१८
18) शपुक नमासनोपदक्षे श याः - लक्ष्मष्ट्री द ष्पु प्रभमावियाः- १
प्रस्तमाविनमा
असस्मनम्

पमाठक्षे

शपुकनमासनोपदक्षेशस्य

'एविसमविधयमामप

चमानयमा’

इत्यतयाः

आरभ्य

'सविर जनस्यनोपहिमास्यतमामपुपयमासन्त' इत्यन्तयाः असशयाः विण्यर तक्षे। लनोभयाः पमापस्य कमारणमम्। दल
पु र भमा इयस श्रष्ट्रीयाः इमत
भमावियन्तयाः रमाजमानयाः प्रमतपदस तस्यमायाः प्रमाप्तयक्षे यतन्तक्षे। जष्ट्रीणरविक्षेगमायाः अमप तक्षे भनोगमविलमासमम् अमतक्रमाममतपुमम् अलमम्।
तदपपु रर दज
पु र ननयाः सहि समाङत्यस तमानम् ततनोऽसधकस पमातयमत। सदपपु दक्षेशमागमामहिणमास रमाजमास स्विमाथरकमनमायाः कपुमटलमायाः
मसन्त्रणयाः तमानम् अननमतकक्षे कमर मण प्रचनोदयसन्त। तक्षे परमानपुकरणपरसष्ट्रीगमनमादसदमाचरणमक्षेवि सदमाचरणमममत
मन्यन्तक्षे। तक्षेन तक्षे रमाजमानयाः प्रजमानमास सपुखदयाःपु खमामदकस न पश्यमत परन्तपु स्विक्षेषमामक्षेवि भनोगसपुखमामदकस पररलकयसन्त।
एविम्भकतक्षेन आचरणक्षेन तक्षे मविपद्गमाममनयाः मविपथगमाममनश्च भविन्तष्ट्रीमत मसन्त्रणयाः उपदक्षेशयाः प्रमतपमादतक्षे
प्रस्तपुतक्षेऽसस्मनम् पमाठक्षे ।

उदक्षेश् यमामन
अमपुमम् पमाठस पमठत्विमा भविमानम् -

 रमाजसभमायमास सस्थतमानमास कपुमटलजनमानमास मननोभमाविनमास जमातपुस शक्नपुयमातम्।
 कपुमटलमायाः कथस रमाजमानस विशष्ट्रीकपुविर सन्त इमत जमानष्ट्रीयमातम्।
 खलविमाक्यमानमामम् अनपुसरणक्षेन रमाजमास हिमामनस जमानष्ट्रीयमातम्।
 मविमकढमानमास रमाजमास खलमानपुसमारक्षेण गपुरनोरुपक्षेकमामदकस मनन्दनष्ट्रीयस कमर जमानष्ट्रीयमातम्।
 पमाठस्थमानमास पदमानमामम् अन्वियमाथमारनम् सममासमानम् च जमानष्ट्रीयमातम्।

१८.१)

समाम्प्रतस मकल पमाठमम् अविगच्छमाम-१०

एविस म विधयमामप चमानयमा द रपु माचमारयमा कथममप दन वि विशक्षे न पररगकहि ष्ट्री त मा मविक्लविमा भविसन्त रमाजमानयाः ,
सविमारम विनयमासधष्ठमानतमाञ गच्छसन्त। तथमामहि अमभषक्षे क समय एष चन ष मास मङलकलशजलन र रवि प्रकमाल्यतक्षे
दमामकण्यमम्, अमग्निकमाय्यर धकमक्षे नक्षे वि मसलनष्ट्री म क्रयतक्षे हृदयमम्, पपुर नोमहितकपु शमागसम्ममाजर नष्ट्री म भररवि अपनष्ट्री य तक्षे
कमासन्तयाः ,

उष्णष्ट्री ष पटबन्धक्षे नक्षे वि माविच्छमादतक्षे

परलनोकदशर नमम्,

चमामरपविनन र रविमापमरयतक्षे

जरमागमनस्मरणमम्,
सत्यविमामदतमा ,

आतपत्रमण्डलक्षे नक्षे वि मापसमाय्यर तक्षे

विक्षे त्र दण्डन र रविनोत्समाय्यर न्तक्षे

गपुण मायाः ,

जयशब्दकलकलरविन र रवि मतरसस्क्रयन्तक्षे समाधपुवि मादमायाः ध्विजपटपल्लविन र रवि परमामकश् यतक्षे यशयाः।

116

ससस्ककतसमामहित्यमम्

शपुक नमासनोपदक्षे श याः - लक्ष्मष्ट्री द ष्पु प्रभमावियाः - १

मटप्पणष्ट्री

व्यमाख्यमानमम् एविसमविधयमा एतमादृशयमा पकविरमनक्षेकप्रकमारनविरमणर तयमा अमप दरपु माचमारयमा दषपु माचरणयमा अनयमा लक्ष्म्यमा
कथममप कक्षेनमामप प्रकमारक्षेण महितमा कषक्षेन दनविविशक्षेन भमागयविशक्षेन पररगकहिष्ट्रीतमायाः स्विष्ट्रीकक तमायाः रमाजमानयाः भकपमायाः
मविक्लविमायाः मविहलमायाः भविसन्त, तक्षे च सविमारऽमविनयमासधष्ठमानतमास सविरषमास सकलमानमामम्, अमविनयमानमास दम
पु र तष्ट्रीनमामम्,
असधष्ठमानतमामम् आश्रयतमास च, गच्छसन्त प्रमाप्नपुविसन्त।
अमभषक्षेकसमयक्षे रमाज्यमाऽमभषक्षेककमालक्षे एवि मङलकलशजलनयाः भद्रिकपुम्भससललनयाः इवि एतक्षेषमास रमाजमास
दमामकण्यस सविर त्र समविमतर त्विस प्रकमाल्यतक्षे मविनमाश्यतक्षे। अमग्निकमायर धकमक्षेन

अमग्निकमायर हिविनमामद तस्य धकमक्षेन

विमह्निध्विजक्षेन हृदयस रमाजसश्चत्तस मसलनष्ट्रीमक्रयतक्षे इवि कलपुषष्ट्रीमक्रयतक्षे इवि। पपुरनोमहितकपुशमागसम्ममाजर नष्ट्रीमभयाः
पपुरनोमहितस्य पपुरनोधसयाः कपुशमागमामण दभमारगमामण एवि सम्ममाजर न्ययाः तमामभयाः कमासन्तयाः रमाजमास कममा अपमरयतक्षे इवि
अपनष्ट्रीयतक्षे इवि। उष्णष्ट्रीषपटबन्धक्षेन इवि उष्णष्ट्रीषस्य मपुकपुटस्य पटबन्धयाः कयौमविसबन्धनस तक्षेन जरमागमनस्मरणस
रमाजमास विमादरक्यमागतक्षेयाः, स्मरणस स्मकमतयाः, आच्छमादतक्षे आमवयतक्षे इवि।
आतपत्रमण्डलक्षेन छत्रमण्डलक्षेन परलनोकदशर नस रमाजमास लनोकमान्तरजमानमम् अपसमायर तक्षे दरक ष्ट्रीमक्रयतक्षे इवि,
चमामरपविननयाः प्रककीणर कविमातनयाः सत्यविमामदतमा रमाजमास तथ्यभमाषकत्विमम् अपमरयतक्षे मविनमाश्यतक्षे इवि। विक्षेत्रदण्डनयाः
विक्षेतसयमषमभयाः

गपुणमायाः

जयशब्दकलकलरविनयाः

शयौयर धनयमारदययाः

उत्समायर न्तक्षे

दरक ष्ट्रीमक्रयन्तक्षे

इवि।

समाधपुविमादमायाः

महितविचनमामन

जयशब्दस्य रमाजमास जयपदस्य कलकलरविनयाः कनोलमाहिलशब्दनयाः मतरस्क्रयन्तक्षे

अमभभकयन्त इवि। यशयाः ककीमतर याः ध्विजपटपल्लविनयाः रमाजमास ध्विजपटमायाः विनजयन्तष्ट्रीविसमामण पल्लविमामन मकशलयमामन तनयाः
परमामकश्यतक्षे अपमकज्यतक्षे इवि।

सरलमाथर याः इयस दरपु माचमाररणष्ट्री लक्ष्मष्ट्रीयाः यमद रमाजमभयाः कदमामप दनविमातम् स्विष्ट्रीमक्रयतक्षे तमहिर सविमारयाः दम
पु र तययाः तमानम्
आश्रयसन्त। तथमामहि अमभषक्षेकसमयक्षे मङलकलशजलनयाः एषमास रमाजमामम् उदमारतमा प्रकमाल्यतक्षे , हिविनधकमक्षेन मचत्तस
मसलनष्ट्रीमक्रयतक्षे, पपुरनोमहितस्य कपुशमागभमागरूपसम्ममाजर न्यमा दयमादमामकण्यकममासन्तनोषमामदगपुणमायाः दरक ष्ट्रीमक्रयन्तक्षे,
मपुकपुटस्य पटबन्धनक्षेन रमाजमास विमाधर क्यगतक्षेयाः स्मकमतयाः आच्छमादतक्षे , छत्रमण्डलक्षेन तक्षेषमास परलनोकजमानमम् अपसमायर तक्षे,
चमामरनयाः सत्यकथनस मनवित्यर तक्षे, विक्षेत्रदण्डनयाः धनयरशयौयमारदययाः दरक स ससस्थमाप्यन्तक्षे, जयशब्दमामदकलरविनयाः महितविचनमामन
न श्रकयन्तक्षे। यमामन यशमाससस नमाममामन रमाजस्तपुतययाः वितर न्तक्षे यथमा रमाजमा इदस कमायर मम् , इत्थस स्थक्षेयमम्
इत्थममाचरणष्ट्रीयममत्यमादष्ट्रीमन उत्तमरमाजचररतविणर नरूपमायाः स्तपुतययाः यथमा पत्रनयाः मलमम् अपसमायर तक्षे तथनवि रमाजमास
ध्विजमायमायाः

विसरूपपत्रनयाः

तक्षे

स्तपुतययाः

अपसमायर न्तक्षे।

एविम्प्रकमारक्षेण

लक्ष्मष्ट्रीयाः

रमाजमानस

पष्ट्रीडयतष्ट्रीमत

शपुकनमासस्यमाशययाः।

व्यमाकरणमविमशर याः क ) सममासयाः

1. उष्णष्ट्रीषपटबन्धक्षेन - उष्णष्ट्रीषस्य पटबन्धयाः उष्णष्ट्रीषपटबन्धयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः, तक्षेन
उष्णष्ट्रीषपटबन्धक्षेन इमत।

2. चमामरपविननयाः - चमामरस्य पविननयाः चमामरपविननयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः।
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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3. जयशब्दकलकलरविनयाः - जयशब्दस्य कलकलरविमायाः जयकलकलरविमायाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः ,
तनयाः जयशब्दकलकलरविनयाः इमत।
ख ) ससन्धमविच्छक्षे द याः

