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মী গ্ৰ বিষ্ণুপ্ৰিয়াদেব্যাবিৰ্ভাবোৎসৰ 
মাধব: ২০, গ্লীগৌরাব্দঃ ৪৬৮; 

এ মাঘঃ ১৪, বঙ্গাবঃ ১৩৬৬১; 

_ জানুয়ারীমাস: ২৮; খৃষ্টাবঃ ১৯৫৫ । 

2০০৩ 

র্ চু রই ৰক 

নগর্ধাং ১৬৯, ১৬৯ স্থে ‘চন্দ্ৰনাথ প্রেস’ ইত্যাখ্য-যন্ত্ে 
শ্রীতড়িৎকুমার চট্টোপা ুপাহ্বেন মুদ্ৰিতঃ। 
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east EEE মক =: 

কতভঙ্টজতা-ভাকাশ 

শ্রীধাম-বৃন্দাবনবাসী পণ্ডিতপ্রবর গ্রীযুত বনমালিলাল গোস্বামী 
বিদ্যাভূষণ, শ্রীবৃন্দাবন কেশীঘাটের ঠোরের মহন্ত শ্রীযুত বৈষ্ণবচরণ 
দাস বাবাজী, শ্রীবৃন্বাবনের ভক্তিবিদ্তালয়স্থিত নীলমণি-গ্রন্থাগার, শ্রীধাম- 

নবদীপন্থ-শ্রীহরিবোল-কুটারের পণ্ডিতপ্রবর গ্রীযুত হরিদাসদাঁস বাবাজী 
মহাশয়, বরাহনগর শশ্রীভাগবতাচার্ধ্য-প্রভূর শ্রীপাটস্থ শ্রীগৌরাঙ্গ-গরন্থ- ৷ 

মন্দির, শ্রীগোগীবল্লভানন্দ দেব-গোস্বামী-_শ্রীপাট-গোগীবল্লভপুর, পুরীর 

শ্রীগঙগ।মাতা-মঠ, পুরীর বড় ওড়িয়া-মঠ, ঢাকা-বিশ্ববিষ্ভালয়, কলিকাতা- 

বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-ন্যাশনেল-লাইত্রেরী, বারাণসীস্থিত বিভিন্ন 

বিদ্যালয় ও গ্রন্থাগারসমূহ, মাদ্রাজ-বিশ্ববিগ্ঠালয়, মাদ্রাজ ওরিয়েন্টেল 

মেনাস্ক্রিপ্ট স লাইব্রেরী, এডেয়ার্ লাইব্রেরী, রাজসাহী-বরেন্দ্র-রিসার্চ- 

সোসাইটি, কলিকাতা রয়েল এসিয়াটিক্ সোসাইটি, কলিকাতা বঙ্গীয় 

সাহিত্য-পরিষদ্, কলিকাতা সংস্কৃ-কলেজ, মুম্বই নির্ণয়সাগর প্রেস্, 

ৰ্ 

ওড়িব| গ্রভিন্সিয়াল মিউজিয়মের হস্তলিখিত পুঁথি-বিভ!গ ও অন্যান্ত 

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ও পরিচালকবর্গের সৌজন্যে আমরা 

প্রীপ্রীগৌরপার্ধদবুন্দের গ্রন্থরাজির পাঠ মিলাইয়া সঙ্জনবৃন্দের সম্মুখে 

উপস্থিত করিবার স্থুযোগ-সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। এইজন্য তত্তং- 

সঙ্জনবৃন্দের ও প্রতিষ্ঠানসমূহের শ্রদ্ধাম্পদ পরিচালকবর্গের নিকট 

সর্ববান্তঃকরণে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। 

*__সম্পাদক 





বিষয়াঃ গত্রাঙ্কাঃ 

প্রথমকিরণে কাব্যসীমান্যোদ্দেশঃ 

মঙ্গলাচরণম্ ১ 
কাব্যশরীরাদি নিরূপণম্ ২ 

কবি-লক্ষণম্ ৩ 

উত্তমাদি-কাব্যম্ ৪ 
কাব্যপ্রয়োজনম্ ৫ 

দ্বিতীয়কিরণে শব্দার্থবৃত্তিত্রয়- 
নিরূপণম্ 

শব্দ-স্বরূপম্ ৬ 
শব্নিত্যত্বপ্রকারাঃ ৬ 
শব্দৰৃত্তয়ঃ ৯ 

অভিবাম্বরূপম্ ৯ 
লক্ষণাস্বরূপম্ ৯ 
রূটিলক্ষণা ১০ 
প্রয়োজনবতী লক্ষণ| ১০ 

সারোপা লক্ষণ! ১০ 
সাধ্যবসানা লক্ষণ! ১১ 
গৌণী লক্ষণ ১১ 
শুদ্ধা লক্ষণ! ১১ 
লক্ষণায়াঃ ষড়বিধত্বম্ ১১ 
গৃঢ়-গত-ব্যক্তব্যদ্য! লক্ষণ ১১ 
ব্যধ্নালক্ষণম্ 

অর্থব্যঞ্জনান্বরূপম্ ১ 

অর্থানাং ব্যপ্জকত্বে হেতবঃ ১৪, ১৫ 

তৃতীয়কিরণে ধ্বনিনিৰ্ণয়ঃ 

ধ্বনিস্বরূপম্ ১ 
অর্থাত্তরোপসংক্রান্তধবনিঃ ১৬ 

অত্যন্ততিরস্কৃতধ্বনিঃ 2 
বিবক্ষিতবাচ্যধ্বনিঃ ঢ় 

জীযলক্ষাবকীয্ঘ্) বিয়া 
বিষয়াঃ পত্রঙ্কাঃ 

লগ্ষ্যক্ৰমব্যদ্্যধ্বনিঃ ১৭ 
অলক্ষ্যক্ৰমব্যদ্যধ্বনিঃ ১৭ 
শবশক্তিভবধ্বনিঃ ১৭ 
অর্থশক্তৃদ্ভবধবনিঃ ১৮ 
শব্বার্থভূধ্বনিঃ ১৯ 
বাক্যধ্বনিঃ ২০ 
পদধ্বনিঃ ২০ 
প্রবন্ধধ্বনিঃ ২১ 

পদাংশাঃ ২২--২৫ 

ধ্বনিসমষ্টিঃ ২৫ 
ধ্বনিসন্করঃ ২৫--২৭ 

চতুর্থকিরণে গুণীভুত- 
ব্যক্ৰ্যু নিৰ্ণয়ঃ 

গুণীভূতব্যদ্্যভেদ ঃ ২৭--২৯ 
ধ্বনি-গুণীভূতব্যদ্যমিশ্রণমূ ২৯৪ 

পঞ্চমকিরণে রসভাব- 

তন্ভেদনিরূপণম্ 

বিভাবন্বরূপম্ ৪ 

স্থায়িভাবাঃ Ss 
রসলক্ষণম্ ১০ 

রসভেদাঃ স্ 
বীররসঃ ৩৩ 

করুণরসঃ ও 

অদ্ভুতরসঃ হি 
হাসরসঃ 3" 
বীভত্সরসঃ ৩৫ 
রৌন্ররসঃ ৩৫ 

শান্তরসঃ ৬৫ 

বাৎসল্যরসঃ 22 

বিষয়াঃ পত্রাঙ্কাঃ 

প্রেমরসঃ ৩৬ 

ভক্তিরসঃ ৩৬ 

শৃঙ্াররসঃ ৩৭ 
পূর্বরাগঃ ৩৮ 

মানঃ ৩৮ 

বিপ্রলম্তঃ ৪০ 

দশ দশাঃ ৪১ 
রাগঃ ৪২ 

নায়কগুণাঃ ৪৩ 

নায়কভেদাঃ ৪৩ 

নায়কসহায়াঃ ৪৫ 

নায়কানাং সত্বজগুণাঃ ৪৫ 

নায়িকাভেদাঃ ৪৭ 

মুগ্ধালক্ষণম্ ৪ 
ম্ধ্যালক্ষণম্ ৪৯ 
প্রগল্ভালক্ষণম্ ৪৯ 

নায়িকাবস্থাভেদাঃ ৫২১৫৩ 

নায়িকালঙ্কারাঃ ৫৪-=-৫৮ 

নায়িকে্দিতানি ৮9) 

সখীভেদাঃ ৰু 

উদ্দীপনবিভাবাঃ ৬১ 
অনুভাবাঃ ১২ 
সান্বিকভাবাঃ টি 

ভচারিভাবাঃ ৬২১৬৩ 

ভাবপ্রস্তারদর্শনম্ টি): 
উন্মাদভেদাঃ ৬৬-৭২ 

ষন্ভকিরণে গুণবিবেচনম্ 

গুণলক্ষণম্ ৰণ ৭২ 

গুণভেদাঃ ৭৩ 
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বিষয়াঃ পত্রান্কাঃ 

মাধুৰ্য-লক্ষণম্ ও 

ওজোলক্ষণম্ রত 
প্রসাদলক্ষণম্ 

৭৫ 

বর্ণাদীনাং গুণব্যগ্তকতা ৭৫ 

বক্ত ।ণ্োঁচিত্যাদ্ৰচনাদীনামন্তথাত্বম্ 
৭৬ 

সপ্তমকিরণে শক্বালদ্ধারনিৰ্ণয়ঃ 

বক্তোক্তিভেদৌ ৭৭ 

শ্লেষভেদো ৭৭ 

অন্ন প্রাসভেদৌ ৭৭ 

পদানুপ্রাসঃ ৭৮ 

যুমকভেদাঃ ৭৯-__-৮১ 

শ্ৰেষভেদাঃ ৮২,৮৩ 

চিত্রালঙ্কারাঃ ৮৩ 

প্রতিলোমানুলোমঃ ৮৩ 

মহাসর্বতোভদ্রম্ ৮৩ 

সর্বতোভদ্রমূ্ ৮৩ 

ছত্রবন্ধঃ ৮৪ 

খড়গবন্বঃ ৮৪ 

মুরজবন্ধঃ ৮৪ 

মুক্তকবাটবন্ধঃ ৮৪ 

বদ্ধকবাটবন্ধঃ ৮৪ 

-শ্ঙ্খলাবন্ধঃ ৮৪ 

দঘ্যক্ষরঃ ৮৪ 

শঙ্খবন্ধঃ ৮৪ 

পতাকাবন্ধঃ ৮৪ 

গদাবন্ধঃ ৮৪ 

[ গ্ৰীমদলঙ্কারকোস্তভস্ত বিষয়স্থুচিক| ] 

বিষয়াঃ পত্রাঙ্কাঃ 

পন্নবন্ধঃ ৮৪ 

গৰ্ভাক্ষৱঃ ৮৪ 

চক্রবন্ধঃ ৮৪ 

শাঙ্গবন্ধঃ ৮৪১৮৫ 

গোমুত্রিকীবন্ধঃ ৮৪ 

একাক্ষরপাঁদঃ ৮৫ 

একাক্ষরশ্সোকঃ ৮৫ 

সিংহাঁবলোকশ্লোকান্তরগর্ভঃ 
৮৫ 

অষ্টমকিরণে অর্থলক্কীরাঃ 

উপমভেদাঃ ৮৬--৯১ 

পূর্ণোপমা ৮৬ 

লুণ্তোপমা ৮৬ 

শৌতী উপমা ৮৬ 

আরা উপমা ৮৬ 

ধৰ্মলুপ্তোপমাভেদনিক্লপণম্__ ৮৬ 

উপমানলুগ্ত।নিরূপণম্ ৮৭ 

লুপ্তোপমাভেদাঃ ৮৭ 

রূপকভেদাঃ ৯২-৯৫ 

অপ্রস্ততপ্ৰশংসাভেদাঃ ৯৫-৯৭ 

অভিশয়োক্তিভেদীঃ ৯৭১৯৮ 

ব্যতিরেকভেদাঃ ৯৯ 

আন্দেপপ্রকারাঃ ১০০ 

বিরোধাভাসভেদাঃ ১০১ 

সমুচ্চয়ভেদাঃ ১০৫ 

পরিসংখ্যাভেদাঃ ১০৭ 

বিষমভেদাঃ ১০ 

বিশেষভেদাঃ ১১২ 

-=শ্বঁঁঁসমক্ডকেল্ 2হত-==ঁঁঁঁঁঁ 

বিষয়াঃ পত্রাঙ্কাঃ 

সঙ্করভেদাঃ ১১৩ 

অলঙ্কারসংখ্যাঃ ১১৫ 

অনুপ্রাসে দোষাঃ ১১৫,১১৬ 

নবমকিরণে রীতিনির্ণয়নঃ 

রীতিলক্ষণম্ ১১৮ 

রীতিভেদাঃ ১১৮,১১৯ 

দশমকিরণে দোষনির্ণন্নঃ 

দৌষনিৰ্ণয়ঃ ১২০ 

রসশবার্থঃ ১২০ 

দোঁষভেদাঃ ১২১ 

পদদোঁষাঃ ১২১ 

পদাংশদোষাঃ ১২১ 

বাক্যদোযাঃ ১২১ 

অৰ্থদোষাঃ ১২১ 

অশ্লীলভেদাঃ ১২২ 

সমাসগত-ক্রিষ্টাদীনি ১২৩ 

অবিষৃষ্টবিধেয়াংশঃ 
১২৪ 

সমাসগতশ্রতিকটুতা ১২৫ 

গ্রাম্যাপ্রতীতাদিদোবাঃ ১২৬--১২৯ 

বাক্যদোষাঃ ১২৯--১৩৪ 

পৌনক্লক্তযস্তাদোষত্বম্ ১৩৪ 

ভগুক্ৰমস্তাদোষত্বম্ ১৩৪ 

অৰ্থদোষাঃ ১৩৪-১৩৮ 

দোষসংখ্য। ১৩৮ 

রূসদোষাঃ ১৩৯১১৪০ 

রসয়ে! বিরোধাবিরোধপ্রদর্শনম্ ১3০ 
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জীয়ালঙ্কাবকৌষ্ত্র মংদ্রাবিশেযানুন্লাঃ 
(দ'ক্ষণপাৰ্শ্বস্থাঙ্কা কিরণ-্রমিকপ্পোকসংখ্যানাগিতি জ্ঞেয়ম্) 

আক্রমম ১৭৷৭৪; অঙ্গাতিবিস্তৃতিঃ ১০১২৭; অঙ্গিনো- 

হনভিসন্ধানম ১1১২৮ অতদ্গুণঃ ৮২৯৯; অতিশয়োক্তিঃ 

চ|১১৫--১২৪; অত্যন্ততিরস্কত-বাচাম ৩৪3 অদ্ভুতঃ ৫] 

২২ ; অধিকপদম্ ১৭৷৭২ $ অদিকম্ ৮২৬৬ ; অদীরপ্রগল্ভ। 
৫1১৬৮ ; অনঙ্গগ্রকটনম ১০1১২৮$ অনন্বয়োপমা ৮|৪৬; 
অনভিহি তাৰ্থম্ ১০1৭৩) অনবীরুতঃ ১০1১০৭,১১৭; অনিয়মে 

সনিয়ঃ ১০১০৭; অন্ুকুলঃ ৫1৯৫; অনচিনার্থস ১০ 

৬; অন্ধবননম ৩৭২ ; অন্ুগ্রাসঃ 91৬২ অন্মানম্ ৮| 
২২৭) অনুটা ৫1১২৯; আন্যশব্দন্ত নান্সিধাম ২৩৮5 অন্যো- 

ন্যাম ৮!১৪২,২৪৩ অপকৰ্ষঃ ১৭৩; অপাদস্থসমাসম ১০1 

৭৪; অপরাঙ্গ-বাঙ্গাম্ ৪1৪ ; অপলাপঃ ৫1৩৫১; অপন্মারঃ 

৫1৩০৫,৩০৬ ; অগহৃ,তিঃ ৮৮৪ ; অপুষ্ট) ১০1১০৬,১১০ ; 

অগ্রতীতম ১০।৬ 7 অপ্রযুক্তম ১০৬; অপ্রস্্তগ্রশংসনম্ 

৮1৯৮, ৯৯; অগ্রারুতঃ (রসঃ) ৫1১৬) অভঙ্গশ্লেষঃ ৭৩; 

অভিধা ২১৩; অভিধামূলধ্বনিঃ ৩1৮) অভিলাষঃ ৫1৪৩,৬৮; 

অভিসাৱিকা ৫1১৮২ ; অভীক্ষুশো দীপ্তিঃ ১০/১২৭ ; অমত- 

পরার্থম্ ১০1৭৪; অমনোজ্ঞং (বাঙ্গাম্) ৪1১২) অমৰ্ষঃ ৫1৩০৬) 

অৰ্থঃ ২৩৮; অর্থভেদকাঁঃ ২৩৭; অর্থব্যক্তি: ৬৮; অর্থ- 

শক্তভবধবনিঃ ৩১৫--১৭ 7 অর্থশ্লেষঃ ৭1৭৫; অর্থান্তরন্যাসঃ 

৮1১৬৮) অর্থান্তরোপসংক্রান্ত-বাঁচাম্ ৩৪7 অর্ধাস্তরৈকবাচকম্ 

১০|৭৩ ; অনক্গ্যবান্গযক্রম: ৩1৯,১১০) অবহিথ| ৫1৩০৭) 

অবাঁচকম্ ১০1৬ অবিমৃষ্টবিধেয়াংশম্ ১০1৭) অবিবক্ষিত- 

বাচযধবনিঃ ৩২৯; অবায়ীভাঁব-ধ্বনিঃ ৩৬৩; অশ্রু ৫২৯৬; 

অশ্লীলঃ ১০।১০৮,১২৩) অশ্লীলম্ ১০1৭) অসংস্কৃতম্ ১০৬) 

অসঙ্গতিঃ ৮২৫৪ ; অসগর্থমূ ১০৬; অসমাস| (রচনা) ৩৫০; 

অসম্থবোপমা, ৮৫৪ $ অস্থয়া ৫1৩০১। 

আঁক্ষেপঃ ৮১৫৭; আলম্বনমূ্ ৫1১; আলস্তম্ ৫৩০২) 

আলাপঃ ৫1৩৫১; আবেগঃ ৫1৩০৪) আহতবিসর্গম্ ১০1৭২ । 

ঈর্বামানঃ ৫1৮৬ | 
উগ্রতা ৫৩০৭3 উত্তমকাব্যম্ ৫1১৭7 উত্তরম্ ৮২৪৫, ; 

২৪৭7 উৎপ্রেক্ষ। ৮৫৬ ; উৎপ্রেক্ষায়াং যথাশব্বঃ ৮1৩৪১ ; 
উংসাহঃ (বীরে) ৫1৫3 উদয়ঃ ৫1৩১২) উদ্বান্তম্ ৮1২০৭, 

২০৯) উদারতা ৬৮; উদ্দীপনম্ ৫1১) উদ্বেগঃ €19৩,৭১; 
উন্নাদঃ ৫18৩,৭৩,৩০৭) উপনাগরঃ ৭1১০; উপমা ৮১; 
উপমায়াং কালভেদঃ ৮|৩৩১; উপমায়াং জাতিহীনতা| ৮/৩৩০ ; 
উপমায়াং জাত্যাদিকাম্ ৮।৩৩০ ; উপমায়াং ধর্মগীনতা চ| 
৩৩৭; উপমায়াং পর্মাধিকাম্ ৮৩৩৮) উপমায়াং পুরুষভেদঃ 

৮1৩৩১) উপমায়াং গ্রমাণহীনতা ৮1৩৩০ উপমায়াং প্রমাঁণা- 
ধিকাম্ ৮৩৩০ ; উপমায়াং লিজভেদঃ ৮1৩৩১; উপগায়াং 
বচনভেদঃ ৮1৩৩১) উপমা য়াং বিধা।দিভেদঃ ৮/৩৩১; উপমায়া- 

মসম্ভ৷ব্যম্ ৮৩৩৬ উপশায়ামসামাম্ ৮৩৩৫) উপমেয়োপ্যা- 

৮18৮, ৫১; উপসর্গধবনিঃ ৩৫৯) উপাদানলক্ষণা ২২৫। 

উঢ়া ৫1১২৯ উৰ্জস্বী ৮৩২৩ ৷ 

একদেশবিব্তি ৮1৬৮১ একাক্ষরঃ ৭১০২; একাক্ষর- 

পাঁদঃ ৭1১০১; একাবলী ৮1২৭৪ । 

ওজঃ ৬১৮ ৷ 

ওঁচিতী ২৩৮ ওঁত্স্ক্যম্ ৫1৩০৫; ওদার্যম্ 41১২৩, 
২১৫ ৷ 

কঠোরবর্ণ। (রচনা) ৩৫১; কথিতপদম্ ১০1৭২; কনিষ্ঠা 
৫1১৩০; কন্যা ৫1১৩৪,১৩৯,১৪১; করুণ: ৫1২১; কৰ্মভূতাধি- 

করণ-ধ্বনিঃ ৩৬২) কলহান্তরিতা ৫1১৮৭ ; কবিঃ ১1৯; কবি- 

নিবিদ্ব-বক্তৃপ্রৌটোক্তিনিস্ন্নশরীরঃ ৩১৫ ; কবিপ্রৌঢ়োক্তি- 

নিষ্পন্নখশরীরঃ ৩1১৫ $ কষ্টঃ ১০১০৬) কষ্টগম্যব্যঙ্গ্যম্ ৪1৮; 

কাকুগমাং (বাঙ্গ্যম্) 8১১) কাকুবৈশিষ্টাম্ ২1৪৮; কাস্তিঃ 

৫1২০৮) ৬1১০ ; কারণমাল| ৮1২৪০) কালঃ ২।৩৮) কাল- 

ধ্বনিঃ ৩৫৪ কাঁলবৈশিষ্ট্যম ২৫০) কাব্যম্ -১)৬,৮; 

কাব্যলিঙ্গম ৮২২০১; কিলকিঞ্চিতম্ ৫1২৩২ ; কুট্টমিতম্ ৫। 

২৩৯; কুতুহলম্ ৫1২৫৮ ; কৃত্রিমঃ (রসাভা সঃ) ৫1১৬; কেলিঃ 

৫1২৬৫) কোপঃ (রৌদ্র) ৫৫) কৌন্ুসুরাগঃ ৫1৮০; রিষ্টম্ 
১০৭! 



| 
| 

খৃডগবন্কঃ ৭৮৬; খণ্ডিতা 0১৮৪ | 

গতবাঙ্গ্যা (লক্ষণা) ২২৭) গদাবন্ধঃ ৭|৮৯ ; গৰ্ভাক্ষৱঃ 

৭|৯০ ; গঠিতম্ ১০1৭৪) গর্ব: ৩০৫; গাঢ়বন্ধঃ ৬৩১, 

গাম্ভীৰ্ধম্ ৫১১৮; গুণঃ ৬১; গুনকীর্ভনম ৫1৪৩, ৭০ ; 

গুণীভূত্বাঙ্গাম 81১: গূঢ়বাঙ্গা। (লক্ষণ) ২৷২৭ ; গৌড়ী ৯১৩; 

গ্রামাঃ ১৭১০৬ ; গ্রামাম ১৭৬ ৷ গ্লানি: ৫৩০১
 ৷ 

চিকিনম ৫1২৬২; চক্রবন্ধঃ ৭৯২,৯৩। চপলতা ৫1৩০৩) 

চিঙ্গনম ৫1৪৩, ৬৯; চিন্তা ৫1৩০২ ৷ 

ছত্রবন্ধ: ৭৮৫; ছেকঃ ৭৮) + 

জড়তা ৫৪৩, ৭৫,৩০৪ ; জুগুপ্সা (বীভৎসে) ৫1৫; 

জোটা ৫৷১৩০ । 

ভদগুণ: ৮২৯৭; তদ্মিন্-ধ্বনঃ ৩৫৮; তপনম ৫1২৪৯, 

২৫০ ; তুলা গ্াধান্যং (ব্যঙ্গাম্) ৪1১০ : তুলাযোগিতা ৮১৩৭ 

__১৪১ 5; তেজ: ৫1১২১ । তাক্তপুনঃম্বীরুতঃ ১০।১০৮১১২৪ ; 

ত্রাসঃ ৫1৩০৮। 

দক্ষিণ: ৫1৯৫7 দীপকম্ ৮/১৩৩১১৩৪ ; দীপ্তি: 0২১০; 

দীর্ঘসমাসা (রচনা) ৩৫০) দুক্ষম: ১০।১০৬ $ দৃশযকাবাম্ 

৫197 দৃষ্টান্ত: ৮1১২৯--১৩২ ; দেশঃ ২৩৮ ; দেশবৈশিষ্টাম্ 

২1৪৯; দৈন্যম্ ৫'৩০২ দোষঃ ১০১ | 

ধীরপ্ৰশান্তঃ ৫/৪৪; ধীরললিতঃ ৫৯৫; ধীরোদাত্তঃ ৫। 

৯২; বীরোদ্ধতঃ ৫৯৩3 ধুতি: ৫1৩০৩ ; ধৃষ্টঃ ৫৯৬5 ধৈর্ধম্ 

৫1১১৯, ২১৭; ধ্বনিঃ ৩1১,২ ; ধ্বনিসংহ্থষ্টিঃ ৩৭২ $ ধ্বনি- 

সম্করং ৩৭০ | 
নর্মসথঃ ৫1১০৭) নর্মসথী ৫1২৮২ ; নষ্ঠন্মতযোগঃ ১০1 

৭৩; নষ্টবিসর্গং ১০৭২ 5 নাদঃ ২২ নায়কগুণাঃ ৫৮৯, 

৯০; নিত্যসিদ্ধা ৫1১৩৬; নিদর্শনা ৮/৯২১৯৩,৯৬ ; নিদ্র। 

৫1৩০৫) নিপাত-ধ্বনিঃ ৩1৬০) নির্বাহে পৃরণকারী ১০। 

১৮৮,১১২; নির্বাহে সাকাঙ্কঃ ১০/১০৮,১১৯% নির্বেদ: ৫] 

৩০১; নিশ্ষ্টার্থ: ৫১০৮) নিহতার্থম্ ১৭৬; নেয়ার্থম্ ১০ 

৭; নৈলরাগঃ ৫৮০ । 

পতাকাবন্ধঃ ৭1৮৯) পদশ্লেষঃ ৭৩,৭৪ ; পদ্মবন্ধঃ ৭! 

৯১; পরকীয়া ৫১৩৮_-১৪২ ; পরম্পরিতম্ ৮1৭৯ ৮১; 

পরিকরঃ ৮২৩০ ; পরিবৃত্তিঃ ৮1১৯৪) পরিসংখা। ৮৷২৩৫-- 

২৩৯; পরোক্ষ: (রসঃ) ৫1৩১) পরোটা ৫1১৩১, ১৩৮) 

পর্যায় ৮/২২০ ; পর্ধায়োক্তম্ ৮২০৫) পাঞ্চালী ৯1১১) 

[ প্রীমদলঙ্কারকৌন্তভস্ত 

পুনরুক্তঃ ১০1১০৬, ১১২ ; পুনরুক্তবদাভাসঃ ৭!১০?; পুরুষ- 
ব্যত্যয়-ধ্বনিঃ ৩৫৭; পূৰ্বনিপাত-ধ্বনিঃ ৬৪; পূর্বরাগঃ 

৫|৪২,৪৩; প্রকরণং ২৩৮; প্রকুত্ধ্বিনিঃ ৩৫২ ; প্রকৃতি- 

বৈশিষ্টাম্ ২৪৭) গ্ররুতিব্যতিক্রমঃ ১৭৷১২৮; প্রগল্ভতা 

৫২১৪) প্রগল্ভধীরা ৫1১৬৩; এগল্ ভধীরাধীর| ৫1১৬৬; 

প্রগল্ভা ৫১৫৪ ; প্রণয়মানঃ ৫1৮৫ ; প্রতিভা ১1১১; গুতি- 

লোমবিভাবাদি গ্রহঃ ১০৯২৭) গ্রতিলোমাক্ষরমূ ১০1৭২; 

প্রতিবস্ত,পমা ৮1১২৫, ১২৬; প্রতীপম্ ৮২৮২ ॥ গ্রতীলাপঃ 

৫1৩৫১ ; প্রত্যক্ষ (রসঃ) ৫1৩১১ প্রত্যনীকম্ ৮২৬৯ ; 

প্রতায়ধবনিঃ ৩৫৩; গ্রলয়ঃ ৫1২৯৬; প্রলাপঃ ৫19৩) ৭২, 

৩৫১) গ্রবাসঃ ৫৮৭; প্রশমঃ ৫1৩১২) গ্রসাদঃ ৬১৯ ১ 

প্রসিদ্ধ: (রসাভাসঃ) ৫1১৬) প্রসিদ্ধিধৃতম্ ১০1৭৩) প্রসিদ্ধি- 

বিরুদ্ধঃ ১০১০৬, ১১৫; গ্রসিদ্ধিবিরুদ্ধতা ৮1৩২৫ ; প্রসিদ্ধি- 

বৈশিষ্ট্যম্ ২৫১) গ্রস্থলৎগ্রকর্ষমূ ১০1৭২$ প্রহামঃ ৫1২৬7 

প্রাকৃতঃ (রস:) ৫1১৬ ; প্রিযনর্নসথঃ ৫1১০৭; প্রিয়নর্মসথী ৫ 

২৮৪3 প্রিয়সথঃ ৫1১০৭; প্রিয়সথী ৫1২৮০ 5 প্ৰীতিঃ ৫। 

৬,৭+প্রেমরসঃ ৫1৩৪ ; প্রেয়ঃ ৮৩২৩) প্রোফিতভত কা ৫। 

১৯১) প্রৌঢ়িঃ ৬১০। 

বীভৎসঃ ৫২৮) বোদ্ধব্য-বৈশিষ্টযম্ ২1৪৭ ৷ 

ভক্তিরসঃ ৫1৩৬) ভগ্রক্রমম্ ১০1৭৪) ভয়ানকঃ ৫1২৭; 

ভাবঃ ৫১৯৯7 ভাবশান্তিঃ ৩১০) ভাবশাবলাম্ ৩1১০) 

ভাবিকম্ ৮১৯৮২ ভাবোদয়ঃ ৩1১০) ভাষাগ্নেষঃ ৭৭২) 

ভীতিঃ (ভয়ানকে) ৫1৫) ভ্রান্তিমান্ ৮২৭৯। 

মতিঃ ৫৩০৮3 মঃ ৫২৪৫, ৩০১) মধুরবর্ণা (রচনা) 

৩1৫১১ মধ্যধীর| ৫1১৫৮; মধ্যদীরাধীরা ৫1১৫৯ মধ্যসমাসা 

(রচনা) ৩1৫০ ; মধ্য! ৫1১৪৯ ) মধ্যাধীরা ৫1১৬১) মরণম্ 

৫1৪৩,৭৬) ৩০৮) মৃহারাগঃ ৫১৩) মহাসৰ্বতোভদ্ৰম্ ৭৮২; 

মাঞ্তিষ্টরাগঃ ৫1৮১ মাধুর্বম্ ৫1১১৬, ২১২, ৬১৭) মানঃ ৫। 

৪৪; মালাদীপকমূ ৮১৩৫? মালারূপকম্ ৮1৭৬? মালোপমা 

৮1৪০) মিতাৰ্থ: ৫/১০৯; মীলিতম্ ৮২৭১ ; মুগ্ধী 01১৪৩) 

মুরজবন্ধঃ ৭1৬৬ মুছুবর্ণ। (রচন।) ৩৫১; মৈত্রী ৫৮; 

মোট্রায়িতম্ 0২৩৪) মোহঃ ৫1৩০৩) মৌদ্্যম্ ৫২৫২ | 

_ বধাসংখ্যং ৪১৬৬) যমকম্ ৭২৯? যমকে অপ্রযুক্ততা 

৮৩২৮) যোগরূটাঃ-২১০ $ যৌগিকাঃ ২১০ । 



সংজ্ঞাবিশেষানুক্রমঃ ] 

রতিঃ (শৃঙ্গারে) ৫৷৫,৬,৭; রবঃ ২৩; রসঃ ১০২; 

রসনোপম| ৮1৪৩) রসবং ৮1৩২৩; রসন্বরূগমূ ৫1১৪; 

রসান।ং শব্দবাচাত্বম্ ১০১২৬; রসাভাসঃ ৫1১৬5 রসাভি- 

বাক্তিলক্ষণম্ ৫1১; রসালপাক: ৯৭; রীতিঃ ৪1১ রূঢ়াঃ 

২।১০; রূপকম্ ৮৬৫ ; রোযাধ্চঃ ৫1২৯৬ ; রৌদ্রঃ ৫]৩০ | 

লক্ষণলক্ষণা ২৷২৫ ; লক্ষণ! ২।১৪--২৮ ; লক্ষণ।ভেদে 

২1১৬ ; লক্ষাক্ৰমবাঙ্গাঃ অএ৯--১১; ললিতম্ ৫1১২৫, ২৪৩১ 

লাটঃ ৭২০,২১; লাটা ৯1১৭; লিঙ্গম্ ২৩৮; লীল। ৫1২১৯ 

বক্ত-বৈশিষ্টাম্ ২৪৭; বক্ৰে!ক্তিঃ ৭1১; বচনধ্বনিঃ এ 

৫৬; বাচাগ্রপো।যক-ব্যঙ্গাম্ 91৬; বাৎসলাম্ ৫1৩৩; বাৰ্তাকু- 

পাকঃ ৯৷৭; বাসকসজ্জিক] বিরৃতম্ ৫1২৪৭; 

বিক্ষেপঃ ৫1২৫৬ ; 

৯; বিতর্বঃ ৫৩০৮); বিপানুবাদঃ ১০।১০৮১ ১২২; বিপ্য- 

৫1১৮৯ ; 

বিচ্ছিত্তিঃ ৫৷২২৭; বিজাতীয়ালম্বনম্ ৫| 

যুক্তঃ ১০1১০৮,১২১ ; বিমোক্তিঃ ৮১৯১ বিন্দুঃ ২|২; 

বিগ্রলন্তঃ ৫1৪১; বিপ্ৰলাপঃ ৫1৩৫১ $ বিভাবঃ ৫1১$ বিভাবন| 

৮1১৬০) বিভাবানুভাবকষ্টকল্পনাবাক্তিঃ ১০/১২৬ ; বিভ্ৰমঃ 

৫1২৪১; বিমর্ষঃ ৫1৩০৬; বিয়োগ: ২৷৬৮ , বিরহোৎকন্তিতা 

৫|১৮০ ; বিরুদ্ধমতিকূৎ ১৭৷৭; বিরূপসহচরিতঃ ১০।১০৮, 

বিলাসঃ 

বিশেষঃ চ৷২৯০--২৯২ ; 

১২০; বিরোধ: ২!৩৮; বিরোধা ভঃ 

বিব্বোকঃ ৫২২৯ 

বিশেষে সামান্যম্ ১৭৷১০৭, ১১৮) বিশেষোক্তি: চ|১৬২; 

বিষমঃ ৮৷২৬০--২৬৫ ; বিষ৷দঃ ৫1৩০৪ ; বিস্ময়: (অদূতে) 

৫1৫7 বীজম্ ১1১%,২৷২ ; বৃত্তানপ্রাসঃ ৭|১২; বৃত্তযযোগাত। 

বুথ।বিস্তারঃ ১০1১২৭7 বুখা-হ্রাসঃ 

বেপথুঃ ৫1২৯৬) বৈদভী ৯৩ বৈফল্যম্ ৮1৩২৫ ; বৈবর্ণাম্ 

৫1২৯৬ ব্যক্তব্যঙ্গ্যা (লক্ষণ!) ২২৭7 ব্যক্তিঃ ২1৩৮ ; বাদ্্য- 

বিরুদ্ধ: ব্যঞ্কার্থ; ২1৩৪) বাঞ্জন| ২৩০; 

ব্যতিরেকঃ ৮১৪২--১৪৬) ব্যভিচারি-ব বাচ্যত্বম্ ১০ 

১২৬7 ব্যর্থম্ ১৭৬; ব্যাঘাতঃ ৮৷৩০২ ; ব্যজস্তুতিঃ ৮১৮৫ 

১৮৮; ব্যাজোক্তিঃ ৮২৩২; 

ব্যাহতঃ ১০1১০৬,১১১; ত্রীড়া ৫1৩০৩; 

শঙ্ক ৫1৩০১) শঙ্খ বন্ধঃ ৭1৮৮) শঠঃ ৫1৯৫) শব্দঃ (মুখ্যঃ, 

৮1১৭১ ১৮১; 

৫1১১৩,২২৩ ; 

৮1৩২৫; ১০১২৭ 

১০১০৮) 

ব্যাধি: ৫৷৪৩,৭৪,৩০৮ ; 

৩ 

লাক্ষণিকঃ, বাধ্জকঃ) ২৷১৮ ; 

শব্দাৰ্থোভয়শক্তি 

শব্দবক্ম ২৷৩,৫ ; শব্দবৃত্তিত্ৰয়মূ 

ভূধ্বনিঃ অ২৬; শান্তঃ ৫1৩১) 

শাবল্যম্ ৫1৩১৩) শাৰদ ন্ধঃ ৭৯৪--১০০7 শুদ্ধ! (লক্ষণ!) 

২২৫ শুঙ্গাৱঃ ৫/৩৮ ; শোকঃ (করুণে) ৫1৫ শোভা ৫। 

অবণকঠোরম্ ১০1৬; অব্যকাব্যম্ 
৫1১৭5 শ্লেয়ঃ ৬৭) ৭1৬৮, ৮.৮৮ । 

২|১১,১২ ; 

১১১,২০৬ ; শ্ৰমনঃ ৫1৩০১; 

জংযে।গঃ (অর্থভেদবাঞ্জকঃ ) ২ 

সংশয়িতঃ 

২৩৮3 সংলাপঃ ৫1৩৫১; 

১০১০৬, ১১৩; সংহিতাহীনমূ ১০1৭২ ; 

সখী ৫1২৭৯); দঙ্করঃ 

সখ| ৫। 

; সঙ্কীৰ্ণম ১০। 

সত্বজালঙ্কারাঃ 

সন্দিগ্ধপ্ৰাধান্তং 

১০৭) ত] ৮1৩০৭) ১০১ ১৫3 

৭৩7 সন্ধেতঃ ; সজাতীয়ালম্বনম্ ৫1১৯) 

৫1১৯৫ _-১৯৮ ৰ অনিয়মঃ ১০।১০৭ 

(ব্যনঙ্ক্যম) ৪1৯; সন্দিগ্ধমূ ১৭|৭; সন্দেশহারকঃ ৫1১০৯; 

সন্দেহঃ ৮।৬১$ সন্ধিঃ ৫৩১৪; সভ্গশ্লেষঃ ৭1৪ ; সমতা ৬| 

৯; সমম্ ৮|২৮৮; সমস্তবস্তুবিষয়ম্ ৮৬৭; সমাধিঃ ৬৷ 

১০, ৮২৫৬» সম'প্তপুনকুপাত্তম্ ১০৭৩ সমাসোক্তিঃ চ| 
; সমাহিতম্ চ|৩২৩ ; সমুচ্চয়: ৮২১১১ সম্বন্ধধ্বনিঃ ৩ 

৫; সম্ভোগঃ ৫1৪১3 সৰ্বতোভদ্ৰম্ ৭৮২; সর্বনাম ধ্বনি: 
৩1৬১; সহচারিতা ২৩৮7) সহোক্তিঃ চ|১৮৯ ; সাধ্যবসান| 
(লক্ষণ।) ২৷২১--২৪ ; সানর্থ্যম্ ২৩৮) সামান্যম্ ৮২৮৭) 

সামান্যে সবিশেষ ১1১০৭ সারঃ ৮২৫২; সারোপা 
(লক্ষণা) ২1১৯, ২০ ; সিংহাবলোকশ্লোকান্তরগর্ভঃ ৭1১০৩, 
১০৪; সিদ্ধঃ ( রসাভাসঃ) ৫1১৬) সিদ্ধা ৫1১৩৬; সুনায়কঃ 
৫1৮৮ সুপ্চিঃ ৫1৩০৬; স্থসিদ্ধা ৫1১৩৬) স্ুন্ম: ৮1২৪৯) 

সৌহার্দং ৫৯ 7 স্তম্ভ? ৫২৯৬) স্থায়িভাবঃ ৫1৩১৪ স্থায়ি- 
শব্দবাচ্যতরমূ ১০১২৬) স্থায়ী ৫18১৫) স্কুট-ব্/্ধ্যম্ ৪1২) 

ক্ফোটঃ ২1৫; স্মরণম্ ৮২৭৭) স্মিতম্ ৫1২৪ ; স্মৃতিঃ ৫1৪৩, 
৬৪,৩০৩; স্বকীয়| ৫1১৩৭) স্বতঃসম্ভবী ৩1১৫; স্বভাবোক্তিঃ 
৮|১৮২; স্বরভেদঃ ৫1২৯৬) স্বাধীনভর্তৃকা ৬১৯৩7 স্বীয়! 
৫1১৩১; ম্বেদঃ ৫1২৯৬ | 

হৃভবৃত্তম্ ১০1৭২; হর্ষ: ৫৩০৪) হৃসিতম্ ৫1২৬০; হারিদ্র- 

রাগঃ ৫৮১) হাঁবঃ ৫1২০২; হাসঃ (হস্তে) ৫৫,২৩,২৫; 
হীনপদম্ ১০1৭২ হেতুহতঃ ১০।১০৬,১১৪ 3 হেলা ৫1২০৪ । 

-- ক > - 



্ীদকারকৌন্তোদ তামা 
(দক্ষিণপাৰ্শ্বস্থান্কাঃ কিরণ-ক্রমিকগ্জোকসংখ্যানামিতি জ্ঞেযম্ ) 

অনর্থরাঘবঃ (মূরারিঃ ) ১০1৪৬ 

অমরকোষঃ (অমরসিংহঃ:) ১।৭কা 

আৰ্যাসপ্তশতী (গোবর্ধন।চার্ষ:) ১০৬কা 

কন্দ্পমপ্ররী 
১০।১১২ 

১০1১৭ 
কামশাস্তম্ ( বাৎসায়নমুনি:) 

কাবাপ্রকাখঃ (সম্মট 5ট্ট:) ১২কা, ১/৬কা, ১৷৯৪কা, ২৩কা, 

২৯কা, ২৷১০ক৷, ২1১১কা, ২।১২কা, ২1৩১, 

২।১৪কা, ৩1৫কা, ৩!২০কা, ৫1৫কা, ৫1১৪কা 

১০|১৭ক], ১০।২০কা। 

কাব্যদর্শ: (দণ্ডী) ৬|২কা, ১০1৫কা! 

কাব্যালঙ্কারস্থতম্ (বামনঃ) ১1২কা, ১৷৩ক|, ৮1৮৮কা» ৬৪, 

ৰ ঙাংক| 

কিরাতাৰ্জুনীয়ম্ (ভারবিঃ) ১০1১১কা 

চতঃসংবাদপ্রবন্ধঃ ৩১৩কা 

টতত্যমতগঞ্জযা (্রীনাথ-চক্রবর্তা) ১০1৬কা 

দুৰ্ঘটবুত্তিঃ (শরণদেব:) ১২কা 

ধ্বন্যালোকঃ (গীরাজানকানন্দবৰ্ধন|চাধ) ৩৩২, ১০১৩৫ 

নাটরশান্্ম্ (ভরতমুনিঃ) ৫প্রারস্তে 

পতঞ্জলিবাত্তিকঃ ২।৯কা 

পাণিনিঃ ২|৬কা, ৮।৩কা, ৮/৯কা! 

এপঞ্চসারত্ন্ত্ৰম্ (শঙ্করাচার্ধ:) 

(শ্রিমদ্)ভ/গবতম্ (গ্ৰীমদ্ব্যাসদেবঃ) ২1৩কা» ১০1২০ 

ভোজঃ " 

মহাভারতম্ ( শ্রীমদ্বাসদেবঃ) ৫1১৪ কা ৫1৩২ 

মালতীমাধ=ম্ (ভবভূতিঃ) ৫1১৪কা, ৫1১৮কা ১৭৷৬ক| 

যোগবাশিষ্টরাম।য়ণম্ ( বাল্মিকিঃ) 

রঘুবংখঃ (কালিদ।সঃ) 

১৩১ ২।১ক। 

১২কা, ২৫ 

১০1৫ক।, ১০|৬কা। 

রত্রাবলী (শ্রীহর্ষঃ ) ১৪০পু০, ১২পং 

বক্রোক্তিজীবিতম্ (শ্রীরাজানক-কুন্তকঃ) ৮৭২ 

২।৩ক।, ২১২কা 

১৪০পৃ*, ৯পং 
বাক্যপদীয়প্রকাশঃ (পুণারাজঃ) 

বীরচরিতম্ (ভবভূতিঃ) 

বেশীসংহারঃ (ভট্টনার।য়ণ:) ১৪ ০পু০,*পং 

বুাৎপত্তিবাদঃ-(গদাধরভট্টঃ) ১ম-পৃ 

শ্লোকবাতিকঃ (কুমারিলভটঃ) ২]৯ক' ১০1২৫ 

সবদর্শনসংগ্রহঃ ( জীমাধবাচাৰ্ধঃ) ২৩কা 

সাহিত্যদর্পণম্ (বিশ্বনাথ-কবিরাঁজঃ) ১৷২কা, ৫1১১কা, 

৫1১৮, ৫19৫ ৫18৮কা, ৫1৫৩কা, চ|ংকা, ৮৯কা | 
সিদ্ধান্তমুক্তাবলী টীকা (রামরুদ্রঃ) = ১ম-পৃ 

[ কা__কারিকা ] 

_--২-শাাি9৮ শাহীন 
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শরীস্রীমদলঙ্কারকৌন্তভ-শ্লোকসূচী 
[ মাতৃকাক্রমেণ শ্লোক।ন|ং চতুর্ণামেব চরণান।ং নিৰ্দেশিক| ] 

( ্লোক-গ্রতীকান।ং দ্বপ্দিণপৰ্শ্স্বদ্ধাঃ কিরণ-গ্লেকসংখ্য।না|মিতি জ্ঞেয়ম্ ) 

অই জাসি জাহি ২৪৮; অই পিঅসি ৩৫৫; অকস্ম|- 
দস্তোদ- ৮২৫৭; অকাণ্ডে নীবি- ৫২৭৩) অকালেহপি পদ৷- 

১০1১১; অরুতং স্ুরুতং ১০২৮) অকৈতবং রূপ- ৫২১৩ 

অক্রুরোহগ্যাগত ৫1৩৬৮) অক্ষে।র পুুপমানং ৮১৪৮) অক্ষে।ন্চ 

তব ৮1১৮7 অখিন্নাগি আান্ত্যা- ৮1১৬১) অখিলোখ্সবকা রিধী 

৮1১৮৪; অগ্ুণী গুণিতামেতি ১০৩১; অগৃর,রাদদে সোহর্থন্ 

১০।৫ক|০) অগোচরে সতি ৭1৫২7 

'অঘৌঘবিধ্বস্থপি ৮১০৯) অঙ্কান্ধি স্বলনং 

রোহমনাপ্নু,বন্ ৫1৩৩; অস্কুরাঃ কিমমী ৮২৬৪; 

মধুকণা ৩২১7 অঙ্গারপুঞগ্তমিব ৮1৫৮) অর্ধিনোহনভিসন্ধানং 

১৭১২৮) অঙ্গে চেন্তব দৃশ্যতে ৫৮৫; অন্ৈর্বেশৈরলঙ্কারৈ- 

অজনিষত মৃগাক্ষ্য ৪1১০; 

অজ্জ স্থৃও মহুপুরীং ২৩২; অজ্জে ঘরকরণিজ্জং ২৩৫ ; 

অজ্জে. বইও ৩1৪১7 অজ্ঞে দূরমপেহি ৩৬১; অঞ্জনাভ ইহ 

২০ $ অগ্তন্তে গঞ্জন- ৬1২৪ ; অটবর্গা লঘূ ৬২২ ; অট- 

বৰ্গৈররেফৈশ্চ ৬৩০) অতঃ গ্রেমণো২কীতি- ৮২০৪; 

অতনি ন চ বিচারে! ৫২৬৮) অতপ্তঞ্চ তথা ১০২৮ 

অতশ্মিন্ স।ম্যভ।জি ৮২৭৯) অতিমঞ্জুনি কুপ্জ- ৯1৫ অতি- 

অভিবিততা গগন- ১০।১১০; অতিশয়িত- 

অত উড ৮1১৯৮) অতো মে প্ৰত্যদং 

বা তিরস্কৃতম্ ৩৪) অত্যন্তভিন্নাধারত্বে 

৮1২৫৪) _ ৮1২৬৪; অত্যলৌকিক- ৫৮৮) 

অত্যায়তেক্ষণ- ৮1৮৫ ; অত্যুতমপ্ররুত্যাদি- ৫1১৩৫) অত্রায়ং 

যদধিক ১০৫২; অথ নৈলঃ কৌন্ুস্তে। ৫1৭৯; অথ মধুরিমেব 

অঘন্ত জঠরং ৫২৪; 

৫1৫১) অনঙ্ধ|- 

অন্গতে 

৫1২৯৯) অজ্জ সহীএ ৩১৮; 

রতিজয়- ৪1৩) 

পদ- ১২; অ 

৫1৩৫৮) অত্যন্ত 

৮|৪৯,৫০ ; অথ হৃদি বিনিবিষ্ট ৮০২৬; অধৈষাং কথাতে 

৮1৩২৪ ; অদ্যাপি নো নয়নয়োঃ ৫1৬৪; অন্যাপি মে সন্ভি 

৮1৪৭) অগ্যালোকি ঘনগ্রভঃ ২1৪৪; অগ্যাবশ্ঠমভীষ্ট- ৫। 

১৪৬; অদ্ৰাবদ্ৰৌ৷ বিদ্রুতা ১১৬; অদ্বৈতং গুণসম্পদা- ৮] 
৭৮; অধরীকৃতপরা- ৭1৮৭) অধরৌষ্টক্ষারতয়। ৫1২৪) 

অনাত কাঞ্চীং কণে 6২৪ 7 অধিকণ্ঠলীন- ৮৯৭) অধিবসসি 
তম্য ৩৬২ ; অধীর! নিষ্টুরে।ক্তিভিঃ ৫1১৬১; অগ্যাপ্য কেন 

গুণিনৈব- ৫1২১১) অনঙ্গমদ্দল|- ৭১১) অনদ্ররসমঙ্গলং ৮| 

২৫১; অনঙ্গস্গর|সর্দে 9১৭,৯।১৪) অনঙ্গন্ত গ্রকটনং ১০। 

১২৮; অনর্ধে। যংকটাক্ষেণ ৮।১৮০) অনভিহিতার্থং ১০1৭৩) 

অনবস্থিত- ৫1৩০৭) অনবস্থিতোহতিমদতঃ ৩৩৬) অনবী- 

অনাদর| তেঘপি ৫1২৩০? অনা- 

অনাসক্তঃ কর্ম ১০।৩০ ; অনাসাদ্য 

অনিয়তগতি- ৫1২৬৬) অনিলতরল- ১০! 
১৩৪) অনিষ্টাশন্বনং ৫1৩০১; অন্ধকম্প৷দিকে ১৭১০১; 

অনুকুলেন হি ৮২৯৫) অনকূলে| রাধ|য়৷ং ৫1১৭১ ; অনুক্তৌ 

শৰ্দাৰ্থশক্তিভিঃ চ৷১৪৬; অনুগ্রাহকতাপি ৩৭০) অন্থচিতার্থং 

কৃতঃ সনিরমো- ১৭১০৭; 

রে।পাভ্যাং পুন ৮১১২) 

স্বালী- ৩1৫৯) 

গ্রাম্য- ১০৬) অনুদিশমিভি নেত্র ৩২৫) অন্ত মন্নু 

ব্নিনীঃ ৭১০২ ; অন্ুপাসে মলত্রয়ম্ ৮৩২৫7 অন্ুগ্রাষো বর্ণ- 
৭1৬ অগ্রপ্রাস্তত ইত্যর্থে ৭৬7 অন্ুভাবাদিমে ৫১৯৮; 

অন্তভাবাস্তানি ৫1২৯১) অঙ্গমৃতিরপ্য- ৪1৮ অনুমানমনুমান- 

৮1২২৭ অনুমেয়াঃ সুবুদ্ধিভিঃ ৫1৩৮২; অনুরাগঃ স ৫1১৩) 

অন্গরাগি-বধূ- ৮১০৪; অন্থলাপঃ সুপ্রলাপঃ ৫৩৫১ ; অন্ু- 
হরতি প্রসবাশ্তগ- ১০৪৯ অনেকত্র ব্বরূপতঃ ৮২৯০; 

অনেকস্মিন্ ক্রমেণেকং ৮২২০; অনেনৈৰ হি ৫1৩৮৩) 

অনৌচিভ্ত্৷দৃতে ১৭১৩৫; অন্তঃ কৃম্ততি মর্ম ৫১৮১ ; অন্তঃ- 
প্রফুল্লদন্ন- ৫1২৬১ ; অন্তঃ গ্রবিষ্য শ্ৰুতি- ৫1৬৫; অন্তঃস্বীয়- 

পরামুশি ২৷৫; অন্তর্গতে| বদ্ধত ৫1২৫১ অন্তর্জর ইব ৫। 

৫; অন্তর্মম সন্ততং ৮৷১৭৭ ; আন্তর্মোদমদেন ৫1২৭৮ 

অন্তর্ণতাগৃহ- ৮1১৭৩; অন্তশ্চিন্তয়তাং ৭১০৩3 অন্তাদি- 
ভেদেন পুন- ৭৫৯; অগ্যযন্ত মুন্োষধি- ৮1১৪৪; অন্ধাত্বমন্ধ- 

সময়ে ১০২০ক।০ ; অন্যদ্যদি নিগৃহতে ; ৮২৭১) অন্য 
চে সদসং- ৮1১৯১) অন্যাঃ গ্রয়াপক্রম- ৮1১৯৬) অন্তায়ে- 
ইস্ত|ময়- ৫২১7 অন্যাসক্তেন ৫1১৮৪ ; অন্তাসক্তে প্রিয়- ৫| 
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৪৪) অন্যে ত্বোজসি ৬৷১৬ ; অন্তোনাৰ্থেন ৭১) 

তে ৮১১৮) অন্ঠৈঃ সংগ্রতিপাদিতাং ৫৷২৭২;) অন্যৈব তং 

কিং তব ৫1২৫৩) অন্যৈবেযং কনক- ৮১১৯) অন্যৈবেয়ং 

তদুপরি ৮১১৯) অন্তোন্তগুণিতা ৫২৬৭) অন্যোন্গ্রথি ত- 

সুলী- ৫২৩৬,২৮৫) অন্যোইন্যনিরপেক্ষত্বাৎ ৫1৩১৩) অন্তে|- 

ইন্যপ্রণয়- ৫1১৫৭ ; অন্তোন্যপ্রণয়প্রকাশন- ৭1৭১) অন্যো- 

অন্তে শ্ৰুতী = 

হন্তমনয়োঃ ৮1১৮৪) অন্যোইন্যবেশ- ৫|২২২; অন্যোইন্ত- 

স্থিতি- ৫1৩১৯; অন্যোইন্তান্গ্রাহকা- ৫1৩১৩) অন্যোন্তেন 

কলুতোপদংশ- 0৫৩) অপবর্স্তস্থগনম্ ১৭৷৩; অপকষার্থ- 
শংসিনে: ৮/১৪৫ অপকার্পকারার্থ- ৮২৬৯; অপদস্থগদ- 

১০1৭৪; অপরাদ্ধশ্চ বিশঙ্কে| ৫1৯৬; অপরোহপি কশ্চিদেবং 

৮২৮৫১ অপলাপঃ গ্রতীল।পো ৫1৩৫১) অপন্মারং চ ৫। 

৩০৯; অপস্মারঃ পরামর্শে ৫1৩০৬) অপাঙ্ভদ্বেন ১০৫৩) 

অপাঙ্গানাং তরঙ্গকৈঃ ১৭৬৬) অপানেনাভোজনে- ১০1৪৪ ; 

অপারকরুণা্ুপৌ' ৮/২০৩; অপারুস্তোররী- ৬১৬; অপি 

ঘুনমঘভ।জা- ১০৬৪) অপিতু দহতি ১০।২১) অপি দেশঃ 

স্ কিান্তে ১০১১৪; অপি শঙ্ক| মে মনশ্চ ৮২১৯7 অপি 

মহ বিহ্রন্ত্যা। ৫1২৬৬) অগীতঙ্গীবকাদদ্বম ১৭৫ক|০; 

অপৃতঃ পৃতভাং ১০1৩১) অগ্লাণং পি এ ৩৩৭? অগন্গ্রহো- 

ইয়ং ৫২৮৭) অপান্তধিভেদ ৫18৭) অপ্যাঙ্গিপ্যতাং ন ৮ 

১০৫) অপ্যারোপ্যং যদি ৮৭১ অপুজ্জলং জলধরা- ৫। 

৬৪) অপুাপ্চঃ- সন্ভিরপি ৮1১৮7 অগ্রতীতবদা- ৫1২৫২) 

অগ্রমত্তে। ভজন্ ১০1৩০ ; অপ্রযুক্ততয়। ৮1৩২৮) অপ্রশনপূর্বকং 

বাচ]ং ৮২৩৫; অগ্রস্ততগ্রশংসনম্ ৮৯৮) অগ্রাকুতোহগি 

৫1১৯ ) অভদ্রং ভদ্রং বা ৮1১১৪; অভাবেহ২প]াধেয়- ৮২৯০) 

অভিধা-লক্ষণ৷ক্ষেপ- ২৩০ ) অভিধেয়াবিন|- ২1১৭ অভি- 

নববিকসিত- ৫1১৪৩; অভিন্নভিন্নহেতুত্বে ৮৪৩ অভিরাম- 

মিদং ৮1৩৪; অভিলাষঃ পূর্ব- ৫18২) অভিলাষশ্চিন্তনঞ্চ - 

৫1৪৩7 অভিবন্দ্যবন্দন ৮৯৭ অভূৎ কং দোষ- ৫1৩৪৩; 

অভূৎ কৃষ্ণা্গরাগো- ৫1৩৫৪ ; অভূদ্ৰাধ| পশ্চাদমৃত- ৫1৩৬৬) 

অভূষিতমনোহরৈ- ১০1২৯) অভ্যঙ্গায় গৃহীত- ৩1৬১ 

অভ্যথিতোহপি স ৫২৪৬) অভ্যস্তস্থীব গোগীনাং ৭1৪৭; 

অভ্যাসাৰ্থমুপেক্ষিতো- ৫1৩৩) অমতপরার্থঞ্চেতি ১০1৭৪ 

অমদনে৷ মদনো- ৭1৫২ ; অগনোজ্ঞং ৪1১; অমন্দীকুর্বাণং ৫। 

[ শ্রীশ্রী মদলক্কারকৌন্তুভস্ত 

৩৯) অমৰ্ধ্য কোপ ৫/৩০৬ ; অমধ-হাস-বিত্ৰাস- ৫২৩২ ; 

অমাৰ্ধিত-হ্ুচিক্কণৈ- ১০।২৯) অমিত্ৰেযু চ মিত্ৰেযু ৫1১২৩) 

অমুয্যৈতে তর্কাঃ ৫1১২০) অমৃতমমৃতঃং ৩৫; অমেহনেন।পি = 

১০1৪৪; অন্বুদোপরি ৬৷২৬; অন্মে। ণে। হোন্তি ৩৫৫) 

অস্হ সহী ইধ ৮1২৪৬; অয়ং প্রেম্ণে বঞ্ধো- ৫1৩৭৭ ; অয়ং 

হী ১০১৬কা০ ; অয়ং সখি গতে। ৫।৩৪২ ; অয়মদয়- 

মুদ[রে- ১০1৮৪) অয়মপি ভবতাদ্ু ১০997 অবশ 

যশোদাভুবি ৭৬৪; অয়ি পরভূত ১০৯২২; আর প্রাণেভ্যো; 

হপি ৫1১৪৭; অধুক্ৈশ্চ মহা- ৬৩০ ; অযোগ্যন্বেনিষেধতঃ 

৮৫১) অযোগরুদ্ধি- ৫/৩০২ ; অর|ল। ভ্ৰাবল্লী ৫1২৩৩; 

অরুণঞ্চ নীল ৮২১৮; অরুণদরুণদীর্ঘ- ১/১৮ ; অরৌ২সীৎ 

স্তবক- ৫1৫৬) অর্থ/ং কুটুলকৈ- ৫1৫৫3 অজ্জুনৌ সহ 

২৩৯) অর্থব্যক্তিঃ গ্রসাদান্তঃ ৬1১২; অর্থব্যক্তিরুদা রত্বং 

৬৭) অর্থশন্ত্তবো- ৩1১৫ 7 অগান্তরে।পসংক্তান্ত ৪) 

অথালঙ্কৃতয়ঃ ৮৩২০) অর্থে চেতি চতুবিধাঃ ১০৫ ; অথো- 

হপি ব্যঞ্নকো ২৩৪7 অর্দাকুট্যলিত1- ৫1৫০; অর্ধসর্ধমভি- 

রাম- ৯1৯) অর্ধশ্লে।কঞ্সে।কয়ে।- ৭1৩৪) অর্ধান্তরৈক বাচক- 

১০1৭৩ ; অর্ধার্ধভূষ।রচন। ৫1২৫৬). অলকোল্লামন- ৫1২৭৩; 

অলক্ষিতদ্বিজং ৫২৪) অলঙ্কার! বহবঃ ৮৩০৪) অলঙ্কার।শ্চ 

যে ৫২৯২; অলঙ্কারান্তত্র ৫1১৯৫ ; অলঙ্কারাস্তনুংক্ষ- ৬1৪; 

অলঙ্কারেণ তেষু ৩1১৭; অলক্কাৈঃ শবলিতৈঃ ৫1৩২২) 

অলগুমরুড।স্র্ষং ১০৮০; অলমলয়ভিল[যেণ1- ৮২৩৪ ; অলস- 

বলিত- ৫1২৩৮; অলিমেত্তভূত্ত- ২৩৬; অলীব সাররসাবলী 

৭৮৪) অলোকিকাশ্চ ৫1১৪ক।০) অবক্ষেপাবমানাদেঃ ৫। 

১২১) অবতারোহবতারশ্চ ৩৩৩) অবধিদ্দিন- ৫1৩৩৬; 

অবরং তত্র ১১২) অবষ্টভ্য স্বান্তং ৫1৩৭৭) অবস্থা ভিরথ।ষ্ট|- 

৫1১৩৩) অবহিখাক৷র- ৫1৩০৭ ; অবহিখাবহেলয়া ৫১৮৩; 

অবহিখোগ্রতে- ৫1৩০০ ; অবিকলমখিল- ৫1১২৭) অবিজ্ঞে 
_বিজ্ঞত৷ং ১০/৩১; অবিদ্ধ এব প্রবিবেশ ৮1১২৪) অবিমৃষ্ট- 

বিধেয়াংশং ১০1৭ অবিমৃগ্যকারিণীন- ৮|১৫৮ ; অবিরামং 

রাসগাস্ত- ৫1১২৭; অবিরুদ্বত্বাদ- ৫৯৯) অবিবক্ষিতব।চ্যো- 

৩৩) অৃত্তিরন্নবৃত্তিব। ৭৩) অবেক্ষমাণ| দয়িতং ৫1২২৫; 
অব্যর়ীভাব এব ৩৪৯) অশনয়তি কুন্ুম- ৮৩৩3 অশেষ- 

সন্তাপহবরো ৩/২৭, ৭৭৫; অশোক; পুশ্পিতো- ১০১১) 

| 



শ্লোকমূচী ] 

অশ্রদ্ধা কশ্চন তৎ- ৭৯৩; অশ্রু চ্যাবিতগাঁননেন ৫1১৭৪ ; 

অশ্লীলং সন্দিপ্ধং ১০1৭ ; অশ্বনাগশশাঙ্কাঃ ৮/৩২০ ; অশ্ববিদ্দ- 

গরহান্বেধি- ৮1৩২১) অষ্টবিধো নিরপেক্ষ- ৭৬৯ 7 অষ্টাধিক- 

চত্বারিংশদ্- ৫1৯৭7 অষ্টাবিংশতি- ৫1১৯৫ ] অষ্টোত্তরশত- 

৫1১৩৩) অষ্টৌ নাট্যে রসাঃ ৫৷১৪ক|০ ; অসক্তে| বিষয়ান্ 

১০1৩০ ; অসন্নিধানে তব ৮1২৭০ ; অসমৰ্থঞ্চা গৃযুক্ত- ১০1৬) 

অসম্প্রয়োগ- ৫1৭; অসম্ভাব্যং সমুদ্- ৮৫৪) অপাঞ্গাদেব 

ত্বং ৫1৩৭০) অসামর্থোন তৎ" ৮২৬৯) অনামা।সন্তাবায়ো- 
৮1৩৩১ $ অস্থভিন্চ বিনৈন ৮1১৯২) অস্থজদ্ভগবানজঃ 

২|৷২ক|৭ ; অসৌ গুণানাং নিকষে। ১০1৫৯ ; অস্তাচলং চুদ্বতি 

৮1১০২ ; অল্পৰ্শ| স্থরতিস্তযোঃ ৫1৫৯; অস্ম৷ভিঃ সহ চাটুকুর় 

৫1১৮৮ অস্থান্তী নিপতন্ত- ৫1২৭৭ ; অস্ত| বিপর্যয়ে ১০।৯৫; 

অহঙ্কাতিঝন্কার- ৫৯৩; অহমিব কথমিব ৮1১২৭; অহমেরৰ 

দরুণ ৮২৮৬; অহহ্ হৃদয়বন্ধোঃ ১৭৷২১; অহে। অহে|- 

রাত্র- ৭1৬৪; অহে| কিমিদমঙ্গকৈ: ১৭২৯; অহে। তে 

মনসঃ ৮২৬৭; অহো নানাভাব- ৫1৩৭০ অহো মানস্য 

মাহাত্মাং ৮৩৮; অহো বত মহত্যস্য ৮/৩১৩ ; অহে। বুন্দ৷- 

রণ্যে ৫২৯০ ; অহো শৈত্যন্ত মহিমা ৮।২৩৩। 

আং বেদ্ি বস্তাং ৮২৬৮) আকন্মিকং ন্মিত- ৫। 

২৬১; আঁকারেণেঙগিতে- ৮২৪৯ ; আকাশবাসতপস। ৯1১৯; 

আকাশগ্ গুণঃ ২।১) আকুতিরিব তে ৮1৪97 আকুষ্টে 

রমণেন ৫1১৫১ আকৃষ্যতাং তক্ষক- ৮৯৫) আকৃ৯প্েন 

গ্রকষ্ট- ৮২০; আক্রন্দিতুং সুমুখি ৫২১৮) আক্ষিপ্তে সতি 

চ ৮১৪৬ আক্ষেপং ন ন ন ন ৫৫৬; আক্ষেপো বক্ত- 

মিষ্টস্ত ৮১৫৭ $ আগচ্ছন্নামভূঃ ৫1৩৫৬) আগত্য চরণো- 

৫1৩৩০ ; আচমাং ব্দনাম্বজাসব- ১০১১২; আচ্ছিদ্যতাং 

কেশরি- ৮৯৫) আনি ভঅণছুআরং ৩৫৩) আত্মনো 

মৃত্তি-৫1২৮৪ ; আত্মস্াঘানিরতো ৫৯৩; আত্মশ্লাঘারহিত: 

৫1৯২; আত্মা কিল রসঃ ১1৫; আত্মারামৈরিগত- ৮২৩১; 

আদরং দর্শয়েদ্- ৫১৬৩ ; আদর্শবচ্ছস- ১০1৬৮ আদর্শে 

হচরী- ৫1২৫৭ আদর্শে স্বমূখা- ১৭৷১৩১; আদাতুমবধি- 

৫1৪১7 আদাবুচ্যস্তে সমাসতঃ ১০1৫ আদিৎসয়াইংশুকানা- 

১০।১২৩ ; আছ্ন্তমধ্যভেদেন ৭1৫৯; আগ্যো দ্বিধৈবালঙ্কার- 

৩|১২; আধারস্ত গ্রসিদ্স্তা- ৮২৯০; আধিক্যঞ্চ ভবেজ্জীতি- 

Ue 

৮1৩৩০ ; আধিক্যমপি ৩৩৯ আধিরেবাবি- ৫1৩৫২; আ- 

ধূলিকেলি শৃতশঃ ৫1২০০ ; আপেমাধারয়ো- ৮1২৬৬ ; আধে- 
রাভ| স্বসদ|- ৭৭৯; আনন্দদ্রববধিণঃ ৫1৬৭; আনন্দয়তি 

মে ৮৩৩৬; আনন্দ।তিশয়েন ৩৬৪ ; আনন্দামৃতমগুলং ৫ 

৪০; আনন্দো নিদিরমৃতং ৮1২৯৫) আনয়ন্সয়নানন্দং ৮1৩৪) 

আনরস। মম সাহহর ৭৮৪; আন্তরঃ স্কট ২৫) আঁপচ্য- 

মান ইব ৫1৭৪3 আপানরমপি কুপয়া ১১) আপীয় পৃতনায়ঃ 

৫1১২৪; আপৃষ্টহেত শিরস: ৫1২৬১) আপপৃষ্টাননপন্ম- ৫} 
১৭৭) আপুষ্ট। নমরতি ৫1৯৪৮ আবাল্যমেব কলিতানি 

৫1২০১ ; আভাতি ফুললনব- ১০১২; আভান্তি পশ্য ৫1৫২) 

আভাষসে মুছুকলং ১০১০) আভাসেোহপি ৫৷১৪কা০ ; 

আভীর-বালা-কল- ৮1১৯৬; আভীরীস্তনকুম্ত- ৬৩২; আমুচ্য 
গীতবসনং 0২২০7 আমোদশ্রদ্ধাকল|- ৭৯৯7 আমোদৈ- 

দ্ৰণণ- ৩২৮; আমবার্তাকু-পাকবৎ ৯৬, আমেড়িততয়| 

৭১২; আযধুৰ্মধুকরাস্তৰ ১/১৫) আয়াতাসি চিরেণ ১1১৭; 
আরাজ্জ/্ছকরোপ- ৫1৩৩7 আরামে রমতে ৫1১৭২; আরীা- 

সারা গীঃ 9৯১7 আবঢেহ্ধমথ|সনং ৫1১৬৫,১৭৮) আরোপ- 

বিষয়- ৮1৭১; আরোপবিষযে।- ২১৯; আরোপেণ গোপায়তি 

১০১১৬; আবোপামণশ্চা- ৮৬৭; আব্রাণি কোমল- ৫| 
৫২; আলম্বনং তদেব ৫১; আলম্বনোদ্দীপন|খায়| ৫1১; 

আলম্বনেদ্দবীপনোখ- ৫1১৯৯; আলঙ্বে ত্বাং ধ্ধধ- ৫1৬১) 

আলস্তং দৈন্য- ৫1৩০২; আলম্ত-টৈন্ত- ৫২৯৮) আলাপ: 

স ৫1৭০ আলিগন্তি পআণং ২1৩৩) আলিঙ্গন্ বাহুদায়া- 
১০1১৩) আলিঙ্দ ভূবন- ১০৯০; আলিঙ্গিতৃং ৰুত- ৫1 

২২১; আলিঙ্ব্য সা তব ৮১০৩; আলি ত্বং বনমালিন| 

৫1১৭৬ আলি প্রেয়ান্ হরি- ৫৬০) আলীজনৈর্মগুন- ৫| 

৩৫৯ ; আলীভাঃ পরিশঙ্কঘ।- ৫1৩৬৭) আলুঞ্চতীব পদবীং 

৮1৩০৬; আলুম্পতীব পরিতো ৮৩০৬; আলোক: সখি 

৫1২২; আলোকনস্কুটিলিতেন ৯৪7 আলোকসে সচকিতং 

১০1১০) আলোকি লোকরমণো৷ ৫৬৮; আলোকি সা বাঁল- 

৮1৪৭7 আলোকে সতি সন্মদা- ৮১৩৬ আবৃত্তা! দ্বেধা 

৭1৩৪; আবেগ-জড়তে ৫২৯৯) আবেগস্বৱয়া ৫৩০৪) 

আশামাত্রে বিলস- ৩১৩; আসংগে। সিবিগণও ৫৬৯) 

আসনশ্চ মমায়ং ৮২১৮৭ আসন্নে মধুভিদি ৫1৫৭) আঁস- 
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সার-সাস- ৭/৬৬; আসাং রাসবিলাস- ২৪৫; আসীচ্ছক্তি- 

সুতো ২৷২; আসীং জুন্দরি ৫1১৫১) আস্তাং তদীয়নব- 

৫1২১৮ ; আস্তিক্যং ধৈৰ্যমেব ৫/৯০; আস্থ। তশ্ত প্রণয়- ৮। 

২৩৯; আস্বাদাঙ্কুরকন্দে!- ৫1২; আব্বাদাস্কুরকন্দোইস্তি ৫। 

৩; আবস্বাগ্যত্বমতীবৈতি ৮৷৮৮ক|০; আহ্ৱণকুতুকখেলাং 

১০/৪৬; আহাৰ্যস্থলিতঃ ৫1১৭৫; আহলাদকং সৌরভ- ৮| 

১৫১; আহলাদকস্ত স্থরভে- ৮১৪৭১১৫০ | 

ইঅ ভণিঅং ২৩২$ ইচ্ছামি তং কমপি ৫২১৮7 ইত 

ইত ইত এহি ১০৭৭; ইতবেতর-সংস্ষ্টা। ৮৩২১) ইত- 

স্ততস্ত|ং, ৫1৩৪৯; ইতি চিন্থান্ধি- ৫৩৩৩) ইতি ত্ৰিবিধ- 

১১২) ইতি ভ্রিবিধ এব ৮1৩১৫) ইতি পূর্বে- ৩৬৯) ইতি 

গ্রণয়কৌতৃক।দিব ৫1১৯৪) ইতি ম| কুরু কাল- ৮২৮৬) 

ইতি বাৰ্তা নঃ শ্রুতী ৮1২১৯ ; ইতি ব্যথ|ং কাপি ১০২০; 

ইতি শঙ্কিত ৫1৩২৬) ইতি সপ্ত দ্বয়ং ৭৩৩) ইতি স্মরায়াস- 

৫1২৪৪) ইতি স্ব।লীবুন্দে ৩৭৯ ; ইতি স্বোক্তং প্রাতঃ 

৫1১৫২) ইং চেতসি নিণ্চয়ো ৫1১৪৬) ইথং ত্ৰাসাদধিক- 

৫1৬১7 ইথং দোস্তটঘট্টনে|ভট- ১৭৷৯৮; ইত্যন্টোইন্তকথান্থ 

৫1৩৬৪; ইত্যন্যোস্থাপ্রকৃতি- ৫1৬০) ইতাট্টৌ সান্বিকাঃ ৫৷ 
২৯৬) ইত্যাকৰ্ণ্য বিযুক্ত- ৫1৮৪) ইত্য।কর্ণা সহী- ৫1১৭৬) 

ইত্যাকলযা ৪18,৬।৩৫; ইত্যাদেঃ খন্বসু- ৬২৫; ইতা।লপ্য 

তদীয়- ৫1১৬০) ইত্যেবং গুরু- ৪1৬) ইদং তে রদনন্যে৷তৈ- 

৮৩১২) ইদং তে লাবণা- ৮৮৬; ইদ্ধমুত্তমমতিশয়িনি | 
৬কা*) ইদানীন্ত জ্ঞাতং ৫1১৪৭) ইদানীমেৰ রাধায়। ৮ 

২০০; ইধ বুন্দাঅণ- ২1৩৬) ইন্দীবরং ব| ৮1৫৩) ইন্দীবর- 

চ্ছদময়ী ৫18৮; ইন্দীবরাক্ষি ভব- ৮1২২৮; ইন্দীবরাদপি 

৫1৬৪ ; ইন্দুনিন্দিবদনং ৯1১০ ; ইন্দুরেষ সুধাবিন্দু- ৮1৮৮কা 
ইন্দুরেষ স্ুধাসিন্ধে|- ৮/৮৮কা, ; ইয়ং গাঢ়োৎ্কণ্ঠা ৫1৩৫৮ ; 

ইয়ং নাভীমগ্ন- ৮৮৬) ইয়ং মম সখী ৫1১৯৪ ; ইয়ং সন্ধা 

রাগ্র- ৮৬৯5 ইয়মসরসব।ণি ৫1২৪০; ইয়মেবেব-বাদিভিঃ 

৮1৪; ইব তন্্গরিমেব ৮1৪৯; ইব নিখিলকুশান্ী ১1১৮ 

ইৰ বা যত্রেন্দু ১০।১৬কা” ; ইব সর্বরসায়নঃ ৮1৮৮ক1০ 5 

ইব হরির্গরিমেব ৮৫০ ; ইবাদিলোপে যথা- ৮1১০) ইবাদে- 

রষ্টপাঁদানে ৮1১২; ইহ ময়ি সুখং ১০১০৪; ইহ্ সারে! 

ভারতে ৮২৫৩ ৷ 

[ শ্রীস্রীমদলঙ্কারকৌন্তুভস্ত 

সীক্ষণক্ষণদঃ ৮|১৮৭ ; ঈক্ষমাণাং নবা- 

ঈর্ধাপ্রথয়সংভূতে। ৫188  ঈরধ্াামানে। ভবেং ৫1৪৪; ঈশেচ্ছা 
৫1৩৪১ 

তত্র ২৯ | 

উল্তং গ্রসঙ্দি ৮৭৩) উত্তত্বেন চ স ৮১৫৭7 উক্তি- 

বৈচিত্ৰাতো- ৫1৩৫০) উক্ষিতাসি নিজ- ১1১৯) উগ্রত। 

তীব্ৰতৈব ৫৩০৭) উচিতমিদং কিং ৮1১৫৮) উচ্চৈরভী্ট।- 

হাপি ৫২৩১) উচ্চৈরর্জতি ৫1৩৫৫ ; উচ্ছ,নস্তনিতন্ত ৩৭২) 

উচ্ছাস এব কুচ- ৫৫২১১; উচ্যতে তুল্যযোগিত। ৮১৩৭) 

উট ব্যভিচারিণঃ ৫1৩০০; উৎকষ্ঠেবৌৎস্ুক্য- ৫1৩০৫) 

উতৎ্কম্পেন কনিষ্ঠ ৫1২৩৫ ; উৎকীৰ্ণৈৱিব চিত্রিতৈ- ২২৮; 

উৎখ|তং গুরুগৌরবং ৫1১৬০ ; উত্তমং ধ্বনি- ১১২ ; উত্তমস্ত 

পুরুষন্ত ১1১৫) উত্তমান।ং শ্মিতং ৫1২৪; উত্তরং স্তাৎ গ্রশ্নতো- 

৮1২৪৫) উত্তরঙ্গতয়|- €:৩৫০ ; উত্তরশ্ৰুতিমান্ৰেণে।- ৮২৪৫) 

উত্তর! অপুাদযে- ৫1৩১৬; উত্তরোত্তরতো যদি ৮1৪৩) 

উত্তরোন্তিরমুচ্ছতি ৮১৩৫ ; উত্তরোত্তর-রম্যতা ৯।৭; উত্তিষ্ঠ 

মুচ্যতাং ৫1৩৪৭; উত্তেণ তাএ ৩1৪৪ ; উখায়াৰ্ধবিভূমিতৈব 

৫1২৫৭; উৎপত্তিভূমিৰ্ভবতী ১০1৫৯; উতংপদ্য হৃদয়ে ২৪১; 

উৎপদ্যৈব ন ৪1২; উংপ্ৰেক্ষ নৃনমিত্যাদি- ৮1৫৬ ; উৎ- 

প্রেক্ষায়াং যথ|- ৮৩৪১) উৎসর্গোহপি বিষং ১০1৪৫ ; উৎ- 

সুকাপি সখি ৫1২০৫ ; উদঞ্চদ্বক্ষোজ- ৮1৬৯ ; উদয়ঃ প্ৰশম- 

৫1৩১০) উদ্বয়তি যন্মিয়- ৮/৮৯$ উদয়তি শশী ৫1৭২7 

উদয়স্তল্যখখে| ৫1৩১৪) উদ্বয়াস্মতশালিভিঃ ১০২৬) উদয়- 

গ্যৈশ্তুঙিগ্ত ৫1৩১৫; উদয়েন শমস্ত/পি ৫1৩১৮; উদয়ে 

ন হি ৮১৩২; উদয়ে সতি চন্দ্র- ৮1১৩১; উদবাসতপে! 

১০২৬) উদস্ত তত্তত্র চ ১৭২০; উদাত্ত উদ্ধত- ৫1৯১; 
উদ্ান্তং বস্তবনঃ ৮1২০৭; উদ্দাস্তে গ্রত।ৎ ৫1১৬৩) উদ্দিতে। 

যামিনী- ৫1৩৪২ টা উদেতীন্দুঃ পূৰ্ণে৷ ৮|১৬৩ ; উদ্দগুকাম- 

৭১৮১ উদ্দগুরশ্মি-বিস- ৮/৩১৬) উদ্দণ্ডে কালিযগ ৬১৫) 
উদ্দামকাম- ৭1৭২) উদ্দাসমাধবী- ৭1১৯) উদ্দেশ্য গরতি- 
নির্দেগ্ভ- ১০1১১; উদ্চদ্দিনমণি- ১০।১১০) উদ্ভানপীয়ি 

ত্বরয়া- ৫1২৫৯ উদ্বেগশ্চ গ্রলাপ- ৫1৪৩ ; উদ্বেগাদনবস্থিতং 

৫1১ উদ্দেল-কজ্জল- ৮1৩০৬ ; উন্নতভুলপবিরুধাং ১৭|১২৩ ; 
উগজ্জন্থি নিমজ্জন্তি ৫1৩৫; উন্নত ভিৰ্বসস্থোৎসব- ৫|২৩ ; 
উন্মনা দুৰ্মনীয়তে ৫1২৫৫) উন্স।দ-মোহ-মদ- ৫২৯৩; উন্মাদ- 
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মোহাবগি ৫1৩৮১ ; উন্মাদ-ব্যাধি- ৫1৩০০ ; উন্মাদশ্চ ব্যাধি- 

৫1৪৩) উন্মাদে| বহুণ| ৫৷৩৫০ ; উন্মাদে| হৃদ্ব্যথাদিকঃ ৫। 

৩০৭; উপদেষ্ট তা চ ৫1২৮৬; উপমাঃ সঞ্চৰিংশতিঃ ৮1১৭ ; 

উপমানোপমেয়াভ্যাম্ ৮৩) উপমাঁদয এতে- ৮1৩০৪) উপ- 

মানিস্ব৷ ধিক্কার ৮/২৮২; উপমানস্ত নিন্দায়।-৮।৫১; উপমানাদ্- 

দ্বয়ো- ৮1১৪২) উপমানাছপাদানে ৮।১১ ; উপমানামনেকত। 

৮1৪০ উপমানেহসম্ভবে।পমা ৮1৫৪) 

উপথায়ান্ত হীনত| ৮৩৩০ ; উপমা স. ভবেদ্- 

; উপমেয়স্ততৌ ৮২৮২) উপমেয়ন্ত নিরূপণম্ ৮। 

১১৫) উপমেয়স্ত লোপে ৮1১৫; উপমেয়স্টোপযাত্ব ৮৪৩; 

উপমেয়োতকর্ষ- ৮1৫৬; উপমেয়ে।পমা ৮1৪৮3 উপযুক্তে| 

; উপৰ্ধধে| দ্বয়ো- ৬২৭ ; উপাধিভেদা- ৫1১৫3 

উপ্তানি নৃনমুরসো- ৫1৫২) উভয়গুণব্যতিরিক্তো! ৫1৯৪ ; 
উভয়াত্মা রঝে- ২৷৩; উভয়ায়িতরূপস্ত ১০/৫৮; উভয়|- 

লঙ্কৃতি- ৮৩১৫ ; উভয়ালঙ্কৃতিগ্রহাঃ ৮৩২২; উভয়ে[রভিপা- 

মূল- ৩৩) উমায়ৈ দত্বার্দং ও২৩$ উরম্তা রস্তান।মুপরি 

৮1৭০; উরোগতে নীল- ৫1৩৫৯; উরোজয়োঃ কাচন ১৭৷ 

১১৬; উল্লাসয়তি মে ৮1৩১৪ 7 উল্লাসয়ন্ত্যসকৃদ- ৮1২৮১; 

উল্লাস্ততাং হেমগিরিঃ ৮৷৪৫ ; উল্লাস্ত নীবী ৫1২৭৫ ৷ 

উঢ়ান্ঢেতি চ ৫1১২৮; উরুঃ গীঠমুরো ৯০১১২) 

উজ্জৎস্ফুজৈগর্জনৈ- ১৬; উধ্বেধ্ সর্বমূধ্র্ণং আ২৯। 
উধেরধ্রম্পর্ষি- ৬|১৫ । 

এক এবেতি 9৩২; 

গ্রস্থনমিব ৫1২৬১) একত্র বিষয়ে ৮৩১৫; একব্রৈব কৃতা- 

সনং ৫1১৭০ ; একত্ৰৈব কৃতাসনে ৫1১০৫) একত্রমুপমেয়ানা- 

৮৪০) একদেশবিবতি চ ৮৬৬ 

একমপ্যতিরহোইপি ৫1২০৪; একমেব মমান্তরে ৮২৬৪; 

একমেব বিবক্ষিতম্ ৮1৭৪; একবাক্যে বিপর্যাস ৮18৬; 

একব্যগ্রক-সংশ্লেষঃ ৩৭০) একস্বং নিথেল- ৮1২২১ এক- 

স্থানে যদি ৮২৪৪; একস্মিংস্তব হৃদয়ে ৮২২৫7 একন্মিন্ 

যত্ৰ চ|২১১; একস্ত গমনা- ৫1৩১৪ ; একন্ত যুগপদ্- ৮২৯০; 

একন্তাপ্যথবা- ৭১২ ) একস্যৈবাঁতিচিত্রস্ত ৮২৯১ ; একন্তৈ- 

বোপ- ৮1৪৬; এক! দদুনূপুর- ৮1১৯৬ ; একার্থস্ত তু শস্য 

৮1৮৮) একা বস্থঃ প্রেমরসে। ১৭৷৫ক৷৭; একাশ্রয়ত্বে রসয়ো- 

উপমানোপমেয়য়োঃ 

৮1১২৬ 

একং দধে বক্ষসি ৫1২২৮; একং 

; এক-দ্বি-ত্ৰি-ভ্ৰমেণ ৮1৮3 - 

1/০ 

১৭১৩৬; একা শ্রিতো হ্কুলঃ ৫৯৫) একে দোষপরিত্যাগাদ্ 

৬১১ একেন চৈষানপবাঃ ৮২১৩) একেনানিলচগলেন 

৫1৫৬ 3 একেনাৰ্থেন যং ৭১ একেনৈব প্রস্থনেন ৩৩২ ও 

একে বৈ ৬১১ একৈকাং প্রতিব।সরং ৫৮৪ 7 একোন- 

এণৃহিং জলহর- ২1৫০; এণৃহিং সমসমণথং 

২৩৫) এতচ্চ পাদলত্বেম ৭৩০; এতদ্বলগ্নগগনাঞ্চল- ৮| 

২২৯ এত।নি তানি নলিনী- ৫২০১; এতান্ কাং'স্নযোন 

৫1৩২৪; এতে ত এব মধুপ| ৫1২০১; এতৈরুপচি 

এটতৈশ্চ পঞ্চবিংশত্য। ৫1৩২১ ; এভিবেব ব্যঞ্জকৈস্ত ৫২) 

এভিগ্ততণিতা- ৪|১৩; এবং দশৈকাদশ ৮১৭) 

ত্ৰিংশত] ৫1৩২০ ; 

তং ৮৩১২) 

এবংবিধৈব 

৫1১৪২ ; এবং স্তাদ্বিংশতিঃ ৫1৩১৭; এবং স্ববুদ্ধি- ৫1৩৮২ ; 

এব তে লোমমঞ্জয়ী ৮1৩৩৩; এবমন্যেইগি সুক্মতঃ চ|৩৪৩; 

ব্বং কৃখু ৩৪৪; এববং বিঅ 

৩৬০; এষ চ দ্বিবিধো ৭১৫; এষ নভঃপুক্ষরাকাশং ৭ 

১০৭; এষ বন্ধ্যাস্লতে| ১৭7 এবেবান্তর্ভবন্তি ৬৬১ এহীতি 

পুষ্ঠগ- ৫1৪৭ । 

ওজঃ স্তাদ্বীর- ৬১৮। 

ও চিত্যা ভ্দরবীন। ৬1৩৬) উজ্জল্যরূপায| ৬১৬ ;ওৎন্ৃক্যে- 

নানি ১০১৩২ ; ওদার্ষং ধৈধ্য- ‘৫1১৯৬; উদদার্যং প্রশ্রয়ঃ 

৫1৯০ ; ওদা্যং ললিত- ৫1১১০ ; ওঁদ।বং বিনয়ঃ ৫1২১৫ । 

কচে বৰ্হে।ত্তংসে| ৫1১১৭ কজ্জলমূলিনাধরঃ ১০1৬কা০; 

কঞ্জগঞ্জিনয়নং ৯১০; কঞ্জন।লদল- ৩1২০; কটাক্ষং সোধন্ত 

কটাক্ষাদানি ৫1২৯১) কটিশচ তে হেমুশিল।- ১০। 

১৬; কট্ঠরসং মুখলি- ৮1৩৫ কঠিনঃ শিল।ময়- ৮১৭৮ ; 

কণঞ্ঠেইকুণ্| হরিং ১1৭৫7 কঠেকৃত্য 

যশোদ্য়| ৫৩৩) কণ্ঠে চারুমুণাল- ৫1৫৯ ; কণ্হাণুর।অগরুণ। 

২২৯; কতি ন পতিতং ৪1১১) কতি ন শপথ: ৪1১১ 

কত্যায়ান্ডি কতি এ৬৩; কত্যুদ্গত| ভবত ৮৷১৮৩; কথং 

ন পাণোঁ ১৭৷৫ক|৭; কথং নু আভব্যং ৮২০৪) কথং পশ্যন্তি 
কথং ময্যুকু- ৫/৩৩২ ; কথমজনি বিলম্বো ৫1১৮৬) 

কথগশনিপ্রতিনং ৮২২ ; কথমন্মিন্ন লজ্জতাঁম্ ১০1৭৮) কথ- 

মন্ত কুপ।- ৭৯৫) কথমিব কৃতঃ ৩৷৫৪ ; কথমিহ লি দোষং 

৫1৮৬১ কথয় কথমিদানীং ১০১২২; কথয় কিমু ভবত্যা ৫। 

১৮৬ ; কথ| তথা বল্লভয়ো- ৮1১৯৯; কথাগ্রায়ে। হি যথার্থো 

এবমন্যে যথাস্ুলং ১০1৩৫ 7 এবব 

৫1১৪৫; 

কণ্ঠ উৎকণ্ঠয়। ৭১৯; 

৫|৩২৬ ; 
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1১১; কথিতগদং প্ৰস্থলং- ১০৭২; কদা পুনর্সে বিষয়ো 

১০1৫৫) কনকশভূসমৌ ২৭ ; কনকন্ত যথা রেখা ৮১৯) 
কনিষ্-জোষ্ঠটরূপ- ৫1১৩০) কন্দুক হইব কোমলো ৮১৭৮; 

কন্যা জ্যেঠকনিষ্ঠ- ৫1১৩৪; কপোলভিত্তি ৭৫১ ; কপোলয়োঃ 

কুণ্ডল" ৮৩০৮) কমলমুখি জনেভ্যে| ১৭২৪; কমলমুখি 

বিচিত্র- ১৭৷৯কা৭ ; কমলবণীপঅণ- ২৪৯) কম্লসমং বি- 

কস- চ|২২ ; কছূকঠ্ঠি সমূংক্ঠং ১৭৷৭৫; বয়াত্মৃত্তি লিখিতা 

৫1২৫৪; কয়াপি কৃষ্ণং ৫1২৭৫) কয়েদং বঃ ৫1১৫২; কর- 

কিশলয়- ২1৫১) করগ্রাহমিদং ১৭৮৭; করণং স ভবেৎ ৮। 

১; করণেন তদন্যথা ৮৩০২; করমগুলচপ্তিমা ৭1৭২; 

করিহস্তেন সম্বাধে ১০।১৭কা*) করুণাদৌ ভবেন্ন ৬।৩১) 
করুণান্ভূতয়ে- ৫1৫) করুণাঁয়া লবোহপি ১৭৷৫কাণ; করুণা 

লব-ভাজনম্ ১০৷২৮ ; করুণে চ প্রশশ্ততে ৯৩) করেমি কিং 

ণত্তিণি ৩৪২; কর্ণকতুয়নাদিকম্ ৫1২৩৪; কর্ণাকর্ণি বুথ|- ৫] 
৫১; কর্ণাদি-খব ঈক্ষযতে ১০১২৫; কর্ণান্তলম্বী নব- ৮| 

২৮৮; কর্ণাবতংসাদিষু ১০১২৫) কর্তারঃ কাব্য- ৬৪) 

কৰ্তুঃ ক্রিয়াফলা- ৮২৬০) কর্তৃতিনা প্রযত্বেন ৮২৫৬) 

কতৃকর্মকূতে ৮১০) কর্পূরভাংসি যমুনা- ৫1২৮৮; কর্মণা চ 

কদাচন ৭৯৪) কর্মভূতাধিকরণ- ৩1৪৯) কর্মাণি তম্মিন্ ৮। 

২১৪; কলঙ্কসারে| ৮৷২৭০ ; কলঙ্বহীনশ্চ ৮1৫৫) কলঙ্ষিন- 

শন্দ্রমসঃ ১০1৭৯) কলঙ্কী ন সমঃ ৮1১৪৯) কলয় কটাক্ষেণ 

কূলয় কলিত- ৮২৩৪) কলয়তি জলকেলিং ১০। 

নক) কলয়তি পথি গব্যে ১০1৮৪) কলহং ক-ল-হংসকাঃ 

৭189) কলহং কলহংসানাং ৭1৪৭; কলহান্তরিতা৷ ৫1১৮৭) 

কলাকলাপঃ স ৮১৫৫; কলাকলংপেন 91৬০7) কলাবতি 

বহিষ্চরা ৮২১৫) কলিন্দকন্া-পুলিনে- ১০1৫৪) কলেন 

বেণোশ্চ ১৭৫৩; কল্পদ্রমে- স্থাবরতা ৮৫২; কল্পবল্লীব 

ভবতী ৮1৮৮ক|০ ; কল্পবল্লীব রাজন্তে ৮/৮৮ক]০ ; কল্পবল্ল্য 

ইবাভান্তি ৮৮৮কা০ ; কবয়ে| ভাব- ৫1৩৮৩ কবিবাঙ- 

নিম্নিতিঃ ১৬; কবেঃ প্রৌটেক্তি- ৩১৫) কশ্চিত্তমালদল- 
৫1৬৮7 কষ্টম্টাপদস্তেদং ১০1৩৬) কষ্টেনার্থাগমো ১০২৫) 

কষ্টোংপুষ্টব্যাহত- ১০১০৬ ; কন্ত,/রিকাচিত- ৫২২? 

কন্ত,রীঘনসার- ৫1৭০ ; কন্ত,রীতিলকায়িতং ৬৩২) কম্বু 

স্যাম হরি- 9৩7 কন্য নো হরতে ৮৩৪7 কম্তা বিশদতাঁং _ 
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৭1৫৭) কন্াইবিশদতাং ৭1৫৮7 কন্তাসভ্যত্ভাবন| ১০৭ 

৫কাণ ; কাকুগ্রকরটৈঃ ২1৪৭) কাচিৎ কষ্ণান্তিকং ৫1৩৪০; 

কাচিদ্বীণাং মুরজ- ১০1১০ $ কাঞ্চনং সতরদকম্ ১০২২) 

কাঞ্চন কনকম্তা ৭1১০৬) কাঞ্চিৎ সথীং কুবলয়ো- ৫1২২১) 

কাঞ্চীদায়ে৷ রনস্তস্ত| ৭৫০) কাঠিন্যং গুণ ৪1৭; কাঠোৰ্বমুচ্চৈ- 

ধাদিদং ১০1৮) কা তে সমান| ভবতীহ ১০1৫১) কা তে হ্বী- 

১১৭; কাত্যায়নী-ব্রত- ৫1১৪১; ক ত্বং পৃচ্ছসি ৮১১৩) 
কাইহপিদা সম্বভা ৭1৭৯) কাননং জয়তি ১২০,৭৪২; কাননং 

ধয়তি ১1২০, 98২; কা ন নন্দতনয়স্ত ৭৪২; ক| ন নন্দ- 

তনয়ে ১২০) কান নন্দতি ১২০, ৭1৪২) কান্তিঃ কাঞ্চন- 

৬২৬; কান্তি: কাঞ্চনহারিণী ৮১৮৮) কান্তিঃ 

সমাধিশ্চ ৬৭) কান্তিঃ সাভিপ্রায়- ৬১০) 

৫1২০৮) কান্তিরেবাতি- ৫1২১০; কান্তে কাং প্রতি তে ৯৷ 

১২) কান্তে কীন্তিরকীন্তি- ৭৪; কান্তেন শয়িতোখিতা ৫ 

; কান্তে নিশান্ত ৬২৪) কাইপি বিন। যেন ৭1৩৯; 

এ শরচ্চন্দ্রমঃ- ৮৩৯ কাংপীয়মত্র ন ৫২১৮; কামং 

তনোতু বঃ ৭৮৬) কামকামু্ক- ৮১৫৩) কামকোটিমনো- 

হরম্ ১৩; কামত্রপাইহলী- 91৯৯ 7 কা মন্দধান| ন 9188) 

কামন্দধানা হৃদয়ে ৭৪9 ; কামমামে।দকং ৮৩১২) কামিনা- 

ইকামি ৭1৫৪; কামিন| কামিনা ৭৫৪7 ক| মেধ! তব ভূয়সী 
৪; কারকৈক্যে ক্রিয়া ৮১৩৩) কারণং তত্র ৫1৪৬) 

কারণান্তরসাহাধ্যাৎ ৮২৫৬; কাঁরগুবাদ্রিললিতং ৫1২৮৮) 

কার্মুকীয়তি যো ৮২৮ কাুকে। ভুবি বিশ্রুতঃ ৮২৮; 

কাঁধং যং স্থুকরং ৮1২৫৬ কার্য-কারণয়ে- ৮১২৩ ; কার্ধ- 

কারণয়োশ্চ ৮৷২৬১ ; কাধ-কারণস|ম।ন্য- ৮।৯৯ ; কার্যান্থরেণ 

প্রবাসং ৫1১৯১) কার্শং বিষয়- ৫1৭9) কালস্ত৷ পুরুষন্ত ৮। 
৩৩১; কালিন্দীকুঞ্জৱে| ৭৭২; কালিন্দ্যাঃ পয়পীব ৮1৫৯; 

কালিন্দ্যাঃ পুলিনা- ১০২২) 

কালে ললৌ মুদুলতাং ৯1১৮) কালো ব্যক্তিরিমা ২1৩৮) 

কা! বিদ্যা হরিভক্তি- চ৷২৩৭; কাবেরীবারিখেলাহ ১৭১০৩; 
কাব্যং যশসে- ১।৯কাণ) কাব্যঞ্চ ধ্বনি- এ২; কাব/লিঙ্গং 
্রবীর্তযতে ৮1২০১) কাশোদাররদ- ৭1৭৮7 

কর- ১০১০০) ক 8ঃ কৃষ্ণৱতি- ৮/২৩৭ কাসা রসাপার- 
৭৮৪; কাসৌ ঘ। হৃদয়ে ৯১২; কিং কেতকীং পুনরপি ৮| 

গোঁচ়িঃ, 

কান্থিরদ্দীপিত- 

ক।লেহঙ্গভাবতাঁং ৫২৯২) 

কাশ্চিত্তালং 



| 
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১০৭; কিং ক্ষোডং বত জনয়ন্ত ৮২২১; কিং গেয়ং ব্ৰজ- 
কেলি- ৮২৩৬ ; কিং চাতকীরপি ৮|১০৬ ; কিং তে তপথ্বিন্ 
১০1৪৪; কিং দুঃখং ভগবৎ- ৮৷২৩৭; কিং দু্লভং যন্মনসে। 

৮1২৪৮; কিং দূতি দূনয়সি ১০1৯৩; কিং দোর্সগুলচণ্ডিমৈষ 
৫1৩০) কিং পাদান্থমুপেসি ৫1১৬৪ 7 কিং গীযুবং কিমু ৫ 
৩৫৪7 কিং গ্রার্থনীরং ক্ক চ ৮২৪৮) কিং ক্রমঃ পুরুযোত্তমো- 

হসি 6১৬২7 কিং ক্রয়ামবিবেকতাং ১০১৪) কিং ভস্মসায্ন 
হি ৮১৬৫) কিং ভাবীতি বিচিন্তনম্ ৫1৩০২, কিং রে 
কষ্টমরিষ্ট ৫1৩০, ৯।৭কা০ ; কিং লান্গুল-বিঘ্টন- ১০।১১ক1০ ; 
কিং লুমেন ঘন|বলীং ১৭৯৮; কিংবাহমিব ৫1৩৪৬) কিং 
স্মর্তব্যমনন্ত- ৮২৩৬ ; কিং হিমং কিমু ৫1৩৫৪ ; কিং হল।দকং 

যং ৮|২৪৮ ; কিঞ্চিৎকলঃ কণ্ঠরবো। ৫1২৫) কিঞ্চিত্বং ললিতে 
৫1৫০ কিন্তু তদ্ধিতগ| ৮|৯; কিন্তবয়ং চিত্রকাব্যাদৌ ১৭৷ 
১%৯; বিন্তুসৌ মলিনে|- ৮১৪৩ ; কিস্তেক এবাস্তি 0২৮৩) 
কিমন্ান্যন্যোইন্যং ৫1১৪৪ কিমদৈরন্যোন্যং ৫২৪২ ; কিমত্র 
তত্রোপদিশত্ত ১০১১৩) কিমথ মদস্থুভি্ব। ৫1১৮৬) কিম- 

গীহ ন ৮৩২; কিমাস্তং ললিতার্দি ১৭৯১); কিমিতি কুস্ুম- 
৮/২৮৩ ; কিমিন্দুঃ কিং সরসিজং ১০1৯১. কিমিন্দ্ৰজ'লং ৫। 

৩৪৯ কিমিহ যুগপদাধ্জী২ ৫1২৬৮; কিঘীদৃগ্ দাম্পতাং ৫ 

২৯০ ; কিমেষ| তাপি্থদ্রম- ৫1১২০) কিলকিঞ্চিত- ৫1২৩২ ; 
কিপলয়করৈ- ৮৮৩; কীদৃগ্বেণুয বীবদে। ৫1৩৭৬; কীন।শে। 

ভবনেশ্বর- ৫1৩৬১) কীতিঃ ক। ভগবং- ৮২৩৭; কীতি- 

ভর্মতি ভে ১০।৫ক|* ; কীলগ্রায় ইহাধ্বনীহ ৭৯২; কীলাল- 
কেলিকলয়া- ৯1১৮ ; কুকুলবিষশূলয়ো- ৮২৬২ ) কুঞ্জ মণীন্র- 

গৃহতো- ৫1২৮৮; কুঞ্জ বিআম্য ৫৩২৯; কুঞ্জেশয়ং জাগ- 
৬|২৩; কুটিলেহপ্তনকাল- ৭৩৮) কুণ্ডলোঙাসি-গণ্ডঞ্ৰীঃ ৮ 
৩২৭) কুতঃ সমাগচ্ছসি ৮১০১) কুতুকিনি কমল|- ৮২৩৪ ; 

কুতুকিনি কুতুকেন ৫1৬৬; কৃতুহলং রমা- ৫২৫৮) কুতোইপি 

দয়িত ৫২৬২ কুন্দে বিভ্রমিতৈ- ২২৮; কুমারে! বহু- ৫। 
৩৩২; কুমুদ্বতীনামিব.৮।৩৩৫ ; কুরু সানন্দং হৃদয় ১০1৮৩) 

কুরূন্ যাতে কৃষ্ণে ৫1১৯২) কুলঞ্চ শীলঞ্চ ১০1৫৩) কুবলয়- 
হরিণা- ৮৷১৩৪ ; কুস্থমতি হালাহলত্য- ৮1৩৩) কুস্থমরাজি- 
বিরজি- ৭1৬২ ; কুক্থমন্মিতৈ্লতানাং ৮৮৩ ; কুহ্ক্ঃ কষ্ঠাৎ 

৮1১৬৩) কুৰ্দন-নিদ্ৰোখ- ১৭৪৯; কুর্মলোম- ১৷৭; কৃতকক্লষ| 
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পরুষ| ৫1২০) কৃতকশিপুনি ৮1২৮৯) কৃতয়ে নির্লজ্জ ৫1৯৬; 

কৃতাৰ্থণ্চ মনোভবঃ ১০।১২৯ ; কৃতী কুলীনঃ ৫1৮৯) কৃতেযং 

ততমোদ। 9৯৮7 কৃতে| যেনাধর- ৮৷২৩৩ ; কৃত! পারিত্যক্ত- 

৫1২২৮ কৃন্তন্তি মর্মাণি ৩1৫৬) কুপামপারো গুণ ১০১১৭) 

"কুশাল্লী কেয়রে ৫1২৪২ 7 কুখো।দরি ৮1৩১৪) রুষ্ট এব হি 

৫1১৪২ ; কৃষ্ণং পৃচ্ছতি ৫1৩২৬ 7 কৃষ্ণং বধ স্থিয়ং:১০৷১৩১; 
কৃষ্ণং বিলোক্য ১০।১৩৩ ; কৃষ্ণং বীক্ষোতসকা 9৪৭5 কৃষ্ণঃ 
কিমেষ স্থমুখঃ ৮৬৩) কুঞ্চকরে কুন্গুম- ৮১৭৮ ; কৃষ্ণ তব|গ্ৰে 

স্মৱে|- ৮1১৭৪; কুষ্ণ ত্বৎগ্রণঘ়েন ৫1১৬০ কৃষ্ণত্বেন সখি 

৭২৩) কুষ্ণনাগ্নি মহ|- ৮২০২) কুষ্ণপক্ষে বলবতী ৭|৭৪; 

কুষ্ণয়ে| রতিরৈধত ১০।১৩০) কুষ্ণয়োন্চরিত- ৭1৮৫ ১ কৃষ্ণ 

রত্লকরে| ৮1৩৪০; রুঞ্বংশীনিনাদেন ৫1৩৩৭ ; কুষ্্চকোর- 

৮/৩১ ; কৃষ্ণণ্চ মেঘশ্চ ৭৭৫) কৃষ্ণণ্চ সর্বান্ববলাস্থ ৮২৭৫ $ 
কৃষ্ণশ্ৈতন্যবিগ্রহে। ১1১) কৃষ্ণ স এব স্মরঃ ৮1১৮১ কৃষ্ণস্ত 

কামপি ৫1৭৪; কুষ্ণন্থা চঞ্চল- ৮1১৬৫ 3 কৃষ্ণস্ত ধামুঃ ৮1৫৩) 

কৃষ্ণস্য মুনি- ২৪০7 কৃষ্ণন্ত ব্রগরপ্তনী ৮1১৮০ ; কৃষ্ণস্ত|জ- 
মনঙ্গ- ৬৩৩7 কুষ্ণস্তাভা অপি চ ৮২৪৪) কুষ্ণ|কৃতিং 
সমুপ- ৫1২২১ কৃষ্ণাগমন- ৫1৩৩৮) কৃষ্ণাগ্রে কুম্ভমেযু- ৫ 
২৭৭) কৃষ্ণানুর।গসরদী- ৫1২০৭) কৃষ্ণ'ত্বিয়ন্তে পরিতঃ ৮। 
১০২7 কৃষ্ণে কর্ষতি কোক- ৫1৫৯ ; কৃষ্ণে চোলং ক্ষপয়তি 

৫1৫৪7 কৃষ্ণেন প্রণয়াতিরেক- ৫1৫৮5 কুষেন আ তত্র ১০। 
৫কা ; কৃষ্ণেন হ্র্যাদুপ- ৫২৩১১ কৃষ্ণে পায়য়তি ৫1৫০3 

কৃষ্ণে প্রবহতু ৮/৮৮ক1০ ; কৃষ্ণে ভক্তে| ভবেদ্- ১০।৩১ ১ 

কৃষ্ণে রৃতিহি পরমং ১০।১৬ক।০ ; কৃষ্ণৈকতান| রাগেণ ৫ 

১৩৮7 কৃষ্ণোক্ত্যা স তু ৫1৩৩৭; কৃষ্ণোহতিছুল ভঃ ৫1৩৩৪ ; 
কৃষ্ণে| ছুলভি ৫1৩৩৩ ; কৃষ্ণে দোত্যাং হৃদি ৫/৩৭৫ ) কৃষ্ণ 

ইপি বিপ্রো- ৮1১৭৬) কৃষ্ণেহয়মাগত- ৯০1৪২ ১ কৃষ্ণ 
হয়মেতাশ্চ ১০১১৯) কৃষ্ণে! রাধিকয়।- ৯১৬) কষে হস্ত) 

বশবর্তীতি ১০২৩; কেঅলং ২1৪৮; কেচিদ্াশেতি ৬৬১ 
কেনাধ্বনৈষ মদনো। ৮২৯৪) কেয়ং কেলিকলানিধিঃ ২২৮ 
কেলিশ্চ সাক্ষাদ- ৮১৯৯ কেধলং নাযশঃ ৫1৩৫৬) কেবজং 

রচনা ৬।৩৪ ; কেশস্ত কেশপরিশেষ ৮২৮১ ; কেশাংস্চামূর- 
৫১৪৩) কেশি নাকেশি ৭৫৪) কেশিন| কেশিনাশিন। 

৭1৫৪) কেশৌধৈমিরবাহয়ং ৫1১৫১ কৈতববিজ্ঞ ৯1১৪; 
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কৈশ্চিচ্চামরপািভিঃ ৫1২২৪ কৈশ্চিচ্চাসনধারিভিঃ ৫1২২৪ 

কোপাৎ পরাগুথী ৫1৩৩৭; কোহপি নোচ্চৈঃ শিখোহপি 

১০৫কাণ) কোহপি লক্ষ্যক্রম- ৩৯ ; কোপে দৈন্যেইবধারণে 
১০১০১) কৌপেনান্তরিত! ৫1১৮৭ কোপে যথাতি- ৪1৪, 

৬৩৫) কোপোহয়ং বহুমানিতে। ৫1১৮৮) কোপে] যঃ কারণং 

৫18৫) কোপে বৌদ্ৰেইষ্ট ৫৫) কোমলং কুবলয়া- ৫২০৫) 

কোমলং তে বপু- ৮২১ কোমলাসি গ্রকুত্যৈব ৮৩৮) 
কোমলে| লাট ৭২০; কো! মাং ত্ৰাত| হরি ৫1২১) কোংয়- 

মিন্দুমুখি ৯৯; কে| বেদ জীবগপ- ৫২*৯; কো বেদ রে 

সুখি 0২০৯ কোষেভ্যোইন্নময়াদিভো ১৭৪৩; কৌত্তিন্যাঃ 

করগীড়নে ১৭৪০ কৌমোদক্য। মধু- ৫২৮; কৌনুন্তঃ স 
হি ৫৮০) কৌস্তুভ একে স্বভাবতে| ৮৩০১) কৌন্তভ- 

মহ্ধা ১৭১১০; কৌন্তভোইপ্য- ৫1৩৪৮) কৃখ-গৃথাভ্যাঞ্চ 

৬৩০) ক্থণমেত্েণ কৃথু এড’; ক্যঙি চেতি পুনঃ ৮১০; 

ক্যচি কর্মাধার-৮।১০ ; ক্রকচ ইব মমোচ্চৈঃ ৫২৯৪ $ ক্রমঃ 

সমাধি- ৬১০) ক্রমাদখ সমুচ্চয়াৎ ৭৫৯) ক্রমান্লীচৈর্ভাবং 
৮1১৬৯) ক্রমিকাণাং যদন্বয়ঃ ৮1১৬৬) ক্রিয়তে শ্লেষ- ৭1১; 

ক্রিয়মাণে প্রিদ়েণ ৫1২৩৯) ক্রিয়া চ ক্রিয়াপরঃ ৮1২১৬) 

ক্রিয়ঘান্যোহন্য- ৮২৪২ ; ক্রিয়াশব্দার্থোভয়ভূঃ ৮৩০৫) 

ক্রীড়াং দধদ্ধাম ৭১০৪; ক্রীড়াকাননমাগত। ১1১৪; ক্রীড়া- 

কুপধগৃহান্গনে ৫১০৫; ক্রীড়িতং কেলি- ৫২৬৫) ক্ৰীড়ৈক| 
কিছুপান্ত- ৮২৩৬) ক্রীত্ব। সংগ্রতিপাদিতং ৫৮৭) ক্ৰুরত্তে- 

হপি চ তন্ত ৮১৩৬) ক্রোধান্ধা গুরবে| ৫1৩৬১ ক্লমঃ 
কমল- ৫1৩২৯) কচিৎ পাৰ্শ্বপদ।ত্তয়োঃ ৫1২৮১) ক্কচিদগ্রে 

কচিৎ ৫২৮১) ক্কচিদগুপ্তা-ধাতু- ৫1১১৪ ; কচিদ্বির।গ|ঃ কচি- 
দুঢ় ১৭৬৫; ক্কচিন্নিরর্থকানাঞ্চ ৭1২৯) কক তীবদস্মিন্ ৮ 

৪) ক নাম কৃষ্ণন্ত ৮৯৪) ক নাম সখি ৫২৫৫; ক 

ন ভবসি ৩২৫; ক্ যাসি মুগ্ধাক্ষি ৮১০১ 7 ক রত্র।লক্কারাঃ 
৫1১১৭) ক স্থেয়ং ব্ৰজ এব ৮1২৩৬ কাস হ্রির্মম ১০ 
৯৩; কাহং কাসৌ বল্পবেন্দ্র- ৫/৩৩২ ; কাহ গোপবধৃ: ৪1৬; 
কাহং ন মে গুণ ১৭৯৩; ক্ষণে ক্ষণে গ্লায়তি ৮৯১) 

ক্ষতয়ে ত্বং নই ৮1১০৪) ক্ষমা ক্ষমীপরা- ১০৩৮; ক্ষমী 

গভীরে। ৫1৯২ ; ক্ষান্তিঃ গ্রহ্বোহনহস্কতি: ৫1৯০; ক্ষিতৌ 

শোণাস্তোজে ৮১১৬ ক্ষীণশক্তিবিশেষণে ২1১২ক।০) 

[ শ্রীশ্রীমদ্লঙ্কারকৌস্তুভস্ত 

ক্মীরান্ধেঃ কতি বীচয়: ৮৮৭ ; ক্ষীরোদধি-জঠর- ৮1৩০১) 

ক্ুপী চ দ্বিজকুটুলৈ- ৫1৫৩) ক্ষুভ্যৎস্মাতট- ১০1১১ক।০) 
ক্ষোদৈঃ নিন্দুর- ৫1২৩) স্মাং ক্ষুভাাসি বিশ্ুদ্ধতাং ১৭৯৮; 

ম্মাভৃৎকন্দরবৃনদ- ৯০1৯৮ | 

খ্জন|গ্ষি যমুন|- ৩২০ ; খপ্জানৌ কিং স্মরশরৌ ১০৯১) 

খণ্ডিতাশ| তু যা 0১৮৪ খপুষ্পকৃত- ১৭; খযুগতূ বহ্ি- 

৪1১৩; খলঃ ্ ষতপরাক্রমে। ৮1২১৫ খ-বেদ-ককুভঃ ৩৬৭ 

থানপা |াদি-সামত্রী ১৭৪২; খেলাজং করপল্পবে। ১৭১১২; 

খেল।শুকঃ কর- ৮২৯৮। 

গগনে লিখিতামিব ৫1৩৪১) গঙ্গেব এবহদ্ৰূপ৷ ৮ 

৮৮কাণ? গঞ্চনান হি ৩২০ ; গণ্ডাভোগে গ্রফুলত। ৫1২৫) 

গণ্ডে কুণ্ডলপদ্মর|গ- ৫1৩৭১ গতং সহজসালসং ৮২৭২) 

গতভীর্যাহডি- ৫1১৮২; গতবসনানামুধো- ১০।১২৩ ; গতা- 

গতাভ্যামিহ ৮২১৪) গতার্থা ইতি নে। ৬৯১১ $ গনি 

গ্রকৃতিমন্থরা ৫1২২৬; গতে সতি মনে ৫1১৯১ ডি, 

কৃষ্ণ ক ৫1৩৩৬; গতে। মে সন্তাপে! ৫1৩৬৬) 

স্তমর্কে। ৩৫৭; গত্বা কল|বান্ ৮১৭৬; গন্তাস্মীত্যুক্তবানপি 

৫1১৮৫; গন্ধোল্লসান্তগরহ।- ৮২২৯; গরিম। আহীরঅ- ২। 

গতোহ, 

২৯; গভিত-ভগ্রক্রমা- ১০1৭৪; গর্বেণ বস্তুনীষ্ট- ৫২২৯ 

গর্বেহহঙ্ক।র ৫৬০৫; গব।ং কুলং বল্লব- ১০/৩৩; গব্যান্তত্তি 

গহীরতরমুহর- ২।৫০) গাঢ়বন্ধঃ স ৬৩১) 

গাঢ়াজর।গ। ৫1১৮০ গাঁটে। মান; পরং ১০৯২7; গাত্রে 

বিষগৃবিলোকনম্ ৫২৫৬; গাঁনং নানান্বর- ১০।১০০ ; গা্তীর্ঘং 

ধৈৰ্য- ৫1১১০) গাভীর্গবিকারিতা ৫1১১৮) গাঁয়ন্তী ললিতং 

৫২৭৮) গাহতে গহন- ৯৯; গাহন্তে কুলন্ুভ্রবে।- ৮1২৮০) 

গিরশ্চ রূপাণি ৮২৯৩) গিরম্হরিতৎপর। ১০1৫ক1০; গির| 
দেব্যাপি কহিচিৎ ১৭৬১; গিরীন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ ৫1১২২; গিবে। 

ন হরি- ১০]৫ক।০) গীতং বল্পয়ত| ৫1৫৫7 গুপ্জ|শিখণ্ড- 

গিরি- ৫1১১৫; গুড়োহপি পাঁকতঃ ৫1১২) গুণং কৰ্ণাকৃ্ট 
৫1২০ গুণকলিতা ললিতে ৩১৪.) গুণক্ৰিয়াভ্যাং তে ৮| 

৬১; গুণনীয়াঃ ৩৬৫ ) গুণরত্বরোহণ- ৮1১৭৪; গণরত্রাকরঃ 
৫1৩৫৩) গুণলাবণ্যকেলিষু ১২১) গুণবিভবেন ১০1৮১ 

গুণবৃন্দমির ৮1৪৫) গুণন্ত ব্যপ্তক। ৬|২; গুণস্তাযেগ- ৮। 
১৫৩১ গুণ| অপি কপি ১০৬২) গুণ| অষ্টৈব ৫1৯১০; 

তথ ৫1৮৭ 



শ্লোকন্ুচী ] 

গুণা মাধুযান্য। ১৫) গুণান্তে খ্জনেক্ষণে ৮৮৮কা০ ; গুণ|- 

স্বনেনৈব ১০1১৩) গুণীভূতব্যঙ্গ্য- ৪1১৪ ; গুণেভ্যো নিমুক্তিঃ 

৩২৩; গুণৈকত্ব-বিবঙ্ষয়া ৮২৮৭ ; গুণে। গুণক্ৰিয়াভা।ঞ্চ 
৮1২১৬ গুণে! গুণজে ৭1২৪; গুরূণ।মপি সন্নিণৌ ৭1৪৯; 

গুরূণাম।ক্ষেপঃ ৫1৩৭৪) গুঢবাদা। গতব্যন্থা ২৷২৭; গৃঢ়া 

ঘন্তা। রতি- ৫1১৪০; গৃহং গৃহপতিচাতং ৮২১৫; গৃহীয়তি 
বনান্তরে ৮২৯) গৃহে গৃহে গোকুল- ৮১০২; গেছেন কিং 

তেন ৮১০৯) গোউলমহিন্রণন্দণ ৩১৮) গোকুলমহেন্দ্র 
তনয়ে। ৩৫২ গোকুলরাভকুমার- ৫1৯৯) গোকুলললন।- 

১০1৮২; গে।কুলললনাযোদী ১1৪; গোকুলে কুলজ- ৩২২ ; 

গে।কুলেন্্রকুম।রন্তুং ৫৩৫৩7 গো।কুলেন্্রতনরঃ ৫1৮৮) গো- 

ধুলযো ভূষণ- ৮১৭৫; গোপন্্রীণাং কুচকলসয়ে|- ৮২৩১; 

গোপিকানাং 

গোপীশ্চ গে|পতনয়|ংশচ ৮১৬৭; গো|মী দূরং গও ৩৯৮; 

গোবর্ধন এয ৮১৭৮5 গোবর্ধন।দি-গিরি ৫২৮৯ গোবিন্দ 

পাদাম্ব- ১০ 

সংগ্লগুহো। মম ৪৪ ; গৌড়ী গাঁঢ়োপগুঢ়- ৯৷৫ক|৭ ; গৌড়ী 

রতি- ১০৬ক|৭ ; গোপীভিঃ সহ ১৷২কা০; 

১১৩; গোষ্ট।পধিরাজন্য সুতে ১০৩৪; গো 

ভবেদনএাস- ৯1১৩; গৌড়ীয় বীতি- ৬২৫; গৌণে শুদ্ধে 

চ ২২৩; গোৌরীগর্চয়িতূং ১1১৪; গৌরী রাজতি রাধিকা 

৮1১৯7 গ্রথামি কাব্যশশিনং ৮1৮৮কা০) গ্রস্থগৌরব- ৫৩৮২7 

গরহ্তগ্রহসিদ্ধুভিঃ ৮/৩২১; গ্রহো| দীপ্তি ভীক্ষণঃ ১০।১২৭ 7 

গ্রামেভো।হপি বলাধিক- ১1১১৮; গ্রাম কষ্ত্বাদি- ৬১৬ ; 

গ্রাহত্বাৎ সহ ৫1৩১৩) গ্লানিঃ কা সখি স্ুস্থিতা- ৮১৩৬) 

গ্লানিবিরুতি- ৫1৩০১ । 

থটান্বুসিক্তাং ৫1২৫৯ ; ঘণ্টানাদগিয়ং ৫1২৩৫ ) ঘনজলদ- 

কুচির- ৭১০৭ $ ঘনবাচির্বমস্বস্ুঃ ১০1৫ক|০ ; ঘনসারো গন্ধ- 

৮|১৫৯,১৭৬ ; ঘনোভূষ্ণং কৃষ্ণং ৫1৩৮) ঘাতাদ্যদকালে ১৪। 

১১৫; স্বণা নীচেহধিকে ৫১১১1) 

চকাঁর রসসিকাগ্রণীরথ ৫1১৯৪ চক রাগ্য তপস্বিনী ১৭] 

৪৭; চকারেণ!পি সাক্ষেপ্যা ৮১৪০; চকিতং স্বাদ ৫২৬২; 

চকিত-চকিত- ৫15৬২) চকিতমুগশীব- ৮৩৯) চকোর- 

পয়োহগি ৮১২২3 চক্ৰং সলীতকবি- ১1১০০; চক্রে 

কঞ্চুলিক| ৫1৫৮) চণ্ডাংশুরিব তাঁপকৃৎ ৮/৮৮কা; চণ্ডাল ই্ব 

দারুণ: চ|৮৮ক|৭ ; চণ্ডাল মা খিদ- ৮৮৮ক|০ ; চতজে| রস- 
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পোষিকাঃ ৮1৩২৩) চতুঃখণ্ডত্বে চ ৭৩৫) চতুগুণে কুতে 

৩1৬৭) চতুর্থেনেতি চ ৭৩২ ; চতুর্থেনেতি তৎ- ৭৩১) 

চতৃর্ধা সা নিগন্যতে ৯1২; চতুর্ভেদ।স্তত- ৫1১৩৪ ; চত্বার এবং 

৫1৩১৬) চত্ারিংশদ্ভবেদ্- ৭৩৫ ; চত্বারে| নায়কাঃ ৫1৯১) 

চন্দনাদিরস ৩।১৯ ; চন্দনানিলচন্দ্রাংশু ১০1১৩০ ; চন্দ্ৰং করেণ 

রূপয়েব ৮1৫৮ ; চন্দ্রপক্ষান্ধিবাণাঃ ৮।৩১৯; চন্দ্ৰমণেঃ স্তন্দতে 

৮1১৩১ চন্দ্ৰণ্চ চন্দন- ৫1২৮৯ $ চন্দ্র“চন্দন্মার ত: ৫1১৮৮; 

চন্দ্র কগল- ৮1১৪৭) চন্দ্রাচ্চন্দ্রে পদং ১০২৩; চন্দ্রাদি- 

নানাবিপ- ৮১১১ 7 চন্দ্রাদিব মধু ৮৩৩৬) চন্দ্ৰ-বিক্ষসি পৃষ্ঠ- 
৫1১০৩) চন্দ্রাবলীতি কপটেন ৫1১০৪; চন্দ্রোহয়মস্ত বিগতঃ 

৮৬৩) চপল| জলদে- ৫1৩৪৫ ; চমত্কারি জুখং ৫1১৪; চর 

ক্ষম।ং চ রক্ষ 9৬৫7 চরণগ্রহনিগ্রহঃ ৫1৬৪৭ চরণাস্ডে।জ- 

বাসিনঃ ৭1৪৭) চরণাসব লাভেন ৭1৯৬ চরমে পর্যবস্তত্তি 

৫1১১ ; চরমে স্কাং ৫1১২; চলদসিতভূজঙ্গী- ৫1২৬৪ ; চলন্ত 

পুষ্পাহরণার ৩1৫৭; চাতুবিধোন হি ৫1৭2; চান্তং যাতি 

গিভার্থকঃ ৫1১০৯; চামীকরাভং বসনং ৮৩৩৮; চিকুরনিকরে। 

১০1১০৫) চিত্তস্ত ক্ষণমীত্র- ৫18০ ; চিত্তস্তাভিনিবেশেন ১1 

২২; চিত্তে গ্লানিঃ সমজনি ১০১৩২ 7 চিত্তে চিন্ত্যং কথমপি 

৮২৩১7 চিত্তে দ্ৰবতি তোয়েন ৮৩৪২; চিত্রং চেত্তত্ৰ 

গণাতে ৮৩১৮১ চিত্ৰ: নীরসমেবান্ৃ- ৭৭৭3 চিত্রভান্তু- 

ধিভাতীতি ২৪২; চিত্ৰাদেব| বিলোকনাৎ ৫1৬২ ; চিত্ৰাদৌ 

ষ্পৃহ্যেক্ষতে ৫1২৭৭; চিত্তৈৰ্নব্যদলৈ- ৫1৫৮ ; চিত্রে গ্চতাজনি 
৫1৭৫) চিদ্নানন্দস্তান্দ।ধিক- ৫1৩৬; চিনোতি মন্দং কুস্থ্মানি 

৫1২২৫ ; চিন্ত!মণীন।ং থনিবত- ৮৮৮ক|০ $ চিন্ত।মণৌ কাম" 
৮1৫২; চিন্তারত্নাণীৰ ৮.৮৮ক|৭ ; চিরন্তনস্তাপি ৮1১৮৭) 

চিরবিরহদহনদদ্ধং ৩৫৮; চুদ্বতি লীল।- ৫1২৭৬) চুম্বন্ ভদ্ৰাং 

বিকৰ্ষন্ ১:।১০৩ ; চেতঃ কিং কঠিনীকরোমি ৫1১৭৩) চেতঃ' 
সতাং তৎ ৮|১১৮; চেতসেো| দ্রুতি- ৬৷১৭ ; চেতো নির- 

মিমীত ৮৷২৫ ; চেতে| য্দন্তর- ৫1১৬৭) চেতোবিস্তার- ৬৷ 
১৮; চেদ্দ্বিতীয়- ৬২৭; চেষ্ট| স্মরবিকারজ] ৫1২৪৯। 

জউণাইং সিণাণ- ২1৩৫ ; জউণ।সীঅর- ২৪৯; জগতি 
কতি ন ধন্তাঃ ১০৬৪) জগতোহবিরতে|- ৭/৪; জগত্যভূদ-- 

৪1৮7 জগদেব তত্র ৮৮৯) জগদ্ধিতায়ৈব জগ- ৮১৬৪ ; 

জড়তা নবমী ৫1৪৩ জন: কংসার।তে- ৫1৩১) জন; স্বম্মিন্ 
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দেহে ৮1১১৪) জননীত্বং যঃ স ৫1১২৪) জনস্তৃতীয়ঃ কথমত্ৰ 

১০৫৯; জনেষু চ মিথে| ৭৯৫) জন্ম ক্ষীরনিধৌ ১০।১১৮১ 

ভজন্তে বহুজরন্মান্তে ৭1৪৫; জপ পন্তীএ ৪1১২ ; জয়তাদাভীর- 

৭|৩৬ ; জয়তি নিরবলম্ব- ৮২৮৪ ; জয়তি মনৌভব- ৮৩৯ ; 

জয়তি ব্রজপতি- ৭1৩৯; জয়তি হৃদয়দংশী চ৷৭২ ; জয় 

গীমদবৃন্দাবন- ৫1৩৬) জরাসন্বস্তাজৌ €|২৭; জলকণমিব 

১৭১৩৪ ; জলাবগাহে চ্যুত- ৫২১৩) জস্স সমো ণখি চ| 

৩৫; জহ্ বল্লীঘরপল্লী ২৪৯) জহোঁ৷ গীকুষ্ণমালোক্য ৮| 

২০৬) জাগৱম্তোদ- ১০1৪৯) জাড্যং গন্ধাম্বসেকৈ- ৫1২৩) 

জাতং কুলে ধনবতাং ১০১১৭) জাতং জাতং সুত- ৫1২১); 

/ জাতাঙ্কুৱাণি কিমমুন্ত- 0৫২) জাতান্বমূক- ২1৫) জাতা- 

পরাধ ইব ৫1১০৪) জাতি-ক্রিয়/-গুণ- ২1৭) জাতির্জাত্যা- 
দিভি- ৮১৭২; জাত্যৈব খেলন- ৮১০৫) জানস্ত রাধা হৃদয়ং 

৫1২৪৮; জানাতু লোকস্তব ১০।১৫; জানীতাবধিবাসরধ 

৫1৮৪7 জালগতে ভবন- ৫18১ জিগায় চন্দ্ৰং সমলং ৮| 

১৫২) জিগ্যে কৃষ্ণ; সুধা- ৮১৫৬) জিতমগি ভূজপাশৈঃ ১০। 
৪৬) জিতোহপি স্মর- ১০1৬ক]০ ; জিহ্রেমি স্মরণে- ৫1১৫১) 

জিহ্বগ্রেণ সমগ্র- ৫1২৭) জীঅণ তুহ ণখি ৫1৬৯; জীবন্তির্ন 

মৃতং ৪২) জীবনেন কটুত| ১৭৮৮; জীবয়তি চ মূৰ্ছর়তি 

৮1১৭৯) জীবিতেশপ্ত সংজ্ঞায় ১০1৪৭) জুপ্তগ্। বীভংস- 
৫1৫ 5; জৃম্ততে তব ৬২৬) ভুত্তন্ব তাত মুখ- ৮1১৮৩) তৃম্তামু - 

বন্ধবিকসদ্- ৮৷৫৮ ; জৃম্তারস্তপুরঃযূরং ৫1২৩৬) জ্ঞাতং কিং 

কমনীয়- ৯১২) জ্ঞাতং বস্তু 81২) জ্ঞাতিষু দীরোদ্ধতে| ৫। 
১০০) জ্ঞানস্ত বিষয়ে। ২1৩১) জ্ঞেয়ং দোযান্বিতং ১০1৭৪) 

জ্ঞেয়ং মালোপ- ৮৭৬) জ্ঞেয়। বাক্যে তখৈব ১০1৩৫) 

জ্যোংলাজালজট|- ৬৩৩) জোযোৎস্সাভিঃ স্নপিতেন ৫1২৩৭) 
জ্যোতল্েব মুখচন্দরম্ত ৮৩১২; জলতি কিমপি ১০।২১। 

শীসংবণিস্থত্ত ২৩৬। 

তং রূঅং ৩৩৫) তং বঅণং ৩1৩৫; তং বা সঙ্গম্য়ন্য ৫। 

১৮১) তং হ্যামনুন্দর- ৫1২০০) তচ্চমণ্কার- ৫1১৮7 ত- 

জ্জলোদ্ধাররজ্জ- ৮৩৩৪ ; তজজ্ঞে়ং ন গ্রযোজয়ে্ ১০১২৫; 

তঞ্চাপরং চাপি ৮১২৮) তটস্থৈঃ কথ্য- ৫২৭১7 তড়িল্লতা- 

শত্র- ৮1৩৩৭ ; কষ্ণানুরাগে? ৫৩২৫) ততঃ শৃনাং 

তন্তোপরি ৮১১৬; ততশন্দ্র্তক্মান্তম ৮1১১৬; ততোংক্ষর- 

ততঃ 

[ জীঞ্জীমদলঙ্কারকৌস্তুভণ্তী 

সমাস্নায় ২৷২ক৷০ ; ততোইপ্যধিকভূমানো ৮1২৬৬) ততে|- 

ইপুযুচৈশ্চিত্রান্ ৫1১১৪; ততোহভূত্রিবৃদোস্ক/রে। ২।২কাণ। 

ততোইশ্রন্নাতাক্ষী ৫/৩৭৭; ততৎকথায়!ং শ্ৰুতী ৫1২৭১) 

তৎক্রমুকুরস্ত ৩1৫৮; তৎকাঁলোডূত- ৫1৩১২; তৎ কিং 

বর্ণয়িতুং ১০/৬১; তৎ কেনাপি হৃতং ৫1৮৫) তৎকেলি- 

সাধনী- ৮/৩৭; তত্তচ্চ তৎ কিং ব্রজ- ৮২৪৮) তত্তৎ ম্মিতং 

তত্তদসীম ১০1৫৬) তৎপশ্চাদ্যদভূন্ন ৫1৪০; তৎগ্রাপ্ধৌ 
সময়ে! ৮১১০; তত্র প্রলাপ ৫1৩৫১) তত্র বাচ্যঃ দ্বিধা 
৩1৩; তত্র বাচ্যং বিবঙ্ষিতম্ ৩৮; তত্র মিদ্ধাঃ সুসিদ্ধাশ্চ 

৫1১৩৬; তত্ৰাপি মধু- ৫1৩২৭; তসংস্পর্শরসেন 1৩৬৭) 

তৎসম।নে বিলে।কিতে ৮২৭৭) তংত্সান্নিধ্যাদিবোধাৰ্থং ১৭ 

১২৫; তৎস।মান্য-ব্যপোহনম্ ৮২৩৫) তৎসামান্যান্য- ৮ 

২৯১; তৎসৌভাগ্যধনং ৫1২৮৫) তৎ স্তাৎ যোড়বন| ৫| 

৩১৫) ত্থাদন্তাতিবিস্তৃতিঃ ১৭১২৭; তথ| তানীদ্গিতানি 

৫1২৯২) তথা নৰ্মসখ| ৫১০৭ ; তথা নায়ং ধাত্র। ৮৩১১) 

তথান্যে শবলোত্তর। ৫1৩১৬ তথাপি ক্ৰিয়তে ১০।১২১) 

তথাগি চ ত্বং ন ৮৩০০) তথাপি দ্ৰষ্টণাং ১০৷৪১; তথাপি 

ধ্বনি- ৫1১৭; তথাপি নাম্মিন্ ৮৷২১৪ ; তথাপি ব্যদ্গ্যনিষ্ঠ 

৩৯) তথাপি সহতেতর।ং ৮৷২৬২ ; তথ! পুর্বনিপাতশ্চ এ 

৪৯; তথ| মন্তৰ স্মরস্তেয়ং ৮২০০ ; তথ| রততির্ভাব- ৫1১৩) 

তথ| সন্দেশ- ৫১০৮7 তথৈব সন্তীহ ৮২৯৩ ; তখৈবোদর- 

৫1৩১৯; তদদৌষৌ শব্দাৰ্থে ) ১|৷২ক|৭ ; তদনেন বিরচনীয়ং 

৩৫৮) তদন্ত্রধমনী- ৫1২৯ তদপি চ ন সিতে। ৮৩০১7 
তদপি ন গতং ৪1১১) তদা কারণমালা ৮২৪০; তদা 

কিঞ্চিচ্চ রস- ৭1৭৭; তদা কুট্টমিতং ৫1২৩৯) তদ! তস্য 

বহুত্বে- ৮৩১৮7 তদাদিরারেপ্য- ৮৬৭ ; তদা নাসীদ্ধরেঃ 

৭18৮) তদাপরঃ সঙ্করঃ ৮৩১৫) তদ| রসালপাকঃ ৯৭) 

তৰাৰ্থব্যক্তি- ৬৮) তদ ব্যাঘাত ইস্তাতে ৮1৩০২ ; তদ। শ্লেষা 
স কথ্যতে ৮৮৮) তদ| স| স্যাদসঙ্গতিঃ ৮২৫৪7 তদীয়- 

ধামেব ৮৫৩) তদীয়শিখরে স্যাধাদ্- ৮২৪; তদুক্তমেতচ্চ 
৫1২৮৭) তছুদ্দীপনমিস্ততে ৫1১7) তদেতদমুমীয়তে ৮1৭৫7 

তদেব বিকৃতং ৫1২৪৭) তদেব হ্যত্তমে- ১১৩১ তদ্বেবাতি- 
শায়ো- ৬১৭) তদেবান্যতয়া ৮1১১৭; তদেবাস্থাস্থলং ৫| 

৩৩৬; তদ্ধিতং চোপস্গশ্চ ৩৪৯) তদ্ভাবভুগনমনসে| ৫1২৩৪ 



শ্লোকস্থচী ] 

তক্জপম্মরণে ব ১০১৪) তদ্বৈচ্ছেদ দবে৷গ্ম|| ৫1৩৬৫ ) তদ্- 

বিচ্ছেদবিধো ৩৬; তদ্বীক্ষিতং গ্রেম- ১০৫৫; তনুতাং 

তন্লুতাং ৭৮৫; তন্গরিব শোভ। ৮1৪৯; তন্মনস্কৈব ঘ। ৫। 

১৯১; তন্মন্তে স্ষটমিন্দ্ৰনীল" ৫২৯৭; তন্মম শ্রানতাং ১০। 

৯২; তন্ম। মাপ্পৃশ ন ৭৪7 তন্সীলিতমপি ৮২৭১7 

গ্রিয়বিচ্ছেদে 01২৫০; তপ্তেহপি চেতনি ৫1১৬৭) 

তদভিভূতং 

তপনং 

তমপি 

৫।২৬৩ ; তমমুং সততং ৭৯৬) তমালদল- 

কোমলৈ- ১৭২৯; তমালনীলং কিমপি ৫1৬৫; তম্মদি 
কিংত্তি পিঅন্তে| ৮1৩৫; তয় তাঃ স্থাঃ ৫1১৩৫; তয়৷ নবঘন- 

চ|২৯; তয়োদ্বাদশন| ৫1১৩০ তয়োর্নৈবাণু চানয়ে'ঃ ৮ 

৩৩২) তর ইব রদ্দদঃ ৮1৮৮ক।০$ তর ইব বারিধৌ 
৫1৩৫ ১ তরন্দরানামপাঙ্গযোঃ ১৭৷৬ক|৭; তরণিছুহিত- বরা 

৯কাণ্ ; তরিন্তং মে ৫1৩৩৩) তরুণী মদন- ৫1১৫৪ ; তর 

নীচীনাগ্রাবিহ ৮১৯৬; তর্জন-ত।ড়ন- ৫1৯৬; তল্সান্তিকে 

তব ৫1১৬৭ ; তব কৃষ্ণে সদ| চ৷৮৮ক৷০ ; তব গর্দেব শহুতমূ 

৮/৮৮ক!০; তব জয়তি জগত্যাং ৮২৮৩; তব তন্গশরীর- 

৭1১০৬; তব তন্বপ্দি তরলৈ- ১০।৬৬ ; তব তন্ব্ধি নিকরৈ- 

১৭৷৬ক|৭ ; তব ন্য়নচকোরী- ১০1২৪; তব নয়নযুগ- ১০] 

৫ক|৭ ; তব নিপতিতমক্ষি ১০।১২২ ; তব মধ্যে বিরাজিনি 

১০1৮০; তব মুরলীরব- ৮1১৭৯ তব রুচির চির- ৭৷২৮; 

তব বিগতকলম্বে- ৮২৮৪) তব বিজ্ঞাতুং ৭১৪) তব বিরহে 

নির্দয় ৮1১৫৯) তব শশিখুখি ৫1২৯৪) তব সুন্দরি ৫। 

৩৩০; তব।ধরৌষ্ঠে ক্ষত- ৮২৫৫) তবাননস্তোপ- ৮১৪৮; 

তবাননাদিদং ৮৩৩৬; তবানুকম্প। তু ৩৩৪; তবামুতমিব 

৮৩৪০ তবাস্তং সমমজেন ৮২৬; তবাহমিতি জল্পতা- 

৮1২০৩) তবৈতদ্বদনমিন্দু: ১০/৭৮; তম্মাদেষ। প্রযত্লেন চ| 

২৯৬) তন্মাদ্বিন্দু- ২২7 তন্মান্ান্তত্র সা ৫1১৪২) তম্মিন্ 

গাটে তু ৫২৮৬; তশ্মিন্সিতি সহজ- ৮২১৭) তন্মি্নেতন্মদ- 

৮1১১৯) তশ্মিন্ প্রসন্নে 9৭০) তস্ত ক্ষোভকরী ৫1১৫৬) 

তন্তু তত্র তু ২১৩) তপ্ত তন্তাপি চ ৮২৩৫) তপ্ত তাদৃগ্ 

বচঃ ১৷২ক!০ ; ত্। রূপং চেতসি ৭৯৭; তশ্ত স স্বাদতদ্- 

৮1২৯৯) তস্তা উখিত- ৮|৩৩৩; তন্তাং তনৌ তে ন ৮ 

২৬৮; তশ্যাঃ পদাম্বরুহতে। ১০1১২ ১ তস্ত|ঃ সখীভিরপি ৫। 

৪৮; তন্তাঃ সমালোক- ৮২৬৮) ততস্তাঃ সমুদ্যৎস্মর- ৮। 

॥৬/০ 

১৭৬ ; তন্যাঃ সরে।জাদিভি- ৮১৯৫ ; তন্তাস্কর।ঃ কুকৃলম্ত 

৮1২৬৫; তন্ক| বভূবুরতি- ৫1২০৭ তস্তাবস্থ। দশ ৫1৪২ 

৫1২৯৩ তন্তৈৰ গুণ- 

মাদন্তে ৮া২৯৭; তন্তৈণাবধিবাসরস্ত ৮১১০ ; তাঃ পরস্পর- 

সংস্্্যা ৮1৩১৭ ; তাৎক।লিকং হেতু- ৫1৩১২ ; তাঁৎপৰ্যন্ত 

মমোভয়ত্র ৯১২; তাঁৎপর্ধমাত্রভেদে ৭২১) তাৎপর্ধাণাং 

সমাপ্তিতঃ ২১৩০; তাদৃশ্টে। গুণবহুল|ঃ ৮২২৫ ত! ধিক্ 

তা ধিগিতি ২৪৫; তাপি্দ্রমমঞ্জরীতি ৮২৮০ ; তামু 

দ্বেজয়িত1 ৫1১৮৮) তা আদবৌষ্টৰল- ৮1৮৫ ; তাঘ্ুল-মাল্য-বসনা- 

৫1১৯০; তাম্বৃদরাগং ঘুস্থণৈঃ ১০১১৬ ; তাদুল-ব্সনাদিভিঃ 

৫1১৮৯; তাম্বলাৰ্পণিক!- ৫1১০৩) তাবতা গুণনেন ৮৩২০ ; 

তন্তাস্তদেব ৫1২০৩ তশ্যান্রপ।-ভয়- 

তাবত| গুণনেন হি ৮৩১৭ তাবদ্বোধে বিরোধ- ৫। 

৩২৮7 ত।সাং হন্ত জুপ্চগ্দতে ২৪৫7 তিথিরতিথির্সে ৪1৮; 

তিরোভবত্যপি ৮৮৯ তীক্ষোহপি তব ৮১৭৭7 তীর্থেবু 

চ মথুরৈকা- ৮২৫৩) তুজ্বা সিথেহেণ ৩1২৪; তুণ্ডেন চ 

তব ১৭৩৬ ; তুভাং কন্কতিকে ৪1৭3 তুভ্যং ধূর্তপিয়ে ৫1 

১৭৯ ; তুভ্যং নমোহস্ত ৪1৯; তুরিঅং লদ্ধং ৩৬০) তুল্যগীঃ 

পঞ্চবৈব ৮৯৯) তুল্য গ্রাধান্য- ৪1১; তুল্যেন লক্ষ্মণ|- ৮| 

২৭১; তুল্যোভয়বাচ্য ৬৯) তুহাণ সববং মই ৩৪২) 

তৃলীগ্রহে সতি ৫1৭৫; তুঞ্চীমেব চিরং ৫1১৭২ ; তৃতীয়- 

স্তখপরেণ ৭1৩৩; তৃতীয় চতুর্থে- ৭৩২7 তৃষ্ণাক্ষয়হখ- 
৫1৩২ ; তৃষ্ণান্বিতো জর ৫1২৯৩; তে অহরমহুরিমাণে। ৩। 

৩১ ; তেজঃ কিঞ্চন তন্তদস্য ৭১০৩) তেজোবৈদগ্ধা- ৫1৮৯; 

তে তৎকটাক্ষ। ৮৪৭; তে তাবদ্ি ৩৬৫; তে তে 

কটাক্ষাঃ স ১০৫৬) তে তে গুণা হস্ত ১৭৫৬; তে তে 

তে ক গতা ৫৩৬৫) তে দ্বৈবিধ্যেন ৩১৬) তেন তস্ত্য 

ত্রয়ো! ৩০৬; তেন তেন পুন ৬১৬) তেন ত্রয়োদশ ৫। 

১৩১; তেন পর: সর্ব- ৫1৯৯ ; তেন ষড় বিংশতি- ৫1১৩২ ; 

তেন সাধুতয়! 9৯৭) তেনাছ্ভাবধি গোকুলেন্দ্র ৫1১৬৪ ; 

তেনাধ্বনৈব জু ৫1২০৩; তে-নানা-গরিমীধমা ২৪৫) তেনায়ং 

প্রক্ৰমঃ ৫৩৮৩) তেনালক্ষিতমাজগাম ৫1১৮৩; তেনৈকাদশ- 

ভেদাঃ ৭|৩৪ ; তেনৈব যদি তত্য ৮(৩০২ ; তেনৈব রাখ! 

নিতরাং ৫২২৮) তেনৈষ রাধে তব ৮২৭০; তে পশ্চাৎ 

গ্রতি- ৩৫১; তে পামর! হন্ত ৮১৭০ তেইপি যান্ত্যমু- 
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৫1২৯৫; তে পুনঃ সেন্দিত। ৫২৬৭ তে ভবন্থি চতুৰিধ| 

৫১০৬$ তে মাধুৰ্ষাদয়: ৬৫; তে যাতাঃ কিল ৩৬৩; 

তেষাং পলিগৃদৰ্শনং ৫1৩২৩; তেষাং মধ্যে চ ৫1২৭২) তেষু 

দুতপ্তিধ! ৫১০৭) তেঘেবান্ঠর্ভবন্থ্েক ৬১১) তে হেব তাং 

ত্বয়ি 0১৯০; তৈঃ সেদ্দিত-নিরিদ্দিতৈঃ ৫1৩২২) ত্যক্ত- 

পুনঃস্বীকত- ১১০৮; ত্যজন্তি ভিন্ন- 9৬৮) ত্যাগল্লাগে| 

ভয়োদয়ঃ ৫1৩০৮) ত্যাগী যৌবনবূপ- ৫1৮৯) ত্রয়োদশবিধা 

৫1১৩১) ত্রস্তং মামিহ পাহি ৫২৭ ত্ৰস্তান্তী মাধবং 01৩৫৫ ; 

ত্রাসশ্চেতি ত্রয় ৫/৩০০ ; ত্ৰিংশদেবাত্ৰ ৫৩০৯) ত্রিংশদ্- 

ভেদ: প্রকীতিতাঃ 91৩৫; ত্রিকবিবলন- ৫1২৩৮) ভ্রি- 

চতারিংশদীরিতাঃ ৮৩১৭) ত্রিভিরুদ্রেক- ৫1২ ; ত্রিভিদ্বাভ্যাং 

ক্রিয়া- ৮১৭২ ভ্রিভুবনজন- ৭1৩৬) ত্রিলোক্যাং যে ন 

৮1২৬৭; ত্ৰিলোপে তু সমাসগা ৮১৬) ত্রিবিধানীদ্রিতান্তুপি 

“৫1২৬৯ $ ক্রটনগটিন- ১০1৮৪) ত্ৰৈলোকালক্ষ্মীঘুকুটে- ১০। 

৫৭; ট্রেলোকাসম্পদিব ৮1৪২ তং কামে৷ৎসব- ৫1১৫৫) 

ং কোহস্ারদেখমেব ৮১০৮) ত্বং জ্ঞানবিপ্রবকরী ৮৪২২ 

ত্বং প্রযড়ঃ গ্রবোধিতা ১০১২১ ত্বং মে তে স্কামহমিতি 

৫1৩৪) ত্বং মে নিত্যং বসসি ৫1৩৭৫) ত্বং মে প্রাণা অহমপি 
৫1৩৪; তুং মে পগ্রাণাঃ কথগিব ৫1৩৭৫) তুং সুমুখি কৃষ্ণ: 

৫|১২৬; ত্রত্তোংপি দার্ণতমে| ৮২৮৬ ; তৃৎপল্লী গ্রাত্িবেশ- 

৫1৮৭) ত্রৎপুষ্পেযু পতন্তাহে ৫1৭৩; ত্দক্ষিভ্যাং ত্যক্তং 

৮1২২৩) ত্বদপ্বসঙ্গেল ৮1৯১) ত্ব্দভ্ঘি মূলং ভজাত|ং ৮৷১৮৭ ; 

তুদমরণপাস্থাঃ ৩২৫; ত্বদভিরমিত! ৪1৮7 তদান্নস্ত মাধুৰ্যং 

চ|১৮; ‘ত্বদনিনস্য সদৃশং 1৩২; অদান্তদাস্তায় ৮১২২ ; 

তুক্তমুক্তং সখি ৫1২৮৭) ত্রন্নানসে কনক- ৮৮০) বু 

তুলামাপ্ু- ১৭২৬) অ্রমনাকুল-বকুল- ৯০১১৫) ত্বমসি 
চন্্রকশেখর- ৮২৭; ভ্বমেব সখি রাধিকে ৫1১৫০) ত্রমেবান্যা 

কৃষ্টি-৮/১৬৯) ত্বয়| ত্যক্তাং রাধে ৮২২৩; ত্য়াদত্তো বঙ্ষ:- 

স্থল ৮১৯৭7 ত্বয়াইপূতঃ পূতো ৮১৬৯৪ ত্তুয়াইসমীক্ষ- - 

কারিণ্যা ১৭১২১; ত্বয়| সর্বো লোকঃ ৮1১৬৯ তুয়ি কা 

চতুরায়- ৫5৫৩; তরয়ি নয়নবর্ম- ৮1১৮১ ; ত্বয়ি নিহিতমন| 

১০৮১) ত্বরি মনসোহস্ত- ৮1১৭৩) তৃবয়| হর্যরাগাদে- ৫। 

২৪১ ত্বরাতক্ষব্যগ্রা, 0৩৭০7 ত্বাং চেত্যাশঙ্কি ৫1৩৫৬) 
ত্বাং দদত| হস্ত ৮২৯৫ ; ত্বাং স্বপ্ললরূমব- ৫1৭৫7 ত্বামন্ম 

[শ্রীশ্রী মদলক্কারকৌন্তভস্ত 

বচ] এ২০কা*; ত্বামেকং ন হি সকলাঃ ৮1২২১) ত্বিষ।- 

ঞ্ুয়ৈৰ্যাধৰ ৩২৭ | 

দংষ্টাকোটিকঠোর- ৫1২৭7 দক্ষিণমক্ষি মুরারেং ২৫১.) 

দক্ষোইনুরক্ত ৫৮৯) দট্ঠুণ তম্প এ৬০ $ দদর্শ রাধাং পৰি 

৫1২৫৯ দুধতি দ্িবসমধ্যে ১০৫২৪ দুধতী সঘধুপরাগং ৩ 

১৪; দপ্টিত্রান্ত্য। সিংহসজ্ঘ- ১১৬) দণ্তে।লিদেশ্ঠং ধীর।ফ্ষি 

৮২৫) দয়িতমুপজুগুহে ৫1২৬৪ ; দরিতাগমনাদিধু ৫1২৪১) 

দৰ্প কনর্পহৃদয়ে ৮২০৬; দর্শনাদ্ছুর্লভে ৫1৬২ ; দলজলবিনদৃ- 
৪1৫7 দশনবপনং ১০১৫ ; দশ| দশেমাত্ত ৫1৭৮) দশায়াং 

ধ্বনি- ৫1১৪কা"; দহতি কিমেভিস্থয়ি ৮1১৫৯ দ্রহতে]ষ 

মনো ৭৫২ দহন্জালেন ৮১২৭; দাক্ষিণ]ং কিমু বামতাথ 

৫1১৭৭) দাক্ষিণোত্মকঘ। ৯১৬) দাণিং হাল।হলং ৩৩৫) 

দান: প্র্রয়- ৫1১২৩; দ| মোহামসলালসম্ ৭1৮১) দারুণঃ 

করুণ।আ্সতাম্ ৭৯৬ দাবানলকীল| ১০।১১৪) দাসীকৃত।- 

স্তেরুহ- ৮১৫২ ) দাহেত্তীর্ণস্থবর্ণ- ৫1১৫৫ ; দিন্হর্কে। নিশি 

২৪২) দিনৈবৃ্থা তৈঃ কিমু ৮১০০ দিবিষ্টং কুষ্ঠং বা ১৭ 

৪১) দিবিষ্ঠানাং ক্লেশকরাঃ ১০1৬৯; দিব্যাহদিব্য। অদিব্যাস্চ 

৫1৯৮) দ্বিব্যাল্ললেপাভরণ|- ৮1১০২) দীক্ষিত: কুলবধূ- ১। 

১৯; দীপ্তত্বস্ত হি ৬১৮7 দীণ্তিৱিত্যুচ্যতে ৫1২১০ $ দীর্ঘ 

বৃত্তিযুতৌজসা ৯১৩) দীর্ঘশ্বাসমলক্ষ্য- ৫1৫০; দুঃখং হি 

নান্তৎ ৮১৭০; দুঃশকঃ পরিমলে। ১1১৫) ছুনোতি যন্ত।ঃ 

শয়নে ১৯৬৮ ছুরাপলোকে চ ৮1১৪৪; দুরাপোহ্য়ং কৃষ্ণঃ 

৮1২১২; ছুর্জরঃ গ্রাণপীড়কঃ ১০!৫ক৷০ ; ছু রোহ্বিম্দকঃ 

১০1১৭; দুর্লভলো।কে মনে।- ৮/২৮৬ 7 ছুর্লীললীলয়। ৮,১৫৮) 

দুষ্কৃতমেকান্ত- ১০1৫০) দুষ্ট অথাস্ত বিংশতি- ১০।১০৮৭ 

দূতীভাবঃ সময়ে ৫1২৮৬) দূতীভিঃ প্রার্থ্যমানে৷- ৫১৮৫) 
দুতীভিরাত্মগুণ- ৫1২৪৬) দূরস্থামপি সাদরে ৮১১৩) দুর।- 

দম্পর্শনং বরম্ »০।১৭ক।০) দুরাদুখিতমন্থিকং ৫1১৬৫১১৭৮) 

দৃঝাদদ্্রাঘয়তে- ৫১৭৭; দৃক্কপূঁরশলাকয়| ৯1১৬) দৃত্মাত্ৰ- 
নিষ্পাদ্তয-৮|১৮৬ ; দৃশং সিঞ্ধারক্ত- ৫1৩৭২ ; দৃশাং বং্সর্লহে|- 

পরি ১০৭১) দৃশি সদৃশং ১৷২; দৃশৈৰ করুণার য়! ৫২৯ 
দুখোঃ প্রেম যশো- ৭৯; দৃণোরকখমানন্দ- ৮৩১৪; দৃশে- 
রগোচরেটৈব ৭1৫১; দৃষ্টং 81কুষ্ণবদনং চ|১৪১ ; দৃষ্টশ্চির!দগি 

এ; দৃষ্টান্ত, এতিৰি্বৰৎ ৮1১২৯ দৃষ্ট৷ ভাগবতাঃ ৪1২; 



শ্লোকস্থূচী ] 

দৃষ্টিঃ শূন্য গমন- ৮1১৩৮; দৃষ্টে দেযেহণি ৫1৯৬) দৃষ্ট। 
তনোতি ৫1২৭০) দৃষ্ট। দৈবত আগতং ৫1২৫৭; দেবে 

জানাতি ২৷৪২ ; দেবোহয়ং পুষ্পকে|দণ্ড- ৮৷৮৮ক|০ ; দেশঃ 

সামর্থ্য- ২1৩৮; দেশ-কালাদয়- ২৪৭) দেহঃ গামস্তব চ| 

১৩৮ $ দেহধ/!স-প্রশম- ৮২৩১ ; দৈত্যং যন্যব্নীদ্- ৮/১৮৮ ; 

দৈত্যেন্দাণ।ং পরিভব- ৮1৮২ ; দৈত্যেন্্রণাং মথিত- ৫২৮; 

দৈন্যাভিলামডর- ৫1২৯৩) দৈবাদাগতম৷লোক্য ১৭১৩১; 

দৈবাদেয ম্মানয়ঃ ৫৷১৭৬ ; দৈবানায়াতি ৫1১৮৫ ; টৈবো- 

দিতেন্দুকিরণৈ- ৮1১০৩; দোগুগায়াং মধু- ৫/২১; দেষ- 

ৃষ্টিরস্থয! ৫1৩০১ দ্েযস্ত যে| যে! ন ১০1৬২) দোষ| অপি 
কাপি ১০৬২; দৌধাকর ইবোজ্জলঃ ১০1৪৮; (দে!ষাকর- 

পরাদুখী 9৭৪; দেব।ন্ কিং গণয়ামি ৫1১৭৩; দোষেণ 

তাগঃ গ্রণয়েন ১০১২০ দেযোহপায়ং ।কন্তু ১০১৩ ১ 

দৌৱাত্মা।দ্যদন।দৱে|- ৫১৮১; দৌষ্টবঞ্চ সুপাষ্টারঃ ১৭৩৬; ৰ > 

ঘোততে সুরতত্রস্তথ। ১৭৷২২; দ্রবতি মনে৷ মে ৮১৩১3 

দ্রবোণৈবেতি তে ৮১৭২; দ্রাঘীয়পীং বিদ্ণতী ১০১৩৩ ; 

দ্ৰোণগ্রস্থনকলিক।৮|১৮৩; দ্ৰেণীসঞ্চয় বৃষ্টরঃ৮/৮৭) দ্রৌপদী 
রুষ্ণয়ে ৫1৮) দ্বন্দ্ব ছন্দ্রং বাদয়দ ৮৩২৬; দ্বণীদোলে 

রম্য। ৪৬৯) দ্বয়োঃ প্রণয়যানঃ 618৫7 দ্বয়োঃ সথীযু ৫1৮ 

দ্ুযোরির্গিত- ৫1১০৮ দ্বাভ্যাং চ বহুভি ৫1৩১১; দ্বাভ্যাং 

নাপরমন্তি ১৮১; দ্বাভ্য।মূলভ্যত ৫1২২২; দ্বাভ্যামাভ্যাঞ্চ 

২1২৬) দ্বাবেব পুর্ণ- ৩৬২; দ্বিতীয়ন্তৎপবেণ ৭৩৩) দ্বিতীয়স্ত 

তৃতীয়েন ৭.২২; দ্বিতীয়েন তৃতীয়েন ৭1৩১7 দ্বিত্রাণি 

পাণ্যোর্মণি ৫৫২২৮ ; দ্বিত্রাভিঃ ক্রিয়মাণ- ৫1২৫৭; দ্বিধ| স। 

রসনোপম| ৮1৪৩) দ্বিধৈবেতি বিদ্ুৰুধ|ঃ ৮৬৬5 দ্বিরদরদন- 

৮1২৮৯) দ্বিশে| দ্বিশস্তস্ত ৫1৩৮১; দ্বিযষ্টিসংখয। ৮1৩০৪ 4 

দিষষ্টিস্ততপ্রভেদতঃ ৮৩২০ ; দ্বেধ। মানঃ এ্রকীত্যতে ৫1৪৪; 

দ্বেখা মালোপম। ৮৪০) দ্বেধ| বিভক্তমুপ- ৫২২১ দে যাতঃ 

পুর্ব- ১1১৩) দ্বৈধং বাক্য-সমাসয়ো: ৮|১১,১৩; দ্বৈধং স্যাৎ 

কিপ্- ৮১২,১৪১ দ্বাৰ্থৈঃ গটৈঃ পিশুনয়ে- ১০।১৭কাণ। 

ধণং জণ।ও বি ৩1৪২; ধন পেক্থন্তি ২1৪৯) ধত্তেইলানি 

যদঙ্গন| ৫1৩২৫; ধঙ্গরিব কুম্থমেষে।ৰ্জ্য|- ৪1১০7 ধন্গর্বল।কাভি- 

৮1৮৮কা০১ ৩৬৮; ধনুশ্তক্রীভূতং ৫1২০) বন্যা ‘লভন্তে 

তমসি ৭1৭০; ধন্তাস্তাঃ সখি ৫1৩৪৩; ধন্যো ভবানিতি ৫। 

৮/০ 

৪৮; ধরণীএ পাইআণি ৩৫৩; ধরাঞ্চ ধত্তে ভুজগ|- ৪১২৮; 

ধর্ম: কশ্চন ৫1৩; ধর্ময়োহেতুফলয়ে- ৮1২৫৪) বর্মলোপে 

ক্রমেণৈষ। ৮1৯ পর্ম। এব গুণঃ ৬|৪; ধর্মেণেব-যথাদিভিঃ 

৮1৩) বর্সেবদু/পমান।- ৮৮ ; ধর্মিকরূপ্যবৈরূপ্যে ৮1৪০) 

ধর্মোপমানয়ো- ৮1১৩; ধর্মে(পমেয়লোপে- ৮|১৬ ; নৰ্মে|- 

ইসাধারণে। ৬।১$ ধর্ষেব-বাদি-লে।পে ৮৯৪ ; ধাতা নু পঞ্চ- 

বিশিখো! ৮।৬২ ; ধাম মহঃসঞ্চয়ৌঘ- ৭1১০৭) ধাম শ্যাসমযাতি- 

৫1৭০; ধাম শ্যামমিদং ৭1৯ 7 বাম শ্যামল- ৭1১৩? ধামাকা] 
ম|- ৭1৮২ ; ধার! তাং কু ততাং ৭91৮৫; ধারাঁপাতে রুদিত- 

৫1৩৬৯ ; ধারাহসাররস| ৭1৮৩) ধ|বন্ ধুতধরং ৯1১৫7 ধিকৃ- 

কুত্যৈ চোপমেষতা ৮২৮২ ; ধিক্ প্রেম ভবতঃ ৫1৩৪৮) 

ধিগিতি ভবতি ১০1২১; পিগেনং যং শশ্বদ্- ১০।১২৪ ; ধিজ্মাং 

ভ্বাঞ্চ দিগাবষোঃ ৫1১৬২ ; পিজ্মেতি ত্বরয়।-৫1৩৬৭ নিনোতি 

রাধে ১০/৯৬; পিয়। কৌটিল্যং তে ৮1২২৩) পিয়া হি সর্বং 

ভবতী- ৭৬১) দীরগ্রশান্ত- ৫1৯৪; বীর প্রশান্ত-শঠয়ে- ৫। 

৯৯; দীর। কাপি ভবতাহে। ৭3? বীরাদীরগ্রগল্ভা ৫1১৬৬) 

বীরাপীর। তু ৫1১৫৯; দীবোদান্তঃ স্থেয়ান্ ৫৯২; দীরোদাত্ে। 

গুরুমু ৫1১০০ ; বীরোদ্ধতঃ স ৫1৯৩; ধুনীতে মুফীতে ৫। 

৩৮; ধুনীতে সত্র।সং চ!১৬১; ধুরন্ধরৈরের ৮1১২৮ ; ধূমস্ত 

পানমিব ৯|১৯; ধূর্তত্বং ন হি তেন তে ৫1১৬২ ; ধূর্ত তন্ত 

বদনং ৫1১৬৯; ধূর্তেরমিত্াপ ৫1২৫৩; ধুতে পাণিছন্দে ৫। 

৩৮; বৃত্বান্যোন্যং মধু ৫1৬১ বৃষ্টত[হভীরুতাপি ৮1৩১৩) 

ধৃষ্টস্ত চ ভেদ- ৫1৯৭ 7 বৃষ্টোহপি শঠস্চ ৫1১০১) ধেয়মাধুর্য- 

মর্ধাদ। ৭৮৮)  ধেয়মাধুৰ্ষসৌভগ| ৭৮৮; ধৈর্ধং ধৃতি্ত্রপ।-৫। 

৩০৩) দৈর্যং ভঙ্গত ভোঃ ৫1৩৩৬) ধৈ্ধ্ং শোকে মৃহত্যপি 

৫1১১৯ দিবং স্থ।নিবিকারত| ৫1২১৭; পৌতাশ্রুভিঃ প্রসব 

৫1২১১ ধ্যেয়ং গেয়ং সমাস্থেয়ং 9১৩) ধোয়ং গেয়ঝ ৭৯; 

ধ্বজবজ।দি- ৫৩৪৪ ; ধ্বনিনা ভাতি ৩।৩২) ধ্বনিরিব মুরলী- 

১1২ ধ্বনিৰ্যস্বুভিধ'- ৩৮; ধ্বনিমাঙ্কধাৎ ৪1১৩) ধ্বনেধবন্যি- 

21১৩; ধ্বন্যতেংসাবিতি এ; ধ্বস্তানাক্যবলচ্ছবিঃ ৭৷৯২ ৷ 

ন কদ।চিদ্ধ সতি ৫1৮০) ন কস্ত পুষ্পাবচয়ো ৮১০১) 

ন কাপি তন্ত৷ রমণী ৮৩২৯ ন কালকৃটে। ন ৮৩৯৩) ন 

কৃতং সুকৃতং ১০1৫ক1০) ন কৃষ্ণ কীত্তিং যদুরী- ৮|১৮৬ ; 

নখাস্ষিতং দোস্ধট- ১৭৷১১৬ ; ন গন্ধং কচিদর্থতি ৮৩৭) ন 



গাঢ়তা ন শৈথিলাং ৯১১) ন গৃহতে যদি চ৷২৯৯ ; ন চ 

দবদহন- ১০|১৬কাণ; ন চক্তেণ[স্বান্তে ১৪/১২৪; ন চন্ত্রেো 

ন চ ৮|১৪৮; ন চন্দ্ৰে লজ্জাবাংস্তদূপি ১৭১২৪; ন ট 

গন্কে্ুইং ৮১৫০; ন চান্তদাদ্গুণা- ৫1২১৬; নটানাঞ্চ 

কৰীনাঞ্চ ৭৭৬; ন 

৫1১১৭; ন তত্র বৰ্ণপ্রাধান্তং ৬৩৪ ; ন তপ্তঞ্চ তথা ১০। 

৫কা০) ন তাংস্তৰ্কেণ ৫৷১৪ক!০; ন-দীনদীপ্রিঃ করুণ|- ৭1৬০; 

নদীনাঞ্চ বধূ ৫/৪৬; ন দোষদশী ভবিতৈব ৮১০৯; ন 

দোষে| ন চ বা ৮1৩৩৯১১০১০৯ ন নান| নাইনিনো- 9 

তজ্জঃৰ্যনন ৮২৭৬ ; ন তৎ পশ্ঠাম্যন্মিন্ 

১০২ ; ননানুরগে নিজগাদ ৫/৩৬৩ ; ন নিস্তরতি সংসারং 

১০1১৯) ন নিষ্পৃহস্তৎসদূশে। ৮১৮৬) নন্দকমিতি মা ৮ 

২৮৫; নন্দদবন্দং ব্যোয়ি ৮1৩-৬ ; নন্দনন্বনবক্ষপি ৬২৬) 

নন্দয় বৃষভাহ়- ৭1৪১) ননা।নন্বাগ্রকন্দঃ 91৬৩) ন পক্ষ 

ভবত্যসৌ ১৭৷৫ক|৭; ন পরেহপায়ম।শয়ে ১০1১৭ ন 

পশ্যতি ন ভাষতে চ|৭৫; ন ভজতি তপস| ১৭৷১০২ ; ন- 

মদ্নমত্লা- ৭|৩৯ ; নমস্তে গোবিন্দাশিল- ৫/৩৬ ; ন মান- 

মাধেহি ৭1৬৪; ন ম|মিমে দন্ত ৭18৫; নমামি মে মাধব 

৭1৪৫ ; ন মে বাণী বৃন্দ- ১০১১ক|০ ; ন যত্ৰ মে চন্দ্ৰক- 

৮1১০০) ন যত্ৰ শক্যসম্বন্ধে ১০৫২৫ ; ন ঘত্র সখি চন্দ্ৰমসঃ 

১০১১৪, নয়নগ্রীতিশ্চিন্তা ৫1৭৭; নয়নবিলসিতেন ৮৷১৩৯ ; 

নয়নানন্দং চকারোচ্চৈ: চ|৩৯ ; ন যাতি ন ম্লায়তি ৫1২৫৪) 

ন রতদানস্তণে- ৮১৭৪; ন রস্তাণন্দমত্তত! ৭1১১; ন রাধা- 

কৃষ্ণখ্যং ৮২৫৯ ন রাধে খগ্রনাদর: ৮1১৪৮) ন কটির্ন 

গ্রয়োজনম্ ১১২৫) ন রোচতেহন্মৈ ৮৯১ ; নবং বপুরিদং 

৫1৩৩৪ ; নবং বয়ন্ডতেহধিক- ১০1৫১ ; নবং বয়স্তে স্থকুমারতা- 

১০৬ক৷০ ; ন বংশীকরম'সাঁছ্য ৭1৫৭; নবং শীকরমাসাছ্য ৭। 

৫৮) ন্ ব্যক্তি ব্ৰীঢ়য়| ৫1২৪৭ ন বক্তমিষ্টামপি 0২৪৮) 

নবজলধরপমা, ১১৮ ন বত বিলো।কয়সে ৭৫) ন বদসি 

হরিগাপি ৭1৫) নবধা প্রথমন্ত ৭1৩০; নবধারাধর- ৮৩৪) 
নবধেতি ভিদ্ন৷ 91৩৪ ; নবপয়োধরকাস্থ ৭৪৩) নবপ যোহ- 

ধরপঃ ৭1৪৩; ন বপ যোধরসং ৭1৪৩; নবযৌবনগর্বজঃ ৫ 

২৬০; ন বাগিনঃ সন্তি ৯০7 ন বাজ্মনসগোচরঃ ৮২৬২ ; 

ন বাণী ন স্পন্দো ৫৷১৯২ ; ন বাদিনিগ্রহঃ সাধ্যো ১০ 

৫৮; নবান্বুদো ব| ৮1৫৩) ন বিরোধঃ প্রবর্ততে ১০১৩৬) 

[শ্রীশ্রীমদলঙ্কারকৌস্তভস্ত 

ন বীণাদের্গান- ৫1১৯২) নবীননীলাম্বদ- ১০৬০; নবীন 

তে রাধে ৮৬৯১ নবীনৈষোতক্ঠা ৮২১২ ন বেদি তদ্ধাম 

৫1৬৫ $ নবেঝোগ্ঠান- ৩৩২ ; ন বেহিতৎ নবে 91৬৫১ ন 

বৈষ্ণবঃ সোইপি ৮২৭৬ নব্যাম্বদাভং ভজ ৭1১০৪; ন 

শক্যতে গোপ- ৮২৩৩ ; ন শিষ্যানুগ্রহো ১৭৷৫৮; নগ্যন্নত- 

যোগ- ১৭৭৩; ন শ্রদ্ধা কিমু দুৰ্জনোক্তি- ৫1৭১ ; নষ্টবিসৰ্গং 

চ ১০1৭২) নষ্টো নষ্ট: পতিকুহু ৮৫৭) ন সংখ্য| তেষু ৫। 

২৯১; ন সঙ্কোচং যয়া ৫1২৮৪) ন স তৈস্তৈনিবপ্যতে ১০) 

৩০) ন সম্মুখীনাসীত্যেষ ১০৩২) ন সৰ্বেযামুদ্া- ৩৬৪; 

ন সাবধান! ৫1৩৬৩; ন সৌরভেণাপি ৮২৮৮; ন প্পৃশ্ঠতাং 

কেশব ৮৯৫ ন ন্বর্ষতে ৩৭; ন হি ত্বংসদৃশী ৮৩২) 

ন হি নবকৃক্ষ্ম- ৮।১২৭) নহি সদূশে সদ্শত্ব- ১০১০২) 

নাঙ্কে| ন জলজগ্নীতা ৮1১৪৭ ; নাঁদে। বিন্দুণ্চ ২২; নাদ্যাপি 

বত সাধিত! ১০1৪২) নানদ্ধো নময়তি ৫1১৪৮) নানন্দ- 

স্তব মঙ্ষিরে- ৫1১৭৯) নানাকৌশলতঃ ৫৮৭; নানানেতি 

পুনৰ্নখ- ৫1২৩৬; নানাইনেনাইননং ৭1১০২; নানাৰ্থ৷নাঞ্চ 

ভেদকাঃ ২৩৭) নানাবিধ এব ১13. নানাবিহন্দবিরূতৈ- 

৫1২৮৯; নান্থাত্র পুরুষোত্তম ৫1৩৫৭) নান্তবাঁরণবদ্ধালে ৮। 
১৫৪; নান্শ্তাঃ সদনং ৫1১০২) নান্যে। হেতৃস্তদিহ ৮1৫৭7 

নাপৈতি মে সখি ৫২৪৬) নাপৈত্যেবাতিশোভিতে- ৫1৮১) 

নাভী গৃহং তব ৮1২২৯; নাভ্যঞ্জনীয়ং সখি ৫1৩৬৩ ; নামে 

ন পচ্যমানে ১০1৯৭) নামোহসৌ পচ্যমানশ্চ ১৭৷৫ক|০; নায়ং 
চকোরৈরপি ৮|৫৫; নায়ং পৌস্পো ন ১০1২৭; নায়িকাদৌ 

দ্বিধা 0১২৮) নাৰ্হঁতঃ যোডশীং ৫1৩২; নালি মানবতীয়ং 
৭৮১; নালীকাননক|- ৭1৮৪) নাশিনি কৈঃ কৃষ্ণ ৮৮৯) 

ন্বাসাদ্থতে পাবনিক। ৭৯৪) নাসাবলম্বি গজ- ৮1২৯৮; 
নাস্ত্যস্মিননন্সৱ ৮২২৫) নাস্ত কেবল- ১২১; নাহং য| তে 

বসতি ৫1৩৭৫; নিঃসরত্তৱকুপ|- ১০৮৯; নিঃস্বানৈশ্চলকৃঙ্কণ- 

৫1২৩৭; নিখিলেন্দিয়সংবর্তে ৫/৭৬; নিগদ্লিতমিতি ১০ 

১%৪; নিগীর্শস্থোপমানে- চ|১১৫; নিগীর্ণে চরমে ২|২১ ৃ 

নিগৃঢ়মানো। দৃঢ়- ৫৯২) নিজমভিমতনীহতা- ৭৫; নিত্য- 

সিদ্ধ৷ ইতি ৫1১৩৬ নিত্যাসৌ পদ- রী নি 

দৃষ্টান্ত” ৮৯৩) নিদ্রাতি শ্যাম- ৫1৩৪৫) SEE 
৩০৫; নিদ্রাপম্মার ৫1২৯৯) নিদ্রাপি বিমুখী EE 



শ্লোকস্থচী ] 

প্রেদবিলাসিনী ৭৭১) নিন্দকং পন্থজেক্ষণে ১০৭৮; নিন্দা 

ব| হৃদয়ে ৮১৮৫ ; নিপাতঃ সর্বনাম ৩৪৯; নিগীতং চ 

মহা- ৮১৪১ $ নিপুণং কবিকর্ম ১৮) নিপেতুঃ কাশ্যপী- 

১০1৪০) নিভৃতনিভূতং ১০১০৪; নিভৃতরভস- ৫1২৯৪, 

নিমগ্নাপাখাতুং ১৭৷১১ক|৭ ; নিমীলতি বিবূর্ণতৈ ৮।৭৫ 3 
নিমীলনোন্ীলন|- ২1৫১) নিমীলন্নরন- ৫1৩৩১) নিয়মেই- 

নিয়মস্তথ। ১০।১০৭ ; নিরতঃ সততো- ৮১৫৬; নিরম্তরং 

প্রেম ৫1১৯৩; নিরন্তরং ভাবনয়ে।- ৮1৩০ নিরন্ত কর- 

লীলয়। ৮৩০৯? নিরাঁতঙ্কং বক্ষে| ৫1১৪৫) এনিযীক্ষ্য তিলকং 

৫1২৭৬; নিরুপধি নিহিত! ১০1৫০) নিরুপাণিগ্রীতি- ৫1২৭৯) 

নিরূপাতে স| ৮১১৭) নির্গতং মধুরং বচঃ ৮৩৩৬) নির্ভার। 

বলিমৰ্পয়ন্তি ১৭৮৭; নিৰ্মায় পুষ্পাভরণানি ৫1২৩১ নিরমক্তে'- 

২পি প্রকট- ১০1২৭ ; নির্সোচা বেণী ৫1২৭৫ ;-নির্শ্মাণকালে 

শ্রীকৃষ্ণ ১২১) নিৰ্ধাতায়াং ত্বয়ি ৫0৫৪; নিৰ্বাণনিম্বরৱসমেব 

১০1১৩৭; নিৰ্বাপকং ভবেত্তেজঃ €1১২১; নিৰ্বাপা গাঢ়বিরহা- 

৮1৫৮) নির্দিকারাত্মকে ৫১১ক|০,১৯৯ ; নিধিকার| সদৈকা- 

৫৯ নির্বাজঃ কুত আবিরেতি ৫1২৭২) নির্ধেদং তন্তুতে 

শৃণুধব- ৮১০৮; নির্বেদ-গ্লানি- ৫1২৯৮ নির্বেদস্থায়িভাবো- 

৫1৫কা০ ? নিৰ্বেদে| নন্তু মুক্তি- ৮1১১৩; নিহেতুর্ন হি জায়তে 

৫1১৬৪ ; নিৰ্হেতুৰ্যধুবাক্ষরঃ ৫২৭৪ ; নিশান্তে নীবি- ৫1৩৩১ $ 

নিশ্চিতং গরি- ৫1৩৮০ ; নিশ্চিন্তে! মধুর- ৫1৯৪) নিশ্টেষ্টানাং 

বপুঃ ১০৭০ ; নিষেধৈশ্চ রতা- ৫২৩২ ; নিষেধে| নেত্যস্তাঃ 

৫২৩৩ নিষেধে| বক্ষ্যমাণত্বে- ৮1১৫৭ 7 নিষ্কলঙ্কমিতীৰ্ধতে 

১০1৭৯) নিষ্ঠুৱাক্ষরবিন্য|স|দূ- ৯১৩) নিষ্পন্দত্বত্ত ৫1৩০৪ 

নিষ্পনেইত্রাণর ৫৩৭৪) নিষ্ষ্টার্থঃ স উচ্যতে ৫1১০৮ 

নিঙ্্টার্থে। মিতার্থশ্চ ৫1১০৮; নীচে মধ্যঘ্বণেতি ৫১১২; 

নীত্বা গচ্ছ মুখে ৫1৮৫ ; নীলাস্তোরুহগঞ্জিনী ৭৭১) নীলাশ্ম- 

হারে। হরিণী- ১০1৭১) নীবি-কেশ-রসনাদিষু ৩।১৯,৮।২৩৮$ 

নীবীগ্রস্থিং হরতি ৫1৫8; নূনং ধাত| তমতি- ৮1৫৭ ; নূনং 

নো নানূন- ৭১০২7 নূনং বপুর্মে সখি ৫1২৪৪) নৃদেহ- 

মাস|দ্য ১৭১১৩; নেত্যন্তঃকুপিতা ৩৬১; নেত্রাগ্জলীচুলুকিত৷- 
১৭|১৩৭; নেত্রাজে মুকুলয়তি ৫১৪৮; নেত্রে কিং বি- 
নিমীলয়|মি ৫1১৭৩; নেত্রে চ খগ্তীন- ৮৬২) নেত্ৰে ত্বন্থত্র 

৫1২৭১) (নয়ার্থমথে| সমাসগং ১০1৭) নৈকরূপাঃ ক্রমেণ ও 

005/০ 

২২; নৈচ্ছদ্গভীর- ৫1২৩১ নৈতাবতাপি সময়েন ৫১৬৭) 

নৈলঃ স এষ কথিতে] ৫৮০3 নৈব স্থলজলাজ্জবৎ ৮1১৫১ 

নৈবান্যনায়কে ৫1১৪২ ; টৈবাবকর্ষতি ৫/২০১; নৈব।শ্মি 

কুপিতা ৫1৩৪৭) নৈবেদ্যং পবনাহতৈ- ৫৫৫) নো! কথ্যতে 
কিমু ৫1৭৪; নো গোপাতে কিমু ৫৭87 নে! জানীমঃ 

প্রকুৃতি- ৫৮২ ; নো জানে কিং বিজানাতি ৮১৭৯) 

নোজ্জগাম ন জগ|ম ৩২২5 নোদ্বর্তনীয়ঞ্চ ৫৩৬৩7 নোপ- 

মানং ভবে- ৮১৫০ ; মোপেত্যার্থনকারিণী- ৮১১৩১ নোব্যাং 

পততি ৫৩২৭; নো বা দৃষ্টচরী ৫1৬৭7 নো বিন্মঃ কিমূ 

গোৌরবং ৫1৭১) নে! বিদ্ুঃ গ্রুতিবেশ- ১1১৪ ; নে। সঙ্গীতক- 

মালপন্তি ৫1১৭৯; হাঞ্চংকন্ধৱমুংস্মিতং ৫1১৭৫) ন্যঞ্চদ্বক্ত, তয়। 

বিচাষ ৫1৩৭১) ন্য।সঃ স্যাদ্বৃত্তাগ- ৭|১২ | 

পদ্ষেন্দিঘিন্দুসংখ্য|ঃ ৫২৬৭১ 

পঙ্কজে ইব সহ ১৭৮৯; পচ্চাঅমিস্সসি তুমং ২1৪৮ ; পঞ্চ 

ত্রিংশান্ততো। ৩৩৮) পঞ্চবিংনতি- ৫1৩১৯) পঞ্চেষোরিষবহ 

১০৬৬7 পটে চিত্রোৎকীর্ণ। ৫1১৯২) পতত্যন্রে সাজ এ 

৫৯; পদগতমুখাপ্য ১০৯০7 পদছ্যোত্েন ৩৩২; পদ্ব- 

বাক্যার্থতা- ৮২০১; পদস্তাপোষ ৭২২) পদাংশাঃ পরি- 

কীন্তিতাঃ ৩1৪৯; পদাংশাছ্য। রসাঞ্তকাঃ ৩1৪৫3 পদাদীনাং 

নমা- ৭1২৯) পদানামেকরূপত্বং ৩৯) পদান্থপতিতং ১০/৪২ ; 

পদাম্বুজদ্ন্দ- ১০1৬৩; পদান্তেজগ্তান্তে। ৩২৩) পদার্থে বাক্য- 

৬১০ পদে ন্যাঁসস্ত বিভ্রমঃ ৫২৪১ পদে বাক্যে পদ।ংশে- 

১০1৫) পদে সঞ্তদশ,- ৩৩১7 পদো? পারিপ্রব্যং ৫1১৪৪; 

পদেপান্তে কৃষ্ণ- ৮১৬৩; পদ্মং জিঘ্বতি পাঁণিনা- ৫1৫৯; 

পন্মাদিব মধু ৮1৮৮ক|০) পদ্মাননোত্স্থকতয়| ৮৮০ ; পদ্মিমী- 
গণভগ্তনঃ ৮1১৫৪ ; পদ্সিন্যহং ৩1৭১) পরং ততোইনেন ৮। 

১২৪ ;পরং পিক! এব ৯৮) পরকীয়। ভবেদ্- ৫1১২৮)পরকী়ৈষ 

বৰ্ণাতে ৫1১৪২ 7 পরপাণিগ্রহীত| ৫1১৪২ পরমসহৃদয়ত্বা 

১০৬৪) পরম্পরিত-নামকম্ ৮1৭৯; পরম্পরং পরীহাসে| 

৫1২৭৪ ; পরম্পরং বিরুধ্যেতে ৮২৬১) পরস্মিন্ স্বসমৰ্পণম্ 

২২৫7 পরাক্ষেপঃ শ্বসিদ্ধার্থ, ২২৫১ পরাভুখী সত্রপ। ৫। 

১৪৩) পরাইবীক্ষ্যৈব ৫১৬৮; পরাবৃত্তা। পশ্যত্য- ৮। 

১৬১7 পরাসক্তঃ পথীতি ৫৩৫৬) পরিজনভাবস্ত ৫1২৮৬; 

পরিধিরিৰ মুখেন্দো- ৫1২৩৮ পরিপুট্রে পরিপুট্টং ৩২৪) 

পক্ষচন্দ্রশরেন্দুভিঃ ৫৩২২ ; 



১২ 

পরিমলমেকান্ত- ৩১৪; পরিরভতে প্রির- ৫1২৭৬; পরি- 

লাগো বিলাপকঃ ৫৩৫১) পরিবৃত্তিক্ীর্ঘতে ৮১৯৪ ; পরি- 
বকা তেন ৫1৩৭৩) পৰিসংখ্য| চতুবিদা ৮/২৩৫; পরীর 

সেহে ৫১৫৩ $ পরুষং বর্ততে কনম্মা- ৮২১; পরোটরমণী- 

৫1১৭) পরোঢাং গণিকা- ৫1৫৩ক।০ ; পরো: ব্রজ এব ৫) 

১৩৮; পরোঁা স্তাদলৌকিকে ৫১৩১; পর্যায়োক্তং তং ৮| 
২০৫; পর্যায়োইন্যো বিপর্যয়াৎ ৮২২০7 পশ্চাৎ পশ্যন্তাথ 

১৩; পশ্চাদেত্য শনৈররিষ্ট- ৫1৩৬৭; পশ্চাগ্েতঃ সমা- ৫] 

৭৮; পশ্য কৃষ্ণং রুষং ১০1৯২; পশ্যতি হরৌ বিরেজে ১৭] 

১২৩ ; পশ্যন্বী পটচিত্রিতং ৫1২৭২) পশ্যনুখমিদং ৮৩১3 

পশ্য বক্ষসি মে ৫1৩৩৭; পাঁঅঅদি পিবদি ৫1৪৯) পাকদ্বয়|- 

স্তরে ৫৬৩) পাঁকাৎ পাকান্তরং ৫1১১; পাকাৎ পাকান্তরৈ- 

৫1১২) পাকোইপাস্তাঃ সহায়: ৯৬; পাঠে বদন- ৬৩১) 

পাণিপাদ-নয়নাদিযু ৮1২৩৮; পাণিভ্যাং ন তু ৫1৩৪৯) 

গাতালমিব নাভিস্তে ৮৩৩৩7 পাদং মুঞ্চ বিমুঞ্চ ৫৩৬৪ ; 

পাদত্রয়গতত্বেন চ|৩২৮ ; পাঁদভাগে চ পূর্ব 91৩৪; পাদস্য 

তু ত্ৰিখগুত্বে ৭৩৫; পাদান্তংগমিন| ৫1১৭৫ 7 পাদান্তে ক্লাস্তি- 

৬1২৪; পাপাশীবিষদংখতঃ ৮২০২; পাপোহপপাপপঃ | 

১০১; পারফ্যোহ্ধররাগ ৫৩৭১) পাৰ্শ্ববৰ্ডাব ৫1১৯৩; 

পার্ধদাঃ পার্ধদ| ৩৩৩) পাবনং মপ্ামেতয়ো: ৮৩৩২; পিঅই 
বহু ২৩২7 পিঅপরিঅগে| ৫1৬৯ পিঅসহি কিংন্তি ৫৩; 

পিতা যশোদ|-তনয়ো ৮১৬৪) পিতৃভ্রাত্র/দি- ৫1১৪০; 

পিত্রাদি-দানাৎ পিত্রাদেরপ্যস্মতী ৫1১৩৯ 
পিত্রা্ৈঃ স্বয়মপ্সিতা ৫১৩৭; পিদীয়তে মুচ্যতে ২1৫১) 

পীড়কো মকরধ্বজঃ ২৪১; পীতং বাসঃ স্ুরধন্- ৮৬৪; পীত- 
হ্বয়| তে বদন।- ৮1২৫৫) পীতাম্বরঞ্চ পরিবেষ্ট্য ৫1১১৫) 

গীতে চারুণিতৌ ৫1৫৩) পীযুষবীরূধো। ৮/২৬৪ ; গীবয়তি 
চ স্থক্ম- ৮1১৭৯ পুংস্কোকিল-কলম্বনৈঃ ১০।১৩০ ) পুণে! ৰি 

চল ৩৫৩; পুণ্ডরীক্যশ! ৭1১৮; পুগুরীকেঙ্গণঃ ৮৩২৭) 
পুণ্যাঙ্্যরূণি বিহিতানি ১০১১৭; পুত্তা বিদূুরে ৩৪৩; পুনঃ 

পশ্যতাস্মিন্ ৫1৩৭২; পুনঃ সন্ধানার্থং ৮২২৩; পুনরুক্ত-গ্রামা- 

১1১০৬; পুনরুক্তবদাভাসঃ 91১০৫) পুনরুত্তবদেব যঃ ৭। 

১০৫ ॥ পুনরেতে স্থযৰ্দিব্য| ৫1৯৮) পুনরেতৈঃ গ্াগৃ- ৫৩২২১ 

পুনন্তৰিগাঁ চোত্তমাদি- ৫1৯৭, পুনাতু বঃ ক্ৰুব্ৰজ- ১০৩৩? 

৫1১৩৯; 

[ শ্রীন্রীমদলম্কারকৌন্তভস্ 

পুননাগে পুরুষ- ১|৭কাণ  পুরঃ পশ্চাৎ পার্শ্বে ৫৩৬৬) পুরুষ- 

বাত্যয়ো- ৩৪৮; পুলিনাগ্রাবিনী ১০।৫কা* ; পুষ্পকোদণ্ড- 

কণগু,ল- ৯০৭৫) পুষ্পাণি পুষ্পাকর ৭২৪; পুষ্প বচয়নে- ৫। 

৩২৯ পুষ্পেষোঃ পৃতনেব ৫1২৩৫) পুজাস্ত দেবে ৩৫৭) 

পূতঃ কৃতীর্থশ্চ ১০।৬৩) পূরণকারী বিরূপ- ১০/১০৮ ; পূর্ণ: 

কলাভিরনিশং ৮৷১৫৬ ; পূর্ণ: সদৈবাস্ত ৮৫৫; পূর্ণ।ঃ ষড়েৰ 

তেন ৮৷১৭; পূর্ণ। লুপ্চেতি পূর্ণা ৩) পূর্ণাবং ষড় - 

বিধোচিতা ৮৯) পূর্ণান্মি তেন কিমনেন ৫1১৬৭ ; পূৰ্ণে। যদি 
স্তাদনিশং ৮1১২১ ; পূর্যতে নরন- ৮1৩৪২ ; পূর্বং পুর্বং পরেণ 

৮1২৭৪ পূৰ্বপূৰ্বদশ।য়া- ৯1৭7 পূর্বান্তভূতন্মরণং ৮২৭৭) 

পূৰ্বাস্ুভূত্য| কুরুতো- ৫1৩৮১) পূৰ্বৈচতুভিৰ্ভেদৈঃ ২২৬) 

পৃথগেব নিরূগ]তে ৫৩১০) পৃথগৃবিধত্ৰং ৫18; পৃযদশ্বেন 

ধাবিতাঃ ১০৪০; পৃষ্ঠে মণীন্দ্ৰমইসি চ৷২৮১; পেঅং কথ্হস্ন 

৩|৫৫; পেয়সি ললিদে ৫18৯) পৌক্লুক্ত্যং ন দুষ্কৃতি ১৭ 

১০১; পএ্রকাওভুজদণ্ডো- ৮৩২৭; প্রকাগুভূজমগুলম্ ১৭৭৫; 

একাশয়ন্তীহ ৫1২১৬; প্রকাশ্যতে বাহন্যস্মৈ চ৷২৪৯;) প্র- 

কুপ্যন্তী কৃষ্ণে 0৩৭০ 7 গ্রকৃতস্থগনং চ৷২৩২; প্রকৃতস্তান্যথ!- 

কৃতিঃ ৮৮৪) প্রকৃত|নাং চৈক- ৮1১৩৭) প্রক্কৃতিঃ প্রত্যয়ঃ 

৩৪৮) গ্রক্কৃতিরিব ব্যবন্থতিঃ ৮৪৪; গ্রকৃতীনাং ব্যতিক্ৰম 
১০১২৮) প্রঙ্ালনাদ্ধি পঙ্কস্থ ১০১৭কা* ; এগল্ভত| নি- 

ভয়ত্বম্ ৫1২১৪) প্রগুণস্ত নমীপগম্ ৮1২৯৭) গ্রচক্রঘে বিক্রম- 

১০1৩৪) গ্রচ্ছন্মং তং- ৫1২৭০) গরজগল্ভে ন তত্রপে ১০। 
৬৭7 প্রজ্ঞ। নবনবোল্েখ- ১।১১। প্রণয়কুম্থমব|টা- ৮1৭২) 

প্রণয়রস্যশোরঃ ১1১৮) প্রণয়লত| ন ১৭৯৯; প্রণয়বতী 

কুণ্ড- ৫1১২৬ প্রণয়সদয়মেকং ৫1৩৬২; গ্রণয়ী সমপদ্যত ১৭ 

3 গ্রতিঘাঃ গ্রিয়সথি ১৭৯৯; প্রতিপাদকতা। ৮৮৮; 
গ্রতিলোমবিভাবাদি- ১৭১২৭; প্রতিলোযাক্ষর- ১০৭২) 

প্রতিবন্ত পমা ৮১২৫) প্রতীতন্তাপি ৫২৫২) প্রতীতি- 
লক্ষণে! ২1১৭) এ্রতীপমুপমানস্ত ৮1২৮২ প্রতীয়মানস্তা- 
৮1১১২; গ্রত্যনীকং শবে! ৮২৬৯ গ্রতান্্রন্মম ৫16৭5 
প্রত্যায়াতুং কতি ঈ ৫1৮২) প্রত্যালম্বন- ৫1১৯ GEE 

মি্তে 41৯; প্রত বর্ত়তে ৩৬৪) গ্ত্যাবৃতৈস্্িভিরথ 
৫1৩৬৮; ্রত্যাস্লিষ্মবামতৈব ৫1১৬৫,১৭৮। এত্যাসত্তিৰ্হৱি- 

টয়া! ৮২৩৯) প্রত্যাসেদুষি দধ্যসৌ ৫1১৭৭ ; গ্রত্যুতা- 



শ্লোকস্থচী ] 

নর্থদম্তবঃ ৮1২৬০; প্রত্যুত্তরমন্তরেব ৫1৮৩ প্রতুযুন্মমজ্জ 

শনকৈ- ৮৩১৬) 

সপ্ত- 

২২৬) 

প্রতোকং নিহিতৈঃ ৫1২৭৮; গ্রত্যেকং 

প্রত্যেকমেকৈক- 

প্রথমরলগ্রধানো ৫৯৪ 

৫1২৬৭) ৫1৩২০ 7 প্রথমমভূদ- ৮। 

গ্রথমস্ত চতুথেন 

প্রথমন্ত দ্বিতীয়েন ৭৩৩ $ প্রথমন্ত্রিবগীতান্য ৭৩৩; এদহতি 

তাং কৃষ্ণ ৭২৮ গ্রদীঘতে প্রধানমপি 
যত্রাঙ্ছম্ ৮২০৯3) প্রপাণে নানেতি ৫1১৫৩; গ্রগোষকং 

গ্রবন্ধেংপি স ৩৪৬; গ্রভমূপি 
নয়নং ৮1২১৮ 7 প্রমন্ত। মধুন। ২৪১) গ্রম।ণ।ভাং তদাপি 

; প্রমিতং বক্তি ৫1১০৯ গ্রমোদে সুমহত্যপি ৫18৫) 

এম্লায়তীদং ১৭৬৮; গ্রযুক্তন্ত পরেণ 1১২১; 

সহিতং 

৬1৬ . ৩৬২ ; 

৭৩৩ ; 

মুক্ত্যবিকং ১০৫৭; 

31১৯ প্রবন্ধেহপার্থ- এত) 

৮1৩৩০ 

এয়ে।জনেন 

২৩১১ প্রবিশতি ভবনং ৫19১ প্রবিশামে। বাং 

প্রবৃত্তিস্তন্ত ছুঃখদ। ১০1৪৫) প্রশংস। ঘোপমেয়ন্ত 
৮1৫১) প্রশমে। নিজ- ৫1৩১২ 5 এ 

প্রশ্নপুবকমাখ্যানং ৮২৩৫) প্রশ্নান্তেননরনং ৮২৪৫) প্রসাদ 

এবৌজো- ৬৮; গ্রসাদনেনাল- 
প্রসাদশ্চেতি তে 

প্রমাদিত| চাটু- ৫৩২৮; 

শানে লালত- ৫1৯১) 

প্রগাৰঃ সোহভি 

গ্রসাদয় সথী- ৫1১৯৪; 

গ্রসাদন্ত ব্যণ্জিক। ৬15৪) 

প্রনাদে রাধায়াঃ 

এসাদে| ব্যাতেনে ৫২৪২) 

গ্রসিদ্দিবিদ্যাবিরুদ্ধপ্চ ১৭১০৬; 

; প্রসিদ্ধৌচিত্যবন্ধস্ত ১০১৩৫ ; 

১৭১১৯; 

৬১৯ 

মনেন ৫২৮৭) 

৬৬১ 

৮২৫৭7 প্রন৷দে! বিশদার্থত। ৬৩৪ 

দিনা ১০1৯৫) 

গ্রসিদ্ধে্চ বিরুদ্ধত্বম্ ৮ 

গ্রসীদ রাধে বিনিধেহি 
প্রস্থনতল্লোদর- ৫1২৪৪) প্রস্থনেষু ক্রীড়া” ৫। 

৯; গ্রস্থনেযোভগ্র। ৫1৩৫৮; এনুনেযে|ভাগ্য|- ৮২৫৭৯) 

প্রস্থনৈর্নান।ভৈঃ ৮1৭০ 7 প্রস্তারক্রমঃ ৫1৩১৫): গ্স্ততস্ত' 

গ্রস্তুতেন ৮২৮৭; প্রস্তুতেযু চ তুল্য ৮৯৯7 গ্রন্থাপনান্ত্র- 

ফলিকেব ৮৪২ গ্রহাসে। গ্রামা ৫২৬ ; প্রাক্বতাপ্রাক্বত।- 

৫1১৬১ প্রাক্তনী রতি- ৫1৬৩) গ্র।গল্ঠাচারু স্ুচিরং ৫! 

২০০ প্রাগল্ভ্য। নিভূত- ৫1১৪৯) প্র।গুক্তধবনি- 91১৩; 

প্রাগুভূতগ্ত ৫1৩১২ প্রাপ্ুপাদানলক্ষণে ২|২৫; প্র৷ গেৰ 

যেষ।ং ন ৮1১৭০) প্রাণেন ঘোবেণ ২৷২ক|০; প্র।ণেশ্বরী- 

জীবিত- ১০1১৩) গ্রাণৈর্সম।ত্মনি এ৭; প্রাণৈধিনিরুদ্ধ- 
৫৮৩) প্রাতঃ কষ্খোহপ্যহহ ৫1৩৬৮: প্রাতঃ গ্রবোধয়তি 

৩1৭১ প্রাতঃ সখীনাং ৮1১৯৯ প্রাতঃ 

৩ 

সখী বিদগ্ধী। ৮২৫০১ 

১/০ 

প্রাতর্জয়তি সলজ্জঃ ১৭৷৬ক|৭ ; প্রাতস্তদ্ভোগ- ৫1১৮৪; 

প্রাদাদেকমথাবতার্য ৫1১৭০ ; গ্রাদুভূতিঃ প্রবিশতি 

(দৃষ্টান্ত)প্রায়। যৱ ৮৯৩ প্রায়ে। মে হদদং ৫1১০২ 

১০১৩২ 

গ্রায়ো- 

হয়ং মম ১০।১৬ক.০ ; গ্রার্থাত। গ্রিয়তয়। ১১৮৮) গ্রাসন্দিক- 

কথায়াং চ|৯৮; প্ৰিয়ং বৈদগ্ধা- ৫1১৫৮ ; প্ৰিয়ঃ প্রণয়কোবিদঃ 

৮/২১৫ 3 প্ৰিরনৰ্মসখ|- ৫1১০৭ প্রিয়নর্মপথী ৫1২৮৪ ; প্রিয়- 

মুচ্চেঃ খেদয়তি ৫১৬৬; গ্রিয়য়েশ্চিন্ত-নয়নে ৮৩৪২ ; প্ৰিয়- 

বিরহকুকুলঃ ১৭৷৫ক|৭ ॥ প্রিয়বিরহেণ স ১০।১৬ক।০ ; প্রিয়- 
সখ কটাক্ষ- 91৩৮5 প্ৰিয়সখি ! ভন্মৈব অ৫৮; প্রিয়নখি 

রাদে ৩৬২; প্ৰিয়ন্তে হ। কষ্ট প্রিয়ন্ত চ প্রেম 

; প্রিয়াগ্রে তামেব ৫৩৭৩ ; প্রিয়াগ্রে মৌগ্ধামেব 

প্ৰিয়ানুপ্ৰাসনিৰ্ভৱ| ৯1১৭ 7 প্রিয়ানুরাগামূত- ১০] 

১; গ্রিযাভীরীবুন্দরিক ৫1৩৬; প্রিয়াগিব স্ুধাকরে| ৮। 
৩০৯ ; প্ৰিৱায়াঃ স্বানন্দ- ৫1৩৮ ; প্রিয়ালীনাং মূৰ: ৮/১৬৩ ; 
প্রযালে!কে দৃষ্টিং ৫1৩৭২) প্রিয়ালোকে রাধা ৮১৬১ 

গ্রিরে ত্বমেৰ গ্রতি- ৫২৫৩) গীতিঃ প্ৰেমাতিশয়িনি চ৷২৩৯; 
গ্ীতির্ন সা প্রৈতি ৮২৭৬ ; গ্রীতেঃ প্রভাবং ১০৷৬ক|০; 

প্রেঙ্ধোলাঃ প্রেঙ্বোলিভিঃ পরিমলৈঃ ৫ 
প্রেমক্ষেমকরং ১০:৬১; গ্রেম প্রিঝাহহং 

প্রেমভ্যাং পাক- ৫৯৩ প্রেমবীজং পরা- ৮২৬৫ ; প্রেম- 
শান্ত্পরি- ৫1৩৮০; প্রেমানন্দরসঃ ৫1৩৬১$ প্রেমান্দৌঘ- 
৭৮৬ 7 গ্রেমার্দরং রুচিরচ্ছবি 9১০৩7 প্রেম বিকারী ৩৫৬; 
প্রেমীসন্নপ্রগীত- ৭1৯৯) প্রেমোপরে।দেন ৫1২৩০ ; প্রেম্ণঃ 
কুটিল- ৫8৫) প্রেম্ণামপি গতি- ৫1৪৬7 প্রেম্ণ। বিদ্রত- 
মেক- ৩৬; প্রেমণেতি বিমঘর্শ ৫৫৩৪৬; প্রেম্ণ্যখণ্ডরসত্বতঃ 

৫1৩৫১ প্রেমি নয়ন- ৮১৩২ প্রেয়াংস্তেহহং ত্বমপি ৫1 

৪; প্রোজ্জভতেহন্তঃ 0২৫১7 প্রোৎ্সাহং কুন্থম- ৫1৫৭) 

প্রে।দ্যদ্বিদ্যুদ৷ম- ১১৬) প্রোষ্যাগতং প্রাণ- ৫৩২৬) 

প্ৰৌঢ়ানন্দনহোংসব| ৩৬৩ ; প্রৌঢ়িরারোহ|- ৬১০ 3 প্রৌটি- 
বৈচিত্রা- ৬১২ ॥ প্রবন্তে শৈব্য-স্গ্রীব ১৭৬৮; প্রুতোহ- 

প্যনব- ৫২৯। 

বন্ধপ্তন্মান্তবতি ১৩) বদ্ধোধ্রমঞ্তলিস্তে ৭৪০) বদ্ধে। 

রাধিকয়া- ৮1৩৭5 বন্ধঘীর-রসা- বন্ধ,বধুগ্মাতিল- 
৮1৮৫) বসব যা শ্রীঃ কবয়স্ত ১০৯৭) বৰ্হেণ বদ্ধচিকুর। 

৫৩৬৬১ 

১০৷৬ক!০ 

৫২৫২) 

পরিতশ্চ ১1১৪; 

২০৭৯3 ৩1৩৪ 7 

৭1৮৭) 



৮৪১৮, 

স্টক 

[তন টানা রত sl ৮ 

ৰণ চুৰ 

জার 

৫২২০১ বলক্ষে পক্ষেইয়ং ১০1৪১) 

১০/০ 

বহবো বিষবীরুধাম্ 

৮২৬৪) বহুধা পৃচ্ছামানাপি ৫1২৭১; বহুণ| যমকক্ৰিয়। 

৭|৫৯ ; বহুল! বা সমন্ততঃ ৯1১৩) বহুনাং ব| দ্বয়োঁশ্চ ৮৩১ ; 
বাণঃ স্বধাংশুমুখি ৮|২২৮; বাণগ্রহমতন্দজাঃ ৫৬২১) বালং 

বয়ন্তদহূ- 0২১১: বালাকীয়ং ন খলু ৮৬৪$ বালা কেবল- 

গশ্ঞ- ৫1১৬০; বালার্কাতিমণ্ডলীব ৮৫৯ ; বালেইহং মধু 

হুদনো- ৭1৩; বাহুং দক্ষিণমীলি- ৫1২৭৭; বাহুমণ্ডল- 91১৮) 

বাহ্ গাত্ৰবিমোটনং ৫1২৮৫ $ বিভতি সর্বান- ৮১২৮১ বিভধি 

নীলং বসনং ১৭১৫ ; বীভংসী তন্ত গর্ভে ৫1৩৭; বু্ধো- 

বাইং সখি ৫1৫৪; বোদ্ধব্য-বক্ত প্রকৃতি: ২৪৭) ব্রবীতি 

স| নম্র 15৬০7 ব্ৰহ্মণঃ পরমেষ্টিনঃ ২৪; ব্রঙ্গাগুভাগানি 

৮২৬৮; ব্ৰহ্মাদিভিরধিক- ৭15৭; ব্ৰহ্মানন্দমহ|- ৬৩২; 

্রাঙ্গণঃ ক্ষত্রিয়ো ১৭১৯; জরমঃ কিমন্যোব্রজ- ১০৯ । 

ভক্তা্নম্পার্থ২- ৮1১৬৪) ভগং প্রীকাম- ১০৫কা*; 

ভগবতি রতি- ১০।২০কা০; 

ভগবদ্ধিষয়ং ৭৭৭; ভঙ্গিঘেব স জঙ্গমঃ ৭|১৭,৯৷১৪ ; ভঙ্গ 

কৃষ্ণং সুখী ১০1৪৪ ;.ভণিও বল্লঅবইণ| ২1৩২; ভম বণ্হ 

অগ্নঘরং ৮২৪৬; ভয়চকিতচলাঙ্গী ৫1২৬৩) ভল্লং তে গল্প- 

চর্বণম্ ১০৪২; ভবতি দ্বিজবৈশ্ত- ৫1৯৪; ভবতু তব তু 

81১১) ভবতু সনাথঃ ৩1৫২; ভবদূবিয়োগেন ৮৪১) ভবন- 

ভগবদন্গতত্বাৎ ১০1৬৪; 

প্রাঙ্ণণ-সঙ্গত- ৮২৫১) ভবন্তি তন্মাদ্- ৬৩৬ ; ভবন্তি মুক্ত।- 

রুচয়ঃ ৮৩২৯; ভবন্থি সৰ্বে ন ৯৮) ভবস্তোকৈকশ- €। 

৩১০ ; ভব বিহারিণি ৭:৬২) ভবান্ ভূবং ৩)২৭ ; ভবান্নযা- 

পরাঁধাতি ৫1৩৪৭; ভবিহ/তি সমাগমঃ ৭1৯৭; ভবেহ সাধ্য- 

২২১) ভবেদ্যোগ্যত্- ৩/৬৪; ভবেনো বেত্যনিশ্চয়ে চ| 

; ভবেয়ং যেন তে ১০২৮১ ভব্য। ন তে রস- ১০। 

১৩৭) ভক্মীকৃতস্ত ভবতো| ৮1১৬৫) ভাগ্যাধিক্যত উত্তরে 

১০।১১৮; ভাতি সর্বফলপ্রদ। ৮/৮৮কাণ) ভাবঃ প্রথম- ৫| 

১১কা০১৫1১৯৯) ভাব: স্থায়ী রসায়তে ৫1২7 ভাবশান্থ্যাদি- 

রক্রগঃ ৩১০) ভাবসংজ্ঞাং চ 6৬) ভাবাদপি সচ ৫১৯৯; 

ভাবনামুদয়: ৩২; ভাবান্তরসম|- ৫1৩৫০ ; ভাবিতা তত- 

মোদস্থ- ৭১০০) ভাবোদয়ং কমপি ৫1৪৮ ভাবোন্নতা 

গ্রগল্ভা 0১৫৪ ; ভাবে মন্যে মনোজ্নেঃ 9২৩১ ভাবে! 

মাধুৰ্য- ৫1৪৮ক1) ভাষ|-বিভক্তি-পদ- 9৬৯; ভাসতে বচন- 
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৯ 
21৯; ভাসি ত্বং কল্পবল্লীব ৮৷৮৮ক!০ ; ভিদে দে দ্বিবিধে ২ 
২২ ; ভিগ্তমানাৎ পরা- ২৩; ভিন্না অপ্যর্থ- ৭1৬৮) ভিন্না- 

শ্রয়ত্বে বিরোধঃ ১০।১৩৬$ ভীশোকক্রোধ- ৫1১১৮ ; ভূজগা- 

নাঞ্চ ৫1৪৬) ভুঙ্াভ্যাং পরি- ৫1৩৫৫; ভূজামূল প্রদর্শনম্ ৫ 
২৭৩) (গুণী)ভূতবাধ্যস্ত ৪1১; ভূদেব ইব পাবনঃ ৮৮৮কা০) 
ভূয়ঃ সংহুষ্টিরপাসৌ ৮৩০৫ ) ভূংঞ্ঠে| নলিন- ৮1২২৫ ; ভৃয়।ন্ 

সাধারণৈশ্চ ৫/৪৪ ; ভুয়ে| বিদ্যুদ্বলয়- ৫1৩৬৯ ; ভূষাণাং 

স্বপ|- ৫২৪১) ভূষিতকণঠ। ত্বমেব ৩১৪ ভূদদপত্য ইৰ।বভৌ 

১০1৭১) ভূলে যয়াশ্বভি- ৮1১০৭) ভেদাচ্ছেকঃ সঞৃত্ত৷| 

৭৭; ভেদাদেষ ভ্রিধা ৫1১৬) ভেদ! নায়কা ৫1৯৭) ভেদ", 

নুক্তৌ তদুক্তৌ ৮৬১; ভেদান্ডেনেকপঞ্চাশং ৩|৷৪৭ ; ভেদে 

দ্বিবিণে| ৮1১৩০) ভেদে সত্যপি তত ৮৮১) ভেংরং সারম- 

তংসর| ৭৮৯) ভের্দিষু ভাঙ্কত৷" ১০1৯৪ ; ভ্ৰমতি ভুবনে 

৮1২৪) ভ্ৰুবৌ ভ্রমরমগ্ডলী ৫1১৫০; ভ্রভগ্য। ব্যধিত ৫৫৬) 
জর্ধথা গুণবত্য- ৮1২০০ | 

মকরধবজলজ্বিনঃ ১৭৩৮; মগ্রশ্চিরং হরি- ৮৩১৬) 

মগ্নানন্দবিবৰ্তে ৫1৭৬) মগ্নোন্মগনতয়ালসৈ- ২1২৮) মঙ্গল- 
মন্তর্মলং ১০1৯০ মণ্তীরনাদে। ঘদ- ৬২৩) মঞ্জীরে| মঞ্জুভিঃ 

৬২৪; মুণিতাদীনি চ ১০1৯৫) মণিপদীপ|*চ ৮২৭৫) 

মণিমঞ্জীরয়োত্তৰ ১৭৷৯৬ ; ঘণিমুরলিকা ১০1১০৪ মগ্ন. 

মখিলং ৮1৭৭) মতিঃ সংশয় এব ৫1৩০৮) মতিশ্চ তব 

দৃষ্টি ৭৷৭৩; মতে বজ্জুন্নাথো ৮৮৬ মতঃ কুতোহনর্থ- 

৮২৫৫; মৃত্তঃ খলু স্ুভগ ১৭১১৫; মদনমদে|জ্জল- ৭1৪১ 

মদমমদৌজ:- ৭1৪১) মদনব্ধানাদুপৈয়তি ৭9০; মদন- 

বধাৰ্থং ন 98৯7 মদনবিকারা ৫1১৪৩) মদনসব্দর-সঞ্গ- 

৭৬২) মদনেন মদন ৯1৫) মদনেনেব ৫1৩৪৫$ মদনে- 

নোখাভ, ৮1২২২; মদনে মদনো- ৭৫২; মদনো। মোদনে। 

১০17৬) মঘশ্চ মদনশচ ৮২৭২) মদান্ধেনেন্রেণ ৫1১২২) 

মদালিপ্্ষ- ৫1৩৪৪ ; মদুযা এম| ৫২৯৮) সদো মধ্বাদি- . 

৫1৬০১; মদে! বিকার; ৫1২৪৫) মধুন| কোকিলো ২1৪১; 
মধুনা সদৃশঃ স্মিতম্ ৮২৬) মধুপ-রাগ-পরাগ- নাত 

মধুমাঁধবয়ো- ২1৪০; মধুরাকায়! নিশ। ৭২৮) মধুরাম-; 

সুরা 18৮7 মধুর মধুরাকায়া। ৭18৮3 মধুরিমরসবাপী- 
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৮15২) মধুত্রতেনৈৰ ৮২৮৮ ; মধ্যতাং গ্রতি- ৬৩০ $ মপাম- 

সমূদীৰ্ণ- ৫|১৪৯; মধ্যমে তত্র ১১২; মধ্য-রিক্ত সম।সতঃ 

৩1৫০ ) মধ্যাধীর| বদেদ্- ৫1১৫৮ ; মধ্য। গ্রগল্ভয়ো- ৫1১২৯ ; 

মধা। জুললিত- ৫1১৪৯ ; মধ্যে সুক্মধিয়ঃ ৩/৬১; মধবন্তুৎ 

সুমন্য|- ৩২৮$ মনসি গতব্যথ ১০৭৭; মনসি প্রেম- 

বৈদদ্ধী ৮২৩) মনসোহপি পুর- ৫৩৩৮ ; মনসে। হান 

১০1৫৮; মনস্তদন্তী ক্ষণদ| ৭1৭০7 মনস্তালতি তে ৮২২২) 

মনস্তহো। সৌহদ ৮২৯৩) মনোজনেঃ পুন- ৭২৩ ; মনে৷ 

জহার প্রতি মা 91৫৬) মনোজহারপ্রতিগ! ৭1৫৬ মনে৷ 

দস্তোলিবত্তৰ ৮২১3 মনোহপি মে নৈৰ ৮1৩০০) মনে৷! 

বছুগন|- ৫1৩৩৩; মনোমণিস্তের ১০১৩ মনে| গান- 

পরিপ্নবম্ ৭1৫৭, ৫৮; মনোরাগং দত্ব। ৮১৯৭; মনে৷ 

মনোবিনোদনে। 

বিশুদ্ধোৰ ৮২৪১3 মনোবৃত্তিগয়ী ৫1৯ মন্ত্রবৎ সততং ৭ 

৯৭; মন্দমন্দঃ প্রিয়ান্তিকে ৫1২৭৪ ) মন্দোইপ্যমন্দং ৬২৩) 

মন্মথনমদং স ৭৩৮3 নন্মথনমদন্তরয়| 91৩৮) মন্মুতিত্তব 

বল্লভে ১০১১২) মম করাবপি ৮২৭; মম গতমেব হি 

৫1৬৬; মন তু সখী ভবতি ৮২১৪ মম ত্বয়াইমমত্বয়| ৭। 

রাগজ্জালা- ৫1৩৭৯; ১০৭৬; মনো 

৬৫) মম বদনমেব ৮1২৮৫; মম ববলে লেহি- ৭৬৭) মম 

ব্যথার্তং মলিনঞ্চ ৮২৫৫ মম শোৱে শব্দঃ 

মমাধুন| রুম্থতি ১০৫৬ ; মমাপি দৌর্জন্য- ৩1৩৪ ; যান্তে 

ভেনৈষ। ১০।১২৪) মমৈবেতি গ্রায়ে। ৫1১৪৭) মম্মপফ সী 

মহৎ ৫1৬৯; ময়। নোদাহৃতাঃ ৫1৩৮২; ময়ায়মালোকি ১৭] 

৬০; ময়ি যেন ভবে- ১০1৫কা০; ময়ি ব্যগ্রে তন্তাঃ 

৮1২৫৭) ময়ুখজালেন ৮৩২৯ ; ময়ুখখুখি মৌন- ৮৩৬) 

ময়ুখবিষ্বং ব্রজ- ৮1৩০৮; ময়ুরমুখা।ঃ কতি ৯1৮: ময্যেব 

তত্বস্থযন্ট- ৫1২১৬ মধ্যে সমবন্তিত্রং ৫1৩৫৭) মরণং চ 

৫1১৫২; 

বিনা ৫1৩০৯) মরণং দশমং ৫189৩ ; সর্মচ্ছেদকরী ৫1৩৬১) 

মহদৃবিনিন্দ৷ চ ৮1১৩৪; মহাকুলং তচ্চ ন ৮1২৭৬ ; মহ 

প্রোষ্ঠীবন্ধ- ১০৪১$ মহারপ্ৈরিব ৮৩৪০; মহারাগো- 

হয়- 61১৩) মুহারিষ্টিশ্চ নন্দকঃ ১০।৩৯$ মহাবুষ্টিং স্থটাং 

৫1১২২) মহিমেব কন্প। ৮৫০) মুহোতসাহোইনু- ৫1১১১ 

মহো মহোদ্দাম- ৭৪৬ মহে! মহে| ভূরি 9৪৬; মাং 

পশ্ঠন্ত্যান্তব ৫1৩৭৪) মাংসাস্কৃত্বক্- ৫1২৮; মাং হন্তি হন্ত 

১৩/০ 

কিমিয়ং ৮1২৯৪ ম| কার্বারত্র ৩২৬; মা কুরু মানিনি 

১০৯০ ; ম| কুরু মানিনি মানং ৩৫২7 মাক্ষিকত্েন মাক্ষিকম্ 

৮1১৪৯; ম| গাঃ প্ৰিয় তুমিতি ৮১০৩১ মাধিষ্ঠ: স হি যঃ 

৫1৮১) মাপ্িষ্ঠচাণ ৫1৭৯5 মাণংসিণি ন উপ ২1৩৩; মাত- 

ৰ্নাতঃ পরং ৫1৭৬ ; মাধবঃ কন্ত ন ৩২৮; মাধবন্ত নয়নে 
১০/৮৯; মাধব্যাং রজনৌ ১০১৩০) মাধুর্ং রমণীয়ত| ৫ 

৪৮ক1০,৫1১১৬,২১২ ; মাধুৰবঞ্চ এগল্ভত| ৫1১৯৬; মাধুৰব- 
পগ্রায়কে। ৯১১) মাধুৰ্যবহুলত্বে- ৬২৫) মাধুর্ধমন্যা দৃগিদং 

১০1১৮) মাধুর্ষমপি চৌজশ্চ ৬|৬; মাঁধু্বমাদায় ৮২৭০ 

মাধুবব্যগ্তক- ৭৯০ ; মাধুরষব্যগকা ৬২২ ; মাধুবব্যধকৈ- ৬| 

৩১; মাধুবৌজোহন্- ১৬ ; যাধ্বীকপীতিৱিব ৮1৪২; 
মাধ্বীক|চমনে।২সবে €1৫৩; মানঃ কামগবীষু ৮1২০৮ ; মানঃ 

সৌখাং এসতি ১৭৮৩; মানগ্রাহণ-দাগ্রহ- ৫1১৭২ ; মানয় 

বচনং ৪1৫7 মান্লাররসাধার। ৭1৮০ মানস্তিষ্ঠতু রাধিকে 

৫1৮৫) মানোহন্যেন পথ৷ ৫1১৭৩ 7 মানে! মানবতী- ৮২০৬। 

মানে। মাহস্ত রগাঁধবে 1৭৯; মামালোক্য চিরা- ৫1১৭৪ 
মারাবিষু নিয়ত- ৫1১০০) মারী চগ্তশ্চ ৫/৪৩; মারমার- 

রমারম| ৭1৭৮7 মাৰ্গ: কর্কশ এব ৭1৭৬ মাল| কিমত্র 

তড়িতঃ ৮৬৩; মালাবূপকমন্যু ৮1৭৬; মাল! স্থাৎ পুর্ব- 

৮1১৩৫) মাসে। মাসে। মরীচ্যঃ ৭৬৩; মাহব তীএ ৩২৪; 

মাহাত্মাং তব পর- ১০1৫২ ; মিথ্তংগ্রতি- ৮২৬৬ ; মিখো- 

মশ্রভাবাৎ পুন- ৫1১৭১ মীলতি 

নীলোতপল- ৮১৩২ ; মীলন্েব্রমুরে।জয়ো- ৫1২৩৬) মুকুন্দ- 

ভক্তেষু ১০।১১ক1* ; মূকুন্দবিরহ-ব্যথ|- চ|৭৫; মুকুরে নিজ- 
মুখ ৫1২৭৬; যুক্তৌঘৈর্ঘবলী- ২৪৪) মুখচন্দরে সত্যয়ং ৮| 

৩১৩; মুখনেত্রাদি- ৫২২৩ মুখমন্ত নিপতন্তং ৫২৬৩) 

মুখব্দনস্কোহপি ৭১০৬ মুখণ্ত তব পন্মাঙ্ষি ৮/১৪৯$ মুখস্ত 
তব রাধিকে ৮/১৪৭,১৫০) মুখস্ত বাযুং দদতা ১০।২০) 

হন্গা্গিত্ব- ৫1৩২০; 

. মুখানিলেনৈৰ ১০৷৫ক|০ ; মুখেন তব ৫1৩২৯ ; মুখেন রাধা 
সহজা- ৮১৫২) মুখ্যার্থবাদে ২১৫) মুখ্যো লাক্ষণিক- 
২৮7 মুগ্ধা মধ্য! প্রগল্ভ| ৫1১৭১) মুগ্ধী-মধ্য।-প্রগল্ভানাং 

৫1২৬৯) মুগ্ধ মধ্যা প্রগল্ভেতি ৫1১২৯; মুগ্ধা জুধাংশু- 
৫19১) মুগ্ধে দিঞ্ধঃ কিমমৃত- ১০1২৭) মুগ্ধে পন্মিনি ৩ 
৩৬; যুদ্ধে পরিহর ৪1৫; মুগ্ধে মা কুরু মানং ১০১৩৪ ; 

চি সঃ 



$--/, নিট বি ও তৃপ্ত, 

১1০ 

মুগ্ধে বিদ্ধি জনার্দনো- ৭৩) মুর্তি তয়ি দৃশে|ঃ ১৭৮৮; 

মু্চ পীযুষবচনৈ: ৮৩৬ মুনিবিন্থিভচন্দ্ৰাঃ ৮1৩১৯; মুনী- 

ন্্রাণাঞ্চ য| ৫/৩৪৪ ; মুবলীবিনোদ- ৫1১২৭) মুষ্টিপ্রমেয়ং তব 

১০1১৬; মুহুললিতয়া ১০১২১) মূৰ্ছ৷ মৃতিরিতি ৫19৮7 

মৃৈবাধাৎ সহায়তাম্ ৫1৩৩৪) মৃতিশ্চ কাঞ্চন- ৮৬২ 

মূলস্থিতেনেব ৮৪১; মূলাধারাৎ প্রথম" ১৩; মূগাঙ্গীাং 

কামরণে ১০৷৭০ ; মুণালরুদ্ধ। €1৩৪০; মৃত্যধ্যমৃদু- ৫1১৩৪, 

মৃদুলঃ কল।- ৫1৯৪) মৃছুলমপি শিরীষ- ৮৷২২ মৃদুষ্পন্দং 

লীলা- ৫৩৯) মুষ| কম্পঃ শুদ্ধং ৫1২৩৩; মেখলাদিযু খলা দ্য- 

৩1১৯ গেঘঃ কিমেষ স ৮৬৩) মেঘপুষ্প-বল|হকা: ১০ 

৩৮; মেঘনেদুরমুগাশ্মহে ৯১১৭; মেঘালে।কে পুলকিত- ৫] 

৩৬৯; মেঘে মঘবনে ৫1২২7 মেঘে। নায়ং ব্রজপতি- চ| 

৬৪) (উপ)মেয়ত্ৰেইনন্বয়োপিমা ৮1৪৬ মৈত্রী স্পর্শাদিকো- 

৫1৯ মোক্ষদ'ঘমন- ৫1২৭৩; মোটায়িতং কুটমিতং ৫1১৯৭) 

মোট্রায়িতং সমাধ্যাতং ৫২৩৪ ; মোহং হিত কিল ৭৯৬) 
মোহঃ শ্ৃতি-ধূতী ৫1২৯৮) মোহোহদ্ধকার ইব ৮1৩০৬) 

স্লান৷নীব মুণালানি ৫1৩২৫; স্লানাসি কিং প্রেয়সি ৫৩৬০ | 

যং যং ব্যতীয়ায় ১০৷৬ক০ ; যং বিন! ন রসে। ৫১৮) 
যঃ কেশবস্তাপি ৫1২৮৩) যঃ সন্যক্তনকুম্ভি- ২৪৪) যঃ স 

সন্দেশ- ৫1১০৯) যচ্চ কামন্থখথং ৫1৩২) যচ্চ দিব্যনুখং 

৫1৩২) যতস্ততগ্রীত্যর্থ, ৫1১৪৭) যং কান্তাগণ- ১০1৫২) 

যংকৃষস্থা জয় ৫1২৮৫) যং কৃষ্ণহ্য বিনোদ- ৩৬3 যন্ত|- 

দাত্মাং দ্বয়োঃ ৮৬৫ ; যন্তানেবোদ্দীপয়তি ৫১) যগাদা- 

লক্তকৈ- ৫1৩৪৮; যত্ৰ নৈবান্তচাপ- ঢা, পণ জাতি 

রম|- ৮।২৬৭) ধত্র বস্তু প্রতীয়তে ৮২০৫7 যত্র ব্যক্তৌ 

২1২০ যত্ৰ স্থিত] তস্য ৮১০১ যত্ৰ হাসঃ স মধ্যমঃ ৫২৫) 

. যন্তান্সধ্বনিন| ব্াযঙ্গ্যয ৩1১১ যত্ৰাবতাঁৰ শতশঃ ৮1২১০) 

যং সামান্তং ৮২৮৭) যৎ স্গাদতিশয়োক্তিঃ ৮1১১৫ 5 যথা- 

কথঞ্চিৎ সাধৰ্ম্য- ৮১; যথ। নক্ষত্রাণাং ৮৩১১) যথানন্দস্তন্দী 

৮1৩১১) যথায়ং ভানোরপুযুপরি ৮৩১১) যথাসংখ্যং যথ|- 

৮১৬৬; যথাস্থানং প্রদৰ্শাতে ৮৩১* ১ বথাস্বমুপদৰ্শ্যতে ৫ 

৩১১) যথেক্ষণাং রসে| ৫1১২) যথেক্ষোঃ পর্বচর্বণম্ ৭9৭ 

যখোক্তমেব বদতি ৫1১০৯; যথোত্তরং পূর্ব- ৮২৪০3 যথো- 

ত্রং বুদ্ধিমতী ১০1৫১; যদদমাসাদ্য ৮১৭৫; যদন্ত-চন্দর 

নি 

[ ্রীন্রীমদলঙ্কারকৌন্তরভস্ত 

উদ্গতঃ ৮৩১৩7 যদর্থং তব কৃষ্চে- ৫1২৫৫ যদশ্মিন 

দোষঃ ১1৫) য্দালে।কে পূর্বং ৫1৩৭৩; যদি গ্রগল্ভ। ধীর| 

৫1১৬৩) যদি যোগস্তদ| ৮1২৫৮) যদি স্যাতৃত্তম- ১৯; 

যদিহ্ বিলিখ্য ৫1৬৬; যদুচিতং তদিহা- ৮২৭) যদ্ভবে- 
দুক্তরে|- ৮২৫২7 দ্য পাপং প্রতিজহি ১০।৬কাণ ; যদ্তপি 

গুণপর- ৬/৩৬ ; যন্যপায়ং রস ৫১৭) যন্তৰ্থেন তু ৮১২০ 

যদ্যসম্তবিনে।- ৮1১২১) যদ্যুচেইহমিদন্তয়}পি ৫1১৭৯; যদ্বস্ত 

সাধিতং ৮৩০২; যদ্বস্থ স্তাৎ স ৮২৯৭ ; ঘন্মন্তরপাঠে। মধুরো- 

৮1১৭৬) ঘমকং ত্বর্থভিন্ানাং ৭২৯) যমনং ঘগকন্ত ৮৩২৮) 

যুমান্ুজনিভর্ঘ তঃ ৭1৫৭১৫৮ ; যমুনাজনক- ১০২৬) যয়াহয়ং 

যে|ইযয়| ১০১) বয়োস্তে লক্ষণে ২২৫) যণঃ কুখাঙ্ী- 

সভান্থ ৮৪৫) ষশঃপ্রভৃত্যেব ১২১) যশে। খোদা ৭ 

২৪ (গরী-য়স। কঠোরত্ব 91৬১ যস্ডে মনোরত্ন- ১০। 

৬০; যগ্মিন্ বিশেষঃ ৮1১৬৮) বম্মিন্ সর্বমিদং ১০1৮৫, 

৮৬) যস্ত ধ্বস্তাইচ্ছবিঃ ৭1৯৩) যন্ত শ্রীতুলনাং ন ৭1৯২) 

যন্তাং রজহাঃ সমণি- ৮২৭৫; যন্তাঃ কাচন সা ৫1৬৭; 

যন্তাঃ স্মরেণ স্বয়মেব ৮১১১) যন্ত্যাজ্ঞা বিধিমৌলি- ১৭ 

৮৫১৮৬১৮৭; ঘন্ত।মীক্ষণকে।মুদীয়- ১৭১৪; যন্তাশ্চন্দনচন্দিক!- 

১০১১১ যস্তোচ্চারণমাত্রেণ ২১৩১ য| অস্তোধর-বৃষ্যমাণ- 

৮1১০৮) যাং কাশ্চিৎ কবরী- ৮২৮০১ যাগোদয়ঃ সিধ্যতি 

৮1১০০; যাতাম্থরাগ। য ৫১৩৯; যাতানেন পথৈব ৫1৭৩) 

যাতাসি স্বরমেব ১১৭ যাতি প্রেমরসঃ ১৭১৭ ;যাতু 

বুঢাপি গোপেন ৫1১৩৮) যাত্যপি ন চ শোভতে ৫1৮১) 

যানস্থানাসন।- ৫২২৩১ যান্তীষু প্রণয়ি- ৫১৪৮; যাখীতি 

বষবচনে ৫1৮৩; যামুদ্বহন্ হন্ত «২৫৪; যাবদ৷লে|কিতঃ 

৮২৯) যাবস্তোইন্তাবয়ব- ৮1২০; যা সম্প্রয়োগ- ৫1৭,১১। 
যাস্যামি শ্ব: সুমুখি ৫1৮২ ; যুক্তমেব মহাত্মনাম্ ৫1৩৫৭; 
বুজশ্চেদতি- ৬৩১) যুক্তা শৌতী ৮1৫; যুগপদ্রপান্ত- ৮| 

১১৯; ধুঠপদ্ভাষণং ৮1২৫৪) যুগ্পদ্ভাষণক্ষম।ঃ ৭৬৮; যুগ- 
পদ্বর্ণনে ৬৷১৪ যুজেযেত ফেনাদ্দিভি- ৮১০৯$ যুতোহয্নি- 

রেতে ৮৩২১১ যুনঃ শ্রোত্ৰগতৈ- ৫1৭১) যেন কেনাপি 

৫1১১৬ যেন ত্বমশশীয়সি ৮1৩৮; যেন দয়োর্দোত্য- ১০! 
৫৯) যেন যেন শৃণু ১০৮৮) যেন ্বকীয়ং পদ. ১০1৫৭) 

েনাকারি সমস্ত ১৭৮৫,৮৬; যেনাখগুলশোত্য- ৫1৩০ ; 1 



শ্লোকস্থুচী ] 

যেনানেন হতেন ৮1১১০; যেনাহতো মৃনসি ৮1২২৮; ঘেয়ং 

ত্বদ্ধিরহীন্ধক।র- ১০1৫ক|০ ; যেষ|ং তে হি প্রকৃতি- ৮২৩৯; 

যেঘাং ন বুন্দাবন- ৭1২৫ $ যেযান্ত বুন্দাবন- ৭২৫ ঘৈঃ 

সমুন্মুলিতং ৫1৩৩৫) যোগ আছ্য-তৃতীয়াভ্যাং ৬২৭ ; যোগ- 

রূঢ়াশ্চ র্ঢ়|“চ ২1১০ ; যোগে বিয়োগে চ ১৭১৮; যোগে- 

ইষ্টাবিংশতি- ৫২৬৭) 

হি ৫1১৬৪; 

যোগে। যদতি- ৮২৬০ ; যোগ্য! এব 

; যো জত্রে বলিমর্পয়ন্তি ১০।৮৫১৮৬ ; যে। ভক্তৈযুৰ 

বশী- ১০1৮৭ যে।হয়ং ত্বদ্বিরহান্ধক।র- ১০।১৪7 থে! যে। 

গুণস্ডে স ১০৬২ ; যে| বিশেষবিবঙ্ষঘ। ৮1১৫৭ ঘে| বৈষ্ণব- 

বিনিন্দকঃ যে|ইব্যক্তঞ্রভবঃ ২৷২ক|৭ ; ঘোষি- 

ন্মৌলিমধীবরা ৫২২৪; যৌগিকাশ্চেতি ২১০ ; যৌবনমিদ- 

৪1৫; যৌবন।দ্যবলেপজঃ ৫1২৪৫ ; যৌবনে সন্বজা- ৫1১৯৫ । 

বর্ধিণী মঙ্গলক্ষষে ১০1৪৭ ; রচনা চ ত্রিধ| ৩1৫০) রচনা দ্য'- 

সুদ্বপি ৬৩৬১ রজঃ প্রস্থনস্ত মমাক্ষি- ১০২০) রজনী স। 

য্দ(জনি ৭8৮7 রজস্তমোভ্যাঃ ৫1৩ রঞ্জকত্বং হি ৬১৭) 

রঞ্জনমুরসে| ৮1৭৭; রণতোহরণতো- ৭৫০; রণ-তোরণতে। 

ভূরি- 9৫০ ; রণিতাদি নৃপুর।- ১০৯৪ ; রতঞ্চ কৃষ্ণপ্রণয়ৈক- 

১০1৪৫) 

৮1২৭৫; রত! লোত্রে নীপঃ ৫২৯০) র|ভিরণকুশল। ৫1১৫৪; 

রতিরণপাপ্তিত্য- ১৭৮২ ; 

(9০7 

রতিন“ দীর্ঘ। ৩৩৪ 

রতিশ্চেতো- ৫৬) 

রত্রাকরস্তোদর- ৮1৯৪) 

রতিভাবশ্চ 

রত্স্তস্তৌ ব্রজমুগ- ৮৮২; 

রত্বাকরোখপি ৮1১৭৪) রদ্রানি 

রত্যাদর উপাধয়ঃ ৫1১৫; রত্যাহবিরত্য। ৭। 

৫) রত্যাবিরত্যাবি মনোজ- ৭1৫৫) টা ৮1০৯) 

রঃ শীর্ণাঃ শীর্ণ- ৫1৩১ ; রমণি- 

রত্ব।কর ৭২৪7 

রথ্যাং বল|রাতি- ৮৩৩৫) 

জ্জ| রঅণ- ২1৫০; রমণিজ্ঞে। দা ২/৩৬ ; রূমণীমণির্ন 

৮1৯৭) রমণেন ন ৫।২৭১; রমতেহসৌ সখি ৯1৫; রখ্যবেশ- 

বিভূষা্যৈ- ৫1১১৩) রম্যা ডি রম্য! রমা- 

স্থলস্থ- ৭৯৯) রবাদি ভেকাদিযু ১০/৪৫; রবিবন্ন কুমুদ্ধতী- 
৮1১৫৫) রবে| নবঘনস্তেব ১৭৯৬; রসং দত্বানীতা ৮1১৯৭; 

রসঃ শূর্ধারনামায়ং ৫1৯৮কা০ ; রসদে।ষ| ইয়ে ১০১২৮) 

রসভঙ্গন্ত কারণম্ ১০১৩৫) রসভরকন্দং ১৭৮৩); রসয়তি 

চ বচঃ ৮২২ রূসলালসচেতসা ৭৯৮,১০০ ; রসবৎ-গ্রেয়- 

উ্জন্বি- ৮৩২৩) রসবাণধিসংখ্যাঃ ৫1২৬৭ রসম্তানন্দ- 

৫1১৫7 বরসস্তোৎকর্ষকঃ ৬১) রসস্তোপনিষং ১০১৩৫; 

১1/০ 

রসানাং শব্দবাঁচাত্বং ১০/১২৬ ; রসাপকর্ষকো ১৭৷১; রসাঁভি- 

ব্যক্তয়ে ৭৭৬) রস|লঙ্ক তয়ে।- ৮৩২৩ ; রূস। স্থকবিন| কৃতি: 

রসে সারণ্চমৎকরে। ৫1১৮) রসোহত্রাস্বাদ উচ্যতে 

১৭২; রসে! ভাবস্তদ- ৩২১১০ $ রস্ত-রন্তস্ত রস্তর ৭৮৩; 

রহপি সবহুম।নং 81৩; রহসীঘ২কথা- ৫২৫৬; রাকাং রাকাং 

প্রতি ৮1৫৭; রাক। দীন। মাহদীকার। 1৮২) রাকায়াং শরদি 

৮1২৮৫; রাকা রাকামৃতাংশু- ৭২৭) রাকীরাসস্থলী- ৭৯১ 

রাকেন্দুনিন্দাকর- ১০।৩০$ (পূর্ব)র।গতাং 

রাগরাগাখা- ৫১৩; 

৭1১০৩ $ 

গ্রাতি- ৫1৬৩3 

রাগণ্চতুৰিধে|- ৫/৭৯ ; রাগে! গোকুল- 
মধ্যবতিষু ৫1১১২ ; রাতাং শ।তং সদৈব ১৭৩৯); রাধয়। 

মাধবে। ১৭৬৭; রাধাং নাতিছুরা- ১৯ রাধাং বিভৃষ্য 

মুরলীঞ্চ ৫1১১৫ ) রাধাকুষ্ণৌ মধু ৫1৬০) রাধকুফে। মম নব 

৮1২০; রাধা গ্রতশ্চ পরতো- ৮/২৪৪ ; রাধা চকিত- ৫1৩৫৫ ; 

রাধা জহাস ৪1৪; রাধাছ্যপরপর্যায়ে। ৩২৮; রাধা নাম স্ফুরতি 

৮1১১৯) রাধ| নিধুবন- ৫1৩৪৫$ রাধ। নিবিড়ান্গুর।গ- ৮ 

৭) রাধাপাদসরোজ- ৮৫৪; রাধা পিদধেইব- ৮1২৫১) 

রাধাভাসে। মরকত- ৮1২৪৪) রাঁধা মাধবমার ৭৮৮) 

রাধামাববয়োঃ ২1৪০১৭1৮৬ ; রাধামাধবয়ে|- ১০1৬১ 5 রাধ।- 

মাপবয়োরেব ১০১২৯; রাধামাধবযোর্মধে ৫৫৫১; রাধায়াঃ 

করকগলে ৮২৫০; রাধায়াঃ কিমপরং ৮1৪৯; রাবায়।ঃ কুরুতে 

৫1৩৩১; রাধায়।১ পদকমল্জ- ১০১১৫) রাধায়। নয়নে 

হরে- ৭1৭১ রাধায়! নয়নে- ৫1৩৩৫; রাপায়ামেধিত]- 

৮1২৯৭) রাধালিবর্গে। জল- ৮1১৯৫ ; রাধ। বিবঠিত- ৬৩৫; 

রাধা শিখগুবলরৈঃ ৫1২২২ রাধাস্্েফাদিবু ৩/১৩,৮।১৫৬; 

রাধাসখে। গুণাধিকাঃ ৮/৮৮কাৎ ; রাধা মহজন্ুণরী ৮1১৮৪) 

রাণ| স।ররমাধবম্ 9৮৯) রাধা স|ররসা- 9৭৮) রাধা সার- 

রসানঘা 91৮১) রাধ। সুকুমার- ৭1৪০ ; রাধ।স্বপ্নায়িতং ৫। 

৪৯; রাধা স্বমঙ্গমূপ- ৫1২২০) রাধিকা রুচিরা- ৭1৯১) 

রাধিকে নাভিমগ্ুলম্ ৮/৩৩৪ ; রাধিকে সবদারুণ] ৭।৭৩) 

রাধিকে স্থধয়। তুল্যা ৮২৬; রাধে কস্তব দুগ্রহঃ ১০৩২) 

রাধে কাপি বিলোক্যতে ৮৩২ ; রাধে কিং লোচনে ১০1৯১; 

রাধে কিংবা মম ৫1৩৪৯) রাধে কিং স্তাদ- ৫1৩২৭) রাধে 

কোহয়ং তব ১৭২৭); রাধে ক্রমে! ন ম্দনস্ত ৭18) রাধে 

গৃহ্লাতি তে ৮৷২২২ ; রাধে তড়িদ্গৌরি ৮২৮৮7 রাধে তব 



ঢ়; 

ৰ: 
সু 
চু 
্ 

১৮০ 

গুণাবলি: ৮৮৮কাণ) রাধে তব পদাস্তোজং ১৭৷৫ক|০; 

রাধে তব যুগং ৮১৫৩; রাধে তবাঙ্গানি ১৭৮; রাখে 

তবাজ্যি পদ্মে" ১৭১১; রাধে তবদাস্তেন ৮৫৫) রাধে নীল- 

নং ৮1১৮7 রাধে ভাতি শিরীষবৎ ৮২১) রাধে মুখং 

তব ৮1৬২) রাধেব রাধা ভূবনে- ৮1৪৭; রাধে শ।রদপীযুষ- 

৮/৩৬ রাধে সমন্তেরপি ৮২১৩ ; রাধে সুধাংশুরেবায়ং ৮। 

১৪৩; রাধে ুধধামদর্শং ৮/৩১; রাধে সন্দরতান্গেযু ৮২৩; 

রাধে সুমুখি ভবত্য। ৭১০৬) রাধে হষ্ট| বিধিস্তব ৮২৫) 

রাধে স্থাঃ শতকোটয়ঃ ১০।৬৬) রাধৈৰ সৌভাগ্য- ৮৩২৯7 

রাভশ্সরা ৭৮৭) রামার্জুনৌ তথ! ২৩৯; রাসতংসরসা- 

৭৮৯) রাসলাস্তশ্। লামর। ৭1৮৩) রাসলীল।পরা ৭1৯১; 

রাসবিলাসে কুমারঘ়তি ১০1৮২; রসারস্তে নৃত্য- ৭৮৭3 

রাসে চরাসে চতুরা ৭৷৫৫; রাসেহচরমেচনকৈ- ৭৫৫) 

রিত্তং গেতণ ২1৪৮; রিপুন্ ভূমৌ ৫২০ ; রীতিঃ স্াদ্বর্ণ 
বিন্যাস- ৯১) রীতিরাত্মা কাব্যন্ত )২ক।০ ; রীতিরূঢন্ত ৬| 

২৫; রুঝিপ্যা ব্রজকেলি- ৫1৩৭৬) ক্লচিং বিভ্রদূপি ১০৭৯) 
রুষ| হ্রিয়া বেতি ৫২৪৮; রূটয। গ্রয়োজনেনাঁপি ২১৬; 

রূপং কুলং বল্লভ- ৮২১৩) রূপং যন্তপমাকৃতিঃ ৮1৯২; রূপ- 

মিবানন্দ-*৮1৪৫; রূপযৌবনগর্বেণ ৫1৩২৭; রূপ-বেশাদিভি- 

যুতা ৫২০৬) রূপামৃতং যানি ৮1১১৮) রূপেণ চ প্রিয়- ৮৷ 

১৬৭) রেফেণ সহ চেদ্- ৬২৭) রোটিঃপুরৈর্রতু ৩১৩ 

রোধাদারোপ এব ৮1৭৯) রোমরাজিরগীয়ং ৮1৩৩৪) 

রোমাঞ্চৈঃ সম- ৫1৩৩৯ রোমাঞ্চৈঃ সমমুখিতৎ ৫1১৭৪; 

রোলম্ব-কোকিল- ৫1২৮৯ ; রো!লম্বদ্রুতিলম্ব- ৯১৫7 রোষঞ্চ 

ভ্রমর- ৫1৫৭7 রষান্ধস্ত মদীয়- ৫1১৭২ 7 রোষেগ*শশ্বন্ন হি 

৭1৬১) রৌদ্রেঘু ক্রপুষ্টি- ৬৷১৮ ৷ 
_ লক্ষণামূলয়ো- ৩৩) লক্ষণ। সা ন কৰ্তব্য| ১০২৫; 
লক্ষণীয়ং ন লক্ষয়েং ২1৩১ লক্ষ্মীঃ বিধি সরসশ্চ ১০1১০ 

লক্ষ্মীৰ্লক্মীঃ ৩/৩৩ , লক্ষাতে ক্রম- ৩১১০ লক্ষ্যমাণণ্ুপৈ- ২। 

১৭ (অ-)লঙ্ষ্যবান্বাক্রমো- ৩৯ $ লগ্নয়া পাদ- ৫1৩৪০; লঘু 

লঘু ললন|- ৬1৩) লতয়| কৃষ্ণকুঞ্জৱঃ ৮1৩৭; লতা! দবেনের 

৮1৪১ লক; কোইপি পর|- ৮1১৪১ লব্বসঙ্গাপি ৫১৮০) 

লভেয় যাবদা- ৫1৩২৮; ললাগ হে বৈষ্ণব ১৭৬৩; ললামং 

নারীণা- ৮২৫৯, ললিতকথে| ধীর- ৫1৯৪7 ললিতাদ্দিভি- 

[ শ্রীশ্রীমদলঙ্কারকৌস্তভস্ত 

৬1৩; ললিতে প্রেম নিসর্গ ৮১৯২ ; লমশ্নানা ভাব ৮1৭০: 

লসন্মদিরদম্পতী ৮1২৪; লাক্ষারসেন তব ১০১২) টি 

ইত্যুচাতে- 91২১) লাভোহস্ত দুরে ৮১৮৭7 লাবণ্যকং 

মধুরিমা- ৫1২০৭) লাবণ্যমন্তাদ্ৃখ- ১০1১৮ ) লিখন্তী প্রাণেখং 
৫1৩৭৭) লিখিষ্যামীত্যগ্রে ৫1৩৭৭) লি্মর্থঃ প্রকরণং ২| 

৩৮; লিঙবস্ত বচনস্তাপি ৮1৩৩১ ; লিলেখ তত্ৰৈব ৮২৫০) 

লীল| কান্তান্থকারিতা ৫২১৯) লীলারুতে গর্ভ- ৮1১৬৪) 
লীলাঁকেলিপতাকয়া ৯১৬; লীলাগ্রিহোত্র- ৮২২৯; লীল- 

বন্ধুরকন্ধরা- ৯১৫) লীলাময়স্ত বপুষঃ ৯1৪) লীলালসললি- 

তাঙ্গী- ৬৩) লীলাবশতঃ সর্বৈ- ৫1৯৯) লীলাবশ।ৎ কদাচন 

৫1১০১) লীলাবিলাস- ২২৯; লীলাবিলাসলুলিত। ৯১৮ 
লীল|বিলাসাবলি 9১০৪; লীলা বিলাসে। ৫1১৯৭) লীলো- 

ললাসিতকন্ধরং ৫1২৩৭; লুপ্তায়াং নেতি ৮1৯) লুপ্ত! স্তাদেক- 
বি শতিঃ ৮১৭) লেখৈদুর্চিবনগ্রষ্ঠেঃ ১৭৷৩৭; লোকধৰ্ম|- 

নপেক্ষিণী 0১৩৮) লোকান্তরান্তঃ সুহ্বদাং ৮২৯৩; লোকো- 

তরচমত্কার- _১৷২ক৷৭০; লোচনানন্দি চন্দ্রবৎ ৮1১৮) 

লোচনে পরিগৃহৃতঃ ৮২২২; লোলৎকেশর- ২৷৪৪ ; লোল|- 

লকান্থু ললিতা- ৯১৮; লোল|লিকলিল| ৬৷২ক|৭ ; লোলেন 

কিঞ্চিদলসেন ৫1২০৩; লোলোহপি পান- ৮1১০৫; লোলে| 

ললাল লীলালীং ৭৷১০১; লোষ্ট্ৰানীব লুঠন্তি ৮/২০৮) লৌল্যং 
চগপলতা ৫1৩০৩ | 

বএস্সরীং উত্তবদী ৩৪৪ বএস্পরীং লম্ভিঅ ৩৪২ 
বংশীকুজিত-সুচিতাতি- ৫1১০৫) বক্তি স্বরূপং হেতুং ৮1৯৬) 

বং কতৃগভিজ্ঞে|- ৫1৩৫৩ ;ধ্ৰিক্ত,ং যোগোহপি ৫1২৪৭) 
বন্ত,স্তৎকল্পিতগ্ত ৩১৫) বক্ত,ং বিধিস্তব ৪18; বক্ত,ং বিধে 

সতঙত- ৬৩৫) বন্তং বো দ্বিজরাজ- ৮১৮৮) বক্ত। তেন 

ক্চঙ্গিতাগ ৩৭৮; বক্তে, বৈধর্যাথ ১1৩; বক্রতা মৃগদূশাং 
৮২৩৮ ; বক্তে ক্তিঃ কাবাজীবিতম্ ৮1৭২কা* ; বক্ৰোজ্তি- 
রেব কাব্যানাং ৮২৯৬; বঙ্গসঃ সহজঃ ৫1৩৪৮) বক্ষোজ- 

দ্বিতয়োস্মণৈব ১০১১১) বক্ষোরুহৌ কাঞ্চন- ১০1১৬; 

বচগো ন চ তুল্যং ৮১৪৯) বচো মধুরসো ৫1১৫০ ; বচে। 
বীস্তসমং ১০৪৫) (ভাগ-)বতঃ স্তাপ্তগব- ২1৪৩) বদনং তব 
রাধিকে ৮১৫১) বদনাদ্বদনং ১০২৩) বদামি তব মাতি 

৯৯৯) বনং নদুরে ৫৭) বনং নিধুবনং ৫1২৫৫? বন’ 



| 

গ্লোকস্থুচী ] 

বিহরণে রাত্রো ৩1৫৪,৫1৮৬ ; বনাত সায়ং ব্রজাঞ্গনাঃ ৫৩৩৮) 

ঝনিতাতির্জনিতা- ৯৫; বনীয়তি গৃহে ৮1২৯ $ বনেহনললা- 
কল্ৈঃ ৫১১৪; বন্য্যম।নে৷ বিধূ ১০/৩৭; বপুঃ্স্থিত্য| জ্৷তং চ| 

২০৪; বপুঃম্বভাবেন সত|ং ৮১০৯) বপুরিব মধুরং ৮৪৫) 

বরং করেণৈব ৮|৯৪ ; বযস্তমধ্যাপযসে ১৭৯; বয়প্তভাব- 

৫1২৭৯ বথে| জীর্ণং হা দিক্ ৫1৩১; বয়োহস্ত। অস্ত।পি 

৮২৫৯; বরতন্ত ন কৃষ্ণে! ৮২৮৪ ; বর্জয়িত্বাত্র নায়িকাঃ 

৫1৫৩কা০ ; বর্ণ-ধবন্যাত্মকে। ২৷১; বর্ণনং যন্মুখে ৮১৮২; 

বর্ণনানিপুণঃ ১৷২ক।০ ; বর্থান্তরে লসতি ৮২৯৮) বণ| মৃদু 

কঠোর|- ৩৫১) বর্ণাশ্চ রচনা ৬২১7 বর্ণাস্তদ্ব্যধরক! ৬১; 

ব্ণৈৰ্লাদিভিক্লংকটম্ ৯৷১৭; বর্তনানাদিরের ৩1৪৯ ; বৰ্ষত 

বদঙু্ষণম্ 0৩৫২১ বর্ষন্তমন্বদমপি ৮১০৬ বধধীঘপি ভ্রাতরি 

১০1১৫) বর্ষেযু ভারতাঁভিধ- ৮২৫৩) ব্মণে| হৃনয়| ১০ 

৩৬; বলয়িতমিদ- ৫1২৩৮; বন্নদ্বন্তবতংস- ৯1১৫ ; বল্লভন্ত 

কথ|- ৫1২৩৪ ; বনুশূন্তগ্রহেন্দ৭ঃ ৫1১৩৬) বস্তুব্বালদ্ধতিত্ব|- 

৩1১৬7 বস্তুদ্বযং তদান্যে- ৮২৪৩3 বস্তু নঃ করথেন চা২৯১; 

বস্তনা বস্তুলঙ্কার|- ৩১৭; বস্তুনী দ্বাদশাপি ৩১৭5 বস্তুনে|- 

দ্যেতন|- ৩১২; বস্তুলঙ্কার এব ৩।২$ বহিঃ ক্রোধোহন্থর- 

৫1২৩৯ ; বহিৱন্তঃকরণয়ে|- ৫1১৪; বহিরন্তত্র গ্রিয়ে|- ৫/৯৫; 

বহিরিব ভবিতু- ৫1৮৩7 বৃহিধিলেপৈ- ৫1২৫১) বহিশ্চেদ- 

স্ান্তর্তবতি ৮১১৪; বাক্য এব দ্বিশক্ত।খঃ ৩1৩০; বাক্যং 

রয৷ত্মকং ১৷২ক|৭; বাক্যাথে পদ-৬৷১৭; বাক্োহষ্টাদখব। 

৩২৯) বাক্যে লমাসে ৮৭7 বাগ ভঙ্গী বদনে ৮২৩) বাগ- 

বশ-প্রার- 0১৯৩) বাগ্বেশযঘোর্মধুরত। ৫1১২৫ $ বাজ্মত্যাঃ 

কেলিলুন্ধে! ১৭১৭৩; বাচাখন্ভে| ৪1১২; বাচা বিচারয় ১০ 

৯৩) বাচি শন্বার্থমাধুরী ৮২৬) বাজিসিন্ধুমতদ্ঘজৈঃ ৮৩২২; 
বাণী ন কুত্র।পি ১০।১৯ক।০; বাণীমন্যথয়।ঞ্চকার ৪1৬) 

ব।ণীয়ৃতি কটাক্ষং ৮২৮) বাণী শরোতি নে| ৫৩২৪ ; 

বাতাঃ শীকরবাহিনঃ ৩৭২ $ বাতান্দোলিত-পল্পবৈঃ ৫1৭৩; 

বাতার়নপথে ৫/৩৩৮ ; বাত্যে বিধায় দৃগ- ৮1১০৬) বাদাই- 

ুক্তস্তথা- ১1১০৮) বাদিত্রাদি মনোহর ৭৮৭) বান্তৈ- 

রক্ষরমৃত্তিভিঃ ১০৷৬ক|৭ ; বামত্বং তে বহিরিতি ৫৩৭৪ 
বামস্তনোধ্বে তব ৫1২৫৪; বামেন তামন্্খয় এণ১; 

বামেনৈব করেণ ৫1২৭৭) বার্তারামপি ৫1১৪৩) বাস্পাস্তোভিঃ 

১1৩/৬ 

সহ ৮1১৯০) ৰাসগেহে বেশ- ৫1১৮৯ বাসে৷ যন্ত তথাপি 

১০।১৬ক]০ ; বাসে৷ হন্ত তথাপি ১৭১১৮; বিঅডঢভাঅং 

২|২৯; বিংশতির্যমকোন্তবাঃ ৭৩৪ 7 বিকটত্বমুদারত| ৬৮; 
বিকযদ্দশন- ৫1২৫; বিকারঃ পরিকীর্ভাতে ৫1২০৪ ; বিক্ুৃতং 

তপনং 41১৯৮; বিক্ৰীড়িতং ব্ৰজ্নবধৃভি- ১৭৷২০কাণ; বিক্ষেপঃ 

স্তাৎ 61২৫৬; বিক্ষেপশ্চ কুতুইলম্ ৫১৯৮; বিচিত্তত| তু 

মোহঃ ৫1৩০৩; বিচ্ছিত্তিঃ কান্তি ৫1২২৭ ; বিজেয়ঃ কাম- 

সমরে ১০৬৭ বিজ্ঞাপি ন জ্ঞাত- চ|২৭৩; বিজ্ঞেয়াঃ স্থন্ম- 

৪1১৪; বিততাৰ্থবশ্মিম্ ৮৮৮ক1০) বিতর্ক-মরখে ৫/৩০০ ; 

বিতর্কশক্কে নম- ৫1৩৮১; বিতৰ্কো মরণং ৫1৩০৮ ; বিদধাতি 

নূন- ৮৯৭) বিন্লধ্যুভাব- ৫/৩৮৩ ; বিদ্ধঃ স কণ্টক- চ| 

১০৭; বিদ্যায় চ তথ৷ ১০৪৮) বিদ্বংসভায়াং ভাসি ১৭ 

৪৮; বিনায় পুষ্পাবচয়ং ৬!২৩ ; বিধিপ্রভৃতি-পামরাবধি- ৮। 

২০৩ ; বিধুরমৃতকর- ৭১০৭) বিধুবদনে সময়ঃ ৭৷৫; বিধু- 

সরত্বং স ৮১৭৫; বিবৌ বিরুদ্ধে তমসি ৭৭০) বিধ্যাদেরপি 

ভেবে ৮৩৩১7 বিনা কৃষ্ণং দ্বাভ্য।মূপি ৮১৯৩১ বিনা কৃষ্ণস্ত 

নম্রতাম্ ১০৩২ ; বিন কনষ্ণ৷জ্ঘি সেবন|৷২ ১০1১৯ বিনা 

তন্ত দয়|ং ৭৯৪ $ বিনা তাভ্যাং ভূত্তাং ৮১৯৩ ; বিনা রাত্রিং 

নেন্দু: ৮১৯৩) বিনা রাখাং কৃষ্ণে ৮1১৯৩; বিন| বাচক- 

বাচ্যত্বং ৮২০৫) বিনা! শপথমালীনাং ১০৩২ বিনোক্তিঃ 

স। বিনৈকে- ৮1১৯১; বিদ্দুচন্্!ঃ প্রকীতিতাঃ ৮1৩২১) 

বিন্দুবাজী ভষড় - ৮৩২২7 বিশুবেদকরছিপৈঃ ৫1৩২৩ ; বিন্দু: 

সিনুমতদ্দজাঃ ৫1৩২০) বিন্যাস! চিকুর- ৪1৭7 বিন্যাসো 

ললিতং ৫1২৪৩) বিপরীঅরএ ১৭৷২০ক|৭ ; বিপরীতে 

তদন্যকঃ ৯৭) বিপর্ধয়েণাপি ৮৩০) বিপিনলতাদল- «৷ 

১২৬ ; বিপ্রলক্ধেতি স। ৫1১৮৫ 7 বিভাবস্ পৃথক্তয়| ৫৪; 

বিভাবশ্থান্ুভাবস্ত ১৭১২৬) বিভাবো ছিবিধঃ ৫1১) বি- 

ভূষণানাং মণয়শ্চ ৮১৭৫ $ বিভূবয়ামীস ৮1১৯৫ ; বিভূষিতো 

নব্য ৮৩৩৭7 বিভূষ্তমাণঃ ক্ষণ- ৮৩৩৮) বিভূম্যমাণা ৫ 

৩৫৯; বিভূম্য রাধাং হরিঃ ৫1১২৬; বিভ্রমো! ললিতং ৫। 

১৯৭) বিমর্ষ-নুপ্্য- ৫1৩০০ ) বিম্ষে। নিদ্ৰয়| ৫1৩০৬) বিমলে 

নিকষে।পলে ৮1১৯ বিশ্বাধরৌষ্টমহস। ৮।২৯৮১ বিস্বোষ্ঠি 

কৃষ্ণেতি ৫৬৫7 বিয়োগবাধাং সদৃশী- ৮৩০ ; বিরমছু দে 

কাবি ৮২৪৬; বিরম রমানাথ ৭1১৪; বিরহশ্চেদ্বত ৮১৯২১ 
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বৃতায়িত- ৫1১৮৩) বিশ্বাদিভ্যশ্চ যঃ ১০1৪৩) 

Sle 

বিরহিহৃদয়- ১০1১২২; বিরহেণ বিনৈব ৮১৯২) বিরহে 
বধিতোত- ৫১৮০; বিরহে বিরহে ৭1২৭; বিরহোৎকণ্ঠিতা 

৫1১৮০১ বিরাগতঃ স্থান্মনসে| ৮1২৪১) বিরুদ্ধমতিকৃচ্চ ১০ 

৭; বিরোদঃ স বিরোধাভঃ ৮1১৭১; বিরেধঃ সহচারিতা 

২/৩৮; বিরোধিদ্বর- ৫/৩৫৪; বিলসতি মুখ- ৮1২৮৩) 
বিলাসঃ পরিকীর্তাতে ৫২২৩ ; 

বিলাস: শিল্পকৌশলম্ বিলাসঃ শ্রুতি- ১৭ 

২০ক|০; বিলাসচেষ্টাঃ সখি ৩৫৬) বিলাসনিঃসহ- ৫1 

৩১; বিলে।অগ।দে| এ৪৩; বিলোলদীর্ঘং রথাঙ্গ- ৮২৭৮) 

বিলোলসংফুল্প- ৭1৭৫) বিলোলহারে। হরি- 

বিবর্ণভাবং সস ১০৬ক|০; বিবাহবোষেণ ১৭৯৭; 

বি-বিতত-নান|- ৭৬৭; বিবিধধন। নাব- ৭৬৭) বিবিপ- 

বধৃবধ- ১৪) বিবিশুরিব নিষঙ্গে 91১০) বিব্বোকঃ 

কিল- ৫1১৯৭) বিব্বোকঃ স্তাদ্বনাদরঃ ৫1২২৯; বিশালত্ব- 

মিনং ৮1২৬৭ বিশেষঃ কাব্য- ১১০; বিশেষ: স্বগুণং ৮। 

২৪২ ; বিশেষণতয়া বস্তু ৮২৭৪) বিশেষেষু তদন্য- ৮1৯৯; 

বিশেষেরক্তিঃ কারণেষু ৮১৬২) বিশেষোক্তিঃ পরি- ৮২৩০; 

বিশেষে। গুণহেতুকঃ৪।১; বিশেষে| দয়িত|- ৫1২২৩; বিশেঘ্যং 

নাভিধ| ২১২ ক1০) বিশেঘ্স্ান্যথ- ৮৯০) বিআন্তঃ সখি 

সংশয়ঃ ৫15৭৮) বিআন্থিমিব ৫1৩৩০; বিশ্বং তাঁবদিলা- 

বিষঞ্চ পাকো- 
ন্মুখ- ৮1১৩৪) বিষমঃ স চতুধিধঃ ৮1২৬১ বিষমপি চ 

বিষস্ত ১1১০২; বিষয়ভবং ন সুখং ১1১০২) বিষয়ে চ 
গ্রসাদনে ১৭|১৭১; বিষয়ো যত্ৰ শব্দগৌ ৮৬৭7 বিষাদস্ত 
বিষধ্নত| ৫৩০৪) বিষাদে বিস্ময়ে ১০/১০১; বিষাদৌহস্থক্য- 
৫1২৯৯) বিষীদন্তি মমাসবঃ ৫1৩৪২ বিষ্ণুভক্ততয়| ৮/৮৮ক।০) 

বিষুল্তন্দন-পর্ণাগাং ১০1৪০ ; বিসশকলমেকমদতা ৮1২৭৮; 

রি চ ভুবনেষু ১০১১৭) বিস্ময়োৎফুল্ললোচিনা ১০ 

; বিন্মর্তবয!ঃ কথমমী ৫1৩৩৫; বিশ্রন্ধ! তং বিহর ৮| 

৬৪; 7 দা ১০1৯৪) বিহায় মানং হরি- ৭৬১) 

বিহারং বারিমঞ্জুলমূ ৭3২) বিহারে সহ ৫২৬৫7 বীক্ষিতঃ 
ক্ষণদ|- ৮১৮*) বীক্ষিতঃ সখি ১১৯) বীক্ষ্যন্তে ন জনৈ- 

৮1২০৮) বীক্ষ্যোদ্বিগ| তু ৫1১৮৪) বীজং প্রাক্তনসংস্কার- 

১1১৭; বীরী দৈত্যেষু রৌদ্রী ৫1৩৭; বীরে স্থাচ্ছোক- ৫1৫) 

বিলসতি ললিত- ৬৩; 

৫1১১৩; 

৮1৩৩৭; 

জার. 

