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1८) कविचिकपु ण्डलदमानमम्
प्रस्तमाविनमा
पकविरनस्मनम् पमाठक्षे मविषययाः आसष्ट्रीतम् यतम् कणर याः अस्त्रमामण लब्धपुस परशपुरमामस समपुपगच्छमत। परन्तपु यदमप
सयाः अस्त्रमविदमास लब्धविमानम् तथमामप गपुरनोयाः शमापममप लब्धविमानम्। अतयाः इदस द याःपु खस तस्य अन्तयाःकरणक्षे अनस्त एवि।
तथमामप तस्य समष्ट्रीपक्षे कविचिकपुण्डलक्षे स्तयाः। अतयाः अमप सयाः अजक्षेययाः अनस्त। परन्तपु कणर याः दमानविष्ट्रीरयाः इमत
भमारतस्य इमतहिमासक्षे सपुप्रससदमम् अनस्त। स स्विस्य प्रमाणभयस जमाननम् अमप छदविक्षेषधमाररणक्षे मभकपुकमाय
कविचिकपुण्डलक्षे ददमामत। कणर स्य अदक्षेयस मकममप नमास्तष्ट्रीमत कणर स्य स्विककीयययाः विचिनययाः अनस्मनम् पमाठक्षे प्रकमटतमम्
अनस्त। कमवियाः कणर स्य मननोभमाविस सपुलसलतयमा शयल्यमा प्रकटयमत।

उदक्षेश् यमामन
अमपुस पमाठस पमठत्विमा भविमानम् -

 इन्द्रिस्य छलस जमास्यमत।
 कणर स्य दमानक्षे औदमायर जमास्यमत।
 कविक्षेयाः भमासस्य कमवित्विस पररमचिनपुयमातम्।
 नमाटकक्षे एकयकस प्रसङ्गस ससस्ककतपरम्परमायमास कथमम् उपन्यस्यतक्षे इमत बनोदस पु शक्नपुयमातम्।
 मविमभनशब्दमानमास प्रयनोगस कतपुर शक्नपुयमातम्।
 व्यमाकरणमविषयमानम् कमासश्चिन अविगन्तपुस पमारयक्षेतम्।
 अत्रत्यशब्दमानम् जमात्विमा ससस्ककतक्षेन लक्षेखनक्षे विचिनक्षे चि तक्षेषमास शब्दमानमास प्रयनोगस कतपुर शक्ष्यमत।

1८.1)

मकल पमाठमम् अविगच्छमाम

(नक्षे प थ्यक्षे )
भनो कण्ण ! महित्तरस मभक्खस यमाचिक्षे म म। [भनोयाः कणर ! महित्तरमास मभकमास यमाचिक्षे । ]
कणर याः — (आकण्यर ) अयक्षे विष्ट्री यर विमानम् शब्दयाः।
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शष्ट्री म मानक्षे ष न कक्षे विलस मदजविरनो यस्ममातम् प्रभमाविनो महिमा नमाकण्यर स्विरमस्य धष्ट्री र मननदस मचित्रमामपर तमाङ्गमा इवि।
उत्कणर न स्तममतमासञ्चतमाकविसलतगष्ट्री वि मामपर त मागमाननमा नस्तष्ठन्त्यस्विविशमाङ्गयमष सहिसमा यमान्तनो ममय तक्षे हियमायाः॥१५॥
आहिह यतमास स मविप्रयाः। न न। अहिमक्षे वि माह्वयमामम। भगविमनत इतयाः।

व्यमाख्यमा
श्लनोकमान्विययाः - एष कक्षेविलस मदजविरयाः न अमप तपु शष्ट्रीममानम् , यस्ममातम् महिमानम् प्रभमावियाः, धष्ट्रीरमननदस
स्विरममाकण्यर मम एतक्षे हियमायाः उत्कणर नस्तममतमासञ्चतमाकविसलतगष्ट्रीविमामपर तमागमाननमायाः अस्विविशमाङ्गयमष सहिसमा यमान्तयाः
मचित्रमामपर तमा इवि मतष्ठनन्त॥१५॥
व्यमाख्यमा - आकण्यर शपुत्विमा। विष्ट्रीयरविमानम् गम्भष्ट्रीरयाः। शष्ट्रीममानम् इमत- एषयाः यमाचिकयाः, कक्षेविलमम् एकममात्रस
मदजविरयाः ब्रमाह्मणशक्षेष्ठयाः न, अमप तपु शष्ट्रीममानम् सशयमा मविमशषयाः, मविमशषशनोभमायपुकयाः। यस्ममातम् यतयाः कमारणमातम् महिमानम्
अमतशमयतयाः प्रभमावियाः दृश्यतक्षे इमत शक्षेषयाः। कयाः सयाः प्रभमावियाः? (तस्य) धष्ट्रीरमननदस धष्ट्रीरयाः गम्भष्ट्रीरयाः मननदयाः घनोषयाः
यनस्मनम्

सयाः,

तमम्

स्विरस

कण्ठरविमम्

आकण्यर

शपुत्विमा

मम

कणर स्य

एतक्षे

हियमायाः

घनोटकमायाः

उत्कणर नस्तममतमासञ्चतमाकविसलतगष्ट्रीविमामपर तमागमाननमायाः - उत्कणमारयाः शविणनोत्सपुकमायाः नस्तममतमासञ्चतमाकमायाः नस्तममतमामन
मनमष्ट्रीसलतमामन

असञ्चतमामन

मननोहिरमामण

अकष्ट्रीमण

नयनमामन

यक्षेषमास

तक्षे

उत्कणर नस्तममतमासञ्चतमाकमायाः,

विसलतगष्ट्रीविमामपर तमाननमायाः विसलतमायमास गष्ट्रीविमायमामम् अमपर तमामन अगमाननमामन यक्षेषमास तक्षे , उत्कणमारयाः चि नस्तममतमासञ्चतमाकमायाः
चि विसलतगष्ट्रीविमामपर तमागमाननमायाः चि इमत उत्कणर नस्तममतमासञ्चतमाकविसलतगष्ट्रीविमामपर तमागमाननमायाः। अस्विविशमाङ्गयमष
स्विविशमा न भवितष्ट्रीमत अस्विविशमा अङ्गयमषयाः शरष्ट्रीर स यनस्मनम् कमर मण तदथमा स्यमातम् परमाधष्ट्रीनशरष्ट्रीरमम्, सहिसमा
अकस्ममातम्, यमान्तयाः गच्छन्तयाः, मचित्रमामपर तमाङ्गमायाः मचित्रक्षे मचित्रफलकक्षे, अमपर तमामन प्रदत्तमामन अङ्गमामन शरष्ट्रीरमामण यक्षेषमास
तक्षे, मचित्रसलसखतमायाः, इवि यथमा मतष्ठनन्त नस्थरमायाः भविनन्त। यमाचिकस्य अस्य प्रभमाविमादम् एवि मम अश्विमायाः
मचित्रसलसखतमा इवि मनश्चिलमायाः सम्पनमायाः इत्यथर याः। शमादर ल
क मविक्रकीमडतस छन्दयाः।॥१५॥
सरलमाथर याः - एविमम् उक्त्विमा यपुदस्थलगमनमाय कणर याः शल्यक्षेन सहि रथमारनोहिणस ककतविमानम्। ततयाः कणर याः
शल्यमम् आमदषविमानम् यतम् यत्र अजपुरनयाः अनस्त तत्रयवि मम रथयाः नष्ट्रीयतमामममत। तनस्मनक्षेवि समयक्षे कणर याः ममागर

'महित्तरमास मभकमास यमाचिक्षे’ इमत मभकपुणमा कसथतमम् गम्भष्ट्रीरमम् शब्दमम् शपुत्विमा आहि - एषयाः कण्ठस्विरयाः शष्ट्रीमतयाः
विष्ट्रीयरवितयाः चि ब्रमाह्मणस्य, यतनो महि धष्ट्रीरमननमादस कण्ठस्विरममममम् आकण्यर अश्विमायाः उत्सपुकमायाः सन्तयाः सपुन्दरमामण
नयनमामन सनोत्सपुकमम् उन्मष्ट्रील्य मचित्रमामपर तमायाः इवि नस्थरमायाः ससविकत्तमायाः इमत। तक्षेषमामम् अङ्गमामन स्विविशक्षे न सनन्त। एविमम्
उक्त्विमा स शल्यमाय उकविमानम् यथमा शल्ययाः मविप्रमम् आह्वयक्षेतम् , परन्तपु ततम् स्वियमक्षेवि मनमषद्ध्य स स्वियस मविप्रमम्
आहिह तविमानम्।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● आकण्यर - आ √ कणर + क्त्विमा (ल्यपम्)-प्रत्ययक्षे। (कणर भक्षेदनक्षे, आकणर यमत शृणनोमत)
● यमान्तयाः - √यमा + शतकप्रत्ययक्षे पपुससलङ्गक्षे प्रथममामविभककौ बहिह विचिनक्षे। (यमा प्रमापणक्षे)
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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● विमाच्यमान्तरमम् - आहिह यतमास स मविप्रयाः (कमर मण) - (भविमानम्) तस मविप्रमम् आह्वयतपु। (कतर रर)
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(ततयाः प्रमविशमत ब्रमाह्मणरूपक्षे ण शक्रयाः )
शक्रयाः — भनो मक्षे घ मायाः , सकयर णय वि मनवित्यर गच्छन्तपु भविन्तयाः। (कणर मपुप गम्य )
भनो कण्ण ! महित्तरस मभक्खस यमाचिक्षे म म। [भनोयाः कणर ! महित्तरमास मभकमास यमाचिक्षे । ]
कणर याः — दृढस प्रष्ट्री त नोऽनस्म भगविनम्!
यमातयाः कक तमाथर गणनमामहिमद लनोकक्षे
रमाजक्षे न् द्रिमकौसलममणरसञतपमादपदयाः।
मविप्रक्षेन् द्रिपमादरजसमा तपु पमवित्रमकौसलयाः
कणर्यो भविन्तमहिमक्षे ष नमस्करनोमम॥१६॥