1. मङलकलशजलनररवि – मङलकलसजलनयाः इवि।
2. सम्ममाजर नष्ट्रीमभररविमापमरयतक्षे - सम्ममाजर नष्ट्रीमभयाः इवि अपमरयतक्षे।
3. उष्णष्ट्रीषपटबन्धक्षेनक्षेविमाविच्छमादतक्षे - उष्णष्ट्रीषपटबन्धक्षेन इवि अविच्छमादतक्षे।
अलङ्कमारमविमशर याः

1. एविसमविधयमा इत्यसस्मनम् विमाक्यक्षे कमायर दमारमा लक्ष्म्यमास मपशमाचष्ट्रीत्विसममाविक्षेशमातम् सममासनोमकयाः अलङ्कमारयाः।
2. अमभषक्षेकसमयक्षे इत्यतयाः परमामकश्यतक्षे इवि इत्यसस्मनम् विमाक्यक्षे प्रकमालनमामदमक्रयमाणमामम् उत्प्रक्षेकणमातम्
मक्रयनोत्प्रक्षेकमालङ्कमारयाः।

3. पपुरनोमहितकपुशमागसम्ममाजर नष्ट्रीमभयाः

इत्यसस्मनम्

विमाक्यक्षे

पपुरनोमहितकपुशमागमादष्ट्रीनमास

सम्ममाजर न्यमामदमभयाः

अभक्षेदप्रमतपमादनमादम् रूपकमालङ्कमारयाः। एविमत्र विमाक्यक्षे रूपकनोत्प्रक्षेकयनोयाः सङ्करयाः।

कनोशयाः

1. “हिनमस छत्रस त्विमातपत्रमम्” इत्यमरविचनमातम् हिनममम्, छत्रमम्, आतपत्रमम् इत्यक्षेतक्षे सममाथर कमायाः शब्दमायाः।
2. “पतमाकमा विनजयन्तष्ट्री स्यमात्कक्षेतनस ध्विजमससयमामम्” इत्यमरविचनमातम् पतमाकमा, विनजयन्तष्ट्री, कक्षेतनमम्,
ध्विजमम् इत्यक्षेतक्षे सममाथर कमायाः शब्दमायाः।

3. “कलशस्तपु मत्रषपु दयनोयाः। घटयाः कपुटमनपमाविसष्ट्री” इत्यमरविचनमातम् कलशयाः , घटयाः, कपुटयाः, मनपयाः इत्यक्षेतक्षे
सममाथर कमायाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः-१
1. दरपु माचमारयमा लक्ष्म्यमा पररगकहिष्ट्रीतमायाः रमाजमानयाः ककीदृशमायाः भविसन्त?
2. अमभषक्षेककमालक्षे कक्षेन इवि रमाजमास दमामकण्यस प्रकमाल्यतक्षे?
3. तक्षेषमास रमाजमास हृदयस कक्षेन मसलनष्ट्रीभविमत?
4. रमाजमास कममागपुणयाः कक्षेन अपसमायर तक्षे?
5. अमभषक्षेकसमयक्षे रमाजमास विमाधर क्यबपुमदयाः कक्षेन दरक ष्ट्रीभविमत?
6. रमाजमास यशयाः अमभषक्षेककमालक्षे कक्षेन पररममाज्यर तक्षे?

118

ससस्ककतसमामहित्यमम्

शपुक नमासनोपदक्षे श याः - लक्ष्मष्ट्री द ष्पु प्रभमावियाः - १

मटप्पणष्ट्री

18.2) समाम्प्रतस मकल पमाठमम् अविगच्छमाम - ११
कक्षे मचच्छष म - विश - मशसथल - शकपु मन - गल - पपुट - चपलमामभयाः
मननोहिरमामभमर न सस्विजनगमहिर त मामभयाः

सम्पमदयाः

लविलमाभमाविलक्षे प मविस्मकत जन्ममाननोऽनक्षे क दनोषनोपमचतक्षे न

खदनोतनोन्मक्षे ष - मपुहिह तर -

प्रलनोभ्यममानमायाः ,

धन -

रमागमाविक्षे शक्षे न

बमाध्यममानमायाः ,

दष
पु मासकजक्षे वि

मविमविधमविषय - गमास - लमालसन याः पञमभरप्यनक्षे क सहिस्रसस ख् यन र रविक्षे स न्द्रियन र मायमास्यममानमायाः , प्रकक मतचञलतयमा
लब्धप्रसरक्षे णन कक्षे नमामप सहिस्रतमाममविनोपगतक्षे न मनसमा आकपु लष्ट्री म क्रयममाणमा मविहलतमामपुप यमासन्त। गहिन र रवि
गकह्य न्तक्षे ,

भकतन र रविमामभभकय न्तक्षे ,

मन्त्रनर रविमाविक्षे श् यन्तक्षे ,

सत्त्विन र रविमाविषभ्यन्तक्षे ,

विमायपुनक्षे वि

मविडम्ब्यन्तक्षे ,

मपशमाचन र रवि गस्यन्तक्षे । मदनशरनमर म् ममारहि तमा इवि मपुख भङसहिस्रमामण कपु विर तक्षे , धननोष्मणमा पच्यममानमा इवि
मविचक्षे ष न्तक्षे , गमाढप्रहिमारमाहितमा इविमाङमामन न धमारयसन्त , कपु लष्ट्री र मा इवि मतय्यर कम् पररभ्रमसन्त , अधम्मर भग्निगतययाः पङवि इवि परक्षेण सञमाय्यर न्तक्षे , मकष माविमाद - मविष - मविपमाक - सञमात - मपुख रनोगमा इविमामतकक च्छषक्षे ण
जल्पसन्त ,

सप्तच्छद - तरवि

इवि

कपु सपुम रजनोमविकमारनयाः

पमाश्विर विमतर नमास

मशरयाःशकल मपुत् पमादयसन्त ,

आसनमकत् यवि इवि बन्धपुज नमम् अमप नमामभजमानसन्त , उत्कपु मपत - लनोचनमा इवि तक्षे ज सस्विननो नक्षे क न्तक्षे ,
कमालदषमा इवि महिमामन्त्रनर मप न प्रमतबपुध् यन्तक्षे , जमातपुष माभरणमानष्ट्री वि सनोष्ममाणस न सहिन्तक्षे , द ष
पु विमारणमा इवि
महिमाममानस्तम्भमनश्चलष्ट्री कक तमा न गकह्ण न्त्यपु प दक्षे श मम्, तकष् णमामविषमकस च्छर तमायाः कनकमयममवि सविर पश्यसन्त ,
इषवि

इवि

पमानविमदरत तन क्ष् य्ण्यमायाः

परप्रक्षेर रतमा

मविनमाशयसन्त ,

द रक सस्थतमान्यमप

फलमानष्ट्री वि

दण्डमविकक्षे पन मर हि माकपु लमामन शमातयसन्त , अकमालकपु सपुम प्रसविमा इवि मननोहिरकक तयनोऽमप लनोकमविनमाशहिक्षे त वियाः ,
श्मशमानमाग्निय इविमामतरयौद्रिभकत ययाः , तन म मररकमा इविमाद रक दमशर नयाः , उपसकष मा इवि कपुद्रि मासधमष्ठतभविनमायाः ,
श्रकय ममाणमा

अमप

इविनोदक्षेज यसन्त ,

प्रक्षेत पटहिमा

इविनोपद्रिविमपुप जनयसन्त ,

अनपुम दविसममापकय् यर म माणमायाः

व्यसनशतशरव्यतमामपुप गतमा

मचन्त्यममानमा

अमप

पमापक्षे नक्षे वि माध्ममातमकत्त य
र नो

विल्मष्ट्री क तकण मागमाविसस्थतमायाः

जलमबन्दवि

महिमापमातकमाध्यविसमायमा
भविसन्त ,
इवि

तदविस्थमाश्च

पमततमप्यमात्ममानस

नमाविगच्छसन्त।

व्यमाख्यमानमम् कक्षेमचदम् इत्यस्य मविहलतमामपुपयमासन्त इत्यन्तक्षेन भमागक्षेन सहि सम्बन्धयाः। कक्षेमचदम् रमाजमानयाः श्रम-विशमशसथल-शकपुमन-गल-पपुट-चपलमामभयाः श्रमविशमादम् आयमासहिक्षेतनोयाः मशसथलस श्लथस शकपुनक्षेयाः मयकरमामदमविहिगस्य यतम्
गलपपुटस कण्ठपपुटस तदतम् चपलमामभयाः चञलमामभयाः, खदनोतनोन्मक्षेष-मपुहिहतर-मननोहिरमामभमर नसस्विजनगमहिर तमामभयाः खदनोतयाः
ज्यनोमतररङणयाः तस्य उन्मक्षेषयाः प्रकमाशयाः स इवि मपुहिहतर मननोहिमाररणष्ट्रीमभयाः मचत्तहिमाररणष्ट्रीमभयाः मनसस्विजनगमहिर तमामभयाः
जमामनजनमनसन्दतमामभयाः सम्पमदयाः धनसम्पसत्तमभयाः प्रलनोभ्यममानमायाः लनोभस प्रमाप्यममाणमायाः मविहलतमास मविक्लवितमामम्
उपयमासन्त उपगच्छन्तष्ट्रीमत अन्विययाः।
एविमक्षेवि कक्षेमचदम् रमाजमानयाः धनलविलमाभमाविलक्षेपमविस्मकतजन्ममानयाः धनलविस्य द्रिव्यलक्षेशस्य यनो लमाभयाः
प्रमामप्तयाः

