
उच्चतरममाध्यममकककमायमायाः पमाठ्यक्रमयाः

ससस्कक तसमामहित्यमम् - ३४८

पपुस्तकमम् - २

रराष्टट्रीय-ममक-वविदरालयट्री-वशिकरा-ससस्थरानमम
ए-२४-२५, ससस्थमागतकक्षेत्रमम् , मविभमागयाः - ६२

ननोएडमा - २०१ ३०९ (उत्तरप्रदक्षेशयाः)

जमालपपुटकक टमम् - www.nios.ac.in मनमकरल्ययाः दकरभमाषयाः -  १८००१८०९३९३

National Institute of Open Schooling

A-२४-२५, Institutional Area, Sector – ६२

NOIDA – २०१ ३०९ (UP)



©रमाषष ष्ट्रीय-मपुक-मविदमालयष्ट्री-मशकमा-ससस्थमानमम् National Institute of Open Schooling

प्रथमससस्करणमम् २०१७ First Edition २०१७ (Copies )

ISBN (Book १)

ISBN (Book २)

ISBN (Book ३)

समचवियाः, रमाषष ष्ट्रीय-मपुक-मविदमालयष्ट्री-मशकमा-ससस्थमानमम्, ए-२४-२५, ससस्थमागतकक्षेत्रमम् , मविभमागयाः - ६२, ननोएडमा - २०१ ३०९ (उत्तरप्रदक्षेशयाः) 
दमारमा प्रकमामशतमम्। ...............दमारमा मपुमद्रितमम्।



उच्चतरममाध्यममकककमा - ससस्कक तसमामहित्यमम् (३४८)

मन्त्रणमामण्डलमम्
आचरायरर्यः चन्द-भभषण-शिमरार शट्री ससजय-कम मरार-वसन्हरा डराड. सन्ध्यरा-कम मरारर्यः
अध्यकक्षः ननिददेशकक्षः (शशैनकक) उपननिददेशकक्षः (शशैनकक)

रराष्टट्रीय-ममक-नविदरालयट्री-नशकरा-ससस्थरानिमम ररा.मम.नवि.नश.ससस्थरानिमम ररा.मम.नवि.नश.ससस्थरानिमम 
निनोएडरा, उत्तरप्रददेशक्षः - २०१ ३०९ निनोएडरा, उत्तरप्रददेशक्षः - २०१ ३०९ निनोएडरा, उत्तरप्रददेशक्षः - २०१ ३०९

पमाठ्यमविषय-मनममर मत-समममतयाः
सवमततर्यः अध्यकर्यः
स्विरामट्री आत्मवप्रियरानन्दर्यः 
कम लपनतक्षः
ररामकक ष्ण-नमशनि-नविविदेकरानिन्द-नविश्वनविदरालयक्षः
बदेलमड-मठक्षः, हराविडरा - ७११ २०२ (प.विङम गमम)

सवमततर्यः उपराध्यकर्यः
डराड. विवेंकटरमणभटर्यः 
सहरायकप्रराध्यरापकक्षः (ससस्कक तराध्ययनिनविभरागक्षः)
ररामकक ष्ण-नमशनि-नविविदेकरानिन्द-नविश्वनविदरालयक्षः
बदेलमड-मठक्षः, हराविडरा - ७११ २०२ (प.विङम गमम)

डड. शिशिट्री-प्रिभरा-कम मरारर्यः
प्रराध्यरानपकरा (ससस्कक तराध्यनिनविशदेषकदे न्द्रमम)
जविराहरलराल-निदेहर-नविश्वनविदरालयक्षः, निविददेहलट्री

शट्रीमरानम सन्तमकम मरारपरानर्यः
सहरायकप्रराध्यरापकक्षः (ससस्कक तनविभरागक्षः)
नविजयनिराररायण-महरानविदरालयक्षः, इटराचमनिरा
मण्डलमम - हहगलट्री - ७१२१४७ (प.विङम गमम)

डराड. भरास्कररानन्द-पराण्डतयर्यः
उपप्रराचरायर्यचरक्षः
सविर्वोदय-बराल-नविदरालयक्षः, निविददेहलट्री

शट्रीमरानम पलराशि-घघोडइर्यः
सहरायकप्रराध्यरापकक्षः (ससस्कक तनविभरागक्षः)
रराजरा-निरदेन्द्र-लराल-खरानि-मनहलरा-महरानविदरालयक्षः
मण्डलमम - पनश्चिममदेनदनिट्रीपमरमम - ७२११०२ (प.विङम गमम)

शट्रीमरानम मलय-पघोडत
सहरायकप्रराध्यरापकक्षः (W.B.E.S) (ससस्कक तनविभरागक्षः)
रराणट्रीबराबाँध-सविर्यकरारट्रीय-महरानविदरालयक्षः
स्थरानिमम- रराणट्रीबराबाँध, मण्डलमम- बराबाँकम डरा- ७२२१३५(प.विङम गमम)

स्विरामट्री वितदतत्त्विरानन्दर्यः
प्रराचरायर्यक्षः
ररामकक ष्ण-मठ-नविविदेकरानिन्द-विदेद-नविदरालयक्षः
बदेलमड-मठक्षः, मण्डलमम - हराविडरा - ७११ २०२  (प.विङम गमम)

डड. रराम-नराररायण-मट्रीणरा 
सहरायक-ननिददेशकक्षः (शशैनकक)

रराष्टट्रीय-ममक-नविदरालयट्री-नशकरा-ससस्थरानिमम, निनोएडरा - २०१ ३०९

पमाठ्यक्रम-समन्वियकयाः
डड. रराम-नराररायण-मट्रीणरा 
सहरायक-ननिददेशकक्षः (शशैनकक)

रराष्टट्रीय-ममक-नविदरालयट्री-नशकरा-ससस्थरानिमम , निनोएडरा, उत्तरप्रददेशक्षः - २०१ ३०९



पमाठ्यमविषयसमामगष्ट्री-मनममर मत-समममतयाः

ससपमादकमण्डलमम्
डराड. विवेंकटरमणभटर्यः 
सहरायकप्रराध्यरापकक्षः (ससस्कक तराध्ययनिनविभरागक्षः)
ररामकक ष्ण-नमशनि-नविविदेकरानिन्द-नविश्वनविदरालयक्षः
बदेलमड-मठक्षः, हराविडरा - ७११ २०२ (प.विङम गमम)

स्विरामट्री वितदतत्त्विरानन्दर्यः
प्रराचरायर्यक्षः
ररामकक ष्ण-मठ-नविविदेकरानिन्द-विदेद-नविदरालयक्षः
बदेलमड-मठक्षः, मण्डलमम - हराविडरा - ७११ २०२ (प.विङम गमम)

पमाठलक्षेखकमायाः
(पराठर्यः १, २०-२६)

शट्रीमरानम वविष्णमपदपरालर्यः
अनिमसन्धरातरा (ससस्कक तराध्ययनिनविभरागक्षः)
ररामकक ष्ण-नमशनि-नविविदेकरानिन्द-नविश्वनविदरालयक्षः
मण्डलमम - हराविडरा - ७११ २०२ (प.विङम गमम)

(पराठर्यः २-७)

शट्रीमरानम सन्तमकम मरारपरानर्यः
सहरायकप्रराध्यरापकक्षः (ससस्कक तनविभरागक्षः)
नविजयनिराररायण-महरानविदरालयक्षः
पतरालयक्षः - इटराचमनिरा
मण्डलमम - हहगलट्री - ७१२१४७ (प.विङम गमम)

(पराठर्यः ८-१९)

शट्रीमरानम मलय-पघोडत
सहरायकप्रराध्यरापकक्षः (W.B.E.S) 

(ससस्कक तनविभरागक्षः)
रराणट्रीबराबाँध-सविर्यकरारट्रीय-महरानविदरालयक्षः
स्थरानिमम - रराणट्रीबराबाँध, मण्डलमम - बराबाँकम डरा - ७२२१३५
पनश्चिमविङम गमम

(पराठर्यः २७)

डराड. विवेंकटरमणभटर्यः
सहरायकप्रराध्यरापकक्षः
ससस्कक तराध्ययनिनविभरागक्षः
ररामकक ष्ण-नमशनि-नविविदेकरानिन्द-नविश्वनविदरालयक्षः
बदेलमड-मठक्षः, हराविडरा - ७११ २०२ (प.विङम गमम)

रक्षेखमामचत्रमाङ्कनस मपुखपकष्ठमचत्रणस च
स्विरामट्री हररूपरानन्दर्यः
ररामकक ष्ण-नमशनिम
बदेलमड-मठक्षः
मण्डलमम - हराविडरा - ७११ २०२ (प.विङम गमम)



नप्रय नविदरानथर्यनिम

'भरारतट्रीयजरानिपरम्पररा' इनत पराठमयक्रमस्य अध्ययनिराय अध्यदेतदे हरादर्दं स्विरागतस व्यरानह्रियतदे। 
भरारतमम अनत प्रराचट्रीनिमम अनत नविशरालस च। भरारतस्य विराङ्मयमनप तथशैवि प्रराचट्रीनिस प्रशस्यतरस सममहतम च। सकनष्टिकतरार्य भगविरानिम एवि 

भरारतट्रीयरानिरास सकलनविदरानिरामम उत्स इनत नसदरान्तक्षः शरासदेषम। भरारतस्य समजरातदे अल्पजरातदे अजरातदे च इनतहरासदे विरानगविननिमयस्य मराध्यमस 
ससस्कक तनमनत समनविनदतस समदेषरामम। प्रदट्रीरर्घै अनस्मनिम भरारतदेनतहरासदे यराननि शरासरानण सममददतराननि, यतम नचन्तनिस प्ररावितर्यत, यदे भराविराक्षः प्रकनटतराक्षः 
तत्सविर्यमनप ससस्कक तभराषराभराण्डरारदे ननिबदमनस्त। अस्य भराण्डरारस्य आकरारक्षः नकयरानिम, तलक्षः नकयरानिम गभट्रीरक्षः, मदल्यस नकयदम अनधकमम इनत 
ननिधरार्यरणदे नि कनोऽनप समथर्यक्षः। पमररा नकस  नकस  पठनन्त स्म भरारतट्रीयरा इनत एकदे नि शनोकदे नि कथनञचतम ससनकप्य प्रकटमयतदे -

अङम गरावन वितदराश्चत्विरारघो मट्रीमराससरा न्यरायवविस्तरर्यः। 
पमरराणस धमरशिरासस च वविदरा हततराश्चतमदरशि। । (विरायमपमरराणमम ६१.७८)

अनस्मनिम शनोकदे  चतमदर्यश नविदरास्थरानिराननि कथ्यन्तदे। चत्विरारनो विदेदराक्षः (उपविदेदराक्षः च) षडम विदेदराङम गराननि मट्रीमराससरा (पदविर्वोत्तरमट्रीमराससदे) न्यरायक्षः 
(आन्विट्रीनककक) पमरराणमम (अष्टिरादश ममख्यराननि पमरराणराननि, उपपमरराणराननि च)  धमर्यशरासमम (स्मकनतक्षः) इनत चतमदर्यश नविदरास्थरानिराननि कथ्यन्तदे। 
इतनोऽनप कराव्यरादट्रीननि बहहननि शरासरानण सनन्त। एतरासरास नविदरानिरामम उत्सक्षः प्रविराहक्षः प्रदरानिस प्रगनतक्षः प्रविकनदक्षः च महतरा करालदेनि जरातरा। समराजस्य 
कल्यराणराय भरारतस्य पराठदरानिपरम्पररायरास गमरुकम लदेषम आध्यरानत्मकरा मनिनोविशैजराननिकरा शरट्रीररारनोगयनविषयरा रराजनिट्रीनतक्षः दण्डनिट्रीनतक्षः कराव्यराननि 
कराव्यशरासरानण अन्यराननि च बहहननि शरासरानण पराठमयन्तदे पठमयन्तदे स्म। 

एतरासरामम नविदरानिरास नशकणराय बटमक्षः नपतकगकहस त्यक्त्विरा गमरुकम लदेषम ब्रह्मचयरार्यश्रमस यरापयनत स्म। एतरासम ननिष्पराणनो भविनत स्म। एतरासम नविदरासम 
ननिष्णरातरा जनिरा अदरानप कदे नचतम सनन्त। निशैसनगर्यकपररवितर्यनिराननि परददेशट्रीयराननि आक्रमणराननि स्विददेशट्रीयरा नविप्लविराक्षः इत्यरानदनभक्षः बहहनभक्षः करारणशैक्षः 
एतरा नविदरा यथरापदविर्दं नि पराठमयन्तदे भरारतदे। अनपच यदे कदे ऽनप पठनन्त तदेषरास पराठमयक्रमक्षः परट्रीकरा प्रमराणपतमम इत्यरानदकमम आधमननिकनशकणपदत्यरा 
क्विनचतम रराज्यदेषम भविनत, बहहत निशैवि भविनत। अतक्षः एतदेषरास प्रराचट्रीनिशरासराणरामम अध्ययनिस परट्रीकणस प्रमराणट्रीकरणस च भवितम इनत नधयरा अयस 
पराठमयक्रमक्षः ररानष्टयममकनविदरालयट्रीनशकराससस्थरानिदेनि प्ररारब्धक्षः। जनिनहतराकरारर यदम यराविदम यथरा च जरानिस एतदेषम शरासदेषम ननिनहतस ननिभकतमम चरानस्त तदम 
जनिरानिरास पमरस्तरातम प्रकनटतस भवितम इनत लक्ष्यमम। तदेनि सविर्वेऽत समनखनिक्षः सन्तम, सविर्वे सन्तम ननिररामयराक्षः, सविर्वे भद्रदृनष्टिसम्पनिरा भदत्विरा भद्ररानण पश्यन्तम, 
मरा कनश्चिदम दमक्षःखमम आप्निमयरातम, मरा कनश्चिदम दमक्षःखदरानिदे प्रवितर्वेत इनत अत्यन्तमम उदरारमम उददेश्यमम 'भरारतट्रीयजरानिपरम्पररा' इनत निरामकस्य अस्य 
पराठमयक्रमस्य प्रकल्पनिदे वितर्यतदे। नविजरानिस शरट्रीररारनोगयस नचन्तयनत। कलरानविषयरा मनिनोनविजरानिमम आध्यरानत्मकनविजरानिस मनिनोरञजनिस च नचन्तयनन्त। 
नविजरानिस सराधनिस्विरपस समखनोपभनोगक्षः सराध्यस चरानस्त। अतक्षः नविजरानिरादनप कलराशराखरायराक्षः श्रदेष्ठत्विस ननिक्षःसन्ददेहमनस्त। जनिक्षः कलरामम उपयमज्य 
नविजरानिरातम समखमम निराप्निनोनत। अनप तम नविजरानिमम उपयमज्य कलरातक्षः समखमराप्निनोनत। निरात व्यनतक्रमक्षः पररलक्ष्यतदे। 

अयस ससस्कक तसरानहत्यस्य पराठमयक्रमक्षः छरातरानिमकद लनो जरानिविधर्यकनो लक्ष्यसराधकक्षः पमरुषराथर्यसराधकश्चि अनस्त इनत नविश्वनसनम। 
अस्य पराठमयक्रमस्य ननिमरार्यणदे यदे नहतरानभलरानषणनो नविदराससक्षः उपददेष्टिरारक्षः पराठलदेखकराक्षः तमनटससशनोधकराक्षः टङम करायनोजकराक्षः च सराकरातम 

परनोकरपदेण विरा सराहराय्यस कक तविन्तक्षः, तदेभ्यक्षः ससस्थरानिपकतनो हरानदर्यकस  करातर्यज्ञ्यस व्यरानह्रियतदे। ररामकक ष्णनमशनिम-नविविदेकरानिन्द-नविश्वनविदरालयस्य 
कम लपनतवियरार्यक्षः श्रट्रीमन्तक्षः स्विरानमनि आत्मनप्रयरानिन्दराक्षः नविशदेषतनो धन्यविरादराहरार्य यदेषरामम आनिमकद ल्यस प्रदेरणरास च नविनिरा करायर्यस्यरास्य पररसमरानपक्षः 
दमष्कररा एवि। 

अस्य पराठमयक्रमस्य अध्यदेतरारनो धन्यरा भविन्तम, सफलरा भविन्तम, नविदराससनो भविन्तम, सज्जनिरा भविन्तम, ददेशभकरा भविन्तम, समराजसदेविकरा 
भविन्तम इनत अनत हरादरार्य सनदच्छरा अस्मराकमम। 

डराड. चन्द्रभदषणशमरार्य
अध्यकक्षः 

रराष्टट्रीय-ममक-नविदरालयट्री-नशकरा-ससस्थरानिमम

अध्यकष्ट्रीययाः सन्दक्षेशयाः



 नप्रय अध्यदेतक्षः

'भरारतट्रीयजरानिपरम्पररा' इनत पराठमयक्रमस पनठतममम उत्सरानहभ्यनो भरारतट्रीयजरानिपरम्पररायरा अनिमररानगभ्य उपरासकदे भ्यश्चि हरानदर्यकस  स्विरागतस 
नविजराप्यतदे। परमहषर्यनविषयक्षः अयस यदम गमरुकम लदेषम अधट्रीयरानिरा नविषयरा अस्मराकस  रराष्टट्रीय-ममक-नविदरालयट्री-नशकरा-ससस्थरानिस्य पराठमयक्रमदेऽनप 
समरानविष्टिरा भविनन्त। आ बहनोक्षः करालरादम नविदमरानिक्षः अन्तररायनो ददरट्रीभविदेनदनत आशरासदे। नहन्दमजशैनिबबौदरानिरास धनमर्यकमम आध्यरानत्मकस  कराव्यरानदकस  च 
विराङ्मयस प्ररायक्षः सविर्यमनप ससस्कक तदे ननिबदमनस्त। एतदेषरास शतस्य कनोटट्रीनिरास मनिमजरानिरास नप्रयराणरामम नविषयराणरामम भदनमकरायशै प्रस्तमत्यशै प्रविदेशयनोगयतरायशै 
प्ररनोचनिरायशै च मराध्यनमकस्तरदे उच्चमराध्यनमकस्तरदे च कदे नचदम नविषयराक्षः पराठमयत्विदेनि यनोज्यन्तदे। यथरा आसगल-नहन्दरानदभराषराजरानिस नविनिरा 
तत्तदराषयरा नलनखतरा मराध्यनमकस्तरट्रीयरा ग्रन्थराक्षः पनठतमस बनोदमस च नि शक्यन्तदे तदतम अतरानप प्ररारनम्भकस  ससस्कक तस नि जरानिरानत चदेतम इमस पराठमयक्रमस 
बनोदमस नि परारयदेतम। अतक्षः प्ररारनम्भकस  ससस्कक तस नविदरानिम छरातक्षः अत अस्य पराठमयक्रमस्य अध्ययनिदे अनधकराररत्विदेनि इनत गण्यतदे। 

गमरुकम लदेषम अधट्रीयरानिराक्षः छरातरा अष्टिमककरास यरावितम करामस स्विपरम्पररानिमसरारमम अध्ययनिस करनोतम। निविमदशमककयनोक्षः तम 
एकरादशदरादशककयनोक्षः च भरारतट्रीयजरानिपरम्पररा इनत पराठमयक्रमस्य ननिष्ठयरा ननियनमतमम अध्ययनिस करनोतम। अस्य पराठमयक्रमस्य अध्यदेतरा 
उच्चनशकरायशै यनोगयनो भनविष्यनत। 

ससस्कक तस्य नविनभन्निदेषम शरासदेषम कक तभदररपररश्रमराक्षः नविदराससक्षः प्रराध्यरापकराक्षः नशककराक्षः नशकरानविदक्षः च अस्य पराठमयक्रमस्य प्ररारपरचनिरायरामम 
नविषयननिधरार्यरणदे नविषयपररमराणननिधरार्यरणदे नविषयप्रकटनिभराषरास्तरननिणर्ययदे नविषयपराठलदेखनिदे च ससलगनिराक्षः। अतक्षः अस्य पराठमयक्रमस्य स्तरक्षः उन्नित 
एवि इनत नकमम उ विकव्यमम। 

ससस्कक तसरानहत्यस्य एषरा स्विराध्यरायसरामग्रट्री भवितरास कक तदे पयरार्यपरा समबनोधरा रुनचररा आनिन्दरसस्यनन्दनिट्री सबौभरागयदरानयनिट्री 
धमरार्यथर्यकराममनोकनोपयनोनगनिट्री च स्यरानदनत आशरास्महदे। अस्य पराठमयक्रमस्य प्रधरानिस लक्ष्यस यदम भरारतट्रीयजरानिपरम्पररायराक्षः शशैकनणककदेतदेषम नविनशष्टिस 
यनोगयस च स्थरानिस स्विट्रीकक नतक्षः गविदेषणरा च स्यरानदनत। तल्लक्ष्यमम पराठमयक्रमदेणरानिदेनि सदेत्सनत इनत दृढनविश्वरानसनिनो वियमम। 

अध्यदेतरा अध्ययनिकरालदे यनद मन्यदेत यदम अनस्मनिम अध्ययनिसम्भरारदे पराठननिचयदे यत ससशनोधनिस पररवितर्यनिस पररविधर्यनिस ससस्करारक्षः च 
अपदेक्ष्यन्तदे, तदेषरास समदेषरास प्रस्तराविरानिरास वियस स्विरागतस कतमर्दं नसदराक्षः स्मक्षः। अममस पराठमयक्रममम इतनोऽनप अनधकमम प्रभरानविनिमम उपयनोनगनिस सरलस च 
नविधरातमस भविनदक्षः सह वियस सदरा प्रयत्निपररा एवि। 

अध्यदेत तणरास समदेषरामनप अध्ययनिदे सराफल्यराय जट्रीविनिदे च सराफल्यराय कक तकक त्यरायशै च आशट्रीविर्यचक्षः अस्मराकमम। 

नकस  बराहहनिरा नविस्तरदेण। अस्मराकस  गबौरविविराणणीं जगनत नविरलरामम सविर्यनविदरायरा लक्ष्यभदतरामम एवि उदररानम - 

 
सविर्वेऽत्र समवखिनर्यः सन्तम सविर्वे सन्तम वनररामयरार्यः। 
सविर्वे भदरावण पश्यन्तम मरा कवश्चदम दमर्यःखिभरागम भविततम।। 
दमजरनर्यः सज्जनघो भभयरातम सज्जनर्यः शिरावन्तमराप्नमयरातम।
शिरान्तघो ममच्यतत बन्धतभ्यघो ममकश्चरान्यरानम वविमघोचयततम।।
स्विस्त्यस्तम वविश्वस्य खिलर्यः प्रिसट्रीदतरास ध्यरायन्तम भभतरावन वशिविस वमथघो वधयरा। 
मनश्च भदस भजतरादधघोकजत आवितश्यतरास नघो मवतरप्यहहैतमककी।।

श्रट्री ससजय-कम मरार-नसन्हरा
ननिददेशकक्षः (शशैनककमम)

रराष्टट्रीय-ममक-नविदरालयट्री-नशकरा-ससस्थरानिमम

मनदक्षेशककीयमा विमाकम्



  नप्रय नजजरासनो

ॐ सह नराविवितम। सह ननौ भमनकम । सह विट्रीयर्यं करविराविहहै। ततजवस्विनराविधट्रीतमस्तम। मरा वविवद्विषराविहहै॥ ॐ शिरावन्तर्यः शिरावन्तर्यः शिरावन्तर्यः॥
 

परम्पररामम अविलम्ब्य इयस प्रराथर्यनिरा यदम अस्मराकमम अध्ययनिस नविघ्निरनहतस भवितम। अजरानिनिराशकस  तदेजनस्वि भवितम। नविददेषभराविनिरानिराशकस  
भवितम। नविदरालराभदेनि सविर्यनविधतरापरानिरास शरानन्तक्षः भवितम इनत। 

भरारतट्रीयजरानिपरम्पररा इनत पराठमयक्रमस्य अङम गभदतनोऽयस पराठमयनविषयक्षः। अस्य उच्चतरमराध्यनमकककरायराक्षः कक तदे ननिधरार्यरणमनस्त। 
एतत्पराठमयक्रमस्य पराठननिचयरानत्मकरामम इमरामम अध्ययनिसरामग्रट्रीमम भवितदे दददम अहस परमस हषर्यमम अनिमभविरानम। सरलस ससस्कक तस जरानिनिम यक्षः कनोऽनप 
अस्य अध्ययनिदे समथर्वो गण्यतदे। 

कराव्यस्य कराव्यशरासस्य च परमस फलमम भविनत रसक्षः इनत नविदमषरामम अनभप्ररायक्षः अनिमभविश्चि समदेषरामम। आनिन्दनो नह रसस्विरपमम। सविर्वेषरामम 
प्ररानणनिरामम सविर्दं करायर्यमम आनिन्ददे समखदे विरा पयर्यविस्यतम इतट्रीच्छरा सविर्यप्रबलरा। तथरा कराव्यस्य सविर्वे नविषयराक्षः रसदे पयर्यविस्यनन्त। कराव्यरानिरास निशैकदे  
प्रकरारराक्षः सनन्त। कराव्यप्रपञचक्षः च अनत महरानिम। बहहननि च कराव्यराननि सनन्त। तदेषम नविनविधरानिरास कराव्यरासशरानिरास चयनिस कक त्विरा अत पराठमयत्विदेनि यनोजनिरा 
कक तरा। एविञच ईदृकम  रसस्यन्दट्रीननि कराव्यराननि यदे रचयतनन्त तदे प्रनतभराशरानलनिक्षः कवियक्षः कदे  इनत तत्पररचयक्षः भनविष्यनत। यदेनि कदे निरानप यतम नकमनप 
नलनखतस चदेतम कराव्यस नि भविनत। तस्य ननियमराक्षः सनन्त। तदे च ननियमराक्षः कराव्यशरासदे अन्तभर्यविनन्त। ननियमननिणरार्ययकराक्षः अलसकराररकराक्षः कदे  इनत 
तत्पररचयक्षः अत स्यरातम। तत्कक तरा ननियमराश्चि कदे  इनत सनविस्तरस नविषयक्षः अत कराविदपर्यणक्षः इनत निराम्निरा प्रकनटतनोऽनस्त। परारम्पररकगमरुकम लदेषम ययरा 
पदत्यरा पराठक्षः प्रदट्रीयतदे तस्य अविलम्बक्षः यथरासम्बविमत प्रनतपरादनिदे कक तनो नविदतदे। 

उच्चतरमराध्यनमकककरायरास प्रदत्तक्षः ससस्कक तसरानहत्यमम इनत नविषयक्षः अनप अत्यन्तमम उपकरारकक्षः वितर्यतदे। छरातक्षः अस्य अध्ययनिदेनि 
जरानिपट्रीनिक्षः आनिन्दराप्लमतक्षः च भविदेतम। अस्य पठनिदेनि अध्यदेतरा अन्यदेषम कराव्यदेषम प्रविदेशराय यनोगयनो नविधरास्यतदे। एतत्सरामग्रट्री कराव्यरानिरास कराव्यशरासस्य 
च सश्रदमम अध्ययनिदे प्रविदेशराय प्ररनोचनिराय च। अनियरा आकरग्रन्थरा नि गतराथरार्य नि विरा हदेयराक्षः अनप तम गभट्रीरतयरा अध्यदेयराक्षः। 

समग्रनोऽनप पराठमयनविषयक्षः नतषम पमस्तकदे षम कनल्पतनोऽनस्त। 

अध्यदेतरा पराठरानिम सम्यकम  पनठत्विरा पराठगतरानिरास प्रशरानिरामम उत्तररानण स्वियस नविचरायर्य अन्तदे प्रदत्तरानिरामम उत्तरराणरास दशर्यनिस कम यरार्यतम, तशैक्षः उत्तरशैक्षः 
स्विस्य उत्तरस च मदेलयदेदम। प्रनतपतस प्रदत्तदे ररकभरागदे स्विस्य नटप्पणणीं रचयदेदम। पराठरान्तदे प्रदत्तरानिरामम उत्तररानण ननिमरार्यय परट्रीकरायशै सन्निदनो भवितम। 

अध्ययनिसम्भरारदे क्विरानप करानठन्यमम अनिमभदयतदे चदेतम अध्ययनिकदे न्द्रस यथराकरालस गत्विरा समस्यरासमराधरानिराय आचरायर्दं पश्यतम। 
ररानष्टयममकनविदरालयट्रीनशकराससस्थरानिदेनि सह ई-पतदराररा सम्पकर्दं  विरा करनोतम। जरालपमटदे अनप ससपकर्य व्यविस्थरा वितर्यत एवि। जरालपमटकम टक्षः 
www.nios.ac.in इनत अनस्त। 

पराठमयनविषयनोऽयस भवितक्षः जरानिस विधर्ययतरातम , परट्रीकरासम सराफल्यमम आविहतरातम , रुनचस विधर्ययतरातम , मनिनोरथरानिम पदरयतरातम इनत करामयदे। 

अजरानिरान्धकरारस्य निराशराय जरानिज्यनोनतषक्षः दशर्यनिराय च इयस मदे हरानदर्यकक प्रराथर्यनिरा - 

ॐ असतघो मरा सदम गमय। तमसघो मरा ज्यघोवतगरमय। ममत्यघोमरारममतस गमय॥ ॐ शिरावन्त: शिरावन्त: शिरावन्त:॥

भवित्कल्यराणकरामट्री
रराम-निराररायण-मट्रीणरा

पराठमयक्रमसमन्वियकक्षः (शशैनककमम)
रराष्टट्रीय-ममक-नविदरालयट्री-नशकरा-ससस्थरानिमम
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उत्तररमामचररतमम्
भकममकमा

ससस्कक तनमाट्यसमामहित्यक्षे भविभकमतयाः अतष्ट्रीवि प्रससदयाः नमाट्यकमारयाः। महिमाकविक्षेयाः कमासलदमासस्य इवि अस्य 
दक्षेशकमालकक मतमविषयक्षे  अस्पषतमा  नमासस्त।  अयस  कमवियाः  सप्तशततमक्षे  ईशविष्ट्रीयमाब्दक्षे  दमकणभमारतस्य 
पदपुपपुरनमामकनगरविमास्तव्य आसष्ट्रीतम्।  अनक्षेन  ममालतष्ट्रीममाधविमम्,  महिमाविष्ट्रीरचररतमम्  उत्तररमामचररतमम्  इमत त्रययाः 
नमाट्यगन्थमायाः रमचतमायाः इमत सविर  अङष्ट्रीकपु विर सन्त। तक्षेषपु  उत्तररमामचररतस नमाम नमाटकस  भविभकतक्षेयाः सविर्वोत्कक षस दमानस 
मन्यन्तक्षे  मविदमाससयाः। अत एविनोमकयाः प्रससदमा  - "उत्तररमामचररतक्षे  भविभकमतमविरमशष्यतक्षे"  इमत। अत्र रमाममायणस्य 
उत्तरमाधर विमणरतमम्। नमाटकममदस सप्तमाङ्कमात्मकस  वितरतक्षे।

लङ्कमायमायाः  महिमारणक्षे  भगवितमा  श्रष्ट्रीरमामक्षेण  रमाकसकपु लक्षेशस  रमाविणस  मनहित्य  धमरपत्नष्ट्री  जनकसपुतमा  सष्ट्रीतमा 
अशनोकविनमातम्  उदकतमा।  ततयाः  विनविमासस  सममाप्य  रमामयाः  सष्ट्रीतयमा  लक्ष्मणक्षेन  च  सहि  अयनोध्यमास  प्रत्यमागतयाः। 
अयनोध्यमामम्  आगत्य कक्षे षपुमचदम्  मदविसक्षेषपु  एवि  रमामस्य रमाज्यमामभषक्षेकयाः  सम्पनयाः।  ततयाः  आरभ्य सष्ट्रीतयमा  सहि 
मविच्छक्षेदयाः पपुत्रयनोयाः लविकपु शयनोयाः जन्म सष्ट्रीतयमा सहि पपुनममरलनपयरन्तस नमाटकममदस पररव्यमाप्तमम्। विकत्तमान्तविणरनकमालक्षे 
कमामनचन  कमाल्पमनकघटनमामन  अमप  आसश्रतमामन  कमविनमा।  नमाटकस्य  प्रमारम्भयाः  भविमत  मचत्रदशरनमातम्  यत्र 
श्रष्ट्रीरमामयाः लक्ष्मणयाः सष्ट्रीतमा च अजपुरननमामकक्षे न मचत्रकमारक्षेण मचमत्रतस रमामचररतमात्मकस  मचत्रपटस  पश्यसन्त। मकञ, 

मचत्रमामण अविलनोक्य तक्षेषमास  व्यतष्ट्रीतमानमास  मदविसमानमास  मविषयक्षे  स्विमामभमतस  प्रकमाशयसन्त। ततयाः क्रमशयाः विकत्तमान्तमायाः 
सम्मपुखमम्  आगच्छसन्त।  रमामस्य  रमाज्यमामभषक्षेकस  मनरष्ट्रीमकतपुमम्  आगतयाः  दपुमपुरखनमामकयाः  गपुप्तचरयाः  लङ्कमायमास 
सष्ट्रीतमाविमासकमारणमातम्  सञमातमास  लनोकमनन्दमास  रमामस्य पपुरस्तमादम् विणरयमत। ततयाः गभरवितष्ट्री जमानककी विनदशरनस्य 
इच्छमास प्रकटयमत। लक्ष्मणयाः रमाममाजयमा तमास विनदशरनव्यमाजक्षेन विमाल्मष्ट्रीमकमहिषरयाः आश्रमक्षे पररत्यज्य आगच्छमत। 
मपुनक्षेयाः आश्रमक्षे सष्ट्रीतमायमायाः दयौ पपुत्रयौ जन्म लभक्षेतक्षे। अश्विमक्षेधयजस्य मदसगविजयकमालक्षे  विमाल्मष्ट्रीक्यमाश्रमस प्रमत गतस 
श्रष्ट्रीरमामस तस्य दमाभ्यमास पपुत्रमाभ्यमास सहि समाकमात्कमारयमत महिमषरयाः विमाल्मष्ट्रीमकयाः। ततयाः च मपुमनयाः दक्षेविवीं सष्ट्रीतमास रमाममाय 
समपरयमत। एविस उत्तररमामचररतनमाटकस  सममाप्यतक्षे।

ससस्कक तसमामहित्यमम्    1   



)12 उत्तररमामचररतमम् - प्रस्तमाविनमा
प्रस्तमाविनमा

असस्मनम् गन्थक्षे वियस नमाटकस्य प्रथममाङ्कस्य आमदतयाः कमासश्चन असशमानम् पठमामयाः। प्रथमतयाः सकत्रधमारयाः 
नटयाः च मञमम्  आगत्य नमाटकस्य प्रस्तमाविनमास  करनोमत। रमामयाः जनकमविरहिक्षेण पररसखनमास  सष्ट्रीतमास  समान्त्विमयतपु स 
सससहिमासनमादम्  उत्थमाय  अन्तयाःपपुरस  गच्छमत।  ततयाः  अषमाविक्रयाः  आगत्य  तयनोयाः  कपु शलससविमादस  पकच्छमत।  मकञ 
विससष्ठमामदमभयाः गपुरुजननयाः रमाममाय यक्षे  उपदक्षेशमायाः प्रदत्तमायाः तत्सविर  रमामयाः श्रमावियमत। तदनन्तरस लक्ष्मणयाः आगत्य 
कथयमत यतम् रमामचररतमात्मकस  मचत्रस तमाभ्यमास यथमा आमदषमम् आसष्ट्रीतम् तथमा एवि अङ्कणस सम्पमाद मचत्रकमारयाः 
आगतयाः। तदनपु  रमामयाः  सष्ट्रीतमायमायाः  मविननोदमाय तस  मचत्रपटस  सष्ट्रीतमायन  प्रदशरयमत।  एविस  मचत्रदशरनपविर  आरभ्यतक्षे। 
तसस्मनम् तमारकमारमाकसष्ट्रीविधमातम् आरभ्य रमामसष्ट्रीतयनोयाः मविविमाहियाः, विनविमासगमनमम्, शृङविक्षेरपपुरमम् इत्यक्षेविस घटनमाक्रमक्षेण 
मविन्ध्यमारण्यस्य मचत्रमम् आगच्छमत। अन्तक्षे रमाममपुखक्षेन गनोदमावियमारयाः तस्यमायाः तटक्षे च तक्षेषमास जष्ट्रीविनपदतक्षेयाः विणरनक्षेन 
गन्थसममामप्तयाः भविमत।

असस्मनम् पमाठक्षे वियमम् उत्तररमामचररतस्य नमाटकस्य प्रस्तमाविनमास पठमामयाः। अत्र सप्त श्लनोकमायाः कमाश्चन 
उकययाः वितरन्तक्षे। प्रथमतयाः सकत्रधमारयाः आगत्य कविक्षेयाः भविभकतक्षेयाः विणरनस करनोमत। तत्र सकत्रधमारयाः अयनोध्यमाविमासष्ट्री सनम् 
नटक्षेन सहि ममलमत। ततयाः नटसकत्रधमारयनोयाः मध्यक्षे अयनोध्यमायमायाः मविषयक्षे तस्यमायाः मनयाःशब्दतमायमायाः मविषयक्षे सपुदष्ट्रीघरयाः 
विमातमारलमापयाः प्रचलमत। तदमातमारलमापप्रसङक्षेन एवि नमाट्यस्य आरम्भयाः भविमत। ततम् कथमम् इमत पमाठस पमठत्विमा एवि 
जमास्यमामयाः। 

उदक्षेश्यमामन
अमपुमम् पमाठस पमठत्विमा भविमानम् -

 रमामस्य सष्ट्रीतमायमायाः चररतस जमानष्ट्रीयमातम्।
 नमाटकक्षे  सकत्रधमारनटयनोयाः मविषयक्षे जमातपुस समथरयाः भविक्षेतम्।
 नमान्दष्ट्रीमविषयक्षे जमातपुस समथरयाः भविक्षेतम्।
 छन्दसमास लकणमामन जमानष्ट्रीयमातम्।
 श्लनोकमानमामम् अन्वियस प्रमतपदमाथमारमदकस  च अविगच्छक्षेतम्।
 दष्ट्रीघमारनमास पदमानमास मविगहिविमाक्यस सममासस च बनोदपुस समथरयाः भविक्षेतम्।

   2   ससस्कक तसमामहित्यमम्
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उत्तररमामचररतमम् - प्रस्तमाविनमा मटप्पणष्ट्री

. )12 1 सम्पकणर याः मकलपमाठयाः
इदस कमविभ्ययाः पकविरभ्यनो नमनोविमाकस  प्रशमास्महिक्षे।
मविन्दक्षेम दक्षेवितमास विमाचममकतमाममात्मनयाः कलमामम्॥१॥
(नमान्दन्तक्षे)

सकत्रधमारयाः - अलममतमविस्तरक्षेण। अद खलपु भगवितयाः कमालमप्रयमानमाथस्य यमात्रमायमाममायर ममश्रमानम् 
मविजमापयमामम। एविमत्रभविन्तनो मविदमासकपु विर न्तपु। असस्त खलपु तत्रभविमानम् कमाश्यपयाः 
श्रष्ट्रीकण्ठपदलमाञ्छनयाः पदविमाक्यप्रममाणजनो भविभकमतनमारम जमातककणर्णीपपुत्रयाः।

यस ब्रहमाणममयस दक्षेविष्ट्री विमागविश्यक्षेविमानपुवितरतक्षे।
उत्तरस रमामचररतस तत्प्रणष्ट्रीतस प्रयनोक्ष्यतक्षे।।२।।

सकत्रधमारयाः - एषनोऽसस्म कमायरविशमादमायनोध्यकस्तदमानवींतनश्च ससविकत्तयाः (समन्तमादविलनोक्य) भनोयाः भनोयाः! 
यदमा तमाविदत्रभवितयाः पयौलस्त्यकपु लधकमकक्षे तनोयाः महिमारमाजरमामस्यमायस पटमामभषक्षेकसमयनो 
रमामत्रसन्दविमससहृतमानन्दनमान्दष्ट्रीकयाः, तसत्कममदमानवीं मविश्रमान्तचमारणमामन चत्विरस्थमानमामन?

(प्रमविश्य)

नटयाः - भमावि ! प्रक्षेमषतमा महि स्विगकहिमान्महिमारमाजक्षेन लङ्कमासमरसपुहृदनो महिमात्ममानयाः प्लविङमरमाकसमायाः 
सभमाजननोपस्थमामयनश्च नमानमामदगन्तपमाविनमा ब्रहषरयनो रमाजषरयश्च, 

यत्सममारमाधनमायनतमावितनो मदविसमानम् प्रमनोद आसष्ट्रीतम्।

सकत्रधमारयाः - आ, अस्त्यक्षेतमनममत्तमम्।

नटयाः - अन्यच्च - 

विससष्ठमासधमष्ठतमा दक्षेव्यनो गतमा रमामस्य ममातरयाः।
अरुन्धतवीं पपुरस्कक त्य यजक्षे जमाममातपुरमाश्रममम् ॥३॥

सकत्रधमारयाः - विनदक्षेमशकनोऽस्मष्ट्रीमत पकच्छमामम। कयाः पपुनजमारममातमा ?

कन्यमास दशरथनो रमाजमा शमान्तमास नमाम व्यजष्ट्रीजनतम्।
अपत्यकक मतकमास रमाजक्षे रनोमपमादमाय तमास ददयौ ॥४॥

मविभमाण्डकसपुतस्तमामकष्यश्रकङ उपयक्षेमक्षे। तक्षेन दमादशविमामषरकस  सत्रममारब्धमम्। तदनपुरनोधमात्कठनोरगभमार- ममप 
जमानककीं मविमपुच्य गपुरुजनस्तत्र यमातयाः।

सकत्रधमारयाः - तसत्कमनक्षेन ? एमहि रमाजदमारमक्षेवि स्विजमामतसमयक्षेननोपमनष्ठमावियाः।

नटयाः - तक्षेन महि मनरूपयतपु रमाजयाः सपुपररशपुदमामपुपस्थमानस्तनोत्रपदमतस भमावियाः।

सकत्रधमारयाः - ममाररष, 

सविरथमा व्यविहितर व्यस कपु तनो ह्यविचनष्ट्रीयतमा।
यथमा सष्ट्रीणमास तथमा विमाचमास समाधपुत्विक्षे द पुजरननो जनयाः ॥ ५॥

नटयाः - अमतदपुजरन इमत विकव्यमम्।
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दक्षेव्यमाममप महि विनदक्षेह्यमास समापविमादनो यतनो जनयाः।
रकनोगकहिसस्थमतमकरलममग्निशपुदयौ त्विमनश्चययाः ॥ ६ ॥

सकत्रधमारयाः - यमद पपुनररयस मकस विदन्तष्ट्री महिमारमाजस प्रमत स्यन्दक्षेत ततयाः कषस स्यमातम्।

नटयाः - सविरथमा ऋषयनो दक्षेविमाश्च श्रक्षेयनो मविधमास्यसन्त। (पररक्रम्य) भनो भनोयाः क्विक्षेदमानवीं महिमारमाजयाः? 

(आकण्यर ) एविस जनमायाः कथयसन्त - 

स्नक्षेहिमात्सभमाजमयतपुमक्षेत्य मदनमान्यमकमन
नष्ट्रीत्विनोत्सविक्षेन जनकनोऽद गतनो मविदक्षेहिमानम्।
दक्षेव्यमास्ततनो मविमनसयाः पररसमान्त्विनमाय
धममारसनमामदशमत विमासगकहिस नरक्षेन्द्रियाः ॥७॥

(इमत मनष्क्रमान्तयौ)

(इमत प्रस्तमाविनमा)

. )12 2 समाम्प्रतस मकलपमाठमम् अविगच्छमाम - १ 
इदस कमविभ्ययाः पकविरभ्यनो नमनोविमाकस  प्रशमास्महिक्षे।
मविन्दक्षेम दक्षेवितमास विमाचममकतमाममात्मनयाः कलमामम् ॥१॥

अन्विययाः - 
पकविरभ्ययाः कमविभ्ययाः इदस नमनोविमाकस  प्रशमास्महिक्षे, आत्मनयाः अमकतमास कलमास दक्षेवितमास विमाचस मविन्दक्षेम।

अन्वियमाथर याः - 
पकविरभ्ययाः  प्रमाचष्ट्रीनक्षेभ्ययाः  कमविभ्ययाः  व्यमासविमाल्मष्ट्रीमककमासलदमासमामदभ्ययाः  कमाव्यकतकरभ्ययाः  नमनोविमाकस  

नमस्कमारमम्  इदस  मङलमाचरणमात्मकस  प्रशमास्महिक्षे  मनमदरशमामयाः।  आत्मनयाः  ब्रहणयाः  परममात्मनयाः  अमकतमास  मनत्यमास 
कलमामम् असशभकतमास दक्षेवितमास दक्षेविवीं विमाचस विमाणवीं सरस्वितवीं मविन्दक्षेम लभक्षेममहि प्रमाथरयमामहिक्षे।

व्यमाख्यमानमम् - 
रङमविघ्नमानमास नमाशमाय रङमादयौ मङलमम् आचरणष्ट्रीयस भविमत। तदक्षेवि मङलस नमाट्यशमासक्षे नमान्दष्ट्री इमत 

नमाम्नमा अमभधष्ट्रीयतक्षे। अतयाः महिमाकमवियाः भविभकमतयाः अमप कमाव्यस्य आदयौ नमान्दवीं करनोमत प्रस्तपुतक्षेन श्लनोकक्षे न। 
श्लनोकक्षे  असस्मनम्  मङलमम्  आशष्ट्रीविरचनमात्मकस  वितरतक्षे।  अत्र  पकविरविमतरनयाः  व्यमासविमाल्मष्ट्रीक्यमादष्ट्रीनम्  कविष्ट्रीनम्  कमवियाः 
भविभकमतयाः नमयाःशब्दमपुच्चमायर  स्तयौमत। तक्षेषमास प्रसमादमातम् भगवितयाः ब्रहणयाः असशभकतमा विमागसधष्ठमात्रष्ट्री दक्षेविष्ट्री सरस्वितष्ट्री 
अभष्ट्रीषमा  वितरतक्षे।  एविस  कमविनमा कक तस्य पकविरकमविविन्दनस्य फलस  विमागदक्षेव्यमायाः लमाभयाः। अथमारतम्  विमाकम्  यथमासमयस 
यथमाथर स्फपु रतपु इमत कविक्षेयाः आशययाः।

मविशक्षेषमटप्पणष्ट्री - 
अत्र  महिमाकमवियाः  भविभकमतयाः  उत्तररमामचररतरूपस  नमाटकस  रचमयतपुकमामयाः  प्रमारम्भक्षे  मविघ्ननमाशमाय 

मचककीमषरतगन्थस्य  पररसममाप्तयक्षे  च  मशषमाचमारपररपमालनमात्मकस  मङलमम्  इदस  कमविभ्ययाः  इत्यनक्षेन  श्लनोकक्षे न 
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उत्तररमामचररतमम् - प्रस्तमाविनमा मटप्पणष्ट्री

मविदधमामत।  मङलस  महि  मशषमाचमारमानपुममतश्रपुमतबनोसधतकतरव्यतमाकस  भविमत।  तच्च  –  आशष्ट्रीविमारदमात्मकस  
विस्तपुमनदरशमात्मकस  नमस्कमारमात्मकस  च भविमत। अत्र नमस्कमारमात्मकस  मङलस मविदधमामत कमवियाः। 

अत्र मङलश्लनोकयाः नमान्दष्ट्री। नन्दयमत आनन्दयमत जनमानम् इमत नमान्दष्ट्री। नमाटकक्षे  मङलमाथरमम् आदयौ 
मविमहितस पदस नमान्दष्ट्रीत्यपुच्यतक्षे। तस्यमा लकणमपुकस  मविश्विनमाथक्षेनसमामहित्यदपरणक्षे - 

आशष्ट्रीविरचनससयपुकमा स्तपुमतयरस्ममातम् प्रयपुज्यतक्षे।

दक्षेविमदजनकपमादष्ट्रीनमास तस्ममानमान्दष्ट्रीमत सससजतमा।।

मङल्यशङ्खचन्द्रिमाब्जकनोककन रविशसससनष्ट्री।

पदनयपुरकमा दमादशमभरषमामभविमार पदनरुत।।

अथमारतम् दक्षेविब्रमाहणनकपमाणमास आशष्ट्रीविरचनयपुकमा स्तपुमतयाः यत्र वितरतक्षे समा नमान्दष्ट्रीमत उच्यतक्षे। समा च नमान्दष्ट्री 
दमादशपदमा अषपदमा विमा भविमत। इयस दमादशपदमा नमान्दष्ट्री।

व्यमाकरणमविमशर याः -
.1 नमनोविमाकमम् - विच्धमातनोयाः सक्विप्प्रत्ययक्षे विमाकम्  इमत रूपमम्। तस्य विचनमम् इत्यथरयाः। नमयाः विमाकयाः यसस्मनम् 

स इमत नमनोविमाकम्  इमत बहिहवष्ट्रीमहिसममासयाः, तस नमनोविमाकमम्।

.2 प्रशमास्महिक्षे  -  प्रपकविरकमातम्  इच्छमाथरकमातम्  शमास्धमातनोयाः  उत्तमपपुरुषनकविचनक्षे  रूपमम्।  प्रशमास्महिक्षे  इत्यस्य 
मनमदरशमामयाः इत्यथरयाः।

.3 मविन्दक्षेम - तयौदमामदकमातम् मविदम्-धमातनोयाः मविसधसलमङि उत्तमपपुरुषनकविचनक्षे मविन्दक्षेम इमत रूपमम्।

.4 अमकतमामम्  -  अमविदममानस  मकतस  मरणस  यस्यमायाः  समा  अमकतमा  इमत  बहिहवष्ट्रीमहिसममासयाः,  तमामम्  अमकतमामम्। 
मरणरमहितमामम् इत्यथरयाः।

छन्दयाः - 
असस्मनम् श्लनोकक्षे  अनपुषपुपम्-छन्दयाः वितरतक्षे। तस्य लकणस तमावितम् - 

श्लनोकक्षे  षष्ठस गपुरु जक्षेयस सविरत्र लघपु पञममम्।
मदचतपुष्पमादयनोररस्विस सप्तमस दष्ट्रीघरमन्ययनोयाः।।
एकसस्मनम्  श्लनोकक्षे  चत्विमारयाः  पमादमायाः  भविसन्त।  अनपुषपुप्छन्दसस प्रत्यक्षेकपमादस्य षष्ठमाकरस  गपुरु  भविमत 

पञममाकरस च लघपु  भविमत। सप्तममाकऱस मदतष्ट्रीयपमादक्षे  चतपुथरपमादक्षे  रस्विस  भविमत,  प्रथमपमादक्षे  तकतष्ट्रीयपमादक्षे  च दष्ट्रीघर 
भविमत।

पमाठगतप्रश्नमायाः- १

. 1 कमवियाः मकमम् इच्छमत।

. 2 अनपुषपुप्छन्दसयाः लकणस सलखत।

. 3 नमनोविमाकमम् इमत रूपस समाधयत।
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. )12 3 समाम्प्रतस मकलपमाठमम् अविगच्छमाम - २ 
(नमान्दन्तक्षे)

सकत्रधमारयाः  - अलममतमविस्तरक्षेण। अद खलपु भगवितयाः कमालमप्रयमानमाथस्य यमात्रमायमाममायर ममश्रमानम् 
मविजमापयमामम। एविमत्रभविन्तनो  मविदमाङ्कपु विर न्तपु  -  असस्त खलपु तत्रभविमानम् कमाश्यपयाः श्रष्ट्रीकण्ठपदलमाञ्छनयाः 
पदविमाक्यप्रममाणजनो भविभकमतनमारम जमातककणर्णीपपुत्रयाः।

अन्वियमाथर याः - 
(मङलमाचरणस्यमान्तक्षे)  अलस पयमारप्तमम्  अमतमविस्तरक्षेण असधकमविस्तमारक्षेण। अद असस्मनम्  मदनक्षे  खलपु 

भगवितयाः  सविरश्वियरमविभकमषतस्य  कमालमप्रयमानमाथस्य  दपुगमारविल्लभस्य  मशविस्य  यमात्रमायमास  महिनोत्सविक्षे  आयरममश्रमानम् 
आयमारनम् आदरणष्ट्रीयमानम् ममश्रमानम् पमठतबहिहशमासमानम् अथविमा गयौरमवितमानम् मविजमापयमामम समविनयस मनविक्षेदयमामम एविमम् 
इत्थमम् अत्रभविन्तयाः अत्रनोपसस्थतमायाः पकज्यमायाः भविन्तयाः मविदमाङ्कपु विरन्तपु जमानन्तपु। तत्रभविमानम् अत्रमानपुपसस्थतयाः पकज्ययाः 
श्रष्ट्रीममानम्  कमाश्यपयाः  कश्यपगनोत्रनोत्पनयाः  श्रष्ट्रीकण्ठपदलमाञ्छनयाः  श्रष्ट्रीकण्ठनमामधक्षेययाः  पदविमाक्यप्रममाणजनो 
व्यमाकरणमष्ट्रीममाससमान्यमाय-शमासजयाः  भविभकमतनमारम  भविभकमतररमत  नमामधक्षेययाः  जमातककणर्णीपपुत्रयाः  जतपुकणर्णीगनोत्रजमायमायाः 
ससयमायाः सपुतयाः असस्त भविमत खलपु।

व्यमाख्यमानमम् -  
नमान्दन्तक्षे  सकत्रधमारयाः  विदमत  यतम्  असधकमविस्तमारयाः  ममास्तपु।  ततयाः  स  भगवितयाः  मशविस्य  उत्सविमम् 

उपलक्ष्य समपुपसस्थतमानम्  सभ्यमानम्  कविक्षेयाः  भविभकतक्षेयाः  मविषयक्षे  जमापयमत।  स  कथयमत  यतम्  कमवियाः  भविभकमतयाः 
कमाश्यपगनोत्रजयाः वितरतक्षे। श्रष्ट्रीकण्ठ इमत तस्य अपरस नमाम भविमत। व्यमाकरणक्षे न्यमायक्षे मष्ट्रीममाससमायमास च सयाः अत्यन्तस 
मनष्णमातयाः। स महि जमातककण्यमारयाः पपुत्रयाः भविभकमतयाः।

मविशक्षेषमटप्पणष्ट्री - 
"नमान्दन्तक्षे  प्रमविशमत  सकत्रधमारयाः"  इत्यपुकक्षे याः  नमान्दष्ट्रीपमाठमात्परमक्षेवि  सकत्रधमारस्य  प्रविक्षेशयाः।  सकत्रस 

नमाटकप्रयनोगमानपुष्ठमानस धमारयमत इमत सकत्रधमारयाः। समामहित्यदपरणक्षे सकत्रधमारलकणमम् उकस  - 

नमाट्यनोपकरणमादष्ट्रीमन सकत्रममत्यमभधष्ट्रीयतक्षे।

सकत्रस धमारयतष्ट्रीत्यथर सकत्रधमारनो मनगदतक्षे।।

व्यमाकरणमविमशर याः -
.1 मविदमाङ्कपु विरन्तपु  -  जमानमाथरकमातम्  मविदमातनोयाः  लनोमट  कक धमातनोयाः  अनपुप्रयनोगक्षे  प्रथमपपुरुषबहिहविचनक्षे  रूपमम्। 

जमानन्तपु इमत तदथरयाः।

.2 श्रष्ट्रीकण्ठपदलमाञ्छनयाः-  श्रष्ट्रीकण्ठ  इमत  पदस  लमाञ्छनस  यस्य  स  इमत  श्रष्ट्रीकण्ठपदलमाञ्छनयाः 
श्रष्ट्रीकण्ठपदनमामकयाः इत्यथरयाः।

   6   ससस्कक तसमामहित्यमम्
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.3 पदविमाक्यप्रममाणजयाः- जमानमामत इमत जयाः। पदस (व्यमाकरणमम्) च विमाक्यस (न्यमाययाः) प्रममाणस (मष्ट्रीममाससमा) च 
इमत पदविमाक्यप्रममाणमामन, तक्षेषमास जयाः इमत पदविमाक्यप्रममाणजयाः।

.4 कमालमप्रयमानमाथस्य – कमालस्य मप्रयमा कमालमप्रयमा इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। द पुगमार इत्यथरयाः। तस्यमायाः 
नमाथयाः कमालमप्रयमानमाथयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः, तस्य।

.5 आयरममश्रमानम् - आयमारयाः च अमष्ट्री ममश्रमायाः च आयरममश्रमायाः इमत कमरधमारयसममासयाः, तमानम् आयरममश्रमानम्।

.6 जमातककणर्णीपपुत्रयाः  -  जतककणरस्य  गनोत्रमापत्यस  सष्ट्री  जमातककणर्णी।  तस्यमायाः  पपुत्रयाः  जमातककणर्णीपपुत्रयाः  इमत 
षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः - २

. 4 आयरममश्रमानम् कदमा मविजमापयमत सकत्रधमारयाः।

. 5 भविभकमतयाः ककीदृशयाः।

. 6 पदविमाक्यप्रममाणजयाः इमत पदस्य कमा व्यपुत्पसत्तयाः।

. )12 4 समाम्प्रतस मकलपमाठमम् अविगच्छमाम - ३ 
यस ब्रहमाणममयस दक्षेविष्ट्री विमागविश्यक्षेविमानपुवितरतक्षे।
उत्तरस रमामचररतस तत्प्रणष्ट्रीतस प्रयनोक्ष्यतक्षे।।२।।

अन्विययाः - 
यस ब्रहमाणमम् इयस दक्षेविष्ट्री विमाकम्  विश्यमा इवि अनपुवितरतक्षे। तत्प्रणष्ट्रीतमम् उत्तरस रमामचररतस प्रयनोक्ष्यतक्षे।

अन्वियमाथर याः - 
यस भविभकमतस ब्रहमाणस यजनमामदषट्कमरमनरतस ब्रमाहणमम् इयमम् एषमा दक्षेविष्ट्री भगवितष्ट्री विमाकम्  विमाणष्ट्री सरस्वितष्ट्री 

विश्यमा  इवि  अधष्ट्रीनमा  सष्ट्री  इवि  अनपुवितरतक्षे  अनपुसरणस  करनोमत।  तत्प्रणष्ट्रीतस  भविभकमतकक तमम्  उत्तरस  रमामचररतमम् 
उत्तररमामचररतमाख्यस नमाटकस  प्रयनोक्ष्यतक्षे अमभनक्षेष्यतक्षे।

व्यमाख्यमानमम् - 
अत्र सकत्रधमारमपुखक्षेन  स्विगपुणविणरनस  कमवियाः करनोमत। यथमा एकक्षे न पपुरुषक्षेण विशष्ट्रीभकतमा  नमारष्ट्री  तस  पपुरुषस 

सततमम्  अनपुकरनोमत। तक्षेन पपुरुषक्षेण उकस  यतम्  मकममप सम्पमादस  समा नमारष्ट्री  सम्पमादयमत। एविमक्षेवि विमाचमास  दक्षेविष्ट्री 
हिससविमाहिनमा  सरस्वितष्ट्री  अमप  कमविस  भविभकमतस  सततमम्  अनपुगच्छमत।  अतयाः  कमवियाः  यथमा  इषविमानम्  तथमा  एवि 
विमाक्यदमारमा मननोगतस भमाविस प्रकटमयतपुस  समथरयाः। अनक्षेन नमाट्यस्यमामप अस्य असमाधमारणत्विस प्रकमामशतस भविमत। 
अत्र  नमाट्यस्य  नमामनोल्लक्षेखयाः  अमप  कमविनमा  मक्रयतक्षे  उत्तररमामचररतमम्  इमत।  उत्तरस  नमाम  रमाज्यमामभषक्षेकमातम् 
अनन्तरमम्। रमामचररतस च पपुरुषनोत्तमस्य श्रष्ट्रीरमामस्य चररत्रमम्। रमाविणविधमातम् परस विनविमासस सममाप्य यदमा रमामयाः 
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प्रत्यमागतविमानम् तदमा रमामस्य रमाज्यमामभषक्षेकयाः सञमातयाः। ततयाः परस श्रष्ट्रीरमामस्य चररतमम्  अथमारतम्  जष्ट्रीविनविकत्तमान्तयाः 
नमाट्यक्षे असस्मनम् विमणरतयाः असस्त। तदक्षेवि नमाटकमम् इदमानष्ट्रीमम् अमभनयक्षेन प्रस्तकयतक्षे इमत सकत्रधमारस्य उदनोषयाः।

मविशक्षेषमटप्पणष्ट्री - 
अत्र प्ररनोचनमा प्रस्तपुतमा। तस्यमा लकणस तमावितम् -

"मनविक्षेदनस प्रयनोज्यस्य मनदरशनो दक्षेशकमालयनोयाः।

कमविकमाव्यमादष्ट्रीनमास प्रसशसमा तपु प्ररनोचनमा।।" इमत।

अत्र ससस्कक तक्षे भमाषणमादम् भमारतष्ट्री विकसत्तयाः। तस्यमा लकणस तमावितम् -

"भमारतष्ट्री ससस्कक तप्रमायनो विमागव्यमापमारनो नरमाश्रययाः।" इमत।

व्यमाकरणमविमशर याः -
.1 विश्यमा - विश्धमातनोयाः यमत टमामप विश्यमा इमत रूपमम्। विशसगतमा इत्यथरयाः।

.2 प्रणष्ट्रीतमम् - प्रपकविरकमातम् नष्ट्रीधमातनोयाः कप्रत्ययक्षे नपपुससकसलङक्षे प्रथमनकविचनक्षे रूपमम्।

.3 प्रयनोक्ष्यतक्षे - प्रपकविरकमातम् यपुज्धमातनोयाः लकमट प्रथमपपुरुषनकविचनक्षे रूपमम्।

.4 रमामचररतमम् - रमामस्य चररतस रमामचररतमम् इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।

.5 तत्प्रणष्ट्रीतमम् - तक्षेन प्रणष्ट्रीतस तत्प्रणष्ट्रीतमम् इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासयाः।

ससन्धमविच्छक्षेदयाः -
.1 विमागविश्यक्षेविमानपुवितरतक्षे - विमाकम्  विश्यमा इवि अनपुवितरतक्षे।

अलङ्कमारमविमशर याः -
.1 विश्यक्षेवि इत्यत्र मक्रयनोत्प्रक्षेकणमादम् उत्प्रक्षेकमालङ्कमारयाः। तल्लकणस तमावितम्-  "भविक्षेत्सम्भमाविननोत्प्रक्षेकमा प्रकक तस्य 

परमात्मनमा।" इमत।

छन्दयाः - असस्मनम् श्लनोकक्षे  अनपुषपुपम्-छन्दयाः वितरतक्षे।

पमाठगतप्रश्नमायाः - ३

. 7 अस्य नमाटकस्य नमाम मकमम्।

. 8 विमागविश्यक्षेविमानपुवितरतक्षे इत्यस्य ससन्धमविच्छक्षेदस कपु रुत।

. 9 नमाटकममदस कयाः मविरमचतविमानम्।

. 10 गन्थकतपुरयाः ककीदृशस विनमशष्ट्यमम्।
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. )12 5 समाम्प्रतस मकलपमाठमम् अविगच्छमाम - ४
सकत्रधमारयाः - एषनोऽसस्म कमायरविशमादमायनोध्यकस्तदमानवींतनश्च ससविकत्तयाः (समन्तमादविलनोक्य) भनो भनो! 

यदमा तमाविदत्रभवितयाः पयौलस्त्यकपु लधकमकक्षे तनोयाः महिमारमाजरमामस्यमायस पटमामभषक्षेकसमयनो 
रमामत्रसन्दविमससहृतमानन्दनमान्दष्ट्रीकयाः, तसत्कममदमानवीं मविश्रमान्तचमारणमामन चत्विरस्थमानमामन?

(प्रमविश्य)

नटयाः - भमावि ! प्रक्षेमषतमा महि स्विगकहिमान्महिमारमाजक्षेन लङ्कमासमरसपुहृदनो महिमात्ममानयाः प्लविङमरमाकसमायाः 
सभमाजननोपस्थमामयनश्च नमानमामदगन्तपमाविनमा ब्रहषरयनो रमाजषरयश्च, 

यत्सममारमाधनमायनतमावितनो मदविसमानम् प्रमनोद आसष्ट्रीतम्।

सकत्रधमारयाः - आ, अस्त्यक्षेतमनममत्तमम्।

अन्वियमाथर याः -
सकत्रधमारयाः - एषयाः अहिस सकत्रधमारयाः कमायरविशमातम् अमभनयमामदकमायरकमारणमातम् आयनोध्यकयाः अयनोध्यमाविमासष्ट्री 

तदमानष्ट्रीन्तनयाः रमामकमालष्ट्रीनयाः ससविकत्तयाः सञमातयाः असस्म वितर। (समन्तमातम् पररतयाः अविलनोक्य दृष्टमा) भनो भनो हिक्षे नट, 

अत्रभवितयाः  पकज्यस्य पयौलस्त्यकपु लधकमकक्षे तनोयाः  रमाविणविसशमविनमाशकस्य पटमामभषक्षेकसमययाः  रमाज्यमामभषक्षेककमालयाः 
रमामत्रसन्दविमम्  अहिमनरशमम्  अससहृतमानन्दनमान्दष्ट्रीकयाः  अससहृतमा  अमविरतस  विमादममानमा  आनन्दनमान्दष्ट्री  यसस्मनम्  स 
तथनोकयाः। तसत्कमम् ततम् कथमम् इदमानष्ट्रीमम् अधपुनमा मविश्रमान्तचमारणमामन मविश्रमान्तमायाः अपगतमायाः चमारणमायाः नटमायाः यक्षेभ्ययाः 
तमामन मविश्रमान्तचमारणमामन चत्विरस्थमानमामन चतपुष्पथभकतययाः।

नटयाः - भमावि हिक्षे मविदनम् सकत्रधमार स्विगकहिमातम् मनजगकहिमातम् महिमारमाजक्षेन श्रष्ट्रीरमामचन्द्रिक्षेण प्रक्षेमषतमायाः प्रस्थमामपतमायाः 
लङ्कमासमरसपुहृदनो लङ्कमायमास रमाविणनगयमार घमटतयाः ययाः समरयाः यपुदयाः तत्र यक्षे सपुहृदयाः ममत्रमामण तक्षे लङ्कमासमरसपुहृदयाः 
महिमात्ममानयाः  उदमारमाशयमायाः  प्लविङमरमाकसमायाः  सपुगष्ट्रीविमामदविमानरमायाः  मविभष्ट्रीषणमामदरमाकसमायाः,  नमानमामदगन्तपमाविनमायाः 
नमानमामदशमास  पमवित्रष्ट्रीकक तयाः  ब्रहषरययाः  ब्रहकपु लनोत्पनमायाः  गयौतममादययाः  ऋषययाः,  रमाजषरययाः  कमत्रयकपु लनोत्पनमायाः 
जनकमादययाः  ऋषययाः,   सभमाजननोपस्थमामयनयाः  रमामस्य  अमभनन्दनस  कतपुर  सममागतमायाः  यत्सममारमाधनमाय  यक्षेषमास 
सत्कमारमाय एतमावितयाः इयतयाः मदविसमानम् मदनमामन व्यमाप्य प्रमनोदयाः आनन्दनोत्सवियाः आसष्ट्रीतम्।

सकत्रधमारयाः - अस्तपु तमहिर एततम् एवि मनयाःशब्दतमायमायाः कमारणमम् असस्त।

व्यमाख्यमानमम् - 
अधपुनमा  सकत्रधमारयाः  नमाट्यप्रसङमातम्  एकयाः अयनोध्यमामनविमासष्ट्री  सञमातयाः।  ततश्च स समन्तमातम्  दृष्टमा 

प्रसङमनदरशस करनोमत - भनोयाः अयस तमावितम् अयनोध्यमासधपतक्षेयाः श्रष्ट्रीमतयाः रमामचन्द्रिस्य रमाज्यमामभषक्षेकस्य समययाः। तमहिर 
रङमालयस्य प्रमाङणक्षे  स्तमाविकमायाः स्तपुमतपमाठमातम्  कथस  मविरतमायाः। ततयाः नटयाः सककत्रधमारस सम्बनोध्य मनयाःशब्दतमायमायाः 
कमारणस जमापयनम् विदमत यतम् उत्सवियाः सममाप्तयाः। अतयाः रमाविणक्षेन सहि यपुदक्षे यक्षे विमानरमा आत्मपरमाक्रमस प्रदश्यर यपुदस 
कक तविन्तयाः  तक्षे  रमामसपुहृदयाः  विमानरमायाः  उत्सविमाथर  समपुपमागतमायाः  आसनम्।  इदमानष्ट्रीमम्  उत्सवियाः  सममाप्तयाः।  अतयाः  तक्षे 
मनजदक्षेशस गतमायाः। नमानमादक्षेशमादम् आगतमायाः विससष्ठमादययाः ब्रहषरययाः जनकमादययाः रमाजषरययाः अमप स्विप्रदक्षेशस गतमायाः। एविस 
सकत्रधमारयाः नष्ट्रीरवितमायमायाः कमारणस जमानमामत। 
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व्यमाकरणमविमशर याः -
.1 ससविकत्तयाः- सममत्यपुपसगरपकविरकमातम् विकदमातनोयाः कप्रत्ययक्षे रूपमम्।

.2 पयौलस्त्यकपु लधकमकक्षे तनोयाः  -  पयौलस्त्यस्य  कपु लस  पयौलस्त्यकपु लमम्  इमत  षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।  तस्य 
धकमकक्षे तपुयाः इवि इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः, तस्य।

.3 पटमामभषक्षेकसमययाः  -  पटप्रधमानयाः  अमभषक्षेकयाः  पटमामभषक्षेकयाः  इमत  शमाकपमासथरविमामदवित्सममासयाः। 
पटमामभषक्षेकस्य समययाः पटमामभषक्षेकसमययाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।

.4 रमामत्रसन्दविमम्- रमात्रयौ च मदविमा च रमामत्रसन्दविमम् इमत सममाहिमारदन्दसममासयाः।

.5 मविश्रमान्तचमारणमामन  -  मविश्रमान्तमायाः  चमारणमायाः  यक्षेभ्ययाः  यक्षेषपु  विमा  तमामन  मविश्रमान्तचमारणमामन  इमत 
बहिहवष्ट्रीमहिसममासयाः।

.6 लङ्कमासमरसपुहृदयाः - लङ्कमायमास विकत्तयाः समरयाः लङ्कमासमरयाः। तसस्मनम् सपुहृदयाः लङ्कमासमरसपुहृदयाः।

.7 नमानमामदगन्तपमाविनमायाः  -  नमानमा  मदशयाः  नमानमामदशयाः  इमत  कमरधमारयसममासयाः।  नमानमामदशमामम्  अन्तमायाः 
नमानमामदगन्तमायाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। तमानम् पमावियसन्त इमत नमानमामदगन्तपमाविनमायाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः - ४

. 11 कक्षे  कक्षे  रमामरमाज्यमामभषक्षेकमाय उपमागतमायाः।

. 12 कथस तक्षे अयनोध्यमामपुपमागतमायाः।

. 13 अयनोध्यमायमास मनयाःशब्दतमायमायाः मकस  कमारणमम्।

. 14 पटमामभषक्षेकसमययाः इत्यत्र सममासमनणरययाः कमायरयाः।

. 15 कयाः आयनोध्यकयाः ससविकत्तयाः।

. )12 6 समाम्प्रतस मकलपमाठमम् अविगच्छमाम - ५
नटयाः - अन्यच्च - 

विससष्ठमासधमष्ठतमा दक्षेव्यनो गतमा रमामस्य ममातरयाः।
अरुन्धतवीं पपुरस्कक त्य यजक्षे जमाममातपुरमाश्रममम् ॥३॥

अन्विययाः - 
अन्यच्च, विससष्ठमासधमष्ठतमा दक्षेव्ययाः रमामस्य ममातरयाः अरुन्धतवीं पपुरस्कक त्य यजक्षे जमाममातपुयाः आश्रमस गतमायाः।

अन्वियमाथर याः -
नटयाः - अन्यतम् अपरमम् अमप कमारणमम् असस्त।
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विससष्ठमासधमष्ठतमायाः  कपु लगपुरुणमा विससष्ठक्षेन  ससरमकतमायाः  दक्षेव्ययाः  दशरथममहिष्ययाः कयौशल्यमाकन कक्षे यष्ट्रीसपुममत्रमायाः 
रमामस्य रमामचन्द्रिस्य ममातरयाः जनन्ययाः अरुन्धतवीं गपुरुपत्नवीं पपुरस्कक त्य अगक्षे कक त्विमा यजक्षे यजमनममत्तस जमाममातपुयाः 
कन्यमापतक्षेयाः ऋष्यशृङस्य आश्रमस तपयाःस्थलस गतमायाः प्रमाप्तमायाः।

व्यमाख्यमानमम् - 
असस्मनम्  श्लनोकक्षे  अयनोध्यमायमास  गष्ट्रीतमाविमादमादक्षेयाः  अभमाविस्य अपरस  कमारणस  विदमत  नटयाः।  महिमारमाजस्य 

दशरथस्य एकमा कन्यमा आसष्ट्रीतम्। तस्यमायाः नमाम शमान्तमा। शमान्तमा महिमामपुमनमम् ऋष्यशृङस  पररणष्ट्रीतवितष्ट्री। तस्य 
जमाममातपुयाः ऋष्यशृङस्य आश्रमक्षे कश्चन यजयाः प्रचलमत। अतयाः यजदशरनमाय दशरथममहिष्ययाः श्रष्ट्रीरमामस्य ममातरयाः 
कयौशल्यमाकन ककीयमासपुममत्रमायाः तत्र गतमायाः। अतयाः तमायाः अयनोध्यमायमामम् न ससन्त इमत कमारणमातम् तत्र गष्ट्रीतविमादमामदकस  न 
भविमत इमत तमात्पयरमम्। 

व्यमाकरणमविमशर याः -
.1 विससष्ठमासधमष्ठतमायाः-  असधपकविरकमातम्  स्थमाधमातनोयाः  कप्रत्ययक्षे  टमामप  असधमष्ठतमा  इमत  रूपमम्।  विससष्ठक्षेन 

असधमष्ठतमा विससष्ठमासधमष्ठतमा इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासयाः।

.2 पपुरस्कक त्य – पपुरसम् इमत पकविरकमातम् कक धमातनोयाः क्त्विमाप्रत्ययक्षे क्त्विमाप्रत्ययस्य स्थमानक्षे ल्यमप पपुरस्कक त्य 
इमत रूपमम्।

ससन्धमविच्छक्षेदयाः
.1 दक्षेव्यनो गतमा रमामस्य – दक्षेव्ययाः+गतमायाः+रमामस्य।

.2 जमाममातपुरमाश्रममम् - जमाममातपुयाः+आश्रममम्। 

छन्दयाः - असस्मनम् श्लनोकक्षे  अनपुषपुपम् छन्दयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः - ५

. 16 रमामस्य ममातरयाः कपु त्र मकमथर च गतमायाः।

. 17 कमास पपुरस्कक त्य रमामस्य ममातरयाः गतमायाः।

. )12 7 समाम्प्रतस मकलपमाठमम् अविगच्छमाम - ६
सकत्रधमारयाः - विनदक्षेमशकनोऽस्मष्ट्रीमत पकच्छमामम। कयाः पपुनजमारममातमा ?

कन्यमास दशरथनो रमाजमा शमान्तमास नमाम व्यजष्ट्रीजनतम्।
अपत्यकक मतकमास रमाजक्षे रनोमपमादमाय तमास ददयौ ॥४॥
मविभमाण्डकसपुतस्तमामकष्यश्रकङ उपयक्षेमक्षे। तक्षेन दमादशविमामषरकस  सत्रममारब्धमम्। 
तदनपुरनोधमात्कठनोरगभमारममप जमानककीं मविमपुच्य गपुरुजनस्तत्र यमातयाः।
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अन्विययाः - 
सकत्रधमारयाः - विनदक्षेमशकयाः असस्म इमत पकच्छमामम। कयाः पपुनयाः जमाममातमा। 

नटयाः - रमाजमा दशरथयाः शमान्तमास नमाम कन्यमास व्यजष्ट्रीजनतम् रमाजक्षे रनोमपमादमाय अपत्यकक मतकमास तमास ददयौ। 

मविभमाण्डकसपुतयाः  ऋष्यशृङयाः तमामम्  उपयक्षेमक्षे।  तक्षेन  दमादशविमामषरकस  सत्रमम्  आरब्धमम्।    तदनपुरनोधमातम् 
कठनोरगभमारमम् अमप जमानककीं मविमपुच्य गपुरजनयाः तत्र यमातयाः।

अन्वियमाथर याः -
सकत्रधमारयाः - विनदमशकयाः मविदक्षेशविमासष्ट्री असस्म भविमामम इमत अतयाः पकच्छमामम सजजमासमास करनोमम। कयाः पपुनयाः 

जमाममातमा कन्यमापमतयाः। 

नटयाः -  रमाजमा महिमारमाजयाः दशरथयाः शमान्तमास  नमाम कन्यमास  कपु ममारवीं व्यजष्ट्रीजनतम्  उत्पमादयमाममास,  रमाजक्षे 
महिमारमाजमाय रनोमपमादमाय रनोमपमादमामभधमाय अपत्यकक मतकमास कक मत्रमकन्यमारूपमास तमास शमान्तमास ददयौ प्रदत्तविमानम्।

मविभमाण्डकसपुतयाः  मविभमाण्डकमपुनक्षेयाः  पपुत्रयाः  ऋष्यशृङयाः  एतनमामकयाः  महिमषरयाः  तमास  शमान्तमामम्  उपयक्षेमक्षे 
पररणष्ट्रीतविमानम्। तक्षेन मपुमननमा ऋष्यशृङक्षेण दमादशविमामषरकस  दमादशविषमारमण व्यमाप्य सत्रमम् यजयाः आरब्धमम् उपक्रमान्तयाः। 
तदनपुरनोधमातम्  तस्य  मपुनक्षेयाः  आगहिविशमातम्  कठनोरगभमार  पकणरगभमार  जमानककीं  स्विविधकस  जनकसपुतमास  सष्ट्रीतमास  मविमपुच्य 
पररत्यज्य गपुरुजनयाः पकज्यजनयाः विससष्ठकयौशल्यमादययाः तत्र ऋष्यशृङस्य आश्रमस गतयाः यमातमायाः।

व्यमाख्यमानमम् - 
सकत्रधमारयाः  कथयमत  यतम्  स  विनदक्षेमशकयाः  असस्त।  अथमारतम्  सयाः  अयनोध्यमाविमासष्ट्री  नमासस्त।  अतयाः 

अयनोध्यमामविषयक्षे तस्य समष्ट्रीचष्ट्रीनस जमानस नमासस्त इमत सयाः अङष्ट्रीकरनोमत। सकत्रधमारयाः जमानमामत यतम् दशरथस्य कमामप 
पपुत्रष्ट्री एवि नमासस्त। अतयाः स पकच्छमत - कयाः पपुनयाः महिमारमाजस्य दशरथस्य जमाममातमा इमत।

 अत्र नटयाः रमाजयाः दशरथस्य कन्यमायमायाः पररचयस प्रददमामत। स विदमत यतम् रमाजयाः दशरथस्य शमान्तमा 
नमाम एकमा कन्यमा आसष्ट्रीतम्। मकन्तपु जन्मनयाः परमक्षेवि रमाजमा तमास कन्यमामम् अङरमाजमाय रनोमपमादमाय दत्तकरूपक्षेण 
प्रदत्तविमानम्।  मविभमाण्डकमपुनक्षेयाः  पपुत्रयाः  महिमामपुमनयाः  ऋष्यशृङयाः  तमास  पररणष्ट्रीतविमानम्।  स  मपुमनयाः  ऋष्यशृङयाः 
दमादशविषरव्यमामपनमम् एकस  यजस सममारब्धविमानम्। अतयाः तस्य अनपुरनोधमातम् गमभरणवीं सष्ट्रीतमामम् अयनोध्यमायमास ससस्थमाप्य 
विससष्ठकयौशल्यमाकन कक्षे यष्ट्रीसपुममत्रमादययाः तत्र यजमनममत्तस गतमायाः। 

व्यमाकरणमविमशर याः -
.1 व्यजष्ट्रीजनतम्  -  मविपकविरकमातम्  जनम्-धमातनोयाः  मणमच  लपुङ्लकमारक्षे  प्रथमपपुरुषनकविचनक्षे  व्यजष्ट्रीजनतम्  इमत 

रूपमम्।
.2 अपत्यकक मतकमामम्  -  कक तमा  एवि  कक मतकमा  अपत्यस  च  समा  कक मतकमा  इमत  अपत्यकक मतकमा  इमत 

कमरधमारयसममासयाः, तमामम् अपत्यकक मतकमामम्। मविमहितकक मत्रमकन्यमामम् इत्यथरयाः।

.3 उपयक्षेमक्षे- उपपकविरकमातम् यम्धमातनोयाः सलमट प्रथमपपुरुषनकविचनक्षे रूपमम्।

.4 कठनोरगभमारमम् - कठनोरयाः पकणरयाः गभरयाः यस्यमायाः समा कठनोरगभमार, तमास कठनोरगभमारमम् इमत बहिहवष्ट्रीमहिसममासयाः।

छन्दयाः - कन्यमाममत्यसस्मनम् श्लनोकक्षे  अनपुषपुपम् छन्दयाः।
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पमाठगतप्रश्नमायाः - ६

. 18 रमाजयाः दशरथस्य कन्यमायमायाः नमाम मकमम्।

. 19 रमाजमा दशरथयाः कन्यमास कस्मन प्रदत्तविमानम्।

. 20 अपत्यकक मतकमामम् इत्यस्य कयाः अथरयाः।

. 21 कयाः शमान्तमामम् उपयक्षेमक्षे।

. 22 ऋष्यशृङयाः ककीदृशस सत्रममारब्धविमानम्।

. )12 8 समाम्प्रतस मकलपमाठमम् अविगच्छमाम - ७
सकत्रधमारयाः - तसत्कमनक्षेन ? एमहि रमाजदमारमक्षेवि स्विजमामतसमयक्षेननोपमनष्ठमावियाः।

नटयाः - तक्षेन महि मनरूपयतपु रमाजयाः सपुपररशपुदमामपुपस्थमानस्तनोत्रपदमतस भमावियाः।

सकत्रधमारयाः -  ममाररष, 

सविरथमा व्यविहितर व्यस कपु तनो ह्यविचनष्ट्रीयतमा।
यथमा सष्ट्रीणमास तथमा विमाचमास समाधपुत्विक्षे द पुजरननो जनयाः ॥ ५॥

अन्विययाः -
सकत्रधमारयाः - ततम् अनक्षेन मकमम्। एमहि स्विजमामतसमयक्षेन रमाजदमारमम् एवि उपमतष्ठमावियाः। 

नटयाः - तक्षेन रमाजयाः सपुपररशपुदमामम् उपस्थमानस्तनोत्रपदमतस मनरूपयतपु।

सकत्रधमारयाः -  ममाररष,  सविरथमा  व्यविहितरव्यमम्  अविचनष्ट्रीयतमा कपु तयाः?  महि जननो यथमा सष्ट्रीणमास  समाधपुत्विक्षे 
दपुजरनयाः तथमा विमाचमामम् (अमप दपुजरनयाः)। 

अन्वियमाथर याः - 
सकत्रधमारयाः  - ततम्  तमहिर  अनक्षेन  उत्सविमविरमामहिक्षेतनोयाः  मचन्तनक्षेन  मकस  समाध्यतक्षे।  स्विजमामतसमयक्षेन 

स्विजमात्यमायाः  चमारणजमात्यमा  समयक्षेन  आचमारक्षेण  रमाजदमारमम्  रमाजनो  रमामस्य  प्रतष्ट्रीहिमारमम्  उपमतष्ठमावियाः  उपसकत्य 
मतष्ठमावियाः।

नटयाः -  तक्षेन रमाजदमारक्षे  स्तपुतक्षेयाः  पठनष्ट्रीयतयमा मनरूपयतपु  मचन्तयतपु  सपुपररशपुदमास  सविरथमा दनोषशकन्यमामम् 
उपस्थमानस्तनोत्रपदमतस रमाजसमष्ट्रीपगमनमाथमार स्तपुमतपररपमाटवीं भमावियाः मविदमानम् भविमानम्।

सकत्रधमारयाः  - ममाररष आयर,  सविरथमा समस्तप्रकमारक्षेण व्यविहितरव्यस  व्यविहिमारयाः करणष्ट्रीययाः अविचनष्ट्रीयतमा 
मनदर्वोषतमा कपु तयाः कस्ममातम् कमारणमातम्। महि यतयाः जनयाः लनोकयाः यथमा यक्षेन प्रकमारक्षेण सष्ट्रीणमास नमारष्ट्रीणमास तथमा तक्षेननवि 
प्रकमारक्षेण विमाचमास विमाणष्ट्रीनमास समाधपुत्विक्षे सत्यतमायमास द पुजरनयाः दनोषदशर्णी।
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व्यमाख्यमानमम् - 
ततयाः सकत्रधमारयाः नटक्षेन स्विकमायर सम्पमादमयतपुस रमाजदमारस प्रमत प्रसस्थतयाः। तदमा नटयाः सकत्रधमारमम् उमदश्य 

कथयमत  यतम्  रमाजदमारक्षे  स्तपुमतपमाठस्य  आविश्यकत्विमातम्  दनोषरमहितमास  नकपनोमचतमास  रमाजस्तपुमतपदमतस  भविमानम् 
मविचमारयतपु  इमत। ततयाः सकत्रधमारयाः नटमम्  उमदश्य विदमत यत्सविरथमा  इमत।  अत्र सकत्रधमारक्षेण लनोकस्य मनन्दमा 
मविमहितमा। लनोकक्षे  जनमायाः दनोषरमहितक्षे विस्तपुमन अमप आयमासक्षेन दनोषमम् उदमावियमत। एविस तक्षे यथमा समाध्विष्ट्रीनमास सष्ट्रीणमास 
सतष्ट्रीत्विक्षे सन्दक्षेहिस प्रकटयमत तथमा कक्षे नमामप कमविनमा सलसखतक्षेन कमाव्यक्षे अमप। एविस दनोषदशरनस तक्षेषमास स्विभमाविससदमम् 
असस्त। अतयाः तक्षेषमास मविषयक्षे मविमचन्त्य व्यविहिमारयाः न त्यमाज्ययाः। अतयाः सकत्रधमारयाः अमप ततम् सविरमम् अमचन्तमयत्विमा 
एवि स्तपुमतकरणमाथर रमाजदमारस गममष्यमत इमत तस्य आशययाः। विस्तपुतयाः अनक्षेन पदक्षेन कमविनमा सष्ट्रीतमामविषयकस्य 
अपविमादस्य अवितमारणमा एवि मविमहितमा वितरतक्षे।

मविशक्षेषमटप्पणष्ट्री - 
अत्र श्लनोकक्षे  सष्ट्रीतमापविमादस्य अवितमारणमा मविमहितमा। तदम् मपुखसन्धक्षेयाः सममाधमानमाख्यमङस  भविमत। तल्लकणस तमाविदम् 
दपरणक्षे - “बष्ट्रीजस्यमागमनस यत्तपु तत्सममाधमानमपुच्यतक्षे” इमत। 

व्यमाकरणमविमशर याः -
.1 सविरथमा - सविरशब्दमातम् थमाल्प्रत्ययक्षे सविरथमा इमत रूपमम्। सविरण प्रकमारक्षेण इमत तदथरयाः।
.2 व्यविहितरव्यमम्- मवि-अवि इत्यपुपसगरदयपकविरकमातम् हृधमातनोयाः तव्यत्प्रत्ययक्षे प्रथमनकविचनक्षे रूपमम्।
.3 अविचनष्ट्रीयतमा  -  विचनष्ट्रीयस  दनोषयाः।  तस्य  भमावियाः  इमत  तल्प्रत्ययक्षे  विचनष्ट्रीयतमा।  न  विचनष्ट्रीयतमा 

अविचनष्ट्रीयतमा इमत नञ्तत्पपुरुषसममासयाः।

ससन्धमविच्छक्षेदयाः -
.1 कपु तनो ह्यविचनष्ट्रीयतमा - कपु तयाः+महि+अविचनष्ट्रीयतमा।
.2 दपुजरननो जनयाः - दपुजरनयाः+जनयाः।

अलङ्कमारमविमशर याः -
.1 श्लनोकक्षे  कपु तनो ह्यविचनष्ट्रीयतमा इमत विमाक्यस प्रमत उत्तरमाधरविमाक्यमाथरस्य हिक्षेतपुत्विमातम् कमाव्यसलङमलङ्कमारयाः । 

तल्लकणस तमावितम् - “हिक्षेतनोविमारक्यपदमाथरत्विक्षे कमाव्यसलङस मनगदतक्षे।” इमत। 
.2 यथमा  सष्ट्रीणमास  तथमा  विमाचमामम्  इत्यत्र  उपममालङ्कमारयाः।  तल्लकणस  तमाविदपरणक्षे-  “समाम्यस  विमाच्यमविनधम्यस 

विमाक्यनक्य उपममा दयनोयाः।”इमत।
.3 अत्र उपममायमायाः कमाव्यसलङमालङ्कमारस्य चमाङमामङभमाविमातम् सङ्करमालङ्कमारयाः।

छन्दयाः - सविरथमा इत्यसस्मनम् श्लनोकक्षे  अनपुषपुपम् छन्दयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः - ७

. 23 अविचनष्ट्रीयतमा कपु तयाः नमासस्त।
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. 24 लनोकयाः ककीदृशयाः भविमत।

. )12 9 समाम्प्रतस मकलपमाठमम् अविगच्छमाम - ८
नटयाः - अमतदपुजरन इमत विकव्यमम्।

दक्षेव्यमाममप महि विनदक्षेह्यमास समापविमादनो यतनो जनयाः।
रकनोगकहिसस्थमतमकरलममग्निशपुदयौ त्विमनश्चययाः ॥ ६ ॥

सकत्रधमारयाः - यमद पपुनररयस मकस विदन्तष्ट्री महिमारमाजस प्रमत स्यन्दक्षेत ततयाः कषस स्यमातम्।

अन्विययाः -
नटयाः - अमतदपुजरन इमत विकव्यमम्। 

यतनो महि जनयाः दक्षेव्यमास विनदक्षेह्यमामम् अमप समापविमादयाः  (वितरतक्षे)  रकनोगकहिसस्थमतयाः  (तस्य)  मकलमम्  (असस्त)। 
अमग्निशपुदयौ तपु (जनस्य) अमनश्चययाः।

सकत्रधमारयाः -  यमद पपुनयाः इयस मकस विदन्तष्ट्री महिमारमाजस प्रमत रमाजमानस स्यन्दक्षेत ततयाः तदमा कषस स्यमातम्।

अन्वियमाथर याः - 
नटयाः - अमतदपुजरन अमतदनोषदशर्णी इमत विकव्यस कथनष्ट्रीयमम्। यतनो महि यस्ममातम् कमारणमातम् जनयाः लनोकयाः 

दक्षेव्यमास परमपकज्यमायमास विनदक्षेह्यमास जनकतनयमायमास  सष्ट्रीतमायमामम् अमप समापविमादयाः मनन्दमापरयाः वितरतक्षे। रकनोगकहिसस्थमतयाः 
रमाविणगकहिमनविमासयाः मकलस कमारणमम् असस्त। अमग्निशपुदयौ अमग्निपरष्ट्रीकमायमास तपु जनस्य अमनश्चययाः मनणरयमाभमावियाः ससशययाः 
असस्त।

सकत्रधमारयाः -  यमद पपुनयाः चक्षेतम् इयमम् एषमा मकस विदन्तष्ट्री जनश्रपुमतयाः महिमारमाजस प्रमत रमाजमानस रमामचन्द्रिस प्रमत 
स्यन्दक्षेत प्रस्रविक्षेतम् ततयाः तदमा कषस कक च्छष स स्यमातम् भविक्षेतम्।

व्यमाख्यमानमम् - 
पकविर सकत्रधमारयाः लनोकस्य मनन्दमामम् अकरनोतम्। अत्र नटयाः अमप लनोकस्य अमतद पुजरनतमास दनोषदमशरतमास विमा 

प्रकमाशयमत। दक्षेविष्ट्री तथमा विनदक्षेहिष्ट्री इमत पदमाभ्यमास सष्ट्रीतमायमायाः चररत्रस्य अलयौमककनोत्कषरयाः ध्विमनतनो भविमत। सष्ट्रीतमा 
अयनोमनजमा  मनपुष्यगभमारनपुत्पनमा।  पपुनश्च  समा  विनदक्षेहिष्ट्री  अथमारतम्  आत्मजमामननयाः  मविदक्षेहिरमाजस्य  जनकस्य  पपुत्रष्ट्री 
असस्त। तथमामप रमाकसस्य रमाविणस्य गकहिक्षे  तस्यमायाः अविस्थमानकमारणमातम्  जनमायाः तस्यमायाः चररत्रदनोषस  पश्यसन्त। 
अमग्निशपुदयौ अमप तक्षेषमास  मविश्विमासयाः नमासस्त। अतस्तक्षे  अतष्ट्रीवि द पुजरनमायाः इमत विकव्यमम्। कमवियाः भविभकमतयाः जनमायाः 
सष्ट्रीतमाचररत्रस्य मनन्दकमायाः इमत कथनक्षेन रमामस्य सष्ट्रीतमापररत्यमागयाः उमचतयाः इमत प्रस्तपुतविमानम्। जनमायाः सष्ट्रीतमायमायाः 
रमाविणरमाज्यक्षे लङ्कमायमामम् अविस्थमानकमारणमातम् तस्यमायाः दनोषस प्रदशरयसन्त। अत्र सकत्रधमारयाः आशङ्कमास प्रकटयमत यतम् 
कक्षे नमामप प्रकमारक्षेण यमद एषमा जनश्रपुमतयाः महिमारमाजस रमामचन्द्रिस प्रमत प्रस्रविक्षेतम् तमहिर तस्य महितम् कषस भविक्षेतम्। 
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व्यमाकरणमविमशर याः -
.1 विनदक्षेह्यमामम्- मविदक्षेहिस्य अपत्यस सष्ट्री इत्यथर मविदक्षेहिशब्दमातम् अञ्प्रत्ययक्षे ससयमास ङिष्ट्रीमप सप्तम्यमायाः एकविचनक्षे 

रूपमम्।

.2 समापविमादयाः - अपविमादक्षेन लमाञ्छनक्षेन समहितयाः समापविमादयाः।

.3 रकनोगकहिसस्थमतयाः - रकसयाः गकहिस रकनोगकहिमम् इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। रकनोगकहिक्षे सस्थमतयाः रकनोगकहिसस्थमतयाः 
इमत सप्तमष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।

.4 अमग्निशपुदयौ - अग्नियौ शपुमदयाः अमग्निशपुमदयाः इमत सप्तमष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।

.5 अमनश्चययाः - न मनश्चययाः अमनश्चययाः इमत नञ्तत्पपुरुषसममासयाः।

ससन्धमविच्छक्षेदयाः -
.1 समापविमादनो यतनो जनयाः - समापविमादयाः+यतयाः जनयाः।

.2 रकनोगकहिसस्थमतमकरलममग्निशपुदयौ - रकनोगकहिसस्थमतयाः+मकलमम्+अमग्निशपुदयौ।

.3 त्विमनश्चययाः - तपु+अमनश्चययाः।

अलङ्कमारमविमशर याः -
.1 दक्षेव्यमाममप  इमत  श्लनोकक्षे  दनोषमाभमाविक्षे  सत्यमप  दनोषकथनमादम्  मविभमाविनमालङ्कमारयाः।  तल्लकणस  तमावितम्  - 

"मविभमाविनमा मविनमा हिक्षेतपुस कमायर्वोत्पसत्तयरदपुच्यतक्षे।" इमत। 

.2 अग्निशपुदयौ सत्यमाममप अमविश्विमासमादम् मविशक्षेषनोमकरलङ्कमारयाः। तल्लकणस तमावितम्  -"समत हिक्षेतयौ फलमाभमाविनो 
मविशक्षेषनोमकयाः" इमत।

.3 अमतदपुजरन इमत विकव्यमम् इमत विमाक्यस प्रमत पकविरविमाक्यस्य हिक्षेतपुत्विमातम् कमाव्यसलङमलङ्कमारयाः।

छन्दयाः - दक्षेव्यमाममप इत्यसस्मनम् श्लनोकक्षे  अनपुषपुपम् छन्दयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः - ८

. 25 सष्ट्रीतमायमायाः अपविमादस्य मकस  कमारणमम्।

. 26 रकनोगकहिसस्थमतमकरलममग्निशपुदयौ इत्यस्य ससन्धमविच्छक्षेदस कपु रुत।

. 27 लनोकयाः कपु त्र न मविश्विससमत।
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. )12 10 समाम्प्रतस मकलपमाठमम् अविगच्छमाम - ९
नटयाः - सविरथमा ऋषयनो दक्षेविमाश्च श्रक्षेयनो मविधमास्यसन्त। (पररक्रम्य) भनो भनो क्विक्षेदमानवीं महिमारमाजयाः? 

