5
5) विक्षे त मालपञ्चमविस श मतयाः-२
प्रस्तमाविनमा
क्लक्षेशयाः फलक्षेन महि पपुननर वितमास मविधत्तक्षे। अथमारतम् कस्यमामप गन्थस्य तथमा कथमायमायाः अविसमानस यमद
जमायतक्षे तमहिर गन्थरचिनमायमायाः फलस मकस तज्जमातपुस शक्यतक्षे। मकञ्च तज्जमानक्षेन पपुनयाः तद्गन्थपठनक्षे इच्छमा जमायतक्षे।
पकविरषस्मनम् पमाठक्षे भविन्तयाः विक्षेतमालपञ्चमविसशमतयाः इमत गन्थस्य कथमादयमम् जमातविन्तयाः। प्रस्तपुतक्षे ऽषस्मनम् पमाठक्षे भविन्तयाः
तस्य गन्थस्य सममामप्तयाः कथमम् अभकतम् इत्यषस्मनम् मविषयक्षे जमास्यषन्त। मकन्तपु ततयाः पकविरमम् तस्ममातम् गन्थमातम्
स्विष्ट्रीककतमा एकमा कथमामप विक्ष्यतक्षे। तदमप पमठषयमत। रमाजमा मविक्रममामदत्ययाः विक्षेतमालमम् आनक्षेतपु स श्मशमानस प्रमत
गतविमानम्। ततयाः आनयनसमयक्षे विक्षेतमालयाः कथमामदकस शमाविमयत्विमा मविलम्बमम् उत्पमादयमत स्म। ततम् कथमम् ।
इत्यक्षेतस्य प्रश्नस्य उत्तरमान्विक्षेषणमाय यतमामहिक्षे वियस पमाठमाविगमनक्षे।

5.1) कनो मक्षे भतमार।
5.1.1) पकविर पष्ट्री म ठकमा
सपुलकणमास नमारनीं स्विभमायमाररूपक्षेण प्रमाप्तपुस यतन्तक्षे महि यपुविकमायाः। सविर विमाञ्छषन्त यतम् मम भमायमार एविस गपुणवितष्ट्री
मननोहिरमा सपुन्दरष्ट्री चि भविक्षेतम् इमत। परन्तपु कक्षेविलस सपुन्दरष्ट्री भमायमार प्रमाप्यतक्षे चिक्षेदमप न सविर प्रमाप्यतक्षे। स्विक्षेनमामप
उत्तमपमतत्विक्षेन भमाव्यमम्। प्रस्तपुतमायमास कथमायमास वियस पश्यमामयाः यतम् चित्विमारयाः यपुविकमायाः सममागतमायाः पमामणगहिणमाय।
तस्यमायाः यपुवित्यमायाः मरणमातम् परममप तक्षेषमामम् यपुविकमानमामम् तस्यमामम् अतष्ट्रीवि प्रक्षेम आसष्ट्रीतम्। मकन्तपु तन्मध्यक्षे कयाः पमतयाः
स्यमातम् इमत विक्षेतमालक्षेन पकषस्य प्रश्नस्य उत्तरमम् अमप स्वियस रमाजमा मविक्रममामदत्ययाः अनमायमासक्षेन ददमामत।

5.1.2) मविभमागयाः - 1
अथ स रमाजमा मत्रमविक्रमसक्षे न याः पपुन स्तस विक्षे त मालमम् आनक्षे तस पु मशस श पमातरमकल मम् अगमतम्। यमावित्तत्र
प्रमाप्तयाः समन्तमातम् विष्ट्री क तक्षे स्म तमावितम् तस विक्षे त मालस भकम कौ कक जन्तस ददशर । ततश्चि तषस्मनम् नकपक्षे तस मकत दक्षे हि स्थस
विक्षे त मालस स्कन्धममारनोप्य जविमातम् तकष णष्ट्री म मानक्षे तसपु प्रविकत्त क्षे स्कन्धषस्थतयाः स विक्षे त मालस्तमबविष्ट्री त म् - रमाजनम्
महिमत अनपुम चितक्षे क्लक्षे शक्षे पमततनोऽसस तस्ममातम् तवि मविननोदमाय पपुन याः कथमामक्षे क मास कथयमामम शकय तमामम्।

व्यमाख्यमा
अथ अनन्तरमम्, विक्षेतमालस्य मशसशपमाविककमाशयणमानन्तरमम् स रमाजमा मत्रमविक्रमसक्षेनयाः मविक्रममामदत्ययाः , पपुनयाः
तमम् विक्षेतमालमम् आनक्षेतपुस मशसशपमातरमकलस मशसशपमाविककमकलमम्, अगमतम् गतविमानम्। यमावितम् तत्र प्रमाप्तयाः गतयाः समन्तमातम्
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सविर तयाः विष्ट्रीकतक्षे स्म अविलनोकतक्षे स्म, तमावितम् तमम् विक्षेतमालस भकमकौ ककजन्तस अव्यकशब्दमम् कपुविर न्तमम् रदन्तमम् इमत
यमावितम् ददशर दृषविमानम्। ततयाः चि तषस्मनम् नकपक्षे रमाजमन , मकतदक्षेहिक्षे मकतशरष्ट्रीरक्षे मतष्ठमत इमत तस मकतदक्षेहिस्थस
शविमासधमष्ठतमम् विक्षेतमालस मकतदक्षेहिमम् एकमम् आसशत्य ययाः विक्षेतमालयाः आसष्ट्रीतम् तमम् , स्कन्धममारनोप्य स्कन्धक्षेन आदमाय,
जविमातम् विक्षेगमातम् तकषणष्ट्रीमम् मकौनमम्, आनक्षेतपुस प्रविकत्तक्षे स्कन्धषस्थतयाः स विक्षेतमालयाः तमम् अबविष्ट्रीतम् उकविमानम् रमाजनम् नकप,
महिमत भष्ट्रीषणक्षे अनपुमचितक्षे अनभ्यस्तक्षे क्लक्षेशक्षे पररशमक्षे पमततयाः असस मनयपुकयाः भविसस त्विमम् इमत शक्षेषयाः , तस्ममातम्
तवि मविननोदमाय क्रकीडमायदै मननोरञनमाथर मम् इमत यमावितम् पपुनयाः कथमामम् एकमास कथयमामम विदमामम शकयतमामम् अमाकण्यर तमामम्
त्वियमा इमत शक्षेषयाः।

सरलमाथर याः
रमाजमा मविक्रममामदत्ययाः पपुनयाः विक्षेतमालमम् आदमाय गन्तपुमम् मशसशपमाविककस्य अधयाः गतविमानम्। तत्र विक्षेतमालस्य
अन्विक्षेषणस ककतविमानम्, मकन्तपु दृषविमानम् यतम् भकमकौ विक्षेतमालयाः षस्थत्विमा शब्दस करनोमत स्म। तदमा विक्षेतमालस स्कन्धक्षे
स्थमापमयत्विमा यदमा रमाजमा गच्छमत स्म तदमा विक्षेतमालयाः रमाजमानमम् उकविमानम् यतम् अत्यन्तमानपुमचितक्षे कमर मण रमाजमा
मनयपुकयाः इमत। तस्ममातम् रमाजयाः मननोरञनमाथर मम् विक्षेतमालयाः एकमास कथमास शमाविमयतपुमम् आरब्धविमानम्।
व्यमाकरणमविमशर याः

 अगमतम् - गममॢ गतकौ इमत धमातनोयाः लपुमङि प्रथमपपुरषदैकविचिनमम्।
 ददशर - दृमशरम् प्रक्षेकणक्षे इमत धमातनोयाः सलमट प्रथमपपुरषदैकविचिनमम्।
 समन्तमातम् - एततम् अव्ययमम्। अस्यमाथर याः सविर तयाः, चितपुमदर कपु इमत विमा।

5.1.3) मविभमागयाः - 2
अषस्त कमासलन्दष्ट्री त टक्षे बह्मस्थलमामभधयाः कषश्चिदगहिमारयाः। तत्र अमगस्विमामष्ट्री म त समभवितम्
कषश्चितम्

विक्षे द पमारगनो

नविमानघर ल माविण्यमास

मविप्रयाः।

मनममारय

तस्य

अमतरूपवितष्ट्री

मविसधमनर य तस

मनजस

मन्दमारवितष्ट्री

नमाम

कन्यकमा

स्विगर न मारष्ट्री प वि
क र मनममारण ककौशलस

अजमन

जपुग प्पु सतक्षे ।

यमास

तस्यमास

शदै श विमामतक्रमान्तमायमास कमान्यकपु ब्जमातम् समसविर गपुण नोपक्षे त मास्त्रयनो बमाह्मणदमारकमायाः सममाययपु याः । तक्षे ष मामक्षे कदै कयाः
आत्ममाथर तषत्पतरस तमामयमाचित। तषत्पतमा प्रमाणव्ययक्षे ऽ मप तमामन्यस्मदै दमातपुम मनच्छनम् तन्मध्यमादक्षे क स्मदै
दमातपुस ममतमरनोतम्। समा तपु कन्यमा अन्ययनोबमारध मातम् भष्ट्री त मा मकयन्तस कमालस न पमामणमगमाहियतम्। तक्षे चि
त्रयनोऽमप तस्यमायाः मपुखक्षे न् द मपु नमकप्तदृषययाः चिकनोरवतममालम्ब्य मदविमामनशस तत्रदैवि तस्थपुयाः ।

