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प्रस्तमाविनमा

सविरषपु दशरनक्षेषपु अत्यन्तस प्रससदमम् उत्कक षतमस च अदयतदशरनमम्। दशरनस नमाम मकमममत प्रश्नस्य उत्तरस 
तमाविदम् दृश्यतक्षे अनक्षेन इमत दशरनमम् इमत। दृश्यतक्षे समाकमालत्क्रयतक्षे अनपुभकयतक्षे मकलतत्त्विमम् अनक्षेन इमत दशरनमममत 
दृशम्-रमातनोयाः करणमाथर  ल्यपुट्प्रत्ययक्षे  दशरनशब्दनो मनष्पनयाः। अदयतदशरनस्य मकलस  तत्त्विस  भविमत  "सविर्त्तुं  खलल्विदस 
ब्रह"  इमत। अथमारदम् यलत्कसञ्चत्सविरमक्षेवि  ब्रह। इदस  महि जगतम्  ब्रहणयाः मविवितरभकतस  यथमा रज्ज्विमास  सपरभमक्षे  सपरयाः 
रज्जनोयाः मविवितरभकतयाः भविमत। विस्तपुतयाः तत्र रज्जपुरक्षेविमालस्त मकन्तपु सपरयाः दृश्यतक्षे,  एविमक्षेवि विस्तपुतयाः सविर्त्तुं  ब्रहयवि। 
जष्ट्रीविस्तपु  अजमाननोपमहितस  ब्रह।  जष्ट्रीविब्रहणनोरयक्यस्य  अपरनोकमानपुभकमतयाः  एविमास्य  अदयतदशरनस्य  मकलमम्। 
अदयतदशरनस्य आचमायरषपु मकररन्यतमास भजन्तक्षे परमपकज्यचरणमायाः श्रष्ट्रीशङ्करमाचमायमारयाः। तक्षे  भमाष्यगन्थमानमास प्रणयनक्षेन 
अदयतससदमान्तमानम् प्रमतष्ठमामपतविन्तयाः। तमदरमचतमम् उपमनषद्भमाष्यस ब्रहसकत्रभमाष्यस गष्ट्रीतमाभमाष्यस च अदयतविक्षेदमान्तस्य 
स्तम्भरूपमम्।  तक्षे  न कक्षे विलस  भमाष्यमविरचनक्षेन  अमप तपु  स्तनोत्रममाध्यमक्षेन  अमप अदयतविक्षेदमान्तमम्  उपमदषविन्तयाः। 
तमदरमचतक्षेषपु  स्तनोत्रक्षेषपु  अन्यतमस  भविमत  दमादशपञ्जररकमास्तनोत्रमम्।  तस्ययवि  मनोहिमपुद्गरयाः  इत्यमभरमानमम्।  अत्र 
आचमायमारणमास श्लनोकससरचनक्षे अतष्ट्रीवि सपुलसलतमा सरलमा च शयलष्ट्री दृश्यतक्षे। एतमादृश्यमा सरलयमा सपुलसलतयमा शयल्यमा 
एवि  तक्षे  अदयतससदमान्तमानम्  सनोत्रक्षे  अलस्मनम्  प्रमतपमामदतविन्तयाः।  अस्य  स्तनोत्रस्य  श्लनोकमानमामम्  सरलविमाक्यययाः 
अन्वियमाथरजमानमम् अलस्मनम् पमाठक्षे भमविष्यमत।

यस्य  जनस्य  कक त्यमाकक त्यमविविकयाः  अलस्त  स  एवि  सससमारक्षे  परमास  प्रमतष्ठमास  प्रमाप्ननोमत। 
कक त्यमाकक त्यमविविक्षेकवित्सपु सदमाचमारपरमायणक्षेषपु सत्यमनष्ठक्षेषपु जनक्षेषपु मकररन्यतमास भजतक्षे पपुरुषनोत्तमयाः श्रष्ट्रीरमामचन्द्रियाः। तस्य 
जष्ट्रीविनस  यदमप  मविपन्मपुकस  नमासष्ट्रीतम्  परन्तपु  स  कदमामप  सत्यविमामदतमास  न  त्यकविमानम्।  कथस  जष्ट्रीविनक्षे  स्थक्षेयमम् 
इत्यलस्मनम् मविषयक्षे तस्य आचरणमक्षेवि प्रममाणमम्। तस्ममातम् तस्य अमरस चररतमम् आसश्रत्य महिमाकमवियाः बमाल्मष्ट्रीमकयाः 
रमाममायणमम्  इमत  महिमाकमाव्यस  मविरमचतविमानम्।  आमदकमवियाः  बमाल्मष्ट्रीमकयाः,  अतयाः  रमाममायणमम्  आमदकमाव्यमम्  इमत 
प्रससदमम्।  रमाममायणस्य  सप  कमाण्डमामन  भविलन्त  -  बमालकमाण्डमम्,  अयनोध्यमाकमाण्डमम्,  अरण्यकमाण्डमम्, 
मकलष्कन्रमाकमाण्डमम्,  सपुन्दरकमाण्डमम्,  यपुदकमाण्डमम्  उत्तरकमाण्डस  चक्षेमत।  तक्षेषपु  कमाण्डक्षेषपु  अरण्यकमाण्डक्षे 
श्रष्ट्रीरमामचन्द्रिस्य गपुणविणरनमा  बमाल्मष्ट्रीमकनमा मविमहितमायाः।  यक्षेषपु  श्लनोकक्षे षपु  श्रष्ट्रीरमामचन्द्रिगपुणविणरनमा  ससविकत्तमा  तक्षेषपु  कक्षे चन 
मचतमायाः  श्लनोकमायाः  अलस्मनम्  पमाठक्षे  स्विष्ट्रीकक तमायाः।  तक्षेषक्षे  श्लनोकक्षे षपु  विमणरतमास  श्रष्ट्रीरमामचन्द्रिगपुणविणरनमामम्  अलस्मनम्  पमाठक्षे  
पश्यमामयाः।
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उदक्षेश्यमामन
अमपुमम् पमाठस पमठत्विमा भविमानम् -

 स्तनोत्रसमामहित्यस जमानष्ट्रीयमातम्।
 मनोहिमपुद्गरयाः इमत सनोत्रममाध्यमक्षेन अदयतविक्षेदमान्ततत्त्विमामन जमानष्ट्रीयमातम्।
 श्रष्ट्रीरमामगपुणविणरनमा इत्यसशस्य अध्ययनक्षेन रमामचन्द्रिस्य गपुणमानम् जमानष्ट्रीयमातम्।
 श्लनोकमानमामम् अन्वियमाथरयाः सममासस च जमातपुस शक्नपुयमातम्।
 मविमविरमानम् नकतनमानम् शब्दमानम् जमानष्ट्रीयमातम्।
 मविमविरशब्दमानमामम् प्रयनोगस्थलमामन जमात्विमा स्वियस भमाषमाव्यविहिमारक्षे तक्षेषमास शब्दमानमामम् उमचतस प्रयनोगस कतपुर्त्तुं 

शक्नपुयमातम्।  

मनोहिमपुद्गरस्तनोत्रमम्

. )8 1 सम्पकणर याः मकलपमाठयाः - मनोहिमपुद्गरस्तनोत्रमम् 
भज गनोमविन्दस भज गनोमविन्दस गनोमविन्दस भज मकढमतक्षे।

सम्प्रमापक्षे समनमहितक्षे मरणक्षे नमहि नमहि रकमत डपु कक ञम् करणक्षे।। १।।

मकढ जहिष्ट्रीमहि रनमागमतकष्णमास कपु रु सदपुमदस मनसस मवितकष्णमामम्।

यलभसक्षे मनजकमर्मोत्पमात्तस मवित्तस तक्षेन मविननोदय मचत्तमम्।। २।।

अथरमनथर्त्तुं भमाविय मनत्यस नमालस्त ततयाः सपुखलक्षेशयाः सत्यमम्।

पपुत्रमादमप रनभमाजमास भष्ट्रीमतयाः सविरत्रयषमा मविमहितमा नष्ट्रीमतयाः।। ३।।

कमा तक्षे कमान्तमा कस्तक्षे पपुत्रयाः सससमारनोऽयमतष्ट्रीवि मविमचत्रयाः।

कस्य त्विस कयाः कपु तयाः आयमातस्तत्त्विस मचन्तय यमददस भमातयाः।। ४।।

ममा कपु रु रनजनययौविनगविर्त्तुं हिरमत मनमक्षेषमात्कमालयाः सविरमम्।

ममायमामयममदमसखलस महित्विमा ब्रहपदस त्विस प्रमविश मविमदत्विमा।। ५।।

कमामस क्रनोरस लनोभस मनोहिस त्यक्त्विमात्ममानस भमाविय कनोऽहिमम्।

आत्मजमानमविहिष्ट्रीनमा मकढमास्तक्षे पच्यन्तक्षे नरकमनगकढमायाः।। ६।।

सपुरमलन्दरतरुमकलमनविमासयाः शय्यमा भकतलमसजनस विमासयाः।

सविरपररगहिभनोगत्यमागयाः कस्य सपुखस न करनोमत मविरमागयाः।। ७।।

शत्रयौ ममत्रक्षे पपुत्रक्षे बन्रयौ ममा कपु रु यत्नस मविगहिसन्रयौ।

भवि सममचत्तयाः सविरत्र त्विस विमाञ्छस्यमचरमादमद मविष्णपुत्विमम्।। ८।।
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त्विमय ममय चमान्यत्रयकनो मविष्णपुव्यरथर्त्तुं कपु प्यसस मय्यसमहिष्णपुयाः।

सविर लस्मनमप पश्यमात्ममानस सविरत्रनोत्सकज भक्षेदजमानमम्।। ९।।

प्रमाणमायमामस प्रत्यमाहिमारस मनत्यमामनत्यमविविक्षेकमविचमारमम्।

जमाप्यसमक्षेतसममासरमविरमानस कपु विर विरमानस महिदविरमानमम्।। १०।।

नसलनष्ट्रीदलगतससललस तरलस तदज्जष्ट्रीमवितममतशयचपलमम्।

मविमद व्यमाध्यमभममानगस्तस लनोकस  शनोकहितस च समस्तमम्।। ११।।

कमा तक्षेऽषमादशदक्षेशक्षे मचन्तमा विमातपुल तवि मकस  नमालस्त मनयन्तमा।

यस्त्विमास हिस्तक्षे सपुदृढमनबदस बनोरयमत प्रभविमामदमविरुदमम्।। १२।। 

गपुरुचरणमाम्बपुजमनभररभकयाः सससमारमादमचरमादम् भवि मपुकयाः।

सक्षेलन्द्रियममानसमनयममादक्षेविस द्रिक्ष्यसस मनजहृदयस्थस दक्षेविमम्।। १३।।

दमादशपञ्जररकमामय एष मशष्यमाणमास कसथतनो ह्यपुपदक्षेशयाः।

यक्षेषमा स मचत्तक्षे नयवि मविविक्षेकस्तक्षे पच्यन्तक्षे नरकमनक्षेकमम्।। १४।।

. )8 2 समाम्प्रतस मकलपमाठमविगच्छमाम (मनोहिमपुद्गरयाः) - १ 
भज गनोमविन्दस भज गनोमविन्दस गनोमविन्दस भज मकढमतक्षे।