व्यमाख्यमा
श्लनोकमान्विययाः

- अद लनोकक्षे रमाजक्षेन्द्रिमकौसलममणरसञतपमादपदयाः ककतमाथर गणनमास यमातयाः तपु

मविप्रक्षेन्द्रिपमादरजसमा पमवित्रमकौसलयाः एषयाः अहिमम् कणर याः भविन्तस नमस्करनोमम॥१६॥
व्यमाख्यमा - यमात इमत - अद सम्प्रमत, लनोकक्षे भपुविनक्षे, रमाजक्षेन्द्रिमकौसलममणरसञतपमादपदयाः रमाजक्षेन्द्रिमाणमास
रमाजशक्षेष्ठमानमामम्, मकौलकौ मशरसस, यक्षे मणययाः रत्नमामन, तययाः रसञतस सपुशनोमभतस, पमादपदस चिरणकमलस यस्य सयाः।
ककतमाथर गणनमास ककतमाथमारनमास ककतजमानमामम्, गणनमास ससख्यमानमम्, अहिमम् कणर याः, यमातयाः प्रमाप्तयाः। तपु मकन्तपु,
मविप्रक्षेन्द्रिपमादरजसमा मविप्रक्षेन्द्रिमाणमास मदजशक्षेष्ठमानमामम्, पमादरजसमा चिरणरक्षेणपुनमा, पमवित्रमकौसलयाः पमवित्रमस्तकयाः, एषयाः
भवित्पपुरयाः नस्थतयाः, अहिस कणर याः, भविन्तस यमाचिकमम्, नमस्करनोमम प्रणममामम। विसन्तमतलकमाविकत्तमम् ॥१६॥
सरलमाथर याः - कणर स्य आह्वमानक्षेन ब्रमाह्मणरूपधमारष्ट्री मञ्चस प्रमविश्य मक्षेघमानम् उमदश्य उकविमानम् यतम् भनो
मक्षेघमायाः, भविन्तयाः सकयरण सहि एवि प्रयमाणस कपुविर न्तपु इमत। ततयाः स कणर स्य समष्ट्रीपमम् आगत्य उकविमानम् - भनो कणर ,
महित्तरमास मभकमास यमाचिक्षे इमत। ब्रमाह्मणस दृषटमा प्रष्ट्रीतयाः सनम् कणर याः तस्यमाशष्ट्रीविमारदलमाभमाय तस नमस्करनोमत, विदमत चि –
रमाजशक्षेष्ठमानमास मपुकपुटममणमभयाः मम चिरणकमलक्षे शनोमभतक्षे, लनोकक्षे ककतमाथरषपु अहिमम् अन्यतमयाः, ब्रमाह्मणशक्षेष्ठमानमास
पमादरजसमा पमवित्रष्ट्रीककतमस्तकयाः अहिस कणर याः अद भविन्तस नमस्करनोमम इमत।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● उपगम्य – उप-√गमम् + क्त्विमा (ल्यपम्) -प्रत्ययक्षे।
● पद – विमा पपुससस पदस नसलनमरमविन्दस महिनोत्पलमम्। सहिसपत्रस कमलस शतपत्रस कपुशक्षेशयमम्।। इत्यमरयाः।
● रजयाः - रक्षेणपुदरयनोयाः सस्त्रयमास धपुसलयाः पमाससपुनमार न दयनो रजयाः इत्यमरयाः।
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शक्रयाः — (आत्मगतमम्) मकस नपु खलपु मयमा विकव्यस , यमद दष्ट्री घ मारयपुभर विक्षे म त विक्ष्यक्षे
दष्ट्री घ मारयपुभर म विषयमत। यमद न विक्ष्यक्षे मकढ इमत ममास पररभविमत। तस्ममाद भ
पु यस पररहृत्य मकस नपु खलपु
विक्ष्यमामम। भवितपु दृषमम्। (प्रकमाशमम्) भनो कण्ण ! सपुय् यक्षे मविअ , चिन्दक्षे मविअ , महिमविन्तक्षे मविअ , समागलक्षे
मविअ , मचिट्ठद पु दक्षे जसनो। [भनो कणर ! सकयर इवि , चिन्द्रि इवि , महिमविमानम् इवि , समागर इवि मतष्ठतपु तक्षे यशयाः। ]
कणर याः — भगविनम्! मकस न विकव्यस दष्ट्री घ मारयपुभर विक्षे म त। अथविमा एतदक्षे वि शनोभनमम्। कपु तयाः —
धमर्यो महि यत्नय याः पपुरु षक्षे ण समाध्यनो
भपुज ङ्गसजह्वमाचिपलमा नकप सशययाः।
तस्ममातम् प्रजमापमालनममात्रबपुद् ध्यमा
हितक्षे ष पु दक्षे हिक्षे ष पु गपुण मा धरन्तक्षे ॥ १७॥
भगविनम् मकममच्छसस। मकमहिस ददमामम।

व्यमाख्यमा
श्लनोकमान्विययाः - महि पपुरुषक्षेण धमर याः यत्नययाः समाध्ययाः, नकपसशययाः भपुजङ्गसजह्वमाचिपलमायाः, तस्ममातम् दक्षेहिक्षेषपु
नषक्षेषपु प्रजमापमालनममात्रबपुद्ध्यमा गपुणमायाः धरन्तक्षे॥१७॥
व्यमाख्यमा - पररभविमत- उपहिसमत।
धमर याः इमत - महि यतयाः, पपुरुषक्षेण ममानविक्षेन, धमर याः शमास्त्रनोकमविसधमनषक्षेधमामदयाः, यत्नययाः शदयमा समाध्ययाः
कतर व्ययाः, नकपसशययाः रमाजलक्ष्म्ययाः, भपुजङ्गसजह्वमाचिपलमायाः भपुजङ्गमानमामम् सपमारणमामम्, सजह्वमा रसनमा, इवि चिपलमायाः
चिञ्चलमायाः, तस्ममातम् तदक्षेतनोयाः, दक्षेहिक्षेषपु शरष्ट्रीरष
क्षे पु, हितक्षेषपु मविनषक्षेषपु, प्रजमापमालनममात्रबपुद्ध्यमा प्रजमानमास पमालनस ससरकणमम्,
तन्ममात्रमा बपुमदयाः ममतयाः, तयमा। गपुणमायाः दयमादमामकण्यमादययाः धरन्तक्षे मतष्ठनन्त। उपजमामतविकत्तमम्॥१७॥
सरलमाथर याः - कणर विचिनस शपुत्विमा शक्रयाः आत्मगततयमा विमक यतम् यमद आशष्ट्रीविमारदरूपक्षेण दष्ट्रीघमारययाःपु भवि
इमत विमदषयमामम, तमहिर सयाः दष्ट्रीघमारययाःपु भमविषयमत, परन्तपु न विमदषयमामम चिक्षेतम् मकढ इमत मविमचिन्त्य मम उपहिसनस
कररषयमत। तस्ममातम् उभयममप पररत्यकव्यमम्। ततयाः स प्रकमाश्यक्षेन विदमत - भनोयाः कणर , सकयरयाः इवि, चिन्द्रियाः इवि,
पविर तममवि, समागरयाः इवि भवितयाः यशयाः मचिरस मतष्ठतपु इमत। समाममान्यतयाः आशष्ट्रीविमारदरूपक्षेण सविर दष्ट्रीघमारययाःपु प्रमाथर यन्तक्षे ,
परन्तपु एष ब्रमाह्मणयाः तथमा न उकविमानम्। तस्ममातम् एतदम् आकण्यर कणर याः विमक - हिक्षे ब्रमाह्मण, दष्ट्रीघमारययाःपु भवि इमत मकस
न विकव्यमम्? अथविमा दष्ट्रीघमारयष
पु मापक्षेकयमा अयमम् आशष्ट्रीविमारदयाः एवि शनोभनयाः। मकमथर मममत चिक्षेतम् - धमर याः परमयत्नक्षेन
पपुरुषक्षेण कतर व्ययाः, रमाजलक्ष्मष्ट्रीयाः सपर सजह्वमा इवि अत्यन्तस चिञ्चलमा, तस्ममातम् प्रजमापमालनममात्रबपुद्ध्यमा कतर व्यस कमर
सम्पमादनष्ट्रीयमम्। दक्षेहित्यमागमातम् अनन्तरस गपुणमायाः एवि मतष्ठनन्त, अथमारतम् गपुणययाः महि ममानवियाः दष्ट्रीघरजष्ट्रीविष्ट्री भविमत, न तपु
अथरन, न विमा दक्षेहिममासशत्य दष्ट्रीघरकमालजष्ट्रीमवितक्षेन इत्यथर याः। ततयाः स ब्रमाह्मणयाः कणमारतम् मकमम् इच्छमत इमत पकषविमानम्
कणर याः।

