१९
19) शपुक नमासनोपदक्षे श याः - लक्ष्मष्ट्री द ष्पु प्रभमावियाः- २
प्रस्तमाविनमा
असस्मनम् पमाठक्षे शपुकनमासनोपदक्षेशस्य 'आत्ममविडम्बनञ’ इत्यतयाः आरभ्य 'स्विभविनममाजगमाम' इत्यन्तयाः
असशयाः विण्यर तक्षे। मविदमा मविननोदमाय धनस मदमाय, खलस्य मवित्तस परपष्ट्रीडनमाय। सश्रययाः प्रभमाविक्षेण तक्षे रमाजमानयाः
आत्ममानमम् ईश्विररूपक्षेण मन्यन्तक्षे। तक्षे मचन्तयसन्त यतम् तक्षे समाकमातम् मशविस्विरूपमायाः इमत। तक्षे गपुरूणमास ज्यक्षेष्ठमानमास
मशषमानमास विमा उपदक्षेशस न स्विकपुविर सन्त। यक्षे तक्षेषमास गपुणककीतर नस कपुविर सन्त , सम्पदयाः लपुण्ठनक्षेन रमाजमानस विञयसन्त, तमानम्
एवि रमाजमानयाः धनमामदनमा पनोषयसन्त, सविर मविधस प्रयनोजनस पकरयसन्त च। एतक्षेन रमाजमानयाः कदमामप स्विमाभ्यपुनमतस
स्विरमाज्यनोनमतञ मविदधमातपुस न शक्नपुविसन्त। तस्ममातम् प्रधमानमाममात्ययाः शपुकनमासयाः चन्द्रिपष्ट्रीडस प्रबनोधयमत यतम् अनक्षेन
ममागरण न प्रवितर नष्ट्रीयमम्। स्विरमाज्यस्य मपतपुश्च उनत्यन मचन्तनष्ट्रीयमम्। यमामन रमाज्यमामन

सजतमामन तमामन

पपुनजरयमामन, स्विमायत्तष्ट्रीकरणष्ट्रीयमामन च नविष्ट्रीनमामन रमाज्यमामन। रमाज्यस्य रमाज्यस्थस्य रमाजमासश्रतस्य च मङलमाय
यतनष्ट्रीयमम्।
अत्र महिमाकमवियाः विस्तपुतयाः उपदक्षेशप्रदमानमादनन्तरस कथस तक्षेन प्रजमायाः प्रमत आचरणष्ट्रीयस कथस प्रजमायाः
शमासनष्ट्रीयमायाः कथस भकत्यमामदमभयाः सहि व्यविहिरणष्ट्रीयमम् इत्यमामदकस शपुकनमासमपुखक्षेन विणर यमत।

उदक्षेश् यमामन
अमपुमम् पमाठस पमठत्विमा भविमानम् -

 उपदक्षेशमानमास पमालनक्षेन कथस रमाजव्यविस्थमा सम्यकम् पररचमाल्यतक्षे इमत जमानष्ट्रीयमातम्।
 भकपनयाः कथस प्रजमायन आचरणष्ट्रीयमम् इमत जमानष्ट्रीयमातम्।
 भकपमानमास सदमाचरणक्षेन प्रजमायाः रमाजमाजमास सम्यकम् पररपमालयसन्त इमत जमानष्ट्रीयमातम्।
 पमाठस्थमानमास पदमानमामम् अन्वियमाथर सममासमानम् च जमानष्ट्रीयमातम्।

19.1) समाम्प्रतस मकल पमाठमम् अविगच्छमाम-१३
आत्ममविडम्बनमाञमानपुज ष्ट्री म विनमा

जनक्षे न

मक्रयममाणमाममभनन्दसन्त।

दक्षे वि तमाध्यमारनोपणमविप्रतमारणमासम्भकत सम्भमाविननोपहितमाश्चमान्तयाःप्रमविषमापरभपुज दयममवि

मनसमा

आत्म -बमाहिह यपु ग लस

सम्भमावियसन्त। त्विगन्तररततकत ष्ट्री य लनोचनस स्विललमाटममाशङ्कन्तक्षे । दशर नप्रदमानममप अनपुग हिस गणयसन्त ,
दृमषपमातमप्यपु प कमारपकक्षे स्थमापयसन्त , सम्भमाषणममप सस म विभमागमध्यक्षे कपु विर सन्त , आजमाममप विरप्रदमानस
मन्यन्तक्षे , स्पशर म मप पमाविनममाकलयसन्त। ममथ्यमाममाहिमात्म्यगविर मनभर रमाश्च न प्रणमसन्त दक्षे वि तमाभ्ययाः , न
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पकज यसन्त मदजमातष्ट्री न म्, न ममानयसन्त ममान्यमानम्, नमाच्चर यन्त्यच्चर नष्ट्री य मानम्, नमामभविमादयन्त्यमभविमादनमाहिमारन म्,
नमाभ्यपुस त्तष्ठसन्त

गपुरू नम्।

जरमाविन क् लव्यप्रलमपतमममत

अनथर क मायमासमान्तररतमविषयनोपभनोगसपुख ममत्यपुप हिससन्त

मविदज्जनमम्,

पश्यसन्त

इत्यसकय सन्त

विकद जननोपदक्षे श मम् ,

आत्मप्रजमापररभवि

समचविनोपदक्षे श माय , कपु प्यसन्त महितविमामदनक्षे ।

व्यमाख्यमानमम् अनपुजष्ट्रीमविनमा सक्षेविकक्षेन जनक्षेन सक्षेविकक्षेन मक्रयममाणमास मविधष्ट्रीयममानमामम् आत्ममविडम्बनमास स्विसस्मनम्
अमविदममानगपुणमारनोपणरूपमास विञनमामम् अमभनन्दसन्त समाधपुविमादक्षेन प्रशसससन्त।
दक्षेवितमाध्यमारनोपणमविप्रतमारणमासम्भकतसम्भमाविननोपहितमायाः धकतरयाः दक्षेवितमाध्यमारनोपणस हिररहियमारदमारनोपणमम् एवि
मविप्रतमारणमा प्रविञनमा तयमा सम्भकतमा समपुत्पनमा स्विसस्मनम् सम्भमाविनमा हिररहियमारमदकल्पनमा तयमा उपहितमायाः
आच्छनमायाः यक्षे तमादृशमायाः मविनमाशमतययाः सन्तयाः आत्मबमाहिह यगपु लस स्विभपुजयपुगममम् अन्तयाःप्रमविषमाऽपरभपुजदयमम् अन्तयाः
अभ्यन्तरक्षे प्रमविषमम् अपरमम् अन्यदम् भपुजदयस बमाहिह यगपु लस यस्य तमादृशमम् इवि ससभमावियसन्त उत्प्रक्षेकन्तक्षे। बमाहिह यगपु लस
बमाहिह यगपु लस चमान्तयाः असस्त कथनमातम् स्विस्य मविष्णपुरूपतमामम् आमनसन्त इमत ससदमम्।
तक्षे नकपमा इमत यनोज्यमम्। त्विगन्तररततकतष्ट्रीयलनोचनस त्विचमा चमर णमा अन्तररतस व्यविमहितस तकतष्ट्रीयस मविषमस
लनोचनस नयनस यसस्मनम् तमादृशस स्विललमाटस मनजभमालमम् आशङ्कन्तक्षे मन्यन्तक्षे। महिक्षेश्विरस्य मत्रनक्षेत्रत्विमातम् स्विसस्मनम्
महिक्षेश्विरत्विस सम्भमावियन्तष्ट्रीमत तमात्पयर मम्।
दशर नप्रदमानस मनजसमाकमात्कमारमम् अमप अनपुगहिस प्रसमादस, गणयसन्त मन्यन्तक्षे। दृमषपमातमम् चकपुषमा ईकणमम्
अमप उपकमारपकक्षे उपकमारकत्विक्षे स्थमापयसन्त मनदधमत। सम्भमाषणस आलपनमम् अमप ससमविभमागमध्यक्षे
दमातव्यद्रिव्यदमानत्विक्षेन कपुविर सन्त मविदधमत। आजमास स्विमनदरशमम् अमप विरप्रदमानमम् अभष्ट्रीषप्रदमानस मन्यन्तक्षे जमानसन्त।
स्पशर स्विस्य ससश्लक्षेषमम् अमप पमाविनस पमवित्रतमाकरणमम् आकलयसन्त मविचमारयसन्त।
ममथ्यमाममाहिमात्म्यगविर मनभर रमायाः ममथ्यमा असत्यस यतम् ममाहिमात्म्यस ममहिममा तक्षेन यनो गविर याः अमभममानयाः
ममथ्यमाममाहिमात्म्यगविर याः असत्यममहिममामभममानयाः तक्षेन मनभर रमायाः पररपकणमारयाः सन्तयाः दक्षेवितमाभ्ययाः न प्रणमसन्त
नमारमायणमामददक्षेविमानम् अनपुककलमयतपुस न स्तपुविसन्त। तक्षे मदजमातष्ट्रीनम् ब्रमाहणमानम् न पकजयसन्त न अचर यसन्त। तक्षे ममान्यमानम्
सम्ममानयनोगयमानम् न ममानयसन्त श्विसपुरमादष्ट्रीनमास सम्ममानस कपुविर सन्त। तक्षे अचनर्णीयमानम् पकजनष्ट्रीयमानम् उपमाध्यमायप्रभकतष्ट्रीनम् न
अचर यसन्त न पकजयसन्त। तक्षे अमभविमादमाहिमारनम् अमभविमादनयनोगयमानम् पपुरनोमहितमादष्ट्रीनम् न अमभविमादयसन्त तक्षेषमास पमादगहिणस
न कपुविर सन्त। तक्षे गपुरूनम् आचमायमारदष्ट्रीनम् न अभ्यपुसत्तष्ठसन्त अभ्यपुत्थमानपकविरकस सत्कमारस न कपुविर सन्त।
इमत अत एवि अनथर कमायमासमान्तररतमविषयनोपभनोगसपुखमम् अनथर कयाः मनष्फलयाः य आयमासयाः पररश्रमयाः
तक्षेन मनष्फलपररश्रमक्षेण मविदमाजर नपररश्रमक्षेण हिनोममादनपुष्ठमानक्षेन विमा अन्तररतस व्यविमहितस मविषयनोपभनोगसपुखस
कमाममन्यमामदभनोगसपुखस यक्षेन तमादृशस भनोगसपुखरमहितमम् अनमासकस मविदज्जनमम् मविबपुधमम् उपहिससन्त जडत्विबपुद्ध्यमा
हिमासपमात्रस मन्यन्तक्षे। तक्षे विकदजननोपदक्षेशस स्थमविरजनमशकमास जरमाविनक्लब्यप्रलमपतस जरयमा पररणतवियसमा यदम्
विनक्लब्यस बपुमदचमाञल्यमम्, तक्षेन प्रलमपतस जसल्पतमम् इमत एविस मविचमायर पश्यसन्त जमानसन्त। आत्मप्रजमापररभवियाः
आत्मप्रजमायमायाः स्विमतक्षेयाः पररभवियाः परमाजययाः अयमम् इमत मविमचन्त्य समचविनोपदक्षेशमाय प्रधमानमाममात्यविचनमाय
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असकयसन्त गपुणक्षेषपु दनोषमारनोपपकविरकस कपुप्यसन्त। महितविमामदनक्षे कल्यमाणभमामषणक्षे कल्यमाणमाय भणमत ययाः तस्मन जनमाय
कपुप्यसन्त क्रपुध्यसन्त।