सम्प्रमापक्षे समनमहितक्षे मरणक्षे नमहि नमहि रकमत डपु कक ञम् करणक्षे।। १।।

मकढ जहिष्ट्रीमहि रनमागमतकष्णमास कपु रु सदपुमदस मनसस मवितकष्णमामम्।

यलभसक्षे मनजकमर्मोत्पमात्तस मवित्तस तक्षेन मविननोदय मचत्तमम्।। २।।

अथरमनथर्त्तुं भमाविय मनत्यस नमालस्त ततयाः सपुखलक्षेशयाः सत्यमम्।

पपुत्रमादमप रनभमाजमास भष्ट्रीमतयाः सविरत्रयषमा मविमहितमा नष्ट्रीमतयाः।। ३।।

कमा तक्षे कमान्तमा कस्तक्षे पपुत्रयाः सससमारनोऽयमतष्ट्रीवि मविमचत्रयाः।

कस्य त्विस कयाः कपु तयाः आयमातस्तत्त्विस मचन्तय यमददस भमातयाः।। ४।।

अन्वियमाथर याः - 
समनमहितक्षे समष्ट्रीपक्षे  मरणक्षे मकत्ययौ सम्प्रमापक्षे प्रमापयौ अमप नमहि नमहि नयवि कक्षे नमामप प्रकमारक्षेण डपुकक ञम् करणक्षे 

व्यमाकरणमामदशमासजमानस रकमत परमपदस प्रमापयमत। तस्ममातम् हिक्षे  मकढमतक्षे  मकढमा ममतयरस्य स मकढममतयाः,  तस्य 
सम्बनोरनक्षे मकढमतक्षे मविविक्षेकमविहिष्ट्रीनक्षे गनोमविन्दस परमक्षेश्विरस भज आरमारय, गनोमविन्दस परमक्षेश्विरस भज आरमारय, गनोमविन्दस 
परमक्षेश्विरस भज आरमारय।१।
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मकढ हिक्षे मविविक्षेकहिष्ट्रीन,  रनमागमतकष्णमास रनस्य अथरस्य आगमरूपमास तकष्णमामम् आशमास जहिष्ट्रीमहि पररत्यज। 
सदपुमदस सलच्चन्तनस कपु रु सम्पमादय, मनसस ममानसक्षे मवितकष्णमास मविषयक्षेभ्ययाः वियरमाग्यस कपु रु सम्पमादय। यतम् यथमावितम् 
मनजकमर्मोत्पमात्तस मनजकमरणमा स्विबलक्षेन उपमात्तमम् उपमासजरतस मवित्तस रनस लभसक्षे प्रमाप्ननोमष तक्षेन तमावितमा एवि मचत्तस 
मनयाः मविननोदय आनन्दय।२।

अथर्त्तुं मवित्तमम् अनथर्त्तुं मविपदयाः कमारणमम् इमत मनत्यस सविरदमा भमाविय मचन्तय। यतनो यस्ममातम् कमारणमातम् 
ततयाः तस्ममादम् मवित्तमातम् सपुखलक्षेशयाः अमप सपुखस्य आभमासयाः अमप नमालस्त न भविमत इमत सत्यस यथमाथरमक्षेवि। तत्र 
कमारणस कथयमत -  पपुत्रमादम् अमप आत्मजमादम् अमप रनभमाजमास रमनकमानमास भष्ट्रीमतयाः "अयस पपुत्रयाः मक्षे मम सविरस्विमम् 
अपहिरक्षेतम्" इत्यमामदभयस भविमत।  सविरत्र सविरलस्मनम् स्थलक्षे एषमा नष्ट्रीमतयाः अयमम् आचमारयाः मविमहितमा आचमारयाः जमायतक्षे।
३। 

तक्षे तवि कमा कमान्तमा भमायमार कमा। तक्षे तवि कयाः पपुत्रयाः सपुतयाः। अयस सससमारयाः दृश्यममानयाः कणस्थमायष्ट्री प्रपञ्चयाः 
अतष्ट्रीवि अत्यन्तस मविमचत्रयाः अद्भकतयाः। त्विस कस्य कयाः। कपु तयाः कस्ममातम् स्थमानमातम् आयमातयाः आगतविमानम् (इमत जमातपुस 
शक्ननोमष) यदम् इदस तत्त्विस यथमाथरभकतस तदम् भमातयाः हिक्षे सखक्षे मचन्तय मविचमारय।४।

व्यमाख्यमानमम् - 
अलस्मनम्  स्तनोत्रक्षे  प्रथमयाः  श्लनोकयाः  धपुविपदमम्।  अथमारतम्  प्रत्यक्षेकमातम्  श्लनोकमातम्  परमम्  अस्य 

श्लनोकस्यमाविकसत्तयाः भविमत। अत्र शङ्करभगवित्पमादमायाः कथयलन्त यतम्  -  यदमा मरणस  समष्ट्रीपमम्  आगच्छमत तदमा 
न्यमायव्यमाकरणमादष्ट्रीनमास  सससमाररकतत्त्विपकणरशमासमानमास  जमानक्षेन मपुमकयाः नयवि भविमत। यतनो महि एतक्षेषमास  जमानक्षेन कक्षे विलस 
कपु तकमारय ममतयाः भविमत। एतक्षेन परममप्रययाः मनोकयाः नयवि जमायतक्षे। एतमादृशशमासक्षेषपु अमनत्यपदमाथमारनमास मविषयक्षे  एवि 
चचमार मविमहितमा। तस्ममातम् हिक्षे अजमामनमनपुष्य, यमद त्विस सससमाररकदपुयाःखमातम् मपुमकस  प्रमापपुमम् इच्छसस तमहिर  गनोमविन्दस्य 
परमक्षेश्विरस्य भजनस ककीतरनस विमा कपु रु।१।

रनस कमामस च न महि उपभनोगक्षेन सममामपस गच्छमत, परन्तपु उत्तरनोत्तरस विररतक्षे एवि। अत एवि महिमाभमारतक्षे 
प्रससदनोमकयाः - 

“न जमातपु कमामयाः कमाममानमामपुपभनोगक्षेन शमाम्यमत।

हिमविषमा कक ष्णवित्मरवि भकय एविमामभविररतक्षे।।” इमत।

तस्ममातम्  रनमागमस्य  तकष्णमा  पररत्यज्यमा।  यतनो  महि  रनस्य  तकष्णमा  मविषयक्षेभ्ययाः  मनयाः  परममात्ममन 
स्थमापमयतपुमम् अविकमाशस न ददमामत। सलच्चन्तनक्षेन मनसयाः ममासलन्यस कष्ट्रीयतक्षे। तस्ममातम् सदपुमदयाः करणष्ट्रीयमा। मकञ्च 
मनसस मविषयक्षेषपु वियरमाग्यस सम्पमादनष्ट्रीयमम्। यतनो महि मविषयवियरमाग्यस मविनमा मपुमकयाः न भविमत। विस्तपुतयाः अत्र शमस्य 
प्रमतपमादनस  मविमहितमम्।  शमयाः नमाम जमानसमारनमामन यमामन श्रविणमननमनमदध्यमासनमामन तक्षेभ्ययाः मभनमविषयक्षेभ्ययाः 
अन्तररलन्द्रियस्य मनसयाः मनगहियाः।

अमप  च  स्वियस  सत्कमरणमा  यतम्  प्रमाप्ननोमत  तक्षेनयवि  रनक्षेन  यमावितम्  मचत्तमविननोदनस  नमाम 
स्विककीयमामभलमाषपकरणस करणष्ट्रीयमम्। अपरस्य रनस दृष्टमा ईष्यमार न करणष्ट्रीयमा। अथविमा अपरस्य रनमम् ऋणरूपक्षेण 
स्विष्ट्रीकक त्य भनोगमामदकस  नयवि कतरव्यमम् इमत तमात्पयरमम्। अतयाः गनोमविन्दस भज इमत।२।

अथरयाः सविरदमा अमनषमक्षेवि सम्पमादयमत। अत एविनोच्यतक्षे सपुभमामषतमम् -
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“अथरस्यमाजरनक्षे दपुयाःखमसजरतमानमास च रकणक्षे।

आयक्षे दपुयाःखस व्ययक्षे दपुयाःखस कथमथरयाः सपुखमाविहियाः।।” इमत।

 अथमारतम् सपुखस न भविमत। यतनो महि अथरस्य प्रमाचपुयर्त्तुं  यदमा भविमत तदमा मनसस शमालन्तयाः न भविमत। 
लनोकक्षे  एविस दृश्यतक्षे यतम् ययाः असरकरनविमानम् तस्य स्विस्य पपुत्रक्षे भमायमारयमास विमा मविश्विमासस न करनोमत। स मबभक्षेमत यतम् 
तस्य पपुत्रयाः भमायमार विमा सविरस्विमम् अपहिरक्षेतम् इमत। तस्ममातम् अथरन सपुखस नमास्त्यक्षेवि। अतयाः गनोमविन्दस भज इमत।३।

जगमत  मविदममानयाः  सम्बन्रयाः  कमणक  एवि।  इयस  मक्षे  कमान्तमा  अयस  मक्षे  पपुत्रयाः  इत्यमामदकस  सविरमविरस 
सम्बन्रजमानस ममरयमाभकतमम् एवि। अयस दृश्यममानयाः सससमारयाः अतष्ट्रीवि मविमचत्रयाः भविमत। यतनो महि इयस मक्षे कमान्तमा पपुत्र 
इत्यमामदकस  जमानस  यदमप  ममरयमाभकतस  तथमामप  अयस  सससमारयाः  सत्यत्विक्षेन  एतत्सविरमम्  अस्ममाकस  पपुरतयाः 
समपुपस्थमापयमत। अतयाः अहिस कयाः अलस्म,  अहिस कस्ममादम् आगतयाः एतत्सविर्त्तुं  यमद जमातव्यस तमहिर  गनोमविन्दस भज 
इमत।४।

पमाठगतप्रश्नमायाः-१

. 1 समनमहितक्षे मरणक्षे मकस  न रकमत।

. 2 मकढक्षेन मकस  त्यकव्यमम्।

. 3 कथमथरयाः अनथरयाः भविमत।

. 4 कक्षे न मचत्तस मविननोदनष्ट्रीयमम्।

. 5 सविरत्र कमा नष्ट्रीमतयाःमविमहितमा।

. 6 सससमारयाः मविमचत्रयाः कथमम्।

. )8 3 समाम्प्रतस मकलपमाठमविगच्छमाम (मनोहिमपुद्गरयाः) - २ 
ममा कपु रु रनजनययौविनगविर्त्तुं हिरमत मनमक्षेषमात्कमालयाः सविरमम्।

ममायमामयममदमसखलस महित्विमा ब्रहपदस त्विस प्रमविश मविमदत्विमा।। ५।।

कमामस क्रनोरस लनोभस मनोहिस त्यक्त्विमात्ममानस भमाविय कनोऽहिमम्।

आत्मजमानमविहिष्ट्रीनमा मकढमास्तक्षे पच्यन्तक्षे नरकमनगकढमायाः।। ६।।

सपुरमलन्दरतरुमकलमनविमासयाः शय्यमा भकतलमसजनस विमासयाः।

सविरपररगहिभनोगत्यमागयाः कस्य सपुखस न करनोमत मविरमागयाः।। ७।।

शत्रयौ ममत्रक्षे पपुत्रक्षे बन्रयौ ममा कपु रु यत्नस मविगहिसन्रयौ।

भवि सममचत्तयाः सविरत्र त्विस विमाञ्छस्यमचरमादमद मविष्णपुत्विमम्।। ८।।
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अन्वियमाथर याः - 

