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INTRODUCTION 

Chapter XTX deals with the fourteenth Vidy& or Nitya 
named Sarvamangala (All-beneficent) whose Bija is (as given 
in Ch. III. v. 63) Svaung. By SA&dhan& of this Nity& the 
Sadhaka becomes Khechara (One who moves across the firma- 
ment ; Shiva). Vv 4-8 give the Dhyana of the Devi and 
some rules of worship (Saparya). She is of golden colour, 
decked with pearls and rubies and bears a ruby crown on her 
head. Her eyes full of mercy are Sun and Moon. She has 
two arms and is seated ona lotus which has (in its inner 
circle) eight petals (then in the middle circle) sixteen petals 
and (in its outer circle) thirty-two petals. This is surrounded 
by a Bhipura, square in shape with a door in each of the four 
sides. In her right hand she holds a MAtulunga (pomegranate 
or may be lemon) and with her left hand she gives wealth and 
the like to her devotees (४, €. by Vara-mudr&). She is surroun- 
ded on all sides by her Shaktis who are like herself and by 
others 76 in number who have originated from the solar, lunar, 
and fiery letters. 

Vv. 9-17. There are eight Shaktis, one on each of the 
eight petals of the lotus, They are Bhadr& (Propitious) 
Bhavani (Existence), Bhavya (Futurity), Vishalakssi (Large- 
eyed or whose senses are great), Suvismit&é (Wonder-struck), 
Karuz& .(Pity), Kamala (Desireful), 2109 (Competency). 
Similary there are sixteen Shaktis in the lotus of sixteen petals. 
They are Kala, Pirizi, Nitya, ताप, Jivitd, Daya, Ashoka, 
4111218, 7, 208, Bhagya, Udyata, Viveka, Vibhava, 
Vishva, Vitatéa. They are to be worshipped on the petals 
in the order of Daksizivarta On the petals of the lotus of 
32 petals the 32 Shaktis are to be worshipped. Their names 
are :—KAmini, Khechart, Sarva, एतावद, Parameshvart, Gauri, 
Shiva, Ameya, Vimala, Vijaya, Para, Pavitra, Padmini, Divya, 
Vishveshi, Shivaballabhaé, Ashesfaripa, Ananda, Ambujiks/i 
Anindité, Varadé Vakpradé, Vasi, Vividhai, Vedavigraha, 
Vidya, Vagishvari, Sandhyd, Sangyata, Sarasvati, Nirmala, 
Danarip&. These Shaktis in the three lotuses are ‘what their 
names signify’ (Anvartha-samjnak4), that is, represent the 
impulses of the human mind implied by their several names. 
The Shaktis Brahmi and others who are Lokapala Shaktis 
(Protecting Powers) are to be worshipped at the doors. 

Vv. 18-20 deal with Purashcharaza. 

Vv. 21-33 give the names of the 38 Kal&s in couples 
(Kalarapa-mithunibhits) which are the Shaktis of the Matrska 
letters previously spoken of. 
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There are sixteen of these which belong to the lunar letters, 
४. € the vowels, These are with very slight variation as given 
in Mahanirvawa Tantra (VI. 25). 

There are twelve solar Shaktis of the Consonants (See 
Mahinirvawa Tantra) and ten of the Fiery letters from Ya to 
Kska which are Us&mi (Dipthong) letters. Each of these 
thirty-eight Shaktis has her Consort making seventy-six 
Devatas in all. There are thus not 76 Shaktis but seventy-six 
attendants of Sarvamangali who have originated from the 
letters. The mode of worship is similar to that which is laid 
down in the Mahanirvaza Tantra. But the number 76 has 
importance as will appear in Chapters xxv and xxvi. 

Vv. 34-36 say that the Mialavidy&é of Sarvamangala 
undergoes 9216 variations. These are got in the following 
way. The 36 consonants multiplied by the 16 vowels 
=576 letters. By substituting in turn, in place of the vowel 
Au all the 16 vowels, 9216 variations result (576 x 16=9216). 

Vv. 37-42 show how 144 Vantas-ca% be formed with 
these 9216 letters. 

Vv. 43°46 describe how the Yantras of the other fifteen 

Nityas can similarly be multiplied by arrangement of the letters 
forming their respective Vidyds or Mantras. 

Vv. 47-59 speak of the application (Viniyoga) of the 
Yantras previously mentioned. Verse 49 is missing from all 
the three MSS. consulted. The Commentary however gives 
the sense of the verses including that missing. 

Vv. 60-63 refer to shortened forms of ritual. 

Vv. 64-66 describe how a Chakra of 12 triangles 
(Dvadashasraka) should be made. 

Vv. 67, 68 contain instructions about shortened ritual 
(Laghuptja). 

Vv. 69-85 give further instructions relating to same 
subject. 

The rest of the chapter (vv. 86-100) contains further and 
similar details together with the fruits gained by such ritual. 

Chapter XX. This chapter deals with the 15th Ndtya 
Jvalamalint (Garlanded with Flames). Her Vidy& (given in 
Chapter [1] vv. 64-71) consists of 63 letters and runs_thus :— 
Ong Namo (Obeisance) Bhagavati (All-powerful) Jvalamalini 
Devadevi (Devi of the Devas) Sarvabhita-samharakdrike 
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(Who withdraws all creation into Herself) Jatavedasi (Origin 
of Veda) jvalanti (Kindling) jvala jvala (Kindle Kindle) 
prajvala prajvala Hrine Hring Hing Rang Rang Rang Rang 
Rang Rang Rang JvAlam@linit Him Phat ऽ रकष. 

V. 3 speaks of Nydsa with her Mantra. 

Vv. 4-6 give her Dhyana She 15 lustrous like flaming 
fire and resplendent with he: ruby crown. She has six faces 
and twelve arms andis decked with all kinds of adornment. 
She holds in her hands the Pasha (Noose), Angkusha (Goad), 
Khadga (Sword), Khe¢aka (Shield), Chapa (Bow), Vaza (Arrow), 
Gadi (Mace), Dhara (Tortoise), Shila (Spear), and Vahni 
(Fire). With two hands she makes the gestures of granting 
boons (Vara) and dispelling fears (Abhiti= Abhaya). She is 
surrounded by her attendant Devat&s who are like herself. 
Her lotus-like faces, each of which has three eyes, are illumin- 
ed by a sweet smile. 

Vv. 7 and 8 describe her Chakra. The Bhipura consists 
of two squares, one inside the other and has four doors with 
projecting buttresses on either side. Inside it isa lotus of 
eight petals and inside it again isa figure of eight triangles 
(4545-8) and inside this again is a hexagon (S#afkoza) and 
inside this last a triangle within which the Devi should be 
worshipped. 

Verses 9-13 speak of the surroundiug (Avarawa) Shaktis 
of five classes. 

Ichchha, Jn&na, KriyA Shaktis are to be worshipped in the 
corners of the triangle 

Dakini and five other Shaktis namely, Rakini, Kakinf, 
Lakini, Shikini and Hakint are to be worshipped in the 
the corners of the Shat-koma (Figure of six angles). 

Ghasmar& (Devourer), VishvakavalA (Universe-swallower), 
Loliks#i (Hungry-eyed), Lola-jihvikt (Hungry-tongued), Sarva- 
bhaksZ4 = (All-devouring), SahasrAks#i = (Thousand-eyed), 
Nidsang& (Companionless), Samhyztipriyé (Who delights to 
Destroy) are to be worshipped in the As&dAsra (Figure of eight 
angles). 

Achinty& (Incomprehensible) and seven other Shaktis 
namely, Apramey& (Immeasureable), Piirzartipa (All-compre- 
hending), Durdsadi (Difficult of attainment), Sarvaga (All- 
pervading), Siddhirip’ (Image of Success), Pavana (Purifying) 
and.Ekartipizi (Whose form is one) are to be worshipped in 
the lotus of eight petals. 
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In the corners and doors of the squares are to be 
worshipped the eight Shaktis Brahmt and others. 

After giving the rules relating to Purashcharaza in verse 

14 the text proceeds to give directions concerning ten kinds of 
Yantra in Vv. 15-21. 

Vv. 22-80 deal with the different uses (Prayoga) of the 
Yantras. For instance Vv 28-34 describe how the Devi 
can be invoked into a child (boy or girl) who is well formed 
and of propitious signs,and how she speaks through the mouth 
of the child and answers questions relating to past, present 
and future. Vv. 35-36 describe how a person suffering 
from any ailment may be made to tell its cause and the remedy 
therefor. Vv. 41-50 speak of Vedhadiks2a, 

V. 81 says that by drinking water into which the Vidya 
of Jvalam4lint has been invoked the digestive fire (Kukszigo- 
*nala) is increased. 

The rest of the chapter is devoted to an account of Homa 
and other rituals done for the physical welfare of the devotee. 

Chapter XXJ. This chapter deals with rites relating to 
Chitr§ the sixteenth Nitya. Her Vidy& given in Chapter III 
is not quite intelligible owing to corruption of the text. 

Her Dhy4na is given in Vv. 5-7. She is herself lustrous 
like the rays of the rising sun, and is decked with jewels made 
of nine kinds of gems which are set also in her crown. She 
has four arms and three eyes and is clothed with a wonderful 
silken garment of variegated colour. A pure smile illumines her 
face. She is all-bliss (Sarvinandamayi) ard ever-existent 
(Nitya) and she grants all desires. In her four arms she 
holds the noose (Pasha) the goad (Angkusha) and makes 
the gestures of granting boons and dispelling fear. 

Vv. 8 and 9 speak of her as seated inside a figure of 
nine triangles, which is again within the triangle of a Yantra 
like that of Sarvamangalé, This is where she should be in- 
voked for the purposes of worship. The Nine Nathas (see 
Chapter II) and her attendant Shaktis are to be worshipped 
in different parts of the Yantra. 

Vv. 10-11 speak of the worship of the Na&thas and 
attendant Devatas and ए, 12 of Purashcharama. 

Vv. 12-29 describe Kamyahoma, that is, Homa for the 
attainment of one’s desire. 
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Vv. 30-37 speak of Nigrahahoma, i. e. Homa to punish 
an enemy. 

Vv. 38 and 39 caution the man who practises magic 
with a view to injure another (Abhichdra) that he should pro- 
tect himself and explain how this is necessary. 

V. 40 gives the very important and proper injunction 
that Abhichira should neither be done to satisfy one’s anger 
(Svasya 10548684) nor for hope of gain (VittashayA). 

Vv. 42-47 and the first line of V. 45 speak of the 
formation of 25 Yantras which may be formed in different ways 
according as the 576 letters above referred to are arranged. 
The second line of V. 48 and Vv. 49-53 speak of the other 
27 Yantras which may be formed. They are called Vajrayant- 
ras and are shaped like a Greek cross. The arrangement of the 
letters in different order in the “houses” or compartments 
within the Yantra gives it a different character. 

Vv. 54-69 show the connection between these 27 Yantras 
with the 27 Naks#atras or Constellations. (V. 55 is mis- 
sing). Directions are given as to the ritual with each of these 
Yantras in its relation to the Naksdatras (Constellations). 

In the eleven verses 70-80 it is said that the names of 
the Lords of the Varas (Days of the week) have already 
been given (Ch XV. v. 70), Here the names of the Lords 
of the Tithis or lunar days are given. The Devatis of the 
Nakshatras are also here stated. Here are also given (vv. 
76-78) the names of 27 trees which are the trees of the 27 
Constellations (Nakshatra-vrikshah). In Vv. 79 and 80 are 
given the names of 27 animals which are Naksfatra-yoni 
(literally meaning ‘originated from the NaksZatras’). The com- 
mentary however says that the correct interpretation of this 
can only be known from the mouth of the Guru. 

V. 81 says that by knowing the time of origin of an ailment 
the right time to begin a rite for its removal is determined. 

Four verses (82-85) describe how the 27 Yantras are to be 
intently meditated upon in the six centres (Mdladhara etc.) 
to attain the desired fruit. 

Vv. 86 and 87 give an alternative method for those who 
are incapable of this intense meditation (Paribhavana). 

Vv. 88-96 speak of the sacrificial offering (Vali) to the 
Devi and the fifty couples (Panchishan-mithuna) and the fruit 
gained thereby. 



42 INTRODUCTION 

Vv. 97-100 describe what the offerings to the Mithunas 
should be. 

Chapter XXIT. This chapter speaks of the rites relating the 
Validevatd ( Receiver of Offerings) of the sixteen Nityds. This 
Devi, KurukullA, is inseparate from each of the NityAs. Her 
Mantra which has been given in Chap III (Vv. 89-93) is of 25 
letters This Mantta of 25 letters can be made into two others 
one of 7, another of 13 letters, by dropping out some of the 
letters—there are thus three Mantras of KurukullA Her 
Vidya is therefore called Trikhazd&. Her Dhyana 15 given in 
verses 10-12. Her hair is loose and dishevelled (Vikirza- 
kuntalf) She is naked, She is red and the embodiment of Bliss 
(Anandavigrahi). She holds in her four hands an arrow, a bow, 
anoose and a quiver (Ttivza). She is surrounded by Shaktis 
who, as in the case of the Nity’s, resemble herself in form and 
colour and carry the same weapons. They have just had the 
first bath after cessation of Pus#pa (Aztusnit&) and are quick 
with desire (Sphurad-yoni). Their eyes are red with the ex- 
citement of Bliss (Madanand‘ruzekshazzi). 

The commentary says that by Naked (Nagn4), we are to 
understand that she is Digambara, that is, she is clothed with 
space (Dik=the points of the compass). She is Ananda-vigraha 
because she 1s blissful Consciousness (Smvid). The Devt also 
has just bathed and she too is passionate. She 15 so described 
as she is Sat Chit Ananda, (Being Constiousness Bliss). 

, शण. 73 18 describe the worship of the Devi and her 
four attendants (Avaraza-devatds). All these and others are 
to be worshipped in the Yantra described in Vv. 7 and 8. 

The second line of V. 18, and Vv 19 and 20 speak of the 
worship of Kurukulla considered as part or limb (Anga) of 
Lalit the first (Pradh&na) of the Nity4s, and Vv. 21 and 22 
state the fruit obtained by such worship. 

Vv. 24 to 27 give the daily worship of, and specific to, 
Kurukulli. ‘The Mantra to be used is the same as that of 
Tara 

Vv. 28 to 30 set out the Dhydna of Tard-shakti. She 
is dark hued (Shy4ma-varza), has three eyes and two hands 
with one of which she makes the gesture of 18110110 boons 
and with the other she holds a lotus. She is surrounded by 
Shaktis of various colours and forms. She has a smiling face 
and is adorned with gems and pearls. Her lotus feet rest on 
two jewelled footstools. This is apparently also the 1214 
of Kurukulla in her daily specific roe + ॐ 18 
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V. 31 speaks of the articles to be used in daily Homa, 
and 32 and the first line of v 33 deal with Purashcharaza. 
The second line of 33 and V. 34 say that it is only those who 
have done Purashcharaza who are qualified for any ritual 
(Prayoga) for the attainment of any desire. 

Vv. 35 to 50 speak of different rituals for different 
specifie purposes such as, obtaining control over man and 
animals, obtaining a good wife and so forth. 

Vv 51-54 describe how a Yantrais to be drawn wherein 
the Mantra of 25 letters 1s to be used. 

Vv. 54-61 state the five different purposes for which 
the Yantra may be used. 

Ten verses (62-71) describe how a Yantra may be drawn 
wherein the Mantra of 13 letters is to be used and the four 
different purposes for which the Yantra may be employed. 

Vv. 72-81 treat of the Yantra in which the Mantra or 
Vidya of 7 letters is to be used as above and the purposes for 
which the same may be employed. 

Vv. 82 and 83 speak of eight other Yantras which may 
be formed by the help of the 13 letters varied by the addition 
of the vowel letters. By adding the different vowels (16) they 
can be made into 208 (16 x 13) letters. 

Vv. 84-89 state the different purposes for which the 
Yantras may be employed; such as Shanti, Krira and other 
rites previously spoken of 

Vv. 90-95 speak of the Vajra Yantra of 221 “ Houses”. 

and its uses. 

Chapter XXIII. This chapter is devoted to Varaht. The 
Mantra of Vardht which is of 110 letters, is given in Chap. ITI, 
Vv. 73-88. ° 

Vv. 13-15 give her Dhyana in Nityapdy& (daily worship). 
She should be meditated upon along with her attendants 
(Parivara). She has the head of a boar (Kolasyaé) and her 
body which from her throat downward is that of woman, 1s of 
the colour of molten gold. Her hair is of a burning tawny 
colour. She has three eyes and eight arms. She holds in 
her hands the Discus (Chakra), the Conchshell (Shangkha) the 
Lotus (Ambuja), the Noose (Pasha), the Mace (11051812), the 
Plough (Shira) and makes the gesture of Dispelling Fear 
(Abhaya) and Granting Boons (Vara) She is seated on the 
back of Garuda. Her Shaktis. or, attendants are to be 
meditated upon as like herself. In herworship (vv. 16-18) for 
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the attainment of any specific object she must be meditated 
upon as seated on a lion, a tiger, an elephant, a horse or 
Garuda. She is to be meditated upon according to the 

SAdhaka’s aim as being of a dark green, red, yellow, black or 
smoky purple hue. Her attendants are also to be meditated 
upon in the same way. 

V. 19 says that she is to be meditated upon as yellow 
in colour when Paralysing (Stambhana) as of dark green hue 
and seated on a lion (vv. 20-24) in a difficult pass (Durga- 
ma-marga). 

Vv. 25-29 give her Dhy&dna for rites done to gain vic- 
tory in battle. There is a serious printer’s mistake in the 
notes in the last line of page 416. For ‘“Pralipandma jalpa- 
vishshah” should be read ‘‘Palayanadyapajayavisheshak.” The 
other verses up to verse 43 give different other Dhyanas for 
different purposes. 

Verses 44 and 45 state what are the “poisonous hours’ 
(Viska-nadi) and other times such as Mrtti-yoga (Death-deal- 
ing moment) and so on. The calculation is based on the 
position of the Constellations. The commentary quotes a text 
which is to some extent corrupt but of which correct copy has 
since been obtained. It is given in the errata. 

Verses 46-60 describe propitious rites 

Verses 61-100 describe eight different Yantras for Stamb- 
hana (Paralysing) and other magical rites. These Yantras are 
formed by drawing diagrams and placing the different letters 
of the Mantra of Varahl in different “houses” therein. 

Chapter XXIV This chapter gives various DhyAnas of 
the 16 Nityds 

Verse 3 says that for the attainment of Wealth (Shri), Fame 
(Kirti), Conquest (Jaya), powers of Subjugation (Vashya) and 
Attracting (AkarsZana) the Devis should be meditated upon as 
red, clothed in red and decked with red adornments. 

Similarly (v. 4) for the acquisition of Learning (Vidya), 
Peace (Shanti) and Liberation (Mukti, they should be medi- 
tated upon as white like the moon and camphor. Whereas 
(v. 5) they should be thought of as black or of a smoky 
purple hue in the doing of rites to cause harm toan enemy In 
every case the attendant Shaktis should also be meditated upon 
in the same way. 

In verses : and 7 itis said that there are countless minor 
or subsidiary Shaktis which originate from the five “elements” 
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(Bhita) KsZiti and others and the Guwas Sattva and others. 
They are in them individually or in their combinations and in 
this way are countless. It is only a few of them who are 
dealt with in this chapter. 

Tn verses 8-11 it is said that the Earthy Ones (Bhaumakara) 
are yellow in colour, raiment and ornament and paralyze (Stam- 
bhanakfrik&) The Water-produced Ones (Apyd) who are 
SattvikA, are white and grant Knowledge (Jnina), Peace 
(Shanti), Wealth (Shri), Fame (Kirt), Good Fortune (Sau- 
bhagya) and Liberation (Moksha). The Fiery Shaktis are red 
and Rajas& and grant the powers of 1 (Vashya), 
Attraction (Akarskana) and Peace (Shanti). The Aerial 
Shaktis are smoky purple (Dhtimr&) and the Etherial Shaktis 
(Nabhas4) are blue. 

Verses 12 and 13 say that some of them have one face, 
some four, some nine, sixteen, twenty-five, thirty-six, forty-nine 
sixty-four, eighty-one and a hundred faces respectively. T he 
number depends upon the proportion of the Guzas and Bhitas. 
The commentary says that the number of arms is double that 
of the faces in each case. 

Verses 16 to 18 speak of the relation of Lalita who is the 
Pradhan (chief) with the other 15 Nityds. It is further said 
here that all this is the gross form of Meditation (Sthdla- 
dhy4na), 

Verses 19-21 speak of subtle Meditation (Stikséma- 
dhyana). By this also the Sadhaka attains his desire. In this 
Stikskma-dhy&na he meditates on the Devi in the six bodily 
centres (Mtiladhara and others), as red in colour and inseparate 
from himself, 

Verse 22 speaks of the supreme form of Meditation 
(Para-dhy4na), This is done by meditating on the Par&é Shakti 
as one, impartite and impartible whole and visualising the Atm& 
as a steady, motionless flame in a windless place. 

Verses 23 to 24 say that good or evil aimed at is accom- 
plished by Sthila-dhy4na in manner described in this book. 
The Adept (Siddha) attains his aim by Siks4ma-dhyAna. 
Para-dhy ana is for the attainmtnt of the highest End, the Place 
of Rest (VishrAntibhamn). 

The rest of the chapter gives different Dhy4nas appropriate 
for the attainment of" different aims. In  propitiary rites 
(Shubhakarma) the Devi appears with a smiling face and in rites 
in which evil to others 15 aimed at (Ashubhakarma) व 
fearsome of aspect and everything about her awakens fear. 
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Chapter XXV. Inthis Chapter it is stated that the 16 
Nityis along with the (36 consonant) letters which are the 
manifested 36 Tattvas, and the Mantras which are formed by 
the letters, as also the Yantras are one with Time (KaAla). 
The Prayogas with these are also given. 

In verse 3 it is said that the vowels are the 16 Nityds and 
the 35 consonants Ka to Ks4a along with the first vowel A (4) 
(which is both vowel and consonant) are. the thirty-six Tattvas. 
The nine groups into which the letters are divided are the 
nine Nathas or Gurus. The 16 vowels are divided (v. 4) 
into two groups of 8 letters each. But the vowels make one 
group when they are considered in connection with the 118४5 
Vashini and others. The consonant letters are divided into 
seven groups of five each. 

Three verses (5-7) say that by uniting each of the different 
Nity&s with each of the different Tattvas, the number of letters 
obtained 15 576 (=16X36). This is the complete number of 
letters, the complete number of Yantras and of years (i. e. they 
represent a cycle). Multiples of this number represent Yuga, 
Kalpa and other periods of time. Multipled by 3,000 we get 
the duration of Kyzta-yuga (Satya Yuga). That is, 1,728,000 
years is the duration of Satya Yuga. Three-fourths of this 
period (1,296,000) is the duration of Tret&é Yuga. Half of the 
duration of Satya (864,000) is the duration of Dvapara and a 
fourth of it (432,000) is the duration of Kali Yuga. 

Verses 8-10 give the letters of the four Yugas, which are 
Maya (441, Dhara (Um), Agni (Im) and Vata (Am), as also 
directions as to the way the letters of the alphabet are to be 
placed in the Time Yantras (Ghasikayantras). 

Verse 11 states the purposes for which these Ghasiké- 
yantras may be employed. : 

Verses 12 and 13 say that Matr@kAvarna-chakra (Chakra 
of the Alphabets) being based upon measures of time (Ghad#?- 
kAtmakatvena) is identical with, the Jyotiséchakra (Sidereal 
Chakra). 

Verses 14 to 16 contain directions for drawing the Ghasika- 
.yantra and for the writing therein of the Vidy& in the order 
of the Yugas and so forth. 

Verses 17 and 18 classify the 576 letters into three sections 
representing three parts of Tripura Mantra. 



INTRODUCFION 47 

After giving some rituals (verses 19-24), verses 25 and 
26 give some particulars about the mode of calculation of 
time which 1s explained at great length by the commentary. It 
is there said on the authority of an older text that the duration 
of the year is 365 days, 15 Dazdas, 30 Palas and 224 Vipalas, 
(A Dazda=24 minutes). The same authority says that the 
duration of the Kali age is 157,791,645 days, The duration 
in days of the other Yugas are also given by the commentator. 

Verses 27 and 28 speak of the necessity of worshipping 
the Lords of Dh&tus (constituent parts of the body) who are 
Dakini and others and cf the Ksetra (the Soil) and verses 
29-37 of the way the 576 Yantras, one for each of the 576 
years, are to be drawn with the aid of the 576 letters. 

The uses to which these Yantras may be put is given in 
Verses 38-40. 

Verses 41-48 give directions as to the performance of 
Abhisseka and state the fruits gained thereby. 

Verses 49-53 speak of four kinds of worship (Upasti) and 
of the fruits to be derived therefrom. 

Verses 54 and 55 fix the time for particular kinds of worship 
according to the phase of the Moon and Verses 56-60 give 
some details about rituals for avoiding evils, etc. 

Verses 59 aiid 60 hymn the greatness of the man versed 
in these Mantras. 

Verse 61 is in praise of the Yantra. Itis said here that 
in establishing a city and the like in any place this Yantra 
should be first placed there. For as verse 62 says, even the 
City of the Devas (Amaravati) may, without this Chakra, be 
annihilated. 

Verses 72-78 speak of the merit or benefit gained by the 
repetition mentally of these Vidy&s a certain stated number of 
times. Verse 79 gives Anganyfsa and Verse 80 some 
directions about Meditation (Dhy&4na) and Verses 81 to 88 
give some directions about worship in the Yantras. Verse 
89 speaks of the fruit obtained thereby. 

Chapter XXVI. This Chapter deals with the world. 
pervading nature of the Mantras (Mantra-vyapt!) and of the 
oneness of the 16 Nityis with the Matzzkés. It deals first 
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(verses 5-10) with the origin of sound as Nada (See “Garland 
of Letters”) and how from its Pari stage it changes into 
Vaikhari. This passage has been quoted in the Séaéchakra- 
7171022. and translated in the “Serpent Power” (P. 31). 

Verses 11-16 say that by uniting each of the 16 vowels with 
each of the 36 consonants we get 576 letters (16x36). By 
uniting these letters in different ways all the Mantras, words, 
sentences and languages are formed. There is no one who can 
fully describe the greatness (Mahatmya) of Sound. 

Verse 17 says that in each section of the nine-sectioned 
Chakra of Lalita there are 64 Ko¢is Shaktis (Ko¢i= ten million). 
Verses 18-20 speak of the formation of the Mantras (Mantrod- 
dhara) of the Gupta-yoginis. 

In verses 30-31 itis said that bodily evils and impurities 
are removed by Abhiszeka. By steadfast gazing (Viksfaza), 
as described in connection with Vedha-diks#4 (spoken of in 
Chapter xx), all false knowledge (Ay&tharthyam =Atasmin 
tad-buddhiZ) is removed and by spiritual instruction (Upadesha) 
which teaches the disciple selfcommunion (SvAtmavimarsha) 
all the unconquerable longings are destroyed. 

In verse 32 it is said that when all this is done then all 
attachment to Sangs&ra arising from May’ is removed and 
the eternal (Nitya) and pure (Shuddha) Atma is realised. 

Verses 36-43 show that all letters, words and sentences are 
Mantras. 

Verses 44-48 establish the identity of all VaisZvzava, Shaiva 
and Vaidika Mantras with the Mantra of Lalith. The com- 
mentator, among other Mantras, quotes the well-known eight- 
lettered ४9154898 Mantra .—Ong Namo Nariyazdya and 
says that Nira means collective humanity (Nara-samtha) and 
N&rdyaza is He who pervades Humanity. Humanity is not 
thus worshipped as such, 85 8 Comtist might do, but as the 
Body of the Lord who informs 11. That being so, this Mantra 
means the same thing as the Mantra of Lalita Some other 
Mantras are also quoted and discussed by the Commentator. 

Verses 49-53 speak of the necessity of Faith, Devotion 
(Bhakti) in worship. 

Verses 54 and 55 begin the subject of Am»zteshvari Devi 
and verse 56 gives her VidyA or Mantra. Verses 57-62 
Speak of the six aspects of Amvzteshvari-vidy4, The Dhyana 
of Amrsteshvari is given in Verses 64-65. She is like pure 
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crystal. Her body is moist with the nectar flowing from the 
Moon on her forehead She is dressed in pure (white) raiment, 
and holds in her hands a water lily, a lotus, the full moon and 
ajar of nectar Sheis seated, decked with jewels set with 
pearls, in the middle of a lotus of 16 petals and 15 surrounded 
by 160 attendant Shaktis. It 1s to be noted that in the text 
all the adjective words are in the plural because the Devi 
has six aspects. 

Verses 67-70 give some rituals and 71 and 72 the mode 
of worship with her Mantra (Vidy4sAdhani). Verses 73 and 
74 speak of the mode of formation of Lotus-shaped Yantras 
(Padma-yantras), and Verses 75-82 of 6 kinds of Vajra-yantras 
and their rites. The rest of the Chapter deals with formation 
of other Yantras and rituals. 

Chapter XXVII This Chapter treats of the identity of 
Pravza (Life) with the Shrichakra, the Shaktis and Time (Kala). 

The first three verses speak of the division of time into 
Lava and so forth as given in Prapanchasira (See Introduction 
Vol. III of these Texts.) 

Verses 4 and 5 say that the “Air” (Vayu) which originates 
from the Miladbara is given different names such as Praza, 
Apfina etc. (See “World as Power, Lite”) [It assumes the 
character of the different elements (Ks&iti etc.) according to 
the place in which it is experienced. 

Verses 6 to 12 demonstrate how the vital breath (Shvasa) 
assumes the characteristics of those of or are influenced by the 
eight planets respectively. Ra&hu is left out here. Verse 13 
speaks of the effect of these different characters. 

Verses 14 to 17 notify what should, or should not be done, 
according to the characteristics of the vital breath. Verses 18 
and 19 determine the time of initiation (Upadesha) according 
to the character of the vital breath. 

Verses 20 and 21 statethat a man breathes 360 times in 
one NadikA (=Danda=24 minutes) and as there are 60 
Nagikas in a day he breathes 21,600 times daily. 

Verses 22 to 24 describe how man’s breathing affects and 
is affected by the five Bhitas during the day. The verses 
which follow to verse 34 deal with the same subject of breath- 
ing and in greater detail. 
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Verses 35 to 44 have as their subject the Naddichakra and 
the place of Kumdalini therein. 

Verses 45 to 47 speak of the 38 vital junctions (Marma) 
in the human body and the fruit gaimed by the operation of 
vital activity (Vayu-dh&raza) in these places. By this, it is 
said, a man may go-out of his own body and enter that of 
another. 

Verses 48 to 52 give the names of the ten Vayus in the 
body and their functions. 

Verse 53 defines Yoga. It says that the union (Yoga) of 
the Mind which sees no distinction between the Jiva and 
Atma with the Paramitm’a is Yoga. Yoga has eight limbs 
(Anga). 

Verses 54 and 55 speak of the eight limbs of Yoga which 
are Yama, Niyama, Asana and others (See “Serpent Power”), 

Verses 56 and 57 speak of the six obstacles of Yoga. 
They are Kima (Lust), Krodha (Anger), Lobha (Greed), Moha 
(Delusion), Mana (Jealousy, Envy), Mada (Pride) 

The first line of verse 56 defines Yama and says that 
restraint from all effort to gain objects of sense is Yama The 
second line of verse 56 and verse 57 define Niyama. It con- 
sists of Ahimsa (Harmlessness), Satya (Truth), Astikya (Faith), 
Arjava (Absence of Duplicity), Samati (Equanimity), Dhyzti 
(Firmnes), Ksfama (Forgiveness), Daya (Mercy), Threefold 
Purity (Iridh&i Shaucham), 98110548 (Contentment) and 
Gurusevana (Service of the Guru). By threefold purity is 
meant purity in mind, body and action. (See “Serpent 
Power”). 

Verse 59 speaks of four kinds of Asana (Padma, Svastika, 
Vira and Bhadra) and says that these are necessary to attain 
steadfastness of the mind (Manad-sthairya-karam). 

Verses 60-63 describe the Asanas. Verses 64-69 speak of 
Prazayama (See “Serpent Power”) and describe the three 
stages therof. Verse 70 speaks of Pratyaéhira and verse 71 
of 1211412. Verses 72 to 80 state the fruits of Dharaza 

Verses 75 to 77 describe the mode of leaving one’s body 
at will (Svechchhotkraénti) and verses 78-80 the mode of 
entering another body. The first is done by restraining the 
vital airsand taking same through the परद्र to the 
Brahmarandhra through which the escape is made, 

Verses 81 and 82 give the signs of a Siddha. 
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Verses 83 to 100 describe the signs of approaching death so 
that men may prepare themselves for it when it comes. The 
Gauri-kanchaliké Tantra which is a Medical Tantra give the 
signs more fully. 

Among other signs given in this book the following may 
be noted. If aman without cause changes his nature such as 
a miser becomes liberal and so on, when a man cannot see the 
polar star, when a man on the eye balls being pressed on either 
side of the bridge of his nose does not see the half-moon-lke 
lights, when on closing his ears he does not hear the sound 
of Kuzdalini and so on. 

Chapter XXVIII. This Chapter shows the identity of the 
Universe with the 16 Nityas (SZodasha-nityandm lokatmatvam). 

In the first four verses the reader is reminded that the one- 
ness of the 16 Nity&s with the Letters (Matvik4s) and Time 
(Kala) has been dealt with in the previous Chapters (xxvi, 
श्ण) 

In verses 7 and 8 it is said that in the middle of Bhimi 
(Bhdloka) is the Meru of gold round which Bhim: extends 
to a distance of 5000 Yojanas and outside this, in their order, 
are the seven oceans of salt-water, sugar-cane juice, wine, 
ghee, curd, milk and water These are of varying width, 
A Yojana is four Kroshas which is 8000 cubits. 

Verses 9-11 say that envelvoping these is the wheel of Time 
(Kalachakra) moving round and round in the direction of 
the hands of a clock (Pradakskizyakram&t) which is put in 
motion by the Will of the Supreme Power (Ichchhashakti of 
Pardshakti) This circle is divided into twelve sections by 
twelve shining spokes (Tejomayadvadashira). 

Verse 12 speaks of the planets (Grahas) which are all 
within this circle. 

In verse 13 itis said that Lalit& is in the Meru in the 
middle with Her Light spread over all; and the fourteen from 
Kameshvari to Jvalam4lini are in the seven Islands (Dvipas) 
and the seven Oceans and outside these is ChitrA, the sixteenth 
NityA The abode of Chitra is spoken of as the supreme 
Ether (Parama-vyoma.) 

Verses 17 0 22 give other details on this matter 

Verses 23 to 30 relate to some rituals Verses 31 to 33 des- 
cribe the order in which ए पप), Kélachakra and Mahivyoma 
are, and of the places of the planets in K&lachakra, 
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Verses 34 to 42 describe NityAloka andthe place there of 
the Devi and her attendants as also of VarAhi and Kurukulld 

Verses 37 to 41 contain a Dhy&na of Lalit\. She is in the 
garden of Kalpa trees where all the six seasons prevail. She 
is surrounded by countless Shaktis of Music (Sangifta-shaktt) 
who are singing, playing on musical instruments and dancing 
She 15 sexted on a throne set with gems and in her eyes are 
seen her enjoyment of the dancing and music Her face is 
illumined with a pure smile, Her body shows the biiss which 
is had on partaking of the “Natural Wine” (SahajAsava), She 
regards with a kindly gaze good S&adhakas. Around her are 
elephants and horses decked with variegated clothing, golden ~ 
fly whisks and the like. She is surrounded by other Nityds 
who are like unto Herself, 

Verses 43 to 51 speak of the extent of the place where the 
Nityds are and the fruit to be gained by doing Piya there. 
Verses 52 to 71 speak of the protective amulet (Nityd- 
kavacha) and the benefits derived therefrom. 

Verses 72-75 deal with the identity of the planets (Grahas) 
with the letters (M&tzkAs) and verses 76-89 with the Maxzdala 
necessary for the worship of the Nine planets, 

Verses 90 98 give directions as to the time of worship and 
then of the separate Mazdalas for the worship of the Moon 
(Chandra) and Sun (Arka) and of the materials with which the 
same is to be made. 

Verses 99 and 100 gi ve general rules regarding the Mandala 
or Chakra or Yantra of the nine planets (Navagrahamawdala). 

‘Chapter ५ In this chapter are given directions for 
making Mazvapa, Kumda and the like in the daily Homa of 
the 16 Nityas. 

Verses 5-9 contain rules for finding out the directions 
(Dikparijnina) by the position of Sun. Instruction is given 
here for the drawing ofa diagram by which with the help 
of the shadow ofa peg placed inits middle the point of 
the compass can be ascertained. 

Verses 10-12 give general rules regarding the making of 
the Mandapa and also the places where the altar (Vedi) and 
a are t ति । त are to be made and verses 20-22 give the measure- 
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Verses 23-27 speak of the making of the square-shaped 
Kuxda and other Kumdas within it and verses 28-31 give other 
details. Verses 32 and 33 describe the semicircular, verses 34 
and 35 the triangular, verses 36-39 the Yoni Kunda, verses 
40-41 the five-sided (p2ntagonal), verses 42-43 the six-sided 
(hexagonal, verses 44-46 describe the seven-sided and verses 
47-51 the octagonal (AsizAsra) Kundas respectively 

Verses 52-57 give the dimension of the Kuzda for making 
ten million Homas (Koéthomakuxzda), the number of priests 
required therefor and other details and Verse 58 speaks of 
the depth (Kh&ta-m4na) of the Kurzdas and verses 59-61 give 
the measure of the sacrificial String (Mekhal&-m4na). Verses 
62-66 speak of the Svarfipa of the Yoni-kusda and how to 
make it The Yon 1s in shape like the leaf of the Ashvattha 
tree (Ficus relegiosa). It is said here that the Yoni is the 
great place (Pada) of the Tattva which is the Cause (KAraza- 
0018) and therefore the oblations should be made into 1६. 
The word Pada is defined by the Commentator to mean the 
place of origin (Udaya) and absorption or rest (Vishranti) and 
he says itis great (Mahat: because 1६ is complete (Pura). 
By offering oblations into the Yoni full fruit is obtained within 
a short time. 

Verses 66-68 speak of the Navel (NAbhi) within the Kuzda 
and how to make it and verse 69, of the two kinds of Dhyana 
of Fire (Agni) It 1s either placid, kind (Saumya) or wrathful, 
cruel (Kfaurya). 

Verses 70-72 give the wrathful (Krira) Dhyana, In this 
he has two heads and seven hands, three feet and seven 
tongues. He has three aspects varying according to the Guaas. 
Sattva, Rajas, Tamas. He has six cruel red eyes. In his 
four right hands he 15 holdinz the Shakt: (his weapon) a gar- 
land of Aks4a seeds, the sacrificial Spoon (Sruk) and 
sacrificial Ladel (Sruva) In his three left hands he holds a 
Javelin (Tomara), a Palm Leaf anda golden Vessel full of 
Ghee. His mouths are ever wide open longing to destroy. 

The rest of the Chapter deals with details of Homa sacrifice 
—the fruits‘to be gained thereby and the consequences of 
mistakes and omissions. 

Chapter XXX.—This chapter deals with oe Vastudevatas 
(Devatés of the homestead) of the sixteen Nity&s, with their 
Chakra and mode of worship therein of the Devi. 

Verses 4-10 give their origin. Of old there was an Asura by 
name VAstupurus4a whose form was a square (ChaturasrAkriti), 



54 INTRODUCTION 

He was all-destructive (Sarva-nisha-krit). All the Devas 
tried to kill him. But by reason of the boon (Vara) granted by 
Shakti and Shiva he could not be destroyed by them. 
Then the Devas came to Shiva for his destruction. They 
said: Tell us now of how the pride, born of the sense of 
indestructability, of this Asura can be destroyed. Unless you 
do this the universe (Vishva) will be distressed by him. They 
having said this Shiva replied Hus destruction is difficult. 
He should be buried underground and fifty-three Devas should 
remain on him; then only will he not be able to move. From 
those who are averse to the worship of these Devas, they 
will take (the fruits of ) their good acts and do them evil. 
Therefore these Devatis should daily be worshipped. 

Verses 11-14 describe the Chakra of the Vastudevatis. 

Verses 15-26 enumerate the names of the 53 Vastudevatis 
The first of these is Brahm& Verses 27-29 describe how the 
Yuga and other letters are to be placed in the VAstu-chakra 
and verses 30 and 31 give the Homa to the VAstudevatas. 

Verse 32 describes the offerings and verses 33-39 the pro- 
per time for doing Vastuptj& every year Verses 40-42 contain 
directions about the making of VAstuchakra and the materials 
to be used therefor. 

Verses 43 and 44 briefly allude to Subtle (Stks/ma) and 
Transcendent (Para) Homa Here it is said Stikssma Homa 
is the offering as oblation, into the fire in the mouth of Kuzda- 
lini in one’s Maladhara, of the manifested universe (Prapancha) 
objective and subjective (Vachya-vachaka-ripa). By this one 
becomes like unto Shiva aud Shakti. 

In Verses 47-50 it is said that this rite is what is spoken of 
as Pravigni-hotra in the Vedas. By knowledge ofthis a man 
becomes freed from re-birth. It does not involve expenditure 
and labour and a man is not dependent on other's help. It is 
the means whereby the troubles of the mind find rest (Manad- 
klesha-vishranteZ sthdnam) It ends all sin (Ni#-shesha- 
kalmaskam). It is all happiness (Sukhaspada). Itis so, says 
the Commentary, because it completely dissolves the mind. It 
is held within one’s Self (Svaga . because it has disappeared in 
one’s Self) and because it is Knower (Chit=JnAtrz), Object of 
Knowledge (Vedya= Jneya) and Knowledge (Vedana = Jnana.) 
It pervades the universe (Vishva-maya). This 15 fully dealt 
with in the thirty-sixth chapter. 

In verses 51-55, however, something on this matter is said. 
It is here stated that in the MdlAdh4ra of all animals is Fire 
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(Pavaka) and in the heart 1s Sun (Prabhdkara). In the head 
below the Brahmarandhra is the Moon (Chandrama) The First 
(Adya) Nity& (1. €. Lalita) pervades these three (TrayAtmaka). 
The oneness of these three along with their Lights (Tejas,) with 
the Mind should be meditated upon. The letters of Sun, Moon 
and Fire should then be offered as oblation into the Light 
(Tejas) which has been kindled in manner stated above. 

Verses 56-60 show how this oblation should be made. 

Verses 61 and 62 say that the imperishable body of Shiva 
and Shakti is composed of the three aforementioned forms or 
Tejas Other bodies (consisting of the five Bhtitas) are as- 
sumed by the will of Shiva-Shakti By Liberation (Mukti) is 
meant steadiness in the realisation of one’s own oneness with 
the aforementioned three Lights. (Tanmayi-bhavasthairya= 
Proktatejastraya-taditmya-bhava-sthairya) 

Verses 64-69 describe Kuzdali It is here said that She is 
within the Light (Tejas) of Fire She is the Power which 
constitutes the individual (Jivashakti), sleeping like a serpent 
thrice-coiled. She is of boundless effulgence as she makes the 
universe manifest (Vishva-prakdshakatvat). Her head is Maya 
(=Visarjaniya). Uttering a sound she moves up and up along 
the channel of SusZummz& When Kuzdalini moved by her own 
desire uncoils and straightens herself then the individual realises 
the whole Universe otherwise the Universe is to him like the 
darkness of night. He who knows Her as such knows Parama 
Brahma and Shiva and Shakti, It is here parenthetically stated 
that if a man does not hear, on closing his ears, the sound made 
by Kuzdalini then his death is imminent. 

Verses 70-72 say that such a man is liberated while 
living (Jivanmukta) and then give the traits (LaksZama) of a 
Jivanmukta: He cannot be affected by Merit (Puszya) or 
Demerit or Sin (Papa), he is beyond Sorrow and Joy; he 
neither loves nor hates ; he has abandoned the desire for the 
fruits of his action ; he has all contentment ; he is not moved 
to anything by the wish of others; he merely abides in his 
body; to him praise and blame are the same; to him enemy 
and friend are the same; he is merciful and beneficent 
(Kaly&azag una). 

In Verses 73-80 it is said that others also may attain Siddhi 
after many births who worship the Devi with devotion, but fools 
who are proud of their learning and wealth go the downward 
path, birth after birth. When all sin arising from ignorance 
and wicked longings is destroyed then there arises devotion 
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(Bhakti) for the Nityds. Itis by the power of that Bhakti 
that a man becomes a Jivanmukta. [ven Devatis are what 
they are by the power of that Bhakti The Lokapilas derive 
their respective places from this. Even Shiva meditates upon 
Her. All Devatis owe their existence to Her and their bodies 
are but of Her substance. 

Verse 81 says that Supreme (Para) Homa is possible only 
for the Siddhas and in verse &2 it is stated that Bhakti in the 
Nityds is possible only for those whose sins are all destroyed 
and who serve the knowers of Tat, that is, the Gurus who 
realise the Supreme Essence (Viditaparamirtha). 

Verses 83-885 describe the character of those who are 
Bhaktas of Nityd-vidyd. They are not uncertain as regards 
the future life ; they are contented (as for them there is nothing 
unattained); they are always complete (Pirza: because time 
and space do not limit them) ; they are blissful and not depen- 
dent, always seek the True and the Good and are devoted to 
the feet of the Guru; they covet nothing and seek not to hoard 
anything ; they are free from meanness and busy themselves 
not in other’s affairs. They are merciful towards all creatures, 
large-heatrd, undisturbed in mind whether there be gain or loss. 
They are pleased with, and free from anger towards all 
creatures and by nature they tend towards doing good and 
sing the praise of the good. ‘They are averse from speaking 
of those who are addicted to sinful ways They stay 
where and when they wish, they are not afraid of kings, 
thieves, wicked men or enemies ; they possess the full power 
of enjoying life, and have all devotion towards all Devatis and 
Holy Places; they are free from crookedness and helpful 
towards all. They are fond of music {as it is NAda) and are 
the possessors of all they desire (as there is nothing separate 
from themselves.) Being possessed of the power of pleasing all 
they are honoured by women, kings, rulers and the wise. 
They have no envy for there are none better than they. 
Their desire is to be one with the Devat4 which is the highest 
of all desires. 

In Verse 89 it is said that Para Homa is the dissolution 
of the mind which now accepts and now rejects (Sangkalpa- 
vikalpa-karava-bhiita) into that which vascillates not 
(Nirvikalpa) and which is the common aim of both Gross 
(Sthtila) and Subtle (SiksZma) Homas. 

Verses 90-93 establish the oneness of 5012. and Stkssma 
Homa with Para Homa. It is here said that the articles of 
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Homa offered in Sthila Homa when burnt become one with 
the Fire into which they are offered: Siks4ma Homa, it is 
said, is the realisation of the oneness of all sound and whatever 
is signified thereby with the object of Knowledge, the Knower, 
and the act of Knowing Para Homa is that whereby is effected 
the total absorption, into the Changeless ( Avik&rizi) Pure 
Being (Paramirthatmani=Sattimatrasvaripe), which is the 
Mahashakti inseparate from one’s Self and 15 the Light which 
shines without being fed by any fuel. 

The remaining seven verses contain directions about Homa. 

Chapter XXXI. This chapter deals with Sthila Homa 
done with the object of punishing an enemy (Nigraha-homa). 
Verses 3-6 speak of certain things which should be known 
regarding the enemy before a Homa is begun. 

Verse 7 tells of appropriate time for performance and 
verses 8 and 9 of the position of the 12 signs of the Zodiac 
(Rashis) Verse 10 says that Homa should be done after 
knowing the position of the RAshis. Verses 11 and 12 speak of 
the influence of the Sun on the RAshis and the influence of 
the Rashis on all animate beings. 

In verse 14 is to be found the preliminaries of rites to be 
done with a doll representative of the person aimed at, and 

Verses 15-21 speak of the manner of performance. 

Verses 15-17 relate the position of Vishakal& (Poisonable 
or Vulnerable point) which changes according to the phase of 
the moon. 

Verse 22 speaks of the Lords or Regents of the houses of 
the Zodiac, and verse 23 deals with the Constellations 
(Naksfatras). 

Verses 24-26 speak of the size of the doll to be used, and 

Verses 27-29 of the materials to be used. 

Verses 30 and 31 give other details about the size of the 
doll. 

Verses 32-34 state the appropriate times for the doing of 
injurious acts. The times are P&talayoga, N ichayoga, 
Vishayoga and so on The commentary makes quotations 
from a number of astronomical authorities some of which are 
not intelligible and it has not been possible to trace the books 
from which they have been taken. 

The rest of the Chapter gives details of different kinds 
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of Homa and of the times when the same should be done 
and of the materials to be used therein. 

Here there are a number of trees mentioned by name. 

Chapter XXXII, This Chapter deals with Homa done 
for one’s own or another man’s benefit. This is called Saumya 
Homa. Verses 2 and 3 describe ordinary Homa (SAmanya 
Homa). This is done with lotuses. Verses 4-10 describe 
Homa for the attainment of power and dominion (Aishvarya) 
and Verses 11-19, Homa for the attainment of wealth and 
prosperity and Verses 20 and 21 Homa for the acquisition of 
cows, lands, gold and so forth. 

Verses 22-28 speak of articles of Homa. Other Verses to 
4t deal with the same matter, verses 42 and 43 speaking of 
Homa for the propitiation of the Planets (Graha). 

Verses 44 to the end of the book deal with details as to 
time of performance, articles of Homa and so on. 

Chapter XXXIII deals with the Yantras of the Ady& 
Nity& Lalita. There are, it is said here, 960 such Yantras. 

The chapter describes the different Yantras and the differ- 
ent fruits gained by worshipping in the different Yantras. 
The principal Yantras or Chakras named are Shri Yantra, 
Paji-kamala Chakra, Amretagha¢a, Siddhavajra, Koshtha-vajra, 
Vajra-linga, Merulinga, Mahalinga, Yoni, Vajra-vajraka, 
Maha-vajravajra. 

Chapter XXXIV. This describes some rites of a “wonder- 
ful” character (Loka-chamatkérakara). 

These are done by worshipping the different aspects of the 
Devis. There are the names of twenty-four Vidyis given in 
Verses 2-4. They are Siddha-sirasvata, Mvstyunjaya, Tripta, 
G&ruda, Ashvaridha, एथ, Navatma, Navatmika, 
Devih» ¢daya, Gauri, Lakshada, Niskkatrayaprada, Ishéadayini, 
Matangini, RA&jyalakskmi, MahAlaksZmi, SiddhalaksfZmi, and 
seven aspects of Gopala or Kris/na. 

Verses 5 and 6 give ihe Siddha-sdrasvata-vidya 

In Verses 8-10 it is said that if this Vidya be infused into 
water in the manner prescribed, and a little girl with faultless 
limbs be made to drink it then she speaks like Sarasvatt her- 
self of the past, present and future. 

Verse 11 gives the MyztyunjayavidyA (Mrityunjaya is 
Shiva as Conqueror of Death). His Dhyana is ८ in 
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Verses 13 and 14. He is seated on a lotus the stalk, the petals 
and the pericarp of which are respectively, the first, second and 
third letters of his Vidya. His body is bathed with nectar. 
On his forehead is a Kalé of the Moon. He is white in colour 
and is holding in his hands a deer, a rosary of Aksha seeds, 
and a noose (Pasha) and is making the gesture of Exposition 
(Chinté = Vydkhyana-mudré) He should be meditated upon 
upon as one with the meditator (Svaikyena bhavayet). 

Verse 15 gives the Vidy& of वपष and verses 15-20 
her rituals and Dhydna She is red and gracious of aspect, 
carrying in her six hands a flowery arrow, a goad, two 
lotuses (one in each) a noose anda sugarcane bow. She 
has a bright gem-set crown on her head. She is surrounded 
by Shaktis singing sweetly, decked in love-provoking fashion 
(Shrzng&ra-bhtiss4) and carrying fly whisks (Chimara), mirrors, 
and so forth 

Verses 21 and 22 give the Garuda Mantra. Verse 27 
gives the Vidy& of Ashvardids& and 28-30 give the rituals. 
Verses 31-33 give her Dhy&na. She is red and seated ona 
red horse and gracious of aspect. In her right hand 15 a spear 
with a crescent-like head and in her left a leathern stick (or 
whip), with one of her other two hands she holds the enemy 
of the Sddhaka tied by a golden rope and with the other 
strikes him with a cane of gold. 

Verse 35 gives thc Vidya of Annapirz& Her Dhy4na is 
related in verse 37. She 15 smilingly looking at Shiva dancing 
the TAzdava dance whereby the serpents are frightened, hold- 
ing in her hand a golden vessel full of custard (Payasa). 

Verses 41 and 42 give the Vidyis of Navaétma and 
Navatmika. 

Verse 43 gives the VidyA of Devihyzdaya. Her Dhyana 
is the same as that of Sarvamangalé The following verses 
give her ritual. 

Verse 48 gives Gauri-vidya and the following verses the 
ritual. 

Verses 53 and 54 give the Vidya of LaksZasuvarnada. 

In this way the different Vidy&s mentioned above are 
given. 

Verse 84 makes the important statement that Lalité assum- 
ed a male form (Pungripa) as Kvzshua and by enveloping all 
women (Sarva-nari-sam4rambhat) enchanted the whole world. 
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Krishna was surrounded by his Shaktis (1. € the Shaktis of 
Lalitt). He assumed six different forms (S#od¢f\'kalpayad 
vapuA). 

The names of the six forms are Siddhagopila, K4Amarija 
gopila, Manmatha-gopila, Kandarpa-gopala, Makaraketana- 
gopila and Manobhava-gopila The last five, namely, 
KaAmardja, Manmatha, Kandarpa, Makaraketana, Manobhava 
were, itis stated in Chapter VIJ, vv. 23-33, created by the 
Dévi Laliti. They are Her five arrows of desire representing 
Her five senses of knowledge. (JnAn&tmakén = panchendriya- 
jnanavigrahan). 

Verse 95 gives their Dhyana 

Verses 96 to 99 speak of ceratin herbs by the use of which 
in manner prescribed Devat&és may be visualised. 

Chapler XXXV. This 15 called the Vasan4-patala or the 
Chapte: dealing with the VAsan’ of words The word Vasani 
has various meanings, but in the sense it is used here and in 
the last Chapter of the Kulfrzava Tantra it means not the 
etymological meaning of a particular word but what the 
Sadhaka does or ought to understand by it 

The Chapter begins by speaking (V. 1) of the Vasana which 
shows the oneness of the sixteen Nity’s with the SAdhaka’s 
Self (Svatmatve vdsanim) The latter visualizes his oneness 
with them (Pratyaks#& tanmayata-siddhiZ4) The Guru is the 
Ady& Shakti who is Vimarsha. His ninefold character 
(Navatva) appears in the nine apertures of the body. [The 
Commentary adds that as through these apertures we take in 
what is good (Upddeya) and throw out what is bad (Anupideya) 
so by the mercy of the Guru the Sadhaka’s mind tends to- 
wards the Truth (Artha) and abstains from untruth (Anartha). 
The two ears and the mouth are the Divya, the two eyes and 
genitals are the Siddha, the two nostrils and the anus are the 
MAnava Gurus respectively ]. 

The Validevis are (verse 3) the Shaktis who lead us astray 
(UnmargapravartikaZ shaktayaz) by making us believe that 
which is not 744८ to be That (Atasmin tadbuddhing janayitva). 
Panchami (= Varah) occupies the place of the Father (Janakat- 
mika) as she (as the commentary says) protects us from evil 
(Anabhimata) and Kurukullé is Mother as she gives us what 
is good (Abhimata). The aims of human existence (Pura- 
5411184) are ocean-like on account, as the Commentary says, 
of their greatness and boundlessness. The body is an island 
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of (nine) gems (verse 5). Thenine gems are Ojas, Shukra, 
Majji, Asthi, Medas, Mangsa, Roma, Tvak, Rudhira. Re- 
solutions (Sangkalp&Z) are like the wish-granting trees, for 
any action undertaken with resolution is fruitful. The 
Adh&ras (that is, the Six Chakras or centres in the body) 
are the Seasons, [This 1s so because by the Union of 
Sushumma with Id& and Pingala, which are Moon and Sun, 
time may be measured in the Chakras]. Time which is Atma 
(Kalatma = Kalasvarapatm’) along with the Planets, the 
Constellations, the Zodiac (RAshichakra) move west (४. faces 
west), therefore the SAdhaka faces East (when he is doing 
Sadhana). 

The Tattvika aspect (Svartipa) of K4la is dealt with in the 
36th. Chapter. In verse 6 it is said the Knower (पक्षक) is one’s 
Self (Svatm4) 1. €. the worshipper; Knowledge (Jnana) is 
the offering (Arghya) ; the Object of Knowledge (Jneya) which 
is the Shrichakra (See Tantrik Texts, vol. X) is outside the 
Knower. The worship of the Shrichakra is the unification of 
these three (viz. the Knower, the Knowledge and the Object of 
Knowledge). Here is shown the identity of different parts 
of the Sadhaka’s Self with different parts of the Shrichakra 
for which see pp 5-8 of Introduction to Part I (vol. VIII of 
T. T.). Verses 7-11 say that the Siddhis (Azima etc.) in the 
Shrichakra are the Rasas Shvingara and others together with 
Niyati; the six Ormis (Hunger, Thirst, Sorrow, Delusion 
Decay and Death) together with Puzya (Virtue or Merit) 
and Papa (Sin) are the eight mothers Brahmi and others. 
The (five) 20045, the (ten) Indriyas (Senses) and Mind 
(Manas) are the (16) Kalas of Nitya. The functions of the 
five Organs (Indriyas) of Action (Karma) such as Speech 
(Vachana), Taking (Adana), Walking (Gamana), Emission 
(Visarga) and Bliss (Ananda) together with the three Doshas 
namely Vayu, Pittaand Kapha, (See Introduction to Vol III 
of Tantrik Texts) are the eight Shaktis Ananga-kusuma and 
others. The fourteen Nadis mentioned in the 27th Chapter 
are the fourteen Shaktis Kshobhizt and others The ten 
Vayus (Praza, Apina, Samana, Vydna, Udana; Naga, Kiirma, 
Krikira, Devadacta, Dhananjaya) are the ten Shaktis Sarva- 
siddhi-prada and others. The ten Fires (seven of which are 
in the Dhatus and three in the Doshas) are the Shaktis 
Sarvajna and others; Heat and Cold, Happiness and Pain, 
Wish or Desire (Ichchha) and the three Guzas (Sattva, Rajas, 
Tamas) are the Shaktis Vashini and others. The (five) flowery 
Arrows are (five) Tanmitras. The Mind (Manas) is the Sugar- 
cane Bow (IksZudhanu4). Attachment (Raga) is the Noose 
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(Pasha). Repulsion (Dvesha) is the Goad (Ankusha). The Text 
in Verse 12 then proceeds to state that Avyakta, Mahat, 
Ahamkrzti (Prakrzti-tattva, Buddhi-tattva, Ahamk4ra-tattva) are 
the Devis Kameshvart, Vajreshvari and Bhagamalini, and Sam- 
vit (= SakalAtmaka-chaitanya =the supreme, all-embracing Cons- 
ciousness) is KAmeshvara. One’s own Atma [which remains as 
the one Sat after having absorbed within itself all the Vikalpas 
which is the world (Vishva-vikalpa)] 15 the Devi Lalita whose 
body is the Universe (Vishva-vigrah&). Meditation on Her 
which is tne sameas meditation on one’s Self (Tadvimarsha 
= Svatma-vimarsha) is Redness (Lauhitya). Bhaskararaya in 
his commentary to the BhAavanopaiskad Azk 29 (See Tantrik 
Text Vol. XI pp. 54, 55) has dealt with this. Ka&meshvara 
he says is like crystal and therefore the part which is 
white (Shuklacharaza). The Commentator says that attach- 
ment of mind to anything (Raga) is Redness. The Consum- 
mation of worship (Upasti) is meditation on one’s Self. Siddhi 
is attained when thought does not wander (from the contempla- 
tion of the identity of one’s Self with the Object of worship) 
The Mudras (Yoni Mudr& and others) signify (verse 14) faith 
(Bhévana) in the greatness (Vaibhava) of the object of wor- 
ship. For the attainment of this Bhavan’, what is necessary 
is action (Kriyé). Though action passes (Chalatve’pi), it yet 
produces steadiness. Prayogas (Rites done to avert evil and 
induce what is good) help in the dissolution of indiscrimination 
(Aviveka) which is the cause of all distunctions (Vikalpa) into 
Vimarsha. Yantras and Mantras (verse 16) help to produce 
steadiness in the belief of one’s unity or oneness with the Atma 
(Svatmatve). Worshipping or saying prayers thrice daily 
(Sandhya) rids man of the notion of beginning, middle and end 
(Adimady&nta-majjana, i. €. it leads one into Timelessness). The 
other Shaktis (i. e. the Guptayoginis) who dwell in the Chakra 
produce the belief in the multifarrousness of the Universe. By 
पि ४४58 (v. 18) the body is made like that of the Devatis. [Ny4sas 
tu devatatvena svatmano dehakalpanam] Japa produces a sense 
of identity with the Devataé. [Japas tanmayat4-ripabhAvanam |. 
By Homa is destroyed the sense of multifariousness. [lhe 
Commentator here says :—there are different kinds of ornaments 
made of gold but they are all gold. The Bhadvanopanishad, 
Ak 32, T T Vol X, ए. 59 says that Homa is the dissolution 
into the Atma of all Vikalpas or Distinctions such as “Thou” 
aud “J,” “Is” “Is not,” “Should be done” and‘ ‘Should not be 
done” and the like]. Tarpaza is the Contentment (Tvzpti) 
caused by the realisation of the identity of all things with one’s 
Self. (i. €. Tarpaza leads to this realisation). [Es44m anyonya- 
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sambheda-b havanang tarpazang smvztam]. The Bhavanopani- 
shad says that the Contemplation on the object thereof as one 
with one’s Self (Abheda-bhavana) is Tarpaza. Abhisheka is 
(1. €. leads to) the final removal of the pain arising from Moha, 
Ajnana and the like [Moha ts defined in the Commentary to 
mean “the absence of the knowledge of the rightness and 
wrongness (KartavyAkartavyajnanabhava) of action arising out 
of overwhelming desire]. Vidy& is Atm& which 15 the abode 
of all (Sarvashraya) as all things are one with It. This is 
Great (Mahin) as it is All-pervading (Vibhu). Upadesha 
(instruction i.e. spiritual instruction) is (i. e. leads to) the removal 
of all attributes (UpAdhi). Daks4in& (to the Guru) is (implies) 
inseparateness (Bheda-shiinyatvam) between the two (Guru and 
5 11548). Service (of the Guru) is (i. €. causes) steadfastness 
(Sthairya) of Self-knowledge. The fifteen Nityds are the 
fifteen lunar days (Tithis) in the evolution (Parizdima) of Time. 
The five fingers are the five Elements (Panchabhtitas). Their 
intimate connection with one another 1s (as appearing in Kara- 
mudr& or Mudra made with the hands and fingers) indicative 
of the manifoldness (Prapanchaté=/¢ five-foldness) of the 
Atma. 

Verses (24-25) which are in a wilfully disordered (Vy4kulita) 
form to ensure secrecy give the meaning of the Bija (Hrim), 
of Lalité, which is the Ripa of the Devi. “H” stands for 
Prakasha, because it is (the Bija of) Ak&asha which is Sphuraz&t- 
maka, “R” which is (the Bija of) Agni means Devouring 
(Grisa) because Fire devours , ‘i’ isthe Vimarsha (as it leads 
to oneness in the Supreme sense: TAd&tmya-paramfrtha- 
melana). By the Bindu (M) is effected the Niph&lana of 
Realisation of oneness of the Sddhaka with these. 

In verses 27-30 it is said that a Mantra of one letter is call- 
ed a Pinda, of two letters Kartari, of three to nine letters Bijaka, 
of 10 to 20 letters Mantraka, and one which exceeds this 
number is called a MAlA. 

Verses 31-33 show in how many different ways the Mantras 
can be arranged. A Mantra of three letters can be arranged 
in six ways, one of four letters in twenty-four, and so on. 

Verses 34-43 show how the Mantras can be arranged 
in a Yantra The Commentary deals with this in very great 
detail. 

Verses 44-45 contains six questions by the Devi (1) relating 
to the meaning of the five kinds of Mantras—as Sthila, Sikséma ' 
and Para; (2) how the SAdhan& of these Mantras can be ad- 
equately carried out; (3) wherein lies the in-efficacy of their 
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Sidhand; (4) how inefficacy may be rectified; (5) what 
are signs of the Siddha; (6) what is Siddhi 

Verses 46-48 state how for the ascertainment of the mean- 
ing of Mantras a diagram with fifty ‘houses’ thcrein should be 
drawn for the purpose of placing therein each group of letters 
of the alphabet classified according to the Bhitas (Elements) to 
which they belong. 

Verses 49 to 53 give the names of each of the ten letters 
in the five groups The verses are in Vydakulitakskara or 
disordered form. Verses 54-55 siys that this is done to keep 
the names secret. The letters belonging to Air, (v. 49), Fire 
(v. 50), Earth (v. 51), Water (v. 52), Ether (v. 53) respectively 
are given in the verses stated. These verses have been set 
ae though with some difficulty owing to incorrectness of the 

ext. 

Verse 56 is alsoin Vydkulitiksfara The second half of 
the second line of the verse is indecipherable. In this and the 
following verse Shiva siys that the Deshika (Guru) makes 
countless verses unintelligible to the ordinary reader. The 
Commentator explains how these verses are to be read, 

Verses 57-60 state how a Yantra may be drawn to enable 
the man versed in this Tantra and Vidya to attain the state 
of the Devat&é whose 52411818 he is doing. 

Verses 62-63 say that Mantras are either cruel (Kriéra) or 
benevolent (Saumya) or they are mixed (Mishra). This de- 
pends'on the character of the letters they are composed of. 
Mantras in which the letters of Ether (Nabha4) Fire (Agni) 
and Air (Vayu) are in excess are cruel, Mantras in which 
Earth (Bhai) and Water (Toya) letters are the greater in 
number are benevolent 

In Verse 64-66 it is said that the meanings of Mantras are 
of three kinds, Updsakas also are of three kinds. The 
Siddhas know the oneness of Mantras with Parf rising 
as they do through different stages such as Pashyanti and the. 
like and returning again by the very nature of their oneness 
(Tadatmya) to Para. The Sadhyas seek to know the meanings 
of Mantras according to the rules of grammar and the like. 
The Sadhakas meditate on the identity in the Mantras of, on 
the one hand, the five Bhaitas which are that which is denoted 
by speech (Vachya) and are aspects of Avyakta (Avyak:&t- 
maka) with, on the other hand, the letters (AksZaras), which 
are that which denotes (Vachaka) as they are the Shaktis of 
Avyaktanada. 
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Verses 67-69 speak of the transcendental significance of 
Mantras (Mantra-viryam = Mantrazim paramartha-svaripam). 
By a knowledge of this man becomes liberated whilst living 
(Jivan-mukta). By a knowledge of this, Mantras may be made 
efficacious. Verses 70-72 give the thirteen catses whereby a 
Mantra becomes inefficacious and verses 73-75 note the traits 
ofa man who has attained Siddhi in Mantra He neither 
hates nor is attached to anything greatly. He is neither 
over-sorrowful nor over-joyful. He'is neither over-affectionate 
nor envious. He is not overcome by any calamity. He 
makes others happy and avoids giving pain. Hus body is 
merely a vehicle for his Self. He meddles not in the affairs of 
others To him loss and gain are the same and he is always 
contented. He can enjoy a thing and yet give it away. 
Verses 76-79 describe other powers of a man who is Mantra- 
siddha. It 15 here said that it is only a man of this kind who 
should do any rite (Prayoga). Verses 80-83 say that just as 
between men and men and Devas and Devas there exists 
enmity—so also is it between Mantras and Mantras. It shows 
how such enmity arises and between what Mantras. Verses 
84-86 explain how owing to the fault of the Upisaka a Mantra 
may become inimical and if so how this evil can be remedied. 
Verses 87-88 state how a Mantra may be made propitious. 
Verse 89 gives direction about the making of amulets and 
verse 90 instructs as to how to use the same. Verses 97 to 
100 give the names of fifty Herbs (0448111) one for each of the 
fifty letters of the alphabet These are classified in five, 
groups of ten each. Each of such groups belongs to one of 
the five elements (Bhitas). 

Chapter XXXVI. This is the last Chapter. It begins 
with twenty questions ( Vv. 1-6) by the Devi. She asks 
Shiva about (व) The true nature (Svaripa) of the sixteen 
Nityds, of Shiva himself, of Her own Self and of the other 
Devatis. (2) How the same can be known (3) What is 
the form of the Universe (Kim&kéram vishvam). {4) What 
are the merits (Puzyas) and demerits (Papas) of creatures. 
(5) How or by what acts are they caused. (6) What are 
the causes which lead to their being born. (7) What is 
Liberation, (Mukti). (8) What is the world of birth and 
death (Sams&ra). (9) Who gets Mukti. (10) What is the 
cause of bondage. (11) How is one liberated thereform. 
(12) What is the root of Sams&ra (13) What are the Tattvas. 
(14) What is intelligence (Dhi) (15) What are the Indriyas 
(Senses.) (16) What are Prazas. (17) What is Jiva (18) 
What is Para, (i.e what is beyond Jiva). (19) What 15 Time 
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(Kala) and (20) What are the planets (Graha) The Deviends 
Her questions by asking that Her questions may be answered 
ina manner authorised by the Vedas, the (Dharma) ShA&stras, 

the Purizas and the Agamas. 

In verses 7 to 10 Shiva says that though these matters are 
of a secret character He will yet answer Her questions clearly. 
By listening thereto and controlling the wild longings one will 
fully know one’s own true nature (Svasvaripa) and conquer 
the evil proclivities with which one is bora and thus participate 
in the true, pure, manifest and boundless Becoming. [Satya- 
shuddha-sphudAshesfa-sphurattatm& bhavet]. This is very 
secret and can be understood by the mercy of the Guru alone 
and should always and in every way be kept secret. 

In verses tt and first line of verse 12 he answers the first 
question. He says—there is the knowledge (Jnana) of “This” 
and there is the knowledge (Jnina) of “I” The transcendent 
Knowledge (JnAna) which is Chaitanya and wherein both these 
are united is My Body. [The commentater says that Shiva 
pervades the universe as its Consciousness (Chaitanya), like 
heat in a bar of hot iron, in the bodies consisting of the 
Bhatas the I[ndriyas &c.] “This Body of Mine,” the text 
proceeds, “is the Chaitanya of the sixteen Nityds, of Thee 
and of other beings.” 

The second line of verse 12 and verse 13 answer the 
second question. It is here said that by the annthilation of evil 
desires (Durvisana), the unchanging (Sthira) Atm& manifests 
Itself. This Atm4 ts eternal (Nitya) true and therefore without 
a second and great (Mahan i. €. not limited by time and space) 
It may also be attained by means laid down in Nityd-hrrdaya 
Tantra (i.e Yogini-hvzdaya) Verse 14 answers the 3rd ques- 
tion. Here Shiva says :—Shabda and Buddhi are of two kinds 
transcendental (Paramartha-riipa) and non-transcendental (Apa- 
ramartha-riipa) ; the latter pervades truth and untruth. The 
universe therefore appears to beso. Shiva answers the 4th 
question in the first line of verse 15 by saying ‘It is on account 
of the two fold character of Shabda and Buddhi that creatures 
become virtuous and sinful. Shabda and Buddhi and the 
Prapancha are the same in that which 15 true (Satya) and what 
is untrue”. 

In the second line of verse 15 and verse 16 He answers the 
sth and 6th questions. He says: “That the exercise or func- 
tioning (Vyap4ra) of the senses (Indriyas) of a man who is 
prompted by true Jnana 15 Puzya. Itis Papa when the mind 
takes that to be right which is not so It is from the latter that 
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various kinds of birth emanate.” In verse 17 He answers four 
questions, True knowledge (YAtharthye jnaénam arthdndm) 1s 
Mukti. The reverse of this (Tadviparitata) is Samsrtti 
(= 98715413), Liberation therefrom is by Buddhi. Desire is 
bondage. 

In verse 18 the प्रा question is answered, It 1s here 
said that by the destruction of Karma effected by Vedhadiksha 
by the Guru and by his word of instructions (Ukti) and also by 
meditating thereon (Vimarsha) is Liberation from bondage 
gained. In verse 19 the twelfth question is answered. The 
root (Kanda) of Samsrzti (5871588) is Non-discrimination 
(Aviveka)—which is defined by the Commentary to mean the 
absence of a true knowledge of the difference between the 
body (Deha) and Atm& This Aviveka the Text says is great 
for it pervades and rules all creation. 

Verse 20 answers the thirteenth question. The Tattvas, 
it is said here, have been so called in all Tantras because they 
as Jnatvz, Jnana, Jneya (Jn&tri-jnina-jneya-may4m) are in all 
bodies. They are so, says the commentary, as they are mani- 
festations of and are one with Chaitanya (Chaitanyasya 
taditmyena sphurazatvat). 

The seventeen verses after this (vv. 21-37) in answering 
the 16th question describes the 107 qualities (Guzas) of Buddhi 
(Dhi) and how same are recognised After saying that Manas, 
Buddhi, Ahangkéra and Chitta are but different forms of Dhi 
the Text proceeds to give all the other different forms such as 
Sthila, Sikssma and others. In verse 35 Shiva says: ‘That 
aspect which is Tvanmay? (Shaktimayt) is Dht and that aspect 
which 15 Manmayi (Shivamayi) is Chit. [The commentator says 
that it is Dhi or Buddhi when Chit has apprehension (Upalab- 
dhi) of objects, It may be compared to fire actually seizing and 
consuming a piece of wood. Chitis the state (of Conscious- 
ness) in which there is no such apprehension. It may be 
compared to fire not acting upon but latent in a piece of wood.] 

Verse 38 answers the 15th question. The Indriyas, it is 
said here, are the five Bhita-shaktis whereby the mind func- 
tions 011 such objects as it wishes. 

Verse 39 answers the 16th, 17th and 18th questions. The 
different manifestations (Vij77mbhaza) of Chaitanya caused by 
the action thereon of Buddhi and the five Bhitas are the Pramas 
(i € the Vayus,—Praza, Apina, Samana, Vyana, Udana). Jiva 
is the witness thereof (Tat-saks#ibhita) [The Commentary says 
Jiva is that which goes not the way suggested by the body and 
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senses (Deha and Indriya)]. Para is Tattva (Tattvatmaka) 
because Tat 1s Truth. [The Commentary says that when Buddhi 
which 17 itself 1s apprehension of objects (Upalabdhi-svartipizi) 
knows that the body and the senses are not the Self and is not 
affected thereby and thus resumes its true nature—as it were a 
fire which does not burn—then it is called Para]. 

Verses 40-47 answer the 19th question. Kala, it is said, 
possesses all the qualities above enumerated as regards Buddhi. 
Shiva says: ‘Whatever the two lettersin the word Kala signify 
that is My Body. I cannot easily describe or show it to Thee, 
but will try to do so by illustration. Day succeeds night because 
of the movements by rotation of the sun, the moon and the other 
heavenly bodies. Therefore it is not right to speak of Time 
(Kala) as identical with night and day (Tan-mayat&-rdpam). 
Lava, Tru¢i and other divisions of time are merely fractions of 
universal Time. The one nature (Ripa) of Kala is that Chit 
which has neither beginning nor end. Lava, Trudi and the 
like are merely measures of (Anumiyate) Kala. That is 
the true nature (Svardipa) of Kala, which is gained or known 
(Yat tu labhyate) by meditating thereon (Bhavanat) according 
to the capacity of one’s intelligence (Svabuddhya) Nothing 
more can be said about this.” 

Verses 48 and 49 answer the 20th question. The Grahas 
(Planets) are forms of Chit inseparate from Kala (Kalapvsthag- 
ripa-chid-ripa). They go round and round at different times 
and 111 different places in continuous circles. By reason of this 
they make the Bhtitas (Elements) and othefs, undergo many 
changes. These many variations appear as the universe 
(Prapancha). It is by these Planets again that the Bhitas and 
their modifications are destroyed. 

In verses 50 to 54 the Devi says: “Lord though Thou hast 
answered my queries yet ] have not gained a complete know- 
ledge of the universe (Prapanchitma-viveka) ” Then She pro- 
ceeds to ask twelve more questions. Who is born and who dies ? 
Why is one born and why does he die? If the Jivais of the 
formless omnipresent Atma, thea how and where does it exist 
(Kathang 5111114) ? How and where do Kala and ParamAtma 
abide? Is it the Liberated or the others who are born? 
Where are the five 2309185 ? Are they inthe bodies (Dehes/u) 
or outside them? How does the Jiva enter the body and how 
does it leave the body? To these Shiva replies (Vv. 55-56) 
that as a result of the actions (Karma-vip&ikata#) caused by the 
variety of Buddhi (Buddhivaividhyena) about which I have 
spoken both birth and death take place. {The Commentater 
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adds that the cause of birth and death (Janana-marawa-kArazam) 
of the Jiva is the Egoism (Abhim4na) that the body is the Self]. 
The relation between Supreme (Para) and the Universe (Vishva) 
is like fire in a piece of heated metal. Kaéla and Para are one 
with the other (Taddtmya) The Liberated (Mukt&4) never 
become Jivas on any account, nor are any born who have not 
previously been born (पए) Buddhi makes its individual- 
ising impress on the form of Jiva, just as a seal (Mudrik4) 
makes its mark on a bit of bees’ wax (Madhtichchhisf#éa) 

The Text (Vv. 59, 60) then deals with Earth, Water, Fire, 
Air and Ether, the last of which 15 all pervading (Sarvaga) and 
one with Time (K4la-tidriipyata#). They are in bodies. 

The coming (Agati) of the Jiva (V. 61), into the body com- 
posed of the five Elements, is the result of the union of the 
Viryas (Seeds), that 15, Shukra and Showita of the father and 
mother. Their union (TAadAtmyam sangatam) manifests as the 
individualised Chit. When, as in the case of the Siddhas, there 
is a cessation (Viramaza) of that which produces the sense of 
I ness (Ahamiti upalabdhi4) which is the result of Prarabdha- 
karma, death is like sleep and there 1s no change when they leave 
the body. [The Commentator says -—By the Will (Svechchhaya) 
of the impartite Chit (Anavachchhinnachit) that which 
is the Svaripa of Buddhi which is apprehension (Upalabdhi- 
svariipa) in bodies, becomes Jiva and goes out through the 
senses (Indriya-dvar& vahirgati) and experiences (Anubhavatt) 
the things of the Objective World (Viskayan) This is the 
Wakeful State (Jagradavasth4). When it detaches itself from 
the senses and remaining in the heart experiences whatever is 
therein, itis said to be in a Dreamful State (Svapn4vastha). 
When it detaches itself from the heart also and rests (Vishra- 
myati) in the Consciousness (Chaitanya) which is the Paramartha, 
it is said to be in a state of Dreamless Sleep (Susfuptyavastha). 
To the Siddha who is Chitsvaripa, to whom birth and death 
are like the reflection of the Moon in water, the latter is there- 
fore like dreamless sleep]. For they know the true relation of 
body and Self by the initiation (i. €. by Vedha or Drzg Diks4a) 
of the good Guru. Inthe case of the ordinary man, (Itara= 
Pamara), the SAdhyas and the S&dhakas this is not 50. [The 
Commentary says that the SAdhyas, though they are initiated 
by a good Guru (Sad-guru-kazikshe satyapi), are yet by reason 
of their propensities occupied in ritual and averse from making 
any attempt to know the true nature of the body and the Atma, 
The SAdhakas although they, by the initiation of the Sad-guru, 
have attained some apprehension of the Paramirtha, are not 
fully rid of their natural propensities] These three classes 
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only lose their attachment for the body when severed therefrom 
(by death). 

Death during the six months (Vv 65, 66) beginning with 
Pauska (mid December to mid January), between the 8th day 
of the light half of the lunar months and the 8th day of the 
dark half, indicates that the person so dying has gone upon a 
Good Path (Sugati). The Siddha has previously (to death) 
been freed from (attachment to) the body, the senses and the 
mind and whenever, wherever, and howsoever he may leave 
the body he goes the Good Path, for he was liberated whilst 
living (Jivanmukta), 

In verse 67 the Devi asks -—Lord, all creatures have 
bodies but why are their Buddhis so multiform ? In verse 68 
Shiva says .—The taste (Rasa) of water depends on the nature 
of the soil on which itis. The same is the case with Huddhi. 
This again 1s the result of Karma. 

Verses 69-71 state, that without the help of the Sadguru and 
0765 own efforts nothing can be gained. Through the aid of 
both, man realises his Svaripa. The Devi then (V. 72) 
asks:—What is gained by the service of the Sad-guru? 
Verses 73-81 give in reply the forty-seven qualities acquired by 
the service of the Sad-guru which produces Self-knowledge 
(Atmajnana) Such a man looks upon all as himself (Abhiripya 
=Sarvatmabhiva) He is free from all doubts in spite of 
conflicting Shrutis. He is full of contentment as he has 
realized himself and has a feeling of his Completeness (Pari- 
7001218). He is always merciful and free from both attachment 
(Raga) and hatred (Dveska) He 15 easily accessible and free 
from pride, and is self-controlled (Niyata-shila). He is 
grateful. Hisconcern is Truth and not the affairs of others. 
He is honest and humble (Arjava). He seeks not wealth. 
His attachment, to anything outside himself, is oily to the ex- 
tent necessary for the preservation of his body. He is free 
from procrastination and meanness and excessive longings. 

He does not indulge in idle converse and useless pursuits, 
nor in harmful enjoyment. He avoids the society of the de- 
ceitful. He delights in talking of the aims of humanity 
(Purus#artha) and in thought of the same Itis not in him to 
take what belongs to another. He is full of faith (Astikya) 
and ever thinks of the world to come (Paraloka). He is con- 
stantly engaged in worshipping, singing hymns of praise of, 
and in conversation regarding the greatness (Vaibhava) of, 
the Devatads. He avoids sin and seeks merit. He 15 indiffer- 
ent to the praise and censure of others, and is free from all 
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attachment. He desires nothing and is never agitated. He 
regrets nothing (An&ksZepa or, if the variant reading Anap- 
ekska be taken, he depends on no one or is free from partiality), 
He is always alert. He conceals nothing (the Agamas and 
the like) from the believers, but, does conceal them from the 
non-believers | He praises and upholds the Guru, the Vidya 
(Mantra), the Agamas and the customs. These are the signs 
of Siddhas. The ignorant calumniate them. 

Verses,82 to 99 describe the daily practice of those who 
have realised the Atma (Atmavatam). 

Verses 91-96 explain how the Jivanmuktas who have 
realised the Atm’ do ritual worship 

In verse 97 to 99 Shiva says:—By a complete knowledge 
of this Tantra a man attains union with Thee (i. €. Shakt) 
and Me (Shiva). It should not be communicated to a non- 
believer (Abhakta), who is not a disciple, to a hypocrite, to one 
who does wrong in secret, to one who does not beg for it, to an 
atheist (Nastika), nor to a covetous, proud, idle or sinful man d 
or one who cinnot keep a secret. It should not on any चू 
count be communicated for gain. nay 

pter 

In verse 100 Shiva says, that the man who worships in 
manner enjoined herein becomes one with Himself, that is, 
becomes Chitsvartipa. 

Each Chapter, Thirty-six in number, of the Tantraraja is 
named after one of the thirtysix Tattvas. At the end of the first 
chapter which deals with Descent or Revelation of the Tantra 
and the like (TantravatarAdi), it is said that the Vyipti herein 
is “Earth” (Bhimitattva). Vyipt: means ‘“ Omnipresence” 
‘Universal pervasion.” It here means that Bhimitattva is 
that which this chapter signifies and so with the other Tattvas. 
The text further says that, by the full understanding (NiphAlana) 
of this VyApti, complete mastery or control is obtained (Svatma- 
sit-kvztam) over that Tattva (1. €. Bhimitattva) 

The second chapter which deals with the Nathas (i. e. the 
Gurus of the three classes namely the Divya, the Siddha and 

the Manava—see Chapter 36) ends with a verse stating that 
the VyApti of this chapter is ‘‘Water” (Toyatattva). By its 
Niphilana, that Tattva is completely mastered (Svatma-sat 
kvetam). The third chapter which deals with Nityoddhara 
(i e. gives the formation of the Vidy&s or Mantras of the sixteen 
NityAs and of V&rahi and Kurukulla) in its last verse states 
that the VyApti is “Fire” (Vahnitattva). The Vydpti of 
the fourth chapter, which speaks of the identity of Lalitavidys 
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with the Gurus and so forth, is “Air” (Vdyutattva) ; and the 

VyApti of chapter V, which speaks of the daily worship 

(Nityapdy’) of Lalita, is “Ether” (Vyomatattva) Chapter 
VI deals with the rites which are Naimittaka (occasional) and 
Kamya (1, €, for gaining objects of desire). The Vy\pti of this 

chapter is “Smell” (Gandhitittva) which ts the Guza of Bhami 
or एण, Chapter VII contains rituil rules relating to the 
worship of KAmeshvari, the second Nitya, whois the first of 

the Nityis who are the limbs of Lalit. This chapter is 
“Fluidity” (Rasatattva). The eighth chapter which gives the 
ritual of the third Nitya, Bhagam ‘lini, 15 “Form” (Rtipatattva). 
The ninth chapter describes the rituals of Nitya-klinnd — Its 
Vypti is “Touch” (Sparsha-tattva) The tenth chapter relates 
to Bherund\. The Vyipti is “Sound” (Shabdatattva) The 
eleventh chapter deals with Vahnivdsint The Vydapti is the 
“Genital Organ” (Yonitattva) The twelfth chapter gives the 
rules of worship of the seventh Nityi Mahivajreshvari. The 
Vyapti of this is “Anus” (Payutattva) The thirteenth chapter 
relates to the eighth Nityé named Dati. The Vyipti is “Feet” 

ast adatattva) The fourteenth chapter gives ee relating 
er the worship of the ninth Nity4, Tvarita he Vyapti is 

the Zands” (PAitattva). The tenth Nitya is Kiilisundart The 
firteenth chapter contains the rules (Vidhdna) relating to her 
worship. The VyAptiis “Speech” (Vaktattva). The eleventh 
Nity& is NityA The sixteenth chapter contains the rituals 
relating to her worship. The Vy4pti of this is “Vital” Function 
(Prazatattva). The seventeenth chapter deals with twelfth Nitya 
named Nilapataké the VyApti of which is “Tongue” (Jihvatattva). 
The thirteenth Nity4 is Vijaya. The eighteenth chapter contains 
the rules relating to her Sidhan‘ and the Vy&pti here is “Eye” 
(Netratattva). The nineteenth chapter contains the rituals 
of Sarvamangald, The Vydpti of this chapter 1s sense of “Smell” 
(Ghramatattva). The twentieth chapter relates to Jvali- 
malini. The Vyapti of this chapter is “Sense of Hearing” 
(Shrotratattva). The next chapter deals with the last of 
the sixteen Nity’s by name Chitra. The VyAptiis ‘“Egoism.’ 
(Ahangkaratattva), The twenty-second chapter contains details 
of the rituals relating to Kurukull8 The Vydpti is 
Buddhitattva The twenty-third chapter relates to VarAhi. The 
Vyapti is “Mind” (Manastattva). The twenty-fourth chapter 
contains various meditations (Dhydna) of the sixteen Nityfs and 
the Vyapti of this chapter is PrakvztyAtmamayi The twenty- 
fifth is the Matrzk&pt: chapter and describes how the thirty 
six consonant (Vyanjana) letters are thirty-six Tattvas and how 
the Mantras and Yantras are formed and in this way demons- 
trates the identity of the sixteen Nity4s with the Maty:kAs and, 
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Time (M&tszkAtmakatva and Kalatmakatva). The VyApti of 
this chapter is Puruskitmamayi. The twenty-sixth speaks of 
the Greatness (Vaibhava) of Mantra The Vyapti is Niyamit- 
mamayi. The twenty-seventh chapter demonstrates the 
identity of the sixteen Nityds as also of the MAtzzkas, the 
Nithas, the Shrichakra and the Shaktis with Priva The 
Vyapti is Kalatattvamayi. The twenty-eighth chapter speaks of 
the identity of the sixteen Nity&s with Time and Space (Kala 
and Loka). The Vydpti is Rigatattvamayi. The twenty-ninth 
chapter contains directions relating to the mode of making of 
Mandapas and Kuxdas for doing Homa to the sixteen Nityds 
and the Vy&pti of this chapter is Vidydtattva. The 
Vyapti of the thirtieth chapter which describes VAstu-Devat- 
chakra of the sixteen Nityds is KalAtattvamayi. The thirty- 
first chapter contains rituals relating to crushing an enemy 
(Arimardana Homa) and the Vydpti of this chapter is 
MAyAtattvamayi. The Vydpti of the thirty-second chapter is 
Shuddhavidy&. The subject of the chapter is Saumya Homa, 
that is, Homa done with the object of attaining wealth, pros- 
perity, a life free from trouble and the like. The thirty-third 
chapter speaks of some Yantras by which objects of desire may 
be gained. The Vy&pti is Ishvaratmamayi. The next chapter 
speaks of certain rites whereby extraordinary results are 
obtained The VyApti is Saddshivamayt The thirty-fifth 
chapter speaks of the identity of the sixteen Nityds with the 
Sadhaka. Itis called the Vasanapazala. The VyApti is Shakti- 
tattvamayi. The thirty-sixth chapter says that the Siddha in 
the Vidyiis of the sixteen Nityas is one with the Paramfartha or 
supreme Brahman. The Vyapti is Shivatattvamayi. 

The commentary on Chapter I—X XII is by Subhagénanda- 
natha and that on the rest of the bookis by his disciple 
Prakfshananda Deshika. 

OXFORD, ) 

. ARTHUR AVALON, 
25८4 January, 1926. 
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ऊनविंशपटलम् | 

भय घोड़णनित्यासु या प्रोक्ता तु चतुर्ईभौ | 
TATA सा कथिता बिद्या सा सर्वमङ्गला ॥१॥ 
न्यासक्रमं ध्यानविधिं शक्तौरावरणस्िताः | 

पृजाक्रमं साधनञ्च विनियोगादिकान् क्रमात् ॥२॥ 

मूलवियाच्तरैरदौघंखरभित्नेः षडङ्गकम् | 
तानि तत्खरभिन्नानि न्यसेत् खेषु मनोऽवधि ॥३॥ 
सुबण॑व्ैरुचिरां सुक्तामाणिक्यभूषणाम् । 
मारिक्यसुक्रुटां नेवदयप्र FEAT ॥४॥ 

पूल्वैस्मित्रष्टादशे पटले त्रयोदश्या विजयानित्याया विघानमुपदिष्यानन्तरं 
चतुरदष्याः सव्यैमङ्गलानित्याया विधानसुपदिश्ति अथ षोडशेत्यादिना aft 
चेत्य॑न्तेन श्लोकशतरूपैण एकोनविंशेन पटलेन । तत्र अध षोडगेत्यादिना क्रमा- 

दित्यन्तेन Bassa परटलार्थानुपदि शति | aa कथिता ढतीये oe | विनियोगा - 
दिकान् यन्त्ादौनामिति Fa: ॥ २॥ 

मरूलविद्येल्यादिना श्लोकेन न्यासजातक्रमसुपदिशति । aa मूलविाच्तरेमूल- 

विद्यायाः सकारवकारविन्दुभिः पिण्डोभूतैरित्यथः। wa बडवचनं अवान्तर 

तयापेच्या दौषं खरभिन्रैः प्राग्बत्। एतदुक्त मवति ai इत्यादि क्रमेण सूल- 
विद्यया Jean सजातिकयान्तरन्यासपूव्मैकमङ्गन्यासं कुर्य्यादिति । तानि 
दोघं amas विधवि्ाखरूपाणि खेषु खोतरादिष ज्नानेन्द्रियेषु पञ्चसु । मनो- 
safe मनः षष्टेषित्यर्थः | तत्र खोत्रादिष चतुर दन्दस्यानेष्वपि प्रतिदन्दभेकभेक- 
मक्तरं न्यसेदित्यर्थः। aa त्वचि न्यासः प्राम्बत्। सब्वैन्यासजातस्यानन्तरं व्यापकं 

प्राखच्यसेदिति सम्प्रदायः ॥ 2 | 

सुवर्णेत्यादिभिः खिता इत्यन्तेः पञ्चभिः dagen: सपरिवाराया fae 
सपर्वयीम ण्डलनिन्धाणगभै नित्यपूजाध्यानादिकमुपदिश्ति | aa नेतदयपने्हया- 



228 मनोरमाख्यटोकामहित ARTS | 

दिभुजां खासनां पद्ये तष्टषोड़शतदयैः | 
पवैरुपेते सचतुर्दारभूसद्ययुग्मगे ॥५॥ 
मातुलङ्गफलं eq दधानां करपद्कजे | 
वामेन निजभक्तानां प्रयच्छन्तो धनादिकम् ॥६॥ 
सखसमानाभिरभमितः शक्तिभिः परिवारिताम् | 

षट्सप्ततिभिरन्याभिरक्ञरोत्याभिरन्विताम् ॥७॥ 
प्रयोगेष्वन्यदा नित्यसमर््यासूक्तशक्तिकाम् | 
ताः शक्तीः Wy देवेशि या निल्यावस्गे स्थिताः ॥८॥ 

wei भवानों भव्याच्च विशालान्नौ सुविस्मिताम् | 

कणां कमलां कल्पां पूजयेदष्टपवक्षे ॥९॥ 

भरां रक्तारुणकासण्यभरसूर्य्याख तां एनेतदयां इत्यथे; । स्वासनां पञ्चे वच्यमाणरूपे 

wwe सुखस्थितां इत्यर्थः । श्रष्टषोडगतडयैः पतैः तद्दयैरिति षोडशदधैरिति 
-यावत्। दातिंशतपतै रित्यर्थः । एतदुक्त' भवति आन्तरक्रमादष्टपतेः dena: 

हातिंशत्पतेरुपेत इति! सचतुहौरभूसद्युग्मगे चतुदिं्त्, चतुर्दारयुतचतुरख- 
wat इत्यथैः | तन्नित्यसपय्धामण्डलनि्षाण्रंमो यथा । यथामानमन्तवहि- 

faunred चतुटदिंगतचतुर्डीरोपैतं समचतुर खद यं सत्वः तन्मध्यं arfined पद्य 

तदन्तः षोडशदलं oy तदन्तर्टदलं च ug’ करत्वा तत्कसिकायां देवौमषटपवादिषु 

प्ररिवारशक्तीखावाद्य graf: । वामेन करपङ्कजमेति शेषः। शक्तिभिः 
नित्यावरणशक्तिभिः। षट्सप्ततिभिः अष्टतिंशम्मिथुनरूपाभिः। अन्याभि- 
रित्यत्तरोखशक्तिविशेषणम् | wate: वच्यमाणभिरसताद्याभिः सोम- 

सूयी ग्निरूपात्तरशक्तिभिः अन्विताम् । प्रयोगेष्विति सम्बन्धः । अन्यदा नित्यसपय्यी. 
fafa सम्बन्धः उक्तशत्तिकां वच्छमाणभद्रादिशक्तिकां स्मरेदिति प्रकरणरेषः | 

wat: नित्यपूजावरणशक्तोः । एतदुक्तम् भवति नित्यसपरव्यायां भद्रादिशक्ति 
सदितामेव प्रयोगादिषु ताभिश्च वच्छमाणाभिरण्तादिभिर्मातकाक्तरोल्यामि 

सोमसूर््ग्निकलाख्याभिरटतिंशग्मिथनरूपत षट्सप्ततिभिः शक्तिभिश्चान्वितां 
Tread wre पूजयेदिति ॥ ८ ॥ 

भद्रामिव्यादिभिः सदसकमियन्तेनैवभिः सोक; नित्यसपरव्यावरणपञ्चकाशक्ति- 
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कलाञ्च पूरिणों नित्यामशतां जीवितां द्याम् | 
अशोकाममलां पृण पुरां भाग्यामथोयताम् ॥१० 
विवैकां विभवां विश्वां वितताञ्चा्टयुग्मक्षे | 
पूजयेदभितः शक्तीः प्रादक्चिग्यक्रमेण वै ॥११॥ 
कामिनौ खेचरौ सर्वा पुराणां परमेश्व रीम् | 
Tet शिवाममेयाञ्च विमलां विजयां पराम् ॥१२॥ 
पवितां पद्धिनो दिव्यां विश्वेशो शिववल्लभाम् | 
अशेषरपामानन्दामम्बजाच्चौ मनिन्दिताम् ॥१३॥ 
बरदां वाकाप्रदां वाण विविधां वैदविग्रहाम् | 

विद्यां वागीप्वरौ सन्धां संयाताञ्च सरखतीम् ॥१४॥ 

fata दानरूपाञ्च धृजयेत् षोड़शदये | 

प्रा्दिन्द्रादिभिः सर्व्वाः क्रमादन्वर्थसंन्नकाः ॥१५॥ 

नामानि पूजासमापनादिकञ्चोपदिशति । aa भद्रामित्यादिना श्लोकेना्टपतपूज्य- 

शक्यष्टकनामान्युपदिश्ति | कलाभित्यादिना श्लोकेन षोड़ग्दलपूज्यशक्तिषु दादश- 

शक्तिनामान्य् पदिशति ॥ विवैकामित्यादिना स्रोकेनावशिष्टशक्तिचतुष्टयनामानि 
सर्वाः शकर ग्रादिप्रादक्चिण्यात् पूजयेदिति चोपदिशति । तताष्टयुग्मके षोडश - 
दलेषु । कामिनोमित्यादिना aaa दाति शदलपूज्यशकतिष्वेका दग गक्तिनामान्युप- 

feufa | पविव्रामिल्यादिना श्रोकेनावश्ि्टिसु एकविं शतिशततिषु नवशक्तिनामा- 

न्युपदिश्ति । वरदामित्यादिना Hanae srenafay दशशक्तिनामा - 

न्युपदिशति। तत्र वागोण्वरोमिति सपतविंशतिशक्तिनाम । निग्रलाभित्यादिना 

स्लोकेनावशिष्ट शक्तिदयं ततपरूजादिकश्चोपदिशति । aa stewed हातिंशदले- 
feed: । प्राम्बत् प्रदक्तिणादन्न्यादिलोकपालाख्या इन्द्रादोशान्ता अष्टौ शक्तः 
Great: sty पाश्लदयसहितेषु पञ्चिमादिचतसखः पञ्चिमादिचतुरदिंगतदारषु 
चतुषु प्रतिद्वारं चतस्रः चतञखश्च पूजयेदिव्यथेः । चतस इति शब्दस्याथंदयवशा- 
fean भवति तेनान्यदा चतस ' इत्यनन्तत्रह्मनियतिकाल शक्तय उच्यन्ते + 

wafer: सम्भूय टि शतिश्ोच पूजये दित्यः । नित्यानित्यापटलोकतारण्- 



२६६ मनोरमाख्यटोका सहिते तन्त्रराज | 

ATH लोकपालाख्याः शक्तौ्वीरेषु पूजयेत् | 
प्चिमादिचतुर्दि् चतखः प्रोक्तविग्रहाः ween 
वलिद्यच्च होमञ्च कुय्धात् प्राग्वत् समापनम् | 
जपन्तु नित्यशः कुय्थादग्र तस्याः सहखकम् ॥१७॥ 

waa साधयेद्िद्यां दाविंशलत्तमानतः | 

होमं दशांशतः कुर्य्या दन्नाज्याभ्यां WaT वा ॥१८॥ 

एवं संसिदविदयस्तु कुर्य्यात् प्रोक्तानरेषतः | 
प्रयोगानन्यथा तस्य नैष्फल्यमय शो तिम् ॥१९॥ 

विदध्यात्तेन तां प्रोक्तक्रमेणाराध्य भक्तितः | 

संसाध्य पश्चान् Fala मङ्गलान्म्ङ्गलोदि तान् ॥२०॥ 

वच्चतुरखदिग्गतद्यारपार््वस्थानगा इत्यथैः । एतदुक्तं भवति ब्राह्मयायष्टमात् 

fqn ईशान्ता अष्टलोकपालशत्तीः एवं सभ्य पोडशी खतुरसरदार- 
aqea प्रतिद्ारं waa इति क्रमेण पूजने तु ब्राह्मयाद्यष्टौ पञशचिमदारदन्त- 

पार््वादितदहामपार््वन्तं TEE Uy पूजयित्वा ततश्तुरसखरपून्वैदारोत्तरपा्बौ- 
saya इन्द्रादिलोकपालशक्तोरष्टौ समभ्य्वै ततोऽनन्तब्रह्म- 
नियतिकालशक्री ् चतुरसराग्ने यादोशणन्तेषु कोणेष्व्ैयेत्। एवं॑तिरावर्तनात् 

पूजने ad प्रतिदिशं पश्चिमादिचतुदिमातदारेषठ चतसखश्चतसखः कोणादिषु 
एकंका चैवं॒विंशतिशक्तयस्ति्ठन्तोति । वलिदयं प्रात् समापनम् । प्रात्तेज- 
श्यभावनादिना । तस्या देव्याः ॥ १७॥ 

प्रा्बदित्यादिभिरुदितानिलन्तेस्विभिः Aa: पर्चरणविघानं कतपुरश्चरणस्य 
प्रयोगविधानयोम्यतां अन्धधाकरणे प्रत्यवायादिकसुपदिशति | तत wad 

कतसन्ध्यातयपूजनादिभिः । वा विकल्ये अन्यथा प्रोक्तसाधनादौनामकरणे तस्य 
साधकस्य नेष्फरल्यादिकं विदध्यादिदेति शेषः। तेन कारणेन at सूलविद्याम् 
श्राराध्य निव्योपासनादिभिः संसाध्य gerd पश्चात् साधनादैः मङ्लान् प्रयोगा- 
निति शेषः । मङ्गलोदितान् GAAP TAA | एतन्सव्ममङ्गलापटलोक्लान्मङ्गलान् 
प्रयोगानित्य्थैः । २० ॥ 

१। दतर fe वा। 
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प्रयोगार्था बं शक्तीर्वच्यं देवीः शृणु प्रिये | 
सोमसूव्धाग्निरूपाश्च तास्त्वष्टविंशदेव ताः ॥२१॥ 

waar मानदा पूषा तुष्टिः पुष्टौ रतिर्धृतिः | 

शशिनी चन्द्रिका कान्तिरज्योत्सा श्रौ; प्रौतिरङ्टा ॥२२॥ 

पर्णा पूर्णता कामदायिन्यः सखराः कलाः | 

एताः TST चन्द्रस्य कलाः कल्पदुमोपमाः ॥२३॥ 

तमिनौ तापिनौ धूमा मरौ चिर्ज्वालिनौ रुचिः | 
grat भोगदा विग्रवा बोधनी धारणो षमा ॥ २४ ॥ 
एताः खः शक्तयः प्रोक्ताः क्रमाहादशभानुगाः | 
भकारादि डकारान्तवर्णोच्वारो विलोमतः ॥२५॥ 

प्रयोगेत्यादिभिभवेदितयनतैस््रयो दशभिः श्रोकौर्टतिं एत्कलारूपमिथुनोभूताः 
प्राक् प्रसुता SAAT: प्रयोगार्॑सुपदिषति। तत प्रयोगार्थः । gee. 
च्वत्यन्तं स्मारयति । वणंशक्तीः माठ कायाः ताः पूर्वील्रूपसंख्या मिथुनरूपतः 
सोमसू्व्याग्निरूपाः wea वच्छमाणक्रमाः अक्रविभागतः agar fag 
भूताः शक्तः ॥ अखतेत्यादिना श्लोकेन षोडशसु सोमकलासु agente 

दिशति । aa पूषेति टावन्ता। पुष्टोरतिः gfe: रति; इति पदच्छेदः ॥ पूणे 
त्यादिना शोकेन शिटिकलाद्यनामनो तासाभेकैकस्याः षोडश्सखराणाभेकोकस्य 

क्रमाद्योजनादिकमुपदिश्ति, aa कामदायिन्यः दष्टप्रदाः । अत क्डवचनं 

सोडश्त्रापै्चया | war खराणां षोड़शानाभेकौकस्य क्रमेणादौ योजनातः ॥ 

तपिनोत्यादिना श्लोकेन सूय्धकलादादशनामाण्युपदिशति । क्रमादुदि ् टादिलोमतः 

भादिडान्तानि दादशाक्तराणि विलोमरूपाणि तासां सूलोक्षक्रमाणं आदौ प्राग्ब- 

द्योजयेदित्यथेः ॥ घातेत्यादिना Waa द्वादशाककनामसु दणनामान्युपदिशति । 
तत्र समनन्तरः नवमस्य दशम इत्यथः | लषटेल्यादिना waa शिषटनामदयं acea- 

राणि चोपदि शति i तत कादिढान्ताणंतनवः अनुलोमतः ककारादिटकारान्तात्र' 

elena तन्रामादौ योजयेदिव्य्थः। ततर तन्बन्तयोजनाक्रमः पूर्वोक्ततपिन्धादि- 
शक्तितदच्तरसदहितः | यथाक्रमं कं भं धाठतपिनोभ्यां नमः इत्यादयः टं ड विष्णु 



zac मनोरमाख्यटोकासदहिते तन्राजे | 

धातार्यमा च मिवरश्च वसणः TREAT | 
विवखानिन्द्रपूषार्काः पजन्य: समनन्तरः ॥२६॥ 
तवष्टा विष्णुरिति प्रोक्ता दादशाकाः क्रमेण वे । 
कादिटान्ता्तनवः स्वगा: सव्व tafser: ॥२७॥ 

wenfaem ज्वलिनौ ज्वालिनी षिस्पलिङ्गिनौ । 

सुश्रीः सुरूपा कपिला हव्यकव्यवह अपि ॥२८॥ 

यादिक्षान्तात्तरमयाः शक्तयो दश कौत्तिंताः | 

तेषां दशानां नामानि वासनोक्तानि ते शिवे ॥२९॥ 

कादिक्लान्ताचराणान्तु दाविंशन्मिुनानि वे । 
Taman संपूज्य विधिं Farad सर्वतः ॥२०॥ 
खराणान्तु BAA PAA: शक्तयस्तथा | 
तासां नाथास्तत्सद शनामरूपाः समीरिताः ॥२१॥ 

माभ्यां नमः इत्यन्ता Tea एवं हाद शमिथुनरूपेणाकंकलादेवताचरतुवि- 
शतिः wat त्यादिना श्लोकेन वज्किकलादश्क नामान्युपदिशति | तत्र हव्यकव्यवह 
इव्यवदा AMAR च । यादिन्नान्ताक्षरमयाः यकारादिचकारान्तात्तरदशकपूर्वौ 

इत्यध; | तेषां दशानां वङ्कोनां वासनोक्तानि पञ्चतिंशे वासनापटल्ते अग्निवद्धि- 
रित्यादिनोक्तानि। एतदुक्तं भवति यकारादि-चकारान्ताच्रद शवां क्रमेण वद्कि- 

कलानाभेके कस्या ादातैकभेकं वद्किनामानि च तदत् योजयेदिति । aaa 
यधा यं अग्निधस्नाविर्याः नमः इत्यादयः AW ग्रासकन्यवद्धाभ्यां नमः इत्यन्ता 

दशमन्ताः एवं वह्किकलादेवतामिथुनदशकरूपत्वात् विंशतिः इाविंशख्िथुनानि 
सौराणि द्वादश आग्नेयानि दश एवं wag कादिक्छान्ता्तराणां दाविंशख्धियु- 
arated: | arama aa क्रमोऽस्माभिदैशितः | खतन्वललात् स्यं राजन्ते इति 
fata खतना; खरमयत्वात् तस्स्ृशनामरूपाः शक्तिनामानि पुमन्तानि 

योजयेदि त्यथः । एतदुक्तं भवति खराणां खतन्तत्रात्तदधिष्ठात्रपसतु शक्तयः सोम- 

कलाः पूर्वोक्ता WIT: षोडश aa: तेन॒ ततपतयस्तत्सदृशरूपनामानः 

तस््ाच्छक्तिनामानि पुमन्तानि योजयेदित्यथंः | पतदुक्तं भवति स्वरादिकानि 



en ee प्रयोगादिकथनम् | २१९ 

मिथुनान्येवमुक्तानि विंशदष्टक्रमेण वे | 
तानि संपूज्य तत्तेजस्यात्मनि जले शिषे ॥३२॥ 

AON 

प्रोक्तानि देवतारूपार्यावाद्याभ्यच्यं तेजलैः | 
अभिषेकात्त् तत्तेजस््रयं देव्यात्मता भवेत् ॥३३॥ 

वातायोर्यासमायान्तैः षटुसप्रतियुतेः we: | 
पञ्चभिर्योजयेच्धित्यां विद्यां तां सर्वमङ्गलाम् ॥३४॥ 

ततस्तस्या बलस्याने खरान् षोड़श योजयेत् | 

ततः सहसरैनवभि्ि शतेन च पोडश ॥२५॥ 

तानि स्तयन्तान्येव योजनोयानि । तग्बन्ता यथा अं अखताख्ताभ्यां नम इत्या- 
दयः अरः पूर्णखतपूर्णाखताम्यां नम seat: पोडण । एतानि ` सोमकला. 

मिथुनानि सर्वमिथुनानामादौ पूज्यानि । अतर सूल्थकलाशक्निमिथुनानां प्रयेकं 
वणंदयामकलत्वं तन्धिथुनं भेदविवन्तयोपपन्रम् । अन्येषां मिथुनानाभेकाक्तरास - 
कत्वं मिथुनैक्यविवच्या चोपपत्नम्। तिंशदषटौ अष्टतिंशदित्यथं ; । एतदुक्तं 

भवति सोमकलाशक्तिभिथुनषोडशकेन सय्थकलामिथुनदादशकेन वङ्किकला- 

दशकषेन चैवमष्टविंशन्मिधुनेः षट्सप्ततिः कला माटकाक्तराः सन्ति। तान्युक्त 

क्रमेण fafagenfefa तत्ते जस््रयासनि प्रोक्तमिथुनार्चनतः। शिव इति 

सम्बु्िः । प्रोक्तानि सव्यैतन्तेषक्तानि स्वाभिमतानोत्य्थः । अभ्ययं ततुक्रमतः 
adnate Sanaa सन्ैदेषतानां सोमसूर्थ्यागिनिमयमाट काक्तररूपत्वात् तत्तहेव- 

armada: । अरभििच्यस्येति शेषः ॥ ३२ ॥ 

वातेत्यादिभिर्वदामि ते इत्यन्तैस्िभिः श्लोकः भूलवियायाः खरूपबाइल्योप- 

देशं तदिनियोगप्रस्तावच्च करोति। aa वातादैग्रीसमायान्तेरकाराैः च्षकारान्तः 

माटकाविसराक्रैः प्रोकर्सस्यैरित्यथः। शतैः पञ्चभि; पञ्चशतेरित्यथः । एतदुक्त 

भवति श्रकारादोनां षोडशानां खराणां ककारादिक्तकारान्तानां पञ्चविंशताञ्च 

प्रसेकं पोडशसखरयोजनतः ̀  षोडशानां Wem सम्भ य षट्सप्त्यधिक- 

पच्चशतसंख्यानां माटकाविसराक्षराणं स्रूलविद्याया आदौ क्रमशः प्रत्येकां योज- 

नतः षट्स्षत्यधिकपञ्ध शतसंख्यानि विद्यारूपाणि भवन्ति इति। तस्या वल- 

स्थाने मूलविद्याया्चतुशसखरस्थनि खरान् षोडश योजयेत् | षोडशस्वरान् क्रमशः 



age मनोरमाख्यटोकासदहिते तन्राज | 

रूपाणि निल्यावियाया जायन्ते प्ररसेश्वरि | 

तैरयन्वाणि vari फलानि च वदामि ते zen 
हत्तदयं विधायास्य बहिः षट् कोणमालिखेत् | 
तददिश्चाष्टपवाज' तदहिस्तचयं तया ॥३७॥ 

क्रत्वा ay न्यसैदिदाङ्रटान्युक्तक्रमेण तु | 

qa मध्यतः साध्यश्चमेतं विलिखेदहिः ॥२८॥ 

वहिः कोणेषु चत्वारि प्रत्येकं विलिखेत्ततः | 

अष्टच्छदेषु प्रलेकं पञ्च पञ्च समालिखेत् ॥३९॥ 

वदि्वृत्तान्तरयुगे arent माययान्विताम् | 
विलोमामनुलोमाञ्च Ga सम्यक समालिखेत् ॥४०॥ 

raat योजयेत् । नित्ाविच्ायाः सब्बैमङ्गलानित्याविव्यायाः । एतदुक्तं भवति 

पूरवकिविंदयादियोजितेः षट्सस्त्यधिकपञ्चएतसंस्र्माढ काविसराचरेस्तत्संस्य- 
रूपमैदाया wet प्रत्येकं क्रमात् षरोडश्खरयोजनतः सपोडशदिशताधिकनव- 

शसखरसंख्याविद्यातत्वरूपाणि भवन्तोति। तैः प्ोक्तसंस्ैर्वियारूपैः प्रयोगान् 
यन्तैरिति शेषः ॥ २६ ॥ 

दत्तदयभित्यादिभिः क्रमादित्यन्तः षड्भिः स्लोकः प्रोक्तसंख्याविद्ारूपैरेकौका 
हत्तितच्चतुश्वत्वा रि शदधिकशतयन्ाख्ुपदिशति । तत्र अरस्य rage । तदहः 
षट्कोणादद्िः । तददिः अषटपताज्ाददहिः | aad हत्ततयं कल्वेति सन्धैत्ान्वयः | 
ag स्थानेषु विद्याकृूटान् भूलविद्यःयाः प्रोक्सङ्गेतरूपानित्य्थः। उक्तक्रमेण वच्य - 
माणक्रभेण | Tarai प्रोक्तसंख्येषु कूटेष्वाद्यं मध्यतः स्व॑ मध्यतः साध्यसमेतं सकार 
स्याधस्तादकारमालिख्य तयोमेधष्यान्तरालगप्रदेशे च साघकादित्रयं लिखेदित्य्थै; | 
वैहिमेध्यात् चत्वारि चलत्वारि प्रतिकौणं तानि च मध्यलिखिताक्षरादौनि सम्य षट 
कोणलेखनोयाच्राणि चतुविश्पतिः । वहि षटर्कोणात् प्रत्येकं पञ्च पञ्च प्रतिदलं 
पञ्च पञ्चात्तराणि लिखेदित्यथेः। सम्भूया्टपत्ज्ेखनीया्तराणि चल्वारिंशत | 
एवं सम्भूय चास्मिन् यन्तर लेखनोयात्तराणि चतुःषष्टिः । वहिः seuara | त्ता 
न्तरयुगे अरष्टपल्वाद्यगतहत्तत्रयान्तरालवोथोदये) मायया विसर्जनोधेन | 
सखेन बिन्दुना । अन्तःषडन्तराेषु अन्तगतषट् कोणषडन्तरालेषु पथ्थायदिनसम्धवे 



ren पटले प्रयोगादिकंथनम् | २४१ 

अन्तःषडन्तरालेषु प्यायदिनसम्धवे | 
faa लिखेदग्रतस्तु प्रादक्षिण्येन सर्वतः ॥४१॥ 
एवं यन्ताणि जायन्ते तैः कूटेरुक्तमेदतः | 
शतञ्च चत्वारि शच्च चत्वारि च ततः क्रमात् ॥४२॥ 

एवमन्यानि कूटानि प्रोक्तानि विलिखेत् क्रमात् । 
मध्ये नामसमेतानि तदन्यान्यमितो लिखेत् ॥४३॥ 

निलये प्रल्येकमक्तरत्रयाव्कतया षड्क्तर रूपे विद्ये । सवतः यन्तस्य स्वस्थानेषु । 

एवमुक्तयोगत SAA: | उक्तयोगत इत्येतदुक्तं भवति पूवैपूर्वलिखिता्षरचतुः- 
षष्टिकादुपरितनमुपरितनं चतुःषष्टिकं वहिवहिरेवं क्रमेणोक्तासंख्य विव्यात्तर- 
रेकाव्रत्तितः Maden यन्ाणि जायन्त इति । यन्विरचनाक्रमो यथा- 

प्रागुक्तमानतः षट्कोणं हत्तदयगभें छत्रा तददिः seed ost Heat ase 
वनत्तदयाद हिषठत्तदयं विधाय स्वमध्ये सपोडशदिशताधिकनवसदहस्रसंख्येषु 
माढकाविसरसखरसंयो गादुत्पन्रयोगसच्ञातेषु विव्यारूपेष्वादयं प्राग्वत् सनामक- 

मालिख्य तद्वहिः षट्कोखेषु प्रतिकोणं मध्यलिखितात्तरादोनि चल्ारि var 

सत्तराणि सम्भूय चतुर्विं शल्यक्तरा्य!लिख्य तद हिरष्टपतेषु प्रतिपतं षट्- 
कोणभिलिखितचतुरविं शतिकादुपरितनानि पञ्चपञ्चाक्तराणि सम्भूय ततर चल्वा- 
रिशदक्षराश्यालिख्यैवं wa चतुःषष्टिसह्रान्यत्तराणयालिख्य तदहि 

वयान्तरालवीधोद्ये aint विलोमां सविसजंनोधामन्तर्वीध्यामालिख्य तदाद्य- 
वोध्यामनुलोमां सविन्दुकामालिखेत्। एतत् प्रथमं यन्तम् । एवं पूर्वोक्तयन्त- 

लिखितचतुःषष्टिकादुपरितनमुपरितनं चतुःषष्टिकम् एव क्रमेणोक्तसडइयानां fren- 
च्राणामेकाघ्न्तितो वहिवहिलंखनतख्तुश्वलारिशदधिक शतसंख्यानि यन्त्राणि 

जायन्त इति ॥ ४२॥ 

एवमित्यादिभिवदेदित्यन्तेशतुभिः aa: पूर्वीज्ञानां चतुञ्चत्वारिश्दधिक- 
VASA यन्ाणमेवान्तरन्यासस्ानमेदेन जातानां यन्त्राणां संख्यामन्यनित्या- 

पञ्चदश्कस्याप्येवं क्रभेण यन्ताणि सम्भवन्तोति चोपदिशति । तत्र एवमुक्तप्रकारेण 

अन्यानि कूटानि प्रोक्तानि पूर्वेषां पूर्वोक्तसंख्यानां यन्त्राणां मध्यलिखितक्ूटा्षरा- 
R 



३४२ मनोरमाख्यटोकासदिते तन्तराजे | 

वयोदशथमितैलंत्तैः सप्तविं शतिसंख्यकैः | 

सष्टसेश्च शतेनापि चतुभिंस्तानि संख्यया ॥४४॥ 
यन्वाणि देषि जायन्ते तैश्वासौ सव्वं मङ्गला | 
एवमासान्तु नित्यानां यन्वारि स्युः पृथक् पृथक् ॥४५॥ 

दुपरितनमुपरितनं कूटात्तरसुपरितनानां प्रोक्तसंख्यानां यन्त्राणां मध्यं मध्ये 

लिखेदित्यथंः | तदन्यानि तत्ततुप्रथमप्रथमयन्हेषु मध्यमध्यलिखिता्रादोनि चतुः. 

षष्टि संख्यानि। सप्तविशतिमंख्यकेः ave: सप्तविंगतिसदसै from: | aaa: | 

एतदुक्तं भवति यथा पूर्वाक्तानां चतुञत्वारिंगशदधिकशतानां यन्त्राणां प्रथमस्य 

यन्त्रस्य मध्यं सपोडशददिशताधिकनवसद्टख संख्यानां विद्यारूपकूटाच्तराणां 

प्रधमं मध्ये विलिख्य तद्वहिः स्थानेषु way लिखितेर्मध्यलिखितप्रथमाचरादिकै- 
खतुःषषटिकट; प्रथमं न्तम् | दितीयं पडषणटितमकूटादिकौवहिलिंखितैखतुःषटिकैः 
एवं क्रमेण सवे प्रथमकृटे afta पवो क्तसंख्यानि यन्चाणि लिखितानि? तथा 

fed कूटं ततुप्रथमस्य यन्तस्य मध्ये विलिख्य वदिस्तदादिकेखतुःषटिकौखतुः- 
ष्टिकेलिंखितैश्च तुञ्चत्वारिशदधिकश्तसंख्यानि यन्ाणि जायन्ते | एवं तेषां तेषां 
तथा तथा एकेकक्ूटमध्यस् एव लेखनात् प्रोक्तसंख्यानि यन्त्ाणयेवसेव । मध्यतः 
प्रो्तसंख्यानां सर्वेषां कूटानां क्रमात् यावत्तत्ततुक्रभेण कूट संख्यात्तिलेखनतः | 

सपोडशदिशताधिकनवसदस्संख्ययन्ताणां चतुश्चल्रारिशएदधिकश्तक' waa 

बयोदशलक्तं चतुरुत्तरशताधिकसप्तविंशतिमहस्ोत्तरं यन्त्राणि भवन्तीति । aq 
पूरव॑पूवेचतुखत्वारि शदधिकशतयन्तप्रथमप्रथमयन्वमध्वमध्यलिखितकूटात् ea 
पल्वैकूटात्तराणि तत्तचरमचरमयन्तस्य चरम चरमाक्तराणि भवन्ति इति ॥ 
एवमासान्तु नित्यानां यन्वाणि स्युः प्रथक् पथकः । एतदुक्तं भवति पोडानां 

नित्यानां vate’ छन्ने खावतोनां दशानां तस्यां दन्न खायामेवं acharer- 
वदायन्तयोमाढकाविसरखरपोडशकयोजनतः सन्पमङ्गलोक्संख्यानि तस्या 
रूपाणि भवन्ति। तेस्तदत् तत्संख्यानि यन्ाणि च विधेयानि । gear 
विद्ोनानां यन््ाणां पञ्चाना सन्धैमङ्लावदायच्तराणमायन्तयोमौटका- 
विसरसखरयोजनतस्तत्संख्यानि रूपाणि तैस्तत्संख्यानि च॒ यन्दाशि भवन्ति| 
aera: सिदयद्च भवन्तोति। तत्र मेरुर्डाकुलसुन्दरीनित्ययोराया- 



१९ब पटले ] प्रयोगादिकथनम् | २४२ 

तस््मादाभिरसाध्यानि न कदाचिच्च कुवचित् | 

बिदान्ते तेषु यत्किञ्चिदच्ये कः शेषतो वदेत् ॥४६॥ 
नाधात्मकानि यैन Qa तानि नवक्रमैः | 
भित्वा षोडशधा देवि विदध्यादिनियोगकम् ॥४७॥ 

विशालामध्यविन्यासं विधाय नवकीष्ठकम् | 

प्रागादिमध्यसंयुक्तं नाथान् Sate तत्क्रमात् ॥४८॥४९६॥ 
* ह ह ऋ ऋ 
यदूयदिवाच्छितं कम्म तत्तेषु विनियोजयेत् | 
WS वा भूतले वापि पजयेत् प्रोक्तवासरम् ॥५०॥ 

चरस्य waa माढकाविसरमादिं क्त्वा तस्य fears 

स्थाने waa पोडशस्वरयोगीन तत्तत्संख्यां सम्पादयेदिव्युपदेशः । एवमताति- 
रहस्यमपि नाथान्नया सवं विविच्य समोचोनसुक्मस्माभिः। राभिः पञ्चदश- 
fafa: असाध्यानि काथाणि कदाचित् काले कुत्रचित् स्थाने च तेषु कार्येषु 

यत्किच्चिदेकरेशतः। अतः कः शेषतो वदेत् साकल्येन तत्साध्यानि कोाथाणि 

अहमपि वत्तु न शक्तो मोत्य्थः ॥ ४६ ॥ 
नाधावसकानोत्यादिमिजंपादिनेतयन्तेस्वयोदशमिः Wa: aaa विनि 

योगप्रकारानुपदिश्ति। aa नाधात्कानि येन नवसंख्यया ्राहरणे यन्त्राणां 

निःशेषत्वात् तानि यन्ताणि नवक्रमैरभिंत्ला नवकं नवक" faster: | षोडशधा 
fired ति भिलित्वेति सम्बन्धः । geafaua नवक" षोडशकं घोडणएक' विभज्य 

विनियोगं कुात्। तेन षोडशभिः षोडशभिनेवकौ विं नियोगं ginfeaa भवति । 
विशालामध्यविन्यासं प्रतिकोष्ठ' घन्वविनिर्माणयोग्यमध्यविकाशं विधाय नवकोष्ट- 

कम् । यथा प्राक प्रत्यग्दक्तिणोदक च चतुर्भिः aa: समान्तं रालमास्फालितेनव- 
कोष्ठानि कुखादिति। प्रामादिमध्यपयन्तं प्रादकिर्यक्रमात् लिखेत् । नवानि 
नवसु प्राग्दिग्गतपङ्क्तिस्कोष वयमध्यकोष्टमारभ्य मध्यमध्यस्थकोषान्तं प्रादचचिण्ये 
ना(सु)युक्क्रमं नवयन्ताणि लिखेदिव्यथः । तेषु नवसु यन्त्र घु त्प्तराणि प्रथमेषु 

नवसु क्रभेणख्िन्यादौनि नव नक्षत्राणि दितीयनवके मघारौनि नव नन्नताणि 
ढतोयनवक्षे मूलादोनि नव नक्षत्राणि एवं यावत् फलावाघ्युपरितनेषु नवकषेष्वपि 
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ततः Me बाच्छिताथं BATA देवताः । 

चत्र प्रक्षाल्य तत्तोयं क्षैदारादिषु निपत् ॥५१॥ 

एवमन्यानि यन्वाणि प्रोक्तानि क्रमतः शिव | 

विनियुञ्धादभीौष्ट षु कार्येषु क्रमतः शिव ॥५२॥ 
परसंख्यासमेतानि तेषु तेष्वप्ययं विधिः | 

सर्वतः सौम्यकग्धाणि सिध्यन्ले वानया घ्र वम् ॥५२॥ 
वश्येषु ज्ञानसंप्रात्तै Taran hay । 
लच्छी प्राप्ते तथारोग्य fast रोगार्तिंशान्तिष, yen 
विजयाय समस्तापत्तारणायाभिसिद्धये ॥ 

Gaal सर्वरक्ञायै पृजयेत्तेषु तत्क्रमात् ॥५५॥ 
गजाष्वगोखरोषटाणां महिषाणां विद्ये | 

तेषां रोगादिमीडासु तच्छान्तये च यथाक्रमात् ॥५६॥ 

aaa कार्वयषु नकच्त्राणि नव क्रमेण पुनःपुनलिंखेत्। सपम्या विभक्तया सप्तमी- 

विभक्त्यन्तं aaateafafa यवत् । नाथानकस्मिनेकमेक' टवोरिति यन्त 
वाडल्यापैक्या बहवचनम् | नाधान्देवोः प्रूजयेदिव्युरत् श्रो केनान्वयः । तत्क्रमात् 

प्रागादिक्रमात् प्रोक्तवासरं मण्डलानि तानि देवताः प्रागृवदहवचनम् | केदारादिषु 

कैदारमिति क्ेमु्यते | आदिशब्दः उद्याननिष्कुटादिविषयः । एवमिल्यादिभि- 

aaa: | सौम्यकश्चाणि वच्यमाण्वश्यादोनि | अनया प्रोकतप्रक्रिययेत्यर्थ; । पर- 
संख्येत्यादिना wage’ भवति। सब्धमङ्गलाभेतामन्तरेणान्यासां पञ्चदशानां 

नित्यानां प्रोक्रमतो निमितानां परसंख्यापूर्वीक्तसंख्यासमेतानां यन्ाणामप्यक्त- 
क्रमतोऽयमेव विनियोगक्रम इति। तथा wali तेषु यन्ते षु तत्क्रमात् 
प्राग्तक्रमतः पोडासु सतोषु तच्छान््यं ema यथाक्रमं नवनवक्रमतः 
तेषु ay यन्त्रेषु वश्यादिषृकतेषठ॒ अन्येष्वपि चेत्यर्थः । नवप्राकारयुक्तानि षोडश- 
षोड़शनवकानोत्यथेः | प्रथमादिषु तिथिषु प्रूजयेदिलुत्तरतरान्वयः। प्रथमे नवके 
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निर्माय नव यन्ताणि तवर तवादयेच्छिवाम् | 

तेष तेषुक्तकाय्ये घु तत्तत् सम्प्राप्धिरैतवे ॥५७॥ 

नवप्राकारयुक्तानि षोडश प्रथमादिषु | 

तिथिषु प्रोकतरूपाि तच तां स्व॑मङ्गलाम् ॥५८॥ 

पजयेदाञ्छितावात प्रथमे स्व॑दाप्रयेत् | 

एवमेषा महासिद्खिकरौ पूजाजपादिना nye 

एषा सव्मैमङ्गला पोडशयन्तनवकविन्यासाधे मण्डलं wae लिख्यते यथा 

प्राक्प्रत्यग्दक्तिणोदक्तपञ्चपच्च सूत्राणि arama समान्तरालानि wat तेषु 

मोडगसु वोष्टेषु प्र्ेक' मध्ये मध्यं faye समान्तरालरेखाइयविन्याकषेन 
नवनव कोष्टानि कत्वा तेषु षोडशसोशानादिमध्यान्तं aaa तदन्तर्मतेषु (नवसु 

नवसु कोषेषु प्रागादिप्रादक्तिखप्रकेशगत्या मध्यान्तञ्चेवं कमात्तेषु aaa यन्ताणि 

कल्ययेदिति। सम्भुयेतदुक्ं भवति प्रोक्तं ख्यानां aaa नवधाहरणनिः शेषतया 
नव नव यन्ाणि पूर्वोक्तनवकोष्ठमण्डले प्रागादिप्रादकिरान्मध्यपयन्तं विलिख्य 

aan सप्मोविभक्तवन्तान्यखिन्यादौनि मघादोनि मूलादोनि च नवनव- 

नत्तत्राणि तत्तत्साध्यसहितान्यालिख्व क्रमेण पुनः पुनर्वि लिख्योपरितननवकेष्वपि 

anata तद्यन्ाच्चनादिक यावत् फलावासि ङु्यात्। किच्च प्रागुक्तयन्बनव 

नवषोड शक ' प्रागुक्तनवकोषगभं षोडशके मण्डले agama विलिख्य प्रति- 

पदादिपच्चदणश्यन्तं पञ्चदशसु fafay प्रतितिधि एकस्मितेकस्मित्रवकी ददितोयनवका- 

fey पञ्चदशसु नवकेष्बभ्य च्य सर्वास तिधिषु पूव्यैमोशदिमगतप्रथमनवकेष्व्च॑येत् | 

ud यावत् फलि तदुपरितनान्यपि नवकप्रोडशकान्यालिख्य तिधिषु पूजनात् 

स्न्प्रफलावासिकरौ waaraf, अत्र परसंख्यावान्तरसंख्याचतुश्चल्वारिं श- 

दधिकशतरूपा नव संख्याभरणतश्च fart भवति परसंख्यापि तथैव । तेन 

नाधाव्कल्वं घोडशनित्याव्मकलत्वं चैषामिति सम्प्रदायः ॥ ५९ ॥ 
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लघुमन्तक्रियाञ्चासां gai सर्वा्ध॑सिद्धिदाम् | 

पर्णामनतिषिस्तारं मङ्गलां ate मे शिव ॥६०॥ 

देव्षिंसिदगन्ध्वयच्देबाङ्गनाश्याम् | 
gait बच्यामि ते देवि ! गद्य VY मनोहरे ॥६१॥ 

वियया कुलसुन्दया कराङ्गन्यासपुवैकम् | 

अर्चितया विधायाथ 1S चक्रं विधाय तत् ॥६२॥ 
FCAT AAG ररोचनादरदादिषु । 
एक्षेन AA ताः सम्यगुक्तरूपमथ। चेयेत् ॥६३॥ 
रत्ादिषृक्तेष्वालिख्य प्रतिष्टाप्याव पूजयेत् | 
SUA त्वेकतुरौयतः le Vl 

लघुमन्तेत्यादिभिः परूजयेदिन्तन्त र्ये तुभिः शोकं स्ततुप्रशरोत्तररूपप्रस्ताव- 
qe वच्यमाणायां लघुमन्तक्रियायां पूजायां षोडगनित्याखाधारणायां कराद्ग 
न्यासमर्घविधानं यन्वलेखनद्रव्याधिषटानादिकञ्चोपदिशति | तत्र लघुमन्त्क्रियायौ 

agua लघुक्रियाचरेत्यर्थः। wat षोडशनित्यानां पूणं न्तक्वुत्परिदाराय 

मङ्कलां मङ्गलकरं gai दिव्यत्वात्। तया gaged चक्र वच्यमाणहादश- 

कोणरूपं । तदिति चक्रविशेषणम् । एकेन द्रव्येण विधायेति पन्पैतान्वयः। 
तत्र चक्रं ताः नित्याः उक्तरूपं वच्यमाणरूपं यथा रत्रादिषृक्तषु प्रधाननित्या- 
काभ्योक्तेषु प्रतिष्ठाप्य चक्रमिति शेषः । अतर चक्रे ॥ ६२ ॥ 

वत्तस्येत्यादिना समाखकामित्यन्तेनाद्दयेन श्रोकदयेन दादशास््चक्रनिर्माण 

क्रमसुपदिश्ति। श्रत अ्रायामविस्तारदये त्वेकतुरोयतः श्रायाम विस्तारयोरन्य- 

तमस्य चतुीश्मानत इत्यथैः । तेषु चिङ्केष सूत्राणि दादशेति शेषः। ad 

चि्कानां हादशकोणचक्रमिति ओेषः। तेषां मर्मसु सूत्राणां दादशानां रेखादय- 

सङ्गतिख्धानेषु मध्ये wan योनिं खाभिमुखं तिकोखम्। wage भवति 

्रभोषटमानेन भ्रमेण sa fore तस्य ara चतुर्विं शतिधा विभज्य तेष्व॑शेषु 
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रत्तं विधाय fastia तेषु qarfa पातयेत् | 
वयमन्तरतो मुक्ता तेन हाद शकोणकम् ॥६५॥ 
तेषां मम॑सु मध्ये च विदध्याद्हत्तयुग्मकम् | 
मध्यत्तस्य मध्ये तु योनिं Hata समाखकाम् een 
पराग्त्तिसोऽर्च॑येत्निवयासत्कोगेषु प्रदक्तिणम् | 
अन्या अन्येष्, कोणेषु GATES क्रमात् ॥६७॥ 
ward प्रदच्चिणं पञ्चादलिं ददययाद्ृयथाविधि | 
सप्ता्र्थ्या Rawat Haat ललितां यजेत् ॥६८॥ 

दत्तात् सप्तमांशदन्तस्तदन्तः | षष्टाणादन्तश्च awed क्त्वा सवं वाद्यस्य 
मध्यव्यासस्यायास विस्तारयोरन्यतमस्य चतुरंशोक्षतस्य चतुधा णतः सवं वाष्घत्ते- 

ऽभितो हादशचिद्धानि विधाथ तेषु fase तिचिङ्कान्तरितं चिष्वाचिद्कमिः्येवं 

क्रमेण CMAs सव्धैमध्यत्तमध्यं प्राग्वत् समतिरेखां खाभि- 

सुखां योनिं gana) एवं क्षते तन्मदादशकमध्ययो निषत्तो पैत' सब्ैमध्य- 
हतान्तर्मतयोनिक' aed rene चक्र भवतोति ॥ ६६ ॥ 

प्रागृवदित्यादिना यजेदिव्यन्तेन Basta awa प्रोक्तशेषां लघ् परूजासुप- 
दिशति । तत प्राग्बन्मध्यस्ाया उपरितनाः तत्कोरेषु सव्वैमध्यसखत्रिकोणतये 

प्रदक्षिणम् श्रग्रादि | अन्याः तिरभ्यो नित्याभ्यः | अन्येषु वाद्यस्थेषु कोणेषु दाद शसु 

दादश नित्या इति शेषः । क्रमात् यथाक्रमं भ्रग्रात् प्रदङिणमिति पव्येव 

सम्बन्धः | वलिं दद्यात् पूजान्त एव यथाविधि अन्रादिद्रव्यं मुद्रया च समाक्््या 

केवलया कुरुकुन्येति शेषः । अरस्य पदस्य वलिं दद्यात् इत्यत्रान्वयः । परूजान्तरा | 

केवलां ललितां ललितानिव्यायाः ठतोयखण्डस्यापि ललितेति नाम तामित्यथंः | 
एतत्प्रधाननित्यायामङ्ितपूजने भ्रन्यासां पश्चदशानामङ्कितवपृजने तत्तद्विद्यां 

जपेदित्यर्थः | ललिताविद्यायास्तुतीयखण्डासकल्वमन्धस्य खर्डदयस्य sata 
स्वथभेवोपदिष्टवान् | एवमुक्त भवति प्रागुक्त हादशणास्रे चक्रे मध्ययोनिमध्ये 

ललितां विद्ाटतोयखण्डेनाभ्य्य' तदुयोनिकोणएत्रये भ्रग्रादिग्रादरि्यात् तिसः 
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निल्यानां ललितादयानां षोडशानाञ्च नामभिः | 

निलयासप्राक्षरीभिः स्विदा पूजासु सवदा ॥६९॥ 
ताभिः षोडषविद्याभिर्नित्यास्ताः षोड शाचैयेत् | 
तदिदयाल्ञरसंख्यान्तु णु वच्य यथाक्रमम् ॥७०॥ 

प्रथमायाश्च सप्तम्या विदा खात् षोडशाक्षरी | 

दितोयायाशचतुर््याः स्युश्वतुदे शभिर नरः ॥७१॥ 
दतीयायाश्च VSIA दशम्या द शपञ्चकम् | 

दादश्याश्च चतुदंग्याः पञ्चदश्याः MAM वे ORM 

कामेश्वरो वचं खरोभगमालिनोः समाराध्य तत्तद् विद्याभिरन्या दादशनित्या नित्य 

क्िित्रादोः दादश्कोरुष्वग्रादिप्रादक्तिष्येन तत्तद् विव्याभिरच्येत्। कुरुकुल्लासप्रा- 

चर्यया वलिमन्ते cal केवलटवतोयखर्डं जपेत् अन्यासां पच्चटशानां श्र 
ङ्िलवपूजनेषु॒तदुपरितनास्तिखस्तद्विद्याभिः प्राग्बदभ्यच्यं तदुपरितना दादश- 

नित्या यथाक्रमं दादश्कोरेषु तन्तद्विद्याभिरच् यित्वा सर्वासां कुरुकुला सपाय 

वलिं cat तत्तदुविदयां जपेत् । aa पूजने sete ग्न्त: हादश्कोणे 
weet पूजयेदिति ॥ ६८ ॥ 

नित्यानामित्यादिभिरुदिता इत्यन्तः पञ्चभिः श्चोकेनित्यानां षोडगानां नाम- 

रूपा विदाः प्रत्येकं तदक्तरसंख्यास्ताभिनीमरूपविव्यामिञ्च तस्मिन् दादशरे 
चक्रो पूजाविधानञ्चोपदि्ति | तत्र नामतस्तुतोयपटलगरोक्ततिपुरस॒न्दरोत्यादिना- 

af: । नित्या सप्तत्तराणि स्युः! नित्या seated प्रागुक्त सप्ाचरोति स्युरित्य- 
नयोः पूर्वापरयोरन्वयः | तेन इति प्रोक्तप्रकारविद्याः स्युरित्यर्थः । सन्मैदा नित्यः 

ताभिनीमरूपाभिरित्यधेः। विद्यात्रयस्यापि दशपश्चकमित्यतरान्वयः । पञ्चम्या 
त्यादि पदत्रयं विद्यापदविशेषणं प्राग्धत् तयोदशक्तराणि | एकादश्या इत्यादितयं 

प्ागृवत् दादशोदिता aut इति शेषः । एतदुक्तं भवति षोडग्णनां नित्यानां 

aaa षोडशविद्योपदेशे यस्याः विपुरसुन्दरौत्यारिरूपं aaa प्रोक्तं तत्तदन्ते 

निल्यासघात्तरोति सर्वासां नवाच्तरयोजनमादौ aaa सर्वासाम् प्रत्यकं 



ren पटले ] प्रयोगादिकथनम् । ave. 

पञ्चम्याश्च नवम्याश्च वयो द श्यास्वयोदशौ | 

एकादश्यास्तु ART: षोडश्या दादशोदिताः ॥७३॥ 

अस्त्रे वाचैयेचक्रे चतुविशतिभिसथा | 
सविंशतिशता विद्या जपेत्तास्ताश्च सिद्धये ॥७४॥ 

अन्या विंशत् सप्तशतं dada च पूजनम् | 
आसां पूजाजपारेषु यन्तेषु च समौरितम् your 
VARGA यन्तं सर्व्वां दायकम् | 
तेन तन्तोक्तमखिलं साधयेदजरूपरिणा ॥७६॥ 

क्रमेण प्रणवहज्ञं खायोजनच्च Fala! तासां तत्रोदितनामाक्रसंख्यामनुष्टुप् 

वाक्वरूपेरैव व्याख्यायतेःस्मामिः । वधा :-- सामस्तोमवनासङ्गभूतागोतावता- 

चलैः । Tea; घोडगभिः संख्या नामाणंगाः क्रमात् ॥ इति । एवं प्रोक्तसंख्या- 
aaa विद्या पोडशमोच्यते gafsen खखनामरूपाभिः प्रोक्तादश्णर चक्र 
पूर्वाह्न भेण पोडशनित्याः समच येदिति ॥ ७२ ॥ 

अस्मितरित्यादिना समोरितमित्यन्तेन श्षोकहयेनोपरि्टादच्छमाणार्णाभिः we: 

माङ्किनिल्याया ललिताया विद्यायास्तत्खण्डाक्षराणां षां चतुरक्तरभेदजनितामि 

खतुरविशतिमेदजनिताभिश्चतुविं शतिभिदाङ्गिविव्याभिस्तत्यञ्चा्तरप्रमेदस्याभिरविंश- 
त्यधिक-शतसंख्याभिविं याभिस्तत्-षडच्रजनिताभिविं शत्यधिक-सप्तशतसंख्याभि- 

विद्याभिश्चास्मित्रेव दादशारे प्रोक्ते चक्रे तस्या ललितायाः समाराधनसुपदिश्ति । 

aa तास्ता याभिर्विद्याभिरर्चितेस्तैविं याखरूपमेदेः | aay तत्तत्पटलवच्यमाणेषु | 
श्रासां प्रोक्षसंख्याविद्यानाम्। पूजाजपायेषु आ्यशब्दस्तप॑ण्होमादिविषयः | 
समरित विधानमिति रेषः। अ्रासां विद्यानां उक्तसंख्यानां पूजनादिषु यन्त्रेषु 

च विधानमुक्तमिव्यर्थः | अत्र यन्तेष्विति दिरुपादानं संक्ञेपविवर एरूपम् | एत- 
दुक्तं भवति प्रधाननिल्याया ललितायास्तद्ादशारचक्रमध्ये पूजाविधौ तद्विद्या- 

तार्तीथखण्डाच्तरप्रमेदजनिताभिः परो्तसंख्याभिर्विंवयामिघार्चयेत्। अभिरयन््र- 
पटलवच्छ माणयन्त ष्वपि पूजादिकं FATA ॥ ७५॥ 

एतदिव्यादिभिः Awa eaten सोके षोडशनित्यानामविद्याभिः 



२३५० मनोरमाख्यटोकासष्ित तन्तराजे | 

ana’ fafad प्रोक्तं कोषटकोणात्ममेदतः | 

कोणात्मवज्निमागप्रयोगाः परतः शिवे Noon 
तयोस्तु कोष्टरुपन्त॒ वच्च वच्य यथाविधि । 

यत्साधकार्थिंतावा्षा सुराङ्धिपसमो भवैत् ।।७८॥ 

प्राकप्रल्यग्दचिणोदक्क चतुविंशतिसूवतः। 
नवविंशतिभिः पञ्चशतं कोष्ठानि तेन वै ।।७९॥ 

करेषु मार्जयेत् षड्भिः षष्टिकोष्टानि पूर्ववत् | 
शिष्टेषु बकोच्ष्ठानि परञचषष्टया शतद्यम् ।।८०।। 

ललिताचतुविशतिभेदेश्च कोष्टरूपवच्रयन्तनिमीणक्रमसुपदिश्ति! तत्र wae: 

awa ते वच्यामोति शेषः । तेन यन्ते ण तन्तोक्तमखिलं साधयेत् । dex 
नित्याविद्याच्रमयलात् । परतः यन्तपटलते | तयोः कोषठकोणणकमकयोः यद्यन्त 

सुराङ्कि पसम इति खातन्त्ैय समभमित्यर्थः। तेषु कोष्ठेषु नव वि शत्यधिकपच्चशत- 

संख्येषु कोशेषु कोण्दिक्लु। षड मि; सहितानोति शेष; षर्ष्टिकोष्टानी- 
त्ये; । WAL मध्ये वजरूपं यथा WaT: । तेषु पञ्चषष्यधिकदिशत- 
संख्य षु कोषेषु च चतुटयैः प्रतिदिशं अरधोमध्यवाद्यारम्भात् सर्वाधःस्यपरकति- 
स्थ-कोष्टपच्चक मध्यकोषछठरूपवाद्यकोषादारभ्य चित्रादिललितान्तिकं नामविद्या- 

चराणि aya पञ्चविंशत्यधिकदि णएतसंख्यानो्यथं;। अवशिष्टेषु चतु- 

विंशतिकोष्ठेषित्यथेः । ललिताणंचतुभेदजनितामित्यस्य चतुर्विंशतिमित्य- 
ara: | नामशक्तियुक् तत्चतुविंशतिगतहृल्ञं सोदरे waar लिखेदि- 
व्यथं; । ललितां तार््तीयां साध्यगभीं प्राग्वत् ल्ल खागतसाध्वां । मध्यकोणत; 
ag च विकोखेष्वित्य्थैः । तेन प्रतिलोमतश्चतुविशतिरूपां विदां feat | 
एवं we ्नुलोमरूपा्तुविं एतितया लिखिता सध्ये भवन्पति यावत् | तामैव 
विकोण्चतुष्टयेषु च लिखेदित्यथैः | एतदुक्तं भवति प्राकप्रत्यम्दक्षिणोदक्षसमान्त- 
रालानि चतुबिशतिसूत्रारयासफाल्य नवविंशत्यधिकपच्चतकोष्टानि सम्पाद्य ay 
चतरषु कोणदिक्त॒ प्रतिकोणदिशं षर्षर्टिषट्षष्टिसंख्यानि च एवं सम्भरय 
चतुःषथ्यधिकदि एतसंख्यानि कोष्ठानि मध्ये व्रूपेण मार्जयित्वा मध्यं वज 



१९्य पटले प्रयो गादिकथनम् | ३५१. 

aa प्राग्बचिकोणानि चतुदिंचु aqua: | 
re विंधायाधो मध्ये वाद्यारम्भात् प्रदक्चिणम् ॥८१॥ 
marta विलिखेच्चि वादिललितान्तकम् | 

मष्येऽबथिष्टे खर्डाणैचतुव्वि'शतिमालिखित् ॥८२॥ 

ललितागंचतुभदजनितां नामशक्तिथुक् | 

ललितां साध्यगर्भान्तु बिलिखेन्प्रध्यकोणतः ye ॥ 

एवं यन्तं समालिख्य शिलालोहवयादिष्, | 

संस्थाप्य कुवचित् स्याने पूजयेद्ाञ्छिताप्तये ॥८४॥ 

यस्मिन् देशे वच्यन्वं स्थापितं योजनाबधि | 

मङ्गलान्येव जायन्ते नामङ्गलकथा AAT ॥८५॥ 

रूपावशिेषु पञ्चषश्चधिकदहिशतेषु कोरेषु प्रागवचतुर्टिंत्तु कोषचतुष्टयभेव' 
सम्भूय घोड़शकोष्टानि माजंयिल्ा तत्र समत्निरेखं त्रिकोणचतुष्टयं छत्वा भिष्टं - 
ष्वेकोनपञ्चाशदधिकदिशतसइन कोषेषु सर्वाधःस्थपट्क्तिकोष्टपञ्चकमध्यकोष्ट 

मारभ्य प्रादच्तिख्य प्रेणएगत्या सुक्तक्रमं चि तादिललितान्तानि षोड़शनिव्यानामरूप- 

विद्याक्षराणि पञ्चवि"शत्यधिकदिशतसइयानि यावत्सह्ापरिसमास्या विलिखा- 
न्तरावशिष्टेषु चतुर्वि तिकोषटषु पव्मैलिखितानन्तरकोष्ठायसुपात्त' प्रदक्तिणप्रवेश - 

गत्या ललिताचतुरक्षरमेदजनितं तत्तत् ल्ल खोदरस्थ साधकोादिवयसदहितं विद्या- 

चतुविश्तिकमनुलोमरूपा ततुप्रथमभ्रूता ललिता मध्ये यथा ata विलोमतः 

समालिख्य सब्धैमध्यगतानुलोमरूपललिता ल्ल खोदरे प्राग्वत् नामतयं लिखित्वा 

तामेव चतुर्दिगगततिकोण्चतुष्टयेऽपि साध्यगभीौ समालिखेत् इति ॥ ८३ ॥ 

एवमित्यादिना भवैदित्यन्तेन eta पूर्वोक्तयन्तप्रयोगफलान्युपदिशति | 
तत्र लोदत्रयादिषु आ्रादिश्ब्दौ रल्नादिविषयः । संस्थाप्य निधाय प्राणप्रतिष्ठादि- 

धुरः सरं अ्रमङ्लकथा अमङ्गलमिति शब्दस्तस्मित्रिति te: ॥ ८५॥ - 



११५२ मनोरमाख्योकासदहिते Aras | 

yaaa च तासान्तु नामानि प्रतिकोणके । 

विलिख्य मध्ये ललितां साधागभां' समालिखेत् ॥८६॥ 

बहर्वतते माटकाञ्च तच्चक्रं स्थापयेद्धुवि | 

तेनापि पूर्वं बत् प्रोत्तं देशे न सादभव्यकम् ॥८७॥ 

तस्मिन् सर्वच संलिख्य तां विदां सवैमङ्गलाम् | 

मधा साधाक्तरोपेतां स्थापयेत्तत्फलाप्तये ॥८८॥ 

प्रागुक्तवजुयन्तं बा द्ादशारेऽपि वा शिव | 

संस्थाप्य Fa तद्ण॑भूरुक्राधपूरितम् ॥ ८९ ॥ 

विद्याया विधिवल्नपैरभिषिच्ध ara: शुभैः | 

जन्प्क्तेषु विशेषेण समस्तलयशान्तये ॥ < ° ॥ 

पर्वसम्पत्सख्डां च ग्रहरोगादिशान्तये | 

परूजाचक्रैत्यादिना अरभव्यकमित्यन्तेन श्रोकदयेन पूर्वाक्तदादशकोणचक्र पोडश- 
श्लोकैः प्रागुक्तपूजाक्रमेण प्रोक्तस्थानेषु प्रतिस्थानभेकेकनाममन्तरलेखनं तद्वहि- 

द॑त्तवोष्यां माटकालेखनगतसखस्रविनियोगसुपदिशति। aa एतदुक्तं भवति 

दादर चक्रे aaa ललितां प्राग्वत् ससाध्यामभिलिखयान्येषु स्थानेषु 
पञ्चद नित्यानां नामविद्या; पूजाक्रमतो लिखित्वा सव्वैवाद्यतत्तवोष्यां माटका- 
मनुलोमां सविन्दुकामालिखः पूरवोक्देशे खापनात् पूर्वौ क्षफलसिद्िरिति ॥ ८७ ॥ 

तस्मितरित्यादिना MRA प्रागुक्तद्ादश्कोणे चक्रे सव्वैस्थानेषु सन्मेमङ्ला- 

विद्यालेखनतो विनियोगात् पूर्वोक्तफलसिदिरिव्युपदिश्ति । तत्र मध्यसाध्याक्षरो- 
चैतां नान्येति यावत् ॥ ८८ ॥ 

प्रागुक्तेत्यादिना शन्तये इत्यन्तेनाध्यदन स्रोकदयेन॒प्रागुक्तवजयन्तदादश- 

कोण्चक्रयोरभिषैकविधानतो वा भव्यानि फलान्युपदिशति । ततर तद्वभूरूहं 
तदङ्िविद्यावणंप्रोक्तौषधिर्दादश्कोखे ast वा ललिताया एव विद्याया अङ्किरूप- 
तया जग्मक्ंषु farang पूव्मैसम्मत्समद्ैव पूर्वोक्ञफलसश्इये ॥ ९.१ ॥ 
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तथान्यदपि देवेशि प्रयोगं स्व॑पावनम् ॥ ९१ ॥ 

दारिद्राबनदाबाग्नि' पापाव्विवड़वानलम् | 

सङ्खोचष्वान्तमार्त ण्डं सन्तोषास्धिविधुदयम् ॥ ९२ ॥ 

प्रागुक्ताक्षरसभ्भिन्नां विद्यां frat समाहितः | 

मीनो जपेत् प्रसूनैश्च पूजयेत् सौरभान्विते ॥ <३ ॥ 
तर्पयेत् सलिलैः सिन्धुगामिनीसम्भवैः शिवेः | 
सौरभादौलिलेः शुभ स्तण्डलेविधिवद् नेत् nest 
संस्थाप्य कुम्भं Tare ga सज्य भक्तितः । 
समस्त' तत्क्रमादेकवारं तेरभिषेकतः ॥९५॥ 
घोराभिचारक्षव्यादिदुःखेभ्यो सुच्यते णात् | 
भूतप्रेतपिशाचाप # # lean 
कुमारा TAA वोरा डाकिन्यादयाञ्च दारुणाः | 

विमुच्य तत॒क्ञणादौताः प्रयान्ति चान्यतः क्षणात् ॥९७॥ 

तथान्यदपीत्यादिभिः चषणणदिवयन्तेरर्बायेः षड भिः a: सव्वेमह्लानित्याया 

आयन्तयोर्माटकाविसरषोडशसखरयोजनतो जनितानां प्रोक्तसंखःानां विद्यानां 
जपादिना फलमुपदिशति । ततर प्रयोगे वच्छामोति शेषः । दारिद्धयवनदावाग्निः 

after नामातुष्टिः। पापो नामाविख्श्यकारिता। ats इति दुर्वासना । 
सन्तोषः खरूपानुभवः । परागुक्ताचरसभ्थित्रां माटकाविसरषोडशसवरैरायन्तयोः 

सश्धित्रामिति। विदां सव्यैमङ्गलां च करोति भिन्नक्रमः । पूजयेच acre 
नित्यां dana: सलिलेरिति पूवेव्ान्वयः । शशरैरिति तिलतण्डलयोरविं गेषम् | 
संस्थाप्य इादशगुणितादिष्वन्यतम इत्यथः | प्रोक्ताग्बुपुणं सूलविद्यात्तरौषधिक्राथा- 

waft: | समुद्रगावहत्सलिलसरिदम्बभिवां पण समस्तं तत्प्रोक्तसंख्यारूपभमेक 

वारं एकाष्ठत्तितः संजप्येत्य रान्य: । तेजलेर्घोरा भिचारज्त्यादिदुःखेभ्यः । आदि 

शब्दो ग्रहादिविषय ; । तम् अभिषिक्तम् ॥ ८.७ ॥ 



२५४ मनोरमाख्यट कासहिते तन्तराज | 

समुद्रगासरित्ताये ताः समावर्तयेत् सितः | 
करठमाते AHA प्रागजन्रादोर्विसुच्यते veri 
तथैव घ्रतहोमेन तरीः शरुडधवारिभिः। 

रुवं सकलकल्याणसं प्रोक्ता स्व॑मङ्गला NEI 

नामानुरूपं भजतां कपया फलमानतः । 
च्िप्रप्रसादतो fast इर्षोत्पादनतोऽपि च ॥१००॥ 

घ्राणतत््तमयो व्याभिरिति सम्यक् समौरिता। 

अस्था निफालना चित्ते तत्त्वखात्मसात् क्तम् ॥१०१॥ 

दरति परोड़शनिल्यातन््े कादिमते एकोनविंशति प्रटलं 

परिपृणं परागष्टम् | 

समुद्रगीत्यादिभिरपिचेत्यन्तैस्िभिः ata: सव्पैमङ्लायाः प्रोक्तसङ्याविद्या- 
जपादितः पापनाशदिक' फलमुपदिश्ति। तत्र॒ प्रागजन्माद्यं शिरतनं दुर्वा 

सनाभिः । तथैव प्राग्जन्माैसुंच्यत इव्यर्थः । एवसुक्लप्रकारतः । सकंलकल्याणा 
सकलेमद्गलरूपा इत्यथेः। Hosa पूर्वोत्तरतरान्वयः। फलदानत इत्यादिना 
सिद्धानां पदानां नामानुरूपेत्यत्ान्वयः। इर्षोत्पादनतः खरूपानुभवतः ॥ १०० ॥ 

इति षोडशनित्यातन्त्र षु खोकादिमताख्यस्य परिपूर्य तन्त्रस्य प्रपञ्चसार-सिंह- 
राजप्रकाणशभिधानेन सुभगानन्दनाथेन विरचितायां मनोरमाखायी 

areata स््व॑मङ्गलानित्याविद्याविधानप्रकाशनपर- 

मेकोनविंशपटलं परिपूशे पराखष्टम् ॥१९ ॥ 

ग्रन्थसंख्या-ऊनविंशे तु पटले व्याख्याग्र्शतत्रयम् | 
TATE श्लोकाः संख्याताः सम्यगोक्णात् | 
अरत यन्ाणि लक्षाणि तयोदश तथा पुनः | 

षडुत्तर शतेनापि सदस्रसुनिविंशकम् ॥ 

१ मण्डलान्तु इति पाठी दश्यते | 



विंशपटलम् | 

अथ पोड़शनित्यासु प्रञ्चदश्युदिता तु at | 
तद्विधानं शगु प्रान्ने ज्वालामालिन्युदाहता ॥ १॥ 

न्यासं ध्यानं तथा wat: पूजामपि च साधनम् 
यन्ताणि विनियोगश्च फलानि च शशु क्रमान् ॥ २॥ 

एकदयचतुःपच्च चतुष्टयद शारः | 
कर्य्यादङ्गानि मूलाेरादितः षट् कराङ्गयोः ॥ ३ । 
ज्वलजज्वलनसङ्ाशां माणिक्यमुकुटोजज्वलाम् | 

US वक्तं दादशभुजां सर्वाभरणभूषिताम् ॥ ४ ॥ 

(२६ल२७स१ WAM: ) पब्मैसिन्नेकोनविंशे ws चतुरश्याः सब्ध- 
मङ्गलानित्याविद्याया विधानसुपदिश्यानन्तरं - पञ्चदश्या च्वालामालिनो नित्याया 

विधानमुपदिति। अघ पोड़शनित्येत्यादिना वैभवादितोत्यन्तेन स्ञोकशतरूपीण 

fata पटलेन । तव aa षोडशेत्यादिना क्रमादिव्यन्तेन Breda पटलार्थानु- 

fenfa | ततर ज्वालामालिन्युदाहृता ट तोये पटले ज्वालामा लिनोविदयोपदिष्ट- 
व्यथः । शक्तो; आवरणएगा; | विनियागान् तेषां यन््ाणमिति शेषः । क्रमात् 
प्रोक्तक्रमादित्यथेः ॥ २॥ 

एकेत्यादिना Baa कराङ्गन्यासमुपदिशति | aa आ्रादितः मूलबिद्यायाः | 

एतदुक्तं भवति सरूलविद्याया अआदिभ्रूतेन प्रणवाक्तरेण हदयं तदुपरिगतेनात्तर- 
ean शिरस्तदुपरिगताच्तर चतुष्क णए शिखां तदुपरिगता्षरपञ्चकेन कवचं तदु- 
परिगताक्तरचतुषटयेन नेतराणि तदुपरिगताक्तरदशकेनास्व' एवंक्रमेण भिन्नैः 

सजातिभिः मूलविद्याक्रेष्वादितः aya षड्विंशत्यत्तररूपेः wefan: षड़- 

ङ्गानि करन्या सपूवै न्यसेदिति ॥ ३ ॥ 

ज्वलदित्यारिभिरन्ितामिल्यन्तेः तिभिः श्ोकेदेव्याः स्परिवाराया नित्य- 

सपयाध्यानसुपदिशति। अतर षड़ वक्तं अ्ुपरचतुदिंगन्तानि एतानि । हादथ- 



२५६ सनोरमाख्यटीकासदहिते AAT | 

पाशाङ्कशौ खद्गखेटौ चापवाणी गदाधरौ । 
WAIST TAA दधानां करपङ्कजैः ॥ ५ ॥ 

खसमानाभिरभितः शक्तिभिः परिवारिताम् | 

चारुस्यितलसदक्सरोजां तौक्षणनज्चिताम् ॥ é ॥ 

ध्यातवैवसुपचारेस्तेरचच येत्तान्तु नित्यशः | 
चतुरखदयं क्त्वा चतु्दारसमन्वितम् ॥ ७ ॥ 
सशाखमषटपवाज' अन्तरष्टाखकं ततः | 

षट् कोणं मध्यतस्ासखरं विधाया शिवां यजेत् ॥ ८ ॥ 

इच्छान्नानक्रियाशकतती रं येचाखगाः क्रमात् | 
डाकिन्याद्याश्च षट्कोणे अष्टाखे घस्मरादिकाः ॥ २ ॥ 
चस््मरा विप्वकबला लोलात्तौ लोलजिदधिका | 

aaa सदसराच्तौ निःसङ्गा संहृतिप्रिया ॥ १० ॥ 

भुजां प्रतिवक्' दिदिक्रमात्। अतरायुधक्रमसतु वामोड्ादिदक्षिणाधरान्त' एकेक- 

व्यत्यास सति निबोदव्यः। तौक्तणान्वितां प्रतिवक्तमिति शेषः । ध्यायेदिति 
शेषः ॥ ६ ॥ 

ध्यातेवैत्यादिना यजेदित्यन्तेन श्ोकदयेन निगमनयुरःसरं नित्यसपय्यौचक्र- 

निर्मणसुपदिशति । aa एवमुक्तप्रकारतः। तेः षोडशभिः | तां मरूलदेवतां | 
amd चतुषु दारेषु णखादइयसहितमित्य्धः। अन्तः यन्त्रान्त; ततः WETS: 

अन्तरिति ta | मध्यतः Waa इत्यथैः । एतदुक्तं भवति प्राग्बदन्तवंहि 
विभागेन चतुरखरहयं सशाखादयदहारचतुटयोपेतं विधाघ तदन्तः सवत्तदयमष्टपनरं 

परमं तदन्तरपि सदत्तदयमष्टाखर' प्राग्बदन्तरपि waned प्राग्वत् age तदन्त- 

रपि सषत्तदयं समवरिरेखं तयखञ्च यथामानं क्त्वा तत्ाचयेत् ॥ ८ ॥ 

इच्छेत्यादिभिः समोरितमित्यन्तेः पञ्चभिः aa: नित्यसपयधायां पच्चावरणशतिं 

ततपरूजाश्चोपदिशति । ततर क्रमात् भ्रग्रादिप्रादचिण्येन षट्कोणे षट्कोणकोणेषु 

नित्यानित्यापटलो क्तवत्रिकरैत्यादिदिम्बतकयेणक्रभेण चस्पमररादिक्राः अनन्तर ष्टके 



xen पटले] आवरणशक्तिनामकथनम् | १५७ 

वहिरष्टच्छदेष्पेताः पूजयेच प्रदक्षिणम् | 

अचिन्यामप्रमेयाच्च quent दुरासदाम् ॥ ११॥ 

सर्वगां सिद्धिरूपाञ्च पावनामेकरूपिणोम् | 

वदिदरिष aaa पूजयेत् प्रागुटौरिताः ॥ १२॥ 

Oa AAS चतरो तासुक्ते प्रो्ञक्रमाट् यजत् । 

वलिहोमावसानान्तमिति सम्यक समोरितम् ॥ १३ ॥ 

अष्टलक्तं हविष्याशौ जपेद्ियां जितेन्द्रियः | 

तदशांशं त्पगच्च होमं कुर्याच्च Tad: ॥१४॥ 

एवं संसिद्धमन्तसतु gale यन्ाण्यनुक्रमात् | 

वच्यमाणघस्मरेत्यादिना सोकैना्टाखेषु पूज्या अष्टशक्तीरुपदिशति । aa 
अ्रग्रादिप्रादक्तिर्येन पूजनम् । afeterare वदिरष्टच्छदेष्वेता वच्यमाणा अचि- 

wera: | प्रदक्षिणम् भ्रग्रादि । एतत् डाकिन्यादिवजँ सर्वसाधारणम् | अचिन्त्या- 
दिना रएकरूपिणोमित्यन्तेनादहयेनाष्टपतेषु पूज्याः शक्तौरुपदिशति । वहि 
दारेषु चतुरखदारेषु | प्रागुदोरिताः एतदुक्तं भवति नित्यानित्याया विधानपटले 
प्रोक्तत्राह्मयादोर्टाविन्द्रादोशन्ता लोकपालशक्तोरष्टावनन्त्रह्मनियतिकालशेक्तो- 
खतसखरशतुरसरे तलोक्तारम्भक्रमैण पूजयेदिति । प्रागृत् अङ्गम्रुलाभ्याम्। चक्र 

Wye तां देवीं Mama अभ्यन्तराडाद्यनि्गमनगत्या अग्रादिप्रादक्धिखय- 
क्रमतः वलिहयोमावसानान्तम् । एतदुक्तं भवति अदौ पषोड़शच्रेणान्ते “qa: 

Feral वलिं द्त्वा प्रो्क्रमतो होमञ्च कुरयथादित्यथेः । समोरितं पूजन - 
मिति शेषः ॥ १२३ ॥ 

अष्टलक्तमित्यादिना शोकेन विद्याया; पुरञ्चरणक्रमसुपदिशति । aa इवि- 

धाशो प्राग्वत् । जितेन्द्रियः स्वीखेवनालापादिरादित्यात्। ततो जपसंख्याया- 
wing चकारेण दशां शमित्याक्षष्यते। wea: अजादिष्टेतनिवच्यधैं ` गोरह 
णम् ॥ १४॥ 

एवमिंत्यादिभिरवमित्यन्तैः सभि: श्वोकं द॑श्यन्निर्माणोपदेणं तदिन 
४ 



४८ मनोरमाख्यटोकासदिते aac | 

garam वह्िभू तं चतुरखे लखणिडिते ॥ १५ ॥ 
विधाय तव विलिखेद्च्राणि यथाविधि | 

Baas ana शक्तिमास्यासमन्विताम् ॥ १६ ॥ 

aag fay कोणेष्, षटसु षट्कमथाष्टसु | 

अष्टकां बह्िरप्येवं वाद्ये fea नव क्रमात् ॥ १७ ॥ 

एवं मूलाक्चरैः क्त्वा यन्तं तेनैव साधयेत् | 

समस्त' वाञ्छितं पूजाधारणं स्थापने: fT ॥ १८॥ 

अकारादिक्षकारान्तवशष खरयोगिष | 

चतुष्टयं प्रोक्तयन्त वगस्तत्स्थानतो लिखेत् ॥ १९ ॥ 

योगादिप्रस्तावच्च करोति) तत्र यन्ताणि वच्छमाणनि चतुरखे लखण्डिते 

विधाय चतुरदीरस्यान्तरेखाखण्डनमन्तरेण चतुरखद्रयं विधायेत्यथः । तत्र ae 

अन्तराणि ज्वालामालिनोविदयायाः । यथाविधि वच्छमाणविधिना | waa 

विकोणमध्यं । ana विद्यादिभूतप्रणवमष्य । भ्रक्ति' सलविव्यापञ्चचत्वारिं श. 

