9
9) कमाव्यशमास्त्रप्रविक्षे श याः- २
प्रस्तमाविनमा
कविक्षेयाः कमारमयत्रष्ट्रीप्रमतभयमा समपुदत
क स कमर भविमत कमाव्यमम्। तस्य चि कमाव्यस्य मविश्लक्षेषणमाय यस्य
शमास्त्रस्यमामविभमारवियाः तस्य अलङ्कमारशमास्त्रमम् इत्यमभधमानमम्। कमविकमर णयाः कमाव्यस्य दपर णभकतस भविमत
अलङ्कमारशमास्त्रमम्। अलङ्कमारशमास्त्रनोकक्षेन ममागरण कमाव्यस्य पररशष्ट्रीलनक्षेन कमवियाः कयाः , प्रमतभमा कमा, कमाव्यस्य
लकणस प्रकमारमायाः चि, कमाव्यमम् उत्तममम् अधमस ककीदृशस विमा, सहृदययाः कयाः, रसयाः कयाः, कमाव्यक्षे कमासमास
गपुणमालङ्कमाररष्ट्रीतष्ट्रीनमामपुपयनोगयाः, विकसत्तस्विरूपस मकमम् इत्यमादष्ट्रीनमास मविषयमाणमास जमानस भविमत। एविमम् अलङ्कमारशमास्त्रजयाः
एवि कमाव्यस्य उत्तमतयमा पररशष्ट्रीलनक्षे समथर्यो भविमत। कमाव्यमानपुशष्ट्रीलनमाय ससस्ककतसमामहित्यपरम्परमायमास रमचितक्षेषपु
अलङ्कमारशमास्त्रक्षेषपु

ध्विन्यमालनोकयाः,

आनन्दविधर नककतनो

जगन्नमाथककतयाः

रसगङ्गमाधरयाः,

मम्मटमाचिमायर ककतयाः

कमाव्यप्रकमाशयाः, दषण्डरमचितयाः कमाव्यमादशर याः, मविश्विनमाथकमविरमाजककतयाः समामहित्यदपणर याः, रमाजशक्षेखरककतमा
कमाव्यमष्ट्रीममाससमा, अप्पय-दष्ट्रीमकतककतयाः कपुविलयमानन्दयाः इत्यमादययाः गन्थमायाः अत्यन्तस प्रससदमायाः।
अलङ्कमारशमास्त्रमममत नमामकरणमम् अतष्ट्रीवि प्रमाचिष्ट्रीनमम्। यषस्मनम् समयक्षे इदस नमामकरणमम् अभवितम् तदमा
अलङ्कमारमाणमास बहिह धमा प्रससमदयाः आसष्ट्रीतम् इमत कक्षेचिन कल्पयषन्त। अथविमा अलङ्कमारशब्दयाः न महि करणक्षे घञमा
उत्पन्नयाः, अमप तपु भमाविक्षे घञमा उत्पन्नयाः। अलङ्करणमम् अलङ्कमारयाः इमत। अलङ्करणस नमाम सकौन्दयमम्। तक्षेन
गपुणमालङ्कमाररष्ट्रीत्यमादष्ट्रीनमास सविमारसमास गहिणमम् इमत कक्षेचिन। अत्र तक्षेषमास प्रममाणमम् - “कमाव्यस गमाहमलङ्कमारमातम्” इमत
”सकौन्दयर मलङ्कमारयाः” इमत चि विचियाः। रमाजशक्षेखरक्षेण अलङ्कमारशमास्त्रमममत नमाम्नयाः स्थमानक्षे समामहित्यमविदमा इमत नमाम
स्विष्ट्रीककतमम्।
इदमम् अलङ्कमारशमास्त्रस महि विदैमदकलकौमककजमानमाय अत्यन्तमम् उपकमारकस भविमत। अत एतस्य
रमाजशक्षेखरक्षेण विक्षेदमाङ्गत्विस स्विष्ट्रीककतस - “पञ्चमष्ट्री समामहित्यमविदमा इमत यमायमाविरष्ट्रीययाः, समा चि चितसकणमास मविदमानमास
मनषयन्दरूपमा।” इमत।
अलङ्कमारशमास्त्रक्षेषपु
अलङ्कमारशमास्त्रष्ट्रीयपदपररचिययाः

प्रमतपमामदतमानमास
इमत

कक्षेषमासञ्चतम्

पमाठस्यमामविभमारवियाः।

पमाररभमामषकमाणमास
अषस्मनम्

पमाठक्षे

शब्दमानमास

पररचियमाय

कमविस्विरूपमम् ,

कमविभक्षेदमायाः,

प्रमतभमास्विरूपमम्, सहृदयस्विरूपमम्, कमाव्यस्विरूपमम्, कमाव्यस्य प्रयनोजनमामन, विकसत्तस्विरूपस तदक्षेदमाश्चि,
रसस्विरूपस तदक्षेदमाश्चि सममासक्षेन विमणर तमायाः।
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उदक्षेश् यमामन
अमपुस पमाठस पमठत्विमा भविमानम् -

 कमविस्विरूपस कमविभक्षेदमानम् चि जमानष्ट्रीयमातम्
 प्रमतभमास्विरूपस जमानष्ट्रीयमातम्।
 सहृदयस्विरूपस जमानष्ट्रीयमातम्।
 कमाव्यस्विरूपस जमानष्ट्रीयमातम्।
 कमाव्यप्रयनोजनमामन जमानष्ट्रीयमातम्।
 विकसत्तस्विरूपस विकसत्तभक्षेदमासश्चि जमानष्ट्रीयमातम्।
 रसस्विरूपस रसभक्षेदमासश्चि जमानष्ट्रीयमातम्।

9.1) कमविस्विरूपस कमविभक्षे द माश्चि
“अपमारक्षे कमाव्यसस स मारक्षे कमविरक्षे क याः प्रजमापमतयाः।
यथमास्मदै रनोचितक्षे मविश्विस तथक्षे दस पररवितर तक्षे ॥ ”
इमत ध्विन्यमालनोककमारस्य आनन्दविधर नमाचिमायर स्य कमविममाहिमात्म्यपरकस विचियाः तपु सपुप्रससदमक्षेवि। कमवियाः
कमाव्यसससमारस्य प्रजमापमतयाः भविमत, स यथमा मनममारतपुमम् इच्छमत तथदैवि कमाव्यस मनममारमत। स महि कमाव्यरससकमानमास
सहृदयमानमास परममादरणष्ट्रीययाः। कविक विणर नक्षे इत्यस्ममादमातनोयाः कमविशब्दनो मनषपन्नयाः। ययाः कवितक्षे स भविमत कमवियाः।
कवितक्षे नमाम विणर यमत इमत। ककीदृशस विणर नस कमविनमा मक्रयतक्षे इमत प्रश्नयाः समक्षेषमास मनसस उदक्षेमत। अत्रनोत्तरस तमावितम्
प्रत्यकष्ट्रीककतस्य स्विप्रमतभयमा सरसयमा विमाण्यमा कथनस भविमत विणर नमम्। तमादृशविणर नक्षे एवि कमवियाः स्वियस रसमास्विमादस
करनोमत अन्यमानम् कमारयमत चि। प्रमतभमा महि मदमविधमा - कमारमयत्रष्ट्री भमाविमयत्रष्ट्री चि। तत्र कमारमयत्रष्ट्रीप्रमतभयमा एवि
कमवियाः कमाव्यस मनममारमत। कमाव्यमनममारणमाय प्रमतभयमा सहि व्यपुत्पसत्तरमप अपक्षेकतक्षे। कविक्षेयाः कमाव्यरचिनस न महि
गगनकपुसपुममामदवितम् ममथ्यमाभकतस भविमत तत्र विमास्तविमाथर पयर विसमामयत्विमम् अविश्यस मतष्ठमत। कमवियाः विमास्तमविकमाथर मक्षेवि
लनोकनोत्तरचिमत्कमारसमन्नविक्षेशनक्षेन विणर यमत। कमविशब्दस्य समाममान्यतयाः कमारमयत्रष्ट्रीप्रमतभमाविमानम् व्यपुत्पसत्तममानम्
विणर मयतमा इत्यथर याः। तथमामहि कमाव्यमष्ट्रीममाससमायमास रमाजशक्षेखरयाः - “प्रमतभमाव्यपुत्पसत्तममानम् चि कमवियाः कमविररत्यपुच्यतक्षे”
इमत। यमास्कमाचिमायर मतक्षे क्रमान्तदशर्त्री इत्यथर याः।
कमाव्यमष्ट्रीममाससमामदशमा कमवियाः मत्रमविधनो भविमत शमास्त्रकमवियाः कमाव्यकमवियाः उभयकमवियाः चिक्षेमत।
क ) शमास् त्रकमवियाः - ययाः कमवियाः शमास्त्रष्ट्रीयमविषयमानम् कमाव्यरूपक्षेण प्रस्तकौमत स शमास्त्रकमवियाः।
शमास्त्रष्ट्रीयमविषयमाणमास शमास्त्रष्ट्रीयशदैल्यमा मनबदमातम् शमास्त्रकमवियाः कमाव्यक्षे रससम्पमदच्छक्षे दस मविदधमामत। शमास्त्रकमवियाः पपुनमा
मत्रधमा मविभकनो भविमत - शमास्त्रस्य रचिमयतमा, शमास्त्रक्षे कमाव्यस्य मनविक्षेशमयतमा, कमाव्यक्षे शमास्त्रस्य मनविक्षेशमयतमा चि।
ख ) कमाव् यकमवियाः - ययाः कमवियाः विचिनोविदैमचित्र्यक्षेण शमास्त्रस्थस्य तकरककरशस्य अथर स्य शदैसथल्यस
सम्पमादयमत स कमाव्यकमवियाः। रमाजशक्षेखरमतक्षे कमाव्यकमवियाः अषधमा मविभकयाः - रचिनमाकमवियाः, शब्दकमवियाः,
अथर कमवियाः, अलङ्कमारकमवियाः, उमककमवियाः, रस-कमवियाः, ममागर कमवियाः तथमा शमास्त्रमाथर कमवियाः।

ससस्ककतसमामहित्यमम्
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सस स् कक तसमामहित्यमम्
ग) उभयकमवियाः - ययाः कमवियाः स्विमानपुभविस्य आधमारक्षेण शमास्त्रष्ट्रीयस मविषयस तथमा प्रस्तकौमत यथमा
शमास्त्रष्ट्रीयरूपक्षेण सहि कमाव्यरूपममप धरमत स उभयकमवियाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः-१
1. कमविशब्दयाः कस्ममादम् धमातनोयाः उत्पन्नयाः?
2. कमविममाहिमात्म्यपरकमम् आनन्दविधर नस्य मकस विचियाः?
3. कमवियाः कयमा प्रमतभयमा कमाव्यस मनममारमत?
4. कमविशब्दस्य यमास्कनयक्षे अथर याः कयाः?
5. रमाजशक्षेखरमतक्षे प्रमतभयमा सहि मकस कमाव्यमनममारणमाय अपक्षेकतक्षे।
6. कविक्षेलरकणस मकमम्।
7. कमवियाः कमतमविधयाः।
8. शमास्त्रकमवियाः कयाः।
9. कमाव्यकमवियाः कयाः।
10. उभयकमवियाः कयाः।

9.2) प्रमतभमा
सकयरयाः यथमा प्रकमाशनशमकस मविनमा मकममप प्रकमाशमयतपुस न समथर एविमक्षेवि प्रमतभमास मविनमा कमवियाः कमाव्यस
सषपु स न समथर याः। प्रमतभमायमायाः प्रमतभमानमम् इत्यमप नमाममान्तरमम्।प्रमतभमास्विरूपस मकमममत चिक्षेतम् भट्टतकौतयाः ”

“प्रजमा नविनविनोन्मक्षे ष शमासलनष्ट्री प्रमतभमा मतमा। इमत।
नविष्ट्रीनमानमामम् अथमारनमास प्रकमाशनसमथमार प्रजमा भविमत प्रमतभमा। प्रजमायमायाः प्रकमारभकतमा प्रमतभमा। प्रमतभमा
कमाव्यस्य मनममारणक्षे हिक्षेतपुयाः इमत भमामहियाः।
आचिमायर्यो विमामनयाः कमाव्यमालङ्कमारसकत्रविकसत्तगन्थक्षे आहि ”

“कमवित्विबष्ट्री जस प्रमतभमानमम् इमत। कमवित्विस्य बष्ट्रीजस भविमत प्रमतभमानमम्। प्रमतभमास मविनमा कमाव्यस नदैवि
मनषपदतक्षे। मनषपन्नस चि कमाव्यमम् उपहिमासमाय कल्पतक्षे न तपु यशसक्षे।
अमभनविगपुप्तमाचिमायमारणमास मतक्षे ”
“अपकविर विस्तपुम नममारण कममा प्रजमा प्रमतभमा इमत। अथमारतम् नकतनस्य मविषयस्य ससरचिनक्षे समथमार प्रजमा

भविमत प्रमतभमा।
जगन्नमाथस्य नयक्षे - “कमाव्यघटनमानपुकक लशब्दमाथर्योपषस्थमतयाः प्रमतभमा

”

