1
1) सपुभ मामषतमामन-१
प्रस्तमाविनमा

-

बमाणभट्टमविरमचितक्षे हिषर चिररतक्षे सपुभमामषतस्य लकणमम् एविमम् उकस यतम् पपुर माणक्षे ष षविमतहिमासक्षे ष पु तथमा रमाममायणमामदषपु।
विचिनस समारभकतस यतम् ततम् सपुभ मामषतमपुच् यतक्षे ॥
अथमारतम् पपुरमाणमामदषपु इमतहिमासक्षेषपु रमाममायणमामदषपु महिमाकमाव्यक्षेषपु चि असखलमनपुषयमहितमाय विमारस विमारमम् उकस
यतम् तत्त्विस तदक्षेवि समारत्विक्षेन यत्र कथ्यतक्षे ततम् सपुभमामषतमम् इत्यपुच्यतक्षे। ससस्ककतक्षे तमावितम् सहिसमासधकमामन
सपुभमामषतमामन वितर न्तक्षे। सपुभमामषतमानपुसमारस जष्ट्रीविनस यमाप्यतक्षे चिक्षेतम् सम्पकणर जष्ट्रीविनमम् एवि सपुखकरस भविमत। तक्षेषपु एवि
सपुभमामषतक्षेषपु मचितमामन दश सपुभमामषतमामन वियमम् अषस्मनम् पमाठक्षे पठमामयाः। पमाठस्यमास्य पठनक्षेन मविदमायमायाः ममाहिमात्म्यस
जमास्यमामनो वियमम्। एविस मविदमाममाहिमात्म्यक्षे जमातक्षे समत मविदमालमाभक्षे अस्ममाकस प्रष्ट्रीमतयाः उत्पत्स्यतक्षे। एतक्षेषमास सपुभमामषतमानमास
पठनक्षेन जष्ट्रीविनस्य यथमाथर पन्थमानस चिक्षेतपुस शक्नपुमयाः वियमम्। सपुभमामषतनोकक्षे पसथ चिलनक्षेन अस्ममाकमम् अभष्ट्रीषलमाभयाः
अविश्यमम् एवि स्यमातम्। पमाठस्यमास्य पठनक्षेन अस्ममाकस महिमानम् आनन्दयाः भविक्षेतम्।

उदक्षेश् यमामन इमस पमाठस पमठत्विमा भविमानम् -

➢ मविदमायमायाः ममाहिमात्म्यस जमातपुस शक्नपुयमातम्।
➢ धममारचिरणस कक्षेन प्रकमारक्षेण कतर व्यमम् - इत्यषस्मनम् मविषयक्षे जमानस प्रमाप्नपुयमातम्।
➢ विमाग्भकषणस्य ममाहिमात्म्यस जमातपुस शक्नपुयमातम्।
➢ समामहित्यमामदशमास्त्रमविहिष्ट्रीनस्य ककीदृशष्ट्री दशमा भविमत - अषस्मनम् मविषयक्षे जमानष्ट्रीयमात।
➢ श्लनोकक्षे षस्थतमानमास पदमानमामम् अन्विययाः कक्षेन प्रकमारक्षेण कतर व्ययाः इमत जमानष्ट्रीयमातम्।
➢ श्लनोकमानमास व्यमाख्यमा कक्षेन प्रकमारक्षेण कतर व्यमा इत्यषस्मनम् मविषयक्षे जमास्यमत।

1.1) मकल पमाठयाः दमानस भनोगनो नमाशसस्त्रसनो गतयनो मवित्तस्य।
यनो न ददमामत न भपुङ् कक्षे तस्य तकत ष्ट्री य मा गमतभर विमत॥१॥
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मविदमा नमाम नरस्य रूपमसधकस प्रच्छन्नगपुप्त स धनस
मविदमा भनोगकरष्ट्री यशयाःसपुख करष्ट्री मविदमा गपुरू णमास गपुर याः।
मविदमा बन्धपुज ननो मविदक्षे श गमनक्षे मविदमा परस ददै वि तस
मविदमा रमाजसपु पकस जतमा न तपु धनस मविदमामविहिष्ट्री न याः पशपुयाः ॥२॥
अजरमामरवित्प्रमाजनो मविदमामथर चि मचिन्तयक्षे त म्।
गकहि ष्ट्री त इवि कक्षे शक्षे ष पु मकत् यपुन मा धमर ममाचिरक्षे त म्॥ ३॥
मविदमा ददमामत मविनयस मविनयमादम् यमामत पमात्रतमामम्।
पमात्रत्विमादम् धनममाप्ननोमत धनमादम् धमर ततयाः सपुख मम्॥ ४॥
शनोत्रस शपुतक्षे नदै वि न कपु ण्डलक्षे न
दमानक्षे न पमामणनर तपु कङ्कणक्षे न ।
भमामत कमाययाः करणमापरमाणमास
परनोपकमारदैयाः न तपु चिन्दनक्षे न ॥५॥
विचिनो महि सत्यस परमस मविभकष णस
लज्जमाङ्गनमायमायाः कक शतमा कटकौ चि।
मदजस्य मविददैवि पपुन स्तथमा कममा
शष्ट्री लस महि सविर स्य नरस्य भकष णमम्॥ ६॥
कक्षे यक र मा न मविभकष यषन्त पपुर षस हिमारमा न चिन्द्रिनोज्ज्विलमा
न स्नमानस न मविलक्षे प नस न कपु सपुमस नमालङ्कक तमा मकधर जमायाः।
विमाण्यक्षे क मा समलङ्करनोमत पपुर षस यमा सस स् कक तमा धमायर तक्षे
कष्ट्री य न्तक्षे खलपु भकष णमामन सततस विमाग्भकष णस भकष णमम्॥ ७॥
नरस्यमाभरणस रूपस रूपस्यमाभरणस गपुण याः।
गपुण स्यमाभरणस जमानस जमानस्यमाभरणस कममा॥८॥
समामहित्यसङ्गष्ट्री त कलमामविहिष्ट्री न याः
समाकमात्पशपुयाः पपुच् छमविषमाणहिष्ट्री न याः॥
तकणस न खमादन्नमप जष्ट्री वि ममान स्तदमागधक्षे यस परमस पशकन मामम्॥ ९॥
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यत्र मविदज्जननो नमाषस्त श्लमाघ्यस्तत्रमाल्पधष्ट्री रमप।
मनरस्तपमादपक्षे दक्षे शक्षे एरण्डनोऽमप द्रिपुम मायतक्षे ॥ १०॥

1.2) अधपुन मा वियस मकल पमाठस अविगच्छमाम
दमानस भनोगनो नमाशसस्त्रसनो गतयनो मवित्तस्य।
यनो न ददमामत न भपुङ् कक्षे तस्य तकत ष्ट्री य मा गमतभर विमत॥१॥
अन्विययाः - मवित्तस्य दमानस भनोगयाः नमाशयाः मतसयाः गतययाः भविषन्त। यनो न ददमामत , न भपुङ्कक्षे तस्य

(मवित्तस्य) तकतष्ट्रीयमा गमतयाः भविमत।
अन्वियमाथर याः - मवित्तस्य धनस्य दमानस प्रदमानस भनोगयाः उपभनोगयाः नमाशयाः मविनमाशयाः मतसयाः मत्रमविधमायाः गतययाः
भविषन्त वितर न्तक्षे। यनो जनयाः न ददमामत दमानस न करनोमत, न भपुङ्कक्षे भनोगस न करनोमत, तस्य जनस्य (मवित्तस्य)
तकतष्ट्रीयमा गमतयाः नमाशयाः भविमत जमायतक्षे।
सरलमाथर याः - धनस्य दमानस भनोगयाः मकञ्च नमाशयाः - इत्यक्षेतमायाः मत्रमविधमायाः गतययाः वितर न्तक्षे। कषश्चितम् जनयाः
यमद धनस्य दमानममप न करनोमत मकञ्च भनोगममप न करनोमत तमहिर तस्य धनस्य मविनमाशयाः अविश्यस भविमत।
तमात्पयमारथर याः - धनस महि सविरयाः जनदैयाः एवि इषमम्। अषस्मनम् जगमत धनस मविनमा न कस्यमचितम् कमायर स्य
ससमदयाः वितर तक्षे। परन्तपु तस्य धनस्य दमानस भनोगयाः मकञ्च नमाशयाः इत्यक्षेतमायाः मत्रमविधमायाः गतययाः वितर न्तक्षे। अथमारतम्
धनस्य दमानस कतपुर शक्यतक्षे, अथविमा तस्य भनोगयाः कतपुर शक्ययाः, अन्यथमा धनस्य नमाशयाः भविक्षेतम्। यस्य समष्ट्रीपक्षे तपु
असधकस धनस वितर तक्षे तमादृशयाः जनयाः यमद दररद्रिक्षेभ्ययाः अथविमा अन्यत्सत्पमात्रमाय तदनस न ददमामत , मकञ्च स्वियमम्
अमप यमद तस्य भनोगस न करनोमत, कक्षेविलस सञ्चयमम् एवि करनोमत तमहिर मकसञ्चमदनमाभ्यन्तरक्षे तस्य मविनमाशयाः अविश्यस
भविमत। धनस तपु अविश्यमम् एवि सविरयाः उपमाजर नष्ट्रीयमम्। परन्तपु उपमासजर तस धनस यमद अस्ममाकमम् असधकस भविमत, तमहिर
अविश्यमम् एवि दररद्रिक्षेभ्ययाः अथविमा कस्मदैमचितम् शपुभकमायमारय तस्य दमानस करणष्ट्रीयमम्। यमद कषश्चितम् दमानस कतपुर
नक्षेच्छमत, तमहिर तक्षेन तस्य धनस्य भनोगयाः करणष्ट्रीययाः। ययाः तपु दमानमम् अमप न करनोमत , भनोगममप न करनोमत, तस्य
उपमासजर तस्य धनस्य तपु मविनमाश एवि भविमत।
व्यमाकरणमविमशर याः १) भपुङ्कक्षे - भपुजम्-धमातनोयाः लमट प्रथमपपुरषदैकविचिनक्षे भपुङ्कक्षे इमत रूपमम्।
सषन्धकमायर म म् १) नमाशषस्तसयाः = नमाशयाः + मतसयाः।
२) मतसनो गतययाः = मतसयाः + गतययाः।
३) गमतभर विमत = गमतयाः + भविमत।
प्रयनोगपररवितर न मम् - मवित्तस्य दमानक्षेन भनोगक्षेन नमाशक्षेन मतसकमभयाः गमतमभयाः भकयतक्षे। यक्षेन न दष्ट्रीयतक्षे , न
भपुज्यतक्षे तस्य (मवित्तस्य) तकतष्ट्रीययमा गत्यमा भकयतक्षे।
छन्दयाःपररचिययाः - अषस्मनम् श्लनोकक्षे आयमारछन्दयाः वितर तक्षे।
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मविदमा नमाम नरस्य रूपमसधकस प्रच्छन्नगपुप्त स धनस
मविदमा भनोगकरष्ट्री यशयाःसपुख करष्ट्री मविदमा गपुरू णमास गपुर याः।
मविदमा बन्धपुज ननो मविदक्षे श गमनक्षे मविदमा परस ददै वि तस
मविदमा रमाजसपु पकस जतमा न तपु धनस मविदमामविहिष्ट्री न याः पशपुयाः ॥२॥
अन्विययाः - मविदमा नमाम नरस्य असधकस रूपमम्, प्रच्छन्नगपुप्तस धनमम्, मविदमा भनोगकरष्ट्री, यशयाःसपुखकरष्ट्री,
मविदमा गपुरूणमास गपुरयाः, मविदमा मविदक्षेशगमनक्षे बन्धपुजनयाः, मविदमा परस ददैवितमम्, मविदमा रमाजसपु पकसजतमा, धनस न तपु

