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काव्यप्रकाशस्य साहित्यदीहिकायााः प्रथम उल्लासाः 
 

Harapriya Hati 

 

ग्रन्थारम्भ ेहिघ्नहिघाताय समुहितेष्टदिेताां ग्रन्थकृत्िरामशृहत – 

 

हियहतकृतहियमरहिताां ह्लादकैमयीमिन्यिरतन्राम्। 

ििरसरुहिराां हिर्मिहतमादधती भारती किेजयहत।।१।। 

 

हियहतशक्तत्या हियतरूिा, सुखदाुःखमोिस्िभािा, िरमाण्िाद्यु-

िादािकमािददसिकाररकारणिरतन्रा, षड्रसा, ि ि हृद्यैि तैाः, तादशृी ब्रह्मणो 

हिर्मिहतर्ििमािणम्। एतहिलक्षणा तु कहििाहनिर्मिहताः। अत एि जयहत, जयतीत्यथेि ि 

िमस्कार आहक्षप्यते इहत ताां प्रत्यहस्म प्रणत इहत लभ्यत।े। 

 

‘साहित्यदीहिका’ टीका  

 

1िरराः। श्रीगणितये िमाः। अहिघ्नमस्तु। 
2अथ काव्यप्रकाशव्याख्या। 
3स्तिन्धयसुधाधामधाम्ने 4धाम्ने हि मन्यि े

एकतोऽन्यर 5दकण्िादददाररणे दाररणे िमाः।। 

ि ते टीकाकारााः िररगलदहिद्यान्धतमसम्। 

प्रमेयां शास्त्राणाां प्रहतफलहत 6येषान्नमहतषु।। 

ि 7टीकायास्तासाां हिलहसतमिालोकहिषयाि् 
8गभीराि् शब्दाथािि ्गमयहत ि हसद्धाञ्जिहमि।। 
9टीकााः काव्यप्रकाशस्य कामां सन्तु 10िरश्शतााः। 
11ककां  ताहभस्सुगमग्रन्थमारव्याख्याििुञ्िुहभाः।। 

यद्यहस्त तर साराांशस्सोऽहि 12सांगृह्यते मया। 

तेि टीकान्तरालोककौतुकां  13त्यज्यतान्तमाम्। 
14साहित्यदीहिका िाम टीका 15भास्करसूररणा। 
16मधूििािाां काव्यािाां 17तेजिीयां हिरच्यते।। 

 

इि तािदाददमेि 18श्लोकेि िमस्कारस्य 19िा 20प्रेक्षाित्प्रिृत्तेरनगभूतस्य प्रयोजिस्य 21िा 

काव्यलक्षणस्य िा प्रहतिादिां युज्यते, ि 22िुिस्सिोत्कषेण 23प्रिृत्तेस्तदयि् 

हियहतकृतेत्यादरेुिन्यासो ि 24सनगच्छते, इत्याशनक्तयाि। 
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ग्रन्थारम्भ इत्यादद। अर िरामशो िाम सिोत्कषेण 25स्तुहताः, 

ि िुिरिुसन्धािां तस्य स्मरणरूित्िात्। हियहतकृतेत्यादौ 
26तद्घटिात्। यर 27सिोत्कृष्टत्िां तर िमस्कायित्िहमहत 
28व्याप्ेाः 29िमस्काराके्षिकायित्िात् श्लोकस्य तत्िरता गम्यते। 

तथा ि 30िक्ष्यते जयत्यथेि िमस्कार 31आहक्षप्यत 32इहत ताां 

प्रत्यहस्म प्रणत इहत 33लभ्यत ेइहत34। 

 

35हििाताश्चोिसगािश्च धातिश्चेहत ते रयाः। 

अिेकाथािस्स्मृतास्सिे िाठस्तेषाां हिदशििम्।। 36इहत। 

 

37जयहतरर 38सिोत्कषो ितिते। एिां तर्िि 

िमस्कारस्साक्षादिुा-दीयताां दकमाक्षेिेणेहत िेत्, ि 

39सिोत्कृष्टत्िप्रहतिादिेि 40 हभहिΨ सिििन्द्यत्िां प्रकाश्यते। 
41िन्द ेभारतीहमत्युके्त तदप्रकाहशतां स्यात्। 

तर्िि हियहतकृतहियमरहितादद 42हिशेषणहिहशष्टाां 

हिर्मिहतमादधातीं , <हिर्मिहतमादधतीम् ?>* 43सिोत्कृष्टाां 

किेभािरतीं िन्द े इहत ककां  िोच्यत इहत िेत ् ि 

44सिोत्कृष्टत्िप्रहतिादि े तात्ियाित्, 

समुहितशब्दिेासाधारणयुक्ता ि सांगिृीता 45भहक्ताः 

46श्रद्धाहतशयहिषयभूतेष्टा, गणेश्वराददस्साधारणा िामरोऽहि 

47हि गणेश्वराददकाां दिेताां 48िमस्कृत्य स्िकीयां कमि 
49प्रारभ्यते। यर या दिेता प्रहतिाद्यते तर सा युक्ता। 

काव्यमीमाांशासास्त्रारम्भे <काव्यमीमाांसाशास्त्रारम्भे?>* 

50कहििाग्दिेतैिाहधकृतेहत युक्ता भिहत।। 

51हियतीत्याददाः। िदाथाि <िदाथो?>* िाम साधारणो धमिाः। 

52कमलत्िाददजाहताः हियहताः हियम्यते 
53कमलसौगन््याददकमियेहत। 54हिहधररहत केहित् तेि 55हि 
56स्ियां दररत्येिायमीष्टΨ एिेहत हियम्यते। 
57तत्कृतहियमरहिताां यतो मुखादाेः 58कमलाददिा ताद्रपू्यां 

ह्लादकैमयीहमत्यर कथां हिग्रिाः? 59केहिदाहाः। 

ह्लादकैशब्दयोाः िूिं सुप्सुिेहत 60समासाः। 61तर 
62प्रािुयोमयहिहत¥ 63तदसत्मय व्यहतरेकेणाहि 
64ह्लादकैमयीहमहत 65प्रयोगप्रसनगात् 66िूििकालैकेत्याददिा 
67समास एकशब्दस्य 68िूििहििातेि भहितव्यां तस्मादिेां 
69हिग्रिाः कतिव्याः। एकां  प्राियुेण प्रस्तुताां 70यस्य उच्यते यस्याां 

सा एकमयी ह्लादिे ह्लादकैमयी इहत।  

अिरतन्राहमत्युके्त यथा िरमाण्िादद िारतन््यहिरासाः तथा 

कहििारतन््यहिरासोऽहि भारत्यााः स्यात् 

इत्यन्यशब्दोिादािां किेरन्यस्य 71िरस्य िरमाण्िादाेः अधीिा 

ि भिहत 72किेस्त्िदधीिैिेत्यथिाः अन्येत्िेहाः। िरतन्रशब्दोऽयां 
73िरायन्तमारिििाः। यथा, 74मत्िरतन्रस्त्ित्िरतन्र इहत। 
75अतो िान्यिदिे 76िौिरुक्तत्यहमहत। 

