2
2) सपुभ मामषतमामन-२
प्रस्तमाविनमा

-

अमतथक्षेयाः सत्कमारयाः महि गकहिस्थमानमामम् एकयाः महिमानम् धमर याः। अतयाः सविरयाः गकहिस्थदैयाः एवि स धमर याः पमालनष्ट्रीययाः।
मविसधयाः एवि सविर मविधमानमास कमायमारणमास मनयमामकयाः वितर तक्षे। परन्तपु तमदमचिन्त्य कमायमारथर प्रयत्नयाः न त्यकव्ययाः।
आलस्यस महि मनपुषयमाणमामम् एकयाः महिमानम् शत्रपुयाः। सविरयाः मनपुषयदैदैयाः एवि आलस्यस त्यकव्यमम्। एतमादृशमानमास नष्ट्रीतष्ट्रीनमास
जमानस वियमम् अस्य पमाठस्य पठनक्षेन प्रमाप्स्यमामयाः। अमप चि प्रककतबन्धपुमम् अमप मनणरतसपु शक्नपुमयाः अस्य पठनक्षेन।
अषस्मनम् पमाठक्षे नवि श्लनोकमायाः वितर न्तक्षे। अस्य पठनक्षेन महिदम् जमानमम् अजर यमामनो वियमम्। एतक्षेन अविश्यमम् एवि
अस्ममाकस महिमानम् आनन्दयाः भमविषयमत।

उदक्षेश् यमामन इमस पमाठस पमठत्विमा भविमानम् -

➢ अमतसथसत्कमारमविषयकस जमानस प्रमाप्नपुयमातम्।
➢ मविधक्षेयाः बलवित्त्विस जमानष्ट्रीयमातम्।
➢ दज
पु र नदैयाः सहि सङ्गमातम् ककीदृशष्ट्री अविस्थमा भविमत - इत्यषस्मनम् मविषयक्षे जमातपुस शक्नपुयमातम्।
➢ प्रककतबमान्धविलकणस जमानष्ट्रीयमातम्।
➢ श्लनोकक्षे षस्थतमानमास पदमानमामम् अन्विययाः कक्षेन प्रकमारक्षेण कतर व्ययाः इमत जमानष्ट्रीयमातम्।
➢ श्लनोकमानमास व्यमाख्यमा कक्षेन प्रकमारक्षेण कतर व्यमा इत्यषस्मनम् मविषयक्षे जमास्यमत।

2.1) मकल पमाठयाः अरमाविप्यपु म चितस कमायर ममामतथ्यस गकहि ममागतक्षे ।
छक्षे त्त पुयाः पमाश्विर ग तमाच्छमायमास ननोपसस हि रक्षे द्रिपुम याः॥१॥
शमशमदविमाकरयनोगरहि पष्ट्री ड नस
गजभपुज ङ्गमयनोरमप बन्धनमम्।
ममतमतमास चि मविलनोक्य दररद्रितमास
मविसधरहिनो बलविमामनमत मक्षे ममतयाः॥२॥
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षडम् दनोषमायाः पपुर षक्षे णक्षे हि हिमातव्यमा भकम तममच्छतमा।
मनद्रिमा तन्द्रिमा भयस क्रनोध आलस्यस दष्ट्री घर सकत्र तमा॥३॥
आलस्यस महि मनपुष यमाणमास शरष्ट्री र स्थनो महिमानम् ररपपुयाः ।
नमास्त्यपुद मसमनो बन्धपुयाः कपु विमारण नो नमाविसष्ट्री द मत॥४॥
यदमा मकसञ्चज्जनोऽहिस मदप इवि मदमान्धयाः समभविस
तदमा सविर ज नोऽस्मष्ट्री त् यभविदविसलप्तस मम मनयाः।
यदमा मकसञ्चतम् मकसञ्चदम् बपुध जनसकमाशमादविगतस
तदमा मकख र्योऽस्मष्ट्री म त ज्विर इवि मदनो मक्षे व्यपगतयाः॥५॥
शक्यनो विमारमयतपुस जलक्षे न हिह तभपुकम् छत्रक्षेण सकय मारत पनो
नमागक्षे न् द्रिनो मनमशतमाङ्कपु शक्षे न समदनो दण्डक्षे न गनोगदर भ कौ।
व्यमासधभर ष जसङ्गहिदै श् चि मविमविधदै मर न्त्रप्रयनोगदै म विर षस
सविर स्यकौषधमषस्त शमास्त्रमविमहितस मकखर स् य नमास्त्यकौषधमम्॥ ६॥
दज
पु र नक्षे न समस सखस विदै र ञ्चमामप न कमारयक्षे त म्।
उषणनो दहिमत चिमाङ्गमारयाः शष्ट्री त याः कक षणमायतक्षे करमम्॥ ७॥
उत्सविक्षे व्यसनक्षे चिदै वि द मपु भर कक्षे रमाषष मविप्लविक्षे ।
रमाजदमारक्षे श्मशमानक्षे चि यषस्तष्ठमत स बमान्धवियाः॥८॥
उदमक्षे न महि ससध्यषन्त कमायमारम ण न मननोरथदै याः ।
न महि सपुप्त स्य सससहि स्य प्रमविशषन्त मपुखक्षे मकग मायाः॥९॥

2.2) इदमाननीं वियस मकलपमाठमम् अविगच्छमाम
शमशमदविमाकरयनोगरहि पष्ट्री ड नस
गजभपुज ङ्गमयनोरमप बन्धनमम्।
ममतमतमास चि मविलनोक्य दररद्रितमास
मविसधरहिनो बलविमामनमत मक्षे ममतयाः॥१॥
अन्विययाः - शमशमदविमाकरयनोयाः गहिपष्ट्रीडनस गजभपुजङ्गमयनोयाः अमप बन्धनस, ममतमतमास दररद्रितमास चि
मविलनोक्य मक्षे ममतयाः (भविमत) 'अहिनो! मविसधयाः बलविमानम्' इमत।
अन्वियमाथर याः - शमशमदविमाकरयनोयाः चिन्द्रिसकयरयनोयाः गहिपष्ट्रीडनस रमाहिह णमा गसनस गजभपुजङ्गमयनोयाः हिषस्तसपर यनोयाः
अमप बन्धनस शृङ्गलक्षेन मन्त्रमामदनमा चि ससयमनस ममतमतमास मविदषपु मास दररद्रितमामम् अमकञ्चनतमास चि मविलनोक्य दृषटमा मक्षे
मम ममतयाः बपुमदयाः (भविमत) 'अहिनो! मविसधयाः ददैविस बलविमानम् प्रबलयाः सविर मनयमामकमम्' इमत इत्यमाकमाररकमा।
सरलमाथर याः - चिन्द्रिसकयरसदृशदष्ट्रीमप्तमतनोयाः अमप रमाहिह णमा गमासयाः भविमत, हिषस्तसपर सदृशशमकमतनोयाः अमप
शृङ्गलक्षेन मन्त्रमामदनमा चि बन्धनस भविमत, सविर शमास्त्रजमायाः महिमाजमामननयाः अमप दररद्रिमायाः भविषन्त - एतत्सविर दृषटमा
भमाग्यमम् एवि सविर मनयमामकमम् इमत मम ममतयाः वितर तक्षे।
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तमात्पयमारथर याः - प्रस्तपुतक्षेऽ षस्मनम् श्लनोकक्षे ददैविस्य बलवित्त्विस विण्यर तक्षे। समपुद्रिमन्थनमातम् परस प्रमाप्तमम् अमकतस
पमातपुस दक्षेवितमाविक्षेषस धकत्विमा रमाहिह नमामकयाः रमाकसयाः तत्र सममागतयाः। परन्तपु चिन्द्रिसकयर्यौ तस्य स्विरूपस प्रकमामशतविन्तकौ ,
ततयाः मविषणपुयाः स्विचिक्रक्षेण तस्य मशरश्छक्षे दस ककतविमानम्, परन्तपु अमकतपमानकमारणमातम् स न मकतविमानम्। अत एवि
चिन्द्रिसकयरयनोयाः उपरर दक्षेषमातम् रमाहिह याः तयनोयाः गमासस करनोमत इमत पकौरमामणककी कथमा वितर तक्षे। अयस महिमानम् आकमाशयाः प्रमातयाः
सकयरस्य उज्ज्विलरश्म्यमा उदमाससतयाः भविमत। रमात्रकौ चि अयस सकयमारस्तगमनमातम् परस पकमणर ममाचिन्द्रिमसयाः ज्यनोत्स्नयमा
प्रकमामशतनो भविमत। एविस सष्ट्रीममारमहितस महिमान्तमम् आकमाशस यकौ चिन्द्रिसकयर्यौ प्रकमाशक्षेतक्षे, तमादृशदष्ट्रीमप्तमतनोयाः चिन्द्रिसकयरयनोयाः
अमप रमाहिह णमा गमासयाः सम्भविमत। एविमम् एवि महित्कमायमविमशषयाः सविमारनम् नमाशमयतपुस समथर याः गजयाः अमप
समाममान्यशृङ्गलक्षेन बदयाः भविमत, मकञ्च, यस्य दसशनक्षेन मकत्यपुयाः मनषश्चितयाः वितर तक्षे, तमादृशयाः महिमदषविमानम् सपर याः अमप
मन्त्रबलमातम् बदयाः भविमत। सविमारमण शमास्त्रमामण पमठतविन्तयाः , एविस महिमाजमामननयाः मविदमाससयाः अमप कदमामचितम्
अथर्योपमाजर नक्षे असमथमारयाः भविषन्त। तक्षेषमास सम्पकणर जष्ट्रीविनस दमाररद्षयक्षेण पकररतस भविमत। एततम् सविर मम् एवि ददैविबलमातम्
भविमत। पकविरजन्ममन ककतस यतम् कमर तदक्षेवि ददैविमम् इत्यपुच्यतक्षे। ददैविस कदमामप अन्यतमाकतपुर न शक्यतक्षे। ददैविमम् एवि
सविर कमायर मनयमामकस भविमत।
व्यमाकरणमविमशर याः -