(पकसजतमम्) (अषस्त)। मविदमामविहिष्ट्रीनयाः पशपुयाः।
अन्वियमाथर याः - मविदमा नमाम नरस्य जनस्य असधकस शक्षेष्ठस रूपस सकौन्दयर मम्, प्रच्छन्नगपुप्तमम् अन्तयाःषस्थतस
धनस मवित्तमम्, मविदमा भनोगकरष्ट्री भनोगस्य उत्सस्विरूपमा, यशयाःसपुखकरष्ट्री यशसयाः सपुखस्य चि समाधनभकतमा, मविदमा
गपुरूणमामम् उपदक्षेशदमाततॄणमास गपुरयाः उपदक्षेषमा , मविदमा मविदक्षेशगमनक्षे मविदक्षेशगमनकमालक्षे बन्धपुजनयाः ममत्रस्विरूपमा, मविदमा
परस ददैवितमम् शक्षेष्ठमा दक्षेवितमा, मविदमा रमाजसपु रमाजसभमायमास पकसजतमा स्तपुतमा, धनस मवित्तस न तपु (पकसजतमम्)। मविदमामविहिष्ट्रीनयाः
मविदयमा हिष्ट्रीनयाः जनयाः पशपुयाः पशपुस्विरूपयाः।
सरलमाथर याः - मविदमा महि जनस्य शक्षेष्ठस सकौन्दयर भविमत, इयस जनस्य ससञ्चतस धनस, भनोगस्य
उत्सस्विरूपमा इयस यशसयाः सपुखस्य चि समाधनक्षे सहिमायकभकतमा। मविदमा महिद्भ्ययाः मविदद्भ्ययाः अमप उपदक्षेशस
प्रयच्छमत। मविदक्षेशगनसमयक्षे मविदमा एवि जनस्य समाहिमाय्यस करनोमत। मविदमायमायाः अपक्षेकयमा शक्षेष्ठदक्षेवितमा न मविदतक्षे।
रमाजसभमासदृशशक्षेष्ठस्थमानक्षे अमप धनस न पकज्यतक्षे, परन्तपु मविदमायमायाः पकजमा तपु सविर त्र अविश्यमम् एवि भविमत। तस्ममातम्
यस्य समष्ट्रीपक्षे मविदमा नमाषस्त, स तपु पशपुस्विरूप एवि।
तमात्पयमारथर याः - मविदमा तपु सविर शमास्त्रदैयाः एवि स्तकयतक्षे। प्रस्तपुतक्षेऽषस्मनम् श्लनोकक्षे अमप मविदमायमायाः एवि स्तपुमतयाः
मविधष्ट्रीयतक्षे। मविदमा जनस्य शक्षेष्ठस सकौन्दयर भविमत अथमारतम् मविदमाविमानम् पपुरषयाः प्रककत्यमा एवि सपुन्दरयाः दृश्यतक्षे ,
सकौन्दयमारय तस्य विक्षेशभकषमामदनमा प्रयनोजनस न वितर तक्षे। मविदमा पपुरषस्य अन्तयाःषस्थतस गपुप्तस धनमम् अथमारतम् मविदमाविमानम्
पपुरषयाः दृश्यतक्षे चिक्षेतम् तस्य अन्तयाः यतम् मविदमारूपस धनमम् अषस्त ततम् बमहियाः सविर द्रिषपु स न शक्नपुविषन्त , परन्तपु तस्य
ममाहिमात्म्यस वितर तक्षे, कमायर कमालक्षे ततम् एवि धनस जनस्य सहिमायकस भविमत। मविदमानम् पपुरषयाः यस्य भनोगस कतपुरमम् इच्छमत,
मविदमा तस्य भनोगस्य समाधनक्षे सहिमायभकतमा भविमत। मविदमा वितर तक्षे चिक्षेतम् पपुरषस्य यशयाः अमप विधर तक्षे। स जनयाः सविर त्र
पकसजतयाः भविमत। मविदयमा मविनययाः लभ्यतक्षे , मविनयमातम् यनोग्यतमा लभ्यतक्षे, यनोग्यतयमा चि धनलमाभयाः भविमत, मकञ्च
धनक्षेन सपुखस समाध्यतक्षे। एविसरूपक्षेण मविदमा एवि सविर मविधसपुखमानमास समाधनभकतमा वितर तक्षे। महिमान्तयाः मविदमाससयाः यक्षे वितर न्तक्षे ,
तक्षेभ्ययाः अमप इयस मविदमा उपदक्षेशस प्रयच्छमत। अथमारतम् मविदमा एवि सविर्योत्तममा उपदक्षेशदमात्रष्ट्री इमत जमायतक्षे। कषश्चितम्
जनयाः यदमा एकमाककी मविदक्षेशस गच्छमत, तदमा इयस मविदमा एवि तस्य बन्धपुस्विरूपमा भविमत , मकञ्च तस्य
मविदक्षेशगमनहिक्षेतपुयाः अमप प्रमाययाः इयस मविदमा एवि भविमत। मविदमाबलमातम् स मविदक्षेशक्षे अमप पकज्यस्थमानस लभतक्षे। मविदमा तपु
शक्षेष्ठमा दक्षेवितमा। अतयाः अस्ममामभयाः सविरयाः एवि मविदमादक्षेव्यमायाः पकजमा करणष्ट्रीयमा , तक्षेन अस्ममाकमम् अभष्ट्रीषलमाभयाः अविश्यस
भमविषयमत। रमाजसभमासदृशमहित्स्थमानक्षेषपु धनस्य स्तपुमतयाः न मक्रयतक्षे , परन्तपु मविदमायमायाः मविदमावितयाः चि स्तपुमतयाः तपु
सविर त्र एवि मक्रयतक्षे। अतयाः धनलमाभमापक्षेकयमा मविदमालमाभमाय एवि अस्ममामभयाः प्रयत्नयाः करणष्ट्रीययाः , मविदमा लभ्यतक्षे चिक्षेतम्
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ततयाः एवि धनलमाभयाः अविश्यस भमविषयमत। ययाः तपु मविदमामविहिष्ट्रीनयाः मकखरयाः वितर तक्षे, स सविर त्र एवि मनन्दतक्षे।
मविदमाभमाविमातम् पशपुत्विमम् एवि तषस्मनम् आगचिछमत। अतयाः मविदमालमाभयाः अत्यमाविश्यकयाः।
व्यमाकरणमविमशर याः -

1) प्रच्छन्नगपुप्तमम् - प्रच्छन्नस चि ततम् गपुप्तस प्रच्छन्नगपुप्तमम् इमत कमर धमारयसममासयाः।
2) यशयाःसपुखकरष्ट्री - यशयाः चि सपुखस चि यशयाःसपुखक्षे इमत दन्दसममासयाः, यशयाःसपुखक्षे करनोमत इमत
यशयाःसपुखकरष्ट्री।

3) मविदक्षेशगमनक्षे - मविदक्षेशस्य गमनस मविदक्षेशगमनमम् इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरषसममासयाः, तषस्मनम् मविदक्षेशगमनक्षे।
4) मविदमामविहिष्ट्रीनयाः - मविदयमा मविहिष्ट्रीनयाः मविदमामविहिष्ट्रीनयाः इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरषसममासयाः।
सषन्धकमायर म म् -

1) बन्धपुजननो मविदक्षेशगमनक्षे = बन्धपुजनयाः + मविदक्षेशगमनक्षे।
प्रयनोगपररवितर न मम् - मविदयमा नमाम नरस्य असधकक्षेन रूपक्षेण , प्रच्छन्नगपुप्तक्षेन धनक्षेन, मविदयमा भनोगकयमार,
यशयाःसपुखकयमार, मविदयमा गपुरूणमास गपुरणमा, मविदयमा मविदक्षेशगमनक्षे बन्धपुजनक्षेन, मविदयमा