दक्षररूपां हल्ले खात्रयं विव्यादहितोयाक्रादि । fay aay विकोणस्येत्य्थः | 
घटम कोणेषििति शेषः | wea परवोक्तत्रयाद्परितनम् । अष्टसु कोणेषित्यन्वयः | 

अ्टक' प्रागुक्तषट्कादुपरितनं वदहिरप्येवम् । अ्र्टपतेषु प्रागुक्ता्टकादुपरितन- 

aca’ लिखेदिति यावत् । वाद्ये fey नवक्रमात् चतुरखे प्रतिदिशं नवनवक्रभेण 

wafeg सन्धय षटतिश्दक्राणि प्रागुक्तषरटचल्वारिशत्तमाक्रद््ञे खाविधुराणि 

लिखेदित्यथः | मूलाक्तरस्िष्टिसंख्येः | तेन यन्त्र ण । अकारादीत्यादिना सम- 
ज्वितमित्यन्तेनाष्यद्ध न श्लोकेन एतदुक्तं भवति अकारदिक्तकारान्तैः षटःतिंशत् 

संख्यैरच्रैः Waa षोडशसखरथोगतः षर्सप्तत्यधिकपच्चशतसंस्ये माढकाविसराक्रे 
चतुवंर्गा्तरचतुःष्िक्रमतः प्रागुक्तयन्त विद्यात्तरसभेत' त्ततस्थानलिखिते- 

स्निषष्टिभिः सवंमध्यलिखितचतुःषट्टितमलेखनतञ्च नव यन्त्राणि mga: कैवल- 
मूलविव्याक्ररेकं aa सम्भूय दशयन्ताणि संजातानोति। तेषां यन््ाणां । विनि- 
योगाद् यम्ाणामित्यन्वयः | ware विनियोगात् । यैबिनियोगैः । 



२०अ we] यन्वनिर्मणक्रमकथनम् | Que 

शिष्टमेवं fadareal साध्या्तरसमन्वितम् | 

ud यन्बाशि जायन्ते दश तेषामनुक्रमात् ॥ २० ॥ 

विनियोगात् फलावाभि प्रवच्यामि शृण प्रिये । 
यैरिष्टमखिलं प्राप्रोत्ययतात् साधको ध्रुवम् Re A 

दशयन्विरचनाक्रमो यथा अन्तर्वहिरविभागेन अखण्डितः चतुरख्रदयं 

यथामाने क्त्वा तदन्तर्टदलपद्च' wad क्त्वा तदन्तदचत्तादिग्विदिक्- 

ख्यृष्टास्ृ्टकोणमषटकोणं प्राग्वत् क्त्वा तदन्तः सत्तं प्राग्वत् षट्कोण 

wat तदन्तः aad तिकोण' wafatd am aa सव्यैमध्यतिकोणमध्ये 

मूलविव्याया ्राद्या्तरं प्रणवमालिख्य तदुदरे विद्यायाः षटचत्वारिशत्तमा- 

awe न्ने खां नामगभीमालिख्य तिकोणस्य तिकोशेष्वग्रादिप्रादक्चिण्येन 

विद्यादितीयान्तरादोनि तोखखक्तराण्यालिख्य तद्वहिः satus कोणेषु षट्- 

wafemefaaa पूरवंलिखितोपरितनानि षडच्तराणि समालिख्य तद्वहि- 
रषटकोणस्याष्टकोणेषु प्राग्वत् क्रमेण षट्कौणलिखिताक्तरादुपरितमान्यष्टा- 

चराण्यालिख्य तद्वदहिरटदलपदडमस्या्टसु vay अग्रादिप्रादरिष्येन पूर्वलिखि- 

ता्तरादुपरितनान्यष्टाचषराण्यालिख्य सर्व॑वाह्मगतचतुरसरदयान्तरवीष्यां पूर्व 
लिखिताक्षरादुपरितनान्यक्राणि मध्यलिखितद्ल्ञ खावजं पञ्चिमादिप्राग्वत् 

प्रतिदिशं नृव नव क्रमेण चतद्षु feq षरतिंण्दत्तराखालिख्य एवं aa 

बिद्यायास्िष्टिसंख्यान्यक्तराखयालिख्य तेन- यन्ते ए सर्व॑वाञ्छितानि साधयेत् | 
एतत् प्रथमं aay) प्रागुक्लयन्स्य मूलविव्याच्तरः ae षटसपतत्यधिकपञ्चशत- 

संख्यमाटकाक्तरेष्वादितश्चतुवंर्गाक्राणि चतुःषष्टिसंख्यानि विद्ाक्षरसानेषु 
दिषष्टिसंख्येषु विरादिषटिसंख्यानि मध्य पुनरपि श््टिमेकमक्तरं॑लिखेत् । एवं 

कते मध्यं इ wat ead! रएतद्ितीयं यन्तम् । waar माटकाविस- 

Tafa पूवंलिखितचतुर्वंगच्तरच तुःषष्टिकोपरितनोपरितनचतुरवर्गात्तर्चतुः- 

ष्टिकालेखनतो यावत्परिसमापि पूर्वोक्ताभ्यां यन्त्राभ्यां सह दश यन्ताणि aa 

वन्ति afteg विनियोगान् कुबादिति । २१॥ 



३६७. मनोरमाख्यटोकासदहितं TAT | 

दितीयादौनि यन्ताणि माढकारयुतानि बे । 

क्रमान्नवग्रहाणां स्युस्तत्तद् वारेषु तदिशि ॥ २२॥ 
तेषु देव्यच्च नात् प्रौतास्वनिष्टं ते न कुवते । 
area स्थितौ यच तद्राश्यधिपवारक्षे ॥ २३ ॥ 
षड्ष्टाखान्तरालेष ग्रहनाम दितीयया । 
विभक्तया भाजने सम्यक् प्रौणयामीति संलिखेत् ॥२४॥ 
आदे तु यन्तं संलिख्य प्रोकक्रममथाच येत् | 

सर्वेष्वपि च वारेषु सर्वेषां प्रौतिसिद्ये ॥ २५॥ 

अनिष्ट शान्ये नियतमच् यत्तान् ग्रहान् प्रिये | 
एवं aay दशसु पूजिता नित्यया सह ॥ २६ ॥ 

दितीयेत्यादैविधानत इत्यन्तैरेकोनषध्या ata: प्रोक्तानां दशानां यन्त्राणां 
प्रयोग्विशेषानुपदिश्ति | aa दितोयादौ्यादिभिविंतन्वत इत्यन्तः षड्भिः 
Oa: ज्वालामालिनोनित्यया सद नवग्रहाणां तत्तद्वारेषु पूजनादशस यन्त्रेषु 
प्रयोगानुपदिशति। aa द्वितोयादोनि कैवलविद्याकूररचितप्रथमयन्तविधुरायि, 

नव .यन्ाकीत्यथेः । माठ काणयुतानि प्रागुक्तमाढकाविसरात्तरोपेतानि । तदिशि 
श्ृष्टविं शतपटलवच्छ माणक्रमान्सध्ये रविः प्रागादिप्रादहिखछेन महादिन्न चन्द्रादि 

शुभग्रहान् sentra चतद्धषु॒विदिज्ु कूटग्रह्ानित्यथे; । तेषु नवसु 

wey waned खोपरिखानेष्िति शेषः । देव्य्चनात् ज्वालामालिनोपून- 
नात् La नवग्रहाः | राह्वित्यादिना Vatacweaaga भवति । यस्मिन् यस्मिन् 

ual गाहकेत् तिष्ठतः तत्तद्राश्यधिपवार एव तयोर्वारः तेन तस्मिंस्तस्मिन् वारे 
तत्तदव्राएधिपपूजनानन्तरं ATE यन्त्र तयोः पूजां ङव्यदिति। षडष्टाखरान्तः, 
TRY च ग्रहनाम प्रत्यन्तरालमिति शेषः । भाजने समालिखेदित्यन्वयः । एतः 
दुक्तं भवति षट्कोणन्तरालेषु अ्रष्टकोणन्तरालेषु च प्रत्यन्तरालं तत्तदाराधिपत्व- 

प्रा्षग्रहनाम fata सम्यक् प्रोण्यामोति aad विलिखेदिति ॥२४॥ 

are माढकाविसरात्तररहिते। cand प्रागुक्ततत्तद् ग्रहप्राप्रदिग्िलेखनं 

मध्ये देवोपूजनादिकं | सर्वेषां नवानां TEU | तान् ग्रहान् तनत्तन्रामालेखनख्ा- 



Rom mee प्रयोगादिकथनम् | २६१ 

प्रीताः क्रूरा अपि ATTA अपि सवेदा | 
सौम्याः सीम्यगतानान्तु फलान्येव वितन्वते ॥ २७ ॥ 

nN ॐ > = 

दशखखपि च aay दरदेगरिकंस्तु वा । 

लिखितेष्व्चिं तेष्व वं कुमारं कन्यकान्तु वा ॥ र ॥ 
सुशभावयवाम्मुग्धां सातां धौ ताम्बरां शुभाम् | 
तथाविधं कुमारं वा संस्थाप्याभ्यच्यं विद्यया ॥ ₹< ॥ 
WEI WMA जपिदिद्यां शतवारं तथार्चयेत् | 

(> N EN (> 

प्रसूनेररुयेः शुभ: सौरभाद रथापि वा ॥ ३० ॥ 
दद्याद् YM लधुपञ्च यावत् काय्यावसानकम् | 
ततो देव्या समाविष्टे तस्मिन् संपूज्य यबतः ॥ २१ ॥ 

ay नित्यया ज्वालामालिन्या । au आदिल्याङ्गारकशनिरादुकेतवः पञ्च aT 
क्रुरस्थानस्थाः जन्महादशाष्टमादिख्याः | एतन्नवय्रदसाधारणम् | सौम्याः प्राुक्तपश्च- 

ग्रहेतराश्चत्वारः सौम्यगतानां तेषामिति शेषः । सौम्यस्थानानि एकादशादौनि । 
wage भवति प्रोक्ततत्तदिम्गतेषु दितोया दिषु नवसु यन्ते षु तत्तदारेषु परोक्तस्थानेषु 

तत्तदवाराधिपग्रहनाम प्रोक्तक्रमेणालिख्य सव्वैमध्ये देवोमभ्यच्च नामालेखन- 

स्थानेषु तत्तदुग्रहान् संपूज्य निव्यावरणशक्तोस्तत्तत्स्थानेषु पूजयेत् । प्रथमं. 
यन्त सवेषु वारेषु तत्तदिगत' कलवा तत्तदुग्रहनाम पूर्वजञस्ानेष प्रागबदालिख्. 
aa प्रतिवारभेकंकग्रहाचनात् सर्वमध्यं देव्यच्ंनाच् प्रोक्तफलसिद्दिरिति ॥२७॥ 

दश्खित्यादिभिः सुखोव्यन्तैः सप्तभिः ara: प्रोक्तदश्यन्तेः weds 
प्रकारादिकसुपदिश्ति। तत्र दशस्वपि च एकस्मिन्रेकस्मित्रिति शेष; । अर्चितेषु 
तत्त्विखितविदयात्तरादिकैः । वा विकल्ये । quay खबलितेन्दरियां । तथाविध 
सुशभावय्यवस्बलितेन्द्रियत्वादियुक्तं। विद्यया च्वालामालिन्याः शतवारमभ्य- 

WaT, | BENG श्राव्य तथाचंेत् waa पूर्वोक्ताचनाप्रकार एव । अथा- 

foafa fanaa: । यावत् काथावसानकं देवतायाः समावेशवधि तस्मिन् 

देव्रता समाविष्टाधिकरणदये तां देवतासुपचारः सम्पूज्येति पूवं तान्वयः। प्रागुक्तः 

aaah: | विद्यया मूलविदायया उपचारमन्वभूतया प्रजपन्, विद्यामिति ओेषः। 



३६२ मनो रमाख्य टोका सहिते FATT | 

ततस्तामुपचारेसतैः UTA LAAT वभौ | 
पूजयेत्तां ततः पृच्छे दभीष्टं कथयेच्च सा ॥ २२ ॥ 
भूतं भवद्विष्यञ्च यदटन्यन्मनसि स्थितम् | 

जन्परान्तराखतीतानि wa संपूजिता बदेत् ॥ ३२ ॥ 

तत्तां प्रादभ्यच्यं खात्मन्युदास्य तां जपेत् | 
सहखवारं स्थिरधीः पूर्णात्मा विचरेत् सुखौ ॥ ३४ ॥ 

तथा षट् कोणकोगेष्, मध्ये वालिख्य दाडकम् | 
aa संस्थाप्य गदिनम् अभ्यर्च्य दौरितक्रमात् ॥२३५॥ 
आवश्य रोगिणं रोगं परच्छेत्तत् कारणं शमम् | 

प्रोक्ता तत् सकलं तस्य निदेशादपयाति च ॥ २६ ॥ 

तां देवतां । सा देवता । अन्यद्वाच्छछतं सा देवता। तां देवतां प्राग्वत् षोडशेप- 

चारैः सम्पूज्येति शेषः । तां विदां पूर्णात्मा देवताखेक्ये न । एतदुक्तं भवति 
प्रोक्तेषु दशसु gay अन्यतमस्मिन् प्राग्वत् सस्पूजिते मध्ये प्रोक्तरूपं कुमारं 

कन्यकां a dura सूलविद््याभ्यच्यं शतवारं Mae: पुष्यं dante” 
तच्छिरः Urq मूलविद्यां शतवारं जपित्वा पुनरपि प्राग्बदभ्यच्य' gare 
देवतासमावेणावधि द्त्वा टेवतासमाविष्टे तस्मित्रधिकरण्दये अन्यतमस्िंस्तां 

देवतां पोडणमिरुपचारमूलविदययाभ्यच्य तां वि्यां जपेत् तां देवतामात्नोऽभोष्टं 

भूतं wafers प्च्छेत् तया सर्वस्मिन् mad कथिते सति प्राग्वदुपचार- 

रभ्यश्थं प्राग्वत् BHATT gua: सुखो विचरिदिति ॥ २९ ॥ 

तथेत्यादिना अपयाति चेवयन्तेन Masta Tense षरकोण्यन्वनिमखं 

तत्रयोगादिकमुपदिश्ति। aa era विदयागतं समक्षतः प्रोचाव्थमाणं 

रेफम्। तत्र॒ saan गदिनं रोगिर॑ उदोरितक्रमात् fae 
लिखितात्तरसप्तकाभ्यां रोगमावेश्येत्यन्वयः । तत्कारणं रोगकारणं तत्स््ावेश- 

कारण । तस्य मन्तिः । श्रपयाति रोग इति शेषः । एतदुक्तं भवति श्रभोष्टमान- 
भ्रमेण दत्तं fata तत्र प्रागुक्तक्रमात् WAIT क्रत्वा तन््ध्ये षटसु कोणिषु च 

मू लविच्यागत' trannies saat च aga तत्र मध्ये रोगिणं 



aon पट यामलबेधकथनम् | २९२ 

प्रथमं स्वोकप्रालस्य aa तापयेत्चिशि । 

जपन् विदां स्मरन् साध्यां सद्य श्राङ्तष्यतेऽथ सा ॥ ३७ ॥ 

भौतिलव्जाभिमानादिरहिता वेपिताङ्गका | 

निरस्तेतरसद्धावा मन्प्रथार्ताभियाति सा ॥ इट ॥ , 

तत् Ta FRIAS AMAT प्रजपेत्तथा | 

राजानो राजपुवा वा तथान्ये चापि केचन we 

विवैकविधरा मूटास्त्यक्तजातिकुलक्रमाः | 

वशगा Saag At तिष्टन्ामरणद् धुवम् ॥४०॥ 
सर्वासामपि निल्यानासुपदेशेऽथ तं गुरः | 

तत्तचक्रस्य Ae वैष्टवि याजपान्वितम् seu 

संस्थाप्य शतवारं मूलविद्ययाभ्यच्ये ताभेव तच्छिरः wiles शतवारं जपित्वा 
रोगिणं a Daas तदावेशकारणं ser तेन तस्मिन् कारणे कथिते अरपेडहोति 
साधकस्यादेगेन स रोगोऽपयातोति ॥ २६ ॥ 

प्रयममित्यादिभिपरुवमित्यन्तेश्वतुर्भिः शोकैः प्रथमयन्तरेणाकर्षणवभौ करणादिकं 
qufenfa । तत्न प्रथमं ae स्लोकपालस्य मध्यस्थं nae व्यैः स्मीकपालमध्ये 

प्रथमं aa’ लिखिलेत्य्थः। तापयेत् apt प्राणप्रतिष्टाविद्याशतवारजपपुरः- 

wage तापयेत् इति सम्प्रदायः । विद्यां जपन् तापनकाले स्मरन् साध्यां 

तदपि तत्काल एव | साध्या निरस्तेतरसद्धावा अनन्यचित्ता अभियाति खयभेवाभि- 

MATT | सा साध्या | तत् प्रथमं पुंकपालस्थं प्राग्वन्तापयेत् | प्राग्वत् 

प्राणप्रतिष्ठादिसहित' प्रजपेदिद्यां । तथा यथा सोकपालस्धं । तेनेतदुक्ञं भवति 

पुकपाललिखित' agra’ कतप्राणप्रतिष्ठादिकं निशि अङ्गारे विद्यां जपन् साध्य 
स्मरन् तापयन् वच्छमाणान् वशयतोति । दासवद्भूत्वा अस्य साधकस्य राजादयः 
AAA: ॥ ४० ॥ 

सर्व्वासामित्यादिभिस्तत इत्यन्तैखिभिः स्लोवौर्वच्छमाणएरूपस्य वेधदयस्य साधा- 

wed यामलवेधमुपदिशति । aa सर्वासां षोडशानां निल्यानामुपदेशे विद्या- 
देवतयोरेक्यरुप्यात् a शिष्य तत्तचक्रस्य तत्ततित्यसपर्य्याचक्रस्य वा wala- 



३१४ मनोरमाक्यटोकासदहिते तन्बराजे | 

वङ्किञवालापरौताङ्' भावयचरिन्द्रियाण्यपि | 

मनःषष्ठानि चाकरधैन््रनसा प्रावदात्मनि use 

एवं क्रते च्षणादेवं fader निपतेट् भुवि | 

ततस्तमुत्याप्य सुखे च्तिपार्ध्याम्ब, वदेत्ततः ॥४३॥ 
एष वेधस्विधा प्रोक्तः सद्यः प्रलयकारकः | 

शाक्तशाम्भवभेदाभ्यां इयोरैवयात्मयामलात् ॥ ४४॥ 
शिष्यस्य मूलाधारादिश्थानेषु ब्रह्मरन्ध्र | 

स्मर दाहागेकान् सप्त त्यक्त प्राग्वदु दौ क्षणात् ॥४५॥ 

quad ष्न्यतमस्य वेत्यर्थः | अत्र नित्यसपयाचक्रस्योपादानं गुरोर्भावनासिद्दित् 
` -शिष्यविषयम्। विद्याजपान्वितम् तत्तचित्यानां । वङ्किज्वालापरोताङ्ग' भोवयेत् 

नित्यसपयाचक्रगतशचेततं केवलागनज्वालाहनत्तरूपं शिष्य प्रोक्तयन्तदशकान्यतमः 
गत्चेत्तत्तद्गतरेफसषकरूपवङ्किऽवालावत्तरूपं च भावयन् इत्यर्थः । इन्द्रियाणि 

ज्नानरूपाणि states पञ्चमतः षष्टानि मनो येषां षषठन्तानोति | मनसा भाव- 

नया प्राग्वत् प्राणप्रतिष्टोक्तप्रक्रियया खात्मन्याक्तष्य ततो विसंज्ञं भुवि निपातितः 

` तश्ुखेऽष्यजलं favar समुलयाप्य ततः प्रागुक्घप्रक्रिययाधारत्ये विद्यान्तेजस्य- 

रूपिणी खान्तादावाद्य dara तल्नोवकणं विद्यां वरेदिति ॥ ४२ ॥ 

एष इत्यादिभिः सम इत्यन्तेः सप्तभिः aa: विविधे ३ हिषेधरूपादिक- 

सुपदिशति । aa एषः पूर्वोक्तसामान्यरूपो यामलकेधः। तिधा waste 

सालन वच्छमाणाभ्यां च प्रतल्ययकारकः गुरुदेवतात्म क्विश्वासकारकः | इयोः 

MAMA: | Ceara प्रो्लरूपयोर्दयोः शाक्तशाग्भवयोरैक्यामरूपाद् 
 यामलादित्यथेः। मूलाधारादिस्थानेषठ षटखिति शेषः । ब्रह्मरन्धुके एवं सम्भूय 
ang खानेषवित्य्थः। स्मर टाहाणेकान्*ससेन्युक्गो ति शिष्यस्य खभावनोयगुरूप- 
देशतः, दाहा्णकान् मूलविद्यागतरेफसप्तकं प्रागवद ग्निज्वालाठताङ्त्वादितः | 

एतत् सन्यैवेधसाधारणं विदध्यादुकतरूपतः । सि्टविदया sates: एत- 

qa मवति ` परागक्तयन््रमध्यगत' fire’ गुरुमूलाधारादिब्रह्मरन्धान्तस्ान॑सतके 
 विश्योगतरिफखसकं स्मरेत्यक्रा प्रागवदुपदेव्यवियया dhe भोवनादिना भुवि 



Rom पटले वेघकथनम् | Rey 

विद्ध्याच्छाक्तवैधन्तु देशिकः fagfaaar | 

शाम्धवन्त् ग प्राज्ञे वैधमद्ध विग्रहम् ॥४६॥ 

तूष्ण संस्घापितं शिष्यं तत्तचक्र तदात्मना | 
wa प्रविश्य तदृहमेकीभूत्वा पुनः SH ॥४७॥ 

समागत्यात्मरूपेण तदात्मानं विभाव्य वै | 

AAMAS तत्तनु" afsat दहेत् ॥४८॥ 

सखादेष शाम्भवो वैधः प्रोक्तः Alita यामलः | 

द्रति वैधवयं प्रोक्तं त्वद्धावसिद्धिसुचकम् ॥४९॥ 

यामले तु विशेषोऽयं fag: wate गुरोः श॒तम् । 
ज्नानमन्यच्च सकलं MHA तत् समः ॥५०॥ 

निपातित प्राग्वदुलाप्य तत्तदि्यां वदेत् । एष wade इति । ततर शब्भवमित्या- 
दिभिः सम इत्यन्तः शिषटैर्ादि्तुर्भिः श्रोकौरपुनराचत्तिदारं शग्धववेधं ara: 
वेधफलञ्चोपदिश्ति | तत्र शम्भवं वच्छमाणरूपमङ्तविग्रहं सद्यः अ्रपुनरात्ति- 

करत्वात्। तृष्णीं संस्थापित प्रागुक्त शक्तवेधभावनादिराहित्येन | area निष्य- 
सपयाचक्रादिषु । तदात्मना शिष्यामरूपैण । wage: प्रविश्य सर्वा्मभावनया 

aed शिष्यदेहं प्रविश्चेत्यन्वयः । रकौभ्रूत्वा शिष्यात्मादिभिः ga: खात्ादिभिः 

शिष्यात्मादौनामे कौकरणस्येवःगन्तरं wa देहे गुरुरिति शेषः समागत्य खक 

इत्यत्रान्वयः | आत्मरूपेण सखात्मरूपैणए खात्मविलापनेनेत्यथेः। aera’ 

शिष्यात्मानं acess: सखरात्मनस्तत्तनु' शिष्यतनुम् सतामित्य्थः । afer 

ददेन्युतत्वादग्निसात् कु्व्यादित्यथैः | शाम्भवो वेधः प्रोक्लरूपः । एतदुक्गं भवति 

तत्तचक्रादिषु सद्गुरुः प्रागुक्तमावनाविरहित' तृष्णीं शिष्यं खापयित्वा तदास 

रूपेण तदहं सर्वात्मभावनया प्रविश्य तदात्मादिभिरेको भूत्वा पुनः खशरोरमागत्य 
खानि शिष्यात्मानं निःशेषं विलोनं विभाव्य कुलन्यासादिकः frente ae 

WAM नोत्वाग्निसात् कुख्धादिव्य्थः । एष शाम्भवो वेधः केवलमोकच्छोरिति । 
प्रोक्तः प्रागेव fadst निपतेदिव्यादिना। वेधत्रयं dag स्वाना सिदानन्द्- 

स्पुरणरूपपरिपूणेपराहन्तामना शिष्याकनः सङ्कचितरूपस्य एकौकरणएतः gata 



२६६ मनोरमाख्यटोकासदहिते तन्तराजे | 

रक्तचन्दनपद्धेन लिखित्वा प्रथमं शिवे | 

लोहैविरचिते vs फ़लकायां शिलातले ॥५१॥ 
भूमी वा gaa शुद्वं॒लोषटाङ्गारविवजिंते । 
देवीमावाद्च तवं ब पृजयेच्छक्तिभिरयुताम् ॥५२॥ 
दिनं दिनवबयं सप्तवासरं स्मेव वा | 

मासं मण्डलमि्येवं क्रमादिष्टमवाप्र यात् ॥५३॥ 
वश्यमाकर्षणं war निग्रहं लाभमौसितम् | 

अन्यच्च सकलन्ति्टमवाप्रोत्यचच ATs तम् ॥५४॥ 
तदा प्रोक्तान् गदान् सर्वान् जयेदन्यानि चाखिलान् | 

साधयेत् प्रथमेनैव यन्ते aaa: शष ॥५५॥ 

परादन्ताख्यसामोयकरणम् । एषाभमेतानि तोरि शम्भवादौनि नामानि तत्तत् 
सिदान्तसिदानि | भावनासिदिसूचकं १ गुरोः इति शेषः | यामलेत्यादिना एतदुक्त 

भवति यामलरूपै वैधे शिष्यान: amar चातङैकोक्त्य प्रतिष्ठापनतो fae 

घनश्च anes तस्मिन् गुरुगतं ज्ञानादिकं सकलं संकमेत्। तेन गुरुसमः शिष्य 
इत्येष विशेषो भवति इतराभयामस्येति ॥ ५० ॥ 

रक्तचन्दनमित्यादिभिः साधयेदित्यन्तेः anfinen श्लोकदंशभिर्यन्त : वश्यादि- 
प्रयोगानुपदिश्ति । aa रक्तचन्दनेत्यादिभिः शिषै इत्यन्तः पञ्चभिः ara: तेषु 

प्रथमयन्त् ण साध्यान्युपदिशति । aa प्रथम यन्तमिति शेषः । लोैर्विरचिते पटे 
तत्रापि कुचन्दनमैव द्रव्य" फलकाशिलातलथोरपि तदेव । बा विकल्पे । ततर यन्व- 

मध्ये । शक्तिभिः नित्यपूजावरणोक्तादिभिः । दिनम् एकमिति शेषः । मण्डलं 
प्राग्वत् इष्टं वच्छमाणवश्यादिक' । ईष्ठितं लाभमित्यन्वयः। अन्यत् प्रोक्तेभः 

अरर नान्नित्योक्षक्रमतः। प्रोक्तान् ष्टपरटले कास्यप्रकरण प्रोक्तान् TATA प्रमे 

wela | अन्यानि चाखिलान् अखिलान् अरन्थानोति सामानाधिकरण्य मागमलवा- 

दर्थानोति शेषः । शिषे इति देवोसम्ब् दिः ॥ ५१५ ॥ 

१। त्वदभावससिद्धिमूचकमिति पाठः wena तदिवैच्यम् | 



९० पटरी ] यन्तप्रयोगादिकथनम् | २६७ 

दितीयं द्रदे क्त्व Haas गते रवौ । 
Gate प्रोक्नकालेन फलान्युक्तान्यवाप्रयात् ॥५६॥ 
विलिख्य राजते ve जपित्वा दिनशः स्प्रशन् | 

सहसखवार afgentaat तदासिताम्ब् भिः ॥५७॥ 

सानं पानं पाकजातं कुव्थादुक्तदिनं aa: | 

प्रमेडैस्विविधेर्घोरमूवह्लच्छ : सुदारुणैः ॥५८॥ 
अश्मरौमूवपाल्या १ दिरोगेर्मक्तः सुखौ भवत् | 
जीवै सुचिरं भूमौ नीरोगः खस्यमानसः wen 
aaa afta: कत्वा ैरिनक्चतद््षजे | 
तले भूमी ततः खात्वा तवाग्नि' ज्वालयेत् सदा ॥६०॥ 
AAAI टाहज्वरगदादिभिः। 
तच्चोत्च्चिप्य सलिले न प्रक्चिपेचेदिनश्यति ne en 

दितीयमित्यादिभि्मानस इत्यन्तेशचतुभिः शोके दितीययन्त साध्यान्युपदिशति। 
aa feat ara’ । प्रोक्तेषु प्रथमयन्तप्रो क्षलोद्ादिषु तेष्वपि दरदभेव दरव्यम | og 

गते उच्वराशिभूतमेषस्धे आदित्ये tanta इत्यथः । तत्रापि उकाले प्ूजयेदेवीं 
नित्यपूजाक्रमत इति शेषः । maar दिनादितः। उक्तानि वश्यादोनि। 
विलिख्य दितीयं aa’ तवापि इदमेव द्रव्यं स्य,शन् यन्तं । नित्याविव्यां ज्वाला- 
मालिनोविद्यां । तदासिताम्बुभि; यन्चोषितजलेः। पाकजातं अन्नादि । उक्तदिनम्- 
श्रत्यन्तसंयोगे fain प्राग्वदिनानि | तिविधरदौषव्रयानुबन्धात्। मूत्रपालीति 

तत्राकारभेहवारिको रोगविशेषः । सखस्य मानसः श्राधिराहित्यात् ॥५९॥ 

ढतोयमिल्यादिना विनश्यतोत्यन्तेन Massa ठतोययन्तप्रयोगेण तै रिनिग्रह- 

qufenfa | तत्र ठतोयं aa’ aa फलकायामित्यये; । तत्न यन्तुखननप्रदेशे | 

प्रकेदिनादिभिः। तत् यन्त' । सलिले न जलाशये विनश्यति तदा दाडच्वरेण 
रिषुरित्यधः ॥ ६१॥ 

१। मूबघाता 



get मनोरमाख्यटोकासहिते तन्त्रराज | 

aga रोचनापद़ैरालिख्योक्तप्रपूजनात् | 
प्राप्रोति विजयं प्रोक्तेष्वखिलेषु सुनिश्चितम् ॥६२॥ 

वादेषु दिविध युते ग्रहष्वन्येषु सवतः | 
सर्वदा जयिनः स्वे HAT तस्य वैभवात् ॥६३॥ 
पञ्चमं Fea: कत्वा तव ततपूजनादिनैः | 

वशे भवन्ति मनुजा दन्तिनो वाजिनः स्ियः ॥६४॥ 
us हरिद्रयालिख्य कटे नामसंयुतम् | 

मन्दो स्थापयेत् क्रापि सुवडइन्तिष्टकापुटे ॥६५॥ 

शचोर्जिह्वां गतिं शेषं दिव्यं राज्ञां aqaaa | 
वादेच्छां सकलच्चान्यदनिष्टं स्तम्भयेट् घ्र वम् ॥६६॥ 

सप्तमं चन्दनेरिन्दुमिलितेरालिखेत्तथा | 
तवार्चयेत्रिलशस्तां सन्ध्यासु भवने निजे ॥६७॥ 

चतुर्थमित्यादिना वैमवादिव्यन्तेन ada चतुथंयन्तप्रयोगणए garfey 
जयमुपदिशति। तत चतुथ यन्तं । उक्तप्रपूजनादिः्युक्तिरधिकरणसपरिवार- 
देवतादिवससंख्याविषया | तत्राधिकरणदो नि प्रथमयन्तप्रोक्तानोति सम्प्रदायः | 

way वच्छमाणेषु वादादिष॒ weg पणवन्धेषु । एतस्य पूजितस्य gare ॥६२॥ 

पञ्चमेत्यादिना Waa पञ्चमयन्तप्रथोगेण म्या दिवण्यसुपदिशति । aa तत्र 

यन्ते अधिकरण्णदोनि प्राग्बत् aq प्रूजनात्रिवयक्रमतः | दिनै; प्राग्वत् ॥ ६8 ॥ 
षष्ठमित्यादिना घ्रुवमित्यन्तेन sista षष्ठयन्त्प्रयोगण शतुस्तभ्भनसुप- 

दिशति । तत्र od aq नामसंयुतम् एतत् सब्बैयन्रसाधारणं । asta wat 
कृक्लाराशिख्िते तत्रापि तदुचकाल इति सम्प्रदायः । सुब विष्टकापुटे soar 

यन्तुसत्रिवेशानुकूपं wi तदिष्टकोत्रेधार्दखातमानं कत्वा इष्टकान्तरेण 
सन्ता वेितया सुवदया टदृतरमावबमिल्र्थः। fear समु्यमम् ॥ ६६ ॥ 

सप्तममित्यादिना शक्तय इत्यन्तेन श्लोकदयेन ससमयन्तुप्रयोगीण लच्छी प्राि- 



zon पटले ] यन्तप्रयोगादि कथनम् | २६९ 

तदिनैरिन्दिरा तस्य सर्वलोकातिशायिनो | 

भवत्येव महेशानि विचिवा यन्वशक्तयः ॥६८॥ 

अष्टमन्त्रगुर्ोदेरालिखेत् फलकापुटे | 
ws at तव तां Sar qaqa’ गते दिने ॥६९॥ 

तदुचकाले सुरभिप्रसूनेरर्चयेत्तथा | 
वासांसि च विचिताणि भूषणान्यप्यवाप्र यात् ॥७०॥ 
सगखेदेस्तु नवममालिख्याभ्यच्यं तव ताम् | 
तदालिप्तो asic यव Haft जनसंसदि noel 
aa तं गुरुवद् वा वश्याः स्यु्वनिता यदि | 
तदिष्टसाधिका यावच्जीवमस्यानुभावतः yor 

विलिखेदशमं Mase: सर्वस्तयेकशः। 
यद्यत्तरीरितं सवै कार्यमेतत् सुसाधयेत् joan 

सुपदिश्ति। aa सप्तमं aay । तथा प्रागुक्ताधिकरणपूजाक्रमत इत्यर्थः । तवर 

यन्तु at देवौ afer: प्रागुक्तदिनादिभिः । महेणानोति देवोसम्बुदिः ॥ ६८ ॥ 

अष्टममित्यादिना अवाप्र यादित्यन्तेन श्लोकदयेनाटमयन्त्प्रयोगीण वासो- 
भूषणावापिमुपदिशति । तत्र अष्टमं यन्तम् । अगुरुकतोदेः अरगुरुपङ्ैः । तत्र यन्तु 
गरादुच्वं गते ठदहस्मती RATT | तदुचचकाले तद्राशौ नभोमध्य' गमे! एवमर्का- 
दोनामप्युक्तः कालः । तथा नित्यक्रमतः ॥ ७० ॥ 

सगखेदेरित्यादिनानुभावत इत्यन्तेन श्लोकदयेम नवमयन्त॒प्रयोगेण लोक- 
स्वरोवश्य सिद्धिमुपदिश्ति। तत्र॒ नवमं यन्तुमालिख्य प्रागुक्ताधिकरणेषु अभयं 

निल्यक्रमतः तां ज्वालामालिनी । तदालिपो व्रजेत् पृजान्ते तद्यन्तु' माल्जयित्वा 

तन्भगस््रेदालिपः। सवे तत्रस्था जनाः । तं साधकं वनिता यदि साध्या। अस्य 

प्रयोगस्य ॥ ७२ ॥ 

विलिखेदित्यादिना Waa दशमयन्ते ण ॒प्रागुक्तनवमयन्त्वाच्यफलान्यनेन 

ald प्रयोगादिकसुपदिशति | तच dae सरवै: प्रथमयन्तुप्रोक्तकुचन्दनादिभि- 



२७० मनोरमाख्यटीकासहित aaa | 

Tay दशसु प्रोक्रद्रव्येरालिष्ट तेषु तु । 
संस्थाप्य कुम्भं विधिना जपित्वोग्रे a2 तदा ॥७४॥ 

अभिषिञ्चेत्तट्ग्रहस्य दोषस्थानगतं फलम् | 

न भवच्च भवेदेवं वश्यो waa: ॥७५॥ 

तथा asa aay होममन्वाज्यपायसेः | 
निकेच्च प्रणम्याच्यं द दयाच्छिवत्मवाप्र् यात् ॥७६॥ 

तत्तदृग्रहार्तिष् क्षिप्र ते ग्रहासन्प्रभावतः। 
एकादशस्यफलदा निव्यशो यजनादपि ॥७७॥ 

सुवं रजते वा तट्यन्वे ष्वन्यतमं शिवे | 

विलिख्याभ्यचा तदियाविदे दब्यात् सुपूजितम् ॥७८॥ 

नैवमयन्तप्रक्खटगसूेदान्तैनैवभिद्रवयेः समेतैरिव्यधः । एकशः विकल्या्थैः TH 
नैकेन वा। तैनेवभिर्यन्तः। सवेमध्यं नामाक्तरविन्यासमेदतः । एतदशमं 

यन्तम् ॥ ७२ ॥ 

Wafaanfen ated इत्यन्तेन श्ञोकदयेन प्रोक्तेषु दशसु यन्तृ घु अभिषेक- 

विधानाद् ग्रहदोषश्णान्तिमुपदि एति । तत्र दशसु थन्त् ष्विति शेषः । विधिना अष्ट- 

विंश्त॒कलामिथुनाचेनादिपुरःसरं । जपित्वा विद्यां । उग्रे प्रतिकूले । तद्ग्रहस्य 

aud: एवं waged fae: | एतदु भवति प्रोक्तेषु दशस यन्तं षु प्रागुक्तक्रमात् 

तत्तदृग्रहे प्राप्तं यन्तं तन्तदुगरदप्राविकूल्यप्रोक्क्र माभिषेकात्तत्तद् ग्रहप्रातिकूल्य 

श्ान्तिरिति ॥ ७५ ॥ 

तथेत्यादिना भ्रपोलयन्तेन Magia प्रोक्तेषु यन्तु षु प्रागुक्तक्रमतो नवग्रहणं 
प्रातिक्ुल्य शान्तिकरं पूजनसुपदिशति । aa aga प्रतिकूलग्रहोच । cays प्रति- 
कूल ग्रहपूजां | adel चकारेण पायसेरित्याकष्यते । ते प्रतिकूलाः नित्यशो यजना- 
दपि कालयजनमन्तरेणापि । एतदुक्तं भवति प्रोक्तेषु दशसु यन्तृ षु तत्तदुग्रहस्य 

प्रागुक्तक्रमप्रारे यन्तुं तत्ततुकेवलप्रतिङूलग्रहोचकाले तत्कालमन्तरेण नित्य शस्तद्- 

ग्रहपूजनेन देवोपूजामन्तरेण तत्तत्राममन्तु; अत्राज्यपायतैर्ोमेन च तन्निवेदये- 
ना््यैपुरःसरेण च ATTA: प्रोताः सद्यः अनुकूला भवन्तीति ॥ ७७ ॥ 

सुव्ेल्यादिभिविंधानत इत्यन्ते स्िभिः रोके्न्त्राङ्कतसुवण्पटादिदानेन तत् 



om पटले ] यन्नप्रयो गादिकथनम् | २७१ 

षोड़श द्वादश नव षट् विनिष्कप्रकल्पितम् | 

नित्यार्चकस्य नित्यानामेकां पूजयितु' तु वा ॥७९॥ 

are गन्धादिनार्चातं प्रणम्य ग्रहविग्रइम् | 

पञ्चिमासमुखमासौनं cal प्रोक्तविधानतः ॥८०॥ 
विद्याजप्ताम्बपानेन बहते कुक्लिगोऽनलः | 
ya च जटरस्यश॑जपाटपि सुनिश्चितम् ॥८१॥ 
मेषादिराशिगे भानौ wey, दादशखपि | 
प्रोक्तं घ्, दशयने ष, प्रत्येकञ्च चरिवासरम् ॥८२॥ 
पृजयेदेवौमब्द न धनधान्यण्हादिभिः | 

aval जवति चिरमरोगः सुमना मुवि ican 

फलावािसुपदिशति । aa aged घु दशखिति शेषः । अन्यतमं तत्तद्गृदप्राप्त 

sare विद्याविदे तदिद्याविदे च््वालामालिनोविव्याविद | सुपूजितं यन्तु' षोडश 
दादशोत्तरहोनमानमशक्तविषयम् | एकां पूजयितुः षोडशनित्यासु बा विकल्पे । 

दव्यादिति दिरक्तिः प्रस्तारविस्तारा्थत्वाददोषः। पञ्चिमासुखं गृहरूपत्वात् । 
aa विद्छाविदे asso) एतदुक्तं भवति प्रोक्तयन्तु घु॒तत्तद्ग् प्रासं यन्तर 
Taare सुवर्णीदिपदे fants तद्यन्तह्कित' सुवणेपड' विदय पूजित' च्ज्वाला- 

मालिनोनित्याविद्धयाविदं वा षोडशनित्याविदं वा एताख्वन्यतमनित्याविटं वा 

पञिमाभिस्खं amt विलिखिते तद्यन्तु संस्थाप्य गन्धादिभिस्तदिदाभिस्तदुगृह- 

रूपं ध्यात्वाभव्य तस्मै ददादिति ॥ ८०॥ 

विव्येत्यादिना श्लोकेन जटराग्निषुपरपायमुपदिशति । aa विदा sata 
पानेन जालामालिन्याः । तत्र जपसंख्या अ ्टोत्तर्तम् ॥ ८१ ॥ 

मेषादोत्यादिना भुबोत्यन्तेन Rasta May दशसु aay एकस्मिन्ेकस्मिन् 

यन्तं विवासरं क्रमात् दादशसु मासेषु भास्करादिदेवताच्वनादवाप्यानि फला- 

न्युपदिशति। aa भेषादिराशिगे भानावि्युक्तया चैत्रमासमारभ्येति प्रत्येक 
चिविवासम् एकस्मिन् एकस्मिन् यन्तरं तिदिनमिव्यर्थः | एवं प्रतिमासभेकात्ति- 
भवति । पूजयेत् भास्करसदहितां देवीं । ततर भास्करा werd प्राग्वदिति ॥८३॥ 



BOR मनोरमाख्यटोकासदहिते तन्तराजे । 

TEIN यो ग्रहस्ति्टलेको दी वहवोऽथवा | 
तदिनेषु तदुचेष्. AAT च तदर्चनात् ॥८४॥ 

तत्तद्ग्रहाः सुसंप्रीताः पालयन्तानिश्च तम् | 

तथा तप॑ण्डोमाभां जपदानादिनापि वा ॥८५॥ 
नवसखपि च यन्त ष्. नवग्रहसमयबतः | 

तत्तत् att विलिष्यान्तः yates ASA ॥८६॥ 
रिपुनामयुतान्युक्तान्यालिख्य रविचन्द्रयोः | 

उपरागे समे भूमी दिनशो जयमाप्र युः ॥८७॥ 

बियाक्षरीषधानान्त प्रलये कं कर्षमर्मितम् | 
भाण्डे नवै पञ्चगव्यं खारिमाणे परचेच्च तत् ॥८८॥ 

यद्राणविल्यादिना अपि Gada Bassa तेषु यन्ते षु सर्वग्रहसमाराधनात् 

फलसुपदिशति | तत्र अधवा विकल्प दिनेषु तत्तद्राशितत्तषटुग्र हावसख्ानदिनेषु 

तत्तदारेष्वित्य्थः | aay कालेषु प्रागुक्तेषु । तद चेनात् तत्तद्यन्तेषु तत्तदुगरहैः 
wa देवताचैनात्। अस्मिन् प्रकरणे सव्यैग्रहार्चनेषु Bataan सादं पूजनम् । 
तम् उपासका जपदानादिना पूर्वोक्क्रमतः | दानं सुवणपटरस्य यन्तद्धितस्य ॥८५॥ 

नवखित्यादिना org युरि्यन्तेन Maeda प्रोक्तेषु दितोयादिनवयन्तु षु प्राग्- 
वद्गृहपूजया शतुमहई॑नसुपदिशति | तत्र तत्तत् कोभं विलिस्यान्तः साध्यस्य शत्रोः 

प्रतिकूलं गुहं कणिंकास्थाने देवदत्तम् आदित्यः चोभयवत्वव्यादि । वैरिमदेनप्रयोगी 
उपराग ग्रहणे रविचन्द्रयोरित्यन्वयः | AA: शत्रवः ॥८७॥ 

विद्रेव्यादिभिविं भच््रकमित्यन्तेः पञ्चभिः ae: सन्धविव्याक्रौषधभस्म- 
साघनतदिनियोगादिकमुपदिशति । aa कषे निष्कत्रयम् एतन्मानमपुनरुक्तानां 

विदयाक्तरोषधानां पुनरुक्षानान्तु प्रागवत्तदाप्संख्यागुणिताः । भाण्डे नवे तत् ओषधं 

विद्यया संस्छते तन्म लवि यया dat agetfad भार्डोदरोलिते ast इला 

सदहस्वारादषोन' । aa भस्मनि । aa भस्मगरै यन्त । देवीं at तथा नित्या- 
क्रमतः श्रचेयेत् । तद्भस्म सर्वाभिः पोडशनित्याभिः । ages भस्माधिष्ठिते। 
MAGS: WAH: | एतदुक्तं भवति नवे भाण्ड खारिमाणं पञ्चगव्यं 

सवे समांशं तत्तदुपास्यमन्तूविव्यादिमिरनिक्तिप्य aa सन्धमन्तुविद्या gece 

atau तत्तहिद्याजपतहिन' प्रेकप्रननो निक्तिय anata dat ast 



२०२ पटले ] जटराग्निह्ठदिप्रयोगकथनम् | २७२ 

विद्यया संस्कुते ast ततस्तदुदरोष्यते | 
Baa विद्यया इत्वा तद्धस््ादाय तव बे cen 
यन्ाणि दश निष्याय तव eat यजेत्तथा | 

ततस्तद्स्् daa निदध्याहिनशोऽर्च॑येत् ॥९०॥ 
ages सवैरक्चाक्तत् सर्वाभिरपि साधयेत् | 
गद चोरग्रहारिष्टक्गेशा A AT AST ॥९१॥ 
नित्यशो धारणं 22 श्रो करटादोरविलेपनम् | 

भक्षणं सर्वछलत्यादि दुरिताति विभञ्जकम् ॥९२॥ 
वह्यचरेषु दशसु व्यञ्चनेः सप्तभिः पृथक् | 
खरवयं क्रमाद् युञ्खात्तेन तान्येकविंशतिः veal 
विकोणदयमालिख्य बाद्याभ्यन्तरयोगतः । 

aera Tey विधाय तु Nes 

दृ पिहितभार्डसुखं wa ततस्तद्नाण्डोदरपोक्ते ast तत्तदिवयया सहस्रवारा- 
eet इत्वा पञ्चात्तघस्मादाय तदनु अस्छृष्टभूतलमाकाश एव गोमयं wear 

तेन are विलो पिर्डोक्षत्य संशोष्य सकरोषं दग्ध्वा पश्चात्ततरोषधसदहितं पिर्ड- 
भस्मादाय पटलोडिते afte दश्यन्तुणि fare अन्यासां तत्तत्रिल्य- 
सपयायन्तुणि fra तत्र॒ तत्तहेवतामावाद्य॒नित्यक्रमतोऽभ्य्य सहस्रवारं 
Sa तद्म समुद्गके निधाय प्रतिदिन तत्तहिव्यया पुष्याच्ञलिं विधाय प्रोक्विधा- 

नतः प्रोक्तफलसिदिरिति ver 

वज्भयक्तरषित्यादिभिरितोत्यन्तैरषटमिः श्चोकैः पञ्चमूतप्रोक्ाम्ने याक्लरदशक- 
स्यान्योन्यमेलितजनितसंख्याच्रेरेकविं शतियन्तूएि तेजंठरागनिहठदवप्रयोगादिक- ' 
सुपदिश्ति। aaasraty पञ्चभूताक्तराणं मध्यं इत्यर्थः । तानि ईकारादि- 

चकारान्तानि दश । सप्तभिः आदिगतखर त्रयरहितैः खकारादिवगंहितीयरेफक्ला- 
at | waa प्रति व्यज्ञनं । aad इ ई इति तदादिभूतमच्रतरयं । तानि 
सखरत्रयसहितानि santa agnf यथा fe खो खे इत्यादोनि चिं 
al & इत्यन्तानि । तदन्तः ति कोणद्यान्तः । avert सदह इति शेषः सध्यादोना- 

& 



२७४ मनोरमाख्यटोकासदहित तन्तराजे | 

नाम्नां विलिखेन्प्ध्ये षट्कोणेषु च षट् क्रमात् | 
विलिखेदग्मारभा प्रादक्षिण्येन पार्वति ॥९५॥ 
विकोणान्तरतो लिख्य चतुटंश तथा क्रमात् । 
शिष्टे साध्याच्चरन्लग्र लित् परञ्चद शखपि ween 

क्रमेण मध्ये त्वन्येषां निवैशादेकविं शति | 

भवन्ति यन्वाणि तथा तैः कुच्य ग्निः प्रवर्तते ॥९७॥ 
विकोणाकारक्षे we तामे तानि विलिख्य वे । 
स्पृशन् विदां जपेलक्त' तद्गंक्ततसम्पुटम् Neri 

fafa wea’ fa coat स्वरत्रययुक्ेषु एक विंशतिसंख्येषु अरागनेयव्यच्ना- 

चरेषु we | क्रमात् एकस्मिन्रेकस्मित्रेकंकक्रमात् | oat सम्बुद्धिः । चतु- 
दंश तथा क्रमात् खस्य वामपाश्' wus agiasaa पञ्चक' efron 

ऊङ्काद्धरान्तं पञ्चकमग्रे दकिणादिवामान्तच्चतुष्टयं तदन्ते पञ्चदश्मखामे साध - 

कादित्रयं वा (च) लिखेत्। पञ्चदश्खपि विं शतियन्तु षु पञ्चटशख्धानेष्वित्यथेः | 
शरन्येषां हितीयादोनामक्तराणां | तैरेकविंशतिभिः। तिकोणकारके पट कुच्यग्नि- 
वदेनप्रयोगाथैभेक वि शतियोग्याधिकरणरूपे इत्यथैः । तानि यन्ताणि । arta 
सम्पुटं प्रागुक्ञैकविंशत्यक्तराणि विद्याया seagate योजयित्वा 
जपेदित्य्ैः | तद्यन्तुपटं जपपूजितं उज्ञरूपया विद्यया | पाकः प्राग्बदन्नादिभिभवति 
प्रदोधिरित्यवान्वयः | प्रागजन्माघच्छयेण परवजन्मपापनाश्णात् अभिषेकादिक्षतात्। 
जायते प्रदोपि्जाीयते इति निगमनरूपं । नित्यानामिव्युक्तवा एष प्रयोगः सन्यैसाधा- 
रण इत्यथः | इति प्रोक्ता इति शेषः | एकविं शतियन्तृविरचनाप्रयोगक्रमो यथा पञ्च- 
-भूताक्तरेषु वद्क्राणि चन्योन्यसम््रो लनजनितेकविंतिसंख्यानि | प्रोक्तरूपाण्य- 
राणि विकोणकारके ace वाद्याभवन्तरयोगात् समतिरेखं तिकोणषयं 

प्रागग्रमालिख्य तदन्तद ्तमन्त्ग ततिकोणरेखात्रयस््टास्छृष्टं विधाय तदन्तः 
प्रागुक्तमानेन षट कोणं विधाय aa लिखेत् यथा सबेमध्ये Ararat मामगभं समा- 

लिख्य तददहिः षटसु कोणेषु श्रग्रादिप्राद्तिख्येन षडकराण्यालिख्य तदष्िख्छिकोण 



ron ष्टके ] जठरा ग्निहदिप्रयोगकथनम् | २७५ 

सतोयभाण्डे दिनशो नि्तिपेच्जपपूजितम् | 

तत्तोयेनान्नपाकाभिषैकतो भवति घ्र वम् NEA 

प्रदौपिजज॑ठरागेसतु प्रागजन््राघक्तयेन वै । 
जायते परमेशानि नित्यानां वेभवादिति ॥१००॥ 

Tara व्याप्तिरिति सम्यक् समोरिता । 

sear निष्फालनाचित्ते तत्त खात्पसात् क्तम् | १०१॥ 

दरति षोड़शनित्यातन्ते श्रौकादिमते 
विंशतिपटलम् | 

इयान्सरालवोष्यां खस्य वामपा््वाघोभागमारभा तदह भागान्तपञ्चवां दक्षिण 

unig भागादितदघोभागान्तपञच्चकं अगु दकिण्पार््वादि वामपा््वन्तं चतुष्टयं 

तत्र तदन्ये पञ्चदशमस्थाने साध्या्तरम् । एवं साध्याकरान्तानि शिष्टानि चतु- 

दे णत्तराण्यालिख्य एवं सम्भूयै कविं शत्यक्षराणि लिखेत्। एतत् प्रथमं यन्तुम् । 
afaaa यन्त सवैमध्ये हितोयादोनां विंश्णक्तराणां निषेशादितरेषां मध्ये मध्य- 
लिखितात्षरोपरितनादोनां तत्तत्पूर्वपूर्वाचतरान्तानां विंशत्यत्तराणां वहिः प्रागुक्त 
क्रमनिषेशनाच पूर्वोक्तेन यन्ते ण सार्ब॑भेकविं शतियन्ताणि सम्भवन्ति । एष्वन्धतमं 
यन्तु विद्यया तद्वणेपुटितया सप्राणप्रतिष्ट' लक्तवारजसपूजितं दिनशः शतवाराद- 

am fran तदणपुटितयाभिजप्पूजितं तोयभार्डे निक्षिप्य asia: क्षताः 
पानपाकाभिषेकाः अरस्य चिरन्तनपापानि नाशयित्वा जटराग्निदिकराणि 

भवन्तोति ॥१००॥ 

इति ओषोडशनित्यातन्ते षु योकादिमताख्यस्य परिपूणस्य तन्तस्य प्रपञ्चसार- 
सिंहराजप्रकाशाभिधानेन सुभगानन्द्नाधेन विरचितायां मनोरमाख्यायां 

व्याख्यायां ज्चालामालिनो-नित्याविद्याविधानप्रकाशनपरं 

विंशतितमं पटलं परिपूणंपराखष्टम् ॥२०॥ 

गरन्यसंख्याः--यन्ताणि विंशे पटले इातिंशद्व्याक्रिया कता | 

अध्य्पादरहिनं विश्तं ग्रन्थसंख्यया ॥ 



एकविं शपटलम् | 

अथ पोडशनित्यासु या चिवा atest शिवै। 

प्रोक्ता तत्कल्यमधुना ण सर्वाैसििदम् ॥ १ ॥ 
विद्या प्रागेव कथिता तदङ्न्याससंयुतम् | 

ध्यानं शक्तौ पूजनञ्च साधनं तत्फलानि च ॥ २ ॥ 

होमतपैणयन्तार्चाभावनाः कथयामि ते । 
उपायैः पञ्चभिस्तेस्तेः साधयेदखिलेश्छितम् ॥ ३ ॥ 

विदयादयवायुना कु्यादीघैखरयुजा क्रमात् | 
षडङ्गानि यथापूव alent विया न्यसेत् ॥ 8 ॥ 

पूर्वस्मिन् विंशे पटले पञ्चदश्या ज्वालामालिनोनित्याविद्याया विधानमुप- 
दिश्यानन्तरं षोडश्याचित्रानिल्याविद्याया विधानसुपदिश्ति रथ षोडशेत्यादिना 

श्रग्रणोरित्यन्तेन स्लोकशतरूपैरौकविंशेन udal da श्रथ पषोड़शेत्या- 

दिभिरोषितमिव्यन्तेस्िभिः ata: पटलार्थानुपदिशति । aa शिषै इति 
सम्बुदिः । ae तदिधानं । प्रागेव टतोयपटले । शक्तो; arate: | साधनं 
पुरश्चरणं । तत्फलानि सिद्टवियस्य फलानि । रएतेरकीमादिभिः॥ २॥ 

विद्येत्यादिना श्लोकेन षडढ्न्यासोपदेशं माटकान्यासातिदेश्च करोति । 

aa विद्याद्यवायुना विद्यादिभूतचकारेण । दीर्धखरयुजा प्राग्बत्। चौ at 
इत्यादिरूपेण | यथापूव्यैम् एतत् काकाक्िवत् अर्थवशात् पूर्वापर्योरन्वेति तेन 

qaaraa जाते सहितं न्यसेदित्यथंः परतान्वथे तत्तत् स्थानेषु प्रागुक्तेषु 
न्यसेचेत्यर्थः। विद्या प्रागुक्तन्धासक्रमातिदेशेनेकैकेनात्तरेणन्ते युतामिति 

शेषः। न्धरेत् कुलसुन्दरोपटलोक्क्रमादिव्य्थः ॥ ४ | 



AN ee चितानित्याध्यानकथनम् | ३७७ 

उदयदादियविम्बाभां नवरल्रविभूषिताम् | 

नवरतलकिरौटाञ्च चितपद्मंशुकोल्न्, लाम् ॥ ५ ॥ 
चतुर्भुजां विनयनां शुचिस्मितलसन्मुखौम् | 
सर्वानन्दमथोः नित्यां समस्ते्छितदायिनौम् ॥ ६ ॥ 

Aqua YS: TTA वरदाभय | 
दधानां मङ्गलापद्मकणिकानवयोनिगाम् ॥ ७ ॥ 

तच्छक्तिभिस्तु aaa aad नमौरितम् | 
नवयोनावष्टवगेयुता ब्राह्मयादिका AHA ॥ ८ ॥ 

उदमदिल्यादिभिनेवयोनिगामित्यन्तैस्िभिः श्लोकः सविरेषनित्यसपयामण्डला 
तिदेशगभं देव्या नित्यसपय्याध्यानसुपदि शति । aa चितपर्ह शकोञ्न्वलां faa- 

पं कपशेधानामिव्यथैः । सर्वानन्दमयीं ्रानन्दरूपविग्रहवतीं। चतुर्भुजा- 
मिति पुनरक्तिगायुधधारणप्रस्तावा्थत्वादभु्रपगन्तव्या । अत्रायुधक्रम wetfear- 

मदक्तिणक्रमेण । मद्लापद्मकणिंकानवयोनिगां सव्यैमङ्गलानित्यानित्यपूजा- 

चक्रादस्याधिक्य' कणिकामध्यगतनवयोन्येव । एतदुक्तं भवति aatat 
चतुरदारसदहित' चतुरसखरदयं तदन्तः दातिंण्लं ust तदन्त षोडशदलं पद्यं 

तदन्तरषटदलं ust ततृकणिकायां नवयोनिं प्रोक्तमानेन कुयादिति ॥ ७ ॥ 
तच्छक्तिभिरित्यादिना अन्तिके इत्यन्तेन श्लोकदयेन देव्या नित्यस्षपयाक्रमं 

षडावरणमुपदिशति। aa तच्छक्तिभिः सब्बैमङ्गलावरणचतुषटयशक्तिभिः | 

तथेव १ अभ्यन्तराद् वाद्यनिगेमनक्रमेणाष्टवगेयुताः अकचटतपयशादिवर्गाष्ट- 
aya | तेन ब्राह्मयादौनां दिरच॑नमायातं | परितः मध्यत्रिकोणादहिरित्य्थः | 
aguas दक्तिणाधरभुजादि वामाघरभुजान्तं प्रादच्तिख्ठेनेत्यथेः । एतदुक्तं 

भवति पूर्वोक्तसव्येमध्यकणिकागतनवयो निमध्यविशिष्टे सन्पैमङ्गलानित्यपूजाचक्त 
aqua वित्ानित्यामावा्ोपचारेरभ्यचच ततणृ्भागे प्रागुक्तान्तराे 
नवनाथपंत्तं प्राग्बत्तुविक्रमतोऽभगच्ये सव्मैमध्ययोनि कोणेषु तदिच्छान्नानक्रिया 
शक्तोस्तददिदेव्यास्तत्तडुजान्तिके दक्विणधरादि वामाधरान्त' प्रादच्तिर्यात्त- 
दायुधान्यभ्यच्यं तदहिरष्टसु arty अ्रग्रादिप्रादच्तिश्छेन वर्गोपिता ब्राह्म्ादीर- 

qi तथैवं। 



Rot मनोरमास्यटोकासहिते तन्तराजे । 

इच्छाज्ञानत्रियाशतौ रच येन््ध्यकोगतः | 
Baty परितो १ देव्याः पूजयेत्तद्ध_जान्तिक्षे ven 
सर्वासामपि निलयानां नाथान् देव्यास्तु पञ्चे | 

पूजयेत्त्तदाकारांस्तत्तन्मन्ेयधाविधि ॥ १० ॥ 
गुरुमण्डलपूजाटि साधारणसुदौरितम् | 

सर्वासामपि निलयानां वदादयासख्न्दजा इमाः ॥ ११ ॥ 

साधनञ्च तथा प्रोक्तं तदाङ्गहवनन्तथा | 

एवं संसाधिता विद्या विनियोगाय कल्पते ॥ १२ ॥ 

wey तददहिस्तददष्टपतेषु सव्धमद्गलापटलोक्ला भद्राव्य्ट शत्तीरभयार्च्य तददहिस्तहत् 

षोडशपत्रेषु ततोक्ताः Waren: २ deur तद दहिस्तददातिं णदलेषु ३ 
तत्रक्ञाः कामिन्यादिदाविंशच्छक्तोः समभगव्य॑तददिश्वतुर खे प्राग्वत्ततरोक्ताः 
पञ्चिमदाराद्राह्मयादौः पूव्वदारादिन्द्रादिका आग्नेयाद ४ नन्तादिकाश्च पूजये- 

दिति । तत्र वलिदयं पूजासमाध्यादि प्राग्वत् ॥ ९ ॥ 

सव्धासामिल्यादिना इमा इत्यन्तेन Rada सर्वासां नित्यानां साधारणं 

नवनाथार्च॑नोपदेशं तत्तन्मण्डलादिषु प्रतिपन्वै तद्च॑नातिदेशं च कारोति । तत 

तन्तदाकारान्मध्यमध्यटेवीसदटशरूपादि कान् । तत्तन्न्वेः [ ऽवि] द्वितीयपटलोक्तै; । 

यथाविधि तितिक्रमपंक्तितः। ्राद्यास्यन्दजाः seat: ललितायाः खेच्छोल्लास- 
रूपत्वात् आसां सव्यैगुरुमण्डल सपयादिकं तत् समानमेवैत्यथः ॥ ११॥ 

साधनमित्यादिना aaa पुरश्चरणसुपदिश्ति। aa तथा am ललि- 

ताया; । तद्वनं साधनाङ्गो होमः । तथा प्राग्वत्तेनाक्षरत्रिलक्तं saga 

दादशलत्तं जपं दर्णाणमन्राज्यादिभिर्हौमच्च कुर्व्यादित्यथैः ॥ १२॥ 

१। पुरत इतिवा पाठः। २। कलाया; 1 

al तद्वातिवद्रीषु | ४ । श्राग्ेयायनन्ता। 



२१ पटले काम्यदहोमकथनम् | २७८ 

काम्यहोमविधिं वच्य शण सर्वां दायकम् | 
येनातिमन्दभाग्योऽपि Mary भोक्ता सुखौ भवेत् ॥ १३ ॥ 

मधुरवरयसं सिकतेररेरम्बजेः धियम् | 
प्राप्रोति मण्डलाद्धोमात् सितेस्तेश्च महायशः ॥ १४ ॥ 

ची द्राकतैरुत्पलेरक्त् बनात् प्रोक्तकालतः | 
सुवं समवाप्रोति निधिं १ वाच सुधान्तुवा॥ १५॥ 

ata: ASAT प्रोक्तकालमवाप्रुयात् | 
धान्यानि विविघान्याशु सुभगः स भवेन्नरः ॥ १६ ॥ 

आज्याक्तरत्यलेर्ामादाच्छितं समवाप्र यात् | 
तदक्तैरपि कल्वारेहं वनाद्राजवल्ञभः ॥ १७ | 

TANG स्तिखादुयुक्तैसत्कालहोमतः | 
चतुर्विधन्तु पाण्ड्यं भवल्येव न संशयः Wee ॥ 
लाजैस्विमधरोपेतैस्तरकालहवनेन वे | 
कन्यकां लभते TAT समस्तगुणसंयुताम् ॥ १६ ॥ 

नालिक्षेलफलक्लोदं ससितं सगुडन्तु वा | 

Bieta जहयात्तद्रदयलाइनटोपमः ॥ Re ॥ 

काम्यदहोममित्यादिभिञ्चेतन इत्यन्तैः सप्तदशभिः; staal होमद्व्येस्ति- 

शत्संख्यान् मङ्गलरूपान् होमविधोनुपदिश्ति । तत्र येन विधिना । तैरम्बजैरुत् 
पलैः । रकैरककुमुदे रित्यर्थः । कौरवैः सितेरिति शेषः । रत्पलैर्नीलोत्पलैः | 
तदक्तराज्याक्तैचतुरविधं प्राग्वहादित्रकवित्ववक्घुलन्नाटत्वतः। लभते Tale: 
यल्नादिति पदच्छेदः | ससित खण्ड शकंरामिलित' | वा विकल्पे । तददिति 
च विकल्पार्थे तथैव धनदोपम इत्यधेः । तदत् प्राग्बदब्राज्यतिलतण्डुलसर्वारुण- 
पुष्यवन्धूकपुष्यहोमादनदोपमो भवतोत्यथेः । सितरक्तैः पष्य; । गुड़ च्याः प्रागव- 

१। fate 



२८० मनोरमाक्यटोकासदहित तन्वराजे | 

तथेवा्नाज्यहोमेन सतण्डुलतिलेरमि | 
प्रसूनैररुगेस्तदत्तथा TARTS: ॥ २१ ॥ 
सितैः प्रसूनेर्वाक् सिदिं हवनात् समवाप यात् | 
सितरक्तस्तु मिलितेरायुरारोग्यमाप्र् यात् ॥ २२॥ 

ूर्वाविकैस्तिमष्वक्तैहेवनात्त् जयेट् गदान् | 
तथा गुड़ च्या होमेन पायसेन तिलेन वा ॥ २३ ॥ 
श्रौखण्डपङ्कषै रमिलितेः शतपवकेः | 
हवनाच्छियमाप्रोति सा तदन्वयगा भवेत् ॥ २४ ॥ 

qed हिमतोयेनं पिष्टा कपु रसंयुतम् | 

तत्प्ह्मर्दितेर्होमात् कद्नारैविंकचेः शुमैः ॥ २५ ॥ 
राजकल्पः श्रिया भूयाच्जौषेदषंशतं भुवि । 
निःसपतो निरातङ्गो निरह॑न्दो निन्भलाशयः ॥ २६ ॥ 
इत्त काण्डस्य सकलेशहंवनादस्तमाप यात् । 
तयेव करवौरोल्यं ; Wate: fad: ॥ २७ ॥ 
ची द्राक्तैः UZAY हैवनादशयेदधूः | 
तथेव चम्पकर्हीमाद्र.पाजोवा TH नयेत् ॥ र८ ॥ 
सरूपवत्सासितगोः क्षौ राक्तसितहोमतः | 

लभतेऽनुपमां लच््ोमपि पापिष्ठचेतनः ॥ ze ॥ 

SHAAN चकारेण गदाच्नयेदित्याक्षष्यते | Thaw चन्दनं | शतपत्रकैः aaa 
गुरुमुखादवगन्तव्यं । aaa तदन्वयगा wat feawartata:) wit: 
घुणक्ततादिरहितं ; अखण्डितं : | निदनं न्दः निरुपमः | तथेव वस्माप्रयादित्यधैः | 
रूपाजोवाः Sar) सितहोमतः शक॑राद्ोमतः। पापिष्ठचेतनः अविषको 
तस्य AA SU MATA ॥ २९ ॥ 



२११ पटले काम्यदोमकथनम् | ३८१ 

सौवीराकैस्तु कार्मासवोजैस्तत्कालहोमतः | 
अद्ध न्दुक्ुण्डे नियत. विदिष्टा रिपरवोऽभ्निक्षे ॥ ३० ॥ 
अरिष्टपते(१)सदीजैस्तत्तेलाक्तैसतथा इतै; | 
सखल्युवोजनिंम्बतेलसिकीर्होमात्त॒ दन्तिनः ॥ २१ ॥ 
रागाक्तैसतुरगास्तदत्तत्यञ्चाङ्हते HAT | 
aaa aaasa: सर्वविनाशवान् ॥ ३२ ॥ 
करञ्चवीजैस्तत्सिकतौ्टीमादैरिविनाशनः | 
तथैवाचतर तपञ्चाङ्हवनादपि ॥ ३२ ॥ 
निम्बतेलासूतेरचटरूमवीजैस्त॒ होमतः | 
तदिने स्यादपस््मारो वैरो भवति निश्चितम् ॥ ३४ ॥ 

अरातेर्जन््रनच्चवत चश्च न गतैस्तले (र) | 
तद्योनिपिभितेसतश्च हवनं खतुगक्षद्विपोः ॥ २५ ॥ 
AMARA: सर्षमतेलाक्तैहंवनात्तथा | 
जायन्ते वेरिणः कु्ठरोगा Sefaara: ॥ ३६ ॥ 
aaa: सपेपेर्होमात्ते लाक्तेमध्यरावक्षे | 
TET गरः स्यादरातिसतदिनेभ्, वम् ॥ २७ ॥ 

सौवोरेत्यादिभिभुवमिल्न्तेरष्टभिः श्चोकनंवसंख्यं निग्रहदोमसुपदिशति | 
Aa श्रनदुकुण्डे THANG | तदीजैः अरिष्टवीजेः | तत्तैलाकतर्निम्बतं ars: ¡ तथा 
fafeut waited: । : तदद् यद्वत् दन्तिनः । तत्पञ्चाङ्गेः खल्युपचचाङ् | Tea 
निम्बतं लाक्तैः | सब्यैविनाशवान् सब्यैजन्तुविनाएकरः। तत्सि्र्निम्बते aa: | 

तदिनेम॑ण्डलादिभिः | तदुयोनिपिशितं ; शतुनक्वयोनिमांसेः । तेच नक्तकः 1 
यक्ताक्तवोजानि गुरसुखादवगन्तव्यानि । तेलाक्तेस्तिलसम्भवतेलार्तैः igor 

(x) अरिियन्वै 1 (२) नगतेतसै 1 



२८२ मनोरमाख्यटो कासहिते amas | 

एवं निग्रहहोमेष खर्ाये तथान्वहम् | 
fant: सम्प्राप्रसदिदीर्जपहोमादि कारयेत् ॥ ३८ ॥ 

सलयञ्धयेन वा तदत् प्रयोगस्ताभिरेव च | 
विद्याभिरन्यथा fag मन्वमप्याशु नाशयेत् ॥ se ॥ 

प्रागुक्तानान्तु कुर्व्वीत निग्रहं खस्य रोषतः | 

वित्ताशया वा न कदाप्याचरेदु.तिकामुकः ॥ ४० ॥ 
निलयक्गिन्नाविधौ प्रोकतैस्तपरोस्तानि साधयेत् | 
अनया विद्यया कश्माणशेषाणि महेष्वरि ॥ ४१ ॥ 

अथ यन्ताणि वच्छामि नानाभीष्टप्रदानि वै | 

यैः Weal सव्व'टा सव्व समौ हितमवाप्ुयुः ॥ ४२ ॥ 
खरयुक्तलिपिव्रातगभां विद्यां समालिखेत् | 
सव्व वोक्तेषु विधिवत् wag परमेष्वरि ॥ ४३ ॥ 

एवमित्यादिना नाश्येदिव्यन्तेन श्लोकहयेनाभिचारकत्तुः स्रक्ताविधान- 
क्रमसुपदिश्ति । aa fad: आत्मसमसुखटुःखेः । खल्यु्ञयेन चतुखिंएत्पटल- 
वच्यमाशेन । वा विकल्ये। अन्यथा खरक्तातिधानवैपरोत्येन ॥ ३८ ॥ 

प्रागुक्तेत्यादिना श्चोकेनाभिचारेणए गुणविधानसुपदिश्ति। aa प्रागुक्तानां 

त्रयोदश्पटल्े नवतितमादटिश्चोकत्योक्ञानाभेषत्य्थं;। आचरेतरिग्रहम् अभि- 

arora ततरोक्लानामित्यधै; ॥ ४० ॥ 
निवयक्तिनेल्यादिना श्लोकेन तपैणान्युपदिशति 1 तत्न तानि ततोक्तानि igen - 

J. अथ. यन्त्राणोत्यादिमिरविंचक्नणए इत्यनतैर्ाधिकैः seit: tafser 
{अद्ये माढकाविसराच्तरयोजनात् सच्रातेषु षटसप्तत्यधिकपञ्च शतसंख्येषु 

-रूपेष्वादितः षोडशाधिकचतुःणतसंख्यैस्तेः वर्गक्रमतः षदिंशतिविधानि यन्त्राखु- 
पदिशति ।. aa wa साधकाः | स्वरयुक्ललिपित्रातगभीं अरकारादि्तकारान्तानि 

षट्सप्त्यधिक-पञ्चशतान्यत्तराणि विद्याया आदौ एकमेकं योजयेत् । a 
ततसंख्यानि विद्यारूपाणि सम्भवन्तोत्यथं; । उक्तेषु वच्छमाणेषु । परम- 
श्वरोति देवो सम्बुदिः | aed इत्तदयं । तदहि; षटको णादि; | तन्तं त्ततयं । 



Re पटले यन्तविरचनकथनम् | RoR 

विकोशं aagmy षट॒कोशं तहयन्तथा । 
तद्हिः षड़.दलं पद्मं तत्तत्तयञ्च संलिखेत् ॥ ४४ ॥ 
sage लिखेत् साध्यं गभ मध्ये विधानतः | 
विकोेषु च षटकोणे षटुपवेषु समालिखेत् ॥ ४५ ॥ 
कूटान्यन्यानि चोक्तानि तव प्रञ्चदशान्यपि । 

अन्तवत्तान्तरदन्दु Yaris क्रियोचितान् ॥ ४६ ॥ 

विकोशेषु aa सर्वमध्यतिकोणतये इत्यथः, अन्यानि दितीयादोनि। 
aa पञ्चदशसु स्थानेषित्यथैः | अन्तवृत्तान्तरडन्दे कोणवाद्यहत्तदयवीष्यां I 
कोणवाद्यहत्तवोध्याञ्चत्यथैः | क्रियोचितान् स्तम्भनवश्यादिक्रियोचितान् पार्थिवः 
वणादोन् | तत्र लेखनक्रमः प्रतिवोधिकं दशदशक्रमात् , ससाध्यकश्चव्े खच अन्ते 
सदितमिति शेषः मायाविन्दुयुक्तं क्रमोत्क्रमात्। wage भवति 

vast विसज agai प्रतिलोमां meat सन्भैवाद्यन्तान्तरवोयोदये अन्त- 

quate अभितः समालिख्य प्रत्य्तरं॑विन्दुयुक्ञामनुलोमामेवं॒॑वहिरवी्या . 
मभितः समालिखेदिति। एवं षड णतिविधं । क्रमोत्क्रमात् वगेक्रमतः | 
सदिं शतियन्तविरचनाक्रमो यथा । इष्टप्रमाणश्चमात् दत्तं सम्पाद्य तदनन्तरे- - 

केकाङ्गलमानेन THE Hat तदन्तरं चतुरङ्गुलमानेन हतं क्त्वा aa 
षड़.दलानि कत्वा तदन्तरे एकाङ्गलमानेन दत्तं सम्पादय तदुत्तव्यासादमानतः 
प्राग्बत् षट्कोणं कल्ला तदन्तरस्तत्सन्धिरष्टासणष्टहन्तं पिधाय तदन्तरेका~ 

"aaa ad निष्पाद्य तदछरत्तरेखास्फृ्टव्राखं समरेखं तिकोणं विधाय aa 
aang मूलविद्याया आदौ माठकाविसरसंयोगसन्ञातेषु षट्सप्तत्यधिकः 

पञ्चशतसंख्येषु Feeder कूटं ससाध्यनामकमालिख्य विकोणस्य विकोशेषु ̀  

श्रग्रादिप्रादक्षिख्येन featarelfa तोरि कूटाक्राण्यालिख्य तदहि; षटसु 

कोणेषु शअरग्रादिप्रादक्तिण्येन पञ्चमादोनि षरकूटाक्राण्यालिख्य ashe: षटसु 
यन्त्रेषु एकादशाच्रादटोनि षट्कूटात्तराणि संलिख्य एवं षोड्शणत्तराख्येक- 
वर्गजाति समालिख्य ॒विकोणवाद्यत्तदयान्तरवोष्यां षट्कोणवाद्यत्तदयान्तर- 
वोध्याञ्च aaifania भरूताक्तराणयग्रादिप्रादचिण्येन दशदशालिख्य care 

दन्ततयान्तरवोथोदये विन्दुविसज' नोययुक्तामतुलोमप्रतिलोममाटकाच्चान्ते सा॑ध्या- 
दिसहितां बाद्यवोष्यारग्भतः प्राग्वदिलिख्य प्रथमं यन्तं सम्पराद्यानन्तरमस्मिन्रेव 
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wera वहिरबत्तान्तरदये । 
माढकां विलिखेन््ायाविन्दुयुक्तां करमोत्क्रमात् ॥ ४७ ॥ 

एवं षडि'शतिविधं यन्तं कु्धादिचक्नणः | 

TATA शतेनापि षष्ट्या कूटलिंखेत् पविम् ॥ ४८॥ 
प्राक्प्रतयग्दक्िणोदक्ष सूलारखष्टादश fata | 
तैस्तु कोष्ठानि जायन्ते नवाशौतिशतदयम् ॥ ४९ ॥ 
तव करेषु कोष्ठानि दाविंशन्प्ाजंयेत्तथा | 
ततो Aa VITA ARI शतात्मकम् ॥ Yo ॥ 

aw feq विकोणानि बिदध्यादेककोष्ठतः | 
aaa fadfeat साध्याख्याकन्धसंयुताम् ॥ ५१ ॥ 

fants तु तत् कूटान्यालिखेत् साध्यवन्ति च | 
प्राग्बदारभ्य विलिखेत् प्रादचचिण्यप्रवेशतः ॥ ५२ ॥ 

यन्ते वर्गक्रमतः प्रत्येकं यावत् षिंग्रतिसवगेषोडशाक्तरलेखनतः पूव्यि 
aay ae षदिंयतिसंख्यानि santa सम्वन्तोति ॥ ४७ ॥ 

परस्तादित्यादिभिः शुभमित्यन्तैः wale: पञ्चभिः aa: मूलविद्यया 
प्ागुक्कषदिं शतियन््विनियुक्तशिष्टैः क्टरूपैः षश्यधिकशतसंख्येः कोटव- 
aafratt तदनुभावच्चोपदिशति। aa परस्तात् विनियुक्तकूटरूपेभ्यः | पवि- 
व्य" । तैः सतरः । हा्विंशत् प्रतिकोणमिति शेषः । तथा यधा विषमवल्राकारं 
मध्येऽवशिष्टं भवेत्। तदैषम्यभेतद्यन्तरचनाव्याख्याने व्याख्यास्यामः । 
शताककं शतकोष्टालकमित्य्ंः । एककोष्ठतः प्रतिदिशं । विद्यां शुदरूपां 
मूलविद्यां । तत्र साध्यात्तरलेखनं ककारोदरे प्राग्बत्। कूटानोति सप्चविंश्ति- 
मवगप्रथमाक्तरादि प्रोक्तेषु (१) उक्तसंख्येषु आदितखत्वायच्तरा्यग्रकोणात् 
प्रादचचिण्याच्तु्षं॑कोणेष्वालिखेदित्यथैः। प्राग्वदारभ्य safest 
कोष्ठपच्धके मध्यकोष्टमारभ्य  तिकोणतरिकोणचतुष्कलिखिताकरचतुष्टयो- 

परितनानोत्य्थः। एतत् प्रोकञरूपं (२) रएतत्कोषटवज्यन्विरचनाक्रमो 
यथा ! प्राक्प्रत्यम्दक्तिणोदकसमान्तरालमाष्फालितेर्ट tenia: सूतैरेकोननवत्य 

aes Mat २) Aaa | 
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एतदञ्र महद्यन्तं समस्ताप्रिवारणम् | 
समस्ताभोष्टदं सव्व विजयशरोप्रदं शुभम् ॥ ५३ ॥ 

धिकदिशतसंख्यानि कोष्ठानि निष्पाद्य तत्र परितः सव्यैवाद्यपङक्तिं माजंयित्वा 
ततञ्चतखषु «fey सवंमध्यपेक्तिपथन्तपंततिद्वयवाह्यरेखाहयाग्राणि तिकोणण- 
काराणि क्त्वा ततस्तदन्तश्चतुषु कोणेषु प्रतिकोषं टृश्यमानवाद्यवौध्यां नव नव- 

कोष्ठानि माज यित्वा ततस्तदन्ततुषु कोरेषु प्रतिकोणं टदश्यमानवाद्यवोष्यां 

पञ्च पञ्च कोष्टानि माजःयित्वा ततस्तदन्तश्चतुषुं कोेषु प्रतिकोणं हश्यमान- 
aerate atfe atfe कोष्टानि माज यित्वा सम्भूवैवं प्रतिकोणे हातिंणत् 
इातिंश्त् कोष्टानि सम्भूयास्मिन् यन्तं विकोणवच्मश्टविंशत्यधिकंशत- 
कोष्ठानि मार्जेत्। एवं कते चतष्षु॒दिन्ञ॒ प्रतिदिशं तिकोण्चतुषटयान्त 

रालस्थानान्तरालस्थपं क्या पच्च पञ्चकोष्ठानि तदन्तरालस्थानान्तरालस्य पंक्तिदये 

प्रतिदिशं सप्त ua कोष्ठानि तदटन्तरालस्थपंक्तौ प्रतिदिशं तत् कोस्रकादधिकं 

चतुरं कोणेषु चत्वारि कोष्ठानि प्रतिकोणमेकेकक्रमेण saa निर्गतानि भवन्ति। 
ततस्तदन्तरः असमचतुरखस्यानि (१) एकोनपञ्चाशत् कोष्टानि चेवं सम्भूय सब्यै- 
वाद्यगतविकोण चतुष्टयेन सादंमेकषष्टयधिकशतसंख्यानि विषभेऽस्मिन् वज्रे ae 

सम्भवन्ति । अस्य वजस्य मूले gata तथाशब्दाभिप्रे त' due तु (२) चत्षु 

feg वाह्यतो दितोयलतोयपंक्चोः समसंख्यकोछल्वं । तत्र सवैमध्यकोषठे wet 
विद्यां प्रागृत् ककारोदरगतसाध्यादितयाख्यावतोमालिख्य सव्यैवाद्यदिगतकोण- 

चतुष्टये अ्रग्रादिप्रादक्तिश्येन प्रागुक्तसंस्येषु मरूलविव्याखरूपेषु पूर्वोक्त- 

'वेक्रमजनितषडविंशतियन्वलिखितषड्विंशतिवर्गाव्षोडशाधिकचतुःशताक्षरेभ्योऽ 

वशिष्टेषु exaniag षष्टयधिकश्तसंख्येष्वादित (२) gare कूटरूपाक्तराणि प्राग्- 

वत् साध्यगर्भाणि समालिख्य तदुपरिगतपञ्चकूटादोनि षटपच्चाश्दधिकश्तसंख्यानि 

कूटाक्षराणि शष्टेषु॒ततसंख्येषु कोषेषु अग्रविकोणेदधंस्थपंक्तिगत (8) कोष्ठ- 

पञ्चकमध्यकोष्ठमारभ्य प्रादच्तिर्य-प्रवेशगत्या (५) gaad faa 

सर्वमध्यकोटवजंमालिखेदिति। एतदिषमं महदच्यन्तः प्रोक्तफलसिद्ि . 
प्रदमिति॥ xen 

Cl भसमसमचतुरससथानि | 

Rt awe qs at आदित् | 

४ aay yl gad | 
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सप्तविंशतिङ्क्तानि aad मह्प्वरि | 

सप्रविंशति नच्षवसमान्येतानि चेदपि ॥५४॥ 

# * #  ॥५५॥ 

फलानि तेषां क्रमशो वदास्युक्तक्रमेण वे । 

विनियोगक्रमञ्चेव qaae परमेश्वरि ॥ ५६ ॥ 
प्रथमेनार्चितेन MST नश्यन्लश्चेषतः | 
स्ववेश्मनि विधायेतत् WS भूमितक्लेऽपि वा ॥ ५७ ॥ 
्रोक्तद्रव्याणि संपिष्य asa सुस्फटम् । 
विरावं सप्तरावं वा सप्तविशतिरावकम् ॥ ५८ ॥ 

सम्युज्य तव कुम्भन्तु विद्यीषधिजलान्वितुम् | 
निधायाभ्यच्या गदिनमभिषिन्चेत्ततः सुखौ ॥ ५८ ॥ 
एवमन्यानि यन्तारि प्रोक्तेषु विनियोजयेत् । 
तेषां विकेखनद्रव्याण्याकगय वदामि ते ॥ ६० ॥ 

कुचन्दनं चन्दनच्च सिन्द्ररं सेन्दुरोचनम् | 

RATS FS एलाकक्ोलजातिभिः wee ॥ 

खचंैर्दादशभिरहिंमाम्ब् परिपिषितेः | 
जलैर्क्षवहचचोल्यं ; Yat सृच्छरपेषितेः ॥ er ॥ 
facta विजयं प्राप्त बिदध्यात् प्रोकरूपतः । 
वादे विवादे समरे aay च जयौ भवेत् ॥ ६३ ॥ 

सपविंशतिनचतरेषु तदाकना waves वारेषु च तथाच्च॑नं ततस्तिथिसमच॑ना- 
दिक्रमं चोपदिशति। तत्र सप्तविं शतियन्ताणि अनन्तर पूर्वोक्तेन सह सप्तविं शति 
TATA: । सेन कारणेन तान्येव सप्तविंतिनक्तव्राणछेव विभक्तया arefafa 
शेषः । तान्येतैत्यत एवास्यान्वयः । साध्य, प्रागृवत्तानि यन्ताणि | तत्तदिनेषु तत्तदु- 

यन्तप्राप्तेषु अ्र्िन्यादिनक्ततेषु | तेषां यन्ताणाम् । परमेश्वरोति सम्बुदिः । स्यात् 
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ढतीयायेषु नवसु ग्रहात्रव समरं येत् | 
देव्यात्मरूपात्तेनास्य data न भवैद धु.वम् ॥ ६४ ॥ 
स्तम्भयेदादशेनाशु प्रोक्त्रमविधानतः | 

संग्रामगमनं वर्षामुदोग' वाचमाग्रहम् ॥ ६५. ॥ 
तयोदश वेच्चान्तयनवेस्तिथिमयैरपि | 
तत्तत्तिधिषु तैः प्रागद्याञ्छितानाघ्रुयाद् घ्र बम् Nee ॥ 
तेष तेषु तु aay तत्तत्तिथिदि नाधिपान् | 
वारेशानपि संपूज्य तत्तत् WAAAY यात् ॥ &७ ॥ 

कार््योदोगेषु जातेषु बाज्छितेष्वितरेष्वपि | 
वारचच तिथिसंप्रोक्तयन्ते तां तैश्च दैवते: ॥ ६८ ॥ 
आदत्तामच्च येदग्निरक्तोवाय्वौशदिग्गतेः | 
रोगशान्तिं समुोगफलाभोष्टान्यवाप्लुयात् ॥६९॥ 

अव्ययनिदमास्यातप्रकेपकमवधार णाथ | वा विकल्पे । tare वच्यमाणानि 

कुचन्दनादोनि । वा विकल्पे | तत्र यन्ते निधाय प्रोक्तदिवसपूजानन्तरं । सुखो 
गदति शेषः। प्रोक्तेषु क्रमान्रत्ततेषु कायेषु च वच्यमाणेषु Wag चेन्दुः 

सकपूरं | दादशभिः कुचन्दनादिनचतनोलं जलेः । शुभैः TEST: | वा विकल्पे 
amtfade afefa शेषः। हितीयं यन्तमिति शेषः । प्रोक्षरूपतः तत्तवरत्तता- 
fey तत्तदिनपूजनाभिषिकतः | ठतोयायेषु ठतोययन्त्ाद्येषु नवसु aay 
एकाद शन्तेष्िति शेषः । देव्यारूपात् देवोमयविग्रहात् तेन कारणेन । अस्य 
साधकस्य | aS: | vaguest तत्त दारेषु कर्तव्यमिति सम्प्रदायः । गाड 

Haat प्राग्वत्। हादशेन प्रौक्तनवकात् परेण यन्त्रंरेति शेषः। 

प्रो्क्रमविधानतः ततुप्रा्ननक्चत्रतदिनाचेनादितः। तयोदशबैः qatanq परैः 
तिथिमवैः पञ्चदशसंख्याविशिष्टत्वात्। प्राग्वत् समर्चितैरिति शषः । fafa 
दिनाधिपान् वच्छमाणरूपान् | वारेणन् कुलसुन्दरोपटलोक्तान् दिविधान् । at 

देवीं । तैर्देवतेः तिष्यादौनामग्निरक्तोवाखोणदिगत; तिथिनक्तववारेशदय- 
पूज्यरूपे : प्रो्गक्रमदिग्गतं ; द वतं रित्यतरान्वयः 1 रोगशान्तिं प्रागुक्तां समस्तम् । 

समुदोगफलानि प्रारब्यकायफलानि | ६९ ॥ 
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वाराणामधिपाः प्रोक्तास्तिथिनक्षवदेवताः | 

eae योनौ निगदे (१) परमेशुरि ॥ ७० ॥ 
afecaraat विघ्नो सुजङ्गा षन्मुखो रविः | 
मातरश्चं तथा दुर्गा दिभो धनदकेशवी ॥ ७१ ॥ 
यमो हरः श्रौ चेति तिधीशाः परिकीर्तिताः | 

नच्चवदेवताश्चापि णु वच्छे यथाविधि ॥ ७२ ॥ 
अश्विनी च यमो afeatat चन्द्रः शिवोऽदितिः। 

गुरुः सर्पाश्च पितरः Beat भग एव च ॥ ७३ ॥ 

दिनक्षचच तथा ष्टा मारुतेन्द्राग्निमिवकाः | 

इन्द्रो नि्टतितोयाख्यी विश्वेदेवा हरिस्तथा ॥ ७४ ॥ 
वसवो वरुणः प्रश्चादज एकपदस्तथा | 

अद्धिर प्रस्था पूषा प्रोक्ता नत्तवदेवता; ॥ ७५ ॥ 

वाराणमित्यादिभिर्गजा इत्यन्तेरेकादशभिः Rar: प्रागुक्तवारदेवता- 
स्मरणपुरः सरं तिथिनक्षत्रहर्नच्तदेवतानक्तत्रयोनोश्रोपदिशति। तव प्रोक्ता 

करलसुन्दरोपटल्ते। तथा योनैर्नक्तत्रयोनोरित्यथेः। asterfe aaa 
तिधिद्धेवतासु पञ्चदशसु हादश्टेवता उपदिशति यम इत्यादिना war 

वश््टिस्िसखस्िधिदेवताः ससुपदिश्य  नक्तदेवताप्रस्तावच्च करोति 1 

अश्िनाविलत्यादिना waa स्विंशएतिनक्तव्रदेवतासु तत॒संख्यातासु 

दादशनामान्युपदिशति। तत्र॒ शिवोऽदिति; शिवः अदितिरिति पदच्छेदः | 
दिनज्लदिव्यादिना श्लोकेन शि्टासुपश्च दशसंख्यासु तासु दशदेवतानामान्यु- 

परिशति। aa zeit इत्येकस्य नक्ततरस्य gad! वसव इत्यादिना 
श्लोकेन प्रोक्तावशिष्टदेवतापञ्चकनामोपदेशं प्रोक्षनिगमनच्च करोति कार 

स्कर इत्यादिना श्लोकेन सप्तविंएतिनक्तेडक्ेपु ततसंख्येषु दश्वक्तनामान्यु- 

प्रदिशति। आमलकोदुम्बर इति दिव्यत्वात् सनिः अमलक उदुम्बर 

इत्यथे; | पलाशेत्यादिना शिष्टेषु सप्तदशसंख्येषु तेषु एकादशवक्तनामान्दुपदिशति | 

१। योनिमिदमे | 



२१ पल नरतदरक्लादिकथनम् | gee 

कारस्करश्चामलकोदुस्बरो TAHA | 

खदिरः क्रषणवंशौ च पिप्पलो नागरोदियौ ॥ ७६ ॥ 
VATA AaB aa er नविकङ्ताः | 
FHA: सरलः सरजो ABA: परनसस्तथा ॥ ७७ ॥ 

( ध ८ 
अकाः शमौ कदम्बश्च चूतो निम्ब स्थाऽन्तिमे | 

मधुकश्च ति संप्रोक्ता TAT भानां क्रमादमी ॥ ७८ | 
४९५ Q 

अप्रवगजमलजसपेसपिगौ्वविडालिकाः | 

अजामार्जारसूषाश्च सुषिका षमाहिषौ ॥ ७९ ॥ 

व्याघ्रश्च महिषो व्याघ्रौ खगो खगशुनो कपिः | 

गोकर्णो (१) वानरौ सिंहौ तुरगा सिंहगोगजाः ॥ ८० ॥ 

यदा रोगादि दुःखात्तिंभवैत्तदककौदिनेः। 
महत्त; संख्ययाषहोभिः शान्तिः खादिगुणेन वा ॥ ८१ ॥ 

च्रकेत्यादिना श्लोकेन परोक्तावशिष्टषड छच्तनामोपदेशं प्रोक्तनिगमनच्च॒ करोति । 

अतर अ्रन्तिमे मधूक इत्यन्वयः । रेवत्यां मधूक इत्यधेः । भानां नक्षत्राणाम् । 

श्रश्वमिव्यादिना aaa सप्तविंश्तिनचत्थोनिषु तत् संख्यासु तयोदश्योनि- 

नामानि उपदिशति | aa safaerfaar श्वा च विड़ालिका Garr: । उष महिषी 

aaa महिषौ चेत्यधेः । व्यघ्र इत्यादिना waa श््टिवोनिनामान्युपदिशति | 
तत्र महिषव्याप्रो मद्िषश्च art चेत्यथैः। खगशनो खगशन्याविति उत्तरादं- 
पदम् । अत्र तिथिदेवतादिनकत्रयोन्यन्तानां सवेषां नामानि गुरुमुखादवगन्त- 

व्याणि ॥ ८० ॥ 

यदेत्यादिना waa उ्वरादिरोगारस्भं समयन्ञानन रोगशान्तिसमय- 

ज्ञानोपायसुपदि शति | तत्र एतदुक्तं भवति यदा ज्वरादिरोगारम्भस्तदा afaraaa 

यावत्संख्याघटिकागतास्तत्संख्येरहोभिव१ तदर्ष॑संख्येरहोभिव रोगसुक्तिं 

जानोयादिति। aa सौम्येषु तत्तेषु रोगारम्भखेत् प्रोक्षक्रमतो रोगशान्तिः। 
क्रूरेषु नक्ततेषु चेदु रोगिणो देहत्याग इति सम्प्रदायः ॥ ८१ ॥ 

(१) गोखष्छो । 
aq 



Bee मनोरमाख्यटोकासदहिते तन्व॑राजञे | 

आधारे पञ्च sarin खाधिष्ठाने चतुष्टयम् | 

प्रोक्तेषु भावयेत्तानि तावन्ति मणिपूरक्षे ॥ ८२ ॥ 
अनाहते ततः पञ्च यन्ताणि परिभावयेत् | 

विशुडाख्ये च चलारि परञ्चाज्ञायामिति क्रमात् ॥८३॥ 

तत्तत्तिथिदिनेष्व वं भावयेत् षोडशो शिवाम् | 

तत्तच्चक्रगताः सर्वा भावयेत् सर्वसम्पदे cei 
आधारादिषु चक्राणि भावयेदुक्तयोगतः | 
नतु सर्वव सर्व्वाणि भावयन्न कदाचन ॥८५॥ 
भावनायामशक्तानां तत्तट्यन्ादरहिस्तुघा | 

प्रोक्तान्याधारपद्यानि HAT तवा्च॑येच्छिवाम् ॥८६॥ 
ud feta वारेषु नक्तवेषु fay क्रमात् 1 
संपृज्य देवोमिष्टानि ary यात् प्रोक्तवासरः ॥८७॥ 

आ्आधारल्यादिभिः कदाचनेत्यन्तेशतुरभि्लोकेः प्रोक्तानां सप्विंशतिसंख्यानां 
यन्ाणं मूलाधारादिषु षट॒स्ाधारेषु उक्तविभेदक्रमप्रा् यन्त विभावयतः फला- 

afaqufenfa: aa wag सघविंशतिसंख्येषु । तावन्ति चत्वारि इत्यथैः | 

इति क्रमात् प्रथमयन्वादिक्रमतः। तत्तत्तिथिदिनेषु यन्तप्रा्ेषु । एतदुक्तं भवति 

प्रथमादोनां यन्बाणं प्रोक्तं ख्याविभिन्नानां तत्तदुयन्तप्राप्ततिधिदिनेषु मूला- 
धारादिषु प्रतिदिनभेकेकस्य भावनमिति। षोड़शीं चित्रानित्यां शिवां 
ध्यायतः । नतु सर्वत्र सर्वाणि सर्वाधारेषु सर्वाणि यन्ताणि Gaga प्रोक्तसंख्या- 

विभागेन भावनोयानि। उक्त प्रथमादिविभेदक्रमतः प्रोक्तेषु प्रोक्तान्येव 

भावनोयानि ॥ ८५ ॥ 

भावनायाभिव्यादिना वाप्रैरित्यन्तेन श्चोकदयेनाधारेषु भावलायामशक्तानां 

वहिस्तत्तदाधारपद्यानि प्राग्वत् aa awa and यन्तमालिख्य तत्त- 

्तिथिवारनक्तरेषु देवों समाराध्य प्रोक्षवासरेः प्रागुक्त सघविंशत्या दिनैः । (2) 

प्रोक्तानि फलान्यवाप्रुयादिल्युपदि शति ॥ ८७ ॥ 
pee le 

(१) प्रागुक्ता विसप्ायदिनैः। 



९१ पटले ] वलिदानकथनम् | २८१ 

वलिञ्च ददात्तेष्वं व वासरेषु यथाविधि | 

पञ्चाशन्पिधुना नाच प्रोक्तचक्रोऽञ रा वक्षे ॥८८॥ 
मध्या सन्ध्ययोश्चापि चक्रस्थानासपौग्वरि | 
मिथुनोक्तक्रमे शक्तिमन्तवचवक्रगामिनाम् ॥८६॥ 

कूटानां मन्वरूपाणि प्रोक्तानि स्फटमौश्वरि | 
तैस्तेषां तेष कालेषु वलिं दद्यात्तधेरितं; ॥९०॥ 
देव्यास्त्वनुग्रहप्रोक्तनिवैटोः शिकथकं महत् । 
विधाय तस्य मध्ये तु क्रत्वा St छवता्चुतम् vezi 
विधाय ana विदध्यात्तान्यनुक्रमात् | 

yaa देवतानां वा मिधुनानामथापि वा ॥९२॥ 
ददादपूपपनसमोचाघ्ठतगुड़ाज्ितम् | 

करुल्माषपायसात्नेन AAA छागमां सयुक् ॥९३॥ 
इत्य' काव्यस्य गुरुतालाघवापेक्षया दिन; | 
साधयेत् सप्रभिः पक्ान्ासान््रण्डलतोऽपि वा Nest 

मिथुनानां वलिं दयात् प्रतिमासं एडऽच॑येत् | 
प्रब्द वा WS मन्तो जोषेदादयामहोदयः ॥९५॥ 

वलिमित्यादिभिनेरा इत्यन्तेनेवभिः dagen: प्रागुक्तपच्चा शन्मिथुनाना 
वलिदानप्रकारं तत्फलानि चोपदिश्ति । तत्र asa वासरेषु प्रोक्तयन्चप्रयोग- 

वासरेषु । अन्यदपि मङ्गलाथे अरमङ्गलग्रतिघातार्थ्॑च नित्यशश्च पञ्चाशन्मिथुन- 

वलिप्रदान' कादिति ware: | पच्चाशुन्मिधुनानां षोडशपटलोक्तानां प्रोक्त 

चक्रो ततैवोक्ते। एतदुक्तं भवति षोडशपटले अर्टनवतितमश्चोकोक्तचतुःषष्टि- 
पटे चक्रो मध्यतश्चतुष्कीष्ठान्येकोक्षत्य तत्र दिननित्यां साध्यगर्भामालिख्य afec- 

ग्रादिप्रादक्िणयनिगःमन घटिकाक्रमतो मि नानामचनवलिप्रदानादि कुबादिति | 

सन्ध्ययोः प्रातःसायन्तन्योः | चक्रस्ानां कूटविद्याशक्ोनां सूल (१) शक्तिसहितानां 

वलिं दद्यादित्यत्रान्वयः। ईश्वरोति देवोसम्बुदिः। शक्तिमन्तत्रत् fag 
(१ भूत । 



३८२ मनोरमाक्यटौकासद्धिते तन्राजे । 

एवं कालात्ममिथुनवलिदानेन पूजनात् | 

स्मरणात् WAT सव॑बाज्छितानाभ्र JAC: ॥९६॥ 

मिथ॒नानां वलिद्रव्याणाकगय महेप्वरि | 
Tote प्राप्य तान्याशु प्रयच्छन्यभिवच्छितम् eo 
दशानां पायसं दयाहशानान्तु गुडोदनम् | 

पञ्चानां सुद गभिन्नान्नं पञ्चानां दधिभक्तकम् ॥९८॥ 

दयादयपृपं पञ्चानां पञ्चानां स्ौरशकंरे | 
पञ्चानां नारिकेलस्य wale गुडान्वितर ween 

पञ्चानां सितभक्ताभ्यां मोचाफलमुदौ रितः, | 
मिघुनार्चारतो नित्यं योऽसौ स्यान्मान्विकाय्णौः ॥१००॥ 

शक्तिमन्वत्। चक्रगामिनां कूटानामित्यत्रान्यः। vaca भवति- पृष oar 

शन्बियुनशक्तिवि द्याव दघोक्तयन्गतविद्याकूटशक्तोनामपि प्रोक्ताभिः प्रल्ेकां 
पड दशणाक्तराभिः कूटसहिताभिरविंद्याभिः gai वलिदानच् कुथादिति। ताः 

विद्या यथा प्रथमं वौजदयपूरवै तत्तत्क्ूटसुचचाओच ततो रूपिणौशकतौत्युक्ा ततः 
anal वदेत् तेन पञ्चदशक्तवध; षट् सप्तत्यधिकपञ्चगतविद्याः सम्भवन्ति । 

तै्मन्वस्तेषु कालेषु प्रागुक्तसन्ध्यात्रयादिषु । ईरित ट॑च्चमारेदेव्याश्चित्ानित्यायाः 

अनुग्रहप्रोक्नेषेदयेः षोडशे wat नवतितमश्नोकोक्तपायसान्रगुडान्रभिन्रात्र 
दरिप्रात्रतिलाव्रकेवलशदात्रैरिव्यधेः । शिक्कं पिर्डमित्यथेः । Waa 
भित्यादिनेतदुक्तं भवति प्रधानदेवताया एव॒ षड भिः समेतेवा तस्यास्तत् 

परिवाराणामपि वा तस्यास्तत्परिवःराणां भिथुनानामपि qa एकमेकं वा 

थक् एयगिति वा वलिदाने पत्तत्रयच तुष्टयमुक्त॑ भवतोति । अपृपादिद्रव्य- 
नवकं पूर्वोक्निवैदयद्रव्यसदितं भवति । तन्नामानि गुरुसुखादवगन्तव्याणि | 

अपि वा विकल्ये। वा fare, wenfagarat कालरूपितवालु- 
सन्धानात् ॥९९॥ 

मिथुनानामिल्यादिभिरग्रणोरितयन्तेचतुर्भिः स्नोकर्भिधुनवलिद्रव्याणि निलयं 
देयानि तदच्चनफरं चोपदिशति। तत्र वलिद्धव्याणि नित्यदेयानि प्रयोगदेयानि 



RH पटले वलिद्रव्यकथनम् | २८३ 

अहडरमथौ व्याप्निरिति सम्यक् समीरिता | 

अस्या निफालनाचित्ते aaa खात्मसात् क्तम् ॥१०१।। 

इति नित्यातन्वे श्रौकादिमते एकविंशति- 

पटलं परिपुगेम् | 

च । -दधिभक्तकं दधिमिखमन्रमिवय्धंः । सितभक्ताभ्यां मोचाफल' शकरा 

भिलितान्रकदलोफलानोत्यधेः | एतान्येव नित्यवलिप्रद्ने च मिथुनानां 
द्रव्याणि । श्रसौ Tea ॥१००॥ 

इति षोड़शनिव्यातन्त खौकादिमताख्यस्य परिपूणंस्य तन्तस्य प्रपञ्चसारसिंह - 

राजप्रकाशभिधानेन सुभगानन्द्नाधेन विरचितायां मनोरमाख्यायां 

व्याख्यायां चिव्रानित्याविद्याविधानप्रकाशनपरभेकविं शतितमं 

पटलम् परिपू पराखष्टम् ॥ २१ ॥ 

ग्रन्थसंख्या--सप्तविंश्तियन््राणि व्याख्याग्रन्याः शतद्यम् | 
पादाधिकाद्युत्तराः सुय: पटले त्वेक विंशके ॥ 



दार्विंशपटलम् | 

अथ घोड्शनिल्यानां या प्रोक्ता वलिदेवता | 
सा विदा कुरुकुज्ञायाः पञ्चविंशाक्तरोदिता॥ १॥ 

सैव विखण्डा तवेव प्रोक्ता विया तु संख्यया । 
सप्तभिः प्रथमा प्रोक्ता वयोदशयुता पुरा ॥ २॥ 

ठतीया सा पञ्चविंशदच्रा सकसेष्टदा | 

एवं मा विभिरष्ठेतेविदारूपेरभीष्टदा ॥ ३ ॥ 
इचिुरा्रतदुग्धाञिमध्यगे नवरलके | 

दोपि ai ललितां निल्यविनोदानन्दितां यजेत् ॥ ४॥ 

परूवस्मितेकविंशे we षोडश्याश्चिवानित्याया विधानसुपदिश्यानन्तरं 

सर्वासां नित्यानां वलिदेवतायाः खस्मात् BA Awa: कुरुकुल्लाया 

विधानसुपदिशदति aa षोड़शनित्येल्यादिना तदिव्यन्तेन श्नोकशतरूपेण हाविंशेन 

पटलेन । तत्र अध पोड्शेत्यादिभिरभोष्ठदा इत्यन्तेसिभिः wa: ae 

कुल्ञाविवयायास्युतोयपटलोक्तखदपं तेविध्यः तेषां व्याणां खर्डानां (१) 
प्रत्येकं ततोक्तामक्तरसंख्यां तेदंवताया वाञ्छादायित्ञ्चोपदिशति। तत्र ag 

famata ada we इति fe! aa पञ्चविं शक्रा प्रथमदहितीय- 

खण्डप्रकतिरूपा ढतोयखण्डभूता सूलविवेव्य्थः | सैव पञ्चविश्णक्तरेव ! त्रिखण्डा 
पविरूपमेदा । aaa ठतोयपटल एव । sala सा सा @weaqaam विद्या 
SATA इत्यथः । सा कुरुकुल्ला ॥ २ ॥ 

दच्चित्यादिना तोरपालिकाभमित्यन्तेन अ्रध्यद श्लोकेन सर्वाङ्धिनित्याया ललिताया- 
खतुर्घादिपटलत्रयप्रोक्तपूजाक्रमस्मारणेन अत्र अस्याः कुरकल्ञायाः तदङ्गत्वमभि- 

afa । तत्न नित्यविनोदानन्दितां सङ्गोतादिभिः। तत्तोरेत्यादिना स्चोकपूर्वादधन प्रसङ्ग 

तस्तस्या ललिताया श्रङ्गभूतामुपरितनपटलवच्यमाणविधानमस्याः FRAT: Fa- 

मेवाभ्यचैनीयत्वात् पञ्चमीं वाराहीं यजेदिति प्रस्तौति । ततर तत्तोरे इत्ञुसागरतोरे 
तस्य चतु प्रथमलात्। “इन्तुसागरवैलायां वाराहोमर्चयेत् ततः” इत्यागमान्त- 
रोक्तत्वा्च | ततर तस्याः समवस्थानं दकिणपञश्चिमकीणदिक् प्रदेशे ललिताभिमुख- 

fafa सम्प्रदायः ॥ ४॥ 

(१) षोडष्णनीं । 

------- 
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ame पुजयेदेव पञ्चमा तोरमालिकाम् | 

तत्सागरेषु परितो रन्नपोतचरों यजेत् ॥ ५॥ 

तदान्नया रतपोत' dala व समच येत् | 
वलिचक्राञ्च तेनेव तन्द्रध्ये च समच येत् ॥ € ॥ 

पूरवपश्चिमदिग्हारसंयुतं चतुरखकम् | 

क्रत्वा तदन्तः पद्मञ्च साष्टपवं सकशिंकम् ॥ ७ ॥ 

कर्णिकायां चारु क्त्वा नवयोनि' समच येत् | 
षडङ्ग बालया क्त्वा तेनाध्य॑मपि साधयेत् ॥ ८ ven 

तत्सागरेच्वित्यादिना समच्वयेदित्यन्तेनाददेन Daa: कुरुकुल्लायाः 

पूजाप्रस्तावपूर्वक' ततर रत्रपोतवलिचक्राचैनसुपदिश्ति। तत॒ तत्सागरेषु 
पञ्चम्यधिष्ठित तत्तौरसागरादिषु | रत्रपोतचरौं कुरुकुल्ला । तत्र तदान्नण तोरपालि- 

कायाः पञ्चम्याः समनुन्ञया सागरेषु तस्याः कुरुकुल्लायाः पूजनं समवस्थानमित्तु- 

सागरे उन्तरपिमकोरे | रल्नपोतचरोमितुगक्तचा साधकाभिसुखमिति सम्प्रदायः | 

aa दक्तिण्यञ्चिमकोणे पञ्चम्याः समवस्यानात् | Tada’ रलननिस्थितप्रवहणरप्र 

श्रद्यतनप्रवहणस्वरूपवदिति सम्प्रदायः । तन्ना््ैव danas नमोऽन्तेन 

वच्छमाणविसजंनोयज्ञे खापूर्वेण | यथा छो; Tada नमः इति समर्चयेत् | 
वलिचक्रच्च वच्छमाररूपं | तेनेव नाम्नैव प्रान्नमोऽन्तेन विसजजनीयशक्तयाद्येन | 
यथा st: वलिचक्राय नमः इति समर्चयेत्। awe रत्रपोतसध्यं ॥ ६ | 

qanfen समचयेदित्यन्तेनाध्यच'न श्लोकेन देव्याः कुरकुल्ञायाः faa- 
सपयाचक्रमुपदिशति। aa प्ैपञ्चिमदिग्हारसंयुतमित्यत शखानिश्चाण- 

नुक्तावपि sata दच्षणखादोतुप्रक्ा प्रतिद्ारं शखादयोपेतत्वं चतुरखस्योक् 

मिति wae चारु amar’! एतदुक्तं भवति प्राक्पञ्चिमतः सणाग्वा- 

इयदारयुग्म' समचतुरखद्ययं कोणेषु fea च रैवतास्थानचि्कितं विधाय 
तन्मध्यखख लदयोपेतमष्टदलं ot क्त्वा तस्य कणिकायां नवयोनिचक्रं प्रागुक्त 
चतुस्िपञ्च aged: विधाय तन्राममन्वे ण ace afefa ॥ ८ ॥ 

षडङ्गमिल्यादिना श्चोकोत्तराेन बड्ङ्गन्धासमष्येसाधनद्धोपदिश्ति। aq 
वालथा कुलसुन्दरोविद्यया सजातिकथेति शेषः । रेन षडङ्गेन मूलविद्यया 
पञ्चविंशत्यक्चरया ति वारादद्धोनमभ्यचचंयेच ॥ <£ ॥ 
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विखण्डसुद्रया सूलमन्वेणादय न चावहेत् | 

ध्यात्वेल्य' परि वारेस्तां tar गख्ादिभिः क्रमात् ॥ १०॥ 

विकीगैवुन्तलां नम्नां रक्तामानन्दविग्रहाम् | 
द्धानां चिन्तयेद्वाणं चापपाशतुणीः करैः ॥ ११ ॥ 

तत् समानायुधाकारवर्णा देव्यस्तु वाद्यगाः । 

REA: स्फरदोन्यः सदानन्दारुणेक्षणाः ॥ १२ ॥ 
SHUT स्यापनादौनुपचारान् समाचरेत् | 

ततस्तदान्नया रोहे भामिण द्राविशौं यजेत् ॥ १३ ॥ 

पश्चिमद्ारमारभ्य दक्ष शाखादि gata | 

qa तिधिवारं योगं करणान्यपि ॥ १४ ॥ 

विखण्डेत्यादिभिरोत्तण इत्यन्तेसिभिः श्चोकेरावादहनमुद्रामन्पुरःसरं Faq: 

सपरिवाराया नित्यसपयधाध्यानसुपदि एति | aa ्राद्येन सप्नात्तररूपैण मन्व णेति 

शेषः । ve वच्यमाणरूपतः। गन्धादिभिर्वजे दिति शेषः । नग्नां दिगम्बरा 
देव्या दिगम्बरत्वकथनं सचि (fs) दानन्दमयतवात्। अनाहतत्वमित्यपस्करः सम्प्र 
qa: | आनन्द विग्रहां सम्बिदानन्दरूपल्वात्। आयुधक्रमस्तु खदक्तिणाधरा- 
fea उन्तरान्तं श्रप्रादक्निणयात्। ऋतुस्नाता स्फुरद्योन्यः एतदेव्या रपि साधारणं 

तस्याः ऋतुखरातल्वस्फुरव्योनित्रकथन' प्रागुक्तसचिदानन्दमयत्वनिल्योन्लासाति- 

शयत्मिति सम्प्रदायः । अस्या ललिताङ्त्वपूजनेऽपेवतदेव ध्यान नतु तत्समान 

मिति च सम्प्रदायः ॥ १२॥ 

हले खेत्यादिभिः पूजयेदित्यन्तेरध्यः og भिः agen sama सावरण- 
च तुष्टयनित्यसपर््यक्रमसुपदिशति। तत्र क्ले खया सविसजं नोययेति सम्पू 

दायः। तया तत्त्बन्तरादिगतया अत्र सब्धैश्तीयज दिति। स्थापनादोन् 

आदिशब्दः सन्निरोधादिविषयः। उपचारान् अर्धपाद्यादौन् । तदाज्नया देव्या- 
ज्या । wifadt द्राविरौं यजेत्। तयोरवस्यानन्तु रत्पोतपूव्यैपशिमकोव्योः | 
दत्तशाखादि टेव्याः पर्चिमाभिमुखाया दत्तिणपाश्वैशखादिप्रादच्तिख्याच्च | 

afatigaa वडवचनान्तं तासां षर् तिं शत् संख्याविशिष्टितरात्। त्मनो यथा । 

St: यक्षिणीरूपिणोशक्तिपादुकाः पूजयामि इति। अन्यासां नत्तत्रामान्ते पादुक 
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यक्तिणीश्च तथा तारां पुत॑दागस्य शाखयोः | 
व्योमवाग्वग्नितोयच्छारूपिणो शक्तिसंयुतम् ॥ १४ ॥ 

शब्दस्य शंञ्च रूपञ्च रसगस्धञ्च पूर्ववत् | 
प्राणान् gfe तथाशक्तिमष्टपवेषु पूजयेत् ॥ १५ ॥ 
तदन्तरष्टकोेषु TIS व्यष्टक प्रच येत् | 

ततो वाशान् धनुःपाशमङ् TAA यजेत् ॥ १६ ॥ 

मध्यचिकोगकोणेषु सेच्छान्नानक्रिमात्मिकाः | 
THI तन्मध्ये मम्विदासनमच्चं येत् ॥ १७ ॥ 
ततस्तां पञ्चविंशाणंमूलमन्तेण पूजयेत् | 
ततस्तदाज्ञया पोतपरौत' दोपमागतः ॥ १८ ॥ 

प्रमं पुष्परागच्च संप्राप्यावतरेत् क्रमात् | 

परौयमाे दिच्चं तानच् येन्तच तव वै ॥ १६ ॥ 
दच्छिराछ्ठतदुश्धाग्धोन् पञ्चिमादि विलोमतः | 
नमोऽन्तेर्नामभिः Yat पजयेद्रन्पुष्यकेः ॥ २० ॥ 

पूजयामोति st व्योमरूपिणोशब्द्शक्तिपाद््कां पूजयामीत्यादयः शब्दादौनां 
wet aaa इति। पूव्यैवत् अग्रादिप्रादक्लि्छेन तथा रूपिणो शक्तयादिसहितम् 
अर्चयेत् | अग्रादिप्रादक्िण्येन अभितः प्राग्बन्सध्यतिकोणददिरभितस्तत्तदजान्ति- 

केष्वप्रादच्िण्येन यदा प्राण्त् marae त्रिकोणमध्ये, सम्विदासन- 

मिति देवताया wad सभ्विदाव्मकं पुरुषमिति सम्प्रदायः । aa देवता- 
स्थानप्रकारस्वावरणशक्तौनामवस्यानप्रकार च॒ रगुरुमुखादेवावगन्तव्यः । तस्मन्तो 
यथा कोः सम्बिदासनाय नमः इति । पञ्चविंणणंमरूलमन्ं ए खण्डय प्रक्षति 

waa ठतोयेनेत्य्थ; ॥ १८ ॥ 

तत इत्यादिना युष्यकंरितयन्तेना्हवयेन सरोकदयेन देव्याः प्रधानदेवतारूप- 
ललिताङ्गत्वेन खितिमिक्षादिसागरपूजाञ्चोपदिश्ति । aa तदान्नया कुरुकुल्ला- 
wat परोतं भवेदिति शेषः । ofa पुष्यरागमिति ललितादेव्या नित्यपूजा- 

पटलोक्ञनवरबरद्रोपागरखण्डस्य पुष्यरागमवत्वात् तत् स्मारयति | परोयमाणे परितो 
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aataaa हयोप्रमित्यादि प्रागुदौरितम् | 

एवं समि त' देव्या ललितायाः प्रियङ्करम् ॥ २१ ॥ 
एवं देवौ पूजयितुः शौघ्र' ay मनौषितम् | 
प्रसौदति यलस्तख्यात् पूजयेदेवमीौ एवरि ॥ २२॥ 

देवौनां कुरुकुल्लान्त॒ तोयादुपरि पूजयेत् | 

पञ्चविंशारैसूलेन gated परमेश्वरि ॥ २३ ॥ 

देव्या बलि; समाख्यातस्ताराशक्रेस्त॒ विद्यया | 

तां wa त्वं प्रिये वच्मि ताराविद्छां दशाक्तरौम् ॥ २४ ॥ 

भूः खेन मरुता युक्तो रयो दाहश्चराज्वितः। 

रयो धघरान्वितः प्रश्चाद्रययुग्म' मरुट्युतम् ॥ २५ ॥ 

एतत्तुतीयं षष्ठ स्याचतुथे सप्तमं भवत् | 
षष्ठ तदष्टमं वियात् हदम्ब॒मरुदन्वितम् ॥ २६ ॥ 

इक्तसागरादोन् नमोऽन्तेनीमभिः पूवे पूर्वमिति aired स्मारयति atsred 
नामभिरादौ संयोज्य afters: | तन्मन्ता यथा कोः सौः इत्तुसागराय नमः 

इत्यादयः ॥ २० ॥ 

नवगत्नमयित्यादिना ईष्वरोत्यन्तेन स्लोकद्रयेन ललिताया देव्याः समाराधन 

विशे फलविशेषसुपदिश्ति। aa प्रागुदोरितं ललितानित्यपूजनोपदेशे 

प्रोक्तरूपतः । एवं प्राग्बत् । प्रसोदति प्रयच्छति देवी इति शेषः । ईग्वरोति 

देवोसम्बुि; ॥ २२ ॥ 

देवोनाभिल्यादिना Raa कुरुकुललाया देव्याः खतन्तपूजाक्रमसुपदि शति ॥२२॥ 

देव्या इत्यादिभिः परमेश्वरोत्यन्तेश्तुभिः area: Fegan: 
सखतन्तनित्यपूजायां वलिं तदिद्यां दशाक्तरौं तथा वलिदानच्चोपदिशति । तत 

देव्याः qaqa: श्चुः सखेन युक्तेति शेषः ॐ इति । मरुता gat रयः 

ताडति। दादश्चरान्वितः रे इति रयो धरान्वितः तु इति । wa मरुद् 

युतं ता इति । रएतत्ततोयं षष्ठं स्यात्। एतस्या एव विद्यायाः रे इति aaa: 
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Say मरुता युक्तः प्रोक्ता विदा दशाक्षरो | 

अनयास्या वलिं catfeaat परमेश्वरि ॥ २७ ॥ 

ध्यानं देव्याः WU प्राज्न समस्तापच्चिक्ृन्तनम् | 

अस्यास्तोयेषं सव्वं व Ta न भवति WA ॥ रः 
श्यामवयीं विनयनां दिभुजां aes | 

द्धानां वह्वर्णाभिव्वं इपाभिराघ्रतास ॥ २९ ॥ 

शक्तिभिः स्म रवदनां रलमोक्तिकभूषणाम् | 
र्नपादुकयोः न्यस्तपदाम्ब जयुगां Wi ॥ ३० ॥ 

होमं कुर्य्याच्चित्यशस्त् gars रक्तएष्पकः | 
सुगन्धिभिः fad: पुष्पै रन्राज्याभ्यं waa बा \ ३१ ॥ 
unas aga विद्यां पञ्चवि'"शति ल्कम् । 

जपित्वा पूजयेत् aaa तर्पण्होमकम् ॥ २२ ॥ 
~ ~ ~ -----------~ ~ 

मक्तरमेवास्याः षष्ठमन्षरं स्यादित्यथ; | चतु समं । अस्या एव विद्यायाखतु्े 

तुकाराक्तरमेवास्याः सप्तममक्तरं भवेदित्यथः। षष्टं aed: अस्या एव 

विद्यायाः षष्टं रेफ' र इत्यक्तरमेवस्या अष्टममक्तरं faenq जानोयादित्यथैः | 

द्रदम्बुमरुदन्वितं खा इति नवसममन्षरं । हंसश्च मरुता युक्त; हा इति दशममक्षरं 

भवति। अनथा प्रोक्तया दशक्तथा अस्याः. कुर्कुल्लायाः वलिम् अतएव 

विद्यया । ताराशक्तेः wae पोडशार्णेन बलिरिति eet: । परमेश्वरोति 

देगोसम्बुदिः ॥ २७ ॥ 

ध्यानमित्यादिमिः स्मरेदितयन्तेस्विभिः श्लोकं लिदैवतायाः ताराशक्ते- 

वलिसमयध्यानसुपदिशति ¦ तव॒ अरस्यास्ताराशक्ः यस्मात् कारणात् BF: 

वच्यमाण्ष्यानादिव्यर्थ; | age वामदक्तिणाभ्यां । शक्तिभिः अठतामिति 

पूरव ्ान्वयः | न्यस्तपाटाम्बुजयुगां वलिग्रहणार्थमभिमुखमायान्तोमित्यथ; ॥ २० ॥ 

होममित्यादिना ‡श्चोकेन Zan कुरकुललाया नित्यदोमदरव्याण्युपदिश्षति | 

aa वा विकल्पे ॥ ३१ ॥ 

 प्राग्बदिल्यादिना क्रियामिव्यन्ते नाध्यदं नेकेन शोकेन पञ्चवि"शत्यणाया Ae 



goo मनोरमाख्यटोकासदहिते तन्वराजे । 

कु्याव्रित्योदितेष्वन्यतमेन हवनक्रियाम् | 
एवं संसिदवियस्तु निल्यार्छानिरतस्तथा ॥ ३३ ॥ 

प्रयोगानाचरदुक्या काम्यान् TAA वे 
होमेन पूजया यन्त्रभावनेन च तान् शृणु ॥ २8 ॥ 

छ्रताकतैः सपषेपेहमाद्शयेदनिताजनम् | 
सषेपस्ेहस faa रिचेरानयेच्च ताः ॥ २५॥ 
तेलाकतस्तु तिलैर्हमान्दरध्यरावे यथाविधि | 
नारौनरन्धपानन्यान् AMAT यावदायुषम् ॥ २६ ॥ 

अजाघ्रताततव्वं न्धुकाकुसुमै गध्यरावेकषे | 
हवनादइनिताः wat मोहयेत् प्रो मकीतु केः ॥ २७ | 
चोराकतगललिकापुष् हं बनाटुव्राह्मणान्रुपान् | 
वशयेच्छ तपश्च तथा विचकिलेः शुभैः ॥ ३८ ॥ 

सवत्ससितगोदुग्धसमेतं ना रिकषेलजैः | 
फलक्तोदैः सितयुतं हवनात् खणेमाप्र यात् ॥ २९ ॥ 
नारिक्षलफलक्तोदैग डच द्रघताइतेः | 

प्रागुक्तकालतो वित्तनिचय' समवाप यात् ॥ ४० ॥ 

कदलोफलदोमेन स्यादादयोऽम्ब् जहोमतः | 
APSA AE लभते FATS: ॥ ४१ ॥ 

विद्यायाः पुरश्चर णसुपदिशति। aa ad dae frat पञ्चवि' शत्यक्षरा 

नित्योदितेष्वन्यतमेन नित्यहोमोक्त षु रक्तपुष्पादिष्वन्यतमेन | २२ ॥ 

एवमित्यादिना शखित्यनते नाद्यं नेकेन शोकेन कछतपुरशचरणस्यैव प्रयोग- 

योग्यतां प्रयोगप्रकारांश्ोपदिश्ति। aa नित्या्चानिरतः पुरश्चरणानन्तरमपि। 

तान् प्रयोगान् ॥ २४ ॥ 

्तेत्यादिभिः इमुदहयैरित्यन्तेः सप्तभिः ata: चतुद णभिदर यं मात् 
नानाफलप्रासिसुपदिश्ति। तत्र ता वनिता; । कैलाक्रैस्तिलसर stat: । अन्धान् 



RM पटले काम्यपूजाकथनम् | ४०१ 

उतपलं : ysae वि समस्तापद्धिसुक्तये | 
पदः सितै्ली हतैश्च पूजयेदिन्दिराक्तये ॥ ४२ ॥ 
कुमुदाभ्यां यजेहित्तलाभकामनया तथा | 
जपाव > ककुसुमैस्तथा दाड्मिजे रपि ॥ aes 
सौ गस्धि कविं चकिलैः कुटजे: शतपवकौः | 

Gas: पाटलेश्च चम्पकोल्यं safes ४४ ॥ 
सप्रभिः मप्रवारेषु भास्क रादिषु पूजयेत् | 
Manag वित्ताख्ो धराघान्यांशरुकादिमान् ॥ ४५ ॥ 

चन्दरनेरच्ं येचचिल्यं समस्तमपि वाञ्छितम् | 
लभते प्रोक्तकालन तथा कालागुशुद्रवैः ॥ ४६ ॥ 
gear: gat qe सौभाग्यसिद्धये | 

EN a ph RE 
ay र रायुषः fag बश्यस्तोधनसिद्धये ॥ ४७ ॥ 
BTS दमदाभ्याञ्चं पूजयेन्प्रासमावकम् | 
कन्दर्पसमसीभाग्यो वनितासु नरो भवेत् ॥ ४८ | 

एलालवङ्गकक्ोल जातिभिनित्यभो यजेत् | 
अब्दमाव' ततो लोके विश्रुतः स्यात् स वैभवैः ॥ ४९॥ 
AY रश कलैः पूजा सर्व्बाभौषटप्रदा भवेत् | 
पूजितैस्ते स्तु जग्ध: स्थान्नरो याल्यखिलप्रियः ॥ ५० ॥ 

समन्ताटोनपि । प्र मकौतुकेः प्रणयात्कर्डाभिः । ब्राह्मणान् विप्रान् । वशयेदित्य- 

न्वयः, तथा विकल्पं | सितयुतः शक रास मिलितः । प्रागुक्तकालतः मर्डला- 

fea; | आद्यः अ्रम्बुजकद्वारयोरपि विषयः । geet: रक्तसितं ¦ ॥ ४१ ॥ 
उतुपलेरित्यादिभिः प्रिय इत्यन्तेनवभिः स्लोकौनानाद्रव्यैः पूजनैर्नानाफल- 

प्रा्िसुपदिशति। aa सितैः पञ्च रिलन्वयः। लोहितं स्तहत् quent 
प्राग्बल्जपादिभिरपि tera! सौगनिकेः arert: सप्तभिः सौगन्धि- 

कादिभिः। तथा समस्ताभोष्टलाभ tera: । वश्पस्वोधनसिदये at रं ।रत्य- 



BoR मनोरभाख्यटोकासदहिते तन्वराजे 

व्रत्तवय' AMSA AHA | 

नवयोनि' विधाया मध्ये मायां ससाध्यकाम् ॥ ५१॥ 

अआलिष्याषटसु कोणेष मन्तार्णाष्टकमालिखित् | 
अददं लेष्वपि तथा लिखेददिक्रमेग वे ॥ ५२ ॥ 
afeaianat मायाखगया प्रतिलोमया | 

क्रमेग ae sel तेन यन्त ण साधयेत् ॥ ५३ ॥ 

समस्तवाज्कितं पूजाधारण्स्यापनादिभिः | 

qa रोचनयालिख्य भूजं वा चौमखणडक्षे ॥५४ ॥ 
wail खगख दमदाभ्यां खगखेदेन खगमदटेन Fae) ततः यजनतः । 

तैः कपर रादिभिः। जग्धं भितः ॥ ५० ॥ 
वत्ततरयमित्यादिभिः स्थापनादिभिरिव्यन्तैरष्यरस्िभिः aa: पञ्चवि'शत्य- 

त्रया gaan मूलविद्यया यन्तनिश्चाणोपदेश' तदिनियोगप्रकारप्रस्ताव' 
च करोति। तत्र तन्मध्यतः Wea! तथा कुलसुन्दरोपटलोक्त 

प्रक्रियया। अत्र मध्ये सवंमध्ययोनिमधाय | मायां प्रात् Ea ai सविसजं नोयां 
पञ्चवि'शत्यक्तरविद्यायामेकादशात्रभ्रूतां। अष्टसु कोणेषु मध्यकोणविधुरेषु 

मन्चरार्ण्टक' प्रथमदितोधखण्डप्रक्षतिभूतपञ्च वि शत्य ्तरसूलविव्या्रपच्चवि'शकेषु 

अ्रादितोऽक्तराष्टकमिव्यटः | आलिखेत् ्रग्रात् प्रादा खमिति सम्प्रदायः । वहिः 

नवयोनेः। तथा प्रागुक्तक्रमस्चकः । दहिदिक्रमेण प्रतिदलच्च योनिलिखित 

विद्याकचरनवकादुपरितनानि षोडशात्तराणोति शेषः । वहिः श्रष्टपत्रपद्माददिगत- 
चत्तत्रयान्तरालवोधोदये | मायया खगया विसजजनो युक्तया विन्दुुक्तया च । क्रमेण 
अनुलोमेन च । सयापनादिभिरित्यत्ादिश्ब्दोऽभिषे कादिविषयः। यन्वविर 

चनाक्रमो यथा-अभोष्टमानश्चमतोऽन्तरहिविभागन इत्तत्रयः समध्यसूत् 

निष्याय carved on विधाय तत्कणिंकायां प्राग्बत् नवयोनिचक्र' fea 

तत्र॒ मवंमध्यख्धयोनिमध्ये प्रथमदितोयखण्डप्रकतिभूतपच्चविं शक्र तोयमूल 
विद्यायाभेकादशात्तरभूतां सविसजेनोधां ज्ञे खां साधकादि तयगुक्तामालिख्य 

वाद्यकोणेष्वष्टखग्रादिगप्रादज्तिण्यात्तन्म लविद्याक्तरेष्वादितोऽष्टौ संलिख्य तददहि- 

रष्टदलेषु॒प्रागुक्षक्रमात् सवंमध्यलिखितद्ले खाविधर' गिष्टाक्तरषोडशक' 

प्रतिदल' दिदयत्तर' क्रमात् समालिख्य तदाद्यगतवत्तत्यान्तरालवोधौदये 



२१ पटल | काम्यप्रूजाकयनम् | ४०२ 

गलिकौक्षल् सिक्थस्य मध्यग' तद्िधाय तु | 

तापयेद्राविषु दिनैः प्रागुक्तैः स्ियमानयेत् ॥ ५५ ॥ 

द्रदेन वि लिष्येतत् पटे वा फलकोदरे | 

तव देवों समावाद्य पजयत िंनेरभषेत् ॥ ५६ ॥ 
वशे विभुवनं सब्ब नरनारीनपादिकम् | 

गजवाजितरक्षादितिष्यगजातौरपि धुवम् ॥ ५७ ॥ 
aca’ मिन्धुतौरे बा नदौ तीरेऽथवा लिखेत् | 
गीरक्षेण समावाह्य देवः ततेव पूजयेत् ॥ ५८ ॥ 
समस्तरोगदुःखात्ति शान्तिः स्थादुदितै्दिनेः | 
लाभाश्च पूजनात्तच पशुदासौधनादिनाम् ॥ ५६ | 

तट्यन्व' चन्दने: RET NS तदिनपूजनात् | 
पवपौवकलवान्ञाधनधान्यादिमान् भवेत् ॥ ६० ॥ 
तट्यन्वं हेमरूप्ये वा YS बालिख्य धारणात् | 

समस्तरोगदुःखार्तिरडितो वड ते सुखौ ॥ ६१ ॥ 

waa माटकया विसज नोययुक्तया प्रतिलो मया प्राग्वत् संवेथ्च aerate 

मनुलोमया अनया विन्दुयुक्तया च तथा प्राग्वत् संवेश्य वच्छमाणपूजादि- 

क्रमेण विनियोगात् सवंफलसिदधिरिति ॥ ५8 ॥ 

यन्मित्यादिभिः सखो इत्यन्तैर्दायैः सप्तभिः aawe maw 
प्रयोगपच्चकसुपदिशति 1 ततर यन्त प्रोक्त । आलिख्य ति पदच्छेदो वा विकल्ये | 

सिक्यस्य मधूच्छिषटस्य | गुलिकोकत्य यन्तः | प्रागुक्त म॑ण्डलादिमिः। ea 

ua) एतद् यन्् । वा विकल्पाः । तत्र॒ यन्मध्ये पूजयेतित्यक्रमतः | 

तैः प्राग्वत् वे भवेदिति ada सम्बन्धः । तरन्तः व्याघ्रः तिच ग्जातोचतुष्यदो 

wat: वशयेदिति शेषः। सिन्धुतीरे समुद्रतीरे । वा विकल्पाः । अथवेति 
च तद्त् आलिखेत्। तत्र तत सुसमे भूतले इति शेषः । तत्र यन्तं पूजयेत् 

प्रागवत्। उदितैः प्राग्वत् aa प्ूजनादित्यन्वयः । तत्रेति सिन्धुतोरादिविषयः, 



४०४ मनारमाख्यटो कासहित amas | 

प्राकप्रल्यग्दक्तिगोदकक सुतषट्कनिपातनात् | 

कोष्ठं ष पञ्चवि' शत्सु जौगि काणेषु माजयेत् wee ॥ 

कोष्ट व्व ्च' ततः ओेपैस्लयोदशमिरो रितम् | 

aga शक्तिमायास्यामालिख्याख्यां ततोऽभितः ॥ € २ ॥ 

faafeat ततस्तस्मिन् पूजयेदष्घ रा चक्षे | 
वाञ्छतां बनितां मानकुललल्नातिलङ्कनोम् ॥ ६४ ॥ 

ढणराजदले क्त्वा यन्तं सष परिङ्ग भिः | 

पट्शुर्टौ मागधिकामरिचाकंपयोयुतम् ॥ ६५ ॥ 
निशासु सिक्थग' cast सन्ताप्यैजजयम् | 

विद्यां बयोदशार्णान्तु तदिगवक्तौ दिनैः स्त्रियम् ॥ ६६ ॥ 

घनादोनां लाभाश्चेति चान्वथः। sara वलालंघनोयवचनतः। वाद्यं 

विकल्पार्थः ॥ ६१ ॥ 

प्राकप्रत्यमित्यादिभिः मन्निभा इत्यन्ते दशभिः प्रोकँस््योदशाक्तरया हितोयया 

सूलविययया कोषठवजुयन्निन्धाणं तेन यन्तेण प्रयोगचतुष्टयच्चोपदिशति | 
aa alfa प्रतिकोणमिति शेषः। शेषैः कोषेस्तयोदशभिरित्यतान्वयः | 

तन्मध्यं wae सवेमध्यकोष्ठं | शक्तिमायास्थां शक्तिरिति विसज नोय हल्ञ - 

खाथा ईकारस्यापि नाम wa सम्प्रदायात् प्रकरणाच्च विसजंनोयस्य नाम 

मायेति च पूर्वोक्तानां नाम wa प्राग्वत् Ee खाया मायेति नाम तेन विद्याया 
भेकादशाक्रभूतविसज'नोयद्रलले ae यथा भवति तथा इत्यथैः! आस्यां 
साधकादटीनां । ततः मध्यकोष्ठतः वदहिरिति शेषः । विद्यां सशक्तिल्ञे खाविधुरां 

seme | तस्मिन् यन्तं पूजयेदेवोमिति शेषः । यन्वविरचनाक्रमो यथा- 
प्राकप्रत्यग्दक्तिणेदक्क समान्तरालानि षटद्घूत्ाणयास्फाल्य पञ्चविश्रतिकोष्ठानि 

निष्ाय ag कोषेषु प्रतिकोणः प्रतिकोणए' चतुषु कोशेषु alfa alfa 
कोष्ठानि aaa हादशकाषटानि मध्यं age यथा भवेत्तथा माज 
यित्वा शिष्टकोषठतरयोदशके सव मध्यकोष्टमध्ये त्योदशाद्रद्ितोयमूलविद्या- 
चषरतरयोदशके एकादशाक्रभूतां सविसजनोयां eee प्रागृवत् 



रष पटले काम्यपूजा जयनम् ६०५ 

MAT AAUMTSAA कामज्वराञ्छनेः | 
अवस्ाभिश्च दशभिर्मुतिमेति सुनिश्चितम् ॥ ६७ ॥ 
भूजं TAS वा तदालिष्य स्पष्टविग्रहम् | 

मधूच्छिषटप्रतिक्तते way तं तापयेत्तथा ॥ ६८ ॥ 

नरनारौनपञ्चान्यं प्राणिनां सं हविदहलाम् | 

करोति यावदेहान्तं ते प्रतौपा लपन्ति च॥ ६< ॥ 

कच्जलैर्यन्तमालिख्य भूजं ANA सिते,थवा | 

जपित्वा धारयेत् सर्व॑रागदुःखार्तिं ना शनम् ॥ ७० ॥ 

गरिकेश्चन्टनोपेतै रालिख्य faa | 
तदा fam: शयानस्य वैरिण्यो दाससचिभाः ॥ ७१ ॥ 

हत्तदयान्त राक्ता षट् कोण तस्य मध्यतः | 

भूः खगभंगतं नाम विलिष्याखिषु watt ॥ ७२ ॥ 
साधकादित्रयाख्यायुक्रामालिख्य तदधः पंक्तिकोष्टमष्यलिकमध्यकोषमारभ्य युक्त 

aa खप्रादक्तिणनिगंमनगत्या श्टकोषद्ादशके मध्वकोष्टलिखितमविमजं 

aage खाविषुर' हितोयमूलविद्यान्षरदादश्कमान्िख्य तत्र॒ पूजादिभिवंच्छ- 
माणैः प्रयोैर्वच्यमाणफलसिदिरिति। ठणराजदक्ते तालपत्र इत्यर्धः। यन्त 

प्रोक्तं | पटुलवणं मागधिका पिपूपला सिक्घगं प्राग्वत्। दौ पक्क दौपरूपाग्नौ | 
तदिगवक्तुः साध्याशभिमुखः | दिनैमंर्डलादि भिः । नचागच्छेत् माध्यापदिति 

शेषः। तत्र यन्तं खिता sauiag दशभिः नयनप्रौत्यादिभि्मरष्णदिभि. | 

खृतिभिति दश्मवखा्रूप' । वा विकल्पे aga) मधूच्छिष्ट: afar: 

ana: | तननिर्माणमेकतिएे पटले वच्यमारणांशकानुगुणतः । तथा 

विव्याजपसहित' दोपाग्नौ प्रोक्दिनादित्यथः। warn: सामन्तादिविषयः। 

ते प्राणिनः । प्रतोपा; प्रतिक्लाः। कल्नलैमंसोभि. । सित क्ोमविशेषणमेतत् | 
aaafa विकल्पा; । जपित्वा प्राणप्रतिष्ठादिसदहित मूलविद्याम् । आलिख्य 

यन्वमिति शेषः । धारयेत् तद्धन््महितास्बरमितिशेष ॥ ७१ ॥ 
वत्तदयेव्यादिभिव हिरित्यन्तेदं शभिः da: anata प्रथमया मूलविद्यया 

यन््रनिराणक्रमः तेन यन्त्रेण प्रय्ागकञ्चोपदिशति। aq तस्य॒ षटकोणस्य 
१० 



४०६ मनोरमाक्यटकासहिते तन्राजे | 

षडक्षराणि विलिखेत् सप्ता्य्याः करमेण वै । 
यन्वमेतत्तालपते YH क्ौमेऽक पक्षे ॥ ७३ ॥ 
प्रजप्य विदामयुतं aati निनिपेच तत् | 

aa fam Gays: पलायन्त ऽथ afer ॥ ७४ ॥ 
za + + € 

तदृभ्भिकादो संलिख्य संजप्याभ्यद्धया कुवित् | 

विधाय नित्यशः पजाममेते र्नतो WE ॥ ५५ ॥ 

Yar तपिशाचापस्यारवैताल TART: | 

यज्ञगम्पवेभुजगहश्चिकाया न तव वै ॥ ७६ ॥ 
तल्लिघ्रा कुम्भसलिले जपित्वा विद्ययानयो | 

सहख्वार' सलिलेरासेकः च्वेडनाशनः ॥ ७० ॥ 
aqua जठरे uate नाशयेदिषम् | 

देहग' परमेशानि विविघ' भौषणात्मकस् ॥ ७८ ॥ 

भू; खगर्भगत' भूरिति ओकारः खमिति बिन्दुः प्रथममृलविद्यादिवर्णभूलस- 
विन्दुकत्रयोदशस्वरगर्भगतमित्य्थैः । नाम प्राग्वत्। षड्च्राणि मध्यलिखित 
प्रथमाक्नरमलप्रणवविधुराणि ana मृलविद्यायाः क्रमेण अग्रा दिप्रादक्षिर्य- 

रूपेण uvafawafa शेषः । waders विद्या सप्ताक्षरो । aga’ | 

तददिने निक्तेपदिने। यन्तस्याथः विरचनाक्रमः-- वशा अभोष्टमानभ्रमणेनान्त- 

व॑हिविंभागतो हत्तदय' विधाय aaa daa प्राग्वत् षदकोण' विधाय 

तत् षट्कोणमध्यं प्रथमभरुतसप्तात्रमूलविद्याद्यक्तरभूत' प्रणव प्राग्वत् साध्यः 
गभंमालिख्य वहिःपरसु काणषु अ्रग्रादिप्रादत्तिखयेन मध्यलिखितप्रणएवविधुराणि 

मुलविद्यायाः सपक्षाः ( ? षडक्तय्थाः ) षड़क्षराणखालिखेत्। एवभेतद्यन्ः 

भूरजा(दष्वन्यतमे लिखित्वा सप्राणप्रतिष्ठः सप्तात्तरोविद्यामयुत' जपित्वा तस्य 

यन्ततस्य वल््मोकनिक्तेपणत्तत्रस्थाः aul: तदिन एवोच्वाटिता भवन्तोति। तद्- 

यन्त्रं ऊम्पिकादौ ऊ म॑केत्यङ्गलोवकम् आदौ शब्दो वनलयाङ्गदाद्याभरणएविषयः | 

waa: पुरुषस्य | ठञ्चिकादयाः अ(यशब्दो लूतामृषका दिविषयः | तत्र खापितग्छह- 

विशेषणम् । तत् ऊश्िकादिलिखितं यन्तम् । अनया प्रथमया सक्तवणेया AeA: 

अभिषेकः । च्छे इनाशनः सव्यैविषापरः । तद्यन्त्राधिवासिताभिरङ्धिः सेकः 



RAH पटले वलिद्रन्यकयनम् | ४०७ 

तदि लिख्य aay नारिकेलदत्ते स्मरन् | 

ag फणिन विदाजपपूव्वं' नखादिना ॥ ७€ ॥ 
पीडनात् पाटनाद्धोगौ पौडतः पाटितो waa | 
ua aa विप्रक्रार' गरल" नाशयेदिदम् ॥ ८० ॥ 

वालुकासु समालिख्य gang) देवताम् | 
तव तैर्वै टयेत् सप्त भोगिनः न ब्रजेदहिः ॥ ८१ ॥ 
अना्रत्तानि विद्यायामक्तरारि तयोदश | 

तैः षोडशसखरोपेतेः संख्या्टौ च शतद्यम् ॥ ८२॥ 

देहगमिति विषविशेषण' fafaw प्राग्वत्तत्स्थावरजङ्गमक्ततरिमात्मकम् | 
एतदुक्तं भवति यन्चाभिवासिताभिजप्त' जल' पोत' जठरगतविष' देहगत 

विविधच्च नाश्येदिति। तद् यन्त । तद्रूपं यन्त॒ लिखितनालिकेरपवरूपं 

स्मरत्रित्यव्रान्वयः। पोड़त' पाटितमिति दिव्यत्वादङ्गोकरणोय' यन्तपोडनात् 
पाटनात् पीडितः पाटितश्चे ae । एवमुक्तरूपतः। विप्रकार" । प्राग्वत् इट' यन्व 
areas सिकताषु । यन्व प्रोक्तम् तत्र aed । तेः ताभिरित्य्थः। वालुका- 
विशेषणत्वात् । अत्रापि दिव्यत्वादचिन्तयः avai प्रवुद्धोपि भोगो वहिः 
वालुकावेछनात् ॥ ८१ ॥ 

अनारत्तानोत्यादिना महश्रोत्यन्तेन Raza पञ्चवि"शणच्रायां खण्ड- 

इयप्रक्लतिभरूतायां ठतोधायां मूलविद्यायां प्राग्बदपुनरुकन स्रयोटशभिरक्तरेः at 

प्रसारणदष्टोत्तरदि एतसंख्यैस्तैयेन्तुा्टकमुपदिशति 1 aa वियायां wanafa- 
भूतायां पञ्चविंशत्तरायां मूलविद्यायां योदश तानि तु ककार उकार रेफ 
लकार यकार ओकार खकार सकार वकार जकार नकार शकाराकत्तराणि। 

अवामस्प्क्तसखरग्रहणेऽपि प्रागुक्तप्रयोजकातिलङ्नेन संयुक्तस्यापि खरस्य ग्रहणे 

तयोदशेतुरक्तिप्रावल्यात् तयोरच्रयोरनाघ्तत्तलमसत्य व । तेः अनाचत्ताक्तरैः । 

तानि ब्र्टात्तरदिशतसंख्य.न्य राणि । gatas gatag यन्तु ष्वाव्ययन्तं । 
अस्मिन्नेव पटले पूर्वैव वत्तत्यमित्याद्ये कपच्चाशत्तमाद्येन aaade प्रोक्तं । 

मध्यतः सर्वमध्यतो इयं । wat । वहि्मध्ययोनितः ! प्राग्वदिलिखदिति 

सम्बन्धः । तैः अष्टोत्तरदिगतस ख्यं रत्तरेः। अष्टौ सम्भूय । महेग्रोति 



gee मनागमाख् र कामाद त AUT | 

तानि पूर्व्वादययन्ते तु बविलिखेन्प्रध्यतो दयम | 

वहिः प्राग्वत्ततस्तैः स्याट् यन्चाख्य्टौ महेप्रवरि ॥ ८३ ॥ 
तेष्वा" सर्व्वं वारेषु विनियुञ्ादुदौरिते। 

दितोयादौनि यन्ताशि सप्त भान्वादिवासरे ॥ ८४ ॥ 

विनिवु्चात् प्रोक्तकम्पखाख्यालेखनपृष्व कम् । 
areal सप्रमोयुक्तामालिखेत् साधयेति तत् ॥ ८५॥ 

arama विदध्यादाद्यन्चतः | 

Manan विधिना शान्तिमचच॑नतस्तथा ॥ ८६ ॥ 

सप्तमं पूजितः क्वापि wife’ drama | 
तन्नाशयन्ति तत्पोतमघीौ सव्वं तथा fq ॥ ८७ ॥ 

सम्ब दिः। एतदुक्त भवति galag यन्तृषु आद्यो वाद्यादभयरन्तरप्रवेश- 

क्रमादुत्ततरवाटपत्ास्ब्,जनवयोनिरूपै aqa wag घ रविकतपञ्चविंशा- 

at मृलविव्यानाठत्ताक्तरत्रयो दशकरः HATS रहि एतसं ख्येष्वत्तरेष्वा दि तोऽत्तरदयं 
प्र्य्नरं साध्यादुप्रपैतमालिख्य लदाद्यगतकोणेष्वष्टसु सवं मध्यलिखिताक्तर- 

दयादुपरितनान्यष्टाक्षरा्यगरात्प्रादक्छिखे नालिष्य तदहद्िरष्टपलने ष॒ प्रतिपतः 
दयंदयमितिक्रमेणए नवयोनिपिलिखिताक्रटशकादुपरितनानि षोडशाक्तराणि 

प्राग्वदालिख्य एव ' संभूय षड विंशत्यत्तराणि क्रमादिलिख्य वाद्यदत्तत्यान्तराल- 

Hast प्राग्वत् माटकावेष्टन' कुयात्) एतत् प्रथमं यन्त' । एवमस्मि्रेव 

यन्ते परूवलिखिताक्तरषड़ विंशतिकादुपरिननमुपरितनम चरषड विं शतिकं क्रमे 
कालिख्य पूर्वोक्त न यन्तरं ण साष्ट यन्तुणि सम्पाटयेदिति ॥ ८३ ॥ 

तेष्वादिभिजस्मिनासित्यन्तैः षड़ भिः इोकौस्तद्यन्ताष्टकविनियोगादिकमुप- 

दिशति। तत्र तेषु ब्र्टस यन्तेषु। आद्य aafafa शेषः। उदोरिते वश्या- 

कर्णित्यादिषडशोतितमश्चोकेन वच्छमाशे। wa इति पदच्छेदः । भान्वादि- 
ans आदिशब्दः सोमाङ्गारकवुधशहस्यतिश्ुक्रशनेश्वरविषयः तेषां वारे 

इत्यथः । प्रोक्तकर्म॑सु वच्यमाणकर्मसु । आख्याज्ेखनपूर्वक' प्राग्वत् साध्यादि- 
नामालिखनपृव"कमित्यघ्ः । वाराख्यौ माध्याधः साधयेति । तदिति लेखनोय- 
वाक्यरूप' | wage’ भवति सव मध्यगताक्रदयमध्यं प्रत्येकस्मिन् वारे एतत् 



स्प पटले वच्रयन्तुविरचनकथनम् | ४०९ 

तग्रा Ate तेपक्तान्यालि ष्याम येच्छिवाम् । 
वाच्छितेषु समस्तेषु तेदिंनेस्तान्यवाप्रयात् ॥ ८८ ॥ 
रोगणशान्ति जय' लाम' arate विग्रहम् | 

शवुभङ्ग' व; नारौपमर्च्यादिजन्मिनाम् i ८६ । 
प्राकप्रत्यगद्िणोटकस्वाण्यास्फालयेत् MATA | 

द्वाविंशतिं acd कचत्वा रि शच्चतुः शतम् i € ° ॥ 
तेषु कोणेषु परितो माजंयेत् पूर्वत् क्रमात् । 
पञ्चपरञ्चाशदन्यानि कोष्टवच्च महेप्वरि ii < १ ।। 

शतद्यं satin’ तेषु fea विकोणकम. । 
मध्य ऽवशिष्टनवकमध्ये नामोदरां लिखेत् i ee 

साधयेति ब्र्तराण्यधराटूान्त मालिखेदिति । ब्राद्ययन्वतः अष्टसिति शेषः । 

प्रोक्तक्रमेरति विधिनेत्यस्य विशेषणम् । स विधिस्तु प्राणप्रतिष्टापुरःसर' आधार 

ख्ापनादिः। अचंनतः तत्र टेवोपूजनतः । तथेति समुच्चये पूजितम् । oat 
प्राप्चवारेषु amanda यन्सप्तकसं ख्य) पेक्तया वहुवचनम् ¦ शिक इति al 

मम्ब द्धिः । तेष्विति वाग्विशेषणम् ) उक्ताति यन्रासोति शेषः। तैः प्राग् 
वन््मण्डलादिभिः। तानि रोगशान्यादौनि वच्छमाणानि, मत्तवादिजन्मि 
नामिल्यादिश्ब्दः अमात्यसामन्तादि सकलप्राणिजातविषेयः ॥ ८८ ॥ 

प्राकप्रत्यगिव्यादिभिः fat इत्यन्तेः षड्भिः श्लोकैः maa: «ara 

Rawanda” लवियाचरेरविकतसूलविखान्नरपञ्चवि तिरक कवि a 
त्यधिकद्विशएतकोष्टरूपवज्वन्निर्माण' तदिनियोगांश्चोपदिश्ति। aa क्रमा- 

इाविंशति' प्राकूप्रत्यम्द्ावि शतिं दक्षिण्णोदकदहावि'शतिमिति ua क्रमादित्यधेः | 

तत॒ आस्फालनतः। ag एकचल्वारि'शदधिकचतुःतसंख्येषु कोष्ठेषु । कोणेषु 

चतुषु । yaa वच्ाकारं यथा भवति । क्रमात् पञ्चपञ्चाशत् प्रतिकोणं पञ्च- 
पञ्चाशत् कोष्टानि इत्येवं क्रमादिति यावत् waa चतुषु कोरेषु विं शत्यधिक 

दिशतसंख्येषु कोष्ट fae; agate: प्रतिदिश्षभेकेककोष्टमा्जनत 
इत्यथे; । अन्यानि माजनावशिष्टानोति रेषः। ag एकदं शत्यधिकदिशत- 
संख्यषु कोष्ठो च्वत्यश;। चतुः कोष्ठ घु प्रतिदिश' एकेकको माज नत इत्यथः | 
माड मध्यतः प्राम्दिगन्त प fandy मध्यकोष्टमारभ्य ae: । तानि TET 



४१० मनोरमाख्यटोकासहित aaa | 

मायां तद्भितो मन्तवा स्विस्विःकमेण ३ | 

विकोणेषु च साध्यानि लिखेदजमितीरितम् । €< ३ ॥ 
तदष्जयन्वे तु पटे ala बा सुसिते शमे | 
विलिख्याभाच्ा तटयन्चं पोते रक्तति वारिघी vee ॥ 
प्रागक्तानि समस्तानि साधयेद्ज्ररूपिणा | 

यन्तेणानेन कालेन प्रोक्तेन aaa शिषै।। ey ty 

दिशतसं ख्याति स्वरविक्ततमुलविव्याचराणि लिखेत्। यावदक्तरपयवसानतः | 
मध्ये यन्स्येति शेषः । नवकमध्यं नवकमध्यकोष्ठ इयथः नामोदगं 
साधकादिनामगभां | भायां पद्धविं णाणमूलविद्याया एकादशाच्रभरूतां | तदभितः 

तद त्तगैतमध्य जोष्टानन्तरप्राक्पल fae प्रादक्धिण्यनि्गमनगत्या 

विःविःक्रमेण मध्यकोष्टवजं' प्रतिकोष्टमिति शेषः । तिकोणेषु चेत्यत्र चकारा- 
चतुषु तिका शेष्वपि साध्याक्तराणि मायास्यानि लिखेदिति aga वच्यन्त- 

fafa ta) यन्तुविरचनाक्रमो यथा ~ प्राकूप्रत्यग्दक्िणोदकसमान्तरालानिं 

दाविशति दारिशति सूत्रणास्फाल् तेनैकचत्वारि'श्दधिकचतुः शतसंख्यानि 

कोष्ठानि निष्पाद्य तेषु चतुषु कोरषु प्रतिकोण' पञ्च पञ्चाशत्कोष्टानि सम्भयवि'श 

त्यधिक दिशतसंख्यानि काष्ठानि प्रागृवन््ध्यं वच्राकार ̀  यथा भवति तथा तथा 

मार्ज चित्वा ततश्तुषुं fea प्रतिदिशभेकैक areas नतञ्चल्वारि चिकोणानि 
wat शिष्टेषु सपद गाधिक दिशतसंख्ये षु कोषेषु सवप्राचोनपङ्क्तिखकोष्टत्रथे 
मध्यकोषमारभ्य प्रादरिण्यप्रवेशगत्या युक्तक्रममट्टोत्तरशतदिशतसंख्यानि 

स्रविक्लतसूरलविद्याक्षराणि यावद क्रपव्थवसानमालिख्य ततो मध्यतः शिष्टेषु 
नवसु कोष्ठ सवं मध्यखकोष्ठमध्ये पञ्चवि शाणं मूलविद्याया एकादशत्तरभूत- 
Baal साध्यगभीमालिख्य शष्ट ष्वष्टसु कोषु मध्यको्ठानन्तर प्राचौनप"क्ति- 
मध्यकोषटमारम्यायुक्तक्रम' प्रादकि्यनिगंमनगत्या प्रतिकोष्ठं पड विशात्तर- 
सूलविद्याचराणि हृल्ञं खाविधुगणि लोणि टोालिख्य चतुद मत त्रिकोण 
चतुष्कं ष्वपि मध्यकोष्ठवत् ससाध्यां हत्लेखामालिख्य तेन यन्तं ण ॒वच्छमायान् 
विनियोगान् कुधादिति। वा विकल्यं । सुसितं इत चौमविशेषम् | 

रक्षति यन्त्रमित्यवान्वयः । तेन कत्तैभूत' यन्तुमिति । प्रागुक्तानि श्रत प्रोक्तानि 
arene) प्रोक्तेन प्रागृवन्मणडलादिना । शिवे इति देवोसम्ब् fg: ॥ ९५ ॥ 



aan पटली ] जटठराग्निहठदि प्रयोगकथनम् | ५६१ 

तां देवं पाशसम्बद्ध' साध्यमङ् शताडनात्। 
आकषन्त। खपादान्ते साञ्जलि प्रणतिं मुहः ।। < ६ i 
र्त tafa भाषन्त स्मरन् विदां जपच्निशि। 
साध्यो नरोध नारौ च वशमेति सुनिश्चितम् ।६७॥ 
अधव। साञ्जलिं साध्यं प्रागद्ादिनमङ््ग | । 
प्रोतक्ेश समाक्तष्ट जपेत् aN भवेत् ecu 
मन्ताक्तराणां तेजोभिः ad at तथाविधाम् । 
खयमेवानयेत्तान्तु Bt ATW नयेत् ॥ €< ॥ 
Ua सा कुरुकुल्ला ते प्रोक्ता सर्व्वार्धसाधिका 
ललिताविग्रहा येन वशिन्यादिथुता ततः॥१००॥ 
बुदितत्तवमयो व्याप्तिरिति सम्यक् समौरिता | 
अश्या निफालनाचित्ते aaa’ खात्मसात् क्तम् ॥१०१॥ 

दूति षोडशनित्यातन्े श्रौकादिमते दाविंश्त पटल ॥२२॥ 

ताभित्यादिभिस्तत इत्यन्तञतुभिः श्ोकंमन्तदेवताभावनाकष णवश्णेकरण 
तं विष्यः तस्याः कुरुक्रल्लाया देव्या वरशिन्धादिशक्व्टकपरिषहतत्ववासनां चोप 
दिशति । aa ताभित्यस्योत्तर श्चोके (वातत्) स्मरत्नित्यनेनान्वयः। सा्यमित्यस्य 
पदस्यास्य स्लोकस्योत्तरादंगताकषेन्तोमित्यमैनान्वयः विद्यां पञ्चविंशणों। 
अथेति पक्तव्याव्रत्तौ । प्रागवद्ादिन' cardia प्राग्वत् । ब्राकषेन्तीं देवीं स्मरन् 
विद्यां जपिदि यथः | भवेत् प्रागुक्तः स।व्यवगेः । AAT पञ्चविशणमूलविद्या- 

suai, तथाविधां रत्तरक्तेति भाषणादियुक्नां। खयमेव ्राकषण्णहते । Taga 
भवति साध्य मन्ताक्नरतेजोभिः wld तेजःसहना शक्तत्वात् प्राग्वद्वाषमाणादियुक्त 

wing देब ताकार्षणादिव तामन्तः स्मरन् विद्यां जपन् वशयतोति । एवं प्रोक्तरूपतः। 
ते इति SH निर्दिशति । येन ललिताविग्र हवत्वकारणेन । ततः कारणात् ॥१००॥ 

दूति षोडशनित्यातन््ेषु खरोकादिमताख्यस्य परिपृखेस्य तन्त्रस्य ए पञ्च-सार-रि ह 
राजप्रकाशाभिधानेन सोसुभगानन्दनाश्न विरचितायां मनोरमाख्यायां 

व्याख्यायां पोडशनित्यावलिदेवतारूपकरुकुल्लाविदााविधानप्रका- 

wage’ दाविंशव् पटलम् परिपणे पराख््टम् | 

ग्रन्यसंख्या । इादश्णेक्तानि ante इाविंशे व्यक्रियागताः। 

ग्रन्थाः स्युः सादपादैक चत्वारिं एच्छतदयाम् ॥ 



चयोविंशपटलम् | 

अथ पोडशनिल्यानामङ्गभूता तु प्रञ्चमौ । 

तदिधा कथिता पुव तदङ्गानि च पूजनम् ॥ ! ॥ 

साधनं fare प्रयोगध्यानपूजनेः | 

होमैर्यन्ेश्च sata समस्ताभोष्टसिद्धये ॥ २ ॥ 

अङ्गानि क्त्वा Fad: सप्तभिः षड युगेन च । 
दशभिः सप्रभिः सप्तसंस्येर्जातिभिरन्वितम्॥ २ ॥ 
चिकोगहत्तषट् कोणत्तदयसमन्वितम् । 

विधाय चक्रं तवेव स्वनाम्नावाश्च पूजयेत् ॥ 2 ॥ 

qafaq द्वाविंशे पटले पोडशनित्यानां वलिदेवतायाः qaqa 
विधानसुपदिश्यानन्तरं पोड़शनित्याङ्गभूतायाः पञ्चम्याख्याया वाराह्या विधान 

मुपदिशति। अथ षाड्शेत्याद्यनयेत्यन्तशोकशतरूपैण aaa पटलेन | 

aa wa षोड्शेत्यादिन। fast इत्यन्तेण श्रोकदयेन पटला्धीनुपदिति । 

तवर पूर्वँ ढतोये पटक्ले। साधन विद्याया इति शेषः ॥२॥ 
अङ्गानोत्यादिना शोकेन षड्ङ्गन्यासमन्तानुपदिशति । wa अह्नि षट् 

कत्वा इत्यस्योत्तरोकोत्तरान्तमेतपू जयेदित्यः न्वयः । मन्तुरगेवंच्यमाण- 
संख्याक्रमभिन्र मलविदयायामादितः waa त्रिचत्वारि ताच्षरे; । षड्. 
युगेन षड भिरक्तरः fate: षड भिरक्तरः शखामन्तश्ेत्यथेः । जातिभिः 

हृदयाय नमः इत्यादिभिः षड़भिः। अन्वित क्रिधाविशेषणमेतत् ॥ २॥ 

व्िकोण्त्यादिभिरितौत्यन्त; षड्भिः staan नित्य पूजाचक्र' सावरण- 
इयपूजाविधान' नित्यभजनक्रम' तत्फलञ्च)पदिश्ति। aa समन्वित चक्र 
भिव्यस्य विशेषणं । नित्यपूजाचक्रविरचनक्रमोयथा -अभोष्टमान प्रमाण 

भ्मादन्तमेहिर्विंभागीनेकाङ्गलान्तरालं हत्तदयं विधाय तदन्तवृत्तमध्य प्रागुक्त 

मानतः षट्कोणं विधाय तन्मध्यतः after: an विधाय 



९१ पटले] यन्पूजाकथनम् | BRR 

दशोत्तरशताज्ञय्या वाराहोविद्यया प्रिये | 

सर्वमध्यं BAIS वामदक्लाग्रकोणतः ॥ ५ ॥ 
क्रोधिनौं afar चण्डोचण्डाञ्चो व खनामभिः | 
आयवोजान्तासप्राणेरुपेतामथ पूजयेत् ॥ ६ ॥ 
TSH Alay, स्राग्रादिव्राह्मयाया वामतोऽचं येत् । 
aa चैव महालच्छो पञ्चमे मध्यतस्तथा ॥ ७ ॥ 
वलिन्त्, TSM न क्रत्वाभार्चोपचारकः | 
तदमर तां जपेदियां सहस मथवा शतम् ॥ ८ ॥ 

होमञ्च बु्य्याहिनशः सुशुडे स्िलतण्ड लं; । 

waa वा ततो विदा सिद्धा स्यादष्टतस्ततः ॥ < ॥ 

aay प्राग्वत् समतिरेखं विकोशं यथोपदेश विधाय aa देवीमावाश्च 

वत्तयमाणक्रमेण पूजयेदिति खनाम्नावाह्य सविन्दुकष्टल्न era नान््रा। 
दितोयान्तेन क्रियायुक्तेन। तन्मन्तो यथा--ङ्ीं वाराष्ोमावाषयामोति 

पूजयेत् । वच्छमाणक्रमतः eran ठतोयपटलोक्तया fra इति 
देवीसम्बुदिः । wine चक्रस्य सवं मध्यतिकोणमध्य इत्यथः । वामदक्ताप्र- 

कोणतः देव्याः। चर्ोचण्डामितुगक्ता सरसखनामभिः अस्याः परिवारशक्तो- 

नमोऽरनतनामम नैश्चतुष्यन्तेः पूजयेदिति सम्प्रदायः । ब्रादयवोजान्तयसप्रारै- 

रित्यनेनेतदुक्ष' भवतोति। क्रोधिनी स्तभ्भिनोञ्च adararenat सविन्ुके 
क्रो इति स्त' इति चोदा ततस्तन्रामभ्यां चतुर्थवन्ताभ्यां नमोन्ताम्यामचै- 
यित्वा Adar माटकान्द्याच्तरभूतक्तकारस्य ओं कारप्रकरणप्रास्त 

बिन्दुश्च तैः संयुतं a zee deat’ पारम्प प्रोक्त क्रोमिति चो- 
qa ततश्चण्डोचर्डायै नम इतुगक्ताचयेदिति। wa क्रोधिन्यादिशक्लि- 
त्रयस्य ज्ञे खावेधुथ' सखखवोजादयत्वादिति सम्प्रदायः । वामतः wefan 
Haat | ल्ल खादेयनैमोन्तेरनामभिः। शअ्रत्रासां शक्तीनां सप्तानां EAGT 
दत्वं खसखवोजादाराहित्यादिति च सम्प्रदायः। वत्ते सर्व॑वाद्यगततत्तदहय- 
वोष्या। तदग्रे देव्या ati श्रभिमुख' चामरतालघन्तसङ्गोतादिव्याष- 

ताभिरनन्ताभिः शक्तिभिर्हंत्त दयवोध्यौ परितः खि ताभिर्म॑हालच्छप्ाटिभि रिति सम्- 

११ 



४१४ मनोरमाख्यटौकाखडहिते तन्वराजे | 

जितेन्द्रियो हविष्याशी मीनौ सख्यासु पूजयन् | 
विया जपि्ल्स स्यां तदशांशेन तर्पणम् ॥ १* ॥ 

ada’ हवनं क्रत्वा सिद्धमन्तो दयान्ितः | 

गुरुभक्तः सुसन्तुष्टः शान्तचित्तः च्षमान्वितः ॥ ११ ॥ 

प्रयोगानाचरेद्क्तया येरिष्टमखिल' चणात् | 
सिधाल्यय बतो देव्याः waters भवादपि ॥ १२॥ 
ध्यायेच्च देवों कोलास्यां तप्रकाञ्चनस््रिभाम् | 

आकण्ठं वनितारपां ज्वलत्पिङ्गशिरोसुदहाम् ॥ १३ ॥ 

दायः । पञ्चमीं वारं मूलद्ेवतां । मध्यतः प्रात् । तथा मूलविद्या तिवाराद- 
होनमिति ta: | शर्चयेदिति gaara: । एतदुक्तं भवति चक्रमध्य देवी- 
mare तदनन्तरं सविन्दुकया ea खया विधुरैनेमोन्तं नामभिरभ (2) तदहः 
षटसु AUT ब्राह्मादययाश्चामुण्डान्ताः षर्शक्षश्च सवं वाह्यदन्तदयवोष्यां देव्य. 