इमत। कमाव्यघटनमायमास

कमाव्यस्य मनममारणक्षे अनपुककलमा शब्दमाथर्योपषस्थमतयाः शब्दमाथर यनोयाः अनपुककलयाः मविकमाशनो भविमत प्रमतभमा।
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प्रमतभमालकणस रमाजशक्षेखरक्षेण प्रनोकस - “यमा शब्दगमाममम् अथर समाथर मम् अलङ्कमार -तन्त्रमम् उमकममागर मम्
अन्यदमप तथमामविधमम् असधहृदयस प्रमतभमासयमत समा प्रमतभमा।” इमत। प्रमतभमा एकमा कमविमनष्ठमा
मविशक्षेषशमकयाः यमा शब्दसमकहिमम् अथर समकहिमम् अलङ्कमारशमास्त्रमम् उमकममागर मम् अन्यदमप कमाव्यतत्त्विस हृदयक्षे
प्रमतभमासयमत। समा प्रमतभमा रमाजशक्षेखरमतक्षे कमारमयत्रष्ट्री भमाविमयत्रष्ट्री चिक्षेमत मदमविधमा। तत्र कविक्षेयाः कमाव्यरचिनमायमामम्
उपकमाररकमा कमारमयत्रष्ट्री प्रमतभमा। भमाविमयत्रष्ट्री प्रमतभमा तपु कमाव्यस्यमानपुशष्ट्रीलनक्षे सहृदयमानमास भमाविपुकमानमामपुपकमाररकमा।
एषमा ससस्कमारजन्यमा प्रमतभमा एवि कमाव्यस्य कमारणमम् इमत आलङ्कमाररकमायाः। अत एवि भमामहि आहि ”

“कमाव्यस तपु जमायतक्षे जमातपु कस्यमचित्प्रमतभमावितयाः। इमत।
व्यपुत्पसत्तयाः प्रमतभमा चि कमाव्यस्य कमारणमममत रमाजशक्षेखरयाः। अतस्तक्षेननोकमम् - “प्रमतभमाव्यपु त् पत्तष्ट्री
ममथयाः समविक्षे तक्षे शक्षे य स्यकौ इमत यमायमाविरष्ट्री य याः” इमत। व्यपुत्पसत्तयाः नमाम उमचितमानपुमचितमविविक्षेकयाः इमत।
प्रमतभमा व्यपुत्पसत्तयाः अभ्यमासयाः इत्यक्षेतत्त्रयस कमाव्यकमारणमममत मम्मटमाचिमायर याः। अभ्यमासनो नमाम मनरन्तरस
कमाव्यस्य मनममारणक्षे अध्ययनक्षे विमा प्रविकसत्तयाः। अतस्तक्षेननोकस “शमकमनर प ण
पु तमा लनोकशमास्त्रमादविक्षे क णमातम्।
कमाव्यजमशकयमाऽभ्यमासयाः इमत हिक्षे त स्
पु तद द
पु विक्षे ॥ ” इमत।
रद्रिटमाचिमायर मतक्षे अमप ‘प्रमतभमाव् यपु त् पत्त्यमाभ्यमासमा: कमाव् यहिक्षे त पु: ’ इमत।
दषण्डनयाः मतमक्षेविमक्षेवि “नदै स मगर क की चि प्रमतभमा शपुतस चि बहिह मनमर ल मम्।
अमन्दश्चिमामभयनोगनोऽस्यमायाः कमारणस कमाव्यसम्पदयाः॥” इमत।
परन्तपु “अव्यपु त् पसत्तकक तनो दनोषयाः शक्त्यमा सस म वयतक्षे कविक्षे याः ।
यत्त्विशमककक तस्तस्य स झमटत्यविभमासतक्षे ॥ ”
इमत आनन्दविधर नमाचिमायर स्य मतमविश्लषणक्षेन जमायतक्षे प्रमतभमाशमकरक्षेवि कमाव्यस्य हिक्षेतपुयाः। एविस प्रमतभमा
कमाव्यमनममारणक्षे हिक्षेतपुयाः तत्सहिमायककौ व्यपुत्पत्त्यभ्यमासकौ इमत मतमक्षेवि समष्ट्रीचिष्ट्रीनमम्।

पमाठगतप्रश्नमायाः-२
11. भट्टतकौतस्य मतक्षे प्रमतभमा कमा।
12. अमभनविगपुप्तमाचिमायमारणमास मतक्षे प्रमतभमा कमा।
13. जगन्नमाथनयक्षे प्रमतभमालकणस मकमम्।
14. रमाजशक्षेखरनयक्षे प्रमतभमालकणस मकमम्।
15. रमाजशक्षेखरनयक्षे प्रमतभमा कमतमविधमा कमाश्चि।
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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16. व्यपुत्पसत्तयाः नमाम कमा।
17. अभ्यमासयाः नमाम कयाः।
18. कमामन कमाव्यस्य कमारणमामन मम्मटनयक्षे।
19. विस्तपुतयाः मकस कमाव्यस्य कमारणमम्।

9.3) सहृदययाः
सहृदययाः भविमत कमविसममानहृदययाः। कविक्षेयाः कमाव्यस तददैवि प्रमतष्ठमास लभतक्षे यदमा तत्कमाव्यस सहृदयहृदयमम्
आहमादयमत। कमविवितम् सहृदयस्यमामप अषस्त महित्त्विमम्। अत एवि अमभनविगपुप्तपमादमायाः लनोचिनमारम्भक्षे कथयषन्त “सरस्वित्यमास्तत्त्विस कमविसहृदयमाख्यस मविजयतक्षे।” इमत।
कमाव्यरूपमायमायाः विमाग्दक्षेव्यमायाः कमायस्य असशदयस कमवियाः सहृदयश्चि। तत्र कमवि प्रख्यमाविमानम् अथमारतम्
कमारमयत्रष्ट्रीप्रमतभमाविमानम्। सहृदययाः उपमाख्यमाविमानम् अथमारद म् भमाविमयत्रष्ट्रीप्रमतभमाविमानम्। भमाविमयत्रष्ट्री प्रमतभमा एवि कविक्षेयाः
शममम् अमभप्रमायञ्च भमावियमत। अनयमा प्रमतभयमा एवि कविक्षेयाः व्यमापमारयाः समाथर क्यस यमामत। अन्यथमा कविक्षेयाः व्यमापमारस्तपु
विदैफल्यममयमातम्। एविमम् एतमादृशभमाविमयत्रष्ट्रीप्रमतभमाविमानम् सहृदय एवि कमविरमचितस्य कमाव्यस्य आस्विमादकयाः।
एतमादृशस्य

सहृदयस्य

कमाव्यमानपुशष्ट्रीलनमाभ्यमासविशमादम्

स्विरूपस

मविशदष्ट्रीभकतक्षे

लनोचिनक्षे

मननोमपुकपुरक्षे

आहिह याः

अमभनविगपुप्तपमादमायाः

विणर नष्ट्रीयमविषयतन्मयष्ट्रीभविनयनोग्यतमा

-

“यक्षेषमास
तक्षे

एवि

हृदयससविमादभमाजयाः सहृदयमायाः।” इमत। सविर दमा कमाव्यमानपुशष्ट्रीलनक्षेन यक्षेषमास मनयाः कमविकमाव्यक्षेषपु तन्मयस भविमत तक्षे एवि
सहृदयमायाः भविषन्त। सहृदययाः कमविमनममर तस कमाव्यस शृण्विनम् तम्नयनो भकत्विमा कमविसदृश एवि रसमगनो भविमत। कमवियाः
कमाव्यरचिनक्षेन कमाव्यरसमास्विमादक्षे स्वितन्त्रतमास भजतक्षे। मकन्तपु सहृदययाः कमविविण्यर ममानस शृण्विनम् रसमास्विमादस करनोतष्ट्रीमत
स कमाव्यमाधष्ट्रीनयाः। सहृदयस्य भमाविपुकयाः, रससकयाः, भमाविकयाः, सचिक्षेतमायाः इत्यमादष्ट्रीमन नमाममान्तरमामण।

पमाठगतप्रश्नमायाः-३
20. सहृदयलकणस मकमम्।
21. सरस्वित्यमायाः तत्त्विदयस मकमम्।
22. सहृदययाः ककीदृक्प्रमतभमाविमानम्।
23. सहृदयस्य नमाममान्तरमामण कमामन।

9.4) कमाव्यमम्
कविक्षेयाः कमर इत्यथर कमविशब्दमातम् कमर ण्यथर "गपुणविचिनबमाह्मणमदभ्य: कमर चि" इमत सकत्रक्षेण षयञ्प्रत्ययक्षे
कमाव्यशब्दनो मनषपदतक्षे। कविक्षेयाः कमारमयत्रष्ट्रीप्रमतभमासमपुदत
क स कमर भविमत कमाव्यमम्।
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तस्य कमाव्यस्य मकस लकणमम् इमत चिक्षेद म् अमालङ्कमाररकदैयाः कमाव्यस्य बहिह मन लकणमामन प्रनोकमामन।
तत्रमामगपपुरमाणक्षे यथमा “ससकक्षेपमादम् विमाक्यममषमाथर व्यविषच्छन्नमा पदमाविलष्ट्री।
कमाव्यस स्फपुरदलङ्कमारस गपुणविदनोषविसजर तमम्॥” इमत।
अथमारदम्

इषमाथर व्यविषच्छन्नमा

पदमाविलष्ट्री

कमाव्यमम्

इमत।

इषमाथर याः

नमाम

चिमत्ककमतबहिह लयाः

लनोकनोत्तरमाहमादजनकयाः अथर याः। तमादृशव्यविषच्छन्नयाः पदसमकहि एवि कमाव्यमम्। अत्र स्फपुरदलङ्कमारममत्यमामदकस
प्रशषस्तविचिनस न तपु स्विरूपकथनमम्।
एतदक्षेवि दषण्डननोकस - “शरष्ट्रीरस तमाविमदषमाथर व्यविषच्छन्नमा पदमाविलष्ट्री।” इमत।
आनन्दविधर नमाचिमायर नयक्षे

तपु

- “सहृदयहृदयमाहमामदशब्दमाथर मयत्विमक्षेवि कमाव्य-लकणमम्” इमत।

सहृदयमानमास हृदयमामन आहमादयतयाः यकौ शब्दमाथर्यौ तन्मयमक्षेवि कमाव्यमम्।
भमामहिमतक्षे कमाव्यलकणस तमावितम् - “शब्दमाथर्यौ समहितकौ कमाव्यमम्” इमत। शब्दमाथर्यौ समहितकौ
लनोकनोत्तरचिमत्कमारकमारकधमरण ससयक
पु कौ भविमत कमाव्यमम्।
विमामननयक्षे तपु - “कमाव्यस गमाहमलङ्कमारमातम्। कमाव्यशब्दनोऽयस गपुणमालङ्कमारससस्ककतयनोयाः शब्दमाथर यनोविर तरतक्षे।
भक्त्यमा तपु शब्दमाथर ममात्रविचिनोऽत्र लभ्यतक्षे।” इमत। अत्रमामप शब्दमाथर यनोरक्षेवि कमाव्यत्विस स्विष्ट्रीककतमम्।
आलङ्कमाररकभनोजनयक्षे तपु - “मनदर्योषस गपुणवित्कमाव्यमलङ्कमारदैरलङ्ककतमम्।” इमत। दनोषरमहितस गपुणवितम्
अलङ्कमारमालङ्ककतस विमाक्यस भविमत कमाव्यमम्।
आचिमायर मम्मटस्तपु - “तददनोषकौ शब्दमाथर्यौ सगपुणमाविनलङ्ककतष्ट्री पपुनयाः क्विमामप” इमत। दनोषरमहितकौ
गपुणसमहितकौ सविर त्र समालङ्कमारकौ क्विमचिदलङ्कमारमविरमहितकौ अमप शब्दमाथर्यौ कमाव्यमम् इमत।
जगन्नमाथनो रसगङ्गमाधरक्षे - “रमणष्ट्रीयमाथर प्रमतपमादकयाः शब्दयाः कमाव्यमम्” इमत। रमणष्ट्रीययाः ययाः अथर याः तस्य
प्रमतपमादकयाः शब्दनो भविमत कमाव्यमम्। रमणष्ट्रीयतमा नमाम लनोकनोत्तर आनन्दयाः। रमणष्ट्रीययाः नमाम लनोकनोत्तरमानन्दस्य
जनकयाः। धनस तक्षे दमास्यमामम पपुत्रस्तक्षे जमातयाः इत्यमामदविमाक्यदैयाः जन्य आनन्दनो लकौमकक एवि भविमत , न स
लनोकनोत्तरयाः। एविस लनोकनोत्तरमानन्दजनकस्य अथर स्य प्रमतपमादकयाः शब्दनो विमाक्यस भविमत कमाव्यमम् इमत।
मविश्विनमाथकमविरमाजनो दपर णक्षे - “विमाक्यस रसमात्मकस कमाव्यमम्” इमत। रसमाभमावितदमाभमासमायाः आत्ममानयाः
यस्य तमादृशस विमाक्यस भविमत कमाव्यमम्।
ननपु विमाक्यस ककीदृशस भविमत इमत चिक्षेदमाहि मविश्विनमाथयाः“विमाक्यस स्यमादनोगतमाकमाङ्क्षमाससत्तयपुकयाः पदनोच्चिययाः।” इमत। तमादृशयाः पदनोच्चिययाः पदसमकहियाः विमाक्यस
भविमत यषस्मनम् पदसमकहिक्षे यनोग्यतमा आकमाङ्क्षमा आससत्तश्चि मतष्ठमत।
अत्र पदस नमाम मकमममत चिक्षेदच्पु यतक्षे ”विणमारयाः पदस प्रयनोगमाहिमारनषन्वितदैकमाथर बनोधकमायाः।” इमत। प्रयनोगमाहिर याः अनषन्वितदैकमाथर बनोधकयाः विणर समकहियाः
पदमम्।

ससस्ककतसमामहित्यमम्
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पदमाथमारनमास

