1
1) कमविपररचययाः - १
प्रस्तमाविनमा
ससस्ककसमामहित्यनभसस आषर कमवित्विक्षेन व्यमासविमालल्मक्यनोयाः महितष्ट्री प्रससमदयाः दृश्यतक्षे। कमाव्यस कथस भविक्षेतम्
इमत मनरमाररणमाय ममानदण्डत्विक्षेन विमाल्मष्ट्रीमकप्रणष्ट्रीतस रमाममायणमम् एवि गकह्यतक्षे कमविमभयाः। अत एवि विमाल्मष्ट्रीमकयाः
आमदकमवियाः, रमाममायणस च आमदकमाव्यमम्। रमाममायणस न कक्षेविलस कमाव्यगन्थयाः अमप तपु रमर गन्थयाः अमप अलस्त।
रमाममायणस महि ममानविजष्ट्रीविनस्य सविर स्विमम् अलस्त। रमाममायणस महि श्रक्षेयनोममागर प्रदशर कस ज्यनोमतयाः मविदतक्षे।
अलस्त महिमाभमारतस महि रमाममायणमम् इवि अस्मद्रिमाषषमक्षे तहिमासयाः। नमालस्त अस्य गन्थस्य उदक्षेश्यमम् एकममात्रस
कयौरविपमाण्डवियनोयाः यपुदविणर नमम्, अमप तपु भमारतष्ट्रीयरमर स्य कमात्स्न्यरन समविस्तरस मचत्रणमम् अमप तदष्ट्रीयस लक्ष्यस
मविदतक्षे। महिमाभमारतस्य अस्य प्रणक्षेतमा महि व्यमासदक्षेवियाः।
ससस्ककतसमामहित्यक्षे भमासनो महि सम्प्रमतमविजमातनमाटकककत्सपु प्रमाचष्ट्रीनतमनो भविमत। ससस्ककतसमामहित्यक्षे
भमासस्य बहिवियाः गन्थमायाः मविदन्तक्षे। कमासलदमासमादययाः महिमाकविययाः अमप भमासमम् एवि श्रक्षेष्ठत्विक्षेन मन्यन्तक्षे। प्रमाययाः
त्रयनोदश नमाटकगन्थमायाः भमासस्य नमालम्न मविदन्तक्षे। पमाठक्षे अलस्मनम् विमाल्मष्ट्रीकक्षेयाः व्यमासदक्षेविस्य भमासस्य च
दक्षेशकमालककमतमविषमयणष्ट्री चचमार प्रस्तकयतक्षे।

उदक्षेश् यमामन
अमपुस पमाठस पमठत्विमा भविमानम्

 महिमाकविष्ट्रीनमास मविषयक्षे ससमकपस पररचयस प्रमाप्स्यमत।
 विमाल्मष्ट्रीकक्षेयाः व्यमासदक्षेविस्य भमासस्य च दक्षेशकमालककमतमविषयक्षे जमास्यमत।
 रमाममायणस्य महिमाभमारतस्य मकयतम् ममाहिमात्म्यस वितर तक्षे इमत जमातपुस शक्नपुयमातम्।
 रमाममायणस्य महिमाभमारतस्य च मविषयविस्तपु जमातपुस शक्नपुयमातम्।
 भमासस्य ककमतस जमातपुस शकयाः भविक्षेतम्।

1.1) विमाल्मष्ट्री म कयाः - रमाममायणमम्
ससस्ककतसमामहित्यक्षे रमाममायणपदक्षेन विमाल्मष्ट्रीमकमविरमचतस रमाममायणमम् एवि प्रससद्ध्यमत। भमारतष्ट्रीयययाः
रमाममायणमम् आमदकमाव्यस विमाल्मष्ट्रीमकश्च तत्प्रणक्षेतकतयमा आमदकमवियाः अमभरष्ट्रीयतक्षे। रमाममायणमातम् प्रमाचष्ट्रीनयाः
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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सस स् कक तसमामहित्यमम्
ससस्ककतमनबदयाः कमाव्यलकणनोपपनयाः कनोऽमप गन्थयाः न दृश्यतक्षे। रमाममायणक्षे न कक्षेविलस यपुदमम् एवि विमणर तमम् अमप तपु
रूपकनोपममादलङ्कमारयपुतमायमास भमाषमायमास प्रककतक्षेयाः अमप विणर नस ककतमम्। अतयाः रमाममायणस कमाव्यमम् इमत स्विष्ट्रीमक्रयतक्षे न
विष्ट्रीरगमाथमाममात्रस न विमा शपुष्कक्षेमतहिमासममात्रमम्। सससमारक्षे मकमम् अमप कमाव्यस लनोकमप्रयतमायमास रमाममायणस्य समतमास कत्तपुर्त्तुं न
कमतक्षे। एतस्य महिमाकमाव्यस्य प्रणक्षेतमा विमाल्मष्ट्रीमकयाः। एतमादृशस्य आमदकविक्षेयाः दक्षेशकमालककमतमविषमयणष्ट्री मचन्तमा
अत्यन्तस कषसमाध्यमा अलस्त। तथमामप अन्यमानम् गन्थमानम् विष्ट्रीक्ष्य दक्षेशकमालमामदकमम् अनपुमष्ट्रीयतक्षे।

1.1.1) कमालयाःविमाल्मष्ट्रीकक्षेयाः लस्थमतकमालमविषयक्षे सम्प्रमत अमप इदमम् इत्थन्तयमा विकसपु नयवि पमायर तक्षे तथमामप एतदम्
अनपुमष्ट्रीयतक्षे यतम् स महिषरयाः व्यमासमातम् अमप प्रमाचष्ट्रीनयाः आसष्ट्रीतम्। अत्र प्रममाणमम् - रमाममायणक्षे महिमाभमारतविमणर तस्य
कस्यमामप पमात्रस्य नमाम न उपलभ्यतक्षे , महिमाभमारतक्षे तपु रमामकथमा विमणर तमा लभ्यतक्षे। महिमाभमारतस्य सपमपविर मण
लङ्कमाकमाण्डगतस पददयस प्रमाप्यतक्षे।
बयौदरमर स्य उदयमातम् प्रमाकम् एवि विमाल्मष्ट्रीमकयाः आसष्ट्रीतम्। रमाममायणष्ट्रीयमा रमामकथमा मकयतमा पररवितर नक्षेन
दशरथजमातकनमाम्नमा जमातकगन्थस्य अङ्गभमाविस प्रमापमा। तत्र पमासलभमाषयमा अनकमदतस पदमम् अमप प्रमाप्यतक्षे।
मकगयमायमास दशरथयाः श्रविणकपुममारस हितविमानम् इमत रमाममायणकथमा समामजमातकक्षे विण्यर तक्षे। बयौदसमामहित्यस्य
मविशक्षेषजयाः ससल्विमावाँलक्षेमविमहिनोदययाः स्पषमम् अमभप्रयमत यतम् सदमर स्मकत्यपुपस्थमाननमाम्नयाः बयौदगन्थस्य मकलस
रमाममायणमम् अविश्यस भविमत। सदमर स्मकत्यपुपस्थमानक्षे वित्तरममानस जम्बकदष्ट्रीपविणर नस रमाममायणलस्थतमदग्विणर नमम्
अनपुहिरमत।
एविञ्च यमाकनोमविमहिनोदययाः भमाषमामविजमानदमारमा बयौदकमालपकविरभवित्विस रमाममायणस्य प्रमाहि।
एमभयाः प्रममाणययाः रमाममायणस्य बपुदपकविरकमासलकतमा ससद्ध्यमत। अत एवि जमायतक्षे यतम् बयौदकमालमातम् प्रमाकम्
अमप विमाल्मष्ट्रीमकयाः आसष्ट्रीतम्।
रमाममायणक्षे कनोसलरमाजरमानष्ट्री अयनोध्यमा इमत आख्यमायतक्षे। बयौदजनयाः यविनयाः पतञ्जसलयाः च
कनोसलरमाजरमानष्ट्री समाकक्षेत इमत कथयमत। अतयाः ससद्ध्यमत यतम् अयनोध्यमायमायाः अभ्यपुदयक्षे वितर ममानक्षे समाकक्षेत इमत
नमामकरणमातम् पकविरमम् एवि रमाममायणस रमचतविमानम्।
जयनकमवियाः मविमलसकररयाः प्रमाककतभमाषमामनबदक्षे स्विष्ट्रीयक्षे "पउमचररआ” इमत नमामकक्षे गन्थक्षे रमामचररतस
रमचतविमानम्। "पउमचररआ” ६२ ई. समयक्षे रमचतविमानम्। अतयाः जमायतक्षे यतम् ततयाः प्रमाचष्ट्रीनस रमाममायणस भविमत स्म।
पमाटसलपपुत्रस्य प्रमतष्ठमापनमम् अजमातशत्रपुणमा ५०० ई . पक. समयक्षे ककतमम्। अयमम् एवि रमाजमा शत्रनोयाः
आक्रमणमातम् रकमाथर्त्तुं गङ्गमाशनोणयनोयाः ससगमस्थलक्षे दगपु र मम् एकस मनममर तविमानम्। रमाममायणक्षे गङ्गमाशनोणयनोयाः ससगममातम्
श्रष्ट्रीरमामगमनस विमणर तमम् अलस्त, मकन्तपु दगपु र स्य उलक्षेखयाः नमालस्त। तक्षेन स्पषस प्रतष्ट्रीयतक्षे यतम् रमाममायणस ५००ई. पक.
समयतयाः पकविरकमासलकमम्।
रमाममायणक्षे मविमशलमा ममसथलमा चक्षेमत दक्षे रमाज्यक्षे स्तयाः। बपुदस्य समयक्षे इमक्षे दक्षे नगयर्यौ वियशमालष्ट्रीरमाज्यमान्तगर तयौ
एवि विमणर तक्षे। अनक्षेन अमप जमातपुस शक्यतक्षे यतम् रमाममायणस बपुदमातम् प्रमाचष्ट्रीनमम् आसष्ट्रीतम्।
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रमाममायणक्षे भमारतस्य नमानमानरपमतशमाससतमानक्षेकलघपुरमाज्यमविभकत्विस विण्यर तक्षे। इयस च भमारतस्य दशमा
बपुदपकविरकमाल एवि आसष्ट्रीतम्। अनक्षेन अमप जमातपुस शक्यतक्षे यतम् रमाममायणस बपुदमातम् प्रमाचष्ट्रीनमम् आसष्ट्रीतम्।
एमभयाः सविरयाः प्रममाणययाः प्रतष्ट्रीयतक्षे यतम् रमाममायणस खष्ट्रीषपकविरपञ्चमशतकमातम् पकविरमक्षेवि कदमामचतम् प्रणष्ट्रीतस न तपु
ततयाः अविमारकम्। अत एवि विमाल्मष्ट्रीकक्षेरमप कमालयाः खष्ट्रीषपकविरपञ्चमशतकमातम् पकविरमम् आसष्ट्रीतम् इमत।