तक्षेन

ययाः

अविलक्षेपयाः

अहिङ्कमारयाः, तक्षेन

मविस्मकत

मविस्मरणस

प्रमाप्तस

जन्म

जनपुयाः

यक्षेषमास

तक्षे

अत्यल्पधनमाविमाप्त्यहिङ्कमारमविस्मकतजनवियाः अनक्षेकदनोषनोपमचतक्षेन अनक्षेकदनोषनयाः विमातकफमविकमारनयाः उपमचतक्षेन विकमदस
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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सस स् कक तसमामहित्यमम्
प्रमाप्तक्षेन दषपु मासकजमा दषपु क्षेन रकक्षेन यथमा बमाध्यममानमायाः पष्ट्रीड्यममानमायाः जनमायाः इवि तथमा रमागमाविक्षेशक्षेन कमामक्रनोधमामदनमा
बमाध्यममानमायाः पष्ट्रीड्यममानमा मविहलतमामम् उपयमान्तष्ट्रीमत अन्विययाः।
मविमविधमविषय-गमास-लमालसनयाः मविमविधमा अनक्षेकप्रकमारमा यक्षे मविषयमायाः शब्दस्पशमारदययाः तक्षेषमामम् उपभनोगक्षे
लमालसनयाः लनोलपुपनयाः पञमभयाः पञससख्यकनयाः श्रनोत्रत्विक्चकपुसजर हमाघमाणमाख्यनयाः इसन्द्रियनयाः अमप अनक्षेकसहिस्रससख्यनयाः
मविषयमाणमास बहिह त्विमादम् बहिह ससख्यकनयाः इवि इसन्द्रियनयाः हृषष्ट्रीकनयाः आयमास्यममानमायाः पररपष्ट्रीड्यममानमायाः कक्षेमचदम् रमाजमानयाः
मविहलतमामम् उपयमासन्त इत्यन्विययाः।
प्रककमतचञलतयमा प्रककत्यमा स्विभमाविक्षेन एवि चञलतमा चपलतयमा लब्धप्रसरक्षेण प्रमाप्तमाविकमाशक्षेन एकक्षेनमामप
एकससख्यकक्षेन अमप सहिस्रतमा इवि सहिस्रभमाविमम् इवि उपगतक्षेन प्रमाप्तक्षेन मनसमा मचत्तक्षेन आकपु लष्ट्रीमक्रयममाणमायाः
व्यगष्ट्रीमक्रयममाणमायाः सन्तयाः कक्षेमचदम् रमाजमानयाः मविहलतमास मविक्लवितमामम् उपयमासन्त उपगच्छसन्त।
रमाजमामम् अविस्थमान्तरमामण प्रमतपमादयमत कमवियाः – गहिनरवि
क्षे इवि इमत। कक्षेमचदम् रमाजमानयाः गहिनयाः
शननश्चरमामदमभयाः गकह्यन्तक्षे इवि अनक्षेकमविकमारमाविलनोकनमादम् आककष्यन्तक्षे इवि, भकतनयाः दक्षेवियनोमनमविशक्षेषनयाः अमभभकयन्तक्षे इवि
मतरसस्क्रयन्तक्षे इवि, मन्त्रनयाः विनमदकनयाः तमासन्त्रकनविमार आविक्षेश्यन्तक्षे इवि विशष्ट्रीमक्रयन्तक्षे इवि , सत्त्विनयाः शमादर ल
क प्रभकमतमभयाः
महिसस्रप्रमामणमभयाः विक्षेदनमाविगममादम् अविषभ्यन्तक्षे इवि हिठमादम् गकह्यन्तक्षे इवि, विमायपुनमा विमातव्यमासधनमा मविडम्ब्यन्तक्षे इवि
इतस्ततनो मविमकप्यन्तक्षे इवि, मपशमाचनयाः रमाकसमामदमभयाः गस्यतक्षे इवि भक्ष्यन्त इवि।
एविमक्षेवि रमाजमास सस्थत्यन्तरमामण विणर यमत - मदनक्षेमत। मदनशरनयाः कमामबमाणनयाः मम्ममारहितमा इवि
ससन्धस्थमानक्षेषपु तमामडतमा इवि मपुखभङसहिस्रमामण मविविधप्रकमारमानम् मपुखभङष्ट्रीनम् कपु विर तक्षे मविदधतक्षे , धननोष्मणमा
अथमारमभममानसन्तमापक्षेन

पच्यममानमायाः

पमाकमविषयष्ट्रीमक्रयममाणमायाः

इवि

मविचक्षेषन्तक्षे

अनक्षेकव्यमापमारमानम्

कपु विर तक्षे,

गमाढप्रहिमारमाहितमायाः इवि गमाढप्रहिमारक्षेण यष्ट्यमामदककतक्षेन तष्ट्रीवष्ट्रीघमातक्षेन आहितमा तमामडतमा दृढमाघमाततमामडतमायाः इवि
अङमामन कमायस्य अवियविमानम् हिस्तपमादमादष्ट्रीनम् न धमारयसन्त न दृढस स्वियस विहिसन्त कक्षेमचदम् रमाजमानयाः इत्यन्विययाः।
कपुलष्ट्रीरमायाः ककरटमायाः इवि मतयर कम् कपुमटलस पररभ्रमसन्त पररभ्रमणस कपुविर सन्त। अथमारद म् व्यविहिमारक्षे
कयौमटल्यममाचरसन्त। अधम्मर भग्निगतययाः अधम्मरण पमापमाचमारक्षेण भग्निमा मविनमाशस सम्प्रमाप्तमा गमतयाः गमनस यक्षेक्षेषमास तक्षे
तमादृशमायाः सन्तयाः पङवियाः पमादक्षेन खञमायाः इवि परक्षेण अन्यजनक्षेन समचविमामदनमा सञमायर न्तक्षे रमाजशमासनक्षे प्रवित्यर न्तक्षे।
पङपुपकक्षे अधम्मर गतययाः इत्यस्य पमापक्षेन मविनषगमनसमामथ्यमारयाः इमत, सञमायर न्तक्षे इत्यस्य च ममत्रक्षेण
करगहिणमामदनमा

गमनस

कमायर न्तक्षे

इत्यथर याः।

मकषमाविमाद-मविष-मविपमाक-सञमात-मपुखरनोगमा

मकषमाविमादमविपमाकक्षेन

असत्यभमाषण-पररणमामक्षेन सञमातयाः समपुत्पनयाः मपुखरनोगयाः विदनव्यमासधयाः यक्षेषमास तक्षे , तमादृशमा इवि अमतककच्छक्षे ण
अमतशयक्षेन कषक्षेन जल्पसन्त भमाषन्तक्षे। सप्तच्छदतरवि इवि सप्तपणर विककमायाः इवि कपुसपुमरजनोमविकमारनयाः
पपुष्परमागमविककमतमभयाः रमाजपकक्षे कपुसपुममामन नक्षेत्ररनोगमायाः तक्षे एवि रजनोमविकमारमायाः रजनोगपुणपररणमाममायाः तनयाः पमाश्विर विमतर नमास
समनककषमानमास जनमानमास मशरयाःशकलस मस्तकपष्ट्रीडमामम् उत्पमादयसन्त जनयसन्त। अथमारतम् सप्तपणर द्रिपुममा यथमा
पपुष्परमागमविकमारनयाः मशरयाःपष्ट्रीडमास कमारयसन्त तथनवि कक्षेमचदम् रमाजमानयाः दव्पु यर विहिमारनयाः समष्ट्रीपस्थमानमास मशरयाःपष्ट्रीडमास मविदधमत
इमत तमात्पयर मम्।
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आसनमकत्यवि इवि आसनयाः समष्ट्रीपवितर्णी मकत्यपुयाः मरणस यक्षेषमास तमादृशमा सममासनमरणमा इवि बन्धपुजनमम्
अमप स्विजनमम् अमप न अमभजमानसन्त न स्मरसन्त। आसनमकत्यपुजनपकक्षे बपुमदलनोपमातम् स्विजनजमानस न भविमत
रमाजपकक्षे अहिङ्कमारमातम् स्विजनजमानस न भविमत।
उत्कपुमपतलनोचनमा इवि उत्कपुमपतक्षे रुगणक्षे लनोचनक्षे नयनक्षे यक्षेषमास तक्षे रुगणनयनमायाः इवि रमाजमानयाः तक्षेजसस्विनयाः
प्रतमापवितयाः जनमानम् न ईकन्तक्षे न पश्यसन्त। यथमा नक्षेत्ररनोगनो यस्यमासस्त स जनयाः तक्षेजसस्विनयाः सकयमारदष्ट्रीनम् न द्रिष्टपु स
समथर्वो भविमत, तथमा एतक्षे रमाजमानयाः अहिङ्कमारविशमातम् ईष्यर यमा विमा तक्षेजसस्विनयाः पपुरषमानम् न पश्यसन्त। कमालदषमायाः इवि
कमालक्षेन महिमामविषभपुजङमक्षेन दषमा लनोकमा इवि महिमामन्त्रनयाः षमाड्गपुण्यमामदमभयाः अमप न प्रमतबपुध्यन्तक्षे बनोधस न
प्रमाप्नपुविसन्त। यथमा कमालसपरण दषमा जनमा गमारुडमामदमहिमामन्त्रनयाः प्रबनोधस न यमासन्त तथनवि महिमाकमालक्षेन दषमा
षमाङपुण्यमामदमविषयनमरहिमामन्त्रनरमप बनोधस न प्रमाप्नपुविन्तष्ट्रीमत तमात्पयर मम्।
कक्षेमचदम् रमाजमानयाः जमातपुषमाभरणमामन लमाकमामनममर तभकषणमामन इवि सनोष्ममाणमम् अमग्निमम् इवि प्रतमापशमासलनस न
सहिन्तक्षे ननो मकष्यसन्त। यथमा लमाकमामनममर तमामन द्रिव्यमामण अमग्निसमनधयौ न मतष्ठसन्त द्रिविष्ट्रीभमाविस गच्छसन्त तथनवि
रमाजमानयाः अमप सनोष्ममाणमम् प्रतमापविन्तस जनमम् ईष्यर यमा न सहिन्तक्षे।
दषपु विमारणमायाः मन्दनोन्मत्तगजमायाः इवि महिमाममानस्तम्भमनश्चलष्ट्रीककतमायाः महितम् मविशमालमम् ममानस प्रममाणस यस्य
सयाः तमादृशनो ययाः स्तम्भयाः आलमानस्तम्भयाः तक्षेन मनश्चलष्ट्रीककतमायाः स्तब्धतमास प्रमामपतमायाः सन्तयाः कक्षेमचदम् रमाजमानयाः
उपदक्षेशस महितनमषणमामम् उपमदषस न गकह्णसन्त न स्विष्ट्रीकपुविर सन्त। अत्र महिमाममानस्तम्भमनश्चलष्ट्री इमत पदस्य रमाजपकक्षे
अथर स्तमावितम् - महिमानम् प्रचपुरयाः ममानयाः अहिङ्कमारयाः स एवि स्तम्भयाः, तक्षेन मनश्चलष्ट्रीककतमायाः सस्थरष्ट्रीककतमायाः सन्तयाः इमत।
यथमा मत्तमा हिसस्तनयाः हिसस्तपकविचनस शृण्विसन्त तथनवि रमाजमाननोऽमप महितनमषविचनस न गकह्णमत।
तकष्णमामविषमकसच्छर तमायाः तकष्णमा अथर स्पकहिमा इवि मविषस गरलस तक्षेन मकसच्छर तमायाः मकच्छमार प्रमाप्तमायाः इवि रमाजमानयाः सविर
सकलस पदमाथर कनकमयस सपुविणर मयमम् इवि पश्यसन्त मविलनोकयसन्त।
इषवियाः बमाणमायाः इवि पमानविमदरततनक्ष्ण्यमायाः पमानक्षेन ममदरमासक्षेविनक्षेन विमदरतस विकमदस प्रमाप्तस तनक्ष्ण्यमम् उगतमा यक्षेषमास
तक्षे सपुरमासक्षेविनविमदरतनोगभमाविमायाः परप्रक्षेररतमायाः परक्षेण अन्यक्षेन प्रक्षेररतमायाः प्रनोत्समाहितमायाः सन्त मविनमाशयसन्त प्रजमादष्ट्रीनम्
पष्ट्रीडयसन्त। परप्रक्षेररतमा इमत पदस्य इषपुपकक्षे कमामपुकप्रक्षेररतमायाः इमत रमाजपकक्षे धकतर प्रनोत्समामहितमायाः सन्तयाः इत्यथर याः,
एविमक्षेवि मविनमाशयसन्त इमत पदस्य इषपुपकक्षे लक्ष्यमामण नमाशयसन्त इमत रमाजपकक्षे च प्रजमादष्ट्रीनम् पष्ट्रीडयसन्त इत्यथर याः।
दण्डमविकक्षेपनयाः यमषप्रहिमारनयाः दरक सस्थतमामन फलमामन दरक क्षे मविदममानमामन फलमामन इवि रमाजमानयाः दण्डमविकक्षेपनयाः
समाममामदप्रयनोगनयाः महिमाकपुलमामन प्रशस्तमानम् विसशमानम् शमातयसन्त पष्ट्रीडयसन्त। शमातयन्तष्ट्रीत्यस्य फलपकक्षे
पमातयन्तष्ट्रीत्यथर याः।
रमाजमानयाः अकमालक्षे अनविसरक्षे कपुसपुमप्रसविमायाः इवि पपुष्पनोद्गममायाः इवि मननोहिरककतययाः सपुन्दरमाकमारमायाः अमप
लनोकमविनमाशहिक्षेतवियाः जनकयकमारणभकतमायाः, श्मशमानमाग्निययाः इवि प्रक्षेतविनमानलमायाः इवि अमतरयौद्रिभकतययाः अमतरयौद्रिमायाः
अत्यन्तभष्ट्रीषणमायाः भकतययाः सम्पदयाः यक्षेषमास तक्षे तमादृशमायाः , तनममररकमा इवि मतममरससजकक्षेन नक्षेत्ररनोगक्षेण आकमान्तमा इवि
अदरक दमशर नयाः भमामविदनोषमानविलनोमकनयाः, उपसकषमा इवि उत्पमादयपुकमा जनमा इवि कपुद्रिमासधमष्ठतभविनमायाः कपुद्रिनयाः नष्ट्रीचजननयाः
असधमष्ठतमम् आसश्रतस भविनस मनविसस्थमानस यक्षेषमास तक्षे तमादृशमायाः भविसन्त।