ििरसा 77रुहिरा ि 78ब्रह्मसृहष्टष्षड्रसा, ि ि हृद्यिैेहत। 

79एतिलैक्ष्येण 80एतहिशेषणियां हिधेयमेि। अन्यथा 
81व्याख्यािे ििरसी रुहिरेहत 82भहितव्यम्। 

ददकसांख्ययोस्सांज्ञायामेि <ददक्तसांख्ये सांज्ञायाम्¥?>*) 

समासहिधािात् तेषु तेष ु िस्तुषु 83हिर्मितहमहत िूतित्िेि 
84हिर्मितां 85हिदधातीहत व्याख्येयम्। 
86हिर्मिततां कुिितीहत िौिरुक्तत्यप्रसनगाददहत केहिद्व्यािक्षते। 

तदयुक्तां  हियहतकृतेत्यादद हिशेषणहिहशष्टाां हिर्मिततां कुिितीहत 

सामान्यहिशेषभािेि 87िौिरूक्तत्याभािाददहत। यथा 
88अर्घयािददकया सियिया 89ियििूजददत्यादद। 90अिेि श्लोकेि 

एतद्ग्रन्थप्रहतिाद्यां िस्तु, अलनकाररसरूि्िहिरयां प्रदर्शितां 

भिहत। 

जयत्यथेि। िमस्काररूिां िस्तु ्िन्यते, तथा केिहिद्यर 

धमेण ियेि सांहसहद्धसाम्ययोाः भित्येकतराहधक्तयां व्यहतरेकस्स 

उच्यते। ब्रह्मसृष्टसे्सकाशािा हिर्मितवे्यिहतरेकालनकाराः। 

रहतदिैाददहिषयाभाि इत्यहभधीयते इहत भारतीं प्रहत किेाः 

रहतलक्षणो भािाः। प्रहतयोहगस्िरूिाििगमे तक्ष्यहतरेकस्य 
91ज्ञातुमशक्तयत्िात् िूिं ब्रह्मसृहष्टस्िरूिां हिरूियहत। 

हियहतशक्तत्येत्यादद। सुखदाुःखमोिस्िभाित्िां सत्िरजस्तमो 

गुणात्मकतया जगताः कमािदद 92सिकारीत्यर दषृ्टां कमिशब्दो 

िोच्यते। आददशब्दिे ददक्कालादीिाां 93ग्रिणम्। 94तैाः रसैाः ि 

ि हृद्यैिेत्यन्ियाः। ििु िमस्कारे आहक्षप्े कोऽन्ियाः 
95किेभािरती जयहत। िमस्कार इत्युक्तां  स्याददत्यत आि 
96इहत ताां प्रत्यस्मीत्यादद। सामर्थयािदयमथो 97लभ्यत 

इत्यहभप्रायाः। ििु काव्यलक्षणस्य प्रयोजि े98अहभधािीय े99ते 

काव्यप्रयोजिाहभधािां 100शालेयिेेष्टस्य फलस्य 

काहिकधान्यमृगाणमिुकरोहत। इि िष्टाहि प्रयोजिाहि 

काव्ये मृग्यन्त 101इत्याशनक्तयाि।  

 

‘मलूम’् 

इिाहभधेयां सप्रयोजिहमत्याि – 

 

काव्यां यशसेऽथिकृते व्यििारहिद ेहशिेतरक्षतये। 

सद्याः िरहििृितये कान्तासहम्मततयोिदशेयजुे।।२।। 

 

काहलदासादीिाहमि यशाः, श्रीिषािदधेाििकादीिाहमि धिम्, 

राजाददगतोहितािारिररज्ञािम्, 

आददत्यादमेियूरादीिाहमिािथि-हििारणम्, 

सकलप्रयोजिमौहलभूतां समिन्तरमेि रसास्िादिसमुद्भूतां 

हिगहलतिेद्यान्तरमािन्दम,् 

प्रभुसहम्मतशब्दप्रधाििेदाददशास्त्रेभ्याः 

सुहृत्सहम्मताथितात्ियिित्िुराणादीहतिासेभ्यश्च 

शब्दाथियोगुिणभािेि रसानगभूतव्यािारप्रिणतया हिलक्षणां 

यत्काव्यां लोकोत्तरिणििाहििुण-कहिकमि, तत्कान्तेि 
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सरसतािादिेिाहभमुखीकृत्य, रामाददििर्तितव्यां ि 

रािणाददिददत्युिदशेां ि यथायोगां किेाः सहृदयस्य ि 

करोतीहत सििथा तर यतिीयम्।। 

 

‘साहित्यदीहिका’ टीका 

इिाहभधेयहमत्यादद। इदमाकूतां यशाः 
102प्रभृहतप्रयोजिहिहशष्ट-काव्यज्ञािस्िरूिां लक्षणस्य 

प्रयोजिम्। काव्यमारज्ञािहमहत लक्ष्यस्य 103काव्यस्य 

प्रयोजिान्येि 104लक्षणस्याहि 105प्रयोजिािीहत। 

काव्यां 106यशस इहत। अर 107कृहिद्युज् शब्दास्सांिदाददत्िात् 

भािे दिबन्तााः। शब्दाथियोगुिणभािे 108ितेुमाि। 

रसानगभूतव्यािार- प्रिणतयेहत। रसस्यानगभूतो व्यािारो 

व्यञ्जिािृहत्ताः तर 109तात्ियाित् शब्दिाच्याथियोगुिणभािाः। 
110लोकोत्तरिणििहििुणकहिकमेत्यर 111हििुणशब्दाः 

कहिकमिणो हिशेषणम्। ि 112तु किेाः ‘अन्यथा’ 

113कहििािुष्ठीयमािां सििमहि दियाजातां काव्यां स्यात्। ििु 

ब्राह्मणाददत्िात् 114कमिहण ष्यहि कृते कहिकमिमारां 
115लभ्यते। ि तु 
116लोकोत्तरिणििहििुणत्िहिशेषणहिहशष्टहमहत िेत ् ि 

काव्यशब्दस्य तरैि रूढत्िात् यथा योगहमहत। 117योग 

औहित्यहमहत 118तामिहतिम्य यशोऽथािििथिक्षहतश्च 

ियोरहि व्यििारोिदशेौ। 119सहृदयस्यैि हििृिहतकाले 

कहिरहि सहृदय एिेहत हििृिहताः। ियोरहि काव्यां यशस 
120इत्यहभधािाियििसािादिररिूणं िाक्तयां हिहधियििसािेि 

िूरयतीहत। 

  

‘मलूम’् 

एिमस्य प्रयोजिमुक्तत्िा कारणमाि – 

 

शहक्तर्िििुणता लोकशास्त्रकाव्याद्यिेक्षणात्। 

काव्यज्ञहशक्षयाऽभ्यास इहत ितेुस्तददु्भिे।।३।। 

 