ग्रमभिञुखमासोनां प्रोक्तराज्यविड्ृपरिवारां amediga सम्भ.य॒सप्तशकलो- 
Qiang: क्ते खायै्नमोन्तेर्चयित्वा पुनरपि मध्ये देवीं तददिवययया 
तिवारादषहौनमचं येत् इति। वलिन्तु षोड्शारणेन षोड्शक्षरेण वलिमन्तेण 
पूजारग्भावसानसमये वलि' प्राग्वत् कुादिल्य्ः। सवंत ॒ वलिदयप्रदान' 
मूलदेवताग्रभागे इति सम्प्रदायः । उपचारकः षोडशभिः । अ्रावाहनाद्यनन्तर' 
पूजान्ते च अवार्यं खापनमनुक्तमपि पूर्वमेव साधारणोक्षतवात्। षडङ्ग 
मूलाभ्यां प्राग्वत् खापयेदिति सुख्यागमः। तां दशेत्तरशताक्लरीं । भरथवा 
विकल्यायेः। वा cena इति परोक्षनित्यभजनतः ॥ ‹ ॥ 

जितेन्द्रिय इत्यादिभि भवादपोत्यन्तेस्विभिः स्ोकौमू*लदेवताया; पुरश्चरणं 
क्ंतपुरञ्चरणस्य॒प्रयोगाह'त्वञ्चोपदिशति। aq wteade Fags 
wat जपदशांशंतपंणं saa च कुद्धादिति adaaararar') सिष्मन्त; 
प्रोक्तरूपतः दयान्वित इत्यादिसिदमन्वलक्षणं | वैभवात् देश्या वेश्वरूप्यात् । अपिः 
समुच्चये ॥ १२॥ 

प्यायेदिव्यादिभिविं च् त इत्यनतैखतुस्ि'शता शकैः देव्याः सपरिवाराय; 
खतन्त नित्यपूासु_ ध्यान" श्रावाहनश्चोपदिश्ति। aa ध्यायेदित्यादिभिः Ha तत पूजासु ध्यान अवाहनद्ोपदिगति। तवर ध्यायेदिव्यादिभिः शिवै 

१1 “सापनादौनुपचारान् विधाय म्. लिया एकवारमग्य्च य" इत्यधिकः पाटः | 



२१ पटलं | काम्यपूजाध्यानकथनम् | ४१५ 

विनेवामष्टहस्ताञ्च चक्रशङ्गमथास्ब॒जम् | 
पाशञ्च सुशलं शौरमभय' वरद्" तथा ॥ १४ ॥ 
दधानां Tas सुखासौनां विचिन्तयेत् | 
नित्यपूजासु तच्छक्ौसत्समानाः wifes ॥ १५॥ 
प्रयोगेषु atest सिंहस्थां व्याघ्रगामपि | 
गजारूढं हयारूढा तार्च्यारूट्ाञ्च शक्तिभिः ॥ १६ ॥ 
श्यामामप्यस्णां पीतामसितां धुमविग्रहाम् | 
तत्प्रयोगेषु च तथा ध्यायेत्तत्तदवाप्चये ॥ १७ ॥ 
अरुणामरुणाकल्यामरुणाभिश्च शक्तिभिः | 

waa पञ्चमो ध्यायन् जपेदश्याप्तयेऽनिशम् ॥ १८ ॥ 

इत्यन्तेस्िभिः wae खतन्त॒नित्यपूजासु कचित्प्रयोगेषु॑च धाानावाह- 
नविशेषादिकमसुपदिश्ति। तत्र ध्यायेच देवोमित्यत्र चकारेण देव्याः सपरिवाराया 

ललिताङ्गप्रूजायां तत्समानायुघाकारालकध्यानमन्तरेए च॒ सखतन्वनित्यपूजा- 
दिषु वच्छमाणक्रभेण धायेदिति सम्प्रदायाः कोलास्यां वराहसुखीं आकर्ठ- 

वनितारूपामित्यन्तेन कण्डादधोरूपविग्रहस्य वराहात्मकलत्वं प्रमादेनापि न चिन्त- 

नोयमिति परिहरतोति यावत् । ज्वलत्पिङ्गशरिरोरुदां ज्वसदिव ऊर्डाग्रपिङ्ल- 

केशं ॥ १२ ॥ अत्रायुधक्र मसु अ्टभुजषृूड्दिदक्तिणएवामक्रमेण | दधानां सुजं रिति 
शेषः। at va’ विचिन्तयेदिति frag वच्छमाणगर्डेतरवाहनध्यान 

परिवारा्धत्रान्न पुनरुक्किदोषः। awat: परिवारशकोः स्मरेदिति नित्य- 

पूजाखिति gaara: ॥ १५॥ 

प्रयोरेष्वित्यादिना अव्ये इत्यन्तेन श्रोकदयेन सर्व॑ प्रयोगेषु सामान्येन 

वाहनवर्णदिकसुपदिशति। aa शक्तिभिः परिवारशक्तिभिः। सेति शेषः । 

वच्छमाणक्रभेण ॥ १७ ॥ 

अरूणामित्यादिना waa तस्या एव धानसुपदिश्ति। तत्र अरुणा कल्यां 

पद्मरागादिभिः क्ताकल्पाम् ॥ १८ ॥ 



४१६ मनोरमाख्यटोकासहिते तन्तराजे | 

परतां पोताम्बरां पौतभूषणखग्विलेपनाम् | 
पीतशक्ताद्रतां ध्यायेत् MARAT तु सच दा ॥ १९ ॥ 
way aa मागे सि'हस्यां भौमविग्रहाम. । 
शक्तिभिः खसमानाभिरन्ताभिः समायुताम् ॥ २०॥ 

चिन्तयन् प्रजपन् विद्यां यजेत्तच्छक्तिमध्यतः | 
खात्मानं भावयन््न्तो व्रजेदक्तिष्टवैभवः ॥ २१॥ 
सिंहचदोपिशरभग्गकुक् TAT: | 
गवयैभु जगभीमि दं न्तिमिर्म॑दमन्यरैः ॥ २२॥ 

चोरैः AUST: ब्रुरेरन्येभं यावहेः | 
Yau तपिशाचायं राकुलेऽरण्यसङ्कटे \ २२ ॥ 
अलब्धमगें विपिने गिरिशृङ् तथाविधे । 

स्मरेद् वोमुक्तरूपां निरातङ्को ब्रजेत् सुखी ॥ २४ ॥ 
समरेष्वपि way पतत्सु रघदन्तिभिः। 

सङ्कटेषु दुरन्तेषु स्मर त्वेत्य' विजयौ भवेत् ॥ २५॥ 
— 

पोतामिव्यादिना wWaia स्तम्भनप्रयोगसुपदिश्ति। aa wanariaat 

पोतवर्णीभिः शक्तिभिराघ्वताम् ॥ १९ ॥ 

ष्यामामित्यादिभिः सुखौ इत्यन्ते; पञ्चभिः Mae daa रक्ताविधान- 
मुपदिशति। aa अनन्ताभिः प्रलयं कमस'ख्याताभिः; क्रोधिन्धादिभिरावरण- 

स्थाभिः। अक्िष्टवेभवः अध्वश्रान्तादिभिरप्यक्तिष्टपरिच्छदादियुतः । भौमैरिति 
सि'हादोनां सवेषां विशेषणम् । अन्यैः शखाख्गादिभिः। आकुले निविडे । 
शअ्ररख्यसङ्कटे we: पिहितमागे । अलब्धमागे इतः पूवेममानुष्यगोचरतयेति 
शेषः। तथाविधे इति पूवं त गिरिङ्ग इत्यनेनान्वयः । उक्तरूपं श्यामा- 
मिल्यादिना श्चकेनेति शेषः । निरातङ्क; नितरां क्रोशरदहितः । बजेदिति प्रोक्तोप- 

संहारा्थत्वत्वात्र पुनस्क्तिटोषः ॥ २४॥ 

समरेष्वि्यादिभिमंदोषतैरितयन्तैः ` पञ्चभिः we: समरविजयधयान- 
मुपदिशति । aa दुगन्ते षु मरणनिरोधनप्रलापनाम जल्यविशेषः (१)! <a 



रप पटल काम्यपूजाकयनम् | ४१७ 

नखर छुरिकां as बाणं ye" गदां ख्णिम् | 

चक्रञ्च दक्चिगोविभदाडभिभींमविग्रहाम् ॥ २६ ॥ 

तज नौ Gow Aa aI मरक हलम् । 
WT Wey दधतीमन्येनींलां खशक्तिभिः ॥ २७ | 
गजाधिरूढां face: WHITES: समाघ्रताम् | 
afaat समस्ताञ्च निपात्य परिघं भुवि ॥ र८ ॥ 
agua भितः प्र त् कदलीकषेतु सङः लम् | 
चरन्तीः Wisse च भौमारवै्म॑दोदतैः ॥ २< ॥ 
मानुमण्डलमष्यस्धां शुलप्रोतारि विग्रहम् | 
तदेहनिव्य द्रक्ताक्तशुलां देवौ विचिन्तयेत् ॥ ३० ॥ 

awa जले fee जपेदिद्यामनन्यधौः | 
सप्तरावप्रयोगेण वेरिण' मारयेज् ज्वरात् ॥ २१ ॥ 

वच्यमाणप्रकारेण | gia असिधैतु' भोमविग्रहामिति देवोविशेषणम् । 
अन्यः दामैः अष्टमिव्याहुभिरिति शेषः। तत्र॒ आयुधानां नामान्या- 
राध्यसुखादवगन्तव्यानि । अत्र॒ बआ्रायुधक्रमस्तु॒ उभयपाश्व॑योरप्यधराटू्ान्त- 
मित्यवगन्तव्यम् । नोलां atafa शेषः । खशक्तिभिः तदर्णभिः शक्तिभिः 
सहितामिति यावत्। परिषेः देव्याः परिवारशक्तोनाच्च दकिणपार्ोद- 

दिढतोयमसुजस्धं ; । तदुपरि सेनोपरि कदलोकेतुसङ्कल' कदलोनिभगजपताका- 
aga’ देशमिति शेषः ॥ २९ ॥ 

भानुमण्डकेत्यादिना ज्वरादित्यन्तेन होकदयेण ज्वरेण रिपुमारणप्रयोग- 

सुपदिश्ति। da भानुमण्डलेल्यादिनैतदुक्त भवति। पूर्वोक्तषोड़शमभुज- 

विष्ठतायुधां नीलाभां देवीं भानुमण्डलमधेग निजदक्िणोह †दिचतुघेजसछ- 
शूलप्रो तारिविग्रहां तहेहात्रिः सरद्रकताक्ततच्छ,लां विचिन्तर्यान्नति । अनन्यो; 

एकार््रचन्तः ॥ ३१ ॥ 



8१८ मनोरभाख्ययो कासदहिते तन्वराजे | 

देव्याः सपरिवाराया हेतिभिः शकलौक्कतम्। 

रिपुदेहं स्मरेत् फेरुकङ्करव्या दङ् रेः ॥ ३२ ॥ 
भच्यमाण' जपेदिद्यां विदिन ̀  सलिले स्यितः | 

्राग्वत्तावहिनेर्बारिहत' स्प्र(ख)त्वा ससुत्तरेत् ॥ २३ ॥ 
दिभुजां धुखरवर्णाभां साध्यजिन्नाहृदम्ब् जे । 
उतपाटयन्तौं संचिन्य जपन् Way यमं नयेत् ॥ ३४ ॥ 
तथाविधां पीतव wat dae वैरिणः । 
क्रोध" संशमयेद्वादे विवादे समरेऽपि च ॥ ३५ ॥ 

ताच्चीरूढृाञ्च तां ताच्छ गणस्याभिश्च शक्तिभिः | 
हतां ताच्यं गणोहामप्तमारुतमूच्छिताम् ॥ ३६ ॥ 

देव्या इत्यादिना समुत्तरेदित्यन्तेन श्लोकदइयेन रिपुमारणप्रयोगविशेषसुप ̀  

दिशति! aa Zan षोडशक रायुधनोलवर्णदि विशिष्टविग्रहाया इति रेष; । 

Re क्रोष्टा क्रव्यादाः पिशचाद्याः Fa सारमेयः भच्यमाणं पूर्वोक्तैः फेस्- 

परसुखेः। प्राग्वत् award जके तावदिनैः सप्तदिनैः तिदिनेव्वी । aa कण्ठ- 
माव्रजलापैक्षधा पक्ान्तरेइति । वारिहत' wa खतं रिपुमिति शेषः ॥ २२॥ 

हिभुजामित्यादिना शोकेन रिपुमारणप्रयोगध्यानसुपदिशति। aa साध्य- 

जिष्वाहृदम्ब् जे हितोयाददिवचनमेतत्। यमं wet wage’ भवति ana’ रिपु- 
सुत्तानशयिन' भूमौ निपात्य तदुदरकणर्डथोः oes विन्यस्य एकेन करेण 

तस्य eer जमितरेण तस्य जिद्राञ्चोतपाटयन्तीं yaati देवीं स'चिन्तय 
जपन् शतु' मारथेदिति सम्प्रदायार्थः ॥ २४ ॥ | 

तथाविधामि्यादिना शोकेन क्रोधस्तम्भनध्यानसुपदिश्ति। aa तथाविधां 

साध्यजिद्वाहृदम्बजोत्पाटनादिना sa देवौ चतुमु जां साध्यं ag वामभुजस्थ- 
wears तदक्तिणसुजस्थमुशलेन प्रहृत्य प्राग्बदुत्पाटयन्तो ध्यायेदिति, 
सम्प्रदायाः ॥ ay ll 

ताच्चरूढामित्यादिना ्षणादित्यन्तेमाद्वाधिकेन waa रिपुसे नाविद्रावणः 

सुपदिशति । तवर तां देवों । ताश्च गणोदामपक्तमारुत मूच्छ तामित्यस्य उत्तरत 
सेनामिव्यनेनान्वयः। क्षणात् स्र तिमातेण ॥ २६ ॥ 



RH पटले | शवुरेनानाशनकथनम् | ४१९. 

स्त्वा जयेद्िपोःसेनां दूरतो द्रावयेत् चणात् | 
तथेवाष्टसुजैः खडगान् दधानां शक्तिभिह ताम् ॥ ३७ ॥ 
तथेवारातिपृतनां समरे नाशयेत् चणात् | 
विक्रौ्यं ेशानरुशवारवागधरो ea: ॥ ३८ ॥ 
तरचक्षेशरिकपिकोलक्चंगरुडस्थितेः। 
शत्तिहन्दं स्िशुलाग्प्रोतपत्ताभ्ववारयेः ॥ २९ ॥ 
क्रौड़ाविनोदां माशिक्यमण्डपे सिंहविष्टरे | 
ष्यायन्नरातेः पृतना नाशयेत् सखैवंले पः ॥ ४० ॥ 
पौतप्रसूनेः पौताभामं येत् स्तम्भनाय वै | 
प्रागे AISA सतु वासरे: परमेश्वरि ॥ ve | 

अरातोनां गतिं सेनां मति' fast ससुद्यमम । 
इष्टमन्यच्च सकल स्तम्भयेत् साधकः AUT ॥ ४२ ॥ 

तयेषैत्यादिना कणदिवत्यन्तेनादंदहयेनारातिसेनाविनाशध्यानसुपदिशति | aa 

तथेव गरुडस्कन्धाधिरूढ़ां। शक्तिभिस्ता्षपीधिरूढाभिरिति शेषः । तयेव 

जपादिना । क्षणात् प्राग्वत् ॥ २७ ॥ 
विकोरधेत्यादिना aq इत्यन्तेनाद्वोदयन श्चोकहयेनारिसेनाविनाणनध्यान- 

सुपटिशति। aa अ्ररुएवारवाणधरः अरुणकञ्चुकधरः । इत्यस्य उत्तरत्र टप 

इत्यनेनान्वयः | दयैः सहित इति शेषः । वतिशूलाग्रप्रोतपत्ताश्ववारशेरिति 

अक्ति्ठन्दविशेषणम्। सि'हविष्टरे सखितां देवोमिति शेषः । एतदुक्त भवति 
तरक्तादिषड़ seated: शक्तिन्दौः सखखकरस शूलाग्रप्रोते रिपुसेनापत्ता- 
श्बवारणेदंशिं तक्र डाविनोदां माणिक्यमणर्डपान्तः सि"हाखनस्थां देवीं ara 

रुणकच्चुकधरः स्वकेशान् fant हयदठन्दसदितो हयारूढो पः शत् सेनां 
स्वलेनाश्येदिति ॥ ४० ॥ 

पौतेत्यादिना auferda श्लोकदयेन पूजासु पुष्यादिविशेषेण स्तम्भनोय- 
पञ्चाङ्गदिक' चोपदिश्ति। aa पौताभां देवोभिति शेषः। स्तस्मनाय afi 

मतानामिति ओेषः। अरातीनामित्यस्य गत्यादिभिः पञ्चभिः प्रत्येकमन्वयः | 

क्षणात् प्राग्वत् ॥ ४२ ॥ 



४२० मनोरमाख्यटोकासदहिते AAT | 

अरुणामस्णेः पुष्पं Ty AATATAA: | 
farqarta: सर्वास्तु रिपु कुर्य्यादशे ध्रवम् ॥ ४३ ॥ 

विघनाद्यां दग्धयोगे खतियोगे सनाशक्षे । 

यमकण्टककाले वा RUG स्तथाविधाम् ॥ ४४ ॥ 

पूजयंस्तदहिनेः waa जोवितेशपुर' नयेत् | 
TAT ALATA: पुष्यं र्यां वासरैः ॥ ४५ ॥ 
उदिते रिज्दिराग्यः स्यादरोगः सुमना वशौ। 

सुखं जवति भूमौ स शतवर्षाणि विश्च तः ॥ ४६ ॥ 

श्ररुणा मित्यादिना waa रिपुवश्याथैः युष्यविशेषात् पूजाविशेषमुपदिशति। 

तत्र अरुण अरुणवर्ण" देवीं घ्राति we) awa: अरुणवरशेः मधा- 

रात्तः मधघाराते | ४२॥ 

विषना ामित्यादिना नयेदित्यन्तेनादायेन श्लोकेन कालविशेषेषु पूजाविशेषेण 

रिुमारणप्रयोगसुपदिश्ति। aa wane नाश्योगसहिते यमकरटककाले 

रव्यादिसष्वारेषु क्रमेण पञ्चमचतुथं ढतोयदहितोयप्रथमसप्रमषष्ठसंख्याडसहित- 

काले | विनाडरश्च यथा--अ्रखिनोनक्त्रस्य पञ्चाश्तघटिकानन्तर' चतसखो नाडयः 

विषनादिकाः। एवमग्रे पि । तथाचोक्त — 

अश्वादीनां AA याश्वतख्ो विषनाडिकाः | 
राक्ता ५० ज्िनात् २४ विन्दुगुण ३०त् खान्धे ४० रिन्दरात् १८ Haga: २१। 
GA Ro नं खात् १० पदा ३२ ASM १८त् खाग्ने २० नखा १० त्ततः | 
HAT: २१ विंशतेः २० खेन्दो १० रिन्द्रात् १४ खेन्दो १० तुर्दशात् १४ | 
षटुपञ्चतो ५६ जिना as दि'शात् २० दिशः १० पड a: १ MA SIU १२। 
faat a2 Wars खाग्नेश्च ३० ता नाद्यः परतः खिता; ॥ इति ॥ 
कृषणं ; HUTT: | तथाविधां कष्णवणीं | दिनैः प्रागुक्तमण्डलाद; । ४५ ॥ 
श्यामामित्यादिना विगत इत्यन्ते नादेन ata परूजापुष्पादिविशेषेण 

लच्छप्रापिप्रयोगादिकसुपदिश्ति । aa श्यामां श्यामवर्णं | ते; श्यामवर्णेस्दिते 
्नासरेरिति पूव तान्वय ॥ 8६ ॥ 
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होमं FATT राती चतुरखे ऽथ FISH | 
हरिद्रामिलितेरन्ने faery: सतण्डुलं ; ॥ ४७ ॥ 

x iN 

Wa: पुष्पं स्था पीतं : फलैस्तालद्लेरपि | 
सकलीक्तत्य लिखित साध्यवर्णसमन्वितं ; ॥ ४८ ॥ 
निशाघ्ठतसमोपेत : स्तम्भयेत् प्रागुदौरितान् 
निशाचुयंशं aay होमः स्तम्भयते तथा ॥ ४९ ॥ 
wea sfraagast तदोनिदेहजैः | 
aided हसम्भृतसरेहाक्तं ह वनादहिनेः ॥ ५० ॥. 
mae रिण' रोगशस्तगशर्गफयी जलेः । 
दडनेर्व्वारयेरन्यैः wate: कण्टकादिभिः ॥ ५९१ ॥ 
निर्घा ततरुकुडादि पतनादिषभक्षणात् | 

शतुभिर्व्वा प्रयोगामो न भवन्ता ब भङ्ग राः ॥ ५२ ॥ 
होममित्यादिभिः भूतल इत्यन्तेशचतुद शभिः सरोवर मद्रव्यादिकविशेषैः फल- 

विगेषादिकसुपदिशति। aa होममित्यादिभिस्तधेव्यन्तेसखिभिः श्लोकैः ware 
होमद्रव्यविरेषानुपदि शति | aa तथा रात्रौ aaa इत्यथ; | TITS कुण्डपटल- 
व्तयमानलक्तणे | हरिद्रामिलितेः हरिद्राचूणंसहितैः एतदवादिचतुणं दव्याणं 

विशेषणम् । सकलोकरणं साध्ादिनामविलेखनादिकं तालपव्राणाभमेव निशा- 

छतसमोपेतेरिद्रादणष्टतसभोपेतेः तालदले रिति gaara) ईरि- 
तान् अरातिगत्यादिपच्चक'। famed: arte aafega: । तथा aw- 
लादिभिः॥ ४९ ॥ 

aeua इत्यादिभिः भङ्ग.रा इत्यन्तेस्त्रिभिः sta मारण्प्रयोगहोमविशेष 
तेन aa साधारणमारणप्रकारविशेषांोपदिशति | तत्र भरिदन्न east wa- 

नक्ततठच्तससुद्ूतकाषठप्रदोप्वद्कौ । त्योनिदेहजैः शलुनचतयोनिदेहसमुदूतेः | 

तदे हसन्भुतस्ेहाक्त साधायोनिसमुहत Berga: । दिनैः प्राग्वन्र्डलादिभिः | 
अन्ेवयाघ्रादिभिः । प्रमादेरनवधानैः। कण्टकादिभिरित्यतादिशब्दः शङ्गादिविषयः,। 

निघौतः अशनिः । प्रयोगामो प्रयोगाः अमोति दिव्यत्ात् पदच्छदः। भद्राः 
निष्फलाः ॥ ५२ ॥ 

१२ 



BRR मनोरमाक्यटौकासहिते aay | 

धमां कङ्समाङढां नखरादयायुधेयु ताम् | 

ध्यायन् रिपोरष्टमे तु राशी छागघ्ठतानरुतेः ॥ ५२ ॥ 

मरीचेः सषपेहोमं ater मारयेद्विपृन् | 

तीबद्ाहनज्वरयस्त' fads विक्तताङ्गकम् ॥ ५४ ॥ 

वालाकभिं स्मरत्रायडेतिभिः संयतां शिवाम् | 

सरूपवत्सारुगणगोचताक्तंर रुणः शुभः ॥ ५५ ॥ 

vas: fa qalg aaa वन्धृकसम्धवः | 

जपाप्रसूनैः पालाशैः करवौरसमुद्धवेः ॥ ५६ ॥ 

काह्वाररुत्पलेरक्तः RAT: पाटलोद्ुवेः 

अशोकजैः FAM ta: पुष्प श्च लोहितं; ॥ ५७ ॥ 
FAME पतुल्धः सखादेवय्यं णान्नया धनैः | 
अन्येरपि च ततृसक्तपरैरङ्गेः सुनिशितम् ॥ ५८ ॥ 

धूस्बामित्यादिना विक्षताङ्गकमित्यन्तेन Maria मारण्ोमविशेषमुप- 
दिशति। aa wat ध स्रवणौ। नखराद्यायुषं युतां पूव॑वन्रखरमित्यादि- 
vefanqdiattatenyse रिति शेषः । छागः अजविशेषः। मरोः 

सष चैः | रएलय' घ ता्घतैरि्यस्य विशेष्यं । afet: प्राग्वत् विक्षताङ्कक 
अखाधोनाङ्कम् ॥ ५४॥ 

वालाकामामिव्यादिभिः सुनिश्चितमित्यन्तेशचतुभिः श्रोकरेगप्राधिकरण- 
होममुपदिशति। तत्र॒ आदयहेतिभिः संयतां खतन्तनि्य पूजोक्तायुधाष्टक- 
agai शिवां पञ्चमं । सरूपवत्सारुणगोघुताक्तैः निजसटशवत्सार्णएव्णगोष्ठता 
श्र तेः। शमः सुकुलपतितस्ञानणशोष जन्तुदूपितघ्र ताङ्ख् टरहिते : प्रसूनैः इत्ये 
तत् पूव त्रारुणरित्यस्य fate awa) avatar तैः अरुेरिति शेषः | 
रक्तेरित्येतदुत॒पलकमलपाटलानां विशेषणम् ae: कछत्रचामरादिभिः परि 

च्छट: ॥ ५८ ॥ 



रश पटले] WAT ARTA | ४२२ 

अरुणां नखरादोस्तु युतां ध्यायन् समाहितः | 
aa Faq साध्यदिङमुखो मरिवैस्तथा ॥ ५९ ॥ 
प्रो्र्हिनेनपो नारौनरलोकोऽपि बा वशे | 
भवेत् कौर्तौन्दिरायुक्तश्चिर' जौबति भूतले ॥ ६० ॥ 
विलिख्य भूपुर' मध्यं निजसाध्यं समालिखेत् | 

भीमाक्ञराणि तद्वाह्ये दशाग्रादभितो लिखेत् ॥ ६१ ॥ 
वहिरष्टदल पद्यं क्रत्वा तव लिखत् क्रमात् | 

मन्वाक्षराणि उतुशस्तददिर्व युग्मकम् ॥ ६२ ॥ 
तवापि परार्धिवानर्णान् वहिः षट्कोणमालिखेत् | 
तत्कोगेष्वन्तराले घु मन्ताणीन् भूदशान्वितान् ॥ ६३ ॥ 

अररुणामित्यादिना भूतल इत्यन्तेन Bada वश्यादिकहोमविधान- 
मुपदिश्ति। तत्र नखरादये: पूव ास्मिन् पटले षट्तिंशच्छोकोक्तनखराद्या- 
युधषोडश्केन। समाहितः अनन्यचित्तः। प्रोक्तदिंनैः प्राग्व्मणडलादिभिः 

अपिवा अपिचेत्यर्थः ॥ ६० ॥ 

विलिख्य त्यादिभिरानयेदित्यन्त aarti शता श्चोकंरेतदिद्या्तरजनितानि 

स्तम्भनादिकराणि we यन्ाणि विद्यावेभवच्चोपदिशति। aa विलिख्यं त्याः 

दिभिर्वाहिनोमित्यन्तैः पश्भिः प्षोकौर्लोकपालस्य शतरुसेनायाश्च स्तम्भनकर 

यन्तमुपदिशति । तत्र म भूपुरस्य | तदाद्यं भू पुरवा | भौमाक्तराणि प्म 

षष्टत्रयोदशस्वरपुरःसरकादिवगं ढतोयात्तराणि सविन्दूनि दश्संख्याणि। अभितः 

mefaaa [वहिः भी मा्तरवेष्टनात् aa तषु दलेषु क्रमात् अग्रादिप्रादचिण्य ̀  

क्रमात् | ऋतुशः षर्षड्चेराणि प्रतिदलमिति शेषः । तदहः uqete: । ततर 

हत्तवीष्यां । पार्थिवानर्णन् प्राग्वत् । वदिरवत्तयुग्सात् । तत्कोषेषु षट्कोणेषु 

अन्तरालेषु कोरणन्तरालेषु षटसु! मन्ार्णन् भूदश्णान्वितान् अष्टदटललिखित- 

शिष्टान् uma भूतदश्णणं सददितान् सूलविद्यावणौन् । प्राग्वत् प्रतिखान 

घटषट॒करमेय । अभित अग्रादिप्रदक्चिणं बहिः षट्कोणात्। ततर वीयां । न्यस्य 

विलिख्य ¦ वहिः इत्तद्ययात् । कत्वे ति पव॑तान्वयः सूलविद्यया सहेति शेषः । 



४२४ मनोरमाख्यटोकासदहिते तन्वराजे । 

विलिखेत् प्रागवदभितो वदहिरं चयं लिखेत् | 

विलोममाठकां तव न्यस्य भूमिपुर' वहिः ॥ ee 

क्षत्वानुलोममालिख्य aan मृलविदयया | 

पूजयन्नखिल' लोकं स्तम्भथेदरिवाहिनोम् ॥ ६५ ॥ 

पूजयन् निव्योक्लक्रमतो देवीमिति शेषः । अरिवाहिनीं waa! चकारोऽ- 

aru | अयं यन्तविक्लेखनक्रमः। अभोष्टमानेन प्रोक्तलक्तण' भू पुर 

विलिख्य तददहिस्तत्कोणाग्रख्टासष्टिकया ad कत्वा तददहिरेकाङ्ल षड- 

कःलमानान्तराल' वरत्तदय क्त्वा aa बाह्यविषाणवोष्यामष्टदल' पड्म 

विधाय वाद्यहत्तादहिः gata aaa हत्त कत्वा तदहिस्तदुत्तमध्य 

विष्कश्ाच मानेन ad छता तदन्तराले प्राग्वत् षट्कोण विधाय षट्कोणग्र- 

हनत्ताइदहिरेकाङ्लमानेन वन्तः कलवा acta aaa चतुरख' कत्वा 

सर्वमध्यखभू पुरमध्ये साध्यसाधककर्मार पञ्थधोन्तरालक्रमेणए लिखित्वा तददहि- 

भूं पुरवा्यदन्तहयवोधग्रह्मग्रादिप्रादच्चिणयेन] भौमानि sow aia ज' ड 

gaaa’ इति दशक्तराणि समालिख्य asf: पद्यदलेष्वष्टावग्रादिप्राद- 

fawa मूलविव्याक्षरेषु दशोत्तरणतसंख्ये षु प्रतिदल' षटषट्क्रमेणाट चत्वारि 

शदक्षराण्यालिख्य तदद्िष॑त्तवोथगां प्रा्बत् क्रमेण भौमात्तरदशकमालिख्य तददहिः 
षट्कोणेषु ॒प्राग्वदग्रादिप्रादक्तिखं न पूवं मष्टदललिखितभूलविद्याक्षरशिष्टे षु 

अक्षरेषु दिष्टिस'ख्येषु षटतिंशशदक्तराणि प्रतिकोणं षट. षट क्रभेणालिख्य तत् 

षट. कोणन्तरालेषु षट सु च प्रत्यन्तराल' प्राग्बत् क्रभेणाग्रकोणोत्तरपाश्वीदि- 

दक्तिणपाश्वन्तं षट. कोणलिखितविद्याक्तरशिष्टा्रषड् विंशतिकः भौमाक्तर- 

cag wa षट. ति'दक्षराणि षट.षटक्रमेणालिख्य aafeauatat 
श्रग्रादिप्रादक्तिण्येन विलोर्मां went सविसजजनोयामालिख्य asta a 
भूयुरान्तरालवोच्यामोशादोश्णन्तं प्रादचिण्येन  माटका्तराण्येकपच्चाएत्- 

सविन्टूनि मूलविद्यात्तरदशेत्तरशतकं च सम्भर dae ् तरताक्षराणि प्रतिदिश' 
चत्वारि त् चत्वारि णदत्तराणि उत्तरस्यां दिष्येकचलत्वारि ए दक्तराणि 
चालिख्य तत्र tata खतन्तनित्यपूजाक्रमेण पूजयन् प्रोक्त' फल' प्राप्रो- 
तोति ॥ ६५॥ 



arn पटले सन्मस्तस्नयन्तकथेनम् । ४२५ 

नवाख' बत्तयुग्मञ्च aad तदयं बहिः | 

चतुरसखञ्च संलिख्य मन्वार्णान् षट् षड़ालिखेत् ॥ ee ॥ 

अष्टान्तराष्व ककं बाद्यन्ते तु माढकम् | 
चतुरखे च विलिखेत् प्रतिलोमानुलोमकम् ॥ €७ ॥ 

साध्याख्यां सबेतो लिख्य (१) यजेदष्टभुजां शिवाम् | 
Mal: स्यात् Ys मुक्तानां विधानात् परमेश्वरि ॥ ec ॥ 

नवासख्रमित्यादिभिः परमेश्वरोत्यन्तेसिभिः Ta! सवंस्तम्भनकर' यन्त- 

सुपदि शति । aa नवाख' नवयोनि' । वख प्राबदषटकोण' | aga’ हत्तदयं । 
षट. षट. नवकोणेषु अटकोणेषु च प्रतिकोणमित्यः। बअष्टान्तरालेषु अष्ट- 

amare wan मूलविद्यात्तराणि कीण्लिखितश्ि्टान्यष्टौ yar 
AUAARAT AAT | WTA अष्टकोणवाद्यहत्तदया न्त रालवोष्या । तुः 

समुचये  प्रतिलोमानुलोमक' वत्तवोष्यां प्रतिलोम" चतुरखेऽनुलोमच्च | सव्यतः 

शअरत्तरलेखस्धानेषु | पूवं सुक्ञानामरातिगत्यादोनाम् | परभेश्वरोति सम्बुद्धिः । 

aa यन््रसेखनक्रमः त्रभोष्टमानेन ad कत्वा तन्मध्ये प्राग्बन्नवयोनि' 

कुलला तद्वहिरेकाङ्ग.लान्तराले gaat war तदिभ पुर यरूपदिग्विदिमात 
कोणमष्टकोण' Fa तद्रहिस्तत्कोणष्टकर्छष्टास्पुषटिकया दत्तं विधाय 
तचदिरेकाङ्ग.लान्तराले WT कुला सवंमध्यसखयोनिमारभ्य far nana 

ग्रादिप्रादक्तिणयक्रमेण नवसु कोणेषु प्रतिकोण' षट् षर् क्रमात् मरूलविद्या- 

रेषु प्रोक्तस ख्ये ष्वादितः पञ्चाशद त्तरा णयालिख्य तहहिरटकोणेष्ठष्टसु प्राग्वत् 

अग्रादिप्रादक्तिणयेन पूवं लिखितम्रूलविवयाशिष्टाक्षरेषु षटपच्चाशतुसु प्रतिकोण' 

षट् षट्क्रमेणाष्टचलारि'शद्तराण्यालिख्य ATH MATa अष्टखग्रकोणोत्तर- 

mma तदक्तिणयार््वान्त शिष्ट विव्याचरामकः प्रतयन्तरालसेक' विलिख्य 

तदाद्यठत्तइथान्त रालवोष्यां प्राग्वदग्रादिग्रादक्तिणपे न विलोमां सविसज'नोयां 
माढकां विलिख्य तदहिवृत्तचतुरखरान्तराले प्रागवदोशादोशन्तं प्रादक्तिणपात् 
प्रतिदिश' तरयोदशत्रयोदशक्रमेणोत्तरस्यां दिशि हादशक्रमेण च सम्भूय मा- 
काक्षराण7 कपच्चाशत् सविन्टूनि समालिख्य सव्धैतात्तरलेखनस्यानेषुसस- 
faafag साधकादोनां नाम्य विलिख्य aa नित्यपूजाव्र मोक्ताष्टभुजां 
देवो मावाश्य पूजयत्ररातिगत्यादिक' स्तश्चयतोति ॥ ६८ ॥ 

१९। Sanaa’? दरति at 



४५६ मनोरमाख्यटोकासहित तन्तराज | 

ad ald yard ved ह युग्मकम् | 

अष्टाखं तदव त्ते दति wata विन्यसेत् ॥ ६ ॥ 

एकां मध्ये afe: कोशेष्वन्तरालेषु च क्रमात् | 

वयं बयं समालिख्य बहिः freq पार्थिवैः ॥ ७० ॥ 

विलिख्य सध्ये नामापि जपित्वाभ्यच्वा साधकः । 

wag क्षापि ada नित्यशश्च वलि fata ॥ ७१ ॥ 

वत्तमिल्यादिभिः ह्िपेदिव्यन्तैस्विभिः da: स्तम्भनयन्तान्तरसुपदिशति | 

तद अत्र यन्तं wr मध्ये aaa मूलविद्याप्रथमाक्तर' तिकोणाकार 

लिखेदिति सम्प्रदायः! मध्ये सवंमध्यस्ध प्रथमाक्षररूपतिकोणमध्य । कोपि 

भित्तयादिष्ठ । तत्रैव खापितप्रदेशे । अयं यन्वविरचनाक्रमः--अ्रभोष्टमानेन 
श्रमेण ad gat तददहिस्तहत्तविष्कम्धादंमानं ad Fat तदन्तराले 
Wad अट कोणं कुत्वा तदहिरेकाङ्लमानेन ed कुल्ला तददहिः wad 

अष्टाखं Fal तदहिस्तत्कोणाग्र्ष्टाख,्टिकया हन्तः कुत्वा तददहिरेकाङ्ल 

माने Tae Tal aa सव मध्य ख वत्तमध्ये सूलवि वान्षरप्रथमाच्तर' विकोरण- 

रूप" च ससाधकादितयमुपरि सविन्दुक' समालिख्य तददहिस्तिकोणकोणेषु fay 

मूलविद्याया हिनोयाक्तरादिदशमाक्रान्तं प्रतिकोण' ad त्यमग्रादिप्रादचि्येन 

नवाच्तराखालिख्य तत्कोणन्तरालेषु fay एकादशाच्तरादोनि एकोनवि'शा- 

च्तरान्तानि प्राग्वत् तितिक्रभेणाग्रकोणोत्त रपार््वादितदकिणपार््वान्तं नवाक्षरा 

रालिख्य तदहि: षट्को णएकोरेष्वग्रादिप्रादक्तिण्येन विद्याविंश्तितमात्तरादोनि सप्र 
वि'शात्तरान्तानि प्रतिकोणं विविक्रभेणाष्टदशात्तराणप्रालिख्य तत्कोणान्त- 

wag च प्राग्वदष्टतिशाच्रादोनि पच्चपच्चात्तमान्तरान्तान्यष्टादशाक्तराणा- 

लिख्य ॒तदद्र शाखकोणं्टकै षर पच्चाशत्तमात्तरादोन्यं कोनाशोतितमाक्ञरा- 

न्तानि चतुव शत्यक्तराणि प्रागूवचितिक्रमेणालिख्य तदन्तराला्टके चाशोति- 

तमाक्षरादौनि तपधिकशततमाक्षयन्तानि चतुबि"शत्यत्रान्तानि प्राग्वदारम्भ- 

क्रमादालिख्य॒चतुरधिकशततमाक्तरादौनि शिष्टमूलविव्यासप्ाक्तराणि तदन्ते 

मौमदशाक्तराणि च ays सप्तदशाक्राणि अर्टकोणवाद्यन्तदयान्तरालवोथगरं 

परायवदभितो विलिख्य aa देवोमावाद्य प्राग्वत् स'पूज्य तदुयन्त' शरा- 
वादिम पुटित क्त्वा भित्तादिषु wera तत्र प्रतिदिनमभ्यच्य aa वलि 

eet gala प्राप्तोति ॥ ७१॥ 



RH पटर रोगशन्तियन्वकथनम् । ४९७ 

क्त्वा षड्ष्टकोणानि षट्कोणानि पृथक् पृघक् । 

क्रमाचिकोगहत्तान्तरा लान् षट्कोणस'युतान् ॥ ७२ ॥ 
वाच्यात् क्रमेण मध्यान्त नकच्तवतिधिवारयुक् | 

विलिखेक्िपिशः सर्व्वा' arent शक्तिसःयुताम् ॥ ७३ ॥ 

साध्यं aaa aig विलिखेच प्रदक्षिणम् | 
मायामध्यगत' देवि धारयेत् सब्ब सिद्धये ॥ ७४ ॥ 
भूतप्रं तपिशाचादिशान्यं सर्व्वा्तिं शान्तये | 
गजवाजिखरोष्टटादिरोगशान्दये च धारयेत् ॥ ७५ ॥ 

aa त्यादिभिरथेदित्यन्तैश्चतुभिं; Ra: सन्धरोगशन्तिकरः यन्त 

मुपदिश्ति। aa षड्षटकोणानि षट. कोणनि अष्टकोणानं{त॒ पदच्छेदः | 

अन्तः षट.कोणानि वहिः अर्टकोणानि Fea) पधक. पथक् क्रमात् 
तिकोण्छत्तान्तरालान् षट कोणयुतान् पूर्वलिखितषट्कोखणष्टकोण्योः षट 

are gay तिकोण्ठत्तान्तरालप्रदे्णन् थक. wan, प्रत्येकः षट. 

कोणानि कुथादिति ग्रन्ययोजनाक्रमः। वाद्यात् क्रमेण मध्यान्तं arene- 
कोणकोणादिसव मध्यगतवट् कोण' कोणमध्यान्तं । नक्षततिधिवागयुक साध्या 

त्तरलेखनस्थानेष्विति शेषः। लिपिश दत्यस्य शकियुतामित्यतरान्वयः। 

माटकां विस नोयरहितां पञ्चाश्दन्षरवतीं प्रत्यत्र विसज' नीययोगात्त- 

द्राहित्यं । शक्तिसंयुतामित्यस्याक्रहय माराध्यसुखाद वगतः लिख्यते-यथा पिस- 

ज नोयसहितां मूलविद्याक्लरसहितान्चेति। सप्तसु मध्येषु षट.कोणसप्चकस्य 
सप्तसु मध्यं षित्यथेः । विलिखेच्च चकारेण पूर्वोक्यन्तवहिाशिष्टा्तरदशक 

भौमाक्तरदशकञ्च area विलिखेदिलेकोऽधैः । समाकुष्यत इति 
wae: | vefaw सर्वाणि उक्तान्षराणि मायामष्यगतः Et war 

क्रोडीकतम् । भूतप्रे तपिश्ाचादिशणन्त्यं आदिशब्दं नापस्मारादयः | तेः कुत- 

Tema गजवाजिखरोष्ट दि इत्यत्रादिशब्दं न॒गोमददिषाजादयखतुष्डदा 

उच्यन्ते, अयमत्र विलेखनक्रमः-- श्रभोष्टमानेन wau हत्त कला तत्र - 

नित्यानित्यापयल्े प्रोक्तानुग्रहचक्रक्रमेण षट. कोणसप्तकमालिख ae: प्राग्- 

वदष्टकोण' कुत्वा तददहिर्टकोणाब्रखृ्टास्ष्टिकय ad कुला तददिरेकाङ्ग ल- 



gra मनोरमाखरोकासदहिते तन्वराजे | 

प्राकप्रल्ग्टचिणोदङ्घरेखाद्वादश संलिखेत् | 

Taw सर्व्वतः TAA च पापवयोः ॥ ७६ ॥ 
स्तम्भयेति समालिख्य मध्यकं ऽरिनाम च | 
परितो विलिखेन्म्न्तवर्णान् भीमसमन्वितान् ॥ ७७ ॥ 
ya बा कटे लोह शिलायां वा समालिखेत् | 
खपटृनयोर्लो हृष्ट शदोरि्टसिद्धिदम् ॥ ७८ ॥ 

मानेन हतत कुत्वा तत्र वाह्याष्टकोणेष्वगृकोणादि प्रादक्तिणिन सविसजं - 

नोयान्माटकावर्णानादितोष्टौ समालिख्य तेष्वेव कोणेषु म्रूलविद्याया आदितः 

षोडशारेषु प्रतिकोणमेकभेक' चेवमष्टात्तराण्प्रादितः समालिख्य तत्कोणान्त- 

way ave arena विद्यायाश्च नवमाक्तरादोनि षोड़शाक्तरान्तमष्टात्तराणि 
प्राग्वत् क्रमादालिख्य तदन्तः venta प्राद्िण्येन प्रतिषट. कोणः 

षटसु षटसु कोणेषु तदन्तरालेष च षटसु षटसु च संभूय चतुरशोतिसंख्ये घु 
स्थानेषु wea विद्यायाश्च सप्घतदश्क्तगादानि पञ्चाणत्तमाक्तरान्तानि चतु- 

च्िंणदक्षराणि चतुखि'शतस्थनेष्वालिख्य शष्ट षु॒पञ्चाश्त्स्धानेषु पुनरप्य- 

कारादोनि विसज नोयरहितानि च्कारान्तानि प्रत्यक्षर fran नोययुक्तानि 

Tema पञ्चाशत् स'ख्यानि मूलविदैकपञ्चाणत्तमाक्रादिभिः शततमा- 

aud: पञ्चाशद्धिरक्वरेः सह प्राग्वत् क्रमेण समालिख्य विद्याशिष्टात्तेरदश्कां 

भोमारैदश्कञ्च प्राग्वत् सव वाह्यवत्तवोधपामालिख्य भट कोणसक्षकमध्यसप्तके 

तत्ततुप्रयोगदिवसप्राप्ननक्तत्तिथिवारान् सप्तम्यन्तानालिख्य तत्तदुपरि साधकादि- 

ay प्राम्वदालिख्य तत्सवै aa’ ल्ल खाया उपरिगतचतु ate dine 

तत स्वोमावाद्ाभ्यच प्रोक्तक्रम सन्धारणात् प्रोक्तफलसिदिरिति ॥ ७५॥ 

प्ाकप्रत्गित्यादिभिद'योरिल्न्ते पञ्चभिः स्लोकः स्तम्भनकर कोढयन्च- 
सुपदिशति । aq amas पाश्वं योः तत्तच्छ.ल' मध्यरेखाग्रे तत्तच्छल- 
wate aa waa इति त्रयत्तराणि यथाक्रम' विशूलमष्यरेखाग् 

तदक्िणवामपाश्व योश्च मध्यकोष्टो सवं मध्यखकोषमध्ये सरव मध्ये कोष्टाधः 
पटक्िमध्वकोष्टमारभ्य निग मनगल्येत्यथेः । भौमसमन्वितान् भौमवर्णसम- 
न्वितान् मन्ववर्ण्णन् ग्हपत्तनयोनि माणस्तम्भने तद्गतामङ्गलस्तम्भने वा इति 
शेषः। लोदटटणदोः पूरवौक्ताधिकरण्चतुष्टयस्य मध्यं ताले न इरिताक्ेन शुभः 
मनोदर' क्रमतः शरावादिसंपुटनाक्रमतः यावत् फलावातिस्तावत् कुर्व्वीत 



२३ पटल | AAT AATF | BRE 

गीरकषेणाय भिलायां तालेन विलिखेच्छभम् | 
स्यापयेदधि्तिमष्ये च भूमी च क्रमतः शिव ॥ ७€ ॥ 
fam: पूजयेत् पुष्यं : सुगन्धैः प्रजपेत्तथा । 
यावत् फलापि कुवीत नियत' सख््ययोहं योः ॥ ८° ॥ 
प्राक् प्रत्ग्दचिणोदङ कुर्य्यात् Gata षोड़श | 

तेस्तु कोष्ठानि जायन्त प्ञ्चवि' शैः शतदयम् ॥ ८१॥ 

तेषु कोेषु परितो मार्जयेत् प्रावदौश्वरि । 
अष्टाविंशति कोष्टानि ततः शिष्टेषु दिच्छपि ॥ ce 1 
्राग्बदेकं कतः बुर््यात्तिको्ानि यथाविधि | 
मध्ये विषु तु ats y साध्यसाधककम्म च ॥ ८२.॥ 
उपथ्यं धो मध्यतश्च Ty प्रा्दालिखित् | 
मन्वार्णनय्मारभ्य विलिखेटभितः faa ॥ ८४ ॥ 

जपा्चनादिकमित्यथैः | fara प्रतिदिवस'। यन््विरचनाक्रमो यथा-- 
प्राकप्रत्यम्दचिणोदक्ष दादश दादश रेखाः स मालिस्येकवि'गत्यधिकशतसंख्यानि 
कोष्ठानि निष्याद्य तत्तद्रं खाग्रा्टचल्वारि शएत्कोषट परितः प्रत्ये क' faye’ कत्वा 

ततर सन्यैमध्यस्थकोषठमध्ये साधकादिव्रय' प्राग्वदालिख्य तत्कोष्ठाधःपडः ्ति- 
स्थमध्यकोषमारभ्य प्रादकिख्यनिगं मनगत्या यावदक्षरसमासि मूलविवाक्षराणि 

विलिख्य शिष्टकोष्टदश्के भौमाक्तरदशकमालिख्य वाद्यगतविशूलेषु मध्यगत- 
faqay मध्यगतरेखाग्रतदच्वामपाश्योश्च स्तन्य स्तम्भयेति ara’ प्रति- 
विशूलमालिखेपतद्यन्तरं भूजायधिकरणएचतुषटयाद्न्यतमसख' waar विलिख 

प्राणप्रतिष्ठादिक' wal aa देवीमावाच्चाभ्यच प्रा्वच्छरावादिपुटित' क्षत्रा 

Tear, स'खाप्य aa स्धयादयेपि प्रतिदिवस' गन्धसुपष्पं रिष्टसिद्धयवधि 
पूजयत्रमोष्ट' फलमाप्रोतोति ॥ ८० ॥ 

प्राकप्त्यगिव्यादिभिरुवमितलयन्तेर्टमिः aa समस्ताभोषटफलप्रद' महावज- 
यन्तसुपदिशति। तत्र तैः dari ag कोषेषु अष्टावि'एतिकोष्टानि प्रतिकोण- 
मिति tte) शिष्टेषु तयोदश्ाधिकशतसखपरे षु । एकैकतः एकंककोष्टात् | 

१२ 



४२३० मनोरमाख्यरीकासदहिते तन्राजे | 

एतदञ्' महायन्व' समस्ताभीष्टसाधकम् | 

aaa स्थापित लोहशिलादिलिखितं शिव ॥ ८५ ॥ 

aq चोरग्रहव्याधिरिपुससमुद्धवाः | 
yar तपिशाचादिकोपजाञ्चापु्पश्चवाः ॥ ८६ ॥ 

न भवन्ति कटाप्यव सम्भवन्ति च सम्पदः | 

वास्तुमन्भादिदुःखादि wads गेगञ्च तत् ॥८७॥ 

यस्मिन् खड सख्ापितन्तु यन्तं तद्ग हवत्तिनाम् । 
क्त्याभिचारकद्रादि tet न भवति ध्रुवम् ॥ ट्य ॥ 

साध्यसाधककमं च साध्यसाधककन्धाणोत्य्थंः। अग्रमारभ्य विलिखेदित्यने- 
नान्वयः । उपयधो मध्यत इति yaa साध्यसाधककमं चेत्यनेनान्वयः। aw 
खनप्रकारास्तृपरिकोषठे साघकमधः As wa मध्यकोष् aa चेति। 
Tig दशोत्तरश्तसंख्ये षु । प्राग्वत् प्रादक्तिखप्रवेणगत्या दशोत्तरताक्षरान् 

ward लिखेदित्यनेनान्वयः। गिलादौत्यत्रादिशब्देन भूजंपत्रपटतालान्यु- 
च्यन्ते! पिशाचादोत्यत्रादिश्ब्दोऽपस्मारादिविषयः। saya: उपद्रवाः न 

भवन्तोति पृवमैवान्य; । मन्ादोल्यादिशब्दो हारभित्तिभागादिविषयः। ग- 
TA तत् ् छहसापित' तद्यन्वमि त्यथ : । न्ुद्रादौव्यादिशनब्दः पिशचादिविषयः | 

अयमत्र विलेखनक्रमः- प्राक् प्रत्यम्दश्िणोदक् षोड शसूतरास्फालनेन पञ्धविंशत्य 

धिकशतदयकोष्ठानि frag तेषु कोष्ठ षु चतुषु कोणेषु प्रतिकोणमष्टावि'"शत्य- 
एटावि'शतिकोष्ठानि सम्भूय हादशधिकशतस'ख्यानि कोष्ठानि प्राग्वन्छध्य as 

कार' यधा भवति तथा माजंयिल्वा तथा शिष्टेषु तयोदणधिकश्तस'ख्ये षु कोष्ट ष 
चतरु दित्तु प्रतिदिश्भेकौक' are wala चत्वारि कोष्टानि माजयिल्वा aa 

विकोणानि प्राग्वत् समतिरे खानि क्त्वा तत्र सव॑ मध्यकोष्ठे aa तदुपरितन- 
कोष्ठो साधक" तदधःखितकोष्ठे साध्यच्चालिख्य शिष्टेषु चतुर्दिगतविकोण- 
चतुष्टयसदहितेषु दशेत्तरणतस'ख्येषु कोष्ट षु अरग्रतिकोणदिःप्रादिख्यप्रवेशगत्या 
aman मूलविद्यात्तराणि विलिख एतद् यन्तं प्रोक्ताधिकरणन्यतमगत' 
Sat प्रोक्तं ष॒ देशेषु प्राणप्रतिष्ठादिपुरःसरमभ्य्यं स्थापनात् प्रोक्तफलसिदि- 
रिति॥ र्ट ॥ 



२३१ पटले वच्नवज,यन्तकथनम् | ४२१ 

वायुग्निनेकतेशच्च वुर््याहादशसूचरकम् | 
dag चरूमकोष्ठानि एकविं शशतम्भवेत् ॥ ८६ ॥ 
तेष मध्यं समालिख्य साध्यनाम ततो वहिः | 

च्रग्रादभित एवान्यान्यच्चराणि समालिखेत् ॥ <° ॥ 

निगैमेन महोवणंपूर्व्वाणि क्रमतः शिव | 
स्थापित' लोहशिलादिलिखित' पुजितन्तु वा ॥ < १॥ 

रोगभूतग्रहोन्मरादपिशाचापद्. fate घः | 
अन्यानि क्रोशकारौणि यानि तानि विनाशयेत् ॥ < २ ॥ 

वाखित्यादिभिभू तलदत्यन्तैः सप्तभिः aaa ज्वज्ाभिध' aaa’ तदिनियोगा- 
दिकञ्चोपदिश्ति) aa तैः सस्ते षु व्रूपकोष्टो षु । मध्ये सर्वमध्यसवव्व- 
WS! साध्यनाम wenn अगृन्मध्यकोष्टाधःस्यकोष्टारस्भ तः | च्रभितः 
प्रादरिण्य न । अन्यानि कोष्ठानि । safe म्रूलविव्याक्तराणि sata कोषेषु 
अक्राणि लिखेदित्यर्थः। महौवणेपूर्वाणि gi भौसा्तराणि विलिख्य Ray 
कोष्ठष्ठ॒विद्याच्राणि लिखेदित्य्थः। शिवे इति सम्ब् दिः । शिलादोत्य- 
तादिषन्दो मजं पत्रपटादिविषयः । अन्यानि शलुस्थापितक्षत्याकालभस्मादोनि 
mag रोगादिषु आत्तिषु॒पोडासु प्रोक्तरोगादिसन्ञातासु पोडाखित्य्थः। 
wee awa मध्ये सव मध्यस्को मध्यं तुवि शेषः । ate काथपूरित' 
अ्ष्वल्योडुम्बरञ््तवटानां TAT चौरहक्ताणां anf: सह कायितेः प्रणमितोष्णं ; 

खारिमारेस्तोयं; पूरितम्! निधाय इत्यस्य पूव तान्वयः। देवीं पञ्चमीं । 
सलिले कुम्भस्य इति ae) आत्मवान् अधिगतः। | asada 
विद्यादिशक्तिस' क्रमतः कलितानुभाववैः । अयमत्र विलेखन क्रमः-इष्टमानश्रमैण- 

हत्त निष्पाद्य तत प्राकूप्रत्यग्दक्िणोत्तरच्च तदुत्तावधि ब्रह्मस्त्रदयमास्फाल्य 

MAT TIA प्रागग्राहत्तिणोत्तरत्रह्मखूत्रदक्ञिणग्रान्त' तदग्रात् maha 

ब्रह्मसूतप्िमाग्रान्तं तदगुदक्तिणोत्तरब्रह्मसनोत्त रग्रान्तं aera प्राक्पञचिम- 
ब्रह्मसत्रप्रागगृन्तं ज्यारूपं सूत्रचतुष्टयमास्फाल्य ब्रह्मसूतरदयस्य त्तस्य च 

माजजनादिगतकोण्चतुष्टय' समचतुरखं विधाय वायुदिक्स्थरेखादिवह्किदिकस्थ- 
tad नेऋतदिक्स्थरेखादि ईशदिक्स्थरेखान्तं च समान्तरालदशस्तरास्फालनेन 

नच्क्वज्ाकारभेकवि'शत्यधिकश्वतसंख्यवच्वरूपकोसदहित' यन्तः विधाय तत्र 



४३२ मनोरमाक्यटो कासदहिते तन््राजे | 

marta ate तथा aes’ गौरकसुं वि । 
विलिख्य मध्ये कुम्भन्तु dice काथपूरितम् ॥ ९३ ॥ 
निधाय देवो सलिले समावाद्याभिपूज्य च | 

स्प शञ्जल' जपेदि दयां सडखतयमात्मवान् ॥ <४ ॥ 
तेजंलैरभिषिश्च a गदिन प्राङमुख' ततः | 

तैः क शं मक्रदेहस्तु सुखौ जीवति भूतले ॥ ९५ ॥ 
विदयाप्राप्राभिषेकन्तु वच्च ऽस्मिन् कोषटवच्चकष | 

Safa aaa वापि कुम्भं aus सेचयेत् ॥ <€ ॥ 
वैदाङ्ग लपरिभान्त्या त्तं क्त्वा ततो बहिः । 
दाङ्गले BISA कुय्यदिकादश ततः क्रमात् ॥ Eo ॥ 
तेषु arg लमानेषु fasta सूवाणि पातयेत् | 
एकादश ततस्तेषु प्राडःमध्यात््, प्रदक्चिणम् ॥ €<८ ॥ 
भूदशार्ेसतु तां विद्यामालिखेच्निर्ग क्रमात् । 
रेखाग्राणि च शुलानि क्रत्वा साध्यञ्च मध्यतः ॥ << ॥ 

सवं मध्यस्थकोमध्यं साधकसाध्यकर्माणि प्राग् वदालिख्य तदधः WAAR SAT 

प्रादक्तिखनिगमनगल्या भौमाक्षरदश्षक' वजको टद शके विलिख्य शेषेषु दशोत्तर- 

शतसं ख्यवज्.रूपवोष्ं षु तत्संख्यानि मूलविद्याक्तराणि विलिख्येतद्यन्त' प्रोक्षाधि- 
करणिष्वन्यतमगत' क्त्वा स्थापनेन पूजनेन च aque प्रोक्तक्रमाभिषं कैन वा 
प्रोक्षफलसिद्धं भवतोति ॥ ९५॥ 

विये त्यादिना श्लोकेन Wag सप्तसु यन्वेषु॒यन्तरत्य' fracas 

अप्यतिदिशति। अत्र च तुर्विशेषे । वव्वेऽस्मिन् अनन्तरपूर्वोक्ञवज वज़ामिध 
सप्तमे यन्त | HITT Asa रुप षषे यन्तं । सैकविंशथते सेक विं शशत- 
स ख्यकोष्टरूपै पञ्चमे यन्ते । वा विकल्पं तेषु fay अन्यतमंयन््ं इत्यर्थः ॥ ९.६ ॥ 

वेदाङ्ग. लेत्यादिभिरनयेत्यन्तेशखचतुभि : श्लोक रखिलसिद्धिकर' यन्त॑ faa 
वेभवश्चोपदिश्ति। तत्र॒वेदाङ्कलपरिश्रान्तपा प्रतिदिशं चतुरद्लमानपरि- 
श्वान्तया | ततस्तद तत् । TIES TIES ETAT इ्कलमाने एकादश- 
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तद्यन् प्राग्बदखिलविनियोगषु योजितम् | 

नासाध्यमस्ि भुवने विद्यया सिद्धयाऽनया ॥ १०० tt 

मनस्तच्चमयो व्यापिरिति सम्यक् समौरिता | 

अस्या निफालनाचचित्त are खात्मसातक्लतम् ॥ 

इतिश्रौषोडशनित्यातन्वेष श्री काटिमते 
वयोविंशपटल' परिपुणेम् ॥ 

वन्तानोति शेषः । agady तत् दप्रङ्लमानेषु स्व कादटणंशसदहितेष्विति शेषः | 
एतन्मानमन्तवत्तस्येवोक्तम्। fia खत्राणि winger सवं वाद्यवरत्तान्तग 
रूपाणोत्यथः। तेषु कोषेषु । प्राङ्मध्यात् सवंमध्यद्तान्तभं तप्रदेशरूपकणि 
काया वहिस्तदनन्तरवोथां प्राङ्मध्यकोष्टोत्तरकोष्टं च साधक्रसाध्यकर्माणि 
लिखेदिति सम्पर,दायाथंः। प्राग वत् प्राणप्रतिष्ठापुरः सरमचनधारणस्थापना- 
दिभिः। अखिलविनियोगेषु प्रोक्तेषिति शेषः। अयमत्र विलेखनक्रमः-- 
प्रतिदिशष' चतुरङ्ग लमानश्चमेण oan निष्यादय तददय इन्लद्रयङ्लमानेन 
प्राग वदेकादशव्रत्तानि निष्पाय तत्र aad aaa बाद्यन्ते च तन्त 
fear fagtiaa anata विभज्य तत्त् शेष्व कादश 
fasifa पञ्चिमादिविधाय तत् वमध्यठत्तस्यचिड्धैकादशकमारभ्य aq 
सव वाद्य्त्तस्यचिह्ृ कादशचिद्मध्यं एकादश aaa aqua वाद्य 
दन्तस्फरगेकादशरेखाय किञ्चित् प्रसा प्रत्येक! शूलाकार' कत्वा एव" मध्य- 
कणिकाया afvtiafanqramanseafea sara वहिः शूलोपैत 
aa निष्पाद्य तत्र तत्कणिकायां साधकादोनि प्राग वदालिख्य तदनन्तरवाद्य- 
वत्तवोधां प्राड़ मध्यकोछमाराभ्य उक्तक्रमात् प्राटक्तिखयनिर्ममनगत्या दशोत्तर 
शतसंख्येष कोष्ठ षु विद्याच्वाराणि तत्स'ख्यानि विलिख्य श््िकोष्कादशके 
भौमात्तरटशक मालि्य शिष्टे चेकस्मिन् प्राग वत् साधकादित्रयमालिखेवततप्रोक्ता- 
धिकरणेष्वन्यतमगत' कत्वा प्राग वत् प्रोक्घप्रयोगेष प्राणप्रतिष्ठापुरःसरमच्चना 
दिभिः प्रोक्तफलसिच्िभ वेरिति ॥ १०० ॥ 

इति पोडशनित्यातन्त्ेषु योकादिमताख्यस्य परिपूणेस्य तन्त्रस्य प्रपञ्च-सार-रिड 
राजप्रकाश्णभिधानेन योसुभगानन्दनाधेन विरचितायां मनोरमाख्यायां 

व्याख्यायां षोड़शनित्याङ्गभरूतपच्चमोविदया विधान प्रकाशनपर 
त्रयोविंश पटलम् परिपूणं पराखष्टम् ॥ २२॥ 

ग्रन्यसंख्या। त्रयोविंशे तु पटल aaa सुनिस TM | 
area नेत्रएतभेकाशोतिस्तथाद कम् ॥ 



चतुविंशपटलम् | 

अथ पोड़शनित्यानां ध्यानानि विविधानि ते। 

कथयामि र् प्राज्ञे बाञ्छिताधेसुरद्र मान् ॥ १ ॥ 

एकेकमङ्गा्कित्वेन तासां तच्छक्तिमिस्तथा | 

प्रयोगेषु समस्तं घ वाद्यभ्यन्तरतः मात् ॥ २॥ 
fat ate जयावाप्ता azarae शसिद्धये । ` 
ध्यायेदेवीः समस्ताश्च लोहिताकारमण्डनाः ॥ २ ॥ 

विद्याप्तौ शान्तिके सुक्ताविन्दुकपूं रसन्निभाः। 
विद घोच्चाटनिधननिग्ररष्वसिताः Gta ॥ 8 ॥ 

war वा चिन्तयेत् सर्व्वाः प्रोक्तं घादिसिदये | 
सव्व ब खसमाकारवगेशक्तिभिराहताः ॥ ५ ॥ 

पूव सिंस्रयोवि'शे पटले पौडशनित्यानामङ्गभूताया arr विधानसुप- 

दिश्यानन्तर' षोड़शनिल्यानां पिविधानि ध्यानानि तासां प्रल्येकमङ्गाद्गित्व 

क्रमतः प्रयोगादिकडोपदिशति -अथ षोडशे त्यादिना सिदिकुदित्यन्तेन श्लोक 

शतरूपैण चतुव शेन पटलेन! aa श्रथ षोडशे त्यादिना क्रमात् इत्यन्तेन 

श्लोकहयेन पटला्थीलुपदिशति। aq gene सुरद्र.मसदृशानि अभि 
मतार्थप्रदानादिष्वमोधतयेति यावत्। wan एकौ कक्रमेण तासां नित्यानां 
तच्छक्तिभिः तत्ततुपरिवारशक्तिभिः सदेति शेषः । वाद्नाभन्तरतः we 
मेदतः। ध्यानानोति पूवं त्ान्वथः ॥ २॥ 

faa इत्यादिना श्रोकेन Taian रेषु सामान्यधप्रानमुपदिश्ति | 
तत्र वश्याकषेणसिद्धये च वश्यसि्ये ्राकष णसिदये च। समस्ताः पोड्श 
नित्याः सपरिवारा लोहिताकारमण्डना इत्यत WEAR वसनभूषणमाच्यानु- 
लेपनादिविषयः ॥ २॥ 

विव्याप्तावित्यादिना Sta gate विद्याप्राभिकर' शान्तिकर" सुक्तिसिदिकर' 
सामान्यधयानमुपदिशति। तव इन्दुकपू taf: इन्टुसत्निाः कपू रस fas 
कान्तिवर््णभ्रामिति शेषः ॥ विदे षेत्यादिना aa इत्यन्तेनार्शायेन aaa 
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faanfeya: सत्त्वादि गुणे रेकं कस'हतं | | 

एकद्रादिसमारम्धं व्व णा कारस्तु शक्तयः ॥ ६॥ 
TAT AM AAA कात् ANAT को वदेत् | 

को वा णोति साकल्यात् ततः किञ्चिद्दामि ते॥ 0 0 

भौमाकाराः पौतवर्णाः सर्वाः स्म्भनकारिकाः | 
Brat: स्वगुणा; सर्व्वाः सिताकाराः समोरिताः ॥ ८ ॥ 

ताः सर्व्वा ज्ञानशान्तिश्रोकौत्तिं सोभाग्यमुक्तिदाः। 
आग्ने या राजसाः सर्व्वां लोहिताकारस'युताः ॥ € ॥ 

विदं षोचाटननिधननिग्रहेषु सामान्यधानसुपदिश्ति। ततर असिताः आकार 
वसनमाल्यभूषणनुलेपनादिभिरिति गेषः। धूम्राः प्राग.वदाकारादिभिरिति 
शेषः। वा विकल्पे । wean नित्याः। सवं त प्रोक्तं घु धानमेदेषु । ५॥ 

क्तित्यादोत्मादिना वदामि ते इत्यन्तेन स्रोकइयेन परिच्छित्ररूपायाः परायाः 

wa: परिच्छिन्राकारतया विविधवर््णदय् cafe तत्तदुपलब्यशक्तीनाम- 
स'खप्रातत्रादिकञ्चोपदिशति। aa faenfeya: एथिव्यप्तेजोवायुकाशं ;: | 

सत्वादिगुलैः सक्लरजस्तमोभिः एकौ कस'हतं; थक. पृथक. wae: परस्पर- 
fafa शेषः। एकद्यादिसमारब्धः भूतानां gaa waa, सम्बहगुणना- 

मेकदयादिसमसमांशविषमविषमां शपरिकलियतेव्णकारेः सजाता इति शेषः ॥ 
श्रासां शक्तीनां कात् खयन धानन्तु को वदेत् कोवा णोति साकल्यात् aga 

aquafraantef यावत् ततस्तस्मात् किखिदितुपकतिस्तंष्, शक्तिमेदेषु 

मन्तेष्, वच्यमाण रूपस्येकदेशलात् | एतदुक्त भवति wenfege: थक. 
waa नित्यसग्बन्धानां त्तित्यादिभूतानामेकद्परादिसम विषमां परिकल्पनामेद- 

भित्रवणीकाराणां शत्तीनामस'खातत्वात्तासामाकारमेदमनुभावच्च वक्तुः योतु 

वाऽशक्यत्वात्तेषु शक्तिमेदेषु विण्वपरित्राणथे शक्तितः किख्द्दामोति ॥ ७ ॥ 
भीमाकारा इत्यादिभिः स्मता इत्यन्तं रर्दाधिकं स्िभिः भकं रेकं कुण - 

युक्तानां पच्चभूतशक्तीनां क्रमेण wea ततुप्रयोगांञ्चोपदिश्ति। ततर भौमाकारा 

भूमिखरूपाः। dart: विग,हबसनभूषणानुलेपनमाल्यादिभिरितिशेषः। 

सवौ; परिवारा नित्याः स्तम्भनकारकाः। भूमेरचलातमकत्वात्। अप्या जला- 
सिकाः शक्तयः । way Taya | सर्वा; प्राग.वत् सिताकाराः प्राग 
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वश्याकषेणशान्तिश्रो सौभाग्यविजयप्रदाः । 
वायुरूपा धुमवर्णा सर्वा ह घादिकारकाः ॥ १०॥ 
नाभसा नौलवर्णस्ता मारणोत्सादयोः स्प्म.ताः । 
आसां मुखमुजादेहविधान' णु पार्वति ॥ ११॥ 
एकवक्ताश्चतुव्वं ज्ञा नववक्तास्तथा पराः । 
पोड़शास्याः प्रञ्चवि 'शददना अपि काञ्चन ॥ १२॥ 

षटविंशद्रदना क्रापि चत्वारि शन्नवाननाः। 

चतुःषष्टिमुखास्तददेकाशोतिशताननाः ॥ १३ ॥ 

वद्धिग्रहादिभिः। ताः सवी जलकरूपा; शक्तयः । जलशक्तोनां क्नानादिप्रदलं सुष्ट- 
ama! रौहिताकारस'युताः प्राग.वद्धिग् हादिभिः। आगन यानां शक्तोनां 

वश्यादिप्रदल्वं ग्रासाद्यामकलत्वात् । वायुरूपाः शक्तय इति शेषः । mera: 

प्राग्वदिगृहवसनादिभिः। देषादिकारका इत्य त्ादिश्व्द उच्वाटनादिविषयः 

वायोर्चाटनादिकारकत्वं चलनात्मकत्वात्। नाभसा अआकाशणस्िकाः शक्तयः | 

नोलवणीः प्राग दिगहादिमिः। ताः सपरिवारा नित्या मारणोत्सादनयोः 
उतसादो नाम तवत् अकिचचित्करत्वं तयोः कम शणोरिति ेषः। स्मता 
Wt | अआकाशाककशक्तोनां निधनसिदिकरत् माकाशस्याविगृहत्वात् वायु- 
नभ सोराजखगुणात्मकत्र मस्तोति सम्प्रदायः ॥ १०॥ 

आसामित्यादिनोत्तरद ने कदयादिसमविषमांश्योगस'जातानां तासां शीनं 
सु खभुजदेहसखरूपमेदविधानः प्रस्तौति । तत्र पावतीतिसम्ब् fe: ॥ ११॥ 

Gaara इत्यादिना शतानना इत्यन्तेन Waa गुणानां भरूतानामेकद्रयादि 
समसमांशगुण्योगात्तासां वत्स ख्राभेदधानमुपदिशति। तत्र एकवक्ता एकः 
वद्रनयुक्ताः | चतुव कः प्राग्वत् । अ्रपरा अन्धाः शक्तय इति शेषः। षोडणास्याः 
WSIS: काश्चन प्राग्वत् waa) क्रापि प्रयोगविशेष चत्वारिशत्र- 
वाननाः एकोनपडङ्श्दाननाः। एकाशौतिश्तानना; एकाशीत्याननाः शता- 
नाच्च भूतानाभेकदयादिदश्न्तानामंशनां गुणणनाभेकदयादिदशणन्तेरगैः 
समस ख्यांशक्रमेण स गुणनादेव' स'जातस eae: शक्तयो दशविधा दर्शिता 
भवन्ति। तासां मुखक्रमसु कण्पोटोपरि एकवक्त' चतुव पक्त तु 
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वदना कि मुखभुजस' ख्या साधनवाच्छया | 
तथापि दभि त किच्च मुजहय' दयम् ॥ १४॥ 
नामरूपातिगा येन तेन साऽनन्तविग्रहा | 

वसन्ति नानार्पाश्च मवेयुस्व वाञ्छया ॥ १५ ॥ 

ATTA ललिताया ATT: पञ्चदशाङ्गगाः । 
ललिताङ्कित्वरूपेण सर्वासामात्मविग्रहाः ॥ १६ ॥ 

तेन तासान्तु सर्वासां खान्तान्ताः परिचारिकाः | 

तत्तदर्णायुधाकारबाहनेश्च सुस'युताः ॥ १७ ॥ 
तथोषिध: खखशकतिठन्देश्च afeat अपि । 
दति तासां ध्यानभेदाः स्य लाः प्रोक्ता महेप्वरि ॥ १८ ॥ 

प्रयमवक्गोपरि fads, fu वह्ुबय' तैन सह चतुव म् । नववक्तृपकते तु तदुपरि 
च॒ तिद्कपडक्तिरूपेण पञ्चवत् तेः ae नववक्तम्। एवमुत्तरत्रापि 

उपरि उपरि सप्ननवेकादशत्थोदश्पञ्दशसप्देकोनविं एति सं ख्यान्तं aq’ 
परिकल्पनात् प्रोक्तसंखवक्ता भवन्ति इति च Tareas: ॥ १२॥ 

वडनेत्यादिना वाञ्छयेतयन्तेन Bawa नामरूपातिगाया ललितायाः प्रोक्त 

क्रमेणोत्तरतापि aint गुणंणनां समसंख्यगुणनादेकद्यादिदशदशांग 

गुणनाच्च सजातानां शक्तौनामस'खातल्वात्तासां सुखभुजादिमेदपरिकल्ितविग्र- 

wie: साघधकाभिमतानुगुणत्वभुपदिशति। तत्र बहना विग्रह विशेषपरः शतेन च । 

वकु वक्ते भुज्य प्रोक्तानां सुखस'खयानाभेकं कस्य मुखस्य दि दहिभुजक्रमेणए यावत् 

dar कल्पयेदिति यावत्। नामरूपातिमा नामां रूपाणाच्चापरिच्छिन्रलात् 

पराया शक्त ्व॑इत्वाचेति शेषः । stat नित्यानाम् ॥ १५॥ 

आद्याया इत्यादिभिमडेश्वरोत्यन्तेस्विभिः aa षोडशनित्यानामङ्गाङ्किल 

क्रमादिकमुपदिणति । तत्र aga मध्यनित्याङ्गगाः । आ्विग्रहा; तत्तत्नित्या 

fare) खान्तान्ताः तत्तन्नित्यान्ताः शेषनित्यान्ताः । तत्तद्णायुधाकारवाहनं 

मय मध्यसखनित्यावर्णयुधा सारवाहनेः । तथाविधे; तत्तदर्णणयु धाकारवाहनेः । 

महेश्वरोति सम्ब िः। vaca’ भवति षोड्शनिल्यानामङ्ाङ्कित््यानेष्वक्षि 

ety मध्ये fea ललितायाः कामेश्वादिपच्चदशणनित्याः परिवारत्वं न 

१४ 
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सृच्छरूपाणि च तथा कथयामि तवानघे | 
येन ते साधकाः सव्वे' arisen’ प्राप्र युः णात् ॥ १९ ॥ 
प्रो rarest षु लोहितात्म कयविग्रहाम् । 

विभाव्य तैजोनिचये तव सिद्धिञ्च चिन्तयेत् ॥ २० ॥ 

तेन सव्व मभीषटन्तु समवाप्रो्ययलतः | 
पूजातपैणडोमादिरहित' भावनेन वे ॥ २१॥ 
परन्त् ध्यानमुदितमखण्डात्मविमभेतः | 
निर्व्वातदौपसङ्गाशमात्मनात्मसमीक्षणात् ॥ २२ ॥ 

वहिलेलितासदटएविगृहायुधघवाहनादियुताः। कभैश्ठरोनित्याया afra तु 

काभेश्वरोविगृहादियुता ललितेवमिव्येतदाव्मकल्ने नाङ्िखूपेण स्थिता । तदनन्तर" 
भगमालिन्धादिचिवान्ताञ्तुदेशनिव्याञ्च तदन्ते कामेश्वरो च सम्पय पञ्चदश 
नित्वाः परिवारत्वे न वहिः खिता; । एव' भगमालिन्धादोनामङ्कितेपि तत्त- 

बरिल््ाविगृहा ललितेव मध्याङ्गिल्वेन तद्वहिस्तदनन्तरनत्यास्तत्तत्रिव्यान्ताः पञ्च- 
दश नित्यास्तत्तदाकाराः परिवारल्रेन सि ताश्च ध्यया भवन्तोति ॥ १८ ॥ 

स््मरूपीत्यादिभिर्भावनेन वै इयन्त fale: सोके प्रस्तावादिपुरःसर' an 
eng’ तेन प्रयोगारिकञ्चोपदिश्ति। aa सच्छरूपाणि तासां ध्यानानि 

दति Ha अनघे इति सम्ब दिः | येन सच्छप्यानानुसन्धानेन ! प्रोक्तेषु 
नित्यानित्यापरले इति wo! लोहिताव्मं क्यविग्रहां लोहिताकारत्वेन 
षं क्यविग्रहवत्तां । aa तेजोनिचये। fete अभिमलतामिति शेषः । तेन भाव- 
मेनेत्थनैनान्वयः | wage भवति प्रोक्ते ष्वाधारपद्चेषु॒लोहिताकार' खस्माद- 
wap तेजोनिचय' विभाव्य तत्ते जोमध्यं arena a खरूपेण 
भावनया समोदहितफल' प्राप्नोतीति ॥ २१॥ 

परमिल्यादिना waa परध्यानसुपदिश्ति। aa अखण्डासविमर्भतः 
कटवामुकुटायखिलभूषणादिविशेषैष्वणथक्त न ॒तन्तदाकारतया स्ितकनकसत्ता- 
माव्रवदिदमाकारतया witty ana sara न तत्तदाकारतया खित 
परक्तिविभभेतः। निर्वातदोपसङ्ाश' देएकालाद्यपरिच्छित्ितया निञ्चलपू- 
प्रकाशरूपमुपलब्धमिति शेषः। श्रात्मनात्समोक्तणात् श्रनन्धप्रकाशव- 
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स. लेन साध्येत्तत्तदिष्टञ्चं ब TATA | 
प्रोकक्रमेण Safe सतत साध्यसाधकौः ॥ २३ ॥ 
सिस्तु gamete ध्यानेन सकलेष्मितम् | 

साधयेत् पररूपन्त्, साध्यं साधनसिडये ॥ २४ ॥ 
ब्. हि देव महेशान शय .लसृच्छखर परयोः | 
ध्यानयोः aaa सिहिं विविधां फलयोगतः ॥ २५ ॥ 
तासां तत्तत्करेषृक्तंष्वायुधान्यप्यशेषतः | 
णु वच्छ मदेशानि क्रमेण तव साम्प्रतम् ॥ २६ ॥ 
वामदक्षिणयोः स्यातां दिभुज तु वराभये । 

पाशाङः.शौ agate We सुज चापसायकौ ॥ २७ ॥ 
लादामन इत्यथ; | एत दुक्ञ' भवति अखण्डातमविमणश' तः starts 
quae’ निर्वातदोपसहगशखरूपं परध्यानमिति ॥ २२ ॥ 

स्थूलेत्यादिना सिये इत्यन्ते न श्षोकयेन प्रोक्त तिविधध्यानेषु साध्यादौ् 
प्रयोगादिषु ध्यानविभागक्रमसुपदिशति। तत्र खुजेन ध्यानेनेति ओेषः। साध- 

येत् साधयेतामित्यधः । तुर्विशेषे | पररूपं विमर्ण॑त्मकमिति यावत् । तुर्विशेषे 1 
साधः प्राप्य' sated विश्रान्तिभूमिरित्य्थंः | अथ क्लभावनयेति Te: | waft 
च्छित्रायां परायां शक्तौ खस्माद एथक्त न सिदायामप्यपरप्राप्याभावादाकलाभान्र 
पर विद्यत इति वचनत तदेव प्राप्यमिति यावत् ॥ २४॥ 

Ten श्लोकेन Gas: wa सिविक्रम' देवो एच्छति । 
तत्र फलयोगतः समोहितफल' प्रप्रोति ॥२॥ 

तासामित्यादिना Naa वच्यमःणायुधविशेषान् vida प्रस्तौति । 
तत्र अ्रपिशब्दन त्वतुण्टविविधकग्भेसिददोश्च वच्छे इतुग्क्तमिति सम्प्रदायः 1 
मडेशानोति सम्बुद्धिः । कमेण fer ख्यचतुः स ख्यसुजा दिक्रमेण ॥ २६ ॥ 

कमेत्यादिना वःजङ्येत्यन्ते न श्रोकह्वयेनायुधसामान्धपरिमाषक्रमादिकसुप- 

दिशति + aa वामदक्षिणयोः करयोरिति शेषः । feast दहिभुजष्याने 1 coat 

वराभयसश्न सुद्र एतत् प्रघमाद्िवचन'। पाशङ्शौ चतुर्वाद्ये चतु ज- 

and | -अदसुजवामदच्विषि west इतरयोः प्राग्वत् वरभरयसुद्रं Fare: । 
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WHER WENT गदाशूली दभोदिते | 
सुखपारयायुधानान्त्, Kaw स्यादिवाच्छया ॥ र८ ॥ 
afta कम्मणि तां देवि यथा स्मरति साधकः | 