(आकण्यर ) एविस जनमायाः कथयसन्त - 

स्नक्षेहिमात्सभमाजमयतपुमक्षेत्य मदनमान्यमकमन
नष्ट्रीत्विनोत्सविक्षेन जनकनोऽद गतनो मविदक्षेहिमानम्।
दक्षेव्यमास्ततनो मविमनसयाः पररसमान्त्विनमाय
धममारसनमामदशमत विमासगकहिस नरक्षेन्द्रियाः ॥७॥

(इमत मनष्क्रमान्तयौ)

(इमत प्रस्तमाविनमा)

अन्विययाः - 
नटयाः  -  सविरथमा ऋषययाः दक्षेविमायाः च श्रक्षेययाः मविधमास्यसन्त। पररक्रम्य भनो भनो क्वि इदमानवीं महिमारमाजयाः? 

आकण्यर  एविस जनमायाः कथयसन्त  -  स्नक्षेहिमातम् ससभमाजमयतपुमम्  एत्य अमकमन मदनमामन उत्सविक्षेन नष्ट्रीत्विमा जनकनोऽद 
मविदक्षेहिमानम् गतयाः। ततयाः मविमनसयाः दक्षेव्यमायाः पररसमान्त्विनमाय नरक्षेन्द्रियाः धममारसनमातम् विमासगकहिस मविशमत। 

अन्वियमाथर याः - 
नटयाः  -  सविरथमा  सविरप्रकमारक्षेण ऋषययाः विससष्ठविमाल्मष्ट्रीमकप्रमपुखमायाः दक्षेविमायाः  गङमापकसथव्यमादययाः दक्षेवितमायाः च 

श्रक्षेययाः कल्यमाणस मविधमास्यसन्त कररष्यसन्त। (पररक्रम्य भ्रममत्विमा)  भनो भनो हिक्षे हिक्षे क्वि इदमानवीं महिमारमाजयाः असस्मनम् 
समयक्षे  कपु त्र असस्त?  आकण्यर  श्रपुत्विमा एविमम् इत्थस  जनमायाः लनोकमायाः कथयसन्त विदसन्त  -  स्नक्षेहिमातम् परमप्रक्षेम्णयाः 
सभमाजमयतपुमम्  रमामचन्दमम्  अमभनसन्दतपुमम्  एत्य अयनोध्यमाममागत्य अमकमन  मदनमामन एतमामन मदनमामन उत्सविक्षेन 
प्रमनोदक्षेन रमाज्यमामभषक्षेकनोत्सविक्षेन नष्ट्रीत्विमा यमापमयत्विमा जनकयाः मविदक्षेहिमासधपयाः अद असस्मनम् मदनक्षे मविदक्षेहिमानम् स्विजनपदस  
जनकपपुरवीं  गतयाः  प्रसस्थतयाः।  ततयाः  तस्ममातम्  मपतकगमनकमारणमातम्  मविमनसयाः  सखनमायमायाः  दक्षेव्यमायाः  सष्ट्रीतमायमायाः 
पररसमान्त्विनमाय मननोमविननोदमाय नरक्षेन्द्रियाः महिमारमाजयाः रमामचन्द्रियाः धममारसनमातम् धमरसससहिमासनमातम् (उत्थमाय) विमासगकहिमम् 
सष्ट्रीतमामनविमासस्थमानस मविशमत प्रमविशमत।

व्यमाख्यमानमम् - 
ततयाः नटयाः सकत्रधमारमम् आश्विस्य विदमत यत दक्षेवितमायाः ऋषययाः च सविरदमा मङलमम् एवि कपु विरसन्त। अतयाः 

मचन्तमा न कतरव्यमा। ततयाः नटयाः समन्तमातम् दृष्टमा महिमारमाजयाः श्रष्ट्रीरमामचन्द्रियाः इदमानवीं कपु त्र मतष्ठमत इमत पकच्छमत। 
ततश्च कथयमत यदम्  दशरथतनयस्य रमामचन्द्रिस्य पटमामभषक्षेकमम्  उपलक्ष्य न कक्षे विलस  महिषरययाः  अमप तपु 
रमाजषरययाः अमप आगतमायाः इमत पकविरमक्षेवि उकमम्। अतयाः रमाजमषरयाः जनकयाः अमप उत्सविमम् उपलक्ष्य तत्र आगतयाः। 
अमप च श्रष्ट्रीरमामस्य श्विशपुरयाः अमप वितरतक्षे। उत्सविसममाप्त्यनन्तरस सयाः अद स्विदक्षेशस मविदक्षेहिस प्रमतमनविकरत्तयाः। अतयाः 
तस्य गमनमानन्तरस  जनकपपुत्रष्ट्री  रमामस्य धमरपत्नष्ट्री सष्ट्रीतमा  सखनमा सञमातमा। अतयाः तस्य खक्षेदस  द करष्ट्रीकतपुर  रमामयाः 
धममारसनमातम्  उत्थमाय  विमासगकहिस  प्रमत  गतयाः  इमत  आशययाः।  अत्र  धममारसनमातम्  मकञ  नरक्षेन्द्रियाः  इमत  पददयस 
रमामचररत्रस्य विनमशष्ट्यस प्रदशरयमत। रमामयाः रमाजधमरपमालनक्षे सस्थरममतयाः आसष्ट्रीतम्। अतयाः स आदयौ नरक्षेन्द्रियाः, ततयाः 
सष्ट्रीतमापमतयाः। भमामविघटनमाचक्रस्य बहिह मकममप आभ्यमास पदमाभ्यमास दनोमततमम्। एविस नमाट्यस्य प्रस्तमाविनमा सममाप्यतक्षे।
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मविशक्षेषमटप्पणष्ट्री -
 एविमम् उत्तररमामचररतस्य प्रस्तमाविनमा प्रस्तपुतमा। प्रस्तमाविनमालकणस तमाविदम् दपरणक्षे - 

“नटष्ट्री मविदकषकनो विमामप पमाररपमासश्विरक एवि विमा।

सकत्रधमारक्षेण समहितमायाः ससलमापस यत्र कपु विरतक्षे।।

मचत्रनविमारक्यनयाः स्विकमायर्वोत्थनयाः प्रस्तपुतमाकक्षेमपमभममरथयाः।

आमपुखस तत्तपु मविजक्षेयस नमाम्नमा प्रस्तमाविनमामप विमा।।” इमत।

अत्र प्रयनोगमामतशयप्रस्तमाविनमा। तल्लकणस दपरणक्षे -

“यमद प्रयनोगक्षे एकसस्मनम् प्रयनोगनोन्ययाः प्रयपुज्यतक्षे।

तक्षेन पमात्रप्रविक्षेशश्चक्षेतम् प्रयनोगमामतशयस्तदमा।।”इमत।

व्यमाकरणमविमशर याः -
.1 एत्य- आङ्पकविरकमातम् इण्धमातनोयाः क्त्विमाप्रत्ययक्षे तस्य ल्यबमादक्षेशक्षे एत्य इमत रूपमम्।

.2 मविमनसयाः- मविगतस मनयाः यस्यमायाः समा मविमनमायाः तस्यमायाः मविमनसयाः इमत प्रमामदसममासयाः।

ससन्धमविच्छक्षेदयाः -
.1 मदनमान्यमकमन - मदनमामन+अमकमन।

.2 नष्ट्रीत्विनोत्सविक्षेन – नष्ट्रीत्विमा+उत्सविक्षेन।

.3 जनकनोऽद – जनकयाः+अद।

.4 गतनो मविदक्षेहिमानम् - गतयाः+मविदक्षेहिमानम्।

.5 दक्षेव्यमास्ततनो मविमनसयाः - दक्षेव्यमायाः+ततयाः+मविमनसयाः।

.6 धममारसनमामदशमत - धममारसनमातम्+मविशमत।

छन्दयाः - स्नक्षेहिमामदत्यसस्मनम् विसन्तमतलकविकत्तमम् असस्त। अस्यमायाः लकणस तमावितम् विकत्तरत्नमाकरक्षे  - 

जक्षेयमा विसन्तमतलकमा तभजमा जगयौ गयाः इमत।

पमाठगतप्रश्नमायाः - ९

. 28 सष्ट्रीतमायमायाः सखनतमायमायाः मकस  कमारणमम्।

. 29 रमामयाः सससहिमासनमादम् उत्थमाय कथस विमासगकहिस गच्छमत।

. 30 विसन्तमतलकछन्दसयाः मकस  लकणमम्।
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पमाठसमारयाः 

सममामप्तकमामनो  मङलमम्  आचरक्षेतम्  इमत  श्रपुमतस  मनससकक त्य  कमवियाः  नमाट्यमादयौ  पकविमारचमायमारनम् 
व्यमासविमाल्मष्ट्रीक्यमादष्ट्रीनम् स्मरमत। तक्षेषमास स्मरणक्षेन विमागदक्षेव्यमायाः सरस्वित्यमायाः लमाभयाः तस्य इषयाः वितरतक्षे। इदमक्षेवि मङलस 
नमान्दष्ट्री  इमत  कथ्यतक्षे  नमाट्यशमासक्षे।  नमान्दष्ट्रीपमाठमानन्तरस  सकत्रधमारयाः  नमाट्यकमारस्य  कविक्षेयाः  भविभकतक्षेयाः 
ससजमाविसशमामदपररचयस  प्रददमामत।  तदमा  एवि  स एतदमप  सकचयमत  यतम्  रमाज्यमामभषक्षेकमम्  उपलक्ष्य अयनोध्यमामम् 
आगतमायाः अमतथययाः सविर स्विस्विप्रदक्षेशस प्रत्यमागतमायाः। महिमारमाजदशरथस्य शमान्तमा नमाम एकमा कन्यमा आसष्ट्रीतम् यमास 
स  जन्मसमयक्षे  एवि  दत्तकरूपक्षेण  अङरमाजमायमा  लनोमपमादमाय  प्रदत्तविमानम्।  तस्यमायाः  पमतयाः  महिमषरयाः  ऋष्यशृङयाः 
दमादशविषरव्यमामपनमम्  एकस  महिमायजस  सममारब्धविमानम्।  अतयाः  तस्य  अनपुरनोधमातम्  रमामजनन्ययाः 
कयौशल्यमाकन कक्षे यष्ट्रीसपुममत्रमायाः  पकणरगभमार  सष्ट्रीतमामम्  अयनोध्यमायमास  ससस्थमाप्य  विससष्ठपत्नष्ट्रीमम्  अरुन्धतवीं  पपुरस्कक त्य 
जमाममातपुयाः आश्रमस गतमायाः। असस्मनम् एवि प्रसङक्षे  सकत्रधमारयाः सष्ट्रीतमामविषयकस  लनोकमापविमादस प्रकटयमत तथमा नटयाः अमप 
सष्ट्रीतमायमायाः अमग्निशपुमदस जनमायाः न मविश्विससन्त इमत कथयमत। सकत्रधमारयाः आशङ्कतक्षे यतम् यमद रमाजमा श्रष्ट्रीरमामचन्द्रियाः 
एततम् सविर जमास्यमत तमहिर  महिदमनषस भमविष्यमत इमत। तदमाकण्यर  नटयाः मविश्विमासस प्रकटयमत यतम् दक्षेविमायाः सविरदमा 
सविरथमा  च जनमानमास  कल्यमाणमम्  एवि समाधयसन्त। अपरतयाः  मपतपुयाः  जनकस्य अयनोध्यमायमायाः  प्रस्थमानकमारणमातम्  
जमानककी  सखनमा  जमातमा।  अतयाः  तमास  समान्त्विमयतपुस  पपुरुषनोत्तमयाः  श्रष्ट्रीरमामयाः  सससहिमासनमादम्  उत्थमाय  विमासगकहिस  प्रमत 
गकच्छमत। एविस प्रकमारक्षेण नमाटकस्य प्रस्तमाविनमा सममाप्यतक्षे।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

. 1 नमान्दष्ट्री नमाम मकमम्। नमान्दमा लकणमपुक्त्विमा तस्यमायाः मविषयक्षे मकसञदम् आलनोचयत।

. 2 कयाः नमाम सकत्रधमारयाः।

. 3 भविभकमतयाः कयाः। तस्य मविषयक्षे सलखत।

. 4 मङलश्लनोकस्य व्यमाख्यमानस सलखत।

. 5 अयनोध्यमायमास गष्ट्रीतविमादमादक्षेयाः अभमाविस्य मकस  कमारणमम् आसष्ट्रीतम्।

. 6 सम्पकणरमम् उत्तररमामचररतस नमाटकस  रमाममायणस्य कस्ममातम् भमागमातम् मकस  पयरन्तस व्यमाप्तमम् इत्यमामदकस  सविर 
विणरयत।

. 7 एकयाः श्लनोकयाः उच्यतमास यत्र अनपुषपुपम्-छन्दयाः वितरतक्षे। तत्र च लकणस्य समन्वियस प्रदशरयत।

पमाठगतप्रश्नमानमामपुत्तरमामण

. 1 कमवियाः भगवितयाः असशरूपमास विमागदक्षेविवीं सरस्वितष्ट्रीमम् इच्छमत।
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. 2 अनपुषपुप्छन्दसयाः लकणस -
श्लनोकक्षे  षष्ठस गपुरु जक्षेयस सविरत्र लघपु पञममम्।
मदचतपुष्पमादयनोररस्विस सप्तमस दष्ट्रीघरमन्ययनोयाः।।

. 3 विच्धमातनोयाः सक्विप्प्रत्ययक्षे विमाक इमत रूपमम्। तस्य विचनमम् इत्यथरयाः। नमयाः विमाकयाः यसस्मनम् इमत नमनोविमाकयाः 
इमत बहिहवष्ट्रीमहिसममासयाः, तस नमनोविमाकमम्।

. 4 आयरममश्रमानम् सविरमविभकतसम्पनस्य महिमादक्षेविस्य उत्सविक्षेमविजमापयमत सकत्रधमारयाः।

. 5 भविभकमतयाः कमाश्यपयाः श्रष्ट्रीकण्ठपदलमाञ्छनयाः पदविमाक्यप्रममाणजयाः जमातककणर्णीपपुत्रयाः।

. 6 पदस च विमाक्यस च प्रममाणस च पदविमाक्यप्रममाणमामन इमत इतरक्षेतरदन्दसममासयाः। तक्षेषमास जयाः 
पदविमाक्यप्रममाणजयाः।

. 7 अस्य नमाटकस्य उत्तररमामचररतस नमाम।

. 8 विमाकम्  + विश्यमा + इवि + अनपुवितरतक्षे।

. 9 नमाटकममदस भविभकमतयाः मविरमचतविमानम्।

. 10 गन्थकतमाररस सरस्वितष्ट्री दक्षेविष्ट्री विश्यमा सष्ट्री इवि अनपुवितरतक्षे इमत गन्थकतपुरयाः विनमशष्ट्यमम्।

. 11 रमामस्य सपुहृदयाः प्लविङमरमाकसमायाः, विससष्ठमादययाः ब्रहषरययाः, जनकमादययाः रमाजषरयश्च 
रमामरमाज्यमामभषक्षेकमाय उपमागतमायाः।

. 12 तक्षे अमभषक्षेकसमयक्षे रमामस्य अमभनन्दनमाय अयनोध्यमामपुपमागतमायाः।

. 13 रमाज्यमामभषक्षेकनोत्सविसममाप्तक्षेयाः परस दशरथममहिष्ययाः अयनोध्यमास त्यक्त्विमा यजमाय ऋष्यशृङमपुनक्षेयाः आश्रमस 
गतमा इमत मनयाःशब्दतमायमायाः हिक्षेतपुयाः। क

. 14 अमभषक्षेकस्य समययाः अमभषक्षेकसमययाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः।

. 15 सकत्रधमारयाः आयनोध्यकयाः ससविकत्तयाः।

. 16 रमामस्य ममातरयाः ऋष्यशृङमपुनक्षेयाः अनपुरनोधमादम् यजस द्रिषपु स तस्य आश्रमस गतमायाः।

. 17 विससष्ठपत्नष्ट्रीमम् अरुन्धतवीं पपुरस्कक त्य रमामस्य ममातरयाः गतमायाः।

. 18 रमाजयाः दशरथस्य कन्यमायमायाः नमाम शमान्तमा।

. 19 रमाजमा दशरथयाः कन्यमामम् अङरमाजमाय रनोमपमादमाय प्रदत्तविमानम्।

. 20 अपत्यकक मतकमामम् इत्यस्य मविमहितकक मत्रमकन्यमामम् इत्यथरयाः।

. 21 मविभमाण्डकसपुतयाः ऋष्यशृङयाः शमान्तमामम् उपयक्षेमक्षे।

. 22 ऋष्यशृङयाः दमादशविषरव्यमामप सत्रममारब्धविमानम्।

. 23 सविरथमा व्यविहिमारयाः कतरव्ययाः अतयाः अविचनष्ट्रीयतमा नमासस्त।

. 24 लनोकयाः सष्ट्रीणमास विमाचमास च समाधपुत्विक्षे अमप दनोषप्रदशरकयाः भविमत।

. 25 सष्ट्रीतमायमायाः अपविमादस्य रकनोगकहिमनविमासयाः कमारणमम्।

. 26 रकनोगकहिसस्थमतयाः+ मकलमम्।
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. 27 लनोकयाः अमग्निशपुदयौ न मविश्विससमत।

. 28 सष्ट्रीतमायमायाः सखनतमायमायाः स्विमपतपुयाः जनकस्य मविदक्षेहिगमनस कमारणमम्।

. 29 रमामयाः सससहिमासनमादम् उत्थमाय सष्ट्रीतमायमायाः मननोरञनमाय विमासगकहिस गच्छमत।

. 30 विसन्तमतलकछन्दसयाः लकणमम् - उकमा विसन्तमतलकमा तभजमा जगयौ गयाः इमत।

॥ इमत दमादशयाः पमाठयाः ॥
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)13 उत्तररमामचररतमम् - अषमाविक्रससविमादयाः 
प्रस्तमाविनमा

असस्मनम्  पमाठक्षे  प्रस्तमाविनमायमायाः  परस  नमाटकमम्  आरभ्यतक्षे।  अत्र  प्रथमतयाः  सष्ट्रीतमास  समान्त्विमयतपुस  रमामयाः 
प्रमविशमत। तसस्मनम् एवि कमालक्षे महिमषरयाः अषमाविक्रयाः ऋष्यशृङस्य आश्रममातम् तत्र आगच्छमत। स चमागत्य सष्ट्रीतमास 
रमामस  च  प्रमत  गपुरुजननयाः  विससष्ठमामदमभयाः  प्रदत्तमानम्  उपदक्षेशमानम्  श्रमावियमत।  रमाम  आदक्षेशमानपुसमारमक्षेवि  जष्ट्रीविनस 
यमापमयष्यमत इमत प्रमतजमास करनोमत। ततश्च लक्ष्मणयाः आगत्य मचत्रकरक्षेण अमङ्कतस मचत्रस द्रिषपु स रमामस कथयमत। 
प्रसङतयाः सष्ट्रीतमायमायाः पमवित्रतमास विणरयमत रमामयाः इत्यक्षेततम् सविर वियस पमाठस्य पठनक्षेन एवि जमास्यमामयाः। 

उदक्षेश्यमामन
अमपुमम् पमाठस पमठत्विमा भविमानम् -

 रमामस्य कमासश्चन गपुणमानम् जमातपुस शक्नपुयमातम्।
 दक्षेव्यमायाः सष्ट्रीतमायमायाः चररतस जमानष्ट्रीयमातम्।
 छन्दसमास लकणमामन जमानष्ट्रीयमातम्।
 श्लनोकमानमामम् अन्वियस प्रमतपदमाथमारमदकस  च अविगच्छक्षेतम्।
 दष्ट्रीघमारनमास पदमानमास मविगहिविमाक्यस सममासस च बनोदपुस समथरयाः भविक्षेतम्।।

. )13 1 सम्पकणर याः मकलपमाठयाः
(ततयाः प्रमविशत्यपुपमविषनो रमामयाः सष्ट्रीतमा च)

रमामयाः- दक्षेमवि ! विनदक्षेमहि ! मविश्विससमहि तक्षे महि गपुरविनो न शक्नपुविसन्त मविहिमातपुमस्ममानम्।

मकन्त्विनपुष्ठमानमनत्यत्विस स्विमातन्त्र्यमपकषर मत।
सङ्कटमा ह्यमामहितमाग्निष्ट्रीनमास प्रत्यविमायनगकर हिस्थतमा ॥८॥

सष्ट्रीतमा - जमाणमामम अज्जउत्त! जमाणमामम। मकस दपु ससदमाविआररणनो बन्धपुजणमविप्प-ओआ हिनोसन्त। 
(जमानमामम आयरपपुत्र! जमानमामम मकन्तपु ससतमापकमाररणनो बन्धपुजनमविप्रयनोगमा भविसन्त)।

रमामयाः - एविमक्षेततम्। एतक्षे महि दयममर सच्छदयाः सससमारभमाविमा। यक्षेभ्यनो बष्ट्रीभत्सममानमायाः ससत्यज्य 
सविमारन्कमाममानरण्यक्षे मविश्रमाम्यसन्त मनष्ट्रीमषणयाः।

(प्रमविश्य) 
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कञपुककी - रमामभद्रि ! (इत्यधर्वोकक्षे  समाशङ्कमम्) महिमारमाज ! - 

रमामयाः - (ससस्मतमम्) आयर  ! ननपु रमामभद्रि ! इत्यक्षेवि ममास प्रत्यपुपचमारयाः शनोभतक्षे तमातपररजनस्य। 
तदथमाभ्यस्तममभधष्ट्रीयतमामम्।

कञपुककी -  दक्षेवि ! ऋश्यश्रकङमाश्रममादषमाविक्रयाः सम्प्रमाप्तयाः।

सष्ट्रीतमा - अज्ज ! तदनो मकस  मविलम्बष्ट्रीअमद (आयर ! ततयाः मकस  मविलम्ब्यतक्षे)।

रमामयाः - त्विररतस प्रविक्षेशय।

(कञपुककी मनष्क्रमान्तयाः।)

(प्रमविश्य) 

अषमाविक्रयाः - स्विसस्त विमामम्।

रमामयाः - भगविनम् ! अमभविमादयक्षे इत आस्यतमामम्।

सष्ट्रीतमा - भअवि णमनो दक्षे। अमवि कपु सलस सजमाममातपुअस्स गपुरुअणस्स अज्जमाए सन्तमाए अ। 
(भगविनमस्तक्षे। अमप कपु शलस सजमाममातककस्य गपुरुजनस्यमायमारयमायाः शमान्तमायमाश्च?) 

रमामयाः - मनमविरघ्नयाः सनोमपष्ट्रीथष्ट्री आविपुत्तनो मक्षे भगविमानकष्यश्रकङयाः, आयमार च शमान्तमायाः ?

सष्ट्रीतमा - अम्हिक्षे मवि सपुमरक्षेमद (अस्ममानमप स्मरमत?)

अषमाविक्रयाः - (उपमविश्य) अथ मकमम्। दक्षेमवि ! कपु लगपुरुभरगविमानम् विससष्ठस्त्विमाममदममाहि-

मविश्विम्भरमा भगवितष्ट्री भवितष्ट्रीमसकत
रमाजमा प्रजमापमतसमनो जनकयाः मपतमा तक्षे।
तक्षेषमा स विधकस्त्विमसस नसन्दमन! पमासथरविमानमास
यक्षेषमा स कपु लक्षेषपु समवितमा च गपुरुविरयस च॥९॥ 
तसत्कमन्यदमाशमास्महिक्षे। कक्षे विलस विष्ट्रीरप्रसविमा भकयमायाः।

रमामयाः - अनपुगकहिष्ट्रीतमायाः स्मयाः।

लयौमककमानमास महि समाधकनमामथर विमागनपुवितरतक्षे।
ऋषष्ट्रीणमास पपुनरमादमानमास विमाचमथर्वोऽनपुधमाविमत ॥१०॥

अषमाविक्रयाः - इदस च भगवित्यमाऽरुन्धत्यमा दक्षेविष्ट्रीमभयाः शमान्तयमा च भकयनो भकययाः ससमदषमम् - ‘ययाः 
कसश्चद्गभरदनोहिदनो भवित्यस्यमायाः सनोऽविश्यममचरमात्सम्पमादमयतव्य’ इमत।

रमामयाः- मक्रयतक्षे यदक्षेषमा कथयमत।

अषमाविक्रयाः - ननमान्दपुयाः पत्यमा च दक्षेव्यमायाः ससमदषमम्- ‘वित्सक्षे, कठनोरगभरमत नमानष्ट्रीतमासस। वित्सनोऽमप 
रमामभद्रिस्त्विमदननोदमाथरमक्षेवि स्थमामपतयाः। तत्पपुत्रपकणर्वोत्सङमाममायपुष्मतवीं द्रिक्ष्यमामयाः इमत।

रमामयाः - (सहिषरलज्जमासस्मतमम्) तथमास्तपु। भगवितमा विससष्ठक्षेन न मकसञदमामदषनोसस्म।

अषमाविक्रयाः - श्रकयतमामम्।
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जमाममातकयजक्षेन वियस मनरुदमा-
स्त्विस बमाल एविमासस नविस च रमाज्यमम्।
यपुकयाः प्रजमानमामनपुरञनक्षे स्यमा-
स्तस्ममादशनो यत्परमस धनस वियाः॥११॥

रमामयाः - यथमा सममामदशमत भगविमान्मनत्रमाविरुमणयाः।

स्नक्षेहिस दयमास च सयौख्यस च यमद विमा जमानककीममप।
आरमाधनमाय लनोकस्य मपुञतनो नमासस्त मक्षे व्यथमा ॥ १२ ॥

सष्ट्रीतमा- अदनो जक्षेव्वि रमाहिविधपुरन्धरनो अज्जउत्तनो। (अत एवि रमाघविधपुरन्धर आयरपपुत्रयाः।) 

रमामयाः - कयाः कनोऽत्र भनोयाः। मविश्रमाम्यतमामषमाविक्रयाः। 

अषमाविक्रयाः- (उत्थमाय पररक्रम्य च) अयक्षे कपु ममारलक्ष्मणयाः प्रमाप्तयाः। 

(इमत मनष्क्रमान्तयाः) 

(प्रमविश्य) 

लक्ष्मणयाः- जयमत जयत्यमायर याः। आयर ! अजपुरनक्षेन मचत्रकरक्षेणमास्मदपुपमदषममायरस्य चररतमस्यमास 
विष्ट्रीथ्यमाममभसलखतमम्। तत्पश्यत्विमायर याः।

रमामयाः- जमानमासस वित्स! दपुमरनमायममानमास दक्षेविवीं मविननोदमयतपुमम्। तसत्कयन्तमविसधस यमावितम्।

लक्ष्मणयाः- यमाविदमायमारयमा हिहतमाशनशपुमदयाः।

रमामयाः- शमान्तस पमापमम् (ससमान्त्विविचनमम्।)

उत्पसत्तपररपकतमायमायाः मकमस्यमायाः पमाविनमान्तरनयाः।
तष्ट्रीथर्वोदकस  च विमह्निश्च नमान्यतयाः शपुमदमहिरतयाः ॥ १३ ॥
दक्षेमवि दक्षेवियजनसम्भविक्षे ! प्रसष्ट्रीद। एष तक्षे जष्ट्रीमवितमाविसधयाः प्रविमादयाः।

सक्लषनो जनयाः मकल जननरनपुरञनष्ट्रीय-

स्तननो यदपुकमशपुभस च न तत्कमस तक्षे।
ननसमगरककी सपुरमभणयाः कपु सपुमस्य ससदमा
मकसध्नर  सस्थमतनर  चरणनरवितमाडनमामन॥ १४॥
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. )13 2 समाम्प्रतस मकलपमाठमम् अविगच्छमाम - १० 
(ततयाः प्रमविशत्यपुपमविषनो रमामयाः सष्ट्रीतमा च)

रमामयाः- दक्षेमवि ! विनदक्षेमहि ! मविश्विससमहि तक्षे महि गपुरविनो न शक्नपुविसन्त मविहिमातपुमस्ममानम्।

मकन्त्विनपुष्ठमानमनत्यत्विस स्विमातन्त्र्यमपकषर मत।
सङ्कटमा ह्यमामहितमाग्निष्ट्रीनमास प्रत्यविमायनगकर हिस्थतमा ॥८॥

सष्ट्रीतमा - जमाणमामम अज्जउत्त! जमाणमामम। मकस दपु ससदमाविआररणनो बन्धपुजणमविप्प-ओआ हिनोसन्त। 
(जमानमामम आयरपपुत्र! जमानमामम मकन्तपु ससतमापकमाररणनो बन्धपुजनमविप्रयनोगमा भविसन्त)।

रमामयाः - एविमक्षेततम्। एतक्षे महि दयममर सच्छदयाः सससमारभमाविमा। यक्षेभ्यनो बष्ट्रीभत्सममानमायाः ससत्यज्य 
सविमारन्कमाममानरण्यक्षे मविश्रमाम्यसन्त मनष्ट्रीमषणयाः।

अन्विययाः - 
(ततयाः प्रमविशमत उपमविषयाः रमामयाः सष्ट्रीतमा च)

रमामयाः - दनमवि  विनदक्षेमहि,  सममाश्विससमहि,  महि  तक्षे  गपुरवियाः  अस्ममानम्  मविहिमातपुस  न  शक्नपुविसन्त।  मकन्तपु 
अनपुष्ठमानमनत्यत्विस स्विमातन्त्र्यमम् अपकषरमत। महि आमहितमाग्निष्ट्रीनमास गकहिस्थतमा प्रत्यविमायनयाः सङ्कटमा।

सष्ट्रीतमा - आयरपपुत्र, जमानमामम, बन्धपुजनमविप्रयनोगमायाः सन्तमापकमाररणयाः भविसन्त।

रमामयाः - एविमम्  एततम्।  सससमारभमाविमायाः  हृदयममरसच्छदयाः  यक्षेभ्ययाः  बष्ट्रीभत्सममानमायाः  मनष्ट्रीमषणयाः  सविमारनम् 
कमाममानम् सन्त्यज्य अरण्यक्षे मविश्रमाम्यसन्त।

अन्वियमाथर याः
(ततयाः तस्ममातम् प्रमविशमत मञक्षे आमविभरविमत उपमविषयाः अमासष्ट्रीनयाः रमामयाः तत्पत्नष्ट्री सष्ट्रीतमा च) 

रमामयाः - हिक्षे दक्षेमवि विनदक्षेमहि मविदक्षेहिरमाजपपुमत्र! सममाश्विससमहि मविश्विससमहि सममाश्विस्तमा भवि। महि यतयाः तक्षे तवि 
गपुरवियाः जनकमहिनोदयमायाः अस्ममानम् त्विमास ममास च मविहिमातपुस पररत्यकपुस  न शक्नपुविसन्त समथमारयाः न भविसन्त।

मकन्तपु  परन्तपु  अनपुष्ठमानमनत्यत्विस  मनत्यननममसत्तकमामदकमरकलमापमनविरतनस्य  मनयममतत्विस  स्विमातन्त्र्यस 
स्विच्छन्दतमामम् अपकषरमत न सहितक्षे। महि यतयाः आमहितमाग्निष्ट्रीनमामम्  आमहितमायाः स्थमामपतमायाः अग्निययाः यनयाः तक्षे  तक्षेषमामम् 
अमग्निहिनोमत्रणमास गकहिस्थतमा गमाहिरस्थ्यस प्रत्यविमायनयाः मविमहितमानमाचरणजन्यनयाः पमातकन याः सङ्कटमा द पुयाःखपकररतमा।

सष्ट्रीतमा -  आयरपपुत्र स्विमाममनम्,  जमानमामम विक्षेमद,  मकन्तपु परन्तपु बन्धपुजनमविप्रयनोगमायाः मपतकजनमामदमविरहिमायाः 
सन्तमापकमाररणयाः खक्षेदजनकमायाः भविसन्त ससन्त।

रमामयाः -  एविमम् एततम् त्वियमा यदपुकस  ततम् सत्यमक्षेवि। सससमारभमाविमायाः जष्ट्रीविलनोकधममारयाः  हृदयममरसच्छदयाः 
हृदयस्य मममारमण ससन्धस्थमानमामन मछन्दमत यक्षे तक्षे हृदयममरस्थलभक्षेदकमायाः यक्षेभ्ययाः सससमारभमाविक्षेभ्ययाः बष्ट्रीभत्सममानमायाः 
जपुगपुप्सममानमायाः मविरकमायाः मनष्ट्रीमषणयाः आत्मदमशरनयाः सविमारनम्  समस्तमानम्  कमाममानम्  मविषयमानम्  सन्त्यज्य पररत्यज्य 
अरण्यक्षे विनक्षे मविश्रमाम्यसन्त शमासन्तस प्रमाप्नपुविसन्त।
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व्यमाख्यमानमम् - 
अत्र  श्रष्ट्रीरमामयाः  मपतकगमनमातम्  तमदयनोगमातम्  सखनमास  पत्नवीं  सष्ट्रीतमास  प्रमत  सममाश्विमासस  करनोमत। 

जनकमहिनोदयमायाः अस्ममाकस  पकज्यमायाः गपुरुजनमायाः च वितरन्तक्षे। अतयाः तक्षे असधकस  कमालस व्यमाप्य अस्ममानम् मविहिमाय स्थमातपुस 
न शकमायाः। अतयाः स पपुनरमागमष्यमत इमत भमावियाः। एविस प्रकमारक्षेण जमानककीं समान्त्वियमत प्रभपुयाः श्रष्ट्रीरमामयाः। 

मनत्यस  ननममसत्तकस  कमाम्यस  चक्षेमत मत्रमविधस  कमर  भविमत।  तक्षेषपु  मनत्यकममारनपुष्ठमानक्षे  फलस  नमासस्त,  मकन्तपु 
अनमाचमारक्षे प्रत्यविमायनो सम्भविमत। ननममसत्तककममारनपुष्ठमानक्षे फलस मविदतक्षे अमप च अकरणक्षे समत प्रत्यविमायनो भविमत। 
कमाम्यकममारनपुष्ठमानक्षे  फलस  मकममप  नमासस्त अमविधमानक्षे  दनोषयाः  अमप नमासस्त।  धमाममरकयाः  पपुरुषयाः  एतमामन कममारमण 
मनयतमम्  आचरसन्त। अथमारतम्  तक्षे  विनविमामहिकजष्ट्रीविनक्षे  मनत्यमम्  अमग्निहिनोत्रमम् उपमासतक्षे। तदक्षेवि तक्षेषमास  मनत्यकमर। एविस 
मविदक्षेहिरमाजयाः  जनकयाः  अमग्निहिनोत्रमम्  आचरमत  स्म।  अतयाः  अयनोध्यमायमास  स  बहिहमदनस  यमावितम्  स्थमातपुमम्  अशकयाः 
आसष्ट्रीतम्।  तस्ममातम्  एवि स गतविमानम्,  न तपु  सष्ट्रीतमास  प्रमत स्नक्षेहिस्य न्यकनतमाविशमातम्  इमत सष्ट्रीतमास  प्रमत रमामस्य 
समान्त्विनविचनमम्।

रमामस्य आश्विमासप्रदमानमातम् परस सष्ट्रीतमा रमाममम् उमदश्य अकथयतम् यतम् समा सविरमक्षेवि अविगच्छमत इमत। 
मकन्तपु स्विजनमानमास मवियनोगयाः सततस सन्तमापदमायष्ट्री भविमत। एतत्सष्ट्रीतमाविचयाः श्रपुत्विमा सत्यतयमा स्विष्ट्रीकक त्य च रमामयाः 
अविदतम् - अस्य सससमारस्य धममारयाः हृदयस्य ममरभक्षेदकमायाः ससन्त। यक्षेभ्ययाः मविरकमायाः आत्मजमायाः सविमारनम् मविषयमानम् 
पररत्यज्य विनक्षेषपु शमासन्तस लभन्तक्षे। तत्र कमामनमा एवि दपुयाःखस्य मकलमम्। 

व्यमाकरणमविमशर याः -
.1 मविहिमातपुमम् - मविपकविरकमातम् हिमाधमातनोयाः तपुमपुन्प्रत्ययक्षे मविमाहितपुमम् इमत रूपमम्।

.2 अनपुष्ठमानमम्-  अनपुपकविरकमातम् स्थमाधमातनोयाः ल्यपुमट तस्य अनमादक्षेशक्षे  अनपुष्ठमानमम् इमत रूपमम्। अनपुष्ठमानस्य 
मनत्यत्विमम् अनपुष्ठमानमनत्यत्विमम् इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।

.3 प्रत्यविमाययाः- प्रमत अवि इत्यपुपसगरदयपकविरकमातम् इण्धमातनोयाः घञ्प्रत्ययक्षे प्रत्यविमाय इमत रूपमम्।

.4 आमहितमाग्निष्ट्रीनमामम् - आमहितयाः अमग्नियाः यनयाः तक्षे आमहितमाग्निययाः, तक्षेषमामम् आमहितमाग्निष्ट्रीनमामम् इमत बहिहवष्ट्रीमहिसममासयाः 
। समामग्निकमानमामम् इत्यथरयाः।

.5 बष्ट्रीभत्सममानमायाः  -  बध्धमातनोयाः  सनप्रत्ययक्षे  मनष्पनमादम्  बष्ट्रीभत्सधमातनोयाः  शमानमच  पपुससस  प्रथममाबहिहविचनक्षे 
बष्ट्रीभत्सममानमायाः इमत रूपमम्। 

.6 बन्धपुजनमविप्रयनोगमायाः - मविपकविरकमातम् प्रपकविरकमातम् यपुज्धमातनोयाः घञमा मविप्रयनोगशब्दनो मनष्पनयाः। बन्धपुजनमानमास 
मविप्रयनोगमायाः बन्धपुजनमविप्रयनोगमायाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।

ससन्धमविच्छक्षेदयाः -
.1 मकन्त्विनपुष्ठमानमनत्यत्विमम् - मकन्तपु+अनपुष्ठमानमनत्यत्विमम्।

.2 ह्यमामहितमाग्निष्ट्रीनमामम् - महि+आमहितमाग्निष्ट्रीनमामम्।

.3 प्रत्यविमायनगकरहिस्थतमा - प्रत्यविमायनयाः+गकहिस्थतमा।
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छन्दयाः - असस्मनम् श्लनोकक्षे  अनपुषपुपम्-छन्दयाः वितरतक्षे। 

अलङ्कमारमविमशर याः -
.1 अत्र श्लनोकक्षे  पकविमारधर प्रमत उत्तरमाधरस्य हिक्षेतपुत्विमातम् कमाव्यसलङमलङ्कमारयाः।

.2 उत्तरमाधरन पकविमारधरस्य समथरनमादम् अथमारन्तरन्यमासमालङ्कमारयाः। तल्लकणस दपरणक्षे - 

“समाममान्यस विमा मविशक्षेषक्षेण मविशक्षेषस्तक्षेन विमा यमद।

कमायरञ कमारणक्षेनक्षेदस कमायरण च समथ्यरतक्षे।।

समाधम्यरणक्षेतरक्षेणमाथमारन्तरन्यमासनोऽषधमा ततयाः।।” इमत।

.3 अत्र अथमारन्तरन्यमासस्य कमाव्यसलङस्य चमाङमामङभमाविमातम् सङ्करमालङ्कमारयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः - १

. 1 मकस  गकहिस्थमानमास स्विमातन्त्र्यमम् अपकषरमत।

. 2 मकन्त्विनपुष्ठमानमनत्यत्विमम् ससन्धमविच्छक्षेदस कपु रुत।

. 3 कमर कमतमविधस कमतमविधस भविमत। कमामन च तमामन।

. 4 आमहितमाग्निष्ट्रीनमास गकहिस्थतमा कथस भविमत।

. 5 कक्षे  सन्तमापकमाररणयाः भविसन्त।

. 6 सससमारभमाविमायाः कथस भविसन्त।

. 7 कथस मनष्ट्रीमषणयाः अरण्यक्षे मविश्रमाम्यसन्त।

. )13 3 समाम्प्रतस मकलपमाठमम् अविगच्छमाम - ११ 
(प्रमविश्य) 

कञपुककी - रमामभद्रि! (इत्यधर्वोकक्षे  समाशङ्कमम्) महिमारमाज ! - 

रमामयाः - (ससस्मतमम्) आयर  ! ननपु रमामभद्रि ! इत्यक्षेवि ममास प्रत्यपुपचमारयाः शनोभतक्षे तमातपररजनस्य। 
तदथमाभ्यस्तममभधष्ट्रीयतमामम्।

कञपुककी - दक्षेवि ! ऋश्यश्रकङमाश्रममादषमाविक्रयाः सम्प्रमाप्तयाः।

सष्ट्रीतमा - अज्ज ! तदनो मकस  मविलम्बष्ट्रीअमद (आयर ! ततयाः मकस  मविलम्ब्यतक्षे)।

रमामयाः - त्विररतस प्रविक्षेशय।

(कञपुककी मनष्क्रमान्तयाः।)
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अन्विययाः - 
(प्रमविश्य) कञपुककी - रमामभद्रि! (इत्यधर्वोकक्षे  समाशङ्कमम्) महिमारमाज! 

रमामयाः - (ससस्मतमम्)  आयर!  ननपु रमामभद्रि!  इत्यक्षेवि तमातपररजनस्य ममास प्रमत उपचमारयाः शनोभतक्षे। 
तदम् यथमा अभ्यस्तमम् अमभधष्ट्रीयतमामम्।

कञपुककी - दक्षेवि! ऋश्यश्रकङमाश्रममादम् अषमाविक्रयाः सम्प्रमाप्तयाः।

सष्ट्रीतमा - आयर! ततयाः मकस  मविलम्ब्यतक्षे।

रमामयाः - त्विररतस प्रविक्षेशय। 

(कञपुककी मनष्क्रमान्तयाः।)

अन्वियमाथर याः - 
(प्रमविश्य प्रविक्षेशस कक त्विमा) 

कञपुककी - रमामभद्रि शनोभनरमाम (इत्यधर्वोकक्षे  समाशङ्कस सभयमम्) महिमारमाज प्रभनो...।

रमामयाः - (ससस्मतमम् ईषदमास्यक्षेन समहितमम्) आयर तमातपररजनस्य मपतकचरणसक्षेविकस्य रमामभद्रि इत्यक्षेवि 
ममास रमामचन्द्रिस प्रमत उपचमारयाः व्यविहिमारयाः शनोभतक्षे यपुज्यतक्षे। ततम् तस्ममादम् हिक्षेतनोयाः यथमाभ्यस्तमम् अभ्यमासमानपुरूपमम् 
अमभधष्ट्रीयतमामम् उच्यतमामम्।

कञपुककी - दक्षेवि प्रभनो ऋष्यशृङमाश्रममातम् मपुनक्षेयाः ऋष्यशृङस्य आश्रममातम् अषमाविक्रयाः  तनमामकयाः महिमात्ममा 
सम्प्रमाप्तयाः आगतयाः।

सष्ट्रीतमा - आयर ततयाः तस्ममातम् मकस  मकमथर मविलम्ब्यतक्षे मविलम्बयाः मक्रयतक्षे। 

रमामयाः - त्विररतमम् अमतशष्ट्रीघस प्रविक्षेशय प्रविक्षेशस कमारय।

(कञपुककी मनष्क्रमान्तयाः गतयाः)

व्यमाख्यमानमम् -  
ततयाः कञपुककी प्रमविश्य रमामचन्द्रिस पकविरतनमाभ्यमासमानपुसमारस रमामभद्रि इत्यक्षेवि आहिहतविमानम्। मकन्तपु इदमानवीं सयाः 

अयनोध्यमायमायाः असधपमतयाः सञमातयाः। अतयाः सशमङ्कतयाः स परसस्मनम् एवि मकहिहतर रमामस महिमारमाज इमत आहिहतविमानम्। 
एततम् सविरमम् अविलनोक्य श्रष्ट्रीरमामयाः सस्मतहिमासस कक त्विमा कञपुककीमम् उमदश्य अविनोचतम् यतम् रमामभद्रि इत्यक्षेवि व्यविहिमारयाः 
तस्मन  रनोचतक्षे। यतनो महि एतक्षे  पररचमारकमायाः मपतकचरणसक्षेविकमायाः भविसन्त। अत्र रमामस्य औदमायर  प्रशससनष्ट्रीयमक्षेवि। 
महिमारमाजयाः सनमप भकत्यमानम्  भयरमहितमानम् सम्पमादयमत,  एतक्षेन तस्य कममा कथमम् आसष्ट्रीतम् इमत बपुध्यतक्षे। एविस 
तस्य धष्ट्रीरनोदमात्तनमायकत्विमम् उपपनमम्। तस्ममातम् हिक्षेतनोयाः पकविमारभ्यमासमानपुसमारस विकव्यमम् इमत। कञपुककी जमामपतविमानम् 
यतम्  ऋष्यशृङमपुनक्षेयाः  आश्रममातम्  महिमषरयाः  अषमाविक्रयाः  आगतयाः।  तदमा  रमामयाः  सष्ट्रीतमा  च  महिमषर  शष्ट्रीघमक्षेवि  अन्तयाः 
आनयनमाय आजमापयतयाः। ततयाः च कञपुककी मनगरच्छमत।

मविशक्षेषमटप्पणष्ट्री - 
कञपुकयाः पररच्छक्षेदयाः अस्यमास्तष्ट्रीमत कञपुककी। कञपुमकलकणस नमाट्यशमासक्षे तमावितम् -
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"अन्तयाःपपुरचरनो विकदनो मविप्रनो रूपगपुणमासन्वितयाः।

सविरकमायमारथरकपु शलयाः कञपुककीत्यमभधष्ट्रीयतक्षे।।" इमत। सस्मतलकणस दपरणक्षे तपु -

"ईषमदकमाससनयनस सस्मतस स्यमात्स्पसन्दतमाधरमम्।" इमत। 

व्यमाकरणमविमशर याः -
.1 तमातपररजनस्य  –  तमातस्य  पररजनयाः  तमातपररजनयाः,  तस्य  तमातपररजनस्य  इमत 

षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।

.2 ऋष्यशृङमाश्रममातम्  -  ऋष्यशृङस्य  आश्रम  ऋष्यशृम्ङमाश्रमयाः,  तस्ममादम्  ऋष्यशृङमाश्रममादम्  इमत 
षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः - २

. 8 कस्य रमामभद्रि इत्यपुपचमारयाः शनोभतक्षे।

. 9 ऋष्यशृङमाश्रममातम् क आगतयाः।

. 10 कयाः रमामस रमामभद्रि इमत सम्बनोधयमत।

. )13 4 समाम्प्रतस मकलपमाठमम् अविगच्छमाम - १२ 
(प्रमविश्य) 

अषमाविक्रयाः - स्विसस्त विमामम्।

रमामयाः - भगविनम् ! अमभविमादयक्षे इत आस्यतमामम्।

सष्ट्रीतमा - भअवि णमनो दक्षे। अमवि कपु सलस सजमाममातपुअस्स गपुरुअणस्स अज्जमाए सन्तमाए अ। 
(भगविनमस्तक्षे। अमप कपु शलस सजमाममातककस्य गपुरुजनस्यमायमारयमायाः शमान्तमायमाश्च?) 

रमामयाः - मनमविरघ्नयाः सनोमपष्ट्रीथष्ट्री आविपुत्तनो मक्षे भगविमानकष्यश्रकङयाः, आयमार च शमान्तमायाः ?

सष्ट्रीतमा - अम्हिक्षे मवि सपुमरक्षेमद (अस्ममानमप स्मरमत?)

अषमाविक्रयाः - (उपमविश्य) अथ मकमम्। दक्षेमवि ! कपु लगपुरुभरगविमानम् विससष्ठस्त्विमाममदममाहि-

मविश्विम्भरमा भगवितष्ट्री भवितष्ट्रीमसकत
रमाजमा प्रजमापमतसमनो जनकयाः मपतमा तक्षे।
तक्षेषमा स विधकस्त्विमसस नसन्दमन! पमासथरविमानमास 
यक्षेषमा स कपु लक्षेषपु समवितमा च गपुरुविरयस च॥९॥ 
तसत्कमन्यदमाशमास्महिक्षे। कक्षे विलस विष्ट्रीरप्रसविमा भकयमायाः।
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अन्विययाः - 
(प्रमविश्य) अषमाविक्रयाः - विमास स्विसस्त।

रमामयाः - भगविनम् ! अमभविमादयक्षे इत आस्यतमामम्।

सष्ट्रीतमा - भगविनम् तक्षे नमयाः। अमप सजमाममातककस्य गपुरुजनस्य आयमारयमायाः शमान्तमायमायाः च कपु शलमम्? 

रमामयाः - मक्षे आविपुत्तयाः सनोमपष्ट्रीथष्ट्री भगविमानम् ऋष्यश्रकङयाः मनमविरघ्नयाः, आयमार च शमान्तमायाः ?

सष्ट्रीतमा - अस्ममानम् अमप स्मरमत?

अषमाविक्रयाः - (उपमविश्य) अथ मकमम्। दक्षेमवि ! कपु लगपुरुयाः भगविमानम् विससष्ठयाः त्विमामम् इदमम् आहि-

भगवितष्ट्री  मविश्विम्भरमा  भवितष्ट्रीमम्  असकत।  प्रजमापमतसमनो  रमाजमा  जनकयाः  तक्षे  मपतमा।   नसन्दमन  तक्षेषमास  
पमासथरविमानमास त्विस विधकयाः असस, यक्षेषमास कपु लक्षेषपु समवितमा गपुरुयाः वियस च (गपुरवियाः)।

ततम् अन्यतम् मकमम् आशमास्महिक्षे। कक्षे विलस विष्ट्रीरप्रसविमायाः भकयमायाः।

अन्वियमाथर याः - 
(प्रमविश्य प्रविक्षेशस सम्पमाद) अषमाविक्रयाः - विमास यपुविमाभ्यमास स्विसस्त कपु शलमम् अमविनमाशयाः भवितमातम्।

रमामयाः - भगविनम् दक्षेवि अमभविमादयक्षे प्रणममामम। इतयाः अत्र आस्यतमामम् उपमविश्यतमामम्।

सष्ट्रीतमा -  भगविनम् षडनश्वियरशमासलनम् तक्षे तपुभ्यस नमयाः। अमप सजमाममातककस्य जमाममात्रमा सहि गपुरुजनस्य 
कयौशल्यमाकन कक्षे यष्ट्रीसपुममत्रमाणमामम् आयमारयमायाः शमान्तमायमायाः दशरथकन्यमायमायाः अमप कपु शलस सविर कपु शलमम् असस्त खलपु।

रमामयाः - मक्षे मम सनोमपष्ट्रीथष्ट्री सनोमपमानकतमार आविपुत्तयाः भमगनष्ट्रीपमतयाः भगविमानम् ऋष्यशृङयाः आयमार शमान्तमा च 
मनमविरघ्नयाः मविघ्नरमहितयाः (खलपु)।

सष्ट्रीतमा - मकस  समा शमान्तमा अस्ममानम् अमप स्मरमत मचन्तयमत।

अषमाविक्रयाः - (उपमविश्य उपविक्षेशनस कक त्विमा) (स्मरसन्त सविर भविन्तष्ट्रीमम्। कपु शसलनयाः सविर) अथ अधपुनमा 
मकमम्। दक्षेमवि हिक्षे रमाजममहिमष, कपु लगपुरुयाः भगविमानम् विससष्ठयाः त्विमास सष्ट्रीतमामम् इदमम् एततम् आहि अविनोचतम् - 

भगवितष्ट्री षमाड्गपुण्यपररपकणमार  मविश्विम्भरमा पकसथविष्ट्री भवितवीं सष्ट्रीतमामम्  असकत प्रसकतवितष्ट्री। प्रजमापमतसमनो 
ब्रहसदृशयाः रमाजमा नकपयाः जनकयाः मविदक्षेहिमापमतयाः तक्षे तवि मपतमा जनकयाः। नसन्दमन हिक्षे सयौभमागयविमत, तक्षेषमास प्रससदमानमास 
पमासथरविमानमास रमाजमास त्विस सष्ट्रीतमा विधकयाः कपु लसष्ट्री असस भविसस,  यक्षेषमास रमाजमास कपु लक्षेषपु विसशक्षेषपु समवितमा सकयरयाः गपुरुयाः मपतमा 
विसशप्रवितरकयाः वियस च गपुरवियाः महितनोपदक्षेषमारयाः स्म। 

ततम्  तस्ममातम्  अन्यतम्  अपरस  मकमम्  आशमास्महिक्षे  इच्छमामयाः।  कक्षे विलस  विष्ट्रीरप्रसविमा  विष्ट्रीरपपुत्रकमा  भकयमायाः 
भवितमातम्।

व्यमाख्यमानमम् - 
ततयाः भगविमानम्  अषमाविक्रयाः प्रमविश्य तमाभ्यमास  रमामसष्ट्रीतमाभ्यमामम्  आशष्ट्रीविमारदस  दत्तविमानम्  कल्यमाणमम्  अस्तपु 

इमत। रमामयाः तस्य अमभविमादनस कक त्विमा आसनगहिणमाय तमम्  अनपुरुदविमानम्। सष्ट्रीतमा च तस्य नमस्कमारस कक त्विमा 
जमाममातपुयाः  ऋष्यशृङस्य  तथमा  आयमारयमायाः  शमान्तमायमायाः  कपु शलविमातमारमम्  अपकच्छतम्।  रमामनोऽमप  भमगनष्ट्रीपतक्षेयाः 
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ऋष्यशृङस्य भमगन्यमायाः च विमातमार पकषविमानम्। ततयाः सष्ट्रीतमामप सजजमाससतवितष्ट्री यतम् तयौ अमप मकस  रमामस सष्ट्रीतमास च 
स्मरतयाः इमत। तमामन विचनमामन श्रपुत्विमा आसनक्षे च समपुपमविश्य महिमषरयाः अषमाविक्रयाः सष्ट्रीतमामम् उकविमानम् यतम् तथनवि 

भविमत। ततयाः स कपु लगपुरुणमा विससष्ठक्षेन सष्ट्रीतमास प्रमत यतम् कसथतस तत्सविर मविजमामपतविमानम् -

भगवितष्ट्री पकसथविष्ट्री सष्ट्रीतमास प्रसकतवितष्ट्री। मकञ प्रजमापमततपुल्ययाः रमाजमा जनकयाः सष्ट्रीतमायमायाः मपतमा। अमप च 
सष्ट्रीतमा  यस्य रघपुविसशस्य कपु लविधकयाः  तस्य विसशस्य गपुरुयाः  भगविमानम्  सकयरयाः  स्वियस  विससष्ठश्च।  असस्मनम्  श्लनोकक्षे  
रघपुविसशस्य प्रतमापयाः औज्ज्विल्यस च विससष्ठमपुखक्षेन प्रकमामशतस कमविनमा। अत्र सष्ट्रीतमास प्रमत भगवितयाः विससष्ठस्य विचनक्षे 
सष्ट्रीतमायमायाः सविरथमा एवि कल्यमाणस भमविष्यमत इमत समारयाः वितरतक्षे। एविमम् एतक्षेषमास महिमाचररतमानमास ससयनोगमातम् सष्ट्रीतमायमायाः 
कदमामप अशपुभस न भमविष्यमत, सदमा मङलमक्षेवि भमविष्यमत इत्यमाशययाः।

अतयाः सष्ट्रीतमा विष्ट्रीरपपुत्रस्य जननष्ट्री भमविष्यतष्ट्रीमत महिषरयाः विमशष्ठस्य आशष्ट्रीविमारदयाः।

मविशक्षेषमटप्पणष्ट्री - 
अत्र ऋमषश्रक्षेयनोमविधमानरूपस्य विससष्ठमानपुगहिस्य बष्ट्रीजस्य बहिहकरणमातम्  पररकरयाः।  तल्लकणस  दपरणक्षे  - 

"बष्ट्रीजस्य बहिहकरणस पररकरयाः।" इमत।

अषमाविक्रस  प्रमत भगविनम् इमत रमामस्य सम्बनोधनमम्। भगवितयाः लकणस तमावितम्-

“उत्पसत्तस च सस्थमतस चनवि लनोकमानमामगमतस गमतमम्।

विक्षेसत्त मविदमाममविदमास च स विमाच्यनो भगविमामनमत।।” इमत।

व्यमाकरणमविमशर याः -
.1 सजमाममातककस्य- जमाममात्रमा समहितयाः सजमाममातककयाः तस्य सजमाममातककस्य इमत बहिहवष्ट्रीमहिसममासयाः।

.2 सनोमपष्ट्रीथष्ट्री - पष्ट्रीथस नमाम पमानमम्। सनोमस्य पष्ट्रीथस सनोमपष्ट्रीथमम् इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। तदम् अस्य 
असस्त इमत अथर सनोमपष्ट्रीथशब्दमातम् अत इमनठनयौ इमत इमऩिप्रत्ययक्षे सनोमनोपष्ट्रीथष्ट्री इमत रूपमम्

.3 मविश्विम्भरमा- मविश्विनोपपदपकविरकमातम् भकधमातनोयाः खच्प्रत्ययक्षे मपुममागमक्षे टमामप मविश्विम्भरमा इमत रूपमम्।

अलङ्कमारमविमशर याः -
.1 प्रजमापमतसमयाः इत्यत्र उपममालङ्कमारयाः।  तल्लकणस  तमावितम्-  "समाम्यस  विमाच्यमविनधम्यर  विमाक्यनक्य उपममा 

दयनोयाः।" इमत।

.2 श्लनोकक्षे  यक्षेषमास कपु लक्षेषपु समवितमा गपुरुविरयस च इत्यत्र चक्षेमत शब्दनोपमादमानमात्समपुच्चययाः। तल्लकणस दपरणक्षे - 

"समपुच्चयनोऽयमक्षेकसस्मनम् समत कमायरस्य समाधकक्षे ।

खलक्षे कपनोमतकमान्यमायमात्तत्करयाः स्यमात्परनोऽमप चक्षेतम्।

गपुणयौ मक्रयक्षे च यपुगपतम् स्यमातमास यदमा गपुणमक्रयक्षे।।" इमत।

.3 जनकयाः मपतमा इत्यत्र पपुनरुकविदमाभमासयाः। तल्लकणस दपरणक्षे -

"आपमाततनो यदथरस्य पयौनरुक्त्यक्षेन भमासनमम्।

पपुनरुकविदमाभमासयाः स मभनमाकमारशब्दगयाः।।" इमत।
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छन्दयाः - मविश्विम्भरमा इत्यसस्मनम् श्लनोकक्षे  विसन्तमतलकस  छन्दयाः वितरतक्षे। तल्लकणस 

तमाविदम् - “उकमा विसन्तमतलकस  तभजमा जगयौ गयाः” इमत।

पमाठगतप्रश्नमायाः - ३

. 11 सष्ट्रीतमायमायाः ममातमा कमा।

. 12 सष्ट्रीतमायमायाः मपतमा कयाः।

. 13 सष्ट्रीतमा कस्य विसशस्य विधकयाः।

. 14 सष्ट्रीतमास प्रमत विमशष्ठस्य क आशष्ट्रीविमारदयाः।

. )13 5 समाम्प्रतस मकलपमाठमम् अविगच्छमाम - १३
रमामयाः - अनपुगकहिष्ट्रीतमायाः स्मयाः।

लयौमककमानमास महि समाधकनमामथर विमागनपुवितरतक्षे।
ऋषष्ट्रीणमास पपुनरमादमानमास विमाचमथर्वोऽनपुधमाविमत ॥१०॥

अषमाविक्रयाः - इदस च भगवित्यमाऽरुन्धत्यमा दक्षेविष्ट्रीमभयाः शमान्तयमा च भकयनो भकययाः ससमदषमम् - ‘ययाः 
कसश्चद्गभरदनोहिदनो भवित्यस्यमायाः सनोऽविश्यममचरमात्सम्पमादमयतव्य’ इमत।

रमामयाः- मक्रयतक्षे यदक्षेषमा कथयमत।

अषमाविक्रयाः - ननमान्दपुयाः पत्यमा च दक्षेव्यमायाः ससमदषमकष्यशृङक्षेण - ‘वित्सक्षे, कठनोरगभरमत नमानष्ट्रीतमासस। 
वित्सनोऽमप रमामभद्रिस्त्विमदननोदमाथरमक्षेवि स्थमामपतयाः। तत्पपुत्रपकणर्वोत्सङमाममायपुष्मतवीं द्रिक्ष्यमामयाः 
इमत।

रमामयाः - (सहिषरलज्जमासस्मतमम्) तथमास्तपु। भगवितमा विससष्ठक्षेन न मकसञदमामदषनोसस्म।

अन्विययाः - 
रमामयाः - अनपुगकहिष्ट्रीतमायाः स्मयाः।

लयौमककमानमास समाधकनमास विमाकम्  महि अथरमम् अनपुवितरतक्षे। पपुनयाः आदमानमामम् ऋषष्ट्रीणमास विमाचमम् अथरयाः अनपुधमाविमत 
॥१०॥

अषमाविक्रयाः  -  इदस  च भगवित्यमा  अरुन्धत्यमा  दक्षेविष्ट्रीमभयाः शमान्तयमा  च भकयनो  भकययाः  ससन्दषमम्  -  ‘ययाः 
कसश्चदम् अस्यमायाः गभरदनोहिदयाः भविमत सयाः अविश्यमम् अमचरमातम् सम्पमादमयतव्ययाः’ इमत।

रमामयाः- एषमा यतम् कथयमत मक्रयतक्षे।

अषमाविक्रयाः - ननमान्दपुयाः पत्यमा ऋष्यशृङक्षेण च दक्षेव्यमायाः ससन्दषमम्- ‘वित्सक्षे, कठनोरगभमार इमत न आनष्ट्रीतमा 
असस। वित्सयाः अमप रमामभद्रियाः त्विमदननोदमाथरमम् एवि स्थमामपतयाः। ततम् पपुत्रपकणर्वोत्सङमामम् आयपुष्मतवीं द्रिक्ष्यमामयाः इमत।
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रमामयाः - (सहिषरलज्जमासस्मतमम्) तथमा अस्तपु। भगवितमा विससष्ठक्षेन न मकसञदम् आमदषयाः असस्म।

अन्वियमाथर याः - 
रमामयाः - अनपुगकहिष्ट्रीतमायाः कक तमाथमारयाः स्मयाः भविमामयाः।

महि यतयाः लनोमककमानमास समाममान्यमानमास समाधकनमास सतमास विमाकम्  विमाणष्ट्री अथर विस्तपु अनपुवितरतक्षे अनपुसरमत। पपुनयाः 
परन्तपु  अमादमानमास  विनमदकमानमास  प्रधमानमानमामम्  ऋषष्ट्रीणमामम्  विमशष्ठमादष्ट्रीनमास  विमाचस  विमाणष्ट्रीमम्  अथर  विस्तपु  अनपुधमाविमत 
अनपुसरमत।॥१०॥

अषमाविक्रयाः -  इदस  च भगवित्यमा दक्षेव्यमा  अरुन्धत्यमा दक्षेविष्ट्रीमभयाः कयौशल्यमाकन कक्षे यष्ट्रीसपुममत्रमामभयाः शमान्तयमा 
श्रष्ट्रीरमामभमगन्यमा  च  भकयनो  भकययाः  विमारस  विमारस  ससन्दषमम्  आमदषमम्  -  ‘ययाः  कसश्चतम्  कनोऽमप अस्यमायाः  सष्ट्रीतमायमा 
गभरदनोहिदयाः अमभलमाषमा भविमत सयाः अविश्यस मनश्चयक्षेन अमचरमातम् अमतशष्ट्रीघस सम्पमादमयतव्ययाः पकरणष्ट्रीययाः’ इमत।

रमामयाः- एषमा सष्ट्रीतमा यतम् यथमा कथयमत विदमत तथमा मक्रयतक्षे सम्पमादतक्षे।

अषमाविक्रयाः - ननमान्दपुयाः पमतस्विसपुयाः पत्यमा स्विमाममनमा ऋष्यशृङक्षेण च दक्षेव्यमायाः दक्षेविवीं प्रमत ससन्दषमम् उकमम् 
-  ‘वित्सक्षे  कल्यमामण,  कठनोरगभमार  पकणरगभमार  इमत  न  आनष्ट्रीतमा  आहिहतमा  असस।  वित्सयाः  पपुत्रयाः  अमप  रमामभद्रियाः 
रमामचन्द्रियाः त्विमदननोदमाथर  तवि मविननोदमाय एवि स्थमामपतयाः तत्र सस्थतयक्षे आमदषयाः। ततम् तस्ममातम् पपुत्रपकणर्वोत्सङमामम् 
सन्तमानभकमषतक्रनोडमामम् आयपुष्मतवीं मचरञष्ट्रीमविनवीं द्रिक्ष्यमामयाः अविलनोकमयष्यमामयाः इमत।

रमामयाः  - (सहिषरलज्जमासस्मतमम् हिषरण लज्जयमा सस्मतहिमासक्षेन च समहितमम्) तथमा एविमम् अस्तपु भवितपु। 
भगवितमा कपु लगपुरुणमा विससष्ठक्षेन न मकसञदम् न मकममप कतपुरमम् आमदषयाः  असस्म।

व्यमाख्यमानमम् - 
सष्ट्रीतमा  विष्ट्रीरपपुत्रस्य  जननष्ट्री  भमविष्यतष्ट्रीमत  महिषरयाः  विमशष्ठस्य  आशष्ट्रीविमारदस  श्रपुत्विमा  रमामयाः  आत्ममानमम् 

अनपुगकहिष्ट्रीतस मन्यतक्षे। स तदमा  महिषर्णीणमामम् उत्कक षत्विस  विणरयमत। लयौमककमायाः समाममान्यमायाः जनमायाः समाधवियाः विमा यतम् 
भविमत  तदक्षेवि  सविर  विणरयमत।  अथमारतम्  प्रत्यकष्ट्रीकक तस्य  मविषयस्य  विणरनमा  एवि  तनयाः  मक्रयतक्षे।  न  कस्यमामप 
अप्रत्यकस्य। मकन्तपु प्रमाचष्ट्रीनमायाः महिषरययाः मविपरष्ट्रीतमम् एवि आचरसन्त। तक्षे यतम् कथयमत ततम् सविरमक्षेवि भमामविमन 
कमालक्षे  भमविष्यमत। अनक्षेन तक्षेषमास  द करदमशरतमा  जमायतक्षे।  अतयाः महिमषरयाः  विससष्ठयाः यतम्  सष्ट्रीतमायमास  विष्ट्रीरपपुत्रस्य जन्म 
भमवितमा इमत अविदतम् ततम् सत्यमक्षेवि भमामविकमालक्षे सम्भमविष्यमत इमत श्रष्ट्रीरमामस्यमाशययाः।

ततयाः अषमाविक्रयाः विससष्ठपत्न्यमा अरुन्धत्यमा रमामस्विस्रमा शमान्तयमा ममातकमभयाः कयौशल्यमाकन कक्षे यष्ट्रीसपुममत्रमामभयाः 
च रमामस प्रमत प्रक्षेमषतस सन्दक्षेशस विणरयमत। सम्प्रमत सष्ट्रीतमा गभरवितष्ट्री असस्त। अतयाः अस्यमामम् अविस्थमायमास तस्यमायाः 
सविरमविधमायाः अमभलमाषमायाः रमामक्षेण त्विरमा पमालनष्ट्रीयमायाः। रमामयाः सहिमासस तक्षेषमामम् आदक्षेशमम् अङष्ट्रीकरनोमत। 

महिमषरयाः ऋष्यशृङयाः अषमाविक्रमपुखक्षेन यजस्थमानस  प्रमत सष्ट्रीतमा कथस  न आनष्ट्रीतमा इमत जमापयमत। स 
विदमत यतम्  सष्ट्रीतमा  इदमानवीं  पकणरगभमार  असस्त। अतयाः आगमनक्षे  क्लक्षेशयाः सम्भमविष्यमत इमत मविमचन्त्य समा न 
आनष्ट्रीतमा।  वित्सयाः  रमामचन्द्रियाः  अमप सष्ट्रीतमायमायाः  मननोरञनमाय एवि अयनोध्यमायमास  मतष्ठमत।  ततश्च स ससपुतमामम् 
आयपुष्मतवीं सष्ट्रीतमास द्रिषपु स आगममष्यमत परमममत ऋष्यशृङमपुनक्षेयाः आश्विमासनमम्। रमामयाः तत्सविर  श्रपुत्विमा विससष्ठक्षेन तस 
प्रमत कश्च उपदक्षेशयाः प्रदत्तयाः न विमा इमत पकच्छमत। 
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मविशक्षेषमटप्पणष्ट्री - 
अत्र  लयौमककमानमामममत  श्लनोकक्षे  ऋमषश्रक्षेयनोमविस्तरणरूपस्य  बष्ट्रीजगपुणस्य  विणरनमादम्  मविलनोभनस  नमाम 

सन्ध्यङस भविमत। तल्लकणस तमाविदम् - “बष्ट्रीजगपुणविणरनस मविलनोभनमम्” इमत।

व्यमाकरणमविमशर याः -
.1 लयौमककमानमामम् - लनोकक्षे  भविमा लयौमककमायाः।  अत्र लनोकमातम् ठञ्प्रत्यययाः।  लयौमककशब्दस्य षष्ठष्ट्रीबहिहविचनक्षे 

लयौमककमानमामममत रूपमम्।

.2 अमादमानमामम्  -  आदयौ  भविमायाः  आदमायाः।  आमदशब्दमादम्  यत्प्रत्ययक्षे  आदशब्दनो  मनष्पनयाः।  तस्य 
षष्ठष्ट्रीबहिहविचनक्षे आदमानमामम् इमत रूपमम्।

.3 ऋषष्ट्रीणमामम् - ऋष गतमामविमत धमातपुयाः। ऋष्धमातनोयाः "सविरधमातपुभ्य इनम्" इमत सकत्रक्षेण इन्प्रत्ययक्षे, "इगपुपधमातम् 
मकतम्" इमत सकत्रक्षेण मकमत च ऋमषशब्दनो मनष्पनयाः। तस्यनवि षष्ठष्ट्रीबहिहविचनक्षे ऋषष्ट्रीणमामममत रूपमम्। 

.4 ससन्दषमम् - समम्-पकविरकमातम् मदश्धमातनोयाः कप्रत्ययक्षे नपपुससकक्षे  ससन्दषमम् इमत रूपमम्।

.5 सम्पमादमयतव्यमम् - सम्पकविरकमातम् पदमातनोयाः मणमच तव्यमत नपपुससकक्षे  सम्पमादमयतव्यमम् इमत रूपमम्।

.6 कठनोरगभमार - कठनोरयाः गभरयाः यस्यमायाः समा कठनोरगभमार इमत बहिहवष्ट्रीमहिसममासयाः।

.7 पपुत्रपकणर्वोत्सङमामम्  -  पपुत्रमाभ्यमास पकणरयाः पपुत्रपकणरयाः इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासयाः। पपुत्रपकणरयाः उत्सङयाः यस्यमायाः 
समा पपुत्रपकणर्वोत्सङमा इमत बहिहवष्ट्रीमहिसममासयाः, तमामम्।

छन्दयाः-

.1 लयौमककमानमामम् इमत श्लनोकक्षे  अनपुषपुपम् छन्दयाः।

अलङ्कमारमविमशर याः -
.1 लयौमककमानमामम्  इमत  श्लनोकक्षे  लयौमककमानमास  समाधकनमामम्  अपक्षेकयमा  आदमानमामम्  ऋषष्ट्रीणमास  विचसमामम् 

आसधक्यविचनमादम् व्यमतरक्षेकमालङ्कमारयाः। तल्लकणस दपरणक्षे - 

“आसधक्यमपुपमक्षेयस्यनोपममानमान्न्यकनतमाऽथविमा। व्यमतरक्षेकयाः” इमत।

पमाठगतप्रश्नमायाः - ४

. 15 कक्षे षमास विमाचमम् अथरयाः अनपुधमाविमत।

. 16 कक्षे षमामम् अथर विमागम् अनपुवितरतक्षे।

. 17 अरुन्धत्यमायाः रमामस्य जननष्ट्रीनमास शमान्तमायमाश्च रमामस प्रमत क आदक्षेशयाः।

. 18 सष्ट्रीतमा कपु तयाः यजस प्रमत नमानष्ट्रीतमा।

. 19 रमामयाः कथमम् अयनोध्यमायमास स्थमामपतयाः।

. 20 ऋष्यशृङयाः सष्ट्रीतमास ककीदृशवीं द्रिषपु ममच्छमत

   34   ससस्कक तसमामहित्यमम्



उत्तररमामचररतमम् - अषमाविक्रससविमादयाः मटप्पणष्ट्री

. )13 6 समाम्प्रतस मकलपमाठमम् अविगच्छमाम - १४
अषमाविक्रयाः - श्रकयतमामम्।

जमाममातकयजक्षेन वियस मनरुदमा-
स्त्विस बमाल एविमासस नविस च रमाज्यमम्।
यपुकयाः प्रजमानमामनपुरञनक्षे स्यमा-
स्तस्ममादशनो यत्परमस धनस वियाः॥११॥

रमामयाः - यथमा सममामदशमत भगविमान्मनत्रमाविरुमणयाः।

स्नक्षेहिस दयमास च सयौख्यस च यमद विमा जमानककीममप।
आरमाधनमाय लनोकस्य मपुञतनो नमासस्त मक्षे व्यथमा ॥ १२ ॥

सष्ट्रीतमा- अदनो जक्षेव्वि रमाहिविधपुरन्धरनो अज्जउत्तनो। (अत एवि रमाघविधपुरन्धर आयरपपुत्रयाः।) 

रमामयाः -  कयाः कनोऽत्र भनोयाः। मविश्रमाम्यतमामषमाविक्रयाः। 

अषमाविक्रयाः- (उत्थमाय पररक्रम्य च) अयक्षे कपु ममारलक्ष्मणयाः प्रमाप्तयाः। 

(इमत मनष्क्रमान्तयाः) 

अन्विययाः - 
अषमाविक्रयाः - श्रकयतमामम्।

वियस जमाममातकयजक्षेन मनरुदमायाः त्विस  बमाल एवि असस च रमाज्यस नविमम्  (अत एवि)  प्रजमानमामम् अनपुरञतक्षे 
यपुकयाः स्यमायाः तस्ममातम् यशयाः वियाः परमस धनमम् (असस्त)।।११।।

रमामयाः - भगविमानम् मनत्रमाविरुमणयाः यथमा सममामदशमत।

लनोकस्य आरमाधनमाय स्नक्षेहिस दयमास सयौख्यस च यमद विमा जमानककीमम् अमप मपुञतनो मक्षे व्यथमा न असस्त॥
१२॥

सष्ट्रीतमा - अत एवि आयरपपुत्रयाः रमाघविधपुरन्धरयाः। 

रमामयाः - कयाः कयाः अत्र भनोयाः। अषमाविक्रयाः मविश्रमाम्यतमामम्। 

अषमाविक्रयाः- (उत्थमाय पररक्रम्य च) अयक्षे कपु ममारलक्ष्मणयाः प्रमाप्तयाः। 

(इमत मनष्क्रमान्तयाः) 

अन्वियमाथर याः - 
अषमाविक्रयाः - श्रकयतमामम् आकण्यरतमामम्।

वियस विससष्ठमादययाः जमाममातकयजक्षेन ऋष्यशृङस्य दमादशविषरव्यमामपनमा यजक्षेन मनरुदमायाः उपरुदमायाः स्मयाः। त्विस 
रमामयाः बमालयाः कपु ममारयाः रमाज्यशमासनक्षे अप्रयौढयाः च असस। रमाज्यस नविमम् नकतनमम् असस्त। अतयाः प्रजमानमास लनोकमानमामम् 
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अनपुरञनक्षे अनपुरमागनोत्पमादनक्षे यपुकयाः तत्परयाः स्यमायाः भविक्षेयाः। तस्ममातम् अनपुरमागनोत्पमादनमातम् यशयाः ककीमतरभरमविष्यमत, यदम् 
यशयाः वियाः यपुष्ममाकस  परमस सविर्वोत्कक षस धनमम् सम्पतम्।।११।।

रमामयाः -  भगविमानम् षडनश्वियरसम्पनयाः मनत्रमाविरुमणयाः विससष्ठमहिमषरयाः यथमा सममामदशमत यथमा आजमापयमत 
तथनवि कररष्यमामष्ट्रीमत भमावियाः।

लनोकस्य जनस्य आरमाधनमाय प्रसमादनमाय स्नक्षेहिमम् अनपुरमागस, दयमास करुणमास, सयौख्यस सपुखस च यमद विमा 
जमानककीमम् अमप सष्ट्रीतमामम् अमप मपुञतयाः त्यजतयाः मक्षे मम व्यथमा द पुयाःखस न असस्त न भविमत॥१२॥

सष्ट्रीतमा- अत एवि अस्ममातम् कमारणमादम् आयरपपुत्रयाः मम स्विमामष्ट्री रमाघविधपुरन्धरयाः रघपुकक लमशरनोममणयाः। 

रमामयाः -  कयाः कयाः अत्र भनोयाः अत्र कयाः असस्त। अषमाविक्रयाः मविश्रमाम्यतमास अषमाविक्रस्य मविश्रमामप्रबन्धयाः 
सम्पमादतमामम्। 

अषमाविक्रयाः- (उत्थमाय पररक्रम्य च) अयक्षे कपु ममारलक्ष्मणयाः प्रमाप्तयाः आगतयाः। 

(इमत मनष्क्रमान्तयाः एविमपुक्त्विमा मनगरतयाः) 

व्यमाख्यमानमम् - 
अत्र  विससष्ठयाः  रमाममाय  रमाज्यशमासनमविषयकमम्  उपदक्षेशस  ददमामत।  ऋष्यशृङस्य  यजमम्  उपलक्ष्य 

रमाज्यस्य सविर  एवि प्रयौढमायाः जनमायाः स्वियस कपु लगपुरुयाः विससष्ठयाः च तत्र ससन्त। अतयाः तक्षेषमामम्  आगमनक्षे  मविलम्बयाः 
भमविष्यमत।  रमामस्य  च  सम्प्रमत  एवि  रमाज्यमामभषक्षेकयाः  अभवितम्।  अतयाः  रमाज्यशमासनमविषयक्षे  सयाः  अधपुनमामप 
अनमभजयाः  असस्त।  रघपुविसशष्ट्रीयमानमास  नकपमाणमास  यशयाः  एवि  परममम्  अभष्ट्रीषस  वितरतक्षे।  अतयाः  ककीमतरलमाभमाय  सततस 
प्रजमामनसमामम् अनपुरञनक्षे तत्परयाः भमवितव्ययाः। यथमा प्रजमायाः नकपक्षे सन्तपुषमायाः भविक्षेयपुयाः इत्यसस्मनम् मविषयक्षे ध्यमानस दक्षेयमम्। 
तक्षेननवि  रमामयाः  यथमाथरयाः  प्रजमापमालकयाः  रमाजमा  भमवितपुस  शक्नपुयमातम्  इमत  विससष्ठस्य  अमभप्रमाययाः।  भमामविमन  कमालक्षे 
प्रजमानमामम् अनपुरमागमम् उत्पमादमयतपुस रमामक्षेण सष्ट्रीतमापररत्यमागयाः कररष्यतक्षे इमत घटनमामनदरशयाः अत्र प्रमाप्यतक्षे। 

रमामयाः विससष्ठक्षेन यथमा आमदषस तथमा एवि कतपुर  प्रमतजमास कक तविमानम्। प्रजमापमालनमाय स सविरमम् अमप कतपुर 
समथरयाः। तस्य कक तक्षे स स्नक्षेहिस दयमास सयौख्यस सविरमम् अमप पररत्यकपुस  प्रस्तपुतयाः। अमप च जनमानमामम् आरमाधनमाय यमद 
धमरपत्नष्ट्री जमानककी अमप त्यकव्यमा भविमत तमहिर  अमप तस्य मकसञदमप दपुयाःखस न भमविष्यमत। अनक्षेन श्रष्ट्रीरमामस्य 
प्रजमाविमात्सल्यस  गपुरुविचनक्षे  श्रदमा  च प्रकमामशतमा  भविमत। अमप च भमामविमन कमालक्षे  प्रजमानमास  कक तक्षे  सष्ट्रीतमा  अमप 
पररत्यक्ष्यतक्षे इमत दनोत्यतक्षे।

प्रजमापमालनमविषमयणवीं  रमामस्य  प्रमतजमामम्  आकण्यर  सष्ट्रीतमा  स्विभतमाररस  रमामस  प्रशससन्तष्ट्री  अविदतम्  यदम् 
अस्ममातम् कमारणमादम् एवि श्रष्ट्रीरमामयाः रघपुकपु लस्य श्रक्षेष्ठयाः। रमामयाः ततयाः भगवितयाः अषमाविक्रस्य मविश्रमामव्यविस्थमाकरणमाय 
आमदषविमानम्।  तदनन्तरस  भगविमानम्  अषमाविक्रयाः  मविश्रमाममातम्  उत्थमाय  तत्र  पररक्रमाम्यमत।  तदमा  तत्र  लक्ष्मणयाः 
उपसस्थतयाः। तस दृष्टमा अषमाविक्रयाः ' कपु ममारलक्ष्मणयाः प्रमाप्तयाः ' इत्यपुक्त्विमा मनष्क्रमान्तयाः।
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मविशक्षेषमटप्पणष्ट्री - 
अत्र जमाममातनयजक्षेनक्षेमत श्लनोकक्षे  प्रजमानपुरञनमादम् प्रमाप्तस  यशयाः परमस  धनममत्यमामदनमा सष्ट्रीतमामनविमारसनरूपस 

बष्ट्रीजमपुकमम्। तल्लकणस तमाविदम् दपरणक्षे - 

“अल्पममात्रस समपुमदषस बहिहधमा यमदसपरमत।

फलस्य प्रथमनो हिक्षेतपुबर्णीजस तदमभधष्ट्रीयतक्षे।।” इमत। 

व्यमाकरणमविमशर याः -
.1 जमाममातकयजक्षेन – जमाममातपुयाः यजयाः जमाममातकयजयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः, तक्षेन जमाममातकयजक्षेन।

.2 अनपुरञनक्षे - अनपुपकविरकमातम् रञ्ज्धमातनोयाः ल्यपुमट सप्तम्यक्षेकविचनक्षे अनपुरञनक्षे इमत रूपमम्।

.3 सयौख्यमम् – सपुखस्य भमावियाः इत्यथर ष्यञ्प्रत्ययक्षे सयौख्यमम् इमत रूपमम्।

.4 मपुञतयाः - मपुचम्-धमातनोयाः शतरर षष्ठ्यक्षेकविचनक्षे मपुञतयाः इमत रूपमम्।

.5 मनत्रमाविरुमणयाः  -  ममत्रश्च विरुणश्च ममत्रमाविरुणयौ इमत इतरक्षेतरदन्दसममासयाः।  ममत्रमाविरुणयनोयाः  अपत्यस 
पपुममानम् इमत मविगहिक्षे "बमाहमामदभ्यश्च" इमत इञ्प्रत्ययक्षे मनत्रमाविरुमणयाः इमत रूपमम्।

