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साहित्ये दर्शनम : काहिदास: रं्कुतिम 

 

Kshipra Joshi 
 

सार: 

या सषृ्टिः स्रटुराद्या वहष्ि ष्वष्िहुिं या हष्वयाा च होत्री, ये द्वे कालं ष्वित्तिः श्रषु्िष्वषयगुणा या ष्थििा व्याप्य ष्वश्वम ् । यां 

आहुिः सवाबीजप्रकृष्िररष्ि यया प्राष्णनिः प्राणवन्ििः प्रत्यक्षाष् िः प्रपन्नथिनषु् रवि ुवथिाष् रटाष् रीशिः॥१॥ 

(नान्द्यन्िे) 

सतू्रिारिः -- (नेपथ्याष् मखुमवलोक्य) 

आये यष्ि नेपथ्यष्विानमवष्स अष्मिथिाविागम्यिाम ्। 

(प्रष्वश्य) 

नटी - आयापतु्र इयमष्थम । 

सतू्रिारिः -- आया अष् रूप षू्यष्ठा पररषष्ियम ् । अद्य खलु काष्लिासग्रष्ििवथिुना नवेनाष् ज्ञानशकंुिलाख्येन 

नाटकेनोपथिािव्यमथमाष् िः । ित्प्रष्िपात्रमािीयिां यत्निः। 

नटी -- सषु्वष्हिप्रयोगियायायाथय न ष्कमष्प पररहाथयिे । 

सतू्रिारिः -- आय ेकियाष्म िे  िूािाम ्। आ पररिोषाष्द्विषुां न साि ुमन्ये प्रयोगष्वज्ञानम ्। बलविष्प ष्शष्क्षिानामात्मन्यप्रत्ययं 

चेििः॥२॥ 

नटी -- आया एवमेिि् । अनन्िरकरणीयमाया आज्ञापयि ु। 

सतू्रिारिः -- ष्कमन्यिथयािः पररषििः श्रषु्िप्रसािनििः । िष्िममेव िाविष्चरप्रवतृ्तमपु ोगक्षमं ग्रीष्मसमयमष्िकृत्य गीयिाम ्। 

सम्प्रष्ि ष्ह - स ुगसष्ललावगाहािः पाटलसंसगासरुष् वनवािािः । प्रच्छायसलु ष्नद्रा ष्िवसािः पररणामरमणीयािः॥३॥ 

नटी -- ििा । (इष्ि गायष्ि) ईषिीषच्चषु्म्बिाष्न भ्रमर िः सकुुमारकेसरष्शखाष्न । 

अविंसयष्न्ि िममानािः प्रमिािः ष्शरीषकुसमुाष्न॥४॥  

सतू्रिारिः -- आया साि ुगीिम ्। अहो रागबद्धष्चत्तवषृ्त्तराष्लष्खि इव सवािो रङ्गिः । 

िष्ििानीं किमत्प्रकरणमाष्श्रत्य नमाराियामिः । 

नटी -- नन्वायाष्मश्र िः प्रिममेवाज्ञप्तमष् ज्ञानशकंुिलं नामापवूं नाटकं प्रयोगे अष्िष्ियिाष्मष्ि । 

सतू्रिारिः -- आय ेसम्यगनबुोष्ििोऽष्थम । अष्थमन्क्षण ेष्वथमिंृ खलु मया िि ्। कुििः । 

िवाष्थम गीिरागेण हाररणा प्रस  ंहृििः । एष राजेव िषु्यन्ििः सारङ्गेणष्िरंहसा॥५॥ 

(इष्ि ष्नष्िान्िौ) 
 
प्रस्तावना 

िििः प्रष्वशष्ि मगृानुसारी सशरचापहथिो राजा रिेन सिूश्च  

सिूिः -- (राजानं मगंृ चावलोक्य) आयषु्मन ् । कृष्णसारे ििश्चक्षुथत्वष्य चाष्िज्यकामुाके । मगृानसुाररणं साक्षात्पश्यामीव 

ष्पनाष्कनम॥्६॥ 

राजािः -- सिू िरूममनुा सारङ्गेण वयमाकृटािः । अयं पनुररिानीमष्प ग्रीवा ङ्गष् रामं मुहुरनपुिष्ि थयन्िन ेित्तदृष्टिः पश्चािेन 

