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प्रस्तमाविनमा
अलङ्कमारशमास्त्रष्ट्रीयपदपररचियमाविसरक्षे कमाव्यमात्मनयाः रसस्य उत्कषर कमायाः गपुणमालङ्कमाररष्ट्रीतययाः उलक्षेखयनोग्यमा
भविषन्त। अषस्मनम् पमाठक्षे गपुणस्विरूपस गपुणभक्षेदमायाः, रष्ट्रीमतस्विरूपस रष्ट्रीमतभक्षेदमायाः, अलङ्कमारस्विरूपमम् अलङ्कमारभक्षेदमायाः चि
विण्यर न्तक्षे। अलङ्कमारभक्षेदविणर नमाविसरक्षे कक्षेषमासञ्चदम् बहिह लतयमा प्रससदमानमामम् अलङ्कमारमाणमास सनोदमाहिरणस प्रमतपमादनमम्
अषस्मनम् पमाठक्षे मविमहितमम्। ततयाः कमाव्यस्य सकौन्दयमारधमायकस भविमत छन्दयाः। अतयाः छन्दसयाः समाममान्यस स्विरूपमम्।
तषस्मनम् प्रसङ्गक्षे पदस्विरूपस पदभक्षेदमाश्चि विमणर तमायाः। ततयाः कक्षेषमासञ्चतम् छन्दसमास सनोदमाहिरणस प्रमतपमादनमम् अषस्ममम्
पमाठक्षे मविमहितमम्।

उदक्षेश् यमामन
अमपुस पमाठस पमठत्विमा भविमानम् -

 गपुणस्विरूपस गपुणभक्षेदमासश्चि जमानष्ट्रीयमातम्
 रष्ट्रीमतस्विरूपस रष्ट्रीमतभक्षेदमासश्चि जमानष्ट्रीयमातम्।
 अलङ्कमारस्विरूपमम् अलङ्कमारभक्षेदमासश्चि जमानष्ट्रीयमातम्।
 कक्षेषमासञ्चत्प्रससदमानमामम् अलङ्कमारमाणमास लकणमामन जमानष्ट्रीयमातम्।
 पदस्विरूपस पदभक्षेदमासश्चि जमानष्ट्रीयमातम्।
 कक्षेषमाससञ्चतम् छन्दसमास लकणमामन जमानष्ट्रीयमातम्।

गपुण स्विरूपमम्

10.1)

कमाव्यस्य उत्कषर हिक्षेतवियाः भविषन्त गपुणमालङ्कमाररष्ट्रीतययाः। अत एविनोकस दपर णकमारक्षेण “उत्कषर हिक्षे त वियाः प्रनोकमा गपुण मालङ्कमाररष्ट्री त ययाः॥” इमत।
कमाव्यस्य गपुणमायाः शकौयमारमदवितम्, अलङ्कमारमायाः कटककपुण्डलमामदवितम्, रष्ट्रीतययाः अवियविससस्थमानमविशक्षेषविदम्
भविषन्त। तक्षे महि दक्षेहिक्षेन इवि शब्दमाथमारत्मककमाव्यस्य आत्मभकतस्य रसस्य उत्कषर कमा भविषन्त। अत एवि तक्षे
कमाव्यस्यमामप उत्कषर हिक्षेतवियाः।

ससस्ककतसमामहित्यमम्
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सस स् कक तसमामहित्यमम्
गपुणमायाः शकौयमारमदवितम् भविषन्त। अथमारद म् आत्मनयाः उत्कषर हिक्षेतपुत्विमातम् शकौयमारदयनो यथमा गपुण
पु पदविमाच्यमा
भविषन्त तथदैवि कमाव्यक्षे प्रमाधमान्यस भजममानस्य रसस्य धममारयाः ममाधपुयमारदययाः रसव्यञकपदसन्दभर स्य कमाव्यस्य
उपयनोमगनयाः सन्तयाः गपुणमा भविषन्त। अत एविनोकस दपर णक्षे गपुणलकणमम् “रसस्यमामङ्गत्विममाप्तस्य धममारयाः शकौयमारद यनो यथमा। गपुण मायाः” इमत।
गपुणमायाः त्रययाः भविषन्त - ममाधपुयर मम्, ओजयाः प्रसमादयाः चिक्षेमत।
क ) ममाधपुयर मम् - ममाधपुयरस्य लकणस तमावितम्“मचित्तद्रिविष्ट्रीभमाविमयनो हमादनो ममाधपुयरमपुच्यतक्षे।” इमत।
मचित्तस्य सहृदयहृदयस्य द्रिविष्ट्रीभमाविमययाः गसलतप्रमायत्विरूपयाः हमादयाः दयाःपु खक्षेन अगस्तयाः ययाः
आनन्दमविशक्षेषयाः स ममाधपुरयरगपुणयाः भविमत। अयस गपुणयाः विमाल्मष्ट्रीमककमासलदमासमादष्ट्रीनमास कमाव्यक्षेषपु दृश्यतक्षे। सम्भनोगक्षे करणक्षे
मविप्रलम्भक्षे

शमान्तक्षे

चि

अयस

गपुणयाः

क्रममादम्

असधकतयमा

भमासतक्षे।

रक्षेफडकमारमामदशपुमतकटपु विणर रमहितमा

विगमारन्त्यविणर समहिततदगर्त्रीयविणर्योपक्षेतमा सममास-त अल्पसममासमा चि मधपुरमा रचिनमा एतस्य गपुणस्य अमभव्यककौ
मनममत्तस भविमत। यथमाअनङ्गमङ्गलभपुवि स्तदपमाङ्गस्य भङ्गययाः।
जनयषन्त मपुहिह यकर न मामन्तयाःसन्तमापसन्ततष्ट्री म म्॥ इमत।
अत्र प्रथमभमागक्षे विगर स्थक्षेन अषन्तमविणरन ङिकमारक्षेण समहितयाः तदगर्त्रीययाः गकमारयाः , मदतष्ट्रीयभमागक्षे चि विगर स्थक्षेन
अषन्तमविणरन नकमारक्षेण सहि तदगर्त्रीययाः तकमारयाः ममाधपुयरस्यमामभव्यककौ कमारणमम्।
ख ) ओजयाः - ओजनोगपुणस्य लकणस तमावितम्“ओजषश्चित्तस्य मविस्तमाररूपस दष्ट्री प्त त्विमपुच् यतक्षे । ” इमत।
सहृदयमानमास विष्ट्रीरमामदरसमास्विमादसमयक्षे द्रिविष्ट्रीभमाविप्रमतककलमचित्तमविस्तमारमात्मकस दष्ट्रीप्तत्विमम् ओजयाः भविमत।
विष्ट्रीरबष्ट्रीभत्सरकौद्रिक्षेषपु रसक्षेषपु क्रमशयाः गपुणस्यमास्य आसधक्यस भविमत। अस्य गपुणस्यमामभव्यमकयाः शपुमतकटपु विणरयाः
दष्ट्रीघरसममासपददैयाः महिमाप्रमाणमाकरदैयाः सम्यगम् भविमत। यथमा चिञ्चद ज
पु भ्रममतचिण्डगदमामभघमात सञ्चकम णर त नोरयपुग लस्य सपुय नोधनस्य।
स्त्यमानमाविनदघनशनोमणतशनोणपमामण रत्तसस मयषयमत कचिमासस् तवि दक्षे म वि भष्ट्री म याः॥इमत।
अत्र शपुमतकटपु विणमारनमास ञ्च द पु इत्यमादष्ट्रीनमास सम्मलक्षेनमातम् दष्ट्रीघरसममासपदमानमास सत्त्विमाच्चि ओजनोगपुणस्य
सम्यगमभव्यमकभर विमत।
ग ) प्रसमादयाः - प्रसमादस्य लकणस दपर णक्षे तमावितम् “मचित्तस व्यमाप्ननोमत ययाः मकप्रस शपुष कक्षे न्धनममविमानलयाः।
स प्रसमादयाः समस्तक्षे ष पु रसक्षे ष पु रचिनमासपु चि॥”इमत।
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अनलयाः यथमा शपुषकमम् इन्धनस शष्ट्रीघ्रस व्यमाप्ननोमत तथदैवि ययाः गपुणयाः मचित्तस शष्ट्रीघ्रस व्यमाप्ननोमत स प्रसमादयाः
इत्यच्यतक्षे। अयस प्रसमादयाः सविरषपु रसक्षेषपु रचिनमासपु चि वितर तक्षे। शपुमतममात्रक्षेण अथर बनोधकमायाः शब्दमायाः प्रसमादगपुणस्य
अमभव्यककौ मनममत्तमम्। उदमाहिरणस यथमासकचि ष्ट्री म पुखक्षे न सकक दक्षे वि कक तवणस्त्विस
मपुक माकलमाप लपुठ सस स्तनयनोयाः मप्रयमायमायाः।
बमाणदै याः स्मरस्य शतशनो मविमनकक त्तमममार
स्विप्नक्षे ऽ मप तमास कथमहिस न मविलनोकयमामम॥इमत।
एविस सममासक्षेन गपुणयाः विमणर तयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः-१
1. कमाव्यस्य उत्कषर हिक्षेतवियाः कक्षे भविषन्त।
2. गपुणमादययाः कथस कमाव्यस्य उपकमारकमायाः।
3. गपुणस्विरूपस मकमम्।
4. कमत गपुणस्य भक्षेदमायाः, कक्षे चि तक्षे।
5. ममाधपुयरस्य लकणस मकमम्।
6. ममाधपुयरस्यमामभव्यककौ मकस मनममत्तमम्।
7. ममाधपुयरगपुणयाः कक्षेषपु रसक्षेषपु भमासतक्षे।
8. ममाधपुयरस्य एकमपुदमाहिरणस दक्षेयमम्।
9. ओजसनो लकणस मकमम्।
10. ओजसयाः अमभव्यककौ मकस मनममत्तमम्।
11. ओजनोगपुणस्य कक्षेषपु आसधक्यस भविमत।
12. ओजसयाः एकमपुदमाहिरणस दक्षेयमम्।
13. प्रसमादस्य लकणस मकमम्।
14. प्रसमादस्यमामभव्यककौ मकस मनममत्तमम्।
15. प्रसमादस्य एकमपुदमाहिरणस दक्षेयमम्।

रष्ट्री म तस्विरूपमम्

10.2)

रष्ट्रीतययाः अवियविससस्थमामनविशक्षेषवितम् इमत आदमाविक्षेवि प्रमतपमामदतमम्। इदमाननीं कमा नमाम रष्ट्रीमतयाः इमत चिक्षेद क
पु स
दपर णक्षे -

ससस्ककतसमामहित्यमम्
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“पदसस घ टनमा रष्ट्री म तरङ्गसस स् थमामविशक्षे ष वितम्। उपकत्रर्त्री रसमादष्ट्री न मामम्” इमत।
शरष्ट्रीरक्षे यथमास्थमानमम् अवियविसमन्नविक्षेशमविशक्षेषविदम् शब्दमाथर शरष्ट्रीरक्षे कमाव्यक्षे ममाधपुयमारमदगपुणव्यञकविणमारनमास
समन्नविक्षेशनो भविमत रष्ट्रीमतयाः, समा परम्परयमा रसमादष्ट्रीनमास पनोमषकमा भविमत। एविस समा रष्ट्रीमतयाः दपर णमानपुसमारक्षेण चितपुमविर धमा विदैदभर्त्री, गकौडष्ट्री पमाञ्चमालष्ट्री लमामटकमा चिक्षेमत। ध्विमनकमारमादष्ट्रीनमामम् अमभप्रमायक्षेण मतस एवि रष्ट्रीतययाः , लमाटमा नमाषस्त
प्रयनोजनमम्। तथमाप्यत्र तपु दपर णमदशमा समाममान्यतयाः चितसकणमास पररचिययाः प्रदष्ट्रीयतक्षे।
क ) विदै द भर्त्री