सरलमाथर याः मकन्तपु तथमामप अनपुचरनयाः ककतमायमाममप मविडम्बनमायमास तक्षे रमाजमानयाः तमानम् एवि समादरमम् अमभनन्दसन्त।
स्विस्य मनसस दक्षेवित्विससस्थमापनमातम् मविविक्षेकहिष्ट्रीनत्विमातम् च प्रतमाररतमानमास तक्षेषमास रमाजमास यमा धमारणमा समपुत्पनमा , तयमा
तक्षेषमास बपुमदयाः नषमा। अत एवि "मम बमाहिह दयमध्यक्षे इतनोऽमप बमाहिह यगपु लमक्षेकस गपुप्तस वितर तक्षे" इमत भमावियन्तयाः आत्मनयाः
मविष्णपुसदृशमानम् आमनसन्त। अमप च "स्विललमाटदक्षेशक्षे अपरस नक्षेत्रमक्षेकस त्विचमा आविकतमम् असस्त” इमत शङ्कममानमायाः तक्षे
आत्मनयाः मशविसदृशमानम् मनसन्त। तक्षे च स्विस्य दशर नस तक्षेषमामक्षेवि अनपुगहियाः इमत भमावियसन्त। स्विक्षेषमास दृमषपमातमम्
अमप उपकमाररूपक्षेण गणयसन्त तक्षे। कक्षेनमामप सहि सम्भमाषणमम् अमप तक्षे दमानरूपक्षेण गकह्णसन्त। तक्षेषमामम् आदक्षेशमायाः
विरप्रदमानतपुल्यमायाः इमत मचन्तयसन्त। स्विक्षेषमास स्पशर नस पमवित्रतमासम्पमादकमम् इमत अविबनोधयाः तक्षेषमामम्।
ममथ्यमाममाहिमात्म्यस्य गविरण गमविर तमास्तक्षे रमाजमानयाः दक्षेविमानम् न नमसन्त। ब्रमाहणमानमास पकजनस न कपुविर सन्त, ममान्यमानमास ककतक्षे
सम्ममानस न प्रदशर यसन्त, पकजनष्ट्रीयमानम् न पकजयसन्त, नमस्करणष्ट्रीयमानम् न नमस्कपुविर सन्त। मकञ गपुरूनम् दृष्टमामप न
उसत्तष्ठसन्त। अमप च तक्षे मविदनोपमाजर नमादष्ट्रीनमास पररश्रमयाः मनरथर कयाः इमत भमावियन्तयाः पसण्डतमानमामम् उपहिमासस
मविदधमत। विकदमायाः विमाधर क्यकमारणमातम् बपुदक्षेयाः असस्थरतमाविशमातम् असधकस प्रलपसन्त इमत स्विष्ट्रीकपुविमारणमायाः तक्षे रमाजमानयाः
विकदमानमामम् उपदक्षेशस मनष्प्रयनोजनकमम् इमत भमावियसन्त। अयस स्विबपुदक्षेयाः मतरस्कमारयाः भविमत इमत मन्विमानमायाः तक्षे
रमाजमानयाः मसन्त्रणमामम् उपदक्षेशक्षेषपु दनोषमानम् आमविष्कपुविर सन्त। मकञ, महितविमाक्यस विदतमामम् उपरर क्रनोधस प्रकटयसन्त।

व्यमाकरणमविमशर याः
क ) सममासयाः

1. दक्षेवितमाध्यमारनोपणमविप्रतमारणमासम्भकतसम्भमाविननोपहितमायाः -

दक्षेवितमा-ध्यमारनोपणस

एवि

मविप्रतमारणमा

दक्षेवितमाध्यमारनोपणप्रतमारणमा इमत कमर धमारययाः। तयमा सम्भकतमा दक्षेवितमाध्यमारनोपणप्रतमारणमासम्भकतमा इमत
तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषयाः।

तयमा

उपहितमायाः

दक्षेवितमाध्यमारनोपणप्रतमारणमासम्भकतनोपहितमायाः

इमत

तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासयाः।

2. अन्तयाःप्रमविषमापरभपुजदयमम्- अन्तयाः प्रमविषमम् अन्तयाःप्रमविषमम् इमत कमर धमारययाः। अपरस भपुजदयमम्
अपरभपुजदयस इमत कमर धमारयसममासयाः, अन्तयाःप्रमविषमम् अपरभपुजदयमम् अन्तयाःप्रमविषमापरभपुजदयमममत
कमर धमारयसममासयाः।

3. ममथ्यमाममाहिमात्म्यगविर मनभर रमायाः- ममथ्यमा एवि ममाहिमात्म्यस ममथ्यमाममाहिमात्म्यमम् इमत कमर धमारययाः। तक्षेन गविर याः
ममथ्यमाममाहिमात्म्यगविर याः इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषयाः। तक्षेन मनभर रमायाः ममथ्यमाममाहिमात्म्यगविर मनभर रमायाः इमत
तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासयाः।

4. त्विगन्तररततकतष्ट्रीयलनोचनमम् - त्विचमा अन्तररतस त्विगन्तररतमम् इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषयाः। त्विगन्तररतस
तकतष्ट्रीयलनोचनस यसस्मनम् स त्विगन्तररततकतष्ट्रीयलनोचनयाः, तमममत बहिह वष्ट्रीमहिसममासयाः।
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5. अनथर कमायमासमान्तररतमविषयनोपभनोगसपुखमम् - अनथर कयाः आयमासयाः अनथर कमायमासयाः इमत कमर धमारययाः।
तक्षेन

अन्तररतमम्

अनथर कमायमासमान्तररतमम्

इमत

तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषयाः।

अनथर कमायमासमान्तररतस

मविषयनोपभनोगसपुखस यक्षेन स, तमम् इमत बहिह वष्ट्रीमहिसममासयाः।

6. जरमाविनक्लब्यप्रलमपतमम् - जरयमा विनक्लब्यस जरमाविनक्लब्यमम् इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषयाः। तक्षेन प्रलमपतयाः
जरमाविनक्लब्यप्रलमपतयाः, तमम् इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासयाः।
ख ) ससन्धमविच्छक्षे द याः

1. अप्यपुपकमारपकक्षे - अमप उपकमारपकक्षे।
2. इत्यपुपहिससन्त - इमत उपहिससन्त।
अलङ्कमारमविमशर याः

1. मनसक्षेक्षेत्यसस्मनम् विमाक्यक्षे बमाहिह यगपु लस्य अन्तयाःप्रविक्षेशमक्रयमायमा उत्प्रक्षेकणमातम् मक्रयनोत्प्रकमालङ्कमारयाः।
2. आजमाममत्यसस्मनम् विमाक्यक्षे इविमादभमाविमातम् विरप्रदमानमक्रयनोत्प्रक्षेकणमातम् प्रतष्ट्रीयममानमा मक्रयनोत्प्रक्षेकमा।

पमाठगतप्रश्नमायाः- १
1. रमाजमानयाः कक्षेषमामम् अमभनन्दनस कपुविर सन्त?
2. कक्षेन रमाजमास बपुमदयाः नश्यतक्षे?
3. तक्षे रमाजमानयाः स्विमामम् आजमास मकस मन्यन्तक्षे?
4. अमविविक्षेमकनयाः रमाजमानयाः कमानम् न अमभविमादयसन्त?
5. रमाजमा कक्षेषमामम् उपरर क्रनोधस प्रकटयसन्त

19.2) समाम्प्रतस मकल पमाठमम् अविगच्छमाम - १४
सविर थ मा तममभनन्दसन्त , तममालपसन्त , तस पमाश्विर कपु विर सन्त , तस सस वि दरय सन्त , तक्षे न सहि
सपुख मविमतष्ठन्तक्षे , तस्मन ददमत , तस ममत्रतमामपुप नयसन्त , तस्य विचनस शृण्विसन्त , तत्र विषर सन्त , तस बहिह
मन्यन्तक्षे ,

तममाप्ततमाममापमादयसन्त ,

मविगतमान्यकत्तरव् ययाः

स्तयौमत ,

यनो

यनोऽहिमनर शमनविरतमम्
विमा

ममाहिमात्म्यमपुद मावियमत।

उपरमचतमाञसलरसधदन वि तममवि
मकस विमा

तक्षे ष मास

समाम्प्रतमम्,

यक्षे ष माममतनकशस स प्रमायनोपदक्षे श मनघकरणस कयौमटल्यशमासस प्रममाणमम्, अमभचमारमक्रयमाक्रक रनक प्रकक तययाः पपुर नोधसनो
गपुर वियाः , परमामभसन्धमानपरमा मसन्त्रण उपदक्षे ष मारयाः , नरपमतसहिस्रभपुक नोसज्झतमायमास लक्ष्म्यमाममासमकयाः ,
ममारणमात्मकक्षे षपु शमासक्षेष् विमभयनोगयाः , सहिजप्रक्षेम माद्रिरहृ दयमानपुर कमा भ्रमातरयाः उच्छक्षे द मायाः।