1) शमशमदविमाकरयनोयाः - शशष्ट्री चि मदविमाकरश्चि शमशमदविमाकरकौ इमत इतरक्षेतरदन्दसममासयाः, तयनोयाः
शमशमदविमाकरयनोयाः।

2) गहिपष्ट्रीडनमम् - गहिक्षेण पष्ट्रीडनमम् गहिपष्ट्रीडनमम् इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरषसममासयाः।
3) गजभपुजङ्गमयनोयाः - गजयाः चि भपुजङ्गमयाः चि गजभपुजङ्गमकौ इमत इतरक्षेतरदन्दसममासयाः, तयनोयाः
गजभपुजङ्गमयनोयाः।

4) ममतमतमामम् - ममतयाः एषमामम् अषस्त इमत ममतमन्तयाः, तक्षेषमास ममतमतमामम्।
सषन्धकमायर म म् -

1) शमशमदविमाकरयनोगरहिपष्ट्रीडनमम् = शमशमदविमाकरयनोयाः + गहिपष्ट्रीडनमम्।
2) गजभपुजङ्गमयनोमप = गजभपुजङ्गमयनो + अमप।
3) मविसधरहिनो = मविसधयाः + अहिनो।
प्रयनोगपररवितर न मम् - शमशमदविमाकरयनोयाः गहिपष्ट्रीडनस गजभपुजङ्गमयनोयाः अमप बन्धनस चि ममतमतमास दररद्रितमास
मविलनोक्य मक्षे ममतनमा (भकयतक्षे) 'अहिनो! मविसधनमा बलवितमा (भकयतक्षे)' इमत।
छन्दयाःपररचिययाः - अषस्मनम् श्लनोकक्षे द्रिपुतमविलषम्बतच्छन्दयाः वितर तक्षे।
अरमाविप्यपु म चितस कमायर ममामतथ्यस गकहि ममागतक्षे ।
छक्षे त्त पुयाः पमाश्विर ग तमाच्छमायमास ननोपसस हि रतक्षे द्रिपुम याः॥२॥
अन्विययाः - गकहिमम् आगतक्षे अरकौ अमप उमचितमम् आमतथ्यस कमायर मम्, द्रिपुमयाः पमाश्विर गतमातम् छक्षे त्तपुयाः छमायमास न
उपससहिरतक्षे।
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अन्वियमाथर याः - गकहिस भविनमम् आगतक्षे समपुपषस्थतक्षे अरकौ शत्रकौ अमप उमचितमम् यनोग्यमम् आमतथ्यमम्
अमतसथसत्कमारयाः कमायर कतर व्यमम्, द्रिपुमयाः विककयाः पमाश्विर गतमातम् पमाश्विर छमायमाप्रदक्षेशस गतमातम् छक्षे त्तपुयाः शमाखमाछक्षे दकमातम् छमायमास
न उपससहिरतक्षे न आकषर मत।
सरलमाथर याः - शत्रपुयाः

यमद कदमामप अमतसथरूपक्षेण गकहिमम् आगच्छमत , तमहिर यथमासमाध्यस तस्यमामप

अमतसथसत्कमारयाः अविश्यस कतर व्ययाः। यथमा विककच्छक्षे दकमायाः विककच्छक्षे दनक्षेन क्लमान्तमायाः सन्तयाः तस्य एवि मछदममानस्य
विककस्य छमायमायमामम् आशयस लभन्तक्षे, तदमा स विककयाः तक्षेभ्ययाः स्विछमायमास न आकषर मत।
तमात्पयमारथर याः - अषस्मनम् श्लनोकक्षे आमतथ्यरूपगकहिस्थधमर मविषयक्षे विणर नमा मक्रयतक्षे। आमतथ्यमविषयक्षे तपु
शमास्त्रक्षेषपु बहिह त्र आलनोच्यतक्षे। अमतसथदक्षेविनो भवि - इत्यमामदशपुमतरमप तत्र प्रममाणमम्। आमतथ्यस महि गकहिस्थमानमामम् एकयाः
महिमानम् धमर याः। अयस धमर याः न पमाल्यतक्षे चिक्षेतम् महितम् पमापस जमायतक्षे। अमतसथयाः यमद दयाःपु सखतयाः सनम् गकहिमातम् गच्छमत ,
तमहिर स अमतसथयाः स्विस्य पमापकममारमदकस गकहिस्विमाममनक्षे प्रदमाय, गकहिस्विमाममनयाः पपुण्यस गकहमामत। अतयाः
अमतसथसत्कमारमविषयक्षे अविश्यमम् एवि समाविधमानक्षेन भमवितव्यमम्। कदमामचितम् शत्रपुयाः अमप यमद अमतसथरूपक्षेण गकहिस
प्रमत आगच्छमत, तमहिर तस शत्रपुस मत्विमा अपममानयाः न कतर व्ययाः। अमतसथवितम् तस्यमामप यथमासमाध्यस सत्कमारयाः
करणष्ट्रीययाः। अयमम् एवि गकहिस्थधमर याः। अस्य दृषमान्तयाः यथमा - विककच्छक्षे दकमायाः यदमा विककच्छक्षे दनक्षेन सकयमारतपक्षेन विमा
क्लमान्तमायाः भविषन्त, तदमा तक्षे आतपमातम् रकमायदै तस्य मछदममानस्य विककस्य एवि छमायमायमामम् आशयस नयषन्त।
परन्तपु स विककयाः तमानम् शत्रकनम् मत्विमा तक्षेभ्ययाः स्विछमायमास न आकषर मत। तमानम् अमप तच्छरणमागतमानम् मत्विमा आशयस
यच्छमत। एविस शत्रनोयाः अमप अमतसथसत्कमारयाः अविश्यस कतर व्ययाः। अन्यथमा गकहिस्विमाममनयाः पमापस जमायक्षेत।
व्यमाकरणमविमशर याः -

1) कमायर मम् - ककधमातनोयाः ण्यत्प्रत्ययक्षे कमायर मम् इमत रूपमम्।
2) आमतथ्यमम् - अमतथक्षेयाः इदमम् इत्यथर अमतसथशब्दमातम् षयञ्प्रत्ययक्षे आमतथ्यमम् इमत रूपस भविमत।
3) आगतक्षे - आपकविरकमातम् गमम्-धमातनोयाः कप्रत्ययक्षे पपुससस सप्तम्यक्षेकविचिनक्षे आगतक्षे इमत रूपमम्।
4) छक्षे त्तपुयाः - मछदम्-धमातनोयाः तकच्प्रत्ययक्षे षषठ्यक्षेकविचिनक्षे छक्षे त्तपुयाः इमत रूपमम्।
5) उपससहिरतक्षे - उपपकविरकमातम् समम्-पकविरकमातम् चि हृधमातनोयाः लमट प्रथमपपुरषदैकविचिनक्षे उपससहिरतक्षे इमत
रूपमम्।
सषन्धकमायर म म् -