বৃত্তয়স্বভিধাদয়ঃ ২1১২ ; বৃত্তয়ে| যদখিলাঃ ; বৃত্তাবন্ু্ 

৭|২৬ ; বৃত্তিত্ৰয়াং পুন- ২৷১১; বৃত্তিদৈৰ্ঘ্যঃ ন ঙা২৮; 
বৃত্তিরোধ|- ২1৪) বৃত্তেরিষ্ট। তু ২১৭) বৃত্তাবৃত্ত্যোশ্চ বব 
৭২৬) বুখা কামঃ পুষ্প- ৮২৮) বৃথাইকুথা মানিনি ১০ 
১১৯; বুখাহকথা যাবক- ৫1২৮৩) বুথ| ডমরুডাম্ব্ং ১০] 

৯কাণ ; বৃথা ত্বং সখি ৫1৩৩২ ; বৃখাবিস্তারহ্বাসৌ ১০১২৭) 
বন্দারণ্যং চ ৮২৫৩; বৃন্দারণ/বিলাসিনো ৫1২৯৭ ; বৃন্দাবন 

যড্তবঃ ৫1২৮৮) বুন্দবনরমণীনাং ৮1৭৭; বৃন্দাবনে 1 কৌতুক. 
১০1৩৩) বৃন্দাবনে চন্দন- ১০1৫৪ ; বৃন্দ| বুন্দাবনহী৷- ৬৩) 

বেগবিষ্নথয়া ৫1৩৪০; বেণিঃ শ্ৰেণিগতেব ১৭২২); বেদায়নি- 

চন্দ্ৰসংখ্যাক1ঃ ৫1৩২৩) বেধমারস্ত মা 919৯7 বেশে| নবঃ 

গ্রতি- ৫1২০৭; বৈচিত্ৰ্যং বৈদগ্ধী বৈদ্ষী 
৭২৩7 বৈদগ্ধ্যং যত্ৰ পর্ধ্যাপ্তং ১৭১২৯; বৈদগ্ধামুধ্য/পয়তে 

১৭৯; বৈদগ্ধাক্রান্ত- ৫1১৫৪ বৈদভী স| তু শুঙ্গারে 
৩; নৈদর্ত্যাদি-বিশেষেণ ৯২) বৈফল্যং বৃত্যযোগ্যত| 

৮৩২৫) বৈবর্ণ্যমশ্র প্রলয় ৫1২৯৬ ; বৈবর্ণযমাপ তব ৫| 

৭৫; বৈশিষ্টদ্বাঙ্গ- ২৪৭) বৈষগ্যং যত্ৰ ৬।১৪ ) ব্যক্ত- 
ব্যঙ্গেতি ২২৭; বাক্তাং পয়োধরতটীং ব্যক্তে|- 
হগৌ যাতি ৫৷২০২; ব্যক্তৌ কষ্ট! চ কল্লানা ১০১২৬) 
ব্যঙ্গত্বে স্তাদথাপরম্ ৮২৩৫; ব্য্গবিরুদ্ধে। বিধ্যক্ত- ১০।১০৮॥ 
ব্যদ্যেন রহিত৷ রূঢ়ৌ ২৷৯ক|৭; ব্যঞ্ধ্যে বাচ্যাদ্ধবনি- ১) 

৬ক০; ব্যজ্যেতে অপ্যলঙ্কার- ৩১৭; বাণাকঃ স্বয়মুদ্তবী এ 
৫; বাঞ্জকত্বন্ত ২৪৬৭ ব্যপ্জকণ্চেতি ২৮) ব্যতিরেকে! 

বিলক্ষণঃ ৮1১৪২; ব্যত্যয়েইপি চ ৮1১৩৩) ব্যথিতহৃদয়- 
১০২৪) ব্যধায়ি তৌ স| চ ৮1১৯৯) ব্যরচি ন যদপে্গা 

৫২৬৮; ব্যরচি বিধুবিধানে ৮২৮৩) ব্যর্থমবাচিকমপি ১৭৷ 
৬) ব্যর্থেত্যালপূন- ৫1৩৭৮) ব্যবহার: সতাং ৫1৭; ব্যবহৃতি- 
রিব সং- ৮৪৪7 ব্য|ঘাতান্তাঃ ক্রমেণ ৮1৩০৪ ; ব্যাজোক্তির- 
নিষেধ ৮২৩২) ব্যাতাননো। ব্যক্ত ৫1২৬) ব্যাধিরস্|; 

স্ফুটো- ৫1৩৫২) ব্যাধিবধ|ৰ্থ- ৫৩০৮; ব্যাপণ্রেহ্হং বয়ন্ত 
৫1২৩) ব্যাপারান্তর- ৫1১৪) ব্যাপারে কতি নোন্মিষন্তি 

৮৮৭; ব্যাপারে| ধ্বননাদি- ২1৩০ ; ব্যাতুগ্নজন্তদুপ- ৫/৩৬৪; 

ব্যায়ামক্লান্ততা ৫/৩০১ ; ব্যাবৃত্য যে! ময়ি ৫18৭) ব্যাসন্দেণ 
তরদ্দিতং ৬৩৩; ব্যাহারং বেদ্মি রাধিকে ৮।৩৪০ ; ব্যাহারে 

দশনা ৫1৩৫১; 

১০|১৩৩ ; 



শ্লোকস্থুচী ] 

নৌ ন হি ৫1৩৪) ব্যোমদিঙ্নাগ- ৪1১৪ ; ব্যোমতূপক্ষ- 
৩1৬৬) ব্ৰজং বিশন্নন্দহ্বতঃ ৮৩৩৫) ব্ৰজপতিনন্দন ৭৪১) 
ব্ৰজপতিনন্দন-হৃদয়ং ৮।২১৭; ব্রজপতিস্থন্$- ১০৮১) ব্রজ- 

পূর্ধাং ধীর- ৫1১০০ ব্রজ্তভুবি কিমলো।কি ৫1৬৬) ব্রজ- 
্ত্ীণাং মনো- ৫1৩৩৯; ব্রছগ্নানাং ভবতি ৮৷৮৮ক|৭ ; 
ব্ৰজাধনানাং মুদ- ৮৩৩৫ ; ব্ৰজেহসৌ পরমেশ্বরঃ ২1৪০) 
ব্রতামোদী কবিঃ ৭1৯৩) ত্রীড়। চপলত| ৫1২৯৯; ব্ৰীড়৷- 

বতীষদীঘং- ৫1১৪৯ | 
শংশীঃ শশী শশ।শ|শ।ং ৭১০১) নক্তিজণ্তৈু স ৭৭৬; 

শঙ্তৌ৷ চ কর্ম ৫1৩০২) শক্যে। ন সঙ্গময়িতুঞ্ধ ৫1২৪৬) 
শন্কে পন্বেজনেত্রে ৬1১৫; শন্ষে পদ্ষেরুহ- ৭১১) শঠ এক- 

ত্রৈব ৫1৯৫; শহবুষ্টত্বেন ৫৯৪) শতমেকং তেন ৫1৯৮) 

শতশে| দিতিনন্দনাঃ ১০৬৯; শনৈরকাণ্ডে ৫২৭৫ ; শনৈ- 

শ্চলন্তী চরণ- ৮1১৫২; শব্দছ্যেত্যা স ৮1৫৬) শব্ধত্র্গ।- 

ভবৎ ২৩7 শব্দস্ত ব্যগ্তন। ২৩০ শব যচ্ছেষ ৭1৬৮ ; 

শৰ্দাৰ্থভূরেক ৩২৬) শন্দার্থয়োশ্চ বৈচিত্র ১১৩) শব্বাথ|- 

দিভি- ৩১) শব্দার্থোভয়- ৩১১১ শব্দালঙ্কারসংগ্রহে ৮ 

৩১৯১ শব্দালক্কারসংস্থষ্টা| ৮৩২২ শব্দালঙ্ক তয়ঃ ৮৩১৭) 

শব্দনৈকা ক্রিয়। ৮1১৮৯ শগয়তি স্ুকৃতং ১০1৫০ ॥ শন- 

সন্ধিরিতি ৫1৩১৯ শমেনাগি জিৰ ৫1৩১৮) শম্থূক। ইব 

ব|পিক|- ৮২০৮) শয়নসহচরীণাং 9৩) শরারং শব্দাৰ্থে ন 

১৫) শরেণ বিদ্ধং হৃদয়ং ৮1১২৪ ; শরেধুধুগ- ৩৬৮ ; শর্বাদে- 

গর্বথবী- ৬২৯7 শশশুদ্- ১1৭5 শখিনমুপমিমীতে ৮| 

২৮৪ ; শশিমহসি নিদাঘে ৮২৮৯ শশিমুখি ত্ব ৮২২৬) 

শশিমুখি নাপলর ১০1৭৭) শশিখুখি সখি ১৭৮১; শশি- 

বন্মাপ্যনবস্থিত- ৮1১৫৫ $ শশী মুখং পন্কজ- ১০1১৬; শযৌ 

টবৰ্গশ্চ|- ৬২৮ শাতং শ্ঠতু চ ১০1৩৭) শান্তশৃঙ্দারযো- 

১০১৩৬) শান্তোহপি নবমে| ৫৷৫ক|৭; শান্তোগিকে! হৃদ 

১০1১২) শাঁবল্যং পরি- ৫1৩১৩; শাবল্যং সংহিত| ৫1৩১১) 

শবল্যগ্রশমোদয়- 2৪7 শাবলযমপরং ৫1৩১৫; শাবল্যেন 

‘ভবন্তোতে ৫1৩২৩ । শান্দ আর্থশ্চ ত২- ৮৬৮ (উল্লেখ ) 
শালিনী প্রতিভা ১1১১; শাস্ত্রে ভাগবতং ২৪৩ শান্তেষু 
বুদ্ধিরখিলেযু ১০১১৭) শিক্ষিতানি সুহ্ৃদাং ১১৭) শিক্ষিত্ব 

তত এব ৫1১৫৬; শিখণ্ডচুড়ে| হরি- ৮৩৩৮; শিখণ্ডদল- 

১॥/০ 

পদ্ম চ৷২৫০; শিথিলং মালতী- ৬৷২ক|০ ; শিরীষকল্ান্যদানি 

৮২৫ শিরীষকুহমাদপি ৮|২৬২; শিরীষপুষ্পাদপি ১৭৮, 
৬৮) শিরীব।দপি রাধিকে ৮৩৮ ; শিরীষেণাসক্ত। ৫২৯০; 
শিবলিপ্বন্ত সংস্থানে ১৭৷৫ক|৭; শিব শিব পরিদষ্টং ৮| 

২৩৪ ; শিব শিব ভুবি ৮1২৮৪) শিশুত্বং তারুণ্যোদয়- ৫1 
১৪৫; শিশুতে রাধায়। ৫1১৪৪ ; শিআর তাপপ্রশম।য় ৮। 

২৬৩; শিষ্টাভীষ্টং কৃষাষ্ট ৬২৯; শীতগ্রয্োগৈ- ৫1২৫১; 

শীতলমপি মুরলী- ৮১৭৭; শীতলয়তি মান্নং ৮১৭৭ ; 
শীতাদিতা ভাব- ৮1২৭৩; শীলং কলা কান্তি- ৮২১৩) 
শুকৈর্ব। নিজ- ৫1২৭১) শুণ্ডে কাম গ্রমদ- ৮৷৮২ ; শুদ্ধভেদৈ- 

৩৬৮7 গুদ্ধসত্বতয়| ৫1৩3 শুভং শুভংযোঃ স্তুতি ৭:৬৪; 

শুফরেোদন- ৫২৩২) শূদ্ৰে| বা নিজধৰ্মতঃ ১৭৷১৯; শুলা- 

করোধি হৃদয়ং ৮1১৬৫) শুর্গ।রঃ শ্রৃতিরোচনঃ ১০|১২৯; 

শূর্ঘারী রাধিক|য়|ং ৫1৩৭; শূর্ঘারেহপোযষ ৬৩১7 শুর্গারে 
রতি- ৫1৫7 শৃর্ঘারে ললিতং ৫1১২৫; শুর্দারে ব্যভিচারিণঃ 
৫1৩০৯ শুণোতি য ইমং ২৷৩ক|০ ; শেতে বিধুর- ২৩৯) 

শৈথিলাং যত্ৰ মৃদুলৈ- ৯১৭7 শৈথিল্যাজ্ব। ভবেদ ৬৮; 

শৈবাললক্ষণ ৮৩১৬) শৈব|লবল্ল্যৈব ৫২১৩ শোভ। 

কান্তি ৫১৯৬; শোভা বিল।সে। ৫1১১০; শোউৈব 

মন্মথোত ৫1২০৮) শৌর্ধং দাক্ষাঞ্চ ৫১৯১) শৌর্ধং শত্রু 
দাক্ষ্যমাত্ম- ৫1১১২; শৌরাদিরাত্মন ১7 শ্যাম ত্বামভি- 

সর্তু- ৫1১৮৩) শ্যামধামনি মনোরথ- ৩২২) শ্ঠামনাম 

কথম্দ্য ৫1৩৮০ ; শ্য।মূলঃ কৃষ্ণ- ৫1১৮ক|৭ ; শ্যামস্লধাধাম- 

৫1৭৬7 শ্যাযান্কে চরণৌ৷ ৫1১০৩) শ্যাম।-মাধবয়ো- ৫1১৫৭; 
শ্তাম।মৃতং মদন- ১৭৷১৩৭ ; প্যামাবক্ষসি দ্বাতু- ৫১৭৭; 
শ্যামেন তেন ৪1৯7 শ্যামেন এহিতং ৫1১৭০; শ্যাযে বক্ষসি 

কৃষ্ণন্ত ৮1১৯; শ্যামে স ত্বামভি- ৫1৬০; খ্যামে| নিলীয় 

চির- ৫1১৬৯* শ্যামোইভিরামে| রযণে। ১৭৷৭৬; শ্যামো 

রমঃ পরিচিতে| ৫1২০৯) শ্যামে| বামঃ স ৫1৩৪২) অদ্ধাধিক্য- 

ধৃতেন ৫1৩৬৪ ; অদ্ধান্থিতোইন্ুশৃগুযাদথ ১০!২০কা০ ) আদ্ধেযং 
পিতৃ-মাতৃ: ৫1১১২) শবণকঠোর- ১৭৬; শ্রবণপথমুপা ততঃ 

৫1২৭৪ 7 আবণশলাকেধ ১০১৬ক|০,১১৪) অবসোঃ কুবলয়- 

৮1৭৭7 (ভূৱি)শ্িণঃ কৃষ্-মনো- ৭৫০) শতিতঃ কিমন্যাং 
৫1৩৪৬ 7 শরিয়া সার্ঘং স্পর্ধাং ৮1৭০; শ্রীরুষ্ণ এব প্রণয়েন 



১. 

১১:৫৭ শ্রীকৃষ্ণ: পরবারণঃ ৮১৫৪; শ্রীরুষ্গাথা নামের 

৯3; প্রীকুষ্শীতদ্াতি- ৮১১৮; শ্রীকুষ্স্। জনানাং ১০ 
৫০) শ্রীথগুপি- ৭1১৮7 শ্রীগোকুলেন্্রতনয়ো ৮1১৬৭) 

শ্রীগোপেন্ল্গতে ৫/৩৬৪ শ্রীনাথপাদ- ৭৯৩) শ্রীনাথপাদ- 

পাঁথোজ- ৭1৯৮১০* ১ শ্রীমা মানেনেমামাণ্রীঃ ৭৮২; শ্রী- 

রাধায়া রতিজয়- ৮1৮২) শ্রীরাধাহরিকেলি- ৩৬৪; শ্রীরাধিকা- 

প্রোটি- ৭১০৪) শ্রীবংসঙ্গ চ কৌন্তভস্ত ৮৫৯) জীব্রজ- 
রাজকুমারে| ১০৮২; শ্রীশগ্রীতিঃ স্বনাম|- ৭৯৯ শ্ৰুতি- 

কটাদয়- ১০৫. শ্রুতিমাত্রেণ অ১৯) আতিযুগ্মভিধত্তে ও 
২৫; শ্রতিহত্হৃখদায়িকা ৭৮৬; শ্ৰুতেন ধের্যং যশসা- ১০। 

১২০7 শ্রুতৌ গুঞ্জাদ|ম ৫1১১৭) শ্ৰুত্বা বন্ধুজনস্ত ৫1১৭২ ; 

শ্ৰুত্বা লতাং পুষ্পবতীং ৫1২৫৯) শ্রায়তে পরিমলে ৩1১৯) 

আণিঃ শিল্পতরস্ন- ৫1১৫৫; আোধিশ্চ তে হেম- ১৭৷৫কা০; 

আোত্রে চ চক্ষুষি ৮২৪৪ শ্লথং চর্মান্দেভ্য- ৫৩১; শ্রাঘা- 

ত্বেন ভবেদ্- ৮২৫৮$ শ্লিন্ত বাচকস্তা- ৮1৭৯) স্রষ্টা 
শ্লিযতি ৫1১৫৬) গ্লিষ্টেবিশেষণৈ- ৮1৯০; শ্লেষশ্চ ‘সম 
৬৭) শ্লেযোহপি চ 91২) শ্লেষে ম।গাভেদ ৬৯; শ্বাসৈঃ 

সার্ধং ৮১৯০) শ্বাসে৷ দীর্ঘ) পরিজন- ৮|১৩৮; শ্বাসে। 

দীর্ঘতরঃ ১1১৭। 

স এব ভ্রিবিধো ২২) স এব পরমে। ১২২) স এব 
ভূয়ঃ শিশিরী- ৮৩০৩; স এব হ্যপনাগরঃ ৭1১০) স এয 
রুষ- ১০1৫কা1০ ) সংকল্প: স্বগ্নবিচ্ছেদঃ ৫1৭৭3 সংক্ষেপতস্তাং 
ললিতে ৮1১৭০; সংক্ষোভং জনয়সি ৮২২১; সংক্ষোভেহপি 
৫1৪৮ক|৭ ; সংগোপায্য পটাঞ্চলেন ৫২৩৭ ; সংপৃজিতঃ স্বয়- 
মসৌ ৮/৮৫$ সংগ্রাপ্তেঃ পূর্বমেব ৫1৬৩) সংপ্রধ্থ/মানাপি 
৫1২৪৮; সংযে|গশ্চ বিয়ে!গণ্চ ২৩৮) সংযোগাছ্যাঃ ২৩৭) 
গংললাস মহান ৭1৮০3 সংলাপে! বিপ্রলাপকঃ ৫1৩৫১) 
সংবাদচতুরে ৮৩৪২ ; সংবীজামান। দল- 81২২৫; সংবীতা 
মণিষানতো- ৫1২২৪) সংবুধন্ প্রকুতো ৫1৩৭৬) সংশয়া- 
স্গদতা- ৩৭০7 সংশয়িতো হেতৃহতঃ ১০1১০৬)-সংস।র- 

দাবগ্রপিতং ৮২৬৩) সংসারগার্গো হধমঃ ৮২১৪ ; সংসারা- 
লর্বদংষ্টাতঃ ৮1২০২ ; সংস্ষ্্য। চৈক- অ৬৭) সংকট সঙ্করে- 
ণাপি ৮1৩০৫) স করকিসলয়ৈশ্চ ৮৮৩ ; সকলঙ্ধী নিফলঙ্কে 
১০৭৮) সকলম্কেন্দুবন্নৈব ৮1১৫১; সকলাৎ পরমেশ্বরাৎ ২ 

| আজীমদলস্কারকৌস্তুভষ্ত 

২; স্ কীদৃশঃ কেশিরুষঃ ৮৩০৩; স কৃতী স স্থহৃৎ ৮ 

১০৪; সরুদবলোক্য ৮২৫১; সকৌস্তভে| ভাতি ২৩৯ 

সথা য়শ্চ প্রিয়- ৫1১০৭ ; সখিপত্র্যাং ৫1৮) সথীধিয়।ইসৌ হরি 

৫1২৪৪ ; সধীণ্ঃ সহ ৫1২৭৪ ; সথীভ্যে। য।চিত্বা ৫1১৫২) 
সথীনগ্ুলমণ্যে- ১০1৬৭ ) সখীলোকে। হ। ধিগ্ ৮২১২) সী 

স্মেরাই ৫1৩৭৩; সখে আাসাদেষ। ৮1২৫৭) সখে নৈৰ 

গ্ররোহতি ৫1৩৩৫ ১ সখ্যঃ কথং পরিমলে। ৫1১৬৯) সথ্য- 

শচাঁভরণৈঃ ৫1১৭৪) সখ্যস্তামের পশ্যন্তি ৫1৩৪১) সথ্যা এব 

মনোজ- ৫1১৫৭) সখ্য! শিক্ষিত পাঠিতানি ৫1১৪৬) সথ্যাস্তাং 

কেবলং ৭২৭) সখ্যৈকয়। মূর্নি ৫1২২৫ সথ্যে! নিজৈরের 

৫২১৬; সণুণাবনলঙ্কুতী ১।২কা০) সধঘর্মঃ সাশ্র- ৫1২৬) 

সন্বরস্ত্রিবিবে। ৩1৭০; সন্ধৱত্বৰ্দাপিভাবঃ ৮1৩০৭) সঙ্করেণ 

ত্রিধ| ৮৩১৯; সন্করেণ ত্রিবূপিণা ৮৩২১; জঙ্করেণ ত্রিরূপেণ 

৩৬৭) সন্ধরোহনিশ্চয়াখ্যঃ ৮/০১০ ; সন্কেতং তরস| ৫1১০৫) 

সঙ্কেতং স| পিতৃবনে ১০1৪৭) সঙ্কেতস্থং গ্রিয়ং ৫1৯৮২) 

সন্কেতস্থল-বিস্বৃতিঃ ৫1৩৪৬) সক্কেতাক্মর- ৫/৩৩৪ ; সঙ্গং 

তদেষ নলিনীবু ৮৷১০৭ ; সঙ্গতঃ পবনজাদ্- ৩২১; সঙ্গীত- 

রঙ্দী তন্্দী- ৭১৭,৯।১৪; সঙ্গী পঞ্চম এয ৮১৮৮7 সঙ্গী 

রাসঙ্দতে! ৭১৭,৯১৪) সঙ্গী স্গীতদেব্য। 9৬৩; স চতু- 

*চত্বারিংশ- ৫1৯৮) স চ দ্বেধা ছেক- ৭৭) স চ দ্বেধ। 

নিরূপ্যতে ১৭৪; স চ দ্বৈবিধ্য- ৩৯; স চন্দ্ৰিকায়াং নিশি 

১০।৫৪$ স চ রুষগভিনিন্তে ৫২৬৩) স চ ললনায়াঃ ৫ 

৭৮; স চ সাধর্ম্- ৮১৩০ ;স চে কলঙ্কেন ৮|১২২; 

সচ্চিদানম্দবিভবাৎ ২২; স জয়তি যেন ১২) সজাতীয়ং 

বিজাতীয়ং ৫1১৯. সজাতীয়-বিজাতীয়- ৬১৪ ; সঞ্চরত্যেষ 

৮1১১; সঞ্জাতকম্পোত- ৮২৭৩; সততং গোপস্থভ্রবাম্ ১০। 

9৬ সতত-মুরলীধ্বান- ৩1৫৪; সুতত-মুরলীনাদ- ৫19৬) 

সতামিয়ং স্বারসিকী ১০১২০; সতি প্রেম্ণি প্রায়ে! ৮ 
২০৪; সতি মনসোহন্ত- ৮1১৮১) সতি মম সমুপৈতি ৷ 
১৩২; সতি মা ভৈষ্ট সাধবঃ ৮1২০২; স তু লক্ষ্যক্রগ- 

"1১১; স তেইন্বর্তা কিমতে| ১০1১৮; স তে গ্রাণপততিঃ 

১০1৪৩; সংগ্রীতিমত্ত।ং তব ১৭৬৫; সত্যং কুপ ইবায়ং 
215১৪; সত্যং দ্বোহদদৈবতঃ ১০1১১ $ সত্যং দোহদদৈবতম্ 

১ কাত) সত্যং ভবাঞ্চ এ৭১ ; সত্যং বচ্মি সুধা ৮২৩? 

০০০০ 



| | | 
৷ | 
| 

শ্লোকন্থ্চী ] 

সতাং শৌচং পরয়| ৫1৯০ ; সত্যং সুমুখি রাবিকে চ|৩৩৩); 

সতা- 

সহস্ কার্বন 

সত্যম।লি কুন্গমায় ১১৫; শত্যমেতহ কিন্তু ৮/৩৩২ ; 

মের তবাননম্ ৮১৪৩) ; সংসগ্গমেনৈব ৮1২৪১; 

নোদয়ঃ ৮১৬২) স দক্ষিণে। জগৎ ১০৭০) সদয়ঃ সম- 

মের ৫1১২৪) সদসি শুকবধৃভিঃ ৫1৩৬২ $ সদাদ।নঃ স্নিগ্ধ- 
৮1১৫৪) সদনরক্তে মনমীহ ৮1৩০০; সদানুষ ক্রং 

; সন দ।সদাক্ষিণ্য- ৭৫৩) সদা 

গদানন্দ- ৭৪৬,৫৩ ; সদ| সদানন্দচিদা- ৭৬০ ; সদ|সদ।বে। 

সদান-দ।সী- 

সবৃশী সুখ- ৫২৭৯) 

ত্ময়ি ৮ 

৩০০ ; সদাবলাকামদ- ৩২৭ ; 

৭:৫৩) ৭1৫৩) সদ। সব।সীনিকরং ৭৪৬; 

ম দেনঃ কৈর্ণ ৩৩৩; সদৈব বক্ষ-স্থল- 

৮1৯১ বৰ্ছন| ৫1২৭৮ সদ্গ্রামখরমু ; শপ্যঃ পন্মগভূন্ততঃ ৫1৪০; 

সন্যোহসৌ সহ ৫1১৪৬) স দ্বাদশশত- 41১৩৪ ; স নিদ্ব- 
স্তদ্ধত ৮২৬৩; সন্তপ্তান।ং শ্রুতি" ১০1৯৬ সন্তজিতোহপি 

স ৫৷১০৪; সন্তাড়িতোহপি বিজহাস ৫৷১০৪ ; সন্তাপযন্তি 
বি তুদন্তি ৫1১৯০ সন্তাপয়ামাস ৮1৩০৩; সন্ত্রাসং কিসলয়- 

দগ্ধপ্রাধান্যং 91১; ন্ি 

সঙ্ধিঃ স্ত 

৩১৮; রে 

৫1৫৭ $ সন্দি সন্দেহে| রূপকং ৮৩১) সন্ধিঃ 
; সন্ধিনাপুাদযনস্ত ৫| 

৫1৩১১; সন্ধিস্থগন্ধি ১৪3 

সক্ধুক্ষতে ন হি ৮1২২৮; সন্ধৌ বন্ধুরমানসঃ ৫1৩৭৬ ; সন্ধ]- 
দাবস্ফ,টে ৬৯) সন্ধাত্ত 

শুবলতা এ২) থব| ৫1৩১৪ 

রাঃ স্বাশ্চত্বার- ৫1৩১৬) সন্নাণ ব্রজ- 

কেলি- 91৯২) সম ন্যাসোহথান্তরস্ত ৮১৬৮) সপক্ষাণাং 

বিগক্ষাণ!ং ৫1৩১৩ ; অপত্বভাবাঁদিব ১৭৯৭; সগীতবাসাঃ 

শিখি- ৮৩৩৭ ; সপ্যচত্বারিংশ- ৩1৪০ ; সৈতে তৈঃ সমং 

৬৭১ মপ্তৈব স্থারযত্বজাঃ ৫1১৯৬) স প্ররুতি-লিঙ্গ- ৭৬৯; 

সভন্বাভদ্ব- ৭২; সমং তুদবৈদগ্ধাৎ চ|১৯৭ সমং সমত্বং 

সমতা তু ক্ষচিদ্- ৬।১৩) সমতৌজ্জল্যমেব 

৬1৯) সময়েইন্া ছুঃখ- ৮1৩৩১ সম্রাগে| দক্ষিণস্ত ৫1৯৫) 

সমরাল| রুষেবেয়ং ৭৭৩) সর্থাতে পরেণ ৮১৬৮3 সমস্ত- 

কল্যাণ ৭18৫7 সমস্তগুণ'ভূষিত| ৯৩7 সমস্তবস্তুবিষয়- ৮| 

৬; সমস্তবাস্তে কতম- ৭8৫ ; সগাংসমীনাবলি ১০৷৩৩ ; 

সমানেয়ঞ্চ মননে 9১৩) সমালোকে বিলোলতা ৫1২৫৮; 

সমাসমাভ্যাং নিময়ঃ গমাস-ব্যাসয়োঃ 

সমাসোক্তিরসম্বন্ধ- ৮1৯০ ; সম।হিত-সমাখায়। ৮/৩২৩ ; অগা 

হিতাত্মনো ২৪; 

তব ১০৯7 
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সমূদ্যান্তী কান্থি- ৮1৮৬) সমুল্লসন্নঞ্জুল-_ 
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৭|৭৫ ; সমূলমুন্মালি সমূহয়োঃ কিঞ্চন ৮|১৯৬; 
সমে এব বভূবতুঃ ৭৭৩; সমে দে তামসী ৭1৭৪; সম্পাদ্দিত|- 

সম্প।ছ্য। কবিপুঙ্জবৈঃ ৮1২৯৬) সম্প্ৰতি 

দাবানল- চ|১৭৩; সনগন্ধ।স্তবতো- ২|২৩ ; 

সম্বন্ধে যাইন্যধী- ২1১৫; সম্বন্ধে| 

সম্তাষণঞ্চ বচস| 

সস্তোগে বিগ্রলন্তে ৬১৭; 

বম্রংশ্চ চ|১৬৭ ; সম্মে।হায় 

সরসঃ গ্রতিভা- 

সরস্বতী কাপি ১০। 
৭৫৬; সরস্বতী তে মদনু-হ্বরূপে 

৭৫৬; স রাসলান্তং বিততান ১৭৷৬ক|৭ ; স রাসলাস্যোং- 

সরোজকোরক- ১০৭১ 3. মরোরুহাক্ষ্য| হৃদি 

সৰ্বং চর্বয়সীব ৫1২৭ সৰ্বং ধ্বনিস্তজ্জনিত্বে ৩২3 

সর্বত্র তে কৃষ্ণ ১০1৬৫ ; সৰ্বত্ৰ 

সমবতিত্বং ৫1৩৫৭; সৰ্বত্ৰৈবাভূতে| ৫১৮) সর্বথ। স্থরসায়তে 

তমেৰ ৮২৬৩) 

স্তব ৫|১৯০; 

সম্প্রয়োগঃ ৫|৭ ; 

সম্বন্ধান্তরৱহেতুক! ২৷২৪; 

বচনঞ্চাপি ৩৪৮) সম্ভ।বনে!পম|নে- ৮৫৬7 
সম্ভেদ: ন্বেদ- ৭১১; 

সম্ুখং নৈৰ ৫1২৭০ ; সম্মে।ইয়ংশ্চ 

বিনেদ্বনায় ৫1৭০; স রবঃ শ্ৰুতি- ২|৩; 

১1৪7; 

শালী ১1৯; সরনঘতি রতিং চ|১৮১; 

৭; সরদ্ধতীতে মদন্থু- 

সব- ১৭৫৪; 
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৫1১৪০ ; সৰ্বনায়কঘট!- ৫1৮৮$ সর্বশুদ্ধরস- ৫1৮৮3 অর্বাভি- 

রপ্বিততয়| ৮1৮০ ; সর্বালঙ্কারমাঞ্জিক। ৮1২৯৬ সর্বাবস্থ!- 

বিশেষেযু ৫৷৪৮ক|০,২১২ ; সর্বান্ষপরাস্থ 1১০১; সৰ্বাশ্বপি 

চ ৬২০ সর্বান্ববস্থান্থ ৫1২১৩ সবাস্বের দশাস্থ ৩৬; 

সর্বেহন্ুকুল- ৫৯৪ ; সর্বেহমী ধীৱ- ৫1৯১) সর্বে রসাশ্চ ৫ 

৫; সর্বেবামেব ধর্মাণাং ৮১২৯ সর্বে। ধৰ্মঃ কথময়ম- ৮| 

১৩৮; সললিতমুপনীতাং ৫1২৬৪) সলীলং বিভ্ৰ।ণে| ৫১২২ 

সলীলমবলোকিতং ৫1২২৬; স বাধ্ধিল।সঃ আরবসং ১০1৫৫) 

সবীজে। হি কবি- ১৯; সব্বং ণিব্ব।হিদং ২1৩৫; স সমাধি- 

রিতীর্যতে সসমাপ্তপুন- ১০।৭৩) স অমুচ্চ ৮ 

২১১; স সর্বাগমকোবিদঃ ১৯ $ স সর্বেষু রসেষের ৬২০3 

সসার রসসার- ৭১৯) সসার স। সস।- ৭৬৬ সসার সাসমার 

৭৬৬) স সারসাস-সার- ৭৬৬) স স্ুক্ষঃ কীৰ্ত্যতে ৮২৪৯) 

সস্থায়ী কথ্যতে ৫1৪; স স্তাদ্বহ্ববিধঃ ৮১৪৬) সহচরজননী- 

সহজং যং ২১৩) সহজন্ম। কাল- ৮1৩৯১; সহজ- 

মূরুণং নেত্ৰদ্বন্থং ৩1৫৪১৫৮৬) সহজেনেতরে- ৮1২৭১ সহ 

তুলয়িতুং ৩৷৫; সহস্তি গন্ধং বি ৩৪১) স হরশ্য করগ্রাহঃ 

১০1৮০) সহ সখ্যেকিকা- ৫1১৮২ ১ সহসৈব প্রকাঁশতে ৬| 

৮২৫৬; 
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১৯; সহায়াঃ আঃ সহচরা- ৫1১০৬) সহায়োইস্তা ন ৫1৩৬৪ ; 

অঁহাবস্থানবাদেন ৮৩১০7 সহিত! তু প্রয়োজনে ২!৪ক০ ; 
সহোক্তিঃ সা সহার্থেন ৮১৮৪ ; সাকং তথাপি ৪1৪; সাকং 
দেহৈরহহ্ ৮1১৯০) সা কন্তা সর্বদ| ৫1১৪১ সাকাজেট। 

নির্বাহে ১০১০৮; সা কান্তিরেকান্ত- ১৭৫৫; স| কিং নিশা 
সখি ৫1৬৮3 সাকুতৈরচনৈ- ৫1১৬৬ ১ স| ব্রমেণ গ্রদর্শাতে 

৮/৩০৫ ; সাক্ষাত্বমিব ভাঁবিকম্ ৮১৯৮; সাঞ্গাদাকম্মিক|দ্- 

৫1৬২; সাক্ষাদ্বতিনি জীবিতে ৫1১৬২ ; স| গণ্ডয়োঃ পুলক- 

৫1২০০ ; সাঙ্গীভবতি তৎ- ৮১৮০) স| তৃতীয়া বিপরধয়ে 

৮,১২১; সাত্বিক অপি ৫1২৯৫; সাত্বিকী চ সতাং ৭৭৪; 

সা দক্ষিণে মকুতি ১৭১৩৩; সাদৃখ্যহেতুক| ২২৪) স| দ্বিধা 

ভিছাতে- ২১৬) স| দ্বিধৈকাবলী ৮২৭৪ ; সাধকান্তরনির্দেশঃ 

৮1২১১) সাধর্ম্যাদথ বৈধর্স্যাৎ ৮1১৬৮ সাধবশ্চ চতুবিধাঃ 

২1৭7 সাধারাশ্রীঃ শ্রীরাধ! ৭1৮২; সাধ্যসাধনসঞ্ত।বে- ৮২২৭) 

সাহধ্বনি খাতে ৭৯০7 আধ্বসাধুতয়।- ২৬ $ সাধবসাধবন্য- 

দত্তাজ্ঘি- ৭18৯7 সাধ্বপাধ্ববিচারতঃ ৭1৪৯7 সধ্বসানি 
দমাশ্বাস| ৭1৮১; সান্দ্রচনদনরসাদিযু ৮২৩৮ ; সান্দ্ানন্দং নন্দ- 

৮1৩২৬ ; সান্দ্ৰাননদাঘনং ৬৩৩) সাম্দ্ৰানন্দলয়স্ত ১২২) সান্দ্র- 

নন্দবিনিদ্রিত- ৫19৯) সান্নিধ্যমন্তশব্বগু ২৩৮) সাহন্ত|- 

গ্রান্দিকশ্ত ৮৯৬) সাপহু,তিরনেকার্থ- ৮৮৪7 স| পাঞ্চালী 

নিগদ্যতে ৯1১১) সাপি চ ভূশমন্থ- ৮২১৭) সাহপ্যবস্থা- 

৫1১১; সা গ্রীতি-মৈত্রী- ৫৬) স| ভবেদভিসারিক। ৫1১৮২ ; 

সাভিধ। লক্ষণ! ২1১৩; স| ভৈম্মী কুণ্ডিনে ৫1১৩৯; সাগাজিক- 

তয়! ৫৪; সা মাধুর্ধান্তর- ৬১৬) সামানাধিকরণ্য- ৫1১৫৭) 

সামানাধিকরণ্যমত্র ৫২২) সামান্তযুতে। বিশেষে ১০১০৭; 

সামান্স্ত স্থিতি- ৮১২৬১ সামান্যে সবিশেষঃ ১০১০৭; 

সামুদ্রং নবনীতং ১০৩৯ $ সাম্যমৌদাৰ্ষ- ৫১২৩; স। যদ্- 
বিভেদ ৫1২০৩; সাহয়ন্তী বনমালিন। ৭,৮০7 সারঃ সাবধিরুৎ- 

৮1২৫২ সারগ্রহে। ভবতি ৮1১০৫; স| রতিঃ পরি- ৫1৭; 

সারমাহবধ- ৭৮৮) সা রাধামন্ত- ৫২৮১7 সা রাধিকা স্থর- 

মণী- ৮৮০) সারূপ্যে লিঙ্গভেদস্ত ৮1৩৩৯) সারূপ্যে স্তাদথা- 

প্রঃ ৭২৬; সারোপা সারোপ্য- ২1১৯7 সার্থানর্থবতাঁং ৭ 

২৯; সার্দং গৃত্বৈধিদধতি ৫1২৮) সার্দং তেন রতি- ৪৬; 
সাৰ্ধং যন্নিজদৈবতেন ৫1৮৪3 সার্দং যান্তঃ প্রিয় ৫৮২) 

 ্রীত্রীমদলঙ্কারকৌন্তভন্ 

স| ললাস সলালস। ৭1৭৮; সলাকার-রকাঁলাসা ৭৮৩, 

স| লাটী স্তাল্লাট- ৯1১৭) স। বক্রোক্তির্ভবেদ্- ৭১) ৰ 

ব্যগ্রদীরজনি ৮২৮১; স| শোভ1 মিলিতোচ্যতে ৫1১১১ 

সাশ্রযণনরুচির্যদদ্য ৫1২৯৭) সাইইশ্বামাদ-নি- ৭৮০; স| নাধু 

ধুততরার| ৭৬৭) সা সৌহাদ্দি- ৫1৯) স| শ্মিত্বৈব শিখামনি 

৫1১৭৬) স] স্তাৎ প্রোধিত- ৫1১৯১ ; সা স্কাৎ স্বাণীন- ৫ 

১৯৩; সা স্তাদার্থী চ ৮৬; সা স্যাদ্বাসক- ৫1১৮৯) 

সাহসেন কতমেন ৫1২০৫; সিঞ্চ মে কর্ণয়ো- ৮1৩৬) সিদ্ধা- 

ভোগঃ ৩১৩; দিষেবে রাধাধ্দং ৫1৩৯; সীমন্তচ|রু দয়িতশ্ত 

৫1২২২ ; সীমন্তাগ্রনিবেশিতা- ০1১৭৫) সীমন্োপরি বন্ধু 

€16৮; সুকুমারতয়!- ৫২৪৩; স্থকৃতৈঃ কারণ।য়িতৈঃ ৭1৯৫) 

সুখং বা দুঃখং ৩৫৯ সুখভোগান- ৫1৬; সুখে দুঃখেইপি 

৫1২১৭) স্ুচিরমগচরীভিঃ ৫1৩৬২) স্ুগ্ন্ঘরে এখ ৩১৮) 

স্থদপুব্বং বি ৪1১২) স্নদুগ্রওহ। মহ ৩৪৩) স্থদুগু ওহ বি 

৩1৪৩) সুদুর্বারঃ কাযে! ৮২১২) স্ুধয়। স্নপয়া- ১1১) সু- 

নির্সলমিদং ৮১৪৩; স্থনিষ্টরষ্যতকটাক্ষ- ১০1৩৪) স্থপ|বনো- 

ইয়ং তব ১৭৬৩; স্থবল যদয়ং ৩৫) সুভ্ধাননগিদং ১৭ 

৭৯; স্থমরই দ|ণিং ৩৩৭; সুমহিমহিমকর- ৭1২৮ ; স্থমুখি 

স কিমব।- ৫1১৮৬) স্থরগুরুভির্য।চিতে। ৮২১০ ; সুরজ্যেষ্ঠ।- 

দিকৈরপি ১০৩৭; স্থরতরভসে| ১০।১০৫ ; সুরতরুচিগোপ- 

৭5৬) সুরতরুরেষ ৭৩৬; সুরতসমরভেরী- ৮1৭২ ; স্ুর- 

দ্বিষে| হেলয়। ৮1২১০; সুরভিণি কুস্থমে- ৫৫২৬৬ স্থুরসার্থ 

ভূষিত- ৭৩৭) স্থরসে নর্মণি 0২৮২) স্ুরাচার্যঃ স্থর।লয়ে 

১০৪৮ স্থরাস্সর|ণাং মুকুট।- ৭৬০; স্থবক্রয়।হসৌ রতি- 

১০1৩৪ ; সুশ্লিষ্টং কুরুতে ৫1১৮ স্থসংস্থানং রীতিঃ ১1৫7 

সুসজ্জাহপেক্ষতে ৫1১৮৯) সুহৃদাং বচনং ৩৫২) স্থুহৃদীধি- 

৮1১০৪ ; স্থহদ্বিয়োগশ্চ ৮1১৩৪; স্ুক্ষার্থে। যত্ৰ ৮২৪৯? 

্যান্টরোধা- ৫1২৮১) স্থক্কণ্যোরেব ৫1২৪) সেয়ং চিত্তরসায়নং 

১০১৬কাত ; সেয়ং মথুরানগরী ৮1২১০) সেয়ং লোচন: 

কৌমুদী- ১০১১১) সেয়ং লোচনচন্দ্রিকা- ৮7৭৮; দৈৰ 

দেবাদি- ৫১০? সৈব নর্মসথী ৫২৮২ ; সৈব প্রিয়সথী ৫1 

২৮০) সৈব গ্রীতি- ৫1৭) দৈব দৈত্রী ৫৮) সে| ইহ ণঅৱে 
ঘরে ৮1৩৫? সোহন্যস্তারোপহেতু- ৮1৭৯ সোপমেয়োপমা- 

৮1৫১; সোমন্তোমনিদাঘ- ৫২২) সোহয়ং গোপবধূ ১৭! 
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৮৭ সোইয়ং সাক্ষাদ- ৩৷৩৬ ; সে৷হহং রাধেইভি- ৬1১৫; 

সৌটীৰ্যং স্মরভূণতে- ৮৷৭৮; সৌন্দবক৷ম ইব ৯১৯; 

সৌন্দৰ্ধমাদায় চ1১১১; সৌন্দৰ্বহ।সে| মণি- ৫২৩০; সৌভাগ্যং 

কিমতঃ- ১০1৪৩; সৌভাগাং মম পুন- ১৭৷৫২ ; সৌভাগ্য- 

(মেতদধিকং ৩1৭) সৌভাগ্যন্ত বিলাস- ৮1৭৮3 সৌরভ্য- 
হানির্বপুষো- ৫1২৩; সৌরভ্যদিব ৬১৯; সৌহিত্যঞ্চ 
রুজঞ্চ ৫1৬৭; সৌহৃদং হৃদয় ৩২২, স্বন্ধ|দ্ধন্ধি ভূজৌ ৫1৫১3 
স্থালতি তিমিরং ৫1৭২ ; স্তনকনকঘটীং ৫২৪০; স্তনগহাস্যা- 

পানাদৌ ৫1২৩৯; স্তনঘটয়েঃ স্মারিতঃ ৮২৭৮ ; স্তন-জঘন- 

নিতম্ব- ১০1৪৬) শুনদ্বরং তে হৃদয়স্ত ১৭৮; শুনো।ণী মান্দাং 

৫1১৪৪; স্তনহতিপরিভূতে। ৫1২৬৬ ; স্তনিতাদি চ জল- ১০1 

৯৪; স্তনৌ তে হিমবদ্- ৮1৩৩২ 7 স্তনৌ সুবকবিভ্রমৌ ৫ 

১৫০) স্তম্ভঃ শ্বেদোহথ ৫1২৯৬) সুম্ভে| জাতশ্চিরমথ ৫1৩৬৮) 

স্তবেন লজ্জা দ্রবিণৈ- ১০১২০) শুবৈঃ স্ততঃ কেশিহা। ৭৩৭ ; 

স্তিমিতমৃদুল ১০1৪৬) স্ততিঃ স্তাত্তভদন্তখ! ৮1১৮৫ ; স্তত্য| 

কীন্তিঃ প্রধাতি ১০।২৩; স্তমঃ কিন্বামন্তোধর- ৩২৩ ; স্ডেয়ে 

ভীমান্ বিচিত্রী ৫৩৭; স্তোকাহপ্যাকল্প- ৫২২৭) ব্রিয়ে- 

হবতীর্ণাস্তেন ৫1১৩৬; স্ত্রীমণ্ডলমমণ্ডয়ৎ ৮৩২৭; স্ত্রীরত্ব- 

বক্তা নব ১০/১১৩; জ্ৰীরৱভ্বৈযৈজ্ুসৌধরত্ন- ৩৬৩) স্থলমিদনা- 

ভাঁতি ১1১১০; স্থাগুঃ কৃষ্ণগুণ।- ২1৪২ 7 স্থানে স্থানে যদি 

৮1২৪৪; স্থাপাতে খণ্ডতে ৮২৭৪) স্থ।য়িনাং বাভিচারিণ।ম্ 

১০1১২৬ 7 স্থায়িনামাশ্রয়ে। 0১7 স্থায়িভ|বস্ত ৫1২৯১ 7 স্থিত! 

ব| কালিন্দী- ৫1১২০ স্থিতিং স্বাভাবিকীমপি ৮1২০৬) 

স্থিতির্মদভরালস। ৫২২৬; স্থিত্বাপেতি গ্রশে!ভতে ৫1৮০; 

স্মানোখিতাং কৃষ্ণ- ৮২৭৩) স্নায়ী নিশীথেযু ১০।১৬কাৎ। 

লিগ্ধং লোচনলোভদং ৭1১০৩) স্িধ্ধমুগ্ধবচনং ৯1১০; স্িপ্ধ- 

শ্যামমযাত- ৬৩২) সিগ্বন্য।মলকান্তি- ৩।২০ক|০ ; লিগ্ধা- 

কর্ণরতি ৫২৭২) সিগ্ধাঙ্সী দয়িতে। ৫1৩৭১) ল্গিগ্ধা ভূর্গত 

৩|৭২ ; সেহপাকগথে! ৫1১৩; স্রেহে| দূষণমেব ৪1৭7 স্পন্দতে 

যদি পদাদি ৩২১; স্পর্শাঃ স্বপঞ্চম।- ৬২২; স্পর্শাদপ্যধিকং 

১৭১১১; স্পর্শেন যস্তে ১০।৬কা০) স্পর্শেন যোইসৌ ১০1৫৩) 

স্পর্শেনাপি ন বেদ্য ৫1৩০; স্পৃশতি হরৌ বহু- ৫1২৪০; 
স্পৃশনিদং ৫/৩৬০; স্ফীতং গোকুল- ৩৭২; স্কুটঘোরকটু- 

স্বনঃ ৫1২৬) স্ুটমপরাদ্বং ৪1১; স্কুরখকনককুগুলঃ ৮1৩১৪ ; 

১%/০ 

স্কুলিঙ্দা ইব দাহকা£ ৮1২৬৫) ক্ফুৰ্ত্য।নন্দলয়েন ৫1৩৬৫; স্মরণং 

ভ্রান্তিমাংস্তদ্দ ৮২৭৭; প্মরশরমীন- ৮1১৩৯; স্মরসমরসমাপ্তৌ 

81১০ ॥ স্মর।ণিকে স্ম ৭৬৫) স্মরালসাঙ্গীকুরু ৭৪৪ ; স্মর|- 

লপার্দী বিদু 9199) স্মরেষুণিরিব স্ফুরং- ৮1২৪) স্মরোহস্থ। 

নিষ্পন্দং ৫1১৪৫) শ্সিতকুল্গমৈর্গোপ- ৮৮৩; স্মিতে ভাতি 
স্মের। ৩৫৯; স্মিত্ন৷ ভামিণি ভাবিতৎ ৫৷১৬৫,১৭৮ ; স্মিত 

বিক।শিত- ৮1১৮৩) স্মৃতিঃ গ্রাগ্বৃন্ত ৫1৩০৩; স্থৃতিন্চ 

গুণ- ৫1৪৩ স্মেরারবিনবদন।- ৯1১৯ ;, স্মেরেন্দীবরদ।ম- ৫1 

১৫৫; স্তন্দতে নধুরিঘা- ৩২১) স্তন্দাৰ্ডের্ললেপনং ৫1৫৫; 

(আনন্দাস্তন্দি বোপিতমন্তরে ৮২৬৫ 3 স্তাতাং তদণিকং ৮। 

২৬৬ ২ স্তাত।ং তাপগ্রশমন- ৮২০ ॥ স্কাৎ সাকুতৈবিশেষণৈঃ 

৮1২৩০; স্তাদেক| প্রত্যয়ে ৮১৫১ স্তাদৈক্যং তেন তদ্- 

৮1৩১৮ ; অজং ন কাচিৎ ১৭৷১১ক|৭; অন্তে। নীলনিচোল- 

৫1১৮৩) স্ব এব রাগোহস্ত 0২৮৩; স্বং চাঁপং ত্য|জয়িষ্যুতি 

৮1২০০ 7 স্বক্ঠং তন্বন্দী ৫1১২০; শ্বকারণাদি- ৫1১৪ 7 স্বকীয় 

কীর্তাৰপি ৮১৮৬ স্বকীয় তু কতো দ্বাহ। ৫1১৩৭; শ্বকীয়। 

তু তরিপা ৫1১২৯) স্বকীয়! পরকীয়েতি ৫১২৮7 স্বচুম্বলগ্নাণর- 

চ|৩০৮ ; স্বচ্ছন্দং লিখিত। ৫1১৫৬ ; স্বজত ইব ৪1৩; স্বজনে 

কবিন| ৭৷৯৮ ; স্বজুগুগ্ন। তু ৫1৩০১; স্বতশ্চপললোহিতে ৮। 

২৭২; স্বতে| ভদ্ৰং কিঞ্চিডৰবতি ৮৷১১৪ ; স্বপা্টযাদিভয়।- 

৫1১৪০ স্বপ্ন: স কিং সখি ৫1৬৪7 স্বপৃস্ত সুপ্তি- ৫1৩০৬; 

স্বপ্লাদূবা অবণাদ্বাপি ৫1৬২; স্বপ্নে পশ্যন্তি য| ৫৩৪৩; 

স্বপ্নেহপি প্রতিকূুলতাং ৫1১০২ স্বপ্নে সাংজনি ৫1৩২৮) 

ব্বভক্তসন্কল্প- ৮1৫২) স্বভাব ইব লজ্ঘিতঃ ৫1২২৬ স্বভাব 

এবৈষ ৮1১৮৭ 7 স্বভাবমূদু বক্রত]- ৮২৭২; স্বভাবরাগ। ন 

১০৬৫) স্বভাবস্থন্দৱঃ ৮1১৮৪; স্বভাবাদ্রপ্রতিচ্য।বো ৫1১১৯) 

স্বভাবে।ক্তিঃ স্বভাবস্ত ৮১৮২ 7 স্বমুতিং প্রতি ৫/৩৩৭ ; স্বয়ং 

লক্মোচ্ছ সং ৫1১৫৩) স্বয়ং স| গীক্ষ্ণঃ ৫1১৫৩ ১ স্বয়কৈষাং 

বেষানতি- ৫1১১৪; স্বয়মুত্তরদ।য়কঃ ৫1১০৮; স্বরভেদশ্চ বেপথুঃ 

৫1২৯৬) স্ববাক্শব্দাৰ্থয়ো- ২৷৫; স্ববাসসা লুম্পতি ৮৩০৮; 

্বন্বস্বতন্ত্রাতো- ৫1৩১৩ স্বাতন্রোণ পৃথক্ ৫৩১০; স্বাদকানাং 

তখৈব ১২২7 স্বাননারসসত্ষ্ণঃ ১1১; স্বান্তে মন্নথ এষ ৮1 

১৩৬) স্বাগঃ স কিং সুমুখি ৫1৬৮; স্বাভিরূপ্য-কমূলা- ১০। 

৮৯; স্বিন্ন|৷ গদ্গদভাধিণী ৫1২৯৭; স্বিন্ন৷ সকম্পা 0৩৫৯ । 
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১৮০৮: রঃ 

ংসীব হংসি মদ- ১০1১০ ; হংহো নাগরি ৭া৩$ হংহে। 

প্রেম তব।য়খে! ৮১১০7 হঠাত্তেনাশ্লিষ্টা ৫৩৭২ ; হতবৃত্তং 

হীনা- ১০৭২ $ হৃতা হোকেন হরিণ| ১০1৬৯) হয়ত রজনী- 

করাঃ ৪1১৪) হরবন্ন ত্ত- ৮1১৫৫) হরসি কটাক্ষেণ ৮১৫৮ 

হরিচরণরত্র- ১০1৪৯ হরিণ হরিণ ইব ১০৬৯) হরিণ 

হরিণারুতিঃ ৭৫১ $ হরিণ| হরিণাক্ষি ৭৫১ $ হরিণে। মূরলী- 

৪1১২; হরিপরিচয়ান্নীবী ১০১০৫; হৃরিপ্রিয়েষেব ১৭ 

১১ক|০ ; হরিরভিযাম্ততি ৮২১৯$ হরিরিব রাধা ৮1৫০) 

হরিবৎসশয়াসন্নৌ ১০1৩৯) হরিসন্দর্শন- ৮1১৩১; হরি হরি 

হরিণাঙ্গী- ১০1৮৪) হরীয়তে সা স চ ৮৩০) হরেঃ কূপ! 

কাপি ১৭৷১১ক|০; হরেঃ গ্রকাশেন ৮1২৪১ ; হরেরাপীদেতৎ 

৫1২৩৩) হরৌ নিহিতমানস।- ৮২০৩; হৃৰ্ষশ্চিত্তম্ত ৫1৩০৪ 7 

হর্যন্থেন ব্যজনি ১০।১৩২) হর্ষোৎকর্ষান্নাক- ৮1৩২৬; হৃলঞ্চ 

পাণে ন কথং ১০১৫) (হালা)হলপরিদিপ্ণ- ৮২২৬) হস্তি 

হরিতাং ৫1৭২; হসিতং চকিতং ৫1১৯৮; হসিতং স্তাদ্বৃথা- 

৫1২৬০; হা] কষ্টং ছ্োৌঃ পপততি ৫1৬১7 হ| ধিক্ প্রাণৈঃ সহ 

৮1১৯০) হারাদিভি: সংক্রটিতৈ- ৮1১৯৫) হারিতং চ নিজং 

৮1১৪১) হারিদ্ৰঃ স তু বোদ্যো ৫1৮১) হালাহলঞ্চাপি ৮। 

১৪৪; হাঁলাহলমপ্য- ৮৩৩; হালাহলাভাঃ ৩৫৬ $ হাব- 

হেলান্্রয়ো- ৫১৯৫; হাসে। জাতাঙ্কুর ৫1৩৭৪; হাস্তে 

৮1১৫৯) ১৭৩ 

হৃদি কম্পশ্চম্পক- ৮২১৮; ভ্গ্তন্তি তেযামপটৈ- ৭২৫; 

মযান্গতে ৫1১১৫) হেতবঃ স্থ্যরিতি ৬৪; হে 

[ ্ রীশ্রীমদলঙ্কারকৌন্তভস্ত গ্রৌকম্চী ] 

ভীতির্ভয়ানকে ৫1৫; হা হন্ত কেনাপি ৮1১৪৪; হা হন্ত স| 

তামসী ১০৫কাণ ; হিঅঅং চ্চেঅ ২৩৩) হিনম্তি তৈরগ্ 

হরে ৮/১১১) হিনস্তি যত্তদীয়েকিঃ ৮২৬৯; হিমকরকিরণা, 

ইমকিরণকিরণ- ৭1২৭ ; হিমাগমেনেৰ ৮| 

৪১; হিমানিল তবেদৃশঃ ৮1২৩৩) হুং মাতরন্তর্হিরেতি 

৫1২৫৩) হুমিতি কুতক- ৫1২৬৪; হৃতে নীনীগ্রন্থৌ «৷ 

৩৮) হৃত্তাপানাং স্থণ|- 1৮৫; হৃৎ পুচ্ছ পুচ্ছামি ৫| 

৩৬০; হৃদরজ্ঞ। সখী ৫1২৭৯ হৃদয় ব্দন্টরক্তং ৫1২৬৮; 

+) 

হদ্যাকাশ|- ২1৪; হৃন্ত! সঙ্গীতভগি- ৫1১২৭; হৃণ়েত্ৰাদি- 

বিকারৈস্ত ৫/২০২: হৃষ্ট৷ কিং শ্রুতমশ্রুতং ৫1৩৭৮); হে কৃষ্ণ 

ভক্ত তু 
ত 

৮1২৪০; হেতুরূপক্রিয়া- ৮1১৬০; হেত্বোরুক্তৌ ত্রয়াণাং ৮ 

১৪৬; হে নাথ কৃষ্ণ ত্বমিব ৮1৫২7 হে ভদ্ৰ ভাদ্রপদ- ৪1৯) 

হে*মুগ্ধাক্ষি পরিষজস্ব ৫1৩৬৫) হেল। স এবাভি- ৫1২০৪; 

হেলৈব শোভ। লাবণ্য- ৫1২০৬) হেলোদঞ্চরব।ঞতে।- ৮1৮৭; 

হে বাসন্তি বিলেকিতাছ্য ৫1৭৩; হে সখি মা কুক্র- ১৭৮৩; 

হান্ম্থাগমনোদয়ঃ ৫৩১৪) হ্রিয়েব নিমিষৎকুশেশয় ৮1৩০৯ 

হীঃ শ্রীবিদ্য। ধৃতিঃ পুষ্টিঃ ৮1২৯৫ ; হ্রীনাশঃ স্তাদথোন্মাদঃ 

৫1৭91 

লিপ্ত 

শ্ৰীমদলঙ্কারকৌস্তভ-গ্নোকসুচী-সংযোজনম্ 
উত্তমং কাব্যমেব ৫1১৭ ৷ 

এঁকধ্যং ভাব ৫1১৫১ এঁক্যং নিবধ্যতে ৮২৮৭ | 

ছনং যৎ্পাঁদপীঠং ৬২৯; ছন্নেন র৷জসি ৮|১০৬; ছায়াপি 

গমন- ৫1৩৩০ ; ছায়েব যাহন্থ- ৫1২৮০) ছিন্নাৰ্ধহাররাধ৷- 
৮1২৭৮) ছেকচ্ছেক-শুক|- ৩1৬৪ । 

বনঙ্কুবাণিবিনোল- ৫1২৩৫ ; বঞ্ধানিলমিব ১৭৯৯; ৰীণে 
বীণঃ ৩২৪ । 

ণ এখ তুহ ওসরো ৮২৪৬) ৭ তেণ দোহো ৩1৪১7 

ণবপূপস্থআ সমল| ৩৪১; ণহরা পড়িবিংবিঅং ২/৩৩; 

ণিঅপরবিবেঅকুসল| ৩৫৫ ; ণিঅপরিবারং ৩৩৭) ণিবড়ন্ত- 
বারি- ২৫০; ণিহুঅণকধাহিং ৩।৩৭। 

ফলং যং সা বিভাবন! ৮।১৬০; ফলকে লিখিতং ৫ 
১৪১ ; ফলমন্তছুদাহতম্ ২৩১ ফলমপি ফলং ৩1৫; ফেন- 
নিষঠীব- ৫1৩০৫ | 

বছত্রিংশৎ-সহিতা ৫1১৩৫) ষটুশতী নায়িক₹ ৫1১৩৫) 
ষড়েব মর্মাণ্যব- ৮১৩৪ ; ষড়, ধীরাদিপ্রভেদতঃ ৫1১২৪; 

ষড়,বিন্দুবস্চন্দ্ৰাঃ ৮৩১৮) যোড়শবিধাস্ত 0৯৭) যোঢ়া 
পুপ্ত। তু ৮৭) ষষ্ঠ; কোহয়ং নয়নময়ি ১০।৫কা | 

২ ০০০-777৮ 
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_আীজীমলক্ষ ৰক্ধতীয়- + 
লগলিল্কালীহ আল্দস্পজ্ন্ 

[ প্রথমকিরণঃ] 
শরীরও শব্দার্থে। ধ্বনিৱসব আত্মা কিল সো 
গুণা আাধূর্যাদ্যা উপনিতিমুখোহঅন্কাতিগণও | 
সুসংস্তানং ৰীতিঃ স কিল পরজঃ কাব্যপুক্রষো 
যছন্যিন্ দোষঃ সাাচ্ছুবণকটুতাদিঃ স ন পৱঃ ॥ 
কাবিবাঙনি্িতিঃ কাব্যং নিপুণ কবিকৰ্ম তৎ ॥ 
স্সবীজো হি কবিজ্ঞেয়ও স পর্বাগমকোরিদঃ । 
স্লৱসঃ প্ৰতিভাশালী যাদি স্যাদুভমস্তদা | 

বীজং প্রাজ্তনসংস্কারা্বশেষঃ কাব্য ব্রোহভুঃ ॥ 

প্রজ্ঞা নবনবোলেখশালিলী প্রতিভা মতা || 

উত্তমং ধ্বনিবৈশিষ্টো মধ্যমে তত অধ্যমহূ ৷ 
অবৱং তত নিস্পন্দ ইতি জিবিধমাদিতঃ | 
ধনেপবর্ন/ভ্তরোদ্গারে তদের ন্যভমোভওময্ / 

শক্জার্থয়োশ্দ ৷বাচিত্ৰ্যে দ্বে যাতঃ পুর্বপুর্বভাম্ ॥ 

যশওপ্রভতেঃব ফলং নাস্য কেবঅমিষযতে ৷ 

নিৰ্ম্মাণকালে খ্ৰীকষ্ণগুণলাবণ্যকেলিয়ু ৷৷ = 
চিত্তসয্যাভিনিবেশেন সান্দ্ৰানন্দলয়স্ত যঃ | 
স এব পরমো লাভঃ ভাদকানাং‘তখৈব সঃ ৷৷ 

৮০০০১ 

[দ্বিতীয়কিরণঃ] 
আক্তাশস্য গুণঃ শব্দে! বর্বন্যাজ্াকো দ্বিধা ॥ 

সাচ্িদানন্দাবিভবাৎ সকলাৎ পরমেশ্বৱাং | 

আদীকচ্ছক্তিক্ভতো নাদন্তস্মাদ্ববিন্দুসমুভবঃ | 

নাদে! বিন্দূষ্চ বীজঞ্চ স এব ত্রিবিধো মতঃ || 



৩। 
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৫। 

৬। 

৭। 

৮। 

য় 

১০৩ | 

১১। 

১২। 

১৩। 

১৬। 

_ দেশ-কাজাদয়স্চাৰ্থে বৈশিষ্টযাদৃব্যক্গয বোধকাঃ | | 

্রীশ্রীমদলঙ্কারকৌস্তভীয়-কারিকাণাং স্বরূপম্ 

ভিদ্যামানাং পরাদবিন্দোরুভয়াত্যা রবোইভবও / 

স ৰবঃ ক্ৰতিসম্পন্নঃ শব্দভন্মাভবং পৱম্ ॥ 

সাধ্বসাধুতয়াদেযাংপি দাধবস্চ চতুবিধাঃ ৷ 

জাতি-ক্ৰিয়া-গুণ-দ্ৰব্যিঃ মুখেযো জাক্ষাণিকন্তথা ॥ 

ব্যঞ্জকম্চেতি সকেত ঈশেচ্ছা তত্র তত্ত্বকৎ ॥ 

যোগরূঢাস্চ রূঢ়া্চ যৌগিকাশ্ছেতি তে ত্ৰিধ্য ॥ 

বতিত্রয়াৎ পুনস্তেধা রৃতয়ন্তাভিধাদয়ঃ ॥ 

যস্যোচ্ডাব্রণমাত্রেণ সহজং যত প্রতীয়তে ৷ 

তস্য তত তু যা ৱণ্ডিঃ সাভিধা লক্ষণা পুনঃ ॥ 

মুখ্যার্থ-বাধে শক্যস্য সম্বন্ধে যাংন্যধীৰ্ভবেৎ | 

র্যা প্ৰয়োজনেনাপি সা দ্বিধা ভিদ্যতেংথ সা ৷ | 

সারোপা সাৰোপ্যমাণ আরোপবিষয়োহপি চ ॥ 

যত্র ব্যক্তো আদিনান্তনিগীর্ণে চরমে সতি | 
ভবে সাধ্যবসানা সা ভিদে দে দ্বিবিধে ইমে ॥ 

গৌণে শুদ্ধে চ সাদ্বশ্যাৎ সন্বন্ধান্তরতোহাপি চ। 

সাদ্বৰশ্যহেনুকা তুক্তা সম্বন্ধান্তরহেতুকা ॥ 

গরাক্ষেপঃ জসিদ্যর্থৎ পরস্মিন স্ব-সমপণিমৃ । 
যয়াভে লক্ষণে শে গ্রাগুগার্দান-ভাক্ষণে ॥ 

পুর্বস্চতুভির্ভে্দঃ সা দ্বাভ্যামাভযাঞ্চ ষড়বিধা ৷ 
গুচব্যন্দ7া গতব্যন্দযা ব্যক্তব্যঙ্গোতি সা তিধা ৷ 
অভিধা-অক্ষণাক্ষেপ-তাৎপর্যাণাং সমাতপ্তিতঃ | 

ব্যাপারো। ধ্বনলাদির্যও শব্দস্য ব্যঞ্জনা তু সা ৷ 

অৰ্থোহপি ব্যঞ্জকো জ্ঞেয়ো নানার্ধানাঞ্চ ভেদুকাঃ | 

সংযোগাদ্যা অথার্থানাং ব্যঞ্জকত্সায হেতবও ॥ 

-বক্তগ্রক্কাভি-কারুপ্রকরণঃ সহ । 

কিক 
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[তৃতীয়কিরণঃ] 
শব্দার্থাদিভিরনৈযশ্চ ধ্বনযতেংসাবিতি ধ্বনিঃ ৷৷ 
ঘসে! ভাবভদ্বাভাসো বস্তুলনক্কার এব চ। 
ভাবানামুদয়ঃ শাত্তিঃ সান্ধিঃ শবভতা তথা । 
সৰ্বং প্বানিভজ্ভানিতে কাব্যঞ্চ ধ্বনিরুচযতে || 
উভয়োৱভিধামুল-লক্ষণামুলয়োন্তয়োঃ / 
আবিবাক্ষিতবাচ্োইন্ত্যন্তত্র বাচ্যং দ্বিধা ভবে ॥ 
অর্থান্তরোপসতজ্যান্তত্যন্তং বা তিরস্কতম্ । 
ধ্বনির্ধভাভিধাঘুলভত্র বাচ্যং বিবক্ষিতম্ ॥ 
তথাপি ব্যঙ্গ/নিন্ সাং স চ দ্বোবিধ্যম্চ্ছাতি ৷ 
কোহপি জভ্ৰক্ষ্যক্ৰমব্যক্সেযোংলক্ষ্যব্যঙ্যাযত্ৰমোংপৱঃ ॥ 
ৰসে! ভাবভুদ্াভাসো ভাবশান্ত্যাদিৱক্ৰমঃ || 
অজানুধবানিন। ব্যন্স?ং লক্ষ্যতে ক্ৰুমপুবৰ্কম্ ৷ 

স্ন তু জ্ৰহক্ষ্যক্ৰমব্যক্যযঃ শব্দার্থোভয়শাক্তিভুঃ || 
আছে; দিধৈবালন্কারবস্তনোর্দ্যোতনাদ্ভবেং || 

অ্থশত্ৰুণভবোংখঞ্জ ব্যঞ্ডকঃ স্বয়মুভবী / 
কবেঃ প্রৌঢ়োজ্ৰিনিষ্পন্নো বন্ৰুস্তংকষ্পিতস্য চ ॥ 
বস্ততালন্কা্তভাভ্যাং তে দ্বাবিধ্যেন যট, স্যতাঃ ॥ 

বস্তুনা বস্তু[লক্কারাবলক্কাৱেণ তেষু চত । 
ব্যজ্যেতে অপ্যল্রন্কারবস্তুনী দ্বাদশাপি তং |. 
শব্দার্থভুৱেক এব বাক্যেংষ্টাদশধ! ভিজে ॥ 
বাক্য এব দ্বিশত্ু্যুথঃ পদে সপ্তদশাপৱে ॥ 
পঞ্চতিংশভতো ভেদাঃ প্রবন্ধেংপ্যর্থশক্তিভুঃ ৷ 
সপ্তচতাৱিংশদতঃ পদাংশাদ্যা রসাঞ্জকাঃ ৷| 
তেন তস্য তয়ো ভেদাঃ প্রবন্ধেহাপি স কথ্যতে | 
ভেদ্রান্তেিনিকপঞ্াশতে তাবাভিঃ পৃথক্ পৃথক্ । 
গুণনীয়ানডেন চন্দ্ৰ -বেযামৰ্তু-পক্ষ-সংখ্যকাঃ (২৬০১) | 
সকরেণ তিরপেণ সংস্থষ্ট্যা চৈকৱাপয়া ৷ 
চতুণ্তণে তে বেদ-খ-বেদ্র-করুভঃ (১:৪৪) স্মৃতাঃ ॥ 
উদ্রভেদিযু্তান্তে সুযুঃ শৱেষুযুগখেন্দবঃ (১০৪৫৫) | 
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ইতি ‘গুবৰ্ধিলিখিতং ন সবেৰ্ষামুদাহাতিঃ ৷ 

ভবেদ্যোগ্যতমাত্ৰতাদাধিক্যমপি গম)তে | 

সংশয়াস্পদতানুগ্ৰাহ্যানুগ্ৰাহকতাপি চ | 

একব্যঞ্জক-সংশ্লেষঃ সঙ্কৱাস্তিবিধো মতঃ ॥ 
০ 

[চতুৰ্থকিরণঃ 
স্ফ্টেমপৱান্সং বাচা-,প্রৰপোষকং কষ্টগম্যঞ্চ / 

স্ান্দিগ্ধপ্রাধান7, তুল7গ্রাথান7-কাকুগমে) চ | 

অমনোজ্ঞঞ্চেতি গুণী-,ভুতব্যল্যসয ভেদাঃ সুযুঃ | 

প্াগুক্রধ্বানিসংখ্যা, এভিঙণিতাসথাষ্টাভিঃ । 

খযুগর্তুবন্ছি-বসবো, ধ্বনিসান্কর্যাৎ পুনদ্বে ধা ॥ 

বেযোমাদিউুনাগপক্ষার্ক-হয়ভু-রজনীকরাঃ ৷ 

গুণীভুতব্যন্গাভেদা বিজ্ঞেয়াঃ দুক্ষ্মবুদ্ধিভিঃ ॥ 

[ পঞ্চমকিরণঃ] 
বিভাবো দ্বিবিধঃ স্যাদাঅন্নোদ্দীপলাখ্যয়া | 

আলম্বনং তদের গ্যাৎ স্থায়িনামাশ্ডয়ো হি যং । 

যন্তানেবোদ্দীপয়াতি তদুদ্দীপনমিষ্যতে ৷৷ 

এভিৱেব ব্যঞ্জকৈস্ত ত্রিভিরুদ্রেকমাগটতৈঃ ৷ 

আকাদাকুরকন্দোহসৌ ভাবঃ স্থায়ী ৱসায়তে ॥ 
আঙ্কাদাকুরকন্দোহান্তি ধৰ্মঃ কণ্দন চেতসঃ। 

ব্ৰজন্তমোভ্যাং হীনস্য শুদ্ধসন্ততয়া সতঃ ॥ 
স স্থায়ী কথ্যতে বিজ্ঞৈবিভাবস্য পৃথজ্ৰয়া | 
পৃথগ্বিধত্বং যাত্যেষ সামাজিকতয়া সতাম্ ॥ 

শৃন্সাৱে ৱতির্ুৱসাহো বীরে সা্যাচ্ছোক-বিস্ময়োৌ । 
করুণাভুতয়োর্াসো হাসে) ভীতিভয়ানকে | 
জুগুপ্লা বীভংস-সংজ্ঞে কোপো ৱৌজ্ৰেহষ্ট নাট্যগাঃ ৷৷ 

 বরতিস্েতারঞ্ঁকতা দুখভোগানুরুল7কৎ । 
সা প্রীতিনমত্রী-সৌহারদ-ভাবসংজাঞ্চ গচ্ছাতি ৷৷ . 
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শীঞ্জীমদলঙ্কারকৌস্তভীয়-কারিকাণাং স্বরূপম্ ৫ 
যা সম্প্রয়োগবিষয়া সা রৱতিঃ পৱিকীঠিতা । 
সম্প্রয়োগঃ স্রীপুরুষ-ব্যবহারঃ সতাং মতঃ | 
অসম্প্রয়োগবিষয়া সৈব প্রীতিনিগদ্যতে ৷৷ 
সখিপত্যাং পতিসখে জৌপদীকৃষ্ণয়োৰ্যথা | 
দয়োঃ সখীয়ু সখিয়ু দৈব মৈত্রী নিগদ্যতে ৷৷ 
মনোব্বাত্তিময়ী প্ৰীতির্জেত্রী স্পর্শাদিকোচিতা । 
নিবিকাৱা সদৈকাভা সা সৌহাৰদর্মিতীষ্যতে ॥ 
লৈব দেবাদিবিষয়া রতিৰ্ভাবশ্চ কথাতে ৷৷ 
য়া সম্প্রয়োগবিষয়া সাহপ্যবস্তাবিশেষতওঃ । 
পাকাৎ পাকান্তৱং প্রাপ্য চরমে পৰ্যবস্যতি ॥ 
বাহিৱন্তঃকরণয়োবাপাৱান্তৱ-ৱোধকম্ । 
স্বকাৱণাদি-সংগ্লেষি চমৎকারি সুখং সঃ ৷৷ 
ব্ৰসস্ানল্দধমৰ্তাদৈকধ্যং ভাব এব হি । 
উপাধিভেদ্াাালাভং বত্যাদয় উপাধয়ঃ || 
গ্রাকভাগ্াকতাভাসভেদ্রাদেষ ভ্রিধা মতঃ ॥ 

অগ্রাকতোহপি দ্বিবিধঃ গ্রতযাভাম্বনভেদতঃ ৷ 

সজাভীয়ং বিজাতীয় প্রত্যালন্কনমিষ্যতে || 
অধরৌন্ঠস্কারতরা স্যকণ্যোরেব বিস্ফুৱৎ / 
অলক্ষিতদ্িজ ধীৱা উত্তমানাং স্মিতং বিদুঃ ॥ 
বিকসদ্দশনদেযযাতো গণ্ডাভোগে প্রফুজতা | 

কিঞ্চিংকলঃ কৰ্ডৱবো যত্ৰ হাসঃ স মধ্যমঃ ৷৷ 

সঘর্ঘঃ সাঞ্তাআক্ষঃ স্কুটঘোরকটুভনঃ / 
ব্যাভাননো ব্যক্তদন্তঃ প্রহাসে! গ্ৰাম্য উচ্যতে |: 

আভিলাষঃ পুর্বরাগভস7াবস্থা দশ স্যতাঃ ॥ 

আভিলাষস্দিন্তনস্ স্মৃতিশ্চ গুণকীন্তনমূ / 
উদ্বেগশ্দ প্রজাপশ্চোল্মাদস্ভ ব্যাধিৱষ্টমঃ | 
জড়তা নবমী জ্ঞেয় মৱণং দশঅও স্মতম্ ॥ 
ঈর্ষাগ্রণয়সংভুতো দ্বেধা মানঃ প্রকীৰ্ত্ত্যতে | 
অন্যাসক্তে প্রিয়তমে ঈর্যামানো ভবেৎ জিয়াও ॥ 
জ্প্াদূবা শুবণাছৃবাপি চিত্রাদের্বা বিভোকনাৎ | 
সাক্ষাদ্াকান্মিকাদবাপি দৰ্শনাদৃদুৰ্লভে জনে ॥ 
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২৩। প্রানী রাতিরুদূভুতা সংপ্ৰার্তেঃ গুর্বমেব সা । 
পাকদ্বয়ান্তৱে পুর্বরাগতাত প্রতিপদ্যতে ॥ 

২৪। অথ নৈলঃ কৌসুভ্তো, মাঞ্জিতষ্দাথ হারিভরঃ ৷ 

রাগস্ভতার্বিধোহত-ম্ডাতুবিধ্যেন হি গ্রকততেঃ ॥ 

২৫।. টনভাঃ স এষ কাথিতো, ন কদাচিভু,দাতি শোভতেংত্য্থম্ । 

কৌসুম্তঃ স হি বিদিতঃ, স্থিতাপৈতি প্রশোভতে পূৰ্বমৃ ॥ 

২৬। মার্জিন সহি যঃ কিল্প, নাপৈত্যেবাতিশোভতেংজজম্ । 

হাৰিজঃ স তু বোধ্যো, যাত্যাপি ন চ শোভতে যস্ত ॥ 

২৭। সৰ্বশুদ্ধৱসৱন্দকন্দলঃ, সৰ্বনায়কঘটাকিৱীটগঃ | 

অত্যল্রৌকিকগুণৈৱলন্কতো, গোকুলেন্দ্ৰতনয়ঃ সুনায়কঃ ॥ 

২৮। কৃতী কুলীনঃ সজ্জীকন্ত্যাগী যৌবনৱাপভাক্ ৷ 

দক্ষোংনুৱক্ত উৎসাহী তেজোবৈদঞ্ধাভুষিতঃ ॥ 

২৯। সত্যং শৌচং দয়া কাততিৰাতিক্যং ধৈর্যমেব চ | 

ওদার্যং প্রশ্রয়ঃ শীভও ক্ষান্তিও প্রহ্বোংনহ্ন্কর্তিঃ ॥ 

৩০। উদাত্ত উদ্ধতণ্টৈব প্রশান্তো অভিতন্তথা | 

সর্বেংমী বীর-শব্দাদ্যা্ভারো নায়কাঃ স্মৃতাও ॥ 

৩১। আত্মম্ৰাঘাৱহিতঃ, ক্ষমী গম্ভীৱো মহাসতৃঃ | 

ধীরোদাতঃ স্েয়ান্, নিগুচমানো দুঢ়বতঃ সুবচাঃ || 
৩২। আনতক্মশ্লাঘানিৱতো, মায়ী চণ্ডম্ড চপভাস্চ | 

ধীরোদ্ধতঃ স কথিতো-»হহক্কীতিঝক্কারানিওশাকঃ ॥ 
৩৩। উভয়গুণব্যতিব্িভ্নে ভুয়ান্ সাধাৱণৈশ্চ গুণৈঃ | 

ধীরপ্রশান্তপংজ্ঞো, ভবতি দ্বিজবৈশ7জাতিকঃ সাধুঃ ॥ 
৩৪। ম্বদুলঃ কলাকলাপো, নিশ্চিন্তো মধুৱবৈদগ্য্যঃ 1 

প্রথমরসপ্রধানো, লাজিতকথো ধীৱজালিতঃ সযাৎ | 
সর্বেহনুকুঅ-দক্ষিণ-,শর্ত-ধরষ্টতেন ষোড়শধা | 

৩৫। একাখ্িতোহনুকুজ৪, সমৱাগো দাক্ষিণস্ত সর্বাসু । 
শর্ত একত্রিব তো, বহিরম7জ প্রিয়োহাপ্রিয়ো অনাপি ৷ 
অপরাদ্ধস্চ বিশক্কো, দৃষ্টে দোষেহাপি মিথযাবাক্.! 
‘তৰ্জন-তাড়নয়োৱপি, কতয়োনির্জজ্ঞ এব ধইঃ স্যাৎ | 

৩৭1 ষোড়শবিধান্ত এতে, পুনস্তিধা চোত্তমাদিভেদেন । 
অষ্টাধিকচত্বারিংশদ্ব-,ভেদা নায়কাঃ কাখিতাঃ ॥ 

৩৬ 
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৩৮ ৷ পুনৱেতে সু দিবা, দিব্যাংদিব্য। অদিব্যাশ্চ | 
স চতুপ্ডভাৱিংশ-চ্ছতমসেকং তেন তদৃভেদাঃ ॥ 

৩৯। ধীৱপ্ৰশান্ত-শ্ঠয়ো-,ধইস্য ঢ ভেদবন্তিতৈৰপৰৈঃ / 
জীলাবশতঃ সবৈ-ৱবিৱতাদ্বিকদ্ধেহপি | 
গোরুতঅরাজকুমার-ভেন পরও সর্বনায়কাধীশও || 

৪*। ধীোদান্তো গুরুযু, জ্ঞাতিযু ধীরে তো বিপক্ষেয়ু । 

মায়াবিয়ু নিয়তমপো, ভজপুর্যাং ধীরলাজিতঃ সাং ॥ 
৪১। অনুকূজো ৱাধায়াং, সর্বাজপরাদু দক্ষিণঃ কাথিতঃ | 

জীলাবশাৎ কদাচন, ৰষ্টোহপি শর্তশ্ড কুত্রাপি ॥ 
৪২। সহায়াঃ সুযুঃ সহচৱাঙ্তে ভবন্তি চতুৰ্বিধাঃ ॥ 
৪৩। সখায়স্চ গ্রিয়সখাভথ। নৰ্মসখা অপি ৷ 

প্ৰিয়নৰ্মসখাশ্চানে্যে তেষু দুতত্রিধা মতঃ || 
5৪1 নিস্থষ্টার্থে মিতারখস্5 তথা সন্দেশহারকঃ ৷ 

য়োরিক্সিতমাদায় স্বয়মুত্তৱদায়কঃ | 
সুমি? কুরুতে কার্যং নিস্থষ্টার্থ স উচ্যতে || 

৪৫। প্রা্মতং বাঞ্জি কার্ধস; চান্তং যাতি মিতার্থকও / - 
বথোভ্ঞজেব বদ্াতি যঃ স সন্দেশহাৱকঃ | 

৪৬ ৷ শোভা বিলাসো মাধুৰ্য গাম্ভীৰ্য+ ধৈর্য-তেজদী । 
গদ্ার্যং লালিতঞ্চোতি গুণা অষ্টেব পান্তিকাও ॥ 

৪৭ ৷ শৌর্ও দ্ৰাক্ষ্যথ্চ সত মহোৎসাহোহনুৱক্ৰতা | 
স্বণা নীচেহধিকে অজা. সা শোভা মির্লিতোচ্যতে ৷ 

৪৮ ৷ ৱম্যৱেশৱিভুষযাদৈযবিলাসঃ গিল্পকৌশলম্ ॥ 
৪৯। যেন কেনাপি বেশেন মাধুর্যং বসণীয়তা ॥ 
৫০। ভী-শোক-ক্রো-হর্যাটদগাভীর্বমাবিকারিতা ॥ 
৫১। ভভাবাদপ্রাতিচ্যাবো ধৈৰ্য+ শোকে মহত্যাপি || 
৫২। অবক্ষেপাবমানাদেঃ প্রযুক্তস; পরেণ যং ৷ 

নির্বাগকং ভবেতেজো দানং প্ৰশ্ৰয়ভাষণম্ | 
আমিতেয়ু ছ মিত্রেযু পাম লৌদার্যমিষ্যতে ৷৷ 

৫৩। বাগ্বেশয়োৰ্মধুৱতা শুক্সারে ললিতং তু তং | 

৫৪। স্বকীয়া পরকীয়েতি নায়িকাদে দ্বিধা মতা ৷ 
_উট্ানুঢেতি চ পুনঃ পরকীয়া ভবেছৃদ্ধিধা ॥ 
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4৫। মুগ্ধা মধ্য প্রগল্ভোতি ককীয়া তু ত্ৰিধা ভবেৎ । 

মধ্যা-প্ৰগল্ভয়োৰ্ভেদাঃ ষড়, ধীরাদিপ্রভেদতঃ ॥ 

৫৬। কনির্ঠ-জ্যেন্তপতাতয়োন্রণদশরা মতম্ ॥ 

৫৭। তেন ত্রয়োদশ ভীয়াঃ পরোঢা স্যাদলোকিকে | 

ত্রয়োদশবিধা সাপি তেন ষড়বিংশতিভিদাঃ | 

৫৮। অবস্থাভিবথাষ্টাভিরষ্টোভ্রশতঘয়ী ॥ 
৫৯। কন্যা জ্যেন্তকানিন্ঠতানস,দুমধ্যমুদ্ুততঃ । 

_ চকুর্ভে্দান্ততভ্ঞাপাং স ঘ্বাদশশতদ্বয়ী | 
৬*। অতু্যুত্প্রকত্যাদিতয়া তাঃ সুযও পুন্তিধ৷ ৷ 

যট_ত্রিংশৎ সহিত! তেন ষট শতী নায়িকাভিদা || 

৬১। তত্র দিদ্ধাঃ সুপিজাস্দ নিত্যসিদ্ধা ইতি ত্ৰিধা | 

ভ্িয়োহবতীর্ান্তেন সূ্যুর্বসুশুন্যগ্ৰহেন্দবঃ (১৯০৮) | 
৬২। স্বকীয়! তু কতোদাহা পিজাদ72 স্বয়মপিতা ॥ 
৬৩। যা তু বুযুঢাপি গোপেন লোকধর্ম্মানপেক্ষিণী । 
ক্লষ্ণিকতানা বাগেণ পৱোঢ়া ব্ৰজ এব সা ॥ 

৬৪। পিজাদি-দানাৎ প্রাগেব পিত্রাদেরপ্যসন্মতে! ৷ 
যাতানুৱাগা যা কন্যা সা ভৈন্মী কুণ্ডিনে যথা ॥ 

৬৫ ৷ পিতৃভাতাদিসকোচাৎ ক্বধাষ্টযাদিভয়াঢ়াপি । 
গুঢ়া যপ7া ৱতিগাঢ়া সৰ্বথা সুৱসায়তে ৷৷ 

৬৬ ৷ কাত্যায়নীব্রতপত্রা সা কন্যা সর্বদা ব্ৰজে ॥ 

৬৭ ৷ এবংবিধৈব কাবিভিঃ পরকী়েব বৰ্ণ্যতে। 

পরপারিগ্রহীতা তু কষ এব হি শোভতে । 

টনবান্যনায়কে যস্মাত্তস্মাননান্যত্ৰ সাকিল ॥ 
৬৮। আভিনববিকঙ্সিতযৌবন-,মদনবিকারা মৃদুম নে । 

বার্তায়ামপি সুৱতেঃ, পরাউমুখী সত্রপা মুগ্ধা ॥ 

৬৯। অধ্যা সুজজিতসুৱতা, মধ্যম-সমুদীর্ঘযৌবলা নোচ্চৈঃ | 
জীড়াবতীষদীষত-,প্ৰাগলূভ্যা নিভূতবৈদগ্ধ্যা | 

৭*। তরুণী মদনমদান্ধা, বতিরণকুশলা দরভীড়া | 
৷ ভাবোন্নতা প্রগল্ভা, 1বদগ্ধযাক্যান্তনায়কা কাথিতা | 

৭১ ৷ প্রিয়ং বৈদ্র্ধাবক্রোভদ্াা মধ্যাধীৰা 
RE = EGS বদেদৃক্ুষা ৷৷ 

২ বধাৱা নিৰ্জুৱোক্তিভিঃ | 



৭৩ | 

৭৫ | 

৭৬। 

৭৭। 

৭৮ | 

৮০ | 

৮১। 

৮২। 

৮৩। 

৮৪ । 

৮৫ | 

৮৬। 

৮৮ । 

৮৯। 

শরী্রীমদলঙ্ধারকৌস্তভীর-কারিকাণাং স্বরপন্ 
যদি প্রগজ্ভা ধীৱা স)াদবহিথাবহেলয়া । 
উদ্দান্তে প্রক্ৃতাৎ কোপাদাদৱং ভিডিও Il 
ধীৱাধীৱঞ্জগল্ভা তু সাকুতৈৰ্বচনৈযুৰ্ভ্ঃ 
প্রিয়মুচ্ৈঃ খেদয়াতি পরাহবীক্ষ্যিব মিন তি॥ 
মুঞ্চা মধ্যা গ্রগল্ভা চ জিএভাবাৎ পুনৰ্নব || 
গাড়ানুৱাগা প্রাগেব ভরজপন্াপি হৈতুকে । 
বিৰহে বাধিতোত্কণ্া বিৰহোৎকাৰ্ক্টতা মতা ॥ 
সক্কেতস্কং প্রিয়ং জ্ঞাতা সহ দাখ্যকিকাথবা ৷ 
গততীর্যাহাভিদরতি সা ভবেদভিসারিকা ॥ 
অম্যাসক্তেন কান্তেন খাণ্ডিতাশা তু যা নিশি | 
প্রাতন্তছ্ছভোগাচিন্তানি বীক্ষ্যোছ্ববিয়া তু খাণ্ডিতা | 
দুতীভিঃ প্রার্থমানোইপি গন্তাস্মীত্যুক্তবানপি | 
দৈবান্নায়াতি যতকাত্তো বিপ্রলজেতি সা স্মতা ॥ 
কোপেনান্তরিতা যা তু কলহান্তৱিতা তু সা ॥ 
বাসগেহে বেশ-্ভুষা 'ভাঙ্কুল-ব -বসলাদিভিঃ |] 
সু্জ্জাইপেক্ষতে কান্ত লা স্যাদৃবাসকসাজ্জিকা ॥ 
কার্যান্তরেণ প্রবাস গতে সতি অনোহাবিপে । 
তন্মনস্কব যা তিষ্ঠে সা স7াৎ প্রোমিতভভ্ভকা || 

নিৰত্তৰং প্রেমবশাৎ পাস্ববভ্তীব যগপ্রিয়ও | 
বাগ্বশ-প্রায় আভাতি সা দযাৎ জাধীনভর্ভকা || 
যৌবনে সব্তজ্ান্তাসামষ্টাবিংশাতিসংখ্যকাঃ / 
অলকাব্রান্তত্র ভাব-হাব-হ্লান্তয়োহল্জাও | 
শোভা কাত্তিষ্ভ দীপ্তিস্চ মাধুৰ্যঞ্চ প্রগল্ভতা । 
ওদার্যং ধৈর্যমিত্যেতে সণ্তৈব সুযুৱযত্নজাঃ | 

জীলা বিলাসে বিচ্ছিত্তিবিব্বোকঃ কিলকিঞ্চিতম্ । 
মোট্টায়িতং কুট্টজিতং বিভমে! লালিত+ মদঃ || 
বিকৃত তপন মৌদ্ধ7ং বিক্ষেপস্5 কুতুহলম্ । 
হসিতং ঢাকিতং কোলিৱনুভাবাদিমে পৃথক্ ৷৷ 

নিবিকাৱাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্ৰথমবিক্ৰিয়া ৷ 
আলহ্নোদ্দীপনোখ-ভাবাদপি স চ দ্বিধা |. 
হৃব্লেত্ৰাদিবিকাৱৈস্ত ব্যক্তোংসে! যাতি হাবতায্ ॥ - 
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১,। হেলা স এবাভিলক্ষ্যাবিকাররঃ পারিকীন্তাতে ॥ 

১১। হোলব শোভা জাবণ্য-প-বেশাদিভিযু তা ॥ 

১২। শোট্ভব মন্মথোন্মাথাৎ কান্তির[ুদদীপিতদ্যুতিঃ ॥ 
৯৩। ক্রান্তিরেবাতাবিভীরা দীপ্তিরিত্যুচ্যতে বুধৈঃ || 

১৪। সর্বাবস্থাবিশেষেষু মাধুৰ্য ৱমণীয়তা ॥ 

৯৫। প্রগল্ভতা নির্ভয়তমৌদার্যং বিনয়ঃ সদা ॥ 

৯৬। সুখে দুঃখেহাপি মহতি ধৈর্য সযারিবিকারতা ৷৷ 

৯৭। অলৈবেঁশৈৱলকাৱৈলীল৷ কান্তানুকাৱিতা ॥ 
৯৮ ৷ যানস্ভানাসনাদীলাও মুখনেত্ৰাদিকৰ্ম্মণাম্ / 

বিশেষে! দায়িতালোকে বিলাসঃ পা্িকীর্্যতে ॥ 
৯৯। জ্রোকাংগ্যাকল্পৱঢনা বিচ্ছিত্তিঃ কান্তিপোষকৎ ॥ 

১০০। গাৰ্বেণ বস্রনীষ্টেহাপি বিবেবাকঃ স্যাঢ়নাদৱঃ | 
১০১। অমর্ষ-হাস-বিতাস-ুকরোদন-ভতপিনৈঃ | 

নিষেধৈশ্5 ৱতাৱন্তে কিলাকিঞ্চিতমিয়াতে ॥ 
১০২। তজ্জাবভুগ্লমনসো বল্লভস্যা কথাদিয়ু । 

_ মোটটায়িতং সমাখ)াতং কণকণ্ড য়নাদিকম্ | 
১০৩। ভুনগ্রহাসাগানাদো ক্ৰিয়মাণে প্রিয়েণ (চং | 

বহিঃ ক্ৰোধোহন্তৱৰ্্জীতৌ তদা কুটমিতং বিদ্ৰুঃ ॥ 
১,৪। তৃরয়া হর্যরাগাদের্ীয়িতাগমনাদিষু ৷ 

ভুষাথা সপদাদনযপদে ন্যাসস্ত বিভমঃ || 
১০৫। সুকুমারতয়াক্সানাং বিনযাস্সো আলিতং ভবেৎ ॥ 
১৭৬ ৷ মদে! বিক্তাৱঃ সৌভাগ্য-যৌবনাদ্যবলেগজঃ || 
১০৭। বন্ধু যোগেহপি সময়ে ন বন্তি জীড়য়া তু যং ৷ 

তদ্দেব বিকৃতৎ বাচ্যং চেষ্টা স্মৱাবিকাৱজ! || 
১০৮। তপনং প্ৰিয়াবিচ্ছেদ্রে প্ৰতীতস্যাপি বস্তুনঃ | 

অপ্রতীতবদাপুচ্ছা প্রিয়াগ্রে মৌঞ্যমের তং || 
১০৯। অর্ধার্ভুষারচনা গাজে বিস্তগৃবিলোকনমৃ । 
তর বিক্ষেগঃ স্যাৎ প্রিয়াগমে ॥ 

১১৭ ৷ কুতূহল বৱ্ৰম্যবস্তসমালোকে বিজোভতা ॥ 
১১১ ৷ হািতং সাযাদ্ৱথাহাসেো নবযৌবনগর্বজঃ ৷৷ 

১১২ ৷ কুতোহপি দজিতদযাগ্রে চকিতং স্যাদৃভয়োদয়ঃ ॥ 



১১৩। 

১১৪ | 

১২১ 

১২৩। 

১২৪ | 

শরীপ্রীমদলক্ষরকৌন্তভ্ীর়-কারিকাণ।ং স্বরূপম্. 

বিহাৰে দহ ক্ান্তেন ক্রীভিতং কোজিৱিষ্যতে ॥ 
প্রত্যেক সপ্তবিংশতয! যোগেংষাবংশতিত্তমী / 
ৱসবাণধিসংখ্যাঃ (৭৫৬) সুনে পুনঃ সেন্সিতা যদি ৷ 
পক্ষেন্ডিন্তিন্দুসংখ্যাঃ (১৫১২) সুঃরনে;োনঃগুণিতা ননু ॥ 
মুঞ্ধা-মধ্যা-প্রগল্ভানাং ত্রাবিধানীন্দিতানযপি ॥ 
দৃষ্টা তনোতি মন্দাক্ষং সম্মুখ নৈব বীক্ষতে ৷ 
প্রচ্ছন্ন তৎ গ্রাতিকাতিং চিত্রাদে! স্পৃহয়েক্ষতে ॥ 
বহুধা পৃচ্ছাসমানাপি মণেন ন জঙল্পতি ৷ 
তটস্কৈঃ কথ্যমানায়াং শুকৈৰ্বা নিজ-ল্রালিতৈঃ ৷ 
ভংকথায়াও শুতী দতে নেত্রে তন্যত্ৰ যচ্ছতি || 
অন্কাণ্ডে নীবি-পন্মিলয়োক্ষ-সংযমন-ক্রিয়াও ৷ 
অভ্রকোল্লাসনমিষাদৃভুজামুঅগরদশর্িমূ ॥ 
সখীভিও সহ সংবাদে! নিেঁতুর্মপূরাক্ষরঃ ৷ 
পৱস্পৱং পরীহাসো মন্দমন্দঃ গ্রিয়ান্তিকে ৷ 

ছুকতি জীজাকমলং, পাৱিৱভতে প্ৰিয়সখীম়পি চ! 
মুক্লুৱে নিজমুখকমলং, নিৰীক্ষ্য তিলক করোতি কৃষ্তাগ্রে ॥ 

নিরুপারধিগীতিপরা সদুশী সুখদুঃখয়োঃ ৷ 
বয়দঃভাবাদন্যোন7ভুদয়জ্ঞা সখী ভবেৎ ॥ 

ছায়েব যাহনুসৱতি সব গ্রিয়সখী স্মৃতা ॥ 
সুৱসে নৰ্মণি ৰতা সৈব নর্মসখী ভবেৎ ॥ 
ন সক্কোচং যয়া যাতি কান্তেন শয়িতোখিতা ৷৷ 

ই আত্মনো মুৰ্তিৱন্যেব প্ৰিয়নৰ্মসখী তু সা ॥ 

১২৫। 

১২৬। 

১২৭। 

দুতীভাবঃ সময়ে, পৱিজনভাবস্ত বেশভুষাদো |. 
উপদেষ্টুতা চ মানে, তস্মিন্ গাঢ়ে তু গৰ্হকত্ঞ্চ ॥ 

বল্দাবন ষভভ.তবঃ সহ-বর্তমানাঃ 
কুঞ্জ অণীন্গ্ৃহতোহাপি মলোরবিনোদা৪ | 
কপু ৱভাংসি যমুনাপুলিনানি হওস- 
কারগুবাদি-অভিতং নাভিনীবনবও || 

চন্দ্ৰস্ড চন্দনঅক্রচ্ছ মনোহৰাণি 
গোবর নাদি-গিৱিকন্দৱমন্দিৱাণি / 

১১ 



১২ 

১২৮। 

১১৯ | 

১৩০ । 

১৩১ ! 

১৩২। 

১৩৩ | 

১৩3। 

১৩৫ | 

১৪০ । 

১৪১ । 

শ্রীপ্রীমদলঙ্কারকৌস্ত ভীয়-কারিকাণাং স্বরূপম্ 

রোলন্ব-কোকিল-অয়ুরানিনাদামিতৈ- 

বানাবিহক্সাবিরুতৈরহারিতোহাপি হৃদ্যাঃ | 

স্বায়িভাবস্য কার্যাণি কটাক্ষাদ্দীনি যানি তু । 

অনুভাবান্তানি বোধ্যা ন সংখ্যা ভেয়ু বর্ততে ॥ 

অলক্লাৱাশ্চ যে প্রোক্তাস্তেয়াৎ মধ্যে চ কেচন | 

কালেহংনুভাবতাং যান্তি তথা তানলীঙ্গিতানি চ ॥ 

স্ান্তিকা অপি যেইন্োহষ্টৌ তেহপি যান্ত্যনুভাবচাম্ ॥ 

স্তম্ভঃ কেদোইথ ৱোমাঞ্চঃ ভরভেদশ্ড বেপথুঃ । 

বৈবৰ্ণামঞ্ৰু প্ৰলয় ইত্যষ্টৌ দাত্তিকাঃ স্মৃতাও ॥ 

নিবেদ-প্রানি-শকাস্চ মদামুয়া-শ্রমা অথ । 

আজসাদন্য-চিন্তাশ্দ মোহঃ স্মৃতি-ঘতী অপি ॥ 

বীড়া চপলতা হর্ষ আবেগ-জন্ডতে অপি । 

বিষাদৌওসুক্য-গর্বাশ্ নিদ্ৰাপস্মার এব চ॥ 

বিমর্ষ-সুপ্ত/অর্যাশ্জাপ্যবহিখোগ্রতেত্যাপি । 
উন্মাদ-ব্যাধি-অতয়ো বিতর্ক-অরণে অপি | 

ত্রাসস্চেতি ত্ৰয়াপ্তিংশদুচ্যত্তে ব্যাভিছাৱিণঃ || 
কভুগুপ্না তু নির্বেদো গ্লানিবিকাতিব্রাকতেও | 
আনিষ্টাশকনং শঙ্কা মদে! মধ্বাদি-মত্ততা |. 
দোষদ্বাষ্ঠৱসুয়া স্যাদৃব্যায়ামক্লান্ততা শমঃ ॥ 

শত চ কৰ্ম বৈমুখ্যমালস্যং দৈন্যমাজ্মনি | 
অযোগ7বুদ্ধিস্চিন্তা তু কিং ভাবীতি বিচিন্তনম্ ॥ 
বিচিভতা তু মোহঃ টাও স্মাতিঃ প্রাগ্ৰতভচিত্তনয্ । 
ধর্য ধতিত্রপা ভীডা লৌল্যং চপল্রত! মতা | 
হৰ্ষাপ্দিত্তস? বিস্কার আবেগন্তরয়া সদঃ / 

নিজ্গন্দতন্ত্র জড়তা বিষাদস্ত বিষগতা ৷ 
উৎকা্ঠিবৌৎসুক্যমান্ূগর্বোহহক্কার এব হি! 
নিদ্ৰা নিজ্ৰৈৱ স্বলন€ ফেননিষ্ঠীব-পুর্বকম্ ॥ 
অপত্মারঃ পরামর্শো বিমর্যো নিদ্ৰয়া বিনা | 
করপ্নস্ত সুপ্তিৱিত্যালুৱমৰ্ষঃ কোপ এব হি ৷৷ 
অবহিথাকারগুপ্তিরগ্রতা তীত্রতৈব হি। 
অনবাস্থিতাচিততমুক্সাদো ভুদব্যথাদিকঃ |. 



শরীন্রীমদলঙ্ক।রকৌন্তভীর-কারিকাণ।ং স্ববূপম্ 

১৪২ ৷ ব্যাধিধর্থার্থস্যৰণং মাতিঃ সংশয় এব হি। 
বিতর্কো মৰণং প্রাণতযাগন্তাসো ভয়োদয়ও | 

১৪৩ ৷ অপত্মারধ নিবেরছং অরণঞ্ বিনা কিল । 

জিংশদেবাজ বিজ্ঞেয়াও শৃক্সাৱে ব্যাভিচাৱিণঃ || 
১৪৪ ৷ ভৱবত্ত্যোক্ষকশস্তেতে জাতন্ত্রেযণ পৃথক্ পৃথক্। 

উদয়ঃ প্রশমস্জাপি গৃথগেব নিরপযতে ৷৷ 
১৪৫ ৷ দ্বাভ্যাঞ্চ বভুাভিম্ছাপি শাবল্যং লঙহিতা দ্বয়োঃ | 

সান্ধিৰ্তক্ষণমেতেষাং যথাক্রমুপদর্শ্ততে ॥ 
তাৎকাভিকও হেতুমেতয ভৎকাজোভুততোদয়ঃ | 
প্রশমো নিজসাম্ৰ্যা প্রাগুজ্ তস্য সংক্ষয়ও || 

১৯৭ ৷ জআনেয়াহনযানুগ্রাহকানুগ্রাহ্যভাৎ দহ-সবাস্তাতিও ৷ 
অনে7াহন7-নিরপেক্ষভাৎ ক-ক-জাতত্তযতোহথবা ৷ 
সগক্ষাণাও বিপন্জাণাও শাবলযং পৱিকীতিতম্ ॥ 

১১৮ | একস;7 গঘলারভো হযনযপযাগমনোদয়ও ৷ 
সান্ধিঃ স্যাদথবা তুল্যোদয়স্তজ্যশমো দবয়োঃ | 

১৪৯। উদয়াদৈ/স্চতুভিস্ত শাবলামপৰরং ভবেও ৷ 
তং স্যাং ফোডশধা তত প্রতাৰক্ৰম ইষ্যতে ॥ 

১৫০। সঙন্ভ্যুভৱাঃ দুঃপ্চভারভগানে; শবলোতভৰাঃ / 

তার এবং প্রশমোভর। অপু দয়োত্তৱাঃ || 
১৫১। এবং স7াছবিংশতিঃ সন্ধেঃ সন্বিনাপুযদয়স) চ | 

উদ্য়েন শঅসটাপি শমেনাপি ত্রিধা পুনঃ || 

১৫২ ৷ তথেৈবোদয়সন্ধিশ্ড শমসান্ধিৱিতি স্মৃতেঃ । 

পঞ্চাবিংশাতিবেতে সুতনেটাহন্যানস্তিতিভেদতঃ || 

১৫৩। প্রত্যেকমোককযোগে মিথোহঙ্গাক্সিতভাবতও | 
. একোনতিংশতা বত্ৰিংশদৃবিন্দুসিল্ধুমতঙ্গজাঃ (৮৭০) || 

১৫৪। এতৈপণ্ড পঞ্চাবিংশত্যা বাণগ্ৰহমতঙ্গসজাঃ (৮৯৫) || 

১৫৫। গুনরেতিও প্রাগ্গণিততিভিও সোন্দিত-নিৱিন্দিতেঃ |. 
অলকারৈও শবভিতৈঃ পক্ষচন্দ্ৰশৱেন্দ্ৰুভিঃ (১১২) ॥ 

১৫৬ ৷. শাবলে;টন ভবন্তেততে বিল্দুবেদকরদ্িপেঃ 1 
 বেদ্াগ্নিচন্্রপংখযাকা১৩৪৮২৪০)ভেষাও দিগ্দর্শনং ভবেত ৷৷ 

১৫৭। এতান্ কাংব্্স্যেন নিৰ্বভ্ৰু+ বাণী শক্লোতি নো নৱঃ | 

Cn গো লে 



১৫৮! 

১৫৯। 

১। 

| 

৩। 

৪ | 

৫| 

৬। 

৭। 

এ৷ 

৯। 

গ্রী্ৰীমদলঙ্কারকৌ স্তভীয-কারিকাণাং স্বরূপ 

ভাবাত্তৱসমাবেশাদু্্তিবৈচিত্যাতোহপি চ ৷ 

উত্তরক্সতয়াপ্নিত্বাদুনাদো বন্ধা মতঃ | 

তত্র প্রলাপ আলাপঃ সংলাপে! বিপ্রলাপকঃ ৷ 

অনুলাপঃ সুগলাপঃ পরিভাপো বিলাপকঃ | 

অপলাপঃ গতীলাপো বৈচিত্ৰ্য দশধা গিৱাম্ | 

এবং ক্ববুজ্জিকৌশল্যাদনুমেয়াঃ সুবুদ্ধিভিঃ ৷ 

গ্ৰন্থগৌৱবভীতৈযৈব ময়া নোদান্ডতাঃ পরে ॥ 

অনেনৈব হি মাগেণ কবয়ো ভাবকোবিদাও | 

বিদধুযর্ভাবকাব্যানি তেনায়ং প্রক্রমঃ কতও ॥ 
=স=১>>৩<==- 

[ষষ্ঠকিরণঃ] 
বরসসে7াৎকর্ষকঃ কম্চিল্মোেহংসাধারৱণে গুণঃ | 

গোৌ্যাদিৱাতান ইব বণাণসদৃব্যঞ্জকা মতাঃ || 
গুণস্য ব্যঞ্জকা বণান্তে মাধূর্যাদয়ঃ পুনঃ || 

মাধুৰ্যমাপি চৌজম্চ পরসাদশ্োতি তে ত্ৰয়ঃ ৷ 
কোচিদ্দশোতি ভ্ৰুবত এঘেবান্তৰ্ভবত্তি তে | 
অংথবিযাক্তিরুদাৱত্ং মেষম্ড সমতা তথা / 

কান্তি প্রাচিঃ পমাধিশ্চ সাঁপ্ততে তৈঃ সমং দশ ॥ 
প্রসাদ এবৌজোমিশশৈথিঅযাজ্মা ভবেদ্যদি । 
তদ্দার্থব্যক্িগরিষ্যেত বিকটতৃমুদ্রা্রতা ॥ 
পদানামেকরূপত্রং সন্ধযাদাবস্ফুটে পাতি । 
শেষো মার্গাভেদ এব পমতৌজ্ঘজযজেব হি ৷৷ 
কান্তি সাভিপ্রায়তয়া সমাসব্যাসয়োঃ সতোঃ । 
বাক্যার্থে পদাবিনয়াস্নঃ পদার্থে তঃ / 
প্রৌড়িৱাৱোহাবৱোহ-ক্ৰুমঃ সমাধিৱিষ্যতে || 
তেন্তেবান্তর্ভবন্তোক একে বৈচিত্ৰ্য0বোধকাঃ । 
একে দ্োষপিত্যাগাদ্গতার্থা ইতি নো দশ || 

অর্থব7ক্তিঃ প্রসাদান্তঃ প্রীচির্বাচিত্যাবোধিকা ॥ 
সমতা তু িদ্দোষো বৈষম্য যত বাঞ্ছাতে | 
সজাতীয়-বিজাতীয়-যুগপদ্বর্নে সতি ॥ 
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গ্রাম/কষ্টভাদিহানাদপাকুষ্যোব্ররীকাতো । 
ঞ্জ্জ্লারাপা যা কান্তিও সা মাধুধান্তৱস্থিতা । 
অন্যে ভোজাসি বর্তন্তে তেন তেন পুনৰ্দশ || 
বঞ্জকতং হি মাধুৰ্য? চেতসে৷ জ্ৰাতিকাৱণমৃ্ । 
সম্ভোগে বিগ্রঅন্তে চ তদ্দেবাতিশয়োচিতম্ ॥ 
চেতোবিভ্তারজপ্7 দীপ্ত) হি কাৱরণম্ । 
ওজঃ সযাছ্বীব-বীভতস-রৌদ্রেযু ক্রমপুষ্টিকৎ || 
ভাতিমাজেণ যত্রার্থও সহসৈব প্রকাশতে ৷ 
সৌৰভ্যাদিব কঙ্কুৰী প্রসাদঃ সোহভিবীয়তে ৷৷ 
স সর্বেষু রসেঘেব দর্বাজাপি চ ৱীতিয়ু । 
উপযুক্তে! ব্যঞ্জকাঃ সুছবৰ্ণাণ্চ রচনা অপি ॥ 
স্পশশাতঃ ভপঞ্চমাধঃস্তা অটবগা লঘু রণৌ। 
আাবুর্ষব্যঞ্জকা বণ? নৈকৱাপাঃ ক্রমেণ চেতং ॥ 
উভঠাদেও খন্বনুপ্রাস-বীতিবঢপয বজ্র্নও | 
জারুর্ববভুজতেহপি গৌড়ীয়! বীতিরিষযতে || 
কোগ আদ্য-তৃতীয়াভ্যাং চেক্ছাক্িতীয়-চতুর্ধয়োঃ | 
উপধথধো ভয়োর্বাপি ৱেফেণ সহ ডেদৃযুতিঃ ॥ 

শষে। টবগ্ছানন্তেটা বাভিদৈর্ধয তথোৌভাসি ৷৷ 
অটবাগর্ররেফিস্দ কৃখ-গৃঘাভ্যাঞ্চ বিবর্িতিও। 
অযুক্স্চ মহাপগ্রাপরর্থতা প্রাতিপদ্যতে ৷৷ 
খবক্সারেহপ্যেষ চারুও সযাৎ করুণাদো ভবের বা। 
মাধুর্যববযজকৈর্ব পৈরুক্তিশ্েদাতিসুন্দরঃ । 
গাঢবন্ধঃ স আখ্যাতঃ পার্ঠে বদনপ্ুতিকৎ ॥ 

প্রসাদ; ব্যঞ্জিকা তু কেবজং বলা মতা । 
ন তত্র বরপ্রাথানযং প্রপাদো বিশদাতথতা || 

যদ্যপি গুণুগরতত্র?, ৱচনাদ্যাস্তদপি বজ্তাদেঃ | 
ওচিত্যাত্তদধীনা, ভবন্তি তস্মাদৃগুণোহংপি তদবীনও || 
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[ সপ্তমকিরণঃ ] 

একেনার্থেন যং প্রোক্তমন্যেনার্থেন চান)থা | 

ক্ৰিয়তে শ্লেষ-কাক্লুভ্যাং সা বজ্ৰোক্ৰিৰ্ভবেদ্্দ্বিধা | 

শ্লেষাহপি চ ভবেদ্দ্বেধা সভঙ্গাভগভেদতঃ ॥ 

অনুপ্রাদ/ত ইত্যৰ্থেইনুঞ্জাসো বৰ্ণসাম)তঃ ॥ 

স ঢ দ্বেধ্যা ছেকৰ্বত্ৰিভেদোচ্ছেকঃ সক্চত্তয়া / 

মাধুৰ্যব্যঞ্জকোত্বেন স এব ভ্যপলাগরঃ | 

একসযাগ্যথবাইনেকপযাজ্োডিততয়া যদি । 

নযাসঃ স্যাদরভ্যনুগ্রাদ এষ চ দ্বিবিধো ভবেৎ ৷৷ 

জাধুর্যোজোহনুকুলভ্তাত কোমলো ভাট ইষ্যতে ৷৷ 

তাৎপর্যসাত্রভেদে সযাজাট ইত্যুদ্য তেহগািঃ | 

পদপযাপ্যষ তীত্রব বৃক্তাবন্যত্ত বা পুনঃ | 

ব্ৃত্ত্যৱন্ত্যোশ্চ বা নাম্নঃ সাজপোয স্যাদথাপরও || 

যমকও তরর্থভিরানা পদ্দাদীনাং লমাইইকাতিও | 

ক্চিন্নিরর্থকাণাঞ্চ সার্থানর্থবতাং ক্াচিং ॥ 

এতচ্দ পাদজতেন নবধা প্রথমস্য তু। 
দ্বিতীয়েন ভুতীয়েন চতুর্খেনেতি ভজ্ৰিধ্য ॥ 
দ্বিতীয়স্ত তৃতীয়েন চতুর্ধেনোতি চ দ্বিধা | 

তৃতীয়স্ত চতুর্থেনেত্যেক এবোতি ড় ভিদঃ || 
প্রথমজিত্বপীভযন; ইতি সপ্ত দ্বয়ং পুনঃ | 
প্রথমস্ত চতুর্ধেন দ্বিতীয়ন্তংপৱেণ চ | 
প্রথমন্ত দ্বিতীয়েন তুতীয়ন্তংপৱেণ চ ॥ 
অর্ধশোকঞ্লোকয়োশ্গাব্ত্যা দ্বেধা ভবেদথ | 
তেনিকাদশভেদাঃ সুযুঃ পাদভাগে চ পুর্ব । 
নবধোতি ভিদ্না জ্ঞেয়া বিংশাতির্যমকোভবাঃ | 

পাদস তু তিখণ্ডতে ভিংশদৃভেদাঞ্ প্রকীতিতাঃ ৷ 
তুঃখণ্ডতে চ পুনশ্চতবাৱিংশদৃভবেদৃভিদ্া | 

আদ্যও্ডমধ্যভেদেন ক্রমাদথ সমুচ্চয়াংৎ । 
অন্তাদিভেদেন পুনৰ্বহ্ুধা যমকক্ৰিয়া ॥ 
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ভিন্না অপ্যর্থভেদেন যুগপদৃভাষণক্ষমাও | 
ত্যজত্তি ভিন্নজপতং শব্দ! যচ্ছেষ এব সঃ ॥ 
স গরকাতি-লিক্স-বণ-প্রত্যয়-ভাষা-বিভক্তি-পদ্র-বছানিঃ 1 
অষ্টাবিধো নিৱপেক্ষ-স্ৰলেযোভয়বাচ্য এব নবমঃ যা || 
নটানাঞ্চ কবীনাঞ্চ মা্গঃ কর্কশ এব যঃ। 
ৱসাভিব্যক্তয়ে নাসে শক্তিজ্ঞপ্তৈ স কেবলম্ ৷ 
চিৎ নীৱসমেবাহুৰ্ভগবদ্বিষয়ং যাদি ৷ 
তদা কিঞ্চিচ্দ রসবছৃষথেক্ষোও পৰ্বচৰ্বণম্ ॥ 
পুনক্রভ্বদাভাসঃ পুনক্রভ্তবদেব যঃ ॥ 

[ অফ্টমকিরণঃ ] 
যথাকথঞ্চেং সাধর্ম্মযমুপম্া সা ভবেদৃদিধা ॥ 
গুণ ভুপ্তোতি গুণ তু ধর্যেণেব-যথাদিভিঃ | 
উপম্ৰানোপমেয়াভ্যামিয়মেবেব-বাদিভিঃ || 

সুজা আতী সমাদৈযস্ত সা স্যাদাথী চ তন্ধিতে ৷ 
বাক্য সমাসে চেত্যেতে ষোঢ়া জুপ্তা তু জোগতঃ । 
ধর়্েবাদ্ুপমালানামেক-বি-তি-ক্রমেণ হি || 
ধর্ধতোগে ক্রমেণিষা পুৰ্ণাবং ষড়বিধোচিভা | 
কিন্তু তাজিতগা আৌতী জুপ্তায়াং নেতি গঞ্চরা ॥ 
ক্যাচি কৰ্মাধাৱক্কতে কর্তকর্মক্কতে ণমি / 
ক্যাণ্ডি চেতি পুনঃ পঞ্চেবাদিলোপে যথাক্ৰমম্ ॥ 
উপমালানুপাদ্দানে দৈধং বাক্য-সমাসয়োঃ। 

ইবাদেৰলুপাদানে দৈধং সযাৎ কিপসমাসয়োঃ ৷৷ 
ধৰ্ম্মোপমানয়োৰ্লোপে ভৈধং বাক্যসমাসয়োঃ | ৃ 

ধৰ্ম্মেব-বাদি-লোপে তু দৈধং সাং কিপ্সমাসয়োঃ | 
উপমেয়দ7 ভোগে তু স্যাদেকা প্রত্যয়ে ক্যাচি। 
ধৰ্ম্মেগমেয়লোপেহন্যা ত্িলোপে তু সমাসগা ॥ 
এবং দীশিকাদশ চ লুপ্তা স্যাদেকবিংশতিঃ | 

. পুৰ্ণাঃ ষড়েব তেন দুঃরূপমাঃ সপ্তাবিংশাতিঃ ॥ 

১৭. 
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একতমুগমেয়ানামুপমালামনেকতা / 

ধ্র্কিরিপ্যটবৈরাপ্য দ্বেধা মালোপমা ভবেও ॥ 

উপজেয়সেযাপমাত্তমুত্তরোত্তরতো যদি / 

অভিন্নভিন্নহেতুতে দ্বিধা সা ৱসনোপমাা || 

একীদ্যবোপজানোগমেয়তেহনন্বয়োপজা | 

একবাক্যে বিপর্যাস উপমেয়োপমা ঘয়োঃ ॥ 

উপমানপ7 নিক্জায়ামযোগ্যতে নিষেধতঃ ৷ 

প্রশংসা যোপমেয়দ7 দোপমেয়োপমাহপরা ॥ 

অসন্ভাব্যং সমুদ্রভাব্যোপমানেইসম্তবোপমা ॥ 

সম্তাবনোপমানেনোপমেয়ো্কর্ষহেতুকা / 

উপ্রক্ষা নুনমিত্যাদি-শক্দদেযাত7া স সংশয়ঃ ৷৷ 

ভেঢ়ানুজ্গৌ তদুক্তো তু সন্দেহঃ ব্লপকং তু তত ৷ 

যত্তাদাত্নযং ছয়োতচ্ড দিধৈবেোতি বিদ্ুরু ধাঃ / 

সমন্তবস্তবিষয়মেকদেশাবিবতি চ ॥ 
আর্রাপ্যমানস্ভারোগাবিষয়ো যত্ৰ শব্দগে! । 
তদাদিৰাৰোপ্যমাণঃ শাব্য আথস্চ তৎপৱম্ ॥ 
আৱ্ৰোপবিষয়াভাৱেংপ্যাৱ্রোপ্যং যদি তং পরমূ । 
উক্তং প্রসান্সি নিঃসন্সমেকমেব বিবক্ষিতম্ / 
মালাৱাপকমন্তত জ্ঞেয়ং মালোপমানবৎ | 
গ্িষ্টসয বাচকস্যানুৱোধাদাৱোপ এব যঃ ৷ 
(লাহন্যস্যাৰোপহেতুষ্চেৎ পৱম্পাৱিত-নামকম্ ॥ 
ভেদে সত্যপি তদ্যা তু প্রকতস্যান)খাক্কতিঃ ৷ 
স্নাপন্ত]তিৱনেকাৰ্থগপ্ৰাতিপাদকতা যাদি । 
একাৰ্থস্য তু শব্দসয তদা শ্রেষঃ স কথ্যতে ॥ 
মিষ্টিবিশেষণরেব বিমেষ্যস্ান্যথাস্থিতিঃ । 
সমাসোক্তিরসন্বন্ধজপং যভ্তুপমাকাতিঃ/| 

নিদর্শ নৈষা দ্ষটান্তপ্রায়া যত্ৰ ক্রিয়েব হি! 

বক্তি স্বর্ূপং হেতুঞ্চ সাংন্যাংপ্রাসন্সিকস্য বাক্ । 
প্রাসন্সিক-কথায়াং স্যাদপ্ৰস্তুতপ্ৰশংসনম্ ॥ 
কার্যকাৱণসামান্যবিশেষেয়ু তদন্যগীঃ | 

প্রস্ততেযু চ হুজে; চ তুল্যগীঃ পঞ্চধৈব তৎ ॥ 
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প্রতীয়সানদযারোপানারোপাভঢাও পুনর্থিধা ॥ 
নিগীণসেযোপমানেনোপমেয়স্য নিৱাপণম্ । 
যং স্যাদতিশয়োজ্তিঃ সা ভদেবান্যতয়া যদি ৷ 
নিরাপ্যতে সা দ্বিতীয়া যদ্যথেন তু কল্পনা ॥ 
যদ্যসম্ভাবিনোংর্থস্য সা তৃতীয়া বিপর্যয়ে | 
কাৰ্য-কারৱণয়োৱন্া গ্রাতিবন্ভুপজা তদা! ॥ 
সাজান) ভ্তির্বাক্য উপমানোপজেয়য়োও | 
সর্বেষাজেব ধর্ল্মাণাং দৃষ্টান্তঃ প্রতিবিন্ধরৎ || 
স্ন চ সাধন্র্যবধন্ম্যভেছেন দ্বিবিধো অতও || 
কাৱকৈক্যে ক্রিয়া বত্বেযা ব্যত্যয়েহপি চ দ্ীপকম্ ॥ 
মাত! স্যাং গৰ্বপুৰ্বঞ্চেদৃত্ৰৱোত্তৱম্বচ্ছাতি ॥ 
গ্রক্কতানাং ।ঢকদোক্তিবুচযতে তুল্যযোগিতা ॥ 
চকারেণাপি দ্াক্ষেপ7া ব্যাতিরেকো বিলক্ষণও । 

উপআানাৎ"ঘয়োরুৎকর্যাপকর্ষার্থশকাসিনোঃ | 

হেতোর্রজ্তে ব্ৰয়াণা৫ বাহনুক্তে শব্দার্থশাভিঘিভিঃ । 
আক্ষিপ্তে সাভি চ শেষে স দ্যাদৃবভাবিধঃ পুনঃ | 
আক্ষেপো বন্ৰুমিষ্টসয যো বিশেষাবিবক্ষয়া । 
নিঘেধো বক্ষযমাণতেনোভদতন চ স দিধা || 

হেতুপক্রিয়াভাবে ফলং যং সা বিভাবনা ॥ 
বিশেযোভ্তিঃ কারণেষু সৎ্সু কাৰ্যস্য নোদয়ঃ || 
যথাসংখ্যং যথাদংখ্যং জামিকাণা যদন্তয়ঃ || 

যস্মিন্ বিশেষঃ সামানযং সমর্থ্যতে পরেণ যং । 
সাধর্ল্ম্যাদথ বৈধর্ল্যযাৎ স ন্যাগোহ্ধান্তরঙ্গ্য হি | 
বিরোধঃ স বিরোধাভো জাতিৰ্জাত্যাদিভিণঃ | 

ভ্রিভিদ্রাভযাং ক্রিয়াদ্রব্যং দ্রব্যেণৈবেতি তে দশ || 
স্বভাবোক্তিঃ জভাবস; বৰ্ণনং যন্মুখে স্তাতিঃ | 

নিন্দা বা হৃদয়ে ব্যাজস্তুতিঃ দযাভভদন7থা || 
গহোক্তিও সা সহাথেন শব্দেনৈকা জিয়া যদি | 

বিনোভ্তিঃ সা বিনৈক্তেনান্যস্য ঢেৎ সদসংকাতিঃ ॥ 

সমাসমাভ্যাং নিময়ঃ পাৱিৱভিবদীধতে || 
অতীভানাগতাৰ্থানাং সাক্ষান্তুমিব ভাবিকম্্ | 
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পদবাক্যার্থতাহেতোঃ কাব্যৱিঙ্গং প্রকীর্ত্যতে ॥ 

বিনা বাচক-বাচ্যত্ব। যত্ৰ ‘বস্তু গ্রতীয়তে | . 

পৰ্যায়োক্ৰং তৎ সম্বজিরুদাত€ বস্তুৱঃ পৱা | 

প্রথানমপি যত্রাক্গমেকান্িন যত্ৰ সাধকে । 

সাধকান্তৱনিৰ্দেশঃ স সমুচ্দয় ই সা ll 

গুণো গুণক্রিয়াভযাঞ্চ ক্ৰিয়য়া চ ক্ৰিয়াপৱঃ ৷৷ 

অনেকশ্বিন্ ক্রমেণৈকং পৰ্যায়োহনেযো বিপযয়াং ॥ 

সাধ্যসাধনসভাবেহনুমানমনুমানবং ॥ 
বিশেষোক্তিও পৱিকরঃ দঢাৎ সাকুটতিবিশেষীণঃ ॥ 
প্রকুতস্থগনং ছদ্ম ব্যাজোত্িদ্রানিষেণভাক্ ॥ 

প্রশ্নপুর্কমাধ্যানং ততসামান্য-ব্যপোহনম্ । 

তস্য তপযাপি চ জ্ঞেয়ে ব্যন্দতে সাদথাপৱম্ ৷ 

অপ্রশ্নপুর্বকং বাচ্যং পৱিসংখ্যা চতুবিধা ৷ 
যথোত্তৱং পুর্বগুর্বহেতুকপ; তু হেলুতা ৷ 
তদ! কাৱণমাল্ৰা সযাৎ ক্ৰিয়য়ান্যোংন্যকারণম্ ॥ 
বস্তুদ্বয়ং তদ্রান্যোহনযং প্ৰশ্নস্যোন্লয়নং যদি | 

উত্তবশ্রগতিমাত্রেণোভরঙ স7াৎ প্রশ্নতোহাপি বা ॥ 
আকারেণোক্সিতেনাপি সুম্ষ্মাথো যত অক্ষ্যতে ৷ 
প্রকাশ্যতে বাংন্যস্মৈ ছ স ঘুক্ষ্ও কীৰ্ত্তাতে দ্বিধা ॥ 
সাঃ সাবধিবর্ুংকৰ্ষো যদ্ভবেদুত্তৱোত্তৱম্ ॥ 

অত্যন্তাভিন্নাধারতে যুগপদূভাষণং যদি । 

ধর্ময়োর্হেতুফল্রয়োন্ডদা সা স্যাদসন্সতিঃ ॥ 
কাৱণান্তৱসাহায্যাং কাৰ্য+_যং সুকরং ভবে । 
কৰ্তুবিনা প্রযত্রেন স সমাধিৱিতীৰ্যতে ॥ 

| শ্লাঘ্যতেন ভবেদ্যোগেযো যদি যোগন্তদা সম ॥ 
অত্যন্তবৈসাদ্শ্যেল যোগো যদতিদুর্ঘটঃ। 
কর্তুঃ ক্ৰিয়াফলাভাবঃ প্রত্যুতান্থসম্ভবঃ ॥ 
গুণক্ৰিয়াভ্যাং তে এব কার্য-কারণয়োম্চ যং! 
পৱস্পৱং বিরুধ্যেতে বিষমঃ স চতুবিধঃ॥ 
আওয়াধাররোর্ভায়াধরিথভৎগ্রতিযোগালী | 
ততোহগ্যধিকভুমানো স্যাতাং তদাধিকং ভবেত || 

[সিডি ক  ============স্সসকঁু 
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অপকাৰ্যপকাৱার্থমসামৰ্থেযেন তৎপ্রিয়য্ । 
হিনভি যভদীয়োক্তিও প্রত্যনীকং ভবে যদি ৷৷ 
তুলেন ভক্ষ্মণাহস্তোকেনান্যদ্যাদিি নিগুহ্যতে | 
সহজেনেভৱেণাপি ভন্মীলিতমাপি দ্বিধা || 
স্থাপ্যতে খগ্যতে বাপি পুর্ব পুর্বৎ পৱেণ যং! 
বিশেষণভয়া বস্তু সা দ্বিধৈকাবলী ভবেত ॥ 
পুৰ্বানুভুতস্মৱণং তৎসমানে বিলোকিতে | 
স্রৱণং ভাণ্তিমাংসদ্ধীৱতাস্মন্ সাম্যভাজি যং ॥- 
উপজানস; ধিকার উপম্ৰেয়স্ততৌ যাদি ৷ 
প্রতীপমুপমানস্য ধিক. তি চোপমেয়তা || 
প্ৰস্তুতস্যাপ্ৰস্ততেন গুণৈকতৃ-বিবক্ষয়া । 
একা নিবধ্যতে যোগাছৃযৎ সামানয+ং ত্িষাতে ৷৷ 

আধারস7 প্ৰনিদ্ধসযাভাবেংপ্যাধেয়দর্শনয্ ৷ 
একস; যুগপছৃবাভিরনেকত্র হরূপতঃ ॥ 

একপৈঃবাতিটিত্রদ7 বস্তনঃ করণেন হি। 
তৎপামানযান্যবন্তলাং করণ স ভবে্িধা ॥ 

বিশেষঃ কগুণং ত্যক্তা! প্রগুণদ; দমীপগম্ ৷ 
তদৈ;ব গুণমাদতে যদৃবস্ত স্যাৎ স তদৃগুণঃ | 
ন গৃহ্যতে যদি গুণভস্য স স্যাদতদৃগুণঃ ৷৷ 

যদৃবস্ত সাধিত যেন করণেন তদ্ন7থা | 

তেনৈব যদি তস্য স্যাওদ! ব্যাঘাত ইষ্যতে ৷৷ 

উপমাদয় এভেংমী ব্যাঘাতান্তাঃ ক্রমেণ হি। 
দ্বিষষ্টিসংখ7া এবৈতেংলকাৱরা বহবঃ পুনঃ ॥ 

সংস্যষ্ট্যা সকরেণাপি ভুয়ঃ সংস্থাৱপাসোৌ ৷ 
ক্ৰিয়াশব্দাৰ্থোভয়ভুঃ সা ক্ৰুমেণ প্রদর্শ্যতে | 

সকৱকস্তহ্সান্সিভাবো বহুনাং বা দ্বয়োশ্চ বা। 
সহাবস্থানবাধেন ভবেরো বেত্যনিশ্চয়ে | 

সকরোইনিশ্য়াখয৪ স্যাদ্যথাস্থানং প্রদর্শাতে ৷৷ 

একত্ৰ বষয়ে ভয়ালক্কাতির্াি | 
তদাপৱঃ সকর৪ স্যাদিতি ত্ৰিবিধ এব সঃ || 

২১ 
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শব্দালন্কৃতয়ঃ শুদ্ভাজিচভারিংশদীরিতাঃ (৪৩) | 

তাও পরস্পর-সংস্থষ্টযা ভাবতা গুণনেন হি ৷৷ 

ষড়,বিন্দুবসুচন্দ্ৰাঃ (১৮০১) সুাশ্চিত্ৰং চেত্তর গণ্যতে ৷ 

তদা তস্য বহুতেহপি স্যাদৈক্যং তেন তদৃযুতোৌ ॥ 

মুনিবিন্ডিভচন্দ্রাঃ (১৮০৭) সুযুঃ সন্কৱেণ জিধা পুনঃ | 

চন্দ্রপক্ষাজিবাণাঃ (৫৪২১) দু; শব্দাতকারপওগ্রহে ॥ 

অর্থালন্কতয়ঃ শুা দিষাষ্টিভ্ততগ্রভেদতঃ । 

অশ্বনাগশশাক্কাও (১৮৭) সুযুত্তাবত! গুণনেন তে ॥ 

ইতব্রেতরপংস্থষ্ট্য গ্ৰহৰ্তুগ্ৰহাসিন্ধুভিঃ / 

যুতোহায়ি-(৩৪৯৬৯)ৱেতে চ পুনঃ সকরেণ জিৱাপিণা । 

অসশ্বাবি্দুগ্রহান্তোধিবিন্দুচন্দ্ৰাঃ (১০৪৯০৭) প্রকীতিতাও | 

শব্দালক্কাৱসংস্থষ্ট্যা বাজিসিনলুমতঙ্গজৈঃ । 
দ্বিবিন্দবকীভষড়(বাণা (৫৬৮৭০০৮৪৭) উভয়ালন্কৰ্তগ্রহাঃ ॥ 

ৰসবং-প্ৰেয়-উৰ্জন্তি-সমাহিত-সমাখ্যয়া / 

ৰসালন্ধতয়োহপ্যন্যাম্ডতক্ৰে! ৰসপোষধিকাঃ ৷৷ 

অথৈষাং কথ্যতে দোষে! বৈফল্যং বৃত্যযোগ7তা। / 

প্রসিদ্ধেন্ড বিক্ুদ্ধত্রমনুপ্রাসে মলৰত্ৰয়ম্ ॥ 

পাদত্রয়গতত্বেন যমনং যমকস্য তু ৷ 
অপ্রযুক্ততয়! দোষ উপমায়ান্ত হীনতা ৷ 

আধিক্য্চ ভবেজ্জাতিপ্রমাণাভ্যাং তদাপি সঃ ॥ 

লিকন্পসয বচনস্যাপি কালস্য পুরুষস্য চ / 

বিধ্যাদেৱপি ভেদে চাসাম্যাসম্ভাব্যয়োৱপি | 

সাপে; জিন্দভেদস্ত ন দোষো ন চ বা গুণঃ || 
উৎপ্জেক্ষায়াং যথাশব্দ এবমন্যেহপি সুক্ষ্মতঃ ॥ 

৮৩ 
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[ নবমকিরণঃ ] 
বীতিঃ সযাছৃবণাবিনযাসাবিশেষো গুণহেতুকঃ ॥ 
বৈদর্ভ্যাদি-বিশেষেণ চতুর্থ সা নিগদ্যতে ৷ 
অন্বভিরল্সবৃতির্ব সমস্তগুণ-ভুষিতা । 
বৈদভী সা তু শুন্সাৱে কৱণে চ প্রশস্যতে ॥ 
গাকোইপ7স7াও সহায়ঃ স্যাঢ়াস্ৰবাৰ্ত্তাকু-পাকবং ॥ 
পুৰ্বপুৰ্বঢ়্শায়াষ্চেদুভ্ৱোত্তৱ-ব্ম্যতা । 
তদ! রসাজপাকঃ স্াদাবিপৱীতে তদ্দান্যকঃ || 
কথাপ্রায়ো হি যত্ৰাথো মাধুৰ্যপ্ৰায়কো গুণঃ | 
ন গাঢ়তা ন শৈথিল্য সা পাঞ্চালী নিগদ্যতে ৷৷ 

গৌড়ী ভবেদনুগ্রাসবভলা বা দমন্ততঃ || 
শগৈখিল্যং যত্ৰ ম্দ্ুলৈর্বৈর্তাদিভিরুতকটম্। 
‘সা জাটী সযালাটজনপ্রিয়ানুপ্রাসানির্ভা ॥ 

--০াড ৬০৮ 

[ দশমকিরণঃ ] 
ঘসাপকৰ্ষকো দোষে রসোহত্রাঙ্তাদ উচ্যতে ৷৷ 
অপকৰ্ষন্তংস্থগনং স চ দ্বেধা নিরপ7তে ৷৷ 
ধ্ৰুভিকট্,াদয়স্তত্ৰাদাবুচ্যন্তে সমাসতঃ । 
পদে বাক্যে পদাংশেহমী অর্থে চেতি চতুবিধাঃ ॥ 
শবণকর্ভোরঅসংস্কত-,মসমথণ্তাগযুতনিহতার্থে / 
ব্যর্থমবাচকমপি চা-,নুচিতার্থং গ্রাম/মপ্রতীতঞ্চ ॥ 
অমীলং সান্দিপ্ধং, নেয়ার্থমথো সমাসগং কিিষ্টম্ ৷ 
আৱবিস্ৃষ্টাবিধেয়াংশ$, বিক্ৰু্ধমাতিক্বচ্দ ষোডশৈতানি || 
এবমনে; ষথাস্থলং জ্ঞেয়া বাক্যে তাঁথব চ। 
প্ৰাভিলোমাক্ষৱমাহত-,নষ্টবিসগঞ্চ দংহিতাহীনমূ । 
হতবৃত€ হীনাধিক-,কথিতপদ প্ৰস্থলংপ্ৰকৰ্ষঞ্চ ॥ 
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্রীশ্রীমদলক্কারকৌস্তুভীয়-কারিকাণ।ং স্বরূপম্ 

সসমাপ্ত-পুনরুপাতে, নশ্যন্মতযোগসন্কীর্ণে । 

অৰ্ধান্তীৱিকবাচক-,মনভিহিতাৰ্থ+ প্ৰদিদ্ধিধুতমপি চ ৷৷ 

অপদস্থপদসমাসং, গভিত-ভগ্নক্রমাক্রমাণযাপি চ ৷ 

অমতপৱাৰ্থঞ্চোতি, জ্ঞেয়ং দোষান্বিতং বাক্যমূ ॥ 

রণিভাদি নুপুৱাদিয়ু, বিহগাদিযু কুজিতাদীলি ৷ 

জনিতাদি চ জলদাদৌ, ভের্যাদিয়ু ভাক্কতাদীনি ॥ 

ঘণিতাদীনি চ সুৰতে, ৰবাদি ভেকাদিয়ু প্রসি্ধিৱিয়ম্ ৷ 

আস7া বিপর্যয়ে স্যাৎ, প্ৰসিঞ্ধিধুতদূয়ণ৫ বাক্যে ॥ 

বিষাদে বিস্ময়ে হর্ষে কোপে দৈনেযেইবধাৱণে / 

উদ্দেশ্যগাতিনির্দেশ্য-বিষয়ে চ প্রসাদনে | 

অনুকৃম্পাদিকে চাপি পৌনক্রক্তযং ন দুষ্যাতি ॥ 

কঙ্টোংপুষ্টব্যাহত্-,পুনরুক্ৰ-গ্ৰাম্য-দুক্ৰমা অপি চ ৷ 

সংশয়িতো হেলুহতঃ, প্রাসিন্ধিবিদ্যযাবিক্লুদ্ধণ্চ ॥ 

অনবীক্তঃ মনিয়মোহ-,নিয়মেহনিয়অতথ! সনিয়মে চ। 

সামান্য সবিশেষ, দামান্যযুতো বিশেষে চ ॥ 

সাকাণ্ডেক্ষা নির্বাহ, পুরণকারী বিৱাপসহচাৱিতঃ | 

ব্যক্স্যাবিরুদ্ধো বিধ্যনু-,বাদাংযুক্ততথাহমীলঃ | 

ত্যক্রপুনঃকীরুত ইতি, দুষ্টা অর্থান্ত বিংশাতিজ্তিযুতা ॥ 

কিন্তুয়ং টিত্রকাব্যাদৌ ন দোষো ন চ বা গুণঃ ৷ 

কৰ্ণাবতংসাদিয়ু যং কৰ্ণাদি-শব্দ ঈক্ষ্যতে ৷ 
তৎস্ারিধ্যাদ্িবোধার্থং তজ্জ্ঞেয়ং ন প্ৰয়োজয়েং ॥ 

ব্ৰসানাং শব্দবাচ্যত্বং স্থায়িনাং ব্যর্ভিচাৰিণায্ । 
বিভাবদ্যানুভাবস্য ব্যক্তে৷ কষ্টা ঢ কল্পনা || 
রা দীপ্তিরভীস্ষশ৪ । 

[সে] ছ তথাঙ্গঘযাতিবিস্তাতিঃ | 
ছি os প্রকৃতীনাং ব্যাতিক্ৰমুঃ । 

অনন্দসস্য প্রকটনং ৱসদোষা ইমে স্মৃতাও ॥ 
এক্াত্রয়তে ব্রসাযোর্ণ বিরোধঃ প্ৰবৰ্ততে | 
ভিরাশরয়তে বিরোধঃ শান্ত-শৃক্সারয়োর্যথা || 

সৰে? পল 



শী্রীগুরু-গোরা দ-গান্ধর্বাহৃদ্-গে|বিন্দ-দেবৌ বিজয়েতেতমাম্ 

শরীত্রীগৌড়ীয়গৌরব-গ্রন্-গুটিকা_ 

্হাকবিন্ীলকবিকরমণরাগান্াধিএভুগাদবিচিঃ: 7 

শ্ৰীত্জীযদলঙ্কারকৌস্তুভঃ = 
প্রথমকিরণঃ 

অথ কাব্যসামান্যোদেশঃ 

জী৷লীকৃঞ্ণচৈতন্যাচন্দ্ৰূয় নমঃ * 

এন্থারম্ভে স্বাভীষ্টদেবতা-নাম-গুণ-কীর্তসাআবকং১ মজলমহরীকুর্বন্ গ্রন্থক।রে! গ্রন্থস্ত নিবিত্নাং পরি- 
সমাপ্তিগাশীস্তে ;-- 5 

স্বানন্দরসসভৃষ্ণ% কৃষ্ণ:শ্চতন্যযংবিগহে| জয়তি। 
আপামরমপি কৃপয়া, সুধর! স্নপর়াদ্বভূব ভুমৌ যঃ॥ (১) 

স জয়তি যেন প্রভবতি, দৃশি সুদৃশীং ব্যঞ্জনাবৃত্তিত। 
অতিশরিত-পদপদ।এোঁ, ধ্বনিরিব মুরলীধ্বনি্মুরারাতেঃ ৷৷ (২) 

জয়তিরত্রাকর্মকঃ সর্বেৎকর্ষবচনওস্তেন নমস্কীরোহপিও ব্যজ্যতে”_“ন্বাপকর্ষবৌধাস্টকুলব্যাপ|রবিশেষে| নম- 

স্কার:” ইতি ন্যায়।ৎ। 3 
সর্বোৎকর্ষং দর্শয়তি,_পদং বৈকুণ্ঠাদিস্থানম্, পদার্থো বস্তুভূতে| ত্রহ্মানন্দস্তা্যামপ্যতিশয়ী* ;--তত্ৰ 

তত্রাপি ছুলভ ইত্যৰ্থট। তত্র ৰীজমাহ,_যেনেত্যাদি ; যেন হেতুভূতেন স্বদ্ৃশাং গোপান্দনানাং দৃশি 

নেত্ৰে ব্যঞ্জন! বিগতাঞ্জন| ৰৃত্তিঃ প্রভবতি,--আনন্দাশ্ুধৌতত্বাৎ গ্রন্থস্তাভিধেরমপুযুপমালঙ্কারেণ দর্শয়তি 

- ধ্বনিরিবেতি ; ধ্বনিকুত্তমগ্কাব্যতত্তব" ব্যদ্যভূতং যৎ কিমপি। স. কীদৃশঃ? অতিশয়িতৌ পদ-পদ।ৰ্থে। 

পাঠীত্তরাণীং সান্ধেতিকচিহ্নানি-‘ক্’ বরাহনগর-প্রীগৌরান-গ্রন্থমন্দিরস্থ-৩৮৬-সংখ্যক-করলিপি: ; খৃ? বঙ্গীয়- 

সাহিতাপরিষল্লিপিশলা-স্থিত। ৩২-সংখ্যাঙ্কিত| করলিপিঃ; ‘গা? শ্রীপট্টগোগীবল্লভপুর-গরন্থমন্ির-রক্ষিতা করলিপিঃ; ঘ’ 

বহরমপুরাৎ গ্রীরঘনারায়ণ-বিগ্যারত্রেন প্রকাশিতো এস্থ; ডি’ বরেন্দ্র-অন্সন্ধান-সমিতি-গ্রন্থ'গারতঃ প্রকাশিতঃ শ্রীযুত- 

শিবপ্রসাদভট্রাচার্ষেণ সম্পাদিতো গ্রন্থঃ; চে’ ১২৫২তম-বন্গান্দে দেবাক্ষরৈলিখিত! শ্রীধাম-বুন্দাবনস্থ-শ্রীরাধারমণঘেরাখ্য- 

পল্লীবাস্তবা-শ্রীযুতা্বৈতচরণ-গোস্বামিন: সকাশাৎ প্রাপ্ত। করলিপিঃ। 

* প্রীপ্ীগোগীজনবল্লভায় নমঃ (ক), শ্রীতরীবৃন্দাবনচন্দ্রীয় নমঃ (উ), শ্রীকুষে| জয়তি (চ) | : 

১। কীৰ্ত্তনাত্মক- (ক); ২। কুষ্চৈতন্ত- (খ,গ,ঘ) ; ৩। -বাচক- (6); ৪। নমন্ধারে| (৬); ৫। তাভ্যামতিশয়ী (খ); ৬। ধ্বনিরুত্তম্ত্- (ক); 

৭ | -কাব্যত্বং (খ,গ) ! 



শ্রীপ্রীমদলক্কার-€কীস্তভঃ [প্রথমকিরণঃ ৩-৬ 

যেন; _পদপদীর্ঘাতিরিক্ত ইত্যর্থ। স সুষ্ঠ, পশ্যন্তীতি সদৃশ আলঙ্কারিকান্তেষাং দৃশি জ্ঞানে যেন 

ব্যঞ্জন|-ৰৃত্তিঃ প্রভবতি প্রভূর্ভবতি। 
কিঞ্চ, ধ্বনিনদত্ৰশ্ন ; তদুক্তম্’_(শঙ্কবাচাৰ্ধ্যস্ত প্রপঞ্চসারতন্ত্রে ৩1৪৩) 

“মূলাধারাৎ প্রথমমুদিতো যস্ত তার:১ পরাখাঃ, পশ্চাৎ পশ্যন্্যথ হৃদয়গে| বুদ্দিযুঙ্ঠাধামাখাঃ | 

বক্তে বৈখধাথ রুরুদিযোরস্ত জন্তোঃ নুযুয়।-বদ্স্তন্মাস্ভবতি পবনপ্রেরিতে। বৰ্ণসজ্বঃ ॥৮ (৩) 

তন্তাপি সৰ্বে ৎকর্ষশালিত্বং তত এব বেদাদি-সর্বসিদ্ধেঃ। তৎপক্ষে,_অতি অতিশয়েন শরিতৌ সুণ্ড 

পদপদার্থেণ বস্মিন্, পরস্পর! বর্ণপদাদীনাং সর্বেষাং ধ্বনিরেব বীজমিতি ভাবঃ। ব্যজ্যতেইনয়া সৰ্ব: 

নিতি ব্যঞ্জন! মায়া;_যুট্প্রত্যয়সিদ্ধেঃ", তস্তা বৃত্তিঃ প্রপঞ্চে! বেন গ্রভবতীতিঃ। সুদৃশাং জ্ঞানিনাং 

জ্ঞানে; শেষোভয়পক্ষ-স্বীকারঃ কাব্যোপযোগিত্থাৎ* ৷ 

প্রকারান্তরেণোক্তমর্থং স্তৌতি,_ 
গোকুলললনামোদী, নানাবিধ এব স খলু ভাবানাম্। 

শীবল্যপ্রশমেদয়-সন্ধিস্গন্ধিশ্ঠমণ্কারী ৷৷ (৪) 

অৱাপি ত্রয় এব পক্ষাঃ*। স ইতি মুরলীধ্বনিঃ কাব্যধবনিনদশ্চ। আন্তে ভাবানাং ব্যভিচারি- 
গ্রভৃতীনাম্, দ্বিতীয়েহপি তেষামেব, তৃতীরে ভূতানাম্। আগে গোকুল-ললনা গোপাল্দনাঃ ; দ্বিতীয়ে 

গোর্বাচঃ কুলং বর্ণাদিস্তস্ত ললনমীগ্দা ; তৃতীয়ে গৌর্বাগ দেবতা! সৈব কুল-ললন| ; শীবল্যং মিশ্রীভাব, 

প্রশমো নাশ? উদয়ঃ স্ুষ্ঠি? সন্ধিঃ জন্ধানম্, পক্ষত্রয়েইপি তৌল্যম্। 

অস্মিন্ গ্রন্থে শব্দার্থরোঃ প্রাধান্যেন তয়োশ্চ বর্ণমূলত্বেন বর্ণানাঞ্চ ধবনিমূলত্বেন ধবনেন“দত্রহ্মণ 
উদ্দেশঃ কৃতঃ। 

অথ ধবনেঃ কাব্যপ্রাত্বং দর্শয়িষ্যন্* কাব্যস্য শরীরাদিন্বরূপমাহ”_ 
১। শরীর শব্দার্থে। ধ্বনিৱসব আত্মা কিল রপো 

গুণা মআাধুর্যাদ্যা উপমিতিমুখোইলক্টীতিগণঃ | 

ত সুসংস্থানং ৱীতিঃ স কিল পরমঃ কাব্যপুরুষো 
যদস্মিন্ দোষঃ সঢাচ্ছ,বণকটুতাদিঃ স ন পৱঃ || (৫) 

যদি দোষে| ভবেন্তদ! অবণকটুতাদিঃ প্রসিদ্ধঃ স্ফটদোষ এব দোষ ন তু পরঃ ক্ষুদ্রতরঃ”,_রসানপ- 

কর্ষকত্বাৎ; সোহপি যদি ভবতি; অতে| নির্দোষ এবাসৌ ভবিতুমর্হতীত্যর্থ। : 
উদ্দেশে! লক্ষণং পরীক্ষ! চেতি গ্রন্থস্ত ত্রয়ো'ব্যবহারাঃ। তত্রাদৌ শব্দাদীনামনেনৈব শ্লোকেনোদ্দেশঃ 

কৃতঃ।' লক্ষণ-পরীক্ষে কর্তব্যে”। 

অথ কিং ত৩১০ কাব্যম্ ?--যস্তা পুকুবত্বেন শরীরাদীনি কথিতানীত্যপেক্ষায়াং কাব্যলক্ষণমাহ,_ 
২। কাবিবানিম্মিতিঃ কাব্যম্ ; (৬ 

বাণিত্যুক্তে কবি-বাঞীতর্যেব১১ কাব্যত্বাপত্তিঃ৷২; নির্সিতিরিত্যুক্তে কৰিকৃতশিল্পান্তরস্তাপি; বাঙ্নি- 

নিভিরিত্যু্তে ব্যাখ্যাত্বিশেষস্তা চ বস্ত কন্যাপি ব্যাখ্য-কৌশলস্তাপি। ৷ অসাধার,-চমৎকারকারিণী রচনা 
31 ভাবঃ (গ/)5 ২। হত সময়ে তু ব্যাজীভবতঃ, তত নিত্যতয়| সথিতাবিতি (৭); ৩। -সিৰা বে) $ প্ৰপঞ্চ ভৰতীতি (এ); 

৫1 -যোগিত্বাচ্চ (ঘ) ; ৬ | পদার্থাঃ (ক,গ,ঘ), অর্থাত (খ১উ)) ৭1 প্রৰ্ণয়ন্কন্ (২); ৮। ন তু ক্ষুদ্তরঃ (৭.গচ) 

(খ,চ); ১০। কিন্তুবিৎ (৬); ১১ বাণ্যাত্ৰপ্তৈৰ (ক.ধ,গঘ,চ); ১২ | পত্তেঃ (কথ) ণ 
ন তু ক্ষুদ্ৰ); ৯। বক্তবো 
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হি নির্সিতিঃ। তেন রসাপকর্ষক-দোষ-রহিতং বথাসম্ভব-গুণালঙ্কারং রসাত্মকং শব্দাৰ্থ-যুগ্লং কাব্যমিতি 
লক্ষণস্তা স্বরসঃ। 

তেন (কাব্য প্রকাশস্ত প্রথমোল্লাসে) “তদদে।যৌ শব্দার্থেখ সপুণ।বনলঙ্কৃতী পুনঃ কপি” ইতি লক্ষণং “কুরদবন়্ন।” 
ইত্যাদাবপি পৰ্যাপ্তং ভবতি,_সণুণালঙ্কার-নির্দোষ-শব্দার্থত্বাৎ। (সা হিত্যদর্পণে ১৩) “বাক্যং রসাত্মকং কাব্য 
ইতি চ লক্ষণং “গে৷পীভিঃ সহ বিহরতি হরিঃ” ইত্যাদে চ পর্যাপ্ত স্তাৎ, রসাত্মক-বাক্যত্বাৎ। ব্যতিরেকেণ 
দোষগ_বদ্ধাক্যং ন ভবতি, তৎ কাব্যং ন ভবতীত্যায়াতেঃ১, (যে৷গবাশিষ্ঠ-রামায়ণে উৎপত্তি: ৪,২০; শরণদেব- 
কৃত-দুৰ্ঘটবৃত্ত৷ ২৷২৷৮)-- 

“কুর্মলোমপটচ্ছ্ঃ শশশুদবনূর্বরঃ | এয বন্ধা|স্থতে। ভাতি২ খপুষপকৃতশেখরঃ ৷) (৭) 
ইত্যগ্ত বাক্যন্বাভাবেইপি কান্যনবর্শন1হ। বস্তু (বামন-কত-কাব্যালঙ্কাৱে ১৬) “রীতিরাত্ম। কাবা” ইতি 
পঠতি, ন তদপি সাধীরঃ _রীতের্বাহাগুণত্বাৎ। বস্তু, (কাব্যগ্রকাশে ১৷২)--“লোকোত্তরচমংকারবর্ণন।-নিপুণঃ 
কবিস্তন্ত তাদৃগ্ বচঃ কাব্/ম্” ইত্যপি ন সাধু আন্ত স্।শ্রর'দোব-প্রসক্তেঃ; তথ। হি--লোকো৷ত্তর-চমৎকার- 
বর্ণন।-নি পুণঃ কবি কবের্লোকোত্তর-চমণকারবর্ণনা-নিপুণ। বাক্ কাব্যমিতি পরস্পর।শ্রর৩। 

তৎ আধুক্তন্-“কাবিবাগ,নিষ্সিতিও কাব্যমৃ” ইতি; কবিরিভি পারিভাবিকীয়ং সংজ্ঞেতি পর- 
স্পরাশ্রারদোবোইপিও নিরস্তঃ। অথবা, কাব্যত্বং নাম গোত্বাদিবজ্জীতিরেব ; যথ। সান্সাভ্যবয়ববতীষু 
গোব্যক্তিযু প্রত্যেকময়ং গৌরয়ং গৌৱিত্যনুগভাকার| বেনাসাধারণধৰ্ম্মেণ।বগতিঃ স এব জাতিলক্ষণঃ 
কোহপ্যসাধারণধর্ম্ধো। গোত্বম্, তথা শব্দার্থ-সংঘাতস্ত সহৃদরহ্ৃদরা স্বাস্ভঃ কোইপি কাব্যত্বলক্ষণে। ধর্ম্ম- 
বিশেবঃ কাব্যত্বং জাতিঃ।* 

২। নিপুণ কাবিকর্ম তত ॥ (৮) 
অথ কাব্যং কবিকৰ্ম্মেতি কবিজিজ্ঞাসায়াং তৎস্বরূপমাহ,-- 

*। সবীজো হি কবিজ্ঞেয়ঃ স সৰ্বাগমকোবিদঃ | 

সৱসঃ গ্রাতিভাশাতীৎ যদি সযাদুতমভদা ॥ (a) 
এতেন দ্বয়ে কবয়ঃ সম্ভবন্তি ;_অরোচকিনঃ, সতৃণীভ্যবহারিণস্চেতি ব|মনঃ (ক|ব্যালঙ্কারসুত্ৰে ৯২।১)। 

তত্র সতৃণাভ্যবহারিণঃ কবয় এব ন ভবন্তি_আনাদৃতত্বাৎ। অরোচকিন এব কবরঃ। তেন হি “সবীজঃ 
ইত্যেব কবিলক্ষণম্, অন্যানি তু বিশেষণানি;__সবীজকবিরীদৃশঃ স্তাদিত্যৰ্থঃ। কিং তদ্বীজং যেন' সবীজ 
ইতি জ্ঞেরঃ কবিরিত্যাহ,_ 

৪। বীজ প্রাক্তনসংস্কারাবিশেষঃ কাব্যরোহভুঃ ৷৷ (১০) 

রোহশ্চ দ্বেধা?_ নির্মাতৃগুলঃ স্বাদকমূলশ্চ, যং বিনা নির্থাতুং স্বাদয়িতুঞ্চ ন শক্যতে। তেনোৎপত্ত্যা- 
স্বাদয়োরেবাস্ত কারণতা। | 

কাসৌ প্রতিভেত্যাহ,-- | 
: ৫ ৷ প্রজ্ঞা নুবনবোলেখশালিনী” প্রতিভা মতা ॥ (১১) 

(ভামহালঙ্কারে ১) 

+ অতঃপরং ‘তদ্যুক্ত| কাঁব/রূপশন্বার্থনংঘাতাত্মিকা ব্যক্তিঃ কাব্যমিত্যাহ' ইত্যধিক-পাঠ থি-করলিগ্যাং দৃখ্যতে। 

১ ৷ ইত্যায়াতি (৭.৮); ২ ৷ যাতি (ক); ৩। পরম্পরাশ্রয়ম্ (৪); ৪ | দে (ঘ); ৫। সরদপ্রতিভাশীলী (ক,খ,গ,ঘ,৬); ৬। অত্র (ক); 

৭] দ্বিধা (ঘ); ৮) -নবোন্সেষশীলিনী (৬) | 
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অথোক্তলক্ষণং কাব্যং কিয়ৎপ্রকারকং ভৰতীত্যাকাঙ্ক্ষায়াং তন্তেদানাহ,__ 

৬। উত্তমং ধ্বানীবিশিষ্টেয মধ্যমে’ তত্র মধ্যমম্ | 

অবরং তত্ৰ নিস্পন্দ ইতি ত্ৰিবিধমাদিতঃ ৷৷ [৷ 

ব্যগ্যমেব ধ্বনিঃ। যত্ত, (কাব্যপ্রকা 
কাব্যস্তৈব ধ্বনিত্বম্ তত্ত, ধ্বনি-সম্বন্ধাদৃধ্বনিরিতি লক্ষণা, কিংব। ধ্বন্যতেইনেনেতি করণসাধনেন ৷ বস্তুতস্ত 

ধবচ্ঠত ইদমিতি কর্মসাধনমেব২। 
পুনশ্চ--৭। ধ্বনেধ্বন্যভ্তরোদূগারে তদের হ্যওমোওমম্ | 

সব্দার্থয়োশ্ড বৈচিত্ৰ্যে দে যাওঃ পুর্বপুর্ব ভামূত ॥ (১৩) 

যদি ধ্বনিবৈশিষ্ট্যে ধ্বন্যন্তরবৈশিষ্যযং স্যাৎ, যদি বা শব্দাৰ্থয়োৰ্বৈচিত্ৰ্য্থ ভবতি, তদ! কাব্যমুত্তমে'- 

ভ্্মম্। এবং শব্দাৰ্থবৈচিত্যে সতি দ্বে মধ্যমাবরে পূৰ্বপূৰ্বতাং বাত মধ্যমনুত্তমং ভবতি, আবরং মধ,মং 

ভরতীত্যর্থ। শব্দার্থয়োরিতি ‘কাকাক্ষিগোলক' ন্যায়েনোভয়ত্র যোজনীয়ম্ । 

ক্ৰমেণোদাহরণানি১-- 
গৌরীমৰ্চায়তুং প্রসূনবিচয়ে* শ্বজনিদিষ্টা হরেঃ 
ক্রীড়ীকাননমাঁগত। বয়মহে। মেঘাগমন্চাভবং। 

প্রেক্থোলাঃ পরিতণ্চ কণ্টকলতাঃ শ্যামাণ্চ সর্ব দিশে| 

নে| বিদ্মঃ প্রতিবেশব।সিনি গুরোঃ কিং ভাবি জংভাবিতম্ ॥ (১৪) 

ত্র বাচ্যাদ্ভাবিশপ্রীকৃঞ্চস্গমজন্য-নখক্ষত-্থগনরপন্যা* ব্যদ্গ্যস্থা বৈণিষ্ট্যাদুত্তমত্তম্। 
মধ্যমং যথা 

উত্তমন্তয পুরুষস্ বনান্ত? সত্যমালি কুস্থমায় গতাসীঃ। 
আবহুর্মধুকরাস্তব পশ্চাদ্-দুঃশকঃ পরিমলে। হি বরীতুম্॥ (১৫) 

. অত্র (অমরকোষে বনৌষবিবগেঁ) “পুন্লাগে পুরুষন্ত্ঃ কেশৱ” ইত্যাদিনোত্তমন্ত পুর্ুষন্ত* প্রবৃষ্টপুন্ন গন্য; 

পক্ষে, পুৰুষো্তমন্যয শ্ীকৃষ্ণস্থযবেতি ব্যঙ্গ্যমেৰ স্ফ.উম্প। 
অবরং যথ|-- 

উর্জ্জগুল্ফ,্গর্জনৈর্বারিবা হাঃ, প্রেন্তদ্বিদ্যুদ্দামবিদ্তোতিতাশ।ঃ ৷ 
অদোবদ্ৰৌ৷ বিদ্ৰুত| দ্ৰাঘরন্তে, দন্তিজান্ত্য। সিংহসঞ্জপ্রকোপান্ ৷ (১৬) 

তত্র কেবলং শব্দবৈচিত্্যাদ্ধবনেনিস্পন্দভাবাচ্চাবরত্বম্। | 

ধবনেধবন্যন্তরোদ্গারে উত্তমোত্তমত্তং যথ|-- 
যাতাসি স্বয়মের রত্ুপদকন্ঠান্বেষণার্থ বন|- 

দায়াতাসি চিরেণ কৌমলতন্ুঃ ক্রিষ্টাসি হা মৎকৃতে। 
শ্বাসে! দীর্ঘতরঃ সকণ্টকপদং বক্ষে! মুখং নীরসং 
কা তে ভ্রীরসমঞ্জস! সখি গতিদু্€রে রহঃ সুজ্ৰুৰ র রহঃ [ম্ ॥ (১৭) 

ইত্যত্র ত্বং তদানরনার্থং ন গতাসি, অপি তুপভো গার্থমেবেতি ধ্বনিরেকঃ। অন্যোইপি বক্ত-গকৃতি- 
প্রকরণবৈশিষট্যা প্রতিভাসতে। তথা হি প্রকরণং তাবৎ প্রিয়সখীমেনাং আকৃষ্ণেন সহ সঙ্গম 

১ মধ্যমাৎ (খ); ২। কাব্যসাধনমেব (ক); ৩। পূৰ্বপূৰ্বতঃ (ক); ৪প ব্র:মণে, = 
5 'মণে।দাহর? EER 2 

(ঘ) ৭) উত্তমপুরুবন্ত থে)? ৮। স্পষ্টম্ (খ)। দাহরম্ (গ) ; ৫। -নিচযৈঃ থে) ; ৬। -দঙগদঙ্গোপনরগঞ্ঠ 

শে ১1৪) “ইদমুত্তমমতিশয়িনি বাদ্য বাচ্যাদ্ধ্বনিবু_ গৈঃ কথিতঃ” ইতি 
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তেনৈব সহ প্রীরাধর! প্রাগেৰ যুক্তিঃ কত যাহ মর! প্রহীয়তে, তদাস্তাঃ স্গস্ত্য়।১ করণীয় ইতি। 
পন্চাত্তখ! সম।গতায়াং তস্তাং তামপরাদ্ধাং কর্ত,ং২ তন্তাঃ পরিহাসাবহিথাসূয়াদি-ভাবশীবল্যম্, জখ্য।স্চ 
ভী-সাধবস-কোপাদি-ভাবশ।বল্যমিতি বহব এব ধ্বনেঃ পল্পবাঃ। তেন ধবনেধ্বন্যন্তরোদগীরে হত এবং- 
বিধস্থলে উত্তমোত্তমত্বং৩ জ্ঞেরম্। 

শব্দার্থ বৈচিত্ৰ্যণোত্তমোত্তমত্বংগ যথা 
নবজলধরধাম। কোটিকাম।ৰতারঃ প্রণররসযশোরঃ শ্রীশৌদা-কিশৌরঃ। 
অরুণদকরুণনীর্ধাপাজভঙ্গ্য। কুরঙ্গী-রিবঃনিখিলকৃণীঙ্রী রঙ্গিণি ত্বং ক বাসি ॥ (১৮) 

অত্র শব্দার্থ বৈচিত্যেণ বাচ্যাদতিশয়িন| ধবনিন। চ উত্তমোত্তমত্তম্। 
ধ্বনিস্ত--হে র্জিণি! কুতুকিনি! ত্বমতিপ্রসিদ্ধাৎ গুণবতী। ক বাসি? তত্রৈব যাহি, যত্ৰ শ্রীঘশোদা- 

কিশোরে। নিখিলকৃশাল্গীররুণৎ রুরোধ। কর1? অকুণদীৰ্ঘ৷”পাঙ্গভঙ্য| ৷ কুরজীরিবেত্যুপমালঙ্কারেণীপাজ- 
ভঙ্গ্য। ব।গুরাত্বেন রূপকালঙ্কারে| ধ্বনিতঃ।* বস্তভস্ত ক বাসীতি তত্র কিং যাসি, মা যাহীতি লক্ষ্যো- 

হৰ্থঃ; কোটিকামাবতার ইতি প্রলোভনদ্বার| ভত্ৰৈব যাহীতি কাল অত্ৰাবিশ্বাসঞ্চ মা কাৰ্বীঃ 
যতঃ প্রণয়রসযশোরঃ প্রণয়রসবশঃপ্রদঃ।. নবজলধরধামেতি স্বধান্সৈৰ জর্বতস্তিমিরমুপা্য নিঃশঙ্কম- 

লক্ষ্যে! ভূত্ব। বিহরতি; অতে| লোকভীতিরপি ন কার্য্যেতি বহব এব ধ্বনেঃ পল্লবাঃ। 

শব্দার্থ বৈচিত্র্ে মধ্যমস্তোত্তমত্বং যথা 
শিক্ষিতানি সুহ্ৃদাং ন গৃহীতা”ন্যুক্ষিতাসি নিজগর্বরসেন। 
দীক্ষিতঃ কুলবধুবধবা গে, বীক্ষিতঃ সখি স নন্দকুমারঃ ৷ (১৯) 

ভাত্ৰ ধ্বনে্ধ্যমত্বেইপি শব্দাৰ্থ বৈচিত্্য-পরিপুণ্্য" উত্তমত্বমেব। 

ব্যার্থ বৈচিত্র্েহবরস্ত মধ্যমত্বং যথ|-- 
কাননং জয়তি যত্ৰ সদা সৎ, কা ন নন্দতি বদেত্য স্বখণ্জীঃ। 

ক! ন নন্দতনয়ে প্রণয়োৎক|, কাননং ধয়তি’ব| ন হি তহ্য ॥ (২০) 

তত্র ধ্বনেনিস্পন্দতায়।মবরত্বেহপি মধ্যমত্বম্ | 

৮। যশঃপ্রভৃত্যেব ফলং নাস্য কেবলমিষ্যতে ৷ 

নিৰ্ল্লাণকালে শ্রীকষ্ণগুণভাবণযকোলিযু ॥ (২১) 

৯। চিউপযাভিনিবেশেন সান্দ্রানন্দত্রয়স্ত যঃ ৷ 

স এব পরমে লাভঃ স্কাদকানাং তথৈব সঃ ৷ (২২) 

(কাব্যপ্রকাশে ১২) কাব্যং যনসেইখকতে ইত্যাদীন্যেব কেবলং ন ফলানি, অপি তুক্তপ্রকারঃ শ্রীকৃষণ- 

গুণানুবাদদিকৃত আনন্বশ্চ ॥ 

ইতি শ্রীমদলক্কারকোৌধস্তুভে কাব্যাদিসীমান্যোদ্দেশো নীম 

প্রথমঃ কিরণঃ ৷৷ ১ ৷৷ 
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* ইতগ্রমধিকপাঠঃ--“দ্ধা, রঙ্গিণি ! তং ক যাসি, ত্বমপ্যাত্মানং মেচয়িতুং সমর্থ। ন ভবিষ্ন্সি, জালে পতিষ্বিস্তোবেত্যৰ্থ (খ)। 

১। সঙ্গমঃ (ক); ২ ৷ তামেবাঙ্গীকৰ্ত,ম্ (ক), তামেবাপরাদ্ধ কৰ্ভুং (খ,গ,ব,চ); ৩। উত্তমোত্তমং (ক,গ); ৪ ৷ বে (ঘ); ৫। ত্মিতি 

প্রনিদ্ধ৷ (কচ); ৬ | অরুণয়! দীর্ঘা- কে) ; ৭! -বৈচিত্রপুষ্টা (৬) ৷ 



দ্বিতীয়কিরণঃ 
অথ শব্দাৰ্থৰত্তিত্ৰয়নরপণম্ 

অথ কাব্যপুরুবস্ত শরীরত্বেন নির্দিষ্টয়োঃ শব্দার্থরোঃ শব্দে নিরূপিতে এবার্৫থনিরপণমিতি প্রথমতঃ 
‘শব্দ এব নিরূপ্যতে। 

১৷ আকাশস7-গুণ শব্দে! বরধ্বনযাভাকো দ্বিধা ৷৷ (১) 
বৰ্ণাত্মকো| ধ্বন্যাত্মকণ্চেতি দ্বিধ৷ণ ৷ যদ্যপি বর্ণা নিত্য ত্তথাপি তদভিব্যক্তিঃ শরীরস্থ-বায়ুনৈব ভবতি। 

অত উল্তম্২,-(শঙ্কৱাচাৰ্যকৃত-প্রপঞ্চসারতন্তে ৩৪৩) “তম্মাদূভবতি পবনপ্রেরিতো বর্ণসঙ্ঘঃ৮” ইতি। 
নিত্যত্বপ্ৰকারণ্চ যথ|-- 

২৷ সাচ্ছিঢ়ানন্দাবিভবাং সকলাং পৱমেশ্বৱাং / 

আদীচ্ছক্তিন্জতো নাদন্তস্মাদিন্দুপমুভরবও |. 
. নাদো বিন্দু বীজঞ্চ স এব তিবিধো অতঃ | (২) 
৩। ভিদ্যমানাৎ পরাদিন্দোক্রভয়াভা রবোহভবৎ ৷ 

স রব” ভ্রাতিসম্পন্নঃ শব্জব্রক্জাভবৎৎ পৱম্ ॥ (৩) 
সকলাদিতি মূর্তাৎ, নাদে। ঘোষ? তথা চ, (ভ।০১১।১২।১৭) “প্রাণেন ঘোষেণ গুহাৎ প্রবি৪ঃ” ইতি। 

বিন্দুঃ প্রণবঃ; স চ বীজম্,_সর্ববর্ণপ্রভবত্বা। তথা চ (ভ|০১২৷৬৷৩৭)--- 
“সমাহিতাত্মনে| ব্ৰহ্মন্ ব্ৰহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ। হৃদ্তাকাশাদভুন্নাণ্দো বৃত্তিরোধাদ্বিভাব্যতে ৷? (৪) 

(1? ১৬৬৯) “ততোহভূুঙ্গিৰ্বণোঙ্কারে| যোহব্যক্তপ্রভবঃ স্বরাট » ইত্যারভ্য (ভ৷০ ১২৷৬৪৩) “ততো. 
হক্ষরসমান্নায়মস্থজভ্তগবানজ?” ইতি শ্রীভ।গবতে । তেন নাঁদন্ত নিত্যত্বাত্তদ।ত্মকশ্তোঙ্কারস্থা চ নিত্য- 
মূ. স্বরাড়িতি পূর্বেক্তেঃ। তনাত্মকম্ত; বর্ণসমূহস্ত চ তথ|। আকাশস্ত নিত্যদ্রব্যত্বে তদগুণস্ত।পি 
নিত্যত্বম, গুণায়ো্ হি দ্রব্যমিতি গুণ-গুণিনোঃ সমবায়সন্বন্ধাৎ। তেন পবন-প্রেরণাপ্রেরণবশীদেবাভি- 
বযক্ত্যনভিব্যক্তী। বস্তুতস্ত নিত্যতৈব তেষামিত্যরমান্তরঃ স্ফোটঃ। উক্তঞ্চ, (ভ৷০১২৷৬৷৪০) “শূণোতি য 
ইমং স্ফোটম্” ইতি দ্বাদশস্কন্ধে। অতএৰৈকে আচার্ধাঃ শৰ্মার্থম|ত্তরং স্ফোটং শব্সেত্যাছত। 
যথা (পুণ্যরৱাজকৃত-বাক্যপদীয়প্ৰকাশে ১৪৮) “নিরংশ এবাভিয়নে| নিত্যে| বোধস্বভাবঃ শবা।ময় আন্তরঃ স্ষে৷টঃ” 
ইতি। প্রয়োগশ্চ (যোগবাশিষ্টরামায়ণে, নির্ব।৭০ ২1৪২)_- ৷ 

“জাতাদ্ধ"মূক বধিরন্থান্ত-ন্বীয়পরামুশি। স্ববাক্ণন্বার্থয়োর্বোধ আন্তরঃ স্ফোট এব সঃ ৷৷”) (৫) 
বৈয়াকরণাস্ত বহিঃস্ফোটমাছঃ। তত্ৰ পূর্বপুর্ববর্ণো রণাভিবযকত-তত্ততসংস্কার-সহরুত-চরমবর্ণসংক্ষানিষ্ঠ- 
পদ্জন্যৈকপদার্থপ্রত্যায়কতা পদস্ফোটঃ। এবং পূৰ্বপূৰ্বপদদো চ্চারণাভিন্যকত-তত্তসংস্কারসহকৃত-চরমপদ- 
সংস্কারনিষ্ঠ-বাক্যজন্যৈক-ৰাক্যাৰ্থ"এভ্যায়কত| বাক্যস্ফোটঃ। এতছুভয়লক্ষণং শব্দত্ৰদ্ধ। 

১] দ্বিধা ভবতি (খ); ২। অতত্ৰবোক্তম্ (ক); ৩। এব (ঘ); ৪। শব্দো ব্ৰহ্মাভবং খে.ঘ) 

মাশ্য়ে (খ)১ ৭ জন্মান্ধ- (খ) | 
; ৫ | শ্রীভাগবতম্ কে,খ)গ,ঘ)উ); ৬ | গুণানা- 



দ্বিতীয়কিরণঃ ৬৭] = লীইীমদলঙ্কারকৌস্তভঃ ৭ 

তথা চ (পুণ্যর|জ'কৃত-বাক্যপদীয়গ্ৰকাশে ২২৯) “এক এব নিতাঃ পদাভিবানে। বাক্যাভিব্যঙ্দোহখণ্ডে| ব্যক্তিক্ষোটে| 
জাঁতিস্ফোটে। বা বহীরূপঃ” ইত্যাহুঃ। ব্যক্তিস্ফোটপুরস্কারেণ জাঁতিস্ফোটঃ১। অত আঁহুঃ__(কাব্যগ্রকাঁশে ১৪) 
'ুদৈর্বৈরকরণৈ* ইতি কাব্যপ্রকাশরুতঃ। 

তমন্তো ন সহন্তে। তথ! হি পূর্বপূর্ববর্ণান্মভবতণ্চরমবর্ণশ্রীবণকালে পূর্বপূর্ববর্ণানুভবজনিতসংক্কার-সহ- 
কৃতচরমবর্ণ-সন্বদ্ধেন পদব্যুৎপাদন-সমর-গ্রহ্ণা নুগৃহীতেন শ্রোত্রেণ যুগ্রপদেব সদসদনেকৰবৰ্ণাবগাহিনী 
পদপ্রতীতির্জন্যিতে, সহকারি২দ।ঢে4ন প্রত্যভিজ্ঞানবদেব। প্রত্যভিজ্ঞানে প্রত্যক্ষেইপি অতীত।পি৩ পুর্বা- 
বস্থ| স্ফ,রত্যেব, তেন কৃতং স্ফোটেনেতি, তন্ন। ্ 
“তথাছি পদবুযুৎপাদনসময়ে| হি স্ফেোটকৃত এব। ন চ তত্র প্রমাণাভাবঃ, প্রত্যক্ষার্থাপত্ত্যোঃ সম্ভবাৎ ৷ 

যথ| ‘অং গোঁ” ইত্যুক্তে ন হি গকারৌকার-বিসৰ্গ৷ এব প্রতীয়ন্তে, অপি তু সাস্মাদিমৎ কিমগীতি 
্রত্যক্ষম্। অয়ং গৌরিত্যত্র কিং গকারাদয়ে। বর্ণা ব্যন্ত। এবা খরপ্রত্যারকাঁঃ কিং সমস্তাঃ? নাদ? ইতর- 
বর্ণবৈরর্ঘ্যাৎ; নাপি দ্বিতীয়ঃ_উৎপন্নপ্রধৰস্তানাং সামন্ত্যাভাবাও। (সদর্শনসংগ্রহে পাবিনিদর্শনে ২৭- 
সংখ্যকাচ্ছেদে) “ন চ ব্যাস সণাসাভ্যামন্যঃ প্রকারোহস্তি। তক্মাদর্ণানাং বাচকত্বান্থুপপন্তৌ যদ্ধলা দর্থপ্রতীতিঃ, স 
এব স্ফোটে। বর্ণাতিরিক্ঞে। বর্ণাভিবাঙ্গযা্থপ্রত্যাকে। নিত্য এব” ইত্যর্থাপত্তিরপি। স্ফোটানঙ্গীকারে সর্ব এব 
সংস্কার! বিশৃত্বলাঃ অন্তঃ পদজন্তপনার্থপ্রতীতৌ ন শরু,বন্তি; নাপি প্রত্যভিজ্ঞানে প্রত্যক্ষেইপ্যতীতাপি 
পুর্ববিস্থ! স্ফুরতি। ন বা সদসবনেকবর্ণাবগাহিনী পদপ্রতীতিঃ শ্রোত্রেণ জন্তাতে ;_“সোহয়ং দেব্দত্ত ইতি 
প্রত্যতিজ্ঞানস্ত তন্বাংশে সংস্কারজনিত-্মৃতিবিশেবত্বা, শ্রোত্রেণ সদসদনেকবর্ণাবগাহাভাবাচ্চ। ন হি 
প্রত্যভিজ্ঞানমেকং৫ ভ্ঞানণ্৮_তদংশে জংস্কারজন্যতয়া, ইদমংশে চক্ষুর্জন্যতয়। চ স্মরণগ্রহণাত্মকত্বাৎ ; 
ন চ তদংশেইপি চক্ষুঃ করণম্ত, তত্ত সন্নিহিতগ্ৰাহিতর| তদভাবাও; নালীদমংশে সংস্কার চক্ষুরত্বর়- 
ব্যতিরেকানুবিধানা, স্মরণহেতুব্যবসারাভাবাচ্চ। তেন স্ফোট এবাঙ্গীকাৰ্য ইতি বৈরাকরণাঃ। তেন 
পৃথক্সনবন্ধানাং সংক্ষারাণাং ক্রম্ণে পরস্পরসম্বন্ধকারিত্বং স্ফোটত্বম্। অন্যথ। রসঃ সরঃ, নদী দীন ইত্যে- 
তেষাং প্রতিলোম-পাঠেইপি রেফ-সকারাদীন।ং সংস্কারোহস্তি, ন তু তেহনুলোমসংস্কারবন্ত্েন পদং 
ব্যুৎপাদয়ন্তি, ভন্যথ। ভেবে। ন স্তাৎ। 

৪ ৷ সাধ্বসাধুতয়াদেযাংপি ; (৬) 
আছে। বৰ্ণাত্মকঃ শব্দোহপি সাধুতয়াইসাধুতয়| চ দ্বেধা ভবতি। কিন্নাম সাধুত্বম” কিং সাধুজনোদিত- 

[তব্ কিমুত সূনৃতত্বস্, উতাহে। বেদবাক্যস্থত্বম্’ প্রকৃতিপ্রত্যয়বুৎপ।দিতত্বং বা? আন্তে চণ্ডালাদিপ্যুক্তস্ত 
সংস্কতম্যাপ্যসাধুত্বাপত্তেঃ৮ দ্বিতীয়ে পরুষসংস্কৃতন্ত, তৃতীয়েহস্মনা দিক ত"সংস্কতশব্দানা প্যসাধুত্তাপা তাস; 
চতুর্থে সংজ্ঞাশব্দানামপি, তেন ব্যাকরণপ্রণীতত্বং সাধুত্বমিতি। তথ! সতি ডিথাদীনাং সংজ্ঞাশব্দানামপি 
ডিখোইয়ং ডবিখোহয়মিতি বিভক্তণৃৎপ্তেঃ সাধুত্বমচ ন তু গাবীপ্রভৃতীনাং ভান্তপ্রণীতত্বা। তথাপি 
তৈৰ্যদ্যবহারনিস্পত্তিস্তদ্িজ্ঞানাং তৎস্মারিত-গোশব্দাদিদ্বারা, অজ্ঞানাং ত্বজ্ঞপরল্পরাপ্রাপ্তসংস্কারদ্বারৈব ৷ 
প্রারুত্ত তু সাধুসমত্বাৎ সাধুভবত্বেন”০ তন্তদ্ব্যাকরণপ্রণীতত্বাচ্চ সাধুত্বম্ ৷ 

৪। সাধবস্চ চতুবিধাও ৷ জাতি-ক্ৰিয়া-গুণ-দ্ৰব্যঃ ; (৭) 

১। -ক্ষোটশ্চ বেট) ; ২ | সহকারে (ঘ) ১ ৩। প্রত্যক্ষে প্রত তাপি (ব,গ , প্রত্যক্ষেহপি (ঘ); ৪। সামর্থাভাবাৎ (খ) ৫ ৷ প্রত্যক্ষপ্ৰত্যতি- 
জানমেকং (খ); ৬ ৷ চক্ষুঃ (ক) ; ৭1 অনুলোমবিলৌম- (ক) ; ৮। অসাধুত্বাপত্তঃ (৬); ৯। মংস্কৃতশব্দানাম্ (৬); ১০। সাধুসতবন্ধে (কখ,ঘ)।, 

রাজারা 



শ্রীল্লীমদলক্কারঢকীস্তভঃ [ দ্বিতীয় কিরণঃ ৮-১, 

গোঁ: পাচক: শুক্ল ডিখঃ’ ইতি ক্রমাজ্জাত্যাদিভিশ্চাতুবিধ্যম ৷ চকারাজ্জীতিরেব পদার্থ ইতি চ 

মতম্। তথা হি গুড়-তঙুলাদি-পাকভেদেন১ পাঁচকোহরং পাচকোইয়মিতি হত । এবং চন্ত- 

চ্দন-কুন্দানিু২ অয়ং শুক্লোহয়ং শুরু ইতি শুক্লত্বম্। বালবৃদধ-ুবাদ্যুদীরিত-ডিথাত্তর্থেষু ডিখোইয়ং 
ডিখোহয়মিতি ডিথাদিত্বমিতি। 

৪। মুখ্য লাক্ষণিকন্তথা ৷ ৫। ব্যঞ্জকশ্চেতি ; ৮ 
তে ত্ৰেধা, তে শব্দাঃ। মুখ্যো বাচকঃ যস্ত সঙ্ধেতমৈশ্বরং ধত্তে, স-মুখ্যঃ। এখরমীশ্বররুতং সঙ্ধেতম্; 

অম্মদাদিকৃতং সঙ্কেতমপি যো ধন্তে, তন্ত দ্রব্যত্বে স্বার্থ প্রতি মুখ্যতা। 
৫। সঙ্কেত ঈশেচ্ছা তত্ৰ তত্ব ॥ ৰ (৯) 

তত্র ঘটাদৌ তত্তকবদ্ঘটাদিত্ববোধকৃৎ সঙ্কেতঃ স্তযাৎ। তথা হি কম্চিদগৃহীতসঙ্কেতে| বালঃ কদ।চিদুত্তম- 
বৃদ্ধেন ঘটমানয়েত্যুক্তে মধ্যমবৃদ্ধে কন্দুগীবাদিমন্তং ব্যক্তিবিশেষং স্থানাৎ স্থানান্তরং নয়তি সতি অহে| ঘট- 
শব্দেনেদশী ব্যক্তিরিতি প্রথমং ব্যক্তাবেব ঘটশব্দশক্তিরিতি প্রতিপদ্ততে। পুনস্তেনৈব পটমানয়েত্যপুযুক্তেঃ 
তদ্বিজাতীয়ং ব্যক্তিবিশেষং তথৈব তস্মিন্ নয়তি সতি পুনঃ সোহপি ঘটাদৃভিননঃ পটঃ পটাদৃভিন্নে৷ ঘট 
ইতি ব্যুৎপত্যমানঃ পুনরঘটভিন্নো ঘট, অপটভিন্নঃ পটশ্চেত্যপে!হদ্বারেণ নিশ্চিম্বন্ পুনস্তেনৈব ঘটান্তরং 
পটান্তরঞ্চানরেত্যুক্তে তশ্মিন্ পূর্বঘটপটয়োরাকারতে| বিসদূশৌ ঘটপটাবানয়তি সতি পুনরয়ং সংশেতে-- 
‘অহে| ঘটপট-শব্দৌ ন ব্যক্তিবিশেষ-বিষয়ক-সঙ্কেতৌ, যত এতো পূৰ্বথটপটতে। ভিপ্লৌৎ, তেন ঘটাদিযু 

কশ্চিদসাধারণে! ভবিষ্যতে ধৰ্ম্ম যদ্বশাদরং ঘটে।ইয়মপি ঘট ইত্যনুগতাকারাবগাছি জ্ঞ।নং জন্াতে? 
ইতি নিশ্চিত্য জাঁতাবেব সঙ্ষেতমবধারয়তি। তন্ভিন্নভিম্নাধিকরণমাত্রবৃত্তিত্বমসাধা রণত্বম্ঃ যথ| গোঃ 
সামাদিমন্ত্মূ। 

৮ 

৬। যোগরচঢাস্চ রাঢাস্ভ যৌগিকাস্চোতি' তে জিধা || (১০) 
তে শব্দাঃ পুনন্তিবিধ৷ ভবন্তি (১) যোগকরুঢ়াঃ পঙ্কজাদরঃ। পক্কাজ্জনের্ড,প্রত্যরেন৮ পন্ধজনি- 

কর্রভিধায়কেন যে।গেনাগি পন্মার্থ এব প্রতিপাগ্ভতে, ন তু কুমুদ্াগ্র্থ»: ইতি যোগার্থপুরক্ষারেণাপি* 
রঢ্যর্থ এবেতি যোগরূঢ় এব,_ইশ্বরসঙ্কেতমহিন্ন। ঝটিতি পদ্মান্তাব স্মৃতেঃ। যদ! তু পদ্কজং বর্মদৌর্গত্য- 
মিত্যাদি কেনাপুচ্যতে, তদ। তত্র পন্ধরুতত্বেন৯০ লক্ষণ! ; বস্তুতস্ত পদ্মে শক্তিঃ। (২) কঢ়া মণ্ডপাদয়ঃ। 
যথা পদ্নে পঙ্কজনি-কতৃ ত্বং বর্তুতে, তথা মণ্ডপে গৃহবিশেষে অগ্ুপানকর্তৃত্ং নাস্তি, তেন কেবলং গৃহ- 
বিশেষে| যোগার্থং বিনাহপি গম্যত ইতি রূঢ় এব। কর্মাণি কুশল ইত্যত্র কুশল-শব্দো ন লাক্ষণিক- 
স্তম্ত নানার্থত্বাৎ ; ‘কুশলঃ ক্ষেমে পুণ্যে চ শিক্ষিতে’ ইতি শিক্ষিতে| নিপুণঃ, অতো মুখ্য এব। এবং মণ্ডপ- 
শব্দে! ক্লচত্বেন গৃহবিশেষে মুখ্যঃ। যদা তু মণ্ডপং ভোজয়েত্যুক্তিস্তদ। শব্দান্তর-সাহচর্য্যান্মগুপান- 
ক্তরি লাক্ষণিকঃ। আদিতেয়াদরি-শব্দ। (৩) যৌগিকাঃ ; অদিতেৰরপত্যানীতি ঢক্প্রত্যয়েন কেবলং যোগার্থ = 
এব। যদা তু অপত্যার্থপরত্যরান্তরেণ ‘য’-প্রত্যয়েন নিরুক্তিস্তদ। নানাৰ্থত্বেইপ্যাদিত্য ইতি দেবপর্যারে 
পঠিতোহপি দেববিশেষে শক্তিমত্বাৎ প্রত্যয়মহিন্লা যোগরূঢ এবার্ঘঃ। 

স্বার্থ-দ্রব্য-লিল-সংখ্যা-কর্মীত্বক2৯১ পঞ্চকঃ প্রাতিপদিকার্থ 1% প্রকতিশক্তিঃ প্রকৃত্যর্থপর৷ | সুপ প্রত্যয়- 

শক্তিঃ সংখ্যাকারকত্বোপরক্প্ররত্যর্থপরা। ভিঙশক্তিঃ সংখ্যাকতৃর্ভাবোপরক্ত-বর্তমানাদিকালপরা। 
* “বাৰ্থতবৰয-.-.:-গৰাতিপদিকাৰ্থ ইতি 'ধ$-করলিপোত্তধা ‘৬'-গরন্থেহপি নাসতি। ১। -পাচকভেদেন (৬); ২। “কুঙ্ধুমাদিবু (ক,চ); ৩ ৷ দ্রব্যত্বেন (ক) ; ৪ | পটমানয়েত্যুক্তে (ক,খ,চ) ; ৫ | বিম্শে| নি ন 255) ; শী (ক,খ,চ) ; ৬ | -বৃত্তিবতিত্ব ডি) বৌগিকাৰ্থাশ্চ (ক) ; ৮ | প্কভির্ড-প্ত্যয়েন (ঘ); ৯। পুরঙ্কারেংপি (ক.গ,ঘ,৬); ১০1 RUE (0) ১১১ মা (ঘ) 
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উপসর্গা ভোতকয়াদ্ধাত্ৰ্থভেদকাঃ; বথ|--সংহারঃ, অভিহারঃ, বিহার? আহার? মিলিত্ব। সমভিব্যাহারঃ। 
এবং কত্তদ্ধিতগ্রত্যরাবপি পূৰ্বৰৎ। প্রত্যেকং সূত্ৰকরণ৷< সর্বত্র যোগেন মুখ্য এবার্থর। 

(প৷০ ৩৩১) উিণাদয়ে। বহুলম্’ ইতি বহুলগ্রহণাৎ প্রায়শে। ন বোগাৰ্থঃ। তেন গচ্ছতীতি (উণাদিণ ২২৫) 
গমের্ডাঃ ইতি কুতে ডোপ্রত্যয়ে ‘গৌঃ খেতে’ ইত্যত্ৰাপি মুখ্যার্থবাধে লক্ষণ! এব স্যাৎ ; তেনোণাদি- 
প্রত্যয়ে ন যোগার্থ» অপি তু রূঢ় এবাৰ্থঃ। স চ মুখ্য এব, ন লাক্ষণিকঃ। 

সমাসশক্তিষ্চ বিবিপা। তথ! হি বন্ুত্রীহ্রভ্যপদার্খে শক্তিঃ; স| চ দ্বেণ|--তদ্গুণসংবিজ্ঞানরূপ।, 
তদিভর| চ; উভয়পদ্বার্থপ্রধান| কর্ম্মধারয়ন্ত ; উত্তরপদীর্ঘপ্রধান। তৎপুরুবস্ত ; অব্যয়াংশপ্রপানাহব্যরী- 
ভাবন্ত ; নএর্থ৪ধান। নঞ-তৎপুক্রবস্ত ; প্রত্যেকপদগ্রধান। দ্বন্দস্ত। তত্র সাহিত্যপ্রাধান্তে সমাহারে 
একত্বম্’ যথা ধবাশ্বকর্ণম্। জাহিত্যাশরপ্রাথান্ে ইভরেতরযোগে দ্বিত্ব-বহুত্বে-ধবখদৰাবিভ্যত্ৰ ধব- 
সাহিত্যবান্ খদিরঃ, খদিরসাহিত্যবান্ ধব ইতি সাহিত্যেইপি দ্বয়োঃ প্রাধান্যা৷দৃদ্বিনমেব। এবং ধব- 
খদিরপলা শ। তার বহুৰচনমেব। সাহিত্যমুলকে দ্বিত্বাদৌ৷ বিভক্তির পত্যেকং দ্বিত্বাদিকং বোধয়তি। ধৰ- 
খদিরৌ পণ্যেতি ক্রিয়া তু প্রত্যেকং সম্বধ্যতে। একশেবে ভু লক্ষণৈৰ_পিতরাবিত্যেকস্ত পিতৃদ্বরা- 
ন্বয়াভাবাৎ পিতৃমাতরাবেব লক্ষ্যেতে২, পিতৃ-শব্দন্ত জনকার্থমাত্রম্থুতেঃ। বাচকোহপি শব্দঃ সমাসসম্ভীবে 
সতি লাক্ষণিকে। ভবতি। ধীবর ইতি কৈবর্তবাচকঃ শব্দ? ধিয়। বর ইতি তৃতীরাতৎপুকুষসম।সেন 
সুবুদ্ধিঃ গুতিপা দ্ভতে। তত্ৰ তু তু লক্ষণৈব। এবং সৰ্বত্ৰ লক্ষণ! বোদ্ধব্য| ; দিঙ মাত্ৰমুদাহৃতম্ | 

যৌগিকান্ত শব্দাঃ সিদ্ধাঃ আধ্যাম্চ। সিদ্ধান্ত বান্ুদেবাদরঃ; সাধ্যা বকৃস্বেচ্ছাকৃ:গু৷ আনকছুন্দুভি- 
নন্দনাদয়?5। তে চ ূর্বপদপরিবৃতিহাঃ » উত্তরপদ্রপরিবৃত্তিসহাঁগ উতর বস্থুদেব- 
নন্দন ইতি পুর্বপদস্য পৰরিৰ্বত্তিঃ আনকডুন্দুভিস্ত ইতি পরপদস্য” শুরস্থতপুত্র ইত্যুতরপদস্ত। এব- 

মুন্নের়ম্। কচিছুভয়পদ। পরিবৃত্তিঃ পত্ররথঃ গরুজান্ গোসংখ্য * ইত্যাদি। 

মুখ্যে! লাক্ষণিকে| ব্যঞ্জক ইতি বে ত্রিবিধাঃ পূর্বোক্তান্তে গুনরপি লক্ষয়িয্যমাণাদ্*বৃত্তিত্রয়াদ্ধেতোরিহ 

প্রস্ত,য়ন্তে_ 

বতভিত্রয়াৎ পুনস্তেধা ; 5) 

তে শব্দ ইতি গম্যম্। ূ 
৭। বৃত্তয়স্তুভিধাদয়ঃ || ঢ় (১২) 

বৃত্তিত্ৰয়ন্ত_অভিধা, লক্ষণা, ব্যঞ্জনেতি। অভিধৈৰ শক্তিঃ। 

৮। যসে)াচ্দাৰণসাত্ৰেণ সহজং যং প্ৰতীয়তে ৷ 

তায তত্ৰ তু যা ব্বৃত্তিঃ সাভিধা ; (১৩) 

যথা গে|শন্দন্তা সাাদিমতি প্রাণিবিশেষে বৃত্তি। সা তু নব্য ব্যক্ত, অপি তু জাতৌ; ব্যক্তে৷ চে- 

হি গোবিশেষ এব প্রতিপান্ততে, ন তু গোমাত্ৰম্। জাতে৷ চেত্তহি ব্যবহারানুপপত্তি অতো! জাত্যা- 

কষিগুব্যক্তাবেব, ন তু তত্র তত্র লক্ষণা,_আক্ষেপলভ্যৎত্বাও; অবিনাভাবো হ্যাক্ষেপঃ। 

৮। জক্ষণা পুনঃ | 098) 

৯। মুখ্যার্থবাধে শক্যস্ সম্বন্ধে যাহন্যধীর্ভবেৎ| _ (১৫) 

অত্র ‘ক’-করলিপ্যামতিরিন্তঃ পাঠ--গগাঃ সংখ্যাতীতি গোসংখ্যো গ্রপ 

১। তেন গুণাদিকপ্রত্যয়ে (খ,ঘ) ; ২। লক্ষ্যে (৭); ৩। আনকছুন্দুভিনন্দনননাদয়ঃ (৬); ৪। লক্ষয়িয়মাণত্বাং (ক); ৫। -লক্ধত্বাৎ (খ) | 

+" 

১০১2 

ডা 

রানার মম ালাালমাতডোডা তম 
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‘গঙ্গ৷য়াং ঘোষ: ইত্যাণ্ডোক্তৌ কম্চিৎ পরীম্বশতি_ গঙ্গারাং ঘোষান্বরাভাবাদঘোষ-শন্দোহত্র ধবন্র্থ 

ন ত্বাভীরপন্ল্যৰ্থ:। ততঃ প্রতিবসতীতি শ্ৰুতে গঙ্গা-শব্দে। বা স্বসন্বদ্ধিতীরমভিদন্তে ; ঘোষ-শব্বে। বা স্ব. 

সম্বন্ধিনং প্রতিবিদ্বম ভধত্তে। উভয়োরেব লাক্ষণিকত্বং সম্ভাব্যতে। তদত্র নেরং বুটিলক্ষণা, অপি তু 

গ্রয়ৌজনবতী লক্ষণৈব। যদয়মভান্তে৷ বক্তা", তৎপ্রয়োজনমের বিচার্যম্। যদি গন্গ'-শব্দস্তটং লক্ষয়তি, 
তদা তন্ত শৈত্যপাবনত্বাদিকমেব২ প্রয়োজনম্ | যদি বা ঘোষ-শব্দঃ স্ব প্রতিবিদ্বং লক্ষয়তি, তদাপি ঘোষন্ত 

তত্তীরনৈকট্যাতিশয়প্রতিপাদনেন তদেব তীরগতং শৈত্য-পাবনত্বাদিকস্, অধিকঞ্চ গঙ্গাজলম্ত স্বচ্ছত্ম্। 
তেনাধিকপ্রয়োজনলাভে ঘোব-শব্দ এব লাক্ষণিক ইতি পরামর্শানন্তরং পুনস্তমানরেতি শ্ৰুতে গঙ্গা-শৰ্দ 
এব লাক্ষণিকঃ ন ঘোষ-শব্দ ইতি নিশ্চিন্বন্, ‘ঘে!'যঃ প্রতিবসতি তমানয়’ ইত্যুক্তে* নান্বয়বাধস্তেন বাক্যে ন 
লক্ষণা, অপি তু গঙ্গা-শব্দ এবেতি বুযুৎপান্যৃতে। ইয়ং তু লক্ষণ! জহৎস্বার্থাপি স্বসম্বন্ধমাত্রেণ স্বাবিনা- 
ভাবপ্রতপাদরিত্রী। 

‘কুদ্ছাঃ প্রবিখন্ি' ইত্যাদাবজহৎস্বার্থা, কুন্তধারিত্বেন কুত্তসহিতপ্রবেশ। | “শে।ণে। পাবতি” ইত্যত্র ন 
লক্ষণা, (পতগলিবান্ঠিকে) “কচিদ্গুণবচনানমতুপে। লুগিষ্ট” ইতি লুপ্তেনাপি মতুপা মুখ্যার্থ এবভিদীরতে। 
‘ছ'ল্ৰণে। গচ্ছস্ত’ ইতি অমৃহার্থে লক্ষণা, সৰ্বেষাং ছত্রিত্েনান্বরাভবাঁৎ। 

‘রথে গচ্ছতি” ইত্যত্র জহদজহুৎস্বাৰ্থা, স্বাকর্ষকগমনেন শক্যসম্বন্ধাৎ স্বকর্তৃকগমন|ভাবাদংগতো। জহৎ- 
সবার্থা গরমনাংশেন।জহৎস্থার্থা। কেচিদা খ্যাতন্ত প্রবত্ুবাচকত্বাদচেতনে তদ্ভাবাদ্ব্যাপারে* লক্ষণাং পঠন্তি; 
কেচিদ[খ্যাতন্তা নুকুল্যব্য পা রপ্রধানতয়। চেতম।চেতনয়ো ধরণ তরর্থানুকুল্যব্যাপারস্ত? সন্বাদা খ্যাতপ্রয়োগে। 
মুখ্য এবেতি ৷ 

থিধাঃ জ্রোণন্তি’ ইত্যত্ৰ স্বসদ্বন্ধম।ত্ৰেণ জহৎস্বাৰ্থৈব; নেয়ং প্রয়োজনবতী, ন বা রূড়িলন্ষণা। 

৯। ঢা প্রয়োজনেনাপি সা দ্বিধা" ; (১৪) 
সা! লক্ষণ! দ্বিধা ভবতীত্যৰ্থঃ। ‘বিঘন্সেন’ ইত্যাদৌ বিসূচী সেনা যস্তে তি বৃতরসেনাবতি মহারাজাদৌ» 

বুযুৎপদন্নত্বেইপি শক্ত্যা ভগবত্যপি ভগবদ্ভক্ত বিশেষে এব১০ রঢ়িঃ। 
গিয়া (ঘ যঃ প্র তবসতি’ ইত্যাদে প্রয়েজনম্, তন্তু শৈত্য-পাবনত্বীদি। অত উল্তম্ (কুম।ব্লিলভট্ট-কৃত- 

শ্লোকবাণিকে;-- 

১০ 

“অভিপেয়াবিনাভূ প্রতীতি্ষণোচাতে । লক্ষ্যমাণগুণৈবোগাদ্বৃত্তেৱিষ্ট| তু গৌণতা ৷৷” ইতি; (১৭) 
(কাব্যপ্রকাশে ২১৩) “বান্জোন রহিত! রূঢ়ৌ সহিত৷ তু প্রয়োজনে” ইতি বচনাদ্ব্যজসহিত| প্রয়োজনবতী লক্ষণৈব 
প্রয়োজিকা, ন রূড়িলক্ষণা। মি, ৰ 

স| প্রয়োজনবতী লক্ষণ! ভিদ্যৃতে, বিবিধা ভবতীত্যৰ্থঃ। | 
৯! লারোপা সাৰোপ্যমাণ আলোপবিষয়োহাপি চ ॥ (১৯) 

১০। যত্ৰ ব্যক্তৌ ; (২০) 
যত্ৰ লক্ষণায়ামারোপ্যমাণ আরোপবিবয়ন্চ স্ফুটৌ, সা সারোপা। যথ| অমৃতং শ্ৰীকৃষ্ণগুণশ্রৰণম্ ৷ অত্রাযৃতমারোপ্যমাণং গুণভ্ৰূবপমাৰোপবিষয়ে| দ্বাবের স্ফুটো। ‘গোঁবাহীক: ইত্যন্তে ৷ 
১ বিচক্ষণ এন বক্তা! (খ); ২। পাবনাদিকত্বমেন (ক), পাবনাদিঃমেৰ (ঘ); ৩। তমানয়েতোতেযু (কব); ৪ নব) 

লা 5); 1) 5 (ক); রালাদী (ক) ১ ৷}, 
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১" ৷ আদিনান্তনিগীর্ণে চরমে সতি ৷ ভবেৎ সাধ্যবসানা সা; (২১) 
সা সারোপ! সাধ্যবসানা১ ভবে, আদিন! আরোপ্যমাণেন চরমে আরোপবিষয়েহস্তর্নিগীর্ণে সতি। 

যথা “অয় তখেবেদম্* ইত্যারো প্যমাণেনাস্বতেন গুণশবণমারোপবিবয়ো হন্তর্নিগীর্ণঃ। 'গৌরেবায়ম্ ইত্যেকে। 
১৭ । ভিদ্রে দে দ্িবিধে ইমে || (২২) 

১১ ৷ গৌণে শুজে চ সাদ্রুশ্যাৎ সম্বন্ধান্তরতোহাপি চ (২৩) 
এতো ভেদে সাদ্ৃশ্যাদ্গৌণেৌ, সম্বন্ধান্তৱতঃ শুদ্ধ ভবত ইত্যৰ্থঃ। 

১১ ৷ সাদ্বৰশ্য"হেতুকা তুক্তা সম্বন্ধান্তৱহেতুকা ॥ ২৪) 
যথা ‘ভগবদ্ভক্তিৰ্মহৎসঙ্গ', 'ভগবদ্ভক্তিরেব।রম্ত-_-আব্র কাৰ্যকারণভাবসদ্বন্ধঃ | 'আয়ুদ্বতিম্” ‘আয়ু- 

রেবেদম্ ইত্যন্তো। কচিত্তাদৰ্থ্যাদ্বথ৷--‘কৃষ্ণসেবাৰ্থে| ব্যাপারঃ কৃষ্ণসেব|’। কচিৎ স্বস্থামিভাৰসম্বন্ধাদ্যথ। 
-_কৃষ্ণস্তা সখ| কৃষ্ণ? ৷ কচিত্তাৎকৰ্ম্ম্যাদূষখ|--‘কৃষ্ণে| গোপীলনাদেগীপঃ। সর্বত্র প্রয়ে।জনম্, ন রূড়িঃ। 

১২ ৷ পরৱাক্ষেপঃ স্বসিদ্ধ্ার্থং পৱস্মিন্’ স্বসমপণিম্ । 
যয়োভে লক্ষণে শুজে প্রাগুপাদানভক্ষণে | (২৫) 

প্রাশ্বতভিনী উপাদানলক্ষণপদে বরোস্তে। তেন৬ উপাদানলক্ষণ। লক্ষণলক্ষণ। বেত্যর্থ। উপচারেণী- 
মিশ্রত্বাৎ৮ শুদ্ধে। পৃথক্তেন বর্তমানরোদ্রোট্রক্যারোপ উপচারঃ। তত্র ‘বেণুৰ্গায়তি, বীণাঃ শ্রুতিমন্তু- 
কুৰ্বন্তি’ ইতি বেগ্াদিভিঃ স্ব সদ্ধ্্থং স্বস্ববাদকানাং পরেবাং শ্রীকুষ্ণললিতাদীনামাক্ষেপঃ কৃত ইত্যুপাঁদান- 
লক্ষণ । যনত্ৰ যত্রাবিনা*ভাবোহর্থ।পত্ভির্বা, তত্র তত্র নে।পাদান-লক্ষণী,__প্রয়োজন-বূত্যোরভাবাু। যথা 
“গৌরন্থবন্ধাঃ, ইত শ্ৰুতিচোদিত১০মনুবন্ধনং কথং মে স্তাদিতি জাত্য। ব্যক্তিরাক্ষিপ্যতে, ন তু শব্দে 
নেচ্যতে ;__“বিশেযাং নাভিপা গচ্ছেৎ ক্ষীণশক্তিবিশেষণে” ইতি ন্যারাৎ।* উক্তঞ্চ বাক্যপদীয়ে__“গোঃ স্বরূপেণ 

ন গৌর্নাপাগোর্গোত্বাভিসদন্ধাত, গৌঃ” ইতি। এবং ক্রিরত।মিত্যত্র কর্তা, কুর্বিত্যত্র কর্ম, প্রবিশ পিণ্ডিম্, 
গৃহং ভক্ষয়েত্য।দিঘু আক্ষেপ এব। ‘পীনে৷ দেবদতে। দিব| ন ভূঙ্ক্তে, রাত ভূঙ্্ক্তে’ ইতি ত্বৰ্থাপত্ত্যৈৰ 
গম্যত ইত্য।দিফু নে৷প।দ।নলক্ষণ।। কেবলং 'কুন্থাঃ গ্রবিশন্তি' ইত্যাদিষু স|। ‘গঙ্জ৷য়াং ঘে৷ষঃ’ ইত্যাদে৷ 

শৈত্যপাবনত্বাদি-স্বগুণসমর্গণলক্ষণেন লক্ষণলক্ষণ|। 

১১ 

১৩ ৷ পুর্বেম্ডতু্ভির্ভেদৈঃ সা ঘ্বাভ্যামাভ্যাঞ্চ যড়,বিধা ৷ (২৬) 
পূর্বে; সারোপাদিভিরাভ্যামুপ।দানলক্ষণ|-লক্ষণলক্ষণাভ্যাম্। 

১৩। গুঢ়ব্যক্সযা গতব্যক্স্যা ব্যক্তব্যক্স্যোতি সা ত্ৰিধা ॥ (২৭) 

সা লক্ষণা। গতব্যঙ্গ্যেহ নাদ্ৰিয়তে। থুঢ়ব্যঙ্গ্যা যথ|-- 
উৎকীৰ্ণৈরিব চিত্রিতেরিব নবোঙ্তিস্বৈরিবো্তাদূৰয়ঃ 

কুন্দে বিভ্রমিতৈরিব স্মরকলাশ৷ণে নিশাতৈরিব। 
মগ্োন্সগ্র ।য়ালসৈরিব ভৃশং১১ লাবণ্যবাপীজলে 

কেয়ং কেলিকলানিধিঃ সুবল ! মে চেতে| হরতাজকৈঃ॥ [কে 

+ ‘ইতি ন্ায়াৎ ইত্যত্ৰ ‘খ’এৰন্থেহখিকঃ পাঠ: ক্ষ ণশভিতব্তাঃ মাভিধা ন গচ্ছেৎ, বিশেষ্ণস্ত গোহাদের্বাচকহাৎ ন পুনৰ্গোবাক্তিং গো 

স্বরূগাদিং গন্তং সম্থেতি । * 
১ বাখবনানিক! (ক,ব,চ) ; ২। সাদৃগ্ে (ক) ; ৩। -ভক্তিরিয়ম্ (৫); ৪) হঙ্থামিতা- (ক); ৫ | পরার্থে (ক); ৬। তথা (6) ৭1 

চেত্যৰ্থঃ (ঘ,চ); ৮ | অমিগ্ৰিতত্বাৎ (৭); =! যথাবিন|- (ে) ; ১০। আতিশান্ত্রেণোদিত- (ক), শ্ৰুতিনোদিত- (ঘ১৪) ; ১১ ৷ ভূম। (থ)। 



শ্রীন্বীমদলচ্কার-০কীস্তভঃ [ দ্বি ভীয়কিরণঃ ৩ 

অন্ৰোৎকীৰ্ণাদীন৷ং লাক্ষণিকান'ং পদ্ধানাং ব্যঙ্যং গুঢতরা প্রকতে। তথা হি--উৎকীগৈৰিি 

নিৰ্ম্মাণবিশেষঃ চিত্রিতৈরিতি নান৷বৰ্ণব্বাৎ কর-চরণ-নয়ন-ভ্ৰূলতাদিষু বে যে বৰ্ণাস্তৈণ্চিত্ৰিতত্বম্, নবোডিছৈ 
ৱ্বিত্যস্কুরত্ব'রোপেণ কোমলত্তং ধবন্যাতে। উদ্তাদবযংকুন্দ ইতি স্থবলিতত্বম্, স্মরকলাশাণ ইতি হি সমর 

শাণতয়া চেতোভেদকত্বম্’ মগ্নোম্মগ্নতয়েতি২, লাবণ্যাধিক্যম্। ইদং ত্বস্পষ্টমেব। 

টু খৰা লীলাবিলীসমহুরিম-গরিমা অ।হীরঅকুমারিআণং। 

কণ হাণুর'অগরুণা, বিঅডড হাঅং পঢ়াইদে। ঝাত্তি ৷৷* 
অত্র পাঠিত ইত্যগৃঢব্যম্যম্। 
অথ কা নাম ব্যঞ্জনেতি ব্যঞ্জীন।লক্ষণমীহ”_- 

১৪। অভিধা-ভক্ষণাক্ষেপ-তাৎপর্যাণাং সমাপ্তিতও | 

ব্যাপারে! ধ্বননাদির্যঃ শব্দস্য ব্যঞ্জনা তু সা ॥ (৩) 
'গ্য়।ং ঘোষ, ইত্যত্র গঙ্গা-শব্দঃ প্রথমং বাচকত্েন।ভিধা বৃত্তিক অস্যথইন্থর।ভ,ব এব ন স্তাৎ। 

অনন্তরমভিধাপমাপ্তো লক্ষণীমাশ্রিত্য তটং লক্ষয়তি ৷ তদনগুরং লক্ষণাসমাপ্তৌ ব্যগ্জন।মাশ্রিত্য শৈত্য 

পাবনত্বাদিকং প্রয়োজনং ব্যন ক্ত। লক্ষণায়াঃ জব্যঙ্গযাব্যঙ্গযতর। নিরূপিতত্বাৎ দব্যদ্যলক্ষণৈব ব্যঞ্জনা. 
জননী৪;-_(কাব্যপ্রকাশে দ্বিতীয়োল্লাসে ২৮,২৯) 

“গ্রয়োজনেন সহিতং লক্গণীয়ং ন লক্ষয়েৎ৫ । জ্ঞানস্ত বিষয়ে| হৃন্তঃ ফলমন্যদুদ।হ তম্ ॥” (৩১) 

ইত্যুক্তে্ “শব্ববুদ্ধিকৰ্মণ।ং বিরম্য ব্যাপার|ভ৷ব” ইত্যুক্তেশ্চাভিধালক্ষণয়োরুপক্ষীণত্বাৎ, আকাঙকাদিমতপদ- 
কদ্দ্বন্ত বাক্যত্বে* বাক্যার্থ স্তৈব তাৎপর্যার্থত্বেণ বাক্যং বিনাইপ্যেকম্ত চ পদস্তা পদাংশস্তাপি ব্যঞ্জকতেন 

ধ্বনিকা ব্যত্বানীরুতেন্তাৎপর্যা ন্তাপ্যনা দরাদৃব্যগ্রীন। নাম তুরীয়! বৃত্তিরঙ্গ কার্ষৈব১। তথ! হি১০-- 
ভণিও বল্পঅবইণা, অজ্জ সুও মন্ছুপুরীং গরন্ত।১১। 
ইঅ ভ'ণঅং অজ্জাত্র, পিঅই বহু সবণপুড়এণ ॥ + (৩২) 

ইত্যত্র পিবতীতি পদং লাক্ষণিকম্, তেন গৃহশৃন্যত্বম্তা। অভিলযিতমিত্যন্তাৰ্থন্ত ব্যঞ্জকত্বাৎ পুনর্ব্যঞীনাং 
বৃত্তিমাশ্রিত্য ব্যঞ্জকং ভবত। 

যে তু “সোইয়মিযোরিব দীর্ধদীরধোংভিধাব্যাপার£ ইত্যভিদধতি, ত এবং প্রষ্টব্যাঃ কিং ভবন্ভিরভিধায়! 
দীর্ঘদীর্ঘ১২ব্য।প।রত্বেন লক্ষণাব্যপগ্রনয়োরের খণ্ডনং ক্ৰিয়তে, কিং ব্যঞ্জনায়| এব? আছ্ান্চেন্তৰা 'গঞ্গায়া 
ঘোষ» ইত্যত্র গঙ্গায়ামিত্যত্ৰীন্বয়াযোগাৎ মুখ্যার্থবাধেহভিধৈব নান্তি, তদ ভাবাও কথং ততস্তা| দীর্ঘদার্ঘরম্, 
যেন তটে| লক্ষণীয়ঃ ? দ্বিতীরশ্চেত্তদা ‘পিঅই বহু সবণপুডএণ” ইত্যত্র বচনস্ত পেরত্বরূপমুখ্যার্থবাধে 
লাক্ষণিকতয়া লক্ষণয়া৯ সাদরশরবণরূপং লক্ষ্যমর্থং জনরিত্বা পিবতীতি-শব্দ উপক্ষীণঃ। গৃহশুন্যত্বমন্ত! 
অভীষ্টমিত্যপরোহর্থঃ কেন প্রত্যায্যত.ম্? উপক্ষীণত্বে তু শব্দবুদ্ধিকৰ্ম্মণ।ং বিরম্য-ব্য।পারাভাববাদিন 
এব সাধকাঃ। 

* লালাবিলাদমধুরিম-গরিমা আভরককুমারিকাণাম্। কুক নুরাগণ্ডরণা, 'বদগ্ধভাবং পাঁঠি 
অদ্য সুত! মবুপুরীং গন্ত|। ইতি ভণিতমাধয়| পিবতি বধুঃ অবণপুটকেন ইতি ছায়।। 

১। চেত উদ্ভেদকতুম্ চে); ২। তয়৷ দিন| (চ); ৩। অগুঢ (ঘ.৪'; ৪ প্রয়োজনবত, (4) ; ৫ | যুহ্যতে’ ইত|গি পাঠ) ও। বাক্যত্বেন 

(ক,৬}; ৭ তাৎপরধার্থ হন (ক); ৮। অঙ্াককৃতিঃ (৭); = | অঙ্গীকাৰ্যৈবতি এ); ১০। যথা চ (চ 
১৩ ৷ ‘লক্ষণয়|’ ইতি 'ক-খ-করলিপ্যোনাত্তি। 

১২ 

(২৯) 

তো ঝটিতি।-_ইতি ছায়|। 1 ভণিতে| বল্লবপতিণ! 

); ১১। গংদ| (6,6) ; ১২ | দর্ঘ- (৬); 

॥ 



দ্বিতীয়কিরণঃ ৩৩--৩৭) স্রীন্তীমদলক্কাব্-কীন্তভঃ 

নহিদমনুমানেনৈব সাধনীয়ম্, কিং’ ব্যঞ্জনর়া? তথা হি-ইঅ ভণিঅং অজ্জাএ পিঅই বহু সবণ- পুডএণ? ইত্যত্ৰ ইয়ং গোপবধুঃ পত্যুগৃহান্তরিতত্বাভিকাডিক্ষণী শ্বশীক্তগৃহপতিপ্রবাসশ্রবণে সাভিলাষত্বাৎ | বা নৈবং সা নৈবং যথ| তদিতরেতি কেবলব্যতিরেকী হেতুরিতি চেন্ন--সাঁভিলা বত্বহেতোঃ প্রমাণান্তরাদ- প্রাপ্তেরসিদ্ধত্বম, অনুমানাস্তরাত্তৎপ্রাণ্ডৌ প্রসাধ্যাজত্ব্চ। 
কিঞ্চ, পত্যুগৃহান্তরিতত্বাভিকাজিকিত্রমেবাস্ত। ন সাধ্যম্, অপি তু গৃহশৃন্যাত্বে স'ত কৃষ্ণোহত্ৰাভিমাৰ্য ইতি বন্তেব। ‘তৎ কুতে| লভ্যতাম্’ ইতি চেৎ, পুনরনুমানান্তরং কাৰ্যম্-তথ| হি ইয়ং স্বগৃহাধিকরণক- 

কৃষ্ণাভিদার-কাঙ্ক্ষিণী, শ্বআক্ত-পতিপ্রবাস-সাদরণ্ডৰণে সতি পত্যুগৃহান্তরিতত্বং প্রতি সাভিলাবস্বাদিতি 
চেন, গৃহশুন্তত্বে মাভিলাযন্তং হেতু কৃষ্ণাভিসার।কাঙ্কিত্ব২ সাধ্যং প্রতি নৈকান্তিক, তদন্যথাপি তৎ সম্ভবা১। প্রকরণবশ।দিতি চে, পূৰ্ব্বদ্দোবাপত্তিঃ। 

কিঞ্চ, 

১৩ 

হিঅভং চ্চেঅং অণচ্ছং, মাণংসিণি ৭ উণ দে অংগং। 
আলিংগন্তি পআগং, হর! পড়িবিংবিঅং কণ হং ॥* (৩৩) 

ইত্যত্ৰাস্তাঃ পাদলখরা। ইতি মানেনাৰূবতমৰ্বাঙ্লত্বং নিশীলিত-নরনত্ঞ্চ, অন্যথা চরণোপান্তগতন্ত কৃষ্ণস্ত 
দর্শনাসহিতুঠতোপপত্তেঃ। পশ্চাৎ অখীবচসা সসন্তমং পদসম্থরণঞ্চ, তদনু চ মানস্ত শৈথিল্যম্, কৃষ্ণস্ত চ 
প্রণরজ-বিনরমা হাত চ্চরণান্তিকমাগ্রতন্তাপি তৎস্পর্শ ক্ষমত্বম্, সখ্যাম্চ কৃষ্ণপক্ষপাতিত্বম্, স্বসহীমানক্ষয়ে 
সাগ্ৰহত্বফেত্যাদীনি বস্তু,নি একটরৰ ব্যঞ্জনয়া গম্যন্তে। ভবস্ভিরত্র কত্যনুমানপ্রয়োগীঃ কর্তব্যাঃ? তেন 
লাঘবাদৃব্যঞ্রন। এব শ্ৰেরসীতি স্থিতম্। 

১৫। অর্থোহপি ব্যঞ্জকো জ্ঞেয়ঃ ; (৩৪) 
অর্থ ইতি৬ জাত্যপেক্ষয়া ব।চ্য-লক্ষ্য-ব্যক্যাস্তয় এবাৰ্থ৷ গৃহান্তে। 

€ 13 — হু 

টু: দা অজ্জে ঘরকরণিজ্জং, সববং ণিববাহিদং জেবব। 
এগ হিং সমসমণথং, জউণাইং সিণ৷াণমাদিসদু? ॥ (৩৫) 

অত্র নিশ্চিন্তাহং যমুনাস্সানচ্ছলেন তত্তটে খেলন্তং কৃষ্চমবলোক্য* তত্রৈব বিশ্রমণং করোমীতি 
বাচ্যার্থেনৈৰ ব্যজ্যতে। লক্ষ্যস্ত যথ|--‘ভণিও বল্পঅবইণা” ইত্য।দৌ ‘পিঅই বহু-সবণপুডএণ’ ইত্যত্র চ 
শ্বঙ্জক্ত-পতিপ্রবাস-সাদরাকর্ণনং লক্ষ্য, তেন স্বগৃহশূন্যত্বে মতি কৃষ্ণোহত্রাভিসার্য ইতি ব্যঙ্গযম্। 

চে ইধ বুন্দীঅণমজ্ঝে, ণীসংকণিস্কুত্তমোরমিঅণিঅৱে| | 
অলিমেত্তভুত্তকুস্থুমে|, রমণিজ্জে| জামুণো কুঞ্জ ৷) _ (৩৬ 

অত্র নিৰ্জনত্বং ব্যঙ্গ্যম্ঠ তেন সমুচিতমিদমেব সঙ্কেতস্থানম্। হে সখি! তদত্রৈব কৃষ্ণঃ সঙ্গমনীয় ইতি 

ব্যদ্যান্তরম্। 
১৫। নানার্থানাঞ্চ ভেদুকাঃ ৷ সংযোগাদ্যাঃ; (৩৭) 

* হৃদয়ং চৈবানচ্ছং, মনস্বিনি ন গুন-স্তহঙ্গম্। আলিঙ্গন্তি পদানাং, নখরাঃ প্রতিবিদ্বিতং কৃষ্ণমু|--ইতি ছায়|। + আৰ্ষে ! গৃহকরণীয়ং, 

বং নির্বাহিতমের। ইদানীং শ্রমশমনার্থং, যমুনায়াং স্নানমাদিশতু ॥--ইতি ছায়|। $ ইহ বৃন্দাবনমধ্যে, নিঃশঙ্কনিম্প্তময়ুরমৃগনিকরঃ। অলিমাত্র- 

ধ্তকুম্ুমো, রমণীয়ে| যামুনঃ কুঞ্তঃ ৷--ইতি ছায়া । ই | 

১.। কিমিতি (ক); ২। -কাঙক্জিণীতং (৭); ৩। তদসম্তবাৎ (6); ও। পূর্বপূর্ব- 5) ; ৫। জ্বর (৬); ৬। ইতি একবচনম্ (ঘ) ; ৭। 

|দিসুম্ (ঘ); ৮। কুষ্ণমেবালোক্য (চ) | 

আত ৰত ন = = সত: 

55555885558 সপ 
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নানার্থানাং শব্দানাং নিয়মং প্রতি সংযোগাদয় এব সহায়! ভেদ্বক| নির্ধারকা ভবন্তি। আদি 

শব্দেন বিয়োগাদয়শ্চ। তথা হি 

সংযোগশ্চ বিয়োগশ্চ বিরোধ সহচারিতা। জান্লিধ্যমন্তশব্দন্ত দেশঃ সামৰ্থ্যমৌচিভী। 
লিঙ্গমর্থঃ প্রকরণং কালে! ব্যক্তিরিম| দিশঃ ॥ টি 

ক্রমেণোদ।হরণানি যথা 
সকৌস্তভো ভাতি বিধুঃ শেতে বিধুরকৌন্তভঃ।_সংযোগ-বিয়োগো। 

রামার্জুনৌ তথা কর্ণার্জুনৌ সহ নিযুধ্যতঃ৷--বিরোধঃ। (৬৯) 

রাধামাধবয়োঃ ক্ৰীড়া মধুমাধবয়োদিনে ৷--সহচাবিতা!৷ 
কৃষ্ণস্তা মুনিবৰ্যপ্ত_অন্যশব্দস্ত সান্নিধ্যম্। 
ব্রজেইসৌ পরমেশ্বরঃ ॥_ দেশঃ (৪১) 

অসৌ শ্রীনন্দে! ব্ৰজে রাজেত্যর্থ;। 
মধুনা কোকিলো! মন্তঃ প্রমত্ত| মধুনা বধুঃ।-_সামর্থ্যমৌচিতী চ 
উৎপন্ত হৃদয়ে তস্তাঃ পীড়কে| মকরধ্বজঃ ৷৷--লিঙ্গম্। (৪১) 

ক৷মত্বে পীড়কত্বমেব লিঙ্গম্ 
স্থাণুঃ কৃষ্ণগুণামোদী--অৰ্থঃ; দেবে| জানাতি মে মনঃ।--অত্ৰ প্রকরণবশাদ্যুত্ধছি | 
চিত্রভানুর্বিভতীতি দিনেইর্কো৷ নিশি পাবকঃ ৷--কালঃ। (৪২) 
শাস্ত্রে ভাগবতং ভাগবতঃ স্তান্তগবজ্জনে ॥-_ব্যক্তিঃ। (৪৩) 
এঘভিধালক্ষণয়ে।রনবসরত্বাৎ সংযোগাদেরেব ব্যঞ্জকত|। বথা-_ 

অগ্ঠালোকি ঘনপ্রভঃ সখি ময়! কশ্চিদ্বিহারক্রমে 

লোলওকেশরমালিকা বিলুলিতগ্রীবে! হরিঃ কাননে । 
যঃ সগ্স্তনকুস্তিকুম্তনিকরক্ষোদে নখব্রংশিভি- ই 
ৰ্মুক্তোঘৈৰ্ধবলীকরেতি যমুনাতীরে নিকুঞ্জস্থলীঃ ৷ (৪৪) 

অত্ৰানেকাৰ্থশব্দান৷মনেকসংসৰ্গহ্যা ব্যঞ্জকতা। এবমনুকরণশব্দানাঞ্চ ব্যঙ্্যং প্রতি বাক্যার্থ এব ব্যঞ্জকঃ। 
বথা_- আসাং রাসবিলাস-লাস্তলহরীমাস্বান্য বাগ্ভচ্ছলাৎ 

ত ধিক্ ত! ধিগিতি প্রভাস্যয মুরজঃ স্বর্নর্তকীনিন্মতি। 
তে-নান৷|-গৱিম।ধম| ইতি মুহুঃ পাঠস্বরোচ্চারণাৎ 
তাসাং হন্ত জুগুগ্দতে ভগব্তা বাণী চ গানক্রমান্॥ (৪৫) 

অত্র তে নানা! ইতি পাঠঃ। গরিমাধম! ইতি গান্ধার-খষভ-মধ্যম-ধৈবত-পুনর্মধ্যম। ইতি তান" ৷ 
বিশেষস্বরা তাভ্যাং তে, নানাবিধো যোহগরিম! তেনাধম! ইত্যর্থো ব্যজ্যতে। 

১৫। অথার্থানা$ ব্যঞ্জকতস্য হেতবঃ || (৩৬) = 
অর্থানাং সামান্যত্বেন প্রাগুক্তানাং২ বাচ্যাদীনাং ব্যঞ্জকত্বে বিশেষহেতব উচ্যন্তে। 

১৬ ৷ বোব/-বক্তপ্রক্কাতি-কাকুপ্রকরটঃ সহ । 
দেশ-কাল্যাদয়ম্চার্থে বৈপিষ্ট্যাদ্ব্যক্্যবোধকাঃ ॥ (৪৭) 

> ৷ তাল" (ক,চ); ২। প্রাক্তনানাং (ক)। 



দ্বিতীয়কিরণঃ ৪৮-৫১ ] জ্রীশ্লীমদলঙ্কা ব্র-০কীস্তভঃ ১৫ 
অত্র’ (প্রথমকিরণে ১৭ মংখ/ক-পদ্যে) ঘাতাসি স্বয়মেব’ ইত্যা্দে৷ তদানয়নার্থ ন গভাসি, অপি তুপ- ভোগার্থমিতি বোদ্ধব্যবৈশিষ্্যম্। বাংং ভীরু» স| বোদ্ধব্যা যোগ্য, অযোগ্য। চেদ্ভবতি, তদা ধবন্র্থে ন সদচ্ছতে। বক্তৃপিষ্ট্যং গ্রকুতিবৈশিষ্ট্যং একর্লণবৈণিষ্ঠ্যঞ্চাত্ৰৈব ৷ বক্তী শ্রীরাধা, সা চ সর্বশ্রেষ্ঠ হরূপটনশিষ্ট্যবতী। প্রকুতিপ্চ তন্তাঃ সখীংত প্রতি স্নেহা শ্রীকুবগন্রসঙ্গপ্র।পণং ব্যাজেন করোতীতি যৎ, সধখ্যাণ্চ প্রকুতিনিজপ্রিরসবীনৃত্যার্থং গতারাঃ কৃষ্ণেম সহ সম্ভোগঃ কথমপি ন সম্ভবেদিতি তথৈব জ্ঞেয়া। অতস্তম্যা বৈশিষ্যযাত্তথাৰিণএকর্নণঞ্চ তত্র মন্তব্যম্, তে। তদ্বৈণিষ্ট্যাচ্চ দ্বিতীরধবনিপল্লাবঃ। কাকুবৈণিষ্ট্যং বথ৷-- 

অই জাসি জহি বিবিণ', রিত্তং ঘেল্তুণ কুস্থমভাঅণং স্থমুহি। 
পচ্চ৷অমিস্সসি তুমং, ণ কেজলং ভাজণেণ পুয়েণ ॥* (৪৮) 

অত্র ন কেবলং কুস্থমভ।জনেনৈব গুর্ণেন।গমিয্যসি, অপি ভু পুর্ণেন মনোরখেনাপি ; ইতি মএঃ ৪- 
কাকুছ্োত্যম্। 

দেশবৈণিষ্ট্যং যথ|-- 
জউণ|জী অরসিসিরা, কমলবগীপঅণধুঅকিসলভগ | । 
জহু বল্লীঘরপল্লী, ধ। পেক্খন্তি তং দেসং ৷৷ (৪৯) 

অত্র দেশবৈণিষ্ঠ্যগ্ৰাঘয়| কষ্ণেন সহ তত্র মাং রময়ে ত সখীং প্রতি কাচিৎ স্বমনোরথং প্রকাশয়তি। কালবৈশিষ্ট্যং যথ|-- 
এগ-হিং জলহরসময়ে, রমণিজ্জ। রঅণবলহীত্ত। 
ণিবডন্তবা রিধারা-গাহীরতরযুহরগত্তকুহরাও ॥% (৫০) অত্র ক কৃষ্ণমানেয্যামীতি সঙ্কেতমিঙ্গিতেন পৃচ্ছন্তীং সখীং প্রতি নেদানীং কুঞ্জে| রমণীয়ঃ অপিতু প্রকৃতং ব্লভীভবনমেবেতি কালবৈশিষ্ট্যেন ব্যঙ্যম্। 

আদি-শব্দাৎ প্রসিদ্ধিবৈশিষ্ট্যং যথা 
করকিশলরলীলা ্বুজ-নিমীলনো শ্মীলনাতিকুতুকিন্যা। 
দক্ষিণমক্ষি মুৱারেঃ পিধীয়তে যুচ্যতে চ সিন্ধুজয়| ॥ (১) 

অত্র মুরারের্দক্ষিণমক্ষি প্রসিদ্ধিবৈশিষ্ট্যাৎ সূৰ্যাত্মকমিতি ব্যজ্যতে। | 
ইতি শ্রীমদলচ্কারকৌভ্তভে শব্দার্থরতিত্রয়নিরপণো নাম 

দ্বিতীয়ঃ কিরণঃ ৷৷ ২ ৷৷ 
শশা উট ক 

* অগ্নি যাসি যাহি বিপিনং, রিক্তং গৃহীতথা কুহমভাজনং হমুখি। প্রত্যাগনিযসি ত্বং, ন কেবলং ভাঙ্গনেন পূর্ণেন ॥__ইতি ছায়।। + যমুনা" 
শীকরশিশিরা, কমলবনীপবনধূতক্িপয়াগ ৷ যত্ৰ বললীগৃহপলী, ধন্তাঃ প্ৰেক্ণ্তে তং দেশমৃ॥__ইতি ছায়।। + ইদানীং জলধরসময়ে, রমণীয়| রত্র- 
বলভাঃ। নিপতদ্বারিধারা, গভ,রতরগুপরগর্ভকুহরাঃ ॥--ইতি ছায়| | পর 

৯। তত্র (৭); ২। বোদ্ধব্যযোগ্যাং যাং (ঘ); ৩। সঃ (ক,খ,গ)3 ৪। নাত্র (ক)। 



তৃতীয়কিরণঃ 
অথ ধ্বনিনির্ণয়ঃ | 

অথ ধ্বনিৱসবঃ’ ইতি কাব্যপ্ৰাণত্বেন নিরূপিতশ্য ধবনের্ভেদমা খ্যাতুং ধবনি-শব্দস্ত বুযুৎপত্তিম৷হ;-- 

১। শব্দারথণাদাভিৱন্ৈযৈশ্ড ধ্বন্যতেংসাবিতি ধ্বনিঃ || (১) 
ধ্বননং ধ্বনিঃ ধ্বন্যতেইনেনেতি ধ্বনিঃ ধবন্যতেহইস্মিন্নিতিগ ধবনিরিতি ভাবকরণাধিকরণসাধনোইপি 

ধ্ৰনিৰ্ভবতি। তন্নিরাসার্থং ধ্বন্যতেইসাবিতি কর্মপাধন এবেতি প্রতিজানীতে। তদেব কিমিত্যাহ"-- 

২। ব্রপো ভাবত্তদাভাসে! বস্তু[লকাৱ এব চ। 

ভাবানামুদ্রয়ঃ শান্তি সন্ধিঃ শবলতা তথা । 

সর্ব ্বনিভ্তজ্ঞনিতে কাব্যঞ্চ ধ্বনিরু্যতে ॥ (২) 

রসাখ্যধ্বনেরন্যে ধ্বনয়স্ত প্রাণা% রসাখ্যস্ত ধ্বনিরাত্মেত্যদে।যঃ। রসাদর?১ পশ্চাদ্বহ্ষ্যন্তে, সম্প্রতি অস্তু- 

ভুতানাং ধ্বনীনাং ভেদ! দর্শ্যন্তে। 
৩। উভয়োব্রাভিধাসুঅ-ক্ষণাসুঅয়োন্তয়ো৪ ৷ 

আবিবক্ষিতবাচ্যোইন্তযভত বাচয দ্বিধা ভবে ॥ (৩) 

তয়োধবনন্যোরন্ত্যো লক্ষণাশুলে। ধ্বনিরবিবক্ষিতবাচাঃ স্তাৎ। তত্রাইবিবক্ষিতবাচ্যে ধ্বনৌ বাচ্যং দ্বিধা 

ভবতীত্যর্থঃ। কিন্তু দ্বৈধমিতা হত 
ও। অর্থান্তরোপসংক্ান্তমত্যন্তং বা তিব্রস্কতম্ ৷ 0 

একং বাচ্যম্, অজহৎস্বার্থতয়াইপরার্থেনোপসংক্রান্তং ভবতি, অন্তজ্জহৎস্বার্থতয়! স্ববিপরীতেনাৰ্থে 

নাক্রান্তং ভবতীতি দ্বৈধম্। ত্ৰমেণোঁদাঁহরণানি_ 
ফলমপি ফলং মাকন্দানাং সিতা অপি তাঁঃ সিতা, অমৃতমমৃতং দ্ৰাক্ষা দ্রাক্ষা মধুনি মধুন্যাপি। 
সহ তুলয়িতুং তেনৈতেষাং ন কিঞ্চন যুজ্যতে, সুবল যদয়ং সারঙ্গাক্ষ্যা ভব্ত্যধরোহধরঃ॥ ৫) 
অত্র দ্বিতীয়ফলাদি-শব্দ| নিন্দাগ্যর্থসংক্রান্তা। তথা হি--ফলং নানাবস্থং পাক এব কদাচিন্মধুৰং ভবতি, 

তেন তন্নিন্দ্যমেবঃ। সিতাঃ পাকপৌনঃপুন্যোনৈব নির্ম্মল! ভবন্তি, ন ত্বারস্ত এব। আম্বতং দেবৈরপি 

পীয়তে। দ্রোক্ষ৷ পুর্ববদেব। মধুনি সরঘোচ্ছিষ্টানি। অধরস্ত অধর এব, সর্বাণ্যেতান্যধরয়তীত্যধরঃ ৷ 

‘সহ তুলয়িতুং তেনৈতেবাং ন কিঞ্চন যুজ্যতে ইতি বিশেষবচনাদুপমেয়দ্বিতীয়পদে স্তত্যর্থ এব ব্যঙ্গ? 