व्यमाख्यमा
अषस्त वितर तक्षे कमासलन्दष्ट्रीतटक्षे कमासलन्दष्ट्री यमपुनमा तस्यमायाः तटक्षे तष्ट्रीरदक्षेशक्षे यमपुनमातष्ट्रीरक्षे इमत यमावितम्।
बह्मस्थलमामभधयाः बह्मस्थलमम् इमत नमाम्नमा , कषश्चिदम् अगहिमारयाः गमामयाः। तत्र अमगस्विमामष्ट्री इमत समभवितम्
सममासष्ट्रीतम्, कषश्चितम् विक्षेदपमारगयाः विक्षेदमविदमानम्, मविप्रयाः बमाह्मणयाः। तस्य अमतरूपवितष्ट्री अत्यन्तसपुन्दरष्ट्री मन्दमारवितष्ट्री
नमाम कन्यकमा पपुत्रष्ट्री अजमन अभकतम् यमास नविमानघर लमाविण्यमास अत्यपुत्ककषमामम् , मनममारय सकषटमा, मविसधयाः मविधमातमा बह्ममा
इमत यमावितम्, मनयतमम् मनषश्चितमम् सततमम् विमा, मनजस स्विगर नमारष्ट्रीपकविरमनममारणककौशलस स्विगर षस्थतमायाः नमाय्यर याः
स्विगर नमाय्यर याः दक्षेवियनोमषतयाः अप्सरसनो विमा, तमासमामम् पकविरमम् पकविरकमासलकमम् पपुरमा अविलषम्बतमम् इत्यथर याः यतम्
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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सस स् कक तसमामहित्यमम्
मनममारणककौशलमम् सकमषनदैपपुण्यमम् ततम् जपुगपुप्सतक्षे मनन्दमत, नमामद्रियतक्षे इमत यमावितम्। दक्षेवियनोमषद्भ्यनोऽमप (अप्सरनोभ्यनो
विमा) अतष्ट्रीवि सपुन्दरष्ट्री समा मन्दमारवितष्ट्री इमत भमावियाः। तस्यमास कन्यकमायमामम् शदैशविमामतक्रमान्तमायमास अपगतबमाल्यमायमामम्
प्रमाप्तयकौविनमायमामम् इमत भमावियाः। कमान्यकपुब्जमातम् कमान्यकपुब्जप्रदक्षेशमातम् समसविर गण
पु नोपक्षेतमायाः तपुल्यगपुमणनयाः त्रययाः
बमाह्मणदमारकमायाः मविप्रबमालकमायाः सममाययपुयाः सममाजग्मपुयाः आगतविन्तयाः। तक्षेषमामम् एकदैकयाः प्रत्यक्षेकमम् आत्ममाथर स्विस्य
ककतक्षे तषत्पतरस तस्यमायाः मपतरमम् तमामम् मन्दमारवितष्ट्रीमम् अयमाचित प्रमासथर तविमानम्। तषत्पतमा प्रमाणव्ययक्षेऽमप
जष्ट्रीविननमाशक्षेऽमप, तमामम् अन्यस्मदै बमाह्मणकपुममारमाभ्यमामम् इतरस्मदै विरमाय इत्यथर याः दमातपुस प्रदमातपुमम् अमनच्छनम्
अनमभलषनम् न इषविमानम् इमत यमावितम्, तक्षेषमामम् बमाह्मणत्रयमाणमामम् मध्यमातम् तन्मध्यमातम् तक्षेषपु एकस्मदै एकतममाय विरमाय
यपुगपतम् मत्रमभरक्षेवि दमपु हितपुयाः पमामणगहिणमासम्भविमातम् दमातपुस ममतमम् इच्छमामम् अकरनोतम् ककतविमानम्। समा तपु कन्यमा अन्ययनोयाः
यस स्विपमामणमम् गमाहिमयषयमत तमदतरयनोयाः इत्यथर याः। बमाधमातम् दयाःपु खमातम् मनयाःपष्ट्रीडमाभयमातम् इत्यथर याः, भष्ट्रीतमा त्रस्तमा
मकयन्तस कमालस न पमामणमम् अगमाहियतम् आत्ममानमम् न पय्यर णमाययत कक्षेनमामप इमत शक्षेषयाः , तक्षेषपु कस्यमामप न मविविमाहिस
ककतवितष्ट्री इत्यथर याः। तक्षे चि त्रययाः अमप तस्यमायाः मपुखक्षेन्दमपु नमकप्तदृषययाः चिन्द्रिसममानमपुखक्षे मनमकप्तमायाः पमततमायाः दृषययाः
यक्षेषमास तक्षे, चिकनोरवतमम् आलम्ब्य आसशत्य मदविमामनशमम् अहिनोरमात्रमम् तत्रदैवि तस्थपुयाः षस्थतविन्तयाः। चिकनोरयाः
पमकमविशक्षेषयाः तस्य वतमम् इवि वतमम् मनयममविशक्षेषयाः ततम् चिकनोवतमम् चिकनोरवितम् आचिरणमम् , चिकनोरयाः यथमा
चिन्द्रिमण्डलमातम् कररषयत्सपुधमापमानतकषणयमा नमान्यज्जलमामदकस मपबमत, तमामक्षेवि प्रतष्ट्रीक्ष्य ऊध्विर मपुखयाः मतष्ठमत, तथमा
तक्षे अमप मन्दमारवितष्ट्रीलमालसयमा नमायमारन्तरमम् मविहिमाय कक्षेविलमम् तन्मपुखमामपर तनक्षेत्रमायाः समवितर न्त इमत चिकनोरवितम्
मनयममविशक्षेषयाः इमत भमावियाः।

सरलमाथर याः
कमासलन्दष्ट्रीनदमायाः तटक्षे बह्मस्थलनमामकयाः कश्चिन गमामयाः आसष्ट्रीतम्। तत्र अमगस्विमामष्ट्री इमत नमामकयाः विक्षेदक्षेषपु
मनषणमातयाः कश्चिन बमाह्मणयाः आसष्ट्रीतम्। तस्य मन्दमारवितष्ट्री नमाममकमा कमाचिन पपुत्रष्ट्री आसष्ट्रीतम्। तस्यमायाः एविस सकौन्दयर मम्
आसष्ट्रीतम् यतम् तस्यमायाः मनममारणकमालक्षे बह्ममा अप्सरसमास मनममारणककौशलमम् अमप न्यक्ककतविमानम्। समा यदमा
यकौविनमाविस्थमायमामम् आगतमा तदमा कमान्यकपुब्जमातम् त्रययाः बमाह्मणपपुत्रमायाः आगतमायाः तस्यमायाः पमामणगहिणमाथर मम्। मपतमा
कस्मदै कन्यमास दमास्यमत इमत मनश्चिक्षेतपुस समथर याः न अभवितम्। पपुत्रष्ट्री अमप कस्यमामप कषमम् उत्पमाद मविविमाहिस कतपुर न
इच्छमत स्म। तक्षे तस्यमायाः मपतपुयाः विचिनमातम् कमतपयमदनमामन तस्यमायाः मपुखक्षे दृमषस स्थमापमयत्विमा तत्र आसनम्।
व्यमाकरणमविमशर याः

 बह्मस्थलमामभधयाः बह्मस्थलमम् इमत अमभधमा (नमाम) यस्य तमादृशयाः गमामयाः इमत बहिह वष्ट्रीमहिसममासयाः।
 विक्षेदपमारगयाः विक्षेदमानमामम् ऋग्यजपुयाःसमाममाथविर णमामम् चितपुणमारमम् पमारमम् अन्तमम् गच्छमत इमत विक्षेदपमारगयाः,
समाङ्गविक्षेदयाः अधष्ट्रीतयाः इत्यथर याः।

 अजमन - जनष्ट्री प्रमादभ
पु मारविक्षे इमत धमातनोयाः लपुमङि प्रथमपपुरषदैकविचिनक्षे रूपमम्। अजमनष इत्यमप रूपमम्
भविमत।

 नविमानघर लमाविण्यमामम् नविमम् नकतनमम् अघर मम् मकल्यमम् न नमाषस्त यस्य ततम् नविमानघर मम् इमत
बहिह वष्ट्रीमहिसममासयाः। अनघर मम् अमकल्यमम् इत्यथर याः, अत्यपुत्ककषमम् इमत यमावितम्, नविमानघर मम् लमाविण्यमम्

(ददैमहिकसकौन्दयर मविशक्षेषयाः) यस्यमायाः तमामम् नविमानघर लमाविण्यमामम् इमत बहिह वष्ट्रीमहिसममासयाः।
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 शदैशविमामतक्रमान्तमायमामम्

मटप्पणष्ट्री
शदैशविमम्

अमतक्रमान्तमा

अपगतमा

शदैशविमामतक्रमान्तमा

तस्यमामम्

शदैशविमामतक्रमान्तमायमामम् इमत मदतष्ट्रीयमातत्पपुरषसममासयाः। शदैशविमम् अमतक्रमान्तमम् अपगतमम् यस्यमायाः
तथमाभकतमायमामम् इमत विमा बहिह वष्ट्रीमहिसममासयाः।

 समसविर गपुणनोपक्षेतमायाः

समदैयाः

तपुल्यदैयाः

सविर गपुणदैयाः

दयमादमामकण्यमामदगपुणसमकहिदैयाः

उपक्षेतमायाः

यपुकमायाः

समसविर गपुणनोपक्षेतमायाः तपुल्यगपुमणनयाः।

 मपुखक्षेन्दमपु नमकप्तदृषययाः मपुखमम् इन्दयाःपु इवि (उपममतसममासयाः) इमत मपुखक्षेन्दयाःपु , तषस्मनम् मपुखक्षेन्दकौ
मपुखचिन्द्रिक्षे मनमकप्तमा पमामततमा (सप्तमष्ट्रीतत्पपुरषयाः) दृमषयाः नक्षेत्रमम् यदैयाः यक्षेषमामम् विमा तथमाभकतमायाः सन्तयाः

(बहिह वष्ट्रीमहिसममासयाः)
 तस्थपुयाः स्थमाधमातनोयाः सलमट प्रथमपपुरषबहिह विचिनमम्। आसमाञ्चमक्ररक्षे इत्यथर याः।
 मदविमामनशमम् मदविमा चि मनशमा चि मदविमामनशमम् अहिनोरमात्रमम् (अत्यन्तससयनोगक्षे मदतष्ट्रीयमा)।

5.1.4) मविभमागयाः - 3
अथमाकस्ममातम् समपुत् पन्नक्षेन

ज्विरदमाहिक्षे न

आतमार समा

मन्दमारवितष्ट्री

पञ्चतमाममाप।

ततस्तक्षे

मविप्रकपु ममारमास्तमास परमासपुस दृषमास शनोकमातमार कक तप्रसमाधनमास श्मशमानस नष्ट्री त् विमा अमगसमादकपु विर नम्। ततश्चि
तक्षे ष मामक्षे क स्तत्र मठस मनममारय तदस्मशय्यमायमास भदै क्ष् यक्षे ण जष्ट्री वि न्नमतष्ठतम्। मदतष्ट्री य नोऽस्थष्ट्री म न तस्यमा उपमादमाय
भमागष्ट्री र थ्यमास मनकक्षे प्त पुस जगमाम। तकत ष्ट्री य स्तपु तमापसनो भकत् विमा दक्षे श मान्तरमामण भ्रममतपुम गमातम्। स तपु भ्रमाम्यनम्
तमापसयाः विज्रमालनोकमामभधस गमामस प्रमाप्य कस्यमामप मविप्रस्य गकहिक्षे अमतसथरभकत ।म्

