16
1६) कणर स् य पररतमापयाः
प्रस्तमाविनमा
नमाटकमारपररचिययाः - महिमाकमवियाः भमासयाः ससस्ककतदृश्यकमाव्यरचिनमासपु प्रमाचिष्ट्रीनतममानमामम् अन्यतमयाः।
तस्य नमाटकमामन ससस्ककतसमामहित्यक्षे प्रससदमामन। विस्तपुतयाः ससस्ककतसमामहित्यजगमत नमाटकस्य ककतक्षे एवि भमासयाः
अत्यन्तस प्रससदयाः। तक्षेन त्रयनोदश नमाटकमामन मविरमचितमामन। तमामन महि - १.प्रमतजमायकौगन्धरमायणमम्,
२.अमविममारकमम्, ३.स्विप्नविमासविदत्तमम्, ४.प्रमतममानमाटकमम्, ५.मध्यमव्यमायनोगयाः, ६.पञ्चरमात्रयाः, ७.अमभषक्षेकयाः,
८.दत
क विमाक्यमम् ९.दत
क घटनोत्कचिमम्, १०.कणर भमारमम्, ११. ऊरुभङ्गमम् १२.बमालचिररतमम् १३.चिमारुदत्तमम् चिक्षेमत।
ससस्ककतविमाङ्मयक्षे कमविमभयाः कमालस्य दक्षेशस्य चि अनपुलक्षेखमातम् सविरषमाममवि भमासस्य कमालमविषयक्षे दक्षेशमविषयक्षे चि अमप
मविदषपु मास

वियमत्यस

मविदतक्षे।

तथमामप

भमासस्य

कमालयाः

मक्रस्तपकविमारब्दचितपुथरशतमाब्दष्ट्रीतयाः

मक्रस्तपकविमारब्दचितपुथरशतमाब्दभ्यन्तरक्षे स्विष्ट्रीकतपुर शक्यतक्षे। भमासस्य नमाटकमानमास ममातकतमायाः कक्षेरलदक्षेशक्षे प्रमाप्तमायाः इमत
कमारणमातम् कक्षेचिन भमासस दमकणभमारतष्ट्रीयस मन्यन्तक्षे। भमासककमतषपु उत्तरभमारतस्य स्थमानमानमामम् असधकतयमा विणर नमातम्
कक्षेचिन चि भमासमम् उत्तरभमारतष्ट्रीयस मन्यन्तक्षे। परन्तपु इदमानष्ट्रीममप भमासस्य दक्षेशयाः दृढतयमा न मनणर्षीतयाः।

उदक्षेश् यमामन
अमपुस पमाठस पमठत्विमा भविमानम् -

 ससस्ककतनमाटकक्षे प्रयपुकमानम् पमाररभमामषकशब्दमानम् जमास्यमत।
 कणर भमारमममत नमाटकस्य पमात्रमामण पररमचिनपुयमातम्।
 मचिरमाचिररतस नमाटकस्य मङ्गलस जमानष्ट्रीयमातम्।
 कणर स्य कदमा अजपुरनस प्रमत प्रनस्थतयाः इमत जमास्यमत।
 कक्षेषमासञ्चतम् कमठनशब्दमानमामम् अमरकनोषस जमातपुस शक्ष्यमत।
 कक्षेषमासञ्चतम् मविमशषमानमास धमातकनमास रूपस्य प्रककमत-प्रत्ययमानम् जमास्यमत।
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नमाटकपररमचिमतयाः

1६.1)

नमाटकक्षे प्रयपुक मानमास पमाररभमामषकशब्दमानमास पररचिययाः

1६.1.1)
नमान्दष्ट्री -

आशष्ट्री विर चिनसस यपुक मा स्तपुम तयर स् ममातम् प्रयपु ज् यतक्षे ।
दक्षे वि मदजनकप मादष्ट्री न मास तस्ममानमान्दष्ट्री म त सस स जतमा॥
ममाङ्गल्यशङ्खचिक्रमाब्जकनोककय रविशस स सनष्ट्री ।
पदययर पुक मा दमादशमभरषमामभविमार पदयरु त॥
अथर याः - यत्र दक्षेविमदजनकपमादष्ट्रीनमामम् आशष्ट्रीविरचिनससयक
पु मा स्तपुमतयाः भविमत समा नमान्दष्ट्री इमत अमभधष्ट्रीयतक्षे।
दमादशमभयाः अषमामभयाः विमा पदययाः शङ्ख -चिक्र-पदमामद-मङ्गलविमाचिकशब्दययाः नमान्दष्ट्री भविमत। नमान्दष्ट्री नमाटकमातम् प्रमागम्
उच्चिमायर तक्षे।

आमपुख मम्

नटनो मविद ष
पु कनो विमामप पमाररपमानश्विर क एवि विमा।
सकत्र धमारक्षेण समहितमायाः सस ल मापस यत्र कपु विर तक्षे ॥
मचित्रयवि मारक् यय याः स्विकमायर्योत्थय याः प्रस्तपुत माकक्षे म पमभममर थयाः।
आमपुखस तत्तपु मविजक्षे यस नमाम्नमा प्रस्तमाविनमामप समा॥

अथर याः - यत्र नटयाः मविदषक कयाः अन्ययाः विमा कनश्चितम् अमभनक्षेतमा सकत्रधमारक्षेण सहि नमाटककीयकथमामविषयक्षे
विमातमारलमापस कपुरुतक्षे तदमा ततम् आमपुखमम् इमत उच्यतक्षे। ततम् चि प्रस्तमाविनमा इमत नमाम्नमा अमप कथ्यतक्षे।
सकत्र धमारयाः आसकत्र यनम् गपुण मानम् नक्षे त पुयाः कविक्षे र मप चि विस्तपुन मा।
रङ्गप्रसमाधनप्रकौढयाः सकत्र धमार इविनोमदतयाः॥
नमाटस्यनोपकरणमादष्ट्री म न सकत्र ममत्यमभधष्ट्री य तक्षे ।
सकत्र स धमारयतष्ट्री त् यथर सकत्र धमारनो मतनो बपुधय याः ॥
अथर याः - ययाः रङ्गप्रसमाधनक्षेषपु प्रकौढयाः नमायकस्य कविक्षेविमार गपुणमानम् विणर यमत स सकत्रधमारयाः इमत अमभधष्ट्रीयतक्षे।
नमाटकस्य उपकरणमादष्ट्रीमन सकत्रमम् इत्यपुच्यतक्षे, ततम् सकत्रमम् ययाः धमारयमत स सकत्रधमार इमत बपुधययाः कथ्यतक्षे।
नक्षे प थ्यमम् - 'कपुशष्ट्रीलविकपुटपु म्बस्य गकहिस नक्षेपथ्यमपुच्यतक्षे।' कपुशष्ट्रीलविमायाः यत्र अन्तरमालक्षे मतष्ठनन्त, ततम्
नक्षेपथ्यमम् उच्यतक्षे।
स्विगतमम् - 'अशमाव्यस खलपु यदस्तपु तमदहि स्विगतस मतमम्।' यतम् सविरयाः शविणयनोग्यस नमानस्त, ततम्
स्विगतमम् इत्यपुच्यतक्षे।
प्रकमाशमम् - 'सविर शमाव्यस प्रकमाशस स्यमातम्।' यतम् सविरयाः शविणयनोग्यमम् ततम् प्रकमाशमम् इत्यपुच्यतक्षे।
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1६.1.2)

