4
4) रघपुविस श मम् - रघपुविस श ष्ट्री य नकप माणमास गपुण विणर न मम्
प्रस्तमाविनमा
अलस्मनम् पमाठक्षे रघपुविसशस्य आमदतयाः दश श्लनोकमानम् पठमामयाः। अत्र कमाव्यस्य मविषयविस्तपुविणर नस न
आरभ्यतक्षे। अलस्मनम् भमागक्षे प्रथमतयाः कमवियाः महिमाकमाव्यस्य मङ्गलमाचरणस करनोमत। ततयाः गन्थलक्षेखनक्षे स्विस्य
असमामरयर्त्तुं प्रकटय्य मविनयस प्रदशर यमत। असमामरयर समत अमप रघपुविसशलक्षेखनक्षे स कथस प्रविकत्तयाः इमत अमप स
जमापयमत। ततयाः कमासलदमासयाः समारमारणतयमा सविरषमास रघपुविसशष्ट्रीयमानमास नकपमाणमास विणर नस करनोमत। अन्तक्षे च
रघपुविसशकमाव्यपठनक्षे कयाः असरकमारष्ट्री इमत कथयमत।

उदक्षेश् यमामन
अमपुस पमाठस पमठत्विमा भविमानम्-

 कमासलदमासस्य मविनमतमास जमानष्ट्रीयमातम्।
 रघपुविश
स ष्ट्रीयमानमास नकपमाणमास मविषयक्षे जमातपुस पमारयक्षेतम्।
 कमासलदमासस्य कमाव्यशयलन जमातपुस शक्नपुयमातम्।
 श्लनोकमानमामम् अन्वियस प्रमतपदमाथमारमदकस च अविगच्छक्षे तम्।
 उपममादष्ट्रीनम् कमासश्चन अलङ्कमारमानम् बनोदस पु शक्नपुयमातम्।
 दष्ट्रीघमारनमास पदमानमास मविगहिविमाक्यस सममासस च बनोदस पु समथर याः भविक्षेतम्।

4.1) मकल पमाठयाः विमागथमारम विवि सस प क
क यौ विमागथर प्रमतपत्तयक्षे ।
जगतयाः मपतरयौ विन्दक्षे पमाविर तष्ट्री प रमक्षे श् विरयौ।।१।।
क्वि सकयर प्र भविनो विस श याः क्वि चमाल्पमविषयमा ममतयाः।
मततष्ट्री ष पुर दर स्पु तरस मनोहिमाद ड
पु पु पक्षे न मालस्म समागरमम्। ।२।।
मन्दयाः कमवियशयाः प्रमाथर्णी गममष्यमाम्यपु प हिमास्यतमामम्।
प्रमासश ल
पु भ्यक्षे फलक्षे लनोभमाद द
पु माहिह ररवि विमामनयाः।।३।।
अथविमा कक तविमाग्दमारक्षे विस शक्षे ऽ लस्मन्पकविर सकर रमभयाः।
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मणयौ विज्रसमपुत् ककीणर सकत्र स्यक्षे वि मालस्त मक्षे गमतयाः।।४।।
सनोऽहिममाजन्मशपुद मानमाममाफलनोदयकमर ण मामम्।
आसमपुद्रि मकतष्ट्री श मानमाममानमाकरथवित्मर न मामम्। ।५।।
यथमामविसरहिह तमागष्ट्री न मास यथमाकमाममामचर त मासथर न मामम्।
यथमापरमारदण्डमानमास यथमाकमालप्रबनोसरनमामम्। ।६।।
त्यमागमाय सस भ त
क माथमारन मास सत्यमाय ममतभमामषणमामम्।
यशसक्षे मविसजगष्ट्री ष ण
क मास प्रजमायय गकहि मक्षे स रनमामम्। ।७।।
शय श विक्षे ऽ भ्यस्तमविदमानमास ययौविनक्षे मविषयय म षणमामम्।
विमारर कक्षे मपुम नविकत्त ष्ट्री न मास यनोगक्षे न मान्तक्षे तनपुत् यजमामम्। ।८।।
रघकण मामन्वियस विक्ष्यक्षे तनपुवि मासग्विभविनोऽमप सनम्।
तद्गपुणय याः कणर म मागत्य चमापलमाय प्रचनोमदतयाः।।९।।
तस सन्तयाः श्रनोतपुम हिर लन्त सदसद्व्यमकहिक्षे त वियाः।
हिक्षे म् नयाः सस ल क्ष्यतक्षे ह्यगयौ मविशपुम दयाः श्यमाममकमामप विमा।।१०।।