व्यमाख्यमा
अथ अकस्ममातम् सहिसमा समपुत्पन्नक्षेन जमातक्षेन ज्विरदमाहिक्षेन ज्विरप्रभमाविक्षेण आतमार पष्ट्रीमडतमा समा मन्दमारवितष्ट्री
पञ्चत्विस मकत्यपुमम् आप प्रमाप्तवितष्ट्री। ततयाः तक्षे मविप्रकपुममारमायाः तमास परमासपुस मकतमामम्, दृषटमा शनोकमातमार शनोकक्षेन व्यमाकपुलमायाः
ककतप्रसमाधनमास तस्यमायाः प्रसमाधनमास ककत्विमा श्मशमानस नष्ट्रीत्विमा अमगसमादम् अकपुविर नम् समपमादयनम् तस्यमायाः अमगमक्रयमास
ककतविन्तयाः। ततश्चि तक्षेषमास कपुममारमाणमामम् एकयाः तत्र श्मशमानक्षे मठमम् आशममविशक्षेषमम् सन्यमासष्ट्रीयनोग्यमम् कपु मटरमम् इमत
यमावितम् मनममारय मविरचिय्य तदस्मशय्यमायमास तस्यमायाः मन्दमारवित्यमायाः मचितमाभस्म शय्यमामम् पररकल्प्य तत्र इत्यथर याः,
भदैक्ष्यक्षेण मभकमाणमामम् समपुहियाः भदैक्ष्यमम् तक्षेन भदैक्ष्यक्षेण मभकमासमकहिक्षेन मनत्यमभकमानपुष्ठमानक्षेन इत्यथर याः जष्ट्रीविनम् प्रमाणमानम्
प्रमाणधमारणमम् कपुविर नम् इत्यथर याः। मभकयमा स्विजष्ट्रीविनस पररपमालयनम् अमतष्ठतम् आसष्ट्रीतम्। श्मशमानक्षे कपुटष्ट्रीरमनममारणमम्
ककत्विमा मभकमावतक्षेन प्रमाणमानम् धमारयनम् मन्दमारवित्यमायाः भस्मनोपरर शयनमम् अकरनोतम् इत्यथर याः।
मदतष्ट्रीययाः अपरयाः बमाह्मणकपुममारयाः तस्यमायाः मन्दमारवित्यमायाः अस्थष्ट्रीमन उपमादमाय गकहिष्ट्रीत्विमा भमागष्ट्रीरथ्यमास
गङ्गमायमामम् मनकक्षेप्तपुस न्यस्तपुमम् पयसस जलक्षे समपर मयतपुमम् जगमाम गतविमानम्।
तकतष्ट्रीयस्तपु तमापसयाः सन्न्यमासष्ट्री भकत्विमा दक्षेशमान्तरमामण अन्यदक्षेशमानम् भ्रममतपुमम् मविचिररतपुमम् अगमातम् गतविमानम्।
स तपु भ्रमाम्यनम् इतस्ततनो मविचिरनम् तमापसयाः विज्रमालनोकमभधस विज्रमालनोकनमामकस गमामस जनस्थमानमम् प्रमाप्य लब्ध्विमा
कस्यमामप मविप्रस्य बमाह्मणस्य गकहिक्षे अमतसथयाः अभकतम् अभवितम्।
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सरलमाथर याः
एकषस्मनम् मदविसक्षे हिठमातम् समा ज्विरक्षेण पष्ट्रीमडतमा अभवितम्। तक्षेन ज्विरक्षेण तस्यमायाः मरणमम् अभवितम्। तदमा
सविर कपुममारमायाः तस्यमायाः मरणस दृषटमा अत्यन्तस दयाःपु सखतमायाः अभविनम्। तस्यमायाः अषन्तममक्रयमास सममाप्य एकयाः तत्रदैवि
श्मशमानक्षे मठस मनममारय तस्यमायाः भस्मनयाः उपरर शय्यमास मनममारय मभकमान्नक्षेन जष्ट्रीमवितपुमम् आरब्धविमानम्। एकयाः गङ्गमायमामम्
अस्थष्ट्रीमन समपर मयतपुस गतविमानम्। तकतष्ट्रीययाः सन्न्यमासष्ट्री भकत्विमा मविमभन्नक्षेषपु दक्षेशक्षेषपु भ्रममतपुमम् आरब्धविमानम्। एविस
भ्रमणसमयक्षे एकदमा सयाः विज्रमालनोकनमामकस गमामस गतविमानम्। तत्र एकस्य बमाह्मणस्य गकहिक्षे सयाः अमतसथयाः अभवितम्।
व्यमाकरणमविमशर याः

 ज्विरदमाहिक्षेन - ज्विरक्षेण सहि दमाहियाः, ज्विरजमनतयाः दमाहिनो विमा तक्षेन ज्विरदमाहिक्षेन दमाहिज्विरक्षेण इत्यथर याः।
 ककतप्रसमाधनमामम् - ककतमम् मविमहितमम् प्रसमाधनमम् नविविस्त्रपपुषपममाल्यमालककमामदनमा भकषणमम् यस्यमायाः समा
ककतप्रसमाधनमा तमाम ककप्रसमाधनमामम् इमत बहिह वष्ट्रीमहिसममासयाः।

 ककत्स्नमम् दक्षेहिमम् अमगमम् सममापमादयन्त इमत अमगसमातम् अकपु विर नम्, ककत्स्ननो दक्षेहियाः तस्यमायाः भस्ममाविशक्षेषयाः
अभकतम् इमत भमावियाः।

 जगमाम - गममॢ गतकौ इमत धमातनोयाः प्रथमपपुरषदैकविचिनमम्।
 विज्रमालनोकमामभधमम् - विज्रमालनोक इमत अमभधमा (नमाम) यस्य सयाः विज्रमालनोकमामभधयाः तमम्
(बहिह वष्ट्रीमहिसममासयाः)
 अमतसथयाः - अतमत गच्छमत एकमामम् मनशमामम् न मतष्ठमत इमत अमतसथयाः आगन्तपुयाः। नमाषस्त मतसथयाः
प्रमतपदमामदयाः अस्य इमत अमतसथयाः इमत विमा। ययाः प्रमतपदमामदमतसथमनयममम् अमविगणय्यदैवि यषस्मनम्
कषस्मनम् मदनक्षे आगच्छमत सयाः अमतसथयाः इत्यथर याः।

5.1.5) मविभमागयाः - 4
तक्षे न चि गकहि पमतनमा पकस जतनो यमावितम् तत्र भनोकपुस प्रमावित्तरत तमावित्तस्य एकयाः मशशपुयाः रनोमदतपुस
प्रविकत्त नोऽभवितम्। स चि मशशपुयाः समान्त्व्यममाननोऽमप यदमा न व्यरसस ष्ट्री त म् तदमाऽस्य गकम हिणष्ट्री तस बमाहिमाविमादमाय
ज्विलत्यगकौ क्रपु दमा प्रमामकपतम् मकप्त एवि स कनोमलमाङ्गस्तत्कणमातम् भस्मसमादभकत म्। तदविलनोक्य स
तमापसयाः सस ज मातरनोममाञ्चयाः प्रमाबविष्ट्री त म् - हिमा सधकम् । कषमम्। प्रमविषनोऽहिस बह्मरमाकसविक्षे श् ममन तस्ममातम् मकतर
मकषल्बषममदमन्नस नमाधपुन मा भकयमामम। एविस विमामदनस तममतसथस स गकहि स्थयाः प्रत्यबविष्ट्री त म् - बह्मनम् पश्य मक्षे
पमठतससदस्य मकत सस ज ष्ट्री वि ननीं शमकमम् इत्यपु क् त्विमा पपुस् तकमपुद माट तमास मविदमास बमहिषकक त्य अनपुवि माच्य चि
तषस्मनम् भस्ममन जलममकपतम् मकप्तममात्रक्षे चि जलक्षे स पपुत्र स्तथदै वि जष्ट्री वि न्नपुद मतष्ठतम्। ततयाः स तमापसयाः
सपुम नविकर तस्तत्र सहिषर बपुभ ज
पु क्षे । गकहि स्थनोऽमप स नमागदन्तकक्षे पपुस् तकमविस्थमाप्य भपुक् त्विदै वि तक्षे न तमापसक्षे न सहि
रमात्रकौ शयनमभजत।

व्यमाख्यमा
तक्षेन चि गकहिपमतनमा गकहिस्थक्षेन गकहिस्विमाममनमा इमत यमावितम् , पकसजतयाः पमादमाघ्यमारमदनमा अमचिर तयाः यमावितम् तत्र
भनोकसपु खमामदतपुमम् प्रमावितर त उपमाक्रमत आरब्धविमानम् इमत यमावितम् तमावितम् तस्य बमाह्मणस्य एकयाः मशशपुयाः रनोमदतपुस
क्रषन्दतपुमम् प्रविकत्तयाः अभवितम् आरब्धविमानम्। स चि मशशपुयाः बमालयाः समान्त्व्यममानयाः अमप अनपुककलष्ट्रीमक्रयममाणयाः
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मटप्पणष्ट्री

मधपुरविचिनमामदनमा प्रबनोध्यममाननोऽमप इत्यथर याः ममात्रमामदमभयाः इमत शक्षेषयाः। यदमा न व्यरससष्ट्रीतम् न्यविकततम् मविरतयाः
अभवितम्, तदमा अस्य गकहिस्थमविप्रस्य गकमहिणष्ट्री तस बमाहिकौ भपुजक्षे आदमाय ज्विलमत दष्ट्रीप्यममानक्षे अगकौ क्रपुधमा क्रनोधक्षेन
प्रमामकपतम् न्यस्यतम् मकप्तवितष्ट्री। मकप्तयाः पमामततयाः एवि स कनोमलमाङ्गयाः तत्कणमातम् भस्मसमादम् भस्मष्ट्रीभकतयाः अभकतम्
अभवितम् ककत्स्नयाः दक्षेहियाः भस्म समपमामद इमत भस्मसमातम् अभकतम् भस्ममविशक्षेषयाः अजमन इत्यथर याः। तदविलनोक्य स
तमापसयाः सञमातरनोममाञ्चयाः प्रमाबविष्ट्रीतम् उकविमानम् - हिमा (हिमा इमत खक्षेदसकचिकमम् अव्ययमम्) सधकम् (सधकम् इमत
आत्ममनभर त्सर नसकचिकमम् अव्ययमम्), कषमम् क्लक्षेशमम् अतष्ट्रीवि दयाःपु खमाविहिमम् इत्यथर याः, एतत्तपु अतष्ट्रीवि क्लक्षेशकरमम्
यतम् अहिस मविशक्षेषमम् अजमात्विमा एवि बमालघमामतनयाः अस्य महिमापमातमकनयाः गकहिमम् आगतनोऽषस्म , अतनो ममामम् सधकम् इमत
आत्मभत्सर नमम् इमत फसलतमम्। प्रमविषयाः उपषस्थतयाः इत्यथर याः। अहिस बह्मरमाकसविक्षेश्ममन बह्मरमाकसस्य गकहिक्षे,
मकत्तरमम् मकसत्तरमतम् दक्षेहिधमारर इत्यथर याः। मकषल्बषमम् पमापमम् पमापजनकमम् इत्यथर याः। मकषल्बषमम् इदमम् अन्नमम् अधपुनमा न
भकयमामम। रमाकसवितम् बमालहिननमातम् पमामपननोऽस्य मविप्रस्य अन्नक्षेऽमप पमापजनकत्विमारनोपयाः , पमापमान्नस्य अगमाहत्विमातम्
इमत भमावियाः। एविसविमामदनस इत्यपुकविन्तमम् तमम् अमतसथमम् स गकहिस्थयाः प्रत्यविमादष्ट्रीतम् - बह्मनम्, पश्य मक्षे पमठतससदस्य
पमठतक्षेन गपुरनोयाः अध्ययनक्षेन ससदयाः ससमदमम् प्रमाप्तयाः जमातममागर स्य इमत यमावितम् , मकतसञष्ट्रीविननीं प्रक्षेतनोज्जष्ट्रीविनष्ट्रीमम् शमकस
कमतमामम् इमत उक्त्विमा पपुस्तकमम् उदमाट तमास मविदमास बमहिषककत्य अनपुविमाच्य पमठत्विमा चि तषस्मनम् भस्ममन जलमम्
अमकपतम् मकप्तविमानम्। मकप्तममात्रक्षे चि जलक्षे जलस यदमा मकप्तविमानम् तदमा स पपुत्रयाः तथदैवि जष्ट्रीविनम् उदमतष्ठतम् उषत्थतविमानम्
उषत्थतयाः अभवितम् इमत यमावितम्। ततयाः स तमापसयाः सपुमनविकर तयाः सन्तपुषयाः भकत्विमा तत्र सहिषर बपुभपुजक्षे भपुकविमानम्।
गकहिस्थयाः अमप स नमागदन्तकक्षे समष्ट्रीपक्षे पपुस्तकमम् अविस्थमाप्य स्थमापमयत्विमा भपुक्त्विदैवि तक्षेन तमापसक्षेन सहि रमात्रकौ
शयनमम् शय्यमामम् अभजत आशयत।