रनजनययौविनगविर्त्तुं  रनक्षेषपु  मनपुष्यक्षेषपु  स्विस्य  ययौविनमाविस्थमायमामम्  अमप  गविरमम्  अहिङ्कमारस  ममा  नयवि  कपु रु 
मविरक्षेमहि। यतनो महि कमालयाः महिमाकमालयाः मनमक्षेषमातम् हिठमातम् एवि सविर्त्तुं समस्तस हिरमत अपहिरमत मविनमाशयमत विमा। त्विस 
सखक्षे  इदस  व्यमापकतमम्  असखलस  समस्तस  ममायमामयस  जगतम्  महित्विमा  त्यक्त्विमा  मविमदत्विमा  आत्मजमानस  प्रमाप्य  "अहिस 
ब्रहमालस्म" इमत अनपुभकय ब्रहपदस ब्रहस्विरूपस प्रमविश मनोकमाख्यस परमपपुरुषमाथर्त्तुं प्रमाप्य मपुकयाः भवि। तत्समारनमाय 
त्विस गनोमविन्दस भज इमत।५।

कमामस विमासनमास क्रनोरस दक्षेषस लनोभमम् अमभलमाषमास मनोहिस प्रष्ट्रीमतस त्यक्त्विमा विजरमयत्विमा अहिस कयाः इमत आत्ममानस 
स्विस भमाविय मचन्तय। यक्षे आत्मजमानमविहिष्ट्रीनमायाः आत्मनयाः जमानस यक्षेषमास न वितरतक्षे तक्षे मकढमायाः अमविविक्षेमकनयाः नरकमनगकढमायाः 
नरकक्षे  बदमायाः सन्तयाः पच्यन्तक्षे अहिरहियाः द पुयाःखस प्रमाप्नपुविलन्त इमत। अतयाः दपुयाःखमातम् मपुकयक्षे गनोमविन्दस भज।६।

सपुरमलन्दरतरुमकलमनविमासयाः सपुरमलन्दरक्षे दक्षेविमालयक्षे विमा तरुमकलक्षे विककस्य अरयाः विमा मनविमासयाः अविस्थमानमम्, 
भकतलस पकसथविष्ट्री शय्यमा शयनस्थमानमम्, असजनस मकगचमर  विमासयाः विसमम्। सविरपररगहिभनोगत्यमागयाः सविरषमास पररगहिमाणमास 
मविषयमाणमास  भनोगस्य त्यमागयाः। तक्षेषपु  मविरमागयाः वियरमाग्यस  कस्य मनपुष्यस्य सपुखमम्  आनन्दमम्  न करनोमत,  सविरस्ययवि 
मनपुष्यस्य सपुखस करनोमत एवि इत्यथरयाः।७। 

यमद अमचरमादम् शष्ट्रीघ्रमक्षेवि मविष्णपुत्विस सविरव्यमामपत्विस ब्रह्मस्विरूपस विमाञ्छसस प्रमापपुमम् इच्छसस तमहिर  शत्रयौ 
अरयौ, ममत्रक्षे सपुहृमद, पपुत्रक्षे सपुतक्षे बन्रयौ स्विजनक्षे च मविगहिसन्रयौ यपुदमक्षेलनक्षे च यत्नस प्रयत्नस ममा नयवि कपु रु मविरक्षेमहि। 
सविरत्र त्विस सममचत्तयाः सममानमनस्कयाः भवि तथमाभकतयाः भकत्विमा मतष्ठ इमत।८।

व्यमाख्यमानमम् - 
रनमम् अनपुचरमायाः स्विस्य ययौविनमाविस्थमा च पदपत्रक्षे लस्थतस पययाः इवि कणस्थमामय। तस्ममातम् एषपु मविषयक्षेषपु 

कदमामप गविरयाः नमाम आत्मत्विबपुमदयाः दम्भश्च न करणष्ट्रीययाः। यतनो महि सविर्त्तुं कमालस्य अरष्ट्रीनक्षे एवि वितरतक्षे। कमालयाः 
स्विक्षेच्छयमा एकलस्मनम् कणक्षे सकजमत परलस्मनम् कणक्षे एवि नमाशयमत च। तस्ममातम् सखक्षे ,  ममरयमाममायमाविकतमम् इदमम् 
असखलस जगतम् त्यक्त्विमा ब्रहमानन्दस प्रमापपुमम् आत्मजमानस लभस्वि। तत्प्रमाप्त्यथर्त्तुं त्विस गनोमविन्दस भज इत्यथरयाः।५।

सम्पकणरयाः  अयस  सससमारयाः  कमामक्रनोरमामदपररपकणरयाः।  कमामनो  नमाम सष्ट्रीरनमादष्ट्रीनमामम्  उपभनोगक्षेच्छमा,  मविदक्षेषयाः 
अमभलमाषयाः,  लनोभयाः मनोहियाः इत्यक्षेतत्सविरमम् अमनत्यमम् एवि। तस्ममातम् एततम् सविर्त्तुं त्यक्त्विमा सविरदमा मविचमारणष्ट्रीयस यतम् 
अहिस कयाः नमाम मम स्विरूपस मकमम् इमत। यतनो महि यक्षे आत्ममानस न जमानलन्त तक्षे प्रत्यहिस नरकक्षे  यथमा द पुयाःखस भविमत 
तथमा दपुयाःखस प्रमाप्नपुविलन्त। तस्ममातम् द पुयाःखमातम् पररत्रमाणस प्रमापपुस गनोमविन्दस भज इत्यथरयाः।६।

भनोगविमासनमामदकस  त्यक्त्विमा  रनमादयौ  लनोभस  च  पररत्यज्य  मलन्दरक्षे  विककस्य  अरयाः  विमा  शयनक्षे  भकमयौ 
अविस्थमानक्षे  मकञ्च मकगचमरणयाः  परररमानक्षे  मवित्तलनोभमादष्ट्रीनमास  कषस  नयवि  सनोढव्यस  भविमत।  एविमक्षेवि  ययाः  मकममप  न 
स्विष्ट्रीकरनोमत भनोगमामदकस  त्यजमत मकञ्च तस्य भनोगमविषयक्षेषपु वियरमाग्यस भविमत स एवि विस्तपुतयाः सपुखष्ट्री। तस्ममातम् सपुखस 
प्रमापपुस गनोमविन्दस भज इत्यथरयाः।७।

शत्रपुममत्रमादययाः ममरयमाभकतमायाः एवि। शत्रपुणमा सहि यपुदक्षेन,  ममत्रक्षेण सहि सख्यक्षेन,  पपुत्रक्षे विमात्सल्यक्षेन,  तथमा 
बन्रपुनमा सहि आलमापक्षेन समययाः नषयाः भविमत। तस्ममातम् तत्र यत्नयाः समयव्यययाः न करणष्ट्रीययाः। सविरत्र सपुखक्षे दपुयाःखक्षे 
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दन्दक्षे अनपुरमागक्षे ययाः सममानरूपक्षेण मतष्ठमत स एवि मविष्णपुत्विमम् अथमारतम् मनोकस प्रमाप्ननोमत। एतलस्मनक्षेवि प्रसङ्गक्षे  गष्ट्रीतमायमास 
भगवितमा कक ष्णक्षेन लस्थतरष्ट्रीलकणस प्रनोकमम् -

दपुयाःखक्षेष्विनपुमदगमनमायाः सपुखक्षेषपु मविगतस्पकहियाः।

विष्ट्रीतरमागभयक्रनोरयाः लस्थतरष्ट्रीमपुर मनरुच्यतक्षे।। इमत। 

लस्थतसरयमा एवि मनोकयाः प्रमाप्यतक्षे। तमादृशस्य मनोकस्य लमाभमाय परमक्षेश्विरमारमारनस कमायरमम् इत्यथरयाः।८।

पमाठगतप्रश्नमायाः-२

. 7 कस्य गविरयाः कथस नयवि करणष्ट्रीययाः।

. 8 मकस  मकस  त्यक्त्विमा आत्मनयाः मचन्तमा कतरव्यमा।

. 9 कथस मतष्ठमत चक्षेतम् जनयाः मविरमागसपुखस लभतक्षे।

. 10 मकस  सविरस्य सपुखस करनोमत।

. 11 कपु त्र यत्नयाः न करणष्ट्रीययाः।

. 12 मविष्णपुत्विप्रमापयक्षे मकस  कमायरमम्।

. )8 4 समाम्प्रतस मकलपमाठमविगच्छमाम (मनोहिमपुद्गरयाः) - ३ 
त्विमय ममय चमान्यत्रयकनो मविष्णपुव्यरथर्त्तुं कपु प्यसस मय्यसमहिष्णपुयाः।

सविर लस्मनमप पश्यमात्ममानस सविरत्रनोत्सकज भक्षेदजमानमम्।। ९।।

प्रमाणमायमामस प्रत्यमाहिमारस मनत्यमामनत्यमविविक्षेकमविचमारमम्।

जमाप्यसमक्षेतसममासरमविरमानस कपु विर विरमानस महिदविरमानमम्।। १०।।

नसलनष्ट्रीदलगतससललस तरलस तदज्जष्ट्रीमवितममतशयचपलमम्।

मविमद व्यमाध्यमभममानगस्तस लनोकस  शनोकहितस च समस्तमम्।। ११।।

अन्वियमाथर याः - 
हिक्षे सखक्षे त्विमय तवि अन्तयाः, ममय मम अन्तश्च अन्यत्र सविरत्रयवि एकयाः मविष्णपुयाः एकस  ब्रह वितरतक्षे। ततयाः 

व्यथरमम्  अकमारणस  त्विमम्  असमहिष्णपुयाः  असहिममानयाः  सनम्  ममय कपु प्यसस ममय कनोपस  करनोमष।  सविरलस्मनम्  अमप 
सविरलनोकक्षे षपु इतरजन्तपुषपु अमप आत्ममानस स्विककीयस ब्रहस्विरूपस पश्य अविलनोकय। सविरत्र सविरमविरसससमारव्यविहिमारक्षेषपु 
भक्षेदजमानमम् इदस मम इदस तवि इत्यमामदभक्षेदबपुमदमम् उत्सकज पररत्यज।९।
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प्रमाणमायमाममम्  अनपुलनोममविलनोममामदव्यमापमारस  प्रत्यमाहिमारमम्  चकपुयाः-श्रनोत्र-त्विगम्-सजह्वमा-घ्रमाणक्षेलन्द्रियमाणमास 
स्विस्विमविषयक्षेभ्ययाः प्रत्यमाहिरणस मनत्यमामनत्यमविविक्षेकमविचमारस ब्रह्म एवि मनत्यस विस्तपु ततयाः अन्यदम् असखलमम् अमनत्यमम् 
इमत  मविचमारस  जमाप्यसमक्षेतसममासरमविरमानमम्  जमाप्यक्षेन  श्रष्ट्रीभगविनमामस्मरणमामदनमा  सहि  ध्यमानमामदकमम्  अविरमानस 
मनश्चयजमानस महिदविरमानस महितमा यत्नक्षेन कपु रु सम्पमादय।१०। 