ন তুপমান-দ্বিতীয়পদবদ্ধেরাংশতাঁ। যথা বা-- 

প্রেম্ণ! বিদ্রুতমেকবদ্যদুভয়ো স্তন্নানসং মানসং 
সর্বান্বেব দশীস্তু যন্নবনবং তৎসৌহৃদং সৌহদম্। 
ব কৃষ্ণহ্যা বিনোদভূরহরহস্তদৃযৌবনং যৌবনং ; 
তদ্বিচ্ছেদবিধৌ ন যৎ পরিচয়স্তজ্জীবনং জীবনম্ ৷ (৬ 

কক ‘ধ্বননং,,'‘‘‘ধ্বস্যতেইস্সিন্নিতি' ইতি 'ক-গ’-করলিপ্যোর্নান্তি ৷ 

১। কিমিত্যপ্রাহ (৭); ২ ৷ রসাদয়শ্চ (ক) ; ৩। দ্বৈবিধ্যমিত্যাহ (ক); ৪ নিন্দ্যামেব (ঘ)। 



তৃতীয়কিরণঃ ৭--১৪ ] শ্ীন্রীমদলক্ষা র-০কীন্ুভঃ 
স্ববপরীতার্থেনাক্রান্তং যখ! 

সৌভাগ্যমেতদধিকং মম নাথ কৃষ্ণ, পাণৈমগাত্মনি সুখং প্রণরেন কীৰ্তিঃ। 
দৃষ্টন্চিরাদ'স কৃপাপি তবেরমুচ্চৈ-,্ন স্মৰ্যতে ন ভবতা স্বগৃহস্ত মাৰ্গ; ॥ 

অত্র সৌপ্াগ্যমিত্যসৌভা গ্যণ্, সুখমিতি দুঃখম্, কীর্ভিরকীর্তি 
স্তেতি স্ববিপরীতেনা ক্রান্তম্। 

৪। ধ্বনিধৰ্তাভিধামুলস্তত্ৰ বাচ্যং বিবক্ষিতম্ ॥ 
৫ ৷ তথাপি ব্যক্সানিতঠৰ্ং স্যাৎ স চ দৈবিধ্যমৃজ্ছতি ৷ 

কোহাপি লক্ষ্যক্ৰমব্যঙ্গ্যোংলক্ষ্যব্যক্্যত্ৰমোংপৱঃ || (৯) 
অভিধামূলধ্বনে৷ তু বিবক্ষিতমগি বাচ্যং ব্যঙযনিষ্ঠম। স চ ধ্বনিলদ্যক্রমব্যজে্যাই১লঙ্ষযবযঙগযক্রম- 

শ্চেতি দ্বিবিধঃ। লক্ষ্যং ত্রমপ্রাপ্তং ব্যঙ্গযং যত্ৰ স তথা, অলক্ষ্যে ব্যঙ্গ্যস্তা ক্ৰমে! যত্ৰ স তথা । ক্ৰমস্ত 
বিভাৰাদিভিৰ্ব্যজ্যমান এব রসঃ ন তু বিভাবাদয় ইতি। লাঘবাচ্ছতপত্রপত্রশতী২যুগপদেধাভিমানবদ্যত্র 
ক্রমে! ন লক্ষ্যতে, স তাবদক্রমঃ | 

৬। বসো ভাবভদ্রাভাপো ভাবশান্তযাদিব্রক্তঅও ॥ (১০) 
রসাদরতঅ্বক্রমোইলক্ষ্যব্রমব্যঙ্গ্য ইত্যর্থঃ। আনি-শব্দাদৃভবোদর-ভাবশীবল্য-ভাবসন্ধয়ঃ9। অয়মলক্ষ্য- 

' ক্রমব্যঙ্গ্যে। রসনিরূপণে দর্শ রিষ্যতে ; সম্প্রতি লক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যো দৰ্শ্যতে-- 
৭। যজানু্বানিনা ব্যন্দয লক্ষ্যতে ক্ৰমপুৰ্বকম্ । 

স তু ক্ষ্যক্রমব্যন্্যঃ শব্দাৰ্থোভয়শক্তিভুঃ ॥ (১১) 
অনুধবনিরনুরণনং৫: ধবনেরেৰ দীর্ঘদীর্ঘভাবঃ৯, প্রতিধ্বনিরিব* বা। স তু লক্ষ্যক্রসব্যজ্যঃ শব্দশক্তিভূঃ 

অর্থশক্তিভূঃ শব্দার্থেভিরশক্তিভুশ্চেতি ব্রিধা। 
৮। আছে দ্বিধৈবালন্কাৱবস্তনোদে7াতনাডবেং | (১২) 

আছ্ভঃ শব্দশক্তিভুদ্ধিধেব ভবেৎ ৷ এবকীরস্ত৮ অর্থশক্তিভবব শব্দশক্তিভবোহপি দ্বাদশধেতি” পরমতং 
ব্যাবৰ্ত্তয়তি; অথবালঙ্কারস্তৈব, বস্তন এব, নান্যতরবিশিষ্টাস্তেবেত্যর্থঠ। 

অন্রা৯লঙ্কারছ্ে(তকঃ শব্দশক্তিভূর্যখা_ 
আশামাত্রে বিলসদুদয়ঃ পদ্মিনীচব্ৰবন্ধু) সিদ্ধাভোগঃ সততমনিশমোদমৈত্রীকবায়ঃ। 
রাধাশ্লেষাদিষু নিরবধিব্যাপৃতঃ শোণপাঁদো, রোচিঃপুরৈর্হরতু ভজতাং শীততাং কৃষ্চক্দরঃ॥ (১৩) 

অত্র শব্দশক্তযাভুতণ্চন্দ্ৰ ইতি প্রসিদ্ধচন্দ্ৰাদ্ব্যতিরিক্তৈরখিলৈরেব গুণৈৰ্ব্যতিরেকালঙ্কারে| ধ্বনিতঃ। 
যদ্যপ্যসৌ৷ ধ্বনিত্বেনালঙ্কার্ধ্য এব, তথাপি ব্রা্গণশ্রমণন্যায়েনালঙ্কার এব। এবমন্যেইপি। 

বন্তগ্যোতকে। যথা 

১৭ 

(৭) 

১ কপাশকুপা, আত্মগৃহন্তেতি পরগুহ- 

(৮) 

দধতী সমধুপরা৷গং, পরিমলমেকান্তস্থকুমার৷। 

গুণকলিতা৯১ ল'লতে মম, ভুষিতকণ্ঠ| ত্বমেব বনমাল|॥ (১৪) 

১ ৷ লক্ষ্যব্যস্াত্ৰমে|- (%,8,চ) ; ২ | শতগত্রপত্রশত- (ঘ), শতগত্রশতী- ৬); ৩। রসাদি- (ও) ; ৪1 -ভাবসন্ধ্যাদয়ঃ (৭); ৫। অনুধ্বনিরনু- 

ধ্বননং (ক) ; ৬ | ধ্বনেরিব দীর্ঘদীর্ঘব্যাপারঃ (চ); ৭ । প্রতিধ্বনেরের (খ); ৮। এবকারণ্চ (৭); ৯। দ্বাদশেতি (৬); ১৭ । তত্রা- (গচ); ১১। 
গুগুদ্ষিত| (ক;গ,ঘ:চ), ওণওক্ষিতাত্র (৭) ৷ 

৩. 

bY 
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অত্র শৰ্দশক্ত্যা কবের্বনমাঁলাললিতয়োঃ সাধৰ্ন্যং নিরূপ্য প্রয়াসে ব্যুপরতে সতি বস্তভূতঃ কস্টিদর্থ 
 ল্ফুরতি। স চ ত্বমেব বনমালা, নান্যেত; ত্বাং প্রত্যে মে সমাদর? ন তু তস্যাম্ ; তেন ত্বদ৷লিল্লন- 

মেৰ মে প্রেয় ইতি) বস্ত। 
৯। অর্থশক্রযভবোত্থন্ত ব্যঞ্জকঃ হয়মুভতবী | ৭ 

২... কবে প্রোঢোক্তিনিষ্গরো বক্ৰ ন্তংকপল্পিতস্য চ ॥ ( 

অৰ্থশক্ত/ভবে] যে| ধ্বনি) স ত্ৰিধ| ভবতি--স্বতঃসম্ভবী, কৰিপ্রৌঢ়ো্তিনি্পন্নণরীরঃ, ততন্নিবদ্ধৰকৃ- 
প্রোটোক্তিংনিষ্পন্নশরীরশ্চেতি। তত্র স্বতঃসম্ভবী ন কেবলং কবিভণিতিমাত্রনিষ্পপ্নঃ ব্যবহারেইপি সমুচিত 
ত্বেন সম্ভাব্যমানঃ। অন্যো কবিন| তন্নিবদ্ধৰক্ত। চ গ্রতিভানমাত্রেণ ব্যবহারাসিদ্ধাবপি নিৰ্গিতৌ। 

১০। বস্তভালক্কীতিতাভযাং তে দ্বৈবিধ্যেন ষট, স্মতাঃ || (১৬) 

তে তৰয়ে! ভেদ! বস্তরূপতয়।হলক্কারবূপতয়! চ ষট্ প্রকারাঃ স্থ্যঃ। 
১১। বজ্রনা বস্তুলন্কাৱাবলক্লাৱণ তযু চে! 

ব্যজেটতে অপ্যলক্কাৱবস্তনী দ্বাদশাপি তং ॥ (১৭) 
তেষু যড়(বিধেযু চেদ্যদি বস্তুন| বস্তু চালক্ষ।রশ্চ ব্যজ্যতে, অলঙ্কারেণ।লঙ্কাৰে| বস্তু চ ব্যজ্যতে, তৎ 

তন্ন দ্বাদশাপি ভৰন্তীত্যৰ্থঃ! ব্রমেণোদীহরণানি__ 
গৌউলমহিন্দণন্দণ, স্ুগ্নঘরে এখ মা পবিস। 
অজ্জ সহীএ জামী, গোমী দুরং গও গে।ট্ঠং ॥* ; (১৮) 

অত্র স্বামী, ন তু প্ৰিয়।। গোমী বহ্বীনাং গবাং পতি তেন শীঘ্ৰং নায়াস্যৃতি। দুর্লম্’ ন তু নেদীয়ঃ; 
 অতশ্চিরং ব্যাপ্যান্ত! গৃহং শৃন্তং ভাবিত। তেনাত্র নিঃশক্কমেব প্রবিশ্য বিলম্ততামিতি বস্ত। 

আয়তে পরিমলে মল-শব্দো, মেখলাদিষু খল।ভ্তভিযোগঃ। 
চন্দন|দিরম এব হি পঙ্কো» নীবি-কেশ-রসনাদিযু বন্ধঃ ॥ (১৯) 

অৰ কবেরপ্রয়াসরচনবল।দৃব্রজলে।কে মল।স্তভাবে। বস্তুভূতোঃহৰ্থঃ স্বতঃসন্তবী, তেন স্বভাবোক্ত্য- 

= লঙ্কার ইতি দ্বেধ।। 
গঞ্জনান্ন হি বিভেষি গুরণাং, খঞ্জসাক্ষি যমুনামধুনাগাঃ। 
অঞ্জান৷ভ ইহ কুঞ্জর এক কঞ্জনলদলভঞ্জনকারী ৷৷ ৰল (২০) 

অত্র সখীং প্রতি সখী বদতি । খঞ্জনাক্ষীতি সম্বোধনমৰ্যাদয়| সখীর্লপে। বক্ত|। অধুনেতি অকালে- 
ইপি যদগাস্তেন 'স্নাতুং নাগা কৃষ্ণ৷ঙ্গসঙ্গায়ৈবাগ| ইতি কাৰ্যলিঙ্গ৷লঙ্কারস্তেন ত্বং গুরূণাং গণ্ডনান্ন 

বিভেষীতি গুরুগঞ্জনে তব ভয়ং নাস্তি, যথ| কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গবিরহে ইতি বস্তু ধ্বস্যতে। এবং কুঞ্জর ইতি 
কৃষ্ণসামাপহ্রেনাপহ্ ত্যলঙ্কারেণ কৃষ্ণকুণ্ডরয়োঃ সাদৃধ্যব্যপ্রনাদুপমা*লঙ্কারশ্চেতি স্বতঃসন্তবিনঃ শ্লোক- 

্রয়েণ চাতুৰ্বিধ্যম্ ৷ 
কবিপ্রৌটোক্তেশ্টাতুবিধ্যং যথা 

স্পন্দতে বদি পদাদি তদাসাং, স্তন্দতে মধুরিমামৃতধার|। 
সঙ্গতঃ পবনজী দূত্রততীনা-মজতো মধুকণ| ইব ভূমৌ ॥ (২১) 

* গৌকুলমহেন্দ্নন্দন শৃত্যৃৃহেহৰ না প্রবিণ। অন্য মধ্যাঃ স্বামী গোমান্দুরং গতো| গোষ্ঠন্ ॥_ ইডি ছায়া। 
৯। শ্রেয় ইতি (কথ), প্রিয়মিতি (ঘ); ২। -প্রৌঢ়ি- (ঘ.চ); ৩। ভাবীতি বস্তু থে 

চ) ; ৪ । বস্তুরপে|- (4); ৫। -রূপকা- (ক) 
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অত্র কবিপ্রৌঢোক্তিরে, ন পুর্ব স্বতঃসম্তবী স চাৰ্থঃ। ব।সাং পদাদিস্পন্দনমাত্রেণ।প্যেবং 

মাধুর্যরসপ্রতিপত্তিরিত্যহে। আসাং লো।কোত্তরতেতি বস্তুভূতোহৰ্থঃ। স চ তাসাং রাসাদিনৃত্যবিধে। 
ব| কীত্ৃশ ইতি বস্তু ব্যনক্তীতি বস্তুন| বস্তু। উত্তরার্দে ব্রততীনাং পবনজাৎ সঙ্গাৎ মধুকণ| ইবেতি 
তাসামপি ভ্রততিভিরুপমেত্যুপমলঙ্কারেণ স্বভাবোক্তযলঙ্কারে| ধ্বনিত ইতি দ্রেখা। 

গোকুলে কুলজবালবধুনাং, স্যামধামনি মনে।রথভাজাম্। 
নোজ্জগাম ন জগাম বিরামং, সৌহাদং হৃদয় এব জুঘূৰ্ণে (২২) 

- আব্র কৰিগৌঢোক্তিঃ। নোজ্জগ।নেতি লজ্জ।ধিক্যং বস্তু, ‘ন জগাম বিরামম্ ইতি সৌহৃদস্থা দাঢ়?৷- 
তিশয়ে। বস্তু। তেন তেন “হৃদয় এব জুবুর্ণে ইতি ভ্বদরক্ষোভাতিশয়ে। ঘূৰ্ণনত্বে(নোৎপ্ৰেক্ষিত ইতি 
উৎপ্রেক্ষা লঙ্কা রণ্চ। 

ক 

স্তমঃ কিন্তু মন্তেধরস্ভগ শান্ত রধিশিরঃ পদান্তে৷জস্তান্তে| যকৃত পদং ভোস্তব ততঃ। 
উমায়ৈ দত্বাৰ্্ধং বপুৰুপরমর্দ্চ ভবতে, গুণেল্যে| নিমুক্তঃ স পরমভবদূত্রঙ্গ পরম ॥ (২৩) 

আদ্র কবিপ্রৌঢ়োক্তিঃ। তত্র শস্তোরধিশিরে। বদ্যস্মাত্তব পদান্তঃ পদমকৃত, তেন ত্বমন্য এব কোহপি 
সর্বেপিরি বর্তমানঃ স্তব-বিষয়ো! নেত্যতিশরো ভ্যলগ্কারঃ। তেন উনমায়ৈ দ্থার্ঘং বপুরপরমর্থঞ্চ ভবত 
ইত্যাদিন! স বপুর্বিরহেণ পরং ব্ৰহ্মাভবৎ, সন্ত বপুযৈব পরং ব্ৰহ্ম ইতি বস্তু ইতি কৰিতৌো্তিশ্তুদ্ধাখ 

কবিনিবদ্ধবক্তৃপ্রো কির্যথা__ 
পরিপুটে পরিপুউং, বীণে বীণং সগন্মি সমং। 
মাহব তীএ অংগ ভুজ বা নিণেহেণ? ঘড়িঅং ব॥৯ (২৪) 

অত্র সা আয়ুৱ৷ জীবতীতি ন, জপি তু ভব স্লেহেনৈবেতি বস্তু। “তুজঝ সিণেহেণ ঘড়িজং ৰ’ ইতি 
তস্তা অঙ্গং ত্বলেহে।পাদানমিতি অঙ্গীন্তরা দ্তিরিক্তং তদঙ্গমিতি ব্যতিরেকালঙ্কারঃ, ইতি বস্তনালঙ্কারঃ। 

শ্রুতিযুগমভিধত্তে গ্রীল-রৃন্দাবনেইসী-ত্যনুদিশমিতি নেত্রদন্দ্রম।তঝন। হৃদীতি। 
কু নু ভবসি মহাস্ধন্ ্ৰুহি কষ্টামবোহমী, ত্বদন্ুসরণপাস্থাঃ কণ্ঠ এব ভ্রমন্তি ৷ (২৫) 

তত্র কৰিনিবদ্ধানুর।গিণী বাল|5 বন্ধী। অস্তাঃঃ প্রৌঢ়োক্তো শবপ্রত্যক্ষানুভবরূপং প্রমাণত্রয়ং 
পরস্পরব্যাহুতমপি সর্বমেব প্রমাকরণম্, ন তু কুত্রাপি অপ্রামাণ্যমিতি বস্তু, তেন চ ত্বং ব্যাপকোহসীতি 
বস্তু, তেন একন্য সর্বানুগতত্বাদূত্বিরোধেণ বিরোধালঙ্কারে। ব্যতিরেকে। ব|। ক্ষ নু ভবসীতি প্রঞ্জেন 

সন্দেহা লক্কারঃ, তেন মহাত্মন্নিতি কদ।চিদ্যদি ন ভ্রাবে, তদ! কপটী ত্বমিতি হেতবলক্কারঃ। তেন কষ্টাসবোহমী 

ত্বদনুসরণপা ন্থাঃ কণ্ঠ এব ভ্রমন্তীতি মদসবঃ স্স্থানং ত্যক্তবন্ত এব নির্ণরমবিজ্ঞায় কণ্ঠ এৰ বূৰ্ণন্তে, _ 

অতো নির্ণীর কথ্যতামিতি বন্ত। ‘ইদং পণ্তামন্মদৃগুরোঠ ইতি কৰিনিবদ্ধৰক্ত:প্রৌঢ়োক্ৰিপ্চতুধ।। 
১২। শাব্দার্থভুব্রেক এব ; (০৬) 

শব্দার্থোভরশক্তযখে। ধবনিরেক এব। কেষাঞ্চিন্সতেহত্রাপি বস্তুলঙ্কারসদ্ভাব৷দনেকবিধত্বং স্তাৎ, তন্নি- 

রাস৷য় এবকারঃ। কিন্ত তন্মতং ন জংগচ্ছত ইতি ন তেন লিখিয্যম।ণভেদাদাধিক্যমপি ভেদানাম্। যথা 

* পরিপুষ্টে পরিপুষ্টং ক্ষণে ক্ষণং সমে সমম্। মাধব তগ্ঠ। অঙ্গং তর স্লেহন ঘটিতমেব।- ইতি ছায়|। 

১। বর্ণাবন্ধে- (6); হ। চতুরিধা (৭); ৩। সণেহেণ (গ) ; ৪ । কবিনিবন্ধান্ুরাগিবাল| (৩5); ৫1 তস্তাঃ (২); ৩। সৰ্বত্ৰাম্ুগতত্বাৎ (ঘ,চ); 

৭] দ্বিধেন (খ)১ ৮| নির্ণরমাজ্ঞায় (ক,চ), নির্ণযমজ্ঞাহা (১৪) । 

POS ESE ৰ 
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অশেবসন্তাপহরে। জন্ুভূ তাং, সব।বলাকাম্দমেদ্রদ্যুতিঃ। 

ত্বিষাঞ্চয়ৈৰ্মাধৰ জীবনপ্রদে?, ভবান্ ভুবং শ্টাময়তে ঘনো নভঃ॥ টী 

পরমতেইত্রাপি বন্ধলঙ্কারসভ্ভাবঃ। যথা বাঁ 

মধ্বন্তকৃৎ জুমনসা মামোদৈত্র্ণতর্পণঃ। রাধাভ্তপরপর্যারো মাধবঃ কন্ত ন প্রিয়ঃ ॥* ৷ 

১২। বাক্যেহষ্টাদশধা ভিজে ॥ - (২৯) 

ইমেহট্রাদশধা ধ্বনয়ে| বাক্যে ভবন্তীত্যর্থঃ। অষ্টাদশধাহ্য তুঁঅবিবক্ষিতবাচ্যস্ত+ দৌ ভোদৌ-_অর্থা, 
স্তরসংক্রুনিতংমণ্যন্ততিরস্কৃতঞ্চেতি ৷ বিবক্ষিতবাচ্যস্ত যোড়শ--অসংলক্ষ্যক্ৰমব্যঙ্গ্য এক); অংলগ্ষ্ক্রমব্যন্যম্চ. 
পঞ্চদশ। তত্র শব্দশক্ত্য্ডবো দৌ, অর্থশক্তৃষ্ভবে| দ্বাদশ, উভয়শক্ত্তৃদ্ধৰ এক । 

১৩। বাক্য এব দ্বিশক্তযথঃ ; (৩০) 

শব্দ।ৰ্থোভয়শক্ত্ণদ্ভবে| ধবনিৰ্বাক্য এব। (২৩১) “ইধ বুন্দাঅণমজ বে’ ইত্যাদি তদ্ুদ।হরণম্। 

১৩। পদে সপ্তদশাপবে ॥ (৩১) 

ৰু 

উভরশক্তযথং বিনাহপরে সপ্তদশ পদেহইপীত্যৰ্থঃং। তথা চ-- 
“গরণ্তোত্যেন৩ সুকবেধ্বনিন| ভাতি ভারতী। একেনৈব প্রস্থনেন নবেবোগ্ানকেতকী ৷” ইতি। ৬২) 

তত্র দিগাত্রমুদ্ধাহ্রিয়তে__ 
পার্যদাঃ প।ৰ্ষদ| যন্ত লক্ষ্মীৰ্লগনীঃ কূপ! কপ।। অবতারে।হবতারণ্চ স দেবঃ কৈর্ন সেব্যতে ॥ (৩৩) 

তত্র দ্বিতীয়পাৰ্যদা দি-শব্দ। নিরন্তরপা স্বস্ত্ব-নিরপ। ঘিত্বগনিরুপাধিত্ব-জন্মমরণভ।বরহিতত্বের্থান্তরেফু সং 
ক্ৰুমিতাঃ। 

তবান্ুকম্প! তু তবৈৰ শোভতে, মমাপি দৌর্জন্যিমহে। মমাপি হি। 
রতি দীর্ঘ! মম দীর্ঘমেব তে, প্রেম প্রিয়াহহং তব কৃষ্ণ কিং ভ্ৰুবে ৷৷ (৩৪) 

অন্রনুকম্প! আননুকম্পা, দৌর্জন্যিমদৌর্জন্যম্, ন দীৰ্ঘ দীর্ঘা, দীর্ঘম্, আদীর্ঘমূ, প্রিয়| অপ্রিরেতি 
অত্যন্ততিরস্কতম্, ইত্যুভয়ং পদ্রগম/ম্থ। (৩৫) ফলমপি ফলং মাকন্দান।ম্” ইত্যাদৌ, (৭) ‘সৌভাগ্য- 
মেতদধিকম্’ ইত্যাদে৷ চোভয়োর্বাক্য এব বিশ্রান্তিরিতি ভেদঃ৬। 

= তং বঅণং সে| পফংসো, তং রূঅং তং সরীরসোরব ভং। 
লি তে অহরমহরিম।ণে দাণিং হালাহলং জাঅং ॥+ (৩৫) 

অত্র তদাদিপদান্যন্ুভবগো চরানর্থান্ প্রকাশ্য পূৰ্বমমৃতবদাসীৎ সর্বমিতি বন্ত প্রকাশরভ্তীতি পদ- 
‘গঁতে| ধ্বনিঃ। 

শব্দশক্ত্যন্তবে| যথ|-- 
মুদ্ধে পঞ্িনি কুলজে, ম| কাবরিত্র বিশ্বাসম্। 
অনবস্থিতে।ইতিমদৰ্তত সোইয়ং সাক্ষাদনেকপঃ কৃষ্ণঃ ॥ (৩৬) 

* ইত্যনন্তরং ‘ক'-+রলিপ্যামধিকঃ পাঠ কিষ্পুক্ষে রাধায়ানাগঃ প্রথমঃ পরঃ শেঠপৰযায়ঃ পরিদরণমন্ুুগতিবন্ত। পক্ষে- বৈশ।থে মাধবো 
রাখ ইত্যপরপর্যায়ে। যন্ত ৷ + তচনং স স্পর্শগুদ্ূপং তচ্ছর'রসৌরভ্যমূ। তেধরমবুরিমাণ ইদানীং অনা আন 

১] অবিবক্ষিতন্ত বাঁচ্যস্ত (ঘ); ২ ৷ অর্থান্তরোপনংক্রনিত- (চ); ৩। পদগ্োতেন 31 টির UE 

৫| ইত্যুভয়পদগন্যম্ (গ,চ); 
৬ | ভাব? (ক), বিভেদঃ গৈ) । = ২৯ মৃ 



তৃতীরকিরণঃ ৩৭ _৪৩ ] ন্ৰীঞ্জীমদলম্কাব্ব-কৌস্তুভঃ ২১ 

অত্ৰানেকপ-গব্দ একাৰ্থোইপি৷ কৰিনিবন্ধব্ত-প্ৰৌঢ়োক্তিবশীদনেকাৰ্থতাং গতঃ সন্ ‘মুগ্ধে’ ইত্যাদি- 
সম্বোধনত্ৰয়াৰ্থেন সাধনেন সাধ্যং স্বগতমনবস্থিতত্বাদিকম্; বথা- স্ব মুগ্ধ, অয়মনবস্থিতঃ ত্বং কুলজা, 
অয়মতিমদঃ, ত্বং পদ্মিনী, অয়মনেকপে। হ্তীত্যর্থত্ররং বোধরতি। অনেকং পা তীতি, অনেকেন পিবতীতি 
চ৮_আনেকবধুপতিমত্তহস্তী চ। পদ্মিনীতি নারিকাবিশেব2 কমলিনীতি১ চ। ত্বং কুলজা, অয়মনেকং 
পিবতীতি মত্তপ্চ২, তেনাত্র বিশ্বাসং ম| কাবীর্যতো ইতিমদতোইনবস্থিতঃ। মদে| দানং গর্বন্চ, তেনাস্ত 
সঙ্গাৎ, করিসঙ্গাদিব পদ্িন্যাস্তব বিমৰ্দে। ভবিশ্যতীতি বস্তু, তেন চানবস্থিতত্রেনতিমদত্বেন চারং ত্বাম- 
বন্যং মদরিষ্যতীতি বত্তন্তরঞ্চ। হস্তিসা ধর্মনযাদুপম।লঙ্কারঃ অনবস্থিত ইতি হেত্বলঙ্কার৪ অআনেকস্তা ভৰ্ত্তি 
স্বভাবে৷ক্ত্যলঙ্গারঃ_ইত্যলঙ্কারব্যপ্রকঃ শব্দশক্তবদ্ভঃ পদগতঃ। 

পদগতাৰ্থশক্ত্;ভবঃ স্বভঃসম্ভৰী যথ|-- 
ণিছঅণক্ধাহিং ধ৪|, ণিভপরিব।রং স্তহধ।বেন্তিত। 
অগ্নাণং পি এ হু তদা, সুমরই দাণিং ভণাদু কিং ভোদী ॥* (৩৭) 

অত্র ন তা ধন্তস্বমেব ধন্যা, তাসাং সখীভ্যে। বরমতিস্থখিন্যঃ; ত্বদানম্দাবেশাদেৰ বরমকথনেনা প্য।- 
নন্দভাজঃ। তান্ত তৎকথয়ৈবেতি ধন্য৷পদগতঃ স্বভঃসম্ভৰী। অপরে ভুহা গন্থগৌরবভয়ায়োদাত্িরন্তে। 
ৰাক্যগতাঃ পূৰ্বমেৰ কিয়ন্তে। দৰ্গিতাঃ। 

১৪ ৷ পঞ্চত্ৰিংশত্ততো ভেদাঃ ; (৩৮). 

ততো হষ্ট।দশভিঃ সপ্তদশভিণ্চেত্যৰ্থঃ। 
১৪। প্রবন্ধেংপ্যৰ্থশাক্তিভুঃ / (৩৯) 

অৰ্থশক্তভবে। দ্বাদশবিধে| ধবনিঃ প্রবন্ধেইপি ৷ 
১৪ ৷ সপ্তভভারিংশদতঃ ; (৪০) 

অতে| হেতোঃ সগুচত্বারিংশদৃভবন্তি। 
প্রবন্ধে দিগ্৷ব্ৰমুদাহ্তির়তে-- 

সহন্তি গন্ধং বি এ বৈ জণাণং, ণবপ.পসূজ| সঅলা হি গাও। 
ণ তেণ দ্বোহে! ৭ পঅপপসন্গো, অজ্জে বহুও তুহু বিুবেন্তি ৷ (৪১) 

তত্র বধুভিঃ প্রেবিত। শ্বশীধাত্র্যা নগ্তী তাসাং শ্বশ্ৰাং প্রতি কথরতি। ভচ্ছত্ন৷ সাপিঃ জরতী 

তামাহ”_ 

করেমি কিং ণত্তিণি ধ্তিআএ, বএস্সরীং লম্তিঅ বিগ্রবেহি। 

তুহাণ সববং মহ গোহণাদি”ধণং জণীও বি সুহং চ দুক্খং ৷৷৷ (৪২) 

সুদুগঠাওহ| মহ সববগাও, পুত্ত| বিদুরে কিমহং করেমি। 

বিলোজণাদে| তুহ ণংদণস্স, স্ুদুগওহা বি সঅংগ্লওহা ॥১ (৪৩) 

টু নিধবনকথা ভিন নিজগরিবারং সুখাপয়ন্তি | আত্মানমপি ন হি তা স্মরতীদানীং ভণতু কিং ভবতী 1-_ ইতি ছায়া। + সহন্তে গন্ধমপি 

ন বৈ জনানাং নবপ্রুতা সফন| হি গানঃ | ন তেন দোহে| ন পয়ঃপ্ৰদঙ্গ আর্ধে বধ্বস্তাং বিজ্ঞাপয়ন্তি ॥_-ইতি ছায়|। $ করোমি কিং নপ্তি, 

ধা ত্রজেখরং লঙ্ধ।| বিজ্ঞাগয়। বুগ্রাকং সৰ্বং মম গোধনাদিধনং জনা অপি সুপ হম 1-ইতি ছায়া। $ সদুঃপ্ৰদোহ! মম সর্বগাবঃ পুত্ৰ 
বিদুরে কিমহং করোমি। বিলোকনাত্তৰ নন্দনস্তা ুছুঃ্রদোহা অপি স্বয়ং প্রদোহাঃ ৷--ইতি ছায়া। 

১। কমলিনী (ক); ২। মত্তঃ (ক) ৩। স্থহাবংতি (ও); ৪1 না গে)। 
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ইতি জরত্যুত্তরান্তে গোষ্ঠেশ্বৱীং গত্বা তয়! যদুক্তং তৎ কথয়তি”_ 
এববং কৃখু তাএ ভণিদা গদাহং, বএস্সরীং উত্তবদী সমথং। 
উত্তেণ তাএ কুমরেণ উত্তং, গোসংগ্লওহো মম ৭ কৃখু হোই ॥* টি) 

ইতি চতুঃসংবাদপ্রবন্ধে বধুভিঃ কৃষ্ঃসন্দর্শনার্থমুপারমনবেক্ষ্য প্রাকরণিক-দুল্দে।হগো দোহা ভীবগরসঙ্গ 
্ং প্রতি বিজ্ঞাপিতঃ। অত্ৰাপহু,তি-নামালঙ্কারঃ। তয়| চ গোদোহোপারং চিন্তরিত্ব। হে ধাত্রিকা- 
নপ্তি ! গোষ্ঠেশ্বরীং গত্ব| বিজ্ঞাপয়েত্যুত্তরং দত্তমিত্যন্তরালঙ্কারঃ। 
ত ন্ুছুঃপরীদোহ! মম সর্বগাব? ইতি স্বভাবোক্ত্যলঙ্কারঃ। বিলোকনাদিত্যাদিন।ইভিশয়ে।ক্িঃ। 

তম! চ সুখদোহেং পরিশ্রমন্তস্ত ন ভবিষ্যতীতি বস্ত। গোসংপ্রদোহঃ প্রভাতপ্রদোহে| মত্তে ন ভুবতীতি 
নিশ্চয়ালগ্লারেণ জারংদো হস্ত ময়া কর্তব্য ইতি বধুনামাশয়ং জ্ঞাত্ব ছলেন সঙ্কেতঃ কৃত ইতি বস্ত--ইতি 
চতুঃশ্লোক্যা সমুদিতঃ প্রবন্ধে! হি মুখ্যে! ব্যঞ্জকঃ। 

তথ| হি 'জনান।ং গন্ধমপি ন সহন্তে’ ইত্যন্ঠৈরদে হাত্বংও বস্ত। অনত্ৰঃ নবপ্রমূত৷ ইতি হেতো্হেতব 
লঙ্ক।রঃ। তেন ‘কৃষ্ণং বিনা নাসাং দোহঃ’ ইতি শ্বশ্ব কৃষ্ণ আনায়িতব্য ইতি বস্তুম্তরম্। ন তেন দোহ 
ইভ্যনেন পয়োহভাবাদ্বয়মক্রিয়াঃ শ্মঃ। অত্র মা কে৷পং কাৰ্বীরিতি চ বস্তুন্তরম্। 'ভুহাণ সববং’ 
ইত্যা দিন| বিনয়মহিন্মা কৃষ্ণো হবশ্যং ব্রজেশ্বৰ্যা প্রেষরিতব্য ইতি বস্ত। 

এবং নাটকাদিষু চেতি তদ্তেদকথনেনানন্তযপ্রসঙ্গ ইতি নাত্র লিখিতঃ। এবং প্রবন্ধেহপ্যন্ত একাদশাপি 
বোদ্ধব্যাঃ। 

১৪ ৷ পঢ়াংশাদঠ)া রসাঞ্জকাঃ | (৪৫) পদ।ংশববৰ্ণরচন| ইতি ত্রিতয়মপি রসস্ত ব্যঞ্জকং* ভবতি। রসে৷হত্ৰ৷সংলক্ষ্যক্ৰুমঃ। 
১৫। তেন তস্য ত্রয়ো ভেদাঃ প্রবন্ধেহাপি স কথাতে ৷৷ (৪৬) 

সে৷ইসংলক্ষ্যত্ৰমঃ | 
১৬। ভেদ্রান্তেনৈকপর্ঝাশৎ ; (৩৭) তেন পূৰ্ব লিখিত-সপ্তচত্বারিংশত| চতুভ্িরেতৈশ্চৈকপঞ্চাশদ্ভবস্তি। 

পদাংশাঃ পদৈকদেশাঃ। তে চ-- ই 
প্রকৃতিঃ প্রত্যয়ঃ কালে বর্তমানাদিরেব যঃ। সম্বন্ধে| বচনঞ্চাপি পুঞ্লবব্যভ্যয়োইপি চ॥ (৮) তদ্ধিতং চৌপসর্গশ্চ নিপাতঃ সর্বনাম চ। কর্মভুতাধিকরণমব্যরীভাব এব চ। 

তথা৷ পূৰ্ব নিপ।তশ্চ পদাংশাঃ পরিকীন্ভিতাঃ॥ (৪৯) রচনা চ ত্ৰিধ| দীর্ঘ-মধ্য-রিক্ত-সমাসতঃ ৷ (৫০) দীৰ্ঘসম|স| মধ্যসম|স।ইসমাস| চেত্যর্থঃ। 
বৰ্ণ৷ মৃদুকঠোৰান্তান্তে পণ্চাৎ প্রতিপাদিত|; ॥ 2 (৫১) আগ্ত-শব্দান্সধুরাঃ। এবং ব্যঞ্জকত্বে দিঙ্মাত্রমুদাহরণম্। তত্র প্রকতের্যথা৬__ মা কুরু মানিনি মানং সুহৃদাং বচনং প্রবেশর শ্রবণে। 

গোকুলমহেন্দ্ৰতনয়ো, ভবতু সনাথঃ প্রগ।দযাসান্ত ৷ (৫২) 
* এবং খলু তয়! ভণিত| গতাহং ব্ৰজেশ্বরু:মুক্তৰতী সমস্তম্। উক্তেন তয়| কুমারেণোজ 

> | কৃত- (ক) ; ২। হখদোহোহপীতি (ক); ৩। অদোহং 
২ গোসংগ্রদে'হে। মম ন খলু ভবতি ৷৷--ইতি ছায়|} 

(য); ৪ | তত্র (ঘ৪,চ); ৫ | রমব্যক্রকং ‘চ); ৬। প্রকৃতিৰ্ষণ| (ঘ) ৷ 

শিশু 
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অত্র কৃঞ্গ্ৰক্ৃত্য| কৃতেরৈচ্ছিকত্বম, তেন ত্বত্মানকরণং ত্বদিচ্ছাদদীনমেব, 

ভাবা, তেন বিভাবনালঙ্কারঃ ; তন্মান্ম৷ কুরু, 

২৩ 

ন তু সাহজিকম্; তস্তাপরাধা- 
ত্যজেত্যৰ্থঃ। সুহাদ্চনং তব শুবণে প্রবিশদপি ন প্রৰেষ্টং 

শরেতি” ত্বন্মনসঃ অবণেন সহাসংযোগাৎ। তৎ এবেশয়, মনে| দীয়তাম্। সুহৃৎসন্বন্ধিত্বেন বচনস্ত 
শ্রবণ প্রবেশো যুক্ত এবেতি ‘ণিচ ওপ্রত্যয়ধবনিঃ১। 

প্রত্যরত্য বথ|-- 
আণিঅ ভজগছুআরং ধরণীএ পাইজাণি কুস্তম৷ইং। 
পিঅসহি কিংতি বিপীদসি, পুণে। বি চল তথ কুস্তুম্থং ॥+ (৫৩) 

অত্র কুস্থমাহরণচ্ছলেন বৃন্দাবনং গত্ব। সঙ্কেভস্থলে কৃষ্ণমন৷গতং বীদ্ষ্য কুস্তুমান্যাদায়ৈৰ গৃহম।গতাং 
পুনঃ সঙ্গেতমুরলী ঘলশ্রবণা ন্তরং পুনর্গসনে।ৎকণ্ঠ়। ব্যাজেন পাতিতকুস্থমাং কাঞ্চিৎ প্রতি হৃদয়জ্ঞ| সহী 
বদতি--প্ৰিয়সখি ! কিমিতি বিষীদসি? ভুমিপাতিতানিং কুন্ুমানি দেবদেয়ানি ন ভবন্তি পুনরপি তত্র 
কুস্কমাৰ্থং গচ্ছ। ময়! তে গুরুজনে। বোণনীয়ঃ, ন কিঞ্চিদপি তে ভরমিতি ণিচওগ্রত্যরস্তৈব ধবনিঃ। 
কালন্ত যথ|-- 

সহজমরুণং নেত্রদন্দং স্বভাবত এব তে, সতত-মুরলীধবা ক্রীড়া বিধো ব্রণিতো ইধরঃ। 
বনবিহরণে রাত গাত্ৰং সকণ্টক-লাঞ্ছনং, কথমিব কৃতঃ স্বমিন্ স্বাত্ম৷ইপরাধবিসংষ্ঠ,লঃ ৷ (৫৪) 

অত্র কৃত ইতি ক্তপ্ৰত্যয়েনোক্ত৷ভীতকা৷লেন মৎসন্মুখাগঘন। পূর্বমেবাত্মনস্তব(পরাধবিসংষ্ঠলত। 
জাতা। ততঃ পরমেব মৎসম্মুখমাগতো ইদীত্যতিশয়োভ্যলক্কারঃ। তেন চ মাং প্রতি তৰ ভয়াধিক্যম্, 
তাং প্রতি তব প্রেমাধিক্য৩সিতি বস্ত। 

সন্বন্ধম্ত বথ|-- 
অই পিঅসি গোবিআগং পেঅং কণ হসূস অহরপল্পঅং মুরলি। 
ণিঅপরবিবেঅকুসলা, অম্মে| ণে। হোন্তি সচ্ছিদ্দ৷ও ॥% (৫৫) 

অত্র গোপিকানামেবেতি স্বস্বামিভ।বসম্বন্ধঃ গে(পিকাভিরেব পাতুং যুজ্যতে, ন ত্বয়েতি ব্যতিরেক!- 
লঙ্কারঃ। অৰ্থান্তরন্তযসেন|পি ত্বং সচ্ছিদ্ৰ।*, বরমচ্ছিদ্র। ইতি ব্য তরেকঃ। 

বচনন্ত যথ|-- 
বিলাসচেষ্টাঃ সখি কেশিনাশিনো, হ!লা হলাভাঃ প্রদহন্তি মে মনঃ। 
কৃন্তন্তি মর্মাণি গুণ! ঘুণ! ইব, প্রেম। বিকারী হৃদি হৃদূৰণে| যথা ৷ (৫৬) 

অন্ন ‘প্ৰেম’ ইতেঃকবচনং প্রেম্ণ একনিষ্ঠত্বব্যপ্জকম্’ তেন তশ্ত ময্যেব প্রেমা, অতএব বিকারী। অত্র 
বচনব্রমভঙ্গদোযে। গুণ এব। 

পুকুবব্যত্যয়স্ত বথা_ 

গতোহস্তমর্কো বিরতশ্চ ঘর্মো, বনং ন দুরে সুলভঞ্চ পুষ্পম্। 
চলন্ত পুস্পাহরণার সৰ্ব পুঁজাস্ত দেবে শশিখগুচুড়ে ॥ (৫৭) 

অত্র চলাম ইত্যর্থে চলন্ত ত্তমপুরুষ-ব্যত্যয়েন প্রথমপুরুষনির্দেশত তেন যুরমেব বয়মিত্/পৃথগ ভাবে 
বন্ত। দেবে শশিখণ্ডচূড় ইতি পৃথগ ধবনিঃ_দেবেশম্চাসৌ শিখগুচুড়ম্চেতি। 

* আনায় ভবনদ্বারং ধরা]াং পাঁতিতানি কুহমানি | প্রিঃসধি বিগিতি বিষীদণি পুণরপি চল তত্র কুইমার্থন।-_ইতি ছায়|। 1 অগ্নি 

পিবমি গোপিকানাং পেরং কৃষ্ণস্তাধরণল্লবং মুরলি। নিজনরবিবেককুশল| অহে| মে! ভবন্তি নচ্ছিদ্ৰাঃ |--ইতি ছায়|। 

১। -প্রত্যয়স্ত ধ্বণিঃ (ঘ); ২। ভূমিগতিভানি (ঘ,ড); ৩। শ্লেহাধিক্য- (গ); ৪। ছিদ্ৰবতী (ঘ,উ)। 
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তদ্ধিতম্য যথা_ 
| 

চিরবিরহদহনদগ্ধং প্ৰিয়সখি ! ভস্মৈব ভাবি বপুরেতৎ। 

তদনেন বিরচনীয়ং তৎকরমুকুরস্ত মার্জনং ত্বয়ক| ৷৷ ৷ 

অত্র ত্বয়কেতি তদ্ধিতেন ‘অক’-প্রত্যয়েন মদ্বিচ্ছেদেন ত্বমপি শো্য৷ ভবিষ্যসি, মৎপ্রণয়েন হি 

তুমেতাবল্তং কালং ভদঙ্গমাৰ্জনসৌভাগ্যভাজনমাসীঠ ময়ি মৃতায়ান্ত তে তথাবিধ-সৌভাগ্যং ক? তেন যদি 

মুক্রাদিমার্জনযোগ্যত ভবতি, তদৈৰং কার্যমিতি শোচ্যতা ব্যজ্যতে। 

উপসৰ্গস্ত যথ|-- 
পতত্যজ্ৰে সাৰ৷ ভবতি পুলকে জাতপুলকাঃ 

স্মিতে ভাতি স্মের| সুমলিমনি১ জাতে সুমলিনাঃ। 

অনাসান্ত স্বালীমুকুরমভিবীন্ষ্য স্বৰদনং 

সুখং বাঁ দুঃখং ব| কিমপি কথনীয়ং মৃগদৃশঃ ৷৷ (৫৯) 

অত্র সৃপসর্গেণ মালিন্যাতিশয়ো| ব্যজ্যতে, তেন চ সখীনাং প্রণরাধিক্যম্। 

নিপাতন্ত যথ|-- 
দটঠুণ তস্স বঅণং ক্খণমেত্তেণ কৃখু হারিঅং হিঅঅং। 

এব্বং বিঅ২ অচ্চরিঅং তুরিঅং লদ্ধং অ তদ্ধিঅঅং ॥* (৬০) 

অত্র চ রূপতনিপাতেন তুল্যযোগ্িতালঙ্কারঃ। নিজহৃদয়হারণ-সমকালমেব তদ্ধ দররং লব্ধাম্ঃ অতোহহং 

হৃদরশুন্া। ন।ভবমিতি তন্ত হৃদয়ং মদ্ধ.দয়মেবেতি? বস্তুন| দ্বয়োরেবৌৎস্থক্যং বস্ত গ্রতীরতে। ২ 

সর্বনান্সে। যথ|-- 
মধ্যে সূগ্মধিয়ঃ সখীপরিষদে। ধৃত্ব। সখীভূমিকা - 
মভ্যঙ্গায় গৃহীতপাঁণিকমলং স্পর্শেন মাং জানতী। 
অজ্জে দুরমপেহি নাসি কুশল! স্নাতুঞ্চ বাঞ্ছান্য মে 
নেত্যন্তকুপিত। যদীহিতবতী তৎ কেন বিন্ৰ্য্যতে ৷ (৬১), 

অত্র যত্ৃভ্যাং বাগগোচরত্বং ব্যঙ্গ্যম্। 

কর্মভূতাধিকরণত্য যথ|-- 
অধিবসসি তস্য হৃদয়ং, প্রিয়সখি রাধে স চাপি তব হৃদয়ম্ ৷ 

দ্বাবের পূৰ্ণহৃদয়ৌ, প্রবিশামে| বাং কথং হৃদয়ে ৷ (৬২) 
আব্রাধারন্ত কৰ্ম্মভূতত্বে সর্বব্যাপনং ব্যঙ্গ্যম্। গ্রামে বসতীতি গ্রামৈকদেশো গম্যতে, গ্রামমধিবসতীতি 

গ্রামং ব্যাপ্যেবেতে চমৎকারঃ। 
অব্যরীভাবস্ত যথ৷-- 

: কত্যাযান্তি কতি প্রযান্তি কতি ব| তিঠঠন্তি শূর্তা ইব 
প্রৌঢ়ানন্দমহোৎসব| যদিতরে প্রীদ্বারকায়াং পুৰি | 
্রীরত্বৈরন্ুসৌধরত্রনিকরং নিশ্চিন্তমাক্রীড়ত- 
স্তে যাতাঃ কিল বাঁসরা মম সখে যেষু ব্ৰজে ক্রীড়তন্ ॥ (১ 

* দুই তত বদন, ্ষণমাত্রেণ ধনু হারিতং হৃদয়ম্। এবমিবাশ্চযাং তরিতং লবণ তদ্ধ দয়ম্ | _ ইতি ছায়া। 
৯ ৷ মলিনিননি (ঘা৪,চ); ২। চ্চেঅ (ক) ; ৩। চশব্দরপ- (ন); ৪। দিব নী 
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অত্ৰান্ুসৌধরত্ননিকরমিত্যব্যয়ীভাবেনাষ্টোত্তৰগত-যোড়শনহঅৰ্বং ব্যজ্যতে। বাতাঃ কিল বাত এব, 
তেষাং পুনরাগমন|ভাবাৎ ৷ 

পূৰ্ব নিপ।তস্তা বথ৷|-- 
আনন্দাতিশয়েন বিস্ৃতিবশ দব্যস্তানুপুর্বীক্রম- 
চ্ছেকচ্ছেক-শুকা্গনাভিরুদরতকৌতুহলং স্মারিত। ৷ 
ভ্রীরাধাহরিকেলিকৌতুককথ। প্রাঃ সখীমণ্ডলে 
প্রত্যাবর্তয়তে গতামপি নিশাং সাক্ষাদ্ব্ধিত্তে চ তৌ ৷ (৬৪) 

তাত্রাল্লস্বরত্বেন চার্টিতত্বেন+ চ হরি-শব্দস্তৈব পূৰ্ব নিপাত উচিতঃ। তদন্যথাভাবে গ্রীরাধেতি পূৰ্বনিপ।তে| 
হি তস্তা৷ বৈদগ্ধ্যাতিশয়ন্তেতকঃ। ইতি পদাংশাঃ। 

রচনার! বৰ্ণান।ং চ রীতি-গ্রন্ছে ব্যপ্তকত্বং দর্শ রিয্যতে। 
১৬। তে তাবডভিঃ পৃথক্ পুথক্ | গুণনীয়া৪২ ১ (৬৫) 

তে একপঞ্চাশভেদ। একৈকং তাবস্ভিরেকপঞ্চাশত। গুণনীরাঠ-_শুদ্ধত্বেন কেবলং বর্তমানত্বা ভাবা, 
বাবৎস্বপ্রভেদং মিশ্রাত্বযো গ্যত্বাচ্চ। 

১৬। তেন চন্্র-ব্যোঅতু পক্ষ-সংখ্যকাঃ (২৬০১) || (৬৬) 

১৭। সকরেণ ত্ৰিৱাপেণ সংস্থষ্ট্যা চৈকরগয়া | 

চতুগুণে কতে বেদ-খ-বেদ্-ককুভঃ (১৪০৪) স্মৃতাঃ ॥ (৬৭) 

তে চক্দ্রব্যোমতুর্পিক্ষংখ্যকা শ্চতুগডণে রুতে। 
১৮। শুদ্রভেদযুতান্তে সুযুঃ শৱেষুযুগখেন্দবঃ (১০৪৫০) || (৬৮) 

১৯। ইতি পুবৰ্থিলিখিতং ন সবেৰ্ষামুঢ়া ভাতিঃ ৷ 
ভবেদৃযোগ্যতমাত্রতাদাখিক্যমপি গম্যতে১ ৷৷ (৬৯) 

তত্র ত্ৰি্লপঃ সঙ্করো ঘথ।_ 
২০। সংশয়াস্পদ্তানুগ্রাহ্যানুগ্রাহকতাপি চ। 

উ একব্যঞক-সংশ্লেষও সক্কৱাস্ত্ৰিবিধো মতঃ ॥ (৭০) 
নাহৰরণম্-- 

পন্থিল্যহং কুমুদিনী কিল সৈব সত্যং, সত্যং ভবাংশ্চ মধুসূদন এব মন্তঃ। 

বামেন তামস্থুখয়ন্নিশি দক্ষিণেন, প্রাঃ প্রবোধরতি মামপি লোচনেন ॥ (৭১) 

অত্র পদ্িন্যা দি-শব্দার্থয়োঃ শব্দাৰ্থশক্তদ্ভবানুখৰনেঃ সঙ্করত্ৰয়ম্। 

তথা হি__মাং প্রতি ভবতোহনুরাগে।৪ মহান্, যতো! মাং দক্ষিণেন উদ্দারেণৎ লোচনেন দর্শনেন 

প্রবোধ়তি ; তাং প্রতি তথা নানুরাগ্ন% বতে| বামেন দর্শনেন তাং নিশি অসুখয়ও_ আব্র হেত্বলঙ্কাৰে| 

্যঙ্গাঃ। যতোহহং পদ্মিনী, স! কুমুদিনী, পর্িনযাপেক্ষরা কুমুদিনী নিকৃষ্টেব। কিংবাহহুং নান্সৈব পদ্ধিনী, 

ন তু বস্তুত ইতি, অন্তথা মব্যেব ত্বমনুরক্তেহভবিস্যঃ। সা তু নান্সৈৰ কুমুদিনী, নতু বস্তুত ইতি চ সত্যম্, 

অষ্যাথ| তশ্ত।ং নানুরক্তোইভবিষ্য ইতি সংশয়ঃ। 

অথ পর্িন্যহম্, কুমুদিনী সৈবেতি বূপকালঙ্কারেণ তদ্ধেতুপন্তাসদ্বারা প্রাতমীং প্রবোধয়তি, নিশি 

তামস্তুখয়ৎ--ইতি হেত্বলক্কারো ব্যন্যঃ। ভবান্ মধুসূদন এবেতি মধুসুদনত্য ভ্রমরস্ত তবোভয়তঃ সমরাগ- 

১।-স্বরতে চার্চিততবে (6); ২। গণনীয়াঃ (ক,গ); ৩ গণ্যতে .(৪); ৪ তবানুরাগো (ঘ,চ) ; ৫। দক্ষিণোদারেণ (ক)। 

৪-- 
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তরা ন দোষঃ, কিন্তু মটমব দোষঃ যতোহহং পদ্মিনী, পশ্নিন্যাঃ এতরেব ভ্রমরেণ সহ জন্দর্শনমিতি মং. 
সুদন-শব্দভোত্যেন বস্তনা পুনরপি রূপকালঙ্কারে! ধ্বনিতঃ। ইত্যনয়োপ্সিথো হনুগ্রাস্ান্গ্রা হুকতরা| সঙ্করঃ। 

এবং মধুসুদন এব ভবান্ মত্তঃ স্বতস্তৃপ্তঃ, ‘মদ’ তৃপ্তিষেগে ধাতুঃ। তব কুত্রাপি নাপেক্ষেতি স্ব 
ভাবোক্ত্যলন্কারেণ তব দক্ষিণং চক্ষু সূর্যাত্মকম্, বতস্তেন পদ্িনীং মাং প্রবোধয়সি, বমন্ত চন্দ্ৰাত্মুকম, 

যেন কুমুদিনীং তামসুখরঃ_ইত্যেকস্মিন্নেব ব্যঞ্জকে যধুসূদনপদ 'সংশ্লেষ একব্যঞ্নান্তুপ্রবেশঃ। 
অথ দক্ষিণেন সরলেন দর্শনেন মাং প্রবোধয়সি, তেন তে ময়ি রাগে। নাস্তি, বামেন কুটিলেন 

তাঁমনুখরঃ তেন তন্তামেব তে রাগ ইতি বস্তুন| স্বভাবতো মধুসুদনো ভ্রমরো জ্ঞানশৃন্তন্তত্রাপি মত্ত ইতি 
স্বভাবোক্তিঃ। তথাবিধস্তৎ তব কুতে| বিবেক তেন ত্বমবিদঞ্চোইসীতি স্বভাবাখ্যানাক্ষেপ্য়োঃঃ সংস্থাষ্টিঃ, 
এবং পদ-বাক্যদ্যোত্যগর্ব*-ধৈর্ষ-দৈন্য-গ্রীনি-নির্বেদাবহিখখাদিভাব-ধ্বনিভিশ্চ সংস্কঠিঃ। উক্তপ্রিরূপঃ সঙ্গরঃ 

সংস্্টিশ্চ।* যথা বাঁ 
উচ্ছ নস্তনিতস্ত সৰ্বসুখদঃ কৃষ্ণাস্থুদস্টোদয়ে|৬ 
বাতাঁঃ শীকরবাহিনঃ সুমনসাং বী্থী বিকাশং গত] । 
সিপ্ধা ভূর্গত এব সংজ্ঞরভরঃ শ্যামায়মান| দিশঃ 
স্ফীতং গোকুলমুন্সদাশ্চ সরিতঃ শীত! গিরিদ্রো ণয়ঃ ৷৷ (৭২) 

অত্র শব্দশক্ত্যদ্ভবাৰ্থণজ্ত্য্তবধ্ৰন্যোঃ সংসুষ্ট্যা ধ্বনিসংশুষ্টিঃ তথালঙ্কারাণাং বস্তনাঞ্চ সংকট 
তথ| হি গুরুসমীপস্থিতাং গৌবর্ধননিকটনগরনা গরীং প্রতি গিরিকন্দরা সন্বেতস্থং শ্রীকৃষ্ণ বিজ্ঞাপয়িতুং 

ব্যাজেন দৈবোপনতং মেঘোদয়ং লক্ষ্যীকৃত্য কাচিৎ সখী বদতি। বাচ্যার্থঃ ল্ফ,ট এব। অন্ত” 
উদ্দীপনবিভীবশ্চ স্ফ্টো ভবন্ তুল্যবোশিতালঙ্কারং ব্যনক্ত। গ্ৰীকৃষ্ণণ্চ সঙ্কেতস্থঃ, অস্থুদোদয়শ্চাভূ- 
দিতি যৌগপপ্ভগ্রতিপত্তা। তুল্যযোগিতা, কর্মধাররো গলক্ষণত্ হীয়াতৎপুরুষপদমা ত্রয়োঃ সংস্থষ্ঠিঃ। কৃষ্ণ 
ন্দুদুয়োঃ সাধর্মন্যাদুপমালঙ্কারো! ব্যন্গযঃ। উচ্ছুনস্তনিতস্তেতি উচ্ছুনগর্জিতত্বেনান্ুদত্য বষু“কত্বম্, তেন চ 
শীঘ্রমভিসরেতি বস্তু ব্যঙ্ন্যম। হে উচ্ছ.নস্তনি! তস্তেতি সভঙ্গসংশ্লেষেণ সংবোধ্যমানজনত্য প্রোচত্বমঃ 
তেন চ স্তনভরাক্রান্ততয়া গ্রমনমান্্য্যম্ঃ তেন চ নাতঃপরং বিলম্বনীয়মিতি ধ্বনি-প্রতিধবন্যান্ুধবননমূ, 
তস্তেতি সর্বনান্সো মহিন্ন৷ কৃষ্ণস্য পরমদুল ভতা, তয়! চ বহুবল্লভত্বম্। সর্বসুখদ ইতি হেতোর্হেত্ব- 
লঙ্কারো! ব্যঙ্গ্য) তন্মান্নাতঃপরং বিলম্বঃ কার্য ইতি বস্ত। বাতাঃ শীকরবাহিন ইতি স্বভাবাখ্যানম্, তেন 
চ স্ুরতশ্রমজলকণাপহারিণস্চৈতে ভবিষ্যন্তীতি বস্তু । সুমনসাং মালতীনামিতি পূর্ববৎ স্বভাবাখ্যানম্৷ 
তেন সুমনসাং মানরহিতানাম্, অন্যাসামঙ্গনান৷ঞ্চ বীথী সমূহঃ কৃষ্ণোহভিসর্ভব্য ইতি যে| বিকাশঃ 

প্রসাদন্তং গতেতি বস্তু। তেন চ যাবৎ কাপি তং নাভিসরতি, তীবস্বমভিসরেতি বস্ত। স্সিন্ধাইভুরিতি 
'চরণসঞ্চরণসুখদত্বম, পরঞ্চ সিন্ধা অভুঃ তর মনসি বাম্যঞ্চ নাস্তি, তৎ কথমতঃপরং বিলম্বস ইতি 
বস্তু। স্িন্ধাত্বে হেতুঃ-গত এব সংজ্বৱভর ইতি হেত্বলক্কারঃ। তেন চ ত্বদাকারেণেব ময়! ত্বদত্ত: 

করণং জ্ঞাতমিতি স্বচাতুর্যপ্রকটনম্। শ্ঠামারমানা দিশ ইত্যলক্ষ্যা ভুত্বা গনিষ্যসি, তেন ন কাপি 

শঙ্কেতি বস্ত। ব্যদ্গ্য-পক্ষেণ_-গোকুলং ব্ৰজস্থলী, স্ফীতং জনাকীর্ণম্য তেনাত্র তমানেতুং ন শরোমি। 

‘* ‘উজ্তপ্তিরূপঃ,'‘‘'‘সংহষিশ্চ’ ইত্যংশঃ ‘ক’-করলিপ্যাং নাল্ড। 

১ বানং তু চক্ষু: (গ); ২ শব্দ: কে); ৩। তথাভূতস্ত গে): ৪। স্বতাবাধ্যানাপেক্ষয়োঃ (ঘ); ৫। -গোত্যব্যঙ্ে গৰ্ব- (চ) ; ৬ শ্থাগা 
ম্বুদস্তোদয়ো| (গ); ৭ ৷ স্পষ্ট (গ); ৮। অথ তত্র (ক), তত্র (গ); ৯! ব্ঙ্গ্যম্; পক্ষে (ঘ)৷ _ + 



তৃতীয়কিরণঃ ৭২- চতুর্থ কিরণঃ ৩] শ্রীঞ্ীমদলক্কার-কীস্তভঃ ন 

সরিতো যমুনা! উৎপুৰ্া তেন তত্তটাদৌ চ ন সঙ্কেতবোগ্যত|। তর্হি পারিশেষ্যাৎ শীত। গিরিদ্রোণয় 
ইতি ভঙ্গ্য। তাত্রবাতিদারঃ ক্ৰিয়তাম্। তীন্্রবাগতোইস্তি কৃষ্ণ ইতি ব্যঞ্জকানাং সংস্ষ্টিরের। 

এবংবিধা এব ধ্বনয় উত্তমো ত্তম-কা ব্যলক্ষণবীজম্। ধ্বনের্ব্যাপারযুগলং ধ্বননমনুধ্বননঞ্চ যত্র কেবলং 
ধ্বননম্; তদুত্তমং কাব্যম্; যত্ৰ তু ধবননা নুধ্বননে, তদুত্তমোত্তমম্ | 

প্রাচীনৈস্ত সৰ্বেধামুত্তমত্বং লিখ্যতে, তন্তু নাস্ম।কমতীষ্টম্, বতঃ (কাব্য প্রকাশে ৪1২৩) “ত্ামন্মি বটি” 
ইত্যাদৌ বচেরর্থান্তরসংক্রমিত-বাচ্যধবনেঃ (কাবাগ্রকাশে ৪1১১২) “সিগ্বস্ঠ মূলকাপ্থিলিপ্তবিয়ত:” ইত্যদেশ্চানু- 
ধবননরপা াঁন্তরসংক্রমিতা ত্যন্ততিরক্কৃত-সংসষ্্যা চ মহাধ্বনেরেক এবাস্ব৷দণ্চেল্লভ্যতে, তৈস্ত লভ্যতাং১ 
নাম, ন ত্বম্মাভিঃ। 

ইতি শ্রীমদলদ্কারকৌভ্তরভে ধ্বনিনির্ণয়ে। নাম 
তৃতীয়ঃ কিরণঃ ৷৷৩৷৷ 

চতুর্থকিরণঃ 
অথ গুণীভূতব্য্গ্যনির্ণয়ঃ 

অথ গুণীভূত-ব্যজ্যানি কিয়ন্তি ভবন্তীত্যাকাগজায়াং তেষাং ভেদানাহ। বন্ধাপি (প্রথমকিরণে ১২) 

‘মধ্যমে তত্ৰ মধ্যমমৃ’ ইতি পুর্বেক্তস্ত মধ্যমকাব্যশ্যৈৰ গুণীভূত-ব্যক্গ্যত্রম্) তথাপি২ ধ্বনেরবৈশিষ্ট্যে 
বৈশিষ্ট্যে চ হেত্বন্তরোপ।ধিতে| গুণভাবাদ্গুণীভূতত্বগরমিতি চ্যর্থ এব দ্বৈবিধ্যং বোধরতি। তত্রাবৈশিষ্ট্ে 
ভেদে নাস্তি, একরূপত্বাৎ ; দ্বিতীরে তু ভেদোইষ্রথেতি সূত্ৰয়তি-- 

১। স্ফুটমপত্ান্সং বাচ্য-গ্রপোষকও কষ্টগম্যঞ্চ । 
সান্দিপ্ধপ্রাধান7, তুলযগ্রাধান্য-কাকুগজে; চ ৷ 
অজনোজ্ঞং চেতি গুণী-,ভুতব্যন্/স্য ভেদাঃ ছু) || (১) 

দৃষ্টা ভাগবতাঃ কুপাপু;পগত| তেষাং স্থিতং তৈঃ সমং 
জ্ঞাতং বস্ত বিনিশ্চিতঞ্চ কিয়ত। প্রেম্ণাপি তত্রামিতম্। 

জীবন্তিন“ মৃতং মৃতৈর্ধদি পুনমর্তব্যমস্মাদৃশৈ- 
রুগপটছযৈবও ন কিং মৃতং বত বিধে বামায় তুভ্যং নমঃ॥ (২) 

অত্র জীবস্তিরিতি ক্লিগ্ধাবন্থৈঃ, মৃতৈরিতি তদ্বিপরীতাবন্ছৈরিত্যর্থাভ্তরসংক্রমিত-বাচ্যম্ তন্তু, স্ফুটমিতি* 

গুণীভূতম্। যথা বাঁ 
শয়নসহচরীণ।ং লোচনৈররচযমানান্যতিরতিজয়লন্সনীলক্ষমাভিঃ পদ্ষমলানি। 

রহসি সবহুমানং চুম্ব্যমানানি দৃগ ভ্যাং, স্বজত ইব যৃগাক্ষী স্বালকৈঃ স্বাকানি ॥ (৩) 

তত্ৰ ‘অৰ্চ্যমান|নি’, ‘পক্ষ্মলানি’, ‘চুম্ব্যমানানি দৃগ ভ্য৷ং, স্বজতে’ ইত্যাদীন্যার্ান্তরসংক্রমিত-বাচ্যানি, 
তানি তু ষ্ফু্.টান্থ্যেব। 

ক্রমেণোদাহরণ।নি__ 

* পক্ষুটনিতি’ ইত্যত্ৰ ‘ক্ষুটস্নিধ্ধাবস্থত্ব মৃত্যুরপি ন দুঃখদ ইতি ব্যঙ্গ্যমপি' ইতি কু-করলিপেঃ পাঠান্তরম্। 

_> | তৈনতব্রভাত|ং (চ) ; ২। তথা চ (ক) ; ৩। ঙণীভাবত্ব- (ঘ) ; ৪1 উৎপাত্তোব (ক)। 

"চলাত সে সা সাতে, 



পয সৎ অক 

০০ ২৮ শ্রীশ্নীমদলঙ্কান্র-০কীস্তভঃ [ চতুৰ্থ কিরণঃ ৪-$, 

অপরাঙ্গং যথ|-- টি 
কোপে যথাতিললিতং ন তথা প্রসাদে, বক্তুং বিধিস্তৰ তনোতু সটদব কোপম্। 
হত্য৷কলয্য দয়িতস্তা বচোবিভঙ্গীং, রাধা! জহাস বিহসতস্ সখীজনেষু ৷ 

অত্র বিপ্রলন্শূঙ্গারো হাস্তস্যাজম্১। রাধা বিবর্তিতবিনঅমুখ্বী বভুব” ইতি চে, তদ। কাপ 

= দে ল্চেতি ধ্বনিরেব স্তাৎ। বথা বা_ 

মুগ্ধে পরিহর মান? মানয় বচনং প্ৰিয়ালিৰূন্দস্তা। 

যৌবনমিদমজ্তোরুহ-,দলজলবিন্দুপমং বিদ্ধি ॥ (৫) 

অন্ৰাণি বিপ্রলস্তশৃদদারদ্বনিঃ শান্তরসন্তাঙগম্। ‘আাৰ্চয় যৌবনকুস্থমৈর্দেবং কুঞ্জেচরং কমপি” ইত্যুডে 
ধবনিরেব তা | 

১ ক্লাহং গৌপবধুঃ স্মারাযুতজয়ী গোপেন্দ্রসূন্ধঃ ক ৰ 

সাৰ্দ্ধং তেন রতির্মমাভবদিতি ভ্রান্তৈঃ পরং ভণ্যতে 

ইত্যেবং গুরুকর্ণগোচরতয়। সখ্য| সমং নির্সিতাং ্ 

বাঁণীমন্থয়াঞ্চকার পুলকী গণ্ডঃ কুরঙীদৃশঃ ॥ (৬) 

তত্র ‘অন্থাথরাঞ্চকার’ ইত্যস্তা বাচ্যস্ত গণ্ম্ত পুলকিতত্বংও প্ৰপোষকম্। “ইত্যেবং গুরুকৰ্ণগোচরতয়| 

সখ্য! সমং জল্পনে, রোমাঞ্চোৎকিরমঞ্চলেন সুমুখী গণ্ডস্থলীমাববণোৎ’ ইত্যুক্তে ধবনিরেব স্তাৎ। 
যথা বাঁ কাঠিন্তং গুণ এব যেন ভবতী কান্তস্ত কেশগ্রহং 

স্নেহে দূষণমেব যেন লভতে দৈপী দশা দগ্ঘতাম্। 
তুভ্যং কঙ্কতিকে নমোহস্ত ধিগতিস্সেহ।মিতি-ব্যাজবাগ ত 
বিন্যাস! চিকুরপ্রসাঁধনবিধৌ কুষ্ণেন স| সস্বজে ৷৷ (৭) 

অত্র বিপক্ষ-রমণীং প্রতি কাঠিন্যাদিদোব-প্রসঞ্জনেন প্রাগল্ভ্যাতিশর-প্রকটনেন ব।ইমূর।৫ ৷ আত্মানং 
প্রতি স্সেহমরত্বগুণারোপেণ স্বাধিকসন্তাপপ্রকটনেন দৈন্যম্। কাঠিন্যস্সেহয়োগুণদোষত্বারোপেণাত্যন্ত- 

তিরক্কতবাচ্যধ্বনিত্রমূ। কন্বতিকাং প্রতি বিপক্ষরমণীত্বারোপেণ সমাসোক্তিঃ। ‘তুভ্যং নমে।ইতিজিগ্ধীং 
ধিক্’ ইতি হাস-নিৰ্বেদয়ে।ঃ শ৷বল।ম্ । এবং৬ ভুরসাপি বিলক্ষণেনোন্তমোভ্তমমপি কাব্যং ব্যাজবাগ.বিস্া।সাঃ 

ইত্যেকন্যৈব পদস্তা বাচ্যস্ত পোষকত্বাদুত্তমোত্তমত্বং বিহায় কেবলগুণীভুত-ব্যঙ্গ্যত্বেনোত্তমত্তং জাতম্) কিন্ত 
‘ধিগতিস্সেহোণ’ ইতীষন্মিতং জঙ্গন্তী ‘চিকুরপ্ৰসাধনবিধৌ’ ইত্যাদি চেত্তদাস্তোত্তমোত্তমত্বমেব ৷ 

কষ্টগরম্যমস্ফটতয়। ক্লেশগম্যমিত্যৰ্থঃ; যথ|-- 
ত্বদভিরমিত| দ্বিতীয়|, জগত্যভুদদ্বিতীয়ৈব ৷ 

অন্ুমতিরপ্যননুমতি-স্তিথিরতিঘির্মে নিশ।প্যনিশ| ৷৷ (৮) 
তত্র বিরে।ধাভাসেন তব একৃতিবৈকৃত্যকারিণী কাপি শক্তিৰম্ভীতি। দ্বিতীয়| সপত্তীত্যৰ্থঃ। অতো 

মে মমানুমতিঃ কলো৷নচন্দ্ৰ। পুর্ণিমাতিথিরনুমতিহীনা৷ সতী অতিথিরাগতেত্যর্থ। নিশাপি মে অনিশা 

শাশ্বতী অপ্রভাতেবাসীদিত্যর্থঃ। পর্যায়গরাগ্তাপি মে পূৰ্ণিমাতিথিস্বয়াইননদুমতিঃ কৃতা, অনাদুতেতি মম 
জীবনের ব্যর্থমিতি ব্যল্গমস্ফ,টম্ প্রতিপদমহুমপ্রতিপদমুপাঁগত। ত্বপ্রভাবেনেতি চেদ্ধবনিরেব। প্রতি" 
পদং প্রতি-ব্যবসারম্, অপ্রতিপদমপ্রতিপত্তিমহমুপাগতেত্যর্থঃ। 

১] -হাপস্তাঙ্গং (ক,গ) ; ২ ৷ বাচ্যপ্রপোষকং (ব); ৩। মন্যতে (5) ; ৪ | পুলকিত্বং (ঘ, চ); ৫ | চাকুয়া (গ,চ) ; ৬ ইতোবং (ঘ,৪,চ); 
৭ | প্রকৃত- (ঘ,6) ৷ ৮১০ টু 



চতুর্থকিরণঃ ৯--১৪ ] লীইীমদলঙ্কাৰ-কৌস্তুভঃ দৰ 

সন্দিদ্ধপ্ৰাধান্যং যথ|-- 

হে ভদ্ৰ ভ৷দ্ৰপদম।সচতুৰ্থিকেন্দে, তুভ্যং নমোইস্তুন কদাপি ময়াসি দৃষ্টঃ। 
শ্যামেন তেন কতমেন নবেন যুনা, স।কং তথাপি মম কিং প্রথিতঃ প্রবাদঃ ৷৷ (৯) 

তত্র তব দর্শনেন প্রবাদে| ভবতীত্যনৈকান্তিকম্, অপি ভু ভথা'বিধাহদৃষ্টদ্বারৈবেতি। কিংবা নায়ং 
প্রবাদ? সত্যৈবেয়ং কিংবদন্তী, ঘতে। ভবদর্শনমন্তরেণাপি জনৈশ্চেদুদ্ঘুয্যত ইতি জন্দিগ্ধং প্ৰাধান্তাং যন্ত 
ইদং গুণীভূতব্যঙ্গযমপ্যাস্বাদস্য চমৎকারিতর! ধ্বনিধর্ম্মং ভজত ইতি ন কৃতাইস্ত পরিবৃত্তিঃ। 

তুল্যপ্রাধান্ং যথা 

২৯ 

স্মরস্মরসম।প্তৌ বন্ৰুতাং জ্ৰরহ৷বী-দজনিষত সবগাক্ষ্যা বীতলক্ষ্য!ঃ কটাক্ষাঃ। 
ধন্ুরিব কস্তুমেবে।ৰ্জ)।বিমুক্তং তদ।সীদ্-বিবিশুরিব নিষঙ্গে মুক্তশেষাঃ পৃষৎকাঃ ৷ 

অত্ৰোৎপ্ৰেক্ষ।লঙ্কারেণে।পমালঙ্ধারে। ধ্বনিতঃ। তৌ স্বপ্রাধান্তেন স্থিতাবিতি তুল্যপ্র ধান্যাম্৯। 
কাকুগম্যং কাঁক্কান্ষিপ্তম্ ; তদ্বথ|-- 

কতি ন পতিতং পাদে।পান্তে ন চাটু কতীরিতং 
কতি ন শপথঃ শীষ্চে' দত্তঃ কৃত! কতি ন স্তৃতিঃ। 
তদপি ন গতং বামে বাম্যং লভস্ব কৃতার্থতাং 
ভৰতু তব তু গ্রেরান্ মানে| ন মানিনি মাধবঃ॥ (১১) 

তত্র ন পতিতম্) অপি ভু পতিতমেবেতি নঞ, কাকুঃ তনাক্ষিগুম্২। নেদমচমৎকারি, তথ৷পি-- 

‘কতি ন পতিতং পাঁদোপান্তে কৃতং কতি চাটু বা, কতি কতি মরা শীর্ষঃ৫৩ শপ্তং কতি স্তুতিরীহিতা৪ 
ইতি পঠনীয়ম্। 

জ্ঞমস্থন্দরম্ ; তদ্যথ|- 

উঠিছিল টন বি ণিআমং, হরিণে। মুরলীরঅং সুণন্তীএ। 

জপ পন্তীএ গুরুহিং, বাচাখন্তে৷ বহুএ সংবুত্তো ৷৷* (১২) 

তত্র নিকামং শ্রুতপূর্বগগীতি তৎকাঁলীন-মুরলীরবন্থ সঙ্কেতকারিত্বং ব্যনক্তি। তেন গুরুভিঃ সমং 

কথয়ন্ত্যা বধ্ব| বাকৃস্তম্ভো জাতঃ। তত্র গম্তমশক্যত্বাণন্মোহে| জাত ইত্যর্থ। অতো! বাকৃস্তস্তো জাত 

ইতি বাচ্যার্থ এব চমগকাঁরী, ব্যঙ্গযার্থস্ত সন্নপি তথা ন চমণ্করো তীত্যনুন্দরম্; এবমন্তোইপি ৷ 

২। প্রাগুক্তধ্বানিসংখ্যা, এভিগুণিতাস্তথাষ্টাভিঃ | 

খযুগতুরবান্ডিববো, ধ্বনিসাক্কৰ্যযাৎ পুনে ধা ॥ (১৩) 
আষ্টৌ প্রকার| গুণীভূতব্যঙ্ন্যধবনয়ঃ। শবৱেষুযুগ্খেন্দু-(১৭৪৫৫)ভেমৈধ্ব নিভিঃ এরত্যেকমভিসম্বধ্যন্তে ৷ 

তেন খযুগতু বহ্তিবসবে| (৮০৬৪০) ভবন্তি । এতে পুনধর্ব নি-সান্ধৰ্য্যেণ দ্বেধ! (১৬৭২৮) ভবন্তি তেন-- 

৩। বেযরামদিউ,নাগপক্ষাকৰ্হয়তু ৱজনীকৰৱাঃ | ই 

গুণীভুতব্যপ্যভেদ! বিজ্ঞেয়াঃ দুক্ষ্মবুজ্জিভিঃ ॥ ; 
ইতি শ্রীমদলক্কার-কৌস্তুভে গুণীভূতব্যঙ্গ্য-নির্ণয়ো। নাম 

চতুৰ্থঃ কিরণঃ ৷৷ ৪ ৷৷ 
০০০০ 

(১০) 

=== জজ তা তি স্ত| বধ্বাঃ সংবৃত্তঃ ৷--ইতি ছায়।॥ 
+ শ্রতপূর্বমপি নিকাগং হরেমুরলীরবং শৃখপ্তাঃ। অল্পন্তয গুরুভিঃ বাক্তুপ্তে রি 

১। তুল্যং প্রাধান্তং (৭); টা কাকুতয়াক্ষিপ্তম কে); ৩। শীদ (গ,চ) ; ৪ স্তিরীরিতা কে) ৫1 অশজহা- (4,5); ৬। অত্র বাকণ্তম্তঃ সতত (৩) । 



“ পঞ্চমকিরণঃ 
অথ রসভাব-তভ্রেদনিরূপণঃ 

অথ ‘আল্লা কিল রস” ইত্যুক্তত্ত কাব্যপুরুবস্ত।আনো। রসম্ত।ভিব্যক্তিলক্ষণং ভরতমুনি-সূত্রং 
প্রমাণয়ন্নাহ_(ভরতনাট্যশান্সরে ৬৩১) “বিভাবান্ভাবব্যভিচারিসংযোগাদ্রসনিপ্পত্তি”” ইতি। বিভাবয়ত্যুৎপাদয়- 
তীতি বিভাবঃ কারণম্, অনু পণ্চাদূভাবে| ভবনং যন্ত সে।ইনুভাবঃ কার্যগ, বিশেষেণাভিুখ্যেন চরতুং 
শীলং যস্তোতি, ব্যভিচারী সহকারী? ;_এতেষাং সংযোগ।ও সন্ন্ধাদ্রসস্ত নিষ্পত্বরভিব্যক্তিঃ। কারণ- 
ক্যসহকারিত্বেন লোকে যা রসনিষ্পন্তিসামগ্রী সৈব কাব্য নাট্যে চ বিভ।বাদি-ব্যপদেশা ভবভীতি 
সম্প্রদায়ঃ। কারণমত্র নিমিত্তম্। 

বিভাব।দীনাং দ্বরূপমাহ,_ 

১। বিভাবো দ্বিবিধঃ সযাদ্াভম্নোদ্দীপনাখ্যয়া / 
আলহ্ন+ তদের সঢাৎ স্কায়িনামাশ্য়ো হি যং 
যত্তানেবোদ্দীপয়তি তদুদ্দীপনমিষ্যতে ৷৷ (১) 

২। এভিৱেব ব্যঞ্জকৈস্ত ত্রিভিক্রদ্রেকমাগতৈঃ / 
আক্কাদ্রাকুরকলন্দোহগো ভাবঃ স্থায়ী ৱসায়তে ৷৷ (২) 

এতেন রসম্ত ক।রণ-কার্য।দীনি 'নৈতানি, অপি তু অনুভ৷বস্তা কাৰ্যন্ত ক।রণং বিভ৷বঃ ব্যভিচারী 
& সোহপ্যনুভাবস্ত সহক।রী। ত্রয় এব সমুদিভাঃ সন্তঃ স্থারিনং রসীভ।বমীপা1দয়ন্তি। স্থায়ী সমবায়ি- 

কারণমূ, আ।লম্বনে|দ্দীপনবিভ।বৌ নিমিত্তক।রণম্। স্থ|য়িনে। বিকারবিশেষোহসমবায়িকারণং রসাভি- 
ব্যক্তেরেব ভবতি, ন তু রসম্ত। 

অথ কোহসৌ ভাবঃ স্থায়ী ভবতীতি তং নিরূপয়তি, 
৩৷ আক্াদাকুকলন্দোহাতি ধর্মঃ কণ্চন চেতসঃ ৷ 

বজভ্তমোভঢাঙ হীনস্য শদ্ধসতৃতয়া সতঃ || (৩ 
৪। স স্থায়ী কথ্যতেং বিজ্ঞৈবিভাবস্য পৃথজ্তয়া.। 

পৃথগ্বিধতং যাত্যেষ সামাজিকতয়া সতাম্ ॥ (৪) 
সাম৷জিকতয়| সতাং সামাজকান৷মেক এব. কম্চিদ।স্বাদাঙ্করকন্দে| মনসঃ 

স্থায়ী। স তু বিভাবস্যোক্তপ্রকারি-দ্বিবিধস্ত ভেদৈরের ভিগ্তে। অ 
ন।নাবিধাঃ। বথা-_ 

্ ৫। শাক্জারে বাতিরুতসাহো। বীরে স্যাচ্ছোক-বিস্ময়ে) । 
করুণাডুতয়োহাসে হাস্য ভীতিৰ্ভয়ানকে । 
জুগুপ্না বীভৎস-সংজ্ঞে কোপো১ ৱৌজেহষ্ট নাট্যগাঃ | 0 

১। সহচারী (ক); ২। কথিতে (6); ৩। ক্রোধে (খ)। 

কোহপি ধর্মবিশেষঃ 
সুকার্ধাণান্ত স্বতন্ত| এব স্থায়িণে| 



পঞ্চমকিরণ ৬-১৪ ] লীন্দীসদলসঙ্কার-কৌস্তভ্ভঃ ৰ 

এতেইষ্টৌ স্থায়িনে।ইষ্টাস্থ ন।ট্যরসেখি ত কেচিৎ। কেচিন্ত (কাব্যগ্রকাশে ৪1৩৫) “নিৰ্বেদস্থ।য়ভ।বোহণ্তি 

শান্তোইপি নবমে। রসঃ” ইতি শ ন্তে।ইপি নাট্যে রসঃ১। ভজন্ত বহসলতা ২্রমভ্যামেকাদশ রসানাচষ্টে; 
_ বাৎসল্যে মমকারঃ৩, প্রেমণি চিন্তদ্রবশ্চ স্থ।রী ১-= এক।দশৈৰ দৃশ্যে শ্রব্যেহপি চ রলিকসংসদঃ 

প্রেষ্ঠ।৪ | 
তত্র বতিৰ্যথ|-- 

৬। ব্রাতিশ্দেতোব্রকতা সুখভোগানুকুল্যক্ং ৷ 
সা প্রীতি-মৈত্রী-সৌহার্দ-ভাবসতজ্ঞাং চ গচ্ছাতি |% (৬) 

৭। যা সন্প্রযোগবিষয়া সা ৱাতিঃ পারিকীতিতা ৷ 
সম্প্ৰয়োগঃ ভ্রীপুরুষব্যবহার৪ সতাং অতঃ | 

অসম্প্রয়োগবিষয়া সৈব প্রীতিনিগদ্যতে॥ ' (৭) 
সৈৰ চেতোরপ্জীকত| ৷ 

৮৷ সাখিপত্যা পতিসখে ড্রৌপদীকৃষ্ণয়োর্যথা | 

ঘয়োঃ দখীয়ু সখিয়ু সৈব মৈত্রী নিগদ্যতে ৷৷ (৮) 
ছয়ে।ঃ জ্ৰী-পুৰুষয়োঃ জ্রীণাং পখীষু, পুরুষাণাং সখিযু। 

৯। অনোব্তিময়ী গ্রীভির্মভী স্পর্শাদিকোচিতা ৷ 

নির্বিকারা সদৈকাভা সা সৌহার্দমিতীষ্যতে ৷ (৯) 
সটদকাভ। সদৈকরূপ| সা চেতোরঞ্জী কতা সৌহৰ্দ্দদ, স| চ ভ্ত্রীসখীনাং পতিসীন।% পরস্পরবিষয়া। 

১০। টদব দ্রেবাদিবিষয়া বাতির্ভাবশ্চ কথ্যতে ৷৷ (১০) 

সৈব চেতোরপ্জকতা, আদি-এব্দ|দৃগুরুঞভৃতিবৃত্তিষ্চ। 

১১। যা সম্প্রয়োগবিষয়া সাংপ্যবস্তার্বশেষতঃ | 

পাকাৎ পাকান্তৱং প্রাপ্য চরমে পর্যবস7াতি | (১১) 

চরমে পাকে, ঘতঃ পরং পাকান্তরং নাস্তি, বথেক্ষুৱসঃ মিতোগলাপ।কাবণিঃ১। 

যদুক্তম্;-- 

“্ৰথেক্ষ ণাং রসে| হা।মঃ-পাকাৎ পাকান্তরৈগুড়িঃ। গুড়োহপি পাকতঃ পাকে চরমে স্তাং সিতোপল!॥ = (১২) 

ণ টু 

১ 

তথ। রতির্াব-পূর্বরগর।গাখ্যপাঁকতঃ। অঙরাগঃ স এণয়-প্রেমভ্যাং পাকমাগতঃ | 

স্সেহপাকণমখে। যাতি মহারাগোহয়মুচ্তে ॥” (১৩) 

(সাহিত্যদর্পণে ৩1১০৩) “নির্ধিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথমবিক্ৰিয়|” ইত্যুক্তে রতেঃ প্রথমঃ পাঁকো। ভাবঃ। 

কোহসৌ রসঃ? বস্তা ভিব্যক্তয়ে বিভ।বাদীনাং কারণত্বমিত্যপেক্ষায়াং তৎস্বরূপমাহ_ 

১২। বাহ্ৱন্তঃকৱরণয়োৰ্বযাপাৱান্তৱৱোধকম্ | 
কক 

সৃকাৱণাদি-সংঘগ্লেষি চমৎকারি সুখং ৰসঃ | (১৪) 

* ইতপেরং ঘ-গ্রন্থে অধিক; পাঠ_-'চেতোরঞ্জকত| দ্বিধা সম্প্রয়োগবিষয়। অসম্পরয়োগবিষয়| চ।’ 

১। নাট্যরসঃ (ক,খ,গ,চ) ; ২ ৷ বংগল- (ও); ৩! মমতাকারঃ ক.খ); ৪ শ্রেষ্ঠাঃ কে)? ৫ | অত্র (ক) ; ৬ | মিতোপলাবধিঃ (6) ; ৭। 

সেহঃ পাক- (ক)। 
f 
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অয়ন্ত ভ্তমপ্রকৃতীন।মনুকার্যাণাং স্বতঃসিদ্ধ এব, কাব্যাদৌ তু সাম।জিকানামেৰ, তেষ।ং অর্বরসাভি, 

ব্ক্তিশালী এক এব পুর্বেক্তিঃ কণ্চন।স্বাদকন্মশ্চেতো ধর্মবিশেষঃ স্থায়ী তত্র যুক্তিৰ্দৰ্শয়িয্যাতে১ 

১৩। ব্ৰসসানজ্দধৰমৰ্তাদৈকধ্য+ ভাব এব হি | 

উপাধিভেদারানাত€ রতযাদয় উপায়ঃ | _ "0 
রত্যাদরঃ স্থায়িনঃ। যথা নানাব্ধি-শরাবস'লল-তারতম্যেহপি ২ তরণিবিদ্ব৩-এতিবিদ্ব একরূপ এব, 

তথোপাধিগত এব ভেদঃ, নানন্দগতো রসস্ত। উন্তপ্রকারেষু স্থায়িষু কম্চিদুভয়নিষ্ঠঃ, কণপ্চিদেকনিষ্ঠু, 

কশ্চিদেকনিষ্ঠ উভয়নিষ্ঠষ্চ। তত্র রত্যাদিরুভয়নিষ্ঠঃ, জুগুগ্দাদিরেকনিষ্ঠ ক্রোধ। দিরেকনিষ্ঠে। দ্বিনিঠু- 

শ্চ। ইত্যনুকর্ধ।ণামেব স।মাজিকানামেক এবেত্যুক্তত্বাৎ। | 

১৪। প্রাক্ৃতাপ্রাকৃতাভাসভেদাদেষ ত্রিধা অতঃ ॥ (১৬) 

এষ রস প্রাকৃতো লৌকিকো। মালতী মাধবাদিনিষ্ঠঃ আপ্র।কৃতঃ ্রীকষ্র।ধাদিনিষ্ঠঃ। আভ্াস- 

স্বনৌচিত্যদিপ্রবর্তিতঃ। স চাভা সম্তিবিধঃ৯১_প্রসিদ্ধ-কুত্রিম-সিদ্ধ-ভেদ1ও। আগঃ এ।ক্-প্রসিন্ধিমাত্ৰোপ- 

হত ন তু জন্পৎস্তমানঃ; স চ রসাভাসে। ভবন্নপি রসপে।ৰকঃ__বথ। নন্দনসন্বন্ধএসিছো। বাল্য! 

মাপে রতিপুষ্ঠিরিতি প্রাকতে ; অগ্রাকতে তু শিশুপালদববন্গ্রসিদ্ধো শ্রীরুক্িণ্যাঃ শ্ীকৃষে রতি" 

পুষ্টি কুত্রিমন্ত নন্দনং প্রতি ম।লতীবেশধারিণে। মকরন্দন্ত বাম্যপ্রকটন।দিঃ। সিঞ্ধত্বনৌচিভ্যপএ্রবতিত 

এব। অনৌচিত্যঞ্চৈকম্তা৷ অনেককান্তণিষ্ঠত্বম্। বদুক্তম্_ 
“বছাপায়ং রস|ভাসঃ পরোঢরমধীর্তিঃ| তথাপি ধ্বনিবৈশিষ্ট্ছুত্তমং কাব্যমেৰ তৎ ৷৷” ইতি। (১৭) 

তথাপি (তৃতীয়কিরণে ১০) “বসো ভাবস্তদাভাসো ভাবশান্ত্যাদিৱক্ৰমঃ”’ ইত্য।দ্যুক্তদিশ| “আভাসো- 

পি চমংকারদশায়াং ধ্বনিভ।গ্ভবে২” ইতি ধ্বনিমর্ষ।দরৈবোত্তমকা ব্যত্বমূ, ন ত্বনৌচিত্যরীত্যা ইতি এ ।কৃতে; 

অপ্রাকৃতে তু পরে।ঢরমণীরতিরেব সর্বোন্তিমতয়! ভূয়্সা শ্রারতে, ন ভন্তা অলৌচিত্যগ্রবতিতত্ব | 

অলৌকিকন্বপিদ্ধেভুষণমেনঙ ন তু দুষণমিতি স্যায়।ৎ, তর্ক(গোচরত্ব।চ্চ। তথা,চ- (মহা ভারতে উদ্োগপর্বণি) 

“অলৌকিকাশ্ঠ? যে ভাবা ন তাধন্তর্কেণ যেজয়ে২ ইতি চ। 

ব্রজবধূনাং কৃষ্ণেকতান-মানসত্বে স্বপ তনিষ্ঠত্থাভাবাত্তেষাঞ্চ মায়।কলি ভ-তচ্ছারা নুশীলনেন তদ- 

সঙ্গম” প্রত্যুত কেবলান্ধুরাগযাত্রোপাধিতয়! চেতোরঞ্জীক তায়? শুদ্ধত্বমেব। 

অত্র রসগ্রন্থে কাব্যমধকৃত্যৈব বিচারঃ। কাব্যম্__দৃশ্ঠং আব্যঞ্চ। দৃশ্যে শব্দো পাত্তা বিভাবাদয়ো- 

হন্তিন।য়কা শ্রম, অভিনেয়া শ্রায়াশ৮১০ অব্যে কেবলং শাব্দে।পাত্ত।। কুতোহত্রান্ুুকার্গতে। রসঃ? 

নাগ্যনুকর্তৃিত__তেবাং শিক্ষাত্য।সপ্রকটনমা ত্রকৌশলেনস্বাদরকত্বাভাবা। যদি তু বিগলিতবেষ্ঠ।" 

স্তরত্বমনুকতূর্ণি।মপি দৃশ্যতে, তদ। তেবামপি আমাজিকত্বমেব; অনুকরণন্ত সংস্কারবশাদেৰ জীবন্ুক্তান।- 

মাহারবিহারদিব। তেন জামীজিকানামেব রসঃ। তথা হি, নটেনানুক্রিরমাণানুকার্যচরিত-দর্শন- 

শঁবণজনিত:চনৎকার।তিশয়েন বিগলিত-বেগ্ঠ।ন্তরতয়া তদেকপ্ফুতি-সনাথেন অদ্ভুতমিদং রাম-সীতযো 

রতিকলাকৌণলম্, অভভুতমিদং রাম-রাবণয়োযু দ্ধম্, অদ্ভুতমিদং প্রেতরক্ক।দি-বিচেষ্টিতমিত্যাদিন। সর্বেধেব 

রসেষু (সাহিত্যদর্পণ-তৃতীয়পরিচ্ছেদে।দ্ধুতো। ধৰ্মদত্ত)-- 

“রসে সারশ্চমৎ্কারে| যং বিন ন রসে। রস:। তচ্চমৎকারসারত্বে সবত্ৰৈবাছুতো রসঃ॥৮ (১৮) 

৩২ 

১। ্শ্যতে (ক) ; ২। -শরাবতারতম্যেঘপি (6); ৩। তরণেধিশ্ব (ন); ৪ | চাভাসে| বিবিধঃ 6); ৎ। ন ত্বৌচিত্যরীত্যা (ঘ); ৬! 2 3 ,ত্ব।।চত৩)%৷৩, 3 

তুষণনেতৎ (গচ); ৭ ৷ অচিন্ত্যাঃ খলু, (গ) ; ৮। তদসঙ্গত্থাৎ (ে); »। রপ্জকতয়| ৬); ১০। অভিনয়|শয়|“চ ()। 
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ইত্যাদি-দিশ। চমৎকাৰ-পূৰ্বকমডুভ্ত্ব|তিশয়-স্ফূ.ৰ্তে সম্য্রিথ্য। সংশর-সা দৃণ্ঠ-গ্রত্যয়া তিরিক্তেন প্রত্যর- 
বিশেষেণ চ চিত্রোৎুকীর্ণাভিরূপপ্রতিমাদিঘিব ইমে রাম-সীতে, র।মে৷ইয়ং সীতাশোকবিশীর্ণ১, রাম- 

রাবণাবেতৌ, ব্যাঘ্রোহরং জনোপল্লাবকঃ২, শ্বাশ।নমিদং শবসমূহ।স্তৰম।ংস।দ্যাগনমত্তোন্মত্তপিশ।চ।দিনৃত্য- 

সঙ্কুলমিতি কৃত্রিমেঘপি তেষু বিভাবাদিঘক্ত্ৰিমবৎ প্রতীয়ম।নেষু, স্বগত-রসবাসনাধৌতরজস্তমস্তয়! স্বচ্ছ- 

তরেষু তেষাং চেভঃস্থ এক এবানন্দে। জায়তে, ন ভু তেষামেকস্মিন্নেব চেতসি রত্যাদরঃ সৰ্বে 
স্থায়িভাবাঃ জন্তি_তেষাং পরম্পরবিসদৃশ।ন।ং যুণঁপদেকত্ৰত স্থিভের ভাঁৰাৎ; নাপি বত্য।দেশ্চেতসি 
রতেঃ স্থায়িত্বমচ ন চ শমিনাং তেষাং ভয়-শে।কাদিসন্তা, অপি ভু সর্বরসচমৎকারগ্রাহক এক এব- 
স্বাদকন্দঃ কণ্চন চেতোধৰ্ম ইতি। অতো ভয়ানক-বীন্তৎসাদেঃ ক।ব্যনাট্যরোরেব রসতা, ন লোকে। 
অতঞবোক্তম্_(কাব্যপ্রকাশে চতুৰ্থোল্লাসে ৪৪) “অষ্টৌ নাট্যে রসাঃ স্বতা:** নাট্য এৰাষ্টৌ৷ ; লোকে তু শৃঙ্গারা- 
দীনাং কিয়ভামেব, পূর্বোক্ত-রসলক্ষণাশ্রয়ত্বাৎ। 

অথ নাট্যরসানাং ভেদেষু শৃঙ্গ।রস্তাদিত্বেন সমুচিতেহপি প্রাউনির্দেশে সবিশেষ-বর্ণনীয়ত্বাৎ, 

তলোৌকিকত্বেনৈৰ প্রতিপাদনীয়ত্বাচচ পশ্চাদেব নিরূপণং করিয্যতেং। সংপ্রতি বীরক্ৰমেণাহ। তত্ৰ 

চ প্রাকৃতাপ্রাকৃতত্বেন জ্ঞাপিতেইপি ভেদেহপ্রাকৃতমেবোদাঁহরিয্যামঃ। 

১৫। অগ্রাকতোহপি দ্বিবিধঃ প্রতযাভক্কনভেদতঃ ৷. 

সজাতীয়ং বিজাতীয়ং প্রঠ্যালন্ঘনমিষ্যতে ৷৷ (১৯) 

ভত্র বিজাতীয়ালম্বনোহুপ্রাকৃতবীরো। যথা 

গুণং কৰ্ণাকৃষ্টং করকিশলরং তুণশিখরে 
ধনুম্চক্রীভূতং নিপতাদষুবৃন্দং তত ইভঃ। 

রিপুন্ ভুমৌ সুপ্তান্ কলয়তি সমং দেবনিকরে 
জরাসন্ধস্তাজৌ জয়তি ভুজবীর্ষং মুরভিদঃ১ ॥ (২০) 

অত্র প্রকৃতে,উৎসাহঃ স্থায়ী, স চ দ্বিনিষ্ঠঃ। আলগ্বনবিভাবে। জরা সন্ধ? তস্য চ কৃষ্ণঃ। উদ্দীপন. 

মন্যোইচ্যশোটার্বাদি ; অন্ুভীবঃ_বাণবর্ষণে হস্তল।ঘবগ্ ; ব্য ভিচারী__গর্বো গ্রতীমর্ষচাপল্যাদি। এতৈঃ 

পরিপুষ্টঃ স্থায়ী রসতাং প্রাপ্তঃ। স চানুকার্ধে ভগবতি গ্রকৃতে পরোক্ষ কাব্যশরবণাৎ সাম৷৷জকে 

প্রত্যক্ষ ইতি সর্বত্রোন্নের়ম্। অজাতীয়ালম্বনস্তহাঃ। কৈশ্চিও অখিভিঃ সহ যুদ্ধমুদ হিয়তে, তন্তু লীলা- 

বিশেষ ইতি প্ররুতে ন লিখ্যতে। এষ চ যুদ্ধদানদয়'ধর্মপূর্বকত্বাচচতুদ্ধী ৷ সর্বোত্রোৎসাহঃ স্থারী। 

উহ্যান্যুদাহরণাঁনি। | 
অথ করুণ. 

€ 

দোগু'প্তায়াং মধুবিজয়িনে| হ| কথং দ্বারবত্যা- 

মন্ায়োহস্তা ময়মুদভব্ধন্ত নিস্কল্মষ!য়।ম্। 

জাতং জাতং সুতমপহরত্যেষ” মেইকা লম্ৃত্যু” 

কো মাং ত্রাতা হরি হরি হহা হ| হুতা হা হতাঃ শ্মঃ।৷ (২১) 

১। -শৌককীৰ্ণ: (খ.ঘ,ঙ); ২। জনোপহনবকঃ কে)? ৩ । যুগপদেকল্সিনের () ৪1 ইহ (ক.খ), ইতি (6); ৫ ৷ নিরপয়িস্ততে (ঘ); ৬ | 

সধুভি্ঃ (ক,থ); ৭। অস্োহন্তং শৌীৰ্যাদি (5); ৮। উপহরত্যেষ (ঘ,ঙ); ৯ ৷ মে কালমৃত্যুঃ (ক) ৷ 

৫- 



৩৪ শরীশ্বীমদলক্কারর-০কীন্তঃ [ পঞ্চমকিরণঃ ২২২৭ 

অত্র শোকঃ স্থায়ী, এষ একনিষ্ঠঃ। পুত্রনাশঃ_-আলম্বনম্ ; পুত্রগভমমভা ছ্যুদ্দীপনম্। অনু 
ভাব 

- শিরস্তাড়নাদিঃ। ব্যভিচারী--বিষাদ-দৈন্য-গ্ৰন্য।দঃ। অয়ন্ত সামাজিকগত এব, নানুকার্ষগভঃ পরোক্ষে- 

হপ্সি১। অয়ং সামাজিকগতোহপ্যপ্র'কৃতঃ_কৃষ্ণাশ্রয়ত্বাৎ। 

থাডুতঃ,_ 
ডি আলোকঃ সখি লোকলোচনমুদা মুদ্রেকমুদ্ভাবরন্ 

সোমস্তোমনিদাঘধামনিবহপ্রষ্ঠে।ত-সগ্যো।হরঃ। 

মেঘে মাঘবনে মণ।বপি গ্বণানির্বাহৃকে। নীলিমা 

সামানাধিকরণ্যমত্র কিমহে! চিত্রং ভমস্তেজসোঃ ৷৷ [7 

অত্র বিম্মায়ঃ স্থায়ী, এষ একনিষ্ঠ; আলম্বনং--গ্ৰীকৃষ্ণঃ ; উদ্দাপনং--ভন্ন।বণ্য।দি; আনু ভাবঃ_ 
রোমাঞ্চাদিঃ; ব্যভিচারী-_জাবেগমতিচাপল্যাদিঃ২। অয়ং পৰোক্ষোহন্থকাৰ্যগতঃ, প্রত্যন্ষঃ সামাজিক- 
গতঃ; অয়যগ্রাকৃত এব। j 

অথ হৃাসঃ-- | 
ৰ উন্মন্তাভির্বন্তো সবর ভসমদৈৰ্গোদুহাং কন্তাকাণ্তিঃ৩ 

ক্ষোদৈঃ পিন্দুরচন্দ্ৰ।গুরুমলয়রুহাং হা ধিগন্ধীকৃতোহস্মি। 
_জাড্যং গন্ধাস্কুসেকৈরজনি তত ইতে। ধাবিতুং নান্মি শক্তে। 
ব্যাপঞ্চেইহং বর়হ্য গ্রিরসখমব মাং মাত্ত্বিহ ব্ৰহ্মহত্য! ॥ (২৩) 

তত্র ভগবৎসখে। বিদূষকে ব্ৰহ্মণবটুৰ্মধুমঙলে| বক্তা, হাসঃ স্থায়ী; এষ বহুনিষ্ঠঠ। আলম্বনং 
-=-বসন্তে৷২সব|দি; উদ্দীপনং--বিদ্যুকন্ত৷ বৈক্লুব্যম্; অনুন।বঃ__নয়নম্ফ।রতাদিঃ; ব্যভিচ।রী- শ্রামমদ- 
চপলত৷|-গ্ল।ন্য৷দঃ। 

এষ ত্রিবিধ৮_স্মিতম্, হাস? প্রহাসশ্চেতি। 

১৬। অধাৱোষ্ঠস্ফলাৱতয়া ত্যকণ্যোরেব বিস্ফুরৎ / 
অল্রক্ষিতদ্বিজং ধীৱা উত্তমানাং শ্মিতং বিদুও ॥ (২৪) 

১৭। বিকসদ্দশনদেঠোতো গণ্ডাভোগে প্রফুল্লতা ৷ 
কিঞ্চিৎংকলঃ কর্ঠরবো যত্ৰ হাসঃ স মধ্যমঃ || (২৫) 

১৮ ৷ সঘৰ্মঃ দাশ্চতাআক্ষঃ স্কুটঘোব্রকটুককনও । 
ব্যাত্তাননো ব্যক্তদন্তঃ গ্ৰহাসো গ্ৰাম্য উচ্যতে || (২৮) 

থ ভয় 2 — 

ক ॥  দংষ্ট্রাকোটিরুঠে।রকুটকটুন! ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডস্থিতং 
সৰ্বং চর্বরসীব হন্ত বদনেনো দৃগীর্পুর্ণ্টিষা। 
জিহবাগ্রেণ সমগ্রসুগ্রমহস] লেলিহামে রোদতী 
্রস্তং মামিহ পাহি পাহিৎ ভগবন্ পার্থোইপ্যপার্থোইভবন্॥. (২৭) 

 অত্রাজুনিস্ত ভয়ং স্থায়ী; স চৈকনিষ্ঠঃ। আলম্বনং__বিশ্বূপপ্রদর্শকঃ শ্রীকুষ্ঃ; উদ্দীপনং__তদগত" 
দংষ্রদি১ ; অন্ুভাবঃ_পাহি_পাহীতি কাতর্বমূ ব্যভিচারী_অপার্থেহভবমিতি দৈন্যাম।* এষ চ 

+ ‘পাঁহি--‘দৈস্যম্’ ইত্যত্ৰ ‘সমাকু/লাহস্মাতি কাত, ব্যভিচারী- ত্রাহি ত্রাহীতি দন্তে’ ইতি চি 
পরোক্ষোহপি (ঘ) চাঁপলাদি কে); ৩] -গোঁদুহামঙ্গন৷ভিঃ -করলিপেঃ পাঠান্তরম্ । 
ত ; ২ | চাপলাদি কে)? ৩! -গোুহামঙ্গনাভিঃ (5); ৪। চাপলা- (9). ন ; ৬| 

তদ্যণষ্্ৰাদি (চ) ৷ গলা- (5) ; ৫। পাহি পাহি সমাকুলোহস্মি 6); 



পঞ্চমকিরণঃ ২৮-৩১] শ্রীক্বীমদলক্ষার-কীস্তুভঃ ৩৫ 
কৃষ্ণালন্বনত্বাৎ সামগ্রীসাম্নিধ্যেমানুকার্ৰেইপি রসতাং প্রাক্ প্রাপ্ত এব। ভয়েইপি ককের 

দ।নন্দ এবেত্যপ্রাকৃত এব, ন তু মালভ্যাদৌ নাদ লাতালন্বনেন মকরন্দগ্ত ভয়ং বিন৷নন্দঃ। সতি 

শৌর্ষে উৎসাহ এব স্থায়ী ভবভি। তেন কদ।চিদ।নন্দো১ জায়তে, ন ভয়তঃ। তেন প্রাকৃতে ন 

রসত|। 
অথ বীভৎসঃ-- 

দৈত্যেন্দ্ৰ'ণাং মথিভবপুষ।মন্ত্রমেদে ইন্ছিমজ্জা- 
মাংস।স্বক্ত্বক্স্থগুটপটলীস্বাদযোদপ্ৰযন্তাঃ। 
কৌমোদক্য! মধুৰিজয়িনঃ কীিমুৎকীৰ্তযন্তঃ 
সা্্ধং গৃঞ্রৈধিদধতি মুদং গ্রেভরদ্ক| বিশঙ্কাঃ॥ (২) 

আত্র দ্রেবাস্ুরসংগ্র।মাবস।নম।লোকরভ।ং ব্যে।মচারিণ।ং জুগুঞ্দ। স্থায়ী, স চৈকনিষ্ঠঃ। শবশরীরা- 

ছালন্বনম্; প্ৰেভৰঙ্ক।দ্যুদ্দীপনম্ ; আনুভ।বঃ__মুখবৈকৃত্য।দিঃ) ব্যভিচারী_ গ্রনিদৈন্যাদিঃ। এতৈঃ পরিপুষ্ট। 

জুগু্স। জুগুদ্দৈব বদ্ধপি, তথাপি ভগবতঃ কৃতিরিয়মিভি ভগব-ম্মরণদেব।নন্মঃ। এ।কৃতে ন ত্বামন্দঃ, 

অপি তু নটব্যাপারদর্শনাও সামাজিকানামের ভত্র রসঃ। 

যথ| ব|--দ্ৃগৈব করুণ।ৰ্দ্ৰয়। সহচর।ন্ সমুজ্জীবর- 
ন্নঘস্ত জঠরং গতে| গরলজ।তৰেদোন্যসূন্ 

ভদন্ত-ধমনী-বস -ক্ুধির-মজ্জ-ল|ল।দিভিঃ 
প্লতোইপ্যনবলিগুবচ্ছুচিরুচিং স জীরা দ্ধরিঃ॥ (২৯) 

অত্র ভগবত এবা নন্দত্বা্দন্তাদি-দর্শনেন।প্যা নন্দ এব লীলাবতাম্, তথা তব দৃভক্ত।ন।থ সামাজিক নাঞ 

তন্ত ক্ফ্ৰ্তাবেৰ ৷ 
অথ রৌদ্ৰঃ-- 

স্পর্শেনাপি ন বেন্ত এব ভবতা মৃত্যোরুৰ্খং গচ্ছত। 

কিং দোর্মগুলচণ্তিমেষ ভবতে বিজ্ঞাপনীয়ে! ময়।। 

যেনাখণ্ডলশোৌণ্যখণ্ডনকৃত! গেগু.কুতো ইয়ং গিরিঃ 

কিং রে কষ্টমরিষ্ট দুষ্ট তনুষে গোষ্ঠস্ত নস্তিষ্ঠ রে ॥ (০) 

অত্র কোপ? স্থায়ী, এয একনিষ্ঠ উভ্তরনিষ্ঠ্চ ; অত্র তুনতয়নিষ্ঠ এব। আলদ্মমন্যো ত্/স্; উদ্দীপনম্ 

-অন্যোন্তবিক্রমঃ; অনুভাবঃ__বাগ।ডন্বর্যাদিঃ; ব্যভিচারী_ গর্বাদিঃ। এবং স্ফ্ 5 টে হরং রসঃ। স চ 

ভগবতি পরোক্ষ? সামাজিকে প্রত্যক্ষঃ। আগে বিজাতীয়৷লদ্বনে৷ইগ্রাক্ৃভঃ; দ্বিতীয়েহপ্রাকৃত এব ৷ 

অথ শান্তঃ-- 

বয়ে| জীর্ণ হা ধিক্ তদপি ন হি জীৰ্ণে| মদভরঃ 

শ্লথং চর্মাজেভ্যন্তরপি ন হি রাগঃ শ্লথ ইব। 

রদাঃ শীর্ণ? শীর্ণস্তদূপি ন হি "মোহঃ কথময়ং 

জনঃ কংসারাতেণ্চরণকমলায় স্পৃহরতু॥ (৩১) 

১। আনন্দ এব (গ)। 



ত শ্ৰীন্ৰী মসদলঙ্কার্-কৌস্তুভ? [পঞ্চমকিরণঃ তং 

অত্র নির্বেদঃ স্থায়ী; স চৈকনিষ্ঠঃ। আলম্বনং_সংসারদুঃখম্ ; উদ্দীপনং_ পুণ্য তীর্থাদি ; অন্বভা 

বিষয়াসক্তিত্যাগঃ; ব্যভিচারী--মতি-স্মৃতি-ধবৃত্যাদিঃ। এষ রসোহনুকাৰ্যে পরোক্ষ১৷ সামাজিকে a 

চমৎকারী চায়ম্। তথা চ (মহাভারতে) - ) 

“্যচ্চ কামস্থখং লোকে যচ্চ দিব্যন্থখং মৃহ২৯। তৃষাকষযস্তথন্তৈতে নাৰহঁত: ষোড়শীং কলাম্॥» রী 

চমনগকারাতিশয়েনানন্ন।তিশয়ঃ। অয়ং শ্রীকুষ্খ-ভক্ত্পযুক্তো যদি ভবতি, তদাহপ্রাকৃত এব। ধা 

নির্বেদো ব্যভিচারী সন্নপি শান্তরসে স্থারিতাং প্রাপ্য রসতামাপ্লোতি, তথ! সৈব দেবাদি২বিষয়] রতি রা 

ইতি পারিভাষিকে।ইপি ভাব; স্থায়ী অন্ তন্তদূবিভাবাদি-সামগ্রীসমবেতে। ভূত্ব। ভক্তিরস ইতি দ্বাদশরস| 

ভবন্তি। স পুনর্ভক্তিরসঃ শ্রীকৃষ্ণ শ্রুয়ে।৩ ভনন্ রত্যাদিভিঃ স্থায়িভির্দশবিধো! ভবতি। ভদস্তাত্ৰোহাম্। 

তথ বাওসলাম্৮_ 
আরাজ্জ।নুকরে।পসর্পণপরো জাতম্মিতং সঞ্চর- 

মঙ্কারে|হমন।প্লুবন্ রুরুদিষ।-বিষ্লানচক্দ্রীননঃ। 

অন্যা সার্থমুপেক্ষিতোহপসরণপ্রক্রান্তয়। সত্বরং 
কণ্ঠেকৃত্যঃ যশো দয়া ননননেত্যাশ্বাসি বালে! হরিঃ ॥ (৩৩) 

অত্র মমকারঃ স্থায়ী। এব একনিষ্ঠঃ। আলন্বনং--গ্রীকৃষ্ণঃ ; উদ্দীপনং__তদগত-জা নুচংক্রমণাদি ; 
অনুভাবঃ--কণ্ঠেকৃত্য।লিঙ্গনাদিঃ; ব্যভিচারী- হ্ধাদিঃ। এষ পরোক্ষো ব্রজেশখ্বরীনিষ্ঠঃ; প্রত্যক্ষ: 
সামাজিকনিষ্ঠঃ। উভয়থৈবায়মঞ্ৰাকৃতঃ। 

অথ প্রেমরস2__ 

প্রেয়া-স্তেছহং ত্বমপি চ মম প্রেয়সীতি প্রবাদ- 

ত্বং মে প্রাণ! অহমপি তবাস্মীতি হন্ত প্রলাপঃ। 

ত্বং মে তে স্তামহমিতি চ যত্তচ্চ নো সাধু রাধে 
ব্য/হারে নৌ ন হি সমুচিতে! যুদ্মদম্মৎ-গ্রয়োগঃ ॥ (৩৪) 

অত্র চিত্তদ্রবঃ৬ স্থায়ী; স চোভয়নিষ্ঠঃ। আলম্বনমন্যযে ন্যাম; উদ্দীপনমন্যেগ্যগুণপরিমলঃ; অনু- 
ভাঁবঃ__বিশিষ্য নির্বচনা ভাব) ব্যভিচ।রী_মত্যোৌতস্ুক্যাদিঃ। পরোক্ষ: শ্রীকৃষ্ণ-রাধয়োঃ* ; সামাজিকানাং 
প্রত্যক্ষঃ। প্রেমরসে সৰ্বে রস! অন্তর্ভবন্তীতি প্রেমাঙ্সং শৃঁ্জারাদয়ো জিন ইত্যত্র মহীয়ানেব প্রপঞ্চঃ। 
এন্থগৌরবভয়।দ্দিঙ্ম৷ত্ৰ’মুক্তম্। কেষাঞ্চিন্মতে ভ্রীরাধ|-কৃষ্ণয়ে।ঃ শৃঙ্গার এব রসঃ। ভন্মভেহপ্যেতদুদা- 
হরণং ন।সঙ্গতম্। শৃঙ্গারোহঙ্গী, প্রেমাঙ্রম্, অঙ্গস্তাপি কচিদুদ্রিক্ততা। বয়ন্ত, প্রেমাজী শৃঙ্গারোহঙ্গমিতি 
বিশেষঃ। তথ! চ-- 

উন্মজ্জন্তি নিমজ্জন্তি প্রেম্ণ্যখণ্ডরসত্বতঃ। 
সৰ্বে রসান্চ ভাবাস্চ তরঙ্গ। ইব বারিধেঁ ॥ (৩৫) 
জয় শ্রীমদ্বৃন্দাবনমদন নন্দাত্মজ বিভে| 
প্রিয়াভীরীবৃন্দারিক” নিথিলবৃন্দারকমণে। 
চিদানন্দস্যূন্দাধিকপদরবিন্দাসব নমে! 
নমস্তে গোবিন্দাখিলভুবনকন্দীয় মহতে ৷৷ - (৩৬) 

১ | দিব্যং মহাহ্খন্ (খ,গ) ; ২ ৷ দেবতা- থে) ; ৩ ৷ প্রাকৃকৃষ্ণএয়ে| (ক) ৪ | কণ্ঠে সপ্ত 
অ্ৰবণ্চ (ব)) ৭। শীরাধাকৃঝ্চয়োঃ (চ); ৮ | -গৌরবতয়! দিঙমাত্র- (ঘ); ৯। ৃন্দারক (ক) 

অথ ভক্তির, 

(6) ; ৫ | জানু-কর-চংক্রমণাদি (গ,চ) ; ৬! চিত্ত 
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অত্র দেববিষয়ত্বাচ্চেতোরঞ্জকত৷ রতিরেব ভাবঃ। স এব স্থায়ী; আলস্বনম্_শ্রীকৃষ্ণঃ ; উদ্দীপনং__ 
তন্মহিমাদি ; অন্ুত।বঃ-_হৃদয় দ্রব(দিঃ) ব্যভিচারী--নির্বেদ-দৈন্যাদিঃ। পরোক্ষে! ভক্তান।ম্১ স।ম।জিকান।- 

স্তু প্রত্যক্মঃ। 

যদ্যপি ভগ্গব।ন্ সৰ্বগ্নলীকদস্বসদ্বলিতঃ, তথ৷পি মূৰ্ত? শৃঙ্গার এব,_সাবর্ণ্টাৎ তদ্দৈবতত্বাচ্চ। তথা হি 
-“বুসঃ শুঙ্দীরনামায়ং স্যামলঃ কৃষ্ণদৈবতঃ” ইতি। এবঞ্চ সর্বেধামেব১ রসানাং বর্ণ দ্েবতাণ্চ বোদ্ধব্যাঃ। 

সর্বরসা ত্বকত্বং শ্রীকৃক্কম্ত বথ।__ 
শৃঙ্গারী রাধিকা যাং সখিষু সকরুণঃ ক্ষ্্ড়দঞ্ধেম্ঘথাহে- 
বাঁভৎসী তন্ত গর্ভে ব্রজকুলতনর।-চেলচৌর্ধে প্রহাসী। 
বীরী২ দৈত্যেষু রৌদ্রী কুপিতবতি ভুরাসাহি হৈয়ল্লৰীন- 

৩৭ 

স্তেয়ে ভীমান্ বিচিত্রা নিজমহসি শমী দ।মবন্ধে স জীয়াৎ ৷৷ (৩৭) 

অথ শুজ।র2 
ধুতে পাণিদ্বদ্দে ঝটিতি ঝনিতং রত্ুবলয়ৈ- 

হতে নীবীগ্রন্থো। মুখরিতমমন্দং রসনয়। 
প্রিরারাঃ স্বানন্দপ্রতিহতধিয়ঃ কিন্তুপঘনে। 

ঘনে।ভৃষ্ণং কৃষ্ণং প্রতি সমতনোত্তর্জনমিব ॥ 5 (৩৮) 

যথা বা 

মৃতুস্পন্দং লীলাকরকিসলয়োৎকলম্পমুদ্বয়ত" 

এসূনেষুক্ৰীড়৷বিবশমুদিতালিত্ৰজস্থখন্ ৷ 

অমন্দীকুর্বাণং কিমপি কলকণ্ঠধ্বনিকলাং 

সিষেবে রাধালং হরিরথ বসন্তানিলমিব ॥ (৩৯) 

চিন্তন্ত ক্ষণমা ্রনির্বতি-কৃতে তত্তা৷ মুখং চিত্রিতং 

সগ্ভঃ পদ্মামভুত্ততঃ পরমনে। পূর্ণেন্দুরস্কোছধিতঃ”। 

আনন্দামৃতমগ্ডলং পুনরভূংদ্ধপ্জাং ততোহভুদৃবিষং 

তৎুপশ্চাদ্ববদভুন্ন ভদ্বত সখে মৎসংবিদে। গোচরঃ॥ (৪০) 

মুগ্ধ স্ুধাংশুকিরণে, জালগতে ভবনদাহচকিতাক্ষী। 

আদাতুমবধিলেখং প্রবিশতি ভবনং নিবার্ধ১ সহযান্তীঃ ৷৷ (৪১) 

এষু পূর্বে সম্ভোগে; পরো বিপ্রলন্তে। ‘সৰ্বত্ৰ রতিঃ স্থায়ী; স চোভয়নিষ্ঠঃ। অন্থ্যোন্যমালদ্বনম্; 

উদ্দীপনম্-_অস্থ্যোন্তা-ল।বণ্যাদি, বিজনস্থানাদি চ; অনুভাৰঃ_করগ্রহণাদিঃ; ব্যভিচারী_ শ্রমজড়তাদিঃ। 

বিপ্রলস্তে চ রতিরেব স্থায়ী, স চে৷ভয়নিষ্ঠঃ। বিগ্রকর্ষেইপি রতেস্তথৈবণ, স্বতঃসিদ্ধত্বাৎ। আলম্বনং পুর্ব- 

বৎ ; উদ্দীপনং__বিপ্রকর্ষো হুষ্যো্যাদুঃখ [নু ভবশ্চন্দ্-চন্দন-পবনাদিম্চ ; অনুভাবঃ__চিত্রলেখাদিঃ; ব্যভিচারী 

__বিষাদরদৈন্ঠাদিঃ।* উভয়োৱেবানন্দধৰ্মত্বাদ্ৰেসত্বম্। আনন্দস্থাস্বধর্মন্া দা ত্মনস্চ বহিরিক্দিয়াপেক্ষিত্বা ত্রত্বা 

ভাবাৎ ষ্ফুতিপর এবানন্দঃ। 

* “ব্যভিচারা বিষাদ-দৈন্যাদি? ইত্যংশঃ ‘ঘ’-করলিপিতঃ প্রাপ্তঃ। 

১। এবং সৰ্বেষা্চ (থ) ২] বৈরী (খ); ৩। পূর্ণ; সুধাদীধিতিঃ (খে); ৪1 নিৰ্বাধ্য (ক); ৫ । রতিস্তথৈব (ক)। 
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এতেন+ শৃঙ্গারে! দ্বিবিদ? সম্ভোগে বিপ্রলস্তশ্চেতি। আন্তঃ পরস্পরবলে।কনাধরপান- 

দশনক্ষতাদি-প্রভূতগভেদে।ইপি২ এক এব গণ্যতে। অপরস্তুভিলাষ-বিরহের্ষ্যাপ্রবাস-শাপহেতুক ইতি 

পঞ্চধাও। লোক এব শাপহেতুকঃ। তেনালৌকিকম্চতুবিধঃ। 

৪২৫০ 

ৰুট 

১৯। আভিলাষঃ পূৰর্বৱাগন্তস্যাবস্থা দশ স্যতাঃ | _ (৪২) 
যথা__ 

২০। আভিলাষস্িন্তনঞ্চ স্মৃতিশ্চ গুণকীর্ভনম্ । 
উদ্বেগস্5 প্ৰলাপষশ্চোন্মাদণশ্চ ব্যাধিরষ্টমঃ । 
জড়তা নবমী জ্ঞেয়া মৱণং দশম স্মৃতম্ ॥ (৪৩) 

বিরহস্ত ভাবী ভবন্ ভূতশ্চেতি ত্রিদ। ঈির্ষ্য।শব্দোহত্র মানপর? স চ দ্বেধ।। 

২১। ঈর্ষাগ্রণয়সংভুতো দেধা মানঃ প্রকীর্ত্যতে ৷ 
অন্যাসক্তে প্রিয়তে ঈর্ষযামানো ভবে জিয়াও ॥ (৪৪) 

যদ্ুক্তম্ (সাহিতাদর্পণে ৩২০৩) 

“ছয়োঃ প্রণয়গানঃ স্তাৎ প্রমোদে স্থমহত্যপি। প্রেম্ণঃ কুটিলগামিতাৎ কোপে! যঃ কারণং বিন| ৷” (৪৫) 

তথা চ;-- 
“নদীনাঞ্চ বধ্নাঞ্চ ভুজগানাঞ্চ সর্বদা। প্রেম্ণামপি গতির্বক্র। কারণং তত্র নেষ্যতে ৷৷) (৪৬) 

ভূতবিরহেণ সহ প্রবাজন্তাবান্তরভেদৌ যথোদাহরণং স্ফ্.টাভবিষ্যৃতি। তথোভয়োরেবঃ সম্ভোগ- 
বিপ্রলম্তয়োঃ পরস্পরাবলোকনাধরপানান্যভিলাষাদীনাং ভ্রমেণে।দাহরণাঁনি। তত্র পরস্পরাবলোকনং 
যথা 

এহীভি পৃষ্ঠগসখীক্ষণকৈতবেন, ব্যার্ত্য যো ময়ি তয়া নিহিতঃ কটাক্ষঃ। 
প্রত্যন্ত্ম্মম কটাক্ষমবাপ্য শান্তোই-প্যন্তর্বিভেদ স নিকৃত্তশরা বন্ধে ৷ (৪৭) 

অপি চ-- 
তন্তাঃ সখীভিরপি বীক্ষ্য সুজ(তমন্ত-ভাবোদয়ং কমপি চঞ্চললোচনান্তৈঃ। 
ধন্যো ভবানিতি কৃতা মম জন্ুখীভি-রিন্দীবরচ্ছদমরী ময়ি পুষ্পবৃষ্টিঃ॥ (৪৮) 

পরম্পরাধরপানং যথা 
পাঅঅদ্ি পিবদি চীস্সং পেয়সি ললিদে কহিং সীতি।* 
সান্দ্ৰানন্দবিনিদ্রিত-,রাধাস্বপ্নায়িতং জয়তি ॥৭ (৪৯) 

' যথা বা 
অর্ধাকুট্যুলিভানিমেষ-নয়নং নিস্পন্দতারং কিয়- 
দীর্ঘশ্ব( সমলক্ষ্যক্ঠনিনদং সানন্দতন্দ্রায়িত| | 
কৃষ্ণে পারয়তি স্বকীয়মপরং প্রাগেব গীভাধরে 
কিঞ্চিত্বং ললিতে পিবেতি কিমপি স্বপ্রায়তে রাধিকা ॥ (৫০) 

১। অনেন (ঙ); ২ প্রভৃতভেদোহপি (গ); ৩। নিট 0 6; আম 

৯ ‘ক-খ-চা-করলিপিষু সংস্কতেন পংক্তিরিয়মূ, যথ|--পায়য়তি পিবতি চাশ্তং প্রেয়সি ললিতে ক গ 
জয়দি। ইতি ‘ঘ'-গ্ৰন্থন্ত প্রাকৃতভাষাময়ং পাঠাস্তরম্ ৷ 

) 1 

তাসীতি।’ 1 ‘সান্দাণন্দবিণিদিদরাধান্দপ্রাহদং 

/ 

টুম্বন-মখ- 
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পরস্পরচুদ্ধনং যথ|-- 
অঙ্ধাঙ্ধি স্থননং কর।ক'র মনঃসংবাদ-সংবেদনং 

কর্ণাকণি বৃথাকথাস্থু যুগপচ্চুদ্বাঃ শতং গণ্ডয়োঃ । 

স্কন্ধ৷স্কন্ধ ভুজে৷ মুখামুখি মুহুর্মাধবীকপানক্রমো১ 
রাধামাধবয়োর্মধো মধুমদক্রীড়া জযীজস্ত্যতে ॥ 

পরস্পরনখক্ষভাঁনি২ যথা 

জাতাঙ্কুৱাণি কিমমৃত্যন্ুরাগবীজা-নযুগ্ানি নৃনমুরসো রুভয়ে|রুভা ত্যাম্। 
আর্দ্রণি কোমলতরাণ্যরুণানি ভূগ্রা-্যাভান্তি পশ্য ল'লতে নখলক্ষাণানি৩ ॥ 

পরস্পরদশনক্ষতং যথা_ 

মাধবীক।চমনোৎসবে কুতুকিনে।রন্থ্যোন্যাদস্তচ্ছদ।- 

বন্যেন্তেন কৃতোপদংশরচনৌ শ্রীর। ধিকাকৃষ্ণয়োঃ। 

ক্ষুণৌ চ দ্বিজকুট্ালৈরভবতাম্ষুলক্ষণীভরে| 

গীতৌ চারুণিতৌ বভুবতুরহে। প্ৰেম্ণে। বিচিত্ৰ গতিঃ ॥ 

নীবীমোক্ষো যথ|-- 
নিৰ্ব।তায়।ং ত্বয়ি বিরমিতো মালয়! বত্নদীপঃ 

কৃষ্ণে চোলং ক্ষপয়তি মুয়| স্বস্তিকঃ সন্নিবদ্ধঃ | 

নীবীগ্রন্থং হরতি সহস| সংহতো বূগৰিষ্টং 
বুদ্ধ্যৈবাহং সখি সমধিক! বঞ্লভস্তে বলেন ৷ 

আ।দি-শৰ্দ।দ্বনবিহার-জলবিহার-মধুপ।ন-সঙ্গীতাদি ৷ 

তত্র বনবিহারে| যথ৷|-- [ও 

অৰ্থ্যং কুটুলকৈর্মরন্দপটলৈঃ পান্তং পরা গৈর্মবু 
্ন্দ।্দরনুলেপনং কিসলযৈঃ পুপ্পৈশ্চ ভূষাং ফলৈঃ। 
নৈবেগ্ঠং পবনাহতৈরবযবৈর্ত্যুং মদা লিস্বনৈ- 

গীতিং কল্পয়ত! হরির্বনগতো বল্লীচয়েন।চিতঃ ৷ 

অপি চ-- ন 

একেনানিলচপলেন পত্রহস্তে-নারোৎসীৎ স্তবকপয়োধরং পরেণ। 

আক্ষেপং ন ন ন ন নেতি চঞ্চল।লি-জ্রনঙ্্য| ব্যধিত হরিং বিলোক্য বন্লী ৷৷ 

সন্ত।সং কিসলরপাণিকম্পনেন, প্রৌৎসাহং কুম্থুমণগয়েন সুন্মিতেন। : 

রোষঞ্চ ভ্ৰমরঘটাকটাক্ষপ।তৈ-রাসন্নে মধুভিদি বীরুধোইভ্যনৈষুঃ॥ 

সীমন্তে৷পরি বন্ধুজীবকুস্মং জিন্দুরবিন্দুকতং 

চি'ত্ৰৈন'ধ্যদলৈৰ্ব্যধায়ি মকরী গণ্ডে নথা গ্রক্ষতৈঃ। 

চক্রে .কঞ্চুলিক| পয়োধরতরে নানাপ্রসূনচ্ছদৈঃ 
কৃষ্ণেন প্রণয়াতিরেকরভমন্তন্তামভিব্যঞ্জিতঃ ৷৷ 

১ | -পানত্ৰমে (ঘ); ২ ৷ নখাঙ্কানি (ক); ৩। -লঙ্ষণানি (ও) 1 

৩৯ 

(৫১) 

(৫২) 

(৫৩) 

(৫৪) 

(৫৫) 

(৫৬) 

(৫৭) 

(৫৮) 



৪০ 

জলবিহারো যথা_ 
কৃষ্ণে কর্ষতি কোকমুগ্মকমিয়ং দোর্ভ্যাং ব্যধাৎ স্বপ্তিকং 

কণে চা।রুমবণালমর্পরতি সা বাহু দধে কুঞ্চিতৌ। 

পদ্মং জিঘ্ৰতি পাঁণিনা স্তমবৃণোদিগং জলে খেলতো- 

রলম্পৰ্শ। স্বরৃতিস্তয়োঃ প্রিয়সখীৰূন্দস্তা রস্তাভবৎ ॥ 

এ ‘আলি প্রেয়ান্ হরিরতিশঠঃ ‘কৃষ্ণ মে সংগ্রসীদ’ 

শ্যামে স ত্বামভিসরতি কিং’ “নাথ দাসী তবাস্মি’। 

ইত্যন্থ্যোন্যাপ্ৰকৃতিবিকৃতী ভাবতো হনন্থিতোক্তী 

রাধাকৃষ্ষো মধুমদমুদা মোহিত বঃ পুনীভাম্॥ 

হাঁ কষ্টুং ঘৌঃ পপততি কথং হন্ত ঘৃঘূর্ণতে ভূ- 

রালন্দে ত্বাং ধধধ-পতিতা১ কম্পতে গাত্র 

ইং ত্রাসাদধিক-হ্সিতৈরক্ষৈর্ব্যাহরন্তো 

খৃবত্বান্ত্যোন্যং সধুমদজিতৌ নৌমি রাধা মুকুন্দৌ ॥ 

যথা বা 

অথ বিপ্রলস্তঃ-- ৰ 
২২। স্বপ্নাদৃবা অবণাদ্বাপি চিত্রাদের্বা বিলোকনাৎ১ / 

সাক্ষাদাকস্মিকাদ্বাপি দৰ্শনাদৃদুৰ্লভে জনে ॥ 
২৩। প্রাক্রনী ৱতিব্ুদৃভুতা সংপ্রাপ্তেঃ পূৰ্বমেব সা। 

পাকদ্বয়াত্তৱে পুর্বরাগতা প্ৰতিপদ্যতে ॥ 

পাকঘয়ান্তর ইতি ভাবঃ পুর্বরাগশ্চেতি পাকদ্বয়ম্, তদন্তরে তন্মধ্যে । 

তত্র স্বপ্রদ্ধার। যথা 
ইন্দীবরাদপি স্ুকো মলমিক্্রনীল।-,দপুযুজ্লং জলধরাদপি মেদুরং তৎ । 

স্বপ্নুঠ স কিং সখি মহে| যদহে। মমেদ-মগ্ভাপি নো! নয়নয়োঃ পদবীং জহাতি ॥ 

শ্রেবণদ্ধ।রা যথা-- 
তমালনীলং কিমপি ত্বহুক্তাদ্-বিন্বোষ্ঠি কৃষ্ণেতি পদাদুদীৰ্ণম্। 
অন্তঃ প্রবিশ্য শ্রুতিবস্মন! মে, ন বেল্সি তদ্ধাম কিমাতনোতি ॥ 

চিত্রদর্শনদ্বারা থা 
ব্রজভুবি কিমলো!কিত সঞ্চরন্ত্যা, বদিহ বিলিখ্য পটে মমোপনীতম্। 
কুতুকিনি কুতুকেন তে সমস্তং, মম গতমেব হি জাঁতি-জীবনঞ্চ ৷৷ 

সাক্ষাদ্দর্শনদ্বার] যথা-- - 

নো বা দৃষ্টচরী ন বা! শ্ৰুতচরী নামাপি ন জ্ঞায়তে 
যস্তাঃ কাচন স| ব্যলোকি বিপিনে মেখঘদ্যুতি্দেবতা। 
আনন্দদ্রববর্ধিণঃ কিমথব| হালাহলোল্লাসিনঃ 

সৌহিত্যঞ্চ রুজঞ্চ নো! বিদধতে যন্ত৷ঃ কটা৷ক্ষোৰ্দ্ময়ঃ ৷৷ 
21 ধধধপপতা (ক,গ,চ); ২ ৷ বাবলোকনাৎ (5); ৩। কিমালোকি (ঘ)। 

লনীল্জীমদলঙ্কার্-কীস্তভঃ [ পঞ্চমকিরণঃ 

(৫৯) 

(৬৪)- 

(৬৫) 



পঞ্চমকিরণঃ ৬৮--৭৬ ] জ্রীক্বীমদলক্কাব-কীন্তভঃ 

অথান্ত দশ দশাঃ; তন্রাভিলাষে। যথ|-- 

স| কিং নিশা সখি ভবিষ্যতি সর্বদা মে, স্বাপঃ১ স কিং স্কুমুখি তত্ৰ সদৈব ভুয়াৎ। 
কশ্চিত্তমালদলনীলতমঃ স যন্মি-স্নালোকি লোকরমণো বরমণীয়মূৰ্তিঃ 

অথ চিন্তনম্_ 4 
আসংগো| সিবিণগও, মন্মপফংসী মহং কৃখু অণুরাও। 
পিঅপরিঅণে। ৭ চউরো জীঅণ ভুহ ণথ্ি জীঅণৌবাও ৷৷* 

্থৃতিঃ (৬৪তম-গ্লে৷০) ‘ইন্দীবর।দপি’ ইত্যাদি। গুণকীৰ্ত্তনম্- 
ধাম খ্যামমবাভযামমধুরং তল্লোচনানন্দনং 
কম্ত,বীঘনসা রকুন্কুমরস।মোদী স গাত্ৰ/নিলঃ। 
আলাপঃ স স্ুধাদ্ছুধেরপি তিরক্কারী বভূবাধুনা 
জম্মোহার বিনোদ্নায় মনসঃ ক্ষোভায় লোভায় চ॥ 

জথোদ্বেগ১+_- নে! বিদ্মঃ কিমু গৌরবং গুরুকুলে কৌলীস্ঘরক্ষাবিধো 
ন শ্রদ্ধা কিমু দুর্জনোক্তিগরলজ্বালাস্থ কিং নে! ভয়ম্। 

উদ্বেগাদনবস্থিতং মম মনঃ কম্তাপি মেঘত্বিষো 
যুনঃ আোত্রগতৈর্ঘ্ গৈরিব গুণৈরন্তঃ কৃতং জর্জরম্ ॥ 

পূৰ্বরাগঃ কৃষ্ণস্তাপি স্তাৎ, ইত্যতঃ পরং তখৈব দর্শ্যতে। তত্র প্রলাপঠ_ 
উদয়তি শশী শ্রীরাধায়! ন তন্মুখমণ্ডলং 
স্থলভি তিমিরং প্রাণেশ্বর্ষা ন নীলনিচোলকঃ। 

হুসতি হরিভাং চক্ৰং তন্তা ন নাম২ সথীগণো 

ভ্রমতি ভুবনে জ্যোৎস্ৈবাস্তা ন দেহরুচিচ্ছটা ৷৷ 
উন্মাদ হে বাঁসন্তি বিলোকিতাগ্ সুমুখী রাধা ত্বয়াহুম্মিন্ বনে 

বাঁতান্দোলিত-পল্পবৈঃ করতলৈনণনেতি কিং ভাষসে ? 

যাতানেন পথৈব সা পরিমলৈস্তস্তা। বদন্ধীকৃভা- 

স্বৎপুষ্পেষু পতন্ত্যহো ন মধুপা ভ্রাম্যন্তি সৰ্বাঃদিশঃ ৷ 
অথ ব্যাধিঃ-- হি 

নো কথ্যতে কিমু কথা বিষয়ো যদি স্তাল্নো গোপ্যতে কিমু ভবেদ্যদ্দি গৌপনীয়ঃ। 

আপচ্যমান ইব হুদ্ব্রণ এব৩ ভাব কৃষ্ণস্য কামপিঃ দশাং ভজভেঃ ন বিঘ্লঃ ৷৷ 

জড়তা 

ত্বাং স্বগ্ললৰূমবলোকয়িতুং বিলিখ্য, বৈবর্ধ্যমাপ ভব বর্ণবিলোকনেন। 

তুলীগ্রহে সতি কৃশাজনি তু'লকেব, চিত্রোগ্ঠতাজনি হরে স্বয়মেব চিত্রম্॥ 

মরণমমললত্বেন ন বর্ন্যতে, ভঙ্গ্যা তু বর্ণ্যতে ; তদ্যথা__ 
নিখিলেক্দ্িয়সংবর্তে, শ্যামনুধাধামমধুরিমাবর্তে। 

মগ্রীনন্মবিবর্তে, মাতনর্ণতঃ পরং বৰ্ত্তে ॥ 

* আসঙ্গঃ স্বগ্গতো! মর্মস্পর্শী মহান্ খ্ৰনুৱাগঃ। প্রিয়পরিজনো ন চতুর জীবন্ তব নাস্তি জীবনোপীয়:! _ইতি ছায়া 

১ | স্বগ্: কে)? ২। চৈব (ক)? ৩। এব চে); ৪ । কামথ কে)? ৫। লভতে (ক) 
৬ 

৪১ 

(৬৮) 

(৬৯) 

(৭০) 

(৭১) 

(৭২) 

(৭৫) 

(৭৬) 



৪২. শ্ীপ্রীসদলক্কার-কৌন্তভঃ [ পঞ্চমকিরণঃ 

কেচিত্তু১_ “নয়নপ্রীতিশ্চিন্তা, সংকল্প: স্বগ্রবিচ্ছেদঃ ৷ 

কাৰ্শ্যং বিষয়বিবৃত্তি-:হীনাশঃ স্তাদখোনাদঃ ॥ 

মূৰ্চ্ছা মুতিরিতি কথিতা, দশ৷ দশেমাস্ত পূর্বরাগস্ত। 

স চ ললনায়াঃ পূৰ্বং, পশ্চান্নেতুঃ সমাখ্যেয়ঃ ॥” 

২৪। অথ নৈলঃ কৌসুন্তো, মাঞিৰ্শ্ডাথ হাৱিদ্ৰঃ | 

রাগস্ত্ুবিতোহত-, শ্চাতুৰ্বিধ্যেন হি প্রকতেঃ ॥ 

অন্ত; পূৰ্বরাগাৎ পাকত ইত্যৰ্থঃ। নৈলো নীল্যা রক্তঃ 

২৫। নলঃস এষ’ কথিতো, ন কদাচিদ্ধ সাতিং শোভতেইত্যর্থম্ / 

কৌসুম্তঃ স হি বিদিতঃ, স্থিভাপোতি প্রশোভতে পূৰ্বম্ ॥ 

২৬। মাঞ্চিৰ্তঃ স হি যঃ কিল, নাপিত্যেবাতিশোভতেইজ ত্র / 

হাৱিদ্ৰঃ স তু বোধ্যো, যাত্যাপি ন চত শোভতে যস্ত | 
অথ বিরহঠ--জ চ ত্রিবিধঃ; ভাবী, ভবন্, ভূতশ্চেতি। 

তত্র ভাবী যথা 
| যাস্তামি শ্বঃ সুমুখি মথুরীমাগিতো রাঁজদুতঃ 

পরত্যায়াতুং কতি নু ঘটিকা হন্ত ভাবী বিলম্বঃ। 
নো! জানীমঃ প্রকৃতিকঠিনঃ কার্যভাব৪স্তথাৎ চে 
সার্ধং যান্তঃ প্রিয় মদসবঃ কাপি কার্যে নিযোজ্যাঃ ॥ 

ভবন্ যথা__ যামীতি কৃষ্ণবচনে, প্রাণৈর্বিনিরুদ্ধ+কণঠকুহরায়াঃ। 
বহিরিৰ ভবিতুমশক্তণ প্রত্যুত্তরমন্তরেব বিজুঘূৰ্ণে। ॥ 

ভুতে| যথ|-- সাৰ্দ্ধং যন্নিজদৈবতেন ন গতং দৌরা স্ম্যমেতদ্ধিদ বো 
জানীতাবধিবাসরঞ্চ গণনাগম্যোহস্তি লেখাস্থ যঃ। 
ইত্যাকর্ণ্য বিষুক্তগোপস্থদ্ৃশঃ প্রাণেঃ সমং সংকথা- + 
মেকৈকাং প্রতিবাসরং প্রিয়সখী রেখাং রহে৷ লুষ্পতি ৷৷ 

অথ প্রণয়মানঃ_ ৷ 
ৰি __ মানস্তিষ্ঠতু রাধিকে তব হৃতং রক্তং মনে! দেহি মে 

তৎ, কেনাপি হৃতং৯ ত্বয়| নহি নহি শ্রদ্ধা পরস্থে মম। 
অঙ্গে চেত্তব দৃশ্যতে ভবতি চেম্থ্নং ত্বয়ৈবাৰ্পিতং 

ৰ নীত্ব। গচ্ছ মুখে তবাস্তি যদয়ং রা'গন্তদ সজ: ॥ 
= ঈর্ধ্যামানো যথা 

সহজমরুণং নেত্ৰদ্বন্দ্ং তৰধিরপন্লবঃ সতত-মুরলীনা দক্রীড়ীবিধৌ তব সত্রণঃ। 

৭৭-৮ 

(৭৭) 

(৭৮) 

(৭৯) 

(৮০) 

(৮১) 

(৮৪) 

(৮৫) 

বনবিহরণে রাত্রৌ গাত্রং সকণ্টকলাগ্নং, কথমিহ বিন! দোষং জাতাপরাধ হইব স্থিতঃ ॥ (৮৬) 

১ এর (গ.চ); ২। তি (ক) ; ৩ শীতং ন (5); ৪ | কাভার; (ক); ৫। -স্দ| (গ); ৬ ৷ প্ৰাণৈৰ্নিকদ্ধ- (গ,চ) ; ৭ জযূর্ণে গে); 
৮ | *মেতত্ত (টৌ; ৯ | কেনাগহৃতং (ক্ল) 1০ ২. 
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অথ প্রবাসঃ; ভূভবিরহপ্রবাসয়োঃ কালদেশকৃত এব ভেদঃ। 
নানাকৌশলতঃ কৃতানি সুহৃদাং? বৃন্দেন নানন্দতো! 
গব্যান্তত্তি তথ! কবঝোঞ্তমধিকং রাধে শ্বজিত্যেব সঃ। 

ত্বৎপল্লী প্রতিবেশপণ্যজনতাত্রব্যং তু দধ্যাদিকং 
ক্রীত্বা সংপ্রতিপাদিভং প্রিয়জনৈরগ্রাতি হষ্টান্তরঃ ৷৷ (৮৭) 

অথ সামা্যাতো বৰ্ণিভস্তা বিভাবস্তালৌকিকতয়| বিশেষমাহ ৷ তত্রীলম্বনং নায়কে! নায়িকাশ্চ। 

তত্র কোহইসৌ৷ নায়ক কাশ্চ বা নায়িকা ইত্যপেক্ষায়াং নায়কমাহ,-- 
২৭ ৷ সৰবুভৱসৱন্দকন্দলঃ, সর্বনায়কঘটাকিরীটগঃ ৷ 

অত্যলৌকিকগাণবলক্তো, গোকুলেন্দ্ৰতনয়ঃ সুনায়কঃ | (৮৮) 

সৰ্বশুদ্ধরসবৃন্দকম্দলত্বং যথ|--(৩৭শ-শ্ল৷০) ‘শৃঙ্গারী ৰাধিকায়াম্’ ইত্যাদি। সৰ্বনায়কঘটেতি সৰ্ব- 

শব! ধূর্তনীয়কবর্জনপরঃ। অভ্যলৌকিকগুণৈরিভি বিরুদ্ধা বিরুদ্ধ-নিত্যচমণকারি-গুণবান্ঃ বিক্লুদ্ধবছূ- 

ভাসতে, ন ভু বিরুদ্ধ স বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ:_-একো হনেকঠ পরিচ্ছিন্নে| ব্যাপীত্যাদিবও, অলৌকিকগুণ- 

বতি লৌকিকগুণী অপি জ্ঞেয়াঃ। 

ভে যথ|-- ২৮ ৷ কৃতী কুজীনঃ সঞ্জীকন্ত্যাগী যৌবনরূপভাক্ ৷ 

দক্ষোহনুৱক্ত উৎসাহী তেজোবৈদ্ধ্যভূষিতঃ ॥ (৮৯) 

অধিকাস্ত-- ২৯ ৷ সত্যং শৌচং দয়া কাত্তি‘ৱাস্তিক্যং ধৈৰ্য’ মেব চ। 

এদার্যং প্রশুয় শীলং ক্ষান্তিঃ গ্রাত্বোইনহক্কাতিঃ ॥ (৯.) 

ইত্যাদয়ে। নিভ্যাঃ। তত্র নায়কঘটেতি তদ্ভেদানাহ"+_ 

৩০। উদাত উদ্ধতম্চৈব প্রশান্তো অভিতন্তথা ৷ 

সর্বেহমী ধীৱ-শক্যাদ্যাশ্চতাৱো নায়কাঃ স্মৃতাঃ | (৯১) ২ 

হ্বীর-শব্দান্য। ইতি ধীরোদাত্বাদয় ইত্যর্থঃ। তত্র ধীরোদাত্তাদয়ো বথা_ 

৩১। আদত্মম্রাঘাৱহিতঃ, ক্ষমী গম্ভীৱো১ মহাসতৃঃ ! 

বীরোদাতঃ স্থেয়ান্, নিগুঢমালো দুঢ়বতঃ সুবচাঃ || (৯২) 

৩২। আদত্মম্নাঘানিৱতো, মায়ী চণ্ডষ্চ চপল্ৰম্চ ৷ "ডাকক 

ধীৰোদ্ধতঃ স কাথিতো-হহক্কীতিঝকারানিঃশকও ॥ (৯৩) 

৩৩। উভয়গুণব্যভিৱিক্তো, ভুয়ান্ সাধারাণস্চ গুণৈঃ ৷ 

ধীরগ্রশান্তসংজ্ঞো, ভবতি দ্বিজবৈশ্যজাতিকঃ” সাধুঃ ॥ (৯৪) 

৩৪। যুদুলঃ কলাকলাপো, নিস্চিন্তো মধুৱবৈদঞ্ধাঃ ৷ 

প্রথমৱসপ্রধানো, লাভিতকথো ধীরভািতঃ সাত ৷ 

সর্বেহনুরুলদক্ষিণ-শ্ষ্টভেন যোড়শধ্বা ৷; 05) 

১। ইদৃশাং (চ); ২। অত্র (ক); ৩! ক্ষান্তি (ক); ৪। স্থৈয-.(চ) ১৫৭ নায়কভেদানাহ (ক,গ,চ) ; ৬। গভীরে! (যচ) ; ৭ ৷ হচাক্ল: 

(২); ৮। বৈশ্যাদিক্য (৬) ৷ ৮৫ [কচি 
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কেষাঞ্চিন্নতে ধীরললিতশ্তৈবানুকুলাদিভেদা ন সূর্বেষাম্। 

এষাং লক্ষণম্_ 
৩৫। একাঙঞ্রিতোংনুকুলঃ, সমৱাগে দক্ষিণত্ত সর্বাসু ৷ 

শর্ত একীত্রব ৱতো, বহিরন্যত প্রিয়োহগ্রিয়ো অনাসি ৷৷ 

.৩৬। অপররাদ্ধম্ড বিশকো, দুষ্টে দ্রোষেহাপি মিথ্যাবাকৃ / 

তজর্ন-তাডনয়োরপি, কতয়োনিরর্জ্জ এব ধষ্টঃ সাৎ ৷ 

৩৭। ষোডশাবিধান এতে, পুলভ্তিধা চোত্তমাদিভেদেন | 

অষ্টাধিকচতাৱিংশদৃ-,ভেদা নায়কা৪১ কথিতাঃ || 

৩৮ ৷ পুনরেতে স্যাদিব্যা, দিব্যাহাদিব্যা অদিব্যাশ্ড ৷ 
স চতুণ্ডতাৱিংশ-,চ্ছতসেকং তেন তদৃভেদাঃ ৷৷ 

_&৯৷ ধীরপ্রশান্ত-শর্য়ো-ধর্টিপয চ ভেদবাৰ্জিতৈৱপৱৈঃ | 
ভ্রীলাবশতঃ পার্ব-রবিরুজতাদৃবিরুজেহাপি । 
গোকুলৱাজকুমাৱ-,স্তেন পরও দর্বনায়কাধীশও ॥ 

৪০| ধীৱোদাতো গুকয়, জ্ঞাতিযু ধীৱোজতো বিপক্ষেযু / 
মায়াবিয়ু নিয়তমপৌ, ভজপুর্যাং ধীৱলালিতঃ স7াৎ ॥ 

৪১। অনুকূলো ৱাধায়াং, সৰ্বাস্বপৱাসু দক্ষিণঃ কথিতঃ । 
ভীলাবশাৎ কদাচন, ধষ্টোংপি শহশ্চ কুত্রাপি ॥ 

সপ আথানুকুলাদীনাং ক্রমেণোদাহরণানি। তত্রানুকুলো যথ|-- 
নাগ্যান্তাঃ সদনং২ প্রযাতি স ময়া সংপ্রীর্থ্যম্যনে।ইপি চ 
প্রায়ে| মে হৃদয়ং দুনোতি ললিতে তাসাং মনস্তাপতঃ। 
আরামে রমতে মমৈব সততং মদ্বসত্ম সংবীক্ষতে 
ন্বপ্নেহপি প্রতিকুলতাং ন গতবান্ কৃষ্ণঃ সত্ষ্ণে| ময়ি ॥ 

এবমেকত্ৰরতোহপ্যলৌকিকনায়কত্বাদ্দক্ষণে৷ইপি ; তদ্যথা__ 
শ্যামাঙ্কে চরণৌ কলোরুফলকে শীৰ্ষং স্ুৰেখাঙগুলৌ 

. কেশীংস্চামরচালিকা-ভুজতটে দৃষ্টিং প্রিয়োক্তৌ শ্রুতিম। 
তাঙ্গুলার্পণিকাকরে করপুন্টাং কস্ত রিকোরস্থ্যর- 
শ্চন্দ্ৰা-বক্ষসি পৃষ্ঠমৰ্পয়দহে| নিদ্রাতি নীলং মহ: | 

এবং দক্ষিণোহপি লীলাবশাৎ কদা চিদ্ধৃষ্টোহপি ভবতি; তদ্যথা-_ 
| চন্দ্ৰাবলীতি কপটেন নিগন্ত রাধ৷ং জাতাপরাধ ইব সঙ্কুচিতঃ সবীভিঃ। 

সম্তজিতোহপি স তয় শঅবণোৎপলেন, সন্তাড়িতোইপি বিজহাস ন ত 
HEE ৯৮৯৯২৯৯৯৩ টু 

৯। নায়কানাং (ঘ); ২৫ সময়ং (ঘ)। 

বিভায় ॥ = 

(৯৯) 

(১০০) 

(১০১) 

(১০২) 

(১০৩) 

(১০৪) 
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এবং কুত্রচিচ্ছঠোহপি ; ষথা__ 
'একান্রব কৃতাসনে নিজনিজৈরালীজনৈঃ কুত্ৰচিৎ 
ক্রীড়া কুঞ্জগৃহাজনে ব্যবহিতে| দুরেণ দৃষ্ট। প্রিয়ে। 
বংশীকুজিত-সূচিভাতিনিভৃতং চন্দ্ৰাবলীং লম্ভয়ন্ 

সঙ্কেতং ভরস। রস।দভিসৱরল্- রাধাং হরিঃ পাতু বঃ॥ 

8৫ 

(১০৫) 
অথ বিভাবপ্রসঙ্গে নায়কস্ত সহায়াঃ সখায়ঃ। এবং নারিকায়াঃ* সখ্যঃ। তেন।দৌ নায়কন্ত সহায়! 

উচ্যন্তেও। 
৪২। সহায়াও সুযুঃ সহচৱান্তে ভবন্তি চতুবিাঃ ॥ 
৪৩। দখায়শ্5 প্ৰিয়সখান্তথা নৰ্মসখা অপি । 

গ্রিয়নর্মপখাশ্জানেযে তেষু দুতস্তৰিধা মতঃ’ ॥ 

৪১ । নিস্থষ্টার্থঘে জিভার্থ্চ তথা সন্দেশহারকঃ ৷ : 
দ্বয়োৱিন্সিতমাদ্ৰায় ভয়মুতভৰদায়কঃ | ' 
সুমিইং কুরুতে কার্য নিস্ষ্ঠার্থঃ স উচ্যতে ৷৷ 

৪৫। প্রামিতং বান্তি কার্য; চান্তঃ যাতি মিভার্থক" | 

যথোক্তমেব বদতি যঃ স্ন সন্দেশহাৱকঃ | 

এবং দুভ্যোইপি যথোদাহরিয্যন্তে। 
অথ নায়কীন। মুক্তনিয়ত-সমান্যগুণাদতিরিক্তাঃ সন্বজ] গুণা উচ্যন্তে 1= 

৪৬। শোভাঁ বিলাসো মাধুর্য গাম্ভীৰ্য। বৈর্য“তেজগী | 

ঞাদার্যং অলিতঞ্চোভি গুণা আষ্টেব সাত্তিকাঃ ॥* 

৪৭1 শৌর্য দাক্ষ্য্চ সতৃথ্চ অহোত্সাহোইনুরভগ্তা | 

স্বণা নীচেইধিকে শ্ৰদ্ধা সা শোভা মিলিতোচ্যতে ॥ 

যথ|-- শোৌৰযং শত্ৰুমু দাক্ষ্যমাত্মকুহকে সত্যং ভুবো ধুয়ে 

রাগো গোকুলমধ্যবতিষু মহোহুসাহে। গিরেধরণে। 

শ্রদ্ধেয়ং পিতৃ-মাতৃ-বন্ধুযু হরে শোভৈব তে সর্বধা? 

নীচে মধ্যঘ্বণেতি কেবলমসাবেকা লহীনা ভব ॥ 

২৮ । ব্রমযবেশাবিভূষাদ্যবিলাসঃ শিল্পকৌশলম্ ॥ 

তচ্চ ম্ববিষয়মন্াবিষয়ঞ্চ ; যথ৷-- 
ক্ষচিছ্গুঞ্জা-ধাতুম্তবকণ্দন-বৰ্হপরভূতিভি" 
বনেইনল্লাকল্লৈঃ প্রণয়ি-সখিভিভুষিততনুঃ। 
স্বয়ঞ্চৈষাং বেষানুতিকুতুকতঃ শিল্পকুশল- 
স্ততোহপুঃচ্চৈন্চিত্ৰান্ হরিরহহ তৈরেব তন্গুতে ॥ 

% অশ্মাৎ শ্লোকাদনন্তরং “তত্র শোভা? ইতি ‘ক’-করলিপ্যামুপলভ্যতে। 

১। রদন্ (চ); ২। নারিকানামপি কে); ৩। লক্ষ্যন্তে (ও); ৪1 দুতান্ত্রিধা মতাঃ (চ); ৫। যাত্যমিতীর্থকঃ (ঘ); 

* | সৰ্বদা (চ) | 

(১০৬) 

(১০৭) 

(১০৮) 

(১০৯) 

(১১০) 

(১১১) 

(১১২) 

(১১৩) 

(১১৪) 

৬ হ্থৈধ্যৈ (কথ) 3 



৪৬ ল্ীঞ্জীমদলঙ্কান্ম-কৌস্তুভঃ [পঞ্চমকিরণঃ ১১৫৫ 

অন্যবিষয়েইন্যদপি_ ঠি J 

গুঞ্জা-শিখণ্ড"গিরিধাতু-দল-প্রসূনৈ*, রাধাং বিভূষ্য যুরলীঞ্চ করে নিধাপ্য২। 

গীতান্বরঞ্চ পরিবেষ্ট্য হরিঃ প্রসীদ, হে কৃষ্ণ ময্যন্কুগতে কৃপয়েভ্যবাদীৎ ৷ ৮ 

“সংক্ষোভেইপি নিরুদ্বেগভাবো মাধুরষমিস্ততে” ইতি কেচিও; কেচি্তু(সাহিতাদর্পণে ৩১০৯) “সৰ।বস্থা বিশেষেযু 

মাধুৰযং রমণীয়তা” ইতি; বস্তুতস্ত, : 

৪৯। যেন কেনাপি বেশেন মাধুৰ্য ৱ্ৰমণীয়তা ॥ ১ 

যথ|= কচে বর্থোত্তংসো বপুষি গিরধাতুঃ কিসলয়ং 

শ্রুঃতৌ গুঞ্জাদাম স্তবকিতলভাখগুমুরসি। 

ক রত্বালঙ্কারাঃ ক বনচরবেশোত মুরহুরে 

ন তৎ, পধ্যাম্যস্মিন্ ঝদতিমধুরত্বং ন লভতে ৷৷ (১১৭) 

৫০। ভীশোকক্ষোহর্যাদ্যেগাভীর্যমাবিকািভা ॥ (১৯৮) 

বথা-_(৭৪তম-গ্লো০। “নো| কথ্যতে কিমু কথাবিষয়ে! যদি স্যাণ ইত্যাদি । 

৫১। স্বভাবাদপ্রাতিচ্যাবে! ধৈর্য? শোকে মহত্যপি ॥ (১১৯) 

যথা 
কিমেষা তাপিগ্থদ্রমলতিকয়1 মভুজধিয়।, স্বকণ্ঠংগ তন্বন্গী শিব শিব দুঢ়ং গীড়ি ভবতী। 
স্থিতা বা কালিন্দীপয়সি মম বক্ষস্থলধিয়ে-ত্যমুষ্যৈতে তর্কাঃ পরমহহ জীর্যন্তি হৃদয়ে ॥ (১২০) 

৫২। অবক্ষেপা‘বমানাদেঃ প্রযুক্তস্য পরেণ যং ৷ 

নির্বাপকং ভবেত্তেজৰঃ; ৷ ৰ (১২১) 
যথ__ \ 

মদান্ষেনেন্দেণ স্বমখবিধিভন্-ব্যসনিনা, মহারৃষ্টিং সুষ্টাং ত্রজনগরনাশায় কলরল্৬। 
গিরীন্দ্রং শ্রীকৃষ্ণ; করকিশলয়াগ্রেণ মৃদুনা, সলীলং বিভ্রাণে! ব্রজমবিতবাংস্তঞ্চ জিতবান্ ৷৷ (১২২) 

৫২ ৷ দ্রানং প্রশ্ৰয়ভাষণম্ | ৃ 

আমিত্ৰেয়ু চ মিত্রেষু সাজযমৌদার্যজিষ্যতে || (১২৩) 
সাম্যন্ত ফলগতম্; যথা 

আপীয় পুতনায়া সহচরজননীগণত্ত চ স্তম্ভাম্। 
সদয়ঃ সমমেৰ দদৌ, জননীত্বং যঃ স এব ৰঃ পায়াৎ ॥ (১২৪) 

৫৩ ৷ বাগ-বেশয়োৰ্মধুৱতা শৃন্দারে ভাতিতং তু তত ॥ ৷" 
যথ|-- বিপিনলতাদলকুম্বমৈ-বিভূষ্য রাধাং হৰিঃ প্রাহ। কর 

তং সুমুখি কৃষ্ণপক্ষ-গ্রণয়বতী কুঞ্জদেবতা| কাপি৭ ॥ (১২৬) 
অথান্যেছপ্যস্ত চ তদ্ব্যতিরিক্ত) উহ্যাঃ। তত্র দরিগদর্শনম্_ 

মুরলীবিনোদ-বিছ্যা, হৃদ্ত| সঙ্গীভভঙ্গিরনবন্য| ৷ 
অবিকলমখিলকলাকুল-মবিরামং রাসলান্তমভিরামম্। 0১4) 

১। লৈ: সতৃষৈঃ (ক); ২ ৷ নিধাধ্য (ঘ) ; ৩। কটন বলবেশো (৪৮); 05% ৰ f ট | | ১) ; ? চু ই - (গচ); 
৬ | বিমৃশন্ (ক) ; ৭ | ‘দেবতৈবাসি ৮) ৷ সি চি ET লো 



পঞ্চমকিরণঃ ১২৮-১৩৭ ] শ্রীপ্তীমদলক্কীন্র-০কীস্ভভঃ 

অথ নারিকাভেদাঠ__ 
তত্র “পরোঢাং গণিকাঞ্চাপি বৰ্জয়িত্বাত্ৰ নায়িকা?” ইতি পরোটী-গ্রণিকয়োঃ সাধারণ্যেন রসাভাসপরত্ব- 

মেবেতি প্রবাদে। লৌকিক এব; অলৌকিকে তু শ্রীকৃষ্ণাধিকরণকরতেম্তদেকমা ্রনিষ্ঠত্ব।ঘ্ন রসাভাসঃ, 
'আনৌচিত্যপ্রবন্তিতা৷ আভাসাঃ১ ইতি ভদ্রভাবাৎ২ প্রভ্যুত ওঁচিভ্যমেব। তেন পরকীরাইবাত্তরভেদ- 
প্রাপ্তং পরো ঢাত্বমজীকৃত্য নায়িকাভেদানীহু__ : 

৫৪। স্বকীয়! পরকীয়োতি নায়িক্তাদে৷ দ্বিধা অতা | 

৪৭ 

উচানুঢোতি চ পুনঃ পরকীয়া ভবেদৃদ্বিধা ॥ (১২৮, 
৫৫। মুগ্ধা মধ্যা প্রগল্ভেতি স্বকীয়া তু জিধা ভবে | 

অধ্যা-প্রগজ্ভয়োর্ভেদাঃ ষড়, ধীরাদিপ্রভেদতঃ || (১২৯) 

ধীরা, অধীর, ধীরাধীর।__ইভি ভেদাপ্ত্ৰয়ঃ। 

৫৬। কনির্ত-জ্যার্ভরপত্তাতয়োদবাদশধা মতমূত ॥ (১২০) 

তয়োঃ বষ্গ্রকারনোর্মধ্য -গ্রগল্ভয়োঃ কনিষ্ঠ-জ্যেষ্ঠত্বং শ্রীকৃষ্ণগ্রেমভারতম্যেনৈব, ন তু বয়সা। 

মুগ্ধায়| একরূপত্বেন।নয়ো দ্দশত্বেন_ 
৫৭ ৷. তেন ভঅয়োদশ জীয়াও পরোঢা স্যাদলৌকিকেঃ | 

জয়োদশবিধা সাহপি ; (১৩১) 

লোকে পূর্বেঃ পরোঢ়। ন গণ্যভে, ভেন স্বীয়াভেদ এব ত্ৰয়োদশবিধে| গণিত পরকীয়া! ভু 

কন্তারপতর। একবিধৈব গ্রণিতা। যতো হলৌকিকে পরোঁঢ়াপি সংমন্তাতেঃ ততঃ সাঁপি ত্ৰয়োদশবিধেত্যৰ্থঃ। 

তেন মিলিতেত্যর্থঃ। 
৫৭। তেন ষড় _বিংশতির্ভেদাঃ* || (১৩২) 

৫৮। অবস্থাভিব্রথাষ্টাভিবষ্টোভরশতদয়ী ॥ (১৩৩) 

৫৯। কন্যা জ্যেন্তকনির্ঠতানম, দুমধ্যম্দুত্ততঃ ৷ 

চতুর্ভেদান্ততস্তাসাং স ছাদশশতদ্রী ॥ (১৩৪) 

৬০। অুযুতজপ্রকৃত্যাদিতয়া তাঃ সুযুঃ পুনজিধা ।- | 

ষট িংশৎ-াহিতা তেন ষট শতী নায়িকার্ভিদা || (১৩৫) 

অত্যুন্রমা, উত্তমা, মধ্যমা-ইতি ত্ৰৈধম্। 
৬১। তত্ৰ সিদ্ভাও সুসিন্ধাণ্ড নিত্যসিদ্ধা ইতি ত্ৰিধা । 

প্ৰিয়ো‘হবতীৰ্ণাস্তেন সূ্যুর্বসুসুন্যগ্ৰহেন্দবঃ (১৭০৮) || (১৩৬) 

সিদ্ধ৷ মুনিরূপাঃ, সাধনপিদ্ধ৷শ্চ; সুসিদ্ধ শ্রুতিরূপ! দেব্যণ্চ; নিত্যসিদ্ধা রাধাদ্ত| রুক্সিণ্যাদ্ভাশ্চ 

‘স্বভাবসিদ্ধাঃ। 
অধৈতাসা”্মাদিতে| লক্ষণানি-- 

j 

৬২। স্বকীয়া তু কুতোদ্ধাহা গিত্রাদযঃ স্বয়মৰ্পিতা ॥ (১৩৭) 

১। রসাভামাঃ (খ) ; ২ । কৃষ্ণে তদাভাবাৎ (ক); ৩। মতাঃ (5); ৪ | স্তাদলৌকিকা (কে); ৫। -ভিদ! (৬); ৬ | গোপ্যো- (চ); 

৭। রাখ-রুক্িণ্যাাশ্চ (ক); ৮ । অধৈযা- (ঘ)। 
: 



৪৮ 

৬৩। 

৬৭ । 

৬1 | 

৬৬ । 

৬৭ 

অথ মুগ্ধাদেৰ্লক্ষণম্-- 
৬৮। 

তত্র নবযৌবনা যথা__ 

নবমদনবিকার| যথ|-- 

মানে মৃদ্ৰ্যথ|-- 

সুরতপরাত্মুখী যথা 

অনভিমতমত্র স্থুরতম্। 
সত্ৰপ৷ যখ আপুষ্টা নময়তি বক্তমীক্ষ্যমাণা, নেত্রান্জে মুকুলয়তি ব্ৰজেশজেন। 

যান্তীষু প্রণয়িসখীষু যাতি পণ্চাণমানজ্লো। নময়তি কোমলং মনোহস্তাঃ ৷ 
১ ৷ নিগুঢ়ান্ত! (6); ২ ৷ সর্বতঃ (6); ৩। পরকীয়াত্র (6); ৪| ন্ বৰ্ণনীয়া, কৰিভিত্তক্: (চ); ৫) 

৭। প্রণয়” (6) ) 

শ্লীব্রীমদলক্কাব্র-০কীন্তভঃ [পঞ্চমকিরণঃ ১ ৩৮--১৪৮, 

যা তু বুঃচাপি গোপেন ভোকধর্মানপোক্ষিণী ৷ 
কাষেকতানা রাগেণ গরোঢা অজ এব সা || 

পিতারি-দানাৎ প্রাগেব পিত্ৰাদেৱপ্যসন্মতৌ | 

যাতানুৱাগা যা কন77 সা ভৈল্মী কুণ্ডিনে যথা ৷৷ 

পিতৃভাত্ৰাদিসকোচাৎং জথাষ্টঢাদিভয়াদাপি / 
গুঢ়া যস্য৷’ রতিগাঢা সবৰ্থাং সুৱসায়তে ৷৷ 

কাত্যায়নী-ব্রৰতপৱরা সা কন্ঠ] সর্বদা জে ৷৷ 

এবগরবিধৈব কাবিভিঃ পরকীয়েব” বর্ণতে ৷ 

পররপাণিগ্রহীত তু কৃষ্ণ এব হি শোভতে | 
নৈবান্যনায়কে যল্মাভস্মাণ্নানযত্র সা কিল ॥ 

আভিনবাবিকাসিতযৌবন-,মদনবিকাৱা মুদুৰ্মানে / 
বাৰ্ত্তায়ামাপি সুৱতেঃ, পৱা মুখী সত্ৰপা মুগ্ধা || 
পদেঃ পারিপ্রীব্যং নয়নমহবুন্মধ্যগুরুতাং 

স্তনশোণী মান্দ্যং ধিয় ইব ভ্রিয়ো« বাগব্যবসিতিঃ। 
শিশুত্বে রাধারা বিগলদর্ধিকীরে সতি তনৌ 
কিমঙগান্যন্োহচ্যং দধত ইৰ লুণ্টাকপদৰীম্ ৷ 

কটাক্ষং সোষ্যন্তী ব্যথত ইব নেত্রান্তলহরী 
নিরাতন্কং বক্ষে! জননয়নতঃ শঙ্কত ইব। 

শিশুত্বং তারুণ্যোদরয়মপি নয়ন্ত্যাস্তনুতুলাং 
স্মরৌইস্য। নিষ্পন্দং কলয়তি মনঃ কণ্টকমিব ॥ 

সখ্য! শিক্ষিতপাঠিভানি সুভৃশং বাম্যোপদেশীক্ষরা- 
-গ্যদ্তাবশ্যমভীষ্টসঙ্গসময়ে সম্পীদনীয়ানি হি। = 
ইথং চেতসি নিশ্চয়ে! ব্যজনি যঃ কৃষ্ণস্য সন্দর্শনে 
সগ্োহসৌ সহ চেতমাপস্তবাংস্ৰস্তান্মি তস্যা হাদঃ ॥ 
অয়ি গ্রাণেভ্যোহুপি প্রণয়বসতিস্ত্বং প্রিয়সখী 

মমৈবেতি প্রায়ে। নিরণয়মহং পঙ্কজমুখি ৷ 
ইদানীন্ত জ্ঞাতং ব্ৰজপতিস্থুতম্ভৈব ভবতী 
যতপ্তৎপ্ৰীত্যৰ্থং মদনভিমতায় স্পৃহয়তেও ॥ 

( ১৬৮) 

(১৩৯) 

(১৪০) 

(১৪১) 

(১৪২) 

(১৪৩) 

(১৪৪) 

(১৪০) 

(১৪৬) 

(১৪৭), 

(১৪৮) 

রিয়া (ক); ৬। প্পুহয়তি (ক,গ)। 



পঞ্চমকিরণঃ ১৪৯--১৫৫] শ্রীন্রীমদলঙ্কা্ন-কৌস্ত ভঃ 

অথ মধ্য 

৬৯। অধ7া সুললিতসুৱতা, মধযম-সমুদীর্যৌবনা নোচ্ঃ | 
ভীডাবতীষদীষৎ-প্রাগজ্ভযা নিভতবৈদ্দগ্ধযা || 

' তত্র স্ুললিতস্থরত| বথ। (৫৪শ-শ্লে।০) পনর্ধ।ভায়াং ত্বয়ি’ ইত্যাদি । 

মধ্য মসমুদীর্ণযৌবন। যথ|-- 
স্তনৌ স্তবকবিজ্রমৌ বিহসিতং এসুনে।দৃগতি- 
চে! মধুরসে। দৃশ।বভিমুখস্থিতী খঞ্জনৌ । 

ভ্রুবৌ ভ্রমরমণ্ডশী করপদং নব।ঃ পল্লবা- 

স্বমেব সখি রাধিকে মদনকল্পবল্লা ভুবি ৷৷ 
নোচ্চৈত্রীড়ীবতী যখ! 

আকুষ্টে রমণেন নীলন্সনে৯ নিৰ্মোচিভৈর।য়তৈঃ 
কেশৌঘৈনিরবাহরং সখি ভনোঃ সান্মুখ্যজমদ্দো'পনম্ | 

জিন্তেমি স্মরণেইপি ভণস্তা যদিয়ং কৰষ্ণ৷ষ্টসী য।মিনী- 
বাসী সুন্দরি সম্মুখার্ধতিমিরা পণ্চ।দচন্দ্রপ্রভ। ॥ 

ঈবৎপ্রাগল্ভ্য। যথ৷-- 
মম শ্রত্রে শব্দঃ সুরতমিতি হে কৃষ্ণ ন গতঃ 

সখীভ্যে| বাচিত্বা ভবতি দি দান্তামি ভবতে। 

ইতি স্বোক্তং প্রাঃ শুকযুবতিভির্ভষিতমসৌ 
কয়েদং বঃ প্রোক্তং বচ ইতি সথীঘেব নিদথে ৷ 

নিভূভবৈদগ্ধ্য1! যথ|-- 
পরীরস্তং সেহে কথমপি মুখাস্ভে।জমধুনঃ 

প্রপাণে-নানেতি ব্যধিত করকম্পং কিমপি যা। 

স্বয়ং লন্বোচ্ছাসং জঘনভুবি বাঁজঃ স্থগয়িভুং 

স্বয়ং স| শ্রীকৃষ্ণ কিমপি পরিরেভে দৃঢ় তরম্॥ 

অথ প্রগল্ভাঁ_ 

৭০। তরুণী অদ্নমদান্ধা, ৰতিৰণকুশলা দৱজীড়া ৷ - 

ভাবোন্নতা প্রগল্ভা, টবদগ্চযাক্রান্তনায়কা১ কাথিতা //' 

_ তত্ৰ তরুণী যথা 
দাহোত্তীর্সুবর্ণগুর্ণকলসৌ বক্ষে।জযো যুগ্রাকং 

স্মেরেন্দীবরদামতোরণততিঃ স্িগ্ধাঃ কট।ক্ষোর্ময়ঃ। 

শোণিঃ শিল্পতরজমঙ্গলময়ং সিংহাসনং নিগিত| 

তুং কামোৎসবমণ্ডলৈকরচন৷৩ কেনাঁজি চন্দ্ৰাবলি ৷৷ 

১। ব্রজরাজজেন বসনে (ঘ); ২ ৷ “বল্লভা (6); ৩। -মওনৈকরচনা৷ (5) | 

৪৯ 

(১৪৯) 

(১৫০) 

(১৫১) 

(১৫২) 

(১৫৩) 

(১৫৪) 

(১৫৫) 



1 

| 
তু 

v 

| 

৫০ 

মদনমদান্ধ৷ যথা 

রতিরণকুশল! যথা 

ননীলীমদলঙ্কার-কৌস্তুভঃ 

লিষ্ট শ্লিয়তি গোকুলেন্দ্ৰভনয়েনাচুম্বিত। চুন্বতি 

স্বচ্ছন্দং লিখিত! নখৈর্ন ধপদৈরাভূষয়ত্যজকম্। 

শিক্ষিত্বা তত এব পুষ্পধনুষঃ সংগ্রামবিষ্ঠাণিয়ং* 

তন্ত ক্ষোভকরী যদৈষ্ট তদিয়ং বিদ্যা! গুরুক্ষোভিকা ॥ 

অন্টো ইন্যপ্রণয়প্রক!শপরয়োরন্যো ইস্নির্মাল্যয়োঃ 

শ্টামামাধবযোর্নিরীক্ষ্য বপুষেৰ্লগমীং রজন্যাঃ ক্রয়ে। 

সখ্যা এব মনোজ-সঙ্গরজয়ন্রীসূচকা চার্বকে 

সামানাধিকরণ্যমগ্রতিহতং মেনে সখীনাং গণঃ ৷৷ 

ইয়মেব দরব্ৰীড়াভাবোম্নতাদিঃ। 

অথ মধ্য গ্রগল্ভয়ো দীঁরাদিভেদ-কথনম্। তত্র মধ্যাধীর! বথা২__ 

৭১ । 

স| যথ|--(তৃতীয়কিরণে 

যথা__ 

যথা 

সত্যভামোক্তিঃ। 

প্ৰিয়ং টবদগ্বক্রোভ্যা মধ্যাধীৱা বদেছ্ক্ুষা | 

৭১তম-শ্লে॥০) ‘পদ্বি্যহং কুমুদিনী কিল সৈব সত্যম্’ ইত্যাদি । 

৭২। ধীৱাধীৱা তু কদিতৈঃ ; 
উৎখাতং গুরুগৌরবং কুলবতীরীতিশ্চ নিঃসারিত। 
কৃষ্ণ ত্বৎপ্রণয়েন তৎ কথমিদং কাপট্যমালম্বসে। 
ইত্যালপ্য তদীয়গীতবসনেনা বৃত্য বস্তু ম্ুজং 
বাল। কেবলমশ্রুমিশ্রিতমুখী চারুস্বরং রোদিতি ৷৷ 

৭২। অধীরা নিৰ্্লুৱোজ্তিভিঃ ॥ 
সাক্ষ৷দ্বতিনি জীবিতে মম কথং শাঠ্যং ত্বমালন্বসে 
ধিত্মাং ত্বাঞ্চ ধিগ।বয়ে।ঃ স্ুজনতাং ধিক্ প্রেম ধিক্ তদ্যশঃ। 
কিং ক্ৰমঃ১ পুরুঝোত্তমে।হজি জগতাং5 ভৰ্ত্তাসি ময্যেব তে 

ধূর্ত ন হি তেন তে গুণগণঃ কিঞ্চিত্তরাং হীয়তে ॥ 

অথ প্রগল্ভ।ধীর।দি-লক্ষণম্ - 
৭৩। 

যথা 

যদি প্রগজ্ভা ধীৱা স্যাদবহিথাবহেলয়া | 
উদ্াান্তে প্রকতাৎ কোপাদ্াাদৱং দর্শয়েছুবাহিঃ | 
কিং পাদান্তমুপেষি নাস্মি কুপিতা নৈবাপরাদ্ধো৷ ভবান্ 
নির্থেতুন হি জায়তে কৃতধিয়াং কোপোইপরাধোহথবা। 
যোগ্য! এব হি ভোগ্যতাং৫ দধতি তন্নানৌচিভী৬ কাপি নৌ 
তেনাছ্য।বধি গোকুলেন্দ্ৰতনয় স্বাতন্ত্যযেবাস্ত তে॥ 

[পঞ্চমকিরণঃ ৬ ৫৬১৬৪ 

(১৫) 

(১৫৭) 

(১৫৮) 

(১৫৯) 

(১৬০) 

(১৬১) 

(১৬২) 

(১৬৩) 

(১৬৪) 

31 =নিমাং (6) 5 ২ | মধ্যাধীরাদিলক্ষণং (ঘ); ৩। ন্ (ক)? ৪। জগতী- থে)? ৫ যোগ্যতা (২); ৩। তন্মানৌচিতী (ক)! 



পঞ্চমকিরণঃ ১৬৫-১৭৩ ] ক্রীশ্বীমদলক্কার-০কীস্ভভ্ ৫১ 

যথা বা দুরাদুখিভমন্তিকং ময়ি গতে পীঠং কৰেণ।পিতং 
স্মিত ভাষিনি ভাষিভং মৃতু সুধু।নিঃস্যান্দি মন্দং কিয়ৎ। 

আরঢ়েহদ্ধমথাসনং প্রকটিভং সৌভাগ্যমাগ্নিস্যৃতি- ৷ 
পরত্যাস্লিষ্টমবামতৈব সুদৃশে! ব।মত্বমাখ্যাপযৎ ॥* (১৬৫) 

৭৪। ধীৱাধীৱঞ্রগল্ভা তু সাকুতির্বচনৈমু্ভুঃ ৷ - 

প্ৰিয়মুচ্দৈঃ খেদয়াতি ; (১৬৬) 

যথ|-- নৈতাবতাপি সময়েন তবোপলন্ং চেতে| বদন্তরগটতৈব তদ! ৰূণীতে। 
ভপ্ডেইপি চেতসি মমাবিরতং যদাস্্সে, পূৰ্ণাস্মি তেন কিমনেন বহিঃস্থিতেন ॥ (১৬৭) 

স্থিতং স্হিভিঃ। 
৭৪। পৱাহবীক্ফ্যৈব নিল্দাতি | (১৬০) 

পর! অধীর প্রগল্ভা, অবীক্ষ্যৈব আদৃষ্টেব। 
যথা  জখ্যঃ কথং পরিমলে। বিমলঃ প্রস্পী, শ্য।মে! নিলীয়২ চিরমস্তি কুতঃ স বামঃ। 

তল্লান্তিকে তব নিবারয়তাশু বাতুঃ ধূর্ভৃপ্ত তস্ত বদনং ন বিলোকয়ামি ৷৷ (১৬৯) 

অথাসাং জ্যে্ট-কনিষ্ঠত্বভাবোত যথ|-- 
একত্ৰৈব কতা সনং স্থিতবতী রাধা! সমং শ্যাময়৷ 

হ্যামেন প্রহিতং সমং স্ুমনসাম।সাছ্য দ।মদ্বয়ম্। 

খ্যামাবক্ষদি দাতুমৈচ্ছদ্ুভয়ং সাকৃষ্য ভদ্বক্ষ'ল 
প্রাদাদেকমথাবভার্ষ৪ কবরীপুজাং চকা রত্বনঃ ॥ (১৭০) 

তত্র শ্যাম।য়াঃ কনিষ্ঠত্বং ব্যঙ্্যং কবরীপুজাশব্দাভ্যা ম্। 

৭৫। মুঞ্ধা মধ্যা গ্রগল্ভা চ মিশ্রভাবাৎ পুনন'ব || (৯৭১) 

আদিমুদ্ধা॥ মধ্যমুগ্ধা, অন্তিমমুদ্ধ। চ। এবমন্তেশুগীতি নব। 

অত্র মুগ্ধীত্রৈবিধ্যং ঘথা_ 

মানগ্রাহণ-সাগ্রহ-প্রিরসী-শিক্ষোপরে ধাদসৌ 

তুঙ্ণীমেব চিরং নিমীল্য নয়নে নজ্রাননৈব স্থিতা। 

রোষান্ধন্ত* মদীয়দূষণকথ। বেশেন বাচালতাং 

শ্ৰুত্বা বন্ধুজনস্ত কাতরমুখী কর্ণং করেণারুণৎ ৷৷ (১৭২) 

নেত্রে কিং বিনিমীলরমি দয়িভস্তত্রাপি সংদ্ৃশ্যতে 

চেতঃ কিং কঠিনীকরোমি সততং তত্রাপ্যসৌ খেলতি। 

দোষান্ কিং গণয়|মি তন্ত গুণভাং গচ্ছন্তি তে তৎক্ষণ।- 

ন্লানোইন্যেন পথ! ভবেদ্যদি তদ! সখ্যঃ' স এবোচ্যতান্॥ (১৭৩) 

* ‘যথ| বা_ দুরাদুখিত-'***** বামত্বমাখ্যাপয়ং ৷? ইতে)ষ শ্লোকঃ ‘গ'-করলিপ্যাং তথ! ‘৬’-এম্থেহপি নাস্তি । 

১। প্রকটিতে। হর্ষাদরঃ নিয়তি (ক,খ) ; ২। বিলীয় থে,গ) ; ৩। কনিষ্ঠস্বভাবো (খ), -কনিষ্ঠভবভাবো (ঘ); ৪ -মথাবতীয (5); ৫। তত্র 

(ঘ,চ); ও | ক্রোধান্ধান্ত (6) ; ৭1 সগ্থঃ (6)। 



৫২ 

রোমাঞ্চৈঃ সমমুখিতং প্রথমতে! মানেন সার্দং দৃশো- 
রশ্রু চ্যাবিভমাননেন চ সমং নীতং মমাংহোহপ্যধঃ। 
সখ্যম্চাভরণৈঃ সমং মুখরিতাস্ত,ক্টীকতাং প্রাপিতা 
মামালোক্য চিরাজিতোহপি সদৃশ! কোপস্তয়! বিস্মৃতঃ ॥ 

অথ মধ্যাত্রৈবিধ্যম__ 
পাঁদান্তংগ্রমিন। চিরানুনয়িনা নীতা প্রসাদং শনৈ- 

রাহার্যস্ব'লতং ময়। নিগদতা ভুয়ঃ কৃতে সাহসে । 

্যঞ্চকন্ধরমুতস্মিতং ময়ি মনাগবব্যাপারয়ন্তী দৃশং 
সীমন্তাগ্রনিবেশিতাঞ্জলিপুটং রাধ! ব্যধাদ্বন্দনন্॥ 
আলি ত্বং বনম।লিন| নিগদিতা১ প্রাণেশ্বরি শ্রীরতাং 

. দৈবাদেব২ মমানয়ঃ সমজনি ক্ষন্তব্য এষ ত্বয়।। 

ইত্য।কর্ণ্য সথীমুখ।€ প্ৰিয়ৰচে| মধ নমাধুন্বতী 
সা স্মিত্বৈন শিখ।মণিপ্রণরিনং চক্রে প্রণামাঞ্জলিম্ ॥ 
দুর।দৃদ্ৰ।ঘয়তেইবণগুণ্ঠনপটং লীলা নুলী শুদ্রয়। 
প্রত্য।সেদুষি ময্যসৌ করযুগেনাপাদরত্যঞ্জীলিম্। 
আপৃষ্ট৷ননপদ্মম।নময়তি স্পুষ্ট। সমুৎকম্পতে 
দাক্ষিণ্যং কিমু বামতাথ স্বৃতনোন1বেদি কিঞ্চিন্ায়! ॥ 

অথ প্রগল্ভ।ত্ৰৈবিধ্যম্- 
দুরাদু্থিতমন্তিকং ময়ি গতে গীঠং করেণ।পিতং 
স্মিত্বা ভা'ষণি ভাষিতং মৃদু সুধানিঃস্তান্দি মন্দং কিয়ৎ। 
আন ঢ়েহৰ্দ্ধসথ৷সনং একটিতং সৌভাগ্যমাশ্লিষ্ততি 
প্রত্যা শলিষ্টমব।মভৈব স্বদ্ৃশে| বামত্বমাখ্যাপর€ ॥ 

অতিগুড়ম।নত্বাদিয়ং এগল্ভ৷গ্ৰিমদশ।স্থিতৈৰ । 
নে! সঙ্গীতকমালপন্তি ন শুকীরধ্যাপয়ন্ত্যালয়ো 

নানন্দস্তব মন্দিরেহগ্ কিমিতি স্বং দেষমীচ্ছাদরন্। 
 যদ্যুচেহহমিদন্তয়।পি জগদে ভুগ্ন।রুণাপাজর। 

ভ্যং ধূর্তধিরে নমো হস্ত ভগবন্ মহাঞ্চ বীতন্ুয়ে ৷ 

অন্তিমপ্রগল্ভ যথ।-(১৫৬তম-ঞ1?) “শিষ্ট শ্লিয্যতে গোকুলেন্দ্রতনরম্ঠ ইত্যাদি । 
অথ।স।মবস্থাভেদেনাষ্টবিধত্বমুচ্যভে ৷ লক্ষণেনৈৰ সংজ্ঞ| গ্রম্যা। 

তত্র বিরহোওকষ্ঠিতাদি-ক্রম- 

৭৬। ৬ প্রাগেব লরন্ধসন্দাপি* হৈতুকে। 
বিরহে থতোতকণা বিৱাহোৎকাৰ্ততা । মতা ॥ 
১। on গর্ত 0); ২৷ দৈবাদেব (ক টির ৩। উনি (৬) ৷ 

2 ৷ ৰ শ্ৰীন্ৰীমদলঙ্কার-কৌস্ত ভঃ [ পঞ্চমকিরণঃ '১৭৪- ১৮, 

(১৭৪) 

(১৭৫) 

(১৭৬) 

(১৭৭) 

(১৭৮) _ 

(১৭৯) 

(১৮০) 
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হৈতুক ইতি মান।দিহেতুকে, ন তু কেবলে বিরহে। 

যথা আন্তঃ কৃন্ততি মৰ্ম্ম মুযুরয়তি প্রাঁণান্ পিনষ্টীৰ মে 
দৌরাজ্ম্যাদ্বদনাদরেো।হদ্য বিহিভঃ কৃষ্ণে ময়! মূঢ়য়।। : 
তং বা সঙ্গমযস্ব সুন্দরি ময়| মজ্জীবিতং তেন বা! 
দ্বাজ্যাং নাপরমস্তি কিঞ্চিদপি মে সন্তাপনির্বাপকম্ ৷৷ 

৭৭। সঙ্কেতস্থং প্ৰিয়ং জ্ঞাত্বা সহ সখ্যোকিকাথবা | 
গতভীর্যাইভিসব্রাতি সা ভবেদভিসারিকা ॥ 

যথা__ শ্যাম তব মভিসর্তৃমন্ধতমসে প।দ।ৰ্পণপ্রক্ৰমে 
অস্তে। নীলনিচোলকস্তনুরুচ৷ নিধূতিমন্ধং তমঃ। 
বিশ্বং তাবদিলাবৃ তায়িতমভুদগৌরেইমিলদ্গৌরিম! 
ভেনালক্ষিভমাজগায স্ুতনুঃ প্রেম্ণস্তবেদং যশঃ ৷৷ 

৭৮। জ্ন্যাসক্তেন কান্তেন খণ্ডিতাশা তু যা নিশি ৷ 

-_ প্রাতভ্তদ্ভোগটিক্ভানি বীক্ষ্যোধিয়া তু খণ্ডিতা ॥ 

যথ। (তৃতীয়কিরণে ৭১তম-এ1০)__পস্থিন্যহং কুমুদিনী কিল সৈব’ ইত্যাদি 

৭৯। দুতীভিঃ প্রার্থমানোহাপি গন্তাত্রীত্যুক্তবানাপি ৷ 

- দৈবান্নায়াতি যত্কাত্তো বিপ্রলজেতি সা স্মৃতা | 

যথা স্কুমুখি স কিমবাদীদেষ বামাতি ভস্মাৎ, কথমজনি বিলম্বে| মান্ম ভুঃ সন্দিহান|। 

কথয় কিছু ভবত্যা বান্তভে তত্র ভুয়? কিমথ মদস্ুতির্বা ভুল্যমেতদ্দ্বয়ং মে ৷ 

৮, কোপেনান্তারিতা যা তু কলহান্তৱিতা তু সা ॥% 

যথা অন্ম৷ভিঃ সহ চাটুকুন্ন গণিতঃ পাদানভে। মাধবঃ 

কোপোহয়ং বহুমানিতো ন চ বয়ং প্রাণেশ্বরো নাপ্যসৌ। 

চন্দ্র্চন্দনমারুভঃ পিকরুতং সম্ভুয় সৰ্বং যদ! 

তামুদ্বেজয়িত| তদৈষ সকলং কোপঃ সমাধা তাতে 

৮১। বাসগেহে’ বেশভুষা-তাম্ক,অ-বসনাদিভিঃ ! 

দুসজ্জাইপেক্ষতে কান্তং সা স্যাদ্ৃবাসকসজ্জিকা ॥ 

যথ।__ তাশ্ুল-মাল্য-বসনীভরণানুলেপাঠ সম্পাদিতাত্তব কৃতে স্বয়মেভয়া যে। 

তে হোব তাং ত্বয়ি বিলম্িনি তৎক্ষণেন, সন্তাপয়ন্তি বিতুদন্তি বিমোহরন্তি ৷ 

৮২। কার্যান্তরেণ প্রবাস গতে সতি মনোহাধিপে ৷ 

তন্মনস্কৈব যা তির্তে সা সযাৎ প্রোষিতভর্ভুকা ॥ 

+ শ্লোকস্ত প্ৰথমাৰ্দ্ধতয়| গ্রন্থে অধিক পাঠঃ__পাদানতপ্রিয়ং ত্যক্ত | পণ্চাত্তাপবিমংষ্ট্ল| ৷ 

১। বাসগৃহে (ক)। 

৫৬ 

(১৮১) 

(১৮২) 

(১৮৩) 

(১৮৪) 

(১৮৫) 

(১৮৬) 

(১৮৭) 

(১৮৮) 

(১৮৯) 

(১৯০) 

(১৯১) 



৫৪ 
যথা-- 

৮৩ । 

যথা 

অথাসামলঙ্কারাঃ_ 

৮৪। 

৮৫ । 

৮৬। 

৮৭। 

শ্রীশ্রীমদলঙ্কার-০কীন্তভঃ [পঞ্চমকিরণঃ ৯২২০২ 

ন বাণী ন স্পন্দৌ ন চ নয়নপঙ্কেজলহরী 

ন বীণাদের্গানশ্রতিরপি ন চালীজনকথ৷। 

কুরূন্ যাতে কৃষ্ণে পুরি পুরি মহিষ্যঃ সমভবন্ 

পটে চিত্রোৎকীর্ণ। ইব বিরহবৈধুর্যতনবঃ॥ টিং 

নিরন্তর প্রেমবশাৎ পাৰ্শ্ববৰ্তীৱ যওপ্রিয়ও । 

বাগবশ-প্রায় আভাতি সা সযাৎ কাধীনভর্ভকা ॥ (১৯৩) 

ইয়ং মম সখী প্ৰিয়া রচয় বেশমন্তাঃ স্বয়ং 

গ্রসাদয় সখীমিমাং ময়ি বৃথৈব জাতক্ৰুধম্। 

ইতি প্রণয়কৌতুকাদিব নিযোজিতে৷ রাধয়। 
চকার রূসিকা গ্রণীরথ তথ! তথা মাঁধবঃ॥ (১৯৪) 

যৌবনে সত্তুজান্তাপামষ্টাবিংশাতিলংখযকাঃ | 
অলকাব্রাষ্তত্র ভাব-হাব-হেলান্তয়ো হন্ছজাও ॥ (১৯৫) 

শোভা কান্তিশ্চ দ্রীপ্তিশ্ড মাধুৰ্যঞ্চ প্ৰগল্ভতা ৷ 
ওদার্যং ধর্যমিত্যেতে সপ্তৈব সুযুৱযত্নজাঃ ॥ (১৯৬) 

জীলা বিলাসো বিচ্ছিতিবিব্বোকঃ কিলাকিঞ্চিতম্ । 
মোট্টায়িতং কুটমিতং বিভমো ললিত মদঃ | (১৯৭) 

বিক্তত তপনং মৌদপ্ধযৎ বিক্ফেপপ্চ কুতুহলম্ । 
হাসিতং ঢাকিতং কোলিৱনুভাবাদিমে পৃথকৃ ॥ (১৯৮) 

য্তপ্যেবু কেচিদনুভাবসদৃশাও সন্তি, তথাপি পৃথক্। তে ভু রলাভিব্যঞ্জকাঃ; এতে তু রসাভি- ব্যঞ্জকত্বেইপি স্বভঃ সমর্থ? তেনালঙ্কার। এব। তত্রৈষাং লক্ষণম্; ভাবো যথ|-- 
‘“নিৱিকাৱাত্মকে চিত্তে ভাবঃ গ্ৰথমবিক্ৰিয়া / ৮৮ । 

আল্রম্বলোদ্দীপলোখ-ভাবাদপি স চ দ্বিধা | (১৯৯) 

তত্রালম্বনৌ্ে। যথাঁ_ 

আধুলিকেলি শতশঃ সহ যেন যেয়ং, প্রাগল্ভ্যচারু স্ুচিরং৯ কলহায়তে স্ম। 

তং শ্যা মন্ুন্মরমপূর্ব মিবেক্ষমাণা। স। গগুয়োঃ পুলকমণুলিক।ং২ তনোতি ॥ (২০) 

উদ্দীপনোণো। যথ|-- 
এতানি তানি নলিনীবিপিনানি বাপ্য।-মেতে ত এব মধুপা নলিনাননেষুও। 
আবাল্যমের কলিতানি কিমগ্ঠ রাধা, নৈবাঁবকর্ষতি বিলোচনমেষু লগ্নম্ ৷ (২০১) 

৮৯ ৷ স্রেতাদিবিকারিস্ত ব্যজ্তোইসে যাতি হাবতাম্ // কি) 

১ রুচিরং (ক); ২! “মণ্ডনিকাং (6); ৩। নলিনীবনেষু (ক) | 
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অসৌ ভাবঃ। 
লোলেন কিঞ্চিদলসেন চ কিঞ্চিদক্ষা, সা যদ্বিভেদ হৃদয়ং ব্ৰজর।জসূনোঃ। 
তত্যাস্তদেব হৃদয়েন সমং তদন্ত-স্তেন।ধবনৈব নু বিবেশ নবোহনুর।গঃ৯ ॥ (২০৩) 

৯০। (হলা স এবাভিলক্ষ্যাবিকারঃ পারিকীর্ভযতে ৷৷ (২০৪) 
স এব হাব এব। 
যথা একমপ্যতিরহোহুপি তমেক।-পুৎস্ুকীপি সখি নাহমপশ্যম্। ১ 

কে।মলং কুবলয়াদপি হন্যাৎ, সাহসেন কতমেন কটাক্ষ: ৷ (২০৫) 

৯১। হেব শোভা ভাবণ্য-প-বেশাদিভিযুতা ॥ (২০৬) 
যথ|-- বেশে। নবঃ প্রতিনবঞ্চ বরে। নৰীনং, ল।বণ্যকং মধুরিমাহুপি নবীন এব। 

কৃষ্ণ নুরাগসরসী-সততা বাহে, তস্য! বভূবুরতিদৌত২নির।বিলানি ॥ (২০৭) 

৯২। শোভৈব মন্মথোন্মাথাৎ কান্তিৱুদ্দাপিতদ্যুতিঃ || (২০৮) 

যথা_ কে! বেদ রে সখি লগিষ্যতি দৃষ্ট এব, কে! বেদ জীবমপনেষ্যতি* লগ্ন এব। 

প্রেণ্জোলিভিঃ পরিমলৈঃ সহসান্ধর।সো, শ্যামে| রসঃ পরিচিতে| বদ কোঁহপরাধঃ ॥ ২০৪) 

৯৩। কান্তিরেবাতিবিভীর? দীপ্তিৱিত্যুচ্যতে বুধৈঃ ৷৷ (২১০) 

যথ|-- ধৌতাশ্রুভিঃ প্রসব এব কট।ক্ষভূমি-রুচ্ছধাদ এব কুচরত্বখনিঃ প্রতপ্তা। 

বালং বৱস্তদনুরাগ ভৱক্ষমত্ব,মধ্যাপ্য কেন গুণিনৈবমকারি রাধে॥ (২১১) 

৯৪। 'র্বাবস্থাবিশেষেষু মাধুৰ্য রমণীয়তা || (২১২) 

যথ|-- জলাবগাহে চ্যুতমেখলায়াঃ শৈবালবল্লযব বভৌ নিতন্বঃ। 
অকৈতবং রূপমহেতুহার্দং, সৰ্বাস্ববস্থস্থ সদৈকরপম্ ৷৷ (২১৩ 

৯৫ ৷ প্রগল্ভতা নিৰ্ভয়ত্বম্ ; (২১৪) 

যথ|-- (১৫৬তম-ক্সে।০) ‘শ্লিষ্ট| গ্ৰি্যৃতি’ ইত্যাদি৷ 

৯৫ ওদাৰ্যং বিনয়ঃ সদা ৷ (২১৫) 

যথ।_ অখ্যে| নিটজিরেব গুণৈর্ভবদ্ব্ধা, ময্যেব ততব্তযনুরা গসৌরভম্। 

ন চান্যসাদৃগুণ্যমপেক্ষ্যৎ সৌহৃদং, প্রকাশরন্তীহু নিসর্গসাধবঃ ৷৷ (২১৬) 

৯৬। সুখে দুঃখেহপি মহতি ধৈর্যং স্যায়িধিকাৱতা' ॥ (২১৭) 

যথ|-- আস্তাং তদীয়নবযৌবনপূর্ণবাগী, কাইপীয়মত্ৰ ন করোমি নিমজ্জনেচ্ছাম্। 

ইচ্ছামি তং কমপি কালমলজ্জমুচ্ষৈ-রা ্ রন্দিতুং স্থযুখি হা প্রিয় হ। প্রিয়েতি৬ ॥ (২১৮) 

৯০৭] অপ্যৈর্বোশেৱলঙ্কাৱৈলীলা ৰত! ॥ (২১৯) 

স] চ দ্বিধ৷"--স্বগত|, সখীগত৷ চ। স্বগত! চ দ্বিধ|--স্বকৰ্ভৃকা’ প্রিয়কর্তৃকা চেতি। 

ক্রমেণোদহরণে_ 

বৰ্হেণ বন্ধচিকুরা করকৃ৯গ্তবেণুগরা মুচ্য গীতবসনং বনমালিকাঞ্চ। 

কম্তরিকাচিত”তনূ, রভসাদিয়েষ, রাধা স্বম্গমুপ গুহিতুমঙ্গকেন ৷৷ (২২০) 

১। নবানুরাগঃ (থ); ২। অভিধৌত- (ঘ); ৩ ৷ জীবমপি নেযাতি কে); ৪1 অবেক্ষ্য (গ) ; ৫। -্লিবিকারিতা (ক) ; ৬ হা প্রিয় চেতি 

রাবৈঃ (ক) ; ৭1 দ্বিবিধ| (ঘঙ); ৮। কম্ত:রিকাঞ্চিত- ()। 

ই 2 ইক 
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কাঞ্চিৎ সখীং কুবলয়োদরসোদরাঙ্গীং, কৃষ্ণাকৃতিং সমুপকল্ল্য বিভুষণাছোঃ। 

আলিঙ্গিত্ং কৃতমতিঃ স্বরমেব রাধ!, দ্বেধা বিভক্তমুপলন্ধবতী প্রমোদম্ ॥ 

স্বগিতপ্রিয়কর্তৃকা* যথ৷-- ৰ ৰ 
সীমন্তচারু দয়িতস্তু বৰন্ধ বেণীং, রাধা শিখণ্ডবলয়ৈঃ স চ মৌলিমস্তা৷ঃ। 
অন্থ্যোইন্যবেশপরিবৰ্ত্তনকৌশলেন, দ্বাভ্য৷মলভ্যত বিশেষরতেঃ প্রমোদঃ ॥ 

/ 

৯৮ ৷ যানস্থানাসনাদীনাং মুখনেত্রাদিকর্যণাম্ ৷ 
বিশেষো দয়িতালোকে বিল্রাসঃ পরিকীর্তাতে২ ॥ 

যথা. টকশ্চিচ্চামরপাণিভিঃ কতিপয়ৈস্ত।ম্লপা ত্রীকরৈঃ 
কৈশ্চিচ্চাসনধারিভিঃ পরিজনৈধুৰ্ভাতপতৈঃ পরৈঃ। 
সংবীত| মণিযানতো ইবরুরুঃ শ্রীশে নিখাতেক্ষণ। 

যোষিন্মৌলিমণীবরা! ইব কুরুক্ষেত্রং সমেত্যাজনা) | 
যথা বা সখ্যৈকয়। মুগ্রি ধৃভাংশুকাঞ্চলা, সংবীজ্যম।ন| দলম।লয়াদ্যায়।। 

অবেক্ষমাণা দয়িতং বিদুরত-১শ্চিনে।তি মন্দং কুস্ুম।নি রাধিকা ৷৷ 
কেচিত্তুঃ যানং গতি স্থানং স্থিতি আসনমুপবেশঃ। 

ভদ্মতে যথা স্থিতিৰ্মদতরালস| ন গরিমাণমালম্বতে 

গতিঃ প্রকৃতিমন্থর| ত্বরত ঈষদেব ক্ৰম|ৎ ৷ 
সলীলমবলে।কিতং নমতি বন্ধতে শঙ্কতে 
স্বভাব ইব লঙ্ঘিতঃ প্রিয়সমীপভো র।ধয়| ৷৷ 

৯৯ ৷ ‘জ্োকাংপ্যাকল্পৱঢনা বিচ্ছিত্তিঃ কান্তিপোষক্কৎ ||” 
যথা দ্বিত্রাণি পাণ্যেণিকঙ্কণ।নি, কৃত্ব। পরিত্যক্ত-সমস্তভূষ!। 

একং দধে বক্ষসি নীলরত্নং, তেনৈব রাধা! নিতরাং বিরেজে ৷ 
১০০। গর্বেণ বস্তনীষ্টেহাপি বিবেবোকঃ স্যাদনাদৰঃ || 

যথা-- সৌৰনভ্যহারিৰ্বপুষে।ইনুলেপনৈঃ সৌন্দর্যদো মণিভূষণৈরিতি। 
অনাদরা তেখপি তানি সখ্যাঠ,, প্রেমোপরোধেন বভ।র রাধা ॥ 

যথা রা কৃষ্ণেন হর্ষাদুপটৌকিতানি, নির্মার পুস্পাভরণানি যানি। 
উচ্চৈরভা্টান্যপি তানি রাধা, নৈচ্ছদ্গভীরপ্রণয়স্মরেন ৷ 

১০১। অমৰ্য-হাস-বিত্রাস-শুত্তৱোদন-ভৎসনৈঃ | 
._ নিষেধৈশ্চ> ৰতাৰন্তে কিলকিঞ্চিতমিষ্যতেঃ Il 

বথা-- অরালা। জঞৱল্লী ন্মিতস্থমধুর| ভৎসনগিরে| 
স্থষ! কম্পঃ শুফংরুদিতমভিলাষেইপি মহতি। 
নিষেধো নেত্যন্তাঃ করকমলরোধেন সকলং 
হরেরাসীদেতৎ কুম্থুমধনুযোইনুগ্রহ ইৰ ৷ 

৯। স্বগত! শ্ৰিয়কৰ্ভুক| (খ) ; ২। পরিকল্পাতে (৬); ৩ | নিব (ৰ); 5 

(২২১) 

(২২২) 

(২২৩) 

(২২৪) 

(২২৫) 

(২৩৩) 
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১০২। ভজঙ্ঞাবভুগ্নমনসো বজ্লভসয কথাদিয়ু | 

মোট্টায়িতং তং তং সমাখ্যাতং কৰ্ণকণ্ড্য়নাদিকম্ | 

আদি-শব্দাজ্জ স্ত।-গীত্রমোটনাদি। 

বথ।__ 

জ ম্তাদি যথা 

যথা বাঁ 

বন্ধুৰ্বাণবিলে!ল-কঙ্কণভূতে| বাম্ত দে।বঃঃ৯ শনৈ- 
রুংকম্পেন কণিষ্ঠর। বিদধতী কর্ণস্ত কণ্ডুয়নম্। 
পুম্পেবে।ঃ পৃভনেব সঙ্গরজয ঈসুচনং২ ব্য/তনো দু 
ঘণ্ট।নাদনিয়ং কুরজনয়ন। দর্পেণ কৃষ্ণ।ত্তিকে ॥ 

আন্টোন্ত গ্রথিতান্ুলীকিসলয়া মুন্নীর বাহুদ্বরীং 

জ স্তারস্তপুরঃসরং বিদধতী গাত্ৰস্ত সংমে|টনম্। 

মীলন্নেৱযুৰে।জয়ে।নখপ৷দ-ব্য।দ।ন-দীন।নন| 

নানানেত্তি পুনর্/থক্ষতধিয়। স| কৃষ্ণপ।ণী দধে ৷ 

সংগৌপায্য পটাঞ্চলেন ভনুন| নিঃসারি-দন্তা বলী- 
জ্যোৎস্সান্ডিঃ স্নপিভেন দক্ষিণকরাকৃষ্টেন বক্তণন্থুজম্। 

লীলোল্লাসিতকন্ধরং স্ৃদ্ুকলৈর্বামা সু'লচ্ছোটিকা- 

নিঃস্ব নৈশ্চলকন্বণত্বনসখৈঃ শ্রীরাধিকাইজ_স্ততত ॥ 

যথা ৰ|-- অলসবলিতমূধ্বাক্ত্য হূর্দোপকণ্ঠে, বলয়িতমিদঘন্যেভ্যেন সংসক্তপাণি। 

ত্রিকবিবলনভঙ্গীগসজি মোট্রারিভায়াঞ পরিধিরিব মুখেন্দোর্ভাতি দোঁদ্ব ন্বমস্তাঁঃ ৷ 

১০৩। 

যথা 

১০৪ । 

যথা 

১০৫ 

যথা 

১০৬। 

১] দোষঃ (খ); ২। -সুচকং (কথ) ; ৩। শ্রীরাধক1 জমতে ক); 

৮৮ 

ভনগ্রহাসযপানাদো ক্ৰিয়মাণে প্রিয়েণ চেত | 

বহিঃ ক্রোধোহন্তরগ্রীতে তদা কুটামিতং বিদুঃ ॥ 

স্তনকনকঘটীং পটামুদণ্ত, স্পৃণতি হুরৌ বহুংভগি-ভন্ুরলাঃ। 

ইর্নমসরসবাণি পাণিরোধাৎ, কৃতকরুষা পরুষ। কষায়িভাসীৎ ॥ 

তৰয়া হৰ্ষৱাগাদেদ য়িতাগমনাদিয়ু / 

ভুষাণাং স্বপদাদন্যপদে ন7াসন্ত বিভমঃ ॥ 

তাধা€ কাঞ্চীং কণ্ঠে জঘনভুবি হারং চরণয়োঃ 

কৃশাঙ্গী কেয়ুরে ভুজলতিকরো ূর্পুরযুগন্। 

কিমন্ৈংরন্যো ন্যং মধুমথনসঙ্গোৎসববিধ
্ঁ 

গ্রসাদে। ব্যাতেনে প্রণয়পিশুনঃ অস্মবিভাবৈ? | 

‘সুকুমাৱতয়াঙ্সানাং বিন্যাসো ভাতিতং ভবেংৎ | 

প্রসুনতল্লে। দর সঙ্গদুন? লৃণং বপুৰ্মে সখি নৈতি নিদ্ৰ'ম্। 

“মদো বিকাৱঃ সৌভাগ্যযৌবনাদ্যবলেপজঃ
 ॥' 

৫৭ 

(২৩৪) 

(২৩৫) 

(২৩৬) 

(২৩৭) 

(২৩৮) 

(২৩৯) 

(২৪০) 

(২৪১) 

(২৪২) 

(২৪৩) 

(২৪৪) 

(২৭৫) 

৪1 ব্রিকব্িলবিভঙ্গী- (6); ৫ | বর- (থ); ৬। কিমন্থো- ক)। 
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যথা__ দুতীতিরাত্মগুণগৌরবসংপ্রয়োগৈঃ শক্যো ন অঙমরিতূ্চ কলা বতীভিঃ। 

অন্যর্থিতোহপি স ময়! পরসন্ম গম্তঃ, নাপৈতি মে সখি গৃহাৎ ক্ষণগপ্যঘারিঃ।» { 
১০৭। বক্রুং যোগেযেহপি সময়ে ন বাক্তি ভীভয়। তু যৎ* । 

তদেব বিকৃত বাচ্যমৃ ঃ (২৪৭ 
_যথা|-- জংপ্রার্থামানাপি ময়ানুবেলং ন বক্তমিষ্টামপি বক্তি বাণীম্। | 

| কুষ| হ্য়| বেতি ন বেন্মি সখ্যো, জানন্ত রাধাহৃদ্রয়ং ভবত্যঃ ॥ [ৰ 

| _১০৭৷। চেষ্টা স্মৱবিকাৱজ্ঞা ॥ (ৰ 

| ১০৮। তপনং প্রিয়াবিচ্ছেদে ; es 

j যথ|-- শীতপ্ৰয়োগৈৰ্বহিরীহামানৈ-;রস্তর্গতো বর্জাত এব দাহঃ। 

বহিবিলেপৈর্বহিরপ্রকাশী, প্রে।জ্জস্ততেইন্তঃ পুটপাকজোহগ্নিঃ॥ (২৭ 

১০৮। প্রতীতসাযাপি বস্তনঃ | ৷ 

অঞ্রতীতবদ্লাপৃচ্ছা প্ৰিয়াগ্ৰে মৌধঞ্য্যমেব তৎ || (২৫২ 

প্রয়াগ্র ইত্যুপলক্ষণম্, সখ্য! অগ্রেং চ। 

যথা ছং মাতরন্তর্বহিরেতি কা তব, প্রিয়ে ত্বমেব প্রতিবিদ্বিত। ময়ি। 

অন্যৈব ত কিং তব তুল্যমীহতে, ধূর্তেরমিত্যাপ ন্িয়ং চলেন্ষণা॥ (২৫) 

যথা ৰ|-- কয়াত্মমুর্িলিখিতা নখেন, বামস্তনোধের্ তব পঙ্কজাক্ষ। 
ন যাত্তিন মার়তি দিবাবূপাং যামুদ্বহন্ হন্ত ন লঙ্জসে ত্বম্ ॥ (২৫৪) 

সথীং প্রতি যথা_ বনং নিধুবনং নাম ক নাম সখি বর্ততে। 
যদর্থং তব কৃষ্ণে৷ইয়মুন্মন| দুর্মনারতে ৷ (২৫০) 

১০৯। অর্জার্জভুষারচনা গাত্রে বিভ্তগবিলোকনম্ । ্ 
ব্ৰহসীষতকথাৱন্তো বিক্ষেপঃ স্যাংৎ প্রিয়াগমে ॥ (২৫৮ 

যথা আদর্শেইনুচরীকর।ঞ্চলগতে সংবীক্ষমাণ। মুখং 

দ্বিত্ৰাভিঃ ক্ৰিয়মাণমণ্ডনবিধী রাধ। সখীভিনিথঃ। 
উথথারার্দাবিভূষিতৈব পরিতে। ব্যাপারয়ন্তী দৃশং | 
দৃষ্ট, দৈবত আগতং প্ৰিয়মথে! সম্পূৰ্ণ-ভুষ।ভতব ॥ (২৫)) 

১১৭ ৷ কুতুহলং রজ্যবস্তপমালোকে বিলোভতা ॥ (২৫৮) 
যথ|-- ঘটান্থুসক্তাং নিজহস্তরোপিতাং, শ্ৰুত্বা লতাং পুষ্পবতীং সখীমুখাৎ। 

উদ্যানসীন্দি ত্বরয়াভিগামিনীও দদৰ্শ রাধাং পথি নন্দনন্দনঃ || (২৫৯) 

2০৮11 হুসিতং স্যাদৃব্বথাহাসো নৱবযোবএগবৰ্তঃ ৷ (২৬০) | 

যথ|-- আপৃষ্টহেতু শিরসঃ শপথৈঃ সখীভি-রাকম্মিকং স্মিতমরোচত রাধিকায়াঃ। 
অন্ত:প্ৰফুলদন্থর।গন তাপ্রকাণ্ডাদেকং প্রমূনমিব কিং বহিরুন্সিমীল ॥ (২৬১) 

২৪৬) 

মি... 

ক-গ-চ-'করলিপিষু পাঠান্তরম্ 
ক্রুড়য়া তু যৎ (ঘ,ড); ২। সধ্যগ্রে (গ)। 

ৰ ‘নাগৈতি..‘ক্ষণমপ্যঘারি ’ ইত্যত্ৰ ‘নাঁপৈতি মন্তবনতঃ কথমালি কুক ইতি 

১ ৷ ব্ৰড়িত| তু তৎ (ক), 
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১১২। কুতোহপি দুয়িতস্যাগ্ৰে চাকিত স্যাদভয়োদয়ও ৷৷ (২৬২) 

যথ|-- মুখমন্ু নিপতন্তং বারয়ন্তী দ্বিরেফং ভয়চকিতচলাক্ষী ন্যাপ খীয়ং করেণ। 
~ 

তমগি তদভিভুতং কুণিতক্রর্চুনীতে, স চ রুষমন্িনিন্যে বন্ধতৈঃ কক্ষণালাম্১॥ (২৬৩ 

বথ। ব|-- অললিতমুপনীতাং পৃষ্ঠতে| ব৷মমংসং, চলদসিভভুজঙ্গীভলিম৷লোক্য বেণীম্। 
হুমিতি ৰৃতকণন্ধ।২পন্ধিলত্ৰ৷সমেয।, দরিতমুপজুখুহে দ্রেহিণং কালিয়ন্তয ॥ (২৬৪) 

১১৩ ৷ বিহারে সহ কান্তেন জীভিতং কেলিৱিষ্যতে ॥ (২৬৫) 

যথা অপি সহ বিহরন্ত্য| কৃষ্ণমুল্লঞুঘ্য রম্যে, স্থরৱভিণি কুস্থুমেইহংপুিকাকৌতুকেন। 

জনিয়তগ৷ভিভঙ্গ্য। পাৰ্শ্বসংঘট্টনেন, স্তনহুতিপরিভূতে। রাধয়াহসৌ ব্যধায়ি ৷৷ (২৬৬) 

১১৪ ৷ প্রত্যেক সপ্তাবিংশত্যা যোগেহষ্টাবিংশাতিস্তমী । 

বসবাণধিসংখ্যাঃ (৫৬) স্যুন্তে" পুনঃ পোল্সিতা যাদি | 

পক্ষেন্দ্ৰি ঘিন্দুসংখ্যাঃ (১৫১২) স্যুরনেতান্যগুণিতা ননু ॥ (২৬৭) 

তেইস্টো স্যগুণিতা অলঙ্কার! বন্ষ্যম৷ণৈরিজিতৈঃ সহিত! যদি ভবন্তি | গ্ৰন্থগৌরবভিয়। নোদান্রি়ন্তে?। 

ন চ বক্তব্যং (১৯৯তম-গ্রে) “নাঁবকারাজ্মকে চিত্তে ভাবঃ প্ৰথমবিক্ৰিয়া’ ইতি ভাবস্ত 

তথাবিধত্বাৎ কথং হাবাদি-সা বর্ধন? যতঃ কন্যানামেব ভথাক্রমঠ পরোঢা-মধ্যাদীনাং শ্রীকৃষ্ণং প্রতি 

প্রাঙ নির্বিকার ত্বকে চিন্তে বদৈব ভাব উৎপন্নস্তদৈব হাবাদি-সাঙ্কৰ্যমপি । 

তথা হি-- ব্যরচি ন বদপেক্ষা পত্রিকাদুতিকাদে-রতনি ন চ? বিচারে! বন্ধয়| সাৰ্দ্ধমন্তৈঃ৬ | 

হৃদয় যদনুরক্তং মাধৰে যুক্তমেতৎ, কিমিহ* যুগপদাঞ্জীৎ সৰ্বশৌৰ্যং মনোভুঃ ৷৷ (২৬৮) 

তত্র ভাব-হাব-হেলাদীনাং সান্ধৰ্ষমনয়। দিশ৷ উক্তপ্রকারম্ গ্রন্থগৌরবভরান্ন লিখ্যতে। 

অথ ক্ষানি ভানীজিভানি, যৈরেষাং দ্বৈবিধ্যমঙ্ীকৃতমিতি ত্রিবিধানীজিতানি দৰ্শয়ন্নাহ,_ 

১১৫ ৷ মুগ্ধা-মধ্যা-পগগল্ভানাং তিবিধানীঙ্দিতানযপি | (২৬৯) 

মুগ্ধাদীনাং ত্ৰৈবিধ্যে ইঙ্জিতানামপি ত্ৰৈব্ধ্যিম্প, ন তু প্রত্যেকম্। তত্র মুগ্ধা-কন্যায়ে৷”রেকরূপাণি। 

১১৬। দৃষ্টা তনোতি অন্দাক্ষ সন্মখং নৈব বীক্ষতে ৷ 

প্রচ্ছন্নং তগ্রাতি্তাতিং চিত্রা স্পৃহয়েক্ষতে ৷৷ (২৭০) 

১১৭। বহুধা পুচ্ছ্যমানাপি ৱমণেন ন জল্পতি | 

তটস্কৈঃ কথ্যমানায়াং শুকৈৰ্বা নিজজালিটতি৪১১ ৷ 

তৎকথায়াং শ্রুতী দতে নেতে তন্যত্র যচ্ছতি || (২৭১) 

দিণ্াতরমুদ্বান্বিয়তে;_ অন্যৈঃ সংপ্ৰতিপাদিতাং প্রিয়কথা নার দত্তেক্ষণ] 

ম্ স্লিদ্াকৰ্ণরতি প্ররড়পুলকান্তঙ্গানি গোপায়তি+১। 

পশ্যন্তী পটচিত্ৰিতং প্ৰিয়বপুৰ্্ ষ্ট| জনৈলজ্জতে 

নিৰ্বাজঃ কুত আবিরেতি সুদৃশঃ কৃষ্ণানুরাগস্থুরঃ? (২৭২) 

১] কঙ্কণীনাম্ (ও) ; ২ ৷ কুতুকশঙ্কা- (ক)স ৩ ৷ সংখ্যাতান্ডে বে); ৪। -গৌরবভয়ানোদাহিযন্তে (ঘ); ৫ ন তু (ঘ); ৬। ‘মুচ্চৈঃ (6); 

৭। কিমিতি (ঘ.৬); ৮। ত্ৰৈধং (গ); * ৷ মুঞ্ধা-কন্যকয়োঁ- (ক); ১০ -পালিতৈঃ বে); ১১ ৷ গৌপীয়তে কৈ)। 

a AE ৰ 
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অত্র ভাব এব হাব-হেলাভ্যাং শবলীভুর ইজিতেন সহ সংস্থষ্ট ইত্যরং 5 বাসর বসন্ধরঃ। 

এবমন্যেইপ্যনুসর্তব্যাঃ১। 

অথ মধ্যেঙ্গিতানি-- 
১১৮। অকাণ্ডে নীবি-বান্যিজমোক্ষসত্যমনাক্তিয়াও | 

অজকোলাদনমিষাদৃভুজামুঅগরদশর্নমূ ॥ রর 

১১৯। সখীভিঃ সহ সংবাদে! নির্হেতুর্মধুৱাক্ষ্ৱঃ | 

পরস্পর পরীহাসো মন্দমন্দঃ প্রিয়ান্তিকে ॥ (২৭৪) 

যথা উল্লাস্ত নীবী পুনরাববন্ধে, নিৰ্ম্মে।৷চ্য বেণী পুনর।জুগুল্ফে। 
খানৈরকাণ্ডে ললিতং জজ্বম্ভে, কয়া পি কৃষ্ণং পুরতে| নিরীক্ষ্য ॥ (২৭৫ 

অত্রাপি হাবোইলঙ্কারঃ শোভয়া শবলীভুয় ইজিতেন সংস্থষ্টঃ। 

প্রগল্ভেঙ্গিতানি যথ৷-- 

১২০। চুম্বাতি লজীজাকমল+, পারিরভতে প্রিয়সখীমাপি ঢ । 

মুকুৱে নিজমুখকমলং, নিৰীক্ষ্য তিলকং কৱোতি কৃষ্গাগ্রে ॥ 0) 

যথা বাহুং দক্ষিণমালিকণ্ঠবলয়ে২ বিন্যাস্ত লীলালসং 

বামেনৈব করেণ কেলিকমলং দ্রাণচ্ছল।চ্চুব্বতি। 
অস্তন্তী নিপতন্তমাস্তকমলে ভৃঙ্গ শিরঃকম্পনৈঃ 
কৃষ্ণাগ্ৰে কুস্ুমেষুবিভ্ৰমভরৈঃ শ্রীন্তেব কাচিছ্বভ্ৌ ৷ (২৭৭) 

অত্র বিলাস এবালঙ্কারে! মদেন৷লঙ্কারেণ শব্লীভুয়ে্সতেন সংস্ষ্টঃ। জংগীতাদি-কৌশলমপ্যাদাং 

বিলাস এব RF তেন পৃথঙ দশিতম্ ; আদি-শব্দাৎ কলাকৌশলমপি। 

যথা তঅন্তৰ্মোদমদেন কাকলিকর। বর্ণেরনাবিদ্কাতৈঃ 
সদ্গ্রামস্বরমূঙ্ছনা শ্রুতিপরিক্ষারেণ কণ্ঠস্পুশ। । 
গায়ন্তী ললিতং তখৈব ললিতা "দত্তশ্রুতিঃ শ্যামা 
প্রত্যেকং নিহিতৈঃ করে কুরুবকৈ রাধা অজং স্থজ্যতে ॥ (২%) 

শ্রদ্ধাবং-কৰ্ত্ কং স্থজে। যক্চিণৌ, কর্তীরি যক্। : 

অথাসাং সথীভেদাঃ। তত্র সখীলক্ষণম্-- 

১২১ ৷ নিক্ুপাধিঞ্জীভতিপৱা সদ্শী সুখদুঃখয়োঃ | 
বয়স/ভাবাদন্যোন্যভবদয়জ্ঞাণ সখী ভবে ॥ রি 

যথা_(তিতীয়কিরণে ৫৯তম-শ্লে০) পততাজেে আজ? ইত্যাদি। ১২২। ছায়েব যাহনুসৱতি সব প্রিয়সখী স্মতা ৷৷ _ LE যথা. কচিদগ্রে কচিও পণ্চাৎ কচিও পা'্শ্বপদস্তয়োঃ। 
অূর্বান্ুরোধা চ্ছায়েব সা রাধামনুবর্তূতে ॥ রর 

১ অনু্সর্তব্যাঃ (ক); ২। 'কুহার (ক) ৩] অন্তোম্যং হৃদযজ্ঞা (৪) 
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১২৩। সুৱসে) নৰ্মণি তা সৈব নৰ্মসখী ভবেৎ || (২৮২) 

বৃথা২কৃথ। বাবকমভিঘ পদ্ধজে, স্ব এব রাগৌইস্ত দৃশাং রূসায়নঃ। 

কিন্ত্বেক এবাস্তি গুণে।হস্ত রাধিকে, যঃ কেশবন্তাপি চ কেশরঞ্জনঃ ৷৷ 

১২৪। ন কোচ যয়া যাতি কান্তেন শয়িতোখিতা ৷ 

আভজ্মনো ঘুভিরন্যেব প্ৰিয়নৰ্মসখী তু সা ॥ (২৮৪) 

যথ|--  আন্টোহন্তগ্রথতাজুলী-কিসলযো বিন্যস্ত সখ্যংসরো - 
র্বাহু গাত্রবিমে।টনং বিদধভী কৃত্ব। স্তলাগ্রে স্তনৌ। 
যৎ কৃষ্ণস্ত জয়ে সমর্জিতবতী পৌস্প।ঘুধে সঙ্গরে 
তৎসৌভাগ্যথনং ন্তাধ।দৃবিধুমুখী শ্বান।ভুদজেদিব ॥ (২৮৫) 

এতা অপি চতুবিধাঃ সখ্যো নারিকাগুণৈরনূযুন। এব। 

বিশোষভত্ত-_ 

১২৫। দ্ুতীভাবঃ সময়ে, পর্িজনভাবস্ত বেশভুষাদো | 
উপেদষ্ট তা চ মানে, তন্বিন্ গাচে তু গৰ্হকত্ঞ্চ ॥ (২৮৬) 

যথা 

(২৮৩) 

ভাসাগিতি ভাবঃ। 

দুতীভাবস্ত ত্রিধা। লক্ষণন্ত প্রীগুক্তসমানমেন। তত্র নিস্থষ্ঠাৰ্থ! যথ|--(তৃতীয়কিরণে ৭২তম-গ্লে৷) 

‘উচ্ছ নস্তনিত- ইত্যাদ। মিতাৰ্থ। বথ| (১৯০ত্ম-শ্ল৷?) তাম্বুলম।ল্য- ইত্যাদৌ। সন্দেশহাৰিক| যথ|-- 

ত্বদুক্তমুক্তং সখি কৃষ্ণনন্লিণৌ, তদুক্তমেতচ্চ নিৰ্দেয়ামি তে। 

এস।দনেনালমনেন নিগ্রহো-হপ্যনুগ্রহোহয়ং মম যঃ কৃতত্তয়া। = (২৮%) 

পরিজনভাবো যথা_(২৫৭তদ সে) ‘আদৰ্শেইস্লুচরী" ইত্যাদি৷ মানোপদেষ্ট তা যথ|---(১৪৬তম-শ্লে৷০) 

‘সখ্যা শিখিতপাঠিতানি’ ইত্যাদি । তন্মিন্ গাঢ়ে গর্হকত্বং বথ।-(চতূৰ্থকিরণে ১১শ-গ্ল৷০) ‘কতি ন পতিতং 

পাদোপান্তেঃ ইত্যাদৌ। (১৮৮তম-গ্লে০) ‘জন্মাভিঃ সহ চাটুকুৎ’ ইত্যাদৌ বা। 

উক্ত আলম্বনবিভাবঃ। উদ্দীপনৰিভাবে| যথা_ 

১২৬ ৷ ব্বন্দাবনং* ষন্ড,তবঃ সহ-বৰ্ত্তমানাঃ 

কুঞ্জা মণীন্দ্ৰগ্ৃহতোহগি মনোবিলোদাঃ | 

কৰ্প-ৱভাংসি যমুনাপুলিনানি হংস- 

কাৱণগ্ডবাদিল'লিতং নলিনীবনঞ্চ | (২৮৮) 

_১২৭৷ চন্দ্ৰশ্চ চন্দনমৱ্ুচ্দ অনোহরাণি 

গোবর্নাদি-গিৱিকন্দৱমন্দিৱাণি ৷ 

রোলম্ব-কোকিভ-মযুরানিনাদামিতৈ- 

নর্শনাবিহক্সবিরুতির্ারিতোহগপি হৃদ্যাঃ | (২৮৯) 

Me ০৯ 
১। সরনে (খ); ২। বৃন্দাবনে (খচ)। 
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তত্র বগ্ীমৃতুনামেকত্রবতিতা যথা 

শিরীবেণাসক্তা স্থলকমলিনী কুন্দলতিকা 

বতা লোখে নীপঃ স্বয়মনুস্থতে|” মাধবিকয়।। 

অহে| ৰৃন্দারণেযে বিটপিমিথুনানাং বিহসতাং২ 
কিমীদৃগং দাম্পত্যং ল্ফুরতি রচিভেও কুঞ্জভবনে ॥ (২৯) 

এবমন্যোেইপ্যনুসর্তব্যাঃ। 
অথানুভাবাঃ-- 

১২৮ ৷ স্থায়িভাবস্য কার্যাণি কটাক্ষাদীনি যানি তু। 

অনুভাবান্তানি বোধ্যা ন সংখ্যা তেষু বৰ্ত্ততে ॥ (২৯১) 

১২৯। অলক্ারাশ্ড যে প্রোতগভেষা মধ্যে চ কেচন | 

কালেহনুভাবতাং যান্তি তথা তানীন্দিতানি চ ॥ (২৯২) 

তত্র কটাক্ষো যথা 
তস্তয।স্্রপা-ভয়-বিষাদ-বিবেক-ধৈর্য-দৈন্যাভিলাবন্তরকোরফিভঃ কটাক্ষঃ। 

উন্মাদ-মোহ-মদ-দ।হবিসৰ্পখুল-,তৃঞ্চ দ্বিতো জর ইবাত্মনি মে প্রবিষ্টঃ। (২৯৩) 
কৃষ্ণোক্তিঃ। 

. যথা বা_ তব শশিমুখি রাধে দক্ষিণ।ইদক্ষিণ।ভ্যাং, অবণপথমুপ।ত্তঃ প্ৰেঙ্জয়ায়ং কটাক্ষঃ। 
নিভৃতরভসবেগ।রোপিতঃ শাম্খিক।ন|ং, ক্ৰুকচ ইব মমে।চ্চৈঃ কৃন্ততি স্বান্তশঙ্বম্ ॥ (২৯৪) 

এবমস্থোইপ্যনুসৰ্ত্তব্য।: ্ 
১৩০। সাত্তিকা আপি যেহনে;হষ্টৌ তেহাপি যান্ত্যনুভাবতাম্ ॥ (২৯৫) 

তে যথা__ 
১৩১। সতম্ভঃ ভেদোহথ রোমাঞও করভেদষ্ভ* বেপতুও | 

ববর্ণযমঞ্র প্রলয় ইত্যষ্টৌ পাততিকাও স্মৃতাও ॥ (২৯৬) 
উদাহরণম্-- ন্থিপ্রা গদগদভাবিণী পুলকিত! স্তন্ধ৷ স্ফ,রদ্বেপথুই 

সাশর্সনরচির্ধদগ্া জলদ।লে।কেহভবদূভ।বিনী | 
তন্মন্যে ল্ফুটমিল্দ্ৰনীলমহসঃ কম্তাপি লীলানিধে- 
বৃন্দারণ্যবিলাসিনো। ছ্যুতিটৈরেষা পরাভুযত€ ॥ (২৯%) 

অথ ব্যভিচারিণঃ_ 
১৩২ ৷ নির্বেদ-গ্জানি-শক্কাশ্চ মদাসুয়া-শ্রস] অথ। 

আল্রস্য-দৈল্য-চিত্তাশ্ড মোহঃ স্মৃতি-ঘতভী অপি ॥ (২2৮) 
১৩৩। ক্রীড়া ঢপলতা হর্ষ আবেগ-জড়তে আগি*। 

বিষাদৌৎদুক্য-গর্বাস্চ নিদ্রাপস্মার এব চ॥ (২৯৯) 

১1 হবয়মুণহুতো (ক); ২ বিহরতাং (5); ৩1 তিনে (ক); ৪ । স্বৱতক্গোংথ (২); ৫। পরাতুয়তে (ক); ৬। তথা ডে)। 
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১৩৪। বিঅর্ষ-সুপ্তযমর্যাম্জাপয বহিথোগ্রতেত্যপিন ৷ 
উন্মাদ-ব্যাধি-অতয়ো বিতর্ক-অরণে অপি ! 

ভ্রাসশ্েতি তয়াস্তিংশদুচ্যন্তে ব্যাভিচাৱিণঃ || (৩০) 
অথৈষাং লক্ষণম্__ 

১৩৫। ত্বজুগুপ্না তু নির্বেদে! প্লানিবিকাতিরাককতেঃ | 
অনিষ্টাশন্কনং* শঙ্কা মদে! অধ্বাদি-অন্ততা | 

ঢৌোষদৃষ্ঠিৱসুয়া সযাছ্ব্যায়ামক্রান্ততা অমঃ || (৩১) 

১৬৬ ৷ শাক্তৌ চ কর্মবৈমুখ্যমালস্যং দৈন্যমাত্মনি ৷ 

অযোগ্যবুদ্ধিন্ডিন্তা তু’ কিং ভাবীতি বিচিন্তনয্ ৷৷ (৩০২) 

১৩৭। বিচিত্রতা তু মোহঃ স্যাৎ স্মাতিও প্রাগ ৰৃত্তাচিন্তনম্ / 

ধৈর্ধং ধৃতিস্তপা জীড়া লৌল্যং চপলতা মতা ॥ (৩০৩) 

১৩৮ ৷ ব্ৰ্ষাপ্িত্তস্য বিস্কার আবেগন্ুরয়া মদঃ | 

নিষ্পন্দত্ন্তৰ’ জড়তা বিষাদস্ত বিষণ্নতা || (৩০৪) 

১৩৯। উৎকার্ঠিবৌৎসুক্য আাভূগর্বোহহক্কার এব হি। 

নিদ্ৰা নিজ্ৰৈৱ স্বলনং ফেননিষ্ঠীব-পূৰ্বকম্ | (৩০৫) 

১৪০। অপস্মাৱঃ পরামর্শো বিমর্ষো নিদ্ৰয়া বিনা | 

গ্রস্ত সুপ্তিৱিত্যান্তৱমৰ্যঃ কোপ এব হি’ ॥ (৩.৬) 

১৪১। জবহিথাকাত্রপ্ুপ্তিরুগ্রতা ভীততৈব হি। 

অনবস্থিতটিভত্রমুন্সাো ভ্দৃব্যথাদিকঃ ॥ (৩০৭) 

১৪২। ব্যাধিধর্থার্থস্মৰণং মাতিঃ সংশয় এব হি । 

বিতর্কো মৱণং প্রাণত্যাগন্রাসো ভ ভয়োদয়ঃ৮ || (৩০৮) 

১৪৩। অপস্মারৱং চ নির্বেদং মৱণং চ বিনা কিত। 

তিংশদেবাত্র বিজ্ঞেয়াঃ সশৃক্সাৱে ব্যভিচাৱিণঃ | - (৩০৯) 

অপন্মারা দয়স্্ররঃ ক্রমাদমঙ্গলত্বাৎ শীন্তাজত্বাও করুণাজন্বাচ্চ ন গৃহীতাঃ। তত্ব্ববজ্ঞানোথো নির্বেদ 

এব কেবলং ন গৃহীত ইতি কেচিও। 
১৪৪। ভবন্ত্যেকেকশন্তেতে স্বাতত্তযোগ পৃথক্ প্বথক্। 

উদয়ঃ প্রশজস্ভাপি পৃথগেব ৱিৱাপ্যতে ॥ (৩১০) 

১৪৫। দ্বাভ্যাং ঢ বহুভিশ্চাপি শাবত7ং সংহিতা দ্বয়োঃ! 