तधा तस्याग्रतो भूत्वा पालयति तमादरात् ॥ Ve ॥ 

सव्व व स्मो रवदननयनाः YARN | 

SH भौमनयनवदनाः ACHAT ॥ ३० ॥ 

yay कम्म॑खासौना स्थिता वाहनगा अपि । 
शभेतरेषु ताः सर्व्वा प्रयोगेषु तु सव्व टा ॥ ३१॥ 
TWAS रल्मयैरप्यङ्लौयकः | 
विराजमानास्ताः सर्व्वा दिरव्यांशुकधरा aft ॥ 22 ॥ 

~~~ 

षड़ भुजे चापसायकौ षडसुजध्याने प्राग वत् अउरद॑भुजयोः पाशाङ्गौ तद- 
WEN: प्राग् वद्राभयसुद्र च । THe अष्टभुजे बअर्टभुजधरानं प्राग.व- 
दहं भुजयोः पाशणाङ्.भौ तदधःखयोः wage तदधस्योर्वाम- 
दक्णक्रमेण THER तदधःखयोः प्राग वहराभयमसुद्रे | गदाशूलौ दशोदिते 
दशसुजघधानं प्राग वदू सुजयोः UME तदधस्योश्वापसायकौ तदधसखयो- 
AMER तदधःस्थयोर्वामदक्तिणक्रमेण गदाशूलौ aga: प्रागवदराभय- 

सुद्र च । रूपसं ख्यादोत्यतादिशब्दः प्रोक्तविषयस'ख्ये तरविषयः ॥ २८ ॥ 

यस्मित्रिल्यादिना श्ोकेनाभिमतकश्मणि तासामभिमतसिद्िप्रदत्वसमुप- 

दिशति । तत्र तख साधकस्य । we इत्यस्य तथा इत्यनेनान्यः; । रावि. 
WATT ॥ २९ ॥ 

सर्वते त्यादिभिमदेग्वरोत्यन्ते wes: As: शभाशभकार्मद सामान्ध- 
ध्यानमुपदिग्रति । तत्र॒ सव त इत्ये तन्तन्तसामान्य' । सर्वतेलयाद्यषठ'न शम- 
कमस ध्यान । TR इतुपरत्तरादेनाशुभकम्सु यानम् ॥ २० ॥ 

शएमेष्वित्यादिना लोकेन स्ोकपूर्वीब॑स्याययपादेन guar ध्यान' । खिता 
इत्यादिना श्लोकावशिष्टपादत्रयेण तदितरध्य।नम्। श्रपि अरपिकेत्य्धैः। र्न- 
मयैरित्येतदलयादिव्रयाणं विशेषणम् । दिव्यांकधरा इत्यत्र fea ae 
भेदिभिः कचिदुणा दृष्टत्वात् सवाः सयरिवारा नित्याः। अतर भूषणानां 
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हारग बेयरब्ादिसुद्विका नूपुरादिभिः | 
नवरल्मयेः सर्व्वास्तवकश्चोपशोभिताः ॥ ३३ ॥ 
ua सामान्यसुदित' ध्यान' तासां मह्पवरि | 
fata’ ण वच्यामि तत्तत्कन्धेसु सिद्धिदम् ॥ २४ ॥ 
गजवाजिरथारुढा(१) विमानश्याश्च सिंहगाः | 

व्याघ्रताच्य॑समारुढा ध्येया TATA सर्व्वदा ॥ २५ ॥ 
समरेष्, जयावाप्तां दपराष्टादिरक्षणे | 
पिशाचचोरव्यालादिदुर्मेऽरण्यवत्म नि ॥ ३६ ॥ 
ध्यायेत्ता देवताः सर्व्वाः सव्व शक्तिभिराढताः । 
एकैकशः समस्ता वा सुखौ भवति निश्चितम् ॥ zo ॥ 
क्तवानरभनलल कखरसौ रिभवाहनाः | 
उचचचाटनेष्. VATA भौमा ध्येयाः सुदारुणाः ॥ २८ ॥ 

नामान्धाराध्यपादादवगन्तव्यानि। एतानि सुषणानि सवप्रयोगसाधारण्णनि । 

मदेष्वरोति देवोसम्ब् ददिः ॥ २२॥ 
विशेषमित्यादिभिः समोग्तिा इत्यन्ते रर्दाद्येः सप्तभिः शोकौर्वि रेषध्यान- 

प्रस्तावपूवं' प्रयोगविेषेषु सामान्यवादनभेदध्यानादिकसुपदिशति । तत्र fate 
faarag’a विशेषध्यान' प्रस्तौति । aa विशेष" सामान्येन प्रोक्तरूपादिति 

शेषः ॥ २९६ ॥ 

गजं त्यादिभिनिधितमित्यन्तैसिमिः tat रक्तादिषु बाहनविशेषध्यानारिक- 
सुपदिश्ति । aa wary आत्मरक्ञाखिति शेषः। राष्टाोत्यतादिशब्दः ge 
ग्रामनगरपत्तनखर्वैटश्छ इादि विषयः | व्यालादोत्यतादि शब्दः सिंहतरक्ादिविषयः | 

wan समस्ता वा नित्यासु Tenant नित्यां खपरिवारादिखदितां सर्वः 

सखखपरिवारसदहिता वा । निशितमित्यन्तं नामोघफ लत्वसुच्यते ॥ २७ ॥ 

ऋ त्यादिना श्चोकेनोच्चाटने वाहनमे दध्यानसुपदिशति। तत्र॒ भोमा 

विग्रहादिभिरिति शेषः । सुदारुणाः कम्ब णोति To: ॥ २८ ॥ 
-----~~ 

१। समाख्दा। 
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ACW नवकक्रीञ्चकाककी शिकवाहनाः । 
विद aay सर्वास्ता घोरग्रहरणाकुलाः ॥ ३९ ॥ 
खद्गगोमायुश्ललोगवयाहरिणाग्वगाः | 

चिन्तयेत् सकलाः सव्व PEAY साधकः ॥ ४० ॥ 
पिशाचवेतालगता ध्येयाः स्वव मारणे | 
दति वाहनभेदेन फलमेदाः समीरिताः ॥ ४१ ॥ 

सर्वास्ताच्य गता बदङ्किवायुहस्तदयान्विताः | 
दिनैचास्वेकवदना feta भौमविग्रहाः ॥ ४२ ॥ 

दन्यो बैरिनिवहं ध्य थाः खाकार शक्तिभिः | 

भौमराबाभिरभितो वेष्टिता रणमूर्नि ॥ ४३ ॥ 

विजयौ भवति fan’ वेरिसेनाविनाशतः | 
परलायनोत्सगहनात् पादयोः पतनेन वा ॥ ४४ ॥ 

ag त्यादिना Baa विदहेषरेषु वादहनसेदध्यानसुपदिश्ति। तत्र कौशिकः 

दिवाभौतः। घोरप्रहरणाकरुला घोरायुधनिविडाः ॥ ३८ । 

ag त्यादिना waa वश्चाकषं णादिकग्बेसु वाहनविशेषमुपदिश्ति ॥ ae 
कर्म॑सु वश्याक्षणादिषु ॥ ४० ॥ 

पिशाचेत्यादिना Waa मारणएक्सु वाहनमेदध्यानादिकसुपदिशति। aa 

वाहनमेदेन ध्यानेनेति शेषः ॥ ४१॥ 

wal इत्यादिभिः षोडश इत्यन्ते; पञ्चवि' तिभिः स्नोवौर्वाहनवक्तयुधादि- 
भेदेन समरविजयादिष्यानादिकमुपदिश्ति। aa सर्वा नित्याः सपरिवाराः | 
वह्किवायुस्तदयान्विता इत्यत दच्तिणवामदस्तयोव ङ्िवायुक्रभेरेति यावत्। 
दहन्तः स्ख करस्थश्चापायुधस धुकितिन॒वद्किनेति यावत्। भोमरावाभि- 
fad कुव न्तोभिः। Afear sata’ ततुपूवेतर सर्वा इत्यनेनान्वयः । वा 
विकल्यं । वैरिखेनाया विनाशपलायनसंब्याहनपादपतनेष्वन्यतमेनेति यावत् । 
fee: म्हैयन्ः। उक्तक्रमेणारिसेनाविनाशदिचतुरष्वन्य तमप्रकारेण | 

तद्विगुणसुजा weremyst । वा विकल्पे । aay जं नवभिरिति शेषः। तर- 



aan uz धानविशेषकथनम् | ४४२ 

चुम्ब्. खा अषटसुजा छिन्दन्ता; महतो चम्म् | 
विभाव्य वा जय ̀  युद्धे प्राप्रोतुाक्तकमेण वे ॥४५ ॥ 
नवाननास्त॒हिगुणमुजा वा भीमबिग्रहाः | 

वामे: कोदण्डनिवहमन्येः way विभतोः ॥ ४६ ॥ 
ध्यात्वारिसेनां सकलां शरभिच्र कलेवरम् | 

qag धिरधाराञ्च विजय प्रोक्तमाप्रयात् ॥ ४७ ॥ 
अथवा नवभिः खेटमन्य ; weg विभ्रती | 

चतुरङ्रिपोः सेनां छिन्दतोस्तरवारिभिः ॥ ४८ ॥ 
चिन्तयित्वा जयं gg भीमाकारे सुदुर्जये । 
WAG भरयाटोपवादयनिःशनसद् ले ॥ ४९ ॥ 
yaaa: fan प्रागुक्तक्रमयोगतः। 

अथवा AAS AT ST TAMIA: ॥ ५० ॥ 
नखरान् पाणिभिर्भोमा दधतीः समरे स्मरन् | 

तद्भिन्नचतुरङ्गंञ्च सेनां विजयमाप्र यात् ॥ ५१ ॥ 
तथा WARS: पातयन्तो षां बलम् | 
विजयौ भवति प्रोक्तक्रमाहयारे रणाङ्गणं ॥ ५२॥ 

तथेव चं च्छ.रिकानिवहेनि'श्रतीव लम् । 
ध्यात्वा वा विजयौ भूयात् समरे रोमहषर चं ॥ ५३ | 

वारिभिः खखदच्तिणकरस्थेः oF: चिन्तयन्नितयस्य yaa छिन्दन्ता इत्यनेनान्वयः | 

श्राटोपः dwar: । प्राप्रोतोत्यस्य gaa विजयमिल्यनेनान्वयः । प्रागुक्तक्रमयोगतः 
वैरिविनाशादिष्वन्यतमेन। अथवा प्राग्वत् पर्तान्तरे तथा matey 
विनाशादिना। इतरेदेक्तिरेः पाणिभिरित्यस्य पूरवतरेतरेरित्यनेनान्वयः। भीमा 

विग्रहादिभिः। तद्धिव्रचतुरष्गगन्तासां शक्तीनां दक्तिणएकरनिवदहस्यनखरेर्भित्र 
चतुरङ्गां । विजयमायादित्यस्य पूव त तथा इत्यनेनान्यः। तथा प्राग्व- 

दामदल्निणमुजनिवहक्रमेण । wages: शूलध: कुटारौ्ं ख । ia 
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निद्रातिमिरहस्ता वा मोहयन्तौ feat बलम् | 
ध्यात्वा विजयमाप्रोति नियत समर पः ॥ ५8 ॥ 

पिशाचसप॑हस्ता वा तं : सेना Beat: स्मरन् | 
विजय' समर शश्वदश्र तं शङ्रोपमः ॥ ५५ ॥ 

पाशकत्त रिकाभिर्व्वा निघ्नती; पृतनां रे | 
aa विजयमाप्नोति चपः प्रोक्तक्रमाद् WA ॥ ५६ ॥ 
अङ् शक्रकचाभ्याञ्च TARA: क्षणात् | 
चिन्तयन् समरे मोम विजयो स्यात् सुनिश्चितम् ॥ ५७ ॥ 
हलं श्च मुशलं निं त्य' प्रहरन्तीदि षां बलम् | 

स्मरन् प्रविजय' ge प्राप्रोति ध्यानवैभवात् ॥ ५८ ॥ 

तथा प्रोडशवक्तास्ता दाविंशे्व्वाहमियु ताः | 
प्राचत् प्रमथितारातिपृतनाञ्िन्तयन् जपेत् ॥ ५९ ॥ 

पञ्चविंशतिवक्तौ वा परञ्चाशद्ध.जसंयुताः । 
तथेकादशभिभदे रायुषेनित्र तीव्वलम् ॥ go ॥ 

क्रमात् सेनाविनाश्द्यन्य तमप्रकारेण | तथैव वामदकिणसुजक्रभेण चग्भच्छरिका- 
fad: vated: च्छ्रिकानिवरैश्च। aa’ रिपूनामिति शेषः। वा 
विकल्प | रोमदषैणे वीराणामिति शेषः । निद्रातिमिर्दस्ता वामदक्षिणक्रमे 
qua) पिशाचसपं हस्ता वाभदकिण्हस्तक्गमेणेति ae अशते 
mata! पाशकत्तरिकाभिः वामदक्िणदस्तनिवहस्याभिः। प्रोक्क्रमात् 

mae रिसेनाविनाशणद्यन्यतभेन। अङ्कशक्रकचाभ्यां वामदक्तिणहस्तनिवद- 
स्थाभ्यामिति शेषः । sa: वामभुजनिवदस्यैरिति शेषः! qua 
दक्विणमुजनिवहस्ेरिति शेषः। तथा प्रागुक्तवद्किवायुरदिषु Fe 
सुशलान्तेष्वेकादशविधायुधइन्दयुक्लदस्तक्रमेणए दधाना इति यावत्। ताः 

Wat | प्रागवहं रिसेनाविनाशादिष्वन्यतभेन। एकादशभिः वङ्कि- 
वायादिभिरिति शेषः! वल रिपूणामिति शेषः । विचिन्त्य इत्यस्य पूर्वैव 
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विचिन्य जयमाप्नोति समरे सर्वदा चपः | 
तथा स्मरणसंयुक्तीः पूजयेत्तास्त द?ऽ5ग्रर ॥ ६१ ॥ 
षटविंशद्दना Safe सप्रतिकराः स्मरेत् | 
तथैव दशर्पेसतं वारैः प्रहररौर्युताः ॥ €२॥ 
एकोनपञ्चा शदक्ता इस्तं स्दिगुरीयु ताः | 
प्रहरन्तीस्तथारातीन् TAT जयमवाप्र यात् ॥ ६३ ॥ 
चतुःष्टिमुखा eat: करेसदिगुशेयु ताः | 

प्रहरन्तीः स्मरेट् युद्धं जयौ भवति निश्चितम् ॥ ६४ ॥ 

एकाशोतिमुखा tae गुण्यभुजेवु ताः | 
तथावितरैः प्रहरणैः स्मरन् युधं जयी भवेत् ॥ ६५ ॥ 
शतवक्तास्तदिगुणकरास्तदेतिभियु ताः | 

wat विजयमाप्रोति समरे ताञ्च षोड़श ॥.६६ ॥ 
ua वक्तकरैयु कास्त्वनेकेरिष्टरूपतः | 
तथा तै तिनिवदैर्व्याकुल कर महस्त कौ; ॥ ६७ ॥ 
असंख्याता wage: साघकाभीष्टसिहिदाः | 

एवसुदह्यामसमरसंकंटादिषु चिन्तयन् ॥ ६८ ॥ 

निघ्नतोरित्यनेनान्ववः। तथा स्मरणसयुकैः पूजयेत्ताः प्रोक्षरूपरूपष्यान 

aga: साधकेस्तदि ग्रहादिभिरुपलक्तितानां तासां नित्यानां पूजां कार्ये 

दिव्यर्थः। तदा समरकाले। तथा प्रागृवदैरिसेनाविनाशादिष्वन्यतमेन | 

तद्िगुरैर्टनवतिसंख्यैः। तद्िगुरैर्टा विंशतुपरत्तर तस ख्यैः। तह यु्यभुजं - 
युताः दिषषटगत्तरपतसंस्यभुजयुताः । तथाविवैः दहनादिभिः। तदिगुण- 
कराः शतदयस ख्यभुजा;। तद्व तिभिः पूर्व्वा कादशविधद्नन्दहेतिभिः ॥६६॥ 

एवमित्यादिभिनिशितमिलन्तं sat; | Ha: प्रोक्तस ख्यामन्तरेणपि 

वाच्छितस'ख्यवक्तुभुजादिविशेषसहिते न व्याकुलक्रमायुधादिष्यानेन समर 

विजयप्रयोग' aa साधकविशं षांश्लोपदिश्ति | तत्र एव ' परोकतक्रमेण | व्याङलक्रम- 
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देवीस्तास्तरति क्तिप्रमापदो मनुजोऽथवा | 

देवो वां राक्षसो यक्षः किन्नरो वा मुजङ्गमः ॥ ee ॥ 

पिशाचो वा Twat at सिद्धो वा दानवोऽधवा | 

न कदाचित् श्मरच्चिल्यं भङ्गमापौति निश्चितम् ॥ ७० ॥ 

चोरादिसङ्कटेऽरण्ये गिरिदुग मवत्म नि । 

fafadafefiata: कच्छ राजभयेऽथवा ॥ ७१ ॥ 
्द्रपोडासु भूतापस्मारराचच सङ्कटे | 

पिशाचडाकिनीन्दव्रह्मराक्ञसपीडने ॥ ७२ ॥ 

अन्येष्वपि च क्तच्छे षु विस्तरेषु महत्खपि | 

स्मरत्रिख' जयेत् सर्वा विपदो ध्यानवेभवात् ॥ ७३ ॥ 

एकवक्ताश्च दिभुजाः साधकाभीष्टघारिकाः | 

सपादुकाः समागल सर्वाभरणभूषिताः ॥ ७४ ॥ 

सखसमानाभिरभितः शत्तिंभिः परिवारिताः । 

गायन्तीभिश्च चलेषु वनमालाभिरन्विताः ॥ ७५ ॥ 

ध्यायत्रभिमत' सर्वमाप्र् यात् षोड़णापि ताः | 
नासांध्यमस्ि भुवने ध्यानादासां महेश्वरि ॥ ७६ ॥ 

स्तवो; वसनापटलप्रोक्तप्रकारेणेति शषः | उदामसमरघःकटादिषित्यव्रादि्शब्दो 

वादयुदसङटादितिषयः। देवोः इव्येतत् पूवं त चिन्तयत्नित्यनेनान्वयः। ra 

मभोषटमखकरायुधादिरूपतः । AR पराजयम् ॥ ७० ॥ 

चोरादोत्यादिभिं मं हेश्वरोत्यन्तेः षड्भिः wafer ध्यानविभेषेण 
सर्वायत्तारणप्रयोगसुपदिश्ति। aa चोरादिसङ््टे इत्यतादिशब्दो व्याघगदि 

विषयः। दिविध; सहजप्राक्लताद्य;। सञद्रपोडासु wate, प्रयुक्रकालभङ्गयादि- 

eases । अन्ये घु अध्यासिकादितापत्रयाकैषु। sa वच्यमाणध्यान- 

Tata दिभुजाभोष्टधारिकाः ददिभुजाभ्यां साधकाभीष्टः दधानाः। ख- 
समानाभिः दिनयनादिविग्रहविशेषैरिति शेषः । त नित्या; आसां निलयानां । 

मदेग्वरोति सम्बुद्धि; ॥ ७६ ॥ 
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WIE तहयारूढाः शक्तिभिश्च तथाव्रताः। 

स्र राननाश्च गायन्तीः स्म.त्वा विष्वं वशं नयेत् ॥ ७७ ॥ 
तथाविधा गजारूट्ासथा शक्तिभिराहताः | 

सङ्गोतासक्तमहिलान्दस कुलमध्यगाः ॥ ७८ ॥ 

wal लच््ौमवापति राजम्रान्यामतिख्िराम् | 
नानामोगसमोपेतां प्रष्यातनिजवेभवाम् ॥ ७€ | 
तथाविधरथारूढासथा शक्तिभिराताः | 

तथा सङ्ञोतस'सक्त शक्तिदरन्द समन्विताः ॥ ८० ॥ 

स्मरन् भुवमवापरोति राजा वे वैरिमण्डलम् | 
ua’ तत्तिविधध्यानात् सौभाग्यमतुल' यशः ॥ ८१ ॥ 

अलङ्घतेत्यादिना शोकेन विश्ववभशोकरणध्यानसुपदिशति । aa शक्तिभिश्च 

aaa: अलङ्खतहयारूढाभिः शक्तिभिः परिताः ॥ ७७ ॥ 

तथेत्यादिना वैभवामित्यन्ते न Sasa लच्छो प्राप्षिप्रयोगध्यानसुपदिश्ति | 

aa तथाविधाः प्रागुक्तदहिनेतादिविग्रहविशिष्टाः । गजारूढा अ्लङ्कतगजारूढाः 
तथा शक्तिभिराद्ठताः अलङ्तगजारूढाभिः सखस समानविग्रहाभिः शक्तिभि- 
Waa) सङ्गोतासक्तमहिलान्दं नाम संगोतासक्तयोगिनोढन्दम्। अतिख्िरां 

राजचौरायप्रधषयां । = नानाभोगसमोपिनां नानाभोगयदर व्यविशेषैस्तततङ्ञोग- 

शक्तयादिभिशच समोपेतां | प्रख्यातनिजवेभवां अाकार(१)गुणविवयादप॑पौरुषादिभि- 

रिति शेषः; ॥ ७८ ॥ 

anfatenfen यश इत्यन्तेन द्ोकदयेन भूमिप्राप्ष्ादिकप्रयोगध्यान- 

सुपदिशति। aa तथाविधरथारूढाः प्राग्बदलङ्कुतरथारूढ्ा इत्यथैः । तथा 

शक्तिभिराहताः अलङ्क, तरघारूढ्शक्तिभिराछताः । तथा सङ्गोतस' सक्तणक्तिन्द- 
समन्विताः अलङ्कुतरथारूढ़ा संगोतादिरतशक्तिन्दसमन्वित्ताः । सुव" अभोष्टा- 

मिति ta: वैरिमण्डलं शत् राज्य' । एव' तत्तिविधधपानात् प्रोकलक्रमालद्ुत- 

इयगजरथारूद्ध्यानात्। अतुल ' निरुपमम् ॥ ८१ ॥ 

१। watt; भचार। 



४४८ मनोरमाख्यटोकासदिते तन्तराजे | 

कादलीकाननेऽरण्यं निर्जने ताश्तथा स्मरन् । 
पादकासक्तचरणा आगच्छन्ति खशक्तिभिः ॥ ८२५ 

मश्डल' aang वा जपन् विदां ततो विशेत् । 

fafa स प्राप्य भुवने भोगो स्याट् यावदायुषम् ॥ ८३ ॥ 

gare तथा ख त्वा निधिमापोल्ययल्नतः | 

एव' चम्पकपुन्नागनमे र्वकुलेष्वपि ॥ ८४ ॥ 

तथा परव॑तक्रुञ्चेषु ताः Gat वित्तमाप्रुयात् | 
राजतो घनितोऽन्य्माट् येनासौ खात् सुखौ चिरम् ॥ ८५ ॥ 
समुद्रतीरेऽरण्येष तथा faa’ सरन् धिया। 
प्रापोत्यनधैरलानि TEA ध्यानटभवात् ॥ ८६ ॥ 

समुद्रगासरिन््रध्यतस्वाटौषु तास्तथा | 

स्मरन् कनकमापरौति वणो त्क्तष्टमसंस्यकम् ॥ ८७ ॥ 

कदलोत्यादिना आगुषमिव्यन्तेन स्लोकदयेन निधिप्रासिप्रयोगधष्यानसुपदिश्ति | 

aa ता fren: | तथा पूरवोक्तदिनत्रादिविग्रहविशिष्ट शक्तिभिः सहेति शेषः | मण्डलं 

प्राग्बदेकपच्चाशदिनानि (१)। we मर्डलमासयोः। at विकल्पे थावत् 
fasted: | विदय निव्याविद्याखभोष्टामित्य्थः । यावदायुषं यावज्जीवम् ॥ ८२ ॥ 

पूरीव्यादिना waa Maat न निधिप्रास्ाम् वानपञ्चकविशेषानुपदिशति। , 
Aa तधा श्रनन्तरपूरन्वौकत प्रकारेण ॥ ८४६ ॥ 

तथे त्यादिना शोकेन पूर्वोक्तध्यानेन विनत्तप्रापिप्रयो गादि विशेषम् पदिशति । 
तत्र तथा प्रोक्प्रकारेण । पव तक्षु पव तगु्धासु । ता नित्याः। राजत 

राजसकाशात् | येनासौ स्यात् सुखौ चिर' यावता धनन साधकः चिर" सखौ 
स्यात्तावइनमित्यधंः ॥ ८५ ॥ 

सम् दरत्यादिना शोकेन पूर्वोततध्याने नानष्यं रलप्रापिप्रयोगम् पदिश्ति | aa 

तथा पूर्वोक्ञष्यानप्रकारेण WE ॥ 
समुद्रगेत्यादिना शोकेन पूर्वीक््यानेनासंख्यातोत्तमकनकप्रा्िप्रयोगम्,प- 

fenfa | तत्र तथा प्रागृवत् ध्रानप्रकारेण ॥ ८७ ॥ 

१। एकोनपश्वाश्दिनानील्यपि पादो ead | 



२४ प्रर काम्यधपूजाकथनम् । 8४९. 

निजने विपिने स्म तवा प्रापोति महिलाः शमाः । 
रुपयोवनशौलाव्याः प्रो मनिघ्रासतुनन्यगाः ॥ ठ्ठ ॥ 
उक्तेषु तेषु स्थानेषु CABS: WAT: | 
aufa कुरुते वश्च' मनोवाक्घायकम्धभिः ॥८९ ॥ 
तेषूक्त ष॒ AAS: सम त्वा नारौनंरात्रुपान् | 
वशौकरोति yaa प्राणिनश्चा विशेषतः ॥ ९० ॥ 

तथा तेषु रथारूढः स्प त्वा देवौसधोदिताः | 
वाञ्छित समवापोति मुक्तः स्यात्रिगड़ादितः॥ €१॥ 
शतवक्तास्तदि गुणमु जास्त घ्वायुधान्यपि | 
वाञ्छितानि लिखित्वा ताः vey नवसु BATA ॥ € २ ॥ 
पटांसान्ध्यपय्य न्तदये WANA | 
रथद्न्तिहियानान्तु तिरस्कर णिकायुतान् ॥ < ३ ॥ 

प्रतिसैन्याभिसुख्ये तु तांस्तु सम्यक् TEMA | 
वञ्चालिखितनिशानभेरौपण्वमर्दलान् es ॥ 

निज ने त्यादिनः शोकेन पूरवोक्ध्याने न मदहिलाप्रापिप्रयोगधरानम् .पदिश्ति | 
तत्र Bat प्रोक्तप्रकारेरेति शेषः। प्रोमनिघ्नाः प्र मपरवशाः॥ र्ट ॥ 

उक्ेषवित्यादिमिरादित इत्यन्ते fale: भके नर पादिवशोकरणसदहित' निग- 
डादिमोचनध्रानसुपदिशति। aa say तेषु स्थानेषु अनन्तरपूरवोक्तेषु 
कदलोकाननादिषु निज नविपिनान्ते षु तेषु दशसु खानेषु । तेषु sag प्रागृवत् 
स्थानेषु । प्राणिना विशेषतः सुरनरखगपक्तिसरोष्टपायविशेषण सर्वान् प्राणिनश्च | 
तेषु प्रागृवत् wrag | निगड़ादित इत्यत्ादिशब्दो राजादिभिः कतवन्धनविशेषादि- 

विषयः Ween 

शतैत्यादिभिरनघे इत्यन्ते; पञ्चभिः शोकः समरविजयप्रयोगविगेषम्.प- 
दिशति । aa वाञ्छितानि खपरिचिन्तितानि। ता नित्याः। नवसु नव- 
संख्येषु । we सुव्यक्तः मधापयन्तदये संस्थापयेत् । तथा रथदन्तिदया- 
aa) ay नवसु पटे ष्वश्वरथादौनां व्याणां war तत्तदहामदक्छपाश्व- 



४५० मनोरमाख्यरौ कासदिते तन्वराजे । 

आहत्य व्यन् गृङ्गशङ्गकाइलकादिकम् | 

वच्वादभिमुख' वैरो धावल्याशु प्राजितः ॥ €५ ॥ 

तत्सेनास'मुखा पश्चान्न जातु भवति घ्र.वम् । 

दूति ध्यानान्येषेण कथितानि तवानघे ॥ ९६ ॥ 

सच्छध्यानेन सिद्धानां साधकानां फलोदयः 

अतस्तच्छ ण वच्छयामि स्वभिोष्टाभिकारकाः ॥ <७ ॥ 

दाडिमीकेसरप्रष्यतेजोरूपां स्मरन् धिया | 

तन्द्र्ये साध्यरूपञ्च निजवाज्छानुरूपकम् ॥ € ८ ॥ 

समस्तमिष्टमाप्रोति शुभानप्यशुभानपि | 

तथा Gra चिन्तयेद्दा गमागमम् ॥ <€ ॥ 

तेनाखिल' निज eg प्रायोति ध्यानवेभवात् | 
साधकश्च तथा सिद्स्तयोरेवाश्सिदिक्तत् ॥ १०० ॥ 

usta च ala तीन् स'खापयेत्। तिरस्करणिकायुतान् तिरस्करणोभिः 
सेति शेषः । तिरस्करणिका नाम प्रावरणपटो प्रतिसेन्याभिमुख्ये । तान् नव 
पटानिति शओेष;। वच्रालिखितनिशानमेरौपरणवमह् लान् विजयानित्यापट- 

लोक्कसमरेचित्यादिचतुनेवतितमा दिशोकवयप्रोकञप्रकारवजुयन्तेणालिखित निशान- 
मेरे पणव लनिवदहान् | काहलकादिकमित्यतरादिशन्दो भेरय्यादिविषयः। aq 
सेना वैरिसेना । अनघे इति सम्बुदिः ॥ ५६ ॥ 

aa त्यादिभिः सिदिक्तदिव्यन्तेखतुरभिः da: प्रस्तावपुरःसर' सच्छधयानं 

तेन प्रयोगादिकमुपदिश्ति। aa aq सच्मधयानम् आधारेष्विति शेषः । 

anal नित्यानिवदहानमकपजोमध । निजवाजछ्छानुरूपक' खसमोहितकश्ानु- 
गुणम् | तथा तत्तेजोरूपतया । सुषुमरान्तः सुषुम्नानाडोमध । तत्निजवाच्छालु- 

रूपं wary । वा विकल्पं | गमागम' मूलाधारादिव्रह्मरन्ध.न्तं ब्रह्मरन्ध.दि- 
मूलाधारान्तं मुडुडरारोहावरोहक्रभेेत्य्थः। तेन॒ प्रोक्तोभयप्रकारेण । 
तयोरेव wa एवकारेण साध्यस्य सुच्छरूपधघयानप्रयोगेष्वनधिकार- 

त्वमुते ॥ १०० ॥ 



९४ पटलै ] समाभिकथनम् | ४५१ 

परकलयात्ममयौ व्यापिरिति सभ्यक् समौरिता । 
अस्या निफालनाचित्ते तत्तत्व' खात्मसात्क्षतम. ॥ 

इति पोडशनिव्यातन्तं श्रौकादिमते चतुव शति 
पटल' परिपू पराख्ष्टम | 

दूति षोडशनित्यातन्ते षु ओकादिमताख्यस्य परिपू्ैस्य तन्तस्य प्रपञ्चसारसिंद- 
राजप्रकाणाभिधानेन खोसुभगानन्दनायेन विरचितायां मनोरमाख्यायां 

व्याख्यायां पोडशनित्याध्यानप्रपञ्चप्रकाशनपरं wafers 
पटलम् परिपूणे पराखष्टम् ॥ २४ ॥ 

ee 

ग्रन्यसंख्या । पटलेऽस्मिंखतुर्विंश यन्त्राणि न भवन्ति a) 

व्याखयाग्रन्थाः षोड़श स्युरधिकास्तं शतदयात् ॥ 
------, ~~ 



पञ्चविंशपटलम् | 

अथ पोड़णनित्यानां षट् वि 'शत्तच्छविग्रहेः | 
0 a AQ A eS ५ 

वर्यैसच्जनितेग्भन्दे यन्तं ; कालात्मतां क्रमात् ॥ १ ॥ 

कथयामि प्रयोगाश्च नानाभोष्टाप्तिकारणान् | 

यजन्नानोपास्िभेदाभ्यां मन्वाः सिध्यन्ति वशिनः ॥ २ ॥ 

खराः षोडश निलयाः स्युः कादिन्ान्ताः खरान्विताः | 

तेषु तत्तानि us fa went नायनवात्मिकाः ॥ ३ ॥ 

पूवं स्मिन् चतुर्विंश wa पोड़णनित्यानां प्रयोगेषु धप्रानादिकमुपदिश्या- 

नन्तर' पोडशनित्यानां षट्तरि'शन्तक्वसखरूपेवै्ास्पराविभनू catalina: 

मेदीतपनेर्म नवं यन्ले ख॒ aT तैः प्रयोगादिकञ्चोपदिशत्यथषोडशे 
त्यादिना शिव इत्यन्तेन भौकशतरूपे ए पञ्चवि'शं न पटलेन । aa अथेत्यादिना 

afta इत्यन्तेन श्रोकदयेन पटलाध्स्तदनुभावन्चोपदिश्ति। तवर ॒षोडश- 

नित्यानां षोडशखराणां षर्तिशत्तछ्चविगृहेः षर॒ति"शदय्नाकररेः व्यासेति 
शेषः। वरव च्चमाणसंख्येः स'जातैरिति tw) तच्जनिर्त; तेषां स'योग- 
Rema: | कालात्मतां कालखरूपतां | यज ज्नानोपास्तिमेदाभ्यां आभ्यन्तरानु- 

सन्धानभेदेन वाद्यपूजाभिषेकोमादिभेदेन च॒ विनः वणवत्तामाताः | 

वासनापटलवच्यमाणाः स्लादिविदोनाः ॥ २ ॥ 

खरा इत्यादिना Baa षोड़शसखराणां wens: षट्तिंण्डयच्ञनानां 

षटतिंशत्तत्ल ; माढकानववर्गानां नवनाथैख तादात्म्यम् पदिशति। तत्र सखरा- 
न्विताः waa ga) ककारादिक्तफारन्तानां पञ्चति'शदक्तराणां 

खरेण सद (१) षट ति'शत्तच्चात्मकत्वं नो भयात्मकत्वात्तदात्मकस्य प्रथमखरस्यापि 

खरव्यञ्जनात्मकतवेनोभयाव्कत्वमस्तोतु्रपस्करसंप्रदायाच (१) खरस'ज्रया प्रथम- 

wat एवात faafaa इति यावत् । तुरवधारणे । एतदुक्त भवति-ये 

षोड़श aug एव षोड़श नित्याः wi ये षटतिंशदरच्ञनवर्णा स्त एव 

घट् िंशत्तछ्लानि wii ये areata नवामका ani एव॒ नवात्मका 
arat, स्युरिति ॥२॥ 

_ १। षटूवि'शत्तच्लात्मतोपदैष्त् प्रथमातिक्रम कारणभावाटितिन्यायेन च महानिव्यायाः शवश्तपासक- 

वेनोभयामकत्वात् AAR प्रयमखरसयापि खरन्यञ्चनास काटे वोभथासमकल् मसौ TIAL GTA ; 



tun पटले | AISA नवव्गत्वकथनम् | ४५२ 

अष्टावष्टौ खरे वर्गः प्रतः परञ्च पञ्च Fs 
मातणान्तु स्वरैरेको AT: पूरव॑वदुत्तरम् ॥ ४ ॥ 

निलयानां तच्छसंयोगे adder: समोरिताः | 
षट् सप्तल्या पञ्चशतं ततुसं ्याब्दं सतु पू्॑ता ॥ ५॥ 
तत्संख्यानाञ्च यन्वाणां तावदब्द् सतु पूणता | 
पूरो कालसमाछत्तिवंगकल्पादिनामभाक् ॥ € ॥ 
विसदसखसमाद्रच्या प्रोक्तः क्रतयु गावधिः | 

तस्य qaingainetat बेतादिसम्वः ॥ ७ ॥ 

अष्टावित्यादिना श्ञोकपूरवादन wea नववगेखरूपम् पदिशति । aa 

अष्टावष्टौ खरे वगेः। अष्टभिर्टमिरकरेः खरेष्डेकंको वर्गो भवति । argu 
मितु्र्तरा्दन वश्न्धादोनां मावृणामश्वगं ate माटकाक्तराणां अरष्टवग- 

खरूपचचोपदिशति । ततर मातृणां वशिन्यादौनां । तुरवधारणे । खरैः षोड्ण- 
भिरिति शेषः। पूरववदुत्तर' कादिान्तात्तरेषु पञ्चटि शत्स'ख्येषु व्यच्ञनेषु aii 
Waste पञ्चभिः पञ्चमिरेकोको वर्ग भवति ॥ ४ ॥ 

नित्यानामित्यादिना नामभागित्यन्तेन Basa स्वराणां व्यच्ननानाञ्च प्रत्येक - 

योगजातां वणं संख्यां तदर्णीनां aia माटकाचक्राणा् तत्संख्याव्द्व्यािं 
तत्संख्यानामन्दानामात्तेरवान्तरयुगकल्पादिसंन्नाञ्ोपदिशति। aa निल्यार्ना 

AMIN प्रत्येकं षोडशसखराणां प्रल्येकमकारादिक्तकारान्तेः षट् ति णद्वयच्नाक्रैः 

संयोगे gia पैषासुक्तसंल्यानां वर्णानामिति शेषः। यन्ाणमस्मिन् पटे 

बत्तभित्यादिना समोरिता इत्यन्तेनार्ाधिक्ञोकदयेन प्रोक्तानां तत्संख्यानां चक्राणा 
fae: । एतदुक्तं मवति क्षतादियुगेषु प्रतिञुगमारभ्य षट् सत्य धिकपच्चशत- 

(५७६) संख्यानां वर्णनां ततसंख्यानां माटकाचक्राणाञ्च तत्तदावमकत्वेन तत्- 
संख्यैस्तत्संख्यैरब्दैः gor भवतोति । युगकल्पादिनामभाक् युगकल्पादिसंज्ना 
भवति tet 

तिसदखेत्यादिना शोकेन प्रोक्तमण्डलाब्दसमाहत्तिभिः कतादिचतुरयुगानाम- 

ब्दानां सं ख्यासुपदिशति । तत्र तस्य कतयुगस्य । एतदुक्तं भवति पूणेकाला- 

ब्दानां षट्सप्तत्यधिकपच्च शतानां सहस्व याषहठत्तिजनितस'ख्या्टाविं शतिसदहस्रा- 

श 
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मायाधराग्निवातखेः Raat: समीरिताः | 

तान् दिनाच्षरसंयुक्तान्ध्ययोनौ समालिखेत् ॥ ८ ॥ 
दिनार्णेषु खरा न्यासे विन्दुरूपा अनुक्रमात् | 

वामोद्खैदक्षपाभ्चंषु पञ्च पञ्च समीरिताः ॥ < ॥ 
तत्तद्युगार्णास्ततस्थाने खरूपे व्यवस्यिताः | 

व्यञ्चनेषु तु सव्वं ब सुश्चिष्टाः खेन संयुताः ॥ १० ॥ 

धिकसप्तदशलक्षवषे'; ( १७२८००० ) कतयुगो भवति क्तयुगस्य तुधांश- 

न्या हा्िंशत्सहसखाधिकचतुर्लच्विहौनेस्तत्छतयुगाव्दैः षस्वतिसहस्ोत्तर- 

द्वाद श्लक्मितेव्ै ( १२८०६००० ) Gat युगो भवति । ya: कंतयुगतुांण- 
प्रोक्तवषेविहोनैस्तेतायुगवैश्चतुःष्टिसहस्ोत्तरा्टलक्षमितेर्वत (८६४०००) दपर 

युगो भवति। पुनश्च तत् कतूयुगवषतुखांशविरीनेस्तद्वापरवधैस्तद्दमितेवेतैं 

दा तिंत्सषहसाधिकचतुलंक्षमिते वधर; (४२२०००) कलियुगो भवति । तेषां सम्भूय 

विंशति सहस्राधिकतिच त्वरि एलन्त वध (8२२००००) रेकश्चतुयुगो भवती ति॥७॥ 
मायेत्यादिभिः संयुता इत्यन्तेस्िभिः aa: छतादियुगविग्रहवर्णान् तदर्णानां 

असन् पटले वच्यमाणटिकाचक्रेषु वच्छ माणघटिकावर्शेः सह लेखनक्रमादिक- 

च्चोपदिश्ति । aa मायाधराग्निवातखेः माया विसजं नोयः, धरा उकारः, 

अ्रग्निरिकारः, वातः रकारः, ख विन्दुः एतदुक्तं भवतिश्रःउ'ड'अ' इति 

चतुर्वणः क्रमात् कछतादिचतुयुगविग्रहा भवन्तोति । तान् युगार्णन् दिनाक्तर- 
संयुक्तान् घटिकानां दिवसावयवत्वात् । वच्यमाणघटिकाक्तरस'युक्तानिल्य्धः | 

मध्ययोनौ वच्छमाणघटिकायन्ताणामिति शेषः । दिनार्येषु प्राग्बत् घटिकार्षु | 

स्वराः fran नोयरहितवच्यमाणघटि काककपच्चटश खराः | विन्दुरूपाः विन्दा- 

कारलिखितरूपाः । वामोडंदक्षपार्वेषु प्राग्वदच्यमाणघटिकायन्ताणां मध्ययोनौ 

देवताया इति शेषः। aqua सव्धैमध्ययोनिमध्यं प्राग्बत्। एतदुक्तं भवति 

वच्यमाणघटिकाक्रयन्तेषु घटिकाक्तरत्वेन कदाचित् खररूपाक्षरे लेखनोये सति 

तद्यन्ाणां मध्ययोनौ देवताया वामष्दक्तपार्खेषु पच्च पञ्च चाङ्ोक्षतषु तान् 
at वामपाश्वखां एमारभ्य अकारादोनां पञ्चदशखखराणां स्थानं परिकल्पय 
चटिकाचचरत्वेन ततूकालायातखरस्थांशे रएकविन्दु' तदासकलत्वेन विलिख्य 
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aaa यन्तविन्यासप्रतिष्ठर्चाद्यनु ग्रह | 
निग्रह वास्तुविन्याके गर्भन्यासेष्टसिदिक्तत् ॥ ११॥ 
आरभ्य भानोरुदयमेकशो घषटिकाक्रमात् | 

एकैकं माटकावर्ण॑पञ्चाशत्परिदत्तितः ॥ १२ ॥ 

तदा तत्कालाय(तयुगात्तरं मध्यं देवतास्थाने खरूपेण लिखेत्! व्यञ्जनेषु 
घटिकाक्षरत्वेन लेखनोयेष्विति शेषः । wha अस्मिन् we घटिकाक्तरयुगा- 
चरयो विं लेखने खरूपेण लिखेत् । व्यञ्चनेषु सुश्चिष्टाः सुचि्टसम्बदाः तनत्तत्- 

प्रा्षसन्धिकायथवर्गाः अविभक्लरूपा इति यावत्। एतदुक्तं भवति अस्मिन् ue 

aaa घटिकाक्तरयुगात्षरयो विलेखने घटिकाक्ञरं खररूपच्चेत् प्रोक्तरूपप्रकारेण 

वामादिपाश्ंषु खररूपघटिकात्तरं wit विन्दुरूपं लिखित्वा मध्ययोनिमध्ये 
qe खरूपेण लिखेत्। व्यञ्चनं चेत्तन्म्ययोनिमष्यं aa घटिकाक्ञररूपैण 

Tat युगाणे प्राग्वत् सुक्चष्टसम्बदं छतयुरी सविसज'नीयमितरेषु सविन्दुकं 
लिखेदिति ॥ १०॥ 

सव्यैतेत्यादिना aaa घटिकाचक्राणां विनियोगं तत् फलानि च उपदिशति | 

तत्र मभेन्धासेषटसिदिकलत् गभन्यारे इ्टसिदिकदिति पदच्छेदः! आगमानां 
सन्धि्दिव्यत्वादस्माभिनं विचारणोयः ॥ ११॥ 

आरभ्ये त्यादिना प्रवर्तत इत्यन्तेन सोकदयेन माढकावणंचक्स्य घटिका- 
कत्वेन ज्योतिश्चक्रेण व्याधिक्रमसुपरिशति। aa भानोरूदयं लङ्गायामिति 

शेषः। पड्ाशत्परिवत्तितः अकारादि क्कारान्तानामन्त्यखरवर्जि तानां वर्णनां 
पञ्चाशत् परिघत्तितः। तस्याः परिडत्तिरूपिखा माट कायाः । एतदुक्तं भवति 
प्रतियुगं युगप्रथमदिवसे लङ्कार्वोदयमारमेपकेकघटिकाक्रमेण माटकाया अकारा- 
दिक्कारान्तानि fran नोयस्वररदहितानि पच्चाशदच्राणि ages: घटिकाभि- 

रुदन्ति! अणएचतय इति avatar घटिकापारायशे gar: । पुनरपि प्रथम- 

दिवसशिष्टघटिकाभिरदैशएभिरकारादिकारान्तानि दशाक्तराणि समु्यन्ति। 

fedafea®? प्राग्बटर्कोदयादेकादशक्तरमेकारमारभा शष्टिचत्वारिशदक्तराणि 

चत्वारि शदुघटिकाभिः समुद्यन्ति । पुनि तौयदिवसे शेषघटिकाभिर्विशतिभिर- 

कारादि ङकारान्तानि विं सव्यत्तारि समुदन्त । युनस्तृतोयदिवकषे तदनन्तरं 
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दिवसैः पञ्चभिस्तस्याः षड़ादच्या उटौरिताः | 

एवं युगादिमारभ्य कालात्मा HAT ॥ १३ ॥ 
योनो विकोणमालिष्य afar योनिं समालिखेत् | 

तेषु पय्यायनिल्यांवर्णानालिख्य वाद्यत; ॥ १४ ॥ 

युगाय घटिका न सध्ये विन्टस्य तव वै | 
नित्याः षोदश देवेशि पृजयेच्निलयमच्व॑ कः ॥ १५ ॥ 

चकारादि तिंणदत्तराणि अकारादि ए कारान्तानि तिंश्दत्तराणि च समुदन्ति | 
चतुर्थं दिवे तदनन्तरं तकारादिविंशत्यचराणि अकारादिमकारान्तानि 

चल्वारिंणदत्तराणि च समुदयन्ति। पञ्चमे दिवसे तदनन्तरं यकरादिदशान्ञराणि 
श्रकारदिक्कारान्तानि पच्चाश्दक्षराणि च समुद्यन्ति। एवं क्रमात् पड्भिः 
uafaféaa: माढकायाः परोक्तपरिषत्तिक्रमरूपिश्छाः षरषड़ात्तयः 
सम्भवन्तोति ॥ १२॥ 

योनाविल्यादिभिरयोग्यतेत्यन्तैस्िभिः सोके घटिकाचक्रविरचनाक्रमं aa 
युगपर्व्यौयदिवसघटिकाभेदतो वियालेखनक्रमं aaa षोडशनित्याचनस्यावश्य- 
कत्तव्यतां तदकरणे साधकस्यायोग्यताञ्चोपदिशति । aa योनौ खाभिसमुखाग्र- 
विकोणमध्ये । faatt सखवानभिमुखाग्रविकोणं । तस्मिन् aa. योनि 
wag तेषु वाद्यावरणमध्यमावरणयोर्योनितिकोणरूपयोस्िषु कोणेषु । 

प्यीयनित्याणंवर्णन् अनन्तरवच्छमाणस'ख्यासु विव्यास गतप्धायख'ख्याप्राप्त- 

विव्याणव्रयं दिनप्राप्विद्याणंत्रयच्च । area: बाह्यावरणमारभेयति शेषः। मध्ये 

मध्यस्थयोनिमध्ये | fret प्रतिदिवसम् । उत्तमा नित्यनित्यमिव्युक्तया प्रतिदिवस- 
मच नस्यावश्यकत्तव्यतामुपदिशति । परवेपवि उक्तेषु पर्वसु प्रतिपरवेति यावत् । 
मासमात्रेण ag पर्वसु प्रतिमासमन्यतमस्मिन् cafe) अत्र मध्यमाधमपक्तयो- 

विधानं राटचोभदुभिंचव्याध्यादिकृच्छ ष्वेव ्रयोग्यता feta पटले सहसखरमित्या 
दिना सपतितमक्लोकोत्तरा्नोक्तप्रायञित्तमकुत्वा नित्यभजनादिषु साधकस्येति 

शेषः! अयमत्र घटिकाचक्रविरचनाक्रमः। इष्टमानश्चमेण ad निष्पाद्य 

AA WHAT GAM तददंमानेन प्राग्व हयसूत्राग्रहत्तसन्विमवष्टभ्य 

तदृत्तपाग्व योचिङ्कयुगं war तचिद्कद्यगताग्रयुगं॑तिययकसूत्रमास्फास्य , तद्- 
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उत्तमा निल्यनिल्यं हि मध्यमा पर्वपव॑णि | 

अधमा मासमावेण मासादृद् मयोम्यता ॥ १६ ॥ 

पू्ण॑मण्डलवर्णः स्युः प्रथमे त्वादितः क्रमात् । 
षटविंशत्तत्ववर्णास्तहितोया मरुता क्रमात् ॥ १७ ॥ 

ढतोया सर्वतो वङ्किरेवं faarg वाक्षराः | 

विपुराः सव्वं सिद्धानामाकराः कथिताः क्रमात् ॥ १८ ॥ 

ग्रहयादा रभः ब्रह्मसूत्पञ्चिमाग्रावपि सूत्रहयं विन्यस्य योनि" fasta तद्ोनि- 

वामदक्तिणपाश्वरेखाम ध्यगताग्रहयां तिग्रेखां कत्वा तद ग्रहयात्तदयोनेः fad- 

गेखामध्यान्तसूत्रहयविन्धा साचिकोणं निष्पाद्य तचिकोणपाण्व दयमध्यगता- 

ged faaia सूत्रं कुत्वा तदग्महयादारभ्य तचिकोण्तिय्यगेखामध्यान्तं aa 
इयास्फालनेन मध्ययो निं क्त्वा ब्रह्म सूतरहत्तञ्च माजंयित्वा एवं घटिकाकालात्मकं 

चक्रं far aa वाद्ययोनेरग्राद्यप्रादच्तिख्येन कोणत्रयेषु पूर्वोक्तविद्यागत 

पर्व्याात्तत्तदिाक्तरत्रयं विलिख्य तदन्तगतविकोणकोशेषु पूर्वाग्राद्प्रादक्िख्येन 
निल्याविव्याक्तरत्रयं विलिख्य तदन्तगंतयोनिमध्ये तत्तद्घटिकार्णेन प्रारुक्तप्रकारेण 

सहितः gre विलिख्य तत्र कालातके चक्रे नानाज्ञान' मनोमत्स्यं तदिद्धि 
इत्येकादशाच्रवाक्यजनितसंख्या ( ९ ४६७५०५०००० ) भेदाभिने प्रोक्तकाजे 

षोडश नित्याः सम्॑येदिति ॥ १६ ॥ 

पूणेमण्डलेत्यादिना क्रमादिव्यन्तेन Aaa पृणंमण्डलवर्ेषवक्तरयोग- 
विरेषप्रक्रियावशेन जातास्तयत्तराखिपुराविदयास्तासामनुभावच्चोपदिशति | 

तत्र पृणेमण्डलवर्णाः अ आ इत्यादोनि a a: इत्यन्तानि षट्सप्तत्यधिक 

पच्चशतसंख्यान्यक्तराणि । प्रथमे प्रधमान्यत्तराणि ` विद्यानामिति sa: | 

anna. भवतीत्यर्थः ¦ आदितः क्रमात् श्रकारादिक्रमतः षट्तिशत्तक्छ- 

वर्णः प्रागुक्ता अकारादयः क्तान्तवर्णः । afgatat वरणः कामराजालकाः मरुता 

आकारेण कुतसखन्धिका इति शेषः। ढतोया लिपिरिति शेषः। तासां 

विद्यानां ठतोया लिपिः waa: वक्षमाणसंख्याखासु विद्यासु वद्धिः 

वह्किसंन्नालिपिः इकारः तासां विद्यानां शक्तिवोजलवेन स्थिता इत्यं; । एवं 

उक्तप्रकारेण व्रिपुराः संन्नया स्रूपशेति शेषः । uaa भवति अस्मिन् पटले 
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एताः पुस्तकमारोष्व WS संस्थाप्य पूजयेत् । 

यव AA गदालच्छीग्रहदुभिक्शाववाः ॥ १९ ॥ 
भूतापर्लयक्कयादया न भवन्ति युरादिक्षे | 

अभौश्ितानि सिध्यन्ति तख योऽति नित्यशः ॥ २० ॥ 
षट् विंशत्तत् सप्रशतं सहस्राणि च वि शतिः | 

तासां dear समाख्याता तदाहत्तिसदािक्षत् ॥ २१ ॥ 

षट तिं शदित्याद्येकविंशतितमेन श्लोकेन वन्यमाणसंख्यानां waa: aTat- 

wart त्रिपुराविव्यानासुहारे प्रथमाक्तरत्वेन प्रोक्तेषु पूणंमर्ठलवणरेषु यथा- 
क्रमभेकमेकं प्रयमसुच्चाथानन्तरं तद्ितोयाक्तरत्वेन क्रमात् प्रागुक्तानि sefas- 
तत्वासकान्यक्षराणयाकारेणए कुतसन्धिकानि समुचाथ्यानन्तरं तत्तुतोयाक्षरत्वेन 

aaa दैकारमच्चारयेत्। तेन ॒पूणंमण्डलवर्णेषु एकमेकमक्तरं षटतिंशत् 

षर॒तिंशदिव्यानामाद्यमाद्यमक्तरं भवति। तेन वच्छमाणसंख्या विद्याः 

सम्भवन्तोति ॥ १८॥ 

एता इत्यादिना नित्यश इत्यन्तेन ङ्ोकदयेन तासां विपुराविद्यानां विनियोगं 

फलानि चोपदिशति । तत्र एता विद्याः । आरोप्य विलिख्य । पटे पूजयेदित्यता 
न्वयः । संस्याप्य प्रतिष्ठां कुलला । शात्रवाः शत्रव इत्यध; | HAT इत्यता- 
awe, त्यादिविषयः । पुरादिक इत्य तादिशब्दो ग्राम॑पन्तननगरखेटखव्धैट- 

ग्टादिविषयः। तस्य अर्चकस्य ॥ २० ॥ 
षटुवरिंशदित्यादिना ्ोकेनोक्त विद्यानां संख्यां तदनुसन्धातुः फलं तेन aaa 

पर्थ्यीयनित्यादिकं चोपदिशति। aa तदा्नत्तिस्तासां विद्यानां वच्छमाणक्रमेण 
परिठत्तिः। तदाधिकुत् देव्यामलवं करोति इति यावत् । अत्रादयुपस्करः सम्प्रदा- 

यार्थो नाधान्नया लिख्यते! आसां विद्यानां डेव्यात्कलत्वात्तच्छब्देन विदोच्यते | 

तस्मादिननित्यामकत्वेन तासामाष्ठत्तिः तासां दिननित्यानाभेकौकस्या एव विद्यायाः 
पयायावकल्वेन प्ररि करोतोति यावत् । किच्च तासां विद्यानां पथायावकत्वेना- 
ठत्तिञ्च । तासामेकौकस्या एव विद्यायाः पर्ययायात्मकत्ेन च प्रासिं करोति । 

घटिकाचक्रादिषु पर्यायविव्याल्ेखनस्धानेष्वेव पर्य्याये परवयायात्मिकां frat तत्तत् 
परय्ययविद्यया सह विलिखेत्। युगान्तेषु यदा दिननित्यात्रेन विद्यादइयं भवति 
तदा तदयं तत् स्थानेष्वेव लिखेत् ॥ २१॥ 
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स्म्भनादेषु aauteaga Sfaares: । 
एतद्गरन्ितजापिन मन्ता; सिध्यन्ति विनः ॥ २२ ॥ 

नाथाहत्तिमेन्वराशौ दिसदखं शतद्वयम् | 
चत्वारि चेति विज्ञेयास्त्वाहत्तिरुदौरिताः ॥ २३ ॥ 

पणैमण्डलसंस्येव frais: सहतः | 
दिशतं casas निःशेषं समुदोरिताः ॥ २४ ॥ 

क्रतादौनां युगानान्तु दिनेष्वे ककशः क्रमात् | 

ता विद्यासच्वरूपरिण्यः शेषार्तवन्ते दिशः ae: ॥ २५ ॥ 

स्तश्भनाद्येषित्यादिभिः समुदोरिता इत्यन्तेस्िभिः dara प्रोक्तसंख्यानां 

विद्यानां विनियोगप्रकारं नवनाथव्यापिक्रम' षटतिण्त्त्छव्यापिक्रम' षोड़गनित्या- 

व्यासिक्रमञ्चोपदिशति। aa manag अदयशब्दश्तुर्विंशत्पटलोक्तषट्- 
क्मादिविषयः। तद्रणास्तत्तहि्यावणोाशतुरविशतिपटलोक्तपो तादिवर्णपश्च | 
aga: पञ्चविंशत् पटलवच्यमाणषड् भेदरूपाः । एतेः प्रथमभैदरूपैग्न्त ग्- 
यितजापैन एकान्तरिद्जा ia मन्ताः सर्वे इति शेषः । विनः प्रात्। एत- 

ea भवति निव्याविद्यासु मनोषितां विद्यामाभिर्विद्याभिरेकौकवि्यान्तरितं 
जपेत्। एष जपप्रकारः उक्गप्रकारेण सर्वाक्तराणं नित्यामकलत्ात् we 
मन्त्राणं अत्तराव्मकत्वा्च Bsa इति । अस्य Tweens: 

सुखादवभन्तव्यः। नाधातत्तिः नवस ' erate: । तच्त्वाठत्तिः षटदि त् स'ख्या- 

हत्तिः। पूणेमर्डनलस'ख्या पट् सप्त्यधिकानि पञ्च एतानि । नित्याहत्तिः 
genera erate: fasta समस्तव्या्षिः ॥ २४ ॥ 

कुताटोनामित्यादिना सिये इत्यन्तेन Gaede कतादिषु चतुर्युगेषवहर्गना- 
नामुक्तविद्याव्यािक्रमः प्रयोरीषु तत्त दिनपूजावश्यकरत्तव्यतां तत्फलानि 
चोपदिशति । तवर एकेकशः एकंका fer: । तत्चरूपियः wa aE | 

प्रतेकमक्षरतरयालमकंतया न्नाटन्नानन्नेयासकत्वाच्चाशेष विद्यानामिति शेषः । 
wet युगानामिति शेषः । दिशः प्रतिदिन हे इ faa एतदुक्तं भवति कुता- 

दिषु चतुयुगेषु परिवत्तितः प्रोक्तस'ख्या विद्या एककस्य दिवसस्य यथाक्रमभेकेका 
~~ 

विद्या भवति। तत्तदुयुगान्तेषु केषुचिद्िनेषु प्रतिदिनं इ इहे विद्ये भवतः । 
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प्रयोगेषु तु सव्वं ब तत्तहिनप्रपूजनम् | 
विशेषतो विधातव्यं जयारोग्यादिसिद्धये ॥ २६ ॥ 

तत् सव्यमालिख्यते | यथा HAA प्रोक्तक्रमेण सप्तति शदधिकचतुःशतोत्तरति शत्- 
सहस्र ( २०४३७ ) सख्येषु पर्यायेषु गतेषु ॒श्रनन्तरपर््याये चतुःषष्टुगरत्तरदिशता- 

धिकनवसदहसरस' ख्यासु ( ८२६४ ) दिननिल्याविद्यासु गतासु अनन्तरं ताटाई 

इतिरूपिणौं विदयामारभ्य ततुपयायशेषमनन्तरपर्य्यीयच्च प्रतिदिनं faen इयं 

दयं भवति। सम्भूय कुतयुगे wala एकोनचत्वारिशदधिकचतुःश्तोत्तरत्रिंशत् 

सहसस ख्या ( २०४३८ ) भवन्ति। तरेतायुगे च प्रोक्तक्रभेणणाष्टाविं शत्य धिकाष्ट- 

शतोत्तरदाविंशतिसहस्रस' wy (२२८२८ ) पर्यायेषु गेषु अनन्तरपर्ययाये 

अषटचत्वारिशदधिकनवशतोत्तरषरसदखर स ख्यासु ( ६८४८ ) दिननित्या- 

विद्यासु गतासु saat snk इतिरूपिणों विद्यामारभ्य ततुपयायशेषं 

अनन्तरपर्य्यायगेषच्च प्रतिदिन fanned दयं भवति । सन्धय देतायुगपयाया 
एकोनटि शएदधिकाष्ट शतोत्तरदा विं शतिसदखरसंख्या (२२८२९ ) भवन्ति । 

इापरयुगे च प्रोक्तक्रभमेणटद शोत्तरशतहयाधिकपञ्चद शसहसख सख्येषु (१५२१८) 

पर्यायेषु गतेषु अनन्तरपयाये हाविंशदधिकषट्शतोत्तरचतुःसदखस'ख्यासु 

( ४६२२ ) दिननित्याविदासु गतासु अनन्तर जडाई इति रूपिणौ faer- 

मारमा ततुपरवयायशेषमनन्तरपर््यायश्च प्रतिदिनं दे दे fret भवतः। सम्भूय 
द्वापरपय्यीधा विंशत्यधिकशतदयो त्तरपञ्चद शसदहसखप'ख्या ( १५२२०) भवन्ति | 

कलियुगे च प्रोक्तक्रभेण नवाधिकषट्णतोत्तर सप्रसहसखस'ख्येषु (७६०९) पर््याथिषु 

गतेषु अनन्तरपर्ययाये षोडशाधिकश्तवयोत्तरसदहसखदयस'ख्यासु (२२१६) दिन- 

नित्याविद्याख गतासु अनन्तरं घटा इति रूपिणीं दिननित्याविदयामारभः तत् 

Tareas प्रतिदिनं दे दे विद्ये भवतः। सम्भूय कलियुगे 
vat दशोत्तरषट्शताधिकसघसखस ख्या (७६१०) भवन्ति। सम्भूय चतुर्युग- 

पय्यायाः साष्टनवतिषट्ससतिसहसखस ख्या (७६०८८) भवन्तीति । युगानामन्ते 
प्रतिदिन दिननिव्याविदाइयभजनवासना पूज्यपादमुखादवगन्तव्या । युगदिनं- 

wera ज्योतिःशास्वे सिडन्तशिरोमणो द्रष्टव्या । “पच्ाङ्रामास्तिथयः 

wast सारदिदखाकां दिनाख्यमब्दं :” । ward: एकस्मिन् सौरवत्सरे पच्च- 
षष्यधिकशततरयं दिनानि (३६१) पञ्चशद दण्डाः (१५) द्विंशतपलाः (३०) संदा- 
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विंशतिर्विपलाः (२२।३०) भवन्तीति | ततर दातरि शत्सदखाधिकचतुलंक्व्ैसंख्ये 
(४३२२००० ) कलियुगे दिनसंख्यापञ्चषष्टयधिकश्तत्रयदिनसम्बन्धोनिं अशोति- 
सहसाधिकषट्सप्ततिलक्ोत्तरपञ्चद शको टिसंख्यानि ( १५७६८०००० ) ̀ दिनानि 

भवन्ति कलियुगे पञ्चदशटण्डसम्बष्यशोतिषहसखराधिकचतुःष्टिलक्षदण्ड- 

सम्बन्धोनि ्रटसदसखाधिकलच्तसंख्यानि (१०८०००) दिनानि भवन्ति कलिथुग 

एव॒ तिंशतूपलसम्बन्िष्टिसहस्राधिकोनतिं णएल्त्तो तरकोटिसंख्यपलसम्बन्धोनि 
षटश्ताधिकसदखत्रयसंख्यानि (३६०० ) दिनानि भवन्ति कलियुगे are- 
हाविंशतिविपलसम्बन्धि विं शतिसहखाधिकं स्चनवतिलन्नरंख्य (८७२०००० ) 

विपलसम्बन्धोनि पञ्चचत्वारिंश ( ६५ ) दिनानि भवन्ति अत्र कलियुगे दिन 

सम्बन्धोनि दिनानि (१५७६८००००) दण्डसम्बन्धौनि दिनानि (१०८०००) पल- 
सम्बन्धोनि दिनानि (२६०० ) विपलसम्बन्धोनि दिनानि पड्चत्वारिंश (४५) 

चैवं aug पञ्चचत्वारिंशदधिकषट् एतोत्तरेकनवतिसहखाधिकसस्षतलकोत्तर- 
पञ्चदशकोटि सख्यानि (१५७७८.१६४१५) कलियुगदिनानि भवन्ति । ततः षट्तिंश- 

दधिकसप्त णएतोत्तरविंशतिसहसख संख्यानां (२०७३६) मन्ताणं नवाधिकषट्शतो- 

तरसप्तसहस्रा ततिभिः (७६०८) चतुविं शत्यधिकशतदयोत्तराशेतिसहसराधिक- 
सपसपतिलच्दोत्तरपच्चदशकोटिसंख्यानि ( १५७७८०२२४ } दिनानि भवन्ति 
तदनन्तरं दशमाठन्तौ अवशिष्टेषु एक विंश्त्यधिकचतुःगतोन्तरेकादशसहस््रसंख्येषु 

(११४२१) दिनेषु षडत्तरे कविं शतिशतसंख्येषु (२१०६) दिनेषु एके का विद्या भवतिं । 

पञ्चदशाधिकशतत्रयोत्तरनव सदसखसंख्येषु (८२१५) दिनेषु दे दे विदध भवतः । 
तेन दशमपय्यीयपूर््तिरिति। हापरादि दैगुष्यादिना ऊहनोयमिति। sweat 

यथा ३१५५८२८० दापरदिनानि ४७२१७४०२५ तेतायुगदिनानि 

६२११६६१५८० खत्ययुगदिनानि। aad संग्रहस्चोकाः-- 

पश्चा (ude (६)रामा(२)स्तिथयः(१५)खा(०)ग्नि(३) सार्दाति(र)चच्चेषो (२)। 
दिनादिर्विंपलान्तञ्च कालः सौरे तु वत्सरे ॥ 
वाण (५) वेदो (8) भि (६) trate (१) ग्रह (2) भूधर (७) भूधरे (ॐ) । 
वाण (५) खन्द्रः (१) कलियुगे दटिनसंख्याः समोरिताः ॥ 

पर्याया स्तत्र विक्नेयाः ख (°) चन्द्र (१) रस (€) BIT (9) । 
नव (£) शून्धा(°) ङ्ग (६) पाताल (©) प्यायदिबसाः पुनः ॥ 

वैद(४) दि(र)नेत(२)खा(०) टा (८)ष्व(ॐ)सुनो(ॐ)षु (५) शएशि(१,संख्यया 1 

शिष्टेषु चन्दर (१) Har (२) चि (४) भू (१) भू. (१) संख्या दिनेषु च ॥ 
१७ 



BER wararerantafed तन्त्रराज | 

धातुकचेवेशयोः Gat वुर्य्या्त्तदवापषये । 

ततप्रकारः प्रयोगानां पटले साघु वच्यते ॥ २७ ॥ 

तेष पञ्चाथदर्णानां पञ्चाशन्ियुनानि वे | 

चरिकाक्रमयोगेन भजन्ते परिवर्तनम् ॥ रट ॥ 

अथ यन्ाणि वच्यन्ते प्रोक्तसं व्यान्यनुक्रमात् | 

ad षटविंशदखश्च तददष्टादशाख कम् ॥ XE ॥ 

पाये ङ्ग (६) शून्ये (०) न्दु (१) नेत्र २) सख्ये दिने गते । 

एकैकस्मिन् दिने हे दे विदय ज्ञेये क्रमादिति ॥ 

au दिनादिक बुद्धा युगवासरकादिकम् | 

suey aqual दिगुणव्रिशुणादिकम् ॥ इति । 

प्रयोगेषु प्रयोगदिनेषु तत्तदिनेषु तत्तदिनप्रपूजनं यस्मिन् यस्मिन् दिवसे 

प्रयोगा; क्रियन्ते तत्तदिनपतीनां पूजनं । तेन तदिनपतयः दिननित्या च 

fafafaen च तिष्यधिपो वासरेशौ नकच्तटेशश्च षडविधाः। तेषां दिन- 

नित्यासमचचनमस्मिन् पटले वच्यति । तत्तत्तिथिनित्याच॑नं॑तत्ततूपटले प्रोकं । 

तिधोशनचतेशयो नीमार्चने चि तानित्यापटलते प्रोक्ते वारेशदयनामाचैने wa 

सुन्दरोपरल्ते विशेषतः प्रोक्षे । तदकरणे नेष्फल्यं कत्तुपोड़प्रसङ्गात् । wage 

भवति प्रयोगदिवकेषु प्रोक्तषड्विधदिनपतोनां प्रोक्तक्रमात् पूजनमवश्यं 

विधातव्यमिति ॥२६॥ 

धाल्ित्यादिना परि वर्त नमिल्यन्तेन सोकदयेनोत्तरत् प्रयो गपटक्े वच्ामाण- 
प्रकारेण धातुक तेशयोर्चनमपिं प्रयोगदिवसेषु अवश्यकत्तव्यतया माटका- 

व्याप्तौ प्रस्तौति। तव wala: डाकिन्यादयः। प्रोक्ताः dam: परिवर्तनं 

मण्डलोकरणम् ॥ २८ ॥ 

ay यन््राणौन्धादिभिरन्यवदटिव्यन्तेनवभिः श्लोकौ; षट्सप्तत्यधिकपन्ञशत- 

पूयमरडलाचरेस्तावत्स' ख्यातानामन्दानां प्रत्यब्दभेकै कशस्तावत्स' ख्यातानि 

चक्राष्ुपदिशति। तच प्रोक्तसख्यानि षटससत्यधिकपञ्चशतस ered: | 



२५ पट यन्तविशेषकथनम् | BR 

दादशाखं नवास वा खरे चाखं नवाखकम् | 

चतुरखमथ arafafa भेदा नव क्रमात् ॥ ३० ॥ 
एतानि वयंविन्यासमेदात् प्रत्येकमष्टधा | 
तेन दासप्रतिभे दास्तेषु freien: ॥ २१ ॥ 
प्रत्ेकमष्टधेत्येवमुक्तसं ष्याः समोरिताः | 

एतेष्वादस्य त्तस्य विन्यासेनान्यदुन्नयेत् ॥ ३२ ॥ 

WSFA इत्तमेकन्तु वर्तयेत् | 
एवं पुनः पुनः कुर्य्यादेके काङ्गलतो वहिः ॥ २३ ॥ 
यदा सप्तदशामुव॑सदा तदिभजेदरैः | 
षट् विंशद्धिस्ततस्तेषु न्यसे दर्णन् तथादितः ॥ ३४ ॥ 

दत्तमिलखादिना श्रोकोत्तरान चक्रतरयं इादशाखमित्यरन चक्रचतुष्टयं aw 

खरे षोडशारे wi saa. चतुरखमित्यादिना श्चोकोत्तरार्दादपपा्ैभ 
चक्रहयं । एतानि प्रोक्तानि नव चक्राणि । वणैविन्धासमेदात् अस्मत् ase 

अनुलोभेत्यादिना पञ्चतिंशेन श्लोकेन वच्छामाणतत्वाणेविन्यासमेदेन । ay 

इासप्ततिभेदेषु | नित्यांभेदतः षोडशसखर विन्यासभेदेन । उक्तस खाः षटसषत्य- 
धिकपञ्चशतस'खयाः | wags भवति प्रोक्तानां वरत्तादौोनां sara नवानां 
चक्राणां च वक्षमाणप्रकारेण तत्वाच्तरनित्याक्षरविन्यासभेदात् प्रत्येक 

चतुःषटिरूपतवात् सम्भूय aaa भवन्तोति । एतेषु नवसु चक्रेषु । sua 

दत्तरूपस्य चक्रस्य । अन्त् ठत्तेतरं चक्रं । उन्रयेत् श्र्टारविन्यासतन्मानादिक' 

कुण्डपटले व ् यमाणप्रकारेणो ह यित्वा लिखेदित्यटः। षड्ङ्कलपरिशभान्तया प्रति- 
दिशमिति शेषः । adaq श्चमयेत् यदा सप्टद शामुवन् दत्तानोति au 

तच्वकरान्तेषु पणभण्डलस'खयषु कोषेषु । अर्णान् पूणंमण्डलवर्णन् । afer 
श्र श्रा दत्यादिक्रमतः a त्त इत्यन्तः चक्रविरचनाक्रमो यथा-समे aa 

हंसपदं विधाय ततूखन्दंशस्थानमध्यभेदेन प्राकूप्रत्यग्ब wad कत्वा तदवष्टस्मेन 

षड्ङ्लग्रमाणसूत्रभरमेण adi निष्यादय तददिरेकं काङ््लान्तरालं षोडश 
gata waa सप्दशदरत्तानि विधाय एकोनं त्पटले वक्तयामाणक्रमेष 



Bes मनोरमास्यटोकासदहिते तन्त्रराज | 

अनुलोमविलोमी च बाद्याभ्यन्तरसंपुटे । 
वाद्याभ्यन्तःपराघरत्तौ तथा व्याकौणमित्यपि ॥ ३५ ॥ 

परितः षट॒तिंशदरान् समान्तरालाचनष्यादय aad माजेयित्वा तदौथौगतेषु 
कौषटेषु॒परणंमण्डलस"खेयषु॒ वच्माणक्रभेण तत्स ' खान् वर्ण् विन्यस्य 
हत्तरूपैऽस्मिन्नेव चक्रे चतुःष्टिचक्राणि सम्पादयेत्! षटूतिंश्दखादिसन्यै- 
चक्रेषु प्राग्वत् सब्धैमङ्लापटलोक्षप्रकारेण तत्तदुक्तारस'खाचिद्वानि परितो 

aay fara fiefs ज्यारूपैण सूतरारास्फराल्य तदुत्तखण्डमार्जनात्तत्त- 
wera चकते भवति werd चक्रं सपततिशद्विवुत्तेः प्राग्वत् षोडशारे 
कुयात् ॥ २६ ॥ 

अनुलोमेत्यादिना Rea तेषु नवषु चक्रेषु वणविन्यासमेदक्रमसुपदिश्ति | 
तत्र अनुलोमविलोमौ च चकारः wags: | तेनैव खराणां विन्यासमेदा 

“Saeed वाह्याभान्तरसं पुटौ वाद्याभन्तयादयोः स्थानमेदादन्योन्य- ̀  
शपुटदयं वाद्याभ्यन्तरपराघवत्तौ प्रागवद्॑दयस्य मध्यकोदयादुभयतः प्रति 

ल्येमानुलोमेन दिघा लेखन' । तथा वाद्याभन्तरस्थानभेदतः। एतदुक्तं भवति 
रकेषु नवसु चक्रेषु are कर्िकावधि प्रत्येकः पोडशकोष्ालिका वोधयः षट.- 
Fanaa ख्या; परितः सम्धवन्ति । ताञ्च वौधयोऽनुलोमानुलोमात्केषु प्रतिचक्रमष्ट- 

खष्टसु मेदष्वग्रादि प्रादक्िण्येन carat विलेखनवोधयो भवन्ति 1 तासु 

वोोष्वग्रवोयोस्को्टषोडशक् वाद्यादाभन्त रप्रबेशगत्या षोड़शस्रान् विलिख 
प्रदक्तिणक्रमयोगात्तदनन्तरवोथोगतकोषषोड़ शके ककारस्य षोड़शस्वरभिन्ररूपाणि 

पराग्वदिलिखैवं .प्रदकिणक्रमेण aly खादिच्ान्तानामच्राणं षोड्शस्वरयो - 

जनेन भिन्नानि रूपाणि प्रतिवोधिक' षोडशसु कोषेषु प्रागूवदिलिखेत्। अयमनु- 

लोमानुलोमक्रमः | रत्नं पू्॑मण्डलाखयुगोषु प्रथमवत्सरामक' । असख्िन् 

एव चक्रे uefa qaqa प्रत्यक्षर पोडशस्वरभिन्नानि रूपाणि पू्पैनि | 
तत्तदनुलोमक्रमवोधिसख्ि ताद्धयष्वेवामभ्बन्तरकोष्ठारख्रतो aged विलेसखना- 

दनुलोमविलोमाखयं तदुयुगदितोयसम्बत्सरातक' चक्रम् । अस्मिन्नेव चक्रे 
तासु बोयोष्ठेव षट तरि'एत् ware प्रत्य्र' खरभिनरेषु रूपेषु कद्यकीषटा- 
दिषु क्रमादष्टसु कोष्ठेषु प्रवेणगल्या्टौ रूपार्छनुलोमतो लिखित्वा ततः wat 

भयन्तरको छादिनिगेमनगत्या शेषेष्वष्टसु च कोषेषु गेषरूपारटकानि क्रमादि 



श पटले यन्तरभेटकथनम् | ४६५ 

करिकायां मरुदङ्धिनान्ना संलिख्य सब्ब तः | 
योजयेदाद्यकोष्टस्येः प्रागुकतविधिना क्रमात् ॥ २९ | 

लिषखेत्। एतच्क्रमनुलोमवाद्यस'युटाख' प्रोक्तयुगढतोयसम्बत्सरात्मक' 

चक्रं भवति| अस्ित्रेव चक्रो तासु वोधोष्वेव तच्वा्तराणां प्राग्वत् षोडशसु 

रूपेषु ्रादितः क्रमादष्टौ रूपाणि सर्वाभन्तरकोष्ठादिष्वष्टसु कोषेषु निगंमन- 
गत्या च शेषरूपाष्टक' क्रमादाद्यकोष्टारग्भतः प्रवेशगत्या च लिखेत्। एत- 

दलुलोमाभगन्तरस'पुटाखा' तद्युगचतुर्धवत्सरातक' चक्रम् । अस्मिन्नेव चक्र 

aaa वोथोसु प्रागुक्तात्तराणं प्राग्वत् षोडशसु रूपिषु ब्रादितः क्रमादष्टौ 

रूपाणि अ्र्टमकोष्टादिसम्ैवाह्यकोान्तम् अष्टसु कोषेषु निग॑मनगत्या च 
नवमकोछादिसर्वभन्तरकोष्टान्तमष्टसु कोषेषु रेषरूपाष्टक' क्रमात् प्रवेश 

गत्या च विल्िखेत्। एतदनुलोमवाद्यपगाहत्ताख' प्रोकयुगपञ्चमसंवत्सरात्मक' 

चक्र भवति । अस्मिन्नेव चक्रो ताखेव ay wera तेषु षोडशसररूपेषु 
आदितः क्रमादष्टो रूपाणि नवमकोष्टारग्तः सर्वाभान्तरकोषान्तमष्टसु कोषेषु 

wanna चा्टमकोष्टादिसववाद्यकोष्टान्तं श्टेष्वष्ठसु कोषेषु निर्गमनगव्या 

शेषरूपाष्टकानि विलिखेत् | एतदनु लो माभ्यन्तरपराहठन्ताख' तदुयुगषष्टसम्बत्- 

quan चक्रम् । afta चक्रे प्राग वन्तश््वाक्तराणां षोडशरूपारि प्रतिवोधिकं 

षोडशसु कोषेषु प्रथमे षोडशे feds पञ्चदशे ठतोये चतुटंशे चतुधं त्रयोदशे 

पञ्चमे set षष्ठ एकादशे BAA दशमे ऽष्टमे नवमे च कोषे आदितः क्रमादि- 

लिखेत्। एतदनुलोमवाद्धयव्याकौर्णीख्यं प्रोक्तायुगसप्रमसंवत्सरामक' चक्रं 
भवति। अस्मिन्नेव चक्रे ताखेव वोथोषु Maar प्रोक्तानि रूपाणि 

प्रतिवोधि षोडश wey ed waa aged fet wast aaa 
तैयोदश्चे चतुर्थे get पञ्चमे एकादशे Gs दशमे सप्तमे नवभे अष्टमे च 

कोषे ्ादितः क्रमादिलिदेत्। एतदनुलोमाभन्तरव्याकोर्णखय' तदुयुगाष्टम- 

सम्बत्सरात्मक' चक्रं भवति। अस्मिन्नेव षटतवि'शदरसपदश्हत्तामके चक्रे 

प्रतिवोधिक' षोडश्कोछालिकासु षट.ति'णत्स बोधिषु अग्रवोध्यां चकारस्य 
सोड़शस्वरभिन्नानि रूपाणि वाद्यको्ारग्ादाभयन्तरप्रवेशगत्या क्रमादिलिख 

प्रादक्तिण्यक्रमायाततदनन्तरवोष्यादिषु॒पञ्चति'शतृसु बोधिषु welat tare 

चराणां षोडशसवरभिन्रानि रूपाणि प्रागृवदिलिखेत्। एतदिलोमानुलोमाखय' 



४६६ मनोरमाक्यटोकातन्तराजे । 

तद्युगनवमसम्बत्सरात्मक' चक्रं भवति। अस्मिन्नेव चक्रे प्रागुक्तप्रक्रियाभि 

waar सखरभिनत्रानां रूपाणां क्रमादिलेखनतो विलोमविलोमाख' 

विलोमवाद्यस्पुटाख' विलोमाभ्न्तरसंपुटाखा' विलोमवाद्यपराचत्ताखय 

विलोमाभयन्तरपराव्न्ताखा' विलोम बाद्यव्याकोर्णाखःा' विलोमाभान्तरव्याकौ 

ur तदुयुगदश्मसम्बत्सरादिषोडशसम्बत्सराव्मक' यथाक्र भभैकेकवत्- 

सरात्मक' चक्रं भवति। भूयोऽपि तस्मिन्नव प्रागुक्तरूपै चक्रो अग्रवोष्यां अकारस्य 

षोड़शरूपाणि वाद्यतोऽभगरन्तरप्रवेणएगत्या विलिख प्रदक्तिणक्रमायाततद- 

नन्तरवोष्यादिषु सप्तदशसु वोधोषु ककारादिधकारान्तानां रुघषदशक्तराणां प्रत्य- 

at पोडशस्रभिन्नानि रूपाणि प्राग वदिलिखा तत्ततुक्रमायाततदनन्तरै 
कोनविंश्वोष्यादिष्व श्टिखष्टादश्सु वोधिषु क्षकारादिदकारान्तानामा- 

दशाक्तराणां प्रागवत् खरभिन्नानि रूपाणि प्रागृवददिलिखेत्। एतदाद्यसंपुटानु- 

लोमाख' तदुयुगसक्तदश्वत्सरात्मक' wa भवति। अस्मिन्नेव am तेषां 

aaa प्राग्वत् षोड़शखरसदहितानां रूपाणां प्रागुक्गप्रत्रियाभिर्विंलेखनतो 

वाद्यसंपुटविलोमाखयम् वाह्यसंपुरबाद्यसंयुटाखयम् बाद्यस'पुटाभयन्तरस'पुटाखयम् 

वाद्यस'पुटवाद्यपराहठत्ताखम् वाद्यस 'पुटाभ्रयन्तरपराघ्रत्ताखयम् वाद्यस पुट- 

वाद्यव्याकोर्णख्रम् वाद्यस'पुटाभयन्तरव्याकौर्णीखपञ्च तदुयुगाष्टादशवत्खरादि 

चतुरविंशवत्सरान्तमेकौकवत्सरात्मक' aa भवति। अस्मिन्नेव चक्र प्रोक्त 

State दकारस्य प्राग्वत् पोडशरूपाणि प्राग्वदाद्यादमपरन्तरप्रवेशगत्या 

विलिख प्रदक्तिणक्रमायाततदनन्तरवोध्यादिषु संषदशसु वोधिषु धकारादोनां 

च्कारान्तानां Beare प्रत्यत्र षोडशस्वरभिन्नानि रूपाणि प्राग्वदिलिखः 

तत्ततुक्रमायाततदनन्तरैकोनविंश्वोष्यादिषु अष्टादशसु वोधिषु धकारादोना- 

मकारान्तानामष्टादणाक्षराणं प्राग्वत् खरभिन्रानि रूपाणि प्रोक्तक्रमात् विलि- 

खेत्। एतदाभयन्तरस 'पुयानुलोमाखम् तद्य गपञ्चविं शवत्सरात्मक्र चक्रं 

भवति । अस्मिन्नेव चक्रे cerca प्राग्वत् षोडशस्रभित्रानां रूपाणां 

प्रागु्तप्रक्रियाभिविलेखनादाभन्तरस'पुटविलोमाखम्  श्रामन्तरस'पुटवाद्य- 

स'पुटाखयम् आ्आभन्तरस'पुटाभन्तरस'पुटाखमाभयन्तरस'पुटवाह्यपराहत्ता 

खामाभगरन्तरसपुटाभन्तर-परादत्ताखमाभयन्तर-स पुटबाद्य-व्याकोर्णखमाभ- 

awe gay च॒  तद्शुगषड्विं शव तसरादिदाति'शवत्- 

सरान्तभेकंकवत्सरातक' wat भवति । भूयोऽपि तस्मिन्नेव प्रोक्तरूपे चक्रेऽ- 
अग्रवोष्यां धकारस्य प्रागवत् पोडशरूपाणि वाद्यादमप्न्तरप्रवैशगत्या विलिख्य 



रश पटल | यन्तकथनम् | ४६७ 

अन्येषामरविन्यासः षट् विंशत् समुदौरितः | 
aera TSA: स्युः षट् विं शदुत्तमन्यवत् ॥ २७ ॥ 

प्रद्तिणक्रमायाततदनन्तरवोष्यादिषु सपदशसु ately तकारादोनामकारान्तानां 
सप्दशाच्तराणां प्राग्वत् षोडशरूपाणि प्राग्वदहिलिखा ततुक्रमायाततदनन्तरे- 

कोनविंश्वोष्यादिषु अष्टादशसु वोधिषु दकारादोनां तकारान्तानां प्राग्वत् 
genera विलिखेत्। एतदाद्यपराठत्तानुलोमा ख्यं तद्युगतरयस्विं शदत्- 

सरात्मक' चक्र भवति। अस्मिन्नेव चक्र तेषां award प्राग्वत् षोडश 

रूपाणां प्रागुक्घप्रक्रियाभिरविक्तेखनतो वाद्यपरावत्तविलोमाख्यं argued: 

UAT Gere बाद्यपराचन्ताभ्यन्तरस पुटाख्यं वाद्यपरातत्तवाद्यपराव्त्ताख्य' 

ATAU AMAA वाद्यपरात्तवाद्यव्याकोग्णख्य' वाह्य परा- 

वत्ताम्न्तरव्याकौ्णीख्यम् च तदुयुगचतुखिंशवत्रादिचत्वारि श (8०) 
-वत्सरान्तं यथाक्रमभेकौ कवत्सरात्मक' चक्र भवति! gaa तस्मिन्नेव चक्रो- 

$ग्रवोष्यां चक्षारस्य प्राग्वत् पषोडशरूपाणि वाद्यादाम्यन्तरप्रवेशगत्या विलिख्य 

प्रदक्तिणक्रमायाततदनन्तरवोधयादिषु स्दश्सु वोधिषु walt दकारान्तनां 

स्षदश्ानामत्तराणां प्राग्वत् षो डशरूपाणि प्रागूवदिलिख्य ततुक्रमायात तदनन्त- 

रेकोनविंश्वोथादिषु अष्टादशसु वोधिषु अक्रखादोनां धकारान्तानामष्टादश- 

त्राणां प्राग् वत् षोडशरूपाणि विलिखेत् | एतदाभ्यन्रपराठत्तानुलोमाख्यमेक- 

चल्रारिं शदत्सरात्मक' चक्रं भवति। अस्मिन्नेव चक्रे तेषां तक्वाक्तराणां 

प्राग्वत् erent प्रागुक्तप्रक्रियाभिविलेखनादाम्यन्तरपराठत्तविलोमाख्यं 

च्राभ्यन्तरपराठत्तवाद्यस'युटाख्यमाम्धन्तरपगाहत्ताख्यमाभ्यन्तरस'युटाख्यमाभ्यन्तर- 

पराहन्तवाह्यपराहत्ताख्यम् आभ्यन्तर-पराछत्तवाह्यव्याको णख्यमाम्थन्तर- 

पराहत्ताम्बन्तर-व्याकोर्णाख्यं च तदु युगदिचत्वारिंश्वत्सराद्य्ट चत्वारिंश 

वतूसरान्तमेकं कव तृखरात्मक' चक्रं भवति। पुनरपि तस्मिनेव चकरेऽग्रवोययां 

प्राग्वत् अकारस्य षोड्शरूपाणि वाद्यादभ्यन्तरप्रेशएगत्या विलिख्य प्रदक्िण 

क्रमायाततदनन्तरवोधादिषु पञ्चति"त्सु यथाक्रमं चषकलख हगसघ WS 

शच AG लज WH यञ मट भट बड फट पण नत घथ दद्ल्येषां अक्षराणां पञ्च- 

ति शानां meat प्राग्वत् स्रभित्रानि रूपाणि प्रागृवहिलिखेत्। रएत- 
दा्व्याकोर्णानुलोमाखय" तद्युगै कोनपच्चाश्त्सरावमक' चक्र' भवति । अस्मि 



४६८ मनोरमाखयटौकासदहिते तन्तराजे | 

aa चक्रो तेषां aaa षोडश्खरभिन्नानां रूपाणां प्रागुक्तप्रक्रियाभि 

saat वाह्व्याकीणविलोमाख्यं बाह्मव्याको संवाद्यस'पुटाख्यं वाद्यव्याकोर्णा- 
भ्यन्तरस'पुटाख्यं बाद्यव्याकोंवाद्यपगाठत्ताख्यं वा्यव्याकौर्णभ्यन्तरपराहत्ताख्यं 

वा्यव्याकोणवाद्यव्याकौर्णस्यं बाहयव्याकोर््णम्यन्तरव्याकौ ख्यं च aga 
पञ्चाशदत्सरादिषर.पञ्चाशदत्सरान्तं यथाक्रमभेकेकवत्सराव्मक' चक्रं भवति | 

पुनरपि तख्िन्नेव चकरेऽग्रवोध्यां वाहयादम्यन्तरप्रवेशगत्या ककारस्य षोड़श 
रूपाणि विलिख्य प्रदक्तिणक्रमायाततदनन्तरवौोथग्रादिषु पञ्चलिशतसु वोधिपु 
यथाक्रमं श्रकहखसगषघश्डम्वमचभटवलफडटपनणधतद्वट ? इत्येषाम 

त्राणां पड्धति'शतां waat षोडशरूपाणि प्राग्बददिलिखेत्। एतदाभ्यन्तर- 

व्याकोर्णनुलोमास्य' तद्युगसप्तपञ्चाशदसत्सरात्मकं चक्रं भवति। 

अस्मिन्नेव चक्रो तेषां तच्चाक्तराणां प्रागवत् षोड़शखरभिन्नानां रूपाणां प्रागुक्त 

प्रक्रियामिर्विजलेखनादाभन्तरविलोमाख्यम् अाभन्तरव्याकोणेवाद्यसंपुटाख्यम् 

्राभ्यन्तरव्याकोर्णाभ्यन्तरसंपुटाख्यम् श्राभ्यन्तरव्याकोणंवाद्यपरावत्ताख्यम् 

आभ्यन्तरव्याको रपम्बन्तरपरादत्ताखयम् श्राभ्यन्तरव्याकौ णं वाद्यव्यावौर्णख्यम् 
च्राभन्तरव्याकोर्णभन्तरव्याकौर्णख्य' च तदुयुगाटपच्चाखद्वत्सरादि- 

चतुःषष्टितमवव्सरान्तं  यथाकुमभेकं कवत्सरात्मक' चक्रं भवति। एवं 
सम्भूय तस्मिन्नव aaa चक्र तदुयुगप्रथमचतुःषष्टिवत्सरात्मकानि चतुःष्टि- 

चक्राणि भवन्ति । एवं षट्तिंशदखादोनां त्रखान्तानां अष्टानां चक्राणां 

प्रा्प्रकारलेखनभेदेः प्रतिचक्रं यथाक्रमं तदुयुगचतुःष्टिवव्सरामका- 

न्येवं Wala पूणमण्डलाख्य तद्युगवत्सरातकानि षट् सप्तत्यधिकपञ्चशतसंख्यानि 

चक्राणि wafer! तव्राष्टाख्रचक्रे तु षोडशसु बोधिषु प्रतिवोधिकं' षट्चि' शत् 

कोढालिकासु saat बाद्यादाभन्तरप्रबेणगत्या श्रकखादोनां कान्तानां षट्- 

वि शत्त्तामकानामत्तराणं प्रत्यक्षर षोडश्सखरूपेष्वादयस्वरभिन्नानि. रूपाणि 

विलिख्य प्रदक्तिणक्रमायाततदनन्तरवोष्यादिषु पञ्चदशसु वोधिषु शेषपश्चदशस्र- 
भिन्नानि तेषां रूपाणि षट्ति'शत्संख्यानि प्रागुक्लक्रमप्रैशगत्या 
विलिखेत्। एतदष्टासरं चक्रे प्रथभं चक भवति । एवं व्यच्नात्तरस राच्तर- 
विलेखनस्थानविनिमयेन पूर्वीकप्रकारभेदेरेवावशि्टानि विषष्टिचक्राणि परि- 
कल्ययेदिति। कर्णिकायां प्रोज्ञानां पूणंमर्डलचक्राणामिति शेषः । मरु 
अआआकारदैकारावक्तसन्धिकाविति wo) ana सहितं साधकसाष्यकर््मणा- 

मिति शओेषः। तल्लिखनन्तु ईकारस्योदरे प्राग्बचिपंक्रिकं लिखेदिति aa- 



aut ze | यन्तविनियोगकथनम् | Bee 

एतत् पटे समालिख्य वदहिरष्टच्छदाम्बजम् | 
क्रत्वा दलेषु क्रमशो वागृदेव्यष्टकमालिखेत् ॥ ३८ ॥ 

प्रोक्तरूपं ततस्तस्य प्रतिष्ठा सम्यगोरिता | 

विधाय पृजयेच्रिं पुस्तपृजेक्त सिद्धये ॥ ze ॥ 
उभयं यः प्रकुरुते तख वंशे सिरा रमा | 

न कदाचिच्छियो हानिर्भविष्यति च तनूकुसे ॥ ४० ॥ 

दायाथैः। सवंत: सर्व॑चक्रसवंवौधिषु योजयेत्। मश्दक्गी इत्यन्वयः} वाद्य- 
ate: षट त्रिंशत्त्वात्तरेरिति शेषः। प्रागुक्तविधिना क्रमात् 
प्रोक्तचतुःषष्टिमेदविधिना भ्रग्रादिप्रादच्ति्यक्रमात्। wea भवति प्रोक्तेषु 

amg कर्णिकामध्ये साधकादिसदहितम् अआ ई इत्यक्तरद्रयम् कतसन्धिकं 
विलिख तन्तचक्राग्रवो धिवाद्यकोष्टसख्याच्तरादिभिः सर्व॑वोयिवाद्यकोषस्यैरच्रे; . 
प्रागुक्तचतुःष्टिमेदभिन्नैः कणिकागताक्तरहयं क्रमाद्योजयेदिति। were. 

तु अ्रग्रवोधिकोष्टानि वाद्यानि कल्पयेदित्यानुखविकोऽथेः। अन्यवत् यथा अन्यु 

चक्रु चतुःषष्टिभेदभित्राः पारायणमन्तयोजनक्रमस्तथेत्यथः । अस्मिन् 
MF अन्यत् सते पूवैभेवास्माभिर्व्याखातम् ॥ २७ ॥ 

एतदिव्यादिभिः कुल इत्यन्तेस्विभिः श्लोके स्तेषां प्रोक्तानां चक्राणां घाधारण,. 

faced तदिनियो गांस्तत्फलानि चोपदिशति । aa एतदिति प्रति चक्र 

विषयं । वदिस्तचक्राणणं प्रत्येकः प्रोक्तरूपादडिरित्यथेः। अ्टच्छदाम्बुजं 
अश्पतमम्बुजमिति यावत्! अम्बुजमिलयुक्या तदस्बुजस्य afta ita 

चक्रां विनिर्माणत्तचक्रवाद्ये afiadaasd विलिख्य तददहिरटपत्राणि 

विलिखेदित्यथेः। क्रमशः अरग्रादिप्रादक्ि्यक्रमतः। वाग्देव्यटक' वशिन्या- 
दोनां waren’ प्रोक्तरूपं विलिखेदिति पूर्व तान्वय: । ललिताचेनायामिति 
शेषः । वोजद्यतत्तदगेवीजनाम सपताच्तरौयुक्तमित्यथैः। तस्य इति प्रात् 
प्रतिचक्रविषयः। इैरितं हितोयपट्ल इति शेषः । एतदुक्तं भवति प्रतिष्ठायां 
दितीये पटले प्रोक्रूपे प्रोक्तचक्रेषु स्वमध्ये aflame देवतामावाद् 
गन्धादिभिरमभ्यव्यं देवताण्षठभागे यौनाथशक्तीः प्रोक्प्रक्रियया पञ्चदशे 
नित्याच्च were परितो Sata वहिर्वशिन्यदौः ware षट॒तिंशदधिकः ` 

ga 



Boe मनोरमाखटोकासदहिते तन््राजे 

वी षधिक्तायजलैरपुथ्यं कलशं महत् । 

aa देवौ समावाद्य संपूज्य बिधिवच्निशि ॥ ४१ ॥ 

नित्यानां तत््वविदयाश्च जपरिलवाऽन्येखुरासने | 

संपूज्य शिष्यं संस्थाप्य शक्ता तमभिधेचयेत् ॥ ६२ ॥ 

एवं जन्प्रानुजन्मादि पौगमासीषु साधकः । 

कुर्य्यात् क॑सुवशस्य feat गाश्च दक्तिणाम् ॥ ४३ ॥ 

एवं निरन्तरं वषं योऽभिषिक्तः स साधकः | 
पार्थिवस्तस्य बन्दो वा भविष्यति न संशयः ॥ ४४ ॥ 
वर्षदयाभिषिक्षेन तख वंशे स्थिरा रमा | 

वर्षचयाभिपक्षेण -लिंडिर्याघरी भवेत् ॥ ४५ ॥ 

स्षशतोत्तरविंशतिसदहस्रसंख्यान् (२०७२६) मन्त्रं स्तचक्रोडतक्रमादचधेदिति। 
नित्यं प्रतिद्वसं एतदनुलोमादिमङ्लप्रदचक्रविषयम् । दतरेषां चक्राणां 

तत्ततृकाथकाले प्रतिष्ठारं नादि क्षत्वा तत्काथपरिसमापौ देवतां सपरिवारा- 

qe पटगतं agi माज यित्वा ॒प्रोक्तप्रायशित्तादि कुर्यात्! gear 
पूजोक्षसिदये पूरवोक्तपुस्तकलेखनपूजाफलसिदये। उभयं माठकाचक्राचैनं 

पुस्तकाच्चनच्च ॥ ४० ॥ 

वर्णोषधोत्यादिभिरा्रयादिव्यन्तेरष्टभिः सरोकंस्ताभिर्दिदादिभिरभिषिक 
प्रकारं तत्फलावातिच्धोपदिश्ति। aa ॒वर्णणौषधिक्राधथजलैः पञ्चतिंशे पटले 

वच्यमाणात्तरौषधिक्यितजनलेः | महत् खारोमानतोयपूरणोयम् | aa जले 

विधिवत् पूर्ोक्षचक्रविधानप्रक्रिधया । fafa qetafefa शेषः । नित्यानां ae 

विद्याः खराणां षट्तिशत्त्छवाक्षरयोगजातविदयाः । भासने संस्धप्येलयन्तरतरान्वयः | 

शक्या देवतात्वेन तया योषिता सहेति शेषः । तं शिष्यं । जन्मानुजन्मादि पौरै- 

mag श्रादिशब्दो विषुवायनयुगादिविशेषदिवसविषयः। पौणमा सशब्दः 

शेषपर्व विषयः । कषेः निष्कत्यं । सुद्धिकां ्लोयक' | दक्तिणां अभिषेततुरिति 
ओषः । एवं प्रोक्तप्रकारेण | निरन्तरं उक्ञकालानतिलस्वनेन । वषं अत्यन्तसंयोग 



aun पटले ] उपास्तिभैदकथनम् | ४७६ 

चतुव्वं ्षाभिषेक्षे खेचरौमेलनं भवेत् | 
पञ्चवर्षाभिषेकषेण wage नाधिगच्छति ॥ ४६ ॥ 

षड़ वषंमभिषेक्षेण लोकपरालसमो भवत् | 
सप्रवर्षाभिषिक्षेण दिवाकरसमो भवेत् ॥ ४७ ॥ 

अष्टवर्षाभिषिक्षेण SAAT भवेत् | 

नववर्षाभिषिक्षेण देवौसारूप्यमाप्रयात् ॥ ४८ ॥ 
जयाय विद्याः षट्तिं शदेकपरञ्चाशदेव वा | 
अआवतीजैपहोमार्चात्पणेः साधु साधयेत् ॥ ४९ ॥ 
तेन जित्वा रिपून् waited तपनो यथा । 

तथोत्पातेषु सब्बे घु तथा TTA ॥ ५० ॥ 

दितीया । तस्य वन्य; पार्थिवस्य वन्द; । एतद्ाद्मणएजातिविषयं | तस्य अभिषे्यख ̀  
खेचरोभेलनं आकाश्चरयो णिनोसंलापादि cad खखरूपापरिज्नानं । we: 
वधे प्राग्बहितीया | लोकपालसमः तत्तदुगुणवे भवेन | दिवाकरसमः प्रतापादितः। ` 

चन्द्रमःसद्शः आद्वादकरत्वादिना | देवोसारूप्यं पराहन्तात्मताम् ॥ ४८ ॥ ॐ ॥ ` 

जयायेत्यादिभिः सम्प्रदायत saa: पञ्चमिः श्रोकंञचतुरविधोपास्तिभेदेन - 

फलावासिं प्रपञ्चस्य तत्तचक्रारूपत्वं तज ज्ञानसिदधौ सर्वाणि फलानोष्टानि fae 
म्तोति चोपदिशति। aa विद्याः made कालनिल्याः । षर्तिंशत् एक- 
पश्चाश्दिति तासामादत्तिविशेषणं । वा विकल्पे ¦ ay अरनन्यगतचित्तं यथा तेन ` 

साधनेन सर्वान् सदजप्राकतक्लचिमान् wad दीप्यते यथा इवेत्यर्थः । अस्मिन् ̀  
प्रकरणे तथाशब्दः पूर्वोकप्रकारजपादिविषयः। स्वेषु भौमान्तरोक्दिव्येषु । 

रोगादोत्यतादिश्ब्दो शरूतवैतालप्रेतपि शचापस्माराटि विषयः । क्त्यानिवारषे ̀  

परोलयापितक्षत्याप्रतिनिवत्तन | कव्याससुत्पत्त सखात्मर क्ताथैमिनि शेषः । इयमिति 
Waar | एतचकारमास्थाय ग्रहर्तादि प्रवत्तेते आदिशब्दो रण्यादि- 
विषयः । रतदुक्तं भवति ज्योतिञ्चकः प्रत्येकतत्तदरक्षाणाव्कद्ादशराशिमयं 

भवति ̀  तेन॒ तत्तचक्राणि च प्रल्येकमारवयात्कदादशराशिमयानि भवन्ति। 

तस्माद् यथा इादशराश्याव्मके ज्योतिश्वक्रे geaife काले काले vada तथा 



BOR मनोरमाख्यटोकास हिते तन्तराज | 

तथा बाच्कितसिद्ाधं तथा क्र्यानिवारणे | 

तथा क्लल्याससुत्पत्तावित्य' सर्व्वाथसिद्धिदम् ॥ ५१॥ 

एतच्वक्रारमाख्याय ग्रहर्चादि प्रवर्तते | 

एतचचक्रारविन्यासरूपा भूमिश्च दश्यते ॥ ५२ ॥ 

तद्पादेतन््रयं TARA भजनेन च । 

aq मनोरथाः सिद्धा भजनं सम्प्रदरायतः ॥ ५३ ॥ 

कालप्रापतक्रमं TR AAA aa भजेत् । 

कछष्णपक्तेषु शुकेषु कैवलोकतक्रमं भजेत् ॥ ५४ ॥ 
जपतपणहोमार्खासापनैष्वप्ययं क्रमः | 
अमु ज्ञात्वा विधातव्यमन्यथान्थ॑मावडत् । ॥ ५५ ॥ 

एतेषां ज्योतिश्वक्रमयत्वादेतेषु चक्र ष्वेकस्मिन्नेक स्मिन्नेव wet ग्रहनक्तत्रादोनि 

माढकाक्लरमयानि तत्तदुधुगवषेमेदक्रभेण vada इति भूमिः । ware 

wena प्राक प्रतिपादितक्रमतस्तदपि तत्तचक्रामक' भवतोति 
may! तन्मयं माढकाचक्रमयं स्वै दृश्यं । एतस्य प्रोक्तचक्रान्यं तमस्य 
भजनेनेति gaada भजनं amen कार्तव्यमिति पुनरक्तिदोषो न 
भवतीत्य; । ५२ ॥ 

कालप्रातेव्यादिना ्रावहेदित्यन्तेन श्लोकद्वयेन तासां fara चन्द्रत्तयद्धि- 

कालभेदेन भजनविशेष' तदवश्यकर्तव्यतां तदकरणे प्रत्यवायञ्चोपदिशति । 

तत॒ कालप्राप्तकुमं प्रागुक्तसम्बत्सरचक् दशितानुलोमानुलोमादिप्रकारभेदषु 

तत्ततृस्म्बत्सरप्रासप्रकारभेदकुमं । अन्यकुमं तत्तत्कर्मोक्तं केवलोक्तं॒कुमं । 
तत्तत्कालप्रा्कुमवजेतत्ततकर्मानुगुणकमं | एतदुक्तं भवति aed काम्य- 
aaa निल्योपाखनारग्भे च तत्तत्संवत्सरामकचकुप्रदर्ितकुमं पूव्वैमावच्ं 
aerating भजेत् | wart तु तत्तत्करबप्राप्तकुमभेव ̀  
भजेदिति। अयं Warde: प्रदशितः। अमु cade 
nef कमं । विधातव्यं frond armed वैति गेषः। अन्यथा 
वत्प्रकाराकरणि ॥ ५५ ॥ 



ayn पटल शतुभङ्गादिकथनम् । BOR 

Raat शवुभङ्गे निग्रह प्रतिलोमकम् | 
कालेन प्राप्तमन्यतच्र Wad ससुदौरितम् ॥ ५६ ॥ 

वशौकरणरक्तासु सम्युटदितयं क्रमात् | 
रोगशवजये प्रोक्ते पराठत्तक्रमेण ठे ॥ ५७ | 
गोभूषहिरण्यवाहादिलाभेषु च समोरितः। 
Swag Malt तेषु शान्त्यै क्रमं यजेत् ॥ ५८ ॥ 
शतदिधाननिष्णातं प्रणमन्ति सुरासुराः | 

तस्मिन्नरिक्तताः पौड़ाः Hea नेव TATA: ॥ ५८ ॥ 
mada प्राहत्ताः कर्तारं नाशयन्ति वैं । 
यासी निवसल्येष aqaad तत्तपोवनम् y ६० ॥ 

कत्योत्पत्तावित्यादिभियंजेदिव्यन्तेसिभिः wat: प्रतिलोमानुलोमजं षु 
क्षल्योतूपत्तिशव्रुभङ्गादिरूपाणि फलानि तदिधानप्राय्धित्तञ्चो पदिश्ति | 

aa कालेन wd प्रतिलोमायमङ्लयोग्यानि अनुज मादिमङ्लयोग्यानि च 

waa wane वच्छ माणेषु । एतदुक्तं भवति जलत्यीतुप्यादयमङ्गलप्रद 

प्रतिलोमादिककुमभजनतो arg ag कियमाणेषु॒तत्तत् कालप्रा्कुम 
इत्यवश्यकत्तव्यतया भजनात्तत्तदमङ्गलप्रदो न भवति । एवमनुलोमादिकमङ्गल 

फलप्रदकमभजनतः अ्रमङ्गलकश्चसु वियमारेषु॒कालप्राप्तकुमभजनावश्यकन्तव्य- 

तया भजनात्तत्तदमङ्लफलविनाशको न भवति। dyefead खरव्यस्नयो- 

्वाद्यमान्तरमेदतः। Wee प्रागवद्धेदतः चकारः प्रागुक्तपराठन्त कुमहय- 
समुच्चयार्थः । समोरितः पराठत्तकुमदितयकुम इति शेषः। व्याकौणैः 
WAAR: । तेषु प्रोक्तेष्वमङ्गलेषु परग्रयुकैष्वपि कमं अनुलोमात्मक' नित्य 

भजनक्रमं एतैष्वनुलोमादिष्वष्टसु dey खरव्यच््ञनयोरेकप्रकारं अनुलोमामु- 

लोमादिको मेदः) तत्तत्कन्सु गीघ्रफलप्रदो निितममोघश्च भवति । 
एतस्मिन् पटले उत्तरत्र सर्वव्याकौरत्यादिना व्याकौरणव्याकोणंचकुस्यामोघल्व- 
प्रतिपादनात् सम्प्रदायाच्च ॥ ५८ ॥ 

एतदित्यादिना तपोवनमिव्यन्तेन श्रोकदइयेन wag विद्यासु निष्यातस्य 



४७४ मनारमाख्यटौकासहिपे तन्वराजे । 

श्मशाने पर्वते Teal विपिने च द्रपोडने | 
प्रतिष्ठिते यन्बराजे तत् Barats महत् ॥ ६१ ॥ 

सरवव्याकी्यचक्रेण स्थापितेनामरावती | 
उच्चाटिता पुनरे वि मयापि च न रच्छते ॥ €२ ॥ 

शिलायां amas बा राजते इमनिम्पिते | 

विलिख्य भूमौ निखनेट् ग्रामराषटरपुरादिषु ॥ ६३ ॥ 
wat देवालयं तब चक्रं संस्थाथ्य तस्य वै । . 
वा्िंकामध्यगे at कुर्यात् सात्निष्यसिङये ॥ ६४ ॥ 

वेभवमुपदिशति। तत्र निष्णातं साधक' । तस्मिन् साधके । कत्तीरं प्रयोक्तारं । 

श्रसौ साधकः एष इत्यस्य अ्रसावित्य वराय: | Ad पुखत्त तम् ॥ ६० ॥ 

wma इत्यादिना waa ्मशानादिशृन्यभूमिषु म्रामनगरपत्तनादिकरणो- 

पायसुपदिशति । तत्र सुद्रपोडने कालभस्मादिक् द्रोपद्रवभरूयिष्ठे देशे यन्तरराज 

अनुलोमानुलोमाख्ये चके, तस्य॒ सव्मैयन्तकारणत्वाद्यन््राजलं । तदिति 

जनपदविशेषणम् | स देशो जनपदं waders: ॥ ६१ ॥ 

सवव्याकोरणत्यादिना स्लोकेनोच्ाटनचकूतैभवसुपदिशति ¦ aa wana 
TAU स्वरव्यज्ञनाभ्यां बाह्यामगरन्तरमेदजातानि चत्वारि चकाणि aaa 

विषयाणि । sata उन्मुलयितसकलदेवजातिः । मया ईश्वरेण अपिशब्देन 
किंपुनरल्पसामर्ध्यीयैरित्यर्थः ॥ ६२ ॥ 

शिलयामित्यादिभिः सिदिदायकमित्यन्तेः पञ्चभिः aaatafeg cart 

तश्वक्रखापनविधानं तचक्रखापनेन सन्मदेवतासात्रिष्यसिदयादिकञ्चोपदिश्ति | 
wa वा वकल्पे । विलिख्य असुलो मानुलो माख्यचक्रमिति शेषः । निखनेत् 

अस्मिन् ua ग्रामादोत्यादिपञ्चषष्ितमस्नोकादिभिस्तिभिः स्लोकैर्वच्यमाण 

प्रकरेण र्ताघेमिति शेषः । पुरादिष्वित्य तरादिशब्दो नगरखव॑टपत्तनादि विषयः | 
aa देवालये । चक्रं अनुलोमानुलोमात्मवं माढकाचक्रमित्यर्थः। संस्थाप्य 
देवताखापनसखाने एकस्मिन्नेव वच्यमाणप्रकारेणए तस्य चक्रस्य कणिकामध्यगे 

सपान इति शेषः! वेरं testa: gala प्रतिष्टापयेदित्यथः। सात्रिध्य- 



२५१ पटले | यन्रस्थापनविधानादिकथनम् | ४७१ 

ग्रामादिरक्षगे तव मध्ये चाष्टसु दिचुपि | 

खात्वावटं पुनस्तेषु पाषारीषटितं ृद्म् ॥ ६५ ॥ 
सम्रावाद्ययाभिपृज्याथ स्थापयेन्मृलविद्यया | 

पाघागेन तदाच्छाद्य पौटं waft स्रम् wee ॥ 

निव्यशः पूजयेद् गन्घपुष्यघूपादिभिः समम् | 

चिसन्ध्यमेवं कुर्व्वोत नान्यथा सिड्धिदायकम् ॥ eo ॥ 

सिये देवताया इति शेषः । एतदुक्तं भवति प्रोक्तेषु वासुष्वभोषटदेशे अभोष्ट- 
देवतालयं क्षत्वा aa देवता खापनस्थानमध्यं एकमवटं wear तं वच्छमाण- 

प्रकारेण शिलाभिरावध्य तत्र प्रोक्तमनुलोमानुलोमाव्कचक्रं शिलादिधतोष्वधि 

करणेषुतृकोणे प्राग्वत् क्ततप्राणप्रतिष्ठादिकं संखाप्याभ्यच्य॑तत्पाषाणेनाच्छादय 

तत्र॒ कणिकामध्यस्थानोपरि तत्तदेवताषैरप्रतिष्टापनात् तस्मिन् at तत्त. 
देवतासान्िष्यसिदिरिति। ग्रामादिर्णे yequgd आदिशब्दः प्रागृवत् । 

aa तस्मिन् ! तस्मिन्) मध्ये ward wat गत्तम्। मध्ये च प्रतिदिश- 
afa शेषः। तेषु अवटेषु घटितं तत्तदन्त्ले इति शेषः । समावाद्य 

प्रोक्वचक्रकणिकामध्ये अभोष्टनित्यामिति शेषः । अभिपूज्य तत्नित्याचैनक्रमेण 
तच्चक्रगतविच्याक्रमेण रेत्यथैः। अन्तः शलिाघटितावटानामिति शेषः! 
स्थापयेत् प्रतिष्ठितं चक्रं मरूलविद्याया अभोष्टनित्यायाः तत् अवटगतं चक्र 

ae’ शिलादिभिधटित' धिध्याकारं । उपरि आच्छादिततलोपरि ! fet fren 
दिभिघं टित्वात् | पूजथेत्तस्मिन् feet चक्रसमावाहि्तां नित्यां । एवं उक्तप्रकारं 

गन्धादिभिः। अन्यथा प्रोक्तप्रक्रियाव्यतिरेकेण। एतदुक्तं भवति ग्रामपुर- 

नगरखेटखवैटपत्तनादिवास्तुरक्षणे तस्िंस्तस्मिन् argued सन्वमध्येऽष्टसु दिच्छपि 

एवं नवसु स्थानेसु नवावटान् खाला तेषामन्तःखलाःन पाषारे रावध्य 

प्रोक्ताधिकरणष्वन्यतमे रूपे अरधिकरणनवके उभयानुलोमामक' उभयसम्पुटं 

वा चक्रनवकमुत्कौ््यं कतप्राणप्रतिष्ठादिके तस्मिन् अभोष्टां formar 
तत्तत्निल्याक्रमेणभःच्य तत्तत् चक्रमे दादिभिः कालनित्याभिश्चाभायं एवं दिन- 

amend सम्प. ज्य॒तत्त्क्रनवकभेकमेकभेकस्मित्रेकस्मिन्रवटे संस्थाप्यावटो- 
परि तच्छिलाभिराच्छाय तत्तलोपरि शिलादिभिदंदृतराणि पोटरूपाणि नव 



४७६ मनोरमाख्यटोकासद्िते तन्त्रा | 

तत्कालोक्नानि कुण्डानि नव होमेषु सवतः | 

होढ. णा fam वस्त्रभूभूषादासगोधनेः ॥ ६८ ॥ 
यट्यच्िजेश्चितं तत्तदुष्करं सुकरन्तु वां | 
जपतर्पणहोमेर्व्वा Ra: संसाधयेत् स्थिरः ॥ ६€ ॥ 
नेताभिः सदश कापि विद्या लक्षेषु विद्यते | 

तस््मात्तदाभिरुपायेः साधयेत् सर्वमौश्चितम् ॥ ७० ॥ 
पञ्चाशदारमावत्ता विदयाभक्तिसमन्वितः | 

सुच्यते fans: कच्छ व रिरोधैः सुदासणैः ॥ ७१ ॥ 
शतवारं समावत्ता विद्ाविविधवैभवाः | 
लभन्ते तनयान् व्या अपि सवेगुणान्वितान् ॥ ७२ ॥ 

धिध्यानि we तत्र तव fuer प्रतिदिनं प्रोक्तक्रमाचिसब्याचनात् प्रोक्तग्रामादि- 

रक्तासिदिः। एतत्समं चक्रान्तरं न विदत इति ॥ &७॥ 
तत्कालत्यादिना faa प्रागुक्ते चक्रो व्यापिक्रमप्रा्षकालदभितनवविधः 

कुण्डेषु होमविघान' होढदक्िणञ्चोपदिशति । तव तत्कालोक्रानि कुण्डानि 

नव । तत्तत्संवत्सरोक्लानि इत्तादोनि नव चक्राणि कुरण्डाकाराणि gr. 

दित्यधैः। aaa निल्यनैमित्तिककाम्यक्सु । गोधनेर्गोभिर्धनेश्च । एतदु 

भवति पूशेमण्डलसंख्येषु॒युगवत्सरेषु चतुःषष्टिवत्सरेषु प्रोक्तठत्तादिषः तिं श- 

दखरादिचक्रनवकाकाराणि नवङुण्डानि कुर्डपटलवच्छमाणक्रमात् दितोय- 

वरत्तादिकन्तान्तरारन्धासवजं' कल्पयित्वा तत्ततृसम्बत्सरप्रासे कुण्डे सब्धै- 

ang होमं कारयित्वा होतुणामुक्ञानि द्रव्याणि दक्िणां दद्यादिति ॥ ६८ ॥ 

यद्यदित्यादिना ईस्ितमिल्यन्तेन श्लोकद्येण ताभिरुक्ताभि्विंयाभिः पञ्च- 

बिधोपासनेन समोदहितसििं विद्यावेभवादिकञ्चो पदिशति। तव तत्तत् समो- 
fed दुष्करं अति महता यत्रेन साध्यमपि। तुरवधारणे । वा समुच्चये । सिरः 

फलव्येषेति नि्ितवुद्धिः । एलाभिर्विंयाभिः । आभिः विद्याभिः । उपायेस्तैः 

प्रोक्त पञ्चविधसाधनेः ॥ ७१ ॥ 
पञ्चाश्षदित्यादिभिरवा्रयादिव्यन्तैरष्यदैः सपभिः श्ोकैस्तासां विद्यानां 



९५ पटल ] आघत्तिन्यु नाधिकैयन फलकथनम् | ४७७; 

अध्यद्चशतवारन्तु विद्या आवत्ता भक्तितः | 
गुणर्पादिसम्पन्नां भाव्यां बिन्दन्ययन्नतः ॥ ७३ ॥ 

ASIN कन्या बा पतिं सव्व गुणान्वितम् | 
लभन्ते पुवमी वादैरेधन्ते सम्पदन्विताः ॥ ७४ ॥ 
दिशतं ताः समावन्त दारिद्रान्मुच्यते ध्रवम् | 
विशतैर्भुमिशस्याव्यश्चतुर्भिस्तु शतधनो ॥ ७५ ॥ 
पञ्चभिस्तु शतेभू पो भवेत् oe भिः शते्नृपः | 
सप्तभिस्तु शतैरस्य न मुञ्चत्यन्वथं रमा ॥ ७६ ॥ 

अष्टभिसतु शतेरासां खपाः सब्बे ऽस्य किङ्कराः | 
नवभिस्तु wate कन्दर्पो वनिताजने ॥ ७७ ॥ 

एवं aaa जपता सर्व्वान् कामानवा्रयात् | 
आसान्तु विद्यानिल्यानामङ्गानि ण॒ सुन्दरि ॥ ७८ ॥ 

पड्धाशहारादिनवशतवारान्तमाहच्याधिक्यं न फलाधिक्यसुपदिशति। तत्र विद्या 

इति पदच्छेदः | कच्छ व्यसनैः | विद्याः प्राखद्विविधवैभवाः फलव विध्यात् । अध्यदं 
शतवारं पञ्चागदुत्तरशतवारमित्यये; | गुणरूपादोत्यत्ादिशब्देनाभिजनादि 

प्रो्यते। विन्दन्ति लभन्ते साधका इति शेषः । तावत् पञ्चाशदुत्तरं शतवारं । 

कन्या इति प्रथमावहवचनम् | वा समुच्चये | एधन्ते वन्ते | सम्प्रदन्विता इल्येतत् 

कन्या इत्यस्य विशेषणं । ताः विद्याः । दारि्यादकिञ्चनत्वादसन्दोषादितयशः | 
तिशतं वीरे; । चतुर्भिस्त॒ गतैशवतुर्भिःरतिरित्यन्वयः। तुः aged प्राग्वत् शेषः । 
पञ्चभिसु शतं: प्राग्वदन्वयशेषावित्यथः। भूपः भूमोगः षट्शतं; प्रागृवत् 
शेषः। पः दासदासोखल्यादिभिराच्ः ¦ तुः प्राग्वत् शेषश्च । अस्य साधकस्य । 

तुः प्राग्वत् शेषश्च । रासां विद्यानां । पाः प्रागुक्ताः । अस्य साधकषस्य। एष 

साधकः; | एवमित्यादिनेतदुक्षम्भवति नवश्रतवाराहच्यास्मिन् प्रकरणे उक्तान्यन्धानि 

दुलभान्यभोष्टानिईसिष्यन्तोति ॥ ७८ ॥ 
१८ 



got मनोरमाखरोकासहिते तन्वराजे । 

feaan ते: षडङ्गानि कुर्याद्ये ATEN: | 
विन्यस्य माठ कायुक्तां जपेदिवययान्तमेकशः ॥ ७€ ॥ 

रक्ता रक्ताम्बरा रक्मूषणखग्विलेपनाः | 

पाशाङ्शेक्तकोदण्डप्रसुनविशिखाः WT ॥ ८० ॥ 

तदा दत्तानां प्रञ्चानां शक्तीस्तत्सटशाः स्परत् | 

चतुरखद्वयं क्रत्वा हारदय विभूषितम् ॥ ८१ ॥ 

येनैक 

श्रासामित्यादिना एकश इत्यन्ते नारदिनैकेन शोकेन प्रोक्तानां तासां 

सन्यासाञ् विद्यानां प्रत्येक भजने तिविधन्यासादिकमुपदिशति। तवर सुन्दरोति 

देवोसम्बुदिः। fees ददिवारोच्वारणेन । तैः श्रेः इत्यस्य विशेषणम् । 
माढकायुक्लां कुलसन्दरोपरलोक्तक्रमेण सषड्ङ्गमाटकां न्यसेदित्यथैः । एकशः 

want विद्यामित्यधैः। एतदुक्तं भवति प्रोक्तानामासां कालनित्याविद्या- 

नामन्धतमविद्याभजने कुलमुन्दरोपटलोकप्रकारेण ys we» went 
विन्धस्यानन्तरं तत्तदिद्ाक्ञरत्रयेष्वादेनाच्तरेण दयं featarata शिरः । 

ढतोयेन frat) युनरपि तत्तदि्यादयेनात्तरेण wad, fealtarate नेतं | 
कतोयेनास्वञ्च एतदि वयाचरत्रयदिरादक्या जातियुक्तषडङ्गानि करन्यासपुरःसर' 

विन्यस्य तथा व्यापकः कला तां विद्यां जपेदिति। aaa यथा-न 

दयाय नमः । आं fae खाहा । ई" fee वषट् । अ' कवचाय इ । 

at नेतत्रयाय awe. ई sera az इति एवमन्याख्पि विद्यासु 

योजयेत्। आसां विद्यानां ससुटायभजने प्राग्वत् meat निजषड्ङ्- 

पुरःसरं विन्यस्य जपेदिति सम्प्रदायः! षोडश्नित्या विद्याखन्यतमविद्यया सह 

भजने तत्ततरित्याविदयोक्न्यासजातपुरःसर' जपेदिति च सम्प्रदायः ॥ ७८ ॥ 

रक्ता इत्यादिमा स्मरेदित्यन्तेनाध्यद्धेन श्लोकेन तासां सव्मीसां विव्यादेवतानां 

सावरणशक्तोनां ध्यानसुपदिशति। aa आयुधक्रमस्तुद्ादिवामदक्छिणक्रमेण 

वोषव्यः। षोड़श्नित्यामकललिताध्यानसमानरूपादिष्यानादासां तादाव्म 

सम्पादयतीति सम्प्रदायः! तत्सदण मूलदेवतासद्णः वर्णदिभिरिति 

शेषः ॥ ८० ॥ 



२५४ पटले ] यन्तपूजाकथधनम् | ४७९ 

अष्टपचास्बुजं मध्ये नवयोनी च तां यजत् । 
agiafd मध्ययोनाबन्तरे तायुघाघ्तिम् ॥ ८२ ॥ 

पृष्ठतो गुरुप" किञ्च कोरेष्वष्टसु च क्रमात् | 
afecquaty तथा यजेदगेर्विलोमतः ॥ ८३ ॥ 

रूपिणोशक्तिसहितेन्याया सप्राचचरौयुतं : । 
ब्राह्मादिशक्तौस्तदाद्यं चतुरखदये यजेत् ॥ ८४ ॥ 

चतुरखदयमित्यादिभिः स्मरन् धियेव्यन्तेरर्दायैश्तुभिः लोके स्तासां देवतानां 

नित्यपूजाचक्रस्य सव्पैसाधार रे षखारूपविन्यसरूपमनन्तर वच्यमाणएविशेष- 

विभित्रे तस्पिन् तस्मित्नित्यपूजाचक्रे तत्तदेवतापरूजाक्रमविधानञ्चोपदिश्ति | 

तत्र चतुरखदयमन्तवदिर्विभागीन दारद्यविभूषितम् पूञ्चैप्िमयोर्दिंशेरिति 
ओषः । मध्ये अन्तगेतचतुरस्लस्येति शेषः । नवयोनौ च चकारेण goa 
मध्ये इतिशन्दमाकषयति । तेन तदष्टदलाम्बुजमध्वकणिंकायां लिखित- 

नवयोनौ । ताः तदेवताः | मध्ययोनो नवयोनिचक्रमध्यविकोणमध्यं प्रागुक्तवाद्या- 

दिक्रमेण | अन्तरे प्राग्बन्सष्ययोनेवंहिरभितः। wea: मध्यदेवतायाः | चकारः 
समुचये , क्रमादच्यमाणत्तरलेखनक्र मात् | तथा वच्छमाणप्रकारेण । विलोमतः 
अ्ग्राद्यप्रादचिष्येन) रूपिणोशक्तिसहितैः रूपिणोशक्ति इति पच्चा्तरसहितैः 
माया ETB Haat प्राग्बत्। एतदुक्तं भवति हृल्लेखा प्रथममुचायं 

ततस्तदियामव्याचरस्य षोडश्खरभिनेषु रूपैष्वेकमेक' यथाक्रमसुचाय 

तदनु रूपिणोशक्ति इति पच्चाराख्ुद्वाथ ततः aaradt योजयेत्। सवे मन्ता- 
अतुदेशात्तराव्मका भवन्तोति । मन्ता वया-्कौः रूपिणोशक्तिपादुकां पूजयामि 
st आरूपिणोशकिपादुकां प्रूजयामोत्यादय इति । तथा प्राग्वत् । तन्बन््ा 
यथा-् ब्रह्माणोपादुकां पूजयामोत्यादथ इति । अत्र पूजाचक्रो सन्वैसाधारणे 
रेखारूपविन्यासप्रकारो यथा -श्रत्तवेहिविंभागेन प्राग्वत् चतुरखदयमुत्- 
पाद्य aap alta नवयोनि' कुलसुन्दरोपटलो प्रकरेण 
क्त्वा aafaq ae अनन्तरस्लोकादि भिवच्छमाणक्रमादर्णान् विलिख्य aa 
ताः wae’ प्रोक्क्रमादभ्ययेदिति i वलिप्रदानञ्च करोतु ga इति शेषः । 
चकारेणास्मिस्तन्ते gaat senate पूजादौ वलि प्रदयादित्य- 



gio मनोरमाख्यतो कासते तन्वराजे | 

आसां वलिप्रदानञ्च करोतु कुरुकुल्लया | 

anal ्षेबलया प्रोकरूपां सखरन् धिया ॥ ८५ ॥ 

विलिख्य arat वियान्तु मध्ये वादाष्टयुम्मक्षे | 

तन्मध्य fia लिखित्वाखिषु मायया ॥ ८६ ॥ 
हंसेलाग्रासमालिष्य fas त्यादि विलोमतः | 

वातादय Beat AST द्वादश क्रमात् ॥ ८७ ॥ 

aan समुच्चयति। कुरुकुल्नया सपताक्थ्था चाव्यया विद्यया । केवलया दितोय- 
ठतोयवेधय्येण | प्रोकतरूपां तत्पटलध्यानोक्घरूपां । अत्रासं कालनित्यानां 
घोडशनित्यासाधारणवलिद्यविधानात् ताभिस्तादावप दशंयतोत्याराध्यपाद- 

भुखादवगतोऽथेः ॥ ८५ ॥ 
विलिश्येत्यादिभिः समुदशेदिव्यन्तेस्विभिः स्ोकस्तासां विद्यानां पूर्वोक्त 

साधारणरेखारूपरे पूजाचक्र पूल्मैप्रस॒तविशेषभूतेन वियाचचरन्यासेन रूपभेद 

तत्तदिनियोग' पूजापरिसमाभिञ्चोपदिश्ति। aa नाम्ना विदन्तु साध्यादि- 
विकस्य सहेति शेषः । नित्यपूजाचक्रे विद्यां कालनित्याखन्यतमां । विदालेखन- 

मेव नित्य पूजाचक्रे कर्तव्यमिलयक्तं भवति । मध्यं नवयोनिमध्यगतयोन्यां वादे । 
अष्टयुग्मके सव्यैमध्ययोन्या वहिभूताष्टकोणेषु तददहिभूताष्टदलेषु च | तन्मध्यं 

तत्तन्मध्ययोनिगतविव्यामध्यमाक्रं | खरे भित्र प्राग्वत् षोडशख्वरविक्तत' लिखित्वा 
अरग्राद्यप्रादचिस्येन। अखिषु ठत्तचतुरसख्रान्तरालगताखिषु मायया हंसेन ग्रासं 

Sa लकार' wat ह्लं वाञ्च । निक्छैत्यादिविलोमत इत्येतत् पूर्वापरयोः 
काकाचिन्यायेनान्वेति। तत gaara निकंतिबङ्की शएवायुकोणे यथाक्रमं 
कारादि wa चतुष्टयं विलिखेदिति। परत्रान्वथे वच्छमारणन्यक्तराणि 

ब्च्यमाणप्रकारेणए चतुरखवीच्छां निक्छेत्यादितदन्तरविलोमतो लिखेदिति । 
वाताद्यये' दन्तं स्यात् । वातादि अकारादि wa अर्ण हत्यर्थः । दन्तं 
सकारान्तं UW afte) माढकावां पूव्मैलिखितहंसादयक्रत्यशिष्टा- 
नोति शेषः। caf नयु'खकोज्िवंचनव्यत्यासश्च दिव्यलात्। 

इादशदादश्क्रमात् अकारादिसकारान्तान् auq बअष्टचत्वारिंशत' चतुरख- 
aati प्रतिवोधिक' दादश een वर्णन विलिखेदित्य्थः । तैर्दितीयपय्लोकै- 



रभ पटले भजनविशेषेण स्ानविशेषकथनम् | Bee 

aaaeifga wea षट् कर्ममात्म मोऽपि । 
स्तुत्वा दादशभिः Ta: खान्ते ताः BARAT ॥ ८८ ॥ 
एतासां चक्रमध्यस्यो जपेदिदयां यदा वशौ | 

तदेव देवताचक्रसाम्यमस्य भविष्यति ॥ ८< ॥ 

महाचक्रस्य मध्यस्थं कत्वा AAS, लम् | 

ततैव देवीमावाह्य पूजयेत् wafasa ॥ ९० ॥ 

गे त्यादिभिः | ard हृदये । ता; मूलदेवताः परिवारदेवताश्च । एतदुक्तं 
भवति पूर्वाक्तसव्यैसाधारणे रखारूपै नित्यपरूजाचक्रे नवयोनिमध्यखयोनि- 
मध्ये कालनित्याविद्याखन्यतमामेव नित्यपूजासु विलिख्य काम्यक्धसु चेतां 

साध्यादितिकनामसंयुतां विलिख्य तदिद्यामध्यमाच्रस्य षोडशस्वरविक्षतानि 

रूपाणि तन्रवयोनि चक्राटकोणेष्वषटदलेषु चाग्रादयप्राद्षिखेन यथाक्रमं विलिख्य 

तददिश्चतुर खदयान्तरालवोध्यां परितो निक्छैत्यादितदन्तःप्रादकिखेन अका- 

रादिसकारान्तान्यष्टचत्वरिंशटक्राणि प्रतिदिशं दादश्डादशक्रममालिख्य 

तदन्तः पद्चवाद्यप्राकारचतुरखान्तरयालानि fase हकारादिशेष 

atad विलिख्य वायुकोणे ल्ल खाञ्चालिख्य पूर्वोक्तप्रकारेणावाह्य ध्याता 

war eens सुला सपरिवारं तां aa समुदसेत्। एवं काम्य- 
कमेस््पुगपासनेन तत्ततफलसिदिः। aa विशेषो विद्या we मध्यं 
नामत्रयलेखनं तेन चण्डो सुमेत्ेति पच्चात्तरवाक्यजनितसंख्यानि चक्राणि 

भवन्तोति use 

एतासाभित्यादिना aha प्रोक्तसंख्येषु कालनित्याचक्रोषु भजनविशेषरेण 

फलविशेषसुपदिशति | aa विद्यां षोडशनित्यानां कालनित्यानाच्च । अरस्य साध- 

wai एतदुक्तं भवति पोडश्नित्या विव्याभजने तत्त दिनप्राप्तनिल्याभजने 

च॒ तत्तदिनप्राप्कालनित्याचक्रस्थो जपेत् कालनित्याविव्याखन्यतमभजनें 

तच्चक्रमध्यस् एव नित्यशः २०७२६ जपेत् । कालनिल्याविद्याससुदाथ- 

भजने षोड़छएनित्याभजने च॒ तत्तत्सम्बत्परकालप्रा प्ान्यतमचक्रोऽनुलोमानु- 
way चक्रेषु सव्धकालचक्रकारणे ठत्ताकारानुलोमानुलोमचक्रे वा fear 

जपेत् । तेन प्रोक्तफलसिदिरिति ॥ ८८ ॥ 



BR मनोरमाख्यटोकासहित तन्वराजे | 

एवं क्रत्वा प्रतिष्ठा्य विधानेनाडयेट्थतः | 
तवाज्ञासिद्वयो MH प्रकाशन्ते AVIA: ॥ ९१ | 

तथा च क्रत्वा ane लोहितां लोहिताम्बराम् | 

सुन्दरं" युवतौ तत्र संख्याप्याभ्यच्च॑येत् क्रमैः ॥ ९२ ॥ 
yeast gala मौनस्य भास्करे विधी | 
qa तु दिवसे तेन देवौ तुषटे्टदा भवेत् ॥ ९३ ॥ 

महाचक्रसयेव्यादिभिभवेदित्यन्तेशतुर्भिः aa: प्रागुक्तेषु महाचक्रमध्ये 
ललितार्च चक्र तत्र ततरां ततूफलं तत्रैव कालविशेषे प्रूजाविश षेण फल- 

विशं ष्योपदिशति। aa महाचक्रस्य प्रागुक्तपूरं मर्डलयुगवत्सरात्मकानाञ्च- 

ATU WAST दत्ताकारानुल्लोमानुलोमात्मकस्य तन्तत्स॑वसर प्राप्तस्य वा | 

Raa ललिता्वी चक्रम् तयस्विंशं पटले award) उञ्ज्वलं सुव्यक्ाकारं 

तेन महाचक्रस्य कणिकाव्यासविकाशमुपपन्नमिति सम्प्रदायः । तत्र महाचक्रस्य 

waaay । | wage भवति प्रागुक्तचक्रेषु तत्तत्सम्बत्सरप्रा्ं 
वा केवलानुलोमानुलोमाव्कवत्ताकारं am वा ललिताचक्रनिश्ाण्योग्य- 

कर्णिंकाविकाश' क्ता तत्क्णिकायां वच्छमाणलक्षणोपिलं ललिताच्चं नयोचक्रं 
विधाय aa दव्य्चनात् सर्वाभोष्टसिद्धिरिति। एवम् उक्तरूपमध्यस्य ्रोचत्रं 
महाचक्रमित्यशः । क्त्वा रतततरिलोद्ृश्तृखन्य तेऽधिकरणे विधानेन दितीय- 
पटलोक्प्रक्रियया । ब्रभ्य्ययेत् सपरिवारां देवोमिति शेषः । यतः यत्र Ba 
इत्यथै; । तत्र देशे ्राज्नासिद्धयः चराचरस्य जगतो निदेणवर्तितवं । तथा च 

क्ता पूर्ववत् महाचक्रस्य मध्यस्थं Aaa aaa: । ada ws 
खचक्रमध्ययोनिमध्ये । क्रमैः ललितानित्याचैनक्रमैः। Are भास्करे सौरे 
wea मासि विधौ qa पौणंमास्यामिव्यघेः । तुरवधारणे | तेन पूजनेन । देवो 
ललिता । एतदुक्तं भवति प्रोक्ते सौरफाल्गुनमासे quai सिन्दूरादिविरचित 

प्रोक्तमहाचक्रमध्यस् खो चक्रमध्ययोनिमध्ये प्रोक्तवर्णाम्बरविभूषणां सुन्दरी 
युवतीं निवेश्य तस्यां परदेवतामावाह्य निल्याचैनक्रमेख प्रतिवत्सर मरयेत् ततो 

न्तलिता देवो तुष्टाभोष्टप्रदा भवेदिति ॥ ९<३॥ 



aun पटल श्राहत्तिकालविशेषकथनम् | ४८३ 

नखरं क्षुरिकां खड्ग चापरश्रूलगदाशरान् | 

अन्यदा शस्मखिलं महाचक्रस्य मध्यगम् ॥ € ४ ॥ 

क्रत्वाभिपृज्य विद्याभिः साध्ययोनिवलिं पुरः । 

दत्वा तेः समरे Way हत्वा विजयमाप्र यात् ॥ €५ ॥ 
दिनतो ava: पर्ञान््ासात् षटुविंशता दिनैः। 

जपन्तो वारमेकन्तु विदा निल्याल्सिकासतु ताः ॥ €६ ॥ 

नखरमित्यादिना बआ्रष्यादित्न्तेन होकहयेन तन््महाचक्रमध्येष्वायुध 
पूजनात् समरविजयभुपदिशति । तत्र नखरं असि धेनुः अन्यत् कुन्तप्राशल- 

गुडादि । महाचक्रस्य ओचवत्र विरचितेषु प्रोक्तसम्बत्सरात्केषु चक्रेषु तत्तत्- 

qaqa परादत्तपराघत्तामकचतुष्टयस्य । कत्वा मध्यगमिति yea- 

श्ोकान्यपादेनान्वथः । विद्याभिः तच्चक्रक्रमप्राप्षाभिः कालनित्याभिरिति शेषः | 

सध्ययोनिं gaa साष्यनत्तत्प्रोक्षयोनिं | पुरः at समावाहितदेवतायाः । दक्वा 
प्राग्वत् छिनत्तौति शेषः। a: देवताव्मभिः same: एतदुक्तं भवति 
Way सम्बत्सर माठ क्षाचक्रोषु तत्तत्सम्बत्सरप्रापते वा जयप्रोक्तपराहत्त- 

पराहठत्तात्मकषर तिं शचकरोष्वन्यतमे केवलानुलोमानुलो मात्मकचठत्तरूपचक्रे वा । 

नखरादोनि wart शस्ताणि निवेश्य तैष्वभोष्ट! नित्यामावाद्य तां सपरिवारां 
तत्ततुक्रमैरभ्यव्यं तत्तत्र प्रापक्रमरूपाः कालनिवयाशवाम्धच्यं माध्वशत् नक्ततप्रोक्त- 

योनिं प्रोक्तलक्षणणं प्रोक्तप्रकारेण तच्छस्ररूपदटेवताये छिन्दन् प्रोक्त वलिमन्तेण 

वलिं fatad साध्यशत्ुवलगुरुलघुतापेक्या सपदिनाददोनं लत्वा तं सतैदेव- 
ताव्मभिः युद्धे सन्पैशतरृन् हत्वा विजयं प्रप्रोतोति । ९५॥ 

दिनत इत्यादिभिः कल्यत इत्यन्तेसिभिः Ha: प्रागुक्तविद्याराशे cata 

कालविशेषेण फलविशेषं ललिताया विद्याया आभिः सव्वैविद्याभिः सतसम्प्रदाय 

वक्वादिकञ्चोपदिशति। aq feaa वारमेकमिवयतरान्वयः । प्रागुक्तविद्याः 

प्रतिदिनमेकवारं जपेदिव्यर्थः। एवं वारपक्तमासुषट्तिंशद्िवसैः प्रत्येकभेकेकं 

वारमित्यथेः | ated) प्रथमं भार्छररवारे वशिनोकाभेश्वरोवर्गोला 

विद्या;। अन्येषु षट्सु प्रतिवारं मोदिन्यादिमाटकावगेषटकोखवियाञ् 



Buy मनोरमाख्यटो कासदहिते तन्तराजे | 

आयुरारोग्यमभ्वय्थ' विजयं बाञ्छित' क्रमात् | 
लभन्ते ललिता याभिः सम्प्रदायवतो भवेत् ॥ €७ ॥ 

अन्यधासम्पुदायत्वाज्नपहोमाचं नादिकम् | 
क्षत जन्प्रान्तरे सम्यक् सम्प्रदायाय कल्यते ॥ €८॥ 

जपतर्पण्डोमार््चाक्रमे विदा भजेदिमाः | 
तेनाक्चराणां सिदलान्मन्वाः faerie: ॥ €< ti 

यथाक्रमं जपेत्। पन्ने त्वेकवारात्तौ पर्णदयरूपासु पञ्च मोदशषमोपञ्चदशोषु 
तिथिषु पंक्तिचतुषटयचतुष्टयोलयाः अन्यासु पंक्तिदयप॑क्िदयोत्या विद्या 

जपेदिति । पक्तदयरूपे मासे एकवाराचत्तौ प्रवह रूपासु quia षटसु fe fe 
पड कव्या विद्याः। अन्यासु चतुवितितिथिषु णएकेकपडमतय लखाञ्च विद्या 
जपेदिति सम्प्रदायः। नित्यासिकाः अनुलोमानुलोमासिकाः। आयुरादि 

फलपञ्चक' पूर्वोक्रजपप्रकारपञ्चके एककस्य प्रकारस्य विषयः। क्रमात् 

कालाद्रौत्याविलम्बनक्रमात्। लमन्ते इत्यस्य galearaa: | ललिता sar 

नित्या याभिः कालनित्याविद्याभिः। सम्प्रदायवतो युगपथायदिनघटिकारूप- 
पारम्पयभजनेनाविच्छि्रतात्। sai विद्यानां नवनाथरूपव्याघ्या तत्तत् 

पारम्प््यभजनादविच्छत्ररूपतया एतत् सवैः सव्यैनित्याविदोपल-्लणम् | अन्यथा- 

सम्प्रदायत्वात् ब्रसम्प्रदायत्वादिति पदच्छेदः । अन्यधा miffed 
च्रसम्पदायत्वात् युगादिरूपव्यापरूपमजनासन्भवात्राथव्यापषरूपपारम्पय्यै- 

भजनासम्भवाद । कुतम् असम्प्रदायेनेति शेषः। जन्मान्तरे कालान्तरे 
qanatfey at) एतदुक्तं भवति आभिर्विंदयाभिः ललिताद्यानां षोडशनित्या- 

विद्यानां पूर्वोक्षव्यािरूपन्नानेनोपास्यमाततया अविच्छित्रलात् सतूसम्प्रदाया 

भवन्ति । प्रोक्तरूपभजनवैध्यं भजनस्य विच्छित्रत्वादेतत् क्रमविधुरमक्तर- 
mated कुतभजनस्य साधकस्य कालान्तरे पुत्रपौत्ादिषु वा सत्सम्प्रदाया 
भवन्तोति ॥ ९८ ॥ 

जप इत्यादिना शिव इत्यन्तेन Masada तदिदाराशेरुपासनतः सकलमन्त 

सिदिसुपासितुवै्भवं फलच्चोपदिश्ति। aa aa भजनेन कालनित्याविद्या- 



९४ 928 | आहत्तिन्यनाधिकेयन फलकथनम् | ४८५ 

तासोमसुपासितुर्लोकषे नास्ति साघनदुष्करम् | 
न्पाणामङ्गनानाञ्च TMA जायते शिवः ॥ १०० ॥ 

पुरषात्ममयो व्याप्िरिति सम्यक् समौरिता । 
अस्या निफरालनाचित्ते तत्तच्च ̀  खात्मसात् क्तम् ॥ 

दरति षोडशनिल्यातन्वे श्रौकादिमते माढकाव्यापिर्नाम 

पञ्च विंशतिपटलम् ॥ २५ ॥ 

मिति शेषः । fagerq area सिष्यन्ति भजनवेधुय्येणपि । भ्रशेषतः 
सर्वे । आसां कालनित्याविदयानां । उपासितुः साधकस्य water’ अशक्यः | 

दुष्करं कत्तमशव्य' | शिवः परिपूर्णाहन्तात्मा ॥ १०० ॥ 
इति पोडशनित्यातन् षु खौकादिमताख्यस्य परिपूर्णस्य तन्स्य प्रपश्चसार- 

सिंह राजप्रकाशभिधानेन सुभगानन्द्नाधेन विरचितायां 

मनोरमाख्यायां व्याख्यायां पोड़णनित्यामाटकाकाल- 
व्यापिप्रकाशनपरं पञ्चविंश्परलं परिपणे 

पराखष्टम् ॥ २५ ॥ 
यन््रसंख्या- यन्ताणि रम्यगमपरा्थंनामस्क्रिविधिख्धितेः | 

२४६७५०७१३१२। 
रुद्राणवाक्यसंख्यानि विना खौचक्रयोगतः ॥ 
व्याख्याग्रन्याः पञ्च शतनवल्या RAFAT | 
aad खमुदिष्टाः पटले us विं शके ॥ 

० 



षड .विंशपटलम् | 

अथ पोड्गशनित्यानां विद्याव्याप्तिखर्ूपतः | 

मन्वाणां भवं वच्य खु देवि यथाविधि ॥ १ ॥ 
नादोत्पर्तिच्च तदरूपं MMA तस्य THAT । 
ततः पदानि वाक्यानि मन्वरूपाणि कानिचित् ॥ २॥ 

adden विद्यया खात्मसंस्कारस्य क्रमं तथा | 

असत रिदेव्यास्तु व्ेसतेश्डिथुनेरपि ॥ २ ॥ 

qafaq पञ्चविंशे पटले पोडशनित्यानां माटकाकालव्यासिसुपदिश्चान- 

न्तरं Hentai व्यापिद्ैभवप्रकाशिकां aan तन्सयाखतेश्वरोविदपादिकवां 
चोपदिशत्यथ षोडशेत्यादिना सचराचरमित्यन्तेन श्रोकशतरूपैण षड् विशेन 

पटलेन ! तत्र अथ षोड़शेव्यादिभिरशेषत इत्यन्तेश्चतुभिंः sta: पटलार्थानुपदि- 
शति । aa षोड़णनित्यानामित्यस्य हिरन्वयो भवति । यथा विद्याव्याप्तिखरूपतः 

इत्यत वैभवमित्यत च । विदयाव्धािखरूपतः मन्ताणं सव्यैमन्त्राणां आाभिविंदया- 

भिर्व्याभिखरूपत इत्यधेः । वैभवं षोड शनित्यानाम् । एतदुक्तं भवति षोडश 
नित्यानां विद्याभिः सब्वमन्तराणां व्यािखरूपतः तासां नित्यानां व्याभिखरूपतो 

वैभवं वच्छे इति। aa सन््वैभवं नादोतृयत्ति" अ्रतैव पटले वच्यमाणं । 
तद्रूपं नादस्य पश्चन््वादिरूप' खानाघ्या कण्डादिखानयोगेन । तस्य 
नादस्य । ततः afer. वाक्यानि पदैरिति शेषः। मन्बरूपाणि 

ware रूपाणि तानि तु वरैः पदेश्च वावीधश्च भवन्ति | कानिचित् तषु वणेजानि 

मन््ररूपाणि षट्सप्त्युत्तरपञ्चशतकोटिः कानिचिदित्यु्िव्॑णदिजातानां मन्ता- 

णामसंख्यातत्ात् प्रोक्तसंख्याया एकदेशलात्। ततुसंख्ययन्ाणां तत्सम- 

कोरिसंख्याविद्यया खातर स्कारस्य क्रमं खाभिलषितया विद्यया अभिषेकादिभि 

THis क्रमममतेश्वरिदेव्या अ्रसतेश्वरोदेव्या इत्यथ; । करममित्यवा- 

न्वयः। widest; faut; निव्यानित्यापटलप्रोक्तैः सांमिति 



en पटले] नादोत्पत्तिकथनम् | ४८७ 

afd प्रयोगांस्तेः सम्यगभौषटप्रा्निहेतवे | 

समसुदिष्टक्रमेणेव सव्वं मेतद शेषतः ॥ 8 ॥ 
खात्मेच्छाशक्तिघातेन प्राणवायुखङ्पतः | 

मूलाधारे समुत्पन्नः पराख्यो ASAT: ॥ ५॥ 
स एव teat ata: खाधिष्टाने विजुभ्धितः। 

AN सोः a xX 

प्यन्लाख्यामवाप्रोति तथेवोड ` शनेः शनेः ॥ € ॥ 

शेषः । व्यािं नित्यानां । तैः प्रण्वादिसव्धमन्तं : ५७६०००००:०० संख्यातेर्मन्े; 
प्रयोगानित्यतान्वयः ॥ 8 ॥ 

खास्मेल्यादिना aaa नादोत्पत्तिसुपदिशति। तत्र॒ खालेच्छाशक्तिघातेन 

MA WRU स्वच्छाया कालमय्या घातेन प्रेरणेन । प्राणवायुखरूपतः 

mua षट्तिं शत्पटलवच्छ माणवायोरेकाकारतः। मूलाधारे नित्यानित्या- 
पटले प्रोक्तरूपे प्राणिनामिति शेषः । नादसम्भवः नादस्योतपत्ति; प्रथमावस्थे- 

त्यथैः। नादरूपमाराध्यपादमुखादवगन्तव्यम् । एतदुक्तं भवति सब्धप्राणिनां 
नित्यानित्मापरटलप्रोक्षरूपे मूलाधारे परायाचिन्मात्रायाः शक्तेः खेच्छारूपया 

areata प्रेरितप्राणवायुखरूपा cada नाद विन्दुप्रथमावस्ा सच््नायत 

इति ॥५॥ 

सणएवैत्यादिभिः चकाबधोत्यन्तेखतुभिः सोकौः परोक्तसंन्नस्य नादस्य प्यन्तयादिवै- 

खथन्तावशिष्टावस्थात्रयकथ नपूव्वैकमकारादिक्षकारान्तानामेकपञ्चाशदर्णानामुत्- 

पत्तिख्थानान्युपदिश्ति। तत्र॒ स॒ WAST नादः । तया इच्छाश्ड्या । 
स्वाधिष्टाने भेटुमूले । तथैव यथा aaa ऊं नोतो नादः खाधिष्ाने 
जुश्मितः पश्यन्ताख्यो भवति | अनाहते हृदयदेशे । वुद्धितत्त्वसमेतः तस्मिन् स्याने 

वुदेरुपलब्िः | तथा यथा अनाहते | तया प्राग्बच्छक्या । विशदौ कणठदेशतः 
विशदिसंन्ने कण्ठदेणे इत्यर्थः । ततः वैखयवस्ानन्तरं । जिद्वामूलाय्ष्ष्ठस्ः 

जिद्वामूलस्थो जिद्वाग्रस्ो जिद्वाण््खघेलयथः । जिद्नाणृष्ठस्सु लकारा्षरो 

भवति | क्रमात् प्रोक्तात् कश्ड ताल्लोञ्च सित इति शेषः । कर्डोष्टात् व्यवृलोपे 
पञ्चमो कण्टौष्टमातस्यित इत्यधेः | दन्तौष्ठहयतः दन्तौ हये खित sere: | 



gaa मनोरमाख्यटोकासदिते तन्तराजे । 

अनाहते वद्धिततत्वसमेतो मध्यमानिधः। 

तथा ade qa: स विशुद्ध कण्टदेशतः ॥ ७ ॥ 
वैखर्य्याख्यस्ततः भौषकर्डताल्वोषठदन्ततः 1 

जिद्वामूलाग्रपृषठस्यस्तथा नासाग्रतः क्रमात् ॥ ८ ॥ 

कणटताल्वोषकरटीष्टादन्तीष्टदयतस्तथा | 
समुत्पत्रान्यक्षराणि क्रमादादिक्षकाबवधि ॥ € ॥ 

श्रादि्चान्तरतेलयेषामक्षरत्वमुदौरितम् | 

तेषु खराः खतन्ताः स्यसर्व्यज्यादाञ्चनं भवेत् ॥ १० ॥ 

एतदुक्तं भवति away परायवसाचतुषटयामको नादः खेच्छावशच्छोर्षादि 

प्रोक्तस्थानयुक्तोऽकारादिक्षकारावध्ये कपञ्चा शदत्तरासा भवतोति ॥ ९ i 

श्रादिन्नान्तेत्यादिभिस्तदिश इत्यन्तेरध्यदैः षड़.भिः स्लोकेरक्तरशनब्दनिकेचन- 
पुरःसरं माटकायाः खरव्यञ्जनावमनावस्थानं तयोरन्योन्यसंसेषजनितरूप- 

विशेषांस्तैः शब्दप्रपच्चस्यानन्तलादिकच्चोपदिश्ति। तत॒ अआदिक्तान्तरता 
प्रागुक्षपरारूपा ASA | एषामक्तराणां । तेषु अचरेषु । wae व्यच्जनवैधुयै- 
णाप्यत्तरसखरूपनिष्यत्ते; । तेः सरैः । व्यज्यात् TAG: प्रकाश्यमानलात् | 

aga माढकापटलोक्षपूणे मण्डलाच्चररूपाणि। तुरवधारणे । संख्यया 
छन्तरत्रान्वयः। तैः उक्तसंस्यैरच्रे सेः पटैः मन्ाश्च वर्णपदवाक्मौ रिति शेषः। 
वेदभाषान्यमेदतः sans आषौदिविषयः अस्य वाचका sear: | 

व्याकरणादोनां नियमादियुताः | अव प्रथमादिश्ब्दो निरुक्तादिविषयः » fata 

दिशब्टो व्याकरणव्यनियतसंन्नागब्दक्ूटमन्ादिविषयः | तेषामक्तरा- 
णशामेकायुग्मतः विभिः एकेन जाता मेदाः पूणं मण्डलसंख्या एव ५७६ दाभ्थां 
जाता भेदा एतानेव पूण मश्डलसंख्यया संगुण्य तखौ साका वाला इति 
३२१०७७६ बड्क्तरवाक्यजनितसंख्या भवतोति । fafacatatar भेदा एतानेव 

पू मण्डलसंख्यया संगुणय्य तखौ घोरो नित्याकलङ्ध इति १८११०२०८७६ aT 
चरवाक्यजनितसंख्या भवन्तोति। एवसुत्तरतापि rage पूण मर्डलसंख्यया 
संगुशय एवं पूण मर्डलसंख्यावधि संगुखनादनन्ता भेदा भवन्ति । तदूपा 
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षोडशानां खराणाच्च षटतिंशदाञ्जनेः क्रमात् | 
संयोगेनेव जायन्ते तद्र. पारि तु संख्यया ॥ ११॥ 
षट् सप्चतियुतं पञ्चशतं तैः सयुः प्रदानि वे । 
ते्व्वाक्यानि च मन्वाश्च वैदभाषान्यभेदतः ॥ १२॥ 

वाचका fastens प्रपञ्चस्यात्मनस्तथा | 
शब्द्व्याकरणादोनां निवमादियुतास्तथा ॥ १३ ॥ 

तेषामन्योन्यसम्भे दजातानामेकयुग्मतः | 

विभिरित्यादिरूपाणां संख्या we न शक्यते ॥ १४ ॥ 
अनन्तत्वादचिन्तात्वात्तद्र.पाणां न कौत्तंनम् । 
एवं शब्दस्य माहात्सा aa’ कस्यापि नासि हि ॥ १५॥ 

शक्तिस्तथापि ते किच्चिददामि णु तदिशा | 
ललिताचक्रनवक प्रत्येकां शक्तयः प्रिये ॥ १६ ॥ 
चतुःष्टिमिताः alr: सम्भूय पुरोदिताः | 
RA: स्युस्ततत्रमात्तासां विदा वच्यामि ताः क्रमात् ॥१७॥ 

प्ागुक्गप्रकारयोगवणंयोगजनितसिद्योगिनोमन्वशब्दादिरूपा णां । शक्तिः सामथ्यं 

अस्य प्व॑हलोकेनान्वयः । दिशा उपायेन ॥ १५॥ 

ललितेत्यादिना कऋमादित्यन्तेनाददयेन शोकेन ललिताचक्रस्य टेवताब॑न्द- 
संख्यां तासां ततूसंख्या विद्या उपदेष्टुं प्रस्तौति। तत्र॒ ललिताचक्रनवके 
वच्यमाणरूपस्य WAM तेलो क्यमोह नचक्रादिसवीनन्दमयचक्रान्तचतुरखरादि 

सव्यमध्यान्तचक्रनवके i प्रत्येकं प्रतिचक्रं । शक्तयः गुप्तसंन्नाः | ता गुप्तसंन्नाः शक्तयः 

प॒रोदिताः are: स्यः षट. सप्ततिकोय्यधिकपञ्चशतकोच्ः ( ५७६००००००० ) । 

तत्रमाचक्रनवकक्रमात्। तासां उक्तकोटिसंख्यानां शक्तोनां । क्रमात् यथा- 

क्रमम् ॥ १७ ॥ 
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USA पञ्चशत प्रथमान्यक्ञराणि वे | 
हितौयानि च तान्येव क्रमेण स्युरथादितः ॥ १८ ॥ 
ठतोयानि च तान्येव योजयेदादितः क्रमात् | 

कान्तेः षट्विंशदर्यसतेः समायेरुक्तसंख्यकाः ॥ १९ ॥ 

षट्सप्येत्यादिभिस्तिचतुरण का इत्यन्तेस्िभिः श्चोकंस्िचतुरक्तरा विया 

उपदिश्य ताखेकाकाराभि्विं दयाभित्पिना षरसप्ततिकोचयधिकपच्चशतकोटिसं- 
ख्याता विद्या उपदिशति । तत्र षट्सप्षत्या पञ्चशतं प्रथमान्यक्षराणि वे । vagal 

भवति a आ इत्यादि a क्षः इत्यन्तानि षर् सप्तत्यधिकपच्चशतान्यत्तराणि वच्- 

माणक्रमाज्जनितसंख्याविद्यानां प्रत्येकमाद्यक्षराणि भवन्तोति। हितोयानि च 
तान्येव क्रमेण स्युरथादितः। एतदुक्तं भवति तान्येव षट्सप्तत्यधिकपञ्चशएत 
daar वच्यमाणसंख्यानां गुप्तयोगिनो विद्यानां waa’ दितीयाक्तराणि 

भवन्तोति। तोयानि च तान्येव तान्येव प्रोक्तसंख्यान्यक्षराणि saa’ वच्छ- 

साणसंख्यानां तासां विद्याटतोयाक्तराणि भवन्तोति । योजयेदादितः क्रमात् 

ard: षट॒लिंशदर्गेः । एतदुक्तं भवति अकारादिक्षकारान्तेः षट्तिंशताक्रः 
प्रोक्तसंख्यानि दितीयाचराणि तेषामादितो योजयेदिति तैः समायै. 

रुक्तसंख्यका विद्या भवन्ति। एतदुक्त भवति प्रोक्तप्रकारोदुतेस्तेवि दा- 
eur विसजंनोयसदहिन्नैः प्रोक्तकोटिसंख्या एकाकार वर्णा विद्या भवन्तोति। 

शिष्टाः स्युरेकाकारासु तैः । एतदुक्तं भवति प्रोक्तप्रकारप्रोदृतासु faere शिष्टा 
विदद्रास्तं रकत्तरेरेकाकारा भवन्तोति। विना ताभिरेकाकाराभिर्विंनेल्ः। 
तत्कोटिसंख्याका; प्रोक्तकोरिसंख्यासिचतुरणंकाः चतुरक्तररूपास्तैपुग भवन्तो- 

aa) तासु मध्यस्ाभ्यां मध्यखाभ्यामक्तराम्यां एकमेक' Ae परिकल्पयेत् | 
आसां प्रागुक्तगुप्थोगिनीविदयानां अत्र मन्तपोारप्रकारः ¦ ्रकारादौनां पू 

मरण्डलाक्षराणामेव प्रथमदितोयटतोयाक्तरावनावख्ि ततवात्तेषु प्रथमाच्हरत्वेन 

खितानामक्तराणाभेकौकस्य कोटिकोटिसंखपाविदययानामादयक्षरत्वं भवति। 

तत्तत्कीरिषु ठतोयात्तरत्वेनावख्ितानामकच्षराग्ण प्रत्येकः विसजं नोययोज- 

नान्तेषु सविसज'नोयानि तानि षटर॒तिंश्दक्षराणि saat विद्यानां विसज at 

यान्तत्वविधानात् चतुणां विन्दन्तानि षटतिंशदक्षराणि विखर्गान्तानि षट्तिंथ- 
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विद्या भवन्ति शिष्टाः स्युरेकाकारास्तु तैर्विना | 
ताभिस्तत्कोटिसंस्याका विद्यास्रिचतुरैकाः ॥ २० ॥ 

दकराणि च षण्डाक्तराणां विसज योजनात् रेफे लकारान्तभूतलवात् प॒नरुक्ततया 

तानि चत्वारि च सम्भूय षटसप्ततिसंख्यान्यक्राण्येकत्वावशिष्टानि पञ्चगतान्य 
चराणि wan’ विंशतिविंणएतिसदहस्संख्यातानां विदाकराणं ठतोयाक्षराणि 

भवन्ति। तेषु fedoras खितानां तेषामक्तराणामन्ते एककस्य षट्तिंश- 
त्त्वाच्र संथोजनविधानात् षट् तिंशदधिकसर शतोत्तरविंशतिसदस्संख्यानि भेद- 

रूपाणि भवन्ति। तेषृक्तसंसख्येषु eg ara ada ast खरयोगेन 
विनातिसिदरूपमन्वकरणरूपान्तरासम्भवात् तत्तत॒खरयोग इति । तानि 

षटसप्तत्यधिकपञ्चशतरूपाणि पुनः प्रतिवगेषणर्डाक्तरेषु ye रेफयोगेन 

अपरदये लकारयोगेनापि समानरूपत्वात् तच्तुष्टयान्नरजनितानि चतुञ्चत्रा- 

रिशदधिकशतरूपाणि । faq ककारवर्मस्य ककारेण योगकर्तव्यतया 

तानि षोड़शरूपाणि च सम्भूय प्रतिविंश्ति सहस्राणि रूपाणि 
भवन्ति। * षटव्रिंशदधिकखप्तणतसंख्यानि रूपाणि परित्यज्य शिष्टानि 

विंशतिसदस्राणि रूपाणि भवन्ति। तानि विंश्तिसहखरूपाणि ठतीया- 

रत्वेन स्थितैः प्रागुक्तप्रकारपञच्चणतसंख्येरक्षरेः संगुणनात् कोटिसंख्यानि 
विदपारूपाणि प्रथमाक्तरत्ेन fea: षर् सपतयुत्तरपच्चशतेर्तरेः संगुणनात् 

पूणेमण्डलकोटिसंख्यानि भिन्राकाराणि चतुरक्तररूपतेपुरात्कानि विदा- 

रूपाणि भवन्तोति। श्रव एकाकारत्वेन amare विद्यानां संख्या तद्गुण्ति- 

प्रकारश्च लिखते । ̀यथा मध्यस्थाद्रजनितमेदेषु रूपेषु पूर्वोकतप्रकारेरेका- 

कारत्वेन परित्यक्तरूपाणि षट तिश दध्रिकसप्तण्तानि लतोयाक्तरत्वेन प्रोक्त 

पूणेमण्डलसंखपरात्तरसंगुणनात् तुद्धोगुरुवैः इति ४२२०३२६ षड्क्तरवाक्य- 
जनितसंखयानि रूपाणि agent fran विंश्तिसदखराणि 

रूपाणि टतोयाक्तरष्वेकाकारेण परित्यक्तः षट. ससत्यक्तरसंखेयः संगु- 
wad नानान्नानाखमोयम् इति १५२०००० सपाक्तरवाक्यजनितस'खयानि 

रूपाणि च सम्भूय तुङ्गधोगर्भधन्य इति १८४३८३६ स क्तरवाक्यजनितस'खयनि 

रूपाणि भवन्ति, तेषां रूपाणां प्रथमाचरत्वेन ख्ितपूणेमण्ठलस"खया- 

` ॐ तानि तियतिमियतिरुडवस्पाति ठतीयाचर न fea, प्क्तमका्सचचयतखहसमिङयाधिकः {`` ̀  
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तासामपि तु सर्व्वासां ध्यानार्खायग्बपूजनेः | 
पुरुषार्थासतु सिध्यन्ति तदुक्तं माढकायुधैः ॥ २१ ॥ 
संस्कारान् ण॒ देवेशि गुरुणा शिष्यरक्षणे | 
समानत्वेऽपि देहादेर्व्यापारे गुरुशिष्ययोः ॥ २२ ॥ 
पज्यपूजकभावत्वकारणेः प्रल्यथं तथा | 
ved Seq दृष्टान्तेराशु ते दर्थयाम्यहम् ॥ २३ ॥ 

क्नरसंसुणनात् चर्डिकापृव्यैत्र तसौ घोरो नित्याकलङ् इति वाक्यजनितसंखःां 
wary संगुण्य तुङ्गः was: साधुः were इति ६८७८.७०७१२६ 

दशणात्तरवाक्यजनितसंखासु far एकाकारविदयात्यागात् sara et 

भवन्तोति। चर्डिका सनाथाडंकायोयमिति १११८७०७१३६ दशाक्तर- 

वाक्धजनित स'खयानि रूपाणि एकाकारत्वेन त्यक्व्यानि भतन्तोति। अव भेद. 

विदाखरूपं किचित् प्रदर्यतस्मभिः। यथा - खरतक्च योगपरित्यागात् प्रथम- 

विद्यापञ्चतिंशतृकस्य wart: wrest: इत्यादोनि was: इत्यन्तानि 

तदितोयप्चति शएतिकविदपारूपाणि ssa: wae: wast: इत्यादोनि 

TANGA: इत्यन्तानि भवन्तोति ॥ २० ॥ 
तासामपोत्यादिना श्रोकेनासासुक्तसंख्याविशिष्टानां विद्यानां तदहेवतानां 

च ध्यानं सावरणं पूजनं प्रत्येकं यन््ादिप्रयोगांञ्च प्रागुक्तानेवातिदिशति । 

तत्र तासां विद्यानाञ्च तदेवतानाच्च ध्यानार्चायन्त पूजने; ध्यानेनाचचैया aaa 
aqua च । ततर यन्ाणि तत्तदियायां तच्ला्तरः afi) aa 
ध्यानादि माटकापटले। एतदुक्त भवति प्रोक्संखानां विद्यानाभमेकेकस्या 

विद्याया भजने ai चतुरकच्तरवियानां मध्याक्तरमध्याक्तरदयभेकाक्षररूपं 

परिकल्पय प्राग्वत् दिरुत्तया षडङ्गानि च विन्यस्य तत्तत् परूजायन्तनिश्राणे माटका- 

ue कालनित्याप्रोक्तानि चतुरखद्याष्टपतराम्धजनवयोनिरूपाणि चक्राणि 

विधाय तत्तन्रवयोनिमध्ययोनिमध्ये तत्तदिद्यां प्राग्वत् ससाध्यां बिन्धस्यतददहिः 

-कोणा्टकै तदद्िदैलाष्टकै मध्याच्तरोपैततच्त्वा्तरस्य स्वरमिन्रानि प्राग्वहिन्यस्य 
शेषं प्राग् वत् AAT AAA प्राग्बदावाद्य प्राग्वत् AAT प्राग्वत् HAAS प्राग्वत् 

वलिद्दयं cet प्रागुक्तान् प्रयोगां श्च कतवा प्रागुक्तानि फलान्याप्रोतीति ॥ २१ ॥ 



aqn पटले शिष्यसंस्कारकथनम् | BAR 

संस्कारो मन्तयन्तार्चाभिषेकादीस्त॒नो्यदि | 

सा जरारोगमरणक्तेशेनं स्प. श्यतेऽन्यधा ॥ २४ ॥ 
प्राणस्य वै तदारभ्य नित्यता स्यान्नु देहिनाम् | 
आत्मनशेदरूपस्य संस्कारो AT युज्यते ॥ २५ ॥ 
इन्द्रियाणां यदि भवेत्तदा प्राणसमानता | 

वुञचेदात्मना साम्यात् कस्य खाद् गुरुवौक्षणम् ॥ २९ ॥ 
इत्यादिसं शयेः खिन्नचित्तानां चौणपापमनाम् | 
सैशेचणोपदेशेस्तु गुरणा क्रियते तु यत् ॥ २७ ॥ 

संस्कारानिल्यादिभिर्वी्तणमिवयन्तेः पञ्चभिः aa: टेशिकन fare 

क्रियमाणं मन्तसंस्कारं तत्तत् कादि प्रस्तावपुरःसरमाक्तिपति । ततर संस्कारान् 

अ्रभिषेककटाक्तोपदेशन् अस्मिन् wet वर्णीन्तरवच्छमाणान् । गुरुणा शिष्यस्य 

रक्षणे faerque गुरुणा क्रियमाणान् । संस्कारानित्यत्रानयः। eer 

देर्व्यापारे आदिशब्दः प्राणेन्दरियवुदधयादिविषयः। व्यापारः षड्श्िरूपवुभुक्ता- 

पिपासाशोकमोहजरा मरणानि दिदिक्रमेण प्राणवुद्िदेहधन्धादिरूपै तस्मिन् 
पून्यपूजकभावल्वकारणेः दृष्टान्तैरिव्यव्रान्वयः | प्रत्ययं fara; एतदु 

भवति गुरुशिष्ययोदेडेन्द्रियप्राणवु णादि धन्यस्य समानत्वेऽपि गुरोः प्रणमादिभिः 

qa शिष्यस्य तिः gana चोपपत्तिकारणभूतेः fae: werd प्रत्यय- 
सुतपत्तिनिश्चयं दशैयामि इत्युपदिश्तोति। संस्कारः वसुनः कस्यचित् 
खाभाविकासद्गुणापनयनेन क्रियाविशेषेण सद्गुएविशेषाधिक्यकरणः | तेन 

शिष्यसंस्कारो दुर्वासनापनयमेन पर मार्थज्ञानप्रतिष्ठा । मन्तयन्तार्चाभिषेकादयैः । 
arene: कटाच्तोपदेशादिविषयः। तनोः शरौरस्य शिष्यस्येति शेषः । सा 

frag: | अन्धथा Yaa Was: । प्राणस्य शिष्यस्येति शेषः । चेत् संस्कार 

दत्यक्तष्यते i नित्यता ara देहिनां क्तसंस्काराणामिति शेषः । आत्मनः 
जोवरूपस्य | प्राणसमानता नित्यता aa साम्यात् अरूपलसाम्यात्। कस्य 
प्रोक्तव्यतिरेकेण ॥ २६ ॥ 

इतोत्यादिभिभषेदित्यन्ते नैवभिः श्लोकैः खयमाचिसं अथं सनिदशेनं समा- 



४९४ मनोरमाख्यटी कासश्हिते तन्त्रराज । 

तदहं सुस्फ्टं सम्यग्वच्ये गुद्यतरं परम् | 

यद्वाप्य त्जल्याशरु ALATA महामलम् ॥ RS ॥ 

देडैन्द्रियमनःप्राणसाल्लिणस्त्वात्मनः प्रिये | 

संस्कारः क्रियते सम्यग् गुरुणा तच्छवैदिना We ॥ 

aaa 22 यत्किञ्चिदशुभं तच्निरस्यते | 

वीक्षणादात्मनो TE रयधाथनिक्लन्तनम् ॥ २० ॥ 

उप्रदेशेन या तस चिरारूढा तु वासना | 

दुस्तरा at धिया खात्मविमेन विनाशयेत् ॥ २१ ॥ 

धत्ते। aa इत्यादिसंश्यैः आदिश्व्द्सवेगुखादिजपपूजादिफलमोकतल- 
विषयः। चौण्पाप्मनां प्रोकतप्रकारेण संशयेन रडन्दरियवुद्धयात्मादिविषैकस्य 
परमाधलाभपथन्तत्वात्। तेषां वच्छे इत्यन्वयः । यदिशेषापादनः । यद्वाप्य 

यदिशेषापादनं wat महामलं खात्विनाशकलात्। टडेन्दरियमनःप्राण- 

साक्तिणः आत्मनः देेन्द्रियमनःप्राणेषूपाधिरूपैषु उपलभ्यमानस्यानादिवा- 
नया तदौपाधिकानां gaat खगुशिन जाग्रत्स्छसुषुप्षवस्थासु सुखदुःख- 

रूपाणां अनुसन्धानावस्थायां जोवाखस्य चितः संस्कारो वच्यमाणरूपः । तक्त- 

वेदिना तन्तोरुपाध्यालनोः परमाथेविदा सेकेन प्रोक्तविधानेनाभिषेकेण देह 
उपाधिभूते । aga रोगादिपोडा । aban ज्वालामालिनोपटलकबेधोक्षक्रमात् 
गुरोरिति शेषः । आत्मनो ae: खवद्ेरित्यथैः । अवधाथेनिक्षन्तनं safe 
दृदिविनाश्नं । उपदेशेन खओविव्यादौनां विव्यानां तदर्थानाच्च॒वासनापटल- 

वच्यमाशेन वेगुखानामिति शेषः । तस्य शिष्यस्य । चिरारूढा जन्मतः प्रथति 

मनोलग्ना। वासना परिचयः | दुस्तरां तां दुखू्यजां वासनामिल्य्थः । धिया 

द्धौ सखातविमर्भन गुरूपदिष्टेन sta परान्तारूपपरामर्शेन । एवं 
छते प्रोक्तरूपसंस्कारकरणे। aferd: संसाराज्ञानरूपिता विनाशः संसार- 

ज्ञानखभावाया वुद्धिहत्तेमायादयपोहेन संसारन्नानाभावरूपो विनाशो 
भवतीत्य; | BENT खरूपस्याग्राद्यत्वात् प्रत्तिहान्या तन्यता 
विखान्ति;ः। उभे उभावित्यथेः । भवत उभे इति पूत्मैत्ान्वय; । vagal 



२६ पटले ] शिष्वसंस्कारकधनम् | ४८५. 

एवं ad afgad: संसारान्नानरूपिता | 

विनाशो नित्यशद्वात्मखरू पालम्भ इ्युभे ॥ ३२ ॥ 

भवतस्तच दृष्टान्तं Vara पश्य पार्वति | 

शस्यानां Tae बह्िस्यशंत् प्ररोहिता ॥ ३३ ॥ 
न भवत्येव तच्ाख्य शक्तिरेव तु दद्यते। 

तथास्याज्ञानजन्मादि कारणं यत्तयैव तत् ॥ ३४ ॥ 

भवति देडैन्दरियमनःप्राणसंातावकोपाधिपूपलब्धरा जलचन्द्रवत्तत्तदौपाधिका- 
न्यगुणनसखगुण्त्वेनानुभवविमोहितस्य जोवानधिद्र्.पस्य aafaer गुरूणा 

गुणसंस्कारकरणं नाम प्रोक्तरूपेणाभिषेकेण प्राक्तनजन्मादिप्रा्ीपाधिका- 
श्युभनिराकरणं तत्कषटक्तंण वुः स्वभावप्रत्तिरूपान्यथान्नाननाश- 

सुपदेशेन ga: पुनरूपदिषटप्रकारसखाकविमर्शेन च सुचिरारूढृदुर्वासनाविना- 

way Wadi एवं छते स्वभावतो वदहिरविषयप्रहत्ताया व॒िषठत्तेस्तदिषय- 

वच्यमावरूपो विनाशः । sare: प्रत्यङ.मुखप्रहन्तौ खरूपस्य वियषभूतला- 
न्तस्मिगरेव तादात्मेान विखान्तिरूपो विनाशञ्च sent भवत इति। aa प्रति- 
पादितरूपतो गुरुकतसंस्कारादिभिवुदेदुरगासनाविनागे खानुभवसिदौ च aa 
प्ररोहणाभाषे we वीजरूपस्य शक्तिः प्ररोहणशक्तिः न वोजरूपमित्यथं;। तथा- 

स्यान्नानजन्भादि अतादिशब्दो जरामरणणदिविषयः। अन्यधान्नानसं 

सिदजन्मजरामरणादि । यथा afsaniq शस्यानां वोजरूपस्याप्रोहिता तथा 
र््यस्याज्ञानजन्मादि न भवतीत्य; | कारणं यत्तये तत् यथा वह्किस्पर्णदोजरूपे 
पूव्मैस्यितेऽपि ततप्ररोहस्य कारणभूता शकिदंद्यते तथा seas 

दुर्वासनारूपं कारणं यत्तदपि दद्यत इत्यथं; । किच्च संस्कारादिना खात्मप्रकाश- 
कारणं निदशैनान्तरात् दश्यत इत्यर्थः । ततुप्ररोहः कार्पासवोजप्ररोहः । पुष्यादि 
आदिशब्दः फलम्ूलादिवियषः | तथा लात्तारागारुणबणे भवतीत्यर्थः । एतदुक्त 
भवति यथा शस्यानां ave वङ्किस्यभैमातेण ततुप्ररोह कारणभूतशक्रिविनाशात् 
aren: प्ररोञ्च न भवति तथा तस्य शस्य संसारादिग्रहत्तिजन्मभूतस्य 

मनसो गुर्कछतसंस्कारात्तस्य मनसः संखतिप्रहत्तिवोजकारणभरूतदुर्वाघतना- 
नाशणत्ततकायैभूतसंखत्यादिप्रत्तिरपि च न भवति। यथा च कार्यस 



४९६ मनोरमाखटोकासदहिते तन्वराजे | 

fag कार्पासबोजानि लाक्षया रञ्चितानि तु । 

दृश्यते तत्प्ररोहश्च पुष्पादि च तथा भवेत् ॥ ३५ ॥ 

Te परमं सव्व सिदिविन्तामणिस्धिरम् | 
सुसाध्यं सट्ग॒रुप्राप्तमघानां सङ्गवज्नि तम् ॥ २६ ॥ 

पुरश्रणषामार्चातपैगस्तुतियन्वकः | 
रडित' ते वदाम्यय मन्तविदययास्वनन्तकाः ॥ ३७ ॥ 

ताः ण॒ त्वं महेशानि सरव्वाभौष्टाप्तयेऽनिशम् | 
साधकानाञ्च सिड़ानां नेतरेषां कथञ्चन ॥ ३८ ॥ 

वैदभाषेतरत्मत्विभेदानामशेषतः | 

सद्ासनां साध्वसाध्रुचिन्ताविरहित' सदा ॥ ३९ ॥ 

वोजस्य We कतसंस्कारस्य प्ररोदपुष्ादि तत् लाक्तारागरूपवत् दृश्यते 
तथा तस्य fara मनसो युरुक्षतसंस्कारादिना संस्छतस्य प्रठत्तिर्गुरुकतिरूप 
स्वानुभूतिखरूपिणो भवतोति | ३५ ॥ 

रहस्यमित्यादिभिः सदा इत्यन्तैरष्टाभिः स्लोकः सकलाक्षरपदवाक्यादोनां 
मन्वखरूपत्वभुपदिशति। अत्र॒ परममिल्यादौनां रहितमित्यन्तानां षखां 
हितोयान्तानां पदानां रहस्यभित्येतद्विशेष्यं वदामीत्यत्रान्वयः । मन्तविया- 
era was fra प्रागुक्तप्रकारेरकदयादियोगादनन्ता विद्यन्ते 
इत्यथैः । ता मन्तविदाः | साधकानाञ्च सिदानां इत्यस्यामीष्टाप्तये इत्यवान्वयः | 
नेतरेषां न साध्यानामित्यथः। कथच्चन केनापि प्रकारेण तेषां waa 
भवात् । इतरात्मकल्माथ्यौलकल्वं । सहासनां साध्वसाघुचिन्ताविरहितं सदा 
शब्दानां ayaa: सांकल्िकलत्वात्। त्दावकं शत्तिरूपमित्य्थैः | 
समुदयं नादस्य प्रागुक्तपरापश्यन््यादिखरूपाणां । विखान्तिः पूर्वोक्तानाभेव | 
मदामकं शवरूपम् । उभयाव्कम् उदयविखान्तिरूपशिवशक्तचामकम् | 
अआ्आत्खरूपं प्रागुक्तमहमितिरूपं। ava सदेति ao) कालेन 
RAT अन्यत्वदुःखार्तिंवासनानाशतः भेदात्मकदुःखोत्पन्रात्तिवासनाविलयनात् 
परादन्तामयं परिपूर्ण॑हन्तालकम्। सवैखरूपखात्मविग्रहं सर्वपदार्थसखरूपाणि 



xen पटले | अक्तराणां मन्तख्रूपत्वकथनम् | ४९.७ 

त्वदात्मकं समुदयं विश्रान्तिश्च मदात्मकम् | 

उभयात्मकमात्मखरूपं नादस्य TA ते: ॥ Bo | 
कालेनान्यतदुःखा्तिवासनानाशतो ध्रुवम् | 
पराइन्तामयं सर्व॑खरूपखात्मविग्रहम् ॥ ४१ ॥ 
सदत्मकं स्फुरत्ताष्यमगशेषोपाधिवजिं तम् । 
प्रकाशरूपमात्मत्वे वस्तु तद्धासते परम ॥ 8२ ॥ 

यत एवमतो TH नास्त्यमन्तं TSATA | 

वति मन्दि न्तीषेहिस टासतः बं सथावस ॥ Ben 

षड्षटद्वाद शार्णानां वेष्णवानामशेषतः | 

AAU परतत्वाधंवाचकत्वादमेदता ॥ ४४ ॥ 

निज" रूपं विग्रहं यस्य॒ तत्। secu सकलवस्त॒नि रहस्यनादरूपस्य 
तादामेयन सदह भवन्तोत्यधंः। सदात्मकां weed aca स्फरणाख्य 
चिदाख्यमित्य्ंः। अरेषोपाधिवजित' ओरौपाधिकसवंविकाररदहित' प्रकाश- 

रूपं पदार्थानां प्रत्येकं aaa शेषः । आत्त्वे खरूपत्वे बस्तु यदिति 

शेषः | तद्भासते परं तत् परं भवतीत्यर्थः | यतपएवं एवं भवतीति यस्मादित्यर्थः | 
Wa: TA BAA मन्ान्यभूत' यत् wat) एतदुक्तं भवति ्र्तर- 

पटवाक्यादिरूपाणणं सवेषां aati उदयविश्रान्तिरूपशक्तिशिवपरमाथेरूपत्वा- 

दक्राणसुदयवि्ान्तिपरत्वादुभयामकस्य चिदूपपरमाथेस्य aaa 

रण्थग्भावेन भावनावे शदेन क्रमेण प्रोकरूपपराहन्तालकपरवसुखरूपत्वात् 
सव्वं वर्ण मन्ता भवन्तीति ॥ ४३॥ 

षडित्यादिभिराप्रुयुरित्यन्तेः पञ्चभिः श्षोकैरवषणवशेववेदिकमन्तं; प्रधान- 
भरतैरेकादशभिललिताविव्यया व्यापिसुपदिश्ति । aa षड्षटहादशार्णानां 

षडक्षरस्याष्टात्तरस्य ASMA च वैष्णवानाम् उक्ततयाणां मन्ताणमित्यन्वयः | 
शरशेषतः पदपदाथ॑रूपेणापि । परतत््वाथेवाच कल्वात् परखरूपवाचकत्वात् | 
भभेदता व्यिः ललिताविद्यया अभेदतैव्यतान्वयः। wage भवति षडक्तर- 
मन्तरेण ॐ नमो विष्णव इतिरूपैण सखवाच्यदेवतारूपस्य are विष्णुखर्प- 



ged सनोरमाख्यटौकासहिते तन्राजे । 

ललिताविदयया तदत् प्रासादस्य AAT: | 

तथैव च परायाश्च गायताश्चोक्तरूपरतः ॥ ४५ ॥ 

व्याृतोनां महावाक्यपरमोत्माजपात्मनाम् । 

प्रणवस्य च तद्र पयोगात् स्यात्तत्तदात्मता ॥ ४६ ॥ 

प्रतिपादनात्। श्रष्टाच्रेण afi खवाच्देवतारूपस्य नारायणस्य away 

दायवाचकनारणब्दप्रतिपादितसकलविश्वस्यायतनत्वात् MAI चस्या देव- 

ताया नारवाचयविश्वान्तयमित्वेन सि तत्प्रतिपादनाच | इादश्णच्तरमन्तेण Bara 

देवतारूपस्य भगवतो वासुदेवस्य सब्धैशक्तिकारणएत्ववाचकभगवच्छव्देन WT 

पदार्थेषु तादाव्पमनिवासवाचकवासुदेवशब्देन विभुप्रतिपादनात् एवच्च परखरूपः 

वाचकलवादेतेषां परखरूपपरमाधेया ललितावि्यया व्यािरिति। तदत् परतच्लाघं- 
AAA प्रासादस्य शेवतन्तमूलभरूतस्य मन्त्रस्य वत्यावनः तयात्कला- 

दिव्य; | वयात्मकलं नाम न्नाटन्नानन्नेयामकलवं | तस्य मन्त्रस्य Weed 
विन्दुः ज्नानरूपश्तुरईशखरः क्ञेयरूपो हकारः । wage भवति प्रासादमन्त्ेण 
सखवाच्यटेवताया ज्ञाठज्नानज्ञेयरूपाविकल्यपरमा्थ॑खरूपत्वकथनात्तस्य ललिता- 

विद्यया व्यािभैवतीति। ava पररूपवाचकल्ादित्यथः। परायाः कुल- 
खुन्दरोवि्धातार्तीयवोजरूपायाः तसाः परमाथेवाचकल्वं पूर्वी कतैविध्यात् । 

एतदुक्तं भवति श्रोपराबिद्यया प्रोक्घरूपया खवाचयदेवताया ज्नाटज्नानन्ने- 
याभिः विसज नोयचतुदशस्वरसकारैरएथग्भूतानुत्तरपरमार्थखरूपकथनेन 

ललितावियया व्याभिरिति। गायत्राः सावित्राः उक्तरूपवत्। aaa 

मन्त्रये अशेषत इति शब्देन प्रो्गपदपदाथरूपेणापो्यथः । एतदु भवति 
अनया Waa सखवाच्यदेवतायाः  सकलप्रपच्चसविटल्वं॑स्पुरत्तामातप्रहत्ति- 

रूपत्वं समस्तभेदन्नानापोहनक्तम शक्तित्वं विश्वात्ल॑ चोच्यत इति। व्याहृतोनां 

गायत्रा; पादवबयस्य कारणभरूतानां तिणं । एतदुक्तं भवति ताभिः खवाच्य- 

देवतायाः सन्मात्रत्वं सकलप्रपञ्चकारणत्वं तत्कारणभेदश्रोचत इति । महा- 

वाक्यपरमात्माजपाव्नां महावाक्यस्य परमात्मन्तस्याजपामन्तस्य च । एतदुक्तं 

भवति महावाक्येन खवाच्यदेवतायाः सद्र. WMATA STAT 

THUR परमात्ममन्ते ण॒ सखवाच्यदेवतायाः सकलप्रपञ्च- 



Ren पटले विद््रानामेकाव्ताकथनम् | gee 

विन्दुभ्यां at तधा मायामुभयोरेक्यविग्रहम् | 
हसरूपां प्राणशततिं तदेलोम्यससुद्धवम् ॥ ४७ ॥ 
quay विजानाति योऽसी नित्याविदौरितः। 
इतरे भक्तिमन्तश्च त् कालात्तजज्ञानमाप्रुयुः ॥ ४८ ॥ 

अभक्तिभजनं लक्षे निलयानां क्रेश्दायकम् | 

भक्तिभेदे च कथय ययाप्रोत्यखिलं धर् वम् ॥ ४९ ॥ 

देवतामन्वयन्वाणं ध्यानादौनामशेषतः | 

यदन्वयात् Wasa aaNet थमो TAT ॥ ५० ॥ 

कारणभूतेन चिद्र.पैण परमात्मना तत्तत्कायमूतप्रपच्चासिकायाः AaB 

शक्तेरणथगभूतरूपपर भाखर रुपमजपामन्ं T  सखवाच्देवतायाः प्रोक्षरूप- 

खेच्छाशक्तुलासरूपप्रपञ्चातना WRT भासनं परमार्थरूपं dea इति । 

प्रणवस्य अनन्तर श्लोकवच्यमाण्पस्य । तद्र, पयोगात् पररूपतादातमाथ॑सम्बन्धात् 

aaa ललिताविद्यया इति शेषः । एतदुक्तं भवति वैष्णवज्नैववेदिकेषु 

aay मूलभूतानामेतेषाभेकादशानः मन्ताणं सकलकारणभूतस्य fama 

स्वरूपस्य खेच्छागक्रलासविजुन्ितेन प्रपदन areata तादास्रप्रतिपादनात् 

ललितायाश्च तद्र्थप्रतिपादकं भवतीव्य्थः | तदैलोम्यसमुद्धवं प्रणवं तदात- 
कयोर्विन्ुविसज' नीयमुक्लयोर कारसकारयोरवेलोम्यक्लतसन्धिसमुद्धवं प्रणवं | 
एतदुक्तं भवति शिवशक्तिसामर स्यविग्रहपरमार्थायाः खोमहात्िपुरसुन्दरो- 

निल्याया; परमां खरूपकामकलायां शिवरूपस्य विन्दोः शक्तिरूपस्य विसज- 
नोयस्य चानुजलोम्ययोगे परमार्थजपाल्मिकां प्राणशक्तिं तदलोभ्ययो गात् प्रणवञ्च- 
विजानानस्तक्छतो नित्याविद्खवतोति। इतरे एतत्सामरस्यविन्नानरहिताः | 
भक्तिमन्तः नित्यासु। कालात् क्रमेण । तजन्नानं सामरस्यन्नानम्। Taga 

भवति एतत्ामरस्य रूपन्नानमन्तरेणापि तासां नित्यानां केवलं gecat भक्तया 

भजनेन RAT तद्धक्तिभजनं तत्सामरस्यरूपपरमार्थन्नानं ददातीति ॥ ४८ ॥ 
अभक्तोत्यादिमिर्ुःखिनः fae: पञ्चभिः शोकः भकिपरणंसां भक्तिखरूप 

मभक्तिभजनप्रत्यवायञ्चोपदिशति । aa अरभक्तिभजनं नित्यानामित्यत्रान्वयः 



yee मनोरमाख्यटोकासदिते तन्वराओ | 

तां भक्तिं तव बच्यामि रहस्यामद तादु ताम् | 

सम्यक फलमया' सिद्िमलभ्योमल्पपुण्यतः ॥ ५१ ॥ 

उक्तलक्षणसम्त्रे गुरौ ततप्रोक्तयोस्तथा | 
विदानुष्ठानयोः wet धियः संशयनाशतः ॥ ५२ ॥ 
तारकल्वाप्रमत्तत्वे भक्तिरुतता खिला्थेदा | 
यया विदोना नियतमिहामुव च दुःखिनः ॥ ५३ ॥ 
सव्वं क्रेशापरदम्भोधिपोतरूपां महाय॒तिम् । 
भाधिन्याधिमहादावप्राहषञ्चाखतेश्वरौम् ॥ ५४ ॥ 
गणु वच्छे समस्तानां प्राणिनां जौवविग्रहाम् । 
षड्विधां जपहोमार्वातप॑गध्यानयन्वकैः ॥ ५५ ॥ 
MAASAI त्वन्या TY समायया | 
ज्याकं दाहवनखैः ATITTAT सासतेश्वरौ ॥ ५६ ॥ 

aiden साधकस्येति शेषः । यया भक्तया । अखिलमिष्टफलं यदन्वयात् 
भक्तियोगेन । यदियोग भक्तिराडि्ये । खरम: sere: । पूरवोक्तदेवतामन्त्रादोनां 
समक् फलमयीं सिधि सन्यैफलसिदिकारणत्वात्। उक्तलक्तणसम्पन्ने प्रथम 

पटलोक्तसुन्दरः सुमुख इत्यादि लक्तणसम्पूणं। ततुप्रोक्तयोः सद्गुरुप्रोक्तयोः 

धियः संशयनाशत इत्येतत् काकाच्तिवत् पूव्वीपरयोरन्वेति। अखिलार्थ॑दा 
सखरूपसिदिदा। यया feta जना इति शेषः ॥ ५२॥ 

सव्धङ्गेशत्यादिना यन्त्र्वरित्यन्तेन शओओकदयेनाखतेश्वरोविद्यास्तवनपुरःसरं 
परस्तौति। तत्र॒ सव्वक्तेणापदस्भोधिपोतरूपां सब्यैक्तेणपदां भौतिकदिष्यादोनां 
पोडानां समुद्ररूपाणं पोतरूपां तारिकामित्यथैः। महाद्युतिं निरतिशय 

वेभवाम् अमृतेश्वर विद्यामिति शेषः । जोवानां प्राणिनां प्राणविग्रहां अखत- 
मयल्वात्। जपदोमाच्चीतपैणध्यानयन्तरक; सहेति शेषः ॥ ५५ ॥ 

दावैत्यादिना प्तोकेनाखतेश्वरोविद्यासुषदि ति \ aa दावाम्बुकमैवेदाया 
उकारवकारविन्दुभिरादया विदेयल्यथेः। अन्या दितोयाः विद्येति ate: | 



xen पटले ] श्रमृतेश्वरोभेदकथ नम् | ५०१ 

वासनोक्तप्रकारेण og विधा सा समोरिता | 
अङ्गानि तासामादयाया दोघंखखरनियोजनात् ॥ ५७ ॥ 
HA कराङ्गयोः WITHA षोड शसरेः | 
संयोज्याख्तसंख्यानान्नासेदन्यत्त् तट्गतम् ॥ ५८ ॥ 

हृदंसमायया सकारहक(रहत्रे खाभिददितोया विदयेव्यथेः। ज्याकं दाहवन- 
सेः Ural जक्रारहकाररेफग्रोारविन्दुभिम्तुनोया fees ण 
तेषां वोजानां तयःणनेकेकस्य विद्यातं feat) साखतेषखरो पृ्चैप्रलुतागतेष्वरो 

विद्या इलसुक्तोत्ये; ॥ ५६ ॥ 

वासनेव्यादिभिः च्ोएकरूमष इत्यन्तेः षड़ भिः श्चोकरस्याः ve विधरूपमदां- 

स्तदङ्गानि att agama: शरोरेषु तन्नााखविधानक्रभञ्चोपदिशति । aa 

वासनोक्घप्रकारेणए वासनापटलवच्छ माणसव्यैविव्यारूपमेदाक्तप्रकारेण षड _- 

विधा सा सामतेश्वरौ विद्या षड़.रूपमेदा भवन्तोत्यधेः। तद्र.पाणि 
यथा तत्र॒ प्रथमं रूपं प्रोदारक्रमं दितोयं «oq प्रयमलतोयदहितोय 

-कूटयोजनक्रमेण भवति । ठतोयरूपन्तु दितोयलतोयप्रथमकूटयोजनक्रमेण 

भवति। चतुर्थरूपन्तु दितोयप्रथमटतोयकूुटयोजनक्रमेण भवति। पञ्चम 
रूपन्तु ठतोयप्रथमदहितोयकूटथाजनक्रमेण मवति । sesso टठतोधददितोय 

-प्रथमक्ूटयोजनक्रमेणए भवति । प्रथमरूपस्य प्रतिदलोमरूपं भवतोति । 

तासां sei विद्यानां maa: तत्तदुभेदेषु प्रथम प्रयमङ्ुटरूपायाः दोघं खर - 

योजनं प्राग्बत् ata: प्राग्बत्। एतदुक्तं भवति अख्तेष्वरोविद्यारूप- 
मदेषु षटसु प्रथमदितीयरूपयोदयोः प्रथसकूटस्ेवाद्यल्।त् तस्मिन् दोघ खर- 

योजनात् टां दीं इव्यादिभिर्जातियुक्तं रूपेस्तद्रपभेददयभजजे aoe 
न्यासादिकं gard a ठतोवचतुययोदिंतोयकूटस्येवाद्यत्वात् तस्मिन् 
दोघ खरयोजनात् wi ul इव्यादिभिरजीतियुकतौ रूपैम्तदूपमेदद्यभजने 
षड्ङ्गन्यासादिकं Fa) तेषु पञ्चमषष्ठयोस्ततोयकृूरस्यैवायत्वात् तस्मिन् 

दोघं सखरयोजनात् जफां sat इत्यादिभिजीतियुक्े रुपैस्तदूपभेददयभजने 

षड्ङ्गन्यासादिकं ginfefa aad कूटतरयं षोड़षसरैः योज्य ? तिकूटमिति 

Rei अखतसंस्थानात् अनन्तरवच्यमाणक्रमादद्धनकलाखितसानसारभ्ये 



yor मनोरमाख्यटोकासदहिते aATT 1 

अङ्गषरपृष्ठतत्सखि लिङ्गनाभिषु हत्स्तने | 

गलनासाचिक्ीम शङ्कनूङ्खसु वे क्रमात् ॥ ५९ ॥ 
दत्षवामसमारम्भात् पु स्ियोरप्ययं क्रमः | 

शक्ते पर्णान्तमितरे सूज्खदिप्रतिलोमतः ॥ ६० ॥ 

WTA व्यल्यासादर्णान्तेऽङ्गष्टगा क्रमात् | 

feat खतगस्यानसमारम्धावसानकम् ॥ ६१ ॥ 

त्यर्थः । अन्त् विसजं नोयस्वरसंयुक्रसखरूप' तद्गतं न्यासस्थानारम्भभूता- 
खतस्थाने न्यसेदित्यथैः। एतदुक्तं भवति अद्धतेखवरोविद्यायाः प्रधमदितोय- 
छतोयक्टानां प्रतिक्ूटं पोड़शस्वरयोजनादेकेकस्य कूटस्य पोडशरूपाणि 

भवन्ति | तानि षोड़शरूपाणि वच्छप्राणक्रमासृतस्थानमारभ्य वच्यमाणाड्तकला 

गत्या पञ्चदशरूपाणि विन्यस्य met रूप पुनरप्यखतसखाने न्यरेदिति। w 
we | aqufan: गुलफजानुसन्योः शङ्क भालपाश्वाखिनि | दच्तवामसमारग्मात् 

पु स्वियोरष्ययं क्रमः। शुक्ते पूर्णान्तं । एतदुक्तं भवति शुक्तपक्षे पूरवदहिण 
पादाङ््टमारभ्य मूर्डान्तं तत्तत्पाश्वेखेषु पञ्चदशसु प्रोक्तेषु स्थानेषु ॒ततप्रथमादि 

quia पञ्चदशसु तिथिषु प्रतितिथि यथाक्रममारोहक्रमादग्तकलायाः खिति 

भवतोति। स्ियासु वामपादाङ्कष्टमारम्य asia ततपाव्धेषु प्रोक्तेषु Iz 
दशसु स्थानेषु ॒ततप्रथमादियपूर्णन्तं पञ्चदशसु तिथिषु प्रतितिथि यथाक्रम 

मारोहक्रमादसतकनलायाः स्ितिर्भवतोति। एवं पु स्ियोः शएक्तपक्ते TATA 

पाश्वक्रमव्यत्यासेऽपि स्थानक्रमव्यत्यासो न भवतोति । इतरे awd मूदवीदि 

aged प्रतिलोमतः बअ्रवरोहणक्रमेणेत्यथेः । were व्यत्यासात् घु - 
स्ियोरिति शेषः! aE अ्रखतकनलेति शेषः । wage भवति कष्णपन्त 

Ua वामपाशवमूर्बादिवामाङ््ान्तं प्रोक्तेषु पड दशसु wag पूर्ण॑न्तप्रतिपद- 
मारम्य दर्णान्तं पञ्चदशसु तिथिषु प्रतितिथि यथाक्रममवसोहक्रमेणाखतकला- 

खितिभवतोति! fearg दक्तिण्पाण्वेमू दीदि दक्तिणङ्न्ान्तं प्रोक्तेषु पञ्चदशसु 
स्थानेषु पूर्ण॑न्तप्रतिपदमारभ्य ental पञ्चदशसु तिथिषु प्रतितिथि यथाक्रम- 

मवरोहक्रमेणागतकलायाः स्थितिर्भवतोति। नित्यश इत्यादिना कलूमष इत्यन्त 

नाराद केन शरोकेनेतदुक्त' भवति । अ्रख्तग्वरोविद्यामेदेषु षटसु खभजनोयस्य- 



rem वटक] च्रमुतेभ्वरोष्यानकथनम् | ५०२ 

न्यसैत्ताः षड़ विधाः प्रोक्तक्रमान्ते न तु नित्यशः | 
न्यासेनाख्तरूपौ स्यात् साधकः ल्ौणकलमघः ॥ ६२ ॥ 

ध्यानं तासां प्रवच्यामि ख॒ Grama ठे । 
यासां स्यरणसावेर क्र शः नश्यन्यगेषतः ॥ ६३ ॥ 

शुद्धस्फटिकसङ्ाशां मीलिवडं न्दुनि्गतेः | 

WIA ES देहास्तास्त्वमलाभरगान्विताः ॥ €४ ॥ 
कुमुदं ुण्डरौकञ्च रकषन्दुभरूतं करैः | 
दधानाः स्मेरवदना सुक्ताभरणभूषिताः ॥ ६५॥ 

कैकस्य भेदस्मैव कूटत्रयवतः प्रतिकूटञ्च पोडश्खरयोजनात् जातानि षोड़श 
werent एवं सम्भूयाष्ट चतवारि शद्र.पाणि प्रोक्तक्रमेणाखतकलास्यितिखान 
मारम्थ पञ्चदशसु स्थानेषु पञ्दश रूपाणि पुनरप्यारभ्भस्थाने षोडशरूपमेवं 

षोडशषोड़श्विभागेन  fanfem न्यसेत्। तेन॒ साधकः प्रोक्रूपो 

भवतोति ॥ ६२ ॥ 

ध्यानमिव्यादिभिः परिवारिता इत्यन्तेशचतुभिः श्लोकेरखतेभ्वरोध्यानं तत्- 
पूजां तदावरणश्क्तिनिवहञ्चोपदिशति । तत तासां अखतेश्वरोमूर्तिविद्यामेद- 
waa | यासां मूरत्तौनां । केशाः तापत्रयरूपाः | शदस्फटिकसङ्गाशं मूर्तिमिति 

शेषः । दधाना इत्युपरितनश्नोकोत्तराद्धस्य प्रथमपादेनान्वयः। मूर्तेरेक- 
वचनत्वं तासां षां एेक्यपरमाथंलात् । अन्विता इति वहुवचनं मेदरूपाङ्गो- 

कारेण । अतरायुधानि ऊङदिदक्िणवामटकिणवामक्रमेण | स्मेरवदनाः प्रात् 

मूत्तिविशेषणं प्राग्बहधाना इत्यत्रान्वयः । सुराभरणभूषिताः मौक्तिक 
मयेराभरणेरलङ्कुताः | टलमध्यगा; ताभिः षष्टिशतार्णाकशक्तिभिः पूर्वोकाखता- 
्षरषषटुत्तरशतिकाभिः afafaftea: एतदुक्तं भवति अभोष्टमानश्चरमेण 
ad fans वदहिरेकाङ्लम्रानेन att लत्वा तदहि; पञ्चाङ्लमानेन act विधाय 
aefe: पुनरप्येकाङ्लमानेन ad विधाय एवमन्तवेहिविंभागेन प्रोक्तचतुष्टयेन 
ae विंतित्तानि विधाय तास पन्चाङ्लान्तरालासु दशसु वोयिषु एकस्या- 

भेकस्यां dat षोडश den टलानि क्त्वा aa मव्वैमध्यकणिकायां प्रधान- 



१५०४ मनोरमाखयटौकासदहिते तन्त्रराज 

षोड़शच्छदयुक्तानां पद्यानां दलमध्यगाः | 

ताभिः ष्टिशतार्णात्म शक्तिभिः परिवारिताः ॥ ee ti 

तत्तदिदाक्ञरोपेत' तदग रूप्रिणौपदम् | 

शक्ती तिद्रं NAAT च संयुतम् ॥ &७ ॥ 

चतुरदँशाक्षरौ विद्या aad ताभिर्येत् | 
arena प्रवेशगल्येव प्रादक्तिण्यात् सुगस्िभिः ॥ ६८ ॥ 

सितैः प्रसूनैः श्रोखर्डकप् रद्रबलोलितं; । 
पूजयेददिरासान्तु विदध्याहलियुग्मकम् ॥ ee ॥ 
निवेद पायस दुन्धकदलौफलशववराः | 

होमञ्च dewey जलैः कपू रवासितेः ॥ ७० ॥ 

देवतामण्तेष्वरौं वहिदंलेषु भगमालिनोपटलोक्तषध्य् त्तरशण्ताखतात्तरानमिकाभिः 
शक्तिभिः परिवारितां परूजयेत्। एतदन्यासां पञ्चानामपि साधारणम् ॥ ६६ ॥ 

तत्तदिेत्यादिभिर्वासितेरित्यन्तेश्चतुर्भिः श्चोकौरावरणशक्तोनां पृजाविद्याः 
टेव्याः पूजाद्रव्याणि वकहोमत्प॑नि चोपदिशति । aa तत्तिद्याक्तरो- 
पेतं पूर्वीक्तसंख्यानां प्रत्येकमाद्याच्तरत्वेन योजनोयमित्य्थः । तदसौ प्रोक्तसंच्येष्व- 
wag waa demas दितोयपटल इतिशेषः । aqearad प्रति- 
विद्यमिति शेषः। wad एवं metas) ताभिविवयाभिः | प्रादक्षिण्यात् 
अग्रादारभ्येति शेषः । एतदुक्तं भवति अखतेश्वरोविद्यारूपभेदषटर्कभजनोयस्य 
रूपस्य प्रथमकूटं पून्वैसुच्ाथानन्तर ममृतात्तरेषु॒विन्दुयुक्ताशोतिषु चैवं सम्भूय 
षष्त्तरशतेषु प्रोकषक्रभेगैकं कमक्तरसुखवाश्थानन्तरं रूपिणोशकतिपादुकां पूजयामोति 
दादश्तरण्ु्चाय्यं एवं सम्भूय प्रतिविदं चतुदश्तराव्मिकाभि faerie 
वाह्याभ्यन्तरप्रवेशगल्याय्रादि प्रादरिष्येनाचंयेदिति। सुगन्धिभिः प्रसूर्नैरित्य- 

तान्वय: । ओखण्डं चन्दनं । वहिनित्यपूजामशर्डलतः। आसां os विधानाम- 

मृतेश्वरो णं | तुना आासामपि ललितात्मकल्सुच्यते। वलियुग्मकं aaa 

यथाक्रम षोडशान्तरमन्ते ण कुरुकुल्ञासमाक्य्यप च | तैः पायसादिभिश्चतुर्भिः ine oll 



र्ग पटले पद्मयन्विधानकथनम् | yew 

quad जपिदिदयां पयोभच्यः समाहितः | 

एवं जपादिसंसिडइविदयो मन्तो यदा जलम् ॥ ७१ ॥ 

समुद्रजं स्पृशन् हस्ततलेन प्रजपेच्च ताः | 

एकैकशः शतादेवं तत्तोयं दुन्धसच्चिभम् ॥ ७२ ॥ 
तेष्व व तत्तदिया॑समेतान् ष्टिसंवुतान् | 
शतार्णानालिखेन्प्र्ये तदा मध्यतो लिखेत् ॥ ७३ ॥ 

दश्लक्लमित्यादिना सत्रिभमित्यन्तेन stata वियासाधनविधानं सिद- 

faa लक्तणड्ोपदिशति। aa दशलक्त' प्रतिविद्यमिति शेषः । अत 

तर्पण्होमौ प्रतिविद्यं तदशशविति सम्प्रदायः ९वसुक्तप्रकारेण 
जपादोत्यतादिशब्दस्तपैण्ो मपूजादिविषयः। समुद्रजं जलमिति पूव्धन्नोकोक्ल- 

पटेनान्वयः। ताः षड्विधा विद्याः । एकौकशः शतात् षडविद्यासु तासु 

afasi खसिद्वाभेकौकां विद्यां शतवारं जपेदिल्यथंः। रएवसुक्तप्रकारजापैन 
ama’ समुद्रजलं दुग्धसन्रिभम् रसादिभिः ॥ ७२ ॥ 

तेष्ित्यादिना अनन्तका इत्यन्तेन Rasta पद्मयन्तविधानं तस्यानन्त- 

संस्यातकल्वञ्चोपदिश्ति । ततर तेषु नित्यसपब्थामण्डलत्वेन प्रोक्तेष्वन्तवं हिरवि- 

भागखितेषु प्रत्येकं पोडश्टलरूपैषु दशसु पञ्च षु । तत्तदिद्याणंसमेतान् षडविधा- 

मतेश्वरोविद्यासु खाभिमतविद्यायामेकं कक्ूटसमेतान् । षष्टिसयुतान् शतार्णान् 

ूर्वोक्तामुतार्णनित्यथः । म्ये fia इति शेषः । तदाद्यं मध्यतो लित् 
साध्याक्तरसमोपेतं खमध्यतः साध्याक्तरसमोपेतं तन्तद्ाद्यलिखितेष्वादयय सरूपं 

लिखेदित्यथेः। तेषां उक्तसंख्यानामकच्तरस्ररूपाणां । aaa टालेखनात् 
वासनापटलवच्यमाणभेदक्रमालेखनात् | अनन्तक: अनन्तानोत्यधं; यन्ताणोति 
शेषः । अयमत्र यन्वरचनाक्रमः । प्रागुक्घक्रमाटन्तवदहिर्विभागस्यि्तानि प्रत्येकं 

षोडश्दलानि पद्यानि aa तेषु षष्टुत्तरशतसं.< षु दलेषु ॒वाद्यात् प्रवेशगत्या 

अग्रादग्रादिगप्रादरि्येनामुतेष्वरोविव्यासु षड्विधाखावयविद्याप्रथमकूट सदिः 
तानमुतार्णन् षषटुयत्तरशतसंख्याकान् विलिख्य तच््ष्यकणिकायाच्च तेषां वाद्य 

दललिखितात्तररूपेष्वादयदललिखिताक्तरखरूपं विद्याच्तरप्रथमक्ूटमध्यमध्यग- 

साध्याक्षरोपेत' लिखेत् । एतत् प्रथमं यन्त' । अस्मिन्नेव यन्तर aay दशसु 



५०६ मनोरमाख्यटोका सहिते तन्वराजे | 

साध्याक्रसमोपेतं यन्तं स्यादिष्टसिडिक्रत् | 

तेषामग्बोन्द सम्भे दालेखनात् स्युरनन्तकाः ॥ ७४ ॥ 

प्राकप्रल्ग् दक्िगोदङ्घ क्रत्वा विंशतिसूवकम् | 

कोष्टान्युत्पाय सुसमान्येकषष्टया शतवयम् ॥ ७५ ॥ 
तत्कोणतो AMT चत्वारिंशत् सपञ्चकम् | 
शेषं aay भवेत् कोषं रकाशो तिशतेन वै ॥ ७६ ॥ 
तच fea यथा ys चतुर्भिः स्याचतिकोणकम् | 

तेषु तास्ता लिखेद्विद्यां षट्साध्याष्यासमायुताम् ॥ ७७ ॥ 

wag प्रतिपद्मममुताच्षरेषु दशसु वास्ननापटलवच्छमाणभेदक्रमात् । षोड़शसर- 

योजनमेदेन जाता Tate चतुदशात्षरवाक्यं नोच्यते aaah धीद- 

सारराट् धनराट् २०९२२३८८ ८८८००० इत्येतेषु एकमेकं यन्व' वासनापटल- 

वच्छमाणमेदक्रमादेतदशपद्यान्तवं हिर्विंभागस्यि तद शाम् तव्यच्ननार्णमेदेन ज्ञानदो 

इरन्मग २६२८८०० इति सप्ता्तरवाक्यजनितसंखंप भवति । सम्भर 

एकक्टजनितयन्रं खया विंशत्यक्तरवाक्ये नोच्यते अन्नन्ञानभावः staat: 
धन्यथिहरो धमस ७५९०२१०८ ४५५७४४०००० इत्येवमन्यकूटद्वयस्यापि प्रति- 

-कूटमेतत्संखयानि यन्ताणि भवन्तोति। तस्सादेकौककूटोद्धवानां यन््ाणमेव 
परादंसंखप्राधिकत्वादनन्तत्वं । अन्यासामेतत्कूटयन््योर् पय्थजनितानां पञ्चानां 
विद्यानां कूटान्तराभावादेतान्धेव यन्ाणि भवन्ति) तेन चासां परमाथतो 

न भेदो विद्यत इति ॥ ७8 ॥ 

प्राकूप्रत्यगिव्यादिभिः सम्पद इत्यन्तैरष्टभिः शोकैः कौोष्ठवच्यन्तषट् कं तहि 

नियोगां्चोपदि्ति । तच सुसमानि uaa’ परस्परं समचतुरखाणि। तत्- 

कोणतः तस्य MATA यन्तस्य qaey कोणदित्त । चत्वारि शत् wan 
पञ्चचत्वारिंशत् कोष्टानोति शेषः, चतुर्भिः प्रतिदिशमिति शेषः । तेषु चतुष् 
कोशेषु । तास्ताः alae) साध्याख्यासमायुताम् साधकसाध्यकश्चाखायुता- 

मित्यथेः । mena wards कोष्टपञ्चकमध्यमकोष्टारन्भा- 
दित्यथेः | कोणएमध्यख पञ्चकीत्युक्या कोष्ा्टकरूपे enact चतुदिंग्गत- 



२६ पटले | यन्त विलेखनकथनम् | Yoo 

प्राग्वत् प्राडमध्यमारश्यात् प्रादक्चिख्यप्रवेशतः | 

विलिखेदख्ताणासतु क्रमात् षष्टिशत' प्रिये ॥ ७८ ॥ 

शेषेषु कोणमध्यस्थपञ्चक्षेऽभिहितक्रमात् | 

वाद्यादिमध्यमान्तन्तु लिखेदन्यास्तु पञ्च वै ॥ ७< || 
साध्याक्षरवुतान्येव we भिः षड. वच्चकारि तु । 
aaa तेषां aaa गदादिपरिर क्षणम् ॥ ८ ॥ 
उत्पातशान्तिमन्यानि मङ्गलानि च कारयेत् | 

यस्मिन् देशे त्विदं यन्बषकं ट्क्षै त्वेवं सुपूजितम् ॥ ८१ | 

कोणे लिखेत् । वाद्यादिवङ्किकोणस्थकोष्टादि अन्यासु पच्चतिकोणलिखितस- 

सिदविव्याव्यतिरिक्ताः। साध्याक्षरयुतानि तत्तदि व्ाकूटाक्तराणि षडभिर्विंद्याभिः। 

तेषां यन्तां गदादिपरिरच्णं फलमिति शेषः। अन्यानि मङ्गलानि arg: 
Agana) तत्र देशे! मारो यावन्मण्डलभेकव्याधिना नाशकरो 
शक्तिः। अयमत्र यन्तुविलेखनक्रमः प्राकप्रत्यग्दक्िणोदक्समान्तरालानि 

विंशतिसूनाख्यास्फाल्य तेनेकषश्चधिकत्रिशतको्ान्युत्पादय तेषु चतुषु कोणेषु 
प्रतिकोणं पञ्चचत्वारिंशतपड चत्वारि एत् कोष्टानि सम्भ याशोत्यधिकश्तकोष्टानि 
प्रागवदजाकारं wife श्ष्टिषयेकाशोत्यधिकश्तकोेषु waeg fea, 

प्रतिदिशं प्राग्वत् aeaged aaa षोडश कोष्टानि माजेयित्वा aa aa 
प्रागवत्तिकोणानि क्त्वा तेषु तिको णेष्वमूतेश्वरोविव्यासु षटसु प्रथमं खाभि- 

aafaat साध्यादिसंयुक्तकूटतवमर्भामालिख्य शकोषटपञ्चषथ्चाधिकशतेः 

Wa सवप्राचोनपंङ्क्तिखकोष्टपञ् कमध्यकोष्मारम्य प्रादकधिख्यप्रबेशगत्या 

प्राग्वदमुताणंषच्यधिकशतक षट्पञ्चाश्द धिकशतात्तराणि यावत् षष्टावरणान्तं 

विलिख शिष्टाक्तरचतुष्टयं सप्तमावरणकरोष्टाष्टके प्रागादि चतुटिंगृगत RISA 

टये कोणकोष्ट चतुष्ट धवजं विलिख वजिततत्कोणगतकोछ चतुष्टये सध्यकोषट 
च wala पञ्चकोषेषु वद्किकोष्ठादारभ्य मध्यकोष्ठान्तं प्रादचिख्येन दिगन्तति- 
कोणलिखितामुतेश्वरोविदाशि्टविदापञ्चकं प्राग्वत् wang’ समालिखेत् । एतत् 

प्रथमं यन्तुम् ! wi अमतेश्वरोद्धितोयादिविदपरापञ्च के खाभिमतां विदां प्रत्येकं 



you मनोरमाख्यरीकासहिते aaa | 

तच चौरग्रहव्याधिमारीदुर्भिं्तशववः। 
सदा न सम्भवन्ताः भवन्ताव च सम्पदः | ८२ ॥ 

प्राक्प्रतल्यग् दत्जिणोदङ्ष क्त्वा दादशसूवकम् | 

सेकविंशच्छत' कोष्ठान्यभितो मार्जयेत् क्रमात् ॥ ८३ ॥ 
दशपञ्चसमोपेत' शिष्टे वज्रं कघष्टिक्े । 
मध्ये तदहिनजां विदां आलिख्याष्यासमन्विताम् ॥ ८४ ॥ 
तदिच्धैकेकतः क्त्वा विकोशणानि यथाविधि । 
प्राग्बदग्रविकोणात्त विलिखेदु दयाक्चरात् ॥ ८५ ॥ 

वहिस्िकोणेषु प्राग्वदिलिखम तदनन्तरादि तदन्यपञ्चकस्य तदन्यपञ्चकस्य 
प्राङ् मध्यकोष्टपञ्चकविलेखनात् पद्धयन्ताणि सम्य gaia सह षड 

aia निष्पाद्य तेः arate विनियोगान् कुत्वा Marfa फलान्यवाप्रया- 

दिति॥८२॥ 

प्राकूप्रत्यगिव्यादिभिः संयुत ईत्यन्तेरष्टमिः ्लोकेरेकषष्टिकोालमकवच् 
aqfaale aa मिथ॒नपूजन' तत्सामान्ये फलं द्रव्यविशेषपूजनात् फल 
-विशेषावािं कालविशेष पूजनात् फलविशेषं चोपदिशति । aa अभितः प्राग् 
वत् कोणचतुष्टये प्रतिकोणमित्यथंः। दश्पच्चसमोपैतं॑क्रियाविरेषणभेतत् | 
पञ्चदश्कोष्टाणि माजंयेदित्यधेः । वत्वैकषषटिक्षे वजरूपयन्तुकोहेकषष्टिकै 
इत्यध; । मध्ये सन्मैमध्यकोष्े । तदिनजां विदां पञ्चदश्पटले प्रोक्तासु काल- 

नित्याविद्यासु तत्तदिननित्यातेन प्राप्तां विदाम् । आखरासमन्वितां प्राग्वत् 

साधकादित्यग्भम् | एकेकतः कोष्ठत इत्यथः । प्रतिदिशमिति शेष; । यथाविधि 
समतिरेखमित्यथः। प्रागवत् ल्ल खोदरे। अरग्रतिकोणात् पथिमादग्रतः 
दिकोणमारभ्येत्यथं । उदयान्तरात् प्रञ्चति शपटलोक्तक्रमात्तत्तदिनेष्वर्कोदय- 

घटिकाप्रापतात्तरमारम्ये व्यधेः । क्रमतः {द वसपञ्चकषडादत्ति क्रमतः । मिथुनानि 

नित्यानिव्यापटलोक्तानि। अत्र यन्तु । घटिकोक्रमयोगेन तत्तदृघटिकासु प्रति- 

घटिक तत्तद्घटिकाप्राप्षमिथुनक्रमादिल्यधेः | तथा नित्यानिव्यापटलोक्ता- 

fefafiad: | अन्यजासु भूतप्रेतग्रहादुप्र्ाखिव्यर्थः । सप्तमो वहवचनान्यन्यानि 



२६श Ze | पजाक्रमकथनम् | yok 

yaaa क्रमतो मिथुनान्य व पूजयेत् | 

घटिकाक्रमयोगेन गन्पुष्पादिभिस्तथा ॥ ce ॥ 

amfay रणोत्यासु गदोल्याखन्यजञासु च | 
शीघ्र शमं प्रयान्ताव क्रेशास्तव प्रपूजनात् ॥ ८७ ॥ 

सम्पदे चाच्च॑येदेवमसुगेगन्धपुष्यकेः | 

सिते्व्वा सोरभोपितेमंण्डलाच्छियमाप्रुयात् ॥ ८८ ॥ 
पूर्णाखेवं समाराध्य मिथुनानि यथाविधि । 
समस्तवाज्छितं वर्षादवाप्रोल्येव निश्चितम् ॥ ce ॥ 
एवं विजन्प्खवर्चातो जौवेदषंश त' सुखौ | 
नोरोगो निग ताधिश्च निदत्तिनोतिसंयुतः ॥ ९० ॥ 
Ate चाभिचारेष पूजयेन्पिधनानि वे । 
मध्ये साध्यसमोपेते व्चयन्वे दिवानिशम् ॥ ९१ ॥ 

पदानि बोणि तोव्रार्तिषुं॑पदविशेषणानि । तत्र यन्तु । मण्डलात् प्रागृवदिनेः | 

quig विविधासु विजन्मसु प्राग्वत् । एतदुक्तं भवति प्राकूप्र्ग्दक्तिणो- 

दक् च समान्तरालानि दाटशस्त्राखस्फाल्य एकविंशत्यधि कशलको ानि निष्याद्य 
तेषु चतुषु कोरेषु wage पञ्चदश पञ्चदश कोष्ठानि aya षष्टिक्ोढानि 
प्राग्वदव्वाकारं माजंयित्वा श्ष्टेष्वेकषष्टिकोषटेषु चतुषु fea प्रतिदिशमेक- 

aa कोष्ठं माजेयिल्वा aa aa समतरिरेखानि तिज्नोणानि विधाय aa 

पञ्चिमदिग्गतविक्ोणमारभ्य तिक्रोरुखदहितव्ाद्यावरणएविंशतिको टेषु हितोया- 

वरणषोड़शकोष्ठेषु टतोधावर्णदादशङोटेषु चतुर्थावरणाटकोषटेषु पञ्चमावरण- 

चतुष्कोष्ठेषु एवं wag षरटिकोषेषु घटिकाक्रमात्तत्तदिनो दयप्रासवटिकाक्तरात् 

प्रहत्तषटिधटिकाचतैराणि ga खोदरे प्रादल्ति्यप्रवैशगत्या fafaat ada 

कोठे क्ले खोदरे तत्तदिननित्याविदयां साधघकादिनामचयगर्माम।लिखा तत्त 

दिनादिप्रतिविक' तत्तद्वटिकञाप्रा्मिथुनानि निव्यानियपरलोज्ञमन्तादिभिः 
परोक्तकालेषु प्रोक्तकालावधिपूजनात् प्रोक्तफलसिडिरिति ॥ ९० ॥ 

RR 



५१० मनोरमाख्यटोकासदहिते तन््राजे | 

मान्विकैर्यामतो वारकल्पितेः खणड खपः । 

निल्याभक्तेः समीचीनः fara: संप्राप्तदक्चिणेः ॥ ez ॥ 

सुदक्चिशेरटिनैः कश्चित् प्रयोक्तारं निहन्ति सः । 
तधा विलोहाश्मतले क्रत्वा वच सुविस्तृतम् ॥ < २ ॥ 

सवतो विलिखेच्छकौस्ततपुटे तानि संलिखेत् । 
मध्ये साध्यं समालिख्य तत् wagaatfes wee 
तवानिश सम्पदः स्युरौश्चिताश्च निराकुलाः | 
निःसपला निरूपमा नोतियुक्ता निरन्तराः ॥ ९५ ॥ 

पूर्णाभिषेक याश्चक्र पूज्याः प्रोक्तास्तु शक्तयः । 
तासां विद्यां श॒ प्रान्ने याभिः स्थात् सिदविग्रहः veel 

्ररेष्वित्यादिभिरनिरन्तरा इत्यन्तः पञ्चभिः श्लोकैः वेनैवाभिचारप्रतोकार- 
विधान तत्स्धापनेन ग्टहरक्तादिविधानञ्चोपदिशति । aa पूजयेत् प्रागुक्त 