छन्दयाः - 

.1 जमाममातकयजक्षेन इत्यसस्मनम् श्लनोकक्षे  इन्द्रिविजमाछन्दयाः वितरतक्षे। तल्लकणमम् उकस  - स्यमामदन्द्रिविजमा यमद तयौ 
जगयौ गयाः। इमत।

.2 स्नक्षेहिमममत श्लनोकक्षे  अनपुषपुपम् छन्दयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः - ५

. 21 विससष्ठमादययाः कक्षे न मनरुदमायाः।

. 22 रघपुविसशष्ट्रीयमानमास परमस धनस मकमम्।

. 23 जमाममातकयजक्षेनक्षेमत श्लनोकक्षे  मकस  छन्दयाः वितरतक्षे। तस्य लकणस मकमम्।

. 24 मनत्रमाविरुमणयाः इमत रूपस समाधयत।

. 25 लनोकस्य आरमाधनमाय रमामयाः मकस  मकस  त्यकपुस  प्रस्तपुतयाः।

. 26 रमाजयाः प्रधमानयाः धमरयाः कयाः।

. )13 7 समाम्प्रतस मकलपमाठमम् अविगच्छमाम - १५
(प्रमविश्य) 
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लक्ष्मणयाः- जयमत जयत्यमायर याः। आयर ! अजपुरनक्षेन मचत्रकरक्षेणमास्मदपुपमदषममायरस्य चररतमस्यमास 
विष्ट्रीथ्यमाममभसलसखतमम्। तत्पश्यत्विमायर याः।

रमामयाः-  जमानमासस वित्स! दपुमरनमायममानमास दक्षेविवीं मविननोदमयतपुमम्। तसत्कयन्तमविसधस यमावितम्।

लक्ष्मणयाः- यमाविदमायमारयमा हिहतमाशनशपुमदयाः।

रमामयाः- शमान्तस पमापमम् (ससमान्त्विविचनमम्।)

उत्पसत्तपररपकतमायमायाः मकमस्यमायाः पमाविनमान्तरनयाः।
तष्ट्रीथर्वोदकस  च विमह्निश्च नमान्यतयाः शपुमदमहिरतयाः ॥१३॥
दक्षेमवि दक्षेवियजनसम्भविक्षे ! प्रसष्ट्रीद। एष तक्षे जष्ट्रीमवितमाविसधयाः प्रविमादयाः।

सक्लषनो जनयाः मकल जननरनपुरञनष्ट्रीय-

स्तननो यदपुकमशपुभस च न तत्कमस तक्षे।
ननसमगरककी सपुरमभणयाः कपु सपुमस्य ससदमा
मकसध्नर  सस्थमतनर  चरणनरवितमाडनमामन॥१४॥

अन्विययाः - 
(प्रमविश्य)  लक्ष्मणयाः -  आयरयाः जयमत जयमत। आयर!  अजपुरनक्षेन मचत्रकरक्षेण अस्मदपुपमदषमम् आयरस्य 

चररतमम् अस्यमास विष्ट्रीथ्यमामम् अमभसलसखतमम्। ततम् आयरयाः पश्यतपु।

रमामयाः- वित्स! दपुमरनमायममानमास दक्षेविवीं मविननोदमयतपुस जमानमासस । ततम् मकयन्तमम् अविसधस यमावितम्।

लक्ष्मणयाः- आयमारयमा हिहतमाशनशपुमदयाः यमावितम्।

रमामयाः-शमान्तस पमापमम् (ससमान्त्विविचनमम्।)

उत्पसत्तपररपकतमायमायाः अस्यमायाः पमाविनमान्तरनयाः मकमम्। तष्ट्रीथर्वोदकस  च विमह्निश्च अन्यतयाः न शपुमदमम् अहिरतयाः ॥
१३॥

दक्षेवियजनसम्भविक्षे दक्षेमवि, प्रसष्ट्रीद। एष प्रविमादयाः तक्षे जष्ट्रीमवितमाविसधयाः।

सक्लषयाः जनयाः जननयाः अनपुरञनष्ट्रीययाः मकल,  ततम् तक्षे नयाः यदम् अशपुभमम् उकस  ततम् न कममम्। सपुरमभणयाः 
कपु सपुमस्य मकसध्नर सस्थमतयाः ननसमगरककी ससदमा, चरणनयाः अवितमाडनमामन न॥१४॥

अन्वियमाथर याः - 
(प्रमविश्य प्रविक्षेशस सम्पमाद) लक्ष्मणयाः - आयरयाः जयमत जयमत महिमारमाज, भवितयाः सदमा मविजययाः। आयर 

महिमारमाज!  अजपुरनक्षेन मचत्रकरक्षेण अजपुरननमामकक्षे न मचत्रकमाररणमा अस्मदपुपमदषमम् अस्ममामभयाः उपविमणरतमम् आयरस्य 
श्रष्ट्रीरमामस्य चररतस जष्ट्रीविनमम् अस्यमास विष्ट्रीथ्यमामम् अस्यमास मचत्रमयश्रक्षेण्यमामम् अमभसलसखतमम् अमङ्कतमम्। ततम् मचत्रमम् 
आयरयाः रमामचन्द्रियाः पश्यतपु अविलनोकयतपु।

रमामयाः -  वित्स मप्रय!  दपुमरनमायममानमास द पुयाःसखतममानसमास दक्षेविवीं सष्ट्रीतमास मविननोदमयतपुस  सन्तनोषमयतपुस  जमानमासस 
शक्ननोमष। ततम् मचत्रमम् मकयन्तमम् अविसधस यमावितम् मकयत्पयरन्तमम्।
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लक्ष्मणयाः - आयमारयमायाः सष्ट्रीतमायमायाः हिहतमाशनशपुमदयाः यमावितम् अमग्निपरष्ट्रीकणपयरन्तमम्।

रमामयाः - शमान्तस पमापमम् त्वियमा एविस पपुनयाः ननवि विकव्यमम् (ससमान्त्विविचनमम् अत्यन्तमधपुरविचयाःसमहितमम्)

उत्पसत्तपररपकतमायमायाः उत्पत्त्यमा जन्मनमा एवि पररपकतमायमायाः अयनोमनजत्विमातम् पमवित्रमायमायाः शपुदमायमा अस्यमायाः 
सष्ट्रीतमादक्षेव्यमायाः पमाविनमान्तरनयाः अगन्यमामदपमवित्रतमाजनकन याः मकस  मकस  प्रयनोजनमम्। तष्ट्रीथर्वोदकस  गङमामदतष्ट्रीथरजलस च विमह्निश्च 
अमग्निश्च अन्यतयाः अन्यस्ममातम् शपुमदस पमवित्रतमास न अहिरतयाः सम्पमादमयतपुस न यनोगययौ भवितयाः।॥१३॥

दक्षेवियजनसम्भविक्षे दक्षेवियजसमपुत्पनक्षे दक्षेमवि भगविमत, प्रसष्ट्रीद प्रसनमा भवि। एषयाः अयस तक्षे तवि जष्ट्रीमवितमाविसधयाः 
आजष्ट्रीविनस प्रविमादयाः लनोकमापविमादयाः।

सक्लषयाः दपुयाःसखतयाः जनयाः लनोकयाः जननयाः अन्यलनोकन याः अनपुरञनष्ट्रीययाः आरमाधनष्ट्रीययाः मकल मनश्चयक्षेन। ततम् 
तस्ममातम् तक्षे तवि नयाः आवियनोयाः मविषयक्षे यतम् अशपुभमम् अमशविमम् ततम् कथनस न कममम् न यपुकमम् ननोमचतमम्। सपुरमभणयाः 
सपुगसन्धतस्य कपु सपुमस्य पपुष्पस्य मकसध्नर  मस्तकक्षे  सस्थमतयाः अविस्थमानमम् ननसमगरककी स्विमाभमामविककी ससदमा लनोकक्षे  
प्रससदमा,  परन्तपु चरणनयाः पमादनयाः अवितमाडनमामन चरणमदरनमामन प्रहिमारमायाः विमा न ननसमगरकमामण न स्विमाभमामविकमामन॥
१४॥

व्यमाख्यमानमम् - 
लक्ष्मण  आगत्य  रमामस्य  मविजयप्रशसस्तमपुक्त्विमा  तस्मन  मनविक्षेदयमत  यतम्  यथमामदषस 

रमामजष्ट्रीविनविकत्तमान्तस्य मचत्रमाङ्कनमम् अजपुरननमामकक्षे न मचत्रकमारक्षेण सम्पनमम्। अत मचत्रममदस भविमानम् मकसञतम् पश्यतपु 
इमत रमामस प्रमाथरयमत लक्ष्मणयाः। ततयाः रमामयाः लक्ष्मणमम् विदमत यतम् सष्ट्रीतमा मपतकमविरहिक्षे मविषण्णमचत्तमा वितरतक्षे, तस्ममातम् 
दपुयाःसखतमायमायाः तस्यमा मविननोदमाय त्विस समथरयाः। ततयाः स लक्ष्मणमम् पकच्छमत यतम् मचत्रममदस मकस  पयरन्तमम् मचमत्रतमम् 
इमत। तदमा लक्ष्मणयाः उत्तरस प्रदत्तविमानम् यतम्  -  दक्षेव्यमा सष्ट्रीतमायमायाः अमग्निपरष्ट्रीकमापयरन्तस  मचत्रस्य अस्य व्यमामप्तयाः। 
लक्ष्मणविचनस श्रपुत्विमा अप्रसनयाः रमामयाः सपुमधपुरमम् विदमत तमादृशस विमाक्यस न विमाच्यमम्।

आजन्मशपुदमायमायाः सष्ट्रीतमायमायाः शपुदतमायमायाः परष्ट्रीकमायन अन्यक्षेन कक्षे नमचतम् द्रिव्यक्षेण प्रयनोजनस नमासस्त। यथमा 
तष्ट्रीथरस्य जलस विमह्नियाः च इत्यनयनोयाः अन्यनयाः द्रिव्यनयाः शपुदष्ट्रीकरणस्य प्रयनोजनस न भविमत तयनोयाः शपुदत्विमातम् तथनवि 
मचरशपुदमायमायाः सष्ट्रीतमायमायाः अमग्निनमा शपुमदयाः नमापक्षेकतक्षे। स्वितयाः शपुदत्विमातम् अन्यतयाः शपुमदसम्पमादनस नमाविश्यकमममत 
भमावियाः।

ततयाः  सष्ट्रीतमा  प्रमत  रमामयाः  कथयमत  यतम्  समा  यथमा  प्रसनमा  भविक्षेतम्।  अयस  लनोकमापविमादयाः  तस्यमा 
आजष्ट्रीविनमक्षेवि।  ततनो  रमामनो  विदमत  यतम्  यक्षे  जनमास्तमावितम्  स्विकपु लस्य  रकमास  कपु विरसन्त,  तनयाः  दपुयाःसखतजनमायाः  न 
मतरस्कतरव्यमायाः  अमप  तपु  अविश्यमम्  अनपुरञनष्ट्रीयमायाः।  अतयाः  द पुयाःसखतमायमायाः  तवि  मविषयक्षे  यमामन  अशपुभविमाक्यमामन 
प्रयपुकमामन तमामन न यपुकमामन इमत भमावियमामम। प्रसङस्य स्पषष्ट्रीकरणमाय दृषमान्तयाः प्रदष्ट्रीयतक्षे। सपुरमभमविमशषमानमास 
कपु सपुममानमास पमादनयाः मदरनस न यनोगयमम्। यतनो महि तक्षेषमास मस्तकक्षे  अविस्थमानस स्विमाभमामविकस  भविमत इमत तमात्पयरमम्।

व्यमाकरणमविमशर याः -
.1 दपुमरनमायममानमामम्- दपुयाःसस्थतस मनयाः यस्यमायाः समा दपुमरनमायाः इमत बहिहवष्ट्रीमहिसममासयाः। अदपुमरनमायाः दपुमरनमायाः भविमत 

इत्यथर क्यङ्प्रत्ययक्षे मनष्पनमादम् दपुमरनमायधमातनोयाः शमानच्प्रत्ययक्षे टमामप दपुमरनमायममानमा इमत भविमत। ततयाः 
मदतष्ट्रीयनकविचनक्षे दपुमरनमायममानमामम् इमत रूपमम्।
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.2 उत्पसत्तपररपकतमायमायाः  -  उत्पत्त्यमा  पररपकतमा  उत्पसत्तपररपकतमा  इमत  तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासयाः,  तस्यमायाः 
उत्पसत्तपररपकतमायमायाः।

.3 पमाविनमान्तरनयाः - पमावियसन्त इमत पमाविनमामन। अन्यमामन पमाविनमामन पमाविनमान्तरमामण तनयाः इमत पमाविनमान्तरनयाः 
इमत मयकरव्यससकमामदवित्सममासयाः।

.4 तष्ट्रीथर्वोदकमम् - तष्ट्रीथरस्य उदकस  तष्ट्रीथर्वोदकमम् इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।

.5 अनपुरञनष्ट्रीययाः- अनपुपकविरकमातम् रञ्ज्धमातनोयाः मणच्प्रत्ययक्षे अनष्ट्रीयप्ररत्ययक्षे च अनपुरञनष्ट्रीय इमत रूपमम्।

.6 ननसमगरककी - मनसगमारदम् आगतमा इत्यथर मनसगरशब्दमातम् ठमक ङिष्ट्रीमप ननसमगरककीशब्दनो मनष्पदतक्षे।

.7 सस्थमतयाः - स्थमाधमातनोयाः मकन्प्रत्ययक्षे सस्थमतशब्दनो मनष्पदतक्षे।

छन्दयाः - 

.1 उत्पसत्तपररपकतमायमा इत्यसस्मनम् श्लनोकक्षे  अनपुषपुपम् छन्दयाः। 

.2 सक्लषनो जनयाः इमत श्लनोकक्षे  विसन्तमतलकस  छन्दयाः।

अलङ्कमारमविमशरयाः- 

.1 उत्पसत्तपररपकतमायमायाः  इत्यसस्मनम्  श्लनोकक्षे  तष्ट्रीथर्वोदकविमह्निदृषमान्तक्षेन  सष्ट्रीतमायमायाः  पमवित्रतमासमथरनमादम् 
दृषमान्तमालङ्कमारयाः। तल्लकणमम् उकस  दपरणक्षे- “दृषमान्तस्तपु सधमरस्य विस्तपुनयाः प्रमतमबम्बनमम्।” इमत।

.2 सक्लषनो जनयाः इत्यसस्मनम् श्लनोकक्षे  अमप दृषमान्तमालङ्कमारयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः - ६

. 27 मचत्रकमारस्य मकमम् अमभधमानमम्।

. 28 रमामचररतस मकयदम् विष्ट्रीसथकमायमामम् अमभसलसखतमम्।

. 29 मकस  मकस  स्वितयाः एवि पमवित्रस भविमत।

. 30 सष्ट्रीतमायमायाः कन याः प्रयनोजनस नमासस्त।

. 31 सक्लषस जनस प्रमत मकस  कतरव्यमम्।

. 32 कपु सपुमस्य कमा ननसमगरककी।

   40   ससस्कक तसमामहित्यमम्



उत्तररमामचररतमम् - अषमाविक्रससविमादयाः मटप्पणष्ट्री

पमाठसमारयाः 

भकममसपुतमा  सष्ट्रीतमा  विनदहिष्ट्री  रमामपत्नष्ट्री  सष्ट्रीतमा  आसष्ट्रीनमा।  रमामयाः  सष्ट्रीतमास  समान्त्विमयतपुमनमायाः  प्रमविशमत। 
तसस्मनक्षेवि समयक्षे  ऋष्यशृङमपुनक्षेयाः  आश्रममादम् विससष्ठमादष्ट्रीनमास  ससविमादस  स्विष्ट्रीकक त्य भगविमानम्  अषमाविक्रयाः आगतयाः। स 
विससष्ठमादष्ट्रीनमास सन्दक्षेशस श्रमावियनम् कथयमत यतम् महिमषरयाः विससष्ठयाः सष्ट्रीतमायन आशष्ट्रीविमारदस प्रदत्तविमानम् - समा विष्ट्रीरप्रसविमा 
भकयमायाः इमत। विससष्ठपत्नष्ट्री अरुन्धतष्ट्री रमामममातरयाः कयौशल्यमाकन कक्षे यष्ट्रीसपुममत्रमायाः शमान्तमा च रमामस प्रमत उकवित्ययाः यतम् 
- सष्ट्रीतमा गभरवितष्ट्री असस्त, अतयाः इदमानवीं रमामक्षेण तस्यमायाः सविमार अमभलमाषमायाः शष्ट्रीघस पकरणष्ट्रीयमायाः। महिमषरयाः ऋष्यशृङयाः 
अविदतम्  यतम्  कठनोरगभरत्विमातम्  सष्ट्रीतमा  यजस्थमानस  प्रमत आगन्तपुस  न समथमार।  अतयाः स परस  सपपुत्रमास  तमास  द्रिषपुमम् 
अयनोध्यमामम् आगममष्यमत इमत। कपु लगपुरुयाः विससष्ठयाः रमाममम् आमदषविमानम् यतम् प्रजमायाः यथमा सपुसखनयाः स्यपुयाः तथमा 
रमाज्यपमालनस कतरव्यमम्। यतनो महि तक्षेन एवि रघपुविसशष्ट्रीयमानमामम् अभष्ट्रीषस यशयाः प्रमाप्तपुस शक्नपुयमातम्। आदक्षेशस श्रपुत्विमा रमामयाः 
कथयमत यतम् प्रजमानमास  सपुखमाय स स्नक्षेहिस्य दयमायमायाः सयौख्यस्य धमरपत्न्यमायाः सष्ट्रीतमायमा अमप पररत्यमागस  कतपुर 
सनदयाः असस्त। अनक्षेन एवि श्रष्ट्रीरमामविचनक्षेन स भमामविकमालक्षे  सष्ट्रीतमास पररत्यक्ष्यमत इमत सकमचतनो भविमत। ततयाः 
कपु ममारयाः लक्ष्मणयाः प्रमविशमत। महिमषरयाः अषमाविक्रयाः मविश्रमामस्विष्ट्रीकमारमाय गच्छमत। लक्ष्मणयाः कथयमत यतम् यथमामदषस 
तथमा एवि रमामचररतमात्मकस  मचत्रपटमम् अङ्कमयत्विमा मचत्रकमारयाः आगतयाः इमत। ततयाः रमामयाः लक्ष्मणस पकच्छमत यतम् 
एतस्य मचत्रस्य व्यमामप्तयाः मकयत्पयरन्तमम्। तदमा लक्ष्मणयाः विदमत यतम् सष्ट्रीतमायमायाः अमग्निशपुमदपयरन्तस तत्र मचमत्रतमम् 
असस्त इमत। ततश्च रमामयाः सष्ट्रीतमायमायाः आजन्मशपुदतमास विणरयमत। यथमा तष्ट्रीथरजलस विमह्नियाः च स्वितयाः पमवित्रस तथमा 
सष्ट्रीतमा अमप स्वितयाः पमवित्रमा। अतयाः रमामयाः सष्ट्रीतमायमायाः खक्षेदनो ममा भविक्षेमदमत कथयमत। ययाः सक्लषयाः जननो भविमत 
तस्य क्लक्षेशमनविमारणमक्षेवि  उमचतमम्,  अतयाः  सष्ट्रीतमास  प्रमत लक्ष्मणस्य विचनस  न  यनोगयमम्।  यतनो  महि  कपु सपुमस्य 
स्विमाभमामविकमम् अविस्थमानस मशरसस एवि भविमत,  न तपु पमादनयाः लक्षेहिनस तस्य उमचतमम्। एविस  प्रकमारक्षेण अयस पमाठयाः 
सममाप्यतक्षे।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

.1 मकन्त्विनपुष्ठमानमनत्यत्विमममत श्लनोकस  व्यमाख्यमात।

.2 गपुरुजननयाः रमामस प्रमत उकमानम् उपदक्षेशमानम् सलखत।

.3 मविश्विम्भरमा इत्यमामदश्लनोकस  व्यमाख्यमात।

.4 लयौमककमानमास समाधकनमामम् आदमानमास च ऋषष्ट्रीणमास कयाः भक्षेदयाः - ततम् लयौमककमानमामम् 
इत्यमामदश्लनोकव्यमाख्यमानपपुरयाःसरस विणरयत।

.5 सष्ट्रीतमायमायाः आजन्मपमवित्रतमामविषयक्षे श्रष्ट्रीरमामक्षेण मकमम् उकमम्।

.6 जमाममातकयजक्षेनक्षेमत श्लनोकस  व्यमाख्यमात।

.7 स्नक्षेहिस दयमास च सयौख्यमम् इमत श्लनोकस  व्यमाख्यमात।
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पमाठगतप्रश्नमानमामपुत्तरमामण

. 1 अनपुष्ठमानमनत्यत्विस गकहिस्थमानमास स्विमातन्त्र्यमम् अपकषरमत।

. 2 मकन्तपु अनपुष्ठमानमनत्यत्विमम् इमत ससन्धमविच्छक्षेदयाः।

. 3 कमर मत्रमविधस भविमत - मनत्यस ननममसत्तकस  कमाम्यस च।

. 4 आमहितमाग्निष्ट्रीनमास गकहिस्थतमा प्रत्यविमायनयाः सङ्कटमा भविमत।

. 5 बन्धपुजनमविप्रयनोगमायाः सन्तमापकमाररणयाः भविसन्त।

. 6 सससमारभमाविमायाः हृदयममरसच्छदनो भविसन्त।

. 7 हृदममरसच्छद्भ्ययाः सससमारभमाविक्षेभ्ययाः मविरकमा मनष्ट्रीमषणयाः सविमारनम् कमाममानम् सन्त्यज्य अरण्यक्षे मविश्रमाम्यसन्त।

. 8 तमातपररजनस्य रमामभद्रि इत्यपुपचमारयाः शनोभतक्षे।

. 9 ऋष्यशृङमाश्रममादम् अषमाविक्रमपुमनयाः आगतयाः।

. 10 कञपुककी रमामस रमामभद्रि इमत सम्बनोधयमत।

. 11 सष्ट्रीतमायमायाः ममातमा कमा मविश्विम्भरमा पकसथविष्ट्री।

. 12 सष्ट्रीतमायमायाः प्रजमापमतसमयाः जनकयाः मपतमा।

. 13 यक्षेषमास विसशक्षे समवितमा विसशप्रवितरकयाः विससष्ठमादयश्च आचमायमारयाः तक्षेषमास विसशस्य सष्ट्रीतमा विधकयाः।

. 14 सष्ट्रीतमास प्रमत विमशष्ठस्य "विष्ट्रीरप्रसविमायाः भकयमायाः" इमत आशष्ट्रीविमारदयाः।

. 15 आदमानमामम् ऋषष्ट्रीणमास विमाचमम् अथरयाः अनपुधमाविमत।

. 16 लयौमककमानमास समाधकनमामम् अथर विमागम् अनपुवितरतक्षे।

. 17 अरुन्धत्यमायाः रमामस्य जननष्ट्रीनमास शमान्तमायमाश्च रमामस प्रमत आदक्षेशयाः अयस यदम् इदमानवीं सष्ट्रीतमा पकणरगभमार, 
अतस्तस्य सविमार अमभलमाषमायाः रमामक्षेण शष्ट्रीघमक्षेवि पकरणष्ट्रीयमायाः इमत।

. 18 सष्ट्रीतमा कठनोरगभमार इत्यतयाः यजस प्रमत नमानष्ट्रीतमा।

. 19 रमामयाः सष्ट्रीतमायमा मविननोदमाय अयनोध्यमायमास स्थमामपतयाः।

. 20 ऋष्यशृङयाः सष्ट्रीतमास पपुत्रपकणरक्रनोडमास द्रिषपु ममच्छमत।

. 21 विससष्ठमादययाः जमाममातपुयाः ऋष्यशृङस्य यजक्षेन मनरुदमायाः।

. 22 रघपुविसशष्ट्रीयमानमास प्रजमानपुरञनमातम् प्रमाप्तस यशयाः परमस धनमम्।

. 23 जमाममातकयजक्षेनक्षेमत श्लनोकक्षे  इन्द्रिविजमाछन्दयाः वितरतक्षे। तस्य लकणस तमावितम् -

"स्यमामदन्द्रिविजमा यमद तयौ जगयौ गयाः" इमत।

. 24 ममत्रश्च विरुणश्च ममत्रमाविरुणयौ इमत इतरक्षेतरदन्दसममासयाः। तयनोयाः अपत्यस पपुममानम् इमत मविगहिक्षे 
"बमाहमामदभ्यश्च" इत्यनक्षेन इञ्प्रत्ययक्षे मनत्रमाविरुमणयाः इमत रूपमम्।

. 25 लनोकस्य आरमाधनमाय रमामयाः स्नक्षेहिस दयमास सयौख्यस जमानककीममप त्यकपुस  प्रस्तपुतयाः।
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. 26 रमाजयाः प्रधमानयाः धमरयाः प्रजमानमामम् आरमाधनमम्।

. 27 मचत्रकमारस्य अजपुरनयाः इत्यमभधमानमम्।

. 28 रमामचररतस सष्ट्रीतमायमायाः हिहतमाशनशपुमदस यमाविदम् विष्ट्रीसथकमायमामम् अमभसलसखतमम्।

. 29 तष्ट्रीथर्वोदकमम् अमग्निश्च स्वितयाः एवि पमवित्रस भविमत।

. 30 सष्ट्रीतमायमायाः पमाविनमान्तरनयाः प्रयनोजनस नमासस्त।

. 31 सक्लषयाः जनयाः तत्सम्बसन्धमभयाः क्लक्षेशस मविस्ममायर अनपुरञनष्ट्रीययाः।

. 32 कपु सपुमस्य मशरसस सस्थमतयाः ननसमगरककी।

॥ इमत त्रयनोदशयाः पमाठयाः ॥
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प्रस्तमाविनमा

असस्मनम् पमाठक्षे  मचत्रदशरनमम् आरभतक्षे। श्रष्ट्रीरमामयाः लक्ष्मणक्षेन सहि मचत्रस नष्ट्रीत्विमा सष्ट्रीतमायमायाः समष्ट्रीपस गतयाः। 
तत्र गत्विमा रमामयाः सष्ट्रीतमायमायाः सन्तनोषमाथर  लनोकमापविमादमविषयक्षे  मनन्दमामम्  करनोमत। ततयाः तक्षे  मचत्रदशरनस  प्रमारभन्तक्षे। 
तमाटकरमाकस्यमायाः मनधनविकत्तमान्तमातम् तमामन मचत्रमामण अमङ्कतमामन ससन्त। ततश्च तक्षे विकत्तक्रमक्षेण मचत्रमामण पश्यसन्त 
मकञ  मचत्रमविषयक्षे  स्विमामभमतस  प्रकमाशयसन्त।  तत्र  ममसथलमाविकत्तमान्तयाः,  तक्षेषमास  मविविमाहियाः,  मविविमाहिमातम्  परमम् 
अयनोध्यमाप्रमामप्तयाः, तत्कमालष्ट्रीनस तक्षेषमास जष्ट्रीविनस च मचत्रममाध्यमक्षेन सम्यकम्  प्रकमामशतस वितरतक्षे। असस्मनम् मचत्रदशरनप्रसङक्षे  
कमवियाः सष्ट्रीतमामपुखक्षेन श्रष्ट्रीरमामस रमाममपुखक्षेन च सष्ट्रीतमास विणरयमत। एविस मचत्रदशरनक्षेन कमवियाः सम्पकणरस्य अमप रमाममायणस्य 
विकत्तमान्तमामन स्ममारमयतपुस चक्षेषतक्षे। असस्मनम् पमाठक्षे वियस तस्य एवि मचत्रदशरनस्य कसञदम् भमागस पठमामयाः।

उदक्षेश्यमामन
अमपुमम् पमाठस पमठत्विमा भविमानम् -

 रमामसष्ट्रीतयनोयाः शरष्ट्रीरसयौन्दयमारमदकस  जमानष्ट्रीयमातम्।
 मचत्रदशरनममाध्यमक्षेन सम्पकणरस्य अमप रमाममायणस्य घटनमाक्रमस जमातपुस शक्नपुयमातम्।
 छन्दसमास लकणमामन जमानष्ट्रीयमातम्।
 श्लनोकमानमामम् अन्वियस प्रमतपदमाथमारमदकस  च अविगच्छक्षेतम्।
 दष्ट्रीघमारनमास पदमानमास मविगहिविमाक्यस सममासस च बनोदपुस समथरयाः भविक्षेतम्।

. )14 1 सम्पकणर याः मकलपमाठयाः
सष्ट्रीतमा - हिनोदपु अज्जयौत्त हिनोदपु। एमहि। पक्षेक्खह दमावि दक्षे चररदमम्। (भवित्विमायरपपुत्र भवितपु। एमहि। 

प्रक्षेकमामहिक्षे तमावित्तक्षे चररतमम्।)

(इत्यपुत्थमाय पररक्रमाममत)

लक्ष्मणयाः -  इदस तदमालक्षेख्यमम्।

सष्ट्रीतमा - (मनविर ण्यर ) कक्षे  एदक्षे उविररमणरन्तरदमा उवित्थपुविसन्द मविअ अज्जउत्तमम् (क एतक्षे उपरर 
मनरन्तरसस्थतमा उपस्तपुविन्तष्ट्रीविमायरपपुत्रमम्।)
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लक्ष्मणयाः - दक्षेमवि ! एतमामन तमामन सरहिस्यमामन जकम्भकमासमामण यमामन भगवितयाः 
कक शमाश्विमात्कयौमशकमकमषमपुपससक्रमान्तमामन। तक्षेन तमाटकमाविधक्षे प्रसमादष्ट्रीकक तमान्यमायरस्य।

रमामयाः - विन्दस्वि दक्षेमवि, मदव्यमासमामण।

ब्रहमादयनो ब्रहमहितमाय तप्त्विमा
परयाःसहिस्रस शरदमास तपमाससस।
एतमान्यपश्यन्गपुरवियाः पपुरमाणमायाः
स्विमान्यक्षेवि तक्षेजमाससस तपनोमयमामन॥१५॥

सष्ट्रीतमा- णमनो एदमारणमम्। (नम एतक्षेभ्ययाः)

रमामयाः- सविरथक्षेदमानवीं त्वित्प्रसकमतमपुपस्थमास्यसन्त।

सष्ट्रीतमा- अणपुगहिष्ट्रीदसह। (अनपुगकहिष्ट्रीतमासस्म।) 

लक्ष्मणयाः - एष ममसथलमाविकत्तमान्तयाः।

सष्ट्रीतमा -अम्महिक्षे, दलन्तणविणष्ट्रीलपुप्पलससमणदमससणसनोहिममाणमससलक्षेन दक्षेहिसनोहिगगक्षेण 
मविहअसत्थममदतमाददष्ट्रीसन्तसनोम्मसपुन्दरससरयौ अणमादरखसमडदसङ्करसरमासणनो 
ससहिण्डमपुदमपुहिमपुण्डलनो अज्जउत्तनो आसलमहिदनो। (अहिनो, 
दलनविनष्ट्रीलनोत्पलश्यमामलसस्नगधमसकणशनोभममानममाससलक्षेन दक्षेहिसयौभमागयक्षेन 
मविस्मयसस्तममततमातदृश्यममानसयौम्यसपुन्दरश्रष्ट्रीरनमादरत्रपुमटतशसकरशरमासनयाः मशखण्ड 
मपुगधमपुखमण्डल आयरपपुत्र आसलसखतयाः।)

लक्ष्मणयाः - आयर ! पश्य पश्य।

सम्बसन्धननो विससष्ठमादष्ट्रीनक्षेष तमातस्तविमाचर मत।
गयौतमश्च शतमानन्दनो जनकमानमास पपुरनोमहितयाः ॥ १६ ॥

रमामयाः - सपुसश्लषमक्षेततम्।

जनकमानमास रघकणमास च सम्बन्धयाः कस्य न मप्रययाः।
यत्र दमातमा गहिष्ट्रीतमा च स्वियस कपु मशकनन्दनयाः ॥ १७ ॥

सष्ट्रीतमा - एदक्षे क्खपु तक्कमालमकदगनोदमाणमङलमा चत्तमारनो भमादरनो मविआहिमामदसक्खदमा तपुझक्षे। अहनो। 
जमाणमामम तसस्स जक्षेव्वि कमालक्षे वित्तमामम। (एतक्षे खलपु तत्कमालकक तगनोदमानमङलमाश्चत्विमारनो 
भ्रमातरनो मविविमाहिदष्ट्रीमकतमा यकयमम्। अहिनो! जमानमामम तसस्मनक्षेवि कमालक्षे वितर।)

रमामयाः - एविमम् 

समययाः स वितरत इविनष यत्र ममास
समनन्दयत्सपुमपुसख! गयौतममामपरतयाः।
अयममागकहिष्ट्रीतकमनष्ट्रीयकङ्कण-

स्तवि मकमतरममामनवि महिनोत्सवियाः करयाः ॥ १८ ॥
लक्ष्मणयाः - इयममायमार। इयमप्यमायमार ममाण्डविष्ट्री। इयममप विधकयाः श्रपुतककीमतर याः।
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सष्ट्रीतमा - विच्छ, इयस मवि अविरमा कमा। ( वित्स इयमप्यपरमा कमा। )

लक्ष्मणयाः - (सलज्जमासस्मतमम्। अपविमायर ) अयक्षे, ऊममरलमास पकच्छत्यमायमार। भवितपु। अन्यतयाः 
सञमारयमामम। (प्रकमाशमम्)। आयर! दृश्यतमास द्रिषव्यमक्षेततम्। अयस च भगविमान्भमागरवियाः।

सष्ट्रीतमा - (सससभ्रममम्) कसम्पतमासस्म। (कसम्पदसह)

रमामयाः - ऋषक्षे ! नमस्तक्षे।

लक्ष्मणयाः - आयर! पश्य। अयममायरण---(इत्यधर्वोकक्षे ।)

रमामयाः - (समाकक्षेपमम्) अमय ! बहिहतरस द्रिषव्यमम्। अन्यतनो दशरय।

सष्ट्रीतमा - (सस्नक्षेहिबहिहममानस मनविरण्यर ।) सपुटपु  सनोहिसस अज्जउत्त एमदणमा मविणअममाहिप्पक्षेण। (सपुष्ठपु  
शनोभसक्षे आयरपपुत्र ! एतक्षेन मविनयममाहिमात्म्यक्षेन।)

लक्ष्मणयाः-  एतक्षे वियमयनोध्यमास प्रमाप्तमायाः।

रमामयाः - (समाश्रपुमम्) स्मरमामम।

जष्ट्रीवित्सपु तमातपमादक्षेषपु नकतनक्षे दमारससगहिक्षे।
ममातकमभसश्चन्त्यममानमानमास तक्षे महि ननो मदविसमा गतमायाः ॥ १९ ॥

इयममप तदमा जमानककी -

प्रतनपुमविरलनयाः प्रमान्तनोन्मष्ट्रीलन्मननोहिरकपु न्तलन-
दरशनकपु सपुमनमपुर गधमालनोकस  मशशपुदरधतष्ट्री मपुखमम्।
लसलततसलतनज्यर्वोत्स्नमाप्रमायनरकक मत्रममविभ्रमन-
रकक त मधपुरनरम्बमानमास मक्षे कपु तकहिलमङकन याः।।२०।।

लक्ष्मणयाः -  एषमा मन्थरमा।

रमामयाः - (सत्विरमन्यतनो दशरयनम्) दक्षेमवि विनदक्षेमहि।

इङपु दष्ट्रीपमादपयाः सनोऽयस शृङविक्षेरपपुरक्षे पपुरमा।
मनषमादपमतनमा यत्र सस्नगधक्षेनमासष्ट्रीतम् सममागमयाः।।२१।।

लक्ष्मणयाः - (मविहिस्य, स्विगतमम्) अयक्षे मध्यममाम्बमाविकत्तमन्तररतममायरण।

. )14 2 समाम्प्रतस मकलपमाठमम् अविगच्छमाम - १६ 
सष्ट्रीतमा - हिनोदपु अज्जयौत्त हिनोदपु। एमहि। पक्षेक्खह दमावि दक्षे चररदमम्। (भवित्विमायरपपुत्र भवितपु। एमहि। 

प्रक्षेकमामहिक्षे तमावित्तक्षे चररतमम्।)

(इत्यपुत्थमाय पररक्रमाममत)

लक्ष्मणयाः - इदस तदमालक्षेख्यमम्।
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सष्ट्रीतमा - (मनविर ण्यर ) कक्षे  एदक्षे उविररमणरन्तरदमा उवित्थपुविसन्द मविअ अज्जउत्तमम् (क एतक्षे उपरर 
मनरन्तरसस्थतमा उपस्तपुविन्तष्ट्रीविमायरपपुत्रमम्।)

लक्ष्मणयाः -  दक्षेमवि ! एतमामन तमामन सरहिस्यमामन जकम्भकमासमामण यमामन भगवितयाः 
कक शमाश्विमात्कयौमशकमकमषमपुपससक्रमान्तमामन। तक्षेन तमाटकमाविधक्षे प्रसमादष्ट्रीकक तमान्यमायरस्य।

रमामयाः - विन्दस्वि दक्षेमवि, मदव्यमासमामण।

ब्रहमादयनो ब्रहमहितमाय तप्त्विमा
परयाःसहिस्रस शरदमास तपमाससस।
एतमान्यपश्यन्गपुरवियाः पपुरमाणमायाः
स्विमान्यक्षेवि तक्षेजमाससस तपनोमयमामन॥१५॥

सष्ट्रीतमा- णमनो एदमारणमम्। (नम एतक्षेभ्ययाः)

रमामयाः- सविरथक्षेदमानवीं त्वित्प्रसकमतमपुपस्थमास्यसन्त।

सष्ट्रीतमा- अणपुगहिष्ट्रीदसह। (अनपुगकहिष्ट्रीतमासस्म।) 

अन्विययाः - 
सष्ट्रीतमा - आयरपपुत्र भवितपु भवितपु। एमहि। तक्षे तमावितम् चररतस प्रक्षेकमामहिक्षे।

(इमत उत्थमाय पररक्रमाममत)

लक्ष्मणयाः - इदस तदम् आलक्षेख्यमम्।

सष्ट्रीतमा - (मनविरण्यर) कक्षे  एतक्षे उपरर मनरन्तरसस्थतमा आयरपपुत्रमम्  उपस्तपुविसन्त इवि।

लक्ष्मणयाः - दक्षेमवि ! एतमामन तमामन सरहिस्यमामन जकम्भकमासमामण यमामन भगवितयाः कक शमाश्विमातम् कयौमशकमम् 
ऋमषमम् उपसङ्क्रमान्तमामन। तक्षेन तमाटकमाविधक्षे आयरस्य प्रसमादष्ट्रीकक तमामन।

रमामयाः - दक्षेमवि, मदव्यमासमामण विन्दस्वि।

ब्रहमादययाः पपुरमाणमायाः गपुरवियाः ब्रहमहितमाय शरदमास परयाःसहिस्रस तपमाससस तप्त्विमा एतमामन स्विमामन तपनोमयमामन 
तक्षेजमाससस एवि अपश्यनम्॥१५॥

सष्ट्रीतमा - एतक्षेभ्ययाः नमयाः।

रमामयाः - सविरथमा इदमानवीं त्वित्प्रसकमतमम् उपस्थमास्यसन्त।

सष्ट्रीतमा - अनपुगकहिष्ट्रीतमा असस्म। 

अन्वियमाथर याः - 
सष्ट्रीतमा -  आयरपपुत्र  भवितपु  भवितपु  अस्तपु  अस्तपु  मम  मविषयक्षे  प्रविमादस्य  मचन्तमा  न  कतरव्यमा।  एमहि 

आगच्छ। तक्षे तवि तमावितम् अमप चररतस चररत्रस प्रक्षेकमामहिक्षे पश्यमामयाः। (इमत उत्थमाय पररक्रमाममत)

लक्ष्मणयाः - इदस तदम् आलक्षेख्यस मचत्रमम्।
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सष्ट्रीतमा - (मनविरण्यर  अविलनोक्य) कक्षे  एतक्षे इमक्षे उपरर ऊध्विर मनरन्तरसस्थतमा अमविरलस मविमहितमाविस्थमानमायाः 
आयरपपुत्रमम् उपस्तपुविसन्त पकजयसन्त इवि।

लक्ष्मणयाः -  दक्षेमवि  ममातयाः  सष्ट्रीतक्षे!  एतमामन  तमामन  सरहिस्यमामन  गपुह्यमामन  जकम्भकमासमामण 
मविशक्षेषशमकसम्पनमामन मदव्यमासमामण यमामन भगवितयाः दक्षेविमातम् कक शमाश्विमातम् तनमामकमादम् ऋषक्षेयाः कयौमशकमम् ऋमषमम् 
कपु शकषरयाः पपुत्रस मविश्विमाममत्रमहिमषरमम् उपसङ्क्रमान्तमामन उपगतमामन। तक्षेन तमाटकमाविधक्षे तमाटकमासपुरविधकमालक्षे आयरस्य 
अनपुकम्पयमा अगजमाय रमामचन्द्रिमाय प्रसमादष्ट्रीकक तमामन आशष्ट्रीविमारदरूपक्षेण अमपरतमामन।

रमामयाः - दक्षेमवि मप्रयक्षे, मदव्यमासमामण जकसम्भकमासमामण विन्दस्वि अमभविमादयस्वि।

ब्रहमादययाः ब्रहमा आमदयाः यक्षेषमास  तक्षे  प्रजमापमतप्रभकतययाः  पपुरमाणमायाः प्रमाचष्ट्रीनमायाः गपुरवियाः आचमायमारयाः ब्रहमहितमाय 
विक्षेदस्य रकणमाय शरदमास विषमारणमास परयाःसहिस्रस सहिस्रमासधकस  तपमाससस तपस्यमायाः तप्त्विमा मविधमाय एतमामन इममामन स्विमामन 
मनजमामन आत्मष्ट्रीयमामन तपनोमयमामन तपस्यमायमा उदकतमामन तक्षेजमाससस तक्षेजनोरूपमामण एवि अपश्यनम् दृषविन्तयाः॥१५॥

सष्ट्रीतमा - एतक्षेभ्ययाः नमयाः नमस्कमारस मविजमापयमामम।

रमामयाः -  सविरथमा  सविरप्रकमारक्षेण  इदमानष्ट्रीमम्  अधपुनमा  त्वित्प्रसकमतमम्  तवि  सन्तमानमम्  उपस्थमास्यसन्त 
प्रमाप्स्यसन्त।

सष्ट्रीतमा - अनपुगकहिष्ट्रीतमा अनपुगहिस सम्प्रमाप्तमा असस्म भविमामम।

व्यमाख्यमानमम् - 
रमामस्य  प्रशससमाविचनस  श्रपुत्विमा  आनसन्दतमा  सष्ट्रीतमा  रमामक्षेण  सहि  मचत्रस  द्रिषपुममारभतक्षे।  एकसस्मनम्  मचत्रक्षे 

उपररभमागक्षे  कक्षे चन मनरन्तरसस्थतमायाः भगविन्तस  रमामस  स्तपुविसन्त इमत दृश्यतक्षे।  ततयाः समा यदमा  असस्मनम्  मविषयक्षे  
लक्ष्मणस पकच्छमत तदमा लक्ष्मणयाः उत्तरस प्रयच्छमत यदम् एतमामन महि मन्त्रयपुकमामन जकम्भकनमाममामन असमामण। 
भगवितमा  कक शमाश्विक्षेन  ऋषयक्षे  कयौमशकमाय  एतमामन  मदव्यमासमामण  प्रदत्तमामन।  तमाटकमारमाकसष्ट्रीविधमाविसरक्षे  भगवितक्षे 
रमामचन्द्रिमाय प्रसननो भकत्विमा मविश्विमाममत्रयाः इममामन असमामण रमाममाय अनपुगहिपकविरकस  दत्तविमानम्। 

लक्ष्मणनोकक्षे याः अनन्तरस  सष्ट्रीतमास प्रमत तक्षेषमास मदव्यमानमामम् असमाणमास विन्दनमाय उकविमानम्। भगविमानम् श्रष्ट्रीरमामयाः 
मदव्यमासमाणमास स्विरूपस विणरयमत यतम् पपुरमा दमानविमादययाः बहिवियाः असखलधमरमकलभकतस विक्षेदस मविनमाशमयतपुमम् उदपुकमायाः। 
अतयाः  तमानम्  मनविमारमयतपुस  जगत्स्रषकप्रजमापमतप्रभकतययाः  प्रमाचष्ट्रीनमायाः  आचमायमारयाः  कठनोरमास  तपस्यमामम्  कतपुरमम् 
आरब्धविन्तयाः। सरस्रमासधकवित्सरमानम् व्यमाप्य तपमाससस आचररतविन्तयाः। ततयाः परस तक्षे  स्विककीयमामन तक्षेजमाससस इवि 
समपुत्पनमामन मदव्यमासमामण अविलनोमकतविन्तयाः।

रमामविचनमातम् तक्षेषमास जकम्भकमासमाणमास मदव्यत्विस जमात्विमा दक्षेविष्ट्री सष्ट्रीतमा तमामन मदव्यमासमामण प्रणमसन्त। रमामयाः 
सष्ट्रीतमास कथयमत यतम् यथमा स एतमामन प्रमाप्तविमानम् तथनवि तयनोयाः सन्तमतयाः अमप एतमामन मदव्यमासमामण प्रमाप्स्यमत। 
सष्ट्रीतमा रमामस विदमत यतम् - समा तस्य विचनक्षेन अनपुगकहिष्ट्रीतमा असस्त इमत।  

व्यमाकरणमविमशर याः -
.1 मनविरण्यर – मनरम्-पकविरकमातम् विणर-धमातनोयाः ल्यमप मनविरण्यर इमत रूपमम्।

.2 उपस्तपुविसन्त - उपपकविरकमातम् स्तपुधमातनोयाः लमट प्रथमपपुरुषचबहिहविचनक्षे उपस्तपुविसन्त इमत रूपमम्।
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.3 प्रसमादष्ट्रीकक तमामन - अप्रसमादमामन प्रसमादमामन कक तमामन इत्यथर सच्विप्रत्ययक्षे कक धमातनोयाः अनपुप्रयनोगक्षे कप्रत्ययक्षे 
नपपुससकक्षे  प्रथममाबहिहविचनक्षे प्रसमादष्ट्रीकक तमामन इमत रूपमम्।

.4 मदव्यमासमामण - मदव्यमामन च तमामन असमामण मदव्यमासमामण इमत कमरधमारयसममासयाः। 

.5 उपसङिम्  क्रमान्तमामन  -  उपपकविरकमातम्  सम्पकविरकमातम्  क्रम्धमातनोयाः  कप्रत्ययक्षे  नपपुससकक्षे  प्रथममाबहिहविचनक्षे 
उपसङ्क्रमान्तमामन इमत रूपमम्। 

.6 ब्रहमादययाः - ब्रह आमदयरषमास तक्षे ब्रहमादययाः इमत बहिहवष्ट्रीमहिसममासयाः।

.7 तप्त्विमा - सन्तमापमाथरकमातम् तपम्-धमातनोयाः क्त्विमाप्रत्ययक्षे तप्त्विमा इमत रूपमम्।
छन्दयाः - ब्रहमादययाः इत्यसस्मनम् श्लनोकक्षे  इन्द्रिविजनोपक्षेन्द्रिविजयनोयाः सममाविक्षेशमादम् उपजमामतच्छन्दयाः। तल्लकणस 
छन्दनोमञयमारमम्-
“अनन्तरनोदष्ट्रीररतलक्ष्मभमाजयौ
पमादयौ यदष्ट्रीयमाविपुपजमातयस्तक्षे।।” इमत। 

अलङ्कमारमविमशर याः -
.1 ब्रहमादय इमत श्लनोकक्षे  शसदशरनक्षेन महिमापपुरुषमाणमाममप ककीतरनमादम् उदमात्तमालङ्कमारयाः। तल्लकणमम् -

“लनोकमामतशयसम्पसत्तविणरननोदमात्तमपुच्यतक्षे।

यदमामप प्रस्तपुतस्यमाङस महितमास चररतस भविक्षेतम्।।” इमत।

.2 असस्मनम् श्लनोकक्षे  अदपुतमानमास शसमाणमास विणरनक्षेन भमामविकमालङ्कमारयाः। तल्लकणस दपरणक्षे - 

“अदपुतस्य पदमाथरस्य भकतस्यमाथ भमविष्यतयाः।

यत्प्रत्यकमायममाणत्विस तदमामविकमपुदमाहृतमम्।।” इमत।

.3 स्विमान्यक्षेवि तक्षेजमाससष्ट्रीत्यत्र रूपकमालङ्कमारयाः।

.4 अलङ्कमारत्रयस्य अङमामङभमाविमातम् सङ्करमालङ्कमारयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः - १

. 1 मदव्यमासमामण कस्ममादम् मविश्विमाममत्रक्षेण सम्प्रमाप्तमामन।

. 2 रमामचन्द्रिक्षेण कदमा कस्ममादम् मदव्यमासमामण आप्तमामन।

. 3 ब्रहमादययाः मकमथर तपयाः कक तविन्तयाः।

. 4 ब्रहमादययाः मकयन्तस कमालस तपयाः कक तविन्तयाः।

. 5 तक्षे ककीदृशमामन मदव्यमासमामण अपश्यनम्।

. 6 उपजमामतच्छन्दसयाः मकस  लकणमम्।

. 7 प्रसमादष्ट्रीकक तमामन इमत रूपस समाधयत।
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. )14 3 समाम्प्रतस मकलपमाठमम् अविगच्छमाम - १७ 
लक्ष्मणयाः - एष ममसथलमाविकत्तमान्तयाः।

सष्ट्रीतमा - अम्महिक्षे, दलन्तणविणष्ट्रीलपुप्पलससमणदमससणसनोहिममाणमससलक्षेन दक्षेहिसनोहिगगक्षेण 
मविहअसत्थममदतमाददष्ट्रीसन्तसनोम्मसपुन्दरससरयौ अणमादरखसमडदसङ्करसरमासणनो 
ससहिण्डमपुदमपुहिमपुण्डलनो अज्जउत्तनो आसलमहिदनो। (अहिनो, 
दलनविनष्ट्रीलनोत्पलश्यमामलसस्नगधमसकणशनोभममानममाससलक्षेन दक्षेहिसयौभमागयक्षेन 
मविस्मयसस्तममततमातदृश्यममानसयौम्यसपुन्दरश्रष्ट्रीरनमादरत्रपुमटतशसकरशरमासनयाः मशखण्ड 
-मपुगधमपुखमण्डल आयरपपुत्र आसलसखतयाः।)

लक्ष्मणयाः - आयर ! पश्य पश्य।

सम्बसन्धननो विससष्ठमादष्ट्रीनक्षेष तमातस्तविमाचर मत।
गयौतमश्च शतमानन्दनो जनकमानमास पपुरनोमहितयाः ॥ १६ ॥

रमामयाः - सपुसश्लषमक्षेततम्।

जनकमानमास रघकणमास च सम्बन्धयाः कस्य न मप्रययाः।
यत्र दमातमा गहिष्ट्रीतमा च स्वियस कपु मशकनन्दनयाः ॥ १७ ॥

अन्विययाः - 
लक्ष्मणयाः - एष ममसथलमाविकत्तमान्तयाः।

सष्ट्रीतमा -  अहिनो,  दलनविनष्ट्रीलनोत्पलश्यमामलसस्नगधमसकणशनोभममानममाससलक्षेन  दक्षेहिसयौभमागयक्षेन 
मविस्मयसस्तममततमातदृश्यममानसयौम्यसपुन्दरश्रष्ट्रीयाः  अनमादरत्रपुमटतशङ्करशरमासनयाः  मशखण्डमपुगधमपुखमण्डलयाः 
आयरपपुत्रयाः आसलसखतयाः।

लक्ष्मणयाः - आयर ! पश्य पश्य।

एष तवि तमातयाः सम्बसन्धनयाः विससष्ठमादष्ट्रीनम् अचरमत  (तथमा)। जनकमानमास पपुरनोमहितयाः  गयौतमयाः शतमानन्दयाः 
(सम्बसन्धनयाः विससष्ठमादष्ट्रीनम् अचरमत)॥१६॥

रमामयाः - सपुसश्लषमम् एततम्।

जनकमानमास रघकणमास च सम्बन्धयाः कस्य न मप्रययाः। यत्र स्वियस कपु मशकनन्दनयाः दमातमा गहिष्ट्रीतमा च॥१७॥

अन्वियमाथर याः - 
लक्ष्मणयाः - एषयाः अयस ममसथलमाविकत्तमान्तयाः ममसथलमानगरनोदन्तयाः।

सष्ट्रीतमा - अहिनो आश्चयरण दलनविनष्ट्रीलनोत्पलश्यमामलसस्नगधमसकण-शनोभममानममाससलक्षेन दलतम् मविकसतम् 
यतम् नविस नकतनस नष्ट्रीलनोत्पलस नष्ट्रीलकमलस तदम् इवि श्यमामलस श्यमामस सस्नगधस मचक्कणस मसकणस कनोमलस शनोभममानस 
सपुन्दरस  ममाससलस  बलवितम्  तक्षेन  दक्षेहिसयौभमागयक्षेन  शरष्ट्रीरसयौन्दयरण  मविस्मयसस्तममततमातदृश्यममानसयौम्यसपुन्दरश्रष्ट्रीयाः 
मविस्मयक्षेन आश्चयरण सस्तममतयाः मनश्चलयाः ययाः तमातयाः मपतमा तक्षेन दृश्यममानमा अविलनोक्यममानमा सयौम्यमा आहमादकरष्ट्री 
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सपुन्दरष्ट्री मननोहिमाररणष्ट्री श्रष्ट्रीयाः शनोभमा यस्य तथनोकयाः अनमादरत्रपुमटतशङ्करशरमासनयाः  अनमादरक्षेण अविहिक्षेलयमा त्रपुमटतस 
भग्निस शङ्करस्य मशविस्य शरमासनस धनपुयाः यक्षेन तथनोकयाः मशखण्डमपुगधमपुखमण्डलयाः मशखण्डक्षेन कमाकपकक्षेण मपुगधस 
सपुन्दरस मपुखमण्डलस विदनमण्डलस यस्य स आयरपपुत्रयाः रमामयाः आसलसखतयाः मचमत्रतयाः।

लक्ष्मणयाः -  आयर  !  पश्य पश्य अविलनोकय अविलनोकय। एषयाः अयस तवि भवित्यमायाः सष्ट्रीतमायमायाः तमातयाः 
मपतमा  जनकयाः जनकमानमास  पपुरनोमहितयाः जनकरमाजस्य पपुरनोधमायाः  गयौतमयाः  शतमानन्दयाः तनमामकमपुमनयाः  सम्बसन्धनयाः 
विससष्ठमादष्ट्रीनम् विरपकष्ट्रीयमानम् अचरमत सत्करनोमत॥१६॥

रमामयाः - सपुसश्लषस सपुसम्बदमम् एततम्।

जनकमानमास  जनकविसशनोदविमानमास  रघकणमास  रघपुविसशनोदविमानमास  नकपमाणमास  च सम्बन्धयाः अपत्यसम्बन्धयाः कस्य 
पपुरुषस्य न मप्रययाः अमभप्रक्षेतयाः, अमप तपु सविरस्यमामप अमभप्रक्षेत इमत भमावियाः। यत्र यसस्मनम् विनविमामहिकक्षे  सम्बन्धक्षे स्वियस 
कपु मशकनन्दनयाः मविश्विमाममत्रयाः दमातमा दमानकतमार गहिष्ट्रीतमा च प्रमतगहिष्ट्रीतमा च वितरतक्षे।॥१७॥

व्यमाख्यमानमम् - 
तदनन्तरस  लक्ष्मणयाः तसस्मनम्  मचत्रक्षे  ममसथलमाविकत्तमान्तस  दशरमयतपुमम्  आरभतक्षे।  तसस्मनम्  मचत्रक्षे  अमङ्कतस 

रमामस्य सयौन्दयरमम् अविलनोक्य सष्ट्रीतमा प्रसनमा सतष्ट्री- प्रस्फपु मटतनष्ट्रीलपदस यथमा श्यमामलस सस्नगधस मसकणस च भविमत 
तमादृशस  शरष्ट्रीरस  वितरतक्षे  श्रष्ट्रीरमामचन्द्रिस्य।  तत्सयौन्दयरदशरनक्षे  मनश्चलयाः  मपतकदक्षेवियाः  समविस्मयस  तस्य  कमासन्तमम् 
अविलनोकतक्षे।  श्रष्ट्रीरमामयाः  अनमायमासक्षेन  एवि  हिरधनपुयाः  खसण्डतविमानम्।  मशखण्डक्षेन  तमादृशस्य  श्रष्ट्रीरमामस्य  मपुखमम् 
अत्यसधकस  सपुन्दरस दृश्यतक्षे। 

ततश्च  लक्ष्मणयाः  सष्ट्रीतमारमामयनोयाः  मविविमाहिकमालष्ट्रीनस  मचत्रस  दशरयमत।  मविविमाहिमातम्  प्रमागम्  विरपमकणयाः 
विससष्ठमादययाः ममसथलमानगरक्षे नकपस्य जनकस्य गकहिमम् आगतमायाः। तसस्मनम् मचत्रक्षे सष्ट्रीतमायमायाः मपतमा महिमारमाजयाः जनकयाः 
तक्षेषमास  विसशस्य  कपु लपपुरनोमहितयाः  गयौतमयाः  शतमानन्दयाः   विससष्ठमादष्ट्रीनमास  सत्कमारस  कपु विर सन्त।  अनक्षेन  मविविमाहिकमालष्ट्रीनस 
घटनमाचक्रस  दयनोयाः अमप स्मकमतपसथ आगतमम्।

अत्र सष्ट्रीतमारमामयनोयाः  मविविमाहिस्य ममाहिमात्म्यस  विणरयमत स्वियस  श्रष्ट्रीरमामयाः।  असस्मनम्  मविविमाहिक्षे  कन्यमारूपक्षेण 
जनकविसशजमा सष्ट्रीतमा वितरतक्षे। विररूपक्षेण च मतष्ठमत रघपुविसशष्ट्रीययाः पपुरुषनोत्तमयाः श्रष्ट्रीरमामयाः। उभयनोयाः एवि विसशयौ पकज्ययौ 
वितरतक्षे। तयनोयाः पररणयक्षेन च एविसमविधयनोयाः दयनोयाः विसशयनोयाः मध्यक्षेक्षे  सम्बन्धयाः सम्भविमत। मकञ एतस्य मविविमाहिस्य 
अपरममप ममाहिमात्म्यस वितरतक्षे। अत्र कन्यमादमानकतमार कन्यमागहिणकतमार च एकयाः एवि वितरतक्षे। स च कपु मशकमपुमनपपुत्रयाः 
स्वियस  कयौमशकयाः।  एविस  मविविमाहिस्य  ममाहिमात्म्यस  विणरयनम्  श्रष्ट्रीरमामयाः  तमाभ्यमास  जमातयाः  पपुत्रयाः  अमप  सविरगपुणसम्पनयाः 
भमविष्यमत इमत प्रकटयमत। 

व्यमाकरणमविमशर याः -
.1 ममाससलमम् - ममाससमम् अस्यमास्तष्ट्रीमत मविगहिक्षे ममाससशब्दमातम् लच्प्रत्ययक्षे ममाससलशब्दनो मनष्पनयाः।

.2 दक्षेहिसयौभमागयक्षेन – सपुभगस्य भमावियाः इमत मविगहिक्षे सपुभगशब्दमातम् ष्यञ्प्रत्ययक्षे सयौभमागयमम् इमत मनष्पदतक्षे। 
दक्षेहिस्य सयौभमागयमम् दक्षेहिसयौभमागयमममत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः, तक्षेन।
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.3 अनमादरखसण्डतशङ्करशरमासनयाः  -  अनमादरक्षेण  खसण्डतमम्  अनमादरखसण्डतमममत 
तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासयाः।  शङ्करस्य  शरमासनस  शङ्करशरमासनमममत  षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। 
अनमादरखसण्डतस शङ्करशरमासनस यक्षेन सयाः अनमादरखसण्डतशङ्करशरमासनयाः इमत बहिहवष्ट्रीमहिसममासयाः।

.4 मशखण्डमपुगधमपुखमण्डलयाः  -  मशखण्डक्षेन  मपुगधस  मशखण्डमपुगधमममत  तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासयाः। 
मशखण्डमपुगधस मपुखमण्डलस यस्य स मशखण्डमपुगधमपुखमण्डलयाः इमत बहिहवष्ट्रीमहिसममासयाः।

.5 विससष्ठमादष्ट्रीनम् - विससष्ठ आमदयरषमास तक्षे विससष्ठमादययाः इमत, तमानम् इमत तद्गपुणससमविजमानबहिहवष्ट्रीमहियाः 

.6 गयौतमयाः - गनोतमस्यमापत्यस पपुममानम् इत्यथर गनोतमशब्दमादम् अण्प्रत्ययक्षे गयौतमयाः इमत मनष्पनमम्।

.7 पपुरनोमहितयाः - पपुरनो धष्ट्रीयतक्षे इत्यथर पपुरसम् इत्यपुपपदक्षे धमाधमातनोयाः कप्रत्ययक्षे पपुरनोमहितशब्दनो मनष्पनयाः।

.8 गहिष्ट्रीतमा - गहिम्-धमातनोयाः कतररर तकच्प्रत्ययक्षे मनष्पनमादम् गहिष्ट्रीतकशब्दमातम् पपुससस प्रथमनकविचनक्षे सयौ गहिष्ट्रीतमा इमत 
रूपमम्।

छन्दयाः - सम्बसन्धनयाः, जनकमानमामम् इमत श्लनोकदयक्षे अनपुषपुपम् छन्दयाः।

व्यमाकरणमविमशर याः -
.1 जनकमानमामममत श्लनोक्षेक कस्य न मप्रययाः इत्यनक्षेन अमप तपु सविरस्य मप्रययाः इत्यथमारन्तरस्य आपमातमादम् 

अथमारपसत्तरलङ्कमारयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः - २

. 8 आयरपपुत्रयाः ककीदृश आसलसखतयाः।

. 9 अनमादरखसण्डतशङ्करशरमासनयाः इत्यत्र सममासस सलखत।

. 10 सष्ट्रीतमायमायाः तमातयाः कमानम् अचरमत।

. 11 जनकस्य पपुरनोमहितयाः कयाः।

. 12 जनकक्षे न सहि कयाः विससष्ठमादष्ट्रीनम् अचरमत।

. 13 कस्य कस्य च सम्बन्धयाः समक्षेषमास मप्रययाः।

. 14 सम्बन्धक्षे दमातमा गहिष्ट्रीतमा च कयाः।

. )14 4 समाम्प्रतस मकलपमाठमम् अविगच्छमाम - १८ 
सष्ट्रीतमा - एदक्षे क्खपु तक्कमालमकदगनोदमाणमङलमा चत्तमारनो भमादरनो मविआहिमामदसक्खदमा तपुझक्षे। अहनो। 

जमाणमामम तसस्स जक्षेव्वि कमालक्षे वित्तमामम। (एतक्षे खलपु तत्कमालकक तगनोदमानमङलमाश्चत्विमारनो 
भ्रमातरनो मविविमाहिदष्ट्रीमकतमा यकयमम्। अहिनो! जमानमामम तसस्मनक्षेवि प्रदक्षेशक्षे तसस्मनक्षेवि कमालक्षे वितर।)

रमामयाः - एविमम् 
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समययाः स वितरत इविनष यत्र ममास
समनन्दयत्सपुमपुसख! गयौतममामपरतयाः।
अयममागकहिष्ट्रीतकमनष्ट्रीयकङ्कण-

स्तवि मकमतरममामनवि महिनोत्सवियाः करयाः ॥ १८ ॥
लक्ष्मणयाः - इयममायमार। इयमप्यमायमार ममाण्डविष्ट्री। इयममप विधकयाः श्रपुतककीमतर याः।

सष्ट्रीतमा - विच्छ, इयस मवि अविरमा कमा। ( वित्स इयमप्यपरमा कमा। )

लक्ष्मणयाः - (सलज्जमासस्मतमम्। अपविमायर ) अयक्षे, ऊममरलमास पकच्छत्यमायमार। भवितपु। अन्यतयाः 
सञमारयमामम। (प्रकमाशमम्)। आयर! दृश्यतमास द्रिषव्यमक्षेततम्। अयस च भगविमान्भमागरवियाः।

सष्ट्रीतमा - (सससभ्रममम्) कसम्पतमासस्म। (कसम्पदसह)

रमामयाः - ऋषक्षे ! नमस्तक्षे।

लक्ष्मणयाः - आयर! पश्य। अयममायरण---(इत्यधर्वोकक्षे ।)

रमामयाः - (समाकक्षेपमम्) अमय ! बहिहतरस द्रिषव्यमम्। अन्यतनो दशरय।

सष्ट्रीतमा - (सस्नक्षेहिबहिहममानस मनविरण्यर ।) सपुटपु  सनोहिसस अज्जउत्त एमदणमा मविणअममाहिप्पक्षेण। (सपुष्ठपु  
शनोभसक्षे आयरपपुत्र ! एतक्षेन मविनयममाहिमात्म्यक्षेन।)

अन्विययाः - 
सष्ट्रीतमा - एतक्षे खलपु तत्कमालकक तगनोदमानमङलमायाः यकयस चत्विमारनो भ्रमातरनो मविविमाहिदष्ट्रीमकतमायाः। अहिनो! जमानमामम 

तसस्मनम् एवि प्रदक्षेशक्षे तसस्मनम् एवि कमालक्षे वितर।

रमामयाः - एविमम्, 

हिक्षे सपुमपुसख,  एष स समययाः वितरतक्षे  इवि,  यत्र गयौतममामपरतयाः आगकहिष्ट्रीतकमनष्ट्रीयकङणयाः अयस तवि करयाः 
मकमतरममानम् महिनोत्सवियाः इवि ममास समनन्दयतम्॥१८॥

लक्ष्मणयाः - इयमम् आयमार। इयमम् अमप आयमार ममाण्डविष्ट्री। इयमम् अमप विधकयाः श्रपुतककीमतरयाः।

सष्ट्रीतमा - वित्स, इयमम् अमप अपरमा कमा। 

लक्ष्मणयाः -  (सलज्जमासस्मतमम्।  अपविमायर)  अयक्षे,  आयमार  ऊममरलमास  पकच्छमत।  भवितपु।  अन्यतयाः 
सञमारयमामम। (प्रकमाशमम्)। आयर! दृश्यतमास द्रिषव्यमम् एततम्। अयस च भगविमानम् भमागरवियाः।

सष्ट्रीतमा - (सससभ्रममम्) कसम्पतमा असस्म।

रमामयाः - ऋषक्षे ! नमस्तक्षे।

लक्ष्मणयाः - आयर! पश्य। अयमम् आयरण---(इत्यधर्वोकक्षे ।)

रमामयाः - (समाकक्षेपमम्) अमय ! बहिहतरस द्रिषव्यमम्। अन्यतनो दशरय।

सष्ट्रीतमा - (सस्नक्षेहिबहिहममानस मनविरण्यर।) आयरपपुत्र, एतक्षेन मविनयममाहिमात्म्यक्षेन सपुष्ठपु  शनोभसक्षे।
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अन्वियमाथर याः - 
सष्ट्रीतमा -  एतक्षे  इमक्षे  खलपु  मनश्चयक्षेन  तत्कमालकक तगनोदमानमङलमायाः  तत्कमालक्षे  मविविमाहिप्रमाक्कमालक्षे  कक तस 

सम्पमामदतस  गनोदमानमङलस  कक्षे शदमानरूपस  मङलकमायर  यनयाः  तक्षे  यकयस  चत्विमारयाः  भ्रमातरयाः सहिनोदरमायाः  मविविमाहिदष्ट्रीमकतमायाः 
उदमाहिससस्कक तमायाः।  अहिनो  आश्चयरमम्  जमानमामम  मचन्तयमामम  यतम्  तसस्मनक्षेवि  प्रदक्षेशक्षे  स्थमानक्षे  तसस्मनक्षेवि  कमालक्षे 
मविविमाहिसमयक्षे वितर असस्म।

रमामयाः - एविस तथमा,

हिक्षे  सपुमपुसख शनोभनविदनक्षे  एषयाः  अयस  सयाः  अनपुभकतयाः  समययाः कमालयाः वितरतक्षे  इवि यत्र यसस्मनम्  कमालक्षे 
गयौतममामपरतयाः शतमानन्दप्रदत्तयाः आगकहिष्ट्रीतकमनष्ट्रीयकङ्कणयाः आगकहिष्ट्रीतस धकतस कमनष्ट्रीयस सपुन्दरस कङणस करभकषणस यक्षेन 
सयाः पररमहितमननोहिरविलययाः अयमम्  एष तवि भवित्यमायाः करयाः हिस्तयाः मकमतरममानम्  शरष्ट्रीरष्ट्री  महिनोत्सवि इवि ममास  रमामस 
समनन्दतम् आनसन्दतमकरनोतम्॥१८॥

लक्ष्मणयाः -  इयमम् एषमा आयमार भवितष्ट्री सष्ट्रीतमा। इयमम् एषमा अमप आयमार ममाण्डविष्ट्री भरतपत्नष्ट्री। इयमम् 
अमप श्रपुतककीमतरयाः शत्रपुघ्नपत्नष्ट्री।

सष्ट्रीतमा - वित्स, इयमम् अमप अपरमा अन्यमा कमा।

लक्ष्मणयाः - (सलज्जमासस्मतस लज्जयमा सस्मतक्षेन च समहितमम्, अपविमायर  स्विगतमम्) अयक्षे ऊममरलमास मम 
पत्नवीं पकच्छमत सजजमासतक्षे आयमार सष्ट्रीतमा। भवितपु अस्तपु। अन्यतयाः अन्यतम् मकममप मचत्रस सञमारयमामम पश्यमामम। 
(प्रकमाशमम्)  आयर भद्रिक्षे दृश्यतमामम् अविलनोक्यतमास द्रिषव्यमम् अविलनोकनष्ट्रीयमम् एततम् इदमम्। अयमम् एष च भगविमानम् 
भमागरवियाः भकगपुपपुत्रयाः परशपुरमामयाः।

सष्ट्रीतमा - (ससम्भ्रममम् सभयमम्) कसम्पतमा असस्म कम्पममानमा भविमामम।

रमामयाः - ऋषक्षे मपुनक्षे नमयाः नमस्कमारमायाः तक्षे तपुभ्यमम्।

लक्ष्मणयाः -  आयर  सष्ट्रीतक्षे! पश्य।  अयस  परशपुरमामयाः  आयरण  रमामचन्द्रिक्षेण  ---(इत्यधर्वोकक्षे  इमत 
विमाक्यसममापनमात्पकविरमक्षेवि)

रमामयाः - (समाकक्षेपमम् आकक्षेपसमहितमम्)  अमय!  बहिहतरस द्रिषव्यमम् बहिह  मकममप द्रिषव्यमम्। अन्यतनो दशरय 
अन्यत्र मचमत्रतस दशरय।

सष्ट्रीतमा - (सस्नक्षेहिबहिहममानस स्नक्षेहिक्षेन बहिहममानक्षेन च समहितस मनविरण्यर  अविलनोक्य।) आयरपपुत्र! एतक्षेन अनक्षेन 
मविनयममाहिमात्म्यक्षेन स्विनोत्कषरतमाकथनरूपक्षेण मविनयममाहिमात्म्यक्षेन सपुष्ठपु  सपुन्दरस शनोभसक्षे।

व्यमाख्यमानमम् - 
ततयाः  सष्ट्रीतमा  मविविमाहिससस्कमारक्षेण  ससस्कक तमानम्  कक्षे शदमानस  कपु विरतयाः  चतपुरयाः  सहिनोदरमानम् 

रमामलक्ष्मणभरतशत्रपुघ्नमानम्  पश्यमत। सष्ट्रीतमा  अन्विभकतम्  यतम्  समा तसस्मनम्  एवि मविविमाहिकमालक्षे  इदमानष्ट्रीमम्  असस्त। 
अनक्षेन मचत्रकमारस्य मनपपुणतमा जमातपुस शक्यतक्षे। 

तदनपु  रमामयाः विदमत  -  असस्मनम्  मचत्रक्षे  तयनोयाः मविविमाहिकमालष्ट्रीनमा समा सस्थमतयाः मचमत्रतमा यत्र सष्ट्रीतमायमायाः 
हिस्तयाः  श्रष्ट्रीरमामस्य  हिस्तस्य  उपरर  स्थमामपतयाः।  ततम्  श्रष्ट्रीरमामयाः  एविस  विणरयमत  यतम्  सष्ट्रीतमायमा  हिस्तयाः 
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सपुन्दरकङ्कणभकमषतयाः आसष्ट्रीतम्। यदमा पपुरनोमहितयाः शतमानन्दयाः सष्ट्रीतमायमायाः हिस्तस रमामस्य हिस्तस्य उपरर अस्थमापयतम् 
तदमा सष्ट्रीतमायमायाः कनोमलयाः हिस्तयाः श्रष्ट्रीरमाममम् अतष्ट्रीवि अनन्दयतम्। रमामयाः सष्ट्रीतमाहिस्तस महिनोत्सविरूपक्षेण विणरयमत। यथमा 
महिनोत्सविकमालक्षे महिमानम् आनन्दयाः जमायतक्षे तथमा सष्ट्रीतमाहिस्तससस्पशरन अमप रमामहृदयक्षे आनन्दतरङयाः उसत्थतयाः। 

ततयाः लक्ष्मणयाः क्रमशयाः रमामपत्नवीं भरतपत्नवीं ममाण्डविवीं शत्रपुघ्नपत्नवीं श्रपुतककीमतर स्विपत्नष्ट्रीमम् ऊममरलमास 
च दृषविमानम् सष्ट्रीतमास च दशरयमत। तदनन्तरस लक्ष्मणयाः अन्यदम् एकस  मचत्रमम् अपश्यतम् यत्र भगविमानम् श्रष्ट्रीपरशपुरमामयाः 
मचमत्रतयाः। ततम् दृष्टमा दक्षेविष्ट्री सष्ट्रीतमा कसम्पतमा । ततयाः श्रष्ट्रीरमामयाः परशपुरमामस प्रणममत। 

तदमा  लक्ष्मणयाः  रमामक्षेण  परशपुरमामयाः  परमासजतयाः  इमत  विकपुस  यमावितम्  प्रवितरतक्षे  तमावितम्  श्रष्ट्रीरमामयाः  तस 
तस्ममादणरनमातम्  मनविमायर  अपरस मचत्रस  प्रदशरमयतपुस  कथयमत। तदमा  रमामस्य मविनयमम्  अविलनोक्य सष्ट्रीतमा  रमामस्य 
मविनयमासधक्यक्षेन प्रकमामशतस सयौन्दयर विणरयमत।

व्यमाकरणमविमशर याः -
.1 समनन्दयतम्- समपुपसगरपपुविरकमातम् नन्दमातनोयाः मणमच लमङि प्रथमपपुरुषनकविचनक्षे समनन्दयतम् इमत रूपमम्।

.2 सपुमपुसख- शनोभनस मपुखस यस्यमायाः समा सपुमपुखष्ट्री सम्बनोधननकविचनक्षे सपुमपुसख इमत रूपमम्।

.3 आगकहिष्ट्रीतकमनमायकङ्णयाः-  आपकविरकमातम्  गहिम्-धमातनोयाः  कप्रत्ययक्षे  आगकहिष्ट्रीत  इमत  रूपमम्।  आगकहिष्ट्रीतस 
कमनष्ट्रीयस कङ्कणस यक्षेन सयाः आगकहिष्ट्रीतकमनष्ट्रीयकङ्कणयाः।

.4 महिनोत्सवियाः - महिमानम् च असयौ उत्सवियाः महिनोत्सवियाः इमत कमरधमारयसममासयाः।

.5 मविनयममाहिमात्म्यक्षेन – मविनयस्य ममाहिमात्म्यस मविनयममाहिमात्म्यमम्, तक्षेनक्षेमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।

छन्दयाः -
.1 समययाः स इत्यसस्मनम् श्लनोकक्षे  मञपुभमामषणष्ट्रीच्छन्दयाः। तल्लकणस छन्दनोमञयमार  - “सहिसमा जगयौ भविमत 

मञपुभमामषणष्ट्री” इमत।

अलङ्कमारमविमशर याः -
.1 समययाः स इत्यसस्मनम् श्लनोकक्षे  वितरतक्षे इवि इमत मक्रयनोत्प्रक्षेकमा, मकमतरममानम् महिनोत्सवि इवि इमत गपुणनोत्प्रक्षेकमा, 

भकतस्य विकत्तमान्तस्य प्रस्तमाविमाच्च भमामविकमालङ्कमारयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः - ३

. 15 रमाममादययाः भ्रमातरयाः मचत्रक्षे ककीदृशमायाः।

. 16 तसस्मनक्षेवि कमालक्षे इत्यनक्षेन कयाः कमालयाः अमभप्रक्षेतयाः।

. 17 सष्ट्रीतमायमायाः करयाः कक्षे न रमामस्य हिस्तक्षे अमपरतयाः।

. 18 सष्ट्रीतमायमायाः करयाः ककीदृशयाः।

. 19 सष्ट्रीतमायमायाः हिस्तयाः रमामस मकमम् इवि आनसन्दतमम् अकरनोतम्।
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. 20 मञपुभमामषणष्ट्रीविकत्तस्य लकणस सलखत।

. 21 रमामयाः कक्षे न ममाहिमात्म्यक्षेन शनोभतक्षे।

. )14 5 समाम्प्रतस मकलपमाठमम् अविगच्छमाम - १९
लक्ष्मणयाः- एतक्षे वियमयनोध्यमास प्रमाप्तमायाः।

रमामयाः -  (समास्रमम्) स्मरमामम, हिन्त स्मरमामम।

जष्ट्रीवित्सपु तमातपमादक्षेषपु नकतनक्षे दमारससगहिक्षे।
ममातकमभसश्चन्त्यममानमानमास तक्षे महि ननो मदविसमा गतमायाः ॥ १९ ॥
इयममप तदमा जमानककी -

प्रतनपुमविरलनयाः प्रमान्तनोन्मष्ट्रीलन्मननोहिरकपु न्तलन-
दरशनकपु सपुमनमपुर गधमालनोकस  मशशपुदरधतष्ट्री मपुखमम्।
लसलततसलतनज्यर्वोत्स्नमाप्रमायनरकक मत्रममविभ्रमन-
रकक त मधपुरनरम्बमानमास मक्षे कपु तकहिलमङकन याः।।२०।।

लक्ष्मणयाः -  एषमा मन्थरमा।

रमामयाः - (सत्विरमन्यतनो दशरयनम्) दक्षेमवि विनदक्षेमहि।

इङपु दष्ट्रीपमादपयाः सनोऽयस शृङविक्षेरपपुरक्षे पपुरमा।
मनषमादपमतनमा यत्र सस्नगधक्षेनमासष्ट्रीतम् सममागमयाः।।२१।।

लक्ष्मणयाः - (मविहिस्य, स्विगतमम्) अयक्षे मध्यममाम्बमाविकत्तमन्तररतममायरण।

अन्विययाः - 
लक्ष्मणयाः- एतक्षे वियमम् अयनोध्यमास प्रमाप्तमायाः।

रमामयाः - (समास्रमम्) स्मरमामम, हिन्त स्मरमामम।

तमातपमादक्षेषपु जष्ट्रीवित्सपु दमारससगहिक्षे नकतनक्षे ममातकमभयाः मचन्त्यममानमानमास नयाः तक्षे महि मदविसमा गतमायाः॥१९॥

इयममप तदमा जमानककी -

प्रतनपुमविरलनयाः  प्रमान्तनोन्मष्ट्रीलन्मननोहिरकपु न्तलनयाः  दशनकपु सपुमनयाः  मपुगधमालनोकस  मपुखस  दधतष्ट्री  मशशपुयाः 
लसलतलसलतनयाः ज्यनोत्स्नमाप्रमायनयाः अकक मत्रममविभ्रमनयाः मधपुरनयाः अङकन याः मक्षे अम्बमानमास च कपु तकहिलमम् अकक त।।।२०।।

लक्ष्मणयाः - एषमा मन्थरमा।

रमामयाः - (सत्विरमन्यतनो दशरयनम्) दक्षेमवि विनदक्षेमहि।

शृङविक्षेरपपुरक्षे अयस स इङपुदष्ट्रीपमादपयाः. यत्र पपुरमा सस्नगधक्षेन मनषमादपमतनमा सममागमयाः आसष्ट्रीतम्।।२१।।

लक्ष्मणयाः - (मविहिस्य, स्विगतमम्) अयक्षे आयरण मध्यममाम्बमाविकत्तमम् अन्तररतमम्।
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अन्वियमाथर याः - 
लक्ष्मणयाः- एतक्षे वियमम् अयनोध्यमास प्रमाप्तमायाः वियमम् अयनोध्यमास प्रमाप्तविन्तयाः तथमा आसलसखतमायाः।

रमामयाः - (समास्रमम् अश्रपुपमातपकविरकमम्) स्मरमामम, हिन्त स्मरमामम।

तमातपमादक्षेषपु  मपतकचरणक्षेषपु  जष्ट्रीवित्सपु  प्रमाणस  दधत्सपु  दमारससगहिक्षे  मविविमाहिक्षे  नकतनक्षे  नविक्षे  ममातकमभयाः जननष्ट्रीमभयाः 
मचन्त्यममानमानमास लमाल्यममानमानमास नयाः अस्ममाकस  तक्षे पकविमारनपुभकतमायाः महि मनश्चयक्षेन मदविसमायाः गतमायाः मदविसमायाः व्यतष्ट्रीतमायाः॥
१९॥

इयमम् एषमा अमप तदमा मविविमाहिमातम् परस जमानककी दक्षेविष्ट्री सष्ट्रीतमा - 

प्रतनपुमविरलनयाः  प्रतनकमन  च  तमामन  मविरलमामन  तनयाः  अमतसकक्ष्ममामनमविडनयाः  प्रमान्तनोन्मष्ट्रीलन्मननोहिरकपु न्तलनयाः 
प्रमान्तनोसन्मलन्तयाः कपनोलप्रमान्तक्षे स्फपु रन्तयाः तनयाः मननोहिरनयाः कपु न्तलनयाः सपुन्दरनयाः कक्षे शनयाः, दशनकपु सपुमनयाः कपु सपुमतपुल्यदन्तनयाः 
मपुगधमालनोकस  दशरनष्ट्रीयस मपुखमम् आननस दधतष्ट्री धमारयन्तष्ट्री मशशपुयाः बमासलकमा इयस जमानककी अमप एषमा सष्ट्रीतमा अमप 
लसलतलसलतनयाः  मननोहिरमादमप  मननोहिरनयाः  ज्यनोत्स्नमाप्रमायनयाः  कयौमपुदष्ट्रीतपुल्यनयाः  अकक मत्रममविभ्रमनयाः  स्विमाभमामविकमविलमासनयाः 
मधपुरनयाः मप्रयनयाः अङकन याः अवियविनयाः मक्षे मम अम्बमानमास जननष्ट्रीनमास कयौशल्यमादष्ट्रीनमास कपु तकहिलस कयौतपुकमम् अकक त अकरनोतम्॥
२०॥

लक्ष्मणयाः - एषमा मन्थरमा अथमारदम् अयस मन्थरविकत्तमान्तयाः आसलसखतयाः।

रमामयाः -  (सत्विरमम्  शष्ट्रीघमम्  अन्यतनो मन्थरमाविकत्तमान्तसकचकस्थलमादम् अन्यत्र दशरयनम्  अविलनोकयनम्) 
दक्षेमवि मप्रयक्षे विनदक्षेमहि सष्ट्रीतक्षे।

शृङविक्षेरपपुरक्षे शृङविक्षेरपपुरमाख्यक्षे स्थमानक्षे अयमम् एष स पकविरदृषयाः इङपुदष्ट्रीपमादपयाः तमापसतरुयाः यत्र विनगमनकमालक्षे 
पपुरमा पकविर सस्नगधक्षेन स्नक्षेहियपुकक्षे न परमभकक्षे न मनषमादपमतनमा मनषमादमासधपक्षेन गपुहिक्षेन सममागमयाः समाकमात्कमारयाः आसष्ट्रीतम् 
प्रविकत्तयाः।।२१।।

लक्ष्मणयाः -  (मविहिस्य  ससस्मतमम्,  स्विगतमम्  आत्मगतमम्)  अयक्षे  अहिनो  आयरण  श्रष्ट्रीरमामक्षेण 
मध्यममाम्बमाविकत्तमम् कन कक्षे य्यमायाः चररतमम् अन्तररतमम् मनह्निपुतमम्।

व्यमाख्यमानमम् -  
ततयाः परसस्मनम् मचत्रक्षे मविविमाहिमातम् परस तक्षेषमामम् अयनोध्यमानगरप्रमामप्तयाः अमङ्कतमा। रमामयाः सक्रन्दनस कथयमत 

यतम् स सविरमक्षेततम् विकत्तमान्तस स्मरमत इमत।

अत्र श्रष्ट्रीरमामयाः मविविमाहिमातम् परस तक्षेषमास जष्ट्रीविनस कथमम् अमतविमामहितमम् इमत विणरयमत। स विदमत यतम् तसस्मनम् 
कमालक्षे तस्य मपतकचरणमायाः जष्ट्रीमवितमायाः आसनम्। अतयाः रमाज्यमामदमविषयक्षे सविर मचन्तनमामदकस  स करनोमत स्म। अमप च 
तक्षेषमास  ममातरयाः तक्षेषमास  सपुखदपुयाःखमामदमविषयक्षे  सततस मचन्तयन्त्ययाः आसनम्। ममातकषपु  मपतकषपु च सत्सपु तक्षे  सविरथमा एवि 
मचन्तमामपुकमायाः आसनम्। एविस तसस्मनम् कमालक्षे तक्षेषमास मदनमामन सपुखक्षेन गच्छसन्त स्म। अत्र तमामन सपुखमयमामन मदनमामन 
मचत्रमम् अविलनोक्य स्मकमतपथममायमासन्त श्रष्ट्रीरमामचन्द्रिस्य। 

ततयाः  श्रष्ट्रीरमामयाः  मचत्रक्षे  मचमत्रतमायमायाः  मविविमाहिनोत्तरविमतरकमालष्ट्रीनमायमायाः  सष्ट्रीतमायमायाः  शरष्ट्रीरसयौन्दयर  विणरयमत। 
सष्ट्रीतमायमायाः मपुखमम् अतष्ट्रीवि मनपपुणतयमा भगवितमा मनममरतमम्। अतयाः तदम् मविरलमम् आसष्ट्रीतम्। तस्यमायाः सपुन्दरकक्षे शमायाः 
मपुखस्य  उपरर  स्फपु रसन्त  स्म।  तस्यमायाः  श्विक्षेतमायाः  दन्तमायाः  पपुष्पमामण  इवि  कनोमलमामन  आसनम्।  एविस  मनोहिकरस 
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मपुखमण्डलस धमारयन्त्यमायाः सष्ट्रीतमायमायाः अङमामन अमतकनोमलमामन आसनम्। यथमा ज्यनोत्स्नमा जनमानमास मनसस प्रमनोदमम् 
उत्पमादयमत तथमा स्विमाभमामविकतयमा मविलमासयपुकमामन सष्ट्रीतमायमायाः अङमामन अमप रमामस्य तथमा तस्य जननष्ट्रीनमास 
कयौशल्यमाकन कक्षे यष्ट्रीसपुममत्रमाणमास  मनयाःसपु  कपु तकहिलमम्  असकजतम्।  अतयाः  तमायाः  पपुनयाः  पपुनयाः  जमानककीमम्  अविलनोमकतपुमम् 
समपुत्सपुकमायाः आसनम्।

ततयाः  मन्थरमाविकत्तमान्तस  यदमा  लक्ष्मणयाः  दशरयमत  तदमा  रमामयाः  कन कक्षे य्यमा  ममातपुयाः  अपविमादमविषयकमम् 
आलनोचनमम् अमनच्छनम् मचत्रमान्तरस पश्यमत। यतम् दृष्टमा स सष्ट्रीतमास प्रमत कथयमत यतम् अयमक्षेवि स तमापसतरुयाः 
यत्र मनषमादरमाजक्षेन गपुहिक्षेन सहि तस्य समाकमात्कमारनो जमातयाः।

व्यमाकरणमविमशर याः -
.1 जष्ट्रीवित्सपु- जष्ट्रीविम्-धमातनोयाः शतकप्रत्ययक्षे सप्तमष्ट्रीबहिहविचनक्षे जष्ट्रीवित्सपु इमत रूपमम्।

.2 मचन्त्यममानमानमामम्- मचन्तम्-धमातनोयाः कमरणष्ट्री शमानमच षष्ठष्ट्रीबहिहविचनक्षे मचन्त्यममानमानमामम् इमत रूपमम्।

.3 प्रमान्तनोन्मष्ट्रीलन्मननोहिरकपु न्तलनयाः-  प्रमान्तयनोयाः  उन्मष्ट्रीलन्तयाः  प्रमान्तनोन्मष्ट्रीलन्तयाः  इमत  सप्तमष्ट्रीतत्पपुरुषयाः। 
मननोहिरमायाः कपु न्तलमायाः मननोहिरकपु न्तलमायाः इमत कमरधमारयसममासयाः। प्रमान्तनोन्मष्ट्रीलन्तयाः मननोहिरकपु न्तलमायाः 
प्रमान्तनोन्मष्ट्रीलन्मननोहिरकपु न्तलमायाः, तनयाः इमत कमरधमारयसममासयाः।

