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प्रस्िवर्नव – 

र्सतति प्रवतिनो यत्र िद्ववतस्वर्ति व्युवपत्त्यव र्वस्िुर्ब्दस्यवतभप्रवयो र्िाि ेतनर्वसस्थवनतमति 

। यथोक्तम ्अमवयवाश्चैर् मवयवाश्च यत्र यत्र र्सतति तह । िद ्र्वतस्वर्ति ............. ॥ 1 ‘र्स’् 

धविोः ‘िुि्’ प्रवयये कृिे सति ‘र्वस्िु’ इति र्ब्दस्य तसतिभार्ति । आचवयेि तर्श्वकमािव 

र्वस्िुर्ब्दस्य अतिव्यवपकमथं प्रतिपवददि ंयथव दरे्-मनुष्य-पर्ु-पक्षीवयवदीनव ं तनर्वसभूतमः 

र्वस्िु नवम इति – 

 

दरे्वनवं नरविवञ्च गजगोर्वतजनवमतप । 

तनर्वसभूतमतशर्ल्पज्ञैर्वास्िुसञ्ज्ज्ञतमिीयािे ॥ 2 

 

एरं् र्वस्िोः अनेकवः भेदवः सतति, यथव गृह-भर्न-रवजप्रवसवद-दरे्वलय-ग्रवम-पुर-नगरवदयः । 

प्रवतिनः स्र्ीयस्य प्रकृवयनुकूलर्वस्िौ तनर्सतति । मवनर्स्य र्वस्िु र्िािे गृहम् । प्रवयेकं 

मवनर्स्य जीर्न ेगृहतनमवािमवयतिमवर्शयकं कवयं भर्ति यिोतह स्र्ीयस्य गृह ेएर् तनर्सन् 

मवनर्ः सुखं सुरक्षवञ्चवनुभर्ति । परगृह ेकृिवः सर्वाः दियवः तनष्फलवः भर्तति । यथोक्तम ्– 

 

परगेहकृिवस्सर्वा: श्रौिस्मविादियवः र्ुभवः। 

तनष्फलवः स्युयािस्िवसवं भूमीर्ः फलमश्नुि े।। 3 

 

र्वस्िुर्वस्त्रीयग्रतथेष ुर्र्िाि-तनयमवनुसवरं प्रकृवयनुकूलं र्वस्िोः तनमवाि ं दियि ेचेि ्मवनर्ः 

सर्ातर्धं सुखं, समृद्ि,ं प्रतिष्ठवम,् आरोग्य,ं सुरतक्षिर्विवर्रिं, र्वततिञ्च प्रवप्नोति । अिः 

र्वस्िुतसिवतिवनुगुि ं र्वस्िोः तनमवाि ं करिीयम् । र्ैददकसवतहवये र्वस्िुक्षेत्रस्योपरर 

र्वस्िुपुरुषस्यवतद्विीयव पररकल्पनव कृिव र्िाि,े र्वस्िुतनमवािसमय े र्वस्िुपुरुषस्योपरर 

ममास्थवनस्य तनधवारिमर्शयमेर् कुयवाि् । ममास्थवन ंर्वस्िुपुरुषस्य संर्ेदनर्ीलस्थवन ंभर्ति, 

यस्योपरर तनमवािकवय ंर्र्जािमतस्ि । अिः ममार्ेधदोषस्य तर्चवरपुरस्सरमेर् तनमवािकवय ं

करिीयम् –
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ममार्ूल ंच यत्नेन र्जायेद ्र्वस्िुकोतर्दः । 

सूत्रवदीनव ंगृहवङ्गैश्च पीडव चिे् सर्ानवर्नम् ॥ 

िस्मवि् सर्ाप्रयते्नन सूत्रवदीतन तर्र्जायेि ्। 4 

 

र्वस्िुमण्डले दरे्वनवं तयवसप्रदियव –  

ममास्थवनस्य ज्ञवनवि् पूर् ं र्वस्िुमण्डल े दरे्वनवं 

तयवसप्रदियवयवः उल्लेखोऽपेतक्षिः र्िाि े। र्वस्िुर्वस्त्रवनुसवरं 

र्वस्िुतर्र्ेषस्य तनमवािवय भूक्षेत्रस्य तर्तर्धवः खण्डवः 

दियति े । िे खण्डवः ‘पदम’्  इति र्ब्दनेोच्यिे । 

र्वस्िुतनमवािवय पदतर्तयवसस्य मुख्यिः द्ववद्त्रंर्ि ् (32) 