1.1.2) कक मतयाः विमाल्मष्ट्रीमकयाः रमाममायणस रमचतविमानम्। विमाल्मष्ट्रीकक्षेयाः कमवित्विजमानमाय रमाममायणमम् एवि पयमारपमम् अलस्त।
विमाल्मष्ट्रीमकनमा स्विकमाव्यकलमायमायाः प्रमतपमादनमाय यत्पमात्रमम् आरमारष्ट्रीकक तस तस्य रमामस्य चररतमम् एवि तमादृशस यत्तदम्
आरमारष्ट्रीककत्य कनोऽमप कमवियाः समाफल्यमम् आसमादयक्षेतम्। रमाममायणक्षे चतपुमविर्त्तुंशमतयाः सहिसमामण श्लनोकमायाः सलन्त। अतयाः
चतपुमविर्त्तुंशमतसमाहिसष्ट्रीससमहितमापदक्षेन रमाममायणमम् अमभरष्ट्रीयतक्षे। यमाविलन्त अकरमामण गमायत्रष्ट्रीमन्त्रक्षे तमावित्सहिसपररममाणस
रमाममायणमम् इमत दृढमम्। इदमम् अमप प्रत्यकससदस यतम् प्रमतसहिसतमश्लनोकमादयौ गमायत्रष्ट्रीमन्त्रस्य एकयकमम् अकरस
प्रमाप्यतक्षे। रमाममायणक्षे ५०० सगमारयाः सलन्त। अत्र सप खण्डमायाः सलन्त। बहिवियाः मविदमाससयाः उत्तरकमाण्डस बमालकमाण्डस्य
मकयन्तमम् असशस च प्रमकपस कथयलन्त। बमालकमाण्डस्य प्रथमक्षे तकतष्ट्रीयक्षे च सगर यमा मविषयसकचष्ट्री वितर तक्षे
तत्रनोत्तरकमाण्डविमणर तमा बमालकमाण्डगततदसशविमणर तमाश्च मविषयमायाः न आयमालन्त इमत च तक्षेषमास तमादृशकथनक्षे हिक्षेतपुयाः
भविमत। यमाकनोमविमहिनोदयस्तपु अयनोध्यमाकमाण्डमम् आरभ्य यपुदकमाण्डमान्तस कमाण्डपञ्चकमम् एवि बमाल्मष्ट्रीमकककतस
मन्यतक्षे। लङ्कमाकमाण्डस्य अन्तक्षे गन्थयाः सममाप इवि प्रमतभमामत। रमाममायणक्षे सप खण्डमायाः मविदन्तक्षे। तत्र च बमालमाख्यक्षे
कमाण्डक्षे प्रथमक्षे खण्डक्षे रमामस्य ययौविनमपुखस विमणर तमम् अलस्त। तत्रमामप मविश्विमाममत्रक्षेण मपुमनविरक्षेण सहि तस्य आश्रमपदस
प्रमत गमनमम्, तत्र यमागमविघमातकमानमास रमाकसमानमास हिननस जनकजमापमापमामणपष्ट्रीडनस च इमत। अयनोध्यमाकमाण्डमामभरक्षे
मदतष्ट्रीयक्षे कमाण्डक्षे रमामस्य ययौविरमाज्यपदमामभषक्षेकसममारनोहिनोपक्रमयाः, तत्र कयकक्षेयष्ट्रीककतयाः प्रत्यकहियाः, रमामस्य मनविमारसनमम्,
रमाममविरहिक्षे दशरथस्य प्रमाणत्यमागयाः इमत एतक्षे मविषयमायाः मविदन्तक्षे। अरण्यकमाण्डनमालम्न तकतष्ट्रीयक्षे कमाण्डक्षे रमामस्य
दण्डकमारण्यगमनमम्, दण्डकमारण्यक्षे विमातमामपनमामकरमाकसहिननमम्,रमाविणककतस मयसथलष्ट्रीहिरणमम् इत्यमादययाः मविषयमायाः
मविरमाजन्तक्षे। मकलष्कन्रमाकमाण्डनमामकक्षे चतपुथर कमाण्डक्षे रमामस्य सपुगष्ट्रीविक्षेण सयौहिमादर्त्तुं विमासलनयाः हिननस च विमानरमामदमभयाः
अनपुगम्यममानस्य पविनसपुतस्य सष्ट्रीतमायमायाः अनपुसन्रमानस च इमत एतक्षे

मविषयमायाः चमचर तमायाः सलन्त।

सपुन्दरकमाण्डमामभरमानक्षे पञ्चमक्षे कमाण्डक्षे लङ्कमादष्ट्रीपस्य मननोजत्विस रमाविणप्रमासमादस्य बलविच्चक्षेतयाःप्रसमादकत्विस हिनपुमतयाः
सष्ट्रीतमायमायाः समान्त्विप्रदमायकत्विमम् इमत एतक्षे मविषयमायाः विमणर तमायाः सलन्त। यपुदकमाण्डनमालम्न षष्ठक्षे कमाण्डक्षे रमामस्य
रमाविणममारणमम्, लङ्कमाजयश्च इमत एतक्षे मविषयमायाः मविदन्तक्षे। उत्तरकमाण्डमाख्यक्षे सपमक्षे कमाण्डक्षे पयौरजमानपदक्षेषपु
लब्रप्रसरयाः सष्ट्रीतमागनोचरयाः, प्रजमामभयाः रमामस्य मनन्दमाकथनमम्, रमामरमाजमामदषयाः सष्ट्रीतमाविनविमासयाः, सष्ट्रीतमाशनोकयाः,
विमाल्मष्ट्रीकक्षेयाः आश्रमपदक्षे कपुशलवियनोयाः जननस गन्थपररसममामपश्च इमत मविस्तरक्षेण विण्यर न्तक्षे। एविञ्च विमाल्मष्ट्रीमकयाः
रमाममायणनमामकक्षे गन्थक्षे रमामचररत्रनोपस्थमापनक्षेन आदशर ममानविचररत्रस्य विणर नमम् अकरनोतम्। स एवि रमाममायणगन्थयाः
सनमातनरमर स्य प्रमाणभकतनो भविमत।

रमाममायणस्य कमवितमाशय ल ष्ट्री सविर प्रथमस रमाममायणस कमाव्यस वितर तक्षे तदनन्तरमम् एवि रमर गन्थयाः इमतहिमासगन्थनो विमा अन्यतम् मकसञ्चतम्
भविमत। रमाममायणस तमावितम् आदस ससस्ककतकमाव्यमम्, तत्प्रणक्षेतमा च विमाल्मष्ट्रीमकयाः भविमत। अत एवि सरलस ससस्ककतमम्
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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सस स् कक तसमामहित्यमम्
उपलभ्यतक्षे। एविञ्च रमाममायणक्षेन ससस्ककतकमाव्यस्य बमाल्यरूपस मनरूप्यतक्षे। प्रमाययाः आमदकमवियाः विमाल्मष्ट्रीमकयाः अनपुषपुपम्