सरलमाथर याः
तकतष्ट्रीययाः बमाह्मणस्य गकहिस गत्विमा अभ्यसथर तयाः भकत्विमा यदमा भनोजनस कतपुरमम् उपमविषविमानम् तदमा गकहिस्थस्य
पपुत्रयाः रनोमदतपुमम् आरब्धविमानम्। तस्य क्रन्दनमम् न कमाम्यमत इत्यस्ममातम् कपु मपतयाः बमाह्मणस्य भमायमार तमम् अगकौ
प्रमकप्तवितष्ट्री। तस्यमायाः एविसमविधस कमायर दृषटमा तकतष्ट्रीययाः मचिषन्ततविमानम् यतम् सयाः बह्मरमाकसस्य गकहिमम् आगतयाः। तस्ममातम्
अत्र भनोजनस न कररषयमत इमत। तदमा अमतसथयाः मकममप न भपुक्त्विमा गच्छतष्ट्रीमत दृषटमा बमाह्मणयाः तस्य पपुस्तकमम्
उदमाट मकतसञष्ट्रीविनष्ट्रीमन्त्रमम् उच्चिमायर तस बमालकमम् उज्जष्ट्रीमवितविमानम्। एततम् दृषटमा सयाः तमापसयाः शमान्तक्षेन मनसमा
तत्र षस्थतविमानम्। बमाह्मणयाः अमप पपुस्तकस स्थमापमयत्विमा तमापसक्षेन सहि भनोजनस ककत्विमा शयनस ककतविमानम् इमत।
व्यमाकरणमविमशर याः

 कनोमलमाङ्गयाः - कनोमलमामन मकदमक न अङ्गमामन अवियविमायाः यस्य सयाः कनोमलमाङ्गयाः सपुकपुममारदक्षेहियाः इमत
बहिह वष्ट्रीमहिसममासयाः।

 सञमातरनोममाञ्चयाः - सञमातयाः समपुत्पन्नयाः रनोममाञ्चयाः रनोमहिषर णमम् रनोमनोद्गमयाः इमत यमावितम् यस्य सयाः
सञमातरनोममाञ्चयाः, घकणयमा भयक्षेन विमा कण्टमकततनपुयाः सनम् इत्यथर याः इमत बहिह वष्ट्रीमहिसममासयाः।

 बह्मरमाकसमनविक्षेशमन - बह्ममा मविप्रनोऽमप रमाकसयाः कपुकमर मभयाः रमाकसयनोमनस गतयाः बह्मरमाकसयाः
रमाकसरूपतमामम् प्रमाप्तयाः भकतमविशक्षेषयाः इत्यथर याः। बह्मरमाकस इवि आचिमारमविमशषयाः इत्यथर याः। तस्य
बह्मरमाकसस्य विक्षेश्ममन गकहिक्षे इमत बह्मरमाकसमनविक्षेशनमम् इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरषसममासयाः।

 मकतसञष्ट्रीविनष्ट्रीमम् - मकतयाः गतप्रमाणयाः सञष्ट्रीव्यतक्षे प्रमाण्यतक्षे अनयमा तमामम् मकतसञष्ट्रीविनष्ट्रीमम् प्रक्षेतनोज्जष्ट्रीविनष्ट्रीमम्।
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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 बपुभपुजक्षे - भपुजनोऽनविनक्षे इमत धमातनोयाः सलमट प्रथमपपुरषदैकविचिनमम्।
 नमागदन्तकक्षे - अत्यन्तमम् समष्ट्रीपक्षे सकमाशक्षे मनकटक्षे विमा इमत तदथर याः।
 अभजत – भज सक्षेविमायमामम् इमत धमातनोयाः लमङि प्रथमपपुरषदैविकविचिनमम्।

5.1.6) मविभमागयाः - 5
अथ सपुप्त क्षे गकहि पतकौ स तमापसयाः स्विदै र मपुत् थमाय शमङ्कतयाः स्विमप्रयमायमा मन्दमारवित्यमा जष्ट्री वि नमाथर तमास
पपुष स्तकमामगहिष्ट्री त म्। गकहि ष्ट्री त् विदै वि तस्ममातम् मनगर त्य रमामत्रषन्दविस वजनम् शनदै स् ततम् श्मशमानममासदतम् अद्रिमाकष्ट्री च् चि
सहिसमा तस मदतष्ट्री य मम् उपषस्थतस यनो महि गङ्गमाम्भसस तदषस्थ कक्षे प्त पुम गमातम्। अथ प्रमाप्य चि तत्रस्थस तस्यमा
भस्ममन शमामयनस तकत ष्ट्री यस मनबदमठस स तमापसयाः प्रनोविमाचि - ममठकमा त्यज्यतमास भ्रमातयाः। मप्रयमास
तमामहिमपुत् थमापयमामम इमत। ततयाः तमाभ्यमास मनबर न्धतयाः पररपकष याः पपुष स्तकमामपुद माट मन्त्रमनपुवि माच्य
मन्त्रपकत मामन जलमामन तषस्मनम् भस्ममन प्रमामकपतम् मकप्तममात्रक्षेष पु जलक्षे ष पु समा मन्दमारवितष्ट्री जष्ट्री वि न्तष्ट्री सहिसमा
समपुत्त स्थकौ। तदमा समा कन्यमा विमहस प्रणम्य मनषक्रमान्तमा पकवि मारस धकदपुम तयाः कमाञ्चनक्षे नक्षे वि मनममर तस विपपुबर भमार।
तमादृशनीं तमास पपुन जर्त्री म वितमास विष्ट्री क्ष् य त्रयनोऽमप तक्षे स्मरमातपुर मायाः तत्प्रमाप्त्यथर मन्यनोऽन्यस कलहिस चिक्रपु याः।
एकक्षे ननोकमम् - इयस मन्मन्त्रबलमातम् जष्ट्री म वितमा तदक्षे ष मा ममदै वि भमायमार। अपरनोऽबविष्ट्री त म् - मदष्ट्री यक्षे न
तष्ट्री थर भ्र मपपुण् यक्षे न इयस जष्ट्री म वितमा तदक्षे ष मा ममदै वि भमायमार। तकत ष्ट्री यक्षे न अमभमहितस - मयमा भस्ममामन रमकतमामन तत
एविक्षे यस जष्ट्री म वितमा तस्ममातम् ममदै विक्षे य प्रणमयनष्ट्री इमत।

व्यमाख्यमा
अथ सपुप्तक्षे गकहिपतकौ गकहिस्विमामष्ट्री यदमा मनमद्रितयाः तदमा स तमापसयाः सन्यमासष्ट्री स्विदैरमम् मन्दमम् मनयाःशब्दमम्
इत्यथर याः उत्थमाय उद्गम्य उषत्थतनो भकत्विमा इत्यथर याः। शमङ्कतयाः भष्ट्रीतयाः चिकौरकमर करणमातम् इमत भमावियाः। स्विमप्रयमायमायाः
मन्दमारवित्यमायाः जष्ट्रीविनमाथर प्रमाणदमानमाथर मम् तमास पपुषस्तकमामम् अगहिष्ट्रीतम् आदत्त स्विष्ट्रीककतविमानम् इमत यमावितम्। गकहिष्ट्रीत्विमा एवि
तस्ममातम् मनगर त्य बमहिभकरय रमामत्रषन्दविमम् रमात्रकौ चि मदविमा चि रमामत्रषन्दविमम् अहिमनर शमम्, वजनम् गच्छनम् शनदैयाः मन्दमम्
मन्दमम् अद्रिपुतमम् इत्यथर याः, ततम् श्मशमानमम् आसदतम् प्रमाप्तविमानम्, अद्रिमाकष्ट्रीतम् चि अपश्यतम् चि, सहिसमा तस मदतष्ट्रीयमम्
उपषस्थतमम् तत्र सममागतमम् ययाः महि खलपु गङ्गमाम्भसस गङ्गमाजलक्षे तदषस्थ मन्दमारवित्यमायाः अषस्थ कक्षेप्तपुमम् न्यस्तपुमम्
अगमातम् गतयाः। तत्र तषस्मनम् श्मशमानक्षे मतष्ठमत इमत तमम् तत्रस्थमम् श्मशमानविमाससनमम् तस्यमायाः भस्ममन शक्षेतक्षे इमत
शमायष्ट्री तमम् शमामयनमम् शयमानमम् तकतष्ट्रीयस बमाह्मणकपुममारमम् मनबदमठस मनममर तमनलयमम् स तमापसयाः प्रनोविमाचि उकविमानम् ममठकमा अल्पयाः मठयाः मठकयाः कपुद्रियाः मठयाः इत्यथर याः, त्यज्यतमामम् मपुच्यतमामम्, भ्रमातयाः मप्रयमास मन्दमारवितष्ट्रीमम् तमामम् अहिमम्
उत्थमापयमामम जष्ट्रीविमयषयमामम इमत। ततयाः तमाभ्यमास मदतष्ट्रीयतकतष्ट्रीयबमाह्मणकपुममारमाभ्यमामम् मनबर षन्धतयाः अमागहिमामतशयक्षेन
मनबर न्धस ककत्विमा इत्यथर याः, पररपकषयाः सजजमाससतयाः पपुषस्तकमामम् कपुद्रिपपुस्तकमम् उदमाट मन्त्रमम् अनपुविमाच्य मन्त्रपकतमामन
जलमामन तषस्मनम् भस्ममन प्रमामकपतम् मकप्तविमानम्। मकप्तममात्रक्षेषपु जलक्षेषपु समा मन्दमारवितष्ट्री जष्ट्रीविन्तष्ट्री जन्म लभममानमा
सहिसमा समपुत्तस्थकौ उषत्थतवितष्ट्री। तदमा समा कन्यमा बमहस प्रणम्य नमस्ककत्य मनषक्रमान्तमा मनगर तमा पकविमारसधकदपुमतयाः
पकविमारदप्यमतशमयतप्रभमम् कमाञ्चनक्षेनक्षेवि सपुविणरन इवि मनममर तस विपपुयाः शरष्ट्रीरमम् बभमार दधमार प्रमाप्तविमानम्। तमादृशष्ट्रीमम्
गतजष्ट्रीमवितमामम् तमास पपुनजर्त्रीमवितमास विष्ट्रीक्ष्य दृषटमा त्रययाः अमप स्मरमातपुरमायाः स्मरक्षेण कमामक्षेन आतपुरमायाः पष्ट्रीमडतमायाः
कमामनोन्मत्तमायाः इमत यमावितम्, तत्प्रमाप्त्यथर मम् अन्यनोऽन्यस परस्परस कलहिस मविविमादस चिक्रपुयाः ककतविन्तयाः। एकक्षेननोकमम् - इयस
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मन्मन्त्रबलमम् मम मन्त्रबलमम् मन्त्रप्रभमावियाः तस्ममातम् मम मन्त्रशमकतयाः अथमारतम् मम मन्त्रबलमम् प्रमाप्य जष्ट्रीमवितमा
प्रमाप्तजष्ट्रीविनमा पपुनयाः जष्ट्रीविनस प्रमाप्तवितष्ट्री, तदक्षेषमा ततम् तस्ममातम् एषमा मन्दमारवितष्ट्री ममदैवि भमायमार मभ्रयतक्षे यमा समा भमाय्यमार
पत्नष्ट्री। अपरयाः अबविष्ट्रीतम् उकविमानम् - मदष्ट्रीयक्षेन तष्ट्रीथरभ्रमणपपुण्यक्षेन इयस जष्ट्रीमवितमा, ततम् तस्ममातम् एषमा मन्दमारवितष्ट्री
ममदैवि भमायमार पत्नष्ट्री। तकतष्ट्रीयक्षेन अमभमहितस कसथतमम् - मयमा भस्ममामन रमकतमामन जलमामनलमामदभ्ययाः यत्नतयाः
स्थमामपतमामन इत्यथर याः, ततयाः एविक्षेयस जष्ट्रीमवितमा मम कमारणमातम् पपुनरज्जष्ट्रीविनस प्रमाप्तवितष्ट्री, तस्ममातम् ममदैवि इयस प्रणमयनष्ट्री
मप्रयमा इमत।