ससस्ककतसमामहित्यमम्
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सस स् कक तसमामहित्यमम्
श्रकयममाणमायाः अमप आकण्यर ममानससजकमा अमप प्रक्षेतपटहिमायाः मकतयौ विमादममानढक्कमाशब्दमा इवि उदक्षेजयसन्त
उदक्षेगस जनयसन्त। मकतशरष्ट्रीरमाणमास पपुरस्तमातम् पटहिमा इमत विमादमविशक्षेषस्य विमादनस भविमत।
मचन्त्यममानमायाः अमप ससयनोगमादयौ कमा कथमा चक्षेतसस स्मयर ममाणमायाः अमप महिमापमातकमाध्यविसमायमा
महिमापमातकमानमास ब्रहहित्यमादष्ट्रीनमामम् अध्यविसमायमा उदनोगमा इवि उपद्रिविस मचत्तस्य अशमासन्तमम् उपजनयसन्त
उत्पमादयसन्त।
रमाजमानयाः अनपुमदविसमम् प्रमतमदनमम् पमापक्षेन कल्मषक्षेण आपकय्यर ममाणमायाः ससमभ्रयममाणमायाः इवि आध्ममातमकत्तरययाः
स्फकीतशरष्ट्रीरमा भविसन्त।
तदविस्थमाश्च तमायाः पकविर्वोकमायाः अविस्थमायाः दशमायाः यक्षेषमास तक्षे तमादृशमायाः , व्यसनशतशरव्यतमास व्यसनस्य
मकगयमाकमामदबहिह लव्यसनस्य शरव्यतमास लक्ष्यतमामम् उपगतमायाः प्रमाप्तमायाः, विल्मष्ट्रीकतकणमागमाविसस्थतमायाः विल्मष्ट्रीकस
मपपष्ट्रीसलकमामदककतमकत्पपुञस तत्र तकणमागक्षे तकणमागभमागक्षे अविसस्थतमायाः मविदममानमायाः सस्थतमायाः जलमबन्दवियाः ससललमबन्दवि
इवि, पमततमम् भ्रषमम् अमप आत्ममानस स्विस न अविगच्छसन्त ननो जमानसन्त। यथमा विल्मष्ट्रीकतकणमागमाभमागक्षे अविसस्थतमा
जलमबन्दवियाः अचक्षेतनत्विमातम् पमततममात्ममानस नमाविगच्छसन्त तथनवि मकगयमाकमादनक्षेकव्यसनमासकमायाः रमाजमानयाः
स्विकमर मविच्यपुतममप आत्ममानस न जमानन्तष्ट्रीमत भमावियाः।

सरलमाथर याः पररश्रमविशमातम् पमकणयाः मशसथलष्ट्रीभकतस्य गलदक्षेशस्य इवि तथमा खदनोतस्य प्रकमाशयाः इवि
कमणकसपुन्दरदशर नमा इयस सम्पदम्। अत एवि जमामनमभयाः मनसन्दतयमा एतयमा सम्पदमा प्रलपुब्धमायाः सन्तयाः कक्षेचन
रमाजमानयाः तपु जमामननमास मनन्दमाभमाजनमायाः भविसन्त। एतक्षे मकसञदनलमाभस्य अहिङ्कमारक्षेण स्विस्विजन्मविकतमान्तस
मविस्मरसन्त। विमात-मपत्त-कफनयाः दमक षतस रुसधरममवि बहिह मविधनयाः दनोषनयाः विसधर तमास मविषयमासमकयन्त्रणमास भपुञन्तक्षे।
शब्दस्पशमारमदमविषयमाणमास गहिणक्षे लनोलपुपनयाः मविषयमाणमास बमाहिह ल्यमातम् सहिस्रससख्यकनयाः इसन्द्रियनयाः कषमम् अनपुभविसन्त।
प्रककत्यमा मनयाः मविमविधक्षेषपु मविषयक्षेषपु प्रधमाविमत। अत एकममप मनयाः सहिस्रत्विक्षेन प्रतष्ट्रीयतक्षे। तक्षेनमामप मनसमा रमाजमानयाः
चञलतमामम् उपयसन्त। तक्षे च रमाजमानयाः पपुनयाः दषपु गहिनयाः आमविषमायाः इवि, प्रक्षेतनयाः गकहिष्ट्रीतमायाः इवि, मन्त्रशमकमभयाः विशष्ट्रीभकतमायाः
इवि, विन्यपशपुमभयाः आक्रमान्तमायाः इवि, मपशमाचगस्तमायाः इवि च दृश्यन्तक्षे। तक्षे विदनमामन विक्रकीकपुविर सन्त कमामदक्षेविस्य
कपुसपुमशरनयाः प्रमतहितमायाः इवि, आचरसन्त धनस्य अहिङ्कमाररूपमामग्निनमा पच्यममानमा इवि , ककरटवितम् कयौमटल्यस
व्यविहिरसन्त। पमापक्षेन कतर व्यममागर मम् अनपुसतपुर शमकयाः रमाजमास मविनषमा भविमत। तस्ममातम् तक्षे रमाजमानयाः खञवितम् अन्यनयाः
पररचमाल्यन्तक्षे। मकषमाकथनरूपस्य अभ्यमासस्य मविषक्षेण मविककतमपुखमायाः तक्षे कषक्षेन कथयसन्त। सप्तच्छदपपुष्पमाणमास
रजयाःस्पशरन यथमा मशरनोविक्षेदनमा समपुत्पदतक्षे तथनवि तक्षेषमास रजनोगपुणसम्भकतस रकनयनयपुगलस प्रजमानमास दयाःपु खस
समपुत्पमादयमत। तक्षे भकपमायाः मपुमकषरवियाः इवि बमान्धविमानम् न पररमचन्विसन्त, अमकरनोगनयाः आक्रमान्तमायाः इवि तक्षे प्रतमाविवितयाः
जनमानम् न पश्यसन्त, कमालसपरण दषमायाः यथमा मविषविनदस्य उत्ककषनयाः महिमामन्त्रनयाः अमप चनतन्यस न प्रमाप्नपुविसन्त,
तथनवि तक्षे रमाजमानयाः उत्ककषमन्त्रणमामभयाः अमप स्विमविधक्षेयमम् न अनपुजमानसन्त, लमाकमामनममर तमाभकषणमामन इवि
अन्यप्रतमापस न सहिन्तक्षे, स्तम्भबदगजमायाः इवि महितनोमकमम् अमप न आकणर यसन्त।
धनसलप्समारूपमविषक्षेण मकसच्छर तमायाः तक्षे सविर मम् एवि धनमयमम् इमत पश्यसन्त। प्रस्तरनयाः शमामणतमायाः बमाणमायाः
यथमा धनपुमर पुकमायाः सन्तयाः मनमदर षस लक्ष्यस मभनसत्त , तथनवि सपुरमासक्षेविनक्षेन विसधर तनोगस्विभमाविमायाः रमाजमानयाः अन्यक्षेन प्रक्षेररतमायाः
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सन्तयाः प्रजमायाः पष्ट्रीडयसन्त। यमषमनकक्षेपक्षेण फलमाहिरणवितम् दरक सस्थतमानम् सदसशजमानम् अमप नमाशयसन्त।
अकमालमविकससतमामन मननोहिरमामण पपुष्पमामण यथमा सपुन्दरमामण सन्त्यमप जनमानमास मविनमाशस सकचयसन्त। तथनवि
मननोरममाककतयस्तक्षे रमाजमानयाः जनमानमास मविनमाशस्य कमारणमामन भविसन्त। श्मशमानस्थस्य अग्निक्षेयाः भस्मवितम् अत्यन्तस
भयङ्करमायाः भविसन्त रमाजमास सम्पत्तययाः। नक्षेत्ररनोगमाक्रमान्तमायाः यथमा दरक स्थस विस्तपु द्रिषपु स न शक्नपुविसन्त तथनवि रमाजमानयाः
ककतस्य पररणमामस द्रिषपु स न पमारयसन्त। रमाजभविनस तमावितम् कमामपुकमानमास विमारविमनतमागकहिमम् इवि नष्ट्रीचस्विभमाविमानमास
सदनमम्। मकतव्यकक्षेयाः दमाहिकमालष्ट्रीनस्य ढक्कमानमादस्य इवि रमाजगणस्य नमाममामन श्रपुत्विमामप उदक्षेगयाः जन्यतक्षे।
ब्रहहित्यमामदरूपमाणमास पमापमानपुष्ठमानमानमामम् उदनोगवितम् तस्य ध्यमानममात्रक्षेणनवि मनसस अशमासन्तयाः उत्पदतक्षे। मन्यक्षे पमापक्षेन
प्रमतमदनस पकयरममाणमायाः रमाजमानयाः स्फकीतशरष्ट्रीरमायाः भविसन्त। तदविस्थमायमास कमाममामददनोषनयाः दषपु मास्तक्षे विल्मष्ट्रीकमकसत्तकयमा
उत्पनमानमास तकणमानमामम् अगपमततजलमविन्दविपु तम् आत्मनमास पतनममप बनोदस पु समथमारयाः न भविसन्त।

व्यमाकरणमविमशर याः क ) सममासयाः -

1. धनलविलमाभमाविलक्षेपमविस्मकतजन्ममानयाः - धनस्य लवियाः धनलवियाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः। धनलविस्य लमाभयाः
धनलविलमाभयाः

इमत

तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषयाः।

षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः।
तक्षेन

मविस्मकतस

धनलविलमाभक्षेन

अविलक्षेपयाः

धनलविलमाभमाविलक्षेपमविस्मकतमम्

धनलविलमाभमाविलक्षेपयाः
इमत

इमत

तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषयाः।

धनलविलमाभमाविलक्षेपमविस्मकतस जन्म यक्षेषमास तक्षे धनलविलमाभमाविलक्षेपमविस्मकतजन्ममानयाः इमत बहिह वष्ट्रीमहिसममासयाः।