कणर भमारमम् इमत नमाटकस्य पमात्रमाणमास पररचिययाः

कणर भमारमम् इमत नमाटकस्य विकत्तस महिमाभमारतमम् उपजष्ट्रीव्य मविरमचितमम्। महिमाभमारतस्य शमानन्तपविर मण
सभमापविर मण अयस प्रसङ्गयाः। कणर याः इन्द्रिमाय कविचिकपुण्डलक्षे प्रददमामत। तक्षेन चि इन्द्रिमातम् ममायमामविशमकस प्रमाप्ननोमत। तत्र
एविस विकत्तजमातस विमणर तमम्। महिमाभमारतमम् उपजष्ट्रीव्य मविरमचितत्विमातम् महिमाभमारतस्य एवि कमामनचिन पमात्रमामण अत्र
स्विष्ट्रीककतमामन।

● कणर याः - सकयरपपुत्रयाः कणर याः अङ्गक्षे श्विरस्य ककौरविसक्षेनमापमतयाः।
● शल्ययाः - शल्यरमाजयाः कणर स्य समारसथयाः।
● भटयाः- सकचिकयाः।
● शक्रयाः - ब्रमाह्मणरूपधमारष्ट्री इन्द्रियाः।
● दक्षेविदतक याः - इन्द्रिस्य सन्दक्षेशविमाहिकयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः-१
1. महिमाकमवियाः भमासयाः मकमथर प्रससदयाः?
2. मकस कमाव्यमम् आसशत्य इदस नमाटकस रमचितमम्?
3. नक्षेपथ्यस नमाम मकमम्?
4. कणर स्य समारथक्षेयाः मकमम् नमाम आसष्ट्रीतम्?
5. नमाटकक्षे अनस्मनम् कमत पमात्रमामण सनन्त?

1६.2)

नमाटकस्य मकल पमाठमम् समाम्प्रतमम् अविगच्छमाम

प्रथमनोऽङपकक

(नमान्दन्तक्षे ततयाः प्रमविशमत सकत्र धमारयाः )
सकत्र धमारयाः —
नरमकग पमतविषममारल नोकनभमान्तनमारष्ट्री नरदनपुज सपुप विर व्रमातपमातमाललनोकयाः।
करजकपु सलशपमालष्ट्री म भनदय त् यक्षे न् द्रिविकमायाः
सपुर ररपपुब लहिन्तमा शष्ट्री ध रनोऽस्तपु सशयक्षे वियाः॥१॥
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व्यमाख्यमा
श्लनोकमान्विययाः - नरमकगपमतविषममारलनोकन-भमान्त-नमारष्ट्री-नर-दनपुज-सपुपविर -व्रमात-पमातमाल-लनोकयाः करजकपुसलश-पमालष्ट्रीमभनदयत्यक्षेन्द्रिविकमायाः सपुरररपपुबलहिन्तमा शष्ट्रीधरयाः वियाः सशयक्षे अस्तपु॥१॥
व्यमाख्यमा - नरमकगपमतविषममारलनोकनभमान्तनमारष्ट्रीनरदनपुजसपुपविर व्रमातपमातमाललनोकयाः - मकगमाणमास पमतयाः
मकगपमतयाः सससहियाः। नरयाः मनपुषययाः। नर एवि मकगपमतयाः नरमकगपमतयाः नकसससहियाः, नकसससहिमावितमारयाः इमत यमावितम्। तस्य चि
यदम् विषमर मविगहियाः शरष्ट्रीरस तस्य आलनोकनक्षेन दशर नक्षेन भमान्तमायाः चिमकतमायाः नमारष्ट्रीणमास ममानविस्त्रष्ट्रीणमामम् , नरमाणमास
ममानविमानमामम्, दनपुजमानमास दमानविमानमास सपुपविर णमास दक्षेविमानमास व्रमातमायाः समकहिमायाः पमातमाललनोकमाश्चि यक्षेन सयाः।
करजकपुसलशपमासलमभनदयत्यक्षेन्द्रिविकमायाः - करक्षे जमातयाः करजयाः नखयाः, स एवि कपुसलशयाः विजयाः, तस्य पमाल्यमा
अगभमागक्षेन, मभनस मविदष्ट्रीणरम,म् दयत्यक्षेन्द्रिस्य महिरण्यकमशपनोयाः, विकयाः उरयाःस्थलस यक्षेन सयाः। सपुरररपपुबलहिन्तमा सपुरररपकणमास दयत्यमानमास रकसमामम्, बलस सयन्यमम् हिनन्त इमत दमानविसयन्यमविनमाशकयाः। शष्ट्रीधरयाः भगविमानम् नकसससहियाः, वियाः
यपुषममाकस नमाटकदशर कमानमास शनोतकणमास चि सशयक्षे कल्यमाणमाय अस्तपु भवितपु। ममासलनष्ट्रीविकत्तमम् ॥१॥
सरलमाथर याः - नमान्दष्ट्रीपमाठमातम् अनन्तरस सकत्रधमारयाः मञ्चस प्रमविश्य श्लनोकमम् इमस कथयमत। अनस्मनम् श्लनोकक्षे
सकत्रधमारयाः भगवितयाः नकसससहिस्य स्तपुमतस कपुविर नम् सविरषमास मङ्गलमविधमानमाय प्रमाथर यमत। स कथयमत यतम् - यस नरसससहिमम्
अविलनोक्य नरमायाः नमायर याः रमाकसमायाः दक्षेविमायाः पमातमालमासधविमाससनयाः चि चिमकतमायाः जमातमायाः, ययाः चि विजसदृशमानमास नखमानमामम्
अगभमागक्षेन महिरण्यकमशपनोयाः विकयाःस्थलस मविदष्ट्रीणरविमानम्, दमानविसयन्यमानमास मविनमाशकयाः स शष्ट्रीधरयाः अस्ममाकस मङ्गलस
मविदधमातपु इमत प्रमाथर नमा।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● दनपुजयाः - असपुरमा दयत्यदयतक्षेयदनपुजक्षेन्द्रिमाररदमानविमायाः इत्यमरयाः।
● सपुपविमार - अमरमा मनजर रमा दक्षेविमासस्त्रदशमा मविबपुधमायाः सपुरमायाः। सपुपविमारणयाः सपुमनससस्त्रमदविक्षेशमा मदविकौकसयाः॥
इत्यमरयाः।