परस्परसम्बन्धक्षे

बमाधमाभमावियाः

यनोग्यतमा।

पदमाथमारनमामम्

अमभधमामदमभयाः

विकसत्तमभयाः

पदप्रमतपमादममानमानमामम् अथमारनमास परस्परसम्बन्धक्षे परस्परमान्वियबनोधक्षे बमाधमाभमावियाः प्रमतबन्धकमाभमावियाः यनोग्यतमा।
यथमा - ककषणनो नगरस यमामत। मकन्तपु विमहनमा ससञ्चमत इत्यमादकौ परस्परसम्बन्धक्षे विमहनमा सक्षेकनो न शक्ययाः इमत
बमाधस्य सत्त्विमातम् यनोग्यतमाभमाविमातम् न विमाक्यत्विमम्।
पदमानमास पदमान्तरसमापक्षेकतमा भविमत आकमाङ्क्षमा। अत एवि मनरमाकमाङ्क्षस्य गकौयाः अश्वियाः पपुरषयाः इत्यस्य न
विमाक्यतमा।
आससत्तनमारम पदमाथर्योपषस्थतक्षेयाः अव्यविधमानमम्। तक्षेन दक्षेविदत्तयाः इमत पदस्य मदनमान्तरनोच्चिमाररतक्षेन
गच्छतष्ट्रीमत इत्यनक्षेन सङ्गतकौ विमाक्यतमा न भविमत।
एविस कक्षेचिन भमामहिमम्मटमादययाः आलङ्कमाररकमायाः शब्दमाथर यनोयाः प्रमाधमान्यक्षेन, कक्षेचिन

दषण्ड-जगन्नमाथ-

कमविरमाजमादययाः चि शब्दस्य प्रमाधमान्यक्षेन कमाव्यलकणस प्रनोकविन्तयाः। तत्र यथमाममत लकणस गमाहमम्। कमारणस सविमारमण
एवि लकणमामन स्विविदैमशषटस धमारयषन्त।
तच्चि कमाव्यस ध्विमनकमाव्यस गपुणष्ट्रीभकतव्यङ्ग्यस चिक्षेमत मदमविधमम्। ततयाः दृश्यशव्यभक्षेदक्षेन पपुनयाः ददैमविध्यस
तस्य। एविस तस्य भक्षेदमानमास मविषयक्षे असधकजमानमाय दपर णमामदगन्थमा द्रिषव्यमायाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः-४
24. कमाव्यशब्दक्षे कयाः शब्दयाः कयाः प्रत्ययश्चि।
25. कमाव्यशब्दमनषपत्तकौ मकस सकत्रमम्।
26. अमगपपुरमाणनोकस कमाव्यलकणस मकमम्।
27. दषण्डप्रनोकस कमाव्यलकणस मकमम्।
28. भमामहिप्रनोकस कमाव्यलकणस मकमम्।
29. आनन्दविधर ननोकस कमाव्यलकणस मकमम्।
30. जगन्नमाथनोकस कमाव्यलकणस मकमम्।
31. मम्मटस्य कमाव्यलकणस मकमम्।
32. मविश्विनमाथस्य कमाव्यलकणस मकमम्।
33. विमाक्यलकणस दपर णनयक्षे मकमम्।
34. पदलकणस दपर णनयक्षे मकमम्।
35. आकमाङ्क्षमा कमा।
36. यनोग्यतमा कमा।
37. आससत्तयाः कमा।
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9.5) कमाव्यप्रयनोजनमम्
“प्रयनोजनमनपुमदश्य न मन्दनोऽमप प्रवितर तक्षे” इमत उमकस्तपु सपुप्रससदमा एवि। ननपु एतमादृशस्य कमाव्यस्य
मनममारणक्षे मकस प्रयनोजनमम् इमत प्रश्नयाः समक्षेषमास मनसस आयमामत। तत्र कमाव्यतत्त्विजमा आलङ्कमाररकमायाः बहिह धमा
कमाव्यस्य प्रयनोजनमामन प्रनोकविन्तयाः। तत्र कमाव्यप्रकमाशकमारस्य मम्मटमाचिमायर स्य इदस मतस तमावितम् “कमाव्यस यशसक्षे ऽ थर कक तक्षे व्यविहिमारमविदक्षे मशविक्षे त रकतयक्षे ।
सदयाः परमनविकरत यक्षे कमान्तमासषम्मततयनोपदक्षे श यपु जक्षे ॥ ” इमत।
यशसक्षे, अथर ककतक्षे, व्यविहिमारमविदक्षे, मशविक्षेतरकतयक्षे, सदयाः परमनविकरतयक्षे कमान्तमासषम्मततयमा उपदक्षेशयपुजक्षे चि
कमाव्यस भविमत। कमाव्यस ककीमतर जनयमत, अथर प्रददमामत, व्यविहिमारजमानस चि ददमामत। कमाव्यदमारमा
भगविन्नमारमायणमादष्ट्रीनमास पकजनक्षेन मशविक्षेतरस्य अमङ्गलस्य प्रशमनस भविमत। कमाव्यस शविणक्षेन बह्ममानन्दसहिनोदरस रसस
जनयमत। कमाव्यस भविमत कमान्तमासषम्मतस विचियाः। विक्षेदमायाः प्रभपुसषम्मतमायाः भविषन्त। तक्षे प्रभपुवितम् सत्यस विद धमर
चिरक्षेत्यमामदकमम् उपमदशषन्त। परन्तपु कमाव्यस मप्रयमा इवि भविमत। मप्रयमा अथमारद म् भमायमार यथमा मधपुरमामभयाः विमासग्भयाः भतपुरयाः
ककत्यमाककत्यमविविक्षेकस जनयमत तथदैवि कमाव्यस सरसयमा शदैल्यमा रमाममामदविदम् विमतर तव्यमम्, न रमाविणमामदवितम्
इत्यमामदककत्यमाककत्यमविविक्षेकस जनयमत।
एविमक्षेवि मविश्विनमाथयाः कथयमत “चितपुविर गर फ लप्रमामप्तयाः सपुख मादल्पसधयमाममप।
कमाव्यमादक्षे वि यतस्तक्षे न तत्स्विरूपस मनरूप्यतक्षे ॥ ” इमत। चितपुविरगर्यो नमाम धमर याः अथर याः कमामयाः मनोकयाः।
भगविन्नमारमायणस्तविमामदनमा “एकयाः शब्दयाः सम्यग्जमातयाः सपुप्रयपुकयाः स्विगर लनोकक्षे कमामधपुगम् भविमत” इत्यमामदनमा
विचिनक्षेन चि कमाव्यमादम् धमर प्रमामप्तयाः। अथर प्रमामप्तयाः तपु यथमा शष्ट्रीहिषर नमाम्नमा रत्नमाविलष्ट्रीनमामटकमामनममारणक्षेन धमाविकयाः बहिह मन
धनमामन

लब्धविमानम्।

अनपुसन्धमानमाभमाविमातम्

कमामप्रमामप्तश्चि

धनदैरवि
क्षे

भविमत।

मनोकनोपयनोमगविमाक्यक्षेषपु

मकञ्च,

भविमत।

मनोकप्रमामप्तयाः

कमाव्यजन्यस्य

व्यपुत्पसत्तकमारकस

भविमत

धममारमदफलस्य
कमाव्यमम्।

एविस

चितपुविरगरफलप्रमापकस कमाव्यमम्।
एविमक्षेविमाहि भमामहिमाचिमायर याः “धममारथर क माममनोकक्षे ष पु विदै चि कण्यस कलमासपु चि।
करनोमत ककीमतर प्रष्ट्री म तस चि समाधपुक माव्यमनषक्षे वि णमम्॥ ” इमत।
चितपुविरगरफलप्रमामप्तयाः विक्षेदमामदशमास्त्रक्षेभ्ययाः नष्ट्रीरसतयमा भविमत कमाव्यमातम् तपु सरसतयमा इमत कमाव्यस्य
मविशक्षेषयाः। यतनो महि रनोगस्य प्रशमनस कटपु ककौषधक्षेन भवितपु इत्यस्यमापक्षेकयमा ससतशकररमायनोगक्षेन एवि सविर विमाञ्छषन्त।
कमाव्यस धममारमदसमाधननोपमायतयमा उत्ककषहिक्षेतपुयाः। तथमाहमाहि अमगपपुरमाणक्षे व्यमासयाः “नरत्विस द ल
पु र भस लनोकक्षे मविदमा तत्र सपुद ल
पु र भ मा।
कमवित्विस द ल
पु र भस लनोकक्षे शमकस्तत्र सपुद ल
पु र भ मा॥” इमत।
एविस समष्ट्रीकणक्षेन आयमामत यतम् पपुरषमाथर बनोधयाः रसमास्विमादयाः चिक्षेमत कमाव्यस्य मपुख्यस प्रयनोजनदयमम्।
बनोधस्य रसमास्विमादस्य चि मध्यक्षे रसमास्विमाद एवि कमाव्यस्य प्रधमानस प्रयनोजनमम्। अत आहि ममहिमभट्टयाः ससस्ककतसमामहित्यमम्
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“कमाव्यक्षे रसमयतमा सविर्यो न बनोदमा न मनयनोगभमाकम् ।” इमत।

पमाठगतप्रश्नमायाः-५
38. मम्मटमाचिमायर नयक्षे कमाव्यप्रयनोजनस मकमम्।
39. मविश्विनमाथनयक्षे कमाव्यप्रयनोजनस मकमम्।
40. कमाव्यमातम् मशविक्षेतरकमतयाः कथस भविमत।
41. भमामहिमाचिमायर नयक्षे कमाव्यस मकस करनोमत।
42. अमगपपुरमाणक्षे कमाव्यमविषय मकमपुकमम्।
43. कमाव्यस्य प्रयनोजनदयस मकमम्।
44. कमाव्यस्य सविमारपक्षेकयमा मकस मपुख्यस प्रयनोजनमम्। तत्र चि प्रममाणस मकमम्।

9.6) विकस त्तस्विरूपमम्
शब्दयाः प्रमतपमादकयाः भविमत अथर श्चि प्रमतपमादनो भविमत। शब्दनो महि मत्रमविधयाः - विमाचिकयाः लमाकमणकयाः
व्यञकश्चिक्षेमत। शब्दस्य त्रदैमविध्यमादम् अथर याः अमप मत्रमविधयाः - विमाच्ययाः लक्ष्यनो व्यङ्ग्यश्चिक्षेमत। शब्दयाः यक्षेन व्यमापमारक्षेण
अथर बनोधयमत स व्यमापमारनो विकसत्तयाः। एविञ्च शब्दमनष्ठयाः अथर बनोधकनो व्यमापमारमविशक्षेषनो भविमत विकसत्तयाः। विकत्तक्षेयाः शमकयाः
इत्यमप व्यविहिमारनो मविश्विनमाथक्षेन मक्रयतक्षे। तत्र शमकयाः मत्रमविधमा - अमभधमा लकणमा व्यञनमा चिक्षेमत। तत्र
कमाररकमाममाहि मविश्विनमाथयाः “विमाच्यनोऽमभधयमा बनोध्यनो लक्ष्यनो लकणयमा मतयाः।
व्यङ्ग्यनो व्यञनयमा तमायाः स्यपु ष स्तसयाः शब्दस्य शकययाः॥” इमत।
एविस विमाच्यमाथर स्य प्रमतपमामदकमा अमभधमा, लक्ष्यमाथर स्य प्रमतपमामदकमा लकणमा व्यङ्ग्यमाथर स्य चि
प्रमतपमामदकमा व्यञनमा भविमत।