शहक्ताः कहित्िबीजरूिाः सांस्कारहिशेषाः, याां हििा काव्यां ि 

प्रसरेत् प्रसृतां िा उििसिीयां स्यात्। लोकस्य 

स्थािरजनगमात्मकलोकिृत्तस्य, शास्त्राणाां 

छन्दोव्याकरणाहभधािकोशकलाितुििगिगजतुरगखड्गादद-

लक्षणग्रन्थािाां काव्यािाां ि मिाकहिसम्बहन्धिाम्, 

आददग्रिणाददहत-िासादीिाां ि हिमशििाद््युत्िहत्ताः, काव्यां 

कतुं हििारहयतुां ि य े जािहन्त तदिुदशेेि करणे योजि ेि 

िौिाःिुन्येि प्रिृहत्तररहत रयाः समुददतााः ि तु व्यस्तास्तस्य 

काव्यस्योद्भिे हिमािणे समुल्लासे ि ितेुिि तु ितेिाः।। 

‘साहित्यदीहिका’ टीका 

120सििथेत्यादद। एिां प्रयोजिित्तया प्रिृत्तािाां 

प्रेक्षाितामुिायहजज्ञासायामाि।  

शहक्तररत्यादद। शहक्तसद्भािे 121ककां  122प्रमाणहमत्याि। याां 

हििेत्यादद कायैकसमहधगम्येत्युक्तां  भिहत।  

हििुणता व्युत्िहत्ताः। 

लोकदशििस्याशक्तयत्िात्। लोकशब्दिे लोकिृत्तां गृह्यते 

इत्याि। लोकिृत्तस्येहत। काव्योियोगीहि शास्त्राहण दशियहताः 

च्छन्दोव्याकरणेत्याददिा <दशियहत 

छन्दोव्याकरणते्याददिा?>* इहत, ितेसु्तददु्भि इत्यर 

123इहत 124शब्दस्य हस्थतस्याथिमाि। इहत रयस्स <रयाः?>* 

125समुददतााः ि तु व्यस्ता इहत। अिेिेहत शब्दस्य 
126समुददताकारद्योतकत्िां दशियहत। 

ितेुररत्यरैकत्िां हििहक्षतहमत्याि। ि तु ितेि इहत। ितेुशब्दिे 

अर सामग्री गृह्यते। अन्यथा शक्तत्यादीिाां प्रत्येकां  127ितेुत्िात् 

ि ितेि इहत हिषेधो 128िोििद्यते। 

 

‘मलूम’् 

एिमस्य कारणमुक्तत्िा स्िरूिमाि –  

(सू.१) तददोषौ शब्दाथौ सगणुाििलनकृती िुिाः िाहि।। 

दोषगणुालनकारााः िक्ष्यन्ते। िािीत्यिेिैतदाि यत्सििर 

सालनकारौ िहित्त ु स्फुटालनकारहिरिऽेहि ि 

काव्यत्ििाहिाः। यथा – 

 

याः कौमारिराः स एि हि िरस्ता एि िैरक्षिा- 

स्ते िोन्मीहलतमालतीसुरभयाः प्रौढााः कदम्बाहिलााः। 

सा िैिाहस्म तथाहि तर सुरतव्यािारलीलाहिधौ 

रेिारोधहस िेतसीतरुतले िेताः समुत्कण्ठत।े। १ ।। 

अर स्फुटो ि कहश्चदलनकाराः, रसस्य ि 

प्राधान्यान्नालनकारता।। 

 

‘साहित्यदीहिका’ टीका 

129ि तु तददोषौ 130शब्दाथािहित्याददिा 131ककां  सामग्र्येि 

प्रहतिाद्यते। ककां  िा लक्षणां, 132िाद्याः 133तददोषहित्यादद 

व्यहतरेकेण काव्यस्यैिाभािात्। 134िाहि हितीयाः। 
135अिलांकृतीि िुिाः 
136िािीत्यिेिालनकारराहित्यप्रहतिादि े लक्षणमव्यािकां  
137स्याददत्याशांक्तयाि। 138एिमस्येत्याददिा स्िमसाधारणां 

रूिां स्िरूिां लक्षणहमत्यथिाः। िािीत्यिेिैतदाि। 

इत्यिेिाव्याहप्ाः स्ियमेि 139िररिररष्यहत। असमीििस्याहि 

दोषस्य प्रागुिादािम्। सत्यहि गुणालनकाराणाां िौष्कल्ये 

दोषस्य 140लिोऽप्य काव्यतायै कल्ित इहत दशिहयतुम् 
141गुणााः रससमिाहयिो धमािाः। अलनकारा रससांयोगिृत्तयाः। 

ििु 142स्फुटालांकारहिरिऽेहि अलांकृहतमारमस्त्येि।  

तत् कथां 143अिलांकृतीत्युच्यते। अिलांकृतीत्यर िि् 
144ईषदथ े ितिते। 145अिुदराकन्येहतित्। 
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अस्फुटत्िादलांकारस्याल्ित्िां, 146िहिन्नाहयका 

रेिातीरकृतसनकेता, िरिुरुषरहतमिह्णुिािा सखीं प्रत्याि 

याः कौमारेत्यादद। याः कौमारिर इत्यििे 147प्रथमतो याः 

कौमारमििीतिाि् साः कौमारिराः। 

कदम्बशब्दाः इि 148धूलीकदम्बाख्ये कदम्बहिशेषे 149ितिते। 

यो िसन्ते िुष्यहत 150कदम्बमारग्रिणे ता एि िैरक्षिा इहत 

ि 151सनगच्छते। िरैे तषेामसांभिात्। 152तर रेिातीतीरे 

<रेिातीरे?>* 153सुरतव्यािारलीलाकरणे हिषये। अर 

154स्फुटेि कहश्चददहत अर हिभाििाहिशेषोक्ती 155सांभाव्यतेे। 

अर िरादद सामग्री समहस्त। उत्कण्ठारूिां ि काय ंिोत्िद्यते 

इहत। 156कारणसामग्र्यां कायाििुत्िहत्तर्ििशेषोहक्ताः¥, 
157रेिारोधहस 158उक्तकारणाभािेऽहि 159उत्कण्ठारूिां कायं 

उत्िद्यते इहत 160कारणाभािात् कायोत्िहत्तर्ििभाििा¥।  

इमािलनकारािर ि स्फुटौ इि 161कायाििुत्िहत्तकोटरे 
162प्रहतिादिादस्फुटो हिशेषोहक्ताः। रेिारोधहस 
163कारणसामग्री कोटरिणििादस्फुटत्िम्। हिभाििायााः अर 

बहूिाां िाक्तयािाां दशििमारणे ि दीिकम।् साधारणधमिस्य 
164कस्यहिद्गुणस्य दियाया िा हिदशेाभािात्। ििु सा 

िैिास्मीत्यर अस्मीहत 165हिभहक्तहििररणामे स एि 
166िरोऽहस्त। ता एि िैरक्षिास्सहन्त। त एि 