यथमा नसलनष्ट्रीदलगतससललस नसलनष्ट्रीदलक्षे पदपत्रक्षे गतस लस्थतस ससललस जलस तरलस कणस्थमामय भविमत 
तदतम्  तथयवि  जष्ट्रीमवितस  जष्ट्रीविनमम्  अमतशयचपलमम्  अत्यन्तस  चञ्चलमम्।  व्यमाध्यमभममानगस्तस  व्यमासरनमा 
कफमवित्तमामदरनोगक्षेण अमभममानक्षेन स्वियशसमा च गस्तमम् आच्छनस शनोकगतस दपुयाःखभररतस समस्तमम् असखलस लनोकस  
मविश्विस मविमद जमानष्ट्रीमहि।११।

व्यमाख्यमानमम् - 
सविर्त्तुं  खलपु इदस ब्रह। सविरलस्मनम् शरष्ट्रीररमण एकस  ब्रहयवि वितरतक्षे। तक्षेन कस्यमचदम् उपरर क्रनोरयाः नमाम 

स्विस्य उपरर  एवि  क्रनोरयाः।  क्रनोरक्षेन  पपुनयाः  आत्मजमानस  भविमत मविस्मकतमम्।  तथमाह्यपुच्यतक्षे  भगवितमा  श्रष्ट्रीकक ष्णक्षेन 
गष्ट्रीतमायमास- 

कमाम एष क्रनोर एष रजनोगपुणसमपुद्भवियाः।

महिमाशननो महिमापमाप्ममा मविद्ध्यक्षेनममहि वियररणमम्।। इमत।

क्रनोरमादययाः  अनथरकमायाः।  मकञ्च  सविरत्र  आत्मनयाः  अथमारदम्  ब्रहत्विक्षेन  दशरनस  कमायरमम्।   ब्रहजमानक्षेन 
भक्षेदजमानमम् इदस मम कक तक्षे, इयस मम, इयस तवि इत्यमामदकस  नश्यमत। सविरत्र आत्मनोपलब्रयक्षे गनोमविन्दस भज इत्यथरयाः।
९।

प्रमाणमायमामप्रत्यमाहिमारमादष्ट्रीनमामम्  अभ्यमासयाः करणष्ट्रीययाः।  अथमारतम्  अदयतविक्षेदमान्तमानमामम्  अषमाङ्गमानमास  मविसरविदम् 
अभ्यमासयाः अपक्षेमकतयाः। मकञ्च मचत्तशपुद्ध्यमामदकरणमाय जपयाः करणष्ट्रीययाः। तक्षेन सहि श्रष्ट्रीभगवितयाः नमामस्मरणमामदकमम् 
अमप करणष्ट्रीयमम्।  तक्षेन भगवितयाः गपुणककीतरनक्षेन मनसस शमालन्तयाः आगच्छमत। एतक्षेन महिमानम्  ययाः ब्रहप्रमामपरूपयाः 
मनश्चययाः सयाः सपुतरमास भविमत। एतमादृशस महिदविरमानस कपु रु। अस्य उपलब्रयक्षे गनोमविन्दस भज इमत।१०।

पदपत्रक्षे जलस कमणकस  यमावितम् न मतष्ठमत। एविमक्षेवि मनपुष्यमाणमास जष्ट्रीविनमम् अमप अत्यन्तस चञ्चलस नमाम 
अरपुनमा  अलस्त  परन्तपु  श्वियाः  नमामप  स्थमातपुमम्  अहिरमत।  समस्तयाः  अयस  सससमारयाः  रनोगमामदनमा  व्यस्तयाः  मकञ्च 
अमभममानप्रष्ट्रीमतदक्षेषमामदव्यमापयाः।  अमप  च  अयस  शनोकक्षे न  पररपकणरयाः।  अत्र  सससमारक्षे  दपुयाःखमक्षेवि  सविरदमा  लभ्यतक्षे, 
यलत्कसञ्चतम् सपुखस प्रमाप्यतक्षे तदमप परस दपुयाःखमक्षेवि दमास्यमत। तस्ममातम् एततम् सविर्त्तुं जमानष्ट्रीमहि। मकञ्च अस्ममातम् मपुमकस  
मचरसपुखस प्रमापपुस च त्विस गनोमविन्दस भज इत्यथरयाः।११।

पमाठगतप्रश्नमायाः-३

. 13 मविष्णपुयाः कपु त्र कपु त्र अलस्त।

. 14 सविरत्र मकमम् उत्सकज।

. 15 मकस  मकमम् अविरमानस कमायरमम्।
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. 16 जष्ट्रीविनस ककीदृशस भविमत।

. 17 समस्तयाः लनोकयाः ककीदृशयाः।

. )8 5 समाम्प्रतस मकलपमाठमविगच्छमाम (मनोहिमपुद्गरयाः) - ४ 
कमा तक्षेऽषमादशदक्षेशक्षे मचन्तमा विमातपुल तवि मकस  नमालस्त मनयन्तमा।

यस्त्विमास हिस्तक्षे सपुदृढमनबदस बनोरयमत प्रभविमामदमविरुदमम्।। १२ 

गपुरुचरणमाम्बपुजमनभररभकयाः सससमारमादमचरमादम् भवि मपुकयाः।

सक्षेलन्द्रियममानसमनयममादक्षेविस द्रिक्ष्यसस मनजहृदयस्थस दक्षेविमम्।। १३।।

दमादशपञ्जररकमामय एष मशष्यमाणमास कसथतनो ह्यपुपदक्षेशयाः।

यक्षेषमा स मचत्तक्षे नयवि मविविक्षेकस्तक्षे पच्यन्तक्षे नरकमनक्षेकमम्।। १४।।

अन्वियमाथर याः - 
विमातपुल उन्मत्त जष्ट्रीवि,  तक्षे तवि अषमादशदक्षेशक्षे बहिहषपु मविषयक्षेषपु कमा ककीदृशष्ट्री मचन्तमा व्यमाकपु लतमा। तवि तक्षे 

मनयन्तमा प्रभपुयाः मकस  नमालस्त न वितरतक्षे। ययाः हिस्तक्षे पमामणदयक्षे सपुदृढमनबदस सम्यकयमा बदस त्विमास प्रभविमामदमविरुदस 
प्रभविमामदभ्ययाः  जननमरणमामदमविकमारक्षेभ्ययाः  मविरुदस  पकथकम्  आत्मतत्त्विस  बनोरयमत जमापमयष्यमत इमत तमात्पयरमम्। 
१२।

गपुरुचरणमाम्बपुजमनभररभकयाः गपुरुचरणमाम्बपुजयनोयाः मनभररयाः ययाः भकयाः अथमारदम् गपुरुपमादपदयनोयाः आसश्रतयाः 
भमकममानम्  ययाः  जनयाः।  अथविमा  गपुरुचरणमाम्बपुजयनोयाः  मनभररभकयाः मनभररभमकयपुकयाः  पररपकणरभमकयपुकयाः  ययाः  सयाः 
अमचरमातम् शष्ट्रीघ्रमक्षेवि सससमारमातम् ममायमाविकतमातम् मपुकयाः पमाशरमहितयाः भवि। एविस क्रमक्षेण सक्षेलन्द्रियममानसमनयममातम् इलन्द्रियययाः 
सहि सक्षेलन्द्रियस्य मनसयाः मनयममातम् ससयममातम् मनजहृदयस्थस स्विलस्मनम् अविलस्थतमम् दक्षेविस परमक्षेश्विरस ब्रहस्विरूपस 
द्रिक्ष्यसस समाकमात्कतपुर्त्तुं शक्ननोमष।१३।

एषयाः  श्लनोकबदयाः  दमादशपञ्जररकमामययाः  दमादशपञ्जररकमास्तनोत्ररूपयाः  महि  मनश्चयक्षेन,  मशष्यमाणमामम् 
अन्तक्षेविमाससनमास  कक तक्षे  कसथतयाः  उकयाः  उपदक्षेशयाः  कक त्यमाकक त्यमविविक्षेकबनोरयाः।  यक्षेषमास  नरमाणमास  मचत्तक्षे  मनसस मविविक्षेकयाः 
सदसमदचमारयाः नमालस्त नयवि कदमामचतम्  भविमत तक्षे  मकढमायाः नरकमम् अत्यन्तद पुयाःखमकलमम्  अनक्षेकस  बहिहविमारस पच्यन्तक्षे 
सससमारस प्रमविशलन्त।१४।

व्यमाख्यमानमम् - 
विमातपुल उन्मत्त जष्ट्रीवि,  तक्षे तवि अषमादशदक्षेशक्षे बहिहषपु मविषयक्षेषपु कमा ककीदृशष्ट्री मचन्तमा व्यमाकपु लतमा। तवि तक्षे 

मनयन्तमा प्रभपुयाः मकस  नमालस्त न वितरतक्षे। ययाः हिस्तक्षे पमामणदयक्षे सपुदृढमनबदस सम्यकयमा बदस त्विमास प्रभविमामदमविरुदस 
प्रभविमामदभ्ययाः  जननमरणमामदमविकमारक्षेभ्ययाः  मविरुदस  पकथकम्  आत्मतत्त्विस  बनोरयमत जमापमयष्यमत इमत तमात्पयरमम्। 
१२।
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विस्तपुतस्तपु  बहिहषपु  मविषयक्षेषपु  मचन्तमा  व्यथमार  एवि।  अतयाः अमविविक्षेमकनस  प्रमत इयमपुमकयाः-  हिक्षे  मकढ,  तवि 
मनयन्तमा मकस  नमालस्त।  ययाः त्विमास  हिस्तयनोयाः सपुदृढस  गकहिष्ट्रीत्विमा जननमरणमामदभ्ययाः  मविकमारक्षेभ्ययाः पकथग्भकतस भविमत 
ब्रहजमानस  तदक्षेवि आत्यलन्तकदपुयाःखनमाशकमम् इमत बनोरमयष्यमत। तमादृशस  ब्रहजमानस  प्रमापव्यस  चक्षेदम् गनोमविन्दभजनस 
कमायरमम्। 