- ममाधपुयरगण
पु स्य अमभव्यञकदैयाः विणरयाः सपुकपुममारबन्धमाषत्मकमा

सममासरमहितमा

स्विल्पसममाससमहितमा यमा रचिनमा समा विदैदभर्त्री रष्ट्रीमतयाः। तथमामहि दपर णक्षे “ममाधपुयर व्यञकदै विर णर याः रचिनमा लसलतमाषत्मकमा।
अविकस त्तरल्पविकस त्तविमार विदै द भर्त्री रष्ट्री म तररषयतक्षे ॥ ” इमत।
अथमारतम् बमाहिह ल्यक्षेन कनोमलविणमारयाः भविक्षेययाःपु । एषमा ममाधपुयरगपुणमामभव्यञकत्विमातम् शृङ्गमारकरणमामदषपु प्रयनोकसपु
यनोग्यमा। यथमा उदमाहिरणसलतमाकपु ञस गपुञ नम् मदविदसलपपुञ स चिपलयनम्
सममासलङ्गन्नङ्गस द्रिपुत तरमनङ्गस प्रबलयनम्।
मरन्मन्दस मन्दस दसलतमरमविन्दस तरलयनम्
रजनोविकन् दस मविन्दनम् मकरमत मकरन्दस मदमश मदमश॥इमत।
ख ) गकौडष्ट्री - ओजयाःप्रकमाशकदैयाः विणरयाः सममासबहिह लमा उदटमा पदयनोजनमा भविमत गकौडष्ट्री। अत उकस
दपर णक्षे“ओजयाःप्रकमाशकदै विर णर बर न्ध आडम्बरयाः पपुन याः। सममासबहिह लमा गकौडष्ट्री ” इमत।
क्रनोधमामदप्रधमानक्षेषपु रकौद्रिमामदरसक्षेषपु इयस प्रयपुज्यतक्षे। यथमा मविकचिकमलगन्धदै र न्धयनम् भकङ्ग ममालमायाः
सपुर मभतमकरन्दस मन्दममाविमामत विमातयाः।
प्रमदमदनममाददकौविननोदमामरमाममा रमणरभसखक्षे द स्विक्षे द मविच्छक्षे द दकयाः॥इमत।
ग ) पमाञ्चमालष्ट्री - गकौडष्ट्रीविदैदभ्यर्योयाः व्यञकमामतररकदैयाः विणरयाः, पञ्च षटम् विमा समस्तमामन पदमामन यत्र स बन्धयाः
पमाञ्चमालष्ट्री भविमत। तथमामहि दपर णक्षे “विणर याः शक्षे षदै याः पपुन दरय नोयाः। समस्तपञ्चषपदनो बन्धयाः पमाञ्चमासलकमा मतमा।” इमत।
अत्रनोदमाहिरणस तमावितम् मधपुर यमा मधपुब नोसधतममाधविष्ट्री स मकम दसमक्षे स धतमक्षे ध यमा।
मधपुक रमाङ्गनयमा मपुहिह रन्मदध्विमनभकत मा मनभकत माकरमपुज् जगक्षे ॥ इमत।
घ ) लमामटकमा - लमामटकमा रष्ट्रीमतस्तपु दपर णकमारमामभमतमा। तथमामहि दपर णक्षे तलकणमम् -
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“लमाटष्ट्री तपु रष्ट्री म तविर द भर्त्री प माञ्चमाल्यनोरन्तरक्षे षस्थतमा।” इमत।
अत्रनोदमाहिरणस तमावितम् अयमपुद यमत मपुद्रि माभञनयाः पमद्मनष्ट्री न मामम्
उदयमगरविनमालष्ट्री ब मालमन्दमारपपुष पमम्।
मविरहिमविधपुर कनोकदन्दबन्धपुम विर म भन्दनम्
कपु मपतकमपकपनोलक्रनोडतमाम्रिस्तममासस स॥ इमत।
एविस समाममान्यतनो रष्ट्रीतययाः प्रनोकमायाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः-२
16. रष्ट्रीमतस्विरूपस मकमम्।
17. कमत रष्ट्रीतक्षेयाः भक्षेदमायाः, कक्षे चि तक्षे।
18. विदैदभर्त्रीरष्ट्रीतक्षेयाः लकणस मकमम्।
19. विदैदभर्त्रीरष्ट्रीतक्षेयाः एकमपुदमाहिरणस दक्षेयमम्।
20. गकौडष्ट्रीरष्ट्रीतक्षेयाः लकणस मकमम्।
21. गकौडष्ट्रीरष्ट्रीतक्षेयाः एकमपुदमाहिरणस दक्षेयमम्।
22. पमाञ्चमालष्ट्रीरष्ट्रीतक्षेयाः लकणस मकमम्।
23. पमाञ्चमालष्ट्रीरष्ट्रीतक्षेयाः एकमपुदमाहिरणस दक्षेयमम्।
24. लमामटकमारष्ट्रीतक्षेयाः लकणस मकमम्।
25. लमामटकमारष्ट्रीतक्षेयाः एकमपुदमाहिरणस दक्षेयमम्।
26. लमामटकमारष्ट्रीमतयाः कक्षेषमास मतक्षे नमाषस्त।

अलङ्कमारस्विरूपमम्

10.3)

कमाव्यस्य उपकषर कक्षेषपु अलङ्कमारयाः अन्यतमनो भविमत। स महि कटककपुण्डलमामदविदम् भविमत। यथमा महि
कटकपुण्डलमादययाः शरष्ट्रीरशनोभमामतशमामयनयाः शरष्ट्रीररण आत्मनयाः सकौन्दयर विधर यषन्त तथदैवि शब्दमाथमारत्मककमाव्यस्य
शनोभमाकरमायाः अलङ्कमारमायाः तद्दमारमा कमाव्यमात्मनयाः रसस्य उत्कषर कमा भविषन्त। अलङ्कमारलकणस दपर णक्षे“शब्दमाथर य नोरषस्थरमा यक्षे धममारयाः शनोभमामतशमामयनयाः।
रसमादष्ट्री न पुप कपु विर न् तस्तक्षे ऽ लङ्कमारमास्तक्षे ऽ ङ्गदमामदवितम्॥ ”इमत।
अलषङ्क्रयतक्षे अनक्षेन इत्यलङ्कमारयाः इमत बहिविनो विमामनमादय आलङ्कमाररकमायाः मचिन्तयषन्त। स महि
अलङ्कमारयाः कमाव्यशरष्ट्रीरभकतयनोयाः शब्दमाथर यनोयाः लनोकनोत्तररमणष्ट्रीयतमायमायाः सम्पमादकयाः।
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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सस स् कक तसमामहित्यमम्
शब्दमाथर यनोयाः विदैमचित्र्यमादम् अलङ्कमारयाः मदमविधयाः - शब्दमालङ्कमारयाः अथमारलङ्कमारश्चिक्षेमत। कक्षेचिन आलङ्कमाररकमायाः
शब्दमाथमारलङ्कमारयाः इमत तकतष्ट्रीयस पकममप समपुदमावियषन्त। अनपुप्रमासमादययाः शब्दमालङ्कमारमायाः उपममारूपकमादययाः
अथमारलङ्कमारमाश्चि भविषन्त। तक्षेषपु कक्षेचिन अलङ्कमारमा अधयाः प्रस्तकयन्तक्षे क ) शब्दमालङ्कमारयाः - यषस्मनम् अलङ्कमारक्षे शब्दस्य प्रमाधमान्यस भविमत सयाः अलङ्कमारयाः शब्दमालङ्कमारयाः
इत्यपुच्यतक्षे। शब्दमालङ्कमारक्षेषपु अनपुप्रमासयाः यमकमम् विकनोमकश्चिमात्र विण्यर तक्षे १ ) अनपुप्र मासयाः - स्विरविणमारनमास विदैषम्यक्षे सत्यमप व्यञनविणमारनमास यतम् चिमत्कमारर समाम्यस तदक्षेवि
अनपुप्रमासमालङ्कमारयाः। तलकणस यथमा दपर णक्षे“अनपुप्रमासयाः शब्दसमाम्यस विदैषम्यक्षेमप स्विरस्य यतम्।” इमत।
स्विरविणमारनमास तथमा विदैमचित्र्यस न जनयमत। अतयाः लकणक्षे स्विरसमादृश्यस न स्विष्ट्रीककतमम्। यथमा अत्रनोदमाहिरणस
तमावितम् आदमाय विकपु लगन्धमानन्धष्ट्री कपु विर नम् पदक्षे पदक्षे भ्रमरमानम्।
अयमक्षे म त मन्दमन्दस कमाविक्षे र ष्ट्री वि माररपमाविनयाः पविनयाः॥इमत।
पदक्षे पदक्षे, मन्दमन्दस, पमाविनयाः पविनयाः इत्यमादकौ व्यञनविणमारनमास समाम्यमादम् अनपुप्रमासमालङ्कमारयाः। स
चिमानपुप्रमासयाः पञ्चमविधयाः - छक्षे कमानपुप्रमासयाः, विकत्त्यनपुप्रमासयाः, शपुत्यपुनप्रमासयाः, अन्त्यमानपुप्रमासयाः लमाटमानपुप्रमासयाः चिक्षेमत। तक्षेषमास
मविशक्षेषमाध्ययनमाय समामहित्यदपर णयाः द्रिषव्ययाः।
२ ) यमकमम् - अथर समत स्विरव्यञनसमकहिस्य पकथगथर कस्य तक्षेनदैवि क्रमक्षेण आवितर नस भविमत यमकमम्।
तथमामहि लकणममाहि मविश्विनमाथयाः “सत्यथर पकथ गथमारय मायाः स्विरव्यञनसस हि तक्षे याः ।
क्रमक्षे ण तक्षे नदै वि माविकस त्तयाः यमकस मविमनगदतक्षे ॥ ”इमत।
स्विरव्यञनसमकहिस्य क्विमचितम् समाथर कत्विस क्विमचिच्चि मनरथर कत्विस भविमत। तदक्षेवि प्रमतपमादमयतपुस लकणक्षे
सत्यथर इमत पदस प्रयपुकमम्। अत्र उदमाहिरणस तमावितम् “नविपलमाश -पलमाश -विनस पपुर याः स्फपु टपरमाग -परमागत -पङ्कजमम्।
मकद ल
पु -तमान्त --लतमान्तमलनोकयतम् स सपुर मभस सपुर मभस सपुम ननोहिरदैयाः ॥”इमत।
अषस्मनम् श्लनोकक्षे पलमाश-पलमाश, सपुरमभस सपुरमभमम् इमत स्विरव्यञनसमकहिस्य आवितर नदयस्य
समाथर क्यमषस्त। लतमान्त-लतमान्त इत्यत्र प्रथमस्य मनरथर कत्विमषस्त। परमागपरमाग इत्यत्र मदतष्ट्रीयस्य
मनरथर कतमा भविमत। एविमत्र स्विरव्यञनसमकहिस्य तनदैवि क्रमक्षेण आवितर नमादम् यमकमालङ्कमारयाः।
३ ) विक्रनोमकयाः - विक्रनोक्त्यलङ्कमारस्य लकणस प्रमाहि मविश्विनमाथयाः समामहित्यदपर णक्षे “अन्यस्यमान्यमाथर कस विमाक्यमन्यथमा यनोजयक्षे त म् यमद।
अन्ययाः श्लक्षे षक्षे ण कमाक्विमा विमा समा विक्रनोमकस्ततनो मदधमा॥”इमत।
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अन्यस्य विकपुयाः अन्यमाथर कस अन्यतमात्पयर बनोधकस विमाक्यमम् अन्ययाः शनोतमा यमद शपुत्विमा श्लक्षेषक्षेण कमाक्विमा
विमा अन्यथमा विणर यमत तदमा समा विक्रनोमकयाः नमाममालङ्कमारयाः। मभन्नकण्ठध्विमनयाः कमाकपु याः इत्यपुच्यतक्षे। समा विक्रनोमकयाः
समाममान्यतयाः श्लक्षेषविक्रनोमकयाः कमाकपुविक्रनोमकश्चिक्षेमत मदमविधमा भविमत। तत्रनोदमाहिरणस यथमा “कक्षे यक यस , स्थल एवि सम्प्रमत वियमम्, प्रश्ननो मविशक्षे ष माशययाः ,
मकस बकतक्षे मविहिगयाः , स विमा फमणपमतयर त्र माषस्त सपुप्त नो हिररयाः।
विमाममा यक य महिनो मविडम्बरससकयाः ककीदृकम् स्मरनो वितर तक्षे
यक्षे न मास्ममासपु मविविक्षे क शकन् यमनसयाः पपुसस् विक्षे वि यनोमषद्भ्रमयाः॥”इमत।
अत्र विकमा कक्षे यकयमम् इमत विकमा पकच्छमत। तदमा शनोतमा कक्षे इत्यस्य जलक्षे इत्यथर श्लक्षेषक्षेण कल्पयमत।
ततयाः कथयमत - स्थलक्षे एविस वियस सम्प्रमत इमत। तत्र मविरकयाः प्रथमविकमा कथयमत - प्रश्ननो मविशक्षेषमाशययाः इमत।
अथमारदम् व्यमकमविशक्षेषममासशत्य प्रश्नयाः। शनोतमा श्लक्षेषक्षेण मवियाः इत्यस्य मविहिगपरकत्विस शक्षेष इत्यस्य चिमानन्तपरकत्विस
गकहिष्ट्रीत्विमा कथयमत- मकस बकतक्षे स मविहिगयाः स विमा फमणपमतयर त्रमाषस्त सपुप्तनो हिररयाः इमत। एविम्प्रकमारक्षेण श्लक्षेषक्षेण विकपुयाः
अन्यतमात्पयर कस्य विमाक्यस्य अन्यतमात्पयर कत्विक्षेन शनोत्रमा अत्र कल्पनमादम् विक्रनोमकरलङ्कमारयाः। एविस समाममान्यतयमा
शब्दमालङ्कमारत्रयस प्रस्तपुतमम्।
ख ) अथमारल ङ्कमारयाः - अथर विदैमचित्र्यमातम् ययाः अलङ्कमारयाः भविमत सयाः अथमारलङ्कमारयाः। अथमारलङ्कमारक्षेषपु प्रविक्षेशमाय
उपममा, रूपकमम्, उत्प्रक्षेकमा, दृषमान्तयाः, सममासनोमकयाः इत्यक्षेतक्षे अथमारलङ्कमारमा अत्र प्रस्तकयन्तक्षे १ ) उपममा - अथमारलङ्कमारक्षेषपु समादृश्यमकलकमानमामम् अलङ्कमारमाणमास जननष्ट्री भविमत उपममा। तस्यमा लकणस
दपर णक्षे प्रस्तपुतमम् “समाम्यस विमाच्यमविदै ध म्यर विमाक्यदै क् य उपममा दयनोयाः।” इमत।
विमाक्यदैक्यक्षे विमाक्यस्य एकत्विक्षे समत दयनोयाः उपममाननोपमक्षेययनोयाः मध्यक्षे अविदैधम्यर मविरदधमर्योमकशकन्यस
विमाच्यमम् अमभधयमा प्रमतपमादस यतम् समाम्यस समाधमारणधमर रूपसमादृश्यस तदक्षेवि उपममा। ययनोयाः समादृश्यस गकहतक्षेक्षे तत्र
यस्य समादृश्यमम् तदम् उपममानमम्। यत्र समादृश्यस तच्चि उपमक्षेयस भविमत। यथमा मपुखस चिन्द्रि इवि। चिन्द्रिस्य समादृश्यमम्
अतयाः चिन्द्रि उपममानमम्। मपुखक्षे समादृश्यमम् अतयाः मपुखमम् उपमक्षेयस भविमत।
अत्र लकणक्षे विमाच्यमममत पदस्य उपमादमानमातम् रूपकमालङ्कमारस्य मनरमासयाः। यतनो रूपकक्षे समाम्यस व्यङ्ग्यस
भविमत। एविमक्षेवि अविदैधम्यर मम् इमत पदक्षेन व्यमतरक्षेकस्य मनरमासयाः। कमारणस महि व्यमतरक्षेकक्षे समाधम्यरण सहि विदैधम्यर ममप
उच्यतक्षे। विमाक्यदैक्यक्षे इमत पदस्य उपमादमानमादम् उपमक्षेयनोपममायमायाः मनरमासनो भविमत। यतनो महि उपमक्षेयनोपममायमास
विमाक्यदयस भविमत। दयनोयाः इमत पदनोपमादमानमादम् अनन्वियस्य मनरमासयाः, तत्र एकस्यदैवि समाम्यकथनमातम्।
अस्यमालङ्कमारस्य पकणर्योपममा लपुप्तनोपममा इमत भक्षेददयमषस्त। यस्यमामम् उपममायमास उपमक्षेयमम् उपममानस
समाधमारणधमर याः समादृश्यविमाचिकश्चि अमभधयमा प्रमतपमादतक्षे समा पकणर्योपममा भविमत। एविमम् असशचितपुषयसम्पन्नमा
पकणर्योपममा। पकणर्योपममायमा उदमाहिरणस तमाविदम् विमागथमारम विवि सम्पकक कौ विमागथर प्र मतपत्तयक्षे ।
जगतयाः मपतरकौ विन्दक्षे पमाविर त ष्ट्री प रमक्षे श् विरकौ॥इमत।
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अत्र