प्रष्वटिः शरपिन यादू्भयसा पवूाकायम ् । ि ैण्रिाावलीढ िः श्रमष्वविृमखुभ्रंष्शष् िः कीणावत्माा पश्योिग्रप्लिुत्वाष्द्वयष्ि बहुिरं 
थिोकमवु्यााम ्प्रयाष्ि॥७॥ 

ििेष किमनपुिि एव मे प्रयत्नप्रेक्षणीयिः संवतृ्तिः । 
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सिूिः -- आयषु्मन ्उद्घाष्िनी  षू्मररष्ि मया रष्श्मसंयमनाद्रिथय मन्िीकृिो वेगिः । 

िेन मगृ एष ष्वप्रकृटान्िरिः संवतृ्तिः । सम्प्रष्ि समिेशवष्िानथिे न िरुासिो  ष्वष्यष्ि। 

राजािः -- िेन ष्ह मचु्यन्िाम ीषविः । 

सिूिः -- यिाज्ञापयत्यायषु्मान ् । (रिवगंे ष्नरूप्य) आयषु्मन्पश्य पश्य । मकेु्तष ु

रष्श्मष ु ष्नरायिपवूाकाया ष्नष्कम्पचामरष्शखा ष्न िृोर्धवाकणाािः । आत्मौद्धि रष्प 

रजोष् रलङ्घनीया िावन्त्यमी मगृजवाक्षमयेव रथ्यािः॥८॥ 

राजािः -- सत्यम् । अिीत्य हररिो हरींश्च विान्िे वाष्जनिः । ििा ष्ह । 

यिालोके सकू्ष्मं व्रजष्ि सहसा िष्द्वपलुिां यििे ष्वष्छन्नं  वष्ि कृिसंिानष्मव िि ्

। प्रकृत्या यद्वक्तं्र ििष्प समरेखं नयनयोना मे िरेू ष्कष्चचत्क्षणमष्प न पाश्व े

रिज्जवाि्॥९॥ 

सिू पश्य नं व्यापद्यमानम ् । (इष्ि शरसंिानं नाटयष्ि) (नेपथ्ये)  ो  ो राजन ्

आश्रममगृोऽयं न हन्िव्यो न हन्िव्यिः । 

सिूिः -- (आकर्णयाावलोक्य च) 

आयषु्मनथय खलु िे बाणपािवष्िानिः कृटसारथयान्िरे िपष्थवन उपष्थििािः । 

राजािः -- (ससम्भ्रमम)् िेन ष्ह प्रगहृ्यन्िां वाष्जनिः । 

सिूिः -- ििा । (इष्ि रिं थिापयष्ि) (िििः प्रष्वशत्यात्मनाििृीयो व खानसिः) 

व खानसिः -- (हथिमदु्यम्य) राजन ्आश्रममगृोऽयं न हन्िव्यो न हन्िव्यिः । न खल ु

न खल ु बाणिः संष्नपात्योऽयमष्थमन्मिृषु्न मगृशरीरे पषु्पराशाष्ववाष््निः । क्व बि 

हररणकानां जीष्विं चाष्िलोलं क्व च ष्नष्शिष्नपािा वज्रसारािः शराथिे॥१०॥ 

ित्सािकृुिसंिानं प्रष्िसंहर सायकम ्। आिात्राणाय विः शसं्त्र न प्रहिुामनागष्स॥११॥ 

 

राजािः -- एष प्रष्िसम्हृििः । (इष्ि यिोकं्त करोष्ि) 

व खानसिः -- सदृशमेिि ्परुुवंशप्रिीपथय  वििः । जन्म यथय परुोवंशे यकु्तरूपष्मि ं

िव । पतु्रमेवङ्गुणोपेिं चिवष्िानमाप्नषु्ह॥१२॥ 

इिरौ -- (बाहू उद्यम्य) सवािा चिवष्िानं पतु्रमाप्नुष्ह । 

राजािः -- (सप्रणामम)् प्रष्िगहृीिं ब्राह्मणवचनम् । 

व खानसिः -- राजन ् सष्मिाहरणाय प्रष्थििा वयम् । एष खल ु कर्णवथय 

कुलपिेरनमुाष्लनीिीरमाश्रमो दृश्यिे । न चेिन्यकायााष्िपाििः प्रष्वश्य 

प्रष्िगहृ्यिामाष्ििेयिः सत्कारिः । अष्प च । रम्याथिपोिनानां प्रष्िहिष्वघनािः ष्ियािः 

