
 

)15 उत्तररमामचररतमम् - मचत्रदशरनमम् - २ 
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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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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