● ररपपुयाः -ररपकौ वियररसपत्नमाररमदषद्दक्षेषणदहृपु रदयाः इत्यमरयाः।

1६.3)

मकल पमाठमम् अविगच्छमाम

एविममायर ममशमानम् मविजमापयमामम। (पररक्रम्य , कणर दत्त्विमा। ) अयक्षे मकस न खलपु ममय मविजमापनव्यगक्षे
शब्द इवि शकय तक्षे । अङ्ग ! पश्यमामम।

(नक्षे प थ्यक्षे )
भनो भनो ! मनविक्षे द तमास मनविक्षे द तमास महिमारमाजमायमाङ्गक्षे श्विरमाय।
सकत्र धमारयाः — भवितपु। मविजमातमम्।
सस ग मामक्षे तपुम ल
पु क्षे जमातक्षे कणमारय कसलतमाञसलयाः।
मनविक्षे द यमत सम्भमान्तनो भकत् यनो द य
पु र्योधनमाजयमा॥२॥

(मनषक्रमान्तयाः )
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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व्यमाख्यमा
व्यमाख्यमा - एविमम् आयर ममशमानम् - आयमारयाः कपुलशष्ट्रीलमामदगपुणयपुकमायाः सभ्यमायाः, तक्षे चि ममशमायाः पकज्यमायाः,
तमानम्। मविजमापयमामम मनविक्षेदयमामम।
श्लनोकमान्विययाः - ससगमामक्षे तपुमपुलक्षे जमातक्षे सम्भमान्तयाः भकत्ययाः दय
पु र्योधनमाजयमा कसलतमाञसलयाः सनम् कणमारय
मनविक्षेदयमत॥२॥
व्यमाख्यमा - ससगमामक्षे यपुदक्षे, तपुमपुलक्षे घनोरक्षे महिमाभयङ्करक्षे, जमातक्षे सम्पनक्षे, सम्भमान्तयाः व्यमाकपुलमचित्तयाः, भकत्ययाः
सक्षेविकयाः, दय
पु र्योधनमाजयमा दय
पु र्योधनस्य आजयमा आदक्षेशक्षेन, कसलतमाञसलयाः - कसलतयाः मविमहितयाः सम्पपुमटतयाः, अञसलयाः
करसम्पपुटयाः, यक्षेन सयाः। कणमारय अङ्गरमाजमाय, मनविक्षेदयमत मविजमापयमत। भयङ्करयाः ससगमामनो भविमत इत्यथर याः। अनपुषपुपम्
छन्दयाः॥२॥
सरलमाथर याः - श्लनोककथनमातम् अनन्तरस सकत्रधमारयाः सभ्यमानम् पकज्यमानम् चि दशर कमानम् मकसञ्चतम् मनविक्षेदमयतपुमम्
इच्छमत। तदमा कनश्चितम् शब्दयाः तक्षेन शपुतयाः। तत्र कक्षेनमचितम् उच्यतक्षे यतम् अङ्गमासधपमतमम् कणर मनविक्षेदयतपु इमत।
ततम् शपुत्विमा सकत्रधमारयाः कथयमत- अस्तपु, इदमानदीं मयमा अविगतमम् इमत। मकस तक्षेन अविगतमम् इमत चिक्षेतम्
उच्यतक्षे श्लनोकक्षेन- दय
पु र्योधनस्य आजयमा व्यमाकपुलमचित्तयाः सक्षेविकयाः हिस्तकौ सम्पपुटष्ट्रीककत्य महिमाभयङ्करयपुदमविषयक्षे कणर
सकचियमत इमत। एतदम् उक्त्विमा सकत्रधमारयाः मञ्चमातम् मनषक्रमाममत।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● पररक्रम्य – परर-√क्रम + क्त्विमा (ल्यपम्) -प्रत्ययक्षे। (क्रमपु पमादमविकक्षेपक्षे)
● मनविक्षेदतमामम् - मन-√मविदम्+ भमाविक्षे (य) + लनोमट प्रथमपपुरुषयकविचिनक्षे। (मविद जमानक्षे)
● मविजमातमम् - मवि√जमा+कमर मण कप्रत्ययक्षे। (जमा अविबनोधनक्षे)
● मनविक्षेदयमत - मन√मविदम् + मणचिम् + प्रथमपपुरुषयकविचिनक्षे। (मविद जमानक्षे)
● भकत्ययाः - भकत्यक्षे दमासक्षेरदमासक्षेयदमासगनोप्यकचिक्षेटकमायाः इत्यमरयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः-२
6. सकत्रधमारयाः मङ्गलश्लनोकक्षेन कस्मय नमस्करनोमत?
7. कक्षे आयमारयाः।
8. भकत्ययाः कदमा मकस कणमारय मनविक्षेदयमत।
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(ततयाः प्रमविशमत भटयाः। )
भटयाः— भनो भनो ! मनविक्षे द तमास मनविक्षे द तमास महिमारमाजमाङ्गक्षे श्विरमाय यपुद कमाल उपनस्थत इमत।
कररतपुर गरथस्थय याः पमाथर कक्षे तनोयाः पपुर स्तमातम्
मपुम दतनकप मतससस हिय याः सससहि नमादयाः कक तनोऽद।
त्विररतमररमननमादय दर स्पु सहिमालनोकविष्ट्री र याः
समरमसधगतमाथर याः प्रनस्थतनो नमागकक्षे तपुयाः ॥३॥