ससस्ककतसमामहित्यमम्
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व्यमाकरणमविमशर याः -

● यशयाः - यशयाः ककीमतर याः समजमा चि इत्यमरयाः।
● भपुजङ्गयाः - सपर याः पकदमाकपुभपुरजगनो भपुजङ्गनोऽमहिभपुरजङ्गमयाः।। आशष्ट्रीमविषनो मविषधरश्चिक्रकी व्यमालयाः सरष्ट्रीसकपयाः।
कपुण्डलष्ट्री गकढपमाच्चिकपुयाःशविमा कमाकनोदरयाः फणष्ट्री।। दमविर करनो दष्ट्रीघरपकष्ठनो दन्दशककनो मबलक्षेशययाः। उरगयाः पनगनो
भनोगष्ट्री सजह्मगयाः पविनमाशनयाः।। इत्यमरयाः।

● विमाच्यमान्तरमम् - धमर याः महि यत्नययाः पपुरुषक्षेण समाध्ययाः (कमर मण) - पपुरुषयाः महि यत्नययाः धमर समाधयक्षेतम्। (कतर रर)

पमाठगतप्रश्नमायाः-१
1. ब्रमाह्मणरूपष्ट्री शक्रयाः कणमारय कमम् आशष्ट्रीविमारदस दत्तविमानम्?
2. इन्द्रियाः मकस रूपमम् आसशत्य कणर समष्ट्रीपमम् आगतविमानम्?
3. कणर याः शक्रमातम् कमम् आशष्ट्रीविमारदस विस्तपुतयाः इच्छमत।
4. हिह तस चि दत्तस चि तथयवि मतष्ठमत- कस्य उमकयाः इयमम्?
5. भपुजङ्गसजह्वमाचिपलमायाः नकपसशययाः - इमत विमाक्यस्य कयाः अथर याः?

1८.4)
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शक्रयाः — महित्तरस मभक्खस यमाचिक्षे म म। [महित्तरमास मभकमास यमाचिक्षे । ]
कणर याः — महित्तरमास मभकमास भवितक्षे प्रदमास्यक्षे । शकय न्तमास ममदभविमायाः।
गपुण विदमकत कल्पकष्ट्री र धमारमामभविमषर
मदजविर रुमचितस तक्षे तकप्त वित्समानपुय मात्रमम्।
तरुणमसधकमसथर प्र माथर नष्ट्री यस पमवित्रस
मविमहितकनकशृङ्गस गनोसहिसस ददमामम॥१८॥

व्यमाख्यमा
श्लनोकमान्विययाः - हिक्षे मदजविर, (अहिमम्) गपुणविदमकतकल्पकष्ट्रीरधमारमामभविमषर , तकप्तवित्समानपुपमात्रस तरुणमम्
असधकमम् असथर प्रमाथर नष्ट्रीयस मविमहितकनकशृङ्गस पमवित्रस रुमचितस गनोसहिसस तक्षे ददमामम॥१८॥
व्यमाख्यमा - गपुणविमदमत - हिक्षे मदजविर हिक्षे ब्रमाह्मणशक्षेष्ठ, (अहिस कणर याः) गपुणविदमकतकल्पकष्ट्रीरधमारमामभविमषर गपुणवितमास प्रशस्तगपुणयपुकमानमामम्, अमकतकल्पमानमास सपुधमातपुल्यमानमामम्, कष्ट्रीरमाणमास दग्पु धमानमामम्, धमारमास प्रविमाहिमम्,
अमभविमषर तपुमस शष्ट्रीलमम् अस्य इमत गपुणविदमकतकल्पकष्ट्रीरधमारमामभविमषर । तकप्तवित्समानपुपमात्रस तकप्तमानमामम् सन्तपुषमानमामम्,
वित्समानमामम् गनोमशशकनमामम्, अनपु पश्चिमातम् यमात्रमा लनोकमनविमारहियाः यस्य ततम्, वित्सतकप्त्यनन्तरमम् अमप
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लनोकयमात्रमामनविमारमहिककीमम्, तरुणस यपुविमानमम्, असधकस भकमयष्ठमम्, असथर प्रमाथर नष्ट्रीयमम् - असथर मभयाः यमाचिकययाः, प्रमाथर नष्ट्रीयस
यमाचिनष्ट्रीयमम्, मविमहितकनकशृङ्गमम् - मविमहितमामन अलङ्ककतमामन कनकययाः सपुविणरयाः शृङ्गमामण यनस्मनम् ततम्। पमवित्रस
यजमाहिर म,म् रुमचितस शनोभनमम्, गनोसहिसमम् - गविमास.धक्षेनन
क मामम्, सहिसस दशशतससख्यमाकमम्, तक्षे तपुभ्यस ददमामम
समपर यमामम। ममासलनष्ट्रीविकत्तमम्॥१८॥
सरलमाथर याः - महित्तरमास मभकमास यमाचिक्षे इमत ब्रमाह्मणविचिनस शपुत्विमा तस्य यमाञ्चमायमास सङ्कनोचिदरक ष्ट्रीकरणमाथर मम्
स्विस्य मविभविस प्रकटयमत कणर याः। कणर याः कथयमत - गविमास सहिसस भवितक्षे दमास्यमामम इमत। ककीदृश्ययाः गमावियाः इमत
चिक्षेतम् तमायाः गपुणयपुकमामम् अमकततपुल्यमास दग्पु धधमारमास विषर यनन्त, तमासमास दग्पु धक्षेन वित्समायाः तकप्तमायाः भविनन्त, मकञ्च
लनोकयमात्रमामनविमारहियाः अमप सम्भविमत। तमायाः तरुणमायाः, सविरयाः असथर मभयाः चि इषयममाणमायाः, तमासमास शृङ्गमामण सपुविणरयाः
अलङ्ककतमामन चि।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● प्रदमास्यक्षे - प्र-√दमा+ लकमट प्रथमपपुरुषयकविचिनक्षे।
● पमवित्रमम् - पकतस पमवित्रस मक्षेध्यस चि विष्ट्रीधस तपुस मविमलमाथर कमम् इत्यमरयाः।
● विमाच्यमान्तरमम् - महित्तरमास मभकमास यमाचिक्षे (कतर रर) - (मयमा) महित्तरमा मभकमा यमाच्यतक्षे (कमर मण)।
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शक्रयाः — गनोसहिस्सस सत्त। मपुहिह त्तअस सखरस मपबमामम। णक्षे च् छमामम कण्ण ! णक्षे च् छमामम।

[गनोसहिसमममत। मपुहिह तर कस कष्ट्रीरस मपबमामम। नक्षे च् छमामम कणर ! नक्षे च् छमामम। ]
कणर याः — मकस नक्षे च् छसस भविमानम्। इदममप शकय तमामम्।
रमवितपुर गसममानस समाधनस रमाजलक्ष्म्यमा
सकलनकप मतममान्यस ममान्यकमाम्बनोजजमातमम्।
सपुग ण
पु ममनलविक्षे गस यपुद दृषमापदमानस
सपमद बहिह सहिसस विमासजनमास तक्षे ददमामम॥१९॥