कदम्बाहिलास्सन्तीहत दियारूिस्य धमिस्य सििर सम्बन्धात् 

कथिां दीिकहमहत 166िेन्न। 167अस्मीत्यिहमत्यथे हििाताः। 

अथाहि दियािदम्। एिमहि ि दीिकम्। तस्य 

प्रस्तुताप्रस्तुतहिषयत्िात्। िरादीिाां 168ि 169सिेषामहि 

प्रस्तुतत्िादौिम्या 170प्रतीतेधिमिस्य िाहिरे्द्दशात् 171ि 

तुल्ययोहगता। 172गुणदियायौगिद्याभािान्न समुच्चयाः। 
173ििु रसस्य 174प्रतीयमाित्िाद्रसिदलनकाराः 175कुतो ि 

स्याददत्याि। रसस्य िीत्यादद 176प्रधािभूतो 

रसाददरलनकायिाः। अप्रधािभूतस्त्िलनकार 

इत्यालनकाररकाणाां 177तत्िरमरिस्याम्। 

 

‘मलूम’् 

तदे्भदाि् िमणेाि – 

(सू.२) इदमुत्तममहतशहयहि व्यनग्ये िाच्याद ् ्िहिबुिधैाः 

कहथताः।। ४ ।। 

इदहमहत काव्यम्। बुधैिैयाकरणैाः प्रधािभूतस्फोटरूिव्यनग्य-

व्यञ्जकस्य शब्दस्य ्िहिररहत व्यििाराः कृताः। 

ततस्तन्मतािुसाररहभर-न्यैरहि 

न्यग्भाहितिाच्यव्यनग्यव्यञ्जिक्षमस्य शब्दाथियुगलस्य। यथा 

– 

हिश्शेषच्युतिन्दिां स्तितटां हिमृिष्टरागोऽधरो 

िेरे दरूमिञ्जि ेिुलदकता तन्िी तिेयां तिुाः। 

हमर्थयािाददहि दहूत बान्धिजिस्याज्ञातिीिागमे ! 

िािीं स्नातुहमतो गताऽहस ि 

िुिस्तस्याधमस्याहन्तकम्।।२।। 

अर तदहन्तकमेि रन्तुां गताऽसीहत प्राधान्येिाधमिदिे 

व्यज्यते। 

 

‘साहित्यदीहिका’ टीका 

ििु इदमुत्तमहमत्याददिा, ककां  178काव्यस्य सामान्यलक्षणां 

प्रहतिाद्यते, ककां  िा हिशेषलक्षणम् 179प्रहतिाद्यते, ककां  िा 

हिशेषलक्षणां सामान्यलक्षणां प्रहतिाददतमेिार तेि ्िहिरूि 

एि हिशेषप्रहतिाद्यते ि सिे हिशेषााः। 
180तदयुक्तहमदमुत्तमहमत्याद्युिन्यासाः इत्याि। 
181तदे्भदाहित्याददिमेणेदमतु्तमहमत्याददिा 
182अतादशृीत्याददिा, शब्दहिरहमत्याददिेत्यथिाः। 

183अहतशयोऽस्यास्तीत्यहतशयी, “एकाक्षरात्कृतो 

जातेस्सप्म्याां ि ि तौ स्मतृौ” इहत 184तदप्यहस्त। तथाहि 

कृदन्ताज्जातेश्च 185प्राहयको हिषेधाः। यथा दण्िी 
186कायाित्यादद िाच्यात्साहतशये 187अहतिमत्कारकाररहण 

व्यनगे 188काव्यमुत्तममहुक्ताः। 188एतदिे बुधैाः 

्िहििहण्ितै्ििहिररत्युक्तम्। ि त ुशब्दाथौ काव्यम्। 189ििु 

शब्दस्य ्िहिव्यििारो युज्यते 190िैय्याकरणैव्यििहृतत्िात् 
191िािाथिस्येत्याि। िैय्याकरणैररत्यादद तलु्यन्याय्यत्िाददहत 

भािाः। यथा शब्दो 192्िियती ्िहिाः। तथा अथोऽहि 
193्िियती 194्िहिाः। बधुैिैय्याकरणैररत्यर 

िैयाकरणैररत्यिेि बुधैररत्यस्याथो ि कर्थयते। िैयाकरणैाः 
195प्रधािभूतस्फोटरूिव्यनगव्यञ्जकस्य शब्दस्य ्िहिररहत 

व्यििाराः कृताः। 196ततस्तन्मतािुसाररहभरन्यैरहि 

बुधैररत्यन्ियाः। न्यग्भाहितमिुसजििीकृतां 197काहित् िततां 

प्रहत प्रेहषता। तेि भुक्ताां स्िदतूीं सेष्यिमाि।। 
198हिश्शेषेत्यादद। च्युतां 199ि तु 120क्षाहलताां हितराां मृष्टां 
201हिमृिष्टां ित्िीषद्दरूमत्यन्तमिञ्जिे 202िुलदकता तन्िी 

203तथेत्युभयां हिधेयां 204दतूीमेिारीरमत्। अधमत्िम्, 

अधमिदसिायािाां च्युतादीिाां व्यञ्जकत्िम्। अर 
205िाच्याद्व्यनगस्य 206िमत्कारस्तु। स्नातुां गतासीत्यिेि207 
208हिहधिा ि स्नातुां गतासीहत। 209हिषेधप्रतीतेिि िुिररहत 

हिषेधेि तदहन्तकमेि 210रन्तुां गताहस, इहत 211हिहधप्रतीतेाः। 

 

‘मलूम’् 

(सू.३) अतादहृश गुणीभूतव्यनग्यां व्यनग्ये तु म्यमम्। 

अतादहृश िाच्यादिहतशाहयहि। यथा – 

ग्रामतरुणां तरुण्या िििञ्जुलमञ्जरीसिाथकरम्। 

िश्यन्त्या भिहत मुहर्िितराां महलिा मुखच्छाया।। ३ ।। 

अर िञ्जुललतागृि े दत्तसनकेता िागतेहत व्यनग्यां 

गुणीभूतां तदिके्षया िाच्यस्यैि िमत्काररत्िात्।। 
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‘साहित्यदीहिका’ टीका 

अतादशृीहत 212अर 213गुणीभूतव्यनगां कहथतहमत्यिुषज्यते।  

ग्रामतरुणहमत्यर 214ग्रामशब्दिे तर स एि 215िृषल इहत 

द्योत्यते, िश्यन्त्या भितीहत 216ि ितिमािव्यिदशेेि 

दशििमहलिीभाियोर-हिरामस्सूच्यते। 

 

‘मलूम’् 

 

(सू.४) शब्दहिरां िाच्यहिरमव्यनग्यां त्ििरां स्मृतम्।। ५ 

।। 

 

हिरहमहत गणुालनकारयकु्तम।् अव्यनग्यहमहत 

स्फुटप्रतीयमािाथि-रहितम।् अिरमधमम।् यथा – 

 

स्िच्छन्दोच्छलदच्छकच्छकुिरच्छातेतराम्बुच्छटा- 

मूच्छिन्मोिमिर्षििषिहिहितस्नािाहह्िकाह्िाय िाः। 

हभद्याददु्यददुारददुिरदरी दीघािदररद्रद्रमु- 

द्रोिोद्रकेमिोर्मिमेदरुमदा मन्दादकिी मन्दताम्।। ४ ।। 

हिहिगितां मािदमात्ममहन्दराद्भित्युिश्रुत्य यदचृ्छयाऽहि 

यम्। 

ससांभ्रमेन्द्रद्रतुिाहततागिला हिमीहलताक्षीि 

हभयाऽमरािती।।५ ।। 

इहत काव्यप्रकाशे काव्यस्य 

प्रयोजिकारणस्िरूिहिशेषहिणियो िाम प्रथम 

उल्लासाः।।१।। 

 