विमागथर्यौ

इत्यपुपममानमम्,

पमाविर तष्ट्रीपरमक्षेश्विरकौ

इत्यपुपमक्षेयमम्,

इविक्षेमत

समादृश्यविमाचिकशब्दयाः

सम्पककत्विरूपयाः समाधमारणधमर्यो वितर तक्षे इमत पकणर्योपममा।
यस्यमामम् उपममायमामम् उपमक्षेयमम् उपममानस समाधमारणधमर याः समादृश्यविमाचिकश्चि इत्यसशचितपुषयक्षे एकस्य
दयनोयाः त्रयमाणमास विमा अनपुपमादमानस भविमत समा लपुप्तनोपममा। अत्रनोदमाहिरणस यथमा मपुख ममन्द य
पु र थ मा पमामणयाः पलविक्षे न समयाः मप्रयक्षे ।
विमाचियाः सपुध मा इविनोष्ठस्तक्षे मबम्बतपुल् यनो मननोऽश्मवितम्॥ इमत।
अत्र यथमाक्रममम् आनन्दयमत, कनोमलयाः, मधपुरमायाः, कमठनमममत समाधमारणधमर विमाचिकमानमास शब्दमानमामम्
अनपुपमादमानमातम् लपुप्तनोपममा। समा चि शकौतष्ट्री आथर्त्री इत्यमामदभक्षेदक्षेन बहिह मविधतमास यमामत। तत्सविर दपर णमामदषपु द्रिषव्यमम्।
२ ) रूपकमम् - अभक्षेदप्रधमाननो भविमत रूपकमालसकमारयाः। तलकणस तमाविदम् दपर णक्षे “रूपकस रूमपतमारनोपमामदषयक्षे मनरपहविक्षे । ” इमत।
अपहविनो नमाम प्रककतगनोपनमम्। मनरपहविक्षे गनोपनरमहितक्षे मविषयक्षे उपमक्षेयक्षे रूमपतस्य उपममानस्य आरनोपमातम्
समादृश्यमामतशयममहिम्नमा अभक्षेदक्षेन विणर नमादम् रूपकमालङ्कमारयाः। अथमारतम् रूपकमालङ्कमारक्षे उपममाननोपमक्षेययनोयाः अभक्षेदयाः
प्रमतपमादतक्षे। मपुखस चिन्द्रि इवि इत्यपुपममा, मपुखस चिन्द्रियाः इमत रूपकमम्। अत्रनोदमाहिरणस यथमा पमान्तपु विनो जलदश्यमाममायाः शमाङ्गर ज्यमाघमातककर शमायाः।
त्रदैल नोक्यमण्डपस्तम्भमाश्चित्विमारनो हिररबमाहिवियाः॥ इमत।
अत्र त्रदैलनोक्यमम् हिररबमाहिवियाः इत्यपुपमक्षेयदयमम्। मण्डपयाः स्तम्भमायाः इत्यपुपममानदयमम्। अत्र त्रदैलनोक्यमक्षेवि
मण्डपयाः, हिररबमाहिवियाः एवि स्तम्भमायाः इमत अभक्षेदक्षेन विणर नमादम् रूपकमालङ्कमारयाः। तच्चि रूपकस परम्पररतस मनरङ्गस समाङ्गस
चिक्षेमत भक्षेदक्षेन त्रदैमविध्यस यमामत। मविशक्षेषतयमा भक्षेदजमानमाय दपर णमामदगन्थमा द्रिषव्यमायाः।
३ ) उत्प्रक्षेक मा - सम्भमाविनमात्मकयाः उत्प्रक्षेकमालङ्कमारयाः। तस्य लकणस तमाविदम् दपर णक्षे“भविक्षे त् सम्भमाविननोत्प्रक्षेक मा प्रकक तस्य परमात्मनमा।” इमत।
प्रककतस्य प्रस्तपुतस्य परमात्मनमा सदृशतयमा उपकषल्पतमाथर रूपक्षेण सम्भमाविनमा भविमत उत्प्रक्षेकमा। मन्यक्षे
शङ्कक्षे धपुविस प्रमाययाः इवि इत्यमादययाः उत्प्रक्षेकमाविमाचिकमायाः भविषन्त। तददपु माहिरणस यथमाजमान मकौनस कममा शककौ त्यमागक्षे श्लमाघमामविपयर ययाः।
गपुण मा गपुण मानपुब षन्धत्विमातम् तस्य सप्रसविमा इवि॥इमत।
अत्र प्रस्तपुतक्षेषपु गपुणक्षेषपु सप्रसवित्विस्य सम्भमाविनमादम् उत्प्रक्षेकमालङ्कमारयाः। गपुणमानमास सप्रसवित्विस न महि
विमास्तमविकमम्।
अस्यमालङ्कमारस्य विमाच्यमा प्रतष्ट्रीयममानमा इत्यमादययाः भक्षेदमायाः सषन्त। तक्षेषमास जमानमाय दपर णमामदगन्थमा द्रिषव्यमायाः।
४) दृषमान्तयाः - दृषमान्तमालङ्कमारयाः तपु समथ्यर समथर कभमाविमकलकयाः अलङ्कमारयाः। समामहित्यदपर णक्षे
दृषमान्तमालङ्कमारस्य लकणस प्रमाहि“दृषमान्तस्तपु सधमर स्य विस्तपुन याः प्रमतमबम्बनमम्॥ ”इमत।
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दयनोयाः विमाक्ययनोयाः मध्यक्षे सधमर स्य सममानधमर मविमशषस्य विस्तपुनयाः समाममान्यधमर स्य प्रमतमबम्बनस
प्रमतमबम्बभमाविक्षेन विणर नस भविमत दृषमान्तमालङ्कमारयाः। प्रमतमबम्बनस नमाम प्रमणधमानगम्यस भविमत समाम्यमम्। अथमारद म्
अमभधयमा समादृश्यस न बपुध्यतक्षे, अमप तपु अविधमानक्षेन गम्यतक्षे। यथमा अत्रनोदमाहिरणमम् “अमविमदतगपुण मामप सत्कमविभमणमतयाः कणर ष पु विममत मधपुध मारमामम्।
अनसधगतपररमलमामप महि हिरमत दृशस ममालतष्ट्री म मालमा॥”इमत।
अमविमदतगपुणमा अमप सत्कमविभमणमतयाः कणरषपु मधपुधमारमास विममत इमत विमाक्यस्य समथर नमम्
अनसधगतपररमलमा अमप महि ममालतष्ट्रीममालमा दृशस हिरमत इमत विमाक्यस समथर कस भविमत। विमाक्यदयक्षे विमनमम् हिरणञ्च
इमत समाधमारणधमर दयमम्। अत्र समादृश्यविशमादक्षेवि समाममान्यधमर यनोयाः मबम्बप्रमतमबम्बभमाविनो मविदतक्षे इमत
दृषमान्तमालङ्कमारस्य लकणसमन्विययाः।
५) सममासनोमकयाः - कमविरमाजयाः मविश्विनमाथयाः समामहित्यदपर णनमामकक्षे गन्थक्षे सममासनोक्त्यलङ्कमारस्य
लकणस प्रमाहि “सममासनोमकयाः समदै यर त्र कमायर स लङ्गमविशक्षे ष णदै याः ।
व्यविहिमारसममारनोपयाः प्रस्तपुतक्षे ऽ न्यस्य विस्तपुन याः॥”इमत।
सममानक्षेन कमायरण सलङ्गक्षे न मविशक्षेषणक्षेन विमा प्रस्तपुतक्षे मविषयक्षे अन्यस्य अप्रस्तपुतस्य विस्तपुनयाः मविषयस्य यत्र
व्यविहिमारसममारनोपयाः समा सममासनोमकयाः। अत्रनोदमाहिरणस यथमा “असममाप्तसजगष्ट्री ष स्य स्त्रष्ट्री म चिन्तमा कमा मनषस्विनयाः।
अनमाक्रम्य जगतम् कक त्स्नस ननो सन्ध्यमास भजतक्षे रमवियाः॥”इमत।
यस्य जयक्षेच्छमा न पकणमार तमादृशस्य नष्ट्रीमतजस्य पपुरषस्य रमणष्ट्रीसम्भनोगस्य स्पकहिमा कथस सम्भविमत इमत
प्रथमविमाक्यमाथर याः। अत्र प्रस्तपुतयाः नमायक नमामयकमा चि। मदतष्ट्रीयस्य चि विमाक्यस्यमाथर्यो भविमत सकयर याः असखलस जगतम्
अनमाक्रम्य सन्ध्ययमा समाकस न ममलमत। अषस्मनम् श्लनोकक्षे नमायकक्षे सकयरस्य नमामयकमायमास सन्ध्यमायमायाः