.4 दशनकपु सपुमनयाः- दशनमायाः कपु सपुममानष्ट्रीवि तनयाः दशनकपु सपुमनयाः इमत कमरधमारयसममासयाः।

.5 मपुगधमालनोकमम्- मपुगधयाः आलनोकयाः यस्य ततम् मपुगधमालनोकमम् इमत बहिहवष्ट्रीमहिसममासयाः।

.6 अकक मत्रममविभ्रमनयाः- अकक मत्रममायाः मविलमासमायाः यक्षेषमास तनयाः अकक मत्रममविभ्रमनयाः इमत बहिहवष्ट्रीमहिसममासयाः।

छन्दयाः-

.1 जष्ट्रीवित्सपु इमत श्लनोकक्षे  अनपुषपुपम् छन्दयाः।

.2 प्रतनपुमविरलनयाः  इमत  श्लनोकक्षे  हिररणष्ट्रीछन्दयाः।  तल्लकणस  तमावितम्-  “नसमरसलमा  गयाः  खड्विनदनहिरयनहिरररणष्ट्री 
मतमा” इमत।

अलङ्कमारमविमशर याः -
.1 जष्ट्रीवित्सपु इमत श्लनोकक्षे  मदविसमानमास सपुखप्रदत्विक्षे सत्यमप, तमातपमादमानमास जष्ट्रीमवितत्विक्षे पपुनयाः नविमविविमाहिरूपस्य 

हिक्षेत्विन्तरस्य खलक्षे कपनोमतकमान्यमायमातम् समामहित्यक्षेन एकत्रमावितमारणमातम् समपुच्चयमालङ्कमारयाः।

.2 प्रतनपुमविरलनयाः इत्यत्र मपुगधनमामयकमावितम् असमाधमारणचक्षेषमादष्ट्रीनमास विणरनमातम् स्विभमाविनोक्त्यलङ्कमारयाः। तल्लकणस 
दपरणक्षे - 

“स्विभमाविनोमकदपुररूहिमाथरस्विमक्रयमारूपविणरनमम्।” इमत।

.3 ज्यनोत्स्नमाप्रमायनयाः इत्यत्र लपुप्तनोपममालङ्कमारयाः।

.4 स्विभमाविनोकक्षे याः उपममायमा अङमामङभमाविमातम् सङ्करमालङ्कमारयाः।
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पमाठगतप्रश्नमायाः - ४

. 22 श्रष्ट्रीरमामस्य मविविमाहिमात्परस रमाज्यमामदमविषयक्षे कयाः मचन्तनस करनोमत स्म।

. 23 ककीदृशमा मदविसमायाः रमाममादष्ट्रीनमास गतमायाः।

. 24 सष्ट्रीतमायमायाः कक्षे शमायाः ककीदृशमायाः।

. 25 सष्ट्रीतमायमायाः दन्तमायाः ककीदृशमायाः।

. 26 सष्ट्रीतमायमायाः मपुखस ककीदृशमम्।

. 27 सष्ट्रीतमायमा अवियविमायाः ककीदृशमायाः।

. 28 कपु त्र मनषमादरमाजक्षेन सहि रमामस्य समाकमात्कमारयाः सम्पनयाः।

पमाठसमारयाः 

रमामस्य प्रशससमाविचनस श्रपुत्विमा आनसन्दतमा सष्ट्रीतमा रमामक्षेण सहि मचत्रस द्रिषपुममारभतक्षे।प्रथमतयाः तक्षे ततम् मचत्रस 
पश्यसन्त यत्र तमाटकमाविधकमालक्षे सन्तपुषयाः ऋमषयाः विनश्विमाममत्रयाः कक शमाश्विमातम् सममालब्धमामन मदव्यमासमामण अनपुकम्पयमा 
रमाममाय  प्रमायच्छतम्।  रमामविचनमातम्  तक्षेषमास  जकम्भकमासमाणमास  मदव्यत्विस  जमात्विमा  दक्षेविष्ट्री  सष्ट्रीतमा  तमामन  मदव्यमासमामण 
प्रणमसन्त।  रमामयाः  सष्ट्रीतमास  कथयमत  यतम्  यथमा  स  एतमामन  प्रमाप्तविमानम्  तथनवि  तयनोयाः  सन्तमतयाः  अमप  एतमामन 
मदव्यमासमामण प्रमाप्स्यमत। सष्ट्रीतमा रमामस विदमत यतम् - समा तस्य विचनक्षेन अनपुगकहिष्ट्रीतमा असस्त इमत।

तदनपु लक्ष्मणयाः ममसथलमाविकत्तमान्तमात्मकस  मचत्रस प्रदशरयमत। तत्र श्रष्ट्रीरमामस्य मचत्रमम् अविलनोक्य सष्ट्रीतमा 
तस्य दक्षेहिमामदसयौन्दयर विणरयमत। ततयाः स कथस अनमायमासक्षेन हिरशरमासनमम् अखण्डयतम् इमत कथयमत। ततयाः तक्षेषमास 
मविविमाहिकमालष्ट्रीनमामन  मचत्रमामण  आगतमामन  यत्र  मविविमाहिमातम्  पकविर  चत्विमारयाः  भमातरयाः  रमामलक्ष्मणभरतशत्रपुघ्नमायाः 
कक्षे शदमानरूपस मङलकमायर कपु विरन्तयाः ससन्त। तत्र एकत्र स्वियस जनकयाः तस्य पपुरनोमहितयाः शतमानन्दयाः च विससष्ठमादष्ट्रीनमास 
विरपकष्ट्रीयमाणमास सत्कमाररतयौ आस्तमामम्। ततयाः श्रष्ट्रीरमामयाः तयनोयाः मविविमाहिस्य ममाहिमात्म्यमम् विणरयमत। सयाः कथयमत यतम् 
जनकरघपुविसशयनोयाः च मध्यक्षे सम्बन्धयाः कस्य न अभष्ट्रीषयाः इमत। पपुनश्च यसस्मनम् मविविमाहिक्षे कन्यमादमातमा कन्यमागमाहिकयाः 
च स्वियस मविश्विमाममत्रयाः। पपुरनोमहितयाः सष्ट्रीतमायमायाः कङ्कणशनोमभतस हिस्तस तस्य हिस्तस्य उपरर स्थमापनमान्तरस श्रष्ट्रीरमामयाः 
आनसन्दतयाः अभवितम्। 

ततयाः तक्षे क्रमक्षेण भरतपत्नवीं ममाण्डविवीं शत्रपुघ्नपत्नवीं श्रपुतककीमतर लक्ष्मणपत्नष्ट्रीमम् ऊममरलमास च पश्यसन्त। 
तदनन्तरमम् एकसस्मनम् मचत्रक्षे तक्षे  परशपुरमाममम् पश्यसन्त। ततयाः यमावितम् लक्ष्मणयाः श्रष्ट्रीरमामक्षेण महिमाविष्ट्रीरयाः परशपुरमामयाः 
परमासजतयाः इमत रमामपरमाक्रमस विणरमयतपुस प्रमारभतक्षे तमावितम् श्रष्ट्रीरमामयाः तस बमासधत्विमा प्रसङमम् एवि पररवितरयमत। रमामस्य 
एविसमविधस  मविनयमम्  अविलनोक्य  सष्ट्रीतमा  मपुगधमा  भविमत।  परसस्मनम्  मचत्रक्षे  तक्षे  पश्यसन्त  यतम्  तक्षे  सविर  भमातरयाः 
मविविमाहिमानन्तरस सपत्नष्ट्रीकमा अयनोध्यमास प्रमाप्तमायाः। श्रष्ट्रीरमामयाः  -  ममातकषपु मपतकषपु सततस तक्षेषमास सपुखमामदमविषयक्षे मचन्तयत्सपु 
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कथस सपुखक्षेन तक्षेषमास मदनमामन गच्छसन्त स्म, कथस सष्ट्रीतमायमायाः अपररसष्ट्रीमस सयौन्दयरमम् अविलनोक्य तस्य ममातरयाः स्वियस 
स च कयौतपुकमाक्रमान्तमायाः सञमातमायाः इत्यमामदकस  सविर मननोरमरष्ट्रीत्यमा विणरयमत।

ततयाः  रमामनो  मन्थरमाविकत्तमान्तस  त्यक्त्विमा  मचत्रमासलसखतमम्  इङपुदष्ट्रीपमादपस  दृष्टमा  कथयमत  अत्रनवि  तस्य 
मनषमादरमाजक्षेन गपुहिक्षेन सहि समाकमात्कमारयाः सम्पनयाः। एविस सममासक्षेनमास्य पमाठस्य समारयाः प्रस्तपुतयाः।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

.1 मदव्यमासविकत्तमान्तस ब्रहमादयनो ब्रहमहितमाय इत्यमामदश्लनोकव्यमाख्यमानपपुरयाःसरस विणरयत।

.2 सष्ट्रीतयमा कक तस रमामविणरनस यथमाममत सलख्यतमामम्।

.3 समययाः स वितरतक्षे इमत श्लनोकस  व्यमाख्यमात।

.4 मविविमाहिविकत्तमान्तस विणरयत।

.5 प्रतनपुमविरलनयाः इत्यमामदश्लनोकस  व्यमाख्यमात।

पमाठगतप्रश्नमानमामपुत्तरमामण

. 1 मदव्यमासमामण कक शमाश्विमादम् मविश्विमाममत्रक्षेण सम्प्रमाप्तमामन।

. 2 रमामचन्द्रिक्षेण तमाटकमाविधसमयक्षे मविश्विमाममत्रमादम् मदव्यमासमामण आप्तमामन।

. 3 ब्रहमादययाः विक्षेदस्य ससरकणमाय तपयाः कक तविन्तयाः।

. 4 ब्रहमादययाः शरदमास परयाःसहिस्रस तपयाः कक तविन्तयाः।

. 5 तक्षे स्विककीयमामन तक्षेजमाससस इवि मदव्यमासमामण अपश्यनम्।

. 6 उपजमामतच्छन्दसयाः लकणस तमाविदम् -

“अनन्तररदष्ट्रीररतलक्ष्मभमाजयौ

पमादयौ यदष्ट्रीयमाविपुपजमातयस्तक्षे।”

. 7 अप्रसमादमामन प्रसमादमामन कक तमामन इमत प्रसमादशब्दमादम् सच्विप्रत्ययक्षे करनोतक्षेरनपुप्रयनोगक्षे कप्रत्ययक्षे 
प्रथममाबहिहविचनक्षे प्रसमादष्ट्रीकक तमामन इमत रूपमम्।

. 8 आयरपपुत्रयाः प्रस्फपु टनविनष्ट्रीलनोत्पलसदृशश्यमामलक्षेन सस्नगधक्षेन मसकणक्षेन बलवितमा शरष्ट्रीरसयौन्दयरण 
मविस्मयसस्तममतजनकदृश्यममानसपुन्दरश्रष्ट्रीयाः हिक्षेलयमा खसण्डतशङ्करशरमासनयाः मशखण्डमपुगधमपुखमण्डलयाः 
आसलसखतयाः।

. 9 अनमादरक्षेण खसण्डतमम् अनमादरखसण्डतमममत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासयाः। शङ्करस्य शरमासनस 
शङ्करशरमासनमममत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। अनमादरखसण्डतस शङ्करशरमासनस यक्षेन सयाः 
अनमादरखसण्डतशङ्करशरमासनयाः इमत बहिहवष्ट्रीमहिसममासयाः।।
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. 10 सष्ट्रीतमायमायाः तमातयाः विससष्ठमादष्ट्रीनम् सम्बसन्धनयाः अचरमत।

. 11 जनकस्य पपुरनोमहितयाः गयौतमयाः शतमानन्दयाः।

. 12 जनकक्षे न सहि गनोतमसपुतयाः शतमानन्दयाः विससष्ठमादष्ट्रीनम् अचरमत।

. 13 जनकविसशस्य रघपुविसशस्य च सम्बन्धयाः समक्षेषमास मप्रययाः।

. 14 सम्बन्धक्षे दमातमा गहिष्ट्रीतमा च कपु मशकनन्दनयाः मविश्विमाममत्रयाः।

. 15 रमाममादययाः भ्रमातरयाः मचत्रक्षे मविविमाहिकमालकक तगनोदमानमङलमायाः मविविमाहिदष्ट्रीमकतमा दृश्यन्तक्षे।

. 16 तसस्मनक्षेवि कमालक्षे इत्यनक्षेन मविविमाहिकमालयाः अमभप्रक्षेतयाः।

. 17 सष्ट्रीतमायमायाः करयाः शतमानन्दक्षेन रमामस्य हिस्तक्षे अमपरतयाः।

. 18 आगकहिष्ट्रीतकमनष्ट्रीयकङणयाः मकमतरममानम् महिनोत्सवि इवि सष्ट्रीतमायमायाः करयाः।

. 19 सष्ट्रीतमायमायाः हिस्तयाः मकमतरममानम् महिनोत्सवि इवि रमाममम् आनसन्दतमम् अकरनोतम्।

. 20 मञपुभमामषणष्ट्रीविकत्तस्य लकणमम् - "सहिसमा जगयौ भविमत मञपुभमामषणष्ट्री" इमत।

. 21 रमामयाः मविनयममाहिमात्म्यक्षेन शनोभतक्षे।

. 22 श्रष्ट्रीरमामस्य मविविमाहिमात्परस रमाज्यमामदमविषयक्षे तज्जनकयाः दशरथयाः मचन्तनस करनोमत स्म।

. 23 दशरथक्षे जष्ट्रीमवितक्षे नविदमारपररगहिमात्परस ममातकमभयाः पररपमाल्यममानमानमास  रमाममादष्ट्रीनमास मदविसमायाः समानन्दस गतमायाः।

. 24 सष्ट्रीतमायमायाः कक्षे शमायाः प्रतनपुमविरलमायाः कपमालप्रमान्तक्षे मविकसन्तयाः मननोहिरमायाः ससन्त।

. 25 सष्ट्रीतमायमायाः दन्तमायाः कपु सपुमसदृशमायाः भविसन्त।

. 26 सष्ट्रीतमायमायाः मपुखस मपुगधमालनोकमम्।

सष्ट्रीतमायमा लसलतमादमप लसलतमायाः चसन्द्रिकमासदृशमायाः स्विमाभमामविकमविलमासमायाः मधपुरमायाः अवियविमायाः।

. 27 शृङविक्षेरपपुरक्षे इङपुदष्ट्रीपमादपस्य समष्ट्रीपक्षे मनषमादरमाजक्षेन सहि रमामस्य समाकमात्कमारयाः सम्पनयाः।

॥ इमत चतपुदरशयाः पमाठयाः ॥
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प्रस्तमाविनमा

पकविरसस्मनम्  पमाठक्षे  अस्ममामभयाः  रमामसष्ट्रीतमालक्ष्मणमायाः  मविविमाहिमातम्  परमम्  अयनोध्यमायमास  कथस  सस्थतमायाः  इमत 
आलनोमचतमम्। मविरमाधविकत्तमान्तयाः मन्थरमाविकत्तमान्तयाः गपुहिसमाकमात्कमारयाः इत्यमप वियमम् आलनोमचतविन्तयाः। असस्मनम् पमाठक्षे  
प्रथमतयाः सष्ट्रीतमा मचत्रमध्यक्षे रमामलक्ष्मणयनोयाः जटमाससयमनविकत्तमान्तस पश्यमत। तदनपु विनममागरण गमनकमालक्षे तनयाः यतम् 
प्रमाकक मतकसयौन्दयरमम्  अविलनोमकतस  तस्य मचत्रमामण तक्षे  पश्यसन्त। प्रसङक्षे ऽसस्मनम्  भमागष्ट्रीरथष्ट्रीनदष्ट्री  ,  श्यमामनमामकयाः 
विटविककयाः, प्रस्रविणनमामकयाः पविरतयाः, मविन्ध्यमारण्यमम् इत्यक्षेतक्षेषमास मचत्रदशरनमम् असस्मनम् पमाठक्षे आलनोमचतमम्।

उदक्षेश्यमामन
अमपुमम् पमाठस पमठत्विमा भविमानम् -

 रमामस्य सष्ट्रीतमायमायाः च कमासश्चन मविशक्षेषगपुणमानम् जमातपुस शक्नपुयमातम्।
 भमागरथवीं श्यमामविककस प्रस्रविणपविरतस मविन्ध्यमारण्यस च जमानष्ट्रीयमातम्।
 सष्ट्रीतमारमामयनोयाः सपुदृढस प्रक्षेम जमानष्ट्रीयमातम्।
 छन्दसमास लकणमामन अविगच्छक्षेतम्।
 श्लनोकमानमामम् अन्वियस प्रमतपदमाथमारमदकस  च अविगच्छक्षेतम्।
 दष्ट्रीघमारनमास पदमानमास मविगहिविमाक्यस सममासस च बनोदपुस समथरयाः भविक्षेतम्।

. )15 1 सम्पकणर याः मकलपमाठयाः
सष्ट्रीतमा - अहनो एसनो जडमाससजमणविपुत्तन्तनो। (अहिनो एष जटमाससयमनविकत्तमान्तयाः।)

लक्ष्मणयाः - 

पपुत्रसङ्क्रमान्तलक्ष्मष्ट्रीकन यरदम् वपुदक्षेक्ष्विमाकपु मभधकरतमम्।
धकतस बमाल्यक्षे तदमायरण पपुण्यममारण्यकवतमम् ॥२२॥

सष्ट्रीतमा -  एषमा पषण्णपपुण्णससललमा भअविदष्ट्री भमाईरहिष्ट्री। (एषमा प्रसनपपुण्यससललमा भगवितष्ट्री 
भमागष्ट्रीरथष्ट्री।)
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रमामयाः - रघपुकपु लदक्षेवितक्षे ! नमस्तक्षे।

तपुरगमविचयव्यगमानपुविर्णीमभदयाः सगरमाध्विरक्षे 
कमपलमहिसमा रनोषमात्प्लपुषमानम् मपतपुश्च मपतमामहिमानम्।
अगमणततनकतमापस्तप्त्विमा तपमाससस भगष्ट्रीरथनो
भगविमत! तवि स्पकषमानमदसश्चरमाद पुदतष्ट्रीतरतम् ॥२३॥
समा त्विमम्ब ! स्नपुषमायमामरुन्धतष्ट्रीवि सष्ट्रीतमायमास मशविमानपुध्यमानमा भवि।

लक्ष्मणयाः -  एष भरदमाजमाविक्षेमदतसश्चत्रकक टयमामयमन वित्मर मन विनस्पमतयाः कमासलन्दष्ट्रीतटक्षे विटयाः श्यमामनो 
नमाम।

(रमामयाः सस्पकहिमविलनोकयमत।) 

सष्ट्रीतमा - सपुमक्षेरमद विमा तस पदक्षेसस अज्जउत्तनो? (स्मरमत विमा तस प्रदक्षेशममायरपपुत्रयाः?)

रमामयाः - अमय कथस मविस्मयरतक्षे ?

अलसलसलतमपुगधमान्यध्विसम्पमातखक्षेदमा-
दमशसथलपररम्भनदरत्तससविमाहिनमामन।
पररमकमदतमकणमालष्ट्रीदपुबरलमान्यङकमामन
त्विमपुरसस मम कक त्विमा यत्र मनद्रिमामविमाप्तमा।।२४।।

लक्ष्मणयाः - एष मविन्ध्यमाटविष्ट्रीमपुखक्षे मविरमाधससविमादयाः।

सष्ट्रीतमा - अलसदमावि एमदणमा। पक्षेक्खसम्म दमावि अज्जउत्तसहित्तधररदतमालबपुन्तमादवित्त-मनविमाररदमादपस 
दसक्खणमारण्णप्पविक्षेशमारम्भमम्। (अलस तमाविदक्षेतक्षेन। पश्यमामम 
तमाविदमायरपपुत्रस्विहिस्तधकततमालविकन्तमातपत्रमनविमाररतमातपममात्मननो 
दमकणमारण्यप्रविक्षेशमारम्भमम्।)

एतमामन तमामन मगररमनझर ररणष्ट्रीतटक्षेषपु
विनखमानसमासश्रततरूमण तपनोविनमामन।
यक्षेष्विमामतथक्षेयपरममा यममननो भजन्तक्षे
नष्ट्रीविमारमपुमषपचनमा गकमहिणनो गकहिमामण ॥२५॥

लक्ष्मणयाः  - अयममविरलमाननोकहिमनविहिमनरन्तरसस्नगधनष्ट्रीलपररसरमारण्यपररणद-

गनोदमाविरष्ट्रीमपुखरकन्दरयाः सन्ततममभष्यन्दममानमक्षेघमक्षेद पुररतनष्ट्रीसलममाजनस्थमानमध्यगनो 
मगररयाः प्रस्रविणनो नमाम।

स्मरसस सपुतनपु तसस्मन्पविरतक्षे लक्ष्मणक्षेन
प्रमतमविमहितसपयमारसपुस्थयनोस्तमान्यहिमामन।
स्मरसस सरसनष्ट्रीरमास तत्र गनोदमाविरवीं विमा 
स्मरसस च तदपुपमान्तक्षेष्विमावियनोविरतरनमामन।। २६।।

मकस  च,
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मकममप मकममप मन्दस मन्दममाससत्तयनोगमा- 
दमविरसलतकपनोलस जल्पतनोरक्रमक्षेण।
अमशसथलपरररम्भव्यमापकतनकन कदनोष्णनो- 
रमविमदतगतयमाममा रमामत्ररक्षेवि व्यरससष्ट्रीतम्।। २७।।

लक्ष्मणयाः  - एषमा पञविट्यमास शकपरणखमा।

सष्ट्रीतमा - हिमा अज्जउत्त, एसत्तअस दक्षे दससणस। (हिमा आयरपपुत्र, एतमावितम् तक्षे दशरनमम्।)

रमामयाः - अमय मविप्रयनोगत्रस्तक्षे, मचत्रमक्षेततम्।

सष्ट्रीतमा- जहिमा तहिमा हिनोदपु। दपुज्जणनो असपुहिस उप्पदक्षेइ। (यथमा तथमा भवितपु। द पुजरनयाः 
असपुखमपपुत्पमादयमत।)

रमामयाः - हिन्त, वितरममान इवि मक्षे जनस्थमानविकत्तमान्तयाः प्रमतभमामत।

लक्ष्मणयाः - अथक्षेदस रकनोमभयाः कनकहिररणच्छदमविसधनमा
तथमा विकत्तस पमापनव्यरथयमत यथमा कमासलतममप।
जनस्थमानक्षे शकन्यक्षे मविकलकरणनरमायरचररतन-
रमप गमाविमा रनोमदत्यमप दलमत विजस्य हृदयमम्।।२८।।

. )15 2 समाम्प्रतस मकलपमाठमम् अविगच्छमाम - २० 
सष्ट्रीतमा - अहनो एसनो जडमाससजमणविपुत्तन्तनो। (अहिनो एष जटमाससयमनविकत्तमान्तयाः।)

लक्ष्मणयाः - पपुत्रसङ्क्रमान्तलक्ष्मष्ट्रीकन यरदम् वपुदक्षेक्ष्विमाकपु मभधकरतमम्।
धकतस बमाल्यक्षे तदमायरण पपुण्यममारण्यकवतमम् ॥२२॥

सष्ट्रीतमा -  एषमा पषण्णपपुण्णससललमा भअविदष्ट्री भमाईरहिष्ट्री। (एषमा प्रसनपपुण्यससललमा भगवितष्ट्री 
भमागष्ट्रीरथष्ट्री।)

रमामयाः - रघपुकपु लदक्षेवितक्षे ! नमस्तक्षे।

तपुरगमविचयव्यगमानपुविर्णीमभदयाः सगरमाध्विरक्षे 
कमपलमहिसमा रनोषमात्प्लपुषमानम् मपतपुश्च मपतमामहिमानम्।
अगमणततनकतमापस्तप्त्विमा तपमाससस भगष्ट्रीरथनो
भगविमत! तवि स्पकषमानमदसश्चरमाद पुदतष्ट्रीतरतम् ॥२३॥
समा त्विमम्ब ! स्नपुषमायमामरुन्धतष्ट्रीवि सष्ट्रीतमायमास मशविमानपुध्यमानमा भवि।

अन्विययाः - 
सष्ट्रीतमा - अहिनो एष जटमाससयमनविकत्तमान्तयाः।
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लक्ष्मणयाः -   पपुत्रसङ्क्रमान्तलक्ष्मष्ट्रीकन याः  विकदक्षेक्ष्विमाकपु मभयाः यतम्  (वतस)  धकतस  तत्पपुण्यमम्  आरण्यकवतमम् 
आयरण बमाल्यक्षे धकतमम्॥२२॥

सष्ट्रीतमा - एषमा प्रसनपपुण्यससललमा भगवितष्ट्री भमागष्ट्रीरथष्ट्री।

रमामयाः - रघपुकपु लदक्षेवितक्षे! नमस्तक्षे।

हिक्षे  भगविमत,  भगष्ट्रीरथयाः  अगमणततनकतमापयाः  सनम्  तपमाससस  तप्त्विमा  तवि  अमदयाः  स्पकषमानम्  सगरमाध्विरक्षे 
तपुरगमविचयव्यगमानम् उविर्णीमभदयाः रनोषमादम् कमपलमहिसमा प्लपुषमानम् च मपतपुयाः मपतमामहिमानम् मचरमातम् उदतष्ट्रीतरतम्॥२३॥

समा त्विमम् अम्ब! स्नपुषमायमास सष्ट्रीतमायमामम् अरुन्धतष्ट्री इवि मशविमानपुध्यमानमा भवि।

अन्वियमाथर याः - 
सष्ट्रीतमा - अहिनो आश्चयरमम् एषयाः अयस जटमाससयमनविकत्तमान्तयाः जटमाबन्धनस्य विकत्तमान्तयाः।

लक्ष्मणयाः -  पपुत्रसङ्क्रमान्तलक्ष्मष्ट्रीकन याः पपुत्रमानम्  आसश्रतमा लक्ष्मष्ट्रीयाः श्रष्ट्रीयाः यक्षेषमास  तनयाः विकदक्षेक्ष्विमाकपु मभयाः विकदनयाः 
इक्ष्विमाकपु विसशनोत्पननयाः नकपनयाः यदम् धकतस  यदम् आरण्यकवतस विमानप्रस्थवतस गकहिष्ट्रीतमम् तत्पपुण्यस पमवित्रस विमानप्रस्थवतमम् 
आयरण रमामक्षेण बमाल्यक्षे बमाल्यकमालक्षे धकतमम् अङष्ट्रीकक तमम्।॥२२॥

सष्ट्रीतमा - एषमा इयस प्रसनपपुण्यससललमा मनमरलपमवित्रजलपकणमार भगवितष्ट्री दक्षेविष्ट्री भमागष्ट्रीरथष्ट्री गङमा।

रमामयाः - रघपुकपु लदक्षेवितक्षे भमागष्ट्रीरसथ नमयाः नमस्कमारयाः तपुभ्यमम्।

हिक्षे भगविमत दक्षेमवि,  भगष्ट्रीरथयाः अस्मत्पकविरजयाः अगमणततनपुतमापयाः उपक्षेमकतदक्षेहिदपुयाःखयाः सनम् तपमाससस तप्त्विमा 
तपस्यमायाः कक त्विमा तवि भवित्यमायाः अमदयाः जलनयाः स्पकषमानम् आमकषमानम् सगरमाध्विरक्षे सगरयजक्षे तपुरगमविचयव्यगमानम् तपुरगस्य 
अश्विस्य मविचयक्षे  अन्विक्षेषणक्षे  व्यगमानम्  व्यमाकपु लमानम्  उविर्णीमभदयाः पकसथविष्ट्रीमविदमारकमानम्  रनोषमातम्  क्रनोधमातम्  कमपलमहिसमा 
कमपलमपुमनतक्षेजसमा प्लपुषमानम् दगधमानम् मपतपुयाः जनकस्य मपतमामहिमानम् सगरमात्मजमानम् मचरमादम् बहिहसमयमादम् अनन्तरमम् 
उदतष्ट्रीतरतम् उदमारयमाममास॥२३॥

समा त्विस भवितष्ट्री अम्ब हिक्षे ममातयाः, स्नपुषमायमास विध्विमास सष्ट्रीतमायमामम् अरुन्धतष्ट्री विससष्ठपत्नष्ट्री इवि मशविमानपुध्यमानमा 
मङलमचन्तनपरमा भवि।

व्यमाख्यमानमम् - 
सष्ट्रीतमा जटमाबन्धनविकत्तमान्तमम् अपश्यतम्। रमामयाः लक्ष्मणयाः च शृङविक्षेरपपुरक्षे एवि जटमाबन्धनमम् अकरनोतम्। 

अत्र  लक्ष्मणयाः  श्रष्ट्रीरमामस्य  वतपमालनरूपक्षेन  गपुणक्षेन  इक्ष्विमाकपु विसशष्ट्रीयक्षेभ्ययाः  नकपक्षेभ्ययाः  उत्कक षतमास  विणरयमत। 
इक्ष्विमाकपु विसशस्य रमाजमानयाः सम्पकणर  जष्ट्रीविनस  व्यमाप्य रमाज्यसमकद्ध्यमामदसपुखमम्  अनपुभविसन्त। यदमा विमाधरक्यकमालयाः 
सममापतमत तदमा तक्षे रमाज्यस्य भमारस पपुत्रक्षेभ्ययाः समप्यर  विमानप्रस्थवतमम् आश्रयसन्त। अथमारतम् सविरमविधमामन सपुखमामन 
लब्ध्विमा तक्षे अन्तक्षे वतमम् आश्रयसन्त। मकन्तपु श्रष्ट्रीरमामयाः शनशविक्षे एवि एतदम् दपुष्करस वतस सममाचरतम्। वतपमालनमाय स 
विमाधरक्यकमालपयरन्तमम् अपक्षेकमास न अकरनोतम्। एविस श्रष्ट्रीरमामयाः बमाल्यक्षे एवि पमवित्रस विमानप्रस्थमाश्रममम् आचररतविमानम्।

सष्ट्रीतमा मचत्रक्षे भमागष्ट्रीरथष्ट्रीनदवीं पश्यमत यस्यमायाः जलस मनमरलस पमवित्रस च वितरतक्षे। एषमा च नदष्ट्री रघपुविसशस्य 
पकविरजक्षेन भगष्ट्रीरथक्षेन तपसमा स्विगरतयाः पकसथविष्ट्रीलनोकस  प्रमत आनष्ट्रीतमा। अतयाः समा भमागष्ट्रीरथष्ट्री रघपुविसशस्य कपु लदक्षेवितमा 
असस्त। अतयाः तमास नदवीं श्रष्ट्रीरमामयाः नमस्करनोमत।
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अत्र श्रष्ट्रीरमामयाः गङमायमायाः स्विगरलनोकतयाः भकलनोकमागमनविकत्तमान्तस विणरयमत। प्रमाचष्ट्रीनकमालक्षे सगरनमामकयाः नकपयाः 
अश्विमक्षेधनमामकस  यजमम् अकरनोतम्। अश्विमक्षेधयजक्षे अश्वियाः एवि प्रधमानयाः भविमत। तस च अश्विमम् इन्द्रि कपटतमामम् 
आसश्रत्य अचनोरयतम् मकञ गपुप्तस्थमानक्षे अस्थमापयतम्। अश्विस मविनमा यजसममामप्तयाः न भमविष्यमत। अतयाः सगरस्य 
षमषसहिस्रस  पपुत्रमायाः  अश्विमम्  अनपुसन्दधमानमायाः पकसथविवीं  मभन्दसन्त स्म। तसस्मनम्  एवि महिमषरयाः  कमपलयाः कक्षे नमचतम् 
कमारणक्षेन कपु मपतयाः सनम् तमानम् सविमारनम् अमप पपुत्रमानम् भस्ममाविशक्षेषमानम् अकपु विरनम्। भमागष्ट्रीरथष्ट्रीजलस्पशरन एवि तक्षे पपुत्रमायाः 
उदमारस  प्रमाप्तपुस  समथमारयाः।  मकन्तपु  भमागष्ट्रीरथष्ट्री  तदमा  स्विगर  आसनम्।  बहिहकमालमातम्  परस  सगरस्य प्रपयौत्रयाः  भगष्ट्रीरथयाः 
कठनोरतपसमा भमागष्ट्रीरथवीं भकलनोकमम् आनष्ट्रीय तस्यमायाः जलक्षेन षमषसहिस्रपपुत्रमाणमामम् उदमारस कक तविमानम्।

रमामयाः भमागष्ट्रीरथष्ट्रीमम् अम्ब इमत उक्त्विमा सम्बनोधयमत मकञ सष्ट्रीतमायमायाः मङलमविधमानमाय प्रमाथरयमत। 

मविशक्षेषमटप्पणष्ट्री - 
मशविमानपुध्यमानमा  भविक्षेत्यत्र  बष्ट्रीजमाथरस्य  प्ररनोहित्विमादम्  उदक्षेदनमामकस  सन्ध्यङमम्।  तल्लकणस  तमावितम्  - 

“बष्ट्रीजमाथरस्य प्ररनोहियाः स्यमादपुदक्षेदयाः” इमत।

व्यमाकरणमविमशर याः -
.1 पपुत्रसङ्क्रमान्तलक्ष्मष्ट्रीकन याः-  पपुत्रक्षेषपु  सङ्क्रमान्तमा  पपुत्रसङ्क्रमान्तमा  इमत सप्तमष्ट्रीतत्पपुरुषयाः।  पपुत्रसङ्क्रमान्तमा 

लक्ष्मष्ट्रीयाः यक्षेषमास तनयाः इमत बहिहवष्ट्रीमहिसममासयाः।

.2 आरण्यकमम्  -  अरण्यक्षे  भविमा  इत्यथर  अरण्यशब्दमादम्  विपुञ्प्रत्ययक्षे  आरण्यकमायाः  इमत  मनष्पदतक्षे। 
आरण्यकमानमाममदमम् इमत मविगहिक्षे आरण्यकशब्दमादम् अमण आरण्यकमम् इमत रूपमम्।

.3 तपुरगमविचयव्यगमानम्-  तपुरक्षेण  गच्छतष्ट्रीमत  तपुरगयाः।  तस्य  मविचययाः  तपुरगमविचययाः  इमत  षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः। 
तसस्मनम् व्यगमानम् तपुरगमविचयव्यगमानम् इमत सप्तमष्ट्रीतत्पपुरुषयाः।

.4 उदतष्ट्रीतरतम्- उत्पकविरकमातम् तकधमातनोयाः मणमच लपुमङि उदतष्ट्रीतरतम् इमत रूपमम्।

छन्दयाः - तपुरगमविचयव्यगमानम् इत्यसस्मनम् श्लनोकक्षे  हिररणष्ट्रीच्छन्दयाः। तल्लकणस-

“रसयपुगहियनन्सर्न्सौमयौस्लयौ गयौ यदमा हिररणष्ट्री तदमा।” इमत। 

पमाठगतप्रश्नमायाः - १

. 1 रमामलक्ष्मणयनोयाः जटमाबन्धनस कपु त्र सञमातमम्।

. 2 इक्ष्विमाकपु विसशष्ट्रीयमायाः कदमा विमानप्रस्थमाश्रमस पमालयमत।

. 3 भमागष्ट्रीरथष्ट्री ककीदृशष्ट्री वितरतक्षे।

. 4 कयाः भमागष्ट्रीरथवीं स्विगरतयाः मत्यरलनोकमम् आनष्ट्रीतविमानम्। 

. 5 समा सष्ट्रीतमायमास ककीदृशष्ट्री भविक्षेमदमत रमामस्य प्रमाथरनमा।
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. )15 3 समाम्प्रतस मकलपमाठमम् अविगच्छमाम - २१ 
लक्ष्मणयाः -  एष भरदमाजमाविक्षेमदतसश्चत्रकक टयमामयमन वित्मर मन विनस्पमतयाः कमासलन्दष्ट्रीतटक्षे विटयाः श्यमामनो 

नमाम।

(रमामयाः सस्पकहिमविलनोकयमत।) 

सष्ट्रीतमा - सपुमक्षेरमद विमा तस पदक्षेसस अज्जउत्तनो? (स्मरमत विमा तस प्रदक्षेशममायरपपुत्रयाः?)

रमामयाः - अमय कथस मविस्मयरतक्षे ?

अलसलसलतमपुगधमान्यध्विसम्पमातखक्षेदमा-
दमशसथलपररम्भनदरत्तससविमाहिनमामन।
पररमकमदतमकणमालष्ट्रीदपुबरलमान्यङकमामन
त्विमपुरसस मम कक त्विमा यत्र मनद्रिमामविमाप्तमा।।२४।।

अन्विययाः - 
लक्ष्मणयाः -  एष भरदमाजमाविक्षेमदतयाः मचत्रकक टयमामयमन वित्मरमन विनस्पमतयाः कमासलन्दष्ट्रीतटक्षे  श्यमामनो नमाम 

विटयाः।

(रमामयाः सस्पकहिमम् अविलनोकयमत।) 

सष्ट्रीतमा - आयरपपुत्र, तस प्रदक्षेशस स्मरमत विमा?
रमामयाः - अमय कथस मविस्मयरतक्षे ?
यत्र  त्विमम्  अध्विसम्पमातखक्षेदमातम्  अलसलसलतमपुगधमामन  अमशसथलपरररम्भनयाः  दत्तससविमाहिनमामन 

पररमकमदतमकणमालष्ट्रीदपुबरलमामन अङकमामन मम उरसस कक त्विमा मनद्रिमामम् अविमाप्तमा।।२४।।

अन्वियमाथर याः - 
लक्ष्मणयाः -  एषयाः  अयस  भरदमाजमाविक्षेमदतयाः  मपुमननमा  भरदमाजक्षेन  मविजमामपतयाः  मचत्रकक टयमामयमन 

मचत्रकक टपविरतमामभगमामममन वित्मरमन ममागर विनस्पमतयाः विककयाः कमासलन्दष्ट्रीतटक्षे कमासलन्दष्ट्रीनदमायाः तष्ट्रीरक्षे विटयाः श्यमामनो नमाम 
श्यमामनमामकयाः विटविककयाः।

(रमामयाः सस्पकहिमम् सनोत्कण्ठमम् अविलनोकयमत पश्यमत)

सष्ट्रीतमा - आयरपपुत्र, तस प्रदक्षेशस स्थमानस स्मरमत विमा।

रमामयाः - अमय कथस कक्षे न प्रकमारक्षेण मविस्मयरतक्षे मविस्मरमामम।

यत्र  यसस्मनम्  प्रदक्षेशक्षे  त्विस  सष्ट्रीतमा  अध्विसम्पमातखक्षेदमातम्  ममागरगमनपररश्रममातम्  अलसलसलतमपुगधमामन 
अलसमामन  आलस्ययपुकमामन  लसलतमामन  कनोमलमामन  मपुगधमामन  सपुन्दरमामण  अमशसथलपरररम्भनयाः  गमाढमासलङननयाः 
दत्तससविमाहिनमामन  कक तमदरनमामन  पररमकमदतमकणमालष्ट्रीदपुबरलमामन  पररमकमदतमाश्च  तमायाः  मकणमाल्ययाः  तमा  इवि  दपुबरलमामन 
कक शमामन अङकमामन  शरष्ट्रीरमावियविमानम्  मम रमामस्य उरसस विकयाःस्थलक्षे  कक त्विमा  मनधमाय मनद्रिमास  स्विमापमम्  अविमाप्तमा 
प्रमाप्तमा।।२४।।
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व्यमाख्यमानमम् - 
विनविमासकमालक्षे महिमषरयाः भरदमाजयाः तक्षेभ्ययाः मचत्रकक टविनस प्रमत गमनममागर जमामपतविमानम्। तसस्मनम् गमनममागर 

यमपुनमानदमायाः तष्ट्रीरक्षे तक्षे श्यमामनमामकस  विटविककस मचत्रक्षे पश्यमत सष्ट्रीतमा। तदमा सष्ट्रीतमा रमामस - स्मरमत विमा एतस प्रदक्षेशमम् इमत 
पकच्छमत। तदमा रमामयाः विदमत यतम् तस्य प्रदक्षेशस्य स्मरणमम् असम्भविमम्। ततयाः रमामयाः अमविस्मरणहिक्षेतपु स कथयमत - 
सष्ट्रीतमा ममागरपररश्रममातम् अतष्ट्रीवि श्रमान्तमा आसष्ट्रीतम्। सष्ट्रीतमायमायाः अङमामन आलस्ययपुकमामन पररश्रमान्तमामन च आसनम् 
मकन्तपु तमामन तक्षेषमास सयौन्दयर न अत्यजन्त। तमास च श्रमान्तमामम् अविलनोक्य श्रष्ट्रीरमामयाः तमास दृढतयमा आसलमङतविमानम्। 
तक्षेन आसलङनक्षेन सष्ट्रीतमायमा पददण्डमामन इवि कनोमलमामन अङमामन मविदसलतमामन। अतष्ट्रीवि पररश्रमान्तमा सष्ट्रीतमा तदमा 
रमामस्य दृढमासलङनस प्रमाप्य तस्य विकस उपरर एवि सस्थत्विमा स्विमापस कक तवितष्ट्री। एविस रमामसष्ट्रीतयनोयाः मध्यक्षे प्रक्षेमप्रमाचपुयर 
प्रस्तपुतक्षेन श्लनोकक्षे न विणरयमत कमवियाः।

व्यमाकरणमविमशर याः -
.1 भरदमाजमाविक्षेमदतयाः- भरदमाजक्षेन आविक्षेमदतयाः भरदमाजमाविक्षेमदतयाः इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासयाः।

.2 मचत्रकक टयमामयमन- मचत्रकक टस यमामत इमत मचत्रकक टयमामय, तसस्मनम् मचत्रकक टयमामयमन।

.3 विनस्पमतयाः- विनस्य पमतयाः, पमास्करमामदत्विमातम् सपुटम् ।

छन्दयाः -
.1 अलसलसलतक्षेत्यसस्मनम्  श्लनोकक्षे  ममासलनष्ट्रीछन्दयाः।  तल्लकणस  तमावितम्  -  “ननमयययपुतक्षेयस  ममासलनष्ट्री 

भनोमगलनोकन याः” इमत।

अलङ्कमारमविमशर याः -
.1 अलसलसलतक्षेत्यसस्मनम्  श्लनोकक्षे  आदयौ अध्विखक्षेदयाः,  ततयाः लसलतत्विसयौकपु ममायरभमावियाः,  ततयाः दशरनमादम् 

अमशसथलमासलङनबमाहिहल्यमम्,  ततयाः तत्ससविमाहिनतमा,  ततयाः दयौबरल्यमम्,  ततयाः रमामविकसस लग्नितमा,  ततनो 
मनद्रिमाविमामप्तररमत परस परस प्रमत पकविरपकविरस्य हिक्षेतपुतयमा कमारणममालमालङ्कमारयाः। तल्लकणस दपरणक्षे - 

“परस परस प्रमत यदमा पकविरपकविरस्य हिक्षेतपुतमा।

तदमा कमारणममालमा स्यमातम्” इमत। 

पमाठगतप्रश्नमायाः - २

. 6 भरदमाजमाविक्षेमदतस्य विनस्पतक्षेयाः मकस  नमाम।

. 7 विटविककयाः कस्यमायाः नदमायाः तष्ट्रीरक्षे वितरतक्षे।

. 8 सष्ट्रीतमायमा अङमामन कथमम् आलस्ययपुकमामन।

. 9 सष्ट्रीतमा कपु त्र कथस शक्षेतक्षे।
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. )15 4 समाम्प्रतस मकलपमाठमम् अविगच्छमाम - २२ 
लक्ष्मणयाः - एष मविन्ध्यमाटविष्ट्रीमपुखक्षे मविरमाधससविमादयाः।

सष्ट्रीतमा - अलसदमावि एमदणमा। पक्षेक्खसम्म दमावि अज्जउत्तसहित्तधररदतमालबपुन्तमादवित्त-मनविमाररदमादपस 
दसक्खणमारण्णप्पविक्षेशमारम्भमम्। (अलस तमाविदक्षेतक्षेन। पश्यमामम 
तमाविदमायरपपुत्रस्विहिस्तधकततमालविकन्तमातपत्रमनविमाररतमातपममात्मननो 
दमकणमारण्यप्रविक्षेशमारम्भमम्।)

एतमामन तमामन मगररमनझर ररणष्ट्रीतटक्षेषपु
विनखमानसमासश्रततरूमण तपनोविनमामन।
यक्षेष्विमामतथक्षेयपरममा यममननो भजन्तक्षे
नष्ट्रीविमारमपुमषपचनमा गकमहिणनो गकहिमामण ॥२५॥

अन्विययाः - 
लक्ष्मणयाः - एष मविन्ध्यमाटविष्ट्रीमपुखक्षे मविरमाधससविमादयाः।

सष्ट्रीतमा - अलस तमाविदम् एतक्षेन। पश्यमामम तमाविदम् आयरपपुत्रस्विहिस्तधकततमाल-विकन्तमातपत्रमनविमाररतमातपमम् 
आत्मननो दमकणमारण्यप्रविक्षेशमारम्भमम्।

मगररमनझरररणष्ट्रीतटक्षेषपु विनखमानसमासश्रततरूमण एतमामन तमामन तपनोविनमामन (ससन्त) यक्षेषपु आमतथक्षेयपरममायाः 
नष्ट्रीविमारमपुमषपचनमा यममननो गकमहिणयाः गकहिमामण भजन्तक्षे॥२५॥

अन्वियमाथर याः - 
लक्ष्मणयाः -  एषयाः अयस  मविन्ध्यमाटविष्ट्रीमपुखक्षे  मविन्ध्यमारण्यस्य प्रमारम्भक्षे  मविरमाधससविमादयाः  मविरमाधरमाकसस्य 

विकत्तमान्तयाः।

सष्ट्रीतमा -  अलस  पयमारप्तस  तमावितम्  एतक्षेन  अनक्षेन।  तमावितम् 
आयरपपुत्रस्विहिस्तधकततमालविकन्तमातपत्रमनविमाररतमातपमम् आयरपपुत्रक्षेण स्विमाममनमा श्रष्ट्रीरमामक्षेण स्विहिस्तक्षेन मनजकरक्षेण धकतस 
गकहिष्ट्रीतस तमालविकन्तस तमालपत्ररूपमम् आतपत्रस छत्रस तक्षेन मनविमाररतयाः आतपयाः मनदमाघयाः यसस्मनम् तमम् आत्मनयाः स्विस्य 
दमकणमारण्यप्रविक्षेशमारम्भमम् दमकणमारण्यक्षे प्रविक्षेशस्य आरम्भस पश्यमामम अविलनोकयमामम।

मगररमनझरररणष्ट्रीतटक्षेषपु  पविरतनदष्ट्रीतष्ट्रीरक्षेषपु  विनखमानसमासश्रततरूमण  विमानप्रस्थमाश्रमसक्षेमवितमामन  एतमामन 
पपुरनोदृश्यममानमामन तमामन प्रससदमामन तपनोविनमामन ससन्त। यक्षेषपु तपनोविनक्षेषपु आमतथक्षेयपरममायाः अमतसथसत्कमारप्रधमानमायाः 
नष्ट्रीविमारमपुमषपचनमा  मपुमषपररममतमानपमाचकमायाः  यममनयाः ससयममनयाः मपुनययाः गकमहिणयाः गकहिस्थमायाः  सपत्नष्ट्रीकमायाः  गकहिमामण 
विमासस्थमानमन भजन्तक्षे सक्षेविन्तक्षे॥२५॥

व्यमाख्यमानमम् - 
लक्ष्मणयाः तयौ  मविरमाधरमाकसससविमादस  दमशरतविमानम्।  मविन्ध्यमारण्यप्रविक्षेशमपुखक्षे  मविरमाधनमामकयाः रमाकसयाः रमामस 

लक्ष्मणस च भमकतपुस प्रयत्नस कक तविमानम्। मकन्तपु तदमा रमामयाः तस रमाकसस मनहितविमानम्। अस्य विकत्तमान्तस्य अमनषत्विमातम् 
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सष्ट्रीतमा ततम् मचत्रस द्रिषपुमम् अमनच्छमास प्रदमशरतवितष्ट्री। अतयाः समा दमकणमारण्यप्रविक्षेशस पश्यमत यत्र श्रष्ट्रीरमामयाः तमालविकन्तमम् 
आतपत्रस कक त्विमा आतपस मनविमारमयतपुस चक्षेषममानयाः वितरतक्षे।

असस्मनम्  मचत्रक्षे  रमामसष्ट्रीतमालक्ष्मणमायाः मविन्ध्यमारण्यस  प्रमविषमायाः। मचत्रमम्  अविलनोक्य श्रष्ट्रीरमामयाः मपुगधयाः सनम् 
मविन्ध्यमारण्यस विणरमयतपुस  प्रविकत्तयाः। मविन्ध्यपविरतक्षे  अरण्यमम् इदस वितरतक्षे। अतयाः अरण्यस्य पमाश्विर  एवि पमाविरत्यनदयाः 
सच्छन्दस  प्रविहिसन्त।  इदमम्  अरण्यस  न  मनपुष्यहिष्ट्रीनमम्।  यतनो  महि  अस्य  विककमाणमामम्  अधयाः  विमाधरक्यकमालक्षे 
विमानप्रस्थमाश्रममम्  आश्रयन्तयाः जनमायाः मनविससन्त। असस्मनम्  च विनक्षे  बहिवियाः मपुनययाः सपररविमारमायाः मतष्ठसन्त। तक्षे  
मपुनययाः मपुमषपररममतस नष्ट्रीविमारधमान्यस भपुक्त्विमा एवि जष्ट्रीविनधमारणस कपु विरसन्त। अमप च विनस प्रमत आगतमानमास सविरषमास 
जनमानमास अमतसथजमानक्षेन सम्यकम्  सत्कमारमामदकस  करनोमत। एविस तक्षे अमतसथदक्षेविनो भवि इमत उपमनषदमाक्यस सम्यकम्  
पमालयसन्त इमत विकपु मम् इच्छमत रमामयाः। एतमादृशमानमास पपुण्यवितमास मपुनष्ट्रीनमास तपयाः कपु विरतमास विमानप्रसस्थनमास च सम्बन्धमातम् 
मविन्ध्यमारण्यममदस तपनोविनस सञमातमम्। अतयाः तत्र गत्विमा तक्षे धन्यमायाः एवि अभविनम् इमत रमामस्य आकक तमम्।

व्यमाकरणमविमशर याः -
.1 मनझरररणष्ट्री- मनझररशब्दमातम् इमनप्रत्ययक्षे ङिष्ट्रीमप च मनझरररणष्ट्री इमत रूपमम्।

.2 विनखमानसमासश्रततरूमण- विनखमानसनयाः आसश्रतमायाः तरवियाः यक्षेषपु तथनोकमामन इमत बहिहवष्ट्रीमहिसममासयाः।

छन्दयाः -
.1 एतमामन तमामन इत्यसस्मनम् श्लनोकक्षे  विसन्तमतलकस  छन्दयाः। 

पमाठगतप्रश्नमायाः - ३

. 10 मविन्ध्यमाटविष्ट्रीमपुखक्षे कयाः ससविमादयाः अभवितम्।

. 11 मविन्ध्यमारण्यक्षे विककमायाः कथमम् आसनम्।

. 12 मपुनययाः मकस  खमादसन्त स्म।

. )15 5 समाम्प्रतस मकलपमाठमम् अविगच्छमाम - २३
लक्ष्मणयाः  - अयममविरलमाननोकहिमनविहिमनरन्तरसस्नगधनष्ट्रीलपररसरमारण्यपररणद-

गनोदमाविरष्ट्रीमपुखरकन्दरयाः सन्ततममभष्यन्दममानमक्षेघमक्षेद पुररतनष्ट्रीसलममाजनस्थमानमध्यगनो 
मगररयाः प्रस्रविणनो नमाम।

स्मरसस सपुतनपु तसस्मन्पविरतक्षे लक्ष्मणक्षेन
प्रमतमविमहितसपयमारसपुस्थयनोस्तमान्यहिमामन।
स्मरसस सरसनष्ट्रीरमास तत्र गनोदमाविरवीं विमा 
स्मरसस च तदपुपमान्तक्षेष्विमावियनोविरतरनमामन।। २६।।
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उत्तररमामचररतमम् - मचत्रदशरनमम् - २ मटप्पणष्ट्री

मकस  च,

मकममप मकममप मन्दस मन्दममाससत्तयनोगमा- 
दमविरसलतकपनोलस जल्पतनोरक्रमक्षेण।
अमशसथलपरररम्भव्यमापकतनकन कदनोष्णनो- 
रमविमदतगतयमाममा रमामत्ररक्षेवि व्यरससष्ट्रीतम्।। २७।।

अन्विययाः - 
लक्ष्मणयाः  -  अयमम्  अमविरलमाननोकहिमनविहिमनरन्तरसस्नगधनष्ट्रील-

पररसरमारण्यपररणदगनोदमाविरष्ट्रीमपुखरकन्दरयाः  सन्ततमम्  अमभष्यन्दममानमक्षेघमक्षेद पुररतनष्ट्रीसलममा  जनस्थमानमध्यगनो 
प्रस्रविणनो नमाम मगररयाः।

सपुतनपु  तसस्मनम्  पविरतक्षे  लक्ष्मणक्षेन  प्रमतमविमहितसपयमारसपुस्थयनोयाः  (आवियनोयाः)  तमामन  अहिमामन  स्मरसस 

(अथविमा) तत्र सरसनष्ट्रीरमास गनोदमाविरवीं स्मरसस (तथमा च) तदपुपमान्तक्षेषपु आवियनोयाः वितरनमामन च स्मरसस।।२६।।

मकस  च,  आससत्तयनोगमातम्  मकममप  मकममप  मन्दमम्  अमविरसलतकपनोलमम्  अक्रमक्षेण  जल्पतनोयाः, 
अमशसथलपरररम्भव्यमापकतनकदनोष्णनोयाः अमविमदतगतयमाममा रमामत्रयाः एवि व्यरससष्ट्रीतम्।।२७।।

अन्वियमाथर याः - 
लक्ष्मणयाः  -  अयमम्  एषयाः  अमविरलमाननोकहिमनविहिमनरन्तरसस्नगध-

नष्ट्रीलपररसरमारण्यपररणदगनोदमाविरष्ट्रीमपुखरकन्दरयाः  अमविरलमायाः  मनमबडमायाः  यक्षे  अननोकहिमायाः  विककमायाः  तक्षेषमास  मनविहिमायाः 
समकहिमायाः तनयाः मनरन्तरमायाः घनष्ट्रीभकतमायाः सस्नगधमायाः मचक्कणमायाः नष्ट्रीलमायाः श्यमामलमाश्च पररसरमायाः प्रमान्तभमागमायाः यस्य, तक्षेन 
अरण्यक्षेन विनक्षेन पररणदमा पररविक्षेमषतमा यमा गनोदमाविरष्ट्री नदष्ट्री,  तयमा मपुखरमामण गनोदमाविरष्ट्रीकलपकररतमामन कन्दरमामण 
गपुहिमायाः यस्य तमादृशयाः,  सन्ततमम् अनविरतमम् अमभष्यन्दममानमक्षेघदपुररतनष्ट्रीसलममा अमभष्यन्दममाननयाः स्वियस विषरमदयाः 
मक्षेघनयाः  जलधरनयाः  दपुररतयाः  सस्नगधष्ट्रीकक तयाः  नष्ट्रीसलममा  श्यमामलत्विस  यस्य  तमादृशयाः  जनस्थमानमध्यगयाः 
जनस्थमाननमामकस्य अरण्यस्य मध्यगयाः मध्यक्षे सस्थतयाः प्रस्रविणनो नमाम प्रस्रविणनमामकयाः मगररयाः पविरतयाः।

हिक्षे  सपुतनपु!  सपुन्दरर  !  तसस्मनम्  पविरतक्षे  प्रस्रविणमाख्यक्षे  अद्रियौ  लक्ष्मणक्षेन  सयौमममत्रणमा 
प्रमतमविमहितसपयमारसपुस्थयनोयाः प्रमतमविमहितयमा कक तयमा सक्षेवियमा सपुस्थयनोयाः आवियनोयाः तमामन सपुखमनपुभकतमामन अहिमामन 
मदनमामन स्मरसस अथविमा तत्र तसस्मनम् स्थमानक्षे सरसनष्ट्रीरमास सरसजलमास गनोदमाविरवीं तनमाममकमास नदवीं स्मरसस तथमा 

तदपुपमान्तक्षेषपु गनोदमाविरष्ट्रीप्रमान्तक्षेषपु आवियनोयाः सष्ट्रीतमारमामयनोयाः वितरनमामन मनविमास-क्रकीडमा-भ्रमरमादष्ट्रीमन च स्मरसस।।२६।।

मकस  च,  आससत्तयनोगमातम्  मकममप  मकममप  मन्दमम्  अमविरसलतकपनोलमम्  अक्रमक्षेण  जल्पतनोयाः, 
अमशसथलपरररम्भव्यमापकतनकदनोष्णनोयाः अमविमदतगतयमाममा रमामत्रयाः एवि व्यरससष्ट्रीतम्

आससत्तयनोगमातम् अनपुरमागमातम् अमतसमामनध्यमातम् मकममप मकममप मन्दस शननयाः शननयाः अमविरसलतकपनोलस 
परस्परससममसलतगण्डमम्  अन्यनरश्रमाव्यमम्  अक्रमक्षेण  क्रमरमहितक्षेन  जल्पतनोयाः  विदतनोयाः 
अमशसथलपरररम्भव्यमापकतनकन कदनोष्णनोयाः  एकन कभपुजक्षेन  सपुदृढतयमा  सममासलङनक्षे  व्यस्तहिस्तयनोयाः  आवियनोयाः 
अमविमदतगतयमाममा अजमातक्षेन गतप्रहिरमा रमामत्ररक्षेवि रजन्यक्षेवि व्यरससष्ट्रीतम् मविरतमा।। परन्तपु आवियनोयाः परस्परजल्पनस न 
मविरतमममत सकमचतस भविमत।।२७।।
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व्यमाख्यमानमम् -  
लक्ष्मणयाः मचत्रक्षे जनस्थमाननमामकक्षे  अरण्यक्षे सस्थतस प्रस्रविणनमामकस  पविरतस दृष्टमा तस्य प्रमाकक मतकसयौन्दयर 

विणरयमत। अयस पविरतयाः घनमारण्यक्षेन पररपकररतयाः। असस्मनम् पविरतक्षे गनोदमाविरष्ट्री नदष्ट्री प्रविहिमत स्म। तस्यमायाः तटप्रदक्षेशयाः 
श्यमामलविनरमासजनमा शनोभममानयाः आसष्ट्रीतम्। पविरतस्य कन्दरमामण अमप नदमायाः कलकलरविक्षेण मपुखररतमामन आसनम्। 
मक्षेघमायाः सततस विषरन्तयाः पविरतस तदपुपरर मविदममानस पमादपसमकहिस च सस्नगधष्ट्रीकरनोमत स्म।

अत्र रमामयाः मचत्रमम् अविलनोक्य प्रस्रविणपविरतक्षे  तक्षेषमास  जष्ट्रीविनस कथमम् आसष्ट्रीतम् इमत स्मरमत। यदमा तयौ 
तसस्मनम् पविरतक्षे आस्तमास तदमा भ्रमातमा लक्ष्मणयाः मनरन्तरस तयनोयाः सक्षेविमास कक तविमानम्। मनविमासक्षे तयनोयाः कनोऽमप क्लक्षेशयाः न 
अभवितम्। तयौ सपुखक्षेन तत्र मदनमामन यमामपतविन्तयौ। तसस्मनम् पविरतक्षे ससललपकणमार सररतम् गनोदमाविरष्ट्री प्रविहिमत। रमामयाः 
सष्ट्रीतमा च प्रमाययाः एवि तस्यमायाः नदमायाः तष्ट्रीरक्षे भ्रममतविन्तयौ कदमामप तत्र उपमविश्य विमातमारलमापस  कक तविन्तयौ। मचत्रक्षे तस 
पविरतमम्  अविलनोक्य रमामयाः इदस सविर  स्मरमत। मकञ सष्ट्रीतमा ततम्  सविर  स्मरमत न विमा इमत तमास  पकच्छमत। एविस 
कथनोपकथनक्षेन तक्षेषमास मचत्रदशरनस प्रवितरतक्षे।

एविस कदमामचतम् तयौ गनोदमानदमायाः तष्ट्रीरक्षे आगत्य विमातमारलमापस कतपुरमम् आरभक्षेतमामम्। विमातमारलमापकमालक्षे मतष्ठतनोयाः 
तयनोयाः रमामत्रकमालयाः शष्ट्रीघमक्षेवि मनगरतयाः। अथमारतम् तयौ परस्परस विमातमारलमापक्षे तथमा मग्नियौ आसनम् यतम् तयनोयाः समयजमानस 
नमासष्ट्रीतम्। एविम्प्रकमारक्षेण विनविमासकमालक्षे तक्षेषमास मदनमामन अमतविमामहितमामन इमत विणरयमत सष्ट्रीतमापमतयाः श्रष्ट्रीरमामयाः।

व्यमाकरणमविमशर याः -
.1 पररणदयाः- पररपकविरकमातम् नह्धमातनोयाः कप्रत्ययक्षे पररणदयाः इमत रूपमम्।

.2 मपुखरयाः-  मपुखशब्दमातम्  रप्रत्ययक्षे  मपुखरयाः  इमत  रूपमम्,  स्विमपुखकपु ञक्षेभ्यनो  विकव्यमम्  इमत  विमामतरकक्षे न 
रप्रत्यययाः।

.3 अमभष्यन्दममानयाः- अमभपकविरकमातम् स्यन्दमातनोयाः शमानच्प्रत्ययक्षे अमभष्यन्दममानयाः इमत रूपमम्।

.4 नष्ट्रीसलममा- नष्ट्रीलस्य भमावियाः, नष्ट्रीलशब्दमातम् इममनच्प्रत्ययक्षे नष्ट्रीसलममा इमत रूपमम्।

.5 प्रमतमविमहितसपयमारसपुस्थयनोयाः  -  प्रमतमविमहितसपयरयमा  सपुस्थयनोयाः  प्रमतमविमहितसपयमारसपुस्थयनोयाः  इमत 
तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषयाः।

.6 आससत्तयनोगमातम्  -  आङ्पकविरकमातम् सदम्-धमातनोयाः मकन्प्रत्ययक्षे मविभक्त्यमामदकमायर आससत्तयाः इमत रूपमम्। 
आसत्तक्षेयाः यनोगयाः आसमकयनोगयाः, तस्ममातम् आसमकयनोगमातम् इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः।

.7 व्यरससष्ट्रीतम् - मविपकविरकमातम् रमम्-धमातनोयाः लपुङ्लकमारक्षे प्रथमपपुरुषनकविचनक्षे व्यरससष्ट्रीतम् इमत रूपमम्।

छन्दयाः-

.1 स्मरसस सपुतनपु इमत श्लनोकक्षे  ममासलनष्ट्रीछन्दयाः।

.2 मकममप मकममप इमत श्लनोकक्षे  ममासलनष्ट्रीछन्दयाः।

अलङ्कमारमविमशर याः -
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.1 स्मरसस  सपुतनपु  इमत  श्लनोकक्षे  एकस्य  त्विमममत  कतपुरयाः  स्मरसस  इमत  मक्रयमात्रयक्षेण  सम्बन्धमादम् 
दष्ट्रीपकमालङ्कमारयाः। तल्लकणस दपरणक्षे - 

“अथ कमारकमक्षेकस  स्यमादनक्षेकमासपु मक्रयमासपु चक्षेतम्” इमत।

पमाठगतप्रश्नमायाः - ४

. 13 प्रस्रविणनो नमाम मगररयाः कपु त्र आसष्ट्रीतम्।

. 14 तयौ कस्यमायाः नदमायाः तष्ट्रीरक्षे भ्रममतविन्तयौ।

. 15 रमामत्रयाः कथस व्यरससष्ट्रीतम्।

. 16 तयौ कथस जल्पन्तयौ आस्तमामम्।

. 17 व्यरससष्ट्रीतम् इमत कस्य धमातनोयाः कसस्मनम् लकमारक्षे भविमत।

. )15 6 समाम्प्रतस मकलपमाठमम् अविगच्छमाम - २४
लक्ष्मणयाः  - एषमा पञविट्यमास शकपरणखमा।

सष्ट्रीतमा - हिमा अज्जउत्त, एसत्तअस दक्षे दससणस। (हिमा आयरपपुत्र, एतमावितम् तक्षे दशरनमम्।)

रमामयाः - अमय मविप्रयनोगत्रस्तक्षे, मचत्रमक्षेततम्।

सष्ट्रीतमा- जहिमा तहिमा हिनोदपु। दपुज्जणनो असपुहिस उप्पदक्षेइ। (यथमा तथमा भवितपु। द पुजरनयाः 
असपुखमपपुत्पमादयमत।)

रमामयाः - हिन्त, वितरममान इवि मक्षे जनस्थमानविकत्तमान्तयाः प्रमतभमामत।

लक्ष्मणयाः - अथक्षेदस रकनोमभयाः कनकहिररणच्छदमविसधनमा
तथमा विकत्तस पमापनव्यरथयमत यथमा कमासलतममप।
जनस्थमानक्षे शकन्यक्षे मविकलकरणनरमायरचररतन-
रमप गमाविमा रनोमदत्यमप दलमत विजस्य हृदयमम्।।२८।।

अन्विययाः - 
लक्ष्मणयाः  - एषमा पञविट्यमास शकपरणखमा।

सष्ट्रीतमा - हिमा आयरपपुत्र, एतमावितम् तक्षे दशरनमम्।

रमामयाः - अमय मविप्रयनोगत्रस्तक्षे, एततम् मचत्रमम्।

सष्ट्रीतमा- यथमा तथमा भवितपु। दपुजरनयाः असपुखमपुत्पमादयमत।

रमामयाः - हिन्त, वितरममान इवि मक्षे जनस्थमानविकत्तमान्तयाः प्रमतभमामत।
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लक्ष्मणयाः  -अथ पमापनयाः  रकनोमभयाः कनकहिररणच्छदमविसधनमा  इदस  तथमा विकत्तस  यथमा कमासलतमम्  अमप 
व्यथयमत। शकन्यक्षे जनस्थमानक्षे मविकलकरणनयाः आयरचररतनयाः गमाविमा अमप रनोमदमत विजस्य (अमप) दलमत हृदयमम्।।
२८।।

अन्वियमाथर याः - 
लक्ष्मणयाः  - एषमा मचत्रमासलसखतमा पञविट्यमास शकपरणखमा तनमाममकमा रमाकसष्ट्री रमाविणभमगनष्ट्री।

सष्ट्रीतमा - हिमा आयरपपुत्र, एतमावितम् एतमावित्पयरन्तस तक्षे तवि दशरनमम् ईकणमम्।

रमामयाः - अमय मविप्रयनोगत्रस्तक्षे मवियनोगभष्ट्रीतक्षे, एततम् मचत्रमम्।

सष्ट्रीतमा- यथमा तथमा भवितपु कथममप भवितपु। द पुजरनयाः खलयाः असपुखस दपुयाःखमम् उत्पमादयमत।

रमामयाः -  हिन्त,  वितरममान इवि प्रत्यकष्ट्रीभकत इवि मक्षे  मम जनस्थमानविकत्तमान्तयाः जनस्थमानस्य विकत्तमान्तयाः 
प्रमतभमामत।

लक्ष्मणयाः  -  अथ  शकपरणखमाविकत्तमान्तमादम्  अनन्तरस  पमापनयाः  पमापमाचमारनयाः  रकनोमभयाः  रमाकसनयाः 
कनकहिररणच्छदमविसधनमा स्विणरमकगव्यमाजकरणक्षेन इदस मचत्रमनमदरषस सष्ट्रीतमाहिरणस तथमा तमादृशस विकत्तस मनष्पनस यथमा 
यमादृशस  कमासलतमम्  प्रमतकक तमम्  अमप  व्यथयमत  दपुयाःखस  जनयमत।  शकन्यक्षे  मनजरनक्षे  जनस्थमानक्षे  दण्डकमारण्यक्षे 
मविकलकरणनयाः  स्विस्विव्यमापमारशकन्यमामन  इसन्द्रियमामण  यक्षेषपु   तमादृशनयाः  आयरचररतनयाः  आयरस्य  रमामस्य 
मकच्छमारप्रभकमतव्यमापमारनयाः  गमाविमा  अमप मशलमा  अमप रनोमदमत रनोदनस  करनोमत विजस्य कपु सलशस्य  (अमप)  दलमत 
मविदमारयमत हृदयस मध्यप्रदक्षेशमम्।।२८।।

व्यमाख्यमानमम् -  
लक्ष्मणयाः मचत्रक्षे पञविट्यमास शकपरणखमास दशरयमत। तदमा सष्ट्रीतमा अशपुभस द्रिषपुमम् अमनच्छन्तष्ट्री रमामस कथयमत 

एतमावित्पयरन्तमक्षेवि मचत्रदशरनमम् अस्तपु इमत। तदमा रमामयाः सष्ट्रीतमास कथयमत मचत्रमक्षेतदम् विमास्तमविकयाः मवियनोगयाः नमासस्त, 

मचन्तमा ममास्तपु इमत। तदमा सष्ट्रीतमा कथयमत यथमा कथसञदम् दपुजरनयाः दपुयाःखकमारणस भविमत। ततयाः लक्ष्मणयाः मचत्रस 
दृष्टमा  विणरयमत  यदमा  स्विमकगव्यमाजक्षेन  सष्ट्रीतमाहिरणस  रमाविणक्षेन  कक तस  तदमा  रमामस्य  व्यमापमारस  दृष्टमा  गमाविमा  अमप 
रनोमदतवितष्ट्री। मकञ तस्य क्रन्दनमामदकस  श्रपुत्विमा विजस्य कठनोरस्यमामप हृदयस मभनमम्।

व्यमाकरणमविमशर याः -
.1 पञविटष्ट्री  -  पञमानमास  विटमानमास  सममाहिमारयाः  इमत  मविगहिक्षे  मनष्पनस्य  मदगपुससजकस्य  पञविटशब्दस्य 

अकमारमान्तत्विमादम् "अकमारमान्तनोत्तरपदनो मदगपुयाः ससयमाममषयाः" इमत विमामतरकक्षे न सष्ट्रीसलङक्षे ततयाः ङिष्ट्रीपम्।

छन्दयाः -
.1 अथक्षेदमममत श्लनोकक्षे  मशखररणष्ट्रीछन्दयाः। तस्य लकणस तमावितम्- "रसन रुद्रिनसश्छनमा यमनभसलमायाः गयाः 

मशखररणष्ट्री" इमत।
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पमाठगतप्रश्नमायाः - ५

. 18 दपुजरनयाः मकमपुत्पमादयमत।

. 19 सष्ट्रीतमापहिरणस कथस रमाकसक्षेन कक तमम्।

. 20 रमामचररतनयाः मकस  मकस  भविमत।

पमाठसमारयाः 

 इतयाः परस सष्ट्रीतमा शृङविक्षेरपपुरक्षे  रमामलक्ष्मणयनोयाः जटमाबन्धनस्य मचत्रस  दशरयमत। ततयाः लक्ष्मणयाः रमामस 
प्रशससनम् कथयमत - इक्ष्विमाकपु विसशष्ट्रीयमायाः रमाजमानयाः विमाधरक्यकमालक्षे सम्पत्त्यमामदकस  पपुत्रक्षेभ्ययाः समप्यर यदम् विमानप्रस्थवतमम् 
आचरमत ततम् श्रष्ट्रीरमामयाः बमाल्यकमालक्षे एवि आचरतम्। तदनन्तरस सष्ट्रीतमा मचत्रक्षे पपुण्यससललमास भमागष्ट्रीरथवीं पश्यमत। 
रमामयाः  कथयमत  यतम्  बहिहकमालमातम्  पकविर  सगरनमामकयाः  एकयाः  नकपयाः  अश्विमक्षेधनमामकस  यजमम्  अकरनोतम्।  तस्य 
अश्विमक्षेधयजस्य अश्विमम् इन्द्रियाः कपटक्षेन उपमायक्षेन चनोरमयत्विमा गपुप्तस्थमानक्षे अस्थमापयतम्। अश्विस मविनमा यजसममामप्तयाः 
न भमविष्यमत। अतयाः सगरस्य षमषसहिस्रस पपुत्रमायाः अश्विमम् अनपुसन्दधमानमायाः पकसथविवीं मभन्दन्तयाः महिषरयाः कमपलस्य 
कनोपमातम्  भस्मष्ट्रीभकतमायाः।  भमागष्ट्रीरथष्ट्रीजलस्पशरन  एवि  तक्षे   पपुनयाः  उदमारस  प्रमाप्स्यन्तष्ट्रीमत  जमात्विमा  बहिहकमालमातम्  परस 
सगरस्य  प्रपयौत्रयाः  भगष्ट्रीरथयाः  कठनोरतपसमा  भमागष्ट्रीरथवीं  भकलनोकमम्  आनष्ट्रीय  तस्यमायाः  जलक्षेन  तक्षेषमामम्  उदमार स 
मविमहितविमानम्। इयस एवि भमागष्ट्रीरथष्ट्री रघपुविसशस्य दक्षेवितमा वितरतक्षे। अतयाः रमामयाः तमामम् उमदश्य प्रणमामस मनविक्षेदयमत। 

ततयाः  लक्ष्मणयाः  मचत्रक्षे  यमपुनमानदमायाः  तटक्षे  अविसस्थतस  श्यमामनमामकस  विटविककमम्  दशरयमत  यस  विककस  तक्षे 
मचत्रकक टविनगमनममागर प्रमाप्तविन्तयाः। रमामयाः तस्य विककस्य अधयाः घमटतस विकत्तमान्तस विणरयमत। ममागरपररश्रमक्षेण श्रमान्तमा 
सष्ट्रीतमा रमामस्य उरसस रमामक्षेण दृढमासलमङतमा सतष्ट्री शयनस कक तवितष्ट्री। 

ततयाः लक्ष्मणयाः मविरमाधरमाकसविकत्तमान्तस दशरयमत। मकन्तपु सष्ट्रीतमा ततम् मचत्रमम् अदृष्टमा दमकणमारण्यक्षे तक्षेषमास 
प्रविक्षेशमात्मकस  मचत्रमम् द्रिषपुमम्  आरभतक्षे यत्र श्रष्ट्रीरमामयाः तक्षेषमास  मनदमाघस दकरष्ट्रीकतपुर  तमालविकन्तमम्  एवि आतपत्रष्ट्रीकक तविमानम्। 
ततयाः  रमामयाः  मविन्ध्यमारण्यस  विणरयमत।  तसस्मनम्  तपनोविनक्षे  विककमाणमामम्  अधयाः  विमानप्रस्थमाश्रममणयाः  गकहिक्षेषपु  च 
मपुमषपररममतमम् अनस भपुञमानमायाः अमतसथसत्कमारपरमायणमायाः मपुनययाः पत्न्यमा सहि मनविससन्त स्म। 

ततयाः लक्ष्मणयाः प्रस्रविणनमामकस  पविरतमम् दशरयमत ययाः पविरतयाः जनस्थमाननमामकक्षे  अरण्यक्षे आसष्ट्रीतम्। अयस 
पविरतयाः  घनमारण्यक्षेन  पररपकररतयाः  आसष्ट्रीतम्।  असस्मनम्  पविरतक्षे  गनोदमाविरष्ट्री  नदष्ट्री  प्रविहिमत स्म।  तस्यमायाः  तटप्रदक्षेशयाः 
श्यमामलविनरमासजनमा शनोभममानयाः आसष्ट्रीतम्। पविरतस्य कन्दरमामण अमप नदमायाः कलकलरविक्षेण मपुखररतमामन आसनम्। 
मक्षेघमायाः सततस विषरन्तयाः पविरतस तदपुपरर मविदममानस पमादपसमकहिस च सस्नगधष्ट्रीकपु विरसन्त स्म। ततयाः रमामयाः गनोदमाविरष्ट्रीनदवीं 
तस्यमायाः  तटक्षे  तयनोयाः  भ्रमणस  लक्ष्मणक्षेन मविमहितमास  तयनोयाः  सक्षेविमास  च  स्मरमत।  कथस  तयौ  विमातमारलमापरतयौ  गनोदमातष्ट्रीरक्षे 
सम्पकणमारमम् अमप रमामत्रस यमामपतविन्तयौ इमत अमप स्मरमत। एविमम् एष गनोदमाविरष्ट्रीविकत्तमान्तयाः सममाप्यतक्षे।
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ततयाः पञविट्यमास शकपरणखमाविकत्तमान्तस लक्ष्मणयाः पश्यमत। परन्तपु तत्र सष्ट्रीतमायमा आगहिनो नमासस्त। यतनो महि 
मचत्रस  दृष्टमा अमप सष्ट्रीतमा सखनमा भविमत। द पुजरनयाः कथसञदम् दपुयाःखमम्  उत्पमादयमत एवि। ततयाः सष्ट्रीतमाहिरणमात्परस 
रमामस्य क्रन्दनमामदव्यमापमारनयाः गमाविमा अमप रनोमदमत विजस्य हृदयस च भविमत मविदष्ट्रीणरमम्। एविस सममासतयाः पमाठसमारयाः 
प्रस्तपुतयाः।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

.1 गङमानयनविकत्तमान्तस समविस्तमारस विणरयत।

.2 अलसलपुसलत इत्यमामदश्लनोकस  यथमाममत विणरयत।

.3 तक्षेषमास दमकणमारण्यप्रविक्षेशयाः कथमम् आसष्ट्रीतम्।

.4 प्रस्रविणमगरक्षेयाः यथमागन्थस विणरनस प्रदष्ट्रीयतमामम्।

.5 मपुनययाः मविन्ध्यमारण्यक्षे कथस जष्ट्रीविनस यमापयसन्त स्म।

.6 रमामयाः सष्ट्रीतमा च गनोदमाविरष्ट्रीतष्ट्रीरक्षे कथस रमामत्रयमापनस कक तविन्तयौ।

.7 मकममप मकममप इमत श्लनोकस  व्यमाख्यमात।

.8 अथक्षेदस रकनोमभररमत श्लनोकस  व्यमाख्यमात।

पमाठगतप्रश्नमानमामपुत्तरमामण

. 1 रमामलक्ष्मणयनोयाः जटमाबन्धनस शृङविक्षेरपपुरक्षे सञमातमम्।

. 2 इक्ष्विमाकपु विसशष्ट्रीयमायाः विमाधरक्यकमालक्षे विमानप्रस्थमाश्रमस पमालयसन्त।

. 3 भमागष्ट्रीरथष्ट्री प्रसनपपुण्यससललमा भगवितष्ट्री वितरतक्षे।

. 4 भगष्ट्रीरथयाः भमागष्ट्रीरथवीं स्विगरतयाः मत्यरलनोकमम् आनष्ट्रीतविमानम्। 

. 5 समा सष्ट्रीतमायमास अरुन्धतष्ट्री इवि मशविमानपुध्यमानमा भविक्षेमदमत रमामस्य प्रमाथरनमा।

. 6 भरदमाजमाविक्षेमदतस्य विनस्पतक्षेयाः श्यमाम इमत नमाम।

. 7 विटविककयाः कमासलन्दष्ट्रीनदमायाः तष्ट्रीरक्षे वितरतक्षे।

. 8 सष्ट्रीतमायमा अङमामन कथमम् ममागरगमनपररश्रममादम् आलस्ययपुकमामन।

. 9 सष्ट्रीतमा स्विस्य अवियविमानम् रमामस्य विकसस कक त्विमा शक्षेतक्षे।

. 10 मविन्ध्यमाटविष्ट्रीमपुखक्षे मविरमाधससविमादयाः अभवितम्।

. 11 मविन्ध्यमारण्यक्षे विककमायाः विनखमानसमासश्रतमायाः आसनम्।

. 12 मपुनययाः मपुमषपररममतस नष्ट्रीविमारधमान्यस खमादसन्त स्म।

. 13 प्रस्रविणनो नमाम मगररयाः जनस्थमाननमामकक्षे  अरण्यक्षे आसष्ट्रीतम्।
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. 14 तयौ कस्यमायाः गनोदमाविरष्ट्रीनदमायाः तष्ट्रीरक्षे भ्रममतविन्तयौ।

. 15 जल्पतनोयाः सष्ट्रीतमारमामयनोयाः रमामत्रयाः अमविमदतगतयमाममा व्यरससष्ट्रीतम्।

. 16 तयौ अक्रमक्षेण जल्पन्तयौ आस्तमामम्।

. 17 मविपकविरकमातम् रमम्-धमातनोयाः लपुङ्लकमारक्षे प्रथमपपुरुषनकविचनक्षे व्यरससष्ट्रीतम् इमत रूपमम्।

. 18 दपुजरनयाः असपुखमपुत्पमादयमत।

. 19 सष्ट्रीतमापहिरणस स्विणरमकगच्छलक्षेन रमाकसक्षेन कक तमम्।

. 20 रमामचररतनयाः गमाविमा अमप रनोमदमत विजस्य हृदयस च मभनस भविमत।

॥ इमत पञदशयाः पमाठयाः ॥
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कमादम्बयमार शपुकनमासनोपदक्षेशयाः
भकममकमा

कनविकमर्य भविनत कराव्यमम। तच्च कराव्यस जनिरानिरास  श्रनोतदेषम समधराधराररास  प्रविराहयनत,  विणर्यनिट्रीयदेनि सह ऐकरात्म्यमम 
अनिमभवितरास  सहृदयरानिरास  मनिनस कमनप आनिन्दनोल्लरासस  जनियनत।  कराव्यस  करान्तरासनम्मतनोपददेशप्रदरानिदेनि  सविर्वेषरास  जनिरानिरास 
मनिस आहरादकस  भविनत। ततम कराव्यस  ध्विननिकराव्यस  गमणट्रीभदतकराव्यस  चदेनत नदनविधस  भविनत। तच्च पमनिक्षः दृश्यश्रव्यभदेददेनि 
नदनविधस भविनत। तत दृश्यस  निराम दशर्यनियनोगयस  निराटकरानदकस  श्रव्यस  च महराकराव्यरानदकमम। श्रव्यकराव्यस  पमनिक्षः गदपदभदेददेनि 
नदनविधमम। तत छन्दनोबदमयस पदमम, विकत्तबन्धनोनज्ज्झितस च गदमम। 

पदकराव्यस्यशैवि  उदविक्षः  इनत  कदे षरानञचदम  नविदमषरास  मतमम।  गदकराव्यस्य  परममत्पनत्तक्षः  भवितम  नकन्तम 
गदकराव्यससरचनिदे  दराढमर्ययमम  अत्यराविश्यकमम।  तस्मरातम  प्रनसदरा  इयस  -  "गदस  कविट्रीनिरास  ननिकषस  विदनन्त"  इनत। 
गदकराव्यस्यरानप आख्यरानयकरा कथरा इनत भदेददयमम। तयनोक्षः लकणस तरावितम - “कथरा कनल्पतविकत्तरान्तरा सत्यमराख्यरानयकरा 
स्मकतरा” इनत। 

गदकराव्यननिमरार्यणपरम्पररायरास  बराणभट्ट एवि प्रधरानिराचरायर्य  इत्यत निरानस्त ससशयक्षः।  तनदरनचतस  करादम्बरट्री इनत 
गदकराव्यस  गदकराव्यदेषम  महतम  स्थरानिस  नबभनतर्य।  कविदेक्षः  विणर्यनिसबौन्दयर्यमम  अनिमपममम  अत।  अत सविर्यतशैवि  अलङम करारराणरास 
मधमरज्झिङम करारराक्षः  सहृदयरानिरास  मनिनस  परमनोल्लरासस  जनियनन्त  हृदयस  च  नविकरासयनन्त।  करादम्बरट्री  निराम  मनदररा। 
रससमरास्विरादकरानिरास  सहृदयरानिरास  आनिन्दनोल्लरासनविधरानयनिट्री  सममधमररा  करादम्बरट्री  मनदररा  एवि।  अतक्षः  सराथर्यकमम  अस्य 
ग्रन्थस्य  अनभधरानिमम।  अत  एवि  बराणभट्टपमतस्य  पमनलनिभट्टस्यनोनकक्षः-  “करादम्बरट्रीरसभरदेण  समस्त  एवि  मत्तनो  नि 
नकनञचदनप चदेतयतदे  जनिनोऽयमम”  इनत। एतस्य ग्रन्थस्य पदविर्यभरागस  ननिमरार्यय  कनविक्षः बराणभट्टक्षः नदविस  गतक्षः। तदरा तत्पमतक्षः 
पमनलनिभट्टक्षः एतस्य उत्तरभरागस रचयरामरास।

करादम्बरट्री इत्यराख्यस गदकराव्यस  कथरा आख्यरानयकरा विरा इनत नविषयदे नविदगधरानिरास  विशैमत्यमम अनस्त। तन्मध्यदे 
बहहनिरास नविदमषरास मतरानिमसरारदेण कराव्यनमदस कथरा इनत।

करादम्बयरार्यक्षः कथराभरागस्य एकक्षः असशक्षः शमकनिरासनोपददेशक्षः अत प्रनतपरादमरानिनविषयक्षः। शमकनिरासनोपददेशक्षः इनत 
भरागरात्पदविर्दं  कराव्यस्यरास्य कथराप्रविराहक्षः ससकदेपदेण तराविदम एविमम  -  नविनदशरानिगय्यरार्यक्षः  रराजदे  शदद्रकराय एकरा चण्डरालकन्यरा 
नविनशष्टिमम एकस  शमकपनकणमम  आनिट्रीय अयच्छतम।  तस्य पनकणक्षः विराक्कबौशलदेनि नविनस्मतक्षः रराजरा तस्मशै  पनकणदे  तस्य 
पररचयरानदकमम अपकच्छतम। सक्षः पकट्री अनप रराजदे तस्य सविर्दं जन्मरानदविकत्तरान्तमम अकथयतम। ततक्षः स रराजदे ननिविदेनदतविरानिम यतम 
कस्यनचतम व्यराधस्य आक्रमदेण तस्य नपतरा हतक्षः स च आहतक्षः सनिम भदमबौ पनततक्षः। तदनिन्तरस महषर्वेक्षः जविरालस्य पमतदेण सक्षः 
दृष्टिक्षः  स्विराश्रममम  आनिट्रीय  सदेनवितश्चि।  ततक्षः  महनषर्यजराविरानलक्षः  तस  नविहगस  दृष्टिमविरा  'एष  स्विदमष्कमर्यणक्षः  फलभनोगस  करनोनत' 
इत्यमकविरानिम।  तदरा  तत उपनस्थतरा  ममननिबरालकराक्षः  सममत्समकराक्षः  सन्तक्षः  महनषर्यजराबरानलस  पनकणक्षः नविषयदे  पकष्टिविन्तक्षः।  तदरा 
ममननिजराविरानलक्षः पनकणक्षः जन्मरानदविकत्तरान्तस विकम मरारभत यतम - अविन्तट्रीनिगय्यरार्यमम उज्जनयनिट्रीनिरामकक्षः एकक्षः प्रददेशक्षः आसट्रीतम। 
तत  नविदमरानिस्य  रराजक्षः  तराररापट्रीडस्य  नविलरासवितट्रीनिरानमकरा  भरायरार्य  शमकनिरासनिरामकक्षः  अमरात्यश्चिरासट्रीतम।  शमकनिरासस्य 
भरायरार्ययरा मनिनोरमरायराक्षः नकञच रराज्ञ्यराक्षः नविलरासवित्यराश्चि सन्तरानिक्षः निरासट्रीतम। सन्तरानिलराभराय रराजट्री नविलरासवितट्री मनिनोरमरा च 
व्रतमम आचररतवित्यबौ। ततक्षः रराज्ञ्यराक्षः नविलरासवित्यराक्षः शमकनिरासपत्न्यराक्षः मनिनोरमरायराश्चि पमतबौ ससविकत्तबौ। रराज्ञ्यराक्षः पमतस्य निराम 
चन्द्ररापट्रीड इनत मनिनोरमरायराक्षः च विशैशम्परायनि इनत। ततक्षः अध्ययनिराय चन्द्ररापट्रीडक्षः नमतदेण विशैशम्परायनिदेनि सह ग मरुगकहस गतक्षः। 
तत स शसनविदरास  शरासनविदरास  च अलभत। अध्ययनिरादम अनिन्तरस  गमरुगकहरादम आगतस्य रराजकम मरारस्य चन्द्ररापट्रीडस्य 
यबौविरराज्यरानभषदेकसमयक्षः आगतक्षः। तदरा अमरात्यक्षः शमकनिरासक्षः कथस  रराजकरायरार्यनदकस  पररचरालनिट्रीयमम  इत्यनस्मनिम  नविषयदे 
सरारगभर्यमम उपददेशस दत्तविरानिम। स एवि उपददेशक्षः करादम्बयरार्यक्षः शमकनिरासनोपददेशक्षः इनत निराम्निरा प्रनसदक्षः। स नह शमकनिरासनोपददेशक्षः 
'एविस समनतक्ररामत्सम’ इत्यतक्षः आरभ्य 'इत्यदेतराविदनभधरायनोपशशराम' इनत पयर्यन्तमम। 
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)16 शपुकनमासनोपदक्षेशयाः - ययौविनस्विभमावियाः
प्रस्तमाविनमा

असस्मनम्  पमाठक्षे  शपुकनमासनोपदक्षेशस्य  'एविस  सममतक्रमामत्सपु’  इत्यतयाः  आरभ्य  'तन्द्रिमाप्रदमा  लक्ष्मष्ट्रीयाः' 
इत्यन्तयाः  असशयाः  विण्यरतक्षे।  अत्र  शपुकनमासयाः  चन्द्रिमापष्ट्रीडमम्  उपदक्षेषपुममारभतक्षे।  स  ययौविनस्य  मविकमारयाः,  सम्पदयाः 
अहिङ्कमारयाः इत्यमादष्ट्रीनम् बहिहनम् मविषयमानम् चन्द्रिमापष्ट्रीडस प्रमत उपमदशमत। स भमागयाः अत्रमाध आलनोच्यतक्षे - 

उदक्षेश्यमामन
अमपुमम् पमाठस पमठत्विमा भविमानम् -

 बमाणभटस्य गदकमाव्यरचनमाशनलवीं जमानष्ट्रीयमातम्।
 चन्द्रिमापष्ट्रीडरमाज्यमामभषक्षेकविकत्तमान्तस जमानष्ट्रीयमातम्।
 ययौविनस्य प्रभमाविस लक्ष्मष्ट्रीमदमम् अनथरपरम्परमास च जमानष्ट्रीयमातम्।
 सज्जनस्य दपुजरनस्य च व्यविहिमारस जमानष्ट्रीयमातम्।
 अत्र पमाठक्षे सस्थतमानमास पदमानमामम् अन्वियमाथर जमानष्ट्रीयमातम्।
 दष्ट्रीघमारणमास पदमानमास सममासमानम् बनोदपुस समथरयाः भविक्षेतम्।

१६.१) समाम्प्रतस मकलपमाठमम् अविगच्छमाम-१
एविस  सममतक्रमामत्सपु  मदविसक्षेषपु  रमाजमा  चन्द्रिमापष्ट्रीडस्य  ययौविरमाज्यमामभषक्षेकस  मचककीषपुर याः 

प्रतष्ट्रीहिमारमानपुपकरणसम्भमारसङ्गहिमाथरममामददक्षेश।  समपुपसस्थतययौविरमाज्यमामभषक्षेकञ  तस 
कदमामचदशरनमाथरममागतममारूढमविनयममप मविनष्ट्रीततरममच्छनम् कतपुर शपुकनमासयाः समविस्तरमपुविमाच।

व्यमाख्यमानमम् - 
एविस पकविर्वोकमविसधनमा पकविर्वोकमविधयमा मदविसक्षेषपु मदनक्षेषपु सममतक्रमामत्सपु सममतक्रमान्तक्षेषपु गच्छत्सपु व्यतष्ट्रीतक्षेषपु 

रमाजमा  नकपयाः  तमारमापष्ट्रीडयाः  चन्द्रिमापष्ट्रीडस्य आत्मजस्य स्विपपुत्रस्य  ययौविरमाज्यमामभषक्षेकस  ययौविरमाज्यक्षे  यपुविरमाजकमरमण 
अमभषक्षेकमम्  अमभषक्षेचनस  यपुविरमाजपदप्रमतष्ठमास  विमा  मचककीषपुरयाः  कतपुर ममच्छपु याः  प्रतष्ट्रीहिमारमानम्  दमारपमालमानम् 
उपकरणससभमारससगहिमाथरमम् उपकरणमम् अमभषक्षेकसमामगष्ट्री तस्य ययाः सम्भमारयाः समकहियाः तस्य ससगहिमाथर सञयमाथरमम् 
आमददक्षेश आजमापयमाममास आजमास दत्तविमानम्। 
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समपुपसस्थतययौविरमाज्यमामभषक्षेकस  समपुपसस्थतयाः सम्प्रमाप्तयाः मविदममानयाः ययौविरमाज्यमामभषक्षेकयाः ययौविरमाज्यस्य 
यपुविरमाजकमरणयाः अमभषक्षेकयाः अमभषक्षेचनस यपुविरमाजपदप्रमतष्ठमा यस्य तमादृशस  तस   चन्द्रिमापष्ट्रीडस  कदमामचतम्  जमातपुमचतम् 
कसस्मससश्चतम्  समयक्षे  दशरनमाथरमम्  अविलनोकनमाथरमम्  आगतमम्  आयमातमम्  आरूढमविनयस  सञमातमविनयमम्  अमप 
मविनष्ट्रीततरमम् अमतशयक्षेन मविनमयनमम् इच्छनम् विमाञ्छनम् अमभलषनम् शपुकनमासयाः प्रधमानमाममात्ययाः समविस्तरस सव्यमासमम् 
उविमाच जगमाद।

सरलमाथर याः - 
इत्थस समपुमचतक्षे कमालक्षे सममागतक्षे रमाजमा तमारमापष्ट्रीडयाः स्विपपुत्रस्य चन्द्रिमापष्ट्रीडस्य यपुविरमाजपदप्रमतष्ठमास कतपुरमम् 

इषविमानम्। अतयाः अमभषक्षेकस्य समामगष्ट्रीससगहिणमाय सक्षेविकमानम् स आमदषविमानम्। ययौविरमाज्यमामभषक्षेककमात्पकविर शपुकनमासस 
द्रिषपुमम्  चन्द्रिमापष्ट्रीडयाः गतविमानम्।  तदमा  शपुकनमासयाः चन्द्रिमापष्ट्रीडयाः अतष्ट्रीवि मविनयसम्पनयाः इमत दृष्टमा  इतनोऽमप तस्य 
मविनयविधरनमाय मविस्तरक्षेण उकविमानम्।

व्यमाकरणमविमशर याः - 
क) सममासयाः

.1 ययौविरमाज्यमामभषक्षेकमम्- ययौविरमाज्यस्य अमभषक्षेकयाः ययौविरमाज्यमामभषक्षेकयाः, तमम् इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।

.2 समपुपसस्थतययौविरमाज्यमामभषक्षेकमम्  -  ययौविरमाज्यस्य  अमभषक्षेकयाः  ययौविरमाज्यमामभषक्षेकयाः  इमत 
षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। समपुपसस्थतयाः ययौविरमाज्यमामभषक्षेकयाः यस्य स समपुपसस्थतययौविरमाज्यमामभषक्षेकयाः, तस 
समपुपसस्थतययौविरमाज्यमामभषक्षेकमम् इमत बहिहवष्ट्रीमहिसममासयाः।

.3 आरूढमविनयमम् - आरूढयाः मविनययाः यमम् स आरूढमविनययाः, तमममत बहिहवष्ट्रीमहिसममासयाः।

ख) ससन्धमविच्छक्षेदयाः

समपुपसस्थतययौविरमाज्यमामभषक्षेकञ - समपुपसस्थतययौविरमाज्यमामभषक्षेकमम् च।

कनोशयाः -
.1 “रमाजमा  रमाटम्  पमासथरविक्ष्ममाभकनकपभकपमहिष्ट्रीमकतयाः।”  इत्यमरविचनमातम्  रमाजनम्-शब्दस्य  रमाटम् ,  पमासथरवियाः, 

क्ष्ममाभकतम्, नकपयाः, भकपयाः, महिष्ट्रीमकतम् इत्यक्षेतक्षे पयमारयमायाः।

.2 “प्रतष्ट्रीहिमारनो दमारपमालदमास्थदमासस्थतदशरकमायाः।” इत्यमरविचनमातम् प्रतष्ट्रीहिमारशब्दस्य दमारपमालयाः, दमास्थयाः, 
दमासस्थतयाः, दशरकयाः इत्यक्षेतक्षे पयमारयमायाः। कनो नमाम प्रतष्ट्रीहिमार इमत चमाणक्यससगहिक्षे -

“इमङतमाकमारतत्त्विजनो बलविमानम् मप्रयदशरनयाः।

अप्रममादष्ट्री सदमा दकयाः प्रतष्ट्रीहिमारयाः स उच्यतक्षे।।” इमत।

पमाठगतप्रश्नमायाः- १

. 1 चन्द्रिमापष्ट्रीडयाः कस्य पपुत्रयाः?
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. 2 कयाः कस्य ययौविरमाज्यमामभषक्षेकस  मचककीषपुरयाः आसष्ट्रीतम्? 