1) अपमाविमप = अरकौ + अमप।
2) अप्यपुमचितमम् = अमप + उमचितमम्। (यणम्-सषन्धयाः)।
3) पमाश्विर गतमाच्छमायमामम् = पमाश्विर गतमातम् + छमायमामम्। (श्चिपुत्वि-सषन्धयाः)।
4) ननोपससहिरतक्षे = न + उपससहिरतक्षे। (गपुण-सषन्धयाः)।
प्रयनोगपररवितर न मम् - गकहिमम् आगतक्षे अरकौ अमप उमचितमम् आमतथ्यस कपुयमारतम्, द्रिपुमक्षेन पमाश्विर गतमातम् छक्षे त्तपुयाः
छमायमा न उपससमह्रियतक्षे।
छन्दयाःपररचिययाः - अषस्मनम् श्लनोकक्षे अनपुषपुप-म् छन्दयाः वितर तक्षे।
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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षडम् दनोषमायाः पपुर षक्षे णक्षे हि हिमातव्यमा भकम तममच्छतमा।
मनद्रिमा तन्द्रिमा भयस क्रनोध आलस्यस दष्ट्री घर सकत्र तमा॥३॥
अन्विययाः - इहि भकमतमम् इच्छतमा पपुरषक्षेण षडम् दनोषमायाः हिमातव्यमायाः, मनद्रिमा तन्द्रिमा भयस क्रनोधयाः आलस्यस
दष्ट्रीघरसकत्रतमा।
अन्वियमाथर याः - इहि अषस्मनम् सससमारक्षे भकमतमम् अभ्यपुदयमम् इच्छतमा कमाङ्क्षतमा षडम् दनोषमायाः दगपु र पुणमायाः हिमातव्यमा
त्यकव्यमायाः, मनद्रिमा स्विमापयाः तन्द्रिमा प्रमष्ट्रीलमा भयस भष्ट्रीमतयाः क्रनोधयाः कनोपयाः आलस्यमम् अलसतमा दष्ट्रीघरसकत्रतमा
मचिरमक्रयतमा।
सरलमाथर याः - अषस्मनम् जगमत ययाः अभ्यपुदयस कतपुरमम् इच्छमत, तक्षेन मनद्रिमा तन्द्रिमा भयस क्रनोधयाः आलस्यस
मकञ्च उदमासष्ट्रीनतमा - एतक्षे षडम् दनोषमायाः त्यकव्यमायाः। एतक्षेषमास त्यमागमातम् परमम् एवि अभ्यपुदययाः सम्भवियाः भविमत।
तमात्पयमारथर याः - प्रस्तपुतक्षेऽषस्मनम् श्लनोकक्षे मनद्रिमादष्ट्रीनमास षण्णमास दनोषमानमास त्यमागमविषयक्षे कथ्यतक्षे। सससमारक्षे
अषस्मनम् ययाः पपुरषयाः उन्नमतस कतपुरमम् इच्छमत, तक्षेन तपु उच्यममानमायाः दनोषमायाः अविश्यमम् एवि त्यकव्यमायाः। तक्षे दनोषमायाः
यथमा - मनद्रिमा तन्द्रिमा भयस क्रनोधयाः आलस्यस दष्ट्रीघरसकत्रतमा चिक्षेमत। मनद्रिमा अथमारतम् असधकस्विमापयाः , रमात्रकौ यथमासमयमम्
एवि अस्ममामभयाः मनद्रिमा यमापनष्ट्रीयमा, तमदतरसमयक्षे तपु कदमामप स्विमापयाः न करणष्ट्रीययाः। तन्द्रिमा अथमारतम् कमायर समयक्षे
मनद्रिमायमायाः भमावियाः। तन्द्रिमा मतष्ठमत चिक्षेतम् कमायर न ससध्यमत। एविस भयमम् अमप अस्ममामभयाः अविश्यमम् एवि त्यकव्यमम्।
भयकमारणमातम् बहिह नमास कमायमारणमास ससमदयाः न भविमत। एविमम् एवि आलस्यस तपु मनपुषयमाणमास शरष्ट्रीरस्थयाः महिमानम् शत्रपुयाः
भविमत। अलसमायाः जनमायाः कदमामप स्विकमायर ससदमायाः न भविषन्त। एविस कमायरषपु दष्ट्रीघरसकत्रतमा अमप एकयाः महिमानम् दनोषयाः।
मककसञ्चतम् कपुद्रिस कमायर मम् अमप बहिह समयस व्यमाप्य करणस्य प्रविकसत्तयाः दष्ट्रीघरसकत्रतमा इमत उच्यतक्षे। अयस दनोषयाः अमप
अविश्यमम् एवि हिमातव्ययाः। एतक्षेषपु दनोषक्षेषपु अस्ममाकस मविजयलमाभयाः भविमत चिक्षेतम् सविर मननोरथमायाः स्वियमक्षेवि ससध्यषन्त।
परन्तपु ययाः एतदैयाः विशष्ट्रीभकतयाः भविमत, सयाः तपु अविश्यस मविनमाशस गच्छमत। एतक्षेषमास दनोषमाणमास त्यमागमातम् परमम् एवि
अभ्यपुदययाः सम्भवियाः, अन्यथमा न कदमामप अभ्यपुदययाः सम्भविमत।
व्यमाकरणमविमशर याः -

1) हिमातव्यमायाः - हिमाधमातनोयाः तव्यप्रत्ययक्षे प्रथममाबहिह विचिनक्षे हिमातव्यमायाः इमत रूपमम्।
2) इच्छतमा - इषम्-धमातनोयाः शतकप्रत्ययक्षे तकतष्ट्रीयदैकविचिनक्षे इच्छतमा इमत रूपमम्।
सषन्धकमायर म म् -

1) पपुरषक्षेणक्षेहि = पपुरषक्षेण + इहि.
2) हिमातव्यमा भकमतमम् = हिमातव्यमायाः + भकमतमम्।
3) क्रनोध आलस्यमम् = क्रनोधयाः + आलस्यमम्।
प्रयनोगपररवितर न मम् - इहि भकमतमम् इच्छनम् पपुरषयाः षडम् दनोषमानम् जहमातम् , मनद्रिमा तन्द्रिमा भयस क्रनोधयाः
आलस्यस दष्ट्रीघरसकत्रतमा।
छन्दयाःपररचिययाः - प्रस्तपुतयाः अयस श्लनोकयाः अनपुषपुपम्-छन्दनोबदयाः वितर तक्षे।
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आलस्यस महि मनपुष यमाणमास शरष्ट्री र स्थनो महिमानम् ररपपुयाः ।
नमास्त्यपुद मसमनो बन्धपुयाः कपु विमारण नो नमाविसष्ट्री द मत॥४॥
अन्विययाः - आलस्यस महि मनपुषयमाणमास शरष्ट्रीरस्थयाः महिमानम् ररपपुयाः। उदमसमयाः बन्धपुयाः नमाषस्त , कपुविमारणयाः न
अविसष्ट्रीदमत।
अन्वियमाथर याः - आलस्यमम् अलसतमा महि मनपुषयमाणमास मनपुजमानमास शरष्ट्रीरस्थयाः दक्षेहिस्थयाः महिमानम् ररपपुयाः महिमानम्
शत्रपुयाः। उदमसमयाः उदमतपुल्ययाः बन्धपुयाः सखमा नमाषस्त न मविदतक्षे , कपुविमारणयाः कमायर कपुविर नम् जनयाः न अविसष्ट्रीदमत
दयाःपु खगस्तयाः न भविमत।
सरलमाथर याः - आलस्यस मनपुषयमाणमास दक्षेहिस्थयाः महिमानम् शत्रपुयाः, ययाः अमनषस जनयमत। उदमवितम् मनपुषयमाणमामम्
अन्ययाः बन्धपुयाः न वितर तक्षे। ययाः तपु उदमशष्ट्रीलयाः पपुरषयाः, स कदमामप मविशमादगस्तनो न भविमत।
तमात्पयमारथर याः - प्रस्तपुतक्षेऽषस्मनम् श्लनोकक्षे आलस्यस्यरूपदनोषस्य मनन्दमा मविधष्ट्रीयतक्षे। अषस्मनम् जगमत
अलसमायाः जनमायाः बहिविनो वितर न्तक्षे। परन्तपु इदमम् आलस्यस महि एकयाः महिमानम् शत्रपुयाः। इदस महि अस्ममाकस शरष्ट्रीरक्षे मतष्ठतम्
अस्ममाकस हिमामनस जनयमत। आलस्यस वितर तक्षे चिक्षेतम् न कस्यमचितम् कमायर स्य ससमदयाः भविमत। कमायर समाधनक्षे महिमान्तस
मविघ्नस जनयमत इदमम्। अतयाः यक्षे कमायर ससमदमम् इच्छषन्त, तदैयाः अविश्यमम् आलस्यस हिमातव्यमम्। कमायर ससदयक्षे उदमयाः
अत्यमाविश्यकयाः भविमत। उदमशष्ट्रीलमा जनमायाः यषत्कसञ्चत्कमायर समाधमयतपुस शक्नपुविषन्त। ममत्रवितम् कमायर समाधनक्षे
महित्समाहिमाय्यस करनोमत अयमम् उदमयाः। सपुप्तस्य सससहिस्य मपुखक्षे स्वियमम् एवि मकगयाः आगत्य न प्रमविशमत , मकगस्य
मकगयणमाय तपु सससहिक्षेन धमाविनमामद-उदमयाः अविश्यस करणष्ट्रीययाः। उदमशष्ट्रीलमायाः कदमामप दयाःपु खस न प्रमाप्नपुविषन्त। अत एवि
कमायर ससदयक्षे सपुखप्रमाप्तयक्षे चि आलस्यस त्यक्त्विमा अस्ममामभयाः उदमयाः करणष्ट्रीययाः।
व्यमाकरणमविमशर याः -