चि

व्यविहिमारसममारनोपमातम् सममासनोमकरलङ्कमारयाः। अत्र सममारनोपक्षे सलङ्गसमाम्यस कमारणस भविमत। रविक्षेयाः नमायकस्य चि
पपुससलङ्गत्विमातम् नमायकक्षे रमविव्यविहिमारस्य, सन्ध्यमा-नमामयकयनोयाः स्त्रष्ट्रीसलङ्गत्विमातम् नमामयकमायमास सन्ध्यमाव्यविहिमारस्य
सममारनोपयाः भविमत।
एविस समाममान्यक्षेन अथमारलङ्कमारपञ्चकस विमणर तमम्।

पमाठगतप्रश्नमायाः-३
27. अलङ्कमारलकणस मकमम्।
28. अलङ्कमारयाः कमतमविधयाः कमामन चि।
29. अनपुप्रमासस्य लकणस मकमम्।
30. अनपुप्रमासस्य कमत भक्षेदमायाः कक्षे चि तक्षे।
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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सस स् कक तसमामहित्यमम्
31. यमकस्य मकस लकणमम्।
32. यमकस्य उदमाहिरणस मकमम्।
33. सत्यथर इमत पदस यमकलकणक्षे मकमथर मम्।
34. विक्रनोकक्षेयाः मकस लकणमम्।
35. विक्रनोकक्षेयाः भक्षेदमायाः कक्षे।
36. समादृश्यमकलकमालङ्कमारस्य जननष्ट्री कमा।
37. उपममालकणस मकमम्।
38. उपममा कमतमविधमा, कक्षे चि तक्षे।
39. पकणर्योपममायमा असशचितपुषयस मकस मकमम्।
40. रूपकस्य लकणस मकमम्।
41. रूपकस्य कमत भक्षेदमायाः कक्षे चि तक्षे।
42. उत्प्रक्षेकमालङ्कमारस्य लकणस मकमम्।
43. दृषमान्तस्य लकणस मकमम्।
44. दृषमान्तस्य उदमाहिरणस मकमम्।
45. प्रमतमबम्बनस नमाम मकमम्।
46. सममासनोकक्षेयाः लकणस मकमम्।

10.4)

छन्दस्स्विरूपमम्
कमाव्यस्य अनपुशष्ट्रीलनमाय छन्दसमास जमानमम् अमनविमायर मम्। तस्य चि छन्दसयाः मविकमासयाः सविर प्रथमस विक्षेदक्षेषपु

पररलक्ष्यतक्षे। छन्दसमास जमानस मविनमा विक्षेदमन्त्रमायाः समाधपु उच्चिमारमयतपुस न शक्यन्तक्षे। अतनो विक्षेदस्यनोपकमारकतयमा इदस
पमादस्थमानष्ट्रीयस भविमत विक्षेदमाङ्गमम्। मकस नमाम छन्दयाः इमत चिक्षेदमाम्नमातमम् ऐतरक्षेयमारण्यकक्षे - “ममानविमानम् पमापकमर भ्ययाः
छमादयषन्त छन्दमाससस इमत छन्दयाः।” इमत। व्यमाकरणमाचिमायर स्य महिषरयाः पमामणनक्षेयाः मतक्षे तपु छन्दम्-धमातनोयाः
छन्दयाःशब्दस्य व्यपुत्पसत्तयाः। छन्दमाससस यत्रनोपमनबदमामन ततम् छन्दयाःशमास्त्रस भविमत। अस्य शमास्त्रस्य प्रथमगन्थयाः
मपङ्गलमहिमषर णमा मविरमचितस मपङ्गलच्छन्दयाःसकत्रमम् इमत।
क ) पदमविभमागयाः - छन्दनोबदस पदस महि पमादचितपुषयमात्मकस भविमत। तच्चि पदस विकत्तपदस जमामतपदस चिक्षेमत
मदमविधमम्। तथमाहपुकस छन्दनोमञपुयमारमम्-

"पदस चितपुष पदष्ट्री तच्चि विकत्त स जमामतररमत मदधमा।
विकत्त मकरसस ख् यमातस जमामतममारत्र माकक तमा भविक्षे त ॥
म् " इमत।
अकरदैयाः पररगमणतस पदस विकत्तपदमम्। ममात्रयमा पररगमणतस जमामतच्छ्न्दयाः। ममात्रमा मत्रमविधमा भविमत। तमाश्चि
एकममात्रमा, ममात्रमादयमम् ममात्रमात्रयञ्च। तत्र ह्रिस्विस्य एकमा ममात्रमा, दष्ट्रीघरस्य ममात्रमादयमम् प्लपुतस्य चि ममात्रमात्रयमम्।
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विकत्तस समविकत्तमम् अधर समविकत्तस मविषमविकत्तस चिक्षेमत मत्रमविधमम्। यस्य विकत्तस्य पमादचितपुषयक्षे गपुरलघपुक्रमक्षेण
सममानससख्यकमम् अकरस मविदतक्षे ततम् समविकत्तमम्। इन्द्रिविज्रमा, ममासलनष्ट्री, विसन्तमतलकमम् इत्यमादष्ट्रीमन उदमाहिरणमामन।
यस्य विकत्तस्य प्रथमपमादयाः तकतष्ट्रीयपमादतपुल्ययाः चितपुथरपमादयाः मदतष्ट्रीयपमादतपुल्ययाः तदम् अधर समविकत्तमम्। पपुषषपतमागमा ,
सपुन्दरष्ट्री, ममालभमाररणष्ट्री इत्यमादष्ट्रीमन एतस्य उदमाहिरणमामन। यस्य विकत्तस्य पमादचितपुषयस मभन्नमाकरमविमशषस भविमत तदम्
मविषमविकत्तमम्। उद्गतमा, सकौरभकयाः इत्यमादष्ट्रीमन अत्रनोदमाहिरणमामन। तथमाहपुकस छन्दनोमञयमारमम् “समस समचितपुष पमादस भवित्यधर समस पपुन याः॥
आमदस्तकत ष्ट्री य विदम् यस्य पमादस्तपुय र्यो मदतष्ट्री य वितम्।
मभन्नमचिहचितपुष पमादस मविषमस पररककीमतर त मम्। ”इमत।
ख ) पदनोपकमारकमायाः गणमायाः - समविकत्तच्छन्दसस यक्षे गणमा उपयपुज्यन्तक्षे तक्षे अकरगणमा भविषन्त। तक्षे महि

- मगणयाः, यगणयाः, रगणयाः, सगणयाः, तगणयाः, जगणयाः, भगणयाः, नगणयाः, गगणयाः, लगणयाः इत्यक्षेतक्षे दश गणमायाः। एतक्षे
समविकत्तस्य उपकमारकमा गणमा भविषन्त। एतक्षेषपु मगणमादम् आरभ्य नगणपयर न्तस यक्षे गणमायाः तक्षे अकरत्रयक्षेण मनममर तमा
भविषन्त। गगणयाः लगणश्चि एकमाकरमविमशषयाः। अत्र अकरशब्दयाः स्विरविणर स्यदैवि बनोधकयाः। छन्दनोमञयमार
गणलकणमामन प्रनोच्यन्तक्षे -

"मसस्त्रगपुर सस्त्रलघपुश् चि नकमारनो भमामदगपुर याः पपुन रमामदलघपुयर याः।
जनो गपुर मध्यगतनो रलमध्ययाः सनोऽन्तगपुर याः कसथतनोऽन्तलघपुस् तयाः॥
गपुर रक्षेक नो गकमारस्तपु लकमारनो लघपुरक्षे क कयाः। " इमत।
मगणयाः मत्रगपुरयाः। यषस्मनम् गणक्षे त्रययाः स्विरविणमारयाः गपुरवियाः भविषन्त स मगणयाः।ससयनोगमातम् पकविर स्विरविणर याः
गपुरससजकनो भविमत। मत्रलघपुयाः नकमारयाः। यषस्मनम् गणक्षे त्रययाः स्विरमायाः लघवियाः भविषन्त स स नगणयाः। भमामदगपुरयाः
अथमारतम् यषस्मनम् गणक्षे आमदयाः स्विरविणर्यो गपुरयाः , अन्यकौ चि लघक भविमत स भगणयाः। आमदलघपुयाः ययाः अथमारतम् यषस्मनम्
गणक्षे कक्षेविलस प्रथमविणर याः लघपुससजकयाः भविमत स यगणयाः। जनो गपुरमध्यगतयाः अथमारतम् जगणक्षे मध्यमयाः विणर याः
गपुरससजकयाः अन्यकौ चि लघक स्तयाः। रलमध्ययाः अथमारतम् रगणक्षे मध्यमयाः विणर याः लघपुससजकयाः भविमत।सनोऽन्तगपुरयाः
अथमारतम् सगणक्षे अषन्तमयाः विणर याः गपुरयाः भविमत अन्यकौ लघक चि। अन्तलघपुस्तयाः अथमारतम् तगणक्षे अषन्तमयाः विणर याः
लघपुससजकयाः अषस्त आदकौ गपुरू स्तयाः। गपुररक्षेकनो गकमारस्तपु अथमारद म् गगणक्षे एकयाः गपुरविणर्यो भविमत। लकमारनो
लघपुरक
क्षे कयाः अथमारतम् लगणक्षे एक लघपुविणर्यो भविमत। दशमानमास गणमानमास मचिहमामन अधयाः प्रदष्ट्रीयन्तक्षे -