परक्षेण ददैवितक्षेन, मविदयमा

रमाजसपु पकसजतयमा, धनक्षेन न तपु (पकसजतक्षेन) (भकयतक्षे)। मविदमामविहिष्ट्रीनक्षेन पशपुनमा (भकयतक्षे)।
छन्दयाःपररचिययाः - अषस्मनम् श्लनोकक्षे शमादर ल
क मविक्रकीमडतमम् इमत छन्दयाः वितर तक्षे।
अजरमामरवित्प्रमाजनो मविदमामथर चि मचिन्तयक्षे त म्।
गकहि ष्ट्री त इवि कक्षे शक्षे ष पु मकत् यपुन मा धमर म माचिरक्षे त म्॥ ३॥
अन्विययाः - प्रमाजयाः अजरमामरवितम् मविदमामम् अथर चि मचिन्तयक्षेतम्। मकत्यपुनमा कक्षेशक्षेषपु गकहिष्ट्रीत इवि धमर मम्
आचिरक्षेतम्।
अन्वियमाथर याः - प्रमाजयाः धष्ट्रीममानम् अजरमामरवितम् जरमामरणरमहितवितम् मविदमामम् शमास्त्रजमानकलमाजमानमामदकमम्
अथर चि द्रिव्यस चि मचिन्तयक्षेतम् उपमाजर यक्षेतम्। मकत्यपुनमा अन्तकक्षेन कक्षेशक्षेषपु मचिकपुरक्षेषपु गकहिष्ट्रीत इवि धकत इवि धमर पपुण्यमम्
आचिरक्षेतम् अनपुमतष्ठक्षेतम्।
सरलमाथर याः - जमानष्ट्री पपुरषयाः आत्ममानमम् अजरमम् अमरमम् इमत मत्विमा मविदमायमायाः अथर स्य चि उपमाजर नस
करनोमत, परन्तपु कमालकविसलतमम् इवि आत्ममानस मत्विमा धमर स्य अनपुष्ठमानस करनोमत।
तमात्पयमारथर याः - ययाः प्रककतयाः जमानष्ट्री वितर तक्षे, तक्षेन तपु अहिस जरमामरणरमहितयाः अषस्म इमत मविमचिन्त्य
शमास्त्रजमानस नमानमाकलमामदजमानस चि उपमाजर नष्ट्रीयमम्। अथमारतम् एतक्षेषमास जमानमानमामम् उपमाजर नक्षे न कमामचितम् शष्ट्रीघ्रतमा वितर तक्षे।
बमाल्यकमालमातम् आरभ्य मरणपयर न्तस सम्पकणर जष्ट्रीविनस व्यमाप्य शनदैयाः शनदैयाः मविदमा प्रमाप्तपुस शक्यमा धनमम् लब्धपुस शक्यस
चि। परन्तपु धममारजरनमविषयक्षे तपु इयस शदैलष्ट्री मभन्नमा एवि। कमालक्षेन कविसलतमम् आत्ममानस मत्विमा सविर दमा धममारजरनस
करणष्ट्रीयमम्। अथमारतम् बमाल्यकमालमातम् आरभ्य एवि सविर दमा धममारजरनमविषयक्षे प्रयत्नयाः कतर व्ययाः। समाधमारणजनमायाः तपु
विमाधर क्यक्षे धममारजरनस कररषयमामम इमत मविमचिन्त्य यकौविनकमालक्षे दषपु मम् आचिरषन्त। परन्तपु मकत्यपुयाः कदमा भमविषयमत
इमत न कक्षेनमामप विकसपु शक्यतक्षे। अतयाः आबमाल्यमातम् एवि सविर दमा धममारजरनमविषयक्षे प्रयतनष्ट्रीयमम्।
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सस स् कक तसमामहित्यमम्
व्यमाकरणमविमशर याः -

1) अजरमामरवितम् - न मविदतक्षे जरमा यस्य स अथमाविमा न जष्ट्रीयरतक्षे इमत अजरयाः। न मम्रियतक्षे इत अमरयाः।
अजरश्चिमासकौ अमरश्चिक्षेमत अजरमामरयाः इमत कमर धमारयसममासयाः।

2) मचिन्तयक्षेतम् - मचिन्त-धमातनोयाः मविसधसलमङि प्रथमपपुरषदैकविचिनक्षे मचिन्तयक्षेतम् इमत रूपमम्।
3) गकहिष्ट्रीतयाः - गहिम् -धमातनोयाः कप्रत्ययक्षे पपुससस गकहिष्ट्रीतयाः इमत रूपमम्।
सषन्धकमायर म म् -

1) प्रमाजनो मविदमामम् = प्रमाजयाः + मविदमामम्।
2) गकहिष्ट्रीत इवि = गकहिष्ट्रीतयाः + इवि।
प्रयनोगपररवितर न मम् - प्रमाजक्षेन अजरमामरवितम् मविदमा अथर याः चि मचिन्त्यतमामम्। मकत्यपुनमा कक्षेशक्षेषपु गकहिष्ट्रीतक्षेन इवि
धमर याः आचियर तमामम्।
छन्दयाःपररचिययाः - अषस्मनम् श्लनोकक्षे अनपुषपुप-म् छन्दयाः वितर तक्षे।
मविदमा ददमामत मविनयस मविनयमादम् यमामत पमात्रतमामम्।
पमात्रत्विमादम् धनममाप्ननोमत धनमादम् धमर ततयाः सपुख मम्॥ ४॥
अन्विययाः - मविदमा मविनयस ददमामत, मविनयमातम् पमात्रतमास यमामत, पमात्रत्विमातम् धनमम् आप्ननोमत, धनमातम् धमर

(आप्ननोमत), ततयाः सपुखमम् (आप्ननोमत)।
अन्वियमाथर याः - मविदमा मविनयस नम्रितमास ददमामत प्रयच्छमत, मविनयमातम् नम्रित्विमातम् पमात्रतमास सत्पमात्रत्विस यमामत
प्रमाप्ननोमत, पमात्रत्विमातम् सत्पमात्रत्विमातम् दमानमामदसमपर णयनोग्यत्विमातम् धनमम् सपुविणर रजतमादमात्मकमम् अथर मम् आप्ननोमत
प्रमाप्ननोमत, धनमातम् नष्ट्रीमतसम्पमामदतमातम् धनमातम् यमागदमानमामददमारमा धमर पपुण्यस (आप्ननोमत), ततयाः तस्ममातम् पपुण्यमातम्
सपुखमम् आनन्दयाः (आप्ननोमत)।
सरलमाथर याः - मविदमालमाभक्षे समत मविनययाः उत्पदतक्षे, ययाः तपु मविनयष्ट्री भविमत स तपु सत्पमात्रत्विस लभतक्षे।
सत्पमात्रष्ट्रीभकतयाः जनयाः तपु धनस प्रमाप्ननोमत, धनस्य समपुमचितक्षेन मविमनयनोगक्षेन धमर लभतक्षे। धममारद म् महि सपुखलमाभयाः
भविमत।
तमात्पयमारथर याः - प्रस्तपुतक्षेऽषस्मनम् श्लनोकक्षे मविदमायमायाः ममाहिमात्म्यस ककीत्यर तक्षे। कषश्चितम् जनयाः यदमा मविदमालमाभस
करनोमत, तदमा तमददमाबलमातम् स स्वियमम् एवि मविनम्रियाः भविमत। स मविदमानम् सविरषमास सम्ममानस करनोमत, जमानक्षे सत्यमप
अहिङ्कमारस न प्रदशर यमत। ययाः चि एविसभकतयाः मविनम्रियाः वितर तक्षे, स शष्ट्रीघ्रमम् एवि सत्पमात्रत्विस लभतक्षे, अथमारतम् सससमारक्षेऽषस्मनम्
प्रमतष्ठमास प्रमाप्ननोमत। सविर तदपपु रर मविश्विमासस कपुविर षन्त। स मविनयष्ट्री पपुरषयाः सविर त्र पकज्ययाः भविमत। ययाः तपु सससमारक्षे
प्रमतष्ठमास प्रमाप्ननोमत स बहिह धनमम् अजर यमत, मविश्विमासकमायर मनयपुकयाः स कमायर सममापनमातम् प्रसमादरूपक्षेण महिदनस
लभतक्षे। तक्षेन उपमासजर तक्षेन धनक्षेन चि स यमागदमानमामदकस कमर ककत्विमा पपुण्यमम् अजर यमत। धनक्षेन मविनमा तपु
यमागमामदरूपधमर समाधनस षक्लषमम् एवि भविमत। अतयाः तदथर मम् अविश्यस धनमम् उपमाजर नष्ट्रीयमम्। यमागदमानमामदकमर णयाः
प्रमाप्तक्षेन पपुण्यक्षेन स स्त्रष्ट्री-पपुत्र-समकमद-प्रमतष्ठमा-आरनोग्यमामदमभयाः यपुकयाः सविर दमा आनन्दक्षेन मतष्ठमत। तस्ममातम् मविदमा एवि
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सविर मविधसपुखस्य समाधनस वितर तक्षे इमत विकसपु शक्यतक्षे। मविदमानम् पपुरषयाः तपु दयाःपु खमयक्षे सससमारक्षेऽषस्मनम् अमप महितम्
सपुखमम् अनपुभविमत।
अपरपकतयाः व्यमाख्यमा - सपुखस्य कमारणस धमर याः एवि इमत सविरषमामम् आषस्तकमानमास ससदमान्तयाः। धमर याः
पपुण्यमक्षेवि। पपुण्यमाजर नस यमागक्षेन दमानक्षेन तपयाःआचिरणक्षेन इमत एविमम् अनपुष्ठमानदैयाः भविमत। धनलमाभमाय विकसत्तयाः विमामणज्यस
विमा उपमायकौ। ययाः यनोग्ययाः स एवि विकसत्तस विमामणज्यस विमा कतपुरमहिर मत। समा चि यनोग्यतमा मविनयमादम् जमायतक्षे। सविर त्र मविनयष्ट्री
जनयाः विकत्तकौ मनयपुज्यतक्षे विमामणज्यक्षे चि सफलनो भविमत। मविनयश्चि मविदमालमाभक्षेन भविमत। एविमत्र सपुखस्य लमाभमाय
परम्परमासम्बन्धयाः वितर तक्षे। व्यविहिमारक्षे जनमायाः सपुखममच्छषन्त, दयाःपु खस चि पररहितपुरममच्छषन्त। परन्तपु सपुखस्य कमारणस
यनो धमर याः तस्य लमाभक्षे शदमालवियाः न भविषन्त। तत्र कमारणस महि अजमानमम्। धमर सपुखयनोयाः कमायर कमारणभमाविस न
जमानषन्त।
व्यमाकरणमविमशर याः -