- छन्दसमा पदमामन रमचतविमानम्। तथमामहि आभमाणकमम् - “विमाल्मष्ट्रीकक्षेरुपजमा नकनमनपुषपुपम्-छन्दयाः” इमत।
अथमारभ्यक्षेमतपयर न्तस सविर त्र रमाममायणष्ट्री भमाषमा मविशपुदमा पररष्ककतमा च क्विमचतम् क्विमचच्च अलङ्कमारमलण्डतमामप च
मविदतक्षे। रमाममायणक्षे उपममारूपकमादलङ्कमारमाणमास विणर नस मविदतक्षे। कमवियाः न कदमामप विस्तपुतत्त्विस जहिमामत। अत एवि
कमवियाः सविर त्र कमवित्विस दशर मयतपुमम् इच्छमत।
हिक्षेमन्तविणर नक्षे कमाव्यच्छटमा दृश्यतमामम्।
“सक्षेविममानक्षे दृढस सकयर मदशमन्तकसक्षेमवितमामम्।
मविहिष्ट्रीनमतलकक्षेवि सष्ट्री ननोत्तरमा मदकम् प्रकमाशतक्षे।।
प्रककत्यमा महिमकनोशमाढनो दरक सकयरश्च समाम्प्रतमम्।
यथमाथर नमाममा सपुव्यकस महिमविमानम् महिमविमानम् मगररयाः।।
रमविसङ्क्रमान्तसयौभमाग्यस्तपुषमारमाविकतमण्डलयाः।
मनश्विमासमान्र इविमादशर श्चन्द्रिममा न प्रकमाशतक्षे।।”इमत
रमाविणक्षेन बहिह शयाः प्रमारयर ममानमा सष्ट्रीतमा यदमाहि तदमतरमणष्ट्रीयस कमाव्यमम् इमत मनमदर श्यतक्षे“नमाहिस शक्यमा त्वियमा स्प्रषपु ममामदत्यस्य प्रभमा यथमा।
सससहिस्य खमादतनो ममाससस मपुखमादमादमातपुममच्छसस।।
यनो रमामस्य मप्रयमास भमायमार्त्तुं बलमात्त्विस हित्तपुरममच्छसस।
त्विस कपुरस सजह्वयमा लक्षेमक सकच्यमा स्पकशसस लनोचनक्षे।
यनो रमामस्य मप्रयमास भमायमार्त्तुं पमापबपुद्ध्यमा मनरष्ट्रीकसक्षे।।”इमत
आमदकमवियाः विमाल्मष्ट्रीमकयाः अशनोकविमामटकमास्थमायमायाः सष्ट्रीतमायमायाः स्विरूपमम् उपममामदमभयाः प्रकमाशयमत।
यथमाअभकतक्षेनमापविमादक्षेन ककीसत्तर्त्तुं मनपमततमाममवि।
आम्नमायमानमामयनोगक्षेन मविदमास प्रमशसथलमाममवि।
सनमाममवि महिमाककीसत्तर्त्तुं श्रदमाममवि मविममामनतमामम्।
पकजमाममवि परष्ट्रीकष्ट्रीणमाममाशमास प्रमतहितमाममवि।। इमत
कमवितमायमायाः उदक्षेश्यस लनोकमहितस स्यमातम् इमत विमाल्मष्ट्रीमकयाः न कदमामप मविस्मकतविमानम्। अत एवि चररत्रसकषयौ
विणर नक्षे विमा सविर त्र कमवियाः उच्चमम् आदशर्त्तुं मविचमारस च प्रदशर यमत स्म।
“कल्यमामण बत गमाथक्षेयस लयौमकककी प्रमतभमामत मक्षे।
एमत जष्ट्रीविन्तममानन्दनो नरस विषर शतमादमप।।” इमत।
ईदृशमायाः उपदक्षेशमायाः कमाव्यस्य ममाहिमात्म्यस विरर यलन्त। एमभयाः एवि समामहित्यगपुणययाः विमाल्मष्ट्रीमकयाः
भमारतष्ट्रीयकमाव्यरमारमायमायाः महिमविमानम् मन्यतक्षे। तथमामहि-
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“ककजन्तस रमाम रमामक्षेमत मरपुरस मरपुरमाकरमम्।
आरुह्य कमवितमाशमाखमास विन्दक्षे विमाल्मष्ट्रीमककनोमकलमम्।।”इमत।

रमाममायणक्षे रसयाःकमाव्यमानमामम् आदशर भकतस रमाममायणमम्। कविष्ट्रीनमामम् आदशर भकतश्च विमाल्मष्ट्रीमकयाः इमत कथयलन्त मविदमाससयाः।
यमद विमाल्मष्ट्रीमकयाः न अभमविष्यतम् तदमा कविययाः ककीदृशमा भविलन्त इमत मनणर यनो दष्पु करयाः भविक्षेतम्। कविययाः
क्रमान्तदमशर ननो भविलन्त, तक्षे यन्मननोरमस तत्त्विस पश्यलन्त, तदक्षेवि शब्ददमारमा लनोकमानपुपदक्षेषपुस रञ्जमयतपुस च मचत्रयलन्त।
स्विमानपुभकतविस्तपुजमातस्य शब्दमचत्रनोपस्थमापनमम् एवि कमाव्यमम्। रमाममाणयमातम् पकविरमम् उपमनषदमादयौ यदमप पदमामन
आसनम् परन्तपु तक्षेषपु लयौमककस छन्दनो नमासष्ट्रीतम्, विमाल्मष्ट्रीमकयाः महि सविर प्रथमस लयौमककस छन्दनोऽवितमाररतविमानम्। यमावितम्
पयर न्तस कविक्षेयाः समकक्षे विणर नष्ट्रीयस विस्तपु मकममप नमागतस तमाविदयस मयौनयाः आसष्ट्रीतम्। यदमा एवि क्रयौञ्चविरस करुणरसस
दृषविमानम्, तदमा एवि अकस्ममातम् एवि अस्य मपुखमातम् कमाव्यप्रविमाहियाः मनगर तयाः आसष्ट्रीतम्। तदस्य कमाव्यक्षे करुणरस एवि
प्ररमानत्विस भजतक्षे। रस एवि कमाव्यस्यमात्ममा। स च विमाल्मष्ट्रीकक्षेयाः कमाव्यक्षे करुण एवि ससभविमत। रमाममायणक्षे महि करुणनो
रसयाः स्वियमम् आमदकमविनमा विमाल्मष्ट्रीमकनमा प्रनोकयाः। तथमामहि - “श्लनोकत्विममागतयाः” इमत। भविभकमतयाः अमप एकनो
रसयाः करुणयाः एवि इमत विदनम् कमाव्यक्षे करुणरसस्य एवि प्रमारमान्यस स्विष्ट्रीकरनोमत। विमाल्मष्ट्रीमकयाः अमप स्विकमाव्यक्षे तथयवि
स्विष्ट्रीककतविमानम् स्यमातम् इमत न आश्चयर जनकमम् अलस्त।
रमामचररतस्य आदशर तमा - विमाल्मष्ट्रीमकनमा स्विकमाव्यकलमायमायाः प्रदशर नमाय यत्पमात्रमम् आरमारष्ट्रीककतस तस्य
रमामस्य चररतमम् एवि तमादृशस यतम् ततम् आरमारष्ट्रीककत्य कनोऽमप कमवियाः समाफल्यमम् आपदक्षेत। तथमामहि श्रकयतक्षे “रमाम तपुम्हिमारमा चररत स्वियस हिष्ट्री कमाव्य हिय
कनोइ कमवि बन जमाय सहिज ससभमाव्य हिय।”इमत।
रमामचन्द्रि आदशर भमातमा, आदशर पमतयाः, आदशर पपुत्रयाः, आदशर शमासकयाः, आदशर मनपुष्यश्च आसष्ट्रीतम् इमत
सविर जनमविमदतमम् अलस्त। रमामयाः विनस गत्विमा अमप भरतस्य उपरर सन्दक्षेहिस न ककतविमानम् , लक्ष्मणनोपरर
मविपदपपु मनपमातक्षे स्विप्रमाणमानम् तकणमाय मक्षेनक्षे इत्यमामदनमा आदशर भमातकतमा अविगम्यतक्षे। सष्ट्रीतमास पररत्यज्य अमप
तदनपुरमागमागयौ मतलशयाः स्विमम् अजपुहिनोतम् इमत रमामस्य आदशर पमतत्विमम्। मपतपुयाः आजमापररपमालनमाय रमाज्यस
त्यकविमानम् इमत आदशर पपुत्रत्विमम् अविगम्यतक्षे। रमामरमाज्यपदमम् अरपुनमा अमप आदशर रमाज्यपयमारयतमामम् आपनमममत
रमामस्य आदशर शमासकतमा अविगम्यतक्षे। व्यविहिमारक्षेण रमामयाः आदशर मनपुष्ययाः आसष्ट्रीतम्। तमादृशस चररत्रस स्विष्ट्रीयक्षे कमाव्यक्षे
सकषविमानम् आमदकमवियाः विमाल्मष्ट्रीमकयाः।
सससमारक्षे मकमम् अमप कमाव्यस लनोकमप्रयतमायमास रमाममायणस्य समतमास कतपुर्त्तुं न शक्ननोमत , अत एवि अस्य
प्रचमारनोऽमप

पकणरतयमा

जमातयाः।

महिमाभमारतक्षे

तकतष्ट्रीयक्षे

पविर मण

रमामकथमा

रमाममायणमारमारक्षेण

विमणर तमा।

अमगमविष्णपुगरुडभमागवितब्रहमाण्डपपुरमाणक्षेषपु च रमाममायणमानपुसमारक्षेण रमामस्य चररतस विमणर तमम्। भमासकमासलदमासमादययाः
महिमाकविययाः अमप रमाममायणमम् आसश्रत्य कमाव्यमामदकस रमचतविन्तयाः। बयौदकविययाः अमप स्विकमाव्यमामन रमाममायणमम्
आसश्रत्य ककतविन्तयाः आसनम्।

रमाममायणमासश्रत्य कमाव्यमामदकमम्

1. रघपुविसशमहिमाकमाव्यमम्
ससस्ककतसमामहित्यमम्

कमासलदमासयाः।
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2. जमानककीहिरणमम्

कपुममारदमासयाः।

3. भमट्टिकमाव्यमम्

महिमाकमविभमट्टियाः।

4. अमभषक्षेकनमाटकमम्

भमासयाः।

5. उत्तररमामचररतमम्

भविभकमतयाः।

6. बमालरमाममायणमम्

रमाजशक्षेखरयाः।

7. रमाममायणचम्पकयाः

भनोजरमाजयाः।

8. रमामचररतममानसमम्

तपुलसष्ट्रीदमासयाः।

9. अनघर रमाघविमम्

मपुरमाररयाः।

10. प्रमतममानमाटकमम्

भमासयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः-१
अत्र कक्षेमचतम् पमाठगतमायाः प्रश्नमायाः प्रदष्ट्रीयन्तक्षे -