ससस्ककतसमामहित्यमम्

गणस्य नमाममामन

लकणमामन

मचिहमामन

मगणयाः

मत्रगपुरयाः

ऽऽऽ

नगणयाः

मत्रलघपुयाः

॥।

भगणयाः

आमदगपुरयाः

ऽ॥

यगणयाः

आमदलघपुयाः

।ऽऽ

जगणयाः

गपुरमध्यगतयाः

।ऽ।

191

मटप्पणष्ट्री

सस स् कक तसमामहित्यमम्
रगणयाः

लमध्ययाः

ऽ।ऽ

सगणयाः

अन्तगपुरयाः

॥ऽ

तगणयाः

अन्तलघपुयाः

ऽऽ।

गगणयाः

गपुररक्षेकयाः

ऽ

लगणयाः

लघपुरक्षेककयाः

।

ममात्रमाविकत्तस्य उपयनोमगनयाः गणमायाः पञ्च भविषन्त - सविर गपुरयाः, अन्तगपुरयाः, मध्यगपुरयाः, आमदगपुरयाः
सविर लघपुयाः चिक्षेमत। तथमाहपुकस छन्दनोमञयमारमम् “जक्षे य मायाः सविमारन् तमध्यमामदगपुर विनोऽत्र चितपुष कलमायाः।
गणमाश्चितपुलर घकपक्षे त मायाः पञ्चमायमारम दषपु सस ष स्थतमायाः॥”इमत।
एतक्षे गणमायाः चितपुषकलमायाः भविषन्त। चितपुषकलमा चितपुममारत्रकमायाः। चितसनो ममात्रमायाः यत्र स गणयाः चितपुममारत्रकयाः।
सविर गपुरयाः नमाम यषस्मनम् गणक्षे सविर विणमार गपुरवियाः। अन्तगपुरयाः नमाम यषस्मनम् गणक्षे अन्तविणर याः गपुरभर विमत, अन्यच्चि
विणर दयमम् एकममामत्रकस भविमत। मध्यगपुरयाः नमाम मध्यविणर्यो यषस्मनम् गणक्षे गपुरयाः भविमत। अन्यच्चि लघपुविणर दयस
भविमत। आमदगपुरयाः नमाम यषस्मनम् गणक्षे आमदविणर याः गपुरयाः, अन्यच्चि विणर दयस लघपु भविमत। सविर लघपुयाः नमाम यषस्मनम्
गणक्षे सविर लघवियाः विणमार भविषन्त। अत्र एतदम् अविधक्षेयमम् अषस्त यतम् ममात्रमाविकत्तक्षे चितपुममारमत्रकयाः गणयाः भविमत। तस्ममातम्
प्रत्यक्षेकगणक्षे ममात्रमायाः चितसयाः इमत तपु अमनविमायर मम्। अत्र सकौमविध्यमाय तमासलकमा प्रस्तकयतक्षे -

गणयाः

मचिहमामन

ममात्रमायाः

सविर गपुरयाः

ऽऽ

चितसयाः

अन्तगपुरयाः

॥ऽ

चितसयाः

मध्यगपुरयाः

।ऽ।

चितसयाः

आमदगपुरयाः

ऽ॥

चितसयाः

सविर लघपुयाः

॥॥

चितसयाः

ममात्रमा मत्रमविधमा भविमत - एकममात्रमा, ममात्रमादयस ममात्रमात्रयमम्। तत्र एकममामत्रकयाः ह्रिस्विविणर याः, मदममामत्रकयाः
दष्ट्रीघरयाः मत्रममामत्रकयाः प्लपुतश्चि। तथमामहि प्रनोकमम्“एकममात्रनो भविक्षे द म् ह्रिस्विनो मदममात्रनो दष्ट्री घर उच्यतक्षे ।
मत्रममात्रस्तपु प्लपुत नो जक्षे य नो व्यञनस चिमाधर ममात्रकमम्॥ ”इमत
ग ) लघपुग र
पु व्यविस्थमा - गपुरविणर याः कयाः भविमत, लघपुविणर श्चि कयाः भविमत इमत शङ्कमा सम्प्रमत मनसस
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उदक्षेमत। छन्दनोमञयमारमम् एतस्य सममाधमानमाय कमाररकमा "समानपुस् विमारश्चि दष्ट्री घर श् चि मविसगर्त्री चि गपुर भर विक्षे त म्।
विणर याः सस य नोगपकविर श्चि तथमा पमादमान्तगनोऽमप विमा॥" इमत।
अनपुस्विमारक्षेण यपुकयाः समानपुस्विमारयाः स्विरयाः गपुरससजकयाः। यथमा - गमामस गच्छमत इत्यत्र मकमारनोत्तरविमतर नयाः
अकमारमातम् परमम् अनपुस्विमारनो वितर तक्षे। अतयाः अनपुस्विमारयपुकत्विमातम् सयाः अकमारयाः गपुरयाः। तत्र अनपुस्विमारयाः
अविसमानस्यमामप उपलकणमम्। तक्षेन अविसमानक्षे व्यञनसत्त्विक्षेऽमप लघपुयाः गपुरयाः भविमत। एविमक्षेवि मविसगर ससयक
पु याः स्विरनो
गपुरयाः। यथमा रमामयाः इत्यत्र मविसगमारत्पकविर मकमारनोत्तरयाः अकमारनो गपुरयाः। एविमक्षेवि ससयक
पु विणमारतम् पकविर्यो विणर्यो गपुरयाः। यथमा
रक इत्यत्र कक्षेमत ससयक
पु विणमारतम् पकविरविणर याः रकमारनोत्तरयाः अकमारयाः गपुरयाः। पमादमान्तक्षे षस्थतयाः लघपुविणर याः मविकल्पक्षेन गपुरयाः
गपुरविणर श्चि प्रयनोजनमानपुसमारस लघपुविणर्यो भविमत।
घ) यमतयाः - छन्दसस यमतयाः इत्यस्य महित्त्विस वितर तक्षे। यमतनमारम सजह्वमायमा इषस मविशमामस्थमानमम्। समा
मविच्छक्षे दयाः मविरमामनो विमा विकसपु शक्यतक्षे। तदक
पु स गङ्गमादमासकमविरमाजक्षेन "यमतसजर ह्वक्षे ष मविशमामस्थमानस कमविमभरच्यतक्षे ।
समा मविच्छक्षे दमविरमाममाददैयाः पददैवि मारच् यमा मनजक्षे च् छयमा॥" इमत।
यमतयाः छन्दसस सविर त्र न भविमत। पदमान्तक्षे यमतयाः चिमत्कमारकमाररकमा भविमत। पदमध्यमा चिमत्कमारस
नमाशयमत। समा यमतयाः - पमादमान्तमा पमादमध्यमा चि। तत्र यथमा विसशस्थमविलच्छन्दसस पमादमान्तमा यमतयाः न तज्जलस यन्न सपुचि मारपङ्कजस /
न पङ्कजस तदम् यदलष्ट्री न षट्पदमम्॥ इमत।
पमादमध्यमा यमतयाः यथमा ममासलनष्ट्री च् छन्दसस सरससजमनपुम विदस/ शदै वि लक्षे न मामप रम्यस /
मसलनममप महिममासश नोयाः/ लक्ष्म लक्ष्मनीं तननोमत॥ इमत।
अत्र 'ननमयययपुतक्षेयस ममासलनष्ट्री भनोमगलनोकदैयाः' इमत छन्दनोलकणत्विमातम् पमादमान्तक्षे यथमा यमतयाः तथदैवि
पमादमध्यक्षे अषममाकरमातम् परस भविमत।
ङि) छन्दमासस स - विकत्तस सममाधर सममविषमभक्षेदक्षेन त्रदैमविध्यस यमामत। तत्र समविकत्तमानमास पपुनयाः षषड्विशभक्षेदमायाः
सषन्त। समविकत्तच्छन्दस्सपु कक्षेषमासञ्चतम् छन्दसमास पररचिययाः अधयाः प्रस्तकयतक्षे -
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१) इन्द्रिविज्रमा - मत्रषपु पम्-छन्दसयाः एकमादशमाकरमामण भविषन्त। अस्य एकयाः भक्षेदनो भविमत इन्द्रिविज्रमा।
अस्य लकणस तमावितम् - “स्यमामदन्द्रिविज्रमा यमद तकौ जगकौ गयाः” इमत। तकौ नमाम तगणदयस जगकौ नमाम जगणक्षेन समाकस
गपुरदयमम्। यस्य छन्दसयाः प्रत्यक्षेकस पमादक्षे तगणदयस जगणयाः गपुरदयस चि क्रमशयाः भविमत ततम् छन्दयाः इन्द्रिविज्रमा। अत्र
पमादमान्तमा यमतविर तरतक्षे। तस्यनोदमाहिरणस यथमाऽ ऽ । ऽ ऽ । । ऽ । ऽ ऽ/
गनोष्ठक्षे मग-ररस सव्य-करक्षेण धकत्विमा/
रषक्षेन्द्रिविज्रमाहिमतमपुकविकषकौ।/
यनो गनोकपुलस गनोपकपुलञ्च सपुस्थस/
चिक्रक्षे स ननो रकतपु चिक्रपमामणयाः॥/इमत।
अस्य श्लनोकस्य चितपुषर पु अमप चिरणक्षेषपु क्रमशयाः तगणदयमम्, एकयाः जगणयाः, गपुरविणर दयस चि वितर तक्षे। एविमम्
इन्द्रिविज्रमाछन्दसयाः लकणस भविमत सङ्गतमम्। अत्र सविर त्र पमादमान्तमा यमतयाः वितर तक्षे। अतयाः छन्दनोलकणक्षे तस्यनोलक्षेखनो
नमाषस्त।
२) उपक्षे न् द्रिविज्रमा - मत्रषपु प्छन्दसयाः अयमक्षेकयाः प्रकमारयाः। उपक्षेन्द्रिविज्रमाच्छन्दसयाः लकणस छन्दनोमञयमारमम्
- “उपक्षेन्द्रिविज्रमा प्रथमक्षे लघकौ समा”इमत। इन्द्रिविज्रमाछन्दसयाः प्रथममाकरस्य लघकौ समत उपक्षेन्द्रिविज्रमा छन्दनो भविमत।
एविममन्द्रिविज्रमायमायाः प्रथमयाः गणयाः तगणयाः। तस्य प्रथममाकरस्य लघकौ सत्यमास गपुरमध्यगतनो जगणयाः भविमत। एविस
यस्य छन्दसयाः प्रत्यकम चिरणक्षे क्रमक्षेण जगणयाः तगणयाः जगणयाः गपुरविणर दयस चि वितर तक्षे तदम् उपक्षेन्द्रिविज्रमाछन्दयाः।
अत्रमामप पमादमान्तमा यमतयाः। तस्यनोदमाहिरणस यथमा । ऽ । ऽ ऽ । । ऽ । ऽ ऽ/
उपक्षेन्द्रि-विज्रमामद-ममणच्छ-टमामभयाः/
मविभकषणमानमास छपुररतस विपपुस्तक्षे।/
स्मरमामम गनोपष्ट्रीमभरपमास्यममानस/
सपुरद्रिपुमकलक्षे ममणमण्डपस्थमम्॥/इमत।
अत्र प्रस्तपुतक्षे श्लनोकक्षे प्रमतचिरणस क्रमशयाः जगणयाः, तगणयाः, जगणयाः गपुरविणर दयस चि वितर तक्षे। एवि
उपक्षेन्द्रिविज्रमाच्छन्दसयाः लकणस भविमत अत्र सङ्गतमम्।
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३) रथनोदतमा - मत्रषपु भयाः छन्दसयाः कषश्चिदम् भक्षेदयाः रथनोदतमा। तलकणस छन्दनोमञयमारमम् “रमात्परदैनररलगदै रथनोदतमा”इमत। यस्य छन्दसयाः प्रमतपमादस रमातम् रगणमातम् परदैयाः नरलगदैयाः नगणक्षेन रगणक्षेन लघपुनमा
गपुरणमा चि विणरन मविरमचितमा रथनोदतमा। एविस रथनोदतमायमास क्रमक्षेण रगणयाः, नगणयाः, रगणयाः, लघपुयाः गपुरश्चि भविमत।
अत्र पमादमान्तमा यमतयाः।रथनोदतमाच्छन्दस उदमाहिरणस तमावितम् ऽ । ऽ । । । ऽ । ऽ । ऽ/
एविममाशममविरदविकसत्तनमा/
ससयमयाः मकमममत जन्मतस्त्वियमा।/
सत्त्विससशयसपुखनो महि दषपु यतक्षे/
ककषणसपर मशशपुनक्षेवि चिन्दनयाः॥/इमत।
प्रककतश्लनोकस्य प्रत्यक्षेकस चिरणक्षेषपु क्रमक्षेण रगणयाः नगणयाः रगणयाः लघपुविणर याः गपुरविणर श्चि वितर तक्षे। एविस
ससध्यमत रथनोदतमालकणसङ्गमनमम्।
४) विस श स्थमविलमम् - दमादशमाकरमात्मकस्य जगतष्ट्रीछन्दस एकयाः प्रकमारयाः विसशस्थमविलमम्। तस्य
लकणस छन्दनोमञयमार - “विदषन्त विसशस्थमविलस जतकौ जरकौ”इमत। यस्य छन्दसयाः प्रमतपमादस क्रमक्षेण जगणयाः तगणयाः
जगणयाः रगणश्चि भविमत ततम् विसशस्थमविलमम्। अत्रमामप पमादमान्तमा यमतयाः। अस्य छन्दस उदमाहिरणस तमावितम्। ऽ । ऽ ऽ । । ऽ । ऽ । ऽ/
अयस स तक्षे मतष्ठमत सङ्गमनोत्सपुकनो/
मविशङ्कसक्षे भष्ट्रीर यतनोऽविधष्ट्रीरणमामम्।/
लभक्षेत विमा प्रमाथर मयतमा न विमा सशयस/
सशयमा दरपु मापयाः कथमष्ट्रीषप्सतनो भविक्षेतम्॥/इमत।
श्लनोकस्यमास्य प्रमतपमादस क्रमक्षेण जगणयाः, तगणयाः, जगणयाः रगणश्चि वितर तक्षे इमत ससध्यमत
विसशस्थमविललकणसङ्गमनमम्।
५ ) विसन्तमतलकमम् - चितपुदरशमाकरमाषत्मकमायमायाः शकरयमारयाः एकयाः प्रकमारयाः विसन्तमतलकमम्।
विसन्तमतलकमा इत्यस्य नमाममान्तरमम्। तलकणस छन्दनोमञयमारमम् - “जक्षेयस विसन्तमतलकस तभजमा जगकौ गयाः”
इमत। तभजमायाः तगणयाः भगणयाः जगणयाः, जगकौ जगणयाः गपुरविणर याः गयाः गपुरविणर याः। यस्य छन्दसयाः प्रमतपमादयाः तगणयाः,
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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भगणयाः, जगणदयस गपुरविणर दयस चि क्रमक्षेण भविमत ततम् विसन्तमतलकमम्। तस्य यमतयाः पमादमान्तमा भविमत।
तस्यनोदमाहिरणस तमावितऽ ऽ । ऽ । । । ऽ । । ऽ । ऽ ऽ/
फपुलस वि-सन्तमत-लकस मत-लकस वि-नमाल्यमायाः/
लष्ट्रीलमापरस मपककपुलस कलमत्र रकौमत।/
विमात्यक्षेष पपुषपसपुरमभमर लयमामद्रिविमातनो/
यमातनो हिररयाः स मधपुरमास मविसधनमा हितमायाः स्मयाः॥/ इमत।
अस्य प्रमतचिरणस क्रमक्षेण तगणयाः, भगणयाः, जगणदयस गपुरविणर दयस चि वितर तक्षे। एविमस्य
विसन्तमतलकलकणस ससगच्छतक्षे।
६)

