
)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।
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. )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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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।
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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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उत्तररमामचररतमम् - प्रस्तमाविनमा मटप्पणष्ट्री

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।

ससस्कक तसमामहित्यमम्    11   



मटप्पणष्ट्री ससस्कक तसमामहित्यमम्

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।

ससस्कक तसमामहित्यमम्    17   



मटप्पणष्ट्री ससस्कक तसमामहित्यमम्

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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