9.6.1) अमभधमास्विरूपमम्
शब्दमाथर स्य

प्रमतपमामदकमासपु

शमकषपु

आदमा

भविमत

-

विमाच्यमाथर प्रमतपमामदकमा

अमभधमा।

अमभधमालकणममाहि मविश्विनमाथयाः “तत्र सङ्कक्षे मततमाथर स्य बनोधनमादमगममामभधमा।” इमत।
तत्र मतसकषपु शमकषपु मध्यक्षे सङ्कक्षे मततमाथर स्य सङ्कक्षे त इच्छमामविशक्षेषयाः तस्य मविषयस्य अथर स्य बनोधनमातम्
कथनमातम् अमभधमा अमगममा प्रथममा भविमत। सङ्कक्षे मततयाः नमाम सङ्कक्षे तमविषययाः। सङ्कक्षे तनो नमाम कयाः इमत चिक्षेदमाहि
गदमाधरभट्टमाचिमायर याः -
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“इदस पदममममम् अथर बनोधयतपु इमत अस्ममात्पदमादम् अयमथर्यो बनोदव्य इमत विक्षेच्छमा सङ्कक्षे तरूपमा विकसत्तयाः”
इमत।
एविमक्षेवि सङ्कक्षे तयाः स्विमाभमामविकनो व्यमापमार इमत मष्ट्रीममाससकमायाः। सङ्कक्षे तमादक्षेवि पदपदमाथर यनोयाः मध्यक्षे मनयतयाः
विमाच्यविमाचिकसम्बन्धयाः ससध्यमत। विमाच्यविमाचिकसम्बन्धसत्त्विमादक्षेवि विमहशब्दयाः समयरूपमाथर न बनोधयमत। एविस
समाममान्यतयाः सङ्कक्षे मततमाथर्यो नमाम विमाच्ययाः शक्यनो विमा मपुख्यमाथर याः। तस्य बनोधनमातम् स्विजमानक्षेन शमाब्दबनोधजननमातम्
आदमा अमभधमाशमकयाः।
तस्य सङ्कक्षे तगहिस्य कक्षे उपमायमायाः इमत प्रश्नयाः समपुदक्षेमत। सङ्कक्षे तगहिस्य तत्र प्रससदमा कमाररकमा तमावितम् शमकगहिस व्यमाकरणनोपममानकनोशमाप्तविमाक्यमादम् व्यविहिमारतश्चि।
विमाक्यस्य शक्षे ष मामदविकतक्षे विर द षन्त समामन्नध्यतयाः ससदपदस्य विकद मायाः॥ इमत।
तत्र व्यमाकरणमामदभ्ययाः सङ्कक्षे तगहिस्य क्रमश उदमाहिरणमामन प्रस्तकयन्तक्षे क) व्यमाकरणमातम् सङ्कक्षे तगहिस्य उदमाहिरणस - पमाचिकयाः इमत। अत्र पच्धमातनोयाः कतर रर ण्विपुल्प्रत्ययक्षेन
पमाचिकशब्दस्य पमाककतर रर सङ्कक्षे तबनोधयाः भविमत।
ख) उपममानमातम् सङ्कक्षे तगहिस्य उदमाहिरणस - गनोसदृशनो गविययाः इमत। गनोसदृशयाः गविययाः इत्यपुपममानमादम्
गवियदशर नक्षेन अयस गनोसदृशयाः अतयाः गवियपदविमाच्ययाः इमत सङ्कक्षे तगहिनो भविमत।
ग) “मविषणपुनमाररमायणयाः ककषणयाः” इत्यमरकनोशमातम् नमारमायणमामदशब्दमानमास मविषणकौ सङ्कक्षे तनो गकहतक्षे।
घ) “अयमम् अश्विशब्दविमाच्ययाः” इत्यमाप्तविमाक्यमातम् बमालयाः अयस पशपुयाः अश्विशब्दबनोध्ययाः इमत
सङ्कक्षे तमविधमारयमत।
ङि) व्यविहिमारतयाः सङ्कक्षे तगहिनो यथमा - उत्तमविकदक्षेन मध्यमविकदमम् उमदश्य गमाममानय इमत उकमम्। तदमा
मध्यमविकदयाः गमामम् आनयमत। तस गविमानयनप्रविकत्तस दृषटमा बमालकयाः विमाक्यस्य समास्नमामदमषत्पण्डमानयनमथर याः इमत
जमानमामत। ततयाः गमास बधमान इत्यपुकक्षे मध्यमविकदयाः गमास बध्नमामत। एविमम् आविमापनोदमापमाभ्यमास बमालकयाः गनोशब्दस्य
समास्नमामदममानम् अथर याः इमत सङ्कक्षे तमम् अविधमारयमत।
चि) विमाक्यशक्षेषमातम् सङ्कक्षे तगहिनो यथमा - “यविमयश्चिरभर विमत” इमत शपुतकौ यविशब्दस्य दष्ट्रीघरशककक्षे मप्रयङ्गकौ
विमा प्रयनोग इमत ससशययाः। तत्र “विसन्तक्षे सविर शस्यमानमास जमायतक्षे पत्रशमातनमम्।
मनोदममानमाश्चि मतष्ठषन्त यविमायाः कमणशशमासलनयाः॥” इमत मविध्यथर कमाकमाङ्क्षमायमायाः प्रवितर ममानमादम्
विमाक्यशक्षेषमातम् दष्ट्रीघरशककक्षे यविशब्दस्य सङ्कक्षे तगहियाः।
छ) मविविकमतनमारम मविविरणमम्। मविविरणमातम् शमकगहिनो यथमा - “हिररयाः विमासपुदक्षेवियाः” इमत। अत्र
अश्विमादनक्षेकमाथर कतयमा हिररशब्दस्यमाथर याः क इमत ससशयक्षे विमासपुदक्षेवियाः इमत मविविरणमादम् हिररशब्दस्य विमासपुदक्षेविक्षे
सङ्कक्षे तगहिनो भविमत।

ससस्ककतसमामहित्यमम्
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ज) ससदपदस्य समामन्नध्यमातम् सङ्कक्षे तगहिनो यथमा - “इहि प्रमभन्नकमलनोदरक्षे मधकमन मधपुकरयाः मपबमत”
इमत। मधपुकरशब्दस्य भ्रमरयाः मधपुममककमा विमा अथर इमत ससशयक्षे कमलपदसमामन्नध्यमातम् मधपुकरशब्दस्य भ्रमरक्षे
सङ्कक्षे तगहियाः।
स चि सङ्कक्षे तयाः जमातकौ गपुणक्षे द्रिव्यक्षे मक्रयमायमास चि गकहतक्षे। अत आहि दपर णकमारयाः “सङ्कक्षे तनो गकहतक्षे जमातकौ गपुणद्रिव्यमक्रयमामदषपु।” इमत।

9.6.2) लकणमास्विरूपमम्
लक्ष्यमाथर प्रमतपमामदकमा भविमत लकणमा। तस्यमायाः मकस स्विरूपमममत चिक्षेदमाहि मविश्विनमाथयाः “मपुख् यमाथर ब माधक्षे तदपुक नो ययमान्यनोऽथर याः प्रतष्ट्री य तक्षे ।
रूढक्षे याः प्रयनोजनमादमासकौ लकणमा शमकरमपर तमा॥” इमत।
मपुख्यमाथर बमाधक्षे मपुख्यमाथर स्य अमभधमाप्रमतपमादस्यमाथर स्य बमाधक्षे रूढक्षेयाः रूमढमनममत्तमातम् प्रयनोजनमातम्
प्रयनोजनमनममत्तमादम् विमा ययमा विकत्त्यमा तदपुकयाः मपुख्यमाथर सम्बन्धयपुकयाः अन्ययाः अथर याः मपुख्यमाथमारद म् मभन्नमाथर याः प्रतष्ट्रीयतक्षे
जमायतक्षे, असकौ समा अमपर तमा आरनोमपतमा स्विमाभमामविकक्षेतरमा शमकयाः विकसत्तयाः लकणमानमाममकमा। विकपुयाः प्रयनोजनमनममत्तमादम्
रूमढमनममत्तमादम् विमा मपुख्यमाथर स्य बमाधनो भविमत।
एविमम् इयस लकणमा रूमढमकल मा प्रयनोजनमकल मा चिक्षेमत मदमविधमा। तत्र रूमढयाः नमाम प्रससमदयाः। रूमढमकलमा
यथमा

- कसलङ्गयाः समाहिससकयाः इमत। अत्र समाहिससकत्विधमर याः चिक्षेतनक्षे एवि सम्भविमत। अचिक्षेतनक्षे

कसलङ्गनमामकदक्षेशमविशक्षेषक्षे न सम्भवितष्ट्रीमत कसलङ्गशब्दस्य मपुख्यमाथर बमाधयाः। तदमा रूमढविशमातम् कसलङ्गशब्दयाः
कसलङ्गदक्षेशविमासष्ट्री इत्यथर लकणयमा प्रमतपमादयमत। तक्षेन कसलङ्गदक्षेशस्थयाः समाहिससकयाः इत्यथर याः सम्भविमत।
प्रयनोजनमकलमायमा लकणमायमा उदमाहिरणस यथमा गङ्गमायमास घनोषयाः इमत। अत्र गङ्गमाशब्दस्य जलप्रविमाहिमविशक्षेषनो
मपुख्यमाथर याः। तत्र घनोषयाः गमामयाः नदैवि सम्भवितष्ट्रीमत गङ्गमाशब्दस्य जलप्रविमाहिरूपस्य मपुख्यमाथर स्य बमाधयाः। ततनो
बमासधतनो गङ्गमाशब्दनो विककतमात्पयर ससदयक्षे जलप्रविमाहियपुकस तष्ट्रीररूपमथर लकणयमा बनोधयमत। गङ्गमामनष्ठमायाः
शष्ट्रीतत्विपमाविनत्विमादययाः धममारयाः घनोषक्षे अमप सषन्त इमत प्रयनोजनमम्। अयस प्रयनोजनभकतमाथर्यो व्यञनयमा प्रमतपमादतक्षे
इमत मविशक्षेषयाः।
मदमविधमा चि लकणमा पपुनयाः उपमादमानलकणमा लकणलकणमा चिक्षेमत मदमविधमा। तत्र उपमादमानलकणमायमा
लकणमम् “मपुख् यमाथर स्यक्षे त रमाकक्षे प नो विमाक्यमाथर ऽ न्वियससदयक्षे ।
स्यमादमात्मननोऽप्यपुप मादमानमादक्षे ष नोपमादमानलकणमा॥” इमत।
ययमा

लकणमाविकत्त्यमा

विमाक्यमाथर

अन्वियससदयक्षे

मपुख्यमाथर स्य

इतरमाकक्षेपनो

मपुख्यमाथर मनष्ठधमर मभन्नधममारमविच्छन्नस्य आकक्षेपनो भविमत, मपुख्यमाथर स्य चि गहिणस भविमत समा उपमादमानलकणमा।
तस्यमा उदमाहिरणस यथमा श्विक्षेतनो धमाविमत इमत। श्विक्षेतशब्दस्य गपुणविमाचिकत्विमातम् तस्य धमाविनमक्रयमायमामम् अनन्वियमातम्
मपुखमाथर बमाधनो भविमत। तदमा उपमादमानलकणयमा श्विक्षेतशब्दस्य श्विक्षेतविणर मविमशषयाः अश्वियाः इत्यथर याः स्विष्ट्रीमक्रयतक्षे। ततयाः
अश्विस्य श्विक्षेतविणर स्य चि धमाविनमक्रयमायमामन्विययाः ससध्यमत।
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लकणलकणमायमा लकणमम् “अपर णस स्विस्य विमाक्यमाथर परस्यमान्वियससदयक्षे ।
उपलकणहिक्षे त पुत् विमादक्षे ष मा लकणलकणमा॥” इमत।
ययमा लकणमाविकत्त्यमा विमाक्यमाथर परस्य मपुख्यमाथर मभन्नस्य अन्वियससदयक्षे स्विस्य मपुख्यमाथर स्य अपर णस
त्यमागनो भविमत उपलकणहिक्षेतपुत्विमातम् स्विमाथर त्यमागप्रयनोजकतयमा हिक्षेतपुत्विमादम् एषमा लकणलकणमा। तस्यमा उदमाहिरणस
गङ्गमायमायाः घनोषयाः इत्यक्षेवि। तत्र गङ्गमापदस्य जलप्रविमाहिरूपमाथर स्य सम्पकणरतयाः त्यमागमातम् तत्र उपलकणलकणमा।
एविमक्षेवि लकणमायमायाः समारनोपमा समाध्यविसमानमायाः इत्यमादययाः बहिवियाः अविमान्तरप्रकमारमायाः सम्भविषन्त।

9.6.3) व्यञनमास्विरूपमम्
व्यङ्ग्यमाथर प्रमतपमामदकमा भविमत व्यञनमा। तस्यमायाः मकस स्विरूपमममत चिक्षेदमाहि मविश्विनमाथयाः “मविरतमास्विमभधमादमासपु ययमाथर्यो बनोध्यतक्षे परयाः।
समा विकस त्तव्यर ञनमा नमाम शब्दस्यमाथमारम दकस्य चि॥” इमत।
“शब्दबपुम दकमर ण मास मविरम्य व्यमापमारमाभमावियाः” इमत नयक्षेन अमभधमालकणमामदविकसत्तषपु स्विस स्विमम् अथर
प्रमतपमाद मविरतमासपु ययमा शक्त्यमा अपरयाः विमाच्यमाथर लक्ष्यमाथमारभ्यमास मभन्न एवि अथर्यो बनोध्यतक्षे समा विकसत्तयाः शब्दस्य
अथर स्य प्रककमतप्रत्ययमादक्षेश्चि व्यञनमानमाममकमा। एविस व्यञनमा तपु अमभधमालकणमामदसकलविकसत्तभ्यनो व्यमतररकमा
आलङ्कमाररकप्रपञ्चक्षे सपुप्रससदमा नकतनमा कमाचिन विकसत्तयाः।
यथमा उदमाहिरणस - गतनोऽस्तमकरयाः इमत। अत्र क्रकीडन्तस बमालकस प्रमत मपतपुयाः उककौ गकहिस गच्छ इत्यथर्यो
व्यञनयमा बनोध्यतक्षे। स चि व्यङ्ग्यमाथर्यो ध्विमनयाः प्रतष्ट्रीयममानमाथर्यो गम्य इमत चि व्यविमह्रियतक्षे।
एतमादृशस्य अनपुभविससदस्य अथर स्य प्रमतपमादनमाय एवि व्यञनमा विकसत्तयाः। तस्यमायाः विकत्तक्षेयाः आमविभमारवियाः
आनन्दविधर नमाचिमायर स्य ध्विन्यमालनोकनमामकक्षे गन्थक्षे प्रथमस दृश्यतक्षे।
समा चि विकसत्तयाः - अमभधमामकलमा लकणमामकलमा चिक्षेमत मदमविधमा। तत्र अमभधमामकलमायमा लकणस तमावितम् “अनक्षेकमाथर स्य शब्दस्य ससयनोगमाददैमनर यषन्त्रतक्षे।
एकत्रमाथरऽन्यधष्ट्रीहिक्षेतपुव्यर ञनमा समामभधमाशयमा॥” इमत।
अमभधयमा ससयनोगमाददैयाः शब्दस्य ससयनोगमाददैयाः एकषस्मन्नथर मनयषन्त्रतक्षे, अन्यधष्ट्रीहिक्षेतपुयाः व्यञनमा
अमभधमामकलमा भविमत।
ससयनोगमाददैयाः इत्यत्रमामदपदक्षेन मविप्रयनोगमादययाः गकहन्तक्षे। कक्षे शमकमनयमामकमायाः ससयनोगमादययाः इमत चिक्षेत्कमाररकमा