ससस्ककतसमामहित्यमम्
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सस स् कक तसमामहित्यमम्
व्यमाख्यमानमम् तस पपुरुषस सविर थमा सविर प्रकमारक्षेण अमभनन्दमत प्रशसससन्त। सविर थमा इत्यस्य प्रत्यक्षेकस मक्रयमायमामन्विययाः। तस
पपुरुषस सविर थमा सविर प्रकमारक्षेण आलपसन्त आभमाषन्तक्षे। तस पपुरुषस सविर थमा पमाश्विर समष्ट्रीपक्षे कपुविर सन्त रकसन्त। तस पपुरुषस
सविर थमा ससविदरयसन्त मविमविधसमाहिमाय्यक्षेन ससविमक दस प्रमापयसन्त। तक्षेन पपुरुषक्षेण सहि सविर थमा समस सपुखस समानन्दमम्
अविमतष्ठन्तक्षे मतष्ठसन्त। तस्मन पपुरुषमाय सविर थमा ददमामत मवितरसन्त , धनमामदकस इमत यनोज्यमम्। तस पपुरुषस सविर थमा
ममत्रतमास सख्यतमास सख्यस विमा उपनयसन्त प्रमापयसन्त। तस्य जनस्य विचनस विचयाः सविर थमा शृण्विसन्त आकणर यसन्त।
तत्र तसस्मन्पपुरुषक्षे सविर थमा विषर सन्त सततस धनमामन यच्छसन्त। तस पपुरुषस सविर थमा बहिह असधकस मन्यन्तक्षे आमद्रियन्तक्षे ,
अत्यपुकषस मविचमारयसन्त इत्यथर याः। तस जनस सविर थमा आप्ततमास यथमाथर विककभमाविमम् आपमादयसन्त प्रमापयसन्त। ययाः
पपुरुषयाः अहिमनर शमम् अहिनोरमात्रमम् अनविरतस मनरन्तरमम् उपमचतमाञसलयाः उपमचतयाः ककतयाः अञसलयाः करपपुटयाः यक्षेन सयाः
तथमा च मविगतमान्यकतर व्ययाः मविगतमम् अपगतमम् अन्यतम् अपरस कतर व्यस करणष्ट्रीयस यस्य सयाः तमादृशयाः सनम्
असधदनवितमम् आरमाध्यदक्षेविमम् इषदक्षेविमम् इवि तस स्तयौमत नममत। यनो विमा चमाटपु करष्ट्री जनयाः ममाहिमात्म्यस रमाजनो महित्त्विमम्
उदमावियमत प्रकमाशयमत।
एविम्भकतमा यक्षे नकपतयनो भविसन्त तक्षेषमास सकलमक्षेवि अनपुमचतमममत कथयमत - मकसविमा इमत। तक्षेषमास नकपमाणमास
मकसविमा समाम्प्रतस यपुकस न्यमायसङतस भमवितपुस शक्ननोमत। न मकममप न्यमायसङतस तक्षेषमास नकपमाणमामम् इमत भमावियाः। "यपुकक्षे
दक्षे

समाम्प्रतस

स्थमानक्षे"

इत्यमरविचनमादम्

असमाम्प्रतमम्

इत्यस्य

यपुकमम्

इत्यथर याः।

यक्षेषमास

नकपमाणमामम्

अमतनकशससप्रमायनोपदक्षेशमनघकरणमम् अमतनकशससप्रमायक्षेण अमतक्रकरप्रचपुरण
क्षे उपदक्षेशक्षेन मशकयमा मनघकरणस मनष्करुणस
कयौमटल्यशमासस चमाणक्यप्रणष्ट्रीतमम् अथर शमासस प्रममाणमम्। अमभचमारमक्रयमाक्रकरनकप्रककतययाः अमभचमारमक्रयमा महिससमाकमर
श्यक्षेनयमागमामदकस तयमा क्रकरमा कठनोरमा एकमा मपुख्यमा प्रककमतयाः स्विभमावियाः यक्षेषमास तक्षे तमादृशमायाः पपुरनोधसयाः पपुरनोमहितमायाः गपुरवियाः
उपदक्षेषमारयाः भविसन्त, यक्षेषमास नकपमाणमामम् इत्यत्र यनोज्यमम्। यक्षेषमास नकपमाणमामम् परमामभसन्धमानपरमायाः अन्यप्रतमारणतत्परमायाः
मसन्त्रणयाः अममात्यमायाः उपदक्षेषमारयाः उपदक्षेशकतमाररयाः भविसन्त। यक्षेषमास नकपमाणमास नरपमतसहिस्रभपुकनोसज्झतमायमास
नरपमतसहिस्रक्षेण रमाजसमकहिक्षेन प्रमाकम् भपुकमा उपयपुकमा पश्चमातम् उसज्झतमा त्यकमा तस्यमास तमादृश्यमास लक्ष्म्यमास
रमाजसश्रयमामम् आसमकयाः प्रक्षेममामतशययाः भविमत। यक्षेषमास नकपमाणमास ममारणमात्मकक्षेषपु व्यमापमादनस्विरूपक्षेषपु शमासक्षेषपु आयपुधक्षेषपु
अमभयनोगयाः आगहियाः असस्त। यक्षेषमास नकपमाणमास सहिजप्रक्षेममाद्रिरहृदयमानपुरकमायाः सहिजप्रक्षेम्णमा स्विमाभमामविकप्रणयक्षेन आद्रिर
सक्लनस हृदयस मचत्तस यक्षेषमास तक्षे सहिजप्रमहृदयमायाः तमादृशमा अनपुरकमायाः अनपुरमागयपुकमायाः भ्रमातरयाः सहिनोदरमायाः उच्छक्षे दमायाः
उच्छक्षे त्तपुस यनोगयमायाः उच्छक्षे दनष्ट्रीयमायाः।

सरलमाथर याः एतक्षे रमाजमानयाः सविर थमा तमानम् एवि पमाश्विर स्थमापयसन्त, तनयाः सहि एवि सपुखक्षेन मनविससन्त, तक्षेभ्ययाः एवि ददमत,
तनयाः सहि ममत्रतमास कपुविर सन्त, तक्षेषमामक्षेवि विमाक्यमामन शृण्विसन्त, तक्षेभ्ययाः एवि सविर दमा धनस मवितरसन्त, तक्षेषमामक्षेवि सम्ममाननमास
कपुविर सन्त, तमानम् एवि मविश्विसनष्ट्रीयमानम् मनसन्त - यक्षे जनमायाः नकसन्दविस मनरन्तरमम् अञसलबदमायाः सन्तयाः कतर व्यमामन
कममारमण अन्यत्र स्थमापमयत्विमा दक्षेवितमावितम् रमाजमास स्तपुमतस कपुविर सन्त अथविमा तक्षेषमास ममाहिमात्म्यस्य ककीतर नस कपुविर सन्त।
तमादृशमानमास रमाजमास मकममप कमायर न्यमायसङतस भविमत विमा? यक्षेषमास समष्ट्रीपक्षे अत्यन्तनककशससनयाः उपदक्षेशनयाः
पररपकणर तथमा मनतमान्तमनदर यस चमाणक्यप्रणष्ट्रीतस नष्ट्रीमतशमासमम् एवि प्रममाणस भविमत। अमभचमारमक्रयमायमायाः अनपुष्ठमानमाय
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मनतमान्तस क्रकरस्विभमाविमविमशषमायाः पपुरनोमहितमायाः यक्षेषमास मशककमायाः ससन्त। परप्रतमारणमापरमायणयाः मसन्त्रगणयाः यक्षेषमामम्
उपदक्षेषमा भविमत। सहिस्ररमाजमानयाः यमास लक्ष्मवीं यथक्षेच्छस भपुक्त्विमा पररत्यकविन्तयाः तमास प्रमत यक्षेषमामम् आसमकयाः असस्त।
ममारणनोपदक्षेशनयाः पररपकणर तन्त्रशमासक्षे यक्षेषमामम् आगहियाः मविदतक्षे। प्रककत्यमा स्नक्षेहिविशमातम् सदयमचत्तयाः अनपुरकश्च
भ्रमातकगणयाः यक्षेषमामम् उच्छक्षे दपमात्रस भविमत।

व्यमाकरणमविमशर याः क ) सममासयाः -

1. उपमचतमाञसलयाः - उपमचतमा अञसलयाः यक्षेन सयाः उपमचतमाञसलयाः इमत बहिह वष्ट्रीमहिसममासयाः।
2. मविगतमान्यकतर व्ययाः- मविगतमम् अन्यतम् कतर व्यस यस्य सयाः मविगतमान्यकतर व्ययाः इमत बहिह वष्ट्रीमहिसममासयाः।
3. कयौमटल्यशमामासमम्- कयौमटलस्य शमासस कयौमटल्यशमासमम् इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।
ख ) ससन्धमविच्छक्षे द याः

1. शमासक्षेष्विमभयनोगयाः- शमासक्षेषपु+अमभयनोगयाः।
अलङ्कमारमविमशर याः

1. सविर थमा

इत्यमामदनमा

विमाक्यक्षेन

दषपु मानमास

रमाजमास

सविर कमायमारययौमककत्विमनरूपणकमायर

प्रमत

अनक्षेकहिक्षेतकपन्यमासमातम् समपुच्चयमालङ्कमारयाः। तल्लकणस दपर णक्षे “समपुच्चयनोऽयमक्षेकसस्मनम् समत कमायर स्य समाधकक्षे।
खलक्षे कपनोमतकमान्यमायमातम् तत्करयाः स्यमातम् परनोऽमप चक्षेतम्।।” इमत।

कनोशयाः

1. “यपुकस दक्षे समाम्प्रतस स्थमानक्षे” इत्यमरविचनमातम् समाम्प्रतममत्यस्य यपुकमम् इत्यथर याः।” इमत मविश्वियाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः- २
6. मनोहिगस्तमायाः रमाजमानयाः सविर थमा कस पमाश्विर कपुविर सन्त?
7. तक्षे रमाजमानयाः कक्षेन सहि सपुखमम् अविमतष्ठन्तक्षे?
8. अन्यमायकमाररणयाः रमाजयाः उपदक्षेषमारयाः कक्षे?

19.3) समाम्प्रतस मकल पमाठमम् अविगच्छमाम - १५
तदक्षे विस प्रमायमामतकपु मटल - कष - चक्षे ष मा - सहिस्रदमारुणक्षे रमाज्यतन्त्रक्षे, असस्मनम् महिमामनोहिकमाररमण च
ययौविनक्षे , कपु ममार ! तथमा प्रयतक्षे थ मायाः यथमा ननोपहिस्यसक्षे जनन याः , न मनन्दसक्षे समाधपुम भयाः , न सधसक्क्रयसक्षे
गपुरुमभयाः , ननोपमालभ्यसक्षे सपुहृ मदयाः , न शनोच्यसक्षे मविदमदयाः। यथमा च न प्रकमाश्यसक्षे मविटन याः , न प्रहिस्यसक्षे
कपु शलन याः , नमास्विमादतक्षे भपुज ङन याः , नमाविलपुप् यसक्षे सक्षे वि कविककन याः , न विञ्च्यसक्षे धकतर याः , न प्रलनोभ्यसक्षे विमनतमामभयाः ,
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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न मविडम्ब्यसक्षे लक्ष्म्यमा , न नत्यर सक्षे मदक्षे न , ननोन्मत्तष्ट्री म क्रयसक्षे मदनक्षे न , नमामकप्यसक्षे मविषयन याः , नमाविकक ष्यसक्षे
रमागक्षे ण ,

नमापमरयसक्षे

सपुखक्षे न ।

कमामस

भविमानम्

प्रकक त्यन वि

धष्ट्री र याः ,

मपत्रमा

च

महितमा

प्रयत्नक्षे न

सममारनोमपतसस स् कमारयाः , तरलहृदयमप्रमतबपुद ञ मदयसन्त धनमामन , तथमामप भविद्गपुण सन्तनोषनो ममामक्षे विस
मपुख रष्ट्री कक तविमानम्। इदमक्षे वि च पपुन याः पपुन रमभधष्ट्री य सक्षे , मविदमासस ममप सचक्षे त नममप महिमासत्त्विमप्यमभजमातममप
धष्ट्री र ममप प्रयत्नविन्तममप पपुरु षममयस द मपु विर न ष्ट्री त मा खलष्ट्री क रनोमत लक्ष्मष्ट्री र रमत।