1. आमदकमवियाः कयाः अलस्त।
2. आमदकमाव्यस मकमम् अलस्त।
3. विमाल्मष्ट्रीमकमपुनक्षेयाः कमालयाः कयाः।
4. कयाः रमाममायणस रमचतविमानम्।
5. रमाममायणक्षे कमत कमाण्डमायाः सलन्त।
6. रमाममायणक्षे कमत श्लनोकमायाः सलन्त।
7. रमाममायणक्षे मपुख्यरसयाः कयाः।
8. रमाममायणमासश्रतस्य एकस्य नमाटकस्य नमाम सलखत।
9. रमाममायणमासश्रतस्य एकस्य चम्पककमाव्यस्य नमाम सलखत।
10. रमाममायणक्षे नमायकयाः कयाः।
11. रमाममायणक्षे कमत सगमारयाः सलन्त।

1.2) दयप मायनयाः व्यमासयाः- महिमाभमारतमम्
महिमाभमारतस महि मदतष्ट्रीयस भमारतविषर स्य रमामषषयमहिमाकमाव्यमम्। महिमाभमारतस्य अस्य प्रणक्षेतमा ककष्णदयपमायनयाः
व्यमासयाः। ससस्ककतसमामहित्यजगमत विमाल्मष्ट्रीकक्षेयाः परस व्यमासदक्षेवियाः अगगण्ययाः भविमत। व्यमासदक्षेवियाः ऋमषयाः आसष्ट्रीतम्। अत
एवि आषर कमवियाः इमत अमभरष्ट्रीयतक्षे। पपुरमातनयाः अयस कमवियाः स्विककीयगन्थक्षे दक्षेशकमालमामदमविषयक्षे न मकममप सलखमत
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स्म। अत एवि एतमादृशमानमास कविष्ट्रीनमास दक्षेशकमालमामदमविषयक्षे अनपुसन्रमानस यदमप क्लक्षेशसमाध्यस कमर तथमामप नयवि
अशक्यमम्। अन्यतम् पपुस्तकस विष्ट्रीक्ष्य एतमादृशमानमास प्रमाचष्ट्रीनकविष्ट्रीनमास दक्षेशकमालमामदकमम् अस्ममामभयाः अनपुमष्ट्रीयतक्षे।

1.2.1) कमालयाः
सम्प्रमत उपलभ्यममानस महिमाभमारतस मकलमहिमाभमारतमातम् परतनो बहिह षपु शतकक्षेषपु व्यतष्ट्रीतक्षेषपु एवि मनममर तस
स्यमातम्। अतयाः मकलमहिमाभमारतमन्तपु जयमामभरमानस्य वितर ममानमहिमाभमारतमातम् पकविरकमासलकत्विस मनलश्चतमम्। अत्र
वितर ममानमहिमाभमारतस्य रचनमाकमालनो मविचमारणष्ट्रीययाः अलस्त।
खष्ट्रीषयकमादशशतकक्षे

जमातयाः

कक्षेमक्षेन्द्रियाः

भमारतमञ्जरष्ट्रीनमामकस

गन्थस

सलसखतविमानम्।

स

कक्षेमक्षेन्द्रियाः

वितर ममानमहिमाभमारतमम् उदमाहिरमत। अत एवि वितर ममानमहिमाभमारतस्य एकमादशशतकपकविरकमासलकत्विस सविर थमा ससदमम्।
अषमशतकनोत्तरमारर जमातमा आदशङ्करमाचमायमार महिमाभमारतस सष्ट्रीमभयाः रमर जमानमाय अध्यक्षेयत्विक्षेन
उपमदशलन्त, तक्षेन महिमाभमारतस्य ततयाः पकविरकमासलकत्विस ससदमम्।
अषमशतकनोत्पनयाः कपुममाररलभट्टियाः महिमाभमारतस्य बहिह मन पविमारमण स्मरमत।
सपमशतकनोत्पनमायाः बमाणसपुबन्रपुप्रभकतययाः कवियनो महिमाभमारतस्य अषमादश अमप पविमारमण हिररविसशस च
स्मरलन्त।
कम्बनोमडयमानमामकक्षे भमारतस्य प्रमाचष्ट्रीननोपमनविक्षेशक्षे षष्ठशतकसमष्ट्रीपक्षे उत्ककीणमारतम् मशलमालक्षेखमातम् जमायतक्षे यतम्
तत्रत्यमाय कस्मयमचतम् मलन्दरमाय रमाममायणमहिमाभमारतगन्थयौ भमारतक्षेन प्रहृतयौ। तत्कथमाप्रबन्रनोऽमप भमारतक्षेन कक तयाः।
यविविमासलप्रभकमतषपु दष्ट्रीपक्षेषपु षष्ठशतकक्षे महिमाभमारतमम् अवितर त, ततनोऽमप पकविर्त्तुं मतब्बतभमाषमायमास महिमाभमारतस्य
अनपुविमादनो जमातयाः।
चतपुथरपञ्चमशतकसलसखतक्षेषपु दमानपत्रकक्षेषपु स्मकमतरूपक्षेण महिमाभमारतविचनमामन मनमदर षमामन आसनम्।
४६२ खष्ट्रीषनोत्ककीणर एकत्र शष्ट्रीलमालक्षेखक्षे पमारमाशयर व्यमासस्य लकश्लनोकमात्मकमहिमाभमारतप्रणक्षेतकत्विमम्
उमलख्यतक्षे।
डनोन क्रमाइसनोस्तनोम (Dion Chrysostom) महिनोदयस्य समाक्ष्यक्षेण प्रतष्ट्रीयतक्षे यतम् ५० खष्ट्रीषमाब्दक्षे
लकपदमात्मकस महिमाभमारतस दमकणपथक्षे लब्रप्रचमारमम् आसष्ट्रीतम्।
एमभयाः सविरयाः प्रममाणययाः एततम् ससदस यतम् खष्ट्रीषशतकप्रमारम्भक्षे महिमाभमारतमम् अविश्यमम् आसष्ट्रीतम्। अमप च पमामणमनयाः महिमाभमारतस जमानमामत स्म इमत डल्हिमयन-वियर स्य समाक्ष्यक्षेण प्रतष्ट्रीयतक्षे।
खष्ट्रीषपकविरपञ्चमशतकप्रणष्ट्रीतक्षे आश्विमालयनगकह्यसकत्रक्षे महिमाभमारतस्य उलक्षेखयाः मविदतक्षे।
४०० ई. पक. समयक्षे मनममर तक्षे बयौरमायनरमर सकत्रक्षे महिमाभमारतस्य उलक्षेखयाः अलस्त।
महिमाभमारतष्ट्रीयशमालन्तपविर मण मविष्णनोदर शमावितमारगणनमाकमालक्षे बपुदस्य नमाम न आयमामत।
मक्षेगमास्थनष्ट्रीजप्रणष्ट्रीतक्षे भमारतविणर नक्षे यमायाः कथमायाः विण्यर न्तक्षे। तमायाः कथमायाः महिमाभमारतमातम् स्विष्ट्रीककतमायाः सलन्त।
ब्रहमा सविर दक्षेविज्यक्षेष्ठतयमा महिमाभमारतक्षे प्रमतपमामदतयाः। पमासलभमाषमासमामहित्यक्षेन जमायतक्षे यतम् ब्रहणनो ज्यक्षेष्ठत्विस
खष्ट्रीषपकविरपञ्चमशतकमातम् प्रमागक्षेवि प्ररूढप्रचमारमम् आसष्ट्रीतम्।
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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सस स् कक तसमामहित्यमम्
ज्ययौमतषप्रममाणययाः अमप कमतपयक्षे मविदमाससयाः कल्पयलन्त यतम् वित्तरममानस महिमाभमारतमम् ५०० ई. पक.
समयमातम् प्रमागक्षेवि मनममर तस न ततयाः परमम्। अतयाः सविर समष्ट्रीकयमा महिमाभमारतमम् ५०० ई . पक. समयतयाः परतनो न
मनममर तस मकन्तपु कदमामचतम् पकविरमम् एवि मनममर तमम् इमत प्रतष्ट्रीयतक्षे। न तमावितम् मनसखलस महिमाभमारतमम् एककमालककमतयाः।
अतयाः व्यमासस्य अमप कमालयाः ५०० ई. पक. समयतयाः पकविरकमासलकयाः आसष्ट्रीतम्।