"गपुरनोरलङ्घ्रपदक्षे मनश्चक्षेन लगस

ततयाः मकस  ततयाः मकस  ततयाः मकस  ततयाः मकमम्।।” इमत शङ्करमाचमायरविचनमादक्षेवि जमायतक्षे यदम् गपुरनोयाः पमादपदयनोयाः 
भमकममानम् ययाः स एवि सससमारमाणरवितरणक्षे सकमनो भविमत। स एवि आत्मजमानस प्रमाप्ननोमत। आत्मजमानलमाभमाय गपुरयौ 
सम्पकणमार  भमकयाः  गपुरुविचस्सपु  श्रदमा  मविश्विमासश्च  अपक्षेकतक्षे।  अत एवि  अदयतविक्षेदमान्तक्षे  ब्रहजमानक्षे  असरकमाररणयाः 
शममामदषट्कसम्पसत्तयाः भविक्षेतम्। शममादयस्तमावितम् शमयाः दमयाः उपरमतयाः मतमतकमा सममारमानस श्रद्रमा च। तत्र श्रदमा 
नमाम गपुरूपमदषविक्षेदमान्तविमाक्यक्षेषपु  मविश्विमासयाः।  एविस  गपुरयौ  श्रदमाविमानम्  भमकममानम्  च सससमारमातम्  ममायमाविकतमातम्  जगतयाः 
शष्ट्रीघ्रमक्षेवि मपुमकस  प्रमाप्ननोमत। तस्ममातम् त्विस  तमादृशयाः भकत्विमा शष्ट्रीघ्रमक्षेवि मनोकस लभस्वि। मकञ्च इलन्द्रियययाः सहि मनसयाः 
ससगमनस  नमाम  मनगहियाः  अपक्षेकतक्षे।  अथमारतम्  शममामदसम्पनयाः भवि।  तक्षेन  त्विस  स्विलस्मनम्  लस्थतस  परममात्ममानस  द्रिषपु स 
शक्ननोमष। तत्प्रमाप्त्यथर्त्तुं त्विस गनोमविन्दस भज इमत अमविविक्षेमकनस प्रमत उपदक्षेशयाः।१३।

इदस स्तनोत्रस भगविच्चरणययाः श्रष्ट्रीशङ्करमाचमायरयाः मशष्यमाणमास नमाम तक्षेषमास समाकमातम् मशष्यमाणमास मकञ्च परम्परयमा 
अस्ममाकस  कक तक्षे  कक त्यमाकक त्यमविविक्षेकमविषयक्षे  उपदक्षेशमपुखक्षेन  उकमम्।  यक्षे  श्रदमालन्वितमायाः  भकत्विमा  मविश्विमासस  कक त्विमा 
आत्मजमानलमाभमाय यत्नस कररष्यलन्त तक्षे अविश्यस मपुकमायाः भमविष्यलन्त। परन्तपु यक्षेषमास मचत्तक्षे जमाननोदययाः न भमविष्यमत 
तक्षे  जननमरणमामदचक्रय याः  बदमायाः  सन्तयाः  पपुनयाः  पपुनयाः  द पुयाःखमकलस  सससमारमम्  आगममष्यलन्त।  तस्ममादम्  एतस्ममातम् 
सससमारदपुयाःखमातम् मपुमकस  प्रमापपुस त्विस गनोमविन्दस भज इत्यथरयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः-४

. 18 ककीदृशयाः मनयन्तमा अपक्षेकतक्षे।

. 19 कथस जनयाः सससमारमातम् मपुकनो भविमत।

. 20 मनजहृदयस्थस्य दक्षेविस्य दशरनस कथस लभ्यतक्षे।

. 21 इदस मनोहिमपुद्गरस्तनोत्रस ककीदृशमम्।

. 22 कक्षे  नरकक्षे  पच्यन्तक्षे।

ससस्कक तसमामहित्यमम्    153   



मटप्पणष्ट्री ससस्कक तसमामहित्यमम्

श्रष्ट्रीरमामगपुणविणरनमा

. )8 6 सम्पकणर याः मकलपमाठयाः (श्रष्ट्रीरमामगपुणविणरनमा) 
स च मनत्यस प्रशमान्तमात्ममा मकद पुपकविर्त्तुं च भमाषतक्षे।
उच्यममाननोऽमप परुषस ननोत्तरस प्रमतपदतक्षे।। १।।
कदमामचदपुपकमारक्षेण कक तक्षेनयकक्षे न तपुष्यमत।
न स्मरत्यपकमारमाणमास शतमप्यमात्मवित्तयमा।। २।।
शष्ट्रीलविकदयजमारनविकदयविरयनोविकदयश्च सज्जनययाः।
कथयनमास्त विय मनत्यमसयनोग्यमान्तरक्षेष्विमप।। ३।।
बपुमदममान्मरपुरमाभमाषष्ट्री पकविरभमाषष्ट्री मप्रयसविदयाः।
विष्ट्रीयरविमान च विष्ट्रीयरण महितमा स्विक्षेन मविलस्मतयाः।। ४।।
न चमानकतकथनो मविदमान्विकदमानमास प्रमतपकजकयाः।
अनपुरकयाः प्रजमामभश्च प्रजमाश्चमाप्यनपुरञ्जतक्षे।। ५।।
कपु लनोमचतममतयाः कमात्रस स्विरमर्त्तुं बहिह  मन्यतक्षे।
मन्यतक्षे परयमा प्रष्ट्रीत्यमा महित्स्विगरफलस ततयाः।। ६।।
नमाश्रक्षेयसस रतनो यश्च न मविरुदकथमारुमचयाः।
उत्तरनोत्तरयपुककीनमास विकमा विमाचस्पमतयरथमा।। ७।।
अरनोगस्तरुणनो विमाग्मष्ट्री विपपुष्ममान्दक्षेशकमालमवितम्।
लनोकक्षे  पपुरुषसमारजयाः समारपुरक्षेकनो मविमनममरतयाः।। ८।।
रमरकमाममाथरतत्त्विजयाः स्मकमतममान्प्रमतभमानविमानम्।
लयौमककक्षे  समयमाचमारक्षे कक तकल्पनो मविशमारदयाः।। ९।।
मनभकतयाः ससविकतमाकमारनो गपुपमन्त्रयाः सहिमायविमानम्।
अमनोघक्रनोरहिषर श्च त्यमागससयमकमालमवितम्।। १०।।
रमामयाः सत्पपुरुषनो लनोकक्षे  सत्ययाः सत्यपरमायणयाः।
समाकमाद्रिमाममामदमनविकरत्तनो रमरश्चमामप सश्रयमा सहि।। ११।।

. )8 7 समाम्प्रतस मकलपमाठमविगच्छमाम  - (श्रष्ट्रीरमामगपुणविणरनमा-१) 

स च मनत्यस प्रशमान्तमात्ममा मकद पुपकविर्त्तुं च भमाषतक्षे।
उच्यममाननोऽमप परुषस ननोत्तरस प्रमतपदतक्षे।। १।।
कदमामचदपुपकमारक्षेण कक तक्षेनयकक्षे न तपुष्यमत।
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न स्मरत्यपकमारमाणमास शतमप्यमात्मवित्तयमा।। २।।
शष्ट्रीलविकदयजमारनविकदयविरयनोविकदयश्च सज्जनययाः।
कथयनमास्त विय मनत्यमसयनोग्यमान्तरक्षेष्विमप।। ३।।
बपुमदममान्मरपुरमाभमाषष्ट्री पकविरभमाषष्ट्री मप्रयसविदयाः।
विष्ट्रीयरविमान च विष्ट्रीयरण महितमा स्विक्षेन मविलस्मतयाः।। ४।।

अन्वियमाथर याः - 
स श्रष्ट्रीरमामचन्द्रियाः च मनत्यस सततस प्रशमान्तमात्ममा अक्रनोरनस्विभमावियाः मकद पुपकविर्त्तुं मकदपुमकपकविर्त्तुं च भमाषतक्षे विमक। 

परुषमम्  रूकमम्  उच्यममानयाः कनोऽमप कटपु मकस  करनोमत चक्षेदमप  स न नयवि परुषमम्  उत्तरस  रूकस्विरक्षेण प्रत्यपुत्तरस 
प्रमतपदतक्षे प्रयच्छमत इत्यथरयाः।१।

एकक्षे न कक्षे नमामप पपुरुषक्षेण कदमामचतम् कपु त्रमामप कक्षे नमामप प्रकमारक्षेण उपकमारक्षेण सयौकयरमविरमानक्षेन कक तक्षेन कपु विरतमा 
अमप तपुष्यमत आत्मवित्तयमा स्विमदव्यदक्षेहिवित्तयमा स्विष्ट्रीकरनोमत। सयाः अपकमारमाणमास द पुयाःखस दत्तवितमास शतमम् अमप बहिह  
अपरमारमम् अमप आत्मवित्तयमा स्विदक्षेहिवित्तयमा न स्मरमत मविस्मरमत इत्यथरयाः।२। 

मनत्यस  सविरदमा  शष्ट्रीलविकदययाः  सदमाचमारसम्पनययाः  जमानविकदययाः  मविदमा  यक्षेषमास  पररपक्विमायाः  सम्पनमायाः  तमादृशययाः, 
वियनोविकदययाः  ज्यक्षेष्ठययाः,  सज्जनययाः  सत्पपुरुषययाः,  असयनोग्यमान्तरक्षेषपु  असयनोग्यस्य  अन्तरक्षेषपु  मध्यकमालक्षेषपु 
असमविदमाभ्यमाससमयक्षे अमप विय मनश्चयक्षेन कथयनम् आस्त विदमत स्म इत्यथरयाः।३।

स  रमामचन्द्रियाः  बपुमदममानम्  सविरमविरविचनमविषयक्षेषपु  प्रशस्तबपुमदमविमशषयाः,  मरपुरमाभमाषष्ट्री  मरपुरस  मननोहिरमम् 
आभमामषतपुस  शष्ट्रीलमम्  अस्य  मरपुरविचनशमालष्ट्री,  पकविरभमाषष्ट्री  प्रथमभमाषणक्षेन  स्विमामभमपुख्यप्रदशरकयाः,  मप्रयसविदयाः 
सत्यभमाषष्ट्री परन्तपु मप्रयविमाक्यस्य विकमा,  विष्ट्रीयरविमानम् बलशमालष्ट्री,  परन्तपु स्विक्षेन स्विककीयक्षेन महितमा प्रबलक्षेन विष्ट्रीयरण 
परमाक्रमक्षेण न मविलस्मतयाः आत्मबनोरमविहिष्ट्रीनयाः न इत्यथरयाः।४।

व्यमाख्यमानमम् - 
अत्र श्रष्ट्रीरमामचन्द्रिस्य गपुणविणरनमा मक्रयतक्षे। स श्रष्ट्रीरमामयाः सविरदमा शमान्तमनस्कयाः भकत्विमा एवि मतष्ठमत। मकञ्च 

कदमामप मकममप विकव्यस चक्षेतम् क्रनोरमामदकमम्  अकक त्विमा कनोमलस्विरक्षेण सम्भमाषतक्षे। यमद कदमामप कश्चन तक्षेन सहि 
कठनोरविचनक्षेन भमाषणस करनोमत तदमामप स तक्षेन सहि कनोमलशब्दययाः लसलतविमाक्यययाः भमाषतक्षे। एविस श्रष्ट्रीरमामयाः स्विभमाविक्षेन 
शमान्तयाः मकदपुभमाषष्ट्री च।१। 

कश्चन समाममान्यजनयाः अमप यमद तस्य कममप उपकमारस कदमामप कपु त्रमामप करनोमत तमहिर स श्रष्ट्रीरमामयाः तस 
कदमामप  न मविस्मरमत।  मकन्तपु  बहिवियाः  यमद  तस्य अपकमारस  कपु विरलन्त,  तस्य दपुयाःखस  जनयलन्त,  तथमामप  स 
कक पमाससन्रपुयाः स्विस्य ममाहिमात्म्यक्षेन तमानम् प्रमत कदमामप क्रनोरस न करनोमत। तक्षेषमामम् अपकमारमानम् अमप मविस्मरमत। अत्र 
भगवितयाः श्रष्ट्रीरमामचन्द्रिस्य उदमारतमायमायाः पररचययाः प्रमाप्यतक्षे।२।