व्यमाख्यमानमम् हिक्षे कपुममार हिक्षे रमाज्यपपुत्र चन्द्रिमापष्ट्रीड!, ततम् तस्ममात्कमारणमातम्, एविस प्रमायमामतकपुमटल-कष-चक्षेषमासहिस्रदमारुणक्षे प्रमायमायाः एतमादृशबमाहिह ल्यमायाः अमतकपुमटलमायाः अमतशयविक्रमायाः कषचक्षेषमायाः दयाःपु खदमामयकमा ईहिमायाः तमासमास
सहिस्रस

प्रचपुरससख्यमा

ततयाः

दमारुणक्षे

भष्ट्रीषणक्षे ,

रमाज्यतन्त्रक्षे

रमाषषशमासनव्यमापमारक्षे,

महिमामनोहिकमाररमण

अमतशमायमाजमानमविधमामयमन, ययौविनक्षे तमारुण्यक्षे, तथमा तक्षेन प्रकमारक्षेण, प्रयतक्षेथमायाः प्रयत्नस कपुयमारयाः, यथमा यक्षेन प्रकमारक्षेण,
जननयाः लनोकनयाः न उपहिस्यसक्षे न उपहिमासपमात्रस कररष्यसक्षे , समाधपुमभयाः सज्जननयाः न मनन्दसक्षे ननो मविगष्ट्रीयसक्षे। गपुरुमभयाः
पकज्यजननयाः न सधसक्क्रयसक्षे ननो सधक्कमारपमात्रस मविधष्ट्रीयसक्षे। सपुहृमदयाः ममत्रनयाः बन्धपुजननयाः विमा न उपलभ्यसक्षे न
मतरसस्क्रयसक्षे। मविदमदयाः पसण्डतनयाः, न शनोच्यसक्षे न शनोकमविषयष्ट्रीमक्रयसक्षे। यथमा च , मविटनयाः कमामपुकनयाः न प्रकमाश्यसक्षे
स्विसममानतयमा न विण्यर सक्षे। अथमारतम् कमाममजननयाः सहि ममसलत्विमा तत्पकपमातष्ट्री ममा भवि इमत भमावियाः। कपु शलनयाः
व्यविहिमारमनपपुणनयाः न प्रहिस्यसक्षे व्यविहिमारकयौशलमाभमाविमातम् न उपहिस्यसक्षे। भपुजङन याः धकतरयाः न आस्विमादसक्षे न
उपभपुज्यसक्षे द्रिव्यमाऽपहिरणदमारक्षेमत यनोज्यमम्। सक्षेविकविककनयाः सक्षेविकमायाः पररचमारकमायाः एवि विककमायाः महिसस्रप्रमामणमविशक्षेषमायाः तनयाः
न अविलपुप्यसक्षे गकढरूपक्षेण प्रमविश्य न मविनमाश्यसक्षे। विमनतमामभयाः सष्ट्रीमभयाः न प्रलनोभ्यसक्षे न आकक ष्यसक्षे। लक्ष्म्यमा
सश्रयमा न मबडम्ब्यसक्षे मविडम्बनमायपुकयाः मक्रयसक्षे , न पररत्यज्यस इत्यथर याः। मदक्षेन आसधपत्यजमनतमाऽमभममानक्षेन न
नत्यर सक्षे ननो नकत्यस कमायर सक्षे। मदनक्षेन कमामक्षेन न उन्मत्तष्ट्रीमक्रयसक्षे उन्ममाद इवि आचयर सक्षे। मविषयनयाः इसन्द्रियमाथरयाः
शब्दस्पशमारमदमभयाः न आमकप्यसक्षे न आककष्यसक्षे। रमागक्षेण जरयमा कसस्मनमप जनक्षे मविषयक्षे प्ररूढक्षेन अनपुरमागक्षेण विमा न
अविककष्यसक्षे न आककष्यसक्षे। सपुखक्षेन आनन्दक्षेन न अपमरयसक्षे न पररत्यज्यसक्षे।
भविमानम् त्विस प्रककत्यमा स्विभमाविक्षेन कमाममम् अत्यथर धष्ट्रीरयाः धनयरसम्पनयाः असस। तत्रमाऽमप मपत्रमा जनकक्षेन
तमारमापष्ट्रीडक्षेन महितमा प्रयत्नक्षेन अत्यन्तचक्षेषयमा सममारनोमपतससस्कमारयाः सममारनोमपतयाः ससस्थमामपतयाः ससस्कमारयाः
सविर मविषयजमानस यत्र तमादृकशयाः ससस्थमामपतसविर मविषयबपुमदयाः असस। यदमप - धनमामन सम्पदयाः तरलहृदयस
चञलमचत्तमम् अप्रमतबपुदस बनोधरमहितस च जनस मदयसन्त मत्तस कपुविर सन्त, तथमामप एविस सस्थतक्षेऽमप भविद्गपुणसन्तनोषयाः
भविद्गपुणनयाः मविदमामविनयशयौयमारमदमभयाः ययाः सन्तनोषयाः पररतनोषयाः स ममास शपुकनमासस मपुखरष्ट्रीककतविमानम् विमामदतविमानम्।
इदमम् एततम् पकविर्वोकमम् एवि च पपुनयाः पपुनयाः भकयनो भकययाः अमभधष्ट्रीयसक्षे कथ्यसक्षे।
इयमम् एषमा दमपु विर नष्ट्रीतमा मविनयरमहितमा लक्ष्मष्ट्रीयाः श्रष्ट्रीयाः मविदमाससस पसण्डतमम् अमप सचक्षेतनस बपुमदमन्तमम् अमप
महिमासत्त्विमम् अत्यन्तशमकसम्पनमम् अमप अमभजमातस कपुलष्ट्रीनमम् अमप धष्ट्रीरस धनयरयक
पु मम् अमप प्रयत्नविन्तमम्
उदनोमगनमम् अमप पपुरुषस जनस खलष्ट्रीकरनोमत अधमस करनोमत सन्ममागमारद म् मविच्यपुतस मविदधमामत।
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सरलमाथर याः अस्ममादम् एवि कमारणमातम् हिक्षे रमाजकपुममार! चन्द्रिपष्ट्रीड! एविमम् अत्यन्तजमटलक्षे कषप्रदक्षे कमायर बहिह लक्षे भष्ट्रीषणक्षे
रमाजशमासनरूपक्षे कतर व्यक्षे तथमा मविविक्षेकशकन्यकमाररमण ययौविनसमयक्षे च तक्षेन प्रकमारक्षेण कमर त्वियमा करणष्ट्रीयस यक्षेन जनमायाः
तवि उपहिमासस न कपुयपुरयाः, सन्तयाः मनन्दमास न कपुयपुरयाः, आचमायमारयाः न सधगविचनस ददपुयाः, ममत्रमामण न मतरस्कपुयपुरयाः, पसण्डतमायाः
न शनोचक्षेययाःपु । मकञ, यथमा कमाममजनमायाः स्विसममानतयमा न प्रकटयक्षेययाःपु , कमायर मनपपुणमायाः न उपहिमासस कपुयपुरयाः, लम्पटमायाः
सम्पदमास भनोगस न कपुयपुरयाः, भकत्यमायाः न धनस हिरक्षेययाःपु , धकतमारयाः न विञयक्षेययाःपु , ससययाः स्विमविलमासक्षेन न मपुगधस कपुयपुरयाः, श्रष्ट्रीयाः त्विमास
न पररत्यजक्षेतम्, अमभममानयाः त्विमास न गसक्षेतम्, कन्दपर याः स्विबमाणनयाः त्विमास न हिन्यपुयाः, मविषयमायाः न अत्यन्तमम् आकषर यक्षेययाःपु ,
कस्यमामप विस्तपुनयाः उत्कटभनोगक्षेच्छयमा त्विस प्रविमतर तयाः न भविक्षेयाः, आनन्दयाः त्विमास न पररत्यजक्षेतम् तथमा विमतर तव्यमम्।
स्विभमाविक्षेन एवि त्विस धष्ट्रीरप्रककमतमविमशषयाः। मपत्रमा तमारमापष्ट्रीडक्षेन भविमत रमाजकपु ममारक्षे अत्यन्तयत्नक्षेन
शपुभससस्कमारमायाः ससस्थमामपतमायाः। सम्पत्तयनो महि तमारुण्यमातम् चञलमचत्तस रमाज्यशमासररपपुमविजयमामददयाःपु खमविषयक्षे
अनमसभजस च जनस स्विभमावित एवि उन्मत्तस कपुविर सन्त। तथमामप तवि मविदमामविनयशयौयमारमदगपुणनयाः जमनतमा तपुमषयाः ममास
तनोषयमत। अतयाः भकयनो भकयस्तक्षे कथयमामम यतम् , गपुणविन्तस, समाविधमानस, मनतमान्तशमकमन्तस, सदसशजस,
धष्ट्रीरस्विभमाविमम्, उदनोगयपुकस जनमम् अमप दज
पु र नस करनोमत इयस दश्पु चररत्रमा लक्ष्मष्ट्रीयाः।

व्यमाकरणमविमशर याः क ) सममासयाः -

1. सक्षेविकविककनयाः - सक्षेविकमायाः विककमायाः सक्षेविकविककमायाः इमत कमर धमारयसममासयाः, तनयाः सक्षेविकविककनयाः इमत
तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासयाः।

2. प्रमायमामतकपुमटल-कष-चक्षेषमा-सहिस्रदमारुणक्षे - प्रमायमायाः अमतकपुमटलमायाः प्रमायमामतकपुमटलमायाः इमत कमर धमारययाः।
प्रमायमामतकपुमटलमायाः

कषचक्षेषमायाः

प्रमायमामतकपुमटलकषचक्षेषमायाः

प्रमायमामतकपुमटलकषचक्षेषमासहिस्रमम्

इमत

इमत

कमर धमारययाः।

षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः।

ततयाः

तमासमास

सहिस्रस
दमारुणस

प्रमायमामतकपुमटलकषचक्षेषमासहिस्रदमारुणमम्, तसस्मनम् इमत पञमष्ट्रीतत्पपुरुषयाः।

3. महिमासत्त्विमम् - महितम् सत्त्विस यस्य स महिमासत्त्वियाः, तमम् इमत बहिह वष्ट्रीमहियाः।
ख ) ससन्धमविच्छक्षे द याः

1. नमास्विमादतक्षे - न आस्विमादतक्षे।
2. ननोन्मत्तष्ट्रीमक्रयसक्षे- न उन्मत्तष्ट्रीमक्रयसक्षे।
3. नमाविककष्यसक्षे - न अविककष्यसक्षे।
4. पपुनरमभधष्ट्रीयसक्षे - पपुनयाः अमभधष्ट्रीयसक्षे।
अलङ्कमारमविमशर याः

1. तदक्षेविमम् इत्यसस्मनम् विमाक्यक्षे रूपकमलसकमारयाः।

ससस्ककतसमामहित्यमम्
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पमाठगतप्रश्नमायाः- ३
9. ककीदृशक्षे रमाज्यतन्त्रक्षे रमाजमा प्रलपुब्धनो न भविक्षेतम्?
10. शपुकनमासनयक्षे रमाजकपुममारयाः चन्द्रिमापष्ट्रीडयाः ककीदृशयाः?
11. शपुकनमासमतक्षे कनयाः रमाजकपुममारयाः ननवि मनन्दयाः?
12. रमाजकपुममारक्षे चन्द्रिमापष्ट्रीडक्षे ससस्कमारमायाः कक्षेन आरनोमपतमायाः?
13. रमाजकपुममारस्य गपुणमायाः कस मपुखरष्ट्रीककतविन्तयाः?
14. कयमा सज्जनयाः दज
पु र नमायतक्षे?