व्यमाख्यमा
श्लनोकमान्विययाः - रमवितपुरगसममानस रमाजलक्ष्म्यमायाः समाधनस सकलनकपमतममान्यस ममान्यकमाम्बनोजजमातमम्
सपुगपुणमम् अमनलविक्षेगस यपुददृषमापदमानस विमासजनमास बहिह सहिसस सपमद तक्षे ददमामम॥१९॥
व्यमाख्यमा - रविष्ट्रीमत - रमवितपुरगसममानस रविक्षेयाः तपुरगमायाः तययाः सममानमम्, सकयमारश्वितपुल्यमम्। रमाजलक्ष्म्यमायाः
रमाजमामम् लक्ष्मष्ट्रीयाः तस्यमायाः नकपसशययाः, समाधनस कमारणमम्, सकलनकपमतममान्यस सकलमानमास सम्पकणमारनमास नकपतष्ट्रीनमास रमाजमास
ममान्यस ममानमाहिर म,म् ममान्यकमाम्बनोजजमातस ममान्यक्षेषपु प्रशस्ततरक्षेषपु कमाम्बनोजक्षेषपु एतनमामकदक्षेशमविशक्षेषक्षेषपु जमातस समपुत्पनमम्।
सपुगपुणस प्रशस्तगपुणयपुकमम्, अमनलविक्षेगस विमायपुजविमम्, यपुददृषमापदमानस यपुदक्षेषपु दृषमामन अपदमानमामन परमाक्रमयपुककममारमण
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यनस्मनम् ततम् समरदृषपरमाक्रममामदकमर विकत्तमम्, विमासजनमास तपुरगमाणमामम्, बहिह सहिसमम् अनक्षेकसहिसससख्यमाकस सपमद
सदयाः तक्षे तपुभ्यस ददमामम अपर णस करनोमम। ममासलनष्ट्रीविकत्तमम्॥१९॥
सरलमाथर याः - कणरन दमातपुमम् इषयममाणस गनोसहिसस न इच्छमत यमाचिकयाः। सयाः कथयमत - यदम् गनोसहिसस
भविमानम् दमातपुमम् इच्छमत तक्षेन स्विल्पकमालस यमावितम् कष्ट्रीरस मपबमामम कक्षेविलमम्। अतयाः तदम् न इच्छमामम इमत। तदमा कणर याः
बहिह सहिसमामण अश्विमानम् दमातपुमम् इच्छनम् कथयमत - सकयमारश्वितपुल्यमानम्, रमाजलक्ष्म्यमायाः समाधनभकतमानम्, सकलनकपययाः
अमभविन्दमानम्, कमाम्बनोजकपुलक्षे जमातमानम्, प्रशस्तगपुणयपुकमानम् विमायपुसममानविक्षेगमानम् यपुदक्षे दृषपरमाक्रममानम् बहिह सहिसमामण
अश्विमानम् इदमानष्ट्रीमम् एवि ददमामम इमत।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● कष्ट्रीरमम् - दग्पु धस कष्ट्रीरस पययाः सममम् इत्यमरयाः।
● अमनलयाः - श्विसनयाः स्पशर ननो विमायपुममारतररश्विमा सदमागमतयाः। पकषदश्विनो गन्धविहिनो गन्धविमाहिमामनलमाशपुगमायाः।।
इत्यमरयाः।
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शक्रयाः — अस्स सत्त। मपुहिह त्तअस आलपुहि मामम। णक्षे च् छमामम कण्ण ! णक्षे च् छमामम। [अश्वि इमत।
मपुहिह तर कमम् आलपुभ मामम। नक्षे च् छमामम कणर , नक्षे च् छमामम। ]
कणर याः — मकस नक्षे च् छमत भगविमानम्। अन्यदमप शकय तमामम्!
मदसररतकपनोलस षट्पदय याः सक्षे व् यममानस
मगररविरमनचियमाभस मक्षे घ गम्भष्ट्री र घनोषमम्।
ससतनखदशनमानमास विमारणमानमामनक्षे कस
ररपपुस मरमविमदर विकन् दमक्षे त ददमामम॥२०॥

व्यमाख्यमा
श्लनोकमान्विययाः

- मदसररतकपनोलस षट्पदययाः सक्षेव्यममानस मगररविरमनचियमाभस मक्षेघगम्भष्ट्रीरघनोषस

ससतनखदशनमानमास विमारणमानमास ररपपुसमरमविमदरमम् एतदम् अनक्षेकस विकन्दस तक्षे ददमामम॥२०॥
व्यमाख्यमा - मदक्षेमत- मदसररतकपनोलस मदक्षेन सररतमायाः ससकमायाः, कपनोलमायाः गण्डस्थलमायाः, यनस्मनम् ततम्,
षट्पदययाः भमरययाः, सक्षेव्यममानस मनरन्तरस मविरमासजतमम्, मगररविरमनचियमाभस मगररविरमाणमास पविर तशक्षेष्ठमानमामम् मनचियमायाः पपुञमायाः
तक्षेषमामम् आभमा इवि आभमा यनस्मनम् ततम्। मक्षेघगम्भष्ट्रीरघनोषस मक्षेघयाः , जलदयाः इवि गम्भष्ट्रीरयाः घनोषमायाः स्विरयाः यनस्मनम् ततम्।
ससतनखदशनमानमास ससतमायाः शपुभविणमारयाः नखमायाः दशनमाश्चि यक्षेषमास तक्षेषमास शपुभनखदन्तमानमामम्। विमारणमानमास गजमानमामम् ,
ररपपुसमरमविमदर शत्रकणमास समरक्षे ससगमामक्षे मविमदर मदर नकमारकमम् एततम् इदमम्, अनक्षेकमम् बहिह , विकन्दस समकहिमम्, तक्षे ददमामम,
दमानस करनोमम। ममासलनष्ट्रीविकत्तमम्॥२०॥
सरलमाथर याः - अश्विसहिसमम् अमप न स्विष्ट्रीकरनोमत यमाचिकयाः। सयाः कथयमत - स्विल्पकमालस यमावितम् एवि
अश्विक्षे आरनोहिणस कररषयमामम। तस्ममातम् ततम् न इच्छमामम इमत। तदमा कणर याः गजसमकहिस दमातपुमम् इच्छनम् कथयमत -

84

ससस्ककतसमामहित्यमम्

कविचिकपु ण्डलदमानमम्

मटप्पणष्ट्री

यक्षेषमास गण्डस्थलमामन मदक्षेन ससकमामन, मदगन्धक्षेन चि भमरमायाः समन्तमातम् रमाजन्तक्षे , पविर तममवि यक्षेषमास गमात्रविणर याः, यक्षेषमास
गजर नस गम्भष्ट्रीरमक्षेघवितम्, यक्षेषमास नखमायाः दन्तमायाः चि श्विक्षेतविणमारयाः, यक्षे चि ससगमामक्षे शत्रकनम् नमाशयनन्त, तमादृशमानम् बहिह नम् गजमानम्
ददमामम इमत।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● सक्षेव्यममानयाः - √सक्षेविम् + लटम् + कमर मण शमानचिम् + पपुससलङ्गक्षे प्रथममामविभक्त्यक्षेकविचिनक्षे। (षक्षेविक सक्षेविनक्षे)
● षट्पदयाः - मदरक्षेफपपुषपसलड्भकङ्गषट्पदभमरमालययाः।। इत्यमरयाः।
● मक्षेघयाः - अभस मक्षेघनो विमाररविमाहियाः स्तनमयत्नपुबरलमाहिकयाः। धमारमाधरनो जलधरस्तमडत्विमान्विमाररदनोऽम्बपुभकतम्।।
इत्यमरयाः।

1८.७)

मकल पमाठमम् अविगच्छमाम

शक्रयाः — गअ सत्त। मपुहिह त्तअस आलपुहि मामम णक्षे च् छमामम कण्ण ! णक्षे च् छमामम। [गज इमत। मपुहिह तर कमम्
आलपुभ मामम नक्षे च् छमामम कणर नक्षे च् छमामम ]
कणर याः — मकस नक्षे च् छमत भविमानम्। अन्यदमप शकय तमामम्। अपयमारप्त स कनकस ददमामम।
शक्रयाः — गमह्णिअ गच्छमामम। (मकसञ्चदम् गत्विमा ) णक्षे च् छमामम कण्ण ! णक्षे च् छमामम। [गकहि ष्ट्री त् विमा
गच्छमामम। नक्षे च् छमामम कणर ! नक्षे च् छमामम। ]
कणर याः — तक्षे न महि सजत्विमा पकस थविदीं ददमामम।
शक्रयाः — पपुहिह विष्ट्री ए मकस कररस्समम्। [पकस थव्यमा मकस कररषयमामम। ]
कणर याः — तक्षे न ह्यमगषनोमफलस ददमामम।
शक्रयाः — अमगट्ठनोमफलक्षे न मकस कय्यस । [अमगषनोमफलक्षे न मकस कमायर मम्। ]
कणर याः — तक्षे ण महि मनच्छरनो ददमामम। [तक्षे न महि मनच्छरनो ददमामम। ]
शक्रयाः — अमविहिमा अमविहिमा। [अमविहिमा अमविहिमा !]
कणर याः — न भक्षे त व्यस न भक्षे त व्यमम्। प्रसष्ट्री द तपु भविमानम्। अन्यदमप शकय तमामम्।
अङ्गय याः सहिय वि जमनतस मम दक्षे हि रकमा
दक्षे वि मासपुरयर मप न भक्षे द ममदस सहिसययाः ।
दक्षे यस तथमामप कविचिस सहिकपु ण्डलमाभ्यमास
प्रष्ट्री त् यमा मयमा भगवितक्षे रुमचितस यमद स्यमातम् ॥२१॥