2. उत्कपुमपतलनोचनमायाः- उत्कपुमपतक्षे लनोचनक्षे यक्षेषमास तक्षे उत्कपुमपतलनोचनमायाः इमत बहिह वष्ट्रीमहिसममासयाः।
3. मकषमाविमादमविषमविपमाकसञमातमपुखरनोगमायाः - मकषमाविमाद एवि मविषमम् मकषमाविमादमविषमम् इमत कमर धमारयसममासयाः।
तस्य मविपमाकयाः मकषमाविमादमविषमविपमाकयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः। मकषमाविमादमविषमविपमाकक्षेन सञमातयाः
मकषमाविमादमविषमविपमाकसञमातयाः इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषयाः। मकषमाविमादमविपमाकसञमातयाः मपुखरनोगयाः यक्षेषमास तक्षे
मकषमाविमादमविषमविपमाकसञमातमपुखरनोगमायाः इमत बहिह वष्ट्रीमहिसममासयाः।

4. महिमाममानस्तम्भमनश्चलष्ट्रीककतमायाः - महितम् ममानस यस्य स महिमाममानयाः इमत बहिह वष्ट्रीमहियाः। महिमाममान एवि
स्तम्भयाः

महिमाममानस्तम्भयाः

इमत

कमर धमारययाः।

महिमाममानस्तम्भक्षेन

मनश्चलष्ट्रीककतमायाः

महिमाममानस्तम्भमनश्चलष्ट्रीककतमायाः इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषयाः।
ख ) ससन्धमविच्छक्षे द याः

1. पञमभरप्यनक्षेकनयाः - पञमभयाः अमप अनक्षेकनयाः।
2. भकतनररविमामभभकयन्तक्षे - भकतनयाः इवि अमभभकयन्तक्षे।
3. मन्त्रनररविमाविक्षेश्यन्तक्षे - मन्त्रनयाः इवि आविक्षेश्यन्तक्षे।
4. सहिस्रससख्यनररविक्षेसन्द्रियनरमायमास्यममानमायाः - सहिस्रससख्यनयाः इवि इसन्द्रियनयाः आयमास्यममानमायाः।

ससस्ककतसमामहित्यमम्
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सस स् कक तसमामहित्यमम्
अलङ्कमारमविमशर याः

1. धनलमाभक्षेत्यस्ममादम् बमाध्यममानमायाः इत्यसशभकतक्षे विमाक्यक्षे दमक षतरकक्षेन उपममानक्षेन सहि रमागमाविक्षेशस्य
अविनधम्यर स्य समाम्यस्य कथनमादम् उपममालङ्कमारयाः। अत्र उपममानमम् , उपमक्षेयमम्, समाधमारणधमर याः
समादृश्यविमाचकयाः इत्यसशचतपुष्कस्य सत्त्विमातम् पकणर्वोपममा। तल्लकणस दपर णक्षे “समा पकणमार समाममान्यधमर औपम्यविमामच च।
उपमक्षेयस चनोपममानस भविक्षेदमाच्यमम्” इमत।

2. मविमविधक्षेतष्ट्रीत्यमारभ्य आयमास्यममानमायाः इत्यन्तक्षे विमाक्यक्षे गपुणस्य सम्भमाविनमादम् गपुणनोत्प्रक्षेकमालङ्कमारयाः।
3. एविमक्षेवि प्रककतष्ट्रीतष्ट्रीत्यसस्मनम् विमाक्यक्षे, मन्त्रनररत्यसस्मनम् विमाक्यक्षे,

मदनशरनररत्यसस्मनम् विमाक्यक्षे च

उत्प्रक्षेकमालङ्कमारयाः।

4. कपुलष्ट्रीरमायाः इत्यसस्मनम् विमाक्यक्षे, अधमर भग्निगतययाः इत्यसस्मनम् विमाक्यक्षे च उपममाननोपमक्षेययनोयाः अविनधम्यर स्य
समाम्यस्य कथनमादम् असशचतपुष्कस्य सत्त्विमाच्च पकणर्वोपममालङ्कमारयाः।

5. मकषमाविमादमविषमविपमाकसञमातमपुखरनोगमायाः इत्यत्र मकषमाविमाद एवि मविषमममत मनरङस रूपकमम्।
6. उत्कपुमपतलनोचनमायाः इत्यसस्मनम् विमाक्यक्षे उपममाऽलङ्कमारयाः।
7. कमालदषमायाः इत्यसस्मनम् विमाक्यक्षे उपममाकमाव्यसलङयनोसस्तलतण्डपु लन्यमायक्षेन सससमक षरलङ्कमारयाः।
8. तकष्णमामविषमकसच्छर तमायाः इत्यसस्मनम् विमाक्यक्षे रूपकनोत्प्रक्षेकयनोरङमामङभमाविक्षेन ससकरयाः।
9. इषवि इत्यसस्मनम् विमाक्यक्षे, दरक सस्थतमानष्ट्रीत्यसस्मनम् विमाक्यक्षे, अकमालक्षेतष्ट्रीत्यसस्मनम् विमाक्यक्षे, श्मशमानमाग्निययाः
इत्यसस्मनम् विमाक्यक्षे उपममाऽलङ्कमारयाः, तनममररकमा इत्यसस्मनम् विमाक्यक्षे , उपसकषमा इत्यसम्मनम् विमाक्यक्षे,
श्रकयममाणमा

इत्यसस्मन विमाक्यक्षे, मचन्त्यममानमा

इत्यसस्मनम् विमाक्यक्षे

अनपुमदविसममत्यसस्मनम्

च

उपममाऽलङ्कमारयाः।

कनोशयाः

1. "कपुसपुमस सष्ट्रीरजनोनक्षेत्ररनोगयनोयाः फलपपुष्पयनोयाः” इमत मक्षेमदन्यपुकक्षेयाः कपुसपुमशब्दस्य सष्ट्रीरजयाः, नक्षेत्ररनोगयाः,
फलमम्, पपुष्पमम् इत्यक्षेतक्षेषपु अथरषपु व्यविहिमारनो भविमत।

2. "भकमतभर स्ममन सम्पसत्तहिसस्तशृङमारयनोयाः ससयमामम्” इमत मक्षेमदनष्ट्रीकनोशमादम् भकमतशब्दस्य सम्पसत्तयाः
हिसस्तशृङमारमम् इत्यनयनोयाः अथर यनोयाः प्रयनोगयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः- २
7. कणस्थमामयन्यमा सम्पदमा लपुब्धमायाः रमाजमानयाः कक्षेषमास मनन्दमाभमाजनमामन भविसन्त?
8. रमाजमास तक्षेषमामम् इसन्द्रियमाणमामम् आसधक्य़स्य कमारणस मकमम्?
9. मनयाः कथस मविमविधक्षेषपु मविषयक्षेषपु प्रधमाविमत?
10. मदनशरनयाः प्रमतहितमायाः तक्षे रमाजमानयाः मकस कपुविर सन्त?
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11. रमाजमानयाः मकममवि विक्रगत्यमा वजसन्त?
12. मपुमकषर कवितम् तक्षे रमाजमानयाः मकस पररचक्षेतपुमम् असमथमारयाः भविसन्त?
13. रमाजसम्पसत्तयाः ककीदृशष्ट्री भविमत?
14. तक्षे रमाजमानयाः मकममवि प्रजमानमास मशरनोविक्षेदनमास जनयसन्त?

१८.३)

समाम्प्रतस मकल पमाठमम् अविगच्छमाम - १२

अपरक्षे तपु स्विमाथर म नष्पमादनपरनधर न - मपमशत - गमास - गकध रन मास्थमाननसलनष्ट्री ब कन याः , दपुतस मविननोद
इमत , परमादमारमामभगमनस विन द गध्यमममत , मकग यमा श्रम इमत , पमानस मविलमास इमत , प्रमत्ततमा शयौय्यर मममत ,
स्विदमारपररत्यमागनोऽव्यसमनतक्षे म त ,
सपुख नोपसक्षे व् यत्विमममत ,

अपरप्रणक्षे य त्विमममत ,

गपुरु विचनमाविधष्ट्री र णमम्

नकत् य - गष्ट्री त - विमाद - विक्षे श् यमामभसककी

रससकतक्षे म त ,

असजतभकत् यतमा
महिमापरमाधमाकणर नस

महिमानपुभ मावितक्षे म त , परमाभविसहित्विस कमक्षे म त , स्विच्छन्दतमा प्रभपुत् विमममत , दक्षे वि माविममाननस महिमासत्त्वितक्षे म त ,
विसन्दतजनख्यमामतयर श इमत , तरलतमा उत्समाहि इमत , अमविशक्षे ष जतमा अपकपमामतत्विमममत दनोषमानमप
गपुण पकमध्यमारनोपयमदरन्तयाः स्वियममप मविहिसमदयाः प्रतमारणकपु शलन ध त्तर
कर र ममानपुष नोमचतमामभयाः स्तपुम तमभयाः
प्रतमाय्यर म माणमा मवित्तमदमत्तमचत्तमा मनश्चक्षे त नतयमा तथन विक्षे त् यन्यमारनोमपतमालष्ट्री क मामभममानमा मत्यर धम्ममारण नोऽमप
मदव्यमासश मावितष्ट्री णर म मवि

सदन वि तममविमामतममानपुष ममात्ममानमपुत् प्रक्षेक ममाणमायाः

प्रमारब्धमदव्यनोमचतचक्षे ष मानपुभ माविमायाः

सविर जनस्य उपहिमास्यतमामपुप यमासन्त।

व्यमाख्यमानमम् अपरक्षे तपु दनोषमानम् अमप गपुणपकमम् अध्यमारनोपयमदयाः धकतरयाः अममानपुषनोमचतमामभयाः स्तपुमतमभयाः प्रतमायर ममाणमायाः
सविर जनस्यनोपहिमास्यतमामम् उपयमान्तष्ट्रीमत मकलविमाक्यस्यमान्विययाः। अत्र धकतरयाः इत्यस्य स्विमाथर मनष्पमादनपरनयाः,
धनमपमशतगमासगकधनयाः, आस्थमाननसलनष्ट्रीबकनयाः, दनोषमानम् अमप गपुणपकमध्यमारनोपयमदयाः, अन्तयाः स्वियममप
मविहिसमदयाः, प्रतमारणकपुशलनयाः इत्यक्षेतमामन षडम् मविशक्षेषणमामन ससन्त। एविस विमाक्यस्य धकतरमविशक्षेषणससयनोगक्षेन आकमारनो
भविमत - अपरक्षे तपु स्विमाथर मनष्पमादनपरनयाः, धनमपमशतगमासगकधनयाः, आस्थमाननसलनष्ट्रीबकनयाः, गपुणपकमध्यमारनोपयमदयाः,
अन्तयाः