19.4) समाम्प्रतस मकल पमाठमम् अविगच्छमाम - १६
सविर थ मा

कल्यमाणन याः

मपत्रमा

मक्रयममाणमनपुभ वितपु

भविमानम्

नविययौविरमाज्यमामभषक्षे क मङलमम् ,

कपु लक्रममागतमामपुद हि पकविर प पुरु षन रू ढमास धपुर मम्, अविनमय मदषतमास मशरमासस स , उनमय स्विबन्धपुवि गर मम्।
अमभषक्षे क मानन्तरञ प्रमारब्धमदसगविजययाः पररभ्रमनम् मविसजतमाममप तवि मपत्रमा सप्तदष्ट्री प भकष णमास पपुन मविर जयस्वि
विसपुन् धरमामम्। अयञ तक्षे कमालयाः प्रतमापममारनोपमयतपुम म्। आरूढप्रतमापनो महि रमाजमा त्रनल नोक्यदशर्णीवि ससदमादक्षे श नो
भविमत ' इत्यक्षे त माविदमभधमायनोपशशमाम।

व्यमाख्यमानमम् भविमानम् त्विस, सविर थमा सविर प्रकमारक्षेण, मपत्रमा जनकक्षेन, कल्यमाणनयाः नमानमामविघमङलनयाः सहि, मक्रयममाणस
मविधष्ट्रीयममानस, नविययौविरमाज्यमामभषक्षेकमङलमम् नवियाः नककतनयाः यनो ययौविरमाज्यमामभषक्षेकयाः यपुविरमाजपदप्रमतष्ठमा , तदक्षेवि, यतम्
मङलस कल्यमाणस, ततम्, अनपुभवितपु अनपुभविमविषयष्ट्रीकरनोतपु। कपुलक्रममागतमास विसशपरम्परयमा सम्प्रमाप्तमास, पकविरपपुरुषनयाः
पकविरजननयाः, ऊढमास धकतमास, धपुरस रमाज्यशमासनभमारमम्, उदहि धमारय। मदषतमास शत्रकणमास, मशरमाससस मस्तकमानम् अविनमय
अविनतमामन कपुरु। बन्धपुविगर मम् स्विजमामतसमपुदमायमम्, उनमय सत्कमारमामदमभयाः उनतस कपुरु।
अमभषक्षेकमानन्तरस च ययौविनरमाज्यमाऽमभषक्षेकमातम् परमम्, प्रमारब्धमदसगविजययाः प्रमारब्धयाः उपक्रमान्तयाः मदसगविजययाः
यक्षेन स उपक्रमान्तमविजययाः, पररभ्रमनम् पररभ्रमणस कपुविर नम्, तवि मपत्रमा भवितयाः जनकक्षेन रमाजमा तमारमापष्ट्रीडक्षेन, मविसजतमास
स्विमायत्तष्ट्रीककतमामम्, अमप, सप्तदष्ट्रीपभकषणमास सप्तदष्ट्रीपमायाः भकषणमामन यस्यमायाः तमास जम्बपुप्रभकमतदष्ट्रीपमालङ्कमारमामम् , तमास
विसपुन्धरमास पकसथविवीं, पपुनयाः भकययाः, मविजयस्वि स्विमायत्तष्ट्रीकपुरु।
प्रतमापस कनोषदण्डजस तक्षेजयाः, आरनोपमयतपुस शत्रपुषपु प्रवितर मयतपुमम् तक्षे तवि अयमम् एष कमालयाः समययाः।
आरूढयाः आरनोहिणमविषयष्ट्रीककतयाः, प्रतमापयाः कनोषदण्डजस तक्षेजयाः, यक्षेन सयाः, तमादृशनो रमाजमा भकपयाः नकपयाः विमा ,
त्रनलनोक्यदशर्णी मत्रलनोकद्रिषमा यनोगष्ट्री इवि , ससदमादक्षेशयाः ससद आदक्षेशनो यस्य सयाः अप्रमतहितमाजयाः ससदयाः सफलयाः ,
भविमत मविदतक्षे। इमत, एतमावितम् एतत्पररममाणमम्, अमभधमाय उक्त्विमा, उपशशमाम उपशमान्तयाः बभकवि मविरतयाः
अभवितम्।
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सरलमाथर याः भविमानम् मङलनयाः सहि मपत्रमा मविधष्ट्रीयममानस यपुविरमाजपदमामभषक्षेकस्य सपुखमम् अनपुभवितपु, परम्परयमा प्रमाप्तस
पकविरपपुरुषनयाः धकतञ रमाज्यशमासनस्य भमारस च उदहितपु, शत्रकणमास मशरमाससस अधयाः करनोतपु, स्विजनसमपुदमायञ उनमयतपु।
अमभषक्षेकमानन्तरस भवितयाः मपत्रमा सजतमास जम्बपुप्रभकमतसप्तदष्ट्रीपनयाः भकमषतमास विसपुमतवीं मदसगविजयमाय बमहियाः गच्छनम् भविमानम्
पपुनयाः स्विमायत्तष्ट्रीकरनोतपु। अयमक्षेवि ररपपुषपु परमाक्रमप्रदशर नस्य कमालयाः। शत्रपुषपु रमाजयाः प्रतमापक्षे उत्पनक्षे समत तस्य
आदक्षेशयाः सविर जयाः इवि अप्रमतहितयाः भविमत इमत एतमावित्पयर न्तमम् उक्त्विनवि शपुकऩिमाशयाः मविरतयाः अभकतम्।

व्यमाकरणमविमशर याः क ) सममासयाः -

1. नविययौविरमाज्यमामभषक्षेकमङलमम्- नविस ययौविरमाज्यस नविययौविरमाज्यमममत कमर धमारयसममासयाः, तसस्मनम्
अमभषक्षेकयाः

नविययौविरमाज्यमामभषक्षेकयाः

इमत

सप्तमष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः ,

तस्य

मङलमम्

नविययौविरमाज्यमामभषक्षेकमङलमम् इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।

2. स्विबन्धपुविगर म-म् स्विस्य बन्धपुयाः स्विबन्धपुयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः, स्विबन्धनोयाः गविर याः स्विबन्धपुगविर याः इमत
षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः, तस स्विबन्धपुविगर मम्।

3. सप्तदष्ट्रीपभकषणमास - सप्त दष्ट्रीपमामन सप्तदष्ट्रीपमामन इमत कमर धमारयसममासयाः, सप्तदष्ट्रीपमामन एवि भकषणस यस्यमायाः
समा सप्तदष्ट्रीपभकषणमा इमत बहिह वष्ट्रीमहिसममासयाः, तमास सप्तदष्ट्रीपभकषणमामम्।

4. आरूढप्रतमापयाः- आरूढयाः प्रतमापयाः यक्षेन सयाः आरूढप्रतमापयाः इमत बहिह वष्ट्रीमहिसममासयाः।
ख ) ससन्धमविच्छक्षे द याः

1. इत्यक्षेतमावितम् - इमत एतमावितम्।
2. अमभधमायनोपशशमाम - अमभधमाय उपशशमाम।
कनोशयाः

1. "स प्रतमापयाः प्रभमाविश्च यत्तक्षेजयाः कनोषदण्डजमम्।" इत्यमरविचनमातम् प्रतमापयाः, प्रभमावियाः, कनोषदण्डजस तक्षेजयाः
इत्यक्षेतक्षे पयमारयमायाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः-४
15. मसन्त्रमतक्षे रमाजकपुममारयाः मकमम् अनपुभविक्षेतम्।
16. रमाजकपुममारयाः मन्त्रष्ट्रीच्छमानपुसमारस मकमम् अविनमयक्षेतम्।
17. रमाजकपुममारयाः कस्यमायाः पपुन
पु रर मविजयस कपुयमारतम्।
18. ककीदृशस्य रमाजयाः आदक्षेशयाः दक्षेविवितम् ससदनो भविमत।

ससस्ककतसमामहित्यमम्
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19.5) समाम्प्रतस मकल पमाठमम् अविगच्छमाम - १७
उपशमान्तविचसस शपुक नमासक्षे चन्द्रिमापष्ट्री ड स्तमामभरुपदक्षे श विमासगभयाः प्रकमासलत इवि , उन्मष्ट्री स लत इवि ,
स्विच्छष्ट्री कक त इवि , मनमकर ष इवि , अमभमषक इवि , अमभसलप्त इवि , अलङ्कक त इवि , पमवित्रष्ट्री कक त इवि ,
उदमाससत इवि , प्रष्ट्री त हृदयनो मपुहिह त्तर सस्थत्विमा स्विभविनममाजगमाम।

व्यमाख्यमानमम् शपुकनमासक्षे प्रधमानमाऽममात्यक्षे उपशमान्तविचसस उपशमान्तस विचयाः यस्य तसस्मनम् मनविकत्तविचनक्षे तकष्णष्ट्रीम्भमाविमम्
आपनक्षे समत चन्द्रिमापष्ट्रीडयाः रमाजपपुत्रयाः तमामभयाः पकविरप्रनोकमामभयाः उपदक्षेशविमासगभयाः मशकमाविचननयाः प्रकमासलतयाः धयौत इवि ,
उन्मष्ट्रीसलतयाः मविकससतयाः इवि, स्विच्छष्ट्रीककतयाः अमतशयक्षेन मनमर लष्ट्रीककतयाः इवि, मनमकरषयाः ससस्ककत इवि, अमभमषकयाः
स्नमातयाः इवि, अमभसलप्तयाः उदष्ट्रीमपतयाः इवि, अलङ्ककतयाः सज्जष्ट्रीककत इवि, पमवित्रष्ट्रीककतयाः पमवित्रतमास प्रमाप्त इवि, उदमाससतयाः
समपुज्ज्विलष्ट्रीककत इवि, प्रष्ट्रीतहृदययाः प्रसनचक्षेतमायाः सनम्, मपुहिहतर कसञत्कमालस, सस्थत्विमा अविस्थमानस ककत्विमा, स्विभविनस
मनजप्रमासमादमम्, आजगमाम आगतयाः।