नेविदप्रमन्क्रमादिभिरिति शेषः। वच्यन्ं genta यामतो वारकल्वितैः 
अहोरात्रस्य WHER एकंकथामरूपेककवारेवंैरटमिरित्य्यः। Tete: 

नित्यातन्तपरोकतप्रयोगनिपुणैः | दिनैः कंञचित् का््यंगौरवलाघवापच्चया एकदयादि- 
मण्डलादिभिः। प्रयोक्तारं अ्भिचारकर््तारं । सः अभिचारः asi मिथुनवच्रयन्तं | 
स्वेतः तस्य यन्तुस्येकषष्टिपदेषु | शक्तिं हले खां । तते EA खारेफांगे । तानि 
घटिकाक्षराणि । मध्ये घयिकाच्रमध्यं । तद्यन्तु प्राग्वत् प्राणप्रतिष्ठा 
पूजादिसहितं खनेत् माटकापटले प्रोकक्रमतः । aa west! निरन्तराः 
सन्तन्यमानाः ॥ ९५ ॥ 

पूर्णाभिषिकेत्यादिभिश्चराचरमितयन्तेः पञ्चभिः ata: दितोयपटलपरक्त 
पूर्णभिषेकचक्रो पूज्यदेवतानां खचत्वरिंएचतुःशताधिकसदहखसं खाना तासां 
waa षोडशाक्षरमन्तखरूयञ्चोपदिश्ति। aa चक्रो ईितीयषटल dread: 
तासां शक्लोनां। याभिः शक्तिविदयाभिः। सिदविग्रहः Zener भवति । . 



१६ ze] घूजाफलादिकथनम् । ५११ 

खरोत्याभिः सहोल्याभिनि्याविदयाभिरेव तु । 
समीरिता विषोढाभिः खरवजज॑मशेषतः ॥ ९७ ॥ 
सदखेण समायुक्तञ्चत्वारिंशचतुःशतम् | 

ललिताशक्तिपूजोक्तवोजदयसमन्वितम् ॥ ex ॥ 
रूपशक्तीति सहित सप्ताच््यन्तमर्च॑येत् | 
yaa षोडशार्णाभिर्विं याभिस्ताभिरम्निक्षे ॥ < ॥ 
एवं ते गदितं सवै विद्याया व्या्षिवेभवम् | 
aaa विश्वमखिलं दश्यते सचराचरम् ॥ १०० ॥ 

सखरोद्याभिः पञ्चविंश्पटलोक्लकालनित्याविदयासु वशिनौवगजनितनित्याविदयाभिः 

az सप्तत्यधिकपच्शतसंख्याभिः। सहोलयाभिः arg सकारहकारजनितनित्याभि- 

स्तत्संखाभिः नित्याविद्धयाभिरिति विशेयं! समोरिताः विद्याः विषोढ्ाभिः 
aus वशिनोव्गव्ज' सकारहकारयोः षण्डात्तरचतुटय चतुषटयजनितचतुश्चत्वा- 
रिंशदधिकशतसंखयनित्याविदयारहिताभिरिलर्थः । चत्वारिं शतुः णतं चत्वारिंश 

दधिकचतुःशतं । एतदुक्तं भवति पञ्चविंशपटलोक्तं २०७२६ कालनित्याविदावभि- 

नोव्गजनितषट. stata पञ्चशतसंख्या विद्यास्तासु सकारोल्ासु प्रोक्तसंख्यासु 

विद्यासु षण्डाक्षरजनितचतुश्चत्वारिंशदधिकशतसंख्या विद्यारदिताः शिष्टदातिंश- 

दुत्तरचतुःशतसंख्या वि्यास्तत्संख्यविषण्ड्हकारात्तरविदया्च [ चतुःतोत्तर- 
ava संख्यानित्याविद्याः | तच्छोचक्राङ्गत्वनोक्ञानां विद्यानामसाधारणत्रात्तररूपा 
भवन्तोति | वोजदयसमन्वितं मायाखोवोजसमन्वितं सव्वादाविति शेषः। रूपः 

शक्तोति सहितं रूपशक्ति इति चतुरक्तरोपेत' । पूर्थोक्ञासाधारणरूपत्यच्र 

कालनित्याविध्यानामन्त इत्यर्थः । सप्ताक्तथन्तं wars हितोयपटलोक्ष- 
सपा्तरोविदासहितमित्य्थः। एतत् सव्यैमसाधारणत्य्षरनित्याविदयाख्पस्य 

विशेषणं । ताभिः पृष्वैसंप्रसुताभिः। ता विया an—st at a oa cen- 
शक्तिपादुकां प्रूजयामोत्यादि ङं यों हः च ई रूपगशक्तिपादुकां पूजयामोत्यन्ताः | 
ताः Warden शक्यो ललिताखोचक्रख्यशक्तोनामणिमादिमहातरिपुरस॒न्दयन्तानां 

षसवतिसंख्यानां प्रत्येक पञ्चदशपञ्चद शसं ख्याविभागेनावरणशक्तयो भवन्तोति | 
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नियमात्ममयो व्याप्चिरिति सम्यक समौरिता | 

अस्या निफालनाच्चित्ते aaa खात्मसात् AAA ॥ 

इति षोड़शनिल्यातन्तेषु श्रौकादिमते मन्ववेभवं नाम 
षड् विंशं पटलं परिपणे पराखषटम् ॥२६॥ ॐ ॥ 

तेन॒ तासामणिमादोनामपि प्रत्येकः मूलटेवतावत् षोडशनित्यामकलव | 
तस्मात्ता; ata षट.तिंशदधिक्रपञ्चगतोत्तरसहससंख्याः प्रकटथोगिन्यो wa- 

न्तोति यावत् । विदयरायाः ललिनाविद्यायाः यन्मयं विद्यामयम् ॥ १०० ॥ 

इति षोडशनिव्यातन््े षु योकादिमताख्यस्य परिपूणंस्य तन्त्रस्य प्रपञ्चसार- 
सिंह राजप्रकाशाभिधानेन सुभगानन्द्नाधेन विरचितायां 

मनोरमाख्यायां व्याख्यायां षोडशनित्याव्याभिवेभव- 
wana मन्त्रस्य व्यापिप्रकाशनपरं षड़ विंशपटलं परिपू 

पराखष्टम् ॥ २६ ॥ ॐतत्सत् ॥ 

यन्वसंख्या--२२७७७३८५९८ ८२६७२३२२९०००००० | 

ज्ञानिन निम्ना खोगोरोसिताङ् दुग्धशरब्दगा । 
खात्मसुर थोरित्येकविंशाणयन्तसंख्यकाः ॥ 

गरन्यसंख्याः-- षड्विंशे पटले प्रोक्ता व्याख्याग्रन्ाञ्चतुः शतात् | 

wary तिंशदधिक' tera स्फुटम् ॥ 



सप्तविशपटलम् । 

अथ षोड़शनित्यानां कालेन प्राणतोच्यते | 

माटेकाभूतनाथादोः श्ोचक्रेण च शक्तिभिः ॥ १॥ 
लवादौनान्तु कालस दुलंच्यत्वात्तदौरितम् | 

एकभ्वासं समारभ्य ततसंख्याभिः क्रमे वे ॥ २ ॥ 
अहोरावस्य तद्वािमुत्ता तेनान्यदूहयेत् | 

विशेषांश्चान्तरादाद्यात्तत्तत्सिापपादकान् ॥ ३ ॥ 

पूव्वैस्मिन् षड्विंशे पटे षोडशनित्यानां व्यासिवैभवप्रकाशनपरं मन्तव्या 

तन्मयामतेश्वरोविद्यादिकच्चोपदिण्यानन्तरं षोड़शए्निव्याां माढकाभूतनाथादयैः 

gaan शक्तिमिश्च कालेन प्राणाकतादिकमुपदिशत्यधपषोड़शेत्यादिभिर्भवे- 
दित्यन्तेन श्लोकशतरूपैण सप्तविंशेन पटलेन । aa aa षोड़शेत्याटिभि 
रुपणादकानित्यन्तेस्िभिः gia: पटलार्थसुपदिशति। aa कालेन प्राणता 
प्राणाकककालत्येण तदातता। माढक्ाभरूतनाधायैः आदिक्तान्ते- 

विंसजनोयरहितेः पञ्चाशद्धि्माढकाक्तरेः पञ्भिभूतेः नवभिर्नौ्ेः श्रायशब्देन 
षट तिंशत्तत्वादिभिश्च । alate नवचक्रात्मकेन शक्तिभिः तवख्षखवतिभि- 
रेकनवतिभिञ्च। लवादोनान्तु कालस्य लवादितुव्यन्तानां मात्रायादुलं- 
QA ज्ञातुमशक्यल्ात्तदोरितं खरूपमिति शेषः । ततृसंख्याभिः खाससंस्याभिः 

घटिकाद्ोरात्रादिरूपसंजाताभिः | क्रमेण वच्छमाणक्रमेण ब्रहोरावस्येत्यस्य तत्- 

संख्याभिरिति gaara: 1 तहां श्वासातलकलवं उक्ता तेनान्यटूहयेदिति । fira 
ate aaa अन्यन्मासवर्षादिकालरूपं विशेषात् गतिहत्तौ श्वासाना- 
fafa ओेषः। आन्तरात् भूतोदयाद्यालकात् बाह्यात् दच्वामपा््वादयुदेशात् 

तत्ततसिदु्रपपादकान् शभाशुभसिदिकरान् । एतदुक्तं भवति षोड्नित्यानां 

तदामकानां AeA खरूपेण खासातकेन कालरूपैण सवाद्याभ्न्तर- 
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मूलाधारोदबो वायुः प्राणाद्याख्यां समञ्च ते | 

स तु पञ्चविधो भृतभमेदादुद्वदेशतः ॥ ४ ॥ 

नासाया; पुटयोः पा्वंतुङ्गमध्याधरन्धुगाः | 
प्राणाम्नोलाम्बखोत्मानः पवनाः स्युयणाक्रमम् ॥ ५ ॥ 
गुरुकेत् श्गकुजौ वधाव TEVA | 
AMATI भूतेषु व्योम सव्वात्मकं भवैत् ॥ ६॥ 
BAM भवेद्राइशन्दरसुय्यौ पुटक्रमात् | 
वामदक्तौ AAAS प्रवेशो निर्गमस्तथा ॥ ७ ॥ 
Hawa रविः शुन्यो भागः स्रीपुरुषी तथा | 
पृथिवो सलिलं चन्द्रौ रविरन्यच्यं भवेत् ॥ ८ ॥ 

व्याधिदयं केषां शासानां शुभाशभफलप्रदानाद्रच्यमाणात् वाद्याभ्न्तरान् 

विशेषान् asters भवतोति ॥ २॥ 
मूलाधारेत्यादिना यथाक्रममिवयन्तेन Basta शवासानामुदयं तहत्तिभेदा 

wage तस्य भमूतातकलत्रनोदय वि शेषक्रमश्चोपदिश्ति। aa मूला- 

घावोडवः नित्यानिव्यापटलोक्तरूपमुलाधार प्रदेशसमुद्धवः । प्राणाद्याख्यां श्रादि- 

शब्दस्त्वपानव्यानादोतरमेदविषयः। स प्रोक्षरूपो वायुर्इवदेशतः उपलब्धि 
स्थानेष्यनन्तरवच्छमाणनासापुटदहयगतेषु | पुरयोः THAT । पाश्वं तुङ्कमध्याधो- 

रन्गाः तिगधं दण्डाधरमध्यगतप्रवाहाः । विसगैलोपः erat] ॥ ५॥ 
गुरवि्यादिभिरेरितावित्यन्तेः सप्तभिः We: श्वासानासुदयवियेैः seer 

पञ्चकालविरशेषैचैकादशविधचन्द्रसव्यामकंत्वं राद्वातकत्वसदितमुषदिशति | 
तत्र गुरुकैवित्यादिना श्चोकैनैतदुक्तं मभवति। उभयोरपि नासापुय्योः प्राण- 

ग्नोलाम्तुरूपेषु चतुषु भूतोदयेषु वामदकिणपुरटक्रभमेण nals प्रोक्क्रमग्रहदन्दाम- 

aad व्योमोदये राइविधुग्रहा्टकामकत्वं च भवतोति। उभयस्थः उभयपुटसखः 

श्वासानाभेवभेवं प्रकारप्रवाहकारणं गुरुमुखादवगन्तव्यम्। वामदनच्तावित्यस्य 

पुटाविति पृन्मैतान्चयः। तयो; पुटयोरेकौकस्मित्रपि । तथा चन्द्रौ जोव; 
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Tey चन्द्रो गच्च TST भास्करः परे । 
माढठकाञ्च तथा विद्या खरव्यञ्चनभेदतः ॥ €< ॥ 

अधः Sy चन्द्रः स्यादूदमि दिनक्लद्धवेत् | 

शरीरेऽपि aed wera रविरौरितः ॥ १० ॥ 
अस्तोति वाक्यं चन्द्रः सखाघ्रास्तोतुगक्तो रविः स्खतः | 

शुक्रक्लष्णी तथा पक्षाविति चन्द्रा दशान्तराः ॥ ११ ॥ 
शवं सूर्य्या दश प्रोक्ता वाह्याभ्याञ्च यश्खिनि | 

एकादशविधी चन्द्भास्करौ सम्यगीरिती ॥ १२ ॥ 
तयोश्वन्द 7: प्रोतिकरा भास्कराः क्रोशकागिणिः । 

UWE श॒न्यञ्च सव्व च नाशाय भवति क्षणात् ॥ १३ ॥ 
Gay शस्तः सव्वं व खधभोजनमेथुनेः | 
संगरहश्चान्यदखिलं we सिध्यल्ययल्नतः ॥ १४ ॥ 

भाग इत्युत्तरत्रान्वयः। तथा चन्द्रसूर्या वित्यथेः । अन्यं अ्रगनोरव्योमाककं' 

परे कुजसौरिकेलर्काः। तथा weal ऊर्डग्रे प्रथमादिवचनमेतत् । 
तथा Waa आन्तराः पत्तामकत्वविधुराः। एवमुक्तप्रकारेण । दशेत्यस्य 

आन्तरा इति पून्वैतान्यः। वाद्याम्थां शक्तक्लष्णरूपाम्थां deere । 
चकारः समाहारे ॥ १२॥ 

तयोरित्यादिना श्लोकेन प्रोक्तचन्द्रस्यथराइशुन्यानां सामान्यं फलमुपदिश्ति | 

तत्र भास्करः शन्यरूपविषुराः ॥ १२ ॥ 

सूर्य॑ष्वित्यादिभिः परभे्वरोत्यन्तेखतुर्भिः aa: wea कत्त. 

व्यानि कर्म्माणि प्रञ्रप्रकारविशेषे फलविशेषादिकञ्चोपदिशति 1 aa aaig एका 

दशविधैषु । खधभोजनमेथुनेः युदभोजनमेधुनेः सहेति शेषः । संग्रह इत्यस्य शस्त 
दति gaara: | भ्रन्यदखिलं शिष्टमङ्गलरूपकग्चजातं । we कादशविषे | 
aa इष्टं वानिष्टं वा निचित्य भवतोल्यकतं ्रस्तोति नि्चित्य नास्तोति निचित्य 
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Ha तु कथितं तथ्य मेध्यदशंश्च १ सिध्यति । 
निश्चिल्य भवतीतुाक्तमन्यथा चेत्तदन्यथा ॥ १५ ॥ 

अनिशिते विधी कन्या MIT ऽनातः पुमान् | 
शन्ये गर्भविपत्तिः स्णादिलादुह्य वदेहुद्म् ॥ १६ ॥ 

शन्ये नभसि राहौ च शुभान्येवाशुमान्यपि | 
श्रुभानि तव सर्व्वाणि नश्यन्ति परमेश्वरि ॥ १७ ॥ 

वामे वहति वायौ तु वदेहेशिकशिष्ययोः | 
aqua स्थापयित्वा a तत्करं कथयेन्मनुम् ॥ १८ ॥ 

श्रथवा जोवगस्थाने तत्करणं मन्मादिेत् | 

अन्यधा शुन्यराहोस्तु नाशाय गुरुशिष्ययोः ॥ १९ ॥ 

चोक्तं काय भवतोति यावत्। अन्यथा चेत्तदन्यथा शून्ये कथितं चेच्छन्यं भवति । 
अनिश्चय निश्वयरह्दिते mins इत्यस्य विशेषणं mae इति पदच्छेदः ! अन्यतः 

aa शून्यव्यतिरिके qa शृन्यरूपस्य इत्यादोत्यतादिशब्दः निितकायप्र्र 
विषयः । एतदुक्तं भवति अनिश्चिते are चन्द्रश्ेदुयद््यदभिमतं तह्वति । 
सूर््यश्ेद्यदनभिमत' तच्च भवतोति! aa शून्यनभोराहूषु नश्यन्ति aaa 
HAIMA: ॥ १७ ॥ 

aa इत्यादिना श्ष्यियोरिव्न्तेन wat गुरुणा शिष्यस्य मन्तोपदेश- 
कालविशेषं तदकरणे प्रत्यवायञ्चोपदिशति। aa रेशिकशिष्यधारित्यस्य वामे 

इति पूत्मैतान्चयः। ततख्ाने वामभागी । त. शिष्यं तत्क्रणे वामकरे । अधवा 
agit जोवगस्थाने वामदल्तिणभेदतः। तत्करं जोवकर्ये। अन्यथा उक्त 

प्रकारहयवेपरोत्येन | एतद्दामभागजौोवस्थापनं नित्याविद्याविधुरसमस्तमन्तोपदेशे 

नित्यानान्तु सवाराहोकुरुकुल्लानां तत्तत॒पूजाचक्रे खपुरस्थापनमस्मामिः 

पूर्वोक्तमेव अत्र॒ art भ्ूतादिखरूपोदयावगमनोपायान्तरमाराध्यमुखा- 

दवगन्तव्यम् ॥ १९. ॥ 

(१) नेष्ेदर्ध्च। 



९० पटक श्वासोदयकालकथनम् | ae 

ष्या gay faudfasardatfsat मता | 
तासां wen दिनं ga तदिनं स्थात् ga: पुनः ॥ २० ॥ 
एकस्मिंस्तु दिने वासाः सहखाग्येकविं शतिः | 

षटःशतञ्च ततस्तेषां खरूपं णु सुन्दरि ॥ २१ ॥ 

अआरभ्यार्कोदयं प्रातः ae दिशतं क्रमात् । 

प्राणाग्नौलाम्बेखानि स्युनेवल्यानाच स क्रमः ॥ २२ ॥ 
तवाप्येवमतोनावाप्येवच्च द शमक्रमात् | 

दिनमेवं व्रजे टादौ दर्थं प्रतिपदं प्रति ॥ २३॥ 

षपत्यादिना सुन्दरोल्यन्तेन स्ञाकदयेन घटिकादिनरूपेण श्वासानां संख्या- 
fate: कालामकलत्वोपदेशं ततुृष्वासरूपप्रस्तावञ्च करोति! aa तासां 

नादिकानां । afea’ नाडिकाषध्चात्मकं | पुनः पुनः परिदठन्तितः । तषां खासा 

मुन्दरोति दैवोसम्बुदिः ॥ २१॥ 
आरगभ्येत्यादिभिभेवन्ति होलन्तेस्िभिः aa: श्वासानां पुटयोः पूष्यैपत्त- 

प्रतिपदादिभूतेषुदयकालं पुटान्तरसंक्रमणकालक्रं प्रोक्तनिगमनविपय्धासे फलचो- 
पदिश्ति। aa सप्तत्या हिश्त' प्रतिभूतः श्वासा इति । नवत्या खासेरन्यत 

qerat संक्रमः पुरात् पुटसंक्रान्तकालः तदुभयपुटप्रवाहितया स॒ राद्भेवतोति 

यावत्। तन्नापि संक्रान्तपुटान्तरेपि। एवं प्रोक्तकालावधि। अतोन्यत 
संक्रान्तपुटान्तरसंक्रम इति पूर्वोक्तकालावधि। एवं प्रोक्घप्रकारपरिदश्या 

च्चदशपरिदत्तयः) आदौ युगानामिति wa) दर्थप्रतिपदं प्रति प्रतिदभ 
प्रतिप्रतिपदमिलन्वयः प्रतिशक्गप्रतिपदमित्य्थः। सर्वेषां staat) एतदुजञ 
भवति युगादिषु शक्तप्रतिपदि सू्योदयमारभ्य एकस्मिन् पुटे पञ्चाशदटधिकवयो- 

दश्यत ॥ १३५० ॥ श्वासैः पञ्चानां भूतानासुदटयः । ततो नवत्या खासेः नाष्यन्तरे 

daa: एवच्च चल्वारिंशदधिकचतुरशणत ॥ १४४० ॥ श्वासे tarafe: 1 
एवं पच्चदणाठत्तिषु षर््शताधिकान्धेकविं शति सदखखाणि श्वासा भवन्तीति 
पष्थवसितोऽ्थः 1 युगादिषु शुङ्खप्रतिपदि प्रातरर्कोदयं प्रारभ्य पुटथोन्धमदकिण- 

२४ 



yee मनोरमाख्यटोकासद्दिते तन्वराज | 

एवं क्रमेण सर्व्वेषां प्राणोदय उदौरितः। 

एतत्क्रमविपर्य्यासादभव्यानि भवन्ति हि ॥ २४ ॥ 

वलाधिकाश्चरा वामे बलिनो दक्लिगे fear: | 

उभयवोभवात्मानः PATA TA ॥ २५ ॥ 

सा्दाविंशतिप्रवासक्रमाहारशरा शय; | 

तच aE चतुष्केण भूतानि स्युरिति क्रमात् ॥ २६ ॥ 
घटिका षु स्वैव TWAT कान्तरोदये । 
तत्तद्भवाः वासाः Tet चरिशतमौरितम् ॥ २७ ॥ 

क्रमे पञ्चभूतेषु प्रतिभूतः प्रोक्तकालावधि श्वासानां प्रवाहसंक्रमौ । प्रवाहसंक्रमा- 

aq पश्दश्परिद्त्तितो दिनभेकं भवति । अनन्तरदिने `दक्तिणपुटमारभ्येवं 

क्रमादवति । एवं क्रमेण दर्णान्तं प्रतिदिन पुटव्यत्यासारश्भक्रमेण सर्वेषां प्राणो 
-दयो भवल्येतत् ् रमविपय्यासे तु महान्छमङ्गलानि च भवन्तोति ॥ २४ ॥ 

बक्लाधिका इत्यादिना atta श्वासानां -वामदक्तिणोभयप्रवाहकाले चरा- 

ai वस्तृनां वलाधिक्यसुपदिशति । ̀ तत्र वामे वायौ प्रवदति efat इत्यत 

wea) उभयत्रेति च प्राग्वत् कभाशभपरोक्षणे। चरस्थिरोभयाककानां 
araratfafa शेषः ॥ २५॥ 

arate Ba भूतानां राभोनाञ्च श्वासक्रमादन्योन्यंव्यास्याकारल 

-शेपदिश्ति। तत्र॒ सादद्राविंशतिश्वासक्रमाद्वादशराशयः प्रतिराश्युक्तसंख्य- 
(२२ ) श्वासक्रमात् सम्भूय राशिद्ादशक' ( २७० ) प्रागुक्तसंख्यश्वासाकक' 

एकैक भूतं भवतीत्यर्थः | तत्र राशिषु णकसित्रेकस्मित्निति शेषः । सादंचतु- 
am श्वासानाभिति शओेषः। एतदुक्तं भवति प्रत्येक प्रोक्तसंख्यश्वासात्मकेषु 
qeng राशिष्वेकस्मिन्नेकस्मिन् राशौ प्रतिभूतः प्रो्तसंख्यश्वासात्कानिच्र 

gen भूतानि समुद्यन्तोति ॥ २६ ॥ 

चटिकेत्यादिना श्रक्षररित्यन्तेन Rasta प्रतिदिनमुदयघटिका्राणि ag- 

चटिकाचराणां श्वासाककत्वं तेषु श्वासेषु॒भूताच्तरोदयक्गमच्चोपदिशति । तव 
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तेषु ag तवर्णानां दशानामादितो टश | 

AMSA ततः शेषाः प्राणम्नोलाम्ब् TTT: ॥ र८ ॥ 
संख्यःभिर्व्वासनान्याप्षि' श्वासानां गणु सुन्दरि | 
यया विहितया मन्तौ सदा दर्थंनवान् (१) भवत् ॥ २९ ॥ 

e waa wag दिनेषु वायुदि ̀  एकान्तरा उदये इति पदच्छेदः। एवष 

भवति say युमदिनेषु घरिकाणंषु विषये एकेकान्तरित'। अतएव य दति 
वायव्यान्तरपच्चक' दिवसपच्चकक्रमादुदयघटिकाक्षरत्वं ̀  प्रतिपद्यत इति । तत्त- 

दणंभवाःतत्तदघटिकार्णतकाः | रएतदुक्षं भवति alana घटिकामकाः 

श्वासास्तत्तदुघटिकाव्का व्णरूपाञ्च भवन्तोति। तेषु wag प्रोक्षषष्टुत्त- 

रविशतस॑ख्छषु॒तद्भतवर्ण्णनां घटिकाक्तरेषु प्रत्यत्तरं॑तत्ततुप्रास्भूतवर्णानां दश- 
श्वासा इति शेषः! ओषा: पञ्चाश्दधिकशतव्रयसंख्याः। एतदुक्तं भवति 

ूर्वाक्रोदयाक्षरादि षच्चासकाच्तरामिकामु घटिकासु प्रतिषटिकः werac- 
त्रिशतसंस्येषु श्वासेष्वादितो दशण्वासास्तत्तद्घटिकाप्रापताक्चरप्राप्भूताच्तरवरष्णीनां 

दशनां तदादिततुप्रबवैान्तानां खरूपेणए समुद्यन्ति। og पञ्चाशदुत्तर 

fanmade: श्वासा एवं दशदशक्रमेण तटनन्तरभूतादितद्भूतान्तानां 

पञ्चानां प्रतिभूतः दश्दशाक्तररूपाणां weit सप्ताहत्तोो यन्ति । एवंभूते 

सति प्रतिघटिक' तत्तदक्षरप्राप्तभ्तात्तराणं दशनामष्टावाठत्तयः शेषभूत चतु- 

छयाच्चराणां सपतादरन्तयचैवं॑ क्रमेर केकघटिकाक्रमेण पञ्चभूतासमकवर्णसिका 
भवतोति et ॥ 

संख्याभिरित्यादिभिरोश्वरोत्यन्तेश्चतुभिः Via: प्रस्तावादिपुरःसरमहोरात्रा- 
दि शासानां Mave कालनित्यादिखोचक्रस् शक्तयन्तानामेकाद विधानाम- 

प्यवान्तरष्यािं समव्याधिं तदनु सन्धानवेभवच्चोपदिश्ति। aa संख्याभिः 
श्वासपनाभिव्युत्तरवान्वयः + वासनाव्यारि' वासनाच्च व्यापि च वासनाम्मिकाव्याति-. 
नित्यर्थः । वच्छमाणानामेकादश्षविधानामिति शेषः । -सुन्दरोति देवोसम्बरहिः। 

am aren निव्यातदया्षिविद्यानां पञ्चविंशपर लपरोक्तसंख्यगनां पूव्वेमहोरात्र 

--ाससंख्यानां wa wan: प्रतिवियमेकंकश्वास इत्यर्थः । ततः पूर्वोकश्वास- 
{९} भजनवान् ! 



yre मनारमाख्यटौकासदहिते तन्त्रराज | 

निल्याविद्याितच्वानां संख्याः स्युः पूवेमेकशः | 
ततो दिनार्णाः समाः WAIT घटिकाणेकाः ॥ २० ॥ 

TTA दादश ततो ग्रहा भूतानि पच्च वै । 

MAMA पञ्चाशच्छोचक्रस्थाश्च शक्तयः ॥ २१ ॥ 

संख्यायाः परमित्यधैः। दिनार्णीः पूलमण्डलाणीः | सस्या; सन्ध्यातयप्रातैकषषटि- 

संस्थाः । पृणंमण्डलश्वाससंख्यायाः परमिति ओेषः। ततस्तत्संख्यायाः पर" | 

घरटिकाणकाः षष्टिसंख्या इति शेषः । दादशराश्यो चटिकाणेसंख्यायाः परमिति 

शेषः । ततः राशिसंख्यातः। ग्रहाः नव भूतानि पञ्चसंखातः। माका 

भूतसंखयातः परमिति शेषः । पड्धाशदिसजंनोयविधुरा वणां दति शेषः । 
uma: wenden परमिति शेषः। सेका नवतयः श्रायुधा्टकस्य 

मिथुनचतुषटयत्वेन ल्माणत्वाग्मध्यदेवताविधुरता्च | देवो ललिता सर्वा. 
तमनाः श्ाससम्टिरूपणं । vaca भवति ब्रहोरात्रामकानां षट्शतो- 
'्रेकविंशतिसदस्लसंख्यानामादितः कालनित्यारूपाः षटतिंशदधिकससशतो्तर- 
विंशतिसहस्सं खपाः vara भव न्ति। तच्छिषटेषु चतुःषष्यधिकाष्टशतसंखेयषु 
mae षट.सपतत्यधिकपञ्चशतसंखश्वासाः प्रूणंमण्डलवणंरूपा भवन्ति ! 
तच्छिरेष्व्टाशो यधिकददिशतसंख्येषु witty सन्ध्यात्रयरूपनाथतक्छनित्याकरूपा 

एकषटिश्वासा भवन्ति । तच्छ्टसपतवि त्यधिकदि शतश्वासेषु षष्टिखासा श्रहो- 

waufearaven भवन्ति । तच्छिषटेषु सप्तषश्यधिक शतश्वासेषु दादश खासा 

दादश राश्यामका भवन्ति। तच्छषटषु पञ्चपञ्चाशदुत्तरशतश्वासेषु नवश्वासा 

नवग्रहाकका wafer तच्छेष षट्चलवारिंणदधिकशतग्वासेषु पञ्चश्वासाः 
पञ्चभूतालका भवन्ति । तच्छिषटष्वेक चत्वारि शदुत्तरणतण्वासेषु पञ्चाणच्छासाः 
विसजंनोयरदिता माटकाक्ञरातका भवन्ति। तच्छिष्टा एकनवतिसंख्य खासाः 
प्रोक्तक्रमसं ख्यो चक्रस्य शक्तिरूपा भवन्ति! एवं क्रमेणाहोरात्रामकश्वासाः 

anfeent ( १ ) परिच्छिन्नविग्रहविश्वरूपा ललितातका भवन्ति! अव gst 
पादमुखादवगतोऽ्थस्तदान्नया लिख्यते यथा--अ्रहोरातोक्षसंख्याः श्वासाः पञ्चाण- 
दक्षरामिकाया aaa इातिशदधिकचतुःण्तावच्या तदात्मका भवन्ति । तै 

(१) स्षटिश्पा। 
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सैका नवतयः प्रोक्ता देवी सर्व्वात्मना खिता | 
एवं विद्यां वासनां यो भावयेत् परमेश्वरि ॥ ३२२ ॥ 

नाङ़ोचक्रच्च मर्माणि erased क्रियाम् । 

योगाभ्यासं ACSA खेच्छोत् क्रान्तिविधानकम् ॥ २३ ॥ 
परकायप्रवेशञ्च योगसिडस्य लक्षणम् | 

आसन्ररत्यचिद्धानि कथयामि यथाक्रमम् ॥ २४६ ॥ 

प्राक्प्रोक्तमूलाधारस्य भध्यगा ताखमध्यतः | 
सुषुम्ना पृष्टवं शाख्यवोणाद ISA मध्यगा ॥ ३५ ॥ 
मूलादिगब्रह्मरन्ान्ता नासाग्राहादशाङ्ले 

AAT पायुगा प्रोक्तालम्ब.षाख्या तु नाडिका ॥ ३६ ॥ 

पुनरपि विंश्ट्युत्तरशततरयाधिकचतुःषहखपरित्तितः पञ्चभूतासका भवन्ति | 
gaia तै नेवनाधथयोचक्रग्रहाणां चतुःतोत्तरदिसहसखाठत्या तत्तदात्मका 

भवन्ति। ते पुनरपि षट् तिंश्त्तष्छानां षट शतादद्या तदात्मका भवन्ति । तै 

पुनरपि षोडशनित्या्कखराणं पच्चाशदुत्तरशतत्रयाधिकमहस्रसंख्यावत्या 

तदाकका भवन्ति। ते पुनरपि षष्टिघटिकाक्तराणां षश्च त्तरतिशतादच्या 
तदाबमका भवन्ति। ते पुनरपि दादशराशौनां अर्टणतोत्तरसदसख्राठत्या तदावमका 

भवन्ति। ते पुनरपि ओोचक्रस्यानां षरछवतिशक्तोनां पञ्चविश्त्युत्तरशणतदया- 

awn तदामका भवन्टोति | अ्रतान्यद्रहस्यं पृज्यपादसुखादवमन्तव्यम् ॥ २२ ॥ 

नाडोत्यादिना यथाक्रममित्यन्तेन sasha परटलशेषाथ्ानुपदिशति । 

aa मर्माणि स्थानानोति शेषः । खेच्छोतुक्रान्तिर्नाम खेच्छया प्राणपरित्यागः | 
परकाययप्रवेशं खतशरोरे खजोवप्रवेनं तस्मात् खश्रोरे ततुपरवेशनः 
वा॥३४॥ 

प्रागित्यादिभिः परेत्यन्तेदेशभिः श्रोके नीडोचक्रखरूपः तत्र॒ कुरलिनो- 
खितिश्लोपदिशति । तत्र प्राकप्रोक्तमरूलाधारस्य नित्यानित्यापटलप्रोक्तस्य ¦ मध्यगा 

मणौ qatar: । awa बरह्मरन्धुवसाना सुपुम्नेति yer 
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वाखाग्रादुलिता नाड कुर्नाम ष्वजान्तिका | 

तद्वामदक्षपाग्वाभ्यां सवि्वोद्रवारणे ॥ 39 ॥ 
जठरान्ता सर्वगा च प्रोक्तो TESA | 
हस्तिजिह्वाय शखिन्यौ तत्तदङ्षटगे पदोः ॥ ३८ ॥ 
तथेवेडापिङ्गले च नासारन्धुद्ययान्तगे | 
गान्धारौ च तथा पूषा नेवदयगते क्रमात् ॥ ३९ ॥ 
तया Hans शङ्कपयखिन्यी मेय वे | 
सरखतो तु या नाडौ सातु जिहाग्रगामिनौ ॥ ४० ॥ 
एवं चतुरहं श प्रोक्ता नाद्यो देह प्रधानका | 

तासां सखिषु acute वं नाद्यः स्थितास्तनौ ॥ ४१ ॥ 

aaa: | नासाग्रात् STEMI नासाग्रमारभ्य हादशाङ्लमानावधिकै खाने 

्रह्मरन्धुमित्यर | तदग्रात् सुषुम्ार्भपुरोभागस्थानमारमभ्य पायुगा शगुदरन्धाः 

वसाना | त्राखाग्रात् मरूलाघाररूपत्रयखाग्रको णात् ध्वजान्तिका मेहनपयवसाना । 

तदामदक्पाख भ्यां gedfaarat नाद्या इति शेषः। जटरान्ता विश्वोदरा 

SSAA BAM अ्रधश्रोडुप्रता Baa वारणा । प्रोक्ते इत्यस्य विश्वो 

दरवारणेनि पव्यैवाचय । तदनन्तरे तदनन्तरवामदकत्तशिते। तत्तदङ्क्टगी 
पदोः AATAM: पादयोस्तत्तदङ्््टावसानङ्गे भवत इत्यर्थः । aaa तदनन्तर 

AACA: नासारन्धदयान्तगे । एतदुक्तं भवति मरूलाधारत्रयस्तमध्यस्- 

QI वामपाश्वं मारभ्य प्रोलितवक्राकारा ष्वजमूले सुपुग्नाञ्चेषतो दक्तिण- 

भागः गत्वा पुनस्तत्रापि वक्रणव्या नाभिप्रदेशे पुनरपि सुषुन््ाश्षतो 

वामभागवक्रगत्या हदये भूयोऽपि सुषुम्ना ् ेषदक्तिणभागाषटकाखचयवक्रगत्या 

कण्ठदेशे पुनरपि सुधुन्राश्चषतो वामांणजलुमष्योद्ं वक्र गव्या aged 

पुनरपि सुषुम्नाग्रा्चेषतो दक्िणवक्रगत्य धोमुखा Wa श्तूमध्यप्रदेशे सुषुख्रा- 

qua वामनासारन्धूपयथवशयिनो wera नाडो भवति । "पिङ्गला तु प्राग्ब- 

हक्िणभागारश्भा दक्तिएवामदक्तिणएवामविनिमयक्रमवक्रगत्य! सुषुम्नो दौश्षपव्यै- 
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तासां प्रधाननाङोनां संख्या are विलक् कम् | 
अप्रधानाः शिरा देह संख्या याभिरेव वे ॥ ४२॥ 

वेषटितेर््येनैरः सर्वैः खकौयेरच्तया निगम् | 
नाडयः सुषिरा रक्रमसुन्पूर्णश्च सव्व गाः ॥ ४२ ॥ 
सुषस्नामध्यगा TAT ATS तन्प्रध्यगा परा । 
चिवाभिघाना तन्द्रध्ये सिता सा कुण्डलो पररा ॥ ४४ ॥ 

मरमध्यगा दक्तिणनासिकन्ता च भवनोति। तथा अनन्तरवामदक्तिणारग्भतः 

नेवदहयगते तन्तत्रेतहयपयथवसिते तथा तद्नन्तरवामारम्भतः करू गते तत्तत् 

कणेपयव सिते सरस्वतो पूर्वो ् रनाडोदयावशि 2 मध्यस्था area: जिदहाग- 

गामिनो जिह्वाग्रपय्येवसिता॥ ताम्रां चतुहेशानां तत्सन्धिषु प्रधाननाडोनां 
सन्धिषु । तासां प्रधानचतुर्हशनाडोसः्यारन्भानां ( १ ) तत्सन््याख्यानाच्च सार्ब- 

विलक्षक' पञ्चाशत्सहखाधिकविलकमित्यशंः । याभिः प्रधानाभिः अप्र 
धानाभिञ्च । नाडयो नाडिकाः प्रोक्तास्ताः सत्याः सुषिराः रन्धूवत्यः । सुषुन्ामध्यगा 

सुषुग्नामध्यरन्धान्तरालगता । TAT वजानाडोरन्धन्तरालगता | तन्मध्ये खिता 
चित्रानाद्यन्तःस्थिता सा तिंभे aa चतुःषष्टितमश्नोकादिभिः षड्भिः aa 

वंच्यमाणरूपा | ya विकोणमालिख्य तदहदहिस्राङ्कले च त्रिकोणं लिखित्वा 
तयोर्मध्ये ति््य॑क् हादशरेखा विलिख्य सत्वैमध्यं सुषुम्नाया आआयक्तरं तस्या- 

धोभागे अ्ररब्बुषाया seat तत्पूव्यमागे त्राखयोमेध्यकोे कुह्वा आद्य- 
at एवं प्रादच्येन कोष्टान्तरालेषु च नाडोनामाद्यक्तराणि वायुपो gas 

संज्ञां इहयि वापपि पूयसाशङ्गां gata: सद चतुदैशक्तराणि लिखित्वा प्रदेये. 
दिति सम्प्रदायः। अत्र संग्रहश्चोकास्यो लिख्यन्ते । 

 सुषुग््रालस्बुषामध्यं FE चारणसंक्गिका | 

पयखिनो पिङ्गला तु ayer सुयशख्िनो ॥ 

सरस्तो शङ्किनो च गान्धारोड़ा हिपास्यगा | 
faxatetia नाद्यः wea तासां खितिक्रमः ॥ 
रन्धृपायुध्वजार षपव्रासानेत्कणगाः | 
fawauifaarare fg जटरान्ताः प्रद्निणात् ॥ इति ॥ ४४ ॥ 

(१) नाङौमण्ारश्माणा इति, नाडो सन्धवस्थानाम् इति च पाटान्तम. ॥ 
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मर्ममाण्यङ्षटगल्फराङ्रिपृषटजङ्गाख्यजानुषु | 

ऊरसोवनिकासुष्वमेद्रनाभिषु पाश्॑योः ॥ ४५ ॥ 
हदयस्नकरटां सक्षकाटौकगेमूडसु | 
शङ्खयोः फालगुनासादिमध्यान्तास्यकपोलतः ॥ ४६ ॥ 

अष्टविंशदिति प्रोक्तान्येष वायोस्तु धारणात् | 

परकायप्रवेशश्च खेच्छोतक्रान्तिश्च सिध्यति ॥ ४७ ॥ 

दशानोममि वायुर्नां देहस्यानां क्रियाः ख् | 
ऊर््ाधोगमनासक्तौ प्राणपानी सदा तनी ॥ ४८ ॥ 
नाग SEMA प्रोक्तः ATH क्षकरकस्तथा | 

देवदत्तो MAUR AA धनञ्जयः ॥ ve ॥ 

कूम उन्पेषक्लत् प्रोक्त उदानोऽपि तथा fea । 

समानवायुः alata सन्धक्चयति पाचितुम् ॥ ५० ॥ 

AAA रसमादाय व्यापयेदखिलां तनुम् | 

एषां द शानामंशास्तु मरतां स्युरनन्तकाः ॥ ५१ ॥ 

मर्माणोल्यादिभि; सिष्यतोत्यन्तेस्िभिः श्चोकौरष्टतिंशतमर्मसखानानि ag 
वायुधारणफलं चोपदिश्ति। aa सोवनिका सुष्कपायुरन्धूयोमेष्यगता नाडो 
wal कर्णोपरिमागसखोत्रताख्िपाश्वप्रदेणः । शङ्योः भालपार््बोब्रताख्योः | 
कपोलतः कपोलेषु अष्टतिंश्त् एतेष्वटविंशन्सर्मसु दन्दश्यानानि षड्विंशति | 

शेषस्थानानि sien सम्भूया्टतिंश्र्माणि। एषु ANT ॥ gon 
दशानामिल्यादिभिः कल्पयते इत्यन्तः पञ्चभिः श्ोकस्ततुप्रस्तावपुरःसर' 

erent दशानां वायूनां नामानि ततु्रियास्तदनुभावश्चोपदिशति । aa 
ऊर्दाधोगमनासक्तौ Wat शह्लावत् वदस्वरूपावेक काले Tafa we: | 
प्राणापानौ प्राणापानाख्यौ | नाग इति वायुनाम ककर इति च देवदत्तो WAT 
खेति। wh इति वायुनाम । उदान इति feaq उन्मेषनिभेषक्लत् | समान- 
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तेषां प्रसाराय समौचीना स्ितिभ॑षेत् । 
वैलोम्ये विक्तताङ्गत्वाललोकैर्नाभाय कल्पाते ॥ ५२ ॥ 

जोबात्माभेदरूपेण AAA परमात्मनः | 

योगो योगस्तु विन्नेयस्तस्याज्ञनि तथा वे ॥ ५३ ॥ 

aaa नियमः पश्चादसनं तदनन्तरम् | 

प्राणायामस्तथा प्रत्याहारस्तदनु धारणम् ॥ ५७ ॥ 
ध्यानं समाधिरिल्यक्तान्यष्टाङ्गानि यथाक्रमात् | 

कथयामि खश् प्राने THAT मत्समो भवेत् ॥ ५५ ॥ 
AQUA: षडाश्याताः कामक्रोधौ ततस्तथा । 
लोभमोहौ मानमदौ बह्किवत् सर्दनाशकाः ॥ ५६ ॥ 

वायुः समानाख्योवायुः | aad जठराग्नि" ग्रहणखधःस्यं इत्यधेः । पाचितुः 

मुक्ताहारं । व्यानाख्यः agi a, रसं मुक्ताहारस्येति शेषः । अ"शः 

Waa । प्रसारात् यथावत् मंचारानुङल्येन । वैलोम्ये अयथ(तथ। सन्चारप्राति- 

कूल्येः विक्लताङ्गत्वात् अहितादिभिः ॥ ५२ ॥ 

जौवाेत्यादिना Waa योगनिवंचनोपदेश' तदङ्गप्रस्तावञ्च करोति । 
aa जौोवात्माभेदरूपेण vate’ पदः मनमा महेति शेषः । परमामनः 

सन्मातस्ुरत्तारूपस्य चित इत्यथे; । योगः तादावममसम्बन्धः । तस्य योगस्य । 
एतदुक्तं भवति सेदरूपवत् प्रतोयमानानां जोवमनःपरमात्मनां इदन्ताविलयन- 
रूपसेक्य' योग इति ॥ ५२ ॥ 

यकेल्यादिना भवेदिव्यन्तन स्लोकदयेन यागस्य्टाङ्नासानि तत्खरूप- 

प्रस्तावं तदनुभावञ्चोपदिशति। तत्र तथा समुचचथे। Weigel काका 

क्िवदुक्लानोति gaa कथयामोलयुत्तरलतान्वयः । कथयामि खरूपत इति Ba: । 
येः AVIRA: । मत्समः मन्दयः शिवरूपः ॥ ५५ ॥ 

ततपरत्ुहत्यादिना वमइत्यन्तेनाघ्यदैन शोकेन WRT यमखदूपञ्चो- 
पदिशति । aa aquest: anna । मन्यैनाशक।: खरूपलाभप्रत्यहरूध- 
aq! आक्रापरोक्प्रल्युहक्म॑ण्तु यमो यमः | खरूपापरोक्तपरतयूहभरूतानां 

प्रोक्तानां कामादोनां wai उद्योगेभ्य उपरमणं यमः यमा्यमङ्म् ॥ ५९ ॥ 

२५ 
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आत्मापरोचप्रत्यृहकग्धणस्तु यमो. यम्: । 
तथैकादशङूपः स्याच्चियमः परिकौर्तितः ॥ ५७ ॥ 

अहिंसा मल्यमासिक्यमाजजव' समता घ्रतिः | 

चमा टया विधाभौचं सन्तोषो गुरुसैवनम् ॥ ५८ ॥ 

पद्मखस्तिकवीरास्यभ EAA वे क्रमात् । 
आसनानि मनःख्ैव्यकरणे साधकानि वै ॥ ve ॥ 

ऊर्वोरुपरि विन्यस्य व्यल्यासात् पादयोसतक्ते | 

वाद्यपाश्वदयस्पर्णत्तत् परद्मासनमौरितम् ॥ ६० ॥ 
तथा तयोरघोभागतदन्तः पाश्वं सङ्गमात् | 
खस्तिकाकारतः प्रोक्तं तद्धद्रासनमीश्वरि ॥ ६१॥ 

atau सेबनमिव्यत्तेनाायेन एशश्चोकेनेकादशविधनियम- 

स्वरूपमुपदिश्ति। तत्र तथा यथा यमः तथ। नियमः नियमादख्यमङ्ग । समता 

लाभहान्योः । त्रिधा शौचं मनोवाक्कायरूपतः । सन्तोषः Gera ॥५८॥ 

पञ्चत्यादिभिः स्मृतमियनतेच्चतुभिः शोकौनौमपुरःसरमष्टविधान्धासन- 

स्वरूपाण्युपदिशति। तत मनखे्य॑करणे योगाभ्यास इति शेषः । साधकानि 
उयकारकानि | अर्वोरुपरोत्यादिना Manage भवति वामपादतलकनिष्ठा- 
सम्बन्धिपाश्व स्य॒दक्िणोरुमध्योपरि दक्िणपा दतलकनिष्टासम्बन्धिपाश्वं स्य वाम 
-अद्ोपर्प्याक्रमणेन वामोरुमध्योपरि चेवं व्यत्यासक्रमात् विन्यासेन वामजङ्ाया 
दक्निण्ज्ोपर्ययाक्रमणिन च पूव्यैवदिन्यासादिविधं cnet भवतीति । तथा 
द्ि्रिक्न्यत्यासक्रमात्। तयोकूर्वोः तदन्तःपाश्व ara) ued भवति 
वामपादतलाङ्सम्बन्धिदक्तिणोरोरधोभागस्य दक्तिणपादतलाङ्गहसम्बन्धि- 

unataft वामोरोरघोभागस्य च प्राग्बत् व्यत्यासविन्यासात् पुन; Wad 

WHAT MAA saa च पादतलद्याङ््सम्बन्धिपार्ण्वान्योन्धा- 
mau विन्धासाच्च fefaa सखस्तिकासनं भवतोति । तलान्त इत्यादिना Bae 
तदुकंभवति wt पादमूर्वीरन्यतमस्याघधोभागे सतलाङ्क्टसम्बनिपररक्चन 
ard gana) पुनश्च वामदक्तिणव्यत्यासेनैव कुयात् । तेनेतदिविधं wat 
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तलान्तः पाश्वंगं कुर्यदिकमन्यन्तु वाद्यगम् | 
ऊर्वोरधस्तथोद्ध' च fear भद्रासनं स्खतम् ॥ ६२ ॥ 
व्यत्यस्ततलयोरञ्संस्पर्णादुचचजङघयोः | 
मादयोर्जानुदेशे बे वौराख्यं ated: ॥ ६२ ॥ 
प्राणायामस्विधा प्रोक्त उत्तमाघममध्यमाः | 

लाघवो भूतललव्याग उत्तमे चित्तनिवतिः ॥ ६४ ॥ 
सर्व्वाङ्गे खेदस हद्धिरधमे मध्यमे तथा | 

सर्व्वाङ्कम्पनं प्रोक्तमभ्यासात् कालसंयुतात् ॥ ey ॥ 

तेप्यत्तमगुणा भूयुरभासात् कालयोगतः | 

तस्मात् समभासैत् प्रातः सायञ्च नियमेन वे ॥ ६६ ॥ 

वामेन नासारन्ध ण पूरयेदख्तात्मना | 

Mae मरुत् पश्चादक्षिणेनापसारयेत् ॥ ६७ ॥ 

भवतोति। सम्भूयाष्टावासनानि । wa- fades सर्वासनदविध्यमिति 
सम्प्रदायः ॥ ६२ ॥ ` 

व्यत्यस्तेत्यादिना sasaga भवति जद्धो्बसंस्यर्णादूदभूतं seater 
तलकनिष्ा सम्बन्धिपाश्वाक्रान्तभूतलयोः पादयोर्जानुदेशे खान्तरा- 

faa च योगपट्रवन्धनाजान्वोरुपरि प्रसारितवाइदण्डप्रकोविन्धा- 

खात् युनःप्रागवल्ज्ादय वाद्याभ्यन्तरसय शं विन्यासमेदाचच दिविध' वीरासन 

भवतोति ॥ ६२ ॥ 
प्राणायाभेत्यादिभिस्तुरोयत इत्यन्ते; पञ्चभिः ata: प्राणायामभेदांस्तदयानं 

तस्य खवरूप्टोपदिश्ति । तत्र लाघवः देस्येति शेषः 1 भूतलत्यामः तूला- 

चययोरेकेकस्यां qa: ससमानप्रमाणानि वस्तुनि निचतप्यान्यस्यां खित्वा 
प्राणायाभेण खधघटो रतिरिति सम्प्रदाथाथेः। उत्तमे प्राणायामे इति 

शेषः! WA प्राणाघामे मध्यमे प्राणायामे इति ge, अभ्यासात् 

कालसंगुतात् चिरकालक्षतादम्यासादित्यथेः । उत्तममध्यमाधमाः , भूयुरिति 
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एवं qaifad पश्चादाविंशन्ावयाहरेत् | 

धारयेत्तदतुःषष्या रेचयेत्तत्तरौयतः ॥ ६८ ॥ 
कम्पश्च पुलकानन्दी वैमल्यश्यैय्थल।घवा; | 
तदत् कान्तिप्रकाश्ौ च योगसिड्स्य WANA || €< ॥ 

मूलाधारे मनः क्रत्वा बायुनापूय्य मूलतः | 

नाडौचक्रान्तरं नौत्वा सर्वाङ्गानि च चारयेत् ॥ ° ॥ 

एवं संसाधिते वायावष्टविंशत्सु मग्धसु | 

धारयन् वारयेदिच्छाबशेनाङ्गानि स्वतः ॥ ७१ ॥ 

AMAT क्त्वा मनः परवन॑संयुतम् | 

रसाम्ब TIBIA: सहसर्व्यापयेत्तनुम् ॥ ७२ ॥ 

दिव्यलात् भूयासुरिव्यथैः। रमभ्यरेत् प्राणायामान् । अम्बु वकारं we 
दिव्यलरान्मरतमित्यथंः। अरस्यार्थदयं faa एकदा यकाराक्तरं खरत्रिति 
Gaara; | अन्यदा श्वासं अरपसारथेदित्युत्तरत्रान्चयः। रेचयेदिलयर्थः | 
मात्रा नाम खाङ्लोस्ोटा्टककालः। चतुःषथ्चा माताभिरिति शेषः । तुरो- 
यतः षोडशमात्राभिः ॥ ६८ ॥ 

कम्य इत्यादिना waa योगसिदलक्तणसुपदिशति। वैमल्यस्येधलाघवाः 

वैमल्यं मनीविषयं खैय्यलाघवे टेहविषये | प्रकाश इति खतेजसो वहिः प्रकाशनं 
वोजादिवत् nee. ॥ 

मूूलाधारित्यादिना Waa प्रत्याहारखरूपमुपदिशति । तत्र Aaa: मूला- 

धारात् ॥ <° ॥ 
एवमित्यादिना शोकेन धारणसखरूपमुपदिशति। aa चारयेत् वायुमिति 

शेषः! इच्छावशेन स्याभिमताङ्गधारसवशेन | ७१ ॥ 

तथेव्यादिमित्रजेदिव्यन्तेनैवभिः शरोकधौरणासिदिफलानि समाधिखरूप- 
सहितान्युपदिश्ति। तत्र॒तयेत्यादिना भुवोलन्तेन daa समाधिना 
तिकालन्नानादिसिदु्पायसुपदिति। तथा प्राग्वत् । रसाम्बदाव्यापघ्तखैः 
Bee: लकारवकाररेफयकारदकारेः प्रत्यत्तरं॑विन्दुसहितैः सहेति शेषः । 
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एवं तैरक्षरेदे ह वायुना तन््रथोक्लते | 

विकालज्ञो विशुद्धात्मा सुखौ जौषैचखिरं भुवि ॥ ७२ ॥ 

खेच्छाचारौ Mary ब्रजेदेवेश्च सङ्गमम् | 
खेच्छया CAAT: कुड मणहगतो यथा ॥ ७४ ॥ 
एवं सं सिदयोगस्तु खेच्छया देहमात्मनः | 

प्राणानाक्ष्य मध्यस्यसुषुन्ना रन्भ्रतस्तथा ॥ ७५ ॥ 

ब्रह्मरम्प्रादिनिर्गल्य भूयात् सर््वात्मनात्मवान् | 

अथवोत्तरसंप्रोक्तचुर्णखादनतो वशो ॥ ७& ॥ 
विरक्तचित्तः खं देहं तेनोपायेन सन्यजेत् | 

खेच्छोत्क्रान्तिरि ति प्रोक्ता योगयुक्तात्मनां प्रिये ॥ ७७ ॥ 

व्यापयत् पवनमिति शेषः । तन्सयोक्तते ध्याटध्यानष्येयविभेदसमाधिना तत्त- 
qanatad । एतदुक्तं भवति प्राग्वन्मुलाधारे मनः संयोज्य तत्र ary’ सन्धाय 
Maat: पञ्चभिः सह तं पवनं सब्यैदेदव्यापनेन स्वदेहे तत्तह.तमयेोकषते 
प्रोक्तफलसिदिरिति ॥ ७२ ॥ 

खेच्छेत्यादिना श्रोकेनाकाश्गम नादिसिद पपायमुपदिशति । तत्र॒ Swe 

चारो अव्याहतगतिगृहगतो यथा खदगतयुरुषवत् शरोरव्यासङ्गरहितः ॥७४॥ 

एवमित्यादिभिः faa इत्यन्तैखिभिः श्लोकः खेच्छोतक्रान्तुपपायइयमुपदि- 
शति। तत्र देहं संत्यजेदिति शेषः । प्राणान् श्वासान् मध्यस्य सुषुम्नारन्धृतः 

नाडोचक्रस्येति शेषः! तथा प्रागृवत् । सर्वावनात्मवान् देहपरिच्छेदं संत्यज्या- 
परिच्छित्रवहरूपवान् | अथवा पक्तान्तरे । उत्तरसप्रोक्तद् णोखादनतः उत्तरत 

चतुखिंशयटज्े उगरेतयाद्यासवानित्यन्त्षोक्रतयपरोक्तच् णोाखादनतः तेन चरण- 
स्ादनरूपेणए | एतदुक्तं भवति पूर्वोवस्थानचारितान् प्राणान् मनसा सुषु्ा- 

wag fiona ब्रह्मरन्धात् विनिगैमय्य वच्यमाणचूर्णस्वादनसंजाता- 

Fanaa वानबच्छब्रसख रूपो भवतोति ॥ ७७ ॥ 
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परकायप्रवैशन्तु Tad देवि महाद्तम् | 
काली दुःशाटकरं प्रायो WAT सिद्विरपौश्वरि ॥ oc ॥ 
अक्नोशतः परित्यज्य प्राणान् खकतनु' तथा | 
पररिपू्णङ्गसंयुक्तामग्रतो बौच्य योगतः ॥ ७€ ॥ 
प्रविशेत्तत्तनु' प्राणप्रतिष्ठोक्तविधानतः | 

खां तनु गोपयेत् खौयेस्ततस्ताञ्च तथा व्रजेत् ॥ ८० ॥ 
सिस्य TAMA योगाभासेन सर्वदा | 
खण तानि महादेवि यैरन्धर्जायते गुणः ॥ ८१ ॥ 
दन्दुहानिः सुखावापिरारोग्यं बश्रघहत्तिता | 

जितेन्दुयत्वमक्रोधः कपया जनगोपिता ॥ ८र ॥ 

आसन्नरलयोञ्िद्धानि कथयामि शृण प्रिये | 
यैः साध्यसाधकी ज्ञात्वा देहत्यागमतन्द्रिती ॥ ८२ ॥ 
देबताखात्मभजनपरौ स्यातां ततस्तु ती | 
सुगति प्राप्य सिद्व तु भवतो जातमावतः ॥ ८४ ॥ 

परकायेत्यादिभित्रजेदित्यन्तेसिभिः sae: प्रस्तावपुरःसरं परकाय- 
प्रवेशनं तस्मादुयोऽपि खकायप्रवैश्चोपदिशति । aa दुःणाटक' दुष्कर' परः 

कायप्रवैशएमिति पूव्वैत्ान्यः। waa: कररव्याध्यादिभिः कतक्तेणाभावेन | 
योगतः प्रविशे दि्यत्तरत्ान्वयः। प्राणप्रतिष्टोक्तविधानतः दूतोनिल्यापले 
इति शेषः । ata: लिग्धं; पुरुषैरिति शेषः । ततः तस्मात् प्रतिष्ठान्यशरोरात्तां 
wag | तथा प्राग्वत् प्राणप्रतिष्ठाविधिना ॥ ce ॥ 

सिदस्येत्यादिना शे चितेत्यन्तेन Rasta प्रस्तावसंख्यापुरःसरं योगसिद- 

ल्षणान्युपदिशति ! तत्र तानि लक्तणानि । गुरः लक्षणेरित्यथः | इन्दहानिः 
शोतोष्णसुखदुःखादिविकारहानिः। wera: खरूपानुसन्धानेन ॥८२॥ 

आ्रासननेत्यादिमिर्भवेदित्यन्तैरष्टादणभिः शोकः प्रस्तावज्ञानफलपुरःसरमासन्र 

खृत्यचिज्रान्यपदिशति। aa आसन्रसत्योः पुरुषस्य । यैः fre: । तौ साध्य- 
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अकारणं निजां gai विमुच्य प्रक्षति' नरः | 
समाश्रयेत्ततस्त्वब्टान्मुतिस्तस्य सुनिश्चितम् ॥ ८५ ॥ 

अरुन्धतीं ध्रवं fa Faqs च तदर्देतः। 
EM नासान्तिकाक्रान्1 eR योङ्योर्न चेत् ॥ ८६ ॥ 

विलोकयति तयखार्ान्मुतिमेति सुनिश्चितम् | 
DAA: स्फरणं नाद्यो; पादयोशेत्न जायते ॥ ८७ ॥ 
तस्याशु नाशो गदितो भानी रुण्डं च पश्यतः | 
निरुद्धकयारन्धुस्य न चेत् कुणडलिनीध्वनिः yoo ॥ 
धूमो वा दश्यते मूषि, रन्ते चादितोऽपि वा । 
afg गा विहगा लीना; परासु' तं न को वदेत् ॥ ८६ ॥ 
VATA A गण्टूषे न पश्येच्छक्राचापकम् | 

सयः परासुमात्मानं जानीयात् सर्वधा नरः ॥ <° ॥ 

सखमस्तककरः पश्येत् प्रकोष्ठ MAA: | 
आगुल्फौरन्तराष्टभा Wate विनश्यति | ६१ ॥ 

साधकौ । सुगतिभमित्यस्य जातमाव्रत इत्यस्य चार्थो गुरुमुखादवगन्तव्यः | qat 

सौम्यां eat वा समाश्रयेत् qerfarttarfala शेषः । ततः समाखयतः। wa 
नत्तत्रूप' | ASEM: षरमासतः । नासान्तिकाक्रान्ता नासान्तिकयोरङ्लिदया- 
AMAT! चन्द्रक मयुरविम्बमध्यसध चन्द्रकरूपै ज्योतिषो । न चेदित्यस्य 
विलोकयति इत्ुत्तरत्रान्यः विलोकयतीत्यस्य wea इति पूव्यैतान्वयः | 
तस्यात् मासत्रयात्। तस्य गुलृफाधोनाडोदयस्ु रणो नस्य | रुण्डं कवन्ध' । 
चकारो भिच्रक्रमः। पश्यतञ्चेति carat) गचतेतादिषु आदिशब्दः gt 
पत्तनादिविषयः। अपि धूमो दृश्यत इत्याज्गष्यते । वा विकल्ये । त' पुरुष । 
warmers: षृषटोक्तताकंः met पूरितविनिगेमितमुखजसे। चायकः 
शक्रचापसटग' ज्योतिः! प्रकोष्ठं कूपैरं । कूर्परमणिवन्धयोर्मध्यप्रदेश' । ती 



५२२ मनोरमाख्यटोकासदहिते तन्तराज | 

से्रशक्रमलानि सुारिंमग्नानि जले यदा | 

afaq wa प्रयाल्येव यमं सन्लज्य जौवितम् ॥ ce ॥ 

हाटकां प्रतिमां पश्यन् ध्रवं याति यमालयम् | 

भास्करं भगैः पश्यन्नपि याति यमालयम् ॥ €< ३ ॥ 

जलादिषु तनुच्छायां विक्लतां बौच्य मासतः | 

प्रयाति निधनं fog पश्यन् भानोश्च मण्डले ॥ ९४ ॥ 

सातानुलिप्रगावसखय पुरः शुष्यति चेदुरः | 

स प्रच्ाट्याति निनं सर्वे रपि सुरच्चितः॥ €५॥ 

गुरुमाटगणान् विप्रान् wegen च देवताः | 

आसि कान् सततं निन्दन्नकारणत एव च ॥ ce ॥ 

aaa द लने परित्यागे खरोषतः | 

गुरुमन्तपरित्यागेऽप्यचिराच्जायते खतिः ॥ € ७ ॥ 

गुरु विद्याच्च जनवां जननो सवेदेवताः | 

सदाधिचेपशापराभगं न्यक् कुरवन्नाशु नश्यति ॥ ९८ ॥ 

पुस्तकं निजगेहं वा विष्टरं शयनन्तु वा 

निष्कारणे निराकुर्वन्नाश नश्यति मानवः ॥ <€ ॥ 

जनो । तस्मिन् परते अरमासादर्वाक्। uns: सहेति शेषः । विकञतां कुत्सिता- 

कारां निरोजस्कां | भानौ fag रन्ध," । सर्वैरपि ब्रह्मादिभिः | अकारणत इत्यस्य 

AVAIL दने इतयत्तरतान्वयः । पररत्यागे श्वाण्ठवेरस्य | अधित mares 



on we ] श्लासोदयकालकथनम् | ५२१ 

हण्ट् हचक्रवालानां वेवर्ये मासतो सतिः | 
ध्याते खदेववेरुप्ये मासतो निधनं भवैत् ॥ १०० ॥ 
कालतत्वमयौ व्याप्िग्ति सम्यक् समीरिता | 
श्रस्या निफालनाचित्ते aaa’ खात्मसात् क्तम् ॥ 

इति षोड़शनिल्यातन्ते श्रौ कादिमते भवासरूपं 
नाम सप्तविंशं पटलम् ॥ zo ॥ 

निन्दनाप्रियवचनाभ्यां । निराकुर्वन् परित्यजन् । Fam wan) खदेववेरुप्यं 

वयौविग्रहप्रसादादिभिरिति शेष. ॥ १०० ॥ 

इति षोड़शनित्यातन्तेषु खोकादिमताख्यस्य षरि पूणस्य तन्स्य 
प्रपञ्चसार सिंहराजप्रकाशाभिधानेन सोसुभगानन्दनायेन 

विरचितायां मनोरमाख्यायां व्याख्यायां षोडश- 

नित्यानां कालात्मकप्राणव्याघ्यादिविधान- 

प्रकाश्नपरं सप्तदशं पटलम् परिपू 
पराख््टम् ॥२७॥ ॐ तत्सत् ॥ 

गरन्थसंख्या- स्वंशे यन्वमेक व्याख्याग्रन्याञ्च संख्यया | 

पादां पञ्चपञ्चाश्दधिकां दिशतं स्मृताः ॥ 

२६ 



अष्टविशपटलम् | 

अघ पोडशनिल्यानां लोकात्मतवं वदामि ते| 

न्द्रयं विश्वमखिलं वर्तते सचराचरम् ॥ १ ॥ 

कालमाटकयोर्व्यापिः प्रागेवोक्ता मया तव | 

वबाच्यवाचकयोगेन माहकालोकयोरपि ॥ २॥ 

व्या्धिमद्य प्रवच्यामि सम्यक् ते काललोकयोः | 

यदायत्तमिदं fasd नित्यास्तत्कालवबिग्रहाः ॥ २ ॥ 

कालस्य षोडशाकारो रूपो दश्यत एव हि | 
व्िक्षयाभ्यां चन्द्रस्य AIA कलया तथा ॥ 8 ॥ 

पू्यैस्िन् सप्तविंशे पसे घो इशनित्यानां कालेन प्राणामकतादिकमुपदिश्या- 
नन्तरं घोड़शनिल्यानां लोकात्कत्वसुपदिश्ति अथ षोडशेत्यादिना विग्रहेत्यन्तेन 

स्रोकशतरूपेणष्टाविं गेन पटलेन । aa अथ षोड़गेत्यादिना Waa षोडश- 

नित्यादोनां लोकामत्वकथनप्रस्तावपुरःसरं सचराचरस्य विश्वस्य तन्मयल्रेन 

वर्तनमुपदिशति | aa लोकात्वं लोकतादातमं प । यन्मयं नित्यालकलोकमयं | 
वर्तते प्रतोयते ॥ १॥ 

कालेत्यादिना शोकेन पञ्चविंशपटलप्रोक्तकालमालकयोः षड विंश्पटल- 

प्रक्तमाटकालोकयोश्च afi स्मारयति । ततर प्रागेव पञ्चविंशे पटले । ar 

बाचकयोरीन माटकालोकयोरपि शब्दरूपमाढकातदथंरूपलोकयोरष््धग्भावेन 

माडकालोकयोर्व्याभिरपि षड़ fas पटले मया तवोक्तेत्यर्यः ॥ २॥ 
„ व्यापिमित्यादिना श्रोकेन काललोकयोर्व्यौ्षिकथनादिप्रस्तावपुरःसरं 

नित्यानां कालविग्रहलमुपदिशति । aa sa अस्मिम् पटले यदायत्तमिदं 
विश्व तादात्ेगन विश्वस्य कालपराधोनलत्वात् | नित्यास्तत्कालविग्रहाः सकल 

बिश्वकारणभूतः काल va नित्यानां fare इत्यर्थं; ॥ २॥ 
कालस्येत्यादिना waa महानित्याया अ्रपरिच्छित्रकान्लामकल्रमन्यासां तद- 



aca पटले | ग्रहाणां माटकारूपल्वकथधनम् | ५२५ 

लोकरूपं तत्प्रमाणं कोल चक्रञ्च तादृशम् | 

तयोरन्योन्यनित्यात्वव्यापिं तदत् fafa तयोः ॥ ५॥ 

निव्यालोकस्ितिं मानं तासां कवचविग्रहम् | 

ग्रहाणां ASAI ग प्रोक्तं क्रमेण वें ॥ € ॥ 

इमूपो भुवो मध्ये मेरुस्िष्ठति पर्व्वतः | 
AAA महोपाप्वं पञ्चाशच्छतयोजनाः ॥ ७ ॥ 

वयवभूतकालाव्कतञ्चोपदिश्ति | तत्र कालस्य षटति शे we वच्छ माणएरूपस्य | 

दृश्यत एव fe अपरमार्थोपि प्रकाशत इत्यथ; | ददिक्तयाभ्यां पञ्चद णानां कलाना- 

मिति शेषः । तथा समु्धये । एतदुक्तं भवति षोडशकलामयस्य चन्द्रविम्बस्याक्तर 

कलारूपापरिच्छित्रकाला त्िकायां महानिल्यायामितरकलापञ्चदशकरूपावान्तर 

कालाव्ििकानां च नित्यानां शुक्कप्रतिपदादि पौ्णम।स्यन्तं कष्णप्रतिपदादि 

दर्णणन्तच्च प्रतितिष्येकेकक्रमेणोदधविख्रान्तिप्रतोति्भवतोति ॥ ४ ॥ 

लोकेत्यादिना क्रमेण वै इत्यन्तेन श्रोकदयेन पटलशेषार्थानुपदिश्ति। aa 

लोकरूपं दोपा्िक्रमतः | ततुप्रमाणं दोपाच्ादोनां । atest मानोपैतमिव्यधंः। 
तयोरन्योन्यनित्यालव्यािं लोकस्य नित्यालव्याभिं कालस्य नित्यालनव्या्तिश्च । 

तदत् सिति तयोः लोकस्य कालचक्रस्य च षोड़शषोडशकारतयान्योन्यव्यािं । 

नित्यालोकस्य स्थितिं वद्यमाणनिव्यालोकखितिं । मानं नित्यालोकस्येति se: । 

तासां कवचविग्रहं नित्यानां कवचात्मना fafa साधकानामिति शेषः। ग्रहाणां 

aaa नवानामिति शेषः । माटकारूपं माटकात्मत्नम् ॥ ६ ॥ 

Zafer ओआहतेत्यन्तेनाक्तरत्रयोत्तरेण Wawa wae तन्मानच्चो- 

ufenfa तत्र तस्य At: । पञ्चाशच्छतयोजनाः पञ्चसहस्रयोजनानि । agai 

भवति दत्ताकाररूपिख्या भूमेर्मध्ये Feud Fe पद्मस्य कणिंकेव तिष्ठति । 
तस्य मेरोः परितो भ्रमिः प्रतिपाख' पञ्च सदखपच्चसदस्योजनासिका खिता 

भवति। तस्या विष्कग्भयोजना ala दशसदसखरदशसहसखरयोजना भवतोति । 
सिन्धुभिः wad: रदोपैस्तत्तत्समुद्रान्तरालमूप्रदेशेवंच्यमाणनामभिः । तत्- 
Vaya, Acad महोमानात् प्रलेकसुत्तरोत्तरं दिगुणमानेः। एत- 



५२६ मनोरमाख्यटोकासह्ते तन््राजे | 

लवगेचुसुरासपिंदंधिचौरजलात्मभिः । 
सिन्धुभिः सप्तभि्दीेस्तत्संख्यै दि गुणोत्तरः ॥ ८ ॥ 
Maat बाद्यसलिलजलेर्व्वाद्यपरा्व॑योः | 
मध्ये विस्तारमानात्त afstiaer तत् पुनः ॥ € ॥ 

कालचक्रं पराशक्तिमारुतेन सदेव तु । 
aa परिभरमत्येव प्रश्चिमाघोपसव्यतः ॥ १० ॥ 

दुक्तं भवति। महामेरोः परितः प्रतिपाश्वं' पञ्च सदसरपद्ध सहसखयोजनमिताया 
भूमे्वैहिरपि परितः प्रतिपाश्वं दशसह दशसद्सयोजनाको लवणसमुद्रः | 
तदहि; प्राग्वत् वि श्तिखहस् विं शतिसदस्रयोजनासकः श्रत्तदोपः। तददहिः 
प्रागवचचत्वारि शत्सखचत्वारि त्स खयो नामक इचरसससुद्रः। तददहिरपि 

प्राग्वदशोतिसहस्राभोतिसहस्योजनावकः mete) तहदह; प्राग्वत् 

षष्टिसदखोत्तरणतसहसखयोजनात्मकः सुरासमुद्रः। तदहः प्राग्वदिंश्ति- 

सष्सरोत्तरशतत्रयसदहखयोजनात्कः Feta तददिः प्रागवच्चत्वारिं णत् 

सहस्राधिक षट्शतसदखयोजनात्को तसमुद्रः | तददहिः प्राग्वत्रूनननिदारभ्येति 

सप्ताक्षरवाक्यजनितसंख्ययोजनात्कः क्री दोपः । तदहः area ग्निनानोतः 
शौरिरिति ( १२८०००० ) सपाक्षरवाक्यजनितसख्ययोजनात्को दधिसमुद्रः | 

तदः प्राग्वत् stud तक्रियातादति सपताक्तरवाक्यजनितसंख्ययोजनासकः 
शाकद्ोपः। तदहिरपि प्राग्वन्रानाज्ञानभरोनित्यमित्यष्टा्तरवाकजनित- 
संस्ययोजनातमकः कोरसमुद्रः। ashe: प्राग्वत् ननंन्नानदोविन्नर aera 
वाक्यजनितसं स्ययोजनामकः gate: | तददहिरपि प्राग्वत् च्नानिना नोता 
ya भूरिव्यष्टाक्तरवाक्यजनितसंख्ययोजनासकः सलिलसमुद्र॒ इति । sad 

लस्य महोति Glare: ॥ ८ ॥ 

वाद्यसलिलमित्यादिना विग्रदेरित्यन्तेन सप्चात्तर विपादाद्येन श्रोकदयेन 

वाद्चसलिलाम्बुधिकालचक्रयो म॑ध्यस्थदेश्मागं कालचक्रपरिवत्तिकारणं तत् परि- 
श्रमण प्रकारं तत॒कक्ताभेदान् तन्मानं राशिखरूपद्चोपदिशति । तत्र वाद्यसलिल- 

जलधेः सवेवाद्सलिलसमुद्रात् मध्यविस्तारमानाददहिराहत्य तत्ूपुनः पुनरपि 



र्प्ण पटरी | सप्तग्रहावस्थानकथनम् | ५२७ 

aq तन्प्रानवौधिभिर्युतमष्टमिरदु तैः । 
ज~ = DO + a 2 

तेजोमया दशारेयुः मेषादिषिग्रडेः ॥ ११ ॥ 
तेषु वौधिषु पूर्व्वाशामुखाः सप्तग्रहाः सिताः | 
राशियुक्तेन कालेन प्रोत्तेनोप्यघस्तथा १ ॥ १२॥ 

तत्सप्षहोपसप्तसमुद्रसमवायमध्यविष्कम्भमानात् ( १६२८२७०० ) हौपादययाकक' 

भूरूपं कालचक्रं कालात्मकं चक्रं तस्य कालात्मकत्वं ततपरिश्चमणस्य विश्वविका- 

रकारणत्वात् । पराशक्तिमारुतेन महानित्याया इच्छाशक्तिरूपेण मारुतेनानुप्ररितं | 

एवकारेण कारणान्तरं न wate: | पञचिमाघोपसव्यतः पञ्चिमाभिसुखम् ईधः- 
क्रमात् प्रादकच्धिण्वेन । तत् कालचक्रं । तन्मानवोधिभिरुत्तरोत्तरं प्रतिणाश्वं तत्तदि- 
गुणदिगुणमानवोधिभिः | wad: सर्वाश मयल्वात् कैनापि अ्रक्ललत्वा | तेजोमयैः 

ज्योतोरूपैः । etree: भूमध्यादिपरव्योमान्त मूराडं विकाएरूपैः समान्तरालै- 

रिति शेषः । सैषादिविग्रडेः भेषादिमोनान्तरार्खरूठैः | एतदुक्तं भवति wa- 
वाद्यसलिलजनधिवाद्यपा्वंडय मध्यविष्कम्भमानं aged dqad क्रोडोक्षत्य 
पराशक्तिरूपमारुतप्र रितं॒पूर्वोक्तवाद् खलिलजलधिवाद्यपाश्व॑वदहिर्मानात् प्रति- 
पाश्वं प्राग् वदिगुणोत्तरमानवीष्व्टकं तदन्तरालाष्टकोपैतं ज्योतोरूपमेषादिराशि- 
हादशारयुक्तं कालचक्रं प्िमाभिमुखमूीधः प्रादत्तिश्यक्रमात् परि- 

भ्रमतोति॥ ११॥ 

तेषिल्यादिना स्ितिरित्यन्तेनार्ाधिकेनेकेन DRA तत्काचक्रवोयिषु 
सप्तग्रहावस्थान तेषां खोक्तकालेन तच्क्रगतराशिषु चारेण लोक सितिच्चोप- 

दिश्ति। तत्र तेषु वौधिषु तासु वोधिषु तेषु राश्िष्वित्यर्थः। खिताः चन्द्रवुध 

शुक्राकंभौमगुरुमन्दानां भ्रधरोत्तरवोधिखितिक्रमाललङ्नेन | राशिषु तद्वोधि गतेषु | 

waa ज्योतिःशास्ते । तथा पूरवीशासुखा एव । waist चरन्ति । तेषां ग्रहाणां 

fafa: जननसत्ताविपरिणमद्धमपच्यनाशत्मिका | एतदुक्तं भवति प्रोक्तकाल- 
चक्रगतवोच्यषटकं प्रोकतक्रमाल्नङूघनस्खित्या fea: पूर्वाभिसुखास्तत्तद्ग्रहा- 

स्तत्तद्गतराशिषु wa चारेण लोकानासुत्पच्यादिरूपां fefi get 

न्तोति ॥ १२॥ 

१1 wha कानेन aaa परिधिस्तथा-दति वा। 



yat मनोरमाख्यटो कासते तन्राज । 

प्रयान्ति तेषां चारेण लोकानां भवति fafa: | 

मध्यश्यमेरौ ललिता सदैवास्ते महाद्युतिः ॥ १२ ॥ 
AAA जलान्तस्याः शेषास्ताः सुगश्चदुर्ईश | 
तदहि: परमे व्योमि त्वेता faat तु deat ॥ १४ ॥ 

क्ता दिवर्षादारभ्य प्रतिवषंमिति fear | 

दितीयादिषु aug क्रमात्ताः परिदत्तिभिः ॥ १५ | 
Temes पर व्योन्नि ललिता सलिलाम्बुधौ | 
चिवा च भवतीत्य' हि भजन्ते परिवर्तनम् ॥ १६ ॥ 

मध्यखयेव्यादिभिः रूपतः इत्यन्तेर्दायन्तेसिभिः aa: षोडशनित्यानां 
मेरुदीपादिपरमव्योमान्तषोड़शविधषु देशेषु कतयुगादिवर्षदारम्य प्रति- 
an चतुयुगवर्धेषु परित्तिक्रममुपदिश्ति। aa सदैवास्ते सन्धदा सकला- 
aaa प्रधानरूपेण तिषठतव्यथंः। महायुतिः देशकालादिभिरनवच्छिन्नप्रकाश 

रूपत्वात् । तस्य भेरोः । अभितः सन्यतः । जलान्तखा मेरोरनन्तरजब्बुहोपा- 
द्यादिसवेवाह्यस्जलसम्द्रप्यन्तं चतुदंशस्थानखिताः । शेषाः काभेश्वव्धादय- 
agen ज्वालामालिन्यन्ताः | तदहि; सवेवाद्यसलिलजलधेवंहिः! अतर षोडशो 

प्रतिव प्रतिक्लतयुगादिवै | ता नित्या ललिता भवतो्यत्तरत्रान्वयः । चकारः 
समुचये | ey’ उक्तप्रकारेण । एवमित्यस्य प्रोक्लरूपत इत्यतान्वयः । अन्येषु 

तेतादिष्ठि। एतदुक्तं भवति मेरुजम्बुद्ौपलवणसमुदरस्क्दोपेक्. र ससागर- 

शाल्प्लोदोपसुरासमृद्र कुणदोपष्टतसागर क्रौञचद्रोणदधिसम्द्र णकदोपक्तोरसागर- 
पुष्करदोपसल्लिलसमुद्र॒ परव्योमसंज्केषु षोडशसु स्थानेषु कतयुगादिचतुयुग- 
प्रथमव्षषु ललितादिचित्रान्ताः पोड़शएनित्यास्तदात्मकल्ेन fear ane 

युगदितोयददितोयवरषेषु जम्बूदोपादिभेरुपय्यन्तेषु षोडशसु Teng खानेषु 

ललितादिचित्ान्ताः षोड़श नित्यास्ि्ठन्ति। एवं तत्तुयुगढतोयादिढतोयादि 
पोडशपोडशवर्षान्तेषु चतुदशसु चतुथस वेषु लवण्समुद्रादि परमब्यो मान्तेषु 

विशिष्टेषु चतुद शसु वषु क्रमात् प्रतिवधै ललित! तिष्ठति । ललिताखितसखाना- 

न्तरालमारभ्य CAAA: कामेष्वग्योदि fare: पञ्चदशनित्या- 
fasfa | एवं वषोडशकवषेषोडशकनैकाभे कां परित्तिं भजन्तोति ॥ १६॥ 



con पटले | नित्यानां कालचक्रमयत्वकथनम् । ५२८ 

एवं युगेषु चान्येषु वत्तते प्रोक्तरूपतः | 
कालेष्वपि च मध्यादि परव्योमान्तमो शवरि ॥ १७ ॥ 

परित्तिं भजन्ते ता मध्यख्या खां शतश्चरेत् | 

अन्याः wala तव चरन्ति MART वे ॥ १८ ॥ 

तथा कालक्रमात्तास्तु भजन्ते परिवर्तनम् | 

कालतो देशतश्वक्रादेवयं संजायते थद् ॥ १९ ॥ 
तदा भवन्ति भूपाला घाभ्िकाः कालवषंतः | 
प्रजाश्च सुखिनो भूयुररोगाः कालख्ल्यवः ॥ २० ॥ 

कालेष्विल्यादिभिः समुदोरितमिव्न्तेर्दादयेः पञ्चभिः ata: षोडशनित्यानां 
कालचक्रमयतवप्रकारं कालदेभेकाधिपत्यफलं कालचक्रस्य वाद्यवोधिरूपपर- 

व्योमस्यितिं प्रोक्तनिगमनच्चोपदिशति । aa कालेषु कालचक्रस्य चन्द्रस्य TAT 
भूम्योरन्तरान्तरालदेश्ादिताराकक्तान्तेषु षोडशसु स्थानेषु मध्यादि चन्द्रकान्त 

भूतमध्यव्योमादि । ताः Heatran: । मध्यखा ललिता | खां शतः खसमानमूल्यै- 
न्तरेण | अरन्या; पञ्चदटशनित्याः | ततर तत्र देशे देशे काले काले च । तथा काल- 

क्रमात् पूर्वोक्तयुगादि वर्षादि षोडशषोडशवष॑परिदत्तिक्रभेण तुर्विशेषे । कालतः 
परिवत्तिकालक्रमात् | देशतः देशस्य चक्रात् कालचक्रेण | भूयुः प्रागवत् | काल- 

खत्यवः हिताय त्वव इत्यर्थः | वाद्य वीध्यां एनेश्वरकच्तावहिभूतवीष । तारकाः 
नत्तत्ाणि | aefe: नक्तत्रकक्तावहिः । fafa: कालचक्रस्येति पून्यैतान्वयः । aa 
कालचक्रे | तदन्तिका तदवधिका परव्योमान्तभ्रूता । अपिचेत्यनेन gay 

श्लोकात् खितिरिव्येतदाज्ञथते | तत्क्रमात् ूर्वीत्तपर्वोक्तयुगवषषोडशक्रमात् | 

aad नित्यामयं । wage भवति कछतादिचतुयुग प्रथम प्रथमवर्षीदिवषेषोड़श- 
घोड.शकक्रमाल्ललितादयितवान्ताः Teta क्रमेण कालचक्रे चन्द्रकक्ता- 

भूम्यन्त रालप्रदेश ALKA तदन्तरालवधकन्ता तदन्तरालशक्रक्षा तदन्तराल- 

tara तदन्तरालमौमकच्त dears gaara तदान्तराल शएनिकच्छा तदन्त- 
रालनकत् कच्वाविभागेन seq स्थानेषु देशपरित्तिपरितः परिहत्तिक्रमतः 

परिवन्तन्ते । तेन क्रभेण या या नित्या चेन्द्रकत्तास्िता सा सा fee तत्काल- 



५४० मनोरमाख्यटोकासदहित तन्तराजे । 

कालचक्रश्य बाद्यस्यवोष्थां तिष्ठनि तारकाः | 

तदहि: परमव्योम श्ितिस्तत तदन्तिका ॥ २१॥ 

तासामपि च नित्यानां षोड़शानाञ्च तत् क्रमात् | 

एवं देशे च काले च तन्द्रयं समुदोरितम् ॥ २२॥ 

देशवषरतिथौनाञ्च सम्पातादैक्वमागताम् | 

पूजयेत् सविशेषं तां प्र जपेच्चाखिलाप्ये ॥ २३ ॥ 

तेषु विोपदेशात्त॒ तस्यासत स््रिधिभवेत् | 
च 

महाशक्तिश्च MAT वयागासैक्ववैभवात् ॥ २४ ॥ 
RAMA यजेत् IATA तु तां। 

देशप्राप्रान्तु तन््रासपूर्णायां पूजयेच्छिवे ॥ २५ ॥ 
yaad कुर्वाणं न सुञ्चति रमा यशः | 

कटाचिदपि दयोर्घायुररोगो ज्ञानवान् सुखौ ॥ २६ ॥ 

चक्रस्याधिपा भवति। तस्मादेवं रेणकालपरिठत्तिभेदतो जम्बुद्दोपादोनां 
परव्योमान्तानामष्टानां स्थानानां एकौ कवक्रभेण वषौष्टकेनेकनि्याधिपथय 
सिष्यति। यथा sage काभेश्वरोकुलसुन्दप्यौ क्रमात् प्रथमनवमयो- 
व्योः waste इितौवदशमवर्षयोर्भगमालिनोनित्यानिल्ये शास्प्रलौ 
fue लतोयैकादश्योवैषयोनिंत्यक्ितरानोलपताके कुशदोपस्य aq 
हादश्योवषेयोभरुण्डाविजये क्रौचचदोपस्य पञ्चमतयोदशयोवषं योवैद्धि- 
वासिनोसव्धमङ्कले शकदौपस्य षष्टचतुरश्योकषं योर्वलेश्वरोज्वालामालिन्यौ 
यष्करदोपस्य सप्तमपञ्चदशयोवषं योदूतीचिते परब्योमा्टमषोड़णयोव्ष यो- 
सव रिताललिते एवं देणकालौ निल्यात्सकौ भवत इत्युक्तमिति ॥ २२॥ 

देरेव्यादिभिः प्रूजनादित्न्तेः पञ्चभिः स्लोकः टेशकालतिथिप्राप्तनित्या- 
पूजन' तत्कालविशेषं ततृफलच्चोपदिशति । ततर दशवष निथोनां देश्कालचक्र- 

तिथोनां तयाणां वा eatat तां तिधिनित्याविवयां । वेषु देशव तिथिषु । तस्याः 
तदेणद्यधिपायाः । महाशक्तिः साघकस्येति शेषः । तरयाणां Sarat ॥२४॥ 

arama कालचक्राधिपां | तन्मासपूर्णयां खजन्ममासपूर्णायां । एवं ङव्वीणम् 



रप पटने] ससदोपा दिकथनम् | ५४१ 

राजमिर्गानुजैस्तौभिरन्यैः प्राणिभिरम्यसौ | 
मान्यते सवमन्ताश्च सिद्वा; सुस्व पूजनात् ॥ २७ ॥ 
जम्बुः क्तः WIA च HAAS यथाक्रमम् | 
शाकश्च पुष्करश्चेति सप्रदौपेषु भूरुहाः ॥ र८ ॥ 
तेषां नामभिरेव सुस्तत्तन्नामानि तन्मुखात् | 
तत्तन्नामभिरभाच्यं तद्वौपं तव पूजयेत् ॥ २९ ॥ 
तां तां faai aa aa काले काले तु साधकः) 

एवं पजयितुर्लोक्षे न समोस्ति न चाधिकः ॥ ३० ॥ 
मध्ये भूमिं तामभितः कालचक्रं ततो वहिः । 

महाव्योम च निःसौम तवेतहयसंख्ितिः ॥ ३१ ॥ 

पूजाजपदहोमादिकं aa: तिथगादिभिः। wet साधकः। तत्र देशदि- 

सम्परातकाले। एतदुक्तं भवति सप्तदोपेषु॒॑तत्तदवोपेश्वरोनिल्यां दो पपूजापूवैकं 
सखजन्ममासपूर्णयां कालचक्रेश्वरोनित्यां खाब्दजन्मदिवसे उभे अपि प्रति- 
पच्तत्ततुप्राप्ततिथोञख पूजयन् प्रोक्तफलसिदिभागिति ॥ २७॥ 

जम्बित्यादिभिरधिक इत्यन्तेस्विभिः शोकः सषहोपगतभूरुहसप्तक- 
नामभिः प्राप्तानि तत्तोपनामानि तत्ततूपूजनः तत्र तल्नाधिगतनित्यापूजनः 
ततूफलच्चोपदिश्ति। तत्र भूरुहाः पादपाः । तेषां पादपानां । तत्तन्रामानि 
दोपनामानि। तन्म खात् तत्तद रुदप्रावोखदारा तत्तन्रामभिः भेरुदोपादि- 
परमव्योभान्तनामभिः प्रणवादिभिखतुर्योनमोऽन्तैः। यथा ॐ मेरवे नमः 

इत्यादि । aa भेर् प्रमुखेषु षोडशसु way यत्र स्थितस्तत्र aa काते काले पुनः 

fea aa get पूजयित्वा तदे तस्मिस्तस्मिन् वेषं । एतदुक्तं भवति 
षोडशसु नित्यासु सखभज्ननोया नित्या षोडशसु स्थानेषु यत्र fam aa wa 
पूजयित्वा तत्तषं तत्तत॒सयानगतां भावयन् तत्तत्रि चाव्वनक्रमात् पूजयन् 
प्रोक्ञरूपप्रभावो भवेदिति ॥ ze i 

मध्ये इत्यादिभिर्विदयत इत्यन्तस्तिभिः शोक भूमिकालचक्रमहव्यो मस्यिति- 
क्रमं कालचक्रे ग्रहाणां सिति तत्कार्च्चोपदिश्रति । aa मघ्ये aerate: 

२७ 



५४२ मनोरमाखटो कासते तन्वराजे | 

सुख्िराया भुवो सध्ये चक्रस्य भमतोऽनिशम् | 
ग्रहाणां तच संवासप्रचारनियतात्मनाम् ॥ ३२ ॥ 

कारणं परमेशानि तवच्छैव तु Hea | 
न लन्यदबलम्बाय तयोः कुवबापि विदयते ॥ ३२ ॥ 

तयोव्व हिः परे व्योनि क्चिदस्धिचतुष्टवम् | 
प्रागुक्तरूपां तत्तीरे कोलवक्तान्तु पञ्चमो ॥ ३४ ॥ 

सलिले कुरकरुल्ाञ्च Taree शुचिखिताम् | 

aaa नवरतानि महाहौपञ्च तव वे ॥ ३५ ॥ 

कल्पकोयानसखतुभिः og भिः सेवितविग्रहम् | 
तन््र्येऽसंख्यरूपाभिर्व॑तां सङ्गोतशक्तिभिः ॥ ३६ ॥ 
गौतवादिवनल्यादिसंसक्ताभिरनारतम् । 
विनोयमानां विलसन््रदसन्यरवौच्च णाम् ॥ २७ ॥ 
रलमण्डपमध्यस्यरतरसिंहासंनेपरि | 

शचिस्ितां शक्तिन्दगौताकषंणनन्दिताम् ॥ ३८ ॥ 

मिं तां स्ितामिति शेषः । ततः कालचक्रतः। fated निः AR । 
तत्र महाव्योन्नि। एतद्दयसंखितिः भूमिक।!लयोरवस्थानं । मध्ये महाब्योम्रः। 

तत्र कालचक्रे संवासप्रचारनियतात्मनां खखवोयिसंवाक्षतत्तद्गतराशिषु प्रचार- 

नियमवतां | तवेच्छा परायाः MAT) तयोभूमिकालचक्रयोः । एतदुक्त 
भवति महव्योममध्यखभूमिकालचक्रतद्गतमभूतग्रहाणं यथाक्रमं सुखखिरावस्था 

भ्रमणे सन्ततेकाकारप्रमाणं प्रोक्तसंवासप्रचारकारणात् तदटवलस्बनच्च केवलं 

पराया; शक्तीरिच्छेति ॥ २२ ॥ 

तयोरिव्यादिभिः सुनिश्चितमियन्तेः नवभिः ata: नित्यालोकावसख्धानं तत 

देव्याः सपरिवारायाः सिति तत्तत्प्रूजयितुः फलच्चोपदिशति। aa तयोः 

महोकालचक्रयोः कचित् प्रदेशे aferaqed इतत सागरादि । प्रागुक्लरूपां र्- 
पूजोक्त लकितामदृशविगरहां । Meat वाराहीं चतुर्विशेषे पोतीखरूपेरेत्यथेः | 



acm पटर ] नित्यालोकादिकथनम्। ५४३ 

सहजासवसम्धागेः संजातानन्दविग्रहाम् । 
दयामदारुणापाङ्गविलोकितसुसा धकम् ॥ Ze ॥ 

परितो भूषरेशचिवेः सर्णचामरकादिभिः | 

विगाजमानान्दिरदानग्बानपि तथाविधान् | ४० ॥ 

शक्तिमिर्दशिंतानग्रे पश्यन्तौममितोत्सवाम् | 
सखसमानाभिरभितो निद्याभिः सेवितान्तधा ॥ ge ॥ 

याति तासां पूजयिता तत्समाकारतां शनेः | 
तदिनोदस्तत्समोपनिवासौ स्यात् सुनिश्चितम् ॥ ४२ ॥ 

कोटियोजनविस्तौयसमायासं महादं तम् | 
नवरलमयं Bi तन््मानाख्िभिराद्तम् ॥ ४३ ॥ 

तत्त॒तौयांशमानस्य सहखादित्यतेजसम् | 

Taste मध्यखद्टतीर्यांशे तु मण्डपे ॥ ४४ ॥ 

कोच्ादित्यदयुतिप्रान्तेष्वभितोऽसंख्यशक्तिमिः | 
तघा समन्विता ध्यायन्नरो भवति मत्समः ॥ ६५ ॥ 

पञ्चमीं खो चक्रस्यत्राह्मपादिमाव्र्टकं अत्र पञ्चमोग्रहणं ललिताविग्रहसाम्याथं | 

सलिक्ते इक्त.सागरस्य तन्मध्यं चतुरख्िमध्यं । तन्मध्यं कल्यकोद्यानमध्यस्थ- 

सव्यैमध्यगपद्यरागखर्डमध्यस्थरत्रमर्डपमध्यं इति यावत्। अरसं ख्यरूपाभि- 

रिति पदच्छेदः | मदमन्यरवोक्तणां अनन्तरटतोयश्चोकवच्यमाणानन्दतयेण 

सङ्गोतानन्देन च उपरि स्थितामिलय्ः । सुसाघकां सत्सम्प्रदायिसाधकां । तथा- 
विधान् भूषितान् । तथा समुद्धये । अत्र प्रकरणे दितोयेकवचनान्तानां पदानां 

ललितामिति fattened तां ष्याललेलयर्थः। तासां सपरिवारनित्यानां 
तदिनोदः सङ्गो तादिविशेषविनोदः ॥ ४२ ॥ 

कोटोत्यादिभिस्त इत्यन्तैर्मवभिः श्चोकौनित्यालीकादिमानं तत्र देवौ ge 

नात् फलं परमब्योमस्रूपनित्यावेभवविदामनुभावञ्चोपदिश्ति। aa समायामं 

Haat । तन्मानाच्धिभिः प्रत्येकं कोटियोजनविस्तोँरन्धिभिस्तुतीरयांश 
मनस्य  योजनढतोयांशसदितत्रयखिंगदाघिकशतत्रयोत्तर त्रयस्ि' शत्खहस्रा- 



५९६४ मनोरमाख्यरी कासदहिते तन्तराजे | 

एवं ध्यालाचयेदेवैं भक्तया प्ररमयोक्तया | 
नरो निरस्तसंसारमूलान्नानो जितेन्द्रियः ॥ ४६ ॥ 

निपुणश्च कलादक्षः सखिभिः समवित्तवान् | 

अपापः पुण्यशीलश्च सल्याजंबसमन्वितः ॥ ४७ ॥ 

देशिकः खकुलोततङ्गः सव्वं सम्भावितात्मवान् | 
जायते तस्य परितो योजनं पावनं भवेत् ॥ ४८ ॥ 

तदालोकनसंलापरसंस्पर्शादिक्घतां णाम् | 

पापकमीक्षयात्तेन रहिताः स्युश्च तत्समाः ॥ ४९ ॥ 
कालचक्रस्य निल्याया लोकस्य च वेहिःश्ितिः ॥ 

व्योमरूप्रमनायन्तं यत्तचिन्प्रयमावयोः ॥ ५० ti 

यो क्य वमशेषन्तु निव्यावैभवमौरितम् | 
स जौवन्मुक्त एवैति प्रोक्तं तललच च्च ते ॥ ५१ ॥ 

समस्तापद्विमुक्यथे स्व सम्पदवाप्ये | 
yar तपिशाचादिपीडाशान्ले सुखाप्रये ॥ ५२ ॥ 

पधिकत्रयस्तिंशल्नक्षयोजनमानविस्तारायामसदहितस्य रत्रहोपस्य मध्यगस्य 

मध्यस्य रब्रहोपमध्यगतपद्मरागखर्डस्य saat योजननवांशसदहितेकादशे ̀  

न्तरशताधिकं काद शसहसो त्रैकादशलन्तयोजनमानविस्तारायामसहिते AW 

माणिकछमण्डपे । प्रान्तेषु पाश्च षु मण्डपस्येति शेषः । तथा प्राग्वत् । मतुसमः 

शिवभूतः। उक्तया षड्विंशत्परटलोक्तया । अज्ञान' नाम दुर्वासना । आर्जवं 

नाम मनोवाक्कायक््मणभमेकाकारता | तस्य परितः साधकस्य निवासख्ानस्य 

परितः। watt इति शेषः । नित्यायाः सकलनित्यानिकाया महानिल्यायाः | 
तद्धोमर्ूप' चिन्मयं निर्विंषयन्नानमय'। आवयोः शक्तिशिवयोः । wd उक्त- 

प्रकारेण । प्रोकं पञ्चतिशत् पटले aera इत्यथ; ॥ ५१ ॥ 

समस्तेत्यादिभिर्मत्सम इत्यन्तः टिशत्या क्षो स्तदनुभावप्रस्ताव quar 



rem पटले | नित्याकवचकथनम् | 484 

समस्तरोगनाशाय समरे विजयाय च | 

चोरसिंहद्दोपिगजगवयादिभियानक्षे ॥ ५३ ॥ 

अरण्ये जैल गहने मागे दुरभित्नकषे तथा | 
सलिलादिमनः पोडाखब्भी पोतादिसङ्कटे ॥ ५४ ॥ 
प्रजप्य नित्याकबचं WA स्वं न्तरत्यसी | 
सुखौ जवति निद न्दो निःसपतो जितेन्द्रियः ॥ ५५ ॥ 
शु तत् कवचं देवि वच्य तव तदात्मकम् | 

येनाहमपि गुडेषु देवासुरजयौ सदा ॥ ५६ ॥ 

aaa: सर्वदात्मानं ललिता पातु सवेगा | 
कामेशौ पुरतः पातु भगमाला त्वनन्तरम् ॥ ५७ ॥ 
दिशं पातु तथा causa मे पातु सवेदा | 
निल्यक्िन्ना च भेरुण्डा दिश' पातु सदा मम ॥ ५८ ॥ 

तथेव पश्चिमं भागं taq सा वद्किवासिनी | 
महावच्चे प्रौ रक्तेदनन्तरदिश' सदा ॥ ५९ ॥ 

Maga सदा पातु दूती मे त्वरिता aa: | 
पालयेत्त् दिश चान्यां रचनां कुलसुन्दरौ ॥ ° ॥ 

नित्याकवच' तत्फल ज्चोपदिशति । aa पिशचादौत्यतादिश््देनापस्मारादय 
उच्यन्ते । Bad खरूपलाभात्। गवयादोत्यव्ादिश्ब्दः शरभादिविषयः | 

भयानको HIST: । अस्य ATT इत्युत्तरत्ान्चयः | दुभिंक्तके मथादाप्राप्तादयप- 

ae! तथा समुच्चये पोतादोत्यतादिशन्दे नावादिविषयः। असौ जपिता । 

fata: शोतोष्णादिहन्दपोडादिरहितः अधवा निरुपमः । तदामक' ae 
wafers: | येन कवचेन अहमपि शिवोऽपि । waa: वच्छमाणसकलस्थानेषु | 

सव्ैगा विश्वमयत्वात् । पुरतः पूव्यैस्यां दिशि । तुः समुचये । अनन्तरं आग्नेयीं 

दिशमिव्युत्तरतरान्यः | तथा समुचये । नित्यक्तिन्रा दक्किणपाश्वं मे पावित gear 



१४६ मनोरमाख्यटोकासहिते तन्त्ेराञे | 

faa HAE तः पातु साधो मे प्रातु सर्व्वदा | 
निलया नौलपरतौकाख्या विजया सव्वं तश्च माम् ॥ ६१ ॥ 
करोतु मे मङ्गलानि wre सव्वं मङ्गला | 
देरेन्द्रियभनःप्राणान् ज्वालामालिनिविग्रहा ॥ €२॥ 

पालयेदनिश' चिवा चित्तं मे पातु सव्व दा | 
कामात् AAAI लोभान्द्रोहान्द्ानान्प्रदादपि ॥ es ॥ 

पापान्म्रतसरतः शोकात् संशयात् सव्व तः सदा | 
सतेमित्याच समुखोगादशुमेषु तु कममसु ॥ ६४ ॥ 
असलयक्नूरचिन्तातो हिंसातश्चौय्यतस्तया | 
रन्त॒ मां सव्वं दा ताः कुर्वन्तिच्छां Wg च ॥ ६५॥ 
निलयाः षोडश मां पान्तु गजारूढा: खशक्तिभिः | 

तथा BARAT: पान्तु मां स्वतः सदा ॥ ee ॥ 
सिंहारूढा स्तथा एन्तु मान्तरचचगता अपि | 
THESIS मां पान्त सर्व॑तः सव॑दा रणे ॥ €७ ॥ 

न्वयः । अध अ्रनन्तरं नैतिभिवयर्थः । तथा समुचये | सा प्रागुक्तवे भवा | अनन्त- 

रदिशं वायवीं दिशं | armored उत्तरां दिशं त्वरितैत्यस्य पालयेदिव्युत्तरतरान्वयः। 
तुः समुये | अन्यां रेणनीं मामिवयुदीधरान्तरालखदिगुपलक्षषणथ | नित्यानाम 
दशमो नत्या fader: | रेति नोलपताकास्यव्युत्तरतरान्यः। नित्यानौलपता- 
काख्या नोलपताकानिल्येत्यथंः । अस्य श्रधो मे पालिति पन्मैदान्बयः। aes: 
परोैकादश्दिक्त, चकारेण ya पात्वित्येतदाक्ञष्यते । ज्वालामालिनिविब्रहय 
ज्वालामालिनो नि््येव्यधेः । पालयेदित्यस्य पू्वैत्रान्वयः। तथा समुचये | 
अपिशब्दः समुच्चये । पापात् विवेकात् संशयात् अनध्यवसायरूपात् अज्ञानात् 

सन्यतः WA सदा असंशयरूपेण स्तेभिव्यात् शएभकखखिति शेषः । तुः 
समये श्रशुमेषु aay समुद्योगादिति सम्बन्धः । तथा समुचये । पूर्वोक्त 



सपण पटले | ग्रहाणांमाटकात्वकथनम् | ५४७ 

ताच्यर्ट्ाश्च मां पान्तु तधा व्योमगता स्तथा | 
YMA: सवेदा पान्तु माञ्च सवव सव॑दा ॥ ६८ ॥ 
yar तपिशाचापस्म्रारक्तत्यादि कान् मदान् | 

द्रावयन्तु खशक्तौनां भौषगीरायुरैस्यम yee ॥ 
Taras पिपञ्चास्यताच्छ॑रूटाखिलायुधाः | 
असंख्याः शक्तयो देव्याः पान्तु मां Waa: सदा ॥ Oo ॥ 

सायं प्रातजंपत्रिव्या कवचं aa TTA | 

कदाचिन्नाश्चुभं पश्येन्न शृणोति च मत्समः ॥ ७१ ॥ 

ग्रहाणां मादकाविदाविग्रहं विग्रह' यतः | 

तेन तेषान्तु YS Fel तङ्घाममण्डलम् ॥ ७२ ॥ 
सुधाखरेभेषेदिन्दोर्मण्डलं भास्करस्य तु | 
सुधाव्यञ्चनरूपं स्यादितरे तन्प्रया यतः ॥ ७३ ॥ 

कामादिपञ्चम्यन्तपदषोड़श्कस्य रन्त॒ मा्यिव्यतान्वयः ! ताः नित्या; । ख- 

शक्तिभिः सहेति शेषः । तथा amaq शक्तिभिः eae) तरक्तगताः 
व्याघरूढा अपि खशक्तिभिः सुहैव्वटः चकारात् सखशक्तिभिः ate: 
चकारात् स्वशक्तिभिः aaa: । तथा व्योमगता; खरशक्तिभिः ee: । तथा 
व्योमगताः खशक्तिभिः सह व्योमस्या इत्यथः | कत्यादिकाट्वल्त्रादिश्ब्टो डाकि- 

न्यादिविषयः। गदान् पोड़ातः! aqua: शएिविभूतः ॥ ७१ ॥ 

ग्रहाणासित्यादिभिः खेयस्करातकमित्यन्तेच तुभिः dataset माल- 
कात्मकलत्वं तेषां तव्मयमर्डलभ्ामान्यनिर्म्माणोपदेए weraiaad इतरेषां 

ग्रहाणच्च॒चन्द्राककयोविशेषमणर्डलप्रस्तावादिके च करोति। aa wear 

बिद्याविग्रहं अकारादिक्तकारान्तमाटकाख्यविव्यास्रूपं विग्रहं aera 

मित्य्ैः , विग्रहमिति दिव्यत्वात् विग्रह इत्यधेः ¦ तेन कारेन तद्धाम 
AU लं तेषामावासभूत' सरूपं सुधाखरेः Wada: षोड़शस्वरैर्मण्डलं वच्छ- 
मारङूप' | तुर्विंगेष् सुधाव्यच््ननरूप' प्राग्वत् सुधाखरूपव्यच्ननरूप्मित्य्थः। 
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तेन तेषां मण्डलानि deal रँ व्व दामि ते। 
तेषां नवानां पूजासु तन्मयं नवमर्डलम् ॥ ७8 ॥ 
चन्द्राकयोः पृथक् पूनाखभ्यच्यं मणडलं तयोः | 
क्रमेण ण॒ देवेशि सवेग्रेयस्करात्मकम् ॥ ७५ ॥ 
प्राकप्र्ग्द्क्तिणो द कचतुःसूवनिपातनात् | 

विदस्तमावे जनयेनच्नव कोष्टानि तेषु वै ॥ ७६ ॥ 
मध्ये प्रकोष्ठयोः क्त्वा इत्तचयमतिस्फरटम् | 
wae fray सूवहयनिपातनात् ॥ ७७ ॥ 

विधाय नवधा मध्यमौोशादि विलिखित् क्रमात् | 

वाताद्यष्ट्वरान्द्रध्ये प्रणवं नभसा युतम् ॥ ७८ ॥ 

रस्य मण्डलमित्यस्येति पूव्मैत्ान्वयः। इतरे भीमादयः । तन्मया: चन्द्रादि 
मया; । तेन तुना । तेस्तेनदरसूात्कं : । नवानां पूजासु समुदायप्ूजासु 

तन्मयं MSA AH एयक पूजासु खतन्तपूजासु THT योः ॥७५॥ 

प्रागिल्यारिभिरनुग्रहमिव्यन्तेश्चतुदंशमिः श्रो कं नवग्रहणं समुदायपूजासु मण्डल- 

विशेषनिरमाणं aa तेषां प्रूजादिकञ्चो पदि एति | aa विहस्तमाते आायामविस्ता- 
राभ्यां । तेषु कोष्ठनवके मध्यप्रकोष्टसव्वैमध्यकोहे तदाद्यप्राग् दि ग्गतान्तकोष्ठत्रय- 

AIRS च तन्मध्ये Tal सन्वैमध्यहत्तमध्ये inte ईशादिनवकोष्टादुत्तर- 
कोष्ान्तं | क्रमात् प्रादल्तिण्यक्रमाचच वातादयष्टसखररान् अकारादि ऋकारान्तानष्टौ 

सखरान्सध्ये VARTA नभसा मकारेण Tage: ठत्तवरयान्तरालवोधि- 
दइयखरोपैतं नभः षोडश्खरप्रसारितमकाराक्षरं । तत्र मण्डले हादशोदितैः 

एकोनविंशपटल्ले धाता इत्यादिनाददेन षडविंशेन aaa इादश्धा प्रोक्तैः । 
नमोन्तेरित्यनेन चतुर्थी विभक्वन्तत्वं aarat सूचितमेव । ते मन्तायथा ॐ 
wa नमः इत्यादि ॐ विष्णवे नमः इत्यन्ताः aaa सौोमश्ब्दस्याद्य- 

wat सो इत्येतत् खसंयुक्तं॑विन्दुसंयुक्तं । तेन wa तन्नाम्ना serdar’ 

न्वयः । तेन चतुर्थौनमोन्तेन तन्नाम्ना तस्य alata तवर प्राचोन- 

पंक्षिखको छ तयमध्यको्ठगतहत्तमध्यगतको छ नवके | विलिखेत् प्रागृवदोणादि- 
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aaa: खरोपेतं नभसा मादकां लिखेत् | 
तवार्कामर्चयेत्तस्य नामभिर्ादशोदितैः ॥ oz ॥ 
प्रणवायैनमोन्तैश्च भानोः सर्व्वं च VT ST | 
सोमस्यायं स्वसंयुक्तं क्त्वा तेन तथाच येत् ॥ ८० ॥ 

aaa तव बविलिखेदिन्दाख्यञ्च खराष्टकम् | 

मोडशसखरयुक्ताञ्च # माठ काञ्च खयोगतः ॥ ८१ ॥ 
विलिखेद,त्तयोश्धध्ये मध्यकोष्ठ पि तं लिखेत् | 
दाहवङ्किखसडितमच्च येत्तच मण्डले ॥ ८२ ॥ 
सोममुक्तक्रमेशेव प्रोक्तकालेषु सव्वं दा | 
fata शवौ रादुग्धपायसेश्चोपचार केः ॥ ८३ ॥ 
सप्तखन्येषु कोष ष॒ क्त्वा हत्तवयं तथा | 
तत्तर्गादिव्णञ्च खरेस्तां माढकामपि ॥ ८४ ॥ 
विलिख्य मध्यञ्च तथा क्त्वा तेषु च तत्क्रमात् | 
तत्तदर्गा्ञरागाख्यावाक्षरेरलिखेदमि ॥ ८५ ॥ 

विन्दराच्धं ऋकारान्तं हकारं षो डशस्रयुक्तं षोडशणसरप्रसारितं । खयोगतः विन्दुयुतं । 

मध्यकोष्टे सव्वैमध्यस्कीष्ठ मध्ये । तं दकारं । दाहवबह्किसखसदहितं ta ईकार विन्दु- 
afea’ SY इत्यक्तरं | प्रोक्तकालेषु ग्रदप्रातिकूल्यादिषु | उपचारैः पञ्चभिः षोडश- 

भिर्वा | अन्येषु ्राग्नं यादोशान्तेषु शिष्टेषु । तथा यथा मध्यप्राक्वो्ठयोः | तत्तदरगा- 

feat भौमादिकोहेषु तत्सप्तय्रहाव्क्र व्य ज्ञनवगंसप्तकस्य कचटतपवश इत्याद्- 
aan खरः प्रागबत् प्रत्येक' प्रसारितमिति शेषः । विलिख्य प्राग्वत् इत्त- 
Paty सव्वेहत्तमध्यस्तठत्तमध्य'। तथा क्त्वा प्राग्वत्रवधा Bas | 

तेषु प्रतिमण्डलजनितकोष्ठनवके । तत्क्रमात् प्रागृवदोशायुत्तयन्तप्रादचिख्- 

क्रमात् । तत्तदर्गा्तगण्याखपा त्रय चरेः तत्तर्गाक्तरपञ्चक' अस्मिनुत्तरत सप्ाशो- 
तितमश्लोकवच्छमाणचतुर्थोविभव्चत्त्रहनामाच्तरतयनेवं सम्भूयाष्टावष्टावच्रा- 

MA: | मध्ये तत्तत् को्ठनवकपथ्प्रष्यद्य को नव्ये । वर्गायत्तर' तत्तदर्गा- 

* इकार | 
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मध्ये प्रणवगभ॑ष्यवर्गाद्यचचरमालिखेत् | 

एवं HAT नवसु YAIR नवग्रहान् ॥ ८६ ॥ 

अरगनादोशान्तमसितो लिखन्नामान्यनुक्रमात् | 

वाक्षराणि चतुर्धान्तान्य चयेततैश्च तानिति ॥ ८७ ॥ 

दिभूतपूर्वाक्तात्तरसक्षक' । नवसु मण्डलेष्िति शेषः । अग्नपादोश्न्तमित्यस्य 

काकाच्चिवत् पव्यैपरयोरन्वधः । एकटा पूजये दति qeaa अन्यदा लिखेदिन्यु- 
Aa | अनुक्रमात् वच्चम।णक्रमात् । तेः प्रण्वादिनमोन्तैनीममन्वेः । तान् 

ग्रहान् | इति उकताप्रकारतः | एतेरनाममन् : । एवं उक्तप्रकारात् | तेषु मण्डलेषु | 

तेषां ग्रहाणां । ते गृहाः । तदनुग्रह' पूजकानुग्रह' । एतदुक्त भवति प्राकूप्रल्य- 

गृदरिणोदक प्रत्येकभेकहस्तमानान्तरालं सूतरचतुष्टयमास्फाल्य नव कोष्ठानि 

fant तेषु कोषेषु प्रत्येक ad कोरेखाचतुषटयस्यष्टाम्युष्टं wal agate 

काङ्गलमानेन त्तदयं निष्पादय सब्धेमध्यखदत्तमष्यकणिकायां समान्तरालं सूत्र- 

इयं प्राकप्रत्यग्दक्निणोदगास्फालनेन नवकोषानि लल्ला तत सव्यैमध्यस्कोष् 

मध्यगतठत्तत्रयकणिकास्यको्नवकमध्यकोे a इत्य्र' साध्ययुत' विलिख्य 

शिष्टकोष्टाष्टके ईशादुत्तरन्तं अ आं eS HR ऋः टृ इत्यष्टावक्तराणया- 
लिख्य वाद्यहत्त वोधिहयान्तःवोष्यां प्रागवत् षोडंशखरप्रमारितविन्दुयुताता-मकार ` 

पक्ति प्रादक्िण्यात् समालिख्य वाह्यवोष्यां सविन्दुकां arent प्राग्वत् 

लिखित्वा ततस्ततुप्राक्प जिखकोष्ठन्त तयसर्वमध्यकर्िकासख्कोष्टनवक- 

wag कोषे कं saa’ साध्यादियुत' विलिख्य शिष्टकोषाष्टके प्राग्व- 

दोश्णदुत्तरान्तं CSU a aa अः इव्यष्टाक्राणिलिखित्वा aa 
वा्यदत्तवोधिदयेन्त्वी्यां खरविक्षतां विन्दुयुक्तां उदहकारपंक्ति' प्रादक्िख्यक्रमा- 

fafeat तदयाद्यवोष्यां माढकाच्च विन्दुयुतां प्राग वदिलिख्य ततश्चाग्न यादो शणन्त- 
को्ठसप्तकगतत्ततरवमध्यक्णिंकाखकोष्टनवकमध्यकोष्े प्रणवं लिखित्वा तत् 

प्रणवमध्ये यथाक्रम कंच॑टंतंपंयं शं इति तत्तदर्गीक्राण्येकमेक' लिखित्वा 
तदहिरोणकोष्ाुत्तरकोष्ान्तं कवग aan टवर्ग तवग पवग यवग शवं 
सप्ात्तरपञ्चकपच्चक' भौमाय बुधाय सौरये गुर रावे Tata कैतवे इत्येतानि 

wae अक्तराणि सप्तनामानि यथाक्रममेकोक' संयोज्य एवं सन्भुयाषटावषटात्तराखि 

लिखित्वा तत्तदाद्यठत्तवोधिडइये प्राग वदन्तरन्तर्वोच्यां तत्तदर्गाद्यक्तराणि स्र 
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भौमं बुधं तथा सौरिं गुरु' Wea शुक्रकम् | 
षेतुमेतेस्तु सवेत Aaa च पृजनम् ॥ ८८ ॥ 
एवं नवग्रहाणान्तु मण्डलान्युदितानि वे । 

aaa तेषामर्चातस्ते कुण्यस्त दनुग्रहम् ॥ ८९ ॥ 
भास्वरेन्दोश्च तद्वारद्ये दशं च GFT | 
area: स्थितपूजाञ्च मण्डलं ण Tafa ॥ <° ॥ 
विलिख्य हत्तयुगलं aaa feats. तः । 
रेखाभिरष्टभिर्मध्ये त्वेकाशौतिपदे लिखेत् ॥ < १ ॥ 

ईशकोष्ठादिपरितः प्रवेशेना खतागंकान् | 
मायान्ताशौतिसंख्यातान््ध्ये STATA तत् ॥ €२॥ 

विक्षतानि यथाक्रममेकं कप क्तिक्रमादालिख्य तत्तदाह्यवाद्यवोष्यां प्राग् वन्माटकां 

लिखित्वा wd नवमण्डलानि निष्पाद्य प्रोक्षक्रमाणां ग्रहाणां प्रोक्षतत्ततुप्राति- 
कूल्यादिषु प्रणवादिचतुर्थीनमोन्तेरनीममन्तं रक Gagan: चन्द्रस्य सो 
सोमाय नमः भीमादोनन्तु ऊ भौमाय नमः इत्यादिभिः ऊं केतवे नमः 

इत्यन्ते प्रोक्द्रव्यादिभिरचैनात् प्रोक्तफलसिद्िः। wi क्रमेण शुभग्रह महा- 

fea अश्ुभग्रहा विदिक्त च भवन्तोति ॥ ce ॥ 

भासकरेत्यादिभिरोशखरोव्यन्तेनेवभिः ओकः पूजाकाल' ततुप्रस्तावपुरःसर' 
चन्द्रकयोः waa gnaw तन्निर्माणद्रव्याणि तत पूजनञ्चोपदिशति। aa 

तदारहये यथाक्रमं रविवारे सोमवारे च । पूरके पूर्णयामिव्यथंः । खोचयोः 
स्थितयोः आदित्ये Aad दशमभागस्े मध्याङ्कगते ऋषभराशौ ठतोय- 
भागगते चन्द्र नभोमध्य' Wa! तन्मध्ये हत्तयुगलान्तरवत्तमध्यं रेखाभिरटमिः 

संजायेत इति शेषः! अस्य एकाशणोतिपदे इत्यतान्वयः । मध्ये तत्ततृकोष्ठ 
मध्ये इत्यर्थः! अश्तार्णन् अष्टमे प्रस ज्याकमित्यादि षट्तिंश्श्लोकोत्तराई- 
प्रोक्तान् जकार भकार ठकार वकार सकारान् षोडश्सखरविल्लन्तान् | मायान्ता- 

श्ोतिसख्यातान् विसजंनोयान्तान् अशोतिसं ख्यातान् । मध्वे सब्वमध्यसखकोषट- 



१५२ मनोरमाखटोकासदहिते तन्तराजे । 

हृत्तयोरन्तरा क्रत्वा arent ग्रथिताच्च तेः | 
पञ्चभिश्च लिखेत्तव fad सोमं समर्चयेत् ॥ <३ ॥ 
कपु रचन्दनाभ्यान्तदालिखेदिन्दुविस्बकम् । 
रक्तचन्दनसिन्दुरगेरिकेरेकतो रैः ॥ €४ ॥ 
wat विम्ब' तच तञ्च पूजयेत् प्रोक्तरूपतः | 
faanrafeuirgt: क्त्वा रेखाः समान्तरम् ॥ ९५॥ 

एकोनविंशं area ष्वालिखेत् प्राग्बदोरितान् | 

प्राणादिकान्नमोऽन्तासतु GAIA AAA ॥ <६ ॥ 

मध्ये । Wand ठकारमध्यख' aque चन्द्रमर्डलकोषटमध्यप्रोक््ौकारं 
कलेति भिन्नक्रमः ग्रथितं कलवेत्यथः । गृथितां एकान्तरितां | a: विसर्जनो- 
यान्तैरखतारशैः पञ्चभिः सखरविकारविषुरेः एकतः अन्यतमेन रकैः कत्वा विम्ब" 
रवैरिति पृव्मैतरान्वथः। तत विम्बे a रविं प्रोकरूपतः प्रोक्तमन्ोपचारादयैः | 
दिह्त्तान्तः वत्तदयं कत्वा तदन्तरित्य्थः। एकोनविंशं एकोनविंशतिरित्य्धः | 
अरस्य रेखा इति gaara । तन्मध्ये षु॒तद्रं खाजनितकोचतुःशतकमध्ये - 
faa: प्राग्वत् ईशादिप्रादक्तिख्य प्रवेशगत्या । प्राणादि काव्रभोन्तान् ककारा- 

दिमकारान्तान् पञ्चविंशतिवर्णन् । सखैविन्दुमिः खरैयुतान् wha’ पोडभसखर- 
विक्ततान् । ते; ककारादिमकारान्तैः खरविकारभितेः। सखरैर्भान्तयुतेः खरवि- 
क्रतमकारसदितेः। afsemt: अग्निश्रूता्तरदशकेन लिपिः माढकां 
विलिखे्त्यस्य लिपिमिति gaa विशदाकारमिल्युत्तरत्र च काकाद्तिवदन्वयः। 
तन्मध्यं मण्डलमध्यं । प्राग्वत्राममन्तोपचारादिभिः । एतदुक्तं भवति तिडस्ता- 

यामविस्तारमानेन वत्तं निष्पाद्य तदहिरेकाङ्लमाने च ad fare सर्वमध्य- 
aang काशिकायां प्राकप्रत्यग दक्षिणोदक. च अष्टाभिरष्टामिः रेखाभिः 

समान्तरालाभिरेकाशोतिकोष्टानि निष्पाद्य तेषु कोष्वोशदिग गतकोष्टादि- 
प्रादक्तिख्यप्रवेशगत्या प्रोक्तान्यगरताक्राणि खरविक्लत्या अशोतिसंख्यानि 

मायान्तानि विलिख्य शष्टसन्वैमध्यकोषछमध्ये टकारमालिख्य तदन्तरे 

प्रागृवत् St raat’ ससाध्यादिकञ्च विलिख्य तददिवृत्तवोष्यां खरविकारविधुरा- 
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हत्तयोरन्तरा तेश्च पञ्चविंशतिवणेकौः | 

खरैर्भान्तयुतेवेङ्किद शारंर्मयितां लिपिम् ॥ <७ ॥ 

विलिख्य विशदाकारं विहस्तोयामविस्तरम् i 

तन्प्रध्यं भानुमावाद्य पूजयेत् प्राग्व दौप्रवरि ॥ € ८ ॥ 

We at सुधया fad भूतले वा शिलातले | 

सुसमेनाहते क्रत्वा विम्बान्युक्तानि पूजयेत् ॥ << ॥ 

एवं सर्वच ada ग्रहपूजा समी रिता | 

विशेषादे शरडहिते aa तत्क्रमतोरयेत् ॥ १०० ॥ 

खताक्तरपच्चकगृयितां ment विन्यस्य एवमेतन्मण्डलं कपूरचन्द्नाम्यां विर 
प्रोक्तकालेषु प्रोक्तनाममन्वेण प्रोक्तोपचारादयैः सोममच्ैयेत् । ततः प्राग्व- 

न्मानेन saad निष्पाद्य प्राग्वत्ततृक शिकायां प्राक प्रत्यक.दक्तिणोदक च 

समान्तराला एकोनविशत्येकोनविंणएतिरेखाः समालिख्य चतुःशतकोषानि 

fama तेषु कोष्ेष्वोशदिप्रादक्िख्यप्रषशगत्या  ककारादिमकारान्तानि 

पञ्चविंशतिमक्षराणि wate षोड़शखरविक्त्या घोडशषोड़शसंख्यातानि aaa 

चतुःशतसंख्यातानि सविन्दुकानि विलिख्य तदहिवुंततवोष्यां सखरविकार- 
विधुरककारादिमकारान्तैः पञ्चविंशत्यक्तरः सखरविक्लतम काररूपषोड़शकेन 

ayers सम्भूयैकपच्चाशदत्तरेः सविन्ुकेरेकान्तरा गृधितां माढकां 
सविन्दुर्कां विलिख्य एवमेतन्मण्डलं प्रोक्तरक्तचन्दनादिना विलिख्य aa प्रोक्त- 

कालेषु waa दशभिः प्रोक्ञोपचारादयैरक चारयेत् । तेन प्रोक्तफल- 
सिदिभागिति ॥ ९८ ॥ 

We इत्यादिभिर्विंगृहा इत्यन्तेसिभिः aa स्तन्तसाधारणनवग्रहमण्डल 

लेखनस्थानविशेषोपदेए पोकतपूजातिदेश' पटलाथेनिगमन' गृहाणां नित्या- 
व्कल्लोपटेश्च्च करोति। aa वा बिकल्ये। seat जनाद्यावरकररदहिते। 

तवर॒विशेषादेश्रहिते ततक्रमतः विशेषोपदेशक्रमतः विद्यायाः नित्यानामिति 
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एवं ते देवि बिदयायाः कालटेशतव्मतोदिता | 

सर्व्वात्मना सर्वदा च सैवाच्या सर्वविग्रह ॥ १०१ ॥ 

रागतक्वमयो व्या्निरिति सम्यक समोरिता । 

अस्या निफालनाचित्ते तत्त्व' खात्मसात् क्तम् ॥ 

इति षोडशनिलातन्चेषु ओोकादिमते 

लोकतादत्मयादिकथनं नाम 

अष्टाविंशं पटलम् ॥ 

॥ रए ॥ 

शेषः! रैव ललितेव अद्वैनोया सब्पैविग्रहा सव्यैदेवताविगृा 

इति ॥ १०१॥ ॐ ॥ । 

इति षोडशनित्यातन्चे षु ख्रोकादिमताख्यस्य परिपूणंस्य aaa प्रपञ्चसार- 
सिंहराजप्रकाशभिघानेन सुभगानन्दनाथेन विरचितायां 

मनोरमाख्यायां व्याख्यायां षोडशनित्यान लोककाल- 

तादाव्मप्रादिप्रकाशनपरं अष्टाविंशपटलं परिपू 

WISH ॥ २८ ॥ ॐतत्सत् ॥ 

ग्रन्यसंख्या-्र्टाविंशे तु यन्वाणि प्रोक्तान्येकादशत्र तु | 

सपादाशेतिरधिका Maa, शतदयात् ॥ 



एकोनविंशपटलम् | 

अथ षोाड़शनिलत्यानां हामाय विधिवच्छिवि | 
प्राच्यादिदिग्विभागच्च मण्डपादेस्तु लक्षणम् ॥ १ ॥ 

कुश्डानां स्याननिर्गेर्नाभियोन्यादि लक्षणम् | 
मानानि तैषामगन स्तु ध्यानं जिद्वास्तद्चनम् ॥ 2 ॥ 

होमद्रव्याणि सामान्यविशेषाणि इतक्रियाम् | 

उपक्रमोपसंहारो फलानि च यथाक्रमम् ॥ २ ॥ 

कथयामि गृण प्राज्न aaa सिदधिमाभ्रुयात् | 

afe qaic यथादृष्टं विपन्नो निरयं बजैत् ॥ ४ ॥ 

भानोगत्या दिशो ज्ञात्वा कुर्य्यात् कर्म्माणि देशिकः | 
तदट्गत्या दिक्परिज्नानं णु वच्य यथाविधि ॥ ५॥ 

पूव्वैस्मिब्रष्टाविं शे पटले षोडशनित्यानां लाककालतादावादि कमुपदिश्या- 

नन्तरं षोडणनित्यानां निव्यहोमाथ मर्डपङ्कण्डादिनिर्मणादिक्रमसुपदिशति | 
aq षोड़श्नित्यानामिल्यादिना वाज्छितमिव्यन्तेन श्लोकशतर्पेणेको नतिं शेन 

पटलेन | ततर रथ पोडशेत्यादिभित्र जदिव्यन्तै चतुर्भिः aa: षटनार्थाहे शसुक्ता- 
न्यथा करणे प्रत्यवायोपदेशच्च करोति । da मर्डपादेरिव्यतादिशष्दः कुण्डादि- 

विषयः । योन्यादोलत्रादिशब्दो मेखलादिविषयः। तेषां मर्डथादोनां । तद्धनं 

्रुरसौम्यादिविमागात् ade) asd अग्ने जिंह्वानाञ्चा्चनं | उपक्रमोप- 
संहारी gear उपरिष्टात् ad च येः प्रोक्तमण्डपादिगुणतिधानेः। यथादृष्टं 

Tagua । निरयं नरक ' देवताप्रातिङ्नल्य मिव्य्थः ॥ ४ ॥ 
भानोरिव्यादिभिः कल्येदिव्यन्तैः पञ्चभिः शोकैः शङ्कच्छायया दिक्परिन्नान- 

क्रमं प्रस्तावसदितमुपदिश्ति। तत्र भानोगेत्या आदित्यस्य दक्तिणोत्तरायणक्रा् 

गतिसेदजातया छाययेति यावत्! कर्माणोति मर्डपकुर्डादौनीति शेषः । तद् 
गत्या भानुमत्या | सुसमे भूतले जलयन्तादिभिरिति शेषः । क्त्वेति भिनक्रमः | 
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सुसमे भूतले Hat ad भरमणरुपतः | 

aaa बिन्दुमध्यन्तु we संस्थाप्य तस बै ॥ € ॥ 
अग्रच्छायान्वथवशादत्ते पूर्वापरदये | 
पर्वापराह्छयोः क्रत्वा fas तमभितस्तथा ॥ ७ ॥ 

खसमानपरिभान्या क्त्वा FAST पुनः | 

तयोः संश्चेषसञ्चातमध्यदक्लोत्तरस्यिते ॥ ८ ॥ 

ससिद्रये च प्राक प्रक् सूबमध्य तु विन्यसेत् । 
aa carat तेषां अग्र: प्रागादि कल्पयेत् ॥ € ॥ 

ad छतेति यावत्। तन्मध्य' विन्दुमध्य' इत्येतत् क्रियाविशेषणं । saa 

मड'विन्दुमध्य' शद्ुमध्य' यथा ata) तुरवधारणे । तस्य aged इत्ये- 
तत् पूर्वापरयोरन्ेति। पूर्वापरहये पूर्वापरासिकथोचयोदिंशणोः कलवा प्राग्व- 
fas कत्वेतयन्वयः । तदभितः तच्िदूदयमभितः । तथा तदयमवष्टम्य BEATA 
परिश्वाद्या तच्वदुदयान्तरालमानस्य खेष्टसादमानेनान्योन्यतुल्येन परिशान्ता 

कलवा sued sued Rae: | तयोः पूर्वापरयोवत्तयोः | संश्ेषसच्चातमध्यदच्तो- 
त्रस्थिते इत्यस्य उत्तरत्र सनिदये इयेतदिशेष्य' | प्राक प्रत्य क dares wa 
प्रल्यागात्कसूव्रमध्ये । तुः समाहारे | दकच्तोत्तरं दक्तिणोत्तरं तेषां मण्डपादोनां aa: 

अगु aad; | एतदुक्तं भवति जोसूतोघपरिवै्ितभानौ feast छदिरादिभिरना- 
हतै देशे जलयन््रादिभिः सूसमोकुतस्य दपंणोदरसङ्गाशस्य भूतलस्य मध्ये विन्दुः 
wat तदवष्टम्भतः प्रतिदिशं इादशङ्ग.लमानं ad निष्याद्य ततर षडुङ्ललमान- 
परिणष्स्रलमुत्तरो त्तरपरिणहापचयेन सुचोमातोक्षताग्रपरिणादश्छज्वाकषति 

WE दादशाद्भलमानच्छायासहित' saat शिल्िवरेण faa तदृत्त मध्यस्य 
बिन्दुमध्ये यथा शद्ुमरूलपरिणाहमध' भवति तथा संखाप्य तच्छङ्कच्छायाग्रस्य 
qate तदुत्तरेखापञचि मभागे यतर सम्पातस्तत्र च Aaa तच्छहुच्छायाग्रस्य 

तदुदत्तरेखापूवभागी यत्र सम्प्रातस्ततर च fas विधाय तत्चिह्ृद्वयप्रापि यत् खतं 

तत् पूर्वापर" परिकल्ितचिज्कइथावष्टश्च न तचिज्क(न्त एलम(नस्य खे्टधिक्षेनादं - 
मनेनान्योन्यसमेन किञचिदन्योन्यसंखचिषटं पूवापर ened विधाय agate 
दकतिणोत्तरखन्धिदयप्रापि प्राक.पञ्चिमसूत्रमधागत्या faa पेण यत्सूतं तह- 
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Tat होमाभिषेकादिप्रयोगधन्तु मण्डपम् | 

विदध्याच्नवहस्तेन विस्तारायामसंयुतम् ॥ १० ॥ 
षोडशस्तम्भसंयुक्तं चतुर्दारं सुतोरणम | 
उदुम्बरवटा्वत्यध्चेश्छ दनमालया ॥ ११ ॥ 
पिडिताशेषकोगञ्च तत्तु भागैकभागतः। 
विदध्यान््रध्यतो वैदो करमावसमुच्रताम् ॥ १२॥ 

दणोदरसद्धाशमध्यां तदभितस्तथा | 
प्रागादिदिचु कोणेषु Tefen च कल्पयेत् ॥ १३ ॥ 

क्िणोत्तरं परिकल्पय तत् प्राक प्रत्यग्दत्िणोत्तरखत्रदयसम्परातात् वच्यमाणपरि- 

कल्पितसूत्ा्ैस्वैस्तेषां मण्डपकुण्डादोनां प्राक प्रत्यग दक्तिणोत्तराकदिक चतु- 
wa कल्पयेदिति ॥ < ॥ 

राज्नामित्यादिभिलेक्तषणमिव्यन्तैदंशभिः aa: मण्डपनिर्माणक्रमं तत्र षेद - 
कुण्ड निर्माणस्थानानि चोपदिश्ति। aa नवदस्तेन वि स्तारायामसंयुतं नव- 

इस्तमानविस्तारेण नवहस्तमनायामेन संयुतं । षोडशस्तम्भसंयुकं प्राक प्रत्य 

ग दक्तिणोदक. च प्रत्येकः समान्तरालं प्रसारितसत्रचतुषटयषोडशसश्धिष्ठिति 

me) aqui fefafa शेषः छदटनमालया दभंमालया | पिहिताशरषकोखं 

पिहिताशेषकोणभक्ति' । तच्च भागेकभागतः मण्डपस्य विभागेकभागतः । मध्यतः 

मण्डपमध्यस्स्वम्भचतुष्टयमध्यतः | तदभितः बैदोमभितः। तथा एकविंशे 

पटले वच्चमारमेषादिमोनान्तद्वादशराशिस्थानावमकेषु | चः समुचये । कल्ययेदि- 

त्यस्य कुण्डानोत्यनेनोत्तरत्ान्वयः | चतुष्कं कुण्डानामिति शेषः । wage भवति 
प्राकुप्रत्यग्दक्तिणोदक. च नव नवहस्तमानविस्तारायामेन वाद्यकोणएचतुषटये चतु- 
भिः प्रतिदिशं दिदिक्रमादिक चतुष्टयेष्टभिमंध्यभक्षिमभितः कोण्चतुष्टये चतु्भिंख 
ana षोडशस्तन्भं : संयुतं निः शेषपिहितकोणचतुषटयं प्रागादिषु मण्डपचतुरिषु 
उदुम्बरवटा खलश्रक्षाख्यदुरधतरमिः क्रमात् कल्पितङ्ृटनमालयोपेतेन तोरण- 

चतुष्टयेन युतः विदस्तमानविस्तारायामामकभक्तिनवकोपेत veo’ विधाय 

aaa वेकदस्त प्ानोत्रतियुक्षं विदस्वायाम- 



yye मनोरमाख्यटोकासहिते तन्बराजे | 

कुण्डान्यष्टौ चतुष्कञ्च तेषं सुपश्च नामकम् |: 
fata सकलं बच्छ यथाविधि तवानघे ॥ १४ ॥ 

तुलाकुलोरमेषाणां मकरस्य च देशतः | 
विदध्यादृत्तकुण्डानि चरराशि चतुष्टये ॥ १५ ॥ 

ag सि" दश्चिकषे च कुम्भ च स्थिरराशिष | 

विदध्याच्चतुरसाणि लतः कुर्डान्यनुक्रमात् ॥ १६ ॥ 
मिथुने कन्यकाया्चः चापे WA ऋभेण वे । 
उभयात्ममु कुर्वीत यनिकरुण्डानि मङ्गले ॥ १७.॥ 

विस्तारां दपंणोदरसड्गशां वेदीं विधाय तत् परितो वाद्यभक्यष्टके हादशराशि- 

स्थानेषु प्रतिदिश' दिदिक्रभेण कुण्डाष्टक' प्रतिकोणमेकौकक्रमेण कुण्डचतुटयञ्च 
सन्धय इादशकुर्डानि वच्यमाणक्रमेण anu होमाभिषेकादिमङ्गलप्रयोगा्थे 

विदधयादिति। तैषां हादशानां कुण्डानां eo चतुरस्राद्यामक“। कुलौरशब्देन 

ककं टराशिर्च्यते | चः समाहारे । देशतः Sti wage इत्ताकाराशि 

कुण्डानि । स्थिरराण्षु प्रोकव्षादिषु चतुषु । विदधपातुरखाणि चतुरखचतु- 
wa विदधपरादिव्यधंः कुयात् कुण्डानि तानि चत्वारि चतुरखाणि । अ्रतुक्रमा- 
दच्यमाणक्रमात् कुण्डानि कुष्यादित्यधैः । उभयात्मसु प्रोक्तमिथुनादिषु चतुषु 

राशिख्थानेषु योनिङुण्डानि योन्धाकारवच्यमाणलक्तणकुण्डानि । age प्रयोगे 

इति शेषः। श्रमङ्गलेषु प्रयोरोष्विति रेष :। चरेषु चररा्िख्थानैषु श्रष- 
TIER अघर चन्द्राकाराणि | स्थिरेषु खिरराशिषु | अपि शब्दे न पूवयैकुण्डानीत्ये- 
तदाक्ष्यतै। तिकोण्ानि विकोणाकाराशि"। परेषु उभयगशिषु । तुर्विशेषं । चतु- 
टये कोण्णनामिति गेषः। अष्टको wera) एतदुक्त भवति प्रोक्तमण्डप- 
वाद्यखमक्यष्टके प्रागादिचतुटिंग्गतासु चतख्षु भक्तिषु एकस्यामेकस्यां fete 

राशिक्रमेण कोणदिग.गतासु भक्तिष्वेकेकक्रमैण सन्धय mao fray 
तूत्तरस्थानमारभ्य प्रादच्धिष्छक्रमेगेणानको णभकिपव्येन्तं भेषादिंदादशराभि- 
स्थानानि परिकल्पय ay खानेषु मङ्गलप्रथोगे मेषकक टतुलामकरराशिषु aa 

gua चत्वारि दषसिंद्चिककुन्भरारिषु चतुरखकर्डानि चत्वारि fara 



ren पर्ल / कुण्डमानवासनाकथयनम् | १५५८ 

अमङ्लेषु Fala चरेष्यशच श शाकम् | 
स्थिरेष्वपि विकोणानि परेषु तु चतुष्टये ॥ १८ ॥ 

पञ्चाखच्च षड़खञ्च Seat सक गिंकम् । 
एवं नवानां कुण्डानां ण॒ मानाददिलचणम् १९ ॥ 
मध्यमाङ्गलिमध्यस्थपव॑णः मरिंशाहतः | 
तीर्यांशो भवेद तन्ते wa Tee: ॥ २० ॥ 

तेशचतुभिभवेन्मु्ि्विं तस्तिस्तस्िभि गुः | 
अरल्िस्तयेन Urea: शिवे ॥ २१ ॥ 

तद् यन्तु HASTA: तन्प्ानं सख्ान्नरोच्रतिः | 

षर्वत्यङ््ला सा स्यात्तन्प्रानेः कुण्डकल्यनम् ॥ २२ ॥ 

RATTRAY '्योन्याकाराणि wea कुण्डानि च पुनस्मङन्लप्योरी HT 

षांदिष्रसंशिचतु्टये अचंचन्द्राकारकुर्ड्वतुष्टय' खरिरास्िवितुटये frst 
कार्करड चतुष्टय उभयराशिचितु्ये क्रमात् पश्चासषड्लसपर्लारटास्ास- 

ae A कुण्डानि च AN सम्भ.य॒दन्तचतुरखयोन्यषचन्द्रतिकोणपचचा्- 
षड्खसपाखा्टासरांणं नव घानां कुण्डानां मानादिलक्षणं ख खिति vee 

अधगमेत्यीदिभिः कल्यनमित्यन्तेखिंभिः शरोक्तेरद्धल्याटि मानक्रमं॑कुणडमान- 
वासमाच्चापंदिशंति । तत्र मधाभाङ्गलोत्यादिना श्ोकैनेतदुक्षं भवतति यजमप्न- 
दक्तिण्हम्सस्य मधमाष्लिमध्ापश्चप्रदेशप रिणाहसान' faa कलवा तेषां 

तयाशामंथानामेको' णः waaay तन्ते ऽङ्ग लिमान' wafefa aq 
कलिभितांरे wefefa नाम वितस्तिः नाम लचिभिगुशरेख्छिगुरिततिखु्टिमानां - 
गेहदणाङ््तमाभेरित्यथः । अरतिः संश्ना तयेन वितसति्दयेल । अङ्गलि- 
चत्तुविंश्येति याव् । इस्तः eh तद्यत. भअरक्ियेन अषटचत्वारिशदङग लि- 
भिरिति यावत् । धिष इति देवोसभ्बुिः । तदयं हस्तं व्योमः नाम त्मानं 
न्यामस्मानं । aerate: wert wee: । सा aera: षपतय ल- 
माभैः -अक्यबेः arte | शकुं CA सां कुर्डानाभायाम ,वस्तस्ख्यातानां 
are aq fener लविशिष्टत्ात् wa इासपतयद्ग लैश्च शेरमेष्वलानामुत् 
Rafe: प्रसेक 'दादशा्ध.खविंशिष्टतलाभाति तारयां सया थ Tee लीक- 



५६० मनोरमाश्यटोकासदहिते तन्तराजे | 

प्राकप्र्यक् सूवमास्फाल्य aaa चिह्कल्पनम् | 
क्त्वा ACSA: पश्चाादशाङ्लमानतः ॥ २३ ॥ 
परं casa तवापि विदध्याच्चिहूयुग्मकम् | 

प्राकप्रयक्चिद्मानेन तयोरेवावलम्बतः ॥ २४ ॥ 

दक्षिणोत्तरतो हंसपदे क्त्वा ततस्तयोः | 
प्रसाय्थ सूतं तच्चापि माजयितवोक्तमानतः ॥ २५ ॥ 
ततस्तदग्रा्यालम्बा Massa मानतः | 

Fate सपद" कोष्ान्यभितस्तेषु पातयेत् ॥ २६ ॥ 

aware परिणाहतः षसवत्यङ्ग,लाककत्वा्च तत्संख्याङ्ग.लमितपुरुषदेहो तरति 
समानानि कुण्डानीति ॥ २२ ॥ 

प्रागिल्यादिभिमीनत इत्यन्तः पञ्चभिः ata: समचतुरखकङुण्डनिर्माणक्रमं 
ANG कुण्डेऽन्यतरकुण्डनिर्म्ाणं प्रस्तावसदित्तमुपदिशति। ततर eras 
yeaa चिशकल्मनं aot fas waar: | तत्पूव्मैतः पञ्चिमाचिद्कात् 
पूल्यैतः। Tate ह।दगशाष्लमानतः प्रत्येकमिति शेषः । परं afer तत्रापि ख्भ- 
यतः प्रोक््ादशदादशाङ्ग.लमानेपि । तयोः प्राक प्रत्यक.चिद्योः अवलम्बतः 

अवषटग्भतः श्मादित्यधेः । तयीरदक्िणोत्तरहंसपदयोः तदक्िणोष्तरतिग्धक.सूत्र- 
मानतः हादशाङ्ग लदादशाङ्, लमानतः श्रधिकमिति शेषः। तदग्राणि प्राक 
परत्यग दत्तिणोत्तरचत्रचतुषटयाग्राणि मधाचिङ्कस्य मानतः हदादशाङ्ग.लमानतः 
पातयेदित्यस्य चतु्टयभित्यव्रान्वयः! एतदुक्तं भवति प्राक कखितदिक_कमात् 

प्राक प्रत्वभायत' सूव्रमास्फाल्य aaa fas कत्वा afer yore: पञचिमतः 

च द्वादशाङ्ग.लदहादशाङ्ग.लमाने fas क्त्वा तत्तदधिकांशं माजैयित्वा afes- 
इयावष्टग्धेन तत्सूत्रं तुर्धसमनभ्रमेण पूर्वापरतः किच्चिदन्धोन्यसंसिषटवन्तयं 
विधाय तयोदंकिणोत्तरहंसयदप्रापि प्राक प्रत्यम्बर्हयसूत्रमधाख्य हंसपदसग्भ दा 
दक्षिणोत्तरं सुवरमास्फास्य ततापि मधाचिह्वद्रादशाङ्ग.लदाद शाङ्ग, MATA दक्तिशो- 

atafased विधाय तत्तदधिकांशच्च माजंयित्वा तत्तत्स्ताग्रचतुषटयावलम्बनेन 

दादशदादशाङ्ग.लमानेन चतुषु कोणेष्वपि ₹हंखपदचतुशटय' विधाय ,तत्तदग्रा- 
wae rants प्राक प्रत्यक aed दच्तिणोत्तरषु तयश्च सम्भूय Trae: 



रस पटक ] वन्तकुर्डनिराणक्रमादिकथनम् । ५६१ 

चतुषटयन्तु qa च चतुरखं भवेत् समम् | 
afaaanta कुण्डानि वदामि तव मानतः ॥ २७ ॥ 

तेषां प्रोक्तक्रमेरैव चरादिष तु राशिषु | 
माननिग्भाणयोरव॑च्ये विधानं सुस्फटं शिव ॥ ec ॥ 

तन्प्रध्याष्टादशंशेन Aga विकाशयेत् | 

तिय्धक्सुचादहिस्तेन मानेन भ्रमयेत्तथा ॥ २९ ॥ 

मध्यचिद्ावलस्ब न भवैत्तद त्तकुणडकम् | 

चतुरखाभितः सा तु याज्या भूरन्यतस्तथा ॥ ३० ॥ 

लभ्यते सर्वकुण्डेषु तेन सर्वाणि सर्वतः | 
तत्समान्येव जायन्ते घवल्यङ्कलात्मना ॥ ३२१ ॥ 
wae दशमांशं तु aftercare: | 

तैषां शशाङ्मानैन तन्द्रध्यादुमयेत्तया ॥ ३२ ॥ 

स्फाल्य समचतुरखरं कुर्य्यादिति । af समचतुरस्रे अन्यानि दत्तारौनि 
माननः चतुरखङ्ग ण्डपरोक्ष खवत्य ङ, लमानान्यु नाधिकमानत इति यावत् ॥ २७ ॥ 

तेषामित्यादिभिरासना इ यन्तेश्तुरभिः श्लोके; weed ठत्तकुण्ड निमण- 
क्रमादिकमुपदिशति। aa aat कुण्डानां सुस्फुटं ana: शिषे इति 
सम्बहिः। तन्मधपाषटादशांयेन चतुरखरमधासवमानस्वाष्टादशांशेन | तिख्क- 
सृवरादहिदं्तिणोत्तरायततिष्यक सूत्रे प्राक सतराहहिः। तथा अभितः परित; 
कोणेषु चतु । सा भूः! अन्यतः wafers दिक तुष्टये इत्यथः । तेन वद्य. 
माणविधानेन । सर्वाणि कुण्डानि । तत्समानि चतुरखपरिष्णदमानसमानि | 
एतदुक्तं भवति प्राग्वत् समचतुरस्रं कत्वा तक्मघाविष्कम्भमानमष्टादशधा 
विभज्य तेष्वेकांशमानात् प्राग्गतदक्ति णो -रायाततिर्क स॒तराहदहिः प्राक- 
प्रत्यगायतसूत्रं प्रागग्र fray anda चतुरखरमधगखहं सपदमध्यावलस्बनेन 
श्वमाहत्ताकर Twa कल्पयेत्। एवं क्षते कोणएचतुषटये द त्तादि 
मूमिमान' दिक चतुष्टये लभ्यते तस्मात् सनयैङणडानि वक्षामाणविधानेन षव. 
व्यङ्ग ल परिणाहत्चतुरखक्तेवसमानि भवन्तोति ॥ २१ ॥ 



५६२ मनोरमाख्यटोकासहिते तन्वराजञ । 

अद्ध चन्द्राक्ततियेन भवेत् कुण्डं तदोरिलम् | 
येन दयं चराणां स्याद्राशौनां क्रमतः शिषे ॥ ३३ ॥ 
तस्यैव षष्ठमंशन्तु wisest किकाशयेत् । 
waa पश्चिमं qa waaay सूवयोः ॥ २९४ ॥ 

विन्यासाद््रह्मसुान्तं तष्टयाग्ाक्लम्बनात् । 
que तिकोणमुदितं क्तु स्थिररास्छ्षु ॥ २५ ॥ 

aaar इत्यादिना शिषै इत्यन्तेन स्लोकदयेनादं चन्द्राकार कुणडनिर्माण 

विधानोपदेशं तस्य वत्तकुण्डस्योक्लंकररा्यास्मकलनमिगमनच्च ` करोत्ति। तत 

aaa दशमांशं चतुरखव्रह्मसूत्रमानख दशमांशं । तुः wart: wae a: 

प्राक.पञ्चिमतः। aaa पञ्चिमदिगगततिथकर सूतादधोऽष्टांशमाने कल्पित- 

दचिणोत्तरायततिरयक सूत्रभधान्तथा तत्सूत्रदच्तिणोत्तराग्रावरधीति यावत् । येन 
विधानेन इत्यनेन दक्ठिणोत्तरतिव्यैकभ्सूतराग्रहयं शचतुरखादहिस्तीस्तीनंशान् 
प्रसारथेदिल्यथैः । एतदुक्तं भवनि चतुरखस्य मधा विष्कन्ममान' दशधा विभज्य 

केष्वेकोकांशं तत् प्राक. पश्चिमतः परित्यज्य fasea’ कछला aqufaafrsrefa- 

णो्तरायततिश्यक सूत्रं तचतुर्खष्ददहिरप्यंशत्रयच्रयाधिकमस्फाल्य तदग्रहया- 

वधि -तत्कल्पिनपञ्िमखव्रह्मसूत्रसन्धिमधाावलम्बनेन afanafasraurein- 

मानेन waar errata कुण्डं भवेदिति । wed वत्ताकारकुण्डमर्दचन्द्रा 

ARS च क्रमतः मङ्गलामङ्कलयोः । शिवे इति सम्वुद्िः ॥ २२ ॥ 

तस्येवेत्याटिना राशिषित्यन्तेन श्चोकड्येन विकोणकुणडनिर्माणकरमसुपदि- 

शति । ततर तस्यैव चतुस्खस्येव । पाण्योदेतिणोत्तरयोः । aaa असारित- 

सूद्रमानेन।  तदथाग्रावलम्बनात् प्रसारितपञ्चिमदतरहयाग्रावलम्बतात् | 

एतदुक्त भवति प्रागवचतुरखं कुत्वा तत् asad प्रागग्र afea त्या प्रसार्य 

तचतुरस्विष्कश्मान de विभज्य asa कांशेन पश्चिमतिय्यक. सूतराग्रहयं 

पाशवयार्वह्िः प्रस्थे तदग्रहयात् ततृसूत्रमानोपेतसरूतदयस्य प्राक प्रसारितब्रह्म- 
सूत्रस्य च यत्र AM AAA स्फ(ल्य वाख FW कल्पयेत् । एतद मङ्गलप्रयोग 

fercufag चतुषूदितमिति ॥ २५॥ 
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तन्प्रध्यपञ्चमांशेनं किकाश्च व्रह्मसूवकम्ः | 

yaa: पञ्चिमहन्दु' कोटयो न्धोष्यदेतः ze ॥ 
तत्कोशमानेन तथा भ्रामयेत् पञ्चिमाग्रकान् | 

उत्तराग्रावधि तथा दक्तिखाग्रावधि प्रिये ॥ ३७ ॥ 

तन्प्ध्यतिव्यक् सुवाग्रदयाबह्टम्च तस्तथा | 

विकाशितवब्रह्मसूवावधि सू हयं. भवेत् ॥ ३८ ॥ 
योनि कुण्डमिदं भद्रं सखाचतुषु भयात्मसु | 
रा्िषु प्रोक्तकल्छाण्कामसुक्ता्थसिद्धिक्तत् ॥ ३९ ॥ 
तन्परध्यसप्रमांशेन ब्रह्मसु किकाश्य तत् । 

मानेन परितो भान्या क्त्वा हन्तं तथा ततः ॥ ४० ॥ 

तन्मध्ये त्यादिभिः सिदिक्लदित्यन्तेचतुमिः श्चोकेर्यानिकुण्डनिर्माणसन्धानं 

तदुक्तनिगमन' ततृफलश्चोपदिश्ति। aa तम्मध्यपञ्चमांथेन चतुर सखस्य 

मधामानपञ्चमांगेन तत्कोणमानेन तन्मधकोण्योरन्तरमानेन पञ्चिमाग्रकान् 
उत्राग्रावधि ब्रह्मसूत्रपञ्चिमा ग्रादिमध्यस्य तिक स त्ोत्तराश्नवधि तथा दक्षिणा 

ग्रावधि ब्रह्मसू्रपशचिमाग्रादि मध्यखतियक सूत्रदक्िणाग्रावधि। प्रिये इति 

देवोसम्बुदिः। तन्मध्यतिय्यक सूत्ाग्रदयाव शतः चतुरखरमध्यखदत्तिणोत्तर 
सूत्राग्रदयावषटख्येन | भद्रं इति देवोसम्टदिः। एतदुक्तं भवति चतुरखमध्य- 
सूव्रमानपक्वासंयेन ब्रह्मसूत्रस्य प्रागग्रःवद्िविंकाण्ड तत्करोष्टचतुष्टयामक- 
चतुरस्प्िमभगस्थदकिणोत्तस्कोषटयोदैयोः नेच्छत्यादोणान्तमाग्ने यादिक्िठ- 
qr कोणस्ुव्रदयास्फलनेन लचिततत्खव्रहयसम्प्रातविदितमष्यङेणाचटम्बत 

स्तत्तत्कोणावधिमानेनोत्तरकोष्टे प्राक. ब्रह्मसूत्रपश्चिमाग्रादिदक्िशीत्तरमध्य 
तिय्येक सत्मेत्तसग्रावधि तदक्तिणको छे ततुछप्रश्िमाग्रादि कदक्तिणाग्रावधि चः 
ward ara सूत्राग्रबयमारम्य. प्राक प्रसारितन्रह्मसच्छगावधि waaay 

स्फालनेन च॒ कल्थितततूमङ्गल मं सभय श्यामकस्यन चतुय. wat योनि- 
कुण्डमुक्फलसिदिकरमिति ॥ ३८ ॥ 

तश्मध्येत्यादिना कुण्डकमित्यन्तेन Wada पच्चाखक्ुण्डनि्राप विधान- 

सुपदिशति। तवर तश्वध्यसपमां तेन. चतुर्खमध्यन्लूतरमानस्य. anata, तटिति 
ब्रह्मसूत्रमित्यस्व विभेषणम् । मानेन विकाशितमानेन कतवा हन्तं wae: | 
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aa शमानाततदत्ते क्त्वा चिदहानि तव बै । 
पातयेत् परञ्चसूवाणि aq सात् प्रञ्चाखकुण्ड कम् ॥ ४१ ॥ 

तन्प्रध्यषोड़शांशेन विकाश् ब्रह्मसूत्र कम् | 
तेन मानेन च तथा Heat छत्तमतिस्पफरुटम् | ४२ ॥ 

तदे इत्तमध्यस्य FASE न चानम् | 

तव षट्सूवपातेन भवेत् कुण्डं षड़सकम् || ४३ ॥ 
तन्प्रध्यदशमांशेन विकाश्च ब्रह्मसुवकम् | 

तेन मानेन सम्भून्या Hat se तथा ततः ॥ ४४ ॥ 

तच्तुःषष्टिभागेषु वयख्िंशांशमानतः | 

ad विधाय fastfa सप्तसूवाणि पातयेत् ॥ ४५ ॥ 

तथा ततश्चतुरखमध्यस्हंसपदमधपावलम्बनत इत्यथ; | TY LATA तच्चतुर- 

ख मध्पसूत्रतरिपादमानेन aa तेषु चिङ्कषु । vagal भवति प्रागवचतुरखं कलवा 

तन्मधयमानस्य सपमांशेन ब्रह्मस्तप्रागगुः afe: विकाश्य तन्मानेन तञ्चतुरस- 
मधय्स्यदंसपदावलस्बनतो waged निष्पाद्य तच्चतुरखमधासृतरं चतुद कुला 
तेष्व॑शत्येणां त्रयेण aga ब्रह्मसूतप्रागगदिपरितः पञ्चचिद्धानि विधाय तत्त- 
चिङ्क! चङ्क ज्यारूपाणि पञ्चसृत्राणास्फाल्य तत्तच्चापरूपहत्तखण्डमाजंनात् पञ्चाखं 
aw मङद्गलकन्मणि मिष नराशिस्थानवह्किदिक. प्रोक्तं भवेदिति ॥४१॥ 
aman षड्खक्रमित्यन्तेन Dada षड्खकु ण्डनिमाणविधान- 

सुपदिशति। तत्र॒ तम्मधषोडशंथेन चतुरखन्रह्मस्त मानस्य षोडशांशेन 

विकश्च चतुर खादहिरिति Ha: । तथा प्राग.वत् । sana हंसपदमधात् 
ब्रह्मसृत्रमानस्य | wea fas । एतदुक्तं भवति प्राग्वच्चतुरखं विधाय agar 
षोडशधा विभज्य tanita ब्रह्मसूत्राग्रं वदिविंकाश्च त स्ानेन चतुरखमध्य 
स्धहंसपदमध्यावलबम्बनेन waged निष्पाद्य तन्मध्य विष्कश्ममानादन aaa 
तिक सूवदकिणाग्रादि परिता ad fasaan’ विधाय तत्तचिङकाचिङ्कं 
UST सूवषट्कमस्फाल्य AAAI वष्डम जेनेनामङ्कजञे RAKE कन्या- 
राशिखयाननिऋतिदिक. प्रोक्तं षडसरङु ण्डं भवेदिति ॥ ४२ ॥ 

तम्मध्ये त्यादिभिः शिवे इत्यन्तैसिभिः ata: सपा खङ्ग ण्डनिर्माणविधानं तत् 
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तत् सप्ताखं भवेत् कुण्डं चापगं वायुदिगगतम् | 

समस्तवेरिनाशाय प्रोक्तं कुण्डमिदं शिषे ॥ ४६ ॥ 

तन्प्र्यस्य aqfa waa वाद्यं पि पूर्ववत् | 

विधाय चतुरखन्त् पवकोणाद्वमानतः ॥ ४७ ॥ 
कोणादभित एवास्य Rat चिहानि चाष्ट वै । 

तेषु चिद षु wee सूताणि परितः शिव ॥ ४८ ॥ 

फलद्चोपदिशति । तत्र तन्मध्यदशमां गेन चतुरख मध्वसूत्रस्य दशमांशेन विकाश्य 

aquarefefefa शेषः । कुत्वा हन्तं ad कुलेत्यथेः | तथा प्राग्वत् । ततः श्रन- 

न्तरमिति Re: तच्चतुःषष्टिभागोषु चतुरस मध्यसूत्रस्य चतुःष्टिभागेषु 

तयस्विंशांशमानतः वत्रयस्तिं शदं मानतः | an चापराशिस्थानगतं। एत- 

दुक्तं भवति प्राम्वत् समचतुरखं कुल्ला तन्मघयसानं दशधा विभज्य ॒तेष्वे- 

कांशमानेन तद्यसृलं वहिः विकाश तन्मानेन तचचतुरखरमधस्यदंसपदम- 
वष्टम्थ a क्त्वा तच्चतुरखमधयसत्रमानं चतुःषष्टिभागोकुल्य तेषु व्रथस्तिंशदंश- 

सानेन awed प्रागग्राटारमभ्य दत्ते सप्तचिद्कानि क्त्वा तत्र चिड्काचिक्कं ज्यारूपे 
ALATA तत्तचचापरूपहन्तखण्डमाजंनादेतत् सप्ताखरं वायुदिग्गतचाप- 
राशिस्थाने प्रोत्तं वैरिनाशकरं कुण्डं भवेदिति ॥ ४६ ॥ 

तश्षधवत्यादिमिः क्रमेण वै इत्यन्तेस्िभिः Ma: अ्टासखङुर्डनिर्माण- 
विधानं प्रोक्तकुण्डानां मेखलादिनिर्माणविधानकथनप्रस्तावसहितसुपदिश्ति | 

तव तन्मधास्य चतुरसुमधपरसूवस्य | चतुविं शमाने चतुर्विं शांशमाने । ave चतुर- 
सादिति शेषः । पूव्यैकोणांमानतः पूवेलिखितचतुरसृकोणस््रस्यादंमानेन | 
कोणशादभितः कोणचतुष्टयादुभयोः पाश्वयोः । कत्वा fasta fas क्त्वे 

त्र्धः । faa इति सम्बिः। एतदु भवति पूत्यैवतुरखं विधाय ama 
want’ चतुर्विंशतिधा विभज्य तेष्वेकं कांशमानात्तदद्िः प्रतिदिशं प्रसारित- 

wat पूव्यैवच्चतुरस्' प्रोक्क्रमेण विधाय तत्कोणसूत्स्याद् मानेन वाद्य 

चतरसे कोणचतुषटयव्यत्यासावष्टग्ादुभयतः प्रतिरेखं fased क्रमात् aay 

याष्टचिद्ानि कल्ला तत्र fasias प्राग्वत् सूत्रचत॒ष्कमास्फाला तदहिगत 

कोशमार्जनादोशदिक स्थमीनराश्परोक्तम्टाखं ge कल्पयेदिति! एषां 
डे» 
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कुव्थादष्टाखकं कुण्डमेतेषां मेखलादिकम् | 

प्रवच्यामि शृण प्रान्ने समुद्दिष्टं क्रमेण वे ॥ ४९ ॥ 
वरत्तमध्यभुवो art’ विगुणं विभजेत् क्रमात् | 

सखवाज्कितेन मानेन तददधाणि भवन्ति हि ॥५०॥ 

एवं यन्वादिषुक्तेषु षट् विशेष विधिभेवेत् | 
कुण्डेषु च तथा कौटिहोमादिषु समौरितम् ॥ ५१ i 

MAMTA FIS नवहस्तप्रमाणक्षे | 

कारयेत् कोटिहोमन्तु Ger रष्टभिस्तथा ॥ ५२ ॥ 
दिग्विदिक्यैः क्रमात् carat: सवंसिदधये | 

तेषाञ्च efant दयात् पूजाप्रणतिपुठेकाम् ॥ ५२ ॥ 

कुण्डानां । मैखलादिकमित्यवादिश्ब्दो योन्यादिविषयः। प्राज्ञे इति 

सम्बुद्िः ॥ ४९ ॥ 
quae समोरितमित्यन्तेन श्रोकदयेना्टासख्रयन्वक्रुण्डादिकल्यनोपायो- 

vet प्रोक्तनिगमनच्च करोति । तत्र बत्तमध्वभुवः ठत्तमध्यविष्कम्भस्य । तिगुणं 

fagfud | खवाच्छितेन खवाच्छिताखिमानेन | ace अष्टाखयन्तक्रुण्डानि | 

sag पञ्चट्शि पटले, चकारः सुचये, कोटिोमादिषु वच्यमारेषु 

अतादिशब्दो महासंख्यहोमादिविषयः | एतदुक्तं भवति प्रोक्तक्रमादृत्तं कुला 

तन्छध्यविष्कम्भमान' खाभोष्टासिसंख्यया विभज्य तेषु तत्तद शमानेन इत्ते परित- 

fasifa खेष्टाखिसंख्यानि विधाय adfasifas ज्यारूपाणि सूत्राणि खे्टा- 
सिसंख्यान्यास्फाला तत्तचापरूपाणि हत्तखण्डानि माजयिल्ा एवं माटकापट- 
-लोक्तषटतिंणखादियन्ते षु तत्तत्कुर्डेषु च कोव्यादिमहासं ख्यो मप्रोक्षकुर्डेषु 

च विधान समोरितमभिति ॥ xen 
प्रोकेषित्यादिभिरास्तिकैरित्यन्रेः षड्भिः aa: कोरिहटोमकुण्डप्रमाणं 

होढसंख्यां ata Hee गुरुदक्निरणं तत्को टिह्ो मकत्तव्यकाल- 

विशेषास्तदिद्यां होटलक्षणच्चोपदिशति । ततर प्रोक्तेष्च॒मङ्गलामङ्गलल्वभेदतः 

अन्यतमे तत्तदनुगुणे | नवद्स्तप्रमाणके ्रायामेन विस्तारेण च । तथा वच्छ 
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गोचम्भद्यमावन्तु भुवं गां प्रखतस्तनोम् । 

महिषो सप्रजामप्वदासदासो विभूषाम् ॥ ५४ ॥ 
वासांसि हमनिष्काणां शतं तेषामये कशः | 

ततो गुरोश्च तान्येव तेः समानमुदोरितम् ॥ yy ॥ 
दिग्योत्पातेषु रोगात्ती घोरे च रिपुनिग्रहे | 
तथा दि ग्िजयेऽन्यस्य प्रक्लत्यादि सम्भवे ॥ ५६ ॥ 

कारयेत् कोटिहोमन्तु विद्वा निलययादयया | 

सुरूपैश्च सुशीलश्च निल्याभक्ते warfare: ॥ ५७ ॥ 
प्रोक्तानां सर्वकुण्डानां अरत्निखातमातकम् | 
कोटिहोमस्य कुण्डस्य खातसूरन्त् तस्य वै ॥ ५८ ॥ 

माण्लक् रौविं वयाविद्धिः। क्रमात् वि शतुपटलवच्छमार्होमविधानक्रमात् । - 
एतदुक्तं भवति वच्यमाशेत्यादिना ससुद्धवप्राक्तकर्डेषु तत्तदनुगुणं कुण्डं नव- 

इस्तप्रमाणं वच्यमाणमेखलादियुत' कृत्वा प्रतिदिवसं दिवसपञ्चक' दिग्विदिक- 

ering: यरुषेवंक्तामाणलक्तणसम्पदरैवं त्पममाणएविद्यया सखाभिमतसिद्िः 
पन्तं Sta कारयेदिति । asi हात । दद्यादित्यस्य भुवभित्यदिभिरषटभि 

uefe तोयान्तैः प्रव्येकमुत्तरत्रान्वयः | दव्यात् पञ्चसु पञ्चसु दिनेषु । गोचश्चदय 
मातर गोचन्धमाव्राया भुवः प्रमाण ठ दहस्पतिराद | 

सपहस्त प्रमाणेन लिंशदंशनिवत्तनम् | 

दश तान्येव मोचमति i 

तददिगुणएमेक शः एक+क होते | तान्येव वस्तुनि । तैहटभिः । ममानमुदौरितः 
प्रोक्तद्रव्यजातमिति। दिव्योतुपातेषु ग्रहनक्त्रादिविक्षतिषु। आद्यया 

ललितया । नित्याभक्तेः षोडश्नित्याभक्तैः । आस्तिकं ; नित्यने{मित्तिकादिक्नम - 

भजनपरे; ॥ ५७ ॥ 

्रोक्ेत्यादिना श्लोकेन कुण्डानां खातमानसुपदिशति । aa अरनिः चतुवि- 

WAAR । तस्य कोटिहोमप्रोक्तनवहस्त मानकुण्डस्य ॥५८॥ 



५६६ मनोरमाख्यटोकासदहिते तन्तराजे । 

Wig मेखलामानं वितस्यष्टतद कैः | 

विस्तारोत्सेधयोः कुर्य्यायोनिहोवासनाग्रतः ॥ ५९ ॥ 

महाकुर्डस्य तु YAR खला इस्तमानतः | 
तिखुणामपि विस्ताराः Waa षोडशाङ्गलाः ॥ € ° ॥ 

तेषासुत्सेधसंस्याश्च षोडश YI: क्रमेण वे | 
योनिनिर्म्माणमधुना वासनाञ्च ण् प्रिये ॥ ६१ ॥ 
वद्िष्टमेखलामध्यादारभ्य निजनालकम् | 

वितस्तिमावकां कोष्टामश्वत्यदलसन्निभाम् ॥ &२ ॥ 

सर्वेषामित्यादिना Waa सब्वेकुण्डभेखलामान' योनिनिमरणच्ोपदिशति । 

aa वितसूयष्टतदद्ं कं ; दादशाङ्कलचतुरङ्लमानेः एष मानक्रमो विस्तारस्य 
चाधारादि उत्रेधोर्दादिश्च ate: vagal भवति महाकुण्डरहितानां सव्वै- 
Fut casa age मेखलां दादशाङ्गलदादशाङ्लमान- 
विस्तारेण चतुरङ्ग. लमानोत्रेधेन च युतां कत्वा तदुपरि वाद्ये परितञ्चतुरङ्ल- 

मान" मुक्ता तदन्तर्टाङ्लमानविस्तारेण चतुरङ्ग. लमानोत्रेधेन च युतां दितोय- 

मेखलां तदुपरि प्राग वत् वाद्ये चतुरङ्ग लमान' gar तदन्तर्विस्तारोत्सेधाभ्यां 
चतुरङ्ग लमानमितां ठतोयां Feary कत्रा तन्मे खलायां होतुरासनाग् 

पाश्व॑मध्ये FATIMA योनि कुय्यादिति ॥ ५९ ॥ 
महैत्यादिना प्रिये इत्यन्तेन श्रोकदयेन महाकुण्डस्य मेखलामान' योनि- 

निर्माणविधानच् तदासनाकथनप्रस्तावसदहितसुपदि शति । तत तुर्विशेषे । इस्त- 
मानतः अष्टचल्वारिंशदङ्ग.लमानतः। तिषणां मेखलानामिति शेषः । तेषां 
मेखलानां दिव्यत्ात् तासामिलयर्थः । aera शेषः । एतदुक्तं भवति 
महाकुण्डस्य परितो विस्तारेणाष्ट चत्वारिं शदङ्लमितासुत््ेषेन षोडशाङ्ग.लमान- 
भितामघोमेखलां तदुपरि वाह्यतः tenga ga तदन्तदच ति शद्गलमान- 
विस्तारं षोडगशणङ्लोतसेधां हवितोयां मेखलां तदुपरि ara पोड्गशाङ्ग. लं gat तद. 

न्तर्विस्तारोत्सेधाभ्यं षोडशाक्कलमानां saat मेखलां कुयधादिति । योनिखरूप- 

तः निर्माणं तस्या वासनां योनिनिर्माणस्य । प्रिये इति दैवोसम्बुधिः ॥ ६१ | 
बद्दिठेत्यादिभिः समूहत इत्यन्तेर्डादयेश्तुभिः श्ोकैर्योनिखरूप' तन्रिर्माण- 



cen पट | योनिखरूपादिकथनम् | yee 

वितसत्यायामसंयुक्तां aeg न तु faq । 
एकाङ्लोत्सेधयुतां मेखलोपरि सवतः ॥ ६२ ॥ 

मृलात्निम्नागरकां स्तोकं कूर्व्यादयोनिच्च सर्वतः | 
योनिः कारणभूतस्य TA स्यात् Ws महत् ॥ ६९ ॥# 

तेन तवेव हव्यानां बिधान' aaa: | 
फलानि quis चिरादयलादितरत्यसौ ley ॥ 

क्रम' तदासनां महाकुण्डस्य योनेरूहेन मानक्ुपिच्चोपदिशति । aa वदिष्ठ 

मेखलामध्यात् प्रथममेखलामध्यभरूतभूप्रदेशदितस्तिमातकां कोषठां हाद णाङ्लोत् 

सेधकल्यितनालां अश्वल्यदलसत्रिभां अश्वलधपताकारं वितसत्यायामसंयुक्तां दाद- 
इ लायामसंयुक्तां तदद्ध न तु विस्तुतां wer लविस्तारगुतां । waa: aay 
कुण्डेषु । स्तोक ' किञ्चित् । सन्यतः सव्मैस्य प्रस्य कारणभूतस्य इत्युन्तरतान्वयः | 

एतदुक्तं भवति सन्वैकुण्डेषु होतुरासनप्रदेशे प्रथमभेखलामध्यप्रदेणभूमौ STF A 

यामविस्तारमेकाङ्ग लोतसेघं sate पीट" दा क्त्वा तदादयुपरितनभेखलाग्रान्त- 
मध्यतननेखलोपरिस्तरणाथे छतरन्धूान्तसेखलास्पशिदत्ताकारं नालं छत्रा ततराल- 
way परितनभेखलोपरि षडङ्ग. लमानविस्तारमध्यां ततुप्रेणदुभयपाश्वक्रम 
सद्ोचिताग्रदाद शाङ्ग लमानायामाभेकाङ्ग. ले त्रेधाम RATATAT मूलात् 
किञ्चित् क्रमातिम्नाग्रां योनि कादिति वत्तकुर्ड व्यतिरिक्ङुण्डानां योनि 

जानोयादेवेति सम्प्रदायः | कारणभ्रूतस्य awe विश्वकार णभूतस्य sae 

awe पद' उदयविशान्तिख्ानं महत् gwar) aa’ योन्यां wel wf 
च्छत्रालिका योनिः। म हाकुख्डस्य कोटिहोमप्रोक्तकुर्डस्य। मान योनेरिति Ts: 

सम्बृहतः सम्यगूहेन । wer यथा वितस्तिमात्रमेखलस्य कुण्डस्य नालोत् 

सेधमान' वितस्तिः तदोनेर्विंस्तारमानमङ्ग.लषरक' saan’ वितस्तिः 
उत्सेधमानमेकाङ्ग.ल' तदा हस्तमात्रमानमेखलस्य महाकु ण्डस्य तत्त्मानानि 
कियन्तोति तत्प्रकरणात्त सनानि लिख्यन्ते । नालमानमष्ट चत्वारि शदङ्गलमान' । 
ae: विस्तारमरब्रिः। आयाममान' हस्तः । उत्सेधमानमङ्लचतु- 
टयच्च ! योनिकुर्ट्स्य तच्धेखलोपरि योनिक्कुसिं fara ततृफलसिदिकदिति 
सम्प्रदायः ॥ ६६ ti 

+ योनि, कारणभूतस्य तच्छ स्वात् परमं मदत् । 



AMAISA चेवेतत् वु्य्यान्मान' समूहतः | 
नानि gata सव्व च कुण्डमध्ये विधानतः ॥ ६६ ॥ 
अष्टच्छदं सरोजन्तु विदघाचारुषिग्रहम् | 

चतुभिरङ्गलैः बुर्थ्यात् कर्णिकां दलमेव च ॥ ६७ ॥ 
विस्तारादपि चोत्सेधं us भिः os भिरुदौरितम् | 
प्राखन्प्रहति कुण्डे च बुर्य्यादूडेन तत्तथा ॥ &८ ॥ 
ध्यानमग्ने fe al Wa सौग्यक्रौष्ये विभागतः | 

सौम्यं नित्यासमाकारं ध्यानमन्यच्छ.ण् प्रिये ॥ ६2 ॥ 

नाभिमिल्यादिना तथेत्यन्तेनार्दादेन श्रोकहयेन waa मध्ये नाभिनिर्मास- 
विधान' away’ म्रहाक ण्ड स्य प्रोक्तवदूहकल्पनञ्चोपदिशति | aa विधानतः 

वच्चमाणप्रकारेण । चारुविग्रह' अन्य नाधिकमान' । चतुभि ; प्रतिदिश्मिति 
TH । चः सुचये । षड़भिः षड भिः अपि Tata ag a रिति पूवं staat 

amd | एतदुक्त' भवति प्रोक्तानां सवंकुण्डानां कुण्ड मध्यस्थ ह'सपदावलम्बने न 
प्रतिदिश दशाङ्ग लमानपरिश्वान्तया aa निष्पाद्य agama FEF A: 

रेधयुत' पोट" क्रत्वा तन्मध्य ह'रुपदावलम्बनेन प्रतिदिश' चतुरद्लमाने न 

ad निष्पाद्य aes: षड्ङ्.लमाने न च न्तं त्वा तदन्तदैत्तमध्य' कणिकां परि 
कल्या तदहिःस्थदत्तान्तरालवोष्यामष्टदलविधाने न च सम्भूय विंशल्यङ्गलमध्य- 

संस्थं नाभिपद्य' कुर्यादिति । महति कुण्डे कोटिष्टोमग्रोक्तं कुण्डे HA यदा AT 

न्निमानविस्तारायामकुष्डे नाभिपद्स्याधोदलविस्तारमश्चे षड्कःलात्मके कणिकाः 
मान चतुरङ्कलातसक' तदा नवहस्तविस्तारायाममहाङ्गण्डे । नाभिपद्चस्य तत्त- 
चनानि कियन्तोतूहन तन्मानसं ख्या लिख्यते । यथा उतसेधमानानि अष्टोत्तर 

शताङ्नलसंख्यानि दलमानःनि प्रतिदिशमष्टोत्तरशताङ्लानि कर्णिका विस्तार- 
मानानि दिसपत्यङ्लानि सम्भूय पद्मविष्कम्भमानाह्नलानि serafanad 

ख्यानि भवन्ति । तन्राभिपद्यं तथा तन््रानेन ॥ ६८ ॥ 

ध्यानमित्यादिना Maa सौम्यक्रर्यविभागीन अग्नेष्यौनदयप्रस्तावपुरः सरं 

सौम्यघानमतिदिश्य HUTA प्रस्तौति । तच नित्यासमाकागर' ध्यानं तत्तनरित्या- 

Magers । प्रे दति देवो सम्बुद्धिः ॥ ६९ ॥ 



र्स्य पटले ] अग्ने प्यानजिह्वादिकथनम् | ५७१ 

दिशोष सपरहस्तच्च विपादसप्तजिद्कम् | 
विधारपमतिक्रूरेररुणेः षड fad: ॥ ७० ॥ 

सव्यैशवतुरभिंहंस्तेस्तु शत्य स॒कखुवौ तथा | 
इ तरैस्तोमरं तालहन्तं सर्पिःसुभाजनम् ॥ ७१ ॥ 
निहन्तुमनिशं व्यात्तवक्त' ध्यायेद्विर्भ जम् | 
AG Ta SG धाानवेभवमौरितम् ॥ ७२ ॥ 
az: facfa 23 at श्रोवेष्वक्चिष वा तथा| 

जुहयाचे तदा चिप्र तदघेस्तं विनोशयेत् ॥ ७३ ॥ 
ततस्तदक्तयोजिं हा सप्तकं सम्यगचचयेत् | 

ayaa समाप्राति वाञ्छितः सकलं क्षणात् ॥ ७४ ॥ 

हिरण्या कनका रक्ता क्ष्णा fret यथार्थ॑का | 
द्चवक्तगता सव्वं सिद्धिदा तु समच नात् ॥ ७५॥ 

दिशोर्षेल्यादिभिरोरितमिव्यन्तेसख्िभिः स्चोकेरग्ने क्ररष्यानमुपदिशति । 

aa तिघारूप' सक्वादिगुणमेदेनेति शेषः । सन्येदंसिरैः । इतरैरवाभेहस्तेः afi: 

सुभाजनं afa:queand | अतायुधक्रमस्तद्शुजायाधरभुजान्तमित्यवगन्तव्यः | 
व्यात्तवक्ता विस्त, तवक्तुम् ॥ ७२ ॥ 

वद्करित्यादिना श्चोकेनाग्ने जिंद्वाव्यतिरिक्ताङ्ग षु FA प्रत्यवायमुषदिशति | 
तत वा समुच्चये | तं साधकम् ॥ ७२ ॥ 

तत इत्यादिना aaa जिद्वासप्तकाचेनं तत्र dra’ तत् फलच्चोपदिश्ति | 

aa deat; अगन वल्लयोजुहयात् । च कारात् जिह्वासषके इव्यथः । चात् 
प्रोक्तम र्डला दिकालालङ्कनेन ॥ ७४ ॥ 

हदिरण्येत्यादिना Dae: दल्तिणवक्तजिद्वाचतुष्टयनामानुपरपदिशति 1 aa 

aaraat रूपादिभिरिति यावत् ¦! aafateer वान्कितफलदाधिनो ॥ oy ॥ 

सुप्रभेत्यादिना शोकेन वामवक्वजिह्वाव्रयनामानि तदन््यजिह्वावाः सत्चै- 
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सुप्रभा चातिरिक्ता च वहरूपा च वामगा | 
बहरूपायां जिह्वायां होमः सर्व्वाथ॑साधकः ॥ ७६ ॥ 
इतरासु इनेत् क्रुरकन्भखभिमतेषु तु । 
यस्यां जुहोति तामादयां AVIA WAT: ॥ ७७ ॥ 
ततो इनैच्च जिद्वायासुक्तायां तव कन्यणि | 
सामान्यतो निवयहोमे द्रव्याणि णु सुन्दरि ॥ ७८ ॥ 

आन्यमन्नं Way farang लमप्यथ | 

aed चेति संप्रोक्तानुाक्तान्येतानि निल्यक्षे ॥ oe ॥ 
शभेरद॑मे: परिस्तीर्य सव्वं ब शुभकर्म॑सु | 

अभिचारेषु वान्येषु क्ररेष्वन्येष्वपि प्रियै ॥ ८० ॥ 

AMAIA ATM AIHA तथा । 
wattaa adage वय: कररेषु कमसु ॥ ८१ ॥ 

aay सिद्िप्रदतवच्चोपदिश्ति | da वामगा aaa Tat | सर्वाधेसाधकः सव्यै- 

होमेषु तत्तत्सिदिक्षत् । नित्यहोमं तस्यामेव कुख्धादिति सम्प्रदायः ॥ ७६ ॥ 

इतराखित्यादिना सुन्दशोव्यन्तेन श्लोकदयेन इतरजिह्वाषट्के क्रर्होमस्य 
कर्तव्यतां तत्तत्कश्चणि तत्तजनिद्वापुरःखरं तत्पूत्मैजिद्ान्तं इ तरजिद्वाच्च॑नं तस्याः 
होम विधानं सामान्यतो नित्यहोमद्रव्यकथनप्रस्तावच्च करोति । तत्र sag ay- 

रूपाख्यजिद्वाव्यतिरिक्तासु षटसु । यस्यां जिद्धायां । ततः जिद्भाच्चनानन्तरं | उक्तायां 
तत्तत्कर्मानुरूपायां। सुन्दरोति देवोसम्बुदिः ॥ ७८ ॥ 

आज्यमित्यादिना aaa निव्यहोमद्व्याश्युपदिशति । तत्र॒ प्रथमान 
पञ्चद्रव्याणि कथितानि । तदयं तिन्ञसदहिततण्डलं | नित्यके नित्यहोभे ॥७९॥ 

Haran श्लोकेन शभकश्चखभिचारादिषु च परिस्तरणोयभेदमुपदि- 

शति। तत्र सव्यैत्र तन्े । अन्येषूच्ाटनादिषु । प्रिये इति सम्बुद्धिः ॥८०॥ 

नचतेत्यादिना waa क्ररकश्चच॒होमद्रश्या्युपदिशति। aa waa 
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प्रसृनान्येकमेकन्तु फलानि च तथा इनेत् | 
अन्नाज्यादि समस्तन्त निष्कमावं इनैत् क्रमात् ॥ ८२ ॥ 

सातो विशद्ववसनो धृपरसखग्गन्धवासितः | 
प्रसन्नचित्तवदनः FAIA साधकः ॥ ८३ ॥ 

प्राङसुखो विष्टरासीनः प्राणायामपुरःसरम् । 
न्यस्तगावोऽषंतोधेन TAIT कुण्डमध्यकम् ॥ ८४ ॥ 
द्रव्याण्यन्यानि तवस्यान्यशेषाणि विश्यद्ये | 

भण विलिखेत् कुण्डमध्ये रेखाचतुष्टयम् ॥ cy ॥ 

नक्तत्रत्ेः एकविंशे पटले षट्सप्ततितमभुकादित्रिभि; शोकैरु्तैः रिपोरिति 
शेषः । तद्योनिरक्तोखयचरूणा एकविंशे पटले त्वेकोनाशोतितमागीतितम- 

शोकद्योक्तरिपुनचलयोनिरक्तपाचितचकर्ष्ण | तथा ममुचये । aaa: रिषु- 

नकच्तत्रयोनिमां सेः । तत्र तत्र तत्तत्पटक्ते ॥ ८१ ॥ 

प्रसूनानोत्यादिना श्लोकेन कौकाइतिद्रव्यपरिमाणमुपदिश्ति। aa तथा 
एकमेक' । श्रन्ाज्यादोत्यत्रादिशब्दः पायसतिलतण्डुलादिविषयः । निष्कमात्र- 

मित्यनेनाज्यादोनां प्रखमाव्रेण waaqergat: कुादिति यावत् ॥८२॥ 

खात इत्यादिना शोकेन होतुस्तत्कालपरिकर्मोपदिणति । तट प्रषन्रचिन्त- 

वदन इत्येतन्रित्यनैसित्तिकमङ्गलहोमविषयः ॥ ८२ ॥ 

me सुख इत्यादिभिरुदोरित इत्यन्तेरध्यद Eni: स्लोकः सव्धेमङ्गलहोमामां 
सामान्यपुरस्ताच्चोपरि्टाच adie कररहोमस्यापि तत्तत्साधारणताञ्चोपदि- 

शति । aa aaa: तत्तन्नित्याप्रोक्तन्या समन्तं रिति शेषः । aarti तयो- 

निस्थानि कुण्डपरिसरस्थानि च ! तत्र नवकोष्धे | प्रागादिषु कोष्ठेषु । wa इत्यस्य 

fam इत्येतद्िशेष्यं । मध्ये मध्यकोटठे। afs तथा स्मरन् नित्यहोमोक्तप्रकारेश्च 

वद्किं तत्तत्नित्यारूपं स्मरन् | Te पदस्य अनन्तरश्चोके पूजये दित्यनेनान्वयः | प्रोक्तैः 
asatafa शेषः । चः समुचये । इग््तरादिक' शक्तिवोजलच्छ्योवोजदयादिकम् | 

अष्टानां waa eater | aaa यथा डो at aaa are <f खीं 

२१ 
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प्राक्प्रयम्दक्चिणोदक् च तव fret: समच्च येत् । 

प्रागादिषु तु सप्तापि मध्ये ate’ तथा स्मरन् ॥ ८६ ॥ 

पूजयेत् सर्पिषा होम वर्य्यात् an क्रमेण चै । 
~=. + 

जिद्ानामभिरेकेक' वद श्च दाक्षरादिकम् ॥ ८७ ॥ 

खाहान्तमन्सुदितमष्टानां क्रमतः शिवे | 

वङ्कि' सभाजन इस्ते र हीत्वाङ्गारकञ्च तत् ॥ co ॥ 

क्रव्यादेभ्यो नम इति प्रोक्तान्यत्त् सभाजनम् | 

विपरिभराम्य कुण्डन्तु ane विन्यसेत्ततः ॥ ८< ॥ 

प्रज्वाल्य ललिताद्याभिर्वि याभिः परिषेचनम् | 

क्रत्वा दर्भे ; परिस्तीर्य पलाशाभ्वत्यपतकैः | <° ॥ 

हिरण्याये खाहा इत्यादयः | सभाजन' भाजनसदहित' क्रव्याटेम्थो नमः इति 

शेषः । अन्यत् ate अङ्गारं । तन्मध्ये कुर्डमध्ये | दर्भः प्राक्पश्चिमयोरत्तरागः 

दक्चिणोत्तरयोः sme मध्यस्भेखलासिति शेषः । पलाग्णाश्वत्थपतकैः 

पलाशाष्वलयगरोरन्यतरपवरकैः । तघा छताइतोः पञ्चमे पटले एकोनषटटितम- 

स्लोकोत्तरादेन तदनन्तरश्लोकाद पादेन चोक्तक्रमेण तत्तत् जिद्धानां स्मरणे 

प्रतिजिद्' नवनवाहतो; परिवारशक्तौ नामेक काइतोश्च । aaa: तत्तच्नित्या- 

विद्यया | नाथनित्यात्समूतजैः नवनाधपञ्चदशनिल्यादि ननित्यामाष्टाक्तरपच्चभरता- 

waned रिति शेषः । खान्नाखानगतां खभ्वू मध्या न्तगतदि दलपद्याधारमध्यस्थ- 

शतनिरूपमदहावह्किखरूपतादात्म॑प गतां । परिस्तरणणपूव्यैक' परिस्तरण" पूर्वादित 
उत्तरान्तेषु | भस्मना दग्धपरिस्तरणदर्भाण्णम् । एतदुक्त भवति विष्टरे प्राड- 

सुखख्ितः प्राणायामपुरःसर' न्यासं छत्रा स्थापिताघंजलेन कुण्डं होमद्रव्यं 
संप्रोच्य कुण्डमध्यखखयनाभिपद्कणिकायां प्राक प्रत््दक्किणोदकच दर्भेण 
लिखितरेखाचतुषटथेन नव कोष्ठानि निष्पादययाघ तोयेन dite भाजननिदहित 

apt FS WHat RANE नमः इति मन्तरेण तस्मादह्गारसकलं eft 
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तधा घ्रताइतीः Meat नित्या षोडश मूलतः | 

जुहयादेकमेकन्तु नाघनि्यात्मभूतजेः ॥ < १ ॥ 

ततश्च परिषिचान्मान खात्मान' + विभाव्य ताम् | 

खाज्ञास्यानगतां gar परिस्तरगपूर्व कम् ॥ <२ ॥ 

ट्ग्ध्वागनौ भस्मना क्त्वा तिलक न्यस्तगावकः | 
gat समाप्य विचरेत् सुखौ तद्र.पवान्नरः ॥ ९३ ॥ 

दिश्यपास्य सभाजनमङ्गार' कुण्डमभितः तिःप्ररक्तिण' ofan तन्मध्य 

स्थकोे a aff संस्थाप्य प्रज्वाल्य लल्तितादित हत्रिव्यादिद्यासु खभजनोय- 

विद्यया परिषिचयम तत्कुर्डमध्यमेखलायाः परित send: mada ca: 

कुशैर्वा परिस्तीव पलाशशखलययोरन्यतरस्य पतेदेवों परिकल्पय मध्ये वह्किः 

तदभितः प्रागादिङ्करण्डकोष्ठेषु स्वाभिमतादिसपजिद्वा ध्यात्वा sl सीं अ्रग्नये 

नमः इति war afe aaa st सीं हिरण्यायै नमः इत्यादिभिः खाभि- 

मतादिभिः watered: ama ललिताहोभे तत्तजिद्धास्मरणपूल्ै 

ओविद्याटतीयखर्डदिननिल्याभ्यां प्रतिजिन्व' नवनवाडती हत्वा तदन्यनित्या- 
Gla तत्त ज्निह्वामन्त : खाहगन्तैस्तासु प्रत्येक' नवनवाइ तौ तवा नित्यनैमित्तिक- 

मङ्गलहोभेषु ais तन्तन्नत्याविग्रह' मद्गलकम॑सु aa ॒प्रोक्तविग्रह' तत्चूजा- 
क्रमेरीवौकाहुति' स्वमजनोयविद्यया नित्यनैमित्तिकयोः षोडगशइतोश्च waa 

इत्वा काम्ये aN प्रोकतद्रवयेस्तत्तत्संख्याइतोश्च इत्वा ललिताोभे 

aad स्िथिनित्यया तदिननित्ययातमा्टा्तरेए भूतमन्त्ं च नदितरनित्याः 

Sa waa रेव इत्वा प्राग्वत् परिषिच्य afe देवीं विभावयन् खाज्नाधार- 

स्थ शक्तिरूपमद्ावङ्किना area’ विभाव्य परिस्तरणदर्भादिक' तदङ्ग दग्धा 

asa fasta’ क्रत्वा तत्तत्नित्याविद्यां इतसंख्यामावत्यं प्राग्वन्नपामं gar 

दिति। क्रूरकम॑सु भभिचारादिषु ॥ ८४ ॥ 
+ ama} 
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्रुरकन्धसु होमेष विधिरेष उदीरितः | 
तेषु तद्वोमकरण' dara नित्यशस्तथा ॥ < 8 ॥ 

साभ्यज्ग' विदायात्मान' बुर््यात् सम्पूजयेत्तथा । 
निलयक्रम' ततो नित्यं तत्तदिवसविद्यया ॥ ६५ ॥ 

मिथनानि च प्रञ्चाशत् पृजयेत् प्रणमेदपि | 

aga पू्सुदिते पाहि मामितुगदौरयेत् ॥ ९६ ॥ 

एवं ते कथित' सवै कुण्डादिषु समीरितम् | 
होम त विविध प्रोक्तं स्युलसुच्छपरत्वत; ॥ ९७ ॥ 

we परञ्चोत्तरखिन् पटले सम्यगौरितम् | 

इतरस्य विधाने तु यानि ज्ञेयानि तानि तु॥९८॥ 

प्रोक्तानि wearer होभाल्लच्मीमवाप्रुयात् | 
बिनाशयेदरातोश्च होमे: पापानि चात्मनः ॥ €< ॥ 

तेषवित्यादिभिर्वाञ्छितमियन्तेरर्बादयेः षड भिः श्लोकः क्रूरो मानन्तर' तत् 

कान्यै होमः कर्तव्यः तदे पूर्वोक्तदिननित्यामिथुनार्चनस्मरणसदित' 

खुच्छमपरहोमदयस्योत्तरपटले वच्यमात्वप्रस्तावसहितसुक्तनिगमन' तत्फल- 

@iafenfa तत्र नित्यशः प्रतिदिनं । तथा उक्तप्रकारेण । विद्यया तत्तत्नित्या- 

विदखया । सम्पूजयेत् तत्तनित्यामिति शेषः । निलक्रम ̀  तत्तत्रिल्याया नित्य- 

पूजाक्रमं । ततस्तन्नित्यापूजानन्तरं ! तत्तदिवसविद्यया पञ्चविंशपरटलोक्त- 

तत्तदिनविव्या सहेति शेषः। geaafed षोड़शपटले प्रोक्तचतुःषटि- 

कौष्ठाकके । पाहि मामिति अक्तराककमन््मिति शेषः। स्वै" कररहोमा- 

नन्तर' साधककत्तव्य'। कुण्डादिषु समीरितः कुण्डादिषु मेखलानाभि- 

योन्यादिनिर्माणविधानमोरितं | तुर्विशेषे । उन्तरस्मिन् हातिंशे पटले! इतरस्य 

BANA । तानोत्यस्योत्तरत प्रोक्तानोत्ये तदिशेष्य' । इत्य' sare Wee 
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नासाध्यमस्ति होमेन नानवाप्वमपी्वरि | 

तद्पाद्धामेन सकल' साधयेत् सव॑वाञ्कितम् ॥ १०० ॥ 

विद्यातक्मयौ व्या्िरिति सम्यक् समौरिता | 
अस्या निफालनाचचित्ते ata खात्मसात् क्तम् ॥ 

इति षोडशनिल्यातन्वेषु श्रौकादिमते 

कुण्डक्ञभिर्नाम एकोनविंशं 
पटलम् ॥ २६. ॥ॐ॥ 

प्रकारहोमात् पापानि अरमङ्गलानि। नासाधमिल्येतदरातिविषयः । नान- 

वाप्यमित्येतदभिमतविषयः ॥ १००॥ 

इति षोड्णनित्यातन््र षु योकादिमताख्यस्य परिपूणैस्य तन्स्य प्रपञ्चसार- 

सिंह राजप्रकाशभिधानेन सुभगानन्द नाथेन विरचितायां 

मनोरमाख्यायां व्याख्यायां षोड़शनिल्यानां लोककाल- 

तादात्मादिप्रकाशनपरमेकोनविंश्परलं परिपू 
पराख्ष्टम् ॥ २९ ॥ ॐतत्सत् ॥ 

ग्रन्यसंख्या- न सन्ति यन्त्राख्येकोनति शेस्मिन् ase कताः | 

अध्यदेतरिंशदधिका व्याख्या ग्रन्थाः शतत्रयात् ॥ 



विंशपमटलम् | 

अथ पोडशनित्यानां सामान्या वास्तुदेवताः | 
तासां चक्र तच्र gama सम्यग्वदटामिते॥ १॥ 

तत्फलानि च तद्धोमविधानानि तथा बलिम. | 

सुच्छहोमविधानानि तत्फलानि परं तथा ॥ २॥ 
क्रमेण Ta देवैश प्रोक्तानि फलसिद्धये | 
A विं a “Ce fa 

येविना भुवने war: सवे सुगरनिष्फला भ्रुवम् | २ ॥ 

चतुरखाक्षतिः कशिदसुरः सव॑नाशक्लत् | 
^~ 

पुरा A वधायेव Wa देवाः समुदयम् ॥ 8 ॥ 

क्त्वा निहन्तुमुदुक्तास्तेरवध्योऽभवद्रात् | 
अआवयोक्लत्रिरासाय मामेल्याकथयत्तदा ॥ ५ ॥ 

पूरव॑स्मित्रकोनल्शे oe षोड्शनित्यानां होमा मश्डपककण्डादिनिर्माण- 
विधानसुपदिश्यानन्तरं षोडशनित्यानां सामान्या वसुदेवता; तासां चक्र aa 

ततप्रूजन' तत्ततफलानि तद्दोमविधानानि ag स॒च्छमहोम विधानानि ata 
विधिञ्चोपदिशति aa षोंडशेव्यादिना अशेषत इत्यन्तेन स्लोकशतरूपेण fara पट- 

लेन । तत्राथ षोडशेत्यादिभिघ्रुवमिवयन्तेस्िभिः dat: पटला्धीस्तज्ज्ञानानु्टान- 
वैषुव्यंण waar ane चोपदिशति । aa तासां वासुद्ेवतानां । ततर चक्रे । 

ते तव aquaria वासुदेवतापूजाफलानि 1 तद्लोमविधानानि वासुदेवताहोम- 
विधानानि । तथा वलि' बासुदेवतावलि'। ततृफलानि सच्छदोम्फलानि | पर 

तथा परद्ोमात् फलानि क्रमेण उद्िष्टानोति शेषः । देवेशोति सम्बुद्धिः । यैः 
प्रोक्तवदवयानानुष्ठितैः । भुवं निधितम् ॥ २ ॥ 

चतुरखराक्षतिरित्यादिभिस्ते cart: सप्तभिः शुोकर्वासुदेवतो तुपत्तिकारण' 

तदुतुपत्तिं ततसंख्यां ` ततपरूलाद्यकरणे प्रत्यवाय" प्ूजाफलच्च तचक्रादिविधान- 

कथनप्रस्तावसहि तसुपदिशति | तत्र waa सन्यैप्राणिनां हिं सातत्प्ररः | 



२० पटक | वासुदेवतोतुपच्यादिकथनम् | ५ 

कथयास्माकमधुना तद्वासतुपुरुषस्य तु | 
दप॑शान्ति' नचेत्तेन विग्वमासीदुपद्र तम् ॥ & ॥ 

aqia तैर्मया प्रोक्त' निधन" तस्य दुःशकम् | 
खात्वा तमवनौ AI WT श्यापयेत्तथा ॥ ७ ॥ 
निलयश्च विपरञ्चाशन्निःस्पन्दाक्रमणाय वै । 
नियोज्य तेषां ये पूजाविमुखासतैः क्तानि तु ॥८॥ 
सुक्लतानि समाददुरदृष्कुतानि च कुवते | 
तस्मात्तेषामच्च नन्त WAS कुवैतां सदा ॥ € i 
भरुभान्येवाशु जायन्ते नेवाश्रुभकथापि च । 

तचचक्रादिविधानन्त॒ णु सम्यगदामि ते ॥ १० ॥ 
प्राक् प्र्यग्दक्तिणोदक् च क्त्वा वै दशसूव्रकम् | 
तरेकाशौतिकोष्टानि जातानि सुपः समानि च ॥ ११ ॥ 

तस्य APTA | देवा ब्रह्मादयः | HAUS समुद्यममित्यनेन पून्यचरान्वयः | ea: 

आवयो शक्तिशिवयोः। तत्रिरासाय असुरवधाय । मां faa’: sata’ टेवा- 

at) तुविश | camfe अवध्यत्लाभिमानोतुपन्नगर्वनिर्व्वापण' । नदेदपंशान्तिं 
कथथ स | तेन वास्तुपुरुषासुरेष | उक्ते सतोति गेपः । तेदेवेम॑या शमेन | निधनः 

मरणं । तस्य वासतुपुरुषस्य | दुःएक' दुष्करं । तं असुरं । तस्य असुरस्य | स्थापयेत् 
ald णिच. वडलत्वात्तिषठेदित्यशः । अस्य त्िपच्चाशदिल्युत्तरतान्य' । तिपच्चा- 
शद्रवानामिति शेष; । अयमतान्वयः तस्यासुरस्य निधनस्य दुःशकत्वात्तमवनौ 

खात्वा awit निःस्यन्दाक्रमणाय देवानां farang तिष्ठेदिति म्या देवान् 

प्रति निवोज्य प्रोक्तमिति । तेषां देवानां । तेः परूजाविमुखेः । कछंतानोत्यस्योन्तरत- 
सुक्षतानोत्ये तदिशष्य । तस्मादेतोस्तेषां देवानां ` तद्क्रारोत्यतादशब्दस्तत्त- 
देवताखितितद चौ तचक्रप्रतिष्टादि विषयः | तै तवं ॥ १० ॥ 

प्रागित्यादिभिरोरितर्भिंत्यन्तेशखतुर्भिः कोकेर्वासुदेवताचक्रनिर्माणविधान 
सुपदिशति । तते तै; आस्फालिते; स्: । समानि समान्तरालानि । तषु कोष्ठेषु 
नवको हानोत्यन्वयः। एक' तु कुर्य्यात् एकोक्घष्यादिव्य्थः 1 तदहि: एकोल्लत- 



५८० मनोरमाख्यटोकासदहिते तन्वराजे | 

तेषु मध्ये नवेकन्तु Gata कोष्टानि तदहि; | 
एकौकुर्व्या्तिकोष्ठानि fea प्रागादिषु क्रमात् ॥ १२॥ 

ततश्चतुर्षु कोणेषु तिव्धकसूवचतुष्कतः | 
दधा वुर््था् कोणकोषान्यष्टौ ततपाप्दैयोः पुनः ॥१२॥ 
एकीकुर्य्यात्तथा दे च तदौथ्यां fea मध्यतः | 
एकमेक' भषेच्छिष्टं वहिर्दाविंशदीरितम् ॥ १४ ॥ 
सर्वमध्ये यजेत् सम्यगब्रह्माणं कमलासनम् | 
Pay agama षेदाध्ययनभौलिनम् ॥ १५॥ 

नवकोष्टकाददहिः वीष्यामिति शेषः । चतुषु कोरेषु एकौक्लतकोष्टनवकान् ATE 

वोयिदइयोरिति शेषः । तिक. सूत्चतुष्कतः कोष्टानोत्यन्वयः | प्रतिकोणं कोष्ठ- 
इयस्येक कलिः्थेक सूतरक्रमेण ततपाश्वयो; मधघप्रवोधिकोषपाश्व॑योः । इ हे कोष्ठ 
इति शेषः । तरीथ्यां मध्यवोष्यं | waa: एकौक्लतदिदिकोष्टयोरिति रेष; | वहि. 
बाह्यवोध्यां चाविंशत् कोष्टानोति शेषः । एतदुक्तं भवति प्राक प्रतयग्दक्निणोदक. च 
समान्तराल' दशदशसूत्रास्फालनेनेकाशोतिरंख्यकोढानि निष्पाय agit कोष्ठ- 

नवकमेकोकुत्य तदन्तरवाद्यवोधां परितः षोडशसंख्यकोष्टास्मिकायां प्रतिदिश' 

चीरि aft कोष्टान्येकौक्लत्य तद्दोध्यां प्रतिकोणमेकं कक्रमेणावणिष्टकोष्टचतुटयं 
तद्वाद्यवीथिगतचतुरविंश्तिकोष्टेषु प्रतिकोणमेकं ania कोष्टचतुष्टयं चैवं 

क्रमात् प्रतिकोणं कोष्ठहयं तिक सूत्रेण दिधा क्त्वा सम्य कोण वतुष्ट यस्थाद- 
कोष्टदयाष्टकमेकेकक्रमादेवताष्टकस्थान' परिकल्यय पुनस्तहि नोथवोध्या' तत्तत् 

कोणेभयपाश्बयोः awed कोष्ठदयमेकोक्तत्य gaaelar प्रतिदिशं मध 
शिष्टमेकेक' ate वच्यमाणक्रमादक्षरन्यासाथे परिकल्यय gamers 
ada कोष्टानि हािंश्हेवतास्थानान्येवं सम्भ.याच्रन्यासस्ानकोचतुषटय- 

वज्ञं विपञ्चाणदेवतास्थानानि भवन्तौति ॥ १४ ॥ 
wang इत्यादिभि; समोरिता इत्यन्तेदीदशेभिः श्चोकौख्िपश्चाशद्ासु 

देवतानामानि प्रोक्तचक्रे प्रोक्तस्थानेषु तासां खितिक्रम' तत्तन्नाममन्त्राश्चोपदि- 

शति | तत्र सव्ैमध्ये एकौक्ततनवकोष्टामकस्थाने | तददहिस्तदनन्तरवोष्यामभिः 



२९० पटले | वाम्तुदेवतानाभकथनम् | १५८१ 

प्रागादि asfeaifa यजङेलान् प्रटज्िणम् | 

sang fare fran महोधरम् ॥ २६ ॥ 

कोणाद्चकोष्टयोरेकमे कसट च तद्ये | 
वह्काादोशान्तमभितः पूजयेत् पूर्ववत् प्रिये ॥ १७ ॥ 

साबिवः सविता क्र इन्द्रजिद् caer | 
आयापवत्सकौ चति प्राक्तास्तेशष्टौ तु नामतः ॥ १८ ॥ 
कोणादं को णपा स्य AT ट् शन्तम येत् | 
अष्टौ क्रमेण तारादयं नमोन्तं नामभिस्तधा ॥ १९ ॥ 
अन्यानपि च चक्रो स्मिन् प्रोक्तान् सर्व्वा स्थाच येत् | 

सव्वं" गुहश्चाय्यमरं मञ्चक ̀  पिलिपिच्छकप्र् #॥ २० ॥ 

चरको च विद्धारो च gaat च मडेष्वरि | 

वहिरोशादि पितिः यजदष्टौ दिशं प्रति॥ २१॥ 
दश्ानश्चाय पर्जन्यो जयन्तः भक्रभास्करी । 

सत्या टषोत्तरिलश्च पूर्व्वा णाङः गाः कमात् ॥ २२॥ 

AM कोक्षतको्टतवाव्मकको त्र वाव्सकंयु चतु Bay एतानायकादोन् । 

अन्यं चतुये। ast डे ल शेषः नहते वज्कयादोणान्तमभित 

तदद्कोहदये वह्किकोसमताइवाषछडयाद)ग्काणगताइकोाषहयान्त मत्ययः | 

पृत्यैवत् प्रादस्तिर्यन । प्रिये इति मम्ब.द्िः। wast tat 

रुद्रजयश्च । तदवाः अष्टौ अनन्तरस्नाकवच्यसाणसर्वादन् । ताराः 
प्रणवादये; ¦ नप्नान्तैरव्यनन तत्तद्राश्नां चतुर्धीवभक्तयन्तत्ं sets 

तथा प्रादक्निखेन । अन्यान् Wa Aes । तथाच्येत् प्रोक्तक्रमेण 

तत्तन्नाममन्त रचयेत् । सरमित्याटनात्तरानन पच्च नामानि। चरकी. 

त्वादिना gases ननत्य मरष्वरोलि मम्ब दिः। वहिः स्व 
वाद्यवीथयां | अष्टौ देवान् । fewata पनि,दशन्निव्वयः ॥ ईशानेत्यादिना 

परिप्च्छकम.। ~ 

RR 



५२ मनोरमाख्यटोकासदिते तन्वराजे | 

अग्निः got च वितथो यमोऽथ खहर्चकः | 
TAA BETAS खगो दक्तिरकोदरगः ॥ २३ ॥ 

निटतिश्च तथा दौवारिकः सुमरौवकस्तथा | 

वरुणः पुष्पदन्तश्चासुगाख्यशोषगोमकाः ॥ २४ ॥ 
पञश्चिमाशाख्कोष् YI GS कथाक्रमम् | 

वायुर्नागस्तथा Fel: सोमः AATARAIT ॥ २५ ॥ 

अगेलो दितिरप्येवमदितिश्च यथाक्रमम् | 
कोषं cade घ देवतास्ताः समौरिताः ॥ २६ ॥ 

दितोयवौथिमध्यस्यचलुष्वं कोणसूवतः ¦ 

क्रत्वा चुडा तेष्वेव प्रागादिषु यथाक्रमात् ॥ २७ ॥ 

शोकेन Aen) अभ्निःरत्यादिना शरोषन नामाष्टक fafa 

रित्यादिना DRA नामाषटकम्। wa नेक्लत्यादयः। (वायुरिल्यादिनो- 
Usa नामपञ्चकम् । अर्गल इत्यादिना yee’ aad! तत्र अगल 
दितिरिति पदच्छेदः । ताः वायुदयः। एतदुक्तं मवति परोक्ते चक्रे एकोत. 

नवकोषटमथ्ये प्रोक्लरूपं ब्रह्मा तद्ाद्यवोष्य प्रतिदिशमेकौक्लततितिकोषामक- 
स्थानचतुषटये प्रागादितः प्रादक्तिणक्रमाटायैकारींखतुरस्तदीथितदाद्यवोष्योः 
प्रतिकोणं तिय्यंक सूतरास्फालनोत्पन्राद'दयकोष्टा्टके वह्कयादोशन्तं प्राद- 

fauna सावितादौन् अष्टौ युनस्तन्ध्यवोधोप्रतिकोण' शि टके णपाष्व हये- 
ष्वेकोक्ततकोष्टहयदयोत्प्ेषु अष्टसु Whig वज्कयादोशन्तं mefaqa सन्धा- 
aaa पुनः सब्धवाद्यवोध्यामौश्ानकोहादिदातिंशत्कोष्टेषु प्रादकिण्येनेशा- 

दोन् दावि'शदेवां श्च तत्तन्नाममन्त ; प्रण वादिभिनेमोऽन्तैः पूजयेदिति ॥२६॥ 

दितोयेत्यादिभिस्तानित्यन्त fafa: रोकः प्रोक्तवासुचक्रमध्यवोष्यौ प्रतिदिश- 

भेवोकक्रमादवशि्टिकोषचतुष्टये युगादिवर्न्यासक्रममुपदिश्ति) aa feat- 

यवोथिमष्यखचतुष्कं प्रतिदिशमेक्रौककोष्क्रमात् कोणस्रत्रतः कोणसत्रा- 

wit तेष्वेव एकंककोष्ठस्स्थानचतुष्कक्रमात् प्राग्वत् प्राठत्तिरात् । प्राच्य प्राक. 



xen पटले | वास्तुटेवताड।मकघनम् | ५८२ 

प्राच्य युगा पर्व्यायनित्यार्णृन् लित् क्रमात् | 
प्रागादिषु तथा दलले निल्यः्शादया्कम् ॥ रट ॥ 
पश्चिमे भूमितोयाग्निवादुकर्समास्तिकान् लित् | 

उत्तरे पूजयामौति विखिष्याव यजे तान् ॥ २९ ॥ 

yaa तैर्हनेत् कुण्डे चतुरखेन्द्रदिडःमुखः | 
atfeqeaas: AEGIS: कमात् ॥ Fo ॥ 
अष्टोत्तरशतं वा्टोत्तरदिखतिसेव वा | 

प्रयेक' तैर्हनेदव्ये न्तेसतदच्च पायसं: ॥ २१ ॥ 
बलिश्च तेषां gala पावमेव्य च्चनान्वितेः | 

ॐ 0 ° 

afadg ग्धकदलौफलापुपादिसंयुतम् ॥ ३२ ॥ 

कोषटसखस्थानचतुषटये । युगाणुपयायनित्यार्णन् तत्तत्कालोन' gre परप्याथनि- 

व्याण्रयन्च | क्रमात् प्राग्वतुप्रादचतिण्णेन | तथः प्रादक्छिख्छेन | ca दक्िणपाश्व॑स्थ- 

कोष्टस् खानचतुष्टये | नित्याग्णैनुदवाणंक' उदयाय तत्तदिननित्यात्यच्चेतय्थः | 
पश्चिमे पञ्चिमकोणस्यस्थानचतुषटये भूमोव्याद्यस्यापि खरूपग्रहणम् | कश्मान्तिकान् 

दितोयाविभक्चन्तान् । उत्तरे उत्तरकोछद्धसखानचतुष्टये | पूजवामोति चलाध्यै- 

चराणि अत्र चक्रे तान् प्रान् ब्रह्मादीन् sen 

प्रतयेकमित्यादिना पावसेरित्यन्तेन Weer वासुदेवतागां होमा 

Gwen होमद्रव्याखाहतिसंख्याञ्चोपदिश्ति । तत a: daa: 

सखाहान्ते रिः । gaq जुहयादिलयथंः । चतुरखन्द्रदिक्मुखः wa सन्धि- 
fearara | इन्द्रदिङमुखः WIS मुखः | क्रमात् एककक्रमात्। वा विकल्ये। 

तदत् प्रोक्तसंख्यालङः घनेन । एतदुक्त भवति WAARW Wey: प्राक्त 

प्रकारेण वङ्किखापनादिपुरःसर' aa (>) कत्वा कीद्रादिव्रयाघ् ते्ीद्यादिभिसिभिः 
पायते ब्रह्मादीनां TATA AIT प्रोक्तस स्ययोरन्यतमसख्या आज्याइतीजु- 
इयादिति ॥ २१॥ 

` वलिमित्यादिना waa तेषां वलिविध।नः तद्धव्याणि चोपदिशति। 
aa तेषां ब्रह्मादोनां। दुग्धकदलोफलपूपादि संयुतम् एतत् क्रियाविशेषणम् | 



५८४ मनोरमाखाटोकास दित तन्वराजे | 

एवं सिंहगते भानो पूर्णायां प्रतिवत्सरम् | 
Re वास्तुपूजायां मण्डले BIA: क्रमात् ॥ ३३ ॥ 

कुर््यात्तदिवसे विप्रान् नित्याभक्तान् यथावलम् | 

चयाददहोनान् विविधैश्धषुरादीस्तु भोजयेत् ॥ २४ ॥ 
भक्तेभ्यो दक्िणां दय्याटुयधाशक्ति समच्ये तान् । 
एवं विदधतो गेहे नाकल्याणं कदाचन ॥ ३५ ॥ 

न बालमरगं व्याधिभूतप्र तादिकानि च। 

न सप॑पोडा नान्योन्यकलहान्यश्रुमानि च ॥ ३६ ॥ 
पुबपौवधना रोग्यपश्चुदासोसख्दिभाक् | 
अरोगो विजयौ स्यातश्चिरं जोवति तद् खहे ॥ २७ ॥ 

श्रपूपादोत्यतादिशब्द छतादिविषवः | एतदुक्त' भवति sag त्िपच्चाणत्स्थानेषु 

उक्तानि त्रिपञ्चाशदैवतान्यावाद्य TAUNTS पायसेन तन्वोक्तद्रव्येवा 

van’ वलिसिक धानि निवेदयानन्तरं अन्नानि carat यथास्यान निवेश्य 

रक्ताम्बयेष्णोशो खड्गपाणिः खड गपाणिभिः पुरुषरेरातश्चत्वरे देवतायतननदो- 

तौरप्रख्यातवनस्तिमूलानामन्यतमप्रदेभे whet यथास्थानं fafaa 
पञ्चादनपैक्रक्तिभिः we यविद्याजापौ wei न्यस्तगात्रो देवताता 
भवेदिति । २२ ॥ 

एवमिव्यादिभिभबेदिवयन्तेः सप्तभिः श्चाकः प्रतिवभ wae वासुदटेवतार्चनकालं 

तत्तदिवखे नित्याचक्रापास्तिक्रमात् तत्फलं राजादिग्टहाद्येतदचंनस्यावश्य- 

कन्तव्यतां तदकरणे प्रत्यवावञ्चोपदिशति । तत्र एवं प्ाक्तक्रमात् | खगे साधक- 

गेहे । मण्डले WAR (यक्तवक् ̀) । कुय्यादिव्यस्य वासुपूजायामित्यनेन yoda 

न्वयः । तद्दिवसे वासुदेवतोपास्तिदिवे। नित्याभक्तान् षोड शनित्याभक्तान् | aa 
ददोनान् पुरुषतयाददहोनान् | मधुरादेरिव्यत् आद्शब्दस्त्वितररसपच्चकविषयः | 
तान् भक्तान् भूतप्रेतादिकानित्यत्रादिगशन्दः ब्रपस्मारक्लत्यादिविषयः। अशभानि 
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राजवेश्मसु सवव तथा च महिषीखहे | 
सचिवामाल्यक्षेनानौमवनेषु पुरे तथा ॥ ३८ ॥ 

विदध्यात् प्रतिवभ॑नतु प्रोक्तसिद्धं1 तु देशिकः। 

न चेदुक्तान्यधारूपफलेः क्तं ोऽनिशं भवेत् ॥ ३९ ॥ 
चिलोहा शम तलेष्वन्यतमे FATA | 

तत्तहैवतनामानि मायागभं समालिखेत् ॥ ४० ॥ 

तव तान् yaa सप्रपञ्चदिवे एकवासरः | 

स्ाप्येदेश्मसु कापि निल्यशश्चापि तव बे ॥ ४१॥ 
स्मरे्तान् देवतावु्धाा कुय्यात् पुष्पाञ्जलिं विशः | 

तदश्ममङ्गलं ग्रासपुरखवैटकादिषु ॥ ४२ ॥ 
विदध्यादखिलं चे द्र्ञेणशान्द्ये सदये | 

दारिद्रयादोन्यमङ्लानि। तद्ग अविंतवास्तुदेवताभिः परिरज्तित्टह । ala 

राजनिवासस्यानेषु awufey: तथा च afeaes? राजमदहिषोषां we 

विनिवासस्यानेषु । तथा सब्दैदिम्बिदिक््, मध्ये Gea) तुरवधारणे! नचेत् 
प्रोक्तक्रमाद्ासतुदेवतापूजा न कता चेत् ॥ ze ॥ 

तिलेव्यादिभिः सदये इत्यन्तेरष्यदस्िभिः श्रोकेरधिकरणेषु वासतुचक्र- 
निश्चाणविधानादिक' गृहादिषु aqufast ततृफल्चोपदिश्लि । aa विलो- 

हाश्मतलेषु हिर ण्यरूप्यतास्त्राश्मतलेषु | दस्तप्रमाणकं विस्तारायामाभ्यां | तत्तहैव- 

तनासानि प्रोक्तानि दितोयान्तानोति शेषः । तेषा दितौयान्तत्वं पूजयामोत्यस्य 
am लेख्यत्वेनापदिष्टत्वात् भूम्यादिनामचतुषटयविक्लेखने हितोयान्तल- 

विधानाच्च | नायागमे हन्ने खोदरे। तत्र चक्रो । तान् देवान् । कापि अनुपहत- 

देशे। aa खापितदेशे। fam: faanredia । खव॑टकादिषित्यत्ादि- 
शब्द्; पत्तनादिविषवः 1 विदव्वात् प्रोपप्रकारेण वासतुदेरताचक्र प्रतिखादिक 

भिति शेषः ॥ ४२॥ 



५८६ मनारमाख्यटोकामहितं तन्तराजे । 

ततः Gea: wads होमे: सिद्धिः णु प्रिये ॥ ४३ ॥ 
ATA Tet कुख्डलिन्धास्यगामिनि | 
वाच्यवाचकरूपञ्च प्रपञ्चं जुहुयात्तथा ॥ 8४ ॥ 

येनावयोः समो दैवि जायते हवनेन वे | 

तद्दिधान' वद् प्राज्न शम्भो सम्यङममाघुना ॥ ४५ ॥ 

arate बदह्धिसंस्थान' कुण्डलिन्ाः fafa’ ततः | 

aga ततुत्रियां wt वद मे fare प्रभो ॥ ४६ ॥ 

ण् sel विधान ते सम्य ग्विस्तरतोऽधुना | 

प्राणाग्निहोच्विरेति वन्ुय्यां श्रूयते परम् ॥ ४७ ॥ 

तत इत्यादिना वे इत्यन्तेनार्दाद्यन्तेन Baa Gaara; सिदिकथनप्रसाव- 

एुरःसर' dado सृन््महोमविधान' तद्ेभवञ्चोपदिश्ति । तते चः समाहारे । 

प्रिये इति arate: | खमूलाधारके षोडश्पटलप्रोकरूपे | वाचवाचकरूप वाच्य 
वाचकामक' | तथा वच्छमाण प्रकारेण | येन विधानेन । aaa: शक्तिशिवियोः | 

एतदुक्तं भ्वति मरुलाधारस्थकुण्डलिनोशक्तिमुखगामिवद्धौ वाचवाचकावकक' 

प्रपञ्चं तथा जुह्यात् येन हवनविधानेन आवयोः समः साधको sad 

दति ॥ 8४ ॥ 

तददिधानमित्यादिना प्रभो इत्यन्तेनार्देन aha तदिधानः मूलाधारे 
afedena’ इुण्डलिन्याः स्थितिं ago ततुक्रियाच्च देवो पच्छति। aa 

तदिधान' सच्छहोमाङ्गविधान'। प्राज्न शम्भो इति पदहवयमोग्वरसम्बदिः। 

अधुना अस्मिन् wai aga कुण्डलिनोरूप' ततुक्रियां करुर्डलिनोक्रियां | 

विशद" सुष्यष्टं। प्रभो इति देवसम्बुद्धिः ॥ ४६ ॥ 

ृणिित्यादिभिः किञ्वनेत्यन्तेश्वतुर्भिः शोक स्तदिधानकथनप्रस्तादपुरःसर 

afearat वेदषु प्रशस्तिं तदेभवादिकञ्चोपदिश्यास्मिन् पटले प्रोक्ततदेभवशेषस्य 
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यज॒ज्नात्वा saa न प्रयाति नरो ध्रुवम् | 
यद्वायायासरहितमनन्यापेत्तनिवहम् ॥ ४८ ॥ 

यन्नः केश विश्रान्ते : स्यानं निःरेषकल्मषम् | 

सुखास्पद स्वगं विश्कमयं चिद दावेदनात् ॥ ve ॥ 