प्रकवरवः भर्तति । र्स्िुिः एिेषवं 

द्ववद्त्रंर्द्ववस्िुपदतर्तयवसवनवमुपयोगः 

तर्र्ेषप्रयोजनमनुदिशय दियि े । यथव ग्रवम-पुर-नगर-

खेटवदीनवं तनमवािवय चिुष्षतिर्वस्िुपदमण्डल ं (मण्डूकम्), 

गृह-भर्न-रवजप्रवसवद-र्ेशमवदीनव ं तनमवािवय 

एकवर्ीतिर्वस्िुपदमण्डलम् (परमर्वतयकम्) एर्ञ्च दरे्-

प्रवसवद-तर्तचत्रमण्डपवनवं तनमवािु ं र्िपदर्वस्िुमण्डलं 

(आसनम्) तर्धेयम् । 5 यथव प्रवप्यि ेसमरवङ्गिसूत्रधवरे –  

 

र्र्िानवं भर्नवदीतन तनर्ेर्व रवजर्ेशमनवम ् । 

एकवर्ीतिपदनेेतरस्थवनं च तर्भयेि ्सुधीः ॥ 

प्रवसवदव तर्तर्धवस्िद्वद ् तर्तचत्रवश्चवत्र मण्डपवः । िवन ्

मवपयेच्छिपदप्रतर्भवगेन बुतिमवन् ॥ 

यः पुनः स्यवच्चिुःषतिपदस्िेन तर्भवजयेि ् । 

नरेतरतर्तबरग्रवमखेटवदद नगरवदद च ॥6 

  

र्वस्िुपदमण्डलस्य बवह्यपदषे ु द्ववद्त्रंर्द ् (32) दरे्वः, 

आतिररकपदषेु च त्रयोदर् (13) दरे्वः तर्रवजमवनवः सतति । 

एर्मवहवय र्वस्िुपदमण्डले पञ्चचवर्वररंर्ि् (45) दरे्वनवं 

तयवसो भर्ति । यथव प्रवप्यि ेबृहवसंतहिवयवम् – 

 

अतिस्त्रयोदर् सुरव द्ववद्त्रंर्द्बवह्यकोष्ठस्थवः ॥ 7 

बवह्यपदषे ुतर्रवजमवनवः दरे्वः ईर्वनकोििः आरभ्य िमर्ः 

तर्तख-पजातय-जयति-इतर-सूया-सवय-भृर्-अतिररक्ष-अतनल-

पूषव-तर्िथ-बृहवक्षि-यम-गतधर्ा-भृङ्गरवज-मृग-तपिव-

दौर्वररक-सुग्रीर्-कुसुमदति-र्रुि-असुर-र्ोष-पवपयक्ष्मव-

रोग-नवग-मुख्य-भल्लवट-सोम-सपा-अददति-ददियः सतति । 

िथैर् आतिररकपदषेु पुर्ोत्तरे आप-आपर्वसौ, पूर्ादतक्षिे 

सतर्िव-सवतर्त्रौ, दतक्षिपतश्चम ेइतर-जयौ, पतश्चमोत्तरे रुर-

रुरजयौ च प्रतितष्ठिवः सतति । क्षेत्रस्य मध्ये ब्रह्मव, ब्रह्मिश्च 

पररिः चिुषुा ददक्ष ुपूर्वादद-िमेि अयामव, तर्र्स्र्वन्, तमत्रः, 

पृतथर्ीधरश्च सतति । इवथं र्वस्िुपदतर्तयवसे 

पञ्चचवर्वररंर्िेर्वनवं तस्थतिर्ािािे ।  

 

यथव एकवर्ीतिपदर्वस्िमुण्डले दरे्वनव ंतयवसप्रदियव –  

गृहस्य भर्नस्य र्व तनमवािवय एकवर्ीतिर्वस्िुपदवनवं 

तर्तयवसः दियिे । क्षेत्रेऽतस्मन ्दर्रेखवः तर्रवः र्व पूर्वापरवः, 

दर्तर्रवः च यवम्योत्तरवः भर्तति ।8 अनेन अत्र 

एकवर्ीतिपदवतन (81) भर्तति । एकवर्ीतिपदमण्डले 

दरे्वनवं पदसङ्ख्यव – 

 