सस य नोगनो मविप्रयनोगश्चि समाहिचियर मविरनोसधतमा।
अथर याः प्रकरणस सलङ्गस शब्दस्यमान्यस्य समन्नसधयाः॥
समामथ्यर म कौमचितष्ट्री दक्षे श नो कमालनो व्यमकयाः स्विरमादययाः।
शब्दमाथर स्यमानविच्छक्षे दक्षे मविशक्षे ष स्मकम तहिक्षे त वियाः॥ इमत।
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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सस स् कक तसमामहित्यमम्
शब्दमाथर स्य अनविच्छक्षे दक्षे समत ससयनोगमादययाः तमन्नयमामकमायाः भविषन्त। ससयनोगमादष्ट्रीनमास क्रमक्षेणनोदमाहिरणमामन
प्रस्तकयन्तक्षे क) ससयनोगक्षे उदमाहिरणस तमावितम् सशङ्खचिक्रनो हिररयाः इमत। हिररशब्दयाः मविषणपुयममामदनमानमाथर विमाचिकयाः। परन्तपु
अत्र शङ्खचिक्रसम्बन्धमातम् हिररशब्दनो मविषण्विथर मनयम्यतक्षे।
ख)

मविप्रयनोगक्षे

अशङ्खचिक्रनो

हिररयाः

इत्यपुदमाहिरणमम्।

हिररशब्दस्य

नमानमाथर विमाचिकत्विक्षे

अमप

शङ्खचिक्रसमहितस्य एवि मविप्रयनोगमातम् हिररशब्दयाः मविषण्विथर मनयम्यतक्षे।
ग) समाहिचियर उदमाहिरणस तमाविदम् भष्ट्रीममाजपुरनकौ इमत। “अजपुरनयाः ककपुभक्षे पमाथर कमातर विष्ट्रीयरमयकरयनोयाः”
इत्यमामदकनोषमातम् अजपुरनशब्दस्य पमाथर याः कमातर विष्ट्रीयमारजर पुनयाः विमा इत्यमादथर सन्दक्षेहिक्षे भष्ट्रीमसमाहिचियमारद म् अजपुरनयाः पमाथर याः।
घ) मविरनोसधतमायमास कणमारजर पुनकौ इत्यपुदमाहिरणमम्। अत्रमामप अजपुरनशब्दस्य नमानमाथर स्य कणरमत
मविरदपदसमाहिचियमारतम् पमाथमारथर शमकयाः।
ङि) अथर्यो नमाम प्रयनोजनमम्। अथर भविषच्छदक्षे स्थमाणपुस विन्दक्षे इत्यपुदमाहिरणमम्। स्थमाणपुशब्दस्य
शङ्करप्रस्तरखण्डमामदनमानमाविमाचिकस्य भविच्छक्षे दरूपप्रयनोजनबलमातम् शङ्करमाथर शमकयाः।
चि) प्रकरणक्षे उदमाहिरणस भविमत सविर जमानमामत दक्षेवियाः इमत। अत्र दक्षेविपदक्षेन सपुरनकपयनोयाः सन्दक्षेहिक्षे
रमाजप्रकरणमातम् दक्षेविशब्दनो नकपपरकयाः।
छ)

सलङ्गस

नमाम

धमर याः।

अत्रनोदमाहिरणस

कपुमपतनो

मकरध्विजयाः

इमत।

मकरध्विजशब्दस्य

कमामदक्षेविसमपुद्रिविमाचिकस्य कनोपरूपप्रमामणधममारतम् सलङ्गमातम् कमामदक्षेविमाथर शमकयाः।
ज) अन्यशब्दसमन्नधकौ दक्षेवियाः पपुरमाररयाः इत्यपुदमाहिरणमम्। पपुरमाररशब्दयाः खलक्षे महिमादक्षेविक्षे चि वितर तक्षे। अत्र
दक्षेविपदसमामन्नध्यमातम् पपुरमाररशब्दस्य महिमादक्षेविमाथरत शमकयाः मनयम्यतक्षे।
झ) समामथ्यर उदमाहिरणस मधपुनमा मत्तयाः मपकयाः इमत। मधपुशब्दयाः मदमाथर विसन्तमाथर चि वितर तक्षे। तत्र मदक्षेन
मपकमदस्यमाप्रससदत्विमातम् समामथ्यमारतम् मधपुशब्दयाः विसन्तविमाचिकयाः।
ञ) औमचित्यमामपुदमाहिरणस तमावितम् यमातपु विनो दमयतमामपुखमम् इमत। मपुखशब्दस्य नमानमाथर परकस्य अत्र
औमचित्यमातम् समासमपुख्यक्षे शमकयाः।
ट) दक्षेशयाः नमाम स्थमानमम्। अत्रनोदमाहिरणस मविभमामत गगनक्षे चिन्द्रियाः इमत। चिन्द्रिशब्दयाः इन्द्रिक्षे कपकररक्षे शमशमन चि
वितर तक्षे। अत्र गगनरूपदक्षेशमातम् चिन्द्रिशब्दस्य शमशमन शमकयाः मनयम्यतक्षे।
ठ) कमालक्षे दमाहिरणस मनमश मचित्रभमानपुयाः इमत। मचित्रभमानपुयाः सकयर्यो विमह विमा इमत सन्दक्षेहिक्षे मनशमाकमालमातम्
मचित्रभमानपुशब्दस्य विहकौ शमकयाः मनयम्यतक्षे।
ड)

व्यमकनमारम

सलङ्गमम्।

तत्रनोदमाहिरणस

भमामत

रथमाङ्गमम्

इमत।

रथमाङ्गशब्दयाः

चिक्रपरकयाः

चिक्रविमाकपमकपरकश्चि। अत्र नपपुससकसलङ्गमातम् रथमाङ्गशब्दस्य चिक्रक्षे शमकयाः मनयम्यतक्षे। एविमक्षेवि स्विरमादययाः
शब्दमाथर स्य मनयमामकमा भविषन्त।
अमभधमामकलमायमा उदमाहिरणस तमावितम्दगपु मारल मङ्घतमविगहिनो मनससजस सम्मष्ट्री ल यश्चिक्षे त समा
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प्रनोदद्रिमाजकलनो गकहि ष्ट्री त गररममा मविश्विग्विकत नो भनोमगमभयाः।
नकत्रक्षेश कक तक्षे क णनो मगररगपुर कौ गमाढमास ममतस धमारयनम्
गमाममाक्रम्य मविभकम तभकम षततनक रमाजत्यपुम माविलभयाः॥ इमत।
अत्र उममाविलभयाः मशवियाः उममानमाममकमायमा रमाजममहिषयमायाः स्विमामष्ट्री भमानपुदक्षेविनकपनो विमा इमत सन्दक्षेहिक्षे प्रकरणक्षेन
अमभधयमा उममाविलभशब्दस्य उममानमाममकमायमा रमाजममहिषयमायाः स्विमामष्ट्री भमानपुदक्षेविनकपयाः इत्यथर आयमामत। ततयाः
अमभधमामकलयमा व्यञनयमा गकौरष्ट्रीविलभयाः मशवियाः इत्यथर याः स्विष्ट्रीमक्रयतक्षे। एविमम् उममानमाममकमायमायाः रमाजममहिषयमायाः स्विमामष्ट्री
भमानपुदक्षेवियाः गकौरष्ट्रीपमतयाः मशवियाः इवि इमत फलमत।
लकणमामकलमायमा व्यञनमायमा उदमाहिरणस तमावितम् ”लकणनोपमास्यतक्षे यस्य कक तक्षे तत्तपु प्रयनोजनमम्।
ययमा प्रत्यमायतक्षे समा स्यमादम् व्यञनमा लकणमाशयमा॥” इमत।
यस्य प्रयनोजनस्य ककतक्षे लकणमा उपमास्यतक्षे ततम् प्रयनोजनस यय बनोध्यतक्षे समा लकणमामकलमा व्यञनमा
भविमत।
यथमा गङ्गमायमास घनोषयाः इत्यत्र गङ्गमाशब्दस्य गङ्गमातष्ट्रीरक्षे प्रयनोजनलकणमा। एविस लकणमा मविरतमा। लकणमायमास
शष्ट्रीतत्विपमाविनत्विमादमतशययाः प्रयनोजनस भविमत। समा प्रयनोजनस व्यञनयमा बनोध्यतक्षे। अतनो व्यञनमा लकणमामकलमा
भविमत।
इतयाः अमप शमाब्दष्ट्री आथर्त्री इत्यमादययाः व्यञनमायमा नदैकक्षे प्रकमारमा भविन्तष्ट्रीत्यलस मविस्तरक्षेण।

पमाठगतप्रश्नमायाः-६
45. शब्दयाः कमतमविधयाः, कक्षे चि तक्षे।
46. अथर याः कमतमविधयाः, कक्षे चि तक्षे।
47. विकसत्तयाः नमाम कमा।
48. विकत्तक्षेयाः कमत भक्षेदमायाः, कक्षे चि तक्षे।
49. अमभधमालकणस मकमम्।
50. गदमाधरनयक्षे सङ्कक्षे तयाः कयाः।
51. सङ्कक्षे तयाः कपुत्र कपुत्र गकहतक्षे।
52. लकणमास्विरूपस मकमम्।
53. रूमढमकलमायमा लकणमायमायाः मकमपुदमाहिरणमम्।
54. प्रयनोजनमकलमायमा लकणमायमायाः मकमपुदमाहिरणमम्।
55. उपमादमानलकणमा कमा।
56. लकणलकणमा कमा।
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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सस स् कक तसमामहित्यमम्
57. उपमादमानलकणमायमायाः मकमपुदमाहिरणमम्।
58. लकणलकणमायमायाः मकमपुदमाहिरणमम्।
59. व्यञनमास्विरूपस मकमम्।
60. व्यञनमा समाममान्यतयाः कमतमविधमा, कक्षे कक्षे।
61. शमकमनयमामकप्रमतपमामदकमास कमाररकमास विणर यत।

9.7) रसस्विरूपमम्
कमाव्यस्य परमस प्रयनोजनस रसमास्विमादयाः। स चि रसयाः कयाः इमत प्रश्नयाः समपुदक्षेमत। अस्यनोत्तरस तमावितम्
रस्यतक्षे आस्विमादतक्षे इमत रसयाः। अथमारतम् कमाव्यनमाटमामदकलमासपु परममास्विमादनो महि रसयाः। अयमक्षेवि रसयाः
कमाव्यमात्मक्षेमत प्रमतमष्ठतयाः। अस्यदैवि उन्मक्षेषमाय कविययाः चिक्षेषन्तक्षे। सहृदयमाश्चि अमपुमक्षेवि कमाव्यमाध्ययनक्षेन
आस्विमादयषन्त। “न महि रसमादृतक्षे

कषश्चिदथर याः प्रवितर तक्षे” इमत भरतमपुमनविचिनस रसस्य कमाव्यमात्मत्विस

प्रमतष्ठमापयमत।
तस्य रसस्य स्विरूपपरकस सकत्रस तमाविदम् - “मविभमाविमानपुभ माविव्यमभचिमाररसस य नोगमादम् रसमनषपसत्तयाः”
इमत। मविभमाविस्य अनपुभमाविस्य व्यमभचिमाररणयाः चि ससयनोगमातम् रसस्य मनषपसत्तयाः।
कनो मविभमावियाः इमत प्रश्नक्षे उत्तरस तमाविदम् मविभमाव्यन्तक्षे लनोकनोत्तरत्विक्षेन सहृदयहृदयक्षे आस्विमादयनोग्यमायाः
मक्रयन्तक्षे रत्यमामदस्थमामयभमाविमायाः यक्षेन स रमामककषणमामदयाः कमाव्यक्षे मनविक्षेमशतयाः सनम् मविभमावियाः भविमत। दपर णक्षे
मविभमाविलकणमम्रत्यमादपुद नोधकमायाः लनोकक्षे मविभमाविमायाः कमाव्यनमाटयनोयाः। इमत।
अनपुभमावियाः क इमत चिक्षेद म् अनपुभमावियमत रत्यमादष्ट्रीनम् स्थमामयननो भमाविमानम् इत्यनपुभमावियाः। अथमारद म्
मविभमाविमामदगतचिक्षेषमा अनपुभमावियाः। तलकणस दपर णक्षे उद द
पु स कमारणदै याः स्विदै याः स्विदै बर महिभमारविस प्रकमाशयनम्।
लनोकक्षे ययाः कमायर रूपयाः सनोऽनपुभ मावियाः कमाव्यनमाटयनोयाः॥इमत।
कनो नमाम व्यमभचिरमत अषस्थरतयमा मतष्ठमत इमत मनविरदप्रभकमतयाः व्यमभचिमाररभमावियाः। षस्थरतयमा वितर ममानक्षे
महि रत्यमादकौ मनविरदमामदयाः प्रमादभ
पु मारविमतरनोभमाविमाभ्यमामम् आमभमपुख्यक्षेन चिरमत इमत व्यमभचिमाररभमावियाः भविमत।
व्यमभचिमाररणयाः तमावितम् - मनविरदयाः, आविक्षेगयाः, ददैन्यमम्, शमयाः, मदयाः, जडतमा, औग्षयमम्, मनोहियाः, मविबनोधयाः, स्विप्नयाः,
अपस्ममारयाः, गविर याः, मरणमम्, अलसतमा, अमषर याः, मनद्रिमा, विमहित्थयाः, औत्सपुक्यमम्, उन्ममादयाः, शङ्कमा, स्मकमतयाः, ममतयाः,
व्यमासधयाः, सन्त्रमासयाः, लज्जमा, हिषर याः, असकयमा, मविषमादयाः, धकमतयाः, चिपलतमा, ग्लमामनयाः, मचिन्तमा मवितकरश्चि।
मविभमाविमानपुभमाविव्यमभचिमाररणमास ससयनोगक्षे समत स्थमामयभमावियाः रसत्विस प्रमाप्ननोमत इमत सकत्रस्यमाशययाः।
रमतशनोकमामदभमावियाः रसत्विप्रमाप्तक्षेयाः पकविरपयर न्तस षस्थरत्विक्षेन एवि मतष्ठमत। अतयाः रमतशनोकमामदभमावियाः स्थमामयभमावियाः
इत्यपुच्यतक्षे लनोक्षेकक्षे। स्थमामयभमाविमायाः नवि सषन्त तक्षे तमावितम्-