समवलोक्य । ज्ञाथयष्स ष्कयदु्भजो मे रक्षष्ि मौवीष्कणाङ्क इष्ि॥१३॥ 

राजािः -- अष्प संष्नष्हिोऽत्र कुलपष्ििः । 

व खानसिः -- इिानीमेव िषु्हिरं शकंुिलामष्िष्िसत्काराय ष्नयजु्य ि व ं अथयािः 

प्रष्िकूलं शमष्यिुं सोमिीिं गििः । 

राजािः --  वि ु। िामेव पश्याष्म । सा खल ुष्वष्िि ष्कं्त मां महषेिः कररष्यष्ि । 

व खानसिः -- साियामथिावि् । (इष्ि सष्शष्यो ष्नष्िान्ििः) 

राजािः -- सिू चोियाश्वान ्परु्णयाश्रमिशानेन िाविात्मानं पनुीमहे । 

सिूिः -- यिाज्ञापयत्यायषु्मन ्। (इष्ि  यूो रिवेगं ष्नरूपयष्ि) 

राजािः -- (समन्िािवलोक्य) सिू अकष्ििोऽष्प ज्ञायि एव 

यिायमाश्रमा ोगथिपोवनथयेष्ि । 

सिूिः -- किष्मव । 

राजािः -- ष्कं न पश्यष्ि  वान ् । इह ष्ह नीवारािः 

शकुग ाकोटरमखुभ्रटाथिरूणामििः 

प्रष्थन्िािः क्वष्चष्िङ्गुिीफलष् ििः सचू्यन्ि एवोपलािः । ष्वश्वासोपगमािष् न्नगियिः 

शब्िं सहन्िे मगृाथिोयािारपिाश्च वल्कलष्शखाष्नष्यन्िरेखाङ्ष्किािः॥१४॥ 

<कुल्याम् ोष् िः पवनचपल िः शाष्खनो िौिमलूा 

<ष् न्नो रागिः ष्कसलयरुचामाज्यिमूोद्गमेन । 

<एिे चावाागुपवन षु्व ष्च्छन्नि ाान्कुरायां 

<नटांशका हररणष्शशवो मन्िमन्िं चरष्न्ि । 

सिूिः -- सवामपुपन्नम ्। 

राजािः -- (थिोकमन्िरं गत्वा) 

िपोवनष्नवाष्सनामपुरोिो मा  िू ्। एिावत्येव रिं थिापय याविविराष्म । 

सिूिः -- ििृािः प्रग्रहािः । अविरत्वायषु्मान ्। 

राजािः -- (अविीया) 

सिू ष्वनीिवेषेण प्रवेटव्याष्न िपोवनाष्न नाम । इि ं िावद्गहृ्यिाम ् । (इष्ि 

सिूथया रणाष्न िनशु्चोपनीयापायष्ि) सिू याविाश्रमवाष्सनिः प्रत्यवेक्ष्याहमपुाविे 

िाविाद्रापषृ्ठािः ष्ियन्िां वाष्जनिः । 

सिूिः -- ििा । 

(इष्ि ष्नष्िान्ििः) 

राजािः -- (पररिम्यावलोक्य च) इिमाश्रमद्वारम ् । यावत्प्रष्वशाष्म । (प्रष्वश्य । 

ष्नष्मतं्त सचूयन)् शान्िष्मिमाश्रमपिं थफुरष्ि च बाहुिः कुििः फलष्महथय । अिवा 

 ष्विव्यानां द्वाराष्ण  वष्न्ि सवात्र॥१५॥ 

(नेपथ्ये) इि इििः सख्यौ । 

राजािः -- (कणं ित्त्वा) अये िष्क्षणेन वकृ्षवाष्टकामालाप इव श्रयूिे । यावित्र 

गच्छाष्म ।  

(पररिम्यावलोक्य च) 

अये एिाथिपष्थवकन्यकािः थवप्रमाणानुरूप िः सेचनघट बाालपािपेभ्यिः पयो िािइुि 

एवाष् विान्िे । 

(ष्नपणंु ष्नरूप्य) 