स्वियममप

मविहिसमदयाः,

प्रतमारणकपुशलनयाः,

धकतरयाः

अममानपुषनोमचतमामभयाः

स्तपुमतमभयाः

प्रतमायर ममाणमायाः

सविर जनस्यनोपहिमास्यतमामम् उपयमासन्त इमत।
अपरक्षे

इत्यस्य

इत्यन्यमारनोमपतमालष्ट्रीकमामभममानमायाः

प्रतमायर ममाणमायाः,

मवित्तमदमत्तमचत्तमायाः,

मनश्चक्षेतनतयमा

मदव्यमासशमावितष्ट्रीणरममवि

मत्यर धममारणयाः,

तथनवि

सदनवितममविमामतममानपुषमम्

आत्ममानमपुत्प्रक्षेकममाणमायाः, प्रमारब्धमदव्यनोमचतचक्षेषमानपुभमाविमायाः इत्यक्षेतमामन पञ मविशक्षेषणमामन। एविस धकतरयाः इत्यस्य अपरक्षे
इत्यस्य मविशक्षेषणमानमास ससयनोजनक्षेन जमातस्य विमाक्यस्यमान्वियमाथर याः तमावितम् - अपरक्षे तपु अन्यक्षे रमाजमानयाः तपु
स्विमाथर मनष्पमादनपरनयाः

स्विमाथर स्य

मनजप्रयनोजनस्य

यतम्

मनष्पमादनमम्

समाधनस

विञनमामदकस

तत्परनयाः

स्विमाथर मनष्पमादकविञनमामदपरनयाः, धनमपमशतगमासगकधनयाः धनस द्रिव्यस तदक्षेवि मपमशतस ममाससस तस्य गमासक्षे भकणक्षे गकधनयाः
दरक दृमषमभयाः मविहिगमविशक्षेषनयाः इवि, आस्थमाननसलनष्ट्रीबकनयाः आस्थमानस रमाजसभमामण्डपयाः, एवि नसलनष्ट्री कमसलनष्ट्री
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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तस्यमास बकनयाः कहनयाः, यथमा बकमा नसलनष्ट्रीमविलम्ब्य मतरनोमहितमा भकत्विमा मष्ट्रीनमानम् भकयसन्त तथनवि बकवमतकमा धकतमार
अमप रमाजमानममासश्रत्य लनोकमान्प्रतमायर तदष्ट्रीयस धनममात्मसमात्कपुविर न्तष्ट्रीमत भमावियाः। दनोषमानम् अमप अपरमाधमानम् अमप
गपुणपकमम् गपुणत्विक्षेन आरनोपयमदयाः प्रशससमदयाः, अन्तयाः अन्तयाःकरणक्षेषपु स्वियममप आत्मनमा अमप मविहिसमदयाः हिमासस
कपुविर मदयाः, प्रतमारणकपुशलनयाः विञनमनपपुणनयाः, धकतरयाः प्रतमारकनयाः अममानपुषनोमचतमामभयाः दक्षेवियनोगयमामभयाः स्तपुमतमभयाः
प्रशससमाविमासगभयाः प्रतमायर ममाणमायाः विञ्च्यममानमायाः मवित्तमदमत्तमचत्तमायाः मवित्तमदक्षेन धनगविरण मत्तमम् उन्मत्तस मचत्तस ममानसस
यक्षेषमास तक्षे धनगविर्वोन्मत्तममानसमायाः, मनश्चक्षेतनतयमा बपुमदजमाड्यमातम् तथनवि 'एतक्षे यथमा विदसन्त तथमा एवि अहिमम् असस्म'
इमत एविम्प्रकमारक्षेण अन्यमारनोमपतमालष्ट्रीकमामभममानमायाः अन्यक्षेन आरनोमपतयाः अध्यस्तयाः अलष्ट्रीकमामभममानयाः असत्यमदयाः
यक्षेषमास तक्षे अन्यमाध्यस्तमासत्यमदमायाः, मत्यर धममारणयाः मरणशष्ट्रीलमायाः सन्तयाः अमप मदव्यमासशमावितष्ट्रीणरमम् इवि
अलयौमककदक्षेविमासशसम्भकतमम् इवि

सदनवितमम् इवि दक्षेवितमासश्रतमम् इवि अमतममानपुषमम् ममानविममतक्रम्य वितर ममानमम्

आत्ममानस स्विमम् उत्प्रक्षेकममाणमायाः सम्भमावियन्तयाः, प्रमारब्धमदव्यनोमचतचक्षेषमानपुभमाविमायाः प्रमारब्धमायाः सममारब्धमायाः मदव्यनोमचतमायाः
दक्षेवियनोगयमायाः चक्षेषमानपुभमाविमायाः शमापममात्रक्षेण अररप्रणमाशमामदप्रभमाविमायाः यनस्तक्षे सविर जनस्य सकललनोकस्य उपहिमास्यतमामम्
उपहिमासमविषयतमामम् उपयमासन्त प्रमाप्नपुविसन्त।
इमत दनोषमानमप गपुणपकमध्यमारनोपयमदयाः इत्यत्र दनोषमाणमास विणर नमसस्त। अत्र षनोडश दनोषमायाः विमणर तमायाः।
दनोषप्रमतपमादकमासशस्य व्यमाख्यमानस तमाविदम् - दकतस दरपु नोदरमम् अकक्रकीडमा मविननोद क्रकीडमासमाधनमम् इमत,
परमादमारमामभगमनस परदमारमाणमामम् अन्यभमायमारणमामम् अमभगमनस सङमयाः विनदगध्यस रससकत्विमम् इमत, मकगयमा आखक्षेटयाः
श्रमयाः व्यमायमामयाः इमत, पमानस सपुरमापमानस मविलमास मविलमनमम् इमत, प्रमत्ततमा उन्ममादनमा शयौय्यर शकरस्विभमावियाः इमत,
स्विदमारपररत्यमागयाः मनजपत्नष्ट्रीत्यमागयाः अव्यसमनतमा व्यसनमाभमावियाः इमत , गपुरुविचनमाविधष्ट्रीरणमम् गपुरविचनस्य
आचमायर विचस

अविधष्ट्रीरणस

स्विष्ट्रीकमारयाः

परप्रणक्षेयत्विस

अन्यप्रभमामवितत्विमम्

इमत ,

असजतभकत्यतमा

अस्विमायत्तष्ट्रीककतसक्षेविकतमा सपुखनोपसक्षेव्यत्विस सपुखक्षेन अनमायमासक्षेन उपसक्षेव्यत्विमम् उपसक्षेविनष्ट्रीयत्विमम् इमत। अथमारद म्
मदष्ट्रीयमायाः सक्षेविकमा न मदधष्ट्रीनमायाः, अतयाः तनयाः अहिमम् सपुखक्षेन उपसक्षेविनष्ट्रीययाः, मदष्ट्रीयमा ख्यमामतभर मविष्यमत इमत तमात्पयर मम्।
नकत्य-गष्ट्रीत-विमाद-विक्षेश्यमामभसमकयाः नकत्यस नमाट्यमम् गष्ट्रीतस गमानस विमादस विमामदत्रस विक्षेश्यमा गमणकमा तमासपु अमभसमकयाः
आसमकयाः रससकतमा रसमामभजतमा इमत, महिमापरमाधमाकणर नस महितमामम् अपरमाधमानमास नरविधमादष्ट्रीनमास श्रविणस
महिमानपुभमावितमा महिमाप्रभमावित्विमम् इमत, परमाभविसहित्विस परमाभविस्य परमाजयस्य सहित्विस सहिनशष्ट्रीलत्विस कममा कमासन्तयाः
इमत, स्विच्छन्दतमा स्विक्षेच्छमावितर नस प्रभपुत्विमम् ऐश्वियर मम् इमत, दक्षेविमाविममाननस दक्षेविमानमास नमारमायणमादष्ट्रीनमामम् अविममाननमम्
अपममानस महिमासत्त्वितमा महिमाशमकशमासलत्विमम् इमत, विसन्दतजनख्यमामतयाः विसन्दतजनमायाः स्तपुमतपमाठकजनमायाः तनयाः
ककतमा ख्यमामतयाः स्विप्रससमदयाः यश इमत, तरलतमा चञलतमा उत्समाहियाः अध्यविसमाय इमत, अमविशक्षेषजतमा
मविशक्षेषस्यमानमभजतमा अपकपमामतत्विस पकपमातरमामहित्यमम् समविमतर त्विमम् इमत। एविस दनोषमानम् गपुणपकमध्यमारनोपयमदयाः
धकतरयाः अन्यक्षे रमाजमानयाः विञ्च्यममानमायाः भविसन्त।
दकतस्य मविननोदत्विस्विष्ट्रीकमारनो दनोषमाय एवि भविमत। मविननोदपकक्षे शमाकपु न्तलभमणमतयाः लभ्यतक्षे - "ममथ्यनवि
व्यसनस विदसन्त मकगयमामनोदृगम् मविननोदयाः कपुतयाः”इमत। सविरण प्रयत्नक्षेन रमाजमा व्यसनक्षेषपु अनमासकनो भविक्षेमदमत
कथयमत मनपुस्मकमतयाः। दकतक्रकीडमा, परसष्ट्रीगमनमम्, मकगयमा सपुरमापमानञ कमामजक्षेषपु व्यसनक्षेषपु चत्विमारर भविसन्त।
तथमाह्यपुकस मनपुसमस हितमायमास सप्तममाध्यमायक्षे रमाजधमर प्रकरणक्षे -

"मकगयमाकनो मदविमास्विप्ननो पररविमादयाः ससयनो मदयाः।
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तयौयर मत्रकस विकथमाट्यमा च कमामजनो दशकनो गणयाः।।”इमत। कमामजक्षेषपु व्यसनक्षेषपु च एतच्चतपुषयस कषतममम्।
तथमाह्यपुकमम् -

"पमानमकमायाः ससयश्चनवि मकगयमा च यथमाक्रममम्।
एतत्कषतमस मविदमाच्चतपुष्कक्षे कमामजक्षे गणक्षे।।”इमत।
परदमारनयाः सहि सङमनो न कमायर याः इमत स्मकतययाः। अतयाः स्विदमारमानम् पररत्यज्य परदमारमामभसमकयाः रमाजयाः
दश्पु चररतमक्षेवि प्रकटयमत। असजतभकत्यतमा महि उपसक्षेव्यत्विमम् इमत रमाजयाः क्लष्ट्रीबत्विमक्षेवि प्रमतपमादयमत।
नकत्यगष्ट्रीतविक्षेश्यमाभसमकयाः रमाजयाः ननवि उमचतमा। यतनो महि इदस कमामजव्यसनस भविमत। महिमापरमाधमानमास समाममान्यबपुद्ध्यमा
उपक्षेकणस रमाजयाः दनोषमाय भविमत। यतनो महि रमाजमा यमद एविस करनोमत तदमा ममात्स्यन्यमाययाः प्रवितर तक्षे। तदमा दबपु र लमानम्
बलवित्तरमायाः गसन्तक्षे। एविमम् अमविचमारमकलकमम् इदस रमाज आचरणस भविमत।
स्विक्षेच्छमाचरणस न महि रमाज ऐश्वियर मम्। "यदम् यदमाचरमत श्रक्षेष्ठस्तत्तदक्षेविक्षेतरनो जनयाः" इमत गष्ट्रीतनोकक्षेयाः रमाजयाः
स्विक्षेच्छमाचरणस प्रजमानमामम् अमनयसन्त्रतमाचरणस्य कमारणस स्यमातम्। अतयाः रमाजमा कदमामप स्विक्षेच्छमाचमारष्ट्री न भविक्षेतम्। स
महि शमासमानपुसमारक्षेण एवि रमाजधमर पररपमालयक्षेतम्।
दक्षेविमाविममाननस रमाजयाः नमासस्तक्यस्य पररचमायकमम्। न महि तदम् महिमासत्त्वितमास प्रमतपमादयमत। तदम् महि
मनन्दनष्ट्रीयमक्षेवि। महिमासत्त्वितमा इत्यत्र व्यविहृतयाः सत्त्विशब्दयाः गपुणपरकयाः - "सत्त्विस गपुणक्षे मपशमाचमादयौ बलक्षे
द्रिव्यस्विभमावियनोयाः" इमत मक्षेमदनष्ट्रीकनोशमातम्। महिमाशमकशमासलत्विस इत्यत्र शमकशमासलत्विस तपु गपुणपरकमक्षेवि।
अमविशक्षेषजतमा कदमामप अपकपमतत्विस न भविमत। तदम् महि मविविक्षेकरमामहित्यमक्षेवि।

