सपुदमकणमास दमशर तविमानम्। एविस कपुविर नम् सयाः अमतविमामहितमम् अमप ममागर्त्तुं न जमातविमानम्। अन्तक्षे च समायसकमालक्षे तयौ दम्पतष्ट्री
सपुदमकणमामदलष्ट्रीपयौ यदमा महिषरयाः विससष्ठस्य आश्रमस प्रमापविन्तयौ तदमा रथविमाहिकमायाः अश्विमायाः अमप श्रमान्तमायाः आसनम्।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः 1. सममासक्षेन पमाठसमारस विणर यत।
2. एकस रथस सममारूढयौ सपुदमकणमामदलष्ट्रीपयौ कथस विमणर तयौ कमविनमा।
3. प्रककमतविणर नक्षे पविनस कथस विमणर तविमानम् कमवियाः।
4. मयकरमाणमास मविषयक्षे कमवियाः मकमम् उकविमानम्।
5. परस्परमाकसमादृश्यमम् इत्यमामदश्लनोकस विणर यत।
6. आमनोदयाः तयनोयाः मनश्विमासमम् अनपुककतविमानम् इमत कथनक्षेन कमवियाः मकस प्रमतपमादमयतपुमम् इच्छमत।
7. मदलष्ट्रीपक्षेन दत्तमायाः गमाममायाः ककीदृशमायाः आसनम्- समविस्तमारस विणर यत।
8. सपुदमकणमामदलष्ट्रीपयनोयाः विससष्ठमाश्रमगमनस विणर यत।
9. स्तम्भयनोयाः सलसखतमानम् परस्परसम्बदमानम् मक्षेलयत।
स्तम्भयाः -क

स्तम्भयाः -ख

१. बपुबर
पु क्षे

१. सपुदमकणमामदलष्ट्रीपयौ

२. सपुखस्पशरयाः

२. कक्षेकमायाः

३. ममागर शमासखनमामम्

३. मकगदन्दमम्

४. षड्जससविमामदनष्ट्रीयाः

४. पविनययाः

५. शनोभमा

५. अविगतविमानम्

६. महिमषर याः

६. विन्यमानमामम्

७. परस्परमामकसमादृश्यमम्

७. अमभख्यमा

८. मचत्रमाचन्द्रिमसयौ

८. विससष्ठयाः

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

1. सपुदमकणमामदलष्ट्रीपयौ पपुत्रकमाम्ययमा विससष्ठमाश्रमस गतविन्तयौ।
2. जमायमा च पमतयाः च इमत मविगहिक्षे सममासक्षे ककतक्षे दम्पतष्ट्री इमत रूपमम्। अत्र एकशक्षेषसममासयाः भविमत। इदस
मनत्यमदविचनमान्तमम्।

3. विससष्ठयाः मदलष्ट्रीपस्य कपुलगपुरुयाः आसष्ट्रीतम्।
4. ४
5. १
उत्तरमामण-२

6. मदलष्ट्रीपस्य रथयाः लस्नग्रगम्भष्ट्रीरमनघर्मोषयाः आसष्ट्रीतम्।
7. सपुदमकणमामदलष्ट्रीपयौ मविदपुदरय मावितमाभ्यमामम् उपममतयौ।
8. प्रमाविकमष भवियाः प्रमाविकषक्षेण्ययाः, तस प्रमाविकषक्षेण्यमम्। इदस मदतष्ट्रीययकविचनमान्तस रूपमम्। विषर तर्यौ जमातमम् इत्यथर याः।
9. २
उत्तरमामण-३

10. सपुदमकणमामदलष्ट्रीपयौ अनपुभमाविमविशक्षेषमातम् सक्षेनमापररविकतयौ इवि।
11. ममा भकतम् इत्यस्य ममा अभकतम् इत्यक्षेवि प्रककतस स्विरूपमम्। अत्र ममाङ्यनोगमातम् न ममाङ्यनोगक्षे इमत सकत्रक्षेण
अडमागमयाः न भविमत। ममा अस्तपु इत्यथर याः।

12. आश्रमपष्ट्रीडमा ममा भकतम् इमत तयौ पररमक्षेयपपुरयाःसरयौ।
उत्तरमामण-४

13. सपुखस्पशरयाः शमालमनयमारसगलन्रमभयाः पपुष्परक्षेणकलत्करययाः आरकतविनरमासजमभयाः पविनययाः तयौ सक्षेव्यममानयौ
आस्तमामम्।

14. शमालस्य मनयमारसयाः शमालमनयमारसयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। शमालमनयमारसस्य गन्रयाः
शमालमनयमारसगन्रयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। शमालमनयमारसगन्रयाः अलस्त यक्षेषमास तक्षे
शमालमनयमारसगलन्रनयाः, तययाः शमालमनयमारसगलन्रमभयाः।

15. पपुष्परक्षेणकलत्करययाः+विमातययाः+आरकतविनरमासजमभयाः
16. ३
17. १
उत्तरमामण-५

18. मयकरमायाः षड्जस्विरक्षेण ससविदन्तक्षे स्म।
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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सस स् कक तसमामहित्यमम्
19. तक्षे रथचक्रजन्यशब्दस श्रपुत्विमा मपुखमम् उनममतविन्तयाः।
20. रथस्य नक्षेमययाः रथनक्षेमययाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। रथनक्षेमष्ट्रीनमास स्विनमायाः रथनक्षेममस्विनमायाः इमत
षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। ऊध्विर्त्तुं मपुखस यक्षेषमास तक्षे उन्मपुखमायाः इमत बहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः। रथनक्षेममस्विनययाः उन्मपुखमायाः
रथनक्षेममस्विननोन्मपुखमायाः इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासयाः, तययाः रथनक्षेममस्विननोन्मपुखययाः।