अवोत्तथेषमखिलं षड विंशे पटले स्फटम् | 
प्रदर्श्यते तत्तव वशेयामि च किञ्चन { ५० ॥ 
faenfaaifed बूलाधारमष्येऽस्ति पावकः | 

सवे षां प्राणिनां eg St च प्रभाकरः ॥ ५१॥ 

मूर्नि ब्रह्मरन्धाघश्चन्द्र माञ्च व्यवसितः | 

तत्त यात्छमकमेवं wien नित्या विखश्डकम् ॥ ५२ ॥ 

षट्विंश्पटल्ते वच्चमागत्वं कश्चयति । तत्र विधान aaa) अघुना 

अस्मिन् ण्टने। यद्दिधानं परं निरतिशयं । वनितामभे मातुरुदर यत् व्यया- 

यासरहित' चर््यज्यदक्तिणायघव्ययक्च्छचान्द्रायग्णयायासानपै्षत्रादनुखन्धान 

aaa! waaafad ऋग्विशेष वि गुपद्र्टायनपेचचयत्वात् खभेद- 

प्रतोतेः खान्मन्येव विलयनानुमन्धानमात्रत्ला्च ¦ यन्मनः anf: स्थान 
सङ्कल्पविकंल्यविलथरूपत्वात् । निःशेषकल्पघं खव्यतिरिक्ताभावात्। सुखास्यद' 

स्वस्मिन्नेव मनसो निन्यलानविन्तापकलत्वात्। an खस्मिन् ब्रन्तरंतत्वात् । 
विश्वमय' चिदेयकेदनात् ज्ञाठन्नानन्नेयात्मकत्वादिश्वमय'। wa अस्मिन् 
पटले | ततस्तस्मात् ॥ ५० ॥ 

निव्येत्यादिभिस्तेरित्यन्तेः पञ्चभिः Fa: सूच्छखरूप' तदनुसन्धान' तद्योम- 
प्रकारच्चोपदिशति । तत्र नित्यानित्योदिते नित्या निव्यपयले प्रोक्तौ तदत् तन्तोक्तवत् 

fad हृदये अनाहतचक्ते ब्रह्मरन्धाधः शिरःकपाले“ ब्रह्मरण्धुप्रदे गधोभागी त्वधो- 
मुखपद्यमध्यं । तन्नयाव्कं अग्निसूय्धसोमत्मकं | आ्यानित्यातिखण्डकर' खोविदया- 
खण्डत्रयम् ॥ तेषामिव्ादिना रोक्ेनेतदुकतं भवति मूलाधारे aerate खोवि- 

+ शक्तिकपावै | 



yor मनोरमाख्यटोका सह्हिते तन्वराजे । 

तेषां वयाणामेक्यन्तु मनसा भावयेत्तथा | 

गमागमाभ्यां देजोभिस्तेषामन्योन्यजैः शिषे ॥ ५३ ॥ 

तथा ससिद्ध' तत्तेजम्बयं बुद्धाय तन्द्रयम् | 

चित्तविकल्पविधुरं भावयेद् ताञ्च यत् ॥ ५४ ॥ 

तेषां वयाां वर्णाना प्रागुक्तानां mam वे । 

दाभामन्वतमं wat पुटितं जुहयाच तैः ॥ ५५ ॥ 
पुटितान् भानु : खरसतारेण इते; | 

कुण्डलोमुखमार्गाग्नौ जहयाच्चिश्चलाशयः ॥ ५६ ॥ 

द्याया; प्रयमखण्डमू ह सुखप्ररततेजस्कल्वात्तदादित्रह्मरम्धून्तं हृदये सव्यासक' 
खोविद्याया मध्यमखण्डमुभयतः प्ररुततेजस्कत्वात्तदादिक' मूलाधारान्तं 
ब्रह्मरन्धान्तगच्च ब्रह्मरन्धाघःप्रदेषाधोसुखपद्चकणिकायां योविद्यायाः ठतोव- 

खण्डं चन्द्रा्मक्रम खतमयत्वेनाघोसुख प्र ततेजस्कत्वात् तदादिक' मुनाधारा- 

was तेजस्वयासक' Gwar गमागमानुसन्धानेनान्योन्यन्ने रोभूतं तन्मयमनसा 

सह aia च भावयेदिति। तथा प्राक्तप्रकारेण। तन्मयं कनकादिभिन्न- 

सुकुरादिभेदवदिति शेषः । विकल्यविघुर' भदरदित' । तषां तथाणा afe- 
सब्यसोमानां व्यधिकरण get! aatat प्रागुक्ताना पञ्चदशे aq अ्रक।रा- 

दोल्यादिना चतुःषष्टितमेन स्ोकेनाभिप्रे तलवेनाक्ञानां । दाभ्यामग्निसूथसोमाः 
त्कावर्मवर्यत्रथान्यतमाम्यां अन्यतम avant तेः वच्छमाक्गमेर पुटित; । Ta 
ga भवति पडदशपटलोक्तानां सथ्यंसोमात्ककुलासनरखात्रयात्मकत्रयाभिप्रं तानां 

वर्णनां मध्यं सोमात्मकपोटश्वरवणंः सथ्याकककक।रादितकारान्तषोड़श 
वणवर्गष्वग्नयातकथकारादित्तकारन्तषोडगवकवगं चान्धतम(भ्व( वर्गाभ्यां 

दितेजोमयाम्थां तत्तदितरतजामयवगवण वक्तमाणक्रमत्तस्ते वरः पुटिताभिः 

ज्नाटन्नानन्नेयात्मिकाभिः षो शभिः प्रोक्त fafand खतर्जास॒वच्यमाणक्रमेण 
जहयादिति ॥ ५५ ॥ 

पटितानित्यादिभिः सममिल्यन्ते; पञ्चभिः स्लोकः प्राणाग्निहोतम्रन्ादिक- 
मुपदिशति। अतर भानुहृदणः कुन्ामन सय्यीककरेखास्कक।रादितकारान्ताः 
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वङ्किभानुपुटान्तःसयेशान्द्र स्तद् नेत् क्रमात् | 

चन्द्रभानुपुटान्त ies ETT जु"हयात्तया ॥ ५७ ॥ 
भानुचन्द्रपुटान्तःसधं वं दरे AAT | 

A =©. 0 

चन्द्रवह्किपुटान्तःस्थ मान्वणे ज् हयादपि ॥ ५८ ॥ 
वङ्किचन्दपुटान्तःख्य रपि aay नेत्ततः | 
तथा तेषां प्रातिलोम्यात् षोडशानां इनेदपि ॥ ५८ ॥ 

षोड़श भानुवरणः | दिति सकारः! तदासने उद्िरेखास्थानामाम्ने या- 

राणां प्रतिलोमक्रमात् सकारस्य प्रथमभवितया तदाचकरूण्डच्छब्द् न तदादि- 

थकारान्ता ase: षोडशवण उच्यन्ते! तस्मात् ककारादितकारन्तं ; 

पोडशमिर्भालुव्ैः सकारादिथकारान्तंव्युतृक्रमात् षोडशभिरगम्निवंख | 

स्वरान् AGM सोमात्मकरेखासखानकारादंश्न्द्रामकान | तारेण प्रणवेन 

इङ तरित्यतर Sena गुरुसुखादवगन्तव्यः | निश्चलाश्चयः अनन्यमनाः । तन 

न्वा यथा- कच्रसौ, GGT इत्यादयः AAT इत्यन्ता; sted ats 

भानुपुटान्तःसखैः थकारादिसकारान्तानामनुलोमानां ककारादितकारान्तानां प्रति- 

लोमानां वर्णानां पुरान्तःख्ं शान; at: । तदत् प्रणवेन eed रित्यधेः | 
क्रमात् अकारादिविसज नो यान्तक्रमात् । aaa यथा -धञ्रतो' दश्राणों 

इत्यादयः AMA इत्यन्ताः षोड़श! चन्द्रभानुपुटान्तःखौः अकारादि 
विसजं नोयान्तानां सौम्यषोड़शवर्णानां तकारादिककारन्तानां भालु 
घोड्शवर्णणनां पुटान्तःखं वं ह्वै; थकारादिसकारान्त;। तथा तारेण 

इतं रिति यावत् । तन्त्रा यथा अयतो आदौ इत्यादयः 
Waa इत्यन्ताः NST! भानुचन्द्रपुटान्तःखेः ककारादितका- 

रान्तानां भानुवर्णीनां विसर्ज नोयाव्यकारान्तानां चन्द्रवर्षणनां पुटान्तःख्ं वं इय: 
थकागदिसकारान्त : । तथा प्राग्वत्तारेण ERA । AAA यथा-- कथःॐ 
wee whe इत्यादयः तस इत्यन्ताः Gen) चन्द्रवह्किपुटान्तःख्ेः 

स्वराखां अकारादिविसज'नोयान्तानां सकारादिथकारान्तानां च yeaa: | 

भान्वं ': ककारादितकारान्तेः। अप्या ate Bea: इत्यनुछ्ष्यते ; तन्त्रा 
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ua दादशधा होममचरेः स्यादुदौरितेः | 

क्रत्वा तदाच्यमखिलमर्थरूपञ्च a: समम् ॥ ६० ॥ 

तेजस्रयत्मरूप' स्यादावयोरपि तद्वपुः | 

अन्यानि चावयोरिच्छाण्हौतानि वपुषि बे ॥ ६१॥ 
तान्यन्यदेवतादेहसम्यगिच्छावशानि च | 

मुक्तिश्च तन्प्रयो भावस्य व्य मेव समोरितम् ॥ ६२ ॥ 

यथा-ग्रकसो MAN इत्यादयः Taal इत्यन्ताः षोड़श । वद्धि चन्द्र 

प॒टान्तःखेः थकारादिसकारान्तानां विसज नोधादययकारान्तानाञ्च पुटान्तःखे; | 

तदहत्तारेण ERAS | अप्या ककारादितकारान्तं;ः भान्वणे;। aT 
यथधा-धकःॐ दख'ॐ इत्यादयः सतॐ इत्यन्ता षोडश | 

एवमुक्तप्रकारेण षड्विधप्रकारपरोक्तभे दानां मन्ता तारेण चतुर 
चरात्मकत्वे सत्यपि सम्प्रदायेन ते क्तसन्िका एव लिखिता;। 

वेषां षड विधमेदप्रकारपरोक्तानां प्रातिलोमपात् षोडशानां षोड्शमन्ताणा- 

मिति fe एवमनुलोमविलोमाभ्यां। होमः दिव्यलात् होमः 
wife: | अक्तरं स्ते जस्त्रयाकभिरिति शेषः। उदोरितंः Paty दिन 
वतय त्तरशतरूपैष्वभोष्टं; षोडशमभिमं न्तं : । wher ज्नाढज्नानज्न aA । तं - 
शराढन्नानन्नेयाभिर्वाचकरूपः विभिस्विभिर्तरं; सम' तदष्धग्रप' । 
wage’ भवति एव' प्रोक्तेषु ॒हादशसु मेदैष्भ्टमेदमन्रूपं faa 
श्रानमयेर्वा चकरूपं स्विभिस्तिभिरक्षरं स्त्ततेजस्तयासक' वाच्यमखिलमय - 
रूपमण्रधग्रय' क्त्वा मूलाधारस्थनिवि कल्यरूपमात्महावङ्को होमः 
स्यादिति ॥ ६० ॥ 

तेजस्येत्यादिना समोरितमित्यन्ते न Maeda शक्तिशिवयोः याथाव्य- 

सख रूपस्य तेजस्वयाव्सकत्वमितर' पाञ्चभौ तिकविग्रहखे्छाग्हो तात्कल्व' सुक्ति- 

सखरूपद्धोपदिश्ति। तत्र॒ आवयोः शति शिवयोः । aeg: अनशखर' वपुः । 

अन्यानि पाञ्चभोतिकानि। sat: प्राग्वत् । तच्मयोभावस्यैय' aaa 
ताटासाभाक्ख्धं यम् ॥ ६२ ॥ 
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तव कुण्डलिनो a fe ae मे परमेश्वर | 
तां ब्दामि ख् प्राज्ञे रस्य परमाद् तम् ॥ ६३ ॥ 
नूलाघारस्थवद्यात्मतेजोमध्ये व्यवद्िता | 

MITA: कुण्डलाख्या प्राणाकारेण तेन सा ॥ ६४ ॥ 

प्रसुष्मुजगाकारा विरावत्त महाया fa: | 
मायाशौर्षा नदन्तो तासुचरन् निश खगे ॥ ६५ ॥ 

सुषुस्नामध्यदेशो सा यदा कणदयस्य तु । 
पिधाय न शृणोत्यस्या aft तस्य तदा afa: nee ॥ 

एव ' सा जोवशतिस्तु यदा कुण्डलिनोस्थितिम् | 

विहाय छज् तां याति खं च्छादर्डाहता सतौ ॥ ६७ ॥ 
तदा विष्व प्रतीतिः स्यात् प्राणिनामन्यदा पुनः | 

निशामखकारे भुवनस्ितिवत् era: ferfa: ॥ &८ ॥ 

तवन त्यादिना श्लोकपूर्वादचं न कुण्डलिनोखरूप' देवो एच्छति। तत्र wz 

gue तामित्यादिना wang’ कुण्डलिनोखरूपकथन' wef 

तत्र तां क्ुर्डलिनीं । we देशिककटाक्लाटतं त्नातुम शक्यत्वात् । परमतम् 

च्रानाककत्वात्तादामरासकल्वाच्च । ,६२ ॥ 

भूलाधारेत्यादिभिः arn इत्यन्ते: षड्भिः स्लोकः कुणसिनोखरूपः 
तदनुभावच्चोपदिशति | aa तेन प्राणाकारेण । ar कुण्डलिनो | महाद्युतिः विश्ठ- 

प्रकाशकत्वात् | Atel विखजं नोयशोर्षा । तां मायां उच्चरन्तो तदाकमना 
ऊर्क सञ्चरन्तो | खगे इत्यं तदुत्तरत्र सुषुग््रामध्यदेश इत्यस्य विशेषण! सा 
कुख्डलिनो । तदा अत्यासन्रतः। एवमसुक्तरूपा | तुवि शेष । जतां याति भूलाधारा- 

दिनिर्गत्य तदुपरि ओतरादोन्दरियगामिनो । खेच्छादर्डाहता Sap रणापर 
वशा | अन्धा तस्यां प्रसुप्तमुजगाकारतया सितायां । निशन्धकार भुवनखितिवत् 

श्रप्रकाशतया | एतदुक्त भवति यदा सखात्मस्फुरत्तारूपिणो वुष्धातिका 
कुण्डलिनो शक्तिः सरूलाधारात् प्रसु्मुजगाकारतां विहाय खेच्छाप्रेरिन 
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ua तां afa यो 22 देशिकादेशदशिंताम् | 

स afa ब्रह्म ut मां aaa च area: i ce ॥ 

जोवन्प्् a: स fasta: शुदधात्मासक्तमानसः | 

WA QUIT शोकचर्षातिभूमिगः ॥ ७० ॥ 

रागदे षविनिग् eras क्रियाफलः । 
निरुपाधिकसन्तुष्टः ख च्छाधोनेच्छया युतः ॥ ७१ ॥ 

खदेहमावयावश्च समश्च स्तुतिनिन्दयोः | 
समारिमिवकल्याणगुणशौलदयान्वितः ॥ ७२ ॥ 

Ut स कथितो Maye) लोकेषु साधकः | 

इतरः पूजने देव्या भजने च सकौतुकः ॥ ७३ ॥ 
कालेन सिडिभागभुयादितरो दुःखभाजनम् | 

जन्प्रभिव्व इभिः. faite मूर्खा विदयाधनोद्धवैः ॥ ७४ ॥ 

Be गता व्याषा विलदेहान्तत्तदिन्द्रियदहारा विनिर्गत्य विश्वं कबलीकरोति 

तदा विश्वप्रतोतिभःठति! ga खेच्छया यदा मूलाधारे सा प्रस्तभुजगा- 

कारमाव्रखरूपतां यानि तदा निशखन्धकारं भुवनस्ितिवत् तदिश्वप्रतोतिः 

न स्यादिति । ca प्रकाशकरीं । तां कुण्डलिनं । दे शिकादेणदशिं तां देशिको- 
पदेशदशिं तां i मामपि faa शक्तिञ्च त्वाम् ॥ ६< ॥ 

जोवन्ू क्त इत्यादिभिः साधक इत्यन्तं रध्य fafa: aa जीवनम् क्रलक्तण- 
सुपदिश्ति। aa असक्तमानसः इति पदच्छेदः ¦! शोकहषातिभूमिगः 
masa योरपि on गतः! निरुपाधिकसन्तुष्टः सखभावखन्तोषयुक्तः। खे व्च 
धोने च्छया युतः wort रितवुदिः | समारिमित्रः रागहं षाभावात्। जोव 

Wa: जोवतरेव मुक्तः परमाथ तः खातनोन्धाद्यभावादित्यथं ; ॥ ७२ ॥ 
इतर इत्यादिना योनिष्वित्यन्ते नाद्वदयन्तेन स्चोकेनोक्तन्नानरहितस्थापि 

देव्य्चनात् कालेन तत्सिदिः भक्तितः तदचेनादिरडितसर प्रत्यवायच्चोप- 
#क्प्ौ। 
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सुदेसन्मत्तवित्तः सन्नधोधो याति योनिषु । 
निल्यासु भक्तिमु ने cat omar ॥ ७५ ॥ 

जायते यद लाज्ञोक्षे भवेत् प्रागुक्तलक्चणः | 

नरो भवन्ति तां भक्तिं प्राप्य लक्षेषु देवता; || OE ॥ 
दृश्यन्त भानुचन्दारवुधजीवसितासिताः | 

अन्ये च लोकपालादयास्तद्धकिप्राप्तसम्पदः ॥ ७७ ॥ 

वना कि" uv’ देवि निल्याभिः सहशानघे | 

न सन्ति देवता विद्यास्तस्मात्ता एव सव्वं दा ॥ OT ॥ 
भावयाम्यहमयापि विकासे विग्रहान्वितः। 

दिश्ति। aa इतरः प्रोक्तन्नानरहितः | टेव्याः wa कारणभ्रूताया ललिलायाः । 

कालेन भक्त पासनादिमौरवलाधववश्पात् कालद्रौत्यविलम्बने न | इतरः तदक्तया- 
दिरहितः। जममिव'इभिः अपरमाथ ज्ञानस्व aff विधजन्मभिः । qa: 
अविवेको | विव्याधनोडवं रित्यं तदुत्तरत्र सुदैरित्यस्य विशे षणम् । उन्मत्तचित्तः 
कर्तव्याकत्तव्यन्नानर हितः! अधोधो याति योनिषु नोच नीच विषयेषु परवशो 
भवतोत्यधं : ॥ ७8 ॥ 

नित्याखिव्यादिभिरन्वित इत्यन्तेर दव्यन्तेसिभिः ata: नित्यास भक्ते ay aaa’ 
asfaaua नित्याव भवविग्रहाज्वितिनेखर्ण तदुपास्तिः चोपदिशति । 

aa wae सदृगुरुकटाक्तादिभिः | carafe अज्ञानदुर्वासनादय् पतकमं छि । 

यदला्क्तिवलात् । प्रागुक्तलच्ूणः HAY ATT: | नरः प्रागुक्तलक्तणो भव दित्य- 
न्वयः। तां भक्तिं अस्मिन् we वच्यमाणरूपां । देवताः-- इत्यस्य भवन्तो- 

त्यनेनान्वयः । लोकपालाव्या इत्यव्राद्यशब्दस्र वस्िंशत्कोरिटेवताविषयः | 

तइकिप्राप्सम्पदः उक्तरूपभकिप्राप्र saat: । agal भाषणे न । eeu: अनघं 

इति च पदच्छ दः। भावयामोतप्रस्य ता एव इत्यनेन पूव तान्वय; । अह 

शिवः तिकाले ward: विग्रहान्वितः न्यस्तविग्रदहः। aaa 

लब्धन्नानानामपि सन्धप्रालयोपास्ते रवश्यकन्तं व्यता कथिते ति सम्पदायार्थैः ॥७८ ॥ 



५८४ मनारमाख्यटोकासहित aaa | 

तदगैव्याप्तचक्रस्ा ग्रहाञ्च तः ear: ॥ oe ॥ 
विधिविष्ण शिवात्मतवं तासामेव निजेच्छया | 

अन्याश्च देवता या यास्तासास्तन््रयविग्रहाः ॥ ८० ॥ 
werd बच्यामि Baa महदद्धतम् | 

aqfafg: fagaqrat प्रागुक्तानां भवेत् सदा ॥ ८१ ॥ 

अन्येषां न Wags: तथा Bats यो महान् | 
प्रत्तोणाशेषपापानां भक्तिः स्या त्तञ्ज्ञसं विनाम् ॥ ८२ ॥ 

तद्वशे त्यादिना Mawes पञ्चवि'शपटलपोक्तमाटकाचक्रारखग्रहाणां 
दशां तत्स्यितिरूपच्च स्मारयति । ततर तण व्याप्तचक्रस्थाः नित्यामकमाटका- 
वण व्याघ्चक्रस्थाः ॥ ७९. ॥ 

विधोत्यादिना श्लोकेन तिभूर्तीनामन्यदेवतानाञ्च नित्यानां खंच्छाविग्र 
हातकत्वसुपदिशति। तत्र॒ विधिविष्ण शिवाव्त्व' तब्रह्मविष्ण् रुद्रासकत्वं । 
तासां षोडशनित्यानां । निजं च्छया खेच्छया । अन्धाः अन्यतन्तं षूपदिष्टाः | 

लन्मयविग्रहाः चक्रान्तरस्थषोडशनित्यामयविग्रहाः ॥ ८० ॥ 

पररूपमित्यादिना महानित्यन्तेनाङधिकेन श्लोकेन पररूपद्ोमकथनप्रस्ताव- 
पुरःसर' सिदसाध्यसाधकादित्रयेषु fasta तत्परद्ोमयोग्यतामितरेषा- 

सुभयेषां तदयोग्यताञ्चोपदिशति । aa तुवि शेषं । महदङ्कत' समस्ते दविलय- 

anata | यत्सिदिः पररूपहोमभावसिदिः । ` सिदरूपाणां प्रागुक्तानां 
अस्मिन्रव पटले प्रोक्तसच्छहोमसिद्धानां। अन्येषां साधकसाध्यानांभ। भावः 

पररूपहोमस्य ति शेषः। तथा सिद्धवत् । ८१ ॥ 

प्रचोशेत्यादिना Marae a तत्परहोमभावसिद्धानां अनुभाव' हदोक्षलय 

नित्यास भक्य पलब्विकरणसुपदिशति। तत्र॒ प्रोणशेषपापानां देशिक 

कटाक्तादिभिदूं रोक्षतदुर्वासनानां | तजत्तसेविनां विदितपरसरा् नाथसेवादितत्- 

पराणाम् ॥ ८२ ॥ 

# सिद्धसाघकसाध्याना | 



gen टन | नित्याभः लक्तसादिकथनम् | १ 

निल्याविद्यासु भक्तानां ल्श ण सुन्दरि | 

आमुश्मिकास'शयत्व' सन्तोषो नित्यपृरेता ॥ ८३ ॥ 
सुखिता त्या गिता ज्ञान क्रतन्नत्वमलब्धता | 

अकापण्मदोनत्वं परचिन्तानिरुदयमः ॥ ८४ ॥ 

दयालता मनखित्वमवेषम्यं मनःस्थिती | 
लाभहान्योः प्रौतिरोषाभावः कल्यागशौलता ॥ ८५. ॥ 

कल्याणाभिनिवे शित्व' सदा HITT AAT | 

अकल्याणकथालापवै मुख्यः खं च्छया fafa: ice ॥ 

सदेश््य॑ञ्च भोक्त त' नेष्टिकत्वमजिह्यता | 
सर्व्वानुकूल्य' सङ्गो तप्रियत्व' वाञ्किताप्रयः ॥ ८७ ॥ 

faaenfef इत्यन्तः uefa: aa: सप्रस्तावपुरःसर' नित्या 

भक्ललक्तणोपदेश' प्रोक्रनिगमनच्च करोति । तत्र निव्याविद्यासु पषोड़शनित्यानां 

विद्यासु । सुन्दरोति देवोसम्ब fe: श्रामुक्मिकास'शयतव' परमाथ परिन्नानात् | 

सन्तोषः अवा्व्यविषये ara | नित्यपूण ता टेश्कालायनवच्छि्रभावेन | 

सुखिता खात्मपरमानन्दानुभवरमे न । त्यागिता awa’ । ज्ञान सदनुसन्धान' | 

Rite गुरुचरणनलिनयुगलभजनपरत्वं । अलुब्धता इतरानपे्त | अकापं खं 
द्रव्यविषयमुदिश्प मदहाप्रयतरादित्य' । अरदोनलं अच् द्रभावः। परचिन्तानि- 
Raa, भं दराहित्यात् | TAT AT सर्वप्राणिषु । मनखित्वं उदारभावः | अवं षम्य' 

मनःखिती लाभहान्योः लाभहान्योः मनसि ताववं षम्यमिति वान्वयः। 

प्रोतिः रोषाभावः सर्वप्राणिषु प्रतिः कोपाभावश्च | कल्याणशोलता मङ्गलाचरण- 

स्वभावता । कल्याणाभिनिवेशिलवं मङ्गलकश्चसभिनिवैशित्व । कल्याणकौत्तं न' 

मङ्लस्वभावानां महतां नामानुभावकौत्तं न'। अकल्याणएकथालापवं ger 

अकल्याणेषु TAY तदाचारवतां कथालापे च TAS । सख च्छया खितिः 

अपराधोनतया स्थितिः । सदं खगः राजचोरदु्ज नारात्यादनुपदतमदहिमलवं | 
Wad भक्ष. शक्तिमत्त्वं । न छिकलत्वं wa देवताषिग्रह aqe तनित्याकमावा- 
व्यभिचारित्व' । afar शअकुटिलद्रदयता aatqger सुरनरतिखं - 



५९.६ मनोरमाख्यटोकासरू्ते {तन्वराक्तं | 

कराजयोषित् प्रभुप्रान्नवह.मानममत्सरः। 

सब्ब तरत्ववाञ्छा च लच्णानोरितानि ते ॥ ठट ॥ 

aaa मनस्तत्रिविवं कल्पकषे | 
निधान प्ररहोमनत्, स्थ.लसच्मच्च यन्मयम् ॥ ८< ॥ 

उच्चावचविकल्यानां वस्त. नामग्िदाहतः | 
तन्प्रयत्वादैक्यरूप' स्थ.लहोममुदौरितम् ॥ € ° ॥ 

maven सवःविग्रहाणां नित्याविग्रहातमकत्प्रतिपत्तेः। anata 

नादखरूपस्य नित्स्कत्वात् । वाच्छिताप्तयः खस्माहिन्नविषयाभावात्। राज- 

योषितुप्रम् प्राज्वहमानः सखस्याभिरामालसकभावसिद्व:। अमत्सरः खसमाना- 
धिकराहित्यात् | सवो तरल्रवाच्छा देवतातादाव्म्रसिदिवाञ्छा ॥ oy 

यदिकस्पं त्यादिना श्लोकेन परहोमखरूपं खृलसृच्महोमयोरपि aaa चोप- 
दिशति! तन्न॒ विकल्यष्ठरूप' सकलविश्वविकल्यकारणसरूप' । निध्धि- 
aan weed) निधान विन्ापन' । एतदुक्त' भवति स'कल्पविकल्य- 
कारणभूतस्य मनसो निवि कल्रूपे स्वात्मनि विलापन ota इति। 
यन्मयं परहोममयम् ॥ ८९ ॥ 

उच्च।वचेत्यादिभिः समोरित इत्यन्तेशतुभिं: aa: wees: 

परहोभेन तादाव्ममरवासनां तदनुसन्धानच्चोपदिशति। उच्चावचविकल्यानां 

समित्पुष्यफलादिभं दभिन्नानां वस्तृनां तद्योमद्रव्याणं । तन्मयत्वात् होममयलवात् 

अग्निमयलरात्। Tareq waa! wage’ भवति समिदादि- 
सकलबस्तुनां ख. लहोमादग्निमयलेनेकरूपमुदौरितमिति। तथा algae 
एतदुक्षं भवति BEATA सख मरूलाधारमध्यस्थकुण्डलिनोसुखसविसग मदावङ्क 

सकलशब्दोदयविख्रान्तिपद् नानारूपवाचकं : शब्दं : तदाच्यानर्थान् वेचयवेत्त- 
विदातमनं कौकरादिति । स्ितिरित्यादिनाा्न सव^मेदविलापनात् सितिरेव 
परहोमो भवतोति मतान्तरमु्यते | खातद्पमहावङ्किज्चालारूपिषु खालरूपा- 
wana महाशक्तिः खानरूपवह्किः asa तदिच्छा श्ात्रूपमदहाशरोच्छे 

#शतयोषित. | 



aon पटले | स॒च््महोमकथनम् | ५८७ 

BRN तथा शब्दं नानार्पैस्तु वाचकः | 
वाच्यार्थानामशेषेण वेदयवैत्त्विदात्मना ॥ <१॥ 
fafa: परो wag: सव्व सेदविलामनात्। 

खात्मरूपमहावङ्किज्वालारूपिषु सव्वं दा ॥ ९२ ॥ 
निरिग्धनेद्वरूपेषु परमाधात्मनि faz | 
निर््युलखानविलापस्तु परहोमः समौरितः ॥ <३ ॥ 
तेष प्रोक्तेषु कुण्डेषु चतुरखे समाचरेत् | 
होमकम्भ समस्त तु शुभात्मकमटौरितम् ॥ <४ ॥ 
अशुभात्मकमक्तन्तु FAAS समीरितं | 

अन्येष्वन्यानि कार्य्याणि प्रोक्तानि प्रोक्तरूपतः ॥ < ५ ॥ 

प्रग॒दक् शिवदिग् बत बुर््याह्ञोमन्तु मङ्गलम् | 

दक्तिणासखोभिचारन्त॒ गदे afeaqat दिषाम् nee ॥ 

ami: | रैव येषां रूपाणि तै खात्मरूपखसरवद्किज्वालारूपिणः तेषु खाव्म- 
रूपमहावद्धिज्वालारूपिष निरिन्धनेद रूपेषु अनन्याधिष्ठितप्रकाशरूपषु पर 

मार्थामनि सत्तामात्रखररूप fet अ्रविकारणि निव्युल्यानविलापः far 

वशे षविलयनमावः । रएतदुक्त' भवति खरूपमहाशक्तोच्छारूपिषु निरधिष्टान- 

प्रकाशात्मकेषु सकलखूपेषु परमाथंतः स्प रिततच्लरूपेऽविकारिणि सत्तामात्र 
सात्मनि तेषां निःशेषविलयनभावः परहोमः समोरित इति ५ ९२॥ 

तेष्वित्यादिना sod इत्यन्तेन श्ञोकदहयेनोक्तकुर्डेषु सामान्यं न चतुरसख- 

होमकुण्डेषु शभकर्होमविधानमुपदिश्ति। तत्र॒ चतुरखे उक्तरूपे । ara 
प्रोकरूपे । wag कु ण्डेष्िति शेषः । प्रोकरूपतः प्रोक्रविघानेन ॥ ९५ ॥ 

प्रागित्यादिना क्तक्नश इत्यन्तेन श्लोकदयेन apafeaay होतुदि- 
म्विेषाभिसुख्यसुपदिश्ति। aa प्रागुदक्शिवदिगक्त,: प्रागमिमुख उदगभि 
सुखः शिवदिगभिमुखख! तुवि श षे 1 दकिणास्यः दचिणदिङ.मुखः 1 तुविं शेष । 
मदे गदार्थोपक्रमे। afsae: वद्िदिङू मुखः । वायुमुखः व'युदिङ मखः | 

३४ 



yer मनोरमाख्यटौकासहिते तन्तराज । 

उच्चाटन वायुसुखो विद ष राच्चसोन्ुखः | 
विदध्यात् प्रश्चिमास्यस्त क्रराग्यन्यानि AAA: ॥ ९७ ॥ 

सखदेशग्रामगेहादौ तानि कर्म्माणि तद्दिशि | 

विदध्यादुपविश्योक्तमन्यथान्ंमावडेत् ॥ ९८ ॥ 

कुणडादि करणा शक्ती स्थण्डिले होभमाचरेत् | 
गोमयैः प्रिख्ष्टे तु सुसमे Yat शुभे ॥ << ॥ 
वालकाइस्तविस्तारायाममास्ती्य तवर बे । 
मध्य विदध्याद्वोमन्तु प्रोक्तमेवमशेषतः ॥ १०० ॥ 
कालतच्छमयौ व्याप्चिरिति सम्यक् समौरिता | 
अस्या निफालनादधित्त तत्त्व खात्मसात् क्तम् ॥ 

इति षोड़शनित्यातन्चेषु श्रौकादिमते 
विं शत्तमं पटलम् ॥ ३० ॥ 

राक्तसोच्म् खः निक्तिदिङ सुखः । पञ्चिमास्यः पञ्चिमदिङ्सुखः । अन्यानि 

प्रोक्त तराणि। एतदुक्तं भवति होतुराभिभुष्छरिगमेदेपि तां तां दिश 
प्राचीं परिकल्ा कुण्डं निर्माय जहयादिति॥ ce ॥ 

स्वदेशे त्यादिना शोकेन सखदेशादौ प्रो कका्मसु प्रोकदिङ सुखतया san 
कत्त व्यतां तदकरणं प्र्वायञ्चोपदिश्ति। गहादाविल्यव्रादिशब्दः पुरादि- 

विषयः । कस्राणि प्रोक्तानि तदिशि प्रोक्ञदिशि। अनन्यथा विपरोतकरणे ॥ ८८ ॥ 

कुण्डादोल्यादिना Ra इत्यन्तेन Masta कुण्डादिकरणणाशक्तानां 
खण्डिले होमविधानपुरःसर स्थण्डि लनिस्मीणविधानमुक्तनिगमनसदहितसुप- 
दिशति! तव तुवि शेषै। शमे लोमाखिलोष्टादिरहिते भ्रूमाद्यनाकुले च। 
aa प्रोक्षप्रकारण कतकोष् नवकं | मध्ये सव मध्यकोषमध्य ॥ १०० ॥ 

इति षोड्शनित्यातन्ते षु खोकादिमताख्यस्य परिपूरीस्य तन्वस्य प्रपञ्चसार- 
सिंह राजप्रकाशभिधानेन सुभगानन्द नायेन विरचितायां मनो- 

रमाख्यायां व्याख्यायां वासतुदेवताचक्रतत्परूजादि सच्छ- 
परहोमविधानप्रकाशनपर' ति श्त् पटलं परिपू 

WTS ॥ २८ ॥ ॐतत्सत् ॥ 



एक्रविंगपटलम् | 

qa पर च होम'ते कथितः परमेष्वरि। 

इदानो स्य.लहोमन्तु कथयाम्यरिमह aA ॥ १ ॥ 
तत्तत्कश्भोदित कुण्ड कुव्याद्वोममुदीरितैः । 
fanaa षनिघनरोगनिग्रहचाटनम् ॥ २ ॥ 
आयुर्दाय fasta लगेोक्कर्तानुगाखतः | 

तदात्मिकग्रहागाञ्च स्ितिमष्टकवगेकम् ॥ २ ॥ 

वयाणामानुगुण्ये न वुरय्यात्तिदभिचारकम् | 

अन्यथा क्रूरकर्माणि gata’ नाशयन्ति हि ॥ ४ ॥ 

तान्य ब कर्माणि तथा तत्तयप्रातिक्ल्यतः | 
कुय्थात्तदेवताभक्तिमास्तिकं aia गुदम् ॥ ५॥ 

पूव स्मिन् च्शि पटले षोडगनिन्यानां व।तलुरेवताचकर'तत्प्रूजादिविषान- 

सहितः खच्मपरहोमविघ।नमु दिश्चानन्तर' षोड शनिव्याभक्तिनिष्टानां श्रि 

मनकम्बंहोमादिविधानमुपदिशतलि | सद्यमिव्यादिना विधानत sada 

श्लोकशतस्पेरौकति थेन पटलेन। aa aafaafea चाटनमित्यन्तेन 

स्लोकदयेन प्रोक्तनिगमनसहितः प्रोक्तकुण्डषु प्रोक्तविधानेनारिमदंनविधानकथन' 

प्रस्तौति। तत्र तेतव। कथितः yafaq पटलं । हंषनिधनरोमनिग्रह 
चारनमित्यव देषशब्दौ मारणएविषयः निग्रदश्ब्दो युडादिष्ु पराजयादि- 

विषयः चाटनम् उच्चाटनम् ॥ २ ॥ 

आ्युददयमित्यादिभिरासनारनमिचन्तेतुभिः सोकैरभिचारकम्मकरण- 
काले ज्ञातव्यांश' तदनवेक्तण प्रत्यवायञ्चोपदिशति। aa लम्नोक्गकानुगुखतः 

वयोदभे पटले and त्यादिना षड़णोतिनमश्चोजो ततरा हाया दयेन प्रोक्लनचत- 

नामानुगुखतः । तटात्सिकग ग्रहणां तत्प्रयोगक(ले Wate | चः सम- 

aio uaa फलमिति ओेषः। aa प्रोकानामाबुदोयदशण- 



goo मनोरमाखप्रटोकासहित तन्तराज 

ततपापषैवर्तिमन्तन्नानालोच्य रिपुनिग्रहम् | 

विदध्यादन्यथा शक्ता नेष्फल्यं बात्मनाशनम् ॥ ६ ॥ 

रिपोरष्टमलग्नं च काले ATAU | 

स्याने कुथ्यादनिष्टानि तदिनाशाय साधकः | ७ ॥ 

प्राच्यां मेषहषौ ast मिथुन eft तथा | 
कुलो रसिंहमथ तच्चिङ्लयां कन्यका स्थिता ॥ ८ ॥ 

मोचरफलाषटकानां। wage आनुकूव्यो्रभिचायस्य रिपोः प्राति. 

Re इत्यः । अन्यधा कुर्यात. यदि । तान्धेव एवकारो भिन्नक्रमः । तत्तुय- 
प्रातिकूलप्रत एवेत्य; । एतदुक्त भवति रिपोरभिचारकालं ज्योतिःशस्ते 
होरास्कन्धोक्तप्रकारोण aw तात्कालिकमायुर्दायगोचराष्टकवगेषु ग्रहाणं 

स्थिति' विचाय तत्त.यानुकूल्ये afraid न कुयात् । तमनकेत्ता RT 
कश्मणि gaia तान्येव नाशयन्ति तत्तयप्रातिकूलय एव तद्धिपुनाशय 

तानि qenatfe ब्ुग्योदिति । तदे वताभक्तिं रिपोदहेवतामक्तिम् । आस्तिक" 
रिपोर्देवत्राह्मणादि विषयनिष्ठां | ada ora | आलोच्य तजन्न स्तेषां श्रतु - 

भावादिकमित्यथेः। भ्रन्यथा Marae । वा विकल्पे । एतदु 

भवत रिपोरभिचारप्रयोगादिषु तस्य देवताभक्तिमास्तिक्यमाचार' qe’ ततुपाखडं 

वत्ति मन्तज्नान् faa तेषामनुभावादिक' तदिद्भिरालोच ततुप्रावल्यं तस्या 

भिचारादिक' न र्व्यादन्यधाकरणे तत्फलस्य नं स्फल्यं ततप्रयोक्त् नीशन' वा 

भवतोति ॥ él 

रिपोरिव्यादिना श्रोकेनकुरप्रयोगारमस्भकाल' ग्टहादिषु तहेशविशे षादिक' 

चोपदिश्ति। aa aaa जन्मत राशेशन्द्रलग्नराशेवेति Aol काले 
तदुदयकाले | अ््टमराशिगे साने अनन्तरन्नोकदयवच्छमाणराश्यामकैषु 
wag sang तदिनाशाय रिपुविनाणाय ॥ ७ ॥ 

प्राच्यामित्यादिना सुखितमित्यन्तेन श्लोकच्येन म ण्डपन्टहादिसखकंलवस्त.नां 

दादशराश्याव्कतासुपदि शति | aa ast att) दक्किण दक्तिशदिगृदेशे । afa- 



ats aza | ग्रहाणां गतिक्रभकथनम् । - ६०१ 

तुलाकोटौ पश्चिमतो धनुर्वायी तु संस्थितम् | 
नक्रकुम्भावुत्तरतो मौन ईशे तु संतम् ॥ < ॥ 

एव' राशिक्रम' ज्ञात्वा कुर्य्यात् कन्भाणि देशतः | 

काके तु पञ्च पञ्च सुगधैटिकाः क्रमयोगतः ॥ १ ॥ 

चेवादिषु तु मासेषु दादशस्वपि भास्करः | 
मेषादिराशिगो याति तथान्येर्हम श्डले; ॥ ११ ॥ 

देषु प्राणिनां तददश्टाङ्लिविभेदतः | 
मूर््खादिचरणान्तन्त् तान् दा दशसु लज्षयेत् ॥ १२ ॥ 

wai विदिशि । पश्चिमतः पञ्चिमदिशि । वायौ कोणे । उत्तरतः उत्तरस्यां दिशि। 

ईशं att. सुखिन' कालचक्रखराश्िचक्रवन्र मतीत्य ॥ ९ ॥ 

एवमित्यादिना श्लोकेन प्रोक्तनिगमन' चक्रगतदादशरागोनां प्रतिराश्युदय- 
कालघटिकास'ख्याद्चोपदिश्ति। तत्र एव' sama । रारिक्रमः राशोनां 

खितिक्रमः। wane क्रराणोति शेशः। देशतः देणामकल्ेन । काले तु 
कालचक्रं तु! पञ्चपञ्च स्य्: एकेकराश; । क्रमयोगतः अपक्रमचक्र खितिसु 

कालटेशयो वे car! गणितश्णखोक्षक्रमयोगेन watt राशीनामुदय- 
घटिकामानवभात् वक्छामाप्रकारेण सव्यीधिष्ठितराश्यादिक्रमयोगतः | १० ॥ 

चेत्रादोत्यादिना श्लोकेन कालचक्र ग्रहाणां गतिक्रमम पदिश्ति । तत चैतरा- 
fey तत्र दिव्यत्वात् रैत्रादिशव्दः सौरमासविषयः । तु विषे । याति एकैक- 
सौरमासस्येक करराशिभक्तिक्रमे खेति शंषः। तथा तथाविधः अन्ध चन्द्रा 
दिभिः! ग्रहमण्डलंः ज्योतिःशस्तरं तत्तद ग्रहपरिषत्तिप्रोक्तकालविगेषं - 

fram: ॥ ११॥ 

देह ष्वित्यादिना श्लोकेन सकलप्राणिनां देहस्य इादशराश्यामकत्वसुप- 

दिशति! aa तदत् मेषादिमोनान्तक्रमेण । तान् राशौन्। हादशसु , 
स्थानेषु HAR 



६०२ मनोरमाख्यटोकार्माह्ित तन्तेराञ | 

वयाणामानुराख्य न कुर्य्यात् कर्माणि नान्या | 

शुभाशुभानि सर्व्वाशि फलन्त्य व' AT प्रवम् ॥ १३२ ॥ 
तथाहनि बिषस्थानन्यशतस्थानकानि च | 

न्नात्वा विदध्यात् quer: प्रयोग' सव तस्तथा ॥ १४ ॥ 
सिते दि aang नासान्नोणि तथा शती । 
भ. शङ्सूरंमध्येष् ततर भ TFTA: ॥ १५ ॥ 
कण Aa नासिकायां वत्त ते पुरुषस्य तु | 
सव्यकरस्तनतटं हदि नाभो च गुद्धे ॥ १६ ॥ 
जानुसब्यङ्धिपा्वंषु aes च दक्तिे। 
agi समी जानुगुद्यो नाभो चेति सिततरे ॥ १७ | 

तयाणमित्यादिना waa प्रोक्कालविग्रहराश्िविशन शभाशभकरणेयत 

सुपदिश्ति। aa aaa देशकालविग्रहातक्रानां। अआनुगुखंन आनु 

कूल्येन । ATT उक्रश्ङ्नन। एव कते कछनप्रकारालङ्नेन शुभा 

शुभप्रयोगे AT ॥ १२॥ 

तथं त्यादिना Ma yaaa देहे विषाख्तस्ानयोर्ज्ञातयल्- 
सुपदिएति। aa तथे व्यस्यागनस्थानकानोत्यतरान्वथः। षड वि'शपटने 

्रोकल क्रमेण द्तषामभागयोः प्रतिभागं पञ्चदशपञ्चदशसानभे दक्रमेण fear 

नोव्यर्थः। अहनि प्रयोगदिवसे | विषस्यानानि अनन्तरश्चाके वच्छ माणनि। 

सर्वतः RAY! तथा AATATTTAITT ॥ १४ ॥ 
सितैयादिभिव'त्तत इत्यन्त रदाधिकौस्िभि; aa: पुरुषाणां योषिताञ्च 

विग्रयरित्रत्तिकवद्यानानुयप्दिगति। aa सिते इत्यादिना शोकेन दादश 

स्थानानि उपदिशति । सितं शुक्तपक्लं | स्तनगले स्तनं च गलं च । ANE 
मू मध्येषु तत्र मु मध्ये । ड. खभ्नूमध्यतः शङ्खमध्य ang च ॥ 
avefe Ca wae aa सव्यक वामकरण्ठं ॥ जान्वि- 
त्यादिना ah दश स्थानानि। तत अङ्किपाश्वशब्द् नाङ्धिषड 
देए sad अङ्गे वामपादाङ्क्ठं। दक्तिणि दकिणयादाङ्ग.्े। अङ्कौ 



३१ पटले | युत्तलो प्रयो गकथनम् | ६०२ 

तिष्ठे दिषकला पु"सि feat वामाद् वर्त॑ते | 

विषनाद्यां विषश्याने वेधयेत् करटक्षेन तु ॥ १८ ॥ 

सद्धोचकाष्य न तदा तोत्रे णाख्िमयेन वे | 
वदरादिसमल्यं at तथावयःमारसृचिभिः ॥ १९ ॥ 
Great यत afag तदङ्ग शत् देहजम् | 
व्याधिना afsa कालादविधेय' भवेन्न वम् ॥ २० ॥ 
तव aatfoat क्रिष्टो जोवितेशपुर' aaa 

पुत्तलीकरण' वच्य णु निग्रहसिहये ॥ २१ ॥ 

WS AIS । सन्धौ तदनन्तरसन्धौ । wags जानौ गुध । इति उक्त- 

प्रकारण । सिते तर aura | वामादि gaunt प्रोक्तहृदयस्थानादि । एत- 

दुक्तं भवति शक्तपत्तप्रथमादिषु क्लष्णपक्तदर्गन्तास्, faafafag पुसां 

दक्िणएभागे हदयस्थानादिम stay नवस्, स्थाने षु gaara म.दा- 
दिपादाङ्ग.छान्तं पञ्चदशस्, खान वु gaz किणपादाङ्कष्ठादिनाभ्यन्तं wee, 

स्थानेषुच सम्भय विंशत् खानेषुच। maint तत्तत्ति ag तत्तत स्थानषु दक्तिण- 

बामपाश्व विनिमय क्रमेण च विषस्य परिलिभवतौनि ॥ १७॥ 

विषनाद्यामित्यादि भः fast इव्यन्तैरदाद्यं faa: शोकं; पुत्तलोप्रयोगे 

तद्व धकाल' तदङ्ग तत्माधन' तत्फलच्च॒पुत्तललोकरएकथनप्रस्तावादिसद्धित' 

उपदिशति) aa पिषनन्डयां सप्तविंशतिनक्नषु ufaaaa’ fauna - 

प्रोक्तनाडोचतुष्ट यकाले | few अनन्तरपृवो gas इति शेषः । 

तुवि ओष । सङ्ोचकाख्ये न agra इति मतस्य वशेषः | atu अस्थिमयेन 
तदृदहजतोत्रस"ज्ञकास्थि मयेन | वद्रादमम् यं : कण्टकोरितिशेषः। वा 

विकल्पे | तथा वेधयेदित्यर्थः। aa ag तदिद्ध' कर्टकादिविचं तदङ्क 

व्याधिना पोडित' इत्यं तदुत्तर शत्र देहज मित्यस्य fare! कालात् प्रयोगस्य 

गौरवलाघवादिना कालदरौत्यविलम्बनात्। wa निशितः। area तदङ्क 
aay aaa मेति शेषः । युत्त लोकरण युत्त लोनिमैराणविधान' ॥ २१ ॥ 



६०४ मनोरमाख्यटोकासहिते ठन््राजे | 

मीमशुक्रवुधाश्चन्द्रो भास्करः सीम्यभागं वौ । 
APA गुरमन्दाकिंगुरवों शकराशिपाः ॥ २२ ॥ 

ama चतुष्पादान्येकमष्टोत्तर शतम् | 

VATA पुत्तलास्त्वंशक क्रमयोगतः ॥ २३ ॥ 

प्रथम नवके चन्द्रभास्क रांशकयोः क्रमात् | 

षोडश हादश तथा मानमङ््लिस ष्या ॥ २४ ॥ 
अन्यांशक्षेषु सर्वाश्च चतुदश समीरिताः | 
दितीये नवक्षेन्येषामध्यर्खाः सख स्वयोदश ॥ २५ ॥ 
aay नवक्षन्येषां वयोदश समीरितम् | 
चग्द्रावयोरेकविधः NAA ख्याक्रमस्तथा ॥ २६ ॥ 

Ween Waa दादशराशोनामश्डिन्यादितितिनन्नत्ोद्भवदादश 

दादशांशकानां च क्रमेणाधिपतोनुपदिश्ति। aa अ'शकराशिपाः अ'शकानां 

मेषादिराशेनाञ्च पतयः ।। २२ ॥ 

नक्तत्राणोत्यादिना शभेकेन प्रतिन्तरं चतुशवतुर शएकक्रभेण सम्भ ASAT: 

शतां शकानामष्टोत्तरशतपुत्तलोविशष' प्रस्तौति । तत्र एतावत्य ॒ब्र्टोत्तरशत- 

संख्याः WRI 

प्रथभे इत्यादिभिस्तथे wat fafa, शक; पुत्तलोमानविशे पानुपदिशति। 

aa प्रथमे नवके अखिन्याद्यग्ले षान्तेषु नवसु Aaa | अन्याश्कंषु इतरग्रहांश 

केषु । सर्वाः पुत्तलः चतुद शाद्कलोमानेन मिता इत्यथ; । feat नवके 
मघादिज्येष्ठान्तेषु नवसु नक्ततरेषु । अन्य षां sare रद्ितग्रहांशकानां । अध्यह्ौः 

grader पुत्तलोनामष्ुलिस'ख्या इति शेषः । तृतोये नवक मूलादिरं वत्य- 

न्तनवस्, AMAT! अन्यषां प्राम्बत् कुजादोनाम शकानां त्योदशाङ्ग.- 
लोमानानि खमोरितमेव' इत्यधेः । एकविधः सब्धतेति शेषः । प्रोक्ञस- 

ख्याक्रमस्तथा प्रथमनवक प्रोक्त सख्यामानमेव ददितीयलतोयनवकयोरपो 

wm; ॥ २९ ॥ 



११अ पटले ] प॒त्तलौनिन्राणद्रव्यादिकथनम् | ६०५ 

gana द्रव्यं चक्रिहस्तखद।न्वितम् | 
चिताखद्रस्यमलवणं शुरटी पिप्यलिकायुतम् ॥ २७ ॥ 
मरोच' खहधूमञ्च waa हिङ्सेन्धवम् | 
गेरिकञ्चं ति कथित. पुत्तलौ द्रव्यमौप्वरि ॥ रट ॥ 

arated: fies माषचुरो श्च सिक्यकैः | 
वैरिदेहजरोमाटौरुपेतेः पुत्तलोक्रिया ॥ २९ ॥ 
युत्तलौदैष्यैमानन्तु कछलाष्टंशमधेकतः | 
शै चयात् ASE वयात् Wes’ तथा ॥ ३० ॥ 
करिप्रपदयोरेकमंशमे[व] कन्तु पुत्तलोम् | 

विधाय तन्ते सव्वं च प्रयोगानाचरेन्नरः ॥ २१॥ 

एत्तलोत्यादिभिः क्रिया इत्यन्तं स्िमिः शोकं : पुत्तलोनिर्माणदरव्याणुगप- 

दिश्रति। तत्र चक्रिहस्त्छदान्वित' कुलालकरखत्तिकासदधित'। | fare 

भय्लवणं श्मथानच्द्भस्मसहितं लवणं | ुर्ोपिष्यलिकायुत श्छ पिप्यु 

बुं तम्। ats मरोचचुणे | eye गटहधुमचूणं' । लखुन' रसोनरस'। एतानि 
शग्ठपराश््टदरव्याणि = सन्वैपुत्तलिकासाधारणानि । साध्यत चत; wera 

feed: | पिष्टं रित्य तन्माषचूरैरित्यस्य विशेषण । सिक यकम च्छिष्ट: | 

वैरिदेशजरोमादैरित्यवायणशब्दो नखपादपाश्बादिविषथः। उप त रित्ये aere- 

व्यतिरिक षु चक्रिदस्त खत्सहितेषु तिष्वन्वे ति ॥ २८ ॥ 

पत्तलोत्यादिना नर इत्यन्तेन श्लोकदयेन पत्तलीदष्यमानविभागोकरण- 

वशात् तदवयवमानान्य् पदिश्ति। तवर ॒पुत्तलोदं ष्येमान' तत्तद्"शकवथेन 

Ragas aaa । एकतः watts) त्यात् waar, त्रयात् 
प्राम्बत् । कणिप्रपदयोरर्दा'शे न कटिदयमदौभ न प्रपददयशच त्यर्थः । ala 
पु्लीप्रयोमे ! प्रयोगान् प्रोक्लान् ॥ २१॥ 



६०६ मरनोरमाखटोकासदिते तन्त्रराज 

पातालयोगे नचास्य विषयोगे च Aq | 
नाशयोगे च दिनजसल्यी क्रकचयो गकषे ॥ ३२ ॥ 

पातालेत्यादिभिरवाप्रःयादिलन्तेस्िभिः Ra: क्रुरकश्धप्रयोगारश्भकाला- 
दिकमुपदिशति । aa पातालेव्यादिना श्लोकेन षड्विधः ्रूरकालमुपदि- 

शति । aa Fas खतुप्रयोगे | दिनजखव्यौ मेषादिराशिखनक्ततांओेषठ तत्तद्राशेरष्ट- 

मां शके इति यावत् । चण्डोशेव्यादिना श्लोकेन दशविधनरुरकमकालमुपदिति | 

तत्र चण्डो श्चर्डायुघके यो गे | काणके काणनक्षते काणके इत्यनेनान्धनच्ते कि' 
पुनरित्य्थः | 

पातालयोगः। 

विषयोगाः | 

लशेधोगाः | 

दिनखत्यवः। 

ज्योतिःशास््ोक्तानि तद चनानि विलिख्यन्ते । ad नोचाख्यः 

तीलिभे दशमां शखसोलो याति यदोदयम् | 
तदा नोचाह्वयो योगः परातालो गिं तः मे ॥ 

चतुथी सप्तमो चाक चन्द्र weal तथा । 
इन्दराहिधरमा भौमं तु (वि) चिक्षाद्ये रवयोवुधे ॥ 

* षडव॑त् खरयो जवे विष्ण धर्मारुणस्िते † । 
एकादशो wife च { मन्दे स्य् स्तिथयो विषम् ॥ 
पञ्चदिराकाः सप्ाद्य षड़ष्टतिथिभिर्विंषम् | 
अश्िचित्रा caret न्द्रमोणान्तयः सूय्ेवारतः ॥ 
खतुगयोगा यमरतौणि सैवचिवामघोत्तराः | 
चित्ाब्ोणु § त्तराषाढ़ा खविष्टा च पदक्रमात् ॥ 
fearg $ त्तरफाल्ग॒न्यो मैत्रसालयेनद्रवं ष्णवम् | 
पौष्णतिष्यादितिखोणा खत्यवोर्कादिवारगाः ॥ 

पिवेनद्रागने ia RB मूलक्त वासणाजाप्यतैयुः ता; | 
स ् ीदिवाराः क्रमशे नाश्योगाः समीरिताः ॥ 

वमुदस्ते विशखाद्र' [बुध्या] ब्रघ्नाहो याम्यने कतं । 

इन्दे ष्व षु चतुर्था णाः क्रमशो waar [हि] fS चेत् ॥ 

* मंडवलखरथो | 1 दुपखिते। ‡ एकादशोच्चभेदौ च। §पिवु। $ui Ra 



AH पटच | पातालादियोगकथनम् | ६९. 

चर्डोशचण्डायुधक्ष महाशूल च काके | 

THT कण्ट काप्य GT VERT TH ॥ २३ ५ 
ह 

क्रकचायोगा; | 

तिथेश्च वारस्य च यत्र संख्यया तयोदश स्य मि लनं ad कति | 
स्मरतः स योगः क्रकचाभिधानको विवजं नोयः शुभकर्म भ्रुवम् ॥ 

चर्डोशचर्डायुध | 

खर्ययाधिष्ठितभाङ्ग जक्गपिठमलतवष्े षु मैते चतौ । 
पौष्णे च क्रमणे भानुगमया * शोतांशुना स'युतम् † + 

fast तपतिथे पतत्यवितथं चण्डो शच र्डायुध' । 

तस्मिन्रामहितं ap fate जहित काथ' न काये aw: ॥ 

मडाशूलम् ¦ छत्ति काद्याः सप्र aa ताराः | पूव्धादिषु क्रमात्। 

w ग्रहादिमुख' तत्र महाशूलमशोभनम् ॥ 

काणादं AAT । 

त्यजे दज कपादाद् सिससवासयात् परे । 
षडा वानवकाणाः स्य् दोषन्न' वारभे विना ॥ 

wee) ॐ are’ चतुरो राीँस्यजं feat Rs रुतःस्् टाम् I 

a जिष्ठलब्यनक्ततं रक्त्थूएमिति स, तम् ॥ 

away | भौभेनाक ण संयुक्ता दक्ताद्यावति मूलक । 
मूलान्ता च तिभे ख.णकर्डकाख्ये इमे क्रमात् ॥ 

घ.माद्यावतिघामूलकण्ट कावतिघधेकं | 
तावन्ति कण्टकस्धणतनत्तुयमप्य दोषद' | 

पञ्चाक'दोषा; | वालात् को'गसु गोपाले साकं शे सव सारषे । 
SAT पचध AT लग्ने एतं यु तं AIT त् ॥ 

# Parana! † संयुते! ¶ भागाः। Suwa Rs कज । 



got. मनोरमास्यटोकासहिते तन्तराजे । 

कुर्य्यात् प्रयोगान् प्रल्यथिभङ्गाय निधनाय वा | 
निग्रहाय निरीच्येव' बुर्य्यात् fafgaara are ॥ २४ ॥ 
वश्याकर्षणविद षस्तम्भनोच्चाटमारण | 
विदध्यात् gue: सम्यक. चतख : प्रोक्तयोगतः ॥ २५॥ 

पिष्टे न सिक्येन तथा चक्रिहस्तख्दापि च। 

साध्यनक्तवहचतेणाप्युक्रलच्चणसं युताः ॥ ३६ ॥ 

आसने पादयोः स्थान कुण्डमध्ये च साधकः | 
पिष्टसत्तरुजाः खात्वा स्थापयेत् सिकथमम्बरे ॥ २७ ॥ 

कुण्डमध्ये उपव्य बं मदान्यच्छौषिंकामपि | 
एवं साधारणं HAT कुय्थात् कम्म समोरितम् ॥ ३८ ॥ 

एतदुक्ष' भवति रिपोरायु्दीयगोच रा्टकवगः ग्रहृषु॒प्रतिकूले घ पातालयो- 

गादिभिः प्रोक्षदोषैदु दिवसे तद्टमराशौ विषनाद्यां वा प्रारब्ध क्रूरकमं सद्यः 
फलतोति। वा समुच्चये । एवमुक्तप्रकारेण ॥ २४ ॥ 

वश्ये त्यादिभिः समोरितमित्यन्तेतु्भि; सोक वमैश्यादिषु way षट 
प्॒तलोप्रयोगप्रक्रियासुपदिशति। तत्र सम्यक. सर्वावयवशोभन । प्रोक्त योगतः 
प्रोक्षमानेन रिपुदेहजगरोमादियोगतः। अपिः सम्. चये । आसने होतुरासन- 
ख्याने | पादयोः खाने होतुः पादविन्यासप्रदेशस्याघः खाने | पिषटसत्तरुजाः पिष्ट 
जा WAS: AIA: पुत्तलोः । खात्वा होतुरासनादिस्यानत्ये क्रमात् wie 

सम् ये । एवः प्रोलप्रकारे ण साधारणवश्यादिषु प्रोक्तक्चखिति शेषः! 
wage भवति प्रोक्तमानादययलङ्नेन साधारणद्रव्या्टकरिपुदटेहजरोमादिभिः 

ay पिष्टमयौं सिक.थमयीं wert चेव fae) साध्यनचतहच्चे tat 
प्रोक्घद्रव्या्टकलेपितां च सम्भूय चतखः Gaal: लत्वा तासु क्रमात् पष्ट 
मयीं होतुरासनस्याधः स्थाने सरमय होतुः पादविन्यासण्ेशस्याधः स्थाने 

wa कुण्डमध्यखनाभिपद्मस्याधःस्थाने च स्थापयित्वा fam Fer 

दुपरि तोरणतिधक विष्कन्धदारुणयषक पादामवाक्शीर्षामम्बरे लम्बमानाः 



aru पटल ] अभिचारकथनम् | ६०८ 

स्पशोष॑खचा होम वुर्य्यादशुभकश्धसु | 
वैरियोन्यजा RAT तया तु AFIT ॥ २९ ॥ 
विकोणकुण्डे यमदिङमुखो भूलार्चैरावक्ष | 
श्मशाने निजं ने देशे विदध्यादभिचारकम् ॥ ४० ॥ 

यवाभिचारहोमन्तु करोति भुवि साधकः 

तच्राभितो मी रक्तौ कारयेदात्मसिदधये ॥ ४१ ॥ 
न चेदरातिखपतिश्वारी्ज्नात्वा निहन्यमुम् | 

augue कुर्व्वीत. न कुर्व्वीत खमण्डक्ते ॥ ४२ ॥ 
यदि कुव्धात् प्रमादेन मान्तिको ज्ञानमोहतः | 

तद्रा पीडयन्ती ब waned fap: ॥ ४२ ॥ 

aT ata साधारणः क्षत्वोक्षानि वण्याटोनि कमाण वच्छमाण- 
विधानक्रमेण कुच्धादिति ॥ ३८॥ 

ad इत्यादिना श्लोकेन quay qd चरं चोपदिशति। तत्र सप - 
ओषसुचा सपं शोष'कल्ितस्तुचा। wake विदं षोचचाटनमारणादिषु | 
वं रियोन्यजा वं रिनकच्षत्परोक्ञयोनिरुधिरेए । तया इत्यस्य सपं शोषं qa 
शत्यं तदिशेष्यम् ॥ २८ ॥ 

विकोणेत्यादिमिभू खत इत्यन्तं खतुभिं : शोकं; aarti ge 

होतुरभिमुखौकरणीयां few तदेशविशेष Age पेण रक्ताविधान' तदकरणे 

wae: प्रत्यवायः राष्टुसन्धिदेशेन तत्कमंणः तत्करणोयत्व' तदकरणे 

wee प्रत्यवायच्चोपदिशति । aa यमदि.म्.खः दक्िणदिङ्म् खः। aa 

श्रभिचारभूमौ । भामसिद्धये vate: प्राणादिसिद्ये। अरातिन्रपति; शतुराजा । 

अमुं waa 1 gala अभिचारमिति fe: age’ अभिचारप्रयोगख्ानं' 

TE । शनकैः कालक्रमेण ॥ ४२ ॥ 



&१० मनोरमाख्यटोकासदहिते तन्तराजे | 

aE मसमिद्ध ग्नो तत्फलैव्वां तथाहतैः + । 
हेमोदलरसाकसतु Tareq’ विनाशयेत् ॥ ४४ ॥ 
नक्तमालसमिद्ध गी तत्फलेर्व्वा तथा इतैः + । 

रिपुसगरोऽपि Tard: प्रयाति यमसादनम् ॥ ४५॥ 
उन्द्र्तका्ट ; परज्वाल्य ate’ तद्रौजके ईनेत् । 
ततुपवाग्ब घरतेग्धासादरातिर्भान्तिमाप्र यात् ॥ ४६ ॥ 

आरग्वधसमिङ्गग्नी aqafafgs aque: | 
वितस्िमावेस्तेलाक्तेहंवनादेरिणो afa: ॥ ४७ ॥ 
अरुष्करसमिद्ध मौ तदीजैसतद् छता तैः । 
शेमादरातेसीत्रातति चरेण स्यान्मम तिप वम् ॥ ४८ ॥ 

अक्हुभेत्यादिना Waa शतोरुन्मादकषरणविधानहोमम्, पदिशति। aa 

अक्र मसमिदं गनौ अक्तदरुमभवकाटसमिदे वङ्गौ । aque: अफलं ; । 
हेमोदलरसाक्तं : हेमोदलजलाश्चतं : । ४४॥ 

नक्तेत्यादिना शोकेन शतरोमीरणप्रयोगदोममपदिशति। aa नक्तमाल- 

समिदग्नौ करच्काष्टवद्धौ | तत्फलं : करच् फलं : ॥ ४५ ॥ 

उन्मत्त त्यादिना शोकेन शतोरुन्सादकरणविधानहोम म्.पदिशति। तत्र 
तदौजकं ; TAMAS: | AMAT Ya: Saray a: ॥ ४६ ॥ 

्ररग्बधे त्यादिना शोकेन रिपुमारप्रयोगमुपदिशति । aa ततूसमिद्भिः 

mT वधसमिद्भिः। तत्फले: श्रारग्वधफलं ; । वितस्तिमातैः हादश्ध- 
कःलमातं ; ॥ ४७ ॥ 

अर्ष्करेत्यादिना शोकेन रिपोस्तोत्रज्वरेण मारणप्रयोगम पदिशति। aa 
wean अरुष्करकाटसमिद्ं asl! agit: अरुष्करवोजं : | 

तद् ताञ्चुतं ; अरुष्करतेलाघ् तैः ॥ ४८ ॥ 

* RHR | † समादइनेत् 1 



९१ पटले ] अभिचारकथनम् | ६११ 

सौवीरक स्तु कार्पासवौ जहो मात्त॒ मन्द्रजात्। 
अरातीनामधान्योन्यकलहाच्चिघन' WAT ॥ ४९ ॥ 

स्षपाज्यशरुतैः शुर्टौमागधोमरिचैर्ईनेत् । 
वैरिजन्प्रचच्चाग्नौ मण्डलान्त' wast रात् ॥ ५० ॥ 

प्रागुक्त ; GAA Hal द्रव्यं रुक्त विधानतः | 

सष पारुष्करघ्रतसं सिल हया्निशि ॥ ५१ ॥ 
प्राग्वच्छित््वा तदङ्गस्तु क्रुडवित्तोऽरुणाम्बरः | 
रक्तखग्गन्धपुष्यादियुतः Taq विनाशयेत् ॥ ५२ ॥ 

अरुष्करघ्रताभ्यक्तै सदौजेः सर्पी केः | 
वनाद रिणो टाहलुरप्रािस्विभिर्हिनेः ॥ ५२ ॥ 

सौवोरेत्यादिना Ward कलदाच्मारणप्रयोमम् पदिशति। aa सोवी- 
राक्ष: भ्रारनालाष्घुतं : ॥ 8९ tt 

सष पेत्यादिना waa रिपोज्व॑रा्मारणप्रयोगोमम् पदिशति। तत्र सर्षपा- 
wag तं; सष पवोजोत्पव्रतेलाश्र ते; । शर्ठोमागधोमरिचैः तिकटुकेन । वैरि 

tira cared वे रिजग्मनत्ततोयदन्तकाछसमिदेम्नौ | तन्यति; शतरोमृतिः ॥५०॥ 

प्रागुकतेत्यादिना विनायेदित्यन्त aaa geen होमविधानेन शत् 

विनाश्नप्रयोगसुपदिश्ति । aa maa रित्येतदृवयैरित्यस्य विशेषणम् । ow 
विधानतः उक्तमानादिक्र' । सर्षपारुष्करष्टतस सिक्ता; सपं पारुष्करयोस्तेलाभ्यां 

स"सिक्लः। fafa मध्यरात्रे इत्यथैः । प्राग्बच्छ््वा नवमपटक्ते चत्वारि - 
a कचत्रिं शच्छोकदयेन प्रोक्ञप्रकारेण stern frat) तदङ्क; few | 
क्रुहचिनत्तः कररचित्तः aq’ प्रतोति शेषः। अरुणाम्बरः काषायवस््रधर; | Ca 
खग्गन्धयुष्पादियुतः रक्त ख ग्रत्तगन्धरक्तयुष्यरक्ञासनादियुतः ॥ ५२ ॥ 

श्ररुव्करेत्यादिना शोकेन वैरिणो दादज्वरप्राधिप्रयोगदोमसुपदिशति | तत्र 

तदोजः अररुष्करवोजे ; । सप शोष कः सपं िरःकलिितस् गभि; १.५२ 9 



९१२ मनोरमाख्यटोका सहिते तन्तराजे । 

वैरिनच्तचयोन्यु aaa सद्र्तस घ तं; | 
इवनात्तत्तरुद. तसमिधां हवनादपि ॥ vs ॥ 
दिनैः afafeg: am नाशमेति सुनिश्चितम् | 
द्र मकुद्यसपैदं शान्प्र्तदिपादिघातनात् ॥ ५५ ॥ 

दर् मकुद्यकनिर्घातसलिलानलपातनात् | 

यत्तराक्षसगस्व्वं पिशाचब्रह्मराचसेः ॥ ५६ ॥ 
saat कारोः far नाशमेति fogs । 
निम्बपतैश्च कार्पासवीजैस्तजजं ; करञ्चजं ; ॥ ५७ | 
SAA सष परस Blan व्व दं षणं भवेत् | 
MART Facet रिपुच्चसमेधिते ॥ ५८ ॥ 
तद.चखण्डेसेलाक्तं नि शामध्ये रिपुरिनैः | 
उच्चाटन प्रयात्येव मन्वशक्तयाभिताड्तिः ॥ ५९ ॥ 

BAM श्च तत्काण्डं सतदौजं TSA FAT | 
अरत frat वाहा रोगे नं श्यन्ति निश्चितम् ॥ ६० ॥ 

वेरेत्यादिभिरर॑वमित्यन्त रघ्यदेस्िभिः wa दुंमङद्यनिपातादिव्याओन रिपु- 
विनाशप्रयोगदो ममुपदि शति । तत्र तद्रक्ष रुते : वैरिनकतरयोन्य दुभवरलला तैः | 
तत्तरुबूतसमिधामपि अपिचेत्यधेः। falta अशनिपातेन - सलिले निम- 
waa पावको पतनेन अन्यं; अपस्मारादयैः | वा विकले ॥ ५६॥ 

निम्बपत्रैरित्यादिनां दयेन विद्व षण प्रयोगसुपदिशति। aa चः aqua! 
तन्न निं cast: वोज रिति शेषः। करच््जैः ca: फलेति शेषः । सर्षपे 
feat: सष पोट्भवतेलाश्च तेः ॥ ५७ ti 

नोचेत्यादिना ताडित इत्यन्तेनादयेन स्चोकेनोचाटनप्रयोगहोमसुपदिशति | 
aa नौचयोगे नोचसक्ञे पातालयोगे । इनेत् जुहयादिति यावत् । age- 
ew: रिपुनक्ततरद ततखण्डे; | fed: maa ण्डलादिभिः।। ५८ ॥ 

श्य पतैरित्यादिना श्लोकेन शतवाहनदन्तिनां रोगीविनाणप्रयोगदोमसुप- 



arn we | वैरिनिधने पुत्तलोप्रयोगादिकथनम् । ६१९ 

गैरिकेः gaat क्त्वा रिपोरष्टमराशिकषे | 
प्रागुक्तकण्ट काद सतु यदङ्ग' वेधयेच्छनेः ॥ ६१ ॥ 
विषनाद्यां fanart तथा च aaah | 

अदं प्रहरे शोषं प्रहरेदा शनेः शनेः ॥ ६२ | 
अरातेस्तत्त दङ्कैः स्याच्चिधन प्रहरादिना । 
ग्रचिभिर्व्वा करट कादिकच्चतद्वदिविदारुशेः ॥ ६३ ॥ 
तन्न्चवोक्च्चोव्यपुत्त लौ स्थापितेरकाम् । 

गदंभौमेसलिले स स्थाप्य HATHA: ॥ ६४ ॥ 

रिपुर्दाहलुरगरश्तः स निर्याति यमालयम् | 
मधूच्छिष्टेन तां wen तामयेत्निि तां शनेः ॥ ६५ ॥ 

दिशति। aa word: विषहच्चपतर :। aqarw वि षठच समिद् भिः | 
तदजं: विषहत्तवोजैः। तच्छुचौ विषदन्तकाष्ज्वलितवज्कौ । इनेष्नुड्यात् 
दन्तिनो गजा; वादाः हयाः ge ॥ 

गेरिकं रित्यादिभिदीरुरैरित्यन्तै स्तिभिः स्तोक; अभोष्टाङ्गोत्पतरेरोमादिभि- 
वेँरिनिघनप्रयोगदोममुपदिशति। aa अष्टमराशिके ब्र्टमराश्युदयसमय | 
कण्टका दोरित्यत्राद्यशब्दो स्यि स्चयादिविषयः। शने: शन: क्रमशः । विषयान 
तददिनविषयुक्ञाङ्ग | AHA FAAS काले । AE ्रहरफे द- 
WEST काले! ARRAS IE त्रयोः कालविशेषयोः खरूप' ज्योतिः- 
mara ख लिख्यते | 

सरोगवा (था) तथोर्दाच' arate यमकण्टकान् | 

वासरे मन्दमोताद्'यामान्वारक्रमादुभजे दिति ॥ 

ओ geen इति शेषः । वा विकल्पे | THE: प्रह्तथषेण च । प्रहरादिना 
इत्यत्रादिशष्दः छेदनादिविषयः। वा विकल्पं ॥ &२ ॥ 

तन्र्षतेत्यादिना यमालयमित्यन्तेनाध्य्ेन Waa दादञ्वरेण रिपुमारण- 

प्रयोगसुपदिशति।! तत्र खापितेरकां स्थापितप्राणां । गद॑भोमेसलिले गद'भो- 
मूते । शनेः कं्चिद्दिवसैः ॥। ६५ ॥ 

R€ 



&१४ मनोरमाख्यटौकासदहितै तन्वराजे | 

तेनोन््रादजुरग्रस्तः प्रयाति निधन शनैः | 

तां तत्कण्टकविद्धाङ्गो खनेत् fraae निशि ॥ ६६ ॥ 

व्रणात् परिशाचाविष्टः स रिपुर्याति यमालयम् | 

Mga रेव तदव्य THE: एुत्त सौ" तथा ॥ €७ ॥ 

निर्म्माय कुण्डमध्ये तां चेवारातिमहोरुहेः | 

समिद्ध ग्नौ तत्समिद्धिसतैलाक्तं जहयान्निभि ॥ ६८ ॥ 
सच्धिपातज॒रस्तस्य वकतकर)जिच्न (च)ति ash: | 
Way TAKS ह' त्यजन् याति यमालयम् ॥ €€ ॥ 
तथाविधां तां प्रतिमां निखनेत् छष्णपच्चके | 

नवसम्यङ्गारदिवसे मादगेशग्रपौटकषे ॥ Oo ॥ 

मधृच्छषट त्यादिना यमालयमिवयन्तेनाद्न्तेन श्ोक्ेनोन््ादज्वरेण रिषु 
मारणविधानमुपदि शति । तवर तां पुत्तलीँ । निशि अङ रारे । तां युत्तलीं । तेन 

aaa) तामित्यादिनादंदयेन gual खननप्रयोगाद्धिपुमारणविधानमुप- 

दिश्ति। aa at पुत्तलौं। तत्कण्टक विद्वा प्रोक्तकण्टकादिष्वन्धतमेन 

faa) पिष्टगहे श्मशाने । निशि मध्यरात्रे। चः समाहारे ॥ ६६ ॥ 
प्रागुक्तं रित्यादिना यमालयमिल्यन्तेनादद्येन श्रोकदयेन सन्रिपातज्वरेण 

रिपुमारणडोमविधानसुपदिश्ति । तत्र प्रागुक्तः अस्मिन् पटल्ते सप्षषवि"शदि 

भोकाभ्यां इति शेषः । तदव्य; पुत्तलोविधानप्रोक्तद्र्यं : । अशेषं दौदशमभिः | 
तथा Wanda! तां शतुनत्तत्हत्र्नि शतां gual: अरातिमहोरुहैः 
अरातिनत्तत्क्तका्टैः । तत्समिद्धिः रिपुनक्त्व्तसमिदह्विः। निशि मध्यराते | 
याति यसालयं रिपुरिति शेषः ॥ een 

तथाविध्ैत्यादिना लक्तितमिलन्तेन श्लोकदयेन पुत्तलोखननविशेषेण रिपु. 
विनाशप्रयोगसुपदिश्ति। aa तथाविष्रां प्रोक्तक्रमादिभिः प्रोक्तद्रयदादशमि 
निवता! प्रतिमां gual! नवमाङ्गारदिवक्े नवमीसहिताङ्गारवार, 
mate चर्डिकायतने। wash wiser: wa, निशि मध्यराते। 



३१ पटल | तापज्चरेण रिपुविनाशकथनम् | ६१५ 

सप्राहाञ्चिधन' वेरो प्रयाति निशि ताड्तः। 
yor: शिरसि a निर्घातवदलन्नितम् | ७१॥ 
aan aay तिल' शालिजतरडलम् | 
पिष्टा साध्य्े्नस्य शकलैरपि संयुतम् ॥ ७२ ॥ 
एरण्ड वीजं fafaa क्रत्वा पुत्तलिका ततः | 

तद्षोन्तनिं धायारिनाम तालस्य पवगम् ॥ ७३ ॥ 

संजप्य तां aaa frat तात्तोयप्रतिलोमजाम् | 

सहसवार' साध्यस्य sas ऽषटमराशिगी ॥ ७४ ॥ 
निवध्य तां पादयोस्तु भानुद्रन्नोत्यतन्तुना | 

WHET MART न तां जयेत् प्रयजेच्छःचौ ॥ ७५ ॥ 
wae तैः सहस्रन्तु तामूर्बाङ्त्रिमवाङ मुखौम् | 
afea तापटष्णा्ति विद्धेन ज्वरेण सः ॥ ७६ ॥ 

भरतायीरित्यताद्यश््दः प्र तादिविषयः । निघीतवत् श्रशनिवत्। अलक्ित' एतत् 

क्रियाविशेषरम् ॥ ७१ ॥ 

सपमित्यादिभि; fxd इत्यन्तैः षड्भिः श्ोकौस्तापञ्वरेणए रिपुविनाशाय 

पुत्तसी प्रयोगविशेषमुपदिशति । तत स्षपमित्य ध्वन द्रव्यचतुष्टयं | साध्यक्तं स्य 

त्तस्य wae: खरे: । अपिः सुचये । कतवेति fama: पुत्तलिका 
छलतेत्यथैः | ततः पात् प्रो्तद्रव्यषर्केन agaist: पुत्तलोवक्षःप्रदेणन्तः 

निधायेति भिव्रक्रमः। अरिनाम विधायेत्यर्थः। wat इत्यस्यारिनाम इत्ये- 
तदिशेष्यं। संलप्येव्यस्य विव्यासिव्यनेनान्वयः। gaat प्रतिष्ठितप्राणां | 

तार्तीयप्रतिलोमजां तारचीयखण्डस्य प्रतिलोमभेदास्मिकासु qaey विद्याखन्य- 

तमां । साध्यस्य साध्यनक्तत्रस्य | aad सप्तमनक्ततरे | निवध्य तां gaat निवध्ये- 

व्यर्थः । fade) भानुक्तजतन्तुना अकं ढचतोद्ववतन्तुना । जीवस्तेन प्रवहत्- 
भवासपुटपाशदस्तेन । तां प्रतिलामजां विव्यं) शचौ वद्डौ। तैः a 
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TSE लुठन् भूमौ विस ज्ञः प्रलपन्प्र इः | 
प्रयाति निधन' qa’ प्रयोगबलतः शिषे ॥ ७७ ॥ 
साध्यक्च SAT भूतां पुत्तलौमवंदुग्धतः । 
वजौच्चौरेण वा fant agi प्राबदधोमुखौम् ॥ oc ॥ 
साध्यनामादिसंयुक्तां FUSE प्रलम्बयेत् | 
जुहयात्तत्समिद्िस्त॒ तत्न्नौराक्तैनिशान्तरा ॥ ७६ ॥ 

ज् रात्तः खादरातिस्तु विभिरेव दिनेसतः | 
यदसि तस्य रक्तं च्छा तां तटाकोद्रं खनेत् ॥ ८० ॥ 

जम्बालमध्ये नास्मात् सीख्य' तख शनेः शनैः | 
तथा यदि न gala fac रोगात्मको भवेत् ॥ ८१॥ 

तथा तामनुभाण्डे तु निवैश्चाङ्गारवासरं | 

चरिडिकायतने खाला तदोनिं तत्पुरो बलिम् ॥ ८२ ॥ 

पादिभिद्रष्यः। wee avert) तुरवधारणे! तां gaat) तददिने 
प्रयोगदिवसं । स साध्यः । शिवे इति सम्बुद्धिः ॥ ७७ ॥ 

mad त्यादिभिः भवेदित्यन्ते aq: wa: ज्वरोन्ादप्रयोगं aga 
विधानादिकश्चोपदिशति। aa अकौदुग्धतः atediquaeaa च । वच्यी- 
Bry वश्नोलतोतुपन्रत्तोरेण | वा समुचये | वचां तोरणविष्कन्भदारुणि । प्राग्वत् 
अरकवतन्तुसूत्रेए | साध्यनामादिसंयुक्तां aafa लिखितसाध्यकग्नामयुतां | कुरा 

दषः कुण्डादुपरि। तत्समिद्भिः साध्यनक्तत्रहच्चससुद मूतसलमिद.भिः। त्वि 
शेषै। तत्चीराक्तैः अकवल्रोचौराभ्यक्रैः | निश्न्तरा मध्यराते | तुरवधारणे | ततः 
तेन प्रयोगेन । तस्य वैरिणः । तां प्रलम्बितां पुत्तलीं । तटाकोदरे तटाकजलो- 

दरे! पैन खनमेन। अस्मात् प्रयोगात्। तस्य ज्वरार्तस्य। तथा 
प्ोक्घप्रकारेण ॥ ८१ ॥ 

तथेत्यादिना उपसगेकरितयन्ते नाध्यद्ेन Mea तत्तत् पुत्तलोखनन विशेषात् 
रिषुमारष्प्रसोगविपेषश्चपदिशति। aa तथा तां साध्यनचरदश्कनिन्ितां 
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निहत्य दच्वारातिन्त्, निडन्यादुपसरगकेः | 
खगेह वल्यधः खात्वा तदुपय्यंगिवद्ैनात् ॥ ८३ ॥ 
अविच्छिव्रमरातेः स्याच्ज रादिगदसम्भवः | 
तां तथाक्लतरूपान्त VHGA युताम् ॥ ८४ ॥ 
fara ys सूत्रेण fear? खनेत्निभि । 
राशौ तदष्टमे मासात् प्रयातुदरद्यात्यतोन्यतः ॥ ८५ ॥ 
तथाविध पुत्तलिकायुग' कत्वोक्त मार्गतः | 

विड़ालमूषिकाचम्भनद्' साध्याख्यया युतम् ॥ ८६ ॥ 
निखनेत्तीरयोन याः पिद्टगेहेयवा ततः । 
मादढगेहे नदीपृक्तयां विदे षः स्याहयोस्तदा ॥ ८७ ॥ 

gaat) चर्डिकायतने श्रग्रपोढाधःस्थानं इति जेषः । तयोनि' साध्यनक्तत- 

योनिं । ततुपुरः चण्डिकाग्रपोठे । निहत्येत्यस्य तदयोनिमितिपूवं तान्वय: । दण 
त्यस्य वलिमित्यमेनान्वयः । तुवि Rs) उपसगे कैः करैः ॥ ८२ ॥ 

wig इत्यादिना सम्भव इत्यन्तेनांदयेन तत्पुत्तला ज्वरादिरोगोलापन- 

प्रयोगविशेषसुपदिशति 1 तत्र खाता gaat इति wa: तदुपरि पुत्तस्युपरि । 
श्रविच्छिन्रमित्यस्य काकाच्तिन्धायेनोभयतान्वयः | पू्व॑ताग्निवदं नादित्यनेनोत्तरत् 
उ्वरादिगदसम्भव इत्यनेन च ॥ ८३ ॥ 

तामित्यादिनान्यत इखयन्ते नाचीद्यन शोकेन पुत्तलोविगेषरचनादुश्वाटन- 
प्रयोगसुपदिशति। तत्र तां साध्यच॑ठत्तसम्भ तां gaat) तथाक्षतरूपां प्रोक्त 

मानादितः ! तुर्विशेषे! रुरुजद्ास्िस'युतां व्याप्रजङ्ास्थि संयतां । पूर्वसूत्रेण 
शर्वाह्ठच्तन्तुक्ञतसत्रेण | निशि मध्यरात्रे | ust तदश्टमे शतोरिति शेषः ॥८५॥ 

तथाविधमिल्यादिना तदा इत्यन्तेन aaa विदेषणप्रयोगसुपदिशथति | 

aa तथाविध" तन्त्रत्तत्रह्ठनिश्ित' । उक्तमाग तः तत्तद'शकानुगुणमानेन । 

विडालभूषिकाचर््नघं विडालमूषिकाचग्मं भ्यां परिणदं | इयोः वाधकवाध्याम- 

कयोः क्रमादिति शेषः! साध्याख्यया ga साध्यादिनामवययुत' | निखने- 

दित्यस्य पुत्तलिकायुगमित्यनेन पूवं तान्वय; । fate श्मशाने । अथवा वि- 
कल्पे | Wane चर्डिकायतने । नदौपूर्तपां सत्यामिति रेष: ॥ ८७ ॥ 
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ता एव प्राखटुव्याय साध्याख्यादिसंमन्िताः | 

तदि दयाजापसिद्धास्ताः खनेद रिह पुनः ॥ प्ट ॥ 

मध्येष्टदिक्त तु तथा तत्क्रुलोत्सादन' भवेत् | 

ud निकटवत्ति नां अभिचार उदीरितः ॥ ८६ ॥ 
टूरस्ितानां हिषतां कथं स्यादभिचारकम् | 

वदामिते ख प्रान्ने सुदरस्यस्य वैरिणः ॥ <° ॥ 
विनाशने प्रयोगन्तु क्तिप्रमप्यभिचार कम् | 
येनारिनिंकट स्यात्त प्रागेव निघन' जेत् ॥ < १॥ 
aqarasa: पुत्तलिका विधायाष्टौ wa’ क्रमात् | 
ताः प्रागुदोरितच्तौरह्यसिक्ताः ससं न्न काः ॥ < २ ॥ 
तत्तद शकमानापचनास्ता मध्यरावतः | 

एकामेकां डने रिदिङमु खस्ता ATA: ॥ €३ ॥ 

तादत्यादिना मवैदित्यन्ते नाध्य्चन श्च कीन पुत्तलोखननविशषात् रिपुङ्कलो- 

त्सादनप्रयोगम् पदिशति । तत्र ताः gaa: नव जव संख्याताः । प्रागृवन्रकत- 

ag: प्रोक्षमानतः। साध्यास्यादोत्यत्रादिशब्द्ः कश्चविषयः। तदिदाजाप- 
fag: प्रतिलोमालकतात्तींधविद्याभिः मन्तिताः gaat । तत्ङ्कलोत॒सा- 
दनं रिपुङ्कलोत्सादनम् ॥ cc ॥ 

एवमित्यादिना -श्लोकार्देन प्रोक्तानां निक्रटवर्तिंविषयप्रयोज्यत्सुपदिश्ति । ̀ 
aa एवे प्रोक्तपुत्तलोखननादि विधानेन ॥ ८८ ॥ 

टूरेत्यादिना ब्रजेदिव्यन्तेन tases दूरख्ितानां रिपूणां अभिचारप्रयोगं 
देवी एच्छति। तत्र कथं केन प्रकारेण | वदामोत्यादिनार्दादिन श्लोकेन टूरस्थित- 
वैरिनिधनकथनादिप्रस्तावसदहित' तत्माम्यसुपदिश्ति। aa बदामोत्यस्य 

प्रयोगमित्युत्तरत्रान्चयः | ते तव । प्राज्ञे इति सम्बुद्धिः । येन प्रयोगेन निकटख्यात् 
अरातेरितिशेषः ॥ ९१ ॥ 

aque त्यादिना नाशभागित्यन्तेनाध्य्न Tae टूरस्थारिनिधनप्रयोग- 

होममुपदि्ति । तत्र तत्साध्यह्ते : दूरख् शतुनचचहनक्त; । श्रष्टौ शतं WET 
BMA । ताः पुत्तो: । प्रागुदो रितच्तौरदयसिक्ताः अकंवल्मीक्तोराम्यां सिक्ताः | 
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तत्तदंशककाले वा सुटूरस्योपि नाश्भाक् | 

कथं वा मान्िकवलौ fave शक्यता जेत् ॥ <४ ॥ 
तच्छुंणुष्व शिवे वचमि प्रकार तस निग्रह | 
तैग्धान्विकेस्तस्य yar विद षे कारयेत्ततः ॥ <५ ॥ 
तेदिं ट निघन' तस्िन् सुशक स्यादनाश्रयात् | 

भाग्याधिक' महारक्लाकर' माटकसङ्गतम् ॥ ee ॥ 
राजान राजपावः वा कथ हन्यात् प्रयोगतः | 

aa कथय देवैश यद्युपायन्त् विद्यते ॥ coy 
वदामि ते गणु प्राज्ञं त्वसौघ' घोर विग्रहम् | 

अभिचारमरातीनामाशुनाशकर' परम् ॥ <८॥ 

ससंज्नकाः साध्यनामकर्म समेताः । तत्तदंशक मानापघनाः अखिनोप्रथमांयादि- 

रेवत्यंणान्ताः अ्र्टोत्तरशतां्कप्रो तमानविनिमिंनदेहाः । ता: Gaal: । वैरिदिड- 

सुखः शत्॒निवासदेशदिङ मुखः । तत्तटंशक काले तन्तत्पुत्तलोमानानुगुणंश्रक- 

ara) कथमिव्यादिनार्देन वलवन्तरमान्विकाभिरत्तितवैरिश' नि्न्तुसुपाय' 

देवी एच्छति। aa कथ' वा केन प्रकारेण | मान्विकवलो प्रवलमान्तिकाभि- 
रक्तितः रिपुषिति शेषः। निडन्तु' एक्यतां व्रजेत वध्यतां व्रजेदित्य्; ॥८४॥ 

तदित्यादिना gars तदैरिनिधनोपायकथन' प्रस्तौति । aa शिवे इति 
देगेखम्बद्धिः । तस्र अ्ररातेः। तैरित्यादिना अनाश्रयादिव्यन्तेनादंहयेन वैरिनि- 

घनोपायसुपदिशति । तैः भ्ररातिरन्नाविघानतत्परेः । तस्य अरातेः खप्रयोगारग्- 

कालादिति शेषः | कारथेत्तदरातिपाश्वेवत्तिभिरिति शेषः । तै; मान्विज्ञः । fee 
Bo गते । तस्मिन् अरातौ ' सुशकां सुकरं । अ्रनाखयात् रक्तकाभावात् ॥९५॥ 

भास्याधिकमिव्यादिना वियत इव्यन्तेनाीद्येन श्लोकेन भाग्याधिक्मादियुतस्य 
राजादिकस्य निधनप्रयोगप्रकार' देवो च्छति । तत्र भाग्याधिक' प्रोक्तायु- 

दौयादिविविधग्रहानुकूव्येन देवतोपास्तपरादिना चाधिकं। कथं केन प्रयोगतः 
प्रयोगे वा । Sastfa ईश्वरसम्बुद्धिः ¦ उपायं दिव्यल्लादुपायाः ॥ ९७ ॥ 

वदामोल्यादिना Wa पृष्टाधकथनप्रस्तावपुरःसरं तमथ ii aa 
प्राज्ञे इति सम्बुद्धिः । परं प्रोक्प्रकारादिति शेषः ॥ ९८॥ 
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सिदमन्वानतिसिग्धान् षोडशातिख्िराशयान् | 

तैरवच्छिन्नदपेन्त्, होमयेद्थामदिक्-क्रमात् ॥ << ॥ 
तेन तव्रिधनं ब्र.याद्रलषितस्धाप्ययलतः | 

अरातिनिग्रह कुव्धादेवमुक्रविधानतः ॥ १०० ॥ 

मायातचमयो व्याप्निरिति सम्यक् समोरिता | 
अस्या निपरालनाचित्ते ana खात्मसात् कतम् ॥ 

दति षोड़शनिल्यातन्वेषु श्रौकादिमते 
Sal काभ्यफलोद्य' नाम 

एकविं शत् पटलम् ॥ २१॥ 

सिष्ठेत्यादिना विधानत इत्यन्तेन Maeda महामान्चिकादिरक्तितिथ॑तोरभि- 

चारप्रयोगमुक्तनिगसनोपितमुपदिशति। aa सिद्ठमन्तान् होतुन् परिकलयति 

ओषः । अतिखिराशयान् परप्रयुक्लोपायैरमेयहृदयान् | a: सिद्मन्तेः | यामदिक 

क्रमात् यामहिदिक्रमात् प्रतियाम' दिष्धिषुरुषक्रमात् इत्यधेः । तेन प्रयोगेन । 

तत्निधनं भाग्याधिकराजादेनिंधनं। रङितस्यापि अस्य महामान्विकादिभि- 

fra: | अरयन्नतः इत्यस्य कुश्थादितुगरत्तरत्ान्वयः। एवं प्रकारेण ॥ १०० ॥ 

इति पोडशनित्यातन््ेषु खरोकादिमताख्यस्य परिपू णैस्य तन्त्रस्य प्रपञ्चसार- 
सिंहराजप्रकाशभिधानेन सुभगानन्द्नायेन विरचिताधां मनो- 

रमाख्यायां व्याख्यायां श्ररिमर्हनप्रकाशनपरं wating पटलं 
परिपू पराष्टम् ॥ २१॥ ॐतत्सत् | 

ग्रन्यसंख्या- २६८] 

एकतिंशे तु पटले न स्याद्थन्वसुदौरितम् | 
व्याख्यानग्रन्यसंख्या तु साषटषष्टया शतदयम् ॥ 

ee ee 



दातिंशपटलम् | 

अथ eta’ प्रवच्यामि ललिताविद्या fra । 
येन मर्योपि भुवने प्रख्यातो देवतासमः ॥ १ ॥ 
तद्दिधान' खग प्राज्ञे द्रव्यकालादिभेदतः। 
प्रोक्तेषु नवकुण्डषु तत्तत्कन्सु चोदिते ॥ eu 
लुयादुक्रमार्गेण तवाग्निध्यानपूरवकम् | 
श्ञप्रतिपदारम्भात् पूर्णान्ते पङ्जेहनेत् ॥ २ ॥ 
वा रवेहं वनात्तेष दिनेष ्रियमाप्रयात् | 

मधुरवयसंसिक्तंः पुष्य रप्यङशेः शुभे: ॥ ४ ॥ 

अखणिडतेरब्दमावं नरो ऋपतिसच्रिमः ॥ 
तेष्वे व feature: सितैस्तद्धवनाटृष्ठतैः ॥ ५॥ 
कद्भारेहननात्तेषु दिनेषु धनधान्यवान् | 

पूल्वैस्मिन्ेकतिंशे पटले शत्महंनहोमविधानादिकमुपदिश्यानन्तरं षोडश- 

नित्याविव्यासिद्धानां सीम्यहोमविधानमुपदिशत्यधदटोम मित्यादिनोदो रितैरित्यन्तेन 

स्लोकश्तरूपेणए द्ातिंशेन wea; aa अधेव्यादिना भेदन इल्यन्तेनाध्यद् न 

श्लोकेन पटलार्थकथनप्रकारं तदैभवच्च प्रस्तौति | तत्र ललितावियया ओोविद्यया । 

शिवे इति देवोसम्बुदिः। येन होमेन । प्रन्ने इति देवोसम्बिः । ca 
कालादिमेदत इत्यतादिशब्दः कुख्डादिविषयः ॥ १ ॥ 

प्रोक्तेष्वित्यादिना ganas हयेन सामान्यद्टोमविधानसुपदिशति | 
aa प्रोक्तेषु एकोनविंगे oa चोदिते कुण्डे इति शेषः । उक्तमागेण एकोन 

विं शपललोक्रपरिेच नपरि स्तरणादिविधानेन ॥ २ ॥ 

शकतोत्यादिभिर्जवतोत्यन्तैरबादैः सप्तमि: शोकः शुक्गप्रतिपदादिपूर्णन्त- 
तििववश्वयादिसिददिकरहोमं जलजपुष्यभेदैरुपदिशति । तत्र॒ इनेव्नुइया 

fees: | मघुरव्रयसंसिक्तैः चोरसि ऋधुभिः दधिष्टतमधुभिर्वां संसिक्तैः । a: 

श्रमृङ्गलापतितान्त्नाशेरणजन्तुद् षितानान्नातानङ्गयष्ठनुषितेः । दपतिसत्रिभः 

28 



६२२ मनोरमाख्यटोकासदिते aay | 

तेष्वैवोत्पलहोमेन ियभाप्रोति पुष्कलाम् ॥ € ॥ 

TAMURA कन्यकां समवाप्र यात् | 
सौभाग्यं कौर्तिमारोम्यमवाप्रो्यच्च॑नादपि ॥ ७ ॥ 
EN EN 

a: us भिः कुद्मच्तौदश्रतेसदहिनहोमतः | 

अचलाञ्च धियं प्राप्य सुखौ जौवति भूतले ॥ ८ ॥ 

तैशन्टनाहै हवनात्तदिनेषु यथाविधि | 

पुबदासौदासयुतश्िर' जवति मानवः ॥ < ॥ 

तैरेव्दुद्रवाकेसतु होमात् कन्देसच्चिभः | 
वनिताजनसन्दोहविनोदो मुवि जोवति ॥ १०॥ 

छष्णप्रतिपदारम्भादर्णान्त जुह्यात् सितैः | 
धरता रब्दमावेण निःसपतां लभेच्छियम् ॥ ११॥ 
= rN नौ A A > Ca 

daa दिवसेष्वम्नौ ye: demaay नेत् | 

कान्तिलच्छीजयारोग्ययुतो जौबति yas ॥ १२॥ 

wafsfefa fu: तेषु शक्तप्रथमादितिथिरूपेषु। अनै; पद्ैः। fad: 

सितवकरै; । तेषु प्राग्बहिवसेषु। असुरैः उत्पलैः अरुणकुमुदैः । तेषु दिनेषु 

प्रागवदर्चनादपोव्यनेन प्रोक्तपुष्होमप्रयोगेषु॒तत्तत्पुष्प स्तत्र तत्रा्च॑नमपुप्रयते। 

तैः षड़भि;ः अरुणसितपहजदयकद्वारेन्दो वरकौरवदयैः। तदिनहोमतः शक्ल 

प्रथमादितिधिरूपदिवसेषु होमतः । तैः प्रोक्तषडभिरिति to: 1 तदिनेषु शक्त- 

प्रथमादितिथिरूपदिवसेषु । यथाविधि प्रोक्तपरिस्तरणपरिषेचनादिषिधानेन | 

तैः प्राग्वत् षड़भिः। इन्दुद्रवाकीः कपूरद्रवाक्तः | तुविंेषे ॥ een 

छषणेत्यादिभिः इनेदित्यन्तैरध्वेनेवभिः wa: छष्णपन्तप्रतिपदादिदणंन्त- 

पच्चटशतिथिरूपदिबसशेषु होमद्रव्यविरेषरैलेच्छो प्रा्पादिसम्मत्करहो मविधानसुप- 

दिशति। aa सितैः शक॑ रादिभिरिति यावत्। ay कष्णपञ्चटशतिधिरूपदिव- 
रेषु । इनेत् जुडयादिति यावत्। तदिनैः छष्णतियिपञ्चद्शकरूपैःदिनैः | 



ars पटले | विविघवसुद्धोमादिविघद्रव्यप्रािकथनम् | ERR 

द्रा्ञाभिर्दगधसिक्तामिस्तदिनैहंवनान्नरः | 
स्षौराहारी fat भूमो जौबत्यकलुषाशयः ॥ १३ ॥ 

6 (ष्व न N 

खज् रौफलहोमेन विमध्वक्ेन तदिनेः | 
आरायुरारोग्यविजयसम्पन्नां शियमञ्र ते ॥ १४ ॥ 
कदलौोफलहोमेन तथा तदिवसेषु तु | 

पुण्यकीर्ति नुपे्म्मान्यो जोषैदषेशत' सुखौ ॥ १५ ॥ 
नारिकैलफलचोटेः सितक्चौ द्रसमन्विते ; | 
हवनात्तदिनेरिष्टमखिलं समवाप यात् ॥ १६ ॥ 
ते रिचवारिसंसिकतेहवनात्तटिनेषु वे । 

वासांसि नानावर्णानि महार्हाणि लभेत सः ॥ १७ ॥ 

us भिश्च ते समधृते हंवनाच्छियमाप्रुयात् | ie a orate ‘ A st) 

a: सवत्ससितागव्यपयोक्तहवनादपि ॥ १८ ॥ 

महिषीच्लोरसं सिकतरहीमादिष्टमवाप्र यात् | 
aA eA 

अजाचौरयुतं सश्च तथाविन्नौरसंघरतं: ॥ १९ ॥ 

अकलषाणयः प्रसव्रहदयः | तदनः प्राग्वदिनैः । तया शब्देन विमधुराक्चावन- 
मुच्यते! afea’y प्रागवत्। तुर्विशेषे । तदिनैः प्रागषत् । तैनौरिकेल- 

फलक्तोदैः । तदिनेषु प्राग् पत् क्ष्णपक्ततिधिरूपेषु । सः साधकः । षड्भि 

तै; सितागुडद्रा्ञाखजूरोफलकदलो नारिकेलफलक्तादैः। तं: प्रोक्तैः 'षडमिः। 
सवत्ससितागव्यपयोक्तैः समानवणवत्ससहिताया; सितवर्णयाः गोः चोराक्तैः । 
अपिः समुचये । तैः प्राग्वत् षड भिद्र व्यैः । तथा प्राग्वत् । a: षड़.भिदर व्यैः | 
afaateg तं; इति पदच्छेदः । नारिकेलच्ोदकोराक्तैः नालिकैरफलच्लोदोत्- 

हि 
vada! अपिशब्देनेष्टमाश्चुयादिव्येतद व्राप्याङ्खते। त: प्राग्वत् 
षड्भिः ॥ १९ ॥ 



६२8४ मनोरमाख्यटोकासदहित तन्तराजे | 

नारिकैलफलक्षोदच्तौ राक्तीरपि तं ईनेत् | 
तथा दादशमिद्र AAT: TEA वा॥२०॥ 
नित्यशो हवनादुग्धक्च दरस; समन्विते ; । 
गोभूदिरण्यवासोभिः sae जोवति चिती ॥ २१॥ 
रविवारे सिता्चेस्तु चतौ राजु इयात्तथा | 
अन्दादन्नसखद्धिः साट् FATA मधुशरुत ; ॥ २२ ॥ 
सोमवारे सितोधेतं नारिक्षलफलेरहतं ; । 
सम्यन्नशस्यां पृथिवीमवाप्रोति सुनिश्चितम् ॥ 22 ॥ 

अङ्गारवारे Haass लभेत् | 
a रिष्द्यमिलिते vaarat महो लभेत् ॥ २४ ॥ 

बुधवारे Parag होमेन तिलतण्डलैः | 
भिं सकलकल्याणनिलयां लभतेऽब्दतः ॥ २५ ॥ 

गुरुवार दुग्धसिक्तपनसास्थिपरागकेः | 
जुहयादब्दमावेण लभते गेहमुत्तमम् ॥ २६ ॥ 

सितवारे नारिेलन्नोदैः सितसमन्वितं; | 

ग॒डान्वितं व्वा जुहयाच्छिया सुचिरमेधते ॥ २७ ॥ 

तथेल्यादिना च्ितावित्यन्तेनाद्द्येन श्लोकेन शक्तपत्तप्रोकयुष्मषटकैन AW 

पत्तप्रोक्षसितादिद्रव्यषटकेन च सम्भूय इादशमिद्रवयैः समस्तरूपैश्च नित्यहोमात् 
गोभरमिदहिरणयवासःसिदधिकरत्वमुपदिशएति। तत्र तथा दादष्भिः शक्तक्षष्ण- 

पत्ततिथिप्रोक्तदादशभिः। वा विकल्पे । नित्यशः प्रतिदिनम् ॥ २१॥ 

रविवार इत्यादिभिर्मनोदरामितयन्तैः सप्तभिः ata: अ्रकावारादिषु सपसु 

सम्मत्करणोमद्रव्याण्ुपदिशति। ततर fant सितोपेतात्रैः। तुर्विशेषे । 
कोराकतैः गव्या्ुक्कतीरेषु चतुष्वन्यतमाक्तैः। तथा प्रोल्लविधानेन । ताक 



arn पटल ] अखिन्यादिनच्तेषु होमात् लच्छमपादिःप्राप्तिकधनम्। ६>५ 

शनिवारे तेलसिकतं सतिलः शुं स्तथेतरैः | 

इवनाज्ञभते लच्सौमनब्दादतिमनोदराम् ॥ र८ || 

तैः समस्तैः समसतारोजहयात् VAY क्रमात् | 
तदिनेरिन्दिराश्यः सखादिदयाहवनेभवात् ॥ २९ ॥ 

तदिनेषु च तदियाभक्तास्तरीन् बो सुभोजयेत् | 

घतक्ो रतिलक्तद्रगडापुपसमन्वितम् ॥ २० ॥ 

after eau नवखपि इनेत् क्रमात् | 

शालिभिसण्डलैम्ट गमपिमीरि तरैस्िलेः ॥ २१ ॥ 
तथाविधैः स्वैश्च कोद्रदैरिन्दिराप्ये। 

चौ द्रसर्पिसतिलेददन्धक्षेरोन्देचुरसाशुतैः ॥ २२ ॥ 

प्रोक्तगव्यादिष्वन्यतमष्ठताक्तैः । वा विकल्पे! fadttd: waded: तैः 
aa) तां इष्टां। तिलतण्डुलैः तिलमिश्रतण्डुलैः। दुग्धसिक्पनसाखि- 
परागवौः चोरमिखितपनसवौजपरागैः ॥ २८ ॥ 

तैरित्यादिना शोकेन समस्तदरव्यैः ख्तवारेषु हवनात् सम्बत्करत्वादिकसुप- 
दिशति। aa a: समस्तद्रव्यैरित्यथेः। समस्ताक्तैः समस्ता ञ्वनद्रव्याक्तैः। 

ang वारेष्विति ओेषः । afea: एतदिनादिमण्डलप्रोक्तदिनैः | विव्याहवन- 

वैभवात् ललिताविय्या वैभवात् होमवेभवा ॥ २९ ॥ 

तदहिनेष्वित्यादिना श्लोकेन तत्तत्सम्पत्करप्रयो गहोमदिवसेष कर्तव्य- 
मुपदिश्ति। aa तदिनेषु॒तत्तत्प्रयोगदिनेषु । तद्िव्याभक्तान् ललिता- 
विद्याभक्लान्। ala दौ ata वाहौ वा इत्यथे; । सुभोजयेत् ॥ २० ॥ 

अरखिन्यादोत्यादिनाः क्रमादिव्यन्तेनाध्यचचैश्ञोकदयेनाखिन्धादिषु नवसु 

नक्ततेषु क्रमात् सम्पत्करदहोमद्रव्यनवकं तदा्चावनद्व्यनवकसहितसुप- 

दिशति। तत्र॒ Faq जुह्यात् । क्रमात् एकंकक्रमात्। शालीत्यादिना 



६२६ मनोरमाख्यटोकासहिते तन्तराजे | 

महिष्यजाविकाच्चौरघरुतेसतैर्नवसु कमात् | 
मघादिषु तथा होम नवभिः स्यान्नवस्छमि ॥ ३३ ॥ 
चगकोशचगकात्ेशच FETA: कछशरेस्तथा | 
माषद्चेश्च इरिद्राननेग Sta: पायसैस्तथा ॥ २६ ॥ 
दुग्धान्े [शुदान्चे श्च विमध्वकतैः वौर्तिंलच्छी जयाप्तये | 
तथा मूलादिनवक्षे बलिभिज्ञु हयात्तथा ॥ ३५ ॥ 

पृथुकः शक्तुभिर्लाजेरिक्तुकाण्डे ; पयःघ्् तेः । 
शालीचणकमुट्गोलयं माषपिष्टतिलोद्धवेः ॥ ३६ ॥ 

Vaasa द्व्यषट्कसृक्तं। तत्र॒ गौरेतरेस्तिज्ैः सितवणतिलेः 
छष्णवर्णतिलैश्च । anfaiteraga द्रव्यतितय' तत्फलच्च। तत्र 

anfa?; सषपैः सितसषेपैः कछष्णसरषपैश । च्तौदर व्यादुयत्तराद्'न yaa 
द्रव्यषट्कं | तत्र केरोन्दशब्दन नालिकेरोदकसुयते। महिषोत्यादुरत्तरा्दना- 

प्नावनद्रभ्यतनयं aang ततर महिष्यजाविकाक्ोराञुतैः महिषोतच्तोराजात्नोरा- 

विकाच्तोराश्नतैः। तं द्रवैः Wa: । नवसु प्रोक्तेषु अश्विन्यादिषु । क्रमात् कंका 

Ba: एककाद्र्यक्रमात् ॥ ३२ ॥ 

मघे वादिनाक्ये इत्यन्तेनार्दादयेनार्ान्तेन च श्लोकेन मधघादिषु नवसु क्रमेण 

सम्पत्कर्णोमद्रव्याखयुपदिशति | Aa तथा जुहुयात् । नवभिः अनन्तरवच्यमार 

अणकादिभिः अपिः ससुच्चये । च णके रित्यादिनादयर्दन द्रव्यचतुष्टयं | are: 

इत्याययर्देन द्र्यचतुष्टयमुक्ं । gar [era] fiarava gua तदा तद्वयं 
ततुफलच्च ॥ २६ ॥ 

तघेत्यादिना घ्रुवमिवलन्तेनारखद्धिन Basia मरूलादिनवनचततेषु सम्पत्कर- 

होमद्रव्यनवकसुपदिश्ति। तथा रएकैकक्रमात्। तथा प्रोक्तविधानेन । पृथुक 
feria garaged तदाश्नवनद्रव्यच्च । aa aga: alread: । 
शालोत्यादिनोत्तराद्धन शिष्टदिवसपञ्चकहोमद्रग्यापूपपञ्चकस्य द्रव्यपञ्चकं । 
aa माषपिष्टतिलोद्धवैः एषां यपिष्टोह्वैश्च । एतानि शल्यादौनुगरत्तरतापूै- 



sam पटले ] भ्रकारान्तरहोमविधानकंयनम् | ६२७ 

अपुचैगमधुराभ्यते विजयं कौर्तिमिन्दिराम् | 
आरोग्यमायुः सौभाग्यं मान्यताच्च TACHA ॥ २७ ॥ 
सिहयोगे यदव्येजंहयात्तत्सशद्धिमान् | 
तथाखूताख्ययोगेषु जदयाद्रोगशान्तये ॥ २८ ॥ 

गड. चौतिलटूर्व्वाभिस्िमध्वक्ताभिरादरात् | 
TERT ज॒हयादसगेसत्परेः शुभः ॥ २९ ॥ 
उच्चं भवति सवषां खकुलानां सुनिधितम् | 
Te तास्ये हनेयोगे यहव्येस्तड्धि पव तम् ॥ ४० ॥ 

भवेदस्याचिरेग्व कालेन परमेप्वरि | 

अधान्यमद्धत होममाकण्य बदामि ते ॥ ४१॥ 

BRAT Pat वा जंहयाट्ग्रहढप्तये | 
uadsadfan: सितमिग्रसतु विद्यया ॥ ४२ ॥ 

रित्यस्य विशेषणनि । विजयादिफलसप्तकं मूलादिनक्तनवकप्रोक्तोमसाधार- 
णम् ॥ २७ ॥ 

सिद व्यादिभिस्ते इत्यन्तेश्चतुभिः aie: सिद्ादिश्मयोगेषु सम्पत्करहोम- 

विधानसुक्त' होम इतदहोमकथनप्रस्तावसहित' उपदिशति । aa सिदयोरीषु 

तिथिवारादिसंयोगोतपन्नेषु । यद्रबयैरवाष् मभिमतं द्र॑ब्यैः। तत्स्दिमान् 

हतद्रव्यसखदधिमान् | तथा समुच्चये । नक्षव्रवारादिसमायोमोतुपननेषु अग्ता- 
ख्ययोगषु । गुड चौ श्ररतालता । आदरात् भक्तितः ¦ उचयोगे रव्यादिष्वन्य- 

तमस्मिन् ग्रहे खातु्रचभागं गते लम्नादणमस्थिते । अरुरेरुत्पनैः अररः कौरवैः | 
Ga: प्रागवम्ुक्ुलायष्टदोषरहितं ; । उच्चैः अधिकः । पव्चैतास्ये इत्यस्य योगै 

दत्येतदिेष्यम् । खातु्रचमागखितार्कोदयराश्रौ वा यदा भेषतुलाकवौटकेवु 

क्रमात् FATT: खिताः तदा मकररा्युदये वेति यावत्। इनेत् 
जुडयात्। यदृ्यैरवाुममिभतै; । तद्रव्यं पवतः सम्पणे । परभेश्वरौति 
सस्त द्धिः igen 

ad वेत्यादिना aaa इत्यन्तन सोकदयेन ग्रहृद्धिकरदहोमकाल' होम 



द्र्य मनोरमाखमटोकासहिते तन्तराजे 

सर्वदा यो इतविधिमेनं qeate यथाविधि | 
तत्ततुप्रोक्त षु कालेषु Tift: स्यान्न तत्कुले ॥ ४३ ॥ 
मासेषु जन््रवितये होम कुव्याद् यथाविधि | 
ूर्वातातिलेनिंलयं यावच्जौव सुखौ भवेत् ॥ ४४ ॥ 
तदिनैषु जपेदि्यां ara’ दिननिल्यया | 

न तस्य कुचचित् कश्चित् कदाचित् क्तंशसम्भवः ॥ ४५ ॥ 
तर्पण' कारयेचन्द्रवासितेम॑धुरेजे लै; | 

सीरभ्यादयः TAIT gates तिने ॥ ४६ ॥ 
अवस्यजन्प्रचितयं सात् कदाचिन्न aries: | 

यदि स्यात्तस्य रोगादिपोडा भवति निश्चितम् ॥ ४७॥ 

द्रव्यञ्च उपदिश्ति। तत्र खक्त गे एकतिंशे oze भौभेत्यादिना श्लोकेन प्रोक्त- 

स्वस्राशिगत श्रकरदिष्वन्यतमस्मिन् ग्रे इति शेषः । Stat मेषतषमकरकन्या- 

कवांटमोनतुलाराशयो रव्यादिसपरग्रहाणां क्रमादु्चराश्यः | तेषु रव्यादिष्वन्य- 

तमे ग्रहे wanda यदा खितः तत्काल्े। वा विकल्ये । ग्रहटक्ये 

तद्ग्रहढक्षये | सितमिशरेः शकंकाभिजैः । तुर्विशेषे । विद्यया ललिताविद्यथा | 

तत्तत्प्रोकेषु स्स्ठप्ोक्तत्ते तोचराशिषु खिता यदा ग्रहास्तेषु। ततुङ्ले 
साधककुले ॥ ४२॥ 

मासेष्वित्यादिभिर्निञ्चितमिवयन्तैतुभिः श्लोकीः त्रिजन्मसु होमजपतर्पणपूजा 
विधान वेष्वन्यतमस्यावश्यकन्तव्यतां तदकरणे प्रत्यवायच्चोपदिथति। तव 

मासेषु दादशखिति शेषः । दूर्वाखतातिततैः तेष्वन्यतभेन gated: निलयं 

प्रतिजन्मतयं | तदिनेषु व्रिजन्मदिनेषु | विद्यां सहं सह खवारं दिननित्यया सरति 
शेषः। तस्य जपितुः। कुतरचिहेशे । कश्चिदिव्यस्य क्तो शसम्भव इत्ये तद्दिगेय' । 

चन्द्रवासितं: कपूरमिचरैः | वा समुच्चये | तददिने जन्मतितये । अवन्ध्यजन्मतितेयं 

हः मत्पैणपूजनेष्वन्यतमेनेति wo! यदि स्यादन््यजन्मवितयं । तस्य मान्ति 

कस्य। रोगादीत्यवादिशब्टो भूतादिविषयः ॥ ४७ ॥ 
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Vea वा खराशौ वा स्थिते we दिवाकरे | 
frat जपेत् ave वा शतं वा पूजयेच्छिवम् ॥ ८ | 

TIA रोगतो बाधा कदाचिन्न भवेट्धुवम् । 
AMSAT कालेषु तथा Goa न् सुखौ HAT ॥ ४९ ॥ 
ग्रहरोगादि दारि द्राक्रेशयुक्तस्य मन्विशः | 

मान्तिकत्वं VARA भोकहासास्यद्' भवेत् ॥ ५० ॥ 

पलाशपुष्ये श्च फलैः पठे; AIST मूलकः | 
इवनादंब्द्मावेण वाग्मो स्यात् कुरठवागपि ॥ ५१ ॥ 

अरकपु्पे स्विमध्वक्तै्हौ मादिष्टमवाप्र् यात् | 
मण्डलात्तस्य vas समिद्धिरपि मूलतः ॥ ५२ ॥ 
विल्प्रसूनैसतु फलं : Va: काश्डेस्तथा FAA | 
मृले श्च लच्छीसंसिञ मा तदन्वयगा भषेत् ॥ ५३ ॥ 

उच्स्येत्यादिभिभवेदिव्यन्तैस्िभिः ta: सर्व्यादिषु सच तस्वोचस्ेपूपास्ति- 

mA aad तदकरणे प्रत्यवायञ्चोपदिशति । aa वादयं समसुच्चये। विद्यां 
ललिताविद्यां । wee सहस्रवारं । area fant शतं शतवारं । शिवां 

प्राग्वन्निव्यां । यः मान्तिकस्तस्य मान्तिकस्य रोगतः रोगैः। तथा Raa 

TAMA Faq । शोकासास्पद' खपत्तपरपक्तयोः ॥ ५० ॥ 
पलाशुष्प त्यादिना शोकेन वाग्मिल्प्रदद्टोमविधानमुपदिशति ! तवर फलैः 

पतेः Aes मूलकः पलाशोत्पतैरित्य्थः । कुणठवागपि सूकोपोत्य्थः ॥ ५९१ ॥ 
wae ea इष्टाभिद्ोमविधानमुपदिश्ति। aa wage: 

अवाठक्तयु्यं : । इटमभिमतं। मण्डलात् प्राग्ट टेको नपञ्चाथदिनेः । तस्य 
TRACT मूलतः मूलैः खण्डरूपैः ॥ ५२ ॥ 

विल्व त्यादिना aaa लच्छ्मप्राधिकरहोमविधानसुपदिशति । aa फले- 

रित्यादिना ठतोयावहवचनान्तानां watt पदानां विच्छप्रसूनेरिति विशेष्यं | 

विल्वप्रसूनशब्दे न fala षष्परन्तेन सम्बन्धः । तथा तिमध्वक्तेः । इनेत 

जुडथात्। मा लच्छी; तदन्वधगा साधकस्य वंशगामिनो ॥ ५२ ॥ 
aa 



६३० मनोरमाख्यटोकासदहिते aware । 

ॐ 0 AAC २.0 

We मधराभ्यतां ह मात्तावदहिनेनरः | 

इन्दिरां लभते रम्यां सर्वलोकचमतक्तताम् ॥ ५४ ॥ 
EN ry ॐ 0 Pal 

चम्यकंग्यधुस मिश्र लु इयात्तटि नावधि | 
Mel: Bers: पुचानवाप्रोति गुणाधिकान् ॥ ५५ ॥ 

तेरेवाज्यघ् तं ह मान्म््गले तृूचसंस्थिते । 
लभते HAMAS भुवं भोक्ता च जायते ॥ ५६ ॥ 
तेः चोराहतेश्न््र खोचगे तदिनेभ aq | 

शतुः साधकस्तदत्तिमध्वकतं लं मेचयम् ॥ ५७ ॥ 
EN e पने रा पाटलं: ची दरस faa हौ मात् कन्यामवाप्र् यात् | 
Te nN EN 

तगरोल्य रपि तथा लाजेश्च कुटजेरपि ॥ ५८ ॥ 

पद्चाकेरित्यादिना शोकेन लक्छोप्राधिकरहोमविधानसुपदिश्ति। aa 

aga: पद्यफलान्तःसखमणिभिः। मधुराभ्यक्ैः विमधुराक्तेः। तावहिनेः 

मर्डलदिनेः ॥ ५४ ॥ 
चम्मकैरित्यादिना श्लोकेन लक्छमोपुत्रसिदिकरोमविधानसुपदिशति । तत 

तदिनावधि मण्डलदिनावधि ॥ ५५ x 

तेरेषेल्यादिना श्लोकेन शस्यशालिन्धा भूमेः प्राभिकरदोमसुपदिशति । 
aa तैः चम्पकैः | एवावधारणे | AFA WMA) तुविश । vadfast मकर 

राशिखिते। चः समाहारे ve 

तेरेवेत्यादिना Vea गो्तप्राभिकरलच्छौपुत्मूमीनां प्राभिकरहोमहय- 

विधानसुपदिश्ति। aad: aaa: | Stat ठषभराशिगते। तदिनैः aw 
लात् । शतगुः गवां Ways: | तइन्मण्डलात | तिमध्वक्तैः a: चम्मकोरिति Ta: 1 

लभेत् दिव्यत्वात् लमेतेत्य्थः 1 त्रयं गोभूमिपुत्वर्गाणाम् ॥ ५७ ॥ 
पाटलैरिव्यादिना waa कन्धासिदिकरहोमद्रव्याख्युपदिशति । aa तग 

Ta: प्रागुक्तजलजपुष्यं नन्दयावर््तपुष्पं वा | कुटजै्िंरिमल्लिकपुष्पं;। we: 

समुच्चये ॥ ५८ ॥ 



इर पटले ] विचित्रवस््रादिप्रािप्रकारकथनम् | ६२१ 

a: diay हवनाचतुर्भिलंभते धनम् | 
अम्बराणि विचिवाणि महार्हाणि च aft: yet 
WAIT स्तु मध्व हीमाज्ञच्मौ मवाप यात् | 
HITT कदम्ब श्च कुण्डे न्दै fe चकिलेरपि ॥ ६० 1 
मल्ञिकामालतोजातिपुन्नागेश्च नमेरुभिः | 
APA प्रथमारम्भं पञ्चम्यन्तं मधु ते: ॥ ६१ ॥ 
एकेकशः THAT महालच्छ्रीमवाप्र् यात् । 
तथाज्याकतं सतु AAMT भूष; धियम् ॥ ६२ ॥ 
प्रसूने ; क्िकारोल्ं ; aera हं बनादिनैः | 
उदितैरचलां watt अवाप्नोति सुनिश्चितम् ॥ ६३ ॥ 
HAT रक्रकुमुटेरुतपलेः कमलब्यं : । 
प्रागवन्नन्दादिपूर्णान्तमेक कैर्वापि पञ्चभिः ॥ €४ ॥ 

ते रित्यादिना Wha धनवस्प्रा्िकरहोमसुपदिश्ति। aa a: पाटल- 

वगरजलजकुरज;। चः समाहारे! तहने: मण्डलात् । ५९ ॥ 

शतपवैरित्यादिना श्लोकेन लच्छोप्रा्तिकरहोमाथे पुष्यपच्चकमुपदिशति । 
तत्र केशरेवैङलैर्विचकिलेः विचकिलो मल्िकाविशेषः । अप्या gaa तदहिनैरिये- 

asta ॥ ६० ॥ 

मल्लिकेत्यादिभिः सुनिश्चितमिवन्तेस्िभिः ata: प्रघ मादिपच्चम्यन्ततियिषु 

सम्त्करहोममेदानुपदि शति तत्र ufasenraia पुष्यपञ्चकं । aa नभेरुभिः 

सुरप्णोपुष्म : । सम सैस्ताखक जस्य तियौ ततुपष्यपञ्चकसमुदायैः। च शब्दो 
विकल्पार्थः । तिरेव प्रोकपञ्चविधपुष्पं रेव । तथा एकैकशः! समस्तेति यावत्। 
भूषणैः सदेति शेषः । दिनैः उदितं: प्रोक्ाग्मण्डलात्। एष फलकालावधि 
प्रकरणसमानः ॥ ६२ ॥ 

agitate साधकोत्तम इत्यन्तेन waste सामान्येन नन्दादि- 
ूर्णान्ततियिपद्चकषे प्राग्वदेकेकशः समस्तै सम्पत्करपुष्यहोमदिधानमुपदि- 



६२२ मनोरमास्यटोकासदहिते तन्तराजे । 

इवनाज्ञभत Teall सभूभूषणवाहनाम् | 

विमध्वकतैस्तयेकेकोः सव्वं व्वा साधकोत्तमः ॥ ६५ ॥ 
केतकौकुसुमं: Mera हो मातत afer: | 
वासांसि लभते चिवाणयनर्घाणि aaa ॥ ६६ ॥ 

fad: प्रसूनः atua हौ मादाएोति ates: | 
सितानि बासांसि तथा मुक्तादामानि रूप्यकम् ॥ eo I 

[3 ॐ (> इनेत् कुरुवक : चौ दर्तेर्व्वाञ्छितसिदधये । 
A > ९ 

तथा दमनकः Vas वनाच्छियमस् ते ॥ ६८ ॥ 

यद्र्णानि प्रसूनानि जुहयादिदयया प्रिये | 

तदर्णान्येव वासांसि लभते साधको aq ॥ ६2 ॥ 
ag CAN A at A 

मरौचंः सषपेस्तेलघ॒तेहोमात्रिशासु त: | 
लज्नामानक्रुलल्यागलोलाममिष्टां समानयेत् ॥ Oe ॥ 

शति। aa कमलदयेः Tanne: सितकमलश्च । प्राग वत् alera: | नन्दादि 
quired प्रतिपत्घयकादश्यादि पञ्चमोदशणमोपच्चदश्यन्तं । वा fiat) तथा 
Rea: पञ्चभिः ॥ ६५ ॥ 

कैतकोल्यादिना श्ोकेनानधेविचित्वासःसिदिकरहो मविधानमुपदिशति। 
तव तुर्विशेषे । तदनः प्रागवन्मर्डलात् । लभते साधक इति शेषः । Tt 
घणि वरार्घाणि ॥ ६६ ॥ 

सिते रित्यादिना waa सितवाषोमुक्तादामरूप्यसिदिकरहोमविधानसुप- 

दिशति | aa तथा लभते इति यावत् ॥ ६७ ॥ 
इनेदित्यादिना शोकेन वाज्छितिकरं लच्छ्योसिदिकरं च होमविधानमुपदिशति। 

तत्र इनेत् APA | तथा चतौद्र्ुतेरिति यावत्। पतैः तमालस्य ॥ ee ॥ 
यदर्णनोत्यादिना ्रोकेनाभोष्टवणेवासःसिदिकरहो मविधानमुपदिएति | 

aa विद्या ललितया । प्रिये इति सम्बदिः । तदर्णणनि इतप्रसूनवर्णानि ॥ ६९ ॥ 

मरोचैरित्यादिभिः सितान्वित रिवयन्तैश्वतुभिः ae: वनिताकर्षणवभेो- 



arm az | वनितादिवशोकरणप्रकारकथनम् | ६२३ 

पाटलीकुन्दमन्दारशेफालिक्रुसुमोदवैः | 
चम्पकाशोकयुन्नागनमेसकुसुमेः YA: ॥ ७१ ॥ 
वनाद शयेत् सन॑वनिताः च्तौद्रसंघतं : | 
=> EN ~ ie ataTsATAS मादशयेत् पुरुषानपि ॥ ७२ ॥ 
ॐ >, ॐ 0 

तं राज्यलच्मां लभते छ्रताक्तीहंवनात्रिि । 

समस्तजौवभुवनं ange: faarfad: ॥ ७३ ॥ 
Aaa ते निलयं हवनादन्नवान् भवेत् | 
तयेव जुयाच्नित्यमायुषे तिलतणडलेः ॥ ७४ ॥ 

<. EN मि EN 
मध्यरावे तु waa: सुश्चिष्टपरिचूणित : । 
fanaa Sa: सर्वान् वशयेदङ्गनाजनान् ॥ ७५ ॥ 
तथा दध्यन्वितं लोगेर्डीमाहं ष्यं वशं नयेत् | 
तथा YUS चुतोयाक् EA: YAM पाः ॥ ७६ ॥ 
अन्यैस्तु faa हो मादिन रुक धनौ भवेत् | 
नित्यशो छतहोमेन Marg भोगौ च जायते ॥ ७७ 

करणपुरुषवभकरणराज्यलच््ो सिदिकरख मस्त प्राणिवशोकरणोम विधानमुपदि- 

शति । तत्र निशासु मध्यराठेषु । इष्टां दयितां वनितां | नभेरुकुसुमैरित्यत कुसुम- 

शब्दः पूवद समुडवेरित्यत्र sadn: | तं: पाटल्यादिभिर्टभिः पुष्पै; । अपि 
शब्दः TAB | a: अष्टभिः gat: निशि प्राग्वद्राते। तैः प्राग्वत् 

पुष्पै; । सितान्वितं ; शवकीरा युक्तैः ॥ ७२ ॥ 
अरतरैरित्यादिभिनुपा इत्यन्तैस्तिभिः स्लोकः वश्यसिदिकरहोमविधानमुप- 

दिशति। aa नित्यहवनात् प्रतिदिनहोभेन । तथैव vargas । तिलतण्डुलैः 
fase । तुर्विशेषे । तथा मध्यरात । तथा प्राग्वत् ॥ ७६ ॥ 

आज्येरित्यादिना श्लोकेन केवलाज्यहोमस्य फलमुपदिश्ति। ततन तुविंशेषे । 
दिनैरकरमरूडलात् | चः TAB ॥ ७७ ॥ 



६२४ मनारमाख्यटोकासहिते aaa | 

सातोनुलिप्रः खम्बो च सितगन्धख गस्बरः | 
संपूज्य Sat हृष्टात्मा HAA हव्यवाहने ॥ ७८ ॥ 
सवत्साथाः सिताय! गोः पयसि दिशुणे पचेत् | 

प्रस्यमावं तण्ुलन्तु शालिजं सितमेव च ॥ ७€ ॥ 
सितदुश्धच्तोपित' क्रत्वा वं सिक्थकं महत् | 
wear प्राणिना बिदयां जपित्वा शतवारक्षे ॥ ८० ॥ 

श्रियं मे देहि देवोति क्त्वा ASIST TAS । 
इत्वा समाप्य garg तथा मुक्ता तु तिनं ॥ ८१ ॥ 

निरन्तरं निलयशश्च जुहयाच तदन्वयम् | 

न कदाचिद्रमा Faas ता मन्तशक्तयः ॥ ८२ ॥ 

पायसं जु यात् पूर्णाखका वारेषु साधकः | 

निवेदयेच पुजायामनब्दादाढमतमो भवेत् ॥ ८३ ॥ 

aia इत्यादिभिः शक्तय इत्यन्ते; पञ्चभिः श्लोकः साधक तत्कालकरत्तव्यसहित' 

लच्चोप्रधिकरहोममुपदिश्ति। तत्र॒ चः समुच्चये! सितगन्धस््रगस्बर 
इत्यत faane: प्रत्येकमन्वेति। देवीं लक्तितां ; सितायाः सितवश्यायाः । 
faqt प्रस्यदयमरावर । तुवि शेषे । सितमिति तण्डु लविशेषणम् । वा विकल्पे । 
सितदुग्धष्टतोपेत' शकारादुग्ध्टतोपेत। सिक्थमित्यस्य काकाक्तिन्यायेनो- 
भयत्रान्वयः | कल्वे ति पूर त्र खो त्वं तु्र्तरतर च विद्यां ललिताविद्यौ । भियः 
मे देहि देवोति सप्ताक्चरोविद्यां इत्वा । तत.सिक्थकं तथा wat सवत्स- 

सितगोक्तोरपाचितमन्रं सितदुग्घष्ठतसमेत' yar । तदिन' इतदिन' । निरन्तर 

प्रतिदिवस' । निल्यशः यावल्नोव'। तदन्वय' साधकक्ुल' । रमा wat | 
अद्ध ताः अप्रमेयवेभवाः ॥ ८२ ॥ 

* इत. परमधिकं पदार्ै' पुलकान्तरे दष्यते-मौनी त॒ made पराभ्रोति पुष्कलाम् | 
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सवत्सारुणवर्णाया गोः क्तौ गान्नवनीतकम् | 

तदिनान्नन्तु aes विक्तिपेत्ततः ॥ ८४ ॥ 

तदुद्ध.ल्य हनेदग्नौ भीमवारे तदुच्चगे | 
काले तावहिनं लच्छी भूम्याढपां लभते प्र वम् ॥ ८५॥ 
तथा धवलरूपाया नवनोत' सिताम्बजञे | 

निधायादाय मीनौ तु इनेदग्नौ भगोर्हिने ॥ ce ॥ 
सप्तवारप्रयोगेन महतोमापु.याच्छियम् । 

्पमान्यां सर्वहद्यां नानाभोगान्वितां शुभाम् ॥ ८७ ॥ 

तथारुणासमुद्ध.त' नवनौत' wafes 
निधाय fara पद्यं कणिकायां ततस्तु तत् ॥ cc ॥ 

जुयादष्टभिवरिरादयः स्यात् साधकः शष 1 

कर्णिकारस्य पुष्पाणि तथा चभ्यकजानि वं ॥ ८६ ॥ 

पायततेरित्यादिना श्लोकेन wala पूरणणीखक वारेषु च होमसुपदिशति । 
aa निकैदयेत् पायसमिति शेषः । चः समुच्चये ॥ ८३२ ॥ 

सवत्सं त्यादिभिर्गामिनोलय त्तेरध्यद्: सपभिः aa: सम्पतुप्राभिकर' नव- 
नोतसहितकद्वारादिपुष्यदोमसुपदि गति । तत्र तदिनान्र भनुषित। तुविश षे, 

कद्वारप्रसूनं दधिं काखविकसितकद्वारप्रपृनोदरं । ततः दोषि काया | 
तन्नििष्नवनोतक्वारप्रसूनं उद्घ त्य मौनेनेति शेषः । इनेत् जडइयात्। अग्नौ 
weet इति शेषः! aged काले मङ्नलाधिष्ठितराथ शतुरथराश्यदयकानते i 

arafet मण्डलात् | तथा धवलरूपायाः मवत्साया धवलवरण्णया गोः नवनीत 

तदिनात्तमित्यथः | सिताम्ब् जे प्रागवत् सितपद्चे । श्टगो्दिने ततापि तदुच्चकाल्े । 
सक्तवारप्रयोगेन खगुवारसप्कप्रयोगेन | तथारुणससुङ्ध त सवत्सारुणगो ससु- 

इ त' नवनोत' afearafafa शेषः । ततः दौषि कायाः उदत्येव्य्थः। तुरविं 
HP, तत् पद्म' प्राग्वन्मौनेनेत्यथ :। अष्टभिरवारः रब रिति शेषः । fra 

इति सम्ब् हिः । तया गुरुवार नवनोताक्तानि नवनोतरुषितानि । उच्े रवि- 
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जुहयान्नवनोताक्तानुचे सुगते गुरौ । 
निरातङ्लो महार्घाञ्च राजचोरापहारकं; ॥ € ० ॥ 

प्रापीति महतो लच्छी मा तदन्वयगामिनो | 
Raq नवनौतेन सितोपेतेन होमतः ॥ € १ ॥ 

कोर्तिलच्योधनारोग्यविजयेरायुरापर यात् | 
वन्धक : किंशुक wa स्िमध्वक्त ह तक्रिया ce ti 

सौभाग्यलच्सौ विजय कान्तिप्रन्नावहा भवेत् । 
दष्यन्नहोमादन्नाढामः साधकः स्यात्तिमासतः ॥ ९३ ॥ 

आद्र षु तालपतस्य खण्डेषु निजवाञ्छि तम् | 
विलिख्य नवनोतेन समेत जुडयाच्चिशि ॥ < ४ ॥ 

मण्डलान््ासतो वारात् Tas खवाञ्कितम् | 

तधा waaay विलिख्य Stee नेत् ॥ ९५ ॥ 
कुदुःमेश्व.तपवेषु लिखित्वा वा इनेच्चिशि । 
चन्दने ; Waa पते विलिख्य ज्ुहयात्तथा hee ॥ 

मध्यखलग्नादशमराशिस्थिते इत्यथः । aan कक टराशिगतं । तदन्वय- 
गामिनो साधककूुलगामिनो ॥ ८१॥ 

केवलमित्यादि नाइहयेन faa’ सितापेतनवनोतहोमफलमुपदिशति। aa 

कवलं पुष्परहितं | सितोपैतेन शकंरोपेषेन । कौ ्तिलच्छोघनारोगम्य विजये; सहति 
शेषः ॥ ९२ i 

वन्ध करित्यादिना मासत इत्यन्ते नार्दादयेन Waa कि'गकचतपुष्यदध्यव्र- 

होमफलमपदिशति | aa चनः सहकारपुष्मं : । दध्यत्रहोमात् दधिमिथिता- 

ब्रहोमात् ॥ ९२ ॥ 

ne ष्वित्यादिभिरुदोरितैरित्यन्तेः सप्तभिः wa: निजवाच्कितसिदिकर 
तल्लिखितपत्रहो मविघान' तदिद्याहवनतेभवञ्चोपदिश्ति। तवत निरि अरालं | 



३.१ पटले ] अभोष्टवसुप्रापिप्रकारकथनम् | ERO 

पचतत्तोदं विलिष्येष्ट' नागवज्ञोदलंयुं तैः। 
इते रवापति निज' वाञ्छित प्रोक्तका लतः ॥ eo ॥ 
कस्तुरोलिखितन्िषट' पवे चम्यकभूरुहः । 
तं इ तं स्दबापति तदिन स्दिधानतः ॥ €८ ॥ 
एलालव्गकक्षोलजातीफलसमन्वितेः | 

सितं रालिष्य च Ae पते पद्मसमुद्धवे ॥ << ॥ 

जुहयात्तस्य संसिदए वभिः किमिहादितैः | 
नासाध्यमस्ि ayaa वियाहोमैरुदौरितेः ॥ १०० i 
शडविद्यामयौ व्यािरिति सम्यक् समौरिता | 
अस्या निफालनाचित्ते aaa खात्मसात् क्षतम् ॥ 

दति शोड़शनिल्य।तन्तेषु शौ कादिमते होमात् काम्य- 
फलोदयो नाम दाविंशपटलम् ॥२२॥ ° ॥ 

इति यावत्। मणर्डला्मासतो aN कायय॑गौरवलाघवानुगुष्तः। तथा 
नवनोतसमेतं | विलिख्य निजवाच्छितमिति शेषः। वा समुच्चये, fafa 

मध्यरात्रे | तुर्विशेषे । तैः नागवह्नोदलंः। प्रोक्तकालतः प्रागुकरपर्डतादिनः। 

चम्पकभरुरहः WATTS । ते: चम्य कपतं; । तदिनैः प्राग्वत् । तददिधानतः 
प्रोक्तद्ोमविधानतः । सिति: शकोराभिः । ae खवाच्धितं । जडधात् तत् पञ्चपत्ैरिति 

शेषः । तस्य सखराभिमतस्य ॥ १०० ॥ ॐ ॥ ° ॥ 

इति पोडशनियातन्नेषु खोकादिमताख्यघ्य ages aaa प्रपञ्चसार 
सिंहराजप्रकाशभिधानेन सुभगानन्द नायेन विरचितायां मनो- 

रमाख्यायां व्याख्यायां सोम्महोमविधानप्रकाशनपरं दातिंशत् 
पटलं परिपू पराग्ष्टम् ॥ २२ ॥ Saag ॥ 

ग्रयसंख्या-दाति'श पटले प्रोक्ता व्याख्याग्रन्याः यतात् परम् | 

एकाधिका aafag न स्य arate चात्र व ॥ 



वबयस्विंशपटलम् | 

अथ पोड़शनित्यानामाद्या या ललितोदिता | 
तस्या यन्ताणि कथ्यन्ते तदिदयाभेदसम्भवेः ॥ १ ॥ 

रूपैः ष्टिसमोपेतेनेवशल्या यथाविधि | 
समस्तवाज्कितावाप्िकारणानि क्रतात्मनाम् ॥ २॥ 

ललितानित्यपूजञायां यन्तं विश्वात्सविग्रहम् | 

षोड़शानाञ्च तस्याश्च पजाकमलचक्रकम् ॥ ३ ॥ 

असताख्यषटं aa सिद्वच्चमतः परम् | 

ava वचचलिङ्गं मेरु [सेतु [लिङ्ग यथाविधि ॥ ४॥ 

gata हातिंशे पटले षोडशनित्याविद्यासिद्धानां सौम्यहोमविघानसुप- 

दिश्यानन्तरं तेषां वाच्छितप्राधिकराणि ललिताविदयायाः खरूपभेदसमुल्यानि 

कानिचिदुधन्वाख्युपदिशत्यधषोड़शनित्यानामित्यादिना यन्वसिद्धयभिधागमे 
इत्यन्तश्नोकशतरूपेण त्रयच्िंशेन usta: aa अथ षोड़शेव्यादिभिः 

aaa: पञ्चभिः aia: पटलार्थकथनप्रस्तावपुरःसरं तदर्थानुदिश्ति । 

aa आद्या सकलकारणभूता प्रधानेत्यधेः। ललिता संज्ञेति शेषः । उदिता 

ठतोयपटले। तस्या ललितायाः । तदिद्यामेदसम्भवैः तत् मरौवियातात्तींय 
खण्डमेदसमुलैः | रूपेः षष्टिसमोपैतेनैवशत्या । एतदुक्तं भवति योविद्यायाः 

adres चतुरच्चरभेदाः चतुर्वि शतिः। ततुपञ्चाक्षरविव्याभेदा विंशत्य- 
पिकंशलं | तत्षडत्तरमेदा विंगव्यधिकसप्तशत' | अपुनरक्तात्तराणां at प्रत्येकं 

मोडशस्ररयोगतो मेदाः षखवतिः waa बष्ुत्तरनवश्तमेदाः तैरिति । 
एतेषां भेदनप्रकारं agfat पटले वच्यतोति। aarfafy अनुनाधिक 

प्रमाणादिति। क्रतातमनां गुरुचरणकमरलभज नभव्यचेतसां। aa’ ओचक्रं । 

विश्वाविग्रह पञ्चभूततरिधामकालाक कत्वात् । षोडशानां नित्यानां निीरणे 
षष्ठो । तस्या ललितायाः । चः समाहारे । पूजाकमलच क्रकं कमलसूप पूजा 



aan पटले J यन्ाणणंनामकथंनम् | ६२८ 

महालिङ्गं योनियन्वं तथा तदचवच्कम् | 

तदेव च महाकारं कोषठयन्वाणि च क्रमात् ॥ ५॥ 

नवहस्तं fase वा श्रो चक्रमभिपचने | 

कुर्यात् स्ण्डिलयपुजायां इस्तमावेऽतिसुन्दरम् ॥ € ॥ 

रत्ादिषु तु frat मानमिच्छावशाद्ववैत् | 

सदा सुविहितं पजा शुभान्य सधान्यथा ॥ ७ ॥ 
भ्रमेण ad fru सुसमे चतुरखक्षे | 

परखज्य farsa ad तिव्धङ्पातयेत् ॥ ८ ॥ 

चक्रम् । अगूताख्येव्यादिना श्रोकेन यन्तपच्चक'। aa अ्र्ताख्यघट' अरत- 

घटाख्यं | श्रतःपरं सिदवच्यन््रविधानोपदेणात् पर । यथाविधि प्रात् । 

महालिङ्गः महालिङ्गमभिधानः। योनिवन्त' aed यन्तम् । तइच्वच्वकं 

aman: | तदेव च महाकारं सावं महाव्ाभिधान' यन्त- 

मित्यथेः। कोष्ठयन्ाणि aera समविषमभद्राद्यावसकान्यनन्तानि 

wate क्रमात् उदिष्टक्रमात् ॥ ५ ॥ 

नवहस्तमित्यादिभिः सिदिदमित्यन्तेः षोडशभिः शोकैः ललिताया अभिषेक- 

नित्यपूजायोचक्रनिर्माणसमुदायमातादिकमुपदिश्ति t तत्र॒ नवहस्तेत्या- 

दिना wanes खण्डिलपूजायां च ओोचक्रस्य मानमुपदिशति । aa 

वा विकल्पससुच्चये। हस्तमात्रे स्थण्डिले इत्यथः । एतदनुक्घख्रोनाथादि 
सकलार्वाचक्रसाधारणए'। अतिसुन्दर' वच्यमाणमानायल ड.घित' gate 

त्यर्थः We ॥ 

wafer शोकेन रत्रायधिकरणेषु विनिर्माणे ओरोचक्रस्य खेच्छामानलं 

तस्य समोचीनविनिमाणे फलं तदकरणे प्रत्यवायञ्चोपदिशति। तत तुवि शेषे । 

सुविदिते समोचोनविनिर्मिते waa अन्यस्मिन् उक्तलक्णादिरदहिते तथा 

पूजा अनन्यथा AAT ॥ ७ ॥ 

श्रमेरेत्यादिभिरत्तममित्यन्तेः सप्तभिः शोकैः ओोचक्रस् कणिकान्तगंतत्रि- 



६४० मनोरमाख्यटोकासदिते तन्तराजे | 

सू्ाणि नव तेषु दे ठत्तस्पृष्टोभयान्तक | 

विधाय तहयोरन्तान््ध्यसूवान्ततः क्रमात् ॥ < ॥ 

छते सूबचतुष्के तु षट् कों स्याचिसप्रकम् | 

BISWA: समारम्भाच्नवमं प्रथमान्तरा ॥ १० ॥ 

कुयात् सूवचतुष्कन्तु चतुर्मग्ानुगुण्यतः | 

नवमप्रधमाग्रभ्यां तिव्यक् सप्तमकावधि ॥ ११॥ 

कुर्य्यात् सूबचतुष्के तु मर्म्माष्टकविभेदनात् | 

ततञ्चतुष्कषष्ठान्तद्यारम्भात्तथाष्टगम् ॥ १२ ॥ 

दितीयगच्च सूचाणां चतुष्वं पातयेत्तथा । 

AGMA GIA ततः पञ्चम कान्तयोः ॥ १३ ॥ 

चत्वारिं श्योन्यामक' खितिसंहारात्मक' प्रत्येक ' पद्चोकरणत्तदचिविधं मध्य 

चक्रदयसुपदिशति। aa चतुरस्रके एकोनतिंशपयलोक्तरूपे। aa दत्तमध्ये 

तिथग्दकतिणोत्तर' निपातयेदित्यस्य सूतराणोत्यनेनोत्तरतान्वयः। नव नव- 
सख्यानि | ag तिथक्खतेषु नवसु । इ पञश्चिमादिढतोयसपतभे aa | Tat 

न्तके वत्तस्ुष्टोभयाग्रे | तदयोः वत्तखयुष्ट सूत्रयोः । अन्तात् अग्रचतुष्कात् AT: 

wa शेषः। मध्यसूत्रान्ततः प्राकूप्रल्गायतन्रह्मसूल्स्य प्रागग्रान्तं पञ्चिमा- 

TAY | क्रमात् AMAA AAMT || PATI SAAT । तुरवधारणे । 

walt स्यात् fawan ब्रह्मसूत्रस्य प्राकूप्रत्यगग्रात् ठढतोयसपमतिथक् 
स्रहन्ददचिणोत्तराग्रान्तं षट्कोणं स्यात् सम्भूयेत्यथेः । तुरवधारणे | agate: 
gua: पूव्यैलिखित षट्कोणगतमम॑चतुष्टवमेदेन नवमप्रय माग्राभ्थां पञ्चिमादि- 
नवमतिथकसत्राग्रहयात् प्रथमतिग्यकसूत्राग्रदथाच्च आरम्धे त्य्थः। तु- 

सघ्तमकावधि तुव्यसप्तमसूत्वोमैध्यावपि । चतु्॑चत्राग्रहयारम्पात् षट्सूताग्रद- 
ang च। तथाष्टग' द्ितोयग्च। अषटमरेखामध्यान्तं दितीयरेखा 



aan पटले ] ओओचक्रादिनिश्भागप्रकारकथनम् | ६४१ 

ada सूवयुगं कुर्य्यान््स्धइयाखयम् | 
माजेयेन्प्ध्यगं AMA स्याचक्रसुत्तमम् ॥ १४ ॥ 
वहिरष्टच्छदामभोज' तथा तदिगुणच्छदम् | 

विधाय og feats चतुरस्रे तथाष्टमिः ॥ ११५ | 
सूवैविधाय तस्येव प्राकप्रल्ग्हारसंयुतम् | 
द्चिणोत्तरतो रेखावथात् स्यानदयात्तधा ॥ १६ ॥ 

arty faa सूतैश्च चतुरभिस्तान्यनुक्रमात् | 
feat qata चत्वारि प्रदानि परमेश्वरि ॥ 20 ॥ 

मध्यान्तच्च । तथा व्यत्यासक्रमात् 1 पञ्चमकान्तयोः पञ्चमतिय्यग्रेखागरयोः 

ARAN SHAN ठतीवसत्रमध्यग' ॥ १8 ॥ 

वदहिरित्यादिभिः परमेश्वरोत्यन्तैः तिभिः शोकैः तदाद्यखशूष्टपातसकयपद्चदय- 
चतुर खनिर्माणदयमुपटिशति । aa वहिः प्रोक्तचक्रवाद्यगतहत्ताददहिः । श्रष्ट- 

Saat तत्कणिकोदरे waa विलेखनोयल्ात्तदहिरपि 
कैशरार्थभेकं ad निष्पाद्य तददहिरषटपत्राणोति यावत् । तथा afequesd षोडश- 
पतरं पद्यं । अरष्टपत्रकमलादहिःखत्रत्तबाद्ये षोडशपत् कमलस्य केशरार्थ॑मेवं ad 

निष्यादयय trem wefada: कणिकोदरे प्रोक्तमध्यचक्रदयनिमपणा्ं - 
मेवं तदहिस्ततसंलग्नतया कणिंकाेनेक' तदद्िरष्टपतरपद्केशराथेमेक' तत् 
पद्मादहिस्ततूपथन्तसाम्बार्थमेक' तदहि; पोडशपतपद्क्ञेणराथंभेकं परिवेषारथ- 

मेकं च सम्भूय षड़मिर्वत्तैरिव्यथंः 1. अष्टभिः aa: अ्रटसतरैःपूर्वोक्तचतुरखरेखा- 

चतुष्टयेन wena सूद्रैरितु्रत्तरत्ान्वयः। तस्य चतुरखस्य | प्राकूप्रत्यग्दार- 

संयुत प्राकुप्रत्यक्पायोतुरखविस्तारमानसखानदयहारसंयुतमित्ययः ! दच्ति- 

Waa: aaa team चतुरश विस्तारमानेन wa ततप्राक्पञ्चिम- 

ति््ग्रूपरेवातयेशेत्यथेः | तथा विधाय । कोणेषु तिय्यक्सै्चतु्भिः । तान्यतु- 

क्रमात् fen कुरय्यात्वारि पदानि इत्यन्तेनेतदुक्घं भवति चतुरखकोणकोष्ठ- 

चतुश्ये प्रतिकोष्ठं सूत्रास्फालनेन fer ङर्य्यादिति। परमेश्वरोति 

सम्बुद्धिः ॥ १७ ॥ 



१४२ मनोरमाख्यटोका सिते AAAS । 

ललितार्चाचक्रमिदं लभ्यं सदृगुरुतः क्रमात् | 
सुन्दरं सुसमं सर्वलचणेश्च समन्वितम् ॥ १८ ॥ 

ललितित्यादिभिः सिदिदमित्यन्तै्चतुभिः aa ललिताचक्रस्य aeqe- 
प्रसादात् waa तन्लत्तणादिकञ्चोपदिश्ति । तत्र इदं प्रोक्तं aa सद्गुरुतः 

क्रमात् अविच्छिवपारम्पय्यक्रमसंसिदक्रमागमसमयाचारनिरतात् कतपूर्णभि- 
षिकान्तछ्चविदो गुरोदहिंतोयपयटल्ते उक्तलक्तणेत्यादिभिर्धनारिभिरित्यन्तेदिंपञ्चाश- 
तमश्चोकादिषडभिः ata: sama लब्धविद्येन साधकेनेत्यर्थः। सु- 
समं अन्युनाधिकप्रमाणं। सव्मैलक्षलैः अनन्तरवच्यमारैः। अधोमुखः 
fata: | नवभिः सम्भूय | waa: ब्रह्मसू्रखिताग्र : । रतच्छौचक्रं अति- 

सुन्दर । अतएव aay टषड्खं वाद्यगतचतुदंशरागरेषु प्रोक्षप्रकारेण प्रथम- 

लिखितषरकोणग्रषर॒कं । तदस्ण््टाष्टक' वत्तार्णृष्टतदितराखाटटक'। तथा 

उक्तप्रकारेण । wae अनन्तरवच्छमाणलचणोपेतैः षड् खाससख्िख्यानमिति 

शेषः । दयसङ्गमात् रेखथोरिति शेषः। चतुरविशतियुत' सनिचतुर्विंशतियुत' | 
अयमत्र कुम्भस्थापनपक्तं विहस्तमानचक्रस्य विरचनाक्रमः। gaat शदे भूतल 

wa waa विधाय तत्सदृश्खानमारभ्य प्रतिपाश्वं षट्तिंशदङ्गलत्ङ्भल- 

दशाङ्लमानश्चभेण ad faa तदद्िस्तत्संलग्न'छत्त' तदहिस्त्यङ्लदश्- 

हुलमानक्रमेण सम्भूय प्रथमनिष्पादितेन ada we दत्तषटकमलान्तरात् 

वाह्यतो विधाय aa प्राकप्र्म्बद्सूतरं॑दकच्तिणोत्तरतिय्येङमध्यसूत्रञ्च al 

वाद्यहत्ताददहिः प्रतिदिशं दण्दशङ्गलमानावध्यास्फाल्य तत्सूत्राग्रचतुष्टयस्य 
तत्सब्यैवा्त्ते यतर॒यत्र॒सम्मातस्तत्तत्््छृष्टास्म,टिकया मान' aqua 
चतुष्टयस्य ्टास.टिकया च॒ चतुश्चत्वारि एदधिकशताङ्लमानेरषटमिः सूः 
परितोन्तर्वैदिविंभागीन समचतुरखहारदयं कोणकोष्टसहित' क्षत्रा चतुरस्तस्य 

पञ्चिमप्राचोनवोधोदये मध्यसूत्रादक्षिणोत्तरयोः पञ्चपञ्चाङ्गलमानेन sara 

fata कत्वा तथोमेध्यस्पाङ्कलदशकमानेन समचतुरखदहारदयं विधाय 
तयोहरयोदङिणोत्तरतो दशदशाङ्भलमाने तिष्ये क्सूत्भेकमे क मास्फाल्य TITS 
दक्िरोत्तरवीष्योर्मध्यसव्रात् प्राक् पञ्चिमतो दश दशा्गुलमाने तिय्यक् सूतसेकेक' 
क्त्वा तच्चतुरखकोणकोष्ठ चतुष्टये fara कोणस् त्रमेकमेकं सम्भ. तच्चतुष्टयं 
वाह्याभ्यन्तरतो विधाय तदन्तदेणाङ्लमानहन्तवा्यवोष्यां दिभ्िदित्त, तदन्त- 
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अधोमुखः पञ्चभिश्च चतुर्भिश्च तथो गेः | 
नवभिस्त्वं AYA : स्यादेतद तिसुन्दरम् ॥ १९ ॥ 
चत्तस्ष्टषड्खच्च तदस्य. VER तथा | 

मगमभिश्चाष्टद शभिर्युत' चक्रं सुलक्षणम् ॥ २० ॥ 

रलेषुच BUT पोडशदलान्यन्यान्यतुल्यमानानि सोपदलानि षोड़श निष्पाद्य 

तदन्तदेशाङ्लम।नत्तवोध्यां दिग्विदिच्छषटदलानि प्राग्वदिधाय ततः wey 
मध्यख्यहत्तमध्ये दक्षिणोत्तररेखां asta दिसपलयद्लमानाव्क' तत्सञमै- 
मध्यमस्मिन् पटले चतुविंशश्ञोकादिवच्यमाणक्रमादष्टचल्वारिश्दंश' कत्वा- 
तदब्रह्मसूते प्रगादिषरषट्पच्चाशमाने तिव्यक्सूत्रतयं wat पुनरपि पश्चि 

मादिषर् षट् षड़'माने fasaaaara विधाय ततुप्रागादिदटतोवमूल्रस्य 

सप्षमस्त्रस्य च मध्ये वच्यमाणमर्मानुयुणतिय्य ayaa स्थानः कर्तव्य 
तया मनसा परिकल्पय तैः we नवसु तिथक्सूत्रेषु सव्धैप्चिमस्यं ad प्रथमं 

एरिकल्या तत्(सं)क्रमात्तेषु॒टतोयसप्तमरेखादयं दत्तसखशिं क्त्वा तत्तृतोय- 

सूतराग्रहयादिव्रद्मसूत्रप्रागग्रहत्तसम्पात' सूत्रहयं तत्स्रमसत्राग्रडयादिव्रह्म- 

खूत्रपञ्चि महत्तसम्पातान्तं सूत्रदयच्च waa सूतरचतुषटयमास्फाल्य षट्कोणं 

क्रत्वा पुनस्तन्रवमरेखामध्वादिप्राग् विलिखिनषट्कोणपञ्चिममर्मानुगुणएगतिवशेन 

यावद्दितीयरेखोभयपाश्वेगत' सूत्रदयं तत् प्रथमरेखामध्यादि षरकोणप्राचोन 

मर्महयानुगुणगतिवशेन यावदषटमरेखाग्रदयान्तं सूत्रहयं सम्भूय सूतचतुष्टयं 

RATATAT yar द्मसूतप्रागादिग्रसारितरेखादये लषटमसू्ो- 

WINN: सम्पातस्य नवमसूत्रमध्वात् प्रसारितरेखादये ससमसूत्रोभयपाश्वयोः 

सम्पातस्य॒चानुगुणान्नवमसृग्रोभयपा््वदि ब्रह्मान्तच्च Tia मन्धचतुषटयानुगुणं 

सूत्रहयमास्फालयेत्। तत्सूत्रदयस्य ब्रह्मसूत्रे यत सम्पातः ततपञ्चिमादिचतुथे- 

तिथक्सतरस्य स्थानं भवति ¦! पुनस्तत्सघमसूत्रमध्यादिपञ्चिमत SHANA 

दयानुगुख्येन यावत् प्रयमतियक सूत्रोभयपाश्ं सन्भ.य चतुममानुगुख्येन सृतदय 

माष्फाल्य पुनर्टमतिरयक्सूवमध्यमारभ्य प्रथमसू्रमध्यात् प्रसारितसूत्रमध्यदया- 

वधि प्रख्ततुरयति््य्र खाहयान्तं॒सू्रहय' विन्धसेत्। घनरष्टमरेखामध्यादि- 
पञचिमतः प्र तसूठदधस्य तु्ययरेखा मध्यादि wana सूत्रहयस्य च सम्पातदया- 
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षड़ खासनिविमर्म्माख्यं सन्धाष्यदयसङ्गमात् | 
aaqta शतियुत' चक्रं सर्वार्थसिद्धिदम् ॥ २१॥ 
अन्यथा fianatfega’ चक्रं समर्चयेत् | 
Ward महाव्याधि" द्ारिद्रयमयश्नो afar ॥ २२॥ 

तस्ाज्ञक्तणसंयुक्तमुकपं विधाय पै | 
चक्रा तत्रैव तां नित्यमचैयन् मत्समो भवैत् ॥ २३ | 
विधाय ana ध्यं चत्वरिंशत् सहाषटभिः। 

प्रगदितिष्वक्घूबाणि षटसु षटसु च पञ्चसु ॥ २४॥ 

नुगुण नवमसूव्रमध्यात् पञ्चिमत; sedated परञ्चिमतः प्रखतो- 
मग्रर्वामध्यावधि faan सेदं प्रसारयेत् । तत् asad तदश्रदथादि हितोयरेखा- 
मध्यान्तं ममहथानुगुखवेन सूत्रहयमास्पालयेत्। मध्यात् सप्तमसूतमध्यादि 

प्रतसव्रदयस्य चोभधाग्रपा्चयोय्त सम्मातस्तत्सम्पातद्यानुगुणयाटम 

सत्रमध्यात् पञ्चिभतः प्रतसतरहयावधि fara रेखां कुर्व्यात्। सा पञ्चमरेखा 

तदग्रहथम!रभ्य ठतोयरेख। मध्यावधि स॒तहयमास्फाच्य ब्रह्मस्वमाजंनात् हत्त- 

qeisa तदर्ण्टा्टखमष्टादशमर्मोपित' चतुविं शतिसन्धिपूत' staat 
भवतोति | wa मानवासना मत्प्रोक्तवासनाविमशिन्यां द्रष्टव्या ॥ २१॥ 

अन्यधेव्यादिना Maa प्रोक्तप्रकारमन्तरेण यथादृष्टं चक्रे निर्माय तत पूजयता- 
मन्थं विशेषानु पदिशति । aa sam प्रोक्तलक्त एव्यतिरेक्षेण | मर्मारोल्यतादि शब्दः 
सन्धिविषधः। शस्तराहधमिव्यादिफलपञ्चकम्च॑काय प्रयच्छ तोत्यथंः ॥ २२ | 

तस्मादित्यादिना श्लोकेन प्रोक्तप्रकारे चक्रो gaat फलसुपदिशति। aa 

MAR | एवावधारणे | तां ललितां नित्यं प्रतिदिन" अच्च॑यन् पूजयन् मत्समः 
शिवसमो भवेदिति n २२॥ 

विघायेत्यादिना सुन्दरमित्यन्तिन श्ोकदयेन ललितायाः सौचक्रनिमीणे 

सव्ये प्यत्रतान्तभेतचतुदंणारादि चक्रस्य म्ानसङ्केतसमुपदिशति । aa दत्तयो- 

ay सव्यैमध्यदत्तप्राक्पञ्चिमरेखयो मध्यत्रह्मसु वमिति यावत्। चत्वारिंशत् 

सदहाष्टभिः अष्ट चत्वारिंशदिव्यथः | श्रख पदस्य विधायेत्यनेनान्वशः । प्रागादि- 

तिथक् सूत्राणि atin शेषः। षटसु षट् च पञ्चसु आ शेष्व ष्विति शेषः | 
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पञ्चिमात् षट्वयेऽप्येवं तन्मध्ये मम्म्॑युक्तितः। 
विदध्यात्तीणि सूतारि बुर््यात्तेनातिसुन्दरम् ॥ २५ ॥ 

पञ्चिमात् पञचिमन्र्मसूताग्रस्य सन्पैमध्यङत्तस्य च ॒सम्पातमानमारभ्येत्यथेः | 

ष्ये षट्षड़'णमानसख्धानत्ये । अपिः समुच्चये ! एवं alfa सूत्राणि aera 
प्रागादिढतोयसूवस्य पञ्चिमादिढतोयसूव्रस्य च मध्य । ममंयुक्तितः म्ममेदयुक्ति- 

वशात् ANAM ब्रह्मसूत्रस्य च॒ सम्पातखाने । तेन विधानेन । णवं 
सव्यैमध्यस्थचक्रस्यैव मानोपदेणात्त्ष्यचक्रतुल्यमानं वाद्यमपि प्रतिपाष्वं' चतु- 
विंशत्यंशं कत्वा अष्टखंशेषु केशरदनपरिषेषचतुरखादोनां श्रवान्तरमान' 

कलशस्थापनानुगुण' यथाशोभनसिति सम्प्रदायः विद्याप्राष्चादिसकलाभिषेके- 

ष्वकङुन्भरस्थापनपक्ते विहस्तमान' चक्रं कन्तेव्यं । विदाप्राघ्यभिषेके कलशानां 

नवकस्य चतुष्टयस्य वा खापनपक्ते पूर्णभिषेके षखवतिकलगस्थापनपक्त नव- 

स्तप्रमाणं चक्र परिकल्पनोय' । एक कुश्स्थापनपत्ते सव्यहत्तमध्यान्मूतानि 

नवनाथदहतिव्यतिरिक्कानि टेवताश्यानानि कैथरदयं परिवेष' दलानि उपदन्ानि 

दारदयव्यतिरिकचतुरखश्च परोक्तरज सा wade । पूर्णाभिषेक ष्खवतिकलग्रस्यापन- 

पत्त सव्धमध्यखाभिसुखचतिक्तोणे प्रतिरेखं समान्तरालमेकभेकं fas विधाय 

fafa: qara aa परितस्िकच्च aaa araaqed कुयात् । विद्या- 

qeaMat कलशचतुष्टयखापनपक्ते ऽप्येवं कुयात् । पुनः पूर्णाभिषेके तु एकति्य- 

मेखान्योन्धाभिसुखं araed चतु हेतिचतुष्टयसापनष्यगप्रदेशेषु लिकोणानि 

विधाय श्रष्टदलेषु चतुरखादिप्रापि वदिस््राखं विधाय तान्यपि cag Ae 

शङ्यकलगसापनपन्त Wate महाचक्रं कत्वा प्राग्वत् सवंमध्यहेतिचतु- 

यस्थानहारप्ररेयेषु faatufa विधायाष्टदलेषु चतुरस म तदेवता्टकख्धानेषु 

च afer’ विकोणानि विधाय सम्भर य षस्यवतित्तिकोणेषु प्रतिरेखं समान्तरालं 

चिद्कतरय' क्रत्वा चिङ्काचिद्कं नवसृत्रास्फालनेन प्रतिक्ोणं वाद्याम्यन्तरान्त 

aren लिक्षोणानि कत्वा तान्यपि रच्येत् । तत्र सव्येमध्ययोन्धां लेखन 

प्रकारो eae व्याख्यातोऽस्माभिः । अतर नवङ्कश्चखापने नवयोनिषु चतु- 

wea मध्ययोनिखतिकोणचतुषटये waa सरव्धमध्यस्थापनोयङ्ग्भ्मव 

खारिमागतोयपूरणोयः । इतराः कलशा दिदिप्रख मानतोयपूरणोया इति 

सम्प्रदायः ॥ २५.॥ 
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ard ad पञ्चदश च्छदानि च ततो वहिः | 

FECTS वाद्ये दशच्छदसरोरुहम् ॥ २६ ॥ 
पुनदंशच्छदं पद्यं चतुर शदलं ततः | 
qewera दिगुणच्छ दमष्टाद शच्छदम् ॥ २७ ॥ 

विधाय तस्य मध्ये तां समावाह्य यजेत्तथा | 

पशवा्नाथान् पराव योश्च इतो रन्यास्तयाच येत् ॥ रट ॥ 

त्रखमित्यादिभिरप्रयादि्यन्तै्तुभिः श्चोकेलेलितायाः पद्चरूपसकलशक्तया- 
वरणपरिपू् पूजाचक्रं aa पूजाफलञ्चोपदिशति । तत्र are स्राभिसुखमित्यथः | 
त्ततखाददिस्तत्कोणतयस्ण्टाण्ष्टिकयेति यावत् । पञ्च णशदच्छदानि च ततो 

वहिः इत्यनेनेतद्ुकं भवति ठत्ताददहिः ance ad ararete: तत्कोणं कछला 
तत्र वाद्ये पञ्चदश च्छृदानि लिखेदि्य्थः | अष्टपताम्बुजमिल्युक्तया करायै उत्तमा- 
लिख्य तदहिः अष्टपत्राणि विलिखेदिवयर्धः । वाद्ये अरष्टपतरपद्चवाद्ये gaat 
aqenad पद्मं | afequasd षोड़श्दलपडं seeps प्रागवदिगेष्यं | ada 
चक्रेषु दलानामवान्तरमाणं कुण्डपटलोक्ता्टास्र मानवत् तत् कल्पयेत् । aa 
पुराभागे ब्रह्मसत्रं टलमध्य' यथा तथा कुर्यत् । विधायेत्यस्य arafaente- 
भिर्हितोयान्तपदैरन्वयः | तस्य पञ्चचक्रस्य । मध्यं सव्धैमध्यत्रिकोणमष्ये । तां 

ललितां । तथा नित्यत्वेन ऋतिकायुक्लक्रमेण पश्चात्तथा । अन्तच्िकोषस्य 
प्राग्रे खादत्तथोमध्ये पाश्च योः अन्तस्िकोणपाष्ठ रेखादयमध्यत इत्यर्थः । अन्धाः 
तिथिनित्या अणिमादयञ्च । तथा gaat एतदुक्तं भवति qaa भूतले da 

पदं विधाय तत् सन्दंशस्थानमारभ्य प्रतिदिशमष्टादणङ्गलमानेन waq at 
तिष्यादय तहत्तमध्णु afuget योनि" समरेखां fara तद हिद्धङ्लपच्चा- 
छ्लमानक्रमेण प निष्यादितठत्तेन सह सप्तदशछत्तानि निष्पाद्य ततैकैकान्त- 
रितासु पञ्चा्गलवो चिष्व्टखाभ्बन्तराद्ाद्यगत्या पञ्चदश दलाजे ऽग्राटिप्रादतिख्येन 
तिथिनिव्याः सवघाद्यस्धाषटदणदलेषु प्राकप्रत्यम्दलदयं sea परिकल्या 
एवं क्रमाईग्विदिधक्रमेण प्रागवच्चतुरादन्याणिमारींसदन्तःषोडणदलेषु wea 
त्रिल्याकला; तदन्तरष्टदलेषु प्रागवदनङ्गकुषुमारी स्तदन्तश्चतुदैणदलेषु प्राग्वत् सं- 



aan पटले ] अररतघटाख्ययन्तनिखाणप्रकारकथनम् । ६४७ 

एतस्मिन् पद्मचक्रस्य मध्ये तासां प्रपूजनात् | 

महतौ श्रियमाप्नोति ज्ञानान्प्राञ्च समा्रुयात् ॥ VE ॥ 
ya स्मिन् पृजयेदेवीमुक्तक्रमसमन्वितम् | 
श्रियं ज्ञानात्तघावाञ्च संयाति परमेश्वरि ॥ २० ॥ 

घटद्वयं समालिख्य बाद्याभ्यन्तरभेदतः | 

तन्प्रध्ये नवधा क्रत्वा कोणेषु प्रथमं लिखेत् ॥ २१ ॥ 

दितीयं fea संलिख्य मध्ये तात्तौयमालिखेत् | 
घटयोरन्तरा क्त्वा ति्यग्रेखाः समन्ततः ॥ २२ ॥ 

चरोभिण्वारीं स्तदन्तर्दण्दजेषु प्राग्वत् सन्धेसिषिप्रदादीं स्तदन्तदंणदलेषु प्राग्वत् 
सव्वज्नादींस्तदन्तर्टदलेषु प्राग्वत् वाग्देवता; सव्यैमध्यस्छठन्ततन्ध्यतयखपाषठ 
रेखान्तराकत प्राख्बदवेतोस्तदन्तरखतये प्राग्वत् पोटेश्वरीं सव्वैमध्येप्रागवहेवीं चैवं 
क्रमात् प्रोक्तक्रमेणाचयेदिति। एतस्मिन् रेदिकै प्रपूजनात्। wa पदस्य 

सियमाप्रोतोव्यनेनान्वयः। तासां सपरिवारिकाया देव्याः । महतीं राजादिभि 

रनवहायां | ज्ञानात् परमा्थीदितिशेषः । मां शिवम् Re ॥ 

qafafanten शोकेन पूर्व्वोक्ञश्रोचक्रे समच्चनफलसुपदिशति । aa 
qafay Waa) उकलक्रमसमन्वित' चतुदैशपटलत्रयप्ोक्ताचैनक्रमसम- 
faa’. fad रेहिके इत्यधेः । ज्ञानात् षट॒तिंशपटलवच्यमाणात्। तथा 

अष्टयगूपिण । आवां क्लि भिवं च । चः समुच्चये ¦ ख साधकः । परमेश्वरोति देवो 
सम्बुद्धिः ॥ २०॥ 

घटदहयमिल्यादिभिरपशल्युजिदित्यन्तेनवभिः awww wa’ तत् 

प्रयोगान् फलानि चोपदिशति । तत्र॒ घटय वाद्याभ्यन्तरदत्तदय' aay 

नवधा क्त्वा प्राकूप्रत्यग्दच्िणोत्तरहिदिरेखाम्यामिति शेषः। कोस्षु कोण 

कोणकोरेष्वित्यथैः । प्रथमः अविद्यायाः wae । द्ितोयखर्डं fea 

पराम्वत् कोषेषु ! मध्य प्राग्वत् कोषे तार्तीयं खण्डं । घरयोर्वाह्याभ्धन्तरह त्तयोः | 

fare सेत्यर्थः । समन्ततः परितस्तेषु कोष्ठेषु विद्यातार््तोयाच्तरससकः 



६४८ मनोरमाख्यटोका सहिते तन्तराजे | 

तेषु uefad वियातार्तौयाच्तरसप्तकम् | 

लिखे दिन्दुविसर्गाभ्यां मुखे पञ्चाखूताम्बजम् ॥ ३२ ॥ 
आदानालमयं दन्दपवक्षेशरकगिकम् | 
विधाय च घटाघस्तादिदध्यादिनियोगकम् ॥ २४ ॥ 

मध्ये साध्याच्रोपेतं क्त्वा तमश्तं घटम् | 

विश्रयादभिषिच्चेचच जन्र्ेष्वायुराप्रये ॥ ३५ ॥ 

कुुपरागसं क्रान्ति दोषेष्वखिल शान्तये | 
अभिषिञ्चेदशेषार्ति शन्तं सिद्धप च सम्पदा ॥ ३६ ॥ 

श्लोविव्यातार्तीयखण्डस्य व्यस्तरूपाक्तरसपतक' विन्दुविसर्गाभ्यां अनुखारेण fae 
जैनोयेन च सदेति शेषः! पञ्चाख्ताम्बुज' अष्टमे पटले ज्याकमित्यादिना 
सप्ततिंपश्नोकोत्तराैन प्रोक्तारृता्षरपच्च कसदहितमसम्कज' । अद्यनालमयं 
श्राद्याखताच्तरसदहितनाल' | इन्दपतकशरकणिंक' अत्र इन्दशब्दः पते समितः 
दतर योव्य्टिरूपतञ्च योज्यः । दितोयटतीयाक्तरसदहित' va’ aqutaarac- 
सहितकेशर' पञ्चमाखताक्तरखदितकिंकमित्यथं; । -चः समाहारे! Fares 
मिल्याक्षष्यते। चघटाधस्तात् घटस्याधःख्थाने। we सव्यैमध्यकोष्ठस्थतार्तीय- 

शण्डो दरे साध्यात्तरोपेत' साधकसाध्यकर्मोपित' क्त्वा तमखतघट" अख्तघट- 

dd agua’ छतवेत्यथैः । अयमत्र विरचनाक्रमः। सुसभे भूतले श्रभोष्ट- 
मानश्रभेण हन्तं क्त्वा तददिरेकाङ्लमाने च ad क्त्वा तदन्तमं ध्ये प्राकूप्रत्य- 

ग्दचचिणोदक्समान्तरालं दिद्सू तास्फ़ालनान्रव कोष्टानि निष्पाद्य ag कोण 

को्ठचतुष्टये योविद्याप्रथमखण्डं तदिक्कोचतुष्टये तदितीयखण्डं तत् सर्व- 

मध्यकोष्ठे anid खण्डं साधकसाध्यकर्मोपित' चालिख्येत्। तत् प्राग्गत 
HVAT चतुरक्लमानेन प्रागवदुत्तयोरन्तरालवोष्योः समान्तरालं सप्तधा 

wal तेषु सप्तसु कोष्ठेषु खोविद्यातार्तीयखण्डस्य व्यसररूपाच्रसप्तक' प्रागादि- 
प्रादकषिण्यक्रमात् विलिख्य तत् प्राग्गतकोषमध्यं चतुरङ्लमानेन प्राग्गत् 

gugd कत्वा तद्घटसुखेऽधोमुखं age घटस्याधः स्थाने qeqd ora 
चालिख्य तदब्बुजयोः क्रमाब्राले जं जः इत्यक्तरदयं तयोः पत्रे जं जः ऊ' टः 



३३१ पटले | श्रपर्त्वयादिविनाशक्रमकथनम् । ave 

अप्रख्लयुमहारोगक्षयापरस््रारशान्तये । 

विवषमभिषेकन्तु कुर्य्याच्जन््रवये तथा ॥ २७ ॥ 
सव्व क्रेशविनिर्मक्तः सुखौ वं शतं भुवि | 
आरोग्यो विजयौ विश्ववन्दो भवति मानवः ॥ ३८ ॥ 
सुवं राजते ताम्र waa सिक्घलिङ्गगम् | 
विधाय स्थापयेत् ate यजेत् सर्व्वापश्ल्य॒जित् ॥ २९ ॥ 
तार्तोयवियापुटित नामालिख्य तु साधकः | 

ऊद्धिकादौ वहेत् सर्वं सम्पदे रिष्टशान्तये ॥ ४० ॥ 

इत्यक्लरचतुष्टयं तयोः केशर स्थाने वं वः arated तथोः afwarat सं सः 

इत्यत्तरदयच्चालिखेत्। एतदखतघटामक' यन््र' भवतोति । arty तिष्विति 
शेषः। अखिलशान्तये इत्यताखिलशब्देन क्रूरदशागोचरेत्यादय उच्यन्ते! चः 

समादारे। महारोगशब्देन Tain उच्यन्ते । वतिवर्षमित्यत्यन्तसंयोगे 
दितीया। तुरविभेषे। तथा हितोयपटलोक्ताभिषेकम्रकारेण । विजयो वाददयूत 
युबादिष्विति शेषः । सुवर्णँ रजते ara तेषु ति्न्यतमे पट्ट इत्य्थः। faa 

लिद्गग' मधूच्छिट्मयलिङ्गान्तभूतं । ae कलशान्तग ते | एतदुक्तं मवति सुवर्ण - 
Tada व्यन्यतमाधिकरणे तद तघश्दयं aa’ विधाय गुलिकोक्तत्य प्राण 

प्रतिष्ठादिक' क्षत्रा तत् सिक्थमयलिङ्गान्तर्निधाय af कलशमध्य सं- 
स्थाप्य तत्कल' च्तीद्रेणापूर्यं तत्कलशमुख' शरावेण पिधाय aq कचित् 

संस्थाप्य तदुपरि खतपोट' विधाय aa प्रोक्तविधानेन खाभिमतफलपयन्तं 
देवीं सपरिवारामभ्य्यं पुनः प्रोक्फलसिदौ सत्यां sera चषमखेति तत् ater 
fea’ विसजंयेदिति ॥ २९ ॥ 

तार्तीयेत्यादिना स्चोकेनोश्िकादिषु सन्बेरक्ताविधानमुपदिश्ति। aa 

तार््तौयविय्यापुटित' fren इति fe! नाम साघधकसाध्यकद्धणां | 

तुर्विशेषे | जर्भिंकादावित्यतादिशब्दः केयूरादिविषयः । एतदुकलं भवति । कनक- 
मये ue ओवियातार्तीयखण्डममुलोमप्रतिलोममन्योन्धं tata रेफो 

मायांशेन aang यथा. पुटितो भवति तथा तथालिख्य तम्मायांे साधं 



६५० मनोरमाख्यटोकासदहिते तन्तराजे | 

क्रत्वाश्मनि तथा यन्तं तडागादिषु मध्यतः | 

स्धापयेत्तच ये स्नाता नराः स्युः सुखिनोऽनिशम् ॥ ४१ ॥ 
प्राकप्रलग्दक्तिणोदक् सूतर्टमिराहतेः | 
कोष्ठान्येकोनपञ्चाशत्तेषु कोणेषु मार्जयेत् ॥ ४२ ॥ 
चतुर्विं शतिकोष्ठानि शेषेषु विलिखेत् क्रमात् | 
feet कतस्विकोशानि प्रागारम्भात् Wawa: ॥ ४३ ॥ 

तार्तीयस्य च भेदोत्यचतुव्वि'शतिमालि त् । 
विलोमेनाथ मध्यश्ये तत् ससाध्यं समालिखेत् ॥ ४४ ॥ 

fagrafad ad अरशेषशुभदायकम् | 

विनाशनमनिष्टानां जयसौभाग्यदायकम् ॥ ४५ ॥ 

तद्रे फांशे साध्यः तयोरन्तराले प्राग्वत् कमं चालिख्योमिंकाभूषणणन्तमूतः लत्वा 

प्राणान् प्रतिष्ठाप्य समभ्य्यं तद्धारणात् प्रोक्तफलसिदहिभागिति ॥ ४० ॥ 

Rafe श्ञोकेनाखतघटाख्ययन्वस्य तडागादिषु स्थापनं aqnas- 

पदिश्ति। तत्र तथा प्रोक्तप्रकारेण । तङ़ागादिषित्यतादिश्ब्दो नदोकूपादि- 

विषयः | मध्यतः ao यताधिषहिततड़ागादिषु ॥ ४१॥ 

 प्राकूप्र्यगित्यादिमिश्चेतन इत्यन्तेनेवभिः aa: सिदवच्यन्तनि्मसं ततुप्रयो- 
गांस्तत्ततफलानि च ततुस्तवनसहितसुपदिश्ति। aa तेषु कोषेषु कोणेषु 

चतुष्विति शेषः । माजंयेदिल्यस्य चतुर्वि शतिकोषठानो्युत्तरत्ान्वयः। चतुर्वि- 
शतिकोषानि प्रतिक्गोण' कोष्टषटकं षट्कं eater: | Tig कोषेषु fake 
anal विलिखेदित्यस्य विकोणनोत्यनेनान्वयः । एकतः asa: इतिगेषः | 
सम्भूय चतुभिः। प्रागारग्भात् प्राक्तिकोणारग्धात् । waste: waa fa 

यावत्। तार्तीयस्य ओोविद्यातार्तीयखण्डस्य भेदोखचतुव्विंशतिं पञ्चत्िंश्पटल- 
वच्यमाणप्रकारेण | चतुर्तरास्िका मेदोखयचतुविंशतिसंख्याता विद्याः । विलो- 
मेन अ्रप्रादक्निण्यान्बध्यस्ये कोषे । तत् ओोविव्ातार््तीयखण्डं ससाध्यं साधकसाध्य 
कर्मोपितं । सिदवजूमिधं faxaadst 1 अयमत्र विरचनाक्रमः। प्राकूप्रत्यग्- 



९ Ge | सिष्टवच्रयन्तघारणफलकथनम् | ६५१ 

समरे विजयप्रात्तै विश्धयात्तदिवादजे | 
समस्ते धारयेत् ai विजयं सुखमाप्र यात् ॥ ४६ ॥ 
प्रतिमासच्च पूर्णयामभिषिच्चेच तव वै । 
स्यापयिल्वा घटं प्राबत् समस्ताभ्युदयाय वै ॥ ४७ ॥ 
पुवाप्रि कन्याकावापै वरानन कन्यका तधा । 
घराधनपशुप्राततै नरनारोपादिनाम् ॥ ४८ ॥ 
वश्यायाविघ्रसंसिद्व। वाक्सिद्धं 7 गेहसिदधये | 
धारयेत् सिद्ववजन्तु समस्तेषु प्रसिड्ये ॥ ४९ ॥ 
ललितावियया विदयामन्यां यन्तेण वामुना | 

यन्मन्यत् समं वत्ति योऽसौ BS AAA: ॥ ५० ॥ 
प्राकाप्रलयग्टक्तिणोदक्घ सूवाण्यष्टादश चिपेत् | 
awa कोष्ठानि तथा नवाशौतिशतदयम् ॥ ५१॥ 

दक्तिणोदकसमान्तरालाष्टस् त्रास्फालनेनेकोनपच्ाएत् area निष्पद्य ay 

प्रतिकोणं षट् षट् सन य चतुषं कोणेषु चतुविश्ति कोष्ठानि शिष्टमध्ये वचा- 

कारं यथा तथा माजयिला शिष्टे पञ्चविंश्तिकोष्ेषु प्रतिदिश्मेकककोष्ठेन 

सम्भ य चतुर्भिः चतष्षु fea चत्वारि विकोणानि विधाय तेषु प्रागग्रादिप्राद 

िखप्रवेशगव्या सो विदयातार्तीव खण्डप्रथमभूतांश्तुर्वि शतिमेदान् क्रमेणलिख्य 

शि्टसनमध्यकोे तार्तोयखण्डं लिखित्वा तन््ायांशे साधकं तद्रेफांरे साध्य 

तयोः सन्धौ aa चालिखेदेतत् सिदवज्ाभिधं यन्तरमिति । भ्रनिष्टाजां अमङ्ला- 

नां । तत् सिद्वजाभिधं यन्तः । विवादजे इत्यस्य क्लेश इत्ये तदि षयं | ततर यन्त्र 
प्रागचत् दितोयपटलोक्तक्रमेण अभिषिच्ेत्। नरनारी दरपादिनामित्यस्य वश्याय 

इत्यनेनान्वयः । पादिनामिति खातन्लोक्तिः । तुः समुच्चये । ween सिद- 
qaqa समं वैभवात् | असौ एवं वेत्ता Besant: | अन्यथान्नानाविष्टहृदयः | 

अरन्येषामधिकलत्वेन वेदनात् विं पुनरित्ययः ॥ ५० ॥ 
प्राक्प्त्यगित्यादिभिः fat इत्यन्तेः षड्भिः Wa: कोष्टवच्चयन्बनिर्मख- 



९५२ मनोरमाख्यटौकासदहिते तन्वराजे | 

तेषु कोणेषु कोष्ठानि माजयेत् पूर्ववत् प्रिये । 
षट्विंशच्छि्टवजे तु चतुभिंदिंक्तिकोणकम् ॥ ५२ ॥ 
विधाय प्राग्बहिन्धध्यात् प्रादचचिश्यप्रवेशतः | 

विलिङत्तदितोयाद्ग aera विलिखेत्ततः ॥ ५३ ॥ 
विकोशेषु च ala ससाध्यं मध्यतस्तथा | 

नवसु विलिखदिव्याकूटवयमथ विशः ॥ ५४ ॥ 

a 

विधानमेततूपरलो क्षयन््तपलकथनप्रस्तावसदहितमुपदिश्ति । aa a: yar 
तत्र यन्ते | तथा जायति । नवाशोतिशतद्रथं एकोननवत्यधिकं wares । तेषु कोषेषु 
fast सप्तमो । कोष्ठानोत्यस्य षड विं शदित्यनेनान्वयः। पूर्व वहच्याकारं 
यथा भवति aaa: । षटत्रिंशत् प्रतिकोण' aaa चतुश्तवारिंशदधिकशत- 
damaa:! शिष्टवच्रे शि्टपञ्चचत्वारिंशदधिकशतसंख्यकोष्ठामके वओ. । 

तर्विंशेषे। चतुभिः ae: प्रतिदिशमित्यधैः । दिक्तिको ए क प्रतिदिशमेक 
त्रिकोणं | विधाथेत्यख्य दिक्वरिकोणकमिति पूवे तान्वय: । प्रागृवहि्मधयात् प्राय 
दिशि वहिभूतपेकतिमधाखकोषठात् प्राकतिक्तोणः तत्तूतपंक्तिखकौष्टपञचके 
मधकोष्टात्तदारम्थे त्यथः | प्रादच्िर्यप्रवेशतः प्रादि प्रवेशगत्या | तहितोयां 
भेदात् ओविद्यातात्तीयखण्डस्य पञ्चतिंणपटलपोक्तपच्चा्तरोत्पत्रभेदात् fan 
त्युत्तरशतसंख्यातान् | तुवि षे । ततः अनन्तरं । चः समाहर । तात्तौयखण्ड- 
मिति शेषः। ससय साघक्ताधाकश्षयुकं। wars: तइजयन्स्य । तथा 

श्रनन्तरश्नोकवच्यमाणक्रमेण | नवसु शिष्टेषु कोष्ठेषु । विशः तिराव्त्तया । दत्तव्रये 

दक्तिणभागकोषत्ये। मधय मध्यकोष्ठत्रये। तथा ससुच्चये। वामव्ये fea 

qz साध ढतोयकं मध्यत पूव्वैवज्ञेख्यढतोयक्ट' ससाध्यादिक' लिखेदित्थः । 
तुर्विशेषे । अयं wa यन्तविरचनाक्रमः। प्राकप्रत्यम्दक्िणोदकसमान्तरा- 

लाष्टादशाष्टादशसूत्रास्फालनादेकोननवत्यत्तरशतद्वयकोष्टानि निष्यादय तेषु 

प्रतिकोणं षटत्रिंशत् षट तिंणतकोषठक्रमेण सम्भ.य चतुशचत्वारिंशंदधिकशतकोष्ठानि 
गिष्टमधैय वजाकारं यथा तथ। माज यित्वा पुनः शिष्टवल्वाकारे पञ्चचत्वारिंश- 
दधिकशतकोष्टासके प्रतिदिशं वदिरेकतिक्रमेण सम्भूय कोछचतुष्टयेन कोष्ट- 



area | कोष्ट वजृयन्तनिन्धाणाप्रकारकथनम् । ६५३ 

दक्षवये लायक्टं मध्ये तार्तौयकं तथा । 
वामचये दहितीयञ्च लिखेत् साध्ये ठतीयकम् ॥ ५५ ॥ 

एतत्त कोष्टवजुख्यं यन्वमिष्टाथदायकम् | 
फलानि Baraat पटकेऽस्मिन् श्रगु प्रिये ॥ ५६ ॥ 
तन्ेऽस्िन्नन्यतन्वेषु यस्य यन्वस्य यत् फलम् | 

प्रोक्तं तदेषामेके कं योजयेत् स्वमेव च ॥ ५७ ॥ 
तेनाव यन्तनिर्ाणमानमेवोच्यते मया | 

फलानि बाञ्छयावाप्रोत्ययलान्नामयोजनेः ॥ ५८ ॥ 
अतः फलानि तन्ताणामिह नोक्तानि क्त् शः । 

सर्वञ्च स॑दा सर्वसमोहितफलापिल्लत् ॥ ५९ ॥ 
पराकप्र्ग्दक्चिगोदक्रषड् विंशत्या समाहतः | 
सूतेः कोष्ठानि जायन्ते षट्शतं पञ्चविंशति ॥ ६० ॥ 

ARA 

चतुषटयेनैकौकं fantd क्त्वा तच्छ टको नतिंशदुत्तरशतकाष्ेषु प्रागगतपंक्रिख्- 

कोष्टपञ्चक्े AAs ओ्रोविवातार्तीवखर्डस्य दितोयभेदात् विंणव्युत्तर- 
शतरूपान् प्रादत्ति्यप्रवेणएग या विलि द्य शिष्टस्य क्राेषु नवसु दत्तिणपंक्तिख- 

कोष्टत्रथे खोवियाप्रथमखण्डं वामपक्रिखकाषतरये मघाखण्डं सप्ति को ठ- 

aa दिग्गततिकोणचतुटये तार््तीथ खण्ड उ लिख्य तार्तोयखण्ड wad साधक 

aaa विलिख्य एतत् को वजुयन्त्सुक्तविनियोगादभिमतसिदिदमिति । 
प्रिये इति देवोसम्बुदिः ॥ ५६ ॥ 

ad इत्यादिभिरसिक्दित्यन्तैस्विभिः श्चोकैरेतत्पटलोक्तानां ware सर्वषां 

फलान्यतिदेशतः सखरूपतथ्ोपदिशति । तच तन्तं स्मित्रन्यतन्तं षु अस्मिन् तन्त्र 

MAST च । तत् फल्तं । एषां ्रस्मिन् पटक प्रोक्ानां यन्त्राणां एकैकस्य यन्त्रस्य 

सथै फलं । तेन हेतुना अत्र अस्मिन् पटले! नामयोजनैः साघासाधककश्ध- 
योजनैः | अतः अस्मात् । TE UTA | स्वै Aaa ॥ ५८ ॥ 

प्राकुप्रल्यगिव्यादिभिरुदितैः इन्तन्तैस्वयोदणभिः श्रोकैवंजलिङ्गभिधानयन्ते- 
४१ 
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तेषु कोष षु परितो माजयेदष्टसप्रतिम् | 

fae aqfiares faeenfen yaad ॥ ६१ ॥ 
ay तार्तीयविदयान्तु ससाध्यां प्राग्वदालिखेत् | 

शिष्टेषु सप्रनवति दिशते मध्यतस्तथा ॥ ६२ ॥ 

सर्वमध्यस्यको्टस्य Wa योरभयोरपि | 
कोष्ठानि चीरि fara च समीक्लत्य तयोस्तघा ॥ ६२ ॥ 

उपर्यधश्च दे दे तु समीकुर्य्यात्ततस्तथा | 

तवोरधोभै च तथा हं TF कुर्य्या टयैकधा ॥ ६४ ॥ 

निमीणविधानमस्मिन् पटले प्रोक्तवन्ाणामनुभावश्चोपदिशति । aa षट् शतं 

प्चविं शति पञ्चविंशत्यधिक' षट.शतसिति यावत् तेषु कोषेषु अष्टसपति 

कोष्टानि प्रतिकोणमित्यधेः । शिष्टे वयोदशाधिकशतत्रयकोष्टरूपै वजे । चतुर्भिः 
कोष; । पूर्ववत् एकतिक्रमेशित्य्थः । तेषु चतुषु खेषु । तुः समुचये । साध्यां 
साधकसाध्यकर्मोपितां । प्रागवत्तथा मायावह्िमध्यांशेषु क्रमादिति यावत्। 

fatg कोषेषु । सर्वमधपरखकोषठस्य पथिमाद्येकादभाव्मकतिय्यं क पंक्तिख 
स्कविंशतिशोषठ षु मधाकोषस्य | निष्येग्दक्ति गोत्तरं | wala एकौक्षत्य | तयोः 
एकोक्ततकोष्ठयोः | तथा प्राग्वत्तयो; | तथा यथाधिष्टानपिर्डिके भवतः । BF 
aie तिय॑मिति रेषः। unga भवति परश्चिमादि हादशद णमप'क्चोस्त- 
तन्मध्यकोष्ठस्योभयपाशयोः एकैकं qa तदन्तरकोष्टयो (दंप्रतो्रत्तयोमजे 

दिति। ततः श्रनन्तरं। तथा प्रात् । तयोः एकौोक्षतकोषदयोः । wae 
दिव्यत्वादध tg मिति यावत्। चः समाहारे। तथा swansea) रत 

qa भवति नवमत्रयोदशपंत्चोस्तत्तन्मधपकोष्टस्योभयपाश्बं योः कोष्टयोशयं 
wi सुक्ञा॒तदन्तरकोष्टयोदेयं हयं माज येदिति। तदधञ्चोएटरि wang 
भेकोक्तयोः कोष्टयोरधश्चोपरि च । तथाषटमचतुदेशपच्चदशपकिषु तत्तन्मधा- 
्ञो्टयोरभयपाश्च योः कोष्ठानां वयं केवलतिय ग्रे खामार्जनेन । तुर्वि । उय- 

स्तिलको छदयमाज नं केवलमूद॑त एव ति्ख॑गिल्य्धः। एकौ काञ्च, दयं ed 



aaa पटले | वजलिङ्यन्ते निश्ाणप्रकारकथनम् | ६५५ 

तदधश्चोपरि तथा त्वेककञ्च दयं यम् | 
UMA YAR द द तु मा्जयेत्तया ॥ ६५ ॥ 
ततो माला तदुपरिपाश्व योश्च प्रमार्जयेत् । 
दशखण्डानि शिष्टैस्तु मध्ये लिङ्गो भवेत्तथा ॥ ee ॥ 
ud लिङ्गः समाष्यातश्चत्वारिंशङड्रेव वे | 

शिष्टानि कोष्ठवजुणि दिशतं दश परञ्च च ॥ eon 
लिङ्गस्य पाश्वं यो्म्टान्येकविंशतियुग्मकम् | 
तस्य fare मध्यश्यपङनक्यां तर्तौयमालिखेत् ॥ ६८ ॥ 

यथाक्रमतः | एतदुक्तं भवति अष्टमचतुर्दएपञ्चदश्पंक्िषु॒तत्तन्मधयकोषटस्यो- 

yaaa, कोष्ठानां तयं त्रयं gar तदनन्तरभेकमभेक कोष्ठं माजंयेदिति। 
पुनो" पूव्धमेवीकतकोष्टपंक्तिषुपरितनपंक्तयामेकमेषव्यथ; । दे इ कोष्ठ 
अन्तःप्रथममाजित कोष्ठस्य | तथा Aafia: । ततः अनन्तरं ! उपरिपाश्व॑योः 

लिङ्रूपकोष्ठनवकस्ये त्यथः । द श्खर्डानि रेखाभिः खण्डनात् खर्डशब्दन रेखा 

उच्यते तस्मादशभिः खण्डेः नवकाष्ठानि भवन्तोति। दशखर्डमाज नात् नव 

कोष्ठान्येकोक्लतानोव्यथैः। शष्धेनेवभिः कोषे; । तुरविंेषे 1 मै एकौक्षतखण्ड 

दृश्कस्य | तथा इत्यस्य माज येदित्यनेन gaa सम्ब; ¦ यथा मघा शिष्टि 

fag भवेत्! तथा नवकोष्टानि मालावदेकोङादिव्यधेः । एवसुक्तरूपेण 

aaifiafe: अधिष्ठानमधापिर्डिकालिङ्गगतेः कोष्ठं रिव्य्थः। शिष्टानि fart 

aaa च कोष्ठानि सुक्कत्य्थ;। दिशतं दश पञ्च च अत्र चकारस्य समा- 

ारार्ध॑त्वादेकसंख्याधिक' ( स ) द्योतयतोति सम्प्रद यः । तस्मात् षोड़णाधिक' 

शअतदयमिव्यर्थः। ware चेत्यर्थः। wea एकोक्लतानि कोष्ठानि 

एकविं शतियुर्मक' एकेन विं एतियुग्म' एकचल्वारिं शदित्यथः । मधाखपंहयं 

दशकोष्टासिकायां aria’ कूट । ऊर्दादि ऊरदाधःक्रमात् सितायां अख पक्तया- 

fama | सव्धैमध्यं अधिष्ठानपिर्डिकयोमष्यसखकोष्ठं । ससाधक' 

साधकसाध्यकर्मौपितः प्राज्बिखिततार्तोधकूटमित्यथै; । सवेत gaara | लिङ्ग 



६५६ मनोरमाख्यटोकासदिते तन्तराज | 

ऊर्ादि मायामध्यश्य' स्वमध्ये ससाध्यकम् | 

aaa तार्तीया विद्या लेखनं समुदोरितम् vee ॥ 

लिङ्गरूपेषु नवसु we षट् तु yaaa | 

विदयाशेषं समालिख्य प्रा्वदारम्भतस्तथा ॥ Oe ॥ 

विद्याहितीयमेदोल्य' तदि'शशतमालिखेत् | 

दिशस्तचर यजेहेवीमावाद्य afta: ॥ ७१॥ 

रूपेषु पिर्डिकोपरिष्टेषु नवसु कोष्ठेषु । इयं निर्दरणे anal) पाशखंषटके 
प्रतिपा्वं' तिविक्रमेण । तुः समुच्चये । पूव्यैवत् अनन्तरपूर्वोक्ञवच्वयन्तवत् | 
विद्याओेषं योविद्यायाः wage इितौयकूटञ्च तदक्तिणकोछत्रये वामकोष्ठत्रये 

च क्रमादिति यावत्। प्राग्वदारग्भतः कोष्ठवजुयन्रवत् | WAT ATTA 

पंक्यां मधघप्रकोष्ठमारभ्य तथा प्रादरिश्यप्रतेशएगल्येति यावत् । तदिति वासना- 

पटले वच्छमाण' सूचयति । दि शत" विं श्युत्तरं एतमित्यथेः । दिशः cara: 

aa वच्लिङ्गयन्तं | श्रयमत्र विरचनाक्रमः। प्राकप्रल्ग्दकिणोदक समा- 

न्तरालं षड विं शति षड़ विंशति सत्रास्फालनात् पञ्च विं शत्यधिकषट्शतकोष्ठानि 
निष्पाद्य तेषु प्रतिकोणमष्टसघत्यष्ट ससतिकोष्टं क्रमेण सन्धय ददादग्णाधिकशत- 
यकोषानि शिष्टं वजाकार' यथा तथा माज यित्वा ya: श्टवजाकारे वरयो- 

दशाधिकशतत्यकोष्ठावमके प्रतिदिशमेकतिकक्रमेण सन्धय कोष्टचतुष्टयेनैकीकं 

विकोणं क्त्वा. तेषु ॒तार््तीयविदयां प्राग्वत् साघकसाध्कर्मोपितां आलिख्य 

तच्छ्ष्टसप्तनवत्यधिकशतदयकोषटेषु पञ्चिमादेकादशात्मक स्वमस्य पंक्तयां 

ततृसव्मैमधाख्धकोष्टस्य दक्चिएवामपाश्व योः तिथगूपिणए कौष्ठत्रयं यन्तमूर्दीधो- 
गतपञ्चिमादिदादश्पंक्तिरूपे तत्तन्सधपकोष्ठस्योभयपाशख योः कोयं कोष्ठदयं 

gat fears पेण प्राग्वत् ea" इयं पञ्चिमाद्यष्टमचतुदेणपञ्चद णपंक्तिवरये तत्त 

TUATHA a, कोष्ठत्रय' त्रयं gal लेकभेक' कोष्ठ पुनञ्चेकीक्षत- 
कोष्ठासु पक्तिषृपरितनपञ्चदशपं्यामेवोभयपाण्बं योस्ति, te कोद्य Aer 

ततश्च मालाक्रमेण लिङ्गरूपकोष्ठनवकस्योभयपाश्वं योरुपरि च दणरेखामार्जनेन 
नवकतोषठान्यष्टादणंकतिस्थकोछ ष॒ मधखकोपञ्चकञ्च सम्भ.यैकचत्वारिं शत् 

कोष्ठानि मधा चत्वारिं गद्धिः ais: साधिष्ठान'लिङ्गः वहिर्ैच्वे शिष्टानि षोड़शा- 
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स्यापयेदिनियोगेषु प्रोक्तेषु परमेश्वरि | 

नासाध्यमस्ति yaa यन्तैरेतै्मयोदितैः ॥ ७२ ॥ 
एकादिद्यसं द्धा ova योः कोष्ठवर्धैनम् | 
एकोनविं शकोषठान्तं कछ्षत्वा लि ङ्गं तघोपरि ॥ ७३ ॥ 

क्त्वा प्राङमध्यतः प्राग्वच्त्वारिशद्रेव वै | 

तेषु सूलादिपरितो मध्यान्तं विन्यसेत् क्रमात् ॥ ७४ ॥ 

धिकशतद्यकोष्ठानि च यथा तथा माज यित्वा तल्लिङ्चत्वारिं शत् कोष्ठमघय- 
गतोर्बाधःक्रमरूपप क्िस्थकोष्ठदश्के यखोविद्यातार््तीयखण्डसुक्तप्रकारेणालिख्य 

तस्य aquaais लिखिततार्तीयविदाृज्ञेखोदरे साधक' साधक च 
पिण्डिकोपरि नवकोष्ठाव्मके दक्तिणपाश्वंस् कोष्ठतये ओोविद्यायाः प्रथमकूट' 
वामपाशवखको्त्ये दितीयक्रटञ्च सन्धय deny कोषेषु विलिख्य oft 
शिष्टः fagnanizagf' एत्या सहितेषु चत्वारिंशदधिकशतदयकोषट षु 
WHAT a मधघकोष्ठमारभ्य प्रादक्तिखप्रवेणगत्या तात्तीयविद्या 

दितोयमेदोखयवि"शत्यधिकश्तत्रयदिारमालिखेदिति। परमेशखरोति देवी- 
सम्बुद्धिः ॥ ७२ ॥ 

एकादौत्यादिभिस्तामिवयन्तेर्ट.भः aa भेरुलिङ्गनिगाणएविधानं तत् प्रयोगां - 
स्तत्फलानि चोपदिशति । तत्र एकादिदयसंठद्वया एककोष्टादि प्रतिप'क्तिक' 

कोष्टदहयकोष्ठदयवदैनेन उपय्युपरि इति शेषः । एकोनवि'णकोष्ठान्तं एकोन- 
वि'णसख्यकोपव्यन्तं एवं क्रमाभिदया दशणमपक्तवामेकोनवि'एतिको्ानि 

भवन्ति तदवधौव्य्ैः । प्रागृवत् वचलिङ्ोकतक्रमेण | मधत: सव्यैमघपक्तिमधा- 
गतसक्चकीष्ठानुसारेणेत्य्थः । चः समुच्चये | चत्वारि शद्धिः कोष्ठ faa: । एवाव- 

धारणे । ag काष्ठेषु । मूलादि स्वाधःखितप्रथमकोष्ठादि । परितः अधिष्ठानो- 
परितनप'क्रिपयन्तं प्रादचि्येन । waned मूलादिसप्तः पकिमधकोष्ान्तं 

विन्यसेदिव्यतोत्तरस्लोके विया इत्यनेन सम्बन्धः। तया व्रमात् Waser 

fauna’ विंश्त्यधिकशरत' । प्रिये इति देवोसम्बुद्धिः। लिङ्गस्य मधघकोष्ठान्तं 

लिङ्गमध्मकोष्टपय्येन्तं तदघोगतकाष्ठ षु॒सवंशुक्रमात् विन्यस्य तदन्ते afag- 



ईट मनोरमाखटोकासदहिते तन्तराजे 

विद्यादितोयभेदोल्या विया विंशशत प्रिये । 

लिङ्गस्य मध्यकोष्टान्तं शिष्टं कोणेषु संलिखेत् | ७५ ॥ 

विधाय चतुरखन्तु सूवदयनिपातनात् | 

स्ववाद्ये तदावं तस्योपरि समालिखित् ॥ ७६ ॥ 
प॑क्तिशः सप्तकोष्ठ षु पर््यायाद्।स्थाणंकान् | 
निल्यापर्य्यायजनिते asa योदंक्ञवामयोः ॥ ७७ ॥ 

मधसकोषान्तमिति यावत् शष्ट विद्याचतुष्टय' कोणेषु वच्छमाणचतुरख- 

कोरषु वायव्यादिनिक्छत्यन्तमिति शेषः । विधाय चतुरखं चतुरस्रं विधाये- 

त्यथः । तुविंशेषै । सूतरहयनिपातनात् प्रतिदिशमन्तवंहिविंभागेनेत्यथैः । सव्य 
वाद्ये उक्तरूपस्य वाद्ये | तदावद्ं प्रथमकोष्ाघोरेखासम्बदं | तस्य चतुर सरस्य उपरि 

उभयोर्मध्ये इति शेषः । समालिखेदिव्यस्यो त्तरत्र पप्यायादोनित्यनेन सम्बन्धः | 
सप्तकोष्ठंषु चतुरखप्राचोनवोथिखससकोषठ षु । पथायादौनित्यतादिशन्दो युग- 

घटिकाणैदिननित्यादिविषरयः | अण कान् auifaae: । नित्यपथायजनित विदे | 

मघे सप्तको षु WUT | तुः समुचये । प्रोक्तक्रमेण लिङ्गगग्रमघयात् लिद्ग।ग्रपंक्ति- 

मधमकोष्ठमारभ्ये ae: । अभितः प्रादक्श्येन। पिण्डिकायां च तदधःखित- 

कोष्ठानां uma विनियुक्तत्ात्। संलिखेदित्यस्योत्तरश्नोके विद्या इत्यनेन 

सम्बन्ध; | तथा nana । aaa भेरुलिङ्ग मेरुलिङ्गं ada) तुर्विशेषे । 
अयमत्रविरचनाक्रमः wate चतुरस्रं ate’ विधाय तदुपयुभयपाखंयोः 

प्रतिपाश्वंमेकौकक्रमात् aaa प्रतिप'क्रक' कोष्ठहयाभिवदया सब्धैमूनलादिदशम- 
पं्तयाभेकोनविं शति कोष्टानि यथा तथा ज्ञता तत् दश्मपंक्यासुभयत्र षट. षट. 

कोष्ठानि YR तन््धखकोष्ठसप्तकानुसारेण तदुपरि प्राग.वच्चत्वारि शिः 

कोष्ठ: साधिष्ठानपिश्डिक' fag तददहिस्तदग्रगतदरिणोत्तररेखया प्रथम- 
कोष्टाधःखदक्िणोत्तररेखया च सम्बध दाविंणतिकोष्ठप्रमाणोपेत' दक्तिणोत्तर- 

मेवीवां Wi पुनरुभयपाश्बंयोदंशमप Ha दि रधपरडंकोष्टप्रमाणप्रदेणददहिर्दीविं- 
शतिकोष्ठप्रमाणणोपित' प्राकप्र्यगेकौकं सूतं तददिः परितस्तत्तत्सूत्राग्रा- 

वधिकञ्च सन्ध.ाष्टमिः aa: परितः समचतुरखदय' प्रतिकोणमेकौककोष्टो- 
पेत यथा तथा विधाय aa प्रागवह्ितोयमेदोलयं विंशत्यधिकशतविद्यासखर्पं 
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मध्ये युगोदयाणं तु लिखेत् प्रोकतक्रमेण वै | 
लिङ्गाग्रमध्यादभितः पिख्डिकायाच्च संलिखेत् ॥ ७८ ॥ 

विदाः प्रथममेदोत्याश्चतुचिशतिकास्तथा | 
aed मेरुलिङ्गन्तु यन्तं तत्रैव तां लिखेत् ॥ oe | 
ममस्तबाञ्छितप्राप्तेप जयारोग्यायुराप्तये | 
पटादौ तत् समालिख्य पृजयेच्निलयशश्च ताम् ॥ ८० ॥ 

प्राकप्रलग्दक्चिणोदक्षसेकविं शतिसूवतः | 
चतुःशतानि कोष्ठानि भवन्ति मुसमानि वै ॥ ८१ ॥ 

मूलकोष्ठमारभ्याधिष्ठानोपरितनप क्यवधि पञ्चदशेत्तरणतमंख्यकोष्टेषु॒प्राद- 
fanaa तन््रघयकोष्ठान्तं प्रल्यावरण' षर ति'शदष्टावि'एतिवि'शति- 

चतुशदशषड कक्रमाटावरणएसपके च तदनन्तरमेक' लिङ्गाधिष्टानपिख्डिका- 

न्तगालमधकोष्ठ च नतः परिशिष्टविद्याचतुष्टयः वदिश्चतुरखकोणचतुष्टये 

वायव्यादिनेकत्यन्तमेकेकक्रमा चेवं wars fa शत्यधिक त विदा विन्यस्यानन्तरं 
तल्लिङ्गपिर्डिकाको्ठच तुवि naa लिङ्गाग्रप क्रिमधकोषटमारभ्य पिर्डिकाधःख 

प॑ क्तिपर्यन्तं प्रादक्तिण्य प्रवेशगत्या त्सुक्लक्रमं तात्तौय विद्याचतुरच्तरमेदां तुर्वि - 
शतिमालिख्यानन्तर' वहिश्चतुरखस्य प्राचो नवोथीं समान्तरालां सप्तधा विभज्य 

ag सपसु कोष्ठ षु पक्तिशो वामपा walsad क्रमात् पयाथनित्यावियाच्चर- 
ax दक्तिणपाश्ं सख कोष्ठत्रये दिननिव्याविवात्षरत्रय' मधमकोष्ठो युगार्णसदहितं 

घटिकारं विन्यसेदिति! aa यन्ते 1 एवावधारणे । तां ललितां सपरिवारा । 
परटादावित्यव्ादिशब्दः कनकरजततास््राश्मादिविषयः। तद्यन्' | नित्यशः अनु- 

fea’) तां ललितां प्राग्वत् ॥ ८० ॥ 

प्राकूप्रत्गित्यादिमिः इष्टदा इत्यन्तैः षड भिः शोकं मेदह।लिङ्कयन्तनिग्षाण 

विधानादिकमुपदिणएति ! aa सुमानि अयासविस्तारवेषम्याभावात्। तस्य 

कोष्ठसमुदायरूपस्य | THUAN wa: प कयामेकस्मिन् पाश्वं 1 ततः तस्याः 

प करित्यर्थः। चः समुच्चये । उपरि उपयु्रपरोति यावत् । षट्सस्येरमेका- 
दश्वधि षट्सपा्टनवदगैकादशसंख्यावधोति यावत् । AIT aA कोष्ठानोत्य्थः । 
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तसखेकपाष््वाधोभागे पञ्च कोष्ठानि मार्जयेत् | 
ततञ्चोपरि wean ल्येवमेकादशावधि ॥ ८२ ॥ 

मार्जयेदुपरिष्टाच्च तस्यैव प्रतिलोमकम् | 
तथा बुर्य्यात् पाश्वं योश्च तेनाधिष्ठानपिरिडिकषे ॥ ८२ ॥ 
मवतश्नोपरिष्टात्त पञ्चविं शतिकोष्टकैः | 
लिङ्गमन्यानि पाप्वस्यमार्जनाद्ववति प्रिये ॥ ८४ ॥ 
अधिष्ठाने पिण्डिकायां तदितो यविभेदजाः | 

fas प्रथमभेदोत्यस्तन्प्मध्यस्थं खवाज्कितम् ॥ ८५ ॥ 

उपरिष्टात् अ्रष्टमादिषु षटसु प क्तिष्विति शेषः । चः समुचये | तस्य पञ्चषड़ादि- 

क्रमस्य | एवावधारणे | प्रतिलोमकं दशादिपच्चकान्तक्रमादित्य्ंः , तथा कुर्य्यात् 

यथाधिष्टानपिर्डिके wey ष्या कोष्ट स्तत्र लेख्यलरेन वच्यमाणवि'शत्यधिकशत- 

विद्यामेदसमसंख्यकोषटो भवतः। पाश्वं मन्यत्तेनाधिष्टानपिर्डिक्रे भवतः । येन 

क्रमेण साजंनादधिष्ठानपिण्डिके भवतः। तेन क्रमेण तदन्यत् पाष" माजये- 
दिति। चः समुचये उपरिष्टाचयोदशपंक्तेरिल्यधैः । तुर्विंशेषे। पड्वि'शति- 

कोष्ठकः लिङ्ग अस्योत्तरत भवतोत्यत्रान्वयः। अन्यानि लिङ्रूपाणि 

तानि कोष्ठानि ¦ पाश्वैखमाजं नात् पाश्वं स्थकोष्टमाज नादवशिष्टानोत्य्थः | प्रिये 
इति देवोसम्बद्धिः। तदितोयविभेदजाः विद्या इत्यथे; । लिङ्ग पञ्चवि'शति- 
कोष्ठात्के प्रथमभेदोलया तार्तोयस्येति शेषः। aaa fagaura कोष्ठं | 

सख्वाच्छितं प्राग.वत् साधादिकं। war अधिष्टानपिख्डिकयोरन्तरालखकोष्तये | 

तदिनजां प्राग वदिद्याप्राधिदिनजां प्रयोगदिनजां वा। अनघे इति देवोसम्बद्धिः । 

तत्र aa । अयमत्र विरचनाक्रमः। प्राक्प्रत्यग्दक्तिणोदकसमान्तरालमेक- 

वि'शत्येकवि'शतिसूत्रस्फालनाचतुःणतानि कोष्ठानि निष्पाद्य तदघःप'्या- 

भेकपाश्व' पञ्चकोष्ठानि तस्मिन्नेव ana दितोयादिसघ्मप तयवधि षट्सपाष्टनव- 
दशेकादशकोष्ठाणि च माज यित्वा पुनस्तस्मिन्नेव पाश्वे ब्र्टमादितरयोदशान्त- 

पक्रिषट्के दशनवाष्टसप्तषटपञ्चकोष्ठानि qaafaaa पार्शे चतुदंणद्य्टादशणन्त 

पक्िपञ्चके दशदश कोष्ठानि तदुपरिगतभेकोनवि'शवि maa प क्रिय च 



aaa पटशे ] योनिचक्रनिश्चार्णीदि कथनम् | eee 

मध्ये तदिनजां विद्यामिति प्रोक्तं तवानघे | 

महालिङ्गाभिधं aa’ aa पूजाखिकष्टदा ॥ ८६ ॥ 
समतिरेखां निष्यादय योनिं तस्यास्तु मध्यतः | 

तत्तत्सूववशात् eaten विषु तथा समम् ॥ co ॥ 

एवं waa परितो लिखेत्ता विं शतां शतम् | 
शिष्टमध्यचिकोणे तु लिखेदाञ्कितमात्मनः ॥ ट्ट ॥ 

asa | अनन्तरमन्यस्मिन् पार््पि यथा षष्टया षश्चा कोष्ट; तदुपरिगतभेकोन- 

वि 'शवि 'शात्मकप तिदय अधिष्ठानपिर्डिके भवतस्तधावशि्टकोष्ठानि युक्तया 
माज येत् । एव ' छते षध्या षष्टया कोदरधिष्ठानपिख्डिकै तिभिः कोड; तयोरन्त- 
रालं पञ्चवि'शतिभिः कोेलिङ्गमप्येव' क्रमान्पहालिङ्गः निश्माद्याधिष्टानपिर्डि- 
कयोः प्चिमपंक्तिखमधाकोष्ठादि प्रादल्तिख्यप्रवेणगत्या विद्यादिती यभेदांस्त्िङ्- 
गतपच्चवि'शतिकोषटेषु श्रग्रपंक्तिमध्यकोष्टादिप्रादक्तिश्प्रवेशगत्या विद्या 

प्रथमभेटांस्तन्मध्य कोटे सखवाच्डितिमधिष्टानपिर्डिकयोरन्तरालकोष्ठत्रये पक्वा 

दिननित्याञ्चालिखेदिति ॥ ce ॥ 

समत्रिरेखाभित्यादिभिरनुभावत इग्यन्तैसिभिः श्लोकैर्य निचक्रनिन्ाणदिक- 

सुपदिश्ति। ततर योनि खाभिसुखत्राखं | तस्या योन्याः । तुर्विशेषे । मध्यतः 

मध्ये | तत्ततृसखूत्रवशात्तत्तद्रेखानुगुणतः FA | दश Garfa । fag सूत्रेषु । तथा 

यथैकवि'शत्यधिक्रणतयोनयः सम्भवन्ति तथेत्यथ: ! सम" समान्तरालम् अन्त 
रालसाम्याटते ममैणामसम्भवात् | अरत योनिचक्रे । परितः अग्रादिप्रादकिणेयन | 

ताः हितोयमेदजा विद्याः । तुः ससुचये । अयमत्र विरचनाक्रमः खाभियुखं समति- 

रेखास्िकां योनिसुक्वत्रिष्यादयय तद्र खात्व' eifwenfafas: समान्तरालमेका- 

दशधा विभज्य तद्रे खाचिद्धेषु faeries तत्तत॒सूत्रानुगुष्पाद् यथा ममेभेद 

awa तिंशत्सूत्रास्फालनादेक वि शत्य धिकश्तयोन्याक' चक्रं विधाय तव्योनिष्व- 
ग्रादिप्राद्ञिण्यप्रैशगत्या तार्तोयविद्यादितोयभेदान् fread warfare 
विन्यसेदिति! ततर योनिचक्रे ! तां ललितां विद्यां खपरिवारामि व्यथै: । प्राग्व- 

४२ 



€éR मनोरमाख्यटोकासदहिते तन्वराजे । 

तव AHS प्राग्बत् स्थापयेच्च तथा तथा । 
aa खेष्टमवाप्रोति योनिचक्रानुभावतः ॥ ८९ ॥ 

समविरेख' frat are योनिञ्च सङ्गतम् | 

तत तिव्य॑क चतुःसूव् पातनादन्यतस्तथा ॥ eo ॥ 
तिर्य कसू मार्जयित्वा gear गङ्गात्तथानितः | 
WATTS विलिखेत्ताश्चतुवविं शति क्रमात् ॥ < १॥ 

विलिख्य शिष्टवच्चस्यं विलि खेत्रिजवाज्कितम् | 
तव at पूजयेदेवौ पुर्णाखिष्टाथ सिद्धये ॥ ९२ ॥ 

दुक्गविनियोगेषु । चः समुच्चये । तथा तधा यथा यथा प्रयुक्तं तथा तथेत्यर्थः ॥८९॥ 

समतिरेखमिव्यादिभिः fart इत्यन्तेस्िभिः श्चोकीरवजवच्यन्वनिरमाणविधा- 

नादिकसुपदिशति । तत्र ard ऊमुखत्रिकोणं ) योनिं अधोमुखत्रिकोणं । चः 
समुचये | सङ्गतम् अन्योन्य मूाधःक्रभेण तिथगरेखवैकयैवोभयं कुय्यीदित्यधेः | aa 
चक्रे | अन्यतः ऊदंगतत्र्सख्वामरेखामारम्याघोगतयो निदक्तिणएरेखावधि तदत्तिण- 

रेखामारभ्येतरवामरेखावधि | तथा समान्तरालमिति यावत् । faa तयख- 
योन्योमेध्यखं | PAIR प्राग्वद् वजुवजकोष्ादारभ्ये त्यथः | तथा प्रादक्तिणिन | 
ताः प्रथमभेदवि्याः। शिष्टवजुस्थं मध्यवजुस्थमित्यघः । sama विरचना- 
क्रमः । मध्यं हं सपदं विधाय तत् सन्द शस्थानावगाहि प्राकप्रत्यग् AeA प्राग्व- 

दभितो जनितमत्स्यदयाव गाहि याम्यो दक्सूत्रच्च Wee ततसन्द्'शस्थान- 

मारम्य याम्योदक्सूत्ोभयपाण्व योः समप्रमाणेन चिङृदय' Hat तचिद्णथोरन्तरे 
प्रमाणोपेत' सूत्रयोदेय' दय' तचिङ्ृदयमारभ्य प्राक्पचिमयोन्रह्यसूत्रावधि सम्भूय 

सूत्रचतुषटयं यथा ताखरयोन्याकक चक्र तथास्फाल्य aed ति्यगरेखां च माज - 
यित्वा त्मखयोन्योवीमदक्िणरेखयो्हयं दय' चतुर्भिंशिङ्कैः पञ्चधा पञ्चधा विभज्य 

तच्चिह्कक्रमवशच्चयखवामरेखादि योनिदक्तिणरेखान्तं त्यसखदक्तिणरेखादि योनि- 

वामरेखान्तच्च सम्भूयाष्टसूत्ास्फालनेन तन्मध्ये पञ्चवि' शति वज,.कोष्टानि विधाय 

ततुप्राकश्ङ्मारभय प्रादक्तिणःप्रवेणगत्या खोविद्यातार््तीयप्रथममेदान् शिष्ट 

मध्ये निजवाच्छितञ्च विन्यसेदिति । तव वज.वज॒यन्व । quly पड्धमोदशमो 
TRIM ॥ ९२ ॥ 



cen ee] महावज्रयन्तनिन्धाएफलकथनम् । ६६३ 

तथा विघोय दशभिहे शभिः qantas: | 
दितोयमेदाः विलिखेत्तथा साध्यसमन्विताः ॥ <३ ॥ 
तवापि पृजनारैसतु सिब्रायुः निजवाच्छिताः। 
wage ठतोयोव्यवियाभिरपि कल्पयेत् ॥ ९४ ॥ 

तेपि बाज्छितसंसिदौः कुयुरेव सुनिश्चितम् | 
कौष्टयन्तविभेदानि णु वच्य यथाविधि ॥ €५॥ 

तथेत्यादिना सुनिितमिव्यन्तेनादीद्येन श्चोकदयेन मदहावच्ववजाभिघान' 

यन्तरमेवसमृद्यपरनोय' यन्तनिश्चाणविधानादिकञ्चोपदिशति। aa तथा विधाय 

प्रागन्योन्य सङ्गतं त्यख्लयोनिं विधाय । दितोयमेदाः विद्याः । तथा fread | अय 

aa विरचनाक्रमः। प्रागवदन्योन्येसङ्गत' त्यखयो निचक्रं विघाय तन्मध्यं प्राग्व 

इशसूत्रास्पालनादटेक विंशत्यधिकं शतवज्कोष्टानि निष्पाद्य प्राकूत्मसखरमारभ्य 

प्रादच्तिरयप्रमेणगत्या विद्याददितोयमेटान् fuer खवाच्छितच्चालिखेदिति । 

aa मदहावच्रवच्चयन््रे । पूजनाय रित्यतरादय शब्दः स्थापनादिविषयः। एव- 

सुक्गप्रकारेण । टतीयोख विद्याभिः ता्तीयविदधाढतीयमेदविदयाभिः । अहन- 

प्रकारे aa यन्वसुदाहरणत्वेन लिख्यते प्राग्वचचासरं योनिचक्रं विधाय 

ang we विंशतिषड़ fa शतिसत्रास्फालनादेको नतिं शएदधिक सप्तशतं वच्चकोष्टानि 

विधाय da प्रागगतशरह्गादिप्रादच्तिख्य प्रवेश्या वाखनापटज्ञे वच्छमाणतार्तौय- 

विव्याटढतोयमेदान् विंश्त्यधिक' wand परिशिष्ट षु पुननेवसु कोषेषु fafa 

कोष्टक्रमेण ओोविद्याकटत्रय' मध्यसख तार्तींयकूटे प्राग वत् खमनोषितः च 

विन्यसेदिति। एवं कोषवच्रादिष्वपि ऊंद्यकोष्टानि परिकल्यय॒विव्याभेदान् 

विषमान् न्यसेत्। ते ऊह्य परिकल्िता यन्तमैदा; । एवावधारणे ॥ ९8 ॥ 

कोष्व्यादिभिरागमे ratte: पञ्चभि; aa षमसमको्टचतुरख- 

चक्रेषु प"क्तिखमनोषितसंख्यमङ्गानालिख्य तदनुरूपसंख्य विाकूटलेखनाद- 

नन्तानि यन्ताण्यमोषां सर्वेषां तन्चान्तरोक्कत्ञ्चो पदिशति। तत्र यथाविधोत्यनेन 

कोष्ठ षु विवकितसंख्याकलेखनस्य॒तन्त्ान्तरोक्षतवं द्योतयति । नवषोडश- 

mete ae dena पोड़शएकोछ चक्र चारभ्य ति यावत् । सम्बधैय 

qataqataamare परितः । विषम विषमसंख्यकोष्ठातसक' चतुरख' । समः 