. 3 रमाजमा उपकरणससगहिमाथर कमानम् आमदषविमानम्? 

. 4 चन्द्रिमापष्ट्रीडयाः कदमा आगतविमानम्?

. 5 तमारमापष्ट्रीडस्य प्रधमानमसन्त्रणयाः नमाम मकममासष्ट्रीतम्? 

. 6 शपुकनमासयाः मकमथरमम् उपदक्षेशस दत्तविमानम्?

. 7 कमादम्बरष्ट्री कथमा उत आख्यमामयकमा?

१६.२) समाम्प्रतस मकलपमाठमम् अविगच्छमाम - २
"तमात,  चन्द्रिमापष्ट्रीड,  मविमदतविक्षेमदतव्यस्य  अधष्ट्रीतसविरशमासस्य  तक्षे  नमाल्पमप्यपुपदक्षेषव्यमसस्त। 

कक्षे विलञ  मनसगरत  एवि  अभमानपुभक्षेदमरत्नमालनोकनोच्छक्षेदमम्  अप्रदष्ट्रीपप्रभमापनक्षेयममतगहिनस  तमनो 
ययौविनप्रभविमम्।  अपररणमनोपशमनो  दमारुणनो  लक्ष्मष्ट्रीमदयाः।कषमनञनविसत्तरसमाध्यमपरमम् 
ऐश्वियर मतममरमान्धत्विमम्।  अमशमशरनोपचमारहिमायर्वोऽमततष्ट्रीवनो  दपरदमाहिज्विरनोष्ममा।  सततममकलमन्त्रगम्यनो 
मविषमनो  मविषयमविषमास्विमादमनोहि:।  मनत्यमस्नमानशयौचविध्यनो  बलविमानम्  रमागमलमाविलक्षेप:। 
अजस्रमकपमाविसमानप्रबनोधमा घनोरमा च रमाज्यसपुखसमनपमातमनद्रिमा भवितष्ट्रीमत , इत्यतयाः मविस्तरक्षेणमामभधष्ट्रीयसक्षे।

व्यमाख्यमानमम् - 
तमात  वित्स!  पपुत्र!  चन्द्रिमापष्ट्रीड!  मविमदतविक्षेमदतव्यस्य  मविमदतस  जमातस  विक्षेमदतव्यस  जमातव्यस  समस्तनो 

जमातव्यमविषयनो  यक्षेन  तस्य  तमादृशस्य,  अधष्ट्रीतसविरशमासस्य  अधष्ट्रीतमामन  पमठतमामन  सविरशमासमामण 
विक्षेदमामदसकलशमासमामण यक्षेन तस्य तमादृशस्य, तक्षे तवि, अल्पस स्तनोकमम् अमप उपदक्षेषव्यमम् उपदक्षेषपु स यनोगयस विकव्यस 
शमासतत्त्विमममत शक्षेषयाः न असस्त ननो मविदतक्षे।

तमहिर  उपदक्षेशस्य आरम्भयाः मकमथरयाः इमत प्रश्न उदक्षेमत। तदमा कथयमत  -  कक्षे विलञ इमत। कक्षे विलञ 
मकञ उपदक्षेषव्यत्विमाभमाविक्षेऽमप उपदक्षेशप्रयनोजनमपुपपमादयमत मनसगरतयाः स्विभमावितयाः एवि ययौविनप्रभविस ययौविनस प्रभवियाः 
यस्य ततम्  ययौविनप्रभविस  तमारुण्यनोत्पनस,  तमयाः अन्धकमारमम्  अमतदपुदरमनष्ट्रीयमम्,  अभमानपुभक्षेदमम्  न भमानपुनमा सकयरण 
भक्षेदमम् उच्छक्षेदमम्,  अरत्नमालनोकच्छक्षेदस न रत्नमानमास मणष्ट्रीनमामम् आलनोकक्षे न प्रकमाशक्षेन कमान्त्यमा उच्छक्षेदमम् उच्छक्षेत्तपुस 
यनोगयस छक्षेदस मविनमाशमयतपुस शक्यमम्, अप्रदष्ट्रीपप्रभमापनक्षेयस प्रदष्ट्रीपप्रभयमा प्रदष्ट्रीपप्रकमाशक्षेन अमप न अपनक्षेयमम् अपनक्षेतपुमम् 
अशक्यमम् इमत भमावियाः। अत एवि - अमतगहिनस दपुयाःखहिक्षेतपुत्विमादम् अमतशयदपुयाःखस्विरूपमममत भमावियाः। 

लक्ष्मष्ट्रीमदयाः  लक्ष्म्यमायाः  धनसम्पदयाः  मदयाः  उन्मत्ततमा  धनमत्ततमा,  अपररणमामनोपशमयाः  अमविदममानयाः 
पररणमामक्षे  विययाःपररणतयौ  असन्तममाविस्थमायमामम्  उपशमयाः  मनविकसत्तयाः  यस्य  सयाः  तमादृशयाः।  अथमारतम् 
ममादकपदमाथरसक्षेविनजमनतमा मत्ततमा तपु  औषधमामदनमा  कमालपररणतयौ  च मनवितरतक्षे  परस  लक्ष्मष्ट्रीमदयाः कथममप न 
मनवितरत इमत भमावियाः। तथमा च तमारुण्यमदस्य विययाःपररणमामक्षेऽपगमनो भविमत,  सपुरमापमाननोत्पनमदश्च चमान्यसमयक्षे 
स्वियमक्षेवि  मनवितरतक्षे।  मकन्तपु  धनसम्पसत्तमदयाः  जष्ट्रीविनमान्तस  यमावितम्  मतष्ठमत  अत इतरमदमापक्षेकयमा  अयस  मभनयाः 
अपररणमामनोपशमयाः। अत एवि दमारुणयाः भष्ट्रीषणयाः।

ससस्कक तसमामहित्यमम्    81   



मटप्पणष्ट्री ससस्कक तसमामहित्यमम्

कषमनञनविसत्तरसमाध्यमपरमम्  ऐश्वियरमतममरमान्धत्विमम्।  अपरस  प्रससदमातम्  अन्धत्विरनोगमादम्  मभनमम्, 
ऐश्वियरमतममरमान्धत्विमम्  ऐश्वियर  सम्पदम्  एवि  मतममरस  मतममरससजकयाः  नयनरनोगयाः  ऐश्वियरमतममरयाः,  तक्षेन  अन्धत्विस 
दशरनरमामहित्यमम्  दशरनशकन्यत्विमम्  इमत  भमावियाः।  अनञनविमतरसमाध्यस  न  अञनवित्यमार  चन्द्रिनोदयमादञनवित्यमार 
मविडमालमामदविसमाकज्जलदशयमा,  नक्षेत्रयौषधनोमविशक्षेषक्षेण  समाध्यस  मनविमारणष्ट्रीयस  मविदतक्षे।  अतयाः  कषस  द पुयाःखस्विरूपमम्। 
मतममरमाख्यनयनरनोगस्तपु अञनवित्यमार उपशमाम्यमत। अत एवि कषस मनतमान्तक्लक्षेशकरस भविमत। मतममरव्यमासधनमा 
उत्पनस  दृमषरमामहित्यमम्  अञनवित्यमारमदनमा  प्रमतकतपुर  यनोगयस,  मकन्तपु 
सदसमदविक्षेकशकन्यत्विरूपधनसम्पसत्तमतममरमान्धत्विस  कक्षे नमामप  प्रकमारक्षेण  प्रमतकतपुर  न  यनोगयमममत  दयनोयाः  महिदम् 
विनषम्यमम् असस्त इत्यमाशमाययाः। यथमाषमाङहृदयक्षे -

“रसक्षेन्द्रिभपुजगयौ तपुल्ययौ तयनोस्तपुल्यमथमाञनमम्।

 ईषत्कपकररससयपुकमञनस मतममरमापहिमम्।।” इमत।

दपरदमारज्विरनोष्ममा दपरयाः सम्पत्त्यहिसकमारयाः अमभममान एवि दमाहिज्विरयाः तष्ट्रीवतमापयाः तस्य ऊष्ममा उष्णत्विमम् 
अमशमशरनोपचमारहिमायरयाः न मशमशरनयाः शष्ट्रीतलनयाः उपचमारनयाः स्रक्चन्दनमामदमभयाः पदमाथरयाः व्यमापमारनयाः विमा हिमायरयाः पररहितपुर  
यनोगय इमत तमादृशयाः। अत एवि अमततष्ट्रीव अमततष्ट्रीक्ष्णयाः। अन्यमविधयाः ज्विरस्तपु  शष्ट्रीतलनोपचमारनयाः मनविमारणयनोगयनो 
भविमत परन्तपु दपरदमाहिज्विरनोष्ममा न तथक्षेमत तमात्पयरमम्।

मविससन्विमत  बध्नमामत  मविषमयणमनपुपुबध्नतष्ट्रीमत  मविषयमायाः  स्रक्चन्दनविमनतमादययाः  पदमाथमारयाः।  तक्षे  एवि 
अनथरहिक्षेतपुत्विमादम्  मविषमामण  गरलमामन,  तक्षेषमास  य  आस्विमादयाः  सम्भनोगयाः  उपभनोगयाः  तक्षेन  ययाः  मनोहियाः  मकच्छमार  स 
मविषयमविषमास्विमादमनोहियाः  स्रक्चन्दनमामदगरलसम्भनोगमकच्छमार  सततस  मनरन्तरमम्  अमकलमन्त्रगम्ययाः  न  मकलनयाः 
औषधमकलनयाः मन्त्रनयाः मविषमविनमाशकमन्त्रनयाः गम्ययाः समाध्ययाः मनवितरमयतपुस शक्य इमत सयाः तमादृशयाः मविषमयाः अतष्ट्रीवि तष्ट्रीवयाः 
कमठनयाः मनविमारमयतपुमम् अशक्ययाः।

रमागमलमाविलक्षेपयाः  रमागयाः  मविषयस्यमामभलमाषयाः,  स  एवि  मलयाः  पङ्कयाः,  तस्य  अविलक्षेपयाः  अविलक्षेपनमम् 
अस्नमानशयौचविध्ययाः न स्नमानक्षेन मज्जनक्षेन शयौचक्षेन शपुमचमक्रययमा च विध्ययाः मविनमाश्ययाः,  पररहिमायर  इमत भमावियाः। स 
मनत्यस बलविमानम् मनतमान्तयाः शमकशमालष्ट्री। अन्ययाः अविलक्षेपयाः स्नमानमामदनमा अपनक्षेतपुस  शक्यतक्षे,  अयस रमागमलमाविलक्षेपयाः 
स्नमानमामदनमा न अपनक्षेतपुस शक्ययाः।

अजस्रमकपमाविसमानप्रबनोधमा  घनोरमा  च  रमाज्यसपुखसमनपमातमनद्रिमा  भवितष्ट्रीमत,  इत्यतयाः 
मविस्तरक्षेणमामभधष्ट्रीयसक्षे।  रमाज्यसपुखसमनपमातमनद्रिमा  रमाज्यसपुखस  रमाषषशमासनस्य  आनन्दयाः  एवि  ससमनपमातमनद्रिमा 
सपुषपुमप्तरूपमा। अकपमाविसमानप्रबनोधमा न कपमाऽविसमानक्षे  रमात्र्यन्तक्षे  प्रबनोधयाः जमागरणस यस्यमास समा तमादृशष्ट्री। अन्यस्यमा 
मनद्रिमायमायाः मनशमान्तक्षे जमागरणस भविमत परन्तपु रमाज्यसपुखससमनपमातमनद्रिमायमास्तपु प्रबनोधनो न भविमत। अत इयस मनद्रिमा 
अजस्रस  मनरन्तरस  घनोरमा  भष्ट्रीषणमा  भविमत।  इमत  एविस  मविस्तरक्षेण  व्यमासरूपक्षेण  अमभधष्ट्रीयसक्षे  कथ्यसक्षे।  त्विमय 
सम्भमाव्यममानमानमास तमारुण्यनोत्पनमाजमानमादष्ट्रीनमास मनविकत्त्यथरमममत यनोज्यमम्।

सरलमाथर याः - 
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शपुकनमासयाः चन्द्रिमापष्ट्रीडस प्रमत कथयमत यतम् सविमारमण शमासमामण चन्द्रिमापष्ट्रीडयाः अधष्ट्रीतविनमानम्, अतयाः तस्मन 
उपदक्षेषव्यस  मकममप  नमासस्त।  परन्तपु  ययौविनदशमायमास  स्विभमावितयाः  एवि  यतम्  तमयाः  उत्पदतक्षे,  ततम्  सकयरण  न 
मविनमाशमयतपुस शक्यतक्षे। मणक्षेयाः आलनोकयाः अमप ततम् न उच्छक्षेत्तपुस समथरयाः। प्रदष्ट्रीपप्रभमामप ततम् न दकरष्ट्रीकतपुर समथमार। 
एततम्  तमयाः  अमतगहिनमम्  अमतशयदपुयाःखस्विरूपमम्।  धनसम्पसत्तमदयाः  महि  उपशमनयनोगयनो  नमासस्त। 
ममादकपदमाथरसक्षेविनजमनतमा मत्ततमा तपु  औषधमामदनमा  कमालपररणतयौ  च मनवितरतक्षे  परस  लक्ष्मष्ट्रीमदयाः कथममप न 
मनवितरत।  ऐश्वियरण  यदम्  अन्धत्विमम्  आयमामत तस्य मनविमारणस  सपुदपुष्करमम्।  धनस्य अमभममानमादम्  जमातमा  यमा 
उष्णतमा  तस्यमा  उपशमयाः  चन्दनलक्षेपनमामदमभयाः  न  भविमत।  समा  महि  उष्णतमा  असस्त  अमततष्ट्रीवमा। 
स्रक्चन्दनविमनतमामदमभयाः  मविषयसम्भनोगनयाः  यनो  मनोहियाः  उत्पदतक्षे,  तस्यमामप  मनोहिस्य  कक्षे नमामप  औषधमकल्यक्षेण 
मविनमाशकमन्त्रक्षेण विमा न उपशमयाः भविमत। तस्ममातम् स मनोहियाः अमप भयङ्करयाः। मविषयमासमकरूपमलस्य अविलक्षेपयाः 
गपुरुतरयाः स शपुमचमक्रययमा अमप दकरष्ट्रीकतपुर न शक्यतक्षे। मकञ रमाज्यसपुखस्य ययाः अनपुभवियाः समा महितष्ट्री मनद्रिमा। अन्यमा 
मनद्रिमा रमात्र्यविसमानक्षे अपगतमा भविमत,  मकन्तपु समा मनद्रिमा न समारल्यक्षेन अपगच्छमत। एविम्प्रकमारक्षेण रमाज्यसपुखस्य 
लक्ष्मष्ट्रीमदस्य ययौविनमदस्य च विणरनस शपुकनमासक्षेन कक तमम्। यथमा एतक्षेषपु दनोषक्षेषपु चन्द्रिमापष्ट्रीडस्य रुमचनर स्यमादम् अतयाः 
शपुकनमासयाः मविस्तरक्षेण एतक्षेषमास मविषयक्षे विणरयनसस्त।  

व्यमाकरणमविमशर याः - 
क) सममासयाः - 

.1 मविमदतविक्षेमदतव्यस्य – मविमदतस विक्षेमदतव्यस यक्षेन स इमत बहिहवष्ट्रीमहिसममासयाः, तस्य मविमदतविक्षेमदतव्यस्य।

.2 अधष्ट्रीतसविरशमासस्य  –  अधष्ट्रीतमामन  सविरशमासमामण  यक्षेन  स  इमत  बहिहवष्ट्रीमहिसममासयाः,  तस्य 
अधष्ट्रीतसविरशमासस्य।

.3 अभमानपुभक्षेदमम्  -  भमानपुनमा भक्षेदस भमानपुभक्षेदमम् इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषयाः। न भमानपुभक्षेदमम् अभमानपुभक्षेदमम् इमत 
नञ्तत्पपुरुषसममासयाः।

.4 अरत्नमालनोकनोच्छक्षेदमम्  -  रत्नमानमामम्  आलनोकयाः रत्नमालनोकयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। रत्नमालनोकक्षे न 
उच्छक्षेदस  रत्नमालनोकनोच्छक्षेदमम्  इमत  तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासयाः।  न  रत्नमालनोकनोच्छक्षेदमम् 
अरत्नमालनोकनोच्छक्षेदमम् इमत नञ्तत्पपुरुषसममासयाः

.5 अप्रदष्ट्रीपप्रभमापनक्षेयमम्  -  प्रदष्ट्रीपस्य  प्रभमा  प्रदष्ट्रीपप्रभमा  इमत  षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः।  प्रदष्ट्रीपप्रभयमा  अपनक्षेयस 
प्रदष्ट्रीपप्रभमापनक्षेयमम्  इमत  तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषयाः।  न  प्रदष्ट्रीपप्रभमापनक्षेयमम्  अप्रदष्ट्रीपप्रभमापनक्षेयमम्  इमत 
नञ्तत्पपुरुषयाः।

.6 अकपमाविसमानप्रबनोधमा  -  कपमायमायाः  अविसमानस  कपमाविसमानमम्  इमत  षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः।  नमासस्त कपमाविसमानक्षे 
प्रबनोधयाः यस्यमास समा अकपमाविसमानप्रबनोधमा इमत बहिहवष्ट्रीमहिसममासयाः।

ख) ससन्धमविच्छक्षेदयाः -

.1 नमाल्पमप्यपुपदक्षेषव्यमम् - न अल्पममप उपदक्षेषव्यमम्।

.2 एविमाभमानपुभक्षेदमम्- एवि अभमानपुभक्षेदमम्।

.3 अमशमशरनोपचमारहिमायर्वोऽमततष्ट्रीवयाः - अमशमशरनोपचमारहिमायरयाः अमततष्ट्रीवयाः।
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अलङ्कमारमविमशर याः
.1 तमात  इत्यमामदविमाक्यक्षे  कमाव्यसलङमम्  अलङ्कमारयाः।  अत्र  उपदक्षेषव्यत्विमाभमाविस  प्रमत  मविमदतविक्षेमदतव्यस्य 

अधष्ट्रीतसविरशमासस्य इमत पददयस्य अथरस्य हिक्षेतनोयाः विणरनमातम् कमाव्यसलङमम्। तथमामहि तल्लकणस दपरणक्षे 
- “हिक्षेतनोविमारक्यपदमाथरत्विक्षे कमाव्यसलङस मनगदतक्षे” इमत।

.2  कक्षे विलञ इत्यमामदविमाक्यक्षे अमतशयनोमकयाः, समपुच्चययाः, कमाव्यसलङमम् इत्यलङ्कमारत्रयस्य अङमामङभमाविक्षेन 
सत्त्विमात्सङ्करमालङ्कमारयाः। तल्लकणस दपरणक्षे- 

“अङमामङत्विक्षेऽलङ्कक तष्ट्रीनमास तददक्षेकमाश्रयसस्थतयौ।

ससन्दगधत्विक्षे च भविमत सङ्करससमविधयाः पपुनयाः।।” इमत।

कनोशयाः
.1 "तमातशब्दस प्रयपुञसन्त पकज्यक्षे मपतरर चमात्मजक्षे।” इमत नमारदविचनमातम् तमातशब्दस्य पकज्यमाथर जनकमाथर 

पपुत्रमाथर च प्रयनोगनो भविमत।

.2 "गहिनस विनदपुयाःखयनोयाः। गहरस कसललक्षे चमाऽमप” इमत मविश्विकनोषमातम् गहिनशब्दस्य विनमाथर दपुयाःखमाथर च 
प्रयनोगनो भविमत। 

पमाठगतप्रश्नमायाः- २

. 8 मकमथर चन्द्रिमापष्ट्रीडयाः उपदक्षेषव्ययाः नमासस्त?

. 9 ययौविनदशमायमामम् उत्पनस तमयाः ककीदृशमम् असस्त?

. 10 धनक्षेन उत्पनयाः नक्षेत्ररनोगयाः ककीदृशयाः?

. 11 धनस्य अमभममानरूपमातम् जमातमा उष्णतमा ककीदृशष्ट्री?

. 12 स्रगमादष्ट्रीनमास मविषयसम्भनोगजमातयाः मनोहियाः ककीदृशयाः?

. 13 अरत्नमालनोकनोच्छक्षेदमम् इत्यस्य मविगहिविमाक्यस सममासनमाम च सलखत।

. 14 नमाल्पमप्यपुपदक्षेषव्यमम् इत्यस्य ससन्धमविच्छक्षेदयाः कमायरयाः। 

. )16 3 समाम्प्रतस मकलपमाठमम् अविगच्छमाम - ३
गभरश्विरत्विममभनविययौविनत्विमप्रमतमरूपत्विमममानपुषशमकत्विञक्षेमत महितष्ट्रीयस खलपु अनथरपरम्परमा 

सविमार।  अमविनयमानमामक्षेकन कमम्  अप्यक्षेषमाममायतनमम्,  मकमपुत  समविमाययाः।  ययौविनमारम्भक्षे  च  प्रमाययाः 
शमासजलप्रकमालनमनम्मरलमामप  कमालपुष्यमपुपयमामत  बपुमदयाः।  अनपुसज्झतधविलतमामप  सरमागनवि  भविमत  यकनमास 
दृमषयाः। अपहिरमत च विमात्यक्षेवि शपुष्कपत्रमम् समपुद कतरजनोभ्रमासन्तरमतदकरमम् आत्मक्षेच्छयमा ययौविनसमयक्षे  पपुरुषस 
प्रकक मतयाः।  इसन्द्रियहिररणहिमाररणष्ट्री  च  सततममतद पुरन्तक्षेयमम्  उपभनोगमकगतकसष्णकमा 
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नविययौविनकषमामयतमात्मनश्च  ससललमानष्ट्रीवि  तमान्यक्षेवि  मविषयस्विरूपमाण्यमास्विमादममानमामन 
मधपुरतरमाण्यमापतसन्त मनसयाः। नमाशयमत च मदङनोहि इविनोन्ममागरप्रवित्तरकयाः पपुरुषमत्यमासङनो मविषयक्षेषपु।

व्यमाख्यमानमम् - 
गभरश्विरत्विस गभमारदम् शनशविमादम् आरभ्य ईश्विरत्विस धनशमासलत्विस प्रभपुत्विमम्,  अमभनविययौविनत्विमम् अमभनविस 

नकतनस ययौविनस तमारुण्यस यस्य स अमभनविययौविनयाः नकतनतरुणयाः तस्य भमावियाः नकतनतमारुण्यमम्,  अप्रमतमरूपत्विस 
अप्रमतमस मनरुपमस रूपस सयौन्दयरयाः यस्य सयाः अप्रमतमरूपयाः मनरुपमसयौन्दयरयाः तस्य भमावियाः मनरुपमसयौन्दयरत्विमम् , 
अममानपुषशमकमम्  अममानपुषष्ट्री  अममानविष्ट्री  शमकयाः  अलयौमककशमकयाः  विमा  शमारष्ट्रीररकसमामथ्यर  यस्य  तस्य  भमावियाः 
अममानपुषशमकत्विमम्  अममानविसमामथ्यरमम्  अलयौमककशमकसम्पनत्विमममत  भमावियाः।  इयस  विण्यरममानमा  महितष्ट्री 
दपुरपनक्षेयत्विमादम् गरष्ट्रीयसष्ट्री अनथरपरम्परमा अमनषपरम्परमा सविमार समस्तमा। यथनोकस  मविष्णपुशममाररमचतक्षे महितनोपदक्षेशक्षे-

“ययौविनस धनसम्पसत्तयाः प्रभपुत्विममविविक्षेमकतमा।

एकन कमप्यनथमारय मकमपु यत्र चतपुषयमम्।।” इमत।

एषमास  सम्प्रमत  विमणरतमानमास  गभरश्विरत्विमादष्ट्रीनमास  मध्यक्षे  एकन कमम्  अमप  प्रत्यक्षेकमम्  अमप  अमविनयमानमास 
दपुश्चक्षेषमानमामम् आयतनस स्थमानमम्, समविमाययाः एषमास समकहियाः असस्त चक्षेतम् मकमपुत मकस  विकव्यमम्।

यनोविनमारम्भक्षे  तमारुण्यमारम्भक्षे  शमासजलप्रकमालनमनम्मरलमा  शमासमम्  आन्विष्ट्रीमकक्यमामदमविदमा  एवि  जलस 
ससललस तक्षेन प्रकमालनस धमाविनस शमासजलप्रकमालनमम् आन्विष्ट्रीमकक्यमामदमविदमाससललधमाविनस, तक्षेन मनमरलमा स्विच्छमा 
अमप बपुमदयाः ममतयाः प्रमाययाः बहिहशयाः कमालपुष्यमम् कलपुषभमाविमम् उपयमामत प्रमाप्ननोमत। 

अनपुसज्झतधविलतमा अनपुसज्झतमा अत्यकमा धविलतमा शपुक्लतमा ययमा समा तमादृशष्ट्री अमप यकनमास तरुणमानमास 
दृमषयाः दृकम्  अविलनोकनस सरमागमा रमागक्षेण समहितमा सयौन्दयमारदयौ अनपुरमागसमहितमा एवि भविमत।

ययौविनसमयक्षे तमारुण्यकमालक्षे समपुदकतरजनोभ्रमासन्तयाः समपुदकतमा समपुत्पनमा रजसमा रजनोगपुणक्षेन भ्रमासन्तयाः भ्रमणस 
यस्यमास तमादृशष्ट्री समपुदकतरजनोभ्रमासन्तयाः विमात्यमा बमालकसलकमा इवि प्रकक मतयाः स्विभमावियाः आत्मक्षेच्छयमा स्विक्षेच्छयमा पपुरुषस 
मनपुष्यमम् अमतदकरमम् अमतशयमविप्रकक षस अपहिरमत नयमत।

इसन्द्रियमामण हृषष्ट्रीकमामण एवि हिररणमायाः  मकगमायाः  तमानम्  हिरमत आकषरमत  इमत इसन्द्रियहिररणहिमाररणष्ट्री  इयस 
समनकक षस्थमा, उपभनोगमकगतकसष्णकमा उपभनोगयाः रमण्यमामदभनोगमामभलमाषमा समा एवि मकगतकसष्णकमा मरष्ट्रीमचकमा, सततमम् 
सविरदमा अमतदपुरन्तमा अत्यन्तदपुष्पररणमाममा च। हिररणमानमास  रमविमकरणनोत्तप्तविमालपुकमासपु  जलबपुद्ध्यमा धमाविनक्षेन इवि 
पपुरुषमाणमाममप  मविषयनोपभनोगतकष्णयमा  द पुष्पररणमामनो  भवितष्ट्रीमत  भमावियाः।  नविययौविनकषमामयतमात्मनयाः  नविययौविनक्षेन 
नकतनतमारुण्यक्षेन  कषमामयतयाः  मविकक तयाः  आत्ममा  स्विरूपस  यस्य  तस्य  तमादृशस्य  मनसयाः  मचत्तस्य  तमामन  एवि 
पकविरमनपुभकतमामन  एवि  मविषयस्विरूपमामण  शब्दस्पशमारमदभनोगयरूपमामण  विस्तकमन,  ससललमामन  इवि 
हिरष्ट्रीतक्यमामदकषमायद्रिव्यक्षेण जलमामन इवि आस्विमादममानमामन उपभपुज्यममानमामन,  मधपुरतरमामण अमतशयक्षेन स्विमादकमन 
आपतसन्त समपुत्पदन्तक्षे।  

मधपुरतरमामण मनसयाः आपतसन्त चक्षेतम्  कयाः क्लक्षेशयाः इमत विणरयमत  -  नमाशयमत इमत।  च मदङनोहि 
इविनोन्ममागरप्रवित्तरकयाः पपुरुषमत्यमासङनो मविषयक्षेषपु।  मदङनोहियाः मदसगविषयकमम्  अजमानमम्  इवि उन्ममागरप्रवितरकयाः ममागमारदम् 
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उत्कमान्तयाः उन्ममागरयाः कपु ममागरयाः इत्यथरयाः,  तस्य प्रवितरकयाः कपु ममागरपररचमालकयाः मविषयक्षेषपु  भनोगयविस्तपुषपु  अत्यमासङयाः 
अत्यन्तमासमकयाः पपुरुषमम् आत्ममानस नमाशयमत अधयाः पमातयमत।

सरलमाथर याः - 
गभरविमासकमालमातम्  प्रभपुत्विस,  नकतनययौविनस,  मनरुपमरूपत्विमम्  अममानपुमषकशमकयाः  च  अमनषस्य  महितम् 

मकलमम्।  एतक्षेषमामम्  एकन कममप अमविनयस्य मनविमासस्थमानस,  समविमायस्य कमा कथमा?  ययौविनस्य आरम्भक्षे  बपुमदयाः 
शमासरूपक्षेण  जलक्षेन  प्रकमासलतमा  भकत्विमा  अमप  कमालपुष्यस  प्रमाप्ननोमत।  यपुविकमानमास  दृमषयाः  रमागमासन्वितमा  भविमत। 
ययौविनकमालक्षे  रजनोगपुणकमारणमातम्  नरमाणमास  स्विभमाविक्षे  भ्रममायाः  उत्पदन्तक्षे।  कपु ममागरषपु  प्रविमतरकमा  भविमत  मविषयक्षेषपु 
अत्यमासमकयाः।  इसन्द्रियरूपस  मकगस  सविरदमा  हृत्विमा  दकरस  नयमत।  नविययौविनविशमातम्  धनस्त्र्यमादष्ट्रीनमास  भनोगयविस्तकनमामम् 
आस्विमादनस मधपुरस मन्यतक्षे। धनस्त्र्यमादयौ आसमकयाः अमप मनपुष्यमानम् कपु ममागर  चमालमयत्विमा मविनमाशयमत। एतत्सविर 
हिक्षेयमम् इमत शपुकनमासस्य तमात्पयरमम्। 

व्यमाकरणमविमशर याः - 
क) सममासयाः - 

.1 शमासजलप्रकमालनमनम्मरलमा  -  शमासमक्षेवि जलस शमासजलमम् इमत कमरधमारयसममासयाः। तक्षेन प्रकमालनस 
शमासजलप्रकमालनमममत  तकतष्ट्रीयमा-तत्पपुरुषसममासयाः।  शमासजलप्रकमालनक्षेन  मनम्मरलमा 
शमासजलप्रकमालन-मनम्मरलमा इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासयाः।

.2 अनपुसज्झतधविलतमा - न उसज्झतमा अनपुसज्झतमा इमत नञ्तत्पपुरुषयाः। अनपुसज्झतमा धविलतमा ययमा समा 
अनपुसज्झतधविलतमा इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासयाः।

.3 नविययौविनकषमामयतमात्मनयाः  –  नविययौविनक्षेन  कषमामयतयाः  नविययौविनकषमामयतयाः  इमत 
तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासयाः।  नविययौविनकषमामयतयाः  आत्ममा  यस्य  सयाः  नविययौविनकषमामयतमात्ममा  इमत 
बहिहवष्ट्रीमहिसममासयाः, तस्य नविययौविनकषमामयतमात्मनयाः।

ख) ससन्धमविच्छक्षेदयाः

.1 अममानपुषशमकत्विञ – अममानपुषशमकत्विमम् च।

.2 खल्विनथरपरम्परमा– खलपु अन्विथरपरम्परमा।

.3 एकन कमप्यक्षेषमामम् – एकन कमम् अमप एषमामम्।

अलङ्कमारमविमशर याः  
.1 गभरश्विरत्विममत्यमामदविमाक्यक्षे  गभरश्विरत्विमामदमभयाः  हिक्षेतपुमभयाः  सहि  हिक्षेतपुमतयाः  कमायरस्य  मविपत्तक्षेयाः  अभक्षेदक्षेन 

विणरनमादम् हिक्षेत्विलङ्कमारयाः। तल्लकणस दपरणक्षे - “अभक्षेदक्षेनमामभधमा हिक्षेतपुहिरतनोहिरतपुमतमा सहि।” इमत।

.2 शमासजलप्रकमालनमनम्मरलमा  अमप  कमालपुष्यमपुपयमामत  इत्यत्र  शमासमक्षेवि  जलमममत  शमासजलयनोयाः 
समाकमादम् ऐकरूप्यकथनमादम् रूपकमम्। तल्लकणस दपरणक्षे - “रूपकस  रूमपतमारनोपमामदषयक्षे मनरपह्निविक्षे” इमत। 
अत्र शमासजलप्रकमालनमनमरलत्विक्षे अमप कमालपुष्यप्रमामप्तयाः मविरुदममवि प्रतष्ट्रीयतक्षे,  अतयाः मविरनोधमालङ्कमारयाः। 
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तल्लकणस  “मविरुदममवि  भमासक्षेत  मविरनोधयाः”  इमत।  रूपकमविरनोधमालङ्कमारयनोयाः  अङमामङभमाविक्षेन  सत्त्विमातम् 
सङ्करमालङ्कमारयाः।

.3 नविययौविनकषमामयतमात्मनश्च  ससललमानष्ट्रीवि  तमान्यक्षेवि  मविषयस्विरूपमामण  इत्यत्र  उपमक्षेयक्षेन 
मविषयस्विरूपमामण  इत्यनक्षेन  उपममानस्य  ससललमामन  इत्यस्य  अविनधम्यरस्य  समाम्यस्य  कथनमादम् 
उपममालङ्कमारयाः। तल्लकणस दपरणक्षे “समाम्यस विमाच्यमविनधम्यर विमाक्यनक्य उपममा दयनोयाः” इमत।

कनोशयाः
.1 “स्विमादपुमप्रययौ च मधपुरयौ” इत्यमरविचनमातम् स्विमादथरकयाः मधपुरशब्दयाः।

.2 “आपयाः सष्ट्री भकसम्न विमाविमाररर ससललस कमलस जलमम्।” इत्यमादमरविचनमातम् ससललस्य आपयाः,  विमायाः, 
विमारर, कमलमम्, जलमम् इत्यमादययाः पयमारयशब्दमायाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः- ३

. 15 महितष्ट्री सविमार अनथरपरम्परमा कमा ?

. 16 कक्षे षपु आसमकयाः मनपुष्यमानम् कपु ममागर चमालमयत्विमा नमाशयमत? 

. 17 अनपुसज्झतधविलतमा इत्यस्य मविगहिविमाक्यस सलसखत्विमा सममासमानमास नमाम सलखत।

. 18 खल्विनथरपरम्परमा इत्यस्य ससन्धमविच्छक्षेदस दशरयत।  

. 19 रजसमामम् इमत पदस्य कयाः अथरयाः कमा च मविभमकयाः?

१६.४) समाम्प्रतस मकलपमाठमम् अविगच्छमाम - ४
भविमादृशमा  एवि  भविसन्त  भमाजनमान्यपुपदक्षेशमानमामम्।  अपगतमलक्षे  महि  मनसस  स्फमटकमणमामविवि 

रजमनकरगभस्तयनो  मविशसन्त  सपुखक्षेननोपदक्षेशगपुणमायाः।  गपुरुविचनममलममप  ससललममवि  महिद पुपजनयमत 
श्रविणसस्थतस  शकलमभव्यस्य।  इतरस्य  तपु  कररण  इवि 
शङ्खमाभरणममाननशनोभमासमपुदयमसधकतरमपुपजनयमत।  हिरमत  च  अमतमसलनमन्धकमारममवि  दनोषजमातस 
प्रदनोषसमयमनशमाकर  इवि।  गपुरूपदक्षेशयाः  प्रशमहिक्षेतपुविरययाःपररणमाम  इवि  पसलतरूपक्षेण 
मशरससजजमालममलष्ट्रीकपु विरनम् गपुणरूपक्षेण तदक्षेवि पररणमयमत।

व्यमाख्यमानमम् - 
भविमादृशमायाः भवित्सदृशमायाः एवि उपदक्षेशमानमास मशकमाणमास भमाजनमामन पमात्रमामण भविसन्त ससन्त, नमान्यक्षे। 

महि यस्ममातम् कमारणमातम् अपगतमलक्षे अपगतयाः मनगरतयाः मलयाः कमालपुष्यस यस्ममातम् तसस्मनम् मनगरतकमालपुष्यक्षे 
स्फमटकमणयौ  सकयरकमान्तरत्नक्षे  रजमनकरगभस्तययाः  रजमनकरस्य  चन्द्रिस्य  इवि  अपगतमलक्षे 
मनगरतससशयमविपयरयमामदरूपमलक्षे  मनसस मचत्तक्षे  उपदक्षेशगपुणमायाः  मशकमायमा  फलमामन सपुखक्षेन  अनमायमासक्षेन  मविशसन्त 
प्रमविशसन्त।
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गपुरुविचनमम्  गपुरनोयाः  महितमामहितजमानप्रदमातपुयाः  उपदक्षेशविमाक्यमम्  अमलस  मनमरलस  कल्यमाणकरमम्  अमप 
अभव्यस्य  अमशषजनस्य  श्रविणसस्थतस  कणरसस्थतस  ससललस  जलमम्  इवि  महितम्  शकलस  असह्यमास  व्यथमामम् 
उपजनयमत उत्पमादयमत।

इतरस्य अन्यस्य अभव्यक्षेतरस्य मशषजनस्य गपुरुविचनस कररणयाः गजस्य शङ्खमाभरणस कम्बकभकषणमम् 
इवि  असधकतरस  प्रचपुरतरमम्  आननशनोभमासमपुदयस  विदनसयौन्दयर्वोत्पसत्तस  मपुखकमान्त्यपुत्पसत्तमम्  उपजनयमत 
उत्पमादयमत।  कणरस्थशङ्खमालङ्कमारक्षेण  यथमा  कररणनो  मपुखशनोभमा  तथनवि  गपुरुविचसमा  समाधनोमपुरखशनोभमा,  सश्रदस 
गपुरुविचनमाकणरनक्षेन तस्यमाननक्षे हिषर्वोदयमामदमत तमात्पयरमम्।

गपुरुविचनमममत  पदस  पकविरविमाक्यमादनपुवितरतक्षे।  गपुरुविमाक्यस  प्रदनोषसमयमनशमाकरयाः  प्रदनोषसमयक्षे 
रमात्र्यमारम्भकमालक्षे  मनशमाकरयाः  चन्द्रियाः  अथमारतम्  सकयमारस्तमादम्  अनन्तरकमासलकयाः  चन्द्रियाः  इवि  अमतमसलनमम् 
अमतशयमलष्ट्रीमसमम्  अन्धकमारस  मतममरस  दनोषजमातस  दकषणसमकहिस  हिरमत  अपनयमत।  गपुरूपदक्षेशयाः 
प्रशमहिक्षेतपुविरययाःपररममाण इवि पसलतरूपक्षेण मशरससजजमालममलष्ट्रीकपु विरनम् गपुणरूपक्षेण तदक्षेवि पररणमयमत।

प्रशमहिक्षेतपुयाः  प्रशमस्य  कमाममामदमविकमारप्रशमनस्य  हिक्षेतपुयाः  कमारणष्ट्रीभकतयाः  गपुरूपदक्षेशयाः  आचमायर्वोपदक्षेशयाः, 
पसलतरूपक्षेण जरसमा शयौक्ल्यरूपक्षेण मशरससजजमालस कक्षे शसमकहिमम् अमलष्ट्रीकपु विरनम् मनमरलष्ट्रीकपु विरनम् विययाःपररणमाम इवि 
अविस्थमापररणमतयाः इवि तदक्षेवि दनोषजमातस कमामक्रनोधमामदकस  पररणमयमत गपुणरूपक्षेण दयमादमामकण्यमामदगपुणस्विरूपक्षेण 
पररवितरयमत। 

सरलमाथर याः - 
भविमानम् एवि उपदक्षेशगहिणमायमाहिरयाः। मनमरलस्फमटकमणयौ यथमा चन्द्रिमकरणयाः समाधपु मनमविशमत एविस भवितयाः 

अमप मनमरलमचत्तसत्त्विमातम् भविमानम् उपदक्षेशमानम् सम्यकयमा बनोद पुस  शक्नपुयमातम्। परन्तपु सज्जनमानमास विचसस समक्षेषमास 
रुमचयाः न भविमत। यथमा जलस मनमरलस जष्ट्रीविनदस परन्तपु ततम् कणमारभ्यन्तरक्षे प्रमविशमत चक्षेतम् पष्ट्रीडमास जनयमत तथमा 
इयमम्  अमकतविमाणष्ट्री  दपुजरनमानमास  कणरपष्ट्रीडमास  जनयमत।  शङ्खमाविल्यमा  यथमा  गजस्य  मपुखशनोभमा  विधरतक्षे  एविमक्षेवि 
गपुरुविचनमातम् सज्जनमानमास मपुखशनोभमा विधरतक्षे। रमात्रक्षेयाः प्रमारम्भक्षे चन्द्रिमकरणक्षेन यथमा तमयाः अमततरमास पलमायतक्षे तददक्षेवि 
गपुरनोयाः  विचनक्षेन कमामक्रनोधमामददनोषसमकहियाः अपमरयतक्षे।  विकदमाविस्थमायमास  कक्षे शमायाः शपुक्लमायाः भविसन्त,  तक्षेन शपुक्लतयमा 
कक्षे शमायाः  स्विच्छमायाः  सम्पमामदतमायाः  इमत  यथमा  अनपुमष्ट्रीयतक्षे  एविस  शमासन्तहिक्षेतपुकक्षे न  गपुरूपदक्षेशक्षेन  मनपुष्ययाः  मनमरलष्ट्रीभकय 
सद्गपुणनयाः तथनवि सम्पकणरतयमा पररणतयाः भवितष्ट्रीमत अविगम्यतक्षे। 

व्यमाकरणमविमशर याः 
क) सममासयाः -

.1 रजमनकरगभस्तययाः - रजमनकरस्य गभस्तययाः रजमनकरगभस्तययाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।

.2 मशरससजजमालमम्  – मशरसस जमातस  मशरससजमम् इमत उपपदतत्पपुरुष-सममासयाः। मशरससजस्य जमालस 
मशरससजजमालमममत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।

.3 आननशनोभमासमपुदयमम्  -  आननस्य  शनोभमा  आननशनोभमा  इमत  षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः।  तस्यमायाः  समपुदययाः 
आनन्दशनोभमासमपुदययाः, तमम् इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।
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.4 प्रदनोषसमयमनशमाकरयाः - प्रदनोषसमयक्षे मनशमाकरयाः प्रदनोषसमयमनशमाकरयाः इमत सप्तमष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।

ख) ससन्धमविच्छक्षेदयाः 

.1 स्फमटकमणमामविवि – स्फमटकमणयौ इवि।

.2 सपुखक्षेननोपदक्षेशगपुणमायाः– सपुखक्षेन उपदक्षेशगपुणमायाः।

.3 हिरत्यमतमसलनमम् – हिरमत अमतमसलनमम्।

.4 प्रशमहिक्षेतपुविरययाःपररणमाम इवि – प्रशमहिक्षेतपुयाः विययाःपररणमामयाः इवि।

अलङ्कमारमविमशर याः 
.1 अपगतमलक्षे इत्यसस्मनम् विमाक्यक्षे  मनसस इत्यपुपमक्षेयक्षेन सहि स्फमटकमणयौ इत्यपुपममानस्य अविनधम्यरस्य 

समाम्यस्य कथनमादम् उपममालङ्कमारयाः।

.2 गपुरुविचनमम्  इत्यसस्मनम्  विमाक्यक्षे  गपुरुविचनमम्  इत्यपुपमक्षेयक्षेन सहि ससललमम् इत्यपुपममानस्य अविनधम्यरस्य 
समाम्यस्य कथनमादम् उपममालङ्कमारयाः।

.3 इतरस्य इत्यसस्मनम् विमाक्यक्षे इतरस्य इत्यपुपमक्षेयक्षेन सहि कररणयाः इत्यपुपममानस्य अविनधम्यरस्य समाम्यस्य 
कथनमादपुपममालङ्कमारयाः।

.4 एविमक्षेवि हिरतष्ट्रीत्यसस्मनम् गपुरूपदक्षेशक्षेत्यसस्मनम् च विमाक्यक्षे उपममालङ्कमारयाः।

कनोशयाः
.1 “मकरणनोस्रमयकखमासशपुगभसस्तघकमणरश्मययाः।”  इत्यमरविचनमादम्  मकरणमम्,  उस्रयाः,  मयकखयाः,  असशपुयाः, 

गभसस्तयाः, घकमणयाः, रसश्मयाः इत्यक्षेतक्षे सममाथरकमायाः।

.2 “प्रदनोषनो रजनष्ट्रीमपुखमम्” इत्यमरविचनमातम् रजनष्ट्रीमपुखमम् इमत प्रदनोषसममाथरकयाः। 

पमाठगतप्रश्नमायाः- ४

. 20 ककीदृशक्षे मनसस सपुखक्षेन उपदक्षेशगपुणमायाः मविशसन्त?

. 21 मकमम् अमलमम्? 

. 22 ककीदृशयाः मनशमाकरयाः दनोषजमातस हिरमत?

. 23 मनशमाकरयाः ककीदृशस दनोषजमातस हिरमत? 

. 24 सविरव्यमासधप्रशमनहिक्षेतपुयाः कयाः? 
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१६.५) समाम्प्रतस मकलपमाठमम् अविगच्छमाम - ५
अयमक्षेवि  चमानमास्विमामदत-मविषय-रसस्य  तक्षे  कमाल  उपदक्षेशस्य।  कपु सपुमशर-शर-

प्रहिमारजजर ररतक्षे  महि  हृदयक्षे  जलममवि  गलत्यपुपमदषमम्।  अकमारणञ  भविमत  द पुष्प्रकक तक्षेरन्विययाः  श्रपुतस 
चमामविनयस्य।  चन्दनप्रभविनो  न  दहिमत  मकमनलयाः?  मकस विमा  प्रशमहिक्षेतपुनमामप  न  प्रचण्डतरष्ट्रीभविमत 

विडविमानलनो  विमाररणमा?  गपुरूपदक्षेशश्च  नमाम  पपुरुषमाणमामसखलमलप्रकमालनकममजलस्नमानमम्, 
अनपुपजमातपसलतमामदविनरूप्यमजरस विकदत्विमम्,  अनमारनोमपतमक्षेदनोदनोषस  गपुरूकरणमम्,  असपुविणर मविरचनमगमाम्यस 

कणमारभरणमम्,  अतष्ट्रीतज्यनोमतरमालनोकयाः,  ननोदक्षेगकरयाः  प्रजमागरयाः।  मविशक्षेषक्षेण  रमाजमामम्।  मविरलमा  महि 

तक्षेषमामपुपदक्षेषमारयाः।  प्रमतशब्दक  इवि  रमाजविचनमनपुगच्छमत  जननो  भयमातम्।  उदमामदपरश्वियथपुस्थमगत-
श्रविणमविविरमाश्चनोपमदश्यममानममप  तक्षे  न  शृण्विसन्त।  शृण्विन्तनोऽमप  च  गजमनमष्ट्रीसलतक्षेनमाविधष्ट्रीरयन्तयाः 

खक्षेदयसन्त  महितनोपदक्षेशदमामयननो  गपुरूनम्।  अहिङ्कमार-दमाहिज्विर-मकच्छमारन्धकमाररतमा  मविहलमा  महि 

रमाजप्रकक मतयाः, अलष्ट्रीकमामभममाननोन्ममादकमारष्ट्रीमण धनमामन, रमाज्यमविषमविकमार-तन्द्रिमाप्रदमा रमाजलक्ष्मष्ट्रीयाः।

व्यमाख्यमानमम् - 
अयमम् एवि एष एवि अनमास्विमामदतमविषयरसस्य अनमास्विमामदतयाः अननपुभकतयाः मविषयमाणमास रूपशब्दमादष्ट्रीनमास 

रसयाः  गपुणयाः  यक्षेन  तमादृशस्य  अननपुभकतसपुन्दरष्ट्रीसपुविणमारमदभनोगयगपुणस्य,  तक्षे  तवि,  उपदक्षेशस्य मशकमायमायाः,  कमालयाः 
समययाः। आस्विमामदतमविषयरसमाय पपुरुषमाय उपदक्षेशयाः तथमा सपुफलस न जनयमत।

महि यस्ममात्करणमातम्  कपु सपुमशर-शर-प्रहिमारजजरररतक्षे  कपु सपुमशरस्य कमामदक्षेविस्य यक्षे  शरमायाः बमाणमायाः तनयाः 
प्रहिमारमायाः अमभघमातमायाः,  तनयाः जजरररतक्षे  कमामदक्षेविबमाणमामभघमातमाक्रमान्तक्षे  हृदयक्षे  मचत्तक्षे उपमदषस गपुरूपदक्षेशनो जलमम् इवि 
ससललमम् इवि गलमत करमत।

अकमारणञ  भविमत  दपुष्प्रकक तक्षेरन्विययाः  श्रपुतस  चमामविनयस्य।  दपुष्प्रकक तक्षेयाः  दपुषस्विभमाविस्य  अमविनयस्य 
नमतमारमहितस्य पपुरुषस्य,  अन्विययाः विसशयाः,  श्रपुतस  शमासश्रविणस  च अकमारणमम्  अहिक्षेतपुयाः  सत्कममारचरणस्य हिक्षेतपुनर  
भविमत। उकस  च महितनोपदक्षेशक्षे-

“न धमरशमासस पठतष्ट्रीमत कमारणस

न चमाऽमप विक्षेदमाऽध्ययनस दपुरमात्मनयाः।

स्विभमावि एविमाऽत्र तथमाऽमतररच्यतक्षे

यथमा प्रकक त्यमा मधपुरस गविमास पययाः।।” इमत।

उकमथर  समथरयमत  कमवियाः  -  चन्दनप्रभवियाः  इमत।  चन्दनप्रभवियाः  शनत्यहिक्षेतपुभकतमातम्  चन्दनमातम् 
मलयजतरनोयाः उत्पनयाः अनलयाः अमग्नियाः मकस  न दहिमत न भस्मष्ट्रीरनोमत,  अमप तपु भस्मष्ट्रीकरनोत्यक्षेवि। मकस विमा अथविमा 
प्रशमहिक्षेतपुनमा  अमप  शनत्यकमारणक्षेन  अमप  विमाररणमा  समागरससललक्षेन  विडविमानलनो  विडविमामग्नियाः  प्रचण्डतरष्ट्रीभविमत 
समपुदष्ट्रीप्तनो भविमत,  समपुदष्ट्रीप्तनो भवित्यक्षेवि इत्यमाशययाः। “स्विभमाविनो द पुरमतक्रम“ इमत न्यमायमातम् शनत्यकमारणस यथमा न 
अनलनोपशमस्य हिक्षेतपुयाः एविमक्षेवि शमासजमानस न मविनयस्य हिक्षेतपुयाः।
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गपुरूपदक्षेशस बमाहिहल्यक्षेन प्रशससमत- गपुरूपदक्षेशयाः इमत। गपुरूपदक्षेशयाः आचमायरमशकमा नमाम पपुरुषमाणमास जनमानमामम् 
असखलमलप्रकमालनकममम् असखलमलमानमास समस्तकमामक्रनोधमादष्ट्रीनमास कदरममादष्ट्रीनमास च प्रकमालनकमस शनोधनसमथरमम् 
अजलस्नमानस ससललरमहितस्नमानस्विरूपयाः। स्नमानमान्तरस तपु ससललसमहितमम् इदस च स्नमानस ससललरमहितमम् इमत 
मविशक्षेषयाः।

गपुरूपदक्षेशयाः  अनपुपजमातपसलतमामदविनरूप्यमम्  अनपुपजमातमम्  अनपुत्पनस  पसलतमामद  जरसमा  कक्षे शमादयौ 
शयौक्ल्यमामद विनरुण्यस मविरूपतमा यसस्मनम् ततम् तमादृशमम् अजरस जरमारमहितस विकदत्विस विकदभमावियाः। गपुरूपदक्षेशयाः तमादृशस 
विकदत्विस यत्र पसलतमामद मविरूपतमा जरमा च न भवितष्ट्रीमत भमावियाः। यथमा आहि भगविमानम् मनपुयाः मनपुससमहितमायमास-  

“न तक्षेन विकदनो भविमत यक्षेनमाऽस्य पसलतस मशरयाः।

यनो विन यपुविमाऽप्यधष्ट्रीयमानस्तस दक्षेविमायाः स्थमविरस मविदपुयाः।।“ इमत (२-१५६)।

गपुरूपदक्षेशयाः  अनमारनोमपतमक्षेदनोदनोषस  अनमारनोमपतयाः  अकमाररतयाः  मक्षेदनोदनोषयाः 
पकथपुलत्विनोत्पमादकमक्षेदनोनमामकधमातपुविकमददनोषनो यक्षेन ततम् तमादृशस तमादृशस गपुरूकरणस गयौरविहिक्षेतपुस्विरूपयाः। अन्यत्र गयौरविक्षे 
मक्षेदनोदनोषयाः भविमत, गपुरूपदक्षेशक्षेन गपुरुत्विक्षे तपु न तमादृशनो मक्षेदनोदनोष इमत तमात्पयरमम्।

गपुरूपदक्षेशयाः असपुविणरमविरचनमम्  न सपुविणरन कनकक्षे न मविरचनमा मनममरमतयाः यस्य तत्तमादृश्यमम्  अगमाम्यस 
गमाम्यभण्डमामदविमाक्यमामतररकमम्  अमतरमणष्ट्रीयमम्।  गपुरूपदक्षेशयाः  सपुविणरससघटनरमहितनो  अमप  मविदगधनोकत्विमादम् 
अमतरमणष्ट्रीययाः।

गपुरूपदक्षेशयाः अतष्ट्रीतज्यनोमतयाः अतष्ट्रीतस  गतस  ज्यनोमतयाः तक्षेजयाः यस्ममातम्  स तमादृशयाः आलनोकयाः प्रकमाशयाः। 
गपुरूपदक्षेशयाः सविरप्रकमाशमाऽमभभमामवि अपकविरमम् अन्तज्यर्वोमतयाः भविमत।

गपुरूपदक्षेशयाः ननोदक्षेगकरयाः न व्यमाकपु लमचत्ततनोत्पमादकयाः प्रजमागरयाः प्रबनोधयाः। अन्यसस्मनम् प्रबनोधक्षे तपु मचत्तस 
व्यमाकपु लस भविमत असस्मनम् गपुरूपदक्षेशमाख्यक्षे प्रबनोधक्षे तपु मचत्तव्यमाकपु लतमा न भवितष्ट्रीमत तमात्पयरमम्।

मविशक्षेषक्षेण आसधक्यक्षेन रमाजमास भकपमालमानमास गपुरूपदक्षेशयाः तत्तद्गपुणमविमशषनो भविमत। महि यतयाः तक्षेषमास रमाजमामम् 
उपदक्षेषमारयाः  उपदक्षेशकमायाः  मविरलमायाः  अल्पमायाः  भविसन्त।  प्रमाययाः  सविर  रमाजमनदरशस्य अनपुविमतरननो  भविसन्त।  अतयाः 
रमाजनोपदक्षेशकमा मविरलमा भविसन्त।

जनयाः लनोकयाः भयमातम् त्रमासमातम् रमाजविचनस भकवि पभमामषतस प्रमतशब्दकयाः प्रमतध्विमनयाः इवि अनपुगच्छमत 
अनपुसरमत।

उदमामदपमारयाः  उदमाममा  मविस्तकतमा  दपमार  गविमारयाः  एवि  श्वियथवियाः,  तनयाः  स्थमगतमामन  आच्छमामदतमामन 
श्रविणमविविरमामण कणरसच्छद्रिमामण यक्षेषमास तक्षे उदमामदपरश्वियथपु-स्थमगतश्रविणमविविरमायाः रमाजमानयाः उपमदश्यममानमम् अमप 
कथ्यममानमम् अमप न शृण्विसन्त श्रविणयनोगयत्विक्षेन न स्विष्ट्रीकपु विरसन्त।

शृण्विन्तयाः आकणरयन्तयाः अमप तक्षे  रमाजमानयाः गजमनमष्ट्रीसलतक्षेन गजस्य हिसस्तनयाः इवि यतम्  मनमष्ट्रीसलतस 
नयनसङ्कनोचनस  तक्षेन  अविधष्ट्रीरयन्तयाः  अविहिक्षेलयन्तयाः  महितनोपदक्षेशदमामयनयाः  मशकमाप्रदमायकमानम्  गपुरूनम्  आचमायमारनम् 
खक्षेदयसन्त क्लक्षेशयसन्त। 

महि यस्ममातम् कमारणमातम् रमाजप्रकक मतयाः नकपस्विभमावियाः अहिङ्कमारदमाहिज्विरमकच्छमारन्धकमाररतमा अहिङ्कमारयाः दपरयाः 
एवि यनो दमाहिज्विरयाः तष्ट्रीवतमापयाः तक्षेन यमा मकच्छमार मनोहियाः तयमा अन्धकमाररतमा सञमातमाऽन्धकमारमा  लपुप्तचक्षेतनमा। अत एवि 
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मविहलमा  मविक्लविमा।  धनमामन  सम्पत्तययाः  अलष्ट्रीकमामभममाननोन्ममादकमारष्ट्रीमण  अलष्ट्रीकयाः  ममथ्यमारूपयाः  यनोऽमभममानयाः 
अहिङ्कमारयाः  स  एवि  उन्ममादयाः  मचत्तमविभ्रमयाः  रनोगमविशक्षेषयाः,  तस  कपु विरन्तष्ट्रीमत  तच्छष्ट्रीलमामन  तमादृशमामन  भविसन्त। 
रमाजलक्ष्मष्ट्रीयाः  भकपश्रष्ट्रीयाः  आसधपत्यश्रष्ट्रीयाः  रमाज्यमविषमविकमारतन्द्रिमाप्रदमा  रमाज्यस  रमाषषमम्  एवि मविषस  गरलस  तस्ममादम्  यनो 
मविकमारयाः मविकक मतयाः तक्षेन यमा तन्द्रिमा अलसतमा, तमास प्रददमामत।

सरलमाथर याः - 
न महि भनोगयाः भनोगक्षेन उपशमाम्यमत। अतयाः चन्द्रिमापष्ट्रीडक्षेन अधपुनमामप शब्दस्पशमारदष्ट्रीनमास भनोगमानमास भनोगयाः न 

कक तयाः,  तस्ममादम् उपदक्षेशमाय अयमम्  उमचतयाः कमालयाः। यतनो महि मविषयमासकक्षे  हृदयक्षे  उपदक्षेशयाः जलममवि गलमत। 
अथमारतम्  सत्प्रभमाविस  न मविस्तमारयमत। यथमा अमग्नियाः जलक्षेन शमाम्यमत तथनवि कमामदक्षेविस्य कमामबमाणदगधस हृदयमम् 
उपशममयतपुस  जलस  ससञमत उपदक्षेशयाः।  परन्तपु  यक्षे  द पुषस्विभमाविसम्पनमायाः  अमप  च  यक्षेषमास  मविनययाः  नमासस्त तक्षेषमास 
शमासश्रविणक्षेन मनसयाः शमासन्तयाः न जमायतक्षे। चन्दनकमाष्ठमाद पुत्पनयाः अमग्नियाः मकस  न दहिमत? जलक्षेन तपु अमग्नियाः शमाम्यमत 
परन्तपु  विडविमामग्नियाः  नमाम  प्रबलयाः  अमग्नियाः  जलक्षेन  मकस  शमाम्यमत?  ननवि,  अमप  तपु  पकविमारपक्षेकयमा  प्रबलयाः  भविमत। 
स्नमानकमालक्षे  जलक्षेन  शरष्ट्रीरस्थमलमानमास  प्रकमालनस  भविमत।  गपुरनोयाः  उपदक्षेशयाः  तपु  सविरमविधममानससकममासलन्यस 
प्रकमालयमत। तदम् महि जलस मविनमा स्नमानमम्।अमप च गपुरूपदक्षेशयाः यत्र कक्षे शमायाः मविरूपमायाः न भविसन्त तथमा विकदभमावियाः, 
सपुविणरमनममरतमाभमाविक्षे  सत्यमप रम्ययाः,  आलनोकमादमप असधकयाः प्रकमाशयाः,  अनपुदक्षेगकमारकयाः प्रबनोधयाः। अयमपुपदक्षेशयाः 
रमाजमास  महितकमारकयाः।  यतनो  महि  रमाजमामम्  उपदक्षेषमारयाः  अल्पमा  भविसन्त  असधकमास्तपु  रमाजमाजमानपुपमालकमायाः।  कक्षे चन 
अहिङ्कमारमाच्छनमा  रमाजमान  उपदक्षेशस  न  स्विष्ट्रीकपु विरसन्त,  तक्षे  शृण्विन्तयाः  अमप  नक्षेत्रसङ्कनोचदमारमा  मतरस्कपु विरसन्त।  तक्षे 
अहिङ्कमाररणयाः, धनरत्नमामदषपु च अमभममामननयाः भविसन्त। तस्ममातम् तक्षेषमास रमाजलक्ष्मष्ट्रीयाः रमाज्यस्य हिमामनमक्षेवि प्रददमामत। 
अतयाः चन्द्रिमापष्ट्रीडयाः मविषयमासकनो न भकत्विमा गपुरूपदक्षेशस  श्रपुत्विमा  च रमाज्यस  पमालयक्षेतम्,  तक्षेन रमाज्यस्य रमाजलक्ष्मष्ट्रीयाः 
प्रसनमा सतष्ट्री रमाज्यस्य अभ्यपुनमतस मविधमास्यमत इमत शपुकनमासस्य आशययाः।

व्यमाकरणमविमशर याः 
क) सममासयाः -

.1 अनमास्विमामदतमविषयरसस्य  -  न आस्विमामदतयाः  अनमास्विमामदतयाः  इमत नञ्तत्पपुरुषयाः।  मविषयस्य रसयाः 
मविषयरसयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुपुरुषयाः। अनमास्विमामदतयाः मविषयरसयाः यक्षेन सयाः अनमास्विमामदतमविषयरसयाः इमत 
बहिहवष्ट्रीमहिसममासयाः, तस्य अनमास्विमामदतमविषयरसस्य।

.2 कपु सपुमशरशरजजरररतक्षे  -  कपु सपुमशरस्य  शरयाः  कपु सपुमशरशरयाः  इमत  षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः।  तक्षेन  जजरररतक्षे 
कपु सपुमशरशरजजरररतक्षे इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषयाः।

.3 उदमामदपमारश्वियथपुस्थमगतश्रविणमविविरमायाः - उदमाममा दपमार उदमामदपमार इमत कमरधमारयसममासयाः, उदमामदपमार 
एवि अश्वियथवियाः उदमामदपमारश्वियथवियाः इमत कममारधमारयसममासयाः, तनयाः स्थमगतमामन श्रविणमविविरमामण यक्षेषमास 
तक्षे उदमामदपमारश्वियथपुस्थमगतश्रविणमविविरमायाः इमत बहिहवष्ट्रीमहिसममासयाः।

.4 अहिङ्कमारदमाहिज्विरमकच्छमारन्धकमाररतमा  - अहिङ्कमारयाः एवि दमाहिज्विरयाः अहिङ्कमारदमाहिज्विरयाः इमत कमरधमारययाः। 
तक्षेन  मकच्छमार  अहिङ्कमारदमाहिज्विरमकच्छमार  इमत  तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषयाः।  तयमा  अन्धकमाररतमा 
अहिङ्कमारदमाहिज्विरमकच्छमारन्ध-कमाररतमा इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषयाः।
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ख) ससन्धमविच्छक्षेदयाः

.1 गलत्यपुपमदषमम् - गलमत उपमदषमम्।

.2 अकमारणञ – अकमारणमम् च।

.3 अतष्ट्रीतज्यनोमतरमालनोकयाः - अतष्ट्रीतज्यनोमतयाः आलनोकयाः।

अलङ्कमारमविमशर याः
.1 कपु सपुमक्षेत्यसस्मनम्  विमाक्यक्षे  उपमक्षेयक्षेन  उपमदषमम्  इत्यनक्षेन  उपममानस्य  जलमम्  इत्यस्य  अविनधम्यरस्य 

समाम्यस्य कथनमादम् उपममालङ्कमारयाः।

.2 नक्षेत्यसस्मनम्  विमाक्यक्षे  गपुरूपदक्षेशरूपक्षे  उपमक्षेयक्षे  स्नमानमादष्ट्रीनमामपुपममानमानमास  तत्तदनमशष्ट्यमारूढत्विमादम् 
असधकमाररूढविनमशष्ट्यरूपकमम् अलङ्कमारयाः। तदपुकस  दपरणक्षे  - “असधकमाररूढविनमशष्ट्यस रूपकस  यत्तदक्षेवि 
ततम्।“ इमत।

कनोशयाः
.3 “दन्तष्ट्री दन्तमाविलनो हिस्तष्ट्री मदरदनोऽनक्षेकपनो मदपयाः।

मतङजनो  गजनो  नमागयाः  कपु ञरनो  विमारणयाः  करष्ट्री।।”  इत्यमरविचनमातम्  गजशब्दस्य दन्तष्ट्री,  दन्तमाविलयाः, 
हिस्तष्ट्री,  मदरदयाः, अनक्षेकपयाः, मदपयाः, मतङजयाः, नमागयाः, कपु ञरयाः, विमारणयाः, करष्ट्री इत्यक्षेतक्षे पयमारयमायाः।

.4 “मविश्विमशक्षेषस कक त्स्नस समस्तमनसखलमासखलमामन मनयाःशक्षेषमम्।

समगस सकलस पकणरमखण्डस स्यमादनकनकक्षे ।।” इत्यमरविचनमातम् अनकनकमम्, मविश्विमम्, अशक्षेषमम्, कक त्स्नमम्, 
समस्तमम्,  मनसखलमम्,  असखलमम्,  मनयाःशक्षेषमम्,  समगमम्,  सकलमम्,  पकणरमम्,  अखण्डमम्  इत्यक्षेतक्षे 
पयमारयविमाचकमायाः शब्दमायाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः- ५

. 25 गपुरनोयाः उपदक्षेशक्षेन ककीदृशस हृदयस शमान्तस भविमत? 

. 26 गपुरनोयाः उपदक्षेशयाः कक्षे षमामम् अकमारणस भविमत?

. 27 गपुरूपदक्षेशक्षेन ककीदृशस विकदत्विस भविमत?

. 28 अयमम् उपदक्षेशयाः मविशक्षेषक्षेण कक्षे षमास प्रमत यपुकमम्?

. 29 रमाजप्रकक मतयाः ककीदृशष्ट्री? 

. 30 अहिङ्कमाररणयाः रमाजयाः रमाजलक्ष्मष्ट्रीयाः ककीदृशष्ट्री? 
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पमाठसमारयाः

आजमा गपुरूणमामम्  ह्यमविचमारणष्ट्रीयमा। गपुरूपदक्षेशनो महि नदमास  कन वितरकयाः इवि। तस्य उपदक्षेशयाः एवि सविरदमा 
सविरथमा च नयाः रककयाः। उज्जमयनष्ट्रीनरक्षेशयाः तमारमापष्ट्रीडयाः स्विपपुत्रस्य चन्द्रिपष्ट्रीडस्य ययौविरमाज्यमामभषक्षेकमम्  इषविमानम्। 
अतयाः  स  सक्षेविकमानम्  समामगष्ट्रीससगहिमाय  आमदषविमानम्।  चन्द्रिमापष्ट्रीडयाः  ययौविरमाज्यमामभषक्षेकमातम्  पकविरमक्षेवि  प्रधमानमाममात्यक्षेन 
शपुकनमासक्षेन सहि समाकमात्कमारमाय गतयाः। तदमा रमाज्यशमासनमाय उपयपुकस  मविनमयनस शपुकनमासस मविनमयतरस मविधमातपुस 
शपुकनमास उपदक्षेशमम् अयच्छतम्।

यनोगयगपुणमविमशषयाः एवि चन्द्रिमापष्ट्रीडयाः यपुविरमाजपदक्षे अमभषक्षेकमाय यपुकयाः। परन्तपु गपुणसत्त्विक्षेऽमप ययौविनसत्त्विमातम् 
धनमामदप्रभमाविक्षेण च तमयाः-अहिङ्कमार-अमभममानमादष्ट्रीमन आयमासन्त। मकञ, तक्षेभ्ययाः औदत्यमम् अमविविक्षेकतमा मदमत्ततमा 
च जमायन्तक्षे। ततयाः अशमासष्ट्रीयक्षे  नष्ट्रीमतमविरुदक्षे च ममागर  प्रवितरतक्षे  जनयाः। धनप्रभमाविमादम् ययाः अमभममानरूपयाः ज्विरयाः 
भविमत तदम् औषधक्षेनमामप न मनविमायरतक्षे। विमनतमामदमविषयसससगमारदम् यमा आसमकयाः उत्पदतक्षे समा दपुरपनक्षेयमा भविमत। 
रमाज्यप्रमाप्त्यनन्तरस  बहिवियाः  रमाजमानयाः  आत्ममानस  सविरश्विरत्विक्षेन  मन्यन्तक्षे।  तक्षे  भनोगमनद्रिमात  उत्थमातपुमम्  असमथमार 
भविसन्त।  इत्थस  रमाज्यप्रमाप्त्यनन्तरस  चन्द्रिमापष्ट्रीडयाः  ममा  कपु यमारतम्  इमत  बनोधमयतपुस  शपुकनमासयाः  धनस्य  दपुष्प्रभमाविस 
कसथतविमानम्।

गभरश्विरत्विमम्,  अमभनविययौविनत्विमम्,  अप्रमतमरूपत्विमम्,  अममानपुषशमकत्विमम्  -  एतक्षे चत्विमारयाः अनथरस्य 
मकलभकतमायाः।  तक्षेषपु  एकयाः  एवि  ममानविमम्  अधयाः  पमातमयतपुस  समथरयाः।  तक्षेषमास  समपुदमायस्य  सत्त्विक्षे  तपु  मविनमाशयाः 
अविश्यम्भमाव्ययाः। ययौविनमारम्भक्षे बपुमदयाः भ्रमान्तमा भविमत। तष्ट्रीवयाः विमायपुयाः यथमा शपुष्कपत्रमामण बहिहदकरस नष्ट्रीत्विमा गच्छमत एविस 
इसन्द्रियमामण बपुमदस बहिहदकरस नयसन्त। धनयपुवित्यमामदमविषयक्षे मचत्तमम् अत्यन्तमम् आकक षस भविमत। तक्षेषपु ससस्पकषस मचत्तस 
नमान्यस ततनो विमाञ्छमत मकसञतम्। तक्षेन नकपमाणमास बलस प्रमतमदनस कष्ट्रीणस भविमत। एविञ एतक्षेषमास द पुष्प्रभमाविविणरनक्षेन एतक्षेषपु 
आसमकयाः न कमायमार इमत चन्द्रिमापष्ट्रीडस प्रमत शपुकनमासस्यनोपदक्षेशयाः।

मनमरलमणयौ यथमा चन्द्रिमकरणयाः समाधपु  मनपपमत एविमक्षेवि चन्द्रिमापष्ट्रीडमादष्ट्रीनमास  शपुदमचत्तमानमास  हृदयक्षे  गपुरनोयाः 
उपदक्षेशयाः सपुष्ठपु  प्रमविशमत। समाधपु विस्त्विमप क्विमामप द पुयाःखमाय भविमत कक्षे षमासञतम्। यथमा जलस जष्ट्रीविनदस परन्तपु कणर 
प्रमविषक्षे समत पष्ट्रीडमास जनयमत एविमक्षेवि द पुजरनमानमास समष्ट्रीपक्षे गपुरूपदक्षेशयाः क्लक्षेशमाय कल्पतक्षे। चन्द्रिस्य प्रकमाशक्षेन तमनो 
यथमा  मनरस्यतक्षे  एविमक्षेवि  गपुरूपदक्षेशक्षेन  लनोभमनोहिमामददनोषमायाः  अपमरयन्तक्षे।  समष्ट्रीचष्ट्रीनमा  रमाजमानयाः  यक्षे  भविसन्त  तक्षे  
महितनोपदक्षेशस  शृण्विसन्त। गपुरूपदक्षेशनो  महि जलस  मविनमा  स्नमानस  भविमत। तक्षेन मनयाः अमलस  भविमत। गपुरूपदक्षेशनो  महि 
आनन्ददमायकयाः रम्ययाः सज्जनमानमामम्। गपुरूपदक्षेशश्रविणक्षेन सज्जनमानमास मनसस प्रसनतमा उदक्षेमत। 

अन्यक्षे अहिङ्कमारमाच्छनमायाः तपु महितनोपदक्षेशमम् अशृण्विन्तयाः मतरस्कपु विरन्तयाः च मविषयभनोगक्षेन मविनमाशस यमासन्त। 
तक्षेषमास रमाज्यलक्ष्मष्ट्री अहिमनरशस तमम् अधनो मनपमातयमत। तक्षेषमास रमाज्यस्य हिमामनयाः भविमत। तस्ममातम् सश्रययाः स्विभमावियाः 
जक्षेययाः,  समाधपु स्मकत्विमा स्विकमरसपु प्रवितरनष्ट्रीयमम्। गपुरूणमामम् आमशषमा तक्षेषमामम् उपदक्षेशक्षेन च रमाजमास मविपदम् दकरष्ट्रीभविमत। 
ततनो गपुरूणमामम् आदक्षेशयाः उपदक्षेशश्च सततस पमालनष्ट्रीय इमत प्रधमानमाममात्ययाः शपुकनमासयाः रमाजकपु ममारस चन्द्रिमापष्ट्रीडस प्रमत 
उपमददक्षेश।
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शपुकनमासनोपदक्षेशयाः - ययौविनस्विभमावियाः मटप्पणष्ट्री

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

. 1 आजमा गपुरूणमास ह्यमविचमारणष्ट्रीयमा इमत सकमकस  समथरयत।

. 2 धनमामतशयभनोगयाः कपु तनो न कमायरयाः सयपुमक प्रममाणयत।

. 3 गपुरुभ्ययाः श्रदमा आनपुगत्यञ कपु तयाः अपक्षेकतक्षे?

. 4 कपु तयाः अयस गपुरूपदक्षेशयाः अनन्ययाः?

. 5 गपुरूणमामम् आदक्षेशमम् उपक्षेक्ष्यममाणमानमामम् अविस्थमास विणरयत।

. 6 कक्षे  चत्विमारयाः मविषयमायाः मनपुष्यमानम् मविनमाशयसन्त, कपु तयाः?

. 7 कथस गपुरूणमामम् उपदक्षेशमानपुसमारस रमाज्यस पररपमालनष्ट्रीयमम्?

. 8 गपुरूपदक्षेशयाः मविशक्षेषक्षेण रमाजयाः प्रमत कपु तयाः यपुकयाः इमत प्रमतपमादयत।

. 9 ययौविनकमालक्षे नरमाणमास स्विभमाविक्षे मकमथर भ्रममायाः उत्पदन्तक्षे?