1.2.2) कक मतयाः
व्यमासदक्षेविस्य पपुरमाणमम्, महिमाभमारतञ्च इमत ककमतदयस श्रकयतक्षे। पपुरमाणमानमास रमाममर कदृष्टमा महित्त्विमम् असरकस
मविदतक्षे। विक्षेदमविमहितरममारणमास सरलतयमा सपुबनोरभमाषयमा च विणर नमाय एवि पपुरमाणमामन मविरमचतमामन व्यमासदक्षेविययाः। यदमा
विक्षेदनोकमा अथमारयाः लनोकमानमास बपुदयौ न आरनोढपु स प्रविकत्तमायाः तदमा विक्षेदनोकमाथर स्य जमानस सपुलभस कतपुर्त्तुं पपुरमाणमामन आगतमामन।
सममाजस्य तमात्कमासलकस्विरूपबनोरनमाय अमप पपुरमाणमानमास महिमानम् उपयनोगयाः मविदतक्षे। पपुरमाणक्षेषपु प्रमाचष्ट्रीनभमारतस्य
इमतहिमासयाः मनमहितयाः अलस्त। इमतहिमासमायाः कक्षेविलस रमाजविकत्तमान्तस बनोरयलन्त। परन्तपु पपुरमाणमामन रमाजविकत्तमान्तक्षेन सहि
ऋषष्ट्रीणमामम् अमप विकत्तमान्तस बनोरयलन्त। पपुरमाणमामन भयौगनोसलकसमामगष्ट्रीमम् अमप प्रस्तपुविलन्त। पपुरमाणमविषयक्षे कमामचतम्
कथमा श्रकयतक्षे - “व्यमासनो महि विक्षेदमानम् चतपुरमार मविभज्य तमानमात्मनयाः चतपुरयाः मशष्यमानम् उपमदषविमानम्। ततश्च अमकयाः
कथमायाः आख्यमामयकमायाः उपमाख्यमानमामन, गष्ट्रीतमामन, लनोकविमादमासश्च ससगकह्य पपुरमाणस नमाम गन्थमविशक्षेषस गसथतविमानम् ,
इमतहिमासक्षेन समाकमम् अमपुस गन्थस रनोमहिषर णस नमाम पञ्चमस स्विमशष्यस पमाठयमाममास। तदनन्तरस च तक्षेन महिमाभमारतस खलपु
मनबदमम्” इमत। व्यमासदक्षेविस्य अपरमा सपुप्रससदमा ककमतयाः महिमाभमारतमम्। रमाममायणस्य तपुलनमायमास यदमप
महिमाभमारतस्य प्रचमारयाः अल्पयाः, तथमामप महित्त्विदृष्टमा महिमाभमारतस मविश्विस्य कपुतनोऽमप गन्थमातम् न हिष्ट्रीयतक्षे।
महिमाभमारतस तदमानष्ट्रीन्तनभमारतष्ट्रीयस सममाजनष्ट्रीमतरमाजनष्ट्रीमतप्रभकमतजमातव्यस बनोरयमत, महिमाभमारतस तदमानष्ट्रीन्तनन
भमारतष्ट्रीयमास सभ्यतमास प्रकमाशयमत। प्रममाणगन्थतयमा महिमाभमारतस्य पञ्चमविक्षेदससजमा जमातमा। इदस प्रमाययाः सविर मविदमाससयाः
मन्यन्तक्षे यतम् महिमाभमारतस प्रमागम् जयनमाम्नमा ततनो भमारतनमाम्नमा ततयाः परतश्च महिमाभमारतनमाम्नमा प्रससदमम्। तथमा
महि उकमम्नमारमायणस नमस्ककत्य नरञ्चयवि नरनोत्तममम्।
दक्षेविन सरस्वितष्ट्रीञ्चयवि ततनो जयमपुदष्ट्रीरयक्षेतम्॥ इमत
मयौसलकस जयनमाम्नमा व्यविहृतञ्च महिमाभमारतमम् अल्पपररममाणस स्विरूपतयाः ऐमतहिमाससककथमाप्ररमानमम्
आसष्ट्रीतम्, न उपदक्षेशप्ररमानमम्। जय इमत नमाम एवि तस्य गन्थस्य पमाण्डविमविजयममात्रबनोरनमाय मनममर तमम्
आसष्ट्रीतम्। अमपुमम् एवि जयनमाममानस गन्थस व्यमासयाः मनजमशष्यस वियशम्पमायनस पमामठतविमानम् इमत समा प्रथममाविस्थमा
महिमाभमारतस्य। तस्य नमाम जय इमत आसष्ट्रीतम्। वियशम्पमायनश्च गपुरनोयाः व्यमासमातम् अरष्ट्रीतक्षे जयक्षे
स्विमविरमचतससविमादमामदकस

यनोजमयत्विमा

नमागयजमाविसरक्षे

जनमक्षेजयस

श्रमामवितविमानम्।

तदमा

चतपुमविर्त्तुंशमतसहिसश्लनोकपररममतमम् आसष्ट्रीतम्। भमारतमम् इमत ससजमा आसष्ट्रीतम्। समा इयस मदतष्ट्रीयमाविस्थमा आसष्ट्रीतम्।
अथ अमपुमम् एवि चतपुमविर्त्तुंशमतसमाहिसष्ट्रीपररममाणमात्मकस भमारतगन्थस शयौनकमाय सयौमतयाः श्रमामवितविमानम्। तत्र
लकपररममाणमात्मकश्लनोकयाः आसष्ट्रीतम्। समा इयस तकतष्ट्रीयमा अविस्थमा एवि महिमाभमारतससजमा प्रमापमा। सयौमतनमा एवि
महिमाभमारतससजमा ककतमा आसष्ट्रीतम्। इयमक्षेवि महिमाभमारतस्य अलन्तममा अविस्थमा।
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1.2.3) मविषययाः
महिमाभमारतस्य शतसमाहिसष्ट्री इमत अपरमम् अमभरमानस मविदतक्षे। प्रककतस महिमाभमारतस पविर सपु अध्यमायक्षेषपु च
मविभकमम् आसष्ट्रीतम् इमत अनपुमष्ट्रीयतक्षे। स एवि मविभमागक्रमयाः वियशम्पमायनक्षेन अनपुसकतयाः। तदष्ट्रीय स महिमाभमारतमम्
उपशतपविर सपु

मविभमासजतमम्

आसष्ट्रीतम्।

सयौमतनमा

समा

ससख्यमा

सङ्कनोच्य

अषमादशतमास

नष्ट्रीतमा।

अथ

अषमादशपविर व्यमतररकस हिररविसशस नमाम पविर अलस्त। महिमाभमारतक्षे प्रमाययाः लकमात्मकयाः श्लनोकयाः मविदतक्षे। तत्र मपुख्यक्षेषपु
कक्षेषपुमचतम् पविर सपु मनम्नमविषयमायाः विण्यर न्तक्षेआमदपविर मण

तमाविदम्-

रमातर रमाषषमाणमास

पमाण्डविमानमास

च

बमाल्यकमालविणर नमा,

द्रियौपदष्ट्रीमविविमाहियाः,

यमादविविष्ट्रीरशयौररणमास पमाण्डविमानमास ससस्तवियाः।
सभमापविर मण- इन्द्रिप्रस्थक्षे पमाण्डविमानमामकमदयाः, दकतक्षे च पमाण्डविमानमास यपुसरमष्ठरक्षेण द्रियौपदष्ट्रीसमहितस्य
सविर स्विस्य हिमारणमम्, एकविषमारजमातविमासमाय दमादशविषर विनविमासमाय च पमाण्डविमानमास मविविमासनमम्।
विनपविर मण- कमाम्यकमारण्यक्षे पमाण्डविमानमास दमादशविषर विनविमासयाः।
मविरमाट्पविर मण- मत्स्यपतक्षेयाः मविरमाजयाः भकत्यत्विक्षेन गपुपमात्मनमास पमाण्डविमानमामम् अजमातविमासस्य त्रयनोदशविषर स्य
अमतविमाहिनमम् इमत
उदनोतपविर मण- रमातर रमाषषयाः पमाण्डविमानमास न्यमाय्यस दमायभमागस प्रदमातपुस न इच्छमत स्म। ततयाः रणनोदनोतविणर नमम्
अलस्त। इतयाः परस भमामविषपु पञ्चपविर सपु विमासपुदक्षेवि-पमाण्डवि-विजर्त्तुं सविर कयकमारणस भष्ट्रीषणस रणस मविस्तरक्षेण विमणर तमम्।
एकमादशक्षे पविर मण- मकतदमाहिससस्कमारस ककत्विमा दमादशक्षे त्रयनोदशक्षे च यपुसरमष्ठरस प्रमत भष्ट्रीष्मस्य रमाजरमर स्य
उपदक्षेशयाः। चतपुदरशक्षे यपुसरमष्ठरस्य रमाज्यमामभषक्षेकयाः अश्विमक्षेरयाः नमाम यमागश्च , पञ्चदशक्षे गमान्रमारष्ट्रीरकतरमाषषयनोयाः
तपनोविनगमनमम्, षनोडशक्षे यमादविमानमामम् अन्यनोन्यमविनमाशनयाः कलहियाः ककष्णस्य च सहिसमा व्यमारककतनो विरयाः, सपदशक्षे
अजपुरनपयौत्रस परष्ट्रीमकतस प्रजमापमालनकमर मण मनयपुज्य मनमविर ण्णपमाण्डविमानमास मक्षेरुस प्रमत प्रस्थमानमम् , अषमादशक्षे च
पमाण्डविमानमास स्विगमाररनोहिणस विण्यर तक्षे।