ममासलनष्ट्री

-

पञ्चदशमाकरमात्मकस्य

अमतशकररष्ट्रीछन्दसयाः

ममासलनष्ट्रीच्छन्दयाः

प्रकमारयाः।

ममासलनष्ट्रीछन्दसयाः लकणमम्- “ननमयययपुतक्षेयस ममासलनष्ट्री भनोमगलनोकदैयाः” इमत। ननमयययपुतमा इयस ममासलनष्ट्री। अथमारद म्
यस्य छन्दसयाः प्रमतपमादस क्रमक्षेण नगणदयमम्, मगणयाः, यगणदयस चि भविमत तच्छन्दयाः ममासलनष्ट्री। भनोमगनम् इमत
ससख्यमाषकस्य लनोक इमत ससख्यमासप्तकस्य बनोधकयाः। एविस प्रमतपमादस प्रथमतयाः अषममाकरमातम् परमक्षेकमा यमतयाः ततयाः
सप्तममाकरमातम् परमथमारतम् पमादमान्तक्षे एकमा यमतयाः। एविमत्र पमादमध्यमा यमतयाः भविमत। एतस्यनोदमाहिरणस तमावितम्। । । । । । ऽ ऽ/ऽ । ऽ ऽ । ऽ ऽ/
सरससजमनपुमविदस शदैविलक्षेनमामप रम्यस
मसलनममप महिममासशनोलर क्ष्म लक्ष्मनीं तननोमत।
इयमसधकमननोजमा विल्कलक्षेनमामप तन्विष्ट्री
मकममवि महि मधपुरमाणमास मण्डनस नमाककतष्ट्रीनमामम्॥इमत।
अस्य प्रत्यक्षेकस चिरणक्षे क्रमक्षेण नगणदयस मगणदयस यगणदयस चि वितर तक्षे। मकञ्च, अषममाकरमात्परस ततयाः
सप्तममाकरमाच्चि परस यमतविर तरतक्षे। एविस ससध्यमत ममासलनष्ट्रीछन्दनोलकणसमन्विययाः। एविस कक्षेचिन समविकत्तच्छन्दमाससस अत्र
प्रस्तपुतमामन।
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पमाठगतप्रश्नमायाः-४
47. छन्दयाःशमास्त्रस्य प्रणक्षेतमा कयाः।
48. छन्दयाः ककीदृशस विक्षेदमाङ्गमम्।
49. पदस्य मकस स्विरूपमम्।
50. पदस्य कक्षे मविभमागमा भविषन्त।
51. विकत्तस्य लकणस मकमम्।
52. विकत्तस्य कक्षे मविभमागमायाः।
53. समविकत्तस्य मकस स्विरूपमम्।
54. अधर समविकत्तस्य मकस स्विरूपमम्।
55. मविषमविकत्तस्य मकस स्विरूपमम्।
56. पदनोपकमारकमायाः गणमायाः कक्षे सषन्त।
57. ममात्रमाछन्दस उपकमारकमाणमास गणमानमास नमाममामन कमामन।
58. गणमानमास स्विरूपबनोसधकमास कमाररकमास सलखत।
59. लघपुगपुरव्यविस्थमापरकस श्लनोकस सलखत।
60. यतक्षेयाः मकस लकणमम्।
61. यमतयाः कमतमविधमा कक्षे चि तक्षे।
62. कपुत्र यमतयाः चिमत्कमारमाय भविमत।
63. कपुत्र यमतयाः चिमत्कमारस नमाशयमत।
64. इन्द्रिविज्रमाछन्दसनो लकणस मकमम्।
65. उपक्षेन्द्रिविज्रमाछन्दसनो लकणस मकमम्।
66. रथनोदतमाछन्दसनो लकणस मकमम्।
67. विसशस्थमविलच्छन्दसनो लकणस मकमम्।
68. विसन्तमतलकछन्दसनो लकणस मकमम्।
69. ममासलनष्ट्रीछन्दसनो लकणस मकमम्।
70. ममासलनष्ट्रीछन्दसस कपुत्र कपुत्र यमतयाः।