সক্ধিৰ্তক্ষণমেতেষাং যথাত্বমুপদর্শ্যতে॥ (৩১১) 

[জরহিহাত্রতে অপি কেগ)? ২ ৷ পু (2; ৩। চ কে); ৪। অনিষ্টশঙ্কনং (ক), অনিষ্টাশংননম্ (৭); ৫ | চ কে); ৬। নিপপন্দনস্তু 
১ i টি + রঃ 

গ); ৭। চ (৬) £৮। ভয়াদয়ঃ (ক) ; ৯! তৱ (an 
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১৪৬। তাংকালিকং হেতুমেত্য তৎকালোভ্.ততোদয়ঃ | 

গ্রশমো নিজসামগ্ৰ্যা প্ৰাগুভ্ তস্য সংক্ষয়ঃ ॥ : 

১৪৭। অন্যোইন7ানুগ্রাহকানুগ্রাহ/ভাৎ সহ সাস্থিতিঃ | 

অআন্যোইনযনিরপেক্ষভা করক্তক্গাতভ্রটতোইথবা ।/ 

| সপক্ষাণাং বিপক্ষাণাং শাবল্যং পারিকীতিতমূ ॥ [ত 

| ১৪৮। একস্য গমনাৱন্তো হানযস্যাগমনোদয়৪ / 

| সান্ধিঃ স্যাদথবা তুল্যোদয়ভ্রল্যশমে! দয়োঃ | (৩১৪) 

| দ্বয়োস্তল্যক৷লীন উদরঃ প্রশমে| বা! সন্ধিৱিত্যৰ্থঃ। 

১৪৯। উদ্দয়াদৈযশ্চতুভিস্ত শাবলযমপর$ত ভবেৎ | 
তৎ সাত’ ফোডশধা তত্র প্রস্তাৱক্ৰম ইষ্যতে ৷৷ (৩১৫) 

(বোড়শ্ধা যথা-- 
| 

১৫০। সন্ধ্যুতভৱাঃ সুঃস্ভভারভ্তথানে; শবলোত্তৱাঃ / | 
চত্বার এবঙ প্রশমোত্তৱা অপুযুদয়োতৱাঃ | (৩১৬) 

প্রস্তারদৰ্শনম্-- 
উপ্রশস শউপ্রস প্রশউস প্রউশস ;_এতে সন্ধ্যুত্তৱ।শ্চত্বারঃ। 
সউপ্রশ জগ্রউশ প্রউসশ উপ্ৰসশ ;--এতে শাবল্যোত্তরা৬প্চত্বীরঃ। 

উশসপ্র সউশপ্র শসউপ্র সশউপ্র;_ এতে প্রশমোত্তরাহ্চত্বায়ঃ। 

শসপ্রউ সশগউ প্রশসউ জপ্রশউ;_ এতে উদয়োত্তর।স্চত্বারঃ। 

১৫১। এবং স7াদ্াবি+শাতিও ; (৩১৭) 
এবং কেবলৈরুদয়।ভ্ৈষ্চতুিঃ প্রস্তারগতৈঃ ষোড়শভিভ্তণ বিংশতিপ্রকারাঃ। 

১৫১। সন্ধে সন্ধিনাপুযদয়স্য চ | | 

উদয়েন শমস্যাপ শমেনাপি ভিধা পুনঃ | _ (৩১৮) 
শাবল্যমিতি শেষঃ। সন্ধিণ।বল্যমুদয়শ।বল্যং প্রশমশ।বল্যমিতি ত্রিধা। 

১৫২ ৷ তাথবোদয়সন্ধিন্চ শমসান্ধিৱিতি স্মৃতেঃ | 
= পঞ্চবিংশাতিৱেতে সুৱনেযাংন্যাস্থিতিভেদিতঃ | (550) 

১৫৬। প্রত্যেকমেকৈকযোগে মিথোহঙ্গান্দিতভাবতঃ | 
একোনত্রিংশতা ভিংশিন্দ্ুসিন্কুমতন্দজাঃ (৮৭০) | (৩২০) 

নির্বেদাদি-ভ্রিতয়-বজিতন্ত ত্রিংশদ্ব্য ভচ।রিভাবস্যো নাত্রংশতা৷ গুণিতস্তৈতে প্রকার! ইত্যর্থঃ। | 

১৫৪ ৷ এতৈশ্চ” পঞ্চাবিংশত্যা বাণগ্রহতঙ্গভাও (৮৯৫) || (৩২১) 

তে বিন্দুসিন্ধুমতঙ্গজাঃ (৮৭০) পঞ্চবিংশতিযুক্তাঃ (২৫) সন্তে| বাণগ্রহম ভঙগজ| (৮৯৫) ভবন্ত। _ 
১৫৫। পুনরেতিঃ* প্রাগগাণিতিভিঃ সেন্সিত-নিৱিন্সিতিঃ | 

ৰ অলক্কারৈঃ শবলিতৈঃ"০ পক্ষচন্দ্ৰশৱ্ৰেন্দভিঃ (১৫১২) || (৩২) 
১। নিরলক্ষিহাৎ (ক); ২ ৷ -রস্তোহপ্যন্তস্তাগমনোদয়ঃ (ক), রভোহন্তন্তাপ্যাগননোদরঃ (ৰ); ৬ তি 

৮ (4১১) % শাবল্যং পরমং (ক); ৪1 

(৪5 < এব (ক); ৬। শৰলোৱয়| কে): ৭। যোড়শত্্চ 6); ৮। এজি (ক); ৷ পরতে (ক'ৰ) ১০। সান (ক) ৷ 
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১৫৬ ৷ শাবজেযন ভবন্ত্যোতে বিন্দ্বেদকব্াদিপের ৷ 
বেদ়াগ়িচন্দ্ৰসংখ্যাকাঃ (১৩৪৮২৪০) তেষাং দিগ,দশনং ভবে ॥ 

১৫৭ ৷ এতান্ কাৎ স্নেযন নির্বভু বাণী শক্লোতি নো নৱঃ || 
তত্র শুদ্ধাস্তি’শদ্যথ|-- 

গ্ল৷নিঃ-- 

শঙ্কা 

মদ 

অসুর 

শ্রম 

যথা বাঁ 

আলম্তম্__ 

দৈন্তম_ 

চিন্ত! 

্রীড়া_ 

চপলতা- 

১। শঙ্কিতচিত্তৈব (ঘড); ২। আপত্য (ক); ৩। পরিবিদ্ধমি (), 

ইস 

ন্লামালীব স্বণ।লানি ধত্তেহঙ্গানি যদঙ্গনা। 

ততঃ কৃষ্ণলুরাগে 'ইস্যামন্ত্বর ইব স্থিতঃ॥ 
প্রোষ্যাগতং প্রাণনাথং কথং পধ্যন্তি সুজ্রুনঃ। 

ইতি শঙ্কতচিত্তেৰ’ কৃষ্ণং পৃচ্ছতি সা! সখীম্ ৷ 
রূপযৌবনগর্বেণ নোর্ব্যাং পততি তে পদম্। 
তত্রা্প মধুপানঃ তে রাধে কিং স্তাদতঃপরম্ ॥ 

প্রসাদিতা চাটুকারৈঃ স্বপ্নে সাইজনি রাধিকা । 
লভেয় যাবদাপ্লেষং তাবদৃবোধে! বিরোধভাক্ ॥ 
পুষ্পাবচর়নেন।লং কুঞ্জে বিশ্রাম্য রাধিকে। 
ক্লমঃ কমলপত্রাক্ষি মুখেন ভব কথ্যতে ॥ 

ছাঁয়াপি গমনশ্রান্তা তব সুন্দরি রাধিকে। 

আগ্ত্যৎ চরণোপান্তং বিশ্রা।স্তিমব যাচভে ৷৷ 

বিলাসনিঃসহুতনে।নিশীলম্নরনভ্রুবঃ| 

গিশান্তে নীবিবন্গার্দ রাধায়াঃ কুরুতে হুরিঃ ॥ 

ক্কাহং ক্কাসৌ বল্পবেজ্জ্কুম।রো! বছবল্ল ভঃ। 

কথং মযানুরজ্যে ত বৃথ। ত্বং সখি থিগ্ভসি৩॥ 

কৃষ্ধে। দুৰ্লত এশাসৌ মনে! বহুমনোরথম্ | 
ইতি চিন্ত।ন্ধিগগ্ন।য়াস্তৱিস্তং মে গরীয়সী ॥ 

কৃষ্ণে।ইতিদুৰ্ল 5 প্রেম নবং বপুরিদং মৃদু ৷ 
সহারোইন্তা ন কোহগীত মূৰ্চ্ছবাধাৎ সহায়তাম্ ৷ 

বিস্মৰ্ত্তবযাঃ কথমমী বাণায়| নয়নোর্ময়ঃ। 
যৈঃ সমুন্মুলিতং চেতঃ সখে নৈব প্ররোহতি॥ 
ধৰ্যং ভজত ভোঃ প্রাণা গতৈঃ কৃষ্ণঃ ক লক্দ্যতেও। 

অবধিদিনৎমীক্ষধবং তদেবাস্থাস্থলং হি বঃ।৷ 

পশ্য বক্ষস মে রাধে স্বমুতিং গ্রতিবিদ্বিতাম্। 

কোপা পরাস্মুখী বেতি কৃষ্ণোক্ত্যা সা তু তত্রপে ॥ 

কুষ্ণাগমনমাকর্ণ্য বনাৎ সায়ং ব্রজাঙ্গনাঃ। 
মনসোহপ গুরশ্চকুর্বাতায়নপথে দৃশঃ॥ 

৬৫৮ 

(৩২৩) ৰ 

(৩২৪) 

(৩২৫) 

(৩২৬) 

(৩২৭) 

(৩২৮) 

(৩২৯) 

(৩৩০) 

(৩৩১) 

(৩৩২) 

(৩৩৭) 

(৩৩৮) 

সবি বিদ্যনে (6) ; ৪ লভ্যতে (ক); ৫ | অবধিং দিন- (চ)। 
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হর্ষ কৃষ্ণবংশীনিনাদেন সন্ধেতাক্ষরশালিন৷ ৷ 

<  রোমাধেঃ সমমুত্তস্থত্র জন্্রীণাং মনোরথাঃ ৷৷ 

আবেগ:  বেগৰিশ্লথয়া কাঞ্চয। লগ্নয়। প।দপদ্ময়োঃ। 

স্বণালরুদ্ধা১ হংসীব কাচিৎ কৃষ্ণান্তিকং যযৌ ৷৷ 

জড়তা ফলকে লিখিতং কৃষ্ণমীক্ষমাণাং নবাবলাম্। 

সখ্যস্তামেৰ পশ্যন্তি গগনে লিখিতামিব ৷৷ 

বিষাদঃ__ল অয়ং সখি গতো যাঁমঃ শ্যামো বামঃ জ নাগভঃ। 

উদ্দিতো যামিনীনাথো! বিষীদন্তি মমাসবঃ ৷৷ 

ওঁংস্বুক্যম্ম্_ ধন্যাত্তাঃ সখি ভাবন্যঃ স্বপ্নে পশ্ঠান্ত বা হরিম্। 

/ অভূৎ কং দোষমালক্ষ্য নিদ্রোপি বিমুখী মম ॥ 

গৰ্ব  মুনীন্দ্রাণ!ঞ্চ যা বন্দ্যা ধ্বজব্জ দিল প্ছুমা২। 

মদালপক্ষদ্বারান্তে নিভ্যাসে পদপদ্ধতিঃ ৷] 

নিদ্রা রাধা নিধুননশ্ৰান্ত| নিদ্রাতি শ্যা৷মবক্ষসি ৷ 
মদনেনেৰ নিঃস্যুতা চপল! জলদোপরি ॥ 

বিমর্শ১_  শ্রিতঃ কিমন্াং কিংবাস্ত সঙ্কেতস্থলবিস্মৃতিঃ। 

কিংবাহমিব বিক্লান্তঃ প্রেম্ণেতি বিমমর্শ সা ॥ 

সুপ্তম্ (৪৯শ-শ্লো০)-‘পাঅঅনদি পিবদি চাস্সং ইত্যাদি। 

নিদ্রা সুপ্তয়োরয়ং ভেদঃ। 

কোপঠ অবহিথা চ; যথা 

উত্তঠ মুচ্যতাং কৃষ্ণ চরণগ্রহনিগ্রহঃ। নৈবান্মি কুপিত। নাপি ভবান্ম্যপরা দ্যুতি ॥ 

উগ্রতা ধিক্ প্রেম ভবতঃ কৃষ্ণ বক্ষসঃ সহজ? সখ।। 

যপাদ।লক্তকৈস্তম্যাঃ কৌন্তভো হপ্যধরীকুতঃ৩ ॥ 
উন্মাদ. ইতস্ততত্্াং পশ্য।মি পাণিভ্য।ং ন তু লভ্যসে। 

কিমিন্দ্রজালং জানাসি রাধে কিংবা মম ভ্রমঃ ॥ 
অয়ন্ত বহুধ৷ ভবতি। 

তথ] চ-- 
১৫৮ ৷ ভাবান্তরপমাবেশাদুক্বৈদিত্র্তোইগি চ | 

উত্তরন্গতয়ান্দিত্বাদুল্সাদো বহুধা অতঃ ॥ 

১৫৯। তত্র প্ৰলাপ আলাপঃ সংলাপে! বিপ্রলাপকঃ। 
অনুজাপও সুপ্রলাপঃ পরিলাপো বিভাপকঃ । 

তন অপলাপঃ প্রতীলাপো বৈচিত্ৰ্যং দশধা গিৱাম্‘ ॥ 

ব্যাধিঃ_ জমে! দাহস্তথোন্সাদে। বর্ধান্তে যদনুক্ষণম্। 
ৃ অংধিরেবাবিযুক্তোহপি ব্যাধিরস্তাঃ স্ফুটে।ইভবৎ ॥ 

"1 বদ্ধ কৈ৷; ২। লক্ষণা (ক); ৩। লাক (ক); ৪1 নিকা কহ বা 

(৩৩৯) 

(৩৪৭) 

(৩৪১) 

(৩৪২) 

(৩৪৩) 

(৩৪৪) 

(৩৪৫) 

(৩৪ ৬) 

(৩৪1) 

(৬৮) 

(৩৪৯) 

(৩৫০) 

(৩৫ ১) 

(৩৫২) 
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মভিঃ-- গোকুলেন্দ্কুমারস্ত্ং গুণরত্বাকরঃ স্বয়ম্। 

বক্তং কতুগভিজ্ঞোইসি ত্বরি ক! চতুরায়তাম্॥ (৩৫৩) 
বিভৰ্ক১+_' কিং শীযুষং কিমু বিষং কিং হিমং কিমু বানলঃ৯। 

অভূৎ কৃষ্ণ।নুরাণোহস্যাং বিরোধিদ্বয়ধর্মকঃ ॥ (৩৫৪) 

ত্ৰাস১+--  উচৈর্গ্জতি মেঘৌঘে রাধা চকিতলোচন।। 
্রস্ন্তী মাধবং কণ্ঠে ভুজাভ্যাং পরিষস্থজে ॥ _ (৩৫৫) 

অধৈষামজাজিভাবত্বে দিগ দৰ্শনন্ 
যথা জাগচ্ছন্মামভূঃ কৃষ্ণ পরাস্ত? পথীতি মাম্। 

কেবলং নাঁবশঃ গৈতি ত্বাং চেভ্য।শঙ্ধি মে মনঃ ॥ (৩৫৬) 

জান্ত গুর্বার্দে গ্লানিভাবোহঙগী, শঙ্ক! ত্বদম্ ! এবগ_ 

সর্ব সমবতিত্বং যুক্তমেৰ মহ|ত্মনাম্। মযোৰ সমবতিত্বং নান্যত্ৰ পুৰুষোত্তম ॥ (৩৫৭) 

অত্র মভিভাবোহঙ্গী, অসুয়াম্। এবমেকস্তাল্লিনে| বহুদ্যঙ্গানি ভৰন্তি। ম্ 

যথ|-- ইয়ং গাঢ়োৎকণ্ঠ! বিষমবিষদিগ্ধেব হৃদি মে 

প্রসুনেযোর্ভগ্র। বিশিখফলিকেৰ স্থিতবতী ৷ 

অতো মে প্রত্যঙ্গং জ্বলয়তি ভুদভ্য।কুলয়তে 

ধুনীতে মুষ্ণীতে জড়য়তি চ সঞ্চ্বরতি চ ৷ (৩৫৮ 

অৱ স্মৃতিভাবোহঙ্গীঃ মোহ-চপলতাগ্লানিজড়ূতা-্রভৃতীন্যঙ্গানি অঙ্গত্বেনৰ নৈতদৃভাবশীবল্যম্। 

অথ ভাবোদয়াদি ; তত্র ভাবোদয়ো! বথা_ 

আলীজনৈর্মগুনকেলিক।লে, বিভুষ্যমাণ। ৰূষভানুপুত্ৰী ৷ 

উরোগতে নীলমণীন্দ্রহারে, স্বিশ্নাৎ সকল্পা পুলকাকুলাসীৎ ॥ (৩৫৯) 

--অত্ৰ হৰ্ষোদয়ঃ। 

প্রশমে। বথা 

ন্লানাসি কিং গ্রেরসি মামকীনও, হৃং পৃচ্ছ পৃচ্ছামি তদিত্যুরো ইস্তাঃ। 

স্পৃশন্নিদং স্বস্থমিতি স্ম কৃষ্ণো; ব্রবীতি জা নম্ৰমুখী বভুব ॥ (৩৬০) 

_অব্র বিষাদ-প্রশমঃ। 

শীবল্যং যথ|-- ক্রোধান্ধা গুরবে। জনাস্তরলিতং দুর্বারমেতন্মনো 

মর্সচ্ছেদকরী খলোক্তিরচন| রম্যঃ স বংশীস্বনঃ। 

কীনাশো ভবনেশ্বরপ্রিজগতীলাবণ্যলন্সমীপতিঃ 

প্রেমানন্দরসঃ স এষ তনুমান্ কৃষ্ণঃ কিমীহে সখি ॥ (৩৬১) 

_আত্র ভয়-চপলভী-শঙ্কা হর্ষ হসূয়ৌওসুক্যানি পৃথক্ পৃথগেৰ স্থিতানি। ; 

অথ সন্ধিঃ--শ্লানাসি কিং প্রেয়সি? ইত্য।দৌ চতুর্থপাদার্দে ‘সা নম্ৰমুখী বভুব’ ইতি বিষাদনির্গমে 

লঙ্জাগমঃ; অনয়োঃ সন্ধিঃ। 

১1 চানলঃ (চ); ২ | অঙ্গতে (ক); ৩। স্ৰিপ্ধ (খ,গ) ; ৪ | এব (কণ,ঘঙ)। 
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যথা বাঁ 
সুচিরমনুচরীভিঃ পাঠিতাং কৃষ্ণগাথাং, সদসি শুকবধুভিঃ শৃগ্থতী গীয়ম।নাম্। 

গ্রণরসদয়মেকং তাসু বিশ্যস্তাতীয়ং চকিত-চকিতমন্তান্নেত্রমাস্তে গুরূণা মৃ॥ (৩৬২) 

_অত্রৌৎস্ুক্য-ত্ৰাসয়োঃ সন্ধিঃ। 

এতে চোক্তপ্রকারাঃ স্বয়ংব্যঙ্গ্য। অপি ভাঁবান্তরব্যগীকাঃ স্থ্যঃ। বথা-_(চতৃর্থকিরণে ৬ষ্ঠ-শ্লে।৭) ল্কাহং 

গোপবধুঃ ইত্যাদৌ দৈন্যা দ ভঃ প্রঠিপদব্যন্্যর্ভবৈরবহিখাভ।ব এব ব্যজ্যতে 

যথ| ব|-- নান্যঞ্জনীয়ং সখি মে ভবত্যা, নোদ্ব্তনীরঞ্চ বপুঃ কদাপি 

ন সাবধান! স্বনখেষদীতি, ননান্দুরগ্রে নিজগাদ গোপী ॥ (৬৬৩ 

অত্র স্বগাত্রলগ্র-নখক্ষতগে।পনং প্রত্যবহিখ। বাঙ্গ্যা, তর] চ ন মে গৃহপতেঃ সঃ কদাপ্যভূৎ, যে 

নৈতৎ১ সম্ভাবনীয়ম্। তেন কৃষ্ণনঙ্গজমেবেতি ব্ৰীড়।। তেনৈতে ব্যঙ্গ! ব্যঙ্গ্য।স্তরব্যঞ্জক।“্চ ভবন্তীতি। 

অথ গ্রন্ত।রপ্রকারেণোক্তান।ং ষে।ডুশ বধান৷ং শাবল্যানাং ভেদান।হু। ভত্র সন্ধু।ত্তর।ঃ; উপ্রশন-_ 

পাদং মুঞ্চ বিমুঞ্চ মানিনি রুবং প্রত্যেহি রু-গা গত! 

শ্রীগোপেন্দ্রন্্ুতে স্বভাবকুটিলে কা রে।বম।ক।ওক্ষতি ? 
ইত্যন্যে।ইন্তকথান্থ্ কেশিমথনে ভুয়ঃ পদং ধিংসতি 

শ্রন্ধাধিক্যধূতেন তৎকরযুগেনাস্তং রুদত্যপ্যধাও ॥ (৩৬৪) 

অত্র পাদং মুঞ্চেত্যমর্ষেোদয়ঃ। বিমুঞ্চ মানিনি কুষমিতি কৃঝ্ঝবাক্য।কুতেন রুগ্মে গতেতি রোয- 

প্রশমঃ। ততঃ শ্রীগোপেন্দ্রসূত ইতি মতিঃ; স্বভাবকুটিল ইত্যসূয়। ; ‘ক! রে।বমাকা উক্তি? ইত্যবহিথা। 

এভিঃ শাবল্যন্। শ্রদ্ধেত্যাদিনৌওস্ুক্যম্, রুদতীতি দৈন্যগ__অনঞোঃ অন্ধিঃ২। 

অথ শউপগ্রস হে মুগ্ধাক্ষি পরিঘজস্ব কঠিন। বজাদপ ত্বং গুণা- 
স্তে তে তে ক গতা ইডি ক্ষণমভূত্ত ফাং ততে। নিৰ্ব'তঃ। 
্্র্ত্যা ন্দলয়েন তেন মহত স্বাভাবিকেনা প্যহো। 
তদ্বিচ্ছেদ-দবোত্মণ| চ যুগপদ্দ্বেধাভিভূতে| হরিঃ ॥ (৩৬৫) 

অৱ পরিঘজস্মেত্যৌত্সুক্যম্, কঠিনেত্যা্যসূয়া, তে তে গুগ| ইতি স্মৃতিঃ--ত্ৰিভিঃ শবলতা। তু্ণী- 
মিতি জড়তোদয়ঃ, ততঃ ক্ফৰ্ত্য| নিৰত ইতি পূর্বপুর্ব চাবপ্রণমঃ। ততঃ স্ফুর্ত্যনন্তরম।নন্দলয়েন বিচ্ছেদ 

দঝো।্মণা চ দ্বেধাভিভূত ইতি হর্ষবিষাদয়োঃ সন্ধিঃ। 
প্রশউন_- গতে৷ মে সন্তাপে। ভবতি হি মনস্যাগত ইব 

প্রিরস্তে হ। কষ্টং মনসি কথমগ্তাগত ইতি। 
পুরঃ পশ্চাৎ পার্ট মনসি চ সদৈবেতি পুলকি- 
চ্যভুদ্রীধা পশ্চাদমৃতবিষনঘ্যোঃ কিমবিশৎ ॥ (৩৬৬) 

ত্র ক্ষত স্বান্থ্যান্থুভবে ‘গতে| মে লম্তাপঃ ইতি গ্লানেঃ প্রশমঠ ততঃ সখীবাক্য।নন্তরং হা কষ্ট 

লে কথিত সমতা পর পশ্চাদিত্যুন্মাদঃ;_-এনিঃ শাবল;ম্ ৷ পুল 
হৰ্ষে।দয়ঃ। অম্বতবিষনগ্োরিতি হর্ষ-মোহয়োঃ সন্ধিঃ। 

>! যেনৈব তৎ (গ); ২। সন্ধিশ্চ (ঘ,৬) ৷ 
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গ্রউনস_- পশ্চাদেত্য শনৈররিষ্টমথনস্তাং সম্বজে সাহসা- 
ত্তৎসংম্পর্ণরসেন সা স্মিতমুখী স্যোহবিচার।দভূৎ। 
আালীভ্যঃ পরিশঙ্কয়াহরুণমুখী ধিগর্ভভাং ধূর্ত তে 
ধিণ্মেতে ত্বরয়।পস।রিতভন্ুর্বয বৃত্ত্য তুষ্ণীং স্থিত ৷৷ (৩৬৭) 

আব্র স্মিতমুখীতযমর্ষ প্রণাম? অ'লাভ্যঃ পৰিণঙ্কয়েতি শক্ষোদর? অরুণমুখীতি ধিগর্ুর্ততঁমিতি ধিজ্মেতি 

পুর মর্ষোগ্রভায়নি ৩১ শাবলান, ত্বরয়াগনারভভগ্গুরিতি চপলতা। ব্যাবৃত্ত্য তুষ্ঠীং স্থিতেতি ধৈৰ্যম্ ;-- 

অনয়োঃ সন্ধিঃ। এতে সন্ধু।ত্তৱ।“চত্বারঃ। 

সউগ্রণ_  জকঙ্ুবোইণ্ত৷গত ইতি মুখন্নানি২হৃৎকল্পভ৷জঃ 

স্তস্তো জ।ভণ্চিরমথ সখীস।জ্বলৈৰ্বে'ধ আসীৎ। 
রাঃ কৃষ্ধোহপ্যহুহু অথুর।মিত্যপুর্ণে জনোক্তে 

পভ্য।বুভ্তৈপ্তিভিরথ পুনঃ সৈব পূৰ্ণ। বভুৰ ॥ (৩৬৮) 

অত্র মুখক্পনিও-হৃৎকম্পভাজ ইতি গ্ৰ৷নি-শন্ধয়োঃ সন্ধি? ততঃ স্তম্ভে| জাত ইতি জড়তোদ্রয়ঃ সহী- 

সান্তুনৈরিতি তৎপ্রশমঃ ; প্রভ্যাৰুত্তৈপ্তভি'রভি গ্রীনি-শঙ্কাজাড্যৈঃ শাবল্যম্ 

সপ্রউণ_ মেঘালৌকে পুলকিততনুবিদ্যুদালোকনে সা 

_ ব্য।ভূগুন্রপ্তদুপশমনে সুগ্রসন্নাননেন্দুঃ। 

ভয়ে! বিদ্বাদ্বলরকলনে লোহিভাক্ষী ঘৃগাক্ষী 
ধারাপাতে কুদ্দিতমলিনীভাব্যুচ্ছাঃ গ্রপেদে ॥ (৩৬৯) 

মেঘা।লোকে কৃষ্চাগমনন্্রমাৎ পূলকিততস্তত্বেন হর্ষ বিছ্যুদীলোকনেন বিপক্ষরমণীবুদ্ধা আসা 

ভাগন্লোঃ সন্ধিঃ। তদুপশমনে সুপ্ৰসন্নেতি অনুযাপ্রশণ ভুয় ইত্যাদিন| লোহিতা ্ষীত্যমর্ষে দয় ধারা" 
পাতে সতি মেঘ এবারমিতি বুদতেতিও বিষাদ মলিনীভা।বেতি গ্লানিঃ মুচ্ছেতি মোহঃ--এভিঃ শীবল্যম্। 

ভওউিসখ-=- = অসাকাদেব ত্বং ভবসি ন ছি সাক্ষাদিতি কুষে 

গ্রকুপ্যন্তী কৃষ্ণে গতবতি নিরাগস্থাপি পদগ্। 

ত্বরা[ভঙ্ধব্যগা কপটমিতি তম্মিন্ বিদিভব- 

ভাহে৷ নানাভাবব্যতিকরবভীরং বিজয়তে ॥ (৩৭০) 

অত্র সাক্ষাপ্ন ভবসীতি গাগজাতন্টামর্ষন্ত পৰশ ততো কষে কুপ্যন্তীতি রুষং৫ প্রতি কোপৌদয়$ 

পম্চাৎ কৃষ্ণপাদপভনে ত্বরা ত্ব্যগ্রোতি চলপতা-শঙ্কয়োঃ সন্ধি? ততো নানা ভাঁবব্যতিকরেতি ব্রীড়া- 

মন-স্মৃতি-ন্কাত্রাসাদিভিঃ শাবল্যন্। | 

উপ্রসশ_: গণ্ডে কুণ্ডলপন্মরাগমহসে। বিম্বং প্রতি প্রেয়সঃ 

গারক্যোহ্ধরর।গ ইত্যরুণিতাপাঙ্গী চলং বীক্ষ্য তম্। 

শিগ্ধ।গ্লী দিতো রুষং বিদিতবাদ্নে| বেতি দোলায়িতা 

ন্যঞ্চদ্বক্ত,তয়| বিচার্ষ চ মৃষ! মানং দধে রাধিকা ৷৷ (৩৭১) 

ন _ভাত্ৰ গণ্ড ইত্যাদিন| অমৰ্বোদয়ঃ চলং বীক্ষেতি তস্ত৷ প্রশমঃ, রুষং বিদ্িতবান্পো বেতি শঙ্কা 

বিভর্কাভ্যাং সন্ধি ন্যুঞ্চদ্বক্ত, তয়েতি ত্রীড়া, বিচার্ষেতি মতিঃ মৃষ৷ মীনমিতি অবহিথা, এভিঃ শাবল্যম্ ৷ 

এতে চত্বারঃ শবলোত্তৱাঃ। 

উড হা আ্রানি= (ক); ও। গ্রীনি- কৈ); ৪ | ক্লদিতমিতি (ঘ,ঙ); ৫ ৷ রোষং (ঘ,ঙ) ৷ 
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উশসঞ্ৰ =  প্রিরালোকে দৃষ্টিং নমরতি তমন্তাং প্রতি লসদ্- 
i দৃশং সিন্ধারক্তপ্রচলনয়ন! পশ্যতি বধুঃ। 

পুনঃ পশ্যত্যম্মিন্ স্মিতপুলকসন্গোপনপর! 

হঠান্তেনাশ্লিষ্ট৷ সপদি গতবাম্যা সমভবৎ ॥ 
ভাত্র দৃষ্টিং নময়তীতি ত্রীড়ে দয় স্নিষ্ধারক্তপ্রচলনয়নেতি ওৎস্তক্য-ক্ৰোধ-চপল ভানাং 

মামনাদৃত্যান্তাং পশ্যতীতি ক্রোধ স্মিতপুলকেতি মদ-হৰ্ষয়োঃ সন্ধি? সপদি গতবাম্যেভি ক্রোধাদিগ্রশমঃ 

সউশপ্র- যদালোকে পুর্বং১ ভুজগ ইতি সন্ত্ৰান্তচকিতা 
প্রিয়াগ্রে তামেব অজমুরসি সন্তে! বিদধতী। 

সথীষু স্মেরান্ত ভ্রুকুটিতরলারক্তনয়ন] 
পরিথক্ত। তেন জ্রুতবিশদচিত্তা সমজনি ॥ (৩৭৩) 

অত্র সন্তান্তগকিতেতি ত্রস-চপলতাভ্যাং অন্ধিঃ এপ্রিয়াগ্রে তামেব জ্বজমুৱসি অগ্ঠে। বিদধতি? ইতি 
ওৎস্ুক্যোদয়ঠ ভ্রকুটি তরল।রক্তনয়নেতি ভ্রুকুটিরিত্যসূয়া, তরলেতি চপলতা, আরক্তেতি ক্ৰোধন্তৈ 
শাবল্যম্। দ্রেতবিশদচিত্তেতি প্রশমঃ। 

শসউপ্র- মাং পশ্যন্তাস্তব কিমরুণা ভূগ্নভগ্ন। দৃগন্তা | 
নিষ্পন্দেহত্রাধরকিসলয়ে গূঢ়লক্ষ্যাত বিবক্ষা ৷ 
হাসো জাতাঙ্কুর ইব কিয়ন্তেন চিত্তে প্ৰমোদে] 
বামত্বং তে বহিরিতি হরের্বাচি রাধা জহাস ৷৷ (৩৭৪) 

অত্ৰারুণেতি কোপঠ আভুগ্নেত্যসূয়া, ভগ্নেতি ত্রপা, ভাভিঃ শাবল্যম্। নিষ্পদ্দত্ব-গূড়বিবক্ষাভ্যাং ধৃতি" 
চপলতয়োঃ সন্ধ' হাসে! জাতাঙ্কুর ইতি হর্ষোদর? জহাসেতি কোপপ্রশমঃ। 

সশউপ্র_- = ত্বং মে প্র৷ণাঃ কথমিব বিভে| ত্বাং বিনা নৈৰ বর্তে 

নাহং যা তে বসতি হৃদয়ে সৈব তে প্রাণহেতুঃ। 
ত্বং মে নিত্যং বসজি হৃদয়ে নাননেভ্যশ্ৰুপূৰ্ণাং 

কৃষ্ণো দোৰ্ভ্যাং হৃদি বিনিদধে স! বিসম্মার বাম্যম্॥ (৩৭) 
অত্র কথনিবেতি বিতৰ্ক), বিভে| ইত্যসূয়া-দ্বাভ্যাং৪ সন্ধিং। নাহমিভি দৈন্ম্, যা তে বসতি হৃদয়ে 

সৈবেত্যসূরা, প্রাণহেতুরিত্যুগ্রত।_এভিঃ শাবল্যম্। অশ্ৰুপূৰ্ণামিত্যৌৎস্থুক্যোদয়ঃ বাম্যং বিসন্মারেতি 

কৌপপ্রশমঃ। এতে প্রশমোত্তরাশ্চত্বারঃ ৷ ১ 

সশগুউ--  কীদৃগবেণুমবীবদে। ব্রজপুরীত্যা পৃষ্ট এব প্ৰিয়ে] 
ৰুক্মণ্য৷ ব্ৰজকেলিকোৌতুককথা-সংবেদনাসংবিদোঃ। 
সন্ধে৷ বন্ধুরমীনসঃ পুনরহো রোমাঞ্চনেত্রান্বুনী 

সংৰৃথন্ প্রকৃতে| বভুৰ সঃ পুনঃ পারিপ্লবাত্মাভভবও ॥ (9) 
ৃ SUG সন্ধৌ’ ইতি স্মৃতি-জড়তয়োঃ সন্ধি? রোমাঞ্চেতি হর্ষ? 

নতরাপুঃ ইতি বিষাদ সংর্থমিতি অবহিথা_তৈঃ শাবল্যম্। প্রকৃতো বভুবেতি তত্তুৎপ্রশমঃ, পারিস 
ত্মেত্যোৎসুক্যোদয়ঃ! 

১৬০০7 AE rE টো EEE EE 

(৩৭২) 
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শসপ্রউ-  লিখিষ্যামীত্যগ্ৰে স্ফুরদভিনিবেশাৰ্ত্ততরল। 
ভভোহঞশ্ৰুস্ন৷তাক্ষী ধিগিতি বিধিনিন্দাং ব্দিধতী ৷ 
অবষ্টন্য স্বাস্তং প্রকৃতিগিৰ যাত! ক্ষণমসৌ 

লিখন্তী প্রাণেশং শিব শিব বিসম্ম।র সকলম্ ॥ (৩৭৭) " 

তত্র স্ফ.রদভিনবেশেতি স্মৃতি আর্তেতি আবেগ ভরলেতি উৎস্ুক্যম__এভিঃ শাবল্যম্ । অর" 

স্নাভাক্ষীতি বিষাদ ধিগিতি বিধিনিন্দামিভ্যসূর।, ভয়োঁঃ সন্ধি) অবষ্টভ্য স্বান্তমিত্যাদি পশম বিসন্মার 

সকলমিতি মোহোদয়ঃ। 
- 

প্রসশউ- বিশ্রান্তঃ সখি সংশরঃ স রমতে নৈকাপি ভন্য ক্ষপ। 

ব্যর্থেত্যালপনপ্রয়োগসময়ে কৃষ্ণং বিলে।ক্য।গতন্। 

হৃষ্ট৷ কিং শ্রুতমশ্রুতং কিমথবেত্যা শক্কমীলীনমঘ্- 

বস্তু তেন বিচুদ্বিতাথ সুধুখী স্পন্দেন মন্দাভবৎ ॥ (৩৭৮) 

অত্র বিশ্রান্তঃ সখি সংশর ইতি বিতর্কপ্রশমঞ্জ স রমত ইত্যূরা, নৈকাপি ত্য ক্ষপ। ব্যৰ্থেভ্যমৰ্ষঃ৷ 

_ অনয়োঃ সন্ধিঃ! হৃষ্ট ইতি হৰ্ষ শ্ৰুতমশ্ুতং বেতি বিতৰ্ক), আশঙ্কমানেতি শঙ্কা, নমদ্বক্তে, তি ব্ৰীড়৷, 

_এভিঃ শীবল্যম্। স্পন্দেন মন্দাভবদিতি জড়তোদয়ঃ। 

শগ্রসউ_ মনো ৰাগজ্জ্বালাজ্জরকবলিতং ভস্মভু চিরা- 

দয়ং প্রেম্ণে বদ্ধোইগলিরজনি দুঃখস্ত বিগ্রমঃ১ | এমাহে 

গুরূণামাক্ষেপঃ খলহসিতমপ্যেভু পৃথুতা- 

মিতি স্বালীবৃন্দে রতি সমরোদীদ্থ বধুঃ৷ . (৩৭৯) 

অত্র রাগেত্যুৎকণ্ঠা, জালেতি গ্রানিঃ কবলিতমিতি মোহ, ‘ভন্মতু ভন্মেব।চরতু’ ইতি দৈন্যম্২_-এভঃ 

শাবল্যম্। অয়ং গ্রেম্ণে বন্ধে হঞ্জলিরজনি দুঃখস্ত বিগম ইতি ওংস্ুক্যগরশম£৩ -গুরূণামাক্ষেপ ইতি 

শঙ্কা, খলহপসিতমিত্যজুমা__অনয়োঃ সন্ধিঃ। সমরোদীদিতি বিষাদে।দরঃ। এতে উদয়ে।ত্তর|স্চত্বারঃ। 

তথালঙ্কার-সান্কর্েণ যে প্রকার! ভবন্তি, ভেষ।মপি দিগঞ্ৰ্শগম্_ 

তদুক্তং (২৫৩তম-গ্লোণ) ‘ছং মাত? ইতি ত্রাস ঘূ্তেয়মিত্যসূরা, আগ ভিরমিত্যবহিথ॥ অত্র শ।বল্যং 

মৌদ্ধ্যালক্কারসন্ধীর্ণম। 
তেষামপি সেঙ্গিত-নিরিজি তত্বেন পুনর্যদ্দ্ৈবিদ্যৎঘযুক্তম্ঃ তত্র নিরিজিতষুদ্াহ্ৃতম্ত সেজিতত্ত দিগঞৰ্ণনং 

ক্রিয়তে। 
তত্র (২৭৭তম-্লে০। ‘ৰাং দক্ষিণম|লিকণ্ঠবলয়ে১ ইত্যাদৌ সেঙ্গিতো৷ বিলাস-নম।লঙ্কারঃ। 

ত্র চ প্রৌড়মনোজবিভ্রমন্তরৈঃ শ্রান্তের বিজ্।জত ইতি শ্রমগর্বরোঃ সন্ধিঃ। এবমুদ্বয়শাবল্যাদীনাং! 

দিগ দর্শনম্। নিশ্চিতং পরিসমাপিতমেব, প্ৰেমশাস্তপরিণীলনম।লি | 

শ্যামনাম কথমছ্য গৃহীতং বৃত্তয়ো যদখিলাঃ সমুদীয়ুঃ ॥ (৩৮০) 

. অন্ৰাখিল। বৃত্ত ইতি সর্ব এব প্রাগনুভূতা নির্বেদ-বিষাদ্ব্যাধিংগ্রানুযনসাদা মর্ষ।সূরদয়ঃ
 সমনকাল- 

' মুদিতব্স্তঃ। এবং খ্যামনান্সি দ্রিতা ভব শান্তিং, যান্ত হন্ত হৃদয়স্তা বিকীরাঃ ইতি গ্রশমশাবল্যম। 

১। বিরমঃ (গ); ২! গ্লানিঃ (ঘউ), নিৰ্বেদঃ (চ); ৩। উৎমব্যন্ত প্ৰশমঃ (গ); ৪। মাতরিত্যাদৌ হং মাতরিতি (খ), তত্র হুং মাতরিত্যত্র 

মাতরিতি (ঘ,) ; €। পূৰ্বং দ্বৈবিধ্য" (চ); ৬। কুহরে (ক); ৭ ৷ এবং শাবল্যাদানাং (ক) ; ৮1 বিষাদ- থ।ঙ) | 
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এবং সন্ধিশাবল্যং যথা 
উন্মাদ-মোহাবপি দৈন্তাচিন্তে বিতর্কশঞ্জে সকালমেন। 

দ্বিশে। দ্বিশস্তন্ত কথা প্রবঙ্গেঃ পুর্বানুভূত্য। কুরদতোইভিদ্ুঃখম্১ ৰ্ দুঃখম্> ॥ লভ 

a 

তর (৬৮১) 

দ্বিশে। দ্বিশ ইত্যবস্থাভেদোৎ। তথা হি--বিরহে উল্মাদ-মোহো পিপ্রলন্ধ।বস্ছায়।ং দৈন্য-চিন্তে, বা 

সজ্জা বস্থারাং বিতৰ্ক-শঙ্কে দুঃখমেব কুরুভঃ, তত্তুংপ্রসঙ্গং ত্যজভেত্যর্থঃ। J 

১৬০। এবং স্বরুদ্ধিকৌশল্যাদনুমেয়াঃ সুতুদ্ধিভিঃ ৷ 

গ্রন্থগৌৱবভীত্যৈব ময়া নোদান্ৃতাঃ পরে ॥ জা 

১৬১। অনেনৈব হি মাগেণ কবয়ো ভাবকোবিদাও / 

বিদধ্যর্ভাবকাব্যানি তেনায়ং প্রক্তমঃ করতঃ | (৩৮৩ 
ইতি শ্রীমদলছ্কার-কৌস্তভে রসভাব-তভ্ভেদনিরূপণে। নাম 

পঞ্চমঃ কিরণঃ ৷৷ ৫ ৷ 
শে টি ভিসা 

ক- 

ৱক্ত | য্ঠকিরণঃ 

অথ গুণবিবেচনঃ 

অথ (প্রথমকিরণে ৫ম-ক্সে)০) ‘গুণা মাধুর্যাদ্যাঃ’ ইতি কৃতোদ্দেশস্ত গুণস্তত লক্ষণপরীক্ষে করিয়ান্ 

প্রথমতে! লক্ষণ মাহ৮_ 

১। ব্রসপেযোৎকর্ষকঃ কশ্চিনর্মোহসাধারণো গুণঃ । 
শৌর্যাদিবাজ্রন ইব বরানতদৃব্যকা মতাঃ || (১) 

আত্মন ইতি যথা শৌর্ধাদিকম।ত্বন এন, নাকারস্য, তথ। মাধুৰ্যাদিকং রসন্ভৈব, ন ত্বাকার-রূপয়োঃ 
শব্দর্থয়োঃ। ন হায়মাকারঃ শুর স্থুলত্বাদিতি সদ্ধেতুঃ অস্থুলন্যাপি শুরত্বদর্শনাও যথা মহামতজজ* 

পঞ্চাননয়োঃ। যত্ত, বীরসূস্থতয়োঃ শিশুযুনোর।কারগতমেব শুরত্বন, ভচ্চ বয়ঃকৃতমেব, তেন সব্যভি" 
চারদোষাদাকারস্ত শৌৰ্যাদিগুণে| ন ভবতি, কিন্তু তস্ত ব্যঞ্জক আকারঃ, বর্ণগয়ত্বাৎ। অত উৎকর্ষকত্ং 

গুণত্বমিতি মুখ্যলক্ষণম্। সদৈককপন্যানন্দন্ রসত্বেনোৎকর্ষ।পকর্ষয়ে।ঃ প্রমাণাভাব ইতি রসশকোইত্ 
ভদাস্বাদাৰ্থঃ। তেন বরলসাস্বাদোৎকৰ্ষকত্বং গুণত্বম্। 

ন ২ ৷ গুণসয ব্যঞ্জকা বাঃ; (২) 

যথা অয়ং শব্দৰ্থ্যতিকরঃ কাব্যভর) ব্যবহুৱণীয়ে| রসাত্মকত্বাৎ, ইতি রসাত্মুকত্বহেতুমতোরেব 
শব্দাৰ্থয়োঃ কাব্যব্ব-ব্যবহবিন্তথ।হুর্লং বৰ্গনমূহে| মধুররসাদি-ব্যপগ্তীকঃ, সুকুমার।দিত্বা(দতিৎ স্্কুমারত্বাদি- 

হেহমতামেব বর্ণানাং রসস্য নাৰুৰ্বাদি-ব্যপ্তকতে ব্যবহারঃ*। তেন সমুচিতমেৰ বর্ণানাং মাধুর্বা-দ । 
ব্যপ্জকত্বম্। 

+ ৷ কুরণতেহতিদুঃৰন্ কে) ; ২ | সুবুদ্ধি" গে) ; ৩ | কৃতন্ত গুণোদ্দেশ্ত (ঘ,); ৪ | সুকুমারত্বাৎ (গ) ; < | -ব্যঞ্জকত্ব ব্যবহার; (থু 



কন] শ্ীল্রীমদলক্কা্-০কীস্তভঃ ৭৩, 

নন উৎকৰ্ষকত্বং গুণত্বমিতি চেত্তদালগ্কারাণা মপুযুৎকর্ষকত্বং বর্ততে, তেষামপি গুণত্বমন্তু+,? , সত্যম, 

যথ| হার।দয়ে। হলক্কা রাঃ কথা স্তেবো পুরবান্ত, নাত্মানম্, ভথ| অনুপ্রাস-্বতাবো ্ত্যাদয়ো ইলঙ্কারাঃ 

শনদার্থাবেব, ন তু রসম্ত। এবং চেন্তদ শ্রচতিকট পুষটার্থাদি-দে।যাণাং শব্দার্থাত্রয্তেন তদপকর্ষকত্ব- 

গেৰাস্ত, কথং রসাপকর্ষকত্বম, বন্তুলা তেষাং দোষত|? উচ্যতে--যথৈব শৌৰ্য৷দয়ে| গুণাস্তথৈব 

কাতৰ্য৷দয়ে| দোষ। অপ্যাত্মন এব ধর্মাস্তস্তৈবোতকর্ষপকর্ষহেতব উপলভ্যন্তে। এবমেব মাধুৰ্যাদয়ে| 

গুণাঃ শ্ৰুতিকট্, দয়ে| দোব। অপি রসহ্থৈবেতি ৷ 

দেহস্তা কাণত্ব-খঞ্জত্বাদি-দোষেইপি কাণোহয়ং দেহ ইতি ন কম্চিদপি বদতি, অপি তু কাণোহয়ং 

দেবদত্ত ইত্যাণ্তেব; ন তু দেব্দত্তে। দেহ»-__ দেবদত্তন্ত দেহোইরমিতি প্রভীতেঃ; তেনোপচারাদেৰ 

দোষাণীং রসাপকর্ষকত্বন, বন্তভন্ত শব্দার্থয়োরেব। এবং তহি অল্কারাণা পুনুপচারা দ্রেলোওকর্ষতাহস্ত, 

তথা সতি তেষামপি গুণত্বেম ভুয়ত৷ম্? নৈবণ্ তেষাং শব্দ।ৰ্থ।বলদ্ধত্যৈৰ উপক্ষীণত্বাৎ কথং রসা- 

পেক্ষত্বং বেনোপচারেণ ভবিতব্য মিতি।* 
[তায় হাউ 

৷ বর্ণা মাধুৰ্যাদিব্যঞ্জক।ঃ) স্নকুমারত্বাদিতিং ন তু অুকুমারত্বং কোমল্বম তন্ত শিথলত্বাৎ। স্কুম|রত্বং 

রঞ্জকত্বম্ ; যথ|--(কাব্যাদৰ্শে ১৪৩) “শিথিলং মালতীমাল| লোলালিকলিল| যথা” ইত্যাচাৰ্যদণ্ডিনঃ। 

জঅত্র৷পিং--  লীলালসললিতাঙ্গী, লঘু লঘু ললনাললামমৌলিমণিঃ। 

সা ললিতাদিভিরালীভি-বিলসতি ললিতন্মিত| রাধ!॥ ০ 

তেন সৌকুম।ৰ্যং নাম রঙ্তীকত্বম। যদুক্তমন্যৈঃ_ 
না 

“কৰ্তারঃ কাব্যশোভায়| ধর্ম। এব গুণাঃ স্থৃতাঃ॥ অনস্কারাস্তদুৎকর্ষহেতবঃ স্থারিতি ক্রমঃ 1” (৪) 

ইতি, তঙ্বপি নাভিললিভম্চ বতঃ খলু গুণালঙ্কারাদিমদ্বাউ-নিন্সিতিৎবিশেষা্
তৈব কাব্যত্বাজীকারে ন গুণা- 

লঙ্ক(রাদিভ্যেহন্যঃ কাব্যনাম! পদার্থে ইস্তি, ন।পি কাব্যাদন্যে গুণালঙ্কারা? কে কহা শোভায়াঃ কর্তারো। 

ভবিষযন্তি? কিঞ্চ, কাব্যশে।ভায়াঃ কর্তার ইত্যেক্ৈব কাব্যন্ত কিং সৰ্বে গুণাঃ শোভাকর্ত।র% কিং 

পৃথক্ পৃথক? আস্তে অসমগ্রগুণয়ে।ই পাঞ্চালী-গৌড্যোঃ কাব্যশোভাকরত্বানুপপত্তিঃ।। যদি বা 

পৃথগেব তদা” (প্রথমকিরণে ১৬শ-গ্ে।?) ‘উৰ্জ্জংস্ফ উর্দৃগর্জনৈ? ইত্যাদৌ সত্যপ্যে জো গুণে নান্ত শে।ভাঃ 

তেন বর্ণ। এব মাধুৰ্য।দিব্যঞ্জক। মাধুর্য দো মধুররস।দ্যুৎকৰ্ষক| ইতি স্থিতন্। 

২। তে মাধুর্যাদয়ঃ পুনঃ ॥ __ (৫) 

অথ কতি ভে’ ইত্যাহ৮_ 
ৰি 

৩। মারুর্যমাপি চৌজষম্চ প্রদাদশ্দেতি তে ত্রয়ঃ [ _ 

কেচিদ্বশোতি ভ্ৰুবত এঘেবান্তৰ্ভবপ্তি তে ॥ (৬) 

তে গুণাঃ সপ্ত, এথেব মধুর্যাদিঘেব। কে তে সপ্তেতি দর্শয়তিত 

৪। অর্থব্যক্রিরুদাৱতং শ্লেষণ্ট সমতা তথা । ৰ 

কান্তিঃ প্রৌচিঃ সমাধিশ্চ সণ্তৈতে তৈঃ সমং দশ | 97744, 

+ ‘দেহস্ত কাণত্“***ভধিতব/মিতি' ইত্যনুচ্ছেদঃ ‘ক-গ-চ’-করলিপিষু তথা ঙ'-এন্থেহপি নাস্তি। + ৮ € ২: 

১। গুণত্বমপ্যস্ত (ক); হ। শব্ার্থমেব, ন তু কাব্যম্ (৬); ৩। ত্রেযাং কে); ৪ | সকুমারত্বং ব্যঞ্জকত্ং (<), হবুমারতাদিতযত (গ); €। তত্রাপি_ ৰ 

[মা তা) কাবাকতৃানুপপতে ত কে) ₹ | কে তে মাধধ্ীদয গু (ঘচ)]। .. 

+%<ঁ 
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 তৈর্মাধুর্বাদিভিঃ। 
সপ্তানাং লক্ষণমাহ,_ 

টি কা প্রসাদ এবৌভোভিআশাথিজঢাজ্ঞা ভবেদৃযদি / 

ভদাৰ্থব্যাক্তিৱিষ্যোেত বিকটভমুদ্রারতা ॥ ৷ 

-৬৷। পদ্ানামেকরপত্ত€ সন্ধ্যাঢাবস্কুটে পাতি । 

শেষো মাগাভেদ এব সমতোৌজ্জ্ধল্যমেব হি ॥ 

৭। কান্তিঃ প্াভিপ্রায়তয়া সমাপ-ব্যাসয়োও সতোঃ ৷ 

বাক্যার্থ পদবিন্যাসঃ পদার্থে বাক্যনির্সিতিও । 

(প্রীটিরারোহাবরোহ-ক্রমঃ সমাধিৱিষ্যতে ॥ ( 

₹ তৱ্বন্তৰ্ভাবে যুক্তিং বক্তি,_ 
৮। ওতেন্তেবা’ত্তৰ্ভবন্তোক একে বৈচিত্ৰ্’বোধকাঃ / 

একে ফ্রোষপরিত্যাগাদ্গতার্থা২ ইতি নো দশ ॥ (১১) 
৯। অৰ্থব্যাক্তিঃ প্ৰসাদান্তঃ প্রৌটিবচিত্বোধিকা ॥ (১২) 

ন তু গুণ ইত্যৰ্থঃ। 
১০। সমতা তু কাচিদ্দোষ৪ ; । (৩ 

সমতা তু কচিদ্দোষোহপি ভবতি। কুত ইত্যত আহ্» 
১০। বষম7 যত্ৰ বাঞ্ছ/ভে১ | 

দজাতীয়-বিজাতীয়-যুগপদ্বর্ণনে সতি ॥ (১৪) 
যত্ৰ, [704 লূ্ব্ৱনে সতি বৈষম্যমভীষ্টম্, তত্র সমতা তু দোষ এব, যত্ৰ ন তথ! 

তত্ৰ গুণঃ। 91 ন 
যথ|-- উধ্বধ্বস্পর্ধি-গোবৰ্দ্ধনশিখরিবরোদ্ধারসারোদ্ধ রোহহং 

শঙ্কে পঙ্কেজনেত্রে তব কুচমুকুলালোকনেঃ জাঁতকম্পঃ। 
উদ্দণ্ডে কালিয়স্ত স্ফ,ট-বিকটফণ।মণ্ডলে তাগুবাঢ্যঃ 
সোহহং* রাধেইভিভূতস্তৰ তরলিতয়! হস্ত বেণীভুজঙগ্যা ৷ (১৫) 

ইত্যাদিঘ্বসমতৈৰ গুণঃ। আছ!“ 
১১। গ্রাম্যকষ্টভাদি”হানাদপারুষ্যোৱৱীকতে! । 

ওজ্জজ্যরূপা যা কান্তিঃ সা মাধুধান্তৱস্থিতা / 
অন্যে তোজসি বর্তন্তে তেন তেন পুনদর্শা ॥ (১৬) 

অন্যো শ্লেষসমাধ্যুদারত৷ ওজস্থ্বাস্তৰ্ভবস্তীত্যৰ্থঃ। < | 

নম্বেবং চেঙ ক্লিষ্টত্বদোষনিরসনেনৈব প্রসাদগুণস্তাপি মাধুৰ্য এব লক্ষে" কিং প্রসাদগুণন্ত পৃথঙং 
নির্দেশঃ? নৈবম্, প্রসাদস্ত' স্বতঃসিদ্ধত্বাৎ কান্তৰ্ভাবঃ ? অন্থাথ| অনবস্থাপ্রসক্তেঃ৮। কিঞ্চ, মতান্তরকথণ' 

মেবৈত, তেন দশবিধত্বং ন দুষ্টমিত্যুভয়মেবাস্ম৷কমভীয়্। 
8) ভ্রিধেবা- (ক/গ); ২। তত্যাগদ্ধতার্থা (ঘ); ৩। বাঞ্ছতি A ৪। -লোচনে (6); ৫। সৌহয়ং (ঘ.ড); ৬। 00 ৰ 

এবোপলকেঃ (ক); ৮। "প্রাপ্তেঃ কৈ)। 
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অথ মাধুৰ্য৷দয়ঃ কে ভ ইত্যাহ,_ 
১২। ব্ৰঞ্জক্ত্তং হি মাধুর্যং চেতসো জ্ঞাতিকাৱণম্ ৷ 

সম্ভোগে বিপ্রলন্তে চ তদেবাতিশয়োচিতম্ ॥ (১৭) 

চকারাৎ করুণাদেৌ চ। 
১৩। চেতোবিষ্তাপস; দীপ্তৱস্য হি কারণমৃ | 

এজঃ স7াদৃবীব্র-বীভতস-রৌদ্রেয়ু ক্ৰমপুষ্ঠিকৎ ॥ (১৮) 
দীপ্তত্বং শৈথিল্যাভাবে। গাঢ়তেত্যৰ্থঃ। তচ্চ চেভ ঢু চেতসো। বিস্ত৷রহেতুবিষ্ফার-কারণং ক্রমাদ্বীরাদি ৮ ত ং ক্ৰমাদ্বারা।দষু 

১৪। শ্গতিমাত্রেণ যতার্থঃ সহসৈব প্রকাশতে ! 

গসৌৰভ্যাদিব কম্তরী প্রসাদঃ সোহভিধীয়তে ৷৷ চিঠি 
১৫। স সর্বেষু ব্ৰসেঘবেব সর্বাপি চ রীতিষু। ৰ 

উপযুক্তঃ ; (২০) 

স গ্রসাদন।মা গুণঃ। 

১৫। ব্যঞ্জকাঃ সুবর্ণা রচনা অপি || (২১) 

তেষানিত্যর্থাৎ। ভত্ৰ বর্ণানাং ব্যঞ্জকত্বমিদানীং দর্শ্যতে২। রচনায়! রীতিনিরূপণে দর্শয়িতব্যম্। 

১৬ ৷ জ্গর্শাও স্বপঞ্চমাধঃস্থা অটবর্গা লঘু রণে।। 

মাধুৰ্যব্যঞ্জকা বর্ণ! নৈকরপাঃ ক্রমেণ চেৎ || (২২) 

নৈকরূপ ইতি পৃথক্ পৃথগ বর্গজা! এব । অটবর্গ। ইতি টৰৰ্গঃ কেবলে। বা স্বপঞ্চম।ধঃন্ছো বা ওজনেৰ | 

উদ্দাহরণম্ বিধায় পুষ্পাবচয়ং চলন্ত্যা, মজীরনাদে। মদখঞ্জনাক্ষ্যাঃ। 

মন্দোহপ্যমন্দং হরিমঞ্জনাভং, কুঞ্জেশয়ং জাগরয়াঞ্চকার ॥ (২৩) 

নকরাগাও ক্রমেণ’ ইতি একরূপত্বে দূষণম্। 

যথা কান্তে নিশান্ত একান্তে পাদান্তে ক্লন্তিমন্ততি। 

অঞ্জান্তে গঞ্জনব্যঞ্জী মঞ্জীরে! মঞ্জুতিঃ স্বনৈঃ ৷ (২৪) 

১৭। ইত্যাদেঃ খন্বনুপ্রাস-রীতিজঢস7 বন্য নঃ ৷ 

মাধুর্যবন্তলত্রেংপে গৌড়ীয়া ব্রীতিরিষ্যতে ॥ (২৫) 

কিন্তু- জ্ভ্ততে তব কঞ্জাক্ষি কান্তিঃ কাঞ্চনবন্ধুরা। 

অন্কুদোপরি শম্পেব নন্দনন্দনবন্ষসি ৷ 
(২৬) 

ইত্যাঁদে৷ শুদ্কগমাধুৰ্যন্। 
অথৌজো ব্যগ্জকা বর্ণা উচ্যন্তে_ 

১৮। যোগ আদ্য-তুতীয়াভ্যাং চেদৃদ্বিতীয়-চতুর্থয়োঃ । 

উপর্ধধো দ্রয়োর্বাপি ৱেফেণ সহ চেদৃযুতিঃ ॥ '_' (২৭) 

১৯। সাষৌ টবগণ্চানন্তেযো বৃত্তিদৈৰ্ঘ্য$ তথৌজসি ॥ (২৮) 

১। বিস্তার- (ক); ২! দর্শয়তি (6); ৩। শুদ্ধ (ঘচ) 
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কক্খটং, ক্ুক্খেল|, অচ্ছং কচ্ছ? উত্থান ককুপংফেনঃ। এবং রুগঘাসঃ, উজ বিতম্, 

ককুবভাসঃ অর্ক শত্রঃ৯ ছুগ্রঃ। শবৌ| স্পাষ্টো। টবর্গন্চানন্ত্য ইতি কিম্? রুট্ কুড। 

উদ্লাহরণম্ _ উঞ্চেধ্বং সর্বৃপর্ণং মুকুট তটলুঠদ্রতদীপ্ডিচ্ছটাভি- 

শ্ছন্নং যৎ পাদপীঠং প্রকটিতপটিমপ্ৰৌঢ়িগৰ্ভৈৰ্নহোভিঃ। 

 শর্বাদেন্র্বধবীকিরণচলভুজা দণ্ডশোটার্যচণ্ডঃ ৷ 

? শিষ্টাহতীষ্টং কৃষীষ্ট প্ৰচুরঘনঘ্বণ।-বিক্ৰুমণ্চক্ৰুপ।ণিঃ ৷ ত 
এষ ওজোমাৰ্গঃং। : . 

২০। অটবাগর্ররেফৈশ্দ কৃখ-গ ঘাভ্যা্ তঃ। 
অযুক্তিষ্জ মহাপ্ৰাথৈৰ্মধ্যতাং প্রতিপদ্যতে ৷৷ : (৬০) 

মধ্যতাং মধ্যৌজস্বম্, কৃখ-গ.ঘ।ভ্যামিতি আচ্ছাদিবর্জনং ন কার্যমিত্যর্থঃ। মহাপ্রাণৈরিতি হকারেণ 

সহ বগচতুৰ্থে সৈ অযুক্তৈঃ কেবলৈরিত্যর্থঃ। চকারাৎ কচিৎ সংযুক্তৈপ্চ। 
২১। শুক্জারেহপ্যেষ চারুঃ সযাৎ করুণাদে! ভবেন্ন বা। 

মাধুর্যবঃঞীকর্বৈযুতিদশ্চেদ্াতিদুন্দরও |. 
গাড়বন্ধঃ স আখ্যাত৪৩ পার্তে বদনপুতিকৎ ॥ , রাতে 

যথা_  কম্রীতিলকায়িতং ব্রিজগতীপৌভাগ্যলম্যা ঘন- 
, স্িহ্ধশ্যামমযাতযামমধিকশ্লাষ্যং মুহুঃ পাতু বঃ। = 

আভীরীস্তনকুস্তকুন্কুমরসাসজ্েন সৌগন্ধ্য ভাগ.৪- 
ব্রক্ম।নন্দমহা সুধান্থৃধিরহঃসন্দৌহদোহং মহঃ॥ (৩২) 

যথা বা-- সাক্দ্ানন্দঘনং ঘনাঘনঘটাস্নিন্ধোজ্জ্বল-শ্যামল- 
'.  জ্যোৎস্নাজালজটালমালয় ইব প্রেম্ণাং ভ্রিলোকীশ্রিরঃ। 

কুষ্ঝন্তাঙমনঙসঙগরলসদ্গোপা।ঙনাপাঙগক- 

বন্ধ, 

ব্যাসঙ্গেন তরঙ্গিতং মম মনঃ সঙ্গিত্বমঙ্গীক্রিয়াৎ॥ --- ২২... : (৬৩ 

২২ ৷ প্রসাদ; ব্যঞ্জিকা তু কেবলং রৱচনা মতা | 
ন তত্র বরপ্রাধানযং প্ৰসাদে! বিশদার্থতা ॥ (৬৪) 

সৰ্বেথেব রসেষু প্রসাদস্তো|পষুক্ত্বান্ন বৰ্ণগতনিয়মঃ। 
''_ উদ্ল৷হরণম্ - কোপে যথীতিললিতং ন তথ প্রসাদে, বক্ত্ং বিধে সততমাতনু মানমন্তাঃ। 

ইত্যাকলয্য দয়িভহ্য৷ বচোবিভঙ্গীং, রাধ! বিবতিভৰিনন্ৰমুখী বভুব ৷৷ (৩) 
২৩ ৷ যদ্যপি গুণপরতন্তা* রছনাদ্র্যান্তদ্রাপি বক্তাদেঃ | 

ও'চিত্যান্তদৰীনা, ভবন্তি তস্মাদৃগুণোহপি তদবীনঃ | _(*| 
তন্মান্ধেতোর্বক্তদের্বক্ত বাচ্যবোদ্ধব্যানাং তদধীনে| বক্তা ্ভধীনঃ। উদ্ধতে বক্তরি উদ্ধতমোজগ 

খ্বীরোদাত্তে বক্তরি মধ্যমমোজঃ, থীরললিতে বক্তরি মাধুর্যম্, প্রসাদস্ত সার্বত্রিক ইতি ॥ 
ইতি জীমদলক্কারকৌত্তভে গুণবিবেচনে নাম 

.. ষম্তঃ কিরণ ৷৷৬৷৷ 
হি 

> বক্ৰ কব)» ২] চ৭- (5); ৩। সমাধ্যাতঃ (ক.খ); ৪। সৌভাগ্যভাগ কে)। 

{এ 



অগ্তমকিরণঃ 
অথ শব্দালঙ্কার-নির্ণয়ঃ 

অথ (প্রথমকিরণে প্রথমকারিকায়৷ম) উপমিতিমুখোহলক্াতিগণ3* ইতি যদুক্তং তত্র মুখ-শৰ্দস্য 

(মুখ্যাৰ্থত্বাদমুখ্যস্ত প্রাপ্তৌ প্রথমভোইসুখ্যং শব্দালফ্কারমেবাহ”_ ৃ্ 

/ ১। একেনার্থেন যং প্রোভ্মন্যেনার্থেন ছানযথা | 

ক্ৰিয়তে শ্রেষ-কাকুভ্যাং সা বক্রোক্তির্ভবেছ্দ্বিধা | _ 0) 

২। শ্লেষোহপি চ ভবেদৃদ্ধেধা সভক্সাভঙ্গভেদতঃ || (২) 

শ্লেষেণ কাকা বা; শ্লেষন্চ দ্বিধাণ-অভঙ্গ সনভঙ্গশ্চেতি। 

আত্রাভঙ্গসপ্লেষেণ যথা 

{ | কন্তং শ্যাম হরির্বভূব তদিদং বৃন্দীবনং নিষ্বগং 

ৰ হংহে। নাগরি মাধবোইম্ম্যসময়ে বৈশাখমাসঃ কুতঃ। 

মুগ্ধে বিদ্ধি জন।ৰ্দ্নোইস্মি তদিয়ং যোগ্য! বনেইবস্থিতি- 

ৰ ৰ্বালেহহং মধুসূদনোইন্মি বিদ্রিতং২ যোগ্যোঁ দ্বিরেফে৷ ভবান্॥ =!) 

সম্ভঙ্গো যথ|--  কান্তে কীতিরকীতিৱরেব বদ মে কিঞ্চিজ্জড়েভ্যঃ পরং 

বীর! কাপি ভবত্যহে| কথমহো বুদ্ধিৰ্ভবেৎ পূৰ্ণিম। 

ক! মেধা তব ভূয়সী ন মদনে ত্বয্যেব মে” ধারণং 

১ | তন্স। ম| স্পৃশ নও স্পৃশেরমিতি স শ্রীমান্ জিতো রাধয়া॥ (8) 

কাকা যথ| ন বদসি হরিণাপি পৃচ্ছ্যমানা, ন বত বিলোকরজে বিলোক্যমান!। 

নু নিজমভিমতমীহাতা মিদানীং, বিধুবদনে সময়ঃ স নো ন ভাবী ॥ (৫) 

অপি তু ভাব্যেব, যদ! তু ভবিষ্যতি, তদ! বৈকল্যঞ্চ দ্ৰক্ষ্যাম ইতি ভাঁবঃ। 

রং ৩। অনুগ্রাস্যত ইতাৰ্থেংনুপ্ৰাসো বৰ্ণসাম্যতঃ ॥ j (৬) 

'অজাতীরং বর্ণমনু সজাতীয়বর্ণান্তরং গ্রকর্ষেণ।স্তত ইতি বু[ুৎপত্তিঃ। 

৪। সচ দ্বেধা ছেকৰাভিভেদাও ; (৭) 

ছেকানুপ্রাসো। বৃত্ত্যনুপ্রাসশ্চেতি স দ্বেধা। 

j ৪। ছেকঃ ঘক্কতয়া ৷ (৮) 

একবারানুম্যা সেন ছেকঃ স্তাৎ। 

যথ|-- ধাম শ্যামমিদং এ্ৰীদং জগতোহবিরতোদর়ম্। 

ধ্যেয়ং গেয়ঞ্চ সৰ্বেব।ং দৃশোঃ প্রেম যশে|ময়ম্ ৷ (৯) 

অত্র মকারাদীনাং সকুদনুন্যা সম্চ | 
। 

হু’ ৷ মাধুৰ্যব্যঞ্জকতেন স এব হুঃপনাগৱঃ ॥ (১০) 

জা এব HRB EE 
১। তত্রাভঙ্গ- (ক,চ); ২ ৷ বিদিতে। (6); ৩। মা (ও); ৪। মা কে); €। সকৃদনুন্যামঃ (ঘ,ঙ,চ) | 
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যথা অনঙ্গমঙ্গলারস্তে সম্ভেদঃ স্মেদ-কম্পয়োঃ। 

শঙ্কে পঙ্কেরুহদৃশে। ন রম্তানন্দ*মান্ততা ॥ 

৫। একসযাপ্যথবাইনেকস7াআ্রোডিততয়া যদি | 

হি78152 (১২) 
যথা ধাম শ্টামলমুদ্দীমকামকোটি২মনোহরম্। 

ধ্যেয়ং গেয়ং সমাস্থেয়ং সমানেয়ঞ্৩ মানসে ॥ (১৩) 

অনেকন্ত যথ|-- বিবিধবধুবধসাধো, বিরম রমানাথ নাথ্যতাং নাথ। 

কৈতববিজ্ঞ সমজ্ঞাং, তব বিজ্ঞাতুং ন বিজ্ঞাইহন্ ৷ (১) 

৫৷ এষ চ দ্বিবিধো ভবে ৷ (১৫) 

৬। মাধুৰ্যোজোংনুকুলতাংৎ ; (১৬) 

ক্ৰেমেণোদাহরণে-- 

অনঙ্গসঙ্গরাসঙে ভলিমেব স জঙ্গমঃ। সঙ্গীতরল্গী ভন্বজীসল্গী রাসজতে। হরিঃ।৷ (১৭) 

উদ্দগুঃকামকণু_ল-বাহুমগুলচণ্ডিম।। শ্রীখগুপিগু-হিত্তীর-পুগুরীকবশ। হুরিঃ ॥ (১৮) 

চ-কারাৎ পদাবয়বজোহইপি চ। যথা 

উদ্দামমাধবীদামক উৎকণ্ঠয়| হরিঃ। রাধাং নাতিছ্ুরারাধাং সসার রসসারৰিৎ ৷৷ (১৯) 

এবমোজন্তপি (যষ্ঠকিরণে ২৯শ-শ্লে৷০) ‘উধ্বেধর্বং সৰ্বমূগ্ন ম্’ ইত্যাদি। 
৬। কোমলো ভাট ইষ্যতে | (২০) 

কোমলবর্ণানুপ্রাসে।৫ লাটানুপ্রাসঃ। 
উদ্নাহরণম্_(যষ্টকিরণে এ-ঠ০) 'লীলালস-ললিতাজী লঘু লঘু ললন/ললামমৌলিমণিঠ ইত্যাদি। 
এষ কৈশ্চিচ্ছিথিল ইত্যুচ্যতে। 

৭। তাৎপর্যমাত্রভেদে দযালাট৬ ইতুযুচ্যতেংপৱৈঃ || (২১) 
শৰ্দাৰ্থয়ে'রভেদেহপি ভাওপর্যমাত্রভিন্নত্বে লাটে। বিদ্ধন্তস্ত প্রিয়ত্বাৎ লাটানুঞ্াস ইত্যপরৈরুচ্যতে। 

৮। পদ়সাযাপেোযয় 5 (২২) 

এষ লাটানুণ্রাসঃ। পদন্যাপি, অপি-শব্দ1ৎ পদাংশ।ন।ং,পদানামপি। 
ক্ৰমেণোদাহরণানি- 

ন কৃষ্ণত্বেন সখি প্রাদুর্ভাবে| মন্যে মনোজনেঃ। 

মনোজনেঃ পুনরিয়দ্বৈদন্ধী' বৈদুবী কুতঃ ৷ 
রত্বানি রত্বাকর এব সন্তি, পুষ্প৷ণি পুষ্পাকর এব ধত্তে। 

| গুণে! গুগজ্ঞে লভতে প্রকাশং, যশে| যশোদাস্থতসেবয়ৈৰ ৷৷ 
পদানাং যথ।৷-- 

যেষাং ন বৃন্দীবনচন্দ্রলীলা, হৃদ্তপ্তি তেষামপরৈণৈ2 কিম্ | 
যেষান্ত ৰৃন্দ৷বনচন্দ্ৰলীল|, হৃত্তস্তি তেষ।মপৰৈগু ণৈঃ কিম্? ডি 

১ ) রম্যানন্দ- (ক,খ,5)১ ২ ৷ -কোটিকাম- (চ); ৩) সমাদেয়ং (৭); ৪ | উদ্দীম- (চ); ৫। ববর্ণানুন্তাসৌ:(5)১ ৬ ৷ -ভেদত্বাপাট (ও); 

৭! পুনরিয়ং বৈদগ্ধী (কথ) { : | 
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৮। তীত্রিব* ব্ভাবন্যত্র বা পুনঃ | 

বত্যব্বত্যোশ্চ বা নাম্নঃ সান্দপেয স্যাদথাপরও || (২৬) 
তত্রৈব বা সমাসেহগ্াত্র বাইসম৷সে, সমাস৷সমাসৱ়ে।ৰ্ব০, নান্ম এব, ন তু পদ্য, জারূপ্যে সত্যপরে। 

লাটানু২প্রাসঃ। 
উদ্বাহরণম্ - হিমকিরণকিরণমধুরা, রাক। রাকামৃতাংশুমুখ ভবতঃ। 

বিরহে বিরহে শৃঙ্ছ।“সখ্যাস্তাং কেবলং দরহতি ॥* 

নেহ_  স্ুমহিমহিমকরমধুরা, মধুরাকার নিশা! নিশ।ভেয়ম্। 
তব কুচির চিরবিলন্দে, প্রদহতি তাং কৃষ্ণ কৃষ্ণবস্মেব॥ (২৮) 

ইদন্ত যমকান্তর্গভমেব, ভিন্নভিন্ার্থকত্বাৎ। তদেবং বৰ্ণিভশ্ছেকৰূত্তিপদ।বয়বৈকপদানেকপদনাম- 
সারূপ্যাৎ ষট্গ্রকারো হন্ুপ্রাসঃ। - 

৯। মক তর্থভনানাং পঢ়াদীনাং সমাহংকাতিঃ১ | 

(২৭) 

ক্তচিন্নিৱৰ্থকানাঞ্চ সার্থানর্থবতা ক্কচিৎ ॥ (২৯) 

পরম্পরমর্থমভভেব্ববভাং পদাদীন।ং নাম-পদ-পদাবয়ব-বাক্যানাংও সম। আকৃতিঃ সারূপ্যং যমকম্। 

১০। এতচ্ছ পাদজতেন নবধা 7 (৩০) 

এত যমকম্। 
১*। প্রথমস্য তু! 

দ্বিভীয়েন তুতীয়েন চতুর্থেনোতি ততিধা ॥ (৩১) 

১১। দ্বিভীয়ন্ত তৃতীয়েন চতুৰ্থেনেতি চ দ্বিধা । 

তৃতীয়ত চতুর্থেনেতেযক এবোতি ষড়,ভিদ্ঃ১ ॥ (৩২) 

১২। প্রথমন্ত্িভপীত্যন; ইতি সপ্ত দ্বয়ং পুনঃ | 

প্রথমন্্র চতুর্ধেন দ্বিতীয়ভ্ৎ্পরেণ চ | 

প্রথমন্ত দ্বিভীয়েন তুভতীয়ভত্পরেণ চ ॥ (৩৩) 

প্রথমে। দ্বিতীয়েন তৃতীয়েন চতুর্থেনেতি ত্রয়ো ভেদাঃ। দ্বিভীয়স্তৃতীয়েন চতুর্থেনেভি চ দ্বৌ। 

তৃভীযশ্চতুর্থেনেত্যেকঃ। প্রথমন্ত্রিধপীত্যেকঃ। প্রথমন্চতুর্থেন দ্বিতীয়স্তুতীয়েনেত্যেকঃ। প্রথমে! দ্বিতীয়েন 

তৃতীয়শ্চতুৰ্থেনেভ্যেকঃ--এবং নব। 
১৩। অর্ধফ্াকশ্লোকয়োশ্ভারৃত7া দ্বেধা ভবেদথ | 

তেনৈকাদশভেদাঃ সুযঃ পাদভাগে চ পুর্ববৎ ৷ 

নবধেতি ভিদ্না জ্রেয়া বি+শতির্যমকোভ্ভবাও || (৩৪) 

অর্ধঙ্লো কাবৃত্তা। গ্লোকা বৃত্ত চ পুনরেকাদশ। পুঃ পাঁদস্ত৭ ভাগে চ যদ্যমকং তৎ পুর্ববন্নবধেতি 

বিংশতির্ভেদাঃ। | 
+ অস্সিন্ পতে প্র থমপংজৌ ‘ভবতঃ! ইত্যারভ্য ‘দহতি’ যাবৎ চ-করলিপ্যাং গাঠীন্তরম্ “যদি তাম্। প্রকটিতনিজগুণগণচধনিম্দহতততে 

ঢ় সালে বৃত্তানু- (6) ৩! সমাহৃতিঃ (ঘ) ৪। পদাবয়ব-বাক্যানাং (4) ; | এ ০১/১১/১৮৮1 
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৷ তদ তু ত্ৰিখণ্ডতে ত্রিংশদৃভেদাঃ তাও! 

: : তে ঢ’ পুনশ্ডতাৱিংশদৃভবেদৃভিদ। ॥ 

দি সাতরমুদাহিয়তে_ = ত 
সুরতরুরেষ নতানাং, স্থরতকচিৰ্গোপ্তক্লণীনাম্ং ৷ 
ত্ৰিভুবনজনকমনীয়ো, জয়তাদাভীররাজ-যুবরাজঃ ৷৷ 

স্ুরসাৰ্থভুষিতপদৈ-ব্ৰ'ক্মাদিভিরধিকভক্তিসন্নজৈঃত | 
| স্ুরসার্থভূষিতপদৈঃ, স্তবৈঃঃ স্ততঃ কেশিহা৷ জয়তি ॥ 

| ৰ? মন্মথনমদন্তরয়া, কুটিলোইঞ্জনংকালকুটাক্তঃ। 

i প্রিরসখ কটাক্ষবিশিখো, মন্মথনমদং স রাধয়! সস্থজে ॥ 
জয়তি ব্ৰজপতিতনয়ো, নমদনমত্তল্যকারুণ্যঃ। 
ন মদন মত্ত,ল্যহতা, কাহপি বিনা যেন মাং তুদসি ৷ 
রাধা সুকুমারতনু-র্মদনবধানাদুপৈষ্যতি গ্লানিম্। 

বন্ধোইয়মণ্ডালিস্তে, মদন-বধাৰ্থং ন তাং বিতুদেঃ ॥ 

ব্রজপতিনন্দন নন্দয়, নন্দয় বৃষভানুনন্দিনীহৃদয়ম্ ৷ 

মদনমদোজ্জ্বলমতুলং, মদনমদৌজঃপ্রসাদমাধুৰ্যম্ ৷ 
কাননং জয়তি যত্ৰ সদা সৎ, কা ন নন্দতি যদেত্য মুখটীঃ | 

কা ন নন্দতনয়স্ত মনোজ্ঞ|”, কাহননং ধয়তি বা ন হি তন্য ॥ 

যথা বাঁ নবপয়োধরকান্ত বিরম্যতাং, ন বপ যৌধরসং হৃদি মান্সথম্। 

নবপয়োধরকান্ত স বৈ ভবান্, নবপ যোহধরপঃ প্রতিযোবিভাম্ ৷৷ 
কামন্দধান! হৃদয়েইনুরাগং স্মরালসাঙ্গী বিদুনোতি বালা? ৷ 

স্মরালসাঙগীকুরু তাং মুকুন্দ, ক! মন্দধান| ন. ভবেদৃবিন! ত্বাম্ ৷ 
সমস্তকল্যাণগুণৈকবারিধে, সমস্তবাস্তে কতমন্ত্রিলোক্যাম্। 

৷ নমামি মে মাধব সংপ্রসীদ, ন মামিমে ভতম্ত ছুরন্ততাপাঃ ॥ 

_যুথ| বাঁ. অদ। সদানন্দময়ং বপুস্তে, সদা সদাসীনিকরং পুরঞ্চ। 

' মহো| মহোদ্দামরসস্তবার়-মহো৷ মহে। ভুরি তবৈব কৃষ্ণ ॥* 
পাদজং নবধ| যমকং দৰ্ণিতম্। 
অথ পাদ্রভাগ্রজানি দর্শ্যন্তে_ 

কলহং কলহংসানাং কলহং ক-ল-হংসকাঃ। অন্যস্তান্তীৰ গোপীনাং চরণাস্তোজবাসিনঃ” ৷ 

(৩৫) 

_ মধুর| মধুরাকা য় রজনী স। বদাজনি। মধুংরাম-ধুৱ| কাসাং তদ] নাসীদ্ধরেঃ পুর ॥ (৪৮). 

ূ _ সাধ্বসধ্বন্যদত্তাজ্যি গুরুণামপি সন্নিধৌ। : 
“কৃষ্ণং ৰীক্ষ্যোৎসুকা সাসীৎ সাধ্বসাধ্ববিচারতঃ || (৪৯) 

ক যথা ব|'‘‘কৃষ্ণ ) ইত্যেষ শ্লোকঃ ‘ক-চ’- করলিপ্যোস্তথ| ‘ঙ'-এহ্থেইপি নাস্তি। 
১ | চতুঃখণ্ডত্বেন (ক,ব,চ) ; ২ ৷ -র্মণীনাম্ (ক,ব,চ) ; ৩। -রতিভজিনজৈঃ (ঘ); ৪ | স্বরৈঃ (ও); ৫। কুটিলাঞ্জন- (6); ৬। নন্দতনয়ে পারো! 

(থ) ; ৭1 রাধ। (ঘ); ৮ ৷ হসবিনঃ (ক); = ৷ পুনঃ (ক)। [| 



সপ্তম-কিরণঃ ৫০৬৪ ] "= লীঞ্জীমদলঙ্কাব্ম-কৌস্তুভঃ ৮১ 

কাঞ্ষীদান্সে। রবস্তম্তা রণতোহরণতোহতনোঃ। রণ-তো।রণতে| ভুৱিঙ্রিণঃ কৃষ্ণ-মনে৷ইহর ॥ = (৫০) 

দৃশোরগোচরেণৈৰ হরিণ! হরিণাক্ষি তে। কপে৷লভি্তৰ্মানেভ-হরিণ। হরিণা কৃতি (৫১) 

অগোচরে সতি হরে দহত্যেষ মনে! মম। মদনে মদনোদেলাহুমদনে। মদনে।জস। ॥ (৫২) 

সদাস-দাঁলীনিকরৈঃ পরিচ্ছদৈঃ, সদ! অব নন্দবিল।সবিগ্রহঃ। 
স দাসদ।ক্ষিণ্যকপাদিভিও্ণৈঠ সদাসদারে| বিলল।স মাধবঃ ॥ (৫৩) 

কেশি নাকেশি নাথেন, কামিনাহুকামি নাদরঃ। 

কামিন| কামি ন! বা ভ্ৰীঃঃ কেশিন| কেশিনাশিনা॥ =, (৫৪) 

রত্য।ইবিরত্য। বিৰৃত| নবীনৈ-রত্যাবিরত্যাবি মনে।জরাগৈঃ। 
রা।সেইচর।সেচনকৈৰ্বিল।সৈ-র।সে চ রাসে চতুর! মৃগাক্ষী ৷ (৫৫) 

৷ এবমষ্টাদশ। 
মনোজহারগ্রতিমা সমান, সরস্বতীতে মদস্ুস্বরূপে | 

মনে! জহার প্রতি ম। সমান|, সরস্বতী তে মদসু-স্থজূপে ॥ (৫৬) 

অৰ্দ্ধ বৃত্তিঃ । 
ন বংশীকরগাসাগ্ভ যমানুজনিভজভঃ। কম্তা। বিশদতাং যাতি মনো! মানপরিষ্ীবম্॥ (৫৭) 

মবং শীকরমাসাদ্ধ বমানুজনি-ভঙ্গতঃ। কস্তাহবিশদতাং যাতি মনো! মানপৰিপ্লবম্॥ (৫৮) 

গ্লোকাবৃত্তিঃ। অরমেৰ সমুদূগকঃ। এবং বিংশভিঃ২। 

১৫। আদ্যন্তমধ্যভেদেন ক্ৰুমাদথ সমুচ্ছয়াৎ | 

অন্তাদিভেদেন পুনর্বনূধা যমকক্ৰিয়া ॥ (৫৯) 

আদিযমকম্, অন্তযমকম্; মধ্যযমকং, আ্তন্তমধ্যযমকন্, অন্ত।দিষমকমিতি পঞ্চভেদাঃ। 

ক্রমেণোদাহরণানি ; আদিযমকং যথা_ 

কলাকলাপেন গ্ররীয়স। হরি-্-দীনদীপ্তিঃ করুণারসা কিঃ 

সুরাস্ুুরাণাং মুকুটাটবীমণিঃ সদা সদ৷নন্দচিদাত্মকে। বণ্ডৌ ৷ (৬০) 

জন্তযমকং যথ|--রোষেণ শখ্বন্ন হি নাগরী গরী-য়স। কঠেরত্বমুপেত্য ভাত্যভা। 

বিহায় মানং হরিমানয়াহনয়া, পিয়া! হি সৰ্বং ভব্তীহিতং হিভম্ ৷ (৬১) 

মধ্যঘমকং যথ|-- মদ্ন্সঙ্গর-সঙ্গরসাকুলা; ভব বিহারিনি হারিণি ম।ধবে। 

কুম্ুমরাজি-বিরাজিবিভূষণা 3 মধুপণ্র [গ-পরাগ-পরাচিত|॥ (৬২) 

আছ্যন্ত-মধ্যবমকং যথ৷-- ন 

মাসে! মাসে! মরীচ্যঃ সমধুর-মধুর-প্রেয়সী-প্রেয়-সীমা" 

বৃন্দ বৃন্দাবনঞ্রীরুপবন-পবন-জ্রান্তিরজ্রাস্তি-রয্য। 
| 

নন্দানন্দাগ্রকন্দঃ স্মরসমরসমব্যৃহহারীহ হারীঃ 

সঙ্গী সঙ্গীতদেব্যা অহরহরহরদ্রাসরাধাং স রাধাম্॥ (৬৩) 

অন্তার্দিবমকং৫ যথা__. 

ন মানমাধেহি মনস্তদঃস্তাদঃ, শুভং শুভংযোঃ স্তুতি দেবি ভেহবিতে। 

অহে। অহোরাত্রকৃতাইরুষা। রুষা-/ঘশো। যশোদীভূবি বিদ্যতেইভ্া তে ৷৷ (৬৪) 

| ১। দহত্যেব (ঘ,চ); ২। একবিংশতিঃ (৬); ৩। -বিরাজিত্হুষণ| (৭); ৪ ৷ হারী সহারী (ক); ৫1 আগ্ন্তযমকং (ঘ।চ)। 

১৯-- 
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প্রতিপ।দরর্ববমকং যথ|__ 
মম ত্বযাইমমত্বরা ন বেহিতং নৰে হিতম্। 

স্মারাধিকে স্ম রাধিকে চর ক্ষম।ং চ রক্ষ মমৃ॥ 

সৰ্ববমকম্, বথা- সসার সা! সসারমহহুস-সার-স|স-সারস| | 

| সসার স।সস।র স! স পারসাস-সার-স। ৷৷ 

প্রত্যক্ধরবমকমপি কেচিদ্িচ্ছন্তি; তদ্বথ৷-- 

বি-বিতত-নানা-ম।ইম| বিবিধধন| নাববশ্যাশ্যা।। 

স! সাধু-ধুততরার! মম ববলে লেহি-হিত-তন্ুু নু ॥ ইত্যাদি । (৬ 
এবং সপ্ত বিংশতিৰ্ভেদ ।£। দ্বিখণ্ড-ত্ৰিখণ্ডাদিকঞ্চ উক্তোদ।হুরণেঘন্তর্ভবতীতি পৃথঙ্ ন দণিতম্ ; ভথ| হি 

--(৬৪শ পো) ‘অহে| অহোৱর।ত্ৰকৃতাইকরলষ। কুষ” ইত্য।দৌ দ্বিখণ্ডম্, (৬০শ-গ্লে৷৷) ‘ম।সে। মাহুসে। মৰীচাযঃ 
সমধুরমধুরপ্ৰেয়সীপ্ৰেয়সী- ইত্যাদে) ত্রিখণ্ডম্, (৬৭শ-গ্লে) এব-বিতত-ন।না-মাইম।” ইত্যদৌ চতুঃখণ্ডযু। 
এবন্যান্যপুহানি। গণ্তেষু তু নারং ক্রমঃ। তত্র যথ|--সদামে।দরে দামোদরে গুণস।রাধকা স| 
রাধিকাইনুরজ্যতি স্মেতি। 

১৬। ভিন্না অপ্যর্থভেদেন যুগপদূভাষণক্ষমাঃ / 
ত্যজন্তি ভিরৱাপত্ শব্দা যচ্ছেষ এব সঃ ৷৷ (৬৮) 

তর্থভেদেন শব্দভেদ ইতি ন্যার।। স্বরভেদেন ভেদে। ন৷ৰ্থভেদেনেত্য।শঙ্গ্য৷হ--কাব্যে স্বরন্তান্ুপ- 

যোগেন স্বরগতভেদা ভাব!চ্চ, কেবলাৰ্থভেদেন ভিন্ন অপি শব্দ! যুগপদেকদ1 যছ্যগ্র্থান্তরভাবণক্ষমাঃ 
সন্তে|ইপি ভিন্নরূপত্বং ত্যজন্তি, তদ! স শ্লেষঃ। অর্থদ্বরশ্লেষণ।ৎ শ্লেষঃ। 

১৭৷ স প্রকাতি-ভিঙ্গ-বণঞতায়-ভাষা-বিভাক্তি-পদ-বডনৈঃ | 

অষ্টাবিধো নিৱপেক্ষ-,ভ্ৰল্যোভয়বাচ্য এব নবমঃ স্যাৎ ॥ (৬৯) 
নিরপেক্ষঃ প্রকরণাদি-ব্যতিরেকেণাপি তুল্যবাচ্য দ্বরঃ। ক্রমেণোদাহরণানি__ 

মনস্তদল্তা ক্ষণদ| বতেষ্টা, বিধে) বিরুদ্ধে তমসি প্রবৃদ্ধে। 
তশ্মিন্ প্রসন্ন হরিতঃ প্রসাদং, ধন্য! লভন্তে তমসি প্রণষ্টে ॥ (5) 

অত্র ঈক্ষণদেতি দাগ, লবনে, ক্ষণদেতি 'ডুদাএ, দানে? ইতি প্রকৃতিভেদঃ। ইষ্ট ইতি পুংলিঙ্নম্ 
ইণ্টেতি ভ্্রীলিগমিতি লিঙ্গভেদঃ। পুনঃ ইষ্ট। ইতি বহুবচনম্, ইষ্টেত্যেকবচনম্, তেন চ বচনভেদঃ। বিধা- 
বিভীকারোকারসাূপ্যে বর্ণভেদঃ। তুদন্তীতি শতৃপ্রত্যয়ঃ ‘তুদন্তি’ ইত্যা খ্যাতপ্রত্যয়ঃ; তেন প্রত্যয়- 

ভেদঃ। হরিত ইতি পঞ্চমী, হরিত ইতি জস্, তেন বিভক্তিভেদঃ। অনেনৈকেন ষড়,ভৈদাঃ প্রদর্মিতাঃ। 
পুনরপি ছজ্যন্তরেণ লিল্ল-বচন-ভেদং দর্শমতি__ 

নীলাস্তো রুহগঞ্জিনী রতিরণক্রীড়া শ্রমে |দগারিণী 
নিদজ্ৰোভ্দেবিল।সিনী স্ববশতাহসঙ্কোৌচ-সঞ্চারিণী। 
অসন্থ্যোস্তাপণয়প্রকাশনবিধাবন্ধ্যোন্যসংহন।দিনী 

(৬৫) 

(৬১) 

2 রাধার! নয়নে হরেরপি তনূঃ ক্ষেমং বিধন্তাং তব ৷৷ (৭১) 

উদ্দামকামকগুলকরমগ্ুলচণ্ডিমা। কালিন্দীকুঞ্জৱে| ধত্তে বিহারং বারিমঞ্জুলন্॥ (al. 
> ৷ প্রবৃদ্ধে (চ) | 
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পদশ্লেষে। যথা ৃ্ 

সমরাল। কুষেবেয়ং রাধিকে সর্বদীরুণ1। মতিশ্চ তব দৃষ্টিদ্চ সমে এব বভুবতুঃ ৷ 

কৃষ্ণপক্ষে বলবতী দৌব।করপরাুখী। সমে দ্বে তামসী রাত্রিঃ সাত্তিকী চ সতাং মভিঃ॥ 

৮৩ 

(৭৩) 

(৭৪) 

বাক্যগতত্বে’ন।য়ং সমোভয়বাচ্যোদ।হরণেষু দ্রষ্টব্যঃ । শব্দাৰ্থশ্লেষয়ে।রয়ং ভেদঃ--যত্ৰ শব্খপরিবর্তে- 

ন।পি ন শ্লেষত্বভঙ্গ১ সো হর্থক্লেবঃ। অন্যস্ত সভস্গাভঙ্গত্বাভ্যামেৰ শব্দপ্লেষঃ। স চোঁক্তোদাহরণগেষু শব্দ- 

পরিবৃত্তভাব।। অৰ্থগ্লেষে। বথা-- 

| বিলে।লসংফুল্পুকদন্বমালঃ সগুল্লসন্ধাণ্জুল-বহিবৰ্হঃ। 

অশেবসন্তাপহরে। জনানাং, কৃষ্ণণ্চ মেঘণ্চ সহোজ্জিহীতে ॥ 

তত্র কদন্ব।দি-শব্দ।ন।ং পরিবৃত্ত্।পি ন শ্লেবত্বহানিরিত্যর্থগ্লেষ এব। 

অথ শব্দালঙ্কারপ্রস্তাবে প্রাপ্তাবসরতয়! চিত্রকাব্যমপি গ্রদর্শ্যতে। তত্র বগ্চপি_ 

১৮। নটানাঞ্চ কবীনাঞ্চ মাগঃ কর্কশ এব যঃ। 

ৰসাভিবাক্তয়ে নাস শক্তিজ্ঞাপ্তয স কেবলম্ ৷৷ 

১৯। চিত্ৰং নীৱসমেবান্ৰ্ভগবন্ধিষয়ং যদি | 
তদা কিঞ্চিচ্দ ৰসবদ্যথেক্কষোঃ পৰ্বচৰ্বণম্ ॥ 

তত্র কিঞ্চিৎ প্রদর্্যতে ; ভত্র প্রথমং গ্রতিলোমান্ধুলে।মপাঁদো বথা 

রাখ। সাররসাঁধারা মারমাররমারম।। 

কাশোদাররদাহশোক। সা ল্ল।স সল।লন। ৷৷ 

গ্রতিলোমনুলোম-প্লে।কে। যথা 

ৰ কাহহইধিদ। সম্বভ| রাদে মানে। মাহস্ত রমাধবে। 

বেধমারস্ত মা] নে! ম।হধেরা'ভ। স্বসদাহধিক। ৷৷ 

গ্রতিলে।মানুলোমৌ শ্লোকৌ বথা_ 
মানসাররসাধার! সাহয়ন্তী বনম।লিন।। 

সংললাস মহামোদাস হই শ্বামাদ-নি-ম'ধ্বযা | 

সাধ্বসানি দমাশ্বীস। দ। মোহামসলালসম্ ৷ 

_ নালি মানবতীরং স| রাধা সাররস।নমা ॥ 

মহা সর্বতোভদ্রং বথ৷-- ৰ ্ 

সাধারাঞ্রীঃ ভ্ীরাধ। সা ধাম।কামা। ম-ক।ম।ইধাও। 

রাঁকা ধীমা ম।হধীকার। গ্ৰীম মানেনেমা মান্তরীঃ ॥ 

সর্তোভদ্রং যথথ|--  ধারাহসাররস| র।ধ। রাসলা ত্য ল।সর|। 

সাল।কার-রকালাস! রস্ত-রস্তস্ত রশ্থর ৷ 

যথা বা _ নালীকাঁননক।ইলীন|লীব সাররস।বলী। 

কাস! রসাঁসারস।হকানরসা মম সাঁহহর ন ॥* 

% এষ গোকঃ ‘ড'-এন্থে তথ! চ-করলিপ্যাঞ্চ নাস্তি। 

১। বাক্যাঙ্গগতত্বেন (খ)। 

(৭৫) 

(৭১) 

(৭৭) 

(৭৮) 

(৭৯) 

(৮০) 

(৮১) 

(৮২) 

(৮৩) 

(৮৪) 



৮৪ 

ছত্রবন্ধো যথ|-- 

খড়গবন্ধো যথা 

শ্রীপ্বীমদলক্কার-কীন্তভঃ [ সপ্তম-কিরণ ৰু ৮৫-৯১ 
তনুতাং তনমুতাং বরাধাকৃষ্ণয়োশ্চরিতশ্ৰুতিঃ। 

হৃত্তাপানাং সুধাসিন্ধুধার! তাং নু ততাং নুত ৷৷ ঢ় 

রাধামাধবয়োঃ কেলি? শ্ৰুতিহৃৎস্ুখদায়িক। | 

কামং তনোতু বঃ ক্ষেমং প্রেমানন্দৌঘনিৰ্ভর| ॥ (ৰ 

রাসারস্তে নৃত্য-গীত-বাদিত্রাদি-মনো হর! । 
রাভন্তসারা সৌভাগ্য।ইধরীকৃতপরাইপর! ৷৷ রদ 

মুরজবন্ধো যথ1--(৬৬-শ্লে।০) ‘সসার সা’ ইত্যাদি। এষ এব গৌ।মৃত্রিকাবন্ধঃ; এষ এব বদ্ধ-কবাটবন্ধঃ : 

এষ এর মুক্তকবাটঃ; এষ এব শৃঙ্বলাবন্ধঃ; এব এব দ্ব্যক্ষরঃ। 

শঙ্খবন্ধে৷ যথ|-- 

পতাকাবন্ধো যথ|-- 

এষ এব গদাবন্ধণ্চ | 
গীর্ভ|ক্ষরো যথ|-- 

পদ্মবন্ধে! যথা__ 

চক্ৰুবন্ধে৷ যথ।_ 

অত্র 

ধেয়মাধুৰ্যমৰ্য।দ| রাধা মাধবমার সাঁ। 
সারমাহব্ধমাধার! ধেয়মাধুৰ্যসৌভগ| ৷৷ (৮০ 
রাসতংসরসারস্তে রাধা স৷ররমাধবম্। 
বন্ধমার-রসাধারাভেহরং সারসতংসর। ৷৷ (৮৯) 

কামত্ৰপাহহলী-লাস্তরাধিক!। সাহধ্বনি শাতে নাহস্তা রাজতে ॥ (৯০) 

রাধিক! রুচিরাকার! রাক।র।সন্থলীসর|| 

রাসলীলাপর! সারারাসার! গীঃ পিকাধির। ৷ (৯১) 

যস্য শ্রীতুলনাং ন কশ্চন গনী ভক্তৌঘ-তাপ৷।ৰ্দনে] 
ধ্বস্তানাক্যবলচ্ছবিঃ স ন হি মাং ত্বং মুঞ্চ মোদক্ষম। 

সম্নাথ ব্রজকেলিশব্দনমনঃ-শ্দ্ধানদী-কৌতুকী 
কীলপ্রায় ইহাধ্বলীহ সততে নে! মৎসমঃ পাতকী ॥ (৯২) 

নাথপ।দকোৌতুক্যব্রতামোদী কবিঃ শমী । যন্ত ধবস্তাহচ্ছবিঃ সন্নাহশ্রদ্ধা! কম্চন ভতৎসমঃ১ ॥ (৯৩ জ্ৰীনাথপ।দকৌতুক্যব্ৰতামোদী কবিঃ শমী 1হচ্ছৰি ১॥ (৯৩ 
শাঙ্গ‘বন্ধে| বথ|-- 

তীকৃষ্ণগাথ| নামেয়ং কৰ্মণ| চ কদ৷চন। নাসান্যতে পাবনিক1 বিনা তস্য দয়।ং হরেঃ ৷ ( 
কথমন্য কৃপাসিন্ধের্জনেষু চ মিথে| রতিঃ। জন্যাতে বুজন্মান্তে সুকৃতৈঃ কারণায়িতৈঃ২ ৷ | 
চরণাসব-লাভেন দারুণ করুণীত্মতাম। মোহং হিত্বা কিল প্রতি তমমুং সততং স্মর ॥ (৪৬ 

তথ্য রূপং চেতসি চ মন্ত্র সততং লিখ। তেন সাধুতয়া কৃষ্ণে ভবিষ্যতে সম।গমঃ ॥ ( 
এষু-- 

শ্রীনাথপাদপ[থে(জ-্রসলালসচেতস।| কৃতেয়ং ততমোদ| চ স্বজনে কবিন!৩ কথাঃ ॥ (৯৮) 

ইতি শ্লোকান্তরম্। 
যথ| বাঁ ভ্রীশগ্রীতিঃ স্বনামীকৃতি-কথনবিন।ভ।বপন্ষে ন বিদ্ঠা!- 

হহমৌদশ্রদ্ধ।কলপাদপি জুখদমিখোন্ভাব-স।আজ্যতশ্চ | 
রম্য রম্যস্থলস্থ-প্রসরমদকলামো দ্-লম্গনী-সমেত্- 
প্রেমাসন্ন-প্রগীতপ্রণয়িনি রুরুচে তাত তদৃভ| বিসাভা॥ (2?) 

১। মৎস্নঃ (ও) : ২। করুগায়িতেঃ (খ) ; ৩। সজনে কৰিত| তাজা 
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অত্র চ-- 
শ্রীনাথপাদপাখে জ-রসল।লসচেতস।। ভাবিতা ততমেদস্থরস। সুকবিনা কৃতিঃ ॥ (১০০) 

ইতি শ্লোকান্তরম্। 
এক।ক্ষরপাঁদে। যথ|-- শংশীঃ শশী শশাশাশাং পাপোহপপাপপঃ পপিঃ। 

লোলে! ললাল লীল।লীং যয়।হইয়ং যে।হবর যো ॥ (১০১) 

এক।ক্ষরে। বথ|-- ন নান। নাহনিনোহনেন! নানাহনেনাহননং নু নুঃ। 

নূনং নে। নান্নহনৃনানহন্ু নুদ্ুগ্ৰনূগ্নিণীঃ ৷ (১০২) 

সিংহাবলোকম্লৌকান্তরগর্ভে। যথ|-- 
তেজঃ কিঞ্চন ভন্তদস্তা সততং নব্য৷ন্দুদ্ৰ।ভং ভজ 

সসিদ্ধং লে।চনলে।ভদং চতুরতা-লীল।বিল।স।বলি। 
ভান্তশ্চিন্তরতাং রসন্ত সরণিং প্রীর।ধিক|প্রৌড়িম- 

প্রেমাদ্রং কুচিরচ্ছৰি স্থারবতীং ক্রীড়াং দধদ্ধ।মন্তু ॥ (১০৩) 

তত্র নব্য ন্বুদ্।ভং ভজ ভন্তদহ্যা, লীল।বিল।স।বলি লোভদঞ্চ। 

শ্রীর।ধিকাপ্রৌট্িমভাং রসন্ত, ক্রীড়াং দধদ্ধ৷ম সুরচ্ছবি স্ম ॥ (১০৪) 

ইতি শ্লে৷কান্তরগৰ্ভঃ। 

২০। পুনবরুজ্ঞবদাাভাসঃ পুনক্ুক্রবদেব যঃ" ॥ (১০৫) 

তব তনুশরীরসদৃশীং কাঞ্চন কনকম্ত বীরুধং নেক্ষে। 

রাধে সুমুখি ভবত্যা, মুখব্দনস্কোহপি শুভ্রাংশুঃ॥ (১০৬) 

অয়ং শন্দ।ৰ্থনিষ্ঠোইপিং ভবতি। যথা__ 
ঘনজলদরুচির-নুন্দর-ধ।ম মহঃসঞ্চয়ৌঘলিপ্তাশঃ। 

বিধুরম্বতকরকলা নিধি-রেষ নভঃপুক্ষরাকাশঃ ॥ (১০৭) 

তাত্ৰ শৰ্দবদৰ্থোহইপি পুনরুক্তবদ।ভাসতে? ন তব পৌনরুক্ত্যম্, নভ|ঃ আঁবণস্তৎসম্বন্ধি পুক্ষরং ব্যে।মঃ 

তদ্বৎ অ| সম্যক্ কাশঃ প্রকাশে! যন্ত স তথেতি,-কৃষ্ণপক্ষেইনেনৈব ্যা৷মত্বে।সলৰ্বোঃ। পুনৰ্থন- 

জলদেত্যাদ্ন। পুনরুক্তবৎ শ্ব [মত্বমিত্যৰ্থঃ গ্রতিভ।সতেঃ ন তু পুনরুক্তঃ” | বস্তুভস্ত নভঃপুক্ষরাকা শত্বস্ 

সাধ্যম্ত-ঘনজলদেত্যাদি হেতুভূতম্। এবং চন্দ্ৰপক্ষেইপি ৷ ভেনোক্তরূপংশব্দপরিৰ্ত্তাৰপি বিধুরিতি নানা" 

হৰ্থন্ত শব্দন্ত স্থিতৌ তথাবিধার্থালঙ্কারস্ত স্থিতত্বাদর্থালঙ্কারস্ত প্রাধান্যাম্। 

ইতি জীমদলম্কার-কোস্তভে শব্দীলদ্কারনির্ণয়ো নাম 

সপ্তমঃ কিরণঃ ৷৷ ৭॥ 
কতকাল ত" 

১। সঃ (ও); ২ | শৰ্দাৰ্থোভয়নিষ্ঠোহপি (ক); ৩। পুনরাজং (ঘ,ঙ); ৪ । পুনরুক্তরূপ- (৭) 



অফ্টমঃ কিরণঃ 
অথার্থালঙ্কার। উচ্যন্তে_ 

১। যথাকথঞ্চিং সাধর্মনসুপমা ; [/ 

উপমানোপমেয়য়োর্যখাকথঞ্চিদ্যেন কেনাপি সমানেন ধৰ্মেণ সম্বন্ধ উপম|।। স চাংশেন, ন তু 
সর্বেরংশৈঃ। সৰ্বাংশত্বেনা”ভৈদাদুপমানে।পমেয়ভ|ব এব ন ভৰতভীতি২। 

১। সা ভবেদৃদ্বিধা ॥ (২) 
সা উপম]। 

২। পুর্ণ জুপ্তোতি পুরা তু ধৰ্মেণেব-যথাদি্ভিঃ | 
উপজানোপমেয়াভযাম ; * (৩) 

ধর্ম সামান্যধর্ম আহ্লাদকত্ব।দিঃ। ইব-যথ।-বাদর ওপম্যবাঁচকাঃ। উপমানং জি, উপমেয়ং 
মুখাদি, এতৈর্যুক্ত। পুর্ণা ইত্যৰ্থঃ। 

২। ইয়মেবেব-বাদিভিঃ | (৪) 

৩। যুক্তা শৌভী ; (৫) 
ইয়মেব পুর্ণ ইব-যথা-বাহহদিভির্যুক্তা চেদ্ভবতি, ভদ| শ্রৌতী। (প৷০৫৷১৷১১৬) “তত্র তন্তেব” ইত্যনেন 

বিহিতে| বতিশ্চ আৌত্যামেৰ। 

৩। সমাদৈযস্ত সা সযাদার্থী ছ তদ্ধিতে ৷ (৬ 
সা পুর্ন সমাণ্ৈযুক্ত। যদি ভবতি, তদ! আৰ্থী। সমাদয়স্ত সম-সমান-সদ্বশ-সদৃক্ষ-সদৃক্-ভুল্য-সন্মিত- 

নিভ-চৌর-বন্ধু-গ্রভৃতয়ঃ। (প।০৫৷১৷১১৫) “তেন তুল্য ক্রিরা চেদ্বতিঃ” ইত্যনেন বিহিতেন বতিন। চাৰ্থী। তত্র 
“তেন তুল)ম্” ইতি ভচ্ছব্দ উপমানপরঃ। তুল্যশব্দ উপমেয়পরঃ। তন্য তুল্যমিত্যত্র বিপর্যযঃ। উভয়ং 
তুল্যমিত্যুভয়নিষ্ঠঃ। 

৩। বাক্যে পমাসে চেত্যেতে ষোঢ়া ; () 
এতে শ্ৰৌতা আৰা চ তদ্ধিভাদিত্রিকে বড়বিধা ভবতি। তদ্ধিভন্তু বত্যাদি। তদ্যথা বতি-কল্প" 

দেশ্য-দেশীয়-বহুচপ্রভূতয়ঃ। বাক্যং প্রসিদ্ধম, সমাসম্চ। তদ্ধিতগ। শ্রোতী, বাঁক্যগ! শ্রোতী, সমাসগা 
শ্ৰৌতী। তদ্ধিতগ! আর্থ, বাক্য! আথ, সমাগগ। আীতি পুর্ণ বড়েব। 

৩। জুপ্তা তু জোগতঃ | 
ধৰ্মেবাদ্যুপমানানামেক-দ্বি-ত্ৰি-ক্ৰুমেণ হি ॥ 

ধর্মাদীনামেকন্ত দ্বয়োস্ত্রয়াণাং বা লোগতো লুপ্ত ভবতীত্যর্থ | ই 
৪ ৷ ধৰ্মলোপে ক্রুমেণৈষা পুৰ্ণাবং ষড়|বধোচিতাত | 

কিন্তু তদ্ধিতগা শ্ৰৌতী লুপ্তায়াং নেতি পঞ্চধা ॥ ৰণ 
১। সর্বাংশসমন্তেন- (ক); ২) সম্তবতীতি (৭); ত। বড়বিধো দিত! (ঘ,ঙ) | 
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এষা লুপ্ত! তদ্ধিতগাদি-ভেদেন পূৰ্ণাবৎ বড়,বিধ| ভবিতুসুচিতা। গ্রৌতী লুপ্ত! ত্ৰিবিধ, আর্থী লুপ্ত! 
ত্রিবদেতি। কিন্তু ধর্মলেপে ভদ্ধিতগ। শ্রোতী লুপ্ত! ন ভবভীতি পঞ্চ এব১। বাক্যগ। ঝতী লুপ্ত। 
সমাসগ। শ্ৰৌতী লুপ্ত, তদ্ধিতগ। আৰা লুপ্তা, বাক্যগ। আৰ্থ লুপ্ত, সমাসগ। আর্থী লুগ্তেতি। ৃ 

৫। ক্যাচি কৰ্মাধাৱকতে কর্তৃকর্মকতে মি ৷ 
ক্যা্ডি চেতি পুনঃ পঞ্চেবাদিলোপে যথাক্ৰমম্ ॥ (১০) 

কৰ্মকৃতে ক্যচি, আধার কৃতে ক্যচি, কতৃ কৃতে ণমি ণমুলি, কৰ্মকৃতে বা ণমুলি ক্যঙি চেতি সা নুপ্ত। 

পুনঃ পঞ্চেতি দশ। 

৬। উপমানানুপাদানে দ্বৈধং বাক্য-সমাসয়োঃ | (১১) 

তত্ৰ নুপ্তায়ামুপমানান্ষুপাদানে সতি বাক্যনমানয়ে নিষিত্তযেদ্বৈধং ভবতি। 
৬। ইবাদেরনুপাদানে দঘ্বৈধ পযাৎ কিপসমাসয়োও ॥ (১২) 

পুনস্তস্ত। ইব।দিলোপে ক্ষিপি সমামে চ দ্ৈধমূ। 

৭। ধর্মোগমানয়োর্জোপে দ্বৈধং বাক্যসমাসয়োঃ ৷ (১৩) 
পুনস্তস্ত! দ্বৈধমিত্যৰ্থঃ। 

৭। ধর্ম্মেব-বাদি-(লাপে তু দ্বৈধং স্যাৎ কিপ্সমাসয়োঃ | ৮৪) 

পুনদ্বৈধমিত্যৰ্থঃ ৷ 
৮৷ উপমেয়স্য ভোগে তু স্যাদেকা প্রত্যয়ে ক্যাচি ৷ (১৫) 

পুনৰরেক।। 

৮। ধৰ্ম্মোপমেয়লোপেংন্যা জিলোপে তু সমাসগা || (১৬) 

৯। এবং দশৈকাদশ চ লুপ্তা স্যাদেকবিংশাতিঃ | 

পুৰ্ণাঃ ষড়েব তেন সুক্ুপমাঃ সপ্তাবিংশাতিও ॥ (১৭) 

তত্র পূৰ্ণাদিক্ৰমেণে।দ।হরণ।নি। তদ্ধিতগ। শত পুর্ণ। বথ|-- 

রর ত্বদ।ননস্তা মাধুৰ্যং লোচন।নন্দি চন্দ্রবৎ। 

আক্ষোশ্চ তব লালিত্যং রাধে নীলগরোজবৎ ৷৷ (১৮) 

তত্র (প1০৫1১/১১৬) “তত্ৰ তন্তেন” ইত্যনেন বতিঃ শ্রোত্যর্থগ্রতিগাদ্কঃ। 

বাক্যগ। শ্রৌতী পূর্ণ। বথ|-- 
শ্যামে বক্ষ কৃষ্ণন্ত গৌরী রা'জতি রাধিকা । 

কনকন্ত যথ| রেখ! বিমলে নিকযোপলে ৷৷ 7 ড 

অত্র শ্যামগৌরত্বং ধৰ্ম্ম বথা-শব্দ উপমাবাচী, উপমানং কনকরেখাদি উপমেয়ং “রীধাদি। অত্র 

ব্যঙ্গ্যমপি২ ধর্মন্তরমুপম।নগতম্? তদ্যথ| কনকরেখা-নিকষোপলয়োনিষ্পন্দত্বেন রাধাকষ্ণয়োরা নন্দ- 

নিষ্পন্দত্বম্। 
সমাসগ। শ্রৌতী পুর্ণ যথা_ 

বাধ|-কৃষ্ণৌ মম নবতড়িদ্দামমেঘাবিবাক্ষোঃ স্তাতাং তাঁপপ্রশমনকূতৌ গীত-নীল-প্রকাশৌ৷ ৷ 

যাবন্যোইন্যাবয়বরুচিভিঃ কাঞ্চনৈরিজ্দ্রনীলৈ-রাক্নপ্তেন একটমহস| নিষ্করাজেন তুল্যৌ৷৷ (২০) 

১। পঞ্চধেব (6) ; ২ ৷ ব্যঙ্গ্যাদপি (ক)! 
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তত্র পুর্বার্ধে ইবেন নিত্যসমাসে বিভক্ত৷লোপঃ পুর্বপদপ্রকৃতিঃ স্বরত্বঞ্চেতে ইবেন সমাস: 

আর্থী তজ্িতগা পুর্ণা বথা - 
কোমলং তে বপুস্তদ্বি রাধে ভাতি শিরীষবৎ ৷ 

পরুষং বর্ততে কম্মান্মনে| দম্ভোলিবন্তব ? 

তত্র (প.০41১/৯১৫) “তেন তুলাং ক্রিয়া চে» ইত্যনেন বতিঃ। তেন তুল্যার্থতবাদার্থী। 

. ৰাক্যগাধী পুর্ণা যথা ‘রাধাকৃষ্ণে মম নবভড়িদ্দাম-’ ইত্যাদেরুত্তরার্দে ‘যাৰষ্তোষ্যাবয়বরুচিতি, 

কাঞ্চনৈনীলরত্বৈর!ক্2প্তডেন একটমহস| নিক্ষরাজেন তুল্যো ৷ --অত্ৰ বাক্যগত্বম্। ৰ 

সমাসগা আৰা পুর্ণা বথ৷-- 
মৃতুলমপি শিরীষতুল্যমঙ্গংং কমলসমং বিকসন্মুখং ভবেদম্। 
রসয়তি? চ বচঃ সুধাসমানং, কথমশনিপ্রতিমং মনো! দুনোভি ? (২২) 

ইতি পূৰ্ণায়াঃ বড় ভৈয়াঃ। 

(২১) 

অথ ধৰ্মলে।পে বাক্যগ৷ শ্রোতী লুপ্ত। যথ|-- 
রাধে স্বন্দরতাঙ্গেষু বাগ ভঙ্গী বদনে তব। 

টি মনসি প্রেমবৈদদ্ধী সত্যং বচমি স্ুধ! যথা ৷ (২৩ 
সম|মগ| শতী লুগ্ত| যথা 

ভ্রাবৌ তব ধনুর্লতে ইব তদগ্রতো। লোচনে 
লসম্মদিরদম্পতী ইব পুরস্তয়োর্ন/সিক1। 
স্মারেষুধিরিব স্ফুরৎপুরটনিসিত।ইধে।যুখী 
তদীয়শিখরে ন্যাধাদূভমিব কঃ কৃতী মৌক্তিকম্? (২৪) 

তত্ধিতগ| আরা লুপ্তা; যথা__ 
শিরীষকল্পান্যঙ্গানি রাধে স্ট্া২ বিধিস্তব। 
দস্তে/লিদেশ্যং ধীরাক্ষি চেতে| নিরমিমীত কিম্? (২৫ 

বাক্যগ। আর্থী লুপ্তা যথা - 
5 ভবাস্তং সমমজ্েন মধুন| সদৃশং স্মিতম্। রাধিকে সুধয়! তুল্যা বাচি শব্দার্থমাধুরী ॥ (২৬) 

সমাসগ| আর্থ লুপ্তা যথা__ 
কনকশত্ুসমৌ বত তে কুচৌ, মম করাবপি নীরজ-সন্মিভৌ । 

= ত্বমসি১ চন্দ্ৰকশেখরসেবিনী, যদুচিতং তদিহাদিশ রাধিকে ৷৷ ৷; 
অথেবাদি-লোপে কর্মক্যচি যথা__ 

বাণীয়তি কটাক্ষং তে কার্মুকীয়তি যো জ্ৰুবম্। 
ৰৃথ৷ কামঃ পুম্পবাণকার্মুকো। ভুবি বিশ্ৰুতঃ ॥ (২৮) 

আধারক্যচি যথা 
বনীয়তি গৃহে রাধা গৃহীয়তি বনান্তরে। 
যাবদীলোৌকিতঃ কোহপি তয় নবঘনদ্যুতিঃ ॥ (২৭) 

2 রময়তি ৬); ২। দৃষ্টা (ঘ); ৩। ত্মপি (ড)। 
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ক্যঙি যথ|-- 

৮৯ 

হরীয়তে সা স চ রাধিকায়তে, নিরন্তরং ভাবনয়োভয়োকরুভৌ। 
বিপৰ্যয়েণ।পি বিপৰ্ষয়োথিতাং, বিয়ে।গবাধ।ং লদৃণীমুপেয়তুঃ ॥ (০) 

কর্মণি* ণমুলি, যথ।_ রাধে সধাধামদর্শং পশ্যন্মুখমিদং তব। 

কর্তরি২ ণমু'ল, যথ৷--কৃষ্ণণ্চকোরসঞ্চারং সঞ্চরত্যেষ ল।লসঃ॥ (৩১) 

উপমানানুপ।দ।নে দ্বিধ। বাক্যমমাসয়োঃ ; বথ|-- এ, 

ত্বদ।ননস্থা সদৃশং কিমগীহ ন দৃশ্যতে। 
--ইতি বাক্যগ।। 

ন হি ত্বৎসদৃশী ক্কাপি রাধে কাপি বিলোক্যতে ॥ t (৩২ 

ইবাছ্যন্ুপাদানে ক্লিপ অমীসগতত্বেন দৈধং যথ!- : সত 

অশনয়তি কুস্থুমমশনিঠ কুন্ুমতি হালাহলত্যন্থুভম্। 

হালাহলমপ্যস্বততি, সময়েইস্তা। দুঃখসুখদত্বে ৷৷ হেরা (৩৩) 
=) R নং 

নবধার।ধরপ্ঠ।মমভিরামমিদ্ং মহঃ। আনরন্নরনানন্দং কম্ত নো হরতে মনঃ? (৩৪) 

_ ইয়ং সমাসগা। 
ধর্মোপমানরে্লেপে দ্বৈধং বথ|-- 

ভম্মসি কিংন্তি পিআন্তো কট্ঠরসং মুরলিবাঅণে কণ ৷ 

জস্স সমে| ণখি রসো, সো ইহ ণঅরে ঘরে ঘরে হোই ॥* (৩৫) 

অত্র বন্ত সমে। নাস্তীত্যুপমানলে।পে। ধৰ্ম্মলোপণ্চ। ইয়ং বাক্যগ।। ইহৈব ‘জচ্ছরিসে। ণখি রসে! 

ইতি পাঠে জমাসগ। | 
ধর্মেববদিলোপে ক্কিপ সমাসগতত্বেন দ্বৈধং যথ৷-- 

অশনয়তি কুসুম’ ইত্যাদৌ হন্ত কদাচিদপি ভাস|ম্ ইতি চতুর্থচরণে ‘দি স্যান্তদা? ইবাদি- 

লোপে ধৰ্মলোপে চ ক্িবগা!। 

রাধে শারদগীঘুষমযুখমুখি মৌনতাম্। মুঞচ গীযুষবচনৈঃ সিঞ্চ মে কৰ্ণয়োৰ্যুগম্ ৷ (৩৬) 

বছ্ধে। র।ধিকয়!ইপাঙ্কজলভয়| কৃষ্ণকুঞ্জরং। তৎকে'লসাধনীভূতে| ন গস্তং কৃচিদৰ্হতি ॥ (৩৭) 

__তাত্র ধৰ্ম্মেব-বাদিলে।পে সমাসগা। 

উপমেয়লোপে ক্যচি তু এক! যথা 
কোমলাসি প্রকৃত্যৈৰ শিরীষাদপি রাধিকে। 

আহে মানস্ত মাহাত্ম্যং যেন ত্বমশনীয়সি ৷ (৩৮) 

অত্ৰাত্মানমশনীয়সীতি বক্তব্যে আত্মশব্দন্তোপমেমন্ড লোপঃ। 

র্মে(পমেয়লে।পে যথা 

জয়তি মনোনভবসিদ্ধিঃ কাপি শরচ্চন্্রমঃসমং৩ দধতী | 

ইত্যত্ৰ উপমেয়লোপো। ধৰ্ম্মলোপশ্চঃ শরচ্চন্দ্ৰসমললিতাস্য’ ইতি যতো ন কৃতম্। ত্রিলোপে সমীসগা, 

পুর্ব স্তৈবোত্তরা ধর্ম চকিতমৃগশাবনয়ন/, নয়নানন্দং চকারোচ্চেঃ॥ ৷ (৩৯) 

7 হুজি কিমিতি পিবন্ কাষ্ঠরদং সুরলবাদনে কৃষ্ণ । যন্ত সন নাপ্তি রঃ স ইহ নগরে গৃহে গৃহে ভবতি ৷--ইতি ছায়া। 
১। কৰ্ম- (কচ); < কর্তৃ (ক,৬.); ৩ ৷ শরচ্ন্দ্রমলং (ঘ)। 

১২ 
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অত্র মৃগশাবস্যা নয়নে ইবায়তে নয়নে যন্তা ইতি সমাসে উপমানম্, ভদ্দ্যোতকমিবাদি চ ছি 
রয়াণাং লুগ্ততেত্যেকবিংশতিঃ। পুর্ণাতিঃ সহ সপ্তবিংশতিঃ। ৪৩ 

১০। একতমুপমেয়ানামুপজানামনেকতা / 

ধার্মীকরপযবৈরাগ্যে দেধা আলোপমা 'ভবেৎ ৷৷ 
উপমাপ্রপঞ্চোইয়মূ। উদাহরণম্-- 

মূলস্থিতেনেব মহোরগেণ, লতা দবেনেব কুরঙ্গবালা। 
হিমাগমেনেব সরোজিনী সা, ভবাদ্বয়োগেন দুনোতি রাধা ৷ 

_ অত্র ধৰ্ম্মেকরূপ্যম্ । 
* ্রলোক্যসম্পদিব নির্ভরগর্বহেতু-র্মাধবীকগীতিরিব বিহ্বলভাবিধাত্রী। 

প্রস্বাপনা স্্ফলিকেব মনোভবন্ত, ত্বং জ্ঞানবিপ্লবকরী মম ভাসি রাখে ॥ 
--অত্ৰ বৈরূপ্যং নানাবিধত্বাৎ। 

১১। উপমেয়সেযোপমাতমুত্তৱোত্তৱতো যদি ৷ 

অভিন্নভিন্নহেতুত্রে” দ্বিধা সা রৱসনোপমা ॥ (৪৩ 
যথা_ আকৃতিরব তে প্রকৃতি প্রকৃতিরিব ব্যবহৃতিঃ সুমুখি। 

ব্যবহৃতিরিব সওকী্তা, রম্য! রমণীসভাস্থ সখি রাধে২॥ (৪৪) 
_অভিন্নধর্মা। 

বপুরিব মধুরং রূপং, বূপমিবানন্দ-দায়ি গুণৰৃন্দম্। 

গুণবৃন্দমিব বিশুদ্ধং) যশঃ কৃশাঙ্গী-শভাস্ণু তব রাধে ॥ - (80) 
_ ভিন্নধর্মা। 

১২। একসৈযবোপমানোপমেয়তেংনন্বয়োপম! [| 

একবাকে) ; (৪৬) 
উপমানান্তর|ইসম্বন্ধে(ইনম্বয়ঃ। যথা__ 

আলোকি স! বালকুরম্লনেত্রা, রাধেব রাধা ভুবনেহদ্বিতীয়া। 
অদ্যাপি মে সন্তি মনেনিখাতা-স্তে তৎকটাক্ষ। ইব তৎকটাক্ষাঃ॥ (৪৭) 
১২। বিপর্যাদ উপমেয়োপমা দ্বয়োঃ ৷ _ (05) 

দ্বয়োরুপমানোপমেয়য়োবিপর্ষাসে উপমেয়োপমী। যথা-- 
তন্ুরিব শোভা! শোভে-ব তনুর্গরিমেব মধুরিম। তত্তাঃ। 
অথ মধুরিমেব গরিমা রাধায়াঃ কিমপরং ক্রমঃ? | 

যথ। বা হরিরিব রাধা রাধে-,ব হরির্গারিমেব মধুরিম| চ তয়োঃ। 
অথ মধুরিমেৰ গরিমী, মহিমেব কৃপা কৃপেৰ মহিমা চ॥ রর 

ইরমেবান্োস্ঠোপমা। 
১৩। উপমানস্য নিন্দায়ামযোগ্যতে নিষেধত ্ 

প্রশংসা যোপমেয়পয রানী Il ৰঙ 
+ ৷ রূপত্বে (ক) ; ২। সুমুখি কে)। 
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যত্রেতি শেষঃ। 
যথা__ ১১২ ডি দৃঢ় চিন্তামণৌ৷ কামগবীযু গৌোত্বম্। 

ভক্তসম্কল্ বিধেবিধানেঃ হে’ নাথ কৃষ্ণ ত্বমিব 
অত্রোপমানস্ত নিন্দা। ৰ 2 

ইন্দীবরং ব| দলিতাঞ্জনং বা, নবাম্থুদো ব| মঘবন্ধণির্ব।। 
কৃষ্ণস্য ধান্সঃ সদৃশং ন কিঞ্চি,-ত্তদীয়ধামেব ভদীয় র রধ।ম | 

অত্ৰাযোগ্যত্বে নিষেধঃ। | | রি 
এবমল্যেইপি বহবঃ সন্তি, এন্থগৌরবভয়াম্নে।দানিয়ন্তে ৷ 

১৪ ৷ অসম্ভাব্যং সমুদ্ভাব্যোপমানেহসম্তবোপমা || (৫৪) 
য| ক্ৰিয়তে ইতি শেষঃ। | 

যথ|-- পুর্ণ, সদৈবাস্ত সুধামযুখ কলঙ্কহীনণ্চ সদৈব ভুয়াৎ। 
নারং চকোরৈরপি পীয়তাং চ, রাধে ত্বদান্তেন তুলাং বিভৰ্ভু ৷ (ee) 

অয়ং চন্দ্রঃ সদ! চকোরৈঃ গীতোহপি যদি কদ।চিচ্চকেৱৈৰ্ন পীয়তাং ভদ| তুলাং ন বিভৰ্তু ৷* 
ঙ ০৯ 

১৫। সম্ভাবনোপমানেনোপমেয়োতকৰ্ষহেতুকা | 
উতপ্রেক্ষা নুন'মিত্যাদি-শব্দদেযোত্যা 5 (৫৬) 

উতপ্রেক্ষানা মালদ্কারঃ । সম্ভ৷বন। হেত্বন্তরোপন্যাসেন বিতর্কণম্।__নৃনং, মন্যে, শঙ্ধে, ইব, ধ্ৰুবম্! নুঃ 

কিম্, কিমুতেত্যা দর়ে। নূনমাদয়ঃ। 

যথ|-- নষ্টে। নষ্টঃ প্রতিকুহু যুছঃ পুর্ণত।মেতি চন্দ্ৰে 

রাকাঁং রাকাং প্রতি ন তু ভবেদন্যরূপঃ কদাপি। 

নান্যে হেতুস্তদিহ ললিতে বীক্ষ্য বীক্ষ্য ত্বদাস্তাং 

নূনং ধাত! তমতিচতুরো! নি্িমীতেইনুমাসম্। (৫৭) 

যথ| বা (দ্বিতীয়কিরণে ২৮)--‘উৎকীৰ্ণৈৰিিব’ ইত্যা দি। 

যথা বা. জস্তানুবদ্ধবিকসদ্বদনে দরাণাৎ চন্দ্ৰঃ করেণ কৃপয়েব কুমুদ্ধতীনাম্। 

নির্বাপ্য গাঢ়বিরহানলমুজ্জবলন্ত-+মন্গারপুঞ্ীমিব কর্ষতি ভৃঙ্গমঙ্ঘম্ ৷ (৫৮) 

যথা বাঁ প্রীবগুসস্ত চ কৌস্তভন্ত চ রমাদেব্যাশ্চ গৰ্হ।করে| 

রাধাপাদসরোজ-বাবকরসো। বক্ষঃস্থলন্থো হরেঃ। 

বালার্কত্যুতিমগুলীব তিনিরৈশ্ছন্দেন বন্দীকৃতা 

৯১ 

কালিন্দ্যাঃ পরসীব গীববিকচং রক্তোৎপলং পাতু বঃ।৷ (৫৯) 

অত্র ইবোতপ্রেক্ষায়াম্, ইত্যাদৌ সৰ্বত্ৰ সম্ভাবনমেব। 

১৫। স সংশয়ঃ || 
(৬০) 

১৬। ভেগ্রানুক্তো তদুক্তোঁ তু সন্দেহঃ ; (৬১) 

* পংক্তিরিয়ং ‘চা-করলিপিতঃ প্রাপ্ত। 

১] হা (5)। 
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সন্দেহনামীলঙ্কীরঃ। ক্রমেণোদাহরণে_ __ 

রাধে মুখং তব বিধু সরোকুহং নু, নেত্ৰে চ খঞ্জনযুগং হু চকোরকৌ নু। 

মুর্ভিশ্চ কাঞ্চনলতৈব৯ নু চন্দ্ৰিকা নু, ধাতা নু পঞ্চবিশিখো হু রসো নু বাঃ 

মেঘ কিমেষ স কথং ধরণৌ কিমস্মিং-শ্চন্দ্ৰেইয়মস্থয বিগতঃ ক নু বাং কলঙ্কঃ। 

মালা কিমত্র ভড়িতঃ স্থিরতা ক তস্তাঃ কৃষ্ণঃ কিমেষ স্তমুখঃ সখি গীতবাসাঃ॥ (৬১ 

নাত্র ‘স কথং ধরণোঃ.ইতি সন্দেহোচ্ছেদ্ অপি তু তৎপরিপোষত এব, এতেন নিচ্চরান্তোইয়ং ন 

ভবতি। ‘কৃষ্ণঃ কিমেষঃ ইতি কিংশব্দে। নিশ্চয়ং বাধতে । 

কেচিন্নিশ্চয়ান্তমপি দন্দেহং মন্যন্তে। স যথা 

মেখে! নায়ং ব্রজপতিস্ুতো নাপি সৌদামিনীয়ং 
গীতং বাসঃ সুরধনুরিদং নৈষ বর্হাঁবতংসঃ। 
বালাকীয়ং ন খলু বিভতিঃ পশ্য মুক্তাবলীরং 
বিঅন্ধা ত্বং বিহর শরদি প্রাৰূষঃ কোহবকাশঃ? (৬৪) 

১৬ ৷ গ্ৰাপকত তু তৎ! যভাদরাতাতও ঘয়োও 5 | (৬৫) 

দ্বয়োরুপমানোপমেয়য়োঃ। অতভিশয়াভেদাদপহ,ত-ভেদত্বং তাদাত্ম্যম্। 

১৬৭ তদ্ড দ্বিধবোভি বিদ্ুরূর্ধাও | 

(৬২) 

সমন্তবস্তরবিষয়মেকদেশবিবন্তি চ ॥ (৬৬ 

১৭। আরোগ্যজাণম্লারোপাবিষয়ো যত্ৰ শব্দগোৌ / 

তদাদিঃ 3 (৬৭) 

আদি সমস্তবস্তবিষয়ম্। 

১৭। আরোপ্যমাণঃ শাব্দ আর্থ্চ তংপর্ম্ ॥ (৬) 
পরম্--একদেশবিৰতিত্বিম্ | 

শ।ব্দঃ শব্দে পান্তঃ আর্থো হর্ঘগম্যন্চ, কম্চিপ্ছাব্দঞ কন্চিদর্থমর্ষাদয়াবসেয়ঃ ইত্যেকদেশবিবৰ্ত্তিত্ব। 

ক্ৰেমেণে।দ।হরণে-- 

উদঞ্চদূবক্ষে।জস্তবক-নমিত। বাঁহুব্টিপ-দ্বয়ী-দোলে রম্য! স্মিতকুস্থমসৌরভ্য-স্ুভগ| ৷, 
ইয়ং সন্ধ্যারাগচ্ছবিল-ৃদুপাণ্যসু'লিদলা, নবীনা তে রাধে বিলসতি ভনূৰত্ননতিক৷৷ (৷ 

অত্র সমস্তবস্তুবিষয়ম্”_আরোপ্যমাণারোপবিষয়য়োঃ শব্দোপা ত্তত্বা। 
প্রসূনৈৰ্নান৷ভৈঃ ন্মিতমলিনিমাকুণ্যপিশুনৈ্্লন্নানাভাবা৷ মধুপগণ*বাঙ্কারকলহা। 

শ্ৰিয়। সাৰ্ধং স্পর্ধাং বত বিদধতি গে|কুলপতে-রুরত্ত| রস্তানামুপরি বনমাল! বিজয়তে ৷৷ (৭) 

তত্র বনমালায়া নায়িকাত্বেনোরোপঃ; শ্রিয়ঃ প্রতি নায়িকাত্বেন, স চার্থ এব, প্রসূনানাং নমিতা" 

স্তারে!পস্ত শব্দ ইতি একদেশবিবন্তি। 

১৮ ৷ আরোগবিষয়্াভাবেহগযারোপ্যং যদি তৎ পৱম্ ৷ 0) 

১ ৷ লতেৰ বকৈ,থ,গ); ২। ভোঃ (ক) ; ৩। পরিপোধক (ক,খগ) | অনু বে), অবশেষ (ঘ) ; ৫ | মদমধুপ- (ক,খ,চ)! 
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পরমন্যএকারমিত্যৰ্থঃ। বথা__ 

মধুরিমরসবাপী-মত্তহংসীঞ্রজল্পঃ, এণয়কুস্থমৰ।টা-ভৃঙ্গসজীতঘেযঃ। : 

নুরতসমরভ্ডেরী-ভাস্কৃতিঃ পুতনারেগ্জরতি হৃদয়দংশী কোইপি বংশীনিনীদঃ॥ = (৭২) 

আব্র মধুরিমরসবাপ্যাদীন।ম।রো প্যাণ।মারে।পবিষরে। নাস্তীতি। 

১৮। উত্তৎ প্রসান্দি ; (৭৩) 

এসজি প্রকুষ্টদঙ্ঘব সজাতীর়বলমিত্যর্থ। ত্রিবিধভেদমেব৯ যদুক্তম্। 

১৮। নিঃসন্গমেকমেব বিবাক্ষিতমূ ৷ (৭৪) 

একমেৰ প্রধানত্বেম বিবক্ষিতং ভথ৷বিধ-সজ।ভীয়শৃন্তযং নিঃসজম্ যথা 

ন পশ্যতি ন ভাৰতে ন চ শৃণে।তি ন স্পন্মতে, নিমীলতি বিঘূৰ্ণতে গততি মূৰ্চ্ছতীয়ং যতঃ। 

তদ্েভদনুমীয়তে কিমপি বাধতে র।দিকাং, মুকুন্দবিরহ-ব্যথ।বিষবিসৰ্প-বিস্ফুজিতম্ ৷৷ (৭৫) 

১৮ ৷ মালারাপকমন্)যত্ত, জ্ঞেয়ং মালোপমানবত || (5৬ 

যথ|-- শ্রুবসোঃ কুবলয়মক্ষে॥ রঞ্জনমুরসে| মহেজ্দ্ৰজণিদাম ৷ 

বৃন্দাবনরমণীনাং, অগুনমখিলং হুরির্জরতি ৷৷ (৭৭) 

যথ| ব|-- জৌটার্যং স্মরভূগতের্সধুমদে। লাবগ্যলন্সম্যাঃ স্ময়ঃ 

দৌভ।গ্যন্ত বিলাসভূর্মধুরিমোল্ল।সন্ত হাসঃ জিয়ঃ। 

আদ্বৈতং গুণসম্পদ।যুপনিষণড কেলীবিল।সাঁবলেঃ 

সেয়ং লে।চনচক্ত্রিকাচয়চমৎকারম্চকে|রেক্ণা ॥ (৭৮) 

১৯। শ্রিষ্টস্য বাচকস্যানুৱোধাদাৰোপ এব যঃ | 

সোইনযসযারোপহেতুষ্চেৎ পরল্পারিত-লামকমূ ॥ (৭৯) 

আন্ত রিষ্টন্তারোপে যদি হেতুঃ স্যান্তদা রূপকং পরম্পরিতাখ্যম্। 

যথ|-- প্মাননোহস্থুকতর। ভ্রমরঃ কলাভি সর্বাভিরন্থি ততর। বব ইন্দুঃ। 

তবন্মানসে কনকপন্কজিনীতর়।হসৌ; সা রাধিক। স্থুরমণীনিকরাধিকৈব ৷ (৮০) 

অত্র পদ্মং পদ্মা চ, কলা শ্যতুষষ্টিঃ কলা চন্দ্ৰস্ত যোড়শো ভাগণ্চ, মাঁনসং চিত্তং মানসসরম্চঃ স| 

রাধিকা সাৰেণ।ধিক। সারাধিক! চ। ইত্যেব।ং ্লিষ্টানাং বাচকানামনুরো ধা দৃ্রমরাদি-শব্দ।নামীরোপঃ। 

২০। ভেদে পত্যাপি তৎ ; 
(৮১) 

তৎ, পরম্পরিতম্ ৷ 
i 

যথ|-- বুত্বপ্তম্ভৌ ব্ৰজমৃগদৃশ।ং চিত্তদোলোৎসবস্ত 

শ্রীরাধায়। রতিজয়কলা-ভোরণো ্তানদণ্
ডো ৷ 

দৈত্যেন্্ণাং পরিভব-মহাষজ্ঞ-নীলেন্দ্রযুপে 

শুণ্ডে কামএমদ-করিণোঃ কৃষ্ণবাভু সরামঃ॥ 
. ৬২) 

তত্র চিত্ত-দেল।দেংৰ্ভিন্নশৰ্দ-বাচ্যস্তোৎসবা
প্যায়োপেণ বাহেৱ| বত্ন-স্তম্ভত্বাপ্তারোপঃ সিদ্ধ এব। 

আ!দ্তায়ো ্ নিত্ন্, উত্তরয়োঃ শুদ্ধত্বন্। রসনা-রাগকশগ্ঠে পঠন্তি। যথা 

১। -মিদমেব (ঘ,৬,চ); ২। “দোলনাদে- (ঘ,চ)। 
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ও 

কুস্্মম্মিতৈর্লতানাং, স্মিতকুম্মৈর্গোপরমণীনাম্। 
কিসলয়করৈরমুষাঁ স করকিসলয়েশ্চ পিপ্রিয়ে তাসাম্ ৷ 

স কৃষ্ণ অমুষাং লতানাম্, তাসাং গোপরমণীনাম্। 

২০। যা তু প্রকতস্যান্যথাক্কৃতিঃ / সাপন্ুতিঃ ; 
অপহু,তি-নামালঙ্ক'রঃং। অন্যাথাকৃতিঃ--একৃতং নিষিধ্যান্যস্ত১ স্থাপনম্। যথা 

তাঅ।ধরৌষ্ঠদলমুগ্নত-চারুনাস-মত্যারতেক্ষণমিদং তব নাস্যামাস্যম্। 
বন্ধুকযুগ্মতিলপুম্পসরো জযুখ্নেঠ সংপুজিতঃ ন্বরমসৌ বিধিনৈব চন্দ্ৰঃ ॥ 

যথা বা ইদং তে লাবণ্য-ব্রততি-ফলযুগ্মং ন তু কুচৌ 
মতে ব্লজ্জুন্মাথে| নভসি তব রাধে ন বলরঃ। 

ইয়ং নাভীমগ্র-ম্মর-ফণিফণা-নীলমণিতঃ 
সমুদ্যান্তী২ কান্তিস্তব তনুরুহাণাং ন লতিকা॥ (৮৬ 

যথা বা ক্ষীরান্ধেঃ কতি বীচয়ঃ কতি লসপ্দ্রক্তোৎপলানাং দল- 
দ্রোণীসঞ্চয়-বৃষ্টয়ঃ কতি মধুন্মন্তালি-বিগ্রে।লয়ঃ। 
হেলোদঞ্চদবাঞ্চতোর্নয়নয়োঃ কৃষ্ণস্ত লীলেক্ষণ- 

(৮৩) 

(৮৪) 

(৮৫) 

ব্যাপারে কতি নোন্মিষন্তি বিবিধজ্যোভিবিলাসচ্ছলাৎ ॥ (৮৭) 
২০। অনেকার্থগ্রাতিগাদকভা যাদি | 

একার্থস্য তু" শব্দস্য তদা শ্রেষও স কথ্যতে ৷৷ (৮৮) 
যথ|- উদয়তি যন্বিমুদয়তি, তিরোভবত্যপি তিরোভবতি ৷ 

জগদেব তত্র তমসাং, নাশিনি কৈঃ কৃষ্ণ তন্যতাং কোপঃ? (৮৯) 
অন্ৰাৰ্থ স্তৈব* শ্লেষো, ন শব্দস্ত) পরিৰ্বত্তিসহত্বাত অত্র বাক্যমেকার্থমেক, তচ্চ সূৰ্য-প্রতিপ।দকম্; 

তত্রাপি শ্রীকৃষ্ণ প্রতি কাপ্যভিমানবতী বিচারেণাভিমানখণ্ডদ-পূৰ্বকং বদতি__যন্তোদয়ে সৰ্বোদয়ঃ যন্ত 
তিরোভাবে সৰ্ব তিরোভাবঃ তত্র ত্বয়ি কো নাম মে কোপ ইত্যর্থান্তরমূ। যথা বা (সগ্তমকিরণে ৭৪) 
“বিলোলসংকুল্লকদন্বমাল? ইত্যাদি । 

২১। মিষ্টবিশেষণরেব বিশেষ্যস্যান্যথাজ্তিতিঃ | 
সমাসোক্ৰিঃ 9 (৯) 

বিশেষ্যস্ত কেবলস্ত৷ প্লিষ্টেখিশেষণৈৱন্যাথ৷স্থিতিরন্যথাভ৷ষণং সমাসোক্তিনামালঙ্কারঃ। 
যথা ত্বদঙ্গসঙ্গেন বিনৈব রাধে, ক্ষণে ক্ষণে গ্রায়তি নন্দসৃন্ুঃ। 

সদৈব বক্ষ্ছল-কেলিযোগ্যা, ন রোচতেহইন্মৈ বনমালিকাপি ॥ (৯১) 
তত্র বনমালিকায়াঃ প্রতিনায়িকাত্বং কেবলেন বনমালা-শব্দেন নায়াতি, অপি তু সদৈব বক্ষ্ছল* 

কেলীত্যাদিনা বিশেষণেনৈব সমাসঃ সংক্ষেপ'স্তেনোক্তিঃ। 
ও ২১। অসম্বন্ধৱপং যন্ত পমাকাতিও ॥ (৪২) 

২২। নিদৰ্শ নৈষা ছৃষ্টান্তগ্ায়া ; (২৩. 
১] অন্যত্ৰ (ক); ২। সমুহন্তী (6); ৩। দল- (কষ) ৪1 একাৰ্থসাস্ত 9 (6): য়তি (6); ৭1 সমাসন্তাক্ষেপ- (ক) ৷ (6); ৫! ইহাৰ্থস্যৈব ৬); ৬। স্নায়তি ( 
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নিদর্শনা-নামালঙ্কারঃ। যথ!-- 

ক নাম কৃষ্ণহ্য কৃপাকটাক্মঃ, ক তাবদম্মিন বত নোইভিল|যঃ। 
রত্বাকরস্তোদরবন্তি রত্বং, বয়ং করেণৈব জিহীর্ষবঃ স্মঃ॥ (৯৪) 

যথ| বাঁ আকষ্যতাং তক্ষকমৌ.লরত্র-মুল্লাস্ততাং হেমগিরিঃ করেণ। 
আচ্ছিগ্ভতাং কেশরিকেশর।লীঃ ন স্পৃশ্যতাং কেশব মৎসখীয়ম্ ॥ (৯৫) 

মালারূপাপ্যেষা। 
২২। যত্ৰ ক্রিয়ৈব হি ৷ বক্তি স্বর্ূপং হেতু চ সাহন্যা; (৯৬) 

যত্ৰ এটকব ক্রিরা স্বরূপং হেতুঞ্চ বক্তি, স| অন্য! নিদৰ্শন৷। 
যথ।--অভিবন্দ্যবন্দনবিপৰ্যয়ঃ সদ’, বিদধাতি নৃনমিযভীং হি যাতনাম্। 

অধিকণ্ঠসীম পরিধার রাধিকা, রমণীমণির্ন হি মণীকৃত| বতঃ॥ (৯৭) 
তত্ৰ যাতনাং বিদধাভীতি ক্রিয়। স্বরূপং রমণীমণের্মণীকরণবিপর্ধয়রূপং হেতুঞ্চ বক্তি। 

২২ ৷ অঞগ্রাসান্সিকস্য বাকৃ। 

প্রাসান্দসিক-কথায়া স্যাদপ্ৰস্ৰুতপ্ৰশংসনম্ ॥ (৯৮) 
অগ্রাসঙ্গিকস্তা প্রাকরণিকস্তার্থন্ত ঝক্ কথনং যৎ প্রাগন্গিক-কথায়াং তদপ্রস্ততপ্রশংস। স্তাৎ। 

| ২৩। কার্যকাব্রণসামানযাবিশেষেষু তদন্যগীঃ ৷ 
প্রস্ততেযু চ তুজে; চ তুল্যগীঃ পঞ্চধৈৱ তৎ ॥ (৯৯) 

তদপ্রস্তভ-প্রশংসনং প্রস্তুতেষু কার্য দিষু তদন্যগীঃ কারণাদি-নরুক্ত$ চকারা দন্যেষা মপ্রস্ত তত্বপ্রসজঃঃ 

তুল্য প্রস্ততে তুল্যস্তাপ্রস্ততস্ত গীশ্চেতি পঞ্চধ৷৷ 
কার্যে কারণকথনম্, কারণে কার্যকথনম্, সামান্যে বিশেষকথনম্, বিশেষে সামান্যকথনম্, তুল্যে 

| প্রস্তুতে ভুল্যস্তা৷প্রস্ততস্তা কথনমিত্যর্থ;। 
|. ক্রমেণোদাহরণানি__ 

গেহেন কিং তেন সদাসিতেন, দিনৈৰৃ থ। তৈঃ কিমু যাপিটভর্বা। 

ন যত্ৰ মে চন্দ্ৰকশেখরস্ত, বাগোদয়ঃ সিধ্যতি সাধু সাধ্ব্যঃ ৷৷ (১০০) 

তত্র গৃহাগ্লিশি কচ্চিদ্বনায় গচ্ছসীতি কার্যে গর্জে প্রস্ততেপ্প্রস্ততস্ত তৎকারণস্ত প্রশংসা। 

যথ| বাঁ কুতঃ সমাগচ্ছসি র।ধিকে ত্বং, বত্র স্থিত! তস্ত যুখং নিরীক্ষে১। 

ক যাসি মুদ্ধীক্ষি সমং সথীভি-র্ন কস্ত পুষ্পাবচয়ে] হাভীষ্টঃ ৷ (১০১) 

অত্র কুত আগচ্ছসি, ক যাজীতি কার্যে প্রশ্নে প্রস্ততেইপ্রস্ততস্ত ত্ত তৎকারণস্ত তন্মুখাবলোকনস্ত২ 

পুষ্প৷বচয়স্ত৷ চ প্রশংস|। যত্ৰ তন্মুখাবলোকনং ভবতি, তত্ৰৈব যামঃ, পুষ্পাবচয়স্ত ব্যাজ ইতি ধ্বনিঃ। 

অন্ত।চলং চুম্বতি ভানুবিন্বে, গৃহে গৃহে গোকুলন্জন্দরীণাগ্। 
' দিব্য৷নুলেপাভবরণ।স্বরাণি, কৃষ্ণাহিয়ন্তে পরিতঃ সখীভিঃ ৷৷ (১০২) 

অত্র তদাগ্রমনে প্রস্ততে কারণে কার্ধমুক্তম্। 
: আন্তর্লতাগৃহমনল্লতমং তমিঅ-মালিঙ্গ্য সা তব তনুভ্ৰমতে| বসন্তী | 

লৈবো দিতেন্দুকিরটর্বিরতেইথ সিন মা গাঃ প্রি সিভি সাদাত ক রাধা ৭ 
১1 ন বীক্ষে কচ); ২। তন্মুখাবৰলনস্ত (ক), ততুখানবলোকনগ (5) । 



ৰ শ্ৰীন্ীমদলক্কার-কৌস্ত ভঃ [ অষ্টম-কিরণঃ ১০৪-১, 

তত্র ত্বদাকাৰেইপি সাইনুরজ্যতীতি সামান্টে বিশেষকথনম্। 

অনুরাগি-বধুমনোজ্বর-ক্ষতয়ে ত্বং নন্দু কৃষ্ণভেযজন্ | 

স কৃতী স সুহৎ স বৎসলঃ স্বহৃদ।ধি-প্ৰতিক'রকো হি বঃ॥ ৰ 

তত্র ত্বাং নীত্ব। যদি তশ্তা বিরহজ্বরং নাহং শময়ে, তদ! সাপি ন ভবিষ্যতি, অহং চ ন কা 

ন স্ুহৃৎ, ন বৎসল|। তন্য। মনোজর-ণমনং বিনা ভদ্রেপেণ ভেষজেন ন সম্পৎস্যতে, তন্মান্ব মং 

মেৰ তত্ৰ গন্তমর্হসীতি বিশেষে প্রস্ততে সামান্যকথনম্। তুল্যে প্রস্ততে ভুল্যস্তাঞ্রস্তভস্তাভিধানে তয় 

প্রকারাঃ শ্লেং-সমাসোক্তি-সা দৃশ্যরূপাঃ। 

ক্রমেণোদ।হরণানি__ 

লোলোইপি পানবিবশে|ইপি তমঃস্বরূপোইপ্যাক্ষিপ্যতাং ন সুমুখি ভ্রমরঃ কদাপি। 

জাত্যৈব খেলনপরে। ত্রততীর্ভজন্ যঃ সারগ্রহো| ভবতি তীজু মহাগুণজ্ঞঃ ৷ 

তত্র কৃষ্ণন্ত মানিন্য।স্চ প্রস্তাবে তুল্যযোভ্রগর-মালত্যো রভিধানে শ্লেবরূপঃ। 

কিং চাঁতকীরপি রসস্পৃহয়ৈকতা না, বর্ষন্তমন্কুদমপি স্ববশে নয়ন্তী। 

বাত্যে বিধায় দৃগগে।চরমেতমাসাং, ছয়েন রাজি রজোভিরনেন কামম্ ॥ (১০৬ 

(১০৫) 

তত্র রাসে ত্যক্ত।নাং গে।পসুভ্রুবাং কৃষ্ণেন সংভুক্তায়াহ্চ মুখ্যভমায়াঃ প্রস্তাবে চাভকীনাং নায়িকাত্বং 

বাহ্য।য়াশ্চ এতিনারিকাত্বং বিশেষণমাহা স্ব্য।দবগতমিতি সমাসোক্তিরূপঃ। | k 

কিং কেতকীং পুনরপি শুয়তাং বিদগ্ধ-ভূলে। বয়াশ্বন্ডিপ তন্পতিনগ্র এব। 

বিদ্ধঃ স কণ্টকভরৈরদরদ।নয়ৈব, সঙ্গং ভদেষ নলিনীষু যো বিহুৰ্ত্তম্ ॥ (১০৭) 

তত্র কলহান্তরিতায়।ঃ কৃষ্ণগ্ত চ প্রস্তাবে কেতকীভূঙ্গয়োরভিধানে সাদৃখ্যরূপঃ। ইয়ঞ্চ বাচ্যপ্রতীয়- 

মানস্তানধ্যারেোপেণ কাচিন্বধ্যারোপেণৈব। সা যথা 
ত্বং কোহস্[বরদেশমেব সুধিয়ে। জানীত কিং মাং ভবা- 

মির্বেদং তন্ুতে শৃণুধ্বমভিতে| রাজন্তি তা ভূময়ঃ। 
ব। তান্তোধর-বৃষ্যমাণপয়সা শস্তৈরপূর্যস্তম- 
পুযুপ্তং সম্ভিরপি প্ররে।হুতি কদ।প্যেকং ন বীজং যতঃ॥ (১০ 

অন্রচেতনস্টোবরদেশস্য প্রস্তুত-নিৰ্বি৷-হৰিভক্ত-পুক্লুষে আরোপেণৈব প্রতিবচনে (পপি |* 

ন দোঁষদর্শী ভবিতৈব বিদ্বান্, বপুঃস্বভাবেন সতাং বপুঃযু। 

যুজ্যেত ফেন।দিভিবন্ছুদে।ষৈ-,রখৌঘবিধ্বংস্যূপি গাজমন্তঃ৯ ॥ (১৮ 

তত্র২ শ্লেবরূপঃ।- তুল্যে প্রস্তুতে ভুল্যস্তা৷পস্ততস্থা কথনম্-- 

হংহে| প্রেম তবাবশো! বিরচিতং সভ্তে।ইৰিনিগচ্ছত| 

যেনানেন হতেন জীবিতমিদং তদ্যেন সন্ধার্যতে। 

তস্তেবাবধিবাঁসরন্ত সুমহান্ দোৰঃ শরীরান্তরে ' 
তৎপ্ৰাপ্তৌ৷ সময়ে।ইধিকঃ কিমবধাবিথং ন যেনোহাতে ॥ (১১ 

* “লোলোহপি'***“প্রতিবচনোপণন্তি ইত্যংশঃ ‘ড'-এন্থে তথ! “চ-করলিপ্যামপি উপলভ্যতে। 
>! নু ঘড))২। এফঃ (৬) । 



ae 
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তাত্র সমাসোক্তিরূপঃ। 

চক্দ্রাদি-ন[নাবিধরম্য-বস্তনঃ সৌন্দৰ্যম।দায় মুখাদি নির্ম্মমে। 
বস্তাঃ স্থারেণ স্বয়মেব ভামসৌ, হিনস্তি ভৈরন্ত হরে ত্বয়| বিন! ৷ (১১১) 

অত্র সাদৃশ্রূপঃ। 
২৪ ৷ প্রতীয়মানসযারোপানারোপাভঢা পুনৰ্দিধা ॥ (১১২) 

পুনরিদমপ্রস্ততপ্রশংসনং দ্বিধা, প্রভীরম।নস্তাৰ্থস্তারেপ।নারেপ।ভ্য।ম্। 
যথ|-- কা ত্বং পৃচ্ছসি দুঃখিনীং কিমিতি মাং কম্মাদয়ং তে মহান্- 

নির্বেদে। ননু মুক্তিরন্মি তদহে। সৰ্বোত্তম| ত্বং ন হি। 
দুরস্থামপি স।দরে।হনুভজতে ভক্তিং মুকুন্দপ্রিয়ে। 
নৌপেত্যার্থনকারিশীমপি দৃশঃ কোণেন মাং বীদ্দতে২ ॥ (১১৩) 

অত্র মুক্তেরপি ভক্তিঃ স্ুরসেতি প্রতীরমানস্যারোপঃ। 

বহিস্চেদস্তা ন্তর্ভবতি যদি চান্তর্ব হিরহো জনঃ স্বন্মিন্ দেহে ভবতি ঘবণয়। থুংকৃতিপরঃ। 

অভদ্ৰং ভদ্রং ব! বিরচিতিতবিশেযোপধি ন হি, স্বতে| ভদ্ৰং কিঞ্চিস্ভবতি ভগ্বন্ত।গৎবশতঃ॥ (১১৪) 

অত্র প্রভীয়ম।নাৰ্থস্ত।নারেপে। বাচ্যস্তৈব গ্রাধান্য।ৎ। অত্র গ্রতীরমানার্থন্ত দেহে হের়ত্বস্তানারোপো- 

হগ্রাধান্যেন কথনম্;--বাচ্যাৰ্থ স্তৈৰ চমকারত্বেন প্রাধান্যাৎ। 

২৫ ৷ নিগীর্দ্যোপমআানেনোপমেয়প; নিরাপণমূ | 

যং স্যাদতিশয়োজিঃ সা; (১১৫) 

যথা ক্ষিভৌ শোণাস্তোজে* তদুপরি নবৌ হেমকদলী- 

তরূ নীচীনাগ্রাবিহ কনকলিংহাসনমিদম্ ৷ 

ততঃ শুন্যং তস্তোপরি স্মণিলিতং কোঁকমিথুনং 

তত্চন্দ্ৰন্তন্মাত্তম ইতি বিধেঃ কা নু ঘটনা ৷৷ (১১৬) 

২৫। তদেবান্যতয়া যদি ৷ নিৱাপাতে সা দ্বিতীয়া ; (১১৭) 

তদেব গকৃতং বস্ত উপমানং বাইন্যাদেবেদমিতি যদি নিরূপ্যতে, তদ সাহতিশয়োক্তিদ্বিতীয়! ভবতি। 

যথ|-- অন্তে শ্ৰুতী তে রসন| চ সাহন্যাঃ চেতঃ সতাং তৎ পুনরন্যাদেব। 

দ্ৰীকুষ্ণণীতদ্যুতি-ন।ম-লীল।-ক্ল্প।মৃতং যানি সদা ধয়ন্তি ৷ (১১৮) 

যথা বা ও 

অগ্যৈবেয়ং কনকলতিক। চন্দ্ৰমাষ্চায়মন্য-,স্তস্মিয্নেতন্মদমদিরয়োর্যুয়কং চান্যদেব। 

অন্তেবেয়ং তদুপরি মনোজন্মনশ্চাপবন্লী, রাধা নাম স্ষুরতি মনসঃ কের়মুন্মাদবীথী৬ ॥ (১১৯) 

২৫ ৷ যদ্য্থেন তু কল্পনা || 
(১২০) 

২৬। যদ্যসম্ভবিনোং্থস্য সা তৃতীয়া ঃ 5 (১২১) 

যথ|-- পূৰ্ণে। বদি স্তা্নিশং জুধাংশু স ০৮৭ কলম্কেন ভবেদ্বিহীনঃ। 

চকোরপেয়োইপি ন চেদয়ং স্যা-হবদাস্তা-দাস্যযায় তদৈব’ রাধে ॥ (২২) 

ঠ।ওঁভে বেড); হ। পতি (ক) ; ৩! পরিচিতি- (৭); ৪ | ভাব (ক), ভাগ্য" (২) ৫) শোণেহস্তোজে (ঘেউ) ; ৬। সুসাখবীখী 

(ঘ,ঙ); ৭! তদৈষ (ঘ) ৷ 

১৫ 



৪৮ ২. শ্ৰীশ্ৰীসদলঙ্কা্ব-কৌস্ত ভঃ [অষ্টম-কিরণঃ 
১২৩১৩) 

২৬ ৷ বিপর্যয়ে ৷ কার্য-কারণয়োবন7া ; ৰ 

অজন্তা চতুর্থী। | 
যথা আবিদ্ধ এব গ্রাবিবেশ বওকৃতা, সরোকুহাক্ষ্য! হৃদি কৃষ্ণ বেদন]। 

গরং ততোহনেন১ বিলো চনাঞ্চলী২-শরেণ বিদ্ধং হৃদয়ং ত্বয়াস্তাঃ। _ ১) 

২৬ ৷ প্রতিবজু পম! তদা ॥ ূ ৩ 
২৭। সাজান; স্বিতির্বাক্য উপমানোপমেয়য়োঃ || (৬ 

উপমান-ব।ক্যে উপমেয়-বক্যে চ আামান্যন্ত সাধারণধর্মন্ত বদ। স্ফিতিরিত্যর্থঃ । 
যথ|-- অহ্মিব কথমিব সহুতে, ব।ধ। নিবিড়ানুরাগভর-বাধাম্। 

ন হি নবকুক্ধুমবাটা+দহনজ।লেন ভবতি নো দগ্ধ1॥ ক 
বিভূতি সর্বানমরান্ স্ুমেরু-ম্তঞ্চ।পরং চাপি ধরৈৰ ধন্তেও। 

 ধরাঞ্চ ধত্তে ভুজগাধিনাথো” ধুরন্ধরৈরেব ধুরে| প্রিয়ন্তে ॥ (১২৮) 
_ এষ| যাল৷প্রতিবস্তুপম|। 
ফী ২৮। সর্বেষামেব ধর্থাণাও দৃষ্টান্তঃ প্রাতাবিষ্ষবৎ ॥ (১২৯) 

সৰ্বেধ।মেব সাধারণধর্মা।ণ।ং প্রতিবিদ্ববন্ভ।সনং যৎ তদ্দৃষ্টান্ত-নাম।লক্কারঃ। 

২৯। স্ন সাধৰ্ম্ময-বৈধৰ্ম্মযভেদেন দ্বিবিধেো৷ অতও ॥ (১৩) 
স চ সাধর্থ্যেণ বৈধর্ষে্ণ চ। _ 
ক্ৰেমেণে।দাহরণে-- কতা | 

হরিসন্দর্শনসময়েঃ দ্রবতি মনে| মে কঠোরমগি সুমুখি। 
উদয়ে সতি চক্দ্রমস-শ্চক্্রমণেঃ স্তন্দতে স্বরসঃ ॥ (১৩১) 
প্রেয়ি নয়নবিদুরে, সতি মম সমুপৈতি নয়নয়োরান্ধ্যম্। 
উদয়ে ন হি তুহিনাংশে।-মলিতি নীলে।ৎপলশ্রেণী ॥ (১৩২) 

৩০। কাব্রকিক্যে ক্রিয়া বাহ্ব্যা ব্যত্যয়েহপি চ দীপক ॥ ১৬ 
ব্যত্যয়ে ক্রির়ৈক্যে বহুনি কারক।ণীত্যৰ্থঃ। ৃ 

যথ|--(অষ্টমকিরণে ৩) ‘ন পশ্যতি ন ভাবতে ন চ শৃণোতি ন স্পন্দতে ইত্যাদৌ পুর্বা্ধন। 
কারক-বাছল্যে ক্ৰিয়ৈক্যং বথা__ 

সুহৃদ্বিয়োগন্চ মহ|জ্বরণ্চ, বিষঞ্চ সাকোন্মুখহৃদূবণশ্চ। 
মহদ্বিনিন্দ৷ চ খলোদিতঞ্চ, ষড়েব মৰ্ম্ম|ণযবসাদয়ন্তি ॥ (১৩৪) 

৩১ ৷ আলা স্যাৎ পুৰ্বপুৰ্বঞ্চেদুত্ৱোত্তৱস্বচ্ছতি || “ 
মাল|--ম।লাদীপকম্ ৷ ৰ রি... : 5. &বথা- আলোকে-সতি সন্মদামৃতৱিধৌ স্বান্তং তদৈবাবিশৎ 

স্থান্তে মন্মথ এষ মন্মথ ইদং ক্ুরত্বযুচ্চৈস্তরাম্। 
ক্রুরত্বেহপি চ তন্ত ধৈৰ্যহরত| ভন্তাং সমস্তেন্দৰয়- 

গ্লানিঃ কা সখি সুস্থিতাভিলবতি ত্ৰীকৃষ্ণমালোকিতুম্ ॥ ; Ge 
১ পরস্ততোহন্যেন (৬); ২ | বিলোকনাঞ্চলী- (ক); ৩। চাস্তি ধর! বহন্ত (ঘ,উ)। 
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অষ্টম-কিরণঃ ১৩৭-১৫১ ] শীন্ৰীমদলঙ্কার-কৌস্ত্ভঃ ৯৯ 
৩২। প্রক্তানা টচকদোক্তিকুচ্যতে তুল্যাযোগিতা || (১৩৭) 

চকারাদপ্রকৃতানাঞ্চ ; প্রাকরণিকান।মএ।করণিকানা েত্যর্থ। যথা 
দৃষ্টিঃ শুন্য! গমনমলসং মানসং নিৰ্ব্যবস্থং, দেহঃ ক্ষ৷মস্তব সখি মুখং কেতকীগর্ভগাঙু। 
শ্বাসে| দীর্ঘঃ পরিজনগণে মৌনমায়ামি রাধে, জর্বে ধৰ্ম্মঃ কথমরমভূদেকদৈবান্যাথৈৰ ৷৷ (১৩৮) 

কুবলয়হরিণ হন দৃগন্ত-ম্মরগরমীন-চকো র-খপ্ারীটাঃ। 
নয়নবিলসিতেন রাঁধিকায়া, যুগপদপস্তসমত্তসৌভগ। আ্যঃ॥ (১৩৯) 

৩৩ ৷ চকাবেণাপি সাক্ষেপ্যা ; (১৪০) 
স! তুল্যযোগিতা। যথা 
ঢৃষ্টং জ্ৰীক্ষ্ণবদনং হারিতং চ নিজং মনঃ। লক্ধঃ কোইগি পর।নন্দে। নিগীভং চ মহাবিষম্ ॥ (১৪১) 

৩৩ ৷ ব্যতিরেকো বিভক্ষণঃ। উপমানাৎ ; (১৪২) 
বিলক্ষণ ইতি গুণেন দোষেণ চ। 
ক্রমেণোদ।হুরণানি-(তিতীয়কিরণে ১৩) ‘আশ্।ম।জে বিলসদুদর? ইত্যাদি । 
যথা বা 

রাধে স্ুধাংশুরেবায়ং সত্যমেব তবাননম্। কিন্তুমৌ মলিনে ইস্কেন স্বুনিৰ্ন্নানগিদং সদ| ॥ (১৪৩) 

দুরাপলোকে চ নবানুরাঁগো» হালাহলঞ্চাপি লমং বিশাখে ৷ 

জন্ত্যন্ত মন্ত্রোবপিরত্র-স।ধ্যৎ হা হন্ত কেন।পি কদাপি নাঃ ৷ (১৪৪) 
৩৩। দ্বয়োক্রকর্যাপকর্যার্শাংলিনোঃ ॥ (১৪৫) 

৩৪ | (হত্বোকুক্তে ব্রয়াণা বাংনুক্তোঁ শব্দার্থশাক্তিভিঃ, 

আক্ষিপ্তে সতি চ শেষে স স্যাদ্বস্ভবিধঃ পুনঃ || (১৪৬) 

দ্বয়োরুপমেয়োপমানয়ে|রুপমেয়ন্তো তুকর্ধ উপম।নস্তাপকৰ্ষ তয়োরুক্তৌ দ্বর়োরুপমেয়ে।পমানয়ো- 

রুকর্ষ'পকর্ষয়োরনুক্তিঃ উপমেরস্তোৎকর্ষন্ত বাইনুক্তি উপগমানস্তাপকৰ্ষহ্য বাহনুক্তিরিতি ত্রিতয়ং 

মিলিত্বা চত্বারো ভেদাঃ। এতে চ শব্দপ্ৰতিপাদিত| অর্থপ্রতিপাদিত।স্চেত্যাষ্টো। অ|ক্ষিপ্তেইপ্যৌপম্যে 

চত্বারঃ এবং দ্বাদশ। পুনঃ শ্লেষে দ্বাদশেতি চতুৰিংশতিৰ্ভেদাঃ। 

ক্রমেণোদাহরণানি__ 

আহ্লাদকন্ত স্থরভের্মুখস্য তব রাধিকে। চন্দ্রস্ত কমলস্তেব নাচ্ষো! ন জলজন্বাভা ॥ (১৪৭) 

আন্রোপমেয়স্তো হুকর্ষ% উপমা নস্তাপকর্ধন দ্বয়োরেবোক্তিঃ। 

ভবাননস্তোপম।নং ন চন্দ্র ন চ পদ্ধজন্। আক্ষেরপুযুপমানং তে ন রাধে খঞ্জীনাদয়ঃ॥ (১৪৮) 

অত্র দ্বয়োৰ্হানুক্তিঃ। ৃ 

মুখস্ত তব পদ্মাক্ষি কলঙ্কী-ন সম? শশী। বচসে। ন চ তুল্যং তে মাক্ষিকত্বেম মাক্ষিকম্ ৷৷ (১৪৯) 

আত্রোপমেয়ন্ত নোৎকর্ষোক্তিঃ। ৷ রঃ < 

আহ্লাদকম্ত সুরভের্মুখন্ত তব রাধিকে। নোপমানং ভবেদিন্দুর্ন চ পঙ্ধেরুহং পরিয়ে ॥ = (১৫০) 

আত্রোপমানন্তাপকর্ষানুক্তিঃ ৷ এতে চত্বারে| ভেদাঃ। 

আহলাদকং সৌরভবদ্ধদনং তব রাধিকে। সকলঙ্কেন্দুবন্লৈব নৈব ব্থলজলাজবৎ ৷৷ (১৫১) 

১) -শক্তিতঃ (ঘ)৪)। 



_-== রা এত 

১৩০ শ্ৰীগ্ৰীসদলঙ্কার-কৌস্ত ভঃ [ অষ্টম-কিরণঃ 

অত্র তুল্যার্থেন বতিনাইরথপ্রতিপাগ্মৌপম্যম্। এতচ্চ পুনস্তরয়াণামন্তক্তে৷ পুর্বব্দনেন সহ 

ইত্যষ্টৌ ৷ 
চত্বাবন 

শনৈশ্চলন্তী চরণদ্বয়েন সা, দাসীকৃতাজ্তোক্লহকাননজিণ। ৷ 

মুখেন রাধ!| সহজামলত্বিষা, জিগায় চন্দ্ং সমলং কলঙ্কতঃ ॥ [ 
£২ 

অত্রেবাদিশব্দমন্তরেণ ক্ষিপ্তোপম।। ইয়মপি পূৰ্ববদুৎকৰ্ষাদ্যুত্যনুক্তিতশ্চভুৰ্ধ৷- ৷ ভেন দ্বাদশ ভেদ? 
এতে চ পুনঃ শ্লেষগতত্বেন দ্বেধেতি চতুৰ্বিংশতিঃ। কিয়ন্ত উদাহ্িয়ন্তে- রর 

কামকাৰ্মুকমেবেদং রাধে তব যুগং ভ্ৰুবোঃ। গুণস্তাযোগসংযোগো যত্ৰ নৈবান্তচাপবৎ (১৫3 
অত্রেবার্থে বতিত গুণশৰ্দঃ শ্লিষ্টঃ। 

সদাদানঃ লিদ্ধীকরঃ শ্রীকৃষ্ণঃ পরবারণঃ। নান্যবারণবদ্ধ।লে পদ্মিনীগণভণ্ডানঃ ৷ ডি 
তত্র তুল্যার্থে বতিঃ, দান-কর-বারণাদি-শব্দাঃ শ্লিষ্টাঃ। 

যথা ব|-- হরবন্ন তন্ুশিবোহয়ং, রবিবন্ন কুমুদ্বতীগ্রপনঃ। 
শশিবন্নাপ্যনবন্থিত-কলাকল।পঃ স এষ সখি কৃষ্ণঃ ৷ (১৫০) 

অন্রাপি তুল্যার্থে বতিঃ। তনুশিব।দয়ঃ শব্দাঃ শ্লিষ্টাঃ। 
রাধাশ্লেষাদিষু সদ! নিরতঃ সততোদয়ঃ। পুর্ণ কলাভিরনিশং জিগ্যে কৃষ্ণঃ সুধাকরম্ ॥ : (১৫১) 

অত্রাক্ষিপ্তোপম|| রাধাদি-শব্দাঃ শ্লিষ্টাঃ। ইত্য।দয়োইনুসন্ধেরাঃ। 
৩৫। আক্ষেপো বক্তুমিষ্টস7 যো বিশেষবিবক্ষয়া । 

নিষেধো বক্ষ্যমাণতেনোক্তত্েন চ স দ্বিধা || (89 
স আক্ষেপ-নামালঙ্কারঃ। ৰ 
ক্রেমেণোদাহরণে-- 

* দুলীলিলীলয়! ত্বং, হরসি কটাক্ষেণ জীবিতং স্ুদৃশাম্। 
আবিমৃয্যকারিণীনা-মুচিতমিদং কিং ভণিষ্যামঃ ? (১৫০ 
হিমকরকিরণ।সাঁরো, ঘনসারে! গন্ধমারোইপি। 
তব বিরহে নির্দয় তাং দহতি কিমেভিস্তবয়ি প্রোক্তৈঃ ৷ এ (১৫৯) 

(১৬০) ৩৬ ৷ হেতুরপাক্রিয়াভাবে ফলং য সা বিভাবনাত ॥ 
. বিভাবনা-নামালঙ্ক।রঃ। ফলং ফলপ্রীকট্যম্, অভাবে নিষেধে। 
যথা. 

প্রিয়ালোকে রাধা কুস্থুমচয়নে কৌতুকবতী, ধুনীতে সত্ৰাসং করতলমদ্টাপি মধুপৈঃ। 
অখিন্নাপি শ্রান্ত্যাশ্রয়তি ভুজয়ালীভুজশিরঃ পরা বৃত্ত পশ্যত্যধূতবসন।পি ব্রততিভিঃ ॥ 

৩৭। বিশেষোক্তিঃ কারণেষু সংসু কার্যস7 নোদয়ও || 
বিশেষোক্তি-নামালঙ্কারঃ। যথা 

উদ্েতীন্দুঃ পূৰ্ণে| বহতি পৰনশ্চন্দনবন৷ৎ, কুভুকণ্ঠঃ কণ্ঠাৎ কলমবিকলং নির্গগয়তি। 
প্রিয়ালীনাং মৃদু: শপথরচন। দন্ততৃণতা, পদোপান্তে কৃষ্ণন্তররপি তব মানে! ন বিরতঃ॥ - (১৬৩ 

এযান্ুক্তোক্তাচিন্ত্যনিমিত্তত্বাজিধ!। অনুভ্তুনিমিত্তত। তুক্তা, অন্যে দর্শ্যেতে। 
> স্াভ্যনুজ্যোশতুর্। (৪) ; ২। অভৈবাৰ্থে (ও). ৩। সাদিভাবনা (ও) ৷ 

১৫২-১৬৬ | 
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ভক্তানুকম্পার্থমজোহপি জাতে, লীলারুতে গর্ভজগচ্চ গৰ্ভে | 
জগদ্ধিতায়ৈব জগজয়ন্ত, পিত! যশ দা-তনয়ে! বভুব | 

আব্রাজত্বাদেঃ কারণত্বেইপি উক্তনিমিত্তত্বাদজত্বাদি-কার্যাভাবঃ। 
কৃষ্ণস্য চঞ্চলকট।ক্ষণৰেণ ভিন্নং, শূল।করোষি হৃদয়ং ত্বমনঙ্গ কিন্ত) | 
ভস্মীকৃতস্থা ভবতো বৃষ ভধবজেন, কিং ভস্মমান্ন হি কৃতে| বতং বাহুদৰ্গঃ৷ (১৬০) 

অত্ৰাচিন্ত্যনিমিত্তত। ৷ 

৩৮ ৷ যথাসংখ্যং যথাসংখযং কভ্ঞমিকাণাং যদন্ধয়ঃ | (১৬৬) 
ক্ৰণিকাণাং বাঁচকানাং যথাসংখ্যং যদন্বয়স্তদ। যথ।সংখ্যমিভ্যলঙ্ধ।রঃ। 

যথ|-- গেগীন্চ গোপতনয়াংশ্চ সুরদ্বিষন্চ, রূপেণ চ প্রিয়তয়| চ ভুজৌজস| চ। 
সন্মোহয়ংল্চ রময়ং্চ৩ নিসূদয়ংশ্চ; ভ্রীগে।কুলেন্দ্রতনয়ো। ব্রজমধ্যবাৎসীৎ ॥ (১৬৭) 

৩৯। বাশ্মিন বিশেষও সামান্যং পমর্থতে পৱেণ যং | | 
সাধৰ্হ্যাদথ বৈধর্ম্ম্যাৎ স ন্যাসোংথান্তৱস্য হি ৷৷ (১৬৮) 

সোহৰ্থন্তরন্যাস-নামালঙ্কার ইত্যর্থঃ। পরেণেতি বিশেষঃ সাম।ন্তোন; সামান্যং ৰিশেষেণেত্যৰ্থন। 

সধৰ্ম্য৷দ্বিশেষঃ। সামান্তেন যথ|-- 
ত্বমেৰান্য। হ্ষ্ঠিস্বয়ি ভগবতঃ কেলিশয়নং, ত্র সৰ্বে লোকঃ পরিহরতি তৃষ্ণাপরিভবম্। 

ত্বয়।ইপুতঃ পূতে| ভবতি তদপি ত্বং ঘনরস, ক্রমান্নীচৈর্ভাবং৪ ব্ৰজসি মহতামেষ মহিমা ॥ (১৬৭) 

মহত।ং নৈষ মহিমেতি বৈধৰ্ম্ম্য।দপি ৷ সাধৰ্ম্ম্যাৎ সামান্যম্) বিশেষেণ যথা 

অংক্ষেপতস্ত্ব।ং ল‘লতে ভণ।মো। দুঃখং হি নান্যুৎ৫ প্রিয়বিপ্রয়ো গাৎ। 

১০১ 

(১৬৪) 

তে পামর। হন্ত সুহৃদ্বিয়োগাৎ, গ্রাগেব যেষাং ন সমাগু১মায়ুঃ॥ (১৭০) 

কিন্তু তে তুন্তমা এব, সুহৃদ্বিয়োগ৷ প্রাগেঁব যেষামপযা তমা যুরিতি বৈধৰ্ম্েইপি ৷ 

৪০ বিরোধঃ স বিরোধাভঃ ; (১৭১) 

বিরোধাভ ইতি বস্তুতে! ন বিরোধ বিরোধ ইব ভাসত ইত্যর্থঃ। 

3০। জাতিজা।তভ্যাদিভিগুণঃ' ৷ 

ত্ৰিভিদ্বণভ্যাং ক্ৰিয়াদ্ৰবয+ দ্ৰব্যোণিবেতি তে দশ ॥ (১৭২) 

জাত্য।দিভিশ্চতুৰ্ভিৰ্জ।তিবিক্ুধ্যতে। গুণে গুণক্রিয়াদ্রব্যৈ? ক্ৰিয়া ক্রিরা দরব্যাভ্যাম্, দরব্যং ভ্রব্যেণেতি 

দশ। - 
ক্রমেণোদাহরণানি_ 

হিমকরকিরণাঁসারো) ঘনসারো গন্ধসারে।হপি। 

ত্র মনসোহন্তর্বন্তিনিঃ সম্প্রতি দাবানলস্তাবান্ ৷ (১৭৩) 

ইতি জাঁভির্জাত্য)। 
গুণরত্বরোহণভূবঃ, কৃষ্ণ তবাগ্রে স্মরোহপি বীভগুসঃ | 

রতু।করে।হপি গাঁধো» ন রত্বসানুস্তথোন্নতিমান্ ৷ 
(১৭৪) 

অজ SLA তক ভে 

১] যন্নঃ (৭); ২। ন তু (থ); ৩ রলয়্ (ক.); ৪। নউভাবং (9; 1 ন চাগ্ৎ (ঘ); ৬) সমন্ত- (ঘ); ৭। গুণৈ: (৬) 
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যদল্লমাসাত্য বিধুসরাশ্চ, গোধূলয়ে! ভূষণতামুপেয়ুঃ। 

বিভূষণান।ং মণয়শ্চ জগ্য,বিধুসরত্বব স উপৈতি কৃষ্ণঃ ॥ 

অত্র জাতিঃ ক্রিয়য়।। 
গত্ব৷ কলাবান্ গুরুগোষ্ঠযলক্ষিতঃ কৃষ্ণোহপি বিপ্রোহজনি ভাস্কর।ধবরে। 

যন্মন্ত্ৰপাঠে] মধুরোহপভুৎ কটু-স্তম্ভাঃ সমৃদ্যৎস্মরসংজ্ঞরস্পৃশ্ঃ১ ॥ ৰ 

তত্র পূৰ্বাৰ্দ্ধে জাৰ্তিৰ্দ্লিব্যেণ, উত্তরার্দে গুণো গুণেন। 
শীতলমপি মুরলীরুত-মন্তর্মম সন্ভতং দহতি। 

তীক্ষে।হপি তব কটাক্ষ), শীহলয়তি মানসং কৃষ্ণ ॥ [7 

(১৭৫) 

গুণঃ ক্ৰিয়য়।। iy 
কঠিনঃ শিলাময়ত্বাদ্-,গোবন্ধন এষ ভুভূতাং নাথঃ। 
কৃষ্ণকরে কুস্থমময়ঃ, কন্দুক ইব কোমলো ভাতি ॥ তু (১৯৮ 

তত্র গুণে! দ্রব্যেণ। গোবর্ধনে। দ্রব্যম্ ন হি গৌবরধনত্বং জাতিঃ। 
জীবয়তি চ মূৰ্চ্ছয়তি চ, গীবয়তিও চ সূক্ষ্ময়ত্যপি চ। 
তব মুরলীরব-খুরলী, নো জানে কিং বিজানাতি ৷৷ (১৭৯) 

ক্রিয়া ক্ৰিয়য়।। 
অনঙ্গে। যৎকটাক্ষেণ সাঙ্গীভবতি তৎক্ষণাৎ ৷* 

ইক্ষণক্ষণদঃ কৃষ্ণে! বীক্ষিত? ক্ষণদামুখে ॥ (১৮০) 
ক্রিয়। দ্রব্যেণ ; অনঙ্গে] দ্ৰব্যম্ | _ 

_ '  বত্বয়িনয়নবৰ্জবতিনি, সরসয়তি রতিং য এষত রমণীনা ম্। 
সতি মনসো হন্তর্ব তিনি, কৃষ্ণ স এব স্মরঃ কুলিশঃ ৷৷ (১৮১) 

দ্রব্যং দ্রব্যেণ। এবং দশভেদাঃ। 

৪১। ক্বভাবোকজ্তিঃ স্বভাবস্য বর্ণনং যং; 
যথ|--(পঞ্চমকিরণে ৩৩) 'আরাজ্জানুকরোপসর্পণপরঃ” ইত্যাদি ৷ 
যথ| বা. জম্তম্ব তাত মুখমাকলয়ামি দল্ত| কতুযুদ্গতা| ভবত ইত্যুদিতে জনন্য|। 

স্মিত্ব। বিক।শিতমুখন্ত হরের্জয়ন্তি, দ্রোণপ্রসূনকলিক! ইব কেইপি দক্তাঃ ॥ 

স্বভাবস্ুন্দরঃ কৃষ্ণে! রাধা সহজ্ুন্দরী। অন্ঠোইচ্যমনয়োঃ প্রীতিরখিলোত্সবকারিণী ॥. (১৮%) 

৪১। মুখে স্তাতিঃ ৷ 
নিন্দা বা হৃদয়ে ব্যাজভ্রতিঃ স্যাত্ততদন্যথা || 

মুখে স্ুতিনিন্না বা হৃদয়ে তন্তদন্যথেতি স্ততেনিন্দ|; নিন্দা য়াঃ স্ততিৱিত্যৰ্থঃ। 
ক্ৰেমেণে।দাহরণে-- 

(১৮২) 

(১৮৩) 

(১৮৫) 

ন নিস্পৃহস্তৎসদূশৌ| বিরক্ত স্বকীয়কীৰ্ত্তাবপিঃ নানুরক্তঃ। 
পবা ্রনিষ্পীগ্ত-পরোপকারে, ন কৃষ্ণ কীৰ্ভিং যদুরীকরে।ষি ॥ টি 
* অত্র “বিভ্রাজতে যখকটা ক্ষোপ্যনঙ্গমপি সাঙ্গয়ন্' ইতি ‘য-'-গ্রস্থয়োঃ পাঠাস্তরম্ } 7". "="; ১1 সসংজ্বর্হঃ ডে) ২ ৷ পীবরয়তি (ক); ৩। এব (৬); ৪ | কীর্ভাবসি (ঘ,ঙ) ৷ 
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অত্র মুখে স্তভিরন্তনিন্দ।। | 
ত্বদঙ্ঘ্মূলং ভজতাং মুকুন্দ, লাভোহস্ত দুরে বপুষে! নিজস্য ৷ 
চিরন্তনস্তাঁপি ভবেদ্বিন।শঃ স্বভাব এবৈষ তব প্রনিদ্ধঃ॥ (১৮৭) 

তত্র মুখে নিন্দা, আন্তঃস্ততিঃ। উভয়খথৈব ব্য।জন্ততিঃ। 
যত্ত,_ বক্তৃং বে। দ্বিজর।জহিংসি মদিরালে।লং দৃশোর্যুখকং 

কান্তিঃ কাঁঞ্চনহ।রিণী বিহরণং গুৰ্বপ্লন।সঙ্গতম্ | 
সঙ্গী পঞ্চম এষ? পঞ্চবিশিখঃ শুদ্ধিস্তথ।গীহ বে! 

দৈত্যং যন্স্যবধীদ্বর্ুয।কৃতিময়ং তেনৈষ দুষ্টে। হরিঃ॥ (১৮০) 
ইতি যদ্যপি ব্যাজস্ততিস্তথাপি শব্দ।লঙ্ধ৷র এবাসৌ, তেনায়মুভয়ত্রৈবং। ইয়ং বিদুষকাস্তৈবোক্তি। 

৪২। সহোক্তিও সা সহার্থেন শব্দেনৈকা ক্রিয়া যদি ৷ (১৮৯) 
যথ|-- শ্বাসৈঃ স।ৰ্ধং বিরহিস্বুদৃশ।ং দৈর্ঘ্যমাপু রজন্তাঃ 

সাকং দেহৈরহহ কৃশতাং বাসরাঃ সংগ্রভীয়ুঃ। 
বাস্পাস্তোভিঃ সহ হিমপরঃগ্রঅবঃ পেতুরুচ্চৈ- 
হু] ধিক্ প্রাণৈঃ সহ কমলিনীকাননং শ্লানমাসীৎ ৷ (১৯০) 

৪২। বিনোত্তিও সা বিনৈকেনান7পয চে সদসতকতিঃ ৷ (১৯১) 
= 

বিনোক্তি-ম।ম।লঙ্ক।রঃ। সৎকৃতিঃ শে৷ভনত|, অনওকুতিস্তদন্তেতিও দ্বিধ।। 

ক্ৰুমেণে।দ।হরণে-- এ টি 
বিরহেণ বিনৈব শোভতে, ললিতে প্রেম নিসৰ্গশোভনম্। _ 
অস্থভিগ্চ বিনৈব শোভতে, বিরহশ্চেদ্বত সম্ভবন্দশঃ॥ (১৯২) 

বিনা রাধাং কৃষ্ণে! ন খলু সুখদঃ সা! ন সুখদ। 

বিন! কৃষ্ণং দ্বাভ্যামপি বত বিনান্া ন সরসাঃ। 

বিন! রাত্রিং নেন্দুস্তমপি ন বিন। সা চ ক্লুচিভাক্ 

বিন! তাভ্যাং জন্তাং দধতি কুমুদিন্যোহপি নতরাম্॥ (১৯৩) 

৪৩। সমাসমাভ্যাং নিময়ঃও পরিবৃতিরুদীর্যতে ৷৷ (১৯৪) 

অর্থরোরর্৫থানাং বা সমেনাসমেন বা নিময়ঃ পরিৰৃত্তিঃ। 

যথ|-- হারাদিভিঃ সংক্রটিতৈর্নিজা জাদৃবিভূষয়ামাস পতঙ্গপুত্রীম্। 

তগ্ঠাঃ সরোজাদিভিরা ঝনোইঙ্গং রাধালিবর্গো জলকেলিকালে ॥ (১৯৫) 

যথ| বা_ এক! দদুনূপুরনাদশোভা-মন্যাঃ প্রয়াপব্রম-মন্থরহস। 

আাতীর-বালা-কলহংসবাল।,সমূহয়োঃ কিঞ্চন সখ্যমাসীৎ ॥ (১৯৬) 

চর দত্ত চরণদলরাগো মৃগদৃশ-বয়াদত্তো বক্ষস্থলম্লতি যঃ কৌন্তত ইবং। 

রসং দ্থানীতা ত্রদধরপুটেনেক্ষণমসী, সমং তৃৈদগ্ধ্যং তু্দবয়বনৈদগ্ধ্যমপি চ॥ (১৯৭) 
পতং ৬ $ 

৪৪। অভীতানা' গতার্থানাং সাক্ষান্তমিব ভাবিকমৃ্ ॥ (৬৯), 

১ | এব (ও) ; ২। উভয্নত্ৰাপি থে); ৩ ৷ -জ্ন্তথেতি (কৰ) ; ৪1 নিয়মঃ (ক) ; ৫1 ইত্ঃ (ক) । 
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ভাবিক-নামালঙ্কারঃ। 

ক্রমেণৌদীহরণে__ 
প্রাতঃ সথীনাং পুরতঃ শুকীভিঃ, কথা তথা বল্লভয়ো রুদার1। 

ব্যধারি তৌ সা চ নিশা তয়োঃ সাঃ কেলিশ্চ সাক্ষাদভবন্ যথাসাম্ ৷ 

ইদানীমেব রাধায়া ভ্রর্যথ। গুণবত্যভুত। তথা মন্তে স্মরস্তোয়ং স্বং চাপং ত্যাজযিষ্যতি ৷ 

৪৫1 পদ্রবাক্যার্থতাহেতোঃ কাব্যালিক্সং প্রকীঠ্যতে ॥ 

পদদার্থভা, বাক্যার্থতা চ। পদার্থতা চ দ্বিধা,_একপদার্থভাহনেকপদার্থত। চেভি। 

ক্রমেণোদাহরণানি__ 

সংসারালর্কদখট্রাতঃ পাপাশীবিষদংশতঃ। কৃষ্ণনান্সি মহামন্ত্ৰে সতি মা ভৈষ্ট সাধবঃ ৷ 
অপারকরুণান্কুধে ম্মরণমা ত্র-সানুগ্রহে, বিধিগ্রভূতি-পামরাবধি-সমানসন্ত।বনে। 
তবাহমিতি জল্সতা মখিলকামকল্পদ্রুমে, হৰে নিহিতমা নসাম্ত্যজত দেহবন্ধং জলাঃ ॥ 

বাক্যার্থতা যথ।__ 

১৯৯২১ 

বপুঃস্থিত্যা জ্ঞাতং১ কপটরহিতং প্রেম নহি মে 
সতি প্রেম্ণি প্রায়ে! ন ভবতি বিয়োগঃ প্রণয়িনোঃ। 
অতঃ প্রেমণোহকীতিপ্রকটননিমিত্ত। মম জনিঃ 

কথং নু শ্রোতব্যং দয়িত ইতি ভূয়ে| হৰরিবচঃ ॥ (২০৪) 
৪৬। বিনা বাচক-বাচ্যতং যত্ৰ বস্তু প্রতীয়তে ৷ পর্যায়োক্রং তৎ ; (২০৫) 

জহো শ্রীকৃষ্ণম।লোক্য স্থিতিং স্বাভাবিকীমপি ৷ দর্প কন্দৰ্পহৃদয়ে যানে! ম।নবভী-হৃদি ॥ (২০৩) 
অত্র কন্দর্পো নির্দ্প্জ মানবত্যোহপি মানরহিতাঃ ইতি যদ্যপি বস্তশব্বেনৈব প্রতীয়তে, তথাপি ন 

বাচক-মুখেন, ন চ বাচ্যযুখেন। বাচকমুখেন চেদভবিষ্যত্তদ। তন্যান্যো২ইভবিষ্যুৎ । অত্র বাঁচকা এব 

শব্দ! ন তুক্তার্থব্যগ্রকাঃ। এবং বাচ্যমুখেন চেদ ভবিয্যন্তদা ইন্যো ইপ্যর্থে হিভবিষ্যু। অয়ন্ত বাচ্য এবার্ঘঃ 
ন তু ব্যঙ্গ্যঠ তহি সবাধমিদমিত্যপিও ন বক্তব্যম্। সিন 

তথ হি, গবি শুরু চলতি দৃষ্টে গৌঃ শুক্লশ্চল ইতি ত্রিতয়বিকল্পে! যদেব দৃষ্টং তদেব বিকল্পয়তি। 
তচ্চাভিন্নাসংস্ষ্ত্বেন দর্শনং ভেদ-সংসর্গাভ্যাং বিকল্পয়তি। 

৪৬। সম্বদ্ধিরুদাত্তং বস্তনও পরা || [২ 
যথ|-- মানঃ কামগ্রবীষু নৈব নতরাংও কল্গদ্রঃমেঘাদরে। 

লোষ্ট্ৰাণীৰ লুঠন্তি হন্ত পরিতস্চিন্তামণীনাং গণাঃ। 
শম্বূক|৷ ইব বাঁপিকা-পরিসরে মুক্তাকিরঃ শুক্তয়ো 
বীক্ষ্যন্তে ন জনৈস্বমেব নগরি প্রীদ্বারকে নিস্পৃহ৷৷ ' রর 

ৃ ৪৭ ৷ প্রধানমপি যত্ৰাঙ্গম্ ; | ডি 
যত্ৰ প্রধানমপু;পলক্ষণং তচ্চোদাত্তম্। | 

যথ!_ সেয়ং মথুরানগরী, সুরগুরুভির্ষাচিতো ভগবান্। 
যত্ৰাবতীৰ্য শতশঃ সুরদ্বিষে। হেলয়| ন্যুবৰীৎ ॥ (২১০) 

১ ৷ জাতং (চাও ২ অঙ্যাৰ্থো (ক, অসটোইপর্থো (5); ৩। সবাধমিতাপি থে); ৪। নিতরাং (ঘ); ৫। হরিত" (গ)। 
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অত্র অমস্তদৈত্যহননরূপো বীররসে৷ গুণীভূতঃ। 
৪৭। একস্মিন্ যত্ৰ সাধকে। 

সাধকান্তরনিদেশিও স সমুচ্জয় ইষ্যতে ॥ তি 
রি একস্িম্সেব সাধকে সিদ্ধে সিদ্ধত্বে পযো গার্থং সাধকান্তরনির্দেশঃ সমুচচয়ঃ। 
য শা... 

ll কৃষ্ণঃ সহজতরলং ম।নসমিদং, সুদুর্বারঃ কামে! গুরুভরকরালো। গুরুজনঃ |. 
নিব নষৌওকঞ্। নবমপি বরে! নাতিচতুর2 সখীলোকে! হ। ধিগ্ ভবতু কথমাধেরুপশমঃ? (২১২) 

অন্রাথেরুপসমাভাবস্ত কৃষ্ণ-দুরাপত্রমের মুখ্যং সাধকম্। ভত্রান্যেষং সাথকানামুপাদানেনায়ং 
সমুচ্চয়ঃ। এষ চ সদসদুভয়যে।গীৎ১ ত্রিধা। সৎ শোভনম্, অসদশোভনম্, উভয়ং শো।ভনাঁশোভনম্। 

সদ্যোগে যথা 
রূপং কুলং বল্পভদুর্লভুত্বং গীলং কল! কান্তিরুদারতা চ। 

একেন চৈষ।মপরাঃ সগৰ্বা, রাধে সমস্তৈরপি তে ন গৰ্ব ৷ (২১৩) 

অসদ্যে।গে যথা | 
সংসারমার্গো হধমঃ স্বভ্ভাবাৎ, কর্মাণি ভস্মন্ কটুকণ্টকানি। 
গাতীগতাভ্যামিহু খেদ এব, তথাপি নাম্মিন্ কুজনে। বিরজেযে ॥ (২১৪) 

সদসদ্যে।গে যথা 
প্রিরঃ প্রণয়কোবিদঃ গ্রণয়িনী সদৈবোৎস্ুকা, খলঃ ক্ষতপরা ক্রমো। গুরুজনঃ খলোক্তাসহঃ। 

গৃহ গৃহপতিচ্যুতং মনসিজস্ত পঞ্চেষব, কলাবতি বহিশ্চর| ইব লসন্ত্যমী পঞ্চ নঃ॥ (২১৫) 

অত্র প্রিরাদয়ঃ সন্ত? খলোহসন্। 

৪৮। গুণো গুণক্িয়াভযাঞ্চ ক্রিয়য়া চ ক্ৰিয়াপৱঃ ॥ (২১৬) 

অপরঃ সমুচ্চয় ইত্যর্থঃ। গুণেন গুণে যথা 
ব্ৰজপতিনন্দন-হৃদয়ং, রাধা রা মেধিতাভিল।ষঞ্চ। 

সাপি চ ভূশমন্ুরক্তা, তন্মিন্নিতি সহজ-ভাব-সাৰ্বজ্ঞ্যম্ ॥ (২১৭) 

তত্র সাভিলাষত্বানুরক্তত্বে গুণৌ ।- অঞ্চলেনান্ঠালঙ্কারঃ শুদ্ধোহয়ং তথ! ন চমৎকরোঁতি। অতঃ 

সঙ্করতয়ে।দাহৃতম্। গুণঃ ক্রিরয়া! যথ|-- 2 

অরুণঞ্চ নীলনলিন-প্রভমপি নয়নং প্ৰিয়ে ময়ি তে। 

আসম্নন্চ মমায়ং হৃদি কম্পন্চলম্পকষ্যোতে॥ 
(২১৮) 

ক্ৰিয়য়| ক্রিয়া -যথ|- ৰ 
১ হরিরভিযাস্ততি মথুরা”মিতি বার্তা নঃ শ্ৰুভী চ বিনিহন্তি ৷ ্ 

মম তু সখী ভবতি২ ন বে-ত্যপি শঙ্কা মে মনশ্চ মুঙ্ছয়তি ৷৷ (২১৯) 

৪৯। অনেকস্মিন্ ক্রমেণৈকং পর্যায়ঃ ; - (২২০) 

একং বস্তু ক্রমেণানেকন্মিন্ যদি ভবতি, আরোপ্যতে বা, তদ] পর্যারঃ। | 

তত্ৰ ভবতীতি পক্ষে যথা 
একস্বং নিথিলবধুহৃদি প্রবিষ্ট? সংক্ষোভং জনয়সি গোকুলেন্দ্ৰসূনো ৷ 

স্বামেকং ন হি সকলাঃ রবের কিং ক্ষোতং বত জনমন্ত চেতদত্তে ? (২২১) 
১ | যোগে (ঘ,ঙ,চ) ২। ভবতু (চ); ৩। অত্র (ক), তৎ); ৪ মম্ধ্যাঃ (গ)। 

৯৪. 
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আরোপ্যত ইতি পক্ষে যথা 
মদনেনোস্বিতং বাম্যং রাধে গৃহ্লুতি ভে’ মনঃ। মনস্ত্যজতি তে রাগং লে চনে পরিগৃূতঃ 

যথা বাঁ 
তুয়া ত্যক্তাং রাখে রুষমহহ গৃহ্ল।তি মদন-স্বদক্ষিভ্যাং ত্যক্তং পরিবহুতি২ রাগং ভব মনঃ। 
ধিয়া কৌটিল্যং তে পরিহ্ৃতমপা জোইবিকুরুতে, পুনঃ সন্ধান।ৰ্থং কিমুচিতপদে স্চন্তমখিলম? ৰ্ 

{ তু) 

৪৯। অন্যো বিপর্যয়াৎ | (২২৪) 
বিপর্যর।দুক্তপ্রকী রম্ত বৈপরীত্য দেকম্মিন্ননেকমিত্যর্থঃ। 

যথা ভবতীতি পক্ষে__ 
একন্মিংস্তব হৃদয়ে ব্ৰজেন্দ্ৰসূনো, ভূয়ন্তে! নলিনদৃশঃ ৰৃতপ্ৰবেশাঃ ৷ 

নাস্তান্মিল্নবসর এব গাঢ়পূৰ্ণে, তাদৃষ্ঠো গুণবহুল।ঃ কথং বিশন্ত ? চা 
আরোপপক্ষে তু যথ৷-- 

শশিমুখি তব রাধিকে কটাক্ষ প্রথমমভুদমৃতদ্ৰবাতিবৰ্ষী । 

২২২২৩ 

॥ (২২২) 

তথ হৃদি বিনিবিষ্ট এব হালা-হলপরিদিপ্ী-শরারমাঁণ আস্তে ॥ (২২ 
আত্রৈকম্মিন্ কটাক্ষেইনেকত্যারোপঃ। 

৫০। সাধ্যপাধনসভাবেত্হনুমানমনুমানবৎ || (২২৭ 
অনুমানে যথা ত্রিবিধে! হেতুস্তথা ত্রাপি। 

যথ|-- ইন্দীবরাক্ষি ভবদক্ষি মলোভবস্ত, বাণঃ সুধাংশুমুখি মানসভেদকত্বাৎ। 

যেনাহতো৷ মনসিঃ গোকুলরা জুনুঃ সন্ধুক্ষতে ন হি বহিঃ কুরুতেইবহিথাম্॥ (২২) 
অত্র ভবদক্ষিপক্ষো৷ মনোভবস্ত বাণ ইতি সাধ্যম্, মানসভেদকত্বাদিতি হেতুঃ। 
যথা! বা 

নাভী গৃহং তব কল।বতি মন্থাথন্ত, লীলা গ্সিহো ত্র-ভুজদর্পকৃশ।নুশীলি। 
এতদ্বলগ্নগগ্রনা ঞ্চলচুন্বিচা রু-গান্ধো ললসত্তনুরুহাবলি-ধুমহেতোঃ ॥ (২২) 

তত্র বূপকগর্ভমনুমানম্। 

না ৫১। বিশেষোক্তিঃ পৰিকৰ ঢাৎ দাকুটতিবিশেষীণঃ ॥ (২ 

আ্মারামৈর্বিগতহৃদয়গন্থিনতর্মুক্তবন্ধৈ-্দেহাধ্যাস-প্রশমশমির্ভির্ন্মভূয়ং ত্রজন্তিঃ। 
চিত্তে চিন্ত্যং কথমপি চিরং ধাম যচ্ছ্যামলং তদ্*-,গোপন্পীণাং কুচকলসয়ে।নীলিরত্নং বভুব। (২৩) 

অত্রাত্মারামৈরিত্যস্ত বিশেষ্যস্ত অর্বাণ্যেব বিশেষণানি সাকুতানি। 
৫২ ৷ প্রকতস্থগনং ছদ্ঘব্যাজোভ্্রিনিষেধভাক্ ॥ 

অপহ্তিস্ত নিষেধপূৰ্বা, ইয়ং তু ন তথেত্যনিষেধভাগিত্যুক্তম্, ইয়ন্ত ছদ্মপূৰ্বৈৰ। 

অহে| শৈত্যন্ত মহিম! হিমানিল তবেদৃশঃ। ন শক্যতে গোপরিতুং কৃতে| যেনাধরব্রণঃ | ৰি 
যথা বা 

 অলমলমভিলাষেণ।মুনা বারিখেল৷-“কুতুকিনি কমলা নামাহৃতেঃ কৌতুকস্ত ৷ ) 

___ কলয় কলিতমঙগং কণ্টকৈৰ্ন৷ললযৈঃ, শিব শিব পরিদষ্টং যট্পদেনাধৰৌঠঠন্। ৯) মে চে); ২ পরিহর্তি (৭); ৩। -দাধ্নবড়াবো- (ক); নললে 5159 ত 

(২৩২) 

৩৩) 

৪1 হতঃ সুমুখি কক); ৫। তে (9)। 
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৫৩। প্রম্নপুর্বকমাখ্যানং তংসামান্য-ব্যপোহনম্ ৷ 
তস্য তসযাপি চ জ্ঞেয়ে+ ব্যন্তে স্যাদথাপৰয্ / 
অপ্রম্নপূর্বকং বাচ্যং পৱিসংখ্যা চতুবিধা ॥ (২৩৫) 

তন্ত তস্তা চেতি প্রন্নপূর্বাখ্যানস্ত ভৎসামান্তয-ব্যপোহনন্ত চ ব্যজত্বমপ্রগ্নপুর্বকম্ত তৎসামান্য-ব্যপো- 
হনস্ত চ বাচ্যত্বং চেভি চতুর্ধা। | 

ক্রমেণোদাহরণানি-_ 

কিং গেরং ব্রজকেলিকর্ম কিমতিশ্রেরঃ সভাং সঙ্গতিঃ 
কিং স্মর্তব্যমলন্তন।য কিমনুধ্যেয়ং মুরারেঃ পদম্ 
ক্ষ স্থেয়ং ব্ৰজ এব কিং আবগয়োরানন্দি বৃন্দাবন- 

ক্রীড়ৈকা কিমুপান্তমত্ৰ মহসী গ্রীকৃষ্চরী থাভিথে ৷ (২৩৬) 
ক! বিদ্য। হুরিভক্তিরেব ন পুনর্বেদাদিনিক্ণাতত! 

কীন্তিঃ কা ভগবগুপরে|ইয়মিতি যা খ্যাতির্ন দাঁন[দিজ1। 
ক! গ্ৰীঃ কৃষ্ণরতির্ন বৈ ধন-জন-গ্র।ম।দি-ভুরিষ্ঠত। 

ৱিঞ================ == =< 

কিং দুঃখং ভগবৎপ্িয়ন্তা বিরহে নে! হৃদূব্ণ।দি-ন্যথ| ৷ (২৩৭) 

বক্ৰুত| যৃগদৃশ।ং কচপাশে, গাণিপাদ-ময়নাদিফু রাগঃ। 

| নীবি-কেশ-রসলাদিষু২ বন্ধ” সাজ্দ্ৰচন্দনরসাদিষু পন্ধঃ | (২৬৮) 

অৱ ক বন্ৰুতেভ্যাদিপ্রশ্পূৰ্বক।খ্য৷নস্তা তৎসা মান্যব্যপো হুনস্য চ ব্যদ্যত|। তথ| হি_-ক বন্ৰুভা? যৃগ- 

দৃশাং গে।পীনাং কচপাশে এব, নান্তঃকরণ|দৌ কন্যাপীত্যাদি। 

প্রত্যা সত্তির্থরচরণয়োঃ আনুরাগে ন রাগে 

প্রীতি; প্রেমাতিশরিনি হরের্ভক্তিযোগে ন যোগে । 

আস্থা তন্ত প্রণয়রভুসস্তোপদেহে ন দেহে 

যেষ।ং তে হি প্রকৃতিকৃতিনে। হন্ত মুক্তা ন মুক্তাঃ॥ (২৩৯) 

অত্র প্রশ্নপুর্বকং ব্যঙ্ন্যং তদন্য-ব্যপোহনং বাচ্যমিতি ভেদঃ। 

| ৫৪ ৷ যথোত্তরং পূৰ্বপুৰ্বহেতুকস্য তু হেলুতা ৷ 

| তদা কাৱণমালা সাত; টি 
ুর্ুর্বপ্ত হেতুকা খত উত্তরোত্তর-পাৰ্থহ্ত যদ হেতুতাঃ ভদ| তটদেবেতয্ঠ। 

যথ|-- সসঙ্গমৈনৈব ভবেদ্বিরাগো বিরাগতঃ স্তান্মনগো| বিশুদ্ধিঃ। 
-মনে|বিশুদ্ধ্যৈৰ হরেঃ প্রকাশো, হরেঃ প্রকাশেন কৃতাৰ্থত| স্তাৎ ৷ " (২৪১) 

৫৪ ৷ ক্রিয়য়ানেযাহনযকারণম্ ॥ 2, 
৫৫। বস্তদ্বয়ং তদ্ানেযাহনযমূ ; 

বন্তদ্বয়ং ষদি ক্রিয়রা হন্যে হন্যকীরণং স্যাত্তদাহন্যে।হ্যামিত্যুচ্যতে4 

২। -বসনাদিবু (ক,গ;ঘ.ডউ) ; ৩। কণ্ঠাগীত্যর্চ (খ); ৪ ৷ পূৰ্বপূৰ্বহেতুকাৰ্থন্ত ড)। 
১) জেয়ং (6); 
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যথা__ | 
রাধাভাসো মরকতমরীং কুর্বতে কৃঝঝকান্তিং কৃষ্ণহ্যাভা অপি চ হরিভীকুর্বতে ধাম ভস্তাঃ। 

স্থানে স্থানে যদি নিবসতস্তৌ তদ! গৌরনীলা-বেকস্থানে যদি বত তদা তুল্যভাসৌ বিভাভঃ। ( 

৫৫। প্রশ্নস্যোন্লয়নং যদি | 

উত্তরশুগতিআাজেণোভরঙ সাং ; (২৪০ 
প্রতিবচনশ্রবণাদেব পূর্ববচনস্তোত্তরস্তা বন্্যন্নয়নং ভবতি, ভদা উত্তরালঙ্কারঃ। 

যথা ভম কণহ১ অগ্নঘরং বিরমদু দে কাৰি বঅণপরিবাড়ী২। 

অম্হ সহী ইধ এক্কা, ণ এখ তুহ ওসরে! ঠাদুং ৷৷* (২ _ 
অত্র সখ্যাঃ প্রতিবচনে কৃষ্ণস্থা কোহপি প্রশ্নঃ পুর্বং জাত ইতি বুধ্যতে, ন চৈভদন্ুুম।নং বাণ্ড্য- 

ভাবাৎ। ন চাপি কাব্যলিন্গম, হেতোঃ পদবাক্যার্থতাভাবাও। ন ভু প্রশ্নস্ত অতিবচনজনকে৷ হেতুঃ। 

তেনেদঃমলঙ্কারাসন্তরমেব। 

৫৫। প্রশ্নতোহপি বা ॥ (২৪৭) 
প্রশ্নতঃ পশ্চাদুত্তৱং বা উত্তরম্। 
যথা কিং দুর্লভং যন্মনসো ন গোচরঃ কিং প্রার্থনীয়ং কক চ যন্ন লভ্যতে। 

কিং হলাদকং যৎ স্মরণেহপি স স্তাৎ, তত্তচ্চ তৎ কিং ভ্ৰজর।জনন্দনঃ ৷৷ (২৪৮) 

অত্র চতুর্বিধ-পরিসংখ্যাতো! বিলক্ষণত|। তত্র তত্র সর্বত্রান্তযব্যপোহে তাৎপর্যং ক্ষচিদ্বাচ্যমুখেন কচিচ্- 
ব্যঙ্্যমুখেন। ইহ তু শুদ্ধপ্রশ্নন্ত শুদ্ধমুত্তরমিতি ভেদঃ। 

৫৬। আকারেণোক্সিতেনাপি দুম্ষ্মাৰ্থো যত্ৰ’ অক্ষ্যতে ৷ 
প্রকাশ্যতে বাংন্যস্মৈ চ স দুক্ষ্মঃ কীর্ভতে দ্বিধা ॥ (২৪৯) 

২৪৪) 

ব্রমেণোদ|হরণে_ 

রাধায়াঃ করকমলে, শিখগুদলপন্সম লগ্নমালেক্য। 
প্রাঃ সখী বিদগ্ধ লিলেখ তত্রৈব কার্মুকং সশৱরম্ ৷ (২৫০) 

তত্ৰ হি বিপরীতরতে কৃষ্ণকেশ। কর্ষণলগ্ন-৬তদর্থ।বতংসপমমদর্শনেন? পুরুষারিতং ভবেদং ময়|বগত- 
মিতি সখ্য! স্ববৈদগ্ধাং প্ৰকটয়িতুং পুৰুষস্যৈব ধনুরধ্ত্বং সলচ্ছত ইতি সশরং কাৰ্মুকং লিখিতমিতি সূক্ষ্ম ৷ 

ভবনপ্র।ঙণসঙগত-মনজরসমজলং কৃষ্ণম্। 
সকৃদবলোক্য সলীলং, রাধ| গিদধেহবগুঠনেন মুখন্ ৷৷ (২৫১) 

আত্র চন্দ্ৰাস্তসময়ে সমাগন্তব্যমিতি কৃষ্ণং প্রতি জঙ্কেতোহনয়। প্রকটিতঃ, স চ সূক্ষ্মঃ। 
৫৭। সাৱঃ সাবধিক্লংকৰ্ষো যদ্ভবেদুতরোভরম্ ৷ (২৫৭) 

সাঁরোহলঙ্কারঃ। 
যথ|-- বর্ষেষু ভারতাভিধ-মিহ সারে! ভারতে চ তীর্থানি। ৮ 

তীর্থেষু চ মথুরৈকা' বৃন্দারণ্যং চ মথুরায়াম্॥ (২৫৩ 

* ভ্রম ক্ঠান্যগৃহং বিরমতু তে কাঁপি বচনপরিপাটা।- মম সখী অব্রৈকা নাত্র তবাবমরঃ স্থাতুম।__ইতি ছায়!। 
১। কহুড় (ক,খ) ; ২ ৷ পরিপীড়া (গ); ৩। প্রতিবচনেন (ক,গ.চ); ৪ | তদিদ- (ক) ৫। যদি (ক); ৬ | -বিলগ্ন- (ঘ,ঙ); ৭ | অবতংগ- 
৮০৮৯-২১-২7 



_কাৰ্য-কারণকর্লপত্ব৷দূবৈধৰ্ম্যম্। | 

অষ্টম-কিরণঃ ২৫৪--২৬৪ ] শীন্মীমদলঙ্কার-কৌস্তভঃ 
৫৮। অত্যন্তভিন্লাধারতে যুগপদৃভাষণং যি । 

ধৰ্ময়োৰ্হেতুফলয়োন্তদা সা স্যাদসঙ্গাতিও ৷৷ (২৫৪) _ 
যদাধারে। হেতুস্তদাধারং ফলমিতি নিয়মঃ। যথা পাপ-পুণ্যকৃতে একাধারে এব দুঃখ-সুখে, ভদন্তাথ|- ভাবাদসঙ্গতি’স্তত্রাপি যুগপদেব হেতুঃ ফলং চ, ন তু প।প।দিকৃত-দু:খাদিবৎ২ কালান্তর-ব্যবধানম্ ৷ বথা_ তবাধরৌষ্ঠে ক্ষতমঞ্জনঞ্চ, মম ব্যথার্ভং মলিনঞ্চ চেতঃ | 

পীঙ্স্বয়| তে বদনাসবস্তু, মন্তঃ কুভোহনৰ্থপরল্পৰরেয়ম্ ॥ ্ (২৫৫) 
নায়ং বিরোধ» স ত্বেকা শ্রয়ঃ। 

৫৯। কারণান্তরাহাযযাৎ কার্যং যং সুকরং ভবেৎ। 

কতুর্বিনা গ্রযত্রেন স সমাধিরিভীর্যতেৎ॥ (২৫৬) 

১০৯ 

যথা 

ময়ি ব্যগ্রে ভন্ত।ঃ এণরকলহ-য়।নমনসঃ, প্রদাদে রাধারাঃ পদপতনগারিক্সিতবতি। 
অকল্ম।দস্তোদ-ব্যতিকরকৃতঃ ক্ফুর্জখুরভূৎ, সখে ভ্রাসাদেষ। সপদি মম কণ্ঠং ধ্ৃতবতী ॥ (২৫৭) 

৬০। শ্লাঘ্যতেন ভবেদ্যোগে)া যঢ়ি যোগস্তদা সমম্ ॥ (২৫৮) 
সমমিত্যলঙ্কারঃ। 
যথ|-- 

লল।মং নারীণামিয়মহহ পুংসাময়মহো|, বয়ে।ইস্ত| অস্তাপি প্রকৃতিনবকৈশোরকমিদম্ | 
প্রমূনেষো।ৰ্ভাগ্যা ন্মিলিতমিৰ রত্বদ্বয়মিদং, ন রাধাকৃষ্ণাখ্যং ভজতু কথমান্তোহপি চ রসঃ॥ (২৫৯) 

এবমগ্ল।ঘ্যত্বেইপুহামুদ্ৰাহরণম্ 
৬১। অত্যন্ত বিসাদ্ৰুশ্যেন যোগো যদতিদুঘটঃ । 

কর্ভ,৪ ক্ৰিয়াফলাভাবঃ প্রত্যু তানর্থসম্ভবঃ || (২৬০) 
৬২। গুণক্রিয়াভযাং তে এব কার্য-কাব্রণয়োশ্দ যং । 

পরস্পর€ বিবুধ্যতে বিষয়ঃ স চতুবিধঃ || (২৬১) 
তে এব, গুণক্ৰিয়ে এব। 
ক্রমেণৌনাহরণ।নি__ 

শিরীষকুস্থমাদপি গ্রকৃতিকোমলং তদ্বপু কুকুলবিষশুলযৌ ব্য তিকরো ইনুরাগজরঃ। 
তথাপি সহতেতরাং তমমুনৈৰ রাধা চিরং, ন বাঞ্মনসগোচরঃ সহজভাববন্ধক্রমঃ ৷৷ (২৬২) 

অত্র গুণে! গুণেন। সানি 
সংসারদাবগ্রপিতং মনে! মে, শিশ্রায় তাপপ্রশমায় কৃষ্ণম্। 
স নি্বণস্তদ্বত লঙ্ধমাত্ৰং সমূলমুন্মুলিতমেব চক্রে ॥ (২৬৩) 

তত্র ক্ৰিয়া ক্রিয়য়া। রঃ 

গীযুষবীরুধো বীজমেকমেব মমান্তরে। অঙ্কুরাঃ কিমমী তম্মাদ্বহবো! বিষবীরুধাম? (২৬৪) 

অত্র কার্যভূতানামন্কুরাণাং বহুত্বেন গুণেন কারণভূতন্ত বীজশ্তৈকত্বং গুণে! বাধ্যতে। গীযুষবিষযোস্চ 

= কন অভ্িবভাবেহঙ্গতি- তি; ২। ছুখবৎ (9); ৩ | ইউযতে (গচ) | _ 



১১০, শ্ীশ্রীমদলক্কা-০কীন্ভভভঃ [ অষ্টম-কিরণঃ ২৬৫-২৭৫ 

প্রেমবীজং পরা ননদস্তন্দি রোপিতমন্তবে ৷ তন্যাস্ুরাঃ৯ কুকুলস্ত স্ফুলিঙ্গ৷ ইব দাহকাঃ॥ (২৬৫) 

অত্র কার্ধস্ত দহনক্রিয়য়া কারণস্যা পরগানন্দ- স্তন্দনক্রির] বিরুধ্যতে ৷ 

৬৩। আধেয়াধাৱয়োভু মোমিথন্তৎপ্ৰাতিযোগিনোৌ | 

তত বিক্তুঘাবো স্যাতাং তদাধিকং ভবেৎ ॥ os) 

অধিক-নামালঙ্কারঃ। 

ক্ৰমেণোদাহরণে- 

অহো তে মনসঃ স্ুত্রুবিশীলত্রমিদং মহৎ ৷ ত্ৰিলোক্যাং যে। ন মাত্যেষ যত্ৰ মাতি রমাপতিঃ ॥ (২৬৭) 

অত্ৰাধেয়স্তা ভুয়স্বেহপি আধারম্ত ততোইপি ভুরস্তবম্। 

আং বেদ্ধি যস্তাং প্রতিরোমকুপং, ব্ৰহ্মাণ্ডভাণ্ডানি সমুল্লসন্তি। 

ভঙ্যাং তনৌ তে ন মৌ মুকুন্দ, তস্তাঃ সম৷লে।কমহোৎসবোঁহয়ম্ ॥ (২৬৮ 

অত্ৰাধারভুয়স্তবেহপি আধেয়স্তা ততোহপি ভূুরস্তুম্। 

৬৪। জঅপকাৰ্যপকাৱার্থমসামর্থ্যেন: তৎপ্ৰিয়মৃত | 

হিনন্তি যত্তদীয়োক্তিঃ প্রত্যনীকও তবে যদি ॥ (২৬৯, 

অপকার্িিণোইপকারাসামৰ্থ্যেন তৎপ্রিয়ন্ত যোহপকারস্তদুক্তিঃ স্তবরূপ! যদি ভবতি, ভদা প্রত্যনীকম্। 

যথ|-- মাধুৰ্যমাদায় তবাননেন, কলঙ্কসারো। বিহিতঃ শশাঙ্কঃ। | 

তেনৈষ রাধে তব বল্লভত্ব।দসন্পিণানে তব মাং হিনস্তি ॥ (২৭০) 

৬৫। তুল্যোন লক্ষ্ণাহংস্তোকেনানযদৃযাদি নিগুহ্যতে | 

সহজেনেতরেণাপি তন্লীতিতমপি দ্বিধা || (২৭১) 

.. একেন বস্তুন|ইগ্যদ্বস্ত যদি তুল্যেন অস্তোকেন চিহ্ছেম নিগূহাতে, সহজেন ন্বাভাবিকেনেতরেণা" 
গন্তকেন বা, স মীলিত-নামালঙ্ক।রঃ। 

ব্রমেণোদীহরণে_ 

হ্বতণ্চপললো হিতে স্বমুখি রাধিকে তে দৃশৌ, গতং সহজস।লসংও প্রকৃতিমন্দমন্দং স্মিভম্’ । 

স্বভাবমৃদ্ু বক্রুতা-ললিতমর্ধনর্ধ্র বচো, মদশ্চ মদনশ্চঙ বা মধুমদণ্চ কৈৰ্লক্ষ্যতাম্ ? (২৭২ 
সপ্তাতকম্পোৎগুলকাং হিমাগমে, স্নানোখিতাং কৃষ্ণদৃগত্তপাতিনীম্ | 
শীতার্দিতা ভাববতী নু বেতি তাং, বিজ্ঞাগি ন জ্ঞাতবতী সথীং সখী ৷ (২৭৩) 

পূৰ্বত্ৰ সহজমুন্তরত্রাগন্তকম্। 
৬৬ ৷ স্থাপ্যতে খগ্যতে বাপি পুর্ব পুর্বৎ পৱেণ যং । 

বিশেষণতয়া বস্তু সা দ্বিধৈকাবলী ভবেং || 0) 
পরেণ পরেণেত্যর্থঃ। 
ক্রমেণোদাহরণে__ 
{t+ গু যস্তাঁং রজন্যঃ সমণিপ্রদীপা, মণিপ্রদীপাশ্চ রতেইপ্যহাৰ্যাঃ। 

রতঞ্চ কৃষ্ণপ্ৰণয়ৈকসারং ন ২৭) নি ঠক  কৃষ্ণশ্চ সৰ্বাস্বৰলাস্থ তুল্যঃ ৷ ও 

১। অন্তাঙ্কুৱাঃ (ক)? ২ ৷ -সসমর্থেন (ও); ৩ ৷ তৎ্পরম্ (ঘ); ৪ | -মানসং (থ),-লালসং (৬) ; ৫ | -সন্দন্সিতং (ঘ); ৬ | মদনোহথ (ও) 



অষ্টম-কিরণঃ ২৭৬-২৮৭ ] জীঞ্জীমদলস্কাৰ-কৌস্তুভঃ 
গ্রীন স| প্ৰৈতি ন ঘা পরং জন্ু-র্ন ভজ্জনুৰ্যন মহাকুলোভ্তবম্১। 
মহাকুলং তচ্চ ন যন্ন বৈষ্ণবং, ন নৈষ্$বঃ সোহপি ন যে| ব্ৰজপ্ৰিয়ঃ ৷৷ 

তত্ৰ খণ্ডনম্। 
৬৭। পৰ্বানুভুতস্মৱণং তৎসমানে বিলোকিতে। 

ব্যবণম্ ; 
উদাহরণম্-_- 

বিমশকলমেকমদভা, বিলে।লদীৰ্ঘং রথাঙ্গযুগলেন। 
ছিন্নার্থহাররা ধা-স্তনঘটয়ে।ঃ স্মারিতঃ কৃষ্ণঃ ॥ 

৬৭। ভান্তিমাংসদ্ধীৱতস্মিন্ সাম্যভাজি যং ॥ 
সাম্যং সাদৃশ্যম্ ৷ 

যথ|-- ভাপিপ্ছদ্ৰুমগঞ্জরীতি নখরৈশ্ছিন্ব। শ্ৰুতৌকুৰ্বতে 
বাং কাণ্চিৎ কবরীভ্তরে কুবলরশ্রেণীতি যাং কাণ্চন। 
গাহন্তে কুলস্থভ্ৰুৰেইপি যমুনাবন্তোতি যামজনে 

কুঝ্ম্ত ব্রজরপ্ীনী জয়তি স| তেজস্তরঙ্গ।বলিঃ ৷৷ 
যথা বাঁ 

পৃষ্ঠে মণীজ্দঅমহসি গ্রাতিবিদ্বমেব, কেশস্ত কেশপরিশেষ ইতি ভ্রমেণ। 
উল্লাসয়স্ত্যসকৃদঙ্গুলিপল্পবেন, স| ব্যগ্রধীরজনি কেশব-কেশবন্ধে ॥ 

৬৮। উপমানস) বিকার উপজেয়স্ততৌ যদি ৷ 
প্রতীপমুপমানস্য ধিক তৈ? চোপমেয়তাঃ | 

7৯১১ 

(২৭৬) 

(২৭৭) 

(২৭৮) 

(২৭৯) 

(২৮০) 

(২৮১) 

(২৮২) 

উপমেয়স্তত্যৰ্থমুপম।নধিক্ধ।রে| যদি, তদ! প্রভীপম্, যদি ব| ধিন্কারার়ৈব উপমানস্তৈবোপমেয়তা, 
তদ! চেতি দ্বিবিধমূ। 

ব্রমেণোদ|হরণে_ 
তব জয়তি জগত্যাং রাধিকে ভ্রবিভজ্কে, কিমিতি কুম্তুমচাপণ্চাপমন্তযং বিভতি। 
বিলসতি মুখবিদ্ধে বেধস| বা কিমর্থত ব্যরচি বিধুবিধানে নিক্ষলো ইয়ং প্রয়াসঃ॥ 

বরতনু ননু কৃষ্ণে হন্ত বৈদদ্ধ্যমু্ধ শিব শিব ভুবি ভদ্রাভদ্রভাবেইনভিজ্ঞঃ। তব বিগ তকলক্কেনীননেনৈব যোহয়ং, শশিনযুপমিমীতে নৈব লজ্জাং করোতি ॥ 

মম ব্দনমেব নয়ন!-নন্দকমিতি মা কথাঃ সুতনু গৰ্বন্। 
অপরোইগি কশ্চিদেব রাকাঁয়াং শরদি শীতাংশুঃ ॥ 

অহমেৰ দারুণতম, ইতি মা কুরু কালকুট গুরুগর্বগ্। 
ত্বত্তোহপি দারুণ যো? দুৰ্লভলোকে মনোরাগঃ॥ ত j ৰ 

ইত্যাপ্তপি তভেদান্তর্গতম্। 
৬৯। প্রস্ততস্যাপ্রস্ততেন গুণৈকত-বিবক্ষয়! / ঠক্য নিবধ্যতে যোগাদ্যং সামান্য তাদিষ্যতে | 

১। কুলোদ্গতম্ (৬); ২ ৷ বোপমেয়তা (ক)। , 

(২৮৩) 

(২৮৪) 

< (২৮৫) 

(২৮১) 

(২৮৭) 
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যথ|-- রাধে তড়িদ্গৌরি তবৈষ৯ গণ্ডয়োঃ কর্ণান্তলম্বী নবকেতকীচ্ছদঃ। 
ন সৌরছেণাপি গতো| বিভিন্নতাং, মধুত্রতেনৈব২ বিবিচ্য বোধিতঃ ॥ 

২৮৮--২৯৮, 

যথা বা 
(২৮৮) 

দ্বিরদরদন-কৃ১ণ্ডে চারুপর্যঙ্করাজে, কৃতকশিপুনি তল্পে মল্লিকাপত্ৰিকাভ্ঃত। 

শশিমহসি নিদাঘে প্রাঙ্গণে নিৰ্বিভানে, জয়তি নিরবলম্ব-স্বাপণ।লীব কৃষ্ণঃ ৷৷ 

৭.। আধাৱস্য প্রাসিছ্ধসনয্াভাবেহংপ্যাধেয়দশনম্ । 

১ একস্য যুগপদ্ত্বতিৱনেকত্ৰ তূরূপতঃ ॥ 5 

৭১। একসৈযবাতিচিত্ৰসা বস্তনঃ করণেন হি। 

তৎসামান্যান্যবন্তুলাত করণ স ভবে তিধা | (২৯১) 
৭২। বিশেষঃ ; (২৯২) 

যেন প্রযত্নেন চিত্রবস্তকরণারস্তস্তেনৈব প্রযত্রেন তথাবিধাহশক্যবস্তত্তরমপ্যারভভ ইতি কেচিৎ। 

ক্রমেণোদাহরণানি__ 
লোকান্তরান্তঃ সুহৃদাং গতানাং গিরশ্চ রূপাণি চ কেলয়স্চ। 
তখৈব অন্তীহ সুহৃজ্জনানাং, মনস্তাহে| সৌহৃদ তে প্রভাবঃ ৷ (২৯৩) 

ত্র প্রসিদ্ধ আধারঃ সুহৃদেব, তদভাবেহপি আধেয়ানাং বূপাদীনাং স্থিতি? নায়ং বিরোধ পূর্ব 
বদেকবিষয়ত্বাভাবাঁৎ। 

দ্বিতীয়ে| যথা__ ন ৰ ৃ 
রাধাগ্রতশ্চ পরতোহপি চ পার্খবতশ্চ, শ্রোত্রে চ চক্ষুষি চ বাচি চ মানসে চ। 

কেনাধ্বনৈষ মদনে! হাদি মে গরবিশ্য, মাং হন্তি হন্ত কিমিয়ং ন নিরাচকার ॥ (২৯৪) 
আত্রেকট্যৈব বস্তুনে| যুগপদেবানেকত্ৰ স্থিতিঃ। 

চু খা আনন্দে! নিধিরমৃতং, হ্ৰীঃ শ্ৰীবিল্া| ধৃতিঃ পুষ্ঠিঃ। 
অনুকুলেন হি বিধিনা, ত্বাং দদত| হন্ত কিং মে ন দত্তম্? (২৯৫) 

‘করণেন’ ইতিঃ করণমত্র ক্ৰিয়ামাত্ৰম্’ ন তু নির্মাণমেব। তেন ‘প্রতিকুলেন হি বিধিনা, ত্বাং হরতা 

হন্ত কিং ন হৃতম্। অতিনিপুণেন হি বিধিনা, ত্বাং স্ুজতা৷ ভুবি ন কিং সুষ্টম্? ইণ্যাদীন্যপি। সর্ব 
চৈবংবিধেষু স্থলেষুং বক্রৌক্তিরেবান্তভূ্তা। তথাপি কিঞ্চিদবৈলক্ষণ্যমা শ্রিত্য ভেদঃ ক্রিয়তে। বস্তুত 
সর্বের্ষেবালঙ্কারেষু বক্রোক্তিরেৰ বৈচিত্র্যকীরিণী। যথোক্তম্_“বক্রো্তিঃ কাব্যজীবিতস্” ইতি। অ 

_ শ্চোক্তম্- 

(২৮৯) 

“বক্রোক্তিরের কাব্যানাং সৰ্বালঙ্কারমাজিকা । তন্মাদেষা৬ প্রযত্রেন সম্পান্যা কবিপুঙ্জবৈঃ ৷” (২৯৬) 

৭২। ভগুণ ত্যক্ত! প্ৰগুণস্য সমীপগম্ । 

তীস্যব গুণমাদতে যদ্বস্ত সযাৎ স তদৃগুণঃ || 
যখ! বিছ্বাধরৌষ্ঠমহস। সমুদ্িত্বরেণ, বৰ্ণান্তরে লসতি দাড়িমবীজবুজ্যা। 

নাসাবলম্বি গজমৌক্তিকমুল্লিলেখ, খেলাশুকঃ করমুপেত্য স রাধিকায়াঃ॥ (২৯৮) 

>! তবৈব (ক); ২! -ব্রতেনাঁপি (ক;খ) ৩।-পত্রিকাভে (ঙ); ৪। করণেন হীতি (ঘ); ৫1 স্থানেষু (ক); ৬। তন্মাদেব (উ)। 

ৰ (২৯) 
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৭৩। 

যথ|-- 

১১৩ 
ন ধৃহাতে’ যদি গুণভসঃ স স্াদতদৃগুণঃ ৷৷ _ (২৯৯) 
সদান্জুরক্তে মনসীহু বর্তসে, তথাপি চ ত্বং ন দধাসি রক্ততাম্। 

টি পদানুষক্তং২ ত্বরি নাথ কৃষ্ণ হে, মনোইগি মে নৈব বিভ্তি কৃষ্ণতাম্॥ (৩০) 
যথ| বা ক্ষীরোদধি-জঠরভবঃ, সহজন্ম| কালকুটন্ত। 

ভদগি চ ন সিতে| ন শিতিঃ৩ কৌস্তুভ একে৷! স্বভ৷ৰতে| রক্তঃ॥ (৩০ ১) 

৭৪ । যদ্বজ্ত সাধিতং যেন করণেন তদন্যথা | 
তেনৈব যদি তস্য পযাতদা ব্যাঘাত ইষ্যতে ৷৷ (৩০২) 

যথ|- সন্তাপয়ামাস য এব চিত্ত স এব ভুয়ঃ শিশিরীচকার। _ 
ন কালকুটে| ন স্তুধ তরঙ্গ স কীদৃশঃ কেণিক্ষঃ কটাক্ষঃ॥ (৩০৩) 

৭৫। উপমাদয় এতেহমী ব্যাঘাতান্তাঃ ক্রমেণ হি | 
দ্বিষাষ্টিসংখ্যা এবৈতেংলঙ্কারৱা বহবঃ পুনঃ ॥ (১) 

৭৬ ৷ সংস্ষ্্যা সকরেণাপি ভুয়ঃ সংস্থাঠিৱপ্যসে) । 
ক্রিয়াশব্দার্থোভয়ভুঃ সা ক্রমেণ প্ৰদৰ্শ্যতে ॥ (১০৫) 

শব্দঃ শব্দ।লঙ্ধ।রঃ, অর্থোহর্থালগ্কা রত উভযরং শব্বার্থালগ্কারঃ। এতে ত্ররঃ ক্ৰিয়|প্রধান| ইত্যৰ্থঃ। 
এতেবা মস্ত ভ্যনিরপেক্ষত্বেম বিশকলিভতরা ইবস্থ।নং সংহ্ঠিঃ। 

তত্র শব্দ৷লঙ্ক।র-সংস্কঠিৰ্যথ|--(সপ্তমকিরণে ৩৬) 'সুরতরু? ইত্যাদৌঃ যমকানুঞ্রালয়োঃ সংস্ষ্টিঃ। 
অৰ্থালঙ্ক'র-সংহ্থষ্টিৰ্যখ৷-- 

আনুল্পতীব পরিতে| মনসঃ এ্রসাদ-মালুঞ্চতীৰৎং পদবীং নয়নদ্বয়ত্তয। 
উদ্বেল-কজ্জল-মহে।দধিবদ্গভীৰো, মোহোইদ্ধকার৬ ইব মোহ ইবান্ধকারঃ ॥ (৩০৬) 

াত্রোপ্রেক্ষ। সমাসগা হন্টযন্যোপআভিঃ সংহষ্ঠিঃ | 
শব্দার্থ লক্কাররে।ঃ সংস্্র্বখ।__(পঞ্চমকিরণে ২২) “মেঘে যাঘবনে ম্ণাবপি? ইতি। অন্রানুঞ্রাসবিরোধো। 

৭৭। সক্করত্তন্সান্দিভাবও ; (৩০৭) 
এষা মলগ্কারাণ।মঞ্জ।জিভাবঃ সঙ্করঃ। স চানুগ্রান্নুগ্র।হকভাবেন। যথা 

কগোলয়ে।ঃ কুগুলপদ্ধর।গ-মযুখবিদ্বং ব্রজরাজসূুনোঃ। 

ুচম্বলগ্ন।ধররা গবুদ্ধা স্ববাসসা লুল্পতি কাপি মুহ্ধী ৷৷ (৩০৮) 

অত্র তদ্গুণোহঙ্গী, ভ্রান্তিমানজম্; উভয়ো রনুগ্া কা নুগ্রাহাভাবেন? অন্ধরঃ। 
যথ| বাঁ 

নিরন্ত করলীলয়। তিমিরনীলচেলাঞ্চলীং রথান্গমিথুনস্তন।বপি নিগীভ্য জাতম্মিভঃ। 

ভ্রিয়েব নিমিষৎ-কুশেশয়দৃশং সরাগাং প্ৰিয় প্রিয়ামিব সুধাকরে! হরিহরিদধুং চুন্মতি॥ (৩০৯) 

অত্র ক্পকমুৎপ্রেন্ষা; শ্লেষঃ, উপমা সমুচ্চয়শ্চেতি গরস্পরমজাঙ্িভয়ৈব পঞ্চালঙ্কারাঃ। তথ! হি 

তিমিরস্ত নীলচেলত্বারো পান্রপকম্ হ্রিয়েবেত্যুতপ্রেক্ষা, করলীলয়েতি শ্লেষঃ গ্রিরঃ প্রিয়ামিবেত্যুপমা, 

নিরম্ত নিপীড্যেতি সমুচ্চয়ঃ। এষু যো মুখ্য? সোহঙ্গী, অন্তে অঙ্গানি। 

টা গৃহত (চ); ২ | সদানুর্লকং (ক); ৩ শিতঃ (5); ৪ | ইত্যত্ৰৈৰ (); | -মালুপ্পতীব (ক); ৬। মোহান্ধকার (ক); ৭। অনু- 

গ্রাহানুগ্রাহকভাবেন (ও)! 
১৫-=> 
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এবং শব্দ।লঙ্ক। রপক্ষেইপি১। যথা (সপ্তমকিরণে ৬৬, অনার সা অমারসা- ইভ্যাদৌ বমকানুঞ্রাস 

মুরজবন্ধ-গে।মূত্ৰিকাবন্ধ-বদ্ধকব।ট-মুক্তকব|ট-শৃঙ্খল।দয়ঃ। 
৭৭। বহনাং বা দ্বয়োম্চ বা। 

সহাবস্থানবাধেন ভবের্নো বেভ্যনিণ্চয়ে / 

সন্কৱোহনিম্ডয়াখ্যঃ স্যাদ্যথাস্থানং প্ৰদৰ্শ্যতে ৷৷ (৬০) 
না বা অলঙ্কারাণাং সহ।বস্থ৷ানব৷ধেন।য়ং ভবে ব! ভৰে/দিভ্যনিণ্চয়েইনিণ্চয়।খ্যে| দ্বিতীয়; 

শ্ঙ্করঃ। 

বথ।_- 
যথানন্স্তন্দী দুশি দৃশি যথ!য়ং বহুকলে|, যথ। নক্ষত্রাণাং পতিরপি বথ। ভাপহরণঃ। 
যথায়ং ভানে।রপুযুপরি পরিসর্ত। কথমথে৷২, তথা ল।রং ধাত্র। বিধুরনিশাপুর্ণে। বিরচিতঃ ॥ (৩১১) 

তত্র বিশেষ্যন্ত প্রস্ততস্ত চক্্রন্ত শ্লি্টরেব বিশেষগৈরপ্রস্ত তস্য কল্যচিদ্বর্মন্ত গ্রতীতিরূপ। | কিং 

সমাসোক্তিও কিং বা তত্তৈবও চক্জস্তাপ্রস্ততস্ত গংসলখুখেন কন্তচিৎ স।ধোস্তখ।বিধস্ত কম্)চিৎ ক্ষীণভাদ- 

ধৰ্ম্মস্য প্রস্ততত্বপরীত্যা িন্যপ্রস্ততপ্রশংদেতি* নিণ্চয়াভাবাদনিণ্চয়সঙ্করঃ। বত্রান্ুকুলত। গতিকুলত। বা 

্ফুটতয়া স্ফুরতি, তত্র নিশ্চযাপ্ন। ভানুকুলতা অ।ধকন্ধন্, প্রতিকুলভ! বাধকত্বং বথ|-- 

ইদং তে রদনছ্যেতৈরেতৈরুপচিতং স্মিতম্। জ্যোজেন মুখচন্দ্রস্ত ক।অম।গোদকং দুশোঃ ॥ (৩১২) 

অত্র প্রধানতয়! শ্মিতং মুখ এবানুকুলন্ ন তু চক্দ্রে, ভেনে|পম।য়।ঃ সাধকম্, ন রূপকস্ত। অত 

মুখচন্দ্ৰস্তেতি দপকং ন ভবতি, তেন ন সন্দেহ), তদভাবাও সন্ধরোইপি ন। 

তাহে| বত মহত্যস্ত ধৃষ্টতাহভীরুতাগি চ। ঘুখচজ্রে অভ্যয়ং তে যদন্তযগ্চজ্দ উদ্গতঃ॥ (৩১৩) 

আত্রান্যত্বং চজ্দ্ৰস্তানুকুলন্; ন ভু মুখস্য+ ত্য তু গাতিকুলমেব। ভেন বূপকন্ত জাঁধকম্ঃ ন তু 

উপমায়12 তন্তাস্ত বাধকম্। 
শাল্রজ্ঞভাস্করংঃ সংজ্ঞা ত্বাম।লি্গতি সর্বদা ইত্যত্ৰ৷লিঙ্গনমুপম|-ব৷ধকম্। ন হি সতী স্ত্রী পতি 

সদৃশেইনুরজ্যতি। অতো রূপকস্তৈব সাধকম্। 
কশোদরি মৃখেন্দুস্তে স্ষুরৎকনককুগুলঃ। দৃশোরকুশম।নন্দমুল্ল।সরতি মে ভূগম্ | 

অত্র স্ুরংকনককুগুলত্বমিন্দৌ এতিকুলম্) আসম্ভবৎ। ইতি রূপকম্ত বাধকম্, উপমায়াস্ত সাধক" 

মিতি ন সঙ্করঃ। এবমন্যাদপুযুহাম্। 

৭৮। একত্ৰ বিষয়ে ব্যক্ৰমুভয়াজ্ৰন্কাতি্যাদি । 
তদাপরঃ সন্কৱঃ স্যাদিতি ত্ৰিবিধ এব সঃ ৷৷ 50 

একত্র বিষয়ে একস্মিম্নের পদে ব্যক্তং স্ফুটং যথ! ভবতি। 
শৈবাললক্ষণবিলক্ষণলম্গমলল্গমী-রুদ্দগুরস্মি-বিসমগুলমপণ্ত্যম(নঃ। 

মগ্রশ্চিরং হরিহরিৎ-সরসীরসেভ্যঃ প্রত্যুন্মমজ্জ শনকৈরমৃতাংশুহংসঃ ৷৷ (৩১৬) 

স্যর, 

(৩১৪) 

* “চন্রনতাপ্রস্ততন্ত**'প্রশংসেতি” ইত্যত্র “চন্দ্ৰস্তাপ্ৰস্ততত্বগেন্ষ্য কন্তাপ্যন্যন্ত যাধোন্তথাবিধস্ত কদাচিৎ ক্ষীণতাদিধৰ্মন্ত গ্রস্ততত্বাভিধায্নিনী 

অপ্রস্ততপ্রশংসেতি" ইতি ‘চ’-করলিপেঃ পাঠান্তরম্ ৷ 

__>1 শৰ্মালঙ্কার| অপি (5 ২1 কথমহো| (ব, ছ); ৩ । তযৈব (5) ৪। শাহজং ভাস্করং গে) 



|| 

অষ্টগ-কিরণঃ ৩১৭-৩২৬ ] শবীন্রীমদলঙ্কার-কৌস্তভঃ ৫ 

অত্র বূপকান্ুপ্র।সাবেকগদবিষয়ৌ, ন ভু সংস্ষ্ঠিবৎ পৃথস্িষয়ৌ। ইতি ত্ৰিবিধ্ঃ সঙ্ধরঃ। ১ 
তেন শব্দ।লঙ্কাৰেহৰ্থ৷লদ্ক।র উভয় লক্কারম্ড সংহ্থঠ্ঠিসদ্ধরত্বেন বহুবিধ৷১ ভবন্তি।* 
তথা হি-_ 

৭৯। শব্দালন্কৃতয়ঃ শুদ্ভাজিচতারিংশদীরিতাও (৪৩) / 
তাঃ পরস্প্র-সংস্থষ্্যা তাবতা গুণনেন হি ৷৷ (5১৭) 

৮০। ষড় বিন্দুবসুচন্দ্রাঃ (১৮০৬ সুুগ্িত্রং চেত্তর গণ্যতে ৷ 
তদা তস্য বভতেহপি স্যাদৈক্যং তেন তদৃযুতৌ ৷৷ (৩১৮) 

৮১ ৷ মুনিবিন্ৰিভচন্দ্ৰা৪ (১৮৭) সুযুঃ সকরেণ জিধা পুনঃ ৷ 
চন্দ্ৰপক্ষান্ধিবাণাঃ (৫৪২১ সু?$ শব্দালক্কারপওগ্রহে ॥ ৷ 

৮২। অর্থাল্ন্কতয়ঃ শুদ্ধা দবিষষ্টিন্তৎগ্রভেদতঃ | 
অশ্বনাগশশাকাঃ (১৮) সুযুন্তাবতা গুণনেন তে ॥ ২০) 

৮৩। ইতরেতরসংস্থষ্ট্যা গ্ৰহৰ গ্রহসিন্কাভিঃ ৷ 
যুতোহগ্রি৩৩৯৬৯রেতে চ পুনঃ সকরেণ তিজাগিণা ৷ 

অস্ববিন্দুগ্ৰহান্তোধিবিন্দুচন্দ্ৰাঃ (১*৪৯০৭) প্রকীতিতাঃ || (৩২১) 