‘साहित्यदीहिका’ टीका 

शब्दहिरहमत्यादद। अव्यनग्यां 217काव्यमधमहमहत लक्षणम्। 

शब्दहिरम्। िाच्यहिरहमत्येतहिभागिरम्218। 219िन्िस्य 

लक्षणकोटौ हििेशाः। 220गुणालनकारयुक्तत्िस्य 
221लक्षणकोरटहििेशाः काव्यसामान्यलक्षणेिैि प्राप्त्िात्। 

गुणालनकारयकु्तत्िहमहत222। गुणािाां 

रसधमित्िादधमकाव्यस्य 223गुणयोग औििाररकाः। गुणिृत्त्या 

िुिस्तेषाां िृहत्ताः शब्दाथियोमितेहत स्ियमेि िक्ष्यहत।। 
224शब्दहिरमदुािरहत। 

स्िच्छन्दते्यादद। अर 225िृत्यिुप्रासाः। िन्िर 

मन्दादकिीहिषयो 226रहतलक्षणो भािोऽहस्त। 

तत्कथमव्यनगत्िहमहत ि िाच्यम्। अरािपु्रासे 

किेस्तात्ियाित् सन्नहि भािहस्तरोधीयते। यथा, साहिरेण 

प्रकाशेि 227िान्द्रमसीप्रभा तर्िि 228ओजो लक्षणो 229गुणाः 

प्रतीयते इहत िेत् प्रतीयताम्। गुणव्यहतररक्तस्यैि व्यनगस्य 

स्फुटप्रतीहताः हिरिोराप्यिगम्यते। अन्यथा, सगुणौ 

काव्यहमहत काव्यत्ििाहिप्रसनगात्। िाच्यहिरमुदािरहत230 

हिहिगितहमहत।  

231मािदहमहत। 232मािदमाहश्रतािाां 233बहमािात् िरेषाां 

मािां 234गिं द्योततीहत िा, मािदम्। अर यद्यहि िीराददको 

रसोऽहस्त, 235तथाप्युत्प्रेक्षायाां किेस्तात्ियाित् 236स 

तीरोधीयते।। 237रत। 
238इहत श्रीभास्करसूररहिरहितायाां साहित्यदीहिकायाां 

काव्यप्रकाशटीकायाां प्रथम उल्लासाः।। 
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हिघ्नहििाशते- D2 

2. अथ काव्यप्रकाशव्याख्या ] D1; ‘D2’ मातृकायाम् अयां िाठो 

लुप्ाः 

3. स्तिन्धयसुधाधामधाम्ने ] D1; स्तिन्धयसुधाधामधारे- D2 

4. धाम्नेहि मन्यिे ] D;1 धाम्नेस्तु िन्नि-े D2 

5. दकण्िादददाररणे ] D2; कण्िादददाररणे-D1 

6. येषान्नमहतषु ] D1; येषाां िमहतषु्टत-D2 

7. टीकायास्तासाम् हिलहसतमिातोकहिषयाि् ] D1; 

टीकास्त्रायासाम् हिलहसतमिालोकहिषयािाम्-D2 

8. गभीराि् शब्दाथािि् गमयहत ] D1; भीराां शब्दाथाि 

िामयहत-D2 

9. टीकााः ] D1; टेका-D2 

10. िरश्शतााः ] D1; िरााःशतााः-D2 

11. ककां  ताहभस्सुगमग्रन्थमारव्याख्याििुञ्िुहभाः ] D1 ;रट 

ताहभसुगमग्रसमाराव्याख्याििुांिुहत-D2 

12. सांगृह्यते मया ] D1; सांष्टद्यते मयाः-D2 

13. त्यज्यतान्तमाम् ] D1; त्यज्यतातरााः-D2 

14. साहित्यदीहिका ] D1; सािात्यदीहिका-D2 

15. भास्करसूररणा ] D1; भास्करसूिुिा-D2 

16. मधूििािाम् ] D1; मधुििािाम्-D2 

17. तेजिीयां ] D1; तेजिाय-D2 

18. श्लोकेि ] D1; इदीहिज-D2 

19. िा ] D1; ‘D2’ मातृकायाम् अयां िाठाः लुप्ाः 

20. प्रेक्षाित्प्रिृते्तरनगभूतस्य ] D1; श्रोक्षाित्प्रिृत्तेरांगभूतस्य- 

D2 

21. िा ] D1; ‘D2’ मातृकायाम् अयां िाठो लुप्ाः 

22. िुिस्सिोत्कषेण ] D1; िुिस्सिोत्कषि-D2 

23. प्रिृत्तेस्तदयि् हियहतकृतेत्यादरेुिन्यासो] D1; िृहत्तररहत 

हियतकृतेत्याददरूियासो -D2 

24. सांगच्छते ] D1; सांगछत-D2 

25. स्तुहताः ] D2; हस्थहताः-D1 
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26. सिोत्कृष्टत्िम् ] D1; सिोत्कष्टत्िम्-D2 

27. व्याप्ेाः ] D1; व्याप्त्या-D2 

28. िमस्काराक्षेिकायित्िात् [D1; िमस्कारािेक्षा-D2 

29. िक्ष्यत ] D1; िस्त्िांक्षहत- D2 

30. आहक्षप्यते ] D1; आहक्षप्यत- D2 

31. इहत ] ‘D1’ मातृकायाम् अयां िाठो लुप्ाः 

32. लभ्यते ] D1; लक्ष्यत-D2 

33. इहत ] D2; ‘D1’ मातृकायाम् अयां िाठो लुप्ाः 

34. हििाताश्चोिसगािश्च ] D2; हििातश्चोिसगािश्च-D1 

35. इहत ] D;2 ‘D1’ मातृकायाम् अयां िाठो लुप्ाः 

36. जयहतरर ] D1 ;जयहताः तर-D2 

37. सिोत्कषो ] D1 ;सिोत्कषे-D2 

38. सिोत्कृष्टत्िप्रहतिादिेि[ D1 ;सिोत्कष्टप्रहतिादिेि-D2 

39. हभहि ] D;2 ‘D1’ मातृकायाम् अयां िाठो लुप्ाः 

40. िन्द े भारतीहमत्युके्त तदप्रकाहशतम् ] D1; िििाद 

भारतीहतत्युके्त तत्प्रकाहशतम् -D2 

41. हिशेषणहिहशष्टाम् ] D1; हिशेषेणहिहशष्टाम्-D2 

42. सिोत्कृष्टाम् D1; सिोत्कष्टाां-D2 

43. सिोत्कृष्टत्िप्रहतिादिे तात्ियाित् 

समुहितशब्दिेासाधारणायुक्ता ] D1; सिोकृष्टत्िप्रहतिादिे 

तात्ियिाः समुहितशब्दिेयुक्तासाधारणा -D2 

44. भहक्ताः] D1 ; भक्ताः-D2 

45. श्रद्धाहतशयहिषयभूतेष्टा ] D2; श्रद्धाहतशयभूता इष्टा-D1 

46. हि ] D2; ‘D1’ मातृकायाम् अयां िाठो लुप्ाः 

47. िमस्कृत्य ] D1; ित्िा-D2 

48. प्रारभ्यते ] D2; िारभते-D1 

49. कहििाग्दिेतैिाहधकृतेहत [D1; कहििाग्दिेताहधकृतेहत-D2 

50. हियतीत्याददाः ] D2; हियतीत्यादद-D1 

51. कमलत्िादजाहताः ] D1 ; कमलात्िादद-D2 

52. कमलसौगन््याददकमियेहत ] D1 ; 