महिमाभमारतष्ट्री य मा कमवितमाशय ल ष्ट्री व्यमासस्य ककमतयाः इयस सविरयाः इमतहिमास इत्यपुच्यतक्षे यतनोऽत्र विष्ट्रीरमाणमास पपुण्यमा गमाथमा विमणर तमा। अयस गन्थयाः
रमाममर कगन्थयाः यक्षेन लनोकयाः स्विकल्यमाणस गविक्षेषयमत। महिमाभमारतक्षे अत्र एवि गष्ट्रीतमारत्नस मविदतक्षे। यतम् दग्पु रमम् इवि
पष्ट्रीयतक्षे। गष्ट्रीतमागन्थस्य आदरयाः महिमाभमारतस्य एवि मविमशषतमास प्रममाणयमत। अत्र शमान्तरसयाः मपुख्यरसयाः भविमत।
महिमाभमारतक्षे सरलयमा ससस्ककतमगरमा पदमामन सलन्त। यथमा विमासमाससस जष्ट्रीणमारमन यथमा मविहिमाय नविमामन गकहमामत नरनोऽपरमामण।
तथमा शरष्ट्रीरमामण मविहिमाय जष्ट्रीणमारन्यन्यमामन ससयमामत नविमामन दक्षेहिष्ट्री।।इमत
हितनो विमा प्रमाप्स्यसस स्विगर्त्तुं सजत्विमा विमा भनोक्ष्यसक्षे महिष्ट्रीमम्।
तस्ममादसपु त्तष्ठ कयौन्तक्षेय यपुदमाय ककतमनश्चययाः।। इमत।
कमतपयमाश्च कथमायाः प्रमाचष्ट्रीनगदससयक
पु मायाः सलन्त। पदबमहिभकरतमामन "ककष्ण उविमाच” “भष्ट्रीष्म उविमाच”
इत्यमादष्ट्रीमन विमाक्यमामन मविदन्तक्षे। व्यमासस्य मतक्षे तपु भमारतष्ट्रीयससस्ककतक्षेयाः प्रमाणभकतयाः रमर याः भविमत। अत एवि प्रमाहि ससस्ककतसमामहित्यमम्
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न जमातपु कमाममान भयमान लनोभमादम्
रमर्त्तुं जह्यमाज्जष्ट्रीमवितस्यमामप हिक्षेतनोयाः।
रमर्मो मनत्ययाः सपुखदयाःपु खक्षे त्विमनत्यक्षे
जष्ट्रीविनो मनत्यनो हिक्षेतपुरस्य त्विमनत्ययाः। इमत
मनपुष्ययाः सविर दमा कमर शष्ट्रीलयाः भविक्षेतम्। कमर मविमपुखमायाः ममानविमायाः न कदमामप ममानविपदविन न अहिर लन्त। तथमा
महि प्रनोकमम्- “प्रकमाशलकणमा दक्षेविमा मनपुष्यमायाः कमर लकणमायाः”इमत। आरपुमनकमायाः सममाजशमाससणयाः कथयलन्त मनपुष्यमायाः एवि श्रक्षेष्ठजष्ट्रीविमायाः। तक्षेषमामम् एवि कल्यमाणमाय सविर मनयमव्यविहिमारमायाः प्रवित्त्यरन्तक्षे। इदस विस्तपु व्यमासक्षेन प्रनोकमम् “गपुह्यस ब्रह तमददस ब्रविष्ट्रीमम
न महि मनपुष्यमातम् श्रक्षेष्ठतरस महि मकसञ्चतम्”। इमत

महिमाभमारतस्य उपजष्ट्री व् यमम् महिमाभमारतक्षे बहिह लस नष्ट्रीमतविमाक्यमामन प्रमाप्यन्तक्षे। यमामन विमाक्यमामन अलस्मनम् यपुगक्षे अत्यन्तस प्रयनोजनपकणमारमन
भविलन्त। जनमायाः बहिह रमा मदग्भमान्तमायाः भविलन्त। ममानविनमास सन्ममागरण गमनमाय महिमाभमारतमम् अत्यन्तमम् आविश्यकमम्।
महिमाभमारतस्य अमप जनमप्रयतमा अत्यन्तस वितर तक्षे। बहिवियाः महिमाकविययाः महिमाभमारतमम् आसश्रत्य बहिह नम् गन्थमानम्
रमचतविन्तयाः। महिमाभमारतमासश्रतमानमास गन्थमानमास नमाममामन अरयाः प्रदष्ट्रीयन्तक्षे।

1. मशशपुपमालविरमम्

ममाघस्य (सभमापविर मम्)।

2. नयषरष्ट्रीयचररतमम्

श्रष्ट्रीहिषर स्य (विनपविर मम्)।

3. मकरमातमाजपुरनष्ट्रीयमम्

भमारविक्षेयाः(विनपविर मम्)।

4. कणर भमारमम्

महिमाकमविभमासस्य।

5. अमभजमानशमाकपुन्तलमम्

महिमाकमविकमासलदमासस्य।

6. विक्षेणष्ट्रीसहिस मारमम्

भट्टिनमारमायणस्य।

7. नलचम्पकयाः

मत्रमविक्रमभट्टिस्य (विनपविर म)म् ।

8. भमारतचम्पकयाः

अनन्तभट्टिस्य।

पमाठगतप्रश्नमायाः-२
अत्र कक्षेमचतम् पमाठगतमायाः प्रश्नमायाः प्रदष्ट्रीयन्तक्षे -

12. व्यमासदक्षेविस्य कमालयाः कयाः।
13. महिमाभमारतस कक्षेन मविरमचतमम्।
14. महिमाभमारतस्य अपरमम् अमभरमानस मकमम्।
15. महिमाभमारतक्षे कमत पविमारमण सलन्त।
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16. महिमाभमारतक्षे कमत श्लनोकमायाः सलन्त।
17. मदतष्ट्रीयमाविस्थमापनस्य महिमाभमारतस्य नमाम मकमम्।
18. प्रथममाविस्थमापनस्य महिमाभमारतस्य नमाम मकमम्।
19. महिमाभमारतक्षे मपुख्यरसयाः कयाः।
20. व्यमासस्य महिमाभमारतव्यमतररकमा मभनमा ककमतयाः कमा।
21. महिमाभमारतमम् आसश्रत्य मकस नमाटकस मविदतक्षे।
22. महिमाभमारतमम् आसश्रत्य मकस महिमाकमाव्यस मविदतक्षे।
23. महिमाभमारतमम् आसश्रत्य मकस चम्पककमाव्यस मविदतक्षे।

1.3) भमासयाः
ससस्ककतसमामहित्यजगमत नमाटकमारयाः भमासयाः एकमम् उज्ज्विलपकणर्त्तुं नकत्रमम्। नमाटकमारयाः भमासनो महि
सम्प्रमत मविजमातनमाटकमारक्षेषपु प्रमाचष्ट्रीनतमनो भविमत। कमासलदमासमादययाः महिमाकविययाः भमासमम् एवि श्रक्षेष्ठत्विक्षेन मन्यन्तक्षे।
कमासलदमासमामदककतक्षेषपु गन्थक्षेषपु भमासस्य नमामनोलक्षेखयाः बहिह रमा दृश्यतक्षे। अयमम् अत्यन्तस प्रमाचष्ट्रीनतमयाः आसष्ट्रीतम्। एविञ्च
स्विककमतषपु अमप कपुत्रमचतम् स्विमविषयक्षे न मकममप सलसखतविमानम्। अत एवि भमासस्य कमालमामदमनरूपणक्षे अन्यमामन
पपुस्तकमामन सहिमायकमामन भविलन्त। सम्प्रमत भमासस्य दक्षेशकमालमामदकमम् अनपुमष्ट्रीयतक्षे।

1.3.1) कमालयाः भमासस्य कमालक्षे मनणर्णीयक्षे प्रमाचमास कविष्ट्रीनमास लक्षेखकमानमाञ्च लक्षेखमा अविलम्ब्यतक्षे।
कमासलदमासक्षेन "प्रसथतयशसमास भमाससयौममलकमविपपुत्रमादष्ट्रीनमामम्” इत्यमादरविचनक्षेन भमासस्य प्रचपुरमा
प्रससमदयाः प्रनोकमा। एतक्षेन भमासस्य कमासलदमासपकविरविमतर तमा ससदमा।
अमभनविगपुपयाः स्विककतक्षे अमभनविभमारतष्ट्रीगन्थक्षे भमासस स्मरनम् पदममदस तनमाटकमातम् उदत
क विमानम्।
महिमाकमविनमा भमासक्षेनमामप स्विप्रबन्रक्षे उकमम्“त्रयतमायपुगस तमदहि हिन्त न मयसथलष्ट्री समा
रमामस्य रमागपदविष्ट्री मकद पु चमास्य चक्षेतयाः।
लब्रमा जनस्तपु यमद रमाविणमस्य कमायस
प्रष्ट्रीत्ककत्य तन मतलशनो न मवितकमपगमामष्ट्री।।”इमत
बमाणभट्टियाः स्विष्ट्रीयक्षे हिषर चररतक्षे भमासस्य मविषयक्षे "सकत्ररमारककतमारम्भययाः”इत्यमादपुकविमानम्।
दलण्डनमा अमप भमासयाः "सपुमविभकमपुखमादङ्गय याः” इत्यमामदनमा अविलन्तसपुन्दरष्ट्रीकथमायमास स्मकतयाः।
प्रमतममानमाटकक्षे बकहिस्पतक्षेरथर शमासस स्मकतस न चमाणक्यस्य। एतक्षेन चमाणक्यमातम् प्रमाचष्ट्रीनतमा भमासस्य
आपमततमा।
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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सस स् कक तसमामहित्यमम्
रमाजशक्षेखरयाः स्विकमविमविमशर सलसखतविमानम् “भमासनो रमाममलसयौममलयौ विररुमचयाः श्रष्ट्रीसमाहिसमाङ्कयाः कमविमरण्ठनो भमारमविकमासलदमासतरलमास्कन्रयाः
सपुबन्रपुश्च ययाः।” इमत। रमाजशक्षेखरमातम् पकविरवितर्णी भविमत महिमाकमवियाः भमासयाः।
भरतप्रविमतर तनमाटककीयमनयममानमास सममादरनो भमासक्षेन स्विककतयौ न कदमामप ककतयाः वितर तक्षे। यथमा स्थमापनमायमास
न कमविनमाममनदरशयाः अवितरणस्य स्थमापननमाम्नमा मनदरशयाः, न प्रस्तमाविनमानमाम्नमा। नमान्दष्ट्रीपमाठमातम् परतयाः
सकत्ररमारप्रविक्षेशयाः। मविनमामप भरतविमाक्यस गन्थसममामपयाः, मकत्यपुमनद्रिमायपुदमानमास रङ्गमञ्चक्षे अवितमारणमा च। एतक्षेन तस्य
भरतप्रमाचष्ट्रीनतमा आयमातमा।
भमासयाः स्विककतयौ पमामणमनव्यमाकरणमानपुसमारक्षेण न कदमामप सलखमत। कपु त्रमचतम् पमामणमनमतमविरुदमम् अमप
कमायर्त्तुं भविमत एवि। एतक्षेन अविगम्यतक्षे यतम् भमासकमालक्षे तपु पमामणमनव्यमाकरणस नमासष्ट्रीतम्। एतक्षेन प्रममाणस भविमत यतम्
पमामणनक्षेयाः प्रमाचष्ट्रीनयाः महिमाकमवियाः भमासयाः।
रसपररपमाकममहिम्नमा भमाषमाप्रविमाहिसमाम्यक्षेन भमासस्य व्यमासविमाल्मष्ट्रीमकसमयविसत्तरत्विमम् आमतष्ठन्तक्षेक्षे
कक्षेमचतम्।
एमभयाः सविरयाः कमारणययाः भमासस्य प्रमाचष्ट्रीनतमा ससदमा भविमत। समा च प्रमाचष्ट्रीनतमा कमासलदमासमातम् अमप
प्रमाचष्ट्रीनमम् इमस समारयन्तष्ट्री १०० ई. पकविरममतस कमालस भमासस्य बनोरयमत।

1.3.2) कक मतयाः महिमाकमवियाः भमासयाः प्रमाययाः त्रयनोदश नमाटकमामन रमचतविमानम्।

1.