1) शरष्ट्रीरस्थयाः - शरष्ट्रीरक्षे मतष्ठमत इमत शरष्ट्रीरस्थयाः।
2) उदमसमयाः - उदमक्षेन समयाः उदमसमयाः इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरषसममासयाः।
3) कपुविमारणयाः - ककधमातनोयाः शमानच्प्रत्ययक्षे प्रथमदैकविचिनक्षे कपुविमारणयाः इमत रूपमम्।
सषन्धकमायर म म् -

1) नमास्त्यपुदमसमयाः = नमाषस्त + उदमसमयाः।
2) कपुविमारणनो न = कपुविमारणयाः + न।
3) नमाविसष्ट्रीदमत = न + अविसष्ट्रीदमत।
प्रयनोगपररवितर न मम् - आलस्यक्षेन महि मनपुषयमाणमास शरष्ट्रीरस्थक्षेन महितमा ररपपुणमा (भकयतक्षे)। उदमसमक्षेन
बन्धपुनमा न भकयतक्षे, कपुविमारणक्षेन न अविसष्ट्रीदतक्षे।
छन्दयाःपररचिययाः - अषस्मनम् श्लनोकक्षे अनपुषपुपम्-छन्दयाः वितर तक्षे।

यदमा मकसञ्चज्जनोऽहिस मदप इवि मदमान्धयाः समभविस
तदमा सविर ज नोऽस्मष्ट्री त् यभविदविसलप्तस मम मनयाः।
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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यदमा मकसञ्चतम् मकसञ्चतम् बपुध जनसकमाशमादविगतस
तदमा मकख र्योऽस्मष्ट्री म त ज्विर इवि मदनो मक्षे व्यपगतयाः॥५॥
अन्विययाः - यदमा अहिस मकसञ्चज्जयाः, (तदमा अहिस) मदप इवि मदमान्धयाः समभविमम्, तदमा सविर जयाः अषस्म
इमत मम मनयाः अविसलप्तमम् अभवितम्। यदमा बपुधजनसकमाशमातम् मकसञ्चतम् मकसञ्चतम् अविगतमम् , तदमा मकखरयाः अषस्म
इमत ज्विरयाः इवि मक्षे मदयाः व्यपगतयाः।
अन्वियमाथर याः - यदमा यषस्मनम् कमालक्षे अहिस मकसञ्चद्जयाः स्विल्पजमानविमानम्, (तदमा अहिस) मदपयाः गजयाः इवि
मदमान्धयाः मदमत्तयाः समभविमम् सजमातयाः, तदमा तषस्मनम् समयक्षे सविर जयाः मनसखलजमानविमानम् अषस्म भविमामम इमत मम
मक्षे मनयाः मचित्तमम् अविसलप्तमम् अभवितम् गविर पकणर जमातमम्। यदमा यषस्मनम् कमालक्षे बपुधजनसकमाशमातम् पषण्डतमानमास
समष्ट्रीपमातम् मकसञ्चतम् मकसञ्चतम् स्विल्पमम् अविगतमम् जमातमम्, तदमा तषस्मनम् समयक्षे मकखरयाः विमासलशयाः अषस्म इमत ज्विरयाः
इवि ज्विरवितम् मक्षे मम मदयाः औदत्यस व्यपगतयाः मनगर तयाः।
सरलमाथर याः - यदमा मम मकसञ्चतम् जमानमम् अभवितम् , तदमा अहिस सविर जयाः अषस्म इमत मत्विमा अहिस गजवितम्
मदमत्तयाः अभविमम्। परन्तपु पषण्डतमानमास सकमाशस गत्विमा यदमा तक्षेषमास जमानस दृषविमानम् , तदमा तदपक्षेकयमा अहिस महिमामकखरयाः
अषस्म इमत जमातविमानम्। तषस्मनम् समयक्षे एवि मम यतम् औदत्यस सञमातमम् आसष्ट्रीतम् ततम् मनममषक्षेणदैवि मनगर तस
जमातमम्।
तमात्पयमारथर याः - प्रस्तपुतक्षेऽषस्मनम् श्लनोकक्षे स्विल्पजमानलमाभक्षे समत एवि जनमानमामम् यतम् औदत्यस दृश्यतक्षे
तमदषयक्षे विण्यर तक्षे। अषस्मनम् जगमत कषश्चितम् जनयाः यदमा मकसञ्चतम् जमानस लभतक्षे, तदमा तस्य महिमानम् अहिङ्कमारयाः
भविमत। गजयाः यथमा मदमत्तयाः सनम् सम्मपुखक्षे आगतमानम् सविमारनम् स्विशपुण्डयमा पमादक्षेन विमा नमाशयमत , न कममप
सहितक्षे। तदतम् स जनयाः अमप गपुरूणमास तथमा अन्यक्षेषमास सम्ममान्यमानमास सम्ममानस न करनोमत। सविरयाः सहि दषपु मम्
आचिरमत। स मचिन्तयमत यतम् स सविर जयाः अषस्त, जगमत न कस्यमामप तदपक्षेकयमा असधकस जमानस वितर तक्षे। एविसरूपक्षेण
तस्य सम्पकणर मचित्तस दपरण पकणर भविमत। परन्तपु स यदमा मविदषपु मास समष्ट्रीपस गच्छमत , तत्र तक्षेषमास जमानस चि पश्यमत,
तदमा तस्य अनपुभवियाः भविमत यतम् एतदपक्षेकयमा तस्य बहिह स्विल्पस जमानस वितर तक्षे। तषस्मनम् समयक्षे तस्य प्रककतस
मकखरत्विस प्रकमाशतक्षे। यपुककौषधसक्षेविनक्षेन रनोमगणयाः ज्विरयाः यथमा मनममषक्षेणदैवि अपगच्छमत , तदतम् तस्य मदमान्धस्य
जनस्य अहिङ्कमारयाः सम्पकणरतयमा मविचिकणर भविमत। विस्तपुतयाः मकसञ्चज्जमानलमाभक्षे समत मनपुषयक्षेषपु ययाः अहिङ्कमारयाः
उत्पदतक्षे, स एवि मविनमाशस्य प्रधमानहिक्षेतपुस्विरूपयाः भविमत। अतयाः जमानक्षे सत्यमप मविनययाः प्रशससनष्ट्रीययाः। तस्ममातम्
जमानलमाभक्षे समत कदमामप अहिङ्कमारयाः न प्रकमाशनष्ट्रीययाः।
व्यमाकरणमविमशर याः -

1) मकसञ्चज्जयाः - मककसञ्चतम् जमानमामत इमत मकसञ्चज्जयाः।
2) मदमान्धयाः - मदक्षेन अन्धयाः मदमान्धयाः इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरषसममासयाः।
3) सविर जयाः - सविर जमानमामत इमत सविर जयाः।
4) बपुधजनसकमाशमातम् - बपुधमाश्चि तक्षे जनमायाः बपुधजनमायाः इमत कमर धमारयसममासयाः। बपुधजनमानमास सकमाशयाः
बपुधजनसकमाशयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरषसममासयाः, तस्ममातम् बपुधजनसकमाशमातम्।

5) अविगतमम् - अविपकविरकमातम् गमम्-धमातनोयाः कप्रत्ययक्षे अविगतमम् इमत रूपमम्।
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6) व्यपगतयाः - मविपकविरकमातम् अपपकविरकमातम् चि गमम्-धमातनोयाः कप्रत्ययक्षे पपुससस व्यपगतयाः इमत रूपमम्।
सषन्धकमायर म म् -