व्यमाख्यमा
श्लनोकमान्विययाः - पमाथर कक्षेतनोयाः पपुरस्तमातम् कररतपुरगरथस्थययाः मपुमदतनकपमतसससहिययाः अद सससहिनमादयाः ककतयाः
अतयाः अररमननमादययाः दयाःपु सहिमालनोकविष्ट्रीरयाः असधगतमाथर याः नमागकक्षेतपुयाः त्विररतस समरस प्रनस्थतयाः॥३॥
व्यमाख्यमा - करष्ट्रीमत- पमाथर कक्षेतनोयाः पकथमायमायाः पपुत्रयाः पमाथर याः अजपुरनयाः, तस्य कक्षेतपुयाः ध्विजयाः, तस्य
अजपुरनध्विजस्य। पपुरस्तमातम् अगक्षे, कररतपुरगरथस्थययाः - करययाः हिनस्तनयाः तपुरगयाः अश्विमायाः रथमाश्चि तक्षेषपु मतष्ठनन्त
इमत तथमाभकतमायाः, तययाः। मपुमदतनकपमतसससहिययाः - मपुमदतमायाः हिषर यक
पु मायाः यक्षे नपुपमतसससहिमायाः रमाजशमादर ल
क मायाः, तययाः। अद
सससहिनमादयाः सससहिशब्दयाः इवि गजर नमम् इत्यथर याः ककतयाः। अतयाः अररमननमादययाः शत्रपुगजर नशब्दययाः, दयाःपु सहिमालनोकविष्ट्रीरयाःदयाःपु सहियाः सनोढपु मम् अशक्ययाः, आलनोकयाः तक्षेजनोमविशक्षेषयाः, यस्य विष्ट्रीरस्य सयाः, असहिनशष्ट्रीलपरमाक्रमयाः। असधगतमाथर याः
असधगतयाः पररजमातयाः अथर याः प्रयनोजनमस यक्षेन सयाः, मविजमातमाथर याः। नमागकक्षेतपुयाः नमागयाः हिस्तष्ट्री, कक्षेतकौ ध्विजक्षे, यस्य सयाः
हिनस्तमचिह्नध्विजयाः दय
पु र्योधनयाः इत्यथर याः। त्विररतस विक्षेगक्षेन, समरमम् यपुदस्थमानमम्, प्रनस्थतयाः प्रस्थमानस ककतविमानम्।
ममासलनष्ट्रीविकत्तमम्॥३॥
सरलमाथर याः - सकत्रधमारस्य गमनमातम् अनन्तरस मञ्चमम् प्रमविशमत भटयाः। प्रमविश्य स कथयमत यतम्
यपुदकमालयाः समपुपनस्थतयाः इमत विमातमार महिमारमाजमाय कणमारय जमापयतपु इमत। ततयाः भटयाः कथयमत यतम् यपुदक्षे
दय
पु र्योधनयाः अजपुरनमम् उमदश्य प्रयमाणस ककतविमानम्। मकमथर प्रयमाणस ककतविमानम् इमत चिक्षेतम् - अजपुरनरथस्य समष्ट्रीपक्षे
नस्थतमायाः रमाजमानयाः हिषर यक
पु मायाः सन्तयाः यपुदमाथर महिमागजर नस कपुविर नन्त इमत शत्रपुगजर नशब्दमम् आकण्यर तद्गजर नस सनोढपु स
असमथर याः दय
पु र्योधनयाः यपुदमाय प्रस्थमानस ककतविमानम् इमत।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● उपनस्थतयाः - उप-√स्थमा + कतर रर कप्रत्ययक्षे। (ष्ठमा गमतमनविकत्तकौ)
● प्रनस्थतयाः - प्र-√स्थमा+ कतर रर कप्रत्ययक्षे। (ष्ठमा गमतमनविकत्तकौ)
● करष्ट्री - मतङ्गजनो गजनो नमागयाः कपुञरनो विमारणयाः करष्ट्री इत्यमरयाः।
● तपुरगयाः - घनोटकक्षे विष्ट्रीमततपुरगतपुरङ्गमाश्वितपुरङ्गममायाः इत्यमरयाः।
● सससहियाः - सससहिनो मकगक्षेन्द्रियाः पञ्चमास्यनो हियर कयाः कक्षेसरष्ट्री हिररयाः इत्यमरयाः।
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(पररक्रम्य मविलनोक्य ) अयक्षे अङ्गमहिमारमाजयाः समरपररच्छदपररविकत याः शल्यरमाजक्षे न सहि
स्विभविनमामनषक्रम्यक्षे त एविमामभवितर तक्षे । भनोयाः मकस नपु खलपु यपुद नोत्सविप्रमपुख स्य दृषपरमाक्रमस्यमाभकत पकवि र्यो
हृदयपररतमापयाः।
एष महि —
अत्यपुग दष्ट्री म प्तमविशदयाः समरक्षे ऽ गगण्ययाः
शकौयर चि सम्प्रमत सशनोकमपुपय म त धष्ट्री म मानम्।
प्रमाप्तक्षे मनदमाघसमयक्षे घनरमामशरुदयाः
सकयर याः स्विभमाविरुमचिममामनवि भमामत कणर याः॥४॥
यमाविदपसपमारम म।

(मनषक्रमान्तयाः )