सरलमाथर याः
रमात्रकौ यदमा गकहिस्विमामष्ट्री शयनस करनोमत तदमा मन्दमारवित्यमायाः पपुनरज्जष्ट्रीविनमाथर स तमापसयाः शनदैयाः उत्थमाय
पपुषस्तकमामम् आदमाय श्मशमानक्षे तस्यमायाः भस्मसमष्ट्रीपमम् अगच्छतम्। तत्र सयाः दृषविमानम् यतम् मदतष्ट्रीययाः अमप तष्ट्रीथर भ्रमणस
सममाप्य आगतविमानम्। आगत्य चि तस्यमायाः अषस्थ गङ्गमाजलक्षे कक्षेप्तपुमम् गतविमानम्। ततयाः तस्ममातम् तमापसमातम् अषस्थ
स्विष्ट्रीककतविमानम्। अनन्तरमम् मठविमाससनमम् तमापसमम् उकविमानम् यतम् एनमामम् मप्रयमामम् जष्ट्रीविमयषयमामम तस्ममातम् त्विमम्
ममठकमास त्यज इमत। ततयाः परस सयाः तमापसयाः तमामन मन्त्रपकतमामन जलमामन तस्यमायाः भस्मनयाः उपरर मकप्तविमानम्।
तत्कणमादक्षेवि समा मन्दमारवितष्ट्री पपुनरज्जष्ट्रीमवितमा अभवितम्। समा पकविमारपक्षेकयमा असधकसपुन्दरष्ट्री आसष्ट्रीतम्। तदमा तमास दृषटमा
त्रययाः एवि तमास प्रमाप्तपुमम् इषविमानम्। एकयाः अविदतम् यतम् सयाः मन्त्रबलमातम् जष्ट्रीविनस दत्तविमानम् तस्ममातम् समा तस्य इमत।
मदतष्ट्रीययाः अविदतम् यतम् सयाः तष्ट्रीथमारदकौ भ्रमणस ककत्विमा पपुण्यमम् असजर तविमानम् तस्ममातम् समा उज्जष्ट्रीमवितमा इत्यतयाः समा
तस्य भविक्षेतम् इमत। तकतष्ट्रीययाः उकविमानम् यतम् यमद सयाः तस्यमायाः भस्ममामन सम्यकयमा न अस्थमापमयषयतम् तमहिर कपुतयाः
समा उज्जष्ट्रीमवितमा अभमविषयतम् इत्यस्ममातम् कमारणमातम् समा तस्य पत्नष्ट्री भविक्षेतम् इमत।
व्यमाकरणमविमशर याः

 शमङ्कतयाः - शङ्कमा सञमातमा अस्य इमत शमङ्कतयाः।
 जष्ट्रीविनमाथर मम् - जष्ट्रीविनमाय इदमम् इमत जष्ट्रीविनमाथर मम् इमत चितपुथर्त्रीतत्पपुरषसममासयाः।
 मनबदमठमम् - मनबदयाः मविरमचितयाः मठयाः कपुटष्ट्रीरमविशक्षेषयाः यक्षेन सयाः मनबदमठयाः तमम् मनबदमठमम्
मनममर तमनलयमम् इमत बहिह वष्ट्रीमहिसममासयाः।

 पकविमारसधकदपुमतयाः - पकविरस्ममातम् अथमारतम् मकत्यनोयाः पकविरकमालमम् अपक्षेक्ष्य असधकमा दपुमतयाः कमाषन्तयाः यत्र
तमादृशमम् पकविमारसधकदपुमत पकविमारदप्यमतशमयतप्रभमम् इमत बहिह वष्ट्रीमहिसममासयाः।

 तष्ट्रीथरभ्रमणपपुण्यक्षेन - तष्ट्रीथरषपु कमाश्यमामदपपुण्यकक्षेत्रक्षेषपु यतम् भ्रमणमम् प्रवजनमम् तक्षेन यतम् पपुण्यमम् सपुककतमम्
तक्षेन तष्ट्रीथरभ्रमणपपुण्यक्षेन कमाश्यमामदस्थमानमविचिरणजमनतधमर सञ्चयक्षेन।

5.1.7) मविभमागयाः - 6
हिक्षे महिष्ट्री प तक्षे तक्षे ष मास मविविमादमनणर यक्षे त्विमक्षे वि शकयाः तद्बकम हि कन्यमाऽसकौ कस्य एतक्षे ष मास भमायमार
भमवितपुम हिर म त। यमद जमाननम् मकष मा विमदषयसस तदमा तक्षे मकद मार मविदसलषयमत। इमत विक्षे त मालमादमाकण्यर स
रमाजमा एविमम् अभ्यधमातम् - ययाः क्लक्षे शक्षे न मन्त्रममानष्ट्री य एनमामजष्ट्री वि यतम् स खलपु मपतकक मायर करणमातम् न पमतयाः।

ससस्ककतसमामहित्यमम्
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सस स् कक तसमामहित्यमम्
यश्चि तस्यमा अस्थष्ट्री म न गङ्गमायमास कक्षे प्त पुस गतयाः स पपुत्र कमायर करणमातम् न पमतयाः। यस्तपु तदस्मशय्यमास
सममाषश्लषय तपश्चिचिमार श्मशमान एवि स एविमास्यमायाः प्रणमयकमायर करणमातम् पमतभर मवितपुम हिर मत इमत।
इत्थस नकप मातम् मत्रमविक्रमसक्षे न मादमाकण्यर स विक्षे त मालस्तस्य स्कन्धमादतमकर तस स्विपदस प्रमायमातम्। रमाजमा
चि मभकपुक मायमारथर पपुन स्तस प्रमाप्तपुस मननो बबन्ध प्रमाणमात्ययक्षे ऽ मप महिमासत्त्विमायाः प्रमतपन्नमथर मम् असमाधमयत्विमा न
मनवितर न्तक्षे ।

व्यमाख्यमा
हिक्षे महिष्ट्रीपतक्षे रमाजनम् तक्षेषमास मविविमादमनणर यक्षे विदैतषण्डकमविषयस्य यमाथमाथ्यमारविधमारणक्षे त्विमक्षेवि शकयाः समथर याः
ततम् बकमहि विद कन्यमा असकौ कस्य एतक्षेषमास बमाह्मणकपुममारमाणमामम् त्रयमाणमामम् मध्यक्षे भमायमार भमवितपुमम् अहिर मत शक्ननोमत।
यमद जमाननम् जमात्विमा अमप मकषमा ममथ्यमा विमदषयसस कथमयषयसस तदमा तक्षे मकदमार मशरयाः मविदसलषयमत स्फपु मटषयमत।
इमत विक्षेतमालमादम् आकण्यर शपुत्विमा स रमाजमा मविक्रममामदत्ययाः एविमम् अभ्यधमातम् अकथयतम् - ययाः क्लक्षेशक्षेन मन्त्रमम्
आनष्ट्रीय आनयनमम् ककत्विमा एनमास मन्दमारवितष्ट्रीमम् अजष्ट्रीवियतम् जष्ट्रीमवितविमानम्, स खलपु मपतककमायर करणमातम् मपतकवितम्
कमायर मम् जन्मदमानरूपमम् इमत यमावितम् अकरनोतम् तस्ममातम् न पमतयाः स्विमामष्ट्री भमवितपुमम् अहिर मत इमत यमावितम्। ययाः चि
तस्यमायाः अस्थष्ट्रीमन गङ्गमायमास कक्षेप्तपुस गतयाः, सयाः पपुत्रकमायर करणमातम् न पमतयाः। यस्तपु तदस्मशय्यमायमास सममाषश्लषय
सममासलङ्ग्य तपयाः तपस्यमामम् चिचिमार चिररतविमानम् ककतविमानम् इमत यमावितम्। श्मशमानक्षे घनोरक्षे भयमाकपुलक्षे मनजर नक्षे स्थमानक्षे
एवि, स एविमास्यमायाः प्रणमयकमायर कमारणमातम् मप्रयवितम् कमायर ककतविमानम् इत्यतयाः (पत्नष्ट्रीमवियनोगमनविरदमातम् सससमारमासमकमम्
मविहिमाय