4.2) इदमानन मकल पमाठमम् अविगच्छमाम विमागथमारम विवि सम्पकक यौ विमागथर प्र मतपत्तयक्षे ।
जगतयाः मपतरयौ विन्दक्षे पमाविर त ष्ट्री प रमक्षे श् विरयौ।।१।।
अन्विययाः - विमागथमारमविवि सम्पककयौ जगतयाः मपतरयौ पमाविर तष्ट्रीपरमक्षेश्विरयौ विमागथर प्रमतपत्तयक्षे विन्दक्षे।
अन्वियमाथर याः - विमागथमारमविवि शब्दमाथमारमविवि सम्पककयौ सम्पकरयपुकयौ जगतयाः मविश्विस्य मपतरयौ ममातमामपतरयौ
पमाविर तष्ट्रीपरमक्षेश्विरयौ उममामहिक्षेश्विरयौ विमागथर प्रमतपत्तयक्षे शब्दमाथर पररजमानमाय विन्दक्षे अमभविमादयक्षे।
सरलमाथर याः - विमागथर्यौ इवि मनत्यस ससयक
पु यौ समगस्य लनोकस्य ममातमामपतरयौ पमाविर तष्ट्रीपरमक्षेश्विरयौ
शब्दमाथर रमाशक्षेयाः सम्यकम् पररजमानमाय प्रणममामम।
तमात्पयमारथर याः - अयस रघपुविसशस्य मङ्गलश्लनोकयाः वितर तक्षे। प्रत्यक्षेकस कमायमारणमास मनमविर घ्नक्षेन सममापयक्षे
कमायमाररम्भमातम् प्रमाकम् मङ्गलमम् आचयर तक्षे। तक्षेन मङ्गलमाचरणक्षेन मविघ्नमानमास नमाशयाः भविमत। अलस्मनम् मविषयक्षे
सममामपकमामनो मङ्गलममाचरक्षेतम् इत्यमामदश्रपुमतयाः अमप वितर तक्षे। एविमक्षेवि कस्यमचतम् कमाव्यस्य मनमविर घ्नस पररसममाप्त्यथर्त्तुं
तस्य कमाव्यस्य आदयौ मङ्गलमाचरणस कपुविर लन्त कमविजनमायाः। अतयाः महिमाकमवियाः कमासलदमासयाः अमप स्विस्य
रघपुविसशमहिमाकमाव्यस्य मङ्गलमम् अनक्षेन श्लनोकक्षेन मविदरमामत। अलस्मनम् श्लनोकक्षे कमवियाः पमाविर तष्ट्रीपरमक्षेश्विरयनोयाः स्तपुत्यमा
कमाव्यस्य मङ्गलस सम्पमादयमत।
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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सस स् कक तसमामहित्यमम्
अत्र विन्दममानयौ दक्षेवियौ समस्तस्य लनोकस्य ममातमामपतरयौ। अतयाः समगस मविश्विमक्षेवि तयनोयाः पपुत्रसममानस
भविमत। यथमा ममातपुयाः मपतपुयाः च प्रसमादयाः सदमा सन्तमानक्षेषपु वितर तक्षे तथमा एवि उममामहिक्षेश्विरयनोयाः प्रसमादयाः अमप पपुत्रलकणक्षे
कवियौ अलस्त इमत विकसपु शक्यतक्षे। अत्र पमाविर तष्ट्रीपरमक्षेश्विरयौ विमागथर्यौ इवि सम्पककयौ इमत उपममानमम् अमप प्रदत्तमम्।
सम्पककयौ इत्यस्य अथर याः भविमत सम्पकरयपुकयौ। अथमारतम् शब्दमाथर यनोयाः सम्पकरयाः यथमा मनत्ययाः अलस्त तथमा
उममामहिक्षेश्विरयनोयाः दमाम्पत्यबन्रयाः अमप मनत्ययाः अलस्त। अत्र मनत्ययाः शब्दमाथर सम्बन्रयाः इमत मष्ट्रीममाससकमानमास मतस
प्रममाणस वितर तक्षे। तमादृशयनोयाः सम्पकरयपुकयनोयाः उममामहिक्षेश्विरयनोयाः विन्दनमायमायाः फलस वितर तक्षे शब्दमाथर यनोयाः सपुस्पषस जमानमम्
इमत। शब्दमाथर्यौ उत्ककषयौ चक्षेतम् कमाव्यममप उत्ककषस भविमत। कमाव्यस्य उत्ककषतमा एवि कविक्षेयाः समाफल्यमम्। अतयाः
कमवियाः पमाविर तष्ट्रीपरमक्षेश्विरयनोयाः स्तपुत्यमा रघपुविसशकमाव्यस्य समाफल्यमक्षेवि प्रमाथर यमत। अतयाः कविक्षेयाः प्रमाथर नमा समपुमचतमा
अलस्त।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● विमागथमारमविवि - विमाकम् च अथर याः च विमागथर्यौ इमत इतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः। विमागथर्यौ इवि इमत विमागथमारमविवि।
● सम्पककयौ - (समम्+पकचम्+क) समम्-इमत उपसगर पकविरकमातम् पकचम्-रमातनोयाः कप्रत्ययक्षे सम्पकक इमत प्रमामतपमदकस
मनष्पदतक्षे। तस्य प्रथममामदविचनक्षे सम्पककयौ इमत रूपमम्।