एकवर्ीतिपद ेब्रह्मव नर्वंर्ोऽथवयामवदयः । 

षडवंर्व कोिकविवद्यंर्व र्ेषव एकपद ेसुरवः ॥ 9 

 

अथवादकेवर्ीतिपदर्वस्िोः मध्ये नर् पदषे ु ब्रह्मव तिष्ठति । 

िस्य पूर्वादद-चिुषुा ददक्ष ु षट्-षट् पदषेु अयामव, तर्र्स्र्वन,् 

तमत्रः, पृतथर्ीधरश्च तस्थिवः भर्तति । ईर्वनवदद-कोिेषु 

द्वयोः द्वयोः पदयोः आपः,आपर्वसः, सवतर्त्रः, सतर्िव, 

जयः, इतरः, रुरः,रुरजयश्च तयस्िव्यवः । बवह्यपङ्क्तौ 

एकैकतस्मन् पद े तर्तख-पजातय-जयतिवदयः द्ववद्त्रंर्िेर्वः 

तिष्ठतति । यथव तचत्रेऽतस्मन् एकवर्ीतिर्वस्िुपद े दरे्वनवं 

तयवसिमः– 
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अनेन प्रकवरेि तर्तर्धवकृतिकभूके्षत्रेष्र्तस्मन्नेर् िमे द्ववद्त्ररं्ि् 

प्रकवरेषु र्वस्िुपदमण्डलषे ुदरे्वनवं तयवसो भर्ति ।  

 

ममास्थवनम-्  

र्ैददकसवतहवय े मवनर्स्य कल्यविमुदिशय र्वस्िुभूमौ 

र्वस्िुपुरुषस्य पररकल्पनव कृिव । यथव मवनर्स्य र्रीरं 

तर्र-मुख-हस्ि-पवदवददष ु तर्तभन्नेष ु अङ्गषेु तर्भक्तमतस्ि, 

िथैर् र्वस्िुपुरुषस्यवतप तर्तभन्नवतन अङ्गवतन भर्तति । 

मवनर्सदरृ्ं र्वस्िुपुरुषस्य कवतनचन संर्ेदनर्ीलवङ्गवतन 

भर्तति, यवतन अङ्गवतन ममास्थवनतमति नवम्नव प्रोच्यतिे । 

र्वस्िुतनमवािसमये िेषवं ममास्थवनवनव ंर्ेधः न किाव्यः ।  

 महवरवजवतधरवजश्रीभोजदरे्वनुसवरेि र्वस्िुपुरुषस्य 

तर्रः, मुख,ं हृदयं, स्िनद्वयं, नवतभप्रदरे्श्चैिवतन 

षडङ्गवतन ममास्थवनवतन सतति । एिेषवं ममास्थवनवनव ं

कृिे श्रीभोजदरे्ेन ‘षण्महवतति’ इति तर्तर्िसंज्ञव प्रदत्तव 

। यथोकं्त समरवङ्गिसूत्रधवरे –  

 

मुख ेहृदद च नवभौ च मूर्ना च स्िनयोस्िथव । 

ममवाति र्वस्िुपुंसोऽस्य षण्महवतति प्रचक्षिे ॥ 10 

 
 

यथव तचत्रेऽतस्मन् षट् ममास्थवनवतन 

 

 ममास्थवनस्य तर्षये आचवयार्रवहतमतहरस्य र्चनमतस्ि 

यि् पदवनवं मध्य े र्ंर्वनवं 11 नवम कोिगिसूत्रविव ं

परस्परं सम्पवि एर् ममास्थवनतमति– 

 

सम्पविव र्ंर्वनवं मध्यवतन समवतन यवतन च पदवनवम ्। 

ममवाति िवतन तर्तद्यवन्न िवतन पररपीडयेवप्रवज्ञः ॥ 12 
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 मयमितमति ग्रतथस्य सप्तमवध्यवये मयमुतननव 

ब्रह्मस्थवनमेर् ममास्थवनतमति कतथिम ्। िद्यथव- 

 

र्वस्िुमध्ये िु ममवाति ब्रह्मव हृदयमुच्यि े॥ 13 

 