170

ससस्ककतसमामहित्यमम्

कमाव्यशमास्त्रप्रविक्षे श याः - २

मटप्पणष्ट्री

“रमतहिमारस श्चि शनोकश्चि क्रनोधनोत्समाहिकौ भयस तथमा।
जपुग प्पु समा मविस्मयश्चिक्षे त् थमषकौ प्रनोकमायाः शमनोऽमप चि॥” इमत।
रसस्विरूपस्य व्यमाख्यमानमाविसरक्षे चित्विमारनो विमादमायाः समपुपलभ्यन्तक्षे। तक्षे तमावितम् - रसयाः उत्पदतक्षे इमत
भट्टलनोलटस्य उत्पसत्तविमादयाः, रसयाः अनपुमष्ट्रीयतक्षे इमत शष्ट्रीशङ्कपुकस्य अनपुमममतविमादयाः, रसयाः भपुज्यतक्षे इमत
भट्टनमायकस्य भपुमकविमादयाः, रसयाः अमभव्यज्यतक्षे इमत अमभनविगपुप्तस्य अमभव्यमकविमादयाः। एतक्षेषपु विमादक्षेषपु
अमभनविगपुप्तस्य अमभव्यमकविमादयाः एवि मविदमदयाः ससदमान्तरूपक्षेण स्विष्ट्रीककतयाः।
एविस रससकत्रक्षे अमभव्यमकविमादमानपुसमारक्षेण मनषपसत्तयाः इत्यस्य अमभव्यमकयाः इत्यथर याः। एविस चि सकत्रमाथर्यो
भविमत - मविभमाविस्य अनपुभमाविस्य व्यमभचिमाररभमाविस्य चि ससयनोगमातम् स्थमामयभमावियाः रसमात्मनमा अमभव्यज्यतक्षे इमत।
अतयाः अमभव्यमकविमादसमथर कयाः मविश्विनमाथकमविरमाज आहि “मविभमाविक्षे न मानपुभ माविक्षे न व्यकयाः सञ्चमाररणमा तथमा।
रसतमामक्षे म त रत्यमामदयाः स्थमामयभमावियाः सचिक्षे त समामम्॥ ” इमत।
विस्तपुतस्तपु मचिन्त्यममानक्षे रसमायाः आस्विमादन्तक्षे इमत तपु प्रयनोगनो न भविमत। यतनो महि आस्विमाद एवि रसयाः।
अत आहि अमभनविगपुप्तयाः - “रसमायाः प्रतष्ट्रीयन्तक्षे इमत तपु ओदनस पचिमत इमतविदम् व्यविहिमारयाः।” इमत। रसस्य
स्विरूपगभर याः आस्विमादनप्रकमारयाः प्रस्तपुतनो दपर णकमारक्षेण“सत्त्विनोद्रिक्षेक मादखण्डस्विप्रकमाशमानन्दमचिन्मययाः।
विक्षे द मान्तरस्पशर श कन् यनो बह्ममास्विमादसहिनोदरयाः।
लनोकनोत्तरचिमत्कमारप्रमाणयाः कदै षश्चित्प्रममातकम भयाः
स्विमाकमारविदमभन्नत्विक्षे न मायममास्विमादतक्षे रसयाः॥” इमत।
बमाहमक्षेयमविमपुखतमापमादकयाः कश्चिन आन्तरनो धमर याः सत्त्विमम्। बमाहमक्षेयमामन कमाव्यमादमहिभकरतमामन
घटपटमादष्ट्रीमन तक्षेभ्ययाः मविमपुखतमापमादकयाः विदैमपुख्यप्रयनोजकयाः धमर याः सत्त्विमम्। तस्य उद्रिक्षेकमातम् एकयाः अखण्डयाः
आनन्दस्विरूपयाः, अन्यजक्षेयपदमाथर स्पशर रमहितयाः, आनन्दमयत्विमादम् बह्मसमाकमात्कमारसदृशयाः, लनोकनोत्तरचिमत्कमारयाः
प्रमाणनो यस्य स रसयाः मनजदक्षेहिविदम् अमभन्नत्विक्षेन कदैषश्चितम् सहृदयदैयाः आस्विमादतक्षे।
यक्षेषमामक्षेवि भमाविमानमास लनोकक्षे अनपुभवियाः तक्षेषमामक्षेवि कमाव्यक्षे लनोकनोत्तरतयमा अनपुभवियाः। एतस्य कमारणस भविमत
समाधमारणष्ट्रीकरणमम्। मविभमाविमानपुभमाविमामदषपु सहृदयमानमास मनयाः यथमा यथमा प्रवितर तक्षे तथमा तथमा तन्मयतमा विधर तक्षे। तदमा
रजस्तमसष्ट्री

अमभभकय

बमाहमक्षेयमविमपुखतमापमादकस्य

सत्त्विस्य

उद्रिक्षेकनो

जमायतक्षे।

तदमा

दक्षेशकमालमामदसकललकौमककनोपमासधसम्बन्धमानमास कययाः सहृदयस्य जमायतक्षे। तदमा मविभमाविमादययाः समाधमारणमायाः
मनमविर शक्षेषमा भविषन्त। एष एवि व्यमापमारयाः समाधमारणष्ट्रीकरणमम्। तदमा समाधमारणष्ट्रीककतदैयाः मविभमाविमामदमभयाः अमभव्यकयाः
रत्यमामदयाः

स्थमामयभमावियाः

रसत्विस

प्रमाप्ननोमत।

एविस

समाधमारणष्ट्रीककतमविभमाविमामदव्यकयाः

स्थमामयभमावियाः

रसयाः

इत्यमालङ्कमाररकसमययाः। पषण्डतरमाजयाः जगन्नमाथयाः “रत्यमादविषच्छन्नमा भगमाविरणमा मचिदक्षेवि रस” इमत मभन्नस मतस
पपुषणमामत। तस्य मतस्य दरू
पु हित्विमातम् नमालनोच्यतक्षे अत्र।
कमत पपुनयाः रसमा भविन्तष्ट्रीमत प्रश्नक्षे स्थमामयभमाविमानमास नवित्विमातम् नवि रसमा भविन्तष्ट्रीमत उत्तरमम्। तक्षे चि -
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“शृङ्गमारहिमास्यकरणमा रकौद्रिविष्ट्री र भयमानकमायाः।
बष्ट्री भ त्सनोऽद त
पु इत्यषकौ शमान्तनोऽमप नविमनो रसयाः॥” इमत।
तक्षेषमास रसमानमास स्थमामयभमाविमानमास विणमारनमास दक्षेविमानमास चि तमासलकमा अधयाः प्रस्तकयतक्षे क्रमयाः

रसयाः

स्थमामयभमावियाः

दक्षे वि तमा

विणर याः

१

शृङ्गमारयाः

रमतयाः

मविषणपुयाः

श्यमामयाः

२

हिमास्ययाः

हिमासयाः

प्रमथगणयाः

श्विक्षेतयाः

३

करणयाः

शनोकयाः

यमयाः

कपनोतयाः

४

रकौद्रियाः

क्रनोधयाः

रद्रियाः

रकयाः

५

विष्ट्रीरयाः

उत्समाहियाः

महिक्षेन्द्रियाः

हिक्षेमविणर याः

६

भयमानकयाः

भयमम्

कमालयाः

ककषणयाः

७

बष्ट्रीभत्सयाः

जपुगपुप्समा

महिमाकमालयाः

नष्ट्रीलयाः

८

अदत
पु याः

मविस्मययाः

गन्धविर याः

पष्ट्रीतयाः

९

शमान्तयाः

शमयाः

नमारमायणयाः अमतधविलविणर याः

पमाठगतप्रश्नमायाः-७
62. रससकत्रस मकमम्।
63. रसस्य चित्विमारनो विमादमायाः कस्य कस्य कक्षे कक्षे।
64. मविभमाविलकणस मकमम्।
65. अनपुभमाविलकणस मकमम्।
66. व्यमभचिमाररभमाविस्य लकणस मकमम्।
67. रसमविषयक्षे कस्य विमादयाः सविमारपक्षेकयमा शक्षेष्ठयाः।
68. अमभनविगपुप्तमतक्षे रससकत्रस्यमाथर याः कयाः।
69. दपर णनोकमा रसमामभव्यमककमाररकमा।
70. रसमास्विमादकमाररकमास सलखत।
71. कक्षे न व्यमापमारक्षेण मविभमाविमादययाः मनमविर शक्षेषमा भविषन्त।
72. स्थमामयभमाविस्य मकस लकणमम्।
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73. कक्षे स्थमामयभमाविमा भविषन्त।
74. जगन्नमाथस्य रसलकणस मकमम्।
75. कमत रसमायाः भविषन्त।
76. शृङ्गमारहिमास्यकरणरसमानमास कमा कमा दक्षेवितमा।
77. शृङ्गमारहिमास्यकरणरसमानमास कक्षे कक्षे विणमारयाः।
78. रकौद्रिविष्ट्रीरभयमानकमानमास कमा कमा दक्षेवितमा।
79. रकौद्रिविष्ट्रीरभयमानकमानमास कक्षे कक्षे विणमारयाः।
80. बष्ट्रीभत्समादतपु शमान्तमानमास कमा कमा दक्षेवितमा।
81. बष्ट्रीभत्समादतपु शमान्तमानमास कक्षे कक्षे विणमारयाः।

पमाठसमारयाः
कमाव्यस्य समष्ट्रीचिष्ट्रीनतयमा पररशष्ट्रीलनमाय कमाव्यनोपकमारकतयमा मनममर तमम् अलङ्कमारशमास्त्रमम्। कमाव्यस्य
दपर णभकतस भविमत अलङ्कमारशमास्त्रमम्। अलङ्कमारशमास्त्रनोकक्षेन ममागरण कमाव्यस्य पररशष्ट्रीलनक्षेन एवि कमाव्यस्य यथमाथर
जमानस भविमत। कमाव्यमानपुशष्ट्रीलनमाय ससस्ककतसमामहित्यपरम्परमायमास रमचितक्षेषपु अलङ्कमारशमास्त्रक्षेषपु आनन्दविधर नककतनो
ध्विन्यमालनोकयाः, जगन्नमाथककतयाः रसगङ्गमाधरयाः, मम्मटमाचिमायर ककतयाः कमाव्यप्रकमाशयाः, दषण्डरमचितयाः कमाव्यमादशर याः,
मविश्विनमाथकमविरमाजककतयाः समामहित्यदपणर याः, रमाजशक्षेखरककतमा कमाव्यमष्ट्रीममाससमा, अप्पय-दष्ट्रीमकतककतयाः कपुविलयमानन्दयाः
इत्यमादययाः गन्थमायाः अत्यन्तस प्रससदमायाः।
कमाव्यरससकमानमास सहृदयमानमास परममादरणष्ट्रीययाः कमवियाः कमाव्यसससमारस्य प्रजमापमतयाः भविमत। कविक विणर नक्षे
इत्यस्ममादमातनोयाः कमविशब्दनो मनषपन्नयाः। ययाः कवितक्षे स कमवियाः। कमवियाः स्विप्रमतभयमा सरसयमा विमाण्यमा विणर यमत।
प्रमतभमा महि मदमविधमा - कमारमयत्रष्ट्री भमाविमयत्रष्ट्री चि। तत्र कमारमयत्रष्ट्रीप्रमतभयमा एवि कमवियाः कमाव्यस मनममारमत। कमवियाः
विमास्तमविकमाथर मक्षेवि लनोकनोत्तरचिमत्कमारसमन्नविक्षेशनक्षेन विणर यमत। एविस कमवियाः समाममान्यतयाः कमारमयत्रष्ट्रीप्रमतभमाविमानम्
व्यपुत्पसत्तविमानम् विणर मयतमा। कमाव्यमष्ट्रीममाससमामदशमा कमवियाः मत्रमविधनो भविमत शमास्त्रकमवियाः कमाव्यकमवियाः उभयकमवियाः
चिक्षेमत।
सकयरयाः यथमा प्रकमाशनशमकस मविनमा मकममप प्रकमाशमयतपुस न समथर एविमक्षेवि प्रमतभमास मविनमा कमवियाः कमाव्यस
सषपु स न समथर याः। तस्यमायाः स्विरूपस - “प्रजमा नविनविनोन्मक्षेषशमासलनष्ट्री प्रमतभमा मतमा।” इमत भट्टतकौतयाः। एविस प्रकमारक्षेण
बहिह मभयाः आलङ्कमाररकदैयाः प्रमतभमायमा बहिह मन लकणमामन प्रनोकमामन। रमाजशक्षेखरमतक्षे समा प्रमतभमा कमारमयत्रष्ट्री भमाविमयत्रष्ट्री
चिक्षेमत मदमविधमा। तत्र कविक्षेयाः कमाव्यरचिनमायमामम् उपकमाररकमा कमारमयत्रष्ट्री प्रमतभमा। भमाविमयत्रष्ट्री प्रमतभमा तपु
कमाव्यस्यमानपुशष्ट्रीलनक्षे सहृदयमानमास भमाविपुकमानमामपुपकमाररकमा। प्रमतभमा एवि कमाव्यस्य कमारणमम् इमत भमामहियाः।
व्यपुत्पसत्तयाः प्रमतभमा चि कमाव्यस्य कमारणमममत रमाजशक्षेखरयाः। व्यपुत्पसत्तयाः नमाम उमचितमानपुमचितमविविक्षेकयाः इमत। प्रमतभमा
व्यपुत्पसत्तयाः अभ्यमासयाः इत्यक्षेतत्त्रयस कमाव्यकमारणमममत मम्मटमाचिमायर याः। अभ्यमासनो नमाम मनरन्तरस कमाव्यस्य मनममारणक्षे
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अध्ययनक्षे विमा प्रविकसत्तयाः। रद्रिटस्य दषण्डनश्चि नयक्षे अमप एतदक्षेवि। ध्विन्यमालनोकमतपयमारलनोचिनक्षेन ससदमान्तरूपक्षेण
इदस विकसपु शक्यतक्षे यतम् प्रमतभमा एवि कमाव्यस्य कमारणमम्। व्यपुत्पसत्तयाः अभ्यमासश्चि प्रमतभमासहिमायकयाः।
भमाविमयत्रष्ट्रीप्रमतभमाविमानम्