৮৪। শক্সালন্কাৱসংস্থষ্ট্য বাজিদিন্ুম তন্গজৈঃ 1 
বিন্দুবাজীভষড় বাণাঃ (৫৬৮৭৮৪৭৷ উভয়াভক্কীতিগ্রহাও ॥ (৩২২) 

৮৫। ব্রবৎ-প্রের-উজ ভি-সমাহিত-সমাখ্যয়া | 
বসাঅন্কতয়োহপযন্যাস্তক্রো ৰসপোধযিকাঃ | (৩২৩) 

যত্র রসে স্ফুটভয়। শৰ্দ।লঙ্ক।ৰে।ইৰ্থ।লঙ্ধরে| ব|২ নির্ণেতুং ন শক্যতে, কেবলং রসসামগ্রী স্ফুরতি, 

তত্র রমালঙ্কার! এব বোদ্ধব্য।ঃ।. তে চ বথাযোগ্যগের সম্ভবন্তি। শৃন্গারে প্রের-উর্জস্বী, বীর-বীভৎস- 
রৌদ্ৰেষু অন্তাবন্যেযু এভেইপি সতি সন্তবেও শব্ম।ৰ্থ।লঙ্ক৷রাভ্যাং সংস্থষ্টো বহবে| ভবন্তীত্যপি জ্ঞেয়ম্। 

৮৬। অধথৈষাং কথ্যতে দোষঃ ; (৩২৪) 
এষাং শৰ্দাৰ্থ৷লঙ্কার।ন৷ম্। 

৮৬। 1বফল7ও ৱন্তাযোগ্যতা ৷ 

প্রসিন্ধেশ্ড ৷বিব্লুল্কবমনুগ্ৰাসে মলত্ৰয়ম্ ॥ (৩২৫) 
মলে। দোষঃ। 

ক্ৰুমেণে।দাহরণানি-- সু 

দ্বন্বং দ্বন্দ্বং বাদয়দ্দুন্দুভীনাং নন্দদ্বৃন্দং ব্যে।লি বুন্বারকাণাম্। 

হর্ষোগুকর্ষাস্নাকমকন্দবর্ষৈ্চ সাজ্দ্ৰানন্দং নন্দসূনুং ববন্দে ॥ (৩২৬) 

অত্র মাকন্দ-শব্দে। নিক্ষলঃ। আন্রেব ‘হৰ্ৰে।ৎকৰ্ষ৷দিন্দুহুন্দদ্যুতীনাণ’ ইতি পাঠে; সর্বেধাং দেবানাং 

শুরুত্বমপ্রসিদ্ধমূ। তেন পীধুস্তন্দা মন্দমন্সীরবর্ষৈ্ ইতি ন্যাব্যঃ পাঠঃ। 

১ | বহুত্বেন বহুবিধ! (৪) ; ২। -লঙ্কারশ্ঠ (চ) ; ৩ | উদাহরণসম্তবে () | 



১১৬ শ্রীশ্বীমদলক্কাব্র-€কীস্তভঃ [ অষ্টম-কিরণঃ ৩২৭-৩৩৫ 
বৃত্তিবিরোধো যথা 

প্রকাগুভুজদণ্ডোইয়ং পুণগুরীকেক্ষণঃ ক্ষণী। কুণ্ডলোভ্ভাসি-গগুঞ্জীঃ জ্ীমগুলমমগ্ডয় ॥ (৩২৭) 

অত্র শৃঙ্গাররসে যা বৃত্তিস্তত্রাহযো গ্যত্বম্*। 

৮৭। প্রাদত্রয়গততেন যমনং যমকদ7 তু ৷ 

অপ্রযুক্ততয়া দোষঃ 5 (৩২৮) 
যথা রাধৈব সৌভাগ্যবিধৌ সমান৷, ন কাপি ভন্তা রমণী সমানা। 

ময়ুখজালেন হি হীরকাণাং, ভবন্তি যুক্তারুচযঃ সম| না ॥ (৩২৯) 

৮৭। উপমায়াভ্ত' হীনতা ৷ 

আধিক্যঞ্চ ভবেজ্জাতিপ্রমাণাভযা+ তদাপি সঃ ॥ (৩০) 
৮৮| জিন্সপ7 বছনসতাপি কালসয পুরুষস; চ ৷ 

বিধ্যাদেরপি ভেদে চাসাম্যাসম্ভাব্যয়োরপি ॥ (৩৩১) 

চকা রা দ্বর্মগ্নতাপি হীনতাইধিকত1 চেতি ভ্রয়োদশোপয।দে|যাঃ। 

ক্রমেণোদাহরণ।নি__ 

“দেবে হয়ং পুষ্পকোদপুষ্চণ্ডল ইব দরুণঃ।”_আত্র জাভ্য| হীনভা। ‘চণ্ডাংশুরিব তাঁপকৃৎ ইতি 

যুক্তম্। 
ইনদুরেষ ুধাবিন্দুরিব সর্বরসায়নঃ অত্র প্রমাণহীনত | ইন্দুরেষ সুধাসিন্ধোস্তরদ ইৰ রঙ্গদঃ 

ইতি যুক্তম্। 
চণ্ডাল মা খিদত্বন্ত ভুদেব ইব পাবনঃ।_অত্র জাত্যাধিক্যম্। ‘চণ্ডাল ম। খিদত্বন্ত বিষ্ণুভক্ত তয়৷ 

শুচি? ইতি শুদ্ধম্। 
স্তনৌ তে হিমবদ্বিন্ধ্যৌ পাবনং মধ্যমেতয়ে।ঃ। 
সত্যমেভৎ কিন্তু ভুরি তয়োর্নেবাণু চানয়োঃ ॥ (৬৩২) 

অত্র প্রমাণাধিক্যম্। 

পাতালমিব নাভিস্তে সত্যং স্বমুখি রাধিকে। তন্তা উতিতক৷ল৷হিরেব তে লোমমঞ্জরী॥ (৩৩৩) 

অব্রাপি তথা। 

সত্যং কূপ ইবারং তে রাধিকে নাভিমগুলম্। রোমর।জিরগীরং তে তজ্জলোদ্ধাররজ্ভুব ৷৷ 

ইতি শুদ্ধম্। 
কেল্পবল্লীব র।জন্তে রাধা সখ্যে গুণ।ধিক।ঃ।’--ইতি বচনভেদেহশুদ্ধম্। ‘কল্পবল্ল্য ইবাভান্তি? ইতি শুদ্ধণ। 

‘চিন্তারত্রাণীব রাধে গুণান্তে খঞ্জনেক্ষণে। অত্র লিল্পভেদঃ। “চিন্ত।মণীনাং খনিবদ্রাধে তব গুণাবলি 

ইতি শুদ্ধম্। 

(৩৩৪) 

ব্রজং বিশনন্দস্ুভঃ এদে।ৰে; ব্রজাজনানাং মুদ্ৰমাততান ৷ 

রথ্যাং ব্লারাতিদ্রিগরনায়।2 কুমুদ্ধতীনামিব শীতরন্মিঃ॥ 
অত্র কালভেদস্তেনাশুদ্বমূ। 'ব্রজানানাং ভবতি প্রমোদী’ ইতি শুদ্ধম্। 
ভোসি ত্বং-কল্পবল্লীব অর্বকা মফলগ্রদ1।_অত্র পুরুষভেদস্তেনা শুদ্ধমূ। ‘কল্পবন্লীৰ ভবতী ভাতি সৰ্ব 

ফলপ্ৰদ’ ইতি শুদ্ধম্ ৷ 

(৩৩৫) 

৯] অযোগ্যত্ং দেষঃ (ক); ২ | উপমায়াস্ত (চ) | 



অষ্টম-কিরণঃ ৩৩৬-৩৪৩] আশ্রীমদলঙ্কার্-কৌস্তভঃ 
‘কৃষ্ণে ভু, এ গঙ্গেব অন্ততম্।” ইত্যত্র বিধ্য।দিভেদঃ তেনাশুদ্ধম্। গাক্গে গ্রাবহজ্ধেপ। তব বঞ্চে Es তি El আ।দিশব্দাদন্ুমভরপি। অসাম্যে যখ!-(কাব্যালঙ্কারে ৪1২১৬) “গ্রথ্থামি 

কাব্য৯শশিনং বিততাৰ্থরশবিম্ ৷” ইভ্যত্ৰ কাব্যশশিনেঃ কেলাপ্যংশেন সাম্যং নাস্তি। এবমর্থরশ্য্যোন্চ। 
অসম্ভাব্যং যথ৷-- 

তবাননাদিদং রাধে নির্গভং মধুরং বচঃ। অনন্দয়তি মে কর্ণে' চন্দ্রাদিব মধু ক্ষরৎ ॥ (৩৩৬) 

চক্জা বধুক্ষরণসন্তা ব্যস, কর্ণয়োরপি মধুন আ.নন্দকত্বমসন্তা ব্যস্। ‘আস্বাদ্তাত্বমতীবৈতি পদ্মাদিব মধু 
গর) ইতি শুদ্ধম্। 

ধর্মহীনত। বথ।-- 

১১৭ 

স গীতবাসাঃ শিখিপিছমৌলি-বিলে।লহ।ৰে| হরিরুচ্চক।শে। 
তড়ূল্পত।শক্রণর।সনা ্য।€ বিভূবিতে। নব্য ইবান্কুবাহঃ ॥ (৩৩৭) 

ভাত্র ‘বিলে।লহ।র ইত্যস্ত বলাকাবূপধর্মহীনত।| ভেন-_পবিভৃষ্যম|ণঃ ক্ষণৰে|চিৰিজ্দ-ধনুৰ্বন।ক।ভি- 
রিবান্ুনাহ? ইতি যুক্তম্২। 

ধৰ্ম।ধিক্যং বথ৷-- 
চামীকর।ভং বসনং বসান শিখগুচুড়ে। হৰির।|বভাসে ৷ 
বিভূষ্যমাণঃ ক্ষণরে। চিরিক্দ্র-ধনুর্বল।ক।ভিরিবাদ্কুব।হঃ ৷৷ (৩৩৮) 

অত্র বল।কারূপধর্মাধিক্যম্। 
৮৯। পারো লিল্ভেদস্ত ন দোষে! ন চ বা গুণঃ || (৩৩৯) 

সারূপ্যং ভিন্নলিঙ্গত্বেহপি একা ক রত্বমূ। ২ 

যথা 

মহ।রত্বৈরিব গুণৈঃ কৃষ্ণ রত্বাকরে! ভবান্। তবাযুতমিব স্বাদুং ব্য।হরং বেদ্মি রাধিকে ॥ (৩৪০) 

৯০| উৎপ্রেক্ষায়াং যথাশব্দঃ ; (৩৪১) 

দুষ্ট ইত্যৰ্থঃ। যথ৷-গৰ্দস্য কেবলং সা ধর্ম্যমা ্ র-পর্যবসাযিদ্বদবা চকত্বুওপ্রেক্ষারাঃ। তন্যাস্ত ‘নূহ 

‘মন্ত’ ‘ধ্ৰুব’ ইত্যাদরয়ে। বাচকাঃ। 
উদাহরণম্_ 

চিত্তে দ্রবতি তোয়েন গুর্যতে নরনদ্বয়মূ। গ্রিরয়োশ্চিন্তনয়নে সংবাদটতুরে যথ|॥ (৩৪২) 

অত্র যথা-শব্দ উৎপ্রেক্ষা রা অব।চকঃ। তেন “সংবাদচতুরে ইব’, ‘সংবাদচভুৰে গ্রচব্ঃ ইতি বা শুদ্ধম্। 

৯. | এবমন্যেহপি মুক্ষ্মতঃ ৷৷ (৩৪৩) 

এবমন্তেহপি সৃূল্গাতমা* অলদ্ধ।রদেবাঃ সন্ত; তেষাং কেচিদগ্রে দোষব্বিরণেঃ দর্শয়িয্যন্তে। 

ইতি শ্রীমদলস্কার-কোস্তভে অর্থালক্কারনিরূপণো নাম 

মঃ কিরণঃ ৷৷ ৮ ৷৷ 

০ পক 

১। বাক্য-চে); ২। শুদ্ধম্ (থ) ; ৩। সুপ্তা (৬) ; ৪ | -কিরণে (ঘউ)। 



নবমঃ কিরণঃ 

অথ রীতিনির্ণয়) 

অথ, (্রথমকিরণে ৫) “সুসংস্থানং ৱীতিঃ’ ইতি যদুক্তম্’ স| কিংলক্ষণ। কিরৎগাকার। বেতি ভাষেৰ 
দর্শয়তি।_ 

১। ব্ৰীতিঃ দঢাদ্রণাবিন্যাসাবিশেষো গুণহেতুকঃ ॥ (১) 
গুণাস্ত,ক্তাঃ। বর্ণ বিন্যাসবিশেষ ইতি বর্ণানাং রসান্মগুণগুণাল্তুরে।ণে।১প।ধিকরচন।বিশেষ ইত্যর্থ;। 

যদ্যপি গুণবিবেকেনৈন স লভ্যতে, তথাপি তদ্বিশেষবোধাৰ্থং রীতিকিরণ জারন্যতে। 

২। বদর্ঠাদি-বিশেষেণ চঢতুধৰ সা নিগদ্যতে ॥ (২) 
" জা রীতিঃ; বৈদপ্, পাঞ্চালী, গৌড়া, ল।টীতি চতুবিধ|। তাসাং ক্রমেণ লক্ষণমাহ৮_ 

৩। অৱ্ডিৱস্লৱতিবা৷ সমষস্তগুণভুষিতা ৷ 
বৈদভী সা তু শ্বল্াৱে করুণে চ প্রশস্যতে ॥ ও 

সমস্তগুণেতি গুণাস্ত্রয়ো। বা দশ বা। বথ৷-- 

আলোকনম্কুটিলিতেন বিলে৷চনেন, সম্ভ|যণঞ্চ বচস। মনসা ধরগর্ধগ্। 

লীল।মরম্য বপুষঃ গ্রকৃতিস্তবেয়ত র।ধে ক্রমো ন মদলস্তা ন ব| মদস্তা ॥ (৪) 
তন্রাবৃত্তিরপলবৃত্তিশচ। স্কু-স্তাঞ্চেতি মা ধুর্বব্যঞ্জকা বর্ণ? অর্ধগর্ধ মিত্যে।জে ব্যঞ্জকে দ্বৌ; অর্থ বৈশন্তং 

“ প্রসাদ অনিষ্ঠ,রত্বং স্তকুম৷রত|--ইত্য।দি-সমস্তগুণাঃ। 
ন কেবলমিয়ং তথাবিধ-বর্ণবিন্য।সা দৃবৃত্তযভাব।চচ বৈদৰ্ভাঁ, অপি ভুং আর্থগতৌদার্ষেণা গ্যন্তথা_ 

মদনেন মদেন চালসে!, বনিতাভির্জনিতাতিলালসঃ। 
অভিমঞ্জুনি কুগ্মন্দিরে, রমতেইসৌ সখি নন্দনন্দনঃ ॥ (0) 

_ইত্যত্ৰাপ্পৰৃত্তিত্রাৎ তথাবিধবর্ণ বিন্য।সোপ।ধিগুত্রয়বন্ধ।চ্চ বৈদৰ্ভা যদ্যপি, তথাপি তথাবিধার্থে দার্যা 
ভাবান্ন তথা শোভতে। 

৪। পাকোহপ/প7াঃ সহায়ঃ সযাদাঅবার্ভাকু-পাকবৎ ৷৷ 
অন্ত৷ বৈদর্ভ্যাঃ পাকে! নির্বাহঃ। স চ দ্বিবিধঃ_-রস|লপাকো বার্তাকুপাঁকশ্চেতি। রসাঁল-পাঁক 

এব সহায়ঃ স্তাৎ, শোভাকরত্বাৎ, নেতরঃ।, _ 

৫ ৷ পুৰ্বপুৰ্বদশায়াশ্চেদুত্তৱোত্তৱ-ব্ৰম্যভা | 

তদা ৱরসালপাকঃ স্যাঘ্বিপদৱীতে তদন্যকঃ || 
ক্ৰুমেণোদাহরণ।নি-- | 
(৪র্ঘ-শ্রে।০) ‘আলে।কনস্কুটিলিতেন’ ইত্যাদে চতুর্থচরণে রসালপাকঃ। তচ্ত্রব যদি 'লীলাময়ন্ত বপুধ- 

স্তৰ রাধিকে যঃ কোপক্রমোও নু সহজঃ কিমু কৃত্রিমে| বা॥ 
অত্র সত্যামপি বৈদর্ভ্যাং পাকেন বার্ভাকু-পাকতা, ভেনান্তাঃ বিরসত্বমূ। এবং ছন্দোইপ্যন্তাঃ 

সহায়তাং ব্যনক্তি, তচ্চ বসন্ততিলকৌপেন্দ্রবজাদি | 

(৭) 

১ রনাহুকুলগুণানুরোধো- বে), রসাহ্ুগুণামুরোধে- (5); ২ | ইত্যত্ৰ (ক); ৩। কোহলি বরন তত ডগ ৰ 
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বথ। (পঞ্চমকিরণে ২০১) ‘এতানি তালি নলিনীবিপি 

সুটিলিতেন? ইত্যাদি চ। বথ| চ-- 

১১৯ 

নানি বাপ্যাম্’ ইত্যদি, য্থ। ৪র্থ- শো) আলোকন- 

ন বাগ্মিনঃ সন্তি কতীহ ভূতলে, ভবন্তি সৰ্বে ন হিতঞ্রিয়োক্তয়ঃ। 

মম্বৰমুখ্যাঃ কতি ভান্তি পত্ৰিণ পরং পিক| এব কবান্তি পঞ্চমম্ ॥ (৮) 
অন্ৰাপি কিবন্তি পঞ্চমফ্’ ইত্যন্ুস্বারস্তথ৷বধং নৌজে। বাতি, গুরুরপ্যয়ং ক্লীববদ্ভানতে ৷ তেন 

‘ন ভান্তি কিং কেকিমুখাঃ খগ।ঃ পিক।ঃ, পরঞ্চ তে পঞ্চমগ৷নচঞ্চবঃ ? ইত্যের শে।ভতে। আঢে-শব্দাৎ 
রথোদ্ধতাদ্দি চ। 

বথ।-- গ্রাহতে গহননীহতেতর'-সর্ধগর্ধগন্ডিরামনীহিতন্ । 
ভাসতে বচনষূন্মদ।কুলং, কে।হয়মিন্দুমুখ মেঘমেদুরঃ? (৯) 

বথা ব|-- ইন্দুনিন্দিবদনং মৃদ্তম্মিভং, কণ্ডাগঞ্জি-নয়নং স্থমানিকন্ ৷ 
লিদ্ধমুধ্ধবচমং নবং নবং, মেঘমেদ্তরমুপ।স্মহে মহঃ ॥ (১০) 

অন্যত্র ছন্দসি তথ|।বিধরচন।র[মপি বৈদর্ভা ন তথা! চম্করোতি। যথ। “বদনা গন্ভিগীব ষ্ফুরতি 
রসমরী কামদূ কুক্সশীব' ইতি ছন্দোদে।য।য় তথ। স্রসেতি। এহ্চ্ছন্দত্ত গৌড্যনুকুলয্ | 

বথ।_ ‘গৌড়া গ।ঢ়োপগুঢ়-একটহঠঘট। গর্ধনর্ভে শ্বৌরী ॥ 

৬। কথাপ্রায়ো হি যত্রার্থো জাধুর্যপ্রায়কো গুণঃ । 
| ন গাঢ়তা ন শৈথিল্যং লা পাঞ্চালী নিগদ্যতে ॥ (১১) 

বথ|-- কান্তে কাং প্রতি তে বভুব মধুরং সন্বে৷ধনং ত্বাং প্রতি 
জ্ঞাতং কিং কমমীয়তানুগমিদং কিংব। প্রিয়ত্বান্তুগন্ | 

তাৎপর্যন্ত মমে।ভয়ত্ৰ ন ন ন জান্তেইসি১ নাহং তু স| 

কাসৌ যা হৃদয়ে ভব|স্তি হৃদয়ে নিত্যং ত্বমেবাসি মে ॥ (১২) 
ইত্যেবমনুসর্তব্যগ্। 

৭i নিত ৰাক্ষৰবিন্যাসাদৃদীঘৰতভিয়ভৌজসা | । 

গৌড় ভবেদনুপ্রাসবন্ডলা বা; (১৩) 

যথ|--‘কিং রে কষ্টমরিষ্ট দুষ্ট তনুষে গো|ষ্ঠপ্ত নস্তিষ্ঠ রে’ ইত্যাদি । 

ন কেবলং নিষ্ঠর/ক্ষরপ্রায়ত্বমেবান্ত। লক্ষণম, অপি ত্ম্থঞ্রাস-বাহল্যযপি। তেন যন্ত ভস্থা গুণ- 

স্যানুগুণে| ভবত্বনুপ্রাসস্তস্ত বাছুল্যমেব গৌড়াং রীতিমনুবপন(ভি। আতে। (অষ্টগকিরণে ৩২৬) “ছদ্বং দ্বন্দ্ব 

বাদয়দ্দুন্দুভীনাম্’ ইত্যাদ।বপি২ গৌড়ীত্ব্গ! এবম্ (প্তমকিরণে ১৭) 

অনজনঙ্গরা সঙ্গে ভঙ্গিওমেব স জঙ্গযঃ। স্গীতরজী তন্ব্গীস্দী র!সল্গতে! হরিঃ ৷৷ (১৪) 

কিন্তত্র ন গৌড়াত্বম্। ৰ 
বল্পদূবস্তবতংনমংগৰিগলন্বল্দ'রম।ল!মিল-,দ্রে|ল ঘদ্রতলন্দমাল-জুমনোধথুলিভির ধূসরঃ | 

লীল।বন্ধুরকন্ধরাঞ্চলচলচ্ছীকৌন্ততং জাজতে?? ধাবল্ ধুতধরং ধর[ধরধরে। ধার।ধরশ্ঠ।মলঃ ॥ (১৫) 
অত্র সত্যপ্যোজোগুণভূরিষ্ঠন্বে বৃত্তিবুল্যেইপি অর্থকৌমল্য-প্রস।দাদিভির্বৈর্ভীমার্গপতিতৈবেয়মূ। 

১। প্রাপ্তোহসি (৬); ২। ইত্যান্তগি (৬); ৩। গৌড়ী (ক’ড); ৪ | রাম ভগ" (ক,গ); ৫ বাজতে (ক) 
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সস ক: ইউনিস রাগ বটল. 
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যথ| বাঁ দ্বাক্ষিণ্যোৎস্বুকয়| গুণৈরধিকয়। প্রেম্ণ। গতালীকয়। 

লীলাকেলিপতাকর। কৃতকয়। চিৎকৌযুদীর।কর়। ৷ 

দৃক্কপূর্রশলাকরা নবকয়। ল।বগ্যবাপীকর। 

কৃষ্ণে! রাধিকর।ইন্বরঞ্জি ন কর! জ।তং নিরাভঙ্কায়। ॥ 5 

৮। পমন্তত৪ | 

1শাথিজ্যং যত্ৰ মবদুলৈৰ্বণৈৰ্জাদিভির্ুণকটয্ / 

সা ভাটী স্যালাটজনপ্ৰিয়ানুপ্ৰাসনিভৰ্ৱা || ৰ 
লাটো বিদগ্ধঃ। 

টা ললনাবলীষু, লোল।লকাস্ত ললিত।লিরলং লল।মম্। 

কীলালকেলিকলর।ইনিলচঞ্চল।র1£ কালে ললো স্বদুল তাং লবলী লতা য়।£ ॥ রী 

অত্র কেবলং শৈথিল্যম্; লাটানুপ্র৷স-ব|হুল্যেইপি ভথ|। 

উদাহরণম্_ 
স্থোর।রবিন্দবদন|-বদনারবিন্দসৌন্দৰ্যক।গ ইব শ।রদশীতরশ্মিঃ। 

তকাশবাসতপসা! সহ সংবিধিত্তে, ধুমস্ত প।নমিব লক্ষণলক্ষণন্ত ॥ (১৯) 

এষ লাটানুপ্রাম? এষ।পি লাটা রীতিঃ। 
ইতি শ্রীমদলন্কারকৌস্তভে রীতিনিরূপর্ণে! নাম 

নবমঃ কিরণঃ ৷৷ ৯ ৷ 
+O ১ 

দশমঃ কিরণঃ 
অথ দৌধনির্ণয়ঃ 

অথ (প্রথমকিরণে ৫) িদাত্মিন দোষঃ স্যাচ্ছ ,বণ্কটুতাদিঃ স ন পরও” ইত্যুদ্দিটস্ত দোস্ত 
লক্ষণপরীক্ষে দর্শয়িতুং দে।বকিরণসারভতে। কে৷ইমে৷ দে।বঃ? ইভ্য।হ,-- 

} ১। ব্রপ্গাপকর্ষকো দোষঃ ১ (১) 
অপকর্ষকঃ স্থগমকারী। ননু রসস্তাত্মনঃ কথং স্থগনমিত্যা শঙ্ক্যাহ,_ 

১। বপোহত্রাঙ্তাদ উচ্যতে | (২) 
অত্র দে।যলক্ষণে, রস-শব্দেনান্থাদ এবে।চ্যতে। রস্তত ইতি রসঃ ন তু শৃঙ্গারাদিক আত্মভূতে৷ 

রসঃ। যথা ন কাণত্ব-খঞ্জৰ্বাদিকমাত্মনঃ কৌরপ্যকারকম্৯, অপি তু দেহস্তৈব, তথাত্র শব্দাঁয়োরেৰ 

দোষঃ, নাত্মভূতন্ত রসম্তা। ভহি শব্বার্থাপকর্ষকে। দোষ? ইত্যেবাস্ত লক্ষণমিত্যাশঙ্ক্যাহ 

২! রিভিও (৩ 
-ভত্তাস্বাদন্ত স্থগনং সঙ্কোচঃ। ন হি শব্দস্থাৰ্থন্ত বা তেন প ত ন 

ন গন্ধোচঃ ক্ৰিরতে য়ণ 
সভা আস্বাদস্তৈব২ | ক্রিরতে, অপি তু তত্তদাণ্ৰ 

৯ কারাম্ (৬); ২। আস্বাদ্বন্তৈব ঘে)। 



| দ্ৰশম-কিরণঃ ৪--১২ ] জ্ীঞ্জীসদলসঙ্কাব্ব-কৌস্তভঃ ১২১ 
০ ত ০ 6 ৰ অতঃ সম্যগুভ্তং ব্ৰসাপকষকো দ্লোষঃ’ ইতি। আস্বাদম্চ সন্বদয়৷ন্তৰ্গত এব, যেন শব্দাশ্ৰয়ে- 

গার্থাশ্রয়েণ বা অপকর্ষকেণ৯ তেষাং জায়মান আব্ব।দঃ জঙ্কুচ্যতে, স এৰ দে।বঃ। 
২। সচ দ্বেধা নিন্লপ্যতে || (৪) 

যাবদাস্বাদা'পকৰ্ষকে। যৎকিঞ্চিদাস্বথাদাপকর্ষকশ্চ। যত্র সহ্ৃদয়।নামসহিষফ্ণুত। ভবতি, স ত্বাদ্তঃ যত্ৰ 

সহিষ্ণুতা স্তাৎ, সোহন্ত্যঃ। 

৩। ক্রতিক্তট্াদয়ততাদাবুচ্যন্তে সমাসতঃ ৷ 
পদে বাক্যে পদাংশেহ্মী অর্থে চেতি চতুবিধাঃ || (6) 

অসমী শ্রচতকট্ দয়? তে বথ।_ 
৪। শবণকর্ঠোরম সংস্কত-,অসমর্ঘব্ণাপ্রযুক্নিহতার্থে / 

ব্যর্থমবাচকমপি চা-,নুচিতার্থং গ্ৰাম্যমপ্ৰতীতঞ্চং | (৬) 
৫। অমীলং সন্দিগ্ধং, নেয়ার্থমথো সমাসগং কিিষ্টম্ । 

অবিস্বষ্ঠ বিধেয়াংশ$, বিক্রদ্ধমাতিকুচ্চ ষোড়শৈতানি || (৭) 
এতানি ষোড়শ পদানি দুষ্ট।নীত্যর্থঃ। “অথ” ইত্যরভ্য ক্রিষ্টদি-ত্রিতরং সমাগমেব১_অসমন্তস্ত 

ক্লিষ্ঠত্বাপ্তসম্ভবা ৷ শ্রাবণকঠো রং শ্রুতিকটু, অমংস্কৃতং চ্যুতসংস্কৃতি। ব্যর্থ, নিরর্থকম্। আশ্লীলন্ত ত্ৰিবিধম্ 

_ ত্রীড়া-জুগুপ্সাইমছগলদা য়িত্ব।ৎ | 
ক্রমেণোদহরণাঁনি__ 

শিরীষপুষ্পাদপি কোমল।নি, রাধে তবাঙ্গানি কুরজনেত্রে 

স্তনদ্বয়ং তে হৃদয়স্তা শিষ্য কাঠোর্যযুচ্চৈর্যদিদং বিভতি ॥ (৮) 
অত্র কাঠোর্যমিতি শ্ৰুতিকটু, তেন কাঠিন্যমিতি পাঠ্যম্। 

ব্রগঃ কিমন্যর্রজনুন্দরীজনৈঠ সমং সমত্বং ভন দেবি রাধিকে। 

বৈদগ্ধ্যমধ্যাপরতে বয়োইপরাং, বয়স্তুমধ্যাপয়সে বিদগ্ধতাম্ ॥ (৯) 

অন্তাধ্যাপয়ত ইত্য।ত্মনেপদং চ্যুতমংস্কৃতি। তেন “বৈদগ্ধ্যমধ্যাপরভীতরাং বয়স্তদেভদধ্যাপয়সি ত্ব- 

মগ্রত? ইতি পাঠ্যম্। 
হংসীব হংসি মদমেদুরমন্দমন্দ-ম।লোকসে সচকিতং হুরিণান্গনেব। 

আাঁষসে মৃদ্ুকলং ললিতে পিকীব, লক্ষ্মীং বিভষি সরসণ্চ বনস্ত চ ত্বম্ ॥ (১০) 

অত্র যদ্তপি হংসীতি ‘হন্ হিংসাগত্যেঠ ইতি হস্তিৰ্গত্যৰ্থেইপি বর্তুতে, ভথাপি চ্লৌবাদিকং বিনা- 

ইন্যাত্ৰ গমনারেিসমর্থ মিদমূ। তেন ‘হংসীব যাসি’ ইতি পঠনীয়ম্। 

fs রাধে তবাজ্থব্পদ্নে।ইয়ং সত্যং দোহদদৈবতঃ। 

অকালেহপি পদাঘাত|গ্দশে।কঃ পুষ্পিতোইভবৎ ৷ (১১) 

ত্র “বা পুংসি পদ্মং নলিনম্’, ‘দৈবতানি পুংসি বা? ইতি য্তপ্যনুশাসনংগ বৰ্ত্ততে, তথাপি কবিভি- 

রঞ্রযুজ্যম।নত্ব৷দপ্ৰযুক্তম্। তেন ‘রাধে তব পদান্তোজং সত্যং দোহদদৈবভম্ণ ইতি পাঠ্যম্। 
লাক্ষারসেন তব শোণিভমগ্ত বক্ষ-স্তম্ভাঃ পদা ম্বুরুহতে। গলিতেন কৃষ্ণ ৷ 

আভাতি ফুল্লনবকোকনদাৰলীকঃ শান্তোরিকে| হুদ ইব দ্যুমণেঃ স্বুভায়াঃ ॥ (১২) 

১। অপকর্ষেণ (ঘ,ড) ; ২। অপ্ৰতীতাৰ্থক (৭) ; ৩ ৷ যদাঘাতা- (ঘ,ঙ) ; ৪। যদ্ধমুশাসনং (৬) । 

১৬- 
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অত্র যন্তপ্যকুণিতাদি-পদসমানার্থকং শোণিতপদম্, তথাপি প্রসিদ্ধেন ক্ষতজা ত্বেনাপ্রসিদ্ধার্থে ব্যা- 
হচ্ঠত ইতি নিহতার্থ১। তেন লোহিতমিতি পাঠ্যম্। 

গুণাত্বনেনৈব তবোহিত| হরে, প্রাণেশ্বরীজীবিতবল্লভোহসি যৎ। 

দোষোইপ্যয়ং কিন্তু কুলাল্গনাততে”রমনোমণিস্তেরকরত্বমেব চ ॥ 3 
অত্র চকারঃ কেবলং পাদপুরণত্বাদ্ব্যর্থ ইতি ব্যর্থং পদম্। তেন ‘মনে।মণিস্তেরকরত্বমেৰ তে’ ইতি 

পাঠ্যম্। 
রি যন্তামীক্ষণকৌমুদীরমুদিতা হ| হন্ত সাইভুন্নিশ| 

যোহয়ং ত্দ্বিরহান্ধকারগহনঃ সোইভূদহো। বামরঃ ৷ 

তদ্রূপস্মরণে য ইক্দ্িয়লয়ঃ সোইভূদহো! মূৰ্চ্ছনং 

কিং ত্রয়ামবিবেকতীং তব বিধে বামায় তুভ্যং নমঃ।৷ হি 

অত্র পুর্বার্ধে নিশ।'গদং কেবলাদ্ধকারেইবাচকম্। এবং ‘বাসর’-শব্দোহ'প কেবলপ্রক।শেইবাঁচকঃ। 

তেনেদমবাচকম্। অতো! ‘হ। হন্ত সা তামসী; যেয়ং তদ্বিরহান্ধকারগহন! জ্যোৎস্ল৷বভী আইভবৎ ॥ 

ইতি পরিবর্ততনীয়ম্। 
বিভর্ষি নীলং বসনং যদেত-দ্ধলঞ্চ পাণে ন কথং করোবি? 
জানাতু লে।কস্তব কৃষ্ণ বেষাদ্-,বৰ্যীয়সি জাতরি ভক্তিমপ্তম্ ॥ (9৫) 

অত্র হল’-পদং কৃষ্ণং প্রতি সাকুতত্বেনে।চিতমপি কৃষকত্ব-ব্যগুনয়াক্ষেপেণ তদেব বলদেবং প্রত্যনু- 

চিতমিত্যনুচিতার্থম্। তেন প্রক্ৃতভস্গ্যৈ ‘কথং ন পাণৌ মুষলং করোধি' ইতি এাকুভার্থং প্রত্যুচিত- 
মেব। আব্রাপি ধবন্যান্তরসন্ভাবঃ। 

বক্ষোরুহৌ কাঞ্চনপদ্মকোরকৌ, মুষ্টিপ্রমেয়ং তব সুভ মধ্যমম্। 
কটিশ্চ তে হেমশিলাবিল।লিনী, শশী মুখং পঙ্গজমভ্িযুগ্রকম্ ৷৷ , (১৬) 

অত্র 'কটি-শবে। গ্রাম্যঃ। এবমুত্তমনায়কে নাগরাদি-শব্দে/ইপি নাগরিক-নাগরয়ে!*রেকার্থত্বাৎ। 
তেন “শ্রেণিশ্চ তে হেমশিল।বিল।সিনী? ইতি পাঠ্যম্। 

নামে ন পচ্যমানে বান পক্েহপ্যয়মীশয়ে। যাঁতি৩ প্রেমরসঃ কিন্তু দুৰ্জৱে।হঙ্গবিমৰ্দকঃ ॥ (১৭) 

অত্রাশয়-শব্স্তস্ত ত্রৈবিধ্যঞ্চ বৈল্যুকশাস্তে এব প্রতীতম্। ভগ্ঠাত্রাপ্রতীতমিতি তথ!। তেন 'নামো- 
হোঃ পচ্যমানন্চ ন পনুশ্চ ভবত্যসৌ। একাবস্থঃ প্রেমরসে। দুৰ্জরঃ প্রাণ'গীড়কঃ ৷) ইতি পাঠ্যম্। = 

অশ্লীলন্ত ত্রিবিধমিতি যদুক্তং তশ্ত ভেদমাহ। ব্ৰীড়৷দ।য়ী যথ|-- 
লাবণ্যমন্যাদৃশমন্যথৈব, মা ধূর্যমন্যা দৃশিদং বপুণ্চ | 
যোগে বিয়োগে চ ভবন্তি যন্তঙ্ স তেইনুবন্তী কিমতো ভগং তে? (১৮) 

অত্র “ভগং শ্রীকামমাহা্ম্- ইত্য।দিষু যদ্তপ্যনেকেথৰ্থেধু বৰ্ত্ততে, তথাপ্যত্ৰ ব্ৰীড়৷করন্ ; কিন্তু স্ুভগ!- 
দুৰ্ভগ|-ভগিনী-ভগবতীত্যাদিষু ন তথ|; শব্দহ্য তথৈব মৰ্যাদ।। তেন “দস এব? কৃষ্ণস্তৰ পার্বতী, 
ইতি পাঠ্যম্ ৷ 

এবং লিঙ্গপদ্মপি কচিদ্্ব্ৰীড়াকরন্, ন তু সৰ্বত্ৰ। উক্তঞ্চ গশবলিঙ্গস্ত_সংস্থানে কন্তাসভ্যত্বভাবনা ৷৷ 

এবং যোন্যাদি-শব্দোহপি কচিম্নাপি যথাত্মযোনিপ্রভৃূতিঃ”। 
১। নিহতাৰ্থন্ (৬) ২। নাগরিনাগরয়ো- (ঘ.ঙ); ৩। মাতি ৬); ৪ | নামে| ন চ); ৫। প্রাণি- (৬); ৬। তস্ত (৬); ৭1 এব 

(যন) ৮1 -প্ৰভৃতিভিঃ (খ)। 



দশগ-কিরণঃ ১৯-২৬ ] শীন্রীমদলঙ্কার-কৌস্তুভঃ 
জুগুগ্পাকরং বথ৷-- 

ত্ৰাহ্মণঃ ক্ষজিয়ে| বিড় ব। শুদ্ৰে। ব| নিজধৰ্মতঃ। 
ন নিস্তরতি সংসারং বিনা কৃষ্ণাত্ঘিসেবনাৎ ॥ (১৯) 

অত্র বিশ-বিশোভিন্নপ্রকৃতিকত্বেইপি আকারৈক্যেন বিড়িভি জুগুগ্পাকরম্। তেন “বৈশ্য? ইতি 
পাঠ্যম্। . ্ এবং বায়ুপ্রভৃতি পদমপি ; যথা 

রজঃ ওসুনস্য মমক্ষিলগ্র-মিতি ব্যথাং কাপি তথাভ্যনৈৰীৎ। 
মুখস্ত বারুং দত! মুকুন্দেগনো দন্ত তন্ত্র চ সা চুচুদ্ছে ॥ (২০) 

তত্ৰ “বাঝু-শব্দে। জুগুপ্স।জনকঃ শব্দমর্যাদয়া, তেন “মুখানিলেনৈব নিরস্ততা তৎ, কৃষ্ণেন স| তত্র 
চিরং চুচুম্বে ইতি প।ঠ্যম্। 

আমঙ্গলদায়ি১ যথ|-- 

আহহ হৃদয়বন্ধোঃ কোহপি শে।কঃ কুকুলোঁ, জ্বলতি কিমপি মন্দং মন্দমেব।তিতীক্ষুঃ 
অপিতু দহতি সৰ্বাণ্যেৰ মর্মণি গাঁঢ়ং ধগিতি ভবতি দীগুস্তজ্জনস্ত।বলোকে ৷ (২১) 

অত্র শোক ইতি করুণরসস্থায়িত্বাদমঙ্গলং মরণবূপং প্রত্যায়য়তিং, অতোহমঙ্গলস্মরণাদশ্লীলম্ ৷ 

তেন ‘প্ৰিয়ৰিরহকুকুলঃ কোহপি মোচ্চৈঃ শিখোহপি? ইতি ৰাচ্যম্। এবং লাশাদি-শন্দে।ইপ্যদর্শনবচ্যপি 
তথ|। 

১২৩ 

কালিন্দ্য।ঃ পুলিনাপ্নাবি কাঞ্চনং সতরঙ্গকম্। 

প্োততে স্তরতস্ৰস্ত| বেণিঃ শ্রে।ণিগতেব তে ॥ (২২) 

তত্ৰ কম্ত জলস্ত অঞ্চনং গতিঃ কিংবা কাঞ্চনং কনকমিতি সন্দেহাৎ সন্দিধ্ধগ্। তেন ‘পুলিন|- 

প্লাবিনী ধার! ঘনৰীচিৰ্যমস্বস্থুগ ইতি পাঠে দৌবান্তরঞ্চ নশ্যতি। 

যথা বা 

কুষ্ণোহন্তা বশবর্তীতি বদনা দ্বদনং গত|। চন্দ্র চ্চন্দরে পদং কৃত্ব৷ স্তত্যা কীন্ডিঃ প্রযাতি তে ৷ (২৩) 

তত্র স্তত্যেতি তৃতীয়য়! কিং স্তবেন কিং স্তবাৰ্হেতি বা সন্দেহঃ। ভেন ‘কীন্তিল্ মতি তে ভুবি’ ইতি 

বাচ্যম্। = 
ম্ তৰ নয়নচকো রী-পুচ্ছকচ্ছাভিঘত-ব্যখিত“হৃদয়বৃত্তীনীৰ নীলোঁৎপলানি। 

কমলমুখি জনেভ্যে। লজ্জর। ন প্রকাশং, দধতি দিবসমধ্যে মুদ্রিতান্যেব সন্তি॥ (২৪) 

অত্র পুচ্ছকচ্ছাভিঘ।তেত্য।দিন| নির্জিতত্বমেব লক্ষ্যতে। সা চ লক্ষণা দুষ্টেব। উল্তঞ্চ (কুমারিল- 

ভট্টস্ত শ্লেোকবতিক|)-- 

“লক্ষণ! সা ন বর্তব্য। কষ্টেনার্থাগ 

তেন নেয়াৰ্থ মিদম্। তেন তেব নয়নযুগঞ্জীসাহচর্যং 

অথ ক্রিষ্ট।দীনি সমাগতান্যেব। 

যমুনাজনকজ্যোতিরুদয়স্মিতশলিভিঃ। তন্মুখস্ত তুল৷মাগু,মুদবাসতগো দখে। (২ 

অত্র যমুনাজনকঃ সূৰ্যস্তম্ভা জ্যোতিষ উদয়েন: স্মিতশালীনি পদ্মানি তৈরিতি ক্লেশত এবার্থাবগতি- 

রিতি ক্লিষ্টম্। 

মো যতঃ। ন যত্ৰ শক্াসম্থন্ধো ন রঢ়ির্ন গ্রয়োজনম্ ৷) (২৫) 

৪ ন লক্ধা’ ইতি পাঠ্যম্। 

চ অমঙ্গলকরং 5); হ। প্রশ্তাপরতি 6); ৩। বিহত- কে); ৪। "এীমামযলেশং (১৩) । 
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নায়ং পৌষ্পে| ন খলু ধনুষে নাপি মৌর্ব্যান্চ নিস্বো 

মুগ্ধে দিন্ধঃ কিমমৃতরসেনৈব কিংব| বিষেণ। 

নিৰ্মুক্তোইপি প্রকটমসকৃদ্বীক্ষ্যতে মুচ্যমানে| 

রাধে কোইয়ং তব রতিপতেঃ বষ্ঠবাণঃ কটাক্ষঃ? রি 

অত্র ষষ্ঠত্বং বিধেয়ম্ঠ তত্ত, সমাসেন গুণীভূতমিত্যবিষ্ুষ্টবিধেরাংশঃ| তেন ‘মুঞ্চো’ ইত্যত্র ‘র।ধে' 

ইতি কত্ব। ‘ষষ্ঠ কোহয়ং নয়নময়ি তে পঞ্চবাণস্ত বাণঃ' ইতি পাঠে সাধু। 

যথা বা 
অরুতং সুক্ৃতং কিঞিদিতগ্তঞ্চ তথা তপঃ। ভবেয়ং যেন তে নাথ করুণালব-ভাজলম্॥ (২৯) 

অত্র নঞঃ প্ৰাধান্যম্) তন্তু সমাসেন গুণীভ।বঃ। এবং লবস্তা বিধেয়ত্বেন সম্।সেন গুণীভাবঃ। তেন 

‘ন কৃতং স্কৃতং কিঞ্চিন্ন তপ্তঞ্চ তথ। তপঃ। মরি যেন ভবেম্নাথ করুণ।রা লবে।হপি তে ॥ ইতি সাধু। 

তথ|--(পঞ্চমকিরণে ৭২) উিদয়তি শশী শ্রীরাধায়। ন তন্মুখমণ্ডলম্? ইত্যত্র নকারস্তয প্রাধান্য দৃগুণঃ। 

যত্ৰ তু বিশেষাভিধানং তত্র নঞঃ সমাসোহপি ন. দুষ্যতি। যথ|-- 

অমার্জিত -্ুচিক্ণৈরনভিষিক্তধোৌতৌজ্ঘলৈ-রভুষিতমনো হরৈরননুলিপ্ত-সুসৌরভৈঃ। 

তমালদলকোমলৈর্নরনকৌমুদীকন্দলৈ-রহো। কিমিদমঙকৈঃ ম্ফুরতি নীলমাছ্যং মহঃ॥ (২৯) 

' তত্ৰ সুচিন্ধণদরি-বিশেষাভিধানেহমাজিতাদিষু নঞঃ সমাসে| গুণ এব, তদ্রেপত্বমেব বিধেরমূ। ন 

তেন) বিধেয়াবিমর্ষট যথ| (কাব্যাদর্শে ২২০৭) “অগীতক্ষীবকাদদ্বম্” ইতি দণ্ডিনঃ। 

যথা বা 
অনাসস্তঃ কর্ম কু্বনসক্তে| বিষয়ানু জুষন্। অপ্রমত্তো ভজন্ কৃষ্ণং ন স তৈস্তনিবধ্যতে ॥ (২০) 

যথা বা অপুতঃ পুততাং গচ্ছেদবিজ্ঞো বিজ্ঞতাং ব্রজে। 

অগুণী গুণিতামেতি কৃষ্ণে ভক্তে| ভবেদ্যদি ॥ (৩১) 

যথ| (রঘুবংখে ১২১) “অগৃর,রাদদে সোহর্থান্” ইত্যাদি কালিদাসঃ। 
যত্ৰ নঞঃ প্রাধান্যেন দে যান্তরমপততি, তত্র দোষ এব। যথ|--‘গিরে| ন হুরিতৎপরা দৃগপি 

নে! হরীক্ষেত্তর৷’ ইত্যাদে) ‘কিং গিরে| ন হরিতৎপরাঠ কিং হরিতৎপর! গিরো। ন, কিং গিৰে| ন 

কুতে| হরিতৎপরাশ্চে্ ইতি সন্দেহঃ স্তাৎ। তেন ‘গিরস্তহরিতৎপর| দ্ৃগপি চাহরীক্ষোত্তরাঃ ইতি 

সাধু। 

বিনা শপথমালীনাং বিন! কৃষ্ণন্ত নত্রতাম্। ন সন্মুখীনাসীত্যেষ রাধে কস্তব দুগ্রহঃ? (৩২) 
অত্র ‘দুএহ ইতি দুর গ্রহার্থবাচী চ, গ্রহবৈগুণ্যপ্রতিপাদকত্বেন বিরুদ্ধমতিকৃৎ। “বিনা! শপথম্' 

ইত্যত্রাপি বিনাশ-শব্দেইপি বিরুদ্ধতা২। তেন “খেতে শপথমালীনাম’ ইতি পঠিত্বা ‘রাধে কোহয়ং 
দুরাগ্রহঃ ইতি পাঠ্যম্। . 

যথা বাঁ সমাংসমীন।বলি চারয়ন্তিগ্বাং কুলং বল্লববালবৃন্দৈঃ। 
বৃন্দ।বনে কৌতুককেলিলোলঠ পুনাতু বঃ শ্রীব্রজরা জসনুঃ ৷৷ (৩৩) 

- অত্র মাংসমীনাবলিসহিতমিতি বিরুদ্ধমতিক। এবম্ “অকার্বমিত্রং ভবানীপতিরন্বিকারমণ? ইত্যা- 

দয়োহপি বিরুদ্ধমতিকৃতঃ। কিং বছনা? প্রিয়তমবল্লভতমা ইত্যাদয়োহপি প্রিয়ান্তরং বল্লভাল্তরং চ 

১২৪ 

১) তেন ন (ক), নাতে! (ঘ,ও); ২ ৷ বিরুদ্ধকৃৎ (২) ৷ 
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প্রতিপাদয়ত্তি, ভেন তেইপি তথা। শ্ৰিয়ভমাএভূতযস্ত ন তথা, ওঁচিভ্যাদিতি 
বাস্তাদি-শব্দ।স্ত ন তথা, কবিপ্রযুক্তত্বাৎ১। 

এষাং সমাসগভত্বেন দিখ্মাত্ৰমুদ্বাহৱণং ব্রিয়তে। সমামগতশ্ৰুতিকটুং যথা 

প্রচক্রমে বিক্রমবিক্রয়ং জ্ুৰা, সুবক্রয়াহসৌ রভিচক্রমক্রমাৎ। 
্নিষ্ঠ-বষ্ঠতকটাক্ষসৌষ্ঠবা, গোষ্ঠধির।জন্ত সুতে বিসংষ্ট,লে ॥ (৩৪) 

তত্র পরার্ধে সমা'সগতং শ্ৰুতিকটু সমুদ্বায়েন এরতিকুলবৰ্ণত্বাৎ পরক্ৃতরন।ননুগুণ? বিসংষুল ইতি 
সমাপ্তপুনরাত্তং চেতি পরিবৃত্তৌ যুলনাশঃ। এবমন্তেইপি যথাহ্থলমনুমেরাঃ। ন 

৬ ৷ এবমনে; যথাস্থল+ জ্ঞেয়া বাক্যে তথৈৱ চ ॥ (৩০) 
চ্যুতসংস্কৃত্যসমৰ্থং নিরর্থকং বৰ্জয়িত্বেবেতে শ্ৰুতিকট্দয়ে| দোষ। ভনুমেয়।। 
ক্ৰুমেণে।দ।হরণ।নি--‘এ্রচক্ৰমে বিক্ৰমবিত্ৰিয়ম্’ ইত্যাদি বাক্যমেৰ শ্রুতিকটু । 
যথা বাঁ 

কষ্টমষ্টাপদস্তেদং দৌষ্ঠবঞ্চ সুধান্ঠযরঃ। বন্রণে। হানর। দ্বণ্য| তুণ্ডেন চ তব প্ৰিয়ে ৷ es 

সুধাষ্ঠ,রম্চজ্দন্ত ; স্বণ্য। কিরণেন ; ভাত্র ঝাক্যমেৰ ভথ|। 
লেখৈদু ্চ্যবনপ্রন্ঠৈঃ সবরজ্যেষ্ঠাদিকৈরপি। বন্দ্যম।নে| বিধু রাতু শাতং শ্যতু চ দুগ্ধ, তম্ত॥ (৩৭) 

লেখৈৰ্দে বৈঃ; দুণ্চ্যবন ইন্দঃ; সুরজ্যেষ্ঠে। ব্রা; বিধুঃ শ্ৰীকৃষ্ণঃ; রাতু দদাতু; খ্যতু কুশং 
করোতু। আত্র লেখাদিশব্দাঃ স্ুরাদিবাচক। অপি শ্লেষাদিকং বিনইন্যত্র কবিন্ডিরপ্রযুক্তত্বাদপ্রযুক্তাস্তেন . 

বাক্যমেবেদমপ্রযুক্তম্। | 
ক্মাক্ম।ধরানন্তমকরধ্বজলজ্থিনঃ। ্রীবন্তে শৈব্য-স্ুগ্রীব-মেঘপুম্প-বলাহকাঃ ৷৷ (৩৮) 

. অত্র ক্ষমাদয়ে| বল।হকা|ল্ত। শব্দ।ঃ ক্ষান্ত্য।দিভিঃ এ্রসিদ্ধৈৰ্গিহত৷ৰ্থ৷ঃ। তথা হি--ক্ষম| ক্ষান্তি) ক্ষমা- 

ধরঃ ক্ষমী, অনন্তঃ পরমেশ্বরঃ মকরধ্বজঃ কাম? শৈব্যঃ শিবিপুত্রঃ স্বুগীবে| বানররাজঃ মেঘপুষ্পং জলগ্ 
বলাহকে। মেঘঃ। এতৈঃ প্রসিদ্ধৈঃ পৃথথী-পর্বত"ব্যে মসমুদ্র। ভগবতে। হয়াণ্চত্বারশ্চাপ্রসিদ্ধ। ব্যাহন্যন্তে ৷ 

- যথা বা 
সামুদ্রেং নবনীতং চ মহারিষ্টিশ্চ নন্দকঃ। হরিবৎসশয়াসল্পৌ রাতাং শাতং দৈব বঃ॥ (৩৯) 

অত্র সামুদ্ৰং নৰনীতং কৌস্তভঃ, মহারিষ্টি্ন্দকঃ খড়গ বৎসং বন্দ শয়ঃ পাণিঃ; এতে সামুদ্ৰ- 

লবণ-নবনীত-মহোৎপ।ত-সমৃদ্ধিজনক-তৰ্গক-শয়নৈঃ প্ৰসিদ্ধৈনিহত| ইতি বাক্যমেন নিহতাৰ্থম্ ৷ 

বিষ্ণুন্তন্দন-পর্ণানাং পৃষদশ্বেন থাবিতাঃ। নিপেতুঃ কাশ্যপীকান্তাঃ কৌণ্ডিন্যাঃ করগীড়নে ॥ (৪০) 

তত্র বিষ্ণুম্ভান্দন।দয়ঃ শব্দ! বিষ্ণুরথাদয় ইব গুড় ার্থং ন বোধয়ন্তি, তেনামী ভাবাচকা ইতি বাক্যমেবা- 

বাচকম্। পর্ণ পক্ষ ধাবিতাঃ কম্পিতাঃ কাশ্যগীকান্তা মহীশ্বরা৪ কৌণ্ডিষ্যাঃ রুক্মিণ্যাঃ। 

বলক্ষে পক্ষেহয়ং দিবসপরিণামে শশধরো? দিবিষ্ঠং কুষ্ঠং বা ন কিরণকলাপং বিকিরতি। 

তথাপি দ্রষ্টুণাং নয়নকুস্থুমং ব্যোমসরসো, মহাপ্রোষ্টীবন্ধ।'কৃতিরপি কুলোকপ্রিয়তমঃ॥ (৪১) 

অত্র পৃথিবীস্থাদি-বাচিনোহপি কুষ্ঠাদয়ঃ শব্দ৷ কুষ্ঠং ব্যাধি নয়নকুন্মং নয়নব্য৷ধিঃ কুলোকঃ 

কুজন2৪, ইত্যন্ুচিতার্থপ্রতিপাদ্ক18; তেনেদং বাক্যমনুচিতার্থম্। 

১২৫ - 

কেচিদাহুঃ। বৃষণ- 

+ “এবমন্তেহগি যথাস্থলমনুমেয়াঃ, বাকোহপ্যেতে তথৈব বিজ্ঞয়াঃ” ইতি 'ঘ’-গ্ৰন্থন্ত পাঠান্তরম্ ৷ 

১। কৰিভিঃ পৰযুক্তবাৎ (9) ; ২। কটুতা (ক); ৩] দুতৃতিয্ (৬); ॥ দুখ নঃ ()। 

A 
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১২৬ লীত্জীমদলঙ্কাব্ম-কৌস্তভঃ [ দশম-কিৰণঃ ৪২--৫১ 

খানপ।নাদিস।মত্ৰী নাগ্ভাপি বত জাধিতা। কৃষ্ণোইরমাগতগ্ৰায়ে। ভল্লং তে গল্লচৰ্বণম্ ॥ (৪২) 

খাঁনপানাদয়ঃ শব্দ! গ্রাম্যাঃ। : দু 

কোষেভ্যোইন্নময়াদিভ্যে| বিশ্বাদিভ্যশ্চ যঃ পরঃ। 

স তে প্রাণপতিঃ কৃষ্ণঃ সৌভাগ্যং কিমতঃপরম্ ? নী 

অন্রান্নময়াদয়ঃ পঞ্চ কোষাঃ বিশ্ব-তৈজস-প্রাজ্ঞান্চ ত্রয় আত্মানঃ, কেবলং বেদান্তশ শ্রমাত্রপ্রযুক্তত্বাদ- 

প্রতীতাঃ তেনেদ্রমগ্রতীতং বাক্যম্। 

অগানেনাভোজনেন।মেহনেনাপি থিগ্তসে। কিং তে তপস্বিন্ কষ্টেন ভজ কৃষ্ণং সুখী ভব। (৪৪) 

অত্রাপানাদয়ঃ শব্দাঃ পানা ভ্ভভাববাচিনে।ইপি অপানাদিকমর্থং বোধরান্তো ইন্লীল | ত্রীড়।ব্যপ্জকত্বাৎ। 

অমেহনং স্সেহনাভাবঃ*। 

বচো বান্তসমং তন্ত প্ররৃত্তিৎস্তস্ত দুঃখদ1। উৎসৰ্গে৷ইপি বিষং তন্তু যে! বৈষ্ণববিনিন্দকঃ। (৪৫) 
তত্র বান্তাদয়ঃ শব্দ! জুগুপ্দাদায়িনঃ, প্রৃত্তি্বার্তা, উৎসৰ্গে| দানম্। পক্ষে, বিড়ুওসর্গবোধকম্, ইদন্ত 

জুগুগ্াদারি। কিন্তু বন্ত-শব্দে| বম্ধা তু-গয়েগান্তরপ্র্থান্তর-সংক্রমিত-ধবন্য।দৌ ন দোবও। 

যথ|--(অন্থর|ঘবে) “বান্তৈরগরমূৰ্ততিভিঃ সুকবিন| মুক্তাফলৈগুক্কিতা” ইতি মুরারিঃ। 

“স্ডিমিতমুদুলচীনোদান্ত-কান্থোরুগীন-ম্তন-জঘন-নিতম্ব-ছোতধারাগ্রহারৈঃ। 

জিতমপি ভূজপ!শৈঃ কান্তমাবধ্য শুঙ্গাহরণকুতুকখেলং সভ্রুবো নাটয়ন্তি ॥৮ (৪৬) 

ইতি কন্দর্গগঞ্জীরী। “মা বম সংবৃণু, বিষমিদম্” ইতি সাতঙ্কং পিতামহেনোক্তম্, ( আৰ্যাসপ্তশত্যাম্) “প্রাতর্জয়তি 
সলজ্জঃ কজ্জলমলিনাধরঃ শজ্তুঃ” ইতি গো৷বৰ্ধনঃ। 

সঙ্কেতং স| পিতৃবনে চকার।ছ্য তপস্বিনী। জীবিতেশন্ত সংজ্ঞায়ৈ র'ল্জণী মঙ্গলক্ষয়ে ॥ (৪৭) 

পিতৃবনে পিতুরুছা!নে, তপস্বিনী বিরিহিণী, জীবিতেশঃ কন্তঃ মঙ্গলক্ষয়ে মঙ্গলগৃহে ইত্যা দিভিঃ স্মাশান- 
যম-মঙ্লল|ভ|ব|ঃ প্রতীয়ন্তে, ইত্যমঙ্জলমশ্নীলম্৩। 

বিদ্বৎসভায়াং ভাসি ত্বং দোষাকর ইবোজ্জ্বলঃ। বিদ্যায়! চ তথ৷ ধীরঃ স্থুর।চাৰ্যঃ জুরালরে ॥ (৪৮) 

অত্র কিং দোযাগামাকরঠ কিংব| দে৷ষ।করণ্চন্দ্ৰ কিং স্ুরাণামা চার্যত কিংবা স্ুর।য়ামাচাৰ্যয? 
এবমপরে|ইপি ৷--ইতি জন্দিগ্ধং ব|ক্যম্। 

হরিচরণরতুকিরণো1-জ্জাগরমন্তোদকুস্ুমজন্মান|ং গহনম্ ৷ 

অনুহরতি প্রসবাশুগ+কুরদন-নিদ্রে।থযুবতিসুখনুযমামৃ॥ (৪৯) 
অত্র হরিচরণং বিষ্ণুপদমন্বরং তন রত্নং মণিঃ দ্যুমণিঃ সূর্য ইত্যৰ্থঃ। উজ্জাগরং গ্রফুল্লভা, অন্তোদ- 

কুম্ছমজন্মানি কমল|নি; প্রসবাশুগঃ কামঃ; কুৰ্দনং কেলিঃ--ইতি নেয়ার্থ।ঃ। ইতি বাক্যং নেয়াৰ্থম্। 
শ্রীরুস্ত জনানাং, নিরুপধি নিহিতা পদাস্তোজে। : 

লা হি সম ং মতিদ্র্ষতং শময়তি তে ভূ 7 
স্থিত ক্লিষ্মিতি বাক্যমেৰ ক্লিষ্টম্। লে জনমতীতি বন্ধব্যে মা 

নবং বয়স্তেহধিকসৌকুমার্থতা, প্রিয়ানুৱাগ।মৃতসিন্ধুরত্নত।। 
০ ভব রি যথোত্তরং বৃদ্ধিমতী গুগাবলিঃ কা তে সমান| ভবতীহ রাধিকে* ? 05) 

১ | “মহনাভাবঃ (6) ; ২। প্রকৃতি- (৬); ৩ ৷ ইত্যমঙ্গলম্ (৬; 1 বাত, টা 

= 



দশম-কিরণ? ৫২-৫৭ ] আরীন্ৰীমদলঙ্কান্-কৌস্তভঃ 

অন্রাধিকসৌকুম র্বত। খ্রিানুরগ্রেত্য।দি চ বিধেরম্, ভচ্চ সম।সগতত্েনাবিষৃষ্টম্১। তেন ‘বং বয়ন্তে 
স্ুকুমারতাধিকা॥ গ্রিয়ন্ত চ প্রেম নবং নবং ত্বয়ি’ ইতি সাধু।* 

অসমাসগতত্বেইপি বাক্য।বিষৃষ্টবিদেয়।ংশত্বং দষ্টব্যম্। 

যথা. সৌভাগ্যং মম পুনরেভদেন কৃষ্ণ, যৎ কান্তাগণগণনে মমাপি লেখঃ। 
অত্রায়ং বদধিক আদরস্তদেত-ন্যাহা ্ব্যং তব পরমুত্তমং কৃপায়াঃ॥ (৫২) 

আত্র এতদেবেতি বিধেরসূ, ন ত্বনুবা ্মূ। ভত্ত, পণ্চান্লিদেশেনাপ্যনুবান্যমেব জাতন্। তেন ‘জম্ম৷কং 
পুনরিদমেব সৌভগং হ ২, কৃষ্ণ ত্বজ্জনগণনে মমাপি লেখ ইতি পাঠ্যম্। 

অন্ৰাস্ম৷কমিতি বহুবচনং স্থানে বিধেরভাং বাতি, মগ।গীতি একধচনমগি স্থানে বিপেরতাং যাতি। 
যথ! বাঁ অপান্গভঙ্গেন ধৃতিং ধুনীতে, কলেন বেণে৷*চ হ্রিয়ং লুনীতে। 

কুলঞ্চ গীলঞ্চ পুনঃ পুনীতে, স্পর্শেন যোইসৌ পুরতঃ প্ৰিয়ন্তে ॥ (৫৩) 
অত্র বেইসাবিত্যেভয়েঃ প্দয়ে।ঃ পুর্বনুবাপ্তং দ্বিতীয়ত্ত বিধেয়ম, সন্নিকৃষ্ঠভমত্বেম দ্রিতীরমেবানু- 

বাদ্যবৎ প্রতিভাঁসতেং। ভেম স্পর্শেন বস্তে সখি সোহভু্যুপৈতি’ ইতি বাচ্যম্। 
এবং প্রস্ত।বতে বন্তদোঃ সম্বন্ধে৷ইপি বিচার্যতে। তথ! হি--বন্ৰ হি এক্ৰ৷ন্তংপ্রপিদ্ধ।নুভূভ৷ ্থবিষয়- 

স্তচ্ছব্দঃ ভত্ৰ হি বচ্ছব্দে। ন৷পেক্ষিতঃ স্যাৎ। 
যথ|-- বৃন্দাবনে চন্দনব|ভগীতে, স চক্দ্রিকায়াং নিশি জুন্দরীভিঃ। 

কলিন্দকন্যা-পুলিনেইতিরম্যে, স রাসলাস্তোৎসবমাভতান ॥ (৫৪) 
আত্র স ইতি এক্রান্তং শ্রীকষ্ণমেব প্রন্তৌতি। ‘স রাসলাস্তং বিততান কৃষ্ণঃ ইতি পাঠে স ইতি 

প্রসিদ্ধিমা ত্রত্যে।ভকম্। 

সা কান্তিরেকান্তরস!রনং দৃশ।ং স বাগিল।সঃ অবসাং সুধা শ্রবঃ। 
ভদ্বীক্ষিতং প্রেমরপস্য দুৰ্িনং, কদ| পুনর্মে বিষয়ো। ভবিষ্যুতি ॥ (৫৫) 

আব্র তচ্ছব্দোহন্ুভূত্যর্থঃ। এবমস্িয়ৰ্থে বীপ্সাপি দৃশ্যতে। 
তে তে কটাক্ষাঃ স স বাঞ্বিলাস-স্তন্তৎ স্মিতং ভত্তদসীম ধাম। 
তে তে গুণা হন্ত সমস্তমেব, মমাধুন! কৃন্ততি মর্ম মর্ম ॥ (৫৬) 

এবং চোত্তরবাক্যস্থে! যচ্ছৰ্দঃ পূৰ্বৰ।ক্যস্থ-ভচ্ছব্দং৩ প্রতি ন সাকাঙক্ষঃ। 
যথ|-- ভ্রেলোক্যলঙ্গমীমুকুটেকরত্ব শ্রীকৃষ্ণ এব প্রণয়েন সেব্যঃ। 

যেন স্বকীয়ং পদম।দরেণ, গ্রদীয়তে মুক্তযধিকং ভজন্ত্যঃ॥ (৫৭) 
অন্তে৷ত্তৱপদস্থে। হচ্ছন্দঃ স্ব চ্ছন্দ্যেনেৰ শোভতে। পুর্ববাক্যচ্ছে। যচ্ছব্দ উত্তরব।ক্যম্থং তচ্ছন্দং প্রতি 

সাপেক্ষঃ। বথ।_এথেন স্বকীয়ং পদমাদরেণ ইন্যাদ্ব্যত্তরৰ্ধং পূর্বার্ধ যদি ভবতি, ভদৈব ভচ্ছন্দাকাঙ্ক।। 
তেন ‘গ্লীকৃষ্ণ এব প্রণর। স সেব্য£ ইতি চতুর্থচরণং পাঠ্যম্। 

দ্বয়োরনুপাদানেহপি দ্বয়োরর্থঃ কচিদবগন্যতে। যথাস্মদৃগুরবঃ* (ভীনাথ-বিরচিতায়াং গীচৈতন্তমত- 
মগ্ুষায়াম)__ 

* “সাবু” ইত্যশ্সাৎ পরং খচ-করলিপ্যোরধিকঃ পাঠঃ--যথ| ব| নেবন্তে জলদাগমে মৃগদৃশাং কেশান্ চোন গ্রীষ্মে যত্ৰ ভজন্তি দেহ- 

লতিকাশ্চান্দ্যাঃ কলাঃ যোড়শ | প্রত্যুষেহু নিশামুখেষু শিশিরে বেশোগ্রনম্পাদিকা, জ্যোতি গল্পবমুদ্ণিরন্তি শনকৈমূর্তাঃ কৃশানোর্দশ ॥- অত্র 

বেশো্সম্পীদনং নানুবাদ্মূ, অপি তু বিধেয়ম্। তেনাত্র সৃমাসগতমবিমৃষ্টবিধেয়াংশত্বয্। তেন ‘বেশো৷গ্মণঃ কৃষগু়ে ইতি বাচ্যম্। 

১। অবিষৃষ্টবিধেয়াংশবুন্ (ৰ) ২ প্রতিভাতি (ক); ৩। প্রক্লম- (ঘচ); ৪1 পূ্ববাকে তচ্ছবং (কণ,চ); ৫ | ওরোঃ (৩) ৷ 

১২৭ 
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ন বাদিনিগ্রহঃ সাধ্যো৯ ন শিয্ামুগ্রহোইপি নঃ২। উভয়ায়িতরূপস্ত মনসে। হাভয়ং মৃতম্ ॥৮ ( 

তন্ত লিগীষ! মে নাস্তি, যঃ শিষ্যে! ভবতি, তস্বিগ্নপ্যলুগ্রহে| নাস্তি, কিন্ত 
অৱ যে। বাদী ভবতি, রঃ 

তস্তেবে৷ভয়ং নিগ্রহানুগ্রহৌ। ইতি বাক্যদরে পুর্ববাক্যে বস্তুদোরভাবে- মন এব উভয়ায়িতম্। তেন 

হপি যন্তদর্থপ্রত্যায়কত্বমূ। 

তথ|সাবিতিশশব্ঃ স ইত্যন্তার্থং নাভিধত্তে। যথা 

ভাসৌ গুগানাং নিকষো গুণান।-যুৎপত্তিভূমির্ভবতী চ রাধে। 
জনস্তৃতীয়ঃ কথমত্ৰ যোগ্যে॥ যেন দ্বয়োর্দোত্যমুরী ক্রিয়েত ॥ (৫৯) 

তর স ইত্যৰ্থে নাসৌ-শবঃ অপি তু এক্রান্ত এবাৰ্থে যদ্তপি ‘সন্তে প্রিয়ো ইসৌ ন জহাতি পার্শ্ব 

ইতি ফচ্ছন্দানন্তরং ব্যবহিতোইপ্যসৌ-শবস্তচ্ছ্প্রভীতৌ সমর্থবদভাসতে, তথাপি বিনা ভচ্ছন্দাস্তরং 
ন বাক্যার্থপরিপোষঃ তচ্ছব্দোপ।দানেনৈব স স্তাৎ। যথ|--বস্তে প্রিয়ে।হসৌ স তবৈৰ পাৰ্শ্বে ইতি। 

বন্তে মনে।রতুহরঃ সুনেত্রে, নবীননীলা ন্তুদরত্বৎকান্তঃ। 

র।কেন্দুনিন্নাকরবন্তুবিদ্থো, ময়ারম।লোকি বনং প্রবান্ত্যা॥ ইতি। (৬০) 

রুচিদিদংশব্দবদদঃশব্দোইপি ভচ্ছন্দার্থমভিদন্ত ইতি যৎ তন্ত৫ নৈকবাক্যন্ছম্, উত্তরবাক্যস্থমের 

তথা, ন তু যোহয়ং সোহসাবিতি হচ্ছন্বনিকটত্বে, তথ| সতি প্রসিদ্ধার্থবে।ধকমেব, যথ! হচ্ছন্মনিকটস্থ- 

তচ্ছনব্দঃ প্রসিদ্ধামেবাভিধত্তে। তদ্যথ|-- 

রাধামাধৰয়োৰ্যন্তৎ প্রেমক্ষেমকরং৬ মহও। তৎ কিং বৰ্ণয়িতুং শক্যং গির। দেব্য।পি কহিচিৎ? (৬১) 
অত্র তৎ কিমিতি পুনস্তচ্ছব্দেনেব নির।কাঙ্ক্ষগ্। ূ 
এবং প্রাগুপ৷ব্তম্ভ যচ্ছৰস্ত৷ বীঞ্সারা মুত্তরবা ক্যস্থ-তচ্ছন্দস্তাপি বীগ্স। কর্তব্যেবেতি ন নিয়গ্নঃ,-ভদ- 

করণেহপি দে।য।ভাব1হ। যতে বীঞ্স।গরতিপা তং বংকিঞ্চিচব্দার্থরূদং ভদেবোন্তরবাক্যস্ছৈক-তচ্ছকে- 

নৈব সমৰ্থ্যতে, উত্তরবক্যন্থিতিস|মর্থযাদেব। বথ|-= 
গুণ! অপি কাপি ভবন্তি দোষ৷, দোষ! অপি ক্কাপি গুণা ভবন্তি। 
যে! যো গুণন্তে ন স তাদৃগেব? দোস্ত বো যো ন চ তস্য লেশঃ ৷৷ (৬২) 

তত্র তৃতীয়চরণে দ্বয়োরপি বাপ্পা, চতুর্থচরণে যচ্ছব্দস্তেব। উল্তোদাহরণদ্বয়ে প্রামাণ্যম্। (রঘু 
বংশে ৬৬৯) “যং ঘং ব্যতীয়ায় পতিংবর| সা, বিবর্ণভাবং স স ভূমিপালঃ” ইতি কালিদ।সঃ। (মালতীমাধবে প্রথমান্কে) 

“ঘদ্যুৎ পাপং প্রতিজহি জগন্নাথ নত্রন্ত তয়ে” ইত্যাদি ভবভূতিঃ। 
পদান্থুজদন্বপরাগবাহী, সুপাবনোহয়ং তব মাতরিশ্ব।। 

ললাগ হে বৈষ্ণব পুণ্যযোগ৷ৎ, পূতঃ কৃতাৰ্থণ্চ কৃতোহস্মি তেন ৷ (৬৩) 
অত্র ‘তৰ মাতরিখ্ব। লল।গ’ ইতি ‘তব মাতরি খ। ললাগ” ইতি বিরুদ্ধত্বাদ্বিরুদ্ধমতিকৃদ্বাক্যম্ ৷ 
অথ পদাংশেইপ্যেতে শ্রুতিকট্ দয় ইতি যদুক্তং তদুদাহ্িয়তে ৷ 

পরমসহদযত্বাৎ” অর্বভূতপ্রিয়ত্ব।দ-ভগবদনুগতত্বাৎ সর্বন1 দুর্লভত্বাৎ। 

জগতি কতি ন ধন্যাঃ পুণ্যদেহ। দৃগস্তৈ,রপি ঘনম্ঘভাজামপ্যঘং নাশয়ন্তি ? '(৬৪)] 
অত্র তা ত্বাৎ ত্বাৎ ত্বাৎ’ ইতি পদীংশে শ্ৰুতিকচুত্বম্ ৷ 

১ ৷ কাৰ্যে৷ ড) ;" ২ ৷ চ (ঘ,ঙ); *৩ ৷ অথামাবিতি (গ); ৪ | -ৰৃন্দ- (৬); < | তন্তু, তদ্যথ| (৬); | -ক্ষেমঙ্করং (ক) ; ৭1 যাদুগেব: 
(6); ৮ ৷ "সুহৃদয়ত্বাৎ (ঘ) | 
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সৎগ্রীতিমন্তাং ভৰ কিং ৰদ।ম৪ সর্বত্র তে কৃষ্ণ সগৈব দৃষ্টি 
স্বভাবর।গ। ন শবন্তি নূনং, কচিদ্বিরাগঃ কচিদুঢ়র।গঃ॥ (৬৫) 

তত্র পদাংশে ‘মত্ত৷-শব্দঃ> ক্ষীবার্থেন নিহ্ভার্থঃ। ৫ 
পাঠ্য 

তব তন্বজি তরলৈরপা নং তরঙ্গকৈঃ। পঞ্চেবো রিষৰঃ পঞ্চ রাধে 

তন ‘জীতেঃ প্রভ।বং ভব কিং ৰদ।মঃ ইতি 

স্থ্যঃ শতকে ।টরঃ ৷৷ (৬৬) 
ইতি পদাংশগতম্, ‘অপা্লান।ম’ ইতি বহুত্বমনর্থকমূ। ভেন “ভব তন্থজি নিকরৈস্তরজাণামপাজয়োঠ 
ইতি পাঠ্যম্। বথা বা (পঞ্চমকিরণে ১৭৭) “দুর চ্ত্র।ঘএতেহবগুঠনপটং বামজুলিপল্লবৈ"বন্তযর্ণং ময়ি সঙ্গতে 
করযুগেন ইত্যাদি । অত্র পল্লাবৈরিতি বুণচন+ননর্থকম্। তেন লীলা ভু'লমুদ্রম। প্রত্যাসেদুব মধ্যসৌ 
করযুগেন? ইতি পাঠ্যম্। 

বিজেয়ঃ কামসমরে রাধয়! ম।ধবে। মুদা। সখীমণ্ডলমধ্যেইপি এজগল্ভে ন তত্রপে ॥ (৬৭) 
অত্র বিজিত ইতি ক্তপ্রত্যরে বাচ্যে বিজেয় ইতি কৃত্যওপ্রত্যয়েইবাচকঃ; ইনি পদাংশেইবাচকঃ। 

তেন জিতোহপি ম্মরসংগ্রাষে ইতি পাঠ্যম্। 
শিরীবপু্পাদপি গেলবং বপু-দুনোতি যস্ত|ঃ শয়নেইপি কৌস্তুমে | 
আদর্শবচ্ছাস-সমীরণ।দপি, পরশ্নায়তীদং সহতে তথা ব্যথাম্ ৷৷ (৬০) 

অত্র পেলবমিত্যশ্লীলং ত্রাড়াজনকম্। তেন ‘কোমলম্’ ইতি পাঠ্যম্। 

দিবিষ্ঠানাং ক্লেশকরাঃ শতশে। দিতিনন্দন[3। হত| হোকেন হুরিণ| হরিণ! হরিণ! ইব ৷৷ (৬৯) 
অত্র দিবিষ্ঠ। ইতি পদাংশে জুগুগ্নাইন্লীলম্। “দেবতান।ম ইতি প।ঠ্যম্। এবং পুরতে অভিপ্রেতাদি- 

শব্দ৷”চ। 

মৃগ।ক্ষীণাং কামরণে লিল্চেষ্টানাং বগুঃ স্পৃণন্। স দক্ষিণে।৪ জগৎপ্রাণঃ প্রণয়ী সমপদত্যত ॥ (৭০) 

তত্র মরণ ইতি পদাংশেইমঙ্লানীলগয্। তেন ‘গোপিকানাং রতিরণে নিম্পন্দানাম্ ইতি পাঠ্যম্। 

নীলাশ্মহাৰে। হুরিণীদৃশাং বওসকুহে।পরি। সরে।জকোরকগতে। ভূঙ্গসঙঘ ইবাবভো ॥ (৭১) 

অত্র বৎস-শব্দেন বক্ষো লক্ষ্যতে, ভচ্চ নেরার্থং পদ।ংশগতমেব। তেন ‘বক্ষোরুহোপরি’ ইতি 

বাচ্যম্ত | 

যদ্যপি গুর্বপদপরিবৃত্তিসহমুত্তরপদপরিবৃত্তহমুনয়পদপরিরৃত্তিসহষ্চেতি প্রাগেবোক্তম্, তথাপি তেষাং 

যথাঞ্রসিদ্ধিপরিবৃত্তিঃ কার্যা। স। তু মহাকবিপ্রয়োগতঃ সম্বদয়হৃদয়।ইদূষণ।চ্চ সমুচিভ| ভবভ। ন হি 

সর্বাণ্যেকপর্যারে।জ্তানি পদাঁনি পরিবৃত্তিক্ষমাণি। বগ্ঠপ্যরমপ্রযুক্ত৬ এব দৌবস্তথাপি পুর্বৈর্নেনার্থতয়া- 

ইয়ং ভেদে! লিখিত ইতি লিখিতম্ । 

_ অথ বাক্যেহন্যেইপি দোষাঃ অন্তীতি ভানাহু--, 

৭। প্রভিলোমাক্ষৱমাহত-,নষ্টবিস্গং চ সগহিতাহীনম্ । 

হুর হীনাহধিক-,কথিতপদং প্রস্থলৎগ্রকর্ষধ ॥ ১4২) 

৮। সসমাপ্তপুনৱুপাতে', নশ্যন্মতযোগসকন্ধীর্ণে । 

অৰ্জ্ান্তীৱিকবাচক-,মনভিহিতাৰ্থং প্রসিদ্ধিধুতমপি চ ॥ (aS) 

১। মন্তশব্দঃ বেড); ২। বহুত্ব- (ক), বহুবচনত্ব- (৭) ৩। ণ্যৎ- (৬); ৪1 দক্ষিণোহয়ং (ঘ,৬); ৫। পাঠ্যম্ (খ) ৬। অযুক্ত (৭); 

৭। পুনরুপাত্তম্ (খঙ) । 

১৭ 
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৯। অপদস্থপদসমাসং, গভিত-ভগ্নক্রমাক্রমাণ্যাপি চ ৷ 

অমতপৱাৰ্থঞ্চোতি, জ্ঞেয়? দোষান্বিতং বাক্যম্ ॥ [ৰ 

এবমেকবিংশতিৰ্দে।বাঃ। 
প্রতিলোমাক্ষরমুক্তরমানুগুণবৰ্ণপ্ৰতিকুলবৰ্ণত্ৰম্! যথ|-- নু 

গুষ্পকোদণ্ডকগু.ল-প্রকাগুভুজমগুলম্। কম্বুকঠি সমুৎকণ্ঠং কণ্ঠেইকুণ্ঠ। হরিং কুরু। (৭৫) 
অত্র শৃ্গারে প্রতিকুলবর্ণাঃ। এতে তু বীররৌদ্রাদবনুকুলাঃ। এবং বীররৌদ্র।দৌ মাধুৰ্যন্যঞ্জক| 

বৰ্ণাঃ প্রতিকূল! ইতি বোদ্ধব্যম্। 
আহত ওত্বং প্রাণ্ডে। বিসর্গো যত্ৰ। যথ|-- 

শ্যামোইভিরামে| রমণো মদনে] মোদনে|" হৰিঃ । 
মনোবিনোদনে| ভাতি সততং গোপস্ুক্ৰুবাম্ ॥ (৭৬) 

নষ্টো লুপ্ডে৷ বিসর্গো যত্ৰ । যথা 
ইত ইত ইত এহি দেহি বাচং, শশিমুখি নাপসর প্রসীদ কৃষ্ণে ৷ 
অয়মপি ভৱতাদৃভবৎপ্রসাদ।-ন্মনসি গতব্যথ উৎক উল্মদন্চ ॥ (৭৭) 

আব্রাগন্তায়ো নুরু | বিমৰ্গাঃ। 
সংহিতা! সঞ্ধিস্তয়| হীনং বিদদ্ধিরিত্যর্থ। বিবক্ষিতণ্চ সন্ধির্ভবভীতি বাক্যবলাৎ কৃতে। বিসন্ধিঃ স 

সরুদপি দে।যাবহণ প্রগৃহা।দিহেতুকশ্চেদনকূদেব। সংহিতায়াং হীনমিত্যর্থে সংহিতায়াং ছুঃশ্রব্যমন্্রীলং 
চেতি ত্ৰিবিধোইয়ং দে।ষঃ। 

ক্ৰুমেণে।দাহরণ।নি-- 
ভবৈতদ্বদনমিন্দুনিন্দকং পঙ্কজেক্ষণে। সকলঙ্কী নি্কলঙ্কে কথমন্বিন্ লঙ্জতাম্ ? (৭৮) 

অত্র চন্দ্রনিন্দকম্ ইতি পাঠ্যম্। 

কলদ্বিনশ্চন্্রমসঃ সুভ ।ননমিদং তব। কুচিং বিভ্রদ্পি প্রায়ে। নিক্ষলঙ্কমিভীর্বতে ॥ (৭৯) 
তত্র সুজ্। ইতি দুঃশ্রব্যম। তেন রাধে মুখম্’ ইতি পাঠ্যম্। 

অলগুমরুডদ্র্যং তব মধ্যে বিরাজিনি। স হরস্য করগ্র।হঃ করগ্রাহামিদং হরেঃ॥ (৮০) 
তত্র লগ্ড-শন্দে|ই্লীলঃ। তেন “বৃথা ডমরুড ন্বর্যম’ ইতি পাঠ্যম্। 
হতৰূত্তঃ ছন্দে।গতবৈবপ্যং গুরৌ লঘুত্বম। যথা 

শশিমুখি সখি রধিকেহধিকাসি, গুণবিভবেন সমস্তসুন্দরীভ্যঃ। 
তুয়ি নিহিতমন! মনাগপি শ্ী-ব্রজগতিসৃন্ুরূপেতি নান্যপ।ৰ্শ্বম্ ৷ (৮১) 

অত্র পাদান্তো লঘু্তরুর্বেতি বাক্যবলাৎ কৃতে| লঘূুবৰ্ণবিন্যাসে| হতবৃত্ততাং ব্যনক্তি। তন্তু দ্বিতীয়" পাদান্তে শোভতে, ন তু চতূর্থপাদান্তে, বন্ধশৈথিল্যা। প্রথমতৃভীয়পাদান্তে তু নৈব। এবমাৰ্যাস্স চ 
গণকৃতা বিরুদ্ধতা। যথ|-- 

গোকুলললনামণগুল-রতিরিণপ।ণ্ডিত্যমুগ্ধ মধুরঞজীঃ। 
জ্ৰীত্ৰজরাজকুমাৰো|, রাসবিলাসে কুমারয়তি॥ (৮২) অত্র দ্বিতীয়তৃত্ীরগ্ণণৌ সকার-ভকারৌ বিরুদ্ধৌ। তেন ব্ৰজললন৷মণিম।লারতীত্য।দি পাঠ্যম্। 

> ৷ মোহনে| মাদনো। (ক), মদনে| মোহনে| (থ্)। 
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এবং রসাননুগুণং বৃত্তং চ হভ্ৰুত্তম। পজকটিকাদি শৃঙ্দারকরুণাদে বিরুদ্ধম হান্তশান্তাদৌ ন। 
শৃঙ্গারে যথা 

হে সখি ম। কুরু মনমখর্ব মানঃ সৌখ্যং গ্রনতি হি সৰ্বম্। 
কুরু সানন্দং হৃদযরমনন্দং, রসভরকন্দং ভজ গো৷বিন্দম্ ॥ (৮৩) 

হীনপদং যথ|--‘কমলমুখি বিচিত্ৰস্তাবধিঃ কে।ইপি দৃষ্ট-স্তরণিদ্ুহিতৃতীরোপান্তম্য গ্রযান্ত্য। অত্র 
ময়েতি হীনপদম্। তেন “তরণিদুহিতৃভীরং হন্ত বান্ত্য। মরা’ ইতি পাঠ্যম্। 

অধিকপদ্ং যথ|_-নিবজলধরধাম। শ্ঠ।মলো ইয়ং কিশে।র£ ইত্যত্র নবজলধরধাম। ইত্যনেনৈব সিদ্ধেঃ 
শ্যামল ইত্যথিকম্। তেন ‘নবকুবলয়দাম-শ্যামলোহয়ম’ ইতি পাঠ্যম্। 

কথিতপদং বথা--কিলয়তি জলকেলিং মন্তমাতন্রকেলিঃ। আত্র কেলিং কেলিরতি কথিতপদমূ। 
তেন ‘মত্তমাতঙ্গলীলঠ ইতি শুদ্ধমূ। 

প্রহ্থলৎপ্রকর্ষং পূৰ্বাৰ্ধে উৎকর্ষ উত্তর।ৰ্ধেইপকৰ্ষশ্চেত্তদ। প্রস্থলত্গ্রকর্ষব।ক্যম্। পতহগ্রকর্ষমিত্যর্থঠ। 
যথ|-- হরি হরি হুরিণাক্ষীলক্ষবক্ষোজহা র-ক্রটনপটিমশ।টাগাটন্টুদর্গ়। 

অয়মদরমুদীরো ইলীকঘট্র।ধিপত্যং, কলয়তি২ পথি গব্যে দানলীল।ং দধ।নঃ ॥ (৮৪) 
তত্র পুর্বা্ধাদুত্তর।্ধে পতন্নেব প্রকর্ষঃ। আত্র সম।গ্পুনরান্তত্বর্চ ‘কলয়তি পথি গব্যে ইত্যনে- 

নৈবাকাঙ্ক।সম!ণ্ডেঃ ‘দানলীলাং দধ।নঃ? ইতি পুনরুপা্তমৃত। তেনে৷ত্তয়াৰ্থ পুর্ববীকিত্য পাঠ্যম্, তথ| 
সতি দোষদ্বরহানিঃ। 

নগ্যন্ম তযে।গোহসম্মতে! যোগে! যত্ৰ, অভবন্মতষে।গ ইন্যর্থ। যথ।-- 
বস্তাজ্ঞ! বিধিমৌলিম।ল্যমধুগী বং সেবতে,শঙ্করে| 
যন্মিন্ সর্ব মিদং চর।চরগুরৌ কৃষ্ণে ত্রিলে।কী যতঃ। 
যেন।কারি সমস্ত-দ।নব-বধূৰৈধৈব্যমূৰ্বীভরং । 
যে| জঙ্তে বলিমৰ্পরন্তি বিবুধ| যস্মৈ স প।য়।জ্জগৎ ॥ (৮৫) 

অত্র ‘কৃষ্ণে’ ইতি পদং বিশেন্ং প্রথমান্তং যদি স্তাৎ, তদ! ভবন্মতযোগে| ভবতি। বচ্ছান্দৈ- 
নিদিষ্টম্ত তচ্ছৰ্দ।ৰ্থ্ত কৃষ্ণপদস্তা বচ্ছব্দ।ৰ্য়ে এব প্রবেশেহভন্যতযে।গঃ। ভেন-- 

যন্যাজ্ঞ। বিধিমৌলিমাল্যমধুপী বং সেবতে শঙ্করে। 

যেনাকারি সমস্ত-দ।নব-বধুৰ্ধৈব্যমূৰ্ণীভরম্ ৷ 

যো জহে বলিমর্গরন্তি বিবুধ| যন্মৈ ত্ৰিলোকী যতো! 

ইৰ নু যন্মিন্ সর্ব মিদং চর।চরমসৌ কৃষ্ণঃ স পয়।জ্জগৎ ॥ (৮৬) “ 
তি শুদ্ধম্’। 

তথাপি বিভক্ত্যক্ৰমদে।যঃ। তেন-- 

যে! ভক্ত্যৰ বণীভবেৎ পশুপতির্ষং সেবতে যেন ভু- 

শ্ৰিৰ্ভার|” বলিমর্পরস্তি বিবুপা যন্মৈ ত্রিলোকী বতঃ। 

বস্তাজ্ঞ। বিধমৌলিমাল্যমধুপী যম্মিন্ সমস্তং জগৎ 

সোইয়ং গোপবধুবিলাসরসিকঃ কৃষ্ণ হস্ত বঃ শ্রেরসে ৷ 5) 

ইতি শুদ্ধম্। 
ৰা খধাম- ৬); ২ | কথয়তি (9); ৩ ৷ পুনর্লত্তম্ (৬); ও | বরম্ (9); ৫] নির্ভর (চ) | 
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যথা ব|-- মুঞ্চত ত্বয়ি দুশোঃ পদবীং মে, যেন যেন শৃণু যদ্যদবাপ্তম্। 

জীবনেন কটুতা মরণেন, প্রার্থযত। প্ৰিয়ভয়| পরিব।দঃ ॥ bs) 
তত্র শৃিতি ক্রিয়ারাঃ কর্মাপেক্ষিত্বে জীবনাদেঃ সর্বস্ত কর্মনে দ্বিতীয়া স্তব মতম্, বাক্যাৰ্থকৰ্মতে 

জীবন।দেঃ প্রথগান্তত্বমেব মতম্, ভদুভয়াভাবেইভবন্মতবে।গ ইতি কোচ । বস্তুতস্ত বাক্যার্থকর্মতে 
যেন বেন যদ্যদবাপ্তং তচ্ছ,ব্বিজ্যনেনৈৰ বাক্যাৰ্থম্চরিতার্থঃ। পশ্চাড্জীবলেন কটুভাইৰাপ্তেত্য। দিন| 
লিঙ্গব্যত্যয়েন।ম্বয়েন নোক্তদোযঃ। অবাপ্তমিত্যত্ৰ অবাগীতি চে ক্ৰিয়তে, ভদ। সুতরাং ন দোষঃ। 

যথা বাঁ স্ব/ভিরূপ্য-কমলাকর-জাতে, পঙ্কজে ইব সহ ভ্রমরাভ্যাম্। 
নিঃসরন্তরকপামকরন্দে, মাধবস্তা নয়নে রুরুচাতে || 5) 

তত্র স্ব-শব্দে| যাধবে বিবন্ষিতঃ। স তু বাক্যমৰ্য৷দয়|” কর্তৃগতত্বেন এতিভ।সম।নে| নয়নভ্রমরগত 
এব জাতঃ। তেনান্ডিরপ্যেত্যেব শুদ্ধম্। - 

সঙ্কীৰ্ণং বথা_ 
মা কুরু ম।নিনি কৃষ্ণং, পদগতমুখ।প্য বিষমবিষতীক্ষুমূ। 
আলিম ভুবনমঙ্গল-মঙ্গলমন্তর্মলং ম।নম্ ॥ (৯০) 

অত্র বাক্যদয়ন্তং পদ|নি ব্যত্যয়েন ঝাক্যদ্বরান্তর্গতামি। একবাক্যগত-পদনা মন্টো ভ্যাসঙ্কুলত্বেন তু 
ক্লিষ্ঠমিতি ভেদঃ। 

অর্ধান্তরৈকবচকং যথা-_ 
কিমিন্দুঃ কিং সরঞিজং কিমাস্তং ললিতাজি কিম্? 
খঞ্জনৌ কিং স্থারশরে৷ রাধে কিং লে।চনে তব? (৯১) 

আত্রোত্তরার্ধ শ্তৈকং কিমিতি বাচকং পুর্বারধান্তে। ই 
পদান্ততপতিতং রাধে পথ্য কৃষ্ণং রুষং ত্যজ। ভন্মম শ্ৰয়তাং বাণী গাঢ়ে| মানঃ পরং বিষম্ ॥ (৯২) 
অত্র তচ্ছব্দঃ পূৰ্বৰ্থণ|ক্যস্থ') তৎ তন্মাদূরুষং ত্যজেত্যর্থ;। স তুন্তরাধাদিস্থ ইতি তথা। 
আনভিহিতবাচ্যং যথ|-- 

কালে হরির্মগ মনোরথণুরবন্ভী, কাহং ন মে গুণলবে| ন কলাগুকশ্চ। 
কিং দুতি দুনয়সি মাং ত্বমলীকয়ৈব, বাচ| বিচারয় কথং স বশে| মম স্তাৎ? (৯৩) 

অত্র মনেরথশ্ত।পি দুরবন্তাঁ গুণস্তাপি লবঃ কলায়| অপ্যণুক ইন্যবশ্যব।চ্যমনভিহিতম্ ৷ 

১" ৷ বণিতাদি মুপুৱাদিয়ু, বিহগাদিয়ু কুজিতাদীনি । 
উণিতাদি চ জলদাদৌ, ভের্যাদিয়ু ভাতাদীনি | 50) 

১১। মণিতাদীনি চ সুৱতে, ৰবাদিঃ ভেকাদিযু প্রসিদ্ধিৱিয়ম্ / 
অস; বিপর্যয়ে স7াৎ, প্রাসাদ্ধিধুত'দুষণং বাক্যে ॥ (৯৫ যথ|-- 

ধিনোতি ৰাধে মচ্চিত্তং মণিমঞ্জীরয়ে।স্তব। র চি বৈ! নবঘনস্তেব সন্তপ্তানাং শ্ৰুতিদ্বয়ম্ ॥ = (৯৬) অত্র রব-শব্দো। বচননিষ্ঠ এব। 

চা: 
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অপদস্থমস্থানস্থং পদং যথ|-- 

বিবাহবেষেণ ভদ্র! মুরারে-্বভুব যা শ্রী; কবয়স্ত কে তাম্। সপত্নভাব।দিব সাভ্যসূয়া, সরস্বতী কপি ন তাং ব্যনক্তি ৷ 6) 
অত্র তাং ন ব্যনক্তীতি স্থানস্থিতত্বম্। ভদভাবে ভথ।৷। 

তেন “বাণ্যেব ভাং ক্কাপি চ ন ব্যনক্তি’ ইতি ৰাচ্যম্। যদি সম্নিকর্ষ এব স্থানে বৈজাত্যং ভদৈব 
দোষ ন তু বিপ্রকর্ষে ; যথা ‘বাণী ন কুত্ৰাপি চ ভাং ব্যনজ্তি’ ইতি চ বাচ্যম্। যথা বা ‘ন মে বাণী 
ৃন্দাবনরমণলীলা মৃতকে, নিমগ্নাপুঃথ।তুং এভবতি কথং যাতু পরিভঃ।’ ইত্যাদি। যত্ত, (কিরতাজুনীয়ে 
৮৩৭) “অং ন কাচি২” ইতি, তত্র ‘ন ক।চিজ্জহৌ, আগ তু সর্বৈব জহ্বৌ” ইতি বিরুদ্ধার্থজননম্। 

অন্থানস্থপমাসং যথা 
কিং লুমেন ঘণাবলীং বিধুনুষে কিং রে ক্ষুরক্ষোদনৈঃ 
মাং ক্ষুভসি বিনুগ্তাং নিজমহঃ-কণ্ড১ঃ সমাসাগ্য মান্। 
ইং দোস্তটঘট্রনোস্তট-করধ্বান-প্রতিধ্বানিত- 
ন্মম।ভূৎকন্দরবৃন্দগৰ্ভ’ময়তে গোষ্ঠাদরিষ্টং হরিঃ॥ (৯৮) 

অত্র তুদ্ধস্ত ভগবত উত্তৌ ন সমাসঃ। অন্ুদ্ধন্ত তু বক্তন্তরস্তেক্ডৌ স ইতি তথ!; তেন ‘কিং 
লাঙগুলবিঘটনক্ষভঘনবৃযহং ক্ষুরক্ষোদন-্ু ভ্যৎন্সম তটমুক্ষলক্ষযুগপ্ সংরাবমভ্যেষি রে। ইথং দোস্তট- 

ইত্যাদি যদি স্তান্তদ| ন দোষঃ। 
গভিতং প্রকুতব!ক্যেইপ্রকৃতবাক্যস্ত গৰ্ভস্থিতিঃ। 

যথ|-- ঝঞ্চীনিলমিব লবলী, প্রণয়লত! ন সহতে দীর্ঘাম্। 
গ্রতিঘ।ং প্রিয়সখি ভন্বং বদ৷মি তব মাতিকোপিনী২ ভূয় ॥ (৯৯) 

তত্ৰ ‘তত্ববং বদামি ভব’ ইতি বাক্যান্তরং গভিতম্। অতঃ ‘প্রতিঘাং মানিনি রাধে তেন ত্বং মাতি- 

কোপিনী ভূয়া? ইতি সাধু। 
ভগ্নক্ৰমে| ভগ্নপ্রক্রম ইত্যর্থ। স চ কারকবচনপর্যায়াদিক্রম্ভঙ্গাদিত্বেন বহুধ| ভবতি। 
যথা 

কাচিদ্বীণাং মুরজমপরা। কাঁপি বংশীং দধা না, কাণ্চিত্তালং করকিশলয়ে তালধারিত্বমাপ্তাঃ। 

চত্রু$ সঙ্গীতকবিরচনাং র।সমধ্যে কয়াচিদ্নগানং নাঁনাস্বরপরিমল।মোদওমুচ্চেবিতেনে ॥ (১০০) 
তত্ৰ কাচিদিতি কারকক্রমন্তঙ্গঃ। কাশ্চিদ্রিতি বচনক্রমভঙগঃ। তেন কাশ্চিদ্রিতি স্থানে কাচিদিত্যেব 

পাঠ্যম্। আ্ত| ইত্যত্ৰ বিসর্গভাবম্চ, চক্রুরিত্যত্র চক্রে ইতি চ। কয়াচিদিত্যত্ৰ রাদমাসাপ্ত কাচিদ্- 
গানং নানাস্বরপরিমল।মেদম।বিন্চকার, ইতি পাঠ্যম্। 

পর্যায়ক্রমে! যখাঁহরেঃ কৃপা কাপি সমুজ্জিহীতে, মুকুন্দভক্তেফু ন চাপরেষু। অত্র পর্যীয়- 

ক্রমভঙ্গঃ। তেন হহরিগ্রিয়েঘেব ন চাপরেষু ইতি বাচ্যম্। ইদং যে প্রাচীন! দেবতাদিব্ষিয়ে রসং ন 
মন্যন্তে, তেষাং মতানুরে।ধেন লিখিভম্। তে তু সত্যং ব্য।হ্রন্তিঃ ভ্রীভগবন্তং বিনাহন্েষ1ং নামান্তরা- 
ভাবান্তেদপ্রতীতিঃ স্তাদেব, তত্তন্নান্না প্রসিদ্ধস্তা জীভগবতস্ত নামান্তরাখ্যানে ন পর্বায়ভ্রমভজদোষঃ 
তস্ত নানা মনন্তত্বাৎ। ত্র তু জুতরাং ন দেব হরিমুকুন্নয়ো ভেদ প্রতীতেরভীবাৎ। অত্র কথিত- 

পদাশঙ্কাপি ন কার্য । ই 
১] অধ্য- (৬); ২। -কোপন| (খ); ৩] পরিমলং মোদ- (ঘ,ঙ) | 
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রি ১২। বিষাদে বিস্ময়ে হর্ষে কোপে দৈন্যেংবধারণে । 
উদ্দেশ্যপ্ৰাতিনিদে শ্য-বিষয়ে চ প্রসাদনে / 
অনুকম্পাদিকে চাপি পৌনৱণ্ডনাং ন দুষ্যাতি ৷৷ ইতি ৷ (১০১) 

তত্ৰ উদ্দেশৃ-প্রতিনিৰ্দেশ্যবিষয়তৈব। 
যথ|-- ন ভজতি ভপসা ব্লগঃ ক্লমত্বংৎ বিষয়ভবং ন সুখং স্ুখত্বমেতি। 

বিষমপি চ বিষস্ত নাশকং স্যা-ম্নহি সদ্বশে সদৃশত্বমেব লিত্যম্ ॥ (১০২) 

ইত্যাদৌ পৌনরুজ্যং তচ্ছব্দেন নিৰ্দেশে| বা গুণঃ। আদি-শব্দ।দৰ্থান্তর-সংক্ৰমিতেইপি । যথ|--(তৃতীঃ- 
কিরণে ৫) ‘ফলমপি ফলং মাকন্দানাম্’ ইত্যাদি। 

যত্ৰ তু আরম্ভ এব ক্রমে! নাস্তি, তত্র ভগ্রক্রমদোষে। নাস্তি । যথা 
আলিঙ্গন বাছুদা যাস্তনুমনুরময়ন্ নর্মনাং তুঙ্গভদ্ৰাং 
চুদ্ধন্ ভদ্রাং বিকর্ষন্ নিরবধিসুরসে! দেবিকায়া রসেন। 
বাস্তত্যাঃ কেলিলুব্ধে। মুখনিকটমলচ্চন্দ্রভাগো ইর়মুচ্চঃ 
কাবেরীবারিখেলাং কলয়তি রমণীমণ্ডলে কৃষ্ণসিন্ধুঃ ॥ (১০৩) 

এবমন্যাদপু্হ্যম্। 
ন বিদ্যতে ক্রমে! যত্ৰ তদক্ৰমম্। যথা__ 

ইহ ময়ি সুখং নিদ্রামাপ্ডে কয়া মম চোরিতা 
মণিমুরলিকা হারঃ কণ্ঠাৎ স চাঁধিকদুর্লভঃ। 
নিগদিতমিতি শ্ৰুত্বা পত্যুরবিহস্ত বিহুস্ত সা 
নিভৃতনিভূতং চেলাঞ্চল্যা মুখেন্দুমপ।বৃণো ৷ (১০৪) 

অত্র হারম্চায়ং মণীজ্দ্কুলে৷জ্জলঠ ইতি চকারস্থিতৌ ক্ৰমন্তদন্যাথ৷ইত্ৰুমঃ। এবম্ ‘ইতি নিগদিতং 
শ্ৰুত্বা’ ইতি ক্ৰেমস্তদন্যথ৷ইক্ৰুমঃ। অস্থানস্থপদ।দর্রায়ং ভেদঃ। তল, তথাভূতমপ্যন্বমবোধং ঝটিতি 
করোত্যেব, ইদন্ত ন তথা। অমতে। বিরদ্ধঃ পরার্থঃ পরস্ত রমস্তাে। যত্ৰ তদমতপরার্থম। যথা 

হরিপরিচয়ান্মীবী মোক্ষং গতা গতবন্ধন-প্চিকুরনিকরে। হারম্চায়ং গুণেন বিরোজিতঃ। 
দশনবসনং নিলেপত্বং জগাম মৃগীদৃশ।ং, স্তরতরভসে৷ জ্ঞানাভ্যাসাদতীব বিনিষ্যাতে ॥ (১০৫) 

অত্র পরার্থঃ শান্তরসঃ শৃঙ্গাররসে বিরুদ্ধ ইত্যমতপরার্থমূ। তেন ‘ইহ্ বিহরণে২ নীবী’ ইত্যাদি পঠিত্ব৷ 
চতুর্থচরণে ‘ঘনরসময়|ভ|বঃ কামোৎসবশ্চও সমোহভবৎ ইতি পাঠ্যম্। 

এবং বাক্যদোষানুক্ল| জর্থদে।বানাহ,_ 

১৩। কৃষ্টোহপুষ্টব্যাহত-,পুনক্তক্ত-গ্রাজয-দুক্রমা আগি চ। 
সংশয়িতো হেতুহতঃ, প্রাসিভিবিদযাবিক্রদ্ম্চ ॥ (১০৬) 

১৪। অনবীকতঃ সবিয়মোহ-নিয়মেহনিয়জন্তথা সনিয়মে চ। 
সামান্য সাবিশেষও, সামান্যযুতো বিশেষে চ ॥ (১০৭) 

৯1 অনুত্ৰম্যাদিকে (ঘ/ড) ; ২ | হরিবিহরণে (ঘ) ; ৩। কামোৎসবস্ত (6) | 
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১। সাকাউংক্ষো নির্বাহে, পুরণকারী বিল্ূপসহচাৱতঃ | 

ব/ন্যাবিকুজো বিধ্যনু-,বাদাহযুক্তত্তথাহশ্রীঃ ৷ 
._ ভ7ভগুনঃকীক্কত ইতি, দুষ্টা অর্থান্ত বিংশাতিজ্তিযুতাও ॥ (১০৮) 

গ্রত্যেকেনো দাহ্রণানি, ব্যম্ভেন (সপ্তঘকিবণে ৫৭) ‘ননং শ্রীকরমাসাদ্ধ’ ইত্য।দি। 

১৩৫ 

তত্র যমাঙ্ুজনিৰ্বযুন| ; পক্ষে নিয়ম, যমলিরমেতি গণন।ক্রমাদিতি কষ্টোহৰ্থঃ> 

১৬। কিন্তয়ং চিত্রকাব্যাদৌ ন দোষো ন চ বা গুণঃ || (১০৯) 
অপুষ্টে। যথা. কৌন্তভমহস। বন্ধণ,স্ুলমিদগাভাতি রাধিকাজানেঃ। 

উদ্ভদ্দিলমণি২কিরণৈ-রভিবিভতা গগনসরণীৰ ৷৷ 
অত্রাতিবিততত্বমপুষ্টম্ ৷ 
ব্যাহতো যথ!-- বন্য স্চল্দনচক্পিকা-সরসিজ-গ।লেয়বর্ষেপল- 

স্পর্ণ।*দপ্যধিকং ত্রচাং স্থখকরঃ স্পর্শে। নিদাঘাহলি। 

গেয়ং লে।চনকৌমুদী মম সখে র।ধ। হিমন্তাগমে 
বক্ষে।জদ্বিতয়ে।ঘণৈব হরতে শীভন্ত ভীতিং চ মে ৷ (১১১) 

তত্র চন্দ্ৰকায়। অপ্যধিকে। যস্তা৷ঃ স্পর্শ? ইতি ভন্ত। অপকর্ষঃ সূচিতঃ, পুনঃ সেয়ং ‘লোচনকৌযুদী’ 
ইতি তন্তা এবে৷ৎকৰ্ষে ব্যাহতোহর্থঃ। হেল “মেরং চিন্তরস।য়লম্ ইতি প।ঠ্যম্। 

পুনরুক্তে। বথ|--প্রেরসি র।ধিকে কথং মে।রৌ সতি ভুম|বুপবিশ্যতে। 
তথা হি--  উরুঃ গীঠমুরে। বিল।সশয়নং লীলে।পধানং ভুজৌ 

খেল।জং করপল্লবে| মণিময়াদর্শ; কগোলম্থলী। 
আ।চম্যংঃ ব্দনান্কুজ।সব-রসঃ স্বেচ্ছোপদংশোহধরে। 
মন্যুৰ্ভিস্তৰ বল্লপতে মধুমতী সিদ্ধি? স্বয়ং সাধিত| ॥ (১১২) 

অত্র কন্দর্গগপ্জারী-ল।টিকা রাং চুর্ণিকার।ং ‘প্রেয়গি রাধিকে? ইতি সম্বোধনে সতি পুনঃ! ‘বল্লভ’ ইতি 

সন্বোধমমর্থপৌনরুভ্্যম্। তেনঃচুর্ণিকারাম্ “পি” ইতি সন্বোধনে সতি দোবহানিঃ। “মধুমভী সিদ্ধি? 

ইত্যব্রৈব৬ সমাপ্যতে চে, ভথাপি "স্বয়ং অ।ধিত। ইতি নির্বাহে পুরণক।রী দে।বঃ। এবং ‘মধুমতী’ ইতি 

সামান্যে সবিশেষঃ। ‘মন্মুভিরেব’ ইতি |ববন্িতে সতি সনিয়মেইনিয়ম2। তেন ‘মধুমতী কাহপ্যেব সিদ্ধিঃ 

গরা? ইতি চে ক্ৰিয়তে, তদ! পুরণকারিদে।বহানিঃ। কিন্তুনিয়শে সতি সনিয়মদদোবঃ। তন্ত্েণ চত্বারো 

দোষ! দৰ্গিতাঃ। ভেন ‘স্বেচ্ছোপদংশোহধরঃ, প্রায়েহয়ং মম বিগ্রহঃ খলু তব ক্রীড়োপহ।রঃ পরঃ ইতি 

পাঠে অর্বদোষহানিঃ। কিঞ্চাস্ত তৃতীয়চরণং চেচ্চতর্থচরণং ভবতি, ভঙা দুক্রমদোযোহপীতি। কিঞ্চ 
‘্রায়ে।ইয়ং মম কায় এব হি ময়| ভোগায় তে কল্পিত? ইতি গ্রাম্যোহপি। 

সংশয়িভঃ সন্দিদ্ধে| যথ৷-- _- জিন 

নৃদেহমাসাগ্ভ নিষেবণীয়ং কিমত্র তাত্রোপদিশন্ত ভব্য।ঃ। 

গোবিন্বপাদান্ুরুহ।সবঃ কিং, দ্রীরত্ববক্রু স্ুরুহ!সবঃ কিম? 
(১১৩) 

তত্ৰ শান্তশৃস।রয়োঃ শান্তস্কেৰোপদেষ্যত্বা’দসন্দি্ধত্বে প্রশ্নে দোষঃ। 

৪। আচাম্যং (খ,গ,চ); ৫। পুনরপি (কচ); ৬। ইত্যত এব (ঘ); ৭। 

(১১০) 

১। কষ্টার্থঃ কে); ২ ৷ -দিনকর- (ক); ৩! -স্তন্দা- (ক); 

উদিশ্যতবাৎ (থ) ; ৮ | অসন্দিঞ্ধে (ঘ)। 
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১ অপি দেশঃ স কিমাস্তে, শ্রবণশলাকেব কোকিল!লপ্ডিঃ ৷ 

দ্াবানলকীল| ইব, ন যত্ৰ সখি চক্দ্রমসঃ পাদাঃ ॥ a 

তত্র কোকিলালপ্ত্যাদেঃ অবণশলাকাদিত্বে হেতুর্নোক্তঃ। ভেন_‘প্রিয়বিরহেণ স দেশ৷, শ্ৰবণ. 

_ শলাকেব যত্ৰ ন পিকোক্তিঃ। ন চ দবদহনজ।ল ইব বা যত্ৰেন্দুদীধিতযঃ ৷ ইতি পাঠ্যম্। 

‘অপি দেশঃ স কিমাস্তে, শ্রাণশলাকেব কোকিলালপ্তিঃ। দাবানলকীল| ইব, দয়িতবিয়োগে ন 
যত্ৰ শশিত|সঃ ৷} ইতি চেত্বদ। ব্যঙগাবিরুদ্ধে। ভবতি; যন্মিন্ দেশে ব্লীভান্তরং লভ্যভ ইতি ব্যদ্যে বিরুদ্ধম্। 

প্রসিদ্ধিবিরুদ্ধো যথা _ 
ত্বমনাকুল-বকুলতরো” মত্তঃ খলু স্বুভগ এবাসি। 
রাধায়াঃ পদকমলজ-,ঘাতাদ্যদকালে ফুল্লোইসি৯ ॥ 1558 

তত্র পল্নিষ্যাম্চরণাঘাতেন রক্তাশে।ক এবাকালে ফুল্লতি, মুখমদিরাগণডুষেণ হি বকুল ইতি কৰি- 

জম্পরদায়প্রসি্ধিঃ। তদন্যথা চেৎ গ্রসিদ্ধিবিরুদ্ধোহর্থ;। তেন 'রাধায়। মুখমদির।গণ্ডুষবল।দকা লফুল্লো 

য ইতি বাচ্যম্। 

বিঘ্যাবিরুদ্ধঃ শাস্ত্রবর্ুদ্ধে| যথ|--‘আয়ং মহত্ব! পরমস্তপস্থী, স্নায়ী নিশীথেষুং নিশীথভোজী’ ইভ্যাদে৷ 

গ্রহোপরাগাদিকমন্তরেণ রাত্ৰিস্নানং ধর্মশ।জ্্বিরুদ্ধম্, নিশীথভোজনমপি তথ।ঃ যদ্ধ্যপহাসপরমিদং তদ! 
ন দে।বঠ স্ততিপরত্বে তু দোষ এব। 

যথ| বা নখান্কিতং দোসুটমঙ্গদস্ত৷রোপেণ গোপায়তি কাপি গোপী। 

উরে|জয়োঃ কাচন চুম্বলগ্নং, তাম্বূলর।গং ঘুক্ছণৈঃ পিনষ্টি ॥ (১১৬) 
ইত্যাদ৷বঙ্লদস্থানে নখক্ষতং স্তনয়ে|শ্চ চুক্ঘনং কামশান্তবকৰুদ্ধমু। এবং যেস্ত যচ্ছাস্ত্ং ভস্থা ভদ্িরুদ্ধতবং 
দোবঃ। 

অনবীকৃতো| যথ|-- 
জাতং কুলে ধনবতাং মহতাং ততঃ কিং, শাস্তেষু বুদ্ধিরখিলেষু কৃতা ততঃ কিম্? 
পুণ্যানুবূণি বিহিতানি জনৈস্ততঃ কিং, বিস্তারিতং চ ভুবনেষু যশস্ততঃ কিম্ ? (১১৭) 

, অন্র ‘ততঃ কিম্’ ইত্যেতৈরর্থোহনবীকৃতঃ। তেন ‘কৃষ্ণে রতিহি পরমং পদমাতনে|তি’ ইতি নবী- 
কৃতঃ স্যাৎ। ট 

সনিয়মোহপি দে।বঃ “ধুমতী কাপ্যেব সিদ্ধঃ পরা? ইত্যত্র দর্সিহঃ। অনিয়মশ্চ ‘মন্মুৰ্ভ্তিরেব) ইতি 
যন্ন কৃতং তেন তত্রৈব দৰ্ণিহঃ। সামান্যে বিশেষন্চ (১১২তম গ্লে৷০) ‘মধুমতী সিন্ধি? ইত্যটজরবও মধুমতীতি 
বিশেষগননর্দেশে দর্শিতঃ। বস্তুতঃ সিদ্ধিসা মা চ্যামেব নির্দেটুং যুজ্যতে। 

বিশেষে সামান্যং বথ৷-- 
ভাগ্যাধিক্যত উত্তরোত্তর-সমুৎকর্যাবধিভ্যে। গুণ- 
গ্রামেভ্যো পি বল।ধিকস্তন্ধুমতাং* কোহপি স্বভাবোদয়ঃ। 
জন্ম ক্ষীরনিধো শ্রিরঃ সহজত| শ্রীকষ্ণবক্ষস্থলে 
বাসে। হন্ত তথাপি তন্ত ন মণেরন্যোতি বাদে! হতঃ৬ ॥ (১১৮) 

১ ৷ অকাঁলফ্ুুল্লোহসি (৪১5) : ২ ৷ নিশীখে চ (৭); ৩। নিদ্ধিরিত্যত্ত তত্তৈৈ (ক,খ,গ) ; ৪ | সিদ্ধিবিশেষ- (ক); ৫ ৷ তনুভূতাং (৬); 
| গতঃ (ঘ,ঙ) । ৰু 
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£ ১৩৭ 
অত্র বিশেষে কৌন্তন্ছে সামান্যন্ত মণেনিৰ্দেগঃ 

গণেশ: | তেন ‘বাসে! ব ত 
নে| গতা? ইতি পাঠ্যম্। | বস্ত তথাপি কৌস্তভমণেস্তস্তাশ্মত| 

সাকাডেস্। যথা 

থ।হইকুথ। মানিনি ৯ o ত 

না লা ৮০ eS aS ১ কৃপামপারে। গুণবারিধিস্ডে ৷ 
অত্রায়ং কৃষ্ণে। নোপেক্ষিতুং বোগ্যঃ নাপি বরং ক্লে 

স|কাঙ্ক্ষঃ। 

নির্বাহ গুৰ্বণকারী ভু (১১২তম"গ্লে৷’) ‘ধুম ডী সিদ্ধিঃ স্বয়ং সাধিভা? ইত্যত্ৰ স্বয়ং সাধিতেতি পুরণ. 
কারী মধুষভী সিদ্ধিরিভ্যেতাবতৈৰ নির্বাহ স্যাৎ। ইযমেব দোযমপদঘুক্ত ইতি পূর্বে পঠন্তি। _ 

বিরূপসহচরিভঃ সহচরভিম্ন ইত্যর্থঃ। স বথ৷-- 
স্তবেন লজ্জ। দ্রবিণৈরমত্তভা, শ্ৰুতেন ধৈর্ষং যণস।তিনজ্রতা | 
দোষেণ ভাগঃ প্রণরেন বধ্যত|, সতামিরং স্বারসিকী হি রীতিঃ॥ (১২০) 

ভার স্তব।দিভিগ্লৎকৃষ্টৈঃ সহুচরৈর্দে বত পরো নিকষ বৈরিপ্যম। তেন ‘দানৈরতৃপ্তি? ইতি পাঠ্যম্। 
ব্যঙ্্যবিরুদ্ধস্ত (১১৪তম-শ্লে।০) ‘অপি দেশঃ স কিমাস্তে শ্রাবণশল।ক। ইত্য।দৌ প্রাগেৰ দর্সিতঃ। 
বিধ্যযুক্তে। বিধেরস্য।্যথ। স্থিতিমন্ত।। যথা 

ুহুর্ললিভর| রাধে ত্বং প্রষকৈঃ প্রবোধিতা। ত্বরাইমমীক্ষ্যকা রিণ্যা তথাপি ক্ৰিয়তে হঠঃ॥ (১২১) 
অত্র ত্বং প্রঘতৈঃ গবেধ্যসে” ইত্যেব বিধেয়ম্, ভদন্তাথ| স্থিতৌ বিধ্যযুক্তঃ। ূ 
জনুৰ।দ।যুক্তে| থা 

জরি পরভৃত ভস্তাঃ কণ্ঠনাদেন তত্তাং ভব নিপতিতমক্ষি এ৷য়সে| বিস্ময়েন। 

বিরহিহ্াদরকালব্য।ল ম| বঞ্চয়েথাণ) কথয় কথমিদ।নীং লপ্স্যতে কুত্ৰ’র।ধ|? (১২২) 
অত্র বিরহ্হিদয়ক।লব্য।ল” ইতি নান্ুুব৷দ্তাম্) কুতঃ কথয়েতি গ্রার্থনাফলাভাবাৎ*। তেন ‘মম 

ৰুুচিসদৃশত্ব। ন্বিত্ৰ’,ইত্যনুব৷ত্তম্ ৷ 
তাঙ্লীলে। যথ|-- 

(১১৯) 

শয়িভুং বোগ্য। ইভ্য।কাঙ্জ্ষ।মপেক্ষত ইতি 

আদিৎসর।ইংশুক|নাঘুন্নতভূজবিরুধ।ং কুমারীণাম্। 

পশ্ঠতি হরে বিরেজে, গতবসন।ন|মধো দৃষ্টিঃ ॥ (১২৩) 

অত্র ‘ত্র দৃষ্টি? ইতি বিবক্ষিতম্। ভত্রাধো ৃষ্টিরিতিং যৎ গ্রতীর়তে, ভদেব|শ্লীলম্। তেন ‘গভ- 

বসনানাং নত। দৃষ্টি? ইত্যেব শুদ্ধম্। 
ত্যক্ত-পুনঃস্বীকৃতে। যথা_- - 

ন চক্দ্রেণান্তাত্তে তুলরিতুমিদং সাহসমহো, মমাস্তে তেনৈষ। স্ততিরগি ন চন্দ্রানন ইতি । 

ন চন্দ্ৰে লজ্জাবাংস্তদূপি যদ্ুদেতি শ্মিতমুখো) ধিগেনং যং নাশ্বদ্গ্রপয়তি কুছরাব্রিরসতী ॥ (১২৪) 

অত্র স্ততিরপি ন চন্দ্ৰানন’ ইত্যেবোপসংহারঃ কৃত? তথাপি ‘ন চক্দ্রো লঙ্জাবান্ ইতি বদপর- 

মুপক্রম্যতে, তেন ত্যক্ত-পুৰঃস্বীকৃততা | A 

উক্তান্তরয়ো বিংশতির€দোবাঃ। যেষু যেথেতে দোষ! দৰ্শিতাস্তেষু তেখন্যেইপি দৌষা বোদ্ধব্যাঃ। তেন 

দোষ! অপি সঙ্করেণ ত্রিরূপেণ সংস্থষ্ট্য। চৈকরূপয়! উক্তসংখ্যাঃ শব্দাদিগতা দোবা” বহবো ভবন্তি। 

: ৰ ১। প্রার্থনাভাবাৎ (ঘ); ২ ৷ -ধোহস্দৃধ্তিরিব (চ); ৩ | শব্বাদিদোয| (ঘ)। 

৯৮. 
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তথা ছি-_শ্রুতিকটাদয়ঃ ষোড়শ পদদোবাঃ। এতে সমাসগতত্বেহগি পুনঃ যোড়শ। তেন পুন 

দ্ৰ্গণত্ৰিংশ। পদাংশে ত্ৰয়োদশ, বাক্যে ষোড়শৈৰ ; এবমুমত্ৰিংশৎ। পুনৰ্ব।ক্যমেব বদ্তুষ্টং তত্র গতি, 

লোমবর্থাদিত্েনৈকবিংশতিঃ। পুরর্থদো যান্্রয়োবিংশতিঃ। এবং চতুশ্চত্ব।রিংশৎ। সৰ্বৈকত্বে পঞ্চোন্তর- 

শতং দোষাঃ। এতে বথান্থিতি-সন্করসংস্্্য। বছুধৈবেতি ৷ 

১৭। কর্ণাবতংসাদিযু যং কৰ্ণাদি-শব্দ ঈক্ষ্যতে । 

তত্সানিধ্যাদিবোধাৎং তজ,জ্ঞেয়ং ন প্রযোজয়েৎ ৷৷ (১২৫) 

তাবতংসাদিশব্দঃ কর্ণাগ্ভাভরণার্থক এব, তথাপি তেষু কর্ণাদি-শব্দে| যদীক্ষ্যভে, ভত্তদ! রূঢ়ত্বাদি- 

এতিপন্তযর্থ জ্ঞেয়ন্। ন তদ্দুস্যামিত্যৰ্থঃ। ন ভু পএ্রযে৷জয়েৎ স্বয়ং কৰিন।ইঞাবোজ্যম্ ; “প্রক্ষালনাদ্ধি 

সন্ত দূরাদস্পশনং বরম্* ইতি ন্যায়াও। বদি দৃণ্ঠতে১ কপি, তদ। ন-দুষয়েদিতি যাব; আদি- 

শব্দও শিরঃশেখরঃ আবণকুণ্ডলং ধনুর এষু আরঢত্ব।গ্যর্থঃ। মুক্তাহারঃ% পুস্পম।ল॥ অনয়ে।রন্য/রত্বা- 

মিশ্ৰত্বোৎকৃষ্ঠপুষ্পনিৰ্গিতত্বে--কেবলহার-শৰ্দেন কেবলম।ল|-গন্দেনৈৰ তত্তৎপ্রতীতেঃ। ন প্রয়োজয়ে- 

দিত্যন্তায়মৰ্থে| বা-ইত্যাদীনাং২ কবিপ্রযুক্তত্বাৎ কদাচিৎ প্রযোক্তব্যত্বণ্ণ ন ত্রিত্যাদিদিশা পাদনৃপুর- 

জঘন-কাধ্যাদি প্রযোক্তব্য৩মতি। 

ব|চং জগাদেত্য।দিযু ব|শ্বিশেবণ ৰ্থমেব বাচমিত্যাদিপ্রয়োগঃ, বিশেষণাভাবে তু বাচং জগীদেতি 

দোষ এব,_ধাব্র্থে নৈব ততগ্রভীভেঃ। তত্রাপি ক্ৰিয়।ৰিশেষণেনৈৰ তদবগতের্ন দাতব্যং বাঁচমিভ্যাদিপদ- 

মিতি কেচিৎ। তত্ন। বহুৰিশেষণে ক্ৰিয়|বিশেষণং ন চমগুকারি। এবং পঞ্ভ্যাং গচ্ছতীভ্য।দিখপি বিশেষণে 

সতি ন দোষঃ। খ্যাতেহর্থে নিৰ্েতুত। ন দেষঠ খ্য।তেরেব বটিতি বুদ্ধেগর্থে হেতুর্নাপেক্ষতে। 

শ্রঃতিকট্যাদীনাং দৌষাণাং পরকথিতান্ুকথনে ন দোবঃ। কুচিদ্বক্গোচিত্যেনান্ুকথনং বিনাপি 

গুণোহপি, কচি দোষে। ন গুণণ্চ। বৈয়।করণাদৌ বক্তরি রৌদ্রাদৌ রসে চ গুগঃ। নীরসে ন গুণো 

ন দোষণ্চ। আক্রাগযুক্ত-নিহতার্থে শ্লেষাদৌ ন দুষ্টো। আল্লীলং তু শান্তে বক্তরি ন দুষ্টম্। যন্ত, 

“্দাৰ্ণৈঃ পৰৈ; পিশুনয়েচ্চ রহস্তবস্ত” ইতি মুনিবচনবল1হ৫ “করিহস্তেন সম্বাধে” ইত্যাদি কেচিও পঠন্তিঃ ভদ- 

সৎ; তন্তাশ্ৰীলত্বাদর্থদোষ এব। কিন্তু রহন্তবস্বীতি যস্ত শব্দবাচ্যতায়াং দো বস্তদেধ ন ত্বল্লীলম্। 

সন্দিগ্ধমপি কচিদপ্রস্তুতপ্রশংসা-ব্যাজন্তত্যাঁদিগ্রতিপাদকং যদি ভবতি, তদ! ন দোষ? প্রত্যুত গুণ 

এব। এতিগ৷দ্তপএতিপাদকয়োজ্ঞ1পকতে সত্যপ্রতীতে| গুণঃ। অধমপ্রকৃতিষু বিদুষকাদে চ গ্রাম্য 

গুণঃ। ন্যুনপদং হর্ধ-শে।ক-মান্ততীধিক্যে সতি গুণঃ। ক্ষচিন্ন গুণো ন দোষঃ। ভাথকপদং বিষাদাদে 

গুণঃ প্রাগুক্তমেতৎ৬, মত্ততায়।ন্ত বিশেষত এব। কথিতপদং ল।টানুগ্রাসেহর্থান্তরসংক্রমিতবাচ্যে বিহিত- 

স্তানুবাদে চ ু ণঃ। 

পতৎপ্রকর্ষঃ ক্ৰুমেণ ক্রোধাদিহাসে গুণঃ, ভিন্নবাক্যতয়! রসভেদে চ। সমাপ্তপুনরাত্তং কচিন্ন 

দোষে ন গুণঃ। কচিদিতি যত্ৰ ঝটিতি রসাপকর্ষকং ন স্তাদিতি বিশেষণদানার্থমেব, হত্র পুনদীয়িতে 
ন’ বাক্যান্তরত্বেন, তত্রৈব দুষণম্ ৷ 

অন্থানস্থসমাসং কচিদ্্গুণঃ। ক্রোধাগ্স্থানেইপি যত্ৰ ক্ৰে৷ধাদ্তনুকরণং তত্রেত্যর্থ। গভিতমৰশ্য" 

বিধের়ত্বেন প্রকৃতবাক্যপরিপে।ষকতে সতি গুণ ৷৷ অন্তে সৰ্বে দুষ্টা এব। 

2 | দৰ্শ্যতে (5); ২ ৷ এবমাদীনাং (95 ৩ ৷ বাক (গ); ৪ এবুদ্ধে (৭); ৫1 -বচনাৎ (ক); ৬ । -মেব (5); ৭। পুনৰ্ন দীযতে (খ}। 
> 



বউ 
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অথ রসদোষানাহ-_ 
১৮ ৷ ব্লসানা+ শব্দঘবাচ্যতও স্থায়িনাং ব্যাভিচাৱিণাম্ ৷ 

বিভাবস্যানুভাবস্য ব্যাক্তো কষ্টা চ কল্পনা" (১২৩) 
১৯ ৷ প্রাভিলোমবিভাবাদিগ্ৰহো দীপ্তিৱভীক্ষণঃ | 

বথাবিষ্তাবত্রাসৌ চ তথাঙ্গস্যাতিবিস্তাভিঃ ॥ (১২৭) 
২০। আন্দিনোহনভিসন্ধানও১ প্রক্ৃতীনাং ব্যতিক্রম | 

ৰ অনঙ্সস্ায প্রকটনং বপদোষা ইয়ে স্মৃতাঃ || (১৪৮) 
তত্র রপান।ং শব্দবাচ্যত্বং বথ|-- 

রাধাম।ধবয়ে।রেব শৃঙ্গারঃ শ্ৰুতিরে।চনঃ। বৈদদ্ধ্যং যত্ৰ পর্যাপ্তং কৃতার্থণ্চ মলোভিনঃ॥ = (১২৯) 
তত্ৰ শৃঙ্গারণৰ্দঃ। কিন্তু বিন।সঃ শ্রুতিরে।চনঃ ইতি পাঠৃম্ং। এবং রসাদি-শব্বণ্চ। এবং বীরাদয়- 

্চ। রস।দীনাং শৃঙ্গ।র।দি-পরত্ব এব দোষঃ ন ত্বান্ব।দ।দিপরত্বে, তন্ত নানার্থত্বাৎ। তেন লরসো। রসবাল্ 

রসিক ইত্যাদৌ ন দে৷যঃ। এ 
চন্দন।নিলচন্দ্ৰাংশুপুংস্কো কিল-কলস্বলৈঃ ৷ ম।ধব্যাং রজলৌ রাধাকৃষ্ণয়ে! রতিবৈধত ॥ (১৩০) 

তত্র রতেঃ স্থায়িনঃ শৰ্দব।চ্যত্নম্, তেন গ্রীতিরৈধত” ইতি পাঠ্যম্। যত্ৰ রতি-শব্ন্ত স্থারিতাও ন 

গ্রতীরতে, তত্র ন দোবঃ। যথ।-_ভগবতি রতিরস্ত?। 

আদর্শে স্বগুখ।লে।কে বিস্ময়ৌওকুল্ললে।চন।। দৈব।দ।গতম।লোক্য কৃষ্ণং র।ধ| ভ্রিয়ং দপে ॥ (১৩১) 

তত্র ্রীর্বভচারিভ।বঃ। ‘দৈব|দ।গতং হরিং বীক্ষ্য রাধা লতমুখী বন্ডো? ইতি শুদ্ধন্। 

যত্ৰ তু স্বস্বব্যাগারেণ লঙ্জ।দয়ে। ব্যন্িচারিণে। বোধারতুং ন শক্যন্তে, স্বংশব্দব।চ্যতয়ৈৰ প্রতীয়ন্তে 

তত্ৰ ন দোবঃ। বথ|--(পঞ্চমকিরণে ২৯৩) তিস্তা স্ত্ৰপ।ভয়- ইত্যাদি 

অত্র ত্রগাদীনং ব্যপ্তকশব্দোপাদানে উন্ন।দাদিভিঃ সহারে।প্যরে।পকভাবে। ন ঘটতে। যন্ৰান্ত্ন্যং 

,হেতুহেতুমভাবস্তত্ৰ চ ন দোষঃ। 

যথ|-- ওঁংস্তক্যেন৷জনি চপলত৷ হ্ৰীস্তর! এ।দুরাসী- 

চিচত্তে গ্রানিঃ সমজনি তয়! চৈতয়াভূদ্বিমৰ্লঃ | 

হু্ধন্তেন ব্যজনি সুদৃশাং তেন চাবেগ এব 

গ্রাদুভূততিঃ প্রবিশতি হরৌ কৌণ্ডিনীং রাজধানীম্ ॥ (১৩২), 

অত্র গুণ এব। 

বিভাবানুভ।বয়োঃ কষ্টকল্পন।ব্যক্তির্যথ।_ 

সা দক্ষিণে মরুতি বাতি সমৃগ্ঠতীন্দো, কৃষ্ণং বিলোক্য রচনা মবগুঞিনস্ত | 

দ্ৰ৷থীয়সীং ব্দিধতী ভুজবল্লিমূল-ব্যক্তাং পয়োধরতটাং পুনর।ববার ॥ 

অত্রোদ্দীপনবিভডাৰ। আলম্বনবিভ।বাষ্চানুভাবপ্ষবসায়িনঃ স্থিতা ইতি কষ্টকল্পনা। এবমন্মুভ৷ব৷হ্চ- 

লম্বনবিভাবপর্যবসাঘিত্বে দুষ্ট1ঃ। উহুমুদাহরণম্ 

* ‘চিত্তে, ‘‘বিমৰ্ণ১ ইতাত্র তিস্তাশ্চি্তা সমগনি 

১। নাতিদন্ধানং (ক,গ.চ); ২ ৷ বাচ্যম্ (ক); 

(১৩৩) 

তয়! গাদুরাসীদৃবিমর্শ» ইতি ‘৬-এস্থন্ত৷ পাঠাওরম্ । 

ও। স্থায়িডাবে| (থ) ; ৪1 পরং (ও). 



চিত 4 শ্রী্নীমদলক্কার-০কীন্তভঃ [ দশম-কিরণ2১৩৪--১৩১ 
প্রতিলোম*বভীবাদিগ্রহো যথা 

মুগ্ধে মা কুরু মানং কলয় কটাক্ষেণ পুগুরীকাক্ষম্। 

অনিলতরলনলিনীদল-জলকণমিব যৌবনং বিন্ধি ॥ (১) 

তত্র শৃঙ্গারে প্রতিলো মন্ত শীন্তস্তা নিত্যতা প্রকাশনরূপো বিভাবস্তৎগ্রক।শিতণ্চ নির্বেদ ইতি ছুষ্টম্। 

এবং শৃঙ্গারে শাস্তানুভাবণ্চ প্রতিলোমতয়। দুষ্টঃ। 2 
অভীক্ষশে| দীপ্তি পুনঃ পুনরেকস্তৈব রসস্তোজ্জল্যং কুমারসম্ভবে রতিব্লি।পে। 
বৃথাবিস্ত।রে|হক।ণ্ডে গ্রথনং বেশীসংহারে দ্বিতীয়েইঙ্কে অনেকসংক্ষর়ে গ্রবৃত্তে ভ।নুমভ্য। সহ 

দুর্যোধনস্ত শৃঙ্দ।রবৰ্ণনম্। 
বৃখাহাসোইকাণ্ডে ছেদে! যথা বীরচরিতে দ্বিতীয়েইঙ্কে র|ঘব-ভাঁর্গবয়ে|বীরিরসে__“কণযোচনায 

গচ্ছাগি” ইতি রাঘবোক্তৌ। 
ন্গস্তাতিবিস্তৃতির্বথ| হয়গ্রীববধে হয়গ্রীবস্ত | 
অন্গিনোইনভিসন্ধানং রত্নবল্যাং চতুৰ্থেইঙ্কে বা্রব্যাগমনে সাগরিকা বিস্মৃতিঃ। 
গ্রকৃতীনাং ব্যতিক্রমস্ত যথা_একৃতয়স্তাবৎ দিব্যা অদিব্যা দিব্য।দিব্য।শ্চ। ভথ| ধীরে।দাত্তাদীনাং 

প্রাগুক্ঞানাং চতুর্ণাম_উত্তম| মধ্যম! অধমাশ্চ। 
অত্রোখভমগ্রকৃতের্সধ্যমাধমত্েন বর্ণনমূ। মধ্যমাধমপ্রকুতিকয়েরুত্তমএকুতিকত্বেন বৰ্ণনম্। আধমস্ত 

মধ্যমত্বেন বর্ণনম্, মধ্যমন্তাধমত্বেন চ বর্ণনং দুষ্ঠম্। 
উত্তমদেবতা নাং পৰ্বতীপরমেশ্বর।দীনাং৩ শৃঙ্দারবৰ্ণনং চ ন কার্ধমূ। বস্তু, কৃতং ভ্রীক।লিদাসাদিভি- 

সতদ্তুষ্টম্। তদ্বৰ্ণনং হি স্বপিত্ৰোঃ শৃঙ্স।রবৰ্ণনমিব। এবং শ্রীকেশবয়োরগী ত কেচিৎ। কেচ্ত্ত, বর্ণন্তি 
তয়োরীশ্বত্বাদ্দেবতাত্বং নেতি। বর্ণনং যথ|--(কাব্যএকাশে পঞ্চমোল্লাসে ১৩৭) “বিপরীঅরএ লচ্ছী”* ইত্যাদি, 
'অন্ধত্বমন্ধসময়ে? ইত্যাদি চ। 

রাধাম।ধবয়োস্ত বৰ্ণনীয়মেব,--সৰ্বেশ্বরত্বেন দেবতাত্বাভাৰ|ত; বিধিবাক্যঞ্চ (ভ1০১০1৩৩৬৯) “বিক্রীড়িতং . 
ব্ৰজবধুভিরিদং চ বিষ্ণোঃ, অদ্ধা দিতে ইনুশৃণুয়াদ বৰ্ণয়েদ্যঃ” ইত্যাদি। কিন্তু যত্র বতর।নৌচিতযং 
প্রতীয়তে, তন্তদেব ন বৰ্ণনীয়গিতি ভাবঃ। উক্তং হি ধ্বনিকৃতা_ | 

“অনৌচিত্যাদূতে নানত্রসভঙস্ত কারণম্। প্রসিদ্ধৌচিত্যবন্ধত্ত রসস্তোঃপনিযৎ পরা ৷” (১৩৫) 
ইত্যননন্ত রসানুপকারকন্ত প্রকটনং দুষ্ঠম। উহমুদ্রাহরণম্। 

২১। একাশয়তে রপসয়োন” বিরাও প্রবর্ততে । 
ভিন্নাশয়তে বিরোধঃ শান্ত-শৃক্সাৱয়োযথা ॥ (১৬৬) 

একাশ্ৰয়ত্বে হাস-শৃঙ্গ|রয়ে অদ্ভুত-হাসয়ে।*চ, অদ্ভুত-শৃ্জারয়ো বাঁর-করুণযো্ন বিরোধ এব। শান্ত- 
শৃঙ্গ।রয়োঃ শৃঙ্গার-করুণয়োঃ, শুঙ্গার-বীন্তৎসয়োঃ কেবলং বিরোধ এব। শৃজ।র-করুণয়োরজ।জিভবে ন 
দোষঃ| যথা বনবাসস্থ-সীতার। গৰ্ভদৰ্শন।= প্াক্-শৃঙ্গারস্মৃতিঃ। অত্র করুণোহলী, শৃঙ্গারোহঙন্ ৷ 

‘শান্ত-শৃঙ্গরয়ে।ঃ কচিন্ন দোষঃ। বথ|-- 
ভঅঁঁঁৰববিঁ 

* সম্পূৰ্মোকত্ত এবম্_'বিপরতরতে লাগ: দৃষা নাভিকমলসথম্। হরেদকিণনয়নং রদাকুল| ঝটিতি ঢৌকতে ৷” ১ প্রতিকূল (৭); ২ ৷ তত্তে- গে) ৩। মহেখ্বরাদীনাং (কে); ৪1 রন্তস্তে- (৬) | 



০ 

দ্ৰশয-কিরণঃ ১৩৭ ] জ্লীঞ্জীমদলঙ্কাৰ্ম-কৌস্তুভঃ ৰ 

নির্বাণনিম্বরসমেব পিবন্তি কেচিছ্-ভব্যা ন তে রসবিশেষবিদে। বয়ন্ত। 
শ্ামাম্বতং মদনমন্থরগো পর মা-নেত্রাঞ্জলীচুলুকিভাবসিতং পিব|মঃ ॥ (৬৩) 

তত্র পূর্বার্ধে শান্তঃ পরার্ধে শৃক্গার৪ তথাপি শুদ্ধম্। শাস্তন্ত নযন্ক তত্বাৎ শৃঙ্গার এব পুষ্টঃ। 
প্রাগুক্তলক্ষণস্তা রসপ্তানন্দস্বরূপত্বেন গ্রতিপাদিতে চৈক্যে রসম্যঃ রূসেন বিরোধ ইতি বদিহ প্রতি- 

পা্ততে, তন্তু, সামগ্রীভূতন্ত স্থায্য।দেরেব, ন ভু রসস্ত। 

ইতি জ্রীশ্রীমদলদ্কারকৌত্তভে দৌষপ্রদর্শনে। নীম 
দশমঃ কিরণও ৷৷ ১০ ৷৷ 
_ <: 

সমাণ্ডোহয়ং গ্রন্থঃ ॥ 
সতীশ 

প্রীমতঃ কৰ্ণপূরস্ত চরণাবনিশং ভজে। নিগ্নিতঃ কৃষ্ণকগ্ঠার্হে। যেনালঙ্কারকৌস্ত ৪৫ ৷ 

পক্ষাকাশযুতে নবাস্কণহিতে চন্ত্রন্ত চাঙ্কেন বৈ, শ্রীমদ্রাজবরস্ত বিক্রমরবে রাজ্যন্ত বর্ষান্ককে ৷ 

মাসি শ্রোষ্টপদে তথাতিশুভদে পক্ষে তু কৃষ্ণে শুভে, স্বীয়ার্থং তু বিলেখিত। ব্রধুতা মোহন-নায়| তু বৈ॥ 
দ্বিতীয়ায়াং তিথো ভূয়ে। ভূমিপুত্রযুতে দিনে। গ্ৰামদ্রাধাকুণ্ডতীরদক্ষিণদ্বিণি বাসিন| ৷ 

ভূদেবেন ময়! হাত্র শ্রীমদ্গোত্বামিখ্যাতিনা। কৌস্তভাখ্যমিদং রত্বং নিমিতং হস্তবিদ্যয়] ॥* 
7 পা্তিউ 9৮5১০ 

+ শ্লোকচতু্ঠয়ং লিপিকারমহোদয়ন্ত | ১৯*২তম-বিভ্মাবে লিখিতেয়ং করলিপিঃ | 

১ | চৈক্যাননদস্ররগত্থেন প্ৰতিপ|দিতৈকোে রসস্ত (ক) ৷ 





ীীমদলঙ্কার-কৌস্তুভে চিত্ৰকৰিত্বানি 

সস।র সা সসারসাহহস-সার-সাস-সারসা। 

সসার সাসসার সা স সারসাস-সার-স! ৷৷ 

তু (শ্রীমদলঙ্কারকৌন্তভে ৮৪তম-পৃষ্ঠে ) 

ধেয়মাধুৰ্যমৰ্যাদ| রাধা মাধবমার সা । 
সারমাইবধমাধার| ধেয়মাধুৰ্যসৌভগ| ৷৷ 

(শ্রীমদলঙ্কারকৌন্তভে ৮৪তম-পৃষ্ঠে ) 



২ কু ০০১ =| 9ীমদলঙ্কারকো 

রাধিকা রুটিরাকার। রাকা রাসস্থলীসর।। 

রাসলীলাপর! স৷র।রাল।র| গীঃ পিকাধির| ৷ 

( শ্ৰীমদলঙ্কারকৌত্তভে ৮৪তম-পৃষ্ঠে ) 

রাধিক| রুচিরাকাঁর! রাকারাসস্থলীসর| ৷ 

রাসলীলা'পর! সারাৰরাসার| গীঃপিকাধিরা ৷ 

(প্রীমদলঙ্কারকৌত্তভে ৮৪তম-পৃষ্ঠে ) 



| 
| 

| 
৷ 

|| ঘা | ঘা 
সাধারাতীঃ শ্রীরাধ। সা 
ধামাকামা ম|-কামাইধাৎ | 
রাকা ধীম| মাইধীকার| 
শ্রীমা মানেনেমা মান্রীঃ ৷ 

(শ্রীমদলক্কারকৌন্তভে ৮৩তম-পৃষ্টে ) 

সরা ধা না ul Be 
সা |ধাণ রা শ্ৰী 

আপ 

লৰতোভদ্ৰম্ 

লা] ৱা ধারাইসাররস! রাধা রাজলাস্তস্ত লাসর|। . 
সা রা | ধা| সালাকার-রকালাসা রস্ত-রস্স্ত রর ॥ 

ৃ | ( গীমদলঙ্কারকৌত্বতে ৮৩তম-পৃষ্ঠে ) 
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7১২২ 

রি 
1777 ী নমা; ৰম্য“ 

| 

তন্বতাং তনুতাং ব্লাধাকৃষ্ণয়োশ্চরিতশ্ৰুতিঃ। 
হৃত্তাপানাং সুধাসিন্ধুধারা তাং নু ততাং নুত ৷ 

( শ্ৰীমালঙ্কারকৌস্তভে ৮৪তম-পৃষ্ঠে ) 

সসার সা! সসারসাইহস-সার-সাস-সারসা। 
সসার সাঁসসার সা স সারসাস-সার-সা॥ 

(্রমদলঙ্কারকৌন্তভে ৮৪তম-পৃষ্ঠে) 



র চিত্রকবিত্বানি ] 
ৃ 
: ৬৫ 

যস্ত শ্রীতুলনাং ন কণ্চন গনী ভক্তৌঘ-তাপার্দনে| 

ধ্বস্তান[ক্যবলচ্ছবিঃ স ন হি মাং ত্বং মুগ্চ মোদক্ষম। 

সন্নাথ ব্ৰজকেলিশব্দনমনঃ"আঅদ্ধানদী"কৌতুকী 

কীলগ্রায় ইহাধ্বনীহ সততে নে| মৎসমঃ পাতকী ৷ 

অত্র 

শ্রীনাথপাদকৌতুক্যব্রতামৌদী কৰিঃ শমী। 

যস্য ধ্বস্তাইচ্ছবিঃ সন্নাহুশ্রদ্ধ। কম্চন মৎসমঃ॥ 

(প্ৰীমদলঙ্কারকৌস্তভে ৮৪তম-পৃষ্ঠে ) 

রাসতংসরসারন্তে রাধ৷ সাররমাধবম্। 

ঘবন্ধমার-রসাধারাভেহরং সারসভংসর| ॥ 

(শ্রীমদলক্কারকৌস্তভে ৮৪তম্-পৃষ্ঠে ) 



[ জীমদলম্কার-কৌন্ধতে 

নর) স্ন 
ভ|ধা 
নি।মা 
ঘ)খ 
ন্দৌো| ব 
ন 'ঘ্নো; 
শ্নাক্কে 
প্লে লিঃ 

' রি । 

রাসভংসরসারস্তে রাধা সাররমাধবমূ। গা 
: বন্ধমার-রসাধারাভেরং সারসতংসরা ৷ 

( শ্ৰীমদলঙ্কারকৌস্তুভে ৮৪তম-পৃষ্ঠে ) 

রাধামাধবয়োঃ কেলিঃ শ্ৰুতিহৃৎস্থুখদায়িক| ৷ 
কামং ভনোতু বঃ ক্ষেমং প্রেমানন্দৌঘনির্ভরা ৷ 
বাসারন্তে নৃত্য-গীত-বাদিত্রাদি-মনোহর!। 
রাভন্তসার! সৌভাগ্যাহ্ধরীকুতপরাহপরা ৷ 

(প্রীমদলঙ্কারকৌন্তভে ৮৪তম-পৃষ্ঠে) 
কী 



চিত্ৰকবিত্বানি ] ৰ ! 
৪ ৮ 

্রীরুষ্ণগাথ। নামেয়ং কর্মণ| চ কদাচন। নাঁসাগ্তে পাবনিক! বিন! তথ্য দয়াং হরেঃ॥ 

কথমন্য কৃপাসিদ্ধোর্জনেষু চ মিথো রতিঃ। জদ্াতে বনুজগ্মান্তে সুকৃতৈঃ কারণায়িতৈঃ ॥ 

চরণ।সবলাভেন দারুণঃ করুণা ত্মতাণ। মোহং হিত্ব। কিল প্রৈতি তমমুং সততং স্মর ৷৷ 

তন্ত রূপং চেতসি চ মন্ত্র€ৎ সততং লিখ। তেন সাধুতয়| কৃষ্ণে ভবিষ্যভি সমাগমঃ ৷ 

এষ্জুব 9 

প্রীনাথপাদপাথোজ-রসলালসচেতসা। কৃতেয়ং ভভমোদী চ সজনে কবিনা তথা ৷ 

ইতি শ্লোকাস্তরম্ 
(শ্রীমদলঙ্কারকৌস্তভে ৮৪তম-পৃষ্ঠে ) 

1; এ. * শাজবদধোহয়ং ভঠপরীবাজবোন পতিতে এম এ ছাত্র ্রীজীবদেবশর্দণ| রেথাঁভিরক্ষর-বিস্যাসিশ্চ সমুটফিত, শদনুজয়| 

সৌজন্তেন চ মুদ্রিতঃ। 



[ শ্ৰীমদলঙ্কার-কৌস্তুভে চিত্ৰকবিস্বানি ] 

শ্রীশপ্রীতিঃ স্বনামাকৃতি-কথনবিনাভাব-পক্ষে ন বিদ্যা" 
ইইমোদশ্রদ্ধাকলাপাদপি স্খদমিখোভাব-সাআজতম্চ। 
রম্য! রম্যস্থলস্থ-প্রসরমদকলা মৌদ-লন্দমী-সমেত- 
প্রেমীস্ন-প্রগীত-প্রণয়িনি রুরুচে তাত তদৃ্ভ| বিসাভা। ॥ 

তত্র চ-- 
শ্রীনাথপাদপাথোজ-রসলালসচেতস!। . 

ভাবিত| ততমোদস্ছরস। সুকবিনা কৃতিঃ ৷ 

ইতি শ্লোকাস্তরম্। 
(শ্রীমদলক্কারকৌন্তরভে৮৪-৮৫তম-পৃষ্ঠয়োঃ) 

লরি িওপীমাবোন পিতলের াতীর্যোপায়েন জীব পা রেখা ভি বিশ সমুটফিত, জল 
সৌজন্যেন চ মুদ্রিত; ৷ 
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গীঞীগুরু-গৌৱান্দ-গান্ধবাহৃদ্ণগোবিন্দদেৰৌ বিজয়েতেত্মাম 

গ্ৰীণ্ৰীগৌড়ীয়-গৌৱরৰ-গএন্থ-গুটিক!-- 

রন বিধনাথ বিরান 

শ্ীত্রীস্ববোধিনী _ 
০ পাপন 

০৯ 1০৯ 
(৭ ং 

[ শজীঞ্জীমলক্কাৱ-কৌস্ত্ৰভ-টীকা ] 

প্রথমকিরণঃ 
অথ কাব্যসামান্যোদেরশঃ 

শী্রীরাধা কৃষ্ণ|ভ)।ং নমঃ 

অদ্বৈত-প্রকটীকৃতে। নরহরিপ্রেষ্টঃ স্বরূপপ্রিয়ে। 

নিত্যানন্দসসখঃ সনাতনগতিঃ শ্রীরূপহৃংকেতন্ঃ। 

- লক্ষ্মীপ্রাণপতিগঁদাধর-রসোল্লাসী জগন্নাথভূঃ 

সাদোপাল-সপ।ৰ্যষদো স জয়তাং দেবঃ শচীনন্দনঃ ৷৷ 

১। অথ সোইয়ং কবিমুকুটমণিঃ শ্রীকবিকর্ণপূর-গোস্বামী 

স্বকৃত-শ্লোকানাং স্বয়মেব বা৷খ্য৷ম।হ--গন্থারস্ত ইতি । গ্রন্থ- 

কারোহত্র স্বয়মেব নিবিদ্নাং পরিসমাধ্িমাশান্তেতমতককত- 

গ্রস্থস্ত নিৰ্বিত্ব৷ পরিসমাণ্িৰ্ভবত্বিতীচ্ছতীত্যৰ্থঃ। স্বানন্দেতি 

চৈতন্তনাম| বিগ্রহশ্চৈতন্তবিগ্রহঃ। কথভুতঃ? কৃষ্ণ:--8ী- 

কৃষ্ণাভিয়:; স জয়তি__সর্বোৎকর্ষেণ বৰ্ততে১; স্বীয়ে। যো 

ভজনানন্দরসনস্তত্ৰ স্বয়মেব সতৃষ্ণঃ ) যো ভূমৌ তিষ্ঠন্ পামর" 

গর্যন্তং কৃপয়| সুধয়া স্ূপয়াঞ্চকার,_ নিমজ্জয়তি স্ম*। অথবা, 

স্বেষু রাধিকাদি-ভক্তজনেঘানন্দদায়কো৷ যো রসঃ শূঙ্ধারাখ্য- 

ত্র সত্ফলস্তদ্রসমাস্বাদয়িত্মিচ্ছন্ কুষ্ণটৈতন্যাখ্য-বিএহঃ সন্ 

ভূমৌ স্থিতং পামরপর্বন্তং কৃপা-রূপয়। স্থধয়া স্নপয়াদ্বভূবে- 
তাইহৃয়ঃ ॥ 

পাঠীত্তরাণাং সান্ধেতিক-চিহ্নানি-‘ক’ 

বস্তব্য-জীযুতা দ্বৈতচরণ-গোস্বামিনঃ সকাশাৎ প্রাপ্ত! করলিপিঃঃ 

অম্ুসন্ধানসমিতি' এন্থাগারতঃ প্রকাশিতঃ প্ৰযুক্ত শিবরম
াদভটা চাৰে সম্পাদিতে| গ্রঃ। _ 

১। সর্বোধকৃষ্টতয়! ধিরাজতে (ধ); ২। নিমজ্জয়ামান (থ 

২। ‘জি অভিভবেঃ ইতি পরিভবার্থক-জিধাতুঃ সকর্মকঃ) 

অতত্তদব্য।বৃত্যার্থমাহ-_জয়তীতি । জয়তিরত্রাকর্মকঃ; তেন 

নমস্কারে। ব্যজ্যতে, স্বনিষ্ঠো যৌইপকর্ষবোধানকল-ব্যাপারঃ, 

স নমস্কার ইতি নমস্ক৷রলক্ষণম্ ; অত্র তু স্বাপেক্ষয়| তদুত্- 

কর্ষ-বোধকালে তৃলাবিত্তিবেষ্যতা-ন্যায়েন স্বস্মিন্নপাপকৰ্ষবোধে| 

জায়তে ; তাদৃশবোধানুকুলব্যাপারে। জয়তীতি প্রয়োগ এব 

নমস্কারঃ; তেন গ্রন্থকীরস্তাপি বাঁচনিক-নমস্ক।র-সিদ্ধিরিতি 

ভাবঃ৩। “পদং ব্যবসিতিত্রীণস্থানলক্াজ্য বস্তু” ইত্যভি- 

ধানাৎ পদ-শবোহত্র বৈকুঠাদি-স্থানবিশেষ-বাঁচকত্তথা পদাৰ্থ- 

শব্দোইপি বান্তব-বস্তুভৃত-ব্রহ্গানন্বরূপ-পদার্থবিশেষ-বাঁচকঃ) 

তাভ্যাং পদ-পদার্থাভ্যাং সকাশ।দ্যোহতিশয় উৎকর্ষন্তদ্- 

বিশিষ্ট? তথ৷ চ পদ-পদার্থাভ্যাং সকাশাদতিশয়িত ইতি 

রাজদন্তাদিত্বাদতিশয়িত*ইতি পূর্বনিপাতঃ1 অতএব তাভ্যা- 

মতিশয়ীতি অত্রাতিপূর্বকাকর্মক-শীধাতুরুৎকর্ষ-বাচক:)-_তত্র 

তত্র বৈকুণ্ঠে ব্ৰহ্মানন্দে চ দুৰ্লভ ইতি । ন্ট তদপেক্ষয়া 

মুরলীধ্বনৌ উৎকর্ষবোধে সতি কথং তত্র মুৱলীধ্বনে- 

(২৫তম বঙ্গাৰো দেবশাগরাক্ষরৈলিখিত! ্ীধাম-বৃনদাবন্থ-শ্ীরাধারমণঘেরাখ্য-পণী- 

‘|’ বহরমপুরাৎ, ্রীরামনারীর়ণ-বিদধার্ষেন প্রকাশিতো গন্থঃ; ‘গা’ বিয়েমা-_ 

); ৩1 হিন্দি 



২ 

ছুর্লভতী প্রতীতির্ধথা মুখাদ্যঙ্গাগেঙ্ষয়া মন্দহাসোহতিশযিত 

ইত্যুক্তে ন চ মুখে মন্দহাসম্ত ু্মভতা-গ্রতীতির্ভৰতীতি 

চেৎ, উচ্যতে,__অন্রাতিশয়-পদমুৎকর্ষবিশেষ-বাঁচকমূ। স চ 

উৎকর্ষবিশেষে। বৈকুঠ-ব্ৰস্মানন্দাভ্যাং বৃন্দাবনস্ত য উতকর্ষ- 

স্তম্ভ হেতুরূপ:| তথা চ মুরলীধ্বনৌ বৃন্দাবনোংকৰ্ষহেতু- 

রূপোতকর্বস্তদৈন সিধাতি) যদি বৈকুণ্ঠে ব্ৰহমানন্দে চ মুরলী- 

ধ্বমিৰ্ন তিঠতীত্যাক্ষেপ-বলাদেব তত্র তত্র ছূর্লভত। প্রতীতিঃ 

স্যাদেবেতাভিপ্রায়ঃ॥ তত্রোৎকর্ষবিশেষে হেতুমাহ৯,_যেন 

মুরলীধ্বনিনা হেতুভূতেন গোপাঙ্গনানাং নেত্রে বিগতমগ্তনং 

যত্ৰ তথাভূতা বৃত্তিঃ সত্ত৷ প্রভক্তি_জায়তে, আনন্দ!শ্ৰু 

ধৌতত্বাৎ | তথ| চ বৃন্দাবনে এব সর্বপুরুষার্থ-শিরোমণি- 

ভূতন্ত মুরলীধ্বনি-হেতিক-গোপাদ্গন।-প্রেমোদয়ন্ত সম্ভর্ধঃ, ন 

তু বৈকুণ্ঠে; ব্ৰহ্মানন্দে তু প্রেমসামান্য-গন্ধ এব নাস্তীতি 

ভাবঃ। তশ্মাদ্বৈকুণ্ঠে ব্ৰহ্মাননেইপ্যেতাদৃশানন্দজনকত্বাভ| বা- 

সুরলীধ্বনেরুৎকর্ষ ইতি ভাবঃ। গ্রশ্থস্তাভিধেয়ম্_প্রতিপান্ত- 

মৃত্তমকাব্যস্ত তত্বম = স্বরূপম্ । অতিশয়িতৌ--অতিক্ৰান্তে 

পদপদাৰ্থে) যেন,__পদপদার্থাভ্যামতিরিক্তে| ভিন্ন ইত্যৰ্থঃ। 

অতিক্ৰমণাৰ্থকোংতিপূর্বক-শীধাতুঃ সকৰ্মকঃ ; যথ| এক এব 

জিধাতুরুংকর্ষার্থকশ্চেদকর্মকঃ, পরাভবকহেতুঃ সকর্মকম্তথা- 

ত্রাগি। হ্বস্মিন্ স্বশ্থাতিক্রমণাসম্তবাদতিক্রমণলিদ্দেনৈব পদে 

অর্থে চ ধ্বনের্ভেদগ্রতীতিঃ স্তাদেবেতি ভাবঃ। ‘দৃশি জ্ঞানে’ 

ইতি; “দৃক্ জ্ঞানে জাতরি ভ্রিষু” ইত্যমরঃ ! 
৩। অথ যোগশান্ত্রসতে গ্রথবঘটকীতৃতশ্নাদরূপ-ব্রঙ্গত 

এব কষ্ট্যাদ্াৎপত্তিঃ$ এবং বণাত্মকাঃ সৰ্বে শব্দ নিত্যা 

এব) কতা ্ বাগ্তভিঘাতেন তেষাং গ্রাকটাগেবোৎপত্তিস্তন্মত- 
মালম্ব্যাহ--কিঞ্চেতি। তদুক্তং যে!গশান্তে_যস্ত তারোং 

নাদে! বর্ণরূপঃ সন্ নাভিরূপমূলাধারাং প্রথমমুদয়ং গ্রাপ্তশ্চেৎ 

গরেত্যাখ্য। সংজ্ঞ। যস্য তথাভূতে! ভবতি । অথানন্তরং পশ্চাং 

স এব তারে৷ হৃদয়ং চিত্ত গতশ্চেত্তদ| পশ্যন্তীত্যাথো। ভবতি; 
বুদ্ধিযুক্তশ্চেম্মধ্যমাখ্যঃ ; বক্তে, কণ্ঠে গতশ্চেদ্বৈখবীত্যাখ!| 

সংজ্ঞ| যন্ত তথাভূতঃ। গ্রণবঘটকীভূত-নাদস্ত স্বর্পান্তভবস্ত 

রোদুনসগয়ে নাসিকাদ্ধার! যুথ-কথঞ্চিদ্ভবতীত্যাহ--রুরুদ্িযে'- 

্জন্তোর্নাসামধ্যস্থিত-স্থযুয়ানাড্য| বদ্ধ, তথ! চ নাস-দ্বারৈর 

১ তত্রোকরষবীজং কারণং বদতি (৭); ২1 ভাবে| (1); ৩। -ভাবাৎ (এগ); 
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যথা-কথঞ্চিননাদস্বরূপঃ প্রত্যঙ্ষে। ভবতীতি ভাবঃ। তকমা 

বৈখরীদশাপন্নান্তারা্ঙ পবনপ্রেরিতে। বৰ্ণসম্হে। বহিঃ এ 

প্রত্যক্ষবিষয়ে। ভবতীত্ার্থ: | পরাপশ্যন্তীদশাপয্স্ত যোগিনা- 

মেব প্রত্যক্ষে| ভবতি, ন তু সর্বেষামিত্যপি বোধ্যম্। নন 

নাদন্য সর্বোংকর্ষঃ কুতঃ ? তত্ৰ৷ই--তস্ত৷পীতি বেদাদ্যখিল- 

পদাৰ্থসিদ্ধেৰ্হেতুত্বেনৈব তন্ত সর্বোৎকর্ধ ইতি ভাবঃ। সুগ্তে 

এলয়ে লীনতয়| স্থিতৌ স্ৃষ্টিসময়ে ততে| নিঃসর্ত ইতি 
ভাবঃ | ব্যঞ্জন! ইতি ণ্যন্তাৎ যুচু-প্রত্যয়েন সিদ্ধ৷; তন্ত| 

মায়ায়। বৃত্তির্জগদ্রূপঃ প্রপঞ্চে!। যেন নাদরূপ-চৈতন্তসম্বঙ্ধেন 

জ্ঞানিনাং জ্ঞানে গ্রভবতি_জ্ঞানিনাং জেয়ো ভবতীত্যর্থ। 

শেষে।ভয়পঞক্ষে। দৃষ্টান্তরূপঃ শব্ধধ্বনিপক্ষো নাদপক্ষশ্চ। তত্র 

কাব্াস্ত প্রাণরূপত্বাদেব ধ্বনেরপযোগিত্ম্, কাব্যা্য-৪ 

খিলোৎপাদকত্তেন চ নাদকস্কোপযোগিত্বমিতি বোধ্যম্॥ 

৪1" উক্তমর্থ, ধ্বনেরুৎকর্ষম। অত্রাগীতি মুরলধ্বনি- 

শব্দধবনি-নাদধবনয়ন্্রমঃ পক্াঃ | স ধ্বনিৰ্নান৷বিধে| ভবতি, 

আন্তে মুরলীধ্বনিপক্ষে, ভাবানাং ব্যভিচারি-সাত্িকগ্রভৃতীনাং 

সন্ধিশাবলা-প্রশমোদরৈঃ সুষ্ঠ গন্ধো ঘন্ত সঃ; তথা চল 

ধ্বনিৰ্ভাবশাবলয-ভাবশান্তি-ভাবে।দয়-ভাবসন্ধিরপ-পুষ্ৈঃ স্ু- 

গন্ধযুক্তে। বৃক্ষে| ঘথ। স্ব-ক।ধরপপৈঃ পু্পৈঃ স্গন্ধবুক্তপ্তথ| ধ্বনি- 

রপি স্বকার্যভূতৈভঁ।বশাবল্য।দবি-পুষ্পৈঃ জুগন্ধিভিরেব শোভিত 

ইত্যৰ্থঃ। দ্বিতীয়ে শবধ্বনি-পক্ষে২ংপি তেষ|ং ব্যভিচারি- 

ভাবাদীন।ং শাবল্যাদিভিঃ স্থগন্ধিঃ। তৃতীয়ে নাদধ্বনি-পক্ষে, 

ভাবানাং ভূতানাং এ।বল্যাদিভিঃ ৷ মুরলীধ্বনিঃ পুনঃ কীৃশ:? 

গোকুলললনামোদী গৌকুলান্বনা আমোদয়তীত্যর্থঃ। দ্বিতীয়ে 

শব্বধ্বনিপক্ষে, তন্ত বর্ণাদের্ললনং প্রাপ্তীচ্ছ। যতঃ; স চাসৌ 

আমোদী চেতি। বর্ণন্ত গ্রাপ্তির-ত্রচ্চারণমেব। তথা চ 

চমত্রুত-ধবন্য্থগ্ত স্ফুৰ্ভতৌ সত্যাং কাব্যাত্বক-বর্ণানামুচ্চারণেচ্ছা 
জায়ত ইত্যৰ্থঃ | তৃতীয়ে নাদপক্ষে গৌর্ঝগুদেবতা_ সরন্তী, 

সৈব কুলললন| তাগামোদয়তীত্যর্থঃ। তৌল্যমিতি পক্ষত্ৰয়ে- 

হপি শাবল্যাদেরেক এবার্থঃ ৷ 

৫ | নন্বত্ গ্রন্থে নাদাতবকধবনেবর্ণনে কিং প্রয়োজন, 

মিত্যত আহ-_অস্মিক্িতি। শব্দাৰ্থচমংকারাত্মক-কাব্যস্ত নি" 
রূপণরূপেহম্মিন্ গ্রন্থে শব্দার্থয়োঃ প্রাধান্যম্, তয়োঃ শব্দার্থয়ো? 

৪1, ওষ্কারাছৎ (গ) | 
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বৰ্ণ মূলত্বম্, তত্র চ শব্দ বর্ণঘটিতত্বেন বৰ্ণমূলত্বম্, অর্থ 

তু বর্ণবোধাত্বেন বৰ্ণমূলত্বং জেয়ম্ । বর্ণানাং তু নাদম্বৰূপ- 

ধ্বনিমূলত্বেন নাদব্রহ্গণ উদ্দেশে নায়| কীর্তনং কুতঃ। নাদ- 

র্গৈব সৰ্বেষাং বর্ণানাং মূলভূতমিতি পূৰমেবোক্তম্। কাৰ্য- 

প্রাণস্বং দর্শয়িশ্যন্ দৰ্শয়িতুম্। ধ্বনিরসবঃ প্রাণ।ঃ; যথা 

পুরুষন্ত চাতৃর্ধ বৈদগ্চাদয়ে। গুণাস্তথ| কাবাস্ত মাধুৰ্য 

এব। উপমিতিক্লপমানং মুখমার্দিন্ত তথাভূতোপমানাদ্যলঙ্কার 

এব কাব্যগুরুষন্তালঙ্কৃতিগণঃ কুণ্ডলাদ্যলঙ্ধারনমূহ:>, গৌড়ী- 

প্রভৃতি-রীতিরেব কাব্যপুরুষন্ত হুৃসংস্থানমঞ্গাদ্লি-সৌঠবম্। 

পরম: সন্লক্ষণযুক্তঃ কাবাপুক্লমঃ | ন অবণকটু তাঁদিৱের দোষঃ, 

ন পরঃ, তন্মাদন্যঃ ক্ষুদ্রতরো। (দোষে| ন দোঘো ভবতী- 

ত্যৰ্থয। তত্র হেতৃঃ__রসানপকর্ষকত্বাদিতি। সমর্থেন কবিন| 

কদ্রতরদোধোহগি শ্বরুত-কাঁব্যে ন প্রবেশনীয় ইত্যাহ-- 

সোহগীতি ৷ স ক্ষুদ্ৰতরদে।বোহইপি দৈব।দ্ যদি ভবতি, তদ। 

ন দোষঃ, অতএবাসৌ কাব্যপুরুষে। নির্দোষ এব ভবিতু 

মৰ্হতীতাৰ্থঃ। গ্রন্থন্ত ত্ৰয়ো ব্যবহার! ইত্যুক্তত্ব৷দগ্ৰন্থকারে- 

গোদেশ।দয়ন্ত্র় এব কর্তবা। ইতার্থ:। তত্র তান্ু উদ্দেশ- 

লক্ষণপরীক্গান্থ মধ্যে আপে গ্রন্থারস্ত এব শব্দৰ্থধ্বনিরসগুণ।- 

লঙ্কাররীতীনাম্। অনেন কাব্যগুরুষস্ত বর্ণনশ্লোকেনোদ্েশঃ 

কতঃ। বর্ণনীয়ার্থানাং প্রথমতে। নাঁঘমাত্রেণ কথনমুদ্দেশঃ॥ 

৬। অথেতি কবিবাগিতাক্তে কবিরুত-বচনগাত্রাশ্তৈব 

কাব্যত্ব৷পত্তিঃ, কবিবাও নির্সিতিরিতবাক্তে কবিকুত-চিত্।দি- 

শিল্পস্ত কাবাত্থাপত্তিঃ, বাঙনিগিতিরিত্যাক্তে কবিভিন্নবাখা।- 

তৃবিশেষস্ত যন্ত কন্তাপি ব্যাখ্যাকৌশলম্তাপি কাবাত্বাপঞ্তিঃ। 

অতঃ কবিরিতি বিশেষণং দেয়মূ। তেনাসাধারণচগৎকার- 

কারিণী রচনেতি ব্যাখ্যানেন কাবাগ্রকাশো।ক্তং দোষাভাঁব- 

বৈশিষ্ট্য গুণবৈশিষ্ট্-শব্মাৰ্থোভয়বত্বাদি-বিশেষণং বিনৈবাত্র 

নির্বাহ: কৃতঃ। যতস্তত্র তত্র দোষগহিতে গুণরহিতে চ 

কাব্যাভাসেহসাধারণচমৎকারকারি-রচনাভাবাদেব ন কবি- 

বাঙ নি্িতিরূপ-কাব্যলক্ষণস্ত সমন্বয়ঃ, দেোষরাহিত্যাদিকং 

লক্ষণস্ত স্বরস এব স্বতঃপিদ্ধমেব, ন তু তত্তদ্বিশেষণং লক্ষণে 

দেয়মিতি ভাবঃ ॥ 

৭,৮ । অধুন| দোযো দ্ঘাটনার্থং কাব্য প্রকাশকুতো৷ লক্ষণ 

ন্ৰীঞ্জীসুৰোধিনী ৩ 

মুখাগয়তি-তেনেতি। দ্োষরহিতৌ সপ্তথণৌ শব্দার্থ) যত্ৰ 

তৎ কাব্যমূ। কথন্তৃতৌ শব্দাৰ্থে ন? কুরাপি কাব্যবিশেষে- 
ইনলঙ্ক তী ঈযদলঙ্কারবিশিষ্টৌ, ঈষদর্থে নঞ ৷ তথ। চ কুত্রাপি 

স্থলে অস্পষ্টালঙ্কারবিশিষ্টাবিত্যর্থ; ॥ এবঞ্চ স্ষুটদোষাভাব-- 

বন্ধে সতি তথ। স্পষ্ট।স্পষ্টালন্ব।রা ন্যতরবিশিষ্টত্বে সতি দোষ|- 

ভাববিশিষ্ট-গুণবিশিষ্ট-শন্দার্থে ভয়বত্বমিতি কাব্য-লক্ষণম্। 

কুরদ্রন্ত নয়নে ইব নয়নে যন্থাস্তথাভূতা ইত্যাদৌ শন্ধার্থয়ো- 
্দে।যাভাবগুণালঙ্ধাৱ।দীনাং সত্বাৎ তাদৃশলক্ষণং পর্যাপ্চমতি- 

ব্যাপ্চং ভবতি। স্বমতে ত্বনাধ!রণচমৎকারকারি-রচনাভাবা- 

দেব তত্র ন দোষ: । 

কস্তচিন্নতে (সাঁহিত্যদৰ্পণে) “বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্” 

ইতি লক্ষণম্, তদ্বপি দুষ্টম্, যতে| গোপীভিঃ সহ বিহরতি 

হরিরিত্যাদাবতিব্যাপ্তিং। শৃঙ্গাররসাত্মকত্বস্ত বাঁক্যত্বশ্থা চ. 

তত্র সত্বাৎ “কৃর্মলোমগটচ্ছন্: শশশূন্দধনতর্ধরঃ” ইত্যাদৌ ন 

বাক্যত্বমন্তি-পরম্পর।্থিত।৭থবোধকপদসমুদায়বন্বং বাক্যত্ব- 

মিতি অল্লক্ষণাৎ। অৱ তু শুদ্দে শশন্তানয়াপ্রসিদ্ধেরবাকা- 

তুমিতি ভাবঃ। 

কন্তচিন্মতে রীতিরেব কাবাস্তাত্ম৷, রীতিগৌড়ীপ্রভৃতিঃ, 

তন্মতে রীতিমত্বং কান্যন্ত লক্ষণম্, তদপি ন সাধীয়১- 

বীতেঁ।হৃগুণত্বাৎ হেয়গুণত্বাচ্চ । তথ! চ সদেষ-গুণালক্কার।- 

ভাববিশিষ্টে চ রীতিমতি কাব্যাভাসে দোষঃ স্কাদিতি ভাবঃ। 

যন্বিতি লোকোত্তরবর্ণনায়াং নিপুণঃ কবিস্তম্তা লোকোভ্তর- 

চগৎকারবর্ণনানিপুণবাক্ কাব্যমিতি লক্ষণযন্তোন্যাশরয়দোষেণ 

ছুষ্টম্। তথ চ কাব/লক্ষণঘটিতং কবিলক্ষণং কবিলক্ষণঘটিতং 

কাব্যলক্ষণমিদমেবান্োন্তাশয়রূপম্। তথা সতি কাব্যলক্ষণে 

কবিজ্ঞানাপেক্ষা, কবিলক্ষণে কাব্যজ্ঞানাপেক্গা। অত উভয়ো- 

রেব জ্ঞানাসম্তবাদিদমপি লক্ষণং ন সাদীয় ইত্যর্থঃ। 

নন্তু কবিবাঙ্ নিৰ্মিতিৱিতি লঙ্গণন্তাপি কবিকৃতে কাব্য- 

ভিন্ন-ব্যাখয|-কৌশলে দোষগ্রস্ঃ। ন চ নিৰ্মিতি-পদেন|- 

সাধারণচমতৎকারকাৱিরচনাক্পোহৰ্থ৷ ূর্বমুক্তঃ, অতঃ গিন্নল- 

ছুন্দোমঞ্জর্যাদিরূপ চ্ছনদঃশাক্্রোক্ত-তাদৃশ-রচনায়ান্ুত্র ব্যাথ্যা- 

কৌশলে অভাবার দোষ ইতি বাচাম৮কবিপবশ্ত বাক্য- 

পৰন্ত চ বৈয়ৰ্থ্যাপত্তে। অন্তকৃতব্যাথ্যাকৌশলে শিল্পকর্মণি চ 

১। সমুহরণঃ (খ)। 



৪ 

নিরিতিপদার্থ-তাদুশরচনায়া অভাবাদেব ন কুত্রাপি দে'যাবকাশ 

ইত্যতো হেতোরাহ-_পারি ভাষিকীতি ৷ কবেঃ পারিভাষিকং 

লক্ষণং স্বয়মেব বক্ষ্যতি ৷ লক্গণান্তরমাহ_-অথবেতি | অব- 

গতিঃ প্রতীতিঃ, যেন গোত্বরূপাসাধারণদর্মেণ ‘অয়ং গৌঃ 

অম়ং গৌঃ ইত্যন্গগতাকার| সমানাকার| ভবতি। স এব 

গোত্বরূপো ধৰ্মে| জাতিঃ, তথাত্রাপি শবার্থসমূহশ্ত কাব্)ত্ব- 

লক্ষণে] ধর্মবিশেষ এব কাব্যত্বজাতিঃ। নন গোত্বজাতো 

হলিকলোকা দিসবোমনুগতপ্রতীতিরেব প্রমাণম্, কাব্যত্ব- 

জাতৌ তু কিং প্রমাণম্? তত্রাহ_স কাবাযত্বরূপে| ধৰ্মঃ 

সহদয়হৃদগ়ান্বাছ্ঃ তথা চ সর্বত্র কাব্যে পহদয়ানাং কাব্যত্ব- 

রূপেণহুগত। প্রতীতিৱেব কাবাত্বজাতৌ প্রমাণমিতি ভাবঃ। 

ন চ এ্রত্যেকবর্ণনিষ্ঠ কত্ব-খত্বদি-জাতিভিঃ কাব্যত্বজাতিঃ 

সমীর স্তাৎ, তথা হি কত্বাগ্যডাববতি কেবলৈকাক্ষরঘটিতে 

চিত্রকাব্যে কাব্যত্বং বর্তৃতে, কাব্যত্বাভাববতি চ কেবল- 

ককাররূপাক্ষরে কত্বজাতিবর্ততে, একস্মিন্নেব ককারঘটিত- 

কাব্যে কাব্যত্বজাতিঃ কত্তজাতিশ্চ বর্ততে। অতঃ পরস্পরা- 

ত্যন্তাভাব-সমানাধিকরণত্বে সতি একাধিকরণবৃত্তিত্বরূপসাক্কর্য- 

দোষেণ কাব্যত্বজাতিদুষ্টেতি বাচ্যম্। অতো যন্মতে সাঙ্কধস্থয 

ন জাতিবাধকত্বম, তন্মতমালম্ব্যৈবৈক্তমতে| ন দোষ: ॥ 

৯ | নন; কাব্যত্বস্ত জাতিরূপত্তে কবিঘটিত-কাব্যলক্ষণ- 

স্তাসন্তবাৎ কথমালঙ্কারিটিরলঙ্কারশান্ত্রে উত্তম-মধ্যমাদি- 

ভেদেন কবের্লক্ষণং ক্রিয়তে? তত্রাহ__অথেতি। কাব্যত্স্ত 

জাতিত্বেখপি কাব্যমিতি পদং যৌগিকবৃত্ত্া। কৰে: কর্ম 

কাব্যমিতি ব্যাকরণনিদ্ধং ভবতি, অতস্তত্ৰ কবিজিজ্জাসায়াং 

কবের্লঙ্ণং সুসদতমেবেতি ভাবঃ| এতেন পারিভাষিককবি- 

লক্গণকরণেন ছয়ে দ্বপ্রকারাঃ কবয়ে| ভবন্তি) দ্বয়শবস্ত 

বহুবচনেইপি প্রয়োগঃ সাধুঃ, ন তু দ্বিশব্দ ইব নিত্য- 

দ্বিবচনান্তঃ ॥ 

৯*৯১। অরোচকিন ইতি যথাতিস্থকুমারা মহান্তে| 
জনা অসংস্কৃতবিরসবস্তন্যরোচকিনে। ভবস্তি, তথৈব কেচি- 

দুংকনষ্-কবিজনাঃ সদে|যে, অথব। গুণালঙ্কা ররহিতে চ কাব্যে- 
ইরোচকিনো ভবন্তি। যথা চ পশবস্তুণসহিতান্সাদিভোৌজিনে। 

ভবস্তি, তথৈব নিকুষ্টকবয়ো দোযসহিতকা ব্যাস্বাদকা ভবস্তীতি 

ঘিবিধাঃ কবয়ো বামন-সন্মতা ইত্যৰ্থ: ৷ অন্যানি সর্বাগম- 

শ্রীন্রীস্ু্বোশ্িনী [ প্রথমকিরণঃ ৮--১৩ 

কোবিদ, অলঙ্কারাদ্যনেকশাস্্রবিজ্ঞ, সরসঃ, প্রতিভাশালীতি 
পদ্বানি বিশেষণবোধকান্যেব, ন তু কবিলক্ষণঘটকানি। তথা চ সবীজঃ কৰিঃ কীদৃশঃ স্যাং? ইত্যাকাজ্ঞায়াং তাদৃশ- 
বিশেষণানি জেয়ানি। কাব্যোত্পা দকপ্রা ্রনসংস্কারবিশেষ: 
কাব্য-রোহভূ কাব্যরোহ-স্থানম্ | রোহশ্চেতি দ্িবিধঃ- 
উৎপত্তিরপঃ, আম্বাদনরূপশ্চ। অস্ত সংস্কার-বিশেষত্ত কারণত৷ 
বোধ্যা। তথা চ কাব্যোৎপত্তি-কাব্যান্বাদনোঙয়হেতুভূত- 
প্রাক্তনসংস্কারবিশেষবান্ কবিরিতি কবের্ল'্ষণম্। তেন কবি- 
ভিন্নে কাব্যাস্বাদনবতি সহৃদয়ে আশ্বাদনহেতগ্রাক্তনসংস্কার- 
সত্বেখপি কাব্যোংপত্তিহেতৃভূত-স স্কারা ভাবেনো ভয়হেতু-ভূত- গ্রাক্তন-সংক্ক।র-বিশেষপত্বরূপলক্ষণন্ত ন সমন্বয় ইতি ভাবঃ। 
নবনবোল্পেথখ|লিনী নব-নবার্থরচনায়াং সমর্থ গ্রজ| বুদ্ধি 
প্রতিভা ভবতি ৷৷ 

১২। ধ্বনেবৈশিষ্ট্যে উত্তমত্বে কাবামুত্তং ভবতি, ধ্বনে- 
ধ্যমত্বে কাব্যং মধ্যমং ভবতি, ধ্বনেণ্িষ্পন্দে অন্পষ্টে স- 
হৃদয়হৃদয়ে শীঘ্ৰমগ্রকটে সতাবরং নিকুষ্টং কাব্যম্। নন কোহয়ং, 

ধ্বনির্যন্ত ত্ৰৈবিধ্যেন৷ কাব্যস্তাপি ত্ৰৈবিধ্যমুক্তম্ ? তত্ৰাহ, 

__ব্যঙগং ব্যঞ্চনাবৃত্তিভির্বোধ্যং বস্তু ধ্বনিঃ। কাব্যগ্রকাশ- 

কৃতোক্তং ধ্বনিলক্ষণমাহ-_ঘত্বিতি | যস্মিন্ কাব্যে বাচ্যাদ্- 

বাচার্থাপেক্ষয়! ব্যদ্যাৰ্থেংতিশয়িন্যৎকুষ্টে সতীদমুত্তমং কাব্যং 

বৃধৈধর্বনিঃ কথিত ইতি কাব্যস্যৈব যদ্ ধ্বনিত্বমূক্তম, তত্ব: 

সঙ্গতম,--প্রামাণিকানাং কাব্যে ধ্বনিব্যবহারাভাবাৎত। অত! 

কাব্যে ধ্বমিপদ্ৰয়োগে| ধ্বণিস্বন্ধাৎ লাক্ষণিকত্বেন গৌণ 

এব, ন তু সক্ষান্মুখাপ্রয়োগঃ। নম্বমেন কাব্যোনার্থে। ধ্বন্ততে 

শব্মাতে ইতি করণসাধনেন কাব্যেইপি ধ্বনিপদস্ সাক্ষাৎ- 
প্রয়োগ ইষ্ট এবেত্যাহ-_কিংবেতি। নহল কাব্যে প্রামাণিকানাং 

ন কদাপি ধ্বনিপদস্তয মুখাপ্রয়োগঃ, অতো ধ্বনিপদং ন 

করণসাধনম্, কিন্তু কাব্যেনেদং বস্তু ধ্বন্যত ইতি কর্মসাধন- 

মেব, অতএব ধ্বনিপদস্ মুখ্যপ্ৰয়োগে। ব্য্গ্যাৰ্থ এব, ন তু: 
কাব্যে। কাব্যে তু ধ্বনিসহন্ধাল্লাক্ষণিক এবেত্যর্থ:| সংক্ষেপে- 

গাহ-_বস্তিতি ॥ 

১৩ । ধ্বনেরিতি যস্সিন্ কাব্যে ধ্বন্তৰ্থস্তাপি ধব্র্থ; 
সম্ভবতি, তৎ কাব্যমুত্তমোত্তমং ভবতি ৷ শব্দার্থয়োর্বৈচিত্র্যে 

= সতি দে মধ্যমাবরে কাব্যে পূর্বপূর্বতাং যাতঃ। ধধ্বনেধ্ব'ন- 



গ্রথমকিরণঃ ১৩০১৮ ] 

ওুৱোদূগারে’ ইত্যন্তার্থমাহ-_যদিতি। নন যত্ৰ কালো ধ্বনি- 

বৈশিষ্টামাত্রং বৰ্ততে, ন তু ধ্বন্ধ্েন্ত ্তরম্, অথচ শবার্থয়ো- 

ধৈচিত্রাং বর্ততে, তদুত্তমমপি কাবাং শব্দার্থ বৈচিত্রা দ্বেতে।- 

কুতরমোত্তমং ভবতীত্যাহ_যদি বেতি। এবমিতি--তথ| 

চ যং কাব্যং ধ্বনের্ধযমত্বান্নধ্যমং ভবতি, তত্কাবাস্থাপি 

টি চ চমত্কারে। বর্ততে চেত্তদ| মধ্যমমপি কাব্য- 

মুত্তমং ভবতি। এবং ধ্বন্যৰ্থস্ত৷ স্পন্দে সতি ঘৎ কাব্যমবরং 

ভবতি, তৎকাব্যস্তাপি শৰ্দাৰ্থয়োশ্চমৎকারে। বন্তুতে চেত্তদ|- 

ইবরমপি কাব্যং মধামং ভবতীত্যর্থ:। ‘কাকাক্ষিগেোলক’- 

ন্রায়েনেতি শব্দার্থয়োশ্চ বৈশিষ্টে? ইতি পদপ্ত ‘কাকাশ্ষি- 

গোলক’ ন্যযাযেনোত্তমোত্তমমিত্যত্ৰ দ্বে যাতঃ পূৰ্বপূৰ্বতামিত্যন্ৰ 

চান্বয়ে| বোদ্ধবাঃ ৷ 

১৪ | তত্র বাঢ্যার্থ'পেক্ষয়| ধ্বন্যথন্ঠোৎকর্ষে স্ত্বাত্তমং 

কাব্যং ভবতীত্যুদাহরণমাহ__গৌরীমিতি। শ্রীরুষ্ণেন সহ 

মিলনার্থং গতা বুন্দাবন-মধ্যে কাপি ত্রজন্গন্দরী প্রীরফেন 

মহ মিলনাৎ পূর্বমেবাকম্মাৎ কাধন্তরে তত্রেবাগতাং পড়- 

সিনীতিগ্রসিদ্ধাং কামগি গ্রতিবেশিনীং দৃষ্ট৷ স্বীয়াগমনং 

পুষ্পচয়ন-নিমিত্তমিতি বক্ত,ম্। এবং দৈবাৎ সম্তোগানন্তর- 

মনয়| সহ পুনগ্িলনং চেৎ সন্তোগচিহ-নখক্ষতাদিকং দৃষ্টা 

কিঞ্চিদ্বদিশ্যতীত্যধুনৈব সম্ভে৷গচিহ্ু" কণ্টকক্ষতত্বেন বজ্ত,ং 

চ তন্ঠ। অগ্রে স্বখেদণভিনয়তি। শ্বশ্ৰনদিষ্ট৷ সতী হবেঃ 

ক্লীড়াকাননং বুন্দ৷বনমাগত৷ মেঘ।গমশ্চেতানেন ‘শ্যামাশ্চ 

সব| দশ ইত্যনেন চ শীঘ্রং গৃহং গন্তং ন ন শরোোমীতাতে।- 

হত্র মম বিপদ্বণ্চ ভবিষ্যতীত্যপি ধ্বনিতম্। হে প্রতিবেশ- 

বাসিনি! অদ্য গুরুজনস্ত কিং সম্তাবিতং ভাবি, কীদৃশী 

সম্ভ৷বন| ভবিষ্ততীতি ন জানে, তেন গুরুজনোখপি যদি 

বিলম্বং নখক্ষতঞ্চ দৃষ্টা! কিফিদ্বা দস্ততি, তদ্ব৷ ত্বামেব সাঙগি- 

ত্বেনোপন্তন্থ হে গ্রতিবেশবাসিনি ! ত্বন্নিকটে তদানীং ময়| 

যং সম্ভ।বিতম্, তদেব মম ললাটে ফলিতমিতাপি বক্ষ্যা- 

মীতি স্বাভিপ্রায়শ্চ ধ্বনিতঃ। প্রেষ্খোলাশ্চঞ্চলাঃ, কণ্টকযুক্ত| 

লতা ইতানেন সীঘ্ৰং গৃহাগমনসময়ে মম কণ্টকক্ষতঞ্চ 

ভবিষ্যতীতি জাপিতম্। অত্র ভাবী যঃ শ্রী সদ 

হগনং সংবরণম্॥ 

জীম্ৰাসুৰোখিনী ৫ 

১৫। উত্তমন্ত শেষ্ঠস্ত ন৷গকেশর ইতি প্রসিদ্ধন্ত পুরুষস্ত 

পুঞ্জাগন্তয বনমধ্যে পুশ্পাৰ্থং ত্বং গতামীঃ, ভ্ৰমৱাস্তব পশ্চ|- 
দাবধুঃ, অতে। হি নিশ্চিতং পুর্লাগস্যয পরিমলস্বয়| সংবরীতুং 

দুঃশকঃ। শ্রীরুষ্পক্ষে, তবদদরস্থং শ্রীরুষ্স্ত পরিমল অ!- 

চ্ছাদযিতুমশকাযঃ । অত্র শ্লেষপ্ৰাপ্তত্বেন ধ্বনেৰ্মধ্যমত্ম্ ৷ 

১৬ ৷ অবরমিতি। উর্জন্ বলবান্ স্ফর্জদাটোপে| যত্ৰ 

তথাভূতৈ্গৰ্জনৈঃ করণৈর্বারিবাহ। মেঘ। অদ্ৰোঁ অদ্ৰৌ 
গ্রতিপরতে বিজ্ৰুত| ধাবন্তঃ সন্তঃ। দন্বিভ।ন্ত| শ্যাম৷কার| 

এতে হস্তিনঃ প্রতিপবতে ভ্রমন্তীতি হস্তিল্লান্ত্য। সিংহসমূহ্ত 

গ্রকোণান্ দ্র।ঘয়ন্তে দীর্ঘন্ কুবন্তি । দীর্ঘশবন্ত দ্রাঘ'দেশঃ |. 

কীদৃশ।ঃ৯ ? গ্রকর্ষেণো দ্যন্তী ঘ। বিদ্যুন্নাল| তয়| প্রকাশিত! 

আশ। দিক্ যৈঃ ৷ 

১৭। কাচিদ্যুথেশ্বরী স্বসখীং শ্রীরুষ-সম্ভৃক্তাং কর্তৃৎ 

স্বকণ্ঠস্থিতপদকানয়নমিষেণ কুপ্তগধো গ্রেষিতাং তত্র স্থিতেন 

প্রীকুষেন সহ সম্তোগানন্তরং স্বনিকটে আগত্য লজ্জয়| 

অধোমুখীং তাং প্রতি সপরিহাসমগাহ__যাতেতি | বঙ্গঃ স- 

কণ্টকপদং কণ্টকচিহ্নেন সহ বর্তমানম্ঃ হে সখি! রহ 

একান্তে দূরে জভ্রবাং গতিরসমগ্লস| ভবতি, অতস্ত্গাদে 

অসমঞ্সং কৃতম্, অধুনা পশ্চাত্তাপে কিং ভবিষ্যতি ? ত্বমিতি 

তদানয়নার্থং পদকানয়নার্থং ন যাতাসি, কিন্তু শ্রীর্চেন 

সহোপভোগার্থমূ। অন্যোহপি ধ্বনিবক্তৃবৈশিষ্টাাৎ প্রকূতি- 

বৈশিষ্ট্যাৎ গ্রকরণবৈশিষ্টযা গ্রতিভাষনে) সখ্য। সহ প্রেমীন- 

বন্ধগ্রকবণবশাদ্রাধয়ৈ কুফণেন সহ প্রাক্ যুক্তিঃ কৃত্তি 

ধ্বনি: | ধ্বনেধন্িস্তরং যথ৷ নমাগতায়ামিতি। পরিহাসঃ 

স্পষ্টঃ| অবহিথ। শ্ৰীকৃষ্ণেণ সহ সংবাদরূপাকারগোপনম্ঃ 

ুক্রবাং দূরে গতিরসমঞ্সেত্যনেনাসথুয়। ইত্যাদি ভাবশ[বলাং 

যুথেশ্বাঃ সখ্যাশ্চ সাধ্বনং ভয়মূ এতাদৃশ-মদ্বিড়ম্বনে ত্বমেব 

হেতুরিতি গ্রণয়কোপশ্চ॥ 

১৮ | নবীনমেঘশ্থেব ধাম কান্তিৰ্দ্ত, তথা কোটি কন্দর্পা 

অবতার! যন্ত, সৌ'ধ1তিখষেন তেষমবতারীত্যথঃ। প্রণয়- 

রসবধপং যশে! রাতি দদাতি, এবভুতে| যশোদাকিশোরো- 

হরুণাপাঙ্গভদ্দ্য। নিখিলক্ুশাদীররুণ২ রুরোধ। তত্র দৃষ্টান্ত: 

__কুরধীর্ঘরিণীরিব। তন্মাৎ হে রদ্দিণি! ত্বং কুত্র যামি?, 

নিক 

১। বৈচিত্র্ে গর); ২1 কথন্ূতাঃ (খ,গ)। 



৬ 

তত্র মা যাহীতি লক্ষ্যাৰ্থশ্র বৈচিত্রাম্; শব্বৈচিত্রান্ত স্পষ্ট- 

মেব। এবং বাচ্যাৰ্থাদ ধ্বন্ৰ্থস্তীংকৰ্ষেণোত্তমোত্তমত্বম্ | হে 

রঙ্গিন ইতাস্ত ব্যাখ্যা হে কুতুকিনি, অপাঙ্ভদা। বাগুরাত্বং 

মৃগবন্ধনীতম্ ৷ 

১৯] শিক্ষিতানীতি হে সখি! নন্দনন্দনস্ত দর্শনং 

কদাপি মা কুৰ্ণিতি শিক্ষিতানি ন গৃহীতানি, যতোহহং 

কুলাজনা, মচ্চিত্তন্ত চাঞ্চলাং কঃ কর্ণ শক্লোতীতি নিজ- 

গর্বরসেনোক্ষিতাসি সিক্তাসি; যঃ কুলার্ঘনাবধে দীক্ষিতঃ, স 

ননাকুমারত্তয়েক্ষিতঃ | অত্রাম্মাকঃ এত-সহতশিক্ষিতান্পানা- 

দৃতাতোৎস্তকোন ত্বয়| তস্য দর্শনং কুতম্, অধুনা তু তেন 

সহ সিলনং বিনা ততগ্রাণ| ন স্থাহ্যদ্ছি, যতঃ কুলাঙ্গনাবধে 

দীক্ষিতঃ। অতন্বতগ্রাণরগ্যার্থনস্মাভিঃ সথীভিরেব তেন সহ 

মিলনে যন্নীয়মিতি যুথেশ্বৱীং গতি সখীনামাশ্বাসো ধ্বনিঃ | 

অন্ত ধ্বনেগৃঢঢ়ত্বাভাবেন মধামত্বম্ | যদা, অত্র সতী: কুল- 

শ্ৰীশ্ৰী সুৰোখিনী [ প্রথমকিরণঃ ১৮--দ্বিতীয়কিরণঃ 3 
বতীরপি কৃষ্ণো মোহয়িতৃং ক্ষম ;ইতি ধ্বনিঃ। অন্ত রা 

দতিশয়িত্ং নাস্তীতি মণ্যমত্বম্ ॥ 3 

২০ | কাননমিতি ৷ যত্র সৎ কাননং বুন্দাবনং জয়তি, 

যং কাননগেত্য প্রাপ্য ক! স্থখশ্রীঃ হুখসম্পন্ডির্ন নন্দতি, ন 

সমৃদ্ধ৷ ভবতি কা স্বন্দবী শ্রীক্ষ্ণপ্রণযার্থং ন উৎক|, নো. 

কণ্ঠিত!। ধৈৰ্য’লঙ্জাবতী ক| কুলা্ন। ভন্ত কষস্তননং ন 
ধয়তি, ন পানং করোতি ৷ “পেট পানে’ ধাতৃঃ। সুখসম্পত্তিষ্ 

রমুণমেবেতি ধ্বনিঃ, তস্মাদ্বাচ্যার্থ এব চমৎকারী ॥ 

২১,২২ । ‘কাব্যং যশসেহর্থরুতে” ইতি বদতা কাব্য- 

গ্রকাশরুহ। কাব্যনির্মাণস্ত ফলং যশোহৰ্থপ্ৰাপ্তামঙ্গলনিৰৃত্ত্যাদি- 

ফলমুক্তমূ, স্বমতে তু তত্তংফলস্ত তুচ্ছত্বা তত্তন্ন মুখাং 

ফলমূ, মুখাং ফলং তু নির্সণসমঘে শ্রীরুষ্ণ-গুণ-লাবণ্য- 

কেলিষু চিত্তশ্ত/ভিনিবেশেন সান্দ্ৰানন্দে মজ্জনমেবেত্যাহ-- 

যশ ইতি॥ 

ইতি শ্রীষ্পবোধিন্যাং প্রথমঃ কিরণঃ || ১ ৷৷ 
৯৭৬ - 

দ্বিতীয়কিরণঃ 
অথ শব্দার্থবৃতিত্রয়নিরূপণম্ 

১। বৰ্ণব্বন্যাত্মকেত্যগ্র৷ ব্যাথা-_বর্ণাত্মক ইতি | নয 

বর্ণানাং নিতান্ব-সতে বর্ণঘটিত-কাব্যে কথং কবি-জন্ত্ব- 

বাবহার:? তত্রাহ_যগ্পীতি। অভিবাক্তিরিতি, তথ| চ 

নিত্যাসিদ্ধবন্তনঃ কবিকৃত-প্রাকট্যমেব, ন তু বাস্তবজন্তত্বমিতি 

ভাবঃ। অত উক্তং এরথমকিরণে ৷৷ 

২,৩। সকলাৎ কল! অংশোইবয়বস্ুৎসহিতাৎ মূর্তাদিত্যর্থঃ | 

তথ! চ মূর্ভাৎ সচ্চিদাননদরূপবিভবাৎ মূর্তসচ্চিদানন্দস্বরপাৎ 
পরমেশ্বরাদদিতার্থ: | অস্মাৎ স্বরূপভূতা চিচ্ছক্তিঃ পৃথগ্ বভূব, 

ততশ্চ চিচ্ছক্তেঃ সকাশাং পরমেশ্বরস্বরূপো নাদঃ পৃথগ্ 

ব্ভূব, নাদাৎ পরমেশ্বরস্বরূপভূতো] বিন্দুরূপি পৃথগ্ বভূব। 

স এব বিনুরব্ণানাং প্রাকট্যে বীজরপত্থাদ্বীজন্গপশ্চ, স 
এব পরমেশ্বর এব, ভিছ্যমীনাৎ পৃথগ্ভূতাৎ পরাৎ পরমে- 

শ্বরস্বরূপান্াদাদ্বিন্দুঃ, বিন্দোঃ সকাশাদুভয়াত্ম! [বৰ্ণধ্বন্ধাত্ম] 
বুক শব্দোহভবৎ। স এবোভয়াত্ম। রব এব সর্বেষাং শত 

কৰ্ণে করিয়ে সম্পন্ন; সন্ প্রত্যক্ষগোচরো! ভবতি, ন তু নাদ- 

বিন্দু ৷"পরমেশ্বর এব.বিন্দুদ্ধ।র।*বৰ্ণ।ত্মকে| ভবতীতি উভয় 

ত্মকঃ শব্দ: পরং ব্ৰদ্দু হৃভবৎ | নাদ-শব্দস্ত ঘেববাচিত্তে 

ঈশ্বর্বরূপত্তে চ প্রমাণমেকা দশস্দ্ধ।ক্রপপ্ভম1হ__(ভাৎ ১১ 

১২১৭) “স এষ জীবে বিবরপ্রস্থতিঃ, প্রাণেন ঘোষে 

গুহাং প্রবিষ্ট?” ইতি । অন্ার্থ__জীবয়তীতি জীবঃ পরমে- 

শ্বরে। বিবরেষাধারাদিষু চক্রেবু প্রস্থতিরিব গ্রস্থতিরভি- 

ব্যক্তির্যন্ত সঃ। তামেবাভিব্যক্তিমাহ__ঘে।ষেণেতি । ঘেষেণ 

পরাখ্যেন নাদবতা প্রাণেন সহ গুহামাধারচক্রং প্রবিষ্ট 

ইত্যর্থঃ । স চ প্রণবঃ সর্বেষাং বর্ণানাং প্রাদুর্ভাবে প্র 

যোজকত্বাদ্বীজম্ ॥ 

৪1 প্রণব এব বর্ণাত্মকঃ সন্ প্রকটো৷ ভবতীত্যত্র 

প্রমাণং দ্বাদশস্কন্ধন্থ পথ্দয়মাহ__তথ| চেতি। অন্তার্থে 

যথা_ চতুমুরথ্রঙ্ষণো হৃদি য আকাশস্তন্মান্নাদোইভবৎ, যা 

র্ণপুটপিধানেন শ্রোত্রবৃত্তিনিরোধাদন্মদািভিরপি বিভাব্যতে 



| দ্বিতীয়কিরণঃ ৪১৫] 

বিভর্ব্যতে। ততোইভূদিতি ত্ৰিবৃৎ ত্ৰিমাত্ৰ--অকাৱে|কার- 
মকারাত্মুক ওন্ধারঃ। অব্যক্তাৎ পরমেশ্বরাৎ এভবঃ গ্র।কটযং 

ধন্ত সা, স্বরাট্ স্বতন্ত্ৰ এব হৃদি প্রকাশমানঃ। “ততোইক্ষর- 

সমায়।য়গ হুজনগবানজঃ” ইত্যস্তার্থো। যথ|--ততস্তৰিৰৃদোঙ্কার|- 
দক্ষরাণাং সমায়ায়ং মমাহারং ভগবানহুলত। তদাত্মকহ্ভ 

ওঞ্চারাত্মকবর্ণসমূহস্ত তথ| নিত্যত্বম্। 

এবস্ত নিত্যত্বে প্ৰম।ণমুক্ত,। বুক্তিমাহ_-আক।শশ্ত নিত্য- 

দ্ৰব্যত্ব ইতি ! তদ্গুণ?্ড তন্ম৷ত্ৰবৃত্তিগুণস্ত, তথা চ যে গুণে| 

নিতাদ্রব্যমাত্রে বর্ততে, স তু নিত্যে| ভবতি। অতএব 

আকাশৰৃত্তি-দ্বিত্ব-বহুত্বাদি-সংখ্যানাং তদ্বৃত্তিসংযোগানাঞ্চা- 

নিত্যত্বেংপি ন তিঃ৮_তেষামাক।শমাত্রবৃত্তিত্বাভাব।। 

এতন্সতে রাগ-দ্বেষেচ্ছা-প্রঘত্রাদয়ে। নাত্মনে| গুণ। নিত্য- 

স্যাত্মনে| গুণানাং নিত্যত্বগ্রস্দাদপি ত্বন্থঃকরণগুণ। এব। 

পরমাণবৌহপি ত্রসরেণে।ঃ সকাশান্ন।তিরিক্তাঃ॥ এবং পঞ্চম- 

বন্ধে পরমাণুন।মজ্ঞানকল্পিতত্বেন।নিত্যত্বপু]ক্তম্। এবং নিত্য- 

দিকৃকালাবপি ন পরমেশ্বরাতিরিক্ত(বিতি বোধ্যম্। গুণ|- 

য়ে দ্রব্যমিতি দ্রব্যসামান্তলক্ষণমূ, গুণ-গুণিনোঃ শব্দা- 

কাশয়ো: সম্বায়সম্বন্ধান্নিত্যগুণ।আ্ৰয়ে| নিত্য-দ্ৰব্যস্তয লক্ষণমিতি 

বোধাম্। তেন শব্দানাং নিত্যত্বেন হেতুন। তেষামুৎপত্তি- 

নাশৌ পবন-প্রেরণা প্রেরণ বশাদভিব্যক্যনভিব্যক্তিরূপাবেব। 

বস্তুতদ্বিতি--বস্তুতস্তু তেষাং বর্ণানাং নিত্যত| এবেতি 

হেতোরন্তরুপলভ্যগানোহয়ং নিত্যে| বর্ণ আন্তরঃ ক্ষোট ইতি 

গাঁচাং প্রবাদোংপি সঙ্গচ্ছতে। 

নন স্ফে।টশবস্ঠাদৃষ্ট৷ধ্ৰুতত্বেনাঞ|ম|ণ)ং ন শঙ্কনীয়ম্ । যতে| 

দ্বাদশস্কন্ধে ক্ফোটশব্দস্ত শরবণমন্ত্যেবেত্যাহ__ উক্তঞ্চেতি। 

অস্তার্থে। যথ।-_নন্ত কোহসৌ পরমেশ্বরঃ? তত্রাহ_যঃ পর- 

মেশ্বরঃ, ইমমোন্বারমূ, অন্তঃকরণমাত্রবেছ্যতয়। আন্তরং স্ফোটং 

শুণে|তি, অতএবৈকে আচাৰ, শবশ্চার্থশচ শব্দ।ৰ্থং তদন্তরে- 

বোপলভ্যমানং চেদান্তরস্ফোটিম্, তত্র শৰ্মক্ফোটং শ্রমে 

ত্যাহঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ--যথেতি | নিরংশো ন কন্ত।পাংশঃ, 

অতএবভিন্ন এক ইত্যৰ্থঃ; নিত্যে| জ্ঞানস্বরপ*শ্চ, এবদুত 

ওক্কারঃ শব্দার্থবস্তমাত্রীণাং প্রাছুরতাবকত্বাৎ শব্বীর্থময়ঃ | 

এতন্মতে প্রণবাদেব বেদাদীনাং সর্বেষাং সুষ্টিরিতি বোধ্যম, 

জ্জম্জীসুৰোৰিনী ৭ 

অন্তরেবোপলভ্যমানত্বৎ। স প্রণব আন্তরঃ ক্ফোটোহব্যক্ত 
ইত্যর্থ; | 

৫ | প্রয়োগ উদাহরণং যথ/--জন্মান্ধমূক্বধিরপ্ত পুরুষস্ত 

চক্ষুঃকর্ণবাগিন্দিয়াণামভাবাৎ স্থীয়ান্তঃকরণ এব স্বত এব 

শব্দ।ৰ্থয়োঃ পরামর্শে জাতে সতি স্বীয়বাব্যপ্ত শব্দার্থস্ত 
চান্তরেইববেগে! ভবতীত্যান্তরঃ ক্ষে৷টঃং। অথ ঘটেন জল- 

মানয়েতি বাক্যবণং বিনা ঘটকরণক-জলাহ্রণস্ত বোধা- 

ভাবা শব্বধোধকরণায় গ্রত্যেক-বর্ণজ্গনসহিতচরমবর্ণজান- 

ত্বেন কারণত। বক্তব্যা। এবং সতি দ্বিতীয়বর্ণজ্ঞানকালে 

গ্রথমবর্ণজ্ঞানস্ত নাশাদেবং ক্রমেণ চরম্বর্ণজ্ঞানকালে পূৰ্ব 

পূৰ্ব্ব্ণজ্ঞ৷ন।ন|ং নাশ কথং শাব্বোধঃ? তথা বিশৃঙ্খল 

তত্তদ্বৰ্ণ্ঞানাৎ তাদৃশজ্ঞানজন্যসংস্ক৷রাদ্ব| শাৰ্বোধাপত্তি- 

শ্চেত্যতোহত্র বৈয়াকরণ।নাং সমাধানঃ যথ|--ঘটকরণক- 

জলাহরণস্ত শাব্দবোধং প্রতি স্ফোট এব কারণম্, নতু 
তত্তদবর্ণজ্ঞানানাং তাদৃশজ্ঞ।নজন্য-সংস্কারাণাং ব| কারণত্বম্। 

ক্ষেটতবন্ত যাদৃশ-যাদৃশান্তপুবীজ্ঞানবিশিষ্টচরমবণজ্ঞানানন্তরং 
ঘটক্রণক-জল।হরণ-প্রতীতিৰ্জায়তে, তাদৃশ-চরম-বর্ণজ্ঞান- 

নিষ্ঠোহসাধারণ-জাতি-বিশেষ:। স তু ঘটকরণক-জলাহরণ- 

বিষয়ক-শাস্ববুদ্ধিত্বাবচ্ছিন্নৱন্ততানিরপিত-জনকৃতা বচ্ছেদ্বক- 

তয়! সিদ্ধঃ। ন চ ন্যাঘ়মত-সিদ্ধ-তাদৃশানুপূর্ব্যবচ্ছিন্টচরম- 

বৰ্ণজ্ঞানণ্যৈব কারণত্বং কথং ন স্বীক্রিযতে ? অলং স্ফোটত্ব- 

রলপ-স্বততন্ত-ধর্ম-স্বীকারেণেতি বাচযম্_আনুপূর্বা-ঘটিতধর্মপ্ত 

কারণতাবচ্ছেদকত্বে মহাগৌরবাং। তথ| হি-_ঘোচ্চারণা- 

ব্যবহিতো ত্র-টে।চ্চারণঘটিতা হুপূর্বা-শরীরে তদব্যবহিতো- 

ত্রত্থং নাম তংক্ষণ-ধ্বসাধিকরণ-ক্ষণধ্বংসানধিকরণত্তে সতি 

তৎক্ষণ-ধ্বংসাধিকরণত্ব-ূপমূঃ এতাদৃশানন্তাব্যবহিতোত্তর- 

ত্ঘটিত-গুরুধর্মস্ত কারণতভাবচ্ছেদকত্ব-প্রসন্ধঃ। এবং ঘটেন 

জলমাহরেতি জলং ঘটেনাহরেতি দিধাস্পূর্ব/বচ্ছিনবস্ত কারণত্বে 

পরম্পর-বাভিচার-বারণায় কারণ-বৈশিষ্ট্যমপি১ কার্যতাব- 

চ্ছেদকে নিবেশনীয়মিতি কার্যতাবচ্ছেদকেইপি মহাগৌরব- 

এসনঃ ৷ যন্মতে সান্বধং ন জাতিবাধকম্, অন্মতমালমধ্বোক্তয্ ; 

অতএব বৈয়াকরণমূতমেব সাধীয়ঃ। অতন্তযতমুপন্ধস্ততি_ 

বৈয়াকরণ।ত্বিতি | তত্র বৈয়াকরণ-মতে পূর্বপূর্ববণৌচ্চার- 

১1 -বৈশিষ্টব্যবহিতোত্তরত্মপি (ক)। 



৮ 

গাঁভিবান্তত্ততদুচ্চারণসংস্ক।রঃ, তাদৃশসংস্কারোহত্র ূ্বপূর্ববর্শো- 

চ্চারণাব্যবহিতোত্তর-ঘটি ভপরবাতার্থ । তথা চ তাদৃশা- 

ুপুর্বীবিশিষ্ন্ চরমবর্ণন্ড সঙ্ারস্ঠরমবরণহ জ্ঞানম্ তন্নিষঠ- 

পদজন্যৈকপদার্ঘপরত্যায়কতেত্যশ্ত সমূদায়ার্থো যথ। তাদৃশাই- 

পূ্বীবিশিষ্টচরগবর্ণ ঢাননিষঠপদজন্যপদার্থবোধজনকতাবচ্ছোক- 
ধর্ম: প্দক্ফে।টঃ) পদস্ফোটত্রং স্ফোটত্ববিশিষ্টপদজ্ঞানযমেব পদ- 

স্কেটঃ॥ বাকাক্ষোটস্ত তত্তদবান্তর-পদস্কফোট-সহিত-মহা- 

স্ফোটগ্বর্ূপ ইত্যাই--এবমিতি। 
এতদুভয়লক্ষণং পদস্কোটবাকাস্ফোটলক্ষণং শবত্রঙ্গ এব। 

তথ। চেতি__বাজে: স্ফোটে| ভাবপ্রধাননির্দেশাৎ ক্ফোট- 

ত্বমিত্যৰ্থঃ: | তথা চ চরমবর্ণজ্ানব্য্তি নিষ্ফেট ত্বরূপে। ধৰ্মে 

মিত্যোহখণ্ডঃ পদ ভিব্যদ্ন্যশ্চ । এবং তাদৃশানেক-পদঘটিত- 

মহাবাকাস্ফোট এব জাতিস্ফোটপদবাচ)ঃ। তথ| চ ব্যক্তি 

্ফোট-সহিত-জাতিন্ফোট. এব মহাবাকা-জন্য-শববেোধে 

কারণম্, অতো বৈয়াকরণমতশ্ত। সবৌধ্বর্ষাদেব কাব্য প্রকাখ- 

কৃতাপি বুধ-শব্দেন বৈয়াকরণ এবোক্ত ইত্যাহ_-অত আহু- 

রিতি। নন্ত পুবোক্ত-দোষ বারণায় চরমবৰ্ণন্য অবণেন্ৰ্ৰয়- 

জন্যজ্ঞানকালে পূর্বপূর্ববর্ণানাং সংস্কারবশ।২ পুনরপি তেষাং 
জ্ঞানাদেব শাব্ববোধঃ স্বীকরণীয়ঃ, অতে| ন দোষ ইত্যাহ 

, তমিতি। তং স্ফেটবাদমূ, অন্যে অজ্ঞ ন সহন্তে ইতি 

পূর্বপৃরবর্ণমুভবতঃ৯ পুরুষ চরমবৰ্ণসদ্বন্ধেন আত্রেণ যুগপ- 

দেব পূর্বপূর্বা তীতবর্ণাবগ|[হনী পদপ্রতী|তির্জ|য়তে, তদনন্তরং 
বাক্যার্থবিষয়ক-খাববোধো জায়তে। আত্রেগ কীদুশেন? 

গদব্যুৎগত্তিজনকো যঃ সময়শ্তম্ত গ্রহণং জানম্, তদঃগৃহীতেন 

তথ্সহরুতেনেতার্থঃ। তথা চ “ন সোহস্তি প্রত্যয়ে! লোকে 
যত্ৰ কালে! ন ভাসতে” ইতি মীমাংসকমতাস্টসারেণ কাল- 

স্থাপি বিষয়বিধ্য়| করণত্বমুক্তম্। তত্র দৃষ্টান্ত:--সহকারীতি। 

সোহয়ং দেবদত ইতি প্রত্যভিজ্ঞাস্থনে যথা চক্ষুসন্নিকরষ- 
জন্তেদঃ পদার্থ-জানকালে পূৰ্বগ্ৰতীত-তংক|ল-তদ্দেশক্লপ- 

তভ্তাপি তাদৃশপ্ৰত্যক্ষে ভাসতে, তথাত্রাপি চরমবৰ্ণন্ত এবণে- 
জিিয়জন্ত-জ্ঞানে পূ্ব-পূর্বাতীত-বর্ণস্থাপি সংস্কারবশাদ্ভানং 

ডৰিষ্ভতীতি তেন কৃত ব্যর্থ, স্ফোটেনেতি। তন্েতি 
যংসময়েংতীত-সৰ্ব-বর্ণ ঘটিত পদানাং যুস্ম কং মতে পুনঃ 

১) পূ্বপৰববৰ্ণ।ননুভবতঃ (বগ); ২ ৷ শাববোধানলপন্তি, (২); ৩ ৷ লীনো (ৰ); 
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প্রতীতির্ভবতি, তত্র সময়ে স্ফোটকত-শাব্দবোধ এব ভবতি, 
ন ত্বতীত-বৰ্ণানাং পুনঃ প্রতী তিরিত্যর্থ:। অত্র গরমাণ।ভাবে। 

ন বক্তবাঃ, যতঃ প্রত্যক্ষপ্রমাণমর্থাপতিপ্রমাণং চ বত 
তত্র চ প্রথমতঃ প্রত্যক্ষপ্রম৷ণমাহ--গোৌৰিত্যক্তে নাতীত, 
গকারাদেঃ পুনঃ প্রতীতিঃ, কিন্তু সা্স্বয়ববি শিষ্টগে। পদার্থ 

গ্রতীতিরিত্যত্র সর্বেষামন্থুভব এব প্রমাণম্। 

অর্থাপত্তিপ্রমাণমাহ-_গৌরিতরাত্র কেবলগকারস্ত কারণ- 

ত্ৰেইন্যবৰ্ণে।চ্চারণস্ত৷ বৈযর্থ্যাপত্তিঃ, কেবল-গকারে|চ্চারণ|ৎ 

শাববোধাপত্তিশ্চ১ | নাপি দ্বিতীয় ইতি বর্ণসমূহ-জ্ঞান।না- 

মেকদাইসত্বেন দ্বিতীয়-পক্ষোইপি নিরন্তঃ। ভস্ম৷২ পদজন্ত- 

শ।ববোধান্যথালপপত্ত্য। স্ফোটঃ সিদ্ধং। ইত্যন্যথলগপপত্তি- 

রেবাত্র প্রমাণম্। যথ। 'স্থুলে৩ দেবদত্তে দিব| ন ভুঙ্কে? 

ইতাত্র।গীনত্বান্থথানুপপত্তি-প্রম!ণেন রাত্রি ভোজিত্ব-সিদ্ধিঃ। 

নাপি বর্ণসমুদায়জ্ঞানীনাং তাদৃশজ্ঞানভন্বা-স'স্কারাণাং ব। কারণ- 

ত্বং বক্ত,ং শক্যম্, যতো বিশ্ঙ্খলাদ্বর্ণ। নাং জ্ঞান|২ সংস্ক!রাদ্ব। 

শাব্দবোধাপতিঃৱিত্য৷হ-_ক্ষোটানঙ্গীক৷রেতি ৷ যচ্চ সোহয়ং 

(েবদত্ত ইতি প্রত্যভিজ্ঞানাত্মকং চাক্ষুষগ্রভ)যক্ষং দৃষ্টান্তীরুত্য 

অবণেন্দ্ৰিয়জন্যচরমবৰ্ণজ্ঞানেংপযতাঁতবণস্ত৷ সংস্কারবশাদ্ ভান- 

মুক্তম্, তদপি দুষ্টমিত্যাহ__ন।পি প্রত্যভিজ্ঞান ইতি । অত্র 

প্রথমতে। দৃষ্টান্তমেবাসিদ্ধমিত্যাহ__গ্র ত/ক্ষাত্মক এত্যভিজ্ঞানে 

তদ্দেশ-তৎকালরূপাতীতাপূর্বাবস্থ। ন স্কুরতি। ন ব৷ দাষ্টান্ডে 

আোত্রেণাতীতবর্ণ।বগাহিনী চরমবর্ণ-বিধ়ক প্র তা তর্জন্যতে, 

তত্র হেতুঃ__সোহয়মিতি । অত্রাতীত-দেশ-কালরূপততায়াঃ 

স্মরণস্, চক্ষুঃসন্নিক্ষ্টেদংপদাৰ্থস্ত প্রত্যক্ষমিতি জ্ঞানদ্বয়মেব, ন 

তু তত্তাবিশিষ্টেদংপদাথন্তৈকং জ্ঞানম্, যতস্তত্তাংশে চক্ষুঃ- 

সন্নিকৰ্যীভাবেন চাক্ষুষপ্রত্যক্ষে তন্ত ভানাসম্ভব|২, এতন্মতে 

অলোৌকিক-সন্নিকৰ্ষরূপজ্ঞানলক্ষণায়াঃ প্রত্যাসত্তিত্বানধীকার- 

দিতি । নাগীদমংশ ইতি। যথা তত্তাংশে সংস্কারবশাত্-স্মরণমূ, 
তখেদমংশেইপি স্মরণং ব৷চ্যমিত্যপি ন সম্ভবতি। ইদমংশে 

চক্ষুঃসন্নিকর্ষে সতি জ্ঞানং তদভাবে চ ন, ইত্যান্বয়ব/তিরেকাৎ, 

স্ৃতিজনকস্তেদংপদার্থপ্তান্ুভবাভাবাচ্চ ৷ 

তেনেতি__পৃথক্সম্বন্ধরহিতানামানুপুবারহিতানাং সং 
স্কারাণাং প্রত্যেকবর্ণোচ্চারণানাং ক্রমেণ পরস্পরান্পুর্বারূপ- 

ত 

৪] -বোধানুপপত্তি- (৭) | 
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সম্বন্ধবিশিষ্টচরমপধৰজ্ঞানে শাব্দবোধকারিত্বং কারণতাবচ্ছেদকং 

ক্ষোটত্বম্ | তথা চ যাদৃশযাদৃশা পূরবী বিশিষ্টচরমবণস্ত জান- 

মন্বে ততদর্থশাব্ববোধে। জায়তে, তাদৃশ-জ্ঞানবিশিষ্ট-জাতি- 

বিশেষ এব ক্ে।টত্বম্, স। জাতিস্তত্বদর্থবিষরক-শান্রবোধ- 

জনকতাবচ্ছেদকত্েন সিদ্ধ৷। যথ| তৃণ।রণিমণ্যাদিজন্যতাব. 

চ্ছেদকতয়| বহ্ছিনিউজাতিবিশেস্ত সিদ্ধিস্তদ্দত্ৰাপি তততচ্ছাব- 

বোধজনকতাবচ্ছেদ্কতয়। চরমবর্ণজ্ঞাণনিষ্ট-জাতি-বিশেষস্ত 

স্কোটত্ব্ সিদ্ধি: । অন্যথা স্ফোটত্বস্তানদ্বীকারে এবং তত্তদ্- 

বর্ণজ্ঞানজন্য-শাব্ববোধস্বীকারে চ সরোবরবাচক-সরঃশবগ্ত 

প্রতিলোমেন রস ইতি পাঠেইপি সরে।বরবোধঃ স্যাৎ, নদী- 

শবস্তাপি প্রতিলে।মেন দীন ইতি পাঠেইপি নদীবোধঃ 

স্তাৎ। সংস্কার ইতি প্রত্যেক বর্ণজ্ঞানজন্যসংস্কারো হস্তীত্ার্থঃ। 

ন ত্বিতি তে গ্রতিলোমেনে।চ্চ।রিতা বর্ণ। অঙুলোমসংস্কর- 

বন্বেন বিশিষ্ট, পদং ঘাদুশার্থং বুংপাদয়ন্তি, তাদৃশার্থং ন 

বাৎপাদয়সতীত্যর্থ;। অন্যথ| অগ্লোম-গ্রতিলোমপদাভ্যামেক- 

বোধস্বীকারে রসপর-পদীভ্যাং জনিতবোধয়োঃ, নদীদীন- 

গদাভ্যাং জনিতবোধয়েশ্চ ভেদে! ন স্যাদিত্যর্থঃ ॥ 

৬। স্থনৃতত্বং স্বিগ্ধত্বাদিগুণবিশিষ্টব্বম্। আন্যেতি অসাধু- 

চাওঁলাদ্নিগ্ৰযুক্তেস্যযেত্যৰ্থ;-_পক্ষসংস্কৃতণু। কঠোরসংস্কৃতস্ত 

ংজ্ৰা"শব্বান৷ং চৈত্র-ডিখাদি-শব্দানাং প্রকৃতি-পরত্যয়াভ্যা- 

মবয়ববাুৎপত্ত্যসিদ্ধেঃং। ব্যাকরণ নিল্প|দ্যত্বং সাধুত্বমিত্যৰ্থ:। 

অতএব ডিখাদিশব্দ।নাং প্রকৃতিপ্রত্যয়াভ্যামবয়ববুযুংপত্তা- 

ভাবেইপি ডিখোহয়মিত্যাদৌ স্থবিভক্তিসাহিত্যেন ব্যাকরণ- 

নিষ্গন্নত্বগস্ত্যেব । ন ত্বিতি--যথ| বচধাতোর্বহুবচনে দেবদত্ত| 

বচন্তীতি প্রয়োগোহসাধুঃ, “নান্তাত্বোবচেঃ প্রয়োগঃ” ইতি 

সুত্রাৎ) তখৈবাত্র কেবল-গোশব্োত্তৱাপত্যাৰ্থকগ্রত্যয়েন 

গাবীতি১ প্রয়োগোইপাসাধুঃ। অতএব গাবীতি২ প্রয়োগে। 
ভান্তওপ্রণীত এব ৷ ন কথং ভ্ৰান্তে|ক্ত গাবীপদপ্রয়োগাদগি 

বিশেষদগিনামপ্যৰ্থপ্ৰত্যয়ে| জায়তে ? তত্রাহ__-তথাগীতি। 

তৈরসাধুপদৈরসাধুশব্বন্মা রিতসাধুশব্দাদ্বিজ্ঞানাং শাবাবোধঃ। 

অজ্ঞানামবিশেষদগ্সিনামজ্ঞপরম্পরা প্রাগ্ত-গাবীশব্দাদেব শাব্ব- 

বোধঃ, নাটকাদৌ। বিশেষদশিনাং শৌরসেনিকাদিপ্র।কতশবঝঃ 

সাধুশব্দঃ সাধুশবসমত্াৎ ) সাধৃত্তবত্বে সাধুচ্চরিতত্বে তত্তং 

প্রাককৃতল্বেশ্বরব্যাকরগ্রণীতত্বাচ্চ গ্রাকৃতশবস্ত সাধুত্বম্ ! 

A 
. ১। গার ইতি (গ); ২৭ গ্বীতি (থ) ১৩) আপু" 

৯ 

৭। জাতীতি জাত্যাদিবাচকত্বেন সাধবশ্চতুধিধা ভবস্তি। 
দ্াত্যা দিভিরিতি গৌরিতি সাধুশৰ্ব, গোত্বরপজাতিবিশিষ্ট- 

বাবদগোরূপধর্গিবাচক ইত্যেকো। ভেদঃ। তথা পাচক ইতি. 
শাধুশব্দ, পচনক্রিয়ারূপে। যে। মন্গুসথনিষটব্্তস্ত বাঁচক, 
ইতাপরো ভেদঃ। এবং শুরু ইতি সাধুশবঃ, শুরুরূপণ্তণ- 

বিশেষে যে| গবাদিবৃত্তিধৰ্মস্তস্ বাচক ইত্যপরে। ভেদঃ। 

তথ। হি ডিথ ইতি সাধুশব্ব, ডিখরূপৈকব্যক্তিমাত্রবাচকঃ ৷ 
ইত্যেবংক্ৰমেণ সাধুশববশচতুধিধে। জে | নন যন্মতে জাতা- 
বেব শক্তিঃ, ন কদাপি ব্যক্তৌ তন্মতে শাব্দবোধে ব্যক্তি- 
ভানং তু ‘জাত্য| ব্যক্তিরাক্ষিপ্যতে’ ইতি ন্যায়সিদ্ধাক্ষেপ- 
বলাদেব, তন্মতে সাধুশব্দে| জাতিমাত্রবাচকত্বেনৈকবিধ 
এবৈতদেবাহ--চকার|দিতি। গুড়তগুলাদীনাং নানাপাক- 

ভেদেন গাচকোইয়ং পাচকোহয়মিতি সর্বত্র পাচকে৪ পচ- 

ধাতোঃ প্রয়োগ৷২ পাচকত্মপি জাতিবিশেষঃ। 

নন্বীশ্বরকুতসন্কে তবিশিইন্) শব্দ সর্বত্র জাতৌ শক্তিরস্ত? 

আধুনিক-পুরুষকৃতস্ত ডিথাদৌ সঙ্ধেতেন বিশিষ্ট-শব্দস্তযক- 
মাত্রবুত্তিত্বেন ডিখত্বস্ত জাতিত্বাভাবাৎ কুত্ৰ শক্তির্বক্তব্য।? 

ইত্যত আহ-_বাল-বৃদ্ধেতি। যথ| পুত্ৰে পিতৃকৃত-সন্ধেত্- 

বিশিষ্টন্ত দেবদত্ত-বিষ্ণুত্তাদি-শব্দন্ত শক্তিবাল্য-পোৌগণ্ডাদি- 
নানাশরীরবৃত্তি-দেবদত্তত্ব-বিষ্ণুত্তত্ব দিদ্রাতৌ বর্ততে, তথৈব 
পুর্ুষকৃতসঙ্কেতাৰ্থ ডিখাদাবেকন্মিম্নেব বস্তুনি বালবৃদ্ধযুবাদীনাং 

ডিখোইয়ং ডিখোহয়মিত্যহগতগ্রতীতিবলাৎ ডিখবস্তঘটকী- 

ভূত-নানাবয়ব-বৃত্তি-ডিখত্মপি জাতিবিশেষঃ। যন্মতে অবয়- 

বাতিরিক্ত-স্বতন্র/বয়বিনোইভাবাদ্ঘটত্বজাতির্নানাবয়ব বৃত্তি- 

রেব। তন্মতমালঘ্য ডিখত্বমপি জাতিরেবেতি সৰ্বং সমগ্তসম্ ॥ 

৮,৯ | নন্বীশ্বরকৃতসস্কেতবিশিষ্টশব্বস্যৈব মুখ্যত্বে উত্তেইস্ম- 

দাদিরুত-সন্বেতবিশিষ্টগ্ত ডিখাদিশবস্বোশ্বরকতসক্কেতাভাবান্ন 

মুখ্যত্বম্, শক্তেরভাবেন শক্যসম্বন্ধকপলাক্ষণিকত্বমাপি ন সম্ভব- 

ভীত্যত আহ--অস্মদা্দীতি৷ দ্ৰব্যত্বে ডিখাি-তত্দদ্রব্য- 

মাত্র-বাচকত্বে স্ব-স্বার্থং গ্রত্যৌপচারিক-মুখ্যতা, যথার্থ মুখ্য- 

ব্যবহীরন্ত ঈশ্বরকুতসস্কেতবিশিষ্টশববশ্তেতি বোধ্যম্ | তত্তিন্ন 

ভিন্নেতি--ঘটভিন্ন: পটাদিস্ত'ত্তিরে। ঘট এব, এতাদৃশরূপেণ 

নিবেশস্ত অপোহদ্ধার। নির্ধারণার্থমেব, ন ত্বসাধারণলক্ষণে 

(৭) ৪1 পাকে, (খৃ) । 



১ 

নিবেশ বাম, ভাদৃশপেণ নিবেশে প্রয়োজনাভাবাদগৌরব- 
 গ্রসন্াচ্চ। তথা চ তদ্বুত্ধিত্বে সতি তদ্বিতরাৰুত্তিত্ত তদ- 

সীধারণলক্গণমিতি ভাবঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ_যথেতি। সাস্নাদি- 

্লকম্বল।দির্গোডিয়ে ন বর্ততে, গবি বর্ততে চ! অতো! 

গৌরসাধারণধর্মঃ সাসাদিঃ ॥ 

১০ | যোগরূঢ। ইতি! নন্থ পদ্মশবস্তেব গঙ্কজ-শব্গ্তাপি 

পতং কথং শক্যতাবচ্ছেদকং নোক্তম্ ? তত এব কুমু্ব 

শৈবাঁলাদিবারণং সম্তবেদিত্যত আহ-_পঙ্কজেতি ৷ পদ্মপদেন 

কেবলপদুত্বরূপেণ বৌধো জায়তে, পঙ্ক্রপদাত, পক্কজনিকর্তৃ 

পদ্মিতি বোধে] জায়তে ইতি প্রামাণিকানামঞ্রভববশাৎ 

পঙ্কজনিকর্তৃতবেন যৌগিকশক্তিঃ পদ্মত্বকূপেণ রূঢ়শক্তিশ্ স্বী- 

করণীয়েতি জ্ঞয়ম্। পদ্মস্থোবেতি পঙ্কজনিকত্পদ্মন্তেব স্বতেঃ। 

যদদেতি বস্মদৌর্গত্যং পঙ্কদং পঙ্ধাজ্জাতমিত্যত্র.পন্কজ-শব্বন্ত 

গদ্ধকৃতত্বেন লক্ষণা পদ্মে এব শক্তিঃ। কন্তচিন্মতে কর্মণি 

কুশল ইত্যত্র কুখং লাতীত্যবয়ববুৎপত্ভিং বিনৈব নিপুণাৰ্থে 

কুশল-শবো| লাক্ষণিকস্তন্মতং দুষয়তি-_কর্মণীতি | যদা তু 

আদিত্যশব্বোহতরাপত্যার্থক-ণ্যপ্রত্যয়ান্তস্দা তু নাদিতেঃ পুত্র- 

সামান্তন্ত বোধ৷, অপি তু দাদশাদিত্যরপস্থ্ধনস্ত বোধ; 

'আদিতা। খভবঃ ইতি দেবসামান্তগর্ধায়ে পঠিতোংপি। ৷ 

নন ‘গ্রকৃত্যৰ্থাদ্বিত-দ্বাৰ্থবোধকত্বং প্রত্যয়ানাম্’ ইতি 

স্ায়াং এরকৃত্যৰ্থসহিতস্তৈব প্রত্যয়াৰ্থন্য বোধে| ভবতি, ন 

তু দ্বাতন্ত্ৰোণেত্যাহ--প্রকৃতীতি ৷ মিলিত্বা সম্-অভি-বি-আ| 

ইত্যাছযাপসর্গা মিলিত্ব| সমভিব্যাহাররপার্থবোধক! ভবন্তি। 

পূৰ্ববদ্বিতি কৃত্তদ্ধিতৌ প্রকৃত্যৰ্থ'পরৌ। সর্বত্রেতি সর্বেষু 

প্রত্যয়ে যোগেন যোগশত্য| মুখ্য এবার্থঃ। নন্থ তেষাং 
মধ্যে উপাদিপ্রত্যয়ো হি “উপাদয়ো বহুলম্’ ইতি স্মু্ৰস্ত৷ বুন্ 

অর্থান্ লাতীতি বুৎ্পত্যা যন্মিমর্থে বিহিতস্তরতিরিক্তার্থমপি 

'বোধয়তি? তেনোণাদিপ্রত্যয়ো হি প্রায়শো যোগাৰ্থং ন 
প্রতিগাদয়তি, অপি তু রঢ়ার্থমগীত্যাহ-_উণাদয় ইতি। 
র্তুবোধকডে গ্রত্যয়েন সিদ্ধন্ত গোশব্য গ্রথমান্তপদ্ঘটিতস্ত 
“গৌঃ শেতে? ইতি বাক্যস্ত গমনকর্তুঃ শয়নরূপার্থে বোধিতে২ 
‘সতি লক্গণায়াঃ গ্রসঙ্গাৎ। অত ওুণাদিক-এত্যয় ঘটিত- 

'গোশনবস্ত ন প্রত্যয়ঘটিতাবয়বার্থে! বিবক্ষণীয়, অপি তু 

১1 সর্ষো হি প্ৰত্যয়: কৈ,৭) ; ২। বাধিতে বৰ); <] লক্ষণৰনভি (খ); 

ব্ৰীঞ্জীসুৰৰোৰিনী [ দ্বিতীয়কিরণঃ ৯১১৪ 

সাস্মাদিবিশিষ্ট এব রূটিঃ| স চ রাদ্যর্থশ্চ মুখ্য এব, ন 

লাক্ষণিকঃ ৷ 

সা অন্যপদাৰ্থে শক্তিদ্বেধ-_তদ্গুণসংবিজ্ঞানরূপাহতদ্গুণ- 

সংবিজ্ঞানরূপ| চ ৷ কর্মধারয়স্ত শক্তিরুভয়পদার্থপ্রাধানা, তৎ 

পুরুষম্ত শত্তিরুত্তরপদার্থপ্রধানা, অব্যমীভাবস্ত শক্তিরব্যয়াংখ- 

গ্রপানা, নঞ্তৎপুরুষস্ত শক্তির্নগর্থ-প্রধানা, দ্বন্বসম্সস্থ 
শক্তি প্রত্যেকপদপ্রধান। ৷ সাহিত্যন্থ প্রাধান্তং যন্তৈবভূতে 

সমাহারে ছন্দে একত্বং ভবতি, যথা ধবশ্চাশ্বকণৃশ্চ ধবাশ্ব- 

কর্ণ দ্বৌ বৃঙ্বিশেযৌ। যদ| তু সাহিত্য শ্রয়স্ত তত্ত্বৃকষণ্ত 

গ্রাধান্যম্, তদেতরেতর 'দ্বন্ব সমানে দ্বিত্বহুত্বে ভবতঃ। ধব- 

খ্দিরাবিত্যত্র পরস্পর-স।হিত্যন্ত দ্বিতসংখ্যয়। দ্বিবচনম্। ধব- 

খাদিরপলাশ। ইত্যত্র পরম্পরসাহিত্যস্ত বহুত্বাদ্বহুবচনম্। 

দন্বলমাসস্ত সাহিত্যে শক্তিরিতি হেতোঃ শাব্দবোধে 

সাহিত্যস্ত ভানম্। সাহিত্যমূলক ইতি--যতঃ স|হিত্যস্যৈব 

দ্বিতবপ্রতীতির্ন তু ধবস্ত খদিরস্ত বা। অত এবধটবকখদিরাভি- 

গ্রায়েণ ধবথদিরৌ পশ্ঠেত্যপি সঙ্গচ্ছতে ৷ 3 

পিতৃ-শব্স্ত জনকে শক্তিঃ। মাতৃপিক্র ভয়বোধে লক্ষণা। 

তত্রোদাহরণমাহ__একশেষ ইতি । মাত চ পিতা চেত্যেক- 

শেষে কৃতে মাতৃপিক্র ভয়বোধস্ত লক্ষণাত এবেতি৩ বোধ্যমূ। 

বাচকোহ্গীতি ধীবরশব্দঃ কৈবর্তে রঢ়ঃ8, ধিয়| বর ইতি 

ব্যুৎপতন্ত্যা স্বুদ্ধিজনবোধে লক্ষণ] । নহ মুখ্যার্থন্ত বাধা ভাবে 

কথং লক্ষণ সম্ভবতীতি চেৎ রূঢ়িশব্বত্ত মুখ্যার্থে। রঢার্থ 

এব। অবয়বব্যুৎপত্ত্য৷ অথান্তরস্ত ন মুখ্যঃ যথা মও্ডপশবঃ। 

তথাত্রাগীতি বোধ্যম্ ৷ 

সিদ্ধাঃ কোষাদৌ গ্রসিদ্ধাঃ) অমরে যথা বাসুদেবশবঃ | 

পুর্বপদ-পরিবৃত্তিসহা৷ ইতি বাক্যঘটকীভূত-পূর্বপদ-পরিবৃ্ি 

পূর্বপদ্সমানার্থক-শব্ান্তরং সহন্তে। বহুদেবেতি বসুদেব" 

নন্দয়তীত্যত্ৰ বস্লদেবশব্দ এব পরিবৃত্তিসহঃ ন তু নন্দনশবঃ ) 

যতো বহুদেবগুত্র ইত্যুক্তে বহুদেবস্তানন্দজনকগ্রতীতির্ন 

ভবতি ৷ এবং বস্তদেবস্ত জন্মকালে ভাবিভগবদবতারস্থচক- 

দুন্দুভিবাছ্যং দেবাস্চ্রু অতস্তর্থবোধক€ আনকছুন্দুভিশঝো! 

ন পরিবৃতিসহঃ, কিন্তু সুতশব্দ এব পরিবৃত্তিসহ: | তথ! চ 
শূৱস্থতগুত্ৰ ইত্যত্ৰাপি শূরস্থতশব্দঃ পরিবৃত্তিমহঃ, পুত্ৰশৰ্ব্বো" 

৪1 রঢ়িঃ (ক); ৫ | -সুদববোধক (ক)। 
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ইগি পরিবৃতিসহঃ। নম্গ কস্তচিচ্ছন্বহ। পরিবৃত্তিবর্ততে, 
ক্চিন্নেত্ত্র কিং প্রমাণমিতি চেত্তৰ শব্দশক্তিশ্বভাবাং 

গ্রামাণিকানাষন্ুভব এব গ্রমাণমিতি বোধ্যম্ । পত্ৰৱথশব্দ 

এব পঞ্ষিবাচী, ন তু দলরথঃ, নাপি পত্তস্তন্দনঃ পক্ষিবাচী। 

গরুত্বান্ শব্দ এব গরুড়বাচী, ন তু পক্ষবান্, নাপি অন্তাৰ্থক- 
লকারাদিপ্রত্যয়ান্তে। গরুল্লাদিশব্দঃ। তথ| গোসংখ্যশব্দ এব 

গোপবাচী, ন তু ধেইসসংখ্যঃ, নাপি গোসংখ্যানঃ ॥ 

১১--১৩। যদ্বস্ত সহজং প্রতীয়তে, তত্র তন্মিন্ তস্ত 

শব য| বৃত্তি সা অভিধ|। ব্যক্তৌ চেদ্নিতি তত্তদূ- 

ব্ক্তিমাত্র এব স্বীকারে ব্যক্তিভেদেইনন্তশক্তি স্বীকারেএ 

গৌরবাৎ। সঙ্নিকষ্ট-তত্দ্গো ব্যক্তৌ শক্তিজ্ঞানবতঃ পুরুষস্ত 

কাশ্তাং গৌরস্তীতি ব।ক্য।দসন্নিকুষ্টক|শীস্থ-তত্তদ্বিষয়কশাব্ব- 

বোধান্পপত্ডেশ্চ,_-তত্র শক্তিজ্ঞানাভাবেন পদজন্যপদার্থেপ- 

স্থিতেরভাঁবাৎ। এষ দে।ঘস্ত সামান্যলক্ষণাগাঃ প্রত্যাসত্তি- 

ত্বানদীকারপক্ষে এব বোধ্যঃ। নন জাতৌ শক্তিস্বীকারে 

ব্যক্তিজ্ঞানাভাবেন কথং ততদ্ব্/ক্তিবিষয়ক-ব্যবহারঃ সিধ্য- 

ভীত্যাহ--তহ্ীতি । অতে। জাত্যাক্ষিপ্ত-ব্যক্তাবেব ব্যবহার 

ইত্যৰ্থ:। জাতৌ শক্তিবাদিনাং মতে ব্যক্তিভা নার্থং ব্যক্তৌ 

লক্ষণ! ন স্বীকরণীয়।, ব্যক্তিভানমাক্ষেপাদেব। অবিনাভাবে| 

ব্যাঞ্চিং। তথ| চ ব্যক্তিভানং বিনা জাতিভানমন্গুপপন্নম্, 

অতো যত্র যত্ৰ জাতিভানং তত্র তত্র ব্যক্তিভানমাবহ্যক- 

মেবেতি ব্যাপ্রিজ্ঞানাদেব শাব্দবোধে ব্যক্তিভানমিতি ৷ 

১৪১১৫ | মুখ্যার্থস্ত বাধে জাতে যঃ শক্যস্ত বাচ্যন্ত 

সদ্বন্ধন্তস্মিন্ সতি শক্যসম্বন্ধদ্ঞানে জাতে সতীত্যর্থঃ। য| 

অন্তপদাৰ্থবিষয়ক-ধীৰ্ভবেত্তাদৃশধীজনকশক্যসম্বন্ধে| লক্ষণেতি 

পর্যবসিতাৰ্থঃ । অধিকঞ্চেতি গন্গাপদস্থ লক্ষণাপেক্ষয়া ঘোধ- 

গদস্ত লক্ষণায়াং গঙ্গা য়াং স্বচ্ছত্বগ্রতীতিরধিক৷, অতোহধিক- 
গ্রয়োজনলাভাৎ ঘোষপদস্তৈব লক্ষণোচিতা। এতন্মতমপি 

দুষ়তি- পুনরিতি। ‘তমানয়’ ইত্যুক্তে তত্পদেন ঘোষ- 

গণার্থস্ত প্রতিবিস্ববোধস্বীকারে তস্তানয়নমসম্ভবম্। অতো 

গঙ্গাপদস্তৈব তীরে লক্ষণ! বক্তব্য, ঘেষপদ্তাভীরপন্নাং 

খক্তিরেব, অতন্তদানয়নং সঙ্গচ্ছত ইতি নিশ্চিম্বন্ গদ্গাপদন্ত 

সমভিব্যাহারং বিনা কেবলং ঘোষঃ প্রতিবসতিঃ তমানয়ে- 

তযুক্তে মূখ্যার্থন্ত বাধাভাবে ন লক্ষণাবকাশঃ৷ কিন্তু গঙ্গা" _ 

জ্ীঞ্জাসুৰোৰিনী ১১ 
পদপ্রয়োগাদেৰ মুখ্য।্থবাধঃ | অতো গঙ্গাপদ এব লক্ষণেতি 

বাংগদ্ধতে। ইয়ং লক্ষণ| জহংস্বাৰ্থা, জহৎ ত্যজন্ স্বার্থ 

যস্কাং তথাভূতাপি গ্গারপ-স্বার্থন্ত ত্যাগং কুৰ্বত্যগীত্যৰ্থ: ৷ 
“কাসম্বন্ধরূপলক্ষণাঘটকীভূত-দসম্বন্ধমাত্রেণ যঃ স্বস্তাবিন!- 
ভাবো ব্যাপ্তি, গল্পা-সহন্ধ-জ্ঞানস্তাবশযকতারপ| তন্তাঃ 

সম্পাদয়িত্রী | কুস্তোহস্্রবিশেষঃ, তদ্বিশিষ্টপুরুষন্ত প্রবেশ- 
তাৎপর্বস্থলে কেবলং পুরুষে কুন্তপদস্ত ন লক্ষণা, কিন্তু কুন্ত- 

বিশিষ্ট পুরুষ এব। ‘শোণে! রক্তপ্ুণ-বিশিষ্টে ধাবতি’ ইত্যত্ 

গুণবাচকস্ত শোণশব্স্ গুণবিশিষ্টে লক্ষণেতি সৰ্বত্ৰ প্রসিদ্ধিঃ। 

কশ্যচিন্মুতে লক্ষণাং বিনৈব “গুণবচনান্মতূপে| লুক” ইত্যনু- 

শাসনেন শোণশবোত্তরমতুবলোপানুখ্য এবাৰ্থন। 

নই ছত্রসহিতানাং ছত্ররহিতানাধানেকপুরুষাণাং গমন- 

স্থলে ছত্রিণো গচ্ছন্তীতি প্রয়োগস্ছত্ররহিত-ছত্রসহিতপুরুষ- 

সমূহে লাক্ষণিক ইত্যাহ__সর্বেষ।মিতি। ছত্ররহিতানাং সর্ধেষ।ং 

ছত্রিত্বেনান্বয়াভাবানুখ্যার্থস্ত বাধ, অতোহত্র ছত্্যছক্ৰাভয়ত্ৰ 

ছত্রিপদন্ত লক্ষণা, তেনাব্রাপ্যজহৎস্বার্থা লক্ষণ! বোদ্ধব্য| । 

নম ‘রথে| গচ্ছতি’ ইত্যাদৌ গমনালগকলযন্বত্বরপত্ত 
গমনকর্তৃতিস্ত রখেহচেতনত্তেন বাধিতত্বাৎ কথং শাব্ববোধঃ? 