पमाठसमारयाः
कमाव्यमात्मनयाः रसस्य उपकमारकत्विक्षेन कमाव्यस्यनोपकमारकमा यक्षे गपुणमालङ्कमाररष्ट्रीतययाः तक्षेषमास स्विरूपमत्र
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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प्रस्तपुतमम्। तत्रमादकौ गपुणयाः विमणर तयाः। शकौयमारदय यथमा शरष्ट्रीररण उपकमारकमायाः सन्तयाः शरष्ट्रीरस्यनोपकमारकमा एविमक्षेवि
ममाधपुयमारदययाः शब्दमाथमारत्मककमाव्यस्य आत्मनयाः रसस्य उपकमारकमायाः सन्तयाः कमाव्यस्यनोपकमारकमायाः सषन्त।
गपुणसस्त्रमविधयाः- ममाधपुयरमम् ओजयाः प्रसमादश्चिक्षेमत। तत्र ममाधपुयर तपु मचित्तद्रिविष्ट्रीमयभमाविनो भविमत। सममासरमहितमा
अल्पसममाससमहितमा विमा कटपु शब्दविसजर तमा रचिनमा तस्य अमभव्यककौ मनममत्तमम्। सम्भनोगक्षे करणक्षे मविप्रलम्भक्षे शमान्तक्षे
चि ममाधपुयरगपुणयाः क्रममादम् असधकतयमा भमासतक्षे। एविमक्षेवि मचित्तस्य मविस्तमाररूप ओजनोगपुणयाः। स महि विष्ट्रीरबष्ट्रीभत्सरकौद्रिक्षेषपु
रसक्षेषपु क्रमशयाः असधकस भमासतक्षे। दष्ट्रीघरसममासबहिह लमा रचिनमा एतस्यमामभव्यककौ कमारणमम्। शपुषकक्षेन्धनममवि ययाः गपुणयाः
मचित्तस शष्ट्रीघ्रस व्यमाप्ननोमत स प्रसमादयाः।शपुमतममात्रक्षेण अथर बनोधकमायाः शब्दमायाः प्रसमादस्यमामभव्यककौ मनममत्तमम्।
ततयाः अवियविसमन्नविक्षेशमविशक्षेषविदम् रष्ट्रीमतयाः विमणर तमा। रष्ट्रीमतस्तपु दपर णकमारनयक्षे मत्रमविधमा- विदैदभर्यौ गकौडष्ट्री
पमाञ्चमालष्ट्री लमामटकमा चिक्षेमत। परन्तपु ध्विमनकमारमादष्ट्रीनमास नयक्षे लमामटकमारष्ट्रीमतयाः नमापक्षेकतक्षे। ममाधपुयर व्यञकविणरयाः
अल्पसममासमा सममासरमहितमा विमा यमा मधपुरमा रचिनमा समा विदैदभर्त्री। ओजयाःप्रकमाशकदैयाः विणर यमा उदटमा रचिनमा समा
गकौडष्ट्री। यत्र पञ्च षटम् विमा समस्तमामन पदमामन, पकविरप्रनोकस्य रष्ट्रीमतदयस्य अमभव्यञकमानम् मविहिमाय विणरयाः यमा रचिनमा
समा पमाञ्चमालष्ट्री। लमाटष्ट्री तपु रष्ट्रीमतविरदभर्त्रीपमाञ्चमाल्यनोरन्तरक्षे षस्थतमा। एविस रष्ट्रीमतपररचिययाः प्रदत्तयाः।
ततयाः कटककपुण्डलमामदविदम् अलङ्कमारमा विमणर तमायाः। अलङ्कमारयाः मदमविधयाः - शब्दमालङ्कमारयाः अथमारलङ्कमारयाः
चि। तत्र शब्दमालङ्कमारक्षेषपु अनपुप्रमासयाः, यमकस विक्रनोमकश्चि, अथमारलङ्कमारक्षेषपु चि उपममा, रूपकमम्, उत्प्रक्षेकमा, दृषमान्तयाः,
सममासनोमकयाः इत्यक्षेतक्षे अलङ्कमारमायाः अत्र विमणर तमायाः।
विदैयमाकरणस्य पमामणनक्षेयाः नयक्षे अमभप्रमायमाथर बनोधकमातम् आनन्दपयमारयभपुकमातम् विमा छन्दम्- धमातनोयाः छन्दयाः
शब्दस्य उत्पसत्तयाः जमातमा। छन्दनोबदस पमादचितपुषयमात्मकस भविमत पदमम्। तत्र अकरपररगमणतस पदस विकत्तस ,
ममात्रमाघमटतस पदञ्च जमामतयाः इत्यपुच्यतक्षे। विकत्तपदस्य उदमाहिरणमामन भविषन्त विसन्तमतलकमादययाः। जमामतच्छन्दस्य
उदमाहिरणमामन भविषन्त आयमारदययाः इमत। विकत्तमम् मत्रमविधमम् - समविकत्तमम् अधर समविकत्तस मविषमविकत्तस चिक्षेमत। तक्षेषमास
लकणमामन उक्त्विमा ततयाः विकत्तस्य उपकमारकमा दश गणमायाः जमातक्षेश्चि उपकमारकमायाः पञ्च गणमा अत्र विमणर तमा। ततयाः
यमतस्विरूपस विमणर तमम्। यमतस्तपु सजह्वक्षेषमविरमामस्थलस भविमत। ततयाः समानपुस्विमारनो मविसगर श्चि इत्यमामदकमाररकयमा
छन्दसस लघपुगपुरव्यविस्थमा विमणर तमा। ततयाः समविकत्तक्षेषपु इन्द्रिविज्रमा, उपक्षेन्द्रिविज्रमा, रथनोदतमा, विसशस्थमविलस,
विसन्तमतलकस ममासलनष्ट्री इत्यक्षेतक्षेषमास छन्दसमास स्विरूपस सनोदमाहिरणस प्रस्तपुतमममत पमाठस्य समारयाः।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः
1. गपुणस्विरूपस गपुणभक्षेदमानम् चि विणर यत।
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2. ममाधपुयर सनोदमाहिरणस विणर यत।
3. ओजनोगपुणस सनोदमाहिरणस विणर यत।
4. प्रसमादस सनोदमाहिरणस विणर यत।
5. रष्ट्रीतस्विरूपस रष्ट्रीमतभक्षेदमानम् चि विणर यत।
6. विदैदभर्त्री स सनोदमाहिरणस विणर यत।
7. गकौडनीं सनोदमाहिरणस विणर यत।
8. पमाञ्चमालनीं सनोदमाहिरणस विणर यत।
9. लमामटकमास सनोदमाहिरणस विणर यत।
10. अलङ्कमारस्विरूपस विणर यत।
11. शब्दमालङ्कमारक्षेषपु एकस्यमालङ्कमारस्य लकणसङ्गमनस कपुरत।
12. अथमारलङ्कमारक्षेषपु एकस्यमालङ्कमारस्य लकणसङ्गमनस कपुरत।
13. अनपुप्रमासमालङ्कमारस विणर यत।
14. विक्रनोमकस विणर यत।
15. यमकस विणर यत।
16. उपममास सनोदमाहिरणस विणर यत।
17. रूपकस सनोदमाहिरणस विणर यत।
18. उत्प्रक्षेकमास सनोदमाहिरणस विणर यत।
19. सममासनोमकस सनोदमाहिरणस विणर यत।
20. दृषमान्तस सनोदमाहिरणस विणर यत।
21. पदस्विरूपस पदभक्षेदमानम् चि विणर यत।
22. विकत्तस्विरूपस विकत्तभक्षेदमानम् चि विणर यत।
23. यमतस्विरूपस विणर यत।
24. श्लनोकक्षेषपु लघगपुरव्यविस्थमास विणर यत।
25. विकत्तस्य जमातक्षेश्चि गणमानम् विणर यत।
26. इन्द्रिविज्रमास सनोदमाहिरणस विणर यत।
27. उपक्षेन्द्रिविज्रमास सनोदमाहिरणस विणर यत।
28. रथनोदतमास सनोदमाहिरणस विणर यत।
29. विसन्तमतलकमास सनोदमाहिरणस विणर यत।
30. ममासलननीं सनोदमाहिरणस विणर यत।
31. गपुणमायाः ककीदृशमा भविषन्त - क) शकौयमारमदवितम्, ख) अवियविससस्थमानमविशक्षेषवितम्, ग) कटककपुण्डलमामदवितम्।
32. सविमारसधकतयमा ममाधपुयर कपुत्र भमासतक्षे - क) सम्भनोगक्षे ख) करणक्षे ग) मविप्रलम्भक्षे घ) विष्ट्रीर।क्षे
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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33. ओजनोगपुणस्य सविमारपक्षेकयमा आसधक्यस कपुत्र – क) विष्ट्रीरक्षे ख) बष्ट्रीभत्सक्षे, ग) रकौद्रिक्षे, घ) शृङ्गमारक्षे।
34. ध्विमनकमारस्य मतक्षे कमा रष्ट्रीमतयाः नमाषस्त - क) गकौडष्ट्री, ख) पमाञ्चमालष्ट्री, ग) लमामटकमा, घ) विदैदभर्त्री।
35. रूपकस प्रमाधमान्यक्षेन कमतमविधमम् - क) एकमविधमम्, ख) मदमविधमम्, ग) मत्रमविधमम्, घ) चितपुमविर धमम्।
36. विकत्तस ककीदृशमम् - क) अकरससख्यमातमम्, ख) विमाक्यससख्यमातमम्, ग) पदससख्यमातमम्।

पमाठगतप्रश्नमानमामपुत्त रमामण
उत्तरमामण-१

1. कमाव्यस्य उत्कषर हिक्षेतवियाः गपुणमालङ्कमाररष्ट्रीतययाः भविषन्त।
2. गपुणमादययाः कमाव्यमात्मनयाः रसस्य उपकमारकमायाः सन्तयाः कमाव्यस्य उपकमारकमायाः।
3. गपुणस्विरूपस तमाविदम् दपर णक्षे - “रसस्यमामङ्गत्विममाप्तस्य धममारयाः शकौयमारदयनो यथमा। गपुणमायाः” इमत।
4. त्रययाः गपुणस्य भक्षेदमायाः - ममाधपुयरमम् ओजयाः प्रसमादयाः चिक्षेमत।
5. ममाधपुयरस्य लकणस तमावितम् - “मचित्तद्रिविष्ट्रीभमाविमयनो हमादनो ममाधपुयरमपुच्यतक्षे।” इमत।
6. रक्षेफडकमारमामदशपुमतकटपु विणर रमहितमा विगमारन्त्यविणर समहिततदगर्त्रीयविणर्योपक्षेतमा सममास-रमहितमा अल्पसममासमा चि
मधपुरमा रचिनमा ममाधपुयरस्यमामभव्यककौ मनममत्तमम्।

7. सम्भनोगक्षे करणक्षे मविप्रलम्भक्षे शमान्तक्षे चि ममाधपुयरगपुणयाः क्रममादम् असधकतयमा भमासतक्षे।
8. ममाधपुयरस्य एकमपुदमाहिरणस तमाविदम् अनङ्गमङ्गलभपुविस्तदपमाङ्गस्य भङ्गययाः।
जनयषन्त मपुहिहयर न
क मामन्तयाःसन्तमापसन्ततष्ट्रीमम्॥इमत।

9. ओजसनो लकणस तपु - “ओजषश्चित्तस्य मविस्तमाररूपस दष्ट्रीप्तत्विमपुच्यतक्षे।” इमत।
10. ओजसयाः अमभव्यककौ शपुमतकटपु विणर समहितमा दष्ट्रीघरसममासपदनोपक्षेतमा महिमाप्रमाणमाकर-समहितमा रचिनमा
मनममत्तमम् अषस्त।

11. विष्ट्रीरबष्ट्रीभत्सरकौद्रिक्षेषपु रसक्षेषपु क्रमशयाः ओजनोगपुणस्य आसधक्यस भविमत।
12. ओजसयाः एकमपुदमाहिरणस तमावितम् चिञ्चदज
पु भ्रममतचिण्डगदमामभघमातसञ्चकमणर तनोरयपुगलस्य सपुयनोधनस्य।
स्त्यमानमाविनदघनशनोमणतशनोणपमामणरत्तससमयषयमत कचिमासस्तवि दक्षेमवि भष्ट्रीमयाः॥इमत।

13. प्रसमादस्य लकणस तमावितम् “मचित्तस व्यमाप्ननोमत ययाः मकप्रस शपुषकक्षेन्धनममविमानलयाः।
स प्रसमादयाः समस्तक्षेषपु रसक्षेषपु रचिनमासपु चि॥”
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14. शपुमतममात्रक्षेण अथर बनोधकमायाः शब्दमायाः प्रसमादस्यमामभव्यककौ मनममत्तमम्।
15. प्रसमादस्य एकमपुदमाहिरणस तमावितम् सकचिष्ट्रीमपुखक्षेन सककदक्षेवि ककतवणस्त्विस
मपुकमाकलमाप लपुठसस स्तनयनोयाः मप्रयमायमायाः।
बमाणदैयाः स्मरस्य शतशनो मविमनककत्तमममार
स्विप्नक्षेऽमप तमास कथमहिस न मविलनोकयमामम॥इमत।

उत्तरमामण-२

16. शरष्ट्रीरक्षे यथमास्थमानमम् अवियविसमन्नविक्षेशमविशक्षेषविदम् शब्दमाथर शरष्ट्रीरक्षे कमाव्यक्षे ममाधपुयमारमद-गपुणव्यञकविणमारनमास
समन्नविक्षेशनो भविमत रष्ट्रीमतयाः, समा परम्परयमा रसमादष्ट्रीनमास पनोमषकमा भविमत।

17. रष्ट्रीतक्षेयाः दपर णमानपुसमारक्षेण चित्विमारनो भक्षेदमायाः - विदैदभर्यौ गकौडष्ट्री पमाञ्चमालष्ट्री लमामटकमा चिक्षेमत।
18. विदैदभर्त्रीरष्ट्रीतक्षेयाः लकणस तमावितम्“ममाधपुयरव्यञकदैविर णरयाः रचिनमा लसलतमाषत्मकमा।
अविकसत्तरल्पविकसत्तविमार विदैदभर्त्री रष्ट्रीमतररषयतक्षे॥” इमत।