अहो मिरुमासां िशानम ् । शदु्धान्ििलुा ष्मिं वपरुाश्रमवाष्सनो यष्ि जनथय । 

िरूीकृिािः खल ुगुण रुद्यानलिा वनलिाष् िः॥१६॥ 

यावष्िमां छायामाष्श्रत्य प्रष्िपालयाष्म । (इष्ि ष्वलोकयन् ष्थिििः) (िििः 

प्रष्वश्यष्ि यिोक्तव्यापारा सह सखीभ्यां शकंुिल) 

शकंुिला -- इि इििः सख्यौ । 

अनसयूा -- हला शकुन्िले त्वत्तोऽष्प िािकाश्यपथयाश्रमवकृ्षकािः ष्प्रयिरा इष्ि 

िका याष्म । येन नवमाष्लकाकुसमुपेलवाष्प त्वमेिेषामालवालपरूणे ष्नयकु्ता । 

शकंुिला -- न केवलं िािष्नयोग एव । अष्थि मे सोिरथनेहोऽप्येिेषु । (इष्ि 

वकृ्षसेचनं रूपयष्ि) 

राजािः -- किष्मयं सा कर्णविषु्हिा । असाििुशी खल ु ित्र वान्काश्यपो य 

इमामाश्रमिमे ष्नयङ्ुके्त । 

इि ं ष्कलाव्याजमनोहरं वपथुिपिःक्षमं सािष्यिुं य इच्छष्ि । ध्रवु ं स 

नीलोत्पलपत्रिारया शमीलिां छेिुमषृ्षव्यावथयष्ि॥ १७॥ 

 वि ु। पािपान्िष्हाि एव ष्वश्रब्िं िाविेनां पश्याष्म । (इष्ि ििा करोष्ि) 

शकंुिला -- सष्ख अनसयेू अष्िष्पनदे्धन वल्कलेन ष्प्रयंविया ष्नयष्न्त्रिाऽष्थम । 

ष्शष्िलय िाविेिि ्। 

अनसयूा -- ििा । 

(इष्ि ष्शष्िलयष्ि) 

ष्प्रयंविा -- (सहासम)् 

अत्र पयोिरष्वथिारष्यि ृआत्मनो यौवनं उपाल थव । मां ष्कं उपाल स े। 

राजािः -- काममननुरूपमथय वपषुो वल्कलं न पनुरलंकारष्श्रयं न पषु्यष्ि । कुििः । 

सरष्सजमनुष्वदं्ध श वलेनाष्प रम्यं मष्लनमष्प ष्हमांशोलाक्ष्म लक्ष्मीं िनोष्ि । 

इयमष्िकमनोज्ञा वल्कलेनाष्प िन्वी ष्कष्मव ष्ह मिरुाणां मर्णडनं नाकृिीनाम्॥१८॥ 

शकंुिला -- (अग्रिोऽवलोक्य) एष वािीररिपल्लवाङ्गुलीष् थत्वरयिीव मां 

केसरवकृ्षकिः । याविेनं सम् ावयाष्म । (इष्ि पररिामष्ि) 

ष्प्रयंविा -- हला शकुन्िले अत्र व िावन्महूुिं ष्िष्ठ यावत्वयोपगिया लिासनाि 

इवायं केसरवकृ्षकिः प्रष्ि ाष्ि । 

शकंुिला -- अििः खल ुष्प्रयंविाष्स त्वम ्। 
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राजािः -- ष्प्रयमष्प िथ्यमाह शकंुिलां ष्प्रयंविा । अथयािः खलु अिरिः 

ष्कसलयरागिः कोमलष्वटपानकुाररणौ बाहू । कुसमुष्मव लो नीयं यौवनमङ्गेष ु

संनद्धम्॥१९॥ 

अनसयूा -- हला शकुन्िले इयं थवयम्वरवििूः सहकारथय त्वया कृिनामिेया 

वनज्योत्थनेष्ि नवमाष्लका । एनां ष्वथमिृाऽष्स । 

शकंुिला -- ििात्मानमष्प ष्वथमररष्याष्म । (लिामपेुत्यावलोक्य च) हला रमणीये 

खल ु काल एिथय लिापािपष्मिनुथय व्यष्िकरिः संवतृ्तिः । नवकुसमुयौवना 

वनज्योत्थना ष्थन्िपल्लवियोप ोगक्षमिः सहकारिः । 

ष्प्रयंविा -- अनसयेू जानाष्स ष्कं शकंुिला वनज्योत्थनामष्िमातं्र पश्यिीष्ि । 

अनसयूा -- न खल ुष्व ावयाष्म । किय । 

ष्प्रयंविा -- यिा वनज्योत्थनानरुूपेण पािपेन संगिा अष्प नाम वमहमप्यात्मनोनुरूपं 

वरं ल ेयेष्ि । 

शकंुिला -- एष ननंू िवात्मगिो मनोरििः । (इष्ि कलशमावजायष्ि) 