ন চ রথপদস্ত রথপ্রেরকপুরুষে লক্ষণা শ্বীকর্তব্যা; তথ! 

মতি পুরুষস্ত সচেতনত্বেন তন্মিন্ গমনকতৃত্বং ন বাধিত- 

মিতি বাচাম্, কেবলং পুরুযে| গচ্ছতীত্যন্রক্ত। রথস্ত গমন- 

তাৎপর্ধেণ রথে। গচ্ছতীতি বক্ত, পুরুষস্ত বিবক্ষিতার্থন্ত 

রথনিষ্ঠাবাধিতগমনস্যাসিদ্ধেঃ ৷ তক্মাদেবং ঝাচ্যম্৮যথা রথ- 

পদণ্ড পুরুষে লক্ষণা, তথা গমধাতোরগি রথনিষ্ঠগমনবিশেষে 

লক্ষণ! বিবঙ্ষণীয়া। তথা চ রথনিষ্টগমনা্গকুলযদ্বান্ পুরুষ 

ইত্যাকারকঃ শাব্দবোধঃ সিদ্ধ। এবং সতি লক্ষণয়| রথ- 

ৰৃত্তিত্বাবচ্ছিন্নগমনত্র্লপধৰ্মবিশেষেস্য শাৰ্দবোধে ভানে সতি 

গমধাতোঃ শক্যতাবচ্ছেদকস্ত নিরবচ্ছিন্র-গমনত্বজাতিরূপ- 

স্বার্থস্ত তাদৃশশববোধেইভানেন জহংস্বার্থা, এবং গমধাত্ব- 

র্ত গমনবিশেষভানেনাজহতস্থার্থা চ। তন্মাদেকৈব লক্ষণ! 

জহদজহতস্থার্থা ভবতীতি কন্তচিদেকদেশিনো! মতমীশ্রিত্যাহ 

_ রথে। গচ্ছতীতি। স্বস্ত রথস্তাকর্ষকো যঃ পুঞ্লয্তস্মাপ্ৰথস্য 

গগনেন পুরুষে রথপদন্ত শৃক্যসম্বন্ধনন্পলক্ষণাসম্ভব|দিত্যৰ্থঃ। 

স্বকৰ্ভূকেতি বুথকভুক-গমনাসভবাদৰয়াইপপতির্পপং লক্ষণা- 
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বীজমপি দশিতম্ ৷ অংশত ইতি--গমধাতোৱরপি নিরবচ্ছিন্ন 

গমনত্জাতিরপন্থার্থন্ত শাবববৌধেইভানেন তদংশে জহংস্ব।ৰ্থ| 

লক্ষণা; গমনাংশেনেতি গমধাত্বৰথণত গমনবিশেষন্ত ভানেন 

তদংশে অজহ্হসথার্থা চ। এতন্মতং নীত্ান্তবিচারসহমতো 

মতান্তরমাহ-_-কেচিদ্িতি। আখ্যাতন্ত' যত্বে শক্তিরতোই- 

চেতনে রথাদৌ যত্বাভাবাৎ ব্যাপাররপার্থে লক্ষণাং পঠন্তি ৷ 

ব্যাপারোহত্র স্ব-প্রেরকপুরুষেণ সহ রথগমনক্রিয়ানুকুলসং- 

যৌগ, তথা চ গমনাকুল-ব্যাপারাশয়ে। রথ ইত্যাকারকো 

বোধ সিদ্ধ ইতি ভাঁব:। কস্তাচিন্নতে রথে| গচ্ছতীত্যত্ 

লক্ষণের নাস্তি, কিন্তু মুখা এবায়ং প্রয়োগঃ। তন্মতমুপ- 

্স্ততি__কেচিদিতি। আখ্যাতস্ত ন যত্বমাত্রে শক্তিঃ, কিন্ত 

ব্যাপারত্বরপেণ ব্যাপারে শক্তিঃ। ব্যাপারত্বরূপধর্মস্ত যথা 

যত্নে তথা রথপুরুষসংযোগে চ বর্ততে। অতো ব্যাপারত্ব- 

রলগেণোভয়ত্ৰ শক্তিঃ। তথা চ সচেতনকৰ্তৃঃ সমভিব্যাহার- 

স্থলে ব্যাপারত্বরপেণ যত্নম্ত বোদো| জায়তে, অচেতনকত্্ক- 

গলে ব্যাপারত্বরূপেণ য্রস্ত বোধে! জায়তে, অচেতনকর্তৃক- 

স্থলে ব্যাপারত্বরূপেণ সংযোগাদিবোধে৷ জায়তে ইতি ন 

কুত্রাপি লক্ষণ।য়| অবকাশ: | এতদ্বভিপ্ৰায়েণাহ--আখ্যাতা- 

মুকুলেতি ৷ আধ্যাতস্তাখ্যাতাৰ্থস্তানুকূলব্যাপারন্থ৷ প্রধানতয়| 
মুখাতয়। চেতনে পুরুষে অচেতনে রথে চ ধাত্বৰ্থাসুকুল- 

ব্যাপারস্ত যতবন্ত সংযোগস্ত চ যথাসংখোন সত্বাদাখ্যাতঘটিতে। 
রথে! গচ্ছতীতি প্রয়োগে মুখ্য এব, ন তু লাক্ষণিকঃ। 

মঞ্চ ইতি-_অচেতন-মঞ্চস্ত ক্রোশনাসম্ভবান্মঞ্চপদেন মঞ্চস্থ- 

পুষে লক্ষণ|। ইয়স্ত প্রয়োজনবতী বূটিলঙ্গণয়োরতিরিক্তা 
নিরধিক| এব ॥ 

১৬। সাৰ্থকলক্ষণ| তু দ্বিবিধেত্য৷হ-_ক্লঢ্যেতি। রঢ়ি- 

লক্ষণ| তু শক্তিতুল্যৈব, অতোইস্তাপি সার্থকত্বং বোধাম্। 

বিষুশব্বোইব্যয়ঃ সর্ববাচী, তেন বিষু সর্বতোহঞ্চতি গচ্ছতীতি 
বিষুচী সর্বব্যাপিক| সেনা যস্তেতি ব্যুৎ্পত্তা। বিষকৃসেন- 
শবোইবয়বব্ৎ্পত্ত্য। মহারাজবৌধক:। ‘বিঘক্সেনে। জন দিনঃ, 

ইত্যভিধানাচ্ছক্ত্যা ভগবদাচকঃ, রঢ়িলক্ষণয়া। ভগবৎপা্যদ- 
বিশেষে লাক্ষণিক:ঃ। তথা! চ বূটেধোগাপরিহারিতেতি 

নিয়মেন বিঘক্সেন-শব্দেন পার্ষদবোধ এব ভবতি, নতু 

[ দ্বিভীয়কিরণঃ ১৫-২৪ 
যোগশক্তযা টি নিরোধ ভবতি। ন চ চে: গ্রতি- 

বন্ধকত্বাৎ শক্ত্যা ভগবদ্বোধোহপি মাস্তিতি বাচ্যম্, যতে 

রূটিধোগমপহরতীতি৯ ন্যায়েন যোগশক্তা। প্রত্যয়ঘটিত- 
প্রকৃতিজন্তা-মহারাঁজাদীনাং বোধ এব ন জায়তে। ন 
‘বিঘক্সেনে! জনাৰ্দন? ইত্যভিধানাৎ সমূদ্ৰায়শক্ত্য| ভগবদ 

বোধে রড়েঃ প্রতিবন্ধকত্বং সম্ভবতীতি বোধ্যম্ ॥ 
১৭,১৮। অভিধেয়স্ত শক্যস্তাবিন।ভূতোহসাধারণসম্বন্ধ- 

বিশেষবিশিষ্টস্তশ্ধ প্রতীতি্যস্তঃ স| লক্ষণোচাতে। উদ্বাহরণন্ত 
গঙ্গায়াং ঘে।ষ ইত্যাদিলক্ষ্যমাণ ২গুণস্ত সাদৃ্যস্ত যোগাদ্ধেতে. 
বৃত্তে্গৌণত। ইষ্ট, গৌণী বৃত্তর্ভবতীত্যর্থঃ। তথা চ এতম্মাতে 
সাদৃশ্যলক্ষণাস্থনে গৌণী বৃত্তিঃ শক্তিলক্ষণ।তিরিক্ত! স্বত্ত 
বৃত্তিরিতি ভাব: | উদ্াহরণন্ত-_গৌর্বাহীক ইত্যাদি। বহি- 

স্তিঠতীতি ওণাদিক-প্রতায়াৎ গ্রামস্তান্তে-স্থিতনীচজাতি- 
বাহিকঃ, স তু গৌঃ, গোসদৃশঃ। ব্যদ্দোনেতি রূঢ়িলক্ষণা- 

ব্যগ্ুনাবৃত্তিরহিতা গ্রয়োজনবতী লক্ষণ। ব্যগ্জনাবৃত্তিসহিতেতি 

গ্রামণিকানাং বচনাদ্ব্যঙ্গ্যনহিতা গ্রয়োজনবতী লক্ষণৈব 

গ্রয়োজিক। সাথিকা, ন তু রঢ়িলক্ষণ।। এতন্মতে রঢ়ি- 

লক্ষণাপি ব্যর্থেতি বোধ্যম্ ৷৷ 

১৯, ২০। সা গ্রয়োজনবতী লক্ষণ! সারোপ।। ভক্ত- 

মতে উদাহরণম্-_-অমৃতং শ্রীকুষ্ণগ্রণশ্রবণম্। অন্যমতে তু 

গৌর্বাহীক ইতি ॥ 
২১। স্ুত্রস্থাদিনেত্যস্থ ব্যাখ্যা সারোপ্যগ।ণেনেতি 

অমুতেনেত্যর্থ:। চরমে ইত্যস্ত ব্যাখ্য| সারোপবিষয় ইতি 

কুষ্ণকথা-শ্রবণে ইত্যৰ্থঃ। অন্তনিগীৰ্ণে সতীতি নেদং কৃষ্ণ 

কথাশ্রবণম্, অপি ত্বমৃতমেবেতি বাক্যে এবকারেণ কৃষ্ণ 

কথাশ্রবণস্থয নিষেধে সতীত্যর্থং । সারোপাস্থলে ত্বমৃতকৃষ্ণ- 

কথাশ্রবণয়োরভেপ্রতীত্যা দ্বয়োরেব বাক্যে প্রবেশঃ 7 ন 

তু সাধ্যবসানাস্থলে ইবাপরস্. নিষেনঃ। অয়ং বাহিকো ন 

ভবতি, অপি তু গৌরেবেত্যুদাহরণং ভক্তভিন্ানাং জ্ঞেয়ম্ ৷ . 
২২,২৩।-ইমে সারোপাসাধ্যবসানে দ্ধে দ্বিবিধে ভবতঃ। 

সাদৃশ্তস্ন্ধেনারোপে সতি দ্বে গৌণে ভবতঃ, সম্বন্ধাস্তৱেণা- 

রোপে সতি দ্ধে শুদ্ধে ভবতঃ ৷৷ এসি 

২৪ । মহত্সদ্দে! ভগবন্তক্তিজনক ইতি লক্ষণাৰ্থণ ইত্যত্র 
১ ৷ রূঢ়েখোগাপহারিতেতি (থ); ২। লক্ষণ- কে)। 

eee নঁ--- -?₹-===== == 
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সাঁরোপ, ভক্ভিরেবেয়মিতি সাধ্যবসানা, ভক্তিজনুকানাং মধ্যে 

মহৎসঙ্গৌ যথা ভক্তিজনকস্তথ| নান্যঃ। এতাদৃশজনকতাতি- 

শয়রপপ্রয়ৌজনবতীয়ং লক্ষণেতি জ্ঞেয়ম্। ‘অয়ং ব্যাপার: 

কৃষ্ণসেবা’ ইত্যত্ৰ তাদ্থ্যসম্বন্ধে লক্ষণ] ৷ কৃষ্ণন্ত সখ। স্থবলঃ, 

কৃষ্ণ এবাত্র সখ্যাতিশয় এব প্রয়োজনম্। গোপপদস্ত রঢ়ি- 

শত্ত্য। গোপজাতাবেব প্রয়োগঃ। তদতিরিক্তে গোপালন- 

বর্তরি বৈশ্যজাতৌ৷ গোপব্যবহারস্ত লাক্ষণিক এব; হণ! 

গাগ্ুপং ভোজয়’ ইতাত্র মণ্ডপশব্দে| গৃহে ক্লঢ়িরপি মন্তষে। 

লাক্ষণিকঃ। এতন্মতমালস্ব্যাহ_কৃষ্ণো গোপালনাদ্গোপে| 

ন ভবতি, কিন্তু গোপজাতিরেব! তেন গোপজাতের্থ। 

বর্মান্তরং বিহায় গোপালনে অত্যাসক্তিস্তথ| গী৷কনষ্ণস্তাপি 

গোগালনে আসক্তাতিশয় এব লক্ষণায়াঃ প্রয়োজনম্ ৷ সর্বত্র 

পারোপাসাধ্যবসানাস্থলে প্রয়োজনম্, প্রয়োজনবতীলঙ্গণা, 

নতু রঢ়িঃ ৷ 

২৫। গুনর্লদণায়। ভেবদযমাহ-_পরাক্ষেপ ইতি। স্বস্ত 

দিদ্বার্থং পরাক্ষেপঃ ৷ যথ। ‘কুম্ভাঃ প্রবিশস্তি’ ইত্যত্র কুন্ত- 

শ্যাচেতনস্ত প্ৰবেশ সিদ্ধাৰ্থং পরস্ত পুরুষস্তাক্ষেপঃ | ততো 

পাদানলক্ষণ! জ্ঞেয় । এবং গ্ধায়াং ঘোষ?” ইত্যত্র পরশ্মিন্ 

তীরে গঙ্গাগুণস্ত শৈত্য-পাবনত্বাদেঃ সমর্পণম্, তত্র লক্ষণ- 

লক্ষণ| জ্ঞেয়।। এতাদৃশে দ্বিবিধে এব লক্ষণে শুদ্ধে জেয়ে। 

গ্রাগুপাদানলক্ষণে' ইত্যস্ত ব্যাখ্যামাহ-_প্রাগ্বতিনীতি। 

দ্বয়োরৈক্যারোপ ইতি গৌৰাহীক ইত্যত্রোপচ।র ইত্যৰ্থঃ। 

তত্র বেণোরিতি বেণোঃ স্বাতন্ত্র্েণ গানাসম্তবাদবেগুপদেন 

্রীুশ্তা্ষেপঃ কৃতঃ | বীণ। গানশাস্তোক্তাং শ্ৃতিমন্কুর্ব 

ভীতি যত্রেতি_-ঘত্র জাতিবযজ্যোরবিনাভাবে। ব্যাপ্তি- 

রূপসম্থন্ধঃ, তত্র জাত্যা ব/ক্তিরাক্ষিপ্যতে । গীনে। দেবদতে। 

দিব| ন তুঙ্ভে। অত্রাপি অর্থাপত্যা রাত্রিভোজিত্বসদ্ধিঃ| 

অতন্তত্র তত্র স্থলে নোপাদানলক্ষণ| | তত্র হেতুঃ-_লক্ষণ- 

বীজয়োঃ গ্রয়োজনরূঢ্যে।রভাবাৎ্। গোপদস্ত ব্যক্তী লক্ষণায়।ং 

ন গ্রয়োজনং ন বা রিং, গ্রয়োজনং বিনৈব সর্বত্র বৃখ! 

লাক্ষণিকপ্রয়োগস্ত বিশেষ-দগ্সিনাম্চিত ইতি বোধ্যম্। 

এতদেবাহ-_বথেতি। শ্রত্যুক্তং গোপদার্থন্ত গোঁত্বত্ত বব 

কর্তৃকং১ বন্ধনং কথং স্তাঁদিতি পুরুষস্ত পরামর্শে জাতে সতি 

জীম্জীসুৰৰোধিনী ১৩ 

আত্য| ব্যক্তিরাক্ষিপ্যতে, ন তু গোশবেন শক্ত] লক্ষণয়| 
বা ব্যক্তিক্লচাতে | 

বিশেষণে গোত্বে ক্ষীণ| পৰ্ববসিতা শক্তি! সামর্থাং যস্ত৷|- 

স্তথাভূত| অভিধ। বিশেষ্যং গোব্যক্তিং ন গচ্ছেৎ, বিশেষ্যে 

ন ভতিষ্েদিত্যৰ্থথ ৷ উল্তুঞ্চ বাক্যপদীয়ে ব্যাকরণে__গোৌগোঁ- 
ব্যক্তিঃ স্বরূপেণ সাস্নাদিমত্বাদিন। গৌৰ্ন গোপদাৰ্থঃ | নাপা- 
গৌৰ্গোভিন্ন৷নামশ্বাদিপদ।থানামৰ্থঃ, কিন্তু গোতবাভিসম্বন্ধাদ্- 
গোত্বজাতি-সম্বন্ধ৷ক্ষেপ বশ।দগৌৰ্গোপদজন্য-শাব্দবেধবিষয়ঃ।, 

যথ| গোপদস্থলে আক্ষেপলভ্য-ব্যক্তৌ গ্রয়ো জনা ছ্যভা বল্পক্ষণ।| 

নাস্তি, তখৈৰ কটঃ ক্রিয়তামিত্যুক্তে কর্ত। আক্ষেপলরঃ, 

তত্রাপি লক্ষণ! ন'স্তীত্যাহ-ক্ৰিয়তামিতি | এবং ‘ত্বং কুক? 

ইত্যুক্তে কটং বৰ্ম৷ক্ষেপলভ্যম্, প্রবিশেত্যুক্তে গৃহং কর্মাক্ষেপ- 

লভাম্, পিণ্ডীমন্নাদিগ্রাসমিত্যুক্তে ভক্ষয়েতি ক্ৰিয়| আক্ষেপ- 

লভ্য|; ইত্য।দিঘ৷ক্ষেপ এব, ন তু লক্ষণ৷,--প্রয়োজনক্লঢ্যে|-; 

রভাবাদিতি ভাবঃ। কেবলমিতি--বেণুগীয়তি, কুস্ত।ঃ প্র- 

বিশন্তীত্যাদৌ স! উপাদানলক্ষণ|। শক্ত কুন্তবিশিষ্ট ইত্যুক্তে 

কুন্তস্য বিশেষণত্বেনোপলক্ষণতয়। কদাচিত্তদ্রহিতশ্তাপি তু. 

পুরুষস্ত প্রবেশসন্তবাৎ। অতঃ কুন্তস্ত প্রাধান্তেন প্রবেশার্থং. 

কুন্ভা ইতি লাক্ষণিকং পরমুক্তমূ। এবখেব সর্বত্র লক্ষণায়াং 

প্রয়োজনং জ্ঞেয়ম্ ৷ 
২৬। পূর্বৈরিতি__গোণশুদ্বভেদেন সারোপ| দ্বিবিধ৷; তথা 

সাধাবসানাপি দ্বিবিধা। এবংক্রমেণ চতুতিৰ্তেদৈৱিত্যৰ্থয ॥ = 

২৭। নাদ্রিয়তে ইতি তথা চ গূঢ়বাদ]| ব্যক্তব্যদ্্যেতি: 

দ্বিধৈব লক্ষণ৷৷ জী? 

২৮।হে সুবল ! কেয়ং কেলিকলানিধির্গকৈঃ সবৈর্মে 

চেতে। হরতি। কথভূতৈঃ? উংকীৰ্ণৈ রিব; উৎকীর্ণত্মন্তরেণ 

বৰ্ধ কিরুতকাষ্ঠাদিপুত্তলীনাং নিৰ্মাণসৌষ্ঠবাতিশয়ঃ, তেনাজস্ত 

নির্মাণবিশেষে। ধ্বনিতঃ ৷ উদ্যাদূবয় এব কুন্দঃ কর ইতি 

্রসিদ্ধস্তত্র ভ্রমিং প্রাপ্চৈ, স্বরয কলারূপে শাণে খরাত, 

ইতি প্রসিদ্ধ নিশাতৈস্ঠীক্ষীকৃতৈঃ, তেন কন্রৰ্পকৃততাক্ষু-, 

ত্নান্প্ত চেতোভেদকত্বমায়াতম্* ৷ লাবণ্যক্লপ| য| বাগী; 

দীৰ্ধিকা, তস্য জলে তৃশমতিশয়েন মগ্নৌন্মগ়্তয়ালসৈঃ শোভ-. 

মানৈঃ ; অনেন লাবণ্যাধিক]ং ধ্বনিতম্ ৷ 

১1 মৎকতূ কং (৭) ;২। মানী
তম্ (২০)! দু 
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২৯ ৷ লীলেতি__লীলাবিলাদমধুরিমগরিমা আভীর- 

কুমারিকাণীম্। কুষ্ণারাগপ্রুণা বিদঞ্ধভাবং পাঠিতো 

ঝঁটিতি ৷৷ অত্র পাঠিত ইতাগুঢ়ং বিদগ্ভীবং বৈদগ্কাং পাঠিত 

ইতি তেন প্রীরুপ্রোসীষু বৈদঞ্ধাদিকং সৰ্বং শী্ৰসযত্তেনৈৰ 

স্বয়ং গ্রকাশিতমভূদদিতি ব্যক্তব্যঙ্গ্যম্ ৷ ও 

৩০ ৷ অভিধেতি | সমাপ্তিত ইত্যভিধান্নিজন্যবোধ- 

সমাপ্তানন্তরং ধবননা দির্ধবার্থবোধস্তাদিঃ কারণং যো ব্যাপারে৷ 

বৃত্তিবিশেষ:, সা শৰন্ত বাঞ্জনেতাৰ্থং| তংপদং কুত্রচি- 

ছুদ্েশ্ঠলিঙগং কুত্রচিচ্চ বিধেয়লিঙ্গং গৃহাতীতি নিয়মেনাত্র 

বিধেয়লিদ্রগ্রহণাৎ সেতি ভ্ত্রীলিঙ্গমূ। অন্যথেতি--অন্তথ| 

লক্ষণাস্থলে প্রথগতোহভিধাজন্যবৌধস্তাস্বীকারে অন্বয়াভাবো 

লক্ষণাবীজমন্বয়া্পপতির্ন স্তাৎ। প্রথমতোইভিধয়া গঙ্গা- 

পদার্থে ঘোষপদার্থ্ান্বয়ামপপত্তিজ্ঞানাদেব লক্ষণায়াঃ প্রবৃত্তি- 

রতোইভিধায় অভাবে লক্ষণৈব ন ভবতীতি ভাবঃ। নম্ 

বাঞজনম। যাদৃশৰ্থবোধে| ভবিষ্যৃতি, তাদৃশার্থবোধো লক্ষণয়ৈব 

ভবিষ্যৃতি, অলং বাণ্জনায়া: স্বত্ত্বৃত্তিত্ব-স্বীকারেণেত্যাহ_ 

লক্ষণায়া ইতি। লক্ষণা হি দ্বিবিধ৷|--ব্যঙ্গাসহিতা বাযঙ্গ্য- 

রহিতেতি চ । তত্র ব্যঙ্গাসহিতৈব লক্ষণা ব্যধ্তনাজননী 

বাঞ্জনাবৃত্তিজন্তজ্ঞানোৎপাদিকেতি পূর্বপক্ষঃ ॥ 

৩১। অত্র সমাধানমাহ__প্রয়োজনেন শৈত্যপাবনত্বা- 

দিন| সহিতং লক্ষণীয়ং তীরং ন লক্ষায়েখ, ন লক্ষণাজন্যনে'ধ- 

বিষয়ো ভবেৎ। অভিপার] নিবৃত্তানন্তরমন্বয়ানুপপত্তিজ্ঞানাদ্- 

যথা লক্ষণায়াঃ প্রবুন্ভিন্তথ! লক্ষণায়| নিবৃত্তানস্তরমহে! অনেন 

বিশেষদখিন! গন্ধালীরে ঘোষ ইত্যগন্ত। গঙ্গায়াং ঘোষ 

ইতি প্রয়োগ: কথং কুতঃ? তস্মালক্ষণাব্যঙ্গাং শৈত্যপাবন- 

ত্বাদিকমেতদভিপ্রেতং ভবিষ্যতীতি পরামর্শাৎ *ব্যঞ্নাবৃত্ত্যা 

শৈত্যপাবনতাদিবোদো ভবতি। ন তু একম্মিন্নেব ক্ষণে 

লক্ষণর| শৈত্য-পাবনত্বাদি-বিশিষ্ট-তীরবোপঃ সর্ধেষামন্ভব- 

প্রসিদ্ধ ইতি ভাবঃ ৷ অত্রার্থে প্রাচীনানাং সম্মতিমাহ--জ্ঞান- 

স্যেতি ৷ অভিধালক্ষপাজন্যজ্ঞানবিষয়ঃ প্রবাহতীর|দি:, অন্ে। 

বাঙ্গযার্থভিন্নফলং ব্যদ্যার্থ-শৈত্য-পাবনতাদিবোধে| অভিধা- 

লক্ষণয়োরবিষয়ঃ; উদাহৃতং গ্রাচীনৈরিতি শেষঃ। নন গঙ্গায়াং 

ঘোষ ইত্যত্রাভিধালক্গণাভ্যাং প্রবাহতীরবোধানন্তরং গল্গা- 

[ দ্বিতীয়কিরণঃ ২৯--৩২ 

পদাৎ পুনৰ্লক্ষণয়ৈব শৈত্য-পাবনত্বাদি-বোধে| ভবতু, কিং 

বাঞ্জনাশ্বীকারেণেত্যতঃ প্রাচীনানাং বচনান্তরমাহ__খব- 

বুদ্দীতি | বাচনিক-লাক্ষণিক-শব্দাদীনাং বিরম্য অভিপয়া 

লক্ষণয়| ব| সরুচ্ছাব্বোধমুৎ্পাদ্যেত্যর্থ, ব্যাপাবাভাবঃ পুন- 

রূপি লক্ষণয়া অভিধয়া বার্থান্তরবোধে সামর্থযাভাবঃ, কিন্তু 

্ত্বাঞ্জনীবৃত্তা। অর্থান্তরবোধে সামর্থামন্তীতি ভাবঃ। তথা 

চ যাদৃশবৃত্ত্যা সক্বচ্ছাব্দবোধে| জাতন্তাদৃশবৃত্তা। পুননস্তৎ্পদ- 

জন্যশ|ববোধো নোৎপদ্থত১ ইতি সিদ্ধান্তঃ। উপক্ষীণত্বাৎ 

শৈত্যপাবনত্বাদিবোধেইপ্ৰয়োজকত্বা দিত্যৰ্থঃ। 

নন লঙ্গণাতিরিক্তা যা তাংপৰ্বৰৃত্তিস্তয়ৈব শৈত্যপাবন- 

ত্বাদিবোধো ভবতু, কথং ব্যঞ্জনায়াঃ ব্ৰৱস্ত্ৰ-বৃত্তিত্বং স্বী- 

কর্তব্যম্? তত্ৰাহ--আকাজ্কেতি । আকাজচ।যোগ্যত।সত্তি- 

যুক্তপদসমৃহাত্মকত্বং বাক্যত্বম্। তাদৃশবাক্যার্থত্বমেব তাৎ- 

র্ত্রম্। অতস্তাদৃশবাক্যাস্যৈব তাৎপধার্থতে সিদ্ধে যত্ৰৈক- 

পদশ্ত পদাংশস্ত বা ধবন্র্থবোধকত্বম্, তত্রৈকপদস্ত তাত্- 

পর্বৃত্তেরসম্তবাদ্ব্যঞজনায়াঃ ব্বত্বৃততিত্বং স্বীকরণীয়মিত্যর্থ। 

তুরীয়েতি -অভিধালক্ষণ|তাৎপ|তিৱিক্ত| চতুৰ্থী বৃত্তিব্যঞ্রনা- 

নামী স্বীকাধৈবেত্যর্থট। অথ যত্রৈকপদস্তৈব ধ্বনিনা ধ্বনি- 

কাব্যমিতি ব্যবহারস্তত্রৈকপদস্ত তাৎপর্য সম্তবা দব্যগ্ুনবৃত্তিঃ 

স্বীকাধেতি, পূৰ্বমুক্তম্ ৷ 

৩২। তত্রোদাহরণমাহ-_-তথ। হীতি | “ভ'ণতো। বলপব- 

পতিন| অদ্য স্থুতে| মধুপুরীং গন্ত। ৷ ইতি ভণিতমাধয়| 

পিবতি বধূ: অবণপুটকেন।? বল্লবপতিন৷ ব্ৰগৱাজেন; আধ্যা 

জটিলয়| ; পিবিতীতি--পিবতি-শৰ্বস্ত পান৷সম্তবাৎ পিঝতি- 

পদং সাদরখবণে লাক্ষণিকম্। তেন লাক্ষণিকপদপ্রয়েগেন 

অন্ত্য ব্ধ্ব| গৃহশূন্যতরম, গৃহে পতিরাহিত্যমভিলযিতমিতি 

নিশ্চিতম্ । এতাদৃশগৃহশৃন্তত্বরপার্থন্ত পুনর্ব/না ৃ ত্তিমাখরিত্য 

ব্যপ্রকং পিবতীতি লাক্ষণিকপদমেব ভবতি। 

অথান্বিতাভিধানবাদিনাং মতে অপদার্থানাং২ শাব্দবোধে 

সর্বথা ভানং মাস্তি । তন্মতে বিশেষণবিশেষ্যুয়োঃ শাব্ববোধে 

সম্বন্ধভানাৰ্থং বিশেষ্ণাম্িত এব বিশেষ্যে বিশেস্তপদগ্াভিধা 

্বীকরণীয়া, বিশেষণ দিপদং কেবলং তাপর্ধমাত্র-গ্রাহকম্। 

এবং সতি বিশেষণান্থিতে অভিধেব লক্ষ্যাৰ্থ-ব্যগ্যাৰ্থাঘ্বিতে 
৯] নোপপদ্ভত বে) ২1 অন্তপদাৰ্থানাং (২) |; 

১০০০৬... 
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ইপি বিশেষ্যপদস্ত৷ভিধাঁ বক্তব্যা। অলং লক্ষণ।-ব্যঞ্জনারূপ- 

্বতনতবৃততিদয়-স্বীকারেণ। এতন্মতং দৃবযিতুমুপন্তম্ততি--যে 

ত্বিতি। ইযোর্বাণগ্ঠ বেগাখ্যসংস্কারবশ।দৃ দীর্ঘদীথক্রিয়ারূপ- 

ব্যাপার ইব অভিধায়া অপি স্বসামর্থ্যবশ।ৎ মোহয়ং লক্ষণ।- 

ব্যধনাক্লপদীৰ্থনীৰ্থব)।পারঃ স্বীকৰ্তব্য ইতি যেইভিদধতি বদন্তি, 

ত এবং এষ্টব্যাঃ--অ!ন্যণ্চেদ্দিতি গঙ্গাঘেষয়ে।ঃ সম্বন্ধভানার্থং 

ঘোধান্বিতে প্রবাহে গঙ্গাপদহ্থাভিধা বাচ্যা_তত্র গন্গায়াং 

ঘোবস্থান্বয়াসম্তবা২। মুখ্যার্থবাধেনা/ভিধৈব নান্তি, কুতে| 

লক্ষ্যাৰ্থব্যদ্যার্থয়োর্ভানার্থনভিধায়। দীর্ঘদীর্ঘব্যাপারস্ত সম্তাব্- 

নাগি? ন গর্থায়াং ঘে।যশ্ন্বয়াসম্তবাল্লক্ষণায়াঃ স্বতন্ত্ৰবৃত্তিত্ব- 

মস্ত, ব্যন্যার্থেব্পপভ্যাভাবাৎ কথং ব্যঞ্জনায়াঃ স্বতন্ত্বৃততিত্ং 

স্বীকরণীয়মিতি দ্বিতীয়পক্ষস্তাৰ্থঃ, তমপি দূষয়তি--'দ্বিতীয় 

ইতি।. নম্র পিবতীতি পদমেব লক্ষণয়| সাদরশূবণমুক্ত,। 

গুনর্লক্ষণয়| গৃহশৃন্তত্বরূপং বাণ) ৰ্থং কথয়িষ্যতীত্যত আহ-- 
উপক্ষীণত্বে ত্বিতি ৷ পুনর্লগ্ষণর। অর্থান্তরবোধস্থাসামর্থে ত্বি- 

ত্যৰ্থঃ ৷ নন্বিতি-_-ইদং গৃহং বিহায় পত্যুরন্তত্র গমনমস্ত| 

অভিলষ্ণীরমগ্টমানেনৈব লাধনীয়ম্ । অন্মানগ্রকারমাহ_- 

তথা হীতি। ইতি ভণিতমাধয়।। পিবতি বধূঃ অবণপুটকে- 

নেত্যত্র ইয়ং গোপবধূরিতি পক্ষোদ্দেশঃ, পত্যুগৃহান্তরিতত্ং 

গৃহব্যবধানং গৃহ।দস্তত্ৰ গমনমিতি যাবৎ ; তথ চ পত্যুগৃহ- 

ত্যাগপূৰকান্যত্ৰ গমন।ভিল।ষিণীত্বং সাধ্যমিতি ভাৰঃ। শ্বশ্ৰূক্ত- 

গৃহপতিগ্রবাসশ্রবণে সাভিলাষত্বাদিতি হেতৃপ্রয়োগঃ। 

"অন্ত ম্বয়ে দৃষ্টা ন্তাভাবেনান্বয়সহচরজ্ঞানজন্যান্বয়ব্যাধ্ডিজ্ঞান|- 

সম্ভবাদতোে] ব্যতিরেকসহচরজ্ঞানজন্যবযতিৱেকব্যাপ্তিজ্ঞানমাহ 

যা নৈবমিতি। য| বধুঃ পত্যুগৃহান্তরিতত্বাকাজ্ষিণী ন 

ভবতি, স| শ্বশ্ৰক্তগৃহপতিপ্রবাসশ্রবণে সাভিলাষ৷ ন ভবতি, 

তথ| চ সাধ্যাভাবব্যাপকীভূতা ভাব-গ্রতিযোগিত্বরপব্যতি- 

রেকব্যণ্তিজ্ঞানমেবোত্ৰ হেতুরিতি ভাবঃ। তত্র দৃষ্টান্ত 

যথেতি। তদিতর! কষ্াম্ুরাগিণী য| বধৃত্তদূভিন্ন পতিবিষয়- 

কানুরাগবতাত্য্থঃ । কেবলেতি-_কেবলব্যতিরেক-ব্যাপ্তি- 

বিশিষ্টে। হেতুরিতি ভাবঃ৯। অগ্রামুমানে হেত্বসিদ্ধিরপদে।য- 

মাহ, _নেতি ৷ ন চ লক্ষণয়| সাদর-অবণন্ত বোধে সতি 

স্বয়মেব পত্যুঃ প্রবাসেহভিলাষগ্তাপি বোধে ভবিষ্যতে, কথং 

শৰীন্ৰীসুচৰোধিনী ১৫ 

সাভিলাষত্বরূপহেতৃজ্ঞানস্তাসিদ্ধিরিতি বাঁচ্যম্৮_অনভিলধিত- 
বস্তনোইপি সাদরশবণ-সম্ভবাং ৷ য্থ! কেনচিদুক্তস্ত ‘অদ্য 

তব গ্রামং রাজ! ধক্ষ্যতি’ ইতি বচনন্থ৷ এমদাহেইভিলায|- 
ভাববংপুকর্লুষকতৃকমাদরশ্বণমন্তভবসিদ্ধম্, তদ্বদত্ৰাপি পত্যুঃ 

প্রবামেইভিল।ষাভাবেইপি তম]: সাদরশ্ৰণণসম্ভবাত। _নস্ 
ব্যভিচারাভাব্সম্পাদক-নানাবিশেষখবিশিষ্টহেত্ন্তরেণ সাভি-. 

লাযত্বগ্ধাল্টমানং কাধম্, তদ। তু ন দোষ ইত্যাহ__অস্থমান।- 
স্তরাদিতি। তন্ত সাভিল।যত্বরূপজ্ঞানস্ত প্রাপ্থৌ গ্রসাধ্যাঙ্গতং' 

প্রমাধ্যাধত্বরূপ'দোষন্ত এসদ ইত্যৰ্থঃ | অন্মানাভ্তরেণ সাভি- 

লাষত্বরূপহেতুং প্রপাধ্য তম্ত হেতোঃ প্রকৃতান্ুযানেংদ ত্ব- 

মেব দেোযঃ। তথা হি সাভিসায্সাধকন্তাব/ডিচ।রিহেতো- 

জ্ঞানার্থং পুনরপ্যঙ্গমানান্তরং কার্যমিতিরীত্যাহনবস্থা গ্রসঙ্ঘ।ৎ॥ 

৩৩। ব্যঞ্না বৃত্তের ্ বীকারে দোযান্তরমপ্যাহ__কিঞ্চেতি। 

অনুমানপ্রকারমাহ_-তথ| হীতি। ইয়ং বধুরিতি পক্ষঃ! স্ব- 

গৃহাধিকরণককৃষ্ণভিস।রকাজ্জিত্ং সাধ্যম্, শবশ্রাক্তপতিপ্রবাসে 

সাদরশবণসমানকালীন-পতি-প্রবাস-বিষয়ক।ভিলাষবত্বাদিতি. 

হেতুঃ। অত্ৰাহ্লমানে হেতোব্যভিচারদ্বোষম৷হ--নেতি। পত্যুঃ 

প্রবাসে সাদরএব্ণসমানকালীনগৃহপতিশৃন্ত্ববিষমক|ভিলাষ- 

বন্বরূপহেতুন্তাদৃশস।ধ/ং প্রতি নৈকান্তিকঃ, নাবযভিচারী। 

ব্যভিচারমেব স্পষ্টয়তি_-তদিতি। কন্ডাশ্চিৎ শ্ীকৃষ্ণা(ভসারে 

আকাজ্ঞায়। অভাবেহপি পতিং প্রতি দ্বেষাদেব পতিপ্রবাসে- 

হভিলাষসন্তবাৎ। নন গোপীনাং প্রকরণবশাদ্দেতৌ কৃষ্ণামণু- 

রাগিণীত্বঃ২ বিশেষণং দেয়মিত্যতো হন্যব্ত্িমাং . তদভাবাদেব 

ন ব্যভিচার ইত্যাহ-_-গ্রকরণেতি। পূৰ্ববদিতি--হেতুঘটকস্ভ 

কৃষ্ণানুরাগিণীত্বন্ত পতিপ্রবাসে সাভিলাষত্বাদেজ্ঞানার্থং পুন- 

রপ্যমুগানাস্তর-স্বীকারেণ পূৰ্ববৎ প্রসাধ্যাত্বরপদোষাপত্তিৎ 

রিত্যর্থঃ -- 4 

কাণঞ্জনাবৃত্তেরস্বীকারমতে পুনরূপি দে।যান্তরগাহ__কি- 

ফেতি। মানিনীং গ্ীৱাধিকাং প্রতি: শ্রীকষ্পক্ষপাতিনী 

কাচিৎ সখী আহ-_হিঅঅমিতি। ‘হৃদয়মেবোনচ্ছং মনস্বিনি 

ন পুনণ্ডেংদম্। আলিদত্তি পদানাং নখরাঃ 'প্রতিবিস্বিতং 

কৃষ্ণম্ হে মনস্বিনি মানিনি ! নখর। ইতি পদেন. ন্থরে-. 

ঘেব গ্রতিবিদ্থিতম্ত ন ত্গেযু। ইদং হস্তাদানামাবরণে 

ত হেতুরিতার্থ ৪) ২ | রাগিব (৭,৭) ত 



১৬ ডীঞ্জীস্ননোৰিনী 

এব সম্ভবতীত্যাহ--মানেনাবৃতসৰ্ব৷ঙ্লত্বমিতি। অন্যথা নয়ন 

স্তামীলনে প্রণামার্থং চরণোপান্তগতন্ত কুষণন্ত দর্শনেন সঃ 

গীকনষ্ণহ্য সন্মুখস্থিতাবসহিষ্ণুত্বোপপতেরসহিষ্ণুতা স্যাদিত্যৰ্থ:। 

তথা চ গ্রীকুকণস্থা প্রণামোদ্তমমালক্ষ্যৈর তত উথায়ান্তত্ 

গমনং প্রসজ্জেতেতি ভাবঃ। কৃষ্ণস্য চেতি--বিনয়বশ|২ 

চরণনিকটং প্রাপ্চপ্তাপি কৃষ্ণন্ধ মানভদ্বং বিনা চরণস্ত স্পর্শা- 

ক্ষমূত্বং প্রতিবিম্বিতমালিদ্নস্তীতি পদেন ধ্বনিতম্। মানক্ষয়ে 

সাগ্রহত্বম, আগ্রহেণ সহ বর্তমানত্বম্ ৷ 

৩৪। অর্থ ইতি--তথ| চ যথাপদস্ত ঝঞনাবৃত্তিরুক্ত।, 

তথাপদ্জন্তার্থহ্তাপি ব্যগ্রনাবৃত্িরবক্তব্যা। এবং বাচ্য-লক্ষ্য- 

বাঙগযার্থানাং ব্যঞ্জনাবৃত্তিঃ সম্ভবতীত্যথ:। নষ্ট অর্থোইগীত্যেক- 

বচনং ন সম্ভবতীত্যত আহ--জাত্যপেক্ষয়েতি। বস্তুতন্ত্য 

এবার্থা৷ ইতি বহুবচনমেব ॥ 

৩৫। অজ্জেতি__'আর্ধে গৃহক্রণীয়ং সৰ্বং নির্ব/হিতমেব। 

ইনানী শ্রমশমনাথং যমুনায়াং আনং সমাদিশ্ততাম্।॥” বাচ্যার্থে- 

নৈবেতি-_-অত্র শ্লোকে পদন্ ব্যঞ্নাবৃত্তেরভাবাদত্র নিশ্চিন্তা- 

হমিত্যাদি ব্যদ্যাথে| বাঁচ্যার্থ স্তব ভবতি, ন তু পদস্তে- 

ত্যৰ্থ্য ৷ লক্ষ্যস্তেতি ভণিতে| বল্লবপতিনেত্যাদৌ, পিবতি 

ৰধ্য অ্রবণগুটকেনেত্যত্ৰ সাদরঅবণং লক্ষ্যার্থ, তেন লক্ষ্যা- 

থেন ব)্জনাবৃত্ত্য৷ স্বগৃহশুন্তত্বাদি-বযদ্যার্থে। জেয়ঃ ॥ 

.৩৬ | ইধ ইতি_ইহ বৃন্দাবনমধ্যে নিঃশঙ্কনিষুপ্ময়ূর- 

মুখনিকর; ! আলমাত্রভুক্তবুস্থমে। রমণীয়ো। যামুনঃ, কুঞ্জঃ ॥) 

তেন ব্যঙ্গাথেন সমুচিতমিত্যাদি ব্যগ্যার্থান্তরং বোধ্যম্ ৷ 

১: ৩৭_-৪৩। নম্গু নানার্থ(বধুগ্রভৃতিশবানাং কদাচিৎ 

কুষ্ণ/(দ-বাচকতা, কদ|চচ্চন্জা(দ-বাচকতা, অত্র নিয়ামক 

ভাবঃ। নাপি শক্তিলক্ষণাদীনাং কন্তা। অপি বৃত্তেণিয়ানকত। 

সম্ভবতি, অতো বন্তন্তরস্ত সংযোগবিয়োগাদিরেবাত্র নিয়ামক 

ইত্যাহ__নানার্থানাঞ্চেতি। এতন্মতে তাৎপর্যস্ত বৃত্তিত।- 

ভাবেন তজ দ্ঞানস্ত কারণতা৷ নান্তি। গ্লিষ্ট-ন৷ন৷ৰ্থস্থলে ব্যঞ্তক- 

পদসমভিব্যাহারেণ ব্যঞ্জনাবৃত্ত্যৈৰ নির্বাহ ইতি জ্ঞেয়ম্। নিয়ম 

প্ৰতীতি ‘পকৌস্তভে| ভাতি বিধু?’ ইত্যত্র বিধুশবা থন্ত ঠ2- 

কৃষ্ণপ্তেব বোধ, ন তু চন্দ্ৰস্তোত্যেতাদৃশনিয়ম্ং প্রতীত্যর্থঃ| 

[ দ্বিতীয় কিরণঃ ৩৩- ৪৪ 

দিশো দিগ্দৰ্শনমাত্ৰম্। শেতে ইতি__কৌন্ত ভবিষুে। বিধুঃ 
শেতে ইত্যত্ৰাপি কনষ্ণস্থৈব বোধঃ, ন তু চন্দন চন্দ্ৰে কৌস্তভস্ত 

সংধোগাভাবাদৃবিয়োগোইপ্যসম্তবঃ। “নাসংযুক্ত২৯ বিয়োগঃ’ 

ইতি নিয়ঘাদিতি ভাবঃ ৷ ‘রামাৰ্জুনৌ যুধ্যতঃ’ ইত্যত্র পরশু- 

রাম-সহস্রাজু নয়োরের বোধঃ, ন তু দশরথপুত্র পাওুপুত্রয়ো৯ 

_ শাস্ত্রে তয়োধিবাদাশ্রবণাৎ্। এবং কর্ণাজুনাবিত্যত্রাপি 

ন সহশ্াজুনিস্ত বোধ কিন্তু পাওবস্তৈব ; শিধুমাধবয়োঃ’ 

ইতি মাধব-শব্দোহত্ত বৈশাখবাচী, তত্সহকারেণ মধু-শব্দো- 

হপি চৈত্রবাচী, ন তু বসন্তবচী। কুষ্ণস্তেতি__মুনিবর্ষপদ- 

সান্িধ্যাৎ কৃষ্ণশব্দোইত্র বেদব্যাসবাচী, ন তু কৃষ্কবাচী। 

মধুনেতি_বসন্তস্ত কোকিলবধ্বোর্মভুতোৎ্গাদনে সামথ্য- 

' মৌচিত্যং চ বর্ততে, ন তু মধুশবস্তার্থান্তররূপ-মদিরায়াঃ। 

মকরধবজ-পদেনাত্র কন্দর্পশ্তৈব বোধঃ, ন তু সমুদ্রন্ড, তম্ত 

হৃদয়ে গীড়াজনকত্ব(ভাবাৎ। স্থাণুশব্দেন মহাদেবস্তেব বোধঃ, 

ন তু শাখাপল্লবাদি-রহিত-শুধবৃক্ষস্ত_তশ্ কষ্ণগুণ|মোদি- 

পদ।ৰ্থত্বীভাবাৎ। কমপ্য।দরণীয়ং পুরুষং প্রতি কেনাগুযুক্তম্ 

--দেবো জানাতি মে মন» ইতি। অত্র গ্রকরণবশদূদেব- 

শকে। যুগ্মদর্থক এব, ন তু “রাজ। ভট্টারকে। দেবঃ ইত্যভি- 

ধানাদ্রাজবোধকঃ। পাবকোইগ্নিঃ। ব্যক্তিরিতি-_ব্যক্তিশবে- 

নাত্র পুংনপুংসকাদিলদ্দমেব বোধ্যম্। তথ| হি নপুংসক- 

লিঙ্গত্বে ভাগবতং শাস্তম্, পুংলিঙ্গত্বে ভাগবতে| বৈষ্ণব 

ইত্যর্থ। এখিতি_বিধুশবস্ত নান৷থত্বেন কৃষ্ণচন্দ্রয়োরুভয়ো- 

বোধকত্বেহপি কৌন্তভ-সংযোগরূপব্যঞগুক-পদপানিধ্যাদ্ব্যঞন। 

বৃত্যৈব প্রীকৃষমাত্রবোধকত্বমিতি জ্েয়ম্* ॥ 
৪৪ | অধুন| কাব্যে উদ৷হরণম।হ--অস্তেতি । হে সখি! 

অন্য কাননে বিহারক্রমে গমনপরিপাটযাং কশ্চিদ্ধরিঃ সিংহে। 

ময় আলোকি। কীদৃশঃ? ঘন| নিবিড়া প্রভ৷ যস্ত তথ৷- 

ভূতঃ। পুনঃ কীদৃশ:? লোলন্তী চাঞ্চল্যযুক্ত। য| কেশরাণাং 
ব্ধস্থিতরোমবিশেষাণাং মালিকা শরেণীতয়া বিলুলিত। মন্দিতা 
অর্থা্য়া বিশিষ্ট। গ্রীবা যস্ত সঃ।. যঃ সিংহ্ঃ কুণ্ভিকু্ত- 

নিকরাণাং হস্িকুম্ভসমূহা।ন|ং সগ্স্তনে তৎক্ষণোৎপন্ধে ক্ষোদে 
নখকরণকবিদারে সতি ক্ষোদসময়ে নথৈঃ করণৈর্ংশিভিরধঃ- 

* অত্র “এবমস্তত্ৰ” ইত্যধিক-পাঠ "গ্রন্থে উপলভ্যতে। - 

= ৯। নাবিবু্তত্থ (ক) | . 
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পডিতৈমুৰ্ক্তাসমূহৈৰ
্দিকুঞ্জসলীৰ্ধবলীকর

োতি । পক্ষে, কাননে 

গ্লীবুন্দাবনে বিহারক্রমে প্ৰেয়সীভিঃ সহ বিহার-পরিপাট্যাং 

স্থিতো হরিঃ শ্রীকবষ্ণো ময় আলোকি। কীদৃশ:? ঘনস্ত 

মেবস্তেব প্রভা যস্য সঃ) পুনশ্চ লোলন্তী য| কেশরাণাং নাগ- 

কেশরাণাং মাল! তয়! বিলুলিত| গ্রীবা যন্ত সঃ । ঘঃ শ্ী- 

কৃষ্ণ সন্স্তৎক্ষণে স্তনরূপাণাং হস্তিকুম্ভসমূহানাং নখাঘাতেন 

গোদে সতি তৎসময়ে হারত্রোটনাৎ নখভ্ৰংশিভিমুৰক্ত|- 

_ সমূহৈৰ্ঘমুনাতীরে নিকুপ্তস্থলীর্ঘবলীকরে।তি । অত্র বিশেষণী- 

ভূতানাং ঘনবিহারকেশরপদ।দীনামনেকার্থসন্থন্ধেন বিশেঘ্স্ 

নাঁনার্থহরি-পদন্ডাপ্যর্থদ্মাত্রনৌধকত্বম, ন কিন্দাদিবৌপকত্ব- 

গিতি জ্ঞেয়ম্ ৷ 
৪৫। অথ যত্ৰ মুদগাদীনাঁং নিরর্থক-ধ্বন্যাত্মক-শব্দোৎ- 

পত্তির্জায়তে, তত্র কবয়স্ত যথাকথঞ্চিদ্বর্ণাত্মকশব্বস্ত সাদৃশয- 

মুগলভ্য নিরর্থকধবনা ত্বকখবেইপি সার্থকতসমাবোপ্য কাবাং 

কুর্বন্তীতযাহ-_এবমিতি | মৃদদস্থ। যেইক্লকরণশব্দ| বর্ণাত্মক- 

শবস্ত সদৃশত্বেন প্রতীয়ানাব্যক্তধ্বন্যাত্মক-তা-ধিগিতিশবদ- 

স্তেযাং সাৰ্থকত্বেনাবোপবিষয়ীভূতানাং স্বর্নকী্ধিগিতি যে। 

বাক্যার্থ:, স তু ব্রজন্থন্দরীণাং সর্বেোৎকর্যরূপবাদ্যার্থং প্রতি 

্যপ্নক ইতাৰ্থ: | মুরজে। রা'সম্থমুদদ্গঃ ৷ তাসাং ব্রজন্থন্দরীণাং 

রাগজঞাপকঃ “তে নান? ইতি, কণ্ঠস্থঃ পাঠঃ । এবং গিরি 

মাধম। ইত্যক্ষরাঃ স্বর গান্ধারাদি-স্বরবাঁচকা ইতার্থঃ। তথা 

চ ব্রজনুন্দর্ষো। যথ| রাগবোধক।ন্ “তে নান” ইত্যক্ষরান্ 

গঠস্তি, তথৈব “তে নান’ ইত্যুচ্চারণা নন্তরং গান্ধার।দিস্বর- 

বোধকান্ গনিমাধমা? ইত্যক্ষরানপি পঠন্তি, সরস্বতী তু 

তৈরেবাক্ষরৈরকারং প্রশ্লিষ্য গন্ধৰ্বাণাং গানক্রমান্ জুগুগ্সতে 

নিন্দতি। এতদর্থমেব স্পষ্টতয়। আহ--অত্রেতি। তান২ 

বিশেষস্বরাস্তানবিশেষম্বরবাচকা ইত্যর্থঃ। সরস্বতীকৃতমর্থ- 

মেবাহ_-তাভ্যামিতি । তাভ্যাং পাঁঠ-স্বরোচ্চারণাভ্যামি- 

ত্যর্থ। ভে গন্ধবাঃ, নানাবিধো যোইগরিমা তেনাধমাঃ, 

গরিমা গুরুত্বং ভস্িন্রং নীচত্বমূ। তথা চ ব্রভন্ন্দরযাপেক্ষয়া 

গানশাস্তে নীচত্বেন গন্ধৰ্ব৷ অধমা ইতার্থ; শ্লেষেণ ব্যজ্যত 

তি ভাবঃ॥ 

৪৬)৪৭। ইদানীং পূর্বোক্ত: হন 

১। সমানাৰ্থকত্- (৭); ২। তাল- (ক); 

্ীশ্রীল্ুচবাঁধিনী 

৩] অত্র (ক.থ);. 

| ১৭ 

সমভিব্যাহারবশ|দুতকুষ্টধ্বনিবোবধকত্বমাহ__অথেতি। অর্থানীং 

বাচ্যলক্ষ্যব্যঙ্্যার্থানাং ব্যঞ্জকত্বে বিশেষ! বোদ্ধব্যাদয়ে! হেতব 

উচ্যন্তে। যমুদ্দিশ্য বদতি, স বোদ্ধব্যস্তস্ত বৈশিষ্ট্যে উৎকর্ষে 

সতি ধ্বন্যর্থাঃ গ্রবর্তন্তে। এবং যে! বক্ত৷ তস্তোৎকর্ষে সতি 

ধ্বন্তর্থাঃ প্রবৰ্তন্তে। এবমন্যত্রাগি জেয়ম্ । তত্র ‘যাতাসি’ 

ইতি গদ্য পূর্বমেবোত্তম-ধবনি-ক।ব্যোদাহরণে উপন্তস্তম্, ত্বং 
তদানয়নার্থং পদকানয়নার্থং ন গতাসি, কিন্তু শ্রীরুষ্ণেন সহো- 

পভোগার্থমেব । বৈশিষ্টস্ত ফলতোহর্থমাহ_-সা বোদ্ধব্যা 

“যোগ্য ইতি । তথা চ টৈশিষ্ট্যপদন্ত যোগ্যত্বমেবাৰ্থ ইতি 

ভাবঃ। বক্তৃপ্রকৃতিগ্রকরণানাং বৈশিষ্টযঞ্চাত্রৈব শ্লোকে জ্ঞেয়ম্। 

যদ্যঃঃ সথীং প্রতি স্রেহাৎ সৈবং করোতি, অতন্তস্থাঃ 

গ্ররুতের্বৈশিষ্ট্যাদ্বহবে। ধ্বন্যর্থাঃ সম্তবন্তি, এবং প্রকরণ- 

বৈশিষ্ট্যাদপি জ্য়ম্। তথা হি প্রকরণং তাবৎ প্রিয়সী- 

মেনাং-ভ্রীরুষ্ণেন সহ সঙ্গময়িতুং তেনৈব সহ শ্শ্রীরাধায়াঃ 

গ্রাগেব যুক্তি কুতা, যদ!সৌ ময় প্রহীয়তে, তদা ্তাঃ সদস্যা 

করণীয় ইত্য।দয়ে| ধ্বনয়োহত্র জেয়াঃ ॥ 

৪৮। ‘অই জাসি’ ইতি । 'অধি যাসি যাহি বিপিনং রিক্তং 

গৃহীত কুম্থমভাজনং সুমুখি। প্রত্য৷গমিষ্যুপি ত্বং ন কেবলেন 

ভাজনেন পূর্ণেন ॥ অত্র নঞ্পদে।চ্চারণে যা কাকুন্তয়া 

দ্যোত্যমপি তু পূর্ণেন মনোরখেনেতি ধবন্ার্থরূপং বস্তু ॥ 

৪৯ | জউণেতি--“যমুন৷শীকরশিশি। কগলবনীগবনধুত- 

কিশলয়াগ্রা ৷ যত্ৰ বন্লী গৃহপলী ধন্তাঃ পশ্যন্তি তং দেশম্ ৷৷ 

বল্লীভিনির্সিতানি কুঞ্জগৃহাণি তেষাং পললীসমূহো যত্ৰ বৃন্দাবন- 

দেশে তিষ্ঠতি, তং দেশং ধন্য! জন৷; পশ্যুন্তি ॥ 

৫০ । এণ্হিমিতি--'ইদ্দ।নীং১ জলধরসময়ে রমণীয়| বসু 

বলভ্যঃ | নিপতদ্বারিধারাগভীরতরমুখরগর্ভকুইরাঃ ॥' অন্ত 

বলভীশব্বঃ “বা ্ গলা-ঘর”? ইতি প্রসিদ্ধ, সর্বোপরিস্থ-গৃহ- 

বিশেষবাচকঃ। নিপতদ্বারিধারয়া গভীরতরমুখরা ঘোরশব্দ - 

বিশিষ্টা গর্ভকুহরা যাসাং তাঃ, কুঞ্জগৰ্ভাস্ত সচ্ছিদ্রাঃ। এতেন 

কুঞ্জহ্ত|বম্ণীয়ত্বমুক্তম্ | _ 

৫১। করকিশলয়েতি-করপল্পবহুলীলাকমল্ত নি নিমীল- 

নোহ নীলনে মুন্রণে বিকসনে চ কুতুকিন্তা সিন্ধুজয়| লক্ষ্য 

৪1 ‘বালাঘর' (গ)! 
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১৮ “ডীঞ্জীস্ুবোখিনী 

ভগবতে| দক্ষিণনেত্রং কদাচিৎ পিধীয়তে, আচ্ছন্নং ক্ৰিয়তে, 

কদাচিন্সুচাতে চ।: তথা চ কুর্যরূপং দক্ষিণনেত্রং যদাচ্ছন্ন 

জি তদ চন্ত্ররূপ-বামনেত্রস্ত দর্শনেন লীল|কমলং মুদ্রিতং 

[ দ্বিতীয়কিরণঃ ৫১_তৃতীয়কিরণঃ ৬ 

ভবতি ৷ ঘদ। তু মুচাতে, তা স্তধদর্শনেন লীলাকমলং প্রফুল্লং 

ভবতীত্যর্থ:। ভগবতে। দক্ষিণনেত্রন্ স্যত্বং সৰ্বশান্তে প্রসিদ্ধম্, 

অন্তঃ প্রসিদ্ধিবৈশিষ্ট্যাদ্বে নেত্ৰস্তা স্ু্ত্বং ধ্বনিতমিতি ॥ 

ইতি শ্রীষ্ুবোধিন্তাৎ দ্বিতীয় কিরণঃ॥॥ ২॥: 

০৯৮ অগা 

তৃতীয়কিরণঃ 
জথ খবনিনির্ণয়ঃ 

১ শব্দার্থ দিভিরিতি শব্দাশচ অর্থা বাঁচা-লক্ষা-বাঙ্যাশ্চ। 

আদি-শন্দেন শলেষস্থলে পদাৰ্থাস্তর-সদ্বন্ধশ্চ তৈরেবমন্োর- 

করণখনৈশ্চ ধ্বনাতে বাপ্রনাবৃত্তা! বোদাতেহসৌ শৈত্য- 

পাবনতাদিবাঙ্গারপোইহর্থো ধবনিঃ কর্মসাণনমেব) ন তু ধ্বননং 

ধ্বনিরিতি ভাবসাধনম, তথ! সতি ধ্বন্তাৰ্ণবিষয়ক-জ্ঞানেইপি 

ধ্বনিব্যবহারাপত্তেঃ |. ন বা ধ্বন্যতেইনেনেতি করণ১সাধনম্, 

তথা সতি ধ্বনিকরণে কাব্োহপি ধ্বনিবাবহারাপত্তেঃ। ন 

বা ধ্বর্ধৃতেইন্মিয্নতাধিকরণসাধনম্, তথ! সতি ধ্বনিবিষয়ক- 

জ্ঞানাধিকরণেহপি পুরুষে ধ্বনিবাবহারাপত্তে: | তন্মাৎ কর্ম- 
সাধনেন শৈতাপাবনত্বাছার্থ এব ধ্বনিশবে। যোগবূটিরিতি 

ভাব; ॥ 

২ | দেবেতি_-তৎ ধ্বনতেশ্চ কর্ম ধ্বনিপদবোধ্যং 

কিমিত্যপেক্ষায়ামাহ_-রস ইতি ৷ তদ্বাভাসৌ৷ রসাভ।সে। 
ভাঁবাভসশ্চ। বস্তু শৈত্য-পাবনত্থাদি চ, উপম।ছালম্ব।রশ্চ, 

ব্যভিচারিভাবানামুদয় উৎপত্রিশ্চ শান্তিশ্চ সন্ধিশ্চ শবলত| 

চূ.সৰ্বমিতি এতে সৰ্বে অর্থা ধবনিপদবাচা ইত্যৰ্থঃ । কাব্যে 

ধ্বনিব্যরহারত্ত ন মুখ্যঃ, কিন্তু লাক্ষণিকত্বাদ্গৌণ এবেত্যাহ 
--তজ্জনীতি। তত্ত ধবন্র্থন্ত জনিব্লংপৰ্ত্তিধন্মাৎ তথাভূতত্তে 

ইতাৰ্থ: | এবং সতি ধ্রনিজনকতেনৈব কাব্যে ধ্বনিব্যবহারঃ, 
ন তু সাক্ষাৎ। নম্র কাব্যপুরুষন্ত কদাচিদ্ধবনয়ঃ প্রাণ, 

উচান্তে, কদাচিদ্ধবনিরাত্মেতাচাতে, তত্র কো! নির্ধার ইত্য- 

পেক্ষায়ামাহ__রসাখেতি | রসাখ্য ধ্বনিভিন্না যে ধ্বনয়ন্তে 

প্ৰাণা, রসাখাধ্বনিস্ত আত্মৈবেতি ব্যস্থয়া ন দোষঃ॥ 

ৰু ৩১৪) অস্থৃভৃভানাং সারা, ধ্বনীনাম্ | তয়োঃ 

এ|ণাত্মস্ববূপয়োধ্ব'ন্তোকভ৷য়।বেবাভিধ।মূললক্ষণ।মূলয়ে৷ৰ্ম্ধ্যে 

অস্ত্যো লঙ্গণ।মূলধবনিরবিবক্ষিত-বাচো! ভবে ৷৷ 

৫ | শ্ৰীকৃষ্ণ স্থবলং গ্রাহ__ফল্মগীতি | অত্র দ্বিতীয়- 

ফলশব্ব: কাদাচিৎকমধুরে লাক্ষণিকঃ। তথা চ যাকন্দানা- 

মাত্রাণ।ং ফলং কদচিন্মধুরমিতি লাক্ষণিকে। বেধাঃ, পশ্চ|দ্- 

বাধনাবৃত্তা! ফলে নিন্দ্যত্ববোধে| লক্ষণামূলঃ | অজ দ্বিতীয়- 

লাক্ষণিকফগপদেন ফলত্বরূপেণ ফলবেোধে| ন ভবতি, অত- 

এবায়ং-ধ্রনিরবিরক্ষিতবাচ): স্তাৎ । অথ চ গ্রথমফলপদস্তয 

ফলরূপার্থো বাচ্যো। ব্যঙ্গটীভূতনিন্দত্বেন সংক্রমিতশ্চ ভবতি। 

এবমেব সর্বত্র সিতাদিপদেহপি বোধ্যম্। সিতা মিশ্রীতি = 

প্রসিদ্ধ ৷ হে স্থবল! তেন রাঁধায়া 'অধরেণ সহ তুলয়িতুঃ 
তেষামাআদীনাং মধ্যে কিঞ্চন বস্তু ন যুজ্যতে | অমৃতং দেবৈ- 

নিরষ্টেরপি পীয়ত ইতি হেতোৱরমুতস্তাপি নিন্দ্যত্বম্। দ্রাগ। 
গূর্ববৎ পাকাবস্থায়/মেব মধুরা, দ্বিতীয়মধুপদহ্য৷ সরঘে। চ্ছষ্টে 
লঙ্গণা। সরঘ। মধুমক্ষিক।। অধরস্ত 'অধরয়তি স্বাপে্ষয়। 

সর্বাণ্যেৰ স্থাছুবস্ত,নি নিরষ্টযতীতার্থট।. বিশেষবচনাদিতি 

উপমেয়ন্তাধরোহর ইতি বাক্যস্ত-দ্বিতীয়েইধরপনে স্তত্যর্থো 
বান), ন তুপমানীভূতানাং ফলমপি ফলমিত্যাদিবাক্যানাং 

দ্বিতীয়ফলাদিপদস্থেব হেয়াংশতারপার্থে। ব্যন্স্যঃ| অত্র সর্ব- 
ত্রোপমানশ্ত তিরস্কার এব ব্যঙ্গ্যো বোধ্যঃ ॥ 

৬। মাথুরবিরহেণ ব্যাকুল| শ্রীরাধা ললিতাং প্রত্যাহ-- 
প্রেম্ণেতি॥ উভয়োঃ কান্তাকান্থয়োঃ প্রেম্ণা বিক্রতং সং 
যদেকবদ্ভাতি,তন্মন এব মানসং মন:পদবাচ্যম্। অত্র দ্বিতীয়- 
মানসপদশ্থ মন:পদবাচ্যত্বরূপেণ লঙ্গণা | অতএব দ্বিতীয়- 2 

১) ধ্বস্যতেইশ্মিন্লিমধিকরণ: (ক)। 
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গানসপদেহবিবক্ষিতবাচ্য্বস্ত সিদ্ধি: । তেন লাক্ষণিকপদেন 

মনসঃ শল।ঘনীয়ত্বরপোহর্থে। ব্যঙ্গাঃ তথা চ গ্রথম-মানসপদন্ত 

লীীস্চৰাখিনী ১৯, 

মপরনাদানাং ক্রমে। জ্ঞায়তে, যথা ব! ধ্বন্যুত্ভৱং প্রতিধ্বনি- 

জ্ঞায়তে, তখৈব .যেষাং ধ্বনীনামুৎ্পত্ত্য।দিক্রমো৷ লক্ষ/তে, 

্নোরূপে। বাচো| বাদ্যীভূতম্লাঘনীয়ত্রূপার্থান্তরেণ সংক্রমিত স লক্ষ্যক্ৰমব্যদ্]: ৷ 

শ্েতি ভাবঃ । শ্রীরুষ্ণবিচ্ছেদে সতি যন্ত জীবনস্ত ন পরিচয়ঃ, 

ন বিঘ্যমানতা, তজ্জীবনং জীবনম্ ৷৷ 

৭। কাচিৎ খণ্ডিত৷ শ্ৰীক প্রতি সোনুণ্ঠনচনমাহ--এত- 

ত্বাগমনং মগাধিকসৌভাগাস্, অধিকসৌ ভাগ।জনকমিত্র্থঃ। 

এবং ত্বদূবিচ্ছেদে মম গ্রাণৈঃ কর্তৃভিঃ সুখমতনি, বিস্তৃতং 

চক্রে | এবং মদ্বিষয়কেণ তবৎগ্রণয়েন মম কীন্তিরতনি। চিরাদ্- 

বহুকালান্তরং যত্বং দৃষ্টোহসি ; তেন মহতী ক্রপাপি তয়া 

অতনি; তথ! মদ্গৃহং তবাত্মগৃহং তাদৃশাত্মগৃহস্ত মারা ন 

নর্ঘতে ইতি ন, অপি তৃ স্ন্বত এব। অত্তেতি--সৌভাগ্য- 

পদস্তাসৌভাগ্যে লক্ষণ।, সুখপদন্ত দুঃখে লক্ষণ], এত|দৃশ- 

ক্লেশেইপি যন্মাৎ প্রাণ! ন নির্গ হাঃ, তত এব মৎপ্রাণ| মদ্- 

দুঃখদায়কা ইতি ভাবঃ। মদ্গৃহং তব পরগৃহম্, ন তু স্বগৃহম্ ৷ 

' সৰ্বত্ৰ বিরুদ্ধলক্ষণাভির্মদ্বিযয়ে ত্বং গ্ৰেমশূন্য ইত্যৰ্থে৷ ব্যজাতে। 

তথ| চ স্বস্মিন্নায়কস্ত প্রেমশুন্তত্রূপে। বাদ্দ্যে| লক্ষণামূলস্তথ| 

বাচ্যার্থস্ত তিরস্কারঃ স্পষ্ট এবেতি ভাবঃ ॥ 

৮--১০ | বিবক্ষিতমগীতি--বিবক্ষিতমপি বাচ্যং ব্যঙ্গয- 

নিষ্ঠং বান্্যে পর্যবসানং স্তাদিতার্থঃ। তথ| বাচ্যাৰ্থস্ত বিবঙ্ষায়া- 

মপি বাঙ্দার্থস্ত গ্রাধান্যম্, ন তু বাচ্যাৰ্ণস্ডোতি ভাবঃ। 

লক্ষ্মমিতি বস্তুলঙ্কারাদিরূপব্যদ্ধার্থানাং হৃদয়ে উৎপত্তান্তর্ধান- 

রূপ; ক্রমঃ সৰ্বেষাং লক্ষ্য ইত্যৰ্থ: | অলক্ষা ইতি রসাদিরূপ- 

ব্যল্যযাৰ্থান!ং হৃদয়ে উৎপত্তান্তর্ধানরূপক্রমে। ন লক্ষ্য ইতার্থ:। 

ভ্রমস্থিতি__বিভীবাদিভিব্যজামীনো। যক্োৎপত্যস্র্ানক্রম*, 

স রগ এব, ন তু বিভাবাদয় ইত্যর্থ;। ধ্বনিবিষয়ক-জ্ঞান- 

(স্থাৎপত্তান্তর্ধানে ধ্বনেরপুযংপত্ত্যাদ্ব্যবহারঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ-- 

লাঘবাদিতি। শতপত্রশ্ত কমলস্ত শতসংখ্যকপত্রাণাং ব্থূচ্য| 

বেধে জাতে সতি এতোযকপত্ৰস্থ যঃ এতে) কবেধস্তস্ভোঁত্- 

পত্যাদিক্রমো লাঘবাৎ স্ুচীকরণকবেধনিষ্ঠশৈদ্্যান্ন লগ্যঃ। 

অতএব ময় যুগপদেকক্ষণ এব সর্বেষাং বেখঃ কৃত: ইতি 

তেষামভিমানো যথা, তথাত্রাপি রসাদি-ব্যদ্যানামুৎপত্ত্যাদি- 

কমোহপি ন লক্গ্যঃ ৷ ন 

১১। অনুরণনমিতি--যথা ঘণ্টাদীনামেকনাদোতির 

১২। অথবেতি,_আঁছ্ে। দ্বিধৈবেত্যর এবকাৰে|- 

হলঙ্কাব-বস্তুনোরিত্যনন্তরমেব যোজনীয়ঃ। তথ| চাঁলক্কার- 

স্তৈব ছ্োতনাৎ, ন তু বস্তুবিশিষ্টালঙ্কারস্ত। এবং বস্তুম এব 

ছো।তনাৎ ন ত্বলক্ক(রবিশিষ্টস্ত বস্তনঃ। এবং সৃতি কেবলা- 

লঙ্কারস্ত ছ্যোতনাত্থ! 

দ্বিবিধ৷ ভবতীত্যর্থ;ঃ ॥ 

১৩ । আশামাত্রে ইতি । অয়ং কৃষ্করূপশ্চন্ঞো। রোচিঃ- 

পূরৈঃ কান্তিগ্রবাহৈঃ শীততাং জ।ডাং হরতু। প্রসিদচন্জস্ত 

শীততাং করোতি। তথায়ং ভজতাং জনানামাশামাত্রেণের 

৬থা কেবলবস্তনে। ছ্যোতনাদাছ্যে| 

বিলসন্ন,দয়ে| হস্ত) স:। অত্র শবমাত্রশ্লেষেণাস্য আশ।মাত্রে 

দিকসামান্যে উদ্য়ঃ, এসিদ্ধচন্দ্ৰস্ত তু পূর্ব শায়ামেবোদয়ঃ | 

অম্ং পদ্মিনীসমূহান।ং বন্ধু, স তু দ্বেষী; অয়ন্ত সততং 

সিদ্ধ আভোগঃ পরিপূর্ণত। যস্য তথাভূতঃ; স তু কদাচিৎ 

পৃণিষায়ামেব সিদ্ধাভোগঃ। অনিশং নিরন্তরমামোদমৈত্রী 

কযায়| যস্ত তথাভূতঃ সঃ ৷ কষায়শৰ্োহত্ৰ মাধূর্ববাচকঃ ৮- 

“মধুরেহপি কষায়ঃ স্য|২” ইত্যনুশাসনাৎ্। অত্রাপি শব্দমীত্র- 

প্লেষেণ নিশাভিন্নেইপি কালে আমোদাদয়ে| যস্ত সঃ, গ্রসিদ্ধ- 

চন্দ্রন্য তু নিশায়ামেব ৷ রাধায়। আলিঙ্গনাদি-কর্মস্থ নিরবধি- 

ব্যাপারযুক্ত:, স তু রাধাশ্লেযাদিনক্ষত্রেযু কদাচিৎ সংযুক্তঃ | 

অয়ং শোণপাদে। রক্তচরণঃ, স তু শ্বেতপ।দঃ| অত্র পাঁদ- 

শবঃ কিরণবাচী। অত্ৰাশাদ্লিশব্দান|ং পরিবৃত্তাসহত্বাদের শব্দ- 

শক্ত ভবে হয়ং ধ্বনিরিতি জ্ঞেয়ম্। অলঙ্কা্য এবালক্ক!রাশয় 

বব, ধ্বনেস্ত গ্রাণত্বাৎ, প্রাণস্ত চ শরীরারস্তকত্রাৎ, শরীরং 

তুলঙ্কারাশ্রয় এব, ন ত্বলঙ্কারর্ল্পম্। কথ ব্যতিরেকা- 

লঙ্কারস্ত ধ্বনির্লপত্বমিত্যাক্ষেপঃ। অমপোহবধৃতঠ যগ্প্য- 

বধৃতস্ত বর্ণাশরমাদিকং কিমগি নাস্তি, তথাপি পূৰ্বদৃষটস্া 

ব্রাহ্মণস্ত ম্মরণাদ্ব্রাঙ্মণভিন্নেইবধূতে কদা চিদতরাক্মণোহয়মিতি 

গ্রতীতির্জায়তে যথা, তথালঙ্ক।রভিন্নেইপি ধ্বনাবনাঙ্ক৷র- 

প্রতীতির্জায়ত ইতি ভাবঃ ॥ 13 

১৪। হে ললিতে ! ভূষিতকণ্ঠী সতী তুমেব মে বনমালা 

মধুপস্ত ভরমরস্তাম্রাগেণ মহ বর্তমানং পরিমলং স্গন্ধং দধতী ৷ 



$০ 

ললিতাপক্ষে, তবাধরমধুপানকৰ্তুৰ্য্মাহনৱাগেণ সহ বর্তমানং 

পরিমলং সুগন্ধং দধতী; গুণঃ সুত্রং বৈদগ্ধ্যাদিশ্চ; প্রেয় 
ইত্যভীষ্টমিত্যৰ্থ: ৷ ইতি বস্তুধ্বনিঃ। মধুপাদি-শব্ধানাং পরি- 

বৃত্তাসহত্ব!চ্ছবশক্জান্তবঃ ॥ 
১৫ | তন্নিবদ্ধবক্ৃপ্রৌটীতি কবিনা স্বকৃতশ্লোকে নিবদ্ধ! 

উক্ত! যে বক্তারস্তে ঢূতীনায়িকাপ্ৰভূতয়ো বহবো ভবন্তি ৷ 

‘তেষাং প্রৌঢ়োক্তিভির্নিপ্পন্নং শরীরং যন্ত স: কবে; প্রৌটো- 
ভীতি-_অর্থশক্তণান্তবো যে ধবনিরিতিস্থত্রে অর্থশক্তগন্তবে- 

ইর্স্ত বাঞ্তক ইতাত্র ব্যগ্নকপদদৃষ্টযাঃ অত্রাপি ব্যাখ্যায়াং 

বাঞ্জকে| যো ধ্বনি: স ব্রিধেতি ব্যাখ্যেয়ম্। এবং সতি যত্ৰ 

কাব্যে ধ্বনেধ্বন্িস্থরোদ্গারে| বর্ততে, তাদৃশোত্তমোত্তম- 

কাব্যস্থিতোতমোভ্তমধ্বনেরেব লক্ষণম্, অশ্টৈব দ্বাদশভেদ| 

বক্তব্যাঃ | যত্ৰ তু ধ্বনেধ্বন্যিন্তরং নান্তি, কেবলং ধ্বনিমাত্ৰং 

তদর্থং লক্ষণান্তরমচসন্ধেয়ম্ ॥ 

১৬,১৭ | অন্যৌ ইতি--সম্বতঃসম্ভবি-ধ্বনি-ভিন্নৌ, কবি- 
বাঙ,প্ষ্পিন্নকবিনিবদ্ধ-বকতৃবাঙ্নিষ্পন্নধ্বনী ইত্যৰ্থয। তৌ তু 
কবিনা কবিনিবদ্ধবক্ত। চ প্রতিভানমাত্রেণ স্ববচনেনৈব 
নিমিতে | তত্র তত্র লোকবাবহার!স্বেহগি চত্মূখখে| ব্রহ্মা 
হ'ব কবিরেব স্বতন্ত্ৰন্ুষ্টিকৰ্ভতি ভাবঃ। অতএবোক্তং কাব্য- 
প্রকাশে (প্রথমোল্লামে ১) “নিয়তিকূতনিয়মরহিতাম্” ইতি | 
যট্প্রকার|: হু/রিতি_ষড়ভেদান্্র সমান্তাকারেণাপাতত 
এবোজা; ; কিন্তু বঙ্ষাম।ণদ্বাদশভেদান্তর্গত1 এব, ন তু তদ- 
পেক্ষয়৷ স্বতন্্ৰঃ, অতএব ষড় ভেদানাং স্বতস্ত্রেদ/হরণং ন 
দত্তম্ ৷ 8 

১৮ | ক্রমেণোদেতি_-তত্র শ্বতঃসম্তবিনো! ধ্বনের্বস্তুম্তর- 
বাণ্জকং বস্তূপং প্রথমভেদমাহ-_গোউলেতি। ‘গোকুলমহেন্দ্র- 
নন্দন শৃহ্যগৃহেইত্ৰ মা প্রবিশ ৷ অদ্য সথ্যাঃ স্বামী গোমান্ 
দুরং গতে| গোষ্ঠম্ অতশ্চিরং ব্যাপ্য অস্ত গৃহং শূন্য 

ভবিষ্যতীতি বস্তুধ্বনিঃ। তেন বস্তধ্বনিনাত্র নিঃশঙ্কমিত্যাদি- 
বস্তধবনিরিত্যর্থ: ॥ 

১৯ | অলঙ্কারব্যপ্তকং বস্তর্ূপং দ্বিতীয়ভেদমাহ-_শ্রয়ত 
ইতি। ব্ৰজে মলাগ্যভাব এব বস্তুভূতো ব্ঙ্গান্তেন বস্তুন| 
শ্বভাবোক্্যলঙ্থারো ব্যঙ্গ ইত্যর্থ ॥ 

১। খণ্নকারী (ক); ২ | রান্না, খ্)) 

এ শ্ৰীশ্ৰী সুঢবোখিনী [ তৃতীয়কিরণঃ ১৪--২৬ 

২* | অপ্জনেতি-_অপ্তনন্তেব আভা কান্তির্যস্ত সঃ, ঈদৃশ 

এক কুঞ্জৱবঃ কগলনালস্ত দলভঞ্চনকারী। কুষ্ণপক্ষে, অতি- 

শয়োক্ত্য৷ সুন্দরীণামধররূপ-পদ্মদলন্ত ভঞ্জনকারী১ ॥ 
২১। স্পন্দত ইতি--আসাং ব্রজন্থন্দরীণাং পাদাগ্াক্্ং 

যদি স্পন্দতে চলতি, তদা মাধুর্য মৃতং স্তন্দতে অবতি। ন 

পূর্ববত স্বতঃসম্ভগীতি মাধুরস্থামূর্তত্বাৎ তস্য ধারাপতনাসম্তবেন 

লোকব্যবহারেহসমুচিতত্বান্ন স্বতঃসম্ভবীত্যৰ্থ: ॥ 

২২। গোকুল ইতি- শযামধামনি শ্ৰীকৃষ্ণে মনোরথভাজাং 

ূর্বরগবতীনাং কুলজবালবধূনাং সৌহৃদং নোজ্জগ।ম, নোদ্- 
গতং বভৃব, লজ্জয়া তাভির্ন ব্যক্তং চক্রে ইত্যার্থঃ। কবি- 

প্রৌঢ়ে৷ক্তিরিতি--সৌষৃদস্যামূৰ্তত্বেন ঘূৰ্ণনক্ৰিয়ায়| অসম্ভব|- 
দিতি ভাবঃ| তেন তেনেতি--বস্তুব্াযগ্াাদ্বয়েনেত্যৰ্থ: | উৎ- 
প্রেক্ষিত ইতি--উৎপ্ৰেক্ষালদ্ধাৱো ব্যঙ্গা ইত্যৰ্থঃ ॥ 

২৩ | স্তম ইতি--ভো অজ্তোধর্স্ভগ ! মেঘ ইব বন্দর, 
শ্রীরুষণ, যদ্ যন্মাত্তর পদাভোজস্তান্তে। গঙ্গা মহাদেবস্।ণিশিরঃ 

শিরসি পদমাস্পদমরুত, তত এব হেতোস্বাং সৰ্বোৎকৃষ্ট: কিং 

স্তমঃ ? ত্বচ্চরণোদবস্পর্শেন স মহাঁদেবে। গুণেভ্যে। সুক্তঃ সন্ 
পরং ব্রহ্ম অভবৎ। হে পরম! নষ্ট দেহসত্বে মহাদেবস্থ 

‘কথং পরংব্রঞ্গরূপত্বগিত্যত আহ--উমায়ৈ ইতি। মহাদেবস্য 

পঃমেশ্বরত্বেন দেহস্ত নিত্যত্বান্ন নাশসম্ভবব, অতঃ কবি- 

প্রৌঢ়েোক্তিঃ॥ 

২৪ । পরিপুট্ঠেতি | ‘পরিপুষ্টে পরিপুষ্টং ক্ষীণে ক্ষীণং 
সমে সমম্ | মাধব তম্ত। অন্গং তব স্নেহেন ঘটিতমেব ৷? 
হে মাধব! তব সেহে পরিপুষ্টে সতি অশ্টা অঙ্গমপি 
পরিপুষ্টং ভবতি, অতস্তব স্সেহেন নিগনিতমন্া অঙ্গম্ । অঙ্গা- 
স্তৱাদিতি পঞ্চভৃতারন্বদেহাস্তরাদ্২ব্যতিরিক্তসিত্যর্থ:। ইতি 
বস্তুনা ব্যদ্যোহলঙ্কারঃ। অত্র কবিনিবদ্ধবক্তী দূতী। যদ্যপি 
লোকব্যবহারে দেহস্ত শ্েহারনহাভাবাৎ প্রৌঢ়োক্তিস্তথাপি 
হলাদিনীশক্তিরপাণামাসাং দেহস্ত প্রেমারবত্বেন স্েহারব্বত্ং 
নাসম্ভবমিতি বোধ্যম্ ৷ 

২৫১২৬ | মাধুৱবিরহেণাত্যন্তব্যাকুল| কাচিদ্ত্রজন্থন্দরী 
জীক্ষ্ণমুদ্দিশ্যাহ--শৰুতিযুগমিতি। হে মহাত্মন্ শ্রীরুষ্ণ! রে 
মৎক্্ণদয় | ভবন্তাং গ্রীরুষে। দৃষ্ট ইতি ময়! প্পৃষ্ট৷ শ্ৰুতিযুগং 

২ 
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বৃং বৃন্দাবনে বর্তস ইত্যভিধত্তে। তথা চ সাংসুরাগবশাৎ 

নিরন্তরং কষে! বৃন্দাবনে বর্ততে ইতি কর্ণেন শুণোতীতি 

ডাবঃ। পুনর্ময়া পৃষ্টং নেত্রদন্ম্ তং সর্বাস্থ দিক্ষু বৰ্তলে ইতি 

বাতি, তথ। চ সা অন্থ্রাগাধিক্যাৎ সর্বত্রৈব তং নেত্ৰে] 

পশ্ঠতীতি ভাব:। পশ্চান্ময়| পৃষ্ট আত্ম। বুদ্ধি: তং হৃদয়ে বৰ্তনে 

ইতি বদতি, তথা চ সা! বুদ্ধা। নিরন্তরং তং হৃদয়ে পশ্ঠতীতি 

ভাবঃ। তেষাং বচনেন মম নির্ধারে। ন জাত, অতস্তুং 

গৃচ্ছাসে নিশ্চয়ং কৃত্বা বদ, তং কুত্ৰ ভবসি। কষ্টা এতাবৎ- 

গীড়ায়ামপি ন নি'স্ছতত্ব৷দ্ দুঃখরূপ! মম প্র৷ণাস্বদন্তসরণে 

তব পশ্চাদ্গমনে পান্থাঃ পথিকাঃ সন্তস্বদ্বাৰ্তামপ্ৰাপ্য স্বস্থানং 

তাক্ত। কণ্ঠ এব ভ্রস্থি। অত্র যদ্যপি লোকব্যনহারদৃষ্ট। 

একবাক্তেরেকন্মিন্ ক্ষণে স্থলত্রয়সম বস্তিত্বস্তাসম্ভবেন তজ- 

জানল্লাসন্তবাৎ প্রোঢোক্তিস্তথাপাচি্যো্র্ষে প্রীরুষ্ণে এক- 

ক্ষণে স্থলত্ৰয়বৰ্ধিত্বতং নীসম্ভবিত্যাহ,_অস্তাঃ প্রৌঢ়োক্তা- 

বিতি। গ্রমাণত্রয়ং পরস্পরং-ব্যহিতম্, একক্ষণে স্থলত্ৰয়বত্তি- 

তৃস্ত গ্রমাত্মকজ্ঞানজননেইসমৰ্থমপি সৰ্বমেব প্রমাণত্রযং এমা- 

করণসু। কৃষ্ণে ন কম্ভাপি বস্তনোইসভ্ভবঃ, অতো ন কুত্রাপা- 

প্রগাণামিতি বস্তু বান্দামূ, তেন ব্স্তব্যদ্দোন ত্বং ব্যাপকো- 

ইসীতি বস্তব্যঙ্গযং বস্তুন| ব্যঙ্গাং বস্তরূপ একো ভেদঃ। পুনস্তেন 

ব্যাগকত্বরূপবস্তানৈকস্য পরিচ্ছিন্নস্তয সর্বব্রানিগতত্ববিরে। দেন 

বিরোধালঙ্কারঃ। যদি পরখেশ্বরত্বেন নায়ং বিরোধ ইত্যুচাতে, 

তথাপি ব্যতিরেকালঙ্ক।রস্ত ভবত্যোবেত্যাহ__ব্যতিরেকো 

বেতি। এতাদৃশঃ পুরুযোহন্টো। নাস্তীতি পুরুষান্তর।দূবিলক্ষণো- 

ইয়মিতি' বাতিরেকালক্কার ইত্যৰ্থঃ | তথা চ বস্তব্যপ্ে্যোই- 

লঙ্কার ইতি দ্বিতীয়! ভেদঃ। তেনৈব সন্দেহালক্কারেণ তথা 

চ মৎসন্দেহনিবর্তকং বাক্যং যদি ন ত্ৰষে, তদ। ত্বং ন 

মহাত্মা, কিন্তু কপটাতি হেত্বলঙ্কারঃ। তেনালঙ্কারব্াযদোযোং' 

লঙ্কার ইতি তৃতীয়ে| ভেদঃ। তেন হেত্বলঙ্কাবেণ মত্গ্রাণাঃ 

কণ এব ূ্স্থে, অতো নির্ণীয় কথ্যতামিতি বস্তবাঙ্গাং তথা 

চালঙ্কারব/ঙ্রযং বন্তিতি চতুৰ্থে| ভেগঃ। এবং সতি একস্মি্নেব 

গ্লোকে চতূর্ধা। ভেদে। দ্ৰষ্টবযঃ। অতএবৈতৎ পদ্থং কবেরতি- 

শয়োক্তিষ্ঠোতকমিতি জ্ঞেয়ম্। তন্মতং ন সঙচ্ছত ইতি 

ন, অপি তু সঙ্গচ্ছত এব ৷ তেন তন্মতে লেখিস্যমীণভেদা- | 

দি ভেদানামাধিক্যং বোধ্যম্॥ 

শ্ীন্রীনুচবাব্বিনী ৃ ত 

২৭ । উভয়শত্তাদ্ভবধ্বনেক্দাহ্বণম|হ--যথেতি। হে 
মাধব! ভবান্ ত্ৰিষাঃ চয়ৈঃ কান্তিসমূহৈর্ভূবং খ্যাময়তে শ্য৷মাং 
করোতি, মেঘস্ত ত্বিষাং চয়ৈরাকাশং শ্যাময়তে। এবমবলানাং 
কাম্দশ্চাসৌ স্রিগ্ধত্যৃতিশ্চেতি তথাভূতে| ভবান্, মেঘো- 
হপি বলাকয়| বকপংক্তা| শোভ।জন্যমদে। যুদ্ধ তথাভূত- 
শ্চাসৌ স্িঞ্ধদ্যুতিশ্চেতি। মেঘপক্ষে, জীবনং জলম্ ৷ অত্র 

মেঘক্লফুয়েকপম|লঙ্ধার এব বা্গ্যয, ন তু ব্যগ্গ্যান্তরম্। স 
চোপমালঙ্কারে। বলাকাজীবন|দ্লি-ব্প-পৱিবৃত্ত্যসই-পদনর্যঙ্জ্যত্বাৎ 
শব্বশজ্তুদ্ভপঃ; তথ| দ্েহধারিণামশেষসন্তাপহর ইতি পরি- 
বৃত্তিসহ-বিশেষণপদ জন্যা বানর ্বাদর্থশক্তাস্ভবশ্চেতি জ্েয়ম্। 
পরমতেহত্রাপি কষ্টেন বন্থাদিধবনিসন্ভাবঃ স্বীক্রিমত ইতি ॥ 

২৮ । উভয়শক্ত-[ন্ভবস্োদাহরণান্তরমাহ-_যথ| বেছি । 

কাচিদ্ব্রজন্থন্দরী গুরুজনাশঙ্কয়| শ্লেষেণ স্বসথীমাহ-_হে সখি! 

মাধবে| বৈশাখঃ কন্ত ন প্রিয়) পক্ষে শ্রীরুষ্ঞ | মধো- 

শৈত্স্তান্তরু২,-বৈশাখস্ত প্রথনদিনারস্ত এব চৈত্ৰস্তান্তৰধান|- 

দিতি। কৃষ্ণপক্ষে, মধুনায়ে| দৈত্যস্থান্তরুৎ ৷ সুমনসাং স্বে|- 

ভবপুষ্পণা মাঁমোদৈর্জনানাং দ্রাণং তৰ্পয়তীতি ; পক্ষে, শোভনং 

মনে। যাসাং তাসাং স্থন্দরীণামামোটৈঃ স্বীঘান্গ-গন্ধেত্র্ণণৎ 

তর্পয়তীতি। রাধাদি-শব্দ এবাপরপর্যায়ে। যন্ত সঃ, “বৈশাখে 

মাধবো রাধ!” ইতাভিধানাৎ। পক্ষে, রাধায়া এবাল্তঃ প্রথমঃ 

পরঃ শ্ৰেষ্ঠঃ পর্যায়; পরিসরণমন্্গতির্ঘগ্ঠ সঃ। অন্রাপি বৈশাখ- 

কৃষ্ণয়োরুপমালক্কারে| ব্যঙ্গ্য, স চ পরিবৃত্তযসহে। মধুপদ- 

সুমনংপদ-রাধপদ-বাঙ্গাত্র।দেব শব্বশক্াঙ্তবঃ। তথা পরিবৃত্তি- 

সহান্তরুদামোদ-ভ্রাণ-তর্পণ।দি-বিশেষেণপদজন্যাবযঙগাত্বাদর্থ- 

শক্তন্তবশ্চ॥ 

২৯-৩১ | বাক্যে ইতি পরম্পরাসত্তিমৎ পদচয়ঘটিত- 

ত্বং বাক্যত্বমিত্যর্থ:। তথা চ পূর্বোক্তানি সর্বণোবোদাহরণানি 

বাকো এব দত্তানি, ন তু স্বতন্ত্কৈকপদে ইতি ভাঁবঃ। 
অষ্টাদশপ্রকারাণাং গণনামাহ-_অষ্টেতি। ৭যাড়শপ্রকারাণীং 

বিবক্ষিত-বাঁচ্যানাং গণনামাহ_-অসংলক্গ্যক্রমেতি | পঞ্চদশ- 

প্রকারাণাং সংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গযানাং গণনামাহ-_তত্র RARE IP 

ভব ইতি। তেষাং ধ্বনীনাং মধ্যে শৰ্দাৰ্থোভয়শক্ত ন্তবে৷ 
খ্বনিস্ত বাক্য এব সম্তবতি, ন তু পদে। তদুদাহরণমিতি 

তেষামষ্টাদশপ্রকারাণামুদাহরণমিত্যর্ঘ ৷ উভয়শকৃখং বিন! 



রত”: 

২২ 

অপরসধদশপ্রকারাণীং পূর্ববাক্যে উদাহরণানি দত্তানি, পদে- 

ইপ্যুদাহরণানি সম্ভবস্তীত্যাহ_-উভয়েতি ৷ 

৩২1 নষ্ণ যংকিঞ্চিৎপদধ্বনিনা কাব্যসমুদায়ে কথমুন্তমত্ত- 

ব্যবহার: ? তত্রাহ__পংদতি। পৰছ্যোত্যেন ধ্বনিনা সুকবে- 

ভারতী কাব্যরপা বাণী ভাতি, যথোগ্যানস্থা নবীন! কেতকী 

একেনৈব পুষ্পে ভাতি। কেতকীৰৃক্ষপ্ত নবীশদশায়ামেব১ 

শোভাভিশয় ইতি ভাবঃ॥ 

৩৩। তত্ৰ পদে। পূর্বোক্তলক্ষণামূল-ব্যদ্/ভেদস্তার্থাস্তর- 

সংক্রমিতবাচ্যন্থ কেবলপদে উদাহরণমাহ-_পার্ষদ| ইতি। অন্ত 

দ্বিতীয়পার্যদপদস্ত সদ! পাৰ্শ্বস্থিতত্বে লক্ষণ, তয়া চান্যেষাং 

পাৰ্ধ্দাগেক্ষয়| ভগবংপার্ধদশ্থ। সর্বোৎকর্ষে। ধ্বনিতঃ। ইতি 

লঙ্ষণ!মূলো! ব্যঙগা একন্মিন্নেব পার্যদপদে উতকর্ষ1ছ্র্থেন সং 

ক্রামিতআদরথান্তরসংক্রমিতশ্চ জ্ঞেয়ং] এবং দ্বিতীয়লক্ষ্মীপদেন 

অনগায়িত্বে লক্ষণ। ! তয়! চ ভগবৎসম্পত্তিরেবানপায়িনী। 

অতঃ সর্ধোৎকুষ্টেতি ধ্বনিঃ। দ্বিতীয়কপাপদেন নিরুপাধিত্বে 

লক্ষণ, তয়! চ ভগবৎরূপৈব সর্বোৎকৃষ্টেতি ধ্বনিঃ। দ্বিতীয়া- 

বতার-পদ্দেন জন্ম-মরণভাব-রাহিত্যে লক্ষণ৷। তয়! চ ভগবদ- 

বতার এব সর্বোৎকৃষ্ট ইতি ধ্বনিঃ ॥ 

৩৪ | অত্যান্ততিরত্বৃতবাচ্যন্ত কেবলপদে এব উদ্বাহরণ- 

মাহ-_তবেতি। কাচিন্মানিনী গীকৃষ্ণং প্রতি সোন্লু্ঠবচন- 

ম[হ--তবানুকম্প। ক্প| তবৈব শোভতে। অত্রাঈকম্পা- 

গদস্থারুপায়।ং বিপরীতলক্ষণা, তয়| চ কঠোরত্বদোযেণ ত্বং 

দুষ্ট ইতি ধ্বনিঃ। বাচ্যাৰ্থস্ত তিরস্ক/রঃ স্পষ্ট এব। দৌর্জন্- 

গদস্ত, সৌজন্ে বিরুদ্ধলক্ষণা) তয়! চ স্বস্তোংকর্ষ ইতি ধ্বনিঃ। 

মম রতির্ন দীর্ঘ, বিক্লদ্ধলক্ষণয়| দীর্খেত্যৰ্থং । তব প্রেম 

দীৰ্ঘম্, বিরুদ্ধলক্ষণয়া অদীর্ঘগিত্যর্থ:। তবাহং প্ৰিয়েত্যত্ৰ 

গ্রিয়াপদস্তাপ্রিয়ায়াং লক্ষণ|, তয়! চ মম নিকটে তবাগমন 

মনুচিতমিত্যুপালম্ভে| ধ্বনিঃ। ফলমপি ফলং মাকন্দানা- 

'মিতি পূর্বে জোপ্রাহরণস্ত ছিতীয়ফলপদস্থাধরাপেক্ষয়। নিন্দ- 

| তুধ্বনৌ সহ তুলয়িতুং তেনৈতেষাং ন কিঞ্চন যুজ/তে ইতি 

_ববাক্যান্তরস্টাপেক্ষা বর্ততে ৷ এবমন্তেযাং ন্যনতাবোধকস্তা- 

ৰ ধরোইধর ইতি বাক্যস্তাপেক্ষা বর্ততে। অতো ন তত্র কেবল- 

মাতে ধ্বনিরিতি | সৌভাগ্যমেতদধিকমিতি পুবোজো- 

[ তৃতীয়কিরণঃ ৩১--৩৬ 

দাহরণস্ত সৌভাগ্যাদিপদানাং বিরুদ্ধলক্ষণয়। প্রেমশৃন্যত্বরূপ- 

ধ্বন্তর্থবোধে ন স্মর্যতে ন ভবতাত্মগৃহস্ত মাৰ্গ ইত্যাদি বহু- 

বাক্যানামপেক্ষা বর্তত ইতি পদমাত্রে ধ্বনিঃ ৷ 

৩৫ । অভিদ্নামূলধ্বনেঃ প্রভেদস্ত শব্দশক্তয,স্তবস্ত পদ- 

মাত্ৰে ক্রমেণোদাহরণমাহ-_তং বঅণমিতি | “তদ্বচনং স 

্শস্তান্রপং তচ্ছরীরসৌরভ্যম্। তে অধরমধুরিমাঁণ ইদানীং 

'হালাহলং জাতম্ ৷” অত্র বাক্যান্তরাপেক্ষাং বিনা কেবলং 

তৎপদেনৈব বচনাদীনামমৃতত্বং ধ্বনিতম্। আশ।মাত্রে বিলস- 

দুদয় ইতি পূর্বোক্ত গন্য গ্রসিদ্ধচন্জাদ্ব্যতিরেকালক্ক।ররূপ- 

ধ্বন৷বনেকবাক্যানামপেক্ষ| স্পষ্টেবেতি ॥ 

৩৬। মুগ্ধ ইতি--হে মুগ্ধে অত্র কৃষ্ণে বিশ্বাসং ম। কৰ্ষীঃ, 

যত্ইয়মনবস্থিতে৷ ধৃষ্ট ইত্যর্থ: | এবমতিমদাদনেকপে। মনত্তে| 

হস্তী চ। নই অনেকপশব্দোইনেকজনপ৷লন-কৰ্ভঁৱি রূড়িরেব, 

তৎ কথমবয়ববুযুৎপত্ত্য। তস্ত হস্তিবোপকত্বমিতি ? অত আহ 

__অত্রেতি। । অসম্ভবোইপ্যৰ্থঃ কবিনিবদ্ধবক্তৃপ্রৌঢ়ে।ক্তিবশাৎ 

সম্ভবতাং গ্রাপ্জে।তি, অতোহনেকপ-শবস্ত হণ্তিব৷চকত্বং না 

সম্ভবমিতি বোধ্যম্। মুগ্ধে ইত্যাদীতি-_হে মুগ্ধে! হে পন্মিনি! 

হে কুলজে ইতি. সম্বে।ধনপদানাং মুগ্ধাত্ব-পদ্নিণীত্বকুলজাত্ব- 

রূপার্থত্রয়েণ সাধনেন সাধনজ্ঞনেন শ্রীকষ্চগতমনবাস্থতত্বাছ্যর্ 

্রয়ং সাধ্যং যথাসংখোন বোধয়তি। তথ| হি তব মৌদ্ধাং 

বিলোক্যৈব তস্ত ধাষ্টযং প্রাদুর্ভবতি, ন তু সবদ| ধৃষ্টঃ। 

এবং তব কুলজাত্বমাকণ্য স তু মত্তে! ভবতি, ন তু সদ। 

মত্তঃ। এবমন্তত্রাপি ৷ যথাসংখামেবাহ__যথেতি ৷ ত্বং মুগ্ধ, 

অয়মনবস্থিতে। ধৃষ্ট৷ অনেকপ-শব্দস্ত ব্যুৎপত্ত্য। নানাথত্ব- 

মপি বোধয়তি-_অনেকমিতি | অনেকং বধূজনং পাতি দ্বাৰ 

সঙ্দদানেন রক্ষতীতি বুত্পত্ত্যা অনেকপশব্বানেকবধূপতি- 

শব্দয়োস্তল্যাৰ্থত্বাৎ । অনেকপ-শব্বেন অনেকবধৃপতিঃ কৃষ্ণে 

বোধাঃ। এবমনেকাধরং পিবতীতি বুযৎপভ্ত্।পি কামোন্সতঃ 

কুষ্ণ এব বোধ্যঃ। তথা অনেকেন স্্রীপুত্রাদিন! সহ পিবতীতি 

ব্যুংগত্ত্য| হস্তী বোধ্যঃ। মত্তহত্তিনঃ স্বভাব এবায়ং যত স্ৰী 
পুত্রাদিভিঃ সহৈব জলং পিবতি, পায়য়তি চ তাঁন্। যদ্বা, 

অনেকাভ্যাং মুখগুণ্ডাভ্যাং পিবতীতি ৷ হস্তিপক্ষে, মদো দানং 

মঙ্জজলমিতাথঃ; কৃষ্ণপক্ষে, মদে| গং | তেন চেতি তে: 

SY ১। পুষ্পিতদশায়ামের (৭)। 



৮ 

তৃতীয়কিরণঃ ৩১-৪৭ ] 

বনরূপবাঙ্গোনেতার্ঘ:। অনবস্থিতত্বেন ধৃষ্টব্বেনাতিমদত্বেন চ 

হেতৃনা অযং শ্রীরষত্বাং ন তাক্ষাতি, কিন্ত স্থামবশ্যং মরদযিস- 

ত্যেব বঞ্বন্তরবাঙ্যম | অনবস্থিতত্বেন ভেতন| ভাবিমর্দন- 

প্যান্ুমানাৎ (হতলঙ্কারশ্চ বাঙ্গাঃ। বস্তুতঃ গীকষ্ণে| নৈকস্য 

জগতো ভর্তা ই তানেকপ-শব্দেন স্বভাবোক্তালঙ্কারশ্চ বোধাঃ। 

পদগত ইত্ি-_-অব্র পরস্পবা্বিত-পদদ্বমঘটি বাঁকাং বিনৈব 

কেবলপন্মিনীপদেনৈবং কেবলানেকপাঁদি-পদেন চ তত্তদূ- 

ধবনর্থবৌঁপে। জায়ত ইতি ভানঃ॥ 

৩৭ | ণিহুঅণেতি ৷ “নিধুবনকথাতির্ঘন্ত
া নিজপরিবারং 

সুধাপয্নন্তি । আত্মানমপি ন তদা স্মরতি ইদানীং ভণত কিং 

ভবতী ৷) নিধুবন-শব্দো নামিক্কা-নায়কয়োঃ সঙ্জোগবাচী। 

ন তা ধন্যা ইতি তাঁস।ং গ্রেমণোইল্পগ্রমাণত্বেন সম্ভোগজন্য|- 

নন্বন্তাপাল্প গ্রমাণত্বং তথ। চ সাং সন্তে।গসগয়ে দেহাদ্যনু- 

সম্মানসত্বাৎ সথীনামগ্রে তৎসণয়োচিভ-বুত্তীস্ককথনং সম্ভবতি, 

তব ত্বানন্দানাং সম্মর্দেনাআাগুসন্ধানমেব নাসীৎ, কুতঃ স্থীনা- 

মগ্রে বিশেষ-বার্ডীকথন-সম্তাবনাপি । অতস্তাসাং সথীভ্যঃ 

সকাশাদ্বয়মতিস্থখিন্যঃ । অত্র বাক্যং বিনৈষ কেবলধন্যা- 

পদেন স্বতঃসন্তবী ধ্ৰনির্বোধাঃ | অপরে কবিপ্রৌঢ়োক্তিকবি- 

নিৰদ্ধবক্তূগ্ৌঢ়োক্তা।দয়ে| ধ্বনয়ঃ পদনিষ্ঠাঃ স্বমমেবোহাঃ। 

বাকাগতা ধ্বনয়ঃ পূৰ্বং কিয়ন্ত এব দশিতাঃ, ন তু জলি 

বিস্তরঃ কুতঃ ॥ 

৬৮৪০1 পঞ্চত্ৰিংশত্ততে| ভেদা ইতি স্থত্রম, তস্য 

ব্যাখা__তত ইতি । তথ৷ চ পূর্বেধক্তবাকাগতাষ্টাদশভিস্তথা 

উভয়শক্তযদ্তবধ্বনেস্ত কেবলপদগতত্বাসম্তবাৎ, অতঃ গদগত- 

সগচদশভিশ্চ মিলিত্বা পঞ্চব্রিংশস্তেদাঃ সিদ্ধ৷ ইতি ভাবঃ। 

চতুভ্িঃ পঞ্চভিৰ্ব! শ্লোকৈঃ সিদ্ধা য| কল্পনাকথ! সা প্রবন্ধ: 

তত্রার্থশক্তান্তবে। ঘদশবিধে। ধ্বনিঃ সম্ভবতি | সপ্তচত্বারিংশ- 

দত ইতি ॥ 

৪১। সহম্তীতি | ‘হস্তি গন্ধমপি ন বৈ জনাঁনাং নব- 

প্রন্থতাঃ সকলা হি গাবঃ। ন তেন দোহো ন পর়ঃপ্র্ 

আর্ে বধ্বস্তাং বিজ্ঞাগয়াস্তি ॥) 

৪২,৪৩ | করেমীন্তি। ‘করোনি কিং নণ্তি, ধাত্রা] 

2 ব্রজেশ্বরীং লব্ধ! বিজ্ঞাপয়। যুগ্মাকং সৰ্বং মম গোধনাদিধনং 

স্রীশ্লীন্্ুচবাধ্বিনী $৩ 

জন। অপি স্থখং চ দুঃখম ৷ স্ছশ্রদদোহা মম সৰ্বগাবঃ পুত্র 
বিদুরে কিমহং করোমি ৷ বিলোকনাত্তব নন্দনস্ত সুদুঙ্খুদোহ। 
অপি স্বয়ংগদোহাঃ ৷ 

৪৪ | জরত্য| উক্তাননন্তরং ত্রজেশ্বরী১নিকটং গত তৎ 

সৰ্বং কথিতম্, পশ্চাত্তয়| গোষ্ঠেশ্বর্দা বদ্ যদুক্তং তৎ সৰ্বং 

পুনর্ববূনিকটে আগত্য ধাত্রা। নী কথয়তি--এব্বমিতি | 
‘এবং খলু তয়৷ ভণিত| গতাহং ব্ৰজেশ্বরীমুক্তবতী সমস্তম্। 

উক্তেন তয়৷ কুমারেণোক্তং গে৷সংগ্রদোহে| মম ন খলু, 

ভবতি ৷৷ গোসশবঃ প্র তঃকালবাচী। চতুঃসংবাদেতি__বধৃভিঃ 
সহ ধাত্রীনপ্ত যাঃ সংবাদঃ গ্রথমঃ, পশ্চাদ্ধাত্রীনপ্ত1 সহ জরত্যাঃ 
সংবাদে দ্বিতীয়ঃ, তদনন্তরং ত্রজেশ্বর্ধ। সহ ধাত্রীনপ্ত্যাঃ 
সংবাদত্তৃতীয়ঃ, তদনন্তরং ব্রজেশ্বধ্য। সহ শ্রীকৃষ্ণ্ত সংবাদ- 

শ্চতুৰ্থং । ইত্যেবংক্রমেণ চতুঃসংবাদে। জ্ঞেয়: | অভিশয়ে।ক্তি- 

রিতি বিলোৌকনমাত্রাদেব গ্রথমং তা ছুগ্ধা ভবিষান্ছি, পশ্চাৎ 

কৃষ্ণস্ত| ধোক্ষ্যতীতি কার্যকারণবিপর্য়াত্ম। অতিশয়োক্তিরিতি 
চতুর্থী। মুখ্যে! বাঞ্জক ইতি- পূর্বে।জ্ঞা ব্যল্যা ন প্রধানী ভূত, 
অতএব প্রবন্ধ! মূখ্যে।ইমুখ্যব্যঙ্গ্যপরোইপি অন্তবতীত্যর্থঃ |. 

মুখ্যব্যঙ্ল্যযমেবাই--তথ| হীতি। অত্র ব্যদ্যবস্তুনি, অদোহাত্তে 

ইত্যর্থ:। আনন্তয-প্রপঙ্দ ইতি--অনন্তধ্বনিভেদপ্ৰসঙ্গ ইতি 
হেতোরত্র ন লিখিতঃ ॥ 

৪৫--৪৭। পদাংশাদিভী রসম্ ত্রয়ে। ভেদাঃ। এবং 

প্রবন্ধস্থলে একো ভেদঃ, এবং ক্রমেণ চত্বারে। ভেদাঃ সিদ্ধাঃ। 

নন বন্তণঙ্কারাদয়োহপি পদাংশাদীনাং ধ্বনয়ঃ সম্ভবস্তি, তৎ 

কথং পদাংশাদীনাং রসমাত্রে ব্যঞ্জকতবমুক্ত। চতুর্ধা ভেদ: কৃত? 

ইত্যত আহ-_-রসোইত্রেতি। রসশবোহত্রাসংলক্ষাক্রমসামান্ত 

এব উত্তঃ, ন তু রসমাত্রে। অতঃ পদাংশাদিজন্যবস্তলঙ্কারা- 

দয়োইগ্যসংলক্ষ্যক্ৰম| ভবস্তীতি ন দোষঃ। তথ! চ রসে হি 

বাঁকাজন্যপদজন্য-পদাংশাদিজন্য-বৌধসামান্য এবাসংলক্ষ্যক্ৰমঃ, 

বস্তুলঙ্কারাদয়স্ত পদাংখবর্ণরচনাজন্যবোধে এবাসংলক্ষ্যক্রমাঃ, 

ন তু বাক্যজন্যবোধে পদজন্তবোধে বা অসংলক্ষ্যক্রমাঃ, 

অতএব য়মেন সহ বস্তুলঙ্ধ।রাদীনামেতাবানেব ভেদঃ। পদাংশ- 

প্রক্ৃত্যুদাহরণে মা কুরু মানিনি মানম্’ ইতি পদ্চে 'কএ 

ধাতর্থস্ত কৃতেরৈচ্ছিকত্বেন মানস্ত ন সাহজিকত্বমঠ অতো২- 
2 

১। -গৌঠেশ্বী- (খণ) | 



য়) “আীজীসতবাৰিনী 
পরাধাভাবাদ্বিভাবনালঙ্কারঃ ৷ এবং ক্ৰমেণ প্রতায়াদিজন্য- 

বন্তল্কারব ল্য স্থাতিগৃঢ়তেন তত্র তত্র অসংলক্ষ্যকমো জ্ঞেয়: । 

বাঁক্যজন্যে পদজন্যে চ বোধে বস্তুলস্কারব্য্গাস্কাতিম্পষ্টত্বেন 

তত্র তত্র সংলক্ষ্যক্রগোহতো ন কিমপ্যন্লপপন্নমিতি ভাব: ৷৷ 

"8৮-৫১ | এবমেব প্ররৃতি-প্রতায়-কীল-বর্ভমানা দ্লিজন্য- 

বোধেহপি বস্ধলঙ্কারাদীনামসংলক্ষ্যক্ৰমত্তং জেয়ম্ ॥ | 

৫২ | এবং সতি রসস্তোদাহরণমগ্রে রসগ্রস্থে বক্ষ্/তি। 

অতঃ প্ৰত্যয়াদিজন্থবস্বলঙ্কারবাগ্গ্যানামুদ্বাইরণান্তাহ--মা কুরু 

মানিনি মাঁনমিত্যাদি। তব প্রসাদং প্রাপ্য শ্রীকৃষ্ণ সনাথো 

ভবব্বিত্যন্যঃ | তথাত্র কুঞ্গাত্বৰ্থয কৃতিরুপায় এব 

সম্তবতি, ন তু ফলে। অত্রায়ং ক্ৰম:--আদৌ তৃপ্তিরপ- 

ফলেচ্ছা, তদনগ্তরং ফলস্যোপায়ে১ ভোজনে ইচ্ছা, তদনন্তরং 

তাদৃশেচ্ছাধীনা ভোজনরূপোপায়ে কৃতি» তাদৃশরুত্ানস্তরং 

ভোক্জনক্রিয়াসিদ্বি:। ভোজনে জাতে সতি তৃপ্তিপং ফলং 

স্বতঃ সম্ভবতি, ন তু ফলে রুতিঃ সম্ভবতি। অন্যথা ভোজনং 

করোতীতিবৎ তৃপ্তিং করোতীত্যপি প্রয়োগঃ স্তাখ। এবং 

সতি গানস্তাপরাধজন্যফলরূপত্বস্বীকারে তত্র ফলরূপমানে 

কুতির্ন সম্ভবতি। কৃতেরসন্তবাদেব ‘মানং ন কুরু” ইতি 

মানবিষয়কক্ৃতিনিষেধোইপি ন সম্ভবতি । অতো! 'মানং ম| 

কুক’ ইতি বাক্যেন মানস্ত|পরাধজন্যফলত্বং ন বুধ্যতে, কিন্ত 

্রীরফেন সহ পরিহাসার্থ: স্বেচ্ছয়| মানস রুত্রিগত্মের বুধ্যতে 

ইত্যাহ--অন্ৰ কৃঞিতি। কুঞপ্রকৃত্য। কুঞ্পদেন মান- 

বিষয়করুতেরৈচ্ছিকতং শ্রীকষ্ণেন সহ পরিহাসাৰ্থমেব রুত্রিমে- 

চ্ছাজন্যত্বমিতি প্রথমং ব্যঙ্গ্যং বস্তু, তেন বস্তন| ত্বন্নানকরণং 

্বদিচ্ছাণীনং কৃত্রিমমেব, ন তু সাহজিকম্, ন ত্রপরাধজন্য- 

ফলরূপম্। তত্র হেতুঃ--তস্ত রুষ্ম্তাপরাধাভাব।দিতি দ্বিতীয়ং 

বাঙ্গাং বস্তু! তেন বস্তবযঙ্গযবস্তুনা২ বিভাবন।লঙ্কারো বোধ্যঃ। 

£কারণং বিনা কার্যোৎপত্তিবিভাবনা” ইতি অল্পক্ষণম্ ৷ 

এতাদুশগচাথাগসদ্ধানেন$ বন্তলঙ্কারাদি-ধ্বনিবোধো জায়তে 

| _ইত্যসং ংলক্ষ্যক্ৰমত্ৰমেষাং বস্তাদীনামুচিতমেব ৷ এবমুত্তরোত্তর- 

পদাংশনামুদাহরণে সৰ্বত্ৰাসংলক্ষ্যক্ৰম এব জ্ঞেয় ইতি ভাবঃ ৷৷ 

7 ৫৩। আণিঅ ভঅণ- ইতি ৷ ‘আনীয় ভবনদ্বারং ধরণ্যাং 

2৬ সি প্ৰিয়সখি কিমিতি বিষীদসি বি 

[ তৃতীয়কিরণঃ ৪৭-৫৮ : 

চল তত্র কুম্থমাৰ্থম্ ৷৷ ণিচ্গ্রত্যয়স্তেতি পাঁতিতানীত্যত্র 

ণিচপ্রত্যয়স্তেত্যর্থ ॥ ন 

৫৪ | ভোঃ প্রাণপ্রিয়ে! মমাপরাধাভাবেইপি মিথ্য|- 

পরাধং প্রকল্পা অধিকং ক্রুপ্যসি চেৎ, ভবতৃ, ত্বদ্বচনেনৈব 

মমাপরাধকল্পনম্, তথাপি ত্রৎক্কপৈব মম নিস্তারকারণমিতি' 

ঞ্ীকৃষ্ণে বদতি সতি নাধুনা তবাপরাধো জাতঃ, কিন্ত 

মন্লিকটাগগনাৎ পূৰ্বমেব জাত ইতি স্পষ্টীকর্ভ্ং কাপি মানিনী 

সোলুঠবচনগাহ_হে কৃষ্ণ! তব নেত্রছন্বং সহজমঙ্কণম্, ন: 
তু কম্তা অপি প্রিয়ায়। অধররাগেণারুণম্ ; তব গাক্রং 

কণ্টকচিহেন সহ বর্তমানমূ। হে স্বামিন্ ! স্বাত্মা স্বদেহঃ 

কথমপরাধেন বিসংুলোইসমীচীনঃ কৃত ইতি সম্ভোগচিন্ছন্থ 

স্পষ্টদর্শনেইপি যত্বং মিথ্যা বদসি, তত্র ময়ি বিষয়ে তব 

ভয়গেব কারণমিত্যাহ__মাং প্ৰতীতি ॥ 

৫৫ | অই ইতি। “অয়ি পিবসি গোপিকাঁনাং পেয়ং 

কৃষ্ণস্ত'ধরপল্লবম্। মুরলি নিজপরবিবেককুশলা অহো ন ভবস্তি 

সচ্ছিদ্রাঃ॥? 

৫৬ | হৃদূবণে| যথা হৃদি নানাবিধপীড়াময়ং বিকারং 

করোতি, তথৈব ময়ি বিষয়ে শ্রীরষ্চস্ত গ্রেমা মম হৃদি 

বিকারী ভবতি । মধ্যে বেতি-_-ময়ি বিষয়ে এব তস্য প্রেমা, 

নান্তত্র, অতে| মদধুদয়ে নানাবিধবিকারমু্পাদয়তীতার্থ; ৷ 

অত্রেতি_ পূর্বং “বিলাসচেষ্টাঃ এবং ‘গুণা’ ইত্যত্ৰ বহুবচন- 

মুক্তমূ। অত্র তু “প্রেগা” ইত্যেকবচনপ্রয়োগেণ সম্ভাবিতো 

যঃ ক্রমভঙ্গদোধঃ, সোইন্র নাস্তি, প্রত্যুত ধ্বন্ৰ্থবোধকত্বেন 

গুণ এবেত্যর্থ: | j 

৫৭ ৷ কাচিৎ পুষ্পাহরণমিষেণ বৃন্দাবনস্থং শ্রীকৃষ্ণ দ্ৰষ্ট,ং 

স্বসূথীস্তরয়তি--গত ইতি। স্ুর্যোহস্তং গতঃ, অতএব ধৰ্মোহপি 

বিরতঃ। তন্মাচ্ছীঘ পুষ্পাণ্যানীয় দেবে শশিখণ্ডচূড়ে মহাদেবে 

পূজ| অস্ত, প্রবৃত্তা ভবত্তিত্যৰ্থঃ। শ্লেষেণ, দেবেশশ্চাসৌ 

শিখণ্ডচূড়শ্চেতি তম্মিন্ শ্ৰীকৃষ্ণে | পৃথগ্ধ্বনিরিতি সিষটাৰ্থ 

স্যাপি অজি ভাঁবঃ॥ 

৫৮ ৷ তদ্ধিতেন ‘অক-'প্রত্যয়েনেতি নিন্দার্থকাক-প্রতায়ে- 

নেত্যৰ্থয | মৎপ্রণয়েনেতি তয়ি বিষয়ে মম প্রণয়াতিশয়ং 
পা শরীরে স্থাঙ্গমার্জনসৌভাগ্যং তৃভ্যং দত্তম্, ময়ি 



৷ 

লী 
ন 

তৃতীয়কিরণঃ ৫৮--৬৭ ] 

নৃতায়ান্ত তাদৃশসৌভাগা-সম্তাবনৈব নাস্তি। যদি কদাচি- 
নুকুরমার্জণকর্মণি যোগাতায়াঃ প্রাপ্তিঃ স্তাত্তদ| মদ্দেহভস্ম- 

নব কার্ষমিতার্থঃ ॥ 

৫৯ | কদাচিদ্ধোলিকোংসবে মিলিতানাং বুথেশ্বরীণাং 

সমাজং গত। বৃন্দা ভঙ্গা সখীনাং প্রেমোৎকর্ষং খ্যাপয়িতুং 

কিমগি প্রস্ডৌতি--পততীতি | হে মৃগদৃশঃ! যদ স্বালাঃ 

সন্মুখবতিন্যোঁ ন তিষ্ঠন্তি, তদ্বৈব দর্পণম।নীয় তত্র প্রতি- 

বিশ্বিতং স্বস্বমূখং দুষ্ট মুখেইভিবাক্তং স্থখং বা দুঃখং বা 

যুগ্লাভিরন্মাকমগ্ৰে কথনীয়ম্। আলাণ্চেদগ্ৰবতিয্তস্তদ| দর্পণেন 

কিং প্রয়োজনম্, তা এব দৰ্পণস্থানীয়াঃ। তাসাং দৰ্পণসাধৰ্মা 

মাহ_-পততীতি | যুগ্মাকমশ্ৰুছলৈ পততি সতি তা অপি 

মাতাঃ এবভুতাঃ পরালীরনাসাদ্য অপ্রাপা ॥ 

৬০ | দট্ঠণেতি। 'দৃষ্ট। তন্ত ব্দনং ক্ষণমাত্রেণ খলু 

হারিতং হৃদমম্। এবমেবাশ্চর্যং ত্বরিতং লন্ধং চ তন্ত হৃদয়ম্ ॥? 

অত্র লৱ্াঞ্চেত্যত্ৰ চশব্দরূপনিপাতেন তুল্যাধোগিতারূপোহ- 

লঙ্কারে| ব্যদ্যঃ। চশব্দগম্যতুল্যযোগিত্বমেবাহ-_নিজহৃদয়েতি। 

অন্যয়সামান্যস্যৈব নিপাতসংজ্ঞ।। অতশ্চশবস্তাগি নিপাতত্বং 

জ্যেম্। তদ্ধুদয়ং মম হৃদয়মিবেতি বস্তলঙ্কারেণ দ্বয়োগৌত্স্সক্যং 

ধ্বনিতম্ ॥ 

৬১। কদাচিদ্ রাধিকার মানভদ্দে উপায়ান্তরমপ্ৰেক্ষ্য 

হবয়মেব স্রীবেশং ধুত্ব| তস্ত| নিকটে গতবতঃ শ্রীকৃষ্ণ 

তদানীং জাতো য আনন্দাতিশয়স্তমৌৎস্থকোন শ্রীকৃষ্ণ 
স্থবলং প্রত্যাহ__মধ্যে ইতি | স্ুন্মুধিয়ঃ সথীপরিষদঃ সখী- 

সভামধ্যে তাসাং সাহাযোন সথীভূমিকাৎ তৈলমর্দনকারিণী 

ধ| সখী তস্তা ভূমিকাং বেখং ধৃত টতলাভ্যব্দায় গৃহীতং 

বাধয়: পাণিকমলং যেন তথাভূতং মাং স্পর্শেন জানতী, 

নেয়ং স্ত্রী কিন্তু পুরুষ: কৃষ্ণ এবেতি জাতিবতী রাণাহ_ হে 
অজ্ঞে! ত্বং নবীন| ভবসি, তৈলাভ্যন্রকর্মণি ন কুশলা, তম্মাদ্- 

দূরমপেহি। শ্বকৌশলমভিব্যক্তীকর্তূমুদ্যতৎ মাং বাঁক্ষ্য পুনঃ 
কুপিতা সত্যাই--মম আতুমদ্য বাঞ্ছ৷ নাস্তি, ইত্যস্তঃকুপিতা 
সা তম্মিন্ সময়ে যচ্চেষ্টি তবতী, তচ্চেষ্টিতং তেন বিস্মর্যতে | 

৬২। অধীতি। পরম্পরবাসেনোভয়ো হৃদয়ে পূৰ্ণে ভবতঃ। 

অতন্তত্রাবকাশাভাবেন কথং সখীন|ং প্রবেশঃ সম্ভবতীতি ৷৷ 

্ীশ্রীসুচবাবিনী ২৫ 
৬৩। দ্বারকাস্থঃ গীকুষে৷| মধুমঙ্গলমাই--হে সখে! যদ্ 

যন্মাদ্ ব্ৰজস্থাদানন্দাদিতরে মম মূর্ভ। ইব প্ৰৌচ়ানন্দদহোৎসব| 

দ্বারকাভুবি কতি বা আয়ান্তি, কতি বা যান্তি, কতি ব| 
তিষ্ঠপ্তি, কিন্তু যেযু ব।সরেষু ময়। ব্ৰজে ক্রীড়িতং তে বাসর| 

দিবস! যাতা। এব,__-তেষাং পুনরাগমনাভাবাৎ | মম কথ- 

ভূতঙ্ক ? স্রীরত্লৈঃ সহাসৌধরদ্ুনিকরং সৌধরত্তনিকরে আ- 
ক্রীড়তঃ। অত্র বীপ্ন।য়৷মন্যয়ীভাবঃ সমাসঃ | তেন চাষ্টোত্তর- 
শতনোড়শসহজ্সৌবব্যাপকত্বং ক্রীড়ায়াং ব্যজাতে ৷৷ 

- ৬৪ | একদা গ্রাতঃকালে শ্রীরাধায়। নিকটে স্ুহৃৎপক্ষ- 

স্বপক্ষাণাং সমাজে জাতে ভে। ললিতা দ্য: সখ্যঃ! অন্ত 

রাত্রিসম্বন্ধিণীং নিকুপ্তর।জয়োধিলাসবার্তাং কথয়তেতি স্ুহ্বৎ- 

পক্ষশ্যামলয! পৃষ্টা ললিতান্যাঃ কথয়িতুং প্রবৃত্ত অপি তদানী- 

মানন্দাবেশেন বিলাসান।ং কস্তচিৎ কস্তচিন্তাগস্ত বিম্মরণা- 

দানটপূর্বারুমেণ যদা বক্ত্ং ন শেকুস্তদৈব গৃহপালিতাঃ 

শুকান্বনা রাতরৌ কুপ্তমধো দৃষ্টচরীং সমস্তলীলাং ৰথাস্থিতা- 

নপূর্বীক্রমেণ তাঃ ্মারয়ন্তী স্মেত্যাহ-_আনন্দেতি। আনন্দা- 

তিশয়েন ললিতাদীনাং জাত৷ য| বিল।সাংশস্ত বিস্মৃতিস্তয়া১ 

বান্তো য আগ্রপূরসীক্রমস্তস্মাৎ তাদৃশব্যতিক্রমমসহমানাভি- 
শ্েকছেকশুকা্গনাভিশ্ছেক। বিদগ্ধ যা ছেকশুকার্গন| গৃহ- 

গালিত-শুকা ্ বনাস্ত।ভিরদয়ংকুতৃহলং যথ। স্যাত্তথা স্মারিতা 

শ্রীরাাকুঞ্ণয়েঃ কেলিকথ|কত্রী গতামপি নিশাং পুনঃ গ্রত্যা- 

বৰ্তয়তে, তৌ রাণাকৃষ্ণাবপি স|ক্ষাদ্বিধত্তে সাক্ষাৎকরে।তি। 

প্রীরাধ।শব্দাপেক্ষয়। হরিশব্দস্তাল্লসবরত্বা দেবং সর্ষেষাং ব্রজবাসিনাং 

রক্ষকত্রেনাচিতত্বাচ্চ হরি-শবস্তৈব পূর্বনিপাত উচিতঃ ॥ 

৬৫১৬৬ অথাত্র একপঞ্চশদ্ধবনিভেদানাং মধ্যে একৈক- 

ধ্বনিভেদে| যদি পঞ্চাশদ্ধবনিভিঃ সঙ্কীৰ্ণঃ স্তাৎ, তদৈকৈক 

এব ভেদ একপঞ্চাশৎসংখাকে। ভবতি ৷ এবংক্রমেণানন্তভেদা 

ভবন্তি। তত্রায়ং ক্রমঃ__একপঞ্চাশদ্ভেঘানাং মধ্যে একৈক- 

ভেদে যদ| পঞ্চাখদ্ভেদৈঃ সহ বক্ষ্যমাণ-সংশয়াম্পদতা- 

রূপসা স্বর্ষ-বিশিষ্টঃ স্তাত্তদৈকপঞ্চাশত্েদ। এবৈকপঞ্চাশদ্ৈঃ 

পূরণীয়াঃ। তথা সতি মিলিত চন্্রব্যোমর্তুপক্ষমংখ্যকা ধ্বনয়ঃ 

(২৬০১) স্গযুঃ ॥ 

৬৭। এবং যদি একৈকভেদঃ পঞ্চাশদ্ধ্বনিভিঃ সহা্- 

১। -সুতদ্বশাৎ (খ) ৷ 

Bm 
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গ্রাহানুগ্রাংকতারূপ-সান্ধর্ধবিশিষ্ট: স্তাৎ, তদাপি 

পুন্লশ্চন্দ্ৰব্যোমৰ্ভুপক্ষসংখ্যক| ধ্বনয়ঃ সাঃ! যদা ত্েকব্যগ্তক- 

সংশ্লেষন্ল্প-সাঙ্কধবিশিষ্টঃ স্য|ত্তদাপি চন্দ্ৰব্যোমৰ্ভুপক্ষ-সংখ্যক| 

ধবনয়ঃ স্থু/ঃ| এবং যন্যেকৈকভেদঃ পঞ্চ শব্ধ্বনীনাং সংহৃষ্ট্যা 

বিশিষ্ট: গ্াত্রদা পুনরপি চন্রব্যোমর্ভূপক্ষসংখাকা ধ্বনয়ঃ হাঃ । 

এবং ক্রমেণ একৈকভেদন্ত একপক্চাশদক্ৈর্বরচতুষ়ং পূরণে 

কৃতে মিলিত্ব! বেদখবেদদিক্সংখাক| (১০৪০৪) ধ্বনয়: স্থাঃ। 

ইত্যর্থগেব দ্বাভ্যাং স্থত্ৰাভ্যামাহ--তে তাঁবপ্তিরিতি | শুদ্ধ- 

ত্বেনেতি তেষামুদাহরণমুত্তমকাব্যে কিংব| উত্তমোত্তমকাব্যে 

জেয়মূ। তত্র তত্ৰ শুদ্ধকেবলৈকধ্বনেরসত্তবাৎ, কিন্ত ত্ৰয়াণাং 

চতুর্ণাং সপ্তাষ্টানাং ধ্বনীনাং সান্কৰ্ধমবশ্যং স্বীকরণীয়মিত্যর্থ: | 

যাবৎম্বগ্রভেদমিতি__একপঞ্চা শদ্ধনীনাং যাবন্তঃ গ্রভেদান্ডেযাং 

পরম্পরমিঅব্বস্থসা'্বস্ত যোগ্যত্বাদবহযং স্বীকর্তবাত্বাদিত্যর্থট। 

অত্র চন্দ্ৰব্যোমৰ্তু,পক্ষসংখ্যা আপাতত এবোক্তাঃ, বস্তুতে| 

বক্্যমাণানাং ধ্বণীনাং ভেদচতুষটয়ানামন্ততূতি। এব, ন তু 

পূর্বরীত্য।৯ 

ততঃ পৃথক্ পৃথক্। অন্যথ| পৃথগ্বিবক্ষায়াং চতুগ্তণে কৃতে_ 

বেদথবেদবকুভঃ স্থৃতা ইতি এন্থোক্তমংখ্যায়। অসত্যাপত্তিঃ। 

যতন্বতোহগানন্থকোটিগ্রণসংখ্যায়। আধিক্যাপ্তিঃ স্তাৎ। নন্থ 

যত্রাবরক|ব্যে শুদ্ধ এক এব ধ্বনিস্তত্ৰাপি ব্যচ্যার্থন্ত চমৎকারে 

তৎকাব্যস্ত মধ্যমত্বমুক্তম্ ৷ 

৬৮ | এবং সতি তত্র তত্র শুদ্ধৈকগঞ্চাশদ্ধ্যনয়ঃ কস্তাং 

গণনায়াং মিবিষ্টাঃ স্থাঃ? ইত্যপেক্ষায়াং তাদৃশ-শুদ্বৈক- 
গঞ্চাখদূভেদ। অপি স্বাতন্ত্রোণ গণনায়াং নিবেশনীয়। ইত্যাভি- 

প্রায়েণাহ_-শুদ্ধভেদৈরিতি | শুদ্ধৈকপঞ্চাশদ্ভেদৈরযুতান্তে 

বেদখবেদককুপসংখ্যকা (১০৪০৪) ধ্বনয়ঃ, শরেষুযুগখেন্দু- 

মংখ্যকা: (১০৪৫৫) স্থ্যরিত্যর্থ; ॥ 

৬৯। ইতি পূর্বৈরিতি_ পূর্বাচার্দৈরপি এতা: সর্বা এব 
সংখ্যা উদাহৃতাঃ, ন তু তৈরপি তাবৎসংখ্যকানীং ধ্বনীনা- 

মুদ্লাহরণ।নি শ্বগ্রস্থে কথিতানি । অতএব গ্রন্থবাহুল্যভয়।ৎ 

ময়| নোক্তানীত্যর্থঃ। ভবেদিতি কশ্তাপি নিপুণস্ত সাঙ্বর্ধাণ।- 

: মবাস্তরভেদং প্রকল্পায ইতোহপ্/ধিকসংখ্যায়। আনয়নে সীমর্থ্যং 

চেত্বদা এতৎসংখ্যবধ্বনিভ্যোহপ্যথিকাধিক-সংখ্যক] ধ্বনয়ে| 

বস্তীতি জ্ঞেয়মিতি ॥ 

্রীন্রীলুঢবাধিনী [ তৃতীয়কিরণঃ ৬৭--৭9 

৭০ | একব্যঞ্জকেতি--একব্যঙ্গ্যমাত্রবোধকঃ শবৰ্যশ্লেষ 

ইত্যর্ঘঃ। যস্য শব্বগ্লেষস্ত একৈব ব্যধন|, স একব্যপ্তকসংশ্লেষঃ। 

যত্ৰ তু শব্াশ্নলেষস্ত৷ একব্যঞ্জনানন্তরম্পরব্যধনাপ্ৰবেশস্তত্ৰ সং- 

সষ্টিরিতি দ্বয়োর্ভেদো বোধ্য ইতি ৷৷ 

৭১। প্রাতঃকালে কাপি খণ্ডিত। নায়িক। মানভঙ্গার্থং 

বিনয়-নত্যাদিকং কুবন্তং শ্রীকুষ্ণমাহ__পদ্ভিনীতি। প্লোক- 
ব্যাখ্য!ং স্বয়মেব করিযতি | শব্দাৰ্থেত--শব্মশক্তযভ্ভব।ৰ্থ- 

শক্তৃগডবয়েধ্বন্যোরিত্যর্থ:। তথ! চ তয়োরেবং শব্মাৰ্থণক্ত- 

ভবানধ্বনেশ্চ পরম্পরং সঙ্করত্রয়ম্ | তত্র প্রথমতঃ সংশয়|- 

সপন তারূপসন্করমাহ__-তথ। হীতি। অত্র দক্ষিণশব্দপ্ত উৎ- 

কৃষ্টার্থকত্বম্, ঝামশবান্ত নিকুষ্ার্থকত্বম। এবং লে|চনশন্যস্ত 

দর্শনার্থকত্বমিতি শ্রিষ্ট ্ঁমভিপ্রেত্যাহ__মীং প্রতীতি। সংশয় 

ইতি-যত্র নিশ্চয়াভাবেনায়ং বা ধ্বনিরয়ং ব| ধ্বনিরিতি 

সংশয়ন্তত্র সংশয়াস্পদতা| জ্ঞেয়া। পুনরনেনৈব পগ্লোকেনান্ল- 

গ্রাহথান্নগ্রাহকতারূপসম্করমাহ_-অথেতি। হেতুপন্তাসেতি--মম 

পদ্মিনীরূপত্বে প্রাতঃ প্রবোধনমেব হেতুঃ, তন্ত।ঃ কুমুদিনী 

রূপত্বে নিশি স্থথাশ্রযত্ধমেব হেতুৱিতি হেত্বলঙ্কার়ে! ব্যদ্যঃ। 

এবং মধুস্থদন-পদন্ত ভ্রমরার্থকত্তেন ভ্ৰমরস্থে|ভয়ত্ৰ সামোন তন্ত 

দৌষ|ভাবে পুনস্তঙ্তাঃ পদ্মিনীত্ব্নপকালক্ষার এব এরোজকঃ। 

অতএব ধ্বনিদ্বয়স্তানুগ্র'হানুগ্রাহকতারপ-সক্করোহপি জ্ঞেয় 

ইত্যাহ-_ধুস্থদন-শব্দদ্যোত্যেনেত্যাদি । বস্তুনেতি দ্বোষা- 

ভাবেনেত্যৰ্থঃ | পুনরপ্যনেনৈব শ্লে৷কেনৈকব্যঞ্জকসংগ্লেষরলপ- 

সন্করস্তোদাহরণমাহ_-এবমিতি। মধুস্থদনঃ পরমেশ্বর এব 

ভবান্, অঃ পরমেশ্বরশ্ৈব দক্ষিণনেত্রন্ত সুর্ধত্বং বামনেত্ৰস্থ 

চন্দ্ৰত্বম্, নান্তেষামিতি মধুস্বনশবস্জেষন্ত একৈব ব্যনেতি 

ভাবঃ॥ একস্মিন্নেবেতি--নেত্রয়ো; স্থৰ্ধচন্দ্ৰত্বমাত্ৰৈক-ব্যদ্য- 

বোধকে মধুজ্দ্দনশব্দশ্ৰেষে এক এব বাঞ্জনান্প্ৰবেশ ইত্যৰ্থয। 
পুনরপ্যনেনৈব শ্লোকেন সংসহুষ্টেরুদাহরণমাহ-_অথ দক্ষিণে- 

নেতি ৷ অত্র কল্পে দক্ষিণশব্দঃ সরলার্থক:, নেঞ্জশব্| দর্শন'- 

কো জ্ঞেয়: । সরলনেত্রেণ নায়িকায়। অবলো।কনমৌ।সীন্ত- 

ব্যগ্রকম্, কুটিলনেত্রোবলোকনং তু প্রেমব্যগ্কমিতি রস- 
শাস্তপ্রসিদ্ধে। অত্র মধুস্ুদন-শবগ্লেষস্ত গ্রথমতে। জ্ঞান- 
শৃন্তে ব্যৱনাৰৃত্তি৷ পুনৰ্বাদ্ন্তাবিবেকাবৈদধ্যাদিরপাক্ষেপার্থে 

EES টা ১। তদ আনুপূর্বারত্য। (ক)। 
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বাৱন| | অতএব বা্কশলেষাদ্তেদে। জ্ঞেয়ঃ। অত্র মধুক্থুদন- 

গাশ্লেষস্ত কেবলচন্্র্ধমাত্রে একবাঞ্নেতি | উক্ত ইতি-- 

এক্শ্মিন্নেব শ্লোকে ত্ৰিক্নপঃ সঙ্কর উক্তঃ। সংস্ষ্টিশ্চোক্তেত্যর্থঃ ॥ 

৭২ | সংহ্ুষটের্ুদাহিরণান্তরমাহ--যথ| বেতি। কাচিৎ সথী 

গোব্ধনস্ত নিকটবন্তিনি নগরে স্থিতাং যুখেশ্বরীং গুরুজন- 

নদীগস্থাং দৃষ্ট গো বর্ধনকন্দরাসক্কেতসথংশ্রীরুষণং বিজ্ঞাপযিতুং 

ব্যাজেন দৈবাদ্ গোবর্ধনোপরি উদ্দিতং মেঘং লক্ষীক্বত্য 

বাতি উচ্ছ,নেতি ৷ হে সখি! সর্বেষ।ং ব্রজবিলাসিনাং১ 

নুখদঃ কৃষ্ণ-বৰ্ণস্তয মেঘস্তয গোবর্ধনোপরি উদয়ো জাতঃ। 

কথ্ভূতস্ত ? উচ্ছ,নং ঘোরং স্তনিতং গজিতং যস্ত ॥ এবং 

সৰ্বেধাং স্থখদাঃ পবন! অপি শীকরান্ জলকণান্ বোঢ়ং 

শ্লীলং যেযাং তথাভূতাঃ সন্তশ্চলন্তীতি শেষঃ। এবং সথমনসাং 

মালতীনাং বীথী শ্ৰেণী বিকাশং বৰ্ষাসময়ং প্রাপ্য প্রফুল্লতাং 

গতা, তথ| চ ভূ: পৃথী জিগ্া জাতা, তথা ব্রজবাসিনাং 

নিদাঘজন্সংজরভরোছপি গতঃ| মেৈরেব দিশশ্চ স্যামায়- 

মানা বভৃবুঃ। অতএব সমন্তগোকুলমপি স্ফীতমানন্দেন 

এ্রফুল্নম্! এবং সন্নিতে] নন্তোহপি বর্ষাকালীনছল।নাং সম্মর্দেন 

আননাবশাছুনাদা বভভৃবুঃ | এবং গৌবৰ্ধনদ্ৰোণয়োইপি শীতল! 

জাতা: ৷ তন্মাৎ সর্বপ্রকারেণান্মকং ব্ৰজবাসিনাং সখসময়ে। 

জাত ইতি বাচ্যার্থ; স্পষ্ট । শ্রিষ্ার্স্ত হে উচ্ছনস্তনি ! 

গোবর্ধনে কৃষ্ণেন সহ মেঘস্তো দয়! জাতঃ, মেঘাদীনামুদয়- 

বথনেনোদ্দীপনবিভা বজ্ঞাঁপনদ্বার অভিসারে উৎ্কণাং বর্ধয়তি 

_ল্সিগ্ধেতি । মানাগ্যভাবেন ত্বমপি লিঞ্ধ। অভ্তরিত্যরঃ। 

অত্রোদ্দীগনেনেতি কৃষ্ণাদুদপদস্ত কর্মধারয়সমাসেন মেঘস্তো- 

শ্ৰীন্ৰীসুবোধিনী ২৭ 

দ্দীপনবিভাবত্ং স্ফুটং ব্যঙ্গী-ভবন্ শীকৃষ্ণেন সহ মেঘস্তোদয় 
ইতি তৃতীয়াতৎপুরুষেণ তৃলাযে৷গিতারূপালঙ্কারং ব্যনক্তি ৷ 

তুলাযোগিতামেবাহ--কৃষ্ণশ্চেতি | কর্মপারয়েতি কৃষ্ণণ্চাসৌ 
অন্বুদশ্চেতি কর্ম্ধারয়পদস্ । এবং কুষ্ণেন সহা ম্বদোদয় ইত্যুপ- 

লঙ্গণতু তীয়া তৎপুরুষপদং চ মান্রাকারণম্। তয়োৱেবভু তয়ো- 
রুদ্দীপনবিভাবত্ব-তুল্যযে।গিত্বরূপধবন্যোঃ সংস্থষ্টিঃ। কর্মধারয়- 

পক্ষে, কৃষ্ণেতি বিশেষণেন মেঘরূপো।দ্দীপনস্তয বৈলক্ষণ্যং 

বোধয়তি। স্তনস্তোচ্ছনতাকথনেন সম্বোধ্যসানন্ত স্বযুথেশ্বরী - 

জনস্ত প্রৌচযৌবনত্বমানীতম্ ৷ ষমুনাছ্য। উদ্গতাঃ পূরাঃ প্র- 
বাহা যত্ৰ তথাভূতাস্তেনেতি গ্রবাহাধিক্যেন তাঁসাং নদীনাং 

তটগ্ডাদৌ পারে সন্কেতযোগ্যতা ন সম্ভবভীত্যর্থ:। 
ধ্বনেরিতি--উত্তমধ্বনেক্লত্তমোত্তমধ্বনেশ্চেত্যৰ্থঃ। তয়োর্মধ্যে 

উত্তমধ্বনেধ্বননগেব কেবলং ব্যাপারঃ, উত্তমোত্তম-ধ্বমেস্ত 

ধ্বননান্তধ্বননে দ্বে এব ব্যাপারে ইতি বোধ্যম্ ৷ ‘ত্বামসন্মি 

বচি্]ু’ ইত্যাদৌ বৰ্ত্তমানোহহং ত্বাং বচন ইত্যৰ্থ:। অন্ত৷স্মি- 

পদেনাহং মুখ্যোৎক্ষ্টবক্ত। ইত্যৰ্থান্তরসংক্রমিত-বাচ্যধ্বনি: | 

এবং সিঞ্ধশ্যামলেতি পদ্যে লিঞ্চপদেনাতিশয়মেঘাগযনরপার্থ- 

স্তর-সুক্রমিতবা চ্যার্ঘববনিত্তেন চান্মিন্ ঘনাগমে সীত| কথং 

জীবিষ্বাতীত্যনুধ্বনিঃ। রামোহহমিতি পদেন রমতে রময়- 

তীতি রাম ইতি ব্যুৎপত্তিপিদ্ধো৷ রামে| ন ভবাগি, কিন্ত 

নায়ৈব রাম: অতোহত্যন্ততিরদ্কৃতবাচ্যার্থে ধ্বনিঃ। এবং বি- 

গ্রলস্তরসাদিবূপ বহবে| ধ্বন্তান্ধ্বনয়ে। বৰ্তন্তে। অতস্থ্ামস্মীতি 

কাব্যাপেক্ষয়াহস্ত কাব্যস্তোত্তমোত্তমত্রমিতি বিবেচনীয়ম। 

পদ্যদ্বয়ং কাঁব্যগ্রকাশকৃতা। স্বগ্রস্থে ধৃতম্ ৷ 

ইতি শ্রীন্সুবো ধিন্যাৎ তৃতীয়কিরণঃ ॥ ৩ ৷৷ 
পণ্টৰ পা 
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১) -বাসিনং (ক)! 



চতুর্থকিরণঃ 
অথ গুণীভূত-ব্যঙ্গ্যনিৰ্ণয়ঃ 

১। নম্থ কাবাপ্রকাশকতোতম-ব্যদ্বোভাঃ সকাশাদ্- 

ভিন্নান্তেব গুণীভূতবাস্যান্সাক্তানি, স্বমতে তু মধ্যমকাব্যহ্যৈব 

গুণীভূতত্বম্, তথ|ত্বে মধামকাবাস্তয পূৰ্বোক্তুক্ত্যা শব্দ।ৰ্থয়ো- 

বৈচিরো সতি উত্তমতা-কথন|কলপপতিিৱিত্যাহ--যদ্যপীতি ৷ 

তথাগীতি _ধ্বনেরেবৈশিষ্ট্ে অবরতে সতি বৈশিষ্টো চ ধ্বনে- 

মৰ্ধামাদৌ চ সতি, মধামকা বাস্তাপর।হত্ববাচ্যপোযকত্বাদি- 

গুণযোগ|দুত্তমধ্বনেরগি গুণীভূতত্বমিতি। তথ' সতোকন্তৈব 

মণ্যমকাবাস্যা শব্দার্থানাং বৈচিত্রো সতি উত্তমত্বং তস্তোোত্তম- 

কাব্যন্রণপবাঙ্গতুবাচাপেঘকত্বাদিসুচকপদান্তর-সমভিবাহারে 

সতি গুণীভূততমতো! ন বিরোধঃ। এতদর্থমেব গুণীভূত- 

পান্তা্ভূর্তেন গ্বিগ্রতায়েন বোঁধয়তি। চার্থ এবেতি_ 

অগ্তণে| গুণীভবতীতি ব্যুৎপত্তা| পূর্বমগ্ুণত্বং পশ্চাদৃগ্তণযোগাদ্- 

গুধীভততমিতি দ্বৈবিধ্যং বোধয়তীত্যৰ্থঃ | তত্রৰেতি--অ' 

বৈশিষ্টোইবরত্বে সত্যগুণদশায়ামপি নিকনষ্টব্বেন গুণদশায়াং 

তু স্থতরামতিশয়নিকষ্টত্বাৎ, অতস্তরৈকরূপত্বাদূভেদে| নাস্তী- 

তাৰ্থঃ | সন্দিগ্ধেতি--বাচ্যাৰ্থাপেক্ষয়| সন্দিধ্ধং গ্ৰাধান্যাং যন্ৰে- 

ত্যর্থ;। তথা চ বাচ্যার্থাপেক্গয়া ধ্বনেঃ প্রাধান্যনিশ্চয় এবো- 

ভমতায়াঃ প্রয়োজকঃ, ন তু সন্দেহ ইতি ভাব: ৷ তূলোত্তি-- 

বাচ্যার্থধবন্যো বলা প্রাধান্যমিত্যর্ঘঃ ॥ 

২। অত্র গ্রন্থকার এব মহাগ্রভোঃ পার্ষদানাং মধ্যে 

কন্যচিৎ কন্তচিদপ্রাকট্যং দৃষ্ট। বিরহব্যাকুলঃ সন্ আত্মানং 

নিদয়াহ-_দৃষ্ট। ইতি। তেযাং কৃপাপ্যম্মাদৃশৈঃ প্রাপ্ত, তৈঃ 

সর্বসারত্তেন নিশ্চিতং যদ্বস্তু, তদপি জ্ঞাতম্১। তত্র তেষাং 

নিকটে আমিতং বাস: কৃত ইত্যৰ্থঃ | তেষাং দর্শনকুপা। সহ- 
বাসাদিপ্রাঞ্থিরেব জীবনম্, তাদৃশজীবনবস্তিরন্ম|ভিৰ্ন মৃতম্। 
অধুন| তেষাং বিরহে বয়ং মৃত! এব ৷ মুঁতৈর্ঘদি পুনর্মর্তব্যম্, 

তদোৎপগ্যৈব কিং ন মৃতম্ ? তথ| চ জীবদ্দশায়াং মরণং ন 

জাতম্ | অধুন। ম্বতানামস্মীকং পুনৰ্মরণং ভবিষ্যতি। এত- 

দৃপেক্ষয়োৎপত্তিকাল এবাম্মাকং বিধাত্ৰ৷ মরণং কথং ন 

কৃতম্, তম্মাৎ প্রতিকূলায় বিধাত্রে নম ইত্যর্থ:| স্বিগ্ধেতি-- 

স্থখময়াবস্থৈরিতার্থঃ। তদ্বিপরীতেতি--ছুঃখময়া বস্থৈরিত্যর্থঃ। 

তত্বিতি স্নিগ্ধা বস্থত্ে মুত্যুরপি ন ছুঃখদ ইতি ব্যঙ্গ্যমিত্যৰ্থঃ ॥ 

৩। যথ| বেতি--মূগাক্ষী স্বা্গকৈঃ করণৈঃ স্বাঙ্গানি 

স্বজত ইতি। এবমতিশয়রতিজয়ে য| লক্ষ্মীঃ শোভা তস্তাঃ 

সুচকৈৰ্লগ্মভিণ্চিহ্থৈঃ করণৈঃ পন্মলানি পুষ্টানীব। কথভ্তুতানি? 

শয়নসময়ে পরিচরণপরাণাং কিঙ্করীণাং লেচনৈরর্চযমানানি। 

‘অর্চামানানি’ ইতিপদেন স্বসাফল্যমননেন সাদরং দৃষ্টানী- 
তার্থান্ুরসংক্রমিতং বাচাং স্ফুটম্ | পক্মলানীতিপদেন চিত্রিত, 

তিশযোক্তা। তন্স- ত্বং বাঙ্গাম্। তৎ স্ফটম্। তেন চ সম্মর্দ। 

্লানিরবন্ত ব্যঙ্গাম্। স্বদৃগ্ভ্যাং চুম্যমানানীতি আসক্তিপূর্বকং 

ৃষ্টানি, তেনাহমদ্য কৃতার্থাম্মীতি স্বসাফল্যং বস্তু ব্যদ্যম্ 

স্বজত ইতি পদেন পুনঃ পুনঃ স্পৃশতীতার্থ।ম্তরসংক্রমিতং 

বাচামিতি সর্বত্র স্ফুটমেব ॥ 

৪| অপরাঙ্গমিতি_-অপরস্ত গৌণরসম্ত।ন্বমি ত্যর্থ; | 
বচসে। বিভঙ্গীং শ্রত্ব। রাধা বিবন্তিতেত্যন্ত পদণ্ত৷ গুণীভূত- 

তুস্থচকং “রাধা জহাস বিহসংস্থ সখীজনেষুঃ ইতি চরণং 

বিহায় রাধা বিবতিত| বিনআুখী বভূবেতি চরণস্ত গ্রক্ষেপে 

কৃতে অস্তেব কাবাস্কোত্তমত| ভবেদিত্যৰ্থঃ ৷ ন চ পূর্বোক্ত- - 

পছ্যদয়স্ত গুণীভূতত্বস্চক-বাক্যস্থলে উত্তগতাবোঁধক-বাক্য- 

প্রয়োগঃ কথং ন কৃত ইতি বাচ্যম্। তৎপদ্ধয়ে গুণীভূত- 

ত্বেহপি বাচ্যার্থস্তাতিচমৎকারিত্বেন প্ৰক্ষেপস্তানৌচিত্যাৎ ॥ 

৫ মুগ্েতি_ যৌবনমিদং কমলদলস্থ-জলবিন্দুবৎ নশ্বরং 

বিদ্ধি। ইত্যনেন শান্তরসে। মুখাব্য্যন্তস্।দং শৃঙ্কাররস- 
স্তেনায়ং ধ্বনিগুণীভূতো জেয়ঃ ॥ 

৬। কাহমিতি--গোপেন্ৰন্ত৷ রাজ্ঞঃ পুত্ৰস্তত্রাপি স্মরা- 

যুতজয়ী কোটিকনদ্পতোহপি হুন্দরঃ স শ্রীরুষো বা ক, 
৭ তস্ত প্রজা কণ্চিয্নিকুষ্টে। গোপস্তম্ত বধৃস্তত্ৰাপি ক্কাগ্রে 
কুগ্ম্পাঁহং বা ক্কেতি বাকৃ-গ্রয়োগকালে কুষ্ণশব্বোচ্চারণা- 

> | জ্ঞাপিতম্ (খ) | 



চতুর্থকিরণঃ ৬--১৪ ] 

জ্জাতেো! যো গণ্ডদেশে পুলকঃ, স এব সথ্য। সমং নির্সিতাং 

বাণীমন্তথয়াঞ্চকার মিথ্যাভৃতাঞ্চকার। গণুস্থলীং কথভুতাম? 

রোমাঞ্চোৎকিরং রোমাঞ্চব্যাপ্তামিতি যাবৎ ॥ ডর 

৭। মানানন্তরং সন্ধীৰ্ণসংভুক্ত৷ পশ্চাৎ স্বাবীনভর্তৃক| 

কাচি্ায়িকা শ্রীরুষ্ণস্ কেশ গ্রসাধনং কুর্বতী কঙ্ধতিকাং লক্ষী- 

রুত্য ব্যাজেন গ্ৰীকনষ্ণমাহ--কাঠিন্যমিতি। হে কম্কতিকে ৷ 
তব কাঠিন্যং গুণ এব, যেন কাঠিন্যেন হেতুনা ভবতী গ্রী- 

কৃষ্ণস্য কেশগ্রহং লভতে, স্বেহস্ত দূষণমেব, যেন তৈলরূপ- 

স্লেইটূষণেন দৈপী দীপসন্বদ্ধিনী দশ| বতিক| দগ্ধতাং লভতে, 

ইতি ব্যাজেন কঙ্ধতিক৷মিযেণ বিপক্ষরমণ্য| দে।যবাঞ্জকস্ত 

বচসো বিন্যাসে! যস্তাঃ স| ৷ বান্বিন্যাসং শ্ৰুহা পগসন্নেন ী- 

গ্রাগল্ভোতি 

= কেশাকর্ষরূপ-গ্রাগল্ভ্য।তিশরপ্রকটনেনেতার্থঃ । গুণদোষ- 

কুষ্ণেন সম্বজে, ভয়| সহ|লিঙ্গমং চক্র ইতাৰ্থঃ । 

ত্বেতি--কাঠিন্যং গুণ ইতাত্র গুণশব্দস্ত দোষে লক্ষণা, 
কাঠিন্যস্ত নিন্দাত্বং ধ্বনিঃ। এবং স্লেহোত্তরৱদোষশৰস্তাপি 

গুণে লক্ষণা, স্নেহন্ত চ সর্বোৎকর্ষে ধ্বনিঃ। ধ্বনেস্ত অতান্ত- 

তিরস্কৃতবাঁচাত্বং জ্য়ম্ | নায়িকাত্বারোপ এব সমাসোক্তা- 

লঙ্কারঃ ॥ 

৮। ত্বদ্ভিরমিতেতি--অৱ্ৰ দ্বিতীয়! অদ্বিতীয়, অনুমতি- 

রননুমতিরিতি সর্বত্র শব্দবিরেধমাত্রম্, তেন বিরোধাভাসেন 

তব গ্রকৃতিবৈরুত্যকারিণী কাঁপি শক্তিরস্তীতি পরিহাসে। 

বাঙ্গ্যঃ। বাস্তবাথস্্--দ্বিতীয়। মম সপত্নী অদ্বিতীয়া অভূত_ 

ত্বদত্তসৌভাগ্যাদিতি ভাবঃ। কলাহীনে সান্ুমতিৱিতাভি- 

ধানাদইমতিপদং কলাহীন-চন্দরযুক্তপুণিমাবোঁধকমূ্ | তথ| চা- 

গামিন্য৷ং পুণিমায়াং ময়| সহ তে সঙ্গোইবঞ্যস্তবীতি তুয়ৈব 

পূৰ্বং সম্মৰ্তিদিত্তা, অধুন| মম স| পৃশিমাতিথিস্তবানমতিহীন। 

সত্যতিথিস্তাদৃশতিথিভিন্ন। ভূত্বা আগতেতাৰ্থঃ। অনিশাপদেন 
লক্ষণয়| শাশ্বতী অগ্রভাতেবাসীদিতাৰ্থ:। পৰ্যায়গ্ৰাপ্তেতি 

তৃংকৃতানিয়মগ্রাপ্তেতার্থঃ । প্রতি-ব্যবসায়মিতি--বাবসায়ে| 
নিশ্চয়, তথ| চ যন্মিন দিবসে ত্বয়| সঙ্কেতনিশ্চয়: রুতঃ, 

তশ্সিম্নেব দিবসে ত্বৎপ্রভাবেণাহমপ্রতিপত্তিমুপাগতেতার্থং ॥ 

৯ | এঁকান্তিকং ব্যাপ্তিস্তদভাবোহনৈকান্তিকম্; তথ| চ 

তব দর্শনাদেব প্রবাদে। ভব্তীতি ন নিয়মঃ, যতো মধ্যেব 

শ্রীশ্রীস্ুচবাধ্িনী ২৯ 

তন্ত ব্যভিচারঃ, কিন্তু প্রবাঁদজনকীভূতা দৃষ্টমেব কাঁরণমিতি 

ধ্বনিঃ। কিংব| ত্বদর্শনাদেব প্রবাদ ইতি নিয়মে| যথার্থ এব, 
তথাপি স্বর্শনং বিন। জনৈশ্চেছুদ্ঘুযাতে, তদ। নায়ং প্রবাদঃ। 

কিন্তিমং কিংবদন্তী জনশ্রুতিঃ সত্য। এব, যতে। গিথাপ্রবাদ- 
সুদ্দৰ্শনং বিন| ন ভবতীতি নিয়মাদিত্যপি ধ্বনিঃ সম্ভবত, 
অতে। নিণ্চয়|৷ভাব।দৃগুণীভূতব্যদ্)ত্বম্ ॥ 

১০। মানভন্বানন্থরং সন্তোগসময়ে মানাভাসে। বর্ততে, 

সন্তেগান্তে যোহপি নাস্তীত্যাহ_স্মরসমরেতি। অহার্ষাৎ 
তত্য।জ, মানসময়ে যে কটাক্ষাঃ কান্তং লক্ষীকৃত্য প্রবৃত্তা 
আসন্, ত এব।ছ্য সম্ভোগান্তে মানাভাসন্ত।প্যগমাৎ১ বীত 

লক্ষ্য অঙ্গণিষত, তথ| চ কান্থং লক্ষীকৃত্য কটাক্ষবাণান্ 
ন ক্ষিপত্ীত্যৰ্থ:ং । ভ্ৰুবে| বক্ৰুত|-ত্য৷গে উংপ্রেক্ষাম।হ-_ 

কুম্থমেযে৷ঃ কন্দর্পন্ত ধযুদ্ধসগাপ্যনন্তরং জ্য|-বিমূক্তং সদৃ যথা 

বক্রতাং ত্যজতি, তথা কটাক্ষাণাং লক্ষ্যত্যাগে উৎপ্েক্ষা- 

মাহ_কন্দর্পগ্ত মুক্তাবশিষ্ট। ব|ণ৷ যুদ্ধসমাপ্তানন্তরং নিষজে 

তৃণে বিবিশুরিব ৷ 

১১। নঞিতি--নঞ্করপ| যা কাকুত্তয়া আঙ্গিপ্তং ন 
পতিতম্, অপিতু গতিতমেবেতি ধ্বনিবস্ত। নেদমিতি যদ্যপ্যত্ 
চমৎকারসপ্তাবাৎ পরিবৃত্তাপেঙ্গা নাস্তি, তথাপি পরিবৃতৌ 

আগ্রহশ্চেং তাঁমপি শৃণু কতি ন পতিতমিতি ৷৷ 

১২। সুদপুব্বমিতি ৷ শ্ৰুতপূৰ্বমগি নিক।মত, হবেমুরিলী- 

রবং শ্রত্বা। জল্নন্ত)] গুরুভিঃ সমং বাকৃস্তভ্ভে| বধ্বাঃ সংবুতঃ ॥? 

শ্রুত-পূর্মগীতিপদেন ততৎকালী'নমুরলীরবস্ত সঙ্কেত্জনকত্ব- 

রূপং ব্যঙ্গাং বোধাতে ৷ গুরু ভয়েন সন্কেতস্থলে গন্ধমশক্যত্বাৎ 

মোহেন বাকৃস্তন্তো জাতঃ। মুরলীরবস্থ। সক্কেতকারিত্বরূপ- 

বাগ্যাৰ্থঃ সন্নপি বাচ্যার্থাপেক্ষয়। চমত্কারেো নাস্তি, অতো 

গুণীভূতত্বম্ ৷ 

১৩,১৪ গ্রাগ্তক্ধ্বনিসংখ্েত্যারভ্য ধ্বনিসান্কৰ্ধাৎ গুন- 

দ্বেধ৷ ইতি স্থত্ৰদ্বয়ম্, তয়োব্যাখ/।ম৷হ--অষ্টৌ প্রকার| ইতি। 

পূৰ্বোজৈঃ শরেযুযুগখেন্দুভেদৈধ্ব নিভিঃ সহ প্রত্যেকং গুণী- 

ভূতাষ্টধ্বনীনাং মিলনে কৃতে। তথ| চ পুর্বোক্ত-শরেযুযুগ- 

খেনদুসংখ্যানাম্টভিরছ্দৈঃ পূরণে কৃতে সতি খযুগ্ভুবহ্নিবস্থ- 

সংখ্যকা (৮৩৬৪০) ধ্বনয়ঃ স্থ্যরিভ্যর্থ ৷ তথ| চ পূর্বোক্ত- 

১। -প্যপগতত্বাৎ (খ); ২৷ নিঙ্ষিপ্তবতীত্যৰ্থঃ (৭) ৷ 



শপ 

৩০ 

[ষ্টধ্বনীনাং সংস্্ট্যা একবিধ 

তু সামান্তাকারেণ এক 
ধ্বনিভিঃ সহ এ্রত্যেকং গুণীভূত 

এব ভেদ উক্তঃ। ত্রিরূপসঙ্করাণাং 

এব ভেদে| বিবক্ষণীয়, ন তু ভেদত্রয়মিত্যভিপ্রায়েণ|হ__ 

এতে ইতি। শরেষুযুগখেন্ুভেদানাং গুণীভূতাটধ্বনিভি: সারে 

প্রীন্তীস্ুবোধ্িনী চতুর্থকিরণঃ ১৪--পঞ্চমকিরণঃ ৩ 

সতি পুনরপি খুগর্ত,বহ্ছিবস্থসংখ্যকা ধ্বনয়ঃ স্থাঃ। তেন চ 

মিলিত্ব। ব্যে।মদিড্নাগপক্ষীর্কহয়র্ত,রজনীকরসংখাক| ধবনয়ঃ 

(১৬৭২৮০) স্থযৱিতাৰ্থ: দিউনাগ। দিগ্ঘন্তিনোহক্টৌ, অর্কস্ত 

ূধন্ত হয়|: সপ্ত, ঝতবঃ ষট্, রজনীকরশ্চন্দ্র এক: ॥ 

ইতি শ্রীস্ুবোধিন্যাং চতুর্থ-কিরণঃ ৷৷ ৪ ৷৷ 
শাসক টীকা 

পঞ্চমকিরণঃ 
অথ ন্মসভীব-তণ্ডেদ 

১। পূৰ্বং ধ্বনি গ্রকরণে রসাত্মকধ্বনিঃ কাবাপুরুষন্তত্মত্বেস 

কথিতঃ | অত্ন্তন্ত রসস্ত|ভিব্যক্তিঃ সাক্ষাৎকারস্তস্য লক্ষণং 

জ্ঞাপকং ভৱতমুনিস্থত্ৰং গ্রমাণয়িতুমাহ__অথেতি | অভি- 

ব্যক্তিরিতি সাক্ষাৎকার ইতার্থঃ। য| রসনিষ্পত্তি)-সামগ্ৰী 

কারণকার্মসহকারিত্বেন লোকে কথিতা, গৈব কাব্যে নাট্যে 

চেত্যাঁদি ৷ 

২। আলম্বনমিতি-- যদ্বস্ত আলম্বা স্থ।য়িনঃ প্রবৃত্ত তি 

তদেবাঁলম্বনং স্থায়িন৷ম|এয়ে| ভবতীত্যৰ্থঃ। যথ| হাসস্থায়িন 

উদাহরণে বসন্তোতৎ্সবমালম্বা মধুমঙ্গলস্তা বাক্য|২ সর্বেষাং 

প্রবৃত্তে৷ যো! হামঃ স্থায়ী, তস্ত।লগ্বনং বসন্তোংসবঃ। যথা বা 

অজুনস্থ৷ ভয়স্থায়িস্থলে বিশ্বরূপপ্রদর্শকঃ শ্রীকৃষ্ণ এবালম্বনম্ । 

যন্যুপি শ্রীভক্তিরপ!মুতসিদ্ধৌ বিভাব স্থায়িভাব-রসাদীনাং যা 

যাঃ প্রক্রিয়াঃ কথিত।:, তদ্বিভিন্ন। এবাত্র গ্রন্থে প্রক্রিয়া 

আলঙ্কারিকাণাগন্তরোধেনে|ক্তাঃ অতএব কাচিৎ কাচিৎ 

প্রক্রিয়া নাত্যন্তবিচারসহাপি, তথাপ্য গ্রারৃতমুখ্যরসবর্ণন- 

প্রনঙ্গে এ?ব প্রক্ৰিয়া ভবতীভি২ নাসন্দতমিতি জেয়ম্ । 

যদিতি--যদ্বস্ত তান্ স্থায়িভাবাহুদ্দীপয়ন্তি গ্রকীশয়তি ত- 

দুদ্দীপনম্ ৷ যথা হাঁসম্থলে বিদ্ষস্ত মধুমদলম্ত বৈরুব্যম্ ; 

তত্রৈবাঁচুভাবে। নয়নক্ষারাদিঃ ৷ এতন্মতে সাত্বিক। অপ্যহ্- 

ভাবান্তর্গতা এব, ন তু স্বতন্ত্র ইত্যপি জ্ঞেয়ম্ । উদ্রেকং 

প্রত্যঙ্ষমাগতৈঃ প্রাঞ্ডৈরভিব্যঞ্জকৈরসৌ স্থায়িভাবে| রসায়তে 

 রস-ম্বরপত্তেন পরিণতো ভবতি। স্থায়ী কথজূূত:? আম্বাদা- 
১, রুসাস্বাদকরূপস্ত কার্যস্ত কন্দো বীজবূপঃ । 

& ১] রদাভিব্যদ্তি- (ক); 

নিক্সপণস্ 

অথ স্থায়িভাবস্ত৷ নিত্যত্বেন তৎপরিণামরূপ রমস্তাপি 

নিতাত্বম, অতে| রসং প্রতি ন বিভাঁবাদীনাং কারণজাদি 

সম্ভবতি, কিত্বৃগভাবাদীন্ প্রতি কার্ধত্র-কারণত্ব-সহকারিত্ধ- 

প্রবাদনির্বাহস্ত তেষামেব মধো একং প্রত্যান্তস্ত ক।রণত্বাদি- 

মাদাম়ৈবেত্যাহ_এতেনেতি | নন স্থায়িনঃ পরিণামত্বে কথং 

নিতাত্বম্ ? কথং বা পরিণামাবস্থামাপন্নস্ত রসম্ত নিত্য- 

' তুমিতি চেদুচাতে--যথ| নিত্যাস্ত শ্ৰীকৃষ্ণস্ত পরিণাযরূপাণাং 

বাল্য-পোৌগণ্ডকৈশোরাণাং নিত্যন্বম, কিন্তু ভক্তানাং দর্শ- 

নে৷২কঠ| জগদুদ্ধারাদিপ্রয়োজনং নিমিত্তীকৃত্য কদাচিত্তেষাং 

প্রাকট/ম্, সিদ্ধে চ পুয়োজনে কদ।চিত্তেষ।ং প্রপঞ্চাগোচরত্ব- 

রূপম গ্রাকটঞ্চ, তথাত্রাপি বিভাবাদীনাং মিলনে সতি রসম্ 

ভক্তহদয়ে প্রাকট্যম্, তেষামন্ত্ধানে সতি রসস্তাপ্রাকটাং 

জ্ঞেয়ম্। পরন্ত প্রারুতস্থলে পূর্বদশাং পরিত্যজ্যৈব তৎ- 
গরিণামোৎপন্তিঃ, অগ্রারুতস্থলে ত্বচিন্ত্যশক্তা। পূর্বদশ।- 

পরিত্যাগং বিনৈব তৎপরিণাম্ত্য গ্রাকট্যমূ, উভয়োনিত্যত্বা- 

দিতি ভেদে| জ্ঞেয়ঃ। অসমব|য়িকারণমিতি--স্ক।য়িনে| হেতু- 

ভূতাচ্চিত্তহ্৷ ভ্রবীভাবরূপবিকারবিশেষে। রসাভিব্যক্তেরেবা- 

সমবায়িকারণ মিত্যর্থ, ন তু রসশ্তেতি স্থ।য়িনে| নিত্যত্বাত্তং- 

পরিণামূরপরসম্তাপি নিত্যত্বমিতি ভাবঃ ॥ 

৩,৪ ধর্ম ইতি রজস্তমোভ্যাং রহিতস্ত শুদ্ধসত্বতয়। সতো 

বিদ্ধমানস্ত চেতসঃ কশ্চন ধৰ্ম এব স্থায়ী, রজস্তমসোরভাবেন 
সামাজিকানাযবিষ্যারাহিত্যং স্বত এবায়াতম, অতস্তেষাং 
গুদ্ধসত্বমপি ন মায়াবৃত্তিক্কপম্, অপি তু চিদ্রপমেব। অতএব - 

২। ভবিস্ুতীতি (ক)। 



গঞ্চমকিরণঃ ৪--১১] 

তেষাং রসাস্বাদঃ কশ্চিত্তততিষ্টপর্মোইপি হল৷দিনীশক্ৰেরানন্দ৷- ত্বকৰ্বত্তিিপ এব, ন তু জড়াত্মকঃ। তথাত্বে সতি স্থায়ি- 
ভাবন্বরূপন্ত১ জড়াত্মক তাদবশধর্মস্ত বিভাবাদিভিঃ কারণৈ- 
রানন্দাত্মক-রসরূপত্বানুপপত্তেঃ 

ন হি 
আনন্দো ভবতীতি। 

জড়পরিণাম স্বরূপ 

এক এবেতি ৷ নষ্ট স্থায়িভাবরূপধর্সগ্ত একত্রে কথনেকন্ত 

স্থায়িনঃ বীররসে উৎস'হত্বম, করুণরসে শোকত্বম্, অদ্তৃত- 

রসে বিস্ময়ত্তং সম্ভবতি? পবস্পরবিরুদ্ধানামেতেষ।মুৎসাহ- 

ত্বাদীনামেকস্মিন্ স্থাধিরূপ-পর্সে বুত্তিত্বাসম্ভবাদিত্যত আহ-_ 
স ত্বিতি। স একোহপি ধর্ম উজ্তপ্রকারকদ্বিবিধস্ত বিভীবশ্ত 

ভেদৈরেব ভিন্নে ভবতী তার্থঃ 

কুন্ুমাদি-নানাপদার্থ।নাং সঙ্গ 
৷ যথৈক এব স্ফটিকো জবা- 

২ কদ। চিদ্রক্ঃ, কদ।চিৎ গীতঃ, 

কদাচিৎ শ্যাম ইত্যাদি বিবিধাকারে। ভবতি, তথৈব এক 

এব স্থায়িরূপে। ধৰ্মে| বীররসাদিপোষকাণাং নানাবিধবিভাবা- 

দীনাং২ সঙ্গাৎ কদাচিদ্ুৎসাহরূ 

চ্ছোকরূপ ইত্যাদি-বিবিধাক!রে! ভবতীতি ভাবঃ। এতা- 
দৃশৈকস্থায়িকূপে! ধর্মঃ গ্রপঞ্চান্তর্গতসামাজিকানাং স্বচ্ছরতি- 

মৃতামেব রসান্বাদকঃ, ন তু পাধদানাং ন বা তদনুগতানাঁং 

সাধকানাঞ্চ; তেষাং তু স্বতঃসিদ্ধা এব যে স্থায়িনে। বর্তন্তে, 

তে এব রসান্বাদক| ভবন্তীতি জেয়ম্। অন্থকার্ধাণামিতি-_ 

যেধামনৃকরণং নটাঃ কুর্বন্তি, তেইস্টকার্ষ। রামসীতাদয়ঃ) 
তেষাং তু স্বতঃসিদ্ধাঃ স্বতন্তা এব নান৷বিধস্থায়িনে| বর্তন্তে ॥ 

৫| তদেবাহ--যথেতি ৷ করুণরসে শোক এব স্থায়ী, 
অস্ুতরসে বিস্ময় এব স্থায়ী। নাট্যরসেঘিতীতি--লোকে 
ভয়জনক-ব্যাপ্রাদিদশন।দভয়জন্য-ছুঃখমেব জায়তে, ন ত্বানন্দা- 

আবকভয়ানকরসঃ। অতে। নাটে এব সামাজিকানাং রস ইতি 
ভাবঃ। একাদ্শৈব রসা ইতি রসিকসংসদঃ সামাজিকস্ত 
প্রেষ্ঠাঃ ! 

'৬--৯ | রতির্ধথেতি | চিত্তস্ত রঞ্জনং দ্রবীভা বস্তজ্জনক- 
ধর্মবিশেষ এব চেতোরপ্রকত!। স| এব সম্প্রয়োগবিষয়| 
চেত্তদ| রতিরুচ্যতে । ইয়মেব চিত্তস্ত। কঠোৱত্বং দুরীরুত্য 
কোমলত্বং দ্ৰবীভাবত্বঞ্চোৎপাদয়তি। পূৰ্বং সামাজিকানাং 

স্থায়িরপো যে| ধৰ্মে| হলাদিনীশক্তিৰৃত্তিরপত্বেনোক্তস্ততে|- 

£, কদাচিদৃবিস্ময়ক্পঃ, কদাচি- 

৩5 

হপি কোটিগুণানন্দকূপা য। হলাদিনীখন্তেঃ সারবৃত্তিজ্ঞদ্ধপেয়ং 
রতিঃ। অস্তা এব রতেঃ পাকাঁৎ পাকান্তরং গ্রাপা চরম- 
দশায়াং মভার।গপর্ধন্ুপাকো। ভবিষ্তি। অতএন দশনন্কন্ধে 
এতাদুশং মহার|গং দৃষ্টোদ্ববঃ সচমৎকারখাহ-_(ভ1০ ১০] 
৪৭৷৫৯) “কৃষ্ণে ক চৈষ পরণাত্মনি রঢ়ভাবঃ” ইতি রূঢ়- 
ভাবস্তাপরপর্ঘায়ে| মহাভাবে| মহার|গ ইতি। স্থখভোগেতি 
ক্ষুধা যথান্বাধন।দীনাং ভোজনদন্তন্থখস্তানকুলাং করে|তি, 
তথ্যেং রতিরপি শ্রীরুষ্ণস্ত নাম-রূপ-গুণ-লীলা-শ্রবণদর্শনাদি- 
জন্যন্খভোগান।মানকুল্যং করে।তি | রতিমতাং যথ| প্রীরুষণ- 
নাম-গুণ-লীলা-শ্রবণদর্শনাদিজন্যং সুখং জায়তে, ন তথ| 
রতিশূন্য।ন|মিতি জ্রেযম্ সখাস্ত যংকিঞ্চিদ্বৈলক্ষণ্যম।দ।য়ত 
ভদ্ত্ৰয়ম৷ই--সেতি। স! রত্ভিন্না চেতোরঞ্জকতাসংজ্ঞ|ত্ৰয়ং 

গচ্ছতি। দ্ৰৌপদী-কুষ্ণয়োঃ সথাং গ্রীতিকুচ্যতে, তথ। স্ত্রীণাং 
সখীৰু পরম্পরসথ্যং চ মৈত্যয,চাতে। এবং পুরুষাণাং সথখিষু 
পরম্পরসখ্যং চ মৈত্রাচ্যতে | ইয়ং দৈত্রী পরষ্পর-্বন্ধাদিধু 
পরম্পর হস্তাহস্ডিস্পর্শকর্মধাচিত। ভবতি। স্ত্রীণাং পরস্পরং 
বথেষ্টস্পর্শ।দি-বাবহারে দোষে। নাস্তি, এবং পুরুষ/ণ।মপি 
জ্েয়ম্। প্ৰীতিসৌহাৰ্দ৷ভ্যামেতাদৃশবিশেষে| মৈত্র্যাং জেয, 
তত্ৰ তত্র স্্ী-পুরুধ-সখ্যে স্বচ্ছন্দ-স্পৰ্শ।নৌচিত্যাৎ | জী- 
সীনাং স্ত্রীণাং পত্সিবীনাং পুরুষাণাঞ্চ পরস্পরবিষিয়েত্যর্থ; } 
নিবিকারেতি--স্ত্রী-পুরুষয়োঃ পরস্পর-দর্শনেহপি বিকার- 
রহিতেতার্থ; ॥ 

১০,১১ । নন শ্রীরুষ্ম্ত দেবে|ত্তমত্বেন সর্ববা।পকত্বাদি- 
রূপত্বেন স্তব্বর্ভূর্ভক্তন্ত যঃ স্থায়ী, স সংপ্ৰয়োগ-বিষয়ত্|- 
ভাবান্ন রতিশববাচ্য:, কিন্তু তন্ত স্থায়িনে ভাব ইতি স্ব- 
তন্ত্ৰসংজ্ঞা জেয়, ন তু সংগ্রয়েগবিষয়-রতি-পরিণামরূপো 

যে ভাবঃ সঃ, কিন্তু স্বতন্ত্ৰ: স্থায্যেব ভাবসংজ্ঞক ইত্যর্ঘঃ। 
ইত্যাহ__সৈবেতি। দেবশ্ত শ্রীরুষণস্ত দেবত্ব-সৰ্বব্যাপকত্বাদি- 
রূপেণ ঘা চেতোরঞ্তকত] রতিঃ, সৈব ভাবঃ, অয়মেব ভক্তি- 
রসে! ভবিষ্যতীত্যগ্রে বঙ্ষাতি। কিন্তু অয়ং ভাবরপ-স্থায়ী 
_ সংপ্রয়ৌোগবিষয়! য! রতিন্তম্তাঃ পরিণামরূপো যে ভাব- 
সুস্ম|ভ্িন্ন এব জেয়ঃ। অবস্থা-বিশেষত ইতি-_রত্যুত্তরশ্রবণ- 
কীর্তনাদি-ভজনানাং পৌনংপুন্যেন জাতো যে| রতেরুৎকর্ষ- 

১। স্থারিভাবরপন্ত কে); ২ -বিভাবানাং (খ,গ); ৩। সাজায় (৭) । - 



৩২. 

বূপাবস্থাবিশেষস্তং প্রাপ্যেতার্থঃ! স| রতিরুৎকর্ষদশাং প্রাপ্য 

প্রথমপাকাদ্ভাবরূপেণ পরিণতা ভবতি। অত্র পাকস্ত 

ভজনস্ত পৌনঃপুন্তমেব জ্জেয়ম্ ॥ 

১২,১৩ | তত্র দৃষ্টান্ঃ_যথেতি ৷ আমোইগক ইন্গুরসঃ, 

স পাকাং পাকান্তৱৈঃ পাকপৌনঃপুন্যেন গুড়ো ভবতি, 

তথা চ স গুড় এব গাকপৌন:পুনোন খণ্ডে! ভবতি, তথা 

ভাবোইপি ভজনপৌনঃগুন্যেন রতাপেক্ষয়োৎকর্ষদশাং প্রাপ্য 
পূর্বরাগো ভবতি। এবং ক্রমেণোৎকর্ষন্ত পরমকাষ্ঠাপয়ে| 

মহারাগ আনন্দন্ত পরমাবধিরূপঃ। এতাদৃশ-মহারাগে| 

গোগীনামেব, নান্তেযাং ভক্তানাম্। অতএব (ভাৎ ১০1৪৭1৫৯) 

“ক্ষ ক চৈয পরমাত্মনি রূঢ়ভাবঃ” ইতাক্রবতোদ্ধবে- 

নাপাস্তৈব রঢ়ভাবত্বেনোৎকর্ষঃ কৃত: । এবং (ভা১০।৪৭।৬১) 

"আসামহো! চরণরেণুজুযাগহং স্যাম” ইতি-পন্থেন গোপীনা- 

মেব চরণরেগুপ্রাঞ্চো তৃণজন্মাক|জ্কা কতা, ন তু কদাপি 
ক্মিণী-লক্ষ্মী-প্রভৃতীনাম,-_কুত্ৰাপি শাস্ত্ৰেইদুষ্টঙাৎ | সিতো- 

গল| ‘মিশ্র’ ইতি প্রসিদ্ধায়| মৎস্তণ্ডিকায়াশ্চরমপাকাজ, 
জাতঃ কশ্চিদপূর্বপদীর্ঘবিশেষঃ পশ্চিমদেশে প্রসিদ্ধ ইতার্থঃ। 

নিধিকারেতি--বিকারোহত্র বিষয়ে আসক্িত্তদ্রহিতে চিত্তে 

ইতাৰ্থ: ॥ { 

১৪ | অথ রসগাক্ষাৎকারে পরিপাটী যথ|--আদোৌ শ্ববণ- 
, কীর্ভনাদি-ভজনানাং পৌনঃপুন্যাদানন্দরপায়া রতেরাবির্ভাব- 

স্তানন্তরং বিভাবাদি-সমবধান-দশায়াং রতেঃ সাক্ষাৎকার- 
স্তনন্তরং রতিরের রগরূপা ভবতি ! তদনন্তরং পুনন্ডৈরেব 
বিভাঁবাদিভিঃ করণৈঃ রস-সাক্ষাৎকারঃ| এবং সতি রত্তি- 

সাক্ষাৎকারে যাদৃশ।নন্দ।বিতাবস্ততোহপি কোটিগুণিতানন্দ'- 
বি9াবে রসসাক্ষাৎকারে। এতদেবাহ-_বহিরিতি১। সম্প্রতি 

রস* সাক্ষাৎকারে যাদৃশ্খান্থুভবঃ, এবং পূৰ্বস্মিন্ননেকপদাৰ্থ- 
বিষয়ক! যে যে স্থখাঙ্গভব| আসংস্তেভ্যঃ সর্বেভাঃ সকাশাৎ 

কোটিকে।টিগ্তাধিকো যে| রদশায়ামানন্দাষ্ুভবস্তস্মাজ্জাতো 

যশ্চমৎকারম্তদ্বিশিষ্টং সুখং রস ইতি রসলক্ষণম্ । অথ 

কোহসৌ চমৎকার ইত্যাকাঙ্কায়াযাহ--যথ বহিরবস্তুনাম- 
নেকেষাং মধ্যে কস্তচিৎ সর্বোৎকষ্টাভুতবস্থনে। দৰ্শনান্নেত্ৰহ্য 

চমুৎকারো, জায়তে, তত্র চমৎকারপদীর্থে! নেত্রন্ত স্কারতা- 

্রীনরীন্ুচবোিনী [ পঞ্চমকিরণঃ ১১-১৬ 

রূপঃ। তখৈবাত্রাপান্তরবস্তনাং মধ্যে রসতাদশায়াং কণ্তচি- 

দু তস্তখন্তানুভবাজ্জীতা চিন্তন্ত স্ফারতা এব চমৎকারঃ। 

চমৎকারি সুখং কীদূশং ভবেদিত্যপেক্ষীয়াং বিশেষণমাহ-_- 

বহিরিতি | রসস্তোদয়দশায়াঁং বহিরিক্বিয়ণা মন্তবীন্দ্রয়াণাঞ্চ 

রসানপযোগিপদার্থমাত্রে যে! বৃত্তিরূপো ব্যাপারস্তস্ত বোধকং 

গ্রতিবন্ধকমিতার্থঃ॥ তথা চ রসসাক্ষাৎকারে কারণীভূত- 

বিভাবাদেরেব ভানম, ন তু তদানীমিন্দরিয়াণাং পদার্থান্তরস্ত 

জ্ঞানজননে সামথ্যমন্তীতি ভাবঃ | তদেব পুনবিশেষণান্তরে- 

ণাহ-_স্বকারণেতি। স্বকাঁরণং বিভাবাদি তস্য সংশ্লেষি। 

তথা চ বিভাবাদিসহিতস্তৈব রসম্ভ সাক্ষাৎকারো জায়তে 

ইত্যৰ্থঃং ৷ যথৈকমেব দধিবস্তু সিতামরিচকর্পুরাদি-নানাবস্তু- 

মিলিতং সৎ রসালাখ্যং ভবতি, তস্তাস্বাদনকালে চিত্ৰরসস্ভা 

গ্রতাক্ষো ভবতি, তথেত্যৰ্থঃ | অয়ত্বিতি--অয়ং রস উত্তম- 

প্ররতীনামগ্রারুতানামন্তকার্ধাণাং ভক্তান|ম্ ॥ 

১৫। নন্ু যথা রত্যাদীনাং ভাবপূর্বরাগ।দিরাপে। নানা” 

বিধপাক উক্তত্তথ| রসন্তাপ্যেকস্ত পাকাৎ নানাবিধত্বং কথং 

নোক্তম্? তত্রাহ__রসম্তেতি। আনন্দধর্মত্বাচ্চরমানন্দ৩- 

রূপত্বাদৈকধ্যমেকবিধত্বমূ) যথা সিতোপলায়|ঃ পাকান্তরং 

নাস্তি, যথা মহারাগস্তাপি চরমানন্দরূপত্বেন পাকান্তরং নাস্তি, 

তথৈব রসম্ত।পি। অত একন্ত রসন্ত৷ ন ন৷নাবিধত্বং জে়ম্। 

ভাব ইতি__নানাবিধত্বং প্রাপ্নোতীতি শেষঃ । যথ। নানাবিধ- 

শরাবেত্য॥দি পাঠ: ক।চিৎকঃ, ন সর্বসন্মতঃ ৷ 

১৬ | গ্রারুতেতি-প্রাকুৃতে রস এব নাস্তি, তদপি যং 

ত্রৈবিধ্যমুক্তম্, <ত পরমতাগ্রসারেণেতি জ্ঞেয়ম্। প্রাক্ৃতে 

যে রসং মন্যান্তে, তে ভ্ৰান্ত৷ গ্রাকৃতা এব, যতোহন্র কুমি- 

বিড় ভক্মান্তনিষ্েযু গ্রাক্কৃতনায়কেঘতিনশ্বরেষু রসে| ন ভবতি, 

বিচারতো বিভাবনৈরপ্যাত্তদ্বিপরীতং দ্বণাময়ং বৈরস্তমে- 

বোৎপদ্যতে, ন তত্রৈন রসং বৰ্ণযন্তীত্যৰ্থ ৷ অতএব গ্রন্থ- 

কারেণাপি প্রাকৃতবিধয়ে একমপি পছ্ং নোদ|হৃতম্, কিন্তু- 

প্রাকৃত এব সর্বাণি পদ্ান্যদাহৃতানীতি জ্ঞেয়ম্। গ্রসিদ্ধেতি 
_কক্মিণয। সহ -শিশুপালস্ত সম্বন্ধে। লোকপ্রসিদ্দিমাত্রেণৈ- 
বাপহতো ভ্রান্তানাং প্রতীতিবিষয়ঃ, ন তু সম্পৎশ্তমানঃ 

স্ৰী) ন তু সম্পন্নো ভবিষ্যতীত্যৰ্থং। অতঃ শিশুপালস্ত 
১ ৷ কোহমাবিতি (ক); ২ ৷ রতি- (খ); ৩ ধর্মত্বাৎ গরমানন্দ- (ক)|. 



Ate 

পঞ্চমকিরণঃ ১৬-২০ ] 

রুক্সিণ্যাং রতী রসাভাস এব । এবং পরোচঢুরম্ণীযু পুরুষস্ত 

রতিরগি রপাভাস এব, প্রাকৃতবিষয়ত্বাৎ ॥ 

১৭ | সৰ্বোত্তমতয়েতি--শন্তিপ্রভৃতি-পঞ্চবিধরতীনাং 

মধ্যে শূর্দাররতিঃ সৰ্বোত্তমা। স| চ রতিদ্দিধা_স্বকীয়া 

রক্মিণ্যাদিণিষ্ঠা, পরকীধা। শ্রীব্রজঙন্দরী-নি্।১ চ। তয়োৰ্মণ্যে 

পরোঢ়রমণী রীব্রজঙ্থন্দরী, তথিষ্ঠ। রতিঃ সৰ্বোত্তমেত্যৰ্থঃ। 

তুয়শীতি__সর্ববেদেতিহাস পুরাণ!দীনাং মধ্যে সারভূতে শ্রী- 
ভাগবতে শ্রুষ্ণেনোক্তম্ (ভ1০১০1৩২।২২) “ন পারয়েইহ্ম্” 

ইত্যাদৌ “য| মাভজন্ দুর্জরগেহশৃঙ্খল।ঃ সংবৃশ্চয” ইত্যাদি । 
তত্রৈব শ্রীমদুদ্ধবেনাপু[ক্তম্_-(ভা০১০৪৭।৬১) “য| দুস্ত্যজং 

স্বজনগাপথং চ হিত!” ইত্যাদি । শ্রীমদুজ্জলনীলমণৌ শ্রী- 
মদ্রূপগোস্ব।গিভিরপু!ক্তম্_ং নায়কভেদ-গ্রণ১৯ ) “অত্রৈব 

পরমোত্বর্ধ; শৃদারস্ত প্রতিষ্ঠিতঃ” ইত্য।দৌ মহা .ভাবানাং 

দৃশ্য অব্য-কাব্যাদৌ পরকীর। সবোত্তমতয়|২ ভূয়সী আয়ত 
ইত্যৰ্থঃ ॥ 

১৮। সামাজিকানাং রসে৷ৎপত্তৌ 

নায়কে| নটস্তদ৷এয়াঃ, এবং ভাব-হাব 

মভিনেয়|দ।শ্রয়াঃ ৷ lo - অগ্তকাধ।ণাং ভক্তান!ং 

তদানীং তত্ৰাবিদ্তিমানত্বার্ন।ট্যদৰ্শন|২ গঞ্ভশ্রনণাচ্চ তদানীং 

কন্ত রসে। 'ভবিধুতীতি পূৰ্বপক্ষং। অঙ্গকর্ত। নটে। নাপি 

তদ্গতো৷ রসে। ভবতি। 

নহ কন্তচিন্দশরথবেশধারিণে। নটগ্তঃ এবং 

ধারিণে। নটন্ত চ লোকে রসোৎ্প 

প্রকারমীহ_-অভি- 

-কটাক্ষাদয়ে।৩ নটান।- 

হনৃমদ্বেশ- 

ওঃ আয়তে ? তআহ-_- 

যদীতি ৷ নন নটপ্ত সামাজিকত্বে সামাজিবস্থ্য রসান্গভবক।লে 

বিগলিতবেগ্যান্তরত্বাৎ কথং তশ্াম্ছকরণং সম্ভবতি? তত্ৰাহ-- 

স্কররবশাদেবেতি। সনাথেনেতি_রসে।পযোগি-বিভাবাদি- 

্ৃতি-সহকতেন ক্রিয়গাণ।ঞকার্ঘ-চরিত-দর্শণ-শরবণ জনিত- 
চমংকার।তিশয়েন হেতুন| সর্বেধু রসেঘছু তত্বাতিশযস্ফুৰ্ভৌ 
মত্যাং সম্যঙ্নিশচয়ঃ, তথ| চ নিশ্চয়মিথ্যাদিপ্ৰত/য়াতিরিক্তেন 
(কণচিদনিবচনীয়প্রত্যয়বিশেষণ হেতুনা রুত্রিমেষপি বিভাব৷- 

দবিষকত্জিমবৎ প্রতীয়মানেষু সংস্ল সামাজিকানাং চেতঃসথ 

এক এবানন্দে। জায়ত ইত্যন্বয়। অলৌকিকত্বাসদ্ধেভূধণ- 

মেতনন দূষণ মিতি ন্যায়াত্তৰ্কাগোচরত্বাচ্চ । তথ! চ “অচিন্ত্যাঃ 
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খলু যে ভাব| ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েং” ইতি চ। তেযামিতি-_ 
উৎসাহ-শোক-বিশ্বয়াদীনাং পরস্পরবিরুদ্ধানাং যুগপদ্েকন্মিন্ 
স্থিতেরভাবাৎ। 

দোষান্তরমপ্যাহ--নাপীতি। যত্যাদেজিতেন্দ্িযাদের্যমিনাং 
সন্্যাসিনাং চিন্তে সৰ্বত্ৰ সমদৃষ্ট্যা নিৰ্ধিকারত্বেন ভয়শে।কাদি- 
স্থায়িভাবানাগসম্তবাত্তেষাং রসাস্বাদে। ন স্তাদিতি তু পর- 

মতাইঈসারেণৈবে।ক্তম্, বস্ততন্তেঘং জ্ঞানিত্বেন চিত্তস্ত ন 
ত্বাদ্রসান্থাদেইধিকার এব নাস্তি; তথা চোক্তং তৃতীয়স্কন্ধে 

(ভ1০ ৩।২৮1৩৪) “তচ্চাপি চিত্ত-বড়িখং শনকৈৰিযুঙ্ক্তে” 

ইত্যাদিন| চিত্তস্ত বড়িশত্বোক্ত্য৷ মহাকঠোরত্বমুক্তমূ। 
অথেতি_বগ্যপি শু।ররসগ্ত পরমমুখ্যত্বেনাদৌ তন্তৈব 

নির্দেশ; সমুচিতন্তথাপি তথ্যাঙ্লান|মতিবাইল্যাৎ৪ পশ্চান্সি- 

রূপণং ভবিষ্যৃতি। সম্প্ৰতি সুচীকটা হন্যায়েনাদ বীরাদিরস- 
বর্ণনমেবাহ__-তত্র চেতি ॥ (১৪), 

২০। গুণমিতি_জর।সন্ধশ্ত যুদ্ধে দেবসমূহে শ্রী 

যুদ্ধলাঘবং পশ্যতি সতি গী্ষ্ণহ্ধ ভূজবীর্যং জয়তি | যুদ্ধ- 

ল৷ঘবমেবাহ-ঁযদ| দেবানাং গুণে দৃষ্টি শুব। কর্ণনিকটে মৰ্ব্বদ| 

গুণং পশ্যন্তি ; যদ| তু দক্ষিণে করে দৃষ্টিগ্ুদ। সর্বদৈধ বাণ- 

গ্রহণার্থং তুণে করকিশলয়ং পশ্যন্তি ; যদ। তু ধন্ষি দৃষ্টিশুদ। 

বাণণিক্ষেপাথং ধনুশ্চক্ৰাকারং পশ্ঠন্তি, যদ| বাণেষু দৃষ্টিগ্তা 

সবদ্বৈবেতস্ততে| নিপতিতান্ বাণসমূহান্ পশ্যন্তি, যা বিপক্ষ- 

সমূহে দৃষটিস্দ! সর্বদৈব তান্ ভূমৌ নিপতিতান্ গশ্তন্তি। 
এবঞ্চ হস্তশ্ত/তিলাঘবাৎ সৰ্ব৷ঃ ক্রিয়ঃ সর্বদৈবালাতিচক্রবৎ 

গশ্ঠান্তীতি ভাবঃ। তন্ত জরাসন্ধন্ত বিজাতীয়।লম্বনঃ শ্রীকৃষ্ণ: 

প্রকতে, ন তু নটবঙ কৃত্রিমে। এবছুতে ভগবতি স রস- 

স্তদানীং তত্তলীনাং লীলায়াণ।ঞ সবেষ।মগ্রাকট্যেন পরোঙ্ষঃ। 

সামাজিকানাঞ্চাস্বাদাস্কুরমূলভূতস্ত স্থায়িনোইচিন্ত্যা শক্তি- 

রীদবশী, যাংগ্রকটামপি তত্তল্লীলাং কাব্যনাট/-গতাং সাক্ষাৎ- 

কারত্বেন প্রকাশয়তি। অতন্তেষাং স রসঃ প্রত্যঙ্ষরূপঃ। 

মজ্জ।তীয়ালম্বনে। মহাদেবাদিঃ, সখিভিঃ শ্রীদাম।দিভিঃ স- 

জাতীয়ালস্বণৈঃ সহ শ্রীরষ্ন্ত যুদ্ধমুদ।হ্বিয়তে_লীল৷বিশেষ 

ইতি। জরাসন্ধস্ত যথা দ্বেষ-ক্রোধাদিজন্য-যুযুৎসারূপ উৎসাহঃ 

স্থায়ী, তথ| ্রীদামাদীনাং ন, কিন্ত কৌতুকবিশেষ ইত্যর্থঃ। 

১ ্রীন্রলদেবী নিষ্ঠা (ক); ২ । সৰ্বোত্তমোত্তম| (৭) ; ৩। মহাভাবকটাক্ষায়ঃ (ক); 
৫-=-= 

৪] “বাইল্যেন (থ)। 
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এষ চেতি-হুদ্ধবীর-দানবীর-দয়া বীর ধৰ্মবীর| ইতি চতুর্থ 

এষ রসে| ভবতীত্যৰ্থঃ ॥ 

২১। অনস্তাং দ্বারবত্যামন্যা 

_ জাতমিতি ৷ নামুকাৰ্যগত ইতি__পুত্রগরণজন্যোতকটগুখ- 

মানন্দরূপস্ত রসস্তাবিতাবে প্রতিবন্ধকমিতি ভাব; ॥ 

২২। আলোক ইতি। হে সখি! বিরুদ্ধমপি তমন্তেজসোঃ 

সামানাধিকরণ্যং শ্রীরুষে একক্ষণ এব বর্ততে, ইত্যাহো 

আশ্চর্যমূ। শ্রীরুষে তয়োঃ সামানাধিকরণ্যগাহ_ শ্রীকৃষ্ণ 

বৰ্তমানো য আলোকঃ প্রকাশঃ, স চ লোকলোচনানা- 

মানন্দোদ্রেকমষ্ঠাবয়ন্ সন্, সোমস্তোমশ্চন্দ্ৰমূহে| নিদাঘ- 

ধামনিবহঃ সর্যসমূহস্তয়োঃ প্রন্েতানাং প্রকাশানাং সগ্যো 

হর্তা; “আলোকৌ দর্শনগ্ভোতৌ” ইতি নানাৰ্থবৰ্গঃ ॥ 

২৩। উন্নত্তেতি--বসনন্তোৎসব-জন্য-হৰ্ষমদৈঃ করণৈ- 

রুাত্তাভিগোঁ গীভিমলয়রুহাং চন্দনানাং ক্ষোৈশ্চ,ৰ্ণৈঃ করণৈ- 

রদ্ধীরুতোহস্মি। তথা জলসেকৈর্মগ জ।ডামপ্যজনি, অতঃ 

পলায়িতুমপি ন খক্তাম্মি। হে বয়গ্ত! হে রুষ্ণ! অহং 

ব্য|পন্তে ভরিয়ে অতো মামৰ রক্ষ ॥ (২৪-২৬). 

২৭ | দঘ্ট্রতি | বদনেন কথভূতেন ? দংষ্টৰায়াঃ কোটিভি- 

রগ্রভাগৈঃ করণৈ: কঠোরাদ্বজ্রাদপি কুটকটুণা রোদসী 

গ্াবাগৃথিব্যো জিহ্বয়| লেলিহাসে ৷ অতন্তস্তং মাং পাহি। 

পার্থোহপাহমপ৫থে| ব্যর্থোহভবমূ। অশ্কার্েহপি অজুনেহপি, 

ব্যাগ্রালস্কনেন করণেন মকরন্দন্ত ভয়ং বিন| নানন্দোৎপন্তিঃ | 

যদি শৌর্ষে সতি ব্যান্রদর্শনেইপ্যানন্নস্তদোত্সাহ এব স্থায়ী, 

ন তু ভয়ং স্থায়ি॥ 

২৮। কৌমোদক্যা গদয়| মথিতবপুষাং দৈত্যেন্জাণ।ম্। 

অন্তঃ আঁত’ ইতি প্রসিদ্ধ; ; স্থপুটং নাডীগ্রস্থিবিশেষস্তেষাং 
গটলীনাং সমৃহানা: রসাস্বাদৈর্জাতো ঘে। মোদন্তেন প্রমত্তাঃ 

প্রেতরঙ্ক। মু বিদধতি | যন্যপ্যেতেঃ পরিপুষ্ট জুগ্ুগা 

নিন্দৈব, তথাপীত্যাদি ৷৷ 
২৯ দুশেবেতি__গরলরূপজীতবেদসাহগ্রিনা বিগতাস্থন্ 

বিগতপ্রাণান্ মৃচ্ছিতানিত্যর্থ, ৷ তেষাং পার্ষদত্েন নিত্যত্বামন 

_বাস্তবপ্ৰাণত্যাগঃ সম্ভবতীতি প্রতোহপি ব্যাঞ্টোহপ)নব- 

ৰ লিপ্ত ইব শুচিঃ শুদ্ধ! রুচি: কান্তিবস্য স:ং;-- স্থন্দরে কিম- 

_ ুন্দৱম্ ইত্যুক্তে:। উক্তঞ্চ শ্রীণশমে (ভা*১০৷৮৷২৩) “পৃন্ধ|- 

য় উদ্লভবৎ। অন্যায়মেবাই 

শ্ৰীন্ৰীসুঢবোখিনী [ পঞ্চমকিরণঃ ২০-৩৪ 

হরাগরুচিরৌ” ইতি অত্তেতি--ভগবত আনন্দরূপত্থাৎ 

লীলাবতাং পার্ধদান।মপি তথাত্বাদানন্দরূপত্ব'ৎ। অতএবা- 

নন্দোদ্রেকস্তাবিক্যেনান্ত্রাদিদর্শনেইপ্য।নন্দোৎপভিরেব, ন তু 

গ্রারুতানাসিব দুঃখম্। তেষ!ং দুঃখরূপত্রেন ভয়ানক নীভত্সিত- 

বস্তুদৰ্শনে দুঃখমেবোৎপদ্যত ইতি বিশেষে। জ্ঞেয়ঃ ৷৷ 

৩০ ৷ স্পর্শেনেতি_মত্কর্তৃকম্পর্শেলাপি হেতুন। মৃত্যো- 

মুখং গচ্ছতা ভবত| অহৃং ন বেছ্যঃ১ ন জ্ঞাতুং শক্য এব। 

তথ| চ মদ্বিষয়কজ্ঞানমেব তব ন ভবিষ্যৃতি, কিং দ্ে৷শ্চণ্ডিম| 

ময়| ভব্তে বিজ্ঞাপনীয়-ইতি ভাবঃ। ইন্্রপরাক্রমথগুনকুত। 

যেন দোর্দণ্ডেনায়ং গৌোৰ্ধনগিৱিৰ্গেণুকতঃ, আছে অন্থর- 

ম।ত্ৰনিষ্ঠে কোপে; তদ! বিজাতীয়ালম্বণো ভগবান্। দ্বিতীয়ে ৷ 

উভয়নিষে ; তদ! সুতরাং ভগবানপ্ৰাকৃত এব ॥ 

৩১ ৷ বয় ইতি। অগ্বেভ্যঃ সকাশাচ্চর্ম শ্লথম্, তদপি 

রাগঃ) শ্রথ ইব শ্লথতুলোহপি ন ভবতি। কেচিচ্ছান্ত স্ত 

রসত্বং ন মন্যন্তে। তনাতং দূষয়িত্বমাহই--অয়মিতি। অয়ং 

রসশ্চমৎকারী ॥ 

৩২। চগৎকারিত্বে হেতুং প্রাচীনানাং শ্লরোকমাহ__তথ। 

চেতি। তৃষ্ণাক্ষস্থখকলপচন্দ্ৰশ্ত যৌড়শীমেককল।মপি এতে 

মর্তালোকন্য স্বগন্ত চ সুখে নাৰ্হঁতঃ। তক্ম।চ্চমৎকাঁরপত্ে 

তস্তা রসত্বমবশ্যমঙ্গীকাৰ্ধম্;- (১৮শ "শ্লে ০) “রসে সারশ্চমত- 

কারঃ” ইতি পূ্বোক্তেঃ ছদখরস। ইতি-_পূৰ্বমেকাদশ রস| 
উক্ত|ঃ, অয়মেকে| রসঃ, মিলিত্ব| দ্বাদশ রস ভবন্তীত্যর্থঃ। 

কন্যচিম্মতে অসৌ ভক্তিরস এব দেবত্বরূপেণ শ্রীকুষ্টাশ্রয়ে৷ 

ভবন্ স্বাতন্ত্রোণ দশবিপো ভবতি। তত্ত ন্বরূপলক্ষণে|দা- 

হরণমন্থাত্র তশ্তৈব গ্রন্থে উহৃম্ ॥ 

৩৩ | আরাদিতি__-আবরান্সিকটে জানুকরাভ্যাং গমন- 

পৰে| বালঃ শ্রীকৃষ্ণ মাতৃৱদ্কারোহাৰ্থং সঞ্চরন্ যশোদয়াপি 

গমনগপ্ক্ৰিয়ায়৷ অভ্যাস।ৰ্থং পুত্রানয়নায় সম্মুথগমনং বিহায় 

অপসরণে স্বন্ত পৃষ্ঠদেশে গমনে পরক্ৰান্তয়োপেক্ষিতঃ গীকুষে 

মাতুরঙ্ধারোহমপ্রাপ্য রুরুদিষ| বোদিতৃমিচ্ছা তয়! স্লানমুখয, 
পশ্চাদ্যশোদয়| সত্বরং যথ| স্তাত্তথা কণ্ঠে কৃত্বাশ্বাসিতঃ ৷৷ 

১৪ | প্রেয়াংস্তেহহমিতি ৷ গীকুষ্ণ আহ--হে রাধে! 

অহং তব প্রেয়ান্, তং মম প্ৰেয়সী, ত্বং মে গ্রাণাঃ, অহমপি 
তির প্রাণ। অন্মীতি। ত্বং মে মম, তে তব অহং স্তামিতি 



পঞ্চমকিরণঃ ৩৪--৪১ ] 

চ ধত্তৎ সৰ্বং ন সাধু | যতে| নৌ আবয়োধ্যাহারে কথা- 
প্রসঙ্গে যুগ্মদস্মংপ্রয়োগে। ন সমুচিতঃ। আত্মনে৷ দিৰ্দেহত্বে 

এভাদুশপ্রয়োগঃ সমুচিতে| ভবতি; অৱ তু শ্যামগীতদ্েহ- 

দ্বয়োরেকৈবাত্ম৷ | যথৈকস্মাৎ কমলন।লাছুৎপন্নং নীল-পীত- 

কমলদ্বয়ং তদ্বদিতি জ্ঞেয়ম্। উদ্ৰিক্তত৷--অধিরস৷পেক্ষয়াইদল- 

বনসস্ত৷ধিক্যম্, এতদভিপ্রারেণ বয়ঘপি শুঙ্গাবে|দমিতি ক্রমঃ॥ 

৩৫। অখগ্ুরসত্মতোহ্খগুরসত্ব। সবে উন্নজ্জন্তি নিমজ্জন্থি 

সমুদ্রে তর ইব ॥ 
৩৬। জয়েতি_প্রিয়। আভীবী্বরূপ। বৃন্দ।রিক! দেবার্ঘন! 

যুস্ত হে তথাভূত +(ভাঁ০১০।১।২৩) “তথ প্রিয়ার্থৎ সম্ভবস্তু- 

মরক্তিযঃ” ইতি দশযোক্তেঃ | হে নিখিলবুন্ধারকাণ|ং দেব!ন।ং 

মণে শ্ৰেষ্ঠ, চিদ।নন্দস্ত ব্ৰহ্মাণন্দস্ত স্তন্দঃ ক্ষরণং বদ মন্তবতি, 

তা ততোইপ্যধিকণ্চরণ।রবিন্দ31নবে। যশোরূপ-মকরন্দো 

যস্ত হে তথাভূত ৷৷ 

৩৭ ৷ সাবর্ণাদিতি-শ্রীকুঞ্চস্। ঘে। বর্ণঃ, স এব বর্ণঃ 

শৃ্দাররসন্ত। এতেন রসানাং সাকারত্বমভিপ্রেতম্। তথা চ 

হলাদিনীশক্রেবৃত্তিরূপা লক্ষমীগ্রভৃতয়ে। যথা সাকারাস্। 

হলাদিনীশক্তেববত্তিরপ!। এতে রস অপি সাক৷র| এবেতি 

ভাবঃ। শৃঙ্গারীতি। শৃঙ্গারী শৃ্দ।ররসবিশিষ্টঃ, অঘ।হেবিষদগ্ধেষু 

সখিযু করুণরসবিশিষ্টঃ৯, তথা ঘা ্টরস্ত গর্ভে প্রবিষ্ট শ্ীরষে। 

বীভংসরসবিশিষ্ট: | তুরাসাহি ইন্দ্র কুপিতবতি মতি বৌদ্র- 

রদবিশিষ্টঃ ; নিজমহপি স্বতেজসি বিস্মনরসবন্) তথখ। চ 

যুদ| দর্পণে স্বকান্তিং পশ্যতি, তদ! তম্ত মহন্ বিস্ময়ে 

জায়ত ইতি ভাবঃ। শমী শান্তরদবিশিষ্টঃ ॥ 

৩৮। ধৃতে ইতি । শ্ৰীরব্ণন্ত স্পর্শাজ্জতে। য আনন্দ- 

স্তম্মাৎ এ্রতিহ্তধিয়ে| বিগতবোধায়। অর্থাৎ আনন্দমূছিতায়| 

রাধায়া অপঘনো দেহ এব সম্ভোগে ঘনতৃষ্ণং কৃষ্ণং নিবারয়িতুং 

তর্জনগিব সমতনোৎ, ভ্থান্তর্জনেইসামধ্যেহপি তৎপরিজন- 

রূগে। দেহ এব শ্রীরষ্ণং ততর্জেত্যুংপ্রেক্ষ।। বস্ততত্ত সা 

আনন্দবৈবশ্যেন বাম্যাদিকমপি কু ন শশাকেতুযুপ্রেক্ষা- 

লঙ্কাগম্যে| বস্তুধ্বনিঃ। তর্জনমেবাহ-_শ্রীফেন তন্তাঃ পাণি- 

' ছন্দে ধুতে সতি রত্রবলয়ৈর্বটিতি ঝণিতম্ ৷ তথ| চ রক্ত 

ব্লয়ানাং বঙ্কারশব্েনৈব হস্তরূপে। দেহঃ শ্রীরষ ততর্জ ॥ 

ব্রীন্তীস্ুচবাধিনী ৩৫ 

৩৯ | যথ| বেতি। হরী রাধায়। অঙ্গং সিষেবে | যথা 
মহা প্রসাদান্ং সিষেবে’ ইত্যুক্তে মহাপ্ৰসাদন্ত ভোজনমেব 

মেবেতি বুধ্যতে, তথৈবাত্ৰাপান্বস্ত সম্ভোগ এব সেবেতি 

জ্ঞেয়ম্। অদ্গং কাঁদৃশম্ ? বসন্তকালস্তানিলমিব। সাধৰ্ম্যমাহ-_ 

তত্সম্তোগসময়ে মৃদুম্পন্দমিতি বসন্তকালীনানিলমপি যুছু- 
স্পন্দম্, নিবারণলীলয়| করকিশলয়স্তে৷তকল্পে। যত্ৰ । অনিল- 

পক্ষে, লীলাকরঃ কৌতুককরঃ কিশলয়স্ত নবীনপল্পবস্তোৎ- 

কম্পো ঘত্র। উদয়ন্তী প্রস্থনেষোঃ কনদর্পস্ ঘ| ক্রীড়া তয়| 

বিনশম্, উদ্দিতম।লিব্রজান।ং সখীসমূহানাং সুখং যত্ৰ। পক্ষে, 

অলিব্রজান।ং ভ্ৰমরসমূহ।ন|৷ং কলে। মধুরাক্ফুটঃ | নেতি নেতি 

কঠধ্বনিস্তম্ভ৷ কলাং বৈদগ্ধীম্ ; কিমপ)নিৰ্বচনীয়ং যথা স্াত্তথা- 
ইমন্দীকুর্বাণং সর্বোৎকুষ্টং কুর্বাণম্; পক্ষে, কলকণ্ঠঃ কোকিল:॥ 

৪০ | ্্রীরাধিকাবিরহেণ ব্যাকুল: শ্রীব্ুষণঃ স্থুবলং প্রত্যাহ 

_ চিুস্কেতি। পদ্মমভূদিতি--পদ্মদৰ্শনজন্থযস্ুখসদৃশস্তখজনক- 

ত্বেন তচ্চিত্রিতং পন্মমভূদিত্যর্থ: | পশ্চাত্তচ্চিত্রদর্শনেন জাতা 

য| তস্তাঃ সাক্ষাদ্বর্শনমহোৎ্কঠ। তয়|, তচ্চিত্রংবিষদাহকত্বেন 

বিষনভূৎ। তদনস্তরং যদভূৎ, তন্মম্ সংবিদো জ্ঞানস্ত গোচরো! 

ন ভবতি। তথা চ বি্রিহপীড়য়৷ মূৰ্ছা জাতেতি ভাবঃ ॥ 
৪১। অথ মাধুরবিরহেণাত্যন্তব্যাকুলায়৷ রাধায়। গবাক্ষ- 

দ্বারা গৃহমধ্যে প্রবিষ্টাংশ্চন্দরকিরণান্ দাহকত্বাদগ্নিত্বেন জানত্যা- 

স্তহ্থাস্চেষ্টামাহ | চন্দ্রকিরণস্থ।গ্রিত্বেন জ্ঞানানুগ্ধ। ৷ ভ্রমর- 

মুদ্দিশ্য রাধয়োক্তম্_(ভ০১০৷৪৭।১২, “মধুপ কিতব বন্ধো” 

ইত্যাদি পদ্যুদ্ধবমুখ।চ্ছ,ত। ব্যাকুলেন গীকৃষ্ণেন তন্তাঃ প্রাণ- 

রক্ষার্থং কাচিদবধিপত্রী প্রেষিতেতি জ্ঞেয়ম্। জীবনহেতুভূত| 

স| পত্রী গৃহমধ্যে আসীৎ। তম্তা আনয়নার্থং সা ভবনং 

গ্রবিশতি। সহ্যান্তীঃ সথীনিঝধেত্যনেন গত্র্যানয়নার্থং মদ্দেহস্ত 

দাহে| ভবতি চেদ্ভবতু, সথীনাং দাহে। মাস্তিতি তন্তা 

অভিগ্রায়ঃ | 
আদ্যঃ সভোগে| নখক্ষতদস্তক্ষতাদিগ্রচুরভেদবিশিষ্টোহপি 

সন্ভোগরূপস। মান্তধর্সেণেক এব গণাতে। অপরস্তিত্যত্র পঞ্চ- 

বিধানাং মধ্যে লোকে শাগহেতৃক-কথনাচ্চতৃর্ধেতি শেষঃ। 

অত্র তু ভেদ্বিবক্ষয়। সন্তে৷গ-বিপ্রলম্ভয়োঃ কিয়ন্তঃ প্রকার! 

দৰ্শ্যন্তে। গরন্ত “গ্রাগ্রাগতঃ জানা নপ্রেম বৈচিত্তা-দূরতঃ। 

১] সকরুণঃ কে)। 



২১১ শ্ৰীশ্ৰী সুঢৰাখিনী 

প্রায়: সংক্ষিপ্তসমী্ণসম্পন্নৱ্বিমতে| বিদু: ॥” ইত্যাছাজ্জলনীল- 

মণৌ বিপ্রলম্তসম্তোগয়োশ্চতৃশ্চতৃর্ভেদ' উক্তাঃ। পুনঃ প্রত্যেক- 

মষ্টব|। এবং বিপ্রলন্তে। দ্বাত্রিংশৎ, সস্তোগশ্চ দ্বাত্রিংশং। 

সমুদ্ৰীয়শ্চত্ঃষষ্টিঃ ॥ (৪২, ৪৩), 

৪৪1 স চ মানো দ্বেধ| ভবতি--এক দৰ্ধ্যাসম্ভ তঃ, 

দ্বিতীয়ঃ প্রণয়সভভূতঃ ॥ 

৪৫ | নন কান্ত্তাপরাধো মানে কারণম্, প্রশয়কালেই- 

পন্নাধস্ত সম্ভাবনাপি নাস্তি, কুতো মানগৰুত্তিঃ? ততাহ-_ 

দছয়োৱিতি। দ্বয়োঃ কান্তাকান্তয়োর্মহতি প্রমোদেইপি কারণং 

বিনাপি প্রণয়মানঃ স্তাৎ ॥ 

৪৮% | প্রেম্ণ: কুটিল্গামিত্বে প্রাচীন দামুদাহরণমাহ-_ 

তথা চেতি। যখোদাহরণমিতি-__উদাহরণে ইতার্থ: ॥ 

৪৭ ৷ এহীতি পৃষ্টস্থিত-সধীদর্শনমিষেণ ময়ি নিহিতে। যঃ 

কটাক্ষ, স প্রত্যল্লবৎ মৎকটাক্ষং প্রাপ্য শান্তোইপি মমান্তঃ- 

করণং বিভেদ | তত্র দৃষ্টান্তমাহ__নিক্ুত্তেতি । শল্যসহিত- 

শরন্ত বেধে তথ| গীড়। ন জায়তে, যথ। কৃত্তশ্ছিন্নে| যোহৰ্ব- 

শরন্তস্ত বেধে ইতার্থ:। ইদন্ত সাংগ্রামিকাণ|মন্গভবসিদ্ধমেব॥ 

৪৮| কমপি সথায়মুদদিশ্ঠ শ্রীরুষ্ন্রোকিরিযমিতি বোধাম্। 
যথা তস্তাঃ কটাঙ্গশরেণাহং বিদ্ধস্তথ| মংকটাক্ষশরেণাপি 

বিদ্ধায়াস্তম্য৷ কমপান্তর্ত।বোদয়ং বীক্ষ্য তণ্ঠাঃ সখীভিরপি 

ধন্টো ভবানিত্যর্থবোধকৈস্তত এব মদাশ্বাসনপরৈস্তাসাং চঞ্চল- 
লোচনাস্তৈঃ করণৈর্ময়ি নীলকমলদ্বলময়ী পুষ্পবৃষ্টিঃ কৃত! ॥ 

৪৯ | রাধায়াঃ স্বপ্নায়িতং জয়তি। নিদ্রাদশ।য়।মসঙ্গ ত- 
সঙ্গত-নানার্থবোধকশবোচ্চারণমেব স্বপ্লায়িতম্, তদেবাহ_ 
হে ললিতে প্রেয়সি! শ্রীকুষ্ে স্বীয়াস্তং মাং পায়য়তি সতি 
মমান্তং স্বয়ং পিবতি সতি ত্বং ক গতাসীতি স্বগ্ন৷য়িতম্ ॥ 

৫০ | অর্ধেতি। গ্রাক্ প্রথমং পীতে। মদীয়াধরে। যেন 
তথাভূতে শ্রীরুষ্ে স্বকীয়াধরং মাং পায়য়তি সতি। হে 
ললিতে! ত্বমপি কিঞ্চিৎ পিবেতি কিমপি স্বপ্লায়তে রাদিকা। 
স্বপ্ায়তে” ইত্যত্ৰ ক্ৰিয়|বিশেষণান্যাহ--_নেত্ৰা্ধং ব্যাপ্যা- 
কুটুলিতে ঈষন্মু্রিতে। এবং নিমেষরহিতে নয়নে যত্ৰ তদূ- 
যথা সুতি; স্পন্দনরহিত। নেত্রতার। যত্ৰ তদ্যথ| স্যাৎ। 
কিয়ন্তে| দীখা; শ্বাস! যত্ৰ; অলক্ষ্যোহস্পষ্টঃ কনিনদে। যত্ৰ ৷ 

প্ত 
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৫১ মধৌ বসন্তে রাধামাপবয়োর্বসন্তকালীনমদেন জাত] 

য। ক্ৰীড়া স| জনীজৃগ্যতে, অতিশয়েন প্রকাশতে ৷ ক্রীড়া- 

মেবাহ_তয়োঃ স্বলনম্, অঙ্কাঙ্কি অঙ্কেন অঙ্কেন নিবৃত্তম্; 

তথ| চ মধুমদেন র।ধিকায়| অঙ্কে শ্রীকৃষ্ণ পত:তি, ডীকষ্ণস্তাস্ধে 

রাপ। পততীত্যথঃ। মনসঃ সংবাদোহভিগ্রায়স্তম্ত সংবেদনং 

জ্ঞানম্; করাকরি করাভ]াং করাভ্য।ং নিবৃত্তম্; তথা চ 

গীকনষ্ণহ্য হণ্তৌদ্ধত্যাদেব তশ্য মনোহভিগ্রায়ে। রাধিকয়া 

জ্ঞাতঃ, এবং রাধায়। অপীতি জ্ঞেয়ম্। কর্ণাভযাং কর্ণাভ্যাং 

নিবৃত্তান্থ বৃথাকথান্থ সত্তীষু পরুস্পরগণ্ডয়ে!ঃ শতসংখ্যকং 

চুম্বনম্। ভুজৌ স্বন্ধাস্কন্ধি, তথ! চ তয়োভূর্জৌ পরল্পরস্বন্ধে 

নিঙ্গিপ্তাবিত্যৰ্থঃ। মধুপানোপক্ৰমঃ; মুখামুখি মুখেন মুখেন 
নিবৃত্তম্ ৷ 

৫২ | তয়োঃ পরস্পরং নখক্ষতানি পরাস্পরাহ্টরাঁগ- 

রূপনীজন্য।স্কুরতেনে।ওপ্রেক্ষত্তে । জাতাঙ্কুৱেতি--আদ্ৰ1ি 

স্িিপ্ধানি, ভুগ্নানি কিঞ্চিদ্বক্রীভূতানি বলীন।মন্কুরাণ্যপি 

উৎপত্তিকালে ভুগ্নানীতি জ্ঞেয়ম্ ॥ 

৫৩। মাধ্বীকেতি। বৃক্ষকোটৱরেভে্যে| নিঃস্থতাত্যন্ত- 

মাদকে| রসে। মাধবীকন্তস্ত পানোৎসবে কুতুকিনে। রাধা- 

কুষয়োরন্োন্টোষ্ঠাণরৌ। কথস্ুতৌ? অন্যোন্তেন কৃতা মধু 
পানস্থোপদংশরচন| যত্ৰ তথাভূতে। মন্তজনৈর্মাদকবস্তপানা- 

নন্তরং কিমপি ভৃষ্টবস্তু ভুজাতে, তস্যৈব সংজ্ঞা উপদংশঃ, 

লোকে ‘নকুল’ ইতি তস্ত প্রসিদ্ধিঃ। আভ্যান্ত পরস্পরা- 

ধরপানমেবোপদংশত্বেন রচিতম্। ছিজবূপ-কুট্যলৈঃ ক্ষুী- 
বভবতাম্ ; তথাপি তাবোষ্ঠধরৌ; অহো আশ্চর্যম্; অক্ষুণ- 
শোভাভরৌ বভূবতুঃ। এবখুভাভ্যাং পীতাবপি পরস্পরাধরো৷ 

অরুণিতৌ বভূবতুঃ ॥ 

৫৪ | হে সখি! ত্তয়ি কুপ্তগৃহানির্য।তায়।ং সত্যামেকাকিন্তা 
ময়! স্বরক্ষকান্ধকার-দির্সাণার্থং রত্বপ্রদীপেো! মালয়া বিরমিত 

আছনীকৃত, তদপি বলাকারেণ মম কঞ্চুলীং শ্রীকুষে 

ক্ষপয়তি সতি কুচদ্য়|চ্ছাদনাৰ্থং হস্তা ভাং ময়! স্বপ্তিকঃ সমাউ, 
নিবদ্ধঃ; নীবি্ৰন্থিং হরতি সতি সংহতোর যথা স্তাত্তথ| 

ময়োপবিষটমূকুদয়ং মিলিতীরুত্যোপবেশনেনৈব পরিণেয়বন্তর 

কাধ্মিগি কুতমিতাৰ্থ:। অতএব তে তব বল্লভ: প্রিয়: এ" 

কনা বলেনাধিক:, ন তু বুদ্ধ্।। বলেনাধিক_ ইতিপদেন 



= 
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বৃলহ্গাগ্ৰে বুদ্ধিপ্রভাবো ন তিষ্টতীতি যদ্ভবিতব্যং তভুত- 

মিতি ধ্বনিঃ ৷৷ 

৫৫। এতৈঃ করণৈঃ পাদ্যাদিকং কল্পয়ত। লতাসমূহেন 
গ্ৰীকুষ্ণোইচিতঃ | এতদেবাহ--“কুটানলকৈঃ পুষ্পপ্তবকৈঃ ; মধু- 

ক্ষরণেনাৰ্ড্ৰৈঃ পরাগৈঃ পুষ্পরজে।ভিরন্সুলেপনম্ ॥ 

৫৬ | বল্লীরূপা নায়িক। সম্ভোগে৷ন্মুখং নায়কমিব হরিং 

চঞ্চলত্রমরক্বরূপয়। প্রণয়কোপব্যগ্তকতভ্রভপ্যা বিলোক্য স্তবক- 

রূপং স্তনমরৌত্সীৎ রুদ্ধনকরোত ॥ 

৫৭। অধুন। বল্লীরূপ নায়িকায।: শ্রীকষ্চদর্শনেন জীত- 

মনেকেধাং ব্যভিচারিণাং ভাবশাবল্যমাহ_ সন্ত্রসমিতি | 

শ্রীরুষ্জে আসনে সতি বীরুধে। বল্যে। বাম্যব্যপ্ধকং সন্ত্রসং 

গল্লপবরূপপাণিকম্পেনাভানৈষুঃ, সন্ত্রাসাভিনয়ং চত্রুরিত্যর্থঃ| 

এবং পুষ্পরূপন্মিতেন|ভিলাবব্যঞ্জকমুত্সাহুমভাযনৈষুঃ ॥ 

৫৮ | কৃষ্ণেন তস্যাং রাপায়াং তৈঃ করণৈঃ গ্রণয়।তি- 

শয়বেগোহভিব্যপ্রিতঃ | গ্রণয়াভিশয়ব্যঞ্জকং পুষ্পমগ্ডনমাহ 

_ সীমন্তেতি। দিন্দুরবিনদুস্থানীকুতং নথাগ্রঞ তৈশ্চিতৈর্নান।- 

বণৈর্টলৈর্মকরী মকধাকারং চিত্রং গণ্ডে ব্যধায়ি। নানাপুষ্প- 

দলৈঃ সুলপয়োধরে কঞ্চুলিক। চক্রে ॥ 

৫৯ । অথ জলক্রীড়ায়াং রাধা কুষ্ণয়োঃ স্পর্শং বিনৈব দূরে 

ভিষ্ঠতোস্তয়োঃ ক্ৰীড়৷ম৷হ-_ক্ষ্ণে ইতি। শুনম্পর্শকাজ্কঘ। 

চক্তবাকথুগ্ধং শ্ৰীকৃষ্ণে আকর্ষতি সভীয়ং রাধ। তত্রাসম্মতি- 

বাঞকস্তনাচ্ছাদকং স্বস্তিকং দৌর্ভ]াং ব্যধাৎ১ তথ| চ বাহুন্যাং 

কুচয়োরাচ্ছাদনং চকারেত্যর্থঃ। রাধিকায়া হস্তাভ্যাং স্ব- 

কণঠস্তালিঙ্জন৷কাজ্কয়| শ্ৰীকৃষ্ণে স্বকণ্ডে চারুমুণলমর্পরতি 

সতি সাইপি তত্রাসম্মতিব্যৱকৌ কুঞ্চিতৌ বাহু দধার। 

অম্পৰ্শ৷ স্পৰ্শৱহিত| শোভন! রতিঃ সৰীসমূহস্য রস্তা আ- 

স্বাদ্নীয়| অভবৎ ॥ 

৬০। মধুপানজন্তানন্দেন মোহিতৌ রাধ।কৃষৌ বে| 

ু্ান্ পুনীতাম্ । কথজুতৌঁ তৌ? পরম্পরং প্রকুতিবিক্লুতি- 

ভাবত: স্বভাববৈপরীত্যেনানন্বিত অসঙ্গতোক্তির্যযোশুখা- 

ভূতৌ৷। তয়োরসঙ্গতোজ্তিমেবাহ--রাধ| কৃষ্ণং রাধিকাং 

মতাই--হে আলি! রাখে! হরিরতিশঠঃ। শ্রীকফ্ণোহগি 

রাধাং 8ীকষ্ণং মত্বাহ__হে কৃষ্ণ! মে মহং সংপ্রসীদ। পুনঃ 

জীম্জীসুৰৰোখিনী ৩৭ 

শ্রীরাণাহ-_হে শ্যামে রাদিকে ! স হরিস্থাং কিমভিসরতি? 

পুনঃ শ্রীকৃষ্ণ আহ--হে নাথ! অহং তব দাসী ভবামি ৷৷ 
৬১। মধুপানজনামদেন কত্রণ জিতৌ। কথস্ভূতৌ? 

ত্রাসাৎ কুএচিদ্বা|কে) অধিকাক্ষরৈঃ কুত্রচিৎ হুসিতাগ্ষরৈঃ 

করণৈরন্তোন্তং ধৃত ব্যাহরস্তৌ। ধরণীপতিতেতি বক্তব্যে 

ধপেত্/ণিকাক্গরমূ, রেফনীকারেো ন স্তঃ, অতো হ্সিতাক্ষরম্ ॥ 

৬২,৬৩ । শকবষ্ণ্ড গ্রাপ্ডেঃ পূৰ্বমেব দুৰ্লভে শ্রীকৃষ্ণ 

প্রাক্তনী, অবতারাৎ পূর্বমেব স্বভাবসিদ্ধ; কিন্তু এতৈঃ 

করণেরুদূত! ঘ। রতিঃ সা পূর্বরাগতাঃ গ্রতিপছ্চতে । ভাব 

পূর্বরাগরূপপাক স্তান্তরে মধো, অর্থাদ্দ্ব়মপি ব্য৷প্যেত্যৰ্থঃ ॥ 

৬৪ | অথ স্বপনে শ্রীকৃষ্ণন্ড দর্শনং প্রাপ্য তদ্দৰ্শনও।|ত- 

চম্ৎকারিত্বেন সঙ্ষাদ্রর্শনমেব জানতী গ্ররাধ। সথং প্রত্যাহ 

_হে সখি! স কিঃ স্বপ্ন? অপি তু স্বপ্নে ন ভবতি, 
কিন্তু সাক্ষাদ্দর্শনমেব | যদ্যন্মাদিদং মহস্ডেজঃস্বরূপং তদ্বস্ত 

অধুনাপি নেত্রপদবীং ন ত্যজঁতি। তন্মহঃ কীদৃশম্ ? ইন্দীবরা- 

দিত্যাদি ; মেছুরং স্রিগ্ধম্ ৷ 

৬৫। হে বিশ্বোষ্টি! ত্বতুক্তাৎ ৰৃক্ণেতিপদাদুদাৰ্ণমুদ্গতং 

তমালবন্নীলং কিমি ধাম তেজঃম্বরূপং মখান্তঃকরণং এ! বশ্য 

কিমপি ক্ষোভাদিকমাতনোতি, তন্ন বেদ্ধি ॥ 

৬৬। হে কুতুকিনি! ব্রজভুবি সঞ্চৱন্ত্য| ত্বয়| কিমছুত- 

মালোকি, যদভুতং বস্তু ইহ চিত্রপটে ঝিলখ্য মমাগ্রে উপ- 

নীতম্। তব কুতুকেনেব মম জা(তিজাবনঞ্চ সমপ্তং গতম ॥ 

৬৭। যন্ত) শ্য।মলংদবতায়াঃ কট।ক্ষোর্ময়ে। মম সৌহিত্যং 

সুখং কুবন্তি, ইতি হেতোঃ কিমানন্দদ্রববধিণঃ অথব। মম 

রুলং গীড়।ং কুর্বস্তী!ত হালাহলোল্ল।সনঃ ॥ 

৬৮ | অত্র নিশায়।ং কিং সদৈব স স্বপ্নে ভূয়াৎ, যন্মন্ 

স্বপ্নে স নীলতমে। ময়। আলোকি ॥ 

৬৯ । আসপ্গঃ স্বপ্নগতো মর্মম্পর্নী মহান্ খন্বনুরাগঃ ৷ 

প্রিয়পরিজনে। ন চতুরো, জীবন তব নাস্তি জীবনোপায়ঃ ৷’ 

্বারিকবন্তনঃ শীঘ্র: বিস্মরণং ভবতি; অত আহ_মর্মম্পশী, 

বিস্মতুর্ ন শ্তান্মীত্য্থঃ। কুলাদ্বনায়ান্তত্রাভিলাষ এবান্- 

চিতঃ? তত্রাহ_মহানমুরাগঃ। পরিজনন্ত চাতুখং চেত্তদ| 

তেন সহ সঙ্গগম্ভবনয়| জীবনং রক্ষিতুং সমর্থান্মীত্যপি 

নাস্তীত্যাহ--শ্রিয়পরিজন ইত্যাদি ৷ 



৩৮ 

৭০ তদ্ধাম কান্তিবিশেষঃ। নই মধুরবস্তুপি পুনঃ পুণ- 

রাম্বাদনেন গতরসং ভবতি? তন্ৰ৷ই--অয|ত্য৷মমধুরম্) 

“্যাত্যামে! গতরসঃ” ইত্যমরঃ। ঘনসারশ্চন্দনম্৯, এতেযাং 

রসানামামোদ ইব যশ্চামোদস্তদ্বিশিষ্ট:৷ অধুনা তত্তং সর্বমেব 

মনন: সম্মোহান্র্থমেব বভূব ৷ 

৭১ | “নো বিদ্নঃ: ইত্যাদৌ শিরশ্চালনে ৭ঞ,। গুরু- 

কুলস্ত কিং গৌরবং ন বিল্মঃ? অপি তু জানীম এব | এবং 

কৌলীন্তরক্গায়ামপি শ্রদ্ধ। অস্ত্যেব ৷ কিং কর্তৃবামুদ্বেগান্মম 

মনোইনবস্থিতং জাতম্। অতন্তত্তৎকরণে প্রতিবন্ধকং ভব- 

তীত্যৰ্থঃ। তস্মাৎ কণ্ডাপি যুনে। গুণৈর্মাস্তঃকরণং জর্জরং 

কুতমূ। ঘুণৈরিবেতি ঘুণাঃ কীটবিশেষ| যথ। কাষ্ঠং জর্জরং 

কুর্বন্তি ॥ 

৭২ | তদানীমেবোদিতং চন্দ্ৰং রাধিকামুখং মত্বা হর্ষে 

জাতঃ, পশ্চাত্তশ্িন্ বৈপুণ্যং দৃষ্টা কৃষ্ণ সখেদমাহ__উদয়- 

তীতি। অয়ং রাধামুখমণ্লং ন ভবতি, কিন্তু শশী চন্দ্রঃ, 

যুতোধ্ধুগৈবোদয়তি ; তন্মুখমণুলন্ত সদ! প্রকাশমানমেব 

এবমন্ধকারং রাধিকায়| নীলবস্ত্রং মত্বাহ__ইদং প্রাণেশ্বর্ধা 

নীলবন্তরং ন ভবতি, কিন্তু তিমিরম্ ; যতশ্চন্ত্ৰোদয়াৎ হুশতি। 

ইদন্ত ন তস্তাঃ সধীগণঃ, অপি তু হরিতাং দিশাং চক্ৰম্; 
যতশ্চন্দ্রোদয়েনৈব হসতি প্রকাশতে ; তেযান্ত সর্বদৈব প্র- 
কাশঃ। এবমিয়ং তন্য৷ দেহরুচিচ্ছট। ন ভবতি, কিন্তু 
জোৎসৈর ; যতো ভুবনমধ্যে ইতত্ততো ভ্ৰগতি; স। তু 

সদৈকরসরূপৈব ॥ 

৭৩| হে বাসন্তীতি। নানেতীতি--ময়| রাধিকা ন 
দৃষ্টেতি গ্রভাষসে চেৎ, তদ! তদ্বচনং মিখ্যেব, কি্তুনেনৈব 

পথা সা রাধিকা গতা। যদ্যন্মাততস্থাঃ =রিমলৈরন্ধীকৃত৷ 

অভ্ৰমরাস্তংপুষ্পেয়ু ন পতস্তি, কিন্তু তশ্তাঃ সুগন্ধগ্রহণার্থং 

ভাখান্তি ৷ 

৭31 যদি কশ্চিদর্থঃ কথাবিষয়ঃ স্তাত্তদা কিং সৌংৰ্থে| 
ন কথ্যতে, অপি তু কথ্যত এব ৷ এবং যদি গোপনীয়: 
স্তাদ| কিঃ ন গোপ্যতে, অপি তু গোপ্যত এব। কৃষ্ণেন 

__ ভূ হৃদিস্থভাবস্ত নিচনাসামর্থ্যাৎ স তাবন্ন কথ্যতে, ন বা 

_ গোপ্যতে; অতঃ কৃষ্ণন্ত ভাবঃ কামপ্যনিৰ্বচনীয়াং দশাং 

নীজীসুৰোখিনী [ পঞ্চমকিরণঃ ৭০--৮২., 

প্রাপ্নোতীতি ন বিদ্নঃ। এষ ভাবঃ কীদৃশঃ? ঈষং-পচ্যমান- 
হৃদত্রণ ইব, ন যথ৷ সর্বৈরদৃশ্যঃ সন্নন্তরে পীড়াং জনয়তি, 

তদ্বৎ ৷৷ 

৭৫ ৷ বৈবর্ণামিতি। হে হরে! ত্বাং বিলিখ্য৷বলে৷কযিতৃং 

তব চিব্রে৷পষোগি-বৰ্ণদৰ্শনমাত্ৰেণৈব বৈবর্ণাস্বরূপ-স।.ত্বক- 

বিকারমাপ। ত্দনন্তরং চিত্রার্থং তুলী গ্রহণে সতি তুলিকেৰ 

কুখাহজনি। তদ্বনন্তরং চিত্ৰায়োদ্যতা সতী স্বয়মেব চিন্রমজনি, 

জড়! বভনূবেত্াৰ্থ; ॥ 

৭৬ | অধুনা. পূর্বর।গা বস্থয়াত্যন্ব্যাকুল। শ্রীরাধা সখীং 

প্রত্যাহ- -হে মাতঃ ! সখি! সৰ্বেন্ৰিয়|ণ।ং দংবর্তঃ প্রলয়ো 

যত্ন তথাভূতানন্দবিবৰ্তে। কথভূতে ? শ্যামস্থন।৭|য়ঃ শ্য|ম- 
সুধাময়দেহস্ত মাধুর্যরপ আবর্তো ভ্ৰমিৰ্বত্র তত্র নিমগ্ন৷হম্, 

অতঃপরং ন জীব শীতযুক্ত। ততক্ষণে মৃছিতা বভূবেতি ভাবঃ। 

“সংবর্তঃ গ্রলয়ঃ কল্পঃ” ইত্যমরঃ | এবং সতি নিত্যসিদ্ধানাং 
ৃাপর্যন্তুরখ। বর্ততে, ততোধিক! নাস্তীতি জেয়ম্ ॥ 

৭৭। স্বপ্নবিচ্ছেদে৷ নিদ্ৰাক্ষয়:। কেষ৷ঞ্চিন্নতে পূৰ্বর|গণ্ত 

ইমা দশ দশাঃ কথিতাঃ। স চ পূর্বরাগ আদৌ নায়িকায়াঃ 
গশ্চান্নেতুর্নায়কন্ত কথিতঃ ॥ (৭৮). 

৭৯। ইদানীং পূর্বরাগবর্ণনপ্রসদ্দে পূৰ্বোক্তে| যঃ পূর্ব- 
রাগপাকাজ্জাতো রাগন্তস্ত ভেদচতুষ্ট্মাহ__অগেতি | গ্র- 

কৃতের্নায়িকানায়কয়োঃ স্বভাবস্ত চাতৃধিধ্যেন, বথ| নীলপরব্যস্থা 

ঘর্ষেণ জাতে! বর্ণকো নীলী উচ্যতে। নীলবন্তশ্থ সহশু- 

ক্ষালনেনাপি নীলিমা ন হ্সতি, প্রত্যুত শোভতে চ) তথা 

নৈলর/গোহপি ৷ যথ৷ চ কৌস্থম্তবস্রস্ত কৌন্ুম্ভৱ৷গঃ পূৰ্বং 

শোভতে, পশ্চাৎ ক্ষালনেন বর্ষাকালে তৃ স্বত এব হুসতি, 

তদ্বদত্রাপি কৌন্স্তরাগঃ শোভতে | মাঞ্জিষ্ঠর।গস্তজজ্র- 

মতিশয়েন শোভত ইতি ভেদে জ্ঞেয়ঃ | যস্ত ন খোভতে, 
শীঘ্ৰং যাতি চ, স হারিদ্ররাগো জেয়ঃ। তেষাং মধ্যে কৌনুে। 

হারিদ্রশচ প্রাকৃতে; অপ্ৰাকৃতে তু নৈলয়াঞ্তি্ঠ ইতি ভেদে 
জেয়ঃ ॥ (৮০১৮১), ৰু 

৮২ ৷ অধুনা বিগ্রলস্তরসস্তা বাস্থরভেনং পূর্বরাগ বৰ্ণ চিত্ত 
ক্ৰমপ্রাগ্তং তস্তৈব ভেদ ন্তৱং বিরহং বৰ্ণয়তি--অথেতি। 

যাণ্ডাশীতি। প্রত্যায়াতুমত্ৰ পুনঃ প্রত্যাগমনে কতি ঘটিকা 

? ৷ ঘমমারঃ বর, (খ)। 



গঞ্চমকিরণঃ ৮২-৯৩] 

ব্যাপা বিলম্বে| ভাবী, রাজ্কার্ধভারঃ প্রকৃত্য। স্বভাবেন 

কঠিনঃ ৷ 

৮৩। ভবন্ বর্তমানে! বিরহঃ। অধুনৈবাহং যামীতি 

কৃষ্ণণ্য বচনে সতি স্বস্থানং হৃদয়ং ত্যক্ত॥ প্রাণাঃ কণ্ঠগত|: 
ব্ৃবুঃ। অতটগুরেব প্রাণৈ রুদ্ধককুহর।রাস্তস্ত।; ক$- 

রোধেনৈব গ্রততান্তরং বহিরিব ভবিতুমশক্তং সদন্তহ্বদয়মধ্য 

এব বিজুূর্ণে। অত্র বিরহ্জন্থগীড়ণা অমামর্থাদেব তয়| 

মোক্তং গ্রত্যুন্তরম্। কবাশ্বরেণ তু প্রাণকর্তৃককণুরোধনেনৈৰ 

প্রত্যু্তরং কণ্ঠান্ন নিৰ্গতমিত্যুংপ্ৰেক্ষিতম্ ॥ 

৮৪ । হে প্র৷ণ৷ঃ! ভবঙিনিজদৈবতেন সহ মথুৱাগমনসময়ে 

যন গতম্, এতদেব বে| যুদ্ম৷কং দৌৱাত্ম্যং ময়| ক্ষন্তম্ ; 

সম্প্ৰতি (তেন কান্তেন মত্গ্রাণরক্ষণার্থং প্রেষিতা য| পত্রী, 

তত্রছ্ারভা ত্রিংশদ্দিণগে ত্বগ্নিকটে ম্য/গন্তবামিতি যোহ- 

বণিবাসরে| বর্ততে, ম তু ভিত্তৌ ময়! দীয়ম।নাস্থ বেখান্থ 
গণনয়| গমো। ভবতি। অতন্তং বাসরং যুয়ং জানীত, জ্ঞাত 

চ তম্মিন্ দিবসে তন্তানাগমনে সতি ভবন্িঃ শীভ্রমেব মদ্- 

দেহাদ্গন্থব/মিতি প্রথণৈঃ সহ বিয়োগযুক্তায়| গোপন্থদৃশঃ 

কথামাক্য গ্রিয়সথী প্রতিদিনং রহ একান্তে আগত্য ভিত্তি- 

স্থিতামেকৈকাং রেখা ত্রিংশদ্দিবসস্ত সমপ্ত্যভাবার্থং লুম্পতি ॥ 

৮৫। অথেতি। মানকারণনীর্য/|দিকং বিনৈৰ প্রেম্ণঃ 

কুটিলগ।মিত্ব।ৎ গ্রণয়।তিরেকেৈব মান ইত্যর্থ:। হে রানে ! 