ब्रह्मस्थवने पूर्वादद-दर्ददर्व ंसंयोगः भर्ति, पररिवमिः ित्र 

सर्ेषवं तर्तर्धप्रकृतियुक्तवनवं ददर्वतधपिीनवं 

दरे्वनवमुपतस्थिौ तर्क्षोभः उवपद्यिे । अिः तनमवािकवये 

ब्रह्मस्थवनं वयक्तव्यम् । 

 

 
 

ब्रह्मस्थवनम् - ममास्थवनम् 

 

अतिममास्थवनम ्– 

ममास्थवनवतयतिररच्य र्वस्िुपुरुषस्य कवतनचन 

अतिममास्थवनवतयतप भर्तति, येष ु स्थवनेषु केनवतप प्रकवरेि

तनमवािकवय ं र्जायेि ् । आचवयवािव ं मिवनुसवरं द्वयोः 

र्ंर्सूत्रयोः चिुिवाञ्च रज्जूसंज्ञकवनवं 14 सूत्रविव ं परस्परं 

सम्पविस्थवनवतन अतिममास्थवनवतन भर्तति ।  

 

 
 

यथव तचत्रेऽतस्मन् अतिममास्थवनवतन उतल्लतखिवतन 

 

िद्यथोक्तम ्आचवयिे र्रवहतमतहरेि – 

 

रोगवद्ववयुं तपिृिो हुिवर्नं र्ोषसूत्रमतप तर्िथवि् । 

मुख्यवद्भृर् ंजयतिवच्च भृङ्गमददिेश्च सुग्रीर्म् ॥ 

िवसम्पविव नर् ये िवतयतिममवाति सम्प्रददिवतन । 

यश्च पदस्यविवंर्स्िि् प्रोकं्त ममापररमविम ्॥15 
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अथवाि ् रोगवदवरभ्य र्वयुपयातिं, तपिृस्थवनवि् तर्तखपयाति,ं 

तर्िथवि् र्ोषपयातिं, मुख्यवद ् भृर्पयातिं, जयतिवद ्

भृङ्गपयातिम,् अददिेश्च सुग्रीर्पयातिं षट् सूत्रवति 

तर्तलख्यतिे । िेषवं सूत्रविव ं नर् स्थवनेष ु परस्परं सम्पविः 

भर्ति, िवतन नर् सम्पविस्थवनवतन र्वस्िुपुरुषस्य 

‘अतिममास्थवनवतन’ कथ्यतिे । िेषवं पररमवि एकस्य पदस्य 

अिमवरं्िुल्यं भर्ति । 

 

ममास्थवनर्धेफलम ्– 

र्वस्िुभूमौ ममास्थवनम,् अतिममास्थवन,ं ब्रह्मस्थवनञ्च 

र्वस्िुपुरुषस्य अतिसंर्ेदनर्ीलस्थवनवतन सतति । अिः 

गृहतनमवािसमय े एिवतन ममास्थवनवतन, ब्रह्मस्थवनम्, 

अतिममास्थवनवतन च नैर् पीडयेयुररति तसिवतिः सर्वः 

र्वस्िुतर्द्वतभः स्र्ीकृिः । अथवादिेेषवम् 

अतिसंर्ेदनर्ीलस्थवनवनवमुपरर तनमवािकवयं नैर् 

कुयवादतयथव र्वस्िुपुरुषस्य र्ेधः भर्ति । यथोकं्त मयमुतननव- 

 

गृह ेगृह ेमनुष्यविव ंर्ुभवर्ुभकरः स्मृि । 

िस्यवङ्गवतन गृहवङ्गैश्च तर्द्ववन् नैर्ोपपीडयेि् ॥ 16 

 

अिः र्वस्िुतनमवािकवल ेएिस्योपरर तर्र्ेषध्यवन ंदविव्य ंयि् 

गृहस्य ममास्थवन ं नैर् पीडयेि् । पीतडिममास्थवनस्य 

तर्तर्धवः दषु्पररिवमवः अतप दशृयति,े येषव ं

तर्स्िृितर्रे्चनमस्मवकं प्रवचीनवचवयवः कृिमतस्ि । यथव 

श्रीभोजदरे्स्य कथनम ्– 

 