रमामचन्द्रियाः सविरदमा सदमाचमारसम्पनययाः पकज्यययाः सहि विमातमारलमापक्षेन तक्षेभ्ययाः सदमाचमारजमानमम् अलभत। एविमक्षेवि 
यक्षेषमास मविदमायाः पररपक्विमायाः तमादृशययाः सहि विमातमारलमापक्षेन तक्षेभ्ययाः मविमविरशमासमाणमास जमानमम् अलभत। यक्षे वियसमा ज्यक्षेष्ठयाः 
अथमारदम् जष्ट्रीविनक्षे मविमविरमविषयक्षे अमभजतमास यक्षे लब्रविन्तयाः तक्षेभ्ययाः कलस्मनम् पररलस्थतयौ कथस स्थक्षेयमम् इत्यमामदमविषयक्षे 
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जमानमम्  अलभत।  मकञ्च,  यक्षे  सत्पपुरुषमायाः  तक्षेभ्ययाः  नष्ट्रीत्यपुपदक्षेशमानम्  लब्रविमानम्।  स  श्रष्ट्रीरमामयाः  एतययाः  सहि 
असमाभ्यमासकमालक्षे अमप विमातमारलमापस कपु विरलन्त स्म। एविस सविमारनम् प्रमत तस्य श्रदमा पररस्फपु टमा भविमत।३।

रमामचन्द्रिस्य कथस कदमा मकस  विकव्यमम् इत्यलस्मनम् मविषयक्षे मविमशषबपुमदयाः आसष्ट्रीतम्। अतयाः स व्यविहिमारक्षेषपु 
प्रशस्तबपुमदमविमशषयाः। तस्य मरपुरभमाषणमक्षेवि स्विभमावियाः अतयाः स मरपुरमाभमाषष्ट्री। अमप च, मप्रयविमाक्कथनक्षे मनपपुणयाः 
स  यदमा  अमतनष्ट्रीचक्षेन  सहिमामप  विमातमारमम्  आलपमत  स्म  तदमा  आदयौ  सम्भमाष्य  सयाः  अपरस्य  आमभमपुख्यस 
सम्पमादयमत स्म। सयाः अत्यन्तबलशमालष्ट्री भकत्विमा अमप स्विककीयक्षेन महितमा बलक्षेन आत्मबनोरमविहिष्ट्रीनयाः अन्रयाः न 
आसष्ट्रीतम्। अत्र श्रष्ट्रीरमामस्य महित्त्विस जमायतक्षे।।४।

पमाठगतप्रश्नमायाः-५

. 23 स रमामचन्द्रियाः कथस भमाषतक्षे।

. 24 रमामचन्द्रिस प्रमत परुषविचयाः उच्यतक्षे चक्षेत्स मकस  करनोमत।

. 25 श्रष्ट्रीरमामचन्द्रियाः मकस  न स्मरमत।

. 26 श्रष्ट्रीरमामचन्द्रियाः कथस न स्मरमत।

. 27 श्रष्ट्रीरमामयाः कथस तपुष्यमत।

. 28 श्रष्ट्रीरमामयाः कय याः सहि असमाभ्यमासकमालक्षे अमप कथयनमास्त।

. )8 8 समाम्प्रतस मकलपमाठमविगच्छमाम  (श्रष्ट्रीरमामगपुणविणरनमा-२) 

न चमानकतकथनो मविदमान्विकदमानमास प्रमतपकजकयाः।
अनपुरकयाः प्रजमामभश्च प्रजमाश्चमाप्यनपुरञ्जतक्षे।। ५।।
कपु लनोमचतममतयाः कमात्रस स्विरमर्त्तुं बहिह  मन्यतक्षे।
मन्यतक्षे परयमा प्रष्ट्रीत्यमा महित्स्विगरफलस ततयाः।। ६।।
नमाश्रक्षेयसस रतनो यश्च न मविरुदकथमारुमचयाः।
उत्तरनोत्तरयपुककीनमास विकमा विमाचस्पमतयरथमा।। ७।।
अरनोगस्तरुणनो विमाग्मष्ट्री विपपुष्ममान्दक्षेशकमालमवितम्।
लनोकक्षे  पपुरुषसमारजयाः समारपुरक्षेकनो मविमनममरतयाः।। ८।।

अन्वियमाथर याः - 
न च अनकतकथयाः अनकतमा मकषमा कथमा कथनस यस्य स श्रष्ट्रीरमामचन्द्रियाः अनकतकथयाः ममरयमाविमादष्ट्री कदमामप 

ममरयमाभमाषणस  न करनोमत।  मविदमानम्  सकलजमानमविमशषयाः  स विकदमानमास  जमानमामदमभयाः  विकमदस  गतमानमास  प्रमतपकजकयाः 
पकजमादमानमामदमभयाः सम्ममानकतमार। स प्रजमामभयाः दक्षेशस्थययाः जनययाः अनपुरकयाः अनपुरमागमविषयष्ट्रीभकतयाः। कपु त इमत चक्षेतम्- 
प्रजमायाः च अमप प्रजमाजनमानम् अमप स श्रष्ट्रीरमामयाः अनपुरञ्जतक्षे अनपुरञ्जयमत।५।
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कपु लनोमचतममतयाः कपु लनोमचतमा इक्ष्विमाकपु कपु लयनोग्यमा ममतयाः बपुमदयाः यस्य सयाः स्विकपु लयनोग्यबपुमदसम्पनयाः 
श्रष्ट्रीरमामचन्द्रियाः कमात्रस कमत्रयपमालनष्ट्रीयस प्रजमापमालनमामदकस  स्विरमर्त्तुं  स्विकतरव्यस बहिह  असरकस  मन्यतक्षे पमालयमत। तत्र 
आसरक्यक्षे हिक्षेतपुयाः तमावितम् - ततयाः प्रजमापमालनमामदरूपमातम् कमात्ररममारतम् परयमा प्रष्ट्रीत्यमा महित्यमा श्रदयमा महिदम् अत्यपुत्कक षस 
स्विगरफलस दक्षेविलनोकप्रमामपरूपफलस मन्यतक्षे मनलश्चननोमत।६। 

ययाः श्रष्ट्रीरमामचन्द्रियाः अश्रक्षेयसस मनष्फलक्षे अकल्यमाणक्षे कमरमण न रतयाः आसकयाः, न च मविरुदकथमारुमचयाः 
मविरुदकथमासपु  रमरमविरुदगमाम्यमालमापमामदषपु  प्रष्ट्रीमतरमहितयाः  स   उत्तरनोत्तरयपुककीनमास  विमादमामदषपु 
स्विपकमनविमारहिकनोत्तरनोत्तरयत्नक्षे विमाचस्पमतयरथमा विमाचस्पमतररवि विकमा अप्रमतहितविकमा।७। 

स  श्रष्ट्रीरमामचन्द्रियाः  अरनोगयाः  रनोगमामदसससगररमहितयाः,  तरुणयाः  मनत्यतमारुण्यमविमशषयाः,  विमाग्मष्ट्री 
प्रशस्तविचनविमानम्, विपपुष्ममानम् प्रशस्तशरष्ट्रीरयाः, दक्षेशकमालमवितम् लयौमककवियमदककमर्मोमचत-दक्षेशकमालयनोयाः जमातमा, लनोकक्षे  
पपुरुषसमारजयाः  पपुरुषसमारमानम्  पपुरुषस्य  अन्तगकर महितस  तत्त्विस  जमानमामत  इमत  पपुरुषसमारजयाः,  समारपुयाः 
परकमायरसमारनशष्ट्रीलयाः, मविमनममरतयाः मविशक्षेषक्षेण मविलकणत्विक्षेन मनममरतयाः अथमारदम् अघमटतघटनमापटष्ट्रीयमानम्।८।

व्यमाख्यमानमम् - 
अत्रमामप  भगवितयाः  श्रष्ट्रीरमामचन्द्रिस्य  ममहिममाकथनस  मक्रयतक्षे।  स  कदमामप  ममरयमाभमाषणस  न  करनोमत। 

सविरमविरजमानसम्पनयाः स परन्तपु यक्षे वियनोज्यक्षेष्ठमायाः मकञ्च जमानज्यक्षेष्ठमायाः आचमारज्यक्षेष्ठमाश्च तक्षेषमास सम्ममानस सक्षेविमामदकस  च 
करनोमत।  स  सविरषमास  प्रजमानमामम्  अनपुरमागमविषयष्ट्रीभकतयाः  भविमत।  कपु तयाः  इमत  चक्षेद पुच्यतक्षे  यतम्  सयाः  प्रजमाजनमानम् 
अनपुरञ्जयमत। स स्वियस पकविर्त्तुं प्रजमानमामनपुरञ्जनस करनोमत। ततयाः अनपुरसञ्जतमामभयाः प्रजमामभयाः अनपुरकयाः भविमत।५।

स श्रष्ट्रीरमामयाः स्विस्य इक्ष्विमाकपु कपु लस्य मविषयक्षे जमानसम्पनयाः आसष्ट्रीतम्। तस्य ममतयाः सकक्ष्ममविचमारसमहितमा 
इक्ष्विमाकपु कपु लयनोग्यमा।  स  स्विस्य  प्रजमापमालनमामदरूपस  कमत्रयरमर्त्तुं  अत्यन्तस  श्रद्रयमा  पमालयमत।  यतनो  महि 
कमत्रयरमरस्य श्रदयमा पमालनक्षेन महित्स्विगरफलस लभ्यतक्षे इमत स मचन्तयमत।६।

दपुतक्रकीडमादक्षेयाः यस्य कमरणयाः मकममप महितम् फलस नमालस्त तमादृशस कमर  श्रष्ट्रीरमामयाः न कदमामप आचरमत। 
रमरप्रसङ्गस त्यक्त्विमा गमाममालमापमामदकस  स न कदमामप करनोमत। यदमा मविमविरशमासमामण आरमारष्ट्रीकक त्य विमादयाः प्रचलमत 
तदमा तत्र स विमाचस्पमत इवि अप्रमतहितविकमा। अथमारदम् विमादमामदषपु न कलश्चतम् तस परमाजक्षेतपुस शक्ननोमत।७।

तस्य श्रष्ट्रीरमामस्य शरष्ट्रीरस सविरदमा ज्विरमामदरनोगरमहितस भविमत। सविरदमा तमारुण्यस तस्य अङ्गक्षेषपु प्रमतभमामत। 
तस्य दक्षेहियाः सपुदृढयाः। अमप च लयौमककवियमदककममारमण कलस्मनम् कमालक्षे कथस करणष्ट्रीयमामन इमत मविषयक्षे सम्यकयमा 
जमानमामत स्म। कश्चन पपुरुषयाः अन्तयाः मकस  मचन्तयमत इमत स एकविमारस तस पपुरुषस दृष्टमा जमातपुस शक्ननोमत। तस्ममातम् 
स समारपुयाः इवि अन्तयमारमष्ट्री इमत जमायतक्षे।८।

पमाठगतप्रश्नमायाः-६

. 29 श्रष्ट्रीरमामयाः कक्षे षमास प्रमतपकजकयाः - क) प्रजमानमामम्, ख) अममात्यमानमामम्, ग) विकदमानमामम्, घ) यनोमगनमामम्