सहृदययाः।

तस्य

लकणमपुकमम्

अमभनविगपुप्तपमाददैयाः

-

“यक्षेषमास

कमाव्यमानपुशष्ट्रीलनमाभ्यमासविशमादम् मविशदष्ट्रीभकतक्षे मननोमपुकपुरक्षे विणर नष्ट्रीयतन्मयष्ट्रीभविनयनोग्यतमा तक्षे एवि कमविहृदयससविमादभमाजयाः
ससहृदयमायाः” इमत।
ततयाः कमविकमर कमाव्यस विमणर तमम्। तस्य कमाव्यस्य बहिह मन लकणमामन आलङ्कमाररकदैयाः प्रनोकमामन। तक्षेषपु
विमामनभमामहिमम्मटमादययाः शब्दमाथर प्रमाधमान्यक्षेन, कक्षेचिन

दषण्ड-जगन्नमाथ-कमविरमाजमादययाः चि शब्दस्य प्रमाधमान्यक्षेन

कमाव्यलकणस प्रनोकविन्तयाः। अषस्मनम् पमाठक्षे अमगपपुरमाणनोकस्य , दषण्डप्रनोकस्य, आनन्दविधर नस्य, भमामहिस्य,
विमामनस्य, भनोजस्य, मम्मटस्य, जगन्नमाथस्य मविश्विनमाथकमविरमाजस्य चि कमाव्यलकणमामन ससगकहिष्ट्रीतमामन। तक्षेषपु
मविश्विनमाथकमविरमाजस्य “विमाक्यस रसमात्मकस कमाव्यमम्” इत्यस्य विणर नमाविसरक्षे विमाक्यस्विरूपस पदस्विरूपस चि दृषमम्।
तत आकमाङ्क्षमा यनोग्यतमा आससत्तश्चि दृषमा। तच्चि कमाव्यस ध्विमनकमाव्यस गपुणष्ट्रीभकतव्यङ्ग्यस चिक्षेमत मदमविधमम्। ततयाः
दृश्यशव्यभक्षेदक्षेन पपुनयाः ददैमविध्यस तस्य इत्यक्षेविस कमाव्यस प्रमतपमामदतमम्।
तस्य कमाव्यस्य प्रयनोजनमामन ससगकहिष्ट्रीतमामन। मम्मटनोकस मविश्विनमाथनोकमम् अमगपपुरमाणनोकस चि प्रयनोजनमत्र
ससगकहिष्ट्रीतमम्। ततयाः ससदमान्तरूपक्षेण पपुरषमाथर बनोधनो रसमास्विमादश्चि कमाव्यस्य प्रयनोजनमममत आगतमम्। तत्रमामप
रसमास्विमाद एवि परमस प्रयनोजनमम्।
शब्दमनष्ठयाः अथर प्रमतपमादकनो व्यमापमारमविशक्षेषनो भविमत विकसत्तयाः। समा चि मत्रमविधमा - अमभधमा लकणमा व्यञनमा
चिक्षेमत। तत्र विमाच्यमाथर बनोसधकमा अमभधमा, लक्ष्यमाथर बनोसधकमा लकणमा, व्यङ्ग्यमाथर बनोसधकमा व्यञनमा चि भविमत। तत्र
अमभधमा महि सङ्कक्षे मततमाथर स्य बनोसधकमा। सङ्कक्षे तस्तपु जमातकौ गपुणक्षे द्रिव्यक्षे मक्रयमायमास चि गकहतक्षे। मपुख्यमाथर बमाधक्षे रूढक्षेयाः
प्रयनोजनमादमा मपुख्यमाथर सम्बदयाः अन्यमाथर याः ययमा बनोध्यतक्षे समा अमपर तमा शमकलर कणमा। समा महि रूमढमकलमा
प्रयनोजनमकलमा इमत प्रमाधमान्यक्षेन मदमविधमा। ततयाः उपमादमानलकणमा लकणलकणमा इमत चितपुमविर धमा। एविस लकणमायमा
बहिमवि भक्षेदमायाः सषन्त। व्यञनमा तपु अमभधमादमासपु मविरतमासपु व्यङ्ग्यमाथर प्रमतपमादनमाय प्रवितर तक्षे। समा महि अमभधमामकलमा
लकणमामकलमा चिक्षेमत मदमविधमा। अमभधमामकलमायमायाः प्रमतपमादनमाविसरक्षे शमकमनयमामकमायाः ससयनोगमादयनो विमणर तमायाः। एविस
सममासक्षेन विकसत्तस्विरूपस प्रनोकमम्।
ततयाः रसस्विरूपस पयमारलनोमचितमम्। तत्र रससकत्रस्य व्यमाख्यमानकमालक्षे चित्विमारनो विमादमायाः प्रनोकमायाः। तक्षेषपु
अमभनविगपुप्तस्यमामभव्यमकविमादयाः ससदमान्तभकतयाः। तत्र रससकत्रस्थमानमास मविभमाविमानपुभमाविव्यमभचिमारमाणमास लकणमामन
प्रनोकमामन। ततयाः समष्ट्रीकरणस मकमममत प्रनोकमम्। रसमास्विमादप्रकमारयाः दपर णकमाररकमामदशमा प्रनोकयाः। ततयाः
स्थमामयभमाविमानमास नवित्विमातम् नवि रसमायाः प्रनोकमायाः। तक्षेषमास समाममान्यतयाः स्थमामयभमावि -विणर -दक्षेवितमानमास ससगहिरूपक्षेण एकमा
तमासलकमा प्रस्तपुतमा। एविस सममासक्षेन अस्य पमाठस्य समारयाः प्रनोकयाः।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः
1. कमविस्विरूपस कमविभक्षेदमानम् चि विणर यत।
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2. प्रमतभमास्विरूपस विणर यत।
3. कमाव्यनोत्पत्तकौ हिक्षेतपुमविषयक्षे मतमामन विणर यत।
4. सहृदयस्विरूपस विणर यत।
5. कमाव्यस्विरूपस विणर यत।
6. विमाक्यलकणस विणर यत।
7. आकमाङ्क्षमा-यनोग्यतमा-आससत्तलकणमामन विणर यत।
8. कमाव्यप्रयनोजनमामन चि विणर यत।
9. विकसत्तस्विरूपस प्रमतपमाद एकमास विकसत्तस प्रमतपमादयत।
10. अमभधमास प्रमतपमादयत।
11. लकणमास विणर यत।
12. सङ्कक्षे तगहिनोपमायमानम् विणर यत।
13. शमकमनयमामकमानम् विणर यत।
14. व्यञनमास विणर यत।
15. रसस्विरूपस विणर यत।
16. रससकत्रस पयमारलनोचियत।
17. रसभक्षेदमानम् विणर यत।
18. कमविशब्दयाः कस्ममादम् धमातनोयाः - क) कपुधमातनोयाः, ख) कविकधमातनोयाः, ग) कव्धमातनोयाः।
19. कमविभक्षेदक्षेषपु नमाषस्त - क) शमास्त्रकमवियाः ख) स्मकमतकमवियाः ग) कमाव्यकमवियाः घ) उभयकमवियाः।
20. कमारमयत्रष्ट्रीप्रमतभमाविमानम् कयाः – क) कमवियाः ख) सहृदययाः, ग) नमायकयाः, घ) प्रमतनमायकयाः।
21. प्रख्यमा कमा - क) कमारमयत्रष्ट्रीप्रमतभमा, ख) भमाविमयत्रष्ट्रीप्रमतभमा, ग) व्यपुत्पसत्तयाः, घ) अभ्यमासयाः।
22. कमाव्यस्य मकस परमस प्रयनोजनमम् - क) यशनोलमाभयाः, ख) पपुरषमाथर बनोधयाः, ग) रसमास्विमादयाः, घ)
व्यविहिमारजमानमम्।

23. गङ्गमायमास घनोषयाः इत्यत्र कमा लकणमा - क) रूमढमकलमा, ख) प्रयनोजनमकलमा, ग) उपमादमानलकणमा।

पमाठगतप्रश्नमानमामपुत्त रमामण
उत्तरमामण-१

1. कमविशब्दयाः कविकधमातनोयाः उत्पन्नयाः।
2. कमविममाहिमात्म्यपरकमम् आनन्दविधर नस्य विचियाः“अपमारक्षे कमाव्यसससमारक्षे कमविरक्षेकयाः प्रजमापमतयाः।
यथमास्मदै रनोचितक्षे मविश्विस तथक्षेदस पररवितर तक्षे॥” इमत
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3. कमवियाः कमारमयत्रष्ट्रीप्रमतभयमा कमाव्यस मनममारमत।
4. कमविशब्दस्य यमास्कनयक्षे क्रमान्तदशर्त्री इत्यथर याः।
5. रमाजशक्षेखरमतक्षे प्रमतभयमा सहि व्यपुत्पसत्तयाः कमाव्यमनममारणमाय अपक्षेकतक्षे।
6. कविक्षेलरकणस तमावितम् कमारमयत्रष्ट्रीप्रमतभमाविमानम् व्यपुत्पसत्तममानम् विणर मयतमा कमवियाः।
7. कमवियाः त्रमविधयाः - शमास्त्रकमवियाः, कमाव्यकमवियाः उभयकमविश्चिक्षेमत।
8. ययाः कमवियाः शमास्त्रष्ट्रीयमविषयमानम् कमाव्यरूपक्षेण प्रस्तकौमत स शमास्त्रकमवियाः।
9. ययाः कमवियाः विचिनोविदैमचित्र्यक्षेण शमास्त्रस्थस्य तकरककरशस्य अथर स्य शदैसथल्यस सम्पमादयमत स कमाव्यकमवियाः।
10. ययाः कमवियाः स्विमानपुभविस्य आधमारक्षेण शमास्त्रष्ट्रीयस मविषयस तथमा प्रस्तकौमत यथमा शमास्त्रष्ट्रीयरूपक्षेण सहि
कमाव्यरूपममप धरमत स उभयकमवियाः।

उत्तरमामण-२

11. भट्टतकौतस्य मतक्षे तपु - “प्रजमा नविनविनोन्मक्षेषशमासलनष्ट्री प्रमतभमा मतमा।” इमत।
12. अमभनविगपुप्तमाचिमायमारणमास मतक्षे तपु - “अपकविरविस्तपुमनममारणकममा प्रजमा प्रमतभमा” इमत।
13. जगन्नमाथनयक्षे प्रमतभमालकणस तपु - “कमाव्यघटनमानपुककलशब्दमाथर्योपषस्थमतयाः प्रमतभमा” इमत।
14. रमाजशक्षेखरनयक्षे प्रमतभमालकणस तपु “यमा शब्दगमाममम् अथर समाथर मम् अलङ्कमार-तन्त्रमम् उमकममागर मम् अन्यदमप तथमामविधमम् असधहृदयस
प्रमतभमासयमत समा प्रमतभमा।” इमत।

15. रमाजशक्षेखरनयक्षे प्रमतभमा मदमविधमा - कमारमयत्रष्ट्री भमाविमयत्रष्ट्री चिक्षेमत।
16. व्यपुत्पसत्तयाः नमाम उमचितमानपुमचितमविविक्षेकयाः।
17. अभ्यमासयाः नमाम मनरन्तरस गन्थस्यमाध्ययनक्षे ससरचिनक्षे विमा व्यपुत्पसत्तयाः।
18. प्रमतभमा अभ्यमासयाः व्यपुत्पसत्तश्चि कमाव्यस्य कमारणमामन मम्मटनयक्षे।
19. विस्तपुतयाः प्रमतभमा कमाव्यस्य कमारणमम्।
उत्तरमामण-३

20. सहृदयलकणस तमावितम् “यक्षेषमास कमाव्यमानपुशष्ट्रीलनमाभ्यमासविशमादम् मविशदष्ट्रीभकतक्षे मननोमपुकपुरक्षे विणर नष्ट्रीयमविषयतन्मयष्ट्रीभविनयनोग्यतमा तक्षे एवि
हृदयससविमादभमाजयाः सहृदयमायाः।” इमत।