1) ददमामत - दमाधमातनोयाः लमट प्रथमपपुरषदैकविचिनक्षे ददमामत इमत रूपमम्।
2) आप्ननोमत - आपम्-धमातनोयाः लमट प्रथमपपुरषदैकविचिनक्षे आप्ननोमत इमत रूपमम्।
सषन्धकमायर म म् -

1) पमात्रत्विमातम् धनमम् = पमात्रत्विमातम् + धनमम्।
2) धनमादमर मम् = धनमातम् + धमर मम्।
प्रयनोगपररवितर न मम् - मविदयमा मविनययाः दष्ट्रीयतक्षे, मविनयमातम् पमात्रतमा यमायतक्षे, पमात्रत्विमातम् धनयाः आप्यतक्षे,
धनमातम् धमर याः (मक्रयतक्षे), ततयाः सपुखमम् (आप्यतक्षे)।
छन्दयाःपररचिययाः - श्लनोकनोऽयमम् अनपुषपुप-म् छन्दनोबदयाः।
शनोत्रस शपुतक्षे नदै वि न कपु ण्डलक्षे न
दमानक्षे न पमामणनर तपु कङ्कणक्षे न ।
मविभमामत कमाययाः करणमापरमाणमास
परनोपकमारदैनर तपु चिन्दनक्षे न ॥५॥
अन्विययाः - शनोत्रस शपुतक्षेन एवि मविभमामत, कपुण्डलक्षेन न (मविभमामत)। पमामणयाः दमानक्षेन मविभमामत, कङ्कणक्षेन तपु
न (मविभमामत)। करणमापरमाणमास कमाययाः परनोपकमारदैयाः मविभमामत, चिन्दनक्षेन तपु न (मविभमामत)।
अन्वियमाथर याः - शनोत्रस कणर याः शपुतक्षेन विक्षेदशमास्त्रमामदशविणक्षेन एवि मविभमामत शनोभतक्षे , कपुण्डलक्षेन कणर विक्षेषनक्षेन न

(मविभमामत शनोभतक्षे)। पमामणयाः हिस्तयाः दमानक्षेन दमानकमर णमा मविभमामत शनोभतक्षे, कङ्कणक्षेन करभकषणक्षेन तपु न (मविभमामत
शनोभतक्षे)। करणमापरमाणमास दयमापरमायणमानमास कमाययाः शरष्ट्रीर स परनोपकमारदैयाः मविभमामत शनोभतक्षे, चिन्दनक्षेन गन्धसमारक्षेण तपु न

(मविभमामत शनोभतक्षे)।
सरलमाथर याः - मविदषपु मास कणर याः विक्षेदशमास्त्रमामदशविणक्षेन मविभकमषतयाः भविमत, न तपु कपुण्डलधमारणक्षेन। तक्षेषमास
हिस्तयाः तपु दमानमामदसत्कमर णमा एवि मविभकमषतयाः भविमत, न तपु कङ्कणमामदभकषणधमारणक्षेन। यक्षे तपु दयमापरमायणमायाः जनमायाः
वितर न्तक्षे, तक्षेषमास शरष्ट्रीरस परनोपकमारदैयाः एवि मविभकमषतस भविमत, न तपु चिन्दनलक्षेपनक्षेन।
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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तमात्पयमारथर याः - अषस्मनम् श्लनोकक्षे महिमात्मसपु मविदत्सपु षस्थतमानमास गपुणमानमास ममाहिमात्म्यस्य विणर नमा मक्रयतक्षे।
समाधमारणजनमायाः तपु कणर स्य सकौन्दयर विधर नमाय कणर कपुण्डलधमारणस कपुविर षन्त, परन्तपु ययाः सविर दमा विक्षेदशमास्त्रमादष्ट्रीनमास
शविणस कपुविर षन्त तस्य कणर याः तपु तक्षेन एवि मविभकमषतयाः भविमत। तत्र कपुण्डलधमारणक्षेन प्रयनोजनस न वितर तक्षे। एविस चि
समाधमारणमायाः हिस्तसकौन्दयर विधर नमाय हिस्तक्षे कङ्कणस धरषन्त, परन्तपु ययाः सविर दमा हिस्तक्षेन दमानमामदसत्कममारमण
समाधयमत, तस्य हिस्तयाः तपु तक्षेन एवि मविभकमषतयाः भविमत। तस्य कङ्कणधमारणक्षेन प्रयनोजनस न भविमत। इत्थमम् एवि
दररद्रिक्षेषपु दयमापरमायणमायाः ककपमालवियाः परनोपकमारमनरतमायाः जनमायाः शरष्ट्रीरशनोभमायदै आत्ममानमम् चिन्दनमामदनमा न भकषयषन्त ,
तक्षेषमास दक्षेहियाः तपु परनोपकमारदैयाः एवि शनोभतक्षे। अतयाः शरष्ट्रीरशनोभमायदै भकषमामदकमम् अधकत्विमा अस्ममामभयाः सविर दमा विक्षेदशमास्त्रमामद
शनोतव्यस, दमानमामदसत्कमर कतर व्यस, मकञ्च सविर दमा परनोपकमारमाय प्रयत्नयाः करणष्ट्रीययाः।
व्यमाकरणमविमशर याः -

1) करणमापरमाणमामम् - करणमा परमा यक्षेषमास तक्षे करणमापरमायाः इमत बहिह वष्ट्रीमहिसममासयाः, तक्षेक्षेषमास करणमापरमाणमामम्।
2) परनोपकमारदैयाः - परक्षेषमामम् उपकमारमायाः परनोपकमारमायाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरषसममासयाः, तदैयाः परनोपकमारदैयाः।
सषन्धकमायर म म् -

1) शपुतक्षेनदैवि = शपुतक्षेन + एवि।
प्रयनोगपररवितर न मम् - शनोत्रक्षेण शपुतक्षेन एवि मविभमामत, कपुण्डलक्षेन न (मविभमामत)। पमामणनमा दमानक्षेन मविभमामत,
कङ्कणक्षेन तपु न (मविभमामत)। करणमापरमाणमास कमायक्षेन परनोपकमारदैयाः मविभमामत, चिन्दनक्षेन तपु न (मविभमामत)।
छन्दयाःपररचिययाः - श्लनोकक्षेऽषस्मनम् उपजमामतच्छन्दयाः वितर तक्षे।
विचिनो महि सत्यस परमस मविभकष णस
लज्जमाङ्गनमायमायाः कक शतमा कटकौ चि।
मदजस्य मविददैवि पपुन स्तथमा कममा
शष्ट्री लस महि सविर स्य नरस्य भकष णमम्॥ ६॥
अन्विययाः - सत्यस विचियाः महि परमस मविभकषणमम्। अङ्गनमायमायाः लज्जमा कटकौ चि ककशतमा परमस मविभकषणमम्।
मदजस्य मविदमा एवि पपुनयाः कममा तथमा परमस मविभकषणमम्। सविर स्य नरस्य शष्ट्रीलस महि भकषणमम्।
अन्वियमाथर याः - सत्यमम् ऋतस विचियाः विचिनस महि परमस शक्षेष्ठस मविभकषणमम् आभरणमम्। अङ्गनमायमायाः कमान्तमायमायाः
लज्जमा वष्ट्रीडमा कटकौ चि ककशतमा कमटप्रदक्षेशस्य कष्ट्रीणतमा परमस शक्षेष्ठस मविभकषणमम् आभरणमम्। मदजस्य बमाह्मणस्य
मविदमा जमानमम् एवि पपुनयाः कममा कमाषन्तयाः तथमा परमस शक्षेष्ठस मविभकषणमम् आभरणमम्। सविर स्य असखलस्य नरस्य
मनपुषयस्य शष्ट्रीलस सत्स्विभमावियाः महि भकषणमम् अलङ्कमारयाः।
सरलमाथर याः - सत्यविचिनमम् एवि मनपुषयस्य शक्षेष्ठस भकषण्मम् , लज्जमा मकञ्च कमटप्रदक्षेशस्य कष्ट्रीणतमा एवि
नमायर याः शक्षेष्ठयाः अलङ्कमारयाः, मविदमा कममा चि बमाह्मणस्य शक्षेष्ठस भकषणमम्, अमप चि सच्चिररत्रमम् एवि सविर मनपुषयस्य
सविर्योत्तमस भकषणस भविमत।
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तमात्पयमारथर याः - प्रस्तपुतक्षेऽषस्मनम् श्लनोकक्षे सत्यविचिनमादष्ट्रीनमास कक्षेषमासञ्चतम् सद्गपुणमानमास ममाहिमात्म्यस विण्यर तक्षे।
सत्यविचिनस महि मनपुषयस्य सविर्योत्तमस भकषणस भविमत, अथमारतम् ययाः सविर दमा सत्यस भमाषतक्षे, स तपु सविर त्रदैवि स्वियमक्षेवि
शनोभतक्षे प्रशस्यतक्षे चि। स्विशनोभमाविधर नमाय तक्षेन अन्यक्षेन भकषणक्षेन प्रयनोजनस न भविमत। मविदत्सभमायमास सत्यस
भमाषममाणस्य बहिह धमा प्रशससमा मविधष्ट्रीयतक्षे। एविमम् एवि लज्जमा मकञ्च कमटप्रदक्षेशस्य ककशतमा महि नमायर याः शक्षेष्ठस भकषणमम्।
लज्जमाशष्ट्रीलमा नमारष्ट्री तपु सविर त्र सविर दवि
दै प्रशससमाहिमार भविमत। परन्तपु समाम्प्रमतकसमयक्षे तपु ममहिलमायाः प्रमाययाः
लज्जमाहिष्ट्रीनमायाः एवि दृश्यन्तक्षे। लज्जमारूपशक्षेष्ठमम् अलङ्कमारस त्यक्त्विमा तमायाः शरष्ट्रीरसकौन्दयर विधर नमाय कक्षेयकरहिमारमादष्ट्रीनम्
नमानमा अलङ्कमारमानम् धरषन्त। नमायर याः कमटप्रदक्षेशयाः ककशयाः भविमत चिक्षेतम् समा बहिह सपुन्दरष्ट्री दृश्यतक्षे। तक्षेन ककशक्षेन
कमटप्रदक्षेशक्षेन समा बहिह त्र शनोभतक्षे। एविमम् एवि मविदमा कममा चि बमाह्मणस्य शक्षेष्ठस भकषणस भविमत। यस्य बमाह्मणस्य
समष्ट्रीपक्षे मविदमा कममा चि वितर तक्षे स तपु गपुमणनमास गनोषठ्यमास प्रशससमाहिर याः भविमत। समथमारनमास कममा तपु बहिह धमा प्रशस्यतक्षे।
इत्थस चि सच्चिररत्रमम् एवि सविरषमास मनपुषयमाणमास सविर्योत्तमस भकषणस भविमत। सच्चिररत्रविमानम् पपुरषयाः सससमारक्षे अनमायमासक्षेन
प्रमतष्ठमास लभतक्षे। अतयाः अस्ममामभयाः अस्ममाकस चिररत्रक्षेषपु सत्त्विमम् उत्पमादनष्ट्रीयमम्।
सषन्धकमायर म म् -