1) मकसञ्चज्जनोऽहिमम् = मकसञ्चज्जयाः + अहिमम्।
2) मदप इवि = मदपयाः + इवि।
3) सविर जनोऽस्मष्ट्रीत्यभविदविसलप्तमम् = सविर जयाः + अषस्म + इमत + अभवितम् + अविसलप्तमम्।
4) मकखर्योऽस्मष्ट्रीमत = मकखरयाः + अषस्म + इमत।
5) मदनो मक्षे = मदयाः + मक्षे।
प्रयनोगपररवितर न मम् - यदमा मयमा मकसञ्चज्जक्षेन, (तदमा मयमा) मदपक्षेन इवि मदमान्धक्षेन समभकयत, तदमा
सविर जक्षेन भकयतक्षे इमत मम मनसमा अविसलप्तक्षेन अभकयत। यदमा बपुधजनसकमाशमातम् मकसञ्चतम् मकसञ्चतम् अविगतविमानम् ,
तदमा मकखरन भकयतक्षे इमत ज्विरक्षेण इवि मक्षे मदक्षेन व्यपगतक्षेन (अभकयत)।
छन्दयाःपररचिययाः - अषस्मनम् श्लनोकक्षे मशखररणष्ट्रीछन्दयाः वितर तक्षे।
शक्यनो विमारमयतपुस जलक्षे न हिह तभपुकम् छत्रक्षेण सकय मारत पनो
नमागक्षे न् द्रिनो मनमशतमाङ्कपु शक्षे न समदनो दण्डक्षे न गनोगदर भ कौ।
व्यमासधभर ष जसङ्गहिदै श् चि मविमविधदै मर न्त्रप्रयनोगदै म विर षस
सविर स्यकौषधमषस्त शमास्त्रमविमहितस मकखर स् य नमास्त्यकौषधमम्॥ ६॥
अन्विययाः - जलक्षेन हिह तभपुकम् विमारमयतपुस शक्ययाः, छत्रक्षेण सकयमारतपयाः, मनमशतमाङ्कपुशक्षेन समदयाः नमागक्षेन्द्रियाः,
दण्डक्षेन गनोगदर भकौ, भक्षेषजसङ्गहिदैयाः व्यमासधयाः, मविमविधदैयाः मन्त्रप्रयकौगदैयाः चि मविषमम्। सविर स्य शमास्त्रमविमहितमम् औषधमम्
अषस्त, (परन्तपु) मकखरस्य औषधस नमाषस्त।
अन्वियमाथर याः - जलक्षेन विमाररणमा हिह तभपुकम् अमगयाः विमारमयतपुस शमाममयतपुस शक्ययाः शक्यतक्षे , छत्रक्षेण सकयमारतपयाः
भमाननोयाः चिण्डतमा, मनमशतमाङ्कपुशक्षेन तष्ट्रीकमाङ्कपुशक्षेन समदयाः मदमत्तयाः नमागक्षेन्द्रियाः गजयाः, दण्डक्षेन लगपुडक्षेन गनोगदर भकौ
गनोरमासभकौ, भक्षेषजसङ्गहिदैयाः औषधङ्गहिदैयाः व्यमासधयाः रनोगयाः, मविमविधदैयाः नमानमामविधदैयाः मन्त्रप्रयकौगदैयाः मन्त्रप्रयनोगदमारमा चि
मविषमम्। सविर स्य असखलस्य शमास्त्रमविमहितमम् शमात्रक्षे उकस औषधस पथ्यमम् अषस्त मविदतक्षे, (परन्तपु) मकखरस्य
अजस्य औषधस पथ्यस नमाषस्त न वितर तक्षे।
सरलमाथर याः - जलदमारमा अमगयाः शमाममयतपुस शक्यतक्षे, छत्रधमारणक्षेन सकयरस्य आतपमातम् रकमास प्रमाप्तपुस शक्यतक्षे,
तष्ट्रीकमाङ्कपुशक्षेन मदमत्तहिषस्तनयाः अमप बन्धनस कतपुर शक्यतक्षे, दण्डप्रहिमारक्षेण गकौयाः गदर भश्चि शमाममयतपुस शक्यतक्षे,
औषधसक्षेविनक्षेन रनोगयाः पररहितपुर शक्ययाः, मन्त्रप्रयनोगक्षेण सपर स्य मविषमम् अमप शमाममयतपुस शक्यतक्षे। एविसरूपक्षेण सविमारसमास
समस्यमानमास सममाधमानस शमास्त्रक्षे उकस वितर तक्षे, परन्तपु मकखरस्य मकखरत्विस्य पररहिमारमाय न कषश्चितम् उपमाययाः वितर तक्षे।
तमात्पयमारथर याः - प्रस्तपुतक्षेऽषस्मनम् श्लनोकक्षे मकखमारणमास मकखरत्विस मनन्दतक्षे। मकखरयाः जनयाः तपु शमात्रक्षेषपु सविर त्र
मनषन्दतयाः। पपुत्रयाः मकखरयाः भविमत चिक्षेतम् तस्य मपतमा जष्ट्रीविनस्य पदक्षे पदक्षे अपममानस सहितक्षे। तस्ममातम् एविमम् उच्यतक्षे यतम्
पपुत्रयाः जन्मनयाः परमम् एवि मकतयाः चिक्षेतम् स्विल्पकमालमम् एवि दयाःपु खस भविमत परन्तपु मकखरयाः पपुत्रयाः जमायक्षेत चिक्षेतम् सविर दमा एवि स
मपतपुयाः दयाःपु खस जनयमत। तस्ममातम् न कनोऽमप मपतमा मकखर पपुत्रस कमामयतक्षे। अमगयाः असधकयाः भविमत चिक्षेतम् तत्र
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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जलकक्षेपणक्षेन तस्य अगक्षेयाः शमामनस कतपुर शक्यतक्षे। सकयमारतपमातम् रकमायदै छत्रस धमायर तक्षे चिक्षेतम् ततयाः रकमा प्रमाप्तपुस शक्यमा।
हिस्तष्ट्री उन्मत्तयाः भविमत चिक्षेतम् तस्य सम्मपुखक्षे आगतमानम् सविमारनम् स स्विपमादक्षेन नमाशयमत , परन्तपु एविमम् उन्मत्तस्य
हिषस्तनयाः अमप तष्ट्रीक्ष्णमाङ्कपुशक्षेन बन्धनस कतपुर शक्यतक्षे। दण्डप्रहिमारयाः मक्रयतक्षे चिक्षेतम् गनोगदर भमादययाः पशवियाः अमप
स्विविशमम् आगच्छषन्त। उत्तमविदैदसकमाशमातम् भक्षेषजसक्षेविनक्षेन महिमानम् रनोगयाः अमप पररहितपुर शक्ययाः भविमत।
मविषधरसपर स्य दसशनमातम् परस स दसमशतयाः पपुरषयाः मकतप्रमाययाः भविमत चिक्षेदमप तदमा मन्त्रप्रयनोगक्षेण तस्य मविषस्य
त्यमागयाः कतपुर शक्ययाः। एविसरूपक्षेण जष्ट्रीविनक्षे सविमारसमास समस्यमानमामम् एवि सममाधमानस कतपुर शक्यतक्षे। शमास्त्रक्षेषपु तपु
सविर मविधसममाधमानमम् उकमम् वितर तक्षे। परन्तपु सविर समस्यमा पररहितपुर शक्यतक्षे चिक्षेदमप मकखरत्विस्य पररहिमारयाः
प्रयत्नशतक्षेनमामप कतपुर न शक्ययाः।
व्यमाकरणमविमशर याः -

1) सकयमारतपयाः - सकयरस्य आतपयाः सकयमारतपयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरषसममासयाः।
2) नमागक्षेन्द्रियाः - नमागमानमामम् इन्द्रियाः नमागक्षेन्द्रियाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरषसममासयाः। तस्य गजयाः इत्यथर याः।
3) मनमशतमाङ्कपुशक्षेन – मनमशतयाः चि असकौ अङ्कपुशयाः मनमशतमाङ्कपुशयाः इमत कमर धमारयसममासयाः।
4) गनोगदर भकौ - गकौयाः चि गदर भयाः चि गनोगदर भकौ इमत इतरक्षेतरदन्दसममासयाः।
5) भक्षेषजसङ्गहिदैयाः - भक्षेषजमानमास सङ्गहिमायाः भक्षेषजसङ्गहिमायाः इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरषसममासयाः , तदैयाः
भक्षेषजसङ्गहिदैयाः।

6) मन्त्रप्रयनोगदैयाः - मन्त्रमाणमास प्रयनोगमायाः मन्त्रप्रयनोगमायाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरषसममासयाः, तदैयाः मन्त्रप्रयनोगदैयाः।
7) शमास्त्रमविमहितमम् - शमास्त्रक्षेण मविमहितमम् शमास्त्रमविमहितमम् इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरषसममासयाः।
सषन्धकमायर म म् -