. 30 रमामचन्द्रियाः कथस प्रजमामभयाः अनपुरकनो भविमत। 

. 31 रमामचन्द्रियाः कमानम् अनपुरञ्जतक्षे।
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. 32 रमामचन्द्रियाः मकस  बहिह मन्यतक्षे।

. 33 रमामचन्द्रियाः कलस्मनम् न रतयाः।

. 34 रमामचन्द्रियाः ककीदृशयाः विकमा आसष्ट्रीतम्।

. 35 रमामचन्द्रियाः लनोकक्षे  ककीदृशयाः अलस्त।

. 36 पपुरुषसमारजयाः इत्यस्य मकस  तमात्पयरमम्।

. )8 9 समाम्प्रतस मकलपमाठमविगच्छमाम  (श्रष्ट्रीरमामगपुणविणरनमा-३) 

रमरकमाममाथरतत्त्विजयाः स्मकमतममान्प्रमतभमानविमानम्।
लयौमककक्षे  समयमाचमारक्षे कक तकल्पनो मविशमारदयाः।। ९।।
मनभकतयाः ससविकतमाकमारनो गपुपमन्त्रयाः सहिमायविमानम्।
अमनोघक्रनोरहिषर श्च त्यमागससयमकमालमवितम्।। १०।।
रमामयाः सत्पपुरुषनो लनोकक्षे  सत्ययाः सत्यपरमायणयाः।
समाकमाद्रिमाममामदमनविकरत्तनो रमरश्चमामप सश्रयमा सहि।। ११।।

अन्वियमाथर याः - 
स श्रष्ट्रीरमामचन्द्रियाः रमरकमाममाथरतत्त्विजयाः रमरकमाममाथमारनमास तत्त्विस  जमानमामत पपुरुषमाथरतत्त्विमविदम् इत्यथरयाः। स 

स्मकमतममानम्  जमातमाथरमविषयक्षे  मविस्मरणरमहितयाः,  प्रमतभमाविमानम्  प्रमतभमानस  प्रमतविस्तपुप्रकमाशनस  तदमानम्,  लयौमककक्षे  
लनोमककप्रममाणक्षे समयमाचमारक्षे समाङ्कक्षे मतकमाचमारक्षे च कक तकल्पयाः कक तससस्थमापनयाः मविशमारदयाः आचरणसमथरयाः।९।

मनभकतयाः मविनष्ट्रीतयाः,  ससविकतमाकमारयाः ससविकतयाः आकमारनो यस्य स कतरव्यमाथरव्यञ्जकक्षे मङ्गतमाकमारगनोपनचतपुरयाः, 
गपुपमन्त्रयाः  फलपयरन्तमम्  अन्यययाः  अमविमदतमन्त्रयाः,  सहिमायविमानम्  प्रशस्तमन्त्रयपुकयाः,  अमनोघक्रनोरहिषरयाः  अमनोघयौ 
मनष्फलयौ क्रनोरहिषर्यौ यस्य स फलपयरविसमामयकनोपप्रसमादयाः,  त्यमागससयमकमालमवितम् त्यमागससयमयनोयाः दमानगहिणयनोयाः 
कमालस विक्षेसत्त जमानमातष्ट्रीमत त्यमागससयमकमालमविदम् विस्तपुत्यमागगहिणकमालविक्षेत्तमा भविमत।१०।

रमामयाः दमाशरसथयाः लनोकक्षे  जगमत सत्पपुरुषयाः सज्जनयाः सत्ययाः सत्यविमानम् सत्यपरमायणयाः सत्यरमरकमनष्ठयाः। 
रमरयाः कमात्ररमरयाः सश्रयमा सहि तत्फलभकतयमा सम्पदमा सहि रमाममातम् श्रष्ट्रीरमामचन्द्रिमातम् समाकमातम् अव्यविरमानक्षेन मविमनविकरत्तयाः 
मनष्पनयाः रममारथरयनोयाः इतरमनरपक्षेकतयमा मनविमारहिकयाः स इत्यथरयाः।११।

व्यमाख्यमानमम् - 
रममारथरकमाममनोकमायाः  चत्विमारयाः  पपुरुषमाथमारयाः।  तक्षेषमास  मविषयक्षे  श्रष्ट्रीरमामस्य  जमानमतष्ट्रीवि  गभष्ट्रीरमम्।  स  यदम् 

एकविमारमम् अविगच्छमत ततम् न कदमामप मविस्मरमत। कस्यमामप विस्तपुनयाः प्रकमाशनक्षे तस्य अमभनविसमामरयर्त्तुं वितरतक्षे। 
मकञ्च  यथमासमयस  वियमदकलयौमकककममारदष्ट्रीनमामम्  आचरणक्षे  तस्य  समामरयरमम्  अनपुपममम्।  अथमारतम्  स 
वियमदकलयौमकककममारदष्ट्रीनमामम् आचरणक्षे अतष्ट्रीवि मनपपुणयाः। एविमत्र श्रष्ट्रीरमामचन्द्रिस्य सविरषपु कमायरषपु समामरयरमस्तष्ट्रीमत 
स्फपु टमम्।९। 
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स श्रष्ट्रीरमामयाः मविनयसम्पनयाः। कस्यमामप कमायरस्य ससद्ध्यथरमम् इमङ्गतमामदकमम् अपक्षेकतक्षे, अन्यथमा तस्य 
कमायरस्य मविघ्नयाः सम्भविक्षेतम्। स तमादृशक्षेमङ्गतस्य गनोपनक्षे दकयाः। मकञ्च,  कस्यमामप कमरणयाः यमावितम् फलस न भविमत 
तमावितम् तस्य मन्त्रणमामदकस  तस पररत्यज्य अन्ययाः कलश्चदम् अमप जमातपुस नयवि शक्ननोमत। अमप च तस्य मन्त्रणमम् 
अतष्ट्रीवियपुमकसम्मतस भविमत। न कक्षे विलमम् एतदक्षेवि,  स क्रनोरस विमा हिषर्त्तुं  विमा करनोमत चक्षेतम् स कदमामप मनष्फलयाः न 
भविमत।  अमप  च  स  कदमा  कस्य  त्यमागयाः  कदमा  कस्य  गहिणस  विमा  कतरव्यमम्  इत्यलस्मनम्  मविषयक्षे 
मविलकणबपुमदसम्पनयाः अलस्त।१०। 

स श्रष्ट्रीरमामचन्द्रियाः  लनोकक्षे  अत्यन्तयाः  सज्जनयाः।  अथमारतम्  तस्य  स्विशत्रयौ  अमप  स्नक्षेहियाः  अलस्त।  सयाः 
सत्यस्विरूपयाः  सत्यपरमायणश्च।  सत्यरमरस्य  पररपमालनस  स  सविरदमा  करनोमत।  मकञ्च  स  रमाजसश्रयमा  सहि 
स्विरमरस्य मनविरहिनस सम्यकयमा करनोमत।११।

पमाठगतप्रश्नमायाः-७

. 37 रमरकमाममाथरतत्त्विजयाः इत्यस्य मकस  तमात्पयरमम्। 

. 38 रमामचन्द्रियाः कपु त्र कक तकल्पयाः।

. 39 रमामचन्द्रियाः लनोकक्षे  ककीदृशयाः

. 40 श्रष्ट्रीरमामयाः मकस परमायणयाः- क) रमरपरमायणयाः, ख) ध्यमानपरमायणयाः, ग) सत्यपरमायणयाः, घ) 

प्रजमाकल्यमाणपरमायणयाः।

. 41 श्रष्ट्रीरमामस्य रमरयाः कक्षे न सहि मविमनविकरत्तयाः - क) पत्न्यमा सहि, ख) मलन्त्रमभयाः सहि, ग) सश्रयमा सहि, घ) 

भपुविमा सहि।

पमाठसमारयाः 

परमकमारुमणकमायाः भगविन्तयाः श्रष्ट्रीशङ्करमाचमायमारयाः  सविरषमास  कक तक्षे  जमाननोदयमाथरमम्  इदस  दमादशपञ्जररकमास्तनोत्रस 
रमचतविन्तयाः।  अलस्मनम्  स्तनोत्रक्षे  प्रमतपदस  तक्षे  सससमारस्य  अमनत्यतमा,  तत्र दपुयाःखमक्षेवि  मकलमम्,  एतस्ममातम्  मपुकयक्षे 
गनोमविन्दस्य अथमारतम् परब्रहणयाः भजनस कमायरमम् इत्यपुपदक्षेशस  दत्तविन्तयाः। सनोत्रमातम् समाररूपक्षेण एविस जमायतक्षे यतम्  - 
रनजनसष्ट्रीपपुत्रमामदषपु  आत्मबपुमदयाः  नयवि  करणष्ट्रीयमा।  यतनो  महि  कक्षे नमामप  सहि  कस्यमामप  सम्बन्रयाः  कमणक 
आभमासश्च। तस्ममातम्  सससमारमविषयक्षेषपु  अहिम्भमावियाः न स्यमातम्। मकञ्च यमावितम्  सत्कमरणमा उपमाजरनस  मक्रयतक्षे  तक्षेन 
स्विस्य जष्ट्रीविनयमापनस कतरव्यमम्। यक्षे  खलपु कमामक्रनोरमामदमभयाः मत्तमायाः,  तक्षे मचन्तयलन्त यतम् जगतम् तक्षेषमामम् अरष्ट्रीनक्षे 
वितरतक्षे  इमत। एविसमविरमायाः अजमामननयाः प्रत्यहिस द पुयाःखययाः बहिहरमा दपुयाःसखतमायाः सन्तयाः नरककषमम् अनपुभविलन्त। सविरदमा 
सममचत्तनो भविक्षेतम्। अथमारतम् सपुखक्षे द पुयाःखक्षे कदमामप सलपक्षेन न भमवितव्यमम् इमत। मकञ्च, जष्ट्रीविनममदस पदपत्रक्षे लस्थतस 
जलममवि।  कदमा  गममष्यमत  मकस  विमा  भमविष्यमत  इमत  न  कश्चन  विकपुस  शक्ननोमत।  तस्ममातम्  शष्ट्रीघ्रमक्षेवि 
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आत्ममचन्तनक्षेन  ब्रहस्विरूपमाविमामपरूपयाः  मनोकयाः  समारनष्ट्रीययाः।  इदस  स्तनोत्रस  पमठत्विमा  ययाः  गपुरयौ  श्रदमाविमानम्  भकत्विमा 
ब्रहजमानलमाभमाय  प्रयत्नस  कपु यमारतम्  तस्य  अनन्तसपुखप्रमामपयाः  मपुमकश्च  भविक्षेदम्  इमत  भगवितमास 
शङ्करमाचमायरपमादमानमाममाशययाः।