1) विचिनो महि = विचियाः + महि।
2) लज्जमाङ्गनमायमायाः = लज्जमा + अङ्गनमायमायाः।
3) मविददैवि = मविदमा + एवि।
4) पपुनस्तथमा = पपुनयाः + तथमा।
प्रयनोगपररवितर न मम् - सत्यक्षेन विचिसमा महि परमक्षेन मविभकषणक्षेन (भकयतक्षे)। अङ्गनमायमायाः लज्जयमा कटकौ चि
ककशतयमा परमक्षेन मविभकषणक्षेन (भकयतक्षे)। मदजस्य मविदयमा एवि पपुनयाः कमयमा तथमा परमक्षेन मविभकषणक्षेन (भकयतक्षे)।
सविर स्य नरस्य शष्ट्रीलक्षेन महि भकषणक्षेन (भकयतक्षे)।
छन्दयाःपररचिययाः - प्रस्तपुतक्षेऽषस्मनम् श्लनोकक्षे विसशस्थमविलच्छन्दयाः मविदतक्षे।
कक्षे यक र मा न मविभकष यषन्त पपुर षस हिमारमा न चिन्द्रिनोज्ज्विलमा
न स्नमानस न मविलक्षे प नस न कपु सपुमस नमालङ्कक तमा मकधर जमायाः।
विमाण्यक्षे क मा समलङ्करनोमत पपुर षस यमा सस स् कक तमा धमायर तक्षे
कष्ट्री य न्तक्षे खलपु भकष णमामन सततस विमाग्भकष णस भकष णमम्॥ ७॥
अन्विययाः - कक्षेयकरमा न, चिन्द्रिनोज्ज्विलमायाः हिमारमायाः न, स्नमानस न, मविलक्षेपनस न, कपुसपुमस न, अलङ्ककतमायाः मकधरजमायाः
न पपुरषस मविभकषयषन्त। एकमा विमाणष्ट्री यमा ससस्ककतमा धमायर तक्षे, (समा) पपुरषस समलङ्करनोमत। भकषणमामन खलपु कष्ट्रीयन्तक्षे।
विमाग्भकषणस सततस भकषणमम्।
अन्वियमाथर याः - कक्षेयकरमायाः अङ्गदमामन न, चिन्द्रिनोज्ज्विलमायाः इन्दस
पु दृशकमाषन्तमविमशषमायाः हिमारमायाः मपुकमाविल्ययाः न,
स्नमानस शपुमचियाः न, मविलक्षेपनस गमात्रक्षे चिन्दनमामदलक्षेपनस न कपुसपुमस पपुषपस न, अलङ्ककतमायाः मविभकमषतमायाः मकधरजमायाः कक्षेशमायाः न
पपुरषस जनस मविभकषयषन्त अलङ्कपुविर षन्त। एकमा अमदतष्ट्रीयमा विमाणष्ट्री विमाकम् यमा ससस्कक तमा शपुदष्ट्रीककतमा धमायर तक्षे, (समा) पपुरषस
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सस स् कक तसमामहित्यमम्
जनस समलङ्करनोमत भकषयमत। भकषणमामन आभरणमामन खलपु कष्ट्रीयन्तक्षे कयस प्रमाप्नपुविषन्त। विमाग्भकषणस
विमाणष्ट्रीरूपमालङ्कमारयाः सततस सविर दमा भकषणमम् आभरणमम्।
सरलमाथर याः - भपुजस्य अलङ्कमारधमारणक्षेन, सकौन्दयर विधर नमाय कमाषन्तमविमशषहिमारमादष्ट्रीनमामम् अलङ्कमारमाणमास
धमारणक्षेन, गमात्रक्षे चिन्दनमामदलक्षेपनक्षेन पपुषपधमारणक्षेन कक्षेशमानमामम् अलङ्करणक्षेन विमा न कनोऽमप जनयाः भकमषतयाः भविमत।
सपुससस्ककतमा विमाणष्ट्री एवि सविमारनम् यथमाथमार भकषयमत। विमागकपभकषणमम् एवि कयरमहितस भकषणमम्।
तमात्पयमारथर याः - प्रस्तपुतक्षेऽषस्मनम् श्लनोकक्षे सपुससस्ककतविमाण्यमायाः ममाहिमात्म्यस ककीत्यर तक्षे। समाधमारणजनमायाः
शरष्ट्रीरसकौन्दयर विधर नमाय

नमानमामविधमानम्

चिन्द्रिसदृशकमाषन्तमविमशषमानम्

हिमारमानम्

अलङ्कमारमानम्
धरषन्त।

धरषन्त ,
अमप

चि

यथमा

भपुजक्षेषपु

कक्षेयकरस

धरषन्त,

जलक्षेन

स्नमानस

कपुविर षन्त,

कण्ठक्षे

गमात्रपररमलमाय

चिन्दनमामदसपुगषन्धद्रिव्यमाणमास लक्षेपनस कपुविर षन्त, नमानमामविधमालङ्कमारक्षेण कक्षेशमानम् सज्जष्ट्रीकपुविर षन्त। परन्तपु एततम् सविर
प्रसमाधनमामदकस तपु मकञ्चतम् कणस व्यमाप्य एवि मतष्ठमत, ततयाः परमम् एतक्षेषमास कक्षेयकरमादष्ट्रीनमास भकषणमानमास कययाः भविमत।
एतक्षेषमास नमाशक्षे समत शरष्ट्रीरस पपुनयाः पकविरवितम् अलङ्कमारहिष्ट्रीनस सतम् असपुन्दरस भविमत। परन्तपु यस्य समष्ट्रीपक्षे सपुससस्ककतमा
विमाणष्ट्री वितर तक्षे, अथमारतम् ययाः सविर दमा आनन्ददमायकस मधपुरस विचियाः भमाषतक्षे, तस्य शरष्ट्रीरशनोभमाविधर नमाय अन्यदैयाः अलङ्कमारदैयाः
प्रयनोजनस न भविमत। समा सपुससस्ककतमा विमाणष्ट्री एवि तस पपुरषस मविभकषयमत। अमप चि अयस विमागकपयाः अलङ्कमारयाः तपु मनत्ययाः
वितर तक्षे, अथमारतम् अस्य कययाः न कदमामप भविमत। यस्य पपुरषस्य समष्ट्रीपक्षे अयमम् अलङ्कमारयाः वितर तक्षे , स तपु अनक्षेन
अलङ्ककतयाः सनम् सविर त्र प्रशस्तयाः भविमत। हिनपुममानम् विमाग्भकषणक्षेन भकमषतयाः सनम् भगवितयाः शष्ट्रीरमाममातम्

बहिह प्रशससमास

प्रमाप्तविमानम्। तस्ममातम् अस्ममामभयाः विमाकम् सपुससस्ककतमा मधपुरमा चि करणष्ट्रीयमा।
व्यमाकरणमविमशर याः -

1) मविभकषयषन्त - मविपकविरकमातम् भकषम्-धमातनोयाः लमट प्रथमपपुरषबहिह विचिनक्षे मविभकषयषन्त इमत रूपमम्।
2) चिन्द्रिनोज्ज्विलमायाः - चिन्द्रि इवि उज्ज्विलमायाः चिन्द्रिनोज्ज्विलमायाः इमत उपममानपदपकविरककमर धमारयसममासयाः।
3) अलङ्ककतमायाः - अलमम्-इमत गमतपकविरकमातम् ककधमातनोयाः कप्रत्ययक्षे अलङ्ककतमायाः इमत रूपमम्।
4) मकधरजमायाः - मकषध्नर जमातमायाः इमत मकधरजमायाः, कक्षेशमायाः इत्यथर याः।
सषन्धकमायर म म् -