1) शक्यनो विमारमयतपुमम् = शक्ययाः + विमारमयतपुमम्। (मविसगर -सषन्धयाः)
2) व्यमासधभरषजसङ्गहिदैयाः = व्यमासधयाः + भक्षेषजसङ्गहिदैयाः। (मविसगर -सषन्धयाः)
3) भक्षेषजसङ्गहिदैश्चि = भक्षेषजसङ्गहिदैयाः + चि। (मविसगर -सषन्धयाः, श्चिपुत्वि-सषन्धयाः)
4) मविमविधदैमरन्त्रप्रयनोगदैयाः = मविमविधदैयाः + मन्त्रप्रयनोगदैयाः। (मविसगर -सषन्धयाः)
5) सविर स्यकौषधमम् = सविर स्य + औषधमम्। (विकमद-सषन्धयाः)
6) नमास्त्यकौषधमम् = नमाषस्त + औषधमम्। (यणम्-सषन्धयाः)
प्रयनोगपररवितर न मम् - जलक्षेन हिह तभपुजस विमारमयतपुस शक्नपुयमातम्, छत्रक्षेण सकयमारतपमम्, मनमशतमाङ्कपुशक्षेन समदस
नमागक्षेन्द्रिस, दण्डक्षेन गनोगदर भकौ, भक्षेषजसङ्गहिदैयाः व्यमासधमम्, मविमविधदैयाः मन्त्रप्रयकौगदैयाः चि मविषमम्। सविर स्य शमास्त्रमविमहितक्षेन
औषधक्षेन भकयतक्षे, (परन्तपु) मकखरस्य औषधक्षेन न भकयतक्षे।
छन्दयाःपररचिययाः - शमादर ल
क मविक्रकीमडतमम् इमत छन्दयाःवितर तक्षे अषस्मनम् श्लनोकक्षे।
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दज
पु र नक्षे न समस सख्यस विदै र ञ्चमामप न कमारयक्षे त म्।
उषणनो दहिमत चिमाङ्गमारयाः शष्ट्री त याः कक षणमायतक्षे करमम्॥ ७॥
अन्विययाः - दज
पु र नक्षेन समस विदैरस सख्यस चिमामप न कमारयक्षेतम्। उषणयाः अङ्गमारयाः करस दहिमत शष्ट्रीतश्चि करस
ककषणमायतक्षे।
अन्वियमाथर याः - दज
पु र नक्षेन खलक्षेन समस सहि विदैरस शत्रपुतमास सख्यस ममत्रतमास चिमामप न कमारयक्षेतम् सम्पमादयक्षेतम्।
उषणयाः प्रदष्ट्रीप्तयाः अङ्गमारयाः अलमातमम् करस तत्स्पकषस हिस्तस दहिमत (अथ चि)शष्ट्रीतश्चि अनपुषणयाः चि करस तत्स्पकषस हिस्तस
ककषणमायतक्षे ककषणस करनोमत।
सरलमाथर याः - दज
पु र नदैयाः सहि कदमामप मदैत्रष्ट्री अमप न करणष्ट्रीयमा, मकञ्च शत्रपुत्विमम् अमप न सम्पमादनष्ट्रीयमम्।
यतनो महि उभयनोयाः पररषस्थत्यनोयाः एवि स दज
पु र नयाः हिमामनस जनयमत। यथमा उषणयाः अङ्गमारयाः हिस्तस्य दमाहिस करनोमत ,
मकञ्च स एवि अङ्गमारयाः शष्ट्रीतयाः भविमत चिक्षेतम् हिस्तस ककषणविणर सम्पमादयमत।
तमात्पयमारथर याः - प्रस्तपुतक्षेऽषस्मनम् श्लनोकक्षे दज
पु र नमानमास मनन्दमा मक्रयतक्षे। अषस्मनम् जगमत दषपु मा जनमायाः बहिविनो
वितर न्तक्षे। जष्ट्रीविनस्य प्रमाययाः सविर मपुहिहतर एवि दषपु मायाः पररलक्ष्यन्तक्षे। बहिह विमारमम् अजमानविशमातम् तक्षे अस्ममाकस हिमामनस
सम्पमादयषन्त। तक्षेषमास स्विभमावि एवि एविमम् अषस्त यतम् आदकौ मदैत्रनीं सम्पमादयमत , ततयाः परस मविश्विमासस समपुत्पमाद
अविकमाशस प्रमाप्य महिदमनषस जनयमत। तस्ममातम् दज
पु र नयाः समष्ट्रीपमम् आगत्य समाहिमाय्यमामदकस ककत्विमा सख्यस कतपुर
प्रयततक्षे चिक्षेदमप जमानक्षे समत तदैयाः सहि कदमामप मदैत्रष्ट्री न करणष्ट्रीयमा। परन्तपु मदैत्रष्ट्री न करणष्ट्रीयमा इत्यक्षेतदथर तदैयाः शत्रपुत्विस
सम्पमादतक्षे चिक्षेदमप अस्ममाकमम् अमनषस भविमत। दज
पु र नदैयाः सहि कदमामचितम् दषपु माचिरणस मक्रयतक्षे चिक्षेतम् तक्षे अविश्यस ततम्
मनसस ससस्थमाप्य भमविषयमत हिमामनस जनयमत। यथमा अङ्गमारयाः यदमा तप्तयाः भविमत तदमा तस्य स्पशर याः मक्रयतक्षे चिक्षेतम्
अविश्यस हिस्तयाः दग्धयाः भविमत, अमप स एवि अङ्गमारयाः यदमा शष्ट्रीतयाः भविमत, तदमा तस्य स्पशर याः मक्रयतक्षे चिक्षेतम् हिस्तयाः
मसलनयाः भविमत। तस्ममातम् हिस्तरकमायदै अङ्गमारस्य स्पशर याः एवि न कतर व्ययाः। तदतम् सविर दवि
दै दज
पु र नमानमामम् उपक्षेकमा
कतर व्यमा।
व्यमाकरणमविमशर याः -

1) सख्यमम् - सख्यपुयाः भमावियाः सख्यमम्।
2) कमारयक्षेतम् - ककधमातनोयाः मणच्प्रत्ययक्षे मविसधसलमङि प्रथमपपुरषदैकविचिनक्षे कमारयक्षेतम् इमत रूपमम्।
3) ककषणमायतक्षे - ककषण इवि आचिरयमत इमत ककषणमायतक्षे।
सषन्धकमायर म म् -

1) विदैरञ्चमामप = विदैरमम् + चिमामप।
2) चिमामप = चि + अमप।
3) उषणनो दहिमत = उषणयाः + दहिमत।
4) चिमाङ्गमारयाः = चि + अङ्गमारयाः।
प्रयनोगपररवितर न मम् - दज
पु र नक्षेन समस विदैरस सख्यस चिमामप न कमायरत। उषणक्षेन अङ्गमारक्षेण करयाः दहतक्षे शष्ट्रीतक्षेन
चि करयाः ककषणमाय्यतक्षे।
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सस स् कक तसमामहित्यमम्
छन्दयाःपररचिययाः - अनपुषपुपम्-छन्दनोबदयाः अयस श्लनोकयाः।
उत्सविक्षे व्यसनक्षे चिदै वि द मपु भर कक्षे रमाषष मविप्लविक्षे ।
रमाजदमारक्षे श्मशमानक्षे चि यषस्तष्ठमत स बमान्धवियाः॥८॥
अन्विययाः - ययाः उत्सविक्षे व्यसनक्षे चिदैवि दमपु भर कक्षे रमाषषमविप्लविक्षे चि रमाजदमारक्षे श्मशमानक्षे चि मतष्ठमत स बमान्धवियाः

(भविमत)।
अन्वियमाथर याः - ययाः ययाः जनयाः उत्सविक्षे मविविमाहिमादकौ उत्सविसमयक्षे व्यसनक्षे मविपसत्तकमालक्षे चिदैवि द मपु भर कक्षे
अन्नमाभमाविसमयक्षे रमाषषमविप्लविक्षे स्विदक्षेशस्य अन्यरमाज्यककतमाक्रमणसमयक्षे चि रमाजदमारक्षे मविचिमारमालयक्षे श्मशमानक्षे
शविदमाहिस्थमानक्षे चि मतष्ठमत धनमामदनमा उपकरनोमत स बमान्धवियाः यथमाथर याः बन्धपुयाः भविमत।
सरलमाथर याः - ययाः जनयाः मविविमाहिमादकौ उत्सविसमयक्षे , मविपत्समयक्षे, अन्नमाभमाविसमयक्षे, यपुदसमयक्षे,
मविचिमारमालयक्षे, दमाहिस्थमानक्षे चि सविर दवि
दै सविर स्यमास पररषस्थतकौ एवि महितमम् इच्छमत समाहिमाय्यस करनोमत चि स एवि
विस्तपुतनो बन्धपुयाः भविमत।
तमात्पयमारथर याः - आलनोच्यममानक्षे अषस्मनम् श्लनोकक्षे प्रककतबन्धपुलकणमम् उच्यतक्षे। अषस्मनम् जगमत
जष्ट्रीविनपसथ चिलनसमयक्षे बमान्धविमायाः तपु बहिविनो लभ्यन्तक्षे। परन्तपु तक्षेषपु न सविर महितदैमषणयाः भविषन्त। प्रमाययाः जनमायाः एवि
स्विमाथर स्य समाधनमाय मदैत्रनीं सम्पमादयषन्त। सम्पकणर जगमत स्विल्पमायाः एवि प्रककतबमान्धविमानम् प्रमाप्नपुविषन्त। जनमानमास
सपुखसमयक्षे बहिवि एवि तस्य सपुखस्य मकसञ्चदमागस प्रमाप्तपुस ममत्रमामण भविषन्त , परन्तपु तस्य एवि जनस्य यदमा
मविपत्कमालयाः सममापन्नयाः भविमत, तदमा सपुखसमयक्षे आगतक्षेषपु तक्षेषपु बन्धपुषपु न कनोऽमप समाहिमाय्यमाय प्रयततक्षे। अत एवि
शमास्त्रक्षेषपु प्रककतबन्धनोयाः मनणर यस्य उपमाययाः उकयाः। तदथमा - ययाः मविविमाहिमादपुत्सविसमयक्षे बन्धपुनमा सहि आनन्दस
करनोमत, अमप चि बन्धनोयाः मविपसत्तकमालक्षे यपुकममागर प्रदश्यर समाहिमाय्यस करनोमत, मकञ्च बन्धनोयाः यदमा अन्नकषस भविमत
तदमा अन्नदमानमामदनमा तस्य समाहिमाय्यस करनोमत, एविस चि अन्यदक्षेशस्य रमाजमा यदमा स्विदक्षेशक्षे आक्रमणस मक्रयतक्षे, तदमा
प्रमाणरकमायदै विमासस्थमानदमानक्षेन ययाः बन्धनोयाः समाहिमाय्यस करनोमत, इत्थस चि प्रमतपकक्षेण कक्षेनमचितम् बन्धनोयाः उपरर
ममथ्यमापविमादयाः दष्ट्रीयतक्षे, तस्य मविचिमारसमयक्षे सदपुमकदमानक्षेन तस्ममातम् अपविमादमातम् रकमास करनोमत , मकञ्च पररविमारस्य
कनोऽमप मम्रियतक्षे चिक्षेतम् श्मशमानक्षे दमाहिसमयक्षे तत्कमायर स्य सपुष्ठपुतयमा सम्पमादनमाय समाहिमाय्यस करनोमत , स एवि प्रककतयाः
बन्धपुयाः भविमत। परन्तपु एविस बन्धपुयाः तपु समाम्प्रमतकसमयक्षे मविरल एवि।
व्यमाकरणमविमशर याः -