तस्यमायाः

एवि

सततस्मरणगपुणककीत्तरनमामदकमम्

कमर ,

तत्करणमातम्

प्रणमयकमाय्यर करणमातम्)

भतकरकतर व्यप्रमतपमालनमातम् पमतयाः भमवितपुमम् अहिर मत शक्ननोमत इमत। इत्थस नकपमातम् रमाजयाः मत्रमविक्रमसक्षेनमादम्
मविक्रममामदत्यमातम् आकण्यर शपुत्विमा स विक्षेतमालयाः तस्य स्कन्धमातम् अतमकरतस अमविचिमाररतमम् स्विपदस मनजस्थमानमम्
प्रमायमातम् प्रमामतष्ठत प्रमाप्तविमानम्। रमाजमा चि मभकपुकमायमारथर पपुनयाः तस प्रमाप्तपुस मननो बबन्ध षस्थरष्ट्रीककतविमानम्। प्रमाणमात्ययक्षे अमप
प्रमाणमानमास नमाशक्षे सत्यमप, महिमासत्त्विमायाः उदमारचिररतमायाः महिमाबलमायाः प्रमतपन्नमम् अङ्गष्ट्रीककतमम् अथर विस्तपु प्रयनोजनमम् विमा ,
अङ्गष्ट्रीककतमविषयमम् इत्यथर याः, असमाधमयत्विमा असम्पमाद न मनवितर न्तक्षे न मविरमषन्त।

सरलमाथर याः
कथमास शमाविमयत्विमा विक्षेतमालयाः रमाजमानस पकषविमानम् यतम् तक्षेषमास मविविमादस्य सममाधमानक्षे रमाजमा एवि समथर याः।
तस्ममातम् तक्षेषपु कयाः तस्य भतमार भमविषयमत इमत। यमद उत्तरस जमात्विमा न विमदषयमत तमहिर महिमारमाजस्य मशरयाः शतधमा
खषण्डतस भविक्षेद म् इमत। तदमा रमाजमा उकविमानम् यतम् ययाः मन्त्रममानष्ट्रीय जष्ट्रीविनस दत्तविमानम् सयाः मपतपुयाः कमायर ककतविमानम्। ययाः
भमागष्ट्रीरथ्यमामम् अस्थष्ट्रीमन समपर मयतपुस गतविमानम् सयाः पपुत्रस्य कमायर ककतविमानम्। ययाः तषस्मनम् एवि घनोरक्षे श्मशमानक्षे तस्यमायाः
भस्मनयाः उपरर एवि शयनस ककत्विमा कमालस व्यतष्ट्रीतविमानम् सयाः एवि विमास्तविक्षेन पत्यपुयाः कमायर ककतविमानम्। तस्ममातम् सयाः एवि
तमास भमायमाररूपक्षेण प्रमाप्स्यमत इमत। एविम्प्रकमारक्षेण सम्यगपुत्तरस प्रमाप्य विक्षेतमालयाः पपुनयाः स्विस्थमानस गतविमानम्। महिमारमाजयाः
अमप तत्र गतविमानम् यतनो महि महिमान्तयाः एकविमारस यतम् कमायर स्विष्ट्रीकपुविर षन्त तस्य यमावितम् सममामप्तयाः न भविमत तमावितम्
ततम् त्यक्त्विमा न गच्छषन्त।
व्यमाकरणमविमशर याः

 अतमकरतमम् - न तमकरतमम् तकरयाः मविचिमारयाः इत्यथर याः, यषस्मनम् कमर मण ततम् अतमकरतमम्, मकसञ्चतम् अमप
84

ससस्ककतसमामहित्यमम्

विक्षे त मालपञ्चमविस श मतयाः -२

मटप्पणष्ट्री

मविलम्बमम् अककत्विमा एवि, सहिसमा इमत यमावितम्।

 महिमासत्त्विमायाः - महितम् उदमारमम् सत्त्विमम् स्विभमावियाः यक्षेषमामम् तक्षे अथविमा महितम् प्रभकतमम् सत्त्विमम् बलमम् यक्षेषमामम्
तक्षे महिमासत्त्विमायाः उदमारचिररतमायाः, महिमाबलमायाः विमा इमत बहिह वष्ट्रीमहिसममासयाः।

5.1.8) तमात्पयमारथर याः
रमाजमा मविक्रममामदत्ययाः मभकनोयाः कमायर सममापमयतपुस श्मशमानस गत्विमा विक्षेतमालस स्विष्ट्रीककत्य यदमा आगच्छमत तदमा
विक्षेतमालयाः तस एकमास कथमास शमाविमयतपुमम् आरब्धविमानम्। कमासलन्दष्ट्रीनदमायाः तटक्षे बह्मस्थलनमामकयाः गमामयाः आसष्ट्रीतम्। तत्र
अमगस्विमामष्ट्री इमत नमामकयाः मविप्रयाः आसष्ट्रीतम्। तस्य पपुत्रष्ट्री आसष्ट्रीतम् मन्दमारवितष्ट्री। समा यदमा यकौविनमाविस्थमास प्रमाप्तवितष्ट्री
तदमा कमान्यकपुब्जमातम् त्रययाः मविप्रमायाः आगतमायाः। तक्षे तमास प्रमासथर तविन्तयाः। तदमा कस्मदै समा दमास्यतक्षे इमत मनश्चिक्षेतपुस तस्यमायाः
मपतमा कञ्चन कमालस स्विष्ट्रीककतविमानम्।
एकषस्मनम् मदविसक्षे समा ज्विरगस्तमा अभवितम् , परस ज्विरक्षेण पष्ट्रीमडतमा मरणस प्रमाप्तवितष्ट्री। तदमा तस्यमायाः
अषन्तममक्रयमास ककत्विमा एकयाः तस्यमायाः एवि भस्मनोपरर शय्यमास ककत्विमा मठस मनममारय तत्र स्थमातपुमम् आरब्धविमानम्। एकयाः
तस्यमायाः अस्थष्ट्रीमन गङ्गमायमास समपर मयतपुस गतविमानम्। अपरयाः तमापसयाः भकत्विमा दक्षेशमान्तरस गतविमानम्। एकदमा सयाः तमापसयाः
एकस्य बमाह्मणस्य अमतसथयाः अभवितम्। तत्र सयाः दृषविमानम् यतम् बमाह्मणष्ट्री तस्यमायाः पपुत्रयाः अमगकपु ण्डक्षे मनमकप्तविमानम्
तस्य क्रन्दनस स्थगमयतपुमम्। सयाः भस्मष्ट्रीभकतयाः अभवितम्। तदम् दृषटमा तमापसयाः भनोकपुमम् न इषविमानम्। तदमा बमाह्मणयाः
एकमास पपुषस्तकमामम् उदमाट मन्त्रनोच्चिमारणक्षेन तस पपुनयाः उज्जष्ट्रीमवितविमानम्। एततम् दृषटमा रमात्रकौ यदमा सविर सपुप्तमायाः तदमा तमास
पपुषस्तकमामम् आदमाय सयाः श्मशमानमम् आगतविमानम्। तदमा मदतष्ट्रीययाः अमप तत्र आगतविमानम्। सयाः मन्त्रपकत स जलस तस्यमायाः
उपरर मनमकप्तविमानम्। तदमा समा मन्दमारवितष्ट्री पपुनयाः उज्जष्ट्रीमवितमा अभवितम्। तदमा कयाः तमास प्रमाप्स्यमत इमत मविषयक्षे तक्षेषमास
मध्यक्षे दन्दयाः आरब्धयाः। तस्य सममाधमानमाथर विक्षेतमालयाः रमाजमानमम् उकविमानम्। तदमा रमाजमा अकथयतम् यतम् ययाः मन्त्रक्षेण
जष्ट्रीविनस पपुनयाः दत्तविमानम् सयाः मपतपुयाः कमायर ककतविमानम्। ययाः अस्थष्ट्रीमन गङ्गमायमास कक्षेप्तपुमम् गतविमानम् सयाः पपुत्रस्य कमायर
ककतविमानम्। ययाः तस्यमायाः भस्म यत्र महिमाघनोरक्षे श्मशमानक्षे आसष्ट्रीतम् तत्रदैवि आसष्ट्रीतम् सयाः एवि पत्यपुयाः कमायर ककतविमानम्।
दयाःपु खक्षे अमप तमास पररत्यज्य न गतविमानम्। तस्ममातम् सयाः एवि तस्यमायाः पमतयाः इमत। विक्षेतमालयाः उत्तरस शपुत्विमा पपुनयाः स्विस्य
स्थमानस गतविमानम्। रमाजमा अमप तमम् अनपुसकतविमानम्। यतनो महि महिमान्तयाः जनमायाः यदमा मकममप कमायर स्विष्ट्रीकपुविर षन्त तदमा
ततम् सममाप्य एवि मविरमषन्त सममाप्तक्षेयाः पकविरमम् न कदमामप मविरमषन्त।

पमाठगतप्रश्नमायाः-१
1. कन्यमायमायाः गमामस्य नमाम मकमम्।
2. बह्मस्थलगमामयाः कस्यमायाः नदमायाः तष्ट्रीरक्षे आसष्ट्रीतम्।
3. मविप्रस्य नमाम मकमम्।
4. कथमायमायाः नमामयकमायमायाः नमाम मकमम्।
5. त्रययाः कपुममारमायाः कपुतयाः आगतविन्तयाः।
6. तमापसयाः कषस्मनम् गमामक्षे बमाह्मणस्य अमतसथयाः अभवितम्।
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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7. तमापसयाः कस्य कमायर ककतविमानम्।
8. ययाः गङ्गमायमास गतविमानम् सयाः कस्य कमायर ककतविमानम्।
9. कयाः मन्दमारवित्यमायाः भतमार।
10. महिमासत्त्विमायाः मकमम् अककत्विमा न मनवितर न्तक्षे।
11. यमावित्तत्र प्रमाप्तसयाः समन्तमातम् विष्ट्रीकतक्षे स्म तमावितम् तस विक्षेतमालस भकमकौ ........ ददशर ।
12. रमाजनम्, महिमत अनपुमचितक्षे ......... पमततयाः असस।
13. अषस्त कमासलन्दष्ट्रीतटक्षे ............. कषश्चिदम् अगहिमारयाः।
14. अमगस्विमाममनयाः अमतरूपवितष्ट्री ........... नमाम कन्यकमा अजमन।
15. ततश्चि तक्षेषमामम् एकयाः तत्र मठस मनममारय तदस्मशय्यमायमास .......... जष्ट्रीविनम् अमतष्ठतम्।
16. मदतष्ट्रीययाः तस्यमायाः ......... उपमादमाय भमागष्ट्रीरथ्यमास मनकक्षेप्तपुस जगमाम।
17. स तपु भ्रमाम्यनम् तमापसयाः .............. गमामस प्रमाप्य कस्यमामप मविप्रस्य गकहिक्षे अमतसथरभकत।
18. ययाः क्लक्षेशक्षेन मन्त्रममानष्ट्रीय एनमामम् अजष्ट्रीवियतम् स खलपु .......... न पमतयाः।
19. .......... प्रमतपन्नमम् अथर मम् असमाधमयत्विमा न मनवितर न्तक्षे।
20. स्तम्भस मक्षेलयत स्तम्भयाः कयाः