19. विदैदभर्त्रीरष्ट्रीतक्षेयाः उदमाहिरणस तमावितम् लतमाकपुञस गपुञनम् मदविदसलपपुञस चिपलयनम्
सममासलङ्गन्नङ्गस द्रिपुततरमनङ्गस प्रबलयनम्।
मरन्मन्दस मन्दस दसलतमरमविन्दस तरलयनम्
रजनोविकन्दस मविन्दनम् मकरमत मकरन्दस मदमश मदमश॥इमत।

20. गकौडष्ट्रीरष्ट्रीतक्षेयाः लकणस तमावितम् “ओजयाःप्रकमाशकदैविर णरबरन्ध आडम्बरयाः पपुनयाः। सममासबहिह लमा गकौडष्ट्री” इमत।
21. गकौडष्ट्रीरष्ट्रीतक्षेयाः एकमपुदमाहिरणस तमाविदम् मविकचिकमलगन्धदैरन्धयनम् भकङ्गममालमायाः
सपुरमभतमकरन्दस मन्दममाविमामत विमातयाः।
प्रमदमदनममाददकौविननोदमामरमाममारमणरभसखक्षेदस्विक्षेदमविच्छक्षे ददकयाः॥इमत।

22. पमाञ्चमालष्ट्रीरष्ट्रीतक्षेयाः लकणस तमावितम् “विणरयाः शक्षेषदैयाः पपुनदरयनोयाः। समस्तपञ्चषपदनो बन्धयाः पमाञ्चमासलकमा मतमा।” इमत।
23. पमाञ्चमालष्ट्रीरष्ट्रीतक्षेयाः उदमाहिरणस तमावितम् मधपुरयमा मधपुबनोसधतममाधविष्ट्रीसमकमदसमक्षेसधतमक्षेधयमा।
मधपुकरमाङ्गनयमा मपुहिहरन्मदध्विमनभकतमा मनभकतमाकरमपुज्जगक्षे॥ इमत।

24. लमामटकमारष्ट्रीतक्षेयाः लकणस तमावितम् “लमाटष्ट्री तपु रष्ट्रीमतविरदभर्त्रीपमाञ्चमाल्यनोरन्तरक्षे षस्थतमा।” इमत।
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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25. लमामटकमारष्ट्रीतक्षेयाः एकमपुदमाहिरणस तमावितम् अयमपुदयमत मपुद्रिमाभञनयाः पमद्मनष्ट्रीनमामम्
उदयमगरविनमालष्ट्रीबमालमन्दमारपपुषपमम्।
मविरहिमविधपुरकनोकदन्दबन्धपुमविर मभन्दनम्
कपुमपतकमपकपनोलक्रनोडतमाम्रिस्तममाससस॥ इमत।

26. लमामटकमारष्ट्रीमतयाः ध्विन्यमालनोककमारमादष्ट्रीनमामम् आनन्दविधर नमादष्ट्रीनमास मतक्षे नमाषस्त।
उत्तरमामण-३

27. अलङ्कमारलकणस तपु“शब्दमाथर यनोरषस्थरमा यक्षे धममारयाः शनोभमामतशमामयनयाः।
रसमादष्ट्रीनप
पु कपुविर न्तस्तक्षेऽलङ्कमारमास्तक्षेऽङ्गदमामदवितम्॥”इमत।

28. अलङ्कमारयाः मदमविधयाः - शब्दमालङ्कमारयाः अथमारलङ्कमारयाः चि।
29. अनपुप्रमासस्य लकणस तमावितम् “अनपुप्रमासयाः शब्दसमाम्यस विदैषम्यक्षेऽमप स्विरस्य यतम्।” इमत।
30. अनपुप्रमासस्य पञ्च भक्षेदमायाः। तक्षे तमावितम्- छक्षे कमानपुप्रमासयाः, विकत्त्यनपुप्रमासयाः, शपुत्यपुनप्रमासयाः, अन्त्यमानपुप्रमासयाः
लमाटमानपुप्रमासयाः चिक्षेमत।

31. यमकस्य लकणस महि “सत्यथर पकथगथमारयमायाः स्विरव्यञनससहितक्षेयाः।
क्रमक्षेण तक्षेनदैविमाविकसत्तयाः यमकस मविमनगदतक्षे॥”इमत।

32. यमकस्यनोदमाहिरणस तमावितम् “नविपलमाश-पलमाश-विनस पपुरयाः स्फपुटपरमाग-परमागत-पङ्कजमम्।
मकदल
पु -तमान्त--लतमान्तमलनोकयतम् स सपुरमभस सपुरमभस सपुमननोहिरदैयाः॥”इमत।

33. स्विरव्यञनसमकहिस्य क्विमचितम् समाथर कत्विस क्विमचिच्चि मनरथर कत्विस भविमत इमत प्रमतपमादमयतपुस सत्यथर
इमत पदस यमकलकणक्षे।

34. विक्रनोकक्षेयाः लकणस तमावितम् “अन्यस्यमान्यमाथर कस विमाक्यमन्यथमा यनोजयक्षेतम् यमद।
अन्ययाः श्लक्षेषक्षेण कमाक्विमा विमा समा विक्रनोमकस्ततनो मदधमा॥”इमत।

35. विक्रनोकक्षेयाः भक्षेददयस श्लक्षेषविक्रनोमकयाः कमाकपुविक्रनोमकश्चिक्षेमत।
36. समादृश्यमकलकमालङ्कमारस्य जननष्ट्री उपममा।
37. उपममालकणस तपु “समाम्यस विमाच्यमविदैधम्यर विमाक्यदैक्य उपममा दयनोयाः।” इमत।
38. उपममा प्रमाधमान्यक्षे मदमविधमा - पकणर्योपममा लपुप्तनोपममा चिक्षेमत।
39. पकणर्योपममायमा असशचितपुषयस तमावितम् - उपममानमम् उपमक्षेयस समादृश्यविमाचिकयाः समाधमारणधमर श्चि।
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40. रूपकस्य लकणस तपु “रूपकस रूमपतमारनोपमामदषयक्षे मनरपहविक्षे।” इमत।
41. रूपकस्य त्रयनो भक्षेदमायाः। तक्षे चि परम्पररतस मनरङ्गस समाङ्गस चिक्षेमत।
42. उत्प्रक्षेकमालङ्कमारस्य लकणस तमावितम् “भविक्षेत्सम्भमाविननोत्प्रक्षेकमा प्रककतस्य परमात्मनमा।” इमत।
43. दृषमान्तस्य लकणस तपु “दृषमान्तस्तपु सधमर स्य विस्तपुनयाः प्रमतमबम्बनमम्।” इमत।
44. दृषमान्तस्य उदमाहिरणस तपु “अमविमदतगपुणमामप सत्कमविभमणमतयाः कणरषपु विममत मधपुधमारमामम्।
अनसधगतपररमलमामप महि हिरमत दृशस ममालतष्ट्रीममालमा॥”इमत।

45. प्रमतमबम्बनस नमाम प्रमणधमानगम्यमम्।
46. सममासनोकक्षेयाः लकणस तपु “अनपुप्रमासयाः शब्दसमाम्यस विदैषम्यक्षेऽमप स्विरस्य यतम्।” इमत।

उत्तरमामण-४

47. छन्दयाःशमास्त्रस्य प्रणक्षेतमा मपङ्गलमाचिमायर याः।
48. छन्दयाः पमादरूपस विक्षेदमाङ्गमम्।
49. पदस्य चितपुषपमादमात्मकस भविमत।
50. पदस्य मविभमागदयस विकत्तस जमामतश्चिक्षेमत।
51. विकत्तस्य लकणस तमाविदम् - “विकत्तमकरससख्यमातमम्”इमत।
52. विकत्तस्य त्रयनो मविभमागमायाः - समविकत्तमम् अधर समविकत्तस मविषमविकत्तस चिक्षेमत।
53. समविकत्तस्य स्विरूपस तपु - “समस समचितपुषपमादमम्”इमत।
54. यस्य विकत्तस्य प्रथमपमादयाः तकतष्ट्रीयपमादतपुल्ययाः चितपुथरपमादयाः मदतष्ट्रीयपमादतपुल्ययाः तदम् अधर समविकत्तमम्।
55. यस्य विकत्तस्य पमादचितपुषयस मभन्नमाकरमविमशषस भविमत तदम् मविषमविकत्तमम्।
56. पदनोपकमारकमायाः - मगणयाः, यगणयाः, रगणयाः, सगणयाः, तगणयाः, जगणयाः, भगणयाः, नगणयाः, गगणयाः, लगणयाः
इत्यक्षेतक्षे दश गणमायाः।

57. ममात्रमाछन्दस उपकमारकमायाः गणमायाः तमावितम् - सविर गपुरयाः, अन्तगपुरयाः, मध्यगपुरयाः, आमदगपुरयाः सविर लघपुयाः
चिक्षेमत।

58. गणमानमास स्विरूपबनोसधकमास कमाररकमास तमावितम् "मसस्त्रगपुरसस्त्रलघपुश्चि नकमारनो भमामदगपुरयाः पपुनरमामदलघपुयरयाः।
जनो गपुरमध्यगतनो रलमध्ययाः सनोऽन्तगपुरयाः कसथतनोऽन्तलघपुस्तयाः॥
गपुररक्षेकनो गकमारस्तपु लकमारनो लघपुरक
क्षे कयाः।" इमत।

59. लघपुगपुरव्यविस्थमापरकयाः श्लनोकस्तपु ससस्ककतसमामहित्यमम्
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सस स् कक तसमामहित्यमम्
"समानपुस्विमारश्चि दष्ट्रीघरश्चि मविसगर्त्री चि गपुरभर विक्षेतम्।
विणर याः ससयनोगपकविरश्चि तथमा पमादमान्तगनोऽमप विमा॥" इमत।

60. यतक्षेयाः लकणस तपु - “यमतसजर ह्वक्षेषमविरमामस्थमानमम्” इमत।
61. यमतयाः मदमविधमा - पमादमध्यमा यमतयाः पमादमान्तमा यमतश्चिक्षेमत।
62. पदमान्तक्षे यमतयाः चिमत्कमारमाय भविमत।
63. पदमध्यक्षे यमतयाः चिमत्कमारस नमाशयमत।
64. इन्द्रिविज्रमाछन्दसनो लकणस तपु - “स्यमामदन्द्रिविज्रमा यमद तकौ जगकौ गयाः”इमत।
65. उपक्षेन्द्रिविज्रमाछन्दसनो लकणस तपु - “उपक्षेन्द्रिविज्रमा प्रथमक्षे लघकौ समा” इमत।
66. रथनोदतमाछन्दसनो लकणस तपु - “रमात्परदैनररलगदै रथनोदतमा” इमत।
67. विसशस्थमविलच्छन्दसनो लकणस तपु - “विदषन्त विसशस्थमविलस जतकौ जरकौ” इमत
68. विसन्तमतलकछन्दसनो लकणस तपु - “उकमा विसन्तमतलकमा तभजमा जगकौ गयाः” इमत।
69. ममासलनष्ट्रीछन्दसनो लकणस तपु - “ननमयययपुतक्षेयस ममासलनष्ट्री भनोमगलनोकदैयाः” इमत।
70. ममासलनष्ट्रीछन्दसस अषममाकरमात्परस ततयाः सप्तममाकरमात्परमम् अथमारत्पमादमान्तक्षे यमतयाः।

॥ इमत दशमयाः पमाठयाः ॥
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