सरलमाथर याः शपुकनमासस्य उपदक्षेशमानन्तरस चन्द्रिमापष्ट्रीडयाः तनयाः मविमलनयाः उपदक्षेशविचननयाः धयौत इवि , प्रबनोसधत इवि,
मसकणष्ट्रीककत इवि, अमभमषक इवि, अमभसलप्त इवि, भकमषत इवि, पमवित्रष्ट्रीककत इवि, उज्ज्विलष्ट्रीककत इवि सञमातयाः
इत्यनपुभकय प्रष्ट्रीतहृदययाः सनम् कणमम् अविस्थमाय मनजगकहिस प्रमत आगतविमानम्।

व्यमाकरणमविमशर याः सममासयाः -

1. उपशमान्तविचसस - उपशमान्तस विचयाः यस्य स उपशमान्तविचमायाः, तसस्मनम् इमत बहिह वष्ट्रीमहिसममासयाः।
2. प्रष्ट्रीतहृदययाः- प्रष्ट्रीतस हृदयस यस्य स प्रष्ट्रीतहृदययाः इमत बहिह वष्ट्रीमहिसममासयाः।
3. स्विभविनमम्- स्विस्य भविनस स्विभविनमम् इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।
ससन्धमविच्छक्षे द याः

1. चन्द्रिमापष्ट्रीडस्तमामभरुपदक्षेशविमासगभयाः- चन्द्रिमापष्ट्रीडयाः तमामभयाः उपदक्षेशविमासगभयाः।
अलङ्कमारमविमशर याः

1. उपशमान्तक्षेमत विमाक्यक्षे नविमानमामपुत्प्रक्षेकमाणमामनपक्षेकयमा सस्थतक्षेयाः सससकमषरलङ्कमारयाः। तल्लकणस तमाविदम्
मविदमानमाथक्षेननोकमम् “मतलतण्डपु लससश्लक्षेषन्यमायमादम् यत्र परस्परमम्।
सससश्लष्यक्षेयरपु लङ्कमारमायाः समा सससमक षमनर गदतक्षे।।” इमत।
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पमाठगतप्रश्नमायाः- ५
19. रमाजकपुममारयाः चन्द्रिमापष्ट्रीडयाः कदमा गकहिस प्रत्यमाजगमाम?
20. रमाजकपुममारयाः कक्षेन पमवित्रष्ट्रीककतयाः इवि गकहिस प्रत्यमागतयाः?
21. चन्द्रिमापष्ट्रीडयाः कथस गकहिस प्रत्यमागतयाः?
22. स च रमाजकपुममारयाः मक ककत्विमा गकहिस प्रत्यमाजगमाम?

पमाठसमारयाः
मकषमास्तपुमतविचननयाः मविहलमायाः रमाजमानयाः अनपुचरनयाः ककतमायमाममप मविडम्बनमायमास धकतमारनम् तमानम् एवि अन्धवितम्
समादरमम् अमभनन्दसन्त। आत्ममानस दक्षेविस मन्विमानमायाः तक्षे अमविविक्षेमकनयाः सञमातमायाः , अतयाः तक्षेषमास रमाजमास मनसस यमा धमारणमा
समपुत्पनमा, तयमा तक्षेषमास बपुमदयाः नषमा। अत एवि "मम बमाहिह दयमध्यक्षे इतनोऽमप बमाहिह यगपु लमक्षेकस गपुप्तस वितर तक्षे" इमत
भमावियन्तयाः आत्मनयाः मविष्णपुसदृशमानम् आमनसन्त। अमप च "स्विललमाटदक्षेशक्षे अपरस नक्षेत्रमक्षेकस त्विचमा आविकतमम्
असस्त” इमत शङ्कममानमायाः तक्षे स्वियस मशविसदृशमानम् मनसन्त। तक्षे च तक्षेषमास दशर नस तक्षेषमामक्षेवि अनपुगहियाः इमत भमावियसन्त।
स्विक्षेषमास दृमषपमातमम् अमप उपकमाररूपक्षेण गणयसन्त तक्षे। कक्षेनमामप सहि सम्भमाषणमम् अमप दमानवितम् , तक्षेषमामम् आदक्षेशमायाः
विरप्रदमानतपुल्यमायाः इमत मचन्तयसन्त। स्विक्षेषमास स्पशर नस पमवित्रतमासम्पमादकमम् इमत अविबनोधयाः तक्षेषमामम्।
ममथ्यमाममाहिमात्म्यस्य गविरण गमविर तमास्तक्षे रमाजमानयाः दक्षेविमानम् न नमसन्त , ब्रमाहणमानमास पकजनस न कपुविर सन्त, ममान्यमानमास ककतक्षे
सम्ममानस न प्रदशर यसन्त, पकजनष्ट्रीयमानम् न पकजयसन्त, नमस्करणष्ट्रीयमानम् न नमस्कपुविर सन्त। मकञ गपुरूनम् दृष्टमामप न
उसत्तष्ठसन्त। अमप च तक्षे मविदनोपमाजर नमादष्ट्रीनमास पररश्रमयाः मनरथर कयाः इमत भमावियन्तयाः पसण्डतमानमामम् उपहिमासस
कपुविर सन्त। विकदमायाः विमाधर क्यकमारणमातम् बपुदक्षेयाः असस्थरतमाविशमातम् असधकस प्रलपसन्त इमत स्विष्ट्रीकपुविमारणमायाः तक्षे रमाजमानयाः
विकदमानमामम् उपदक्षेशस मनष्प्रयनोजनकमम् इमत भमावियसन्त। स्विबपुदक्षेयाः मतरस्कमारयाः भविमत इमत मन्विमानमायाः तक्षे रमाजमानयाः
मसन्त्रणमामम् उपदक्षेशक्षेषपु दनोषमानम् आमविष्कपुविर सन्त। मकञ, महितविमाक्यस विदतमामम् उपरर क्रनोधस प्रकटयसन्त।
एतक्षे रमाजमानयाः सविर थमा तमानम् एवि पमाश्विर स्थमापयसन्त, तनयाः सहि एवि सपुखक्षेन मनविससन्त, तक्षेभ्ययाः एवि ददमत,
तनयाः सहि ममत्रतमास कपुविर सन्त, तक्षेषमामक्षेवि विमाक्यमामन शृण्विसन्त, तक्षेभ्ययाः एवि सविर दमा धनस मवितरसन्त, तक्षेषमामक्षेवि सम्ममाननमास
कपुविर सन्त, तमानम् एवि मविश्विसनष्ट्रीयमानम् मनसन्त - यक्षे जनमायाः नकसन्दविस मनरन्तरमम् अञसलबदमायाः सन्तयाः कतर व्यमामन
कममारमण अन्यत्र स्थमापमयत्विमा दक्षेवितमावितम् रमाजमास स्तपुमतस कपुविर सन्त अथविमा तक्षेषमास ममाहिमात्म्यस्य ककीतर नस कपुविर सन्त। यक्षेषमास
समष्ट्रीपक्षे अत्यन्तनककशससनयाः उपदक्षेशनयाः पररपकणर तथमा मनतमान्तमनदर यस चमाणक्यप्रणष्ट्रीतस नष्ट्रीमतशमासमम् एवि प्रममाणस भविमत।
अमभचमारमक्रयमायमायाः