राजािः -- अष्प नाम कुलपिेररयमसवणाके्षत्रसम् वा थयाि् । अिवा कृिं संिेहने । 

असंशयं क्षत्रपररग्रहक्षमा यिायामथयामष् लाष्ष मे मनिः । सिां ष्ह संिेहपिेषु वथिुष ु

प्रमाणमन्ििःकरण प्रवतृ्तयिः॥२०॥ 

ििाष्प ित्त्वि एनामपुलथये । 

शकंुिला -- (ससम्भ्रमम)् 

अम् ो । सष्ललसेकसम्भ्रमोद्गिो नवमाष्लकामषु्ज्ित्वा विनं मे मिकुरोष् विािे । 

(इष्ि भ्रमरबािां रूपयष्ि) 

राजािः -- (सथपहृम्) चलपाङ्गां दृष्ट ं थपशृष्स बहुशो वेपिमुिीं रहथयाख्यायीव 

थवनष्स मिृ ु कणााष्न्िकचरिः । करौ व्यािनु्वत्यािः ष्पबष्स रष्िसवाथवमिरम् वयं 

ित्त्वान्वेषान्मिकुर हिाथत्व ंखलु कृिी॥२१॥ 

शकंुिला -- न एष िटृो ष्वरमष्ि । अन्यिो गष्मष्याष्म । किष्मिोऽप्यागच्छष्ि । 

हला पररत्रायेिां मामनेन िषु्वानीिेन मिुकरेणाष्  यूमानाम् । 

उ  े -- (सष्थमिम्) के आवां पररत्रािुम ् । िषु्यंिमािन्ि । राजरष्क्षिव्याष्न 

िपोवनाष्न नाम । 

राजािः -- अवसरोऽयमात्मानं प्रकाशष्यिुम ् । न  ेिव्यं न  ेिव्यम ् -। (इत्यिोके्त 

थवगिम)् 

राज ावथत्वष् ज्ञािो  वेि ्।  वि ुएवं िाविष् िाथये ।  

शकंुिला -- (पिान्िरे ष्थित्वा । सदृष्टके्षपम)् किष्मिोऽष्प मामनसुरष्ि । 

राजािः -- (सत्वरमपुसतृ्य) आिः किः पौरव ेवसमुिीं शासष्ि शाष्सिरर िषु्वानीिानाम् 

अयमाचरत्यष्वनयं मु् िास ुिपष्थवकन्यास॥ु२२॥ 

(सवाा राजानं दृटा ष्कंष्चष्िव सम्भ्रान्िािः) 

अनसयूा -- आया न खल ु ष्कमप्यत्याष्हिम् । इयं नौ ष्प्रयसखी 

मिकुरेणाष्  यूमाना कािरी िूा । (इष्ि शकंुिलां िशायष्ि) 

राजािः -- (शकंुिलाष् मखुो  तू्वा) 

अष्प िपो विािे । (शकंुिला सार्धवसािवचना ष्िष्ठष्ि) 

अनसयूा -- इिानीमष्िष्िष्वशेषला ेन । हला शकुन्िले गच्छोटजम ् । 

फलष्मश्रमघामपुहर । इि ंपािोिकं  ष्वष्यष्ि। 

राजािः --  विीनां सनूिृय व ष्गराकृिमाष्िथ्यम् । 

ष्प्रयंविा -- िेन ह्यथयां प्रछायशीिलायां सप्तपणावेष्िकायां महूुिामपुष्वश्य 

पररश्रमष्वनोिं करोत्वायािः । 

राजािः -- ननंू ययूमप्यनेन कमाणा पररश्रान्िािः । 

अनसयूा -- हला शकुन्िले उष्चिं निः पयुापासनमष्ििीनाम् । अत्रोपष्वशामिः । 

(इष्ि सवाा उपष्वशष्न्ि) 