द्ववरैर्वा तभतत्ततभर्वातप ममािव ंपररपीडनवि ्। 

दौगावय ंगृतहिः प्रवहुः कुलहवतनमथवतप र्व ॥ 

भर्ेि ्स्र्वतमक्षयः स्िम्भैस्िुलवतभः स्त्रीपररक्षयः । 

स्नुषवर्धो जयतिीतभबातधुनवर्श्च सङ्ग्रहःै ॥ 

ममास्थवनगिःै कवयवभािुाः कवयो तनपीड्यि े। 

सुहृतद्वश्लेषतमच्छतति सततधपवलैश्च ितद्वदः ॥ 

नवगपवर्ैधानोच्छेदो नवगदतिेः सुहृवक्षयः । 

कतपच्छकैश्च ममास्थैः प्रेष्यविव ंक्षयमवददर्िे् ॥ 

षड्दवरुकवण्यनुतसरवगर्वक्षवलोकनवतन च । 

ममामध्योपगवतयेिवतयवर्हतति धनक्षयम् ॥ 17 

 

अथवाद्द्ववरस्य कवरिवि्, तभतत्तकवरिवद्वव ममास्थवन ं पीड्यिे 

चेि् गृतहिः दगुातिः, कुलस्य च नवर्ो भर्ति । स्िम्भैः

ममास्थवन ंपीड्यिे चेि् गृहस्र्वतमनः नवर्ो भर्ति । िुलवतभः 

ममास्थवनस्य र्ेधः दियि े चेि ् स्त्रीनवर्ः, जयतिीतभश्च 

(पिवकव) र्ेधः दियिे चेि् पुत्रर्ध्र्वः नवर्ः कथ्यि े । 

ममास्थवन े अतधकर्स्िूनवं सङ्ग्रहः दियि े चेि् बतधुनवर्ः 

भर्ति । ममास्थवन े तनमवािकवयेि तनमवािकिवा 

र्वरीररककिमनुभर्ति । िथैर् सततधपवलैः ममास्थवनस्य 

र्ेधेन तमत्रविवं क्षयः, नवगपवर्ैः र्ेधेन धननवर्ः, नवगदतिैः 

तमत्रनवर्ः, कतपच्छकैः सेर्कवनवं नवर्ः, षड्दवरु-अनुतसरव-

गर्वक्ष-अर्लोकनकैश्चवथानवर्ः कथ्यिे ।  

र्वस्िुमञ्जरीकवरस्यवनुसवरमतप ममास्थवनस्योपरर तभतत्त-

स्िम्भवदीनव ं तनमवाि ं न कवरयेदतयथव गृहस्र्वतमनः कुले 

उच्चवटन,ं बतधुक्लेर्ः, मरिञ्च सम्भवव्यि े– 

 

तभतत्त-स्िम्भ-िुलवदीतन ितद्वहवय प्रतर्तयसेि ्। 

ममार्ेिवि् कुलोच्चवटो बंधुभीरूपमाि ॥ 18 

 

प्रसङ्गऽेतस्मन ्तर्श्वकमार्चनम ्–  

 

न िवतन पीडयेवप्रवज्ञोऽर्ुतचभवण्डैश्च कीलकैः । 

स्िम्भैश्च र्ल्यदोषैश्च गृहस्र्वतमष ुपीडनम ्॥ 

ितस्मन्नर्यर् ेिस्य बवधव चरै् प्रजवयि े। 19 

 

अथवाि ् तर्द्ववंसः अपतर्त्रभवण्डैः, कीलकैः, स्िम्भवददतभः 

र्वस्िोः ममास्थवनस्य र्ेधः नैर् कुयुाः, यिोतह र्ेधेन 

र्वस्िुपुरुषस्य यदङ्ग ं पीतडि ं भर्ति, ितस्मन्नेर्वङ्गे 

गृहस्र्वमी पीडवमनुभर्ति । यथव व्यर्हवरेऽतप दशृयि े यि ्

गृहस्र्वतमनव भर्न े र्वस्िुपुरुषस्य र्ीषं पीड्यिे चेि् सः 

तर्रोर्ेदनवदद-व्यवतधभ्यः व्यवकुलः भर्ति ।  

आचवयेि र्रवहतमतहरेिवप्युक्तम ्–  

 

िवतयर्ुतचभवण्डकीलस्िम्भवद्यैः पीतडिवतन र्ल्यैश्च । 

गृहभत्तुास्ित्तुल्ये पीडवमङ्ग ेप्रयच्छतति ॥ 20 

 