ससस्ककतसमामहित्यमम्
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व्यमाख्यमा
श्लनोकमान्विययाः - अङ्गय याः सहि एवि जमनतस मम दक्षेहिरकमा सहिस्त्रययाः दक्षेविमासपुरयाःय अमप यन भक्षेदस तथमामप
कपुण्डलमाभ्यमास सहि इदस कविचिस यमद भगवितक्षे रुमचितस स्यमातम् तमहिर मयमा प्रष्ट्रीत्यमा दक्षेयमम्॥२१॥
व्यमाख्यमा - अङ्गय याः इमत- अङ्गय याः शरष्ट्रीरमावियविययाः, सहि समाधर मम् एवि, जमनतमम् उत्पनमम्, मम कणर स्य,
दक्षेहिरकमा शरष्ट्रीररकणमम्, सहिमास्त्रययाः आयपुधधमाररमभयाः, दक्षेविमासपुरयाःय दक्षेविदमानविययाः, अमप यन भक्षेदस भक्षेत्तपुस यनोग्यमम्। तथमामप
कपुण्डलमाभ्यमास कणमारभरणमाभ्यमामम्, सहि समाकमम्, कविचिस विमर , यमद चिक्षेतम्, भगवितक्षे ब्रमाह्मणमाय रुमचितमम् अमभलमषतमम्,
स्यमातम् भविक्षेतम्, तदमा मयमा कणरन, प्रष्ट्रीत्यमा सहिषर मचित्तक्षेन, दक्षेयस दमातपुस यनोग्यमम्। यदमप अनक्षेन कविचिक्षेन मममाङ्गरकणमम्
भविमत, तथमामप यमद इदस भवितमामम् अभष्ट्रीषस स्यमातम् तमहिर तदमप ददमामम इमत भमावियाः। विसन्तमतलकमाविकत्तमम्॥२१॥
सरलमाथर याः - कणर याः गजमानम् दमातपुमम् इच्छमत इमत शपुत्विमा यमाचिकयाः कथयमत - गजक्षे स्विल्पकमालस यमावितम्
आरनोहिणस कररषयमामम। अतयाः ततम् न इच्छमामम। कणर याः तदमा कथयमत - यथक्षेच्छस सपुविणर ददमामम इमत। एततम्
शपुत्विमा सपुविणर गकहिष्ट्रीत्विमा गममषयमामम इमत विदनम् अमप मकसञ्चतम् गत्विमा यमाचिकयाः पपुनयाः कथयमत - सपुविणर न इच्छमामम
इमत। तदमा कणर याः उकविमानम् - सजत्विमा भकममस ददमामम इमत। यमाचिकयाः कथयमत - पकसथव्यमा मकस कररषयमामम। नमानस्त
प्रयनोजनस पकसथव्यमा इत्यथर याः। तदमा कणर याः विदमत - अमगषनोमनमामकयाः यमागयाः स्विगर फलप्रदयाः विक्षेदमविमदयाः अविश्यमम्
आचिरणष्ट्रीययाः, तस्य फलस दमातपुमम् इच्छमामम इमत। शक्रयाः कथयमत - अमगषनोमक्षेन नमानस्त मक्षे प्रयनोजनमम् इमत। तदमा
कणर याः कथयमत- तमहिर मम मस्तकस ददमामम। अथमारतम् मम प्रमाणमायाः गकह्यन्तमामम् इमत। तदमा शक्रयाः - अनथर याः अनथर याः
इमत कथयमत। ततम् शपुत्विमा न भक्षेतव्यस न भक्षेतव्यमम् इमत समान्त्वियमत कणर याः। ततम् ततम् दक्षेयस पपुनयाः पपुनयाः विमारयन्तस
ब्रमाह्मणस दृषटमा तदमभलमषतक्षे कविचिकपुण्डलक्षे दमातपुस स्वियस कणर याः प्रमतजमानष्ट्रीतक्षे - मम दक्षेहिरकमायय कपुण्डलमाभ्यमास सहि
कविचिस मम जन्मनयाः एवि मविदतक्षे , एततम् चि कविचिस सहिसययाः दक्षेविययाः असपुरयाःय चि न भक्षेत्तपुस यनोग्यमम्। यमद भविमानम् इच्छमत
तमहिर कविचिकपुण्डलक्षे अमप दमास्यमामम।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● शकयतमामम् - √शपु+ कमर मण (य) + लनोमट प्रथमपपुरुषयकविचिनक्षे। (शपु शविणक्षे)
● भक्षेतव्यमम् - √भष्ट्री+ तव्यप्रत्ययक्षे। (मञभष्ट्री भयक्षे)
● कनकमम् - स्विणर सपुविणर कनकस महिरण्यस हिक्षेम हिमाटकमम् इत्यमरयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः-२
6. कमत गमायाः दमातपुमम् उदपुकयाः कणर याः।
7. कतष्ट्रीनमामम् विमासजनमास दमानस प्रस्तकौमत कणर याः।
8. कक्षेषमास विकन्दस दमातपुमम् इच्छमत कणर याः।
9. मकयतम् कनकस दमातपुमम् इच्छमत कणर याः।
10. ककीदृशदीं पकसथविदीं दमातपुमम् इच्छमत कणर याः।
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शक्रयाः — (सहिषर मम्) दक्षे द ,पु दक्षे द ।पु [ददमातपु, ददमातपु। ]
कणर याः — (आत्मगतमम्) एष एविमास्य कमामयाः। मकस नपु खल्विनक्षे क कपटबपुद क्षेयाः कक षणस्यनोपमाययाः।
सनोऽमप भवितपु। सधगयपुक मनपुश नोमचितमम्। नमानस्त सस श ययाः (प्रकमाशमम्) गकह्य तमामम्।
शल्ययाः — अङ्गरमाज ! न दमातव्यस न दमातव्यमम्।
कणर याः — शल्यरमाज ! अलमलस विमारमयतपुम म्। पश्य
मशकमा कयस गच्छमत कमालपयर य मातम्
सपुब दमकल मा मनपतनन्त पमादपमायाः।
जलस जलस्थमानगतस चि शपुष यमत
हिह तस चि दत्तस चि तथय वि मतष्ठमत॥२२॥
तस्ममादम् गकह्य तमामम् (मनकक त्य ददमामत। )

व्यमाख्यमा
श्लनोकमान्विययाः - कमालपयर यमातम् मशकमा कयस गच्छमत सपुबदमकलमायाः पमादपमायाः मनपतनन्त। जलस्थमानगतस
जलस शपुषयमत चि। मकन्तपु हिह तस चि दत्तस चि तथयवि मतष्ठमत॥२२॥
व्यमाख्यमा - अनक्षेककपटबपुदक्षेयाः, अनक्षेकमा बह्वष्ट्री, कपटमा चितपुरमा, बपुमदयाः ममतयाः यस्य, तस्य
अनक्षेककपटबपुदक्षेयाः ककषणस्य। अलस विमारमयतपुमम् - विमारणक्षेन नमानस्त प्रयनोजनमम्, न विमारयतपु इत्यथर याः।
मशकमा इमत - कमालपयर यमातम् कमालस्य समयस्य पयर ययाः मविपररवितर नस तस्ममातम्। मशकमा अध्ययनस कयस
नमाशस गच्छमत प्रमाप्ननोमत। सपुबदमकलमायाः सपुबदमामन दृढतरस मनगमडतमामन मकलमामन यक्षेषमास तक्षे तथमाभकतमायाः, पमादपमायाः
विककमायाः, मनपतनन्त भकमकौ पमततमायाः भविनन्त। जलस्थमानगतस जलस्य स्थमानस जलमाशयस तत्र गतस प्रमाप्तस जलमाशयस्थस
जलस नष्ट्रीरस शपुषयमत शपुषकतमास प्रमाप्ननोमत चि। मकन्तपु यतम् हिह तमम् वियधक्षे आधमारभकतक्षे अगकौ समन्त्रस प्रमकप्तमम् , दत्तमम्
उमचितक्षे दक्षेशकमालक्षे सत्पमात्रक्षे प्रत्यमपर तमम्, ततम् तथयवि अमविनश्विररूपक्षेण मतष्ठमत वितर ममानयाः भविमत। अतयाः सविरभ्ययाः
विस्तपुभ्ययाः हिह तस दत्तस चि प्रशस्यतरमम् इमत भमावियाः। विसशस्थविकत्तमम्॥२२॥
सरलमाथर याः - कविचिकपुण्डलनमामशविणमातम् एवि शक्रयाः सहिषर विदमत - ददमातपु ददमातपु इमत। तदमा कणर याः
आत्मगततयमा विमक यतम् - एष कविचिकपुण्डलक्षे एवि स्विष्ट्रीकतपुरमम् इच्छमत। कपटबपुदक्षेयाः ककषणस्य कमायर मम् एततम्। यतम्
दमास्यमामम इमत मयमा उकस तमदषयक्षे शनोकयाः न कतर व्ययाः इमत। एविस मनसस मविमचिन्त्य - गकह्यतमामम् इमत विदमत
कणर याः। शल्यरमाजयाः तस विमारयमत। परन्तपु तदम् अगणनयनम् कणर याः विदमत - कमालक्षेन मशकमा कयस गच्छमत, दृढमकलमायाः
बककमायाः अमप कमालक्षेन पतनन्त , जलमाशयगतस जलस चि कमालक्षेन शपुषयमत, परन्तपु दमानस, यजक्षे चि आहिह तस सविर यथमावितम्
अमविनश्विररूपक्षेण मतष्ठमत इमत। ततयाः कणर याः कविचिकपुण्डलक्षे उत्पमाट शक्रमाय ददमामत।

ससस्ककतसमामहित्यमम्
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सस स् कक तसमामहित्यमम्
व्यमाकरणमविमशर याः -