कमलसौभाग्यददकमियेहत-D2 

53. हिहधररहत केहित् ] D1 ; हिहधरत्यन्या-D2 

54. हि ] D1; ‘D2’ मातृकायाम् अयां िाठो लुप्ाः 

55. स्ियां दररत्येिायमीष्ट ] D2; अयां दररद्धाहत एिमयहमष्ट-D1 

56. तत्कृतहियमरहिताम् ] D2; हियमरहितम्-D1 

57. कमलाददिा ताद्रपु्यां ह्लादकैमयीहमत्यर ] D1; कमलाददि 

ताद्रपू्याां ह्लादीकमयीहमर -D2 

58. केहिदाहाः ] D1; केहिदह-D2 

59. समासाः स ] D1; मासेिश्वा-D2 

60. तर ] D1; ‘D2’ मातृकायाम् अयां िाठो लुप्ाः 

61. प्रािुयोमयहिहत ] D;2 प्रािुयेमय-D1 

62. ¥ तत्प्रकृतिििे मयट् (५.४.२१) 

63. तदसत्मय ] D2 ; ‘D1’ मातृकायाम् अयां िाठो लुप्ाः 

64. ह्लादकैमयीहमहत ] D1; ह्लादकैहमहत-D2 

65. प्रयोगप्रसनगात् ] D1; प्रयोगप्रसांगािात्-D2 

66. िूििकालैकेत्याददिा ] D1; िूििकालेत्याददिा-D2 

67. सामासाः ] D;2 ‘D1’ मातृकायाम् अयां िाठो लुप्ाः 

68. िूििहििातेि भहितव्यम् ] D1; िूििहििात प्रसांगाः-D2 

69. हिग्रिाः कतिव्याः ] D1; हिग्रिातव्यम्-D2 

70. यस्य ] D1; ‘D2’ मातृकायाम् अयां िाठो लुप्ाः 

71. िरस्य ] D1; ‘D2’ मातृकायाम् अयां िाठो लुप्ाः 

72. किेस्त्िदधीिैिेत्यथिाः अन्येत्िेहाः ] D1; किेस्त्िधीिैिेत्यथिाः 

अन्येत्िाहाः -D2 

73. िरायन्तमारिििाः ] D1; आयन्तमारिििाः-D2 

74. मत्िरतन्रस्त्ित्िरतन्र इहत ] D1; मत्िरत्यांरस्त्ित्यरांतर 

इतेि-D2 

75. अतो िान्यिदिे ] D1; ‘D2’ मातृकायाम् अयां िाठो लुप्ाः 

76. िौिरुक्तत्यहमहत ] D1; िोिरुक्तहमहत-D2 

77. रुहिरा ] D1; हिरा-D2 

78. ब्रह्मसृहष्टष्षड्रसााः ] D1; षड्रासेि-D2 

79. एतिलैक्ष्येण ] D1; एतहिलक्ष-D2 

80. एतहिशेषणियम् ] D1; ऐििेिहिशेषणियम्-D2 

81. व्याख्यािे ] D2; ‘D1’ मातृकायाम् अयां िाठो लुप्ाः 

82. भहितव्यम् ] D1; भितव्यम्-D2 

83. ¥ ददक्तसांख्ये सांज्ञायाम् (२.१.५॰) 

84. हिर्मितहमहत ] D1; ‘D2’ मातृकायाम् अयां िाठो लुप्ाः 

85. हिर्मितम् ] D2; ‘D1’ मातृकायाम् अयां िाठो लुप्ाः 

86. हिदधातीहत ] D1; अदधतीहत-D2 

87. हिर्मिततां कुिितीहत ] D1; हिर्मितकुिितीहत-D2 

88. िौिरुक्तत्याभािाददहत ] D1; िौिरुक्तत्यभािात्-D2 

89. अर्घयािददकया ] D1; अघािददकया-D2 

90. ियििूजददत्यादद ] D1; सियििूिूजददत्यादद-D2 

91. अिेि श्लोकेि एतद्ग्रन्थप्रहतिाद्यां िस्तु 

अलांकाररसरूि्िहिरयां प्रदर्शितां भिहत। जयत्यथेि----

िमस्काररूिां िस्तु ्िन्यते, तथा केिहिद्यरधमेण ियेि 

सांहसहद्धसाम्ययोाः भित्येकतराहधक्तयां व्यहतरेकस्स उच्यते। 

ब्रह्मसृष्टसे्सकाशािा हिर्मितेव्यिहतरेकालनकाराः। 

रहतदिैाददहिषयाभाि इत्यहभधीयते इहत भारतीं प्रहत 
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किेाः रहतलक्षणो भािाः ] D1; ‘D2’ मातृकायाम् अयां िाठो 

लुप्ाः 

92. ज्ञातुमशक्तयत्िात् ] D2; ज्ञातुां दशु्शकत्िात्-D1 

93. सिकारीत्यर दषृ्टां कमिशब्दाः ] D1; सिकारीत्यरा दषृां 

कमिशब्द-ेD2 

94. ग्रिणम् ] D1; ग्रिणात्-D2 

95. तैाः रसैाः ] D1; ते रासैाः-D2 

96. किेभािरती ] D1; किेभारती-D2 

97. इहत ] D2; ‘D1’ मातृकायाम् अयां िाठो लुप्ाः 

98. लभ्यत इत्यहभप्रायाः] D1; लक्ष्याः इत्यहतप्रायाः -D2 

99. अहभधािीये ] D1; हभधािीये-D2 

100. ते ] D2; ‘D1’ मातृकायाम् अयां िाठो लुप्ाः 

101. शालेयेिेष्टस्य फलस्य काहिकधान्यमृगाणमिुकरोहत इि ] 

D1; शालेयेिष्टस्य फालस्य काांहजकधान्याां 

मृगाणामिुकरोहत यददि-D2 

102. इत्याशनक्तयाि ] D1; इत्याशांक्तय-D2 

103. प्रभृहतप्रयोजिहिहशष्टकाव्यज्ञािस्िरूिम् ] D1; 