प्रसङ्गोऽय ंमयमिेऽतप प्रवप्यि े। िद्यथव – 

 

व्यवधयस्िु यथवसङ्ख्यं भिुारङ्ग ेिु संतश्रिवः । 

िस्मवि् पररहरेद ्तर्द्ववन् पुरुषवङ्ग ंिु सर्ाथव ॥ 21 
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ममार्धेस्य पररहवरः –  

समरवङ्गिसतू्रधवरे ग्रतथकत्रवा श्रीभोजदरे्ेन 

अवयतिसूक्ष्मियव तचतिनं कृवर्व ममास्थवनस्य र्ेधेऽतप िस्य 

दोषवभवर्ः कथं भतर्िुं र्क्यि ेइवयुक्तम ्– 

 

अंर्कवश्चोध्र्ार्ंर्वश्च िुतम्बकवः सेतरकीलकवः । 

पुरप्रवसवदगेहवनवं र्ेधेऽप्येि ेन दोषदवः ॥ 22 

 

अथवादपररहवयातस्थिौ ममास्थवनेष,ु अतिममास्थवनेष,ु 

ब्रह्मस्थवने र्व तनमवािकवयास्यवर्शयकिवमनुभूयिे चते्तत्र 

अंर्ुक-ऊध्र्ारं्र्-िुतम्बकव-इतरकीलवनवमुपयोगः किुं र्क्यिे 

। श्रीभोजदरे्स्य कथनस्यवतभप्रवयो र्िािे यि् अंर्ुकवददतभः 

यदद र्वस्िुपुरुषस्य अतिसंर्ेदनर्ीलस्थवनवनवं र्ेधः भर्ति, 

िदवतप ित्र दोषः नेति । 

 

उपसहंवरः –  

र्वस्िुपुरुषस्यवङ्गेषु मुख्यियव अतिसंर्ेदनर्ीलवङ्गवतन 

सतति तर्रः, मुखं, हृदयं, स्िनद्वयं, नवतभप्रदरे्श्चेिवतन 

ममास्थवनवतन, र्वस्िोः मध्य े ब्रह्मस्थवनं, र्ंर्-रजू्जसूत्रविवञ्च 

सम्पविस्थवनवतन । प्रकवरवतिरेि ममास्थवनतर्षये अतयत्र 

उपममास्थवनवनव ं तर्र्ेचनमतप प्रवप्यि,े ककंिु सम्प्रतिकवले 

उपररतनर्दाितर्षयविवमेर् तर्चवरः मुख्यियव दियि,े अि 

एिेषवं तनर्दािवनवं ममास्थवनवदीनवमुपरर तर्र्ेषियव ध्यवनं 

दद्यवदरे्ञ्च यथवर्क्य ंममास्थवनवनवमर्शयमरे् रक्षिं कुयवाि् । 

यदकंु्त र्रवहतमतहरेि- 

 

सुखतमच्छन् ब्रह्मवि ंयत्नवरक्षेद्गृही गृहवतिःस्थम ्। 23 

 

एर्मुपयुाक्तवनवं तर्षयविव ंसम्यगर्लोकनेनेद ंस्पि ंप्रतिभवति 

यद्ववस्िुतनमवािवि ्पूर्ं ममादोषस्य सम्यक्तयव तर्चवरं कृवर्ैर् 

र्वस्िोः तनमवािः किाव्यः । अनेन गृह े तनबवाधरूपेि 

सकवरववमक-ऊजवायवः र्ुिर्वयोश्च प्रर्वहः भतर्ष्यति, 

पररिवमिः गृहस्र्वमी पररर्वरेि सह प्रसन्निवपूर्ाकं गृह े

तनर्सन् कीर्िं, समृद्ि,ं संिवनसुखमवयुष्यञ्च प्रवप्स्यति । 

अिः र्वस्िुतनमवािमपतेक्षिदोषरतहिं भर्ेि् – 

 

एरं् तर्ध ंदोषकरं गृह ंस्यवद ्भिुाश्च किुाश्च यिस्िदिेे । 

ज्ञेयवः सदव तर्तल्पतभरप्रमत्तैस्वयवज्यवश्च दोषवः 

र्ुभकीर्िाकवमैः ॥ 24 
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