21. सरस्वित्यमायाः तत्त्विदयस कमवियाः सहृदयश्चि।
22. सहृदययाः भमाविमयत्रष्ट्रीप्रमतभमाविमानम्।
23. सहृदयस्य भमाविकयाः भमाविपुकयाः रससकयाः सचिक्षेतमायाः इत्यमादष्ट्रीमन नमाममान्तरमामण।
उत्तरमामण-४

24. कमाव्यशब्दक्षे कमविशब्दयाः षयञ्प्रत्ययश्चि।
25. कमाव्यशब्दमनषपत्तकौ "गपुणविचिनबमाह्मणमदभ्य: कमर चि" इमत सकत्रमम्।
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26. अमगपपुरमाणनोकस कमाव्यलकणस तपु “ससकक्षेपमादम् विमाक्यममषमाथर व्यविषच्छन्नमा पदमाविलष्ट्री।
कमाव्यस स्फपुरदलङ्कमारस गपुणविदनोषविसजर तमम्॥” इमत।

27. दषण्डप्रनोकस कमाव्यलकणस तपु - “शरष्ट्रीरस तमाविमदषमाथर व्यविषच्छन्नमा पदमाविलष्ट्री।” इमत।
28. भमामहिप्रनोकस कमाव्यलकणस तपु - “शब्दमाथर्यौ समहितकौ कमाव्यमम्” इमत।
29. आनन्दविधर ननोकस कमाव्यलकणस तपु - “सहृदयहृदयमाहमामदशब्दमाथर मयत्विमक्षेवि कमाव्यलकणमम्” इमत।
30. जगन्नमाथनोकस कमाव्यलकणस तपु - “रमणष्ट्रीयमाथर प्रमतपमादकयाः शब्दयाः कमाव्यमम्” इमत।
31. मम्मटस्य कमाव्यलकणस तपु - “तददनोषकौ शब्दमाथर्यौ सगपुणमाविनलङ्ककतष्ट्री पपुनयाः क्विमामप” इमत
32. मविश्विनमाथस्य कमाव्यलकणस तपु - “विमाक्यस रसमात्मकस कमाव्यमम्” इमत।
33. विमाक्यलकणस दपर णनयक्षे तपु - “विमाक्यस स्यमादनोगतमाकमाङ्क्षमाससत्तयपुकयाः पदनोच्चिययाः।” इमत।
34. पदलकणस दपर णनयक्षे तपु ”विणमारयाः पदस प्रयनोगमाहिमारनषन्वितदैकमाथर बनोधकमायाः।” इमत।
35. आकमाङ्क्षमा तपु पदमानमास पदमान्तरसमापक्षेकतमा भविमत आकमाङ्क्षमा।
36. यनोग्यतमा तपु पदमाथमारनमास परस्परसम्बन्धक्षे बमाधमाभमावियाः
37. आससत्तनमारम पदमाथर्योपषस्थतक्षेयाः अव्यविधमानमम्।
उत्तरमामण-५

38. मम्मटमाचिमायर नयक्षे कमाव्यप्रयनोजनस तपु “कमाव्यस यशसक्षेऽथर ककतक्षे व्यविहिमारमविदक्षे मशविक्षेतरकतयक्षे।
सदयाः परमनविकरतयक्षे कमान्तमासषम्मततयनोपदक्षेशयपुजक्षे॥” इमत॥

39. मविश्विनमाथनयक्षे कमाव्यप्रयनोजनस तपु “चितपुविरगरफलप्रमामप्तयाः सपुखमादल्पसधयमाममप।
कमाव्यमादक्षेवि यतस्तक्षेन तत्स्विरूपस मनरूप्यतक्षे॥” इमत।

40. कमाव्यमातम् भगविन्नमारमायणमादष्ट्रीनमास पकजनक्षेन मशविक्षेतरकमतयाः भविमत।
41. भमामहिमाचिमायर नयक्षे तपु
“धममारथरकमाममनोकक्षेषपु विदैचिकण्यस कलमासपु चि।
करनोमत ककीमतर प्रष्ट्रीमतस चि समाधपुकमाव्यमनषक्षेविणमम्॥” इमत।

42. अमगपपुरमाणक्षे कमाव्यमविषयक्षे उकस तपु “नरत्विस दल
पु र भस लनोकक्षे मविदमा तत्र सपुदल
पु र भमा।
कमवित्विस दल
पु र भस लनोकक्षे शमकस्तत्र सपुदल
पु र भमा॥” इमत।

43. कमाव्यस्य प्रयनोजनदयस तपु पपुरषमाथर बनोधयाः रसमास्विमादश्चि।
44. कमाव्यस्य सविमारपक्षेकयमा रसमास्विमादयाः मपुख्यस प्रयनोजनमम्। तत्र चि प्रममाणस तपु “कमाव्यक्षे रसमयतमा सविर्यो न बनोदमा न मनयनोगभमाकम्।” इमत ममहिमभट्टस्य विचियाः।
उत्तरमामण-६
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45. शब्दयाः मत्रमविधयाः - विमाचिकयाः लक्ष्यकयाः व्यञकश्चि।
46. अथर याः मत्रमविधयाः - विमाच्यनो लक्ष्यनो व्यङ्ग्यश्चि।
47. शब्दमनष्ठयाः अथर बनोधकनो व्यमापमारमविशक्षेषनो भविमत विकसत्तयाः।
48. विकत्तक्षेयाः त्रयनो भक्षेदमायाः - अमभधमा लकणमा व्यञनमा चिक्षेक्षेमत।
49. अमभधमालकणस तपु -“तत्र सङ्कक्षे मततमाथर स्य बनोधनमादमगममामभधमा।” इमत।
50. गदमाधरनयक्षे सङ्कक्षे तयाः - “इदस पदममममम् अथर बनोधयतपु इमत अस्ममात्पदमादम् अयमथर्यो बनोदव्य इमत
विक्षेच्छमा सङ्कक्षे तरूपमा विकसत्तयाः” इमत।

51. सङ्कक्षे तयाः जमातकौ गपुणद्रिव्यमक्रयमामदषपु गकहतक्षे।
52. लकणमास्विरूपस तपु - “मपुख्यमाथर बमाधक्षे तदपुकनो ययमान्यनोऽथर याः प्रतष्ट्रीयतक्षे। रूढक्षेयाः प्रयनोजनमादमासकौ लकणमा
शमकरमपर तमा॥” इमत।

53. रूमढमकलमायमा लकणमायमायाः कसलङ्गयाः समाहिससकयाः इत्यपुदमाहिरणमम्।
54. प्रयनोजनमकलमायमा लकणमायमायाः गङ्गमायमास घनोषयाः इत्यपुदमाहिरणमम्।
55. उपमादमानलकणमायमा लकणस तपु “मपुख्यमाथर स्यक्षेतरमाकक्षेपनो विमाक्यमाथरऽन्वियससदयक्षे।
स्यमादमात्मननोऽप्यपुपमादमानमादक्षेषनोपमादमानलकणमा॥” इमत।

56. लकणलकणमायमा लकणस तपु “अपर णस स्विस्य विमाक्यमाथर परस्यमान्वियससदयक्षे।
उपलकणहिक्षेतपुत्विमादक्षेषमा लकणलकणमा॥” इमत।

57. उपमादमानलकणमायमायाः श्विक्षेतनो धमावितष्ट्रीत्यपुदमाहिरणमम्।
58. लकणलकणमायमायाः गङ्गमायमास घनोषयाः इत्यपुदमाहिरणमम्।
59. व्यञनमास्विरूपस दपर णक्षे “मविरतमास्विमभधमादमासपु ययमाथर्यो बनोध्यतक्षे परयाः।
समा विकसत्तव्यर ञनमा नमाम शब्दस्यमाथमारमदकस्य चि॥” इमत।

60. व्यञनमा समाममान्यतयाः मदमविधमा अमभधमामकलमा व्यञनमामकलमा चिक्षेमत।
61. शमकमनयमामकप्रमतपमामदकस कमाररकमादयस तपुयनोगनो मविप्रयनोगश्चि समाहिचियर मविरनोसधतमा।
अथर याः प्रकरणस सलङ्गस शब्दस्यमान्यस्य समन्नसधयाः॥
समामथ्यर मकौमचितष्ट्री दक्षेशनो कमालनो व्यमकयाः स्विरमादययाः।
शब्दमाथर स्यमानविच्छक्षे दक्षे मविशक्षेषस्मकमतहिक्षेतवियाः॥ इमत।
उत्तरमामण-७

62. रससकत्रस तपु - “मविभमाविमानपुभमाविव्यमभचिमाररससयनोगमादम् रसमनषपसत्तयाः” इमत।
63. रसस्य चित्विमारनो विमादमायाः - रसयाः उत्पदतक्षे इमत भट्टलनोलटस्य उत्पसत्तविमादयाः, रसयाः अनपुमष्ट्रीयतक्षे इमत
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शष्ट्रीशङ्कपुकस्य अनपुमममतविमादयाः, रसयाः भपुज्यतक्षे इमत भट्टनमायकस्य भपुमकविमादयाः, रसयाः अमभव्यज्यतक्षे इमत
अमभनविगपुप्तस्य अमभव्यमकविमादयाः।

64. मविभमाविलकणस तपु - रत्यमादपुदनोधकमायाः लनोकक्षे मविभमाविमायाः कमाव्यनमाटयनोयाः।इमत।
65. अनपुभमाविलकणस तपु उदद
पु स कमारणदैयाः स्विदैयाः स्विदैबरमहिभमारविस प्रकमाशयनम्।
लनोकक्षे ययाः कमायर रूपयाः सनोऽनपुभमावियाः कमाव्यनमाटयनोयाः॥ इमत।

66. व्यमभचिमाररभमाविस्य लकणस तपु - षस्थरतयमा वितर ममानक्षे महि रत्यमादकौ मनविरदमामदयाः प्रमादभ
पु मारविमतरनोभमाविमाभ्यमामम्
आमभमपुख्यक्षेन चिरमत इमत व्यमभचिमाररभमावियाः भविमत।

67. रसमविषयक्षे अमभनविगपुप्तस्य अमभव्यमकविमादयाः सविमारपक्षेकयमा शक्षेष्ठयाः।
68. अमभनविगपुप्तमतक्षे तपु रससकत्रस्यमाथर याः - मविभमाविमानपुभमाविव्यमभचिमाररणमास ससयनोगमातम् स्थमामयभमाविस्य
रसमात्मनमा अमभव्यमकयाः इमत।

69. दपर णनोकमा रसमामभव्यमककमाररकमा तपु “मविभमाविक्षेनमानपुभमाविक्षेन व्यकयाः सञ्चमाररणमा तथमा।
रसतमामक्षेमत रत्यमामदयाः स्थमामयभमावियाः सचिक्षेतसमामम्॥” इमत।

70. रसमास्विमादकमाररकमा तपु “सत्त्विनोद्रिक्षेकमादखण्डस्विप्रकमाशमानन्दमचिन्मययाः।
विक्षेदमान्तरस्पशर शकन्यनो बह्ममास्विमादसहिनोदरयाः।
लनोकनोत्तरचिमत्कमारप्रमाणयाः कदैषश्चित्प्रममातकमभयाः
स्विमाकमारविदमभन्नत्विक्षेनमायममास्विमादतक्षे रसयाः॥” इमत।

71. समाधमारणष्ट्रीकरणव्यमापमारक्षेण मविभमाविमादययाः मनमविर शक्षेषमा भविषन्त।
72. रमतशनोकमामदभमावियाः रसत्विप्रमाप्तक्षेयाः पकविरपयर न्तस षस्थरत्विक्षेन एवि मतष्ठमत। अतयाः रमतशनोकमामदभमावियाः
स्थमामयभमावियाः इत्यपुच्यतक्षे लनोक्षेकक्षे।

73. स्थमामयभमाविमायाः तमावितम् “रमतहिमारसश्चि शनोकश्चि क्रनोधनोत्समाहिकौ भयस तथमा।
जपुगपुप्समा मविस्मयश्चिक्षेत्थमषकौ प्रनोकमायाः शमनोऽमप चि॥” इमत।

74. जगन्नमाथस्य रसलकणस तपु भगमाविरणमा मचिदक्षेवि रसयाः।
75. नवि रसमायाः भविषन्त “शृङ्गमारहिमास्यकरणमा रकौद्रिविष्ट्रीरभयमानकमायाः।
बष्ट्रीभत्सनोऽदत
पु इत्यषकौ शमान्तनोऽमप नविमनो रसयाः॥” इमत।

76. शृङ्गमारहिमास्यकरणरसमानमास यथमाक्रमस मविषणपुयाः प्रमथगणयाः यमश्चि दक्षेवितमा।
77. शृङ्गमारहिमास्यकरणरसमानमास यथमाक्रमस श्यमामयाः श्विक्षेतयाः कपनोतश्चि विणमारयाः।
78. रकौद्रिविष्ट्रीरभयमानकमानमास यथमाक्रमस रद्रियाः महिक्षेन्द्रियाः कमालश्चि दक्षेवितमा।
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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सस स् कक तसमामहित्यमम्
79. रकौद्रिविष्ट्रीरभयमानकमानमास यथमाक्रमस रकयाः हिक्षेमविणर याः ककषणश्चि विणमारयाः।
80. बष्ट्रीभत्समादतपु शमान्तमानमास यथमाक्रमस महिमाकमालयाः गन्धविर याः नमारमायणयाः चि दक्षेवितमा।
81. बष्ट्रीभत्समादतपु शमान्तमानमास यथमाक्रमस नष्ट्रीलयाः पष्ट्रीतयाः अमतधविलश्चि विणमारयाः।

॥ इमत नविमयाः पमाठयाः ॥
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