शकंुिला -- (आत्मगिम)् ष्कं न ु खष्ल्वमं प्रेक्ष्य िपोवनष्वरोष्िनो ष्वकारथय 

गमनीयाष्थम संवतृ्ता । 

राजािः -- (सवाा ष्वलोक्य) अहो समवयोरूपरमणीयं  विीनां सौहािाम् । 

ष्प्रयंविा -- (जनाष्न्िकम)् अनसयेू को न ु खल्वेष चिुरगम् ीराकृष्िमािरंु 

ष्प्रयमालपन्प्र ाववाष्नव लक्ष्यिे । 

अनसयूा -- सष्ख ममाप्यष्थि कौिूहलम् । पचृ्छाष्म िाविेनम ् । (प्रकाशम)् 

आयाथय मिरुालापजष्निो ष्वश्रम् ो मां मन्त्रयिे किम आयेण राजष्षावंशोऽलंष्ियिे 

किमो वा ष्वरहपयुात्सकुजनिः कुिो िेशिः ष्कष्न्नष्मतं्त वा सकुुमारिरोऽष्प 

िपोवनगमनपररश्रमथयात्मा पिमपुनीििः । 

शकंुिला -- (आत्मगिम)् हृिय मोत्ताम्य । एषा त्वया ष्चष्न्ििान्यनसयूा मन्त्रयिे । 

राजािः -- (आत्मगिम)् किष्मिानीं आत्मानं ष्नवेियाष्म किं वात्मापहारं करोष्म 

।  वि ु । एवं िाविेनां वक्ष्ये । (प्रकाशम्)  वष्ि यिः पौरवेण राज्ञा िमााष्िकारे 

ष्नयकु्तिः सोहमष्वघनष्ियौपलम् ाय िमाारर्णयष्मिं आयाििः । (शकंुिला 

शङ्ृगारलज्जां रूपयष्ि) 

अनसयूा -- (उ योराकारं ष्वष्ित्वा । जनाष्न्िकम)् हला शकुन्िले यद्यत्राद्य िाििः 

संष्नष्हिो  वेि ्। 

शकंुिला -- िििः ष्कं  वेि ्। सख्यौ -- इमं जीष्विसवाथवेनाप्यष्िष्िष्वशेषं कृिािं 

कररष्यष्ि । 

शकंुिला -- यवुामपेिम ्। ष्कमष्प हृिये कृत्वा मत्रयेिे । न यवुयोवाचनं श्रोष्याष्म । 

राजािः -- वयमष्प िावद्भवत्योिः सखीगिं ष्कमष्प पचृ्छामिः । 

सख्यौ -- आया अनगु्रह इवेयमभ्यिाना । 

राजािः --  गवान्काश्यपिः शाश्विे ब्रह्मष्ण ष्थिि इष्ि प्रकाशिः । इयं च विः सखी 

ििात्मजेष्ि किमेिि ्। 

अनसयूा -- शणृोत्वायािः । अष्थि कोऽष्प कौष्शक इष्ि गोत्रनामिेयो महाप्र ावो 

राजष्षािः । 

राजािः -- अष्थि । श्रयूिे । 

अनसयूा -- िमावयोिः ष्प्रयसख्यािः प्र वमवगच्छ । उष्ज्ििायािः 

शरीरसंविानाष्िष् थिािकाश्यपोऽथयािः ष्पिा । 

राजािः -- उष्ज्ििशब्िेन जष्निं मे कौिूहलम् । आमलूाच््रोिुष्मच्छाष्म । 

अनसयूा -- शणृोत्व ् आयािः । गौिमीिीरे परुा ष्कल िथय राजषेरुगे्र िपष्स 

विामानथय ष्कमष्प जािशङ्क िेव मेनका नामाप्सरािः प्रेष्षिा ष्नयमष्वघनकाररणी । 

राजािः -- अथत्येििन्यसमाष्ि ीरुत्वं िेवानाम् । 

अनसयूा -- ििो वसंिोिारसमये िथया उन्मािष्यि ृरूपं प्रेक्ष्य -(इत्यिोके्त लज्जया 

ष्वरमष्ि) 

राजािः -- परथिाज्ज्ञायि एव । सवािाप्सरिःसम् व षा । 

अनसयूा -- अि ष्कम ्। 

राजािः -- उपपद्यिे । मानुषीषु किं वा थयािथय रूपथय सम् विः । न प्र ािरलं 

ज्योष्िरुिेष्ि वसिुािलाि्॥२३॥ 
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