1) कक्षेयकरमा न = कक्षेयकरमायाः + न।
2) हिमारमा न = हिमारमायाः + न।
3) नमालङ्ककतमायाः = न + अलङ्ककतमा।
प्रयनोगपररवितर न मम् - कक्षेयकरयाःदै न, चिन्द्रिनोज्ज्विलदैयाः हिमारदैयाः न, स्नमानक्षेन न, मविलक्षेपनक्षेन न, कपुसपुमक्षेन न,
अलङ्ककतदैयाः मकधरजदैयाः न पपुरषयाः मविभकषयतक्षे। एकयमा विमाण्यमा पपुरषयाः समलषङ्क्रयतक्षे यमास ससस्ककतमास धमारयषन्त।
भकषणमामन खलपु कष्ट्रीयषन्त। विमाग्भकषणक्षेन सततस भकषणक्षेन (भकयतक्षे)।
छन्दयाःपररचिययाः - अषस्मनम् श्लनोकक्षे शमादर ल
क मविक्रकीमडतमम् इमत छन्दयाः वितर तक्षे।
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नरस्यमाभरणस रूपस रूपस्यमाभरणस गपुण याः।
गपुण स्यमाभरणस जमानस जमानस्यमाभरणस कममा॥८॥
अन्विययाः - नरस्य रूपमम् आभरणमम् (अषस्त), रूपस्य गपुणयाः आभरणमम् (अषस्त), गपुणस्य जमानमम्
आभरणमम् (अषस्त), (एविस) जमानस्य आभरणस (भविमत) कममा।
अन्वियमाथर याः - नरस्य जनस्य रूपस सकौन्दयर मम् आभरणमम् अलङ्कमारयाः (भविमत), रूपस्य सकौन्दयर स्य
गपुणयाः सद्गपुणयाः आभरणमम् अलङ्कमारयाः (भविमत), (मकञ्च) गपुणस्य जमानस बपुमदयाः आभरणमम् अलङ्कमारयाः (भविमत),

(तदतम्) जमानस्य बपुदक्षेयाः आभरणस (भविमत) कममा कमाषन्तयाः।
सरलमाथर याः - जनमानमास सकौन्दयर मम् एवि तक्षेषमामम् अलङ्कमारनो भविमत। मकञ्च तस्य सकौन्दयर स्य अलङ्कमारयाः
तक्षेषमास गपुणमायाः भविषन्त। एविस तक्षेषमास गपुणमानमास अलङ्कमारनो भविमत जमानमम्। तथदैवि तस्य जमानस्य अलङ्कमारनो भविमत कममा।
तमात्पयमारथर याः- अषस्मनम् सससमारक्षे सकौदयर मम् एवि जनमानमामम् अलङ्कमारयाः भविमत। ययाः प्रककत्यमा सपुन्दरयाः वितर तक्षे,
शरष्ट्रीरशनोभमाविधर नमाय तस्य अन्यदैयाः अलङ्कमारदैयाः प्रयनोजनस न भविमत। तस्ममातम् रूपक्षेण जनमानमास ममाहिमात्म्यस विधर तक्षे।
परन्तपु पपुषपस गन्धहिष्ट्रीनस भविमत चिक्षेतम् ततम् न कस्यमामप आनन्दस जनयमत। तदतम् मनगपुरणस्य जनस्य सकौन्दयर न
शनोभतक्षे। अतयाः गपुणमायाः महि सकौन्दयर स्य अलङ्कमारमायाः। सपुन्दरयाः पपुरषयाः गपुणष्ट्री भविमत चिक्षेतम् तस्य शनोभमा विधर तक्षे। एविस
गपुणविन्तस नरस ततनोऽमप उन्नयमत तस्य जमानमम्। जमानस मविहिमाय अन्यक्षे बहिविनो गपुणमायाः मतष्ठषन्त चिक्षेदमप स पपुरषयाः
प्रशससमाहिर याः न भविमत। तस्ममातम् जमानस महि गपुणमानमामम् आभरणस्विरूपस भविमत। परन्तपु अषस्मनम् सससमारक्षे जमामननमामम्
औदत्यस दृश्यन्तक्षे। जमानक्षे सत्यमप स जनयाः मविनष्ट्रीतयाः न भविमत चिक्षेतम् प्रशससमाहिर याः न भविमत। तस्ममातम् जमानस्य
आभरणस महि कममा। कममा मतष्ठमत चिक्षेदक्षेवि जमानस शनोभतक्षे, अन्यथमा ततम् जमानमम् अमप मनन्दस भविमत।
सषन्धकमायर म म् -

1) नरस्यमाभरणमम् = नरस्य + आभरणमम्।
2) रूपस्यमाभरणमम् = रूपस्य + आभरणमम्।
3) गपुणस्यमाभरणमम् = गपुणस्य + आभरणमम्।
4) जमानस्यमाभरणमम् = जमानस्य + आभरणमम्।
प्रयनोगपररवितर न मम् - नरस्य रूपक्षेण आभरणक्षेन (भकयतक्षे), रूपस्य गपुणक्षेन आभरणक्षेन (भकयतक्षे), गपुणस्य
जमानक्षेन आभरणक्षेन (भकयतक्षे), (एविस) जमानस्य आभरणक्षेन (भकयतक्षे) कमयमा।
छन्दयाःपररचिययाः - अषस्मनम् श्लनोकक्षे अनपुषपुपम्-छन्दयाः वितर तक्षे।
समामहित्यसङ्गष्ट्री त कलमामविहिष्ट्री न याः
समाकमात्पशपुयाः पपुच् छमविषमाणहिष्ट्री न याः॥
तकणस न खमादन्नमप जष्ट्री वि ममान स्तदमागधक्षे यस परमस पशकन मामम्॥ ९॥
अन्विययाः - समामहित्यसङ्गष्ट्रीतकलमामविहिष्ट्रीनयाः पपुच्छमविषमाणहिष्ट्रीनयाः समाकमातम् पशपुयाः (एवि)। तकणस न खमादनम्
अमप जष्ट्रीविममानयाः (अषस्त) इमत यतम् ततम् पशकनमास परमस भमागधक्षेयमम्।
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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सस स् कक तसमामहित्यमम्
अन्वियमाथर याः - समामहित्यसङ्गष्ट्रीतकलमामविहिष्ट्रीनयाः समामहित्यशमास्त्रसङ्गष्ट्रीतशमास्त्रकलमाशमास्त्रमादष्ट्रीनमास जमानस
नमाषस्त तमादृशयाः पपुरषयाः पपुच्छमविषमाणहिष्ट्रीनयाः लमाङ्गकलशृङ्गहिष्ट्रीनयाः समाकमातम् पशपुयाः जन्तपुयाः (एवि)। तकणस यविसस न खमादनम्
भकयनम् अमप जष्ट्रीविममानयाः जष्ट्रीमवितयाः (अषस्त) इमत यतम् ततम् पशकनमास जन्तकविमास परमस शक्षेष्ठस भमागधक्षेयस भमाग्यमम्।
सरलमाथर याः - यस्य पपुरषस्य समामहित्यशमास्त्रमविषयकस सङ्गष्ट्रीतमविषयकस कलमामविषयकस चि मकसञ्चदमप
जमानस न वितर तक्षे, स तपु पपुच्छशृङ्गमविहिष्ट्रीनयाः समाकमातम् पशपुतपुल्ययाः एवि भविमत। स पशपुतपुल्ययाः जनयाः मनपुषयरूपधमारणमातम्
पशपुवितम् तकणस न खमादमत, तस्ममातम् पशवियाः भनोजनमाय असधकस तकणस प्रमाप्नपुविषन्त। एततम् तपु पशकनमास महितम् भमाग्यमम्
एवि।
तमात्पयमारथर याः - समामहित्यमामदशमास्त्रजमानमविहिष्ट्रीनस्य जनस्य मनन्दमा मक्रयतक्षे प्रस्तपुतश्लनोकदमारमा। अषस्मनम्
जगमत मनपुषयमायाः मनपुषयरूपक्षेण आगच्छषन्त चिक्षेदमप न सविर मनपुषयत्विस प्रमाप्नपुविषन्त। मनपुषयविक्षेषक्षेण बहिवियाः पशवियाः
अमप जगमत बहिह त्र वितर न्तक्षे। तक्षेषमास जन्मनमा सससमारस्य न कषश्चितम् लमाभयाः भविमत। अजमागलस्थममाससमपण्डवितम्
तक्षेषमास जन्म विकथमा एवि। मनपुषयत्विस्य अजर नमाय समामहित्यशमास्त्रमादष्ट्रीनमास जमानमम् अत्यमाविश्यकस भविमत। शमास्त्रस तपु
सविरषमास लनोचिनस भविमत। अतयाः लनोचिनमविहिष्ट्रीनयाः जनयाः अन्ध एवि। समामहित्यमामदजमानस न वितर तक्षे चिक्षेतम् स पपुरषयाः महिमानम्
मकखरयाः भविमत। एविस चि सङ्गष्ट्रीतमामदमविषयकमम् अमप जमानस मनपुषयत्विस्य अजर नमाय अत्यमाविश्यकस भविमत। जगमत
अषस्मनम् षट्षमषयाः कलमायाः वितर न्तक्षे, एतमासमास कलमानमास जमानस नमाषस्त चिक्षेतम् स पपुरषयाः मनपुषयत्विस न प्रमाप्ननोमत। यस्य
पपुरषस्य समष्ट्रीपक्षे एतक्षेषमास मकसञ्चदमप जमानस न वितर तक्षे, स तपु समाकमातम् पशपुतपुल्य एवि भविमत। कक्षेविलस पपुच्छशृङ्गहिष्ट्रीनयाः
स मनपुषयविक्षेषधमारष्ट्री पशपु अन्यपशपुवितम् तकणस न भकयमत। एतक्षेन अन्यपशकनमामम् महिमानम् उपकमारयाः भविमत। यतनो महि
एतक्षे अषस्मनम् जगमत एविस मनपुषयरूपधमाररणयाः पशवियाः बहिविनो वितर न्तक्षे, तक्षे सविर ममसलत्विमा यमद तकणस खमादषन्त, तमहिर
अजमादष्ट्रीनमास भनोजनमाय तकणस न मतष्ठक्षेतम्। अत एवि मनपुषयत्विस्य अजर नमाय अस्ममामभयाः समामहित्यमामदजमानस प्रमाप्तपुस
प्रयत्नयाः कतर व्ययाः।
व्यमाकरणमविमशर याः -