स्तम्भयाः खयाः

1. गमामस्य नमाम

मठविमासष्ट्री

2. मविप्रयाः

महिमासत्त्विमायाः

3. त्रययाः कपुममारमायाः

अमगस्विमामष्ट्री

4. नदष्ट्री

मन्दमारवितष्ट्री

5. अमगस्विमाममनयाः कन्यमा

बह्मस्थलमम्

6. तमापसयाः

मपतपुयाः कमायर मम्

7. मन्दमारवित्यमायाः भतमार

कमासलन्दष्ट्री

8. प्रमतपन्नमथर समाधयषन्त

कमान्यकपुब्जमातम्

5.2) कथनोपसस हृ मतयाः
प्रस्तमाविनमा
मशषपररपमालनस दषपु दमनञ्च परम्परमास्ममाकस भमारतष्ट्रीयमानमामम्। कथस विक्षेतमालयाः मविक्रममामदत्यस्य मविलम्बस
जनयमत स्म, कथस विमा प्रश्ननोत्तरक्षेण तस बध्नमामत स्म – इमत मविषयक्षे अविलनोकमयतपुमक्षेवि प्रमारब्धनोऽयस भमागयाः। अत्र
वियस पश्यमामयाः कथस रमाजमा दषपु मनगहिस मविदधमामत कथस विमा विक्षेतमालयाः सत्कमर मण रमाजयाः समाहिमाय्यस कपुरतक्षे।
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5.3) मकल पमाठयाः
कमाषन्तशष्ट्रीलस्य आजमानपुसमारस रमाजमा मत्रमविक्रमसक्षेनयाः विक्षेतमालमम् आदमाय यमावितम् मभकनोयाः सकमाशमम्
आगन्तपुकमामयाः तमावितम् ममागर मध्यक्षे सयाः विक्षेतमालयाः तस्मदै कथमास शमाविमयत्विमा प्रश्नमम् अपकच्छतम्। तदमा मनयममानपुसमारक्षेण
सयाः रमाजयाः समष्ट्रीचिष्ट्रीनमम् उत्तरस शपुत्विमा पपुनयाः मशसशपमाविककस प्रमत गच्छमत स्म। एविस चितपुमविरशमतविमारमम् अभवितम्। ततयाः
परस स विक्षेतमालयाः रमाजमानस सत्यमम् अकथयतम्।
विस्तपुतस्तपु स मभकपुयाः न समाधपुयाः सन्न्यमासष्ट्री परन्तपु धकतरयाः लनोभष्ट्री चि। सयाः मविदमाधरपदप्रमाप्त्यथर यमागस
करनोमत स्म। परन्तपु तषस्मनम् यमागक्षे विक्षेतमालस्य पकजनस कस्यमामप महितयाः जनस्य अथमारतम् ययाः सज्जनयाः ,
दयमादमामकण्यमामदसत्त्विगपुणसम्पन्नयाः - एविसमविधस्य कस्यमामप बसलश्चि अपर णष्ट्रीययाः। एविसमविधमहिद्गपुणसम्पन्नयाः रमाजमा
मविक्रममामदत्ययाः एवि भमविषयमत इमत मविमचिन्त्य सयाः धकतरयाः मभकपुयाः रमाजमानस छलकपटक्षेन विक्षेतमालमानयनमाय प्रक्षेमषतविमानम्।
मकञ्च सयाः लनोभष्ट्री तस्ममातम् स यमद मविदमाधरपदस प्रमाप्ननोमत तमहिर जगतयाः अकल्यमाणस भविक्षेतम्। तस्ममातम् सयाः
रनोधनष्ट्रीययाः। एविस व्यमाख्यमाय विक्षेतमालयाः रमाजमानमम् उकविमानम् - “अहिमम् एकस शविमम् आशयमामम। त्विस ततम् शविस नष्ट्रीत्विमा
यमामहि। सयाः मभकपुयाः तस शविमम् आधमारष्ट्रीककत्य ममास पकजमयषयमत। पकजमानन्तरस यदमा सयाः मभकपुयाः रमाजमानस प्रणमाममाथर मम्
आह्वमयषयमत तदमा - “नमाहिस तथमा प्रणमामस विक्षेमद्म, प्रमाकम् त्विस दशर य, ततनोऽहिस तथमा कररषयमामम”इमत बकयमायाः” इमत।
तथमा मभककौ सम्पमामदतक्षे रमाजमा तस्य मशरश्छक्षे दयाः मविधक्षेययाः इमत।
एविस ध्यमात्विमा रमाजमा विक्षेतमालमासधमष्ठतस शविस कण्ठक्षे ससस्थमाप्य तस्य मभकनोयाः सकमाशस गतविमानम्। तत्र गत्विमा
रमाजमा दृषविमानम् यतम् श्मशमानस पररतयाः अषस्थचिकणर नककपमासलकमायाः शनोणधमारमायाः मचितमाधकमलक्षेखमा चि मविस्तकतमायाः। रमाजमा
गत्विमा तस शविस यथमास्थमानस ससस्थमामपतविमानम्। ततयाः परस सयाः मभकपुयाः तस शविस पकजमयतपुमम् आरब्धविमानम्। पकजनमानन्तरस
रमाजमानमम् आहिह य उकविमानम् - “रमाजनम्, अयस मन्त्रमासधरमाजयाः। अयस भवितयाः सविमारयाः मनसयाः कमामनमायाः पकरमयषयमत।
तस्ममातम् समाषमाङ्गमम् एनस प्रणम” इमत। एविस शपुत्विमा विक्षेतमालनोपदक्षेशमानपुसमारस सयाः मभकपुमम् उकविमानम् - “अहिस तपु रमाजमा।
तस्ममातम् तथमामविधस समाषमाङ्गस प्रणमामस न विक्षेमद्म। ततयाः भविमानम् एवि आदकौ दशर यतपु। मशषमनपु प्रवितर न्तक्षे महि लनोकमायाः”
इमत। एविस शपुत्विमा सयाः मभकपुयाः समाषमाङ्गप्रणमतयाः कथस भविमत इमत बनोधमयतपुस यदमा भकमकौ न्यपततम् तदमा मविक्रममामदत्ययाः
स्विस्य खड्गक्षेन तस्य मशरयाः मछत्विमा तस मचिरमाय भकमकौ शमामयतविमानम्। ततयाः परस हृत्पद्ममम् उत्पमाट ततम् मशरश्चि
विक्षेतमालमाय न्यविक्षेदयतम्। तदमा समाधपुविमादस कपुविर नम् विक्षेतमालयाः शविमातम् बमहियाः आगत्य उकविमानम् - “रमाजनम्, यमाथमाथ्यरन
विष्ट्रीरनोऽसस। अयस मभकपुयाः यतम् मविदमाधरक्षेन्द्रित्विमम् इषविमानम् ततम् त्विस प्रमाप्स्यसस।”इमत। ततयाः परस विक्षेतमालयाः
अभष्ट्रीषविरलमाभमाय रमाजमानमम् अनपुरदविमानम्। तदमा रमाजमा उकविमानम् यतम् विक्षेतमालयाः तषस्मनम् प्रसन्नयाः चिक्षेतम् तस्य विरस्तपु
लब्धयाः एवि इमत। विक्षेतमालयाः यदमा पपुनयाः प्रमाथर मयतपुमम् उकविमानम् तदमा रमाजमा कसथतविमानम् यतम् यमायाः पञ्चमविसशमतयाः कथमायाः
उपदक्षेशमाश्चि कसथतमायाः तमायाः भपुमवि मचिरमाय प्रससदमायाः स्यपुयाः इमत। तदमा विक्षेतमालयाः प्रत्यभमाषत यतम् यक्षे एविस कथमायाः
शनोषयषन्त पमठषयषन्त विमा तक्षे मपुकपमापमायाः भमविषयषन्त। मकञ्च यत्र इममायाः कथमायाः कथमयषयन्तक्षे तत्र
यकरमाकसमादययाः न स्थमास्यषन्त इमत। एविमपुक्त्विमा विक्षेतमालयाः अन्तमहिर तयाः अभवितम्।
ततयाः परस समाकमातम् महिमादक्षेवियाः सविर गणदैयाः पररविकतयाः सनम् तत्रमागतयाः। सयाः रमाजयाः प्रशससमास कपुविर नम् तस्मदै
अपरमासजतनमामदैकस खड्गमम् उपमायनष्ट्रीककतविमानम्। तदनन्तरस सयाः रमाजमा प्रमातयाः स्विभविनस गतविमानम्। महिमादक्षेविस्य
प्रमासमादमातम् रमाज्यशमासनस कपुविर नम् मरणमानन्तरस मविदमाधरक्षेन्द्रिपदस लब्ध्विमा अषन्तमक्षे भगवित्समायपुज्यस प्रमाप्तविमानम्। एविमक्षेवि
इयस कथमा उपससहृतमा इमत मशविमम्॥
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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पमाठगतप्रश्नमायाः- २
21. मभकनोयाः नमाम मकमम्।
22. रमाजमा कमतविमारस विक्षेतमालमम् आदमाय श्मशमानस प्रत्यमागन्तपुमम् अयतत।
23. विक्षेतमालविचिनमान्तरस कयाः आमविभकरतयाः।
24. महिमादक्षेवियाः रमाजक्षे मकमम् अयच्छतम्।
25. मभकपुणमा मकस पदमम् अभष्ट्रीषममासष्ट्रीतम्।