তব মানস্তিষ্ঠতু, মম রক্তং রাগনিশিষ্টং শ্লেষেণৈৰ রাগণ্ত 

রক্তত্রমারোপ্য রক্তপদার্থবিশিষ্টঞ্চ মনো দেহি । রাধাহ-- 

তন্ননঃ কেনাপহৃতম্ ? গীক্ষ্চ আহ-ত্বয়েতি | রাধাহ_-ন 

হীতি। পুনঃ শ্ৰীকৃষ্ণ আহ্--তবাঙ্গং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি মম 

মনস্তবান্গে চেদদৃষ্ঠতে, তদা কিং ভবিষ্যৃতি? রাধাহ__ 

মমাঙ্গে চেভ্ভবতি, তদ ত্বন্মনত্বয়ৈবপি তং ত্বমেৰ নীহা গচ্ছ। 

তচ্ছ তব! শ্ৰীকৃষ্ণঃ সহ্র্যগ।হ-_তণ্ত মদীয়রক্তমনসম্তদরণরেণ সহ 
সা! সঙ্গাজ্জ।তো ঘে। রাগঃ স তু মুখমধোহ্ধরোইস্তি। অতে। 

মনোধর্মগ্ রাগন্ত দর্শনেন মন্মনে।ইপি তিত্রৈব বর্ততে, সম্পতি 

খায়| তদহং গৃত্নমীত্যুক্ত| তদণরং পপাবিতি গম্যোইথে| 

বোধ্যঃ। গ্রণয়জন্তমানে নায়িকায়াঃ সম্মতিং বিনাপি স্পর্শে 

SE 

গোষে| নাস্তীত্যপি জ্ঞেয়ম্ ৷ 
৮৬ | সহজেতি। তব নেত্রদবন্বং সহজমক্লণম্, ন তু 

শ্ীশ্রীসুবোধিনী ৩৯ 

তশ্ঠান্তামূলরাগেণ। এবং তবাধরপল্লবোহপি সততং মুরলী- 

ক্রীড়য়ৈব স ব্রণ: ন তু তন্তা দন্তাঘাতেন ৷ বনবিহরণ এব 

তৰ গাত্রে কণ্টকচিহ্নম্, ন তু তস্য! নথক্ষতম্। অতে। দোষং 
বিন। কগং তবাপরাধসন্তাবন।গীতি নায়কং প্রতি মানিগ্তাঃ 
সোনু্বচনম্ ॥ 

৮৭। এত!বদ্দিবসপধন্তং কান্ডেন সহ বিচ্ছেদ জাতঃ, 
অবধিব!সরে পুনরপি তেন সহ গিলনং ভবিষ্যত|তি কাল- 

কৃত খিরহে। ভূতবিরহঃ; মাং বিহায় 8ীকুফে| দূরদেশে 

স্থিত ইতি দেশঘটিতবিরহঃ গ্রবাসঃ | হে রাধে! বদ 
বিরহেণ ব্যাকুলঃ শ্রী সুহৃদাং যাদবাদীনাং বুন্দেন কৃতানি 

গন্যানি নানন্দেনাত্তি। তথ। তৈরানীতং কৰে।ষ্ণং দুগ্ধ|- 

দিকমধিকং ন ভূঙক্তে, কিন্তু প্রাণরক্ষণার্থং যত কিঞ্চিদেব, 

অতএব কেবলং শ্বসিত্যেব জীবত্যেব, ন তু তস্য কিঞ্চিদপি 

সুখং তত্র বর্ততে | কিন্তু তব পলী গ্রামস্তত্স্থ। য। গ্রতিবেশ- 

পণ্যজন্ত। ক্রুরবিক্রযাদিব্যবহারবিশিষ্টজনসমৃহস্তেষাং ক্র) 

ক্রয়ে শ্রসারিতং দধ্যাদিকং তশ্াভিপ্রায়বিজ্ঞেঃ গ্রিরপরিজনৈ- 

ধুমর্দলাদিভিঃ ক্রীত্ব সম্প্রতিপাদিতং যত্বেন সংস্কৃতং তদেব 

হৃষ্টান্তরঃ সন্নগ্নাতি ॥ 

৮৮ | সবৰশৰ্দ ইতি। ধূর্তনায়কং বজয়িত্ব। য৷ সর্বনায়ক- 

ঘট| তন্ত। মুকুটনণিঃ। যদ্যপি ধীৱে|দ্ধতস্ত৷ গুণ। ধীরশান্তত্ত 

গুণাশ্চ পরম্পর-বিরুদ্ধ। ভবন্তি, তথাপি শ্রীকৃষে তেষাং 

বিরোধে। নাস্তি | যখ! শ্রীকৃষ্ণ একঃ সন্ননেকোহপি ভবতি, 

এবং পরিচ্ছিন্নঃ সন্ ব্যাপকোহপি ভবতি | তখৈব বিরুদ্ধ- 

গুণাশ্রযঃ সন্গবিরুদ্ধগুবায়োই!প ভবতি । অলৌকিকগুণ- 

বতীতি_লোকে ন প্রসিদ্ধ! যে গুণ৷স্তদ্বতি গীকুষ্ণে লোক- 

এনিদ। গুণা অপি জ্ঞেয়াঃ, কিন্ত লোকস্থান্তে মায়িকাঃ) 

ভগবন্নিঠ| অগায়িকা ইতি ভেদে| জ্ঞেয়ঃ ॥ (৮৪). 

৯০--৯৩ | গহেব| নমভা। অমী উদ্বান্তাদয়শ্চত্বারে। 

বীরশব্দ আদ্য আদৌ যেষং তথাভূতাঃ) তথা চ ধীৰে৷দ৷ত্ত- 

বীরোদ্ধত ধীরখান্ত-দীরললিত। ইতি সংজ্ঞা ভবন্তীতাৰ্থঃ। 

মৃহাসত্ব উদ্বারচিন্তঃ স্থেয়ানুতিশয়স্থিরঃ, অহঙ্কতিরহস্কা রন্ডেন 

যে। বঙ্কার আত্মম্রাঘ।বোধক-শব্দপ্রয়োগস্তত্র নিঃশস্কঃ। উভয়- 

গুণা ভ}]ং হীরৌদা ত্ব-ধীরোদ্ধত-গুণাভ্যাং রহিতে। ধীরশান্তঃ 

সাধুৰ্জগদতিসাধারণগুণৈথিশিষ্ট স ভ্যান বীরোদাতাদিং 



৪০. 

হন্পঃ, তথ] চ ব্রষণবৈশ্াদয়ো বহব এব ধীরশাস্তা 

জ্ঞেয়াঁঃ ৷৷ 

৯৪ | কলেতি--রসোপযোগি-চতুঃযষ্টি-কলা|ভিভূ্িত 

ইত্যৰ্থ:। মধুরে শৃপ্দাররসে বৈদ্বগ্ধাং যণ্ড; শৃঙ্গাররৱপ এব 

প্রধানং যন্ত্য ৷ 
৯৫-৯৮ | এযামনুকূলাদীন|ং লক্ষণম৷হ-_একামেব 

নায়িকামাঞ্রিতোইহকৃলঃ, সর্বান্থ নায়িকাহ্থ সমরাগে' দক্ষিণঃ, 
একস্তামেব নায়িকায়াং রতে|হন্তত্র নায়িকায়।ং মনক্তপ্রির 

বহিন্ত কপটেন প্রিয়, স শঠঃ | পুনরেতে অষ্টচত্বারিংশন্তেদ! 
নায়কাঃ--দিবা]| অদিব্যা দিব্যাদিব্যাশচ ভবপ্তি। তেন 

চতুশ্চত্বারিংশতা মহৈকশতং নায়কভেদ| ভবন্তি ॥ 

৯৯_-১০১। ধীরপ্রশান্ত-শঠ-ধষ্টভেভিন্নৈরপরৈধারললিত- 

বীরোদাতাদিন্ডিভেদৈধিখিটে। গোকুল-র।জকুম।রঃ কদাচি 

ললীলাবখাদৃবিরুদ্ধাবিরদ্ধ ধীরগ্রশান্তাদিভিঃ সর্বৈরেব ভেদৈ- 

বিশিষ্টন্চ ভবতি। তেষাং পরস্পরবিরে।ধেহপি মতি শ্রীকৃষ্ণ 

অবিরুদ্ধত্বাত্তেম হেতুনা শ্রীঞ্চ এব পরং কেলংক্সর্ব- 
নায়ক।ধীশঃ। এতদেবাহ_ গুরুষু জ্ঞ/তিষু চ বীরোদা 
বিগঙ্গেষু মায়াবিষু চ ধীরোদ্ধতঃ, দীরশাস্ডো ভক্তেযু ব্রজ- 
পুর্যাং তু সদৈব ধীরললিতঃ॥ 

১০২। মমৈবারামে উপবনে রমতে। মহার।সান্তে স্বয়- 
মেব বহক্ষণং নতিত্ব। বিআমং কুর্বতঃ শ্রীকৃষণন্ত বর্ণনমিদম্ ॥ 

১০৩। খ্যামাঙ্ক ইতি পদ্তম্। কলা চন্দ্রাবলযাঃ মথী, 
তন্তু! উরুপ্রদেশে শীর্ষমূ। এবং রেখ কাচিদ্গোগী, তশ্। 
অঙ্গুলৌ কেখান্ সমপরয়ং সন্নীলঃ মহ; শ্রীফে। দিদ্রাতী- 
তায়: | প্রিয়। ্রীরাধিকা, তশ্ত! উল্তৌ ক্ষণমন্্র স্বপিহি’ 
ইতি বাচি শ্রুতিম্ কণ্ত,রিক| গ্ৰীরাধায়াঃ সখী তম্নিদেশরশ, 
‘অতএব তন্তু! বঙ্ষস্থেলে শ্রীকুষন্ত উরে। বক্ষংস্থলম্। অন্ত 
দক্ষিণপ|ৰ্শ্বে বামপাৰ্শ্বে ব| সুপ্তন্ত 8ীকষ্ণন্ত পৃষ্ঠদেখ নগ। 
চন্দ্ৰাবলী, সম্মুখে বক্ষঃস্থললয়। কস্ত,বিকা, নীৰ্ধলগ্ন: কলায়| 
উক্নদেশ এব। এবং প্রকারেণ দা জ্ঞেয়: ॥ 

১০৪ | রাধামুদ্দিশ্ত ‘হে প্ৰিয়ে চন্দ্ৰাবলি ! ইতি কপটেন 
নিগদ্ জহাসৈব, ন ত্বপরাধেন কদাপি ভীতে| বভূবেত্যথ: ৷ 

১০৫। অধৈকস্মিন্ কুঞ্জে সৰীভিঃ সহ বাধাচন্দ্ৰাবলো, 
লতা(দিব্যবহিত: শ্ৰীকৃষ্ণে দূৰত এর দৃষ্ট রাধাং চন্দৰাবলী- 

‘ন্ৰীঞ্জীজ্দৰাৰিনী [ পঞ্চমকিরণঃ ৯৩--১১৫ 

সধীভিঃ বিষুক্তাং করত দূরে সঙ্কেতকুণ্ং গত্বা মুরলীশব্দেন 
চন্দ্ৰাবলীমাজুহাব তং শবং চন্্রাবলী এব শৃণোতি, নাস্তা, 
তশ্তাচিন্ত্য£ ভাবত্বাৎ, তচ্ছ,ত্বাতিহ্ৃষ্টা চন্দ্রাবলী সথীভিঃ 
সহিতা কেনচিন্নিষেণ তত উথায় তদেব সঙ্ষেতস্থলং জগাম ৷ 

ততঃ শ্রীকুষ্ণঃ সুখেন রাপিকামঠিসসার | এতদেবাহ-- 

একত্রেতি | একত্রৈব কৃতমাসনং যাভ্যাম্, এবভুতে প্ৰিয়ে 

রাধাচন্দ্রাবল্যৌ লতাদি-বাবহিতঃ জীক্ষ্ণে| দূর এব দৃষ্ট। 

বশীশব্বেন স্থচিতমতিনিভূতং সঙ্কেতস্থলং চন্দ্র বলীং লম্ভয়ন্ 

প্রাপয়ন্ স্বয়ং তরম| বেগেন রসাদাঁনন্দাৎ রাণ|মভিসরন্ 

বে| যুগ্ন পাতু ॥ 

১০৬--১০৯। তেষু সখিষু মধ্যে প্ৰিঃনৰ্মসখ| এব দূতাঃ) 

নান্যে | তে দৃতাক্িগা ভবন্তি। নিস্থষ্টে। দত্তোহ্থ; কাৰ্য ভারে। 

যশ্মৈ, তথ| চাবাভাং কিমপি ন বক্তবাম্, আবয়োগিলনং 

যথ| ভবতি, তথৈন থয়| বুদ্ধ। কর্তবামিতি বিন্যস্তকাৰ্ষ- 

ভাৱে৷ নিহ্ষ্টাৰ্থ ইত্যৰ্থ: । প্রমিতং তাভ্যাং বদ্যদুক্তং তদেব 

পরিমিতং বক্তি, কিন্তু দ্বয়ো মল লনক্ল্পকাৰ্বস্তাত্তং সীমানং যতি 

প্রাপ্পোতি, তথা চ কার্যমবশ্যং করে|তীত্যৰ্থঃ। তাভ্যাং 

যথোক্তং, তখৈবোভয়ে।ণিকটে গত্ব৷ বদতি । কাবং ভবতু মা 

ভবতু বেতি কোইপি ভারস্তন্মিন্ন'স্তীতি সন্দেশহারকঃ। যথ| 

পুরুষ! দূতাস্তথ| স্ৰিয়োইপি দূতাঃ সন্তি। উদাহরণ তাসাং 
দৃত্যং ব্যক্তী ভবিষ্বাতীতাৰ্থ: ॥ 

১১০, ১১১। সত্বঙ্গা ই ত শুদ্ধসন্ব।চ্চিন্ত৷জ্জাতা ই ত্যর্থঃ। 
মিলিতেতি শৌর্াদয়: পরম্পরং মিলিতাঃ সন্ত এক৷ধিকরণে 
বৰ্ত্ততে চেত্তগা শোভাচ্যতে ইত্যর্থ: ৷ | 

১১২ | আত্মকুহকে ইতি_রাসারস্তে গোগীভিঃ সহ 

প্রেমপরীক্ষার্থং স্বরুতকপটে দাক্ষ্যং সম্যক্তয়। ক্ষিগ্রকারিত্ব- 

মিত্যৰ্থঃ। তুবঃ পৃথিব্য। ভারক্ষয়ে হে তরে! ময়ি নীচে 
তিবাঘুগা অক্লপা, অতস্তব শোভা একা হ্গহীনাইভবৎ ॥ (১১৩), 

১১৪। অ ল্লাকল্সৈগুঞছ্যানেকভূষ|ভিঃ | এষ|ং সথীনাং তৈ- 
ৱরেব|কল্লৈৰ্বেশ|ন্ তচতে। কথস্তৃতান্ ? ততোইপি সখীকৃত- 
বেশ|দপু চৈশ্চিত্রানত্যভুত ভান্ ॥ 

১১৫| অথাহাবিষয়-স্ববিষয়য়ে।রেকন্মিন্ পন্থে উদাহরণ- 
এজ কেবলাস্তবিষয়েহন্থাদুদ।হরণম!হ--অকন্নোতি। শ্রীকৃষ্ণ এব 
শীকৃষ্ণবেশধারিণীং রাধিক।ং গ্রীকষ্রূপেণ সংবোধা হে কৃষ্ণ ! 
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মধ্াস্গতে ক্ল্পয়| প্রসীদেত্যবাদীৎ। গিরিধাতুর্গৈরিকঃ ; সৰ্বা- 

বস্থান্থ রমণীয়তা মাধুর্যমূ ॥ 

১১৬ ৷ স্বমতমাহ--বস্তুত ইতি ॥ 

১১৭ | উরসি বক্ষঃস্থলে গুঞ্জাদাম ৷ এবং স্তবকযুক্তলতা- 

থও | অস্মিন্ শ্ৰীকৃষ্ণে তদ্বস্ত ন পশ্যামি, যদতিমধুৱত্ং 
ন লভতে ॥ 

১১৮,১১৯ । গক্লষ্ণহ্ক পূর্বরাগপ্রসদ্দেন নে| কথাতে 

ইতি পদ্যং পূৰ্বমুক্তম্, তত্ৰৈব গাস্ীধনস্তে।দাহরণং জ্ঞেয়ম্। 

মহত্যপি শোকে স্বভাবাদগ্রতিচ্যাবোহচলনং ধৈর্যম্॥ 

. ১২০। মাথুরবিরহেহত্যান্তব্য।কুল।ং রাধিক'ং স্থত্ব| স্বয়মপি 
ব্যাকুলঃ শ্রীকৃষ্ণ স্বগতমাহ--কিমেষেতি । এষ| মডুজবুদ্ধ্যা 
তমালবৃক্ষম্ত শাখন। স্বকণ্ঠই গীড়িতবতী ; অথব।, মদ্বক্ষঃস্থল- 

ধিয়া কালিন্দীজলে স্থিতেতি নামাবিতর্ক। অমুস্ত প্রীরুষণ্ত 

হৃদয়ে এব জীর্ণ ভবন্তি, ন তু বহিঃ কোহপি বিকারঃ১ 
প্রকটীভবতীতি ভাবঃ ৷৷ 

১২১ | গরেণ শক্রণ| কৃতন্তাক্ষেপমানাদেঃ প্রতীকারং 

বিনৈব স্বত এব নিবাগপণ২জনকং ঘদ্ভবতি তত্তেজঃ, স্বস্ত 

মখভদ্বাজ্জাতং বাসনং শ্ৰীকৃষ্ণে কটুক্ত্যা দিকং যন্ত তেন স্ষ্টা 
ৰৃষ্টিং পশ্যন্ ৷ (১২২), 

১২৩। অমিত্ৰমিত্ৰয়োৰ্দ।নং গ্রএরভ।ঘণং স|ম্যমৌদাৰ্ধম্ ॥ 

১২৪ | আম্যমিতি_-অমিত্রমিত্রয়োরেকফলদাতৃত্বাংশে- 

নৈব ভগবতঃ সাম্যম্, ন তু স্রেহাদ্তঃশেনেতি জ্ঞেয়ম্। সদয়: 

এীকৃষ্ণে| ব্ৰহ্মমে।ইনপ্রসঙ্গে ব্ৰজবাসিনীসমূহস্ত চ স্তন্তমাপীয় ৷ 
১২৫ | শৃঙ্গার্রসে বাগৃবেষয়োর্যন্মধুরতা, তদেব ললিতম্॥ 

১২৬ । বন্তলতাদিভিঃ সামান্তবস্তুভিরিতি বেশমধুরতা, 

ঁমাধুৰ্ধলক্ষণে-তথৈবোক্তত্বাৎ। স্থমুখি হে রাধে! গ্ৰীকষ্ণন্ত 

মম পক্ষে প্রণয়বতী; দেবতাপক্ষে জৰ্নৈ্দত্তম্, কৃষ্ণপক্ষে 
ইব্যকব্যাদিকং ভুঙক্তে। অত্র শ্ৰীক্ষ্ণপক্ষে গ্রণয়বতী ভব- 
তীতি বাঙ্মধুরতা ৷ 

১২৭ | অস্ত শ্রীকৃষ্ণ) পুর্বোস্তাষ্টগ্ুণব্যতিরিক্তা গুণ! 

উহ্থাঃ। অবিরামং নিরন্তরমখিলবস্তযু শিল্পনৈপুণ্য। দিকলা- 

_ কুলমবিকলং বৈকল্যরহিতম্, অভিরামং মনোজ্ঞম্ ৷ 

ৰ ১২৮--১৩০। অনৌচিত্যেন নরকমসম্পাদ্বকত্ব-পারিমিত্য|- 
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দিদোষেণ প্রাকুতে গ্রবন্তিত। র্স| আভাস| ভবদ্তীতাৰ্থ: ৷ 
পারিমিত্যস্ত স্্ৰিয়াঃ সম্পূর্ণাগ্রহসণয়ে পুরুষস্তাসামর্থ/রূপম্, 
শরীরে তু ত্বনন্তকোটিগোগীভিঃ সহ বিহারেহপি সমপূর্ণ- 
সামর্যম। অতন্তাস।মেব পরাভবঃ, ন তু কৃষ্ণন্ত। অতোহত্র 
সম্পূর্ণরস এব, অতএব কৃষ্ণে তদভাবাদীশ্বরত্বেনানৌচিত্য- 
দোষাভাবাৎ। পরো ঢাত্বমিতি-_-অপ্রাকৃতে পরোটরমণ্যামূপি 
রসমনঙ্গীকৃতোত্যৰ্থঃ। যুগ্ধায়া একরপত্বমেব, অতো! মধ্যা- 
গ্রগল্ভয়োরেব দীর|দিভেদতঃ যড়ভেদ। উচ্যন্তে । অনয়ে|- 
ধ্যাগ্রগল্ভয়োঃ ৷ 

১৩১-১৬৬ | তেনেতি স্বকীরায়ান্য়েদখভেদৈঃ সহ 
মিলিত্বা ষড় বিংশতিৰ্ভেদা উল্তাঃ। অভিসাবিক| বাঁসকসজ্জে- 
ত্যবস্থাভিরষ্ট৷ভিরষ্টে|ন্তরশতদ্বয়ী। পরোঢভিন্ন৷ কন্যা কেনা- 
প্যাবিবাহিতা। তস্য ভেদচতুষ্টরম।হ-কন্যেতি। জোষ্ঠ। 
কনিষ্ঠা চ, অত্যন্তমৃদ্বী মধ্যমৃদ্বী চ; নায়িকভেদানাং ষট্- 
ত্ৰিংশত্সহিত| ষট্শতী ভবতি ৷ নিত্যগিদ্ধ৷ ইত্যস্ত ব্যাখ্য| 
স্বভাবসিদ্ধাঃ। এতাঃ স্ত্ৰিয়ো গে৷কুলেইবতীৰ্ণাঃ। তেন 
পূৰ্বোক্তসংখ্যায়াস্ত্ৰীগুণীকৃতেন বস্তশূন্যগহেন্দবে| নায়িকাভেদা 
ভবন্তি ৷৷ (১৩৭,১৩৮), 

১৩৯,১৪০ | কুণ্ডিনে কুণ্ডিনপুরে ভৈশ্মী রুক্মিণী ৷ ব্রজস্থ- 
কাত্যায়নীব্রতপরাণাং কন্যক।নাং স্বরূপথাহ-_পিতৃতভরত্রেতি। 

সুষ্ঠু রসায়ত ইতি পরোটানামিব রসোৎকর্ষহেতুভূতন্ত 
পিত্রদিকুত-নিবা রণছুর্লভতা-্রচ্ছন্নকামত্ব।দেঃ সন্বাদগোপা- 
ন্তরেণ সহ বিবাহাভাবেইপি ন ক্ষতিঃ॥ (১৪১,১৪২). 

১৪৩ অভিনবীনৌ বিকসিতযৌবনমদনবিকারৌ যস্তাঃ ৷ 
১৪৪ | অথ বাল্য সর্বত্র স্বচ্ছন্দগমনাগমনেন পদদ্বয়স্য 

চাঞ্চলামাসীখ। নেত্ৰদ্বয়স্ত কন্দর্পাবিক।ররূপচাঞ্চল্যং ন|সীৎ। 

যৌবনারস্তে তু বৈপরীত্যমভূদিত্যেবোৎপ্ৰেক্ষালঙ্কারেণাহ-- 
পদেোরিতি। বাল্যে স্থিতং পদোশ্চাঞ্চল্যং যৌবনারন্তে নয়ন- 

মহরৎ। এবং বালো স্থিতাং মধ্যে গুরুতাং পুষ্টতাং স্তন- 

শ্রেণী অহরতাম্। যৌবনে স্তনণিতম্বয়োঃ পুষ্টত| অভূদিতি 

ভাঁবঃ। তথা বাল্যে যথ| বুদ্ধেস্তথ! লজ্জায়| অপি মান্দ্য- 
মেবং বচনস্তাধিক্যঘাসীৎ। যৌবনারস্তে তু তয়োৰ্মান্দ্যং 

বাগ্ব্যবসিতির্াক্প্রয়োগোইহরৎ। তথা বুদ্ধিলজ্জয়োরাধিক্যং 

১1 ভাবঃ (ক); ২। নির্বাণ- (খ)। 

৩৬-. 
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বচনশ্তাল্লিত্বমভূদিতি ভাবঃ ৷ রাধায়াস্তহুরূপদেশে বালারগন্ত 
বাজ্ঞোইধিকারে গতে সতি ॥ 

১৪৫ । এবং যৌবনারস্তে বাল্যস্ত যংকিঞ্চিয়।ত্ৰমত্বাৎ 

ক্ষীণত্ং যৌবননস্তাপ্যারভমাত্রত্বাৎ ক্ষীণত্বমূ। এবং সতি 

-শিশুত্বং তাকণোযোদয়ক তনুতুলাং ক্ষীণবস্তুতুলনাং নয়ন্তযাঃ 

গ্রাপযন্তান্তশ্ত। রাধায়া নেত্ৰান্তলহরী কটাক্ষং সোয়ন্তী 

বাথত ইব। স্থ প্রদবে ধাতুঃ। তথা চ কটাক্ষরূপাইপত্য- 

এসবং করিত্বস্থী তৎপূর্বাং ব্যণীং প্রাপ্নোতীব ; যথার্ভক- 

প্রবপূর্বে কাচিদ্ব্যথাং প্রাপ্মোতি। যৌবনস্তারস্তা২ কটাক্ষে 

চিকীরধা বাল/স্ত শেষাৎ কর্তৃং ন শরোতীতি ব্যথা জায়ত 

‘ইতি ভাবঃ। পূর্বং নিরাতঙ্কং নিঃশঙ্কং বক্ষ:স্থলম্, অধুনা 

জন-নয়নাৎ শঙ্কতে। তথা অস্ত: স্মরঃ কনর্পঃ, নিষ্পন্দং 

নিক্রিঘমূ, অর্থাৎ কন্দর্পক্রিয়ারহিতং মনঃ কণ্টকমিব পশ্যতি ॥ 

১৪৬ | কাচিদ্যুথেশ্বরী স্বগতমাহ__সখোতি। অসৌ 

নিশ্চয়শ্চেতস৷ সহ হৃদো মম হায়াদপস্থতবান্্, অতন্তশ্যাঃ 

সখ্যাঃ সকাশাদহঃ ত্ৰস্তাস্মি ন জানে সা কিং বদিষ্যতীতি 

শঙ্কাকুলাম্মীত্যর্ঘ; ॥ 

১৪৭ | অয়ি পঙ্কজমুখি! প্রাণেভ্যোংপি প্রেমপাত্রী ত্বং 

গমৈব প্রিয়সৰীতি অহং নিরণয়ম্, নির্ণয়ং কতবভী, যতস্তন্ত 
শ্রীরুষ্ণ্ত গ্রীতযর্থং মমানভিমতং স্থরতং বাঞ্ধতি ॥ 

১৪৮ | গীক্লষ্ণেন পৃষ্টা! স| বক্ত,ং নময়তি, তেনেক্ষ্যম|ণ| 
সতী নেত্রান্জে মুকুলয়তি মুদ্রিতে করোতি। তন্মাদস্ত|ঃ 
কোমলং মন: কলাপ্পো ন নময়তি, কে।মলত্বান্মনঃ কদাচিৎ 

ভ্রট্ত্যগীতি ভয়ায্ন নময়তীত্য্থ: ৷ 

১৪৯ | মধ্যায়| লক্ষণমাহ--মধ্যেতি। নোচ্চৈরপি তু 
ঈযদ্ত্রীড়াবতী নির্ধাতায়াং ত্ৃয়ীত্যাদি পূর্বো জ্পছ্যমেবোদা- 
হরণং জ্ঞেয়মিতি ॥ 

১৫০ | হে রাধে] ত্বং কন্দৰ্পস্ত৷ ভূবি স্থিত! কল্পবল্লী 
ভবসি। বল্পবল্লী-সাধৰ্ম্যম।হ--'তব স্তনৌ৷ স্তবকবিভ্ৰমৌ পুষ্প- 
গুচ্ছবিলাসরণে) ৷ পরস্পরসম্মুখতয়! স্থিতৌ . কল্পবল্লীনিঠ- 
খঞ্জনৌ তব দৃশৌ। তব ভ্রুবৌ কল্পবনধীস্থিতভ্রমরমণ্ডলী । 
_করপদমিতি প্রাণ্যঙত্বাৎ সমাহারদ্বন্দঃ ॥ 

১৫১। শ্রীকষ্ণেন মম নীলবন্তে আকৃষ্ট সতি ত্র 

আত্মা দৃষ্ট | নির্মোচিতৈ: কেশসমূহৈঃ করণৈঃ সম্মুখ- 

[ পঞ্চমকিরণ; ১৪৪-১৫৬ 

দেশন্ত সঙ্গোপনং নিরবাহয়ম্, নির্বাহং কৃতবতী। তস্ত 

সঙ্গোপনস্ত যদ্যক্মাদিরং মে তনর্যামচতৃষ্টয়াত্মিক! কৃষ্ণ মী. 

যামিনীবাসীৎ$ সা যথ! প্রহরদ্বরং ব্যাপ্য চন্দ্রভাবেনার্ঘ, 

তিমির! পশ্চাদর্ধচন্দ্রপ্রভা, তখৈবাহমপ্যভবম্ ৷৷ 

১৫২। হে স্থরতরঙ্গিণি! স্থরতাভিলাষিণে মন্থং স্থরতং 

দাঙ্কসি ন বেতি গীকনষ্ণেন পৃষ্ট। কাচিদ্যুথেশ্বরী আহ-- 

মমেতি। ন্ুরতমিতিশএবে। মম শ্রোত্ৰগতোহপি ন’ ইতি 

প্রথমবচনং তদণন্তরং যুক্মান্স স্থরতমণ্তি ময় শ্ৰুতমিতি 

গীকনষ্ণহ্ধ বচনং শ্ৰুত্বা সা পুনরাহ_ময়ি সম্ভাবনাপি নাস্তি, 

কিন্তু সখীষু ভবতীতি চে তাভে। যাচিত্ব! দিনাম্ভরে ভবতে 

দাস্তাম্নি | এতদর্ঘং পদ্ধং তদানীং তত্র স্থিতাভিঃ শুক৷ধনাভিঃ 

কঠস্থং কুত্বা প্রাতঃকালে সখীনামগ্ৰে পঠিতম্। তচ্ছ,তাসৌ 
যুথেশ্বরী স্বোক্তমপি বচো বে যুদ্ম৷কং মধ্যে কয়ে|ক্ত- 

মিতু)ক্ত। সথীঘেব নিদধে | তথা চ স্বোক্তং বচশ্ুর। সখীন৷ং 
শিরসি নিক্ষিপ্তম্॥ 

১৫৩। অথ কুপ্তগৃহাৎ কিঞ্চন্মিযেণ সথীধু নির্গতাস্থ 

একাকিনীং যুথেশ্বরীং প্রাপ্য শ্রীকৃষ্ণেন তয়| সহবিলা সারস্তঃ 

কৃতঃ ! গবাক্ষদ্বার। তং বিলাসারস্তং দৃষ্ট। কাচিৎ সখী স্বসখীং 

প্রত্যাহ-_য| কৃষ্ককৃতপরিরস্তং কথমপি কৃত্রিমদুঃখ-ব্াঞনেন 

সেহে, অদ্রমধুপ।নেহপি নানেতি বাম্যবোধক-কম্পং চকার, 
অধুনা স| ব|ম্যং বিহায় শ্রীকষ্ণন্ত ব্যাপ।রং বিনৈব কামে|- 

ন্মাদ্দেন স্বয়মেব নীবীবন্ধ৷ললক্মোক্ষং পরিধেয় বস্ত্ৰং জঘন- 

দেশে স্থগয়িতুং স্থিরীকতুং তন্মিষেণ স্বয়মেব ঠীক্ষ্ণং দৃঢ়তরং 

পরিরেভে ॥ 

১৫৪ | বৈদগ্ধোনাক্রান্তে! নায়কে! যয়. স| গ্রগল্ভ। 

কথিতা ৷ 

১৫৫ শ্রীকৃষ্ণ আহ-- হে চন্দ্রাবলি! ত্বং কন্দৰ্প স্ত।২সবে 
কেনাপি মগুনরচন| নিগিতাসি। তস্ত| রচনায়াঃ স্বরূপমাহ 

= দ।হৈতি ৷ আ্৷বুংসবে পূৰ্ণকুম্ভে২পেক্ষিতে| ভবতি, তৎ 

স্থানীয়ং তব স্তনযুগ্াকম্। এবমীযদ্বিকশিতেন্দীবরগালয়! বন- 

মালাততিরপেক্ষিত| ভবতি, তৎস্থানীয়াস্তব কটাক্ষোৰ্ময়ঃ ৷ 
এবমুংসবে নানাবিধশিল্পকৌশলবিশিষ্টং সি:হাসনমপেক্ষিতং 

ভবতি, তং্স্থানীয়স্তব নিত্ম্বদেশে| ভবতি ॥ 

_১৫৮ ৷ শ্রীকৃষ্ণেন নথৈলিখিত| চিত্রিত সতী স্বয়মপি 
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নখচিহ্ছৈঃ শ্রীকুষ্ণ।হ্মাভূষয়তি ৷ 

দেব কন্মৰপযুদ্ধবিদ্যাং শিক্ষিত 

সতী এষ, এখর্ষং 
ক্ষোভিকা ভবতি ॥ 

১৫৭ । অন্োন্যনির্সাল্যয়োঃ পরস্পর-সভূক্তয়োঃ, অতঃ 

হঙ্ভোগজন্তশ্রমেণ স্থপ্তয়োঃ শ্যামা কৃষয়োবপুষে।ক্মী নখ- 

চিহ্ছাদিজন্যশোভ।ং গবাক্ষদ্বার। নিরীক্ষ্য দ্বয়োর্মধ্যে সখ্য| এব 

কন্দরপযুদ্ধে জয়সম্পত্তিস্থচক।চাৰ্যত্বে সাম/ন।ধিকরণামবৈয়পি- 

করথ্যমগ্রতিহতং সখীগণে৷ মেনে। চ সখ্য। এব 

অবৈয়ধিকরণ্যে জয়সম্পত্তিঃ, ন তু কুষ্ণগ্ত। তত্ত তু যুদ্ধে 

পরাভবেহপি মষৈব জিতগিতি বৈয়পিকরণেযনৈব জয়সম্পত্তি- 

রিতি ভাবঃ। অ|চাধস্য ভাব আচার্যকম্, আচাৰ্যত্বমিত্যৰ্থঃ ॥ 

১৫৮ অথ পীরত্বাধীরত্ব।দিকং মানদশায়ামেব প্রকটা- 

ভবতি | অতো! মানিনীষেবোদাহর্তুং ধীরাদিভেদানাহ__ 

যদ্ যম্মাদিয়ং ততঃ শ্রীকুষ্ণা- 

তস্য শ্রীকুষ্ণস্ত ক্ষোভকরী 
কৃতবতী; তম্মাদস্ত। ইয়ং বিদ্যা গুরু- 

তথ। 

অখেতি ॥ 

১৫৯ । পত্লিন্যইমিতি 

(১৬০,১৬ ১). 

পূর্বোক্তপদ্ভমেবোদাহরণং জ্ঞেয়ম্ ॥ 

অথৈকস্মিন্ দিবসে নারদে। দ্বারকামাগত্য 

একং পারিজা তপুষ্পং শ্রীরুষণায় দদৌ। তৎ পুষ্পং শ্রীকুষ্ণেন 

রূকিণো দন্তমূ। নারদেন কৌতৃকার্থমেতদ্বৃত্তান্তং সত্যভামায়ৈ 

কথিতস্। তচ্ছ্ ত সত্যভাম| তু মানিনীব বভূব। তদনন্তরং 

তশ্তা মানভঙ্গ।ৰ্থং নিকটে গত্ব৷ শ্রীকৃষ্ণ আহ--হে গ্ৰিয়ে! 

একস্ত পুষ্পন্থ ক! কথা, পাঁরিজীতবৃক্ষমেবেন্দরপুরাদ|নীয় তুভ্যং 

দান্তাগীতি বদন্তং প্রীরু্ণং প্রতি সত্যভাম| কুপিত! সত্যাহ 

-স|ক্ষ।দিতি। সত্যভামায়া: প্রেমণোহদীনঃ শ্রীকৃষ্ণ ইতি 

যশোহপি ধিক্ ॥ 

১৬৩ ৷ কোপ'ছুদাস্তে, নাহং কোপবতীত্যুদাসীন| ভবতি।৷ 

১৬৪ | যোগ্যা এব তে ভোগ্যতাং দধতি, যোগ্য| 

এব তব ভোগ্য| ভবন্তীত্যর্থঃ। তত্তন্মাৎ নৌ আবয়োঃ 

কাপানৌচিতী ন, তথ| চাযোগাযত্বান্মত্যাগন্ডবোচিত ইতি 

ভাবঃ ৷ স্বাতস্ত্যুমিতি--যত্ৰ তবেচ্ছা, তত্ৰৈব গচ্ছ ; সম্প্ৰত্য- 

হন্ত দেহাদ্বিযুক্ত। ভবিষ্যামীতি ধ্বনিঃ ৷৷ (১৬৫,১৬৬). 
১৬৭। এত৷বতাপি সময়েন এতাবৎকালপর্যন্তং তব 

চেতো ময় নোপলব্কং ন প্রাপ্চং যদ্ যন্মাং সা মম বৈরিণী, 

১৬২। 

আশ্রীসুৰোধিনী ৪৩. 

তৰান্তঃকরণং গত! সতী ত্রচ্চেত আবুণোতি । তথা চ 

সর্বদৈব তৃচ্চেতোহবাঁপা স| তিষ্টতি, অতে। মৎস্মরণং তব 

কথং ভবেদিতি ধ্বনিঃ। কিন্তু তব বিরহেণ তপ্তেইপি মম 

চেতসি ত্বং তাঁদুশতাপমধ্যে যং সততম'স্সে, তেন হেতুনা 

অহং পূর্ণাশ্মি, অতস্তবানয়। বহিঃস্থিত্যা কিম? তথ চ 

সম্প্রতি তবাত্রাগগনং ব্যর্থমিতি ভ|বঃ। তেন চ তৎল্মরণমহং 

সততং করোমি, ত্বয| তু স্বগ্লেইপি ন স্ম্মতে ইত্যুপালভে 

ধ্বনিঃ। স্থিতমিতি ভাবসাধনং জ্ঞেয়ম্ ৷৷ (১৬৮), 

১৬৯। সথীযুথেশর্ষোরুক্তিগ্রতাক্তী আহ--সখ্য ইতি। 

হে সখ্যঃ! সর্বত্র প্রগর্পা বিগলঃ শ্রেষ্ঠঃ পরিগলঃ কুত 

আয়াত: ? সখী আহ--প্রীরুষ্ণশ্চিরং বাাপ্য নিলীয় অস্তি। 

যুথেশ্বধাহ--স মম বামঃ গ্রতিকূলঃ কুত্ৰ? সখী আহ_ তব 

তক্লান্তিকে। যুথেশ্বরী আহ-_যুয়ং নিবারয়ত, মন্সিকটাৎ শীদ্ৰং 

যাত গচ্ছতু ॥ 

১৭০ | একত্রৈবাঁসনে শ্ঠাময়া সহ স্থিতবতী রাধা শ্রী- 

কৃষ্ণেন প্রহিতং সমমেকাকারং মাল্যদ্বয়ং প্রাপ্য উভয়মেব 

শ্যামায়া বক্ষসি দাতৃগৈচ্ছং ; শ্যামা তু মাল্যদ্বা৷।কনষ্য রাধায়া 

বক্ষসি প্রাদাৎ । পশ্চাদেকং মল্যং রাঁধায়াঃ কণ্ঠাদবতার্ধ তেন 

মালোনাত্মনঃ কবরীপৃজাং চকার। তনির্মাল্যেন স্বস্য মস্তকস্থ- 

সংঘতকেশপূজাকরণে শ্ঠামায়াঃ কণিষ্ত্মায়াতমিতি জ্ঞেয়ম্ ৷ 

১৭১। গিশ্রভাবাদাদিমপ্যাদি-শব্দেন সহ মিলনাদাদি- 

ুগ্ধেত্যাদি ভবতি। আদিমুগ্ধা, মধামুগ্ধা, অস্ভিমমুগ্ধা অল্প- 

মৃগ্ধেত্যর্থ ৷ 

১৭২। গীকৃষ্ণঃ স্থবলং প্রাহ__মানগ্রাহণে আগ্রহেণ সহ 

বর্তঘানা য| প্রিয়সথী তস্তাঃ শিক্ষোপরোধাৎ রোষান্ধস্ত সখী- 

জনস্ বাঁচালতাং শ্রত্বাইত্যন্তমৌদ্্যবশ।ৎ গ্রত্যুত্বরদানেই- 

সামর্থ্যাৎ কেবলং কর্ণমেব রুদ্ধং চকারেত্যর্থ: ॥ 

১৭৩। তত্রাপি নিমীলিতনেত্রেইপি দয়িতঃ সংদৃশ্ঠতে, 

তে দোষাস্তংস্ষণে দৌষত্বেন দর্শনক্ষণে গুণতাং গচ্ছন্তি | 

হে সখাঃ! ভবডিরুপিষ্টান্মার্গত্রয়াদন্তেন পথ! যদি সানঃ 

সম্তবেৎ, তদা স এব পন্থ৷ উচ্যতাম্॥ 

১৭৪ । সথীভির্ঘৎ যং শিক্ষিতম্ মম দর্শনে তৎ সৰ্বং 

বিপরীতমভূদিতি শ্রীকৃষ্ণ আহ-_গ্রথমতো মামালোকা হদৃশা 

তৃয়াসনাদুখিতম্, রোমা; সমমুখিতমিতানেন রোমাঞ্চো- 
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হপি জাতঃ, মানম্ত কা কথেতি ভাবঃ। দৃশোরশ্রুতয়। 

চ্যাবিতং ভূষৌ পাতিতং মানেন সার্ধমিতি মানোইপাধঃ- 

পাঁতিত ইত্যর্থ:। অংহো মমাপরাধোইপি মুখেন সহাধো- 
নীতং লজ্জয়া মুখমপি নমীকৃতমিতি জ্ঞেয়ম্ | অস্মাকং নিকটে 
মাগচ্ছ, ইতে| দূরীভবেত্যাদি-বাক্যৈমু্খরিতাঃ সখ্যোহপি 
অত্যাগ্রহেণ তয়! তুষ্ণীকতাং প্রাপিতা: ৷ আভরণৈঃ সমমিতি 

হস্তাদ্িচালনেন নিবারণসময়ে তাসাং কঙ্বণ|ছযলঙ্কার৷ অপি 
মুখরিত! বভূবুরিতি জ্ঞেয়ম্। তাসাং তুষ্ণীকত্তে তে তৃষ্ণীং 
বভূবুরিত্যর্থ:॥ 

১৭৫। ব্রিবিধমুগ্ধ। এর মানগ্রহণেইসামর্থাৎ মানাক্ষমা 

ইতি পূর্বমুক্তমূ। শ্রীরুষণ সখায়ং গ্রত্যাহ__-অগ্য কুপ্তগৃহে 

উপবিষ্টাং রাধাং সম্বোধা “হে প্ৰিয়ে চন্দ্ৰাণনে’ ইতি বক্তব্যে 

দৈবান্নুখাৎ চন্দ্ৰাবলীতি বাক্যং নির্গত স্তাং, তচ্ছত! 

স| মানিনী বভূব। ততো ময়। নানাযত্রেন স| প্রপাদং নীতা 

পশ্চাৎ কৌতুকবশাহারঘেণ স্বেচ্ছয়ৈব পূর্বে/কং চন্দ্ৰাবলীতি 

স্থলিতং নিগদত। ময়। ভূয়স্তস্ত। ম৷নোৎপত্তৰ্থং সাহসে কৃতে 

সতি স| মচ্চাতুর্ধং বুদ্ধা হে ধূর্তপিরোমণে! তুভ্যং নম 
ইতাক্ত| সীমন্তাগ্ৰ-নিবেশিতাঞ্জলিপুটং যথ| স্তাত্তথ| বন্দনং 
বাধাৎ॥ ৰ 

১%৬। কাচি সথী স্বযুথেশ্বরীমাই--হে আলি! গ&ী- 
কষেন ছং নিগদিতাসি। ওীকফত্তোকছিমেবাহ-- দৈবাদেষ 
যৃমানয়োংপরাধঃ সমজনি। এযেইপরাধস্বয়| কর্তব্য ইতি 
গ্রিয়ন্ত বচ আকর্ণা মস্তকস্থ-শিথামণিসংযুক্তং ধূর্তায় তস্মৈ 
নমঃ, ইতি প্রণামবোধকাঞ্জলিং চক্রে ॥ 

১৭৭ শ্রীর। আহ হে সথে! সা মাং দুরাদ্বীক্ষ 
লীলাযুক্য়াহহ্ুলিমুদ্রযাইবগঠনং ভ্র/ঘয়তে দীর্ঘং করোতি। 

ময়ি প্রত্যাসেছুষি নিকটবতিনি সতি আদরবোধকং কর- 
যুগেনাঞচলিং করোতি। আপৃষ্ট। ঈযদ্বাকে/ন পৃষ্ট৷; ময়] 
হস্তেন 'পৃষ্ট৷ স| ৷ 

১%৮ | দূরাদেব মাং দুষ্ট] তয়া আসনাদুখিতম্, পশ্চা- 
্ায়ি নিকটং গতে সতি, ময়ি স্মিহা ভাষিণি সতি তয়া 
মন্দং যথ| স্তাত্তথ! কিয়ন্ত৷যিতম্। কথজুতম্? স্থধায়া মৃদু- 
ক্ষরণমিব | তত্তগর্ধাসনং ময়ি আরঢ়ে সত্যাত্মনঃ সৌভাগ্যং 

তয়৷ প্রকটিতম্ ! ময়ি তামাগ্লিন্ততি সতি তয়াপি প্রত্য।- 

শ্লিষ্টম, সা প্রত্যালিঙ্গনং কৃতবতীতার্থঃ। স্নদৃশশচন্দ্ৰাবল্য| 
অবামতা অকুটিলতৈবই ব।মত্ব্মখ্যাপঘৎ ৷ 

১৭৯ | শ্রীকৃষ্ণ স্ববলমাহ__হে সখে! স্বেন ময়ৈব কৃতং 

যদে।যং তমাচ্ছাদ্বয়িতুং তাং মানিনীং প্রতি তব মন্দিরে- 
ই্যানন্নঃ কথং ন ভবতীত্যহং যদ্যুচে, তদ! ক্রোধেনারুণা- 

পাঙ্গয়| তয়াপীদং বক্ষামাণং জগদে--হে ভগবন্ ! ধূর্তায় 

তুভ্যং নমঃ। বীতহ্বিয়ে নির্লজ্জায়ৈ মহামপি নমঃ । ত্বদুক্তি- 

অবণমেব মম নিৰ্লজ্জত্বচিহ্নমিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ 

১৮৭ | অথেতি। আমাং প্ৰেয়সীন।মুত্ৰুঠিতাদ্যবস্থ- 
ভেদেনাষ্টবিধত্বম|লঙ্ক।রিকৈরুচাতে। তেষামবস্থ।ভেদানাং 

লক্ষণকরণেনৈব নামান্তুপি জেয়ানি। তত্ৰাবস্থ৷ কু বিরহোৎ- 

কণ্ঠিতাদীনাং ক্রমে| যখ।__প্রাক পূর্বং গ।চ়ঃ গূর্বাচ্রাগো 

যস্ত|£ স| পশ্চাল্পবসঙ্গাপি প্রথমতঃ ক্রে।ধাধীনম।নজন্যাবিরহে 
সতি পশ্চাৎ কোপে শান্তে সতি চ কান্তেন সহ মিলনেন 
বর্ধিত উতকঠা যস্তাঃ সা বিরহোত্কপ্ঠিত। জেয়। ॥ 

১৮১ | ময়াছ্য কৃষ্ণে যোইনাদরো! বিহিতঃ, ন মগান্তঃ- 

করণং ছিনত্তি। মুমুস্তযাগ্নিঃ, মর্ম তাদৃশাগ্নিবৎ করোতি। 
হে স্নন্দরি! ময়! সহ তং শ্রীরুষ্ৎ সঙ্গময়স্ব অথবা, তেন 

সহ মজ্জীবিতং সঙ্গময়্ব ॥ (১৮২), 

১৮৩। সখ্য সহ কিংব। একাকিন্তভিসরতি। হে শ্যাম! 

তনূর্মম সখী ত্বামভিসতুং গাঢান্ধকারর।তৌ পাদার্পণারস্তে 
ত্বরাতিশয়াদব্া ীলবন্ত্রং অপ্তম্ । বস্তুন্তপ৷বরণে গতে সতি 

তমুকাধ্যাহন্ধকারোহপি গতঃ। ততোহাভস|রে মহান্ বিশ্ব! 
বভূব। পচাদ্ভাগ্যেন তন্তু দ্রেহশ্ত পীতবান্ত্যা বিশ্বমেব 

ইলাবৃভাগ্লিতং গীতব্ণমনূৎ | সসেরো নিকটবন্তিভূমেরিলা- 
বৃতসংজ্ঞ।। স| ভূমিঃ সুমেরোঃ পীতকান্তয। সদ| গীতব্ণা 

এবেতি। ততো গৌরবর্ণে বৃন্দাবন প্রদেশে তপ্ত! দেহস্ত 
গৌরতামিলৎ। তেন হেতুনা অলক্ষিতং ব্যাহত 

নিকটে আজগাম। ত্বদ্বিষিয়কপ্ৰেম্ণ এবেদং যশঃ ॥ 

১৮৪ | অন্যনায়িকাসক্তেন, অতএব নিশি তন্নিকটা- 

গননেহসমর্থেন শ্রীকৃষেন খণ্ডেতা সম্ভোগ।শা যস্ত| এবভূত। 

১ ৷ অনুকুলতৈব (খ,গ)। 
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যা প্রাতঃকালেইপর।ধমাজর্নার্থমাগতন্থ শ্রীকৃ্চস্ত সম্ভোগ- 

চিহ্থানি বীক্ষ্য কোপেন মানিনী বভূব, সা খণ্ডিতোচ্যতে ॥ 

১৮৬ এষ গীকষে| যামীতি কিমবাদ্ধীৎ, যদি অবাদী- 

তদ বিলঙ্বঃ বথমজনি? তন্মাৎ হে সখি ! তস্ত৷গমনে 

সন্দিগ্কাপি ত্বং মা ভূঃ। স তু নাগত এব, অধুন| কিং 

বর্তব্যং কথয়। তদানয়ন৷ৰ্থং ভবত্য| ঘসতে, কিংব। মং- 

প্রাণৈৰ্ব৷। ত্বং মত্গ্র।ণ।শ্চ এতদ্দ্বয়ং গ্রেম।স্পদত্েন মম 

তুলামেব। তথ| চ বিরহজালয়। স্থাতুমসমর্থাঃ প্রাণ| যদি 

মদ্দেহীদ্গতাস্তদ। মদ্বিচ্ছেদেন তব মহদ্ছুঃখং ভবিষ্যতি। 

অগ্ৰে) যুগ্মদ্গমনমেবোচিতমিতি ধ্বনিঃ ॥ 

১৮৭ | কোপেনান্তরিত| রহিত ॥ 

১৮৮ ৷ খানভদ্ষাথং তন্মন্দিরে গনত্ব। প্রণত্যাদিংপরং 

&ীকুষ্ণং কোপাবেশেন ব্বগৃহ।ন্নিঞ্ক'হুণ কোপে গতে সতি 

পশ্চাত্তপবতী স্ব সখীম৷হ--হে সখি! শ্রীকৃষ্ণ: ক গতঃ, 

নীঘ্বং তমানয়। ইত্যুক্তবতাীং বুখেশ্বরীং প্রতি নবী আহ-- 

অন্মাভিরিতি ৷ মারুতো। বসস্তানিলঃ; এত সৰ্বং সম্ভুয় 

মিলিত্ব৷ যদ৷ ত্বাং বিৱহিণীযুদ্বেজয়িত৷ উদ্দীশনত্বেন খেদায়- 

যতি, তদ! এব কোপ এব সকলং সম।ধানং করিত্তাতি। 

কিমন্ম(ভিনিকুষ্টটভিরিতি সখীনাম|ক্ষেপো। ধ্বনিঃ ॥ ১৮৯). 

১৯০| হে গক্বষ্ণ! ত্বমিমিত্তং যে তাম্বুলাদয় এতয়। মম 

সখ্য! সম্পাদিতাঃ, তব বিলম্বে সতি তে এব তাম্বুলাদয়স্ত৷ং 

বিতুদন্তি ব্যথয়ন্তি ॥ (১৯১), 

১৯২। পাণ্ডবদৰ্শন৷ৰ্থং কৃষ্ণে কুরুদেশান্ গতে সতি 

মৃহিষীণাং নয়নকমূললহরীকট।ক্ষাদিকং নাস্তাত | এবং বাঁণা- 

দের্গামবণমপি নাস্তি, কিন্তু ত। মহিম্তঃ পটেযু চিত্রপুত্তলী ২১ 

জড়াঃ সমভবন্। কথভূতাঃ? বিরহস্ত বৈধুধেণ প্র(তিকুল্োন 

তনবং কৃশাঃ ॥ (১৯৩), 

১৯৪ যন্তাঃ প্ৰিয়: গ্রায়ে। বাথশঃ সন আভাতি, স। 

শ্রীরাধিক। শ্রীরুষ্ণমাহ-_ইয়ং সখী ললিতা ম্মাত্যন্তপ্রিয়া, 

কিন্তু ত্বয়| কৃতং যদস্ত| বিড়ম্বনং তন্মৎগ্রেরিতং জ্ঞাত্বা ময়ি 

বৃথৈব জাতক্ুধামিমাং প্রসাদয়, প্রপন্াং কুরু। এবং কামে৷” 

নমত্তেন ত্বয়| খণ্ডিতমস্ত। বেশং পুনন্তমেব রচয়েতি রাংয়া 

নিয়ৌজিতে| রূসিকাগ্রণী; প্রীকুষ্তস্খা তথা চকার ॥ 
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১৯৫-_-১৯৮। সত্ব ইতি শ্রীকুষ্ণসম্বদ্ধিচেষ্টোখভাবৈ- 
রাক্রান্থং চিন্তং সন্ধম্, তন্মাজ্জাতাঃ সব্বজ! ইত্যর্থঃ ৷ অন্গজা 
ইতি নেত্রান্ত-ভ্র-প্রীবাভঙ্গ্যাদীন!ং ততসুচকত্বান্তেভ্য এবা- 
দেভেযে জাতাঃ প্রতীতা ইত্যৰ্থঃ, ন তু বস্তুতোহঙ্গজ|:,-- 

সত্বঙ্দ৷ ইত্যুক্তত্বাৎ। অযত্বলা ইতি শোভান্তৰ্থং বেশাদি- 

প্রযত্লুভাবেইপি শোভাদয়ঃ স্থ্যবিত্যৰ্থং | ইমে ভাবাদয়েইনু- 

ভাবান্তির়ন| ভবন্তি, তেহন্নভাব| রসাভিব্যপ্তক| গৌণ। এব | 

অলঙ্কারাস্ত রসাভিব্যপ্তকত্েহপি স্বতঃ সমৰ্থাঃ, রসোতৎপত্তৌ 

তেষাং গ্রাধান্যেন ভানমস্তীত্যর্থ: ॥ (১৯৯), 

২০০ | যেয়ং রাধিক। বাল্যে যেন কৃষ্ণেন সহ ধুলি- 

কেলিম্ভিব্যাপ্য শতশঃ কলহায়তে স্ম, পরস্পরং হস্তাভ্যাং 

তাড়নেন যত প্র।গল্ভ্যং তেন চারু যথ| স্তাত্তথ!, সা রাধিকা 

অধুন| বয়ঃসন্ধৌ তং শ্রীরুষ্টমপূর্বমিবেক্ষমাণ। সতী গণ্ডয়োঃ 

পুলকরূপ-মণ্ডনিক|ং৪ ভূষণং তনোতী তি পৌর্ণনাসীবাক্যমিদং 

জ্ঞেয়ম্ ॥ 

২০১। বাপ্যাং জল।শয়ে এতানি প্রত্যক্ষবিষয়ীভূত৷নি 

কমলিনীবিপিনানি বাল্/মভিব্যাপ্য যানি শ্রীরাধয়! কলিতানি 

ৃষ্টানি, তান্যেব। এবং কমলিন্য।ঃ কমলবূপাননেষু বিদ্যমান! 

এতে মধুপা বাল্যে দৃষ্টাস্তে এবাদ্য বয়ঃসন্ধৌ কিং নাকর্ষতীতি 
চিত্ৰম্ ৷ দেহস্থানীয়! কমলিনী মুখস্থানীয়ং কমলং কৃষ্ণস্থানীয়ে৷ 

ভ্ৰমরঃ ৷ অল্মদেতে উদ্দীপক! ভবন্তি ৷ 

২০২ | অসৌ ভাব এব বয়স আধিক্যে কমপুযুত্কৰ্ষং 

গ্রাগ্য হাবো ভবেৎ। পূর্বাগেক্ষয়। অত্র নেত্রাদেবিকারা- 

ধিক্যং বোধ্যম্ | এবমুত্তরোত্তর-হেলাদাবপ্যেবমেব জ্ঞেয়ম্ ॥ 

২০৩। সা রাধিক। কিঞ্চিচঞ্চলেন এবং কিঞ্চিদলমেন 

মন্থরেণ চাক্ষ। শ্রীকুষ্ণশ্ত যদ্ধদয়ং বিভেদ, তেন বিদ্ধহ্ধদয়স্তয 

ছদ্ররূপমার্গেন তস্য! রাধায়া হৃদয়েন সহ নবান্ুরা গন্তস্ত 

গ্ৰীকৃষ্ণস্ত)ত্ত:করণং বিবেশ | তথ| চ শুষে! রাধিকায়া 

নেত্রভঙ্গীং বীক্গ্য তন্ত। হদয়েন সহ স্ববিষয়কানুরাগে। জাত- 

ইত্যন্তঃকরণে নিশ্চিকয়েতি ভাব: ॥ 

২০৪। হাব এব পূর্বাপেক্ষয়াধিকাভিব্যক্তবিকারঃ সন্ 

হেলা কথাতে ॥ 

২০৫] ললিতা শ্রীরাধামাহ_হে সখি! অদ্য সুবল- 

১ | অতে| (4); ২। পরায়নতাদি (বগ) ৩। চিত্রা ইব (ক); ৪। -সওলিকাং (৭) । 



৪৬ 

মুখান্ময়া শ্রুতং কুত্রাপোকান্তে ত্বয়া দৃষ্ট: শ্রী বিক্ষিপ্ত 
ইব বভূব ৷ সম্প্রতি ভোজনম্, সথিভি: সহ খেলনম্, গো- 
চারণাছ্যেতৎ সৰ্বং কিমপি তস্মৈ ন রোচতে। অত এতা- 

দ্শোইসমঞ্জসস্থয়| কথং কৃত ইত্যুক্তবতীং ললিতাং প্ৰতি 
শ্রীরাধা আহ-_অত্যন্তরহন্স্থলে তমেকমপি অহমপ্যেকা। 

এবং তন্ত দর্শনে উংস্থকাপি, তথাপি তন্ত ক্লেশো ভবিষ্য- 
তীঁতি বুদ্ধ নাপশ্ঠম্। কিন্তু মদর্জনমমানয়ন্ মত্কটাক্ষ এব- 

নর্থকরীত্যাহ-_-তং কোমলত্ং সাঁহসেন হন্যাৎ ময়া কিং 

কর্তব্যম, ত্বয়ৈব বিচার্যতামিতি ভাবঃ ৷৷ 

২০৬] এতৈুর্তা হেলৈব শোভা ভবেৎ ৷৷ 

২০৭| নবীনে| বেষঃ, প্রতিঙ্ষণং নবং বয়: | এতানি 

তস্তা| রাধায়াঃ গীকনুষ্ণবিষয়কান্টরাগরূপসরস্তাং সততাবগাহে 

সতি বেশবয়োলাবণাদীন্ঠতিধোতান্সাজ্জলানি ; এবং নির- 

বিলান্তল্লত্বাদিদোষরহিতানি বভূবুরিতার্থ ॥ 
২ ৮। মন্মথস্কাত্লুদ্ৰেকাদুদ্দীপিতা ছ্যুতি্যস্তাঃ সা শোভৈব 

কাস্তিরুচাতে ৷ 

২০৯। “শীকষন্য়ান্মক্লিষেধমনাদৃত্য কথং দৃষ্টা, তদা তৎ 
ফলমগি ভুঙ্ক্ষ’ ইত্যুক্তবতীং সবীং প্রত্যাহ-_কো বেদেতি ৷ 
গ্রেঙ্ে।লিভিঃ সর্বত্র গ্রসরভিস্তশ্ত পরিমলৈ: খ্যামন্বরূপো রসঃ 
ময়! দৃষ্টঃ ॥ (২১০), 

২১১। পোঁ্ণগাদী আহ-_হে রাধে! তৎ প্রোঁটবয়সো- 
পি ছুঃসহঘন্টরাগভর-ক্ষমত্বং কেনাপি গুধিনা তব নবীনং 
বয়োহধ্যাগ্য এবমকারি। কিং কুতগিত্যপেক্ষায়ামাহ- যেন 
কটাক্ষরূপা ভূমিঃ এসব এব গ্রস্থতিকাল এব!শরন্ি্ধেিতা 
অকারি। তথা চ কটাঙ্গস্তারস্ত এবাশ্রজলৈঃ সৰ্বং প্রাবিত১- 
মিতি ভাবঃ। এবং কুচরূপরদ্খনিঃ, উচ্ছাস এব উদ্গম 
এব কামগ্রতপ্ত। অকারি ॥ (২১২), 

২১৩ | অহেতৃহার্দং বেশাদিহেতুং বিনৈব হৃদয়্গমম্, 
অতএবাকৈতবগকুত্রিমম্॥ (২১৪২১৭). 

২১৮ শ্রীকুষ্ণস্ত নবযৌবন-পূর্ণী কাঁগীয়ং বাগী, ন ত্বত্র 
__ নিমজ্জনেচ্ছাং করোমি, কিন্তু অলজ্জং যথা স্াত্তথা হা 

প্ৰিয় হা প্রিয়েত্যচ্চে: ক্রন্দিতুং কমপি কালগিচ্ছামি ॥ 

শ্ীন্তরীলুচবাধ্িনী [ পঞ্চমকিরণঃ ২০৫-২৩০ 

২২০ | গীতবসনমামুচ্য নিতম্বে বদ্ধ; এবং বনম|লিকাং 

কণ্ঠে বন্ধ৷ রভসাং কৌতুকাৎ স্বীয়াঙদ্গমদদকেন স্বাঙ্গেন 
মথীভ্যে। গোপয়িতুমিয়েষ এচ্ছং ॥ 

২২১। কুবলয়েতি__ইয়ং সখী শ্রীরু্* ইব সহজপ্তাম| 
জ্ঞেয় । তাং বেশাদিনা কুষ্ণারুতিমুপকল্পা দ্বেধা বিভক্তং 
প্রমোদং গীকনষ্ণালিঙ্গনস্থখং সখ্যালিঙ্গনস্থখঞ্চোপলব্ধবতী ॥ 

২২২। রাধা শ্রীকষ্ণস্ত সীমন্তে চারু যথা স্থভথ। বেণীং 

ববদ্ধ। স চশ্রীকুষ্টোইপাস্ত। রাধায়। মৌলিং মস্তকভূষণ- 
ডাং শিখগুপিচ্ছ!দিভির্ববন্ধ। দ্বাভ্যামিতি_ বাঁধ! আত্মানং 

শ্রীকৃষ্ণ মত্বা শ্ৰীকৃষ্ণ কৰ্তৃকৌন্ধত্য|দিন| রতি-বিশেষ-জন্য- 
প্রমোদোহলভ্যত । এবং শ্রীরু্জেন।প্যাত্মানং রাণিক।ং মত্ব| 

রাধাকর্তৃক-বাঁম্যাদিন| রতিবিশেষজন্য ্রমোদে হল ভাত ॥ 
২২৩। দয়িতশ্ত শ্রকৃষ্ণন্ত দর্শনে সতি যান দানং মুখস্ত 

নেত্রয়োঃ স্বাভ।বিককৰ্মণ|ঞ্চ বিশেষে। বৈলক্ষণাং বিলাস: ॥ 
২২৪ | যোধিতাং মুকুটস্থমণিবর। ইবাছন।ঃ গ্ৰীকনফ্ণস্ত 

মহিষাঃ সুর্যোপরাগে কুরুক্গেত্রমাগত্য শ্রীরুঞ্চে নিখাতানি 

নিঙ্গিপ্তানি ঈঙ্গণ।নি যাভিবর্থাদ্দূরাদে শ্রীকৃষ্ণ দৃষ্ট। মণি- 
ময়যানতো রথাদ্ভুমাববরুরুহঃ। কথভূতাঃ ? চামরাদিযুক্ত- 

পরিচাবিকারূপপরিজনৈঃ সংবীতা ব্যাপ্তাঃ। পাত্রী ক্ষুদ্র- 

পাত্ৰম্, শিরসি ধৃতচ্ছত্রৈঃ পটরঃ ॥ 

২২৫। একয়া সখা! ছ।য়ানিমিত্তং মূর্যি ধৃতং বন্ত্রঞচলং 

যস্তাঃ সা, এবমন্তয়| সখ্য! দলমালয়। পল্লবশ্রেণ্য। সংবীজ্য- 

মানা ॥ 

২২৬। রাধিকায়।ঃ স্বভাবতোইবস্থিতিধৌবন।দিমরভরে- 

গ!লম্থযুক্তা ভবতি। শ্রীরষ্ণশ্ত দর্শনে সতি গুরুতাং নালম্বতে, 

কিন্তু সম্তমযুক্ত৷ ভবতি ৷ এবমস্য| গতিরপি স্বভাবতে] মন্থর! 

ভবতি, শ্রীকুষ্ণদর্শনে সতি ক্রমাদীষদের ত্বরতে। এবমব- 

লোকনমপি স্বভ।বতঃ সলীলং তপ্ত দর্শনে সতি কদাচি- 

ন্নমৃতি, কদাচিদ্বঙ্কতে, কদাচিচ্ছদ্ধতে = ॥ (২২৭,২২৮, 

২২৯ | অভীষ্টেংপি বস্তুনি গৰ্বেণ হেতুন| অনাদরো! 
বিব্বোক উচ্যতে ৷ 

২১০ বপুষে| যঃ সহজগন্ধন্তদপেক্ষয়|সুলেপনস্ত গন্ধো - ২১৯ বেশাঁদিভিঃ কান্তস্তানুকারিত! সদৃশীকরণং লীলা॥ নানঃ) এবং বপুষঃ সৌন্দধাপেক্ষয়| ভূষণস্ত সৌন্দৰ্য ন্যনম্! ন === 

১৭ বাপু: (ক) 
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অতো দেহে তততদ্বস্তনে। দানে স্বাভাবিক-সুগন্ধসৌন্দ্য়ে|“ 

হরণ এব স্তাৎ, অতস্তেযু তন্য। অনাদরস্তথপি সখ্যাঃ 

প্রেমৌপরোথেন তানি বভার। অলঙ্কারাদীনামধারণে বয়ং 
দরিদ্র। ইতি জন| বক্ষান্তি, অতে| লে।ক।রোবেনৈব সথীন।- 

শাগ্রহো জ্ঞেয়ঃ ॥ (২৩১), 

২৩২ | রতা রন্ভেহমর্ষ(দিভিমিলিতৈরেতৈ: কিলকিঞ্চিত- 

মিযতে৯। তথা চ রমণার্থং শ্রীরুষ্ণেন স্বাভিলাষে প্রকটী- 

কুতে সত্যগর্য-হাস-বিত্রাসাদীনামেকশ্মিন্ সময়ে মিলনমেৰ 

কিলকিঞ্চিতমিত্যাৰ্থঃ ॥ 

২৩৩ | অস্ত! রাধায়। মৃহত্যভিলষেহগি জ্র'ল্লী অরালা 

কুটিলেত্যনেনামর্যঃ। স্বহত্তাভ্যাং শ্রক্ব্চস্ত করকমলরোধনেন 

নেতি নিষেদঃ| এত২ সৰ্বং শ্রীরুষ্ণোপরি কন্দর্পস্তানগ্রহে 

কারণমিব।ভূদিভার্থঃ ॥ 

২৩৪ | শ্রীকৃষ্ণন্ত কথাদর্শনাদিযু জাতেষু প্রাদুভূতে। 

যে। ভাবস্তেন ভাবেন ভূগং কন্দর্পস্ত!বেশেন ব্যাকুলং মনে। 

যন্তাস্তস্তাঃ শ্রীরাধারাঃ শ্রীকৃষ্ণেন সহ সঙ্গার্থং স্বাভিযোগরূপং 

কর্ণকগুয়নাদিকং মোট্টায়িতং সমাখ্যাতম্॥ 

২৩৫। বন্ধ৷রশব্দবিশিষ্টং চঞ্চলকঙ্কণং ধুতিবতে। বাম- 

হস্তস্তে।ৎকন্পেন বিশিষ্টমা কনিষ্ঠাদুল্য। কর্ণকঙুয়নং বিদধতী 

রাধিক| কন্দর্পগ্ত সেনা ইবাদ্য কন্দৰ্পযুদ্ধেইস্ম৷কমেব জয়ো 

ভবিষ্যতীতি জয়সূম্পত্তি-দুচকং কর্ণকগুয়নমিষেণ ঘণ্টানাদং 

ব্যতনোৎ ॥ 
২৩৬। প্র৷তঃকালে বাহুদ্বয়ীমুমীয় জূন্ত।রস্তপুর£সরং গাত্র" 

মোটনং বিদধতী রাধিক| উরোজযে রাত্রিসন্বন্ধিনখগ্তন্ত 

গাতুমোটনসময়ে ব্যাদানেন মুখপ্রসারণেন যৎকিঞ্চিৎ দুঃখ- 

ব্যণতকং দীনমাননং যন্তস্তখাভূত৷ সতী গাত্ৰমে৷টন সময়ে 

স্তনয়োঃ শোভাং দৃষ্ট। তৎল্পর্শে ব্যাকুলচিত্ত্ত শ্রীকৃষ্ণ 

পাণিদ্বয়ং পুনর্বধক্ষতং ভবিষ্যতীতি বুদ্ধ্যা ব্যাকুল! স| নানা- 

নেত্যুক্ত| স্বপাণিভ্যাং দধে ৷৷ 

২৩৭ গ্রীর।ধিক। দক্ষিণহস্তাকৃষ্টেন পটাঞ্চলেন মুখাঘুজং 

ংগোপায্যেতি লজ্জাবতীনং ভূত্তা সময়ে স্বভাব এবায়মিতি* 

জেয়ম্ ৷ পটাঞ্চলেন কীদৃুশেন ? তঙ্গনাতিস্থক্মেণাত এব ভৃম্তা- 
=== "= পাতিছিল ৰ ইডি 

সু 'লঙ্জাবতীনাং,....ভাব এবায়মিতি? ইত্যত্ৰ ‘লজ্জাবতীনাং নায়ং জন্তারভ্ত নময়ে, 

রী ু বাধ্ধিনী ৪৭ 

রস্তসময়ে সর্বতঃ প্রদরণশীল|ভিৰ্দন্তজোযোংস্নাভিঃ স্নপিতেন 

লীলয়া কিঞ্চদুল্লাসিতা২ কন্ধর| যত্ৰ তদ্যথ| স্তাত্তথাইজৃত্তত। 

ভৃম্তাকালে শব্দত্ৰঃ়ম৷ই--মুদুকলৈৰ্যংকিঞ্চিৎ কল শৰ্ৰৈস্তথ। 

বামহস্ত্াুলিদ্ষমক হছে।টিক।শবৈশ্চ | কীদূশৈঃ ? চলকস্কণ- 
স্বনসখৈ: | ছোটিক|-শব্দসময়ে বামহস্তস্থকঙ্কণশব্দোহপি জাত 

ইতি জ্ঞেয়ম্ ৷ 

২৩৮। মোট্টায়িতায়| গাত্ৰমেটনযুক্তায়| অন্ত। রাধাযা 

হৃস্তদ্বং্ং মূর্ধোপকণ্ঠে মস্তকোপরি আলম্ুযুক্তং যথ| স্যাত্তথ! 

উচ্চীকৃত্য মুখচন্দ্ৰগ্ত পরিধিরিব চন্দ্রণিকটবত্তি-মণ্ডলমিব 
ভাতি। দোদ্বন্বং কীদৃশম্? বলয়িতং বলয়াকারং পুনশ্চ 

পরম্পরং সংসক্তৌ৷ প|ণী যত্র তথাভূতং কন্ঠ পৃষ্ঠ ভাগল্তৰিক- 
পদাৰ্থস্তম্য য| ভ্ৰমণভঙ্গী তশাঃ সঙ্গি যথ| স্তাত্তথ|। আলম্ত- 

ত্য।গসময়ে ত্ৰিকযুক্তস্ত মন্তকন্ত ভ্রগণং ভবতীতি জ্ঞেয়ম্ ॥ 

২৩৯ । স্তনগ্রহণেহধরপানাদে চ শরীকৃষ্ণেন চেৎ ক্ৰিয়ম।ণে 

২৪০ | পটাং কঞ্চুকীং দূরীকৃত্য স্তনরূপকনকঘটাং শ্রী- 

কৃষ্ণে বহু যথ। স্তাত্তথ| স্পৃশতি সতি কুটিলভ্ররিয়ং রাধ। 

অনরস। রুক্ষা৩ বাণী যত্ৰ তথাভূতং যথ। স্তাত্তথা ক্ষায়িতা 

দুঃখিত! আসীৎ। কথন্তু তা? কৃষ্ণকতৃকিপাণিরোধাৎ কৃতক- 

রুষ। কৃত্রিমক্রে।ধেন পরুযা কঠোর] ৷ 

২৪১। দয়িতন্ত শ্রীরুষ্ন্য স্বনিকটাগমনে কিংব] স্বস্তা 

গীকৃষ্ণনিকট|গমনে বর্মণি হর্ষর।গাদেহেঁতোর্য। ত্বর| তয়! 

হারাদিভূযাণাং স্বস্থান।দন্তস্থানে ন্যাসে। বিভ্ৰম: 

২৪২ | কিমধ্ৈরিতি। শ্রীকৃষ্ণেন সহ সন্দোংসবকর্মণি 

প্রীরাধিকায়।ঃ কণাগ্যনদৈঃ পরম্পরং হার।দিরপ-স্বন্থবিভবৈঃ 

করণৈঃ কিং এণয়স্থচকগ্রসাদে। ব্যাতেনে ॥ (২৪৩), 

২৪৪ পুষ্পশয্যায়। উদরস্ত সন্গেনাপি বপুদু নমিত্যনেন 

ুষ্পাদপ্যন্ত সৌবুমার্যমায়াতমিতি জ্ঞেয়ম্। ইতি রাত্রি- 

সম্বন্ধিকন্দ্পক্কীড়াজন্তায়ামেন বিশীৰ্ণচিত্ত৷ অসৌ আলহাদূরী- 

ক্রণার্থং সখীবুদ্ধ্য৷ ৷ 

২৪৫ | সৌভাগাযৌবনা্যহস্কারেণ জাতে! যে৷ বিকার! 

স মঃ ॥ 

অগি তু স্বভাব এবায়মিতি ‘খ'-গর্থস্ত পাঠান্তরম্। 

১। -মুচ্যতে (থ); ২। -দুচ্চাৰৃত| (খ); ৩ ৷ কাক্ষর! (<) ৷ 



৪৮ 

২৪৬ | শ্রীর!ধিকা ললিতামাহ_হে আলি! কলা- 

বৈদগ্ধ্যানিযুক্তা ভির্গো পীভিঃ কর্রাভিদু্তীভিদ্বারভূতাভিরেব- 

মাত্মগৌৱবাঁণ।ং সম্প্রয়োগৈরন্তদ্বার! সম্যক কথনৈরপি করণৈঃ 

কৃষ্ণঃ স্গময়িতুমপি ন শক্যঃ; কিং পুনঃ প্ৰীকৃষ্ণেন সহাসাং 

বিলাসবার্তীপি। অপ্যর্থে চকার:। তাসাং সন্ম গন্তং ময়! 

গ্রাথিতোইপি স মদ্গৃহাৎ ক্ষণমপি নাপৈতি, ন গচ্ছতি 

কথমিত্যস্ত কারণং বদ ৷৷ (২৪৭), f 

২৪৮। অন্তবেলং প্রতিক্ষণং ময়! সংগ্রার্থাম।নাপি বক্ত,- 

মিষ্টামপি বাণীং শ্রীরাধা ন বক্তি ৷৷ (২৪৯), 

২৫০। প্রীরুষ্ণবিচ্ছেদে কণদর্পবিকারজচেষ্ট। তপনমুচ্যতে ৷ 

২৫১। বহিরীহগাণৈ: ক্রিয়মাণৈশ্চন্দনলেপাদি-শীত- 

গ্রয়োগৈরন্তর্গতঃ ঠীকনষ্ণ বিরহজন্য-কন্দরপদাহে। বর্ধত এব। 

তত্র দৃষ্টা শথঃ--মম্পুটস্থপিত্তল|ি-বস্ত,ন|ং দ্রবীভাবরূপগাঁক- 

জনকে! বহ্ির্হিরগ্রকাশী সন্ন্তরেবাতিশয়েন প্রকাশতে। 

অত্রাপি বহিবিলেপৈঃ সম্পুটস্ত৷ দৃঢ়ীকরণার্থং মৃত্তিকাভিঃ 

পুনঃ পুনঃ ক্ৰিয়মাণৈরপি বহিধিলেপৈরিতি ৷৷ (২৫২), 

২৫৩। গীকষ্ণেন মহ কৌতুকার্থং শ্রীরাধিকা তমাহ__ 

হু মাতরিতি। ব্রজবাসিনীনাং বিস্ময়দর্শনেন স্বভাবোক্তি- 

রিয়মূ। হে কৃষ্ণ! তবান্তঃকরণাদ্বহিঃ ক! এতি? শ্রীকৃষ্ণ 

আহ-হে প্ৰিয়ে ইতি। প্রীরাধিকা আহ-_নেয়ং মতগ্রতি- 
বিশ্বরূপা, কিন্তুন্তা এব। পুন: শ্রীরুষ্চ আহ_যদি তব প্রতি- 

বিদ্বকৃপ| ন ভবতি, তৎ কিং তব তুলাং চেষ্টতে ? ত্বং যথা 

হস্তাদিচালনং করে|ষি, তথেয়মগীতি ৷ পুনঃ শ্রীরাধিক। আহ 

=ইয়ং ধূ্তা স্বস্ত প্ৰতিবিদ্বত্বখ্যাপনায়ৈব মক্তুলযং চেষ্টতে 
ইতি কুত্রিমভিয়মাপ ॥ 

২৫৪ | যাং লক্ষ্মীরেখারূপাম্ ; ত্বমুদ্বইন্ ॥ 

২৫৫ | নিধুবন-শব্দঃ স্বীপুরুষয়োঃ কা মক্রীড়া বাঁচীতি স্বয়ং 

জ্ঞাত্বাপি কৌতুকার্থং গ্রীরাধিকা আহ--হে সখি! অস্মাভিস্ত 
বু্দাবনাদিকং জ্ঞায়তে, কিন্তু নিধুবনসংজ্ঞং বনং কুত্ৰ বর্ততে? 

যদৰ্থম্_নিধুবনমইং ক্দা প্রাপ্গ্যামীত্যুৎ্কঠয়। নিধুবন- 

৷ প্রাপ্তর্থমূ ৷ 
২৫৬ বিঘগৃবিলে!কনং চতুৰ্দিক্ষু বিলে|কনম্ | 

১৫৭ কিন্ধরীকরগতে দর্পণে স্বমুখং বীক্ষমাণা, তথা 
AL 

সখীভিরপি মিথে| রহসি দিত্র৷ভিভূৰখিণৈঃ ক্রিয়মাণো! মণ্ডন- 

শ্রীন্রীন্ুবোধিনী [ পঞ্চমকিরণঃ ২৪৬-২৬৭ 

প্রকারে! যস্তাস্তখাভূতা রাধা অর্ধ বিভূষিতৈবাসনাদুখায় 

পরিতশ্ততুদিক্ষু দৃশং ব্যাপারয়ন্তী সতী দৈবাদ।গতং কষ 

দৃষ্ট | সম্পূৰ্ণভূষা অভবৎ ৷ ভূষাফলেন গ্ৰীকৃষ্ণক্তৃকদৰ্শনেনৈব 

ভূষায়াঃ পূর্ণত্বং জাতমিতি ৷৷ (২৫৮). 

২৫৯ | নন্দনন্দনঃ পথি রাধিকাং দদর্শ॥ (২৬০), 

২৬১ | বীৱাধিকায়| যৌবনজন্যাগর্বোখম।কস্মিকং হস্ত 
দৃষ্টা সখাঃ পপ্রচ্ছুরিত্যাহ_আপৃষ্টেতি। সধীভিঃ কর্ত্রাভিঃ 
শিরমঃ শপথৈরাপৃষ্টে। হেতুর্যন্ক, তৎ শ্মিতমরে|চত। অন্রোৎ- 

প্রেক্ষামাহ__অন্থঃগ্রফুলপন্তী য| অন্থরাঁগলতা, তন্তা| দেহাদেকং 
প্রস্থনমিব।৷ 

২৬২। কুতোইপি যথ।কথঞ্চিৎ কারণাদপি শ্রীরুষণস্তাগ্রে 
ভয়োদয়শচকিতম্ ॥ 

২৬৩ | মুখমন্ মুখে পতন্তং ভ্রঘরমিয়মধো মুখী সতী 
করেণ বারয়ন্তী পণ্চান্মুখং বিহায় কবে পতন্তমালক্ষ্য তেন 
ভ্রগরেণ।ভিভূতং তমপি করমপি কুণিতজ্রঃ স| ধুনীতে 
কম্পয়তি। তত্রে।প্রেক্ষামাহ__স চ করশ্চ কন্ষণানাং বন্ধতৈঃ 
করণে রুষমভিনিন্ে, ক্রোধাভিনয়ং চক।রেত্যর্থ; ৷ 

২৬৪। চঞ্চলশ্ামভূজবয। ইব ভ্দিরবস্তামেবভু তাং বেণীং 
পৃষ্ঠদেখাৎ সকাশাদ্বম্ধন্ধং সনলিতং যথা স্তাত্তথে৷পনীতাং 
প্রাপ্তামালোক্য এষা কৃত্রিমশঙ্কাব্যপ্ত-ত্রাসং যথ| স্তাত্তথ| 
সর্পন্য-ভয়নিবর্তকং শরীরুষ্ণমুপজুগুহে, যতঃ কালিয়-সপস্ত 
দ্রোহিণম্ ৷৷ (২৬৫). 

২৬৬ অকম্মাদেকং রম্ণীয়ং সুগন্দিপুষ্পং দৃষ্ট। ইদং পুষ্পং 
মমৈবাদৌ গ্রহীতব্যমিতি যস্তত্ৰ পুষ্পেইহংপূরৰ্িকাকৌতুকণ্তেন 
হেতুন৷ রাধায়াঃ শীঘ্রগতি-ভঙ্গা। কৃষ্ণমপু]ল্লজ্ঘা কৃষ্ণোহপি 
রাধামুল্লজ্্য শীঘ্রগমনেনো ্ লজ্বনসময়ে পার্শ্ব সংঘট্টনেন জাতা 
য| সুনহতিঃ শুনঘাত্তয়াসৌ শ্রীরুষ্ণ পরিভূতোহকারি ৷ 

২৬৭। যেইষ্টাবিংশতিরলঙ্কার| উক্তান্তেযাং প্রত্যেক 
সৃপ্তবিংশত্যলঙ্কাৱৈঃ সহ যোগে সতি অনী অলঙ্কার। রস- 
বাণধিসংখ্যকাঃ (৭৫৬) স্থাঃ। যথ। ভাবে ভাবরহিতানাং 
হাবাদীনাং সপ্তবিংখতের্যোগঃ, যথ| চ হাবে হাবরহিতানা- 
মিতি স্বম্মিন্ স্বস্ত যোগাভাবাৎ সপ্তবিংশতাত্যুক্তম্ ! তে 

_ গ্সবাণধিসংখ্যকাঃ (৭৫৬) অলঙ্ধারাঃ কেবল! এব। এব- 
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মিদিতসহিতাশ্চ যদি ভবস্তি, তদ| পকশ্ষেন্দিদবন্দুমংখ্যক| অপি 

ভবন্তি (১৫১২) ৷ 

ননু বয়ঃসন্ধৌ ভাবস্তোদাহরণং দত্তম্, তদপেক্ষয়া ধিক- 

বয়ন হাবোদাহরণম্। তদপেক্ষমাধিকবয়স্তে হেলায়াঃ। এবং- 

ক্রমেণ ভিন্নভিন্নকালে গাছুভ তানাং ভাবাদীনাং কথং সান্ধ্য 
নম্তবেদিতা।হ_-ন চেতি। তত্র সমাধানমাহ_-যত ইতি ॥ 

২৬৮ | তথ। হীতি। হে হৃদয়! ত্বয়| পত্রিকাদেরপেক্ষা 

ধন্ন বারচি, এবমই্বোঃ সার্ঘং শ্রীকুফে রাগোইস্টচিত উচিতো 

বেতি বিচারোহপি যন্ন অতনি, তথা মাধবে যন্ধয়।সুরক্তম্, 

এতং সৰ্বং যুক্তমেব ; কিন্তু যুগপদেকস্মিন্নেন কালে মনোভুঃ 
কন্াৰ্পে! ভাবহাব।দিসৰ্বশৌবমান্ধীদ্ ব/ক্তং চকারেত্য চর্ম ॥ 

_২৬৯। ঘৈরিদিতৈঃ করণৈরেষ।মলঙ্কারাণামি্সি তসাহিত্য- 

মিঙিতরাহিত্যমিতি দ্বৈবিধ্যমপাকৃতম্। মুগ্ধাদীনামিতি_- 
ুগ্ধায়! ইর্দিতানি ভিন্ন'নি, তথ। মধ্যায়া অগী্গি তানি 

ভিন্নানি। এবংক্রমেণের্দিতানি ভ্রিবিধানি, ন তু গ্রত্যেক- 

মিত্যেকস্ত। মুগ্ধারাঃ সর্ঝ।ণীর্দিতানি তখৈকস্ত। মধ্যাযাঃ সর্বাণী- 

দিতানীত্যেবংক্রমেণ, ন তু ত্ৰিবিধানীত্যৰ্থঃ ৷ 

২৭০,২৭১ ৷ জীক্ফেন দৃষ্ট৷ মুগ্ধ| মন্দাক্ষং লজ্জ৷ং তনোতি, 

তথ| সম্মুখমপি নৈবেক্ষতে, কিন্তু প্রচ্ছন্ন যথা স্তাত্তথা তৎ- 

গ্রতিমাং চিত্রপটে ঈক্ষতে | তটস্থলোকৈঃ শুকৈবা কথা- 

মীনায়াং শ্রীকৃষ্ণকথায়াং কৰ্ণদ্বয়ং দত্তে, কিন্তু লজ্জয়| কথ।বক্তরি 

মেত্রদ্বয়ং ন দদাতি, অপি ত্বন্তত্র নেত্ৰে যচ্ছতি দদাতি ॥ 

২৭২ | অন্যৈঃ কখিত।ং৯ শ্রীরুষ্ণকথামন্যযত্র দত্তেক্ষণা 

সাকর্ণনতি শৃণোতি, পটে চিত্রিতং শ্রীরুষ্*খরীরং পশ্যম্ভী স| 

জনৈৃষ্টি। চেলচ্তে। অস্তাং শ্ৰীকৃ্ণানুরাগাঙ্কুরে। বাঁজং বিনৈব 
কুতঃ সকাশাদ্।বিরেতিঃ আবির্বভূব ॥ 

০২৭৩, ২৭৪ । সংমনক্রিয়। বন্ধনক্রিয়।। হেতুং বিনৈব 

মধুরাক্ষরঃ সংবাদঃ, মন্দনন্দঃ পরিহাসঃ, অকাণ্ডেইনবগরে, 

মোচনবন্ধাদেঃ কারণং বিনৈবেত্যৰ্থঃ ॥ ৰ 

২৭৫1 কয়াপি ত্ৰজন্ধন্দৰ্য৷৷ উল্লা্ত মধ্যদেশাৎ কিঞ্চি- 
ছুখাপ্য নীবী পুনরাববন্ধে ॥ (২৭৬), 

২৭৭ | মুখকমলে পতন্তং ভ্ৰমরং শিরঃকম্পনৈঃ করণৈ- 

সতী ক্ষিপন্তী কাচিদ্বভৌ , কন্মৰ্পত্ত বিলাসভরৈঃ আন্ত! হি 

| 
১। কথ্যমানাং থে) ১-২। কুমাৰ৷ (খ) ৷ 
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ইব, যথ| কম্চিচ্ছনঃ আন্তঃ সননন্তন্ত স্বন্ধমবলঙ্বতে, কদাচিৎ 
ছুঃসহেন ভারেণ শিরঃকম্পনং করোতি চ তদ্বদিত্যৰ্থ: ॥ 

২৭৮ | অন্তরানন্দামে।দেন সন্গ্রামাদীনাং পরিষ্কারেণ 
কণ্ঠপ্ৃশ| কাকলিকয়। মধুরা ফুধ্বনিনা) এবমনাবিষ্কৃতৈৰৈঃ 
স্পষ্টমনচ্চ। রিতৈবর্ণৈন্চ করণৈৰ্ললিতং যথ| স্তাত্থ| গায়ন্তী 

রাধ| শ্যাময়! নিহিতৈঃ কুরুবকৈঃ ঝিটিপুল্পৈঃ অং হুজ্যতে, 
কর্তরি যক্। ক।৷কলিকয়েতি, অনাবিদ্কতৈরিতি পদাভ্যা মেতদ্- 

গানং নিকটবর্তিসহীনামেব কর্ণগ্রাহ্ম্, নান্েষামিতি জ্ঞেয়ম্। 

কথভ্তৃতা? গানে সাহায্য ৰ্থং ললিতয়। দত্ত! শ্ৰুতিধস্যৈ স। 
অষ্টাদশ শ্ৰুতয়স্ত কফ-বত-পিন্তবতাং গ্রারুতানাং কণ্ঠেযু 

ন স্ফুরন্তি, কিন্তু তদ্রহিতান।ং গোপীন।ঘেবেতি বোধ্যম্ ৷ 
(২৭৯, ২৮০), 

২৮১ । যথ| জনস্তাগ্রে স্থৰ্যশ্চেত্তদ| ছায়া পৃষ্ঠদেশে বর্ততে, 

চেদ্ যদি সুযো জনস্ট পৃষ্টদেশে বর্ততে, তদা ছায়া সম্মুখে 

তিষ্ঠতি; কদাপি ন ত্যজতি, তথৈবেতাৰ্থঃ ৷৷ (২৮২), 

_ ২৮৩। হে রাধিকে ! ত্বমৃজ্যি কমলে যাবকং বৃথ| অ= 

কৃথ|ঃ । যুতোহস্কাঙ্যেঃ স্বতঃসদ্ধে। রাগঃ, কিন্তৃন্ত যাবকম্ত 

সম্য়বিশেষে গুণঃ শ্রীকষ্ণন্তাপি কেশং বৃধ্ায়িব্যৃতি ৷ 

২৮৪ | কান্ছেন সহ স্পা পশ্চাদুখিত| স| কান্তস্তাগ্ৰে 

নির্বন্্ দৃষ্টবত্য। যয়| সখ্য! করণভূতয়| যুথেশ্বগী সঙ্ধোচং 

ন প্রাপ্নোতি, শ! প্ৰিয়নৰ্মসখী আত্মনে| দ্বিতীয়! মৃতিঃ ॥ 

২৮৫ | রাত্রিগম্বন্ধিবিলাসে!খ-পরিশ্রযেণ জাতস্যালন্তস্ত 

দূরীকরণার্থং সখ্যাঃ স্কন্ধদেশে বাই বিন্যস্ত কন্দর্পবদ্ধে প্রী- 

কৃষ্ণস্য পরাজয়েন যং সৌভাগামজিতম্, তদেব সৌভাগ্য- 

ধনং স্বন্বাৎ সকাশাৎ সখ্য! অঙ্গেষু ন্যধাদিব॥ 

২৮৬ । তন্মিন্নানে গাড়ে সতি গৰহঁকত্বং নিন্দকত্বং তাঁসাং 

সথীনামিতি ভাবঃ। ৷ 

২৮৭ | মানভঙ্গার্থং গ্রণত্য।দিন। অনুনয়ন্তং শ্রীকৃষ্ণ 

তিরস্কৃতা বিমুখীবভূব। পশ্টাৎ শ্রীরুষে গতে সতি, ‘দুবুদ্ধি- 

রহং কিমকরবমূ, ব্ৰজরাজনন্দনে| ময়। তিরস্কৃত৮ ইতি পশ্চা- 

ত্তাপবতী কাচিৎ শ্রীরুষ্ প্রসাদয়িতুং সন্দেশহারিণীং' দূতীং 

পৰীক্ষণ নিকটে প্রেষযামাসেত্যাহ-_তুদুক্তমিতি । শ্রী" 



৫১ খ্ৰীজীস্বোৰিনী 

'স্তোক্তিমাহ__অনেন মম প্রসাদনেনালমূ। তয়! কৃতো যো 
নিগ্রহঃ, স মগানুগ্রহ এব। স্বহ্য প্ৰীতিমজ্জনে এব নিগ্রহা- 

জুগ্রহৌ করোতি, অন্যথা ময়ি তশ্ত। উদাসীন্যমেব স্তাৎ॥ 

২৮৮,২৮৯ ষড়খতব একস্মিন্নেব ক্ষণে বর্তমানাঃ। 

কর্পুরতোহপি দীর্চিমন্তি যমুনাপুলিনানি। রোলঘে। অ্রমরঃ। 

এতেষাং শৰৈর্থারিতো দিশে। হ্্াঃ; অপিকারাতেষাং শবদ 

. অপি হৃত্য। ইত্যৰ্থঃ ॥ 

২৯০। গ্রীষ্মে শিরীষঃ প্রফুল্লো ভবতি, স্থলকমলিনী তু 

শরদি। এবং সতি পুষ্পবতা শিরীষরূপ-পুরুষেণ সহাসক্তা 

পুষ্পবতী স্থলকমলিনী। এবং হেমন্তে প্রফুল্লে লোপ, 

শিশিরে প্রফুল্ল! কুন্দলত! রত; গ্রাবৃষি প্রফুলে| নীপঃ স্বয়ং 

বসন্তে প্রফুল্লয়া মাধবিকয়া অনুস্থতঃ| তথা সতি বৃন্দাবনে 

যগ্৷মুতুনামেকক্ষণ এবাবস্থিতিরিতি জ্ঞেয়ম্ ৷ 

২৯১,২৯২ | তানি কটাক্ষাদীন্যন্থভাব| বোধ্যাঃ। তেষু 

কটাক্ষাদিযু, সংখ্য| নাণ্ডি, অতোইলঙ্ক।রা দিবত্তেষাং সংখ্য| 

ন কতা ইতাৰ্থ৷। কালে সময়বিশেষে কেচনালঙ্কার! অনু 

ভাবতাং প্রাপুবস্তি। তথ| তান্যলঙ্ক'রসহিতানীপ্গিতান্যপ্যন্- 
ভাঁবতাং প্রাগু,বন্তি ৷ 

২৯৩ শ্রীকৃষ্ণ: সুবলং প্রত্যাহ--₹স্যা রাধায়াস্ত্রপা- 
ভয়াদিরপ-কলিকাভিঃ কোরকিত: কটাক্ষরূপ: পুষ্পগুচ্ছে| 

মম যদি এরবিষ্ট। তত্ৰ দৃষ্টান্ত:--উন্নাদেতি। বিসৰ্পৃশূলৌ, 
ব্যাধিবিশেষৌ, তৃষ্ণা, সান্নিপ৷ তিকী এতৈরনম্বিতে| জরে যথা 
হৃদি প্রবিষ্টঃ মন্ দহতি, তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ 

২৭৪ | হে রাধে! তব দক্ষিণ-বাম-নেক্কাভ্যাং জাতঃ 
কটা: প্রেজয়। গত্যা কর্ণন্বরূপং পঙ্থানং প্রাপ্তঃ সন্ মম 
মনোরূপং শঙ্খং কুম্ততি ছিনত্তি। তত্র দৃষ্টান্ত:--নিভৃতে 

একান্তে হ্র্যাণাং বেগেনারোপিতশ্চঞ্চলীকৃতঃ ৷ ‘শাখারী? 
ইতি প্রসিদ্ধানাং শাঙ্িকানাং “করাত” ইতি প্রসিদ্ধঃ ক্রকচ 
ইব। অন্তঃ ক্রকচ আগমনসময়ে এব কৃম্ভতি, শাঙ্ঘিকানাং 
ক্রকচত্ত গমনাগমনোভয়-সময়ে এব কুন্ততীতি বিশেষে। 
জ্ঞেয়ঃ ॥ (২৯৫,২৯৬), 

২৯৭ ৷ যন্মাদিয়ং ভাবিনী কান্ত! মেঘালোকে সতি 
_ শ্বিয্নেত্যাদিন| প্রন্েদাদি-সান্বিকবিশিষ্টা অভবৎ, তত্ধস্মাৎ 

[পঞ্চমকিরণঃ ২৮৭-৩১৬ 

কন্তাগীন্দ্রনীলমহস: শ্রীরুষ্স্ত কান্তিভবৈরেষ। পরাভূয়ত, পরা. 

ভবং প্রাপ্ত! ৷ স্রানরুচিঃ” ইত্যনেন বৈবৰ্ণ্যম্ ৷ (২৯৮--৩০০), 

৩০১--৩০৩| মধুজন্যমত্ততা৷ মদঃ; আদি-শব্বেন যৌবনা- 

দেরপি ব্যায়ামেন ব্যাপারেণ জাতা ক্রান্তত। ক্লান্তিঃ শ্রমঃ। 

আত্মন্তযোগ্যতাবুদ্ির্দেগ্তম্ ; বিচিত্তত| চিত্তন্ত বৃক্িশৃন্ততা, 

মোহঃ, ত্বরয়া মদ, ত্বরাজন্য-মত্তত। আবেগ ইত্যর্ঘঃ। 

উদ্াহরণে ব্যক্তীভবিহ্যাতি ॥ (৩০৪), 

৩০৫-__৩১০। ফেননিষ্টীবপূর্বকং স্থলনমপন্মারঃ ; নিদ্রং 

বিন| শয়নং স্ুপ্তিঃ) হৃদ্ব্যথাদিরের ব্যাধিঃ; সংশয় এব 

বিতর্কঃ| তত্বজ্ঞ।নোখে। নির্বেদ এব, শৃর্ধারে রসে ন ব্যভি- 

চারী। শ্রীরুষ্ে স্বস্তৌদ৷সীন্যেন জাতে| যে| নির্ধেদঃ, স তু 
ব্যভিচারী ভবেদেব। এতে ব্যভিচারিণঃ শাবল্যাদিকং 

বিনৈব একৈকশঃ স্বাতন্ত্ৰোণ গ্রান্ত।দি নামডিঃ পৃথক্ পৃথগ্ 

ভবস্তি। এভাঃ পৃথক্ পৃথক ন|মভ্যঃ পৃথক্ পৃথগ্হাবোদয়ে। 

ভাবগ্রশমশ্চ নিরূপ্যতে ॥ 

৩১১--৩১৬ ৷ তথ| দ্বাভ্যাং বহুভিৰ্বা ভাবৈঃ পরল্পর- 

মিলনং শাবল্যম্ । এবং দ্বয়েৰ্ত।বয়োঃ সংহিতা সন্ধানং সন্ধিঃ] 

এতেষ|ং চতুর্ণাং লক্ষণং যথান্বং স্বন্বনিরূপণং প্রদর্শ/তে | 

তৎকালোৎপন্নং হেতুং প্রাপ্য ভাবস্ত তৎকালোত্পন্নতৈব 

উদয়ঃ । নিজসামগ্র্য। পূর্বমুৎ্পন্নস্ত ভাবস্ত পশ্চাৎ সংক্ষয়ঃ 

প্রশগ:) সপক্ষ|ণাং বিপক্ষাণাং ভাবানামেকম্মিন্ সংস্থিতিঃ 

শাবল।মূ। সা সংস্থিতিদ্ধিবিধ। ভবতি, পরম্পণানগ্র।হাছ- 

গ্রাহকত্বাং | অথব।, পরস্পরনৈরপেক্ষ্যেণ স্বন্বস্থা তন্ত্র ছু ভর" 

সংস্থিতিরেব শাবল্যম। একস্ত ভাবস্ত গমনস্থা ধা নস রম্তঃ) 

অন্তস্ত ভ৷বস্তাগমোদয়ঃ সন্ধিঃ | অথব!, দ্বয়েৰ্ত|বয়োস্তল}- 

কালীনোদয়ন্তল্যক।লীনপ্রশম: সন্ধি: । অপরং১ পূর্বোক্ত- 

শাবল্য/ভিন্ং প্রস্তারক্রমপ্রাগ্ুমপরং শাবল্যং ভবে । সন্থ্য্তরা 

ইতি--সন্ধিরুত্তরে শ্নোকন্ত৷ পশ্চান্তাগে যেষাং তে সন্ধ্যুত্তৱ|- 

শ্চত্বারঃ। 

তথা চায়: ক্রম: গ্লোকস্ত পশ্চান্তাগে সন্ধিস্তংপূৰ্বং 

শাবল্যং তৎপূর্বং প্রশমস্তৎপ্্বমুদ্যয়=-ইতে)কঃ ক্ৰমঃ | এবং 

সঙ্কেঃ পূৰ্বং প্রশমস্ততপূৰ্বযুদয়স্ততপূৰ্বং শাবল্যগিতি দ্বিতীয়: 

ক্রম: | তথ! সন্ধে পূর্বমুদয়স্তৎপূর্বং শাবল্যং তৎপুর্বং প্ৰশম 

"21 অতপরং-(খ)। হট 
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ইতি তৃতীয়ঃ ক্র: | তথ| সন্ধে; পূৰ্বং শাবলাং তংপূৰ্ব- 

মুদযন্তৎপূর্বং প্রশগ ইতি চতুর্থ: ক্রমঃ। আইন গ্রস্তার ইতি 

সংজ্ঞা। এবং রীতা! শাবল্যোত্তরাদয়োহপি জেয়াঃ।॥ 

৩১৭-৩২১ । সন্ধিনা সহ সন্ধেঃ শাবল|ম্, এবমূদয়েন 

সঁহোদয়স্ত শাবল্যগ্, তথা প্রশমেন সই গ্রশমন্ত শাবল্যমিতি 

্রয়ম। তথৈবেতি ভাবদ্বযস্তোদয়য়ে!ঃ সন্ধিস্তথা গ্রশ্মযোশ্চ 

সন্ধিরিতি সন্ধিদ্বমণিতি স্থডেঃ পূর্বোক্তন্মরণাৎ। অন্যোন্য- 

স্থিতির্ভেদতঃ পঞ্চবিংশতিঃ প্রকারা: স্থ্যয। গ্ৰত্যেকমিতি-- 

নির্বেদেইপস্মারে। মরণমিতি ত্রিতয়বজিতশ্ত ত্ৰিংশদ্বযভি- 

চারিভাবন্ গ্রত্যেকমেকৈকযোগে নির্বেদ।দিত্রযনজিতেন 

উনত্রিংশদ্বাভিচারিভাবেন গুণিতস্ত বিন্দু-সিন্ধু-ম্লজ- 

সংখাক| (৮৭০) ভবন্তি। স্বেন সহ স্বম্য যোগাভাবাদূন- 

ত্রিংশেতি । এবাং পঞ্চবিংশত্যা সহ যোগে বাণগ্রহয ॥ঙ্বজ- 

সংখ্যকা (৮৪৫) ভবন্তি ৷ 

৩২৬ | গ্রবাসাঁদাগতমতএব কাৰ্শামালিন্যাদিযুক্তং প্র।ণ- 

নাথং কথং কিংগ্রক|রং পশ্যন্তি। তথ চ গ্রবাসগমনসময়ে এব 

তাসাংপ্রাণানামপি তেন সহ গমনমুচিতমিতি ভাবঃ॥ (৩২৭). 

৩২৮। স্বপ্নে ময়! বহুভিশ্চাটুকারৈঃ করণৈ রাধিকা 

প্রস।দিতা অজন 'জাতা, পশ্চাৎ তয়৷ সহ যাবদহমালিঙ্গনং 

লভেয়, তাঁবন্নিদ্ৰাভঙ্গ৷জ্জাতে| যো বোঁধঃ স ময়া সহ বিরোধ- 

ভাগ্ বভূবেতি শেষঃ ॥ | 

(৩২২--৩২৫), 

৩২৯। হে কমলপত্রাক্ষি রাণিকে ! ত্বং কুঞ্জে বিশ্রাম্য 
' বিপক্ষাং প্রতি ললিতায়। উক্তিরিয়মিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ 

বিশ্ৰমণং কুরু ॥ 

৩৩০। তব ছায়াপি গমনে শ্ৰান্ত, কিং পুনস্তম্ ; অতঃ 

মা ছায়া মম চরণৌপান্তমাগত্য বিশ্রান্তিং যাচতে ॥ 

৩৩১ | নিঃসহতনোদুর্বলতনো্নিমীলম্তযৌ নয়নভ্ৰুবৌ 

যস্তাস্তথাভূতায়|ঃ ৷ (৩৩২), 

৩৩৩। সঁখীং প্রতি কাঁচিদাহ__কুষ্ণ ইতি। বহবো 

মনোরথা বাঞ্ছ| যস্ত তথাভূতং মন ইতি চিন্তাসমুদ্রে মগায়া 

মম ত্বমেব গুরুতর তরির্নোক! ভবসীত্যর্থ: ৷ 

৩৩৪ | অতিছুৰ্লভ ইত্যনেন প্রাপ্তাযোগ্যত্বমূ। নবং প্রেম 

_ ইতি ত্যক্ত ,ম্সমৰ্থত্বম্। মৃদুবপুরিতি বি
 

নি ্বণিতি জে়ম্। 

শ্রীশ্রীন্্ুবোত্বিনী ৰ 

৩৩৫ | নয়নোর্সয়ঃ কটাক্ষাঃ, যৈঃ কটাক্ৈরুনুলিতং 

যূলসহিতমেবোৎপাটিতং চেতো| ন পুনঃ গ্ররোহতি, ন গ্রাছু- 
ভবতি। চিত্তম্ভ৷লম্বনশূন্যত্বমেবোন্মুলিতত্বমিতি বোধ্যম্॥ 

৩৩৬ । হে প্ৰাণ৷ বুগ্ন।ভিগঁতৈরপি কৃষ্ণে নৈৰ লভ্যতে, 
তদেবাবধিদিনমেব ৷৷ 

৩৩৭। মানজন্যকোপ।দ্ যথ| ময়ি পৃষ্ঠং দত্ব। ত্বং পরাজ্ুখী 

ভবসি, তথৈব মম বক্ষসি প্রতিবিদ্বিতাং তব মৃতিং পশ্য ॥ 

৩৩৬৮ । কৃষ্ণদৰ্শনেইত্যুংকণ্ঠয| বাতায়নপথে গবাক্ষরূপে 

পথি মনসঃ সকাশাদপি দৃশঃ পুরোহগ্রে চক্রু$॥ (৩৩৯,৩৪০), 
৩৪১। ফলকে চিত্রপটে লিখিতং শ্রীরুষ্ণং কাচিন্নবীনা 

বাল| পশ্যতি । শ্ৰীকৃষ্ণমূণ্িদিৰ্শনাজ্জড়ীভূতামতএব কৌতুক- 
বশাং সখ্যঃ শীকৃষ্ণমূতিং বিহায় গগনরূপফলকে বিন্বিতাং১ 

মৃতিঘিব তাং পশ্ডন্তি ৷ 
৩৪২ । হে সখি! যামঃ প্রহরে! গতঃ, যতো যামিনী- 

নাথশ্চন্দ্র উদ্দিতঃ। কৃষ্ণপক্ষে চতুৰ্থ্য।ং চক্রোদয়েন গ্রহরজ্ঞানং 

জায়তে। অতো বামঃ গরতিকুলঃ কৃষ্ণে৷ নাগতঃ ৷৷ 

৩৪৩ । ভাবিন্যঃ সুন্দরী: স্তিয়ঃ ৷ 

: ৩৪৪ | য| ধবজ-ব্জাদি-লক্ষণ। চরণতলস্ত ধ্বজাদিচিহ্নম্, 

অসৌ ধ্বজাদিলাঞ্চন| মদালে রাধিকায়াঃ ‘খিড়কী’ ইতি 

গ্রনিদ্ধে পক্ষদ্বারান্তে সদ। বিদ্যমান! সতী পদানাং পদ্ধতি- 

ার্গরপ। ভবতি! তথ| চ মুনীন।ং বন্যাং শ্রীকৃষণস্ত চরণ- 

চিহ্গম্মাদয়ঃ সৰ্বে জনাস্তদাক্রম্য গমনাগমনং কুর্বন্তীত্যর্থঃ। - 

৩৪৫। মদনেন সৌচিকেন মেঘোপরি স্থাত| প্রোত! - 

চপল! ইব॥ 

৩৪৬ | মন্নিকটাগমনসময়ে পথি কামপ্যন্ামনরোধে- 

নাশিতে। ব|। কিং বাস্ত গীকনষ্ণন্য সঙ্ধেতস্থলস্ত বিশ্বৃতির্জাতা 

কিংব। যথাহং ত্বদ্বিচ্ছেদে প্ররেম্ণ। বিবশ| ভবামি, তখৈব 

মদ্ধিচ্ছেদে সোহপি প্রেম্ণা বিবশঃ সনু যত্ৰ কুত্রাপি ভ্রমতি২। 

নুধৌ গায়য়তি পিবতি চেতি স্বগ্লায়িতং বর্ততে, নিদ্ৰায়াং 

তৃন্নাস্তীতি ভেদ জ্ঞেয়: ৷ 
; 

৩৪৭। হে কৃষ্ণ! মম চরণগ্রহণরূপো নিগ্রহত্তয়। মুচ্যতাম্ ৷ 

৩৪৮ | কাচিন্মানিনী কুপিতা সতী শ্রীরুষ্ণমাহ__হে 

১। লিখিতাং (খ); ২ ভবতি (খগ)। 
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কৃষ্ণ! ম্ৎপ্ৰতিপক্ষগে|পীবিষয়কং ভবতঃ প্রেম দ্বিক্ ৷ যদ্- 

যন্মাৎ প্ৰেম্ণো হেতৃভূতাৎ ত্বয়া তস্তাঃ পাদালক্তকৈঃ করণৈঃ 

সর্বশেষ্ঠকবৌন্তভোহপি নীচীকৃত:। কথভূতম্? বক্ষঃস্থলস্ত 

সহজ: স্বভাবসিদ্ধঃ সথ৷,_সদ| তত্র ধৃতত্বা২॥ = 

_৩৪৯। বিরহ্জন্যোন্সাদেন ব্যাকুল: শ্রী স্ফূৰ্ততিপ্ৰাপ্তাং 

রাধামুদ্িশ্তাহ__ইতত্তত ইতি ॥ 
৩৫০। ভাবান্তরমিলন|দুক্তিবৈচিত্র্যাচ্চ প্রলাগালাপাদি- 

রূপোৎকৃষ্টতরঙ্গতয়! হেতনা উন্মাদে। বহুধ! মৃতঃ ॥ 

৩৫১ ৷ প্রলাপাদিদশধ| গিরাং বৈচিত্রাম্ ॥ 

৩৫২। অস্ত। অনুক্ষণং ভ্ৰমাদয়ে| বর্ধন্তে। অস্ত! অবিযুক্তো 
বিচ্ছেররহিতোহগ্যাদির্মনঃপীড়েব দেহসদ্বদ্ধি ব্যাধিঃ সন্ ক্ফু:টা 

বহির্ব/ক্তোহভবৎ। শ্লেষেণ, বি-উপথগে।যুক্তোহপ্য।ধিব্য।ধির- 

ভবদিতি বিরোধালক্ক।রো জ্রেয়ঃ ॥ (৩৫৩), 

৩৫৪ | অস্তাং কৃষ্ণা্রাগে| বিরোধিদ্বরকর্মকে! ভবতি, 

তথ| চানন্দদায়কত্বেন পীয়ুয়ধৰ্মত্বম্, বিচ্ছেদজন্ত-দাহকত্ধেন 

বিষধৰ্যকত্বকেত্যথ: ॥ (৩৫৫), 

৩৫৬ হে কৃষ্ণ ! মন্নিকটে আগচ্ছন্ ত্বং পথ অন্তস্তা- 

মাসক্োংভূরি *)যণঃ কেবলং মাং ন প্রৈতি, ন প্রাপ্নে৷তি, 
অপিতু ত্বামপি, ইত্য,শঙ্কি মে মন ইতাশস্কযুক্তং বভৃ- 

বেত্যর্থ: ॥ 

৩৫৭। ক]চিন্সানিনী শ্রীরষণমাহ তে পুরুযোত্রম ! 
মহাত্মনাং সর্বত্র সমবন্তিত্মেব যুক্তম্। তন্তু সর্বত্র সমবৰ্তিত্বং 

বিহায় ময্যেব সমবর্তাঁ, ন’ন্যত্ৰ | শ্লেষেণ, দুঃখদত্বাং সমবৰ্ভা 
£; “সমবর্তা পরেতরাট্” ইত্যমরঃ ॥ 

৩৫৮ | ইয়ং শ্রীকৃষ্ণব্যিয়ক গ৷ঢ়ে৷ত্কঠ| বিষমবিষেণ দিগ্ধ| 
লিণ্ডেব মম গ্রত্য্ং জলয়তি | কথন্ভৃত| ? কন্দৰ্পমম্বন্ধিবাণস্ত 

ভগ্রা লেইময়ী ফলিকেব মে হৃদি স্থিতবতী। অভয্ন!য়া 
ফলিকায়াঃ কদাচিদ্ব|ণনিষ্ক'শনাৎ তত্যাপি হৃদয়াদ্বহিমিঃ- 
সরণং সম্তবতি। ভয্নায়াস্ত সর্বথা নেতি জ্ঞেয়ম্। ধুনীতে 
কম্পয়তি, মুষ্ণীতে চোরয়তি, মাং দেহান্সদ্ধানরহিতাং 
করোতীত্যর্থ। মোহানীনামন্গত্বেন পরস্পরপ্রাধান্তাভা বা-. 

| দেতেযাং ন ভাবশাবল্যমিতি জ্ঞেয়ম্ ৷ 
৬৫৯) নীলমণীন্দ্ৰহারে বঙ্গ:স্থলগতে সতি গীকুষ্ণ-স্মরণাৎ 

শ্বিয্েত্যাদি ৷ E 
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_ ৩৬০ | হে প্রেয়সি রাধে ! কথং ত্বং আনাসি? শ্ীরাধাহ্ 

=মামকীনং বৃন্মানসং পৃচ্ছ। শ্রীকুষ্ত হৃচ্ছন্বস্ত হৃদয়বাচি- 

ত্বমভিপ্ৰেতাই--তৎ তব হৃদয়ং পৃচ্ছ'মীত্যুক্ত৷ অস্ত বাধায়! 

বক্ষঃস্থলং স্পৃশন্নাহ-_ইদং তব হৃদয়ং স্বস্থমিতি ত্রনীতি ॥ 
৩৬১। ভবনেশ্বরো গৃহপতিঃ স্বামী, কীন৷শঃ কৃষক 

ইত্যস্থয়।। ত্রিজগদ্ধঠিলাবণ/সম্পত্তীনাং পতিঃ শ্ৰীকৃষ্ণঃ সাক্ষা- 

ভঙ্গমান্ প্রেমানন্দরস এব | তন্মাৎ হে সখি! অহং কিমীহে 
কিং চেষ্টে, কিং করোমীতি যাবৎ । ক্রোধান্বেতানেন ভয়- 

মিত্যেবংরীতা। সর্বত্র যথাসংখোন সম্বন্ধে জ্ঞেয়ঃ | এতানি 

পৃথক পৃথগেব স্থিতানি, ন ত্বঙ্গাদিভাবতয়৷। অতঃ ভাব- 

শাব্ল/মিতি বোধ্যম্ ॥ 

৩৬২ । সথীনাং সদসি শুকবধৃভিঃ পক্ষিরপ।ভিগগারমানাং 
শ্রীকষ্ণগাথাং শৃর্ঘতী সা তান্ত শুকবধৃষু সদগমেকং নেত্রং 

বিন্যন্ততি, অন্ন্নেৱং ভয়টকিতং গুরণাং মুখে বিন্তস্তৃতি | 

এতে উক্তপ্রকার! ব্যভিচারিভাবাঃ স্বয়ং কাহ্ং গোপবধূ- 

রিত্যারিপদবাঙ্গ।ঃ । এতেযামপি ব্যঙ্দ্যোইবহিখা ব্যভিচারী । 

ইনন্ত বন্তধাদং বন্ত,ত্রমোত্তমকাপ্যং ভবতীতি জেয়ম্ ॥ 
৩৬৩। শ্বগত্রেতি__ননান্দপ্রভৃতিগুরুজনং প্রতি নখ- 

ক্ষতগে(পনমবহিথ | তয়! চাবহিখঘ। সখীং প্রতি ন মে 

কদাপি গৃহপতেঃ সঙ্গস্তর। জ্ঞায়তে এপ, যেন স্ব।মিসঙ্গেনৈব 

তয়থক্ষতং ত্বয়৷ সম্ভাবনীয়ম্, তন্ম| দদং নখক্ষতং শীকঞ্চল্গ- 

জন্ামিতি ত্রীড়োদয়ঃ | ধ্বনেধবন্য স্তরোদ্গার| দিদমুখোত্তমং 
কাবাং ভবতীতি ভাবঃ॥ 

৩৬৪ | মানিহ্তাহ__হে কৃষ্ণ | পাদং মুঞ্চ ; শ্ৰীকৃষ্ণ আহ 

_ত্বং রোষং মুঞ্চ পুনর্মানিন্তাহ__মে রুট রোষে। গতেতি 
ত্বং জানীহি। অত্র হেতুঃ__-প্রীগোপেন্দ্রেতি। ইত্যন্তোন্যকথ৷স্ু 

সতাষু শীকৃষ্ণে ভূয়ঃ পুনরপি তস্তাঃ পদং ধিত্সতি ধৰ্তুমিচ্ছতি 
সতি সা মানিনী রুদতী সতী শ্ৰদ্ধাধিক্যাৎ স্বেন ধৃতেন 

শীর্ণ করযুগেন করখেন স্বমুখমপ্যধাদ।চ্ছাদিতবতী ॥ 

৩৬৫ । মানিনীং শ্রীর।ধিকাং প্রতি তস্য বিচ্ছেদেনাতি- 

ব্যাকুল: গুকষ্ণ আহ--হে মুগ্ধাক্ষি! তব তে তে গুণাঃ 
সম্প্রতি ক গতাঃ? ইত্ন৷ক্ক। বিচ্ছেদজন্তদুঃখেন জড়ীভূতঃ 
সন্ ক্ষণং তুষ্ণামভবৎ। তততস্তদ্বনস্তরং স্ফুতিপ্।পুয়| তয়| সহ 

[মানিস।লিঙ্গনেন নিৰববতিস্তথ৷ চাগন্তকননজন্ত-লয়সাত্বিকে- 
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নৈবং স্বাভাবিকেন মহত! বিচ্ছেদ-দাবোস্মণ। চ- যুগপদে- 

কশ্সিন্নেব কালে হৃষ্টে| বিষণণশ্চিতি দ্বেধাভিভূতে| হরি- 

্বঁভূবেতি ॥ 

৩৬৬ মাথুরবিরহেণাত্যন্তব্যকুলচিন্ত! জমা সঁখীং 

এত্য|৷হ-_ময়|দ্য শ্ৰীকৃষ্ণে দৃষ্টা, অতো! মম সন্তাপো গতঃ | 

সঁখী আহ-_হে ভবতি রাধে! তে তব প্ৰিয়ে| মনস্ত।গত 
ইব, কুতস্তম্ত সাঙ্গদার্শমিতি মথীবাক্যানন্তরং সাহ_-হ। 

বষ্টমিতি বিষাদঃ। পশ্চাছুন্মদ31তিএয়প্র।বল্য।দয়েন সথী- 

বাক্যমযথার্থং মন্ব। কুপান্ঠী সতী আহ--সখি ! মম মনস্তোব 

গ্রীক আগত ইতি তুয। কথমুক্তম্? স তু মম পুরোহগ্রে 

পশ্চাৎ পার্থেংপি, মনসি চ সদ তিষ্তো/ব। তদ্দর্শনমপি 

ময় গ্র/প্যত এব, ইত্]াগন্তকানন্দেন কদ[চিদমু হনগ্ঠাং তন্তাঃ 

এবেশ:। সাহজিকবিরহক্ফুর্তয। চ বিষনগ্যাং প্রবেশঃ। বন্ধি- 

রিতি__উন্ম।দাবসানেহরবাহ্থে 

৩৬৭। অবিচার বিচারে৷খৌ৷ যৌ সংযোগ-বিয়েগৌ 

তিজন্তয়োহীর্যবিষ।দয়োঃ সদ্ধিরিতাথঃ। অস্ত। মানো গতগ্রায় 

এন, কিন্তু সথীণামন্ধরোধেন মানাভাস এব বর্ততে ইতি দূ তী= 

বাক্েন জাতো যঃ সাইসস্তস্ম।চ্ছ্ৰী কৃষ্ণন্তাং সম্বজে । অবিচারা- 

দিতি__অহং মানিনী, মম স্মিতমন্টচিতমিতি বচারং বিনৈ- 

বেত্যর্থঃ। হে ধূর্ত! তে ধূর্ততাং ধিক্। | মাং ধিগিতি 

ত্বরয়। অপসারিত। গীকুষ্ণাদ্বিযুক্তীকৃত| তনয়া তথাভূতা 

সতী ব্যাবৃন্তয শ্রীকফে পৃষ্ঠং দত্ব। স্থিত| ॥ 

৩৬৮ | মুখম্্রনাদিভ।জন্তগ্তাশ্চিরকালং ব্যাগ্য স্তম্ভে 

জাতঃ। প্রাতঃ কৃষ্ণে মথুবামিত্যেব, ন তু যান্ততীতি অপূর্ণে 

জনানামুক্তে সতি প্রত্য বুত্ৈঃ পুনরাগতৈন্তিভিমুখ্ন৷নিহৃং- 

কম্পণ্ভ্তৈর্ভ।বৈঃ স। পুনঃ পূৰ্ণ। বভূব ৷৷ 

- ৩৬৯, | মেঘালোকে প্রীরষ্জ্ঞানাৎ পুলকিততন্গস্ত্র বিদ্যু- 

দালোকে সতি এ্রতিপক্ষরমণীজ্ঞানেন কোপা দৃৰ্য ভূন তন্তা 

বিদ/দুপশমনে ক্রোধাভাঁবাৎ স্কপ্ৰবন্নাননেন্দু, ভূরঃ পুনরপি 

বিদ্যুদ্বালোকেন পূবত লো হিতাঙ্গী, ধারাপাতে সতি নায় 

কৃষ্ণ কিন্তু মেঘ এবেতি জ্ঞানাৎ রুদিতং ং মলিনীভাবো! মূচ্ছ। 

ঈ, এতান্ ব্যভিচারিভাবঝান্ এপেদে ॥ 

৩৭০ কাচিৎ স্বক্রোধং প্রত্যাহ__শ্ৰীক্্ণন্তাসাক্ষাদেৰ 

খুং গ্রাদুর্ভবসি, ন তু তস্ত সাক্ষাদিতি রুষে ত্বক্রোধায় 

জ্রীশ্রীন্ুবৌধিনী 

ত্যানন্দেন 

৫৩ - 

গ্রকুপান্তী সা নিরাগসি নিরপরাধে শ্রীরুফে স্বপাদং গৃহীতে 
সতি ত্বর।তঙ্কাভ্যাং ব্যগ্র। বভৃব। স্বকর্তৃকপাদরগ্রহণে সতি 

তস্তা বৈয়গ্রযদর্শনেনাহে। নায়ং মানে৷ ন ক্রোপজন্যঃ, অপিতু 

কপটমিতি তশ্মিন্ কৃষ্ণে বিজ্ঞাপিতে সতীয়ং ব্রীড়ামদাদি- 

নান।ভাবসমৃহবতী বিজয়তে || 
৩৭১ | প্রেয়সঃ শ্রীরুষ্ণস্ত গণ্ডে কুণ্ডলস্থ পদ্মরাগকান্তে 

রক্তং গ্রতিবিহ্বং পারক্যোহদরবাগ ইতি মত্বা মংপ্রতিপক্ষ- 

রমণ্যধরসন্থদ্ধ-তামলরাগ ইতি মুত্বেত্যৰ্থঃ। আদৌ ক্রোধেনা- 

রুণাপাঙ্বী পশ্চাত্তং তং গ্রতিবিস্বং চলং বীগ্য ‘অহে। নায়মধর- 
রাগঃ, কিন্তু প্রতিবিষ্বঃ?’ ইতি জ্ঞানাৎ ক্রোধা ভাবেন সিগ্ধাঙ্গী। 

গীকুষ্ণে| মদীয়ক্রোধং জানাতি, ন বেতি দোলায়িতচিত্ত| 

সতী অহে| অগ্রানাদীনোহ্য়ং মৎক্ৰে।ধঃ, শ্রীকৃষ্চেন জাত 

এবেতি লঙ্জয়াধে৷মুখত্রেন চ বিচার্য ‘অহে| স্বগ্ৰতিভ|- 

রক্ষার্থমধুনা ময়। কিং কর্তব্যম্ ? কিন্তু কুত্রিমমানগ্রহণমেব 

মখোপায় ইতি বিচারং কত্েত্যর্থঃ ॥ 

৩৭২ | প্রিয়কতৃক-স্বক্মকালোকে সতি লজ্জয়| দৃষ্টিং 

নময়তি, পশ্চানরম্খীং দৃষ্ট॥ তাং বিহায় অস্থাঃ প্ৰতিপক্ষ|- 

মন্যাং প্রতি লসন্তী দৃক্ যস্য তথাভূতং গ্ৰীকৃষ্ণং স| বধূ: 

পশ্যতি। কথভূত1? আদৌ শ্রীকুষ্দর্শনস্তায়ং স্বভাবে যত 

ক্রোদাদিসহত্র গ্রতিবন্ধকমপ্যগণয়িত্বাবশ্যমেবানন্দং জনয়তী- 

সিগ্ধনয়না, পশ্চান্মামনাদৃত্যান্তাং পশ্ততীতি 

ক্রোদেন রক্তনয়ন। চপলনয়ন| চ। পুনঃ শী কৃষ্ণে প্রতিপক্ষাং 

বিহায় তাং পশ্যতি সতি ক্লোকস্থ-রক্তপদব্যদ্য-ক্রোধস্থ বীজ- 

মাহ__মামনাদূত্যেতি ৷৷ 
৩৭৩ |- চপলসঁীভিৰ্দত্তেয়ং মাল। ময়। যদি বক্ষঃস্থলে 

ধার্ধতে, তথ। শ্রীরুষ্ণবিচ্ছেদেন তপ্তাং সর্পব্ামধিকং জলয়ি- 

স্যতীতি যদালোকে পূর্বমুৎকঠিতাদশায়াং সর্পবুদ্ধা সম্থমেণ 

চকিতা, পশ্চাৎ শ্রীকৃষ্ণ খিলতি সতি তামেব মাঁলা- 

মৌংসুক্যাদ্বক্ষসি ধৃতবতী ৷ আদৌ যন্তাং সর্পবুদ্ধিরধুনা 
তাঁমেবোমুতবুদ্ধ্য| স্ববঙ্ষসি দধারেতি সখীযু স্বেরাস্স সতীষু 

তেন গীকুষ্ণেন পরিষক্তালিঙ্দিতা সতী নির্মলচিত্ত। সমজনি ॥ 

৩৭৪। হে রাধে! তব কটাক্ষা আতুগ্ল। ঈষংকুটিলা ; 

এবং ভগ্না লজ্জয়| ভ্রটিতান্তখা তব নি্কিয়াধরে বিবক্ষা 

বক্ত,মিচ্ছ| গূঢ়া, অতএব লা বেন লক্ষয়িতুং শক্যা | 



৫৪ চ নীনীস্সুৰোৰিনী 

লিখস্তী লিখনসময়ে মূৰ্ছোদয়েন সকলং বিসম্মার। শিব তব হাসং কিয়জ্জাতাঙ্কুর ইব। কিয়দিতি জনিক্রিয়া- 

বিশেষণম্। তেন হেতুনা তব চিত্তে আনন্দ, বায্যস্ত বহিঃ 

কাল্পনিকম্ ॥ 

৩৭৫ | শ্রীরুষ। আহ-ত্বমিতি। মানিনী আহ--হে 
বিভো! কথং কেন প্রকারেণ। পুনঃ শ্রীকৃষ্ণ আহ--ত্ব।|মিতি ৷ 

সাহ-_নাহমিতি। গীকুষ্ণ আহ--ত্বং মে ইতি। সাহ-- 

নেতি ৷৷ 

'"_ ৩৭৬ | হে কৃষ্ণ! ত্বং ব্রজভূমৌ কী্দৃ্থেগুবীবদ ইতি 

র্ুক্সিণ) আপৃষ্ট: শ্রীকৃষ্ণ! ব্রজসম্থান্ধকেলিকথায়াঃ সংব্দেনং 

জ্ঞানমূ, এবং জাডাবশাদসংবিজ্জ্ঞানা ভাবস্তয়োঃ সন্ধৌ বন্ধুর 
মানসঃ সন্ পুনশ্চ জাতে রে|মাঞ্চনেত্রজলে সংবৃধন্ প্রকতঃ 

স্বস্থো বভূব। স শ্ৰীকৃষ্ণঃ পুনশ্চ পারিপ্লবাত্ম| চঞ্চলচিত্তোই- 

ভবৎ॥ 

৩৭৭ | মাখুরবিরহেণাত্যন্তব্যাকুল| কাচিৎ স্বচিত্তন্ত 
ক্ষণিকবিনোদাৰ্থমগ্ৰে এথমতঃ গীকুষ্ণং লিখিষ্যামীতি স্ফুর- 
ন্লভনিবেশে| যস্তাঃ সা, পশ্চাদার্ত। তরলা অশ্রস্নাতাক্ষী 
চাভবং। ততশ্চ লিখনে বিঘ্নঃ দৃষ্ট। উপায়ন্তরমপশ্যন্তী 
বিস্ননির্মাতুবিধেণিন্দাং বিদধতী স্বান্ত৷বষ্টভা মনঃ স্থিরীরত্য 
গ্গণং প্রকৃতিং স্বভাবং প্রাপ্ত অসৌ স্বস্থ" ভূত্বা প্রাণেশং 

[ পঞ্চমকিরণঃ ৩৭৪--ষষ্ঠকিরণঃ ১ 

শিবেতি খেদে ॥ 

৩৭৮ হে সখি ! সংশয়ে। বিশ্ৰান্তো গত ইত্যর্থ। স 
জীকষ্ণস্তয়া সহ রগতে, তন্তৈ কাপি রাত্রিস্তয়। সহ রমণং 
বিন। ন ব্যর্থ।। স্পন্দেন মন্দা রহিত! জড়াভূদিতার্থঃ ॥ 

৩৭৯ | কাচিৎ স্বস্ত দেহত্যাগং নিশ্চিম্বতী সখী; স- 

নিশ্চয়মাই--মন ইতি। অঙ্গরাগজালারূপজরেণ গ্রস্তং মূনশ্চির- 

কালং ব্যাপ্য ভন্মতু, ম্মেবাচরতু। অহন্ত ন জীবিষ্মামীতি 

ধ্বনিঃ। প্রেমণেহপি ময়ায়গঞ্জলি্বদ্ধঃ | দেহং ত্যক্ষাযন্্য। মম 

দুঃখন্তাপি বিগমোইজনি | পৃথুত।ং বিস্তারতামেতু প্রাপ্নোত্বি- 
ত্যেবং শ্ৰুত্বা; আলীবুন্দে রুদতি সতি ॥ 

৩৮০। অত্র ভাবশা বল্যং মৌগ্ধাালক্ক।রেণ সন্ষীর্ণ, ভবতি। 
তেষ|মলঙ্কারাণ।মপি প্রেমশান্ত্রপরিশীলনং ময়! সমাপিতমপি 
ত্বদগ্রে নিশ্চিতং কৃত্বা বহুধোক্তমপি ‘হে আলি! তথাপি 
মদগ্রে শ্তামনাম ত্য়া কথং গৃহীতম্, যতঃ কনঞ্চনায্নে৷ হেতু- 
ভূতান্মম গ্লান্যাদয়োইখিলবৃত্তয়ঃ সমুদীযুঃ।” এবমিতি--পূৰ্ব- 
শ্লোকইবৈবোত্তরারধস্থানে যদি “শ্তামনায়ি বিরত! ভব শান্তিম্ 
ইত্যাগ্যর্থ পদ্যং পঠাতে, তদ প্রশমশাবল্যং ভবতীত্যর্থ; ॥ 

৩৮১। তন্ত কথাপ্রসঙ্গে উন্মাদমে|হাঁবিতি দো খৌ মম 
দুঃখং কুরুতঃ | অতন্ততগ্রসঙ্গং ত্যজত ইত্যর্থঃ ॥ (৩৮২,৩৮৩), 

ইতি শ্রীন্সবোধিন্যাৎ পঞ্চমকিরণঃ ॥ € ॥ 
লবি _ 

১। অথ গুণরূপপদস্টোদ্দেশলক্ষণপরীক্ষেতি ত্রয় এব 
ব্যবহারাঃ। তত্র কাব্যর্লপপুরুষবর্ণনপ্রসঙ্গে গুণ! মাধুবাদ্ত| 
ইত্যানেন গুণস্তোদ্দেশ: কৃতঃ। সংক্ষেপতে নামমান্রেণ কথন- 
মুদ্দেশ:| উদ্দাহরণং পরীক্ষা, সা অগ্ৰে বক্ষ্যতে। অধুনা 
গুণন্ত লঙ্গণং করোতীত্যাহ__অথেত্যদিনা। যথা জীবাত্মন 
উৎকর্ষজনক আত্মনিষ্ঠঃ কম্চিদ্বর্মবিশেষ এব শৌৰ্ধম্, তথা 
রসন্তোৎকর্ষজনকো রসনিষ্ঠ: কশ্চিদ্ধৰ্মবিশেষ এব মাধুর্যম্। 
যথা নানাবিধাহসাধারণপ্ডণক্রিয়া এব আত্মন: শৌরব্যগকাঁ- 
সুধা কঠোরবর্ণভিন্নাঃ স্কুমারবর্ণ। এব রসন্ষ্ঠমাধুৰ্ষব্যৱক| 

ভবন্তীত্যাহ-_বৰ্ণ। ইতি। তশ্ত মাধুৰ্যন্ত ৷ নম্বগমানাদের শৌৰ্ধমপি দেহধর্ম এব ভবত্বত্যাহ__ন হীতি। ন হি সদ্দেতু- রিতি। তত্র হেতুঃ--যতোইস্থুলণ্ত সিংহস্ত শরম, তথা ্টুলস্ত মতঙ্গজস্ত ন সিংহবৎ শৌধম্। বীরং স্থতে ইতি বীরসুস্তন্থাঃ পুত্ৰয়োঃ শিশুযুনোর্মধ্যে শিশোরপেক্ষয়া যুবা শূর ইত্যত্র যদ্দেহগতং শূরত্বম্, তত্ত বয়ঃকৃতমেব, ন তু গুণকতমিত্যতো| নিগুণকুতশৌরমেবাত্র দৃষ্টান্তো বোধাঃ। তেন স্লত্বরূপহেতোর্ব/ভিচারদোধাৎ-স শৌধাদিগুণে। দেহস্ত 
ন ভবতি। তন্ত শোৌধন্ত নানাবিধগুণক্ৰিয়াবিশিষ্ট আকারো 



বন্ঠকিরণঃ ১-১৬ ] 

বাঞ্জক ইতার্থঃ। অত ইতি_-রসোকর্ষজনকতাবচ্ছেদক- 
ধৰ্মত্বং গুণত্মিত্যর্থঃ ৷ 

২ | ন চ ‘গোপীভিঃ সহ বিহরতি কৃষ’ ইত্যত্র শুঙ্গার- 

রগাত্বকং বর্ততে, ন তত্র কাব্যত্ব-ব্যবহারঃ। অতোহত্র 

ব্যভিচারাৎ কথং রপাত্সকন্ত হেতুত্তমিতি বাচ্যম্, যতোহত্র 

হেতো কাব্যত্বজাতিমন্ে ইতি বিশেষণং দেয়ম্, তথ| চ 

কাব্যত্রজাতিমত্বে সতি রসাত্মক £াদিতি হেতু গ্রয়োগে। জেমঃ। 

‘গোগীভিঃ সহ বিহরতি’ ইত্যত্র কাব্যত্বজাতেরভাবাদেব ন 
ব্যভিচার ইতি ভাবঃ। 

তয়োর্দেহরূপয়োঃ শৰ্মা্থয়োরপকৰ্ষকত্বমস্ত, যন্মুল| রস|প- 

বর্ষকত্বমূলা তেষাং শ্রুতিকট্পুষ্টার্থাদীনাং দোষত|। তথ চ 

রসাপকর্ষকত্ং দোষত্রমিতি দে।যলক্ষণত্ব।ত্েষং রস|পকৰ্ষক- 

ত্বাভাবেন মাস্ত দোষত্রমিতি পূর্বপক্ষঃ। নু স্থকুমারত্বং 

যদি কোমলত্বমুচাতে, তদ! বর্ণনিষ্ঠকোমলত্বং শিখিলত্বমেব 

ভবিষ্ততি, তত, কঠোরবর্ণভিন্ধে সর্বত্রৈব বর্ততে ॥ 

৩। এবঞ্চেদ্যত্ৰ কবিতায়৷ং লকার-বাহুল্যমাত্রম্, তত্র 

মাধুৰ্যং নাস্তি, কিন্তু ভবন্মতে মাধুর্বব্যগ্তক৷ বহুতর-লক|র- 

ঘটিতকোমলবর্ণ। বৰ্তন্তে। ইতাতঃ হৃকুম।রত্ং ন কোমলত্ব- 

মিত্যাই--ন স্ৃকুমারত্মিতি ৷ তস্য কোমলত্স্ত শিথিলত্ব- 

রপত্বাৎ! যথ। লোলাগিভিঃ কলিত। যুক্ত| মালভীমঃলেত্যত্র 

দঙিনোক্তগন্যে মাধুর্বাভাবেইপি কোমলবর্ণা বর্তৃস্তে, এব- 

মন্ত্রাপি শূর্ধারবর্ণনএ্রসঙ্দে। ললনায়। উৎকুষ্ট-মুকুটমণিঃ এী- 

রাধিক। সথীভিঃ সহ লঘু লঘু যথা স্তাত্তথ। বিলমতীত্যত্র 

মাধু্ধাভাবেইণি বহুতরলকারঘটি তকোমলবর্ণা বৰ্তন্তে। রঞ্জক- 

ত্বমিতি--চেতসশ্চমংকারকারিত্বমিত্যর্থঃ । যথা ত-বস্তদর্শনে 

মতি নেত্রস্ত স্ফারতাজনকচমংকারে। জায়তে, তখৈবাডুত- 

স্থকুম/রবর্ণানাং শবণে সতি চিত্তন্ত স্কারতাজনকচমতকারে। 

ভবতীতি জ্ঞেয়ম্ ॥ 

৪ । কম্চিন্মতে মাধুর্বগ্ঠ। গুণ।ঃ কাব্যপুরুষস্ত শোভা- 

কর্তারঃ। অলঙ্ক।রাস্তদুৎকর্ষহেতবঃ | তন্মতং দূষয়িতুমুখাপয়তি 

_যদুক্তমিতি । এতন্মতং দূষয়তি_যত ইতি ৷ গুণালঙ্কার- 

বিশিষ্টপ্তৈব তন্মতে কাব্যত্বাঙীকারে গুণালঙ্কারাবপি কাব/- 

পুরষান্তর্ভূতাবেব, তং কথং গুণন্ত কাব্যশোভাকরত্বম্, 

কথং বালঙ্কারপ্ত কাব্যোৎকর্ষত্বম্ ৷ 

৫৫ 
৫ | স্বন্ত শোভ।জনকত্বাগ্যভাবাদ্ দ্োষান্থরমাহ--কি- 

ঞ্চেতি ৷ অথৈকস্ত কাব্যপুরুষন্ত সৰ্বে গুণ। এব শোভাকর্ভারে! 
নান্তে, কিংবা গুণ জন্যশে। ভাং প্রতি গুণন্ত ক।রণত্বম্, গৌড়ী- 
প্রভৃতিরীতিজন্ত-শোভাং গ্রতি রীতেঃ কারণত্বমিতি পৃথক্ 
পৃথক্কারণত্রমিতি পক্গদ্বয়ং ক্রমেণ দূষয়তি__আছ্ে ইতি । 

গুণভিন্নয়োঃ পাধ্ালী-গোঁড়ীন্বরূপ-রীত্যে।ঃ কাব্যশোভ।কর- 

ত্বান্ুপপন্তিঃ; নাপি দ্বিতীয়; পক্ষ ইত্যাহ_যদি বেতি। 

পাঞ্চালযাদীনাং পৃথক্ শো ভাজনকত্বা্দীকারে পাঞ্চাল্যাদীনা- 

মপি গুণত্বাপত্তিঃ। যদি তত্র গুণত্ববারণায় পাঞ্চাল্যাদিরীতি- 

ভিন্নত্বে মতি কাব্যশোভাকরত্বং গুণত্বমিত্ব্যচ্যতে, তদ 

ডর্জংক্ষুর্জং ইত্যত্ৰ ওজোরূপ গুণে অব্যাপ্রিস্তত্র কাব্য 

শোভাজনকত্বাভাবাং মাধুর্যপ্রসাদগুণয়োরের কাব্যশোভ্ধা- 

জনকত্বম্, ন তু ও'জোগুণস্তেতি জ্ঞেয়ম্, পুনঃ স্বমতমাহ-- 

তে ইতি। তে সপ্ত গুণাঃ ৷৷ (৬,৭). 

৮_-১০ |সঞ্টানামিতি_-পরমতসিদ্ধান।ং সপ্ত!নাং লক্ষণ 

মাত্রং কৃতম্, ন তু তেষামুদ।হরণম্। অতস্তদ্বিন৷ লক্ষণ- 

ব্যাখ্যাপি সম্যকৃতয়! ন ভবিষ্যুতীতি জ্ঞেরমূ ॥ ১১ ১৪). 

১৫। যত্ৰ ন তখেতি_ন বৈষম্যমভাট্টরমিত্যর্থ: । তত্র 

সমতাণগুণ এব বৈষম্য বর্ণনমেবাহ__উধেবধের্বতি। উধেরবধধ্ব- 

স্থিতান্ গেঘাদীনপি স্পর্বতে যে। গোবর্ধনে। গিরিশেষ্ট- 

সুস্ভোদ্ধারণে সারোদ্ধুরঃ শেষ্টভারবাহকোহহম্, হে পঙ্কজ- 

নেত্রে রাখে | তব কুচাবলোকনেন জাতকম্পঃ সন্ এক্ষে 

শস্কাবিশিষ্টে। ভবামীত্যর্থঃ। তথা তব তরলিতয়। চঞ্চলয়া 

বেণীরূপভূজদ্য।ভিভূতঃ ॥ 

১৬ | গ্রাম্য কষ্টত্বাদিইদোষাভাবাদরপারুঘ্ন্তাকঠোরত্বশ্তা- 

ঙ্গীকতৌ য| কান্তিঃ স! মাধুর্ধান্তভূতা) ন তু পৃথক্। নৈব- 

মিতি--যথায়ং ঘটঃ, অয়ং পটঃ, ইতি পৃথক্ পৃথক্ ব্যব- 

হার এব ঘটপটয়োঃ পৃথক্তে, প্রমাণম্, তত এব নৈকল্মি- 

নন্যস্তান্তর্ভাৰঃ সম্ভবতি, তখৈবায়ং প্রসাদগ্তণোইয়ং মীধুর্ধ- 

গুণ-ইতি, পৃথগ্ ব্যবহার এব পৃথজে প্রমাণমিত্য্থঃ। 

অন্যথা সর্বেষ/মেব- পদার্থানাং সবেঘস্রভাবপ্রসক্তেরনবস্থা 

স্তাদিতি জেয়মূ। নম্বেবং চেৎ সপ্ত৷নাঃ গুণানামপি মাধুর্যাদি- 

হপ্যন্তর্াাবো ন সম্ভবতি, তেষ।মপি পৃথক্ পৃথক্ ব্যবহার! 

>] -কিঞ্টবাদি- (২) | 



৫৬ 

বর্তৃস্তে এবেত্যত আহ-_কিঞ্চেতি ৷ টি তিল অনিবষং 

সপ্তবিধত্বমিত্যুভয়মিত্যৰ্থঃ ॥ 
১৭] অথেতি--তে মারুর্ধাদয়ঃ কে কিং স্বরূপা হিট 

কাজ্কায়৷ং তেষাং লক্ষণমাহ-_রসনিষ্টগাধূর্যং রঞ্জকত্বমূ, তদেব 

কিমিত্যপেক্ষায়ামাহ--চেতসো| জ্রুতিকারণমিতি ৷ ক্রমপুটি- 

কৃদিত্যপ্ত ব্যাখ্যা ক্রমাদিতি ॥ (১৮), 

১৯ | সৌরভ্যাদিতি যথা কল্ত,রীগন্ধ। ব্রা দিভিরাবুতো- 

হপি সহসা কম্ত,রীং গ্রকাশয়তি, তদ্বদিত্যর্থঃ ৷ তেষাং মাধুর্ধা- 

দীনাম্ ৷৷ (২৯১২১), 

॥ ২২] স্পর্শা ইতি। কাদয়ে| মকারপর্যন্তা বর্ণাঃ স্পর্শ 

ইতাৰ্থ: | তত্র স্বহ্য কবর্গহ্ত পঞ্চম উকারন্তস্তাধঃস্থ। স্কজ্খ- 

জজ্ঘ| বরা মাধুরধব্যপ্রকা ভবস্তি। এবং চবৰ্গাদাবপি জেয়মূ.। 

আটবর্গ। ইতি_-টবর্াস্ত. সর্বথৈর :ন - মাধুধবাঞ্কাঃ, রণৌ 
রেফণকারৌ লঘু এব মাধু্ববাঞ্জকৌ | চেদ্ যদি তে পঞ্চমা- 
ধস্থব্ণা একরূপ! ন ভবস্তি, তদ! মাধুৰ্য-বাঞ্ডকাঃ; যদি চ 

একম্মিয়েব কাবো হহ্বঙ্ধাদিসঙ্গাতীয়বর্ণানাং ধারাবাহিকতয়| 

নিবেশশ্চেত্তদ দোষ এব উদাহরণে ব্যক্তীভবিষ্যতি। তম্মাৎ 

গৃথগজ| এব পঞ্চমাধস্থসংযুক্তবর্ণ। গ্রাহাঃ, ন ত্বেকবর্গজা 
ইতাৰ্থ ৷ ১ ত 

২৩ বিধায়েতি | পুষ্পাবচয়নং কৃত্ব। চল্তযান্তস্তা [ 
নাদে] মন্দোংপি এীকৃষ্ণমমন্দং যগ। স্তাত্তথ! জাগরয়াঞ্চকার ॥ 

২৪ | একবগ্থসজাতীয়বর্ণানাং নিবেশে দোষে। যথ|-- 

কাস্তে ইতি। কান্তে শ্ৰীকৃষ্ণে একান্তে নিশান্তে মন্দিরে 
ত্বামন্বিষ্য পাদান্তে কান্তি শ্রমমন্ততি বর্ঘতি সতি, ‘অতি 

অগ্নি বন্ধনে ধাতু: পাদান্তে শ্রমং প্রাঞ্ুবতি সতীত্যর্থঃ । 
তদ তবম্মণ্ীর এব অধ: শীঘ্ৰং তব গঞ্জনস্তাত্ৰৈব তং বর্তসে 

ইত্যক্েপন্ত ব্যনী প্রকাশকঃ অগ্জাসরী তিযুক্তস্তাস্ত মাত 
ম্ধুরবর্ণবহুলত্বেহগি গৌড়ীয়| রীতিরেবাত্র) ন তু রসনিষ্টং 
মাধু্মিতি জ্েয়ম্ ৷৷ (২৫), be 

_; দেই ।;হে্ কঞ্জাক্ষি |- গ্ৰীকুষ্ণন্ত বক্ষসি তব: টিক সততে 

কাবে . মেঘোপরি এম্প। বিদ্যুদিব, অত্রেদমেব: শুদ্ধ 

সনি অন্প্রাস ইতি গুণালঙ্কারয়োরবিরেকো 
সী বাচা; বৰগাণামন্ত্যমূধ্বত্বেনৈব, শৃঙ্গারোৎকধীন্মাধুৰ্ধম্। 

চি = ইতি জীস্সৰে 

[ ষষ্ঠকিরণঃ ১৬-- ৩ 

অন্ুপ্রাসস্ত তরদনপেক্ষোহপি সিধ্যতীত্যনয়োৰ্ভেদোপলব্ধেঃ ॥ 
২৭,২৮। যোগ ইতি। আছ্েনাক্ষরেণ দ্বিতীয়।ক্ষরস্ত 

যোগঃ; এবং তৃতীয়াক্ষরেণ চতুৰ্থাক্ষৱহ্য যোগঃ)' রেক্ষেণ 

সহ বর্ণন্যোপরি যুতিধোগঃ, যথার্কঃ ; তথা বর্ণস্ত/ধোযোগে 

শক্ত: | উপরি অধোদেশে চ যোগে রেফেণ সহ যথ৷ দুগ্রহঃ । 

অনন্ত্য ইতি__অকারসহিত এব টঠাদয়ে। বর্ণ। ওজোব্যঞ্জকাঃ, 
ন তু অকাররহিতা৷ রুট্ রুড ইতি বর্ণাঃ ॥ 

২৯ উধ্বেণধ্বং যস্ত পাঁদপীঠং সৰ্বেষ৷াং দেবতারাজ- 

প্রভৃতীনাং মূর্নাং মুকুটসম্বন্ধি-রতদীপ্তিচ্ছটাভিশ্ছন্নং প্রকটিত- 

পটুতায়াঃ প্রৌঢ়িৰ্গতে যেষাং তৈর্মহে।ভিন্ডেজোভিঃ- করণৈ- 
হাদেবাদেরপি গর্ব-খবাঁকরণে খ্যাতে। যে। ভুজাদগুস্তন্ 

শৌটীৰ্যে পরাক্রমে গ্রচণ্ডনক্রপাণিঃ শিষ্ট।নাম ভীষ্টং রৃষীষ্ট। 

কথভূতঃ? এচুরে। মেঘতুল্যকুপাবিক্রমে। ঘন্ত সঃ। এষ মধ্যম 
ওজোব্যপ্তকবর্ণ: | (৩০). 

৩১। করুণরসে কন্যচিন্মতে ঢারুঃ শ্তাৎ্, কস্তচিন্তে ন ॥ 

৩২ ৷ ব্রহ্মানন্দরূপমহান্ধান্বধেঃ সকাশাদপি যে! রহঃ- 

সন্দোহো রহস্থপ্রেমানন্দসমূহস্তং পূরয়তি যন্মহস্তেদঃস্বরূপং 

বস্তু তদ্ বে| যুগ্রান্ পাত । কথস্বৃতম্ ? মেঘতুল্য িগ্ধশ্ঠা মং 

পুনশ্চাযাতযামমগতরসমেক রসমিত্যর্থঃ ; পুনশ্চ ত্রিজগতী- 

সৌভাগ্যসম্পত্তিরূপায়। নায়িকা য়াঃ কন্ত,রীতিলকায়িতম্॥ = 

৩৩। যথ| বেতি। কন্দপৰ্যুদ্ধে লসদ্গোপাঞ্জন৷য়াঃ জিগ্ব।- 

গার্গ-ব্যাসঙ্গেন তরদ্দিতং চঞ্চলং ত্রিলোক্যাঃ শোভারপন্ত 

শ্রীরুষন্তা্ধং কর্তৃ মম মনঃ সপ্দিত্বমঙ্ীক্রিয়ৎ, মম মনসি 
সদা স্ফুরত্িত্যর্থঃ। কথভূতম্? সান্দরানন্দনিবিড়ং পুনশ্চ বষু ক- 

মেঘঘট তুল্য গ্্ঠামূলজ্যোৎাসমৃহৈর্জটালং যুক্তমিত্যৰ্থঃ। 

৩৪। বিশদার্থতাত্র কষ্টং বিন| অথবোধ্কতা) প্রসাদ 

সন্ত ব্যপ্তিক! রচন। এব ৷৷ 

১৫1 মানজন্থকোগে যথা তব বক্তমতিললিতম্ঠ তথা 

প্রসাদে ন। তন্মাৎ হে বিধে! অন্ত মানং সদা বিস্তারয়েতি 
জ্ৰকুষ্ণবচসে| ভন্দীমাকলঘ্য ॥ 

৩৬। যদ্যপীতি সর ওচিত্যাদিতি যথ৷ বক্ত, রবীনা 
বচনাস্তাস্তদ্যুক্তপত্যেহপি ওজোমারু্ধাদিগাদয়োহপি ভবি বু 
মৰ্হনডীত্যুচিতত্বাদিত্যৰ্ণ ॥ ত 

ধিন্যাং যভকিরণঃ।।৬৷৷ 



ঢ়", _ সপ্তম্কিরণঃ 
অথ শব্দালঙ্কাব্ম-নিণয়ঃ 

১7 অথালঙ্কারো ছিবিধঃ-_অর্থালঙ্ক।রঃ শব্দালঙ্কার- 

‘শ্চেতি | তত্ৰ পূৰ্বোক্তোপমিতিমুখোইলঙ্কৃতিগণ ইত্যত্রোপ- 

মিতি-গ্রতৃত্যর্থালঙ্কারো! মুখ্যঃ, বক্রোক্ত্যাদি-শব্দালঙ্কারে। 

গৌণ: ৷ অত আদৌ গৌণালঙ্কারমেবাহ-_অথেত্যাদিন।। 

অভিধাবৃত্ত্যা একেনার্থেন যদ্বস্ত প্রোক্তম্, শ্লেষকাকুরূপাভ্যাং 

বাগনাবৃত্তিভ্যাং গ্রোক্তেনান্যেনার্থেন তদ্বস্তন্যথ| ক্ৰিয়তে; 

তত্র স্থলে শব্দনিষ্ঠ-বক্রো ক্ত্যলঙ্কারো জ্ঞেয়ঃ৷৷৷ (২), 

৩ | শ্রীরাধিকা আহ-_হে শ্যাম ! ত্বং কঃ? অভিধাবৃত্তয। 

প্রত্যুত্বরমাহ-_হরিরিতি ৷ পুনঃ গ্লেষরূপবাঞ্জনাবৃত্ত্য৷ হরি- 

শৰ্ত সিংহপরত্বমভিপ্রেত্য শ্রীরাধিকা পূৰাৰ্থমন্তথ৷ করে।তি 

= বভূবেতি | জনানয়তীতি শ্লেষেণ জনপীড়কঃ, অতো 

বনেইবস্থিতিস্তব যোগ্যৈর। দ্বিরেফো ভ্রমরঃ ; শ্লেষেণ, দ্বৌ 

রেফৌ যত্রেতি ব্যুৎপত্ত্যা ত্বং বৰ্ববোহপি; যো হি গো- 

পালকঃ, স হি. বৰ্বরে৷ ভবতীতি প্রসিদ্ধেঃ ৷ ৮ 

৪। ‘হে-কান্তে’ ইতি কৃষ্ণেন সম্োধিতা মানিনী “অহং 

তে ন কান্ত! ভবামি? ইত্যার্থং ব্যঞ্জয়ন্তী, “কা অন্তে" নাশে। 

সতি' তিষ্ঠতি’ ইতি প্রশ্নন্তোত্তরমাহ-_কীন্তিরকীর্তিরে, 

মৃতস্ত জনস্ত কীৰ্ত্ত৷কীত্তী এব তিষ্ঠতঃ, নান্যৎ কিঞ্চিদিত্যৰ্থ:; 

_ ‘কিঞ্চিন্মে বদ’ ইত্যুক্তা স| ‘ত্বয়া সহ সম্বন্ধ এব মম নাস্তি, 

অতএব কিং বক্ষ্যাণি’ ইতীমমৰ্থং ব্যঞ্রয়্তী চিদ্স্ত কিমিতি 

পরশ্নন্োত্তরমাহ-_জড়েভাঃ পরম্, জড়ভিন্নমিতাৰ্থ:। ‘ধী- 

= বুদ্ধি: কথং রাকা.পু।ণগা ভবেৎ; ক| মেধা বুদ্ধিস্তব’ ইত্াক্তেঃ 

ৰ ‘কামে কন্দর্পে' গম থা ধারণমিতাচাতে চেৎ মগ কন্দর্পে 

ধাঁরণং নাস্তি,: কিন্তু তুষ্যেব’ ইতি প্রশ্নস্তোত্তরং লব্ধ যং 

কিঞ্চিৎ সরসতীয়াং তত্তম্মাৎ ‘মামাশ্পৃশ’ ইতি প্রশ্নে ত্ৰামহঃ 

গৃমৈয়ম৬ইতীতিরং কুরতটী বধিয়া জিত এব ॥ _* 

| ২ 

মিত্যর্থট। যম্মিন্ সময়ে সসঙ্ধেতমূৰলীধ্বনিৰ্ভবিষ্বতি, 

যো নৌংস্মাকং ন ভাবী? অপি ভূ. ভবিষ্যতের ৷ 

ইানীংবানন্ত : দরূপংত নিজমভিমতমীহতাং 

তদা স্বয়মেব মানং বিহায় ব্যাকুল! ভূত্ব। তন্নিকটে গমিস্তসী- 
ত্যপি তব বৈকল্যং ত্ৰহ্ষ্যামঃ ৷ 

৬--৮ ৷ অন্ুপ্রাসরূপশব্দালঙ্করমাহ-_অন্বিতি ৷ ৷ অনু 

পশ্চাৎ প্রাস্ততে প্রকৰ্ষেণাহ্ুতে ক্ষিপ্যতে ইতি ব্যুংপত্ত্যা 

যন্ৰ সজাজীয়বৰ্ণন্ত৷ পশ্চাৎ সজাতীয়ব্ণপ্ৰক্ষেপস্তত্ৰাসুপ্ৰাসে- 

হলঙ্কারে! জ্ঞেয়: | সকুত্তয়| সকুত্বেন ; তথা চ যত্র সজাতীয়- 

বর্ণদযস্থ সকুৎ প্রয়োগঃ, তত্র ছেকানুপ্রাসো জ্ঞেয়: ॥ 

৯ | ইদং শ্তামং ধাম শ্রীকুষ্ণাখো। দেহে! জগতঃ শ্রীদং 

শোভাদায়কমিত্যর্থ, সৰ্বেষাং দৃশোঃ প্রেম প্রেমাস্পদমিতার্থ;। 

যশোময়ং যশঃস্বরূপম্ । আধিক্যবিবক্ষয়! ধর্মনির্দেশঃ। অয়ং 

সাক্ষাৎ পাণ্ডিত্যমিতিবং। অজ্ঞ? মকারদ্বয়োর্যকারদ্বয়োশ্চ 

সকৃদেব পাঠঃ ৷ ! ৃ 

১০ ছেকাছ্ৰাসস্তৈৰ মাধুবব্যঞ্তক- বিটি 

নাগর ইতি সংজ্ঞা ভবতি॥ 

-১১। শ্রীরষ্ণেন' সহ স্বযুথেশ্ব্াঃ স্তোগং ‘গবাক্ষদ্বার| 

গশ্যন্তী কাচিৎ সথী অন্যাং সথীং প্রত্যাহ--কমলদুশো ইস্তাঃ 

সম্তোগস্তারস্তে এব স্বেদকম্পয়োঃ সম্তেদরূপো। বিদ্বে। জাতঃ ৷ 

অতো বিদ্লবশাদ্ বৈপরীত্যাদি-ঘটিত-সম্পূর্ণসভ্তোগোইপি ন 

ভবিষ্ততীতি। অতএব ধা আনন্দস্ত মত্ততা অতিশয়, সা 

রস্য। নেঁত্যহং শঙ্কে ॥ 
ৰ 

'_'$২ | একবর্ণগ্তানৈববর্ণন্ত বাইইম্ৰেডিততয়| দ্বিপ্তিরুক্ততয়া 

যদ্িন্টাসঃ স্যাত। পূর্বোদাহরণে মকারযকারয়োঃ স সকৃন্নিবেশঃ, ্  

অত্রোদাহরণে মু যকীরাণাং পুনঃ ১৮ 

জ্ঞয়ম্ ৷ 

-১৩। সমাস্থেয়ং নারির ॥ :- 

২১৪ |-কাচিন্মানিনী প্রার্থনাং কুৰ্বহ্তং- শ্ৰীকৃষ্ণঃ হকি 

বত । হেঁ দেবমন্য্যাঁদিবধ্বধে সাধো-ত্বং“বিরম। অথা+ 

নন্তরং ন নাথ্যতাংন যাচঞা ক্রিয়তাম্ ৷ হে কৈতববিজ্ঞ! 

1_ ভৰ সমজ্ঞা:- কীতিং বিজ্ঞাতুমহং ন বিজ্ঞা॥ 



৫৮ শ্রীন্রীসুচবাধিনী 

১৫। এম বৃত্তান্থপ্রাসঃ ॥ (১৬); 

১৭,১১৮ | রাসং গতঃ স হরিঃ, কন্মৰ্পযুদ্ধাসঙ্গে জঙ্গমো 

ভ্গিগ! ইব। কামকওুয়াবিশিষ্ট-বাহুমগুলন্ত৷ চণ্ডিম| যন্ত ; 

্রীথগুপিগুশ্চদনপিগু:, হিত্তীরঃ ফেনঃ, পুগুরীকঃ শ্বেত- 

কমলম্, এযামিব শ্বেতং ষশে| যস্ত ॥ (১৯২০), 

২১১২২। এষ লকারঘটিতান্ুপ্রাসঃ | লকারবাহল্যেন 

শিথিলবন্ধ।চ্ছিথিল উচ্যতে। ইতীদং পদ্যং পূর্বমেবাবরত্দে- 

নোক্তম্। তথ্য লাটস্তান্ত পদানামনেকেষামপি ॥ 

২৩ | মনোজনে: কন্দ কৃষ্ণত্বেন প্রাদুর্ভাবোইহং 

মহন্তে | হে সখি ! কন্দরণ্তাপি পুনঃ কৃষণস্তেব ইয়দবৈদগ্বীনাং 

বৈদুষী পাণ্ডিত্যং কুতঃ? অত্ৰৈকপদন্তামুপ্রাসঃ। অস্যৈব 

ভিয্নাৰ্থত্বে যমকো ভবতীতি জ্ঞেয়ম্॥ 
২৪ | পদাংশানামুদাহরণমাহ--রত্বানীতি। বজাকরে 

সমুদ্রে) পুষ্পাকর উপবনাদিঃ ॥ (২৫,২৬), 

২৭ | নামঃ প্রাতিপদিকস্ত সমানরূপত্বেন তু নামবিভক্তি- 

ঘটিতপদশ্ত। রাকামৃতাংশুঃ পূর্ণিমাচন্দ্র, তত্তল্যমুখেতি শ্রী- 

কৃষ্ণমম্বোধনম্। তব বিরহে মূচ্ছারপসখ্যাশ্চ বিরহে রাকা 
পূৰ্ণিমা তাং দহতি॥ 

২৮ | রাকা কথভূতা? হিমকিরণশ্ন্রস্তন্ত জি 

মধুর| ইয়ং মধুরাকায়! বসস্ভকালীনপূৰ্ণিমায়| নিশা নিশাত! 
বিরহিণ্যা দুঃখায়কত্বেন তীক্ষ্ণ । হে কৃষ্ণ ! হে রুচির কৃষ্ণ- 
বত্স অগ্নিরিব তাং দহতি। নিশ| কথভুতা? স্থমহিম- 
চন্তৰেণ মধুরা। মধুরেত্যাদি-পদানাং ভিন্নাভিন্নাথত্বাদিমুদা- * 
হরণং যমকান্তগগতমিতি জ্ঞেয়ম্। অতোহত্রোদাহরণে যুমক- 
্বমনপ্রাসত্বমুভয়মপি বর্ততে । এবমিতি চ্ছেকামুপ্রাস একঃ, 

বৃত্তাইগ্ৰাসে| দ্বিতীয়, লাটা নুপ্রাসশ্চতুধিধঃ॥ এবংক্রমেণ৯ 
বট্প্রকারোহম্ুপ্রাসঃ ৷৷ (২৯১৩০), 

৩১--৩৩ | পাদজত্মেবাহ--প্রথমস্তেতি । প্রথমচরণন্ত 

দ্বিতীয়চরণেন' সহ সমানরূপত্বে একে| যমকঃ। এবংক্রমেণ 

ত্রিবিধোহপি ভেদে| জ্ঞেয়: | প্রথমচরণং ত্রিঘপি চরণেষু 

বর্ততে ইত্যেকে। ভেদঃ। তেন সপ্ত ভেদ! ভবস্তি। পুন- 
ভেঁদদ্ব৷ং ভবতি। ভদ্বেযাহ--এথমচরণ“চতুৰ্থচরণেন সহ, 

(৯ অবপ্রকারণ কৈ); ২। ভারি ত ও 
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দ্বিতীয়চরণস্তৃতীয়চরণেন সহৈকস্মিন্নেব পন্তে সমানশ্চেদেকে| 
ভেদঃ। তথা প্রথমচরণে! দ্বিতীয়চরণেন সহ, তৃতীয়চরণস্ত 

তংপরেণ চরণেন সহ, একস্মিন্নেব পদ্ধে সমানশ্চেদ্দ্বিতীয়ে| 
‘ভেদ্নঃ। এবঞ্চ পূর্বেঃ সহ নবধা ভেদো ভবতি। এতংস্ত্রস্ত 

বিবরণমাহ-_প্রথমে! দ্বিতীয়েনেত্যাদি ॥ 

৩৪। অৰ্ধশ্লোকশ্লোকয়োশ্চাবৃত্ত্য| পাদস্য চরণস্ত ত্রিখ গুত্বে 

ক্রিংশদ্ভেদা ইত্যস্তার্থোইগ্রে উদাহরণে ব্যক্তীভবিযুতি ॥(৩৫), 

৩৬ ৷ নতানাং ভক্তানাং স্থরতক্লঃ কল্পবৃক্ষঃ, গোপ- 

রমণীনাং স্থরতে রুচির্যতত্তথাভূতঃ ৷৷ । 

৩৭ স্থরাণাং সার্থ: সমূহস্তেন ভূষিতৌ পাদৌ যেযাং 
তৈত্রর্গা্দিভিঃ স্থরসে| যোংৰ্থস্তেন ভূষিতানি পদানি যেষু 

তৈঃ শুবৈঃ স্তৃতঃ কৃষ্ণঃ ॥ 

৩৮। মন্মথেন কামেনাভিলাষেণ নমৎ্ নম্ৰমন্তরং যস্তাঃ, 

তয়| রাধয়া মম মথনে মদে গর্বো যত্তদ্ যথ। স্ত৷ত্তথ), 

সকটাক্ষরূপো বাণঃ সম্থজে ॥ 

৩৯। নমতি নম্রে অনমতি অনমে তুল্যং কারুণ্যং যন্ত 

সঃ। যদ্ধা, নমতি নমে, অনমত স্থদৃঢ়ং তুল্যমেকরসং কারুণ্যং 

যন্ত সঃ । যেন ব্রজ্পতিতনয়েন বিনা হে মদন! ত্বং মাং 

তুদসি, অতএব মভ্ুল্য। হত! দুঃখিত! কাপি ন॥ 

৪০| মমীনবধানাৎ হে মদন! তাং বধার্থং ত্বং ন 

বিতুদেঃ ॥ 

৪১। নন্দয় নন্দয়েতি বীপ্সা, মদনমত্ততয়োজ্জলং মদেন 

গর্বেণ নমন্তি, ভাবাধিক্যাৎ২ ভুগ্নানি ওজঃগ্রসাদমাধুর্যাণি যত্র 
তদ্ হৃদয়ম্, ওজে| বলম্ ॥ 

৪২ । কাননং বৃন্দাবনং জয়তি, সদ সদ্ বর্তমানং নিত্য- 
মিত্যৰ্থ: ৷ যৎ কাননমেত্য প্রাপ্য কা স্থখশ্রীর্ন নন্দতি, ন 

বর্ধতে, অপি তু বর্ধত এব স্বর স্থখসম্পত্তঃ। কা বা 
গোপী নন্দতনয়স্ত ন মনোজ্ঞা, অপি তু সৰ্বৈব। ন কেবলং 

মনোজ্ঞা, অপিতু কা ব| নন্দতনয়স্তাননং ন ধয়তি, অপি 
তু সর্বৈব॥ 

৪৬ | হে নবপয়োধরকান্ত! হে নবমেঘশ্ঠ।ম ! মান্সথং 

যোইধররসং হাদি ন বপ, ন রোপয় ইত্যর্ঘঃ| নবপয়োধরা 

নীতা যত হে তাদৃশ! নবা নবীনাস্তাসাং প প্রাণ-শোষণ, 
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যুত: ‘গৈ ও বৈ শোষণে’; হে মজ্জীবনশোষকেত্যৰ্থঃ। যস্ত্ং 

প্রতি-যোষিতাং মদ্বিপক্ষরমণীনামধরপঃ, অধরং পিবসীতি ॥ 

৪৪ | কামং যথেষ্ট, হৃদয়েইসলরাগং দধান। বাল। ছুনোতি। 

অতস্তাং ম্মর, অন্গীকুরু চ। হে অলস! ত্বাং বিনা কা 

গন্দধানা ন ভবেৎ, অপি তু সর্বৈব, ধানং ধারণম্, মন্দ- 

ধারণং যন্তাঃ, দুঃস্থিতেত্যৰ্থঃ ॥ 

৪৫1 ত্ৰিলোক্যাং তব সমঃ কতম আস্তে, মে মহাং 

প্রসীদ, ইমে দুরন্তাপ। মাং ন দন্ত, ন খণ্ডয়ন্ত | 

৪৬। তে কৃষ্ণ! তব নিশ্চিতমাশ্চৰ্যং ভূরি এচুরং মহ- 

স্তেজোইস্তি | ন কেবলমিদমেব, অপি তু তবায়ং মহ উৎসব 

এব মহান্ুদ্দীমরসশ্চ পুনরপি তব দাঁস-দাসীনিকরৈঃ সহ 

বর্তমানং পুরমণ্তি, সদ! কালত্রয়েইপি চিদানন্দময়ং নিত্যানন্দ- 

্বরূপং বপুবিগ্রহণ্চান্তি, অতন্তব সমঃ কুত্রাপি নস্তীত্যৰ্থঃ॥ 

৪৭ | গো'গীনাং কলহংসকাঃ কং সুখং লান্তীতি তথাভূত| 

হংসকাঃ পাঁদকটকাঃ কলহংলানাং কাদম্বানাং কলহমন্তস্থাস্তীব, 

তে যথা পরস্পরং কলহীয়ন্তে, তথ! কলহায়ন্তে ইব। কীদৃশম্? 

কলমব্যক্তমধূরধ্বনিং ভিহীতে প্রাপ্মোভীতি তথা তদ্বস্ভীতি 

বা, হন্তারমিত্যর্থঃ ॥ 

৪৮ । মধুরাকায়াশ্চৈত্রপোর্ণমাস্তা মধুর| রা্ত্তিধিদ| অজনি, 

তদ্ন| হরেরগ্রে কাসাং পীয়মানৈৰ্মধুভী রামধুরা রমণাতিশয়ে| 

নাসীৎ॥ 

৪৯। সাধ্বসাধ্বনি সাধ্বসপথে ন কদাপি দতৌ অজ্বী 

যয়া সা গুরূণামপ্যগ্রে উৎসুক! আসীত। সাধু চ অসাধু 

চ তয়োরবিচারতঃ॥ 

৫০% | কাঞ্চীদায়ঃ কথভূতস্ত ? অরণতো গমনতো 

হেতে| রণতঃ শব্দায়মীনন্ত অতনোঃ কন্মৰ্পন্তয রণতোরণতো 

বণসম্বন্ধিনস্তোরণদ্বন্দনমালায়|ঃ সকাশাদপি ভূরিজিণঃ ভূয়সী 

রী্স্ত তশ্ত কাঞ্ধীদায়ে৷ রবঃ শ্রীকৃষস্ত মনোইহরৎ। নপুংসকা- 

ছাস্থে মুমাগমশ্চ ॥ 

৫১। দূশোরগোঁচরত্বেনৈব সত! হরিণ! শ্রীরুষ্ণেন তব 

কপোলভিতির্ঘরিণারুতিঃ পাওুচ্ছবিরভূৎ ৷ কাঁদৃশেন? তব 

মান এব ইভো হস্তী তশ্ত-হরিণা সিংহেন ॥ 

৫২ । মূদনো মনো দহতি | কেন? মদনোদেন মত্ততা- 

জীঞ্জীস্তুৰৰোখিনী ৫৯ 

খণ্ডনেন । কীদৃশঃ ? মদনোজস| মমাবল্যেন অম্দনোহহৰ্ষণঃ, 

মদি হর্ষে 

৫৩ । পরিচ্ছদৈ: সহ সদ| সন্ আনন্দময়ে। বিলাসো 
বিগ্রহশ্চ যস্ত৷ সঃ, স মাধবঃ, দ| দানম্, আসো দীিদাক্ষিণযঞ্চ 

তদাদিভিগুণৈঃ সন্ আস উপবেশে। যেষ।ং তে দর! যস্ত সঃ ৷ 
৫৪ । কেশিনাশিন| কৃষ্ণেন ক! ব| ভ্রীর্না আমি ন গ্রাপি, 

অপি তু সর্বেবেত্যর্থট। অম্ গতৌ। ‘অ মা নো ন| 

প্রতিষেধে’। কামিন| অভিলাষবতা কেশিনা প্রকৃষ্টকেশেন, 

কো ব্ৰহ্মা তস্ত ঈশ্বরেণ বা, কেশি কন্ত জলস্ত ইট্ ঈশ্বর! 

বরুণস্তন্মিন, তথ| নাকেশি ইন্দ্রে চ ন আদরোইকামি, ন 

চক্রে ইত্যর্থ:। কুতঃ? নাথেন সর্বেশ্বরেণ কং সুখমমিতুং 

গ্রাগু,ং শীলং যস্থ তেন, পূৰ্ণস্থখেনেত্যৰ্থঃ ॥ 

৫৫1 স| মৃগাক্ষী বিলাসৈঃ কর্তৃভিঃ; আসে “অস 

দীর্চয।ধানয়োঃ৮ আদধে ইত্যর্থ,। কীদুশৈঃ? আসেচনকৈঃ 

“ভদাসেচনকং তৃথ্েনান্তান্ডে। যস্ত দর্শনাৎ 1” স| কীঘৃশী? 

রাসে অচরা অচঞ্চল| ; রাসে রসসমূহে চ চতুর|। অবিরত্যা] 

বিরৃতিরহিতয়। রত্যা গ্রীত্য! বিবৃতা বিশেষেণ বৃতা। তথৈব 

অত্যাবিঃ, অতিপ্রকটং যথা স্তাত্তথা নবীনৈর্মনোজরাগৈঃ 

কর্তৃভিঃ, অন্থ্যাবি অতিশয়েন ররক্ষে ॥ _ 

৫৬ | হে মদ্দস্থস্বরূপে মত্গ্রাণতুল্যে তে তব সরস্বতী 

বাণী মে মনো জহার। কীুশী ? মা মাং পুতি সমান| 

সাদর! ৷ পুমঃ কীদূশী ? মনোজস্ত হারগ্রতিম| মুক্তাহার- 

তৃল্য| হৃদয়ধাৱণাৰ্হেত্যৰ্থং | সমান| অবক্রা মদন্ত৷ মত্ততায়| 

যং সুষ্ঠু ্ বরপং তম্মিন্ সরস্বতি সমুদ্ৰে ইতে সঙ্গতে হে 

মূৰ্দ্তমত্ততাসমুদ্ৰপ্ৰবিষ্টে ইত্যৰ্থ:৷ 
৫৭ | অথ সীস্ত্াণাং বৈয়্গ্যে যথা ব্ৰহ্মাস্তুপ্ৰয়োগঃ ক্ৰিয়তে, 

তৃথৈব মান্ভঙ্গার্থং নানাবিধোপায়ানাং বৈয়থ্যে সতি শ্রী- 

রূষ্ষেনাগি স্গেতমুরলী বাঁদনং ক্ৰিয়তে, মুরলী-অবণমাত্রেণাপি 

বিগতগানা সা প্রসন্ন বভূবেত্যাহ-_নেতি ৷ বংশ্যাঃ করং 

কলমাসাছ্ প্রাপ্য যম-নিয়মাসনাদ্ষ্টাধ্যোগস্ত প্রথমো যমঃ, 

তন্তান্ন পশ্চাৎ জনিরুংপর্তিস্ত স নিয়মস্তস্ত ভধতঃ, তথা 

চ গীক্ষ্ণেন সহ ময়া কদাপি সঙ্গে! ন কর্তব্য ইতি যো 

নিয়মস্তন্ত মুরলীশঁবণেন ভঙ্গান্সানেন পরিপ্রবং চঞ্চলং কণ্ভা 

মনো বিশদতাং ন যাতি, অপি তু সর্বাসামেব ॥ 



৫৮ ৷ পুনস্তম্ভৈব শ্লোকস্তাৰ্থান্তরমাহ-_যমানুজনির্যমুন। 

পুণ্যনদী তপ্ত! ভঙ্গতস্তবঙ্গাৎ জাতে| যে! নবীনঃ! শীকরে। 

জলকণস্তমাসা ছ্যমানেনাভিমানেনার্থাদ্গর্বেণ দৌষেণ বা পরি- 

প্লবং কশ্ত মনোহবিশদতাং যাতি, অপি তু সর্বেধামেব” 

যমুনাজলম্পর্শন্য সর্বদৌষনাশকত্বপ্রসিদ্ধেরিতি ভাবঃ ॥ (৫৯), 

৬০। কলানাং বৈদগ্বীনাং গরীয়সা কলাপেন সমূহেন 

ন দীনা অপি তু সর্বোৎকৃষ্ট! দীপ্তি্স্ত স হরিঃ সচ্চিদানন্দ- 

স্বৱূপঃ সদা বভৌ ৷৷ 
৬১। গরীয়স| শশ্বদ্রোষেণ কঠোরত্বমূপেত্য কাপি ন!গরী 

ন হি ভাতি। যতোইভ৷ বিগতকাস্তিকা, তস্মান্মানং বিহায় 

স্বনিকটং হরিমানয়। অনয়া ধিয়া তব সৰ্বং হিতমীহিতং 

বাঞ্চিতং ভবতি ৷ বৰ্ত্তমানসামীপ্যে বর্তমানপ্রয়োগঃ ॥ 

৬২। হে বিহারিণি! মনোহারিণি মাধবে সতি মদন- 

যুদ্ধস্ত সঙ্গে যে| রসস্তেনাকুল! ভব । কথভূতা ? কুন্থমঞ্খেণিভি- 

বিরাজিতং ভূষণং যন্তান্তখাভূতা সতী। তথা মধুপানাং 

রাগো রপ্রনং যেভ্যস্তথাভূতৈঃ স্থগম্ধপরাগৈঃ পরাচিতা 

ব্যাপ্ত সতী চ॥ ৷ 

৬৩। উদ্দীপনবিভাবানাহ--মাস ইতি। মাসশ্চন্ত্ৰস্থ 

মরীচাঃ কিরণাঃ, মাং শোভামস্স্তীতি মাসঃ শোভা-নি- 
ক্ষেপিকা ইত্যর্থ:| “মাসশ্চন্দ্ৰমাসয়োঃ পুমান্” ইতি মেদিনী । 
তথা বৃন্দাবনন্ত শ্রীঃ শোভা কীদৃশী? সমধুর! শৃঙ্গাররস- 

শহিত|। এবং মধুরাশ্চ যাঃ প্রেয়স্তন্তাভিঃ গ্রেয়ং পুরমিতৃ- 

মর্হং সীমাবৃন্দং যস্তাঃ সা। তথা চ বৃন্দাবনীয়শোভায়াঃ 

সীমাবৃন্দোইবধিসমূহঃ প্রেয়সীনাং সাহিত্যেনৈবেতি জ্ঞেয়ম্ | 
তথোপবনেষু পবনস্ত ভরান্তিভ্রমণম্। সা কীদ্শী অন্রান্তি- 
রমা। অভান্তিবৃন্দাবনীয়োপবনে মম মন্দগমনযেবোচিতমিতি 
যা সাবধানতা তয়! রম্য। । আলঘনবিভাবমাহ-_-ইহ সময়ে 
সহী রাধামহরৎ। কীদৃশঃ? নন্দঃ সমৃদ্ধো য আনন্দস্তস্তা- 
গ্যগ্ৰকন্দঃ প্রথমমূলম্, তথা স্মরসমরে কন্দৰ্পযুদ্ধে সমে| মা 

€শাভা ততৎ্সহিতে| যে| বাহে! বলরিন্যাসম্তং হতুং নীলঃ 

যন্ত সঃ; “ব্ুহস্তু বলবিন্যাস:” ইত্যমরঃ। তথা হারী হার- 

বান্, তথা সঙ্গীতদেব্যাঃ সঙ্গী ৷ রাধাং কীদৃশীম? অহরহঃ 

গ্রতিবাসরমেব রাসরাধাং রাসস্ত রাধঃ সংসিদ্দির্তস্তাম্ ৷ 

[ সপ্তমকিরণঃ ৫৮-৬৭ .. 

৬৪। দূতী প্রাহ_ন মানমিতি । মনসি মানং ন আ-, 

ধেহি। কুতঃ? অদঃল্যদঃ, অমুয্য মানস্ত স্যদে বেগঃ; হে: 

দেবি! তে তব শুভংযোঃ প্রশংসাবত্যাঃ শুভং-মঙ্গলং সুতি 

নাশয়তি, অহংশুভয়োধু্্ ইতি যুস্। শুভমিতি মান্তমব্যয়ং 
প্রশংসাবচনম্ । অহে| ইত্যাশ্চ্ে। অহোরাত্রক্ৃতমরুর্মনঃ- 

পীড়| যতস্তয়া রুষ। অবিতে রক্ষিতে ইতি সম্বোধনম্। তথা 

এতাটৃখ্যা রুষ। ত্বমধুনাপি জলিত| নাভূরিত্যা্চ্যমূ। যশোদা- 

ভুবি শ্ৰীকৃষ্ণে অন্য তে তব অথশো দুৰ্যশ এবেদং বর্ততে ॥ 

৬৫. শ্রীরুষ্ণোইপ্যাগত্যাহ_মম ত্বয়েতি। হে রাধে! 

ত্বয়| মম হিতং ন বা ঈহিতং বাঞ্চিতং ভবতি। কুতঃ? 
অমমত্তয়| ময়ি মমত্বশূন্যয়া। নই তহি মামুপেক্ষশ্ব ? তত্ৰাহ 

-==হে নবে নিত্যনবীনত্বাৎ ত্বং মে চেতো লোভয়সীতি 

ভাবঃ। অথচ চেতঃ গীড়য়সি চেত্যাহ_স্মরেণ স্মরণেন 

আধিৰ্মনঃপীড়| কামোদ্গমে। যতো! হে তথাভূতে ! যা, 

স্মরেণ কন্দর্পেণ হেতুনা আধির্মনঃপীড়। যতো হে তথাভূঁতে ! 

হে রাধিকে! তন্মাৎ ক্ষমাং চর প্রাপুহি, মাং চ রক্ষ। 

স্মেতি পাদপুরণে ৷৷ 

৬৬ | সসাঁরসেত্যাদি | সা রাধ। গ্রাতনিকুণ্তাচ্চলতি স্ম। 

কীদৃশী? সসারসা সলীলাকমলা, আসসারস| সসারস। অ!” 

সম্যক্প্রকারেণ আসো বিক্ষেপো যত্ৰ, “অস্ত্র ক্ষেপণেণ তথা- 

ভূতে সারে গমনে যঃ সাসো নিদ্র। তশ্ত সারং বলং স্তুতি 

্বীয়প্রতিভয়া৯ হ্সয়তীতি সা ৷ ‘সু গতো’, ‘সস স্বপ্নে’; ‘সে|-- 
ইন্তকর্মণি' ৷ অত্র অন্তকৰ্মশব্বস্ত নাশে! হ্লাসশ্চাৰ্থং | সসারসা- 

সসারস| সসন্তি গলুতং গচ্ছন্তীতি সসাঃ, অ! সমাক্ রসন্তি 
শব্দায়ন্তে ইতি আরসাঃ। অন্তন্তি দীপ্যন্তীতি অসাঃ, সারসা- 
শন্রবাকা যতঃ, যাং বিলোক্যেত্র্থ: | সা ‘সস গ্লুতগতোৌঁ), 
‘রস শব্দে” ‘অস দীপ্ত’; স শ্রীরুষ্্চ সসারেতি পূৰ্বেণৈ- 
বান্বয | কীদৃশঃ ? সারসাসসারসা সারসানাং পক্ষিবিশেষাণা- 
মাসন্ত উপবেশস্ত সারং স্ৈধং স্ততি নাশয়তি স্বীয়াগমনেন 
চকিতীরুত্যেতি ভাবঃ॥ 

- ৬৭ | বিবিততেতি--স| বনস্থলী নাববশ্থাশ্তা নৌ আ- 
বয়োরবশ্তমেব আসা ব্যাপ্যা “শু ব্যাপ্তো বিশেষ্তনামা- 
এইণম্, সঙ্কেতস্থলত্বাৎ। কীদৃশী? বিভিং পক্ষিভিষিতত| 

॥9॥=5=(9)][;; |] [মমা 
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নানা মা শোভা যস্তাঃ স| ; অম| অপরিমিত। অনুপম৷ ব। 

বিবিধানি ধনানি যন্তাং সা; সাধুধুততরার। সাধু যথা স্য|- 
তথা ধুততরোহতিখণ্ডিত আরে! গতিরবস্তাঃ। যাং প্রাপ্য 

অন্তর গমনং নৈব যুজ্যতে ইতি ভাবঃ। স| ববলে বলবতী 

ভবতি স্ম। মম লেহি হিততঙ্গ মম লেহিনী মন্মুখমা ধূর্য।-. 

্বাদিনী হিত| চ তন্্ধস্তাঃ; হে ত্থাভূতে ! ছু ইতি 

সন্বোধনম্। 
সদামোদর ইতি । রাধিকা দামোদরে জীকনষ্ণে রজ্যতি 

ম্ম। কথস্তৃত৷ ? গুণসারাধিকা গুণেষু মধ্যে যে সারভূত। 
গুণান্তৈরধিক।। দামোদরে কথভূতে? সদামোদরে সদ 

মোদং রাতি দর্দাতীতি তশ্মিন্॥ 

৬৮। স্বরভেদেন শব্দভেদে। নার্থভেদেনেত্যাশঙ্কযাহ__ 

ভিন্না অপার্থভেদেনেতি ৷৷ (৬৯), 

৭০ | মুনস্তদন্তীতি | বিণেঁ চন্দ্ৰে বিরুদ্ধে তমসি অন্ধ- 

কারে গ্রবৃদ্ধে সতি ইষ্টাগি ক্ষণদ। উৎসবদাতৃতয় যথাৰ্থ- 

নায়ী রাত্রির্মনস্তদন্তী স্তাদিতি প্রথমার্বসত, তন্মিন্ বিধে 

চন্দ্রে এসন্নে তমসি প্রণষ্টে সতি ধন্যা হরিতে! দিশঃ কত্রণঃ 

এসাদং প্রসন্নতাং লভন্তে ইতি দ্বিতীয়ার্ধস্বান্বয়ঃ। পক্ষে, 

বিধৌ বিধাতরি বিরুদ্ধে সতি যত্তমসস্তমোগুণস্ত বৃদ্ধং তস্মিন্ 

সতি ইষ্টাঃ পদাৰ্থ৷ ঈগগণদা ঈক্ষণচ্ছেদকাঃ সন্তে মনস্তদন্তীতি 

প্রথমার্ধস্ত, তন্মিন্ বিধে প্রসন্নে সতি তমসি প্রণষ্টে সতি 

হরিতঃ কৃষ্ণাদ্ ধন্য। জনাঃ প্রসাদং লভন্তে ইতি দ্বিতীর- 

স্তার্ধ স্তান্বয়ঃ | 

4১1 নীলাস্তোরুহেতি | রাধায়া নয়নে তব ক্ষেমং 

বিধত্তাং কুরুতামিতি পরস্মৈপদস্ত দ্বিবচনম্ | তথা হরেরপি 

তন্গশ্চ তব ক্ষেম্ং বিধত্তামিত্যাত্মনেপদৈকবচনম্; ধাঞ 

ধাতোরুভয়পদিত্বাং। নয়নয়োস্তনোশ্চ বিশেষণান্যাহ--নীলা- 

স্তোরুহেত্যাদি | নেত্রপক্ষে, স্ববশতেতি স্বক্তৃকা যা শ্রী- 

কৃষ্ণনিষ্ঠবশীকৃতত| তস্যা অসস্কোচো বিস্তারস্তস্ত সঞ্চারিণী। 

তন্লপক্ষে, স্বকর্তৃক! যা জগন্নিষ্ঠবশীকৃততা তন্ত| অসঙ্কোচোঁ 

বিস্তারস্তস্তা সঞ্চারিণী॥ - 

৭২ । ভাষাগ্লেষঃ শৌরসেন্যাঃ শ্লেষঃ | উদ্দামেতি সংস্কৃত" 

পক্ষঃ সুগম: প্রারৃতপক্ষে তু হে চণ্ডি! হে কোপনে! 

বালিন্দীকু্ধরোধসম্তে জুলং যুগং দন্ছশে| বিহার বারিমং 

৬১. 

বারয়িত্তে। কথং বারয়িয্যসীত্য।হ-_ভূলকরমং প্রস্তুতং কর্ম 
ম। ডল মা দল, প্রস্ততান্মারি কর্ম কুবিত্যর্থঃ। প্রস্ততকর্ম 

কীদৃশম্? উদ্দামকামকম্ । কালিন্দীকুঞ্জেতি£উদ্দামকামক- 

মিতি পক্ষদ্বয়েইপি সমী নার্থত্বাদ্ ভাাসমাবেশঃ ॥ অন্তত সর্ব- 
মর্থভেদীদ্ভাষাশ্লেষঃ ॥ 

৭৩,৭৪ | মানবতীং শ্রীরাধাং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ আহ--হে 

রাধিকে ! তব মতিশ্চ দুষ্টিশ্চ সমে এব বভূবতুঃ। সাম্যে 

হেতুমাহ__ইয়ং মতিদূর্টিশ্চ সর্বদারুণা সর্বস্মিন কালে 
দারুণ, সর্বদ। অরুণ। চ। সমরালা দৃষ্টিপক্ষে, সম্যক্ কুটিলে: 

তার্থ;। যদুক্তং মেদিনীকরেণ_-"অরালঃ কুটিলে ষড়জরসে 

সামনি দস্তিনি* ইতি। মৃতিপক্ষে, সময়ে| যুদ্ধং তদালাতীতি। 

কৃষ্ণপক্ষে ইতি-_কৃষ্ণপক্ষে শুর্লাতিরিক্রণক্ষে, ভগবংপক্ষে 

চ। দোষাকরশ্ন্দ্র; দৌযোৎপত্তিস্থানঞ্চ ॥ 

৭৫| বিলোলেতি ৷ মালা অক্ মমূহশ্চ ॥ (৭৬৭৭), 

৭৮ | রাধেতি। সা রাধা ললান। কীদৃশী? সাররসমা- 

ধারয়তীতি সা; মারেণ কামেন মাং শোভাং রাতি গৃহাতীতি 
সা চ, রমেব রমতে ইতি রমারমা চ; সা কাশেন দীণ্ড্য| 

উদ্নারা রদ! যস্তাঃ সা; অশোক! শোকরহিতা, সলালস| 

ষ্পৃহাবতী। 

৭৯ | কাধিদেতি | হে রাধে! কা নারী আধিদা মনঃ- 

পীড়াদায়িনী সতী, সস্বভ! স্বভয়া স্বকান্ত্য৷ সহ বর্তমান! 

ভবতি? অপি তু ন কাপীত্যর্থ:। অতো রমাধবে শ্রীকৃষ্ণ 

মানে৷ মাস্ত, মানে সতি তস্তাধিস্তবাপি স্লানিরিতি ভাবঃ| 

বেধমারস্ত মা নে নোহম্মীকং বেধমারো বিধাননাশঃ ক্রিয়া- 

নাশস্ত মাস্ত। ‘বিধ বিধানে’ ঘঞ্। তথা মাধেরাঁভা আধে- 

ৰ্মন:পীড়ায়| আভা স্বসদাধিক| স্বগত! অধিক৷ মাস্ত, স্ 
গত’ ॥ 

৮০ | মহামানবতী রাধা সম্প্রতি কিং করোতীতি পৃচ্ছন্তীং 

সথীং প্রতি সখী প্রাহ-__মানসাররসাধারা সা রাধা মানস্ত 

সারং রসং ন ধারয়তীতি -তথা, যতে! বনমালিনা সহ অয়ন্তী 

গচ্ছন্তী সতী আশু শীঘ্ৰং সংললাস। ই গতৌ শত্রন্তঃ 

কীদৃশ৷? মহামোদ। সা মহামোদেন আসো দীপ্তিধস্যাঃ সা। 

আমাদনি “1 আ৷ সম্যক্ মাদেন সৌরভমত্ততয়। নিসাধ্বস| 

নির্ভয়, ।নশক্বোইয়ং নিষেধার্থঃ “যথা দীপে। নিবাতস্থ:» 

১। সৌরত- (ক)। -. । সু 



৬২ 

ইতিবৎ ৷ অতোহহং সাধু যথা স্যাত্তথা অসানি বর্তে, যতো 

দমাস্বাসা দমেনৈবাস্বাসো যন্তা সাহং মত্কুতেন দমনেনৈব 

সা মানং তত্যাজ, তেনৈব মমাশ্বাসোইভূদিত্যর্থঃ ॥ 

৮১ । নম মা মুষা বাদীঃ, তাদুশমানস্ত শীব্রমেবোপ- 

শমং ন সম্ভাবয়ামীতি বদন্তীং প্রত্যাহ__দামোহামসলালসম্, 

অসলালস: যথা স্তাত্তথা উহাং বিতর্কং মা দাঃ, কিন্তু সলালসং 

যথা স্কাত্তথা উহাং বিতৰ্কং খওয়েত্যৰ্থ: | নিশ্চয়ং শৃৰিত্যাহ 

__নালীতি। হে আলি! সেয়ং রাধ| ন মানবতী, কিন্তু 

সাররসেন শ্ৰেষ্ঠঠসেন মানমতীতি স|॥ 

৮২ | সাধারেতি। স| শ্রীরাধা সাধারাষ্ী: সাধং সিদ্ধি- 

মিয়ন্তি প্ৰাপ্লোভীতি সাধারা, আ সম্যক্ শ্ৰী: শোভা যন্তা- 

শুথাভূত| ভবতীত্দ্বয়:। কীৃশী ? ধামাকাম। ধাম্নি নিকু্জ- 

গৃহে অং শ্ৰীকৃষ্ণং কাময়তে ইতি সা; “শিলিকামিভিক্ষি- 

চরিভ্যো! ণঃ” ইতি ণ-প্রত্যয়ঃ | নমু কিং স্বীয়কামন্থথার্থং 

কাময়তে ইতি? তন্রাহ-_মাকামা, মেতি নিষেধে, ন বিদ্যতে 

কামঃ স্বস্থথতাৎপর্যং যন্তাঃ সা, কিন্তু কৃষ্ণস্থখার্থমেব তং 

কাময়তে ইত্যতঃ*প্রেমবতীতি ভাব:। রাকাধীগা রাকায়াং 

পোৌৰ্ণমাস্তাং ধিয়ো* বুদ্ধের শোভা যন্থা: সা, রাসবিলাস- 

সিধ্যর্থ মিতি ভাবঃ| মাধিকার| মা আধির্মনঃপীড়া যন্তাঃ, 

ইং কন্দর্পং কং স্বখঞ্চ আ সমাক্ রাতীতি সাচ সা চ 

সা। অতএব তন্যাঃ সর্বতঃ শৈষ্ঠ্যাৎ গ্ৰীম সম্পত্তিরূপা 

লক্ষ্মী), মানেনাদরেণ, আশ্রীঃ আশ্রয়মাণা ইগাং রাধামধাৎ, 

্বসর্বসম্পতিসমর্পণেন পালয়ামাস। ইদং মহাসর্বতোভদ্রমূ ॥ 

৮৩) ধারাসাররসেতি। ধারাণামাসারঃ সম্পাত ইব 
রসে যস্তাং সা রাধা) “ধারাসম্পাত _আসারঃ” ইত্যমরঃ) 

ধন্জযাপরিবৃংহিতাদিবদয়ং ধারাসারশব্দো জ্ঞেয়: । রাসলাস্তন্ত 
রাসাখ্যনৃত্যন্ত লাসর| লাসং কান্তিং রাতি দদাতীতি তয়৷ 

বিনা তব রাসবিলাসে! ন সিধ্যতীতি ভাবঃ ৷ পুনঃ কীদৃশী? 
সালাকাররকালাসা৷ সারাকারং রাতি দদাতীতি সারাকাররে। 

যঃ কালো! ষৌবনসময়স্তজ আসঃ সম্যগ্ দীপ্তিধস্কাঃ, হে রস্ত- 
রণ্ুশ্ত রসেভ্যো। হিত! রস্তাঃ রসিনে| রমণপরাশ্চ-যে যুবতি- 

জনাস্ডৈ, অস্ত গম্য হে তথাভূত | হে রস্তর রস্যান্ রস- 

নীয়ান্ বিলাসান্ রাতি তেভ্যে। দদাতীতি হে তথাভূত! 
কৃষ্ণ | ইদং সৰ্বতোভত্রম্ ॥ পুজা 

শ্ৰীত্ৰীসুটবোখিনী [ সপ্তমকিরণঃ ৮০--৮৯৮ :- 

৮৪ | বসন্তে রাসোখসবে প্রবৃত্তন্ত শ্রীরুষ্ন্ত তত্র শ্রী- 

রাধিকামপশ্যতঃ স্বয়মূক্তিরিয়ম্_নালীকেত্যাদি ৷ সা মং- 

প্রাণাধিকত্বেন প্রসিদ্ধ শ্রীরাধা ন আর, নাগতবতী। কিম্তৃত৷- 

সা? অকানরসা মদ্বিচ্ছেদজন্যেন অকেন ছুঃখেন ;--“অকৃং 

পাপদুঃখয়োঃ” ইতি মেদিনী-ম্মরণাৎ্, য আনো! জীবনং স 

এব রসে! বিষং ষন্তাঃ সা, “রসে| গন্ধ রসে জলে শৃঙ্গারাদে 

বীষে বীর্ধে” ইত্যাদি মেদিনী। অতএব মম রস! সারস। 

রসম্ত শুঙ্গারস্থথস্ আস।রে। বৃষ্টিস্তাং স্তুতি খণ্ডয়তীতি ক্কিপ_। 

স্বন্ল্পতস্তু সা কিতা? কা স৷ ইতি কাসে। দীপ্চিরস্ত! 

অস্তীতি বাহুল্যাদাপ্। তথা দীপ্তিমতীত্যর্থ; | পুনঃ কীদৃশী? 

আ.লীনাইলীব সাররসাবলী ন লীনোহলির্যন্তাং তাদৃশী সার- 
রসাবলীব উত্তমমধুপউক্তিরিব। ভ্রমর! ছুষ্ট-গ্রচুরমধুধারেব 

পরম।নন্নদেত্যর্থঃ | পুনঃ কীদূশী ? নালীকাননকা নালীকং 

পদ্মমিবাননং যন্তাঃ সেতি বহুত্রীহৌ কঃ॥ 
৮৫ | তন্থুতামিতি-_রাধাকৃয়েশচরিতশ্রতিগ্চরিভআ্রবণং 

হৃত্তাপানাং তন্লুতাং কৃশতাং তঙ্গতাং বিস্তারয়তু। কীদৃশী ? 

স্থধাসিন্ধুধারা ই ভোঃ, তাং ততাং বিস্তৃতাং সুত স্তত। 

যদ, হর্ষেণ দ্বিরুক্তিঃ ॥ 

৮৬ | রাধামাধবয়োঃ কেলিল্লালা কামং যথ| স্তাত্তথ৷ 

বো যুম্মাকং ক্ষেমং মঙ্গলং তনোতু বিস্তারয়তু। কীদূশী? 

শ্ৰুতিঃ শ্রবণঃ হৃদ্হদয়ং তয়োঃ স্থখং দদাতীতি সা প্রেমা- 

নন্দৌঘঃ প্ৰেমানন্দসমূহস্তং নিঃশেষেণ বিভর্তীতি সা॥ 
৮৭ | রাসারস্ত ইত্যস্ত পূর্বেণৈবান্বয়ঃ। রাসম্ত নৃত্য- 

বিশেষস্তারম্তে নৃত্যং হস্ত-পাদাদি-চালনা-বিশেষঃ, গীতং 

যড় জাদিমিলনম্, বাদিত্রাদি বীণাদি তৈর্সনোৌহরা রাভ্তস্ত 

কৌতুকস্ত সারঃ স্থিরো যন্তাং সা। সৌভাগ্যেনাধরীরুতা 
অধঃকৃতাঃ পরে ব্ৰহ্মানন্দাদয়োইপরে সাভৌমস্তখাদয়ো যয়া 

সেতি কেল্যাঃ সকাশান্ন কেইপীতি ভাব: ৷৷ 

৮৮ | ধেয়| ধাধ| মাধুৰধমধাদ| যন্তাং স| রাধা মাধবম্ আর 

জগাম। কীণৃশী? সারম|বধমাধার| সারঃ শ্ৰে্ঠাইপ্রাকিতো 

যো মাবস্তং ধত্তে মাং শোভামবতি রক্ষতি, মাবং কৈশোরং 

তিদ্ধত্তে, মাং শোভাং ধারয়তীতি সা চ সা চ সা। ধেয়ং 

পরিপাল্যং মাধুৰধং সৌভগঞ্চ যস্তাং সা। অত্র ধারণে পোষণে 
চু ধাঞ, কৃত্যপ্ৰত্যয়ান্তঃ ॥ 



সপ্তমকিরণঃ ৮৯--১০১ ] 

;- ৮৯ | রাসরূপে! যস্তংসৱসঃ, ‘তসি অলঙ্কারে', শ্রে্ঠরস 

ইত্যর্থ;; তন্ত আরদম্ভে রাধ| রমাধবং শ্রীরুষ্ণম আর, সঙ্গত| 

‘ৰভূবেত্যৰ্থঃ। ঝি গতৌ”। বন্ধমাররসাধারাভে বন্ধন্ত সংসারস্ত 

মারে! নাশে। যন্মাৎ, রসস্তাধার আভাপি যস্য সচ সচ, 

তশ্মিন্ অরং শীদ্ৰম্ আরেত্যনেন সম্বন্ধঃ ।-সারসতংসং লীলা- 

কমল্রেষ্ং রাতীতি স।॥ 

৯০। কামত্রপেতি কামেন হেতৃনা যা ত্রপাঁলী লজ্জ|- 

শ্রেণী ত্তা লাস্তং নৃত্যং গ্রাগল্ভ্যমিতি যাবৎ, তৎ রাধয়তি 

সাধয়তীতি সা, অতত্রবান্থ শ্রীকৃষ্ণ শাতে স্থখরূপেহধ্বনি 

প্রকুষ্ণপ্রাপকে স্ুখগ্রদেংভিসারমার্গে ন রাজতে, লোক- 

পজ্জাভয়াদেবেতি ভাবঃ। তেন চরণকষ্টপ্রদে গুল্স-লতা-তৃণ- 

কণ্টকাকুল এবাধ্বনি জীক্ষ্ণমভিসরতীতি ৷ গভাক্ষর ইতি 

__এতান্যেবাক্ষরাণি ক্রমনৈরপেক্ষোণ গর্ভে নিধায় কবিনা 

নানাছন্দোভিঃ গ্লোকাঃ ক্রিয়ন্তামিত্যেতদপ্যেকং চিত্রম্ ॥ 

৯১। রাঁধিকেতি । রাকায়।ং রাসস্থলীং সরতীতি সা; 

সারারাসার| সারং রসমিঘর্তীতি সা, গীঃপিকাধিরা গীভিঃ 

পিকানামপ্যাধিং রাতীতি সা॥ 

৯২ | যন্তেতি। যস্ত৷ গ্ৰীযুক্তাং তুলনাং কশ্চন কশ্চিদপি 

ন গনী, ন গমিখাতি, যত্তং ধ্বস্তানাক্য বলচ্ছবিঃ_ধবস্তম্ 

অনাক্যানামস্থরাণাং বলং ছবিশ্চ যেন সঃ। সত্বং মাং ন 

মূঞ্চ, হে মোদক্ষম ! মোদে ভক্তজনানাং নন্দনে সমর্থ! হে 

সতাং নাথ! ইহাধবনি ভক্তিমার্গে সততে অবিরতে মত্সমঃ 

কীলপ্রায়ঃ কীলতুলাঃ কোহপি পাতকী নাস্তি। কীদৃশ:? 

ব্রজকেলি-শব্দনেন ব্রজস্ত কেলেঃ শব্েনৈৰ যা মনসি অঙ্ধা- 

নদী তপ্যাং কৌতুকী স্নাতুং কৌতুকবান্, তত্রাত্যন্তাযোগ্যো- 

ইগীতি ভাব: ॥ 

৯৩। শ্রীনাথন্ত পাদে পাদসেবায়াং কৌতুক্যং কুতুকিনো 

ভাঁবঃ, তব্ৰৈব ব্ৰতে আমোদী কবিঃ পণ্ডিতঃ শমী শান্ত, 

যন্তাচ্ছবিষ্র্ণীনতা ধ্বস্তা অশ্রদ্ধা চ সঙ্গা বিশীর্গা, তত্সমঃ 

কশ্চন কোইপি ন.ভবেৎ। পক্ষে, কবিঃ সৈন্তং স্বগেব 

বৰ্ণয়তি--লীনাথস্তয তদাখ্যন্ত শ্রীগুরোঃ পাদয়োঃ কৌতৃকাং 

পাদ অন্তৈব সংএয়ামীতি যং কৌতুক্যং তন্মাত্ৰ এব ব্ৰতে 

আমোদী, ন তু তংপাদয়োঃ কাদাচিৎকীমপি৯ সেবাময়ম-. 

| ১) কদাচিৎ কামপি (গ) ৷ 

শ্ীপ্রীম্ুন্বাধিনী ৬৩. 

করোদিতি ভাবঃ। কৰি; শ্রীমহাপ্রভুরপাদত্ত-কবিত্বশক্তিকঃ, 

এমী অনাসন্তঃ; গুরু-কুষ্ণ-বৈষ্ণবসেবায়ামপ্যনাসক্ত ইতি 

ভাবঃ। অতএব যন্য ছবির্ভক্তসংসদ্দি ধ্বস্তা অন্ধ! চ সম্গা, 

তত্সমে| মহা প্রভুভক্তনগ্ডলে কোহপি নাস্তি, স এবৈকো 

নিকৃষ্ট ইতি ভাবঃ ॥ (৯৪১৯৫, 

. -৯৬। দারুণেতি দারুণঃ কঠোরোহপি ৷৷ (৯৭১৯৮), 
৯৯ শ্রী গ্রীতিঃ শ্রীকৃঞ্চবিষয়। গ্রীতিঃ স্বং স্বীয়ং যন্নাম|- 

কুত্যোর্নামরূপয়ে।ঃ কথনং কীর্তনং তদ্বিনাভাবপক্ষে ন ভবতি, 

কিন্তু তদবিনাভাব্পকশ্ষে এব ভবতীত্যর্থঃ | বিদ্যায়। আমোদঃ 

সৌরভ্যুং জগদ্ব্য।পি যশ ইতার্থঃ% অদ্ধায়াঃ কলাপঃ সমূহশ্চ 

তয়োদ্বন্দৈক্যমূ, তন্মাদপি ন ভবতি, তথা স্থথদো যে! 

মিথোভাবঃ পরম্পরগ্ীতিস্তস্তাপি সাত্রাজতঃ সাম্ৰাজ্যাৎ (পাণ 

৫1১1১৩০) “হায়নান্তযুবাদ্লিভ্যশ্চেত্যণন” ৷ কীদৃশী? রম্য! রমা 

শোভা তন্তাং সাধুঃ। রমাস্থলং শীবুন্দাবনং তত্ৰস্থা যে প্রসর! 

জর্মাঃ পশুপক্ষি-মুগাদয়ন্তেষাং মদো ভাবোন্মাদঃ কলা বৈদগ্ধী 

মৌোদো হর্ষো লক্ষ্মীঃ শোভা তত্সহিতো যঃ প্রেমী তমাসন্পো- 

ইন্কগতে| যঃ প্রগীতঃ প্রতিষ্ঠিত প্রণয়িজনস্তাত্র রুরুচে, 

রোচতে স্ম।- তাতেতি বাৎসল্যেন সম্বোধনম্ ৷ হে মৎ 

প্রিয়শিষ্য ! তস্ত প্রণয়িজনম্তঃভ। শোভাবিসাভা মৃণালসদৃশী, 

অতিনির্যলেত্যর্থ; ॥ 

১০০। শ্রীনাথেতি। স্থকবিনা কৃতিঃ ‘কাব্যং ভাবিত| 

আবিৰ্ভ৷বিতা ৷ কীদৃশী? ততমোদনস্থে| বিস্তৃতানন্দস্থে। রসে! 

যন্তাং স৷। এব শাঙ্দ বন্ধস্তেব প্রপঞ্চঃ ৷ 

১০১। কাচিৎ রুষ্ণমভিসরস্তী অকস্মাচ্চন্দ্ৰমুদিতং বীক্ষ্য 

অভিসর্ভূমক্ষম। অন্থতপতি_শংশীরিতি | শশী চন্দ্ৰ, আশাং 

পূৰ্বদিশং শশাস প্রাগ ; শিশ ুতগিতৌ? ১ পশ্চিমাযাং দিশি 

অস্তীভূয় পুনঃ গুতেনৈব পূর্ব দিশং জগামেত্যর্থ;। কীদৃশ:?" 

শংশীঃ শং কল্যাণং তত্র শেতে, ন তু মখকল্যাণে জাগর্তী- 

ত্যর্থ: ; শীঙ স্বপ্নে’ কিবন্তঃ। যদ্ধা মৎ্কল্যাণস্ত শীহিংসা 

যতঃ, শি হিংসায়াম্ সম্পদাদি কিপ্। শমিতি মান্তমব্যয়ম্। 

দুঃখেন শশিনমাক্ষিপতি_পাপ ইতি ৷ অপপাপপঃ--অপ- 

গতপাপানম্মদ্িধযুবতীজনান্ পায়য়তীতি শোষয়তীতি সঃ। 

লৈ ও বৈ শোষণে ৷ পুনঃ কীদৃশঃ ? পপিঃ আশাম্ অম্ম- 



স্মুনে!রথং পিবতীতি সঃ। ‘ন লোক- ইত্যাদিনা ষষঠী- 
নিয়েধঃ। অতএব লোলে| যুবতিসতৃষ্ণ: কৃষ্ণো লীলালীং 
ললাল। লীম্ আশ্লেষং লাতি দাতি যা আলী সখী তাং 

ললাল কীমিতবান্। “লোলশ্চলসত্ফয়োঃ” ইতি, ‘লীঙ্ 
শ্লেষণে', ‘লল ম্টপ্সায়াম্’। যঃ শ্রীকৃষে যয়| লীলাল্যা সহ 

অয়ং শুভাবহ্ং বিধিং সম্প্রয়োগং যযৌ প্রাপ। কীদৃশ্ঠ।? 
অজয়। ন বিদ্যতে য| যানং যস্তাঃ স| অযা, তয়া অযয়া, স- 

স্প্রয়োগে স্থিরয়েত্যৰ্থয, বাম্যমক্বত্যৈবেতি ভাবঃ। যদ্ধ, ন 

যাতীতায। তয় ৷ 
'_১৭২ ন নানেত্যাদি | নানানানানিনোনেন। ইতি শ্লেষঃ। 

- না! পুরুষঃ পরমেশ্বরে| নান! ন, নান। ন ভবতি, কিন্তু এক 
এবেত্যৰ্থঃ। কীদৃশঃ? অনিনো ন বিদ্যতে ইনঃ প্রতূর্ন্ম]ৎ, 

ম এক এব প্রভুরিত্যর্থ;ঃ। “ইনঃ সূর্যে প্রভৌ রাজি ইত্য- 
মর: ! অনেনাঃ-ন বিদ্ততে এনঃ পাপং যস্ত ; (ছাণ৮1১1৫) 

“অয়মাত্ম। অপহতপাপ]|” ইতিবৎ ৷ যদ, বিষমজগতহ্ষ্া- 
বগি অনেনা নিরপরাধঃ| একন্ডৈব তন্তু নানাবিধজগং- 
কারণত্বমাহ-_নানাংনেন। অনেন পরমেশ্বরেণৈব নানা নান|- 
বিধং মায়িকং জগন্তবতীত্যর্থ:। সন ভোঃ, নুৰ্জাবস্ত৷জড়ন্কাপি 
'অননং জীবনমনেন পরমাত্মনৈব ভবতি, কিং পুনর্মাযিকণ্য 

নানাবিধজগত ইতি ভাবঃ| নৃনমিতি বিতর্কে) উনান্ 
নানান নূন্ পুরুষান্ অনুনান্ অন্যনাংস্চ পুরুষান্. অঙ্ক 
লক্ষীকৃত্য ন মুনত ভৱতি; “হু স্বতে) কিপি সৎ? সুতং 
স্ততং ুদতি দুরীকরে!তীতি তথাভূতে| ন ভবতি। অনুত্ 
কস ব| পক্ষ: দেবাদিকং কশ্চিদীশ্বরত্বেন ন্তৌতু, 
তআগাসহিযুতা মন্ত ন।ণ্ডি; অমাৎসর্াদিতি ভাবঃ। প্রত্যুত 
রহ নিশ্চিতম উদ্নিনীঃ উৎ উধ্বং স্বৰ্গং মহূর্লোকা দিক 

“নিতরাঠ নয়তীতি সঃ | নিক্নষটোৎকুষ্টদেবোপ।সকানপি স.এর 
স্বর্গাদিকং ফলং প্রাপয়তি/-তৃশ্তৈব সৰ্বফলদাতৃত্বাদিতি 

ভাবৰ .. টি, ১; | ৰ ঃ 

৮১১৪ তেজ: কিঞ্চনেতি । তেজ?" কথভূতম্? অস্ত- 
ফ্চিকিয়ত]৷ -জনান্নাং  রুমন্ত :সরগ্রিং বজ্স সরণিমিত্যন্ 

শেয়াত্েংপি অজহলিলতার-রীবত্বমূ।-খাগন্ কুঝ- 

[ সপ্তমকিরণঃ ১০১--১০৭ 

গৃহেষু স্বরবতীং ক্রীড়াং দধৎ। সিংহাবলোকন্তায়েন যং 
শ্লোকান্তরং তদপি গৰ্ভে ষন্ত স চ শ্লোকে! যথা ॥ 

১০৪ | নব্যাম্বুদাভমিতি ৷ ধাম তেজঃ কীদৃশম্ ?-শ্রী- 
ৰাধিকায়| যা প্রৌচ়িস্তয়া মতাং সম্মতাং রসস্ত ক্রীড়াং দধং 
পরিপুষ্ণৎ স্থরাণাং সুর্ধাদীনামপি ছবিস্তেজো| যন্মাং; (গী* 
১৫৬) “ন তদ্ ভাসয়তে স্থ্যো ন শশাঙ্কে। ন পাবকঃ” 
ইত্যাদি) (কঠ০ ২1২১৫) “ন তত্র সর্ষে! ভাতি ন চন্ত- 

তারকম্” ইত্যাদি; “তমেব ভান্তমন্রভাতি সর্বম্” ইত্যাদি 
শ্ৰুতেঃ। (গীণ ১৫1১২) “যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগৌ তত্তেজে। বিদ্ধি 
মামকম্” ইতি ॥ (১০৫), 

১০৬ | শ্রীকৃষ্ণ আহ--তবেতি | হে রাধে সুমুখি ! তব 

ক্ষীণশরীরসদৃশীং কামপি কনকস্ত বীরুধং নেক্ষে। অত্র তন্তু 
শরীরয়োরেকপর্ধায়ত্বেন, এবং কাঞ্চনকনকয়োরেকপর্ষায়ত্বেন 
চ পুনরুক্তত্বম। তথ| হে রাধে! ভবত্যা মুখবদনস্থো 
নিফলক্কোহপি শুভ্ৰাংশুশ্চন্দ্ৰে৷ ন.ভবতীত্যর্থঃ। অত্রাপি মুখ- 
বদনয়োঃ সমানপর্যায়ত্বেন পুনরুক্তত্বং জেয়ম্ ॥ 

১০৭ | ঘনেতি। হে নিবিড়জলদস্তেব রুচির সুন্দর 
শ্রীকৃষ্ণ! পুনশ্চ হে হুন্দরদেহ ! এয তং বিধুঃ। সর্বেষাং 
সংসারছুঃখং বিধুনোতি হরতীতি তথাভূতঃ সন্ ভাসি! 
ত্বং কথভুতঃ? মহঃসঞ্চয়স্ত কান্তিসমূহস্ত ওঘেন বেগেন লিপ্ত 
আশ! দিক্ যেন সঃ| পুনঃ কথভূতঃ ?. অমৃতকরকলানিধিঃ 
__অম্বতহস্তশ্চামৌ কলানিধিশ্চেতি, তথ| কল! বৈদঞ্ধী তন্ত৷ 
নিধিরিব নভঃপুদ্করস্ত বণমাসসন্বন্ধযাকাশস্তেব আ সম্যক্ 
কাশঃ শ্যামদীপ্ডিন্ত সঃ। অত্র ঘন-জলদশব্দয়োস্তথ| রুচির- 
হুন্দরয়োঃ, ধাম-মহসোঃ, সঞ্চয়ৌঘয়োরেকপর্ধীয়ত্বেন পুন 
ক্লক্তবদাভাসত্বং জ্ঞেয়ম্ । চন্দ্ৰপক্ষে, হে নিবিড়মেঘেন সুন্দর! 
কিঞ্চিদ্ দূরবতিমেঘেন চন্দন্ত শোভাতিশয়ো ভব্তীতি 
সর্বেরেব দৃশ্ততে ইতি জ্ঞেয়মূ। কথস্তূতঃ ? অমুতকরকলা- 
নিধি -অম্ৃত-কিরণ্শ্চাসৌ কল্লানিধিশ্চেতি তথা ক্ল! 
যোড়শভাগ্রন্তস্তা নিধি; নভলি আকাশে পুষ্করং শ্বেতকমৱ- 

মিব আ.স্ম্যকু কাশে| দীধিবন্ত ;- সৰ্্বোবরে যুথ শ্বেত 
কমতং শোভতে, তথৈর-নডে]রূপসরোবরে চন্ত্রোংগীত্যর্থঃ: 

১০২০ ৮ -.ইতি শ্ৰী্ুবোধিন্তাং সপ্ডমঃ কিৰর্ণঃ।। ৭॥৷:.: 
ete 
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অফ্টমকিরণঃ 
অথার্থীলঙ্কাব্র-নির্ণয়ঃ 

১,২। যথাকথঞ্চিদিতি স্তত্রস্তার্থগাহ__উপমানোপ- 

মেয়য়োরিত্যাদিনা। উপমানোপমেয়য়োঃ সাদৃখ্যসম্বন্ধ উপ- 

মালঙ্কারঃ। সাদৃশ্ঠসন্বদ্ধমে বাহই-য্থাকথঞ্চিদিতি। এক-দ্ব্যাদি- 

ধর্মেণ, ন তু সকলেন ধৰ্মেণেত্যৰ্ণথঃ। যেন কেন।গীতি সাধারণে- 

নাপি ধর্মেণেতার্থঃ | সমানেনেতি_উপমানোপমেয়বৃত্তি- 

নেত্যর্ঘ | ধর্সেণেতি_পান্যেন ধনবান্ পুরুষ ইতিবদদভেদে 

তৃতীয়া ৷ তথা চোপমানোপমেয়বৃত্তেকদ্বা দিসাধারণধর্ম।ভিন্নঃ 

সম্বন্ধঃ সাদৃখ্যসম্বন্ধ ইততার্থ: | স চ সম্বন্ধোইংশেন এক-দ্ব্যাদি- 

ধর্মেণেতার্থ, ন তু সর্বৈরংশৈরিতি, ন তুপমানবৃত্ি্ধাবস্তো 

ধর্মীন্তৈরিতার্থ;ঃ ৷ অভেদাদিতি--স্বনিষ্ঠ-যাবদ্ধৰ্মেণ স্বসদৃশং 

স্বয়মেব, অতোইভেদেনোপমানোপমেয়ভাৰ এব ন সম্ভবতী- 

তাৰ্থঃ ॥ 

৩--৯ | পূর্না ত্বিতি। যত্ৰ বাক্যে আহ্লাদকত্বাদি-ধৰ্ম- 

বাচকঃ শব্ধঃ, এবমৌপমাবাচকাশ্চন্দ্ৰাদিনিষ্ঠোপমানত্ববোধক] 

ইব যথাদয়ঃ শব্দাঃ, এবমুপমানবাচকশ্ন্দ্রা দিশব্দঃ, তথো- 

পমেয়বাঁচকে। মুখাদিশব্দঃ, এতে সৰ্বে শব্দা যত্ৰ বর্তস্তে, 
তত্রৈব বাক্যে পূৰ্ণোপগালঙ্কারে! জ্ঞেয় ইতি সমৃদ্রায়াৰ্থঃ। 

কিঞ্চ, ওুপম্যবাচক| যে ইব-যথ|-সম-সমান-সদৃশসদৃক্ষ 

ইত্য৷দিশব্দাস্তেষ।ং দ্বৈবিধ্যং একল্পা পূৰ্ণায়| অপি. দ্বৈবিধ্যমাহ 

=ইয়মেবেতি অত্র বতিগ্রতায়ে কুত্রদ্যং ‘তস্ত৷ তুল্যম্, 

“তেন তুল্যম্’ ইতি চ। তথা চ ‘তস্ত৷ তৃল্যম্’ ইতি স্থন্তে 

বিহিতবতিপ্রত্যয়ঃ শ্রৌত্যামেব পূর্ণায়াং জ্ঞেয়ঃ। অন্তস্ত 

_আৰ্থীরপায়াং পূৰ্ণায়াং জ্ঞেয়: | বিপর্যয় ইতি_তন্তোপমেয়স্ত 
 তুল্যমূপমানমিত্যর্থট। উভয়ং তুল্যমিতু/ক্তে উপমানোপমেয়ো 

'ভয়নিষ্টপর্মঃ প্রতীয়তে । লোপত ইতি কুত্রচিদ্বাক্যে ধর্ম- 

স্তাহলাদকত্স্ত লোপঃ, কুত্রচিন্বর্স্ত ইবাদেশ্চ ছয়োর্লোপঃ। 

কুত্ৰচিদ্ধৰ্মেবাদ্যুপমান।নাং ত্ৰয়াণাং লোপঃ। কিন্বিতি-যন্ৰ 

তন্তোপমেয়ন্ত তুল্যমিত্যর্থে বতিপ্রত্যয়ঃ, তত্ব: শ্রৌতী 

প্ড৷৷ অত্র যদি ধর্মলোপন্তদ! বাক্যার্থ এব ন সৃম্ভবতি ৷ 

তদ্যথ। বক্ষ্যমাণে|দাহরণে_-ত্বদাননস্ত মাধুর্ঘং লোচনানৰ্নি- 

চন্দ্ৰবৎ। অক্ষেশ্চ তব লালিত্যং রাধে নীলসরোজবৎ ৷ 

ইতাত্র মাধুর্াদিবর্মলোপে বাক্যার্থসঙ্গতির্ন স্তাঁৎ। তক্মা্থ 
তদ্ধিতগ! শ্ৰৌতী লুপ্ত নাস্তীতাতো দ্বিধৈব, অতঃ শ্ৰৌতী 
লুপ্ত পঞ্চবৈব ॥ 

১০--১৭। ণমীত্যস্ত ব্যাখ্য|--৭মুলি ৷ যত্ৰ বাক্যে সমাসে 

বা ধর্মোপমানয়োরুভয়োর্লোপত্তত্র পুনর্ঘবিধ্যমিত্যর্থঃ| যত্ৰ 
ক্কিপি সমাসে চধর্মস্তে বাদেশ্চো ভয়োর্লোপঃ, পুনস্তত্র দ্বৈবিধ্যম্। 

ক্যচিপ্রত্যয়ে উপখেয়স্থ্য লোপে একবিধৈব ৷ ধর্মে।পমেয়য়ো- 

দ্বয়োর্লোগে তু পুনরন্যা একবিধ|। ত্রয়াণামুগমেয়োপমীন- 

ধর্মণ।ং ‘লোপে সমাসগা লুপ্ত! একবিধৈব ; ক্রমেণ লুপ্ত 

একাদশ পূর্বোক্ত দশ চ মিলিত্ব। একবিংশতিজ্ঞেয়। ॥ (১৮), 

১৯ | কনকরেখাদীত্যাদিপদেন নিকষোপলঞ্চ । “রাধাদি' 

ইত্যাদিপদেন কৃষ্ণবক্ষশ্চ ॥ 
২০। রাধারুফৌ মমাঙ্কে(স্তাপগ্ৰশমনকৃতৌ স্তাতাম্। 

যৌ রাধাকৃষ্কৌ৷ পরম্পরান্গরুচিভিঃ ব্বর্ণৈরিজ্রনীলমণিভি- 

শ্চাক্৯প্তেন নিফরাজেন পদকশেষ্ঠেন তুলে) ৷৷ 

২১ | দম্ভোলিবদ্বজেণ তুল্যম্। অত্র তেন তুল্যার্ঘত্বাৎ 

বন্তিঃ। অত আর্থ জ্ঞেয়।। উত্তরার্ধে নিষ্ষরাজেন তুল্যা- 

বিত্যত্র সমাসগাভাবাদ্বাক্যগত! আর্থী জ্ঞেয়া ॥ 

২২ | হে রাধে! তবাঙ্গমিদং মুখঞ্চ সুধাসমানং বচশ্চ 

মাং রসয়তি, স্থখয়তীত্যর্থট। কথং বজ্রতুল্যং তব মনো মাং 

ছুনো'তি ॥ 

২৩ | হে রাধে! অহং সত্যং বচ্মি, তবাঙ্েষু সন্দরতা। 

সুধেব স্বাদ্বী। অন্ত স্বাদুত্ববোধক-পদাভাবাদেব ধৰ্মলোগে| 

জ্ঞেয়ঃ, তথাপি ধর্মবাচকপনস্তাধ্যাহারাদেব শাব্দবোধো জেয়ঃ। 

এবমুপমানাদিলোপেহপি বোধ্যম্ ॥ 

২৪ | .ধর্মলোপে সমাসগাং লুপ্ত৷মাহ--ক্ৰুবাবিতি। 

ধনুর্পতে ইব, বক্তে মদ্দিরদষ্পতী খঞ্নত্ীপুরুষৌ ইব চঞ্চলে। 



স্মরস্ত কন্দর্পপ্ত স্বৰ্ণনি্গিতাধোমুখী ইষুধিশ্তণ ইব নাসিকা 

মনোহরা। তস্ত| নাসিকায়াঃ শিখরে অগ্রভাগে ভমিব 

নক্ষত্রমিব ॥ 

২৫ | শিরীষকল্প॥নি শিরীষতুল্যানি কোমলানি, দক্তোলি- 

দেখ্যং বজ্ৰতুল্যং কঠোরমিতি ধর্মলোপো জ্ঞেয়ঃ ॥ (২৬), 

২৭ | চন্দ্ৰশেখরে| মহাদেবঃ) পক্ষে, অহ্ম্ ৷ 

২৮ | যঃ কামস্তব কটাক্ষং বাণীয়তি বাণমিবাচরতি, 

ভ্ৰুবং কাুকিমিবাচরতি, স কামঃ পুষ্পনির্মিতৌ বাণকাৰ্মুকৌ 

যন্ত তথাভূতঃ সন্ ভুবি বৃথা বিখ্যাত ॥ 

২৯ গৃহে বনীয়তি বনে ইবাচরতি, বনমধ্যে গৃহীয়তি 

গৃহে ইবাচরতি ॥ 

৩০ | ক্যডি যথেতি। উভয়ে! র।ধারুষয়োর্মধ্যে সা 

রাধ| নিরন্তর শ্রীরুষণ্ত ভাবনয়| হ্রীয়তে, অহমেব হরি- 

রিতা।আ্মানং হরিমিবাচরতি। তথা স চ ঠীক্ষ্ণোইপি নিরন্তরং 

প্রীরাধিকাভাবনয়। রাধিকায়তে, অহমেব র।ধিকেত্যাত্বানং 
রাধিকামিবাচরতি। বিপর্ষয়েণ রাধিকায়াঃ শ্রীকুষ্ণরপত্বস্ত 

শ্রীরুষণ্থ শ্রীরাধিকারূপত্বস্ত চ বিপর্ষয়েণ। বিপর্ধয়োখিতা- 

মিতি শ্রীরাধিকায়াঃ স্বস্ত শ্রীরুষ্ত্ভাবনয়! শ্রীরুষ্ণবিরহ- 

গীড়াছ্যভাবেহপি শ্রীকুষ্ণস্ত যথা রাধিকীবিরহগীড়। জায়তে, 

তৎ্সদৃশী রাধিকাবিরহগীড়| র।ধিকায়। ভবত্যেব। এবং শ্রী- 

কুষন্ত স্বশ্ত রাধিকাত্বভাবনয়। রাধিকাবিরহগীড়াগ্ভাবেহ্পি 

শ্রীরাধিকায়া যথ| কৃষ্ণবিরহপীড়। জায়তে, তত্সদৃশী গীক্ষ্ণ- 

বিরহপীড়া গকষ্ণণ্ড ভবত্োবেত্যর্থঃ ॥ 

৩১ | হে রাধে! সুধাধায়শচন্দরন্ত দর্শনমিব তব মুখং 

গশান্! কুষ্ণণ্চকেরস্ত৷ সঞ্চরণমিব সঞ্চরতি ৷৷ (৩২). 

৩৩ | অস্ত] রাধিকায়|ঃ সময়ে শ্রীকুষ্ণবিচ্ছেদসময়ে দুঃখ- 

ময়বস্তনঃ সুখদত্বে সতি কুস্থমমশনিরিব ভবতি,- পুষ্পস্তে|- 
দ্দীপনত্বেন বজ্রতুল্য-তাপকত্বাত। তথা অশনিঃ কুণ্্মমিব 

ভবতি, ব্র্ত সদ্য: প্রাণহারকত্বেন বিরহজালা৷নিবৰ্তকত্বাদূ- 
বজ্ৰ: কুন্ুমমিব ভবতীতি তন্তা অভিপ্রায়ঃ। অমৃতস্ত মূরণ- 

নিবর্তকত্বেনামুতমপি হাঁল।হলতুল্যং ভবতি, তথ! হালাহলন্ত 

_ সগ্ঘঃ প্রাণহারকত্বেন হালাহলমপ্যমৃততুল্যঃ ভবতি, জীবনা- 
পেক্ষয়| মরণং তন্যাঃ সুখদং ভবতীতি জ্ঞেয়ম্ ॥ 

৩৪ | নবীনমেঘন্থেব শ্টামমিত্যত্র সমাসগা জ্ঞেয় ॥ 

অষ্টমকিরণঃ ২৪--৪৪ 

৩৫--৩৭ | “তাম্যসি কিমিতি পিবন্ কাষ্ঠ-,রসং মুরলী- 

বাদনে কৃষ্ণ | যস্ত সমে! নাস্তি রস স ইহ নগরে গৃহে 

গৃহে ভবতি ৷৷ অত্র যন্ত সমো নাস্তীত্যুপমানলোপে৷ ধর্ম- 

লোপশ্চ ; যংসদৃশো নাস্তি রস ইতি পাঠে যংসদৃশ ইতি 

সমাসগ। উপম। জ্ঞে়া। অশনয়তীত্যত্র পছ্যে চতুর্থচরণে 

দুঃখ-হৃখদত্বরূপ-ধর্মবোধকপদং বিহায় হত্ডেত্যাদি-চতুর্থচরণে 

সতি ধর্মলোপোইপ্যন্সিন্ পদ্যে জেয়ঃ | শরৎকালীনচন্দ্রমুখী- 

ত্যত্র সমাসগ। তথ ধৰ্মলোপ ইব লোপ*্চ, তথ৷ ‘কৃষ্ণঃ 

কুপ্তর» ইবেত্যত্ৰ ধৰ্মলোপ ইবাদিলোপশ্চ । তত্তম্মৎ তব 

কেলিসাধনভূতঃ কৃষ্ণো গন্তং নাৰ্ছ গীতি ॥ (৩৮), 
৩৯। মনৌভবস্ত কন্দর্পন্ত সিদ্ধিরপ। কাপি ব্ৰজন্নন্দরী 

জয়তি । কথভূত| ? শিরচ্চন্দ্রমসং দধতী’ ইত্যত্র মুখগন্ত 

লালিত্যরপধর্মবোধক-পদস্ত চ লোপে! জ্ঞেয়ঃ। শরচচন্দ্র- 

ললিতাস্তেত্যুক্তে উভয়োরেব বিদ্যমানত্বায 'ধর্মোপমেয়য়ো- 

ৰ্লোপঃ। জয়তি মনৌভবসিদ্ধিঃ কাগীতি শরচ্চন্দ্রমসং দধতীতি 

পূৰ্বাৰ্ধস্তোত্তয়।ৰ্ধ্য চকিতমুগশাবেত্য।দি ॥ 

৪০,৪১ | যজ্রোপমেয়ানামেকত্বমুপমানানামনে কত্বমূ, তত্র 

মালোপমা ভবেৎ। সা দ্বিবিধ| | যত্রোপমেয়োপমানয়োরেক 

এব ধর্মগ্তত্রৈকা। যজ্রোপমেয়স্তৈকে। ধৰ্ম উপমানান।মনেকো 

র্মস্ত্রান্যা। লতা যথ। মূলস্থিতেন মহা সর্পেণ ছুনোতি, এবং 

কুরঙ্গবালা যথ| দাবানলেন ছুনোতি, তথ! হে কৃষ্ণ! সা 

রাধা ভবদ্বিয়েগেন ছুনোতীতি। অন্রোপমেয়োপমানানাং 

তাপাশ্রয়ত্বরূপৈকধর্মে। জ্ঞেয়: ॥ 

৪২ | ত্ৰৈলোক্য-সম্পদ্যথ৷ নির্ভরাহস্কার-হেতুঃ, এবং 

মাধবীকস্ত পীতিঃ পানং যথা বিহ্বলতাকর্রী, তথা মনোভবস্ত 

কন্দর্পগ্থ জূত্তগান্স্ত ফলিক| যথা বিহ্বলতা কর্রী, তথ ত্বমপি 

মম জ্ঞানস্ত পূর্বাপরাহুসন্ধানশ্ বিপ্লণকরী নাশকরী ॥ 

৪৩ | উপঘেয়স্তোপমানত্বমুত্তরোত্তরে যদি ভবতি, তদা 

রসনোপমালঙ্কারে। জ্ঞেয়: ৷ সা উপমা দ্বিধা । উপমানো- 

পমেয়য়োরভিন্ন একে। ধর্মশ্চেছুপমালঙ্করস্ত হেতুস্তদৈকা। 

এবমুপমেয়োপমানানাং ভিন্না নানাধর্মাশ্চেদ্ধেত বস্তদ। অন্য] | 
এবংক্রমেণ দ্বিধা রসনোপম। ৷ 

৪৪ | আকৃতিরিব প্রকৃতী রম্য! প্রকৃতিরিব ব্যবহৃতি- 
ব্যবহারে। রম্যেত্যাদৌ সর্বত্র র্যমত্বরূপ একো ধৰ্ম: ৷ 
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৪৫1 বপুরিবেতি ৷ বপুর্ধথ। তব এত্যদ্বসৌষ্ঠবং তগ। রূপ- 

মপি মধুরম্ ! রূপং যথা মধুরং তথ। গুণবৃন্দদপি আনন্দদায়ি। 

এবংক্রমেণাত্রোপম। ভিন্নধর্ম। নানাধর্ম। ইত্যর্থঃ ॥ (৪৬), 

৪৭ | তস্থা রাঁধায়ান্তে কটাক্ষান্তস্তা রাধায়াঃ কটাক্ষ! 

ইবাছ্াাপি মম মনসি নিখাতা নিমগ্রাঃ সন্তি ॥ 

৪৮। বিপর্যাসে উপমেয়স্থোপমানত্বে উপমানস্তোপমেয়ত্বে 

সতীত্যর্থঃ ॥ 

৪৯১৫০ | ইয়মুপমেয়োপমৈবান্যোন্োপমীলঙ্কারে। জে; ॥ 

৫১ | উপমানন্ত নিন্দায়াং সত্যাং যত্রোপগেয়ন্ত প্রশংসা, 

এবমুপমানস্তাযোগান্ছে সতি ত্ত নিষেধাদুপমেযস্ত প্রশংসা, 

মা অপর! উপমেয়োগমা! ৷৷ (৫২). 

৫৩। মঘবাণিরিক্রনীলমণিঃ | শ্রীকৃ্ণন্ত ধায়ঃ 

সদৃশং ন কিঞ্চিদণ্তি ৷৷ 

কান্তেঃ 

৫৪ অসভ্ভাব্যমিতি | উপগানেইসস্তাব্যং যদ্বস্তনঃ সম্ভাবন| 

নাস্তি, ত্ত সম্ভাবন৷ং কত্ব। যোপম। ক্ৰিয়তে, সাইসম্ভবোপম| ৷ 

৫৫] স্বুধাময়ূখ“চন্দ্ৰঃ সদ| অপুর্ণোইপি যদি কদাচিৎ 

সদাপূৰ্ণে৷ ভবতি, হে রাধে! তদ! ত্বদাস্তেন,তুলাং ব্ভিতু ৷ 

অয়ং চন্দ্রোহমৃতময়ত্বেন চকোরৈরপি সদ| পীতোহপি যদি 

কদাচিচ্চকোৱৈৰ্ন গীয়তাম্, তথাপি তুল৷ং ন বিভতু ৷ 

৫৬। উপমেয়স্টোৎকর্ষহেতুক। য| উপমানেন সহ সম্ভাবনা, 

সোতপ্রেক্ষা ॥ 

৫৭। এতিকুহু প্রতি অমাবাস্তায়াং যুহুঃ সর্বস্তামেবা- 

মাঝান্তায়।মিত্যর্থ: ৷ চন্দ্ৰে নষ্টে! নষ্ট, অবশ্ঠং নশ্ুত্যেব। 

এবং রাকাং রাকাং প্রতি সর্বশ্তামেব পূরণিমায়াং চন: পূর্ণতাং 

গ্রাপ্নোতি। কদাপি কগ্ঠামপি অগাবাস্থায়াং পূণিমায়াং বা 

চন্দ্রোহন্তরূপে| ন ভবতি । অত্র সর্বস্তামমাবাস্তায়াং নাশে 

স্বশ্থামেব পূর্ণিমা য়াং পূর্ণতায়াং চ পুরাণাদৌ যোইন্যো হেতুঃ 

আয়তে, স ন, কিন্তু ময়েদং সম্তাব্যতে_হে ললিতে ! 

তবযুখং বীক্ষ্য বীক্ষ্য বিধাতা অন্নমাসং মাসে মাসে তং চণ্ড 

নিৰ্নিমীতে ৷ অয়ং ভাব:-_সৰ্বজগন্নিৰ্মাণং কৃত) ললিতামুখং 

দৃষ্ট! এতত্সদৃশকিঞ্চিদ্বস্ত নিৰ্মাণে বিধাতুরিচ্ছা যদা অজনি, 

তা প্রতিপদ্দিনমারভ্য পূণিমায়াং সম্পূর্ণচন্তং নিৰ্মায় ললিতা" 

‘মূখস।দৃশ্যম্দৃষ্ট! ছুঃখেন পুনঃ এতিপদ্দিনমারভ্য কিঞ্চিৎ 

কিঞ্চিদ্বিখণ্ড্য অমাবস্তায়াং পূৰ্বনিৰ্মিতং সম্পূৰ্ণচন্দ্ৰং দুরীকৃতয . 

শীনীসুঢোখিনী ৬৭ 

পুনশতন্দ্ান্তরনির্সাণে প্রবৃত্তশ্চতুরো বিধাতা অদ্যাপি মাসে 

মাসে এবমেবং করোতি, ন তু নিবৃত্ত! ভবতি ॥ 

৫৮ । যথ| বেতি ৷ মুদ্দিতকলিকানাং চন্দ্ৰদৰ্শনেন মুদ্ৰা- 

ত্যাগ এব জূত্তারস্স্তেন গ্রকাশিতবদনোদরাণাং কুমুদ্বতীনাং 

গাঢ়বিরহানলরূপমুজ্জলন্তমন্দ।রসমূহং চন্দ্ৰ কুপয়েব স্বকিরণ- 

রূপকরেণ নির্বাপা পশ্চাৎ কুমুদ্বতীগর্ভস্থিতং জাল।রহিতম্; 

অতএব শ্ঠমবর্ণমন্গারপুগ্চমিব ভৃঙ্নসমূহং কর্ষতীত্যুতপ্রেক্গা। 

অত্র কুমুদ্বী-ভ্রমরযোব্যবহারে। যথ| রাত্রৌ বিকদিতানাং 

কুমুদ্বতীনাং মধ্যে মকরন্দপা নার্থং যে ভ্ৰমরাঃ প্রবিষ্ট৷ আসন্, 

গ্রাতঃকালে স্থ্যদর্শনাৎ মুদ্রিতানাং কুমুদ্ধতীনাং মধ্যে ত 

এব ভ্রগর| বদ্ধ! বভুবুঃ। পুনঃ সন্ধ্যাকালে চন্দরদর্শনাদ্- 

বিকসিতান।ং তাদাং মধ্যাত্তে ভ্রমর! নির্জগা,স্ত এবাঁদ্রপুপ্র- 

ত্বেনোৎগ্রেক্ষিতা ইতি ভাবঃ ॥ 

৫»। শ্রীরুষ্ণস্ত বক্ষঃস্থলস্থঃ গ্রীরাধাপাদসরোজযাবকরসে। 

বে যুদ্মান্ পাতু। কীদৃশঃ? শ্রীবৎসকৌন্ত ভলক্ষ্মীরেখাণাং 

গৰ্হাং তিরস্ক'রং করোতীতি শ্রীরুষ্ণস্ত বন্গঃস্থযাবকশোভায়! 

অগ্রে বৌন্তভাদয়স্তিরস্কৃত৷ ভবন্তীত্যর্থঃ। অত্রোতপ্রেক্ষামাহ 

_ বক্ষদঃ শ্যামতারপান্ধকাবৈর্বন্দীকৃতা গ্রাতঃকালীন-্য- 

ছুতিমগ্ডলীব | নহ সূর্ঘমগুলোদয়নাস্টোহন্ধকারঃ কথং স্থ্ষ- 

দ্ুতিমণ্ডলীং বন্দীকরোতি ? তত্র/হ__ছন্দেনেতি ৷ একৃষ্ণন্ত 

বন্গঃস্থলবূপমহদাশ্রয়রূপচাতুর্ষেণেত্যর্থ: । উতপ্রেক্ষান্তরমাহ_- 

কালিন্দ্যাঃ পয়সি পীবং পুষ্টং বিকসিতং রক্তোৎ্গলমিব ॥ 

৬০,৬১ স ইতি। উপমেয়ে উপমানস্ত ভেদানুক্তৌ সত্যাং 

যঃ সংশয়ঃ, স সন্দেহনামালঙ্ক।রঃ | কিংবা উপমেয়ে উপমানস্ত 

ভেদোক্তৌ সত্যাং যঃ সংশয়ঃ, স সনেহনামালস্ক।রঃ ॥ 

৬২,৬৩ | হে রাধে! তব মুখং বিধুর্বা কমলং বা, নন 

বিকল্পে। অত্র সংশয়ে উপমেয়ে মুখে চন্দরন্ত ভেদোকির্নাস্তি। 

হে রাধে! তব আন্যঃ স্ৰষ্ট| কিং বিধাতা, কিংবা পঞ্চবাঁণঃ 

কন্দৰ্প, কিংবা রসঃ শৃদ্ধারো বা। এষ খ্যামসুন্দরঃ পদার্থ 

কিং মেঘঃ ? অয়ং মেঘশ্চেৎ স ধরণৌ, কথম্ ? অতো মেঘে 

ন ভবতি, তথা চ অয়ং ক ইতি সন্দেহোহত্র বৰ্তত এব। 

অন্্রোপণেয়ে উপমানন্ত মেঘস্ত ভেদৌভিবর্ততে। মুখং 

বীক্ষ্যাহ--অন্মিত্নিতি | অস্মিন্ খ্যামহুন্দরে কিং চন্তরঃ ? অমং 

চন্দ্ৰশ্চেত্তদ| অস্ত প্রসিদ্ধস্ত সকলঙ্কস্ত চন্দ্রস্ত কলঙ্ক:কগতঃ{ 



এতে ও 

৬৮ শ্রীন্রীস্ুবোধিনী 

অয়ং নিষ্কলম্ধে| দৃশ্যতে, স তু সকলঙ্ক:, অত: প্রসিদ্ধচন্ত্ো 

ন ভবতি ৷ তথ| চায়ং ক ইতি সন্দেহো যথাস্থিত এব । 

_শীতাম্বরমালক্ষ্যাহ--অত্র শ্ঠামস্থন্দরে কিং তড়িতো বিছ্বা- 

ল্লতায়া মালা শ্রেণী, তশ্থ! বিদ্যুলতায়াঃ স্থিরতা ক? অথবা, 
এষ জুনদরমূখযুক্তঃ পীতবস্তরবিশিষ্টঃ কৃষ্ণ কিম? অত্রাপি 

নিশ্চয়ে! নাস্তি। তস্মান্নায়ং নিশ্চয়ান্তসন্দ্েহঃ। অত্র স কথং 

ধরণাবিতি পদেন সন্দেহচ্ছেদো ন, অপি তু তস্ত সন্দেহস্ 

কম্তচিন্মতে নিশ্চয়ান্তসন্দেহৌইপ্যলঙ্কারবিশেষঃ ॥ 

৬৪ | তন্মাতেইন্যাত্রে!দাহরণমাহ--কেচিদিতি | বক্ষ-স্থলে 

দৃখ্যমানেয়ং বিততিঃ শ্বে 5বস্তুনো বিস্তারে! ন বাঁলাকী বক- 

পংক্তিসমূ: | তন্মান্মেঘাদয়ে| বর্ষাকালে প্রাদুর্ভবস্তি, সম্প্ৰতি 
শরদি প্রাবুষঃ বর্ষাকালস্ত কোইবকাশ:? এবং সতায়ং শ্রীরুষ্ণ 

এবেতি বিশ্রব| বিশ্বস্ত! সতী ত্বমনেন সহ বিহর ॥ 

৬৫--৬৮। দ্বয়োরুপমানোপমেয়য়োর্ধভাদাত্মাং তদ্রূপকং 

রূপকনামালঙ্কারঃ। তথ! চ চন্দ্রবনুখগিতাত্র উপশানোপ- 

' মেয়যোর্ভেরবোধকনতিপ্রত্যয়োইস্তি। অতে। ন রূপকমূ, কিন্তু 

যত্ৰ মুখং চন্দ্ৰ ইতি চন্দ্ৰমুখয়োরভেদপ্ৰতীতিস্তত্বৈব রূপক- 

 মিত্যর্থঃ। যরারোপবিষয়স্তোপমেয়স্ত তথারোপামাণস্তোপ- 

মানন্ত চ দ্বয়োবোধকশব্দৌ বর্তেতে, তত্র সমস্তবস্তুবিষয়ং 

রূপকং জ্ঞেয়ম্। যত্ৰ ত্বারোপবিষয়োপমেয়বোধকশবো বর্ততে, 

কিন্তু আরোপ্যমাণে।পমানবোধকশবঃ কাবো নাস্তি, অপিতু 

অর্থমর্যাদয়া৷ স শব্দোহনমেয় এব, তশ্মিন্পেব পদছ্যে কুত্রচি- 

চচরণে উপগানবোপকশব্দোইগ্যস্তি, তত্ৰৈকদেশবিব্তি বূপকং 
জেয়মূ। এবং ক্রমেণ ভেদদ্বয়ং ভবতীত্যর্থঃ ॥ 

৬৯ | ইয়ং তঙ্টরূপ। রদ্্লতিকা বিলসতি। কথভূতা? 