अनपुष्ठमानमाय

मनतमान्तस

क्रकरस्विभमाविमविमशषमायाः

पपुरनोमहितमायाः

यक्षेषमास

मशककमायाः

ससन्त।

परप्रतमारणमापरमायणयाः मसन्त्रगणयाः यक्षेषमामम् उपदक्षेषमा भविमत। सहिस्ररमाजमानयाः यमास लक्ष्मवीं यथक्षेच्छस भपुक्त्विमा
पररत्यकविन्तयाः तमास प्रमत यक्षेषमामम् आसमकयाः असस्त। ममारणनोपदक्षेशनयाः पररपकणर तन्त्रशमासक्षे यक्षेषमामम् आगहियाः मविदतक्षे।
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प्रककत्यमा स्नक्षेहिविशमातम् सदयमचत्तयाः अनपुरकश्च भ्रतकगणयाः यक्षेषमामम् उच्छक्षे दपमात्रस भविमत। तमादृशमानमास रमाजमास मकममप
कमायर न्यमायसङतस ननवि भविमत।
अस्ममादम् एवि कमारणमातम् शपुकनमासयाः रमाजकपुममारस चन्द्रिपष्ट्रीडस प्रमत कथयमत यतम् – एविस कषप्रदक्षे भयङ्करक्षे
रमाजशमासनकतर व्यक्षे तथमा मविविक्षेकहिमाररमण ययौविनसमयक्षे च तक्षेन प्रकमारक्षेण कमर त्वियमा करणष्ट्रीयस यक्षेन जनमायाः तवि
उपहिमासस न कपुयपुरयाः, सन्तयाः मनन्दमास न कपुयपुरयाः, आचमायमारयाः न सधगविचनस ददपुयाः, ममत्रमामण न मतरस्कपुयपुरयाः, पसण्डतमायाः न
शनोचक्षेययाःपु । मकञ, यथमा कमाममजनमायाः स्विसममानतयमा न प्रकटयक्षेययाःपु , कमायर मनपपुणमायाः न उपहिमासस कपुयपुरयाः, लम्पटमायाः
सम्पदमास भनोगस न कपुयपुरयाः, भकत्यमायाः न धनस हिरक्षेययाःपु , धकतमारयाः न विञयक्षेययाःपु , ससययाः स्विमविलमासक्षेन न मपुगधस कपुयपुरयाः, श्रष्ट्रीयाः त्विमास
न पररत्यजक्षेतम्, अमभममानयाः त्विमास न गसक्षेतम्, कन्दपर याः स्विबमाणनयाः त्विमास न हिन्यपुयाः, मविषयमायाः न अत्यन्तमम् आकषर यक्षेययाःपु ,
कस्यमामप विस्तपुनयाः उत्कटभनोगक्षेच्छयमा त्विस प्रविमतर तयाः न भविक्षेयाः, आनन्दयाः त्विमास न पररत्यजक्षेतम् तथमा विमतर तव्यमम्।
स्विभमाविक्षेन एवि त्विस धष्ट्रीरप्रककमतमविमशषयाः। मपत्रमा तमारमापष्ट्रीडक्षेन भविमत रमाजकपु ममारक्षे अत्यन्तयत्नक्षेन शपुभससस्कमारमायाः
ससस्थमामपतमायाः। सम्पत्तयनो महि स्विभमामविकतयमा चञलमचत्तस रमाज्यशमासनक्षे अनमसभजस च जनमम् एवि उन्मत्तस
कपुविर सन्त। तथमामप तवि मविदमामविनयशयौयमारमदगपुणनयाः जमनतमा तपुमषयाः ममास तनोषयमत। अतयाः भकयनो भकयस्तक्षे कथयमामम
यतम्, गपुणविन्तस, समाविधमानस, मनतमान्तशमकमन्तस, सदसशजस, धष्ट्रीरस्विभमाविमम्, उदनोगयपुकस जनमम् अमप दज
पु र नस करनोमत
इयस दश्पु चररत्रमा लक्ष्मष्ट्रीयाः।
शपुकनमासस्य मतमानपुसमारस मङलनयाः सहि मपत्रमा तमारमापष्ट्रीडक्षेन मविधष्ट्रीयममानस यपुविरमाजपदमामभषक्षेकस्य सपुखस
चन्द्रिमापष्ट्रीडयाः अनपुभविक्षेतम्, परम्परयमा प्रमाप्तस पकविरपपुरुषनयाः धकतञ रमाज्यशमासनस्य भमारस च उदहिक्षेतम् , शत्रकणमास मशरमाससस
अधयाः कपुयमारतम्, स्विजनसमपुदमायञ उनमयक्षेतम्। अमभषक्षेकमानन्तरस तस्य मपत्रमा सजतमास जम्बपुप्रभकमतसप्तदष्ट्रीपनयाः भकमषतमास
विसपुमतवीं मदसगविजयमाय बमहियाः गच्छनम् चन्द्रिमापष्ट्रीडयाः पपुनयाः स्विमायत्तष्ट्रीकपुयमारतम्। अयमक्षेवि ररपपुषपु परमाक्रमप्रदशर नस्य
कमालयाः। तथमामहि शत्रपुषपु रमाजयाः प्रतमापक्षे उत्पनक्षे समत तस्य आदक्षेशयाः सविर जयाः इवि अप्रमतहितयाः भविमत इमत
एतमावित्पयर न्तमम् उक्त्विनवि शपुकऩिमाशयाः मविरतयाः अभकतम्।
शपुकनमासस्य उपदक्षेशमानन्तरस चन्द्रिमापष्ट्रीडयाः तनयाः मविमलनयाः उपदक्षेशविचननयाः पररष्ककतयाः इवि, प्रबनोसधतयाः इवि,
मसकणष्ट्रीककतयाः इवि, अमभमषकयाः इवि, अमभसलप्तयाः इवि, भकमषतयाःइवि,पमवित्रष्ट्रीककत इवि, उज्ज्विलष्ट्रीककत इवि च सञमातयाः
इत्यनपुभकय प्रष्ट्रीतहृदययाः सनम् मनजगकहिस प्रत्यमागतविमानम्।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः
1. कस्ममादम् हिक्षेतनोयाः रमाजमानयाः प्रविञकमानमामक्षेवि समादरमम् अमभनन्दसन्त इमत विणर यत।
2. मविविक्षेकहिष्ट्रीनमायाः सन्तयाः रमाजमानयाः मकस मकस कपुविर सन्त सविर पमाठमदशमा विणर यत।
3. ममथ्यमामनोहिगस्तमायाः रमाजमानयाः कमानम् कमानम् पमाश्विर स्थमापयसन्त।
4. ककीदृशमानमास रमाजमास कमायर न्यमायसङतस न भविमत।
5. शपुकनमासस्य मतक्षे रमाजकपुममारक्षेण कथमम् आचरणष्ट्रीयमम्।
6. कदमा रमाजयाः आदक्षेशमायाः सविर जवितम् अप्रमतहितमायाः भविसन्त।
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पमाठगतप्रश्ननोत्तरमामण
1. रमाजमानयाः आत्ममविडम्बनमास ककतवितमामम् अमभनन्दनस कपुविर सन्त।
2. स्विसस्मनम् दक्षेवित्विमारनोपधमारणयमा दषपु मानमास रमाजमास बपुमदयाः नश्यतक्षे।
3. अमविविक्षेमकनयाः रमाजमानयाः स्विमामम् आजमास विरप्रदमानस मन्यन्तक्षे।
4. अमविविक्षेमकनयाः रमाजमानयाः अमभविमादमाहिमारनम् न अमभविमादयसन्त।
5. अमविविक्षेककी रमाजमा महितविमामदनमामम् उपरर क्रनोधस प्रकटयमत।
6. मनोहिगस्तमायाः रमाजमानयाः सविर थमा ययाः अहिमनर शमम् अञसलबदयाः सनम् स्तयौमत तस पमाश्विर कपुविर सन्त।
7. तक्षे रमाजमानयाः ययाः तस्य ममाहिमात्म्यमम् उदमावियमत तक्षेन सहि सपुखमम् अविमतष्ठन्तक्षे।
8. अन्यमायकमाररणयाः रमाजयाः उपदक्षेषमारयाः परमामभसन्धमानपरमायाः मसन्त्रणयाः।
9. अत्यन्तभयङ्करकषप्रदक्षे कपुमटलक्षे च रमाज्यतन्त्रक्षे रमाजमा प्रलपुब्धनो न भविक्षेतम्।
10. शपुकनमासनयक्षे रमाजकपुममारयाः चन्द्रिमापष्ट्रीडयाः प्रककत्यमा एवि धष्ट्रीरयाः।
11. शपुकनमासमतक्षे समाधपुमभयाः रमाजकपुममारयाः ननवि मनन्दयाः।
12. रमाजकपुममारक्षे चन्द्रिमापष्ट्रीडक्षे ससस्कमारमायाः मपत्रमा तमारमापष्ट्रीडक्षेन आरनोमपतमायाः।
13. रमाजकपुममारस्य गपुणमायाः मसन्त्रणस शपुकनमासस मपुखरष्ट्रीककतविन्तयाः।
14. दमपु विर नष्ट्रीतयमा लक्ष्म्यमा सज्जनयाः दज
पु र नमायतक्षे।
15. मसन्त्रमतक्षे रमाजकपुममारयाः रमाज्यमामभषक्षेकमङलमम् अनपुभविक्षेतम्।
16. रमाजकपुममारयाः मन्त्रष्ट्रीच्छमानपुसमारस मदषतमास मशरमाससस अविनमयक्षेतम्।
17. रमाजकपुममारयाः सप्तदष्ट्रीपभकषणमायमायाः विसपुमत्यमायाः पपुपुनमविर जयस कपुयमारतम्।
18. आरूढप्रतमापस्य रमाजयाः आदक्षेशयाः दक्षेविवितम् ससदनो भविमत।
19. रमाजकपुममारयाः चन्द्रिमापष्ट्रीडयाः शपुकनमासस्य उपदक्षेशमादम् अनन्तरस गकहिस प्रत्यमाजगमाम।
20. रमाजकपुममारयाः मनमर लमामभयाः उपदक्षेशविमासगभयाः पमवित्रष्ट्रीककतयाः इवि गकहिस प्रत्यमागतयाः।
21. चन्द्रिमापष्ट्रीडयाः प्रष्ट्रीतहृदययाः सनम् गकहिस प्रत्यमागतयाः।
22. स च रमाजकपुममारयाः मपुहिहतर सस्थत्विमा गकहिस प्रत्यमाजगमाम।

यनोगयतमामविस्तमारयाः
१९.६)

कमविपररचययाः

भकम मकमा - महिमाकमवियाः बमाणभटयाः गदकमाव्यजगतयाः चक्रवितर्णी । पदस विदस गदस हृदमम् इमत उमकयाः
बमाणस्य गदकमाव्यस्य रचनमादनन्तरमक्षेवि भमणमतपदविष्ट्रीमम् असधगतमा इमत भमामत। कमविरमाजयाः इमत नमाममा
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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गदकमविरक्षेकयाः विदमत यतम् – "सपुबन्धपुबमारणभटश्च कमविरमाज इमत त्रययाः " इमत श्लक्षेषमाथर चमत्कमारक्षे वियस त्रय एवि
गदकविययाः इमत। बमाणभटस्य कमवितमासमामथ्यर मविचमारक्षे गनोविधर नमाचमायर स्य प्रशससमाविचनमम् एविमसस्त –

"जमातमा मशखसण्डनष्ट्री प्रमाकम् यथमा मशखण्डष्ट्री तथमाऽविगच्छमामम।
प्रमागल्भ्यमसधकममाप्तपुस विमाणष्ट्री बमाणक्षे बभकविक्षे"मत॥
महिमाकमवियाः जयदक्षेवियाः ब्रकतक्षे, यथमा -

"हिषर्वो हिषर्वो हृदयविसमतयाः पञबमाणस्तपु बमाणयाः" इमत।
दक्षे श कमालयौ

- महिमाकमविनमा स्विक्षेमतविकत्तस स्विमविरमचतक्षे हिषर चररतक्षे मविस्तरशयाः प्रमतपमामदतमम्।

महिरण्यबमाहपरनमाममकमायमायाः शनोणमानदमायाः पसश्चमतटक्षे सस्थतयाः प्रष्ट्रीमतककटमाख्ययाः गमामयाः बमाणस्य जन्मभकममयाः
आसष्ट्रीतम्। सम्प्रमत स्थमानममदस मबहिमाररमाज्यस्य आरमामण्डलमान्तगर तमम्। बमाणभटस्य विसशयाः मविदमाभ्यमासक्षे धममारचरणक्षे
च अतष्ट्रीवि सपुप्रससद आसष्ट्रीतम्। विमात्स्यमायनविसशजयाः मचत्रभमानपुयाः बमाणभटस्य मपतमा ममातमा च रमाज्यदक्षेविष्ट्री।
उमकरक्षेविमसस्त लभ्यतक्षे - "अलभत च मचत्रभमानपुस्तक्षेषमास मध्यक्षे रमाजदक्षेव्यमभधमानमायमास ब्रमाहण्यमास बमाणममात्मजमम्। "
इमत। अतनोऽयस ब्रमाहण आसष्ट्रीमदमत मनश्चप्रचमम्। बमाणस्य जन्मस्थमानस्य समष्ट्रीप एवि यमषगकहिमम् नमाम गमामयाः ,
ततनोऽमप