व्यमाख्यमा
व्यमाख्यमा - अयक्षे हिक्षे अङ्गमहिमारमाजयाः अङ्गक्षे श्विरमासधपमतयाः कणर याः, समरपररच्छदपररविकतयाः - समरस्य
यपुदस्य, पररच्छदक्षेन विस्त्रक्षेण, पररविकतयाः शनोमभतयाः, यपुदविक्षेशधमारष्ट्री इत्यथर याः। शल्यरमाजक्षेन सहि स्विभविनमातम्
मनजगकहिमातम्, मनषक्रम्य मनगर मनस ककत्विमा, इतयाः एवि अमभवितर तक्षे अत्रयवि आगच्छमत इत्यथर याः। भनोयाः मकस न खलपु
यपुदनोत्सविप्रमपुखस्य यपुदयाः एवि उत्सवियाः यपुदनोत्सवियाः, तस्य प्रमपुखयाः सम्मपुखक्षे नस्थतयाः सक्षेनमापमतयाः, तस्य।
दृषपरमाक्रमस्य दृषयाः जमातयाः परमाक्रमयाः विष्ट्रीरतमा यस्य, तस्य। अभकतपकविरयाः न पकविर भकतयाः जमातयाः इमत अभकतपकविरयाः
नकतनयाः, हृदयपररतमापयाः हृदयस्य मनसयाः पररतमापयाः सन्तमापयाः।
श्लनोकमान्विययाः - अत्यपुगदष्ट्रीमप्तमविशदयाः समरक्षे शकौयर चि अगगण्ययाः धष्ट्रीममानम् सम्प्रमत सशनोकमम् उपयमत।
मनदमाघसमयक्षे प्रमाप्तक्षे घनरमामशरुदयाः स्विभमाविरुमचिममानम् सकयरयाः इवि अयमम् कणर याः भमामत॥४॥
व्यमाख्यमा - अत्यपुगक्षेमत- अत्यपुगदष्ट्रीमप्तमविशदयाः अत्यपुगमा महिनोत्कटमा चि असकौ दष्ट्रीमप्तयाः कमानन्तयाः,
अत्यपुगदष्ट्रीमप्तयाः, तयमा मविशदयाः प्रदनोमततयाः। समरक्षे यपुदक्षे, शकौयर परमाक्रमक्षे, चि अगगण्ययाः अगक्षेसरयाः, धष्ट्रीममानम् बपुमदममानम्,
सम्प्रमत यपुदकमालक्षे सशनोकस शनोकसमहितमम् उपयमत आगच्छमत। मनदमाघसमयक्षे गष्ट्रीषमकमालक्षे , घनरमामशरुदयाः घनमानमास मक्षेघमानमामम्, रमामशमभयाः समकहिययाः, रुदयाः सममाच्छमामदतयाः। स्विभमाविरुमचिममानम् स्विभमावितयाः मनसगर तयाः रुमचियाः
अनस्त अनस्मनम् इमत स्विभमाविरुमचिममानम् सहिजकमानन्तममानम् इत्यथर याः। सकयरयाः रमवियाः, इवि यथमा, अयस कणर याः भमामत
शनोभतक्षे। यथमा गष्ट्रीषमकमालक्षे सहिजप्रकमामशतयाः सकयरयाः मक्षेघमाच्छनतयमा मसलनकमानन्तयाः जमायतक्षे तथमा अयस कणर याः अमप
यपुदकमालक्षे शनोकक्षेन मसलनकमानन्तयाः सनम् प्रभमाहिष्ट्रीनयाः प्रतष्ट्रीयतक्षे इत्यथर याः। विसन्तमतलकमाविकत्तमम्॥४॥
सरलमाथर याः - ततयाः भटयाः मञ्चस पररक्रम्य, दरक क्षे मकसञ्चतम् अविलनोक्य कथयमत - महिमारमाजयाः कणर याः
यपुदस्य पररधमानस धकत्विमा शल्यरमाजक्षेन सहि मनजगकहिमातम् बमहियाः आगम्य यपुदस्थमानमम् एवि आगच्छमत। यदमप स
यनोदषक पु प्रमपुखयाः तथमामप तस्य मनसस अदृषपकविरयाः पररतमापयाः दृश्यतक्षे। एतदम् अत्यन्तमम् आश्चियर करमम् इमत।
इत्यपुक्त्विमा कणर याः विदमत - अपसपमारमम दरक स गच्छमामम।
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शनोकगस्तयाः कणर याः ककीदृशयाः दृश्यतक्षे इमत विणर यमत भटयाः - कणर याः अत्यन्तदष्ट्रीमप्तममानम्, यपुदक्षे विष्ट्रीरतमायमास चि
अगगण्ययाः, बपुमदममानम् अमप। परन्तपु स इदमानदीं शनोकक्षेन आच्छमामदतयाः। यथमा गष्ट्रीषमकमालक्षे सकयरयाः मक्षेघरमामशमभयाः
आच्छमामदतयाः न शनोभतक्षे, तथयवि स्विभमावितयाः दष्ट्रीमप्तममानम् शकौयर विमानम् अमप कणर याः यपुदसमयक्षे शनोकक्षेन आच्छमामदतयाः
सनम् न शनोभतक्षे इत्यथर याः। इमत उक्त्विमा कणर याः मञ्चमातम् अपसरमत।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● मविलनोक्य – मवि-√लनोमक+ क्त्विमा (ल्यपम्)- प्रत्ययक्षे। (लनोकक दशर नक्षे)
● हृदयमम् - मचित्तस तपु चिक्षेतनो हृदयस स्विमान्तस हृन्ममानसस मनयाः इत्यमरयाः।
● समरयाः - अस्त्रष्ट्रीयमास समरमानष्ट्रीकरणमायाः कलहिमविगहिकौ इत्यमरयाः।
● अपसपमारमम - अप-√सकपम् + लमट प्रथमपपुरुषयकविचिनक्षे। (सकप गतकौ)
● भमामत - √भमा + लमट प्रथमपपुरुषयकविचिनक्षे। (भमा दष्ट्रीप्तकौ)
● मनदमाघयाः - गष्ट्रीषम उषमकयाः। मनदमाघ उषणनोपगम उषण उषममागमस्तपयाः इत्यमरयाः।

1६.६)
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(ततयाः प्रमविशमत यथमामनमदर ष याः कणर याः शल्यश्चि। )
कणर याः ममा तमाविन्मम शरममागर ल कभकत मा
सम्प्रमाप्तमायाः मकमतपतययाः सजष्ट्री वि शक्षे ष मायाः।
कतर व्यस रणमशरसस मप्रयस कपु रूणमास
द्रिषव्यनो यमद स भविक्षे द नञयनो मक्षे ॥ ५॥