● विमागथर प्रमतपत्तयक्षे - विमागथर यनोयाः प्रमतपसत्तयाः विमागथर प्रमतपसत्तयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः, तस्यय
विमागथर प्रमतपत्तयक्षे। एततम् चतपुरयरकविचनस्य रूपमम्।

● मपतरयौ - ममातमा च मपतमा च मपतरयौ इमत एकशक्षेषयाः।
● पमाविर तष्ट्रीपरमक्षेश्विरयौ - परमयाः च असयौ ईश्विरयाः च इमत परमक्षेश्विर इमत कमर रमारयसममासयाः। पमाविर तष्ट्री च
परमक्षेश्विरयाः च पमाविर तष्ट्रीपरमक्षेश्विरयौ इमत इतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः।

● अव्ययपररचययाः - अत्र इवि इमत अव्ययपदमम् अलस्त। एततम् च समादृश्यविमाचकमम् अव्ययस वितर तक्षे।
● प्रयनोगपररवितर न मम् - (मयमा) विमागथर्यौ इवि सम्पककयौ जगतयाः मपतरयौ पमाविर तष्ट्रीपरमक्षेश्विरयौ विमागथर प्रमतपत्तयक्षे
विन्दक्षेतक्षे।
अलङ्कमारमालनोचनमा - उपममा इमत एकयाः अलङ्कमारयाः वितर तक्षे। उपममालङ्कमारस्य प्रयनोगक्षे चत्विमारयाः मविषयमायाः
आविश्यकमायाः- उपमक्षेययाः उपममानमम् उपममाविमाचकशब्दयाः सदृशयाः रमर याः च। प्रस्तपुतक्षे श्लनोकक्षे उपमक्षेययाः भविमत
पमाविर तष्ट्रीपरमक्षेश्विरयौ। उपममानस भविमत विमागथर्यौ। अमप च उपममाविमाचकयाः शब्दयाः भविमत इवि इमत। यथमा विमागथर्यौ
ससयक
पु यौ भवितयाः तथमा पमाविर तष्ट्रीपरमक्षेश्विरयौ अमप ससयक
पु यौ इमत समादृश्यमम्। अतयाः अत्र उपममालङ्कमारयाः अलस्त।