1) रमाषषमविप्लविक्षे - रमाषषस्य मविप्लवियाः रमाषषमविप्लवियाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरषसममासयाः, तषस्मनम् रमाषषमविप्लविक्षे।
2) रमाजदमारक्षे - रमाजयाः दमारस रमाजदमारमम् इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरषसममासयाः, तषस्मनम् रमाजदमारक्षे।
3) मतष्ठमत - स्थमाधमातनोयाः लमट प्रथमपपुरषदैकविचिनक्षे मतष्ठमत इमत रूपमम्।
सषन्धकमायर म म् -

1) चिदैवि = चि + एवि।
2) यषस्तष्ठमत = ययाः + मतष्ठमत।
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3) स बमान्धवियाः = सयाः + बमान्धवियाः।
प्रयनोगपररवितर न मम् - यक्षेन उत्सविक्षे व्यसनक्षे चिदैवि दमपु भर कक्षे रमाषषमविप्लविक्षे चि रमाजदमारक्षे श्मशमानक्षे चि स्थष्ट्रीयतक्षे
तक्षेन बमान्धविक्षेन (भकयतक्षे)।
छन्दयाःपररचिययाः - अषस्मनम् श्लनोकक्षे अनपुषपुपम्-छन्दयाः अषस्त।
उदमक्षे न न महि ससद्ध्यषन्त कमायमारम ण न मननोरथदै याः ।
न महि सपुप्त स्य सससहि स्य प्रमविशषन्त मपुखक्षे मकग मायाः॥९॥
अन्विययाः - उदमक्षेन कमायमारमण ससद्ध्यषन्त, न (तपु) मननोरथदैयाः, सपुप्तस्य सससहिस्य मपुखक्षे मकगमायाः न महि
प्रमविशषन्त।
अन्वियमाथर याः - उदमक्षेन उदनोगक्षेन कमायमारमण अनपुष्ठक्षेयकममारमण ससद्ध्यषन्त सफलमामन भविषन्त , न (तपु)
मननोरथदैयाः इच्छमाममात्रक्षेण, सपुप्तस्य शयमानस्य सससहिस्य कक्षेसररणयाः मपुखक्षे आननक्षे मकगमायाः हिररणमादययाः न महि प्रमविशषन्त
यमाषन्त।
सरलमाथर याः - कमायर समाधनमाय कक्षेविलमम् इच्छमा मक्रयतक्षे चिक्षेदक्षेवि ततम् कमायर न ससद्ध्यमत , तस्य समाधनमाय
अविश्यमम् उदमयाः करणष्ट्रीययाः। यथमा भनोजनमाथर सससहिक्षेन धमाविनस ककत्विमा एवि मकगस्य मकगयणस करणष्ट्रीयमम् , शयमानस्य
सससहिस्य मपुखक्षे मकगयाः स्वियमम् आगत्य न प्रमविशमत।
तमात्पयमारथर याः - प्रस्तपुतक्षेऽषस्मनम् श्लनोकक्षे पकौरषमविषयक्षे विण्यर तक्षे। सससमारक्षेऽषस्मनम् अलसमायाः जनमायाः तपु
अनपुष्ठक्षेयकमर णयाः समाधनमाय इच्छमाममात्रस कपुविर षन्त, परन्तपु आलस्यकमारणमातम् तत्समाधनमाय न कसञ्चतम् उदनोगस
कपुविर षन्त। तक्षे मचिन्तयषन्त यतम् ददैविमम् एवि सविर कमायर समाधकस वितर तक्षे, तस्ममातम् कमायर समाधनमाय प्रयत्नकरणक्षेन न
कषश्चितम् लमाभयाः भविमत। यतम् भमाग्यक्षे अषस्त प्रयत्नशतक्षेनमामप ततम् अन्यथमाकतपुर न शक्यतक्षे। अतयाः ददैविक्षे मविश्विमासस
ससस्थमाप्य कमायर समाधनमविषयक्षे मचिन्तमा न कतर व्यमा इमत अलसमानमास ममतयाः। परन्तपु पषण्डतमानमास मतस तपु मभन्नमम् एवि।
तक्षेषमास नयक्षे इच्छमाममात्रक्षेण न कस्यमामप कमायर स्य ससमदयाः भविमत, कमायर समाधनमाय अविश्यमम् उदमयाः करणष्ट्रीययाः।
पकविरजन्ममन यतम् कमर ककतस तदक्षेवि ददैविमम् इत्यपुच्यतक्षे। तस्ममातम् ददैविनोपरर हिस्तकक्षेपयाः कतपुर न शक्ययाः। अतयाः ददैविमविषयक्षे
अमचिन्तमयत्विमा सविरयाः उदमयाः कतर व्ययाः। यथमा कषश्चितम् सससहियाः मकगस भकयमामम इमत मविमचिन्त्य यमद शयनस करनोमत,
तमहिर स न कदमामप मकगस भकमयतपुस शक्ष्यमत, मकगभकणमाय तक्षेन धमाविनस ककत्विमा एवि मकगस्य मकगयणस कतर व्यमम्।
तदनन्तरमम् एवि स मकगस भकमयतपुस शक्ननोमत।
व्यमाकरणमविमशर याः -

1) मननोरथदैयाः - मनसयाः रथमायाः मननोरथमायाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरषसममासयाः, तदैयाः मननोरथदैयाः।
2) प्रमविशषन्त - प्रपकविरकमातम् मविशम्-धमातनोयाः लमट प्रथमपपुरषबहिह विचिनक्षे प्रमविशषन्त इमत रूपमम्।
प्रयनोगपररवितर न मम् - उदमक्षेन कमायरयाः ससद्ध्यतक्षे, न (तपु) मननोरथदैयाः, सपुप्तस्य सससहिस्य मपुखक्षे मकगदैयाः न महि
प्रमविश्यतक्षे।
छन्दयाःपररचिययाः - अयस श्लनोकयाः अनपुषपुपम्-छन्दनोबदयाः वितर तक्षे।

ससस्ककतसमामहित्यमम्
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पमाठगतप्रश्नमायाः
1. गकहिमम् आगतक्षे अरकौ मकस कमायर म?म्
2. द्रिपुमयाः कस्ममातम् छमायमास न उपससहिरतक्षे?
3. कयनोयाः गहिपष्ट्रीडनस भविमत?
4. कयाः बलविमानम् अषस्त?
5. पपुरषक्षेण कमत दनोषमायाः हिमातव्यमायाः? कक्षे चि तक्षे?
6. मनपुषयमाणमास महिमानम् ररपपुयाः कयाः?
7. कयाः न अविसष्ट्रीदमत?
8. मकसञ्चज्जयाः जनयाः ककीदृशयाः भविमत?
9. यदमा मकसञ्चज्जनोऽहिमम्...इत्यमामदश्लनोकक्षे मकस छन्दयाः वितर तक्षे?
10. जलक्षेन कयाः विमारमयतपुस शक्ययाः?
11. कस्य औषधस नमाषस्त?
12. ककीदृशयाः अङ्गमारयाः करस दहिमत?
13. कयाः प्रककतनो बमान्धवियाः?
14. कमायमारमण कक्षेन ससध्यषन्त?
15. कस्य मपुखक्षे मकगमायाः न प्रमविशषन्त?
16. क-स्तम्भक्षेन सहि ख-स्तम्भस मक्षेलयत -
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क -स्तम्भयाः