व्यमाख्यमा
श्लनोकमान्विययाः - मम शरममागर लकभकतमायाः मकमतपतययाः तमावितम् ममा सजष्ट्रीविशक्षेषमायाः सम्प्रमाप्तमायाः। (अद) यमद
सयाः धनञययाः मक्षे द्रिषव्ययाः भविक्षेतम् (तमहिर मयमा) रणमशरसस कपुरूणमामम् मप्रयस कतर व्यमम् ॥५॥
व्यमाख्यमा - मम कणर स्य, शरममागर लकभकतमायाः - शरमाणमामम् बमाणमानमास ममागर याः गमनपथयाः शरममागर याः, तत्र
लकभकतमायाः लक्ष्यत्विक्षेन ससनस्थतमायाः, मकमतपतययाः रमाजमानयाः, तमावितम् ममा न, सजष्ट्रीविशक्षेषमायाः जष्ट्रीविक्षेन समहितमायाः सजष्ट्रीविमायाः ,
तययाः शक्षेषमायाः, जष्ट्रीमवितमायाः इत्यथर याः, सम्प्रमाप्तमायाः उपनस्थतमायाः। अद यपुदमदविसक्षे यमद सयाः धनञययाः अजपुरनयाः, मक्षे मम
कणर स्य, द्रिषव्ययाः दशर नयनोग्ययाः भविक्षेतम्, (तमहिर ) रणमशरसस यपुदभकमकौ, कपुरूणमास दय
पु र्योधनमादष्ट्रीनमास कपुरुविसशष्ट्रीयमानमामम्,
मप्रयमम् इषमम्, कतर व्यस सम्पमादनष्ट्रीयमम्। अद यपुदक्षे अहिमम् अजपुरनमम् मविसजत्य ककौरविमाणमास मप्रयस समाधयमामम इत्यथर याः।
प्रहिमषर णष्ट्रीविकत्तमम् ॥५॥
सरलमाथर याः - ततयाः प्रमविशमत समारसथनमा शल्यक्षेन सहि कणर याः। कणर याः स्विस्य विष्ट्रीरत्विस स्मकत्विमा कथयमत
यतम् मयमा सहि यक्षे रमाजमानयाः यपुदस ककतविन्तयाः तक्षे न जष्ट्रीमवितमायाः सनन्त, अथमारतम् अहिस यपुदक्षे सविमारनम् रमाजयाः
परमासजतविमानम्, हितविमानम् चि। यमद अद यपुदक्षे अजपुरनयाः दृश्यतक्षे तमहिर अद अहिमम् अजपुरनस हिमनषयमामम, तक्षेन चि
दय
पु र्योधनमादष्ट्रीनमास कपुरुविसशष्ट्रीयमानमामम् इषस समाधमयषयमम इमत।
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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व्यमाकरणमविमशर याः -

● कतर व्यमम् - √कक + तव्य-प्रत्ययक्षे। (डपु ककञम् करणक्षे)
● द्रिषव्ययाः - √दृशम् + तव्य-प्रत्ययक्षे। (दृमशरम् प्रक्षेकणक्षे)

पमाठगतप्रश्नमायाः-३
9. यपुदविमातमार कणमारय कयाः मनविक्षेदयमत।
10. नमागकक्षेतपुयाः कयाः।
11. भटयाः महिमारमाजमाय अङ्गक्षे श्विरमाय मकस मनविक्षेदमयतपुस सममागतयाः?

1६.७)
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शल्यरमाज ! यत्रमासमाविजपुर नस्तत्रयवि चिनोदतमास मम रथयाः।
शल्ययाः — बमाठमम्। (चिनोदयमत )
कणर याः — अहिनो नपु खलपु।
अन्यनोन्यशस्त्रमविमनपमातमनकक त्तगमात्र यनोधमाश्विविमारणरथक्षे ष पु महिमाहिविक्षे ष पु।
क्रपु दमान्तकप्रमतममविक्रममणनो मममामप
विय ध य
पु र ममापतमत चिक्षे त सस यपुद कमालक्षे ॥ ६॥

व्यमाख्यमा
श्लनोकमान्विययाः

- अन्यनोन्यशस्त्रमविमनपमातमनककत्तगमात्रयनोधमाश्विविमारणरथक्षेषपु महिमाहिविक्षेषपु यपुदकमालक्षे

क्रपुदमान्तकप्रमतममविक्रममणयाः मम अमप चिक्षेतसस वियधपुयरमम् आपतमत॥६॥
व्यमाख्यमा - अन्यनोन्यक्षेमत - अन्यनोन्यशस्त्रमविमनपमातमनककत्तगमात्रयनोधमाश्विविमारणरथक्षेषपु- अन्यनोन्यस
परस्परमम्, शस्त्रमाणमामम् आयपुधमानमामम्, मविमनपमातययाः प्रहिमारययाः, मनककत्तगमात्रमायाः कमतर तशरष्ट्रीरमायाः, यनोधमायाः विष्ट्रीरमायाः, अश्विमायाः
विमासजनयाः, विमारणमायाः हिनस्तनयाः, रथमायाः स्यन्दनमामन यक्षेषपु तक्षेषपु, महिमाहिविक्षेषपु महिमायपुदक्षेषपु, यपुदकमालक्षे समरसमयक्षे,
क्रपुदमान्तकप्रमतममविक्रममणयाः - क्रपुदयाः कपुमपतयाः चि असकौ अन्तकयाः यमयाः, तक्षेन प्रमतमयाः तपुल्ययाः मविक्रमयाः परमाक्रमयाः
अनस्त यस्य तस्य मम कणर स्य अमप चिक्षेतसस मनसस वियधपुयर दयन्यमम्, आपतमत आगच्छमत।
विसन्तमतलकविकत्तमम्॥६॥
सरलमाथर याः - ततयाः अजपुरनस हिन्तपुस कणर याः शल्यरमाजस प्रमत कथयमत यतम् - यत्र अजपुरनयाः अनस्त तत्र मम
रथस नयतपु इमत। शल्यरमाजयाः तथयवि करनोमत। तदमा कणर याः यपुदकमालक्षे समपुपनस्थतक्षे शल्यस प्रमत पकविर कदमामप
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अननपुभकतमास वियक्लव्यतमास सकचियमत। कणर याः कथयमत - ययाः यपुदक्षेषपु शस्त्रप्रहिमारक्षेण शत्रपुपकष्ट्रीयमाणमास यनोदण
ष मास शरष्ट्रीरमामण
कतर यमत, अश्विमानम् रथमानम् हिनस्तनयाः चि नमाशयमत, यस्य चि परमाक्रमयाः समाकमातम् क्रपुधयाः यमयाः इवि, तमादृशस्य
विष्ट्रीरस्य अमप कणर स्य मनसस यपुदसमयक्षे सन्तमापयाः भविमत इमत आश्चियर करमम्।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● चिनोदतमामम् - √चिपुद + कमर मण (य) + लनोमट प्रथमपपुरुषयकविचिनक्षे। (चिपुद ससचिनोदनक्षे)
● आपतमत - आ-√पतम् + लमट प्रथमपपुरुषयकविचिनक्षे। (पतत गतकौ)
● चिक्षेतसम् - मचित्तस तपु चिक्षेतनो हृदयस स्विमान्तस हृन्ममानसस मनयाः इत्यमरयाः।