. 10 कमादम्बरवीं पररचमाययत।

पमाठगतप्रश्ननोत्तरमामण

. 1 चन्द्रिमापष्ट्रीडयाः तमारमापष्ट्रीडस्य पपुत्रयाः।

. 2 रमाजमा तमारमापष्ट्रीडयाः चन्द्रिमापष्ट्रीडस्य ययौविरमाज्यमामभषक्षेकस  मचककीषपुरयाः आसष्ट्रीतम्।

. 3 रमाजमा उपकरणससगहिमाथर प्रतष्ट्रीहिमारमानम् आमदषविमानम्।

. 4 चन्द्रिमापष्ट्रीडयाः ययौविरमाज्यमामभषक्षेकमातम् पकविरमम् आगतविमानम्।

. 5 तमारमापष्ट्रीडस्य प्रधमानमसन्त्रणयाः शपुकनमासयाः नमाम आसष्ट्रीतम्।

. 6 शपुकनमासयाः आरूढमविनयस चन्द्रिमापष्ट्रीडस मविनष्ट्रीततरस कतपुरमम् उपदक्षेशस दत्तविमानम्।।

. 7 कमादम्बरष्ट्री एकमा कथमा।

. 8  सविरशमासमामण तक्षेन अधष्ट्रीतमामन जमातमामन च  तस्ममातम् चन्द्रिमापष्ट्रीडयाः न उपदक्षेषव्ययाः।

. 9 ययौविनदशमायमामम् उत्पनस तमयाः अभमानपुभक्षेदमम् अरत्नमालनोकनोच्छक्षेदमम् अप्रदष्ट्रीपप्रभमा-पनक्षेयमम् अमतगहिनस च 
असस्त।

. 10 धनक्षेन उत्पनयाः नक्षेत्ररनोगयाः अञनवित्यमार मनविमारणयनोगययाः नमासस्त।

. 11 धनस्य अमभममानरूपमातम् जमातमा उष्णतमा अमशमशरनोपचमारहिमायमार।

. 12 स्रगमादष्ट्रीनमास मविषयसम्भनोगजमातयाः मनोहियाः अमकलमन्त्रगम्ययाः।

. 13 रत्नमानमामम् आलनोकयाः रत्नमालनोकयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः। रत्नमालनोकक्षे न उच्छक्षेदस रत्नमालनोकनोच्छक्षेदमम् इमत 
तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषयाः। न रत्नमालनोकनोच्छक्षेदमम् अरत्नमालनोकनोच्छक्षेदमम् इमत नञ्तत्पपुरुषयाः।

. 14  न अल्पममप उपदक्षेषव्यमम् इमत ससन्धमविच्छक्षेदयाः।
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. 15  गभरश्विरत्विमम् अमभनविययौविनत्विमम् अप्रमतमरूपत्विमम् अममानपुषशमकत्विमम् इमत महितष्ट्री सविमार 
अनथरपरम्परमा।

. 16 स्रक्चन्दनविमनतमामदषपु आसमकयाः मनपुम्ष्यमानम् कपु ममागर चमालमयत्विमा नमाशयमत। 

. 17 न उसज्झतमा अनपुसज्झतमा इमत नञ्तत्पपुरुषयाः। अनपुसज्झतमा धविलतमा ययमा समा अनपुसज्झतधविलतमा 
इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषयाः।

. 18 खलपु अन्विथरपरम्परमा इमत ससन्धमविच्छक्षेदयाः।

. 19 रजसमामम् इत्यस्य रजनोगपुणमानमामम् इत्यथरयाः, अत्र षष्ठष्ट्री मविभमकयाः।

. 20 अपगतमलक्षे मनसस सपुखक्षेन उपदक्षेशगपुणमायाः मविशसन्त।

. 21 गपुरुविचनमम् अमलमम्।

. 22 प्रदनोषसमयमनशमाकरयाः मनशमाकरयाः दनोषजमातस हिरमत।

. 23 मनशमाकरयाः अमतमसलनमम् अन्धकमारममवि दनोषजमातस हिरमत।

. 24 सविरव्यमासधप्रशमनहिक्षेतपुयाः गपुरूपदक्षेशयाः।

. 25 गपुरनोयाः उपदक्षेशक्षेन कमामबमाणजजरररतस हृदयस शमान्तस भविमत।

. 26 गपुरनोयाः उपदक्षेशयाः दपुष्प्रकक तक्षेयाः अकमारणस भविमत।

. 27 गपुरूपदक्षेशक्षेन अनपुपजमातपसलतमामदविनरूप्यजरस विकदत्विस भविमत।

. 28 गपुरूपदक्षेशयाः मविशक्षेषक्षेण रमाजमास यपुकमम्।

. 29 अहिङ्कमारदमाहिज्विरमकच्छमारन्धकमाररतमा मविहलमा च रमाजप्रकक मतयाः।

. 30 अहिङ्कमाररणयाः रमाजयाः रमाज्यमविषमविकमारतन्द्रिमाप्रदमा रमाजलक्ष्मष्ट्रीयाः।

॥ इमत षनोडशयाः पमाठयाः ॥
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)17 शपुकनमासनोपदक्षेशयाः - लक्ष्मष्ट्रीचमापल्यमम्
 प्रस्तमाविनमा

असस्मनम्  पमाठक्षे  शपुकनमासनोपदक्षेशस्य  'आलनोकयतपु  तमावितम्’  इत्यतयाः  आरभ्य  'मचसन्ततमामप  विञयमत' 

इत्यन्तयाः असशयाः विण्यरतक्षे। जलबपुदपुदसममानमा कणसस्थरमा श्रष्ट्रीयाः सहिसनवि उदक्षेमत नमाशमक्षेमत च। समा कणमाय भमासतक्षे 
कणमाय च मविलष्ट्रीयतक्षे। परन्तपु  अहिनो,  अस्यमायाः लष्ट्रीलमाविशमातम्  नरमायाः धनमापगमनक्षे  कष्ट्रीणमायाः पष्ट्रीमडतमायाः द पुयाःसखतमाश्च 
सन्तयाः अमप पपुनयाः तमामक्षेवि प्रमाथरयसन्त। इत्थस मनोमहिनष्ट्रीयस श्रष्ट्रीयाः। समा श्रष्ट्रीयाः ययौविनमाविस्थमायमास चमाञल्यस विधरयमत यक्षेन 
वियस सद्गपुणक्षेभ्ययाः मविसकषमायाः स्यमाम। परन्तपु गपुरूपदक्षेशनो महि लनोकनोपकमारमाय। ततयाः अममात्ययाः शपुकनमासयाः उपमदशमत 
यदम् ययौविनस्य चञलतमा यत्नक्षेन पररहितरव्यमा। तदमा एवि रमाजलक्ष्मष्ट्रीयाः अभ्यपुनमतस समाधयमत। समा अपकमरणमास 
तत्प्रविकत्तमानमाञ कथस  सहिमामयकमा  इमत ध्यमात्विमा  लनोभमामविषयाः ममा  भकत्विमा  समविचमारस  जष्ट्रीविनस  पररपमालनष्ट्रीयस  तथमा 
उनत्यन यतनष्ट्रीयममत्यमयमत्र चन्द्रिमापष्ट्रीडमाय उपदक्षेशयाः पमाठक्षे असस्मनम् आलनोच्यतक्षे -

उदक्षेश्यमामन
अमपुमम् पमाठस पमठत्विमा भविमानम् -

 रमाजलक्ष्म्यमायाः प्रभमाविस जमानष्ट्रीयमातम्।
 रमाजलक्ष्म्यमायाः स्विरूपस जमानष्ट्रीयमातम्।
 रमाजलक्ष्म्यमायाः स्विभमाविस जमानष्ट्रीयमातम्।
 ममानविजष्ट्रीविनक्षे रमाजलक्ष्म्यमायाः प्रभमाविस जमानष्ट्रीयमातम्।
 विमाक्यमानमामम् अन्वियमाथमारनम् पदमानमास सरलमाथमारनम् सममासमानम् च जमानष्ट्रीयमातम्।

१७.१) समाम्प्रतस मकलपमाठमम् अविगच्छमाम-६
आलनोकयतपु  तमावितम्  कल्यमाणमामभमनविक्षेशष्ट्री  लक्ष्मष्ट्रीमक्षेवि  प्रथममम्।  इयस  महि  सपुभट-

खड्गमण्डलनोत्पल-विन-मविभ्रम-भ्रमरष्ट्री  लक्ष्मष्ट्रीयाः  कष्ट्रीरसमागरमातम्  पमाररजमातपल्लविक्षेभ्यनो  रमागमम्, 
इन्दपुशकलमादक्षेकमान्तविक्रतमामम्,  उच्चनयाःश्रविसश्चञलतमास,  कमालकक टमान्मनोहिनशमकस ,  ममदरमायमा  मदस, 
कयौस्तपुभमणक्षेनरष्ठपु यरमम् इत्यक्षेतमामन सहिविमासपररचयविशमामदरहिमविननोदमचह्निमामन गकहिष्ट्रीत्विनविनोद्गतमा। 

व्यमाख्यमानमम् - 
कल्यमाणमामभमनविक्षेशष्ट्री  कल्यमाणक्षे  मङलक्षे  अमभमनविक्षेशष्ट्री  आगहिमासन्वितनो  भविमानम्  प्रथममम्  आदयौ  लक्ष्मवीं 

सश्रयमक्षेवि तमाविदम् आलनोकयतपु विस्तपुतनो मविचमारयतपु।
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महि  तथमामहि,  सपुभट-खड्गमण्डलनोत्पल-विन-मविभ्रम-भ्रमरष्ट्री  लक्ष्मष्ट्रीयाः  सपुभटमा  मनपपुणयनोदमारयाः  तक्षेषमास 
खड्गमण्डलमम् असससमपुदमाय एवि उत्पलविनस कमलमारण्यस तत्र मविभ्रमक्षे मविचरणक्षे भ्रमरष्ट्री मधपुकरसष्ट्रीस्विभमाविमा इयस 
लक्ष्मष्ट्रीयाः  रमाजश्रष्ट्रीयाः।  इयमम्  एषमा  लक्ष्मष्ट्रीयाः  श्रष्ट्रीयाः  पमाररजमातपल्लविक्षेभ्ययाः  उत्पदममानक्षेभ्ययाः  दक्षेविविककमविशक्षेषक्षेभ्ययाः 
पमाररजमातमकसलयक्षेभ्ययाः रमागमम् आरुण्यस आत्ममन लनोकमानपुरमागस गकहिष्ट्रीत्विमा स्विष्ट्रीकक त्य इवि कष्ट्रीरसमागरमातम् द पुगधसमपुद्रिमादम् 
उद्गतमा  मन्थनकमालक्षे  समपुसत्थतमा।  यथमा  कसश्चत्स्थमानमान्तरस  गन्तपुस  प्रवितरतक्षे  तदमा  स्विककीयमपुपकरणस  गकहिष्ट्रीत्विमा 
गच्छमत  तथनविमायस  लक्ष्मष्ट्रीरमप  रमागमामदकममादमाय  आगतमा।  इयस  रमाजलक्ष्मष्ट्रीयाः  इन्दपुशकलमातम्  चन्द्रिखण्डमातम् 
एकमान्तविक्रतमास मनतमान्तस कयौमटल्यमम्, उच्चनयाःश्रविसयाः अश्विक्षेषपु प्रधमानस्य ऐन्द्रिस्य अश्विस्य चञलतमास चमापल्यमम्, 
कमालकक टमातम्  कमालकक टससजकमविषमातम्  मनोहिनशमकस  मकच्छरनशमकमम्,  ममदरमायमायाः  सपुरमायमायाः  मदमम्  औदत्यमम्, 
कयौस्तपुभमणक्षेयाः  भगवितयाः  श्रष्ट्रीमविष्णनोयाः  कण्ठस्थस्य  मविशक्षेषरत्नस्य  ननष्ठपु यर  मनष्ठपु रतमामम्  इत्यक्षेतमामन  रमागप्रभकतष्ट्रीमन 
सहिविमासपररचयविशमादम् एकत्रमाविसस्थमतप्रणयविशमादम् मविरहिमविननोदमचह्निमामन मवियनोगदपुयाःखमापननोदनलक्ष्ममामण गकहिष्ट्रीत्विमा 
आदमाय, इवि, उद्गतमा प्रमादपुभकरतमा।

सरलमाथर याः - 
चन्द्रिमापष्ट्रीडस्य  ययौविरमाज्यमामभषक्षेकस  भमविष्यमत।  तस्य  च  रमाजकमायरचमालनमाय  रमाजलक्ष्मष्ट्रीजमानमम् 

अपक्षेकतक्षे। अतयाः शपुभथर्णी शपुकनमासयाः तस्मन रमाजलक्ष्मष्ट्रीजमानस ददमामत -

चन्द्रिमापष्ट्रीडयाः  कल्यमाणक्षे  आगहिष्ट्री  असस्त  अतयाः  तक्षेनमादयौ  लक्ष्मष्ट्रीयाः  मविचमायमार।  इयस  लक्ष्मष्ट्रीयाः 
खड्गमङलनमामकक्षे  विनक्षे भ्रमन्तष्ट्री भ्रमरष्ट्री। न कक्षे विलमम् एतदक्षेवि, इयस तपु कष्ट्रीरसमपुद्रिक्षे जमातमातम् पमाररजमातविककमातम् रमागमम्, 
चन्द्रिमण्डलमातम् विक्रतमामम्, उच्चनशश्रविसयाः चञलतमामम्, कमालकक टनमामकमातम् मविषमातम् मनोमहिनवीं शमकमम्, ममदरमायमायाः 
अहिङ्कमारमम्, कयौस्तपुभमणक्षेयाः मनष्ठपु रतमास च स्विष्ट्रीकक त्य मविननोदमवियनोगमचह्निसमहितमा इयस लक्ष्मष्ट्रीयाः आमविभकरतमा।

व्यमाकरणमविमशर याः - 
क) सममासयाः

.1 सपुभटखड्गमण्डलनोत्पलविनमविभ्रमभ्रमरष्ट्री  -  खड्गमानमास  मण्डलस  खड्गमण्डलमममत 
षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः।  सपुभटमानमास  खड्गमण्डलस  सपुभटखड्गमण्डलमममत  षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः। 
सपुभटखड्गमण्डलमक्षेवि  उत्पलविनस  सपुभटखड्गमण्डलनोत्पलविनमम्  इमत  कमरधमारयसममासयाः। 
सपुभटखड्गमण्डलमानमामम्  उत्पलविनमममत  इमत  विमा  षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः।  सपुभटखड्गमण्डलनोत्पलविनक्षे 
मविभ्रमयाः  सपुभटखड्गमण्डलनोत्पलविनमविभ्रमयाः  इमत  सप्तमष्ट्रीतत्पपुरुषयाः। 
सपुभटखड्गमण्डलनोत्पलविनमविभ्रमक्षे  भ्रमरष्ट्री  सपुभटखड्गमण्डलनोत्पलविनमविभ्रमभ्रमरष्ट्री  इमत 
सप्तमष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।

.2 पमाररजमातपल्लविक्षेभ्ययाः- पमाररजमातस्य पल्लविमामन पमाररजमातपल्लविमामन इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः। तक्षेभ्ययाः 
पमाररजमातपल्लविक्षेभ्ययाः इमत पञमष्ट्रीतत्पपुरुषयाः।

ख) ससन्धमविच्छक्षेदयाः

.1 इन्दपुशकलमादक्षेकमान्तविक्रतमामम् – इन्दपुशकलमातम् एकमान्तविक्रतमामम्।
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.2 कमालकक टमान्मनोहिनशमकमम् – कमालकक टमातम् मनोहिनशमकमम्।

.3 गकहिष्ट्रीत्विनविनोद्गतमा – गकहिष्ट्रीत्विमा एवि उद्गतमा।

अलङ्कमारमविमशर याः
.1 इयमम्  इत्यसस्मनम्  विमाक्यक्षे  गकहिष्ट्रीत्विमा  इवि  इत्यत्र  लक्ष्म्यमायाः  स्वियमक्षेवि  विक्रमामदमत्त्विक्षे  सत्यमप 

विक्रमामदगहिणमक्रयनोत्प्रक्षेकणमातम्  मक्रयनोत्प्रक्षेकमा।  उत्प्रक्षेकमायमायाः  समाममान्यलकणस  -  “भविक्षेत्सम्भमाविननोत्प्रक्षेकमा 
प्रकक तस्य  परमात्मनमा।”  इमत।  अत्र  रमागमादथरस्य  रमकममादक्षेयाः  अनपुरमागमादक्षेश्च  मभनत्विक्षे  सत्यमप 
श्लक्षेषक्षेणमाभक्षेदमारनोपमादम् अमतशयनोमकयाः। तल्लकणस दपरणक्षे  - “ससदत्विक्षेऽध्यविसमायस्यमामतशयनोमकमनरगदतक्षे।” 
इमत।

कनोशयाः

.1 “महिममासशपुश्चन्द्रिममाश्चन्द्रि इन्दपुयाः कपु मपुदबमान्धवियाः” इत्यमादमरविचनमातम् इन्दपुशब्दस्य महिममासशपुयाः, चन्द्रिममायाः, 
चन्द्रियाः, कपु मपुदबमान्धवियाः इत्यमादययाः पयमारयमायाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः- १

. 1 लक्ष्मष्ट्रीयाः कस्ममातम् रमागस स्विष्ट्रीकक तवितष्ट्री?

. 2 श्रष्ट्रीयाः कस्ममातम् चञलतमास मशमकतवितष्ट्री?

. 3 लक्ष्मष्ट्रीयाः कस्ममातम् ननष्ठपु यर जमातवितष्ट्री?

. 4 मनोहिनशमकयाः सश्रयमा कपु तयाः मशमकतमा?

. 5 लक्ष्मष्ट्रीयाः  …............ पमाररजमातपल्लविक्षेभ्ययाः रमागस गकहिष्ट्रीत्विनविनोद्गतमा।

. 6 आलनोकयतपु तमावितम्  …...................... लक्ष्मष्ट्रीरक्षेवि प्रथममम्।

. 7 स्तम्भमक्षेलनस कपु रुत।

स्तम्भयाः - १ स्तम्भयाः - २

क) रमागमम् कमालकक टमातम्

ख) विक्रतमामम् उच्चनयाःश्रविसयाः

ग) चञलतमामम् कयौस्तपुभमणक्षेयाः

घ) मनोहिनशमकमम् ममदरमायमायाः

ङि) मदमम् इन्दपुशकलमातम्

च) ननष्ठपु यरमम् पमाररजमातपल्लविक्षेभ्ययाः

. 8 कमालकक टमान्मनोहिनशमकमम् इत्यस्य ससन्धमविच्छक्षेदस कपु रुत।
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१७.२) समाम्प्रतस मकलपमाठमम् अविगच्छमाम - ७
न ह्यक्षेविसमविधमम्  अपररमचतममहि  जगमत  मकसञदसस्त,  यथक्षेयमनमायमार।  लब्धमामप  खलपु द पुयाःखक्षेन 

पररपमाल्यतक्षे।  दृढगपुणपमाश-सन्दमान-मनष्पन्दष्ट्रीकक तमामप  नश्यमत,  उदमाम-दपर-
भटसहिस्रनोल्लमाससतमाससलतमा-पञर-मविधकतमाप्यपक्रमाममत।  मदजल-दपुमदरनमान्धकमारगज-घन-घटमा-
पररपमासलतमामप  प्रपलमायतक्षे,  न  पररचयस  रकमत,  नमामभजनमष्ट्रीकतक्षे,  न  रूपममालनोकयतक्षे,  न 

कपु लक्रममनपुवितरतक्षे, न शष्ट्रीलस पश्यमत, न विनदगध्यस गणयमत, न श्रपुतममाकणरयमत, न धमरमनपुरुध्यतक्षे, न 

त्यमागममामद्रियतक्षे,  न  मविशक्षेषजतमास  मविचमारयमत,  नमाचमारस  पमालयमत,  न  सत्यमनपुबपुध्यतक्षे,  न  लकणस 

प्रममाणष्ट्रीकरनोमत।  गन्धविरनगरलक्षेखक्षेवि  पश्यत  एवि  नश्यमत।  अदमाप्यमारूढ-मन्दर-पररवितमारवितर-
भ्रमासन्त-जमनत-ससस्कमारक्षेवि  पररभ्रममत।  कमसलनष्ट्री-सञरणव्यमतकर-लग्नि-नसलन-नमाल-
कण्टककतक्षेवि  न क्विमचदमप मनभररममाबध्नमामत पदमम्।  अमतप्रयत्नमविधकतमामप  परमक्षेश्विरगकहिक्षेषपु मविमविध-
गन्धगज-गण्ड-मधपुपमान-मत्तक्षेवि पररस्खलयमत। पमारुष्यममवि उपमशमकतपुमम् अससधमारमासपु मनविसमत। 

मविश्विरूपत्विममवि  गहिष्ट्रीतपुममासश्रतमा  नमारमायणमकसत्तरमम्।  अप्रत्ययबहिहलमा  च  मदविसमान्त-कमलममवि 

समपुपमचत-मकल-दण्ड-कनोशमण्डलममप  भकभपुजमम्।  लतक्षेवि  मविटपकमानध्यमारनोहिमत।  गङक्षे वि 

विसपुजनन्यमप  तरङबपुदपुदचञलमा।  मदविसकरगमतररवि  प्रकमटत-मविमविध-सङ्क्रमासन्तयाः।  पमातमालगपुहिक्षेवि 
तमनोबहिहलमा।  महिमडम्बक्षेवि  भष्ट्रीमसमाहिसनकहिमायरहृदयमा।  प्रमाविकमडविमामचरदपुमतकमाररणष्ट्री।  द पुषमपशमाचष्ट्रीवि 
दमशरतमानक्षेकपपुरुषनोच्छष मायमा स्विल्पसत्त्विमपुन्मत्तष्ट्रीकरनोमत। 

व्यमाख्यमानमम् - 
इहि  जगमत  असस्मनम्  सससमारक्षे,  एविसमविधमम्  एतमादृशमम्,  अपररमचतस  पररचयमनबन्धनप्रक्षेममनरमासकमम् 

अपरमम्  अन्यतम्  मसकसञदम्  विस्तपु  नमासस्त  न  वितरतक्षे,  यथमा  यक्षेन  प्रकमारक्षेण,  इयमम्  अनमायमार  नष्ट्रीचस्विभमाविनोपक्षेतमा 
रमाजलक्ष्मष्ट्रीयाः। लब्धमा अमप प्रमाप्तमा अमप खलपु मनश्चयक्षेन महितमा क्लक्षेशक्षेन द पुयाःखक्षेन पररपमाल्यतक्षे पनोषणस मक्रयतक्षे। 
अथमारत्प्रमाप्तमामप अप्रमाप्तमा इवि। 

दृढगपुणपमाश-सन्दमान-मनष्पन्दष्ट्रीकक तमा दृढमा गपुणमा ससन्धमविगहियमानदनधष्ट्रीभमाविमा एवि पमाशयाः रज्जपुयाः तक्षेन यतम् 
सन्दमानस बन्धनस तक्षेन मनस्पन्दष्ट्रीकक तमा मनश्चलष्ट्रीकक तमा अमप लक्ष्मष्ट्रीयाः नश्यमत मविनमाशस यमामत।

उदमाम-दपर-भटसहिस्रनोल्लमाससतमाससलतमा-पञर-मविधकतमा  उदमामनो  मविपपुलनो  दपरयाः  अहिङ्कमारनो  यस्य,  तक्षेन 
तमादृशक्षेन,  भटसहिस्रक्षेण  यनोदकसमकहिक्षेन,  उल्लमाससतमा  ऊध्विर्णीकक तमा  अससलतमा  लसम्बतखड्गमा  एविस  पञरस 
पक्ष्यमामदबन्धनगकहिस तत्र मविधकतमामप आबदमामप लक्ष्मष्ट्रीयाः अपक्रमाममत अपसरमत पकमान्तरममाश्रयमत। 

मदजल-दपुमदरनमान्धकमारगज-घन-घटमा-पररपमासलतमा  मदजलमामन  दमानससललमामन  एवि 
श्यमामत्विसमाम्यमातम् दपुमदरनमामन मक्षेघमाच्छनमदनमामन तनयाः अन्धकमारयाः तमयाः यक्षेभ्ययाः तक्षे मदजलदपुमदरनमान्धकमारमायाः तमादृशमा 
गजमायाः  तक्षे  एवि घनमायाः  मक्षेघमायाः,  तक्षेषमास  घटमायाः  समकहिमायाः,  तमामभयाः पररपमासलतमा  अमप प्रपलमायतक्षे  प्रकषरण पलमायनस 
करनोमत।  समा  पररचयमादनपुरनोधक्षेन  ननकत्र  मतष्ठमत स्विमातन्त्र्यक्षेणमानपुवितरतक्षे।  समा  गजसमकहिक्षेन  रमकतमामप  पकमान्तरस 
यमामत।
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समा लक्ष्मष्ट्रीयाः पररचयस पररमचतस न रकमत पमालयमत। समा लक्ष्मष्ट्रीयाः अमभजनस सदसशस न ईकतक्षे न पश्यमत 
नमामभजनमष्ट्रीकतक्षे, अथमारतम् सदसशस पररत्यज्य नष्ट्रीचकपु लममप आश्रयमत। समा लक्ष्मष्ट्रीयाः रूपस सयौन्दयर न आलनोकयतक्षे 
न ईकतक्षे, अथमारतम् सपुन्दरस पररत्यज्य क्विमचदम् दपुश्चररतमम् अमप आश्रयमत। समा लक्ष्मष्ट्रीयाः कपु लक्रमस विसशपरम्परमास न 
अनपुवितरतक्षे न पमालयमत,  अथमारदम् विसशपरम्परयमा एकत्र न मतष्ठमत। समा लक्ष्मष्ट्रीयाः शष्ट्रीलस सच्चररतस न पश्यमत न 
अविलनोकयमत,  कपु जनममप  सज्जनस  पररत्यज्य  वजमत।  समा  लक्ष्मष्ट्रीयाः  विनदगध्यस  पमासण्डत्यस  न  गणयमत  न 
मविचमारयमत,  मकखरममप क्विमचदम् अविलम्बतक्षे  समा। समा लक्ष्मष्ट्रीयाः श्रपुतस  शमासजमानस  न आकणरयमत न शृणनोमत, 

शमासजस पररत्यज्य शमासजमानहिष्ट्रीनमतयाः गच्छमत। समा लक्ष्मष्ट्रीयाः न धमर पपुण्यस न अनपुरुध्यतक्षे पपुण्यवित्त्विक्षेन धमाममरकस  
न आलम्बतक्षे, पमामपनमक्षेवि बहिहधमा समा आलम्बतक्षे। समा लक्ष्मष्ट्रीयाः त्यमागस न आमद्रियतक्षे दमातकत्विगपुणसम्पनत्विक्षेन दमातमारस 
न यमामत, कक पणमालम्बनमातम् बहिहत्र तस्यमायाः। समा लक्ष्मष्ट्रीयाः मविशक्षेषजतमास मविशक्षेषजमानवित्तमास न मविचमारयमत न गणयमत, 

आचमारस  मशषसम्मतस  व्यविहिमारस  न  पमालयमत।  समा  महि  बहिहधमा  मविशक्षेषजस  मविहिमाय  व्यमापमाररणस  मशषस  च मविहिमाय 
दपुजरनममाश्रयतक्षे इत्यत्र तमात्पयरमम्। समा लक्ष्मष्ट्रीयाः सत्यस तथ्यस न अनपुपुबपुध्यतक्षे ननो जमानमामत, विञकमम् आसश्रत्य एवि 
प्रमाययाः मतष्ठमत। समा महि लकणस समामपुमद्रिकशमासप्रमतपमामदतस शरष्ट्रीरगतस मचह्निस  मतलकमामदकस  न प्रममाणष्ट्रीकरनोमत न 
प्रममाणयमत। अत एवि सपुलकणमानमाममप जनमानमास दमाररद्रितमा भविमत। 

गन्धविरनगरलक्षेखमा  भकतयनोमनमविशक्षेषमाणमास  रमात्रयौ  अविलनोक्यममानस  यनगरस  तत्पसङ्कयाः  इवि  समा  लक्ष्मष्ट्रीयाः 
पश्यत एवि  अविलनोकयन्तमम्  अनमादृत्य  एवि  नश्यमत मविलयस  यमामत।  गन्धविरनगरलक्षेखमा  गन्धविरनगरमम्  तच्च 
शमासकमारमा अशपुभसकचकमा मन्यन्तक्षे। यथनोकस   बकहित्ससमहितमायमामम्-

"गन्धविरनगरमपुसत्थतममापमाण्डपु रमशमनपमातविमातकरमम्।

दष्ट्रीप्तक्षे नगक्षेन्द्रिमकत्यपुविमारमक्षेररभयस जययाः सव्यक्षे।।" इमत।

समा  लक्ष्मष्ट्रीयाः  अदमामप  अधपुनमामप  आरूढ-मन्दर-पररवितमारवितर-भ्रमासन्त-जमनत-ससस्कमारमा  आरूढयाः 
मन्दरस्य मन्दरपविरतस्य पररवितरन य आवितरयाः,  तसस्मनम् यमा भ्रमासन्तयाः,  तयमा जमनतयाः उत्पनयाः य ससस्कमारयाः 
यस्यमायाः  समा  इवि  तमादृशष्ट्री  भकत्विमा  पररभ्रममत  मपुहिहमपुरहिह याः  पररभ्रमणस  करनोमत।  अथमारतम्  लक्ष्मष्ट्रीनर  कपु त्रमाऽमप 
स्थनयरमविलम्ब्य मतष्ठमत।

कमसलनष्ट्री-सञरणव्यमतकर-लग्नि-नसलन-नमाल-कण्टककतमा  इवि  कमसलनष्ट्रीषपु  पङ्कजविल्लरष्ट्रीषपु 
सञरणव्यमतरक्षेकक्षे ण  भ्रमणसम्पकर ण  लग्निमायाः  नसलनमानमास  पङ्कजमानमास  नमालकण्टकमामन  तनयाः  कतमा  मविदष्ट्रीणमार  इवि 
क्विमचदमप कपु त्रमामप पदस प्रमतष्ठमास मनभररस मनश्चलस न आबध्नमामत स्थमापयमत।

परमक्षेश्विरगकहिक्षेषपु  रमाजप्रमासमादक्षेषपु  अमतशयधमनकसदनक्षेषपु  विमा  अमतप्रयत्नमविधकतमा  अमप  अमतप्रयत्नक्षेन 
अत्यन्तक्षेन प्रयमासक्षेन मविधकतमा स्थमामपतमा अमप मविमविध-गन्धगज-गण्ड-मधपुपमान-मत्तमा मविमविधमायाः अनक्षेकप्रकमारमायाः यक्षे 
गन्धगजमायाः तक्षेषमास गण्डक्षेषपु कपमालक्षेषपु मधकमन दमानविमाररणष्ट्री  एवि मदमामन तक्षेषमास पमानक्षेन आस्विमादनक्षेन मत्तमा मकप्रमा इवि 
पररस्खलमत नकपमान्तरस वजमत।

पमारुष्यस कठनोरतमामम् उपमशमकतपुमम् अभ्यससतपुमम्  इवि  अससधमारमासपु खङमागभमागक्षेषपु मनविसमत मनविमासस 
करनोमत। समा लक्ष्मष्ट्रीयाः मविश्विरूपस  मविरमाट्स्विरूपस  गहिष्ट्रीतपुस  स्विष्ट्रीकतपुरमम्  इवि नमारमायणमकमतर  मविष्णपुमविगहिमम्  आसश्रतमा 
असधगतमा। 
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समा लक्ष्मष्ट्रीयाः  अप्रत्ययबहिहलमा  अप्रत्यययाः अमविश्विमासयाः बहिहलयाः प्रचपुरयाः  यस्यमायाः  समा समपुपमचत-मकल-

दण्ड-कनोशमण्डलस समपुपमचतमामन सपुष्ठपु तयमा विसधरतमामन मकलस मविजयमनममत्तस सनन्यस, दण्डयाः उपमायमविशक्षेषयाः, कनोशयाः 
धनस, मण्डलस रमाषस च इत्यक्षेतमामन यस्य तमादृशस भकभपुजस नकपमम् अमप मपुञमत पररत्यजमत, नकपमान्तरमम् आलम्बतक्षे। 

समा  लक्ष्मष्ट्रीयाः,  लतमा  विल्लष्ट्री,  इवि,  मविटपकमानम्  विककशमाखमायाः  मनसन्दतमानम्  कमामपुकमानम्,  अध्यमारनोहिमत 
अविलम्बतक्षे। अथमारतम्  लतमा यथमा विककशमाखमामम् अविलम्बतक्षे  तथमा इयस मनसन्दतमानम् कमामपुकमानम् अविलम्बतक्षे। समा 
लक्ष्मष्ट्रीयाः गङमा भमागष्ट्रीरथष्ट्री इवि विसपुजननष्ट्री विसनोयाः विस्विवितमारस्य भष्ट्रीष्मस्य जननष्ट्री ममातमा अमप तरङबपुद पुदचञलमा 
तरङबपुदपुपुदयौ भङजलस्फनोटयौ तमाभ्यमास चञलमा चपलमा। मदविसकरगमतररवि प्रकमटत-मविमविध-सङ्क्रमासन्तयाः।

मदविसकरगमतयाः सकयरस्य गमनमम्  इवि प्रकमटत-मविमविध-सङ्क्रमासन्तयाः प्रकमटतमा प्रकमामशतमा मविमविधमा 
अनक्षेकप्रकमारमा ससक्रमासन्तयाः मक्षेषविकषमामदससक्रमासन्तयाः ययमा समा तमादृशष्ट्री इवि समा लक्ष्मष्ट्रीयाः अमप प्रकमटतमा प्रकमामशतमा 
मविमविधक्षेषपु  अनक्षेकप्रकमारक्षेषपु  जनक्षेषपु  ससक्रमासन्तयाः  ससचमारयाः  ययमा  समा।  पमातमालगपुहिमा  रसमातलदरष्ट्री  तमनोबहिहलमा  तमयाः 
अन्धकमारयाः बहिहलमम् असधकस  यस्यमास  समा इवि समा लक्ष्मष्ट्रीयाः अमप तमयाः तमनोगपुणयाः बहिहलमम् असधकस  यस्यमास  समा 
तमादृशष्ट्री। समा लक्ष्मष्ट्रीयाः महिमडम्बमा घटनोत्कटचजननष्ट्री इवि भष्ट्रीमसमाहिसनकहिमायरहृदयमा भष्ट्रीमस्य भष्ट्रीमसक्षेनस्य समाहिसक्षेन 
बलकक तकमरणमा एकस  कक्षे विलमम् हिमायर  हितपुर  यनोगयस  हृदयस मचत्तस यस्यमायाः समा। लक्ष्मष्ट्रीरमप भष्ट्रीमसमाहिसनकहिमायरहृदयमा 
भष्ट्रीमसमाहिसनकक्षे न पररमाज्यमाक्रमणमामदहिठकमारक्षेण हिमायर हितपुर शक्यस हृदयस चक्षेतनो यस्यमायाः तमादृशष्ट्री भविमत। समा लक्ष्मष्ट्रीयाः 
प्रमाविकटम्  विषमारसमययाः  इवि  अमचरदपुमतकमाररणष्ट्री  अमचरदपुमतस  कतपुर  शष्ट्रीलस  यस्यमायाः  समा।  प्रमाविकटम्  विषरतपुरयाः  इवि, 

अमचरदपुमतकमाररणष्ट्री अमचरदपुमतयाः मविदपुतम्,  तमास करनोमत मविदधमामत इमत। लक्ष्मष्ट्रीरमप अमचरदपुमतयाः स्विल्पप्रकमाशस 
करनोतष्ट्रीमत तमादृशष्ट्री भविमत।

दपुषमपशमाचष्ट्री  दपुषमा  तमनोगपुणरूपदनोषयपुकमा  मपमशतमामशनष्ट्री  दक्षेवियनोमनमविशक्षेषसष्ट्री  इवि 
दमशरतमानक्षेकपपुरुषनोच्छष मायमा  दमशरतयाः  प्रकमामशतयाः  अनक्षेकमास  बहिहनमास  पपुरुषमाणमामम्  उच्छमाययाः  औनत्यस  ययमा  समा, 
लक्ष्मष्ट्रीरमप  दमशरतयाः  अनक्षेकपपुरुषमाणमास  बहिहजनमानमामम्  उच्छमाययाः  औनत्यस  ययमा  समा,  तमादृशष्ट्री  सतष्ट्री  मपशमाचष्ट्रीवि 
स्विल्पसत्त्विमम् अधष्ट्रीरस्विभमाविस नरमम् उन्मत्तष्ट्रीकरनोमत उन्ममादयमत।

सरलमाथर याः - 
ककीदृशष्ट्री इयस लक्ष्मष्ट्रीयाः इमत शपुकनमासयाः चन्द्रिमापष्ट्रीडम बनोधयमत यदम् यथमा इयस दपुजरनमा लक्ष्मष्ट्री,  तथमा 

कमामप अपररमचतमा नमासस्त असस्मनम्  सससमारक्षे। यतनो महि प्रमाप्तमा  अमप दपुयाःखक्षेन इयस  पररपमाल्यतक्षे।  शयौयमारमददमारमा 
सपुदृढतयमा  इयस  स्थमाप्यतक्षे  चक्षेदमप  शष्ट्रीघमक्षेवि  इयस  नश्यमत।  बहिहमभयाः  यनोदकमभयाः  नकपनयाः  बदमा  अमप  पलमायतक्षे। 
मदनोन्मत्तगजरूपमक्षेघनयाः रमकतमा अमप मविमपुच्यतक्षे। कक्षे विलमम् एतदक्षेवि न, समा पररमचतमानम् न रकमत, आत्मष्ट्रीयमानम् न 
पश्यमत,  न  रूपविन्तस  रकमत,  न  आचमारक्रममम्  अनपुसरमत,  न  विमा  पमवित्रतमास  पररपमालयमत,  न  मविदगधतमास 
स्विष्ट्रीकरनोमत, न शमासनष्ट्रीमतस शृणनोमत, न धमरमनयममानम् अङष्ट्रीकरनोमत, न त्यमागमम् अङष्ट्रीकरनोमत, मविशक्षेषजमानन्तस न 
सम्ममानयमत,  आचमारमानम्  न  पमालयमत,  न  सत्यस  विक्षेसत्त,  शरष्ट्रीरगतमचह्निमामदकस  प्रममाणरूपक्षेण  नमाङष्ट्रीकरनोमत। 
गन्धविरनगरस्य पसङ्कयाः इवि कणमाय भमासतक्षे कणमाय च मविलष्ट्रीयतक्षे। मन्दरपविरतस्य भ्रमणमादम् उत्पनमा समा लक्ष्मष्ट्रीयाः 
स्विभमाविविशमातम् भविनमातम् भविनमान्तरस भ्रममत। पदकमाननक्षे मविहिमारसमयक्षे तस्यमायाः चरणयनोयाः कण्टकमाककीणरत्विमातम् समा 
क्विमामप मचरमाय पमादस स्थमापमयतपुस न समथमार। बहिहमभयाः रमाजनयाः धनकन याः विमा स्विभविनक्षे अमतयत्नक्षेन समा ससरमकतमामप 
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गजकपनोलस्थस मधपु पष्ट्रीत्विमा उन्मत्तक्षेवि भकत्विमा अधयाः पररस्खलमत। मन्यक्षे  समा कठनोरतमास मशमकतपुस  खड्गधमारमायमास 
मनविसमत।  समा  मविश्विरूपत्विस  गहिष्ट्रीतपुस  भगवितयाः  श्रष्ट्रीमविष्णनोयाः  शरष्ट्रीरस  प्रमविषमा  इमत  प्रतष्ट्रीयतक्षे।  समा  मध्यक्षे  मध्यक्षे 
अमविश्विमासयपुकमा सतष्ट्री सन्ध्यमाकमालष्ट्रीनस पदममवि मविशमालभकमण्डलमासधपस रमाजमानममप पररत्यजमत। लतमा यथमा 
विककमम् आलम्बतक्षे  तथमा इयस धकतरममप जनमम्  आरनोहिमत। दक्षेविष्ट्री  गङमा भष्ट्रीष्मस्य ममातमा परन्तपु  तरङनयाः बपुद पुदनश्च 
चञलमा तददक्षेवि लक्ष्मष्ट्रीयाः धनमासधष्ठमात्रष्ट्री परन्तपु तरङयाः इवि असस्थरमा। यथमा सकयरस्य गत्यमा मक्षेषविकषमामदससक्रमासन्तयाः 
भविमत एविमक्षेवि  इयममप बहिहषपु  जनक्षेषपु  ससक्रमाममत।  पमातमाललनोकस्य मबलस  यथमा अन्धकमारमयस  तथमा  इयममप 
तमनोगपुणसम्पनमा। महिमडम्बमा यथमा भष्ट्रीमस्य अत्यन्तसमाहिसस दृष्टमा अमभभकतमा सतष्ट्री तक्षेन आकक षमा भविमत एविमक्षेवि 
अत्यन्तसमाहिससकस  पपुरुषस  दृष्टमा तक्षेन आकक षमा भविमत। विषरतपुरयाः  यथमा अमचरदपुमतस  नमाम मविदपुतमम्  उत्पमादयमत 
तददक्षेवि इयममप अमचरदपुमतस नमाम कणस्थमामयनवीं कमासन्तमपुत्पमादयमत। द पुषमा मपशमाचष्ट्री यथमा स्विशरष्ट्रीरस विधरमयत्विमा 
सविमारनम्  भमाययतक्षे  एविमक्षेवि  इयममप  लक्ष्मष्ट्रीयाः  मविमविधमानमास  पपुरुषमाणमामम्  उनमतस  दशरमयत्विमा  ममामम्  असधगच्छन्तपु 
इत्यपुक्त्विमा सविरषमामम् उन्मत्ततमास जनयमत।

व्यमाकरणमविमशर याः - 
क) सममासयाः - 

.1 दृढगपुणपमाशसन्दमानमनष्पन्दष्ट्रीकक तमा  -  दृढमा च तक्षे गपुणमायाः दृढगपुणमायाः इमत कमरधमारयसममासयाः। दृढगपुणमायाः 
एवि  पमाशयाः  इमत  दृढगपुणपमाशयाः  इमत  कमरधमारयसममासयाः।  तक्षेन  सन्दमानस  दृढगपुणपमाशसन्दमानमम्  इमत 
तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषयाः। तक्षेन मनष्पन्दष्ट्रीकक तमा दृढगपुणसन्दमानमनष्पन्दष्ट्रीकक तमा इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासयाः।

.2 उदमामदपरभटसहिस्रनोल्लमाससतमाससलतमापञरमविधकतमा  -  उदमामयाः  दपरयाः  यस्य  स  उदमामदपरयाः  इमत 
बहिहवष्ट्रीमहिसममासयाः।  भटमानमास  सहिस्रस  भटसहिस्रमम्  इमत  षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः।  उदमामदपरयाः  भटसहिस्रमम् 
उदमामदपरभटसहिस्रमम्  कमरधमारययाः।  तक्षेन  उल्लमाससतमा  उदमामदपरभटसहिस्रनोल्लमाससतमा  इमत 
तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषयाः। समा एवि अससलतमा  उदमामदपरभटसहिस्रनोल्लमाससतमा-ससलतमा इमत कमरधमारययाः। समा 
एवि  पञरमम्  उदमामदपरभट-सहिस्रनोल्लमाससतमाससलतमामपञरमम्  इमत  कमरधमारयसममासयाः।  तत्र  मविधकतमा 
उदमामदपरभटसहिस्रनोल्लमाससतमाससलतमापञरमविधकतमा इमत सप्तमष्ट्रीतत्पपुरुषयाः।

.3 समपुपमचत-मकल-दण्ड-कनोशमण्डलमम्  -  मकलस  च  दण्डश्च  कनोशश्च  मण्डलस  च 
मकलदण्डकनोशमण्डलमामन इमत इतरक्षेतरयनोगदन्दयाः। समपुपमचतमामन मकलदण्डकनोशमण्डलमामन यस्य स 
समपुपमचतमकलदण्डकनोशमण्डलयाः, तमम् इमत बहिहवष्ट्रीमहिसममासयाः।

ससन्धमविच्छक्षेदयाः
.1 यथक्षेयमम् - यथमा इयमम्।

.2 विसपुजनन्यमप - विसपुजननष्ट्री अमप।

.3 प्रमाविकमडविमाचररतमादपुमतकमाररणष्ट्री - प्रमाविकमडविमाचररतमातम् अमतकमाररणष्ट्री।

अलङ्कमारमविमशर याः
.1 मदजल-दपुमदरनमान्धकमारगज-घन-घटमा-पररपमासलतमा  इत्यत्र  गजक्षेषपु  मक्षेघत्विमारनोपक्षे  मदजलक्षेषपु 

दपुमदरनत्विमारनोपनो मनममत्तमममत परम्पररतस रूपकमम्। तथमामहि तल्लकणस दपरणक्षे - 
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“यत्र कस्यमचदमारनोपयाः परमारनोपणकमारणमम्।

तत्परम्पररतमम्” इमत।

.2 कमसलनष्ट्रीतष्ट्रीत्यसस्मनम्  विमाक्यक्षे,  अमतप्रयत्नक्षेतष्ट्रीत्यसस्मनम्  विमाक्यक्षे,  पमारुष्यमष्ट्रीत्यसस्मनम्  विमाक्यक्षे  च 
उत्प्रक्षेकमालङ्कमारयाः।

.3 पमातमालगपुहिक्षेविक्षेतष्ट्रीत्यसस्मनम्  विमाक्यक्षे,  महिमडम्बक्षेवि  इत्यसस्मनम्  विमाक्यक्षे,  प्रमाविकमडविक्षेतष्ट्रीत्यसस्मनम्  विमाक्यक्षे, 
दपुषमपशमाचष्ट्रीविक्षेत्यसस्मनम् विमाक्यक्षे च उपममालङ्कमारयाः।

कनोशयाः
.1 “मविष्णपुनमाररमायणयाः  कक ष्णनो  विनकपु ण्ठनो  मविषरश्रविमायाः”  इत्यमादमरनोकक्षे याः  मविष्णपुयाः,  नमारमायणयाः,  कक ष्णयाः, 

विनकपु ण्ठयाः, मविषरश्रविमायाः इत्यमादययाः सममाथरकशब्दमायाः।

.2 “अधनोभपुविनपमातमालस  बसलसद रसमातलमम्।  नमागलनोकयाः” इत्यमरविचनमातम्  अधनोभपुविनमम्,  पमातमालमम्, 
बसलसद, रसमातलमम्, नमागलनोकयाः इत्यक्षेतक्षे सममाथरकमायाः शब्दमायाः।

.3 “मचत्तस तपु चक्षेतनो हृदयस स्विमान्तस हृन्ममानसस मनयाः”इत्यमरविचनमातम् मचत्तमम्, चक्षेतयाः, हृदयमम्, स्विमान्तमम्, 
हृतम्, ममानसमम्, मनयाः इत्यक्षेतक्षे सममाथरकमायाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः- २

. 9 लक्ष्मष्ट्रीयाः कथस पररपमाल्यतक्षे?

. 10 मकस भकतमामप उपक्रमाममत?

. 11 श्रष्ट्रीयाः मकस  न रकमत?

. 12 सम्पतम् मकस  नमानपुवितरतक्षे?

. 13 मकस  न अनपुरुध्यतक्षे?

. 14 मकस  न मविचमारयमत लक्ष्मष्ट्रीयाः?

. 15 ककीदृशष्ट्री इवि पररस्खलमत श्रष्ट्रीयाः?

. 16 सश्रयमा मकस  गहिष्ट्रीतपुस नमारमायणमकमतरयाः आसश्रतमा?

. 17 श्रष्ट्रीयाः मकममवि तमनोबहिहलमा?

. 18 मकममवि अपरपपुरुषमानम् उन्मत्तष्ट्रीकरनोमत?

. 19 स्तम्भमक्षेलनस कपु रुत।

स्तम्भयाः - १ स्तम्भयाः - २

क) न रकमत  क) विनदगध्यमम्

   104   ससस्कक तसमामहित्यमम्



शपुकनमासनोपदक्षेशयाः - लक्ष्मष्ट्रीचमापल्यमम् मटप्पणष्ट्री

ख) न ईकतक्षे ख) लकणमम्

ग) न आलनोकयतक्षे ग) अमभजनमम् 

घ) न अनपुवितरतक्षे घ) श्रपुतमम्

ङि) न पश्यमत ङि) त्यमागमम् 

च) न गणयमत च) मविशक्षेषजतमामम्

छ) न आकणरयमत छ) आचमारमम्

ज) न अनपुरुध्यतक्षे ज) कपु लक्रममम् 

झ) न आमद्रियतक्षे झ) शष्ट्रीलमम् 

ञ) न मविचमारयमत ञ) रूपमम्

ट) न पमालयमत ट) पररचयमम् 

ठ) न प्रममाणष्ट्रीकरनोमत ठ) धमरमम् 

१७.३) समाम्प्रतस मकलपमाठमम् अविगच्छमाम - ८
सरस्वितष्ट्रीपररगकहिष्ट्रीतमष्ट्रीष्यरयक्षेवि  नमासलङमत  जनमम्,  गपुणविन्तमपमवित्रममवि  न  स्पकशमत, 

उदमारसत्त्विममङलममवि न बहिह  मन्यतक्षे, सपुजनममनममत्तममवि न पश्यमत, अमभजमातममहिममवि लङ्घयमत, 
शकरस  कण्टकममवि  पररहिरमत,  दमातमारस  दपुयाःस्विप्नममवि  न  स्मरमत,  मविनष्ट्रीतस  पमातमकनममवि  ननोपसपर मत, 
मनसस्विनमपुन्मत्तममविनोपहिसमत।  परस्परमविरुदञक्षेन्द्रिजमालममवि  दशरयन्तष्ट्री  प्रकटयमत  जगमत  मनजस 

चररतमम्।  तथमामहि  -  सततमम्  ऊष्ममाणमपुपजनयन्त्यमप  जमाड्यमपुपजनयमत।  उनमतममादधमानमामप 
नष्ट्रीचस्विभमावितमामम्  आमविष्करनोमत।  तनोयरमामशससभविमामप  तकष्णमास  सम्विधरयमत। 
ईश्विरतमाममादधमानमाप्यमशविप्रकक मतत्विममातननोमत।  बलनोपचयममाहिरन्त्यमप  लमघममानममापमादयमत। 
अमकतसहिनोदरमामप  कटपुकमविपमाकमा।  मविगहिवित्यप्यप्रत्यकदशरनमा।  पपुरुषनोत्तमरतमामप  खल-जन-मप्रयमा। 
रक्षेणपुमयष्ट्रीवि  स्विच्छममप  कलपुषष्ट्रीकरनोमत।  यथमा  यथमा  चक्षेयस  चपलमा  दष्ट्रीप्यतक्षे  तथमा  तथमा  दष्ट्रीपमशखक्षेवि  
कज्जलमसलनमक्षेवि कमर  कक्षे विलमपुदममत।

व्यमाख्यमानमम् - 
समा लक्ष्मष्ट्रीयाः सरस्वितष्ट्रीपररगकहिष्ट्रीतस  सरस्वित्यमा विमागदक्षेव्यमा पररगकहिष्ट्रीतस  स्विष्ट्रीकक तस  जनस  मविदमाविन्तमम्  अमप 

ईष्यरयमा अकमान्त्यमा इवि न आसलङमत ऩि आसश्लष्यमत। अनक्षेन सपत्नष्ट्रीभमावियाः प्रदमशरतयाः। समा लक्ष्मष्ट्रीयाः गपुणविन्तस 
शयौयमारमदगपुणसम्पनस पपुरुषमम् अपमवित्रमम् अप्रयतस जनस अस्पकश्यमम् इवि न स्पकशमत,  उदमारसत्त्विमम् उदमारस्विभमाविस 
पपुरुषमम्  अमङलमम्  अकल्यमाणमम्  इवि  न  बहिह  मन्यतक्षे  न  आमद्रियतक्षे,  सपुजनस  सज्जनमम्  अमनममत्तमम्  इवि 
लकणरमहितमम् इवि न पश्यमत ननो मविलनोकयमत, अमभजमातस कपु लष्ट्रीनमम् अमहिर सपरमम् इवि लङ्घयमत अमतक्रमाममत, 
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शकरस शयौयरयपुकस  जनस कण्टकस  द्रिपुममाङमम् इवि पररहिरमत पररत्यजमत, दमातमारस बहिहप्रदस जनस दपुयाःस्विप्नमम् अशपुभस्विप्नमम् 
इवि न स्मरमत न ध्यमायमत, मविनष्ट्रीतस मविनयससपनस जनस पमातमकनस पमापकमाररणस जनमम् इवि न उपसपरमत न समष्ट्रीपस 
गच्छमत, मनसस्विनस प्रशस्तमनस्कस  जनमम् उन्मत्तमम् उन्ममादयपुकस  जनमम् इवि उपहिसमत उपहिमासस करनोमत।

समा  लक्ष्मष्ट्रीयाः  इन्द्रिजमालस  कपु हिकस  दशरयन्तष्ट्री  प्रकमाशयन्तष्ट्री  इवि  जगमत  लनोकक्षे  परम्परमविरुदमम् 
अन्यनोन्यमविरनोधयपुकस  मनजस  स्विककीयस  चररतस  विकत्तस  प्रकटयमत  आमविष्करनोमत।  तथमामहि  -  सततस  मनरन्तरमम् 
ऊष्ममाणस  तमापमम्  उपजनयन्तष्ट्री  उत्पमादयन्तष्ट्री  अमप जमाड्यस  जडतमास  उपजनयमत उत्पमादयमत।  समा  लक्ष्मष्ट्रीयाः 
उनमतमम् उच्छष मायमम् आदधमानमा धमारयन्तष्ट्री अमप नष्ट्रीचस्विभमावितमास मनम्नप्रकक मतत्विमम् आमविष्करनोमत प्रकमाशयमत। 
तनोयरमामशसम्भविमा अमप तनोयरमाशक्षेयाः समपुद्रिमातम्  ससभवियाः उत्पसत्तयाः यस्यमायाः समा तमादृशष्ट्री लक्ष्मष्ट्रीयाः तकष्णमास  मपपमासमास 
ससविधरयमत समक्षेधयमत। ईश्विरतमास मशवित्विमम् आदधमानमा धमारयन्तष्ट्री अमप अमशविप्रकक मतत्विस मशविमभनस्विभमावित्विमम् 
आतननोमत। बलनोपचयस शमकविकमदमम् आहिरन्तष्ट्री आनयन्तष्ट्री अमप लमघममानस लघपुत्विमम् आपमादयमत मनष्पमादयमत। 

अमकतसहिनोदरमामप  कटपुकमविपमाकमा।  अमकतसहिनोदरमा  अमकतस्य  पष्ट्रीयकषस्य  सहिनोदरमा  सनोदयमार  अमप 
कटपुकमविपमाकमा कटपुकयाः सजहमाकटपु याः मविपमाकयाः रसयाः यस्यमायाः समा। लक्ष्म्यमायाः समपुद्रिमाद पुत्पत्यमा अमकतसनोदसत्विक्षेऽमप 
कथस कटपुकमविपमाकत्विमममत मविरनोधयाः,  कटपुकयाः दपुयाःखदमायकयाः,  मविपमाकयाः पररणमामयाः,  यस्यमायाः समा इमत पररहिमारयाः। 
अत एविनोकस  च -

"अथमारनमामजरनक्षे दपुयाःखमसजरतमानमास च रकणक्षे।

आयक्षे दयाःखस व्ययक्षे दपुयाःखस सधगथमारत्कषससश्रयमातम्।।"इमत। 

समा लक्ष्मष्ट्रीयाः मविगहिवितष्ट्री अमप मकमतरमतष्ट्री अमप अप्रत्यकदशरनमा अप्रत्यकमम् मनररसन्द्रियमागनोचरमम् दशरनस 
मविलनोकनस  यस्यमायाः  समा।  समा  लक्ष्मष्ट्रीयाः  पपुरुषनोत्तमरतमा  पपुरुषनोत्तमक्षेषपु  उत्तमपपुरुषक्षेषपु  रतमा  आसकमा  अमप 
खलजनमप्रयमा खलजनमायाः दपुजरनममानविमायाः मप्रयमायाः अभष्ट्रीषमायाः यस्यमायाः समा तथमा भविमत। अत्रमामप मविरनोधयाः। लक्ष्मष्ट्रीयाः 
पपुरुषनोत्तमक्षे श्रष्ट्रीमविष्णयौ,  रतमा आसकमा खलजनमप्रयमा इमत पररहिमारयाः। समा लक्ष्मष्ट्रीयाः  रक्षेणपुमयष्ट्री इवि धकसलमयष्ट्री इवि 
रजनोगपुणमयष्ट्री इवि विमा स्विच्छस  मनमरलमम् अमप कलपुषष्ट्रीकरनोमत मसलनष्ट्रीकरनोमत। यथमा यथमा चक्षेयस चपलमा दष्ट्रीप्यतक्षे 
तथमा तथमा दष्ट्रीपमशखक्षेवि कज्जलमसलनमक्षेवि कमर  कक्षे विलमपुदममत। चपलमा चञलमा इयस लक्ष्मष्ट्रीयाः यथमा यथमा यक्षेन 
यक्षेन प्रकमारक्षेण दष्ट्रीप्यतक्षे प्रस्फपु रमत,  तथमा तथमा तक्षेन तक्षेन प्रकमारक्षेण दष्ट्रीपमशखमा प्रदष्ट्रीपज्विमालमा इवि कज्जलमसलनस 
कज्जलमम्  अञनमम्  इवि मसलनस  मलष्ट्रीमसस  कमर  मक्रयमामम्  अभक्ष्यभकणमामदकस  विमा उदममत उसद्गरमत। यथमा 
दष्ट्रीपमशखमा  कज्जलमक्षेवि  मसलनस  विस्तपु  विममत  तथनविनयस  लक्ष्मष्ट्रीयाः  कज्जलमसलनस  दपुष्कममारमदकमपुत्पमादयतष्ट्रीमत 
तमात्पयरमम्।

सरलमाथर याः - 
दक्षेव्यमा सरस्वित्यमा  स्विष्ट्रीकक तमानम्  मविदपुषयाः ईष्यरयमा लक्ष्मष्ट्रीयाः न स्विष्ट्रीकरनोमत। समा च पपुनयाः गपुणसम्पनमम् 

अपमवित्रममवि  न  स्पकशमत,  उदमारस्विभमाविसम्पनस  जनस  अममाङसलकममवि  असधकतयमा  न  मन्यतक्षे,  सज्जनस 
लकणरमहितममवि न पश्यमत,  कपु लष्ट्रीनस पपुरुषस सपरममवि त्यजमत,  शकरस जनस कण्टकममवि पररत्यज्य गच्छमत,  यक्षे 
दमातमारयाः भविसन्त तमानम् द पुयाःस्विप्नममवि न कदमामप स्मरमत। ययाः मनपुष्ययाः मविनययपुकयाः सयाः पमापष्ट्री इमत मत्विमा तस्य 
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समष्ट्रीपस लक्ष्मष्ट्रीयाः न यमामत। समा मनसस्विनस पपुरुषमम् उन्मत्तममवि मत्विमा हिसमत। इन्द्रिजमालस यथमा विमास्तमविकजगतयाः 
मभनमम्। एविमक्षेवि लक्ष्मष्ट्रीयाः अमप इन्द्रिजमालममवि जगमत परस्परमविरुदस स्विस चररत्रस प्रदशरयमत। धनतक्षेजयाः मकखरतमा च 
अत्यन्तस मविरुदमम्। समा प्रमतकणस ऊष्ममाणस नमाम धनतक्षेजयाः जनयन्तष्ट्री परन्तपु सममक्षेवि अत्यन्तमविरुदस जमाड्यममप 
उत्पमादयमत। उनत्यमा मनसस उदमारतमा आगच्छमत। परन्तपु अनयमा उनमतयाः लभ्यतक्षे परन्तपु मविरुदस्विभमावियपुतमा 
नष्ट्रीचस्विभमावितमामप  प्रमाप्यतक्षे।  इयस  लक्ष्मष्ट्रीयाः  समपुद्रिमातम्  समपुसत्थतमा  परन्तपु  तकष्णमास  विधरयमत।  ईश्विरभमाविस  नमाम 
मङलपररसरस मविस्तमारयमत परन्तपु सममक्षेवि अममाङसलककीं प्रकक मतममप प्रसमारयमत। शकक्षे याः विधरनमाय मशकयमत, 

परन्तपु सममक्षेवि तपुच्छत्विममप विधरयमत। समा अमकतस्य सहिनोदरमा परन्तपु कटपु  नमाम अमनषस्य कमारणस्विरूपमा। इयस 
मविगहिसम्पनमा  नमाम  कलहियपुतमा  परन्तपु  अस्यमायाः  प्रत्यकस  न  भविमत।  समा  लक्ष्मष्ट्रीयाः  पपुरुषनोत्तमक्षे  नमाम  भगविमत 
विमासपुदक्षेविक्षे  आसकमा  परन्तपु  द पुजरनमानमास  मप्रयमा।  समा  रक्षेणपुमयष्ट्री  नमाम  रजनोगपुणसम्पनमा  परन्तपु  मनमरलममप  जनस 
मसलनष्ट्रीकरनोमत। समा यथमा यथमा प्रकमामशतमा भविमत तथमा तथमा दष्ट्रीपस्य मशखमा यथमा अञनस प्रकमाशयमत एविमक्षेवि 
मसलनस कमर प्रकटयमत। 

व्यमाकरणमविमशर याः - 
क) सममासयाः - 

.1 सरस्वितष्ट्रीपररगकहिष्ट्रीतमम् - सरस्वित्यमा पररगकहिष्ट्रीतस सरस्वितष्ट्रीपररगकहिष्ट्रीतमम् इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासयाः।

.2 अमकतसहिनोदरमा - अमकतस्य सहिनोदरमा अमकतसहिनोदरमा इमत षष्ठष्ट्रीत्पपुरुषसममासयाः।

अलङ्कमारमविमशर याः  
.1 सरस्वितष्ट्रीपररगकहिष्ट्रीतमम् इत्यसस्मनम् विमाक्यक्षे  लक्ष्म्यमायाः ईष्यमारगपुणसम्भमाविनमादम् गपुणनोत्प्रक्षेकमालङ्कमारयाः। मकञ, 

सष्ट्रीसलङदमारमा सपत्नष्ट्रीव्यविहिमारसममारनोपमातम् सममासनोमकयाः अलङ्कमारयाः। तल्लकणस दपरणक्षे - 

"सममासनोमकयाः समनयरत्र कमायरसलङमविशक्षेषणनयाः।

व्यविहिमारसममारनोपयाः  प्रस्तपुतक्षेऽन्यस्य  विस्तपुनयाः।।”  इमत।  अत्र   गपुणनोत्प्रक्षेकमायमायाः  सममासनोकक्षे श्च 
अङमामङभमाविक्षेन सङ्करमालङ्कमारयाः।

.2 मनसस्विनममत्यसस्मनम् विमाक्यक्षे परस्परमविरुदमम् इत्यसस्मनम् च विमाक्यक्षे उत्प्रक्षेकमालङ्कमारयाः।

.3 उनमतममत्यसस्मनम्  विमाक्यक्षे  औनत्यक्षे  अमप  नष्ट्रीचस्विभमावितमायमा  मविरुदत्विमाविभमासमादम् 
मविरनोधमाभमासमाऽलङ्कमारयाः। एविमक्षेवि ईश्विरतमाममत्यसस्मनम्  विमाक्यक्षे,  बलनोपचयममत्यसस्मनम्   विमाक्यक्षेऽमप च 
मविरनोधमाभमासमाऽलङ्कमारयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः- ३

. 20 लक्ष्मष्ट्रीयाः कमम् ईष्यरयमा नमासलङमत?

. 21 श्रष्ट्रीयाः कमम् अमङलममवि मन्यतक्षे?

. 22 लक्ष्मष्ट्रीयाः कमम् अमनममत्तममवि न पश्यमत?
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. 23 श्रष्ट्रीयाः कमम् अपमवित्रममवि न स्पकशमत?

. 24 लक्ष्मष्ट्रीयाः कस  दपुयाःस्विप्नममवि न स्मरमत?

. 25 श्रष्ट्रीयाः जगमत ककीदृशस मनजस चररतस दशरयमत?

. 26 उनमतममादधमानमामप लक्ष्मष्ट्रीयाः मकमम् आमविष्करनोमत?

. 27 लक्ष्मष्ट्रीयाः मकस प्रकक मतत्विमम् आतननोमत?

. 28 श्रष्ट्रीयाः कक्षे षमास मप्रयमा?

. 29 मकममवि मसलनस कमर उदममत?

. 30 श्रष्ट्रीयाः मकस  विधरयमत?

१७.४) समाम्प्रतस मकलपमाठमम् अविगच्छमाम - ९
तथमामहि  इयस  ससविधरनविमाररधमारमा  तकष्णमामविषविल्लष्ट्रीनमामम्,  व्यमाधगष्ट्रीमतररसन्द्रियमकगमाणमामम्, 

परमामशरधकमलक्षेखमा  सच्चररतमचत्रमाणमामम्,  मविभ्रमशय्यमा  मनोहिदष्ट्रीघर मनद्रिमाणमामम्,  मनविमासजष्ट्रीणरविलभष्ट्री 
धनमदमपशमामचकमानमामम्, मतममरनोद्गमतयाः शमासदृषष्ट्रीनमामम्, पपुरयाःपतमाकमा सविमारमविनयमानमामम्, उत्पसत्तमनम्नगमा 
क्रनोधमाविक्षेगगमाहिमाणमामम्,  आपमानभकमममविरषयमधकनमामम्,  सङष्ट्रीतशमालमा  भ्रकमविकमारनमाट्यमानमामम्,  आविमासदरष्ट्री 
दनोषमाशष्ट्रीमविषमाणमामम्,  उत्समारणविक्षेत्रलतमा  सत्पपुरुषव्यविहिमारमाणमामम्,  अकमालप्रमाविकडम्  गपुणकलहिससकमानमामम्, 
मविसपरणभकममलर्वोकमापविमादमविस्फनोटकमानमामम्,  प्रस्तमाविनमा  कपटनमाटकस्य,  कदसलकमा  कमामकररणयाः, 
विध्यशमालमा समाधपुभमाविस्य,  रमाहिह सजहमा धमरन्दपुमण्डलस्य। न महि तस  पश्यमामम,  यनो ह्यपररमचतयमा अनयमा 
न  मनभररमपुपगकढयाः।  यनो  विमा  न  मविप्रलब्धयाः।  मनयतममयममालक्षेख्यगतमामप  चलमत , 

पपुस्तमय्यपष्ट्रीन्द्रिजमालममाचरमत, उत्ककीणमारमप मविप्रलभतक्षे, श्रपुतमाप्यमभससधत्तक्षे, मचसन्ततमामप विञयमत।

व्यमाख्यमानमम् - 
इयस  लक्ष्मष्ट्रीयाः  तकष्णमामविषविल्लष्ट्रीनमास  तकष्णमायाः  मविषयस्पकहिमायाः  एवि  मविषविल्ल्ययाः  गरललतमायाः  तमासमास 

ससविदरनविमाररधमारमा मविस्तमारणजलसन्तमतयाः। लक्ष्मष्ट्रीयाः महि उत्तरनोत्तरस मविषयस्पकहिमास विधरयमत।

इयस  लक्ष्मष्ट्रीयाः  इसन्द्रियमकगमाणमामम्  इसन्द्रियमामण  हृषष्ट्रीकमामण  एवि  मकगमायाः  हिररणमायाः  तक्षेषमास  व्यमाधगष्ट्रीमतयाः 
लपुब्धकगमानमम्।  यथमा  व्यमाधनो  गष्ट्रीतक्षेन  मकगमानम्  विशममानष्ट्रीय  तमानम्  नमाशयमत  तथनवि  इयममप  इसन्द्रियमामण 
मविषयमामभमपुखमामन मविधमाय जनमानम् नमाशयमत।

इयस  लक्ष्मष्ट्रीयाः  सच्चररतमचत्रमाणमास  सच्चररतमामन  सपुविकत्तमामन  एवि  मचत्रमामण  अमालक्षेख्यमामन  तक्षेषमास 
परमामशरधकमलक्षेखमा परमामशमारय प्रनोञ्छनमाय धकमलक्षेखमा विमह्निध्विजपसङ्कयाः। यथमा धकमलक्षेखमा मचत्रस मसलनष्ट्रीकरनोमत, 

तथनवि लक्ष्मष्ट्रीरमप चररतस कलपुषयमत।

इयस  लक्ष्मष्ट्रीयाः  मनोहिदष्ट्रीघरमनद्रिमाणमास  मनोहिमायाः  मविविक्षेकरमामहित्यमामन  एवि  दष्ट्रीघरमनद्रिमायाः  तमासमास  मविभ्रमशय्यमा 
मविलमासशय्यमा। एषमा महि मनोहिस पररविधरयमत।
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इयस लक्ष्मष्ट्रीयाः धनमदमपशमामचकमानमास धनमदमायाः अथर्वोन्मत्ततमायाः एवि मपशमामचकमायाः मपशमाचजतष्ट्रीयमायाः ससययाः 
तमासमास  मनविमास-जष्ट्रीणरविलभष्ट्री  मनविमासमाय  अविस्थमानमाय  जष्ट्रीणरविलभष्ट्री  पपुरमातनस  भविनमम्।  यथमा  जष्ट्रीणरगकहिक्षेष्विक्षेवि 
मपशमाचमानमामम् अविस्थमानस तथमा लक्ष्म्यमायाः सत्त्विक्षे धनमदनो भवित्यक्षेवि।

इयस  लक्ष्मष्ट्रीयाः  शमासदृषष्ट्रीनमास  शमासमामण  विक्षेदमामदशमासमामण  एवि  दृषययाः  लनोचनमामन  यक्षेषमास  तक्षेषमास 
शमासनकचकपुष्कमाणमास  मतममरनोद्गमतयाः  मतममरस्य  नयनरनोगमविशक्षेषस्य  उद्गमतयाः  उद्गमयाः।  मतममररनोगयाः 
नक्षेत्रयनोदरशरनशमकयाः यथमा नमाशयमत लक्ष्मष्ट्रीयाः अमप शमासजमानस नमाशयमत।

इयस  लक्ष्मष्ट्रीयाः  सविमारऽमविनयमानमास  सविरषमास  समस्तमानमामम्  अमविनयमानमामम्  औदत्यमानमास  पपुरयाःपतमाकमा 
अगविनजयन्तष्ट्री ध्विजमा। लक्ष्मष्ट्रीरक्षेवि सविरषमामम् अमविनयमानमास कमारणमम्।

इयस  लक्ष्मष्ट्रीयाः क्रनोधमाविक्षेगगमाहिमाणमास  क्रनोधस्य कनोपस्य आविक्षेगमायाः ससभ्रममायाः एवि गमाहिमायाः अविहिमारमायाः तक्षेषमामम् 
उत्पसत्त-मनम्नगमा नदष्ट्री। यथमा नदमास गमाहिमा उत्पदन्तक्षे, तथनवि कनोपससभ्रममानम् लक्ष्मष्ट्रीयाः जनयमत।

इयस  लक्ष्मष्ट्रीयाः मविषयमधकनमास  मविषयमायाः स्रक्चन्दनविमनतमामदभनोगयपदमाथमारयाः  एवि मधकमन मदमामन,  तक्षेषमामम् 
आपमानभकममयाः पमानगनोष्ठष्ट्रीस्थलमम्। यदमा लक्ष्मष्ट्रीयाः मतष्ठमत तदमा एवि मविषयभनोगमासमकयाः भविमत। 

इयस  लक्ष्मष्ट्रीयाः भ्रकमविकमारनमाट्यमानमास  भ्रकमविकमारमायाः भ्रकभङमायाः  एवि नमाट्यमामन नतरनमामन तक्षेषमास  ससगष्ट्रीतशमालमा 
रङशमालमा।

इयस लक्ष्मष्ट्रीयाः दनोषमाशष्ट्रीमविषमाणमास दनोषमायाः कमामक्रनोधमादययाः एवि आशष्ट्रीमविषमायाः भपुजङममायाः, तक्षेषमामम् आविमासदरष्ट्री 
मनविमासगपुहिमा। लक्ष्म्यमास सत्यमामक्षेवि कमामक्रनोधमादयनो दनोषमा उत्पदन्तक्षे।

इयस  लक्ष्मष्ट्रीयाः  सत्पपुरुषव्यविहिमारमाणमास  सत्पपुरुषमायाः  मशषजनमायाः  तक्षेषमास  व्यविहिमारमाणमामम्  आचरणमानमामम् 
उत्समारणविक्षेत्रलतमा  उत्समारणक्षे  अपसमारणक्षे  द करष्ट्रीकरणक्षे  विक्षेत्रलतमा  विक्षेतसयमषयाः।  यदमा  लक्ष्मष्ट्रीयाः  मतष्ठमत  तदमा 
मशषमाचमारमायाः मविनषमा भविसन्त। 

इयस  लक्ष्मष्ट्रीयाः  गपुणकलहिससकमानमास  गपुणमायाः  दयमादमामकण्यमादययाः  एवि  कलहिससकमायाः  कमादम्बमायाः  तक्षेषमामम्, 
अकमालप्रमाविकटम्  अकमालक्षे  असमयक्षे  एवि  प्रमाविकटम्  विषमार।  विषमारसपु  हिससमा  नश्यन्तष्ट्रीमत  प्रमायनोविमादयाः।  एविमक्षेवि  लक्ष्मष्ट्रीयाः 
दयमादमामकण्यमादष्ट्रीनम् गपुणमानम् नमाशयमत।

इयस लक्ष्मष्ट्रीयाः लनोकमापविमादमविस्फनोटकमानमास लनोकमापविमादमायाः जनमाकक्षेपमायाः एवि मविस्फनोटकमायाः मपटकमायाः तक्षेषमास 
मविसपरणभकममयाः मविस्तरणस्थलमम्। लक्ष्मष्ट्रीसत्त्विक्षे एवि कपु कमरविशमादम् अनक्षेकक्षे  अपविमादमा जमायन्तक्षे।

इयस  लक्ष्मष्ट्रीयाः  कपटनमाटकस्य  कपटस  छदमाचरणमम्  एवि  नमाटकस  रूपकमविशक्षेषयाः  तस्य  प्रस्तमाविनमा 
आमपुखमम्। लक्ष्म्यमास सस्थतमायमामक्षेवि नमानमामविधस कपटमाचरणस कपु विरसन्त जनमायाः।

इयस लक्ष्मष्ट्रीयाः कमामकमाररणयाः कमामयाः मन्मथयाः मदयाः मदनयाः विमा एवि करष्ट्री हिस्तष्ट्री तस्य कदसलकमा रम्भमा। 
यथमा कदलष्ट्रीसमकहिक्षे गजमायाः समानन्दस मविहिरसन्त एविमक्षेवि लक्ष्मष्ट्रीयाः मतष्ठमत चक्षेद म् अनक्षेकमविधमा मन्मथमविकमारमा जनमानमास 
जमायन्तक्षे।  

इयस लक्ष्मष्ट्रीयाः समाधपुभमाविस्य सज्जनत्विस्य विध्यशमालमा हिननशमालमा। लक्ष्मष्ट्रीयाः मतष्ठमत चक्षेतम्  मनपुष्यमायाः 
समाधपुत्विस त्यजसन्त।
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इयस  लक्ष्मष्ट्रीयाः  धमरन्दपुमण्डलस्य  धमरयाः  पपुरमाणमम्  एवि  इन्दपुमण्डलस  चन्द्रिमबम्बस  तस्य,  रमाहिह सजहमा 
सससहिष्ट्रीकमागभरसम्भकतस्य रमाहिनोयाः रसनमा। लक्ष्मष्ट्रीयाः भविमत चक्षेदक्षेवि सपुकक तमाचरणस्य लनोपनो भविमत।

महि मनसश्चतस  तस  तमादृशस  नरस  पश्यमामम ननो  मविलनोकयमामम,  ययाः नरयाः अपररमचतयमा पररचयरमहितयमा 
अनयमा लक्ष्म्यमा मनभररस  गमाढस  न उपगकढयाः न आसलमङतयाः। यनो विमा नरयाः अनयमा लक्ष्म्यमा न मविप्रलब्धयाः ननो 
विसञतयाः। लक्ष्मष्ट्रीयाः कपु लटक्षेवि सविरत्र सम्बन्धस मविदधमामत सविमारनम् च प्रतमारयमत।

इयस लक्ष्मष्ट्रीयाः मनयतस मनसश्चतमम् आलक्षेख्यगतमा मचत्रसस्थतमा अमप चलमत गच्छमत सस्थरमा न भविमत। 
पपुस्तमयष्ट्री मकदमामदमविमनममरतपपुत्तसलकमारूपमा अमप इन्द्रिजमालस कपु हिकमम् आचरमत मविदधमामत। 

इयस लक्ष्मष्ट्रीयाः उत्ककीणमार प्रस्तरमादयौ उमल्लसखतमा अमप मविप्रलभतक्षे मविससविदमत, श्रपुतमा आकमणरतमा अमप 

अमभसन्धत्तक्षे अनपुसन्दधमामत, मचसन्ततमा ध्यमातमा अमप विञयमत प्रतमारयमत। 

सरलमाथर याः - 
समा  लक्ष्मष्ट्रीयाः  यथमा  तकष्णमारूपमविषलतमानमास  विधरनकत्रर्णी  जलधमारमा  एविमक्षेवि  इसन्द्रियरूपमकगमानमामम् 

आकषरणकत्रर्णी  व्यमाधगष्ट्रीमतररवि।  धकमनो  यथमा  आदशरमम्  आविकणनोमत  मसलनष्ट्रीकरनोमत  विमा,  एविमक्षेवि  समा  अमप 
उत्तमचररत्रसम्पनस  जनमम्  आविकणनोमत कलपुषयमत विमा। मनोहिरूपदष्ट्रीघरमनद्रिमासम्पनमानमास  कक तक्षे  मविलमासशय्यमा इवि। 
धनमदलनोलपुपमानमास  मपशमामचनमास  कक तक्षे  समा मनविमासकममा गपुहिमा इवि। यक्षेषमास  दृमषयाः शमासमानपुसमारस प्रवितरतक्षे  तक्षेषमास  कक तक्षे 
मतममरनमामकयाः नक्षेत्ररनोगयाः। समा एवि समक्षेषमामम् औदत्यमानमामम् अगविनजयन्तष्ट्री नमाम हिक्षेतपुयाः। यथमा नदमास गमाहिमायाः नमाम 
अविहिमारमायाः उत्पदन्तक्षे  एविमक्षेवि यक्षे  कनोपमाविक्षेगमविषमायाः तक्षे  लक्ष्म्यमामक्षेवि जमायन्तक्षे।  समा शब्दस्पशमारमदमविषयममदरमायमायाः 
पमानभकममयाः। अथमारतम् लक्ष्म्यमास मविषयभनोगमासमकयाः भविमत। इयस भ्रकभङनमाट्यस्य सङष्ट्रीतशमालमा। दनोषरूपभपुजङस्य 
इयमम् आविमासगपुहिमा। सतमामम् आचरणमम् अपसमारमयतपुमम् इयस विक्षेत्रयमषयाः। अथमारतम् लक्ष्म्यमास मशषमाचमारमायाः नश्यसन्त। 
इयस  गपुणरमाजहिससस्य  अकमालविकमषयाः  इवि।  अथमारदम्  इयस  गपुणमानमास  मविनमाशकमारणमम्।  एषनवि  लनोकमापविमादस्य 
मविस्तरणस्थलमम्। अथमारतम् अत्रनवि कपु कममारचरणस वितरतक्षे। अस्यमामक्षेवि कपटमाचरणस भविमत। कदलष्ट्री गजमाय अत्यन्तस 
रनोचतक्षे। कमामदक्षेविगजस्य इयस कदलष्ट्रीस्विरूपमा। अथमारतम् अस्यमास बहिह मविधमायाः कमाममविकमारमायाः जमायन्तक्षे। सतमामम् इयस 
विध्यभकममयाः। रमाहिनोयाः प्रभमाविक्षेण चन्द्रिस्य गहिणस जमायतक्षे। इयस धमरचन्द्रिस्य रमाहिह सजहमा इवि। अथमारतम् एनयमा सतमास 
सदमाचरणस लपुप्यतक्षे। पपुसश्चलष्ट्री यथमा समनयाः सहि सम्बन्धस स्थमापयमत, सविमारनम् आसलङमत, न कममप विञयमत। एविस 
लनोकक्षे  न कश्चन तथमामविधयाः वितरतक्षे ययाः लक्ष्म्यमा न आसलमङतयाः, न विमा कश्चन तथमा ययाः एनयमा विसञतयाः। इयस 
मचत्रसस्थतमामप  चलमत  नमाम  असस्थरमा।  ऐन्द्रिजमासलकमा  इवि  सहिसमा  मविलष्ट्रीयतक्षे।  प्रस्तरमादयौ  सलसखतमामप  समा 
मविससविदमत। इयस श्रपुतमा परन्तपु पपुनरमप अनपुसन्दधमामत। समा आरमासधतमा सतष्ट्री अमप आरमाधकस  प्रतमारयमत।

व्यमाकरणमविमशर याः 
.1 व्यमाधगष्ट्रीमतयाः- व्यमाधस्य गष्ट्रीमतयाः व्यमाधगष्ट्रीमतयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।

.2 इसन्द्रियमकगमाणमामम्-  इसन्द्रियमामण  एवि  मकगमामण  इसन्द्रियमकगमामण  इमत  कमरधमारयसममासयाः,  तक्षेषमामम् 
इसन्द्रियमकगमाणमामम्। 
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.3 धनमदमपशमामचकमानमामम्-  धनमदमायाः  एवि  मपशमामचकमायाः  इमत  कमरधमारयसममासयाः,  तमासमामम् 
धनमदमपशमामचकमानमामम् इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।

.4 शमासदृषष्ट्रीनमामम् - शमासमामण एवि दृषययाः यक्षेषमास तक्षे शमासदृषययाः इमत बहिहवष्ट्रीमहिसममासयाः, तक्षेषमामम् इमत।

अलङ्कमारमविमशर याः 
.1 पपुरयाःपतमाकमा  सविमारमविनयमानमामम्  इत्यत्र  उत्समारणविक्षेत्रलतमा  सत्पपुरुषव्यविहिमारमाणमामम्  इत्यत्र  च  कक्षे विलस 

रूपकमम्। 

.2 न  महि  तस  पश्यमामष्ट्रीत्यमामदविमाक्यक्षे  लक्ष्मष्ट्रीयाः  कपु लटक्षेवि  सविरत्र  सम्बन्धस  मविदधमामत  इत्यतयाः  लक्ष्म्यमास 
कपु लटमाव्यविहिमारसममारनोपमातम् सममासनोक्त्यलङ्कमारयाः।

.3 मचसन्ततमामप विञयतष्ट्रीत्यत्र परस्परमविरुदस्य यपुगपतम् आभमासक्षेन मविरनोधमाभमासमालङ्कमारयाः।

कनोशयाः 
.1 “विल्लष्ट्री तपु वतमतलरतमा” इत्यमरविचनमादम् विल्लष्ट्री, वतमतयाः, लतमा इत्यक्षेतक्षे सममाथरकमायाः।

.2  “दरष्ट्री तपु कन्दरनो विमा सष्ट्री दक्षेविखमातमबलक्षे गपुहिमा” इत्यमरनोकक्षे याः दरष्ट्री, कन्दरयाः, दक्षेविखमातमम्, मबलमम्, गपुहिमा 
इत्यक्षेतक्षे सममाथरकमायाः शब्दमायाः।  

पमाठगतप्रश्नमायाः- ४

.1 तकष्णमामविषविल्लष्ट्रीनमास श्रष्ट्रीयाः ककीदृशष्ट्री?

.2 सच्चररतमचत्रमाणमास लक्ष्मष्ट्रीयाः ककीदृशष्ट्री?

.3 महिमादष्ट्रीघरमनद्रिमाणमास श्रष्ट्रीयाः मकम्भकतमा?

.4 शमासदृषष्ट्रीनमास लक्ष्मष्ट्रीयाः ककीदृशष्ट्री?

.5 भ्रकमविकमारनमाट्यमानमास श्रष्ट्रीयाः मकस रूपमा?

.6 गपुणकलहिससकमानमास लक्ष्मष्ट्रीयाः ककीदृशष्ट्री?

.7 समाधपुभमाविस्य श्रष्ट्रीयाः ककीदृशष्ट्री?

.8 रमाहिह सजह्निमा इवि लक्ष्मष्ट्रीयाः कस्य नमामशकमा?

.9 श्रष्ट्रीयाः मकम्भकतमामप मविप्रलभतक्षे?

.10 लक्ष्मष्ट्रीयाः मचसन्ततमामप मकस  करनोमत?
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पमाठसमारयाः

सश्रययाः कमामयक्षे  महि यतन्तक्षे  समक्षे  लनोकमायाः। परन्तपु  तस्यमायाः द पुश्चररतमम्  अस्ममामभयाः अविश्यमक्षेवि आदयौ 
जक्षेयमम्।  शपुकनमासयाः  प्रस्तपुतक्षेऽसस्मनम्  तथमाभकतमायमायाः  सश्रययाः  स्विरूपस  प्रकमाशयमत।  बहिहमविधस  चमाञल्यस  मनोमहिनष्ट्री 
शमकश्च अस्यमास वितरतक्षे। समा कणमाभ्यन्तरक्षे पपुरुषमातम् पपुरुषमान्तरस वजमत। समा पपुरुषमक्षेकस  प्रष्ट्रीयममाणमा पपुरुषमान्तरमम् 
आसलङमत। कस्यमामप समष्ट्रीपक्षे मचरमाय न मतष्ठमत। मतष्ठन्तष्ट्री अमप समा द पुयाःखक्षेन रकणष्ट्रीयमा। बहिहमविधबलसहिमायक्षेनमामप 
तस्यमायाः  बन्धनमम्  असम्भविमम्।  तस्यमायाः  एविस  मनोमहिनष्ट्री  शमकयाः यतम्  तस्यमायाः  प्रभमाविक्षेण  जनयाः  स्विस्य पररचयस 
मविस्मरमत,  कपु लपरम्परमामम् अन्यथमाकरनोमत,  स्विष्ट्रीययाः आत्मष्ट्रीययाः परककीययाः इमत प्रतष्ट्रीयतक्षे। अस्यमायाः ममाहिमात्म्यक्षेन 
धममारनपुचरणस  नश्यमत,  त्यमागदयमादमामकण्यमामदसद्गपुणमायाः  मविलष्ट्रीयन्तक्षे,  सत्यभमाषणस  कथमाममात्रमाविशक्षेषस  मतष्ठमत। 
कदमामप  समा  धनरत्नमामदमभयाः  समकदस  करनोमत  कदमामप  अससधमारमायमास  सस्थत्विमा  समकलमम्  उन्मकलयमत। 
अमविश्विमासनष्ट्रीयमा इयस लक्ष्मष्ट्रीयाः। गङमा इविक्षेयस समस्तलनोकमानमास जननष्ट्री पमालमयत्रष्ट्री परन्तपु जलबपुद पुदचञलमा अथमारतम् 
प्रमतपदमम् असस्थरमा।

बलविन्तयाः धकतमारयाः कपटमाश्च तस्यमायाः मप्रयमायाः अमप्रयमाश्च सज्जनमायाः। महिमडम्बमा यथमा बलस विष्ट्रीक्ष्य भष्ट्रीमस 
विकतवितष्ट्री एविस ययाः समाहिससकयाः तमम् आत्मष्ट्रीयस करनोमत। प्रमतपदमम् अन्यस पपुरुषमम् उन्ममादयमत तमास गहिष्ट्रीतपुमम्। मविदतक्षे 
च तस्यमायाः मविदक्षेषयाः गपुणवितयाः मविदपुषयाः प्रमत। उदमारचररतस समा अमङलमम् इवि मन्यतक्षे, सज्जनमम् अप्रयनोजनमममत 
कक त्विमा  स्विष्ट्रीकरनोमत।  पदस्य कण्टकस  यथमा  अस्ममामभयाः  पररमरयतक्षे  एविस  समामप  विष्ट्रीरहृदयस  पपुरुषस  कण्टकममवि 
पररत्यजमत। दपुयाःस्विप्नयाः यथमा अस्ममामभयाः पपुनयाः न इष्यतक्षे तथमा यक्षे दमातमारयाः वितरन्तक्षे न तक्षे तयमा आमद्रियन्तक्षे।

अविणरनष्ट्रीयक्षेयस  श्रष्ट्रीयाः।  ऐन्द्रिजमासलकयाः  यथमा  परस्परमविरुदमम्  इन्द्रिजमालदमारमा  दशरयमत  एविमम्  इयममप 
परस्परमविरुदस  मविषयस  यपुगपतम्  सम्बध्नमामत।  समा  उनत्यन  प्रचनोदयमत  परन्तपु  सममक्षेवि  आलस्यस  दष्ट्रीघरसकत्रतमास 
मनद्रिमामदतमनोगपुणस  जनयमत।  मविषयभनोगस्य  आकमाङमास  मनविमारमयतपुस  धनमामदकस  ददमामत  परन्तपु  पपुनयाः  प्रमाप्तयक्षे 
तकष्णमाममप  विधरयमत।  श्रष्ट्रीमविष्णयौ  रतमा  परन्तपु  तमास  खलमायाः  कपटमायाः  प्रमाथरयसन्त।  अन्धकमारप्रकनोष्ठक्षे  दष्ट्रीपमशखमा 
प्रज्ज्विमाल्यतक्षे चक्षेतम् समा तत्रस्थस विस्तपु यथमाविभमासयमत श्रष्ट्रीयाः अमप स्विककीयस कपु कमर प्रकटयमत।

मविलकणस्विभमाविक्षेयस  लक्ष्मष्ट्रीयाः।  पयसस्सञनक्षेन  विककस्य  विधरनस  भविमत।  इयस  मविषयरूपमानम्  मविषविककमानम् 
विधरयन्तष्ट्री  जलधमारमा  इवि। धकमयाः  यथमा दपरणमम्  आविकणनोमत एविमम्  इयममप सज्जनमानमास  चररतमम्  आविकणनोमत। 
धनमदलनोलपुपमानम् समा प्रबनोधयमत प्रबमाधयमत च शमासमविसधमनपुसकत्य प्रविमतरतमानम्।

सतमास  नमाशमयत्रष्ट्री  इयमम्।  यथमा  अकमालक्षे  विकमषपतनक्षेन  रमाजहिससयाः  ममयतक्षे  एविमक्षेवि  अस्यमायाः  प्रभमाविक्षेण 
गपुणविन्तयाः नमाशस प्रमाप्नपुविसन्त। विक्षेत्रमाघमातनयाः यथमा कस्यमामप मनयाःसरणस भविमत,  इत्थमम् इयस विक्षेदमविमहितव्यविहिमारमानम् 
अपसमारयमत।  रमाहिह सजहमा  यथमा  चन्द्रिमम्  उदरष्ट्रीकरनोमत,  इयममप  धमरचन्द्रिस  लनोपयमत।  गमणकमा  यथमा  सविमारनम् 
पपुरुषमानम् प्रष्ट्रीणमामत आसलङमत च परन्तपु न कममप पररत्यजमत एविमक्षेवि श्रष्ट्रीयाः अमप सविमारनम् मनोहियमत न कममप 
स्विमनोहिबन्धमातम् दकरस मनमकपमत।
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श्रष्ट्रीयाः मनपुष्यमानम्  जमाड्यममान्दमामदगपुणमविमशषमानम् मविदधमामत। समा ममानविमानम् प्रमतपदमम् अधनो पमातयमत। 
अतयाः अस्यमायाः  सश्रययाः  समाविधमानस  स्थक्षेयमम्।  भनोगविमासनमामदकस  पररत्यज्य रमाज्यस्य रकणस  मविधक्षेयमममत मन्त्रष्ट्री 
उपमदशमत पमाठक्षेऽसस्मनम्।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

. 1 सश्रययाः उत्पसत्तरहिस्यस विणरयत।

. 2 सश्रययाः स्विभमाविस समविस्तमारस प्रमतपमादयत।

. 3 जगमत सश्रययाः परस्परमविरुदस चररतस समविस्तमारस गन्थममाधमारष्ट्रीकक त्य प्रममाणष्ट्रीकपु रुत।

. 4 लक्ष्म्यमायाः अससत्प्रयत्विस सद्दक्षेष्यत्विञ प्रमतपमादयत।

. 5 कमानम् प्रमत लक्ष्म्यमायाः स्नक्षेहिमादरमामदकस  नमासस्त विणरयत।

. 6 सश्रययाः दपुश्चररतस विणरयत।

पमाठगतप्रश्ननोत्तरमामण

.1 लक्ष्मष्ट्रीयाः कष्ट्रीरसमागरमातम् पमाररजमातपल्लविक्षेभ्ययाः रमागस स्विष्ट्रीकक तवितष्ट्री।

.2 श्रष्ट्रीयाः उच्चनयाःश्रविसयाः चञलतमास मशमकतवितष्ट्री?

.3 लक्ष्मष्ट्रीयाः कयौस्तपुभमणक्षेयाः ननष्ठपु यर जमातवितष्ट्री?

.4 मनोहिनशमकयाः सश्रयमा कमालकक टमातम् मशमकतमा?

.5 लक्ष्मष्ट्रीयाः कष्ट्रीरसमागरमातम् पमाररजमातपल्लविक्षेभ्ययाः रमागस गकहिष्ट्रीत्विनविनोद्गतमा।

.6 आलनोकयतपु तमावितम् कल्यमाणमामभमनविक्षेशष्ट्री लक्ष्मष्ट्रीमक्षेवि प्रथममम्।

.7 स्तम्भमक्षेलनमम् - 

स्तम्भयाः - १ स्तम्भयाः - २

क) रमागमम् पमाररजमातपल्लविक्षेभ्ययाः

ख) विक्रतमामम् इन्दपुशकलमातम्

ग) चञलतमामम् उच्चनयाःश्रविसयाः

घ) मनोहिनशमकमम् कमालकक टमातम् 

ङि) मदमम् ममदरमायमायाः

च) ननष्ठपु यरमम् कयौस्तपुभमणक्षेयाः
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.8 कमालकक टमातम् मनोहिनशमकमम् इमत ससन्धमविच्छक्षेदयाः।

.9 लक्ष्मष्ट्रीयाः दपुयाःखक्षेन पररपमाल्यतक्षे।

.10 मपञरमविधकतमामप उपक्रमाममत।

.11 श्रष्ट्रीयाः पररचयस न रकमत।

.12 सम्पतम् कपु लक्रमस न अनपुवितरतक्षे।

.13 धमर न अनपुरुध्यतक्षे।

.14 मविशक्षेषजतमास न मविचमारयमत लक्ष्मष्ट्रीयाः।

.15 मविमविधगन्धगजगण्डमधपुपमानमत्तमा इवि पररस्खलमत श्रष्ट्रीयाः।

.16 सश्रयमा मविश्विरूपस गहिष्ट्रीतपुस नमारमायणमकमतरयाः आसश्रतमा।

.17 श्रष्ट्रीयाः पमातमालगपुहिमा इवि तमनोबहिहलमा।

.18 दपुषमपशमाचष्ट्री इवि अपरपपुरुषमानम् उन्मत्तष्ट्रीकरनोमत।

.19 स्तम्भमक्षेलनमम् -

स्तम्भयाः - १ स्तम्भयाः - २

क) न रकमत  पररचयमम्

ख) न ईकतक्षे अमभजनमम्

ग) न आलनोकयतक्षे रूपमम् 

घ) न अनपुवितरतक्षे कपु लक्रममम्

ङि) न पश्यमत शष्ट्रीलमम्

च) न गणयमत विनदगध्यमम्

छ) न आकणरयमत श्रपुतमम्

ज) न अनपुरुध्यतक्षे धमरमम् 

झ) न आमद्रियतक्षे त्यमागमम् 

ञ) न मविचमारयमत मविशक्षेषजतमामम्

ट) न पमालयमत आचमारमम् 

ठ) न प्रममाणष्ट्रीकरनोमत लकणमम्

.20 लक्ष्मष्ट्रीयाः सरस्वितष्ट्रीपररगकहिष्ट्रीतमम् ईष्यरयमा नमासलङमत।

.21 श्रष्ट्रीयाः उदमारसत्त्विमम् अमङलममवि मन्यतक्षे।
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.22 लक्ष्मष्ट्रीयाः सपुजनमम् अमनममत्तममवि न पश्यमत।

.23 श्रष्ट्रीयाः गपुणविन्तमम् अपमवित्रममवि न स्पकशमत।

.24 लक्ष्मष्ट्रीयाः दमातमारस दपुयाःस्विप्नममवि न स्मरमत।

.25 श्रष्ट्रीयाः जगमत परस्परमविरुदस मनजस चररतस दशरयमत।

.26 उनमतममादधमानमामप लक्ष्मष्ट्रीयाः नष्ट्रीचस्विभमावितमामम् आमविष्करनोमत।

.27 लक्ष्मष्ट्रीयाः अमशविप्रकक मतत्विमम् आतननोमत।

.28 श्रष्ट्रीयाः खलजनमानमास मप्रयमा।

.29 दष्ट्रीपमशखमा इवि मसलनस कमर उदममत।

.30 श्रष्ट्रीयाः तकष्णमास विधरयमत।

.31 तकष्णमामविषविल्लष्ट्रीनमास श्रष्ट्रीयाः ससविदरनविमाररधमारमा।

.32 सच्चररतमचत्रमाणमास लक्ष्मष्ट्रीयाः परमामशरधकमलक्षेखमा।

.33 महिमादष्ट्रीघरमनद्रिमाणमास श्रष्ट्रीयाः मविभ्रमशय्यमा।

.34 शमासदृषष्ट्रीनमास लक्ष्मष्ट्रीयाः मतममरनोद्गमतयाः?