1) समामहित्यसङ्गष्ट्रीतकलमामविहिष्ट्रीनयाः - समामहित्यस चि सङ्गष्ट्रीतस चि कलमा चि समामहित्यसङ्गष्ट्रीतकलमायाः इमत
इतरक्षेतरदन्दसममासयाः।

समामहित्यसङ्गष्ट्रीतकलमामभयाः

मविहिष्ट्रीनयाः

समामहित्यसङ्गष्ट्रीतकलमामविहिष्ट्रीनयाः

इमत

तकतष्ट्रीयमातत्पपुरषसममासयाः।

2) पपुच्छमविषमाणहिष्ट्रीनयाः - पपुच्छस चि मविषमाणस चि पपुच्छमविषमाणक्षे इमत इतरक्षेतरदन्दसममासयाः, पपुच्छमविषमाणमाभ्यमास
हिष्ट्रीनयाः पपुच्छमविषमाणहिष्ट्रीनयाः इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरषसममासयाः।

3) खमादनम् - खमादम्-धमातनोयाः शतकप्रत्ययक्षे प्रथमदैकविचिनक्षे खमादनम् इमत रूपमम्।
4) जष्ट्रीविममानयाः - जष्ट्रीवि-धमातनोयाः शमानच्प्रत्ययक्षे जष्ट्रीविममानयाः इमत रूपमम्।
सषन्धकमायर म म् -

1) खमादन्नमप = खमादनम् + अमप।
2) जष्ट्रीविममान्स्तदमागधक्षेयमम् = जष्ट्रीविममानयाः + तदमागधक्षेयमम्।
3) तदमागधक्षेयमम् = ततम् + भमागधक्षेयमम्।
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प्रयनोगपररवितर न मम् - समामहित्यसङ्गष्ट्रीतकलमामविहिष्ट्रीनक्षेन पपुच्छमविषमाणहिष्ट्रीनक्षेन समाकमातम् पशपुनमा (एवि)। तकणस न
खमादतमा अमप जष्ट्रीविममानक्षेन (भकयतक्षे) इमत यतम् ततम् पशकनमास परमक्षेण भमागधक्षेयक्षेन (भकयतक्षे)।
छन्दयाःपररचिययाः - प्रस्तपुतक्षेऽषस्मनम् श्लनोकक्षे उपजमामतच्छन्दयाः वितर तक्षे।
यत्र मविदज्जननो नमाषस्त श्लमाघ्यस्तत्रमाल्पधष्ट्री रमप।
मनरस्तपमादपक्षे दक्षे शक्षे एरण्डनोऽमप द्रिपुम मायतक्षे ॥ १०॥
अन्विययाः - यत्र मविदज्जनयाः नमाषस्त तत्र अल्पधष्ट्रीयाः अमप श्लमाघ्ययाः (भविमत), मनरस्तपमादपक्षे दक्षेशक्षे
एरण्डयाः अमप द्रिपुममायतक्षे।
अन्वियमाथर याः - यत्र यषस्मनम् दक्षेशक्षे मविदज्जनयाः पषण्डतयाः नमाषस्त न मविदतक्षे तत्र तषस्मनम् दक्षेशक्षे अल्पधष्ट्रीयाः
मन्दबपुमदयाः अमप श्लमाघ्ययाः प्रशससनष्ट्रीययाः (भविमत), मनरस्तपमादपक्षे विककशकन्यक्षे दक्षेशक्षे स्थलक्षे एरण्डयाः एरण्डनमाममा कपुद्रियाः
कण्टकविककयाः अमप द्रिपुममायतक्षे बकहिदककत्विक्षेन गण्यतक्षे।
सरलमाथर याः - यषस्मनम् प्रदक्षेशक्षे न कनोऽमप मविदमानम् पपुरषयाः वितर तक्षे , तत्र तपु अल्पजयाः जनयाः अमप सविरयाः
प्रशससनष्ट्रीययाः भविमत। यथमा मरस्थलमादकौ कनोऽमप बकहिदककयाः न मविदतक्षे, तस्ममातम् तत्र मविदममानयाः कण्टकविककयाः अमप
बकहिदककत्विक्षेन गण्यतक्षे।
तमात्पयमारथर याः - समाम्प्रमतकसमयक्षे जगमत एविस दृश्यतक्षे यतम् अयनोग्यमायाः अमप बहिह त्र महिदमासनमम्
आरनोहिषन्त। यतनो महि तदमासनस्य यनोग्ययाः जनयाः तषस्मनम् स्थमानक्षे न मविदतक्षे। यषस्मनम् प्रदक्षेशक्षे सविर जनमायाः एवि
मकखमारयाः, न कषश्चितम् मविदमानम् पपुरषयाः वितर तक्षे, तत्र कषश्चितम् मकसञ्चज्जयाः वितर तक्षे चिक्षेदक्षेवि स तद्प्रदक्षेशविमाससनमास मकखमारणमास
महिमाप्रशससनष्ट्रीययाः भविमत। सविर तस्य विचिनमानपुसमारक्षेण कमायर सम्पमादयषन्त। यथमा मरप्रदक्षेशक्षे कण्टकविककमानम् मविहिमाय
अन्यक्षे विककमायाः प्रमाययाः न मविदन्तक्षे , तस्ममातम् तस कण्टकविककमम् एवि मरप्रदक्षेशस्थमायाः जनमायाः प्रमामणनयाः विमा बकहिदककत्विक्षेन
मन्यन्तक्षे। परन्तपु स कण्टकविककयाः अश्वित्थमामदबकहिदककपकणर स्थमानक्षे आनष्ट्रीयतक्षे चिक्षेतम् तस्य स्विरूपस प्रकमामशतस
भविमत। सविरयाः स विककयाः मनन्द एवि भविमत। तदतम् स्विप्रदक्षेशक्षे मविदत्त्विक्षेन पकसजतयाः मकखर याः प्रककतमविदषपु मास समष्ट्रीपस
गच्छमत चिक्षेतम् तस्य प्रककतस मकखरत्विस प्रकमाश्यतक्षे।
व्यमाकरणमविमशर याः -

1) मविदज्जनयाः - मविदमानम् चि असकौ जनयाः मविदज्जनयाः इमत कमर धमारयसममासयाः।
2) अल्पधष्ट्रीयाः - अल्पमा धष्ट्रीयाः यस्य स अल्पधष्ट्रीयाः इमत बहिह वष्ट्रीमहिसममासयाः।
3) मनरस्तपमादपक्षे - मनरस्तमायाः पमादपमायाः यषस्मनम् स मनरस्तपमादपयाः (दक्षेशयाः) इमत बहिह वष्ट्रीमहिसममासयाः, तषस्मनम्
मनरस्तपमादपक्षे।

4) द्रिपुममायतक्षे - द्रिपुमयाः इवि आचिरमत इमत द्रिपुममायतक्षे।
सषन्धकमायर म म् -

1) मविदज्जननो नमाषस्त = मविदज्जनयाः + नमाषस्त।
2) नमाषस्त = न + अषस्त।

ससस्ककतसमामहित्यमम्
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सस स् कक तसमामहित्यमम्
3) एरण्डनोऽमप = एरण्डयाः + अमप।
प्रयनोगपररवितर न मम् - यत्र मविदज्जनक्षेन न भकयतक्षे तत्र अल्पसधयमा अमप श्लमाघ्यक्षेन (भकयतक्षे),
मनरस्तपमादपक्षे दक्षेशक्षे एरण्डक्षेन अमप द्रिपुममाय्यतक्षे।
छन्दयाःपररचिययाः - प्रस्तपुतक्षेऽषस्ननम् श्लनोकक्षे अनपुषपुपम्-छन्दयाः वितर तक्षे।

पमाठगतप्रश्नमायाः 1) मवित्तस्य कमत गतययाः? कमाश्चि तमायाः?
2) ययाः न ददमामत न भपुङ्कक्षे तस्य कतममा गमतयाः भविमत?
3) मविदमा नरस्य मकसस्विरूपमम् अषस्त?
4) कयाः मविदक्षेशगमनक्षे बन्धपुजनयाः?
5) कयाः पशपुयाः भविमत?
6) अजरमामरवितम् प्रमाजयाः मकस मकस चि मचिन्तयक्षेतम्?
7) शनोत्रस कक्षेन मविभकमषतस भविमत?
8) करणमापरमाणमास कमाययाः कक्षेन मविभकमषतयाः भविमत?
9) अङ्गनमायमायाः मविभकषणस मकमम्?
10) पपुरषस मकस समलङ्करनोमत?
11) मकस भकषणस न कष्ट्रीयतक्षे?
12) कक्षेयकरमा न मविभकषयषन्त...इत्यमामदश्लनोकक्षे मकस छन्दयाः वितर तक्षे?
13) नरस्य आभरणस मकमम् अषस्त?
14) गपुणस्य आभरणस मकमम् अषस्त?
15) कयाः पपुच्छमविषमाणहिष्ट्रीनयाः पशपुयाः अषस्त?
16) समामहित्यसङ्गष्ट्रीतकलमामविहिष्ट्रीनयाः...इत्यमामदश्लनोकक्षे मकस छन्दयाः वितर तक्षे?
17) एरण्डयाः कपुत्र द्रिपुममायतक्षे?
18) क-स्तम्भक्षेन सहि ख-स्तम्भस मक्षेलयत - -
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क -स्तम्भयाः