● मनककत्य - मन-√ककतम् +क्त्विमा (ल्यपम्) प्रत्ययक्षे, उत्पमाट इत्यथर याः। (ककतष्ट्री छक्षे दनक्षे)
● दमातव्यमम् - √दमा + तव्यप्रत्ययक्षे। (डपु दमाञम् दमानक्षे)
● मनपतनन्त - मन-√पतम् + लमट प्रथमपपुरुषबहिह विचिनक्षे। (पतम्ऌ गतकौ)
● पमादपयाः - विककनो महिष्ट्रीरुहियाः शमाखष्ट्री मविटपष्ट्री पमादपस्तरुयाः इत्यमरयाः।

1८.९)

मकल पमाठमम् अविगच्छमाम

शक्रयाः — (गकहि ष्ट्री त् विमा आत्मगतमम्) हिन्त गकहि ष्ट्री तक्षे एतक्षे । पकविर मक्षे वि माहिमजपुर नमविजयमाथर सविर दक्षे विय यर तम्
समसथर तस तमददमानदीं मयमानपुम ष्ठतमम्। तस्ममादहिमप्यय र मावितममारुह्यमाजपुर नकणर यनोदरन् दयपुद स पश्यमामम।

(मनषक्रमान्तयाः। )
शल्ययाः — भनो अङ्गरमाज ! विसञ्चतयाः खलपु भविमानम्।
कणर याः — कक्षे न ?
शल्ययाः — शक्रक्षे ण।
कणर याः — न खलपु। शक्रयाः खलपु मयमा विसञ्चतयाः। कपु तयाः ,
अनक्षे क यजमाहिह मततमपर तनो मदजय याः
मकरष्ट्री ट विमानम् दमानविसङ्घमदर न याः।
सपुर मदपस्फमालनककर शमाङ्गपु सल मर य मा कक तमाथर याः खलपु पमाकशमासनयाः॥२३॥

व्यमाख्यमा
श्लनोकमान्विययाः

-

मदजययाः

अनक्षेकयजमाहिह मततमपर तयाः

मकरष्ट्रीटविमानम्

दमानविससघमदर नयाः

सपुरमदपमास्फमालनककरशमाङ्गपुसलयाः पमाकशमासनयाः मयमा ककतमाथर याः खलपु॥२३॥
व्यमाख्यमा - अनक्षेकक्षेमत- मदजययाः ब्रमाह्मणययाः, अनक्षेकयजमाहिह मततमपर तयाः अनक्षेकक्षेषपु बहिह षपु यजक्षेषपु मखक्षेषपु यमा
आहिह तययाः तमामभयाः तमपर तयाः प्रष्ट्रीमणतयाः, मकरष्ट्रीटविमानम् मकरष्ट्रीटयाः अनस्त अस्यक्षेमत मकरष्ट्रीटविमानम् मपुकपुटधमारष्ट्री।
दमानविसङ्घमदर नयाः दमानविसङ्घमानम् दयत्यसमकहिमानम् मदर यमत नमाशयमत तथमाभकतयाः, सपुरमदपस्य ऐरमावितस्य आस्फमालनस
तययाः ककरशमायाः अङ्गपुलययाः यस्य सयाः ऐरमावितसञ्चमालनसञमातकमठनमाङ्गपुलष्ट्रीकयाः। पमाकशमासनयाः इन्द्रियाः , मयमा कणरन,
ककतमाथर याः सफलमननोरथयाः, ककतयाः सम्पमामदतयाः। ब्रमाह्मणमायाः अनक्षेकयजहिमविषमा यस प्रष्ट्रीणयनन्त स शक्रयाः मत्सकमाशमातम्
यमाचिममानयाः मयमा पकररतमननोरथयाः अभकद म् इमत भमावियाः। विसशस्थविकत्तमम्॥२३॥
सरलमाथर याः - कविचिकपुण्डलक्षे गकहिष्ट्रीत्विमा शक्रयाः आत्मगततयमा विमक यतम् पकविरमक्षेवि अजपुरनस्य जयलमाभमाय
सविर दक्षेविमायाः यतम् समसथर तविन्तयाः इदमानदीं मयमा ततम् कमर सम्पमामदतमम्। अतयाः अहिमम् अजपुरन-कणर यनोयाः यपुदमम्
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ऐरमावितमातम् पश्यमामम। एविमम् उक्त्विमा शक्रयाः मनषक्रमान्तयाः। शल्ययाः तदमा कणर विदमत यतम् इन्द्रियाः भविन्तस विसञ्चतविमानम्
इमत। कणर याः तदमा कथयमत - अहिमम् इन्द्रिक्षेण न विसञ्चतयाः, अमप तपु इन्द्रियाः मयमा विसञ्चतयाः इमत। मकमथर मम् इमत चिक्षेतम्

- ययाः यजक्षे आहिह मतप्रदमानक्षेन बहिह मभयाः ब्रमाह्मणययाः तकप्यतक्षे , मकरष्ट्रीटधमारष्ट्री ययाः दमानविमानम् मनहिनन्त, ऐरमावितसञ्चलनक्षेन
यस्य अङ्गपुलययाः ककरशमायाः ससविकत्तमायाः, स खलपु इन्द्रियाः अद कणरन उपककतयाः। तस्ममातम् इन्द्रियाः एवि कणरन विसञ्चतयाः
इमत।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● गकहिष्ट्रीत्विमा - √गहि + क्त्विमाप्रत्ययक्षे। (गहि उपमादमानक्षे)
● यजयाः - यजयाः सविनोऽध्विरनो यमागयाः सप्ततन्तपुमरखयाः क्रतपुयाः इत्यमरयाः।

1८.1०)

मकल पमाठमम् अविगच्छमाम

(प्रमविश्य ब्रमाह्मणरूपक्षे ण )
दक्षे वि द त
क ष्ट्री त नोऽसस।
क याः — भनोयाः कणर ! कविचिकपु ण्डलगहिणमाज्जमनतपश्चिमात्तमापक्षे न पपुर न्दरक्षेण मानपुग हि
पमाण्डविक्षे ष विक्षे क पपुरु षविधमाथर म मनोघमस्त्रस मविमलमा नमाम शमकररयस प्रमतगकह्य तमामम्।
कणर याः — सधगम्, दत्तस्य न प्रमतगकह्णि मामम।
दक्षे वि द त
क याः — ननपु ब्रमाह्मणविचिनमादम् गकह्य तमामम्।
कणर याः — ब्रमाह्मणविचिनमममत। न मयमामतक्रमान्तपकविर मम्। कदमा लभक्षे य ।
दक्षे वि द त
क याः — यदमा स्मरसस तदमा लभस्वि।
कणर याः — बमाढमम्। अनपुग हिक ष्ट्री त नोऽनस्म। प्रमतमनवितर तमास भविमानम्।
दक्षे वि द त
क याः — बमाढमम्। (मनषकमान्तयाः )
कणर याः — शल्यरमाज ! यमाविद्रिथममारनोहिमावियाः।
शल्ययाः — बमाढमम्। (रथमारनोहिणस नमाटयतयाः। )
कणर याः — अयक्षे ! शब्द इवि शकय तक्षे । मकस नपु खनल्विदमम्
शङ्खध्विमनयाः प्रलयसमागरघनोषतपुल् ययाः
कक षणस्य विमा न तपु भविक्षे त म् स तपु फमाल्गपुन स्य।
नकनस यपुस धमष्ठरपरमाजयकनोमपतमात्ममा
पमाथर याः कररषयमत यथमाबलमद यपुद मम्॥ २४॥
शल्यरमाज ! यत्रमासमाविजपुर नस्तत्रयवि चिनोदतमास मम रथयाः।
शल्ययाः — बमाढमम्!