पमाठस्यमास्य मदतष्ट्रीययाः भमागयाः श्रष्ट्रीरमामगपुणविणरनमा महिमामपुमननमा विमाल्मष्ट्रीमकमहिमषरणमा मविरमचतक्षे रमाममायणमाख्यक्षे 
महिमाकमाव्यक्षे अलस्त। तत्र दशरथपपुत्रस्य श्रष्ट्रीरमामचन्द्रिस्य गपुणविणरनमा मक्रयतक्षे। तत्र मचतमासशस्य समारयाः तमावितम् - स 
श्रष्ट्रीरमामयाः सविरदमा प्रशमान्तमचत्तयाः भविमत। स कदमामप कक्षे नमामप सहि कठनोरभमाषणस न करनोमत। स सविरदमा मरपुरस मप्रयस 
च विमाक्यस व्यविहिरमत। नष्ट्रीचजनक्षेषपु अमप तस्य सममानप्रष्ट्रीमतयाः वितरतक्षे। कदमामप कलश्चतम् तस्य मकममप उपकमारस 
करनोमत चक्षेतम् स सविरदमा तस स्मरमत। मकञ्च बहिवियाः तस्य अपकमारमानम् कपु विर लन्त चक्षेदमप सयाः तमानम् न स्मरमत। सविमारनम् 
प्रमत तस्य श्रदमा अलस्त। स विकदमानमास विमाक्यस श्रपुत्विमा जष्ट्रीविनस पररपमालयमत। तस्य महिमानम् परमाक्रमयाः वितरतक्षे परन्तपु 
मनष्प्रयनोजनस तस्य परमाक्रमस्य प्रकमाशस न करनोमत। स्विस्य रमरस्य पररपमालनमम् अमप स सम्यकयमा करनोमत। 
दपुतमामदक्रकीडयमा स कमालव्ययस  न करनोमत। स यमद विमादक्षेषपु  प्रविकत्तयाः भविमत तदमा तस्य परमाजययाः असम्भवियाः 
अलस्त। मकञ्च स एविस  शपुदमचत्तयाः यतम् ययाः कलश्चतम्  पपुरुषयाः मनसस यतम् मकममप मचन्तयमत,  स ततम्  जमातपुस 
शक्ननोमत। रमाज्यपररपमालनस्य कयौशलमम् अमप स सम्यकयमा विक्षेसत्त। तस्य मन्त्रणस यमावितम्  कमरणयाः फलस न 
आयमामत तमावितम् नयवि जमातपुस  शक्यतक्षे। अमप च सविरदमा सत्यस्य पमालनस करनोमत। शत्रपुस  प्रमत अमप तस्य दक्षेषयाः 
नमालस्त, अमप तपु स्नक्षेहियाः एवि अलस्त। स सम्पदमा सहि रमरस्य मनविमारहिकयाः। एविमक्षेवि भगवितयाः श्रष्ट्रीरमामस्य ममाहिमात्म्यस 
प्रमतपमामदतमम्।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

. 42 "मकढ जहिष्ट्रीमहि रनमागमतकष्णमामम्" इमत श्लनोकस  प्रपकयर व्यमाख्यमात।

. 43 "कमामस क्रनोरस लनोभस मनोहिमम्" इमत श्लनोकस  प्रपकयर व्यमाख्यमात।

. 44 "ममा कपु रु रनजनययौविनगविरमम्" इमत श्लनोकस  प्रपकयर व्यमाख्यमात।

. 45 "सपुरमलन्दरतरुमकलमनविमासयाः" इमत श्लनोकस  प्रपकयर व्यमाख्यमात।

. 46 "गपुरुचरणमाम्बपुजमनभररभकयाः" इमत श्लनोकस  प्रपकयर व्यमाख्यमात।

. 47 मनोहिमपुद्गरयाः इमत स्तनोत्रस्य समारस प्रमतपमादयत।

. 48 "शष्ट्रीलविकदयजमारनविकदययाः" इमत श्लनोकस  प्रपकयर व्यमाख्यमात।

. 49 "बपुमदममानम् मरपुरमाभमाषष्ट्री" इमत श्लनोकस  प्रपकयर व्यमाख्यमात।

. 50 "कपु लनोमचतममतयाः" इमत श्लनोकस  प्रपकयर व्यमाख्यमात।

. 51 "अरनोगस्तरुणनो" इमत श्लनोकस  प्रपकयर व्यमाख्यमात।

. 52 "रमरकमाममाथरतत्त्विजयाः" इमत श्लनोकस  प्रपकयर व्यमाख्यमात।

. 53 "श्रष्ट्रीरमामगपुणविणरनमा" इमत पमाठ्यमासशस्य समारस प्रमतपमादयत।
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पमाठगतप्रश्नमानमामपुत्तरमामण

उत्तरमामण-१
. 1 समनमहितक्षे मरणक्षे डपुकक ञम् करणक्षे इत्यमामदव्यमाकरणशमासमामदकस  न रकमत।

. 2 मकढक्षेन रनमागमतकष्णमा त्यकव्यमा।

. 3 अथमारतम् सपुखलक्षेशयाः अमप न प्रमाप्यतक्षे। अथरयाः यदमा मतष्ठमत स्विपपुत्रमादमप अपहिरणमामदभष्ट्रीमतयाः उत्पदतक्षे। 
अतयाः अथरयाः अनथरयाः भविमत।

. 4 स्विकमरणमा उपमासजरतक्षेन रनक्षेन मचत्तस मविननोदनष्ट्रीयमम्।

. 5 सविरत्र एषमा नष्ट्रीमतयाःमविमहितमा यदम् रमनकमानमास पपुत्रमादक्षेयाः "अयस मम सविरस्विमम् अपहिरक्षेतम्" इत्यमामदभष्ट्रीमतयाः 
भविमत।

. 6 कमान्तमा पपुत्रयाः इत्यमामदसम्बन्रयाः सविरयाः अमनत्ययाः एवि। परन्तपु सससमारक्षे तमादृश-सम्बन्रयाः मनत्यत्विक्षेन 
भमासममानयाः, अतयाः ममायमाविकतयाः सससमारयाः मविमचत्रयाः।

उत्तरमामण-२
. 7 रनजनययौविनमानमास गविरयाः न करणष्ट्रीययाः। यतनो महि कमालयाः मनममषक्षेण रनजनययौविनमामन हितपुर्त्तुं समथरयाः।

. 8 कमामस क्रनोरस लनोभस मनोहिस त्यक्त्विमा आत्मनयाः मचन्तमा कतरव्यमा।

. 9 सपुरमलन्दरक्षे तरुमकलक्षे विमा मनविमासयाः, भकतलस शय्यमा, मकगचमर, मविषयभनोगक्षे मवितकष्णमा यदमा भविमत तदमा एवि 
जनयाः मविरमागसपुखस लभतक्षे।

. 10 मविरमागयाः सविरस्य सपुखस करनोमत।

. 11 शत्रयौ ममत्रक्षे पपुत्रक्षे बन्रयौ च मविगहिसन्रयौ यत्नयाः न करणष्ट्रीययाः।

. 12 मविष्णपुत्विप्रमापयक्षे अरयौ ममत्रक्षे सपुतक्षे स्विजनक्षे च मविगहिसन्रयौ च प्रयत्नयाः नयवि करणष्ट्रीययाः। सविरत्र सममचत्तयाः 
भकत्विमा मविष्णपुत्विप्रमापयक्षे स्थक्षेययाः।

उत्तरमामण-३
. 13 त्विमय ममय चमान्यत्र अथमारतम् सविरत्र मविष्णपुयाः अलस्त।

. 14 सविरत्र इदस मम इदस तवि इत्यमामदभक्षेदबपुमदमम् उत्सकज।

. 15 प्रमाणमायमामयाः, प्रत्यमाहिमारयाः,  ब्रह एवि मनत्यस विस्तपु ततयाः अन्यदम् असखलमम् अमनत्यमम् इमत 
मनत्यमामनत्यमविविक्षेकमविचमारयाः, जमाप्यसमक्षेतसममासरमविरमानस च जमाप्य महिदविरमानस कमायरमम्।

. 16 यथमा पदपत्रक्षे लस्थतस ससललस कणस्थमामय भविमत तदतम् तथयवि जष्ट्रीविनमम् अत्यन्तस चञ्चलमम्। 

. 17 व्यमाध्यमभममानगस्तयाः दपुयाःखभररतयाः असखलयाः लनोकयाः।

उत्तरमामण-४
. 18 ययाः पमामणदयस गकहिष्ट्रीत्विमा जननमरणमामदमविकमारक्षेभ्ययाः मविरुदस पकथकम्  आत्मतत्त्विस बनोरमयष्यमत।
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. 19 गपुरुचरणमाम्बपुजमनभररभकयाः जनयाः सससमारमातम् मपुकनो भविमत।

. 20 इलन्द्रियययाः सहि मनसयाः ससयममातम् मनजहृदयस्थस्य दक्षेविस्य दशरनस भमविष्यमत।

. 21 इदस मनोहिमपुद्गरस्तनोत्रस मशष्यमाणमास कक तक्षे उपदक्षेशरूपमम्।

. 22 यक्षेषमास मचत्तक्षे मविविक्षेकनो नमालस्त तक्षे नरकक्षे  पच्यन्तक्षे।

उत्तरमामण-५
. 23 स रमामचन्द्रियाः मकद पुपकविर्त्तुं भमाषतक्षे।

. 24 रमामचन्द्रिस प्रमत परुषविचयाः उच्यतक्षे चक्षेदमप स पपुरुषतयमा उत्तरस न प्रयच्छमत।

. 25 श्रष्ट्रीरमामचन्द्रियाः शतममप अपकमारमानम् न स्मरमत।

. 26 श्रष्ट्रीरमामचन्द्रियाः आत्मवित्तयमा अपकमारमानम् न स्मरमत।

. 27 श्रष्ट्रीरमामयाः एकक्षे नमामप उपकमारक्षेण तपुष्यमत।

. 28 श्रष्ट्रीरमामयाः शष्ट्रीलविकदययाः जमानविकदययाः वियनोविकदययाः सज्जनययाः सहि असमाभ्यमासकमालक्षे अमप कथयनमास्त।

उत्तरमामण-६
. 29 ग) विकदमानमामम्।

. 30 रमामचन्द्रियाः प्रजमायाः अनपुरञ्जयमत अतयाः स प्रजमामभयाः अनपुरकनो भविमत। 

. 31 रमामचन्द्रियाः प्रजमाजनमानम् अनपुरञ्जतक्षे।

. 32 रमामचन्द्रियाः स्विरमर्त्तुं कमात्रस बहिह मन्यतक्षे।

. 33 रमामचन्द्रियाः मनष्फलक्षे कमरमण न रतयाः।

. 34 रमामचन्द्रियाः विमाचस्पमतररवि विकमा आसष्ट्रीतम्।

. 35 रमामचन्द्रियाः लनोकक्षे  पपुरुषसमारजयाः अलस्त।

. 36 पपुरुषसमारजयाः पपुरुषस्य समारस जमानमामत ययाः स पपुरुषसमारजयाः। अथमारतम् पपुरुषस्य हृदयस्थस भमाविस 
जमानमामत इमत।

उत्तरमामण-७
. 37 रमरकमाममाथरतत्त्विजयाः नमाम रममारथरकमाममानमास तत्त्विस ययाः जमानमामत। पपुरुषमाथरमविदम् इमत तमात्पयरमम्। 

. 38 रमामचन्द्रियाः लयौमककक्षे  सममायमाचमारक्षे च कक तकल्पयाः।

. 39 रमामचन्द्रियाः लनोकक्षे  सत्पपुरुषयाः।

. 40 ग) सत्यपरमायणयाः।

. 41 ग) सश्रयमा सहि।

॥ इमत अषमयाः पमाठयाः ॥
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