प्रमतययौगन्ररमायणमम्।

8.

दत
क विमाक्यमम्।

2.

अमविममारकमम्।

9.

दत
क घटनोत्कचमम्।

3.

स्विप्नविमासविदत्तमम्।

10.

कणर भमारमम्।

4.

प्रमतममानमाटकमम्।

11.

ऊरुभङ्गमम्।

5.

अमभषक्षेकनमाटकमम्।

12.

बमालचररतमम्।

6.

मध्यमव्यमायनोगयाः।

13.

दररद्रिचमारुदत्तमम्।

7.

पञ्चरमात्रमम्।

कक्षेषमासञ्चतम् मतक्षे यजफलमम् इमत नमामकस रूपकमम् एकस सलसखतविमानम् आसष्ट्रीतम् इमत। अरयाः प्रत्यक्षेकस
नमाटकस स्विष्ट्रीककत्य कलश्चतम् समाममान्यपररचययाः प्रदष्ट्रीयतक्षे।

1.

प्रमतजमाययौगन्ररमायणमम् - प्रमतजमाययौगन्ररमायणस महि भमासस्य प्रथममा ककमतयाः स्विप्नविमासविदत्तस्य
पकविरपष्ट्रीमठकमा च। अत्र महि वित्सरमाजस्य उदयनस्य विमासविदत्तमाहिरणविकत्तमान्तस विमणर तमम् अलस्त। इदस
महि चतपुषर पु अङ्कक्षे षपु मविभकमम्। नमायकयाः अस्य ययौगन्ररमायणयाः विकत्तफलस्विमाम्यपुदयनयाः। शत्रपुविशष्ट्रीभकतस्य
उदयनस्य मनोकमाय ययौगन्ररमायणयाः प्रमतजमानष्ट्रीतक्षे करनोमत च। स्विप्रमतजमास पकरयमत इमत गन्थयाः अयमम्
अन्विथर नमाममा।
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2.

मटप्पणष्ट्री

स्विप्नविमासविदत्तमम् - षष्ठक्षेषपु अङ्कक्षे षपु मविभकमम् इदमम् रूपकस भमासस्य सविर्मोत्ककषमा ककमतयाः। आरुमणयाः
वित्सभकमममम् अपहृतविमानम्। वित्सभकमक्षेयाः उदरणमाय मन्त्रष्ट्री ययौगन्ररमायणयाः प्रमतजमास ककतविमानम्।
विमासविदत्तमा दग्रमा इमत ममरयमा प्रचमारक्षेण सविमारनम् विञ्चमयत्विमा उदयननो मगररमाजपपुत्र्यमा पदमावित्यमा सहि
पररणयमम् आचरमत। ततश्च मगरक्षेशसमाहिमाय्यक्षेन रुमण्विमानम् आरुमणस मनपमात्य उदयनस्य रमाज्यस
पपुनयाः प्रत्यमावितर यमत। कमालक्षे विमासविदत्तमा च पपुनरमात्ममानस प्रकटष्ट्रीकरनोमत। दग्रमा इमत मतमास
विमासविदत्तमामम् उदयनयाः स्विप्नक्षे पश्यमत इत्यस्य गन्थस्य स्विप्नविमासविदत्तमम् इमत नमाम अन्विथर मम्।
कथमामम् इममास सममासश्रत्य श्रष्ट्रीहिषर याः रत्नमाविलन नमामटकमास मविरमचतविमानम्।

3.

अमविममारकमम्-

अमविममारकक्षे

रुपकक्षे

षटम्

अङ्कमायाः

सलन्त।

अत्र

महि

कमाशष्ट्रीयवि
पु रमाजस्य

सयौविष्ट्रीररमाजरमर पपुत्रस्य अमविममारकस्य कपुन्तष्ट्रीभनोजरमाजकपुममायमार कपुरङ्ग्यमा सहि प्रक्षेमलष्ट्रीलनोपविमणर तमा
अलस्त। अत्र महि न तथमा रचनमाचमत्कमारयाः प्रमतभमामत। सम्भविमत यतम् भमासनो महि स्विष्ट्रीयमामम् एवि
व्यथमामम् अत्र प्रकटष्ट्रीकरनोमत। ककतक्षेयाः अस्यमायाः भमासप्रणष्ट्रीतत्विमापसत्तयाः अमप न तथमा यपुमकहिष्ट्रीनमा।

4.

चमारुदत्तमम् - चमारुदत्तस महि नमाटकस चतपुषर पु अङ्कक्षे षपु मविस्तमाररतमम् अलस्त। अत्र महि उज्जमयन्यमायाः
चमारुदत्तस्य विसन्तसक्षेनमाख्ययमा विक्षेश्ययमा सहि प्रक्षेममविमनमययाः विमणर तयाः अलस्त। ककमतयाः इयस स्विजमातयौ
प्रथममा। यतनो महि रमाजक्षेतरयाः कलश्चतम् मविप्रयाः नमायकत्विक्षेन कलल्पतयाः अलस्त। अपकणर मम् इदस नमाटकस
भमासस्य

ककतयौ

चरममा

वितर तक्षे।

अत्र

महि

चमारुदत्तक्षेन

सहि

विसन्तसक्षेनमायमायाः

अमभसमारमनममत्तव्यविस्थमापयर न्तस कथमा अलस्त। तदनपुविमतर नमा शकद्रिकक्षेन मकच्छकमटकस प्रणष्ट्रीय कथमा
एषमा प्रणष्ट्रीतमा।

5.

प्रमतममानमाटकमम् - अलस्मनम् नमाटकक्षे सप अङ्कमायाः सलन्त। अत्र नमाटकक्षे रमामविनगमनपयर न्तमा कथमा
ससकक्षेपक्षेण उपविमणर तमा अलस्त।

6.

अमभषक्षे क नमाटकमम् - नमाटकक्षे अलस्मनम् षटम् अङ्कमायाः सलन्त। षडङ्कमात्मकस महि नमाटकमम् इदस
प्रमतममानमाटकस्य उत्तरमादरमम्। अत्र महि रमाममायणक्षे मकलष्कन्रमा - सपुन्दरयपुदकमाण्डमाख्यगतमा कथमा
ससमकप्य उपविमणर तमा अलस्त। इदमम् एवि बमासलविरससजयमा अमप व्यपमदश्यतक्षे।

7.

बमालचररतमम् - बमालचररतस महि भमागवितमासश्रतस नमाटकमम् अलस्त। इदमम् एवि कससविरससजयमा अमप
व्यपमदश्यतक्षे। अत्र महि ककष्णस्य जन्मत आरभ्य कससविरपयर न्तमा कथमा उपविमणर तमा अलस्त।

8.

ऊरुभङ्गमम् - रूपकमम् इदमम् एकमाङ्कमात्मकमम् अलस्त। अत्र महि दय
पु र्मोरनस्य ऊरुभङ्गपयर न्तमा कथमा
उपविमणर तमा अलस्त। सम्भवितयाः इदमम् एवि महि ससस्ककतसमामहित्यक्षे प्रथमस दयाःपु खमान्तनमाटकमम्।

9.