.35 भ्रकमविकमारनमाट्यमानमास श्रष्ट्रीयाः सङष्ट्रीतशमालमा।

.36 गपुणकलहिससकमानमास लक्ष्मष्ट्रीयाः अकमालप्रमाविकटम्  इवि।

.37 समाधपुभमाविस्य श्रष्ट्रीयाः विध्यशमालमा।

.38 रमाहिह सजहमा इवि लक्ष्मष्ट्रीयाः धमरन्दपुमण्डलस्य नमामशकमा।

.39 श्रष्ट्रीयाः उत्ककीणमार अमप मविप्रलभतक्षे।

.40 लक्ष्मष्ट्रीयाः मचसन्ततमामप विञयमत।

॥ इमत सप्तदशयाः पमाठयाः ॥
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प्रस्तमाविनमा

असस्मनम्  पमाठक्षे  शपुकनमासनोपदक्षेशस्य  'एविसमविधयमामप  चमानयमा’  इत्यतयाः  आरभ्य 
'सविरजनस्यनोपहिमास्यतमामपुपयमासन्त'  इत्यन्तयाः असशयाः विण्यरतक्षे। लनोभयाः पमापस्य कमारणमम्। द पुलरभमा इयस श्रष्ट्रीयाः इमत 
भमावियन्तयाः रमाजमानयाः प्रमतपदस तस्यमायाः प्रमाप्तयक्षे यतन्तक्षे। जष्ट्रीणरविक्षेगमायाः अमप तक्षे भनोगमविलमासमम् अमतक्रमाममतपुमम् अलमम्। 
तदपुपरर दपुजरननयाः सहि समाङत्यस तमानम्  ततनोऽसधकस  पमातयमत। सदपुपदक्षेशमागमामहिणमास रमाजमास  स्विमाथरकमनमायाः कपु मटलमायाः 
मसन्त्रणयाः  तमानम्  अननमतकक्षे  कमरमण  प्रचनोदयसन्त।  तक्षे  परमानपुकरणपरसष्ट्रीगमनमादसदमाचरणमक्षेवि  सदमाचरणमममत 
मन्यन्तक्षे। तक्षेन तक्षे रमाजमानयाः प्रजमानमास सपुखदपुयाःखमामदकस  न पश्यमत परन्तपु स्विक्षेषमामक्षेवि भनोगसपुखमामदकस  पररलकयसन्त। 
एविम्भकतक्षेन  आचरणक्षेन  तक्षे  मविपद्गमाममनयाः  मविपथगमाममनश्च  भविन्तष्ट्रीमत  मसन्त्रणयाः  उपदक्षेशयाः  प्रमतपमादतक्षे 
प्रस्तपुतक्षेऽसस्मनम् पमाठक्षे। 

उदक्षेश्यमामन
अमपुमम् पमाठस पमठत्विमा भविमानम् -

 रमाजसभमायमास सस्थतमानमास कपु मटलजनमानमास मननोभमाविनमास जमातपुस शक्नपुयमातम्।
 कपु मटलमायाः कथस रमाजमानस विशष्ट्रीकपु विर सन्त इमत जमानष्ट्रीयमातम्।
 खलविमाक्यमानमामम् अनपुसरणक्षेन रमाजमास हिमामनस जमानष्ट्रीयमातम्।
 मविमकढमानमास रमाजमास खलमानपुसमारक्षेण गपुरनोरुपक्षेकमामदकस  मनन्दनष्ट्रीयस कमर जमानष्ट्रीयमातम्।
 पमाठस्थमानमास पदमानमामम् अन्वियमाथमारनम् सममासमानम् च जमानष्ट्रीयमातम्।

१८.१) समाम्प्रतस मकलपमाठमम् अविगच्छमाम-१०
एविसमविधयमामप चमानयमा द पुरमाचमारयमा कथममप दनविविशक्षेन पररगकहिष्ट्रीतमा मविक्लविमा भविसन्त रमाजमानयाः , 

सविमारमविनयमासधष्ठमानतमाञ गच्छसन्त। तथमामहि अमभषक्षेकसमय एष चनषमा स मङलकलशजलनररवि प्रकमाल्यतक्षे  
दमामकण्यमम्,  अमग्निकमाय्यरधकमक्षेनक्षेवि  मसलनष्ट्रीमक्रयतक्षे  हृदयमम्,  पपुरनोमहितकपु शमागसम्ममाजरनष्ट्रीमभररवि  अपनष्ट्रीयतक्षे 
कमासन्तयाः,  उष्णष्ट्रीषपटबन्धक्षेनक्षेविमाविच्छमादतक्षे  जरमागमनस्मरणमम्,  आतपत्रमण्डलक्षेनक्षेविमापसमाय्यरतक्षे 
परलनोकदशरनमम्,  चमामरपविननररविमापमरयतक्षे  सत्यविमामदतमा,  विक्षेत्रदण्डनररविनोत्समाय्यर न्तक्षे  गपुणमायाः, 
जयशब्दकलकलरविनररवि मतरसस्क्रयन्तक्षे समाधपुविमादमायाः ध्विजपटपल्लविनररवि परमामकश्यतक्षे यशयाः।
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व्यमाख्यमानमम् - 
एविसमविधयमा  एतमादृशयमा  पकविरमनक्षेकप्रकमारनविरमणरतयमा  अमप  दपुपुरमाचमारयमा  दपुषमाचरणयमा  अनयमा  लक्ष्म्यमा 

कथममप  कक्षे नमामप  प्रकमारक्षेण  महितमा  कषक्षेन  दनविविशक्षेन  भमागयविशक्षेन  पररगकहिष्ट्रीतमायाः  स्विष्ट्रीकक तमायाः  रमाजमानयाः  भकपमायाः 
मविक्लविमायाः  मविहलमायाः  भविसन्त,  तक्षे  च  सविमारऽमविनयमासधष्ठमानतमास  सविरषमास  सकलमानमामम्,  अमविनयमानमास  द पुमरतष्ट्रीनमामम्, 
असधष्ठमानतमामम् आश्रयतमास च, गच्छसन्त प्रमाप्नपुविसन्त।

अमभषक्षेकसमयक्षे  रमाज्यमाऽमभषक्षेककमालक्षे  एवि  मङलकलशजलनयाः  भद्रिकपु म्भससललनयाः  इवि  एतक्षेषमास  रमाजमास 
दमामकण्यस  सविरत्र  समविमतरत्विस  प्रकमाल्यतक्षे  मविनमाश्यतक्षे।  अमग्निकमायरधकमक्षेन   अमग्निकमायर  हिविनमामद  तस्य  धकमक्षेन 
विमह्निध्विजक्षेन  हृदयस  रमाजसश्चत्तस  मसलनष्ट्रीमक्रयतक्षे  इवि  कलपुषष्ट्रीमक्रयतक्षे  इवि।  पपुरनोमहितकपु शमागसम्ममाजरनष्ट्रीमभयाः 
पपुरनोमहितस्य पपुरनोधसयाः कपु शमागमामण दभमारगमामण एवि सम्ममाजरन्ययाः तमामभयाः कमासन्तयाः रमाजमास  कममा  अपमरयतक्षे  इवि 
अपनष्ट्रीयतक्षे इवि। उष्णष्ट्रीषपटबन्धक्षेन इवि उष्णष्ट्रीषस्य मपुकपु टस्य पटबन्धयाः कयौमविसबन्धनस तक्षेन  जरमागमनस्मरणस 
रमाजमास विमादरक्यमागतक्षेयाः, स्मरणस स्मकमतयाः, आच्छमादतक्षे आमवयतक्षे इवि।

आतपत्रमण्डलक्षेन छत्रमण्डलक्षेन परलनोकदशरनस रमाजमास लनोकमान्तरजमानमम् अपसमायरतक्षे दकरष्ट्रीमक्रयतक्षे इवि, 

चमामरपविननयाः  प्रककीणरकविमातनयाः  सत्यविमामदतमा  रमाजमास  तथ्यभमाषकत्विमम्  अपमरयतक्षे  मविनमाश्यतक्षे  इवि।  विक्षेत्रदण्डनयाः 
विक्षेतसयमषमभयाः  गपुणमायाः  शयौयरधनयमारदययाः  उत्समायरन्तक्षे  दकरष्ट्रीमक्रयन्तक्षे  इवि।  समाधपुविमादमायाः  महितविचनमामन 
जयशब्दकलकलरविनयाः   जयशब्दस्य  रमाजमास  जयपदस्य  कलकलरविनयाः  कनोलमाहिलशब्दनयाः  मतरस्क्रयन्तक्षे 
अमभभकयन्त इवि। यशयाः ककीमतरयाः ध्विजपटपल्लविनयाः रमाजमास ध्विजपटमायाः विनजयन्तष्ट्रीविसमामण पल्लविमामन मकशलयमामन तनयाः 
परमामकश्यतक्षे अपमकज्यतक्षे इवि।

सरलमाथर याः -
 इयस  दपुरमाचमाररणष्ट्री  लक्ष्मष्ट्रीयाः यमद रमाजमभयाः कदमामप दनविमातम्  स्विष्ट्रीमक्रयतक्षे  तमहिर  सविमारयाः  दपुमरतययाः तमानम् 

आश्रयसन्त। तथमामहि अमभषक्षेकसमयक्षे  मङलकलशजलनयाः एषमास  रमाजमामम् उदमारतमा प्रकमाल्यतक्षे,  हिविनधकमक्षेन मचत्तस 
मसलनष्ट्रीमक्रयतक्षे,  पपुरनोमहितस्य  कपु शमागभमागरूपसम्ममाजरन्यमा  दयमादमामकण्यकममासन्तनोषमामदगपुणमायाः  दकरष्ट्रीमक्रयन्तक्षे, 
मपुकपु टस्य पटबन्धनक्षेन रमाजमास विमाधरक्यगतक्षेयाः स्मकमतयाः आच्छमादतक्षे, छत्रमण्डलक्षेन तक्षेषमास परलनोकजमानमम् अपसमायरतक्षे, 
चमामरनयाः सत्यकथनस मनवित्यरतक्षे, विक्षेत्रदण्डनयाः धनयरशयौयमारदययाः दकरस ससस्थमाप्यन्तक्षे, जयशब्दमामदकलरविनयाः महितविचनमामन 
न  श्रकयन्तक्षे।  यमामन  यशमाससस  नमाममामन  रमाजस्तपुतययाः  वितरन्तक्षे  यथमा  रमाजमा  इदस  कमायरमम्,  इत्थस  स्थक्षेयमम् 
इत्थममाचरणष्ट्रीयममत्यमादष्ट्रीमन उत्तमरमाजचररतविणरनरूपमायाः स्तपुतययाः यथमा पत्रनयाः मलमम्  अपसमायरतक्षे  तथनवि रमाजमास 
ध्विजमायमायाः  विसरूपपत्रनयाः  तक्षे  स्तपुतययाः  अपसमायरन्तक्षे।  एविम्प्रकमारक्षेण  लक्ष्मष्ट्रीयाः  रमाजमानस  पष्ट्रीडयतष्ट्रीमत 
शपुकनमासस्यमाशययाः।

व्यमाकरणमविमशर याः - 
क) सममासयाः

.1 उष्णष्ट्रीषपटबन्धक्षेन - उष्णष्ट्रीषस्य पटबन्धयाः उष्णष्ट्रीषपटबन्धयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः, तक्षेन 
उष्णष्ट्रीषपटबन्धक्षेन इमत।

.2  चमामरपविननयाः - चमामरस्य पविननयाः चमामरपविननयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः।
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.3 जयशब्दकलकलरविनयाः - जयशब्दस्य कलकलरविमायाः जयकलकलरविमायाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः, 
तनयाः जयशब्दकलकलरविनयाः इमत।

ख) ससन्धमविच्छक्षेदयाः

.1 मङलकलशजलनररवि – मङलकलसजलनयाः इवि।

.2 सम्ममाजरनष्ट्रीमभररविमापमरयतक्षे - सम्ममाजरनष्ट्रीमभयाः इवि अपमरयतक्षे। 

.3 उष्णष्ट्रीषपटबन्धक्षेनक्षेविमाविच्छमादतक्षे - उष्णष्ट्रीषपटबन्धक्षेन इवि अविच्छमादतक्षे।

अलङ्कमारमविमशर याः
.1 एविसमविधयमा इत्यसस्मनम् विमाक्यक्षे कमायरदमारमा लक्ष्म्यमास मपशमाचष्ट्रीत्विसममाविक्षेशमातम् सममासनोमकयाः अलङ्कमारयाः।

.2 अमभषक्षेकसमयक्षे  इत्यतयाः  परमामकश्यतक्षे  इवि  इत्यसस्मनम्  विमाक्यक्षे  प्रकमालनमामदमक्रयमाणमामम्  उत्प्रक्षेकणमातम् 
मक्रयनोत्प्रक्षेकमालङ्कमारयाः।

.3 पपुरनोमहितकपु शमागसम्ममाजरनष्ट्रीमभयाः  इत्यसस्मनम्  विमाक्यक्षे  पपुरनोमहितकपु शमागमादष्ट्रीनमास  सम्ममाजरन्यमामदमभयाः 
अभक्षेदप्रमतपमादनमादम् रूपकमालङ्कमारयाः। एविमत्र विमाक्यक्षे रूपकनोत्प्रक्षेकयनोयाः सङ्करयाः।

कनोशयाः
.1 “हिनमस छत्रस त्विमातपत्रमम्” इत्यमरविचनमातम् हिनममम्, छत्रमम्, आतपत्रमम् इत्यक्षेतक्षे सममाथरकमायाः शब्दमायाः।

.2 “पतमाकमा  विनजयन्तष्ट्री  स्यमात्कक्षे तनस  ध्विजमससयमामम्”  इत्यमरविचनमातम्  पतमाकमा,  विनजयन्तष्ट्री,  कक्षे तनमम्, 
ध्विजमम् इत्यक्षेतक्षे सममाथरकमायाः शब्दमायाः। 

.3 “कलशस्तपु मत्रषपु दयनोयाः। घटयाः कपु टमनपमाविसष्ट्री” इत्यमरविचनमातम् कलशयाः, घटयाः, कपु टयाः, मनपयाः इत्यक्षेतक्षे 
सममाथरकमायाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः-१

. 1 दपुरमाचमारयमा लक्ष्म्यमा पररगकहिष्ट्रीतमायाः रमाजमानयाः ककीदृशमायाः भविसन्त?

. 2 अमभषक्षेककमालक्षे कक्षे न इवि रमाजमास दमामकण्यस प्रकमाल्यतक्षे?

. 3 तक्षेषमास रमाजमास हृदयस कक्षे न मसलनष्ट्रीभविमत?

. 4 रमाजमास कममागपुणयाः कक्षे न अपसमायरतक्षे?

. 5 अमभषक्षेकसमयक्षे रमाजमास विमाधरक्यबपुमदयाः कक्षे न दकरष्ट्रीभविमत?

. 6 रमाजमास यशयाः अमभषक्षेककमालक्षे कक्षे न पररममाज्यरतक्षे?
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शपुकनमासनोपदक्षेशयाः - लक्ष्मष्ट्रीदपुष्प्रभमावियाः- १ मटप्पणष्ट्री

. )18 2 समाम्प्रतस मकलपमाठमम् अविगच्छमाम - ११
कक्षे मचच्छष म-विश-मशसथल-शकपु मन-गल-पपुट-चपलमामभयाः  खदनोतनोन्मक्षेष-मपुहिहतर-

मननोहिरमामभमरनसस्विजनगमहिरतमामभयाः  सम्पमदयाः  प्रलनोभ्यममानमायाः,  धन-
लविलमाभमाविलक्षेपमविस्मकतजन्ममाननोऽनक्षेकदनोषनोपमचतक्षेन  द पुषमासकजक्षेवि  रमागमाविक्षेशक्षेन  बमाध्यममानमायाः, 
मविमविधमविषय-गमास-लमालसनयाः पञमभरप्यनक्षेकसहिस्रससख्यनररविक्षेसन्द्रियनरमायमास्यममानमायाः,  प्रकक मतचञलतयमा 
लब्धप्रसरक्षेणनकक्षे नमामप  सहिस्रतमाममविनोपगतक्षेन  मनसमा  आकपु लष्ट्रीमक्रयममाणमा  मविहलतमामपुपयमासन्त।  गहिनररवि 
गकह्यन्तक्षे,  भकतनररविमामभभकयन्तक्षे,  मन्त्रनररविमाविक्षेश्यन्तक्षे,  सत्त्विनररविमाविषभ्यन्तक्षे,  विमायपुनक्षेवि  मविडम्ब्यन्तक्षे, 
मपशमाचनररवि  गस्यन्तक्षे।  मदनशरनमर म्ममारहितमा  इवि  मपुखभङसहिस्रमामण  कपु विरतक्षे,  धननोष्मणमा  पच्यममानमा  इवि 

मविचक्षेषन्तक्षे,  गमाढप्रहिमारमाहितमा  इविमाङमामन  न  धमारयसन्त,  कपु लष्ट्रीरमा  इवि  मतय्यरकम्  पररभ्रमसन्त,  अधम्मर-
भग्निगतययाः पङवि इवि परक्षेण सञमाय्यर न्तक्षे,  मकषमाविमाद-मविष-मविपमाक-सञमात-मपुखरनोगमा इविमामतकक च्छष क्षेण 

जल्पसन्त,  सप्तच्छद-तरवि  इवि  कपु सपुमरजनोमविकमारनयाः  पमाश्विरविमतरनमास  मशरयाःशकलमपुत्पमादयसन्त, 
आसनमकत्यवि  इवि  बन्धपुजनमम्  अमप  नमामभजमानसन्त,  उत्कपु मपत-लनोचनमा  इवि  तक्षेजसस्विननो  नक्षेकन्तक्षे, 
कमालदषमा इवि महिमामन्त्रनरमप न प्रमतबपुध्यन्तक्षे,  जमातपुषमाभरणमानष्ट्रीवि सनोष्ममाणस न सहिन्तक्षे,  दपुषविमारणमा इवि 

महिमाममानस्तम्भमनश्चलष्ट्रीकक तमा न गकह्णन्त्यपुपदक्षेशमम्,  तकष्णमामविषमकसच्छर तमायाः कनकमयममवि सविर  पश्यसन्त, 
इषवि  इवि   पमानविमदरततनक्ष्य्ण्यमायाः  परप्रक्षेररतमा  मविनमाशयसन्त,  दकरसस्थतमान्यमप  फलमानष्ट्रीवि 

दण्डमविकक्षेपनमरहिमाकपु लमामन शमातयसन्त,  अकमालकपु सपुमप्रसविमा इवि मननोहिरकक तयनोऽमप लनोकमविनमाशहिक्षेतवियाः, 
श्मशमानमाग्निय  इविमामतरयौद्रिभकतययाः,  तनममररकमा  इविमादकरदमशरनयाः,  उपसकषमा  इवि  कपुद्रिमासधमष्ठतभविनमायाः, 
श्रकयममाणमा  अमप  प्रक्षेतपटहिमा  इविनोदक्षेजयसन्त,  मचन्त्यममानमा  अमप  महिमापमातकमाध्यविसमायमा 

इविनोपद्रिविमपुपजनयसन्त,  अनपुमदविसममापकय्यरममाणमायाः  पमापक्षेनक्षेविमाध्ममातमकत्तरयनो  भविसन्त,  तदविस्थमाश्च 
व्यसनशतशरव्यतमामपुपगतमा  विल्मष्ट्रीकतकणमागमाविसस्थतमायाः  जलमबन्दवि  इवि  पमततमप्यमात्ममानस 
नमाविगच्छसन्त।

व्यमाख्यमानमम् - 
कक्षे मचदम् इत्यस्य मविहलतमामपुपयमासन्त इत्यन्तक्षेन भमागक्षेन सहि सम्बन्धयाः। कक्षे मचदम् रमाजमानयाः श्रम-विश-

मशसथल-शकपु मन-गल-पपुट-चपलमामभयाः श्रमविशमादम् आयमासहिक्षेतनोयाः मशसथलस श्लथस शकपु नक्षेयाः मयकरमामदमविहिगस्य यतम् 
गलपपुटस कण्ठपपुटस तदतम् चपलमामभयाः चञलमामभयाः, खदनोतनोन्मक्षेष-मपुहिहतर-मननोहिरमामभमरनसस्विजनगमहिरतमामभयाः खदनोतयाः 
ज्यनोमतररङणयाः तस्य उन्मक्षेषयाः प्रकमाशयाः स इवि मपुहिहतर मननोहिमाररणष्ट्रीमभयाः मचत्तहिमाररणष्ट्रीमभयाः मनसस्विजनगमहिरतमामभयाः 
जमामनजनमनसन्दतमामभयाः सम्पमदयाः धनसम्पसत्तमभयाः प्रलनोभ्यममानमायाः  लनोभस  प्रमाप्यममाणमायाः  मविहलतमास  मविक्लवितमामम् 
उपयमासन्त उपगच्छन्तष्ट्रीमत अन्विययाः। 

एविमक्षेवि  कक्षे मचदम्  रमाजमानयाः  धनलविलमाभमाविलक्षेपमविस्मकतजन्ममानयाः  धनलविस्य द्रिव्यलक्षेशस्य यनो  लमाभयाः 
प्रमामप्तयाः  तक्षेन  ययाः  अविलक्षेपयाः  अहिङ्कमारयाः,  तक्षेन  मविस्मकत  मविस्मरणस  प्रमाप्तस  जन्म  जनपुयाः  यक्षेषमास  तक्षे 
अत्यल्पधनमाविमाप्त्यहिङ्कमारमविस्मकतजनवियाः  अनक्षेकदनोषनोपमचतक्षेन  अनक्षेकदनोषनयाः  विमातकफमविकमारनयाः  उपमचतक्षेन  विकमदस 

ससस्कक तसमामहित्यमम्    119   



मटप्पणष्ट्री ससस्कक तसमामहित्यमम्

प्रमाप्तक्षेन दपुषमासकजमा दपुषक्षेन रकक्षे न यथमा बमाध्यममानमायाः पष्ट्रीड्यममानमायाः जनमायाः इवि तथमा रमागमाविक्षेशक्षेन कमामक्रनोधमामदनमा 
बमाध्यममानमायाः पष्ट्रीड्यममानमा मविहलतमामम् उपयमान्तष्ट्रीमत अन्विययाः।

मविमविधमविषय-गमास-लमालसनयाः  मविमविधमा  अनक्षेकप्रकमारमा  यक्षे  मविषयमायाः  शब्दस्पशमारदययाः  तक्षेषमामम्  उपभनोगक्षे 
लमालसनयाः  लनोलपुपनयाः  पञमभयाः  पञससख्यकन याः  श्रनोत्रत्विक्चकपुसजरहमाघमाणमाख्यनयाः  इसन्द्रियनयाः  अमप  अनक्षेकसहिस्रससख्यनयाः 
मविषयमाणमास  बहिहत्विमादम्  बहिहससख्यकन याः  इवि  इसन्द्रियनयाः  हृषष्ट्रीकन याः  आयमास्यममानमायाः  पररपष्ट्रीड्यममानमायाः  कक्षे मचदम्  रमाजमानयाः 
मविहलतमामम् उपयमासन्त इत्यन्विययाः।

प्रकक मतचञलतयमा प्रकक त्यमा स्विभमाविक्षेन एवि चञलतमा चपलतयमा लब्धप्रसरक्षेण प्रमाप्तमाविकमाशक्षेन एकक्षे नमामप 
एकससख्यकक्षे न अमप सहिस्रतमा इवि सहिस्रभमाविमम्   इवि उपगतक्षेन प्रमाप्तक्षेन मनसमा मचत्तक्षेन आकपु लष्ट्रीमक्रयममाणमायाः 
व्यगष्ट्रीमक्रयममाणमायाः सन्तयाः कक्षे मचदम् रमाजमानयाः मविहलतमास मविक्लवितमामम् उपयमासन्त उपगच्छसन्त।

रमाजमामम्  अविस्थमान्तरमामण  प्रमतपमादयमत  कमवियाः  –  गहिनरक्षेवि  इवि  इमत।  कक्षे मचदम्  रमाजमानयाः  गहिनयाः 
शननश्चरमामदमभयाः गकह्यन्तक्षे इवि अनक्षेकमविकमारमाविलनोकनमादम् आकक ष्यन्तक्षे इवि, भकतनयाः दक्षेवियनोमनमविशक्षेषनयाः अमभभकयन्तक्षे इवि 
मतरसस्क्रयन्तक्षे  इवि,  मन्त्रनयाः  विनमदकन याः  तमासन्त्रकन विमार  आविक्षेश्यन्तक्षे  इवि विशष्ट्रीमक्रयन्तक्षे  इवि,  सत्त्विनयाः  शमादकरलप्रभकमतमभयाः 
महिसस्रप्रमामणमभयाः विक्षेदनमाविगममादम्  अविषभ्यन्तक्षे  इवि हिठमादम्  गकह्यन्तक्षे  इवि,  विमायपुनमा  विमातव्यमासधनमा  मविडम्ब्यन्तक्षे  इवि 
इतस्ततनो मविमकप्यन्तक्षे इवि, मपशमाचनयाः रमाकसमामदमभयाः गस्यतक्षे इवि भक्ष्यन्त इवि।

एविमक्षेवि  रमाजमास  सस्थत्यन्तरमामण  विणरयमत  -  मदनक्षेमत।  मदनशरनयाः  कमामबमाणनयाः  मम्ममारहितमा  इवि 
ससन्धस्थमानक्षेषपु  तमामडतमा  इवि  मपुखभङसहिस्रमामण  मविविधप्रकमारमानम्  मपुखभङष्ट्रीनम्  कपु विरतक्षे  मविदधतक्षे,  धननोष्मणमा 
अथमारमभममानसन्तमापक्षेन  पच्यममानमायाः  पमाकमविषयष्ट्रीमक्रयममाणमायाः  इवि  मविचक्षेषन्तक्षे  अनक्षेकव्यमापमारमानम्  कपु विरतक्षे, 
गमाढप्रहिमारमाहितमायाः  इवि  गमाढप्रहिमारक्षेण  यष्ट्यमामदकक तक्षेन  तष्ट्रीवष्ट्रीघमातक्षेन  आहितमा  तमामडतमा  दृढमाघमाततमामडतमायाः  इवि 
अङमामन कमायस्य अवियविमानम् हिस्तपमादमादष्ट्रीनम् न धमारयसन्त न दृढस स्वियस विहिसन्त कक्षे मचदम् रमाजमानयाः इत्यन्विययाः।

कपु लष्ट्रीरमायाः  ककर टमायाः  इवि  मतयरकम्  कपु मटलस  पररभ्रमसन्त  पररभ्रमणस  कपु विरसन्त।  अथमारदम्  व्यविहिमारक्षे 
कयौमटल्यममाचरसन्त।  अधम्मरभग्निगतययाः अधम्मरण  पमापमाचमारक्षेण  भग्निमा  मविनमाशस  सम्प्रमाप्तमा  गमतयाः  गमनस  यक्षेक्षेषमास  तक्षे 
तमादृशमायाः सन्तयाः पङवियाः पमादक्षेन खञमायाः इवि परक्षेण अन्यजनक्षेन समचविमामदनमा सञमायरन्तक्षे रमाजशमासनक्षे प्रवित्यरन्तक्षे। 
पङपुपकक्षे  अधम्मरगतययाः  इत्यस्य  पमापक्षेन  मविनषगमनसमामथ्यमारयाः  इमत,  सञमायरन्तक्षे  इत्यस्य  च  ममत्रक्षेण 
करगहिणमामदनमा  गमनस  कमायरन्तक्षे  इत्यथरयाः।  मकषमाविमाद-मविष-मविपमाक-सञमात-मपुखरनोगमा  मकषमाविमादमविपमाकक्षे न 
असत्यभमाषण-पररणमामक्षेन  सञमातयाः  समपुत्पनयाः  मपुखरनोगयाः  विदनव्यमासधयाः  यक्षेषमास  तक्षे,  तमादृशमा  इवि  अमतकक च्छक्षेण 
अमतशयक्षेन  कषक्षेन  जल्पसन्त  भमाषन्तक्षे।  सप्तच्छदतरवि  इवि  सप्तपणरविककमायाः  इवि  कपु सपुमरजनोमविकमारनयाः 
पपुष्परमागमविकक मतमभयाः रमाजपकक्षे  कपु सपुममामन नक्षेत्ररनोगमायाः तक्षे  एवि रजनोमविकमारमायाः रजनोगपुणपररणमाममायाः तनयाः पमाश्विरविमतरनमास 
समनकक षमानमास  जनमानमास  मशरयाःशकलस  मस्तकपष्ट्रीडमामम्  उत्पमादयसन्त  जनयसन्त।  अथमारतम्  सप्तपणरद्रिपुममा  यथमा 
पपुष्परमागमविकमारनयाः मशरयाःपष्ट्रीडमास कमारयसन्त तथनवि कक्षे मचदम् रमाजमानयाः दपुव्यरविहिमारनयाः समष्ट्रीपस्थमानमास मशरयाःपष्ट्रीडमास मविदधमत 
इमत तमात्पयरमम्।
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आसनमकत्यवि इवि आसनयाः समष्ट्रीपवितर्णी मकत्यपुयाः मरणस यक्षेषमास  तमादृशमा सममासनमरणमा इवि बन्धपुजनमम् 
अमप स्विजनमम् अमप न अमभजमानसन्त न स्मरसन्त। आसनमकत्यपुजनपकक्षे बपुमदलनोपमातम् स्विजनजमानस न भविमत 
रमाजपकक्षे अहिङ्कमारमातम् स्विजनजमानस न भविमत।

उत्कपु मपतलनोचनमा इवि उत्कपु मपतक्षे रुगणक्षे लनोचनक्षे नयनक्षे यक्षेषमास तक्षे रुगणनयनमायाः इवि रमाजमानयाः तक्षेजसस्विनयाः 
प्रतमापवितयाः जनमानम् न ईकन्तक्षे न पश्यसन्त। यथमा नक्षेत्ररनोगनो यस्यमासस्त स जनयाः तक्षेजसस्विनयाः सकयमारदष्ट्रीनम् न द्रिष्टपु स 
समथर्वो भविमत, तथमा एतक्षे रमाजमानयाः अहिङ्कमारविशमातम् ईष्यरयमा विमा तक्षेजसस्विनयाः पपुरषमानम् न पश्यसन्त।  कमालदषमायाः इवि 
कमालक्षेन  महिमामविषभपुजङमक्षेन  दषमा  लनोकमा  इवि  महिमामन्त्रनयाः  षमाड्गपुण्यमामदमभयाः  अमप  न  प्रमतबपुध्यन्तक्षे  बनोधस  न 
प्रमाप्नपुविसन्त।  यथमा  कमालसपरण  दषमा  जनमा  गमारुडमामदमहिमामन्त्रनयाः  प्रबनोधस  न  यमासन्त  तथनवि  महिमाकमालक्षेन  दषमा 
षमाङपुण्यमामदमविषयनमरहिमामन्त्रनरमप बनोधस न प्रमाप्नपुविन्तष्ट्रीमत तमात्पयरमम्।

कक्षे मचदम् रमाजमानयाः जमातपुषमाभरणमामन लमाकमामनममरतभकषणमामन इवि सनोष्ममाणमम् अमग्निमम् इवि प्रतमापशमासलनस न 
सहिन्तक्षे  ननो मकष्यसन्त। यथमा लमाकमामनममरतमामन द्रिव्यमामण अमग्निसमनधयौ न मतष्ठसन्त द्रिविष्ट्रीभमाविस  गच्छसन्त तथनवि 
रमाजमानयाः अमप सनोष्ममाणमम् प्रतमापविन्तस जनमम् ईष्यरयमा न सहिन्तक्षे। 

दपुषविमारणमायाः मन्दनोन्मत्तगजमायाः इवि महिमाममानस्तम्भमनश्चलष्ट्रीकक तमायाः महितम् मविशमालमम् ममानस प्रममाणस यस्य 
सयाः तमादृशनो ययाः स्तम्भयाः आलमानस्तम्भयाः तक्षेन मनश्चलष्ट्रीकक तमायाः स्तब्धतमास  प्रमामपतमायाः सन्तयाः कक्षे मचदम् रमाजमानयाः 
उपदक्षेशस महितनमषणमामम् उपमदषस न गकह्णसन्त न स्विष्ट्रीकपु विरसन्त। अत्र महिमाममानस्तम्भमनश्चलष्ट्री इमत पदस्य रमाजपकक्षे 
अथरस्तमावितम् - महिमानम् प्रचपुरयाः ममानयाः अहिङ्कमारयाः स एवि स्तम्भयाः, तक्षेन मनश्चलष्ट्रीकक तमायाः सस्थरष्ट्रीकक तमायाः सन्तयाः इमत। 
यथमा मत्तमा हिसस्तनयाः हिसस्तपकविचनस शृण्विसन्त तथनवि रमाजमाननोऽमप महितनमषविचनस न गकह्णमत।

तकष्णमामविषमकसच्छरतमायाः तकष्णमा अथरस्पकहिमा इवि मविषस गरलस तक्षेन मकसच्छरतमायाः मकच्छमार प्रमाप्तमायाः इवि रमाजमानयाः सविर 
सकलस पदमाथर कनकमयस सपुविणरमयमम् इवि पश्यसन्त मविलनोकयसन्त।

इषवियाः बमाणमायाः इवि पमानविमदरततनक्ष्ण्यमायाः पमानक्षेन ममदरमासक्षेविनक्षेन विमदरतस विकमदस प्रमाप्तस तनक्ष्ण्यमम् उगतमा यक्षेषमास 
तक्षे  सपुरमासक्षेविनविमदरतनोगभमाविमायाः  परप्रक्षेररतमायाः  परक्षेण अन्यक्षेन प्रक्षेररतमायाः  प्रनोत्समाहितमायाः  सन्त मविनमाशयसन्त प्रजमादष्ट्रीनम् 
पष्ट्रीडयसन्त। परप्रक्षेररतमा इमत पदस्य इषपुपकक्षे  कमामपुकप्रक्षेररतमायाः इमत रमाजपकक्षे  धकतरप्रनोत्समामहितमायाः सन्तयाः इत्यथरयाः, 
एविमक्षेवि मविनमाशयसन्त इमत पदस्य इषपुपकक्षे लक्ष्यमामण नमाशयसन्त इमत रमाजपकक्षे च प्रजमादष्ट्रीनम् पष्ट्रीडयसन्त इत्यथरयाः।

दण्डमविकक्षेपनयाः यमषप्रहिमारनयाः दकरसस्थतमामन फलमामन दकरक्षे मविदममानमामन फलमामन इवि रमाजमानयाः दण्डमविकक्षेपनयाः 
समाममामदप्रयनोगनयाः  महिमाकपु लमामन  प्रशस्तमानम्  विसशमानम्  शमातयसन्त  पष्ट्रीडयसन्त।  शमातयन्तष्ट्रीत्यस्य  फलपकक्षे 
पमातयन्तष्ट्रीत्यथरयाः।

रमाजमानयाः अकमालक्षे अनविसरक्षे कपु सपुमप्रसविमायाः इवि पपुष्पनोद्गममायाः इवि मननोहिरकक तययाः सपुन्दरमाकमारमायाः अमप 
लनोकमविनमाशहिक्षेतवियाः  जनकयकमारणभकतमायाः,  श्मशमानमाग्निययाः  इवि  प्रक्षेतविनमानलमायाः  इवि  अमतरयौद्रिभकतययाः  अमतरयौद्रिमायाः 
अत्यन्तभष्ट्रीषणमायाः भकतययाः सम्पदयाः यक्षेषमास तक्षे तमादृशमायाः,  तनममररकमा इवि मतममरससजकक्षे न नक्षेत्ररनोगक्षेण आकमान्तमा इवि 
अदकरदमशरनयाः भमामविदनोषमानविलनोमकनयाः, उपसकषमा इवि उत्पमादयपुकमा जनमा इवि कपुद्रिमासधमष्ठतभविनमायाः कपुद्रिनयाः नष्ट्रीचजननयाः 
असधमष्ठतमम् आसश्रतस भविनस मनविसस्थमानस यक्षेषमास तक्षे तमादृशमायाः भविसन्त। 
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श्रकयममाणमायाः अमप आकण्यरममानससजकमा अमप प्रक्षेतपटहिमायाः मकतयौ विमादममानढक्कमाशब्दमा इवि उदक्षेजयसन्त 
उदक्षेगस जनयसन्त। मकतशरष्ट्रीरमाणमास पपुरस्तमातम् पटहिमा इमत विमादमविशक्षेषस्य विमादनस भविमत। 

मचन्त्यममानमायाः  अमप  ससयनोगमादयौ  कमा  कथमा  चक्षेतसस  स्मयरममाणमायाः  अमप  महिमापमातकमाध्यविसमायमा 
महिमापमातकमानमास  ब्रहहित्यमादष्ट्रीनमामम्  अध्यविसमायमा  उदनोगमा  इवि  उपद्रिविस  मचत्तस्य  अशमासन्तमम्  उपजनयसन्त 
उत्पमादयसन्त।

रमाजमानयाः अनपुमदविसमम् प्रमतमदनमम् पमापक्षेन कल्मषक्षेण आपकय्यरममाणमायाः ससमभ्रयममाणमायाः इवि आध्ममातमकत्तरययाः 
स्फकीतशरष्ट्रीरमा भविसन्त।

तदविस्थमाश्च तमायाः  पकविर्वोकमायाः  अविस्थमायाः  दशमायाः  यक्षेषमास  तक्षे  तमादृशमायाः,  व्यसनशतशरव्यतमास  व्यसनस्य 
मकगयमाकमामदबहिहलव्यसनस्य  शरव्यतमास  लक्ष्यतमामम्  उपगतमायाः  प्रमाप्तमायाः,  विल्मष्ट्रीकतकणमागमाविसस्थतमायाः  विल्मष्ट्रीकस  
मपपष्ट्रीसलकमामदकक तमकत्पपुञस तत्र तकणमागक्षे तकणमागभमागक्षे अविसस्थतमायाः मविदममानमायाः सस्थतमायाः जलमबन्दवियाः ससललमबन्दवि 
इवि, पमततमम् भ्रषमम् अमप आत्ममानस स्विस न अविगच्छसन्त ननो जमानसन्त। यथमा विल्मष्ट्रीकतकणमागमाभमागक्षे अविसस्थतमा 
जलमबन्दवियाः  अचक्षेतनत्विमातम्  पमततममात्ममानस  नमाविगच्छसन्त  तथनवि  मकगयमाकमादनक्षेकव्यसनमासकमायाः  रमाजमानयाः 
स्विकमरमविच्यपुतममप आत्ममानस न जमानन्तष्ट्रीमत भमावियाः।

सरलमाथर याः - 
पररश्रमविशमातम्  पमकणयाः  मशसथलष्ट्रीभकतस्य  गलदक्षेशस्य  इवि  तथमा  खदनोतस्य  प्रकमाशयाः  इवि 

कमणकसपुन्दरदशरनमा  इयस  सम्पदम्।  अत एवि जमामनमभयाः मनसन्दतयमा  एतयमा  सम्पदमा  प्रलपुब्धमायाः  सन्तयाः  कक्षे चन 
रमाजमानयाः  तपु  जमामननमास  मनन्दमाभमाजनमायाः  भविसन्त।  एतक्षे  मकसञदनलमाभस्य  अहिङ्कमारक्षेण  स्विस्विजन्मविकतमान्तस 
मविस्मरसन्त।  विमात-मपत्त-कफन याः  दकमषतस  रुसधरममवि  बहिहमविधनयाः  दनोषनयाः  विसधरतमास  मविषयमासमकयन्त्रणमास  भपुञन्तक्षे। 
शब्दस्पशमारमदमविषयमाणमास  गहिणक्षे  लनोलपुपनयाः  मविषयमाणमास  बमाहिहल्यमातम्  सहिस्रससख्यकन याः  इसन्द्रियनयाः  कषमम्  अनपुभविसन्त। 
प्रकक त्यमा मनयाः मविमविधक्षेषपु मविषयक्षेषपु प्रधमाविमत। अत एकममप मनयाः सहिस्रत्विक्षेन प्रतष्ट्रीयतक्षे। तक्षेनमामप मनसमा रमाजमानयाः 
चञलतमामम् उपयसन्त। तक्षे च रमाजमानयाः पपुनयाः द पुषगहिनयाः आमविषमायाः इवि, प्रक्षेतनयाः गकहिष्ट्रीतमायाः इवि, मन्त्रशमकमभयाः विशष्ट्रीभकतमायाः 
इवि,  विन्यपशपुमभयाः आक्रमान्तमायाः इवि,  मपशमाचगस्तमायाः इवि च दृश्यन्तक्षे।  तक्षे  विदनमामन विक्रकीकपु विरसन्त कमामदक्षेविस्य 
कपु सपुमशरनयाः  प्रमतहितमायाः  इवि,  आचरसन्त  धनस्य  अहिङ्कमाररूपमामग्निनमा  पच्यममानमा  इवि,  ककर टवितम्  कयौमटल्यस 
व्यविहिरसन्त। पमापक्षेन कतरव्यममागरमम् अनपुसतपुर शमकयाः रमाजमास मविनषमा भविमत। तस्ममातम् तक्षे रमाजमानयाः खञवितम् अन्यनयाः 
पररचमाल्यन्तक्षे।  मकषमाकथनरूपस्य अभ्यमासस्य मविषक्षेण मविकक तमपुखमायाः तक्षे  कषक्षेन कथयसन्त। सप्तच्छदपपुष्पमाणमास 
रजयाःस्पशरन  यथमा  मशरनोविक्षेदनमा  समपुत्पदतक्षे  तथनवि  तक्षेषमास  रजनोगपुणसम्भकतस  रकनयनयपुगलस  प्रजमानमास  द पुयाःखस 
समपुत्पमादयमत। तक्षे भकपमायाः मपुमकषरवियाः इवि बमान्धविमानम् न पररमचन्विसन्त,  अमकरनोगनयाः आक्रमान्तमायाः इवि तक्षे प्रतमाविवितयाः 
जनमानम् न पश्यसन्त,  कमालसपरण दषमायाः यथमा मविषविनदस्य उत्कक षनयाः महिमामन्त्रनयाः अमप चनतन्यस  न प्रमाप्नपुविसन्त, 

तथनवि  तक्षे  रमाजमानयाः  उत्कक षमन्त्रणमामभयाः  अमप  स्विमविधक्षेयमम्  न  अनपुजमानसन्त,  लमाकमामनममरतमाभकषणमामन  इवि 
अन्यप्रतमापस न सहिन्तक्षे, स्तम्भबदगजमायाः इवि  महितनोमकमम् अमप न आकणरयसन्त। 

धनसलप्समारूपमविषक्षेण मकसच्छरतमायाः तक्षे सविरमम् एवि धनमयमम् इमत पश्यसन्त। प्रस्तरनयाः शमामणतमायाः बमाणमायाः 
यथमा धनपुमपुरकमायाः सन्तयाः मनमदरषस लक्ष्यस मभनसत्त, तथनवि सपुरमासक्षेविनक्षेन विसधरतनोगस्विभमाविमायाः रमाजमानयाः अन्यक्षेन प्रक्षेररतमायाः 
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सन्तयाः  प्रजमायाः  पष्ट्रीडयसन्त।  यमषमनकक्षेपक्षेण  फलमाहिरणवितम्  द करसस्थतमानम्  सदसशजमानम्  अमप  नमाशयसन्त। 
अकमालमविकससतमामन  मननोहिरमामण  पपुष्पमामण  यथमा  सपुन्दरमामण  सन्त्यमप  जनमानमास  मविनमाशस  सकचयसन्त।  तथनवि 
मननोरममाकक तयस्तक्षे रमाजमानयाः जनमानमास मविनमाशस्य कमारणमामन भविसन्त। श्मशमानस्थस्य अग्निक्षेयाः भस्मवितम् अत्यन्तस 
भयङ्करमायाः भविसन्त रमाजमास सम्पत्तययाः। नक्षेत्ररनोगमाक्रमान्तमायाः यथमा द करस्थस विस्तपु द्रिषपु स न शक्नपुविसन्त तथनवि रमाजमानयाः 
कक तस्य  पररणमामस  द्रिषपु स  न  पमारयसन्त।  रमाजभविनस  तमावितम्  कमामपुकमानमास  विमारविमनतमागकहिमम्  इवि  नष्ट्रीचस्विभमाविमानमास 
सदनमम्।  मकतव्यकक्षे याः  दमाहिकमालष्ट्रीनस्य  ढक्कमानमादस्य  इवि  रमाजगणस्य  नमाममामन  श्रपुत्विमामप  उदक्षेगयाः  जन्यतक्षे। 
ब्रहहित्यमामदरूपमाणमास पमापमानपुष्ठमानमानमामम् उदनोगवितम् तस्य ध्यमानममात्रक्षेणनवि मनसस अशमासन्तयाः उत्पदतक्षे। मन्यक्षे पमापक्षेन 
प्रमतमदनस पकयरममाणमायाः रमाजमानयाः स्फकीतशरष्ट्रीरमायाः भविसन्त। तदविस्थमायमास कमाममामददनोषनयाः द पुषमास्तक्षे विल्मष्ट्रीकमकसत्तकयमा 
उत्पनमानमास तकणमानमामम् अगपमततजलमविन्दपुवितम् आत्मनमास पतनममप बनोदपुस समथमारयाः न भविसन्त।  

व्यमाकरणमविमशर याः - 
क) सममासयाः - 

.1 धनलविलमाभमाविलक्षेपमविस्मकतजन्ममानयाः - धनस्य लवियाः धनलवियाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः। धनलविस्य लमाभयाः 
धनलविलमाभयाः  इमत  षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः।  धनलविलमाभक्षेन  अविलक्षेपयाः  धनलविलमाभमाविलक्षेपयाः  इमत 
तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषयाः।  तक्षेन  मविस्मकतस  धनलविलमाभमाविलक्षेपमविस्मकतमम्  इमत  तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषयाः। 
धनलविलमाभमाविलक्षेपमविस्मकतस जन्म यक्षेषमास तक्षे धनलविलमाभमाविलक्षेपमविस्मकतजन्ममानयाः इमत बहिहवष्ट्रीमहिसममासयाः।

.2 उत्कपु मपतलनोचनमायाः- उत्कपु मपतक्षे लनोचनक्षे यक्षेषमास तक्षे उत्कपु मपतलनोचनमायाः इमत बहिहवष्ट्रीमहिसममासयाः। 

.3 मकषमाविमादमविषमविपमाकसञमातमपुखरनोगमायाः - मकषमाविमाद एवि मविषमम् मकषमाविमादमविषमम् इमत कमरधमारयसममासयाः। 
तस्य  मविपमाकयाः  मकषमाविमादमविषमविपमाकयाः  इमत  षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः।  मकषमाविमादमविषमविपमाकक्षे न  सञमातयाः 
मकषमाविमादमविषमविपमाकसञमातयाः  इमत  तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषयाः।  मकषमाविमादमविपमाकसञमातयाः  मपुखरनोगयाः  यक्षेषमास  तक्षे 
मकषमाविमादमविषमविपमाकसञमातमपुखरनोगमायाः इमत बहिहवष्ट्रीमहिसममासयाः।

.4 महिमाममानस्तम्भमनश्चलष्ट्रीकक तमायाः  -  महितम्  ममानस  यस्य स महिमाममानयाः  इमत बहिहवष्ट्रीमहियाः।  महिमाममान  एवि 
स्तम्भयाः  महिमाममानस्तम्भयाः  इमत  कमरधमारययाः।  महिमाममानस्तम्भक्षेन  मनश्चलष्ट्रीकक तमायाः 
महिमाममानस्तम्भमनश्चलष्ट्रीकक तमायाः इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषयाः।

ख) ससन्धमविच्छक्षेदयाः 

.1 पञमभरप्यनक्षेकन याः - पञमभयाः अमप अनक्षेकन याः।

.2 भकतनररविमामभभकयन्तक्षे - भकतनयाः इवि अमभभकयन्तक्षे।

.3 मन्त्रनररविमाविक्षेश्यन्तक्षे - मन्त्रनयाः इवि आविक्षेश्यन्तक्षे।

.4 सहिस्रससख्यनररविक्षेसन्द्रियनरमायमास्यममानमायाः - सहिस्रससख्यनयाः इवि इसन्द्रियनयाः आयमास्यममानमायाः।
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अलङ्कमारमविमशर याः
.1 धनलमाभक्षेत्यस्ममादम्  बमाध्यममानमायाः  इत्यसशभकतक्षे  विमाक्यक्षे  दकमषतरकक्षे न  उपममानक्षेन  सहि  रमागमाविक्षेशस्य 

अविनधम्यरस्य  समाम्यस्य  कथनमादम्  उपममालङ्कमारयाः।  अत्र  उपममानमम्  ,  उपमक्षेयमम्,  समाधमारणधमरयाः 
समादृश्यविमाचकयाः इत्यसशचतपुष्कस्य सत्त्विमातम् पकणर्वोपममा। तल्लकणस दपरणक्षे - 

“समा पकणमार समाममान्यधमर औपम्यविमामच च।

उपमक्षेयस चनोपममानस भविक्षेदमाच्यमम्” इमत।

.2 मविमविधक्षेतष्ट्रीत्यमारभ्य आयमास्यममानमायाः इत्यन्तक्षे विमाक्यक्षे गपुणस्य सम्भमाविनमादम् गपुणनोत्प्रक्षेकमालङ्कमारयाः।

.3 एविमक्षेवि  प्रकक तष्ट्रीतष्ट्रीत्यसस्मनम्  विमाक्यक्षे,  मन्त्रनररत्यसस्मनम्  विमाक्यक्षे,   मदनशरनररत्यसस्मनम्  विमाक्यक्षे  च 
उत्प्रक्षेकमालङ्कमारयाः।

.4 कपु लष्ट्रीरमायाः इत्यसस्मनम् विमाक्यक्षे,  अधमरभग्निगतययाः इत्यसस्मनम् विमाक्यक्षे च उपममाननोपमक्षेययनोयाः अविनधम्यरस्य 
समाम्यस्य कथनमादम् असशचतपुष्कस्य सत्त्विमाच्च पकणर्वोपममालङ्कमारयाः।

.5 मकषमाविमादमविषमविपमाकसञमातमपुखरनोगमायाः इत्यत्र मकषमाविमाद एवि मविषमममत मनरङस रूपकमम्।

.6 उत्कपु मपतलनोचनमायाः इत्यसस्मनम् विमाक्यक्षे उपममाऽलङ्कमारयाः।

.7 कमालदषमायाः इत्यसस्मनम् विमाक्यक्षे उपममाकमाव्यसलङयनोसस्तलतण्डपुलन्यमायक्षेन सससकमषरलङ्कमारयाः।

.8 तकष्णमामविषमकसच्छरतमायाः इत्यसस्मनम् विमाक्यक्षे रूपकनोत्प्रक्षेकयनोरङमामङभमाविक्षेन ससकरयाः।

.9 इषवि इत्यसस्मनम्  विमाक्यक्षे,  दकरसस्थतमानष्ट्रीत्यसस्मनम्  विमाक्यक्षे,  अकमालक्षेतष्ट्रीत्यसस्मनम्  विमाक्यक्षे,  श्मशमानमाग्निययाः 
इत्यसस्मनम्  विमाक्यक्षे  उपममाऽलङ्कमारयाः,  तनममररकमा  इत्यसस्मनम्  विमाक्यक्षे,  उपसकषमा  इत्यसम्मनम्  विमाक्यक्षे, 
श्रकयममाणमा  इत्यसस्मन  विमाक्यक्षे,  मचन्त्यममानमा  इत्यसस्मनम्  विमाक्यक्षे  अनपुमदविसममत्यसस्मनम्  च 
उपममाऽलङ्कमारयाः।

कनोशयाः
.1 "कपु सपुमस  सष्ट्रीरजनोनक्षेत्ररनोगयनोयाः  फलपपुष्पयनोयाः”  इमत  मक्षेमदन्यपुकक्षे याः  कपु सपुमशब्दस्य  सष्ट्रीरजयाः,  नक्षेत्ररनोगयाः, 

फलमम्, पपुष्पमम् इत्यक्षेतक्षेषपु अथरषपु व्यविहिमारनो भविमत।

.2 "भकमतभरस्ममन  सम्पसत्तहिसस्तशृङमारयनोयाः  ससयमामम्”  इमत  मक्षेमदनष्ट्रीकनोशमादम्  भकमतशब्दस्य  सम्पसत्तयाः 
हिसस्तशृङमारमम् इत्यनयनोयाः अथरयनोयाः प्रयनोगयाः। 

पमाठगतप्रश्नमायाः- २

. 7 कणस्थमामयन्यमा सम्पदमा लपुब्धमायाः रमाजमानयाः कक्षे षमास मनन्दमाभमाजनमामन भविसन्त?

. 8 रमाजमास तक्षेषमामम् इसन्द्रियमाणमामम् आसधक्य़स्य कमारणस मकमम्?

. 9 मनयाः कथस मविमविधक्षेषपु मविषयक्षेषपु प्रधमाविमत?

. 10 मदनशरनयाः प्रमतहितमायाः तक्षे रमाजमानयाः मकस  कपु विरसन्त?
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. 11 रमाजमानयाः मकममवि विक्रगत्यमा वजसन्त?

. 12 मपुमकषकरवितम् तक्षे रमाजमानयाः मकस  पररचक्षेतपुमम् असमथमारयाः भविसन्त?

. 13 रमाजसम्पसत्तयाः ककीदृशष्ट्री भविमत?

. 14 तक्षे रमाजमानयाः मकममवि प्रजमानमास मशरनोविक्षेदनमास जनयसन्त?

१८.३) समाम्प्रतस मकलपमाठमम् अविगच्छमाम - १२
अपरक्षे  तपु  स्विमाथर मनष्पमादनपरनधरन-मपमशत-गमास-गकधनरमास्थमाननसलनष्ट्रीबकन याः,  दपुतस  मविननोद 

इमत,  परमादमारमामभगमनस विनदगध्यमममत,  मकगयमा श्रम इमत,  पमानस मविलमास इमत,  प्रमत्ततमा शयौय्यर मममत, 
स्विदमारपररत्यमागनोऽव्यसमनतक्षेमत,  गपुरुविचनमाविधष्ट्रीरणमम्  अपरप्रणक्षेयत्विमममत,  असजतभकत्यतमा 

सपुखनोपसक्षेव्यत्विमममत,  नकत्य-गष्ट्रीत-विमाद-विक्षेश्यमामभसककी  रससकतक्षेमत,  महिमापरमाधमाकणरनस 

महिमानपुभमावितक्षेमत,  परमाभविसहित्विस  कमक्षेमत,  स्विच्छन्दतमा  प्रभपुत्विमममत,  दक्षेविमाविममाननस  महिमासत्त्वितक्षेमत, 
विसन्दतजनख्यमामतयरश  इमत,  तरलतमा  उत्समाहि  इमत,  अमविशक्षेषजतमा  अपकपमामतत्विमममत  दनोषमानमप 
गपुणपकमध्यमारनोपयमदरन्तयाः  स्वियममप  मविहिसमदयाः  प्रतमारणकपु शलनधकरत्तररममानपुषनोमचतमामभयाः  स्तपुमतमभयाः 
प्रतमाय्यरममाणमा  मवित्तमदमत्तमचत्तमा  मनश्चक्षेतनतयमा  तथनविक्षेत्यन्यमारनोमपतमालष्ट्रीकमामभममानमा  मत्यरधम्ममारणनोऽमप 
मदव्यमासशमावितष्ट्रीणर ममवि  सदनवितममविमामतममानपुषममात्ममानमपुत्प्रक्षेकममाणमायाः  प्रमारब्धमदव्यनोमचतचक्षेषमानपुभमाविमायाः  
सविरजनस्य उपहिमास्यतमामपुपयमासन्त। 

व्यमाख्यमानमम् - 
अपरक्षे तपु दनोषमानम् अमप गपुणपकमम् अध्यमारनोपयमदयाः धकतरयाः अममानपुषनोमचतमामभयाः स्तपुमतमभयाः प्रतमायरममाणमायाः 

सविरजनस्यनोपहिमास्यतमामम्  उपयमान्तष्ट्रीमत  मकलविमाक्यस्यमान्विययाः।  अत्र  धकतरयाः  इत्यस्य  स्विमाथरमनष्पमादनपरनयाः, 
धनमपमशतगमासगकधनयाः,  आस्थमाननसलनष्ट्रीबकन याः,  दनोषमानम्  अमप  गपुणपकमध्यमारनोपयमदयाः,  अन्तयाः  स्वियममप 
मविहिसमदयाः,  प्रतमारणकपु शलनयाः इत्यक्षेतमामन षडम्  मविशक्षेषणमामन ससन्त। एविस विमाक्यस्य धकतरमविशक्षेषणससयनोगक्षेन आकमारनो 
भविमत -  अपरक्षे तपु स्विमाथरमनष्पमादनपरनयाः,  धनमपमशतगमासगकधनयाः,  आस्थमाननसलनष्ट्रीबकन याः,  गपुणपकमध्यमारनोपयमदयाः, 
अन्तयाः  स्वियममप  मविहिसमदयाः,  प्रतमारणकपु शलनयाः,  धकतरयाः  अममानपुषनोमचतमामभयाः  स्तपुमतमभयाः  प्रतमायरममाणमायाः 
सविरजनस्यनोपहिमास्यतमामम् उपयमासन्त इमत। 

अपरक्षे  इत्यस्य  प्रतमायरममाणमायाः,  मवित्तमदमत्तमचत्तमायाः,  मनश्चक्षेतनतयमा  तथनवि 
इत्यन्यमारनोमपतमालष्ट्रीकमामभममानमायाः  मत्यरधममारणयाः,  मदव्यमासशमावितष्ट्रीणरममवि  सदनवितममविमामतममानपुषमम् 
आत्ममानमपुत्प्रक्षेकममाणमायाः,  प्रमारब्धमदव्यनोमचतचक्षेषमानपुभमाविमायाः इत्यक्षेतमामन पञ मविशक्षेषणमामन। एविस धकतरयाः इत्यस्य अपरक्षे 
इत्यस्य  मविशक्षेषणमानमास  ससयनोजनक्षेन  जमातस्य  विमाक्यस्यमान्वियमाथरयाः  तमावितम्  -  अपरक्षे  तपु  अन्यक्षे  रमाजमानयाः  तपु 
स्विमाथरमनष्पमादनपरनयाः  स्विमाथरस्य  मनजप्रयनोजनस्य  यतम्  मनष्पमादनमम्  समाधनस  विञनमामदकस  तत्परनयाः 
स्विमाथरमनष्पमादकविञनमामदपरनयाः,  धनमपमशतगमासगकधनयाः धनस द्रिव्यस  तदक्षेवि मपमशतस  ममाससस  तस्य गमासक्षे  भकणक्षे  गकधनयाः 
दकरदृमषमभयाः  मविहिगमविशक्षेषनयाः  इवि,  आस्थमाननसलनष्ट्रीबकन याः  आस्थमानस  रमाजसभमामण्डपयाः,  एवि  नसलनष्ट्री  कमसलनष्ट्री 
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तस्यमास बकन याः कहनयाः, यथमा बकमा नसलनष्ट्रीमविलम्ब्य मतरनोमहितमा भकत्विमा मष्ट्रीनमानम् भकयसन्त तथनवि बकवमतकमा धकतमार 
अमप रमाजमानममासश्रत्य लनोकमान्प्रतमायर  तदष्ट्रीयस  धनममात्मसमात्कपु विरन्तष्ट्रीमत भमावियाः। दनोषमानम्  अमप अपरमाधमानम्  अमप 
गपुणपकमम् गपुणत्विक्षेन आरनोपयमदयाः प्रशससमदयाः, अन्तयाः अन्तयाःकरणक्षेषपु  स्वियममप आत्मनमा अमप मविहिसमदयाः हिमासस 
कपु विरमदयाः,  प्रतमारणकपु शलनयाः  विञनमनपपुणनयाः,  धकतरयाः  प्रतमारकन याः  अममानपुषनोमचतमामभयाः  दक्षेवियनोगयमामभयाः  स्तपुमतमभयाः 
प्रशससमाविमासगभयाः प्रतमायरममाणमायाः विञ्च्यममानमायाः मवित्तमदमत्तमचत्तमायाः मवित्तमदक्षेन धनगविरण मत्तमम् उन्मत्तस मचत्तस ममानसस 
यक्षेषमास तक्षे धनगविर्वोन्मत्तममानसमायाः, मनश्चक्षेतनतयमा बपुमदजमाड्यमातम् तथनवि 'एतक्षे यथमा विदसन्त तथमा एवि अहिमम् असस्म' 

इमत एविम्प्रकमारक्षेण अन्यमारनोमपतमालष्ट्रीकमामभममानमायाः अन्यक्षेन आरनोमपतयाः अध्यस्तयाः अलष्ट्रीकमामभममानयाः असत्यमदयाः 
यक्षेषमास  तक्षे  अन्यमाध्यस्तमासत्यमदमायाः,  मत्यरधममारणयाः  मरणशष्ट्रीलमायाः  सन्तयाः  अमप  मदव्यमासशमावितष्ट्रीणरमम्  इवि 
अलयौमककदक्षेविमासशसम्भकतमम्  इवि  सदनवितमम्  इवि  दक्षेवितमासश्रतमम्  इवि  अमतममानपुषमम्  ममानविममतक्रम्य वितरममानमम् 
आत्ममानस स्विमम् उत्प्रक्षेकममाणमायाः सम्भमावियन्तयाः, प्रमारब्धमदव्यनोमचतचक्षेषमानपुभमाविमायाः प्रमारब्धमायाः सममारब्धमायाः मदव्यनोमचतमायाः 
दक्षेवियनोगयमायाः चक्षेषमानपुभमाविमायाः शमापममात्रक्षेण अररप्रणमाशमामदप्रभमाविमायाः यनस्तक्षे  सविरजनस्य सकललनोकस्य उपहिमास्यतमामम् 
उपहिमासमविषयतमामम् उपयमासन्त प्रमाप्नपुविसन्त।

इमत दनोषमानमप गपुणपकमध्यमारनोपयमदयाः इत्यत्र दनोषमाणमास विणरनमसस्त। अत्र षनोडश दनोषमायाः विमणरतमायाः। 
दनोषप्रमतपमादकमासशस्य  व्यमाख्यमानस  तमाविदम्  -  दकतस  दपुरनोदरमम्  अकक्रकीडमा  मविननोद  क्रकीडमासमाधनमम्  इमत, 

परमादमारमामभगमनस परदमारमाणमामम् अन्यभमायमारणमामम् अमभगमनस सङमयाः विनदगध्यस रससकत्विमम् इमत,  मकगयमा आखक्षेटयाः 
श्रमयाः व्यमायमामयाः इमत,  पमानस सपुरमापमानस मविलमास मविलमनमम् इमत,  प्रमत्ततमा उन्ममादनमा शयौय्यर शकरस्विभमावियाः इमत, 

स्विदमारपररत्यमागयाः  मनजपत्नष्ट्रीत्यमागयाः  अव्यसमनतमा  व्यसनमाभमावियाः  इमत,  गपुरुविचनमाविधष्ट्रीरणमम्  गपुरविचनस्य 
आचमायरविचस  अविधष्ट्रीरणस  स्विष्ट्रीकमारयाः  परप्रणक्षेयत्विस  अन्यप्रभमामवितत्विमम्  इमत,  असजतभकत्यतमा 
अस्विमायत्तष्ट्रीकक तसक्षेविकतमा  सपुखनोपसक्षेव्यत्विस  सपुखक्षेन  अनमायमासक्षेन  उपसक्षेव्यत्विमम्  उपसक्षेविनष्ट्रीयत्विमम्  इमत।  अथमारदम् 
मदष्ट्रीयमायाः सक्षेविकमा न मदधष्ट्रीनमायाः, अतयाः तनयाः अहिमम् सपुखक्षेन उपसक्षेविनष्ट्रीययाः, मदष्ट्रीयमा ख्यमामतभरमविष्यमत इमत तमात्पयरमम्। 
नकत्य-गष्ट्रीत-विमाद-विक्षेश्यमामभसमकयाः नकत्यस  नमाट्यमम्  गष्ट्रीतस  गमानस  विमादस  विमामदत्रस  विक्षेश्यमा  गमणकमा  तमासपु  अमभसमकयाः 
आसमकयाः  रससकतमा  रसमामभजतमा  इमत,  महिमापरमाधमाकणरनस  महितमामम्  अपरमाधमानमास  नरविधमादष्ट्रीनमास  श्रविणस 
महिमानपुभमावितमा महिमाप्रभमावित्विमम् इमत, परमाभविसहित्विस परमाभविस्य परमाजयस्य सहित्विस सहिनशष्ट्रीलत्विस कममा कमासन्तयाः 
इमत,  स्विच्छन्दतमा स्विक्षेच्छमावितरनस प्रभपुत्विमम् ऐश्वियरमम् इमत,  दक्षेविमाविममाननस दक्षेविमानमास नमारमायणमादष्ट्रीनमामम् अविममाननमम् 
अपममानस  महिमासत्त्वितमा  महिमाशमकशमासलत्विमम्  इमत,  विसन्दतजनख्यमामतयाः  विसन्दतजनमायाः  स्तपुमतपमाठकजनमायाः  तनयाः 
कक तमा  ख्यमामतयाः  स्विप्रससमदयाः  यश  इमत,  तरलतमा  चञलतमा  उत्समाहियाः  अध्यविसमाय  इमत,  अमविशक्षेषजतमा 
मविशक्षेषस्यमानमभजतमा अपकपमामतत्विस पकपमातरमामहित्यमम् समविमतरत्विमम् इमत। एविस दनोषमानम् गपुणपकमध्यमारनोपयमदयाः 
धकतरयाः अन्यक्षे रमाजमानयाः विञ्च्यममानमायाः भविसन्त।

दकतस्य मविननोदत्विस्विष्ट्रीकमारनो दनोषमाय एवि भविमत। मविननोदपकक्षे शमाकपु न्तलभमणमतयाः लभ्यतक्षे - "ममथ्यनवि 
व्यसनस  विदसन्त  मकगयमामनोदृगम्  मविननोदयाः  कपु तयाः”इमत।  सविरण  प्रयत्नक्षेन  रमाजमा  व्यसनक्षेषपु  अनमासकनो  भविक्षेमदमत 
कथयमत मनपुस्मकमतयाः।  दकतक्रकीडमा,  परसष्ट्रीगमनमम्,  मकगयमा  सपुरमापमानञ कमामजक्षेषपु  व्यसनक्षेषपु  चत्विमारर  भविसन्त। 
तथमाह्यपुकस  मनपुससमहितमायमास सप्तममाध्यमायक्षे रमाजधमरप्रकरणक्षे -

"मकगयमाकनो मदविमास्विप्ननो पररविमादयाः ससयनो मदयाः।
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तयौयरमत्रकस  विकथमाट्यमा च कमामजनो दशकनो गणयाः।।”इमत। कमामजक्षेषपु व्यसनक्षेषपु च एतच्चतपुषयस कषतममम्। 
तथमाह्यपुकमम् -  

"पमानमकमायाः ससयश्चनवि मकगयमा च यथमाक्रममम्।

एतत्कषतमस मविदमाच्चतपुष्कक्षे  कमामजक्षे गणक्षे।।”इमत।

परदमारनयाः सहि सङमनो न कमायरयाः इमत स्मकतययाः। अतयाः स्विदमारमानम् पररत्यज्य परदमारमामभसमकयाः रमाजयाः 
दपुश्चररतमक्षेवि  प्रकटयमत।  असजतभकत्यतमा  महि  उपसक्षेव्यत्विमम्  इमत  रमाजयाः  क्लष्ट्रीबत्विमक्षेवि  प्रमतपमादयमत। 
नकत्यगष्ट्रीतविक्षेश्यमाभसमकयाः रमाजयाः ननवि उमचतमा। यतनो महि इदस कमामजव्यसनस भविमत। महिमापरमाधमानमास समाममान्यबपुद्ध्यमा 
उपक्षेकणस रमाजयाः दनोषमाय भविमत। यतनो महि रमाजमा यमद एविस करनोमत तदमा ममात्स्यन्यमाययाः प्रवितरतक्षे। तदमा दपुबरलमानम् 
बलवित्तरमायाः गसन्तक्षे। एविमम् अमविचमारमकलकमम् इदस रमाज आचरणस भविमत। 

स्विक्षेच्छमाचरणस न महि रमाज ऐश्वियरमम्। "यदम् यदमाचरमत श्रक्षेष्ठस्तत्तदक्षेविक्षेतरनो जनयाः" इमत गष्ट्रीतनोकक्षे याः रमाजयाः 
स्विक्षेच्छमाचरणस प्रजमानमामम् अमनयसन्त्रतमाचरणस्य कमारणस स्यमातम्। अतयाः रमाजमा कदमामप स्विक्षेच्छमाचमारष्ट्री न भविक्षेतम्। स 
महि शमासमानपुसमारक्षेण एवि रमाजधमर पररपमालयक्षेतम्।

दक्षेविमाविममाननस  रमाजयाः  नमासस्तक्यस्य पररचमायकमम्।  न महि  तदम्  महिमासत्त्वितमास  प्रमतपमादयमत।  तदम्  महि 
मनन्दनष्ट्रीयमक्षेवि।  महिमासत्त्वितमा  इत्यत्र  व्यविहृतयाः  सत्त्विशब्दयाः  गपुणपरकयाः  -  "सत्त्विस  गपुणक्षे  मपशमाचमादयौ  बलक्षे 
द्रिव्यस्विभमावियनोयाः" इमत मक्षेमदनष्ट्रीकनोशमातम्। महिमाशमकशमासलत्विस इत्यत्र शमकशमासलत्विस तपु गपुणपरकमक्षेवि।

अमविशक्षेषजतमा कदमामप अपकपमतत्विस न भविमत। तदम् महि मविविक्षेकरमामहित्यमक्षेवि। 

सरलमाथर याः - 
एविस  ननकक्षे  रमाजमानयाः ससन्त,  यक्षेषमास  सभमायमास  स्विमाथरसम्पमादनक्षे  रतमायाः,  धनरूमपममाससगहिणक्षे  गकधसदृशमायाः, 

सभमामण्डपरूपपदविनक्षे सस्थतमायाः बकपमकस्विरूपमायाः, प्रविञनक्षे कपु शलमायाः कक्षे चन धकतमारयाः मतष्ठसन्त। यक्षे च रमाजमामम् एविस 
बनोधनस  कपु विरसन्त  यतम्  -  अकक्रकीडमा  भविमत  मविननोदयाः,  परसष्ट्रीसङमयाः  चमातपुयरमम्,  मकगयमा  व्यमायमामयाः,  मदपमानस 
मविलमाससतमा,  कसस्मससश्चदमप मविषयक्षे असमाविधमानतमा महि विष्ट्रीरतमा,  तथमा स्विस्य धमरपत्न्यमायाः त्यमागयाः अनमासमकयाः, 
गपुरूपदक्षेशस्य अविममाननमा महि स्विमाधष्ट्रीनतमा,  स्विक्षेच्छमानपुसमारस मविदममानमानमास  सक्षेविकमानमास  कक तक्षे  दण्डस्य अभमाविनो महि 
सपुखपकमविरकमा शपुश्रकषमा,  नकत्य-गष्ट्रीत-विमादमामदषपु गमणकमासपु च आसमकयाः रससकतमा,  महित्सपु अपरमाधक्षेषपु  अनविधमानस 
स्विस्य  महिमानपुभवितमायमायाः  पररचययाः,  परकक तस्य  अपममानस्य  सहिनस  महि  कममा,स्विक्षेच्छमाचमाररत्विस  महि  प्रभपुत्विमम्, 
दक्षेवितमानमास मतरस्कमारयाः महिमाबलस्य पररचययाः,  विसन्दजननयाः कक तमा प्रशससमा यशयाः,  मनसयाः चञलतमा महि उत्समाहियाः, 
सकक्ष्मरूपक्षेण  कमायमारणमामम्  अपयमारलनोचनस  भविमत  मनष्पकपमातयाः।  एविम्प्रकमारक्षेण  प्रतमारणमनपपुणमायाः  धकतमारयाः  गपुणक्षेषपु 
दनोषमाणमामम् अमप आरनोपस कपु विरसन्त। मकन्तपु तक्षे मनसस स्वियमक्षेवि उपहिमासस कपु विरन्तयाः दक्षेवितमानमास यथमायनोगयस स्तपुमतमभयाः 
रमाजमास प्रतमारणमास कपु विर सन्त। अन्यपकक्षे तपु रमाजमानयाः धनस्य अहिङ्कमारविशमातम् उन्मत्तमायाः सन्तयाः जनमानमामम् एविसभकतनयाः 
स्तपुमतमभयाः चनतन्यमविहिष्ट्रीनमायाः भविसन्त,  अत एवि  "एतक्षे  यथमा विदसन्त,  अहिस तथनवि असस्म” इमत मचन्तयसन्त। 
मकञ,  तत्सविर  यथमाथर मत्विमा ममथ्यमा अमभममानस कपु विर सन्त। मनपुष्यमायाः सन्तनोऽमप तक्षे रमाजमानयाः आत्ममानस दक्षेविमानमामम् 
असशतयाः अवितष्ट्रीणमारनम् अथविमा दक्षेवितमामभयाः असधमष्ठतमानम् मन्यन्तक्षे। मकञ स्विकमायर तक्षे रमाजमानयाः दक्षेविमानपुगहिस मन्यन्तक्षे। 
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एविस  तक्षे  रमाजमानयाः  समस्तलनोकस्य  उपहिमासयनोगयत्विस  वजसन्त।  एविस  रमाजमा  ममा  भकतम्  चन्द्रिमापष्ट्रीड  इमत 
शपुकनमासस्यमाशययाः।

व्यमाकरणमविमशर याः - 
क) सममासयाः - 

.1 आस्थमाननसलनष्ट्रीबकन याः-  आस्थमानमम्  एवि  नसलनष्ट्री  आस्थमाननसलनष्ट्री  इमत  कमरधमारयसममासयाः। 
आस्थमाननसलन्यमास बकयाः आस्थमाननसलनष्ट्रीबकयाः, तनयाः इमत सप्तमष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।

.2 प्रमारब्धमदव्यनोमचतचक्षेषमानपुभमाविमायाः-  मदव्यनोमचतमायाः  चक्षेषमामनभमाविमायाः  मदव्यनोमचतचक्षेषमानपुभविमायाः  इमत 
कमरधमारयसममासयाः।  प्रमारब्धमायाः  मदव्यनोमचतचक्षेषमानपुभविमा  यनयाः  तक्षे  प्रमारब्धमदव्यनोमचतचक्षेषमानपुभमाविमायाः  इमत 
बहिहवष्ट्रीमहिसममासयाः।

ख) ससन्धमविच्छक्षेदयाः

.1 प्रतमारणकपु शलनधकरत्तररममानपुषनोपमचतमामभयाः - प्रतमारणकपु शलनयाः धकतरयाः

अममानपुषनोपमचतमामभयाः।

.2 दक्षेविमासधमष्ठतनोऽहिमम् - दक्षेविमासधमष्ठतयाः अहिमम्।

अलङ्कमारमविमशर याः  
.1 अपर इत्यसस्मनम् विमाक्यक्षे परम्पररतरूपकमलङ्कमारयाः।

.2 इतष्ट्रीत्यसस्मनम् विमाक्यक्षे उत्प्रक्षेकमालङ्कमारयाः।

.3 सदनवितममत्यसस्मनम् विमाक्यक्षेऽमप उत्प्रक्षेकमालङ्कमारयाः।

कनोशयाः
.1 "सत्त्विस गपुणक्षे मपशमाचमादयौ बलक्षे द्रिव्यस्विभमावियनोयाः" इमत मक्षेमदनष्ट्री।

पमाठगतप्रश्नमायाः- ३

. 15 रमाजसभमायमास सस्थतमायाः स्विमाथरमनष्पमादनपरमायाः धकतमारयाः ककीदृशमायाः भविसन्त?

. 16 धकतमारणमास तक्षेषमास मतक्षे अकक्रकीडमा नमाम कमा?

. 17 रमाजसभमास्थमानमास धकतमारणमास नयक्षे प्रभपुत्विस मकमम्?

. 18 ककीदृशमायाः जनमायाः मनश्चक्षेतनमायाः भविसन्त?