सरलमाथर याः एविस ननकक्षे रमाजमानयाः ससन्त, यक्षेषमास सभमायमास स्विमाथर सम्पमादनक्षे रतमायाः, धनरूमपममाससगहिणक्षे गकधसदृशमायाः,
सभमामण्डपरूपपदविनक्षे सस्थतमायाः बकपमकस्विरूपमायाः, प्रविञनक्षे कपुशलमायाः कक्षेचन धकतमारयाः मतष्ठसन्त। यक्षे च रमाजमामम् एविस
बनोधनस कपुविर सन्त यतम् - अकक्रकीडमा भविमत मविननोदयाः, परसष्ट्रीसङमयाः चमातपुयरमम्, मकगयमा व्यमायमामयाः, मदपमानस
मविलमाससतमा, कसस्मससश्चदमप मविषयक्षे असमाविधमानतमा महि विष्ट्रीरतमा, तथमा स्विस्य धमर पत्न्यमायाः त्यमागयाः अनमासमकयाः,
गपुरूपदक्षेशस्य अविममाननमा महि स्विमाधष्ट्रीनतमा, स्विक्षेच्छमानपुसमारस मविदममानमानमास सक्षेविकमानमास ककतक्षे दण्डस्य अभमाविनो महि
सपुखपकमविर कमा शपुश्रकषमा, नकत्य-गष्ट्रीत-विमादमामदषपु गमणकमासपु च आसमकयाः रससकतमा, महित्सपु अपरमाधक्षेषपु अनविधमानस
स्विस्य महिमानपुभवितमायमायाः पररचययाः, परककतस्य अपममानस्य सहिनस महि कममा,स्विक्षेच्छमाचमाररत्विस महि प्रभपुत्विमम्,
दक्षेवितमानमास मतरस्कमारयाः महिमाबलस्य पररचययाः , विसन्दजननयाः ककतमा प्रशससमा यशयाः, मनसयाः चञलतमा महि उत्समाहियाः,
सकक्ष्मरूपक्षेण कमायमारणमामम् अपयमारलनोचनस भविमत मनष्पकपमातयाः। एविम्प्रकमारक्षेण प्रतमारणमनपपुणमायाः धकतमारयाः गपुणक्षेषपु
दनोषमाणमामम् अमप आरनोपस कपुविर सन्त। मकन्तपु तक्षे मनसस स्वियमक्षेवि उपहिमासस कपुविर न्तयाः दक्षेवितमानमास यथमायनोगयस स्तपुमतमभयाः
रमाजमास प्रतमारणमास कपुविर सन्त। अन्यपकक्षे तपु रमाजमानयाः धनस्य अहिङ्कमारविशमातम् उन्मत्तमायाः सन्तयाः जनमानमामम् एविसभकतनयाः
स्तपुमतमभयाः चनतन्यमविहिष्ट्रीनमायाः भविसन्त, अत एवि "एतक्षे यथमा विदसन्त, अहिस तथनवि असस्म” इमत मचन्तयसन्त।
मकञ, तत्सविर यथमाथर मत्विमा ममथ्यमा अमभममानस कपुविर सन्त। मनपुष्यमायाः सन्तनोऽमप तक्षे रमाजमानयाः आत्ममानस दक्षेविमानमामम्
असशतयाः अवितष्ट्रीणमारनम् अथविमा दक्षेवितमामभयाः असधमष्ठतमानम् मन्यन्तक्षे। मकञ स्विकमायर तक्षे रमाजमानयाः दक्षेविमानपुगहिस मन्यन्तक्षे।
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एविस तक्षे रमाजमानयाः समस्तलनोकस्य उपहिमासयनोगयत्विस वजसन्त। एविस रमाजमा ममा भकतम् चन्द्रिमापष्ट्रीड इमत
शपुकनमासस्यमाशययाः।

व्यमाकरणमविमशर याः क ) सममासयाः -

1. आस्थमाननसलनष्ट्रीबकनयाः- आस्थमानमम् एवि नसलनष्ट्री आस्थमाननसलनष्ट्री इमत कमर धमारयसममासयाः।
आस्थमाननसलन्यमास बकयाः आस्थमाननसलनष्ट्रीबकयाः, तनयाः इमत सप्तमष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।

2. प्रमारब्धमदव्यनोमचतचक्षेषमानपुभमाविमायाः-

मदव्यनोमचतमायाः

चक्षेषमामनभमाविमायाः

मदव्यनोमचतचक्षेषमानपुभविमायाः

इमत

कमर धमारयसममासयाः। प्रमारब्धमायाः मदव्यनोमचतचक्षेषमानपुभविमा यनयाः तक्षे प्रमारब्धमदव्यनोमचतचक्षेषमानपुभमाविमायाः इमत
बहिह वष्ट्रीमहिसममासयाः।
ख ) ससन्धमविच्छक्षे द याः

1. प्रतमारणकपुशलनधर कत्तररममानपुषनोपमचतमामभयाः - प्रतमारणकपुशलनयाः धकतरयाः
अममानपुषनोपमचतमामभयाः।

2. दक्षेविमासधमष्ठतनोऽहिमम् - दक्षेविमासधमष्ठतयाः अहिमम्।
अलङ्कमारमविमशर याः

1. अपर इत्यसस्मनम् विमाक्यक्षे परम्पररतरूपकमलङ्कमारयाः।
2. इतष्ट्रीत्यसस्मनम् विमाक्यक्षे उत्प्रक्षेकमालङ्कमारयाः।
3. सदनवितममत्यसस्मनम् विमाक्यक्षेऽमप उत्प्रक्षेकमालङ्कमारयाः।
कनोशयाः

1. "सत्त्विस गपुणक्षे मपशमाचमादयौ बलक्षे द्रिव्यस्विभमावियनोयाः" इमत मक्षेमदनष्ट्री।

पमाठगतप्रश्नमायाः- ३
15. रमाजसभमायमास सस्थतमायाः स्विमाथर मनष्पमादनपरमायाः धकतमारयाः ककीदृशमायाः भविसन्त?
16. धकतमारणमास तक्षेषमास मतक्षे अकक्रकीडमा नमाम कमा?
17. रमाजसभमास्थमानमास धकतमारणमास नयक्षे प्रभपुत्विस मकमम्?
18. ककीदृशमायाः जनमायाः मनश्चक्षेतनमायाः भविसन्त?
19. तक्षे रमाजमानयाः कस्ममातम् कमारणमातम् हिमास्यमास्पदमामन भविसन्त?
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पमाठसमारयाः
ययौविनमम्, धनसम्पसत्तयाः, प्रभपुत्विमम्, अमविविक्षेमकतमा – एतक्षेषपु एकनकममप महितम् अनथर जनयमत। यत्र तपु
एततम् चतपुषयस वितर तक्षे तत्र मकममप विकव्यमक्षेवि नमासस्त। एषमा दरपु माचमाररणष्ट्री लक्ष्मष्ट्रीयाः यस रमाजमानमम् आश्रयमत सयाः
अजमानक्षेननवि

दरपु माचमारपरमायणनो

चन्द्रिमापष्ट्रीडनोपदक्षेशव्यमाजक्षेन

तस्यमायाः

भविमत।

असस्मनम्

लक्ष्म्यमायाः

कपुप्रभमावियाः

पमाठक्षेक्षे

महिमाकमविनमा

सकमारणस

विमणर तयाः।

बमाणक्षेन

शपुकनमासमपुखक्षेन

तथमामहि

समा

लक्ष्मष्ट्रीरवि
क्षे

रमाज्यमामभषक्षेकसमयक्षे एवि मङलकलशजलनयाः रमाजमास दगपु र ण
पु मापसमारणमम् अककत्विमा उदमारतमास प्रकमालयसन्त , हिनोममामग्निनमा
मचत्तस मसलनष्ट्रीकरनोमत, पपुरनोमहितस्य कपुशमागभमागरूपसम्ममाजर न्यमा दयमादमामकण्यकममासन्तनोषमामदगपुणमानम् दरक ष्ट्रीकरनोमत,
मपुकपुटस्य पटबन्धनक्षेन रमाजमास विमाधर क्यगतक्षेयाः स्मकमतमम् आच्छमादयमत, छत्रमण्डलक्षेन तक्षेषमास परलनोकजमानमम्
अपसमारयमत,