ख -स्तम्भयाः

1. आमतथ्यमम्

क. षटम्

2. दररद्रितमा

ख. ररपपुयाः

3. दनोषमायाः

ग. ररपपुयाः

4. बन्धपुयाः

घ. मनमशतमाङ्कपुशक्षेन

5. आलस्यमम्

ङि. अरकौ

6. नमागक्षेन्द्रियाः

चि. शष्ट्रीतयाः अङ्गमारयाः

7. करस ककषणयतक्षे

छ. ममतमतमामम्

8.आलस्यस

ज. उदमयाः

ससस्ककतसमामहित्यमम्
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पमाठसमारयाः
चिन्द्रिसकयरसदृशदष्ट्रीमप्तमतनोयाः अमप रमाहिह णमा गमासयाः भविमत, हिषस्तसपर सदृशशमकमतनोयाः अमप शृङ्गलक्षेन
मन्त्रमामदनमा चि बन्धनस भविमत, सविर शमास्त्रजमायाः महिमाजमामननयाः अमप दररद्रिमायाः भविषन्त - एतत्सविर दृषटमा भमाग्यमम् एवि
सविर मनयमामकमम् इमत जमायतक्षे। शत्रपुयाः यमद कदमामप अमतसथरूपक्षेण गकहिमम् आगच्छमत , तमहिर यथमासमाध्यस तस्यमामप
अमतसथसत्कमारयाः अविश्यस कतर व्ययाः। यथमा विककच्छक्षे दकमायाः विककच्छक्षे दनक्षेन क्लमान्तमायाः सन्तयाः तस्य एवि मछदममानस्य
विककस्य छमायमायमामम् आशयस नयषन्त, तदमा स विककयाः तक्षेभ्ययाः स्विछमायमास न आकषर मत। अषस्मनम् जगमत ययाः
अभ्यपुदयस कतपुरमम् इच्छमत, तक्षेन मनद्रिमा तन्द्रिमा भयस क्रनोधयाः आलस्यस मकञ्च उदमासष्ट्रीनतमा - एतक्षे षडम् दनोषमायाः
त्यकव्यमायाः। एतक्षेषमास त्यमागमातम् परमम् एवि अभ्यपुदययाः सम्भवियाः भविमत। आलस्यस मनपुषयमाणमास दक्षेहिस्थयाः महिमानम् शत्रपुयाः ,
ययाः महिदम् अमनषस जनयमत। उदमवितम् मनपुषयमाणमामम् अन्ययाः बन्धपुयाः न वितर तक्षे। ययाः तपु उदमशष्ट्रीलयाः पपुरषयाः , स
कदमामप मविशमादगस्तनो न भविमत। यदमा जनयाः मकसञ्चतम् जमानमम् प्रमाप्ननोमत, तदमा अहिस सविर जयाः अषस्म इमत मत्विमा स
गजवितम् मदमत्तयाः भविमत। परन्तपु पषण्डतमानमास सकमाशस गत्विमा स यदमा तक्षेषमास जमानस पश्यमत, तदमा तदपक्षेकयमा अहिस
महिमामकखरयाः अषस्म इमत जमानस तस्य भविमत। तषस्मनम् समयक्षे एवि तस्य यतम् औदत्यस सञमातमम् आसष्ट्रीतम् ततम्
मनममषक्षेणदैवि मनगर तस भविमत।
जलदमारमा अमगयाः शमाममयतपुस शक्यतक्षे, छत्रधमारणक्षेन सकयरस्य आतपमातम् रकमा प्रमाप्तपुस शक्यतक्षे , तष्ट्रीकमाङ्कपुशक्षेश
मदमत्तहिषस्तनयाः अमप बन्धनस कतपुर शक्यतक्षे, दण्डप्रहिमारक्षेण गकौयाः गदर भश्चि शमाममयतपुस शक्यतक्षे, औषधसक्षेविनक्षेन
रनोगयाः पररहितपुर शक्ययाः, मन्त्रप्रयनोगक्षेण सपर स्य मविषमम् अमप शमाममयतपुस शक्यतक्षे। एविसरूपक्षेण सविमारसमास समस्यमानमास
सममाधमानस शमास्त्रक्षे उकस वितर तक्षे, परन्तपु मकखरस्य मकखरत्विस्य पररहिमारमाय न कषश्चितम् उपमाययाः वितर तक्षे। दज
पु र नदैयाः सहि
कदमामप मदैत्रष्ट्री अमप न करणष्ट्रीयमा, मकञ्च शत्रपुत्विमम् अमप न सम्पमादनष्ट्रीयमम्। यतनो महि उभयनोयाः पररषस्थत्यनोयाः एवि स
दज
पु र नयाः हिमामनस जनयमत। यथमा उषणयाः अङ्गमारयाः हिस्तस्य दमाहिस करनोमत , मकञ्च स एवि अङ्गमारयाः शष्ट्रीतयाः भविमत चिक्षेतम्
हिस्तस ककषणविणर सम्पमादयमत। ययाः जनयाः मविविमाहिमादकौ उत्सविसमयक्षे , मविपत्समयक्षे, अन्नकषसमयक्षे, यपुदसमयक्षे,
मविचिमारमालयक्षे, दमाहिस्थमानक्षे चि सविर दवि
दै सविर स्यमास पररषस्थतकौ एवि महितमम् इच्छमत समाहिमाय्यस करनोमत चि स एवि प्रककतयाः
बन्धपुयाः भविमत। कमायर समाधनमाय कक्षेविलमम् इच्छमा मक्रयतक्षे चिक्षेदक्षेवि ततम् कमायर न ससद्ध्यमत, तस्य समाधनमाय
अविश्यमम् उदमयाः करणष्ट्रीययाः। यथमा भनोजनमाथर सससहिक्षेन धमाविनस ककत्विमा एवि मकगस्य मकगयणस करणष्ट्रीयमम् , शयमानस्य
सससहिस्य मपुखक्षे मकगयाः स्वियमम् आगत्य न प्रमविशमत।

मकमसधगतमम्
➢ गकहिमम् आगतक्षे शत्रकौ अमप उमचितमम् आमतथ्यस करणष्ट्रीयमम्।
➢ मविसधयाः एवि सविर कमायर मनयमामकयाः वितर तक्षे।
➢ मनद्रिमादष्ट्रीनमास षण्णमास दनोषमाणमास त्यमागस मविनमा अभ्यपुदययाः न सम्भविमत।
➢ उद्ममशमालष्ट्री पपुरषयाः कदमामप दयाःपु खगस्तयाः न भविमत।
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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➢ दज
पु र नयाः सविर दमा उपक्षेकणष्ट्रीययाः।
➢ उदमक्षेन एवि सविर कमायमारणमास ससमदयाः सम्भविमत।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः
1) अमतसथसत्कमारमविषयक्षे ससकक्षेपक्षेण आलनोचियतपु।
2) मविधक्षेयाः बलवित्त्विस यथमागन्थस प्रमतपमादयतपु।
3) मकसञ्चज्जमानक्षे समत मनपुषयक्षेषपु जमायममानस्य मदस्य ससकक्षेपक्षेण विणर नमास करनोतपु।
4) मकखरस्य कमा षस्थमतयाः - यथमागन्थस प्रमतपमादयतपु।
5) बमान्धविलकणस यथमागन्थस विणर यतपु।

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण
1. उमचितमम् आमतथ्यमम्।
2. पमाश्विर गतमातम् छक्षे त्तपुयाः।
3. शमशमदविमाकरयनोयाः।
4. मविसधयाः।
5. षटम् । मनद्रिमा तन्द्रिमा भयस क्रनोधयाः आलस्यस दष्ट्रीघरसकत्रतमा चि।
6. आलस्यमम्।
7. कपुविमारणयाः।
8. मदप इवि मदमान्धयाः भविमत।
9. मशखररणष्ट्री।
10. हिह तभपुकम्।
11. मकखरस्य।
12. उषणयाः।
13. ययाः उत्सविक्षे व्यसनक्षे दमपु भर कक्षे रमाषषमविप्लविक्षे रमाजदमारक्षे श्मशमानक्षे चि मतष्ठमत।
14. उदमक्षेन।
15. सपुप्तस्य सससहिस्य।
16. 1-ङि, 2-छ, 3-क, 4-ज, 5-ख, 6-घ, 7-चि, 8-ग।
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