दत
क विमाक्यमम्

-

अत्र

नमाटकक्षे

एकयाः

अङ्कयाः

मविदतक्षे।

नमाटकमम्

इदस

श्रष्ट्रीककष्णस्य

पमाण्डविदयौत्यकथमासम्बदमम् अलस्त।

10. पञ्चमरमात्रमम् - अत्र महि त्रययाः अङ्कमायाः सलन्त। अत्र महि यजमाविसमानक्षे द्रिनोणयाः दमकणरूपक्षेण पमाण्डविक्षेभ्ययाः
अदररमाज्यस प्रमासथर तविमानम्। दय
पु र्मोरनयाः अमप यजममानयाः पञ्चरमात्रमाभ्यन्तरक्षे पमाण्डविमागमनक्षे तथमाकरणमाय
प्रमतजमानष्ट्रीतक्षे। द्रिनोणस्य प्रयमासक्षेन पमाण्डविमास्तत्र उपमतष्ठलन्त। ततश्च प्रमतश्रपुत्यनपुसमारक्षेण महि
अरर रमाज्यस दय
पु र्मोरनयाः तक्षेभ्ययाः प्रयच्छमत। एषमा कथमा महिमाभमारतकथमास मविरुणमद।
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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11. द तक घटनोत्कचमम् - अलस्मनम् रूपकक्षे एकयाः अङ्कयाः मविदतक्षे। रूपकक्षे अलस्मनम् अमभमन्यनोयाः विरमातम् परस
श्रष्ट्रीककष्णयाः सलन्रप्रस्तमाविमाय घटनोत्कचस दत
क त्विक्षेन मनयपुकविमानम्। कयौरव्यस्य सकमाशस गत्विमा
शमालन्तप्रस्तमाविस प्रदत्तविमानम्। मकन्तपु

12. कयौरव्यक्षेण घटनोत्कचयाः अपममामनतयाः अभवितम्। क्रपुदयाः सनम् प्रमतशनोरमाथर्त्तुं यपुदस कतपुरमम् इषविमानम्।
13. कणर भ मारमम् - अलस्मनम् नमाटकक्षे एकयाः अङ्कयाः मविदतक्षे। कणर स्य ब्रमाहणरूपरमाररणक्षे शक्रमाय
कविचकपुण्डलदमानक्षेन सहि मनबदमा इयस कथमा।

14. मध्यमव्यमायनोगयाः - व्यमायनोगक्षे अलस्मनम् भष्ट्रीमक्षेन घटनोत्कचमातम् ब्रमाहणपपुत्ररकणस भष्ट्रीमस्य महिमडम्बयमा
सहि पपुनममर लनस च विमणर तमम् अलस्त।

15. एतदमतररकमम् अमप भमासस्य ककमतत्विक्षेन सप अन्यमामन नमाटकमामन स्मयर न्तक्षे। यक्षेषपु विष्ट्रीणमाविमासविदत्तमा
यजफलञ्चमामप। सम्प्रमत एतमामन पपुस्तकमामन नयवि उपलभ्यन्तक्षे।

16. रमाममायणक्षेषपु प्रमतममानमाटकमम् अमभषक्षेकश्च। महिमाभमारतमकलक्षेषपु मध्यमव्यमायनोग -दतक घटनोत्कच-कणर भमारऊरुभङ्ग-दत
क विमाक्यमादष्ट्रीमन।

भमागवितमासश्रतस

बमालचररतमम्।

कलल्पतक्षेमतविकत्तस

दररद्रिचमारुदत्तमम्

अमविममारकस च।

पमाठगतप्रश्नमायाः-३
अत्र कक्षेमचतम् पमाठगतमायाः प्रश्नमायाः प्रदष्ट्रीयन्तक्षे -

24. भमासस्य कमालयाः कयाः।
25. भमासमविरमचतस्य एकस्य नमाटकस्य नमाम सलखत।
26. भमासस्य प्रमाययाः कमत नमाटकमामन सलन्त।
27. भमासस्य प्रथममा ककमतयाः कमा।
28. स्विप्नविमासविदत्तक्षे कमत अङ्कमायाः सलन्त।
29. प्रमतममानमाटकस मकमम् आसश्रत्य ककतविमानम्।
30. अमभषक्षेकनमाटकक्षे कमत अङ्कमायाः सलन्त।
31. भमासयाः महिमाभमारतस सममासश्रत्य मकस नमाटकस सलसखतविमानम्।
32. कणर भमारक्षे कमत अङ्कमायाः सलन्त।
33. चमारुदत्तस मकमम् आसश्रत्य सलसखतविमानम्।
34. पञ्चमरमात्रनमाटकक्षे कमत अङ्कमायाः सलन्त।
35. भमासयाः बमालचररतस नमाटकस मकमम् आसश्रत्य सलसखतविमानम्।
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पमाठसमारयाः
पमाठक्षे अलस्मनम् आमदकविक्षेयाः विमाल्मष्ट्रीकक्षेयाः व्यमासदक्षेविस्य भमासस्य च मविषयक्षे मकसञ्चतम् सममासक्षेन
आलनोमचतमम्। विमाल्मष्ट्रीमकयाः तपु आमदकमवियाः। यतनो महि कमाव्यस्य दृषमान्तत्विक्षेन रमाममायणमम् उपस्थमामपतविमानम्। इदस च
रमाममायणस भमारतससस्ककतक्षेयाः प्रमाणभकतमम्। प्रमाययाः खष्ट्रीषपकविरपञ्चमशतकमातम् पकविरमम् एवि रमाममायणस रमचतविमानम्। रमामचररत्रमम्
आसश्रत्य रमाममायणस रमचतमम्। अत्र सप कमाण्डमायाः, ५०० सगमारयाः, चतपुमविर्त्तुंशमतसहिसस श्लनोकमायाः सलन्त। अपरञ्च
महिमाभमारतस महि अस्मद्रिरमाषषक्षेमतहिमासयाः। गन्थस्य अस्य प्रणक्षेतमा व्यमासदक्षेवियाः। महिमाभमारतगन्थयाः ममानविजष्ट्रीविनस्य
समस्यमानमास सममारमानमाय नयनपथमम् असररनोहिमत। तस्ममातम् अस्ममाकस भमारतष्ट्रीयमानमास ककतक्षे गन्थरमाज एवि
रमर शमासस्य अमप कमायर्त्तुं समारयमत। महिमाभमारतक्षे महि अषमादश सगमारयाः, एकलकस श्लनोकमायाः सलन्त। गन्थक्षे अलस्मनम्
भमारतष्ट्रीयरमर स्य सपुमविस्तकततयमा जमानमाय कयौरविपमाण्डवियनोयाः यपुदविणर नस ककतमम्। गन्थस्य अस्य मनममारणकमालयाः
५०० ई. पक. समयमातम् प्रमागम् एवि। प्रमाचष्ट्रीननमाटककमारक्षेषपु अत्यन्तस प्रससदयाः महिमाकमवियाः भमासयाः। ससस्ककतजगमत
प्रमाययाः त्रयनोदश रूपकमामन मविदन्तक्षे। महिमाकविक्षेयाः भमासस्य लस्थमतकमालयाः १०० ई . पकविरममतयाः कमालयाः। महिमाकमवियाः
इदस रमाममायणमम् आसश्रत्य प्रमतममानमाटकमम्, महिमाभमारतमम् आसश्रत्य मध्यमव्यमायनोगनमाटकमम्, भमागवितमम् आसश्रत्य
बमालचररतमम्, कलल्पतक्षेमतविकत्तमम् आसश्रत्य चमारुदत्तमम् इत्यमादष्ट्रीमन रूपकमामन मविरमचतविमानम्।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः
1. विमाल्मष्ट्रीकक्षेयाः दक्षेशकमालककमतमविषयक्षे लघपुमटप्पणन रचयत।
2. विमाल्मष्ट्रीकक्षेयाः ककमतमविषयक्षे लघपुमटप्पणन सलखत।
3. रमाममायणमम् आसश्रत्य लघपुमटप्पणन रचयत।
4. रमाममायणस्य कमवितमाशयलष्ट्रीमविषयक्षे लघपुमटप्पणन सलखत।
5. रमाममायणस्य कमालमविषयक्षे लघपुप्रबन्रस सलखत।
6. व्यमासस्य दक्षेशकमालककमतमविषयक्षे लघपुमटप्पणन रचयत।
7. महिमाभमारतमम् आसश्रत्य लघपुमटप्पणन रचयत।
8. महिमाभमारतस्य कमवितमाशयलष्ट्रीमविषयक्षे लघपुमटप्पणन सलखत।
9. महिमाभमारतस्य कमालमविषयक्षे लघपुप्रबन्रस सलखत।
10. भमासस्य दक्षेशकमालककमतमविषयक्षे लघपुमटप्पणन रचयत।
11. भमासस्य ककमतमविषयक्षे लघपुमटप्पणन सलखत।
12. भमासस्य मविषयक्षे लघपुप्रबन्रस सलखत।

ससस्ककतसमामहित्यमम्
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सस स् कक तसमामहित्यमम्

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण
अत्र पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण प्रदष्ट्रीयन्तक्षे -

18. जय इमत नमाम।

उत्तरमामण - १

1.

विमाल्मष्ट्रीमकयाः।

19. शमान्तरसयाः।

2.

रमाममायणमम्।

20. पपुरमाणमामन।

3.

खष्ट्रीषपकविरपञ्चमशतकमातम् पकविरमम्।

21. अमभजमानशमाकपुन्तलमम्।

4.

विमाल्मष्ट्रीमकयाः।

22. नयषरष्ट्रीयचररतमम्।

5.

सप कमाण्डमायाः।

23. नलचम्पकयाः।

6.

चतपुमविर्त्तुंशमतयाः श्लनोकमायाः।

7.

करुणयाः रसयाः।

24. १०० ई. पकविरममतयाः कमालयाः।

8.

प्रमतममानमाटकमम्।

25. स्विप्नविमासविदत्तमम्।

9.

रमाममायणचम्पकयाः।

26. प्रमाययाः त्रयनोदश।

उत्तरमामण - ३

10. रमामचन्द्रियाः।

27. प्रमतजमाययौगन्ररमायणमम्।

11. ५०० सगमारयाः।

28. षटम् अङ्कमायाः।

उत्तरमामण - २

29. रमाममायणमम्।

12. ५०० ई. पक. समयमातम् प्रमागम्।

30. षटम् अङ्कमायाः।

13. व्यमासदक्षेविक्षेन।

31. मध्यमव्यमायनोगमम्।

14. शतसमाहिसष्ट्री।

32. एकयाः अङ्कयाः।

15. अषमादश पविमारमण।

33. कलल्पतक्षेमतविकत्तमम्।

16. एकलकस श्लनोकमायाः।

34. त्रययाः अङ्कमायाः।

17. भमारतमम् इमत नमाम।

35. बमालचररतमम्।

॥ इमत प्रथमयाः पमाठयाः ॥
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