व्यमाख्यमायाः
श्लनोकमान्विययाः - प्रलयसमागरघनोषतपुल्ययाः शङ्खध्विमनयाः ककषणस्य विमा न तपु भविक्षेतम् स तपु फमाल्गपुनस्य
भविक्षेतम्। यपुसधमष्ठरपरमाजयकनोमपतमात्ममा पमाथर याः अद यथमाबलस यपुदस कररषयमत इमत नकनमम्॥२४॥
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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व्यमाख्यमा - कविचिकपुण्डलगहिणमातम् कविचिस चि कपुण्डलक्षे चि कविचिकपुण्डलमामन, तक्षेषमामम् गहिणमातम्,
जमनतपश्चिमात्तमापक्षेन जमनतयाः पश्चिमात्तमापयाः यस्य, तक्षेन समपुत्पनखक्षेदक्षेन, शक्रयाः सनम् अमप अहिस कणर सकमाशमातम्
प्रमतगहिणमम् अकमाषर मम् इमत पश्चिमात्तमापस कपुविर तमा, पपुरन्दरक्षेण इन्द्रिक्षेण। अमनोघमम् अव्यथर मम्।
शङ्खध्विमनयाः इमत- प्रलयसमागरघनोषतपुल्ययाः प्रलयसमागरयाः प्रलयकमासलकयाः समपुद्रियाः, तस्य घनोषयाः, तक्षेन
तपुल्ययाः सदृशयाः। शङ्खध्विमनयाः शङ्खस्य ध्विमनयाः कम्बपुरवियाः , ककषणस्य विमासपुदक्षेविस्य, विमा अथविमा न तपु भविक्षेतम् न
स्यमातम्। स तपु ध्विमनयाः फमाल्गपुनस्य अजपुरनस्य, एवि भमवितपुमम् अहिर मत। यतयाः यपुसधमष्ठरपरमाजयकनोमपतमात्ममा,
यपुसधमष्ठरस्य धमर रमाजस्य, परमाजययाः पररभवियाः, तक्षेन कनोमपतयाः क्रपुदयाः, आत्ममा मनयाः, यस्य सयाः पमाथर याः पकथमापपुत्रयाः
अजपुरनयाः, अद सम्प्रमत ससगमामक्षे, यथमाबलस बलमम् अनमतक्रम्य इमत यथमाबलमम् यमाविच्छमक , यपुदस ससगमामस
कररषयमत मविधमास्यमत। विसन्तमतलकविकत्तमम्॥२४॥
सरलमाथर याः - तनस्मनम् समयक्षे कनश्चितम् दक्षेविदत
क याः ब्रमाह्मणरूपक्षेण प्रमविश्य मनविक्षेमदतविमानम् यतम् कविचिकपुण्डलगहिणमातम् पश्चिमात्तमापक्षेन शक्रक्षेण कणमारय पमाण्डविक्षेषपु एकपपुरुषघमामतनष्ट्री मविमलमा नमाम शमकयाः प्रदत्तमा।
परन्तपु कणर याः दत्तस्य प्रमतगहिणस नमाङ्गष्ट्रीकरनोमत। परन्तपु ब्रमाह्मणविचिनस तक्षेन न पकविर न अमतक्रमान्तमममत कमारणमातम्
दक्षेविदत
क क्षेन बनोसधतयाः सनम् स पपुनयाः शमकमम् अङ्गष्ट्रीकरनोमत। पपुनश्चि तस पकच्छमत यतम् कदमा समा शमकयाः लप्स्यतक्षे इमत।
दक्षेविदत
क याः विदमत- यदमा स्मररषयमत तदमा लप्स्यतक्षे इमत। एविस मनविक्षेद दक्षेविदत
क याः प्रस्थमानस करनोमत। शल्यरमाजयाः
कणरन सहि रथमम् आरनोहितयाः। तनस्मनक्षेवि समयक्षे शङ्खध्विमनस शपुत्विमा कणर याः विदमत - ककषणस्य अथविमा अजपुरनस्य
तष्ट्रीव्रयाः शङ्खध्विमनयाः शकयतक्षे। मन्यक्षे यपुसधमष्ठरस्य परमाजयस मनशम्य अजपुरनयाः यथमाबलस यपुदस कररषयमत। तस्ममातम् यत्र
अजपुरनस्य रथयाः मविदतक्षे तत्रयवि मम रथस नयतपु इमत। कणर स्य आदक्षेशस शपुत्विमा शल्यरमाजयाः तथयवि आचिरमत।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● प्रमतमनवितर तमामम् - प्रमत-मन- √विकतम् + लनोमट प्रथमपपुरुषयकविचिनक्षे। (विकतपु वितर नक्षे)
● ध्विमनयाः - शब्दक्षे मननमादमननदध्विमनध्विमानरविस्विनमायाः इत्यमरयाः।
● समागरयाः - समपुद्रिनोऽनब्धरककपमारयाः पमारमाविमारयाः सररत्पमतयाः। उदन्विमानपुदसधयाः ससन्धपुयाः सरस्विमान्समागरनोऽणर वियाः।।
इत्यमरयाः।

1८.11)

मकल पमाठमम् अविगच्छमाम

(भरतविमाक्यमम्)
सविर त्र सम्पदयाः सन्तपु नश्यन्तपु मविपदयाः सदमा।
रमाजमा रमाजगपुण नोपक्षे त नो भकम ममक्षे क याः प्रशमास्तपु नयाः॥२५॥

(मनषक्रमान्तकौ )
इमत कणर भ मारस सममाप्तमम्।
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व्यमाख्यमा
श्लनोकमान्विययाः - सविर त्र सम्पदयाः सन्तपु सदमा मविपदयाः नश्यन्तपु, रमाजगपुणनोपक्षेतयाः एकयाः रमाजमा नयाः भकममस
प्रशमास्तपु॥२५॥
व्यमाख्यमा - सविर त्र सविर नस्मनम् जगमत, सम्पदयाः सम्पत्तययाः, सन्तपु मतष्ठन्तपु । सदमा सविर दमा मविपदयाः
मविपत्तययाः, नश्यन्तपु प्रणमाशस गच्छन्तपु, रमाजगपुणनोपक्षेतयाः रमाजलकणयपुकयाः, एकयाः कक्षेविलयाः, रमाजमा भकपयाः, रमाजसससहियाः
इत्यथर याः, नयाः अस्ममाकस भकममस विसपुन्धरमास प्रशमास्तपु प्रककषरूपक्षेण शमासनस करनोतपु। अनपुषपुपम् छन्दयाः॥२५॥
सरलमाथर याः - इदमानष्ट्रीमम् भरतविमाक्यक्षेन नमाटकस्य सममामप्तयाः भविमत - जगमत सविर त्र सम्पदयाः भविन्तपु,
सदमा मविपदयाः नश्यन्तपु, रमाजगपुणसम्पनयाः कनश्चितम् रमाजमा पकसथव्यमायाः शमासनस करनोतपु इमत।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● प्रशमास्तपु - प्र-√शमासम् + लनोमट प्रथमपपुरुषयकविचिनक्षे। (शमासपु अनपुमशषकौ)
● सम्पदम् - अथ सम्पमद। सम्पसत्तयाः शष्ट्रीश्चि लक्ष्मष्ट्रीश्चि इत्यमरयाः।
● भकममयाः - भकभकममरचिलमानन्तमा रसमा मविश्विम्भरमा नस्थरमा। धरमा धररत्रष्ट्री धरमणयाः कनोमणज्यमार कमाश्यपष्ट्री
मकमतयाः।। सविर सहिमा विसपुममतयाः विसपुधनोविर्षी विसपुन्धरमा। गनोत्रमा कपुयाः पकसथविष्ट्री पकथ्विष्ट्रीक्ष्ममाऽविमनमरमदनष्ट्री महिष्ट्री।।
इत्यमरयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः-३
11. कविचिकपुण्डलदमानमातम् अजपुरनयाः कक्षेन विमाररतयाः।
12. कमालमविपयर यमातम् मकस कयस गच्छमत।
13. मकस मचिरस मतष्ठतष्ट्रीमत कणर याः आहि।
14. पपुरन्दरमानपुगहिमातम् कणमारय कमास शमकस ददमामत दक्षेविदत
क याः।
15. दक्षेविदत
क याः कक्षेन प्रक्षेमषतयाः।
16. कयाः फमाल्गपुनयाः।

1८.12)

नमाटकक्षे ऽनस्मनम् प्रयपु क मानमास छन्दसमास लकणमामन -

1. अनपुषपुपम् - श्लनोकक्षे षष्ठस गपुरु जक्षेयस सविर त्र लघपुपञ्चममम्।
मदचितपुषपमादयनोररस्विस सप्तमस दष्ट्रीघरमन्ययनोयाः।।

2. उपजमामत - अनन्तरनोदष्ट्रीररतलक्ष्मभमाजकौ पमादकौ यदष्ट्रीयमाविपुपजमातयस्तमायाः।
3. शमादर ल
क मविक्रकीमडत - सकयमारश्वियमरसजस्ततमायाः सगपुरवियाः शमादर ल
क मविक्रकीमडतमम्।
4. ममासलनष्ट्री - ननमयययपुतक्षेयस ममासलनष्ट्री भनोमगलनोकययाः।
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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5. विसन्तमतलकमा - उकमा विसन्तमतलकमा तभजमा जगकौ गयाः।
6. प्रहिषर णष्ट्री - त्र्यमाशमामभमर नजरगमा प्रहिषर णष्ट्रीयमम्।
7. विसशस्थ - जतकौ तपु विसशस्थमपुदष्ट्रीररतस जरकौ।

पमाठसमारयाः
 रथमम् आरुह्य अजपुरनस्य समष्ट्रीपस स्विस्य रथस नक्षेतपुस शल्यरमाजस मनमदर दक्षेश कणर याः। तदमा नक्षेपथ्यक्षे 'महित्तरमास
मभकमास यमाचिक्षे’ इमत कस्यमचितम् कण्ठरविस शपुत्विमा कणर याः उविमाचि यतम् एषयाः कण्ठस्विरयाः शष्ट्रीमतयाः विष्ट्रीयरवितयाः
चि ब्रमाह्मणस्य, यतनो महि धष्ट्रीरमननमादस कण्ठस्विरममममम् आकण्यर अश्विमायाः मचित्रमामपर तमायाः इवि नस्थरमायाः
ससविकत्तमायाः इमत। ततयाः स मविप्रमम् आहिह तविमानम्।