अनमतदरक क्षे

श्रष्ट्रीहिषर विधर नस्य

मदतष्ट्रीयमशलमामदत्यस्य

रमाज्यमम्

श्रष्ट्रीकण्ठदक्षेशयाः

आसष्ट्रीतम्।

हिषर विधर नमशलमामदत्यस्य कमालयाः ६०६-६४७ सख्रिषमाब्दमाभ्यन्तरक्षे इमत हिषर चररतक्षे उमल्लसखतमम् । अतयाः
बमाणभटनोऽमप सप्तमशतकस्य कमवियाः इमत स्पषमम्।
जष्ट्री वि नचररतमम् - शनशविक्षे एवि बमाणस्य ममातकमवियनोगयाः अभवितम्। ततयाः मपतमा एवि बमालस्य
रकणपनोषणभमारमम् ऊढविमानम्। ततयाः समपुमचतक्षे वियसस तस्य मविसधवितम् उपनयनमामदससस्कमारमायाः सम्पनमायाः। तक्षेन च
जनकमातम् सकलमविदमा असधगतमा। बमाणस्य चतपुदरशक्षे वियसस मपतमामप मदविस गतयाः। तदमा सखनयाः बमाणयाः ममत्रनयाः सहि
गमाममादम् गमाममान्तरस पयर टनम् असन्तमक्षे प्रष्ट्रीमतककटस प्रमत गतयाः। तत्र एवि तस्य कमवित्विमविकमाशयाः ससविकत्तयाः।
चन्द्रिसक्षेनममातकषक्षेणयौ तस्य भ्रमातरयौ इमत प्रससमदयाः। ततयाः कमवित्विप्रमतभमा तस्य कणमारकमणर कयमा बहिह त्र प्रसकतमा।
तदमा तत्कमवित्विप्रमतभमास श्रपुत्विमा चक्रविमतर नयाः हिषर विधर नस्य ममातपुलयाः मचत्रभमाननोयाः ममत्रस च ककष्णरमाजयाः मपुगधयाः। तस्य
ककपयमा स हिषर विधर नस्य आस्थमानपसण्डतमण्डल्यमास स्थमानस लब्धविमानम्। ततयाः मकसञत्कमालमानन्तरस बमाणभटयाः
हिषर विधर नस्य अतष्ट्रीवि मप्रयममत्रमम् अभवितम्। तदमा बमाणयाः हिषर विधर नस्य जष्ट्रीविनचररतमम् आसश्रत्य हिषर चररतमम् इमत
नमामकस गन्थस रचयमाममास। भकषणभटयाः बमाणभटस्य पपुत्रयाः।
कमविकक तययाः - महिमाकमवियाः बमाणभटयाः गदकमाव्यदयमविमनममारणक्षेन सहृदयमानमास हृदयक्षे अमरस स्थमानस
प्रमाप्तविमानम्। अत एवि कमाव्यरससकमानमामम् अयमम् उदनोषयाः "बमाणनोसच्छष्टमम् जगतम् सविर मम्" इमत। तस्य गदकमाव्यदयस
तमावितम् हिषर चररतमम् कमादम्बरष्ट्री चक्षेमत।
तत्र हिषर चररतमम् इमत आख्यमामयकमागन्थयाः। विमास्तमविकमम् इमतहिमासमम् आसश्रत्य अयस गन्थयाः बमाणभटक्षेन
मविरमचतयाः।

एतस्य

गन्थस्य

आख्यमामयकमात्विस

स्वियमक्षेवि

कथयमत

- “करनोम्यमाख्यमामयकमाम्भनोधयौ

सजहमाप्लविनचमापलमम्” इमत। नक्षेदस समाधमारणस चररतपपुस्तकममप तपु सरसस कमाव्यमम्। “ओजयाःसममासभकयस्त्विमम्
एतदम् गदस्य जष्ट्रीमवितमम्” इमत गदमविषयक्षे आलङ्कमाररकमाणमामपुमकयाः। समक्षेषमामक्षेवि आलङ्कमाररकमाणमास मतक्षे
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ओजयाःसममासभकयनोगदकमाव्यससरचनक्षे मकधरन्यनो बमाणयाः। तस्य च ओजयाःसममासबहिह लस गदकमाव्यस भविमत हिषर चररतमम्।
असस्मनम् गन्थक्षे अषयौ उच्छमासमायाः ससन्त। तक्षेषपु आदक्षे उच्छमासत्रयक्षे बमाणयाः स्विष्ट्रीयमास कथमास सलसखतविमानम्। तत्रनवि तस्य
विसशपररचयमामदकस मनबदमम्। चतपुथर्वोच्छमासमातम् सममामप्तपयर न्तस रमाजयाः हिषर विधर नस्य चररतमम् उपन्यस्तमम्।
बमाणभटस्य मदतष्ट्रीयस प्रससदस गदकमाव्यस भविमत कमादम्बरष्ट्री। कमादम्बरष्ट्री स्विष्ट्रीयकल्पनयमा रमचतयाः
कथमागन्थ इमत बमाणस्य स्विष्ट्रीययमा "सधयमा मनबदक्षेयममतदयष्ट्री कथमा" इत्यपुक्त्यमा एवि जमायतक्षे। कमादम्बयमारमपुकमा
कथमा गपुणमाढ्यमविरमचतमायमा बकहित्कथमायमायाः ससगकहिष्ट्रीतमा। बकहित्कथमातयाः कथमाममादमाय स्विककीयकमवित्विविनभव्यक्षेन
कमाव्यकलमाननपण्पु यक्षेन कथमायमास विनमशष्ट्यमम् उत्पमाद कमादम्बरवीं मनबदविमानम् महिमाकमविबमारणयाः। अत एवि
रससकजननोमकयाः - "कमादम्बरष्ट्रीरसजमानमामम् आहिमारनोऽमप न रनोचतक्षे " इमत। कमादम्बरष्ट्री स्विविनभविक्षेन अन्विथर नमाम्नष्ट्री
कमादम्बरष्ट्री एवि सम्पनमा। कमादम्बरष्ट्री नमाम ममदरमा। ममदरमा यथमा मदमपुत्पमादयमत तथनवि इयस कथमा अमप जनयमत
कमाव्यमास्विमादमदमम्। बमाणस्य कमादम्बयमारयाः महितष्ट्री प्रशससमा मविदमदयाः आलङ्कमाररकनयाः ककतमा। यथमा तत्र रमाजशक्षेखरयाः -

"सहिषर चररतमारब्धमादतपु कमादम्बरष्ट्रीकथमा।
बमाणस्य विमाण्यनमायरवि स्विच्छन्दमा भ्रममत मकतयौ।।" इमत। तथनवि ककीमतर कयौमपुदष्ट्रीकमारयाः भणमत -

"यपुकस कमादम्बरष्ट्री श्रपुत्विमा कवियनो मयौनममासश्रतमायाः।
बमाणध्विनमाविनध्यमायनो भवितष्ट्रीमत स्मकमतयर तयाः।।" इमत।
एविस सममासतयाः कमविपररचययाः प्रस्तपुतयाः।

१९.७)

मविशक्षे ष जमानमाय अध्यक्षे त व्यमा गन्थमायाः

बमाणभटप्रणष्ट्रीतनोऽयस कमादम्बरष्ट्रीकथमागन्थयाः भमारतष्ट्रीयससस्ककतसमामहित्यक्षे अत्यपुत्ककषस पदमम् अलङ्करनोमत।
बहिह मभयाः परममादरक्षेण श्लमाघ्यममानयाः अयस गन्थयाः। अत्र शपुकनमासनोपदक्षेशयाः इत्यसशयाः अध्यक्षेययाः अस्ममाकमम्। तत्र
अध्यक्षेतमारयाः यमद इतयाः अमप दृढस जमानमम् तमहिर अधनोसलसखतमानम् गन्थमानम् द्रिषपु स शक्नपुययाःपु -

 कमादम्बरष्ट्री - चन्द्रिकलमाससस्ककतमहिन्दष्ट्रीव्यमाख्यनोपक्षेतमा
व्यमाख्यमाकमारयाः - आचमायर शक्षेषरमाजशममार रक्षेगमष्ट्रीयाः
प्रकमाशकयाः - चयौखम्बमा सपुरभमारतष्ट्री प्रकमाशन, विमारमाणसष्ट्री

 कमादम्बरष्ट्री - चन्द्रिकलमामविदनोमतनष्ट्रीव्यमाख्यमादयनोपक्षेतमा
व्यमाख्यमाकमारयाः - पसण्डत ककष्णमनोहिनशमासष्ट्री
प्रकमाशकयाः - चयौखम्बमा ससस्ककत ससस्थमान, विमारमाणसष्ट्री

 कमादम्बरष्ट्री - (विङभमाषमायमामम्)
सम्पमादकयाः - श्रष्ट्रीनष्ट्रीरदविरणभटमाचमायर याः
प्रकमाशकयाः - ससस्ककत पपुस्तक भमाण्डमारयाः, कनोलकमातमा
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१९.८)

भमाषमामविस्तमारयाः

शपुकनमासनोपदक्षेशयाः इत्यसशस्य पमाठक्षे न ससस्ककतभमाषमायमास जमानविधर नस मनश्चप्रचमम्। अध्यक्षेयमासशस्य
अध्ययनक्षेन जमानविधर नस्य कक्षेचन उपमायमायाः समाममान्यक्षेन मनमदर श्यन्तक्षे शपुकनमासनोपदक्षेश इमत पमाठ्यमासशस्य अध्ययनक्षेन भविमानम् -

1. ससस्ककतक्षे गदसमामहित्यरचनमाकयौशलस बनोदस पु शक्ननोमत।
2. नविष्ट्रीनपदमानमास तमासलकमामनममारणस कतपुर शक्ननोमत।
3. सममासनमाममामन तत्प्रयनोगकयौशलस च जमातपुस शक्ननोमत।
4. नविष्ट्रीनधमातकनमास प्रककमतप्रत्ययमानमास च प्रयनोगस कनोष्ठकस च कतपुर शक्ननोमत।
5. नविष्ट्रीनपदमानमामम् अथमारनमास च जमानक्षेन भमाषमासमकमदस कतपुर शक्ननोमत।

१९.९)

भमाविमविस्तमारयाः

1. कथमाममममास गदरूपक्षेण पमठतपुस पमाठमयतपुस च भविन्तयाः शक्नपुविसन्त।
2. नमाटकरूपक्षेण इयस कथमा प्रस्तनोतपुस शक्यतक्षे।
3. धनमपपमासमा मरणस्य बष्ट्रीजममत्यपुपदक्षेशस मनसस ससस्थमाप्य जष्ट्रीविनक्षे प्रवितर नष्ट्रीयमम्।
4. आजमा गपुरूणमास ह्यमविचमारणष्ट्रीयमा।
5. गपुरूणमास सज्जनमानमास च सविर दमा सम्ममानस मविधक्षेयमम्।
6. गपुरूणमामम् आजमामम् उपदक्षेशस च स्विष्ट्रीककत्यनवि कमायर प्रवितर नष्ट्रीयमम्।
7. मसन्त्रणयाः शपुकनमासस्य उपदक्षेशस मनसस मनधमाय जष्ट्रीविनपररपमालनक्षेन जष्ट्रीविनस सपुष्ठपु स्यमातम्।
8. कदमामप धनययौविनमामदकमम् आसश्रत्य अहिङ्कमारयाः न करणष्ट्रीययाः।

॥ इमत नविदशयाः पमाठयाः ॥
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