21. १
22. २
उत्तरमामण-६

23. मकगमायाः रथक्षे समष्ट्रीपमम् आगतक्षे समत ममागर्त्तुं त्यजलन्त स्म।
24. तयौ परस्परलनोचनसमादृश्यस मकगदन्दक्षेषपु अविलनोमकतविन्तयौ।
25. न दरक मम् अदरक मम् इमत नञ्तत्पपुरुषसममासयाः। उलज्ज्झितस वित्मर यययाः तमामन उलज्ज्झितवित्ममारमन इमत
बहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः। अदरक स यथमा तथमा उलज्ज्झितवित्ममारमन अदरक नोलज्ज्झितवित्ममारमन इमत सपुप्सपुपमासममासयाः,
तक्षेषपु अदरक नोलज्ज्झितवित्मर सपु।

26. ३
उत्तरमामण-७

27. समारसययाः पलङ्कबन्रमातम् तनोरणसकम् ककतमा।
28. तनोरणसकम् स्तम्भरमहितमा आसष्ट्रीतम्।
29. उत्पकविरकमातम् नमम्-रमातनोयाः मणमच कप्रत्ययक्षे उनममतमम् इमत रूपमम्। उनममतमम् आननस ययनोयाः तयौ
उनममतमाननयौ इमत बहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः।

उत्तरमामण-८

30. पविनयाः अनपुककलयाः आसष्ट्रीतम्।
31. पविनक्षेन मननोरथसमाफल्यस्य सकचनस तपुरगनोत्ककीणमारनमास रकलष्ट्रीनमामम् अपसमारणस च इमत कमायर दयस ककतमम्।
32. रजनोमभयाः+तपुरगनोत्ककीणरयाः+अस्पकषमालकविक्षेषनयौ
उत्तरमामण-९

33. अरमविन्दमानमास पररमलयाः तरङ्गसञ्चलक्षेन शष्ट्रीतलयाः जमातयाः।
34. आमनोदयाः सपुदमकणमामदलष्ट्रीपयनोयाः मनयाःश्विमासमम् अनपुककतविमानम्।
35. दम्पत्यनोयाः मनयाःश्विमासयाः अरमविन्दमादम् अमप पररमलभररतयाः इमत ससध्यमत।
उत्तरमामण-१०

36. गमाममायाः मदलष्ट्रीपक्षेन यमासजकब्रमाहणक्षेभ्ययाः दत्तमायाः।
37. यज्विनमामम् आमशषयाः अमनोघमायाः आसनम्।
38. प्रमतगकहन्तयौ+अघ्यमारनपपु दमम्+आमशषयाः
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उत्तरमामण-११

39. ह्ययाः गनोदनोहिनक्षेन यदम् दग्पु रमम् उत्पनमम् तक्षेन दग्पु रक्षेन मनममर तस घकतस हिययङ्गविष्ट्रीनमम् इमत करयतक्षे।
40. तयौ ममागर विककमाणमास नमाममामन घनोषविकदमायाः उकविन्तयाः।
41. घनोषविकदमायाः हिययङ्गविष्ट्रीनमम् आदमाय समपुपलस्थतमायाः आसनम्।
42. ४
उत्तरमामण-१२

43. मचत्रमाचन्द्रिमसनोयाः यनोगक्षे चयत्रममासस्य पकमणर ममायमास भविमत।
44. अमभख्यमा नमाम शनोभमा।
45. अत्र सपुदमकणमामदलष्ट्रीपयौ मचत्रमाचन्द्रिमाभ्यमामम् उपममतयौ।
46. १
47. ३
उत्तरमामण-१३

48. मदलष्ट्रीपयाः पत्न्यय सपुदमकणमायय ममागर दृश्यमामन दशर यनम् अमतक्रमान्तस ममागर्त्तुं न जमातविमानम्।
49. बपुरम्-रमातनोयाः सलमट प्रथमपपुरुषयकविचनक्षे बपुबपुरक्षे इमत रूपमम्।
50. ३
उत्तरमामण-१४

51. मदलष्ट्रीपयाः समायसकमालक्षे विससष्ठमाश्रमस प्रमापविमानम्।
52. ममहिष्यमायाः सखमा ममहिषष्ट्रीसखयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।

सन्दभर ग न्थसकम चयाः ● कमासलदमासयाः। रघपुविसशमम्(चन्द्रिकलमाख्ययमा व्यमाख्ययमा महिन्दनपुविमादक्षेन च मविभकमषतमम्)। रक्षेग्मष्ट्रीआचमायर शक्षेषरमाजशममार(व्यमाख्यमाकमारयाः)। २००९। चयौखम्बमा-सपुरभमारतष्ट्री-प्रकमाशन। विमारमाणसष्ट्री।

● कमासलदमासयाः। रघपुविसशमम्। विन्दनोपमाध्यमाय-उदयचन्द्रियाः, विन्दनोपमाध्यमाय-अमनतमा( व्यमाख्यमाकतमाररयौ)।
२००३। ससस्ककत-विपुक-मडपनो। कसलकमातमा।

॥ इमत सपमयाः पमाठयाः ॥

ससस्ककतसमामहित्यमम्
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