चमामरनयाः

सत्यकथनस

मनवितर यमत,

विक्षेत्रदण्डनयाः

धनयरशयौयमारदष्ट्रीनम्

सद्गपुणमानम्

दरक स

ससस्थमापयमत,जयशब्दमामदकलरविनयाः महितविचनमामन न श्रमावियमत। यमामन यशमाससस नमाममामन रमाजस्तपुतययाः वितर न्तक्षे
यथमा रमाजमा इदस कमायर म,म् इत्थस स्थक्षेयमम् इत्थममाचरणष्ट्रीयममत्यमादष्ट्रीमन उत्तमरमाजचररतविणर नरूपमायाः स्तपुतययाः यथमा
पत्रनयाः मलमम् अपसमायर तक्षे तथनवि रमाजमास ध्विजमायमायाः विसरूपपत्रनयाः तमामन सविमारमण अपसमारयमत इयस लक्ष्मष्ट्रीयाः।
पररश्रमक्षेण क्लमान्तस्य पमकणयाः मशसथलष्ट्रीभकतयाः गलदक्षेशयाः यथमा कणस्य ककतक्षे चञलतमामम् उपनमत,
खदनोतस्य प्रकमाशयाः यथमा कणमाय सपुन्दरयाः भविमत तथनवि सपुन्दरदशर नमा इयस सम्पदम्। अस्यमायाः सम्पदयाः चञलत्विक्षे
अमप जमामनमभयाः मनसन्दतयमा एतयमा सम्पदमा प्रलपुब्धमायाः सन्तयाः कक्षेचन रमाजमानयाः तपु जमामननमास मनन्दमाभमाजनमामन एवि
भविसन्त। एतक्षे मकसञदनलमाभस्य अहिङ्कमारक्षेण स्विस्विजन्मविकतमान्तस मविस्मरसन्त। अमप च विमात-मपत्त-कफनयाः दमक षतस
रुसधरममवि बहिह मविधनयाः दनोषनयाः विसधर तमास मविषयमासमकयन्त्रणमास भपुञन्तक्षे। शब्दस्पशमारमदमविषयमाणमास गहिणक्षे लनोलपुपनयाः
मविषयमाणमास बमाहिह ल्यमातम् पञमासधकसहिस्रससख्यकनयाः इसन्द्रियनयाः कषमम् अनपुभविसन्त। प्रककत्यमा एवि मनयाः मविमविधक्षेषपु
मविषयक्षेषपु प्रधमाविमत। तस्ममादक्षेवि एकममप मनयाः सहिस्रत्विक्षेन प्रतष्ट्रीयतक्षे। तक्षेननवि मनसमा रमाजमानयाः चञलतमामम् उपयसन्त।
तक्षेन तक्षे च रमाजमानयाः पपुनयाः दषपु गहिनयाः गकहिष्ट्रीतमा इवि, प्रक्षेतनयाः गकहिष्ट्रीतमायाः इवि, मन्त्रशमकमभयाः विशष्ट्रीभकतमायाः इवि, विन्यपशपुमभयाः
आक्रमान्तमायाः इवि, मपशमाचगस्तमायाः इवि च दृश्यन्तक्षे। तक्षे विदनमामन तथमा विक्रकीकपु विर सन्त यथमा कमामदक्षेविस्य कपुसपुमशरनयाः
प्रमतहितमायाः प्रमामणनयाः प्रकटयसन्त, धनस्य अहिङ्कमाररूपमामग्निनमा दगधमायाः यथमा आचरसन्त तथनवि तक्षे आचरसन्त ,
ककरटवितम् कयौमटल्यस व्यविहिरसन्त। पमापक्षेन कतर व्यमाणमास पसथषपु चसलतपुस रमाजमास तक्षेषमास शमकयाः मविनषमा भविमत। तस्ममातम्
कमारणमातम् तक्षे रमाजमानयाः खञवितम् अन्यनयाः पररचमाल्यन्तक्षे। मकषमाकथनस्य अभ्यमासविशमातम् तक्षे कषक्षेननवि सविर तथमा
कथयसन्त यथमा मविषक्षेण मविककतमपुखमायाः कथयसन्त। सप्तच्छदपपुष्पमाणमास रजयाःस्पशरन यथमा मशरनोविक्षेदनमा समपुत्पदतक्षे
तथनवि तक्षेषमास लक्ष्मष्ट्रीमदक्षेन रजनोगपुणसम्भकतस रकनयनयपुगलस प्रजमानमास दयाःपु खस समपुत्पमादयमत। तक्षे भकपमायाः मपुमकषरवियाः इवि
बमान्धविमानम् न पररमचन्विसन्त, अमकरनोगनयाः आक्रमान्तमायाः इवि तक्षे प्रतमाविवितयाः जनमानम् अमप न पश्यसन्त, कमालसपरण
दषमायाः यथमा मविषविनदस्य उत्ककषनयाः महिमामन्त्रनयाः अमप चनतन्यस न प्रमाप्नपुविसन्त, तथनवि तक्षे रमाजमानयाः उत्ककषमन्त्रणमामभयाः
अमप स्विमविधक्षेयमम् न अनपुजमानसन्त। लमाकमामनममर तस भकषणस यथमा अमग्नियाः न सहितक्षे तथनवि तक्षे रमाजमानयाः अन्यप्रतमापस न
सहिन्तक्षे। स्तम्भबदगजमायाः इवि महितनोमकमम् अमप न आकणर यसन्त। धनलनोभरूपमविषक्षेण मकसच्छर तमायाः तक्षे सविर मम् एवि
धनमयमम् इमत पश्यसन्त। प्रस्तरनयाः शमामणतमायाः बमाणमायाः यथमा धनपुमर पुकमायाः मनमदर षलक्ष्यभक्षेदकमायाः तथनवि तक्षे
सपुरमासक्षेविकमायाः विसधर तदपमारयाः रमाजमानयाः खलप्रक्षेररतमायाः प्रजमापष्ट्रीडकमायाः। तक्षे महि दरक स्थमानमास सदसशमानमाममप यमषमनकक्षेपक्षेण
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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सस स् कक तसमामहित्यमम्
फलमानमामम् आहिरणवितम् नमाशकमायाः। अकमालमविकससतमामन मननोहिरमामण पपुष्पमामण रम्यमामण अमप जनसन्तमापकमामन
एविमक्षेवि रमाजमानमायाः रम्यमायाः मविनमाशकमारकमायाः। श्मशमानस्थस्यमाग्निक्षेयाः भस्मवितम् अत्यन्तस भयङ्करस रमाजश्रष्ट्रीयाः।
नक्षेत्ररनोगमाक्रमान्तमायाः इवि तक्षे दृश्यस्यमामप अदशर कमायाः। तषमास रमाजमास भविनस कमामपुकमानमास विमारविमनतमागकहिवितम्
नष्ट्रीचस्विभमाविमानमामम् आश्रययाः। तक्षे रमाजमानयाः पमापपकणमारयाः प्रत्यहिस स्फकीतकमायमायाः भविसन्त। तदविस्थमायमास कमाममामददनोषनयाः
दषपु मास्तक्षे विल्मष्ट्रीकमकसत्तकयमा उत्पनमानमास तकणमानमामम् अगपमततजलमविन्दविपु तम् आत्मनमास पतनममप बनोदस पु समथमारयाः न
भविसन्त।
एविस ननकक्षे रमाजमानयाः ससन्त, यक्षेषमास सभमामण्डपरूपपदविनक्षे सस्थतमायाः स्विमाथर सम्पमादनक्षे रतमायाः गकधसदृशमायाः,
प्रविञनक्षे कपुशलमायाः कक्षेचन धकतमारयाः मतष्ठसन्त। तक्षे दनोषमानम् अमप गपुणत्विक्षेन भमावियसन्त। यथमा - अकक्रकीडमा भविमत
मविननोदयाः, परसष्ट्रीयमायाः अमभगमनस चमातपुयरमम्, मकगयणस व्यमायमामयाः, मदपमानस मविलमाससतमा, असमाविधमानतमा महि विष्ट्रीरतमा,
स्विस्य धमर पत्न्यमायाः त्यमागयाः अनमासमकयाः इत्यमामदप्रकमारक्षेण तक्षे प्रतमारणमनपपुणमायाः धकतमारयाः बनोधमयत्विमा रमाजमानस
विञयसन्त। तक्षे रमाजमानयाः धननोन्मत्तमायाः सन्तयाः जनस्तपुमतमभयाः मविविक्षेकहिष्ट्रीनमायाः भविसन्त। तक्षे आत्ममानस दक्षेविमासशस मन्यन्तक्षे।
एविस तक्षे समक्षेषमास उपहिमासमास्पदमामन भविसन्त।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः
1. दरपु माचमाररण्यमा लक्ष्म्यमा विशष्ट्रीभकतमानमास रमाजमास दशमा ककीदृशष्ट्री भवितष्ट्रीमत विणर यत।
2. अमभषक्षेककमालक्षे रमाजमास सपुगपुणमायाः कनयाः कथञ अपनष्ट्रीयन्तक्षे।
3. रमाजमानयाः इसन्द्रियनयाः कक्षेन प्रकमारक्षेण कषभनोगस कपुविर सन्त।
4. रमाजमानयाः आत्मकतर व्यस यथमा आत्मपतनस बनोदमपु म् असमथमार भविसन्त तत्र सनोदमाहिरणस कमारणमामन
प्रदशर यत।

5. रमाजमास सभमायमास ककीदृशमा धकतमारयाः मतष्ठन्तष्ट्रीमत विणर यत।
6. स्विमाथर मनष्पमादनपरमायाः धकतमारयाः कक्षेन प्रकमारक्षेण दनोषक्षेषपु गपुणमानमामम् आरनोपस कपुविर सन्त।
7. अहिङ्कमारक्षेण उन्मत्तमायाः रमाजमानयाः कक्षेन प्रकमारक्षेण जनमानमास हिमास्यमास्पदमामन भविसन्त।

पमाठगतप्रश्ननोत्तरमामण
1. दरपु माचमारयमा लक्ष्म्यमा पररगकहिष्ट्रीतमायाः रमाजमानयाः मविक्लविमा दमपु र तयश्च भविसन्त।
2. अमभषक्षेककमालक्षे मङलकलशजलनयाः रमाजमास दमामकण्यस प्रकमाल्यतक्षे इवि ।
3. दषपु मानमास रमाजमास हृदयस हिनोममामग्निधकमक्षेन मसलनष्ट्रीभविमत।
4. रमाजमास कममागपुणयाः पपुरनोमहितमानमास कपुशमागसम्ममाजर नष्ट्रीमभयाः अपसमायर तक्षे।
5. अमभषक्षेकसमयक्षे रमाजमास विमाधर क्यबपुमदयाः मपुकपुटस्य बन्धनक्षेन दरक ष्ट्रीभविमत।
6. रमाजमास यशयाः अमभषक्षेककमालक्षे ध्विजपत्रससलग्निनयाः पल्लविनयाः पररममाज्यर तक्षे।
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7. कणस्थमामयन्यमा सम्पदमा लपुब्धमायाः रमाजमानयाः मनसस्विजनमानमास मनन्दमाभमाजनमामन।
8. रमाजमास तक्षेषमामम् इसन्द्रियमाणमामम् आसधक्य़क्षे कमारणस मविमविधमविषयमाणमास गमासस्य लमालसमा।
9. मनयाः स्विभमावितयाः चञलमम् अतयाः मविमविधक्षेषपु मविषयक्षेषपु प्रधमाविमत।
10. मदनशरनयाः प्रमतहितमायाः तक्षे रमाजमानयाः मपुखभङसहिस्रमामण कपुविर सन्त।
11. रमाजमानयाः ककरटविदम् विक्रगत्यमा वजसन्त।
12. मपुमकषर कवितम् तक्षे रमाजमानयाः बमान्धविमानम् पररचक्षेतपुमम् असमथमारयाः भविसन्त।
13. रमाजसम्पसत्तयाः श्मशमामग्निजन्यस भस्मविदम् भयङ्करस भविमत।
14. तक्षे रमाजमानयाः सप्तच्छदतरवि इवि प्रजमानमास मशरनोविक्षेदनमास जनयसन्त।
15. रमाजसभमायमास सस्थतमायाः स्विमाथर मनष्पमादनपरमायाः धकतमारयाः प्रतमारणकपुशलमायाः दनोषक्षेषपु गपुणमानम् आरनोपयन्तयाः
स्वियममप मविहिसन्तयाः भविसन्त।

16. धकतमारणमास तक्षेषमास मतक्षे अकक्रकीडमा नमाम मविननोदयाः।
17. रमाजसभमास्थमानमास धकतमारणमास नयक्षे प्रभपुत्विस स्विक्षेच्छमाचमाररत्विमम्।
18. मवित्तमदमत्तमचत्तमायाः जनमायाः मनश्चक्षेतनमायाः भविसन्त।
19. तक्षे रमाजमानयाः मदव्यनोमचतचक्षेषमादशर नमातम् हिमास्यमास्पदमामन भविसन्त।

॥ इमत अषमादशयाः पमाठयाः ॥

ससस्ककतसमामहित्यमम्
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