1६.८)
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भनोयाः कषमम्।
पकविर कपु न्त्यमास समपुत् पननो रमाधक्षे य इमत मविशपुत याः।
यपुस धमष्ठरमादयस्तक्षे मक्षे यविष्ट्री य मासस स्तपु पमाण्डविमायाः॥७॥
अयस स कमालयाः क्रमलब्धशनोभननो
गपुण प्रकषर्यो मदविसनोऽयममागतयाः।
मनरथर म स्त्रस चि मयमा महि मशमकतस
पपुन श्चि ममातपुविर चिनक्षे न विमाररतयाः॥८॥
भनोयाः शल्यरमाज ! शकय तमास मममास्त्रस्य विकत्त मान्तयाः।

व्यमाख्यमा
श्लनोकमान्विययाः - पकविर कपुन्त्यमास समपुत्पनयाः रमाधक्षेययाः इमत मविशपुतयाः, यपुसधमष्ठरमादययाः पमाण्डविमायाः मक्षे
यविष्ट्रीयमाससयाः॥७॥
व्यमाख्यमा - पकविर प्रथममम्, कपुन्त्यमामम् कपुनन्तनमामधक्षेयमायमास नमायमारमम्, समपुत्पनयाः जमातयाः, रमाधक्षेययाः रमाधमायमायाः
अपत्यस पपुममानम् इमत रमाधक्षेययाः इमत नमाम्नमा मविशपुतयाः लनोकक्षे प्रससदयाः। यपुसधमष्ठरमादययाः यपुसधमष्ठरयाः आमदयाः यक्षेषमास तक्षे
यपुसधमष्ठरमादययाः यपुसधमष्ठरप्रमपुखमायाः पञ्च, पमाण्डविमायाः पमाण्डपु पपुत्रमायाः मक्षे मम कणर स्य यविष्ट्रीयमाससयाः कमनष्ठमायाः भमातरयाः
सनन्त। एविस जमाननम् अमप तक्षेषमास हिननस मकस यपुकस भविक्षेमदमत दयन्यकमारणस व्यज्यतक्षे। अनपुषपुपम् छन्दयाः॥७॥
श्लनोकमान्विययाः - गपुणप्रकषर याः क्रमलब्धशनोभनयाः सयाः कमालयाः अयमम् मदविसयाः आगतयाः , महि मयमा मशमकतमम्
अस्त्रस मनरथर चि। पपुनयाः चि ममातपुयाः विचिनक्षेन विमाररतयाः॥८॥
व्यमाख्यमा - अयमममत- गपुणप्रकषर याः गपुणक्षेन अस्त्रमामदनयपपुण्यप्रदशर नदमारमा प्रकषर याः अत्यपुत्ककषयाः,
क्रमलब्धशनोभनयाः क्रमक्षेण मदनक्रमक्षेण लब्धयाः प्रमाप्तयाः शनोभनयाः सपुन्दरयाः स कमालयाः अजपुरनक्षेन सहि यपुदमाथर मम्। अयस
प्रवितर ममानयाः, मदविसयाः विमासरयाः, आगतयाः सम्प्रमाप्तयाः, महि मकन्तपु मयमा कणरन मशमकतमम् अभ्यस्तमम् अस्त्रस बमाणमविदमा
मनरथर मविफलमम्। पपुनयाः चि ममातपुयाः कपुन्त्यमायाः विचिनक्षेन विचिसमा आदक्षेशक्षेन विमाररतयाः पमाण्डविविधमनमषदयाः।
विसशस्थविकत्तमम्॥८॥
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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सरलमाथर याः - इदमानदीं कणर याः स्विस्य मविरहिकमारणस मनरूपयनम् आहि - यतम् अहिस महि कपुन्त्यमायाः ज्यक्षेष्ठयाः
पपुत्रयाः, यपुसधमष्ठरमादययाः पञ्च पमाण्डविमायाः मम अनपुजमायाः। ममातपुयाः आदक्षेशक्षेन मयमा पमाण्डविविधयाः मनमषदयाः। तथमामप अहिस
पमाण्डविमानम् हिन्तपुमम् उदपुकयाः। मकञ्च, मयमा बहिह मदनक्षेभ्ययाः प्रतष्ट्रीकममाणयाः स कमालयाः इदमानदीं सममागतयाः यदमा एततम्
प्रममामणतस भमविषयमत यतम् मयमा अस्त्रमविदमा मनरथर मशमकतमा इमत। एविस मनगद कणर याः स्विस्य अस्त्रविकत्तमान्तस
शल्यमाय शमावियमत।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● मविशपुतयाः - मवि-√शपु + कप्रत्ययक्षे। (शपु शविणक्षे)
● मशमकतमम् - √मशकम् + कप्रत्ययक्षे। (मशक मविदनोपमादमानक्षे)
● कमालयाः - ककतमान्तनो यमपुनमाभमातमा शमननो यमरमाड्यमयाः। कमालनो दण्डधरयाः शमाददक्षेविनो वियविस्वितनोऽन्तकयाः।।
इत्यमरयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः-४
12. रमाधक्षेययाः कयाः।
13. अस्त्रविकत्तमान्तस कणर याः कस्मय शमावियमत।

पमाठसमारयाः
 नमान्दष्ट्री सकत्रधमारयाः प्रस्तमाविनमा नक्षेपथ्यमम् इत्यमादष्ट्रीनमास नमाटकक्षे बमाहिह ल्यक्षेन प्रयपुकमानमास शब्दमानमास पररचिययाः
प्रमारम्भक्षे प्रदत्तयाः अनस्त।

 कणर भमारमम् इमत नमाटकस्य कमामनचिन वियमशषटमामन आलनोमचितमामन। ततयाः परस नमाटकस्य मकलस
पमाठमम् उदत्क य व्यमाख्यमानस ककतमम्। तत्रत्ययाः कथमायमायाः समारयाः अधस्तमातम् उपन्यस्तयाः।