ख -स्तम्भयाः

1. मवित्तस्य गमतयाः

क. बन्धपुजनयाः

2. गपुरूणमास गपुरयाः

ख. पमात्रत्विमम्
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3. मविदक्षेशगमनक्षे

ग. शष्ट्रीलमम्

4. पशपुयाः

घ. पमामणयाः

5. मविनयमातम्

ङि. दमानमम्

6. दमानक्षेन

चि. शमादर ल
क मविक्रकीमडतमम्

7. छन्दयाः

छ. मविदमा

8. भकषणमम्

ज. मविदमामविहिष्ट्रीनयाः

9. अल्पधष्ट्रीयाः

झ. आभरणमम्

१०. कममा

ञ. श्लमाघ्ययाः

पमाठसमारयाः दमानस भनोगयाः नमाशयाः - इत्यक्षेतमायाः मत्रमविधमायाः मवित्तस्य गतययाः वितर न्तक्षे। ययाः जनयाः तपु असधकमवित्तविमानम् अमप
अपरस्मदै दररद्रिमाय तस्य दमानस न करनोमत, मकञ्च स्वियममप तस्य भनोगस न करनोमत। तस्य मवित्तस्य तपु अविश्यमम्
एवि नमाशयाः भविमत। मविदमा महि जनस्य शक्षेष्ठस सकौन्दयर मम्, इयस जनस्य ससञ्चतस धनस, भनोगस्य उत्सस्विरूपमा इयस
यशसयाः सपुखस्य चि समाधनक्षे सहिमायकभकतमा। मविदमा महिद्भ्ययाः मविदद्भ्ययाः अमप उपदक्षेशस प्रयच्छमत।
मविदक्षेशगनसमयक्षे मविदमा एवि जनस्य समाहिमाय्यस करनोमत। मविदमायमायाः अपक्षेकयमा शक्षेष्ठदक्षेवितमा न मविदतक्षे।
रमाजसभमासदृशशक्षेष्ठस्थमानक्षे अमप धनस न पकज्यतक्षे, परन्तपु मविदमायमायाः पकजमा तपु सविर त्र अविश्यमम् एवि भविमत। तस्ममातम्
यस्य समष्ट्रीपक्षे मविदमा नमाषस्त, स तपु पशपुस्विरूप एवि। जमानष्ट्री पपुरषयाः आत्ममानमम् अजरमम् अमरमम् इमत मत्विमा
मविदमायमायाः अथर स्य चि उपमाजर नस करनोमत, परन्तपु कमालकविसलतमम् इवि आत्ममानस मत्विमा धमर स्य अनपुष्ठमानस करनोमत।
मविदमालमाभक्षे समत मविनययाः उत्पदतक्षे , ययाः तपु मविनयष्ट्री भविमत स तपु सत्पमात्रत्विस लभतक्षे। सत्पमात्रष्ट्रीभकतयाः जनयाः तपु धनस
प्रमाप्ननोमत, धनक्षेन चि सपुखलमाभयाः भविमत। मविदषपु मास कणर याः विक्षेदशमास्त्रमामदशविणक्षेन मविभकमषतयाः भविमत , न तपु
कपुण्डलधमारणक्षेन। तक्षेषमास हिस्तयाः तपु दमानमामदसत्कमर णमा एवि मविभकमषतयाः भविमत , न तपु कङ्कणमामदभकषणधमारणक्षेन। यक्षे तपु
दयमापरमायणमायाः जनमायाः वितर न्तक्षे, तक्षेषमास शरष्ट्रीरस परनोपकमारदैयाः एवि मविभकमषतस भविमत, न तपु चिन्दनलक्षेपनक्षेन।
सत्यविचिनमम् एवि मनपुषयस्य शक्षेष्ठस भकषणमम्, लज्जमा मकञ्च कमटप्रदक्षेशस्य कष्ट्रीणतमा एवि नमायर याः शक्षेष्ठयाः
अलङ्कमारयाः, मविदमा कममा चि बमाह्मणस्य शक्षेष्ठस भकषणमम् , अमप चि सच्चिररत्रमम् एवि सविर मनपुषयस्य सविर्योत्तमस भकषणस
भविमत। भपुजस्य अलङ्कमारधमारणक्षेन, सकौन्दयर विधर नमाय कमाषन्तमविमशषहिमारमादष्ट्रीनमामम् अलङ्कमारमाणमास धमारणक्षेन, गमात्रक्षे
चिन्दनमामदलक्षेपनक्षेन पपुषपधमारणक्षेन कक्षेशमानमामम् अलङ्करणक्षेन विमा न कनोऽमप जनयाः भकमषतयाः भविमत। सपुस सस्ककतमा विमाणष्ट्री
एवि सविमारनम् यथमाथर भकषयमत। विमागकपभकषणमम् एवि कयरमहितस भकषणमम्। जनमानमास सकौन्दयर मम् एवि तक्षेषमामम् अलङ्कमारनो
भविमत। मकञ्च तस्य सकौन्दयर स्य अलङ्कमारमायाः तक्षेषमास गपुणमायाः भविषन्त। एविस तक्षेषमास गपुणमानमास अलङ्कमारनो भविमत जमानमम्।
तथदैवि तस्य जमानस्य अलङ्कमारनो भविमत कममा। यस्य पपुरषस्य समामहित्यशमास्त्रमविषयकस सङ्गष्ट्रीतमविषयकस
कलमामविषयकस चि मकसञ्चदमप जमानस न वितर तक्षे, स तपु पपुच्छशृङ्गमविहिष्ट्रीनयाः समाकमातम् पशपुतपुल्ययाः एवि भविमत। स
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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सस स् कक तसमामहित्यमम्
पशपुतपुल्ययाः जनयाः मनपुषयरूपधमारणमातम् पशपुवितम् तकणस न खमादमत, तस्ममातम् पशवियाः भनोजनमाय असधकस तकणस
प्रमाप्नपुविषन्त। एततम् तपु पशकनमास महितम् भमाग्यमम् एवि। यषस्मनम् प्रदक्षेशक्षे न कनोऽमप मविदमानम् पपुरषयाः वितर तक्षे, तत्र तपु
अल्पजयाः जनयाः अमप सविरयाः प्रशससनष्ट्रीययाः भविमत। यथमा मरस्थलमादकौ कनोऽमप बकहिदककयाः न मविदतक्षे , तस्ममातम् तत्र
मविदममानयाः कण्टकविककयाः अमप बकहिदककत्विक्षेन गण्यतक्षे।

मकमसधगतमम्
➢ मवित्तस्य असधकसञ्चययाः न करणष्ट्रीययाः।
➢ सविरयाः एवि मनपुषयत्विमाजर नमाय मविदमाप्रमाप्तयक्षे प्रयतनष्ट्रीयमम्।
➢ मविदमा एवि सविर मविधसपुखसमाधनस भविमत।
➢ शष्ट्रीलमम् एवि सविरषमास मनपुषयमाणमास प्रककतस भकषणमम्।
➢ विमाग्भकषणक्षेन भकमषतयाः जनयाः मनत्यमम् एवि भकमषतयाः भविमत।
➢ समामहित्यसङ्गष्ट्रीतकलमामविहिष्ट्रीनयाः जनयाः तपु समाकमातम् पपुच्छशृङ्गहिष्ट्रीनपशपुस्विरूपयाः भविमत।
➢ पषण्डतशकन्यदक्षेशक्षे मकखरयाः अमप सविरयाः प्रशससनष्ट्रीययाः भविमत।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः
1) मवित्तस्य मतसकणमास गतष्ट्रीनमास मविषयक्षे ससकक्षेपक्षेण आलनोचियतपु।
2) मविदमायमायाः ममाहिमात्म्यस श्लनोकमानपुसमारक्षेण विणर यतपु।
3) शनोत्रस शपुतक्षेनदैवि...इत्यमामदश्लनोकस्य व्यमाख्यमानस करनोतपु।
4) विमाग्भकषणस्य ममाहिमात्म्यस यथमागन्थस प्रमतपमादयतपु।
5) समामहित्यशमास्त्रमामदजमानमविहिष्ट्रीनस्य ककीदृशष्ट्री दशमा भविमत- तमदषयक्षे ससकक्षेपक्षेण आलनोचियतपु।

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण
1) मतसयाः गतययाः। दमानस भनोगयाः नमाशयाः चि।
2) तकतष्ट्रीयमा।
3) असधकस रूपस प्रच्छन्नगपुप्तस धनस चि।
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4) मविदमा।
5) मविदमामविहिष्ट्रीनयाः।
6) मविदमामम् अथर चि।
7) शपुतक्षेन।
8) परनोपकमारदैयाः।
9) लज्जमा कटकौ ककशतमा चि।
10) ससस्ककतमा विमाणष्ट्री।
11) विमाग्भकषणमम्।
12) शमादर ल
क मविक्रकीमडतमम्।
13) रूपमम्।
14) जमानमम्।
15) समामहित्यसङ्गष्ट्रीतकलमामविहिष्ट्रीनयाः।
16) उपजमामतयाः।
17) मनरस्तपमादपक्षे दक्षेशक्षे।
18) 1-ङि, 2-छ, 3-क, 4-ज, 5-ख, 6-घ, 7-चि, 8-ग, 9-ट, 10-ञ।

॥ इमत प्रथमयाः पमाठयाः ॥

ससस्ककतसमामहित्यमम्
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