६६४ मनोरमाख्यटोकासद्िते तन्त्रराज । 

नवषोडशकीष्ठादि daar विषमं समम् | 
तेष्वङ्गानि समं क्रत्वा dat तेषु समालिखेत् ॥ €< ६॥ 

समसंख्यकोष्ठा समक चतुरखं । तेषु चक्र षु । सम' समसंख्यं Hat तन्तान्तरोक्त- 

क्रमादित्यथः | तेषित्येतत् पक्षाविति gaa समालिखे दिल्युत्तरत्र चान्वेति । 
तेन पंक्ौ सितेषु कोष्ठ षवित्येक' तेषु विद्यामेदान् समालिखेदिव्यन्यः | तेषां 

कोष्ठानां । मध्यस्यकोष्ठतः विषमकोष्ठं wT सन्वैमध्यस् कोष्ठं wae 

qq मध्यस्य कोष्टचतुषटये च । सर्वसेभिरसाध्याभावात्। अयमत्र विरचना. 
क्रमः। प्राकूप्र्यग्दक्िणोदक्षचतुःपञ्चसूतास्फाल HATA SAT षोड़श 

asa an विषम" समञ्च विधाय तत्ततुपरितस्तयोश्च प्रतिदि शभेकौ कपंकि- 
वदनक्रमात् सम्भूय पंक्तिचतुष्टयपं नि चतुष्टयवद्वं नेन विषमसमसंख्यकोष्टासक- 
समचतुरखाणि चक्राणि खाभिमतानुगुणं चिन निष्पाद्य तेषु प्रतिपंक्तिकं कोष्ठ ष 
वाच्कितसंख्यादिवाल्डितसंख्यादिक्रमेण यदडहगदूर्दाधःप॑क्तिक्रमात्तिथकप'कि- 

क्रमादिविधप'क्िकोणक्रमाच्च समसंख्यमालिख्य तत्ततकीष्टं षु तत्तदद्कानुगुण' 
ता्तीथविदयामेदिष्वेकमेक मालिख्य मध्ये निजवाचञ्छित' चालिखेदिति । अताङ्ानां 
लेखनक्रमस्यातिरहस्योपि पारंपर््याविच्छि्थं ओओनाथपादान्नया यथासम्दायं 
विलिख्यते। sa विषमभद्रालेखनक्रमे अध्यर्चश्नोके | 

fant fafeass भुजमध्यात् खदक्तिणात् | 

इष्टादिष्टोत्तरेरङखै (GH) चंनजादुपरत्तरेसतु वा ॥ 
कोष्टानि पूरयेन् मन्तिगत्या पतति tafe: | 
प्रतिराशेरदंकोष्ठं लिशेदङ्मनन्तरम् ॥ 
दिघाप्यालिख्य कोष्टाङ्ः dara पूर्वं वामतः | इति। 

अत्र॒ विषमभद्रादिलच्तणसुत्तरत्र वच्यति। विषमे भद्रं wgtirec- 

तस्ियग्रुपतश्च विषमे कोटं पक्तिकलिते समचतुरखरचक्रो । भुजमध्यात् 

सखदटच्तिणात् सखस्य सव्यैदक्तिणपा्व॑खपेक्तिकाष्ेष सन्भैमध्यस्थकोष्टादारभ्या- 
em लिखेदिति। इशादिषटात्तरैः परिकल्यितयोरिटमादौ विलिख्य 
ततः प्रतिकोष्ठसुत्तराधिकौ (भिै)स्तेरङ्ध्नजायत्तरेु वा अभो्टरख्याध- 
नोतुपजैशदुपत्तरेवा एकपंक्षिधनससुदायेन wera awa । तदा- 
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विद्याढतीयमेदोत्यांस्तत्तदद्गनुगुण्यतः | 

मनोषितच्च संलिख्य तेषां मध्य खकोष्ठतः ॥ <७ ॥ 

विदध्याद्वाज्छितं aa’ daa: कल्पितैस्तथा | 
वश्याकषणविदेषस्तम्भनोचाटनादिकम् ॥ ET ॥ 

दुयत्तररदकवेतय्थः। काष्टानि पूरथे दित्यस्य अद्धरित्यनेनान्वयः। मन्विगत्या 
पूव्यैलिखितप'क्तिकोष्टानन्तरानन्तरदक्तिण्प agg a: सचिवगतिकोष्ेऽन- 
न्तरमनन्तरमद्धं faafead: | पतनि रेददहिः सब्धैदकत्तिणप क्तिकोषे सर्वो 
ufaars चालिखिते सतीत्यर्थः! ददिधापोत्यादि मन्तिगत्या च। ofa 

राश्रिगत्या लब्धे स्थाने सति लेखनोयमनन्तरमङ्कपृव्यैक' लिखितकोष्ठस्य वाम- 

कोष्ठो लिखेदित्य्थः। एतदुक्तं भवति विषमभद्रं निजसव्यैदक्तिणप क्तिमध्यस्- 
कोष्ट आद्यमङ् विन्यस्य तिकपं्लौ सवं वामको ्स्योद्ु कोष दितीयमद्ं wate: 
स्थ पक्ञिमध्यकोष्ट तोयं तदामे चतुथे पश्चात् सचिवगत्या चालिख्य उपरितन- 
कोष्ट ष्वेकेकमस्मिन् लिखिते सति अनन्तरमङ्कं ततुप्रतिराशिदक्तिवकोषठो विलिख्य 
ततः सचिवगत्या विलिखेत् । एवसुभयतोप्यलब्स्ाने खपूव्पैरलिखितकोष्टस्य 

वामकोष्ठात् प्राग्वदिक्तेखनात् ala: साम्यं भवतोति । विषमगभेलेखने 

चाद्यं स्लोकचतुष्टयम् | 
aa तु विषमे वगेचतुष्क व्रतो लिखेत् ॥ 
वमपंक्ति fafre at फले त्वेक" fafafate | 
शेषशेत्तत्खमं are व्यत्यस्येत् प्रतिप क्तिकम् ॥ 

आयन्तवरगेयोरुहधःप॑क्तिघु यथाक्रमम् । 
sa’ विशेषो were विव्यातद्नग प'क्तितः ॥ 

तिभिः and ate ga तत् कणं योः क्रमात् । 

व्यत्यस्य शेषकोष्ानि कर्णादि तरतस्तथा ॥ 

इितीयफलगेषो यस्ततुसंख्यां प क्तिमन्ययोः | 

maaan area wae aaa: ॥ इति ॥ 

अस्यार्थः | गँ तु विषमे विषमभद्रचतुषटयसम्पाते विषमगभेः तस्मिन् । वस्वो 

लिखेत् अस्मिन् गमेचतुष्ठये अभीष्टमेकं प्रथमं संकल्पा तत्को ण्यं हितोयं तत्तत्- 

onde ढतीय' ततृकोणस्ं चतु संकल्यप॒प्रतिवगं' विषममभद्रोलक्रमादद्नन- 



६६६ मनोरमाख्यटोकासदहिते तन्तराजे | 

सुक्क्रमादिलिखेदित्यथे; । व॑पः क्तिष्वपोत्यादि । एषु चतुष्कवर्गेषु रकपक्ति- 

संख्य विभि at लब्धं फलं कचित् Gere भागहारशेषश्च देकभेतत् फले योज्यं 

तदाज्यं फलं सन्प्रवति। aa फलसंख्यानि कोष्ठानि प्रथमचतुधंवगयोरुदधः 

पतिषु प्रतिपणक्ति तत्तत्पक्तिकोष्ठक्रमानतिलङ्कनेन विन्यस्येदित्यथैः । अयः 

विशेष इत्यादिनाईद्येनेकेन व्यत्यस्तकोषटविशेषः कथिनः। यथा एकवग - 

प॑क्तिसंख्यां fates विभिर्विं भज्य aque हिनोयसंन्नं भवति। शेषसंख्या 

कचित् स्थातव्या ततर दितोयफलसु भयकणेको ेष्वेकालुक्त क्रमेण प्रागेव व्यत्यस्य 

तत्तत्पकतिषु प्रथमफलोपान्तसंख्यावशिष्टसं ख्या कचित् स्थातव्या । तया तावत् 

सखकर्सकोष्व्यतिरिक्तकोेष्वङ्ान् प्राग्बत् क्रमात् व्यत्यस्येन्। तदहिनोयेत्यादि- 

पूव्यैखापिता दितीयफलशेषरंख्या यावत् संख्यामभीोष्टप॑क्रिदयद्टतोयवगेयोस्ति- 

dang पकिषु पक्तिकोष्ठक्रमानतिलङ्नेन व्यत्यस्येदित्य्थः। एवं कमै 

waa: साम्यं भवतोत्यथैः । विषम गर्मालङ्खने लघु पायस्चोकदय' | 

यदान््यफलसंख्यातां प क्तिमारभ्य पक्तिशः | 

सका म्रफलसं ख्यातः तिग् व्यत्यस्य तत्परम् ॥ 
क्रमादुभयकोणन्तं कोणान्येवोभयोरतः | 
आद्यन्तवर्गयोः प्राग. वदयत्यस्येदन्य वग योः ॥ 

wer | सत्यैप्रथमचतु्वग'योस्तिधग्र.पपगक्तिषु जङ्ग प क्तिमधः- 
पतिं वा aaa गणयित्वा ताखेव ofay एकहोनाद्फलसंख्यां पतिं 
तिथग्रपतश्चान्योन्यं प॑क्तिशः प्राग्वदत्यस्यानन्तरमेकां पंक्तिसुभयकणंकोढा- 
वधि व्यत्यस्य तदवशिष्टपक्िषूभयकोष्सखानङ्ानेव व्यत्यस्येत् । एवं ad 
प्रथमचतु्धंवग aegra fay प्रतिपःक्ति प्रथमफलसंख्यकोष्ान्येव व्यत्यस्तानि 

भवन्ति। हितोयढतोयवग योः पूर्वोकदितोयफलशेषसंख्याप क्तिमपि तिगग व्य 
we दित्यर्थः । समभद्रलेखने अध्यदंश्नोकः | 

समे भद्रे वतान'कान् YAS वर्म॑ना । 

यस्यं वै कान्तरेणाथ पुनश्चास्य च संलिखेत् ॥ 
तत्तच्छिरस्था वान्यादितदत्तदद्गजाध्वना । इति ॥ 

Tas | Teast que खवामभागाधःस्यकोष्टे आदिम- 

ae fara तस्मादश्वमार्गेण agile दितोयति््यैकपक्तौ वामतो दितोयकोषे 
दितोयमङ् तत् Carta सन्बेदक्तिणकोष्ठो ठतोय' wale प'हौ वामतस्तु- 
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आयु रारोम्यविजयं ferry सिध्यति | 

स्थापनाद्वारणाच्ान्येरपायैः साधकोनिशम् ॥ €€ ॥ 

तोयकोषटे wag विन्यस्य बिलोमगत्या चतुथ दप्रथमान्ताङ्गोपरितनोपरिनन- 

कोष्ठेषु प्रञ्चमाद्यष्टमान्तानइगन् विन्यस्य तदष्टादिग्रथमाह्गोपय्युपलक्तित 

कोष्ठानां गजमाग गत्या तैष्वष्टसु कोष्ठं षु नवमादिशिष्टा्टक' विलिखेदिति | 

समगभविन्याशेऽर्दादयस्ञोकः | 
सखमगर्भेपि वै कत्वा बर्गन् षोड़णभिः पदैः | 
प्रतिवगं चतुःकोष्ठं पु््बोक्तक्रमतो लिखेत् ॥ 

अन्त्यादि तत्तच्छिरसि गजमाग'ण चान्यतः ॥ इति ॥ 
अस्यार्थः । षोडशभिः षोडशभिः कोषेरेकमेक' an प्रनिकल्प प्रतिवर्गं सम 

भद्रोकप्रक्रियया चतुरखतुरोनुक्रमात् प्रतिलोमक्रमात् क्रमेण विन्यस्य ware 

दन्याङ्गादिप्रघमाङ्गान्तां व्युत्क्रम त्तत्तत्गजमागं निखितकोष्टे षु शिष्टान् 

क्रामाहिलिरेत् इति | । 
काष्टाष्टकक्रमात् प्राग वत् faa लिखेत् वा | 

दतयर्दन प्रज्नियान्तरेलैतदुकं भवति! समगमें तु भद्रपरोक्तवत् प्रतिवग मह्न 

arava अष्टक' प्रथम विन्यस्य seaman लिखितान्त्याङ्गादि प्रथमवर्गाल्लिखित- 
प्रथमाङ्गान्तं विलोमतस्तत्तत् गजमाग ख शिष्टाङ्गन् विलिखदिति | 

उदिष्टाङ्धे प क्तिकोष्टद्नते लब्ध पुनर्हरेत् | 
द्येकसर्वपदार्देन waaay च पादिकौ ॥ 

इत्यद्ाभ्याभेकंकप क्वावुदिष्टधनख अ्ाद्यत्तरानयनप्रकारः कथितः। यथा 

उद्िष्टाङ्भमेकपक्तिको संख्यया विभज्य तत्ततृफल' सब्धैपक्िकोषटे स्यात् । 

iff doa कमपास्य तदर्दीक्षत्य तत्संख्यया विभभेत्। तत्तत्फलसुत्तरं 
भवति भागद्ारशेषश्चादिरभवतीति । 

द्येकसर्वपदाडंश्च यमादिषु युतं पुनः | 
गुणयेत् प' ति कोष्ठ स्यात् पक्तिको षु तत्फलम् | 

इत्यद्भ्यामिष्टादिष्टोत्तरं लिखित तवभ ष्वेकोकपंज्रिस्य ससुदयाइननयनं कथित | 

अस्यायमर्थः | तत भद्रः सर्वं पक्तिकोष्टसख्याखेकमपास्य तदर्बीक्षत्य ततृसंख्यया 

संगुणय्य तस्िन्रादि संयोज्य तटेकप क्तिकोष्ठसंख्यया गुणयेत् । तत्फलभेक- 

पक्रिस्थाङ्ः समुदायो भवतोति | 



aga मनोरमाख्यटौक्षार्साहतं तन्तराज | 

दूति देव्या यन्वमेदासतवोक्ताः सव्वं सिद्धिदाः | 
अशेष देवि ते प्रोक्तं यन्वसिद्धाभिधागमे ॥ १०० ॥ 

ईष्वरात्ममथो व्या्िरिति सम्यक् समोरिता | 
अस्या निफालनाचित्ते aaa’ खात्मसात् क्तम् ॥ 

इति पोड़शनिल्यातन्वे श्रो कादिमते बयस्ि' शत् 
पटलम् ॥ २३ ॥ ° ॥ 

त्यादिदिदु्रत्तर' ug’ विषम" पक्तिकोषतः। 

चतुश्चतुष्टय' षट्क" ue विषसगभ॑कम् ॥ 

तदचतुष्कं पक्तोनां भद्रं स्यात् समगभंकम् | 

इत्येन Waa विषमभदरादिलक्षणं कथितं । प्रतिवाइ तितिकोष्ठप्॑यादि- 

दिडिकोष्टप'क्त्त्तरचतुरखं fagaugds भवति । प्रतिवाइ षट् षट्कोष्ठ- 

पंज्यादि चतुश्चतुःकोष्टपंक्रत्तरं ug’ विषमगभसंन्नं तदचतु्तुःकोषटप॑क्यादि- 
चतुशचतुष्को पकत्तर' भद्रः सम्रगभसंन्नं चेति । wa सूलग्रन्यव्याख्या लिख्यते | 

उच्वाटनादिक' इत्यादिशब्दो निधनादिविषयः। विभूत्यादयमिल्यत्ं आद्यशब्टो 

भूमयादि विषयः । बअरन्यैरमिषेकादिभिः। देवोति सम्बुद्धिः । प्रोक्त प्रागीवेति 
शेषः। यन्बसिद्धयभिघागमे यन्तसिदिसंज्ञे आगमे ॥ १०० ॥ ° ॥ 

इति षोड़गनित्यातन्त्षु ोकादिमताख्यस्य परिपू णेस्य aaa प्रपञ्चसार 
सिंहराजप्रकाशभिधानेन सुभगानन्दनाधेन विरचितायां मनोरमा- 

ख्यायां व्याख्यायां लिङ्यन्तप्रकाशनपरं तयस्िंशं 

पटलं परिपू पराग्टम् ॥ २२ ॥ ॐतत्सत् ॥ 

ग्रन्यस्ख्या--त्रयस्विंशे तु पटले व्याख्याग्रन्या उदोरिताः । 
साध्य्॑पादादधिका नंवतिञ्च चतुःशतम् ॥ 

खचक्राद्यानि यन्तासि प्रोक्तान्येकादग क्रमात् | 
उदोत्पन्रान्यनन्तानि तथा कोष्टभवानि च ॥ 



चतुस्तिंशपटलम् | 

अथ पोड़शनिलत्यानां विद्याकीतुकिनामिह | 
चमत् कारकरों विद्यां vena wa सुन्दरि ॥ १॥ 
सिद्वसारखत agra विपुटगारुड़ | 
अ्वारढमन्नपुणीं नवात्मानं नवात्मिकाम् ॥ २ ॥ 
ततश्च देवौददयं गौरौविदाञ्च लक्षदाम् | 
निष्कवयप्रदामिष्टदायिनौञ्च मतङ्किनीम् ॥ ३ ॥ 

राज्यलच्छो महालच्सो सिडलच्मीमनन्तरम् | 

गोपालभेदानौषधान् बद्ाम्युकतक्रमेर वै ॥ 8 ॥ 
शरुचिः खेन ततो माया विवहाहख बद्कियुक् | 

हंस्त्तेजसां योगादरतिदाहचरखकः ॥ ५ ॥ 

पृष्वैस्ि'स्तरयस्तिंशे पटले षोडशनित्याविद्यासिद्धानि वाच्छितप्राधिफलानि 
ललिताविद्यायाः खरूपभेदससुल्ानि कानिचिद्यन्ाख्युपदिश्यानन्तर' तैषां 

लोकचमत्कारकरान् प्रयोगान् विद्याभिरुपदिशत्यथ षोड शनित्यानामित्यादिना 

्राकलवानित्यन्त्रोकशतरूपेण चतुस्िंणपटलेन । aa wa षोड़गेत्यादिभिः 

क्रमेण वै इत्यन्तेञतुर्भिः aa: सप्रस्तावपटलार्थानुपदिशति। aa इह पटल 

सुन्दरोति सम्बुद्धिः । सिद सारखतमित्यादिना waa विव्या्टकसुपदिशति ! 

aa विपुटगारुड़ fagerfaai गारुड्विाञ्च । ततशचेत्यादिना श्चोकेन विखा- 

षट् । राज्यलच्छमोमिव्य्देन विद्याव्यं । गोपालभेदान् सपेव्यशः। सप्तधा ति 

तदुद्ारक्रमे वच्यमाणतवात्। श्रौषधानि सकलभुजङ्मविषहराणि खेच्छोत्- 

क्रान्तिकरणानि च ॥ ४ ॥ 

शचिरित्यादिना विग्रहैत्यन्तेन श्रोकदयेन सिष्ठसारस्तविद्याखरूपमुप- 

दिशति। तत्र श्चि; शकारः खेन विन्दुना सेति शेषः । ततः श्रनन्तरम- 

४२ 
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पुनश्च हंस सदयदाडवनेरपि | 

समायैरुदिता विद्या परञ्चार्णखतविग्रहा ॥ € ॥ 
परटकेऽस्िन्ननुकानामङ्गानि निजविद्यया | 

मायया वा विदध्याच्च ध्यानं चायानुदौरिते॥ ७ ॥ 

waa: vga जपरित्वा कुलसुन्दरोम् | 

ध्यात्वा fagag: पश्चाददिद्ध्यादिनियोगकम् ॥ ८ ॥ 

अनया मन्तितेरद्धिः शोधयित्वा तु कन्यकाम् | 
पाययित्वा च तां ब्रूयात् श्चौकयेति समाहितः ॥ € ॥ 

्षरमिति शेषः। माया gaat वियदाहस्रवङ्कियुक् रेफ ईकार विन्दुसहितः 

शकारः योवोजमिव्य्थः। इंसहृत्तेजसां योगाद्य तिदाहचरस्कः wait 

सकारखकाररेफकाररेफएकारविन्टुसप्तभिरनन्तर' वोजमित्यथैः। पुनश्च 
अनन्तरमक्षर' हंसहृदंसदयदाहवनैरपि AA: हकारसकारहकारदयरेफ- 
स्नीकारविसजनोयातसभिः सप्तभिर्तरैः पञ्चम' वीजमिति यावत्। waa- 
विग्रहा सप्तविंशतिपटले प्रागुक्ताखतेश्वरो विद्यायाः प्रोक्तध्यानविग्रहा । प्रयीग- 

विभिष ध्यानविशेषः प्रोक्तश्च aaa: ॥ ६ ॥ 
पटक्तेत्यादिना ञ्चोकेनास्मिन् oze प्रोक्तानां विदययानामङ्न्ध्यानयोः परिभाषो- 

्यते। तत्र॒ शअनुक्ञानां fear: निजविद्या खखविद्यया ater 

विभिन्रेनाद्यवोजन गुरूकक्रभेणेत्य्थः । मायया हल्ेखया दीर्घ खरषटरक- 
भिन्रयेत्य्ंः। वा विकल्पे । आयाखतविग्रह्ाा ध्यानमिति यावत् चः 
समुच्चधे। अनुदोरित ध्याने इति शेष; । एतदुक्तं भवति अनुदोरिते ध्याने सति 
तत्तदेवलानां ध्यानमर्तेश्वरोष्यानमेवेति ॥ ७ ॥ 

dad इत्यादिभिमंदहाइतमित्यन्तैस्िभिः सो कंरविंद्यासाधनप्रकारं सिदविद्या- 
सारखतविदया दिव्यप्रयोगञ्चोपदिश्ति | aa पयोव्रतः altered । कुलसुन्दरी 

ध्यात्वा पञ्चदशे पटले प्रोक्तकुलसुन्दरोविग्रहं wae: | farang: fasfrer 1 
aan सिद्सारसखतविदयया । मन्ितैः दिव्यल्वासन्िताभिरिति यावत्। तुर्वि 

शेषे कन्यकां अविच्यन्द्रियामिति यावत्। चः समुच्चये । तां कन्यां ब्रुयात् | 
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गङ्गाप्रवाइवचस्या भारतो निःसरेन्ुखात् | 
आचष्ट च विकालस्थानर्थान् get महादंतम् ॥ १० ॥ 
भूः खेन ज्याधराखेता हन्मायया समन्वितम् | 
पालयेति feeat तत् प्रतिलोमसुदोरयेत् ॥ ११॥ 
विया waqararat दौष॑खरयुजा दा | 
विद्ययाङ्गानि नियतं खात्मानं चिन्तयेदिति ॥ १२ ॥ 
आदयमध्यटतीयाणं नालपद्यसु कर्णिके | 

समासीन" gureis मौलाविन्दुकलायुतम् ॥. १२ ॥ 

aaa । अतर भिक्रक्रमेणान्वयः। आलोकयेति ब्रूयादिति । समाहितः अन्यवुदि- 
व्यापारादिरहितः। तस्याः कन्यायाः । चः समुचये । विकालख्ानर्थान् aa- 

भविष्यद्वत्तमानकालस्धान् | WI AAA महाद्भुतं महाचमत्कारभूतः 
यथा ॥ १०॥ 

भूखेनेत्यादिना waa खलयुच्ञयविदासखरूपसुपदिश्ति। तत्र भू; Ta 

स्वेन बिन्दुना सहितेति शेषः । ज्या जकारः धरा Gat उकारविन्दुभ्यां सहिता | 
त् सकारः मायया समन्वितं विसज' नयेन समन्वितं । पालयेति freee 
पालय पालयेत्यथः । तत् उषु ताचरतरय' । प्रतिलोमं प्रतिक्रमात् | अत प्रयोगेषु तु 

प्रथम" प्रणवादयक्तरत्रयसुचार्य्यानन्तर' पालनोधस्याख्यां दितोयान्तासुच्वाय ततः 

पालययुग' ततो व्युतृक्रमेणादयचषरत्रयञ्चोचरेदिति सम्प्रदायाः ॥ ११॥ 

विद्धयल्यादिभिरेधत इवन्तेसिभिः wa: खल्यु्यविदपराध्यानखरूप- 
सुपदिश्ति। तत्र॒ दोघसखरयुजा दा दोघ सरषड़भित्रेन सकारेण 
सविन्दुनेति सम्प्रदायः । स्वात्मान निजविग्रह चिन्तयेदिति वच्यमाण- 

प्रकारेण ॥ १२ ॥ 

आयत्यादिनायदनैतदुक्तं भवति sera fedtarated ढतोयाक्तर- 
क्णिकमूङ्ीधोसुखं सितकमलदय' agen तयोरन्तराले सितकमले इति । gut 
gig तत् पद्मदयाक्षरमौ लिस्थचन्द्रकलानिःखतसुघादराङगः । सुसितं ata: । इरि 
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सुसित' इरिणाच्चखकचिन्तापाशकरं हरम् | 

सैक्येन भावयेत्निल्यं जय दीर्घायुरेधते ॥ १४ ॥ 

दतीयमश्ताख्याया दितीयं तदनन्तरम् | 

रसावङ्किखसहितप्राणासैस्विपुटोदिता ॥ १५॥ 

विभिर्दि रुकेरङ्गानि क्रत्वा विदन्तु नित्यशः | 
जपिददो मुखे Gai भावयं स्िसहखकम् ॥ १६ ॥ 
तेन विद्यां fad कान्तिं कवितां गानकौशलम् | 
नरनारोकपाणाच्च WHAT लभते नरः ॥ १७ ॥ 

अरुणामरणाक्तस्थां प्रसन्रवदनाम्बुजाम् | 
GT ष्वद्भःशपद्यानि पद प्रशेक्त चापकान् ॥ १८ ॥ 

दधानां बाइ़मिः षड़ मिः माणिक्वमुकुटोज्ज् लाम् । 

शृङ्गारभूषापिकवाक्चामरादशंपोडकाः ॥ १९ ॥ 

त्यायायुधचतुष्टय' वामोद्धं करादि तदधःकरान्तमप्रादच्रिश्यक्रभेण । तत्र चिन्तेति 

MAA | BMA AGMA ॥ es 

gaaenfen aaa वतिपुटाविद्याखरूपसुपदिशति । aa ठतीयमरकष- 
win: सिद्ठसारखतविद्याठतोयवीज' ओखोवोजमित्यथंः | एतच्छौविपुटाविद्यायाः 

प्रथमं वोजमित्य्थैः । इदितोय' तदनन्तर' सिददसारसखतविव्याया fata’ 
at | रसावह्किखसदहितप्राणाः लकार ईकार विन्दुभिः सहितः ककारः । तेन 

कामवीजमुच्यते। तैस्तिभि वीजं: ॥ १५॥ 
विभिरिव्यादिभिः स्मरेदिव्यन्तैः पञ्चभिः शोकै स्िपुटाविदयायाः षडङ्गानि 

साधनक्रम' सिदविद्यस्य प्राप्यानि फलानि तद्धयानं ततुपरिवारध्यानञ्धोपदिशति । 
तत्र॒ विभिर्वोजैहिंसकैर्वारदयसुच्चारितेः। तुर्विशेषे । तिसदस्रक' वाराणा- 

fafa far) तेन जपेन । चः समुचये । नरः साधकः शरतायुधक्रमस 

दक्तिशधोदस्तादिषामाधरहस्तान्तं mefada are) षड्भिः 

सभ्भूयत्यथेः । दधाना इत्यश्यानन्तरपृव्वैश्चोकोत्तरादेन सम्बन्धः | तस्या देव्याः | 
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दधानाः परितस्तस्या गायन्छयश्चापि शक्तयः | 

परिवाय्य' स्थितास्ताभिर्ब॑तां तां aaa: स्मरेत् ॥ २० ॥ 
भूः खे न हंसदाहाभ्यां मरुदह्िच्मया युती | 
afters aqui गरुडं ति च ॥ २१ ॥ 
जवौ सवद्किग्रासश्च हं सहि सदयन्तधा | 

स्वाहान्तो गदितो मन्तस्ताकच॑स्याखिलरचचितुः ॥ २२ ॥ 
वयोविंशार्णको मन्व उपरागे मुसाधितः। 
फणिदष्टान् पिशाचादयः क्रिष्टानन्यांश्च रोगिणः ॥ २३ ॥ 

feat: नचा(ब्रा)सौना इत्यर्थः । देव्या एवासोनलं । ताभि; शक्तिमिः । तां देवीं । 
SAA ALTA ॥ २०॥ 

भूः खेत्यादिना सुसाधित इत्यन्तेनाध्यद्ेन gawd गारुड़मन्तखरूपः 
तत्सधनप्रकारच्चोपदिश्ति। तत्र भूः wan खेन विन्दुना afem इति 

शेषः । एतत् काकाक्तिवत् पूव्वीपरयोरन्वंति। ंसदाहाम्यां हकाररेफाभ्यां 

अन्योन्यसुखिष्टाभ्यां | मरुदङ्किच्यया wat सहितौ ATEN मरुच वद ह्भश्च aT 

चेत्यथः। ते चाकार ईकार अकाराः तेन aeerfeauh पथक् पृथमिति 

ame: | तेन si Sts, इत्यत्चरत्रयं fred | £ रिमोहोत्यत्तराणां चतुष्कं 
वैरिमोरोति waa चतुष्टयस्य खरूपग्रहणं | awe fa च चकारेण गरुड 
इत्यश्षरतयस्य च खरूपग्रहणतवं pad जवो पकारः wafers: वना 
सहितो ग्रासः वद्किरितोकारस्य संन्नाप्याग्नेयत्रसामपात् सम्प्रदायाच्च ईकारः । 

ग्रासः इति क्षकारः ईकारसहितः ककार इत्यर्थः । हं सदिसदय' हंस saat 

aa हिंस इत्यत्तरदयश्च ! तथा खरूपग्रहणं । तयोदि शाणे; तयोविंशतिवर्णी- 
त्कः । उपरागे चन्द्रसूष्थयोरिति शेषः । सुसाघलतः भवेदिति शेषः । जप- 

तर्पणडोमा््ादिभिरित्य्ः ॥ २२ ॥ 
फणोत्यादिना जपेदित्यन्तेनारडद्येन श्लोकद्वयेन गारडमन्त्रसिष्टस्य प्रयोग- 

विषात् फलानि तदग्रानच्लोपदि शति । तवर पिशचादैयरियव्रादयरशब्दो भरत- 

प्रे ापस्मारक्तत्यादिविषयः चः wana fafased: farvafaasear- 
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विषार्तान् विविधैरुयरमक्छितांश्च गतासुकान् | 
पालयेच्छतजप्तेन तोयेनाभ्युक्षणात् AUT] ॥ २४ ॥ 
कुर्वतस्ताण्डवं शम्भोरग्र मेरुसमं विभुम् | 

अहितानि च alex स्मर॑स्ाक्लंमनु' जपेत् ॥ २५ ॥ 
पद्यात्तवौजतेसेनाप्याशु AA नाशयेत् | 
गरलं सुजगानाञ्च समस्तानामयलतः ॥ २६ ॥ 

प्रणवं चरहंसाग्निजवौ दाहो नभश्वरी | 
YAS रसदाहोगिद्दम्ब॒मरुटन्वितः ॥ २७ ॥ 

ay मरुता युक्तः प्रोक्ता विया द शाक्तरौ | 

USF मायया क्रत्वा जपेदचरलक्त कम् ॥ VE ॥ 

खयेविषविशेषैः। मूच्छितान् गतसंज्ञान् । गतासुकान् देहे कस्मिंधित् प्रदेशे 
fanaa agian । wanda शतवारमभिमन्तितेन । कुव्वैतस्तार्डव- 

मित्यत्र भिव्रक्रमान्वयः। ताण्डवं कुन्त इत्यथै; | Awad विग्रहस्य महन्तया 
वण॑तया च । fay aaa. अहितानि प्रागुक्तविषादोनि ॥ २५ a 

ana त्यादिना Wea सकलसुजङ्गमविषनाशनमीौषधं तत्प्रयोगच्चोप- 

दिशति | aa पञ्चाक्षवोजेम्स्तैल' लब्धं तेन | उपायो गुरुमुखादवगन्तव्यः ॥२६॥ 

प्रणवमित्यादिना दशणक्तरोत्यन्तेनाध्यदन शओओोकहयेनाश्वारूदाविदयामुप- 

दिश्ति। तत्र चरंसाग्नो इति मध्यपदलोपौ समासः । तेन चरयुतदहंसाग्नो 
इत्यधेः । चर एकारः Carat इकारसदहितो हकारः जवो पकारः Tet रेफः 

wa मकारसदहितो एकारः । शून्याम्बु दिव्यतवात् शून्याम्बुनो इति यावत् | 
wa वियच्छब्द्स्य waa सम्प्रदायाच्च शून्यमिति शकारः वकारसह्ितः 

शकार इत्यधेः । खदाहोग्निः इकारसदितो रेफ इति यावत्। दम्बुमरुद- 
faa: हत् सकारः We वकारः आ्ाकारसहितः खकारः । हंसः हकारो मरुता 
युक्तः आकागसदहितः ॥ २७ | 

षडङ्कत्यादिभिर्विंदयेत्यन्तैरादेपः षड्भिः ्चोकेरण्वारूढाविदयया अङ्गानि 
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ततो यमुदिश्य जपं निशि कुर्य्यादयब्रतः | 
समानयेत् VATS तमानाशात् प्रोक्तकारि णम् ॥ २९ ॥ 
वश्यमाकषेणं wart सुवं वाञ्छितानि च | 
प्राप्रोत्ययलादनया विद्यया सिडयानिशम् ॥ २० ॥ 
लोहितां लोहिताश्वस्धां लोडिताम्बरभूषणाम् | 
चतुुजां विनयना प्रसन्नवदनाम्ब जाम् | २१ ॥ 
vat eau वामेन safe’ समुच्ञ, लाम् | 
अन्याभ्यां हेमपाशेन AW TET खसाध्यकम् ॥ ३२ ॥ 
हेमवेवाइतं वद्वा करयुग्मक्लताञ्जलिम् | 

दासोहसिति भोौषन्तं पतित निजपादयोः ॥ ३३ ॥ 

खरन् विदां जपेन्प्रच्यो वशे कुर्य्यादयलतः | 

समस्तं जौवमुवनम्वारढाख्यविदयया ॥ ३४ ॥ 

प्रणवं नमसा युक्तं तथा भगवतौति च | 
मादश्वरोति प्रोक्तो न्नपूे asia aq: ॥ ३५ ॥ 

साधनप्रकार' सिदविद्रस्य प्रयोगान् तदधान तत्फलविशेषां ्चोपदिशति | 
aa मायया प्रात् EAGT । अ्रक्रलक्षक' विदाया ब्रत्तररं ख्यालक्तक' दश- 

लक्षमित्यथः । ततो विद्यायां सिद्धायामिति यावत् । a साध्यं । आनाशात् 

यावच्छरोर' | प्रोक्रकारिणं दासवदित्य्थः। अनया अश्वारूढृाख्यया विद्यया | 

लोहिताश्वस्थां लोहितवर्णश्वस्ां edu ॒दच्तिणकरेरेत्य्धः । वामेन प्राग्वत् । 

समसुञ्ज्वलां विविधवर्णो । अन्याभ्यां ag क गम्यां । Sania तयोर्वामकरस्येने- 
व्यर्थः | इमवैव्ाहतं तयोदक्तिणएकरस्थहेमवेत्राहतं | स्मरन् उक्तरूपा देवीं igen 

प्रणवमित्यादिना श्चोकेनात्रपूर्णख्यां सप्तदशात्तरविद्यासुपदिश्ति। aa 

नमसा नमः पटेन प्रणवादनन्तर' नम TAA । तथा समुचये । भगवतोति 

भगवति इति चतुरत्तराणि मारेशखवरोति मारेश्वरि इति चतुरक्तराणि अत्रपूरं 

खाति wage खादा इति षड़च्तराणि aang: अन्नपूर्णाविखा ॥ २५ ॥ 
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विधाय माययाज्गानि जपैदिदामदसखे । 
सखवार नियतं न तख स्याहरिद्रता ॥ ३६ ॥ 

भुजङ्गवासकरणन्छल्यासक्तावलोकिनोम् | 

faaaat इमपावात् पायसं दधते करे ॥ २७ ॥ 

waa’ सर्वदा विदाजप्वान्न कदाचन | 

बुभुक्ितो भवेदेव न कदाचिच्च कुवचित् ॥ ३८ | 

तथा ल्यस्थितं मां at तदालोकनकौतुकाम् | 
आभ्यां asifqaa यो मन्ताभ्यां याचते वरम् ॥ ३९ ॥ 

तस्यावयोः प्रसादेन सिध्यत्येवाशु चिन्तितम् | 

तिष्ठ चोपरि संदैषां स्वधा सवतः सदा ॥ ४० 
हंसदद्ग्रासनभसां रसाम्बुव्याप्तदाहकेः । 
Saal गान्नामतश्च नवात्म नवभिश्च तैः ॥ ४१ ॥ 

विधायेव्यादिभिः कुत्रचि दित्यन्तेखिभिः स्लोकेरत्रपूर्णदेव्या अङ्गानि ध्यानं 

विद्यासाधनप्रकारं विद्यासिद्स्य लभ्यानि फलानि चोपदिश्ति। aa मायया 

प्रात् eae) विद्यां अत्रदूर्णल्यां । अ्रहममुखे maa तस्य जपितुः | 
भुजङ्गत्रासकर ण यासक्तावलोकिनीं तार्डव विशेषासक्तपरमेश्वरावले कनशेलां | 

हेमपावात् हेमपाव्ादिति ल्यब्लोपे पञ्चमो । Bacranrget खितां । विदा- 

जपवान् अन्नपूर्णा; ॥ २८ ॥ 
तघेल्यादिना सदित्यत्तेन आोकहयेनानन्तरवच्छमाणनवामविदययोर्ध्यान 

ततृफलानि चोपदिश्ति। aa तथा बूचदखित' भुजङ्गतासनद्त्यपर' | तदा- 

लोकेन कौतुकं ठत्यावलोकनकोतुकां । अआभ्थां वच्छमाणाभ्यां | atte | 
तस्य याचितुः। एवावधारणे ॥ ६० ॥ 

हंसेत्यादिना सिदिदावित्यन्तेन स्लोकदयथेन नवात्सकयोविंदयाखरूपसुप- 

दिश्लि। aa हंस्दुग्रासनभसां इकारसकारक्तकारमकाराणां | रसाम्बु- 
व्यासदाहकैः लकारबकारयकाररेफौः सदितानामिति । तेरचतरे; । तस्य नवात्क- 
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तस्येव च्मा्र' few afe तव प्रयोजयेत् | 
नवात्मिका तु ते विदा दावेती सर्वसिद्विदौ ॥ ४२ ॥ 
प्रणवं fageratd नमसा चतुरक्षरो | 
देवीदृदयसंन्नासौ विद्या सर्वाथसिद्धिदा ॥ ४२ ॥ 

ध्यानसुक्तमसुष्यास्तु सततं सवमङ्गलाम् | 

सितकुष्ट' खणे पुष्पीमूल' तत्पववारिणा ॥ ४४ ॥ 

fast शुद्धः पायसाशौ बिदाजापो जितेन्द्रियः | 

भूमी यौत तां रातिं विजने सुशुभे णहे ॥ ४५॥ 

तल्चिप्रान्नाकर्डहत् कस्तवालिखितमायकः | 

आन्नास्यित'(ता) तथा सा तं बहदस्याभिवाच्छितम् ॥४६॥ 

मन्त्रस्य । एवावधारणे । च्छा जकारः | वह्नि ई कारम् | तत्र ऊकाराकरस्थाने | 
SAN 

नवास्मिका प्राग्वत् । तुर्विशेषे । ते faer Sara विद्धा ॥ eeu 

प्रणवमित्यादिना Baa देवोहदयविदपाखरूपसुपदिशति। aa प्रणव 

प्रथममक्तर' तरिुटान््ाणं fagefaenargatarat कामवोज' । एतदेवी- 

दयविदाया हितोयाक्षरमित्यथेः | नमसा नम इत्यक्षरहयेन ठतोयचतुरथा- 

्षरभूतेन चतुरक्रो सश्भूयेति यावत् ॥ ४२ ॥ 

ध्यानमित्यादिभिविंजयावदत्यन्तैः waft: aa: tasers सकल- 
मन्विदयाभिस्तत्तहेवतानां खप्रकथनफलाव। स्यादि कञ्चोपदिश्ति । aa waa 

aga: अस्या देवोहृदटयविद्याया wre एवमुक्तमिति यावत्। तुर्विशेषे । 

सन्धैमङ्गलां ध्यायेदिव्यरथः | अतौषधयोः da ुरमुखादवगन्तव्या । aqua- 
वारिण खणंपुष्मोपत्वारिणा । भूमौ दर्भसञ्चरे खगत्रचि वेति सम्प्रदायः! सु- 

शमे निद्रावियोधकरकौटादिरहिते। तल्निपताज्ञाकण्ठहत्कः प्रोक्तौषधदयलिपा- 

ज्नाकण्डहत्कः dass wade, तत्र॒ आआलिक्तस्धानत्रये लिखितमायकः 



ger सनोरमाख्यटौकासदिते तन्तराजे । 

देवीददथविद्ययं tut सदाःफलप्रदा | 

सौभाग्यलच्छी कोरत्तपायुरारोग्यविजथावहा ॥ BO ॥ 
प्रणवं रुद्रदयिते तथा योगेश्वरौति च | 

खाहान्तिका तु बिद यं कथिता दाद शाक्तरौ ॥ ४८ ॥ 

मौरीविये त्यसौ प्रोक्ता TATA सुसाधिता | 
ध्याला प्राग्बद्यारूढा देवो साघयतोप्ठितम् ॥ ve ॥ 

निशणामध्ये तु निशया निजवामोरूदेशतः | 

साध्यनामसमोपैतामालिख्येतान्तु तन्मनाः ॥ ५० ॥ 
ध्यायंसथा जपिदिदयां तदेवाकषेयेन् प्रियाम् | 
नानया vem बिदा विद्यते वनितावशे ॥ ५१ ॥ 

THA तथा लोकवश्ये waa | 
a विदा; सन्ति मुवने हयगीरौमनुदयात् ॥ ५२ ॥ 

लिखितद््ञेवः न्नासित' भूमध्यसखित' । तथा समुच्चये । सा देवो । a 
साधकं | अस्य साधकस्य सौभाग्यादिफलषट् कप्रोक्तफलम् ॥ 8७ ॥ 

प्रणवमित्यादिना waa मौरोषिाख्रूपसुपदिश्ति। aa weefaa 

इत्यत्षरपञ्चकं योगेश्वरोत्यत्षरचतुषटयं asaqed sera सम्भूयेति 

यावत् ॥ ४८ ॥ । 

मौरोत्यादिभिदैयादिव्यन्तै्तुभिः स्लोकः गौरोवियाया; साधनं ध्यानं सिद- 
विस्य प्रयोगविशैषान् फलभदादिकञ्चोपदिशति। aa प्यालेव्यादिनोत्तरादन 
एतदुक्त भवति प्रागुदोरिताश्वारूढ़ाखरूपविव्यान्ता Weal निजमनोषित' 

साधयतोति। तुर्विशेषे, निण्या हरिद्रया । निजवामोरुदेशतः साधकस्य 

ATMS | साध्यनामसमोपेतां साध्यसाघकक्चण समोपेतां । एतां मौरोविद्यां । 

त्नाः साध्यमना इत्यर्थं; । तथा यथासम््दायभावनया । विद्यां मोथा इति 

शेषः । तदेव अनया गौरोविद्या | हयगौरोमनुदयात् अश्वारूढ़ाविद्या गौरो- 
विद्याहयतः अधिकाश्च सदृशाञ्चेति यावत् ॥ ५२॥ 
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अभ्नर्नादश्च aga: तावैवाघ नमोधरी । 
एतदितीवं ती स्यातां काकरटेति ततः परम् ॥ ५२ ॥ 
oferta विद वमुक्ता पञ्चद शाक्षरा | 
AAS मायया ध्यात्वा तां Sat सर्वमङ्लाम् ॥ ५४ ॥ 
जपेदिदं मीनयुतः कदलोपूगमध्यतः | 
faaearataaita’ सा प्रीता लक्तदा दिनैः ॥ ५५॥ 
प्रणवं नवक्षेशां च कनकवतिसंयुतम् | 

खाहान्तं दाद शेयं विदा निष्कचयप्रदा ॥ ५६ | 

अग्निरित्यादिना पञ्चदशाच्रेत्यन्तेनाध्यर्ेन wea लन्तसुवणप्रदाविद्या- 

खरूपसुपदिश्ति। aa रग्निः इकारः । नादश्च तद्युक्त इकारेण (ठ)रकारो 

gal तौ mati एवावधारणे । अस्य मन्तस्य प्रथमदितीयवरण्णवैव ठतोय- 
चतुर्थवरणौ भवत इत्यथः । नभोधरो उकारसहितो मकार इति यावत्। एत- 

feat अस्य wag दितोयम चरमेव षषटमन्तरमिव्य्थः। तौ स्यातां aga 
षष्ठवर्णणब्ैव सप्माषटमौ स्यातामिति यावत्। काकण्ठेति काकण्ड इति 

awaufa सुर्डिखारहेति मुर्डि ae इति चत्ायक्तराणि पञ्चदशाक्तरा | 
सम्भूयेति यावत् ॥ ५३ ॥ 

aang इत्यादिना टदिनैरित्यन्तेनाद्ीदयेन Daag ध्यानं साधनक्रमं 

सिदविद्यस्य फलसिदिञ्चोपदिशति। तत्र मायया प्राग्वत् हज्ञेखया । तां देवीं 

लक्तप्रदाख्यां देवीं सव्वैमङ्गलां सव्यैमङ्गलासमानविग्रहयां | कदलोपूगमध्यतः 

कादलोवनमप्ये पूगवनमध्ये वा । तिसम्यच्वीसमोपेतमिति क्रियाविशेषणम् | सा 
देवो लक्षदा लक्षघ्वणप्रदा । दिनैः प्राग्वत् ॥ ५५॥ 

प्रणवभिव्यादिना waa निष्कतयप्रदाविदयाखरूपसुपदिशति । तत्र नव- 

केशां नवकेशामिति चलवार्यच्राणि। कनकवतिसंयुतं कनकवति इति पच्चा- 
राणि साहा इत्यकतरदयं उच्चरेदिति शेषः। द्वादशा्ण सम्भ. येति यावत् । 
निष्कत्रयप्रदा प्रागवन्रामतश्वाथंतख ॥ ५६ ॥ 



gte मनोरमाख्यटो कासहिते तन्वराजे | 

faam गिरिृङ्खवटमूले विलक्षकम् | 

जपित्वा वंशो विद्यां फलसुक्तमवारयात् ॥ ५७ ॥ 

चरः प्राणो मरुदृयुक्तो व्याप्तं प्राणौ धरान्वितः | 

व्योमदयं मरुट्युकं TIT धरया युतः ॥ ५८ ॥ 

चरः प्राण इति प्रोतौ विदयाभौष्टं बदेन्मिधः । 

जातिपुष्पं निंशामध्ये पूजिता मङ्गलाक्लतिः ॥ ५९ ॥ 
सिद्धसारखतस्थादौ वाक्चराणि ततः परम् | 
wafer तधा Tet पुनस्ीणौति तन्मनुः ॥ ६० ॥ 
हादशार्णेयमचिरात् सौभाग्यं कवितां frag | 
गानाभियोगं विश्वेषां मान्यताच्च प्रयच्छति ॥ € १ ॥ 

नित्यश इत्यादिना श्लोकेन निष्कत्रयप्रदाविद्यासाघनप्रकार' सिदिच्चोप- 

दिशति! aa विलच्क' जपित्वा वणे श waa पर्तिंशज्नच्तवार' जपिले- 

त्यथः । उक्वनिष्क्रत्यमित सखणमित्यथेः । अवाघ्रुयादिल्टस्य नित्यश इत्यनेन 
च सम्बन्धः ॥ ५७ ॥ 

चर इत्यादिना क्तिरित्यन्तेन श्चोकन्रथेनाभोष्टवादिनोविदपरासखरूप' ततुफलं 
तत्साघनक्रमं तद्वयानञ्ोपदिशति । तत्र चर एकारः । प्राणो मरुद् युक्तः आकार 
सहितः ककारः । व्याप्तं यकारः । प्राणो घरानितः उकार सहितः ककारः | व्योम- 

इयं ACSYR सुश्चेषोचारित णकारदयं MATa | TA धरथा युतः उकार- 

सदितः तकारः । चर एकारः । प्राणः ककारः । विद्या अष्टाक्तरेति यावत् । 

मङ्लाक्ततिः सव्यैमद्गलादेव्याः प्रोक्षविग्रद्ा ॥ ५९ i 

सिदेत्यादिना Baa मातङ्केश्वरोविद्राखरूपसुपदिशति। aa सिदसार- 
श्वतस्यादौ ara सिदसारखतमन्तस्यादयानि त्राखक्षराणि maga 

विद्याया afi प्रथमभूतान्यक्तराणि alfa तानि वागभवहक्तेखायो वीजानि | 
मातङ्गिन्यै इति चत्वाययेक्तराणि । are इत्यक्तरदयं । ति प्रथमभूतानि वाम्- 
भवादोनि प्रतिलोमानि । cag: मातङ्केश्वरोविदपा | ६० ॥ 

दादथेत्यादिभिः स्मिताभिव्यन्तैः पञ्चभिः aa: तदिव्याक्तरसंख्यां ace 



asa पटने ] मातङ्गश्वरोष्यानराज्य लच्छी विद्याकथनम् | &८१ 

मायाक्तताङ्गो नित्यशरस्तां प्रजपेदुदये रवैः | 

सहखवारं तेनासौ सिद्धा as प्रयच्छति ॥ ६२ ॥ 
इन्द्रनौलनिभां रत्तवसनाभरगोच्न्,लाम् | 

HUAI AACA गनि कसमुल्ज्,लाम् ॥ ६२ ॥ 
तत्ङ्गप्तमुण्डमालाञ्च मु कतास्तवक शोभिताम् | 

‰ NWS 

ऊग्धिकावौरकटकनपुरेमंख्डिताङत्रिकाम् ॥ ६ ॥ 
वादयन्तः ASTANA खसमानाङ्गनाजनेः | 
स्तृथमानाञ्च परितो ध्यायेदेवं शुचिस्मिताम् ॥ ६५ ॥ 

मातङ्गिन्या दितोयच्च तोयं तद् नन्तरम् | 

रसाचरस्वेरम्ब् स्या्ातामग्नौ तदनन्तरम् ॥ ६६ ॥ 
राज्यदे राज्यलच्मीति हन््राया व्युत्क्रमाचयम् | 

विद्यासौ राज्यलच्छास्तु घोड़शार्णा समीरिता ॥ ६७ ॥ 
तदिदासिदस्य फलानि विद्यासाघनप्रकारदेवताध्यानच्चोपदिशति | aa इयं 

मातङ्गेखरोविदा | मायाक्षताङ्गः प्राग्वत् इज्ञेखया न्यस्तषडङ्ग; । तां विद्यां । तेन 

जपेन । असौ विद्या | सवै वाञ्छितमिति शेषः । अस्मिन् ae प्रथमपादे लेका- 

्षराधिक्य' दिव्यत्वात् । रक्तवसनाभरणोज््वलां रक्तवसनरक्ताभरणमर्डितां | तत्- 
लघ्सुर्डमालां सौ गन्धिक क्तु्शिरोमालां | खसमानाङ्गनाजनेः खसमानाकार- 

वणंभूषणादिभिः शक्तिभिः ॥ ६५ ॥ 
mapa समोरिता इत्यन्तेन Bada राज्यलच्छोविय्ाखरूप- 

सुपदिशति। तत्र॒ मातङ्गिन्या इत्यर्खनैतदुकतं भवति। मातद्खिनोविदाया 

दितीयतोधा तरहयं हल्लेखाख्रोवोजरूपं राज्यलच्छ्ो विद्याणः प्रथमदितोया- 
aed भवतोति | रसाचरखेः लकार एकारविन्दुभिरुपेतोऽम्ब् वकारः तेन वुं" 
इति। वाताग्नो अकारश्च इकारश्च धक् एथगिति यावत् ॥ ६६ ॥ 

Trees राज्यलच्छोति safe हन्माया विसञेनोयसहितः सकार इति 
यावत् । Beara आ्याक्षरत्रयं प्रतिलोमक्रमेणेत्यथेः । ental षोड्शा- 
चराणि सम्भूयेति यावत् ॥ ६७ ॥ 



ety मनोरमाख्यटोकासदिते तन्तराजे । 

ध्याला तां विजयां विदां जपेच्निलञ्च पूजयेत् | 

राज्यं प्रयच्छति प्रीता साधकायाविलम्बितम् ॥ ६८ ॥ 

प्रणवं Myst मायां कमले तदनन्तरम् | 

कमलातो लये प्रश्चात् प्रसोददितयं पुनः eeu 

आदावयं AT नमः प्रोक्ता महेप्वरि । 
विद्या ते सप्तविंशार्णां समस्ताभोष्टदानिशम् ॥ ७° ॥ 

वौजवयैः षडङ्गानि दिसक्तविंडितानि वे । 
ध्यानञ्च विजयादूपं प्रजपादिनश्सघा ॥ ७१ ॥ 

कौत्तिलचमोधनारोग्यविजयादाखिलेष्टदा | 
Cae भास्करे पूजा पूर्णया सकलेष्टटा ॥ ७२ ॥ 

ध्यालेव्यादिना waa तद्यानं तदुपासनक्रमसुपासितुः फलावाभिञ्चोप- 

दिशति । तत्न तां राज्यलच्छो विजयां विजयानित्यासमानविग्रहां ॥ ६८ ॥ 
प्रणवमित्यादिनाऽनिशमित्यन्तेन Masta मदालच्छय विद्याखरूपमुप- 

दिशति aa यौपुटां मायां यौवोजपुटितह्ृल्ेखां कमले इत्य क्तरत्यं कमलातो 

लये कमला इत्यक्तरत्यात् परं लये इव्यक्तरदयं | प्रसोदद्धितयं wale uate इति 

षडक्राणि। आद्यतरयं ओवोजपुटितह्नलञेखेति यावत्। महालचम्यैय नमः 

इत्यत्तरषट्क' | महेष्वरोति देवोसम्बुदधिः। सविंश्ा्णा सम्भूय इति 
यावत् ॥ ७° ॥ 

वोजैत्यादिनेषटदा इत्यन्तेन Wada तदङ्गानि तद्यानं तदुपासनक्रमं 

तत्फलानि स्धभोष्टसिद्धिकरभजनकाल्चोपदि शएति। तत्र ॒वीजेत्यादपर्देनै- 
aga भवति अस्या विदाया हितोयाद्क्रत्रयस्य fuser षडङ्गानि 

विहितानि स्युरिति । ध्यानञ्च विजयारूपं विज्यानित्याया ध्यानमस्या अपि 
प्यानमिति यावत् । विजयादोत्यतादिशएब्टो विबिधमङ्गलतयग्टहनषेत्ादि- 
विषयः । तुलाखे तुलाराशिगते भास्करे  gutat पौणं मायाम् ॥ ७२ ॥ 



३४ पटल ] सिदलब्डमोविदाकथनम् | gb 

ITAA SATAN हंसो मरुदृयुतः | 
चण्डतेजश्च सङ्कषंवर्णाः स्यस्तदनन्तरम् ॥ ७३ ॥ 
RAMAN कालौमन्याने वर्णा हंसश्च मायया | 
सिदइलच्माादि विद्ययं प्रोक्ता सप्दशाक्तरा ॥ ७४ ॥ 
आदयन क्रत्वा चाङ्गानि जपेदिद्धयान्तु नित्यशः | 
प्रातः सहसवारन्तु तप॑येत्तद शांशकम् ॥ OY ॥ 
प्रसन्ना aval निल्यपृजायां साधकस्य सा | 
प्रयच्छति जयं ge थियं सर्वातिशायिनीम् ॥ ७६ ॥ 
yar तपिशाचापरस्मारक्षव्यादिवारणम् | 

करोति मागे कान्तारगिरिक्लच्छ भिरच्चति ॥ ७७ ॥ 
ध्यानन्तु तस्या देवेशि मङ्गले मङ्गलासमा | 

युडमार्गादिरक्तासु णु वच्छे यथाविधि ॥ ७८ ॥ 

ज्यासकेत्यादिनात्तरेत्यन्तेन Massa सिदलच््मोविदप्राखरूपादिकसुप- 

दिशति | aa ज्यासकदादहवह्किखात् जकार रकारङईकारात् विन्दुभिः प्रथमं वोज- 

सुचार्ययेति यावत् | Aw: मकारः | हंसो मरुद्युतः ्राकारसहितो हकारः | चर्ड- 

an इत्यत्षरचतुष्टयं | सङ्भषेणवर्णीः सङ्कर्षण इति वणं चतुष्टयं । व्योमाग्नया 
इकारेण सहितो हकारः | कालोमन्याने वर्णी; कालोमन्याने इति पञ्चवर्णः | 
हंसश्च मायया विसज॑नोयेन सहितो हकारः । ससदशाक्तरा सम्भ इति 
यावत् ॥ ७8 ॥ 

आद्धयनेत्यादिभिप्र बमिव्यन्तैः og भिः Tapia तदुपासनक्रमं तत्तत्- 
फलानि तस्या निल्योपास्यध्यानं प्रयोगध्यानादिकञ्चोपदिश्ति। aa aera 

वीजेन wad सखरभिन्नेन । तदशांशकां शतवारमित्यथे;। सा सिषटल्छोः | 

ल्ञत्यारोव्यवादिश्ब्दो रोगग्रहभयादिविषयः। तस्याः सिदलच्छयाः। देवै- 

शोति Beate: | मङ्गले प्रयोगे मङ्गलासमानविग्रहा । युदमागौदोत्यादि 



६८४ मनोरमाख्यटोकार्सादतं तन्त्रा । 

शतशौर्षा' विनयनां प्रतिवकतं भयानकाम् | 

इस्तदि शतसंयुक्तां खसमा कार शक्तिभिः ॥ ७€ ॥ 

तामनन्तेहैसतेषु साधकाभौष्टहेतिकाम् | 
ध्याव्ैवमर्चयेदिष्टमवाप्रोल्यखिलं धुवम् yc ॥ 

पराकूप्र्यग् दक्चिणोट्क्क HAT FAR ततः | 

मार्जयेद्दाद्यवो घौषु पञ्चपञ्च तथेकधा ॥ ८१ | 
तदटन्तरपि कोणेषु वयमेकौक्तते ततः । 

मध्यादि विलिखेन््रन्वर्णान् षोड़श नाम च॥ ८२॥ 

शब्दो गिरिकान्तारादिपाश्वस्यलविषयः | खित्यस्य ध्यानमिति पूव्वैतान्वयः | 

भयानकां भोषणरूपाम् । अनन्तैः दिष्यत्वादनन्ताभिरिति यावत् । साधकाभौष्ट- 

हेतिकां तत्ततप्रयोगानुगुणमिति यावत् ॥ ८० ॥ 

प्रागिल्ादिभिनित्यण इवन्तैसिभिः सोकौनित्याचैनाचक्रनिश्राणादिकसुप- 
fenfa aa क्रत्वा सूत्राष्टकं समान्तरालसित्यथंः ¦ तथा यया प्रतिकोण- 
Hata कोष्टमवशिषयेत cree । तदन्तः वौष्यामिति शेषः । तयं area । 
एतदुक्तं भवति। दितोयवोष्यां प्रतिदिश' मध्ये cata’ कोष्टमवशिष्यते तथा 
माजंयेदिति। मध्यादि एतत् क्रियाविशेषणं । सव्पैमभ्यकोष्टो ब्रादयमक्षरं 
यथा ade | मन्ववर्णन् षोडश शअ्रवशिष्टानिति यावत्। नाम साध्या 
दोनां प्राग्वन्मध्यको्ठलिखिनवोजोदरे इति यावत् । मध्ये इत्यनन्तरो 
वच्यमाणत्वात् । प्रादक्तिण्यक्रमात् विलिखेदिति प्व्वैत्ान्वयः । तत्र चक्रो 
अयमत्र विरचनाक्रमः। प्राकूप्रल्यगदक्निणोदक्कसमान्तरालं सत्रा्टका्टका- 

स्फालनादेकोनपञ्चाणत् कोष्टामकं समचतुरखं विधाय तत्तदाद्यवोथिगतकोष्ठ षु 
चतुर्विंशत्यां प्रतिदिशं मध्वस्मध्यसखकोष्टपच्चपञ्चकमेकोकत्य तदन्तर्वीधोख- 
कोोषोडशकै प्रतिकोणमेकमेकं तत्तदुभयपाशव॑स्कोषठाभ्यां सह alfa त्रीणि कोष्टा- 
न्येवोक्षत्य शिष्टसप्तदश कोष्ठेषु सव्थमध्यस्थकोषे साध्यादिसमेतं प्रथमं बोजं तद्वाद्य- 
antag we wanes तदाद्यवोष्यादिकोषटवतुष्टये प्राग्वत् 



aan पटले | ललितायाः कष्ण रूपत्वकथनम् | ety 

प्रादचचिण्यक्रमान्प्रध्ये पूजयेत्तव at सदा । 
समस्ताभीष्टसंसिदा fagqaeat तु नित्यशः ॥ ८३ ॥ 
कदाचिदाया ललिता yaa कष्ण विग्रहा | 

सवंनारौसमारम्भादकरोदिवशं जगत् ॥ ८४ ॥ 
ततः स गोपोसंन्नाभिरादतोभूत् खशक्तिभिः | 

तदा तेन विनोदाय खं षोट्ाकल्पयदपुः ॥८५ ॥ 

तेषां Waly WHA: समस्ताभौष्टदायकाः | 

तैरयन्तपूजाहवनजपतपग सेचने; ॥ ८६ ॥ 
भवन्ति लच्सोकान्तिश्रौषिजयारोग्यसंयुताः | 

AY तान् षट्क्रमान्मन्लान् ध्यानाच्च विनियोगकैः ॥८७॥ 
स्यिरारसाव्याप्रवनखेरुक्तोमून्हामनुः | 
प्रणवद्यमध्यस्यः सिदगोपालकाभिधः ॥ oo ॥ 

RATA कोणको चतुष्टये वायव्यादिनिकछल्यन्तं च विद्यायाः सप्त- 

दशार्णान् क्रभेण विलिखेदिति ॥ ८२ ॥ 

कदाचिदिव्यादिभ्चिविंनियोगकेरिव्यन्तैश्चतुभिः श्लोकौ ललिताविद्याया गोपाल- 

खरूपत्वं तच्मूत्तिभेदांस्तदुपास्तिफलानि तन्मन्तोचारप्रस्तावादिसहितमुपपिश्ति | 

तत्र राया नित्यानाम ललिता । पु रूपा कछ्षष्णविग्रहा परमाथेक्षष्णशः प्राग्वत् AU: 

स्वशक्तिभिः निल्याभिरणिमादिभिश्च । तेन वपुषा । तेषां वपुषां । ada लच्छो- 

कान्तियशोविजयारोम्यसंयुताः साधका इति यावत्। ध्यानार्चाविनियोगकैः 

सेति यावत् । भ्रस्मिन् ah प्रथमपादे लच्तराधिञय' दिव्यत्वात् ॥ ८७ ॥ 
fatenfen Waa सिदगोपालमन््खरूपसुपदि शति । aa स्िरारसा- 

MAA: गकारलकारयकारग्रौकारविन्दुभिः Fea: | महामतु; dwar 

वैभवेन च । प्रणवद्धमध्यश्यः प्रणवपुटिनः ॥ ८८ ॥ 

४५ 
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Mae: पञ्चमिः कामम चैरेकौ कतः क्रमात् । 
पुटनाव्रामतस्त्मादागेस्तं; पुटनाद्धवैत् ॥ ८६ ॥ 

सम्मोहनास्यस््वेवञ्च सप्तधाभून्महामनुः | 

रायः पञ्चाङ्गको मन्तस्त्वितरे स्यः षडङ्गका: ॥ ९० ॥ 

तत्तदीजादिकषेन स्यात् षडङ्गानि यथाविधि | 

अष्टपतवाजमध्यश्यं पूजयेत् संप्रातिक्रप्रात् ॥ € १ ॥ 

aaa तानि तन्म्न्युतमध्यान्यनुक्रमात् | 

वारेषु भासक ययेषु तेषां पूजा क्रमेण वे ॥ <२॥ 

परोकैरित्यादिभिः क्रमादित्यन्तैस्िभिः aa: षड़.विधमोपालमन्वखरूपं 

तदङ्गानि तदाराधनक्रमञ्चोपदिग्पति । तद्र प्रोक्तैः स्मे aca सहंसेत्यादिना 

पद्चतिंशादेयमाध्यदैश्नोकदयेनेति यावत् । waa प्रत्येकभेकौकवोजेन । 

नामतः सपमे पटले प्रथम इत्यादिना तिंशद्धनाध्यद्धश्चोकेन प्रोक्तकामराजा- 

दिनामानि प्रोक्तकूटस्येति यावत् ¦ art: कामराजस्य पञ्चवाण्मन्तर; | तैः पद्- 

कामवोजैः। TA चकारः समाद्ाय्यः। qed समुच्चये । एवं उक्षक्रमात् । 
एतदुक्तं भवति प्रणवेन पुखितो महामनुः सिदगोपालसन्नः मन्व: । पञ्चसु कामः 
वोजओेष्ठेकौकवोजपुटितेन मदहामनुना क्रमात् कामराजगोपालमन्मथगोपाल- 

कन्दधगोपालमकरकेतनगोपालमनोभवगोपालसंक्ञाः पञ्चमन्ताञ् Sa aT 
राककाः THA प्रथममन्तेण सह सप्तगोपालमन्ताः सन्तोति। Wel 
स्तेषु सिहगोपालमन् इत्यः! पञ्चाङ्गकः नेदन्यासरहित इति याबत् । 

wat षगमन्ताः कामराजमोपालाद्याः । तत्तदौजादिकेन महामनुनेति शेषः | 
स्यादिव्यघ्लात् स्युरिति यावत्। यथाबिषीति दी्ध॑खरषटकमिनच्रक्रमेशेत्यथेः | 
अष्टपव्राणां मध्यस्थां एषु सपखन्यतमां ॥ ९.१ ॥ 

यन्ञाणोल्यादिभिरवाप्रयादिव्यन्तैः त्रिभिः Wada यन्त्राणि कालखरूपण 
वारेषु ससु भजनक्रमं निवेद्यविशेषादिकञ्चोपदिशति। aa तानि सिदगोपा- 
लादिसंन्नानि। तश्मन्तयुतमध्यानि निजनिजमन्तलिखितकणिकानि ।' वारेषु 



१४ पटले ] सप्षगोपालध्यानादिकथनम् | eco 

सकलेष्टप्रदा निलयं दुग्धचती द्रघता्नकैः | 
पायसैर्नारिकषैलेश्च ससितैः wean: ॥ ९३ ॥ 
क्रमादारेषु Ada’ दद्यादि्टाथसिङये | 
इतोरितेः सप्नभिस्तेः सवमिष्टमवाप्र यात् ॥ ९४ ॥ 
अरुणं षड़् भुजं वंशवादिनं पाशमङ्कशम् | 
que Tangy न् दधानं शक्तिभिः स्मरेत् ॥ <५॥ 
सुवणेपुष्यी मूलेन पिष्टेन निजवारिणा | 
SARUM GAA देवताद् शनं भेत् ॥ ९६ ॥ 

vara च नोलोँ च धातकीफलसंयुताम् | 

आरग्वध सुर्डिनौं च शाकोटं # जम्ब मूलकम् ॥ < ७ ॥ 

ang । तेषां सिदगोपालादोनां | सकले टप्रदेत्यस्य पूजा इत्यनेन पृठ्यैत सम्बन्धः | 

fat प्रतिवारं । दुषकीद्रष्टतान्रकैः दुग्धैः ae: तान्वितैः waa ससितिः 
शकं रोपितैः नारिकैलेः TT: ॥ ८.४ ॥ 

श्ररुणमित्यादिना शोकेन तेषां ध्यानसुपदिशति । aa sed वें | वंशवादिनं 

अधरकराम्यां weal! Aa पाणद्याुघचतुषटयसू डदि वामदक्तिणवाम- 

दक्िणक्रमेण । शक्तिभिर्गोपोवेषधघराभिरिति यावत् ॥ ९५॥ 
-सुवर्णेत्यादिना Wha सकलदेवतानामपरोक्तोपायोषधयो मादिविधान- 

सुपदि शति | aa सुवणंपुष्मो रन्न मौषधं प्राग्वदवगन्तव्यं । निजवारिणा प्राग् वत् | 

हत्कण्डान्नाेपननः प्राग्वत्। अतत् प्रयोगविधान' मुरुमुखादवगन्त- 

व्यम् ॥९६॥ . 

उग्रगन्धामित्यादिभिरात्मवानित्यन्तैस्िभिः श्चोकीरदेवतानामपरोच' खच्छोत्- 

क्रान्तिं वा(च)गओरौषधप्रयोगैरुपदिश्ति। aa उग्रगन्धानित्यादिना Matos 

aa कर्णिकारिमित्यादिना स्रोकेनौषधानि दश। तदौषधनामान्याराध्यसुखा- 

दवगन्तव्यानि। समं सव्धणि समभागानि इत्यर्थः । सितेन शवीरया | तलिप्त- 

शंखोटमित्यपि पाठो दश्यते | 



acc aAaeazianreared तन्त्रराज | 

किकारिं हंसपदौः बारा खगराजकम् | 
कोर्ट frost मूलं तिफलं चयेत समम् ॥ €८ ॥ 
सितेनाज्येन मधुना दग्ध्वा afar: | 

भावयंस्तन्प्रयो भूयादिवसेः कौश्चिदात्मवान् ॥ <€ ॥ 
सदाशिवमयौ व्याध्धिरिति सम्यक् समौरिता | 
अस्या निफालनाच्चित्ते तत्तच्च खात्मसात् क्तम् ॥ 

दति षोड़शनित्यातवन्त्ेषु थौ कादिमते चतुस्विंशत् 

पटलम् परिपृण॑म्॥ २४ ॥ 

awa: तत् सष्दशोषधलिपान्नादिवयः । तन्मयः देवेतामयः । आसवान् भाव 

ATS ॥ ९८ ॥ 

अस्मिन् पटले सप्तविंशस्नोकात् परं एकः स्लोकः पतितः ॥ 

इति षोड़शनित्यातन्् षु खोकादिमताख्यस्य परिपूलंस्य तन्स्य प्रपञ्चसार- 
सिंदराजप्रकाशभिधानेन सुभगानन्दनाथेन विरचितायां मनोरमा- 

ख्यायां व्याख्यायां लिङ्गयन्तप्रकाशनपरं चतुस्िंशं 
पटलं परिपू पराखृष्टम् ॥ २४ ॥ ॐ तत्सत् ॥ 

ग्रन्यसंख्याः २२६-- चतुस्िंशे तु पटले व्याख्याग्रन्थाः शतदयम । 
षट तिंश्तायुतं प्रोक्तं यन्त्रायष्टौ च तवर वै ॥ 



परञ्चस्विंशपटलम् | 

अथ षोड शनिल्यानां खात्मत्वे वासनां णा | 
यया तन्प्रयतासिद्धिः प्रलक्ञा भवति ध्रुवम् ॥ १॥ 

Usual भवच्छक्तिः सा विमशंमयो मता | 
नवत्वं तस्य देहस्य रन्धत्वेनावभासते ॥ २ ॥ 

वलिदेन्यः Sar: स्युः पञ्चमो जनकात्मिका | 
FORA भवेन्माता पुरुषार्थास्तु सागराः ॥ ३ ॥ 

पूल्वैस्मिन् पञ्चतिशे पटले पोड़शनित्याविदासिदानां लोकचमत्कारान् प्रयो- 

गान् विद्याभिरुपदिश्ानन्तरं षोड़शनित्यादोनां तत्ततूपरिवारशक्तचादोनाञ्च 
खात्मत्रेन वासनादिक'ः विद्याखरूपमेदटेन प्रस्तारप्रकारादिकञ्चोपदिश्ति 

ay षोड़शेत्यादिना fara इत्यन्तेन स्लोकशतरूपेण पञ्चल्शेन पटलेन । अथ 

घोडशेत्यादिभिः प्रपञ्चतेत्न्तैः त्रयोविंशत्या श्च कगुरपूजादिक' सुद्रादभंनान्तं 
नित्याखरुपपरिवारन्यासजयपतर्परहोमाभिष्कोपचारादौनां वासनासुपदिश्ति । 

aa षोड शनित्यानां परिवारादिसहत्रानां । खाते टृहेन्द्रियमनःप्राणादयाकारेण 

प्रतोयमानामसखरूपत्वे । यया वासनया । तन्मयतासिद्धिः नित्यासतासिद्िः । 

प्रव्यक्ता अ्रपरोक्तानुभवविषथा । अद्याविमश्मन्तरेण किञ्चिदपि BAZ ज्नातुम- 

शक्यत्वात् सा रू सवेद्यखरूपेत्यथेः | विमश्मयो विमशंमातविग्रहा । vagal 
भवति ्राद्याविमभविग्रहा शक्तिरेव गुरुरिति । तस्य गुरोः । waa नवरन्धू- 
aa waga भवति यथा रन्ध रपादेयग्रहणमनुपादेयमोचनच्च क्रियते तथा- 

विमशंपरमाभ्स्य गुरोः कटाक्ते साधकानां अरथप्रहत्तिरनर्थादुपरतिश्च । अरत 
Mas वाक् च दिव्यं at दगहयसुपस्धं च fay उत्तरत्रय' मानुष्यमिति 
सम्प्रदायः | wart: अतन्िंस्तदुदिं जनयित्वा उन््ागंप्रव्तिकाः शक्तयः । 
पञ्चमो ब्राह्मादिषु पञ्चमौत्वात् वाराहौत्यथेः। जनकात्िका साधकानां 
जनकवदभिभवस्य स्तस्ननकरो शक्तिरिति यावत्। | FARA माता 
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Taal Hae नवत्वं घातुरोमभिः | 

ASU: कल्पतरवः खाधारा WAT: BAT ॥ ४ ॥ 
ग्रहन्तंराशिचक्रेण कालात्मा पश्चिमासुखः | 

तेन पूर्व्वाभिमुख्यं स्थादन्यत्ते कथितं faa: ॥ ५॥ 
ज्ञाता खात्मा भवैजन्नानमष्यं ज्ञेयं बहिःश्थितम् | 
श्री चक्रं पूजनं तेषां एकौकरणमीरितम् ॥ € ॥ 

माटरूपा शक्तिः साधकानां माढ्वदभिमतप्रदा ufaftea: । एतदुक्तं भवति 

wimaa परिभावनायां जनकजनन्योरंशत्वेन @2feaqgenfeg संक्रान्तौ 

wa वाराहोकुरुकुल्लामकौ मावयेदिति। पुरुषार्था ware: । तुरव- 

धारणे। सागराः महत्या निरवसानतया च । रत्रहोपो wate: देहतवं 

waa: | नवत्वं नवखण्डात्कत्वं दोपस्येति यावत् । धातुरोः- 
ममि: ओजःशुक्रमल्नाखिभेदोमांसरोमल्वगुधिरैमेष्यप्रागादिकमैः। सङ्कल्पाः 

कल्यतरवः | सद्कल्यपुरःसर' wate प्रया फलसिद्धेः । साधारा; षोड़श 

पटले विश्दाख्ये इत्यादिभिरेकषष्टयादिनवभिः शोकौडाकिन्यादौनां निवास- 
स्थानत्वेन प्रोक्तमूलाधारादयाक्नापथयन्तानि सुषुखरान्तगंतानि स्थानानोति यावत् | 

ऋतवः वसन्ताद्याः Waa इडापिङ्गलात्मकचन्द्राकं संयोगादनुमितकालात्क- 

लवात्तत्स्थानाधाराणाखल्वामकत्वमित्यधं;। ग्रह राशिचक्रेण ग्रहनकत्रसहित- 

राशिचिक्रेणए । कालात्मा कालखरूपात्मा परश्चिमासुखः पञश्चिमदिङ्सुख इति 

यावत् ज्योतिश्वक्रस्य प्रत्यङसुखलत्वात्। तेन कारणेन । पृव्वाभिसुख्यं कालात्मक- 
देवताभिसुख्यपेकथा yafqe साधक्रस्येति यावत्। अन्यत् कालस्य 

त्तिक खरूप' । कथित' षट. त्रि शे पटले काल इत्यादिना चत्वारिं शस्लोकपृ्वा- 
wafa यावत्। मिथः ware अन्यत् ते कथित'। मिथ इत्यनेरै तदुतं 
भवति इन्दरियादोनां खात्मत्ववासना तत्तन्मन्बखरूपाध्खरूपे तव कथिते इति | 

अत्र कालच्रोश्व््यादोनां चत्वारि शद्षोकेन uaa’ नवधात्ववासना पड भे पटले 

व्याख्याता ॥ ५ ॥ 

ज्ञाता Brant पूजक इति यावत् am खकौय' अध्यै पूजोपकरणमिति 



aim पटर | श्रातत्ववासनाकथनम् | ६९१ 

श्रौ चक्रो faga: प्रोक्ता रसा faafadgar: । 

BAT: पुरयपापे च नाह्मयाद्या मातरः स्म,ताः ॥७॥ 

भूतेन्द्रियमननास्येव क्रमाच्चिव्याकला पुनः । 
कद्ध न्द्रियार्था दोषाश्च ज्ञेयाः स्युः क्तयोष्ट वे ॥ ८ ॥ 

नाद्यश्चतुदं १ Wat: क्ोभिगयादास्तु शक्तयः | 
वायवो दश संप्रोक्ताः सर्वसिद्धादिशक्तयः ॥ € ॥ 

ASA दश संप्रक्ताः सर्वज्ञाद्यास्तु शक्तयः | 

शौ तो्णसुखदुःेच्छा गुणाः प्रोक्ताः क्रमेण षै ॥ १० ॥ 

यावत्। ज्ञेयः afe:faa ज्नातुरिति शेषः। aha पृज्यमिति यावत् 

पूजन" ओचक्रस्छेति यावरत्। तेषां ज्ञाटन्नानज्ञेयानां एकीकरण" वोधामकवते- 
नेति यावत्| एतदुक्तं भवति aaa भिन्नवत् प्रतोयमानन्नाढनज्नानज्ञेयात्म- 

ay वतिष्वपि खात्मखरूपत्वेन प्रतीयमानो ज्ञाता पूजकः खकौयतेत प्रतीय- 
aa ज्ञान प्ूजोपकरण' we खवाद्यल्रेन प्रतीयमानः Fa पूज्यं योचक्र' । 
तेषां वोधात्कलत्वेनाष्धग्भावः पूजनमिति। staat सिय इति अणिमाद्याः । 

रसाः agen नव । नियतिसंयुताः नियतिसिद्धया शक्तया हिता वा सम्भूय 

दश शक्तय caret; waa: बुभुक्छापिपासाणोकमोहजराखतयः। gant 

UT TATA | भूतेन्द्रियमनांसि भूतानि पञ्चेन्द्रियाणि टश च मनसा सह- 

तानि षोड़श । कर्डेन्दरियार्धीः वचनादानविद्रणविसर्गानन्दाः । दाषा 
वातादयः! प्रोक्ताः सप्तविंशतिपरले इति यावत्। संप्रोक्ताः waza) 

श्रतातिर्हस्यार्थीः मयोक्तवासनाविमभिन्यां gee) seit दथ धातुषु 

aa दोषेषु त्रयश्च सम्भ य दशेति यावत् । स्प्रोक्ताः अस्मिन् पटले उत्तरत्राग्नि- 
रित्यादिना पञ्चाशत्तमेन MHA! गुणा; सत्वादयः। तन्मात्राः शब्दस्प्॑रूप- 

रसगन्धाः पञ्चतत्वरूपाः | तेषां पुष्पसायकतं प्रसुखे अभिसुखरूपतया परिणाभे 

रषरूपतया वा । AA इन्त घनुः विषयपरमा्थंखरूपाणां शरसभेन्दर- 

याणां तत्तदिषयेषु प्रेरकत्वात् इन्द्रियाणां तदर्थानां मनसश्च asfreqa 



६८२ मनोरमाख्यटोकासदहदिते तन्वराजे | 

वशिन्यादयाः शक्तयः MATA: पुष्पसायकाः | 

मनो भवैदिक्ञधनुः पाशो राग उदौरितः॥ ११॥ 
देषः MET: Ma: क्रमेण वरवणिनि । 
अष्यक्ताहङ्तिमददा काराः प्रतिलोमतः ॥ १२ ॥ 

कामेष्वथ्यादि देव्यः स्युः सम्बित् कामेश्वरः aT: | 

ama देवता परोक्ता ललिता विश्व विग्रहा ॥ १३ ॥ 
wise afsat: स्यादुपास्तिरिति भावना | 
सिद्धिसत्वनन्यचित्ततवं सुद्रा बेमवभावनम् ॥ १४ ॥ 
उप्रचाराश्चलत्वेपि तन्प्रयत्वाप्रमत्तता | 

प्रयोगास्तु विकल्यानां हेतोः खात्मनि नाशनम् ॥ १५ ॥ 

वोभयक्रियात्मकत्वात्तदहिरुपादान' तेन न पुनरुक्तिदोषः । पाशे रागतत्रूप 

इति यावत् तयोवेन्धकतवं सामान्यात् ॥ ११ ॥ 
देषः WeET Tena! वरवणिनोति सम्बुद्धिः । अव्यक्ताहङ्ति- 

महदाकाराः प्रतिलोमतः महटङ्कतिः अग्यक्तक्रमात्तदाका इत्यर्थः | 

अताव्यकशब्देन wafard म हच्छब्देन वुद्धितत्व' अहङ्कतिशब्देनादहरतच्ल- 

सुच्यते। सम्बित् कामेश्वरः aan चैतन्यं कमेश्वर इति यावत् । सासा 

विविधविश्विकल्पात् खषरूपतया विलाप्य सदस्तु भासते स खाता देवता 

द्योतमानल्वात् ' ललिता निरवदरूपल्वात् विष्ठविग्रहा ज्नाटन्नानन्नेय- 

विग्रहा। तददिमशैः खाविमनैः स्ात्मानुसन्धानमिति यावत्। एतदु 
भवति waa खामन्यतुरागात् कस्ि'खिदिषयेप्यतुरागादेव मनपः faa- 

भावाच्च तदनुरागो लौहित्यमिति। इति भावना खाममावनासिद्धिः। फल- 

सुपास्तेरिति यावत् । तुरवधारणे। अनन्यचित्तत्वं aaa साधनाखेष्या- 

दिति यावत्। aa: योनिसुद्रादिखकलसुद्राः। वेभवभावन' sata वच्य 

माणप्रकारात् आत्मन इति यावत्। चलत्वेपि अननुसन्धानसमयेपि खप्रादाव- 

Nar: | तन्त्रात् AAA खस रूपभावयस्येययै । (१) एतदुक्त भवति । सतोति 

सम्बुद्धि; । श्रसत्कारः स एवोपचार इति यत्तस्मात् सति aa दिः सत्कारः 
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यन्ताणि wat: सर्वव खात्मले स्यैव्यसाधनम् | 

सन्ध्यासु भजनं देव्या आआदिमध्यान्तमल्ननम् ॥ १६ ॥ 

अन्यास्तु शक्तयश्चक्रगामिन्यो याः समन्ततः। 

arg विश्वविकल्पानां हेतवः समुटौरिताः ॥ १७॥ 

न्यासस्तु देवतात्वेन खात्मनो देहकल्पनम् | 

जपस्तन्प्रयतारूपभावन' सम्यगोरितम् ॥ १८ ॥ 

होमो विश्वविकल्पानामात्मन्यस्तमयो मतः | 

[ तेषामन्योन्यसम्धेदमावनं aga भवेत् ॥ १६ ॥ 

स एवोपचार इति (१) । प्रयोगाः अभिमतसिदिकराः अ्नभिमतनिवारकाः 

क्रियाविशेषाः तुरबधारणे। fanart हेतोः विकल्पानां डेतुरविवेकः 

तस्य ! खात्मनि विमशेरूपै । एतदुक्तं भवति खात्त्ववासनया दुव्वासना- 

नाशः। प्रयोगा इति यन्ाणि मन्त्राः प्रयोगसाधनानि यन्त्राणि मन्त्ाञचेत्यथंः | 

aaa विषये | aaa खात्मलवासनायामित्यधेः। यत् weer way 
aw | एतदुक्त भवति खात्ववाखनाखैयसाधन' faust: । तदासनाखैये 
परमाथेप्रयोगसाधनभरूतानां BAA aaa: विश्वालनोरेक्यवाक्यनिर्णोत 

निरूपणपरत्वेन विमभ्णवकत्वात्तानि तदासनास्ैयसाधनानोति1। तव सकल- 

मन्ालिकायाः यो विद्यायास्तदष्रधग्भावनिणंयनिरूपणपरत्वसुम्तरत्र वच्छति । 

सकलयन्त्रामकस्य खो चक्रस्यापि aaa “कालो धामानि भूतानि नवचक्रा- 

रनुक्रमादिति” नित्याषोड्शिकावे प्रोक्तं । ्रादिमध्यान्तमल्नन' (वजन) अनु 

स्यूतरूपतया लपरिच्छिन्रतानुसन्धानः । एतदुक्तं भवति देव्याः सश्यासु asia’ 

खाकनः खपरिच्छित्र एवेति। अन्याः गुघ्तयोगिन्यः। चक्रगामिन्यः खोचक्र- 
स्था या मन्तरविभवपटलप्रोक्ताः ताः शक्तयः। तुः ससुच्चये। विशखविकल्यानां 

हेतवः विश्वस्य विविधविकारप्रतीतिक्रराः शक्तय इत्यथ; । तुरवधारणे । 

सखासन: सस्य | एतदुक्त भवति निजदेहे देवताविग्रहभावो न्यास इति । तन्मयता- 

रूपभावन ओोविद्याककतवेन माढकामयत्वेन च सखखरूपमावन'। सम्यगोरितः 



६९४ मनोरमाख्यटोकासदहितं तन्तराजे | 

मोहान्नानादिदुःखानामाव्मन्यस्तमय दद्म् | | 

अभिषिकस्तु विद्या खादात्मा सर्व्वाश्यो महान् ॥ २० ॥ 

उपाधौनान्तु राहित्यसुपदेश इतोरितः | 

cham मेदश॒न्यल्वं शुश्रुषा खं व्यमुच्यते ॥ २१ ॥ 

तिधिरूपेण कालस्य पररिणामावलोकनम् | 

निलया पञ्चदशेताः स्युरिति प्रोक्तास्तु वासनाः ॥ २२॥ 

चतुर्थपटल्ते कामकलारूपेण गरौ विद्यामकत्वं प्रथमपरकज्ते vara विंशति- 

दौषपरिहारामकत्वेन माटकामयतवं च। तच्च षड्विंशे पटले प्रोक्तोदय- 

विखरान्तिखरूपानुसन्धानमित्यधंः। अस्तमय: विश्रान्तिः । wea मवति 

कनकसत्तामात्रे भूषणारोनामिव खरूपसनत्तामात्े विष्वविकल्यानां fare 

विलापन" होम इति । तेषां प्रोक्तानां सवषां । अन्योन्यसम्मेदमावन' अन्योन्यैक- 
भावन । नपैण' aaa विष्वाकारव्याघ्यानुभवसच््नाता ठिरिव्यथः। are 

ज्ञानादिदुःखानां कामाविष्टतया कर््तव्याकत्तव्यज्ञानाभावो ate: विसंज्ञा 
प्राप्तमन्नानम् श्रादिश्ब्दस्त्रन्यधाज्ञानसाहसादिविषयः तेरुत्पननदुःखानां 

आध्यास्िकादोनां आनि विमशेप्रतीतिराहिव्यात् तद्धैक्यनिर्णीतरूपे। अस्त- 
मयः उपशान्तिः । दृट् अुनःप्ररोहयोग्यं । तुर्विशेषे । सर्वाश्रयः तादात्मरात् | 
महान् विभुत्वात् सब्वैशक्तित्वा्च | उपाधोनां टेहादिविक।(रकारणभरूताः aarfe- 
गुणा उपाधयः तेषां । तुरवधारणे । रादित्य aaa ईति शेष; । एतदुक्तं 

भवति रजःपक्कादिभिराकाशस्येव सत्वादिगुीस्तदुत्पत्रविकारेशालेप्यत्व- 
भवनोपदेश इति । दक्तिणा गुरोः | मेदशून्यतवं तस्मि त्रात षमपगात् | एता 

गुरोः Ga आत्मज्ञानस्य ति यावत्। तिचिरूपैण सितासितपक्योः परिः 
शामावलोकन' चन्द्रमण्डले सितासितकल्पन' । एता नित्याः पञ्चदश काभेश्वरो- 

नित्यायाः। एतदुक्तं भवति चन्द्रमण्डले सितासितकलानां ठ दिक्तयहेतुस्तिथि- 

क्तः काल इति यतस्तस्मात्तिथिरूपकालात्मिकाः कामेष्य्धादिनित्या इति । 

किञ्च॒ तिथिनित्यानामवान्तरकालामकलत्वं ताभिरवान्तरकालासिकाभिखन्द्र- 

मर्डलतवेनोपलक्नितस्य प्रपञ्चस्य कार्ययमांणत्वं तासां महानित्यामकससखरूपेणा- 

एथक्त्वभावनया तदुपास्तिश्क्तेति waa: । कनिष्ठाद्याः अह्कुल्यः । तेषां 



३५ पटले ] ललिताविद्यान्चरर्थकथनम् | ६९५ 

पृथिव्यादौनि भूतानि कनिष्ठाया क्रमान्प्रता | 

तेषामन्योन्यसम्भेदप्रकारस्तत्प्रपञ्चत। ॥ २३ ॥ 
गैःयाभिलिर्बवतास्िलतेर्योधोकयलाभिस। 
न्तुदैरूषेपगवोशेतःदिमौनरिस्यादते॥ 23 1 

@ तो गत् शे कछत्षजग्ररित्ममीकज्ञे्वखाकड। 
तः कस्याथिश्चासतुततःन्तेगोव॑पितषुस॥ wn 

त्वकामास्रानप्रशव्योनानमसमिनिमालमग्र) 

रोमदयोकाविशतनःतफान्दुलनाच्निवि॥ ze ॥ 

अङ्गल्यातकपञ्चभूतानां | अन्ोन्यसम्भं दप्रकारेः अन्योन्यसम्बन्धप्रकारमेदैः । तत्- 
प्रपञ्चता SIMA मुद्रापरमा्थ॑रूपसेदयोगविशेषः प्रपञ्चता ॥२२ ॥ 

ललिताया इत्यादिभिः तन्निफालनभित्यन्तैव्याकुलाक्तरक्रमलिखिनेस्िभिः 

श्ोकौराद्याया ललिताविद्याया शअ्रक्षरवाच्यम्थसुपदिश्ति। aa ललितायाः 

गरो विद्यातारत्तौयखण्डस्य ति यावत्। fafa: परिमितः सुकला; सकल- 
शब्दार्थः) शेषेण sata; तुः wad: तेन प्रोक्तप्रकारावयवार्थीः 

तार्तीयखण्डसमुदायभावात्। इद" अनन्तरवच्यमाणार्थ॑खरूपं। अशेषतो 

जगत् aqa तेन समष्टिरूपः । व्यष्टिरूप्रः जगदिति यावत् । Pagan 

शक्तिमय' । ईश्वरोति देवो सम्बुद्धिः । तस्याः इल्ञेखायाः । चः समुचये । अधेः 
ANS । तुरवधारणे । कथितः अनन्तरवच्छमाणश्नोके | सत्यैतन्ते षु 
एतस्मात् तन्ादन्येष गोपितः अतिरहस्यलवात् । व्योम्ना ्राकाशाक्षरेण प्रथमेन 

प्रकाशमानत्वं आकाशस्य स्फरुरणात्कलत्वात्। सखातन्तेपण इतरप्रकाशनेर- 

पेच्चं ! ग्रासमानत्वं खखरूपतया । अग्निना sata दितोयेन अग्ने रपि तादा- 
aa ग्रासालकत्वात्। तयोः प्रकाशग्रासरूपयोः। fara: averar- 
परमाध्मेलन'। निफालन' तादात्ममविमश्निर्णीतिः। wage भवति । 

HAGA व्योमाक्तरेणए स्ात्मनः प्रकाशरूपलं वज्कयक्तरेण gama 
तदुभयपरमार्धविमभेरूपेण शिवशक्तिरमेलनाव्केन चतुरथैखरेण तदामकत्वेन 
तस्य॒ परमार्थखरूपविन्दुना ag विध्यप्रतोतिराहित्यात् तदेक्यनि्णी तिञ्च क्रियत 



ace मनोरमाख्यटोकासहिते तन्वराजे | 

अथ मन्वविनिर्म्नाणविधानमभिधौयते | 

मन्ववीर्य्यसुसिद्धानासितरेषां विशेषत् ॥ २७ ॥ 

मन्वा एकाक्षराः feast: क्त्या STAT: BAT: । 
ववयं समारभ्य नवार्णावधि वौजका; ॥ रघ ॥ 
ततो दशाण॑मारभ्य arate aia मन्तकाः | 

तत Bs गता मालास्तासु मेदो न बिद्यते wre ॥ 

aaa पिण्डकर्तर््यो भदो वीजेषु वंत: | 

पदैशवन्तेषु मेदः स्यात् तेषां संस्याः VU क्रमात् ॥ २० ॥ 

षट् चतुधिंशति तथा शतं विं शतिसंयुतम् | 
सविंशति aaa चत्वारिं शद्धिरन्वितम् ॥ २१ ॥ 

अथेत्यादिभिः क्रमादिल्यन्तैशवतुरभिः aa: पिर्डादिमालान्तानां मन््ाणं 

afaa’ तैषामक्षरपदविन्यारेन वड्रूप्यच्च तत्संख्यां प्रस्तावसदहितसुपरिश्ति। 

qa मन्तवींसुसिदानां श्रस्मिन् पटले वच्यमाणमन््वोज्नानसुसिद्ानां | 
दतरेषां मन्तरवीथन्नानसिदिरहितानां । पिण्डाः नाम्नेति यावत् । कर्तः 
प्रात् नाना बवोजकाः वोजसंज्ञा मन्ता: । मन्तकाः प्रा्वत्रा्ना। मालाः 
मालामन्ताः। तासु मालासु। तथैव न विद्यत एव saa, तेषां मेदानां 

क्रमात् तप्रक्तरमन्वभेदादिनवाकरमन्तमेदान्तमिति शेषः ॥ २० ॥ 

षडितपादिभिः समुन्रयेदिवयन्तैस्विभिः WaT नबोच्तरमन्ता 
-वधि सप्तविधस्य वौजाभिघानस्य मन्तजातस्य अक्ञरसन्द्भेविकल्यजनितसंख्या- 

क्रमसुपदिशति। तत्र॒ षट् व्यत्तरमन्तस्य मेदाः । एतदुक्तं भवति एकस्य 

erat त्रिभिश्च संगुणनाञ्नाताः षट्संख्या areca इति । चतुर्विंशति fear 
ल्वाश्तुचिंशतिरित्ययैः | चतुरच्रमन््स्येति यावत् । तप्रच्रमेदषट.क' चतुर्भिः 

संगुणय्य चतुर्विं शतिसंख्या लब्धा sae. wa’ विंशतिसंयुत' पच्चाकरमन्- 
भेदा इति यावत्। चतुरक्षरमेदानां पञ्चभिः संगुणनाञ्जाता इत्यथे; ( eRe) । 

afinfa wana’ विशत्यधिक' सप्घएतमित्यथे; (७२०) षडक्रमन्वभेदा इति 



३५ पटले ] मन्तमेदप्रस्तारक्रमकथनम् | geo 

सहखपञ्चकं पश्चाचत्वारिं शत्सहखयुक् | 

fana’ विंशति ततस्विलक्तेण समन्वितम् ॥ ३२ ॥ 

दिषष्टिश्च सहस्राणां साश्ौव्यष्टशतन्तिति | 

मेदसंष्येलय' सप्रानां ताभिरन्याः समुन्रयेत् ॥ २३३ ॥ 

प्रस्तारक्रममेतेषां ख देवि यथाक्रमम् | 
एतेरवोन्नयेन्मन्तपदभेदाननु क्रमात् ॥ २४ ॥ 

तिर््यग्रेखाद्यं क्त्वा तवाधा लिखेत् क्रमात् | 

रेखाश्चतखः पद्ेवधज्वाकारा दशावधि ॥ ३५ ॥ 

यावत् पञ्चात्तरमन्तभेदान् ae मिहंतवा जाता इत्यर्थः । चल्ारिशङ्धिरन्वित' 

सहस््पञ्चक' सपात्तरमन्तमेदा इति यावत् । waa षड्क्षरभेदान् सप्तभिहता 

जाता इत्यध; (yoke | पश्चात् अष्टा्रमन्तभेदसंख्येति यावत् । चत्वारिशत्- 

सहस्रयुक् तिशत विंशति विंश्रैत्वधिकश्ततयोत्तर चत्वारिं शत्सदखमिल्वर्थः 
( ४०३२० ) । प्राग्वत् सप्ताच्रमेदान् अ्र्टभिद्दैला जाता संख्या इत्यथैः । ततः 

नवात्तरमन्तरभेदसंख्येति यावत् । तिलक्तेण समन्वितः दिषष्टिश्च सहखाणां 

साशोत्यष्टशतन्तिति। अशो्युत्तराष्टणताधिकदाष्टिसहसयुत' विलक्तमि- 
त्यथः ( ३६२८८ )। प्राग्वदष्टाक्तरमेदात्रवभिर्हतवा जाताः संख्या इत्यथैः । 

इत्यं उक्तप्रकारेण | सप्तानां व्रा्तरादिनवाकच्रान्तानां | ताभिः संख्याभिः । अन्या 

SMA दिभेदसंख्याः ॥ २२ ॥ 

प्रस्तारेत्यादिभिश्चोदिता इत्यनतैर्दशभिः Badal मन्ता्चरसन्दभ- 

मेदानां प्रस्तारक्रमानुपदिश्ति । aa एतेषां भेदानां । Safa सम्बदिः। एतैः 

प्रकारे; एवावधारणे। मन्तपदभेदान् मन्त्रेषु पदानां सेदान् । = fasted 

सव्यदक्तिणरेखाद्रय' | एकाूलान्तरालमिति । तत्र रेखादयोमेध्ये । ब्रघोडः 
दिव्यल्वादधजदुरूपा इत्यर्थः । रेखाश्चतखः एकेकालान्तरालमिति यावत् । 

एष त्यक्तरभेद विन्यासयन्तप्रकारः। पर्चैवरुज्वाकारा दशावधि चतुरक्षरादि- 

मेदविन्यामे पञ्चषट.सपाष्टनवदशरेखाः क्रमाल्लिखेदित्यथे; । तदधो awag खाः 



ge मनोरमाख्यटोकार्साहित तन्वराज । 

तदधो Asie खास्तत्ततसंघ्याङ्लावधि | 
fag खास्ताबतोश्च Hal तेष्वङ्मालिखेत् ॥ ze | 

सब्यदचस्यितेष्वे षु को ् पंक्ताष्वनुक्रमात् | 

आदय दिदिक्रमादङ्ान् पुरयेत्तव चोदितान् ॥ ३२७ ॥ 

एतेनान्यव सर्वव देयानङ्गाननुक्रमात् | 

fadiadat प्रथमे खण्डे Rate पूरयेत् ॥ २८ ॥ 

aggiaiten अधो वद॑येत् । तत्ततृसंख्याङ्गःलावधि तत्तदुमेदसंख्याङ्लावधि 
तत्तद्गेदसंख्याङ्लिभिः। तियग्र खास्तावतोखच कत्वा पृव्मलिखितदितीयतिथ- 

ग्र खाय स्तावतोख aa पूव्मलिखितदितोयतिय ग्रं खादितत्तद्घेदमंख्यास्तिय्यं - 

ग्रे खा्चैक काङ्गलान्तरालं लिखितवत्यः । ay कोष्टषु बद्धं प्रथमाक्तरस्य प्रथम- 

ag दितोयाक्षरस्य दितोथमङ्कभेवमेवसुत्तरत्राप्य्तरसं ख्यमङ्मिति यावत् | एत- 

ga भवति । प्राकूप्र्यम्दक्तिणोदक् च सतरचतुषटयं सप्तक्रमेणस्पालनात्तिथग् 

BIT कोष्ठत्रयकोछ तयोपेताः षट पंक्रथो जाताः । तासु पक्तिषु त्पक्तरमेदषट क 

विलिखेत् । एवमुत्तरवापि ति्ग्रुपतत्तदचचरसंख्यकोष्ठोपितास्तत्त़ दसंख्य- 

पंक्तोरघोधः परिकल्यय, तत्र aa तद्ध दान् विलिखेदिति। सब्दन्चस्ितेष्वेषु 
कोष्टष्विति यावत् । कोष्ठपंकरिषु कोष्ठानां पंक्तिषु । अनुक्रमात् ऊङयधोधः | 
ara कोष्ठे प्रतिपंक्तिष्िति यावत् । दिदिक्रमात् दिदिपक्तिक्रमात् vata 

aw परिकल्पे्रति यावत् । चोदितान् अ्रक्रसंस्योपलक्षणशूतानिति यावत् | 

एतदुक्तं भवति | तिग्यगरूपतितिकोष्ठासिकासु पंक्तिषु षट (सु )सूत्राधरदि दिपंक्ति- 

क्रमात् एकभेक' खण्डं परिकल्पा प्रथमखर्ड पंक्योराद्यं aa कोष्ठे प्रथमप्रथम- 

ag दितोयख ण्डपंकिदयस्याये ara कोटे दितोयं द्वितो मडः ठतोयखण्डपंक्ति- 

SAMY त्वाद्ये कोषे तोयं लतोयमङ् चैवं अ्रत्तरमेदषट्कन्यासे न्यरुदिति। 

एतेन क्रमेण | Aaa aaa चतुरक्तरादि नवात्तरान्ततत्तद्ग दन्याके इति यावत् | 

एतदुक्तं भवति चतुरक्तरादिनवाक्तरान्तमेदप्रस्तारे तन्तन्न दसंख्यास्तत्तदत्तरभेद- 

संख्यया विभज्य तत्तत॒फलसंख्याभिः पेकतिभिरेकमेक' खण्डं परिकल्या प्रथम- 

खण्डस्य ofa लाद्यं कोष्ट प्रथमः प्रथममङ्कभेवं हितोादिषु खण्डपंकि 



२५ग'पटले | सिदलच््मो विव्याकथनम् | gee 

दितोयादिष्वमि तथा Sota खण्डेषु पूरयेत् | 

[ adtadat तु ओपैस््वेवमे3 समालिखेत् ॥ ३९ ॥ 
चतुर्थादिष्वपि तथा नवमान्तं समालिङेत् । | 

तिय्धकपंक्तिष्वनभास्तक्रममङ्कास्तु सवतः ॥ ४० ॥ 

aq त्वाद्ये कोष्ठो दितोयाद्यङ्गमेटः क्रमादादययाद्यकोष्टाकारेणोद्धधःकम- 

पं्यां चोदितानङ्गान् पूरेदिति। दितोयपंक्तौ प्रतिप॑क्तिक' दहितीयको्ा- 
ARCA | प्रथमे खण्डे Tig पूरयेत् ्रायखण्डलिखित' व्यतिरिक्त- 

TS: प्रागवदवान्तरखण्डानि च परिकल्पय तत्तदवान्तरात्मकौकौकखण्डे त्वेकाङ्ग- 
क्रमात् शेषान् पूरथेदिति यावत् । ददितोयादिष्वपि तथा शेषान् खण्डेषु 

पूरथेत्। दितोयादिखण्डेष्वपि प्रागवदवान्तरखर्डानि च परिकल्पय ade 

पंक्िविलिखिताङ्गाटनन्तरा{ङ्गा)दयाङ्गान् लिखितान् सव्धांस्तत्तत् खण्डेष्वेव 
पूरयेदित्ययेः । ढतोयपंक्लौ प्रतिपंक्तिक' ढतोयलतोयकोष्टामको्धः क्रमपंकौ | 
तुः समुच्चये | शतैः ्राद्यदितीयकोयो; प्रतिखण्डप्रलिखिताङ्खैः ¦ तुरवधारणे । 

एतदुक्तं भवति ठतोयटतोयकोष्टावको धः क्रमपंक्यामपि तत्तत्खर्ड- 

पंक्तिषु लिखिताद्कसंख्या भागद्ारेण परिकस्पिततत्तदवान्तरावान्तरखर्डानि 

लिखेत् foe: पूरयेदिति। चतुर्थादिषु प्रतिखण्डचतुधपञ्चमादिकोषटाम- 

कोदधःक्रमरूपपंक्तिश्वित्यथेः। तथा तत्तच्छ्टाङ्गानुगुणं तत्तदवान्तर- 

खण्डानि परिकल्यय तत्ततखण्डानि तत्तच्छष्टाङ्कः पूरयेदित्यथैः । नवमान्तं 

एवं क्रमात् प्रागुक्तनवमकोष्टावकपंक्तिपय्यन्ते | अनभ्यस्तक्रमं fafa | 

अयमव aaa) आदिनवाक्तराभौष्टाक्तरसंख्याकोछामकाव्मकांस्तन्तद्ध द- 

संख्याः datfeeata fas तत्ततंक्तिसंख्यां तत्तदभीष्टा्तरसंख्यया 
विभज्य तत्त्वव्संख्याभिः प क्िभिरेकौकखण्डक्रमात्तत्तद त्रसं ख्यानि खर्डानि 

परिकल्पय तत्तत्खण्डप कतिष्वाखे त्वाद्ये कोष्ट प्रथमा दयङ्घानक्तरस' ख्योपलचि- 

तान् विन्यस्य युनस्तत्तत्खण्डपः किस ख्यामपि तत्तच्छिषट ङ्स 'ख्यया त्रिभ्य 

AMAT Sa तत्तदवान्तरतत्तदवान्तरादिखण्डानि चैवं क्रमादधः क्रमरूषो- 

CARS aKa AAT ss HSS यथा तथा परिकल्य तेष्वहम् 



७०० मनोरमाख्यटौकासदहिते तन्तराज | 

विन्यस्य तत्ततुप क्तिषु offre अन्यको्ठे तत्तत्पक्रिषु लिखितमद्धं 

न्यसेदिति! wa षड़मभेदप्रस्तारे उदाहरण! waar denen 
तिमिः संख्याभिः saat विभज्य लब्धे हे तस्मात् दास्यां हाभ्यां पकिभ्या 

fa खण्डं UM प्रथमखण्डप'त्योराये कोष्ठं प्रथममङ्ं दितौयखरड- 
पक्चादयादयकोष्ठो feat fedaag ठतोयखण्डाद्याद्यकोषटे ट तौयमङः विन्यस्य 

पुनस्च्छिश्टाङ्स'ख्याइयेन प्रतिखर्डप'क्तिदयं विभज्य ॒लब्धमेक' तस्मादवान्तर- 

खर्डभेवौकप "त्या परिकल्या तत्ततुप्रथमखर्डशेषभूतदि तोयं ठलतोयं तत्तदितोय- 

खण्डशेषं cid प्रथमनच्च तत्तत्त॒तोयखण्डशेष" प्रथम" frata’ च तत्तहितीय- 

कोष्ट क्रमादिन्यस्य तत्तदन्यकोष्टामकोडौधःपक्तिको्ठषट के तत्तत्तियग्रूप- 

पकिशेषमह्गं aad दितोयं प्रथमे uaa’ ठतौयं fede ठते इतीय 
प्रथमच्च॒ विन्यसेत् बअ्रह्धतोप्यद्खीदिषट्प"क्तिषु are! एवमुत्तरत्रापि 

कल्यनोयः | अभोष्टात्तरसंख्याभेदेषु उदिष्टमेदसंख्याक्रमोय' लिख्यते । अभोष्ट- 

संख्याचराणि कचिटङ्रूपेण ofan: स्थापयित्वा aus देष्दिष्टस' ख्याखण्ड- 

गतपक्तिस ख्या ओेषमशून्यं यथा तथा विभज्य तदशक्य' चेत् फल' शून्यं 

परिकल्पय तत्तत्फल' शृन्यफलच्च क्रचित् खापयित्वा भूयो भूयस्तत्तदवान्तरा- 

दिखण्डगतप fat ख्यया waza Oa खण्डं तावत् प्राग्वदशून्यं शेषं विभज्य 

तत्फल' ade: wera तत्ततफल' ta कत्वा भागदहाराभावै शिष्टमेक' 

ततुफलप क्तयामधः स'खाप्य॒पक्तिशेषस्थापितामीोषटस'ख्यात्तराद्धे॒॒प्रथम- 

खानादिप्रथमफलस'ख खान गताद्ग महत्य क चिदु दि्टस'ख्यभेदस्य प्रथमसखान- 

गतमदः स'स्धाप्यानन्तर' तटन्तरादयङ्क ष्वपि तत्तदितौयादिफ्लस'ख्यसछानगताद्धः 

MAEM तदनन्तरप' कतिशः स्थापनादुदिष्टभेदासिका विद्या भवतोति। 

पञ्चात्तरसंख्यामेदेषु विं शवयधिकशरिष्वेकोनाशौोतितममेदरस्य खरूपानयने 

उदाहरणं । अक्नरपञ्चकस्य पक्तिरूपेणङ्न्यासः १२२४५ । उदिष्टसंख्याता 

तत्खण्डपक्तिसंख्या २४ । तया विभजाम लब्धानि फलानि 2 तच्छष्टात् 9 

तदवान्तर खण्डप क्तिसंख्यया विभजा लब्धं १ शिष्टं फलः १ तटवान्तरखण्डप'क्ति- 

संख्यया २ विभजा लब्धं फलं ° HAAS सेका क्त्वा acafueg” संस्थाप्य न्यासः 

४१५१२२। कचित् स्थापिताक्ञरसं ख्थारीष्वद्गेषु प्रथमफलोपात्तच(न्तख)तुधेस्थाने 

तेकाद्क; दितोयफलोपएात्त(न्त)दितोयस्थाने दितोयीोङ्कः ठतोयफलोपात्त(न्तत)दनं- 

AL SAAS: प्रथमफलोपात्त(न्त)चतुर्थ खानाङ्गः ASAT TAT: तद्धःखा- 
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एवं क्रते भवैदिवयया waist वौरवन्दिते। 

सर्व्वाधस्तादिलोमा सा मध्यस्था व्याकुलक्रमाः ॥ ४१ ॥ 

ताभिः सर्व्वाभिरप्याशु सिध्यल्येवाभि वाञ्छितम् | 

ललिताभेदजातानि तट्यन्तोक्तान्यगेषतः ॥ ४२ ॥ 

वशिष्टोपात्ता(न्त)ङस्तदधःखानङ् एवं क्रमाह्व्धैको नाभौतितमविययामेदखरूप- 
न्यासः | ४१२२५। अनन्तरममोष्टसंख्याक्तरेषु उदि्टमेदस्य संख्यानयनक्रमो 

लिख्यते | अभोष्टसंख्या्राण्येकदित्ा दिक्रमाद रूपण पंकिशः क चित् संस्थाप्य 
१२२४५ तेषु प्रथमखानादि यावतिखानेपूदिष्टमेदस्य हितोयादिखानगतं यावति 
स्थानेन तत्तद परित्यज्य तत्तदङ्गतस्यानसंख्यामप्यधोधः संस्थाप्य तेषु 
सव्याधःस्थमङ Far तदुपरि गताङ्कष्वेकभेक' परित्यज्य uagteanweq- 
ततखण्डतदवान्तरादिखण्डगतपंक्ति ख्यां war संयोज्य सन्भाधःस्थाङ्सं- 
योजनाचोदिष्टविदययामेदस्य संखा भवतोति। उदाहरणं aE: पञ्चाक्षर 

न्यासः १२२४५ । उदिष्टमेदन्यासः ४२१२५ । उदिष्टमेदस्य प्रथमस्यानङ्धितस्य 

तचतुर्थस्था नगता १ तदधस्थानानन्तरादि हितोवस्यानेषित्यन्तं परित्यज्य 

ततुख्ानसंखयङ्कस्तदधः ख।पितः | तदनन्तरस्थाने ठतोयाङ्ख्ित्या तमपहत्य 
तत॒ख्धानसंख्याङ्कस्तदधः खापितः । तदनन्तरस्थाने तच्चतुर्थाह्स्य सत्या तत्- 

wre: तदधः स्थापितः । तदनन्तरे ततपञ्चमस्थानाङ्स्य खिल्या aqera- 
dengan: स्थापितः । तेष्वेव deg अनेन तदुपरिगताङकेष्वेकभेक' 
परित्यज्याङ्गन्यासः २२१ । तदधःखितसङं मुक्ता तैरूमधोैः खण्डगत- 

संखयापंक्तिः तदवान्तरादिखण्डगतपं तिश्च तैरूडदिक्रमेण न्यस्ताङ्केहत्वा sar 
संयोज्य तदधःखमङ्गमेकञ्च संयोज्य लब्यसंखास्तदुदिष्टमेदल्े एकोनाभीतितम- 
संखरभेदो भवति । एवं aaa परिकल्मनोयं । एवं छते प्रस्तार इति यावत्। 
विद्या उपदिष्टक्रमखरूपेति यावत्। सर्वोद्धा प्रथमखण्डे प्रथमपं॑क्तिस्येति 
यावत्। वौरवन्दिते इति देवोसम्बुदिः। सव्धाधस्तात् चरमखण्डे चरम- 
पक्वामिति यावत्। विलोमा प्रतिलोमक्रमा | सा विद्या । were सन्भाद्य- 
aaa MAE मध्यस्थाः व्याङ्गल क्रमाः भित्रक्रमाः। ताभिर्विदययाभिः। 
ललितामेदजातानि खण्डसवरूपाणोति यावत् । तद्यन्तोज्ञानि तद्यन््रपटल- 
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निल्यानिल्याभिदाश्चामि तद्यन्वपटलोदिताः | 

अन्यास्तु तव तवैव द्रष्टव्या यव चोदिताः ॥ ४३ ॥ 

एषां पञ्चप्रकाराणामर्थाः कोटटग्विधा मताः | 

सम्यक्तुमेषां फेन खात् सवैष्रामप्ययत्नतः ॥ ४४ ॥ 

असम्यतुञ्च पीन स्यात्तत्सम्यक् करणं कथम् | 

कानि सिद्धस्य fastia का वा सिद्धिरुदाहता ॥ ४५ ॥ 

रेखाः षड़ालिखेत्तिय्यक्तेष्वधार्खा लि बेत् क्रमात् | 

एकादश ततत्रं पञ्चाशत्कोषटकं भवेत् ॥ ve ॥ 
स 
प्रोक्तानि व्रथस्तिंशे पटने प्रोक्तानोत्यथः | नित्यानित्याभिदास्तदुधन्पटलोदिताः 

नित्यानित्यापूजापटले षोडशे तद्यन्प्रस्तारे Wats) अन्या इतरनित्याविदया- 
भिदाः। तुः समुच्चये ॥ ४२॥ 

एषाभित्यादिनोदाहतेत्यन्तेन शरोकंदयेन we विध देवो प्रशरसुपदि शति ! aa 

एषां पञ्चप्रकाराणां aaa पिर्डकत्तरोवोजमन्तमालारूपाणं । अर्थाः स्युल- 
सूद्धपररूपा इति यावत्। एषां मन्त्यां । सर्वेषां पिण्डादिपञ्चविधानां | 

ततसम्यक्करणं want सम्यक्करणं। fara मन्तविद्यादिषु। वा 

समुचये ॥ ४५ ॥ 

रेखा इत्यादिभिः fanaa इत्यन्तैसिभिः श्चोकौ्मन््राणामच्तरवाक्याधे- 

ज्नानाथंमकारादिक्कारान्तानां माटकाल्नराणां पञ्चभूतात्मकल्वप्रतिपादनपर' 

पञ्चाशत्कोष्ठ चक्रं da तेषां लेखनक्रम' भ्वूतामकक्रमञ्चोपदिश्ति । aa 

तिश्चग्दिणसव्यमित्यथेः । तेषु दिग्यलात् ताखित्य्थः । रेखाखिति यावत्। 
अरघोह्दिव्यत्वादधजद् इत्यथेः। ter इति यावत्। ततस्तेन लेखनेनेति 
यावत्। तत्र चक्रे । सव्धादिदन्तान्तं सयकोष्ठमारभ्य द किणकोष्ठान्तं । अर्णान् 

ane भूतात्तराणोति यावत्। अनुक्रमदेवोकपंक्यामेकैकभूता्तर- 
दशकक्रमादिति यावत्। मायाश्त्यभिधः मायेति शक्तिरिति च सन्नितः। 

सगेःविसगेः विसजनोयस्य मूलाघारादविवक्तितपूञमैसुत्पत्तः । तस्मात् कारणा- 
aw विसजंनोयस्य | . रत्र चक्रे । शवानः शिवस्वरूपस्य wea इति 
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aa सव्यादि ट्लान्तं लिखेदर्णाननुक्रमोत् | 

प्राणग्नोलास्वणात्मानः tat: पञ्च कौर्तिताः ॥ ४७ ॥ 
मायाशक्यभिधः सर्गः BANAT: प्रमु: । 
aaa विन्यासो ने कदेशः शिवात्मनः ॥ ४८ ॥ 
णोरूरःतोप्रामचवाबौदोयोयुजर्नारवा। 

निशं नाप्तःमास्यश्चव्याशमतांर्णादनांरुव॥४९। 
जः ङ्किःचिग्निस्तेव॑श्ुअतिःवःखौभादुामादाशिप्र) 
निसनाहोमाग्राश्चदापितेसार्णामनांजव॥५०॥ 
क्रः भू; राराज्याच्माल्िधलामौसावादभूरगो। 

नांतावमार्णन्येनिनामस्युधामाक्रनांय भौ ॥५२१॥ 
a AGA AT a eA aa ATT 
नातावमार्णान्येनिना मंस्ययाप्याक्र At AT AT WARN 
qarta: a खदु्मवियत् awa fa qa at | 

निनान्येसताश्चमाह'णांव्योरूमेपिणमक्र॥ ५३॥ 

रालमेकादशषट् सत्रारफालनात् पङ्ाशत्कोष्ठासक' चक्रं विधाय प्रतिपक्तिकं 

दक्तिणसव्यरूपक्रोष्ठद शके प्रागुकतक्रमात् प्राणाग्नो लाम्बुखाक्षराणि सविन्दुकानि 
दश्दशोष्ध प क्याघःप क्तिपथन्तं क्र मादिलिखेदिति ॥ ४८ ॥ 

वात इत्यादिभि र्व्योमरूपिणामित्यन्तैव्यकरुलाक्षरक्रमलिखितेः पड्भिः 

aa: safe समस्तमन्तविद्याखरूपाभिधानसद्गेतरूपाणि भूतनामानि 

प्रत्येकः क्रभेण दश दशोपदिश्ति। तवर वर्णनां मरुतां वायव्यानामक्तराणां 

दशानामित्य्थं; । वर्णनां तैजसामिति दिग्यलात्तेजसामिल्यधेः । आग्नेयानां 

दशनामन्षराणां | रसाइला दिव्यत्वात् न सन्धिः क्षतः । भौमानां भूमिसम्बन्धिनां 

वर्णनां aque) बआरप्यानामपसम्बन्धिनां autat । व्योमरूपिखं प्राग्वत् 

व्योमानां वर्णनां आकाशणत्मकानां ॥ ५२॥ 
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एतैर्नामभिरेवाव मन्तोदारः wa: शि । 

तस्मादतीव गोप्यानि नामान्येतानि सवदा ॥ ५४ ॥ 

उक्तनिहवयोगेन लिखेत्तव तु पुस्तक्षे | 
~_¢ ~ “Lt iN 

पद्यमेकं वदेत् कर शिष्यस्यंवोक्तरूपिणः ॥ ५५ ॥ 

रणान् खेत्तदजालि्तःक्रयो्यगस्तमव्यै। 

ययात् aad gq ea a तर्णाशेषर्भामसं (?) ॥ ५६॥ 

एतैरित्यादिना रूपिणए इत्यन्तेन स्लोकदयेन प्रोक्तानाभमेषां नाम्नामस्मि aad 
VAAN गोप्यत्वादस्य aaa च wats गोप्यत्वाचच 

परभेश्वरेरे वायोग्यविषयल्वासिक्धि स्रोकाक्तराणणं व्याकुलक्रमलेखनप्रक।रः 

प्रस्तूयते । तत्र एवावधारणे | अतर art । शिषे इति देवोखम्बद्धिः । तस्मात् 
कारणात्! उक्तनिह्कवयोगेन अनन्तरवच्यमाणद्योकोक्तनिद्कवप्रकारेण । तुः 

समुच्चये | पदयं॑निङ्कवरूपायै गभेमिति यावत् । एवावधारणे । उक्तरूपिणः 
+ 

प्रथमष्टल्ले “aqfaua: स्मयुक्तः इत्यादिना वत्रयो्विश्णदिश्चषोकदयेनेति 

यावत् ॥ ५५ ॥ 

वत्तेत्यादिना व्याकुलात्तरक्रमालिखतेन Maa गव्यपद्यभाषात्मनां सकल 

सन्दर्भाणामिदारूपः व्याकुलोकरणसमरककर योरे काष्कारसुपायसुपदिश्त | 
aa gamely अनुषटुवादिहत्तोत्पत्रात्तराणि ! we: अच्रस.खप्रासमान- 
संखयः | व्यलस्तक्रमयोगतः परसखरमिति यावत् । Ave: । मेदयोजने व्याक्ुसौ- 
करणसमप्रकरणे । एतदुक्त भवति श्रभोष्टाभोटहन्तसोकस्य पादाकूरपादाकर- 

स खानुगुणमेकदितायङ्गान् veiw विलिख ay दोदावष्को waa 
ae भिन्रक्रमं यथा तथा विन्यस्य तत्तत्क्रमाङ्गगभ प्यं wat तन व्याकुलो - 
करणः समगक्रकरणच्च बुव्यादिति। तस्योदाद्रणमनु्ुवतेति क्िखपते। 
WAZA: पादात्तराण्यष्टौ तत्संखगाद्गाः पतिरूपेण लिखिताः । १२३४५६७८ । 
aaey प्रथमाष्टमौ हितीयचतुधौ ठ तोयदौ पञ्चमसप्तमौ च परस्यर' व्यत्यस्य 
जाताः HATE: पक्तिरूपेण लिखिताः कटपयादक्रमेण तत्ततुक्रमाङ्गर्भसघोकेः | 



aun पटलं ] मन्तनिन्भाणादिकथनम् | ७०५ 

MATA जनयेदनन्तान् सम्प्रदायतः। 

नानाहत्तानभौष्टार्थात्रिहवाय तु देशिकः ॥ ५७ ॥ 

अनुष्णशोते विजने सुसमे रम्यविग्रह | 

गहे बा मण्डपे खित्वा Ts धबलितोदरम् ॥ ५८ ॥ 

विन्यस्य तश्िन् पूर्णायां शुभ वा शुभोदये | 

कुचन्दनेः कुङकमेर्वा दरदैर्वोपदेणतः ॥ ५९ ॥ 
Aa मण्डलं सायं तताबाद्य यजेच्छिवाम् | 

निलो APSA जप्यात् सम्प्रदायानुस्तारतः॥ go ॥ 

BHATIA यस्तत्पदाम्बजशेखरः | 
तन्वे ऽस्मिन् व्याकुलान् स्लोकान्वाचयेन्नैव केवलः ॥ दति ॥ ५६ ॥ 

ganas Waa तस्य Was सम्प्रदायवलानुभावात् सव्यै्न्दःसु 

ठत्तेष॒इच्छानुरूपानर्थान् तत्ततश्चोकान् सन्दभव्याङ्गलोकरणपरमार्थान् ad 
देशिकानां सामध्यसुपदिश्ति। तव॒ waa अन्धोन्यव्यत्यासमभेदक्रभेण | 
अनन्तान् श्लोकान् व्याकुलोकरणक्रममेदगर्भानिति याचत्। अभीष्टर्थान् 

निह्कवाय व्याक्गुलोकरणक्रमनिह्वा्थं सर्थान्तर दो तकानित्यथः ॥ ५७ ॥ 

अनुष्णशोतेत्यादिभिर्योगत इत्यन्तैशचतुभिः wafers तन्तनिष्णा- 

तस्य मनोषितदेवताबत्वसि दवे तत्तदेवतानामिच्छानुरूपाणं मन्वाणं निश्चाण- 
प्रकारसुपदिश्ति। aa अनुष्णशोते | उष्णशोतदयरहिते | रम विग्रहे हृदयङ्गमे | 

एतददिशेषणचतुष्टयं मनःस्िरोकरणापेक्तया देवतानिवासयोग्यापेक्तया च । 

वा विकल्पे fear प्राङ् सुखः इति wae: | पौटमित्यस्यानन्तरवच्यमाण- 

सोके विन्यस्येत्यनेन सम्बन्धः । घधवलितोदरं श्वेतवर्णणनुलेपनेनेति यावत् । तस्मिन् 

पटे । पूर्णया पौणमास्यां ar विकल्ये । WF mamas मग्रहोदये च । 
अस्य सम्प्रदायार्थौ लिखते | दड़ायामेव प्रवहतः श्वौसस्य प्रवेणवस्ायामिति | 

कुचन्दनैः रक्तचन्दनैः। वा विकले दरदैः जातिलिङ्गेः। वा विकल्पे । उप- 

देशतः उपदैेशक्रमात् यओओभ्रूतलिपोनामिति यावत्। कलोक्तं awe पञ्चा- 



७०६ मनोरमाखटौकासदिते तन्तराजे 

wane तु सम्पणंभौष्टदेवाय मन्तवित् | 

ुर््यान््न्वमभो ्टाधंगमकं प्रोक्तयोगतः ॥ ६१ ॥ 
नभोग्निवायुप्रायार्णः क्रुराः AAT मताः | 

yaaa: सौम्याः Rar: सि्धकरा मताः ॥ ६२ ॥ 
एषामन्योन्यसम्भे SALSA: | 
तै; तथा भजनात् सिद्धाः फलन्ति सखेक्ययोगतः ॥ ६३ ॥ 
मन्तार्थास्िविधा ज्ञेया ज्ञातव्याः सिद्धिकाङक्तिभिः। 

पृजापटलसंप्रोक्तास्विविधा; स्युरुपासकाः wes ॥ 

शत्कोष्ठामकमुक्तमण्डलं कत्वेत्यथेः | wife ya उपदेशत 
इत्यनेन सम्बन्धः। एतदुक्तं भवति प्रागुक्तं पञ्चाशत्कोातक' चक्रं विधाय 

तवोह्खीदिप क्तिपञ्चके तिच्यमूपण दशकोषेषु यथोपदेशं ओरोभूतलिपोन् war 
दिन्यस्य देवीम्येदिति। सम्परदायानुसारतः सविन्दुकमकारादिचकारान्त- 

मनुलोमक्रममक्तरं सविसर्जनोयं उकारायकारान्तं चकारः चैवं क्रमात् 

प्रतिलोमक्रमञ्चेत्य्थः। एवं प्रतिदिन भजनजपादिनेत्यथः | gata मन्त" 
रचयेदिल्य्थः । ब्रभोष्टाथगमक' व्युतप्यादिसिदमारगेखेति यावत् । प्रोक्त 

योगतः ASAT मन्ववौ ययंखरूपानुसन्धान योगतः ॥ ६१ ॥ 
नभ इत्यादिना Gata इत्यन्तेन Basia सकलमन्तव्यापकां ATE 

सौमगत्ं मिखत्वञ्चोपदिश्ति । तत्र नभोऽग्निवायुप्रायाणैः आकाशात्तराग्नेयात्तर 

वायुत्तरप्रच॒रा मन्त्राः चोभकरा विश्वस्येति वावत् ! भरूतोयप्रचुराः भूमगरक्तरतोया- 

त्तरप्रचुरा मन्वा इति यावत् । सेव्या उपास्याः wa: water सव्यैत्ेति यावत् । 
सिदिकराः अरभिमतारथ॑खयेति यावत्। एषां ज्रूरभूताक्तराणां सौम्यभूताक्तराणाच 

श्न्योन्यसम्मेदवाइल्यात् अन्योन्य संयोगप्रकारमेदवाइल्यात् । अगवा मन्ता: । तैः 

awa; तथा निजनिजक्रूरसौम्यमियादिखभावालुगुणं । एतदुक्तं भवति 

क्रराक्तराणां सोमपाक्तराणाच्चं न्युराधिकयोगवशादइदविधमेदा aa: स्वैक्ययोगतो 

भजनात् सिद्वा; खखक्रूरसोमगमिख्रादि सखभावानुगुणं फलन्तोति ॥ ६२ ॥ 
wat इत्यादिभिः इष्टसिदिदा इत्यन्तैस्िभिः aa मन्ताणं waar 



aun पटले ] मन्ताणां तथा माघकानां तैविध्यकथनम्। ७०७ 

व्स्योदयविश्रान्तिपदे वद्धिनिवैशनम् | 

एकोन्यः aaa: सिदव्युतपचयर्थाभिवीच्तणम् ॥ ६५ ॥ 

वाच्यवाचक संभेदभावनादिभिरौीरिताः। 

एषां परञ्चप्रकाराणामशेषेगे्टसि्िदाः ॥ € € ॥ 

मन्तव्यं Ty प्रान्ने कथयामि मुखास्पदम् | 
येन ज्ञानानुभूतेन Maat AIT: ॥ ६७ ॥ 

मर्थालोचने प्रकारव्रै.वध्यः adfada त्रिविधानामर्थानासुपासकानामर्थ- 

लोचन' तत्तत् फलच्चोपदिश्ति। aa विविधाः सिदाद्यधिकारिभेदादिति 

यावत् । ज्ञातव्याः मन्त्ा्था इति शेषः । सिदिकांकिभिः मन्तवियादोनामिति 
थावत्। विविधा सिद्साध्यसाधका इति यावत् । वणेस्य vate’ मन्ाकषर- 
स्येत्यर्थः । उदयविखान्तिपदे उदयविखान्तिखाने परखरूपे इति यावत् | 

वुदिनिबैशनं तदनुसन्धानात् तादाव्मयादिति यावत् 1 एकः रथं इति रेष; | 

एतदुक्तं भवति सव्धैमन्ताणमक्तरसमुदायात्मकलात् तत्तदक्तराणामपि 

naa पराखरूपादितः पश्यन्यादिक्रमेणोदय' तेषां gaara तस्मिन्नेव 

faut च सब्बम॒न्तासां पराखरूपमेव खरूपमिति सिद्ेरनुसन्धेयसमिति | 
अन्यः अर्थं इति यावत्। wan सिदब्युत्पच्यर्थाभिवोक्तणं व्याकरणप्रोक्त- 
प्रज्ञतिप्रल्ययादिविभेदेन खिदव्य॒त्पत्या तत्तश्मन्तार्थानु सन्धानं । एतत् साध्य- 

विषय इत्यर्थः । वाचयवाचकसम्मेदभावन' वाचयरूपाणं पञ्चमूतानामव्यक्तात- 

कतया वाचकरूपाणामक्षरामनां तदव्यक्तात्मकनाद परमार्थशक्तितल्ाच तादात्य- 

भावनमित्यधः । एतत् साधकविषय इत्यधेः । ईरिता इतीरिताः यओविद्याया 
अर्था इति यावत्। एषां मन्तराणां पञ्चप्रकाराणां पिण्डकत्तरोवोजमन्माला- 

संज्ञानां इष्टसिदिदाः तदनुसन्धानेन यथोदितेनेति यावन् ॥ ६६ ॥ 

मन्वोमिल्यादिभिः ईरित इत्यन्तैसिभिः wa: सकलमन्तविद्यागणस्य 

बोजभूतस्य ( जोवभूतस्य ) मन्त्वीरय्याभिधानस्य परमास्य qed तत्तजुन्नानेन 



oot मनोरमाख्ययोकासह्ितं तन््राजे । 

तेजसां शक्तिमूर्तीनां प्रपञ्चस्यापि कारणम् | 

गुणतथममौषाञ्च यत् कारणसुदादहतम् ॥ eT ॥ 

ततखरूपानुसम्ानसिद्धिः सम्यक्तुमौ रितम् | 

तन्प्न्वो््यमुदिष्टं मन्वाणां जोव ईरितः ॥ ६< ॥ 

तैषां सर्वेषां समक्करणच्चोपदि गति। aa मन्ववोय्ये मन्ताणं परमार्धखरूपं | 

प्राज्ञे इति दैवोसम्बुद्धिः । सुखास्यद' परमार्थस्ररूपनाभात् । येन मन््रवोयंम । 

ज्ञानानुभूतेन केवल ज्ञानमात्रमन्तरेगानुभवपयथ्वमायिना Far) जोव- 

aa जोवन्नेव सुक्तः । याधातपज्ञनादसङ्गोच एव सुक्षिरित्यथः । तेजसां 

सोमसूरध्याग्निमूर्तीनां । शक्तिमूर्तीनां सत्तिकारणशक्तोनां मूर्तीनाञ्च वाभेच्छा- 

ज्येष्ठा्नानक्रियारौद्रोणां त्रह्मविष्णुरुद्राणामित्य्ः। प्रपञ्चस्य wea 

रूपस्य | ् रपिशब्दः समुच्चये । कारणं भरततेविष्यस्येति रषः । गुणत्रयं wats 

स्तमांसि ते यस्मिन् । मूरत्तोनां प्रपञ्चस्य च तै विध्यगु रत्रयादिवत् खरूप इत्य; | 

अरमोषां गुणानां । चः समाहारे! अनेन गुणानां तेजःशक्तिमूर्तीनाचेत्यथैः | 

कारण" wa | उदाहृत अष्टाविंशे aza “करण परमेशानि तवैच्छैव तु 

केवलमिति ।“ तत्ष्ठरूपानुसन्धानसिदिः सकल करार णभ तच्छा एक्यात्मना विद्यया 

खस्य चापए्थक्त्वेनानुसन्धानसिदिः । care ्राभिसुख्यकरंण' । जोवः प्राणा | 

अनभिमुखमन्ताणामकारय्यकरत्वात् मन्तवीययेयोगन्नानमन्तरेण मन्तविद्याना- 

मकाय्येकरत्वात् | सम्प्रदायाविच्छित्यथै ततुप्रकारो नाधान्नया लिख्यते । प्रथमं 

कामकलाध्यानेन योगेन षटतरि'ओे पटले वच्यमाणपरमाधंतया स्वयं शकतिभूत्वा 

योविव्यावयवभूतसकलतेजःशक्तिमूर्तिगुलैरिदन्तानि तत्खकलानि तददेकौ- 

कल्य तदुभयमनुष्णाशेतं वाद्यदाभ्यन्तरमाभ्यन्तराद्राह्यमिति क्रमात् ATT 

कथयैकीलत्य तदासना भजन' मन्तवोयैयोजनप्रकार इति । इतरनित्याभजने 

केवलल्ेखावयवभूते रितरमन््भजने प्रणवावयवभूतैरपि प्राभ्वदेकोकृयादिति 
WHAT ॥ ६९ ॥ 



६१५पटल | AAUAISARTUATA | ७०९. 

WAAAY मन्ताणामयोग्यकथनेन वे | 

सद्ा प्रयोगाद्जनादकाले संशयाद्धवेत् ॥ ७० ॥ 

गुरोरवन्नया पापाव्रिषिद्ाचारयोगतः। 

देवताद्रोहतः सवेपरिवाद्ानवस्यया ॥ ७१ ॥ 
असम्प्रदायादन्नानादनेकभजनाद्पि। 

aaa येन Haq काय्यै तत् पूर्वमौरितम् ॥ ७२ ॥ 
afar षो नातिरागो नातिभोगेषु सङ्गतिः | 

नातिशोको नातिहषों नातिरेहो न मत्सरः ॥ ७३ ॥ 

नातिन्यसनवर्तिलं सुखिता क्रि्टकारिता | 

सखदेहमावयावेच्छ। पर चिन्ताविवजंनम् ॥ ७४ ॥ 

अरसमक्लमित्यादिभिरोरितमित्यन्तैस्िभिः श्षोकीमन्विद्यादोनां aaten- 

विधासम्ज्लीकारणं प्रा गुक्तसमग्क्रनिगमनसदहितसुपदिश्ति। aa adam 

अकायकरणत्वमन्यथाफलतवं वा। मन्ताणं मन्तविद्यानां | अयोग्यकथनेन प्रथम- 

पटलप्रोक्तलक्तणरहितशिष्योपरेशेन 1 सदा प्रयोगात् नित्यनैभित्तिकपुर्चरणए- 

भजनक्रमसुपेच्य कामतोऽनवरतप्रयोगात्। भजनादकाले नित्यनेमित्तिक- 

कामेषु प्रोक्तकालमुपेच्य इतरकालभजनात्। संशयात् उक्तकरत्वे खाभिमत- 

फलप्रदत्वे च । Wawa गुरोरनमिमतानुष्ठानात्। पापात् प्रथमपटल्ले 

विश्दादिश्लोकत्रयोक्षाचारविपगोतानुानात् | निषिद्धाचाग्योगतः तत्तत्- 

पटलोक्तशिष्याचारस्यान्यधानुष्टानात् । देवताद्रोहतः देवतामेदप्रतिपत्तेः। सब्वे- 

परिवादानवस्या स्ैजनपरिवादेन जपादिष्वनवसख्या at) असम्प्रदायात् 

श्रनभिन्नस्य goat पत्रादि निरोच्णाहा लब्धमात्रखरूपात् । अज्ञानादेवतागुर- 

Raat परमार्थरूपस्य । अनेकभजनान्न्तविखादौनां | तत्समगर्ल' प्रोक्- 

दोषैरनभिसुखमन्विद्यानामाभिसुख्यकरण' । काये तत्तस्मन्वविद्यानुसन्धान 
fara: ॥ ७२ ॥ 

नातिदेष इत्यादिभिलंतचतणमितयन्तेस्िभिः शोकं म॑न्वसिदानां घोड़शलक्तणान्यु- 
पदिशति.। तत्र नातिदहेष इत्यदिना aaa aa सिदचिहानि। नाति- 



७१० मनोरमाख्यटोकासदहिते तन्तराजे | 

VASA लाभहान्योः सदा सन्तुष्टचित्तता | 

भोक्तृत्वं शक्तितो दानमिति सिद्धस्य लक्षणम् ॥ ७५ ॥ 
मनोरथानामक्ते शसं सिद्धिः सिद्िरोरिता। 

राज्ञः प्रसादः सैषां मान्यतवं पुरयसिद्यः oe |i 

ख्यातिर्वाहनभूषादिलाभः सुचिर जौवितम् । 

आरोग्यमविसंवादः सच्छिष्यत्वं Haag ॥ ७७ ॥ 

विषाणां जरगं ज्ञानं खस्यस्यावेदनं तथा | 

प्र्चाः सिद्धयः प्रोक्ता मनोः सिद्धस्य waa: ॥ ७८ ॥ 
एताः स्युः सिद्धयः प्रोक्ताः सिच्वमन्तख सूचकाः | 

सिद्ठमन्तेण कर्तव्याः प्रयोगा नान्यथा प्रिये ॥ ७ ॥ 
नराणामिव मन्त्राणां देवतानाञ्च पार्वति । 
अन्योन्यवेरमस्तेाव गुणभुतसमन्वथात् ॥ ८० | 
आग्नेयानाञ्च भौ मानामाप्या मन्ास्तु वैरिणः | 
वायव्यानां जलानाञ्च भीमानां सात् परस्परम् ॥ ८१ ॥ 

व्यसनवर्तिल्लमित्यादिना श्लोकेन पञ्च सिद्दचि्कानि। एकरूप्यमित्या।दिना 
aaa daft चिड्कानि प्रोक्तनिगमनच्च ॥ ७५ ॥ 

मनोर्थानामित्यादिभिः प्रिये इत्यन्तैशतुभिः qadafataqenfud 
प्रयोगेषु गुणविधानादिकं चोपदिश्ति। तत्र पुखसिद्थः चिरकालसख्ायोनि पर- 
प्रयोजनानि यानि कञ्चाणि तानि पुयानि तेषां सिद्धयः । वाहनभूषादोलय- 
aferet महादे वस्तादिविषयः। अविसंवादः दृष्टादृटयोरिति यावत् 
afeud खस्येति यावत्। विषाणां जङ्गमस्थावरक्षतिमादोनां । ज्ञान 

श्रामन इति यावत् | मनोमंन्विद्यारेरित्य्थः | ada: स्वौ इत्यथः । नान्यथा 
श्रसिदमन्त्र ण न कर्तव्या इति यावत् । प्रिये इति देवोसम्बुहिः ॥ ७८ # 

नराणामिव्यादिभिश्वक्रत इत्यन्तेखतुर्भिः श्ोकैमैन््विद्छादो नामन्योन्धं 
सकारणं बेरसुपदिशति । तत्र चः ayaa! पाब्यैतीति देवीसम्बुदिः.। एवाव 



gun पटले ] मन्त्राणां वैरिभावकारणादिकथनम् | ७११ 

स्रीदैवत्या वैरिणः स्युः पु'दैवत्यस्य भूयसा | 
स्वीदेवलेषु सीम्यानां Herat खात् परस्परम् ॥ ८२ ॥ 
तथेव पु'देवतानां ल्रितानरसिंहयोः | 

शस्वानुयच्चिणोनां स्यादघोरास्रस्य चक्रतः ॥ ८३ ॥ 

मन्वाां देवतानाञ्च बैरौ करणमीग्वरि | 
कथयामि way ast येन लोकोतिसीदति ॥ ८४ ॥ 

वेषम्यभजन' पुस।(मन्ञानादाशयाथवा | 
तेन मन्वा देवताश्च क्रुद्धा इन्युरुपासकम् ॥ ८५ ॥ 
तस्मात् सर्वस्य लोकस्य मन्तव्यं हि जोवितम् | 
यद्रिष्ठानाममौ दोषा न स्पशन्ति कदाचन ॥ ८६ ॥ 

धारणे । गुणश्रूतसमन्वयात् सच््वादिशगुणानां yay समन्वधात्। अग्ने - 

यानां अग्नं यात्तरप्रचुराणं अग्निदेवतानामित्यधैः। मन्वविद्यादोनामिति 
यावत्। चः समुच्चये। भौमानां प्राग्बत्। wen प्राग्बत्। तुरवधारणे । 

वायव्यानां प्राग्बत्। चः ससुच्चये। भौमानां प्रात् भौमाक्तरप्रचराणं 
भरुमिदेवतानाञ्च | स्यात् वैरमिति यावत् । स्त्ोदैवत्या मन्तविदादय इति यावत् | 

पु'देवत्यस्य मन्विद्यादैशिति यावत् । स्ोदेवतियरषु मन्तविदाखिति यावत् । 
सौमपरानां avatar) क्रूराणां प्राग्वत् । स्यात् वैरमिति यावत् । तथा 
क्रूराणं dara परस्परः वैर स्यादिति यावत्। एवावधारणे । afta 

नरसिंहयोः परस्मर' वैर' स्यादिति यावत्। शस्रानुयक्तिणोनां वैरमिति । 
चक्रतः सुद शेनेनेति यावत् ॥ ८३ ॥ 

मन्त्राणामिलत्यादिभिः कदाचनेत्यन्तैस्िभिः श्षोकौरुपासकदोषेमेन्ताणां 

देवतानां च वैरोकरणं तेषामनयंप्रा्िः तत्परहारोपायञ्चोपदिशति। aa 

mat इति देवोसम्छदिः। येन वेरोकरणेन | वैषमग्रभजन' ्ननुदिनभजनक्रम- 
मेदादधिकचुद्रादिभावभेदादेति यावत्। अज्ञानात् परमा्ैखरूपस्येति यावत् | 
ama फलेषिति यावत् । तेन वेषम्रभजनेन । चः समुचये । तस्मात् कारणा 
व्लोवितं अधिष्टानमिति यावत् | य्विष्टानां दिव्त्वान्नन्तवोयनिष्ठानित्यरं ¦ ॥८६॥ 



७१२ मनोरमाख्यटोकासद्दित तन्त्रा | 

गुरोः शुश्रूषया काले MITA लब्धमादरात् | 

तदान्नया भजेदेकरूप' मन्दं सखसिद्धये ॥ co ॥ 

अन्यथा साधक इन्याच्छस्वेण रिपुतो भवात् | 

दारि द्रादयीषंरोगाद्वा व्यसनेष्वतिसज॑नात् ॥ घ्य ॥ 

यो यो मनस्तस्य तख व्सीषधिविनिभ्धिता | 
तत्तदरयीत्यसंख्याभिगलिका मन्लसिष्धिदा ॥ ८९ ॥ 
तयाभिषेकस्तद्वारणं ततखादस्तदिक्लेपनम् | 

तत्पुज्ञा च तथा सिडधिलाभाय Wa चान्यथा ॥ € ° ॥ 

गुरोरित्यादिनातिस्जनादित्यन्तेन Basta गुरुमन्तदेवतानां समरग्- 

भजनक्रमसुपदिशति। aa गुरोः सत इत्यथः काले दितोधपरक्ते fet 

इत्यादिना चल्ारिंशादिश्चोकदयेन प्रोक्ते इति यावत्। दोक्तया अभिषेक 

कटाक्ञादिप्रकारेण इति यावत्। आदरात् गुरुश्िष्वयोरित्यर्ः। तदा्ञया 

नाधान्नया | एकरप अनुदिनमिति यावत् । इन्यादेवते(त यावत्} रिपुतः 

रिपोः भयात् । येन केनचिद्धपाजेन हन्यात् नवा केवलभयात्। at विकल्ये । 

व्यसनेषु wifey wafers: ॥ oc ॥ 

योय इत्यादिना श्लोकेन सकलतन्तोक्तमन्तरविद्यादोनां" ware सिदिकर- 
मक्तरौषधिगुलिकारूप' प्रस्तौति । aa तस्य मन्तस्येति यावत् । adi afa- 

विनिर्भिंता गुलिकेति यावत् स्यादिव्य्थः ॥ तत्तदर्णल्यसंख्याभि; तत्तसन्तेष्व - 
RMA यावत्यो यावत्यः परिहत्तयस्तावन्तोभिस्तदक्षरोषभोनां अशसंख्या- 
भिरिति यावत्। गुलिका aafafeer तत्तन्मग्वसिदिदा इत्यर्थः ॥ ८ ॥ 

तथेत्यादिना श्लोकेन शुलिकाविनियोगक्रमसुपदिशति | aa तया गुलिकया | 

तद्वारण' गुलिकाधारण'। ततखादः तदृगुलिकाभक्तण' । तदिलेपन' तद्- 

गुलिकाविले यनं । तत्प्रूजा तस्यां पूजा तया पूजा च । तथा सिदिलाभाय प्रागुक्त- 
लक्तणसिदिलाभाय । न चान्यथा न संशय इत्यर्थः । अस्मिन् सोके प्रथमपादे 
त्वेकाक्षराधिक्यकरण' fea ॥ ८० ॥ 



१५१ पटल | वर्णणनामौषधिविधानकथनम् | ७१३ 

सितरक्ते चन्दने च मासौ पिप्पलकस्तथा | 

लव्नातुका शिखिशिखा दर्भाः पाटलभङ्गकौ ॥ ९१ ॥ 
गोदेवौति aqfeer बायुवणौषधानि बे | 
क्रमादशानां वर्णानां तैः कुय्थात्त्तदच्च॑नम् ॥ ९२ ॥ 
ayaa मुरो चिल्वोदुम्बरः प्रचकस्तथा | 
कष्ण शङ्कप्रसूनच्च चिवाफान्ता इति क्रमात् ॥ <३ ॥ 
वद्किवर्णोषधानि स्युः पवं सगेख कीर्तितम् | 
तेस्तेषामच॑न' कुव्याट्गुरुपादाच्ने रतः ॥ €४॥ 

BMT ची रहे अश्मरीकाग्निमन्यकौ | 
रोहिणस्तुलसौ Wat सदामद्र ति च क्रमात् ॥ €५॥ 

भूमेर्वैोषधान्यक्तान्येभितेषां aera | 
तत्तत्कार्य्याथैसंसिद्य कुर्य्यात् सद्गुरुदक्तिणाम् ॥ ९९ ॥ 
सलिलं qed ग्रखि पणौ wae तथा | 
कुशो हहतो दलता gat लच्छी रिति क्रमात् ॥ € ७ ॥ 
श्रोदेवोति जलार्णानामौषधानि क्रमेण वै | 
तेषां aad नं कुर्य्यादोषषेरेभिरादरात् ॥ < ८ ॥ 

सिषेत्यादिभिः सिष्ठयः इत्यन्तेदेशभिः श्चोकरकारादिक्तकारान्तानाम 
्षराणामेतत्तन्तोदितपञ्चभूतक्रमेण वर्णनां दशदशौषधविधानान्युपदिशति। aa 

सितरक्ते चन्दने सितचन्दन` रक्तचन्दन च । पिष्यलः ae! लज्नातुका 
कुश्िचन्दनो | Aas: तत्तद चैन तत्तदक्राणां तत्तदेवतानान्चाञ्चनभेतत्। लघुः 
अगुरु; | fastens अत fear विख उदुम्बर इति पदच्छेदः । सर्गस्य 
विसजंनोयस्य अस्य भूतात्तरानन्तभूततवात् एयग् हण | चकारस्य ककारषकार 
योगालकलत्वात् पथगौषधमनुक्तं च । तेषां प्रागृवत्। पोतो वाराहो सुशलोत्य्थः | 

as ९, + प 
एभिरोषतैः । तेषां प्राग्वत् । तत्तत्कायाथसंसिद्य तत्तत्काथार्थसिद्ध्ै | 



७१४ मनोरमाख्यटोकार्साहतं amas | 

# Fala तथा रोचनाकलकिङ्क (9) | 

सिंहो दुन्दूकयुगलमपामार्गाञ्चलिः सह ॥ << ॥ 

इत्यक्नानि खवर्णानामीषधानि क्रमेण वै | 
तैस्तेषामचं a वुर्य्यात्तत्तत् काय्यर्थसिहये ॥ १०० ॥ 

सदाशिवमयौ व्याप्तिरिति सम्यक् समीरिता । 

अस्या निफालनाचित्ते तत्तच्च' खात्मसात् क्तम् ॥ 

दरति षोड शनिल्यातन्तेषु ग्रौकादिमते पश्चस्तिंशत् 

प्रटलम् परिपूरण॑म्॥ ३५ ॥ 

# कक्कोल रोचनया लवङ्गोदरपुष्पिका दति ari 

अञ्जलिः अञ्जलिकरो प्रसारिणो। aaa: | तेषां प्रागवत्। कक्ोकतत्यादि 
श्लोकस्यान्तपादस्याक्षराधिक्यकरणं दिव्यत्वात् | अतरीषधानामव्याख्यातानि नामा- 
न्धाराध्यसुखादवगन्तव्यानि ! तत्र यथासिदि प्रागुक्तविधाभेनेत्यर्थः ॥१००॥ 

इति षोड़शनित्यातन्त्े षु खोकादिमताख्यस्य परिपू शंस्य dere प्रपञ्चसार- 

सिंहराजप्रकाशाभिधानेन सुभगानन्दनाधेन विरचितायां मनोरमा- 

ख्यायां व्याख्यायां नित्यानां खातल्वासनायास्तत्त दव्याखरूपमेद 

प्रकारप्रस्तारादिकस्य खरूपप्रकाशनपरं पञ्चतिंशणपटलं 
परिपू पराखष्टम् ॥ २५ ॥ ॐ"तत्सत् ॥ 

व्याख्यान ग्रन्धसख्या;--पञ्चतिंशे तु पटले यन्ता्टकसुदोरितम् | 
सप्ाधिका च नवतिः व्याख्याग्रन्याः शतत्रयम् ॥ 



षट्तिंशपटलम् | 

अथ घोड़शनित्यानां विधानानि त्वयाधुना | 

कथितानि मया तानि श्रुतानि च मरऽ्वर ॥ १॥ 
तासां ते मे तथान्येषां देवतानां यथार्थतः | 
खरूप किं कथं विश्वं किमाकारञ्च दश्यते ॥ २॥ 

पूव्यैस्मिन् पञ्चतिंशे पटज्ते षोड़शएनित्यानां सपरिवाराणां aaa वासना- 

दिकमुपदिश्यानन्तर' षोडशनित्याविद्यासिच्वानां तत्तत् परमार्खरूपा- 

दिकमुपदिश्ति। अथ प्रोडशेत्याद्विसदट'शक इत्यन्तश्नोकशतरूपेण षट्- 

fata पटक्लेन। तवर श्रथ षोडशेत्यादिभिः सदा इ यन्तैटेशभिः शो केँस्तन्ोक्ता्थं 

निगमनपुरःसर' विंशतिविघध' wa तदुत्तरस्य वच्छमाणस्य waa aa- 

रूपतस्तस्योपकरत्वश्चोपदिश्ति। श्रथ षोड़शेत्यादिना श्लोकेन तन्तोक्ता्थान् 

2a निगमयति। aa तानि विधानानि। चः wget) मरश्वरेतोष्वर 
सम्ब॒िः ॥ १॥ 

तासामित्यादिना Waa परमार्थस्वरूप' ततखरूपप्रकाशोपाथ' परमार्थ 
स्वरूपस्य प्रकाशकाररणच्च देवो पृच्छति! aa तासां षोडशनित्यानां । ते तव 

शिवस्य । अत्र तच्छब्देन नित्यानुग्रहामकले गुरं मच्छन्देनानादिमायाकलित- 

लादलुग्ाद्ं शिष्यं प्रत्युपलक्वयतोति 1: [ यत् यस्मात् गुरोरिति यावत् १] भे 

मम देव्याः शिष्वभूतायाः | अन्येषां सकलबेदागननेषूपदिष्टखरूपाणां | यथार्थतः 
meus परमार्थसखरूप' किमिति यावत् । एषः प्रथमः प्रखरः । अनन्तर" 

परमार्थसखरूपप्रकाशोपाय' पृच्छति कथमिति feata: wa) विष्वं किमा- 
ay दृश्यते इत्यनेनैतदुतं भवति । परभा्ंखरूपसयैव प्रकाशो युज्यते 
तथाप्यपर मा्थस्वरूप' faa’ गग नकुसुमादिवत् संज्नामात्रमन्तरेलैव दृश्यते तत् 

किमाक्षारमिति। एष ठनोयः प्रश्रः ॥२॥ 

* तेम इत्यत्र तब इति पाठी ea | 



७१६ मनोरमाख्यटोकासहिते तम्चराजे | 

प्राणिनां पुणपापानि कि पाणि च केस्तथा । 

तेषां जन्प्रानि Ha स्यः का मुक्तिः संख्तिश्च का sn 

कस्य ofa: कथं बन्धः कैन तस्य च मोचनम् | 

fa qa संरूतेरसाः कानि तत्त्वानि का च धोः ॥४॥ 

कानीन्द्रियरिक् प्राणाः को जौवः कः परस्तथा | 

कः कालः कषे ग्रहाः सवै यथावन्द्रे वद् प्रभो ॥५॥ 

येन बैरैश्च शास्वं च पुरारेरागमेरमि । 

कथ्यते तत् wae त्र. हि नातिसङ्तोचविस्तरम् ॥ € ॥ 

प्राणिनामिल्यादिना Maa प्राणिनां युष्यपापेरसम्बन्धं तत् पुष्यपापखरूप' 
जन््कारण' सुक्तिसखरूप' जन््रकारणस्वरूए' संरुतिखरूपञ्च पृच्छति । aa 

प्राणिनां सम्बन्धे षष्ठो । कि'रूपाणि कि' रूपेणेति यावत् । रएतदुक्ञं भवति 
प्राणिनां पुख्यपापाककल्वं केन युज्यते इति चतुथं; प्रश्नः! केः कञ्मभिरिति 
शेषः। तथा पुष्यपापत्वमिति यावत् । इति पञ्चमः प्रश्रः । तेषां प्राणिनां । 

केन कारणेनेति षष्ठः wa. का मुक्तिरिति aaa: प्रश्रः ¦ defaa का 

इत्यष्टमः WU: ॥ २॥ 

कस्येत्यादिना MRA TGA | तत्र तस्य ATA, चः समुचये ॥४॥ 

कानोल्यादिना MAA TT षट्क । तत्र कः परस्तथा वस्तुतो जोवपदाधिकः 

कः पर इति यावत्। सवे विंशतिविधान् पृष्टानर्थानिति यावत् । यथावत् 

यथाथेतः भे नित्योनुग्राह्याया अन्तेवासिन्धा इति यावत्! प्रभो इतीश्वर 

wae ॥ ५॥ 

येनेव्यादिना Waa दृष्टाधोनां वेदशास्तैरपि सम्बादि स्पटकथनः प्रायेयति | 

aa येन प्रकारेणेति यावत् कथ्यते । यदि विशेषः तत् खरूप we अनुभव- 

योग्यं नातिसङ्ोचविस्तर' भ्रतिसक्गोचातिविस्तराराभ्यां न्नातुम शक्यत्वात् ten 



nen पटले | देवोप्रश्चानासुत्तरकथनम्। 9१७ 

यत्त्वया विंशतिविधः छतः प्रश्नः शिवैऽधुना | 
तेषामुक्तक्रमेगेव कथयामि तवोत्तरम् ॥ ७ ॥ 
AVAL: खखरूपरं ज्ञायते सम्यगञ्चसा | 
यदितोऽन्यव सर्वव प्रोक्तं निद्कवचक्रतः ॥ ८ ॥ 
अवाञ्चसा प्रोच्यते तहूव॑च' तु निदशंनेः # 
तेग्धयोक्षक्रमाल्जितवा दुर्जयां वासनां शनेः । € ॥ 
सत्यशद्खस्पटाशेषस्फरत्तात्मा भवेदधुवम् | 

गद्यं रस्यं ata’ गोपयेत् सर्वतः सदा ॥ १०॥ 

यच्चयेत्यादिभिः सदा इत्यन्तेचतुभिः wa: पष्टार्थकथनपीदिकापुरः- 
at तदनुभावं तदुपकरत्वञ्चोपदिश्ति। aa aq इति हेतोः । शिव दूति 

देवोसम्बचिः। तेषां प्रश्नानां । एवावधारणे! कथयामि तस्मादिति शेषः | 
यैरुत्तरेवंच्यमारीरिति यावत्। खखरूपं परमार्थसखरूपं। लभ्यते प्रकाशते | 
सम्यक् अनुभवयोग्यं । THAT यथावत्। यत् हेतोः । इतस्तन्ादिति शेषः । 
अन्यत्र aaa दतरेषु तन्तेषु वेदेषु चेति यावत्। निङ्कवचक्रतः चति- 
रहस्यत्वादिति यावत् । अत्र अस्मि'स्तन्े 1 aera प्राग्वत् यथावत्। 
तत् खरूपं । ead वाचामविषयम् । तुव्िशेषे। निदंनैः तत्ततुप्रकाशन- 
परैरिति -यावत्। तैरुत्तरत्वेनोपदैषटवयैर्धैः। उकक्रमादच्चमाणोपाययोरन्य- 
तरेणेति यावत्। gaat अनादिसिद्तवात्। शनैः कालक्रमात् अ्रभ्यास- 

वलादिल्य्ः। ACERT सत्यत्वं परमाथेतया शुदत्वमल्ेपक- 

त्वात् अ्रशेषस्फ्रत्तात्वं तत्तदामकलेन भासमानत्वात् । अतामशब्दशचतुष्वेपि 
योजनीयः; | एवदुक्षं भवति । साधको हितोयप्रशनस्योत्तरत्वेन वच्यमाणो- 
पाययोरन्यतरेण दुजेयां वासनां wafer सत्यगुदस्प् टाेभस्मु रत्तासा भवै- 

दिति। gu गुहायां निहितं अन्तःप्रकाशमानलात् । रहस्यं केवलं गुर- 

कटाक्षादैव लम्यल्वात्। परमं खव्यतिरिक्ञाभावात्। गोपयेत् अभक्तेभ्य 

इत्यधेः। सन्धैतः प्रकारत इति यावत् ॥ १० ॥ 

भूरिदशैनैरिति वा । 

४८ 



Ore मनोग्माखटोकासदहिते तन्वराजे 

यजज्ञानमिदमो ज्ञान यज ज्ञानमडइमस्तथा | 
हयोरपि च यजन्नान' anata विदि मे वपुः ॥ ११॥ 

तासां तव तथान्येषां चेतन्यात्म यथाधंतः | 
लाभादेवं वासनाया बिनाशादन्यथा तथा ॥ १२॥ 

fat: खात्मप्रकाशः स्याच्चिव्योऽ प्रतिभटो महान् | 

निल्याहृदयसंप्रोकतस्फुटोपायेन वा भवेत् ॥ १३ ॥ 

यज॒ज्नानमित्यादिना TIA IAA Waa प्रथमप्रश्रस्योत्तरत्वेन 
waa: खरूपसुपदिश्ति। aa asad वाञ्मनसयोरविषयं चैतन्यं । 

इदमो ज्ञानः इदमः प्रतीतिर्यजज्ञानं wad: अदमस्तथा awa: प्रतीति- 
रिति यावत्। अतर त्था इत्यस्य काकाच्िन्धायेन yeaa परत्र च सम्बन्धः। 

तधा तस्माहयोरिदन्ताहन्तयोम॑मेदमस्याहं इदभेवाहमहमेषेदभित्यादि प्रतीति- 

सम्बन्ध इति यावन्। अपिच किद्ेति यावत्। aaa वा्मनसयो- 

रविषयं ज्ञानः विदि विजिज्नासस्र इति यावत्। मै शिवस्य ge) 

यथार्थतः यथाखरूपत इति यावत् । एतदुक्तं भवति प्रतपलोड 
निरवयववत् व्याप्रविश्वस्य रैतन्यस्य भूतेन्दरियादियोगाव्सकैषु देषषु 

वुद्धयाव्मनोपलस्िखानालकं तदहेहमात्रमहसिति तदिति तदयािन्ञान' विश्व- 

मिदमिति। fay मभेदमिव्याद्याकारेण तयोदयोरन्यान्यसम्बन्धं चानु- 
सन्दधाति | तत्र॒ ततर तत्तदाकारज्नानतया यचैलन्माव्रमेव स्फुरति waaay’ 
यथार्थतो मे वपुब्िद्लोति। तासां षोडशनित्याना । अन्येषां देववानामिति 

यावत्। चैतन्यात्म चैतन्यसखरूपं वपुरिति शेषः ॥ ११॥ 

लामादित्यादिना भेदित्यन्तेनारदीयेन aa feats 

परमा्थ॑खरूपप्रकाशस्योपायं तन्त्रान्तरप्रोक्तोपायान्तरञ्च  निगमनसहितसुप- 
दिशति। aa wi वासनाप्रोक्तप्रकारेण समस्तमेदेषु चैतन्यस्रूपमातरानु- 

सन्धानः । वासनायाः विनाश्णदन्यथा तथा अत एव दुर्वासनाया विनाशादिति 

यावत् | स्थिरः कटकमुकुटारिविकारेषु कनकसत्तामातप्रकाशवदिति यावत् । 

निलयः कालानवच्छेदात्। श्र प्रतिभट: सत्यत्वात् । महान् देशानवच्छेदात् | 

रित्याह्ृदयसंमरोस्फटोपायेन नित्याहृद्यमिति षोड शनित्यातन्् षु कस्य. 



३९ पटले | देवोप्रश्रानासुत्तरकथनम् । ७१८ 

शब्दस्य बुडे दरुप्यात् प्रपञ्चस्य च दश्यते | 
द रुप्यमनयोरुतां सत्यासत्यसम[मय)त्वतः ॥ १४ ॥ 
तेनेव प्राणिनां पुण्यमामकन्धसु वर्तनम् | 
यथात्मजानतोऽ्थेषु व्यापारः पुखसंन्नकः ॥ १५ ॥ 

अनर्थैष्वथंसङल्पः WIA मनसा तथा | 
जन्प्रानि नानारूपाणि यैर्नित्यं क्रशभाजनम् ॥ १६ ॥ 

चिन्तन्स्य नाम तस्मिन् प्रोक्स्फुटोपायेन | वा विकल्ये । भवेत् arama 

इति यावत् । रएतदुपायस्यादयुपस्कंरत्वात् आराध्यमुखादवगन्तव्यम् ॥ १२ ॥ 
शब्दस्येत्यादिना Waa satus प्रपञ्चप्रक्राशस्य कारणादिक- 

सुपदिशति। aa दैूपात् उभयावमकलरात्। दइत्यनेनो्तरतर॒विश- 

प्रश्रस्योत्तरकथनप्रसङ्गात् प्रपञ्चस्य लच्यमाणखरूपं स्मारयति । चः. समुचये । 
अनयोः शब्दवद्धमो; परमाथैरूपै अरपरमाथरूपे च समग्रहत्तिलात्। एतदुक्तं 

भवति परमाधेवदपरमार्थौपि णन्दवुदोः प्रहत्तस्येव प्रपञ्चो नामरूपाभ्यां 
प्रकाशते इति ॥ १४६ ॥ । 

aagarfeaea चतुयंप्रख्रस्योत्तरतवेन प्राणिनां यु्पापात्कप्रकारं तद- 

परमार्धकथन घुरःसस्सुपदिगशति | तत्र तेन शब्दवुद्ादरूप्येण । एवावधारणे । 
प्राणिनां सम्बन्धे ष्टो । वत्तेनं व्यापारः । एतदुक्तं भवति शब्दवुदार्दरुप्येण 
पुष्यपापकम॑सु adaaa प्राणनां पुष्यपापात्मकल्रमिति ॥ १५॥ 

यथेत्यादिना भाजनमित्यन्तेनार्दाद्यन श्लोकेन पञ्चमघष्ठप्रशुयोरुत्तर- 
त्वेन पुण्यपापकग् खरूपं प्राणिनां जश्परकारण्च्चोपदिशति । aay शब्दादि- 
तन्मातास | व्यापारः इन्द्रियाणामिति यावत्। एतदुक्तं भवति याधाध्चविदो 

विषयेषु तम्मातराखरूपमात्राङ्गोकारान्तेनैवासङ्गाच्च तस्य तत्तदिषयेष्विन्द्रियाणां 

व्यापारः Fada भवतोति i wary अथौ; शब्दादयः तेषु तन्मात्राप्रतिपत्ति- 

मातमन्तरेण पुत्रादिभावा अनर्थास्तिषु । ्र्थसंकल्यः याथाव्मबुदिः। मनसा 

इत्यस्य श्र्थ॑संकल्य इत्यनेन Yaa सम्बन्ध; । एतदुक्तं भवति विषयेषु शब्दादि- 
तश्ातामावप्रतिपत्तिमन्तरेण पुत्रमित्रकलत्रादित्वेन तेषु मनःसंयोग एव 

पाप्रसन्नो भवतीति । तथा भ्रयथालन्रानेनेति यावत्.। नानारूपाणि जरायु- 
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याथा ज्ञानमर्यानां मुक्तिस्तदिपरौतता । 

defaataa qeataat वन्ध ईरितः ॥ १७ ॥ 
0 

HATA ACY कटाच्ोक्तिविमशंतः | 

मोचन' सर्वजन्तूनां नेतरेश्च कदाचन ॥ १८ ॥ 

जादिरूपाणि। यैः eave: नित्यज्ञेशभाजनं angtad faaad शतु- 
रित्यादिभाववत्। एतदुक्तं भवति यथा afer we एव विषयः 

लरगिन्दरियस्य aa: चक्तरिन्दरियस्य रूपं रसनेन्द्रयस्य रसः प्राणेन्द्रियस्व गन्धः 
आकाशस्य गुणः शब्दः वायो; WN wa: शन्दस्पशरूपाणि जलस्य शब्द् 
ISITE: भूमेः शब्दस्यशरूपरसगन्धाः तस्मात् शब्दादितन्ाता एव भूतानि 
भूतान्येवान्योन्यसंयोगविशेषात् जरायुजार्डजसखे दजो दिष्नामकलत्ेनोतपत्तिपरि- 
शामक्षयविकारनाशत्कानि रूपाणि तान्येव नानारूपाणि जन्मानि भवन्ति | 

तत्तदूपेषु खासाद्यभिमानान्ततुस्भावसिद्च विंकारैरदःखान्धनुभवन्तीति ॥ १६॥ 

याथार्थैल्यादिना Hea सप्तमादिदशमान्तानां चतुणीं प्रश्नानासुत्तरत्वेन 
qa: dea: वुदरमोचनस्य बन्धस्य च खरूपाण्युपदिशति। तत्न mere न्नान- 

मर्थानां मुक्तिः घटशरावादिविकारेषु गतूच्नामातज्नानवदुश्यमानविविधरूपैषु 

वचित्सत्तामातप्रतिपत्तिुक्षिरिति यावत् । तदिपरोतता अयथासन्नानमिति 
यावत्। मोचनं at: श्रयथामन्नामेस्य बुदिधमत्ात्। वासना aa: 

श्रयथाकन्नानमनादिदुन्धासनयेवेति यावत् ॥ १७॥ 
कक्तयादित्यादिना Barras सु्िप्रदातारं सुक्गप्रकारं 

चोपदिशति। तत्र wheat अ्ज्ञानकाथत्वात् aaa: कारणकयोरमे 
दोपचारात् श्रज्नानच्चयादिति यावत् । सदृगुरोरित्यत्र सश्वमसि स्तन्ते feata- 

ua विर्यं त्यादिभिरेकषष्टितमायेकादशभिः aa: प्रोक्ञविधानात् aa- 
पूर्णीभिषिकत्वमस्मिन् पटले प्रोक्तपरमा्थस्रूपे waa gud प्रथमे 
ue सुन्दर इत्यादिनेकोनविंशच्छोकेन प्रोक्तलच्णसम्प, da । तुरवधारणे । 
कटाक्लोकिविम्शेतः कटश्लो विंशे पटले सन्धासामित्यादिभिरेक- 
चत्वारिशादिनवभिः wa: परोक्ततिविधप्रकारेष्वन्यतमः उक्षिः ओविद्याया- 
aifaq पटले प्रोक्षपरमाथंखरूपस्योपदेशः विमु प्रोकशप्रश्नो्तरप्रकारेण 

शिवखरूपानुसन्धान' तस्मात् कटाक्षोक्षिविमर्थैरिति ara: [area 
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dea: कन्दमुदितमविषैकः परो महान् | 

यदांयत्तमिद' जोवभुवन' परिवत्तते ॥ १९ ॥ 

तत्वानि तच्वान्युक्घानि सवे aaa सर्वदा | 
ज्नाटठच्नानन्नेयमयान्यन्यथान्यानि सवदा ॥ २० ॥ 

काच Wiftfa यत् ge’ तदुवचमपि स्फुटम् । 
कथयामि ग प्रान्ने यदायत्ता च विंशतिः ॥ २१ | 

त्तरप्रकारेख शिष्यं या सखरूपानुसन्धान' तस्मात् कटाकीक्तिविमर्ैरिति 
यावत् । } एतदुक्तं भवति भरूतयोगविशेषम वदेदेषु चिदस्फुरणव शादेव जन्तुत्व- 
वुद्धिः। त्िकारादटेव देशगतान्ता sae antfeart anon gw- 
पापानि मनःप्राशदेद्ानां धश्चास्तत॒फलानि एतस्य ate सदगुरकटाक्तो- 

पदेशविमर्शै रपरमार्थत्वात् सर्वजन्तूनां मोचनः सम्भवतोति। इतरेरुपायै- 
रिति यावत् । कदाचन यावदादूतरुञबमिति यावत् ॥ १८॥ 

संखतेरित्यादिना श्लोकेन दादशप्रञ्रस्योत्तरत्वेन dea: परमकारणं 

तत्स्वरूपं॑तद्वेभवद्छोपदिश्ति। aa कन्दं दिव्यत्वात् कन्दः परमकारण 

मित्यर्थः । श्रविवैकः देहात्मविषेकाभावः। परो दिव्यत्वात्। महान् ब्रद्मादि- 

स्तम्बान्तेषु सकलजन्तुषु सं तन्यमानत्वात् । यदायत्तं यत् यस्य पराधोन' अविवेक- 

पराषीनमिति यावत्। जोवभुवन' जोवलोकः। परित्ेतै जन््जरामरणाद्या- 
हस्तिश्ान्तिरूपेणेति यावत् ॥ १८ ॥ 

त्लानोत्यादिना श्लोकेन तयोदशग्रश्रस्योत्तरत्वेन खरूपविमभं साधनभूतानां 
न्राटश्चानन्नेयानां त्रयाणां awa तदितरख्रूपाणां अरतच्चाकलत्वञ्चोप- 

दिश्ति। aa त्वानि संजनयति यावत्। aaa सत्यानि रतन्स्य 
तादाक्नेयन स्फुरणत्वात् । स्वै रागमादिभिरिति यावत्। wia सव्यैदेहेष्विति 
यावत्। न्राढन्नानन्नेयमयानि न्नाटन्नानन्नेयामकानि! अन्यथा अन्यानि 

तदितरालमकल्वेन प्रतोतानि अरन्यानि भ्रसत्यानोति यावत् ॥ २० ॥ 

काच धोरित्यादिभििंग्रहःमत्यन्तैः सप्तदशभिः सोकंखतुद शप्रशरस्योत्तरतवेन 

at: सखप्ताधिकशतगुखस्तदमुभावञ्चोपदिश्ति 1 aa तश्नरुष्बिति fa: 



७२२ मनोरमाख्यटो कासडित तन्त्रराज | 

मनोवुद्धिरहृद्ारवित्तमिलयादि नामभिः j 

वस्तुमेदादमेदाच यदुत सर्वतः सदा ॥ र२॥ 

तदैकमक्तयं स्थूलं Yai दन्नंमतिस्फटम् | 

विषमञ्च समं विश्व विप्रवातीतमनामयम् ॥ २३२ ॥ 

अरूपं सर्वरूपञ्च सवक्तशकर' इरम् | 

सर्वटष्णाकरहर' सर्वेषां सर्वतः सदा ॥ २४ ॥ 
HUST रजोरूपं तमोरूपमतन्प्रयम् | 

संसाररूपरमुत्तींं विग्रह सु {स्थर' चलम् ॥ २५ ॥ 
अपाप पापररूपञ्च जौवरप' परात्मकम् । 

अतीन्द्रियं चेन्द्रियात्मानिरदैश्रयं (वं) सर्वदैवतम् ॥ २६ ॥ 

gad वाचामविषयलात् । wae अनुभवयोग्य' । प्राने इति देवौरम्बदधिः । 
विंशतिः प्रशानामिति यात् । इत्यादोत्यव्रादिशब्देन प्रोक्तनामचतुषटयस्य 

धोप्रन्नादिवत् पर्य्यायमातत्वं कथयति यदित्यस्य व््वियनेनान्वयः | सन्यत 
आगमादितः॥२२॥ 

तदित्यादिना श्रोकनैकाटशगुणाः। तत्र तदस्तु एकं खरूपमिति धावत् । 

अक्तयं॑चिदुपलम्भाककलवात्। we fant: । aa’ पिपौलिकादिसुत्ल- 
देष्व्यत्यन्तस्फ्रणरूपत्वात् | ge THe अ्रतोन्दरियत्ात्। अतिस्फ्.टं ज्नान- 

सखरूपत्वात्। विषमं वच्यमाणवैवध्यात् । समं सकलजन्तुषु बैविष्यसाम्यात् | 

विश्वं तादाव्मात्। विश्ठातोतं aaa इति यावत्। warad aq 
TAN २२॥ 

अरूपमित्यादिना स्वकेन षड गुणः । aa सन्यैङ्गेशकरं हरं feared 

सव्यै्तेशकरं सव्धैकते णहरमिति च। सव्वढष्णाकरदरं सब्धेटणष्णाकरं सब्यै- 
eure! सवेषां प्राणिनामिति याषत्। waa प्रकारत ति 

यावत. ॥ २४ ॥ 
ae त्यादिता श्लोकेन दश गुणाः | तत्र अतन्मयं निगुंणमिति यावत. iy 
श्रपापमित्यादिना स्ोकेनाष्टगुणः । तत प्राप पुख्यरूप्मिति यावत wen 
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सर्वचोभात्मकं स्वशान्तिर्पञ्च निह॑यम् | 
सदयञ्चाविषैकात्म विवैकपर मार्थकम् ॥ २७॥ 
SANTA पातनक्दवङ्गरूपं जयात्मकम् | 

warns निःशोक' सकोतुकमकौतुकम् ॥ २८ ॥ 
निरुयमं सदोगु्तं सावलेपमगव॑कम् | 
अमश॑रूपमक्तोभ्यं TIARA सुखासुखम् ॥ २९ ॥ 
क्रोधलाभमद द्रोहमात्संय्यकामविग्रहम् | 

अस्पष्टषड़ गुणं षण्डः वनिता पृरुषस्तथा ॥ २० ॥ 

WIRE तथोत्क्ष्ट खच्छाकारं तथाविलम् | 

अगाधमतिगस्भोरसुदार' क्रपणन्तथा ॥ ३१॥ 
भाग्यरूपमभाग्यात्म निर्भयं सभयं तथा | 
अनिच्छमिच्छारपञ्च कातरं वोरविग्रहम् ॥ २२॥ 
निरहीषः सः दोषात्मा सवैविन्मटविग्रहः | 
ARIST: सर्वेषां तथा सवेप्रकाशकः ॥ ३३ ॥ 

सर्वे त्यादिना Baa षड़गुणाः। aa विकैकपरमा्ंकं विवैकपरमार्ध- 

स्वरूपम् ॥ २७॥ 

उन्तारकमित्यादिना श्वाकेनाष्टगुशाः । तत्न भङ्गरूपं पराजयरूपम् ॥२८॥ 

निरूयममित्यादिना ्चोकेनाष्टगुणाः। तत्र॒ सुखासुखं सुखरूपं दुःख- 
रूपडेति ॥ २८॥ 

क्रोधमित्यादिना श्लोकेन पञ्चदश गुणाः । तत्र awed क्रोधादि- 

षड़.गुणरदितम् ॥ २० ॥ 

अपक्षष्टमित्यादिना स्लोकेनाष्टगणाः | तत्र WATT दुरवगाह ॥ २१॥ 
भाग्ये मित्यादिना श्लोकेनाष्टगुणाः ॥ २२ ॥ 

निर्दोष इत्यादिना च्ोकेनाष्टगुणाः । तव सञ्वदोषासा वातादिविदोषालरा | 

सर्वेषां प्राणिनामिति यावत् ॥ २३॥ 
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सस्तेयरूपस्तेयात्मा वश्योऽवश्यश्चरो Be: । 
सरस' विरसं क्रूरं सोम्यं तेवं हभिस्तु किम् ॥ २४॥ 
लन््रयौ धौः समाख्याता मन्प्रयो चिदुदोरिता | 
उभयैक्यादिषेकात्मा जीवोऽन्यस्तदिवैकवान् ॥ २५॥ 

तस्यासत वुं यो afa याथाल्य' विक्लतीरपि । 
सामथ्यं खाविमेदिलं fag प्रा्घफलानि च ॥ ३६॥ 

योगौ ज्ञो ब्रह्मविन्नानो शिवयोगो तथात्वित् । 

तेनेव विहित' सवे प्रपच्चात्मेक्यविग्रहम् ॥ २७॥ 

खात्मनस्तु मनो ठ्या विषयग्रहशाय वे | 

रुष्टानि भूतशक्तचात्मविग्रहाशोद्द्रियाणि तु vac 

श्रस्तेयमित्यादिना श्लोकेन दश गुणः | ततर वश्यः खतन्तः । ATT: agi 
ama शक्तिमथोति यावत । एतदुक्तं भवति चित खरूपस्य खेच्छयोप- 

लब्धिवहिरिति। wait शिवमयो खामिक्षेति यावत.। wage भवति 
उपलस्विष्ठरूपमन्तरेण तरुगतवङ्किवत. सेव यदा सिता तदा चिदिति data | 

उभयैक्यादि विवैकाता घोचित.खरूपयोरष्टयक्नात् fread विग शतोति यावत् । 
aa परः तदिवैकवान् धोचितखरूपयोरष्यक्क' विद्छशतोति यावत । 

alfanfed खातराण्यग्भावलं सिद याधाव्मस्लरूपै। प्राप्यफलानि 

श्रवाप्तव्यफलानि। बः समुचये । न्नः वु याधात्मयवेत्ता। योगोत्यादिनाम- 

पञ्चकं ॒बेदिष्वागतेषु च परमर्थविदस्तत्तस्मतानुगुणं प्रोक्तमनेन तस्सवै aerate 
fafa aaa.) तैन वृद्वं ्यायात्मविदा । एवावधारणे ॥ २७॥ 

aaa इत्यादिना Waa पञ्चदशप्रगुस्योत्तरत्वेनेन्द्रियाणां खरूपमुप- 
दिशति । तत्र खानः खस्य ata मनाव्यापारेण wefa उपलब्धानोति 

यावत्। भ्रूतशक्तयामविग्रहाणि पञ्चभूतशक्तिखरूपाणि। तुरवधारणे । 

wage भवति खस्य मनाया खस्यविषयग्रहणाथेसुपलब्धानि भूतथकतिखरूपा- 

णोन्द्रियाणोति ॥ ३८ ॥ 



३९. पटले ] प्राणानां जोवस्य कालस्य च खरूपादिकथनम् | ४ 

भूतात्मवुडिस' घातशक्तिचेतन्यजुम्भणम् | 
प्रणसत्साक्तिभूतो हि जोवस्च्वात्मकः परः ॥ ३९ ॥ 

कालस्तु पू बुद्ध यंदुलतं गुणसमस्तवान् | 
काल THATS TAA A तदयु्मेम ॥ ४० ॥ 

न शव्यतेऽञ्जसा वक्तु तथा दभंयितु' तव | 
तथापि तब यत्किञ्चिद्याकरोमि समञ्जसा ॥ ४१॥ 

अहोरावादिभेदस्तु चन्द्रार्कादिसमन्वयात् | 

तेन तन्प्रयतारूपकथयन' नोचित' ततः ॥ ४२॥ 

लवनतुख्यादयो ANZA खण्डकास्तु aq | 

कालस्य रूप' तत् प्रोक्तं यदनादयन्तविग्रहम् ॥ ४३॥ 

yaaa श्लोकेन षोडशसप्तदशाष्टादशानां wari तयाणां उत्तर- 

त्वेन प्राणानां जोवस्य च स्वरूपसुपदिश्ति। aa भरतात्मबुद्धिसंघा तशक्तिचैतन्य- 

gad प्राणा इत्यनेनेतदुक्तं भवति पञ्चभूतसरूपाणां qa संघातसामर्थेन 

चैतन्यस्य fasarvier प्राणा इति। ततुसाक्तिभरूतो देहेन्द्रियादिखरूपा- 
नुसन्धानप्रहत्तः । एतदुक्तं भवति चिदुपलसिखरूपा gfe: खाविवेकावस्यायां 

देदादिरूपतयानुसन््रानप्रदत्तेनिंहत्ता जोवसंज्ञां लभत इति । तच्वालकतः तद्या- 

धाके्रन। एतदुक्तं भवति यदा विदुपलख्धिखरूपिणो बुद्धिः खखरूप- 
alana टेडन्द्रियादौनामयाधामात्तदासकतवेनानुसन्धानप्रठत्ते निहन्ता दाद्या- 

भावादद्करिव खसरूपेण विखाम्यति तदा परसंज्ञा लभत इति ॥ ३९ ॥ 
~ AS 

काल इत्यादिभिरत वै इव्यन्तेरष्टभिः शोकैरेकोनविंश्तुप्रश्रस्योत्तरल्वेन 

कालस रूपादिकमुपदिशति | तत्र तुरवधारणे । yet चतुर्दशप्रश्रस्योत्तरे तदेक- 

मिल्यादिभिरिति यावत् । यतो गुणवेविध्य' ततः गुणसमस्तवान् समस्तगुणवान् | 

तथापि अशक्यमपोति यावत्। waa vena इति यावत्। श्रहोराता- 

दीलत्रादिशब्दः पण॑मण्डलादि विषथः। तुः seat. चन्द्रा्कादोत्यतादि- 
शब्दो भौमादिविषयः। aa कारणेन । तन्मयतारूपकथनं श्रहोरात्रादिरूपतयां 

yo 



७२६ मनोरमाख्यटोकासद्िते तन्तराजे | 

लवतव्यादिकं ब्रूहि येः कालो ज्ञायते मया | 

नलिन्या पवनिचधे सुचौविद्ध ऽथ तख वे ॥ ४४ ॥ 
एकेकदलमेदोल्ावस्था लव उदाहृतः | 

तचि'शद्गुरिित प्रोक्तं वुटौल्यादिशरौरवान् ॥ ४५ ॥ 
काल इलयुदित' तस्य खरूप किं कथ भवेत् | 

दति पुष्टेन asa’ शक्यते Gane मया ॥ ४६ ॥ 
AI प्रोक्तमातस्य भावनाट्यत्त॒ लभ्यते | 

तत्तस्य वपुरुदिष्ट' नान्यास्ति गतिरत Fu ४७ ॥ 

कालसखरूपकधनं | एतदुक्त भवति चन्द्राकादिग्रहमतिवशात् कल्यिताद्योरात्रा- 

दिविषयः कालस्य तक्तो aga भवतोति । ततः तस्मात् । लवह् ्यादोत्यत्रादि- 
शब्दः कलाकाष्टादिविषयः । यत् तत्स्वरूपं भाष्यन्ते अतन्मयत्वात् खर्डकाः 

परिच्छेदकाः विश्वस्येति यावत्! तुरवधारणे तत् कालस्य रूपं कालस्य 

ततुरूपमित्यन्वयः | अत्र तच्छब्देन तन्तादौ प्रोक्तं कालस्यानुभाव' स्मारयति | 

तत् चिद्रूप । एतदुक्तं भवति अनाद्यन्तविग्रहं तचचितसवरूपं यत्तदेव 

कालस्य खरूपमिति। लवलतरुव्यादोत्यत्रादिशब्दः प्रात् कलाकाष्टादिविषयः | 
यैः लवतुव्वादिभिन्नायते अनुमोयते। तस्य नलिनीपत्रनिचयस्य लव इति 

aa । तचचि'शदगुणितं लवादिखरूपः तिंशचि' श्द्गुणितमिति यावत् । azten- 

दिशरोरवान् तुटिकलाकाष्ादिसंज्ञावान् इति यावत् । एतदुक्तं भवति 
fanfead: लुटिः विणत्लुटिभिः कना तिंणत्क लाभि; काष्ठा वतिंश्त्- 
काष्टाभिर्निमेषः अष्टभि्निं मेर मात्रा सा मात्रा एकः श्वास इति | एकश्वासमारभ्य 

दिवसान्तस्वरूप' सप्तविंशे पटले कथितः दिवसादिचतुर्युगान्तखरूप' पच्च- 

faa पटले कथितः तस्मादिह नोच्यते। इति उक्तप्रकारेण । तस्य कालस्य | 

तत् खरूप प्रोक्तमातस्य तन्त्रादावसिन् wet वा खरूपस्येति शेषः । भावना- 
iy . 

दिमशतः। यत् खरूप तत्तस्य कालस्य खरूपमिति यावत्। अत्र काल- 

सख रूपकथधने ॥ 89 ॥ 



३९.षटलै | ग्रहाणंसरूपकथनम् | ७२७ 

ग्रहास्तु faa: काले क्रापि चक्रभमात् पुनः | 

भूतादौनि समस्तानि विक्ततानि वितन्वते ॥ ४८ ॥ 
नानाविघास्तणाकाराः प्रपञ्चो दश्यते सदा | 
तैरेव तेषां नाशश्च wads हविभुजः ॥ ४९ ॥ 
प्रश्रानासुत्तरं देव त्वया च कथित विभो | 

तथापि मे प्रपञ्चात्मविवेकोऽभून्न मेऽधुना ॥ ५० ॥ 

जननं मरगच्चेति इयं कस्य कथं भवैत् | 

अरूपस्य विभोस्तस्य जोवश्चेत्तत् कथं स्थितिः ॥ ५१ ॥ 

ग्रहा इत्यादिना विभो इत्यन्तेनाध्यइन श्लोकदयेन विं शप्रश्रस्योत्तरत्वेन 

ग्रहाणां स्वरूपाद्युपदेशपुरःसरसुक्लनिगमनं करोति । ततर तु faa: काला- 

ष्यगूपचिद्रपाः । काले कापि क्रापि काले कापि देश इति यावत्। चक्रश्रमात् 
स्वसखरगतिवशात् इति शेषः । पुनः पुनः पुनरिति यावत्। भूतादिनोव्यतादि- 

शब्दो बुद्योन्दरियप्राणादिविषयः। तदिकारा भरूतादिविकारः प्रपञ्चसंज्ञयेति 

शेषः। एतदुक्तं भवति wa ज्योतिश्चक्रे ग्रहगतिवशत् भूतादोनां नानाविध- 
विकारः प्रपञ्चसंज्नया दृश्यत इत्यत प्रसङ्गात् ठलतोयप्रश्स्योत्तरशेषं प्रपञ्चखरूप 

सुपदिष्टः । तैः ग्रहैः। एवावधारणे तेषां भूतादिविकाराणणं। देव विभो 
इति दयमपोग्वरसस्बृद्िः ॥ ४९ ॥ 

तथापोल्यादिनोत्तराइन प्रश्चान्तरावतारस्य fsa करोति। aa 

तथापि मे कथितमपि। अधुनाणति शेष; । अरद्यापोति यावत् ॥ ५० ॥ 

जननमिव्यादिभिरुपदेणएत इत्यन्तैशखतुरभिः श्चोकीर्दादशविधप्रश्रखरूपादिक- 
सुपदिश्ति | aa जननमित्यादिना Marsa प्रश्रचतुष्टयं । अरूपस्येत्यादिनारच- 

दयेन प्रश्नत्रयं । तस्य arma इति यावत् । कुतो Bah तत्कालपर- 

aaa अनाद्यन्तविग्रहयोः कालपरमाव्मनोः। मुक्त इत्यादिनोत्तरा्दन 

प्रद्ययं aa qa: जोव इति शेषः । परे जोवा इति शेषः। वा विकल्ये । 

एतदुक्तं भवति एते जोवाः प्रतिमेकंकमुक्ता (१) यद्यपि कालस्यानादिलात् प्रपञ्च- 

भावो युज्यते तथापोदानीं प्रारखखवत् प्रपञ्चः प्रसरतोति यत्तस्म्रात् प्रसरणार्थं 



Ore समनारमाख्यटोक्रामद्धित नन्तयज | 

qa: स्थितिः कथं वा खात्तत्कालपरमात्मनोाः | 

सुक्तो वा जायते किन्तु परे वा सम्भवन्ति किम् ॥ ५२॥ 

कथं वा पञ्चभूतानां ख्ितिदं हेषु बान्यतः | 
देषु जोवसंप्रािः कौभीव्यादि मे वद ॥ ५३ ॥ 
येन श्रतेन चित्ते मे शुश्रुषान्यस्य नो भवेत् । 
तथा मे सवैसन्देहांण्किचि पूर्णोपदेशतः ॥ ५४ ॥ 
प्रागुक्तवुडिवैविध्यारब्धकम विपाकतः | 
aaa मरणच्चेति हयं देहपरि ग्रहात् ॥ ५५ ॥ 

प्रतप्रलोहपिण्डेऽगनिस्यितिवत् प्ररविश्वयोः | 

अवस्था कालपरयोस्ता SENSI वर्तनम् ॥ ५६ ॥ 

मुक्ता एव जोवाः पुनजौताः किमथवा परः जोवाः सम्भवन्तोति किमिति। 
कथमित्यादिना Bare wad aa अन्यतः देदाददहिरिति यावत् । 

देष्वित्यादिना उपदेशत इत्यन्तेनादइव्यिन Waa: प्रश्रः! तत्र कौटभौ 
कस्यां अ्रवस्थायां केन प्रकारेणेति यावत्। दइत्यादौत्यव्रादिशब्दो जोवदेहभ्यो 
विनिगमनप्रकारस्य तत्तत्सुगतित्वात् न्नानकालस्य च प्रश्रविषयः। येन 

शरुतेनोत्तरेए | War प्रश्रस्येति Ta: ॥ ५४ ॥ 

प्ागुकतैव्यादिना शोकेन प्रञ्रचतुषटयस्योत्तरं कथयति † aa प्रागुह वुदि- 

वेविध्यारखकश्चविपाकतः भूतादियोगात्मके देहे प्रागुक्तवुदिवैविध्येन sta 

स्याविभौद; । प्रारब्धकश्तस्तदिपाकस्तददिखान्तिः ततश्च! एतदुक्तं भवति 
प्रागुक्तवु वै विध्येनारब्बजोवोपलब्धिक् मैतस्तददिपाकतश्च | जननं मरणेति इति 

इयं देहपरग्रहात्। इत्येतद्यं देहे स्वात्माभिमानात् । एतदुक्तं भवति जोवस्य 
जननमरणएकाएरणं देहाभिमानमाव्रमेवेति ॥ ५५ ॥ 

yadenfeat श्लोकेन पञ्चमादिप्रशरस्योत्तरं कथयति। aa अव्ये 

त्यस्य काकाचतिन्यायेन पूवं त्रोत्तरत्र च सम्बन्धः । एतदुक्तं भवति प्रतष्तलोदह- 

{पिर्डेऽग्निखि तिवत् परविश्वयोरवख्यानमिति पच्च मस्योत्तरं कथितं । जड- 

विषये परस्यावस्धानकारणं कुत इति प्रोक्तस्य षष्टप्र्रस्यो्तरं aera 



ar पटल | पञ्चभूतानांखित्यादि कथनम् | ७२९. 

garg stat न कदाप्याविभूयुः कुतश्चन | 
न वापूर्व्वाः सम्भवन्ति GE: क्रव्यमशेषतः ॥ yo ॥ 

सुद्विकार्पसुद्र ब मधूच्छिष्टादि विग्रहम् | 

जौवादिरूपतो बुदिर्विंशेषयति तत्परम् ॥ ५८ ॥ 

भूमेरेवास्फ़टं स्थानं कुतश्चित् सुसिरं सदा | 

जलाग्न्योस्तव चान्य व्यक्ताव्यक्तस्यितिः सदा ॥ ve ॥ 

रेषेति कथितं । कालपस्योरन्योन्यावस्यानं कथमिति प्रोक्तस्य सप्तमप्रश्स्योत्तरं 

arenes वत्तनमिति कथितमिति । ५६ ॥ 

सुक्ता इत्यादिना तत्परमिव्यन्तेन शोकहयेनाष्टमनवमप्रश्रयोरुत्तरं कथयति | 
तत जोवा जन्तवः । तुरवधारणे । श्राविभूयुः दिव्यलादाविभूवासुरि्थैः | 
कुतश्चन हेतोरिति शेषः। श्रपूर्वा; stat इति यावत् । वृद्धः क्त्यं अन्यथा- 
प्रतिपत्तिरिति यावत्। अशेषतः जन्मादितत्सवैमिति यावत् । सुद्धिकारूप- 
सुद्धा सुद्विकासमानस्पा gar मधूच्छिष्टखृदादिष्वारोपितेति शेषः | मधृच्छिष्टा- 

दिविग्रहं मधूच्छिष्टखदादिखरू पं विग्रहं | खविग्रहं जोवादिरूपतः तेजोरूपतः 
सखजन्तुरूपतश्चेति यावत् । afe: चित्खरूपस्य भूतयोगविशेषेषु उप्रलञ्िरिति 

यावत् । विशेषयति मेदयति । तत्परं तस्मादन्यं उपादानखरूपादन्यमिव्यर्थः | 

एतदुक्तं भवति मधूच्छि्टाद्यधिकरणे स्वारोपितया सुद्िकया समानविग्रहा 

qx खाधिकरणणवमकतन्मधृच्छिष्टादिना खरूपात् सखविग्रहकारणभूतसुद्विकाख- 

रूपाथस्रखवरूपमित्यविशेषयतोव भूतयोगविशेषेषु चिस॒खरूपस्यो पलब्धिखरूपास्मिका 

बुद्धिः सखाधिकरणात्मकभूतसमवायात् खकोयोपादानावां चितखरूपाचच aa- 

रूपमन्यं विशेषयतोति यत्तस्मादेतत् aa ae: छत्यमिति ॥ ५८ ॥ 
शरुभेरित्यादिना dana Basta दशमप्रश्रस्योत्तरादिकं कथयति । 

aa कुतश्चित् इच्छाशक्तिवैभवादिति यावत्। तत्र॒ भूम्यां । चः ससु्धथे । 

अन्यत्र भूमेरिति शेषः। व्यक्ताव्यक्त तिः व्यक्तरूपेण चाव्यकरूपेणए च fafa: | 

एतदुक्तं भवति भूम्रामव्यक्तरूपं जलं त्वनन्तरं दृश्यते afta aed जलं 
कषैणटृश्यते। भूमपामव्यतरूपोग्निः सथथकान्ते काष्ठादिषु मथनादिना दृश्यते 
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वायोः WIA सततमवस्थानं त्वनेकधा | 

व्योम सर्वगमेव रात् कालताट्रष्यतः सदा ॥ ६० ॥ 

देषु सस्फूटं तेषामवस्धानन्तु प्रञ्चधा | 

जोवानामागतिदेडह मातापिवोसतु sera: ॥ ६१ | 

तादात्मी सङ्गतं तत Ward सा चिदात्मना | 
तत प्रारस्धविरमान््रणं निद्रया समम् ॥ €२॥ 

सिद्धानां सर्वदा देहत्यागे भेदो न विदयते । 

प्रागेव तस्य देहात्मविवैकान््रनसि खगे ॥ ६३ ॥ 

वहिरशनाद्याकारेण च दश्यते! अनेकधा गत्यादिमेदादिति शेषः। काल- 

ताद्रप्यतः कालात्मकत्वेनेति यावत् ॥ ६० ॥ 

देडेष्वित्यादिनायादेन Vanesa कथयति । aa तेषां पञ्च 

wart ugar तत्तदाकारेणेति शेषः! एतदुक्तं भवति देहेषु घनरूपं 

भूमिः द्रवरूपं जलं उष्णरूपमग्निः प्राणो वायुः सुषिराणि नभ इति। 

जोवानाभिल्यादिना्ंहयेन हादशप्रञ्रस्योत्तरं कथयति । aa safe: ofa । 

तुरवधारणे । Fea: शक्रशोणितयो गादित्यथः ! aia शेषः । एतदुक्तं 
भवति मातापिततेः शक्रशोणितयोगादारभ्यैव 22 जोवस्य प्रा्िरिति। 

araiait Stared apd feo संगतेति यावत्+ ततर देहे । जगते 
उपलभ्यते । सा आगति,ःरति शेषः । शरात्मना खेन खातन्तयादिति यावत् । 
एतदुक्तं भवति मातापितोः शुक्रशेणितसंयो गादारन्धे देहे ततन देहे त्नवच्छितर- 

रूपा चित् खातन्वाल्नोवात्मभावसुपगता उपलम्यत इति यावत्। देह 

जोवानामागतिः रेति ॥ ६१॥ 

ततेत्यादिभिः अयमित्यन्तेरद्ायैशतुभिः शोकै डीटशप्रश्रावसानप्रोक्तादि- 

शब्दस्य तात्य्यप्रश्मयोरुत्तरदयं कथयति । तत तत देहे । प्रारब्धविरमादह- 
मित्युपलबििः प्रारन्धकमे तदिरमात् तदभावात् । मरणं जवानां देहात्िष्कान्ति- 
प्रकार इति यावत्| मरणं निद्रया सममिल्स्योत्तरत् wa सिद्ानामित्यनेन 

सम्बन्धः। wage भवति अनवच्छत्रस्य चित्खरूपस्य खेच्छया रेहेपूप- 
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नेतरेषां स साध्यानां साधकानाञ्च कालतः, 

पुष्यादिषु तु मासेषु षटसु राकोप्करठतः ॥ ६४ ॥ 

मरणं सुगतिल्ख ज्ञापकं सुगतिस्फटम् | 

सिष्वस्तु पूर्वतो सुक्तो देईन्द्रियमनःस्िरः ॥ €५ ॥ 

लच्धिस्वरूपा जोवभावसुपगता बुडिरिन्द्रिवहारा वहिगता व्याप्य fad 
यटा विषधाननुभवति तदा जाग्रदवख्या यदा पुनः at तत्तदिन्द्रियेभ्यो faa 

इहतप्रदेशस्था तत्तददिषयान् स्मरति तदा setae यदा पुनरसौ 

हृदयादपि निषत्ता खपरमार्थचैतन्यखरूपै विश्राम्यति तदा सुषु्षयवस्येति | 

तत्तस्मात् Frasca वुदिखरूपतया टेदादिष्वनुपलब्िसाम्प्रात् मरणं 

निद्रया सममिल्यतेतन्मादमन्तरेण परमार्थतो stra देदप्राधिनिगमनादि- 

प्रतोतिरपां पाते चन्द्रस्येबेति fast क्तनिञ्चया भवतोति। भेदः पूर्वावख्ाया 
इति शेषः। प्राक् सद्गुरुकटाक्षसमये | एवावधारणे। तस्य सिदश्य | देहात- 

विषकादेहाव्नोः खरूपविमर्णत् । स्वग स्वस्वरूपं गते सति पश्चात् कालतो 

देहत्यागे पूव्मीवस्याया भेदो न विद्यत इति न देहात्मविवैकादेहाकविवेक- 

भावात् टेहविश्चेषत एव टेहाभिमानल्यागः टेहाभिमानरहित्यमिति 

यावत्। इतरेषां पामराणां । सः देहाभिमानल्यागः | अरस्य कालत इत्यने. 
Aaa सम्बन्धः । साध्यानां सदुगुरुकटा क्ते सत्यप्यनादिदुरव्वासनावलाच्जड- 

fanaa रेहामविवेकविसुखानां। साधकानां सद्गुरुकटाक्तादुपलब्ध- 

परमार्थसखरूपानुभूत्यां सत्यां अपि निःशेषापरिमुकरदुर्व्वासनानाच्च। चः समुचये | 

कालतः कालघर्चतः शरोरविनाशादिति गवत् । waga भवति पामराणां 

साध्यानां साघकानाच्च देहात्मविषेकाभावाहेहविश्चेषत एव देहाभिमानत्यागो 

भवति। पुष्यादिषुतु मासेषु षटसु उत्तरायण इति यावत्। राकोपकर्ठतः 

शल्लापन्लाष्टसुप्रत्तरादीदारभ्य कछष्णपक्ताष्टमोपून्मान्ततियिष्िति यावत् 
सुगतित्वस्य न्ञापकमित्यने दक्तिणायने कछष्णाष्टसुपरत्तरार्दादारभ्य xara 

qarstafatag च मरणाहुगंतित्स्य ज्ञापकमिति कथितः। सिः 
ज्ञातपरमार्थः। तुर्विशेषे । ` पूव्यैतो qa: तेन Saar अस्य सिस्य निधनं 
देदविक्चेषः। ater wad; देएतः प्रकारत्चेति शेषः। तथा यधोत्तरायणे 
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यतस्तेनास्य निधनं सर्वदा सवेतम्तथा । 
सुगतित्वं व्यन्यक्तयेव silage यतसत्वयम् ॥ ६६ ॥ 
ददवत््वे समानेऽपि प्रणिनां aaa: सद्ा | 
वदेव विध्यरुपस्य कारगं किं वद् प्रमो ॥ ६७ || 
भूमिष्ठत्वे समानेपि तोयानां रसभेदवत् | 
जायते त्वाश्रयवशात् स च WATT वे ॥ ec 1 

यथा्वत्यगतो वङ्किरुपाये रिते; कचिन् | 
नोपलभ्यो भवेत् शुष्कमयनव्यापुतिं बिना ॥ ce ॥ 

राकोपकण्डे काले च वाराणशस्यादिषु aay खगुपतनादिप्रकारतश्चेति यथा 

तथेत्यर्थः । एवावधारणे । तुविरेषे। अयं fawn ६६ ॥ 

gerd इत्यादिना श्लोकेन प्राणिनां sea विष्यकारणं सोपपत्तिकं 
स्वी एच्छति। aa waa प्रकारतः इति शेषः। प्रभो sata 

सम्बुदिः ॥ ६७ ॥ 

afasa इत्यादिना Waa तदुत्तरं सनिदशेनं कथयति। तत्र ara 
वशात् दृ्टान्तस्लविशेषवश्णत् retin परक्षतिविशेषवशादिति यावन् | 

एतदुक्तं भवत भ्यूमिष्ठतवे समाने aaa रसमेद वहेहवस््े समाने 

प्याखयप्रक्षतिविशरेषवश्ाुर्गुणवेविष्यं जायत इति। -अनन्तरमाखयविशरेषः 
न जायत इत्यादिशायामाह स च afta a तत्र सच आखयविरेषश्च 

जायत इति शेषः। wate: adeerd तोयकाः रसादिभिरिति यावत् । 

zrelfaa बुदिकार्यैरिनि यावत् । एतदुक्तं भवति तोयानां रसादिभिरेव 
स्थलविशेषवशादेः कार्यरेव प्रकषतिविेषो भवतोति ॥ ९८ ॥ 

यथेत्यादिभिः खखरूपकमितयन्तेस्तिभिः श्षोकैगुरुमुखादेव प्राप्यं विध्यादिक- 
मपि सनिदभनं प्रतिज्नासुपदिश्ति। तत्र अश्वल्गत इति तरुसामान्यग्रहण 

मन्तरेण विशेषग्रहणात् गुरोरप्यधिकारिषिशेषसुपलक्यति। इतरैः Sead: । 
कचित् देशे ara चेति ae शष्कमथनव्याषृतिमिव्यत waa 

देहाव्विषेकात् गुरोदेहादिःषु aaa | मथनव्याएतिशब्देन शिष्यस्य तदुपासत्या- 
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तथात्मन्नानसंप्राप्तिः सहुरुप्राप्नितो विना । 
न कस्यापि भवैदेषा प्रतिन्ना विश्वतोऽनिशम् ॥ ७० ॥ 

खननाद्ध गतं तोयं यथा ससुपलभ्यते। 
तथा सदट्गुरुसंसैवां संप्राप्य MARAT ॥ ७१॥ 

सद्गुरोः मादसेवातः सम्प्ाप्तात्मखर्पिणः | 
विशेषः कोक्रभवैदन्यदुलभः सत्यविग्रहः ॥ ७२ ॥ 

आभिरुप्यमसन्देहः सन्तोषः परिपृशेता | 
Zale चित्तता रागे षाविषयचित्तता ॥ ७३ ॥ 
सुलभत्वमगविंत्वं सदा नियतभशौलता | 
HAVA Baars परचिन्तानिवर्तनम् ॥ ७४ ॥ 

feg तात्पय्यद्चोपलक्षथति। कस्यापि प्रथमे पटक्ते चतुर्भिरादैरित्यादिना 
प्रो्लक्षणसम्यृयंस्येति थावत्। प्रतिज्ञा मभेति शेषः। Save प्रतिन्नेति 
यावत्। विश्वतः हेतोः । खखरूपकं waaay ॥ ७१॥ 

सद्गुरो रित्यादिना श्चोकेन सद्गुरुरेवाप्राप्रखरूपस्य विशेषं देवो पृच्छति | 
अत्र AULA: यथावदलब्धज्नानानां TAM! ॥ ७२ ॥ 

अआभिरूप्यमित्यादिभिः प्रवर्तते इत्यन्तैर्नवभिः श्रोकस्तदुत्तरतवेनातसवतां सष 
चत्वारिशज्ञक्तणानोतरेषां तद्रादित्यादिकञ्चोपदिश्ति। aa अआभिरूप्यमित्या- 
दिना aaa लक्तणएसप्तकम्। ततर भाभिरूप्यं अभितः खरूपभावः सवाभाव 

इति यावत्। सौन्दय्यै वा । असन्देहः विकल्यशरुतिभिरपीति यावत्। सन्तोषः 
aqua परिपू्॑ताखरूपतया aera दयार चित्तता रागदेषयोरना- 
स्प्रदचित्तता। अष्थग्भावादिति यावत् ॥ ७२ ॥ 

सुलभत्वमिवयादिना श्लोकेन लक्तणषट्कम् ॥ ७8 ॥ 

# विशेषतो | 

+ खपल्या 

‡ शद्धि। 
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आजवच्चावित्तलोल्यं विषयानतिसङ्गिता | 

अदैर्ष्यसूव्ामच्चौ द्रा नाल्यगाघाश्यात्मता ॥ ७५ ॥ 

तथालापेष्टशक्तिश्च ठथाव्यापारवजंनम् | 
हधाविनोदराहित्यं जिद्मचिततैरसङ्गतिः ॥ ७६ ॥ 
पुरुषार्था्थकथनचिन्ताकरणकीतुकम् | 
अस्तेय शक्तिरासिक्यं परलोकानुचिन्तनम् ॥ ७७ ॥ 

देवतापूजनस्तोववेभवालापशौलता । 
पापानां ब्जन' पुणयकरे कौतुकं सदा ॥ ७८ ॥ 
परस्तबननिन्दासु विरतिर्वौतरागिता | 

निस्घहत्वमलोलत्वमनाक्तेपोऽजडात्मता ॥ ७€ ॥ 

आरर्जवमित्यादिना Rata eau) aa wade अर्थाथंमपार- 

aaa । विषथानतिसङ्खिता शरोररक्तणएमात्रमन्तरेण विषयेषु रागतः प्रहत्तिः 

सिस्य न स्यादिति यावत् । seeds अचिरक्रियल्वं । नात्यगाघधाशयातता 

सौलम्धादिति यावत् ॥ ७५ ॥ 
दृयेत्यादिना शोकेन लक्तणचतुष्टयं । तत्र aa टृष्टाद्ृष्टानुपयोमित्व- 

सुक्त' । firafad: कपटद्हदयैः ॥ we ॥ 

पुरुषा्ेत्यादिना Waa लक्णएषट्कम् । तवर पुरुषार्था्थंकथनचिन्ताकरण- 

कौतुकं पुरुषार्थीथ्कयनं पुरुषा्थैचिन्ताकरण' पुरुषाधेकौ तुकर त्यन्वयः । श्रस्तेय- 
- शक्तिः स्तेयकमंर्यशक्तिः । आस्तिक्य" शशास्त्ायेष्विति धावत् । परलोकानुविन्तनं 

परस्रपावलोकनगुणचिन्तनं । आआगमाभ्यास इति यावत् ॥ oo ॥ 
देवतैत्यादिना Wat लक्षणपञ्चकां । तत्र॒ देवताप्रूजनस्तोत्रवैभवालाप- 

Man देवतानां प्ूजनालापशोलता दैवतानां वैभवालापभौलता चेति ग्न्य 
योजना । पापानां निषिदकमेणामभिचाराब्युत्पवकर्मणां च खस्य च परेषां 
चाहितानामिति यावत्। पुण्यकरणे सखस्य autor ददितकरणे । प्राणिनां 

संसारक्ञेशनिषत्यथे स्वरूपसिचरधंचेति यावत् ॥ ७८ ॥ 
परस्तवनेत्यादिना शोकेन लक्ञणषटकम् | तत्र परस्तवननिन्दासु परस्तवनेषु 

परनिन्दासु च ॥ ७९ ॥ 



३९१ पटले | MAMA समाचारङ्रमकथनम् | ‘ORY 

अगोपन' स्वभक्तानामभक्तानाञ्च गोपनम् | 

गुरुषियागमाचारस्तवन' तत्प्रवर्तनम् ॥ ce ॥ 

faafastfa चैतानि भवन्छात्मवतां ध्रवम् | 
न भवन्तौतरेषान्तु प्रहिषन्ताव तांश्च ते ॥ ८१॥ 

qaqa णु वच्छेऽह' यो लब्धखात्मवेभवः। 
निरस्ताशेषसंसारमौ्यान्नानाविवेकवान् ॥ ce ॥ 
देशकालक्रुलाचारान् गुरुराजादिकल्यितान् | 
पालयन् सुस्मितमुखः पृजापूजनकीतुकौ ॥ ८२ ॥ 
BMA तथाज्ञान' व्यापारान् कालतः क्षणात् | 
पतितान्वन्धुचित्तान्नादुलंङष्यान् खचयस्थितीन् ॥ ८४ ॥ 

खेन्द्रियाणान्च सामथ्ये खका्माणि क्तानि च । 
eye विर्शददिरमेदशुभात्मनः ॥ ८५ ॥ 

अगोपनमित्यादिना शोकेन लक्तणसप्तकं | ततर अ्रगोपन' आगमादोनामिति 

यावत् । गोपन" प्रागृवदागमादोनां । गुरुविद्यागमाचारस्तवन' गुरोर्विंदयाया 

अआगमानासाचाराणाञ्च स्तवन' ॥ ८० ॥ 
एतानि प्रोक्तानि , सप्तचलवारिशक्लच्षणानि। gfe । एवावधारणे । तान् 

श्रातन्नानवतः। ते अ।[सन्ञानरहिताः॥ ८१ ॥ 

तदिव्यादिभिः सदेत्यन्तेनवभिः श्चोकीरावन्नानवतां समाचारक्रमसुपदिशति | 
aa ततङ्घ्यं आव्मन्नानवतां क्त्यं | निरस्ताशेषसंसारमौ्ख्यान्नानाविवेकवान् 

निरस्ताशेषसंसारवान्। निरस्ताशेषमीख्यंवान् । निरस्तागेषान्ञानवान् । 

निरस्ताशेषाविषैकवान् । इति ग्रन्थयोजना। अतस्मिंस्तदुदिः संसारः। 
श्रतस्मिंस्तदभिमाएनो deli तस्मिन्रतदुदिरज्नान' । तदि मद्वानिरविवैकः | 
देशकालकुलाचारानित्यत् SATS कालाचारोऽवस्थानुगुणचारः कुला- 

चारस्तानिति यावत् । गुरुराजादिकल्पितान् । गुरुराजादौत्यतादिशब्दः 

प्रथमे ae “गुरं तदग्रतः” इत्यादिना Waa प्रोक्तपूज्यविषयः । राजांदोत्य- 

त्रादिणन्दः तत्समानपुरुषविषयः । Serial खभावत इति यावत् । wa 



७२६ मनोरमाख्यटोकासहिते aaa | 

दथा न काल' गमयेदटयतस्तरोखापवादतः | 

गमयेदेवतापूनाजपयोगस्तवादिना ॥ ८६ ॥ 

गुरो; क्रपालापकथास्तोवागमविलोकनेः | 

गमयेदनिश' काल' न वदेत् परदूषणम् ॥ ८७ ॥ 

Wad च प्रोचे च स्तुवौत प्रणमेद्गुरुम् | 

तद् शुणेस्तत्क्लपाधिक्यैः GIT सत्यतः ॥ ८८ ॥ 

रागलोभमदक्रोधक्पापपेशुन्यवर्जनेः । 
सन्तोषाचारनियमशान्तिज्ञानादिभिस्तथा ॥ ८९ | 

मिताहारो मितालापो विविक्तसमवर्तिता + | 
निल्याचिन्ता खात्मश॒धिः क्लयमात्मवतां सदा ॥ ee ॥ 

दितोयान्तानां पदानासुत्तरवर Ra विम शेदित्यनेनान्वयः। अन्यान् व्यापारान् 

दृष्टादृ्टानुपयुज्ञानिति यावत् | कालतः au पतितान् वन्धुचिन्ताज्ना दुलंङः- 

ध्यान् बन्धुभिः fad: राजादिभिरपि दुलंडध्यान् कालतः चरणात् पतितान् 
पुरुषादोनिति यावत्। अशुभाव्मनः AMMEN! द्यूतस्तोखापवादत 
waa gare निर्जीवदयूतसजोवद्यूतविषयः । स्तो णब्दसु॒धन्ेयत्ी- 
afaftafaga: | खापणशब्दः प्राप्तेतरविषयः । वादशब्टो जल्मवितण्डादि- 

विषयः | स्तवादिना इत्यव्रादिशब्दः प्रद्तिणएनमस्कारदिविषयः। गुः 

क्पालापकथास्तोतागमविलोकनैः गुरोः कपायाः गुरोरालापानां च गुरोः 

कथाभिः गुरो; ta: गुरोलंब्धागमविलोकनेशच | तद्गुणैः Tent: | अस्मि 
MI चोत्तरश्चोके च ठतोयान्तानां पदानां सतुवोतेत्यनेनान्वयः। ततृक्षपा- 
धिक्च; गुरुक्षपाधिक्् ; । तद्गुरैरित्यादि ठतोयान्तेषु fay चानन्तरद्ोक्षे salar 
am: पदयोः च गुरोरित्यध्याहा'। तत्र॒ सत्यतः सत्येन वाङ् मनः- 
कञ्मणमेकरूपेरेति यावत्। न्नानादिभिरिल्रादिशब्दो दानादिविषय;। 
निलयाचिन्ता षोड़शनित्यानां खरूपचिन्ता। खातशदिः खवाडमनःकायानां 
शदिरिति यावत् ॥ ९० ॥ 

रौं * क्रौय्ये। † सन्तोषन्नान। ¡ विविक्ता सबैव्तिता। 



श्ण ष्टे | आवता जोवन्मुक्ञानां ललिताचौक्रमकथनम् ७३७ 

र्व्वोक्तदाद शाखस्य मध्ये क्षता यथाविधि | 
योनि' तन्प्रध्यतो देवों ललितां पृष्ठतो गुङन् ॥९१॥ 

पा्वयोरायुधान्यष्टौ Ray परितः क्रमात् | 
कामेष्वर्थ्यादिकास्तव तददहिर्दादशखपि ॥ € २ ॥ 

दादशान्या यजेत्तत्ब्रिल्याविद्ाभिरेव वा | 

तन्नामबिद्याभिर्वा ताः पूजयेत् साध॑ कल्पनम् ॥ < २॥ 
सन्ध्यावयं षष्टिस ख्यं जपेत्तदहिनविदयया | 

नान्यत् क्त्यं भवेत्तस्य नित्यनेगित्िकादिकम् ॥ ९४ ॥ 

पूवोकतिव्यादिभिरभूदित्यन्तेः ve भिः सोके; मवतां जोवन्क्तानां ललिता- 
पूजाक्रमसुपदिश्ति। da पूर्वोक्तदाद शस्य एकोनविंशपरलप्रोक्षद्यादश- 

सरस्य मध्ये सव्वैमध्यसहत्तमध्यं अन्युनाधिकमानमिति यावत्। योनि 
स्वाभिमुखाग्रवरिकोणं । तन्मध्यतः योनैर्मध्यं । wea: योनेः प्राग्रेखावत्तरेख- 
योरन्तराले। wey देवोरूपतयेति यावत् । wea; पाश्वरेखादयहत्तरेखा- 
न्तरालदये । आयुधान्यष्टौ पूजापटलोक्तवाद्यादिप्रातिलोम्ये नेति यावत् । कोणेषु 

मध्ययोनेरग्रादिषु विकोणेषु | परितः क्रमात् प्रदक्तिणक्रमात्। कामेश्व्धादिकाः 
काभेश्वरौं भगमालिनों वजेष्वरी च। तददिद्रादशसु अखेषिति यावत् । 
अन्याः कामश्वरोभगमालिनोवचरेश्वरोव्यतिरिक्ताः। तत्ततित्याविदयाभिः 
ढतोयपटलप्रोक्गाभिरिति यावत् । एवाबधारणे । वा विकल्ये । तत्रामविद्याभिः 

एकोनविंशपयले प्रोक्वाभिरिति यावत्! ताः नित्याः। wage भवति 
एकोनविं शपटलप्रोक्तविधानेन हादशाखचक्रं fafa तन्मध्यत्तमध्ये 

सखाभिसुख' समत्िरेख' fan विलिख्य तन्मध्ये ललितां तन्मध्ये 
तिकोणप्रागेखादरत्तरेखान्तराले नाथशक्तौः तदुभयपाश्वरेखादयवन्तरेखान्त- 

ward वायुयप्रादक्तिण्येन तोर्मध्ययोनेरग्रादिषु fay कोशेषु काभेश्वरो- 

भगमालिनोवज्रेश्वरोखच तददिर्दादशाखेषु अन्या gen नित्याश्च प्रादक्षिण्येन 
तन्तत्नित्याविद्याभिर्नीमविद्याभिरवा यजेदिति । तस्य आकबतः | निलनेमित्तिका-` 
दिकमित्यतादिशब्दः काम्यविषयः। aay tema मध्य | नवयोनि 



ऽदं मनोरमाख्यटोकासद्ित तन्त्रराज | 

तन्द्रध्ये नवयोनि' बा विघधायावस्यशक्तिभिः | 

पूजयेत् प्राग्वदुभयप्रकारादेकयोगतः ॥ € ५ ॥ 

याबज्जौवं विधिस्त्वेष गदितः सिद्धये सदा | 

सिद्धानामपि सैषां येनासौ खात्मवानभूत् ॥ ee ॥ 
समस्तमेतत्तन्तन्ते कथित परमेश्वरि । 

यतूपरामर्श॑तो भावक्त्वावयोरैक्यमस् ते ॥ <७ ॥ 

तद् यात्तन्तमेतत्त् नाभक्ताय कदाचन | 

नाशिष्याय न दम्भाय प्रच्छन्नानयशौलिने ॥ ec ॥ 

नायाचते नासिकाय न लुब्धाय न मानिने | 

न पापाय न वित्ताय नादक्ञाय च भेदिने॥ <€ i 

पञ्चदशपटले प्रोक्तामिति शेषः। वा विकल्पं | अतख्शक्तिभिः सहेति 

शेषः। प्राग्वत् अग्राद्यप्रादचिण्येन उभयप्रकारादेकयोगतः RENE 

मध्यं कैवलं alfa नवयोनि' बा लिखेदिति यावत्। सिद्धये अ्ात्सन्नान- 

स्येति शेषः। स्वेषां आलन्ञानसिद्धानां ओोविद्यासिद्यानामिति याबत्। 
योगसिद्यानामाज्ञासिदानामिति यावत् । येन विधानेन । असौ सिद्धेषु चतुष्व॑न्य- 
तमः । SAAN खरूपन्नानवान् | Le ॥ 

समस्तमिल्यादिभिभेदिन इत्यन्ते सभि; श्लोकस्तन्तरारथेदिनः फलं तन्त्र 
दाने सम्प्रदानभूतस्य वजनोधस्य त्रयोदश्दोषांश्चोपदिश्ति । aa परभेष्वरोति 
देवोसम्बुदिः। यत्परामशेतो भाव; तन्तराथंविद् इति Hur! आवयोरैक्य- 
aaa शिवशत्योरभेदसखरूपो भवति । तच्छब्देन तन्तस्य॑नुभाव उन्यते | 
तुरवधारणे । कदाचन आपद्स्पोल्यथः। दन्भाय मिष्याचाराय । प्रव्रानय- 
शोलिने wpa श्रनयशोलिने चेति थावत्। नायाचते नास्तिकाय रेति 
शावत्। वित्ताय अर्थाधेमिति यावत्) seq जडाय; मेदिने दिधाभाव- 
शोलाय ॥ ९९८ ॥ 



९१ पटले | गरन्यसमासिकथनम् | ORE 

यस्त न्तमेतत् सकल fanfiarg षोड़श | 

शक्तया संदह्य विधिवद्धजते स मटंश कः ॥ १०० ॥ 

शिवतत्त्वमयौ व्याप्तिरिति सम्यक् समीरिता | 
स्या निफालनाचित्ते तत्तच्च' खात्मसात् कतम् | 

इति परोड़शनित्यातन्तेषु ख्रोकादिमते तन्तराजे 

खात्मकथनं नाम षट्विंशत् पटलम् 

परिपूरणम् पराखष्टम् ॥ ॐतत्सत् ॥ 
॥ ३६ ॥ ॐ तत्सत् ॥ 