স্তনরূপত্তবকেন নমিত|। তন্গরূপি সাইজিকলজ্জয়। কিঞ্চিন্নম| 

ভবতি; পুনশ্চ বাহ্ এব শাখাদুয়ী, তশ্তা দোলনবিষয়ে 

ব্রম্য। লতাপি শাখায়াঃ কিঞ্চিচ্চলনে রমণীয়া ভবতি ৷ হস্তয়ো- 
রূপি কিঞ্চিচ্চলনে মাধুবস্কোৎকৰ্ষে| ভবতীতি জ্ঞয়ম্ 1 পুনশ্চ 

 সন্ধ্যাকালীনয়ভচ্ছবিং লাস্তি সি যা 5 এব 
' পল্লব যত্ৰ | 

৭০ । নানাভৈঃ শ্বেত-শ্তাম-রক্ত নানাবর্ণেঃ প্রহ্নৈৰ্লল- 

[ অষ্টমকিরণঃ ৬৩-৭৭ 

শ্মিতেত্যনেন প্রসাদ:, মলিনিমেতি বাম্যম্, আরুণোত্যন্- 

রাগঃ। তথা চৈতেষাং সুচকৈরিতার্থ:। অত্র শ্বেতপুষ্পে 

স্মিতত্বাৱোপঃ, শ্যামপুষ্পে বামাত্বারোপঃ, রক্তপুম্পেহস্ুরাগ- 

ত্বারোপো বোধ্যঃ| বনমালায়া নায়িকা ত্বারোপঃ, রেখারূপায়া 

লক্ষ্মাঃ গ্রতিনায়িকাত্বারোগশ্চার্থ এব, ন তু শাব:,--তয়ো- 

বোধকশন্দীভাবা২। পুপ্পেষু স্মিতাগ্যারোপত্ত শব্দ এব,-- 

স্মিতাদিবোধকশব্দানাং বিছ্যীনত্বাৎ | অতোহত্র * 

শ্চোভয়মপি বর্তত 

শাব্দ এব, তত্র সমস্তবস্তবিষয়ং র 

[ব্য আর্থ- 

ইতি একদেশবিবতি | যত্ৰ তু কেবলং 

রূপকমিতি ভেদো জ্ঞেয়ঃ ॥ 

৭১। আ।র।পবিষয়স্টোপখেয়ম্থা ভাবেইপি যগ্ঠারেপামুপ- 

মানং বর্ততে, তদ। তদ্রপকং পরগন্তপ্রক।রমিত্ার্থ; ॥ 

৭২ | মধুরিমেতি__ঘাধুর্ধরস্ত বাপীন্বরূপে শ্রীরুষ্ণে যা 

মৃত্তহংসী তস্যাঃ প্রজল্লম্ব্ূপো বংশীনিনাঁদে। জয়তি। অন্ত|- 

রোপবিষয়স্তেপমেয়ন্ কুষ্ণন্য বোধকপদ।ভা বাদন্থা গ্রক।র- 

বূপকং জ্ঞেয়ম | বংশীনিন।দঃ পুনঃ কথভূতঃ 

বাটান্বরূপে শ্রীরুষ্ণে যে ভ্রগরাস্তেযাং সঙ্গীতঘে৷যন্বৱূপঃ | 

? গ্রণয়রূপকুমুমস্য 

" পুনশ্চ রাধাক্লষ্ণয়োঃ সম্ভোগ এব স্বরতসমরস্তত্র য। ভেরী 

তস্য! ভাঙ্ক।রশবান্বরূপঃ ॥ 

৭৩,৭৪ | উক্তং প্রসঙ্গীতি স্থত্ৰম্। তত্র গ্রসঙ্গীতান্ত 

ব্যাখ্যা গ্রুষ্টসঙ্গবদিতি | উক্তমিতাশ্ত ব্যাখ্য। ভ্রিবিধমিতি | 

তথা চ পূর্বোক্রব্রিবিশবূপকশ্থোদাহরণং পদ্যত্রযমনেকরূপক- 

বিশিষ্টমিত্যর্থঃ | অত্র মধুরিমেতি পন্যে উক্ত বংশীনিনাদস্থ 

হংসীপ্রজল্পত্বাদিন। রূপকং সজাতীয়নেক-বূপকালঙ্কার বিশিষ্ট 

্রয়মস্ত্যতঃ প্রসঙ্গি, প্রকুষ্টসঙ্গ বিশিষ্টমি তার্থঃ| যীত্রিকমেব রূপকং 

প্রধানত্বেন বিবঙ্ষিতং পূর্ববৎ সজাতীয়রূপকান্থরং নাস্তি, তত্র 

নিঃসঙ্গমেব তদ্রেপকং জ্ঞেরম্ ॥ 
৭৫1 তক্মাদেতদন্ণীয়তে-_শ্রীরু্ণ-বিরহজন্ত-বাথারূপ- 

- বিষস্ফোটশ্ত কিমপ/নির্বচনীয়ং বিক্ষ,জিতম!টোপো রাধিকাং 

বাধতে । অত্র কেবলং ব্যথায়া বিষবিসর্পত্বারোপঃ, ন-তু 

সজাতীয়রূপকা ন্তরমন্তীতি ৷ 

৭৬। অত্র যথা মালোপমানং পূৰ্বমূক্তম্, দি | 
ৰ * বূপকমপ্যন্থাজ জ্ঞেয়ম্ ॥ 

আ্সানাভাবা? শ্ৰীকষ্ণস্ত উরন্গা উরসি ভব! বনমালা রস্তানা- : 
= মাহ্বাদ্থানাং বস্ুনামূপরি বিজয়তে ৷ প্রহ্থনৈ কীদৃশৈৈৈ? 

৭91 ব্ৰজন্ুন্দৱীণামখিলমণওনক্লপে| হরির্জয়তি | কথ- 
ভূত? অবসোর্নীলোৎপলরপরঃ ॥ 



দ্র 
প্ 
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... ৭৮ | সেয়ং চকোৱরেক্ষণ! রাধিক। মম লোচনচন্দ্রিকাচয়- 

‘জন্যে য*চমংকারস্তত্ত,লাচযৎকাররূপ!। 
তথাত্র চমৎকার- 

বিশিষ্টেত্যনক্ত। চমৎকার ইতি ধর্মনির্দেশ আধিক্যবিবিক্ষয়|। 

যুথ! দেবদত্তঃ পণ্ডিত ইত্যহুক্ত)া সাক্ষাৎ পাণ্ডিতামেবেত্ক্তিঃ 

পাণ্ডিত্যাতিশমং বোধয়তি, তথাত্ৰ চমৎকাররূপ-ধর্মনির্দেশ- 

শ্যগৎকারাতিশয়ং বোণয়তীতি বোধাম্। তথা কন্দর্পভূপতেঃ 

শোটার্যং পরাক্রমস্ডদ্রপ। ইত্যৰ্থ: । অত্রাপি পরাক্রমাতিশয়- 

বিবঙ্গয়। ধর্সনির্দেশঃ | এবমুত্তবত্রাপি জ্ঞেয়ম্ | পুনশ্চ লাবণ্য- 

সম্পত্তে্ধুমপানজন্যামন্ত তারূপা, সৌভা গ্যস্ত স্ময়ো গর্ববূপা, 

মাধুর্যোলসন্ত বিলাসভূঃ, ভিয়ঃ শোভাসম্পত্তেহাসঃ, গুণ- 

সম্পদাগদ্বৈতং দ্বৈতা ভাবঃ। অস্ত| গুণসম্পন্তল্য| কন্ত। অপি 

গুণসম্পন্ন| স্তীত্যৰ্থঃ ৷৷ (৭৯), 

৮০। পদ্মাননেতি শিষ্টং পদম্ । পন্মাননমেব পদ্মাননং 

.তত্ৰোৎংস্থকতয়| হে কৃষ্ণ! তং ভ্রমরঃ। অত্র পদ্ম| লক্ষ্মীঃ, 

তদ্ত৷ আননে কমলারোপঃ তেনারোপেণা শ্রিষ্টশ্ত অভ্ৰমরণ্য 

কৃষ্ণে আরোপঃ, অতোহর পরম্পরিতরূপকম্ । তথা কলাভি- 

রেব কলাভিঃ, অত্র চতঃঘষ্টিকলায়াং চন্দ্ৰস্ত ষোড়শভাগরূপ- 

- কলারোপস্জেনারো পেণা শ্রিষ্টন্ত চন্দ্ৰস্য কৃষ্ণে আরোপঃ। এবং 

ত্বয়নসমেব মানসং তত্র কনকপঙ্কজিনীতয়া স্বর্ণকমলিনী- 

ত্বেনাসৌ সা গ্রসিদ্ধ। রাধিক। স্বৰ্গাঙ্গন৷নিকরেভোযোইধিকৈব ৷ 

অত্র মানসং চিন্তং তত্র মানসসরোবরারোপস্তেনারোপে- 

ণাত্লিষ্টায়াঃ ন্বর্ণকমলিনা। রাধিকায়ামীরোপঃ ॥ 

৮১ | ভেদেহস্সিষ্টে সত্যপি তৎ পরম্পরিত-রূপকং 

ভবতি ॥ 

৮২। বাহু কথভুতৌ৷ ? চিত্তদোলনমেবোৎসব্ন্ত রর 

. স্তভৌ । শ্রীরাধায়া রতের্য। জয়কল। উতকর্ষবৈদদ্বী সৈব 

তোৱণং বন্দনমাল| তন্ত বন্ধনাৰ্থমুত্বানদণ্ডৌ। ভিন্নশবাস্তা- 

প্লিষ্টশব্বস্ত বাচ্যস্ত চিত্তদোলনাদেঃ। আছায়ে| রত্স্তসদওয়ো” 

স্নিশ্রত্বং মালারূপকেণ সহ মিলনং জ্ঞয়ম্, ধর্মেকরূপ্যাৎ। তদ্ 

- যুথ৷ চিত্তন্ত দোলনেন য উৎসবন্তস্ত রতস্তভৌ, রতেধ। জয়কলা 

" উত্কর্ষবৈদদ্বী তত্র তোরণেতি ব্যাখ্যানে মালারপকম্॥ 

৮৩। লতানাং কুন্ুমরূপন্মিতৈঃ কর্তৃভিঃ স কৃষ্ণোহপি 

৷ পিপ্রিয়ে, গ্রীতিযুক্তে। বভূব ৷ তথা গোপরমণীনাং ম্মিতরূপ- 

কুস্বুমৈঃ কর্তৃভিঃ শ্ৰীক; পিপ্ৰিয়ে। এবমম্ষাং লতানাং 

ভ্রীন্রীস্তুতবাব্িনী ৬৯ 

পল্পনরূপকরৈঃ, তথা তীসাং ব্রজন্ন্দরীণাং করকিশলয়ৈঃ স 

কৃষ্ণঃ পিপ্ৰিয়ে ॥ (৮৪). 

৮৫ । অধর-নাসেক্গণাদি-বিশিষ্টমিদং তবাস্তং মুখং মুখং 

ন ভবতি ৷ বন্ধুকেত্যাদি পুল্পৈঃ করণৈঃ বিধিনা চন্তরঃ 

পৃজিতঃ ॥ / 

৮৬। হে রাধে! তব মধাদেশরূপে নভসি বলয়ক্সিবলে) 

ন ভবন্ভি কিন্তু মতেঃ গীক্লফ্বুদ্ধেন্ধনৰ্থং রজ্জরূপ উন্মাথঃ 

কৃটযন্ত্রং ভবন্তি। তথেয়ং তনুরুহাণাং লতিক| রোমাবলী 

ন ভবতি, কিন্তু নাভীকপহদে মগ্রঃ কন্দর্পরূপসর্পস্তস্ত ফণাস্থ- 

নীলমণেঃ সকাশাৎ সমুদ্গচ্ছন্তী কান্তিৰ্ভবতি ॥ 

৮৭। হেলযোদঞ্চত্তিরশ্চীনয়োঃ শ্রীকৃষ্ণনয়নযোনীলেক্ষণ- 

ব্যাপারে সতি বিবিধানাং শ্রীরুষ্ণনেত্রস্থ-শ্বেত-রক্ত-হ্যাম- 

জ্যোতিষাং বিলাসচ্ছলাৎ ক্ষীরসমুদ্রম্ত কতি তরর্দ। নোদ্- 

গচ্ছন্তি, অপি তুদ্গচ্ছন্তোব । তথা চ শ্রীরুষ্্ তিরশ্চীনা- 

বলোকনদময়ে নেত্রস্থমিদং শ্বেতরূপং ন ভবতি, কিন্ত ক্ষীর- 

সমুদ্রন্ত তরঙ। এব দৃশ্যমান! ভনন্তীত্যপহু,তিঃ। এব 

মু্ৱত্রাপি জয় | তথৈব নেত্ৰ্থমিদং রক্তরূপং ন ভবতি, 

কিন্ত প্রফুল্রক্তোৎপলান৷ং দলান্যেব দ্রোণীসমূহাস্ডেষাং বৃষ্টয়ঃ 

কতি নোন্নিষন্তি ৷ বসন্তসময়ে উন্মত্তল্ৰমরৰ্জেণয়: ॥ 

৮৮। এৰাৰ্থন্ত শব্বন্তানেকপদঘটিত-বাক্যপ্ত যন্ধনেকাৰ্থ- 

এতিপাদকত| ৷ ৰ 

৮৯ | হে কৃষ্ণ! যশ্মিন্ স্থর্ধে উদয়তি সতি জগদুদয়তি, 

এবস্তূতে তমসাং নাশিনি স্থধে কৈঃ কোগস্তন্যতাম্ ? অন্তে- 

দয় তিরোধানাদি-পদানাং পরিবৃত্তিস্হতান শব্বশ্লেষঃ, অপি 

তৃর্থশ্লেষ এব এবমাত্রোদযাগ্ভানেকপদঘটি তমেকং বাক্যং ্ঘ- 

রূপৈবার্থপ্রতিপাদকম্ত তত্রাপি কাপাভিমানবতী ব্ৰজস্থন্দরী 

বিচারেণ স্বস্ত। অভিমানখণ্ডনপূর্বকং শরীরুষ্ণং প্রতি বদতি ৷ 

অতএবৈতদ্বাক্যস্ত৷ শ্লেষেণ কুষ্ণবূপার্থান্তরমূপি বুধাতে ॥ 

৯০ । বিশেষ্যদ্য কেবলস্তাষ্িষ্টস্ত ৷ 

৯১। অত্র সদৈব বক্ষ:স্থলকেলিযোগে৷তি-পদেন যথা 

বনমালাবোধে! জায়তে, তথা প্লোষেণ প্রতিনায়িকাবোধোহপি 

জায়তে ॥ 
ণ 

৯২, ৯৩ | যদুপমাকৃত্
যসন্্ধরপম্ত এব| নিদৰ্শন৷, কিন্তু 

 দৃষ্টান্তপ্রায়া চ॥ 



৭০ 

৯৪ অস্মিন্ কুপাকটাক্ষে নোইম্মাকমভিলাষঃ ৰু; 

অত্যন্তাসম্ভাবনায়াং ক দ্বয়ম্। সমুদ্ৰস্থোদরবতিৱরত্নং বয়ং করেণ 

জিহী্ষবো হতৃমিচ্ছবো ভবাম ইত্যত্র চু 

কৃতিত্বং চ বর্ততে ৷ 

৯৫। হেমগিৱিঃ স্মেক্ল করেণোল্লাস্ততাং খ্বিয়তাম্ ৷ 

অসাধ্যে তক্ষকফণাস্থ-বত্লাকৰ্ষণে সাইসঃ ক্ৰিয়তাম্! ততো- 

হপ্যত্যসাধ্যে মম সবীষ্পর্শনে কদাপি সাহসং মা কুবিতি 

ভাবঃ। এষ| নিদর্শনা মালারূপাপি ভবতি ৷৷ (৯৬). 

৯৭ | কদাচিৎ শ্রীকৃষঃ শ্রীর।পিকাং সক্ষেতনিকুপ্স্থাং 

বিধায় তন্ত।ং প্রতিপক্ষরমণীচন্দ্রীবলীকুত-প্রতিবদ্ধক বশাত্ত- 

নিকটে গন্তং ন শশাক। তদ! শ্রীরাধিক! মানিনী বভূব। 

তণ্ত| মানভঙ্গার্থং কুতেইপি নানাযত্নে যদ| মানশান্তির্ন বভূব, 

গ্রীকৃষ্ণন্ডা! ধিন্ন; সন্ সাহায্যাৰ্থং ললিতানিকটে জগাম! 

- তং প্রতি ললিতা প্র৷হ--অভিবন্দ্যেতি। ‘বদি অভিবাদন- 

স্বত্যোঃ’। স্তত্যর্থণাং বন্দনবিপর্ধয়ঃ, অনাদরাদিহি নিশ্চিত- 

“মিয়তীং যাতনাং বিদধাতি, যতত্বর। গতরাত্রৌ অধিকণ্ঠসীম 

ক£সীমায়াং পরিধায় রাধিকারূপরম্ণীমণির্ন হি কৌস্তুভ- 

মণিবৎ কৃত! ৷ অত্র যাতনাবিধানরূপক্রিয়া স্বহেতুং বক্তি 

(বোধয়তি; তথা চ যাতনাবিধানক্রিয়/রূপকার্ধলিঙ্গেন রমণী- 

- মণের্মণীকরণাভাবরূপং কারণমন্মীয়ত ইতার্থঃ ॥ 

৯৮ প্রাস্লিককথায়ামপ্রাকরণিকস্ত যং কথনং তদ- 

প্রস্থুতপ্ৰশংস| স্তাৎ। স৷ পঞ্চধা ভবতি। অতন্তস্তাঃ পঞ্চবিধত্ব- 

_মেবাহ-_কার্ষেতি। কার্যে প্রস্ততে অপ্রস্তৃতস্ত কারণস্ত 

গ্রশংসেত্যর্থঃ ॥ (৯৯), 

১০০ | সদ| সিতেন বদ্ধেন বন্ধনাধিকরণেন তেন গৃহেণ 

কিম? ‘সিঞ্ বন্ধনে অধিকরণে ক্রঃ। হে সাধবাঃ! যত্ৰ 

গৃহে দিবসে ব| মম চন্দ্ৰশেখরস্ত মৃহাদেবস্ত ; পক্ষে, কৃষ্ণস্ত ; 

যাগোদয়ঃ পূজোদয়ঃ; পক্ষে, কন্দপর্যাগোদয়ে। ন সাধু 

সিধ্যতি । অত্রেতি | কচ্চিৎ এ্রশ্নে । তথা চ হে সখি ! র্যতৌ 

গৃহান্লিঃসুত্য কিং বনায় গচ্ছসীতি প্রস্তুতস্ত কাৰ্যন্ত প্রশ্ন 
অপ্রস্তুতস্ত তস্মিন্ বনগমনে কারণস্ত গৃহে কন্দৰ্পয৷গাভানস্ত 

সিদ্ধেঃ প্রশংসাকথনমিত্যর্থঃ ॥ (১০১), 

- ১০২। হে কৃষ্ণ! দূতীং প্রতি বনাদ্ গোষ্ঠং কৃষ্ণঃ কদা 

আগমিস্ততীতি ত্বদাগমন-কারপপ্রশ্নে কৃতে সতি ভাঙ্গবিদ্ব 

শ্রীন্তীসুডবাধিনী [ অষ্টমকিরণঃ ৯৪--১১২ 

অস্তাচলং চুম্বতি সূর্যে অস্তং গচ্ছতি সতি গৃহে গৃহে যুখে- 

শ্বরীণাং সথীভিস্তাসাং বেশার্থং বস্ত্ৰাভরণ।দীন্তা৷হ্ৰিয়ন্তে। ইত্য- 

প্রস্ততস্তয বন্ত্রাভরণা গ্যাহরণবূপ-কার্যশ্থা প্রশংস৷ তয়! দৃত্যা 

কৃতা। তথ! চ সন্ধ্যাকালে বন্ত্রাভরণাদিবিশিষ্টাস্তাঃ সবাঃ 

শ্রীকুষ্ণং মিলিয্ন্তীতি ভাবঃ ৷৷ 

১০৩। অন্র্লত।গৃহং লতাগৃহমধোইনল্প তমং গাঢ়ং ভমিম্ৰং 

তব তন্ুভ্রণত আলিগ্য বসন্তী রাধ৷ দৈবাছুদিতচন্্রস্ত 

কিরণৈস্তম্মিন তমিজ্রে বিরতে সতি, ‘হে প্ৰিয়! ত্বমস্মাদ্- 

গৃহান্ন অ।গাঃ ইত্যুক্ত। সীদতি। অত্র ত্বদ৷কারসামান্যে স| 

রজাতীতি সামান্টে গ্রস্তুতে অপ্রস্থতন্ত বিশেষ্থাদ্ধকারন্ত 

কথনম্ ॥ 
১০৪। স| ন ভবিষ্যতি ন জীবিষ্ণৃতি ত্বদ্রপেণ ভেযজেন 

ওষধেন বিনা তত্তা। মনোজরশমনং ন সম্পতস্তাতে | অ- 

প্রস্তুতন্ত যঃ স্বহৃদাং মনঃপীড়াগ্রতিকারকে। ন ভবতি, স 

কৃতী ন ভবতীতি সামান্তস্ত৷ কথনম্ ৷৷ (১০৫_-১০৮), 

১০৯ | সাধুনাং শরীরেষু বপুঃস্বভাবেন কাম।দ্িদ্বোষ| 
দৃশ্যমান! অপি পণ্ডিতস্ত তত্তদ্দোষদশী ন ভবিতা। গন্ন৷জলে 
জলম্বভাবেন ফেনাদিদেষ। দৃশ্ঠমান। অপি তজ্জলং ব্ৰহ্মদ্ৰব- 

রূপমঘসমৃহবিধ্বংস্তপি | অত্র দে|ষদশিশবে। নানাবাচকত্বাৎ 

শলি্ট:। অত্র প্রস্ততে সাধুশরীরে দোষদর্শনাভাবেহপ্রস্তুতস্ত 
সাধুশরীরতুলাশ্ত গঙ্গাজলম্য পাপসমূহ-ন।শকত্বকথনম্ ॥ 

১১৭ মাথুরবিরহেণ ব্যাকুল! শ্রীরাধ! স্বপ্রেমাণং সং 

বোধ্যাহ__হংহো খেদে, হে প্রেম ! সচ্ঘঃ শ্রীকৃষ্ণবিচ্ছেদ- 
ক্ষণেইনিৰ্গচ্ছতা যেন জীবিতেন তবাযশো বিরচিতমূ, ত- 

জ্জীবিতং যেনাবধিবাঁসরেণ ধাৰ্যতে, তন্তৈবাবধিবাসরস্ত সু- 

মহান্ দোষঃ, যতঃ শরীরাস্তরে তন্ত কৃষ্ণস্ত প্রাডো অবধে 

- অবধিবাসরে কিমধিকঃ সময়ে| ভাবীতি যেনাবধি-বাসরেণ 

নোহতে, ন বিতর্কাতে, তথা চ দেহান।ং সন্যঃ স্থত্যজত্বাদ- 
দেহান্তরপ্তাপি শীস্রভাবিত্বাং শরীরান্তরে তত্র স্বল্প: সময়ে! 
বিচারলন্ধ ইতি ভাব; অত্রেতি প্রীকুষ্ণবিচ্ছেদসময়ে প্রাণ- 
গমন-প্রতিবন্ধকত্বূপবিশেষণেন বিশেশ্বস্তাবধিবাসরন্ত বৈরি- 
ত্বারোপ ইতি সমাসোক্তিরপ ইত্যর্থ; ॥ J 

2১১ যন্ত| রাধায়৷ মুখাদি, তাং রাধিকামসৌ স্মরঃ 
কন্রপভৈশ্চনদাদিভিঃ. করণৈরগ্য হিনন্তি ॥ (১১২), 



আষ্টমকিরণঃ ১১৩--১৩১] 

১১৩। কাচিদ্দেবতা মুক্তিং পৃচ্ছতি-_ত্বং কা? মুক্তি- 

রাহ-_ছুঃখিনীং মামিখং কিমিতি পৃচ্ছসি? পুনঃ পৃচ্ছতি-- 

কন্মাভবাষং নিৰ্বেদঃ ? নন ভে। অহং মুক্তিরন্মি। তত্তম্ম- 

দহে| ত্বং সৰ্বোত্তম| ভবসি, কুতন্তে নিৰ্বেদসন্তাবন| ? মুক্তি- 

রাহ_হি নিশ্চিতমহং সবোত্তম। ন; তত্র হেতুঃ--দূৱস্থ৷- 

মপি ভক্তিং মুকুন্দপ্ৰিয়ঃ সাদরঃ সন্ ভজতে | এত্য নিকটে 

গত গ্রার্থনাক।রিণীমপি মাং দৃশঃ কোণেন ন বীক্ষতে। মুক্তেঃ 

সকাশাদ্ভক্তিঃ স্থরসেতি প্রতীয়মানস্তারোপঃ প্রাধান্তেন 

কথনম্ ॥ 

১১৪ | দেহন্য বহির্ত[গে। যন্যন্তৰ্ভবতি, তথ| অন্তৰ্ভাগো 

যদি বহিৰ্ভবতি, তদ। জনঃ স্বস্মিন দেহে দ্বণয়।। রচন।- 

বিশেষ এব উপাধির্যত্র এবমস্তু তং জগৎ স্বতোইভদ্ৰং ভদ্ৰং ন 

হি ভবতি। কিন্তু উপাধিকৃতং ভদ্রা ভদ্রাত্মকমুভয়রপং৯ 

ভবতি,_উপাধেরুভযাত্মকত্বাং ; সর্বথা কিঞ্িদ্ভদ্রন্ত ভগব- 

দংশবশাদেব ভবতি,_-ভগবদ্তজনাদেঃ সৰ্বথা ভদ্ররূপত্বাৎ। 

অত্র প্রতীপ়মানার্থস্ত দেহে হেয়ত্বস্তানারোপোহপ্রাধান্তেম 

কখনম্_বাচ্যার্থ স্তৈব চমৎকারত্বেন প্রাধান্তাৎ॥ 

১১৫ | উপমানেন নিগীর্ণস্যোপমেয়স্য যন্নিক্পণম্, সাতি- 

শয়োক্তিঃ| নিগীর্ণং গ্রস্তম, তথা চোপমানস্তৈব প্রয়োগঃ, 

ন তৃপমানেন গ্রস্তন্তোপমেয়ন্ত। যথোপমানস্ত রক্তকমলন্তৈব 

প্রয়োগঃ, ন তুণমেয়স্ত চরুণস্তেত্যর্থঃ ॥ 

১১৬। ক্ষিতৌ পৃথিব্যাং চরণদ্বয়স্থানীয়ে রক্তকমলে, তদু- 

পরি উল্লদ্য়স্থানীয়ৌ নবীনন্বর্ণ-কদলীৰৃক্ষৌ । কথভুতৌ? নী- 

চীনাঞৌ,__উকদেশস্তোপরি স্থলত্বমধঃকার্শ্যমিত্যভিপ্রায়াৎ। 

ইহ তদুপরি নিতত্বস্থানীয়ং কনকসিহাসনম্। ততস্তস্তোপরি 

মধ্যদেশস্থানীয়ং শৃন্তমিতি মধ্যদেশস্ত সুক্ম্মতাভিপ্রায়েণোক্তম্। 

মধ্যদেশোপরি স্তনদ্বয়স্থানীয়ং চক্রবাকমিথুনম, মুখস্থানীয়- 

শ্দস্তম্মাৎ কেশস্থানীয়ং তম ইতি বিধেঃ কাপানির্বচনীয়। 

রচনাঘটনা ॥ (১১৭), 

১১৮ | প্রকৃতং বস্তু উপমেয়ম্। তত্রাদাবুপমেয়স্তা স্ব 

মাহ--অন্যে ইতি | যানি অবণেন্ৰিয়াদীনি ব্ৰীকষ্ণনত লিগ 

কান্ত্যাদি অমৃতং পিবস্তি | 

১১৯ উপমানস্থান্তত্মাহ_-অন্যৈবেতি। মদিরয়োঃ 

নীম্ীস্তুৰৰোৰিনী sg 

খঞ্জনযোভ্রাবিল্লীস্ক'নীয়। কন্দর্পস্ চাপবল্লী ধ্নৰ্লত| | রাধানাম 

বিশেষ্যম্, কাপাযনিৰ্বচনীয়| মনস উন্মাদশ্রেণী ; তথ! চ রাধা- 

নায-শবণ-মাত্রেণ শ্রকষ্ণন্ত মনস উন্মাদপরষ্পরা জায়ত 

ইত্যর্থ; [| 

১২০১১২১। যদ্যসম্ভাবিতাৰ্থস্ত যদি-শবেন কল্পনা স্কাত্তদ| 

তৃতীয়া তিশয়ো ক্তিজ্ঞেয়া ॥ 

১২২। অয়ং চন্দ্রশ্চকোরেণ ন পেয়ে! ভবেদিত্যনেন মাধুর্ধ- 

সম্পূৰ্ণত্ংমুক্তম্। হে রাধে! তদা এষ চন্দ্ৰস্বনুখস্থয দাস্কায় 

স্তাত ॥ 

১২৩। আদৌ কারণং বিনৈব কার্ষোৎপত্তিঃ, পশ্চাৎ 

কারণোৎপত্তিং ; অয়মেব কার্বকারণয়োধিপর্যযঃ | তত্র চতুর্থ 

অতিশয়োক্তিজ্ঞেয়া | 

১২৪ | হে কৃষ্ণ! সরোরুহাখ্যাঃ শ্রীরাধায়াস্তব কটাক্ষ- 

শরেণাবিদ্ধ এব হৃদি যরুতা তব কটাক্গশরকৃত। বেদনা 

গ্রবিবেশ। ততঃপরং তৎপশ্চাৎ ত্বয়া অনেন কটাক্ষশরেণ 

করণেনান্ত। রাধায়। হৃদয়ং বিদ্ধম। অত্র কটাক্ষশরজন্যহাদয়- 

বেধরূপ-কারণোৎপত্তেঃ পূর্বমেব তাদৃশ-বেধজন্যবেদনারূপ- 

কাধোৎপত্তিৱিত্যৰ্থঃ | (১২৫,১২৬), 

১২৭ | মথ্রাস্থ: শ্রীকৃষ্ণ ব্রজাদাগতযুদ্ধবং প্রত্যাহ__ 

অহমিতি ৷ নবীনবুস্কমন্ত কেশরস্তাতিস্থকুমারত্বাং তশ্ত বাটা 

দহনজালেন ন হি দগ্চা নো ভবতি, অপি তু দগ্ধ! ভবত্যেব। 

অন্রোপমেয়বাক্যে রাধেতি উপম।নবাক্যে দহনজ্বালেতি এক 

এব সাধার্ণধর্মঃ শব্বভেদেনোক্তঃ ॥ 

১২৮। সৰ্বান্ দেবান্ স্থমেরুবিভতি, তঞ্চ স্থমেরুমপরঞ্চ 

পর্বতং বহন্তী ধর! পৃথ্বী অণ্ডি। ভুজগাধিনাথঃ শেষঃ। 

ধুরন্ধরৈরেব জনৈর্ধুরো ভারা খ্রিয়ন্তে ৷ (১২৯,১৩০), 

১৩১ । হরিসন্দর্শনেতি । চন্দ্ৰস্তোদম্নে সতি চন্দ্রমণেশচ্দ্র- 

কান্তশিলায়াঃ স্বীয়রসঃ স্তন্দতে অবতি। অত্র মনসঃ কঠোরত্বং 

কৃষ্ণপন্নিধৌ ভ্রবন্ঞ্চেতি ধৰ্ম্দ্বয় দাষ্টণন্তে, দৃষ্ট।ন্তেহপি শিলায়াঃ 

কঠোরত্বং চন্তরন্িধৌ ভ্রবত্ঞ্চেতি ধৰ্মদয়ম্। অতোহত্র ধৰ্ম- 

দ্বয়স্তোভয়ত্র প্রতিবিম্ববস্তাসনমেকসজাতীয়-ভাসনমেব প্রতি- 

বিশ্ববস্ভাসনমিত্যর্থঃ ॥ 

১] -মুভয়ম্বরূপং (ক) ; ২। -সৃম্পন্নত্ব- (ক)। 



৭২: শ্ৰীশ্ৰী সুৰোখিনী 

1 ১৩২ | তুহিনাংশোশ্চন্স্তোদয়ে সতি ন হি নীলোৎপল- 

শ্রেণী মীলতি, ন হি মুদ্ৰিতীভবতীত্যৰ্থ:ং ৷ তথা চ যথা 

চন্্রোদয়ে সতি নীলোংপলানামান্ধ্যাভাবস্তথা প্রেয়সি শ্ৰীকৃষ্ণে 

নয়নয়োধিদুরে সতি মম নয়নরূপাধিকরণে আন্ধাং সমূপৈতীতি 

বৈধৰ্ম্যম্। এবং সতি তাসাং যথা চন্দ্রোদয়ে আন্ধা ভাবস্তথ| 

কৃষ্ণস্তোদয়ে মমাপান্ধযাভাব:| অতঃ সাধারণধর্মস্তৈকজাতীয়- 

ভামনমিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ 

১৩৩। কারকন্তৈকত্বঃ ক্রিয়াণাং বহুত্বম্, অথব। ক্রিয়ায়া 

একত্বং কারকাণ।ং বহুত্বমিত্যুভয়ত্ৰৈব দীপকালঙ্কারে! জেয়ঃ। 

পূৰ্বার্ধমিতি_কারকন্তৈকত্বং ক্রিয়াণামনেকত্বমিত্যর্থট ৷ 

' ১৩৪ সুহৃদূবিয়োগাদয়ঃ যড়েব কর্তার: সাধূনাং মর্মাণ্য- 

বসাদয়ন্তি, ছিন্দন্তীতাৰ্থঃ ৷ 

১৩৫ | পূৰ্বপূৰ্বং বস্তু উত্তরে!ত্তরং বস্তু খচ্ছতি প্রাপ্নোতি 
চেতন! মালাদীগকং স্তাদিত্যন্বয়ঃ ॥ 

১৩৬ | যন্ত শ্রীরুষন্ত দৰ্শনে সতি আনন্দসমূদ্ৰে স্বান্তং 

মনঃ তদৈবাবিশতৎ, মনসি কন্দপ্পোইবিশৎ, কন্দর্পে চেদং 
কুরত্বমুচ্চৈত্তরামতিশয়েনাবিশৎ, জুরতেইপি চ তস্য কন্দর্পপ্ত 

চ ধৈর্যহরতা অবিশৎ। তথা চ কন্মৰ্পস্ত তথ। ক্রুরত্রমজনি, 

যথ| সোংধীরঃ সন্ সদা বাণবর্ষং করোতীতি ভাবঃ| তন্তাং 

ধৈর্ধহরতায়াং সর্ধেনদিয়গ্রানিরবিশৎ | তথ চ স বাণবর্ষেণ 

তথ| অধীরে| জাতঃ, যথ| সবেন্দিয়াণাং গ্লানিরভবদিতি 

ভাবঃ। এবং সতি হে সখি! স্বস্থিত। প্রকৃতিস্থিত৷ সতী ক| 
তথাভূতং শ্রীকষ্ণম।লে|কিতুমভিলষতি ॥ (১৩৭), 

১৬৮ | দৃষ্টিরিতি। মানসং মন:সম্বদ্বিধৈর্যাদিকং নির্বযবস্থং 

লৌকিকব্যবস্থারহিতং মুখং কেতকীগর্ভন্তেব শ্বেতম্, মৌন- 
মায়ামি দীর্ঘম্। অত্র সৰ্ব এবার্থা: প্রকুতাঃ॥ | 

১৩৯। কুবলয়ং নীলোৎপলম্, হরিণাধ্নানাং দৃগস্ম্ 

কন্দপরখরা:, খঞ্জরীটঃ খপ্রনঃ; এতে রাধিকান্য়নবিলসিতৈঃ 

করণৈরপাস্তসমস্তসৌভগাঃ স্থযয। অত্র সর্ব এবাৰ্থ৷ অগ্রকৃতাঃ॥ 
ই ১৪১। স| তুল্/যে।গিতা চকারেণাপ্যান্ষেপ্যা জ্ঞেয় 

__ ভবতীত্যর্থ:। শ্রীরুষ্ণবদনং দৃষ্টম্, নিজং মনশ্চ হারিতমিতি 
_ চকারসহিতা তুল্যযোগিতা জ্ঞেয়| ॥ 

১৪২-_-১৪৪ । উপমানাচন্দরাদুপমেয়স্ত শ্রীরুষ্ত্য গুণেন 

করণেন বৈলক্গণ্যমাধিক্যং চেতদা ব্যতিরেকালক্কারো জেয | 

[ অষ্টমকিরণঃ ১৩২--১৫২ 

অথবা, উপমানাদ্বিষাদুপমেয়স্ত কৃষ্ণেইহরাগস্ত দোষে] 
বৈলক্ষণ্যং চেত্তদ! ব্যতিৱেকালঙ্কারে| জ্য়ং। আশামাত্রে 

দিক্সামান্যে এব শ্রীকৃষ্ণস্তোদয়ঃ ; শ্লেষেণ, ভক্তানাং প্রাধ্যা- 
শামাত্র এব তস্তোদয়ঃ। চন্দ্ৰস্ত তু নাশামাত্রে উদয়ঃ, অপি- 

ত্বেকস্তাং পূর্বস্তামেব :দিশি। কিন্তুসৌ চন্দ্রোহন্কেন কলঙ্কেন 

মলিনঃ, ইদং তবাননন্ত সদা নির্মলম্। দুশ্র।পলোকে শ্ৰীকৃষ্ণে 
নবাচ্রাগশ্ড হলাহলঞ্চ দ্বয়ং সমম্ | অন্ত্যং হালাহলং মন্তর/- 

দিভিষ। চিকিৎসা তয়| সাধ্যম্ । আছ্যঃ কৃষ্ণে নবানুরাগস্ত॥ 

১৪৫,১৪৬ | দ্বয়োরুপমেয়োপমানয়োরুংকর্ষাপকর্ষ- 

বোধকয়োর্হেঁতবোর্ধর্ময়ে।ধত্রে ক্রিস্তত্রেকে! ব্যতিরেকালঙ্কারঃ। 

ত্ৰিতয়মিতি। এবং যত্ৰ দ্বয়োরুপমেয়োপমানয়ে।রুংকর্ষাণকর্ষ- 

বোধকধর্ময়ে|রনুত্তিস্তত্রৈকো। ব্যতিরেকঃ। তথ| যত্রোপ- 

মেয়স্তোৎকর্ষবোধকধর্মস্ত বা অন্থক্তিন্তত্ৈকে। বাতিরেকঃ | 

এবমুপমানস্ত।পকর্মবোধকর্মগ্ত বাইস্ক্তিস্তত্রাপ্যেকে। ব্যতি- 

রেকঃ। এবং গিলিত্ব। চত্বরো ভেরাঃ। ওপম্যে উপমান- 

ধর্মে আক্ষিপ্তে উপমানবোধকেবাদিশব্দমন্তরেণ|ক্ষেপাল্লভ্যে 

সতী ত্যৰ্থঃ। তথ| চৌপম্যবোধকেব!দিশববীভাব-বিশিষ্টস্ত পুন- 

শ্চত্বারে! ভেদাঃ ॥ 

১৪৭। হে রাধে! আহ্লাদকম্য তব মুখস্ত চন্দ্রন্তেব 

ন কলঙ্কঃ। চন্দ্রে যথা কলক্স্তথ। তব মুখে নাস্তীত্যৰ্থঃ। 

এবং সৌরভযুক্তন্ত মুখস্ত কগলস্তেব ন জলজন্মতা ॥ (১৪৮), 
১৪৯ | অন্রেতি দ্বয়োরুপমানোপমেয়য়োদ্ব 7 ক্তিরুৎ- 

কর্ষণকর্ষাগুক্তিঃ। মাক্ষিকং মধু মাক্ষিকত্বেন মক্ষিকাৰৃতত্বেন ॥ 
১৫১ । সৌরভবদ্বদনং সৌরভযুক্তং বদনম্। অত্ৰৌপম্য- 

মৰ্থপুতিপ।দ্ধম্, ন তু শব্দপ্রতিপাদ্যমু, শৰ্বপ্ৰতিপান্যম্ভ বতি- 

প্রত্যয়ভিন্নহথলে পৃরমুক্তমেব | ত্রয়ণামিতি__কুন্রচিদ্বতি- 
প্রত্যয়স্থলে উৎকর্ষাপকর্ষয়োদ্ঘয়োরন্থক্কিঃ। এবং কুত্রচিদ্- 
বতিপ্রত্যয়স্থলৈ উপমেয়স্তোংকর্ষস্তামণুক্তিঃ। এবং কুত্রচিদ্- 
বতিগ্রত্যয়স্থলে উপমানস্তাপবর্ষান্কিরিতি ্রয়াণ।সি- 

ত্যর্থ:। পুর্বোক্তাহলাদক!মতি-পদ্ে দ্বয়োরেবোক্তিরিত্যনেন 
সহ চত্বারে! ভেদা জ্ঞেয়া: ৷৷ 

১৫২ | দাসীকত| কমলকাননস্ত প্রঃ শোভা যেন 
তখাভুতেন চরণদ্বয়েন শনৈশ্চলন্তী স| রাধা সহজামলত্ৰিষ| 

, মুখেন করণেন কলঙ্কাৎ সমলং চন্তৰং জিগায় ॥ 



মা টি... 

তষ্টমকিরণঃ ১৫৩--১৬৭ ] 

১৫৩। হে রাধে! তব ভ্রবোধুগং কন্দৰ্পন্য কামুকং 

ধন্নরেব, কিন্তু নান্সচাপবৎ। অন্যচাপে গুণন্ত প্রতাঞ্চায়াঃ 

কদ্দাচিদযোগঃ, কদাচিৎ সংযোগঃ। যত্র তব ভ্ৰধনুষি তৌ 

নস্তঃ, কিন্তু সদা গুণস্ত সংযোগ এব। গ্লেষেণ, গুণন্ত 

মাধুর্যাদেঃ ॥ 

১৫৪ | হে বালে অজ্ঞে! অং শ্রীরুষ্ পরবারণ: 

পরান্ শত্রন্ বারয়তীতি ; পক্ষে মত্তহস্তী। রুষ্ণঃ কথস্তূতঃ? 

সদা দানং যন্ত তথাভূতঃ ; হস্তিপক্ষে, দানং মদজলম্, করঃ 

গত: | কিন্ত শ্রীরুষ্কোহন্যবারণবন্ন ভবতি, যতঃ স পদ্মিনী- 

গণভগ্গনঃ, কৃষ্ণৱূপবারণস্ত ন পদ্মিনীগণভগ্চনঃ। শ্লেষেণ, পদ্মিনী 

সল্লক্ষণাক্ৰান্ত| স্ত্ৰী ॥ 

১৫৫ | হে সখি! অয়ং শ্রীকৃষ্ণে। মহাদেববন্ন তনুশিবঃ, 

তনৌ দেহে শিবা দুৰ্গ৷ যস্তা, তথাভূতোহ্র্বনারীশ্বরে। যথা 

মৃহাদেবস্তখথাভূতো নেত্যৰ্থঃ শ্লেষেণ, তন্ুঃ কৃশ: কল্যাণং 

যন্ত তথাভূতে| ন, অপি তু বৃহৎকল্যাণবিশিষ্ট ইতার্থঃ। তথা 

ুরধবন্নকুমুদ্ শীগ্রপনঃ, অপিতু কুমুদ্ধতীনাং হর্যকরঃ ৷ গ্লেষেণ, 

কৌ পৃথিব্যাং মুৎ গ্রীতিধিগ্তে আসাং কুমুদ্ধতীনাং হৰ্ষ- 

বতীনাং স্ত্ীণামানন্দকর ইত্যৰ্থঃ | শশী যথ| নাবস্থিত এক- 

রূপঃ কল।কলাপো যন্ত তথাভূতঃ $ তস্ত তু কলা কদাচিৎ 

হলসতি, কদাচিদ্ বর্ধতে, অতএব ন সদৈকরূপঠ কৃষ্ণস্ 

তথাভূতো৷ ন, অপি তু সদৈকদ্ধপ এব | শ্লেষেণ, কলা 

বৈদগ্ধযাদয়; ॥ 

১৫৬। অয়ং শ্ৰীকৃষ্ণঃ স্ধীকরং চন্দ্ৰং জিগ্যে। জয়ে কারণ" 

_ মাহ-£্রাধায়ামীশ্জেষাধরপানাদদি-কর্মস্থ সদা নিতরাং রতঃ। 

চন্দ্ৰস্ত কদা চিদ্রাধানক্ষত্রে কদাচিদগ্ৰেষানক্ষতে রত» নতু 

সদা। অয়ং সততোদয়:, চন্স্ তু কদাচিছুদয়ঃ, কদাচিদ- 

নুদয়শ্চ অয়ং কলাভিরবৈদগ্ধ্যাদিভিরনিশং সদা পূর্ণ: চন্স্ত 

পুণিমীয়ামের ॥ 

১৫৭ বক্তমিষ্টগ্ত সখ্যাঃ কৃষ্ণে প্রীতাতিশয়ন্ যো 

নিষেধঃ। হে সখি! নিয়ে শ্রীকৃষে য়া প্ৰীতিঃ কথং 

কৃতেতি যো নিষেধঃ) স নিষেধ এবাক্ষেগঃ। সূ তবাক্ষেপো 

বক্ষ্যমাণত্বেনোক্তত্বেন চ দ্বিধা ভবতি ৷ 

১৫৮ | হে দুৰ্লীল ! লীলয়| অবহেলয়! জীবিতং হরসি, 

অবিশৃশ্তকারিণীনাং পরামর্শ: বিনৈব তয় গ্রীতিকারিণীনাম
িদং 

১৪. 

ঠৰীম্জীসুৰৰোব্ৰিনী ৰ 

জীবনহ্রণমুচিতমেব, কিং ভণিষ্যাম ইতি বক্ষ্যমাণত্বেনাক্ষেপ 

উক্তঃ ৷ 

১৫৯ | হিমকরশ্চন্দ্রস্তস্ত কিরণানামীস।রঃ ধারাসম্পাতঃ | 

ঘনসারশ্চন্দনে। গন্ধসারঃ, স্ুগন্ধম।ত্রপদার্থঃ। তাং মম সথীম্। 

ত্বয়ি নির্দঘত্বেন প্রসি্ধে এভিস্তস্তা দাহকৈঃ পূৰ্বং প্রোক্তৈঃ 

কিং কিং প্রয়োজনমিত্ার্থঃ। অত্রোক্তত্বেনাক্ষেপ উক্ত: ॥ 

১৬০ কাঁরণরূপক্রিয়ায়। অভাবে সতি যং ফুলং ভবতি, 

তথা চ কারণাভাবে কার্ষোৎপত্তিধিভাবনালম্কার ইতার্থঃ ॥ 

১৬১। বুন্দাবনমধ্যে স্থিত] শ্রীরাধিকা অকশ্মাত্তত্র শ্রী- 

কৃষ্ণদৰ্শনে সতি পুষ্প৷বচয়নে কৌতুকবতী প্রবৃত্তেত্যর্থট । 

ভ্রমরৈরদ্টাপি সা সত্ৰাসং যথ| স্যাত্তথ! ভ্রমরবিদ্রাবণার্থং 

করতলং ধুনীতে কম্পয়তে। অত্র ভ্রমর-দংশনরূপ-কারণং 

বিনৈব কান্ত করতল-কম্পনস্তোৎপত্ভিঃ, অমজন্যখেদরপ- 

কারণং বিনৈব শ্রমদূরীকরণার্থং ভুজয়া সীদবন্ধং শ্রয়তি। 

ব্রততিভির্লতাকণ্টকৈরনাকুষ্টবসনাপি বস্ত্৷কৰ্ষণাৰ্থং পরাবৃত্ত! 

সতী পৃষ্ঠদেশং পশ্যতি ৷ প্রথমতোইকম্মাৎ কান্তমিলনে সতি 

নায়িকায়াঃ স্বভাব এবায়মিতি ভাবঃ ৷৷ (১৬২). 

১৬৩ | ইন্দুক্লদবেতীত্যাদিিনোদ্দীপনদ্বারা মানভদ্গে কারণ- 

মুক্তমূ। ৷ কুহ্বকঠ্ঠঃ কোকিল: ; তথা প্ৰিয়সখীনাং মুর? শপথ- 

রচনা, তাসা দন্ততৃণতা চ। কৃষ্কোইপি তব পাদান্তে পতিতঃ। 

এষা বিশেষোক্তিঃ। অন্ুক্তেতি_ পূর্বক্লোকে কারণসত্বেহপি 

মানবিরামরূপস্ত কার্যস্তানুক্তৌ'কিঞ্চিনিমিতং নোক্তমিত্যতো- 

ইন্ুক্তনিমিত্ততোক্তা ৷ 

১৬৪ ৷ লীলাকৃতে লীলাকরণায়াজোহপি জাত ইত্য- 

জত্বরূপকারণসত্বেইপি জন্মাভাবরপকার্যস্তাভাঁবঃ। তত্র নিমিত্তং 

জঁগদ্ধিতায়েতি। তথা গৰ্ভে জগদ্যশ্ত তথাভূতোহপি গর্ভে 

জাতঃ, এবং জগন্রয়স্ত পিত! সন্নপি যশোদাস্থতে] বভূবেতি 

সৰ্বত্ৰ নিমিত্ত: জগদ্ধিতমিতি ৷৷ 

১৬৫ | শুলাকরোধীতি “শূলাৎ পাকে ডাচ্” শুলাগ্রেগ 

বিন্ধ৷ পচসীত্যৰ্থঃ | মহ!দেবেন ভস্মীকৃতস্ত৷ তব বাহুদর্পো 

ন হি ভল্মসাৎ কৃতঃ। অত্র দেহন্ত ভন্মীভীবরূপকারণ- 

সত্বেহপি' দেহৈকদেশবাহুদর্ভম্মীভাবরূপকা বশ্তাভাবঃ 
তত্র 

নিমিত্তমজ্ঞেয়ম্ ৷ (১৬৬), 

১৬৭ | গোপী রূপেণ মোহয়ন্, গোপতনয়ান্ সধীন্ 



৬ রীীন্ুবাবিনী 
প্ৰিয়তয়| প্রেম্ণ। রময়ন্১ স্থখয়ন্, স্থরদ্বিযোইস্থরান্ বাহ 
বলেন স্দয়ন্ ধ্বংসয়ন্ ॥ 

১৬৮। যশ্মিন্ স্থলে বিশেষপদার্থ; পরেণ বিশেষপদার্থ 

ভিন্নেম সামান্তেন যং সমর্থাতে, তথা চ সামান্তেন বিশেষ- 

পদাৰ্থে| যং সিদ্ধে ভবতি, তাদৃশবিশেষপদাথসি দ্ধিরে বা. 

ৰ্থান্তরন্যাসনামালঙ্কার ইত্যর্থঃ ॥ 

১৬৯। হে ঘনরস জল ! আন্য| স্ষ্টিরিতি গ্রথমতো গর্ভো- 

দ্রজলস্ত৷ হষ্টত্বাং | কেলিশয়নং কেলিশয] ত্বম৮_ভগবতো 

জলশায়িত্বেম প্রসিদ্ধেঃ। ত্বয়া হেতুনাইপুতোইপবিত্রে। জনঃ 

পৃতো ভবতি ৷ নীচৈর্ভাবং নীচম্বভাবং প্রাপ্রোষি,_জলন্ত 

নীচগামিত্বপ্রসিদ্ধেঃ। এতাদৃশ-সামান্তধর্মেণ বিশেষপর্মরপা- 

র্থান্তরন্যামঃ! মইতামিতি--এয সবোত্রষ্টতবেংপি নীচম্বভাবঃ, 

‘অহং নিকন্ষ্ট ইতি স্বভাবে মহিম। উৎকর্ষ এবেতাৰ্থঃ। বৈধৰ্ম্য|- 

দৃগীতি-_অস্মিন্ পক্ষে সর্বগুণবিশিষ্টস্ত নীচস্থলগামিত্বরূপ 

এষ ধর্মে! মহতাং ন মহিমা৷, নোৎকর্ষ ইত্যৰ্থ: ॥ 

১৭১। সুহৃদঃ শ্রীকৃষ্ণন্ত বিয়োগান্নান্য দৃদুঃখম্। তে পামরা 

দুঃখিনঃ | অত্র স্থখনুঃখিয়োঃ সাধৰ্ম/ম্। তে তুত্তম| ইত্যত্ৰ 
"হৃথদুঃথয়োরবৈধর্মাম্ ॥ 

১৭১ বিরোধ ইতি-_জাতি-গুণ-ক্রিয়া-দ্রব্যাণাং পরস্পরং 

যু বিরোধ ইব প্রতীয়তে, স বিরোধাভাসালঙ্কার ইত্যৰ্থঃ ৷ 

১৭৩। হে কৃষ্ণ! ত্বয়ি মনসোহন্তর্বতিনি স্মরণাবস্থাং 

'প্রাপ্তে মতি চন্রকিরণাদয়স্তাবান্ সর্বোইপি শীতলপদার্থঃ 

সম্প্রতি দাবানলে! বভূব। হিমকরকিরণত্বজাতিদাবানলত্ব- 

জাত্যোধিরোধঃ। স আভাসরূপ এব, ন তু বস্তুতে! বিরোধঃ | 
'্রীরুষণবিরহে তেযামুদ্দীপকত্থেন দাবানলবত্তাসাং প্রতীতি- 

ভবতি, ন তু বস্তুতো দাবানলে! ভবতীতি ভাব: ॥ 

১৭৪ | হে কৃষ্ণ! গুণরত্বস্ত রোহণভূব উৎপত্তিস্থানস্ত 

তবাগ্রে কন্দর্পে!হপি বী 5ৎসঃ । অত্র কন্দর্পত্বজীতিবী ভৎসত্ব- 
গুণেন বিরুধ্াতে । ন হি কন্দৰ্প; কদাপি বীভৎসৌ ভব- 

তীতি বিরোধ: । গান্ভীধগুণেন সমুদ্ৰোহপি ন ততুল্য 
ইত্যাহ-__রত্রাকরোহপি ত্বদগ্রে গাধোহল্প এব, ন তুগাধ্য। 
অত্র সমূদ্রত্বজাতিরল্লতগ্ুণেন বিরুধ্যতে। ন হি সমুদ্রঃ 

[অষ্টমকিরণঃ ১৬৭--১৮১- 

পর্বতন্তবাগ্রে নোন্নতিমান্ নোচ্চতরঃ, অপি তু ক্ষুদ্রতর 

এব। অত্র পর্বতত্বং জাতিঃ ক্ষুত্রত্বগুণেন বিক্লধ্যতে। ন হি 

পর্বতঃ কদাপি ক্ষুদ্রতরো ভবতীতি বিরোধঃ ৷৷ 

১৭৫ | যুস্তান্রমাশ্রিত্য ধূসর। বিবর্ণ। গোথুলয়ে। ভূষণতা 

ভূষণধর্মং চাকচিকামুপেষুঃ ; স গ্ৰীকুষ্ণঃ; হে সখি! উপ তব 

সমীপে এতি আগচ্ছতি। অত্র ধূলিত্বজ৷তিভূ'যণস্থরত্ননিষ্ঠ- 

সদোৎপদ্ভমানচাকচিক্াক্রিয়য়। বিরুধ্যতে | ন হি ধুলয়ঃ কদ।- 

চিদপি রত্বনিষ্ট-নেত্রচমৎকারি-চাক চিক্যক্রিয়াশ্র। ভবন্তি, 

যথা দীপানাং প্রতিক্ষণং জলনক্রিয়। উৎপদ্যন্তে, তথে৷ৎকৃষ্ট- 

পন্মরাগপ্রভৃতিমণীনামেব, ন তু ধুলীনামিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ 

১৭৬। ভাঙ্করাধ্বরে পূজা নথ স্থানে গত্বা গুরুগোষ্ঠীভি- 

জঁটিল।দিভিরলক্ষিতঃ। শ্রীকৃষে বৈশ্যজ৷তিরপি বিগ্রোংজনি। 

নহি বৈশ্জাতি: কদাপি ব্রাঙ্মণে। ভবতীতি বিরোধঃ। 

মন্ত্রপাঠং শ্ৰুত্ব| সমুদ্যন্ যঃ কন্দর্পজরস্তেন স্পৃষ্টারা সস্তা রাধায়। 

মধুরোইপি কটুরভূৎ। অত্র মাধুবগুণস্ত কটুভাগুণেন সহ 

বিরোধঃ ॥ 

১৭৭। শীতলোইপি মুরলীশব্দে! মমান্তর্দহতি। অন্ত 

শীতলগুণে! দীহক্রিয়য়। বিরুদ্ধে। ভবতাঁতি জ্ঞেয়ম্ ॥ 

১৭৮ | পর্বতানাং নাথে! গোবর্ধনঃ | অত্র কাঠিন্তগুণস্ত 

কোমলদ্রব্যেণ সহ বিরোধঃ॥ 

১৭৯। হে কৃষ্ণ! তব মুরলীরবস্ত খুরলী অভ্যাস; 

পুনঃ পুনর্বাদনমিতি যাবৎ, অস্মান্ জীবয়তি মৃচ্ছযতি চ। 

একস্মিন্ কালে জীবনক্রিয় মৃহ্নক্রিয়য়োঃ পরস্পরং বিরোধঃ। 

প্রাণানাং সম্যক্ চলনং জীবনম্, কিঞ্িন্মা।ত্রচলনং ুচ্ছেতি 

ভেদে জ্য়ঃ। পীবয়তি পুষ্টরতি, স্ুস্ময়তি কৃশয়তি। অন্ত 

স্থৌল্য-কাৰ্শ;ক্ৰিয়য়োঃ পরস্পরং বিরোধঃ ॥ 

১৮% ৷ অনদ্গমদ্গরহিতং বস্তু সা্দমধজন্তক্রিয়াযুক্তং 

করোতীতি বিরোধঃ। বন্ততত্ত অনদং কন্দর্পং সাঙ্গং:সূ- 

ভোগস্ত যাবন্ত্্পানি তদ্বিশিষ্ট করোতীত্যর্থঃ। ক্ষণদামুখে 

সন্ধ্ায়ামূ। অস্মভিবীক্ষিতঃ সন্ নেত্রাণাং ক্ষণদ উতৎ্সবদো 

ভবতীত্যর্থঃ ॥ টং 

১৮১। হে কষ্ণ সন্ধ্যাকালে ব্রাগমনসময়ে ত্বয়ি নেত্র- 
| ও গাধো জাতি En তথা বত্স: সুমেরুু বজ্মবতিনি সতি যঃ কন্দৰ্পে। ব্রজনুন্দরীণাং রতিং রমণং 
ES EEE SE ৫:4২ 

| রময়ন্ (গ)। ত ৰ ন রর 



আষ্টমকিরণঃ ১৮১--১৯৭ ]- 

চাক্ষুয্দম্ভোগমিতি যাবৎ সরসয়তি আন্ব।দবিশিষ্টাং করোতি, 

স এব স্মরস্তবয়ি নেত্ৰদ্বার| ব্ৰজস্ন্দৱীণ৷ং মনসোহন্ত্বতিনি 

সতি ত্বৎস্পর্শোৎকণ্ঠয়া অশনিরভবৎ। ন হি রসাস্বাদহেতুঃ 

কন্দৰ্প; কদাপি বজে| ভবতীতি বিরে!ধঃ ॥ 

-১৮২। আরাদিতি গ্লোকস্ত পূর্ব এব ব্যাখ্যা কৃত| ॥ 

(১৮৩,১৮৪), 

১৮৫ | স্তিরিতি_ স্তৃতিস্থানে নিন্দা, নিন্দাস্থ।নে স্তৃতি- 

রিত্যার্থঃ | তথ! চ মুখে স্ততিহদয়ে নিন্দেত্যেকঃ পক্ষঃ, এবং 

মুখে নিন্দা, হৃদয়ে স্কতিৱিতি দ্বিতীয়: পক্ষ ইতি ভাব: ॥ 

১৮৬ । অজুনিঃ শ্রীকৃষ্ণ পরিহসতি-__নেতি । হে কৃষ্ণ! 

যদ্ ষম্মাং তব কুপাকটাক্ষেণ পিপ্পাদ্তে| যঃ পরোপকারস্তেন 

য| জাত। কীতিস্কামপি নোরীকবোধি ॥ 

১৮৭ | অ্রদজ্ঘ তি | চিরন্থনস্তান।দিকালত এব প্রাপ্তন্ত 

সুলনক্মাদেহদনন্ত নাশ: | দেহদ্বষনাশ এব মোক্ষঃ । তথা চ 

ত্ভ্ূজনশ্ত কোহপ্যচিষ্্যগ্রভাবো য্দয়ং ভজনারম্তকীল এব 

ভক্তস্ত সংসারং নাশয়তি ॥ 

১৮৮। কদাচিদরিষ্টান্ুর-ব্ধ।নন্তরং শ্রীরাধিকাযুখগতং 

গ্ৰীকৃষ্ণমালোক্য শ্ৰীরাধিক। ললিতা গ্রভৃতীঃ স্বসথীঃ সন্থোধা 

আহ--ভোঃ সখ্যঃ! সম্পরত্যদ্য শ্রীকষ্ণেন গোবধঃ৯ কৃতঃ, 

তন্মাদপ্ত স্পর্শো ভবতীভির্ন কর্তব্য ইতি ক্রবাণাং রাধিকাং 

প্রতি বিদূষকঃ শ্রীকষ্ণ্ড সখ! মধুনদল আহ--যন্বিতি ৷ ভে 

রাধিকে ! যুয়ং মহাপাতকিন্যাঃ, শ্রীরুষ্ণেন তু জন্মমধ্যে একং 

পাপং কৃতম্। তদপি পাপাভাম এব। যতোহয়ম্স্সরে| মায়য়| 

বুষাকৃতিৰ্ভবতীতি ৷ তত্ৰ তাসাং পঞ্চ মৃহাপাতকানি হৃদয়ে 

গ্রশংসাসন্বেহপি নিন্দামুখেনাই--বজ্ত,মিতি। বে যুয়াকং 

বক্তুং দ্বিগর।জো ব্রাক্মণভেষঠস্তন্ত হিংসকমিতি বৰহ্মহৃত্যা; 

গ্রশংসাপক্ষে, দ্বিজরাজশচন্ন্তগ্ত নিন্দাপ্রয়োজকত্বেন হিংসকম্। 

যুগ্ন৷কং দৃশোর্যুগলং মদদিরয়। লোলমিতি স্থরাপানম্; গলে, 

মদিরঃ খপ্জনন্তদবদাচঞ্চলম্ ৷ কাঞ্চনহারিণীতি দ্র্ণন্তেয়ম্ ; গঙ্গে 

স্থবর্ণমিব মনোহারিণী। গুৰ্ব্নাসঙ্গতমিতি গুর্বদনাসদঃ; 

পক্ষে, গুরণামন্নে : এবাসঙ্গ তম্, কুলবতীত্াদ্বহির্মনা- 

ভাবাৎ। অতো] বুষো বা দৈতো বেতি তত্ব ন জানীখেতি 

ধ্বমিঃ | পঞ্চবিশিখঃ কশ্চিন্মহাদন্থাযু্মাকং সী, এষ পঞ্চমো 

শ্ৰীশ্ৰী সুৰোখিনী ৷ ৭৫ - 

যহাপাতকরূপঃ | পক্ষে, পঞ্চবিশিখঃ কন্দর্পঃ । উভয়ত্রেতি__. 

ব্যাছস্ততৌ শব্দালঙ্ধারে চায়ং প্রয়োগে| জ্ঞেয়: ৷৷ (১৮৯), = 

১৯০ । বিবৃহিস্নুদৃশ৷মিতি বিবরহবিশিষ্টব্ৰজস্তন্দরীণাং 

রজন্ঃ শ্বাসৈঃ সার্ধং দৈৰ্ঘ্যমাপুঃ। বিরহেণ তাস|ং বত্ৰয়ো- 

হপি দীৰ্ঘ৷ বভ্বুঃ, শ্বাস। অপি দীর্ঘ। বভৃবুরিতি সহাৰ্থক-সাৰ্থ- 

শব্দেনৈক। ক্রিয়েত্যতঃ সহোক্তালক্ক।রঃ। বাসর! ইতি কান্ত- 

বিচ্ছেদদন্যাঃ ; যাঁদৃশী পীড়| রাত্রৌ, তাদৃশী৷ দিবসে ন্ ভবতি, 

অতস্তাসাং দিবসাঃ নীঘ্ৰং যান্তি, তক্মাদেব দিবস|নামন্নত্বম্ ! 

হিমপয়ঃপ্রস্রব৷২ র।ত্ৰিসম্বন্ধি-নীহ।রপ্ৰব|হাঃ, রাজিশেষে প্রাণেঃ 

সহেতি কমলিণীনাং ্লানত্বং হিম্ঘট।ভিৱেব জ্ৰেয়ম্ ৷ 

১৯১ | বিনোক্তিরিতি--একেন বিন! অন্যন্ত শোভনতা, 

তথৈকেন বিনান্তস্থাশোভনতা। চেতি দ্বিধেত্যথঃ ॥ 

১৯২ | নিসর্গনোভনং স্বভাবসিদ্ধাশোভনং প্রেম । অতো- 

হত্ৰ বিরহ।ছ্যপেক্ষা নাস্তি, কান্তেন সহ বিরহশ্চেত্তদ। এ।থণে- 

হিনৈৰ গ্রেম শোভতে | বিরহেহপি প্রাণান্তিষ্স্তি চেত্তদ| 

প্রেমের নাস্তি, কুতস্ত্ত শোভনতা চেতি দ্বিধেত্যৰ্থঃ। বিরহঃ 

কথভূতঃ? সম্ভবন্ধী মূরণপর্যন্ত। দশ যত্ৰ তথাভূতঃ॥ ৷ 

১৯৩। দ্বিতীয়পক্ষমাহ__বিনেতি। দ্বাভ্যাং রাধা কৃষ্ণাভ্যাং 

বিনা সথ্যোহপি ন শোভন্তে | তত্র দৃষ্টস্তমাহ-_স| বাত্রি- 

শুং চন্দ্ৰং বিনা ন রুচিভাক্ তাভ্যাং বিন কুমুদন্তোহপি 

জৃম্ভাং ফুল্লতং ন দধতি । ইয়ং দৃষ্টান্তমিশ্র। বিনোক্তিঃ ॥ 

১৯৪ । অৰ্থদ্বয়স্য বহুনাযর্থানাং বা সমেন বস্তুন। অদগেন 

বস্তুন| বা নিময়ো বিনিময়: পরিবৃত্তিনামালঙ্কারঃ ॥ 

১৯৫ | পতঙ্গপুত্ৰীং যযুনাম্ ; তস্তা যমুনাযাঃ কমলৈ- 

রাত্মনোইন্দং বিভূষয়ামাঁস ॥ 

১৯৬ । এক! ব্রজবালাঃ স্বীয়নৃপুরনাদশোভাং কলহংস- 

বাঁলাভ্যো দছুঃ, তাসাং নূপুরশব্ব-সমীনাকার-শব্দোচ্চারণ- 

গ্রসিদ্ধেঃ। অন্যাঃ কলহংসবাল! ব্রজবালাভাঃ স্বীয়গমন- 

মৃন্থর্ত্ং দতুঃ ॥ 

১৪৭ | হে কৃষ্ণ! ত্বয়| স্বীয়মনোইনুরাগং রাধিকায়ৈ দত্ব| 

তস্তা মুগদৃশশ্চরণসম্বন্ধাজজুলিদল।নাং যাবকরা
গ আদত্ত জগৃহে, 

যে যাবকরাগঃ কৌস্তুভ ইব তব বক্ষঃস্থলমলতি ভূষ্য়তি ৷ 

এবং তদধরপুটেন স্বীয়তাম্বূলরসং ত্তা ঈক্ষণায় দা ঈক্ষণ্ 

১। অরিষ্টবধঃ গে); ২ পপ্রস্থবাঃ গে) ৷ 



৭৬ শ্রীত্রীস্ুচবাধিনী 

কজ্জলবূপমসীং স্বয়ং জগৃহে। অতত্বদূবৈদগ্ধাং তবাধররূপা- 

বয়ববৈদঞ্যাঞ্চানয়োঃ সামামেব জ্ঞেয়ম্ ! (১৯৮১ 

১৯৯। প্রাতঃকালে সধীনামগ্রে কুপ্রগৃহে স্থিতাভিঃ 
শুকীভিঃ পক্ষিণীভী রাধারুষ্ণয়োঃ রাত্রিসন্বান্ধবিলাসকথা 

তথা ব্যধামি, যথ| আসাং সথীনামেতে সাক্ষাদভবন্। তৌ 

রাধারুফৌ॥ 

২৪০ । অনাগতার্থানাং সাক্ষাত্বগাহ__ইদানীং যৌবনা- 

বুদ্ধ এব যথা গুণবতী অভূৎ, তথা যৌবনে সতীয়ং জঃ 

কন্দপর্ত স্বীয়ং চাপমপি ত্যাজয়িয্যতীতাহং মন্যে ॥ 

২০১। পদার্থতাঁরপহেতো: সকাশাদ্যর কার্সিদ্ধিন্তথা 

বাক্যার্থতারপহেতোঃ সক।শাদ্যত্র কার্যসিদ্ধিস্তর কাব্যলিঙ্গা- 

লাঙ্কারো জ্ঞেয়: ॥ 

২০২। সংসারর্লপোন্মত্তকুকুরদংষ্ট্ৰাতস্তথা পাপরূপসর্প- 
দংশতো মা ভৈষ্ট। ভয়াভাবে কুষ্ণনায়ি ইতোকম্ত পদস্য 

হেতৃতা। ‘উন্মত্ঃ শ্ব অর্ক: স্তাৎ’ ইত্যমরঃ ৷ 

২০৩ | হে জনাঃ! যুয়মেবভুতে হরে নিহিতমানসাঃ 

সম্তে। দেহসম্বন্ধং তাজত। কথভূতে হরৌ? ব্ৰহ্মপ্ৰভৃতি- 
গামৱর-পৰ্ধস্তসৰ্বজীবেষু সমানসম্ভাবনে তুলাদৃষ্টাবিত্যৰ্থ: ] দেহ- 
সম্বন্ধত্যাগে অপারেত্যাদীনাং চতুৰ্ণাং পদানাং হেতুতা ॥ 

২০৪। মাথুরবিরহপীড়য়! ব্যাকুল! সতী শ্রীরাধিক। আহ 
=বপুরিতি ৷ “হে দয়িতে’ ইতি পদঘটিতং ঠীকনষ্ণহ্ধ সন্দেশ- 
বচনং ময়| কথং শ্রোতব্যম্ ? যতো! ময়ি তস্য দয়িতাত্ব- 

মপি নাস্তি। তদ্বিচ্ছেদেহপি প্রাণানাং বিদ্বামানত্বাদিতি 
ভাবঃ| অত্র জনে; প্রেমাকীতিগ্রকটননিমিত্ত্ে বপুঃস্থিত্যে- 
ত্যাদিপ্রথমার্ধন্ত হেতুতা ॥ 

২:৫ | বিনেতি-শবশ্ত শক্তিরূপ-বাঁচকত্বং বিনা তথা 
শবজন্যার্থহ্য বাচত্বরূপ-সামর্থ্যং বিনা যত্ৰ কিমপি বস্তু 
গ্রতীয়তে, তত্র পর্যায়োক্তি-নামালঙ্কারো জ্ঞেয়: ৷ 

২০৬। শ্রীরুষ্ণমালোক্য কন্দর্পস্ত হৃদিস্থে| দৰ্প; সর্বা- 
পেক্ষয়া কন্দর্পোহতিজুন্দর ইতি সর্বজনপ্রসিদ্ধা যা স্বাভাবিকী 

স্থিতিরাসীতামপি জহৌ | এবং মানবতীহদি মানঃ, সুন্দরী 

সী সৰ্বদা মানবতী ভবতীতি প্রসিদ্ধা য| স্বাভাবিকী স্থিতি- 
ব্াসীত্বামপি জহৌ। অত্র কন্দর্পে। নির্দর্প:, মানবতো| 
মানরহিতা ইতি বোধন্ত শক্তিং বিনৈব জায়তে। ন হি 

[ অষ্টমকিরণঃ ১৯৭-২০৬ 

এতাদৃশার্থে গদ্স্থস্ত কস্তাপি শবন্ত শক্তিরস্তি। শক্তেরভাবে 

বাচ্যস্ত সামর্থাং স্থৃতরামেব নান্তীতি। যদি শক্তিং বিন| 

বাচকশব্মুখেন তাদৃশার্থবোধঃ স্বীক্রিয়তে, তদৈতভিন্নান্তর- 

বস্তপ্রতীতিরপি স্বীক্রিয়তাম্। ন তু শক্তিব্যঞ্জনয়োরভাবেহপি 

মুখ্যার্থন্ত বাধাদেব লক্ষণয়া কন্দর্পে। নিৰ্দৰ্প এতাদৃশাৰ্থবোধে| 

ভবিষ্যৃতি ॥ 

তথা হীতি-_দর্পশ্তাচেতনত্বে ন স্বাভাবিকী স্থিতি- 

তাগকতৃত্বাসন্তবাৎ মুখার্থন্য বাধস্তত্ৰৈব লক্ষণায়াঃ গ্রবৃত্তিঃ 

সম্ভবতীত্যাহ__গবীতি ৷ শুরুগুণবিশিষ্টে চলনক্রিয়। বিশিষ্টে 

গবি দৃষ্টে সতি গৌঃ শুরুশ্চল ইতি শব প্রয়োগ গোত্ব- 

জাতিশুরুগুণচলনক্রিয়ণাং বিকল্পবোধে। ভবতি। তত্র যদেব 

পিগুমাত্রং পূর্বং দৃষ্টম, তদেব বিকল্পয়তি, তাদৃশবোধে 

বিষয়ীকরোতীত্যর্থচ । অত্র গো-পদশ্ত গোত্ব-জাতিরূপেণ 

শক্তি, ন তু সান্সাদিরপেণ পিণ্ডে শক্তিঃ। তত এব 

লক্ষণাদীনাং স্থতরাং নাবকাশঃ। এবং সতি যথাশক্তি 

লক্ষণাব্যপ্জনা বিন! শবসামর্থযাৎ তাদৃশগোরপবস্ত গ্রতীয়তে, 

তথাত্রাপি কন্দ্পো নির্দর্প ইতি বস্তু শব্দ-সামথ্যাদেব 

গ্রতীয়তে | যন্মতে গোশব্দাৎ সান্নাদিরূপেণাপি পিওবোপে। 

ভবতি, তন্মতমালম্বোক্তম্। যথ৷ জাতিশক্তিবাদিমতে ব্যক্ত 

শক্তিং বিনাপ্যাক্ষেপবলাচ্ছব্দবোধে বাক্তিভানং ভবতি, 

তখৈবাত্রাপি শক্তাদিকং বিনাপি শব্দসামৰ্থ্যাদেব তাদবশার্থ- 

ভানং ভবতীতি জ্ঞেয়ম্। অয়ং ভাব:--সামান্যতঃ পিণ্ড- 
মাত্রত্বেন প্রথমং দর্শনং ক্ষণান্তরে চ গৌৱিতি জাত্যন্তরাৎ, 

শুরু ইতি গুণাস্তরাৎ, চল ইতি ক্রিয়াস্তরাদ্ভেদেন তত্ৰিতয়- 

ংসর্গেণ চ তস্য বিকল্প: স্ত।ৎ। ততশ্চ কিমপি বস্তুমাত্ৰমিদ- 

মিত্যনেন যদেবাভ্যধায়ি, তদেব গৌঃ শুরুশ্চলোহয়মিতা- 

নেনাপ্যভিধীয়তে, ন তু জাতিগুণক্ৰিয়াঃ তত্র জাত্যাদীনাং 

ভেদসংসর্গয়োরেব প্রতীতিমান্রমিত্যেতন্সাত্রমধিকম্। এবমেব 
কন্দ্রমানবত্যো দর্পগানরহিতে অভূতামিতি যোহয়মর্থ:, স 
এব দর্প: কন্দৰ্পহৃদয়ে ইত্যাদিনাপ্যভিধীয়তে, কিন্তু বচন- 

বৈচিত্রামাত্রমত্রাধিকম্ | তদেবাশ্রিত্যালঙ্কার: প্রবর্ততে 

ইতি। যথ! চতুৰ্থ/তিশয়োক্ত্যলঙ্কারস্থলে শক্ত্যাদিকং বিনৈব 

কবি-নির্মাণস্য বিধিকৃত-নিয়ম-রলাহিত্েন কারণোতপত্তেঃ 

প্রাগে কা্ধোৎপত্তিরুক্তা, তথাত্র!পি পর্ধায়োক্তযলঙ্কারশক্তযা- 
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দিকং বিনৈব কন্দর্পে। নির্দর্প ইতি বনস্তুপ্ৰতীতিৰর্ভবতীতি 

সৰ্বমনবস্তম্ ॥ fj 

২০৭ | যত্ৰ বস্তুনঃ পর! সর্বোতকৃষ্ট। সম্পত্তিস্তত্রোদাত্ত- 

নামালক্কারো জ্ঞেয়ঃ ॥ 

২০৮। হে দ্বারকে নগরি! ত্বমেব নিষ্পৃহা, ত্বন্নগরস্থ- 

জনানাং নিম্পৃহত্বেন তব নিল্পৃহত্বম্। তব পরিসরে ৭টিঘা? 

ইতি প্রসিদ্ধানি লোষ্ট্রাণীব চিন্তামণীনাং গণা লুগস্তি। অতএব 

কামধেনুষু জনানাং নৈব মান আদর: । বাপিকাতড়াগাদি- 

পরিসরে ‘সামুক’ ইতি গ্রসিদ্ধাঃ. শম্বুক। ইব শুক্তয়ো জনৈর্ন 
বীক্ষান্তে । কথভূতাঃ? মুক্তাকিরঃ) তথ! চ যাভ্যে। মুক্তা 

উৎপদ্যন্তে, তাঃ শুক্তয়োহপি ন বীক্ষান্তে ইত্যর্থ: ॥ (২০৯), 

২১০ ৷ সুরগুরুভিব্র্গাদিভির্ধাচিতঃ সন্ যত্ৰ মধুপুর্যাম্। 

অত্র মথুরায়| উৎকর্ষার্থং প্রণানীভূতম্থাপি শ্রীরুষ্ণনিষ্ট-বীর- 

রসন্ত গুণীভূতব্বং জ্ঞেয়ম্ ॥ (২১১), 

২১২ ৷ অন্র্রাধের্সনঃগীড়ায়া উপশমাভাবে শ্রীরুষ্ণস্ত ছুর।প- 

ত্বমেব মুখ্যং কারণম্। নন শ্রীকুষ্ণস্ত দুৱাপত্বে সতি তন্মিন্ 

মনো ন দেয়মিত্যপি ন সম্ভবতীত্যাহ_মম মানসং চঞ্চলম্, 

মদ্বারণং মনো ন স্বীকরোতীত্যর্থ: | মনঃপীড়ায়াঃ শান্ত্য ভাবে 

গুণীভূতকা রণান্তরাণাপ্যাহ-_স্থছুার ইত্যাদি। গুরুতরকরালঃ 

কটুক্তিবিষবর্ষাকারী ॥ 

২১৩ | এষ সমুচ্চঘ-নামালঙ্কারস্ত্রিণা ভবতি ৷ রূপমিতি 

_ জীণাং গর্বে রূপং মৃখ্যং কারণম্। অন্তেষাং কুলাদীনাং 

গৌণকারণত্বং জ্য়ম্। বল্পভন্ত কান্তশ্ স্বনিষ্ঠ-দুৰ্লভত্বম্। 

অপরাঃ স্তিয়ঃ ॥ 

২১৪ | সংসারমাৰ্গস্তাধমত্বে তস্ত৷ স্বভাব এব মুখ্যং 

কারণম্ ৷ যথ| হিংস্ৰজত্্নাং ক্রুরত্বে তেষাং স্বভাব এব 

কারণম্! কর্মাদীনাং তু গৌণকারণত্বং জ্ঞয়ম্ ৷ 

২১৫ | প্রিয়: শ্ৰীকৃষ্ণে| মম প্রণয়কোবিদঃ ; প্রণয়িনী 

অহং সদৈবোত্স্ুকা; ক্ষতো নষ্টঃ পরাক্ৰমে| যন্ত তথাভূত: 

খলজনঃ; যতো গুরুজনঃ খলস্ত তস্য দুর্বাদোক্তিং ন সইতে ৷ 

যুদ্মাভিযিথৈযৈব প্রবাদো দীয়তে, মম বধ্য সাধ্বীতি পৌর্ণ- 

মাসীমুখাচ্ছ তং গৃহপতিনা স্বামিনা) অতো মদ্গৃহে শ্রী 

রুষণন্তাপ্যানয়নেহবসরঃ| তন্মাৎ হে কলাবতি সখি! নোই-_ 

শ্ীন্তীন্ুচবাঁশিনী ৭৭: 

স্মাকমমী পঞ্চ কন্দর্পপ্ত বহিশ্চরাঃ পঞ্চবাণ| ইব লসন্তি ৷ 

যত্রামীষাং পঞ্চানাং সমাগমন্তত্রেব কন্দৰ্পস্ত প্ৰাদুৰ্ভাবস্তত্ৰ 

মুখ্যং কারণং শ্রীকৃষ্ণন্ত প্রণয়কো বিদত্বমন্তেষাং গৌণকারণ ত্বং. 

জ্ঞেযনম্ ॥ টু 

২১৬। যত্ৰ গুণেন সহ গুণে। নিৰ্দিষ্টো ভবতি, এবং 

ক্ৰিয়য| সহ গুণো নির্দিষ্টে। ভবতি, তত্রাপরঃ পূর্বোক্তলক্ষণ- 

যুক্তাৎ> সমুচ্চয়াদ্ভিন্নঃ সমুচ্চয় ইত্যর্থ; ৷৷ 

২১৭ ৷ এধিতোহভিল!যো যত্ৰ, এবভূতং গ্ৰীকুষ্ণ্ত৷ হৃদয়ং 
জীরাধিকায়াম্, এবং সা রাধাপি তন্মিন্ কৃষ্ণেহন্রক্তা ৷ চ- 

কারাভ্যামভিলাষানরাঁগয়োঃ সাহিত্যন্তাপি বোধে! ভবতি। 

নন র।ধিক| কথং স্বনিষয়কং শ্রীকৃষ্ণস্তাভিলাষং জানাতি? 

শ্রীরুষ্ণো ব| কথং স্ববিষয়কং রাধায়। অন্জরাগং জানাতি? 

তত্তাহ__সহজেি । রাধামাধবয়োর্ষঃ স্বভাবসিদ্ধো ভাবঃ 

প্রেমা তেন সাবজ্ঞামিত্যর্থঃ । তথা চ যথ| যোগিনো যোগ- 

নেত্রেণ অতীতানাগতান্ পশ্ঠন্তি, তথা এতো প্রেমনেত্রেণ 

পরম্পরাহ্থরাগং পশ্যত ইতি ভাবঃ। এতৎপদ্থন্তাঞ্চলেনান্যঃ 

সম-নামালঙ্কারোহপি জ্ঞেয়ঃ ॥ 

২১৮। হে প্ৰিয়ে চম্পকদ্ঘোতে রাধে ! তব নীলকমল- 

গ্রভং নয়নং ময়ি বিষয়ে ক্রোধবশাদরুণঞ্চ, তদদৃষ্টা ভয়া- 

নবম হৃদি কম্প আসন্নশ্চ। অত্র হৃদয়নিষ্ট-কম্পক্রিয়য়া সহ 

নয়ননিষ্ঠারণ্য গুণো নিদিষ্ট: ॥ 

২১৯। অক্ৰুৱে ব্ৰজে আগতে সতি ললিতা স্বসখীমাহ 

_শ্রুতী চেতি। শ্ৰুতী কর্ণে । মম তু সখী শ্রীরাধিকা এতদ্- 

বার্তাং শ্ৰুত্বা জীবতি ন বেতি শঙ্কা কৰ্ত্তা মে মনে৷ মূৰ্চ্ছয়তি ৷ 

অত্র হননক্রিয়য়। সহ ফূৰ্চ্ছনক্ৰিয়| নিৰ্দিষ্ট ॥ (২২০), 

২২১। কলহান্তরিতা শ্রীরাধা ক্ষণ প্রতি ভঙ্গ্যা তস্তা 

কৃতজ্ঞত্মাহ-_একস্তমিতি । ত্বমেকঃ সন্ সর্বাসাং হৃদি প্রবিষ্ট:। 

বয়ং বহ্ব্যোইপি তবৈকম্মিন্ হৃদি প্রবেষ্টং ন শক্য৷ঃ ৷ তম্মা- 

ভূবৈব সামৰ্থ্যাধিক্যম্। এবঞ্চ প্রেমশৃন্তোন ত্বয়| সহাম্মাকং 

গ্ৰীতিরল্লুচিতেতি ধ্বনিঃ ॥ 

২২২ | মানিনীং শ্রীরাধিক।ং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ আহ-- 

মদনেনেতি | ত্বয়| ময়ি, ক্রোধবশান্মদনো! বাম্যং গ্রাহিতঃ! 

তত এব ত্ৰুদ্ধাদয়ে কন্দ্পাবেশাভাবান্মীনোইপি বর্ততে, সম্প্ৰতি 

__ ১ লক্ষণাক্লান্তত (গ)। 
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মদ্ছুঃখদর্শনাৎ করুণেন মদনেন ত্বামনাদৃত্য বামাং ত্যক্তম্। 

অতস্তদ্হদি সম্প্রতি কন্দর্পাবেশো দৃশ্ততে ৷ তদপি যন্বং ময়া 

সহ ন মিলসি, তত্র মদ্ছুঃখদর্শনেইপি কঠোরং তব মন এব 

কারণম্। অতো মদনেন ত্যক্তং বামাং জগাই। তথা তব 

মনোরাগং মদ্বিষয়কান্টরাগম্, শ্লেষেণ রাগং রক্তিম।নং তব 

লোচনে গৃহুভঃ। মদ্বিবয়কহ্য তব ক্রোধস্তান ভাবরূপমিতি 

জে়মূ। অত্র মদননিষ্ঠং বামাং মনশ্ত/রোপাতে ৷৷ 

২২৩ | মানভঙ্গ।নন্তরং ক্লহান্তরিতাং শ্রীরাধাং প্রতি 

শ্রীকৃষ্ণ আহ-_ত্বয়েতি | রুষং ক্রোধং মদনে! জগ্রাহ ! অত- 

এব কুদ্ধঃ সন্ ত্বন্মিলনমপ্রাপ্তং মাং শরেণ বিদ্ধং করোতীতি 

ভাবঃ। অক্ষিভযাং ত্যক্তং রাগং মনঃ পরিবহতি স্বীকরোতী- 

ত্যর্যঃ। তথ| চ ক্োধাভাবান্নেবয়ে। রাগে। গতঃ, মনসি 

চানুরাগঃ প্ৰাদুবভূবেতি ভাবঃ। বুদ্ধা! পরিহৃতং ত্যক্তং 

কৌটিল্যমপাঞ্দোংদিকুরুতে, জগ্রাহেতার্থ: | পূর্বং মানসময়ে 
শ্রীরুষদর্শনমপি ন কৃতম্। অধুনা তু প্রসন্ন সতী তথ| ত- 

মপাঙ্গেন পশ্যতীতি ভাবঃ| অত্রোতপ্রেক্ষামাহ__পুনর্মনসময়ে 

এতেষাং পুনঃসন্ধানার্থ: ্বসবস্থানে স্থাপনার্থধুচিতপদে যোগ্য 

স্থানে কিং তুয়া অখিলং ন্তস্তম্ ॥ 

২২৪ | অন্তঃ প্ধায়ানঙ্কারঃ ॥ 

২২৫ | শ্রীরা(ধকায়। মানভঙ্গার্থমুদ্যতং শ্রীকষ্ণং প্রতি 

ললিতা আহ্--একনম্মিন্নিতি; তাদৃশী গুণবহুল| রাধ৷ কথং 

বিশতু ? গৌরবে বহুবচনম্ ॥ 
- ২২৬। পরিদিঞ্ধে। লিপ্ত: ॥ 

২২৭ ৷ অনুমানবদদিত্যপ্ত ব্যাখয/-_অনুমানেত্যাদি ॥ 

২২৮ হে ইন্দীবরাক্ষি! যেন ভবদক্ষিকূ্পবাণেনাহতে! 
বিদ্ধ: এীকৃষ্ণে ন হি সন্ধুক্ষতে, ন হি জীবতি। হে সথে 
লক্ষণ! কথং ভবান্তন্সত ইব দৃশ্ঠতে ইতি সথীভিঃ পৃষ্টে৷- 
হপি বহিরবহিথামাকারগোপনং করোতি, ন তু তত্ব 

রুথয়ূতি ॥ 

২২৯। কলাবত্যা নাভী এব মন্মথন্ত গৃহমিতি বূপকং 

 ভন্দেব পক্ষ, সম্ভোগরূপলীলা এব অগ্রিহোত্রমূ, শ্রীকৃষ্ণন্ত 

_ ভুজ এব তাদৃশাগ্নিহোত্ৰশ্ত কশাহুরগ্ি স এব সাধ্যম্। 
_ গতশ্তাঃ কলাবত্য। অবলগ্নে। মধ্যদেশঃ ; “বষ্টি ভাগুরিরল্লোপ- 
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মবাপ্যোরুপসর্গয়োঃ | আপঞ্চাপি হলন্তানাং যথ| বাচা নিশা 

দিশ!” ইত্যনেনাললোপঃ। স এবাত্যন্ত-ঙ্ষীণত্বেন গগনপ্রদেশ-. 

স্তৎসম্বন্ধিনী চারুগন্ধেনোল্লসল্লোমাবলিরেব ধূমঃ, স এব হেতুঃ। 
তথ| চ যাজ্ঞিকত্রাঙ্গণ। যথা গৃহাদুখিতং গগনপ্রদেশে উডড়ীয়- 

মানং হুগন্ধধূমবিশেষং হেতৃরুত্য।গ্রিহো ত্রীয়বহ্থ্রন্মানং কুরবস্তি, 
তখৈব সখ্যোহপি নাভিরূপগৃহাদুখিতং মধ্য গরদেশবপ-গগন- 

স্পণি-স্থগন্ধরোমাবলিরূপং ধূমবিশেষং হেতুরুত্য সম্ভোগরূপা- 

গ্লিহোতরীয়ন্ত ভূজদর্পবূপ-বহ্েরনুম।নং কুর্বন্তীত্যর্থঃ ॥ 

২৩০। যত্ৰ সাকুতৈবিশেষণৈবিশেুস্টোক্তিঃ কখনং তত্ৰ 
পরিকর-নাম।লঙ্কারঃ ॥ , 

২৩১। দেহাধ্যাসন্ত প্রশমেন শান্ত্যা শমিভিলিতেন্ৰিয়ৈঃ | 

অতএব ক্র্ষম্বরূপং প্র।প্ল,বন্তির।ত্মার/মৈঃ কথমপি যথ।কথ- 

ঝিচ্ষিত্তে চিন্তযং তৎ গীক্ষ্ণস্বরূপং শ্তামলং ধাম কান্তিবিশেষ- 
স্তদেব গোপন্ত্রীণাং নীলরত্বং বভৃব ॥ 

২৩২। যত্ৰ প্রকৃতস্ত স্থগনং সংবরণম্, তত ছদ্ম মিষ- 

মাত্ৰম্, কিন্তু প্রকৃতাৰ্থ এব বক্ত,স্ত৷২পধম্, তত্র ব্যাজে৷৷ক্ত- 

জ্ঞেয়।। এষা অনিষ্ধেভাক্ । অপহ্ন,তিস্থলে তু প্ররুতারথন্ত 
নিষেধপৃবকসংবরণমূ। অত্র তু প্রক্ৃতার্থস্ত নিষেধং বিনৈব 
সংবরণামাত ভেদো জ্ঞেয়ঃ | 

২৩৩ ৷ হে শীতকালীন-হিমানিল ! তব শৈত্যস্তোদৃশে| 
মহিমা কিয়ান্ বক্তব্যস্বয়াপি গোপয়িতুং ন শক্যতে। যেন 
তব শৈত্যেন জনানামধরে ব্ৰণঃ কৃতঃ। অত্র হিমপবনস্ত 

সর্বেষামধরত্রণজনকত্বেন দুঃখদ।য়িত্বাদমাহাত্ম/রপ্প্রকতার্থস্ত 
সংবরণম্। তত, মিষমাত্রমূ, কিন্ত দুঃখণত্বাদমাহাত্ম্যে এব 

বক্তস্তাৎ্পধমূ্॥ 

২৩৪ । গর|ধিক| কাঞ্চিৎ স্বসথীং শুনাধরাদৌ সম্ভোগ- 

চিহ্ন দৃষ্ট॥ পরিহসন্তী আহ-_হে জলখেল।কুতুকিনি কমলা- 
হরপরূপকৌতুকস্তািলাষেণ অলমলং কণ্টকৈঃ কলিতং বিদ্ধ 

ম্ষত পশ্য | তথ| চ ত্তুয়| কুঞ্জমধ্যে জলক্ৰাড়৷ ্থমেব গতং তত্র 
জলমধ্যে স্থিতানাং কমলানাম।হরণাৰ্থং গতায়ান্তবান্স্য কমল- 
নীলস্ত কণ্টকৈঃ করণৈঃ ক্ষতাদিকং ্রাতম্। এবং কমগস্থ- 

্রমবৈপুবাধরোষ্টং দষ্টম। অত্র গ্রকুভাথন্ত শ্রীকৃষ্েন সহ 
শভোগন্ত সংবরণমাত্রমূ, কিন্তু তাৎপর্ধং তত্ৰৈবেৈতি২ ভাবঃ॥ 

১। তত্বতঃ ())২। তখৈবেতি (ক)। 



অষ্টমকিরণঃ ২৩৫-২৫৪ ] 

২৩৫ । যত্ৰ প্রশ্নপূৰ্বকম।খ্যানম্, তত্র পরিসংখ্যেত্যেকম্ ৷ 

যত্র সামান্তধৰ্মস্ত ব্যপোহনং নিষে্দস্তত্রাপি পরিসংখ্যেতি 

দ্বিতীয়ম্ | এবং যত্র প্রশনপূর্বকাখ্য।নম্ত ততসামান্যব্যপোহনস্ত 

চ ব্যঙ্গাত্বমেব, ন তু বাচ্যত্বম, তত্রাপরং তৃতীয়ম্। যত্রা- 

গ্রশ্ুপূর্বক্থ) সামান্যব্যপোহনন্য) চ বাচাত্বম্, প্রশ্নপৃরকত্বশ্ত 

বানাত্বম্, তত্র চতুৰ্থম্। এবংক্রমেণ চতুৰ্ধ| পরিসংখ্য। জেয়| ॥ 

২৩৬ | রাাকুষ্ণাভিধে মহসী গীতশ্ঠ।মকান্তী উপাস্য" 

মিত্যর্থঃ ৷ 

২৩৭।*বেদাদিযু নিষ্ণাতত| পারহ্দততা ॥ 

২৩০ ব্ৰজে বক্ৰুত৷শব্বঃ স্ত্রীণাং কেশপাশে এব শ্রয়তে, 

নান্ত্র। তথা চ কুটিলান্তঃকরণজন। ব্ৰজে ন সম্তীতি ধ্বনি: 

রাগশবে। জনানাং পাণিপাদনেত্রেঘেৰ শ্রামতে, নান্যত্রঃ তথ| 

চ ব্ৰজে বিষয়েষু রাগযুক্ত জন| ন সন্তীতি ভাব: । এবং 

ব্ৰজে কন্তাপি নিগড়দি-বন্ধনং নাস্তি । তথা মৃত্তিকাদীনাং 

পঙ্কঃ কৰ্দমে| নান্তীতি জ্ঞেয়ম্ ॥ 

__ ২৩৯ | হরিচরণয়োঃ সান্থুরাগে বৈষ্ণবে আসক্তিঃ, ন 

বিষয়রাগে, ন যোগে, ন জ্ঞানকৰ্মাদৌ। প্রণয়রভসন্ত প্রেমা- 

তিশয়স্তোপদেহে উপযোগি-সিদ্ধদেহে আস্থ। নিত্যত্ববুদ্ধি:, 

ন তু পাঞ্চভৌতিকে সাধকদেছে। তথ| চ কে মুক্তা ইতি 

রশ্নে। বাঙগাঃ, তত্তোত্তরম্-_যেবাং বৈষ্ণবাদিধাসক্তযদিত্তে 

এব প্ররুত্যা স্বভাবেন কৃতিনে। মুক্ত৷ঃ। ন মুক্ত।ঃ, মুক্তাভি- 

মানিনো মুক্ত। ন ভবন্তীত্যর্থ৮__তেষাং ভক্তযভাবাৎ; তথ! 

চোক্তং ভ্রীদখমে-_(ভাত১০।২।৩২) “যেইন্তোইরবিন্দাক্ষ বিমুক্ত- 

মানিনঃ” ইত্য।দৌ তেষামধঃপতনমেবোক্তম্॥ (২৪০,২৪ ১), 

২৪২,২৪৩ | যদি বস্তদ্বরং স্বস্বক্ৰিয়ায়|ঃ প্রস্পরং কারণং 

ভবতি, তদ। আন্তোন্ত-নামালঙঞ্চারঃ ॥ 

২৪৪ । যি শ্রীকুষ্ণাদ্ দূরবতিন্যাং গ্ৰীকৃষ্ণক।৷ল্তৌ৷ অকস্মাণ্ 

দুরাদেব রাখাকান্তয়ঃ স্বক্ৰিয়য়| লগন্তি, তদ! কৃষ্ণকান্তিং 

মরকতময়ীং কুর্বন্তি । এবং তস্য! রাণায়৷ ধাম কান্তিং দূৱাদেব 

প্রীকফস্তাভাঃ কান্তয়ঃ স্বত্ৰিয়য়া হরিতীকুবন্তি। যদি তৌ 

রাধারষণৌ পৃথকৃতয়| স্বস্বস্থানে নিবসতশুদা গৌর-নীলৌ 

ভবতঃ কান্তীনাং পরস্পরমিলনাভা বাদ্রাধাকান্তিগ রব্ণা, 

গীৰষ্ণ্ত কান্তিনীলবৰ্ণেত্যৰ্থ | যন্যেকস্মিন্ স
্থানে তৌ নিবমত- 

শীন্রীনুবাধিনী 
ৰি 

স্তদ। কান্তীন৷ং পরস্পর-গ্রাধান্যেন স্বস্বক্ৰিয়য়োপমৰ্দাভাবাদ্- 

বর্ণন্তরাভাবেন তুল/ভাসৌ তৌ বিভাতঃ॥ (২৪৫), 
২৪৬ | ভমেতি | ‘ভ্ৰম কৃষ্ণান্যগৃহং বিরমতু তে কাণি 

বচনপরিপাটী ৷ মম সখী অত্ৰৈক| নাত্র তবাবসরঃ স্থাতুম্ ৷৷ 

ন চাত্রানুমানালঙ্কারে! বক্তব্যঃ,_প্রতিবচনপ্রশ্নয়োঃ পরম্পর- 

ব্যভিচারেণ ব্যাগ্তুভাবাৎ ৷ নাপ্যত্র কাব্যলিঙ্গালঙ্কারে| 

বক্তব্যঃ__হেতোর্জনকবূপহেতোস্তখ চ পদবাক্যার্থতানিষ্ট- 

জনকরূপহেতুত্থাভাবাদিত্তার্থ:। এতদেবাহ_ন ত্বিতি। প্ৰশ্ন 

প্রতি প্রতিবচনং ন জনকে! হেতুঃ, অপি তু জ্ঞাপক এব 

হেতুঃ। কাব্যলিঙ্গে জনকরূপস্ত হেতোরেব গ্রহণাৎ॥ 

২৪৭। প্রশ্নানন্তরং যত্রোত্তরং করোতি, তত্রোত্তর-নামাঁ 

লঙ্কারঃ ॥ 

২৪৮ | স হলাদঃ ; তথা চ যস্ত কেবলম্মরণমাত্রাদেব- 

নন্দঃ স্তাৎ, স এবানন্দজনক ইত্যথঃ। তত্তচ্চ বস্তু কিমিতি 

প্ৰশ্নত্ৰয়স্তোত্তরং শ্রীকৃষ্ণ এবেতি | তথ| চ ঘটপটাদয়ো৷ মনসঃ 

সামর্থযাদেব মনোগোচর। ভবন্তি যথা, তথা শ্রীকৃষ্ণ ন, 

কিন্তু ঘি স কদাপি মনোগোচরে। ভবতি, তদা তস্ত কৃপয়ৈ- 

বেতি জ্ঞেয়ম্ ৷ 

২৪৯ | আকারেণ সম্ভোগচিহ্েন যত্ৰ সুন্ষোহর্থে। লক্ষ্যতে, 

অথবেদ্দিতেন সুন্মোহর্থোহন্তস্মে প্রকাস্যতে, তত্ৰ সুস্মনামা- 

লঙ্কারে| জ্ঞেয়: ॥ 

২৫০ | রাধায়াঃ করকমলে শিখণুদলপঙ্্ম ময়ুরূপিচ্ছং 

লগ্নমালোক্য, তত্ৰৈব রাধাকরকমলে তথা চ রাখামৃত্তিং 

লিখিত্বা পশ্চাত্তশ্তাঃ করে শরসুহিতং ধন্জলিলেখ । বিপরীত- 

রতে বিপরীতরমণে। তন্ত শ্রীরুষ্ণন্য চূড়া্থমযুরপিচ্ছরপন্তা- 

বতংসন্ত শিরোভূষণস্ত । সখ্যাং শ্রীরাধায়াং স্ববৈদৈগ্ধ;ং 

একটয়িতুং তয়! কার্মু কং লিখিতমিত্যর্থ; ॥ (২৫১,২৫২), 

২৫৩। বর্ষেষু মধ্যে ভারতাভিধং বর্ষং সারো ভবতি। 

ভারতভূমিঃ সবোৎরুষ্ট। ভবতীতা্থ ৷ | 

২৫৪ । হেতৃফলরূপধর্ময়ৌরত্যন্তভিন্নীধারদ্ধে সতি যুগ- 

পর্দেকন্সিন্নেব কালে যদি তয়োর্ভীষণং ভবতি, তদ! অসঙ্গতি- 

নামালঙ্ক।রঃ। যক্সিন্নেবাধারে হেতুশুখ৷ স এবাধারো যন্ত 

তথাভূতং ফলং ভবতীতি, তথা চ যশ্মিন্নেবাধিকরণে হেতৃ- 

সুম্মিন্নেবাধিকরণে ফলোৎপত্তিরিতি সৰ্বত্ৰ নিয়মঃ। তদন্থা* 



৮১ গ্ৰীন সুঁঢবাধিনী 

ভাবঃ কারণস্তাধিকরণং ভিন্নং কার্যস্তোংপত্তেরধিকরণং ভিন্ন 

মিত্যন্তথাভাব ইত্যৰ্থ: ৷ যথা পাপপুণ্যজন্তে ছুঃখস্থথে একস্মি- 

ন্েবাত্মনি ভবতঃ; তশ্থান্তথাভাবেইসঙ্গতি: স্কাদিতি। অত্রাপি 
অসঙ্গতাবপি অসঙগত্যন্তরমাহ-_যুগপদ্দিতি। একস্মিন্নের কালে 
হেতুঃ ফলঞ্চ ভবতি ৷ 

২৫৫ | কাচিন্মানিনী প্রাতঃকালে মানভঙ্গার্থমাগতং 

কৃষ্ণং তস্তাধরে সম্ভোগচিহ্নং ক্ষতাদিকং বীক্ষ্যাহ--হে কৃষ্ণ! 

তবোষ্ঠাধরে ক্ষতমূত্পন্নম্, মম চেতে| ব্যথয়া আর্তং ভবতি। 

তথা তবৌষ্টেহঞ্চনং লগ্নম্, মম চেতে| মলিনং ভবতি। 

অতোহসঙ্গতিঃ। অতাপি রাত্রে যন্মিন্নেব ক্ষণে তবাধরে 

তয়া ক্ষতং কৃতম্, তদ্বৈব তস্য স্মরণান্মম মনসি ব্যথ| জাতা, 

ন তু পাপদুঃখয়োরিব কালব্যবধ৷নমিত্যসঙ্গতিরপি জ্ঞেয় | 

এবং তয়| তবাধরাসবঃ পীততস্তবং মত্ত: সম্ভোগচিহ্নং ধৃত্ব' মান- 

ভঙ্গাৰ্থমাগতমিদ্লমেব মত্ততাচিহ্নমিতি ভাবঃ ৷৷ (২৫৬), 

২৫৭ | ময়ীতি। হে সখে সুবল! মানিন্তাঃ শ্রীরাধায়াঃ 

প্রসাদে এসন্নতনিমিত্বং তস্তাঃ পাদে পতনং মযারিগ্সিত- 

বতি সত্যকন্মান্নেঘসমূহক্লতঃ ক্ফূৰ্জখুর্মহান্ গর্জনশবোইভূৎ ॥ 

২৫৮ | শ্লাঘ্যত্বেনোভয়োর্যদি যোগ্যে। যোগঃ সংযোগে| 
ভবেৎ। তদ! সম-নামালঙ্কারে| ভবেৎ ॥ 

২৫৯ | ইয়ং রাধা নারীগাং ললামং শিরোভূধণমূ। অয়ং 
শ্রীকৃষ্ণ: পুংসাং ললামমূ। অস্ত শ্রীরাধাাস্তখা অস্ত শ্রীরুফণ- 
স্থাপি প্রকত্য| স্বভাবেনৈব সদ! নবকৈশোরকমিদং বয়ঃ | 
কন্দপর্ত ভাগ্যান্মিলিতমিদং রাধারুষ্ণখ্যং রত্বদয়ম। আন্তঃ 
শৃঙ্গারে! রসঃ কথং ন ভজতু, অপি তু ভজত্যেবেত্যর্থঃ। 
'এবমক্লাঘাতেনোহং যছুদাহরণং তত্ত, শীকৃষ্ণসম্বন্ধৱাহিত্যেন 
বিগীতত্বাদূগরস্থকারেণ পরিহৃতম্ ৷ 

. ২৬৭ ২৬১ | যত্ৰ ধর্সদ্বয়োরত্যন্তবৈসা দৃশ্ঠেনাভিছূর্ঘটো৷ 
যোগো ভবতি, তাদৃশদুর্ঘটমপি যোগং কতুর্জনস্ত দ্বয়োর্ধোগ- 
করণরূপকত্রিয়ায়াঃ স্ুখরূপফলাভাবঃ, প্রত্যুত দুঃখরপানর্থন্ত 

‘সক্তবশ্চ তত্র বিষমনামালঙ্কার: ৷ স চতুবিধো ভবতি। চতু- 
বিধত্বমেবাহ--গুণক্ৰিয়াভ্যামিতি ৷ গুণক্ৰিয়াভ্যাং তে এব 
গুণক্রিয়ে এব বিরুধ্যেতে। তথা চ গুণেন গুণো যদি 
বিরুধ্যতে। তত্র একো বিষম: । এবং ক্ৰিয়য়| ক্রিয়া যদি 
বিরুধ্যতে) তদ! দ্বিতীয়: । তথ! কার্যকারণয়োগুপক্রিয়াভ্যাং 

[ অষ্টমকিরণঃ ২৫৪-২৬৯ 

তে এব বিরুধ্যেতে, তথা চ যদি কার্যকারণনিষ্ঠগুণেন কার্ষ- 

কারণনিষ্ঠগুণো বিরুধ্যতে, তদা তৃতীয়ঃ। এবং তন্নিষক্রিয়য়| 

ক্রিয়া বিরুধাতে চেত্তদ! চতুর্থঃ। এবং ক্রমেণ চতুধিধে। 

বিষমে। ভবতি ৷৷ 

২৬২। তত্তা৷ রাধায়া বপুঃ প্রকৃত্যা স্বভাবেন যদা কোমলং 

ভবতি। কুকুলবিষশূলয়োস্তষাগ্নিবিষাক্তশূলয়োঃ সমৃহবূপঃ গ্রী- 
কুষ্ণবিষয়ক[নুরাগজ্বরঃ| তথাপ্যমুন| বপুষ| তমনুরাগজরং 

সহতে, ন তু ত্যজতি। অতএব ন বাউমনসেত্যাদি-সহজ- 

ভাবঃ স্বভাবমিদ্ধপ্রেমা । অত্র কোমলম্পর্শগুণেনাঈরাগরূপ- 

গুণো বিরুধ্যতে ॥ 

২৬৩। সংসাররূপদাঁবাগ্রিনা গ্লানিধুক্তং মম মনঃ শ্রীরুষণং 

শিআায়। স শ্রীকুষ্ণঃ নিঘ্বণঃ কুপারহিতঃ শরণার্থং লঙ্ধমাত্ৰং 

তন্মনঃ সমূলং বাসনাসহিতমুন্মুলিতং চকার ৷ তথা চ শ্রীরুষ্- 

শচরণাবিন্দাশরয়ণগাত্রেণ সংসারজাল।য়া মূলভূতস্ত মনোঘটিত- 

লিঙ্গদেহস্ত৷ নাশং চকারেত্যহো তস্ত৷ কুপালুতেতি ব্যাজ- 

স্ততিরপি জ্ঞেয়। অন্রাশ্রয়ণক্রিয়য়োনুলনক্রিয়া বিরুধ্যতে || 

২৬৪ | গীয়ুযবীরুধে| বীজং প্রেম, তত্ত, একমেব, 

তস্তাঙ্কুৱ| বিরহজন্তজালারূপ| বহবঃ। একস্ত বীজন্ত বহবোহ- 

স্কুৱা ন সম্ভবস্তাতো বিরোধঃ। পীযুষবিষয়োরপি বিরোধশ্চ। 
তস্ভ প্ৰেম্ণোহঙ্কুৱ| অনুরাগাদ্য। দাহকাঃ, গীক্ষ্ণেন সহ 
বিচ্ছেদার্দিতি ভাবঃ ॥ (২৬৫), 

২৬৬ | ভূম়ে৷ব্যাপকয়োঃ | তথ্প্রতিযোগিনৌ ইতি_- 
আধেয়স্ত'প্রতিযেগী আধারঃ, আধারস্ত প্রতিযোগী আধেয় 

ইতাযৰ্থং। তথা চাধেয়াপেক্ষয়া যন্তাধারে| ব্যাগকে| ভবতি, 
অথবা, আধারাপেক্ষয়। যন্যাধেয়ে| ব্যাপকে। ভবতি, তদা 

অধিক নামালঙ্কার: ৷৷ 

২৬৭ ৷ অত্রাধেয়স্ত গরীকৃষ্ণস্ত, আধারস্ত শ্রীরাধিকামনসঃ॥ 
২৬৮ ৷ পূর্বরাগানস্তরং শ্রীরাধয়া সহ মিলনাজ্জ।তং শ্রী- 

কুষসাত্যুৎসবং দৃষ্টা পৌর্ণমাসী সপরিহাসমাহ__আমিতি। 
হে মুকুন্দ! তস্তাং তব তনৌ তস্ত| রাধায়া দর্শনজন্ত- 
মহোতৎসবে| ন মযৌ, স্থাতুমবকাশং ন লভত ইত্যর্থ:॥ 

২৬৯। অপকতুরিপকারাসামর্থ্যেন ততপ্ৰিয়স্ত যত্রাপকার- 
বৰ্ণনম্, এবং তদুক্তিস্তর্বর্ণনরূগোক্তিঃ স্বরূপ! ভবতি চেত্তদা 
প্রত্যনীক-নামালঙ্কারঃ ॥ 

৷ 
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২৭০ | হে রাধে! তবাননেন চন্তরস্ত মাধুবম।দায় চন্দ্ৰ 

কলঙ্কসারে! বিহিতঃ কৃতস্তেন হেতুনৈষ চন্দ্রস্তৰ প্রিয়ত্বান্মাং 

তবাসন্নিধানে হিনন্তি, বিচ্ছেদে চন্দ্রস্তোদ্দীপকত্বেন গীড়া- 

করত্বং জ্ঞেয়মিতি ভাবঃ ৷৷ 

২৭১ | একেনান্তোকেন মৃহত| তুলোন চিহ্নেন। 

কথভূতেন ? স্বাভাবিকেন ; অথবা, আগন্তকেন ; অন্থাদ্বস্ত 

নিগৃহতে সংবরণং ক্ৰিয়তে যদি, তদা স মীলিত-নামলঙ্কারঃ॥ 

২৭২ | হে রাধে! তব নেত্রং স্বভবতশ্চঞ্চলং তথ! 

আরক্তঞ্চ ভবতি। এবং মন্ততাজন্যমপি নেত্রস্ত তদ্দ্বয়ং 

ভবতি । অতম্তব মদে| যৌবনমত্তত৷ মদনঃ কন্দৰ্প বিকারঃ, 

মধুমদো মধুপানজন্তমন্ততা, তথ| চৈতত্রয়ং কৈৰ্লগ্ষতামিত্যৰ্থঃ। 

অত্র চ ম্বভাবসিদ্ধেন মহতা নেত্রস্ত চীঞ্চল্যেনারুণ্যেন চ 

যৌবনমত্তত।দিজন্যাং ত্রয়ং সংবৃতং বভূব। এবমুত্তরত্রাপি 

জেয়ম। গতং গমনং স্বভাবাদেব তব মৃদুত| কদাচিদ্- 

বন্রত। চ, মত্তশ্তাপ্যবং 

২৭৩ । শ্ৰীকৃষ্ণে দৃগন্তপাতিনীম্। তথ! চ আনাদুখিতা 

শ্রীরাধা যদ! প্রীকুষ্ণং পশ্যতি, তদা ছিবিধঃ কম্পে। জাতঃ। 

কিন্তু স্সানাদুখিতেন।গন্তকেন কম্পেন জ্ৰীকনষ্ণদৰ্শনজন্যকম্প 

আবৃতে৷ অন্তঃ পরমবিজ্ঞপি সখী কিমপি ন 

জ্ঞাতবতী ৷৷ 

২৭৪ | যদি পরেণ পরেণ বিশেষণেন পূর্বং পূর্বং বস্তু 

স্থাপ্যতে, কিংব| খগ্যুতে, তত্ৰৈকাবলী-নামালঙ্কারঃ | 

২৭৫। যন্তাং পূৰ্বাং রাত্রৌ মণিপ্রদীপাঃ সদা তিষ্টন্তি, 

অতস্তেষাং নায়িকাকর্তৃক-নির্বাণাসামর্থযাৎ রতেইপি রমণ- 

সমযেহপি অহা নির্বাণং কতুর্িশক্যাঃ। রমণঞ্চ শরীকৃষ্ণেন 

সহ প্রণয়ৈকমূলম্, ন তু কামোপ|ধিকমূ॥- 

২৭৬। য| অপরং.স্বভিন্নজী বশান্রং ন গতি, ন ব্যাপ্লোতি, 

সা গ্রীতিরেব ন. ভবতি। তথা চ স্বক্মিন্নেব সৰ্বে গ্রীতিং 

কুবন্তি। অতঃ সা গ্রীতিরেব ন ভবতীতি ভাবঃ। তজ্জন্মৈব 

ন, যজ্জন্ম যন্মহাকুলমবৈষ্ণবং বৈষ্ণবসদ্বন্ধি ন ভবতি! স 

বৈষ্ণবোইপি ব্ৰজ: প্ৰিয়ে| ঘন্ত তথাভূতে৷ ন ভবতি, 

২৭৭, ৷ যত্ৰ তত্সাদৃশ্যবস্তুদৰ্শন|৷৬ তন্ত স্মরণং ভবতি, 

তত্র স্মরণনামালক্ক।রঃ ॥ 

২৭৮ | একং বিসশকলং জা ভোজনং কুৰ্বত| . 

১১-= 

ভবতি ॥ 

বভূব 

শৰীনীস্থচোধিনী ৮১ 

চক্রবাকদয়েন ছিয়াৰ্ধহারবিশিষ্টয়ে| রাধাস্তনঘটয়োঃ শ্রীরুষ্ণঃ 

স্মারিতঃ। অত্র স্মরণার্থকধাতৃষোগে কর্মণি যঠী ৷ অত্র মৃণাল- 

খণ্ডদৰ্শনেন ছিন্লার্ধহারস্ত স্মরণং চক্ৰবাকদ্বয়দৰ্শনেন স্তনদ্বয়- 
স্মরণং জ্ঞেয়ম্ ॥ 

২৭৯ । অত্স্মিন্ তদ্ভিন্নে অথচ তত্সদৃশে বস্তুনি যত্ৰ 
তস্তয বুদ্দিস্তত্র ভ্ৰান্তিমানলঙ্ধ|রঃ ॥ 

২৮০ । শ্রীরুষ্ণস্য তেজোরূপনছ্যা! দুরদেশব্যাপিনী তর” 

বলির্জমতি। যাং তেজস্তরঙ্গাবলিং কাশ্চিদ্ ব্রজন্তিয়ন্তমাল- 

বৃক্ষস্ত মঞ্জরীতি বুদ্ধ্য৷ কৰ্ণে কুর্বতে, কাশ্চিৎ নীলোৎপল- 

শ্রেণীতি-বুদ্ধা। কাশ্চিদ্যমুনায়। বন্য। জলসমূহ ইতি বুদ্ধ্যা স্ব- 
স্বাঙ্গনে এব গাহন্তে, অবগাহন্তে স্নানং কুর্বন্তি ৷ 

২৮১। সা ব্রজন্ুন্দরী শ্রীকুষ্ণস্ত কেশবন্ধনে কর্মণি 

ব্যগ্রদীরজনি। ব্যগ্রত্বে কারণমাহ__মণীন্দ্র ইন্দ্রনীলমণিস্তদ্ব- 

ন্মহস্ডেজে| যস্ত তথ|ভূতে পৃষ্টে কেশস্ত গ্রতিবিস্বমেব কেশস্ত 

পরিশেষোহগ্রভাগ ইতি ভ্রমেণাসকৃদুল্লাসয়ন্তা উধ্বং নয়ন্তী ॥ 

২৮৩। তবেতি। হে রাধিকে ! তব ভ্র-বিভন্দে চাপে 

বিজয়তি সতি কিমর্থং কুন্থমচাপঃ কন্দর্পোইন্যং চ|পং ধন্ত- 

ধিভঠি ৷ অত্র রাধিকায়া ভ্রচাপস্ত স্তত্যর্থং কন্দর্পচাপরূপো- 

পযানস্ত ধিক্কারঃ কৃষ্চেন কৃতঃ | বিধাত্র। কিমর্থং চন্দ্রনির্মাণে- 

হতিনিক্ষলগ্রয়াসে। ব্যরচি চক্রে? অত্রাপুুপমানস্ত ধিকীরঃ ॥ 

২৮৪ | চে বরতন্তু রাধে! বৈদগ্ধোন রহিতে| যোহয়ং 

্রীরুষণস্তব বিগতকলক্কেন মুখেন চন্দ্রমুপমিমীতে, ন তু লজ্জাং 

করোতি। তথা চ তব ম্খমুগমানং কৃত্ব। চন্দ্ৰমুপমেয়ং করো- 

ভীত্যর্ঘঃ। সৰ্বত্ৰ মুখস্তোপমানন্লপশ্চন্দ্ৰ। অত্র তু তন্ত নিন্দাৰ্থং 

স উপমেয়ঃ কৃতঃ॥ 
২৮৫ | হে স্তন! শরৎকালে রাকায়াং পূণিমায়াং 

শীতাংশুশ্চন্দ্ৰ, অতিশয়োক্ত্যা শ্ৰীকৃষ্ণঃ ॥ 

২৮৬ । হে কালকূট ! অতাস্তদুঃখদত্বেন দারুণতম ইত্য- 

দিকগৰ্বম্। দুৰ্লভলে|কে গীকুষ্ণে | ইত্যা। দিপদ্যদ্য়োক্মুদা- 

হরণমপি তদ্তেদান্তর্গতং গ্রতীপভেদান্তর্গতম্ ॥ 

. ২৮৭ । যত্ৰ প্রস্ততস্থাপ্স্ততেন সহ যোগাদ্গুণেন করণে- 

নৈকত্ববিবঙ্ষয়ৈকাং নিবধ্যতে কা ত, তত্র সামান্য নামা 

লঙ্কারঃ ৷৷ 

২৮৮ | হে তড়িদ্গৌরি রাধে.! তব গণুদ্বয়ে টি 

-লম্বী নব্কনককেতক্যাস্ছদঃ পত্রমূ। গণ্ডকেতকীপত্রয়োরুভয়োঃ 



৮২৩ 

কুগন্ধত্বেন সৌরভেণাপি কেতকীচ্ছদো ভিন্নতা ন প্রাপ্ত 

কিন্তু ভ্রমরেণৈব গণ্স্থলাৎ কেতকীপত্রং ভিন্নমিতি বিবিচা 

বৌধিতঃ। তথা চ পূর্বান্তভূতে কৰ্ণস্থোতৎ্পলে পতিত্বমাগতো 

ভ্ৰমরঃ পশ্চাৎ কর্ণস্ব-কেতকীপত্র-গন্ধেনাম্বঃ সন্ পলায়িতঃ, 

তদ্ৃষ্ট | সর্বেষ/সিদং কেতকীপত্রমিতি জ্ঞানং জাতমিতি 
ভাবঃ-_-কেতকীগন্ধে। ভ্রগরস্তাসহ ইতি সর্বত্র প্রসিদ্ধে: । 

অত্র প্রস্ততশ্ত গণডস্থলস্তাপ্রস্তুতেনাগন্তকেন কেতকীপত্রেণ 

সহ যোগাৎ গীতবর্ণ-রূপগুণেনৈকত্ববিবঙ্ষয়ৈকাং বর্ণিতম্, 

অত: সামান্-নামালঙ্ক!রঃ ॥ 

২৮৯ | নিদাঘকালে শশিনশ্ন্্রন্ত শ্বেতকিরণযুক্তে এবং 

নিবিতানে উপরি চন্দ্রাতপরহিতে প্রাঙ্গণে শ্বেততল্লে শ্রী- 

কৃষ্ণে! জয়তি ৷ কথভূতঃ? চন্দরিকাপ্রা্দণশয্যানাং সর্বাসাং 
শ্বেতত্বেনৈক্যান্নিরবলম্ব-স্বাপখালীব, তথ| চ সর্বেষাং শ্বেত- 

ত্বেন রদনাদীনাং বিশেষজ্ঞানাভাবাত শ্রীুষ্ণঃ শূন্য প্রদেশে 
ত্বপিতীতি বুধাত ইত্যৰ্থঃং। তল্লগ্ত শ্বেতত্বমাহ__ছ্িরদস্ত 

হস্তিন: শ্বেতদস্থেন কৃষ্প্তে পুনশ্চ মল্লিকায়াশ্চ শ্বেতপুল্পৈঃ 

কৃতঃ কশিপুস্ত,লিকা যত্ৰ তথাভূতে ॥ 

২৯০--২৯২ বিশেষ ইতি বিশেষ-নামালঙ্কার ইত্যৰ্থঃ। 

কেচিদ্লিতি--কেষাঞ্চিম্নতে যেন প্রযত্রেনেত্যাদিলক্ষণাক্রাস্ত- 
ভূতীয়বিশেষ-নামালঙ্কার ইতার্থ; ॥ 

২৯৩। লো!কান্তরান্তঃ পরলোকমধ্যে গতানাং স্থহদাং 
বাক্যরূপাদয়: নুহজ্জনানাং মনি তথৈব বিদ্যযানত্বনৈব 
সন্ভি। হে সৌহদ] হে প্রেম! তবায়ং প্রভাবঃ। অত্র 
বিরোধালঙ্কারে। ন সম্ভবতি,_একন্মিন্নেবাধিকরণে বিরোধ- 
স্তাসত্বাং। অত্র তু পরলোকগতন্থহদাম, এতল্লোকগত- 
স্তইজ্জনমনসাঞ্চ ভিন্নত্বাচ্চ ন দোষ: ৷ : 

২৯৪ | মম সবেধিন্তিয়য়ু রাধ' বর্ততে, অত ইয়ং রাধা 

কথং মদনং ন নিরাচকার ? অত্র বক্রোক্তিরপি জ্ঞেয়| ॥ 
₹২৯৫ অনুকূলেন বিধিনা মে মহং ত্বাং দদতা কিং 

ন.দতুম?. অপি _ত্বানন্দপদ্মনিধিপ্রভৃতি-সৰ্বমেব, বস্তু সহং 
দ্ত্মিত্যৰ্থঃ | অত্র লক্ষণস্থকরণেন হি-পদেন ক্রিয়াসীমান্ত=" 
গেবোক্তম্, ন তু নির্মাণমাত্রম। এবং সতি অত্রাডুত- 
ট ব্ৰতে [দ্ৰানত্ৰিয়য়| তসামান্ন্তৈ ঘানক্রিয়াসিদ্ধিঃ॥ এবঞ্চ 

ভি: ০০৮ 

্ৰীক্ণৰাবিনী 

আক 
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ত্বাং হরতেত্যনেন তদ্বরণক্তিয়য়। সর্বেষাং হরণক্রিয়াসিদ্িঃ | 

নষ্ট ভ্রিবিধবিশেষালঙ্কারস্থলে সর্বত্র বক্রোক্কিনামালক্ক।র 
এব সগুব্তি, কিমত্র স্বতন্ত্রলঙ্করকরণেনেতি ? তত্রাহ,_- 

সর্বতেতি। তথাপি কিঞ্চিদ্ বৈলক্ষণ্যং স্বীকৃত্য বিশেষ।লক্কা রঃ 

কৃতঃ। অধুনা বক্রোক্তালঙ্কারঃ সর্বেষেবালঙ্কারেষু বর্ততে, 

অতোইত্র ন দোষ ইত্যাহ-_বস্তুতত্তিতি ॥ 

২৯৬ | কবিপুর্গবৈঃ কবিশ্রেষ্টে; ॥ 

২৯৭ প্রকুষ্টগুণস্য পদাৰ্থস্ত সমীপগং বস্তু ভস্তৈব 

একৃষ্টগুণপদ।ৰ্থগ্যৈৰ গুণমাদত্তে ॥ 

২৯৮ | সমুদিত্বরেণ সমযগুদয়শীলেন বিশ্বাধরৌযোর্মহস! 

কান্ত! রাধিকায়। নাসাবলম্বিগজমৌক্তিকে বণান্তরে লসুতি: 
সতি খেল|ঙকে| গৃহপালিতশুকো মৌক্তিকমুিলেখ, স্বচঞ্চ,। : 

উল্লিখিতঃ চকারেত্যর্থঃ ॥ (২৯৯). 

৩০% | ভক্তান৷মন্লরক্তে মনসি সদ। ত্বং বর্তনে, তথাপি 

রক্ততাং ন দধাপি, কিন্ত শ্যামত্বমেব। তথ| ত্বয়ি সদাস্তং 

মম মনন্দীগকষ্ণতাং ন বিভতি, কিন্তু রক্তত্বমেব ॥ 

৩*১। ক্গীরসমুদ্রঠরভবঃ কৌস্তভো ন সিতে| ন শ্বেত- 

বণ, তথা কালকুটস্ত সহজন্মাপি ন শিতিঃ> ন স্যামঃ, কিন্তু 
স্বভ|বতে| রক্ত এব ॥ 

৩০২ | ঘেনৈব করণেন যদ্বস্ত সাধিতং ভবতি, তেনৈব 

করণেন তন্থান্তথাভাবঃ স্থাদ্ যদি, তদ। ব্য!ঘাত-নামালঙ্ক1রঃ॥ 

৩০৩ ৷ কালকুটে। বস্তুসামান্যং সন্তাপয়তি, ন শীতলী- 

করে৷ত, তথ| স্থধাতরঙ্গোইপি শীতলীকরোতি, ন সং 

তাপয়তি। কিন্তু য এব চিত্তং সন্তাপয়ামাস, স এব ভূয়ঃ 

শীতলীচকার । এবভুতঃ স কীদৃশঃ পদাৰ্থ ইতি প্রশ্নে কেশি- 

কষ: কেশিহস্বঃ এীঃষ্ণন্ত কটাক্ষ ইত্যুত্তরম্ ॥ 

৩০৪,৩০৫ | এতে দ্বিষষ্টিসংখ্য। অলঙ্কারাঃ পুনঃ সংস্ষ্ট্য। 
সন্বরেণ চ করণেন বহবো ভবস্তি। অসৌ সংস্থষ্টিরপি : 
শন্বালক্কারভূররলঙ্কারভূঃ শব্দার্থোভয়ালস্থ।রতৃত্তিরূপা সংস্থটিঃ. 
ক্রিয়াপ্রধানেত্যথঃ। স| সংহুষ্টিঃ ক্রমেণ প্রদৰ্শতে। সংস্থষ্টে 

লক্ষণমাহ--এতেয়ামিতি। নতানাং ভক্তানাঃ স্বুরতক্ল: কল্প-- 
বৃক্ষ গোপৱরমণীনাং স্থরতে ক্লুচিধনস্ত তথাভূতঃ ৷ অত্র স্থুরত- 

শব সাগেক্ষতেনৈকদেশাম্বয়েইপি ন ১3 

ন 
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৩০৬ | উদ্বেল উদ্গততীৱরমধ্যাদ্ঃ কজ্জলমহোদণিঃ স্যাম- 
সমুত্ৰস্তদ্দ্গ ভীরে! মোহোহদ্ধকারশ্ঠ, তথ| চ মোহোহন্ধকার 

ইব; এবমন্ধকারো মোহ ইব; পরম্পরোপমীলঙ্কারঃ। মোহে! 

বিষয়েহত্যাসক্তিরন্ধকারশ্চ মনসঃ প্রসাদং লুম্পতীব। মোহে 

সতি মনসঃ এসাদ্লোপে। ভবতি, তথান্ধকারেহপি চৌরসর্প- 

বৃশ্চিকান্যাগগনশঙ্কয়| মনসঃ প্রসন্নত ন তিষ্টত। এবং নেত্র- 

দ্বয়স্য পদ বীমালুঞ্চতীব। অন্ধকারে নেত্রদ্বযস্ত পদবীলোপা- 

জ্জনোহন্ধো ভবতি, তথ| মোহে সতি বিষয়েণ জনে হস্কঃ 

সন্ পুরঃ সতোহপি সাধ্ন্ ন পশ্যতি, দণ্ডপাণিং বমমপি ন 
পশ্যতীতি ভাবঃ। 

মেঘে ইত্যাদি-পূর্বোক্ত-সম্পূর্ণক্সো কন্ত/ধর্পোকোহয়গিতি 

জ্জেয়ম্। মঘব। ইন্তন্তংসম্বদ্ধিমণৌ ইন্দ্ৰনীলনণৌ দ্বণাজনকঃ 

শ্রীকষ্চনীলিমা। অন্ুগ্রাসঃ খবালস্কারঃ ॥ (৩০৭), 

৩০৮ স চ সন্করোহনুগ্রা হাগ্রথহক-ভাবেন ভবতি_ 

কপোলেতি। কুগুলস্থপদ্মরাগন্ত রক্তিমানং কপোলো গৃহ ত্য- 

তন্তদ্গ্ণনামালক্কারঃ। তাদৃশর জয় মুগ্ধাযাঃ স্বীয়াধররাগন্ত 

ভৰান্ত্য। ভ্ৰান্তিম|নলঙ্ধাৱঃ ॥ 

৩০৯ জুধ। করশ্চন্দ্ঃ, হরেরিন্স্ত হরি পূৰ্বদ্বিক্, সা 

এব বধুস্তাং চুম্বতি | অন্যে। নায়কে। মস্তকন্ত পটং দুরীকৃত্য 

চুম্বতি, চন্দ্রোইপি সন্ধ্য/কালীনান্বকাররূপনীলচেলঞ্চলীং কিরণ 

এব করম্তপ্ত লীলয়। নিরস্ত দূরা ত্য চুদ্বতি। পূৰ্বদিক্হ্থিত 

চক্রবাকমিথ্নরূপন্তনাবপি কর-্পর্শেন নিগীভ্য জাতম্মিতঃ, 

জ্যো ল্সৈব চন্দন স্মিতম্। অন্যা নায়িক। চুম্বনসময়ে মুদ্রিত- 

নেত্রা ভবতি, ইয়মপি চন্দ্রদর্শনান্মুদ্রিতং কুশেশয়ং কমলমেব, 

লজ্জয়া মুদ্রিত দৃক্ যস্ত্যাস্তথাভূত| ৷ (৩১০). 

৩১১ ৷ আনন্দপ্তন্দীতি। অয়ং চন্দ্রঃ সৰ্বেষাং দৃশি দৃশি 

আনন্দস্তন্দী, তথ৷ বহুকলাধুক্তঃ। এবং ভানোঃ স্থৰ্যস্ধাপু!পৱি 

পরিভ্রমণকর্তা, স্থৰধ্মগুলস্তো৷পৱরি চন্দ্রমণ্ডলমিতি পঞ্চম- 

স্বন্ধোক্তেঃ। এবসূতোহপি চন্দরো বিধাত্রা সদা পরিপূর্ণ 

ন কৃতঃ। ৰ 

শ্লিষ্টেরেতৈৰিশেষণৈশচন্দ্ৰনিষ্ঠস্তাপ্ৰস্তুতস্ত৷ তস্য কম্তচিদ্ধর্ম- 

বিশেষস্ত প্রতীত্য| কিং সমাসোক্িনামালঙ্কারঃ, কিং বা তয়ৈব 

চন্দ নি্ঠ-তাদৃশধর্ম-প্রতীত্যৈব তথাবিধস্ত চন্দরনিষ্ট-তাদৃশধর্ম- 

বিশিষ্টস্ত সাধোৰ্দেহনি্ঠ-ক্গীণত্বাদি-ধৰ্ষস্ত এস্বতস্থ৷ প্রতীত্যা 

অগ্ৰস্তৃতপ্ৰশংসেতি নিশ্চয়াভাবাদানশ্চয়মঙ্করে| জেয়:। যত্তেতি 
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ত্র সাধকতা কিংব| প্রতিকুলত| স্ফুটতয়| স্কুরতি, তত্র 

একতরালঙ্কারস্ত নিশ্চয়ান্স অনিশ্চয়-সঙ্করঃ ॥ 

৩১২ | এতৈরেৰ রদনছ্যোতৈদন্তকিরখৈরুপচিতং শোভ।- 

তিশয়ং প্রাপ্চং স্মিতং দৃশোর।মোদজনকম্। মুখচন্্ন্ত জ্যোৎস্ন। 
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যন্রোপমানোপমেয়যোদ্বয়োরতিশয়াভেদাদ্ ভেদজ্ঞানং ন 

ভবতি, তত্র র্ল্পকালন্ধ৷রঃ। অত্র তু গ্রধানতয়া নিদিষ্ট; স্মিত- 

রূপধর্মোংনুকূল্ত| মুখ এব বৰ্ততে, ন তু চন্তে। অতঃ স্মিত- 

রূপধর্মেণ মুখচন্দ্ৰয়ো ্ভোদজান|ন রূপকম্, কিস্তেকাংশেন যথা 

কথঞ্চিৎ সাদৃষ্ঠ।দুপমালক্ক।র এব ॥ 

৩১৩। অন্ত চন্রস্তাভীরুতাপি চ তব মুখরূপে চন্তে 

সতাত্র মুখচন্দ্ৰয়ে ্ ভেদাস্ফ.ৰ্ত্য। বূপকালঙ্কার এব । অন্যে মুখ- 

ভিন্নশ্চন্দ্ৰ উদ্গত ইত্যত্র মুখচন্দ্ৰয়োরত্যন্তাভেদান সাদৃখ্যম্, 

অতে| নোপমালঙ্কার: | সংজ্ঞা সমগ্জ্ঞানরপা। স্ত্রী শান্তজঞ- 

রূপং ভাস্করং ূর্যং ত্বামালিঙ্গতি। অত্র শান্তজ্ঞস্থধয়ো রূপক 

মেব, ন তুপম| ৷ শান্্জঞরূপপতিসদূশে সতীন্তরীণামালি্বনমন্- 

চিতমিতি সাদৃশ্যাভাবান্নোপমালক্কারঃ ॥ 

৩১৪ | অকৃশমানন্দং মহীনন্বমূ॥ ত, 

৩১৫ অপর ইতি পূৰ্বে৷ভ্-সঙ্ধৱা|ডিন্নঃ সঙ্কর ইতি। স 

সন্বরস্ত্রিবিধঃ ॥ 
৩১৬ | সন্ধাকালে পূৰ্বদিশঃ সকাশাদুদ্গচ্ছন্তং চন্দ্র 

ব্ণয়ৃতি--শৈবালেতি ৷ হরিহরিৎ পূর্বদিক্, সৈব সরসী তন্তু! 

রসেভ্যো জলেভ/শন্দ্ররপে। হংস উন্নমজ্জ ৷ আদৌ চিরং 

কালং ব্যাপ্য সরোবরজলে নিমগ্ন পশ্চাত্স্মদুদ্গত ইত্যৰ্থ:। 

অন্যে। হংসঃ শৈবাল-মুণ।লাভ্যাং শোভিতঃ সন্ সরোবর, 

দুদ্গচ্ছতি, অয়ন্ত শৈবাললক্ষণং শৈবালম্বরূপং বিলক্ষণ- 

লক্ষ চন্্রনি্ঠকলম্করূপচিহং তস্ত লক্ষ্মী; শোভা যন্ধ৷ তথাভূতঃ 

এবমুদ্দগুরশ্যয় এব বিসগগুনং মৃণালসমূহন্ডেন মণ্যুমীনশ্চন্দরঃ ॥ 

৩:৮, ৩১৯ | চিত্রমিতি। অত্র শৰ্দালঙ্ধারে চিত্রং চিত্র- 

কাব্যং চেদ্গণ্যতে, তদ! চিন্র্ত বহুত্বেহপি চিত্রত্বরূপেণ 

এক্যমেব বিবক্ষিতম্। অত একাঙ্কস্থৈব বুদ্ধিৱিত্যাহ-- 

মুনীতি ॥ (৩২০-৩২২). 

৩২৩-৩২৫ । রসবদিতি_তে চতজো রসালঙ্ধারাঃ 

পূর্বোক্ত-দ্বষ্টালঙ্কার দিয়া জেয়াঃ । অন্টো রমবত্সমাহিতোৌ৷ 

অন্তেতলঙ্কারেষু জেয়ৌ। এতেষাযলঙ্কারাণামুদাহরণে সম্ভবে 
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সতি এতে রসালক্কারাঃ শব্দার্থালঙ্কারাভ্যাং সহ সংসুষ্টৌ 
সত্যাং বহবো ভবস্তি। বৈফল্যমপুষ্টাৰ্থত্ম্, বৃত্যযোগ্যতা 
প্রতিকুল-বৰ্ণন্যাসঃ, প্রসিদ্ধিবিরুদ্ধত্বং স্পষ্টমূ ৷ 

৩২৬ ৷ অস্থ্রবধানস্তরং দেবানাং গ্ৰীকুষ্ণে ভক্তিমাহ-- 

ঘন্বমিতি। বৃন্দারকাণাং দেবানাং নন্দদ্বৃন্দং সমৃদ্ধিমান্ 
সমূহঃ! দেবানাং তাদৃশবৃন্দং কীদৃখম্? দুন্দুভীনাং যুগলং 
যুগলং বাদয়ং; তথা চ এবভুতং দেবানাং বৃন্দং হর্ষে২- 

কর্ষাৎ নন্দস্মুচুং ববন্দে। নাকমাকন্দবর্ষৈঃ স্বৰ্গস্থামফলানাং 

বর্ষে: সহৈত্যপুষ্টাৰ্থত্বেন ব্যর্থোহয়ং প্রয়োগ: । ইন্দুকুন্দছাতীনা- 
মিতি প্রয়োগোহপি সর্বেষাং দেব|ন৷ং, শুত্রত্থাপ্রসিদ্ধা। ন 

সম্ভবতি, তন্মাৎ সীধুস্যন্বামন্দমন্নারবর্ষৈরিতি পাঠে ন্যাযাঃ। 

এবং সতি দেবৈর্যথ! দুন্দুভিবাদনং কৃতম্, এবং বন্দনং কৃতম্, 

তথ| গ্ৰীকষ্ণোপরি পারিজাতপুষ্পবৃষ্টিরপি কুতেতি ভাবঃ॥ 

৩২৭। ক্ষণীতি_-গ্ষণোইবসরন্তদ্বান্, তথ! চ স্্ৰীমণ্ডলৈঃ 

সহ বিহারে প্রাপ্তাবসর ইত্যর্থঃ ৷ বৃত্তিরমাধূর্যব্যকপদন্যাসঃ। 
অধযোগ্যত্বমিতি ওজোগুণা্বর্ণন্তাসাৎ ॥ 

৩২৮ | গাদত্রম়গতত্েন যমকস্ত যমনমূপরমে| দোষঃ। 
অপ্রযুক্ততয়েতি কেনাপি তস্তাপ্রযুক্তত্বাদিত্যর্থঃ ৷ 

৩২৯ | সমান! মানসহিতা রাধৈব সৌভাগ্যবিধে যোগ্য, 
সৌভাগ্যাধিক্যে মানশ্তাপ্যাধিক/ম্) অতোইস্তাঃ সৌভাগ্য- 
মপ।ধিকম্; মানোহপ্যধিকঃ| তত এবান্য। রমণী অনস্তাঃ 

সমা না ন। তত্র দৃষ্টান্তঃ__হীরকাণাং কিরণজালেন সহ 
মুক্তানাং কান্তয় সম| ন ভবস্তি | অত্র নিষেধার্থকে। না-শব্দঃ ॥ 

৩৩০,৩৩১] জাতিপ্রামাণাভ্যাং উপমায়৷ হীনতায়াং 
স্ দোষঃ| এবং জাতিপ্রমাণাভ্যামাধিকোহপি স:। তথা 
লিঙ্গাদীনাং ভেদেহগি সঃ| এবমসাম্যে চাসভ্ভাব্যে চ দোষ 
ইত্যর্। পুষ্পকোদণ্; কন্দর্পঃ॥ 

৩৩২। তব স্তনৌ হিমালয়-বিদ্ধ্পর্বতাবিব। এতয়োঃ 
পর্বতয়োর্সধ্স্থানং পাবনমিতি সত্যমেব; কিন্তু তয়োর্মধ্য- 
মস্তরং ভূরি, অনয়োঃ স্তনয়োস্ত অধপ্যন্তরং নৈব। এতেন 
শুনয়োঃ পরমনৈবিডামায়াতমিতি ভাব:। “আবী রত পুণ্য- 
ভূমির্ধ্যং বিদ্ধ্যহিমাগয়োঃ” ইত্যমরঃ॥ 
৩৩৩1 রোমমপ্তরী রোমাবলী। তথা প্রমাণাধিক্যম্ ৷ 
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৩৩৪ । তশ্ত কৃপন্ত জলোদ্ধাররজ্জুবৎ ৷ গুণাঁধিকা রাধিকা 
সখ্যঃ কল্পবল্লীব, অতো বচনভেদঃ ॥ ন 

৩৩৫। বলারাতিদ্লিগঙ্গনায়াঃ পূর্বদিশে! বথ্যাং মার্গং বিখন 

গীতবশ্মিশ্চন্্ৰো যথ| কুমুদ্বতীনাং মুদমাতনোতীতি বর্তমান- 
কালস্তথ! কৃষ্ণোইপি গোপিকানাং মুদমাততানেত্যতীতকাল 

ইতি কালভেদঃ ৷ কল্পবল্লী যথা ভাতি, তথা ত্বমপি ভাসীতি 

মধামপুরুষত্বেন কল্পবল্ল্যাঃ প্রথমপুর্লষ।হঁত্বাৎ পুরুষভেদঃ। গঙ্গ| 

যথা সদ, বহতি, তথ| কৃষ্ণে তব গ্রীতিবহত, আদিশব্দাদনু- 

মতিবিভক্তিরপি। বিততোইর্থরূপো! রশ্বির্যত্র, তথাভূতং কাব্য- 
চন্ত্ৰং গ্রথা!মি ৷ এব্মৰ্থরশ্ম্যোরপি কেনাপ্যংশেন সাম্যং নাস্তি ॥ 

৩৩৬। চন্দ্র ক্ষরন্মধু যথ| কর্ণয়োরিতি, উপমানস্ত মধু- 

ত্নোপমেয়স্ত বচসোইপি মধুত্বমারোপিতং ভবতি। তথা 

সতি মধুনঃ কর্ণানন্বকত্বমসম্ভবমিত্যর্থ:। তব বচোইতীব 

্বাছ্যত্বম়েতি প্রাপ্নোতি ৷৷ (৩৩৭), 

৩৩৮ | বিদ্যুদি্দরধনূর্ভ্যাং ভূষিতে| মেঘ ইব। অত্র শ্রী- 

কুষ্ণনিষ্ঠবিলোলহাররূপো!পমেয়স্তোপমান্পস্ত মেঘনিষ্ঠবলাকা- 
ধর্মন্ত হীনত্বা্র্মহীনতা। ক্ষণরোচিবিদ্যুৎ, বলাকা বকপংক্তিঃ। 
চামীকরাভং সুবর্ণাভম্ । অত্রোপমেয়ে গ্ৰীকুষ্ণে বিলৌলহার- 

পদাভাবাৎ, উপমায়াং বল।কারপ-ধর্মস্ত সত্বাচ্চ ধৰ্মাধিক্যং 
জ্ঞেয়ম্ ॥ (৩৩৯), 4 

৩৪০। হে কৃষ্ণ! মহারপ্ৈরিব গুণৈর্ভবান্ রত্বাকরঃ, 

অত্র রত্বশব্দো নপুংসকলিঙ্গঃ) গুণ-শব্দো! পুংলিঙ্গঃ। তথাপি 
তৃতীয়ায়াং পুংনপুংসকয়োরেকরূপত্বদ্রত্ৈ৪ণৈরিত্যেকাকার- 

ত্বম। হে রাধে! তব ব্যাহারং বচনমমুতমিব স্বাদুমহং 
বেদ্ধি। অত্রামুতশবে। নপুংসকলিলঃ, ব্যাহার-শব: পুংলি্:.1 
তথাপি দ্বিতীয়ায়ামমুতং ব্যাহারমিত্যেকাকারত্বম্ ॥ - 

৩৪১ | যথেতি যথা-শব্দঃ কেবলং সাধর্ম্যমাত্রবাচকঃ, ন 
তৃতপ্রেক্ষাঁবাচকঃ। তন্তাস্ত উৎপ্রেক্ষায়াস্ত ॥ 

৬৪২ চিত্তে ভ্রবতি সতি নয়নদ্বয়ং জলেন পূর্ধতে। 
অত: প্রিয়াপ্রিয়য়োশ্চিতনয়নে সংবাদচতুরে ইব। তথা চ 
যথ| প্রীত্যাপন্সয়োঃ সংবাদচতুরয়োর্সধ্যে একস্তানন্দং জ্ঞাত 
অন্টো হৃষ্টে| ভবতি, তথ! চিত্তন্ত প্রোত্যং জ্ঞাত্বা নয়নং 
অজলপূৰ্ণং ভবতীত্যৰ্থ: ৷৷ (৩৪৩), 

ইতি ভর জুবোধিহ্যামষ্টমঃ কিরণঃ।৷ ৮ 



ন্বমকিরণঃ 
অথ ল্লীতিনির্ণয়ঃ 

১,২। সা রীতি: কিংলক্ষণেতি রীতের্লক্ষণং কিমিত্যর্থ: ৷ 

কিয়ংপ্রকার| বেতি রীতেঃ কিয়ন্তঃ গুভেদাঃ সম্তবস্তীত্যর্থ; | 

প্রথমতো লক্ষণমাহ-রীতিরিতি | গুণহেতুকো গুণবাঞকঃ; 

এতদেবোক্তং গুণকিরণে-(৬২৯) “মাধুর্যাণাং ব্যৱক|ঃ জ্য- 

ধর্নাশ্চ রচনা অপি” ইতি। গুণ। মাধুধৌজঃপ্রসাদ! গুণ- 

কিরণে উক্তাঃ। বর্ণানাং রচন|বিশেষে। বর্ণবিন্যাসবিশেষঃ, 

রসানামন্তুকুলো যে! মাধুরধ!দিপ্ুণস্তস্। রোধ উদয়, স এব 

উপাধিঃ প্রয়োজনং যন্ত তথাভূতে৷ রচনাবিশেষ ইত্যর্থঃ। 

স বচনাবিশেষন্তন্ত গুণন্ত বিশেষবাধার্থমিত্যর্থ ৷ 

৩। অবৃত্তিরিতি ৷ বৃত্তিঃ সমাসন্তদ্রহিতং কেবলাসমস্ত- 

পদ্ঘটিত-বৰ্ণনমেবোচিতমিত্যৰ্থ: অনপবৃত্তিরিতি__অল্পপদ” 

ঘটিত-সমাস এবোচিতঃ ন তু বহুপদ-ঘটিত-দীর্ঘবৃন্তিরিতি 

ভাবঃ। সমস্তেতি--মাধুধৌজ!প্ৰসাধান্তয় এব গুণাঃ সমস্ত- 

গুণাঃ, কেষাঞ্চিন্মতে দশবিধ। গুণাস্ডেহপি মাধুৰ্য দিগুণন্ৰয়ান্ত- 

ভূৰ্তা ইতি গুণকিরণে উক্তম্ ৷ অতস্তন্মতগালম্বা দশ গুণ! 

অপি সমস্তগ্ুণ। ইতাৰ্থ: ৷ 

৪) হে রাধে! তব বচস| সম্ভাষণং তথা মনসা চ 

সম্ভাষণমর্ধমর্ধমেব | ইয়ং প্রকৃতিঃ স্বভাব এর, কিন্তু তব 

মদনমত্ততয়োঃ ক্ৰমে] নাস্তি_কুটিলাবলোকনাদে তয়োঃ 

কারণত্বাৎ। অয়ং ভাবঃ _মৃছিতজনোইধরন্থধাং পায়য়িত্ব 

জীবয়িত্মেব যোগাঃ, নতু কটাক্ষশরেণ হসন্তম্ ৷ এবঞ্চ তস্য 

জীবনে সতি পশ্চাল্লীলয়া কুটিলাবলোকনরূপশরপ্র
হারে কৃতে- 

হপি ন দোষ ইতি ক্ৰমত্তয়োর্ন'স্তীত্যাক্ষেপ উক্ত: ॥ 

৫1 অধুনা বৈদর্ভীলক্ষণে অথ নিষ্ঠ-সৌষ্ঠব-বৈশিষ্
টারূপ- 

অতিলালস। যন্ত৷ তথাভূতে নন্দ-ন্দনোইতিমঞ্জুনি মনোজ্ঞে 

কুঞ্জমন্দিরে ন শোভত ইতি। অন্ৰাৰ্থসৌষ্ঠবাভাবায় বৈদর্ভী 

ইত্যৰ্থঃ ৷৷ 
ঃ 

বিশেষণান্তরং দেয়মিত্যাহ-_ন কেবলমিতি। স্্ীভির্জনিতা 

৬৭ । রসাল মাঅন্তহ্ পাক এবোন্তর
কালে শোভাকরঃ- 

দি 

নেতরঃ, ন বার্ভাকুগাঁকঃ। বার্তাকোঃ গ্রথমদশায়ামেব সৌন্দর্য 

পরুদশা|য়ামত্ান্তবৈরূপাৎ,। স ন শোভাকর ইতার্থঃ। পূর্ব- 

পূর্বদশায়াঃ সকাশাদুত্তরোত্তররম্যত! সুন্দরতা যদি ভবতি, 

তদাজ্পাকঃ স্তাৎ। বিপরীতে পূৰ্বদশাত উত্তরদশায়ামস্থন্দরত্ে 

তদন্যকো বাৰ্তাকুপাকঃ ৷ ‘রাধে ক্রমো| ন মদনস্ত ন বা মস 

ইতি চতুৰ্থণরণে রপালপাকঃ ৷ যগ্যেতাদূশ চতুর্থচরণ-স্থানে 

‘কোপক্ৰমে| = সহজ: কিমু কৃত্রিমো বা ইতি পরযুজাতে, 

তদা পূর্ব-পূর্বচরণাপেক্ষয়। চতুর্থচরণস্ত রমণীয়ত্বাভাবাৎ তস্য 

বার্তাকুপাকতৈব ! তশ্তা বার্তীকুপাকতায়। বিরনত্বমেব ! 

এবং সতি বৈদর্ভীলক্ষণে রসালপাকবৈশিষ্টামপি বিশেষণ 

দেয়মিতি জেয়ুমূ। 

এবমস্তা বৈদর্ভ্যাশ্ছন্দোংগীতি ; তথা চ বৈদরভীলক্ষণে 

বসন্ততিলকোপেন্দ্রবজ্রাদিবৈশিষ্ট্যমপি বিশেষণং দেয়মিত্যর্থ:। 

বসন্ততিলকোপেন্দরবজয়ো রুদাহরণমাহ-_-এতানীত্যাদি ॥ 

৮ | ভূতলে কতি বাগ্সিনঃ প্রশস্তবচনযুক্তা ন স্তি, 

অপি তু সন্তোব। :বং হিতপ্রিয়োক্তয়ঃ সৰ্বে ন ভবস্তি, 

অপি তু ভবন্ত্যেব কিন্তু পরং কেবলং পিক! এব পঞ্চমং 

রুবন্তি। অয়মচস্বারঃ ক্লীববদ্ব্য্থং ভাতি। তে পিক! এব 

পঞ্চমগানে খ্যাত! ইত্যৰ্থ: ৷ 

৯ | হে ইন্দুমুখি! মেঘ ইব মেছুরঃ জিগ্কঃ কোইয়ং 

গহনবনং গাহতে ৷ এবমীহিতং বাঞ্ছিতমর্ধমর্ধং যথ| স্তাত্তথ| 

ঈহতে চেষ্টতে ৷ k 

১০ | মেঘমিব সিঞ্চং নবং নবং যহস্তেজঃস্বরূপং বস্তু 

বয়মুপাম্মহে | কথজু হম? কমলগঞ্জি-নয়নং মুগ্ধং সুন্দরম্ । 

অন্লাত্তেতি-_বসস্ততিলকাদি ভিন্নে ছন্দসি বৈদর্ভী ন 

চমৎকরোতি | গভ্ণী বৈদর্ভী সীতা ইব, তথা কামকু 

কক্সিণীব রসময়ী ক্ষুরুতি। অত্র ছন্দোদোষাদের ন বৈদর্ভী। 

_ এবং ছন্মসোংসুকুলত্বং গৌড়ীরীত্যামাহ-
-যথেতি। গাড় 



৮৬ 

যথা স্কাতথোপণুঢো ুপত:৯ প্রকটহঠসমূহবূপগর্বে! গর্ভে যন্তা- 
স্তথাভূতা ইব ৷৷ (১১). 

১২। মানিনীং শ্রীরাধিকাং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ আহ--হে 

কাস্তে । রাধাহ-_কাং প্রতি তব সম্বোদনম্ ? শ্রীকৃষ্ণ আহ = 
_ ত্বাং প্রতি শ্রীরাধিকাহ-_জ্ঞাতমিতি ৷ কান্ত। কমনীয়া 

ভবতি, প্রিয়াপি ভবত্যতো ময়ি কমনীয়তানগং সম্বোধনং 

কিংবা প্তিয়ত্বাহগম্ ? ঠীকুষ্ণ আহ-_তাৎপর্যমিতি। পুনঃ 

প্রীরাধাহ_ন ন নেতি। অহং সা কমনীয়! ন, তব প্রিয়াপি 
ন। ঠীকুষ্ণ আহ--অসৌ কমনীয় প্রিয়া কা? শ্রীরাধাহ__ 

যেতি। গ্রীরু্ণ আহ হৃদয়ে ইতি ৷ 
১৩। নিষ্রাক্ষরাণাং বিন্যাসে! যত্ৰ, দীর্ঘ। বৃত্ত 

এবছুতা গৌঁঢ়ী ওজস| গুণেন যুত', তথাচপ্রাসবহুলা বা 

ভবেং। অত্র বাশৰো বিশেং্ণসমূচ্চযবোধকঃ, ন তু বি- 

কল্লার্থকঃ। তেনেতি মাধুর্যাদি-গুণত্রয়াণাং মধ্যে যন্ত গুণস্তা- 

হুকুলোইগ্রাসে! ভবতু, তস্তাইপ্ৰাসন্ত ৷ 

১৪ । অনঙ্গেতি। রাসং গংঃ স হরি: কথস্তূতঃ ? 
কন্দপরযুদ্ধাসঙ্গে জঙ্গমো ভঙ্গিমা ইব। পুনঃ কথভূত:? সঙ্গীতে 
'রজিণো যা ব্ৰজহুন্ম্স্ভাসাং সঙ্গী | অত্র নিষ্টুরাক্ষরাণাম- 
ভাবান্ন গৌড়ী ৷ 

7 ১৫ অধুনা ভীষ্মেণ সহ যুদ্ধে প্রাপ্তপরাভবমজুনং বীক্ষ্য 

ক্রে।ধেন ভীম্মরধার্থং শী্ৰঃ গচ্ছতঃ গীকনফ্ণস্তা ধাবনক্রিয়াং 

বর্য়তি--বন্নদিতি | ধারাধরে! মেঘন্তত লাস্তামলঃ গ্রীরফো 
ধাবন্ সন ভ্ৰাজতে। ধাবনক্ৰিয়ায়| বিশেষণন্ৰয়মাহ--বল্পন্ 

চাঞ্চল]ং প্রাপু,বন্ বন্তবত'সো মনোহরং কর্ণভূষণং শিরো- 

= কিলক যত্ৰ, তদ্যথা স্তাতথ!। অবেতাস্যাকারলোপঃ| পুনশ্চ 

ধারনলীলয়া বন্ধুরা উন্নতা য| কন্ধরা তশ্তা অঞ্চলে চলন্ 

= যত্ৰ, তদ্যথ| স্যাত্তথা। পুনশ্চ ধৃত কম্পিত| 
ং যথা স্কাত্তথা। টি কথজভূত:? অংসাৎ 

শ্রীশ্রীসুঢোখিনী [ নবমকিরণঃ ১০-১৯ 

ভ্রমরাস্তেঘাং মালায়াশ্চাঞ্চলোন একত্ৰ স্থাতুমসমর্থানাং ভ্রুত)। 

মালয়! সহ ধাবনেন লম্বমানানাং পুষ্পাণাং খুলিভিরী দ্ধ ষরঃ, 

পুনশ্চ পর্বতধর:| ইয়ং গৌড়ী বৈদর্ভামার্গপতিতা বৈ 
লক্ষণঘটকীভূত-বিশেষণ-বিশিষ্ট৷পীত্যৰ্থঃ ৷ 

১৬। রাধয়! কৃষ্ণোহন্বরপ্ধি, রাধা জীকুষ্ণমন্তরক্তং চকারে- 

তাৰ্থ:৷ অতঃ কয়া সখ) নিরাতঙ্কয়া নিঃশঙ্কয়া ন জাতম্ ? 

পি তু সর্ব: এব সখো| নিঃশঙ্ক। বভূবুৱিত্াৰ্থঃং। &ীী- 

কৃষ্ণে! র।ধায়ামনুৱক্তো ভবিষ্যতি ন বেতি পূৰ্বং সখীনাং যা 

শঙ্কা আসীত, সা শঙ্কাঃধুন| গতেতি পৰ্ধবসিতাৰ্থ্য। রাধয়। 
কথজুত্য়া ? বাম্যং ত্যক্ত] দাক্ষিণ্যে উৎস্থকয়।। পুনশ্চ 

প্রেম্ণা হেতুন| গতালীকয়। নিষ্কপটয়৷। পুনশ্চ লীলা রূপধ্বজন্ত 

কেলিপতাকয়া। পুনশ্চ কৃতং কং সুখং যয়া তথাভূতয়া। 

পুনশ্চ চিচ্ছক্তিরেব কৌমুদী তস্তা রাকয়া পূর্ণচন্্রম্বরূপয়|। 

নবকয়! নবীনয়া, স্বার্থে কঃ।-লাবণ্যস্ত বাপ্যে|,যস্তা ইতি 

বহুত্রীহৌ হৃম্বত্বনিষেণঃ ৷ 

১৭। সমস্ততঃ সর্বত্র লকারাদিভি্মুদুলৈবর্ণৈধত্রোৎকটং 

শৈথিলাং স। লাটী রীতি: | অনুপ্ৰাসানাং মিলা 

যত্ৰ তথাভূহা ৷৷ _ 

১৮ | ললিতা আলিৰ্যস্ত| স| রাধা চঞ্চলালকাস্থ ললনান্থ 

মধ্যে শ্রীকষেন সহ লীলাবিলাসৈলুলিতা মৰ্দ্বিত৷ সবাপেক্ষয়| 
অতিশ্যলালাবিল।সবতীত্যর্থঃ | অতোহলমতিশয়েন ললামং 

সর্বাসাং শিরোরত্মূ। এবভতা রাধ৷ জলকেলিকলয়া হেতুনা 

অনিলেন চঞ্চলায়| লবলীলতায়৷ মৃদুলতাং ললো গৃহী তবতী ৷৷ 

১৯। লাট: কোমলঃ, তথা চ কোমলবর্ণানুপ্রাসেইপি 

তথা শৈথিল্যং জেয়ম্। ঈবাদ্বকসিহারবিন্ধতুল্যবদণায়া রাধায়। 

ব্দনারবিন্দসৌন্দর্ধকামনাবিশিষ্ট ইব শরৎকালীনচন্দ্র আকাশ- 

বাসরূপ-তপসা সহ ধূমস্ত পানমিব বিধতে। কথভূতং তন 

লগণম্ ? কলঙ্করূপচিহ্নং অল্লহ্ষণন্ত তংস্বরূপস্ত । তথা চ চন্ত্ৰঃ 

স্থনিষ্টকলক্কচিহ্ন্যাজেন ধূমপানরূপং' তপশ্চকারেত্যথ:॥ 
হত শি নবমঃ-কিরণঃ | ৯ ॥ 



দশম-কিরণঃ 
অথ দোষ-নিণয়ঃ 

১-৫ এস্মিন্ কাবাপুরুষে স শ্রবণকটু ভাদিরেব দোষ, 

ন পরঃ। তক্মাদন্তঃ ক্ষুদ্রতরদোষে। ন দৌষে। ভবতীত্যৰ্থঃ। 

ইতি প্রথমকিরণে উদ্দিষ্টস্ত দোষণ্য লক্ষণোদাহরণে দর্শয়িতুং 

দৌষকিরণমার ভতে-_নন্থিতি । ক।বাপুরুষন্ত রস এবাত্ম।, 

তস্য কথং স্থগনমিত্যৰ্থঃ। তত্তদিতি--শব্দাৰ্থাশ্ৰয়েণ দে!ষেণা- 

স্বাদপ্তৈব সঙ্কোচ: ক্ৰিয়তে, ন তু শব্দ স্বার্থস্ত বেত্যর্থঃ। 

তথ| মতি দোযস্ নিকৃষ্টলক্ষণমাহ__যেনেতি | সচ দোষশ্চ 

দ্বিধ৷ নিরূপাতে-_যত্রেতি। দোষগ্োৎ্কটত্বে সহৃদয়ানাম- 

সহিষ্ণু, স যাব্দাক্ষদাপকর্ষকঃ, দোষন্তাল্পত্বে সহদয়ানাং 

যত্ৰ সহিষ্ণুতা, তত্র স যংকিঞ্চিদাম্বাদাপক্ষকঃ ৷৷ 

৬,৭ | সমাসতঃ সংক্ষেপতঃ শ্রুতিকট্যাদিদোষাণাং যোড়শ- 

ভেদানাহ-_-তে যথেতি ৷ ব্ৰীড়েতি অশ্রীলৎ ব্ৰীড়াদায়ি, তথ| 

জুগ্ুগাদায়ি, তথামঞ্জলদায়ি। ইতোবংক্ৰমেণ ত্ৰিবিধমিতাৰ্থ: ৷ 

৮ | স্তনদ্বয়মিতি। যদ্ যন্মাৎ্ড কঠোরস্ত হৃদয়শু শিষ্যমত 

ইদং স্তনদ্বয়ং কঠোবত্বং বিভর্তীত্যর্থ: ॥ 

৯ | হে দেবি রাঁধিকে ! অক্থৈঃ সমং তব সমত্বং কিং 

ক্রমঃ । যতোহপরাং ব্রজঙ্ুন্দরীং বয়; কর্তৃ বৈদঞ্ধামধ্যাপয়তে, 

তৃত্ত বয়োইপি বিদঞ্ধতামধ্যাপয়সে ৷ অধ্যাপয়ত ইতি বিশেষ- 

ভৃত্রবলাৎ “পরস্মৈগদেহপ্ৰাপ্তে আত্মনেগদং চুতস-স্কৃতি। 

তেনেতি--তদ্বয়ঃ কর্ম এতদ্বৈধপ্যং ত্মধ্যাপয়সি ॥ 

১০1 হে ললিতে ! ত্বং সরসস্তভ়৷গণ্ড বনস্ত চ শোভাং 

বিভর্ষি। তড়াগস্ত শোভামাহ-মদেন মেছুরং শিগ্ধং যথ| 

- স্তাত্তথ৷ ত্বং হংসীব হংসি গচ্ছসি। বনস্থয শোভামীহ__ 

হরিণাঙ্গনেত্যাদি ॥ = 

১১ ৷ বৃক্ষাণাং শীনবৃদ্ধৌ তথ! অকালে [ৰ 

চ. রূ!রণয়ৌষধবিশ্খেষে। "দহৰ: । তথাচ পাদপদ্বে। দো হুদ 

রূপদেবতাবিশেষঃ ৷ যস্য পাদপন্নস্তাঘাতাত ॥ 

১২। কাচিন্ানিনী মানভগাৰ্থবনাগত্স্থ ঠীকুষ্ণহ্য বক্ষং- 

স্থলে সভোগচিহং দৃষ্ট। সক্তোধমাহ-সলাক্ষেতি | তব বধ... 

শোণিতমরুণিতং সং আভাতি। তত্ৰ দৃষ্টাস্বঃ--ফুল্লকোকনদস্য 

রক্তাংপলন্ত শ্রেণী যত্র তথাভূতো দ্যুমণেঃ স্থতায়| ষমুনায়|, 

হৃদ ইব। তথাপীতি-_শোণিতপদস্ত প্রসিদ্ধেন রক্তার্থত্রেনা- 

প্রসিদ্ধোহরুণিতার্থে। ব্যাহন্যতে ৷৷ 

১৩) প্রাণেশ্বরী শ্রীরাধিকা, তস্য জীবিতবল্লভো! যং 

যস্মাত্বং ভবসি ৷ অনেনৈব তব গুণ! উহিতাস্তকিতাঃ ৷ কিন্তু, 

তব দেষোইপায়মন্তি, যতঃ কুলাঙগনেত্যাদি ॥ _, 

১৪। মথুরাস্থঃ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকাবিরহেণ ব্যাকুল: সন্ 

স্বগতমাহ-_মমেক্ষণস্ত কৌমুদীরূপেয়ং রাপিক। যন্তাং নিশি 

উদ্দিত, সা নিশা অন্ধকারোইভবং | তশ্য| বিরহান্ধকারেণ 

গহনো নিবিড়! যেহভূহং, স মগ বাসরঃ গ্রকাশোহভূৎ ৷ 

কদাচিরিক্রিয়াণাং বুভ্তিলোপরূপলয়ে। ভবতি: চেত্রদা ক্ষণং 

বিরহগীড়ায়। অপি নিবৃত্তির্ভবতি, সোহপি ন সম্ভবেদিত্যাহ 

_ তদ্রপেতি। ব্ৰজে তিষ্ঠতে| মম তশ্া রূপ-স্মরণমাত্রেণ 

ইন্দ্ৰিয়াণাং লয়: কদাচিজ্জ'তঃ, স লয়ঃ সম্প্রতি মূৰ্ছনমভূং। 

জরাসন্ধেন সহ যুদ্ধোগ্যমাছ্ানেকবিষয়ে সদেন্দিয়াণাং বিক্ষেপ 

এব তিষ্ঠতি, কথং লয়: সম্ভবতীতি ভাবঃ। অত ইতি-- 

সা জ্যোতৎ্স্নাবতী৷ নিশ। তামসী অন্ধকারবহুল| অভূৎ। রাধা! 

বিরহান্বকীরগহনা যা নিশ। সা জ্যোৎ্স্নাবত্যভবৎ ॥ 

১৫। ভ্ৰমেণ স্বীয়গী তবসনং বিহায় বিপক্ষায়। নীলবস্ত্রমন্্ে 

নিধায় মানভঙ্গার্থমাগতং শ্রীরষ্ণং কাচিম্মানিনী সাকৃতমাহ- 

__বলদেবস্ত পরিখেয়বন্তং ভক্ত্যা যদি স্বীয়াজে করোধি, তদা 

তম্য হলমপি পাণৌ কথং ন করোষি? বর্ষীয়সি জোষ্ঠে- 

ভ্রাতরি। ধরগস্তরেতিস্ম্তদ্যখা, বরং মূষলাঘাতোহপি সহঃ, 

নতু বিপক্ষরমণীবস্ত্ৰধাব্িত্বমিতি ধ্রনিঃ 0. +-১- ত 

১৬ হে. সুজ! তব: মুখ শশী৷ চক্র নিলি 

নগর্সম্বন্ধিবাচকঃ, তথা! নাগর-শব্বোইপি। অত উভয়ে” 

বেকাৰ্থত্বাস্৷গিরাদি-শক্দো গ্রাম্য এব্॥ = 

_ুমশান্ধরজলকো রম আযাশয়ে ডি \ পচামানাখয়ে 

টিন পা সরবত 



৮৮ ৃ নী্ৰীস্তৰোবৰিনী 

সতি কিংবা পক্ধাশয়ে সতি যাতি। কণ্চিদ্ রস আমাশয়েইপি 

যাতীতি বৈদ্যকশাস্ত্রে কথিতম্। অয়ন্ত প্রেমরস আশয়ে 

আমে সতি ন যাতি, এবং পচ্যমানে সতি ন যাতি, তথ। 

পক্কেইপি সতি ন যাতি ॥ 

১৮। যস্ত৷ কৃষ্ণস্য যোগে বিয়োগে চান্তা'দৃশ-লাবণ্য।দয়ে! 

ভবস্তি, স গীকনষ্ণস্তব৷মুবৰ্তাী। অতন্তন ভগং মাহাত্মাং কিমূ 

বক্তবাম্। এবং যোপ্যাদি-শব্দোংপি, কচিন্নাপি ব্রীড়াকর: ॥ 

১৯ বিশ্-শব্দো বৈশ্যবাচী, তথ! বিষ্শব্দোহপি ৱিষ্ঠ|- 

বাচী | অতপ্তালব্যশকার-মূর্ঘপ্তযকারয়োর্ভেদেন বিশ্বিষো- 

ভিন্নপ্রকৃতিকত্বেইপি প্ৰথমায়া একবচনে উভযয়| থিড়িত্যে- 

কাকার এব প্রতীতিরিতি জুগুগ্সাকরম্ ॥ 

২০% | রজ ইতি। কাপি ব্রজহবন্দরী পুষ্পন্ত রজে| মমাক্গি- 

লগ্নমিত্যুক্ত। পীড়াং তথা অভানৈষীৎ, পীড়াভিনয়ং তথ| 
কুতবতী, যথা মুখস্ত) বাযুং দদতা মুকুন্দেন তদ্রজ উনস্ত 

দুরীকৃত্য স| ব্রজহন্দরী চুচুম্বে ॥ 

২১। হৃদয়বন্ধোঃ শ্রীরুষ্ণস্য শোক: কুকুলস্তষাগ্িরত 

এবাতিতীক্ষঃ কিমপি মন্দং মন্দমেব জলতি, অপিতু সর্বাণ্যেব 

মর্মাণি দহতি | কিন্তু তস্য প্রিঘ়জনানামালোকে সতি ‘এক্’ 

ইতি কত! মহান্ দীপ্তে। ভবতি। তেনেতি_প্রিয়বিরহ- 

রূপতৃযায়ির্নোচ্চৈঃশিখঃ কিমপি মন্দং মন্দং জলতি| এবং 
শ্রীর্ণগ্াদর্শনস্থলে গ্রীকষ্ণন্ত নাশ ইতি প্রয়োগে! ন কর্তব্যঃ॥ 

২২|-ভ্রীরুষ আহ-__হে প্ৰিয়ে ! যমুনাপুলিনপ্লাবি তথ| 

চ তরঙ্গসহিতং কাঞ্চনং ছ্োোততে, তে তব শ্বেতবস্ত্যুক্ত- 

শ্ৰেণিগত৷ স্থরতজ্রস্ত! শ্ঠ।মবর্ণ| বেণিরিব। দোষান্তরঞ্চেতি 

-কাঞ্চনমিতিশবে। নপুংসকঃ, বেণিরিতিশব্দঃ স্ত্রীলিঙ্গ: | 

অত উপমায়াং লিঙ্গভেদরূপো! যে। দে।ষ:, সে|ইপ্যত্ৰ পক্ষে 

নাস্তীত্যর্থঃ ॥ 

০২৩] কাঞ্চনপ্ত কনকাৰ্থত্বেন নার সু্রচ্ছত, ইত্য- 
পরিতুস্তক্নাহ-_যুথা বেতি।. অত্র জলাঞ্চমস্তার্থস্তাপ্রসিদ্ধত্বাৎ 

_নিইভার্থত্বমেবেত্যত্ত- আই--যথ] বেতি | ললিতা শ্রীরাধাং 

প্রত্যাহ-কৃষ্ণো রাখাবশরর্ভীতি কীত্তিবদনাদ্বদনং : গতা 

সতী একস মুখ সা মূখচন্তে পদমাস্পদং৯ কৃত্ব। সর্বেষাং 
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মুখচন্দ্রে প্রযাতি | কীতিঃ কথস্তৃত1? স্তত্যা স্তবাৰ্হ৷, কিংবা 

স্বত্যা শুবেন সহ প্রযাতীতি সন্দেহঃ 

২৪। রাতোৌ বিকপিতানি নানী তি 

মুদ্রিতান্তেব সম্তীত্যত্র হেতুং শ্রীকুষ্ণঃ প্ৰিয়াং প্রত্য৷হ-- 

+ 'তবেতি। হে কমলমুখি! তব নয়নরূপচকোর্যোঃ পুচ্ছ- 

দেশাভিঘাতেন ব্যথিত! হৃদ্বৃত্তয়ো যেষাং তথাভূতানীব 

নীলোংপলানি দিবসে লজ্জয়া প্রকাশং ন দধতি। অত্র 

উৎপলান|ং দিবসে মুদ্রণে কারণং লজ্জা, তশ্াঃ কারণং 

প্রিয়ানয়নকত কং তেষাং 'নিজিতত্বমূ, তস্য বোধঃ পুচ্ছ- 

কচ্ছ।ভিঘ।তেতাদিন| ন ভবতি। অতঃ পুচ্ছকচ্ছাভিঘাতে- 

ত্যাদ্নিন৷ লক্ষণয়। নির্জিতত্ববোধে। ভবিষ্যাতি। তত্র নিজি তত্ব- 

রূগেহর্থে কশ্তাপি পদস্থ শক)সম্বদ্ধীভাবান্ন লক্ষণা ভবতি। 

যদি যথাকথঞ্চিৎ কষ্টেন শকাসন্বন্ধং স্বীকরোতি, তদ। কষ্ট- 

গমাত্বেনেয়' লক্ষণ। দুষ্টেতর্থ:। চকোরর্যাঃ পুচ্ছ।ঘাতে। নীলোৎ- 

পলে ন সম্ভবভীতি লঙ্গণ।ভাববীজং জ্ঞেয়ম্ | (২৫), 

২৬ ৷ যমুনেতি । কমলৈস্তন্মুখন্ত তুলনামগু,ং জলবাসরূপং 

তপে৷ দধে ॥ 

২৭| হে রাধে! তবায়ং কটাক্ষরূপে বাণো ন গোৌপ্পঃ, 

পুষ্পসম্বন্ধী ন। ন ব| ধন্লষে| নিঘ্নে৷ বশঃ, নাপি মৌর্বা। 

জ্যায়া বশ: | কিমমৃতরসেন দিঞ্ধে| লিগুঃ, কিংব| বিষেণ 

লিঃ, ত্বয়| সক্ৃনিমুক্তোহপি স বাণোহসকন্মুচ্যমান এব 

দৃশ্ততে। কন্দর্পস্তাবৎ পঞ্চবাণত্বেন গ্রসিদ্ধং। তব কটাক্ষরূপঃ 

ষষ্ঠো৷ বাণঃ কোহয়মনর্থকারক ইত্যর্থ;॥ 

২৮ | যেন স্বকৃতেন তব কক্ণালবভাজনমহং ভবেয়ম্, 
তত স্থকুতং কিঞ্চিদপি ন কৃতম্ ৷ অন্ত্রোত্তরবাক্যগত-যং- 

পদেন তৎপর্দাপেক্ষা নাস্তীতি ভাবঃ। অত্র নঞতৎপুরুষে 
উত্তরপদ প্রাধান্যাদ্বিধেযন্ত নঞোইপ্ৰাধান্যং দোষঃ। 

= কদাচিদ্বিরহজন্যোন্মাদেন চন্দ্রাদীন্ শ্রীরাধান্যবয়বত্বেন 

জ্ঞাত্বা দিধীর্ষগা ধাবন্তং শ্ৰীকৃষ্ণ প্রতি মধুমঙ্গল আহ। কৃষ্ণ- 

পক্ষে চতুৰ্থ্যাং চন্দ্র উদয়তি, ন রাধায়া মুখমণ্ডলম্ । এবং 

চন্দ্ৰোদয়াৎ তিমিরং স্থলতি, ন তশ্তাঃ কোমলনীলবন্ত্রম 1: 
হরিতাং দিশাং চক্ৰং সমূহে! হসতি প্রকাশতে, ন তস্তাঃ 

সখীসমূহঃ, ১ রাধা ন ভবতীত্যর্থঃ। অত্র নকারস্ত 

১ পা চর পি)” 
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প্রাধান্তাদ্গুণ এব, ন তু দোষ ইত্যর্থঃ। যত্ৰ নঞ্সহিত- 

সমস্তপবার্থন্ত বিশেষাভিধানমপেক্ষিতং ভবতি, তত্র নঞা 

সহ সমাসেইপি ন দোষঃ॥ 

২৯ ৷ অহে। আশ্চর্যম্, কিমিদং শ্ৰীকৃষ্ণস্বরূপমা্যং নীলং 

মহঃ কোমলাদৈঃ করণৈঃ স্ষুরতি । কথভূতৈঃ ? অমাজিতঞ্চ 

তৎ স্ুচিন্ণঞ্চেতি, তথা চ মার্জনং বিনৈব স্থচিক্কণৈরিত্যর্থঃ ৷ 

অভিযেকং বিনৈব ধোৌতোজ্জলৈঃ, অন্তলেপং বিনৈব স্থগন্ধৈঃ, 

নেত্রাণাং প্রকাশিক। য৷ কৌমুদী, তপ্যাঃ কন্দলৈরঙ্কুরস্বরূপৈঃ। 
তন্রপত্বগিতি__অমাজিতন্থচিক্ধণত্বমেব বিধেয়ম্, ন 

মার্জনাভাবো বিধেয় ইত্যর্থঃ ! অগীতেতি_মগ্যাদিপানং 

বিনৈব ক্ষীবাণং মত্তং কাদঘ্বং কলহংসমিত্যবাবপি পূর্ববৎ 

পানাভাবো ন বিধেয়ঃ, অতো। নঞ সহ সমাসে ন দ্োষঃ ॥ 

৩০। অনাসক্ত ইতি। অত্রাপ্যাসক্তাভাবে। ন বিধেয়ঃ। 

কিন্ত আসক্যভাববিশিষ্টকর্মকর্তকত্বমেব বিধেয়মিতি ভাঁবঃ॥ 

৩১ | অগৃর্রাকাজ্কারাহতঃ ; চাঁকাজ্কীভাব- 

বিশিষ্টশ্য পুরুষস্ার্থগ্রহণকর্তৃত্বমেব বিধেয়ম্, ন ত্বাকাঙ্কা- 

ভাবে! বিধেয় ইতি ভাবঃ। 

নঞ ইতি--যত্ৰ নঞঃ প্ৰাধান্যম্, তত্রাবিমুষ্টবিধেয়রূপ- 

দৌষাভাবেইপি দোধান্তরযাপততি, তত্র স এব দ্বোষঃ। 

তদেবাহ__গির ইতি । কিং গিরে। হরিতত্পরা ন, কিংবা 

হরিতৎপরায়াস্ত। গিরে| ন, কিংবা এত| গিরো ন ভবন্তি, 

যতে। হরিতৎপর! ইতি সন্দেহরূপে। দোষঃ। তেনেতি। অত্র 

হরিতৎপরত্বাভাবে! ন বিধেয়ঃ, কিন্তু হরিতৎ্পরত্বাভাব- 

বিশিষ্ট-বাক্যত্মেব বিধেয়ম্ । এবং হরিদর্শনাভাব-বিশিষ্টং 

দৃক্ত্বমেব বিধেয়ম্। অতো ন।বিমুষ্টবিধেয়দোষে। নাপি 

সন্োহ্দোষঃ ॥ 

৩২। আলীনাং শপথং বিন, এবং শ্রীকুষ্্য নমতাং 

বিন| ত্বং সন্মুখীনাম্ ইন! শ্রেষ্ঠ। নাসি, তথা চ পূৰ্বং সম্মুখীনা- 

মাকুল্যবতীনাং প্রিয়াণাং মধ্যে তং শ্ৰেষ্ঠা আসীঃ, ইদানীং 

তু তথা ন ভবসীতোষ এব কো ছুরাগ্রহ ইত্যর্থ:॥ 

৩৩। সমাংসদীনেতি। গবাং কুলং চারয়্তিগ্গোপবালবৃন্দৈঃ 

মহ কেলিলোলঃ শ্ৰীকৃষ্ণে বো যুম্মান্ পুনাতু | গবাং কুলং 

কথসূতম্ ? সমাংসমীনাবলিঃ প্রতিবর্ষগ্রস্থত৷ গোশ্রোীর্ঘ 

তথা 

শ্রীশ্রীস্ঢৰোখিনী ৮৯৩ 

তথাভূতম্। “সমাংসমীনা সা প্ৰোক্ত! সুতে য| প্রতিবৎসরম্” 
ইতি শব্দার্ণবঃ। KE 

ন কার্ধং কিন্তু স্বতঃসিদ্ধং মিত্ৰম, ভবস্ত পত্নী ভবানী, 

তন্তাঃ পতিরিতি ভবভিন্নোপপতিবোধে| জায়তে ইতি, 

বিরুদ্ধমৃতিকৎ। এবং রমণশব্দোহপি উপপতিং বানক্তি। 

অতএব রাধারমণ ইত্যাচ্যতে, ন তু ক্লক্মিণীরমণঃ। তেইপি- 
প্রিয়তমাদয়োহপি তথ! বিরুদ্ধমতিকৃতঃ। ওুচিত্যাৎ কবি- 

প্রযুক্তত্বেনোচিতত্বাৎ ৷ 

৩৪ । গ্রচক্রমে ইতি । অসৌ রাধিক! শ্রীরুষণে স্ববিক্রমস্ত 
বিক্রয়ে। বায়ে৷৯ যত্ৰ তথাভূতং রতিচক্রং বিপরীতসঃযেগ- 

সমূহং প্রচক্রমে ৷ অক্ৰম।দিতি--অক্ৰমং স্বক্রমবিরুদ্ধং পুরুষ- 
ক্রমমারুহোত্যর্থ ৷ ল্যবলোপে পঞ্চমী। রাধা৷ কথস্থৃত|?; 

স্মুনিষ্ঠুৱং যথ| স্যাত্তথ| তং নিক্ষিপ্তং কটাক্ষসৌষ্ঠবং যয়া. 

তা। শ্ৰীকৃষ্ণে কথভুতে ?. বিসংুলে পুরুষক্রমংরহায় 
স্্ৰীমংস্থয়| স্থিতে। শৃঙ্গাররসস্ত এতিকুলবৰ্ণত্বাৎ প্রকৃতরসস্ত- 

শৃঙ্গারস্তাননুগুণঃ। পরিবৃত্তো নিৰ্দূৰ্ষণিপদপ্ৰয়োগে মূলস্ত সমস্ত: 
শ্লোকস্যৈৰ নাশঃ স্তাৎ॥ ৰ 

৩৫ | পদে দোষাণামুদাহরণমুক্ত! বাক্যেইপ্যাহ-_বাক্য- 

ইতি। চাতসংস্কৃতাদিত্রায়াণামুদাহরণং পদ এব সম্ভবতি, ন 
তু বাক্য ইত্যাহ- চ্যুতেতি ৷৷ সু; 

৩৬ । হে প্ৰিয়ে রাধে! তব বন্মণে৷ দেহন্তানয়া mt 

কিরণেন অষ্টাপদস্ত সুবর্ণস্ত কষ্টম্। এবং তব তুণ্ডেন-যুখেন 

স্থধাষ্যরশ্চ্দরস্ত দৌষ্ঠবং দুষ্টতা, সৌঠববৎ দৌষ্ঠবমিত্যপি 

ব্যাকরণসিদ্ধম্ ৷ চল 

৩৭। দুশ্চ্যবন ইন্দ্র: গ্রষ্ঠোহগ্রেসরে! যেষাং তথ] সর 

জো্ঠো ব্ৰহ্ম আদিঃ প্রধানং যেষাং তথা ভূতৈর্লে খৈর্দেবৈধন্দ্য- 

মানে! বিধুঃ শ্ৰীকৃষ্ণে! যুম্মাকং শাতং সুখং রাতু দদাতু, দুদ্কৃতং 

্যতু কুষং করোতু, নাশয়ত্বিত্যর্থঃ। bs 
ইত্যমূরঃ ॥ ১ 

__ ৬৮ ৷ ক্ষমাদীন্ লক্ঘিনঃ শৈব্যাদয়ো ভগবতশ্চত্বাৱেহশ্ব: 

প্লবন্তে। তথ! হি ক্ষমা পৃথী, ক্ষমাধরঃ পর্বতঃ, নাস্তি অন্তং 

যন্তানন্তং ব্যোম, মকরধবজঃ সমুদ্রঃ। ক্ষমাশব্বঃ ক্ষ্ান্তিপরত্ে 

প্রসিদ্ধঃ। ক্ষমাং ধরতীতি ক্ষমাধরঃ ক্ষমী শাস্তজনঃ। শিবি- ' 

তথা 

১। ব্যত্যয়ে| (গ)। 
৷ ৩২১৭২ 

১২৭ 



৯৯২ শ্ৰীশ্ৰী সুূঢৰাখিনী 

রাজন্ত পুত্ৰ: শৈব্যঃ। ক্ষান্ত্যাদিভিরেতৈঃ প্রসিদ্ধৈরপ্রসিদ্ধাঃ 

পৃথ্যাদয়স্তথা ভগবতণ্চত্বারোশ্বা ব্যাহন্তান্তে ৷ ৰ 

৩৯ ৷ হরে; শ্রীকষ্ণস্ত বংসং বক্ষঃস্থলং তত্ৰাসন্নঃ কোঁস্তভঃ, 

এবং তস্য শয়ঃ পাণিস্তত্ৰাসন্নে| মহাব্ষ্টদায়কো নন্দকস্তম্নামা 

খড়াবিশেষঃ। এতো কৌস্তুভ-নন্দকৌ বো যুন্মাকং শাতং 

স্বখং রাতাম | মহারিষ্ট্হোৎপাত:, নন্দকঃ সমৃদ্ধিজনক:, 

“টুনদি সমৃদ্ধ” ইতান্মাং! বংসস্তণকে| গোবৎসঃ, শয়: 

শয়নম, এতৈঃ গ্রসিদ্ধৈ:) এতেধপ্রসিদ্ধাঃ কৌস্তভাদয়ো 

নিহতাঃ ৷ 

-_ ৪১ কোৌগ্তিন্যা রুকিপ্য। বিবাহে বিষ্ণুন্তন্দমস্ত গঢ়ত 

পর্ণানাং পক্ষাণাং পৃষদশ্বেন পবনেন ধাবিতাঃ কম্পিতা: 

কাশ্ঠগীকাস্তাঃ মহীশ্বরা রাজানো নিপেতুঃ | যথা বিষ্ণুরথশব্দো 

গরুড়বাচী, ন তথা বিষ্ণুস্তন্দনশব্দঃ ৷ 

৪১। বলক্ষে পক্ষে শুরুপক্ষে দিবসপরিণামে অপরাহ্ণ 

অয়ং শশধরশ্ন্দ্রো দিবিষ্ঠং যথ| কুষ্ঠ পৃথিবীস্থং কিরণকলাপং 

ন বিকিরতি, তথাপি দ্ৰষ্ট্ণাং জনানাং নয়নয়োঃ স্ুখদায়িত্ব৷দ্- 

ব্যোমসরস আকাশরূপ-শরোবরস্ত কুহ্থমং পুষ্পতুল্যঃ ৷ প্রোঠী 

শফরী মৎস্তবিশেষঃ, তস্তা বন্ধং ত্বকৃ। তথা চ.-সমূদ্ৰস্থ- 

মহাপ্রোঠীবন্কা কুতিশচন্্ঃ কুলেকস্ত পৃথিবীস্থলোকস্য প্রিয়তম: । 

অপরাহে চন্দ্রস্ত শোভায়া অভাবাৎ মত্ন্তস্ত বন্ধাকৃতিত্বং 

জেয়ম্ ৷ ৰ ও 

৪২ | যশোদাং প্রতি শ্রীনন্দ আহ-_খানেতি | বনাদ্- 
গোষ্ঠে শ্ৰীকৃষ্ণ আগতপ্ৰায়:। অদ্যাপি খানেত্যাদি তব 
গল্লচর্বণং ভল্লম্, অহ্মেব গ্ৰীকৃষ্ণস্তা ভক্ষ্য-ভোজ্য-সামগ্রী- 

সম্পাদিকেতি বাগ্ব্যয়ো বৃথৈবেত্যৰ্থঃ ॥ 
__8৪৩ | অন্নময়াদিপঞ্চকোষেভ্যঃ পবঃ; এবং বিশ্বাদ্যবস্থা- 

য়বিশিষ্ট-জীবেভ্যঃ পরস্তরীয়ো যঃ শ্রীকৃষ্ণ, স তে প্রাণ 

পতিঃ। অত্রেতি__অন্মময়গ্রাণময়-মনোময়বিজ্ঞানময়ানন্দময়া 

ইতি পঞ্চকোষাঃ) তথা জীবাত্মনে| বিশ্বতৈজসপ্রাজ্ঞা ইত্য- 

বস্থাত্রয়ম। তত্র জাগ্রন্দশায়াং জীবাত্মনো বিশ্ব ইতি সংজ্ঞা, 

গবপুদশায়াং তৈজস ইতি সংজ্ঞ।,, স্ৃষুপ্তিদশায়াং প্রাজ্ঞ ইতি 

সংজ্ঞ। বেদান্তশান্সে এব প্রসিদ্ধাঃ, নান্তাত্র ॥ 

২8৪3 অপানেন পানাভাবেন; পক্ষে, অধোবায়ুনা। 

[ দর্শমকিরণঃ ৩৮--৫২" 

তথা অমেহনেন মেহনং স্নিপ্ধীতৈল।দি-সেচনং তদভাবেন। 

পক্ষে, মৃত্রীসেচনেন ॥ 

৪৫ | তন্ত প্রবৃত্তি্বর্তা, তশ্ত উত্সর্গে দানন্; পক্ষে, 

বিড়,ত্সৰ্গ: ৷ কিন্বিতি__বাস্তশবাস্তথা বমধাতৃপ্রয়োগনস্তরং 

বম উদ্বান্ত ইত্যাদিপ্রয়োগান্তরঞ্চ ধ্বন্যাদৌ ন দ্রোষঃ। স্থ- 

কবিনা বাস্তৈরক্ষরমূ্তিস্বরপৈরুক্তফলৈঃ কবিতা গুম্ফিতা॥ 

৪৬। গোগীভিঃ সহ শ্রীরুষ্ণশ্ত জলক্রীড়াং বৰ্ণয়তি-_ 

স্তিমিতেতি । জলেন স্তিমিত-কোমল-স্থক্্রপরিপেয় বাস্তৈরুদ্বান্তা 

য! কাস্তানামূরুদেশ-পীনস্তন-জঘননিতন্থানাং কান্তিপারা, তস্তাঃ 

গ্রহারৈজিতমপি গ্ৰীকৃষ্ণং ভুঞজ্প।শৈঃ করণৈঃ কণ্ঠদেশমাবধ্য 

জলযন্ত্রাহরণখেলাং নাটয়ন্তি। “শৃঙ্বং প্রধানে শিখরে বিষাণে 

জলযন্ত্রকে” ইতি। ‘বিষং ম| বম, কিন্তু সংবৃণু ইতি পিত৷- 

মহেনোক্তম্ ॥ 

৪৭ | পক্ষে, পিতৃবনে শ্মশানে, জীবিতেশস্ত মস্ত, 

মঙ্গলক্ষয়ে মঙ্গল।ভাবে ॥ 

৪৮ | বিদ্বাদীতি। তথা বিদ্যায়! চ উজ্জলঃ, সুরালয়ে 

দেবগৃহে, স্ুরাচার্ষে। সনি অপরোইগীতি | স্থর|- 

লয়ে মদিরালয়ে ॥ 

৪৯ | সুর্ধোদয়েন প্রফুলিত-কমলানাং গহনং বনং কৃ 
কনর্পক্রীড়াজন্টনিদ্রায়াঃ সকাশাছুখিতা ঘ। যুবতিস্তস্ত। মুখ- 

শোভাং হরতি ৷ 'অস্তোদকুন্থমং মেঘপুষ্পং জলমিত্যর্থঃ, তন্মা- 

জন্ম যেষাং তথাভূতানি কমলানি ॥ 

৫০ শ্রীকৃষ্ণন্ত পদাস্তোজে নিহিত| জনানাঞ্চ ৮ 

দুধ্কৃতং শময়তি, সুকৃতং জনয়তি ॥ . 

৫১ | অধিকং সৌকুমার্যং যন্তাস্তস্ত। ভাবঃ সৌকুমাৰ্যত৷ 

সৌকুমার্যমেব, তত্তু এবংক্রমেণ সমাসে গুণীভূতমেব ৷ সমাস- 

গতত্বং বিনাপি বাক্যেইবিমুষ্টবিধেয়াংশত্বং সন্তবতীত্যাহ-- 

অসমাসেতি ॥ 

৫২। এতদেব সৌভাগ্যং মম পুনরিত্যন্থয়ে এতদিত্যস্ত 
বিবক্ষিতং বিখেয়ত্বং ন সম্ভবতি, পশ্চান্নিৰ্দেশাত। কিন্তু 

অন্গবাদরূপত্বমেব তস্ত জাতম্। অত: সৌভাগ্যমিত্যস্ত 
বিধেযস্থাবিমুষ্টবিখেয়াংশত্বমূ। “অনুবাদমনুক্তৈ,ব ন বিধেয়ং 

প্রয়োজয়েৎ” ইতি বচনাৎ্। তন্মাদস্মাকং পুনরিদমেব সৌ- 

তালে শব্দশভ্ত্যাহমেধ্যভোজনমেবোঁচযতে। _ যাতে। ভগমিতি পাঠে এতৎপদস্ত পশ্চান্নিৰ্দেশাভাবাদ্বিধেয়ত্ব 
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দিদ্ধমিতি ভাবঃ। অত্র বিখেয়ান্তরমপ্যাহ_স্থানে প্রকৃতি- 

প্রত্যয়-মর্যাদায়াম্, অস্মাকগিত্যত্র বহুবচনস্থাপি বিধেয়ত্বং 

জ্ঞেয়ম | অযমর্থ__মম একস্ত। অপি ত্রজ্জনমধ্যে লেখশ্চে্দা 

সধীসহিতান'মস্মাকং বহুৰীনামিদং সৌভগম্ | অন্তাস্মন্নিষ্ঠ- 

বহুবচনস্ত বিধানং তথা স্বমিষ্ঠেকত্বপ্তাপি বিপানং জ্ঞেয়ম্ ৷ 

৫৩। যঃ পুনঃ স্পর্শেন তব কুলং শীলং চ পুনীতে, 

আসৌ গীকনষ্ণ পুরতোহগ্রে বর্ততে। অত্র ঘ ইত্যগবাদঃ, 

অগাৰিতি বিদেয়ম্ । অত্র যন্তদোরত্যন্তপন্লিকষ্টত্বেনীসাবিতি 

পদমম্ববাদবদ্ভাসতে । 

' বৰ হীতিঁঘৰ তচ্ছন্দঃ প্রক্রগবাচী, তথা গ্রসিদ্ধবাচী, 

অথবা) অনুভূতার্থবাচী, তত্তৎস্থলে যচ্ছন্দাপেক্ষ নাস্তীত্যর্ ॥ 

৫৪1 চন্দনপবনেন শীতলে বৃন্দাবনে তথ| চন্দ্রিকা- 

সহিতায়াং নিশি, এবং যমুনায় রম্যে পুলিনে স পূর্বপ্রক্রান্তঃ 

শ্রীকৃষ্ণ উৎসবমাততান ৷৷ 

৫৫। স| অনুভূতা কান্ডিদূশামেকান্তরসায়নম্। সো” 

হন্ভূতো বাগ্বিলাসঃ কর্ণানাং সুধা প্রঅবণরূপঃ | তদ্বীক্ষিতং 

গ্রেমরসস্ত দুর্দিনং বর্যুকযেঘ-ব্বরূপম্ । এবভূতঃ কান্থ্যাদিঃ 

কদা পুণৱিন্দ্রিয়াণাং বিষয়ো ভবিষ্যতে । এবমিতি-_মস্মি- 

ন্নৰ্যে অগভূত্যর্থে ॥ 

৫৬ ৷ অধুন| মাথুরবিরহেণ ব্যাকুল শ্রীরাধিক। আহ-- 

তত্ৎসীমারহিতং ধাম গ্রভাবাদিঃ গৃহ-দেহ-তিট্গ্রভাব। 

ধামানি” ইতি; সমস্তমেব মর্ম ৰুম্তৃত। শোকে বিষাদাদৌ 

দিরুক্তির্ন দুষ্যতি ৷৷ 

৫৭ | ত্ৰৈলোক্যস্ত শোভারূপায়া লক্ষ্য মুকুটশ্যাসাধারণ- 

রত্বস্বরূপঃ শ্রীকৃষ্ণ এব সেবাঃ, যেন মুক্ত্যধিকং স্বকীয়পদং 

দীয়তে । তৎপরং বিনৈব স্বাচ্ছন্দোন শোভতে ৷ দয়োধত্তদো- 

রঈপাদানেহপি ॥ 

৫৮1 অথ যে পণ্ডিতাস্তে বাদিষু নিগ্রহং শিষ্বোধন গ্রহং 

কুস্তি, এতদ্দ্য়মেব তেষাং সাধ্যম মম তু তদ্দ্বয়ং সাধাং 

ন ভবতি, কিন্তু মন্মন এব মম বাদি। তথা হি “বে মনস্তং 

ভগবচ্ছুবণকীর্ভনম্মরণাদৌ ভিষঠ, বিষয়েষু সদা মা তি’ ইতি 

ম্দ্বাজ্ঞামস্বীকুৰ্বৎ সদ বিষয়েষু তিষ্ঠতি ৷ অতো ভগবচ্চরণা- 

আয়ণরূপব্লেন তন্মনে| জিত্বা শিল্প করিষ্যামীতি পশ্চাদ্- 

শৰীবীসুতবো খিনী ৯১; 

ভগবন্মাধুর-নামবীর্ভনাদৌ নিমজ্জনরূপা নুগ্রহং মনোরূপশিস্যে 

বিধাস্তামীত্যাহ-_ন বাদীতি। উভয়ায়িতরপস্ত বাদিশিঘু-. 

স্বব্ূপমনস উভয়ং নিগ্রহান্তগ্রহৌ মতং মম সম্মতম্॥ : 

৫৯ । অসাবিতি__অসৌ প্রক্রান্তঃ শ্রীরুষ্ণো গুণানাং, 

্ব্ণস্থানীয়ানাং নিকষ: পরীক্ষাপ্রস্তরঃ| হে রাধে! ত্বং গুণানা- 

মুংপত্তিভূমিঃ। অহন্ত গুণরহিতস্তৃতীয়ে। জনঃ ৷ অত্র দৌত্য- 

কৰ্মণি কথং যোগ্যে। ভবামি; যগ্তপি যন্তে প্ৰিয়া, অসৌ: 

স শ্রীকুষ্ঃ পাৰ্শ্ব ন জহাতি, তথাপ্যত্র তচ্ছন্বস্ত্য প্রয়োগং, 

বিনা কেবলমসৌশব্দেন স ইত্যৰ্থবোধে৷ ন ভবতি। তন্মাৎ 

যস্তে প্ৰিয়োইসৌ, স তবৈব পাৰ্শ্ব ইতি শুদ্ধম্ ৷ 

৬০ । যস্তে মনোরতুহরোইয়ং স ম শ্রীকৃষ্ণ ময়া আলোকি, 

ইত্যত্ৰ ইদংশবস্তচ্ছব্ার্থবোধকঃ, তদ্দদঃশব্দোইপি যদুক্তম্, 

তত নৈকবাক্যস্থম্, অপি তুত্তরবাক্যস্থমেব। ন তু যোইয়ং . 

সোহসাবিতি হচ্ছন্বনিকটত্বে মতি তাদৃশস্থলে প্রসিদ্ধার্থবোধ 

এব ভবতীত্যর্থ; ॥ 

৬১ | যচ্ছব্দনিকটস্থ-তচ্ছবস্ত, প্রসিদ্ধার্থবোধকত্বে উদ্া- 

হরণমাহ-_রাধামাধবয়োর্যত্তৎ প্রসিদ্ধং প্রেম তৎ কিং বর্ণ- 

মিতুং শক্যম্। অত্র দ্বিতীয়-তচ্ছব্দেন সহ হচ্ছবস্তাকাজা, 

তেনৈব ঘৎপদং নিরাকাজ্কম্ অতঃ প্রথম-তত্পদং প্রসিদ্ধার্থ- 

মেব। অথ যত্ৰ পূর্বোক্তস্ত যচ্ছব্দদ্মস্ত বীপ্সায়াং পাঠসুতো" 

ত্বরবাক্যে তচ্ছবান্ত দ্বিঃ পাঠঃ। কুত্রচিৎ পূর্ববাক্যে যচ্ছৰদ শু 

পাঠদয়েইপুত্তরবাক্যে তচ্ছন্দশ্তৈক এব পাঠঃ, অতে। ন নিয়ম 

ইত্য।হ--এবমিতি ॥ 

৬২ তদুভয়স্তোদাহরণমাহ_-গুণা ইতি। কম্তচিৎ 

পুরুষস্ত পাণ্ডিত্যাদয়ে। গুণ! অপাসংসঙ্গেন দোষ! ভবস্তি। 

উক্তং হি চতুষ্স্কন্ধে__(৩1১৭) “বিদ্যা তপোবিত্তবপুবয়:কুলৈঃ, 

সতাং গুণৈঃ যড়.ভিরসত্তমেতরৈঃ” ইতি এবং ্ত্ীপুত্রাদি- 

সহিত-গৃহরূপদোষ। অপি সৎসঙ্গেন গুণ! ভবস্তি ॥ উক্তং হি 

দশমস্কন্ধে (১০।১৪।৩৬) ব্রদ্মণা__-“তাবদ্রাগাদয়স্তেনাস্তাবৎ 

কারাগৃহং গৃহম্’ ইতি । তব তু যো যো গুণঃ, স স তাঁদুগের 

গ্ুণরূপ এব, ন কদাচিদ্ দৌষরূপ:। অত্রোভয়ত্রৈব বীপ্স৷৷ 

এবং যো যে| দোষস্তস্ত তৃয়ি লেশোইপি নাস্তি, অত্র যচ্ছৰ্দে 

এব বী্সা, ন তু তথ্পদে। তচ্ছব্দস্ত বীপ্স৷করণে তদকরণে 

চ ক্বিদ্বয়ন্ত পদ্তদ্বয়প্রমাণযাহ_ যং যমিতি। হে জগন্নাথ | 



৯২. জীন্জীস্মৃৰবোখ্ৰিনী [ দশগকিরণঃ ৬২-৮০ 

নঅস্য ভক্তস্ত যদ্ যৎ পাপং ত্বং জহি তন্মে ইত্যাদীত্যত্র 

এক এব তচ্ছব্দঃ ৷৷ 

৬৩। হে বৈষ্ণব! তব পদকমলপর।গবাহী মাতরিশ্ব। 

পবনে| মমাঙ্গে ললাগ। তব মাতরি কুকুরো ললাগেতি 

বিক্লদ্ধমতিকৃৎ ৷ 

= ৬৪। পরমেতি। জগতি ভবদ্বিধাঃ পুণ্যদেহা দৃগন্তৈ 

করখৈনিবিড়পাপভাজাং পাপং ন নাশয়ন্তি? অপি তু 

নাশয়ন্ত্যেব ॥ 
'_৬৫ হে কৃষ্ণ! তব সজ্জনেষু প্ৰীতিযুক্ততাং কিং বদামঃ, 

কিন্তু সর্বত্র অসজ্জনেষু কংসাদিঘপি মোক্ষদায়কত্বাৎ সামৈব 

তব কৃপাময়ী দৃষ্টি: । জগঘর্তিনো জনাস্ত সৰ্বত্ৰ স্বভাবসিদ্ধ৷- 

স্টরাগবিশিষ্ট। ন ভবন্তি, কিন্তু কচিদ্ দ্বেষিষু বির|গাঃ, কচিদ- 

ষ্ঠকুলেষু জনেষু উঢ়রাগ| ভবস্তি ॥ 
'*৬৬] হে রাধে |. তবাপাঙ্গানাং চঞ্চলৈস্তরদৈঃ করণৈঃ 

পঞ্চেযোঃ কন্দপূন্ত পঞ্চবাণাঃ শতকো টয়: স্থাঃ। 

‘স্লবলং প্রতি শ্রীরুষ্ণ আহ-_দূরান্ময়ি দৃষ্টে সতি স্বমস্তকস্থ৷- 

ব্তঠনপটং দ্ৰাঘয়তে, দীর্ঘং করোতি। অভার্ণং নিকটং ময়ি 

সঙ্গতে সতি মাং মা প্পৃশেত্যর্থজ্ঞাপকং করছয়েমাগলিং 
করোতি। হে প্ৰিয়ে! কৃত আগতা কুত্র যাসীতি ময়া 

আপুষ্ট। মতী মুখপন্নমীষন্নময়তি ॥ 

৬৭। কামক্রীড়াপ্রচুরে জলযুদ্ধহৌলিকোৎসবাদৌ রাধয়া 
বিজেয়ে। জিতোহপি মাধবঃ ‘অহমেব জিতবান্’ ইতি মিথ্য। 
প্রজগল্ভে, ন তু তত্ৰপে, লজ্জাং চকারেত্যর্থ: [| 

'_ ৬৮ ৷ যস্ত। রাধায়াঃ শিরীযপুষ্পাদপি পেলবং কেমলং 

বপুঃ পুষ্পশয্যায়ামপি ছুনোতি, দর্পশবৎ শ্বাসপবনেনাপি 

স্লায়তি, এণভুতমগীদং বপুঃ শ্ৰীকৃষ্ণে মথুর।ং গতে সতি 
"তথা বধবিরহ্বযথাং সহতে ॥ 

৬৯ | দিিষ্ঠানাং দেবানাম্, দিতিনন্দন| অস্থ্রা একেন 

শ্রীকফেন হতা হরিণা সিংহেন হত৷ হরিণা মৃগ| ইব। 

পদাংশে “ঝিষ্ট।' ইতি নির্দেশাদক্সীলম্। পুয়তে ইত্যত্র পূয় 

ইতি, অভিপ্রেত ইতাত্র প্রেত ইতি পদাংশেহশ্সীলম্ ॥ 
'_ ৭০। দগিণে| জগতপ্রাণো দক্ষিণানিলো মৃগাক্ষীণাং 

[মা বপুঃ প্ৰৃশন্ সন্ প্রণয়ী সমপদ্যত, 
প্রণয়ীতি সক্জাং প্রাপেত্যর্থ:॥ 

৭১। হরিণীদৃশীমিন্ত্রনীলমণিহারো বৎসরুহয়োঃ স্তনয়ো- 

রুপর্ধাবভৌ। কমলকলিকাগতো। ভৃদ্গসমূহ ইব। যদ্যপি বত্স- 

শব্দো বক্ষঃস্থলবাচী, তথাপি তস্য তত্র প্রয়োগে নাস্তীতি 

নেয়ার্থত্বমূ। অথ পূর্বোক্তদ্ধিতীয়কিরণে দোষরহিতশব্দানামেব 

ত্ৰিবিধ! পরিবৃত্তি: কৃতা। অত্র তু শ্রুতিকটাাদিদোষ-বিশিষ্টানাং 
পদানাং প্রয়োগ এবান্ুচিতঃ, কুতস্তেষাং পরিবৃত্তিসস্ত।বনা- 

গীত্যাহ_যছ্যপীতি । ন হীতি_-একপর্য|য়োক্তানাং সর্বেষাং 

পদানাং মধ্যে যানি দুষ্টানি পদানি, তানি ন পরিবৃত্তিক্ষমা- 

নীত্যর্থ:। নন্ত যদ্যপি নেয়ার্থশ্য স্বতন্ত্ৰদোষত্বং ন সম্ভবতি, 

অপ্রযুক্তদোষন্ত লক্ষণ এব তস্তান্তর্ভাবসম্তবাৎ, তথাপি পূর্ব- 

পণ্ডিতৈরয়ং নেয়ার্থরূপদোষঃ স্বতন্ত্ৰতয়| লিখিতসুদভিগ্রায়েণ 

ময়াপি লিখিতমিত্যাহ--যদ্যপ্যয়মিতি ৷৷ (৭২--৭৪). 

৭৫। প্রতিলোমেতি। উক্তরসানাং শৃঙ্গারাদীনাং মাধুর্যাদি- 

ব্যঞ্জকা যে অমুগুণ। বৰ্ণাস্তেষাং এতিকুলবৰ্ণত্বং দোষ ইত্যর্থঃ। 

পুষ্পকোদণ্ডঃ কন্দৰ্পং। এবং সতি কনর্পকগুয়াদি-বিশিষ্টং 

প্রকাণ্ডং ভুজমণ্ডলং যস্ত, তথাভূতং হরিং হে কম্বুকন্ঠি রাঁধে ! 

অকুণ্ঠা অসঙ্কুচিত| সতী কণ্ঠে কুরু ॥ 

৭৬ । গোপঙ্থভ্রবাং মনোবিনোদনো হরিঃ সং 

ভাঁতি } 

al তং 

৭৭ হে শশিমুখি রাধে! ইত ইত ইত অক্রাগচ্ছ, 
অত্রাগচ্ছ, নাপসর, দূরে ম| গচ্ছ। হে দুতি! তদুক্তং ময়া 
কর্তব্যমিতি বাচং মহাং দেহি। অয়ং শ্ৰীকৃষ্ণাহপি গতব্যথো 

ভবতু। ইতি বাক্যবলাৎ স্বেচ্ছা কতো ঘে। বিসন্ধিস্তম্ত সকৃৎ- 
প্রয়োগেইপি, দোষ: | প্রগৃহাদি-সুত্ৰহেতুকশ্চেদ্বিসন্ধিস্তদ। 
ত্তাসকৃৎ£য়োগ এব দোষঃ, ন তু সুতপ্রয়োগে ইত্যর্থ:। 
সংহিতায়াং হীনমিতি সপ্তমীতৎপুরুষেণার্থে কৃতে সতি হীন- 
শব্দস্ত নিকৃষ্টাৰ্থবাদ্দুএবাদিদোষদ্বযং পূর্বোক্ত-তৃতীয়াতৎ- 
পুরুষে কৃতে সংহিতয়| রহিতমিত্যর্থেন বিসন্ধিরিত্যেকো 
দে|ষঃ, মিলিত্বা ত্ৰিবিধে| দোষঃ ॥ 

৭৮ তব নিষ্কলঙ্কেইস্মিন্ মুখ-চন্দ্ৰে উদিতে সতি স- 
কলঙ্কী স চন্দ্ৰ কথং ন লজ্জতাম্, যত উদ্দেতি ॥ 

৭৯| হে ইন্র! কলক্কিনশ্চন্দ্ৰস্ত রুচিং বিভ্ৰদপি তবাননং 
প্রায়ে| নিষ্কলঙ্কমিতি প্রতীয়তে॥ ' 
_ ৮৪ | অলমিতি। তব মধ্যদেশে বিরাজিনি সত্যহমেব 



দশমকিরণঃ ৮০--৯৬.] 

মধ্যক্ষীণমিতি ভমরোর্ডামর্ষং প্রাগল্ভামলং বৃথা । যতঃ স 
ভমক্লৰ্মহাদেবস্ত৷ করগ্রাহঃ, তব মধ্যন্ত ভ্রীকষ্চশ্য করগ্ৰ৷হৃমিতি 

মহান্ ভেদঃ। 

গুরৌ লঘুত্বমেব ছন্দোগত-বৈরূপ্যম্॥ তথ্| চ গুরুতর্ণ- 

স্থলে লঘুবর্ণপ্রয়োগ এব দোষ ইত্যর্থঃ। তত্ব, বাকা- 

দ্বিতীয়পাঁদান্তে এব শোভতে, ন তু চতুর্থাদিবু॥ (৮১). 
৮২। রতিরণপাপ্ডিত্যেন মুগ্ধ! মনোহর। মধুর! চ শোভা 

যস্ত সঃ শ্রীরুষ্ণঃ কুমারয়তি ক্রীড়তি ॥ 

৮৩। হে সখি! অর্বমত্যুচ্চং ন|নং ম| কুরু, অমন্দং 

যুথ। স্তাত্তথ| গোবিন্দং ভজ ৷ 

বিচিত্ৰস্তাশ্চ্যস্ত কোহইপ্যবধিদুষ্ট।। মন্তহস্তিন ইব 

কেনি্যন্ত তথাভূতেো জলকেলিং কলয়তি করোতি ৷ 

৮৪ । হরিণাক্ষীলক্ষাণাং স্তনে৷পরি হারাণাং ক্রটনপটিয়া, 

এবং তদুপরি শাটীপাটনেন চ প্রৌটুদর্পোইয়ং শ্রীকৃষ্ণো্দয়ং 

নির্দয়ং যথা স্তান্তথা পথি গব্যে মিথা। ঘ্টাধিপতাং করোতি। 

অন্ত পূর্বার্ধে যথ| কোমল৯-সমস্তপদং তথোত্তরার্ধে ন, অতঃ 

পততপ্রকর্ষদোষ ইত্যাৰ্থঃ ॥ 

৮৫ | যন্তাজ্ঞা ব্ৰদণে। মন্তকস্থমালায়া মধুপী ভ্রগরী, তথা 

চ সোহপি যস্থাজ্ঞাং মস্তকে বিভক্তি, দানববধূনাং বৈধব্যং 

যেনাকারি, পৃথ্যা ভারং যো জহার, স শ্রীকুষ্ণ পায়াদিতি 

বিশেব্যং কৃষ্ণপদং স্যাত্তদা সন্মতযোগে| ভবতি। অন্ত তু 

কৃষ্ণে ইতি সগ্ুম্য্তপদন্ত ‘যস্মিন্নিতি সপ্তম্যন্তে যচ্ছন্দার্থে 

প্রবেশেইভবন্মতযোগরপদোষঃ স্তাদিত্যর্থঃ। তথাপীতি-- 

আদৌ গ্রথম। পশ্চাদদ্বিতীয়েত্য। দিক্রমোইপেক্ষিতো ভবতি, 

তস্াভাবাদ্বিভক্তাক্রমো! দোষ শ্যাদিতার্থঃ ॥ (৮৬,৮৭). 

৮৮ | যথা বেতি | রাধে! রাসে ত্বাং বিহায় মান্ত- 

হিতে সতি তব কীদ্ব্শী দশাভূদিতে শ্রীকৃষ্ণেন পৃষ্ট। সা তং 

প্রত্যাহ_ মগ দৃশোঃ পদবীং তবয়ি মুঞ্চতি সতি মম দেহ" 

স্থেন যেন যেন যদ্ যদাঞ্ং তত্তচ্ছংণু। জীবিতেন কটুতা 

প্রাপ্ত, ত্বদদৰ্শনজনিত-জালয়া জীবনোইতাস্কট্রভূদিত্যর্থঃ। 

মরণেন গ্রার্থযতা প্রাপ্তা, তাদুশকটুতায়। অসহিষ্ণুত্বনোধুন। মম 

মরণং ভবত্বিতি জীবনকর্তৃক-প্রার্থাতা মরণেন গ্রাপ্তেতার্থ: | 

প্রিয়তয়া প্রেম্ণা পরিবাদঃ প্রাঃ, কান্তগ্তাদর্শনেহপি য| 

ভ্রীন্রীন্ুনোধিনী ৯৩. : 

জীবতি, তস্তাঃ প্রেমাণং ধিগিতি পরিবাদং প্রেম! প্রাপ 

ইতার্থঃ। দ্বিতীয়ান্তত্বমিতি-_কটুতাং প্রাপ্তং জীবনমিত্যেব 
সম্মতং ভবতি | প্রথমান্তত্বমিতি_-জীবনঃ কটুতাং প্রাপ্ত 

ইতি শৃণু, এতদপেক্ষিতো ভবতি। তদুভয়াভাবে কর্মত্ব- 
গ্রথমান্তত্বাভাবে সতি। বাক্যার্থশ্চরিতার্থ ইতি পাঠাৎ কেন 

কিমবাঞ্তমিত্যাকাজচায়াং জীবনেনেত্যাদি । লিঙ্গন্ত ব্যত্যয়ং 

বিনাপি দোষাভাবমাহ-__অবাঞ্চমিতি। যেন যেন যদ্যদবাপি, 

তচ্ছণু; কেন কিমবাপি? ইত্যাকাজ্ঞায়াং জীবনেন কটুতা 
অবাগীত্যন্থয়ে লির্ঘব্যত্যয়ং বিনৈব দোষাভাবে| জ্ঞেয়: ॥ 

৮৯ স্ফটিকবৎ পরকীয়রূপগ্রহণসমর্থ আভিরূপাশব্দার্থঃ 

তথা সতি স্বং শ্রীকুষ্ণস্তৎস্বরূপো য আভিরপ্যস্ত কমলাকরঃ 

সরোবরস্তত্র জাতে তারাস্থানীয়ভ্রমরবিশিষ্টে পঙ্কজে ইব 

গীকনষ্ণস্ত নয়নে। অভ্রেতি_চৈত্রঃ স্বপুত্ৰং পশ্ঠতীতিবৎ 

সবত্র স্বশব্বঃ প্রথমান্তপদার্থবাচী । অত্র তু প্রথমান্তপদাৰ্থে| 

ভ্রম্রবিশিষ্টে নয়নে এব, অতো৷ দোষ ইত্যর্থ:॥ 

৯০ । হে মানিশি ! অন্তর্মলন্বরূপং মানং ম| কুরু ! এবং 

ভুবনস্থমঙ্গলানামপি মঙ্গলং গীকনষ্ণমালিঙ্গ। অত্র পুরবার্ধে 

উত্তরার্ধে চ বাকাদয়ন্ত পদানাং ব্যতিক্ৰমেণান্বয়াৎ সঙ্ধীৰ্ণ- 

রূপে। দোষে| জ্ঞেয়: । নন কথং সন্কীৰ্ণস্ত৷ স্বতন্ত্ৰদোষত্বমূক্তম্ ?. 

ক্লিষ্টদোষমধ্য এব তস্যান্তর্ভাবসম্ভবাদিত্যত আহ-_-একেতি ৷ 

ক্রিষ্টস্থলে একবাক্যগতান।ং পদানাং ক্লেশান্বয়ে দোষ: । অত্র 

তু বাকাদ্বয়গতানাং পদানাং ব্যতিক্রমেণান্থয়ে দোষ ইতি 

ভেদে। জ্ঞেয়: ॥ 

৯১। কিং খঞ্জনৌ কিং স্মরশরাবিত্যত্র পূৰ্বাৰ্ধজান্তস্থেন 

কিংখব্দেন সহোত্তরবাক্যস্থখপ্জনা বিত্যাস্তা ্ বয়াদর্ধাস্তরৈকবাচকং 

দোষঃ ৷ 
৯২। হে রাধে! ততম্মাদ্রষং ত্যজেত্যত্র উত্তরার্ধস্থ- 

তচ্ছবেন সঙ পূর্বার্ধান্তস্থ ত্যজশবস্যান্বয়াতথা ন এব দোষঃ॥ 

৯৩ | স হ্রির্মম মনোরথন্তাপি দূরবর্তী, মম গুণস্ত লবো- 

হপি নাস্তি। তথা কলায়া অগুরপি নাস্তীতিপদৈঃ শ্রীকৃষ্ণস্ত 

সবথাইবশ্যত্মুক্তমূ | তত নায়িকায়। নাভিমতম্, কথং স মম 

বশঃ স্তাদ্বিচারয়েত্যুক্তেঃ ॥ (৯৪,১৯৫), 

৯৬ | রবশব্দ ইতি ! সচেতনানাং প্রাণিনাং বচনে এব 

১। সুকুমার- (ক)। 



৯৪১ 

বুবশঙ্দত্ত প্রয়োগ: সাধুঃ, ন তু মঞ্জীরয়োঃ শবে । তত্র তু 

রণিতশব্দ এর সাধু: ৷ অতো! দৌষ এব 

£ ৯৭ বিবাহেতি। কে পণ্ডিতাস্তাং শোভাং কবয়ন্ত 

বর্ণযন্ত? সপত্বভাবাৎ শত্ৰুভাবাদিব সাভ্যস্থয়া সর্ব হী তাং 

ন ব্টানক্কি।: যদি সরস্বতী তাং কুত্রাপি ন ব্যক্তীচকার, 

তদ গণ্ডিতানাং কুতন্তদর্ণনে সামর্থ্যমিতি ভাবঃ। 

4: স্বত্বিতি। অন্র “কাচিন্ন জহৌ” ইতাহুক্ত নি কাচি- 

বৌ, ইত্যুক্তেহপি ন দোষ: যতঃ শিরশ্চালনেন নঞ৷| 

অভাৱরূপোহর্থো ন জাতঃ, অপিতু অভাববিকদ্ধরথস্ত ভাব- 

রূপার্থস্ত জননমুৎপত্তিঃ ॥ 

7৯৮. 8ীকুষ্ণ আহ--কিং লুমেন লাঙ্গুলেন মেঘশ্রেণীং 

বিধুমুষে, ,কম্পয়সি, স্মাং পৃথীং ক্ষুভাসি ক্ষুব্ধ৷ং করোষি, 

কিন্তু মাং. সমাসাগ্ঠ নিজতেজস: কওুয়া বিশদ্যতাং দুরী- 

ক্ৰিয়তাম্। ইখমনেন প্রকারেণ বামহস্ততটে দক্ষিণহস্তন্ত 

ঘট্টনেন চালনেন জাতো য উদ্ভটকরধ্বানস্তেন প্রতিধ্বনিতা 

গৌববৰ্ধনকন্দরসমূহানাং গর্ভা যত্ৰ তদ্ যথা স্তাতথা অরিষ্ট|- 

সুৱং গোষ্ঠাৎ অয়তে প্রাপ্নোতি। বক্ত-স্তরস্ত বর্ণনকতুর্জন- 

প্তোক্তৌ স সমাস: | রে অরিষ্টান্থুর ! কিমুক্ষলক্গস্ত মত্তবুষভ- 

সমূহন্তের যুগপৎ সংর|বে| ঘোরশব্দে! যত্ৰ তদ্ যথ। স্থাতথা 

অভ্যেষি, অভিমুখং গচ্ছসি। তথ| লাঙ্গুলবিঘষ্টনেন ক্ষত! 

মেঘসমূহা। যত্ৰ তদ্ যথা স্তাত্তথ|। এবং ক্ষুরক্ষোদনেত্যাদি॥ 

৯৯ অতিকে।মলা লবলীলতা যথা ঝঞ্চানিলং ন সহতে, 

তখৈব প্রণয়লতাপি দীঘাং গ্রতিঘাং রুষং ন সহতে | অতন্তব 

তত্বং.ব্দামি, নাতিকোপিনী ত্বং ভূয়াঃ॥ ত 

১৭% নামনাস্বরাণাং পরিমলো যত্ৰ এবভূতং গানং 

বিতেনে ৷ হরেরিতি | হরেঃ রুপ! কাপি সমুজ্জিহাঁতে, হরি- 

ভক্তেঘিত্যেব পথায়ক্রম:। মুকুন্দভক্তেঘিতি পদেন তু তন্ত 

ভঙ্গে! জ্ঞেয়: অত্র কথিতস্য হরিপদস্থ পুনঃ কৃথনাৎ যা 

পৌন্লক্লভ্যাশঙ্ক| সাপ্যত্র ন কারেত্যাহ__অত্রেতি । উৎকৰ্ষ- 

| ব্ণনে উদ্দেশ্যস্ত হরেরেব পুনঃ প্রতিনির্দেশঃ। অতোহত্র ন 

_ দোষঃ ॥ (১০১). 

১০২ ৷ উদ্দেশ্য-প্রতিনি্দেশ্যস্টোদাহরণান্তরমাহ_যথেতি। 

_ তগসস| করেন জাতে! যঃ ক্লমে| দুঃখং তনত বৈষয়িকদুঃখ- 

_ সদৃশত্বেইপি ন দুঃখত্ম্। এবং বিষয়জন্তহুখন্য পারমাধিক- 

শ্ৰীশ্ৰী সুটখোখিনী . [ দশমকিরণঃ৯৬--১০৫ 

সুখসদৃশত্বেইপি ন তস্য স্থখত্রম্ | তথ| বিষং দুঃখজনকত্বেন 

দ্রেষ্যমপি কদাচিদ্বিষাস্তরস্ত নাশকমপি ভবতি, অতঃ সদা 

দ্বস্তমপি ন ভবতি । এবং সতি সদৃশে সদৃশত্বমেব নিত্যমিতি 

নিয়মো ন কদাচিদ্ব্যভিচরতি চেত্যর্থঃ। ইত্যাদৌ পৌন- 

রুক্ত্যং গুণ এব। তথা পূর্বোক্তস্ত পুনঃ সর্বনাম-তচ্ছবেন 

নির্দেশোহপি গুণ এব জ্ঞেয়। আদি-শব্দাদর্থাস্তরসংক্রমিত- 

বাচাধ্বনাবপি 'পৌনক্লজ্যং ন দোষ ইত্যর্থঃ ॥ 

১০৩। রমণীগগুলে শ্রীরুক্করূপঃ সিন্ধুঃ কাবেরীবারিখেলাং 

করোতি । “কাবেরী স্যান্রদীভেদে হরিদ্রাপণযযোমিতেঃ” 

ইতি। অত্র কৃষ্ণপক্ষে হরিদ্ৰ৷; সিন্ধুপক্ষে নদী । কিং কুর্ব- 

নলিত্যাকাজ্কায়ামাহ_-বাহুং দদাতীতি বাহুদা গোপী, তন্তা- 

স্তম্ল্মালিদ্গন্; পক্ষে বাহুদ। নদী। নর্মদ| তৃর্ঘভব্র। ভদ্রেত্যাদয়ে। 

গোগীনাং নামবিশেষাঃ সমুদ্রপক্ষে নর্মরা প্রভৃতয়ঃ প্রসিদ্ধ- 

নগ্যঃ| দীব্যতীতি দেবিকা প্ৰেয়সী, তস্তাঃ শৃর্ঘাররসেন 

স্থরস:) পক্ষে দেবিক| নদীবিশ্যপ্তস্তা রসেন জলেন। বাঙ্তী 

প্ররুষ্টবচোযুক্ত। কাচিদ্ গোপী, তস্তাঃ কেলিষু লুব্ধ:; পক্ষে 

বাঙ্যতী নদী। মুখনিকটে মিলন্তী চন্দ্ৰভাগানাম্নী কাচিদ্ গোপী 

যস্য সঃ; পক্ষে চন্দ্ৰভাগ| নদী ॥ 

২ ১০৪। পত্যুঃ কুঞ্জমধ্যে গান্ধৰ্বৱীত্য| বিবাহকতু?ঃ শ্রী- 

কৃষ্ণস্তেতি নিগদিতং শ্রত্বা, সা কাত্যায়নীব্রতপর। নন্দক্রজ- 

কুমারিকা ৷৷ 

১০৫ | হরিপৱিচয়াদিতি। হরেঃ গীকনষ্ণস্ভ৷ পরিচয়াৎ 

নিবিড়সংযোগাৎ মৃগীদৃশাং নীবী' মোক্ষপদবীং গত|; পক্ষে, 

হরের্নারায়ণন্ত পরিচয়।দন্তস্বদয়ে ধ্যানাজ্ জ্ঞানাভ্যাসবিশিষ্টে| 

যোগী মোক্ষপদবীং গতঃ। কিন্তু শ্ৰীকৃষ্ণন্ত পরিচয়ান্নীব্যাদীনাং 

মোক্ষপদবীপ্ৰাপ্তত্বে সতি প্রকটিতে! যঃ স্বরত-সম্বন্ধ/]নন্দ- 

সমুদ্রস্ত£ পরমাণুরপি জ্ঞানাভ্য।সজন্ত-বঙ্ধানন্দে নাস্তি এত- 

দেবাই--স্থরতরভস ইতি । তথ! চোক্তং শ্রীভক্তিরপাযুত- 

সিন্ধুধৃতং (১/১।৩৮) পুরাণবচনম্-ব্ৰহ্মানন্দে! ভবেদেষ চে 

পরার্ধগুণীকৃতঃ | নৈতি ভক্তি্থ|ভোথেঃ পরমাণুতুলামপি ॥” 

ইতি | ঘনরসময়ীভাবঃ সান্্রানন্দময়ীভাবঃ) এবং কামোৎ্সবঃ 

কামক্রীড়ারূপে। ঘ উৎসব উৎরষ্টে। যজ্ঞ, সমোহ ডবৎ। তথ। 

চ কামক্রীড়াজন্তসান্দ্রানন্দঃকামক্রীড়। চ, অনয়োঃ সাম্যন্ত যথা 

SH 'তখৈব কার্ষোৎপত্তিরিত্যাকারকান্ুূপত্বমেব জেয়ম্॥ 
ঢ 



দশমকিরণঃ ১০৬--১২৫ ] 

১০৬--১০৮ | প্রত্েকেনেতি_ বাস্তেন যথাক্রমং বিনাপি 

বুতক্রমেণ গ্রত্যেকেন শ্লোকেন কষ্টাদিদোষ।ণীখুদাহরণমাহে- 

ত্যৰ্থঃ | নবং শীকবগিত্ি পূর্বং ব্যাখ্যাতমেৰ ॥ (১০৯). 

১১০ | রাধিকাজানেঃ রাধিকা জায়! প্রেমী যস্ত৷ তম্ত 

্রীরুষস্াতিবিস্তৃতা গগনরূপ। সরণিঃ পন্থা যথে৷দয়ক৷লীন- 
বক্তস্ূর্কিরগৈর্ভাতি ॥ { 

১১১। সরসিজং কমলম, প্রালেয়ং হিমকণা, নিদাঘাহনি 

গ্রীষ্মে, ভিমস্তাগমে শীতকালে বক্ষোজদ্বদস্তোস্মণ। শীতস্ত ভয়ং 

হরতে ৷ তস্তাশ্চন্দিকায়। অপকর্ষঃ স্ুচিতঃ ॥ 

1. ১১২। হে বাধে! মম বক্ষঃস্থলং তব বিলাসশব্যা, এবং 

মম ভূজৌ সং্তাগলীলার্থং ‘তকিয়! ইতি প্রদিদ্ধমুপধানম্ । 

মম করপলবং খেলাজং তব লীলাকমলম্ ৷ মম ব্দনকম্লস্ত- 

ধরামুতম্বরূপো য আসবে| রসঃ, মাদকং মধু স এব তবাচন্যম|- 

চমনীয়ম্, পেয়সিতি যাবৎ। মধুপানানন্তরং কিঞ্চিদ্ ভ্রব্য- 

উক্ষণমপেক্ষিতং ভবতি, তৎস্থানীয়ে। মমাধর এবেত্যাহ-- 

স্বেচ্ছেতি ৷ তব স্বেচ্ছং যথেষ্টং ভোজনীয়োপদংশে। মমাধরঃ, 

ভঞ্জিতগোধূমাদয় উপদংখপদবাচ্যাঃ। অতএব মন্মুতিস্তব 

. মধুমতী দিদ্ধিঃ কামোন্মত্ততাজনকং যন্মাদকং বস্তু, তৎ 

ঈম্পাদনীয়। সিদ্ধিস্তদ্ৰপেত্যৰ্থঃ | কথন্ৃতা মৃতিঃ? স্বয়ং সাধিত 

স্বৃত:সিদ্ধেত্যৰ্থং | সামান্তে ইতি-_গীঠশহ্যালীলাকমলাদি- 

সৰ্ববস্তসম্পাদিনী য| সিদ্ধি, তদ্রপ। নীকনষ্ণমৃতিৱিতি সামান্তে 

বক্তব্যে মধুমতীতি বিশেষনির্দেশাৎ সামান্তে বিশেষরূপো 

দোষ ইত্যর্থঃ॥ মন্মুত্তিরেবেত্যেবশব্দে। নিয়মাৰ্থং। মধুমতী 

সিদ্দিরিত্যত্র এবশব্দাভাবাদনিয়মঃ। এবং সতি সনিয়মেই- 

নিয়মরূপে। দোষে। জ্ঞেয়: মধুমতী কাপোযেবেতাত্ৰ নিয়মঃ। 

মন্মৃতিরিত/ত্র এবশব্দা ভাবাদনিয়মঃ ৷ অতোইনিয়মে সনিয়ম- 

রূপো দোষে! জেয়ঃ। কিঞ্চাপ্ডেতি-মন্মুতিস্তবেত্যাদিচতুৰ্থ 

চরণস্ত পশ্চাদ্ যগ্যাচম্যং বদনা ্বুজেত্যাদি তৃতীয়চরণং পঠাতে, 

তদ| দুক্ষমরূপদোষে। জ্ঞেয়: প্রায়োহয়মিতি_কায়শবস্ত/- 

ধোহঙ্গবিশেষবোধকত্বেন গ্রাম্যরূগো দোযো জ্ঞেয়: ॥ (১১৩), 

১১৪ | অপি দেশ ইতি। যন্মিন্ দেশে প্ৰিয় বচ্ছেদে 

সতি কোকিলালাপঃ শ্রবণশলাক! ইব গীড়াজনকো ন ভবতি, 

স দেশ উপদ্নিশ্ৃতামিত্যত্ৰ তদ্দেশে জিগমিষ৷ নায়িকায়| 

অভিপ্রায়ঃ। কিন্তু তত্র পুরুষান্তরেণ সহ সঙ্গে সত্যের 

৯৫৩ 

কোকিলালাপাদি দুঃখজনকো ন ভবিষ্যতীতি ধবন্যর্থ: । স 

তু রসশান্ত্রে মহান্ বিরুদ্ধ ইত্যথঃ ॥ 

১১৫ শ্ৰীকৃষ্ণ আহ-ত্মিতি | হে অব্যাকুলনকুলতরে& 

১১৬। দোস্তটে স্থিনৎ নখরূপং চিহ্মন্দরূপালঙ্কাবেণ 

গেপামতি, কাপি গোপী ঘুক্ছণৈ: কুদ্ধুমৈঃ পিনষ্টি ॥ (১১৭), 

১১৮। ভাগ্যাধিক্যাৎ, এবং গুণসমূহেভ্যোইপি দেহ- 

ধারিণাং কোহপি স্বভাবোদয়ো বলাধিকে। ভবতি | অস্তো- 

দাহরণমাহ-_জন্মেতি ! অস্ত মণেঃ প্রস্তর ইতি প্রবাদো ন 

গতঃ ॥ 

১১৯ । হে রাধে ! চিত্তে কৃপাং নিথেহি, যতস্তে তবাপারো 

গুণসমুদ্ৰঃ। উক্তমিমমেব দোষং পূর্বে পণ্ডিত! অপদযুক্ত ইতি 

সংজ্ঞয়| পঠন্তি ॥ (১২০), ৪২8: 

১২১। গ্রবোধিতেতি ৷ সর্বত্র বিখেযস্ত মুখ্যত্েন হি 

স্থিতিরপেক্ষিতা ভবতি, অত্র তু বিধেয়রূপায়াঃ এবাধন- 

ক্ৰিয়ায়| গৌণরুদন্তপ্রতায়সম ভিব্যহা রাদ্গৌণত্বমায়াতি, ‘অতো 

বিধ্যযুক্তদোষে| জ্ঞেয়: ॥ ৮ 

১২২। হে পরভূত ! কোকিল! তস্তা রাধায়াঃ কণ্ঠনাদেন, 

তস্তাং রাধায়াং বিস্ময়েন তবাক্ষি নিপতিতম্ ; অতঃ কথয় 

কুত্ৰ বাধা বৰ্ততে। অথাত্র পূৰ্বোক্ত-পরভৃতপদস্তানলবাদরগং 

হে বিরহিহৃদয়ক৷লসৰ্পেতি পদম্ তভ্ত, অযুক্তম্ ; 'অপকর্ষ- 

বোধকমস্বোধনপদানন্তরং কথয়েতি প্রার্থনায় অসঙ্গতেরে- 

তদেবাহ | অত্রেতি--যং চক্্রমমা বাস্ত। রাত্রিঃ শশ্বৎ গ্রাতি- 

মাসে গ্রপয়তি, হীনতেজস্কং করোতি ৷৷ (১২৩, ১২৪)৮ ,* 

১২৫ তত্তদা রূট্েতি_-ভূষ্ণম্ত কর্ণ [দিসংলগ্নবজ্ঞাপনার্থং 

কর্ণাদিপদং জেয়মিত্যৰ্থঃ ৷ শেখরশব্দেনৈব শিরোভূষণমুচ্যতে, 

শিরঃপদমধিকম্ । এবং কুগুলশব্দেনৈব কৰ্ণভূষণমুচ্যতে, কর্ণ- 

পদমধিকম্ । এবং জ্যাশব্দেনৈব ধনুষঃ প্রত্যঞ্চোচ্যতে, ধইঃ- 

পদমধিকম্ ৷ এবং তেষু শিরআদিযু আরঢ়ত্বান্র্থঃ শিরআদি 

পদপ্রয়োগঃ। ূ | 

বাচমিতি_মধুরাং কোমলাং বাচং জগাদেত্যত্র মধুরাদি- 

বিশেষণামেব বাচমিতি প্রয়োগঃ। তত্রাগীতি__ মধুরং যথা 

্যাত্তথা, কোমলং ষথা স্যাত্তথেতি ক্রিয়া বিশেষণেনৈব তদব- 

গতেৰাচমিতি পদং ন দাতব্যমিতি কেচিদ্বদন্তি ৷ খ্যাতে- 

রেব হেতোর্ব টিতি অৰ্থে বুদ্ধে সতি হেতুর্নাপেক্ষিত ইত্যৰ্থ৷ ৷ 



& 

শ্ৰুতীতি | ন দোষঃ, ন দোষত্বম্ ৷ কচিদ্বৈয়াকরণাদৌ 

বক্তরি তথা রৌদ্রে ছ রসে শ্ৰতিকটুৱন্গকথনং বিনাপি গুণো- 

হপি ভবতি ৷ কিস্তিতি ৷ যস্ত শৃঙ্গাররসাদেঃ শব্দবাচ্যতায়া- 

মিতি ৷ তথা চ কাবো শৃঙ্গার ইতি শব্মশ্চেত্বদদা দোষ এবে- 

তার্থঃ, ন তু অর্থে দৌষ:। অতঃ শুঁঙ্গারাদি রহস্তবস্ত দর্থে 

পদৈঃ পিশুনয়েৎ। ন ত্বশ্লীলমিতি _কাবো অগ্লীলশব্দ- 

শ্চেত্তদ| দৌষ: ৷ এবমশ্নীলাৰ্থবোধকছ্যৰ্থপদপ্ৰয়োগোহপি দোষ 

ইতার্থ; । অতো মুনিবচনবলাৎ কাবোহশ্লীলার্থবোধক দ্বাৰ্থ- 

পদপ্রয়োগোইপি ন কর্তব্য ইতি ভাবঃ। ঝটিতীতি_ যত্র 

বাক্যে সমাপ্তাবপি পুনধিশেষণপদং বর্ততে, অথচ ঝটিতি 

রমাপকর্ষে। নান্তি, তত্র ন দোষ ইত্যর্থঃ॥ 

১২৬,১২৭ ৷"অথেতি। বিভাবস্তেতি রসসাক্ষাৎকারে রসা- 

স্ত:পাতিতয়| বিভীবাদিত্রয়াণাং সমতয়াংভিব/ক্তিরপেক্ষিতা 

ভবতি। যত্র ত্বন্থুভাবস্ত চমৎকারাতিশয়েন তস্তৈব রসে 

প্রাধান্তেনাভিব/ক্তির্ন তু বিভাবাদে:) বিভাবাদয়স্তবন্নভাব- 

পর্যবসামিনো ভবন্তি ; তত্র বিভাবস্তাভিব্যক্তে কষ্টকল্পনা, 

অতো রসদোষে| জ্ঞেয়ঃ | এবং বিভাবস্ত- চমৎকারাতিশয়ে 

অমুভাবস্তাভিবাক্তৌ কষ্টকল্পন! জ্ঞয়|। দীপ্তিরিতি _পুনঃ- 

গুনরেকশ্তৈব রসস্ত দীপ্তিরৌজ্জলামিত্যর্থ ॥ (১২৮,১২৯), 

-_১৩০ মাধব্যামিতি বৈশাথসম্বন্ধিন্যাং রাত্রাবিতার্থ;॥ - 

. ১৩১ | যত্ৰ ত্বিতি। যত্ৰ বাক্যে ব্যঞ্জকপদানি ব্যঞ্জন|- 

বৃত্তিরপস্বস্বব্যাপারেণ লজ্জাদিব্যভিচারিভাবান্ বোধয়িতং ন 

শক বস্তি, রিত্ত লঙ্জাদিশবেনৈবাভিণয়। লজ্জাদীনাং প্রতীতি- 

ভবতি, তত্র ন দোষ ইত্যৰ্থ। _ 
, যথেতি। তশ্তা রাধায়া লজ্জাদয় এব কোরকাঃ কলিকা- 

স্তৈঃ কোরকিত: কটাক্ষরূপ-দাহক-পুষ্পবাণ-বিশেষ:, স. তৃ- 

৯৩. - শ্ৰীব্ৰীসুটোশিনী [ দশমকিরণঃ ১২৫--১৩৭ ] 

ন্নাদাদ্িবিশিষ্টো জর ইব মে মম মনসি প্রবিষ্ট ॥ 

১৩২ ৷ ওুংস্থক্যেনেতি ৷ কুক্মিণীবিবাহার্থ কুণ্ডিনীং হরে 

গ্রবিশতি সতি স্থন্দরীণামৌতস্থকোন চপলতা অজনি, তয়| 

চপলতয়! লজ্জা প্রাদুরাসীৎ। তয়! লজ্জয়া, এতয়| গ্লান্তা, 

তেন হর্ষেণ ; এবংরীত্যা হেতৃহেতুমস্তাবঃ ৷ 

১৩৩ । অবগুঠনস্তেতি । অত্রা গভাবোইবগুঠনস্ত দীর্ঘা- 

করণম্। এবং পয়োধরতট)া পুনঃ সংবরণম্, তয়োশ্চমৎকারাতি- 

শয়েন প্রাধান্তেন রসেইভিব্যক্তিঃ; দক্ষিণানিলচন্দ্রোদয়- 

রূপোদ্দীপনাদয়ে|ইনুভাবপর্যবসায়িনঃ স্থিতা ইতি কষ্টকল্পনয়া 

রসদোষে! জ্ঞেয় । শ্রীকেশবয়োর্লক্মীনারায়ণয়ো রিত্যর্থঃ | 

বিপরীঅ রএ লচ্ছী-_বিপরীতরতের্লক্মীরিত্যর্থঃ ॥ (১৩৪), : 

১৩৫। উক্তং হীতি। প্রসিদ্ধে গ্ৰীকৃষ্ণে ওচিত্যবন্ধস্ত 

রসম্য পরা সর্বোংকৃষ্টোপনিষৎ পরমগ্রমাপীভূত-বেদতুল্য 

ইত্যর্থ: ॥ 

১৩৬। একাশ্রয়ত্ব ইতি । একবিষয়ে হাঁসশৃ্ারযো্ন 

বিরোধ:, ভিন্নবিষয়ে তু স্থতরামেব বিরোধে নাস্তি। ভিন্ন 

বিষয়ে শান্ত-শু্ারয়োধিরোধঃ, একবিষয়ে তু স্থতরামেব 

বিরোধঃ ॥ 

১৩৭। নির্বাণেতি ৷ উষ্ট যথা আত্্মুকুলং বিহায় কটু- 

কষায়কণ্টকিতাং লতাং খাদন্তি, তথা কেচিদ্ভগবদ্রূপগুণ- 

মাধুর্যাদিকং বিহায় নির্বাণরূপং নিশ্বরসং পিবন্তি, তে ভব্য। 

ন রদবিশেষবিজ্ঞাঃ ৷ বয়ং তু'মদনেন মন্থরা যা গোপান্গন।- 

নে্রাঞ্জলিরপ! রসন। তয়া চুলুকিতমাস্বাদিতং তত এবা- 

বসিতং তাভিঃ স্বীয়ত্বেন নিশ্চিতং যং শ্ামামৃতং তৎ পিবামঃ॥ 

সৈদাবাদ-নিবাসি-শ্রীবিশ্বনাথাখ্যশর্মণ|। 

চক্রবর্তাতিনাস্ষেয়ং কৃত! টীকা স্থবোধিনী ॥ 

ইতি ীক্সুবৌধিন্তাৎ দশম-কিরণঃ।। ১০ ৷৷ 

ইতি সমাপ্তেয়ং ্রীত্রীমদলঙ্কারকৌস্তভ-টীক! শ্রীসুবোধিনী ॥ 

Les [নিকষ | 
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