. 19 तक्षे रमाजमानयाः कस्ममातम् कमारणमातम् हिमास्यमास्पदमामन भविसन्त?
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पमाठसमारयाः

ययौविनमम्,  धनसम्पसत्तयाः,  प्रभपुत्विमम्,  अमविविक्षेमकतमा – एतक्षेषपु एकन कममप महितम् अनथर जनयमत। यत्र तपु 
एततम् चतपुषयस वितरतक्षे तत्र मकममप विकव्यमक्षेवि नमासस्त। एषमा द पुरमाचमाररणष्ट्री लक्ष्मष्ट्रीयाः यस रमाजमानमम् आश्रयमत सयाः 
अजमानक्षेननवि  दपुरमाचमारपरमायणनो  भविमत।  असस्मनम्  पमाठक्षेक्षे  महिमाकमविनमा  बमाणक्षेन  शपुकनमासमपुखक्षेन 
चन्द्रिमापष्ट्रीडनोपदक्षेशव्यमाजक्षेन  तस्यमायाः  लक्ष्म्यमायाः  कपु प्रभमावियाः  सकमारणस  विमणरतयाः।  तथमामहि  समा  लक्ष्मष्ट्रीरक्षेवि 
रमाज्यमामभषक्षेकसमयक्षे एवि मङलकलशजलनयाः रमाजमास द पुगपुरणमापसमारणमम् अकक त्विमा उदमारतमास प्रकमालयसन्त,  हिनोममामग्निनमा 
मचत्तस मसलनष्ट्रीकरनोमत, पपुरनोमहितस्य कपु शमागभमागरूपसम्ममाजरन्यमा दयमादमामकण्यकममासन्तनोषमामदगपुणमानम् दकरष्ट्रीकरनोमत, 

मपुकपु टस्य  पटबन्धनक्षेन  रमाजमास  विमाधरक्यगतक्षेयाः  स्मकमतमम्  आच्छमादयमत,  छत्रमण्डलक्षेन  तक्षेषमास  परलनोकजमानमम् 
अपसमारयमत,  चमामरनयाः  सत्यकथनस  मनवितरयमत,  विक्षेत्रदण्डनयाः  धनयरशयौयमारदष्ट्रीनम्  सद्गपुणमानम्  दकरस 
ससस्थमापयमत,जयशब्दमामदकलरविनयाः महितविचनमामन न श्रमावियमत। यमामन यशमाससस नमाममामन रमाजस्तपुतययाः वितरन्तक्षे 
यथमा रमाजमा इदस कमायरमम्,  इत्थस स्थक्षेयमम् इत्थममाचरणष्ट्रीयममत्यमादष्ट्रीमन उत्तमरमाजचररतविणरनरूपमायाः स्तपुतययाः यथमा 
पत्रनयाः मलमम् अपसमायरतक्षे तथनवि रमाजमास ध्विजमायमायाः विसरूपपत्रनयाः तमामन सविमारमण अपसमारयमत इयस लक्ष्मष्ट्रीयाः।

पररश्रमक्षेण  क्लमान्तस्य  पमकणयाः  मशसथलष्ट्रीभकतयाः  गलदक्षेशयाः  यथमा  कणस्य कक तक्षे  चञलतमामम्  उपनमत, 

खदनोतस्य प्रकमाशयाः यथमा कणमाय सपुन्दरयाः भविमत तथनवि सपुन्दरदशरनमा इयस सम्पदम्। अस्यमायाः सम्पदयाः चञलत्विक्षे 
अमप जमामनमभयाः मनसन्दतयमा एतयमा सम्पदमा प्रलपुब्धमायाः सन्तयाः कक्षे चन रमाजमानयाः तपु जमामननमास मनन्दमाभमाजनमामन एवि 
भविसन्त। एतक्षे मकसञदनलमाभस्य अहिङ्कमारक्षेण स्विस्विजन्मविकतमान्तस मविस्मरसन्त। अमप च विमात-मपत्त-कफन याः दकमषतस 
रुसधरममवि  बहिहमविधनयाः  दनोषनयाः  विसधरतमास  मविषयमासमकयन्त्रणमास  भपुञन्तक्षे।  शब्दस्पशमारमदमविषयमाणमास  गहिणक्षे  लनोलपुपनयाः 
मविषयमाणमास  बमाहिहल्यमातम्  पञमासधकसहिस्रससख्यकन याः  इसन्द्रियनयाः  कषमम्  अनपुभविसन्त।  प्रकक त्यमा  एवि  मनयाः  मविमविधक्षेषपु 
मविषयक्षेषपु प्रधमाविमत। तस्ममादक्षेवि एकममप मनयाः सहिस्रत्विक्षेन प्रतष्ट्रीयतक्षे। तक्षेननवि मनसमा रमाजमानयाः चञलतमामम् उपयसन्त। 
तक्षेन तक्षे च रमाजमानयाः पपुनयाः द पुषगहिनयाः गकहिष्ट्रीतमा इवि, प्रक्षेतनयाः गकहिष्ट्रीतमायाः इवि, मन्त्रशमकमभयाः विशष्ट्रीभकतमायाः इवि, विन्यपशपुमभयाः 
आक्रमान्तमायाः इवि, मपशमाचगस्तमायाः इवि च दृश्यन्तक्षे। तक्षे विदनमामन तथमा विक्रकीकपु विरसन्त यथमा कमामदक्षेविस्य कपु सपुमशरनयाः 
प्रमतहितमायाः  प्रमामणनयाः प्रकटयसन्त,  धनस्य अहिङ्कमाररूपमामग्निनमा  दगधमायाः यथमा आचरसन्त तथनवि तक्षे  आचरसन्त, 

ककर टवितम् कयौमटल्यस व्यविहिरसन्त। पमापक्षेन कतरव्यमाणमास पसथषपु चसलतपुस रमाजमास तक्षेषमास शमकयाः मविनषमा भविमत। तस्ममातम् 
कमारणमातम्  तक्षे  रमाजमानयाः खञवितम् अन्यनयाः पररचमाल्यन्तक्षे। मकषमाकथनस्य अभ्यमासविशमातम् तक्षे  कषक्षेननवि सविर  तथमा 
कथयसन्त यथमा मविषक्षेण मविकक तमपुखमायाः कथयसन्त। सप्तच्छदपपुष्पमाणमास रजयाःस्पशरन यथमा मशरनोविक्षेदनमा समपुत्पदतक्षे 
तथनवि तक्षेषमास लक्ष्मष्ट्रीमदक्षेन रजनोगपुणसम्भकतस रकनयनयपुगलस प्रजमानमास द पुयाःखस समपुत्पमादयमत। तक्षे भकपमायाः मपुमकषरवियाः इवि 
बमान्धविमानम् न पररमचन्विसन्त,  अमकरनोगनयाः आक्रमान्तमायाः इवि तक्षे प्रतमाविवितयाः जनमानम् अमप न पश्यसन्त,  कमालसपरण 
दषमायाः यथमा मविषविनदस्य उत्कक षनयाः महिमामन्त्रनयाः अमप चनतन्यस न प्रमाप्नपुविसन्त, तथनवि तक्षे रमाजमानयाः उत्कक षमन्त्रणमामभयाः 
अमप स्विमविधक्षेयमम् न अनपुजमानसन्त। लमाकमामनममरतस भकषणस यथमा अमग्नियाः न सहितक्षे तथनवि तक्षे रमाजमानयाः अन्यप्रतमापस न 
सहिन्तक्षे। स्तम्भबदगजमायाः इवि  महितनोमकमम् अमप न आकणरयसन्त। धनलनोभरूपमविषक्षेण मकसच्छरतमायाः तक्षे सविरमम् एवि 
धनमयमम्  इमत  पश्यसन्त।  प्रस्तरनयाः  शमामणतमायाः  बमाणमायाः  यथमा  धनपुमपुरकमायाः  मनमदरषलक्ष्यभक्षेदकमायाः  तथनवि  तक्षे 
सपुरमासक्षेविकमायाः विसधरतदपमारयाः रमाजमानयाः खलप्रक्षेररतमायाः प्रजमापष्ट्रीडकमायाः। तक्षे महि द करस्थमानमास सदसशमानमाममप यमषमनकक्षेपक्षेण 
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फलमानमामम् आहिरणवितम् नमाशकमायाः। अकमालमविकससतमामन मननोहिरमामण पपुष्पमामण रम्यमामण अमप जनसन्तमापकमामन 
एविमक्षेवि  रमाजमानमायाः  रम्यमायाः  मविनमाशकमारकमायाः।  श्मशमानस्थस्यमाग्निक्षेयाः  भस्मवितम्  अत्यन्तस  भयङ्करस  रमाजश्रष्ट्रीयाः। 
नक्षेत्ररनोगमाक्रमान्तमायाः  इवि  तक्षे  दृश्यस्यमामप  अदशरकमायाः।  तषमास  रमाजमास  भविनस  कमामपुकमानमास  विमारविमनतमागकहिवितम् 
नष्ट्रीचस्विभमाविमानमामम् आश्रययाः। तक्षे रमाजमानयाः पमापपकणमारयाः प्रत्यहिस स्फकीतकमायमायाः भविसन्त। तदविस्थमायमास कमाममामददनोषनयाः 
दपुषमास्तक्षे विल्मष्ट्रीकमकसत्तकयमा उत्पनमानमास तकणमानमामम् अगपमततजलमविन्द पुवितम् आत्मनमास पतनममप बनोद पुस समथमारयाः न 
भविसन्त।

 एविस ननकक्षे  रमाजमानयाः ससन्त, यक्षेषमास सभमामण्डपरूपपदविनक्षे सस्थतमायाः स्विमाथरसम्पमादनक्षे रतमायाः गकधसदृशमायाः, 
प्रविञनक्षे  कपु शलमायाः कक्षे चन धकतमारयाः मतष्ठसन्त। तक्षे  दनोषमानम्  अमप गपुणत्विक्षेन भमावियसन्त। यथमा  -  अकक्रकीडमा भविमत 
मविननोदयाः, परसष्ट्रीयमायाः अमभगमनस चमातपुयरमम्, मकगयणस व्यमायमामयाः, मदपमानस मविलमाससतमा, असमाविधमानतमा महि विष्ट्रीरतमा, 
स्विस्य  धमरपत्न्यमायाः  त्यमागयाः  अनमासमकयाः  इत्यमामदप्रकमारक्षेण  तक्षे  प्रतमारणमनपपुणमायाः  धकतमारयाः  बनोधमयत्विमा  रमाजमानस 
विञयसन्त। तक्षे रमाजमानयाः धननोन्मत्तमायाः सन्तयाः जनस्तपुमतमभयाः मविविक्षेकहिष्ट्रीनमायाः भविसन्त। तक्षे आत्ममानस दक्षेविमासशस मन्यन्तक्षे। 
एविस तक्षे समक्षेषमास उपहिमासमास्पदमामन भविसन्त।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

. 1 दपुरमाचमाररण्यमा लक्ष्म्यमा विशष्ट्रीभकतमानमास रमाजमास दशमा ककीदृशष्ट्री भवितष्ट्रीमत विणरयत।

. 2 अमभषक्षेककमालक्षे रमाजमास सपुगपुणमायाः कन याः कथञ अपनष्ट्रीयन्तक्षे।

. 3 रमाजमानयाः इसन्द्रियनयाः कक्षे न प्रकमारक्षेण कषभनोगस कपु विरसन्त।

. 4 रमाजमानयाः आत्मकतरव्यस यथमा आत्मपतनस बनोदपुमम् असमथमार भविसन्त तत्र सनोदमाहिरणस कमारणमामन 
प्रदशरयत।

. 5 रमाजमास सभमायमास ककीदृशमा धकतमारयाः मतष्ठन्तष्ट्रीमत विणरयत।

. 6 स्विमाथरमनष्पमादनपरमायाः धकतमारयाः कक्षे न प्रकमारक्षेण दनोषक्षेषपु गपुणमानमामम् आरनोपस कपु विरसन्त।

. 7 अहिङ्कमारक्षेण उन्मत्तमायाः रमाजमानयाः कक्षे न प्रकमारक्षेण जनमानमास हिमास्यमास्पदमामन भविसन्त।

पमाठगतप्रश्ननोत्तरमामण

. 1 दपुरमाचमारयमा लक्ष्म्यमा पररगकहिष्ट्रीतमायाः रमाजमानयाः मविक्लविमा द पुमरतयश्च भविसन्त।

. 2 अमभषक्षेककमालक्षे मङलकलशजलनयाः रमाजमास दमामकण्यस प्रकमाल्यतक्षे इवि ।

. 3 दपुषमानमास रमाजमास हृदयस हिनोममामग्निधकमक्षेन मसलनष्ट्रीभविमत।

. 4 रमाजमास कममागपुणयाः पपुरनोमहितमानमास कपु शमागसम्ममाजरनष्ट्रीमभयाः अपसमायरतक्षे।

. 5 अमभषक्षेकसमयक्षे रमाजमास विमाधरक्यबपुमदयाः मपुकपु टस्य बन्धनक्षेन दकरष्ट्रीभविमत।

. 6 रमाजमास यशयाः अमभषक्षेककमालक्षे ध्विजपत्रससलग्निनयाः पल्लविनयाः पररममाज्यरतक्षे।
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. 7 कणस्थमामयन्यमा सम्पदमा लपुब्धमायाः रमाजमानयाः मनसस्विजनमानमास मनन्दमाभमाजनमामन।

. 8 रमाजमास तक्षेषमामम् इसन्द्रियमाणमामम् आसधक्य़क्षे कमारणस मविमविधमविषयमाणमास गमासस्य लमालसमा।

. 9 मनयाः स्विभमावितयाः चञलमम् अतयाः मविमविधक्षेषपु मविषयक्षेषपु प्रधमाविमत।

. 10 मदनशरनयाः प्रमतहितमायाः तक्षे रमाजमानयाः मपुखभङसहिस्रमामण कपु विरसन्त।

. 11 रमाजमानयाः ककर टविदम् विक्रगत्यमा वजसन्त।

. 12 मपुमकषकरवितम् तक्षे रमाजमानयाः बमान्धविमानम् पररचक्षेतपुमम् असमथमारयाः भविसन्त।

. 13 रमाजसम्पसत्तयाः श्मशमामग्निजन्यस भस्मविदम् भयङ्करस भविमत।

. 14 तक्षे रमाजमानयाः सप्तच्छदतरवि इवि प्रजमानमास मशरनोविक्षेदनमास जनयसन्त।

. 15 रमाजसभमायमास सस्थतमायाः स्विमाथरमनष्पमादनपरमायाः धकतमारयाः प्रतमारणकपु शलमायाः दनोषक्षेषपु गपुणमानम् आरनोपयन्तयाः 
स्वियममप मविहिसन्तयाः भविसन्त।

. 16 धकतमारणमास तक्षेषमास मतक्षे अकक्रकीडमा नमाम मविननोदयाः।

. 17 रमाजसभमास्थमानमास धकतमारणमास नयक्षे प्रभपुत्विस स्विक्षेच्छमाचमाररत्विमम्।

. 18 मवित्तमदमत्तमचत्तमायाः जनमायाः मनश्चक्षेतनमायाः भविसन्त।

. 19 तक्षे रमाजमानयाः मदव्यनोमचतचक्षेषमादशरनमातम् हिमास्यमास्पदमामन भविसन्त।

॥ इमत अषमादशयाः  पमाठयाः ॥
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प्रस्तमाविनमा

असस्मनम् पमाठक्षे शपुकनमासनोपदक्षेशस्य 'आत्ममविडम्बनञ’ इत्यतयाः आरभ्य 'स्विभविनममाजगमाम' इत्यन्तयाः 
असशयाः  विण्यरतक्षे।  मविदमा  मविननोदमाय  धनस  मदमाय,  खलस्य  मवित्तस  परपष्ट्रीडनमाय।  सश्रययाः  प्रभमाविक्षेण  तक्षे  रमाजमानयाः 
आत्ममानमम् ईश्विररूपक्षेण मन्यन्तक्षे। तक्षे  मचन्तयसन्त यतम् तक्षे  समाकमातम् मशविस्विरूपमायाः इमत। तक्षे गपुरूणमास ज्यक्षेष्ठमानमास 
मशषमानमास विमा उपदक्षेशस न स्विकपु विरसन्त। यक्षे तक्षेषमास गपुणककीतरनस कपु विरसन्त, सम्पदयाः लपुण्ठनक्षेन रमाजमानस विञयसन्त,  तमानम् 
एवि  रमाजमानयाः  धनमामदनमा  पनोषयसन्त,  सविरमविधस  प्रयनोजनस  पकरयसन्त च।  एतक्षेन  रमाजमानयाः  कदमामप  स्विमाभ्यपुनमतस 
स्विरमाज्यनोनमतञ मविदधमातपुस न शक्नपुविसन्त। तस्ममातम् प्रधमानमाममात्ययाः शपुकनमासयाः चन्द्रिपष्ट्रीडस प्रबनोधयमत यतम् अनक्षेन 
ममागरण  न  प्रवितरनष्ट्रीयमम्।  स्विरमाज्यस्य  मपतपुश्च  उनत्यन  मचन्तनष्ट्रीयमम्।  यमामन  रमाज्यमामन   सजतमामन  तमामन 
पपुनजरयमामन,  स्विमायत्तष्ट्रीकरणष्ट्रीयमामन च नविष्ट्रीनमामन रमाज्यमामन। रमाज्यस्य रमाज्यस्थस्य रमाजमासश्रतस्य च मङलमाय 
यतनष्ट्रीयमम्।

अत्र  महिमाकमवियाः  विस्तपुतयाः  उपदक्षेशप्रदमानमादनन्तरस  कथस  तक्षेन  प्रजमायाः  प्रमत  आचरणष्ट्रीयस  कथस  प्रजमायाः 
शमासनष्ट्रीयमायाः कथस भकत्यमामदमभयाः सहि व्यविहिरणष्ट्रीयमम् इत्यमामदकस  शपुकनमासमपुखक्षेन विणरयमत। 

उदक्षेश्यमामन
अमपुमम् पमाठस पमठत्विमा भविमानम् -

 उपदक्षेशमानमास पमालनक्षेन कथस रमाजव्यविस्थमा सम्यकम्  पररचमाल्यतक्षे इमत जमानष्ट्रीयमातम्।
 भकपनयाः कथस प्रजमायन आचरणष्ट्रीयमम् इमत जमानष्ट्रीयमातम्।
 भकपमानमास सदमाचरणक्षेन प्रजमायाः रमाजमाजमास सम्यकम्  पररपमालयसन्त इमत जमानष्ट्रीयमातम्।
 पमाठस्थमानमास पदमानमामम् अन्वियमाथर सममासमानम् च जमानष्ट्रीयमातम्।

. )19 1 समाम्प्रतस मकलपमाठमम् अविगच्छमाम-१३
आत्ममविडम्बनमाञमानपुजष्ट्रीमविनमा  जनक्षेन  मक्रयममाणमाममभनन्दसन्त।  मनसमा 

दक्षेवितमाध्यमारनोपणमविप्रतमारणमासम्भकतसम्भमाविननोपहितमाश्चमान्तयाःप्रमविषमापरभपुजदयममवि  आत्म -बमाहिहयपुगलस 
सम्भमावियसन्त।  त्विगन्तररततकतष्ट्रीयलनोचनस  स्विललमाटममाशङ्कन्तक्षे।  दशरनप्रदमानममप  अनपुगहिस  गणयसन्त, 

दृमषपमातमप्यपुपकमारपकक्षे  स्थमापयसन्त,  सम्भमाषणममप  ससमविभमागमध्यक्षे  कपु विर सन्त,  आजमाममप  विरप्रदमानस 
मन्यन्तक्षे,  स्पशरममप  पमाविनममाकलयसन्त।  ममथ्यमाममाहिमात्म्यगविर मनभररमाश्च  न  प्रणमसन्त  दक्षेवितमाभ्ययाः,  न 
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पकजयसन्त मदजमातष्ट्रीनम्,  न ममानयसन्त ममान्यमानम्,  नमाच्चरयन्त्यच्चरनष्ट्रीयमानम्,  नमामभविमादयन्त्यमभविमादनमाहिमारनम्, 
नमाभ्यपुसत्तष्ठसन्त  गपुरूनम्।  अनथरकमायमासमान्तररतमविषयनोपभनोगसपुखममत्यपुपहिससन्त  मविदज्जनमम्, 
जरमाविनक्लव्यप्रलमपतमममत  पश्यसन्त  विकदजननोपदक्षेशमम्,  आत्मप्रजमापररभवि  इत्यसकयसन्त 
समचविनोपदक्षेशमाय, कपु प्यसन्त महितविमामदनक्षे।

व्यमाख्यमानमम् - 
अनपुजष्ट्रीमविनमा  सक्षेविकक्षे न  जनक्षेन  सक्षेविकक्षे न  मक्रयममाणमास  मविधष्ट्रीयममानमामम्  आत्ममविडम्बनमास  स्विसस्मनम् 

अमविदममानगपुणमारनोपणरूपमास विञनमामम् अमभनन्दसन्त समाधपुविमादक्षेन प्रशसससन्त। 

दक्षेवितमाध्यमारनोपणमविप्रतमारणमासम्भकतसम्भमाविननोपहितमायाः  धकतरयाः  दक्षेवितमाध्यमारनोपणस  हिररहियमारदमारनोपणमम्  एवि 
मविप्रतमारणमा  प्रविञनमा  तयमा  सम्भकतमा  समपुत्पनमा  स्विसस्मनम्  सम्भमाविनमा  हिररहियमारमदकल्पनमा  तयमा  उपहितमायाः 
आच्छनमायाः यक्षे तमादृशमायाः मविनमाशमतययाः सन्तयाः आत्मबमाहिहयपुगलस स्विभपुजयपुगममम् अन्तयाःप्रमविषमाऽपरभपुजदयमम् अन्तयाः 
अभ्यन्तरक्षे प्रमविषमम् अपरमम् अन्यदम् भपुजदयस बमाहिहयपुगलस यस्य तमादृशमम् इवि ससभमावियसन्त उत्प्रक्षेकन्तक्षे। बमाहिहयपुगलस 
बमाहिहयपुगलस चमान्तयाः असस्त कथनमातम् स्विस्य मविष्णपुरूपतमामम् आमनसन्त इमत ससदमम्।

तक्षे  नकपमा इमत यनोज्यमम्। त्विगन्तररततकतष्ट्रीयलनोचनस त्विचमा चमरणमा अन्तररतस व्यविमहितस तकतष्ट्रीयस  मविषमस 
लनोचनस नयनस यसस्मनम् तमादृशस स्विललमाटस मनजभमालमम् आशङ्कन्तक्षे मन्यन्तक्षे। महिक्षेश्विरस्य मत्रनक्षेत्रत्विमातम् स्विसस्मनम् 
महिक्षेश्विरत्विस सम्भमावियन्तष्ट्रीमत तमात्पयरमम्।

दशरनप्रदमानस मनजसमाकमात्कमारमम् अमप अनपुगहिस प्रसमादस, गणयसन्त मन्यन्तक्षे। दृमषपमातमम् चकपुषमा ईकणमम् 
अमप  उपकमारपकक्षे  उपकमारकत्विक्षे  स्थमापयसन्त  मनदधमत।  सम्भमाषणस  आलपनमम्  अमप  ससमविभमागमध्यक्षे 
दमातव्यद्रिव्यदमानत्विक्षेन कपु विरसन्त मविदधमत। आजमास स्विमनदरशमम् अमप विरप्रदमानमम् अभष्ट्रीषप्रदमानस मन्यन्तक्षे जमानसन्त। 
स्पशर स्विस्य ससश्लक्षेषमम् अमप पमाविनस पमवित्रतमाकरणमम् आकलयसन्त मविचमारयसन्त।

ममथ्यमाममाहिमात्म्यगविरमनभररमायाः  ममथ्यमा  असत्यस  यतम्  ममाहिमात्म्यस  ममहिममा  तक्षेन  यनो  गविरयाः  अमभममानयाः 
ममथ्यमाममाहिमात्म्यगविरयाः  असत्यममहिममामभममानयाः  तक्षेन  मनभररमायाः  पररपकणमारयाः  सन्तयाः  दक्षेवितमाभ्ययाः  न  प्रणमसन्त 
नमारमायणमामददक्षेविमानम् अनपुकक लमयतपुस न स्तपुविसन्त। तक्षे मदजमातष्ट्रीनम् ब्रमाहणमानम् न पकजयसन्त न अचरयसन्त। तक्षे ममान्यमानम् 
सम्ममानयनोगयमानम् न ममानयसन्त श्विसपुरमादष्ट्रीनमास सम्ममानस कपु विरसन्त। तक्षे अचनर्णीयमानम् पकजनष्ट्रीयमानम् उपमाध्यमायप्रभकतष्ट्रीनम् न 
अचरयसन्त न पकजयसन्त। तक्षे अमभविमादमाहिमारनम् अमभविमादनयनोगयमानम् पपुरनोमहितमादष्ट्रीनम् न अमभविमादयसन्त तक्षेषमास पमादगहिणस 
न कपु विरसन्त। तक्षे गपुरूनम् आचमायमारदष्ट्रीनम् न अभ्यपुसत्तष्ठसन्त अभ्यपुत्थमानपकविरकस  सत्कमारस न कपु विरसन्त।

इमत अत एवि अनथरकमायमासमान्तररतमविषयनोपभनोगसपुखमम् अनथरकयाः मनष्फलयाः य आयमासयाः पररश्रमयाः 
तक्षेन  मनष्फलपररश्रमक्षेण  मविदमाजरनपररश्रमक्षेण  हिनोममादनपुष्ठमानक्षेन  विमा  अन्तररतस  व्यविमहितस  मविषयनोपभनोगसपुखस 
कमाममन्यमामदभनोगसपुखस यक्षेन तमादृशस भनोगसपुखरमहितमम् अनमासकस  मविदज्जनमम् मविबपुधमम् उपहिससन्त जडत्विबपुद्ध्यमा 
हिमासपमात्रस  मन्यन्तक्षे।  तक्षे  विकदजननोपदक्षेशस  स्थमविरजनमशकमास  जरमाविनक्लब्यप्रलमपतस  जरयमा  पररणतवियसमा  यदम् 
विनक्लब्यस बपुमदचमाञल्यमम्,  तक्षेन प्रलमपतस जसल्पतमम् इमत एविस मविचमायर  पश्यसन्त जमानसन्त। आत्मप्रजमापररभवियाः 
आत्मप्रजमायमायाः  स्विमतक्षेयाः  पररभवियाः  परमाजययाः  अयमम्  इमत  मविमचन्त्य  समचविनोपदक्षेशमाय  प्रधमानमाममात्यविचनमाय 
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असकयसन्त गपुणक्षेषपु दनोषमारनोपपकविरकस  कपु प्यसन्त। महितविमामदनक्षे कल्यमाणभमामषणक्षे कल्यमाणमाय भणमत ययाः तस्मन जनमाय 
कपु प्यसन्त क्रपु ध्यसन्त।

सरलमाथर याः - 
मकन्तपु  तथमामप अनपुचरनयाः कक तमायमाममप मविडम्बनमायमास  तक्षे  रमाजमानयाः तमानम् एवि समादरमम् अमभनन्दसन्त। 

स्विस्य मनसस दक्षेवित्विससस्थमापनमातम् मविविक्षेकहिष्ट्रीनत्विमातम् च प्रतमाररतमानमास तक्षेषमास  रमाजमास यमा धमारणमा समपुत्पनमा,  तयमा 
तक्षेषमास बपुमदयाः नषमा। अत एवि "मम बमाहिहदयमध्यक्षे इतनोऽमप बमाहिहयपुगलमक्षेकस  गपुप्तस वितरतक्षे" इमत भमावियन्तयाः आत्मनयाः 
मविष्णपुसदृशमानम् आमनसन्त। अमप च "स्विललमाटदक्षेशक्षे अपरस नक्षेत्रमक्षेकस  त्विचमा आविकतमम् असस्त” इमत शङ्कममानमायाः तक्षे 
आत्मनयाः मशविसदृशमानम् मनसन्त। तक्षे  च स्विस्य दशरनस तक्षेषमामक्षेवि अनपुगहियाः इमत भमावियसन्त। स्विक्षेषमास  दृमषपमातमम् 
अमप उपकमाररूपक्षेण गणयसन्त तक्षे। कक्षे नमामप सहि सम्भमाषणमम् अमप तक्षे दमानरूपक्षेण गकह्णसन्त। तक्षेषमामम् आदक्षेशमायाः 
विरप्रदमानतपुल्यमायाः  इमत  मचन्तयसन्त।  स्विक्षेषमास  स्पशरनस  पमवित्रतमासम्पमादकमम्  इमत  अविबनोधयाः  तक्षेषमामम्। 
ममथ्यमाममाहिमात्म्यस्य गविरण गमविरतमास्तक्षे रमाजमानयाः दक्षेविमानम् न नमसन्त। ब्रमाहणमानमास पकजनस न कपु विरसन्त, ममान्यमानमास कक तक्षे 
सम्ममानस न प्रदशरयसन्त, पकजनष्ट्रीयमानम् न पकजयसन्त, नमस्करणष्ट्रीयमानम् न नमस्कपु विरसन्त। मकञ गपुरूनम् दृष्टमामप न 
उसत्तष्ठसन्त।  अमप  च  तक्षे  मविदनोपमाजरनमादष्ट्रीनमास  पररश्रमयाः  मनरथरकयाः  इमत  भमावियन्तयाः  पसण्डतमानमामम्  उपहिमासस 
मविदधमत। विकदमायाः विमाधरक्यकमारणमातम् बपुदक्षेयाः असस्थरतमाविशमातम् असधकस  प्रलपसन्त इमत स्विष्ट्रीकपु विमारणमायाः तक्षे रमाजमानयाः 
विकदमानमामम्  उपदक्षेशस  मनष्प्रयनोजनकमम्  इमत भमावियसन्त।  अयस  स्विबपुदक्षेयाः  मतरस्कमारयाः  भविमत इमत मन्विमानमायाः  तक्षे 
रमाजमानयाः मसन्त्रणमामम् उपदक्षेशक्षेषपु दनोषमानम् आमविष्कपु विरसन्त। मकञ, महितविमाक्यस विदतमामम् उपरर क्रनोधस प्रकटयसन्त।

व्यमाकरणमविमशर याः 
क) सममासयाः

.1 दक्षेवितमाध्यमारनोपणमविप्रतमारणमासम्भकतसम्भमाविननोपहितमायाः  -   दक्षेवितमा-ध्यमारनोपणस  एवि  मविप्रतमारणमा 
दक्षेवितमाध्यमारनोपणप्रतमारणमा  इमत  कमरधमारययाः।  तयमा  सम्भकतमा  दक्षेवितमाध्यमारनोपणप्रतमारणमासम्भकतमा  इमत 
तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषयाः।  तयमा  उपहितमायाः  दक्षेवितमाध्यमारनोपणप्रतमारणमासम्भकतनोपहितमायाः  इमत 
तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासयाः।

.2 अन्तयाःप्रमविषमापरभपुजदयमम्-  अन्तयाः  प्रमविषमम्  अन्तयाःप्रमविषमम्  इमत  कमरधमारययाः।  अपरस  भपुजदयमम् 
अपरभपुजदयस इमत कमरधमारयसममासयाः,  अन्तयाःप्रमविषमम् अपरभपुजदयमम् अन्तयाःप्रमविषमापरभपुजदयमममत 
कमरधमारयसममासयाः।

.3 ममथ्यमाममाहिमात्म्यगविरमनभररमायाः-  ममथ्यमा एवि ममाहिमात्म्यस ममथ्यमाममाहिमात्म्यमम् इमत कमरधमारययाः। तक्षेन गविरयाः 
ममथ्यमाममाहिमात्म्यगविरयाः  इमत  तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषयाः।  तक्षेन  मनभररमायाः  ममथ्यमाममाहिमात्म्यगविरमनभररमायाः  इमत 
तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासयाः।

.4 त्विगन्तररततकतष्ट्रीयलनोचनमम्  -  त्विचमा  अन्तररतस  त्विगन्तररतमम्  इमत  तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषयाः।  त्विगन्तररतस 
तकतष्ट्रीयलनोचनस यसस्मनम् स त्विगन्तररततकतष्ट्रीयलनोचनयाः, तमममत बहिहवष्ट्रीमहिसममासयाः। 
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.5 अनथरकमायमासमान्तररतमविषयनोपभनोगसपुखमम्  -  अनथरकयाः आयमासयाः अनथरकमायमासयाः इमत कमरधमारययाः। 
तक्षेन  अन्तररतमम्  अनथरकमायमासमान्तररतमम्  इमत  तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषयाः।  अनथरकमायमासमान्तररतस 
मविषयनोपभनोगसपुखस यक्षेन स, तमम् इमत बहिहवष्ट्रीमहिसममासयाः।

.6 जरमाविनक्लब्यप्रलमपतमम्  -  जरयमा विनक्लब्यस  जरमाविनक्लब्यमम्  इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषयाः। तक्षेन प्रलमपतयाः 
जरमाविनक्लब्यप्रलमपतयाः, तमम् इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासयाः। 

ख) ससन्धमविच्छक्षेदयाः

.1 अप्यपुपकमारपकक्षे - अमप उपकमारपकक्षे।

.2 इत्यपुपहिससन्त - इमत उपहिससन्त।

अलङ्कमारमविमशर याः
.1 मनसक्षेक्षेत्यसस्मनम् विमाक्यक्षे बमाहिहयपुगलस्य अन्तयाःप्रविक्षेशमक्रयमायमा उत्प्रक्षेकणमातम् मक्रयनोत्प्रकमालङ्कमारयाः।

.2 आजमाममत्यसस्मनम् विमाक्यक्षे इविमादभमाविमातम् विरप्रदमानमक्रयनोत्प्रक्षेकणमातम् प्रतष्ट्रीयममानमा मक्रयनोत्प्रक्षेकमा।

पमाठगतप्रश्नमायाः- १

. 1 रमाजमानयाः कक्षे षमामम् अमभनन्दनस कपु विर सन्त?

. 2 कक्षे न रमाजमास बपुमदयाः नश्यतक्षे?

. 3 तक्षे रमाजमानयाः स्विमामम् आजमास मकस  मन्यन्तक्षे?

. 4 अमविविक्षेमकनयाः रमाजमानयाः कमानम् न अमभविमादयसन्त?

. 5 रमाजमा कक्षे षमामम् उपरर क्रनोधस प्रकटयसन्त

. )19 2 समाम्प्रतस मकलपमाठमम् अविगच्छमाम - १४
सविरथमा  तममभनन्दसन्त,  तममालपसन्त,  तस  पमाश्विर  कपु विर सन्त,  तस  ससविदरयसन्त,  तक्षेन  सहि 

सपुखमविमतष्ठन्तक्षे,  तस्मन  ददमत,  तस  ममत्रतमामपुपनयसन्त,  तस्य विचनस  शृण्विसन्त,  तत्र विषर सन्त,  तस  बहिह  

मन्यन्तक्षे,  तममाप्ततमाममापमादयसन्त,  यनोऽहिमनरशमनविरतमम्  उपरमचतमाञसलरसधदनवितममवि 

मविगतमान्यकत्तरव्ययाः  स्तयौमत,  यनो  विमा  ममाहिमात्म्यमपुदमावियमत।  मकस विमा  तक्षेषमा स  समाम्प्रतमम्, 
यक्षेषमाममतनकशससप्रमायनोपदक्षेशमनघकरणस  कयौमटल्यशमासस  प्रममाणमम्,  अमभचमारमक्रयमाक्रक रनकप्रकक तययाः  पपुरनोधसनो 

गपुरवियाः,  परमामभसन्धमानपरमा  मसन्त्रण  उपदक्षेषमारयाः,  नरपमतसहिस्रभपुकनोसज्झतमायमास  लक्ष्म्यमाममासमकयाः, 
ममारणमात्मकक्षे षपु शमासक्षेष्विमभयनोगयाः, सहिजप्रक्षेममाद्रिरहृदयमानपुरकमा भ्रमातरयाः उच्छक्षेदमायाः।
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व्यमाख्यमानमम् - 
तस पपुरुषस सविरथमा सविरप्रकमारक्षेण अमभनन्दमत प्रशसससन्त। सविरथमा इत्यस्य प्रत्यक्षेकस  मक्रयमायमामन्विययाः। तस 

पपुरुषस सविरथमा सविरप्रकमारक्षेण आलपसन्त आभमाषन्तक्षे। तस पपुरुषस सविरथमा पमाश्विर समष्ट्रीपक्षे कपु विरसन्त रकसन्त। तस पपुरुषस 
सविरथमा  ससविदरयसन्त मविमविधसमाहिमाय्यक्षेन  ससविकमदस  प्रमापयसन्त। तक्षेन  पपुरुषक्षेण सहि सविरथमा  समस  सपुखस  समानन्दमम् 
अविमतष्ठन्तक्षे मतष्ठसन्त।  तस्मन पपुरुषमाय सविरथमा ददमामत मवितरसन्त,  धनमामदकस  इमत यनोज्यमम्। तस पपुरुषस सविरथमा 
ममत्रतमास सख्यतमास सख्यस विमा उपनयसन्त प्रमापयसन्त। तस्य जनस्य विचनस विचयाः सविरथमा शृण्विसन्त आकणरयसन्त। 
तत्र तसस्मन्पपुरुषक्षे सविरथमा विषरसन्त सततस धनमामन यच्छसन्त। तस पपुरुषस सविरथमा बहिह  असधकस  मन्यन्तक्षे आमद्रियन्तक्षे, 
अत्यपुकषस मविचमारयसन्त इत्यथरयाः। तस  जनस सविरथमा आप्ततमास  यथमाथरविकक भमाविमम्  आपमादयसन्त प्रमापयसन्त।  ययाः 
पपुरुषयाः अहिमनरशमम् अहिनोरमात्रमम् अनविरतस मनरन्तरमम् उपमचतमाञसलयाः उपमचतयाः कक तयाः अञसलयाः करपपुटयाः यक्षेन सयाः 
तथमा  च  मविगतमान्यकतरव्ययाः  मविगतमम्  अपगतमम्  अन्यतम्  अपरस  कतरव्यस  करणष्ट्रीयस  यस्य  सयाः  तमादृशयाः  सनम् 
असधदनवितमम् आरमाध्यदक्षेविमम् इषदक्षेविमम् इवि तस स्तयौमत नममत। यनो विमा चमाटपुकरष्ट्री जनयाः ममाहिमात्म्यस रमाजनो महित्त्विमम् 
उदमावियमत प्रकमाशयमत।

एविम्भकतमा यक्षे नकपतयनो भविसन्त तक्षेषमास सकलमक्षेवि अनपुमचतमममत कथयमत - मकस विमा इमत। तक्षेषमास नकपमाणमास 
मकस विमा समाम्प्रतस यपुकस  न्यमायसङतस भमवितपुस शक्ननोमत। न मकममप न्यमायसङतस तक्षेषमास नकपमाणमामम् इमत भमावियाः। "यपुकक्षे  
दक्षे  समाम्प्रतस  स्थमानक्षे"  इत्यमरविचनमादम्  असमाम्प्रतमम्  इत्यस्य  यपुकमम्  इत्यथरयाः।  यक्षेषमास  नकपमाणमामम् 
अमतनकशससप्रमायनोपदक्षेशमनघकरणमम्  अमतनकशससप्रमायक्षेण  अमतक्रक रप्रचपुरक्षेण  उपदक्षेशक्षेन  मशकयमा  मनघकरणस  मनष्करुणस 
कयौमटल्यशमासस चमाणक्यप्रणष्ट्रीतमम् अथरशमासस प्रममाणमम्। अमभचमारमक्रयमाक्रक रनकप्रकक तययाः अमभचमारमक्रयमा महिससमाकमर 
श्यक्षेनयमागमामदकस  तयमा क्रक रमा कठनोरमा एकमा मपुख्यमा प्रकक मतयाः स्विभमावियाः यक्षेषमास तक्षे तमादृशमायाः पपुरनोधसयाः पपुरनोमहितमायाः गपुरवियाः 
उपदक्षेषमारयाः भविसन्त, यक्षेषमास नकपमाणमामम् इत्यत्र यनोज्यमम्। यक्षेषमास नकपमाणमामम् परमामभसन्धमानपरमायाः अन्यप्रतमारणतत्परमायाः 
मसन्त्रणयाः  अममात्यमायाः  उपदक्षेषमारयाः  उपदक्षेशकतमाररयाः  भविसन्त।  यक्षेषमास  नकपमाणमास  नरपमतसहिस्रभपुकनोसज्झतमायमास 
नरपमतसहिस्रक्षेण  रमाजसमकहिक्षेन  प्रमाकम्  भपुकमा  उपयपुकमा  पश्चमातम्  उसज्झतमा  त्यकमा  तस्यमास  तमादृश्यमास  लक्ष्म्यमास 
रमाजसश्रयमामम् आसमकयाः प्रक्षेममामतशययाः भविमत। यक्षेषमास नकपमाणमास ममारणमात्मकक्षे षपु व्यमापमादनस्विरूपक्षेषपु शमासक्षेषपु आयपुधक्षेषपु 
अमभयनोगयाः आगहियाः असस्त। यक्षेषमास  नकपमाणमास  सहिजप्रक्षेममाद्रिरहृदयमानपुरकमायाः  सहिजप्रक्षेम्णमा  स्विमाभमामविकप्रणयक्षेन आद्रिर 
सक्लनस हृदयस मचत्तस यक्षेषमास तक्षे सहिजप्रमहृदयमायाः तमादृशमा अनपुरकमायाः अनपुरमागयपुकमायाः भ्रमातरयाः सहिनोदरमायाः उच्छक्षेदमायाः 
उच्छक्षेत्तपुस यनोगयमायाः उच्छक्षेदनष्ट्रीयमायाः।

सरलमाथर याः - 
एतक्षे रमाजमानयाः सविरथमा तमानम् एवि पमाश्विर स्थमापयसन्त, तनयाः सहि एवि सपुखक्षेन मनविससन्त, तक्षेभ्ययाः एवि ददमत, 

तनयाः सहि ममत्रतमास कपु विर सन्त, तक्षेषमामक्षेवि विमाक्यमामन शृण्विसन्त, तक्षेभ्ययाः एवि सविरदमा धनस मवितरसन्त, तक्षेषमामक्षेवि सम्ममाननमास 
कपु विरसन्त, तमानम् एवि मविश्विसनष्ट्रीयमानम् मनसन्त - यक्षे जनमायाः नकसन्दविस मनरन्तरमम् अञसलबदमायाः सन्तयाः कतरव्यमामन 
कममारमण अन्यत्र स्थमापमयत्विमा दक्षेवितमावितम् रमाजमास स्तपुमतस कपु विरसन्त अथविमा तक्षेषमास ममाहिमात्म्यस्य ककीतरनस कपु विर सन्त। 

तमादृशमानमास  रमाजमास  मकममप  कमायर  न्यमायसङतस  भविमत विमा?  यक्षेषमास  समष्ट्रीपक्षे  अत्यन्तनककशससनयाः  उपदक्षेशनयाः 
पररपकणर तथमा मनतमान्तमनदरयस चमाणक्यप्रणष्ट्रीतस नष्ट्रीमतशमासमम् एवि प्रममाणस भविमत। अमभचमारमक्रयमायमायाः अनपुष्ठमानमाय 
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शपुकनमासनोपदक्षेशयाः - लक्ष्मष्ट्रीदपुष्प्रभमावियाः- २ मटप्पणष्ट्री

मनतमान्तस  क्रक रस्विभमाविमविमशषमायाः  पपुरनोमहितमायाः  यक्षेषमास  मशककमायाः  ससन्त।  परप्रतमारणमापरमायणयाः  मसन्त्रगणयाः  यक्षेषमामम् 
उपदक्षेषमा भविमत। सहिस्ररमाजमानयाः यमास लक्ष्मवीं यथक्षेच्छस भपुक्त्विमा पररत्यकविन्तयाः तमास प्रमत यक्षेषमामम् आसमकयाः असस्त। 
ममारणनोपदक्षेशनयाः  पररपकणर  तन्त्रशमासक्षे  यक्षेषमामम्  आगहियाः  मविदतक्षे।  प्रकक त्यमा  स्नक्षेहिविशमातम्  सदयमचत्तयाः  अनपुरकश्च 
भ्रमातकगणयाः यक्षेषमामम् उच्छक्षेदपमात्रस भविमत।

व्यमाकरणमविमशर याः - 
क) सममासयाः - 

.1 उपमचतमाञसलयाः - उपमचतमा अञसलयाः यक्षेन सयाः उपमचतमाञसलयाः इमत बहिहवष्ट्रीमहिसममासयाः।

.2 मविगतमान्यकतरव्ययाः- मविगतमम् अन्यतम् कतरव्यस यस्य सयाः मविगतमान्यकतरव्ययाः इमत बहिहवष्ट्रीमहिसममासयाः। 

.3 कयौमटल्यशमामासमम्- कयौमटलस्य शमासस कयौमटल्यशमासमम् इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।  

ख) ससन्धमविच्छक्षेदयाः 

.1 शमासक्षेष्विमभयनोगयाः- शमासक्षेषपु+अमभयनोगयाः।

अलङ्कमारमविमशर याः
.1 सविरथमा  इत्यमामदनमा  विमाक्यक्षेन  दपुषमानमास  रमाजमास  सविरकमायमारययौमककत्विमनरूपणकमायर  प्रमत 

अनक्षेकहिक्षेतकपन्यमासमातम् समपुच्चयमालङ्कमारयाः। तल्लकणस दपरणक्षे - 

“समपुच्चयनोऽयमक्षेकसस्मनम् समत कमायरस्य समाधकक्षे ।

खलक्षे कपनोमतकमान्यमायमातम् तत्करयाः स्यमातम् परनोऽमप चक्षेतम्।।” इमत। 

कनोशयाः
.1 “यपुकस  दक्षे समाम्प्रतस स्थमानक्षे” इत्यमरविचनमातम् समाम्प्रतममत्यस्य यपुकमम् इत्यथरयाः।” इमत मविश्वियाः। 

पमाठगतप्रश्नमायाः- २

. 6 मनोहिगस्तमायाः रमाजमानयाः सविरथमा कस  पमाश्विर कपु विरसन्त?

. 7 तक्षे रमाजमानयाः कक्षे न सहि सपुखमम् अविमतष्ठन्तक्षे?

. 8 अन्यमायकमाररणयाः रमाजयाः उपदक्षेषमारयाः कक्षे ?

. )19 3 समाम्प्रतस मकलपमाठमम् अविगच्छमाम - १५
तदक्षेविस  प्रमायमामतकपु मटल-कष-चक्षेषमा-सहिस्रदमारुणक्षे  रमाज्यतन्त्रक्षे,  असस्मनम् महिमामनोहिकमाररमण च 

ययौविनक्षे,  कपु ममार!  तथमा  प्रयतक्षेथमायाः  यथमा  ननोपहिस्यसक्षे  जननयाः,  न  मनन्दसक्षे  समाधपुमभयाः,  न  सधसक्क्रयसक्षे 

गपुरुमभयाः,  ननोपमालभ्यसक्षे  सपुहृमदयाः,  न शनोच्यसक्षे  मविदमदयाः।  यथमा  च न  प्रकमाश्यसक्षे  मविटनयाः,  न प्रहिस्यसक्षे 

कपु शलनयाः, नमास्विमादतक्षे भपुजङन याः, नमाविलपुप्यसक्षे सक्षेविकविककन याः, न विञ्च्यसक्षे धकतरयाः, न प्रलनोभ्यसक्षे विमनतमामभयाः, 
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न मविडम्ब्यसक्षे लक्ष्म्यमा, न नत्यरसक्षे मदक्षेन, ननोन्मत्तष्ट्रीमक्रयसक्षे मदनक्षेन, नमामकप्यसक्षे मविषयनयाः, नमाविकक ष्यसक्षे 

रमागक्षेण,  नमापमरयसक्षे  सपुखक्षेन।  कमामस  भविमानम्  प्रकक त्यनवि  धष्ट्रीरयाः,  मपत्रमा  च  महितमा  प्रयत्नक्षेन 

सममारनोमपतससस्कमारयाः,  तरलहृदयमप्रमतबपुदञ  मदयसन्त  धनमामन,  तथमामप  भविद्गपुणसन्तनोषनो  ममामक्षेविस 

मपुखरष्ट्रीकक तविमानम्। इदमक्षेवि च पपुनयाः पपुनरमभधष्ट्रीयसक्षे,  मविदमाससममप सचक्षेतनममप महिमासत्त्विमप्यमभजमातममप 
धष्ट्रीरममप प्रयत्नविन्तममप पपुरुषममयस दपुमविरनष्ट्रीतमा खलष्ट्रीकरनोमत लक्ष्मष्ट्रीररमत। 

व्यमाख्यमानमम् - 
हिक्षे  कपु ममार  हिक्षे  रमाज्यपपुत्र  चन्द्रिमापष्ट्रीड!,  ततम्  तस्ममात्कमारणमातम्,  एविस  प्रमायमामतकपु मटल-कष-चक्षेषमा-

सहिस्रदमारुणक्षे  प्रमायमायाः  एतमादृशबमाहिहल्यमायाः  अमतकपु मटलमायाः  अमतशयविक्रमायाः कषचक्षेषमायाः  द पुयाःखदमामयकमा  ईहिमायाः तमासमास 
सहिस्रस  प्रचपुरससख्यमा  ततयाः  दमारुणक्षे  भष्ट्रीषणक्षे,  रमाज्यतन्त्रक्षे  रमाषषशमासनव्यमापमारक्षे,  महिमामनोहिकमाररमण 
अमतशमायमाजमानमविधमामयमन, ययौविनक्षे तमारुण्यक्षे, तथमा तक्षेन प्रकमारक्षेण, प्रयतक्षेथमायाः प्रयत्नस कपु यमारयाः, यथमा यक्षेन प्रकमारक्षेण, 

जननयाः लनोकन याः न उपहिस्यसक्षे न उपहिमासपमात्रस कररष्यसक्षे, समाधपुमभयाः सज्जननयाः न मनन्दसक्षे ननो मविगष्ट्रीयसक्षे। गपुरुमभयाः 
पकज्यजननयाः  न  सधसक्क्रयसक्षे  ननो  सधक्कमारपमात्रस  मविधष्ट्रीयसक्षे।  सपुहृमदयाः  ममत्रनयाः  बन्धपुजननयाः  विमा  न  उपलभ्यसक्षे  न 
मतरसस्क्रयसक्षे। मविदमदयाः पसण्डतनयाः,  न शनोच्यसक्षे न शनोकमविषयष्ट्रीमक्रयसक्षे। यथमा च,  मविटनयाः कमामपुकन याः न प्रकमाश्यसक्षे 
स्विसममानतयमा  न विण्यरसक्षे।  अथमारतम्  कमाममजननयाः  सहि ममसलत्विमा  तत्पकपमातष्ट्री  ममा  भवि इमत भमावियाः।  कपु शलनयाः 
व्यविहिमारमनपपुणनयाः  न  प्रहिस्यसक्षे  व्यविहिमारकयौशलमाभमाविमातम्  न  उपहिस्यसक्षे।  भपुजङनयाः  धकतरयाः  न  आस्विमादसक्षे  न 
उपभपुज्यसक्षे द्रिव्यमाऽपहिरणदमारक्षेमत यनोज्यमम्। सक्षेविकविककन याः सक्षेविकमायाः पररचमारकमायाः एवि विककमायाः महिसस्रप्रमामणमविशक्षेषमायाः तनयाः 
न अविलपुप्यसक्षे  गकढरूपक्षेण प्रमविश्य न मविनमाश्यसक्षे। विमनतमामभयाः सष्ट्रीमभयाः न प्रलनोभ्यसक्षे न आकक ष्यसक्षे। लक्ष्म्यमा 
सश्रयमा न मबडम्ब्यसक्षे मविडम्बनमायपुकयाः मक्रयसक्षे, न पररत्यज्यस इत्यथरयाः। मदक्षेन आसधपत्यजमनतमाऽमभममानक्षेन न 
नत्यरसक्षे  ननो  नकत्यस  कमायरसक्षे।  मदनक्षेन  कमामक्षेन  न उन्मत्तष्ट्रीमक्रयसक्षे  उन्ममाद इवि आचयरसक्षे।  मविषयनयाः  इसन्द्रियमाथरयाः 
शब्दस्पशमारमदमभयाः न आमकप्यसक्षे न आकक ष्यसक्षे। रमागक्षेण जरयमा कसस्मनमप जनक्षे मविषयक्षे प्ररूढक्षेन अनपुरमागक्षेण विमा न 
अविकक ष्यसक्षे न आकक ष्यसक्षे। सपुखक्षेन आनन्दक्षेन न अपमरयसक्षे न पररत्यज्यसक्षे।

भविमानम् त्विस  प्रकक त्यमा स्विभमाविक्षेन कमाममम् अत्यथर  धष्ट्रीरयाः धनयरसम्पनयाः असस। तत्रमाऽमप मपत्रमा जनकक्षे न 
तमारमापष्ट्रीडक्षेन  महितमा  प्रयत्नक्षेन  अत्यन्तचक्षेषयमा  सममारनोमपतससस्कमारयाः  सममारनोमपतयाः  ससस्थमामपतयाः  ससस्कमारयाः 
सविरमविषयजमानस  यत्र  तमादृकशयाः  ससस्थमामपतसविरमविषयबपुमदयाः  असस।  यदमप  -  धनमामन  सम्पदयाः  तरलहृदयस 
चञलमचत्तमम् अप्रमतबपुदस बनोधरमहितस च जनस मदयसन्त मत्तस कपु विरसन्त, तथमामप एविस सस्थतक्षेऽमप भविद्गपुणसन्तनोषयाः 
भविद्गपुणनयाः मविदमामविनयशयौयमारमदमभयाः ययाः सन्तनोषयाः पररतनोषयाः स ममास शपुकनमासस मपुखरष्ट्रीकक तविमानम् विमामदतविमानम्। 

इदमम् एततम् पकविर्वोकमम् एवि च पपुनयाः पपुनयाः भकयनो भकययाः अमभधष्ट्रीयसक्षे कथ्यसक्षे।

इयमम् एषमा दपुमविरनष्ट्रीतमा मविनयरमहितमा लक्ष्मष्ट्रीयाः श्रष्ट्रीयाः मविदमाससस पसण्डतमम् अमप सचक्षेतनस बपुमदमन्तमम् अमप 
महिमासत्त्विमम्  अत्यन्तशमकसम्पनमम्  अमप  अमभजमातस  कपु लष्ट्रीनमम्  अमप  धष्ट्रीरस  धनयरयपुकमम्  अमप  प्रयत्नविन्तमम् 
उदनोमगनमम् अमप पपुरुषस जनस खलष्ट्रीकरनोमत अधमस करनोमत सन्ममागमारदम् मविच्यपुतस मविदधमामत।
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सरलमाथर याः - 
अस्ममादम् एवि कमारणमातम् हिक्षे रमाजकपु ममार! चन्द्रिपष्ट्रीड! एविमम् अत्यन्तजमटलक्षे कषप्रदक्षे कमायरबहिहलक्षे भष्ट्रीषणक्षे 

रमाजशमासनरूपक्षे कतरव्यक्षे तथमा मविविक्षेकशकन्यकमाररमण ययौविनसमयक्षे च तक्षेन प्रकमारक्षेण कमर त्वियमा करणष्ट्रीयस यक्षेन जनमायाः 
तवि उपहिमासस न कपु यपुरयाः, सन्तयाः मनन्दमास न कपु यपुरयाः, आचमायमारयाः न सधगविचनस ददपुयाः, ममत्रमामण न मतरस्कपु यपुरयाः, पसण्डतमायाः 
न शनोचक्षेयपुयाः। मकञ, यथमा कमाममजनमायाः स्विसममानतयमा न प्रकटयक्षेयपुयाः, कमायरमनपपुणमायाः न उपहिमासस कपु यपुरयाः, लम्पटमायाः 
सम्पदमास भनोगस न कपु यपुरयाः, भकत्यमायाः न धनस हिरक्षेयपुयाः, धकतमारयाः न विञयक्षेयपुयाः, ससययाः स्विमविलमासक्षेन न मपुगधस कपु यपुरयाः, श्रष्ट्रीयाः त्विमास 
न पररत्यजक्षेतम्, अमभममानयाः त्विमास न गसक्षेतम्, कन्दपरयाः स्विबमाणनयाः त्विमास न हिन्यपुयाः, मविषयमायाः न अत्यन्तमम् आकषरयक्षेयपुयाः, 
कस्यमामप विस्तपुनयाः उत्कटभनोगक्षेच्छयमा त्विस प्रविमतरतयाः न भविक्षेयाः, आनन्दयाः त्विमास न पररत्यजक्षेतम् तथमा विमतरतव्यमम्।

स्विभमाविक्षेन  एवि  त्विस  धष्ट्रीरप्रकक मतमविमशषयाः।  मपत्रमा  तमारमापष्ट्रीडक्षेन  भविमत  रमाजकपु ममारक्षे  अत्यन्तयत्नक्षेन 
शपुभससस्कमारमायाः  ससस्थमामपतमायाः।  सम्पत्तयनो  महि  तमारुण्यमातम्  चञलमचत्तस  रमाज्यशमासररपपुमविजयमामदद पुयाःखमविषयक्षे 
अनमसभजस च जनस स्विभमावित एवि उन्मत्तस कपु विरसन्त। तथमामप तवि मविदमामविनयशयौयमारमदगपुणनयाः जमनतमा तपुमषयाः ममास 
तनोषयमत।  अतयाः  भकयनो  भकयस्तक्षे  कथयमामम  यतम्,  गपुणविन्तस,  समाविधमानस,  मनतमान्तशमकमन्तस,  सदसशजस, 
धष्ट्रीरस्विभमाविमम्, उदनोगयपुकस  जनमम् अमप दपुजरनस करनोमत इयस दपुश्चररत्रमा लक्ष्मष्ट्रीयाः।

व्यमाकरणमविमशर याः - 
क) सममासयाः - 

.1 सक्षेविकविककन याः  -  सक्षेविकमायाः  विककमायाः  सक्षेविकविककमायाः  इमत  कमरधमारयसममासयाः,  तनयाः  सक्षेविकविककन याः  इमत 
तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासयाः।

.2 प्रमायमामतकपु मटल-कष-चक्षेषमा-सहिस्रदमारुणक्षे  - प्रमायमायाः अमतकपु मटलमायाः प्रमायमामतकपु मटलमायाः इमत कमरधमारययाः। 
प्रमायमामतकपु मटलमायाः  कषचक्षेषमायाः  प्रमायमामतकपु मटलकषचक्षेषमायाः  इमत  कमरधमारययाः।  तमासमास  सहिस्रस 
प्रमायमामतकपु मटलकषचक्षेषमासहिस्रमम्  इमत  षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः।  ततयाः  दमारुणस 
प्रमायमामतकपु मटलकषचक्षेषमासहिस्रदमारुणमम्, तसस्मनम् इमत पञमष्ट्रीतत्पपुरुषयाः।

.3 महिमासत्त्विमम् - महितम् सत्त्विस यस्य स महिमासत्त्वियाः, तमम् इमत बहिहवष्ट्रीमहियाः।

ख) ससन्धमविच्छक्षेदयाः

.1 नमास्विमादतक्षे - न आस्विमादतक्षे।

.2 ननोन्मत्तष्ट्रीमक्रयसक्षे- न उन्मत्तष्ट्रीमक्रयसक्षे।

.3 नमाविकक ष्यसक्षे - न अविकक ष्यसक्षे।

.4 पपुनरमभधष्ट्रीयसक्षे - पपुनयाः अमभधष्ट्रीयसक्षे। 

अलङ्कमारमविमशर याः  
.1 तदक्षेविमम् इत्यसस्मनम् विमाक्यक्षे रूपकमलसकमारयाः।
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पमाठगतप्रश्नमायाः- ३

. 9 ककीदृशक्षे रमाज्यतन्त्रक्षे रमाजमा प्रलपुब्धनो न भविक्षेतम्?

. 10 शपुकनमासनयक्षे रमाजकपु ममारयाः चन्द्रिमापष्ट्रीडयाः ककीदृशयाः?

. 11 शपुकनमासमतक्षे कन याः रमाजकपु ममारयाः ननवि मनन्दयाः?

. 12 रमाजकपु ममारक्षे चन्द्रिमापष्ट्रीडक्षे ससस्कमारमायाः कक्षे न आरनोमपतमायाः?

. 13 रमाजकपु ममारस्य गपुणमायाः कस  मपुखरष्ट्रीकक तविन्तयाः?

. 14 कयमा सज्जनयाः दपुजरनमायतक्षे?

. )19 4 समाम्प्रतस मकलपमाठमम् अविगच्छमाम - १६
सविरथमा  कल्यमाणनयाः  मपत्रमा  मक्रयममाणमनपुभवितपु  भविमानम्  नविययौविरमाज्यमामभषक्षेकमङलमम्, 

कपु लक्रममागतमामपुदहि  पकविरपपुरुषनरूढमास  धपुरमम्,  अविनमय  मदषतमास  मशरमाससस,  उनमय  स्विबन्धपुविगरमम्। 
अमभषक्षेकमानन्तरञ प्रमारब्धमदसगविजययाः पररभ्रमनम् मविसजतमाममप तवि मपत्रमा सप्तदष्ट्रीपभकषणमास पपुनमविरजयस्वि 
विसपुन्धरमामम्। अयञ तक्षे कमालयाः प्रतमापममारनोपमयतपुमम्। आरूढप्रतमापनो महि रमाजमा त्रनलनोक्यदशर्णीवि ससदमादक्षेशनो  

भविमत' इत्यक्षेतमाविदमभधमायनोपशशमाम।

व्यमाख्यमानमम् - 
भविमानम्  त्विस,  सविरथमा  सविरप्रकमारक्षेण,  मपत्रमा  जनकक्षे न,  कल्यमाणनयाः  नमानमामविघमङलनयाः  सहि,  मक्रयममाणस 

मविधष्ट्रीयममानस, नविययौविरमाज्यमामभषक्षेकमङलमम् नवियाः नककतनयाः यनो ययौविरमाज्यमामभषक्षेकयाः यपुविरमाजपदप्रमतष्ठमा, तदक्षेवि, यतम् 
मङलस  कल्यमाणस,  ततम्,  अनपुभवितपु  अनपुभविमविषयष्ट्रीकरनोतपु।  कपु लक्रममागतमास  विसशपरम्परयमा  सम्प्रमाप्तमास,  पकविरपपुरुषनयाः 
पकविरजननयाः,  ऊढमास धकतमास,  धपुरस रमाज्यशमासनभमारमम्,  उदहि धमारय। मदषतमास शत्रकणमास,  मशरमाससस मस्तकमानम् अविनमय 
अविनतमामन कपु रु। बन्धपुविगरमम् स्विजमामतसमपुदमायमम्, उनमय सत्कमारमामदमभयाः उनतस कपु रु।

अमभषक्षेकमानन्तरस च ययौविनरमाज्यमाऽमभषक्षेकमातम् परमम्, प्रमारब्धमदसगविजययाः प्रमारब्धयाः उपक्रमान्तयाः मदसगविजययाः 
यक्षेन स उपक्रमान्तमविजययाः, पररभ्रमनम् पररभ्रमणस कपु विरनम्, तवि मपत्रमा भवितयाः जनकक्षे न रमाजमा तमारमापष्ट्रीडक्षेन, मविसजतमास 
स्विमायत्तष्ट्रीकक तमामम्,  अमप,  सप्तदष्ट्रीपभकषणमास  सप्तदष्ट्रीपमायाः  भकषणमामन  यस्यमायाः  तमास  जम्बपुप्रभकमतदष्ट्रीपमालङ्कमारमामम्,  तमास 
विसपुन्धरमास पकसथविवीं, पपुनयाः भकययाः, मविजयस्वि स्विमायत्तष्ट्रीकपु रु।

प्रतमापस कनोषदण्डजस तक्षेजयाः, आरनोपमयतपुस शत्रपुषपु प्रवितरमयतपुमम् तक्षे तवि अयमम् एष कमालयाः समययाः। 

आरूढयाः आरनोहिणमविषयष्ट्रीकक तयाः,  प्रतमापयाः कनोषदण्डजस तक्षेजयाः,  यक्षेन सयाः,  तमादृशनो रमाजमा भकपयाः नकपयाः विमा, 
त्रनलनोक्यदशर्णी मत्रलनोकद्रिषमा यनोगष्ट्री इवि,  ससदमादक्षेशयाः ससद आदक्षेशनो यस्य सयाः अप्रमतहितमाजयाः ससदयाः सफलयाः, 
भविमत  मविदतक्षे।  इमत,  एतमावितम्  एतत्पररममाणमम्,  अमभधमाय  उक्त्विमा,  उपशशमाम  उपशमान्तयाः  बभकवि  मविरतयाः 
अभवितम्।
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सरलमाथर याः - 
भविमानम्  मङलनयाः  सहि मपत्रमा  मविधष्ट्रीयममानस  यपुविरमाजपदमामभषक्षेकस्य सपुखमम्  अनपुभवितपु,  परम्परयमा प्रमाप्तस 

पकविरपपुरुषनयाः धकतञ रमाज्यशमासनस्य भमारस च उदहितपु, शत्रकणमास मशरमाससस अधयाः करनोतपु, स्विजनसमपुदमायञ उनमयतपु। 
अमभषक्षेकमानन्तरस भवितयाः मपत्रमा सजतमास जम्बपुप्रभकमतसप्तदष्ट्रीपनयाः भकमषतमास विसपुमतवीं मदसगविजयमाय बमहियाः गच्छनम् भविमानम् 
पपुनयाः  स्विमायत्तष्ट्रीकरनोतपु।  अयमक्षेवि ररपपुषपु  परमाक्रमप्रदशरनस्य कमालयाः। शत्रपुषपु  रमाजयाः प्रतमापक्षे  उत्पनक्षे  समत तस्य 
आदक्षेशयाः सविरजयाः इवि अप्रमतहितयाः भविमत इमत एतमावित्पयरन्तमम् उक्त्विनवि शपुकऩिमाशयाः मविरतयाः अभकतम्।

व्यमाकरणमविमशर याः - 
क) सममासयाः - 

.1 नविययौविरमाज्यमामभषक्षेकमङलमम्-  नविस  ययौविरमाज्यस  नविययौविरमाज्यमममत  कमरधमारयसममासयाः,  तसस्मनम् 
अमभषक्षेकयाः  नविययौविरमाज्यमामभषक्षेकयाः  इमत  सप्तमष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः,  तस्य  मङलमम् 
नविययौविरमाज्यमामभषक्षेकमङलमम् इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।

.2 स्विबन्धपुविगरमम्- स्विस्य बन्धपुयाः स्विबन्धपुयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः, स्विबन्धनोयाः गविरयाः स्विबन्धपुगविरयाः इमत 
षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः, तस स्विबन्धपुविगरमम्।

.3 सप्तदष्ट्रीपभकषणमास  - सप्त दष्ट्रीपमामन सप्तदष्ट्रीपमामन इमत कमरधमारयसममासयाः, सप्तदष्ट्रीपमामन एवि भकषणस यस्यमायाः 
समा सप्तदष्ट्रीपभकषणमा इमत बहिहवष्ट्रीमहिसममासयाः, तमास सप्तदष्ट्रीपभकषणमामम्।

.4 आरूढप्रतमापयाः- आरूढयाः प्रतमापयाः यक्षेन सयाः आरूढप्रतमापयाः इमत बहिहवष्ट्रीमहिसममासयाः।

ख) ससन्धमविच्छक्षेदयाः

.1 इत्यक्षेतमावितम् - इमत एतमावितम्।

.2 अमभधमायनोपशशमाम - अमभधमाय उपशशमाम। 

कनोशयाः
.1 "स प्रतमापयाः प्रभमाविश्च यत्तक्षेजयाः कनोषदण्डजमम्।" इत्यमरविचनमातम् प्रतमापयाः, प्रभमावियाः, कनोषदण्डजस तक्षेजयाः 

इत्यक्षेतक्षे पयमारयमायाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः-४

. 15 मसन्त्रमतक्षे रमाजकपु ममारयाः मकमम् अनपुभविक्षेतम्।

. 16 रमाजकपु ममारयाः मन्त्रष्ट्रीच्छमानपुसमारस मकमम् अविनमयक्षेतम्।

. 17 रमाजकपु ममारयाः कस्यमायाः पपुपुनररमविजयस कपु यमारतम्।

. 18 ककीदृशस्य रमाजयाः आदक्षेशयाः दक्षेविवितम् ससदनो भविमत।
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. )19 5 समाम्प्रतस मकलपमाठमम् अविगच्छमाम - १७
उपशमान्तविचसस शपुकनमासक्षे  चन्द्रिमापष्ट्रीडस्तमामभरुपदक्षेशविमासगभयाः प्रकमासलत इवि,  उन्मष्ट्रीसलत इवि, 

स्विच्छष्ट्रीकक त  इवि,  मनमकर ष  इवि,  अमभमषक  इवि,  अमभसलप्त  इवि,  अलङ्कक त  इवि,  पमवित्रष्ट्रीकक त  इवि, 
उदमाससत इवि, प्रष्ट्रीतहृदयनो मपुहिहत्तर सस्थत्विमा स्विभविनममाजगमाम।

व्यमाख्यमानमम् - 
शपुकनमासक्षे प्रधमानमाऽममात्यक्षे उपशमान्तविचसस उपशमान्तस विचयाः यस्य तसस्मनम् मनविकत्तविचनक्षे तकष्णष्ट्रीम्भमाविमम् 

आपनक्षे समत चन्द्रिमापष्ट्रीडयाः रमाजपपुत्रयाः तमामभयाः पकविरप्रनोकमामभयाः उपदक्षेशविमासगभयाः मशकमाविचननयाः प्रकमासलतयाः धयौत इवि, 

उन्मष्ट्रीसलतयाः मविकससतयाः इवि,  स्विच्छष्ट्रीकक तयाः अमतशयक्षेन मनमरलष्ट्रीकक तयाः इवि,  मनमकरषयाः ससस्कक त इवि,  अमभमषकयाः 
स्नमातयाः इवि, अमभसलप्तयाः उदष्ट्रीमपतयाः इवि, अलङ्कक तयाः सज्जष्ट्रीकक त इवि, पमवित्रष्ट्रीकक तयाः पमवित्रतमास प्रमाप्त इवि, उदमाससतयाः 
समपुज्ज्विलष्ट्रीकक त इवि,  प्रष्ट्रीतहृदययाः प्रसनचक्षेतमायाः सनम्,  मपुहिहतर  कसञत्कमालस,  सस्थत्विमा अविस्थमानस कक त्विमा,  स्विभविनस 
मनजप्रमासमादमम्, आजगमाम आगतयाः।

सरलमाथर याः - 
शपुकनमासस्य  उपदक्षेशमानन्तरस  चन्द्रिमापष्ट्रीडयाः  तनयाः  मविमलनयाः  उपदक्षेशविचननयाः  धयौत  इवि,  प्रबनोसधत  इवि, 

मसकणष्ट्रीकक त  इवि,  अमभमषक इवि,  अमभसलप्त इवि,  भकमषत इवि,  पमवित्रष्ट्रीकक त  इवि,  उज्ज्विलष्ट्रीकक त  इवि सञमातयाः 
इत्यनपुभकय प्रष्ट्रीतहृदययाः सनम् कणमम् अविस्थमाय मनजगकहिस प्रमत आगतविमानम्।

व्यमाकरणमविमशर याः - 
सममासयाः - 

.1 उपशमान्तविचसस - उपशमान्तस विचयाः यस्य स उपशमान्तविचमायाः, तसस्मनम् इमत बहिहवष्ट्रीमहिसममासयाः।

.2 प्रष्ट्रीतहृदययाः- प्रष्ट्रीतस हृदयस यस्य स प्रष्ट्रीतहृदययाः इमत बहिहवष्ट्रीमहिसममासयाः।

.3 स्विभविनमम्- स्विस्य भविनस स्विभविनमम् इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।

ससन्धमविच्छक्षेदयाः

.1 चन्द्रिमापष्ट्रीडस्तमामभरुपदक्षेशविमासगभयाः- चन्द्रिमापष्ट्रीडयाः तमामभयाः उपदक्षेशविमासगभयाः। 

अलङ्कमारमविमशर याः  
.1 उपशमान्तक्षेमत  विमाक्यक्षे  नविमानमामपुत्प्रक्षेकमाणमामनपक्षेकयमा  सस्थतक्षेयाः  सससकमषरलङ्कमारयाः।  तल्लकणस  तमाविदम् 

मविदमानमाथक्षेननोकमम् -

“मतलतण्डपुलससश्लक्षेषन्यमायमादम् यत्र परस्परमम्।

सससश्लष्यक्षेयपुरलङ्कमारमायाः समा सससकमषमनरगदतक्षे।।” इमत। 
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शपुकनमासनोपदक्षेशयाः - लक्ष्मष्ट्रीदपुष्प्रभमावियाः- २ मटप्पणष्ट्री

पमाठगतप्रश्नमायाः- ५

. 19 रमाजकपु ममारयाः चन्द्रिमापष्ट्रीडयाः कदमा गकहिस प्रत्यमाजगमाम?

. 20 रमाजकपु ममारयाः कक्षे न पमवित्रष्ट्रीकक तयाः इवि गकहिस प्रत्यमागतयाः?

. 21 चन्द्रिमापष्ट्रीडयाः कथस गकहिस प्रत्यमागतयाः?

. 22 स च रमाजकपु ममारयाः मक कक त्विमा गकहिस प्रत्यमाजगमाम?

पमाठसमारयाः

मकषमास्तपुमतविचननयाः मविहलमायाः रमाजमानयाः अनपुचरनयाः कक तमायमाममप मविडम्बनमायमास धकतमारनम् तमानम् एवि अन्धवितम् 
समादरमम् अमभनन्दसन्त। आत्ममानस दक्षेविस मन्विमानमायाः तक्षे अमविविक्षेमकनयाः सञमातमायाः, अतयाः तक्षेषमास रमाजमास मनसस यमा धमारणमा 
समपुत्पनमा,  तयमा तक्षेषमास  बपुमदयाः नषमा।  अत एवि  "मम बमाहिहदयमध्यक्षे  इतनोऽमप बमाहिहयपुगलमक्षेकस  गपुप्तस वितरतक्षे"  इमत 
भमावियन्तयाः  आत्मनयाः  मविष्णपुसदृशमानम्  आमनसन्त।  अमप  च  "स्विललमाटदक्षेशक्षे  अपरस  नक्षेत्रमक्षेकस  त्विचमा  आविकतमम् 
असस्त” इमत शङ्कममानमायाः तक्षे स्वियस मशविसदृशमानम् मनसन्त। तक्षे च तक्षेषमास दशरनस तक्षेषमामक्षेवि अनपुगहियाः इमत भमावियसन्त। 
स्विक्षेषमास दृमषपमातमम् अमप उपकमाररूपक्षेण गणयसन्त तक्षे। कक्षे नमामप सहि सम्भमाषणमम् अमप दमानवितम् , तक्षेषमामम् आदक्षेशमायाः 
विरप्रदमानतपुल्यमायाः  इमत  मचन्तयसन्त।  स्विक्षेषमास  स्पशरनस  पमवित्रतमासम्पमादकमम्  इमत  अविबनोधयाः  तक्षेषमामम्। 
ममथ्यमाममाहिमात्म्यस्य गविरण गमविरतमास्तक्षे रमाजमानयाः दक्षेविमानम् न नमसन्त, ब्रमाहणमानमास पकजनस न कपु विरसन्त, ममान्यमानमास कक तक्षे 
सम्ममानस न प्रदशरयसन्त, पकजनष्ट्रीयमानम् न पकजयसन्त, नमस्करणष्ट्रीयमानम् न नमस्कपु विरसन्त। मकञ गपुरूनम् दृष्टमामप न 
उसत्तष्ठसन्त।  अमप  च  तक्षे  मविदनोपमाजरनमादष्ट्रीनमास  पररश्रमयाः  मनरथरकयाः  इमत  भमावियन्तयाः  पसण्डतमानमामम्  उपहिमासस 
कपु विरसन्त। विकदमायाः विमाधरक्यकमारणमातम् बपुदक्षेयाः असस्थरतमाविशमातम् असधकस  प्रलपसन्त इमत स्विष्ट्रीकपु विमारणमायाः तक्षे रमाजमानयाः 
विकदमानमामम् उपदक्षेशस मनष्प्रयनोजनकमम् इमत भमावियसन्त।  स्विबपुदक्षेयाः मतरस्कमारयाः भविमत इमत मन्विमानमायाः तक्षे रमाजमानयाः 
मसन्त्रणमामम् उपदक्षेशक्षेषपु दनोषमानम् आमविष्कपु विरसन्त। मकञ, महितविमाक्यस विदतमामम् उपरर क्रनोधस प्रकटयसन्त।

एतक्षे रमाजमानयाः सविरथमा तमानम् एवि पमाश्विर स्थमापयसन्त, तनयाः सहि एवि सपुखक्षेन मनविससन्त, तक्षेभ्ययाः एवि ददमत, 

तनयाः सहि ममत्रतमास कपु विर सन्त, तक्षेषमामक्षेवि विमाक्यमामन शृण्विसन्त, तक्षेभ्ययाः एवि सविरदमा धनस मवितरसन्त, तक्षेषमामक्षेवि सम्ममाननमास 
कपु विरसन्त, तमानम् एवि मविश्विसनष्ट्रीयमानम् मनसन्त - यक्षे जनमायाः नकसन्दविस मनरन्तरमम् अञसलबदमायाः सन्तयाः कतरव्यमामन 
कममारमण अन्यत्र स्थमापमयत्विमा दक्षेवितमावितम् रमाजमास स्तपुमतस कपु विरसन्त अथविमा तक्षेषमास ममाहिमात्म्यस्य ककीतरनस कपु विरसन्त। यक्षेषमास 
समष्ट्रीपक्षे अत्यन्तनककशससनयाः उपदक्षेशनयाः पररपकणर तथमा मनतमान्तमनदरयस चमाणक्यप्रणष्ट्रीतस नष्ट्रीमतशमासमम् एवि प्रममाणस भविमत। 
अमभचमारमक्रयमायमायाः  अनपुष्ठमानमाय  मनतमान्तस  क्रक रस्विभमाविमविमशषमायाः  पपुरनोमहितमायाः  यक्षेषमास  मशककमायाः  ससन्त। 
परप्रतमारणमापरमायणयाः  मसन्त्रगणयाः  यक्षेषमामम्  उपदक्षेषमा  भविमत।  सहिस्ररमाजमानयाः  यमास  लक्ष्मवीं  यथक्षेच्छस  भपुक्त्विमा 
पररत्यकविन्तयाः तमास प्रमत यक्षेषमामम् आसमकयाः असस्त। ममारणनोपदक्षेशनयाः पररपकणर तन्त्रशमासक्षे यक्षेषमामम् आगहियाः मविदतक्षे। 
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प्रकक त्यमा स्नक्षेहिविशमातम् सदयमचत्तयाः अनपुरकश्च भ्रतकगणयाः यक्षेषमामम् उच्छक्षेदपमात्रस भविमत। तमादृशमानमास रमाजमास मकममप 
कमायर न्यमायसङतस ननवि भविमत।

अस्ममादम् एवि कमारणमातम् शपुकनमासयाः रमाजकपु ममारस चन्द्रिपष्ट्रीडस प्रमत कथयमत यतम् – एविस कषप्रदक्षे भयङ्करक्षे 
रमाजशमासनकतरव्यक्षे  तथमा मविविक्षेकहिमाररमण ययौविनसमयक्षे  च तक्षेन प्रकमारक्षेण कमर  त्वियमा करणष्ट्रीयस  यक्षेन जनमायाः तवि 
उपहिमासस न कपु यपुरयाः, सन्तयाः मनन्दमास न कपु यपुरयाः, आचमायमारयाः न सधगविचनस ददपुयाः, ममत्रमामण न मतरस्कपु यपुरयाः, पसण्डतमायाः न 
शनोचक्षेयपुयाः। मकञ,  यथमा कमाममजनमायाः स्विसममानतयमा न प्रकटयक्षेयपुयाः,  कमायरमनपपुणमायाः न उपहिमासस कपु यपुरयाः,  लम्पटमायाः 
सम्पदमास भनोगस न कपु यपुरयाः, भकत्यमायाः न धनस हिरक्षेयपुयाः, धकतमारयाः न विञयक्षेयपुयाः, ससययाः स्विमविलमासक्षेन न मपुगधस कपु यपुरयाः, श्रष्ट्रीयाः त्विमास 
न पररत्यजक्षेतम्, अमभममानयाः त्विमास न गसक्षेतम्, कन्दपरयाः स्विबमाणनयाः त्विमास न हिन्यपुयाः, मविषयमायाः न अत्यन्तमम् आकषरयक्षेयपुयाः, 
कस्यमामप विस्तपुनयाः उत्कटभनोगक्षेच्छयमा त्विस प्रविमतरतयाः न भविक्षेयाः,  आनन्दयाः त्विमास न पररत्यजक्षेतम् तथमा विमतरतव्यमम्। 
स्विभमाविक्षेन एवि त्विस  धष्ट्रीरप्रकक मतमविमशषयाः। मपत्रमा तमारमापष्ट्रीडक्षेन भविमत रमाजकपु ममारक्षे  अत्यन्तयत्नक्षेन शपुभससस्कमारमायाः 
ससस्थमामपतमायाः।  सम्पत्तयनो  महि  स्विभमामविकतयमा  चञलमचत्तस  रमाज्यशमासनक्षे  अनमसभजस  च  जनमम्  एवि  उन्मत्तस 
कपु विरसन्त। तथमामप तवि मविदमामविनयशयौयमारमदगपुणनयाः जमनतमा तपुमषयाः ममास तनोषयमत। अतयाः भकयनो भकयस्तक्षे कथयमामम 
यतम्, गपुणविन्तस, समाविधमानस, मनतमान्तशमकमन्तस, सदसशजस, धष्ट्रीरस्विभमाविमम्, उदनोगयपुकस  जनमम् अमप दपुजरनस करनोमत 
इयस दपुश्चररत्रमा लक्ष्मष्ट्रीयाः।

शपुकनमासस्य मतमानपुसमारस  मङलनयाः  सहि मपत्रमा  तमारमापष्ट्रीडक्षेन मविधष्ट्रीयममानस  यपुविरमाजपदमामभषक्षेकस्य सपुखस 
चन्द्रिमापष्ट्रीडयाः अनपुभविक्षेतम्,  परम्परयमा प्रमाप्तस  पकविरपपुरुषनयाः धकतञ रमाज्यशमासनस्य भमारस च उदहिक्षेतम्,  शत्रकणमास मशरमाससस 
अधयाः कपु यमारतम्, स्विजनसमपुदमायञ उनमयक्षेतम्। अमभषक्षेकमानन्तरस तस्य मपत्रमा सजतमास जम्बपुप्रभकमतसप्तदष्ट्रीपनयाः भकमषतमास 
विसपुमतवीं  मदसगविजयमाय बमहियाः गच्छनम्  चन्द्रिमापष्ट्रीडयाः पपुनयाः स्विमायत्तष्ट्रीकपु यमारतम्।  अयमक्षेवि ररपपुषपु  परमाक्रमप्रदशरनस्य 
कमालयाः।  तथमामहि  शत्रपुषपु  रमाजयाः  प्रतमापक्षे  उत्पनक्षे  समत  तस्य  आदक्षेशयाः  सविरजयाः  इवि  अप्रमतहितयाः  भविमत  इमत 
एतमावित्पयरन्तमम् उक्त्विनवि शपुकऩिमाशयाः मविरतयाः अभकतम्।

शपुकनमासस्य उपदक्षेशमानन्तरस चन्द्रिमापष्ट्रीडयाः तनयाः मविमलनयाः उपदक्षेशविचननयाः पररष्कक तयाः इवि, प्रबनोसधतयाः इवि, 

मसकणष्ट्रीकक तयाः इवि,  अमभमषकयाः इवि,  अमभसलप्तयाः इवि,  भकमषतयाःइवि,पमवित्रष्ट्रीकक त इवि,  उज्ज्विलष्ट्रीकक त इवि च सञमातयाः 
इत्यनपुभकय प्रष्ट्रीतहृदययाः सनम् मनजगकहिस प्रत्यमागतविमानम्।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

. 1 कस्ममादम् हिक्षेतनोयाः रमाजमानयाः प्रविञकमानमामक्षेवि समादरमम् अमभनन्दसन्त इमत विणरयत।

. 2 मविविक्षेकहिष्ट्रीनमायाः सन्तयाः रमाजमानयाः मकस  मकस  कपु विरसन्त सविर पमाठमदशमा विणरयत।

. 3 ममथ्यमामनोहिगस्तमायाः रमाजमानयाः कमानम् कमानम् पमाश्विर स्थमापयसन्त।

. 4 ककीदृशमानमास रमाजमास कमायर न्यमायसङतस न भविमत।

. 5 शपुकनमासस्य मतक्षे रमाजकपु ममारक्षेण कथमम् आचरणष्ट्रीयमम्।

. 6 कदमा रमाजयाः आदक्षेशमायाः सविरजवितम् अप्रमतहितमायाः भविसन्त।
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पमाठगतप्रश्ननोत्तरमामण

. 1 रमाजमानयाः आत्ममविडम्बनमास कक तवितमामम् अमभनन्दनस कपु विरसन्त।

. 2 स्विसस्मनम् दक्षेवित्विमारनोपधमारणयमा दपुषमानमास रमाजमास बपुमदयाः नश्यतक्षे।

. 3 अमविविक्षेमकनयाः रमाजमानयाः स्विमामम् आजमास विरप्रदमानस मन्यन्तक्षे।

. 4 अमविविक्षेमकनयाः रमाजमानयाः अमभविमादमाहिमारनम् न अमभविमादयसन्त।

. 5 अमविविक्षेककी रमाजमा महितविमामदनमामम् उपरर क्रनोधस प्रकटयमत।

. 6 मनोहिगस्तमायाः रमाजमानयाः सविरथमा ययाः अहिमनरशमम् अञसलबदयाः सनम् स्तयौमत तस पमाश्विर कपु विरसन्त।

. 7 तक्षे रमाजमानयाः ययाः तस्य ममाहिमात्म्यमम् उदमावियमत तक्षेन सहि सपुखमम् अविमतष्ठन्तक्षे।

. 8 अन्यमायकमाररणयाः रमाजयाः उपदक्षेषमारयाः परमामभसन्धमानपरमायाः मसन्त्रणयाः।

. 9 अत्यन्तभयङ्करकषप्रदक्षे कपु मटलक्षे च रमाज्यतन्त्रक्षे रमाजमा प्रलपुब्धनो न भविक्षेतम्।

. 10 शपुकनमासनयक्षे रमाजकपु ममारयाः चन्द्रिमापष्ट्रीडयाः प्रकक त्यमा एवि धष्ट्रीरयाः।

. 11 शपुकनमासमतक्षे समाधपुमभयाः रमाजकपु ममारयाः ननवि मनन्दयाः।

. 12 रमाजकपु ममारक्षे चन्द्रिमापष्ट्रीडक्षे ससस्कमारमायाः मपत्रमा तमारमापष्ट्रीडक्षेन आरनोमपतमायाः।

. 13 रमाजकपु ममारस्य गपुणमायाः मसन्त्रणस शपुकनमासस मपुखरष्ट्रीकक तविन्तयाः।

. 14 दपुमविरनष्ट्रीतयमा लक्ष्म्यमा सज्जनयाः दपुजरनमायतक्षे।

. 15 मसन्त्रमतक्षे रमाजकपु ममारयाः रमाज्यमामभषक्षेकमङलमम् अनपुभविक्षेतम्।

. 16 रमाजकपु ममारयाः मन्त्रष्ट्रीच्छमानपुसमारस मदषतमास मशरमाससस अविनमयक्षेतम्।

. 17 रमाजकपु ममारयाः सप्तदष्ट्रीपभकषणमायमायाः विसपुमत्यमायाः पपुपुनमविरजयस कपु यमारतम्।

. 18 आरूढप्रतमापस्य रमाजयाः आदक्षेशयाः दक्षेविवितम् ससदनो भविमत।

. 19 रमाजकपु ममारयाः चन्द्रिमापष्ट्रीडयाः शपुकनमासस्य उपदक्षेशमादम् अनन्तरस गकहिस प्रत्यमाजगमाम।

. 20 रमाजकपु ममारयाः मनमरलमामभयाः उपदक्षेशविमासगभयाः पमवित्रष्ट्रीकक तयाः इवि गकहिस प्रत्यमागतयाः।

. 21 चन्द्रिमापष्ट्रीडयाः प्रष्ट्रीतहृदययाः सनम् गकहिस प्रत्यमागतयाः।

. 22 स च रमाजकपु ममारयाः मपुहिहतर सस्थत्विमा गकहिस प्रत्यमाजगमाम।

यनोगयतमामविस्तमारयाः

१९.६) कमविपररचययाः
भकममकमा  - महिमाकमवियाः बमाणभटयाः गदकमाव्यजगतयाः चक्रवितर्णी । पदस  विदस  गदस  हृदमम्  इमत उमकयाः 

बमाणस्य  गदकमाव्यस्य  रचनमादनन्तरमक्षेवि  भमणमतपदविष्ट्रीमम्  असधगतमा  इमत  भमामत।  कमविरमाजयाः  इमत  नमाममा 
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गदकमविरक्षेकयाः विदमत यतम् – "सपुबन्धपुबमारणभटश्च कमविरमाज इमत त्रययाः"  इमत श्लक्षेषमाथरचमत्कमारक्षे वियस त्रय एवि 
गदकविययाः इमत। बमाणभटस्य कमवितमासमामथ्यरमविचमारक्षे गनोविधरनमाचमायरस्य प्रशससमाविचनमम् एविमसस्त –  

"जमातमा मशखसण्डनष्ट्री प्रमाकम्  यथमा मशखण्डष्ट्री तथमाऽविगच्छमामम।

प्रमागल्भ्यमसधकममाप्तपुस विमाणष्ट्री बमाणक्षे बभकविक्षे"मत॥ 

महिमाकमवियाः जयदक्षेवियाः ब्रकतक्षे, यथमा -

"हिषर्वो हिषर्वो हृदयविसमतयाः पञबमाणस्तपु बमाणयाः" इमत। 

दक्षेशकमालयौ -  महिमाकमविनमा  स्विक्षेमतविकत्तस  स्विमविरमचतक्षे  हिषरचररतक्षे  मविस्तरशयाः  प्रमतपमामदतमम्। 
महिरण्यबमाहपरनमाममकमायमायाः  शनोणमानदमायाः  पसश्चमतटक्षे  सस्थतयाः  प्रष्ट्रीमतकक टमाख्ययाः  गमामयाः  बमाणस्य  जन्मभकममयाः 
आसष्ट्रीतम्। सम्प्रमत स्थमानममदस मबहिमाररमाज्यस्य आरमामण्डलमान्तगरतमम्। बमाणभटस्य विसशयाः मविदमाभ्यमासक्षे धममारचरणक्षे 
च  अतष्ट्रीवि  सपुप्रससद  आसष्ट्रीतम्।  विमात्स्यमायनविसशजयाः  मचत्रभमानपुयाः  बमाणभटस्य  मपतमा  ममातमा  च  रमाज्यदक्षेविष्ट्री। 
उमकरक्षेविमसस्त लभ्यतक्षे  -  "अलभत च मचत्रभमानपुस्तक्षेषमास मध्यक्षे रमाजदक्षेव्यमभधमानमायमास ब्रमाहण्यमास बमाणममात्मजमम्।" 
इमत।  अतनोऽयस ब्रमाहण आसष्ट्रीमदमत मनश्चप्रचमम्। बमाणस्य जन्मस्थमानस्य समष्ट्रीप एवि यमषगकहिमम् नमाम गमामयाः, 
ततनोऽमप  अनमतदकरक्षे  श्रष्ट्रीहिषरविधरनस्य  मदतष्ट्रीयमशलमामदत्यस्य  रमाज्यमम्  श्रष्ट्रीकण्ठदक्षेशयाः  आसष्ट्रीतम्। 
हिषरविधरनमशलमामदत्यस्य  कमालयाः  ६०६-६४७  सख्रिषमाब्दमाभ्यन्तरक्षे  इमत  हिषरचररतक्षे  उमल्लसखतमम्  ।  अतयाः 
बमाणभटनोऽमप सप्तमशतकस्य कमवियाः इमत स्पषमम्।

जष्ट्रीविनचररतमम् -  शनशविक्षे  एवि  बमाणस्य  ममातकमवियनोगयाः  अभवितम्।  ततयाः  मपतमा  एवि  बमालस्य 
रकणपनोषणभमारमम् ऊढविमानम्। ततयाः समपुमचतक्षे वियसस तस्य मविसधवितम् उपनयनमामदससस्कमारमायाः सम्पनमायाः। तक्षेन च 
जनकमातम् सकलमविदमा असधगतमा। बमाणस्य चतपुदरशक्षे वियसस मपतमामप मदविस गतयाः। तदमा सखनयाः बमाणयाः ममत्रनयाः सहि 
गमाममादम्  गमाममान्तरस  पयरटनम्  असन्तमक्षे  प्रष्ट्रीमतकक टस  प्रमत  गतयाः।  तत्र  एवि  तस्य  कमवित्विमविकमाशयाः  ससविकत्तयाः। 
चन्द्रिसक्षेनममातकषक्षेणयौ तस्य भ्रमातरयौ इमत प्रससमदयाः। ततयाः कमवित्विप्रमतभमा तस्य कणमारकमणरकयमा बहिहत्र प्रसकतमा। 
तदमा तत्कमवित्विप्रमतभमास श्रपुत्विमा चक्रविमतरनयाः हिषरविधरनस्य ममातपुलयाः मचत्रभमाननोयाः ममत्रस च कक ष्णरमाजयाः मपुगधयाः। तस्य 
कक पयमा  स हिषरविधरनस्य आस्थमानपसण्डतमण्डल्यमास  स्थमानस  लब्धविमानम्।  ततयाः  मकसञत्कमालमानन्तरस  बमाणभटयाः 
हिषरविधरनस्य अतष्ट्रीवि मप्रयममत्रमम् अभवितम्। तदमा बमाणयाः हिषरविधरनस्य जष्ट्रीविनचररतमम् आसश्रत्य हिषरचररतमम् इमत 
नमामकस  गन्थस रचयमाममास। भकषणभटयाः बमाणभटस्य पपुत्रयाः। 

कमविकक तययाः  - महिमाकमवियाः  बमाणभटयाः  गदकमाव्यदयमविमनममारणक्षेन  सहृदयमानमास  हृदयक्षे  अमरस  स्थमानस 
प्रमाप्तविमानम्। अत एवि कमाव्यरससकमानमामम् अयमम् उदनोषयाः "बमाणनोसच् छष् टमम्  जगतम्  सविरमम्" इमत। तस्य गदकमाव्यदयस 
तमावितम् हिषरचररतमम् कमादम्बरष्ट्री चक्षेमत।

तत्र हिषरचररतमम् इमत आख्यमामयकमागन्थयाः। विमास्तमविकमम् इमतहिमासमम् आसश्रत्य अयस गन्थयाः बमाणभटक्षेन 
मविरमचतयाः।  एतस्य  गन्थस्य  आख्यमामयकमात्विस  स्वियमक्षेवि  कथयमत  -  “करनोम्यमाख्यमामयकमाम्भनोधयौ 
सजहमाप्लविनचमापलमम्” इमत। नक्षेदस  समाधमारणस चररतपपुस्तकममप तपु  सरसस  कमाव्यमम्। “ओजयाःसममासभकयस्त्विमम् 
एतदम्  गदस्य  जष्ट्रीमवितमम्”  इमत  गदमविषयक्षे  आलङ्कमाररकमाणमामपुमकयाः।  समक्षेषमामक्षेवि  आलङ्कमाररकमाणमास  मतक्षे 
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ओजयाःसममासभकयनोगदकमाव्यससरचनक्षे मकधरन्यनो बमाणयाः। तस्य च ओजयाःसममासबहिहलस गदकमाव्यस भविमत हिषरचररतमम्। 
असस्मनम् गन्थक्षे अषयौ उच्छमासमायाः ससन्त। तक्षेषपु आदक्षे उच्छमासत्रयक्षे बमाणयाः स्विष्ट्रीयमास कथमास सलसखतविमानम्। तत्रनवि तस्य 
विसशपररचयमामदकस  मनबदमम्। चतपुथर्वोच्छमासमातम् सममामप्तपयरन्तस रमाजयाः हिषरविधरनस्य चररतमम् उपन्यस्तमम्।

बमाणभटस्य  मदतष्ट्रीयस  प्रससदस  गदकमाव्यस  भविमत  कमादम्बरष्ट्री।  कमादम्बरष्ट्री  स्विष्ट्रीयकल्पनयमा  रमचतयाः 

कथमागन्थ इमत बमाणस्य स्विष्ट्रीययमा  "सधयमा मनबदक्षेयममतदयष्ट्री कथमा" इत्यपुक्त्यमा एवि जमायतक्षे। कमादम्बयमारमपुकमा 
कथमा  गपुणमाढ्यमविरमचतमायमा  बकहित्कथमायमायाः  ससगकहिष्ट्रीतमा।  बकहित्कथमातयाः  कथमाममादमाय  स्विककीयकमवित्विविनभव्यक्षेन 
कमाव्यकलमाननपपुण्यक्षेन  कथमायमास  विनमशष्ट्यमम्  उत्पमाद  कमादम्बरवीं  मनबदविमानम्  महिमाकमविबमारणयाः।  अत  एवि 
रससकजननोमकयाः  -  "कमादम्बरष्ट्रीरसजमानमामम् आहिमारनोऽमप न रनोचतक्षे"  इमत। कमादम्बरष्ट्री स्विविनभविक्षेन अन्विथरनमाम्नष्ट्री 
कमादम्बरष्ट्री एवि सम्पनमा। कमादम्बरष्ट्री नमाम ममदरमा। ममदरमा यथमा मदमपुत्पमादयमत तथनवि इयस कथमा अमप जनयमत 

कमाव्यमास्विमादमदमम्। बमाणस्य कमादम्बयमारयाः महितष्ट्री प्रशससमा मविदमदयाः आलङ्कमाररकन याः कक तमा। यथमा तत्र रमाजशक्षेखरयाः - 

"सहिषरचररतमारब्धमादपुतकमादम्बरष्ट्रीकथमा।

बमाणस्य विमाण्यनमायरवि स्विच्छन्दमा भ्रममत मकतयौ।।" इमत। तथनवि ककीमतरकयौमपुदष्ट्रीकमारयाः भणमत -

"यपुकस  कमादम्बरष्ट्री श्रपुत्विमा कवियनो मयौनममासश्रतमायाः।

बमाणध्विनमाविनध्यमायनो भवितष्ट्रीमत स्मकमतयरतयाः।।" इमत।  

एविस सममासतयाः कमविपररचययाः प्रस्तपुतयाः।

१९.७) मविशक्षेषजमानमाय अध्यक्षेतव्यमा गन्थमायाः
बमाणभटप्रणष्ट्रीतनोऽयस  कमादम्बरष्ट्रीकथमागन्थयाः  भमारतष्ट्रीयससस्कक तसमामहित्यक्षे  अत्यपुत्कक षस  पदमम्  अलङ्करनोमत। 

बहिहमभयाः  परममादरक्षेण  श्लमाघ्यममानयाः  अयस  गन्थयाः।  अत्र  शपुकनमासनोपदक्षेशयाः  इत्यसशयाः  अध्यक्षेययाः  अस्ममाकमम्।  तत्र 
अध्यक्षेतमारयाः यमद इतयाः अमप दृढस जमानमम् तमहिर अधनोसलसखतमानम् गन्थमानम् द्रिषपु स शक्नपुयपुयाः - 

 कमादम्बरष्ट्री - चन्द्रिकलमाससस्कक तमहिन्दष्ट्रीव्यमाख्यनोपक्षेतमा
व्यमाख्यमाकमारयाः - आचमायर शक्षेषरमाजशममार रक्षेगमष्ट्रीयाः
प्रकमाशकयाः - चयौखम्बमा सपुरभमारतष्ट्री प्रकमाशन, विमारमाणसष्ट्री

 कमादम्बरष्ट्री - चन्द्रिकलमामविदनोमतनष्ट्रीव्यमाख्यमादयनोपक्षेतमा
व्यमाख्यमाकमारयाः - पसण्डत कक ष्णमनोहिनशमासष्ट्री
प्रकमाशकयाः - चयौखम्बमा ससस्कक त ससस्थमान, विमारमाणसष्ट्री

 कमादम्बरष्ट्री - (विङभमाषमायमामम्) 
सम्पमादकयाः - श्रष्ट्रीनष्ट्रीरदविरणभटमाचमायरयाः
प्रकमाशकयाः - ससस्कक त पपुस्तक भमाण्डमारयाः, कनोलकमातमा
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१९.८) भमाषमामविस्तमारयाः
शपुकनमासनोपदक्षेशयाः  इत्यसशस्य  पमाठक्षेन  ससस्कक तभमाषमायमास  जमानविधरनस  मनश्चप्रचमम्।  अध्यक्षेयमासशस्य 

अध्ययनक्षेन जमानविधरनस्य कक्षे चन उपमायमायाः समाममान्यक्षेन मनमदरश्यन्तक्षे -

शपुकनमासनोपदक्षेश इमत पमाठ्यमासशस्य अध्ययनक्षेन भविमानम् - 

.1 ससस्कक तक्षे गदसमामहित्यरचनमाकयौशलस बनोदपुस शक्ननोमत।

.2 नविष्ट्रीनपदमानमास तमासलकमामनममारणस कतपुर शक्ननोमत।

.3 सममासनमाममामन तत्प्रयनोगकयौशलस च जमातपुस शक्ननोमत।

.4 नविष्ट्रीनधमातकनमास प्रकक मतप्रत्ययमानमास च प्रयनोगस कनोष्ठकस  च कतपुर शक्ननोमत।

.5 नविष्ट्रीनपदमानमामम् अथमारनमास च जमानक्षेन भमाषमासमकमदस कतपुर शक्ननोमत।

१९.९) भमाविमविस्तमारयाः
.1 कथमाममममास गदरूपक्षेण पमठतपुस पमाठमयतपुस च भविन्तयाः शक्नपुविसन्त।

.2 नमाटकरूपक्षेण इयस कथमा प्रस्तनोतपुस शक्यतक्षे।

.3 धनमपपमासमा मरणस्य बष्ट्रीजममत्यपुपदक्षेशस मनसस ससस्थमाप्य जष्ट्रीविनक्षे प्रवितरनष्ट्रीयमम्।

.4 आजमा गपुरूणमास ह्यमविचमारणष्ट्रीयमा।

.5 गपुरूणमास सज्जनमानमास च सविरदमा सम्ममानस मविधक्षेयमम्।

.6 गपुरूणमामम् आजमामम् उपदक्षेशस च स्विष्ट्रीकक त्यनवि कमायर प्रवितरनष्ट्रीयमम्।

.7 मसन्त्रणयाः शपुकनमासस्य उपदक्षेशस मनसस मनधमाय जष्ट्रीविनपररपमालनक्षेन जष्ट्रीविनस सपुष्ठपु  स्यमातम्।

.8 कदमामप धनययौविनमामदकमम् आसश्रत्य अहिङ्कमारयाः न करणष्ट्रीययाः।

॥ इमत नविदशयाः  पमाठयाः ॥
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