 नमान्दष्ट्रीपमाठमातम् अनन्तरस सकत्रधमारयाः रङ्गमञ्चमम् आगत्य नरसससहिरूपधमाररणयाः मविषणनोयाः विणर नक्षेन मङ्गलस
कमामयतक्षे। तथमामहि तक्षेन उच्यतक्षे- यस्य मविषणनोयाः नकसससहिरूपस दृषटमा नरमायाः रमाकसमायाः दक्षेविमायाः
पमातमालमासधविमाससनयाः चि आश्चियर चिमकतमायाः जमातमायाः, ययाः चि स्विस्य विजसममानययाः कमठनययाः नखययाः
दयत्यरमाजस्य महिरण्यकमशपनोयाः हृदयस मविदष्ट्रीणर चिकमार, दमानविसयन्यमानमास मविनमाशकयाः स मविषणपुयाः यपुषममाकस
मङ्गलस मविदधमातपु इमत। तनस्मनम् एवि समयक्षे नक्षेपथ्यक्षे शब्दयाः शकयतक्षे - अङ्गदक्षेशमासधपमतस महिमारमाजस कणर
मनविक्षेदय इमत। नक्षेपथ्यशब्दस शपुत्विमा सकत्रधमारयाः कथयमत- अविगतस यतम् दय
पु र्योधनस्य आजयमा
पररचिमारकयाः तपुमपुलस यपुदस भमविषयतष्ट्रीमत कणमारय सकचिनमास प्रददमामत। सकत्रधमारयाः प्रस्थमानस करनोमत। ततयाः
भटयाः आगत्य अङ्गदक्षेशमासधपतयक्षे कणमारय मनविक्षेदमयतपुमम् इच्छमत यतम् यपुदकमालयाः समपुपनस्थतयाः;
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अजपुरनस्य ध्विजस्य पपुरस्तमातम् हिनस्त-तपुरग-रथस्थमायाः सससहिसदृशमायाः रमाजमानयाः सससहिनमादस ककतविन्तयाः।
शत्रपुपकष्ट्रीयमाणमास दयाःपु सहिस सससहिनमादमम् आकण्यर दय
पु र्योधनयाः यपुदमाय प्रनस्थतयाः। तनस्मनम् एवि समयक्षे भटक्षेन
यपुदविक्षेषधमारष्ट्री कणर याः समारसथनमा शल्यरमाजक्षेन सहि मनजगकहिमातम् प्रस्थमानस कपुविमारणयाः दृषयाः। परन्तपु कणर स्य
मनयाः सन्तप्तस दृषमम्। एविमम् अविलनोक्य भटयाः विदमत यतम् - यथमा गष्ट्रीषमकमालक्षे मक्षेघमण्डलययाः पररव्यमाप्तयाः
सकयरयाः मसलनकमानन्तयाः जमायतक्षे तथयवि समरक्षे शकौयर चि अगगण्ययाः बपुमदममानम् कणर याः यपुदकमालक्षे
शनोकममासलन्यक्षेन पररव्यमाप्तयाः सनम् न शनोभतक्षे इमत। ततयाः भटयाः प्रस्थमानस करनोमत।

 ततयाः कणर याः स्विस्य समारसथनमा शल्यरमाजक्षेन सहि प्रमविशमत। कणर याः विदमत - एविस कदमामप नमाभवितम्
यतम् मम शरस्य लक्ष्यभकतमायाः रमाजमानयाः कदमामप जष्ट्रीमवितमायाः अभविनम् इमत , अद यमद रणक्षे अजपुरनयाः
दृश्यतक्षे तमहिर अजपुरनस मनहित्य ककौरविमाणमामम् अभष्ट्रीषस पकरमयषयमामम। भनो शल्यरमाज , मदष्ट्रीयस रथमम्
अजपुरनस्य समष्ट्रीपक्षे नयतपु इमत। ततयाः कणर याः मनसमा मचिन्तयमत यतम् यस्य अतपुलशकक्षेयाः तपुलनमा
क्रपुदक्षेन यमरमाजक्षेन सहि भविमत, ययाः चि रणमाङ्गणक्षे शस्त्रप्रहिमारक्षेण यनोदन
ष म् अश्विमानम् रथमानम् हिनस्तनयाः चि
मविदष्ट्रीणमारनम् करनोमत, तस्य मक्षे कणर स्य चिक्षेतसस यपुदसमयक्षे मकमथर एतमादृशयाः क्लष्ट्रीबतमाभमावियाः समपुदक्षेमत
इमत। पपुनश्चि स मनसमा कथयमत - पकविरमम् अहिस कपुन्त्यमास समपुत्पनयाः रमाधक्षेय इमत नमाम्नमा प्रससदयाः ,
यपुसधमष्ठरमादययाः पमाण्डविमायाः मक्षे कमनष्ठमायाः भमातरयाः। पपुनश्चि सयाः कमालयाः इदमानदीं सममागतयाः यस्य अपक्षेकमा
मम आसष्ट्रीतम्, परन्तपु अस्त्रमविदमा यमा मयमा मशमकतमा समा मनरथमार, पपुनश्चि कपुन्त्यमा आदक्षेशक्षेन
पमाण्डविविधयाः मनमषदयाः। इमत उक्त्विमा शल्यरमाजमम् उमदश्य तस्य अस्त्रविकत्तमान्तस शमावियमत।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः
1. नमान्दमायाः लकणस मविशदयत।
2. प्रस्तमाविनमा सलकणस प्रमतपमादमा।
3. भमासस्य पञ्च नमाटकमानमास नमाममामन सलखत?
4. सकत्रधमारयाः कयाः। सलकणस प्रमतपमादतमामम्।
5. कयाः मकमथर चि नमागकक्षेतपुयाः इत्यपुच्यतक्षे?
6. शनोकसन्तयाः कणर याः कमविनमा कक्षेन सहि उपममतयाः?
7. कणर स्य हृदयपररतमापस्य कमारणस मकमम्?

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण
उत्तरमामण -१

1. नमाटकरचिनमायमायाः ककतक्षे प्रससदयाः।

ससस्ककतसमामहित्यमम्
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2. महिमाभमारतमम्।
3. कपुशष्ट्रीलविकपुटपु म्बस्य गकहिस नक्षेपथ्यमपुच्यतक्षे।
4. शल्ययाः।
5. पञ्च।
उत्तरमामण -२

6. भगवितक्षे नकसससहिमाय नमस्करनोमत।
7. आयमारयाः कपुलशष्ट्रीलमामदगपुणयपुकमायाः सभ्यमायाः।
8. ससगमामक्षे तपुमपुलक्षे जमातक्षे कणमारय मनविक्षेदयमत यतम् भयसकरयाः ससगमामयाः प्रवितर तक्षे इमत।
उत्तरमामण -३

9. भकत्ययाः।
10. दयपु र्योधनयाः।
11. अजपुरनस्य रथसमष्ट्रीपक्षे रमाजमानयाः हिषर यक
पु मायाः सनन्त इमत दय
पु र्योधनयाः अजपुरनमम् उमदश्य प्रयमाणस ककतविमामनमत।
उत्तरमामण -४

12. कणर याः।
13. शल्यमाय।

॥ इमत षनोडशयाः पमाठयाः ॥
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