पमाठसमारयाः
तकतष्ट्रीयमायमास कथमायमास मन्दमारवित्यमायाः मरणक्षे प्रमाप्तक्षे सत्यमप त्रययाः मविप्रमायाः यक्षे तस्यमास प्रष्ट्रीतमायाः आसनम् तक्षेषपु एकयाः
श्मशमानक्षे षस्थतविमानम्, एकयाः दक्षेशमान्तरस गतविमानम्, एकश्चि गङ्गमायमास अषस्थमविसजर नमाथर गतविमानम्। तमापसस्य मन्त्रक्षेण
समा पपुनयाः उज्जष्ट्रीमवितमा। तदमा समा कस्य भविक्षेतम् इमत प्रश्नक्षे रमाजमा उकविमानम् यतम् ययाः श्मशमानक्षे आसष्ट्रीतम् सयाः घनोरक्षे
भयमाकपुलक्षे मनजर नक्षे अमप तस्यमायाः पमाश्विर एवि आसष्ट्रीतम् इत्यस्ममातम् सयाः एवि यनोग्ययाः विरयाः।
चितपुथर वियस दृषविन्तयाः यतम् कथस विक्षेतमालयाः रमाजयाः मविलम्बस जनयमत स्म। विस्तपुतस्तपु मभकपुयाः कमाषन्तशष्ट्रीलयाः
न सज्जनयाः परन्तपु धकतरयाः। स स्विक्षेषमविदमाधरक्षेन्द्रिपदलमाभमाय रमाजयाः बसलस विमाञ्छमत स्म। तस्ममातम् तस
स्विकमायर ससदयक्षे बदविमानम्। परन्तपु विक्षेतमालयाः तस्मदै सविर विकत्तमान्तमम् अकथयतम्। सयाः रमाजक्षे उकविमानम् यतम् यदमा सयाः
मभकपुयाः समाषमाङ्गप्रणमाममाय विमदषयमत तदमा आदकौ त्विस दशर य ततयाः दृषटमा आचिररषयमामम इमत विमदषयमत। एविस
जमात्विमा रमाजमा मविक्रममामदत्ययाः विक्षेतमालमनमविषस शविस नष्ट्रीत्विमा श्मशमानस गतविमानम्। तत्र स मभकपुयाः शविस्य पकजनमम्
अकरनोतम्। पकजमानन्तरस मविमविधप्रशससमाविचिनदैयाः रमाजमानस बनोधमयत्विमा प्रणमाममाय तमम् अकथयतम्। तदमा विक्षेतमालविचिनस
स्मकत्विमा रमाजमा आदकौ प्रणमामस दशर मयतपुस मभकपुमम् उकविमानम्। यमावितम् स मभकपुयाः प्रणमामस करनोमत स्म तमावितम्
विक्षेतमालविचिनमानपुसमारस स्विस्य खड्गक्षेन तस्य मशरश्छक्षे दमम् अकरनोतम्। ततयाः परस मशरयाः हृत्पद्मञ्च विक्षेतमालमाय
न्यविक्षेदयतम्। तक्षेन प्रष्ट्रीतयाः विक्षेतमालयाः शविमातम् आगत्य अकथयतम् यतम् रमाजमा मविक्रममामदत्ययाः भकमकौ रमाज्यशमासनमानन्तरस
मविदमाधरक्षेन्द्रिपदस प्रमाप्स्यतष्ट्रीमत। तदमा भगविमानम् महिमादक्षेवियाः तत्र आमविभकर य तस्मदै रमाजक्षे एकमम् अपरमासजतनमामकमम्
खड्गमम् अयच्छतम्। एविमक्षेवि भगविदनपुगहिक्षेण मविक्रममामदत्ययाः भकमकौ रमाज्यशमासनस ततयाः स्विलर्योकशमासनस चिमाकरनोतम्।

मकमसधगतमम्
1. महिमासत्त्विमायाः प्रमतपन्नमथर मम् असमाधमयत्विमा न मनवितर न्तक्षे।
2. कन्यमादमानस्य भमारतष्ट्रीयससस्ककतकौ गपुरत्विमम्।
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3. रमाजयाः मविक्रममामदत्यस्य तष्ट्रीक्ष्णबपुमदयाः मविचिमारककौशलमम् चि।

यनोग्यतमामविस्तमारयाः
सन्दभर गन्थपररचिययाः
गन्थक्षेऽषस्मनम् रमाजयाः मविक्रममामदत्यस्य विक्षेतमालस्य चि कथमायाः विमणर तमायाः। अत्र पमाठक्षे एकमा कथमा
गन्थनोपससहिमारश्चि प्रदत्तयाः। कषश्चितम् असधकस पमठतपुस विमाञ्छमत सयाः एनस गन्थस पठक्षे तम् -

1. विक्षेतमालपञ्चमविसशमतयाः - प्रकमाशमहिन्दष्ट्रीव्यमाख्यनोपक्षेतमा
व्यमाख्यमाकमारयाः - पषण्डत दमामनोदर झमा
प्रकमाशकयाः - चिकौखम्बमा मविदमाभविन, विमारणसष्ट्री - १

भमाविमविस्तमारयाः

1. अषस्मनम् पमाठक्षे मविक्रममामदत्यस्य सम्यगम् धष्ट्रीयाः मशषपमालनस दषपु मनगहिश्चि इमत मविषयक्षे जमायतक्षे। शतविमारस
कमायर समाफल्यस नमायमामत चिक्षेदमप पपुनयाः एकविमारस प्रयतनष्ट्रीयमम्, तत्कमायर नदैवि त्यमाज्यमम् - इमत मविविक्षेकयाः
लभ्यतक्षे।

2. इममायाः कथमायाः नमाटकरूपक्षेण मञ्चमामदषपु उपस्थमापमयतपुस शक्यन्तक्षे। तक्षेन भमाषमायमायाः मविस्तमारयाः अमप स्यमातम्,
सविरषमास जमानममप भविक्षेतम्।

3. एकमा पमत्रकमा प्रमाप्यतक्षे। तस्यमायाः नमाम चिन्दममाममा इमत। तस्यमास पमत्रकमायमास प्रत्यक्षेकस ससख्यमायमास
विक्षेतमालपञ्चमविसशतक्षेयाः कथमायाः प्रकमाश्यन्तक्षे। तत्र तत्सदृशमायाः अमप कथमायाः प्रमाप्यन्तक्षे। तक्षेन छमात्रमायाः असधकमानम्
कथमागन्थमानम् पमठतपुस शक्नपुविषन्त।

4. विक्षेतमालपञ्चमविसशतक्षेयाः अनक्षेकमायाः कथमायाः यपुटबपु -मध्यक्षे चिलषच्चित्ररूपक्षेण नमाटकरूपक्षेण विमा प्रमाप्यन्तक्षे। तमायाः
अमप छमात्रमायाः द्रिषपु स शक्नपुविषन्त।

5. मविमविधमायाः दरक दशर नपररचिमालकससस्थमायाः धमारमाविमामहिकचिलषच्चित्ररूपक्षेण प्रमतरमविविमासरस विक्षेतमालपञ्चमविसशतक्षेयाः
कथमायाः दशर यषन्त। तमायाः अमप सविर द्रिषपु स शक्नपुविषन्त।

6. अत्र यमायाः कथमायाः प्रदत्तमायाः तक्षेषपु कश्चिन नमायकयाः वितर तक्षे। सयाः चि कस्यमचितम् गपुणस्य प्रकमाशकयाः। तस गपुणस
यमद वियस स्विष्ट्रीकररषयमामयाः, नमायकयाः यथमा व्यविहिरमत तथमा अनपुसररषयमामयाः तमहिर अस्ममाकमक्षेवि लमाभयाः
स्यमातम्।

भमाषमामविस्तमारयाः

1. अत्र बहिवियाः अल्पसममासयपुकमायाः शब्दमायाः वितर न्तक्षे। तक्षेषमास तमासलकमा करणष्ट्रीयमा। ततयाः परमम् तमासलकमायमायाः
पठनक्षेन नविष्ट्रीनशब्दमानमास जमानस सममासबनोधसमारल्यमम् अमप जमायतक्षे।

2. नविष्ट्रीनसपुबन्तशब्दमानमास रूपमामण सलसखत्विमा अभ्यमासनो मविधक्षेययाः।
3. नविष्ट्रीनमतङिन्तशब्दमानमास लट्लकमारक्षे, लङ्लकमारक्षे, लकट्लकमारक्षे, मविसधसलङ्लकमारक्षे, लपुट्लकमारक्षे लपुङ्लकमारक्षे
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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सस स् कक तसमामहित्यमम्
चि रूपमामण पत्रमध्यक्षे सलसखत्विमा अभ्यमासयाः आविश्यकयाः।

4. यक्षे अव्ययशब्दमायाः दृषमायाः तक्षेषमामम् अमप तमासलकमा प्रस्तपुतव्यमा। स्वियस यदमा मकममप उत्तरस सलख्यतक्षे तदमा
एतक्षेषमास प्रयनोगयाः करणष्ट्रीययाः।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः
1. कथस मन्दमारवित्यमायाः मपतमा मकयत्कमालस तत्र स्थमातपुस तमानम् अकथयतम्।
2. तमापसस्य विकत्तमान्तस स्विविचिनदैयाः विणर यत।
3. मन्दमारवित्यमायाः स्विमामष्ट्री कयाः इमत मविक्रममामदत्यस्य विचिनस व्यमाख्यमायत।
4. कथमायमायाः समारस सरलविचिनदैयाः प्रकटयत।
5. विक्षेतमालविचिनमानपुसमारस मविक्रममामदत्ययाः कथस दषपु मनगहिस ककतविमानम् इमत मविषयस समविस्तरस विणर यत।
6. विक्षेतमालयाः रमाजक्षे मकमम् आमदषविमानम् व्यमाख्यमात।

पमाठगतप्रश्ननोत्तरमामण
उत्तरमामण - १

1. बह्मस्थलमम् इमत नमाम।
2. कमासलन्दष्ट्रीनन्दमायाः।
3. अमगस्विमामष्ट्री।
4. नमामयकमायमायाः नमाम मन्दमारवितष्ट्री इमत।
5. त्रययाः कपुममारमायाः कमान्यकपुब्जमातम् आगतविन्तयाः।
6. विज्रमालनोकनमामकक्षे गमामक्षे।
7. तमापसयाः मपतपुयाः कमायर ककतविमानम्।
8. पपुत्रस्य।
9. ययाः तषस्मनम् श्मशमानक्षे तस्यमायाः मन्दमारवित्यमायाः भस्मक्षेन समाकमम् आसष्ट्रीतम् स एवि भतमार।
10. प्रमतपन्नमम् अथर मम् असमाधमयत्विमा।
11. ककजन्तमम्।
12. क्लक्षेशक्षे।
13. बह्मस्थलमामभधयाः।
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14. मन्दमारवितष्ट्री।
15. भदैक्ष्यक्षेण।
16. अस्थष्ट्रीमन।
17. विज्रमालनोकमामभधमम्।
18. मपतककमायर करणमातम्।
19. महिमासत्त्विमायाः।
20. स्तम्भयाः।
1) बह्मस्थलमम्।
2) अमगस्विमामष्ट्री।
3) कमान्यकपुब्जमातम्।
4) कमासलन्दष्ट्री।
5) मन्दमारवितष्ट्री।
6) पपुत्रस्य कमायर मम्।
7) मठविमासष्ट्री।
8) महिमासत्विमायाः।
उत्तरमामण - २

21. कमाषन्तशष्ट्रीलयाः।
22. चितपुमविरशमतविमारमम्।
23. भगविमानम् महिमादक्षेवियाः।
24. अपरमासजतनमामकस खड्गमम्।
25. मविदमाधरक्षेन्द्रिपदमम्।

॥ इमत पञ्चमयाः पमाठयाः ॥

ससस्ककतसमामहित्यमम्
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