 तदमा प्रमविशमत ब्रमाह्मणरूपधमारष्ट्री शक्रयाः। शक्रयाः कथयमत- भनोयाः कणर , महित्तरमास मभकमास यमाचिक्षे इमत। तदमा
कणर याः तस्य आशष्ट्रीविमारदलमाभमाय तस प्रशस्य नमस्करनोमत। शक्रस्तपु आत्मगततयमा मचिन्तयमत यतम्
यमद विदमामम दष्ट्रीघमारययाःपु भवि इमत तमहिर कणर याः दष्ट्रीघमारययाःपु भमविषयमत , यमद तन विदमामम तमहिर मकढयाः इमत
मचिन्तयमत, तस्ममातम् मकस विदक्षेयमममत न शक्मनोमम नस्थरष्ट्रीकतपुरमम्। प्रकमाश्यक्षे विमक यतम् हिक्षे कणर , सकयर
इवि, चिन्द्रि इवि, महिमविमानम् इवि, समागर इवि मतष्ठतपु तक्षे यशयाः इमत। एतदम् आकण्यर कणर याः विमक यतम् हिक्षे
भगविनम्, भवितमा दष्ट्रीघमारययाःपु भवि इमत मकस न विकव्यमम्? अथविमा मम ककतक्षे एतदक्षेवि शनोभनमम्। यतनो महि कक्षेविलस ममानविययाः धमर याः एवि यत्नक्षेन पमालनष्ट्रीययाः, सशययाः तपु सपर स्य सजह्वमा इवि चिञ्चलमायाः भविनन्त ,
तस्ममातम् प्रजमापमालनममात्रबपुद्ध्यमा हितक्षेषपु दक्षेहिक्षेषपु अमप गपुणमायाः नस्थरमायाः मतष्ठनन्त। विदतपु भगविनम् , मकमम्
इच्छसस, मकमम् अहिमम् ददमामम इमत। एततम् शपुत्विमा शक्रयाः विदमत यतम् महित्तरमास मभकमास यमाचिक्षे इमत।
कणर याः उकविमानम्- महित्तरमास मभकमास भवितक्षे दमास्यमामम। मकस भविमानम् गनोसहिसमम् इच्छमत? इमत। शक्रयाः
तन इच्छमत। तस्ममातम् पपुनयाः कथयमत- मकस कमाम्बनोजजमातस बहिह सहिसमम् अश्विमम् इच्छमत? मकस विमा
बहिह नम् हिनस्तनयाः इच्छमत? मकमम् अपयमारप्तस कनकमम् इच्छमत? मकस विमा पकसथविष्ट्रीमम् इच्छमत? अथविमा
मकमम् अमगषनोमफलमम् इच्छमत? एतक्षेषपु मकममप न इच्छमत शक्रयाः। तस्ममातम् कणर याः कथयमत - मकमम्
मम मशरयाः इच्छमत भविमानम्? इमत। तदमप न इच्छमत शक्रयाः। तदमा सहिसययाः दक्षेविमासपुरयाःय अमप अभक्षेदमम्
कविचिस कपुण्डलमाभ्यमास सहि मकमम् इच्छमत भविमानम्? इमत पकषविमानम् कणर याः। तदमा शक्रयाः हिषरण ददमातपु
ददमातपु इमत उकविमानम्। एतदम् ककषणस्य ककटकमायर मममत मविजमाननम् अमप कणर याः शल्यरमाजस्य मनषक्षेधमम्
अशपुत्विमा शक्रमाय कविचिकपुण्डलस दत्तविमानम्। उकविमानम् चि- कमालक्षेन मशकमा कयस यमामत, विककमा अमप
कमालक्षेन मनपतनन्त, जलस्थमानगतस जलस चि शपुषयमत, परन्तपु यजक्षे हिह तस, दत्तस चि न कदमामप नमाशमक्षेमत,
सविर दमा तथयवि मतष्ठमत इमत। शक्रयाः तदम् गकहिष्ट्रीत्विमा हिषरण प्रनस्थतयाः। शल्यरमाजयाः उकविमानम् - भविमानम्
शक्रक्षेण विसञ्चतयाः खलपु? कणर याः उकविमानम् यतम् शक्र एवि तक्षेन विसञ्चतयाः। कपुतयाः?- ययाः यजक्षे
आहिह मतप्रदमानक्षेन बहिह मभयाः ब्रमाह्मणययाः तकप्यतक्षे, मकरष्ट्रीटधमारष्ट्री ययाः दमानविमानम् मनहिनन्त, स खलपु इन्द्रियाः अद
कणरन उपककतयाः।

9२
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 अनस्मनम् समयक्षे दक्षेविदत
क याः तत्र सममागम्य मनविक्षेमदतविमानम् यतम् कविचिकपुण्डलगहिणमातम् पश्चिमात्तमापक्षेन
शक्रक्षेण कणमारय पमाण्डविक्षेषपु एकपपुरुषघमामतनष्ट्री मविमलमा नमाम शमकयाः प्रदत्तमा। परन्तपु कणर याः दत्तस्य
प्रमतगहिणस नमाङ्गष्ट्रीकरनोमत। परन्तपु ब्रमाह्मणविचिनस तक्षेन पकविर न अमतक्रमान्तमममत कमारणमातम् दक्षेविदत
क क्षेन
बनोसधतयाः सनम् स पपुनयाः शमकमम् अङ्गष्ट्रीकरनोमत। पपुनश्चि तस पकच्छमत यतम् कदमा समा शमकयाः लप्स्यतक्षे
इमत। दक्षेविदत
क याः विदमत- यदमा स्मररषयमत तदमा लप्स्यतक्षे इमत। एविस मनविक्षेद दक्षेविदत
क याः प्रस्थमानस करनोमत।
शल्यरमाजयाः कणरन सहि रथमम् आरनोहिमत। तनस्मनक्षेवि समयक्षे शङ्खध्विमनस शपुत्विमा कणर याः विदमतककषणस्य अथविमा अजपुरनस्य तष्ट्रीव्रयाः शङ्खध्विमनयाः शकयतक्षे। मन्यक्षे यपुसधमष्ठरस्य परमाजयस मनशम्य अजपुरनयाः
यथमाबलस यपुदस कररषयमत। तस्ममातम् यत्र अजपुरनस्य रथयाः मविदतक्षे तत्रयवि मम रथस नयतपु इमत।
शल्यरमाजयाः तथयवि आरचिमत। तदमा भरतविमाक्यस शकयतक्षे- सससमारक्षे सविर त्र सविर दमा सम्पदयाः सन्तपु,
मविपदश्चि मविनश्यन्तपु। रमाजगपुणसम्पनयाः रमाजमा पकथ्विदीं प्रशमास्तपु इमत। ततयाः कणर याः शल्यश्चि
मनषक्रमामतयाः। नमाटकञ्च सममामप्तस गच्छमत।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः
1. कणर याः कयमा पमाण्डविहिननमातम् विमाररतयाः?
2. कविचिकपुण्डलयनोयाः प्रमतदमानरूपक्षेण इन्द्रियाः कणमारय मकमम् प्रदत्तविमानम्?
3. कणर याः ब्रमाह्मणमाय मकमम् मकमम् दमातपुमम् इच्छमत स्म।
4. हिह तस चि दत्तस तथयवि मतष्ठमत- कणर विमाक्यममदस मविस्तमायर तमामम्?
5. कणर स्य कविचिकपुण्डलदमानस ससकक्षेपक्षेण सलखत।
6. विस्तपुतयाः शक्रयाः एवि कणरन विसञ्चतयाः इत्यत्र कणर स्य कमा यपुमकयाः।
7. मकस मविमचिन्त्य कणर याः कविचिकपुण्डलक्षे ददमामत।
8. ससकक्षेपक्षेण नमाटकमारपररचिययाः मविजमाप्यतमामम्।
9. कविचिस कपुण्डतक्षे ककीदृशमामन इमत कणर याः विदमत।
10. स्तम्भयनोयाः नस्थतमानमास शब्दमानमास कस्य कक्षेन सम्बन्धयाः इमत रक्षेखमायनोजनक्षेन प्रदशर यत।

ससस्ककतसमामहित्यमम्

1) कणर याः

धनञययाः

2) शल्ययाः

नमागकक्षेतपुयाः

3) दयपु र्योधनयाः

जमामदग्न्ययाः

4) अजपुरनयाः

पपुरन्दरयाः

5) परशपुरमामयाः

दय
पु र्योधनयाः

6) नमागकक्षेतपुयाः

समारसथयाः

7) शक्रयाः

अङ्गक्षे श्विरयाः
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पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण
उत्तरमामण -१

1. सकयर इवि, चिन्द्रि इवि, महिमविमानम् इवि, समागर इवि मतष्ठतपु तक्षे यशयाः।
2. मविप्रस्य।
3. दष्ट्रीघमारययाःपु ।
4. कणर स्य।
5. नकपमाणमास धनमम् सपर स्य सजह्वमा यथमा चिपलमा तथमा चिपलमम् इमत।
उत्तरमामण -२

6. सहिसमम्।
7. सहिसस्य
8. विमारणमानमामम्।
9. अपयमारप्तमम्।
10. सजत्विमा समगमास पकसथविष्ट्रीमम्।
उत्तरमामण -३

11. शल्यक्षेन।
12. मशकमा।
13. हिह तस चि दत्तमम्।
14. मविमलमा।
15. पपुरन्दरक्षेण।
16. अजपुरनयाः।

॥ इमत अषमादशयाः पमाठयाः ॥
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