काव्यस्िरूिज्ञािम्-D2 

104. काव्यस्य ] D1; ‘D2’ मातृकायाम् अयां िाठो लुप्ाः 

105. लक्षणस्याहि ] D2; लक्षणस्य-D1 

106. प्रयोजिािीहत ] D1; प्रयोजिोहत-D2 

107. यशस इहत ] D1; यशश इत्यादद-D2 

108. कृदह्िद्युज् ] D1; हिद्यरु-D2 

109. ितेुमाि ] D1; ितेुमिा-D2 

110. तात्ियाित् शब्दिाच्याथियोगुिणभाि ] D1; तात्ियाििूब्दा-D2 

111. लोकोतेतरिणििहििुणाः ] D1; िणििाहििुणाः-D2 

112. हििुणशब्दाः ] D2; ‘D1’ मातृकायाम् अयां िाठो लुप्ाः 

113. तु ] D1; ‘D2’ मातृकायाम् अयां िाठो लुप्ाः 

114. कहििािुष्ठीयमािम् ] D1; कहििािुष्टीयमािम्-D2 

115. कमिहण ] D1; कामिहण-D2 

116. लभ्यते ] D1; लक्ष्यते-D2 

117. लोकोत्तरिणििहििुणत्िहिशेषणहिहशष्टहमहत ] D1; 

लोकोतेतरिणििाहििुणत्िहिशेहषतहमहत-D2 

118. योग औहित्यहमहत ] D1; योगर्ििती-D2 

119. तामिहतिम्य ] D2; ‘D1’ मातृकायाम् अयां िाठो लुप्ाः 

120. सहृदयस्यैि हििृिहतकाले] D1; सहृसेदयाः स्यैि हििृिहत्तकाले 

-D2 

121. इत्यहभधािाियििसािादिररिूणिम् ] D1; 

इत्याद्यहभधाियििसािादिररिूणिम्-D2 

122. सििथेत्यादद ] D1; सिािथत्यादद-D2 

123. दकम् ] D1; ‘D2’ मातृकायाम् अयां िाठो लुप्ाः 

124. प्रमाणहमत्याि ] D1; प्रमाणमाि-ेD2 

125. इहत ] D1; ‘D2’ मातृकायाम् अयां िाठो लुप्ाः 

126. शब्दस्य हस्थतस्याथिमाि ] D1; हस्थतस्येहत शब्दस्याथिमाि-

D2 

127. समुददतााः ] D1; समुददता-D2 

128. समुददताकारद्योतकत्िम् ] D1; 

समुददताकारकारद्योतकत्िम्-D2 

129. ितेुत्िात् ] D2; ‘D1’ मातृकायाम् अयां िाठो लुप्ाः 

130. िोििद्यते ] D2; िोििद्येत-D1 

131. ि तु ] D2; ‘D1’ मातृकायाम् अयां िाठो लुप्ाः 

132. शब्दाथािहित्याददिा ] D1; हित्याददिा-D2 

133. दकम् ] D2; ‘D1’ मातृकायाम् अयां िाटो लुप्ाः 

134. िाद्याः ] D1; िद्याः-D2 

135. तददोषाहित्यादद ] D1; तब्ददोषाहित्यादद-D2 

136. िाहि हितीयाः ] D1; िोत्तराः-D2 

137. अिलांकृतीि ] D2; अिलांकृती-D1 

138. िािीत्यिेिालनकारराहित्यप्रहतिादिे ] D1; प्रहतिादिेि-

D2 

139. स्याददत्याशांक्तयाि ] D2; इत्यत आि-D1 

140. एिमस्येत्याददिा ] D2; एिमस्येतादद-D1 

141. िररिररष्यहत ] D1; िररिरांद्यहत-D2 

142. लिोऽप्य ] D1; लिोप्यप्य-D2 

143. गुणााः रससमिाहयिो धमािाः ] D1; गुणा रससमांिायिो 

धमिाः-D2 

144. स्फुटालांकारहिरिऽेहि अलनकृहतमारमस्त्येि ] D1; 

स्फुटालांकृहतरांहितेऽलांकृहतरहिते मारमरत्ब्भि-D2 

145. अिलांकृतीत्युच्यते ] D1; इत्यच्यते-D2 

146. ईषदथे ितिते ] D1; ििीछीषदाथि-D2 

147. अिुदराकन्येहतित् ] D1; िुांदराकन्येहतित्-D2 

148. िहिन्नाहयका रेिातीरकृतसनकेता 

िरिुरुषरहतमिह्णुिािा सखीं प्रत्याि याः कौमारेत्यादद ] 

D1; ‘D2’ मातृकायाम् अयां िाठो लुप्ाः 

149. प्रथमतो याः कौमारमििीतिाि् साः कौमारिराः ] D2; 

प्रथमभोगेि कौमारमििीतिाि् कौमारिराः-D1 

150. धूलीकदम्बाख्ये ] D1; धुहलकदांबाख्ये-D2 

151. ितिते ] D1; ित्ताितत-D2 

152. कदम्बमारग्रिणे ] D1; कदांबमारगृिणे-D2 
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153. सनगच्छते ] D1; सांगछत-ेD2 

154. तर ] D1; ‘D2’ मातृकायाम् अयां िाठो लुप्ाः 

155. सुरतव्यािारलीलाकरणे हिषये ] D1; ‘D2’ मातृकायाम् अयां 

िाठो लुप्ाः 

156. स्फुटेि कहश्चददहत ] D1; स्फुट इहत-D2 

157. सांभाव्येते ] D2 ;सांभाव्यते-D1 

158. कारणसामग्र्यां कायाििुत्िहत्तर्ििशेषोहक्ताः ] D1 कारणसमग्र्याां 

कायाििुत्िहत्तहिशेषोहक्त-D2 

159. ¥ हिशेषोहक्तरखण्िेषु कारणेषु फलाििाः। (का.प्र.) 

160. सहत ितेौ फलाभािो हिशेषोहक्ताः। (सा.द.) 

161. रेिारोधहस ] D1; रेिरोधहस-D2 

162. उक्तकारणाभािेऽहि ] D1; भािे-D2 

163. उत्कण्ठारुिम् ] D1; ष्कण्ठतारूिम्-D2 

164. कारणभािात् ] D1; कारणाभािे-D2 

165. ¥ दियायााः प्रहतषेधेऽहि फलव्यहक्तर्ििभाििा। (का.प्र.) 

166. हिभाििा हििा ितेुां कायोत्िहत्तयिदचु्यते। (सा.द.) 