~~~ ~~ 

यस्तन्तमित्यादिना श्लोकेन यथाविधि प्राप्ततन्राथंवतः फलसुपदिश्ति। 

तत्र चिधिषत् नित्यनेमित्तिकादिप्रो क्षक्रमात् स भजनपरः | मदं शकः चित्खरूप 
ईश्वर दति यावत् ॥ १००॥ 

इति षोड़शनिल्यातन्त्े षु योकादिमताख्यस्य परिपूखेस्य तन्त्रस्य प्रपञ्चसार- 
सिंह राजप्रकाशभिघानेन सुभगानन्द्नाधेन विरचितायां मनोरमा- 

ख्यायां व्याख्यायां देवतादेशिकशिष्यप्रपञ्चादोनां ware 
सखरूपप्रकाशनपरं षट् तिंशतुपटलं परिपू 

पराम् ॥ २६ ॥ ॐतत्सत् | 

quden—azfan परस ज्ञेयाः शिवतत्लमयेऽत्र च। 

AASCIAHTA MAMAN: एतव्यम् ॥ २६७ ॥ 

तन्ते प्रकरणान्यत् ओोमत्कादिमताहये | 
श्रतानां नवकं त्वेकतिंशता च समन्वितम् ॥ २१ ॥ 



७४५ मनोरमाखटोकासदिते तन्छराजे 

सुकतिभूमानमाघुखधभाग्बगन्धेदंसिदिगाः । 

संसत् सुरखोरिल्येकविं गत्यस्षरसंख्यया ॥ 

२२७७७०२८७८.५.२१५१० ५०५४९६४ । 

यन्ताशि स्युः कादिमते तन्चे प्रोक्तानि तत्र तु। 

दक्तिणापथपुण्यौघपरिणामाद्वयोदधि; । 

कोष्ठयन््ाखनन्तानि ्रादिवर्णखितानि च । 

सम्भूय श्रोकादिमते तन्तं व्याख्यानसंख्यया ॥ 

सहस्राणां दादशकं न्नं पच्चाशतेरितम् | 

काश्मोरराजस्य गुरुः WHIT दिशैश्वरः ॥ 

कदाचिदागतो द्रष्टुं रामसेतु" खलोलया | 

ैनैवानुग्यहोतोशरन्मष्ये मागे वरसिंहराट् ॥ 

मन्तराणखधोतवांस्तस्माज्नित्यानां ag निभ्िता। 

व्याख्या मनोरमाभिख्या तेन कादिमतस्य तु ॥ 

शुभगानन्दनायेन दचाविंश्पटलावधि | 

तदान्नयावशिष्टानां पटलानां विनिम ॥ 

चतुणानां तच्छिष्यः प्रकाशानन्ददे शिकः | 

at सन्दरवरच्छाशद्याख्यां प्राक् सम्प्रदायत- 

समापा चेयं तन्घराजटोका मनोरमा ॥ ॐ । 