167. कायाििुत्िहत्तकोटरे ] D1; कोटेर-D2 

168. प्रहतिादिादस्फुटो ] D1; प्रहतिादिास्फुटत्िां-D2 

169. कारणसामग्री ] D2; सामग्री-D1 

170. कस्यहिद्गुणस्य ] D1; हिद्गुणस्य-D2 

171. हििररणामे ] D2;  िररणाम-ेD1 

172. िरोऽहस्त ] D1; रोिरोहस्त-D2 

173. िेन्न ] D1;  िेत्-D2 

174. अस्मीत्यिहमत्यथे ] D1; अराथि-D2 

175. ि ] D2; ‘D1’ मातृकायाम् अयां िाठो लुप्ाः 

176. सिेषामहि ] D2; सिेषाम्-D1 

177. प्रतीतेधिमिस्य D1; प्रतीतेधमिस्य-D2 

178. ि ] D2; ‘D1’ मातृकायाम् अयां िाठो लुप्ाः 

179. गुणदियायौगिद्याभािान्न ] D1; िर्द्द-D2 

180. ििु ] D2; ‘D1’ मातृकायाम् अयां िाठो लुप्ाः 

181. प्रतीयमाित्िाद ्] D1; प्रतीहतयमाित्िाद-्D2 

182. कुतो ] D1; त्कु्ततो-D2 

183. िीत्यादद ] D1; इत्यादद-D2 

184. तत्िरमरिस्याम् ] D1; िरमरिस्याम्-D2 

185. काव्यस्य ] D1; क्यस्य-D2 

186. प्रहतिाद्यते ककां  िा हिशेषलक्षणां सामान्यलक्षणां 

प्रहतिाददतमेिार तेि ्िहिरूि एि हिशेषप्रहतिाद्यते ि 

सिे हिशेषााः ] D2; ‘D1’ मातृकायाम् अयां िाठो लुप्ाः 

187. तदयुक्तहमदम् ] D1; तदयुके्तहमदम्-D2 

188. तदे्भदाहित्याददिमेणेदमुत्तमहमत्याददिा ] D1; इत्यादद-D2 

189. अतादशृीत्याददिा शब्दहिरहमत्याददिेत्यथिाः] D1; ‘D2’ 

मातृकायाम् अयां िाठो लुप्ाः 

190. अहतशयोऽस्यास्तीत्यहतशयी] D1; 

अहतसयोस्यास्तीहत्यहत्तशयी-D2 

191. तदहप्य्स्त ] D1; यद्य्यहस्त-D2 

192. प्राहयको ] D1; प्राहिहयको-D2 

193. कायाित्यादद D1; कायित्यादद-D2 

194. अहतिमत्कारकाररहण ] D1; हतिमत्कारकाररहण-D2 

195. काव्यमुत्तममुहक्त ] D2; काव्यमुत्तमम्-D2 

196. एतदिे बुधैाः ्िहििहण्ितैाः ] D1 ;यत्ताि बुद्धाेः िांहितैाः-D2 

197. ििु ] D1; ‘D2’ मातृकायाम् अयां िाठो लुप्ाः 

198. िैय्याकरणैर्व्यिहृतत्िात् ] D1; व्याहृतत्िात्-D2 

199. िािाथिस्येत्याि ] D1; िाथिस्येत्याि-D2 

200. ्िियती ] D2; ्ििीतीहत-D1 

201. ्िियती ] D2; ्िििीहत-D1 

202. ्िहिाः ] D1; ्िहित-D2 

203. प्रधािभूतस्फोटरूिव्यांगव्यञ्जकस्य] D1; 

प्रधािस्फोटरूिव्यांगव्यञ्जकस्य-D2 

204. अन्यैरहि ] D1; अन्येरहि-D2 

205. काहित् िततां प्रहत प्रेहषता तेि भुक्ताां स्िदबतीं सेष्यिमाि ] 

D1 ;‘D2’ मातृकायाम् अयां िाठो लुप्ाः 

206. हिश्शेषेत्यादद ] D1; हिाःशेषेहत-D2 

207. ि तु ] D2; ‘D1’ मातृकायाम् अयां िाठो लुप्ाः 

208. क्षाहलताम् ] D2; क्षाहलतम-्D1 

209. हिमृिष्टम् ] D1 ;‘D2’ मातृकायाम् अयां िाठो लुप्ाः 

210. अिञ्जिे ] D1; अिांजिेाः-D2 

211. तथेत्युभयम् ] D1; त्युभयम्- D2 

212. दतूीमेिारीरमत् ] D1; मेिारीरमददहत-D2 

213. िाच्याद्यांगस्य ] D2; िाच्याद्यांग्यस्य-D1 

214. िमत्कारस्तु ] D2; िमत्काराः-D1 

215. इत्यिेि ] D2; इहत-D1 

216. हिहधिा ि स्नातुां गतासीहत ] D2; ‘D1’ मातृकायाम् अयां 

िाठो लुप्ाः 

217. हिषेधप्रतीतेिि िुिररहत ] D1; हिषेधतीतेि िुिुररहत-D2 

218. रन्तुम् ] D1; रांतुम्-D2 

219. हिहधप्रतीतेाः ] D2; प्रतीतेाः- D1 

220. अर ] D2; ‘D1’ मातृकायाम् अयां िाठो लुप्ाः 

221. गुणीभूतव्यनग्यम् ] D1; गुणीभूतव्यम्-D2 

222. ग्रामशब्दिे ] D1; ग्रामशब्द-ेD2 
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223. िृषल ] D1; िृष-D2 

224. ि ] D1 ;‘D2’ मातृकायाम् अयां िाठो लुप्ाः 

225. काव्यमधमहमहत ] D1; काव्यहमत्यधम-D2 

226. हिभागिरम् ] D1; हिभागिदम्-D2 

227. िन्िस्य ] D2; ि-D1 

228. गुणालनकाराः ] D1; राणालांकाराः-D2 

229. लक्षणकोरटहििेशाः ] D2; ‘D1’ मातृकायाम् अयां िाठो   लुप्ाः 

230. युक्तत्िहमहत ] D1; युक्तहमहत-D2 

231. गुणयोगाः ] D1; गणयोगाः-D2 

232. शब्दहिरमुदािरहिहत ] D2 ;‘D1’ मातृकायाम् अयां िाठो 

लुप्ाः 

233. िृत्यिुप्रासाः ] D1; िृत्यिुिासि-D2 

234. रहतलक्षणो ] D1; ररहतलक्षणो-D2 

235. िान्द्रमसीप्रभा ] D1; िाांद्रमशीप्रभा-D2 

236. ओजो लक्षणो ] D1; ‘D2’ मातृकायाम् अयां िाठो लुप्ाः 

237. गुणाः ] D1; गुण-ेD2 

238. उदािरहत ] D1; उदारहत-D2 

239. मािदहमहत ] D2; ‘D1’ मातृकायाम् अयां िाठो लुप्ाः 

240. मािदमाहश्रतािाम् ] D1; मािमाहश्रतािाम्-D2 

241. बहमािात् ] D1; बहमािांदम्-D2 

242. गििम् ] D1; यांदििगम्-D2 

243. तथाप्युत्पे्रक्षायाम् ] D1; तर्थयास्युत्पे्रक्षायाम्-D2 

244. स हतरोधीयते ] D2; सतीरोधीयते- D1 

245. रत ] D1 ;‘D2’ मातृकायाम् अयां िाठो लुप्ाः 

246. इहत श्रीभास्करसूररहिरहितायाां साहित्यदीहिकायाां 

काव्यप्रकाशटीकायाां प्रथम उल्लासाः ] D2  ;इहत 

श्रीभास्करहमश्रहिरहितायाां काव्यप्रकाशदीहिकायाां 

साहित्यदीहिकायाां प्रथम उल्लासाः-D1 
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