पमाठगतप्रश्नमायाः -१
1. कमवियाः मकमथर्त्तुं पमाविर तष्ट्रीपरमक्षेश्विरयौ विन्दतक्षे।
2. पमाविर तष्ट्रीपरमक्षेश्विरयौ कयौ इवि सम्पककयौ।
3. मपतरयौ इत्यत्र मविगहिस सममासनमाम च सलखत।
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4. प्रस्तपुतक्षे श्लनोकक्षे कयाः अलङ्कमारयाः अलस्त।
5. एतक्षेषपु मकस कमासलदमासक्षेन न रमचतमम्१) कपुममारसम्भविमम् २) उत्तररमामचररतमम्

३) ममालमविकमामगममत्रमम्

४) ऋतपुससहिमारमम्

6. अलस्मनम् श्लनोकक्षे कयाः अलङ्कमारयाः अलस्त१) उत्प्रक्षेकमालङ्कमारयाः २) रूपकमालङ्कमारयाः ३) उपममालङ्कमारयाः ४) दृषमान्तमालङ्कमारयाः

7. उपममालङ्कमारक्षे मकस न आविश्यकमम्
१) उपमक्षेयमम्

२) उपममानमम्

३) उपमक्षेयमविशक्षेषणमम्

३) सदृशरमर याः

8. रघपुविसशक्षे कमत सगमारयाः सलन्त१) १९

२) १८

३) २०

४) १७

9. विमागथर्यौ इत्यत्र कयाः सममासयाः
१) तत्पपुरुषयाः

२) अव्ययष्ट्रीभमावियाः ३) बहिह व्रष्ट्रीमहियाः

४) दन्दयाः

10. रघपुविसशस्य अलन्तमयाः रमाजमा कयाः१) अमगविणर याः

२) अमगविममार

३) अमगशममार

४) अमगविमर णयाः

4.3) इदमानन मकल पमाठमम् अविगच्छमाम क्वि सकयर प्र भविनो विस श याः क्वि चमाल्पमविषयमा ममतयाः।
मततष्ट्री ष पुर दर स्पु तरस मनोहिमाद ड
पु पु पक्षे न मालस्म समागरमम्। ।२।।
अन्विययाः - सकयरप्रभवियाः विसशयाः क्वि। अल्पमविषयमा ममतश्च क्वि। मनोहिमादम् दस्पु तरस समागरमम् उडपु पक्षेन
मततष्ट्रीषर पुयाः अलस्म।
अन्वियमाथर याः - सकयरप्रभवियाः भमास्करनोत्पनयाः विसशयाः कपुलस क्वि कपुत्र अल्पमविषयमा अल्पजमानवितष्ट्री ममतश्च
बपुमदश्च क्वि कपुत्र मनोहिमादम् लनोभमादम् दस्पु तरस तरष्ट्रीतपुमम् अशक्यस समागरस समपुद्रिस मततष्ट्रीषर पुयाः तरष्ट्रीतपुमम् इच्छपुयाः अलस्म
भविमामम।
सरलमाथर याः - महितम् सकयरकपुलस कपुत्र। अल्पजमानवितष्ट्री मम बपुमदयाः कपुत्र। अथमारतम् कपुद्रिममतयपुकक्षेन मयमा
सकयरकपुलस्य विणर नस नयवि शक्यतक्षे। तथमामप ततम् कतपुरमम् उदतयाः अहिस लघपुनयौकयमा भष्ट्रीषणस समपुद्रिस तरष्ट्रीतपुममच्छमामम।
तमात्पयमारथर याः - अलस्मनम् श्लनोकक्षे कमवियाः रघपुविसशकमाव्यरचनमायमास स्विस्य असमामरयर्त्तुं कथमयत्विमा मविनयस
प्रकटयमत। लघपुनयौकयमा सपुमविशमालस्य भयङ्करस्य समपुद्रिस्य तरणमम् असम्भविस भविमत। कमवियाः विदमत यतम् तक्षेन
रघपुविसशकमाव्यरचनमा अमप तथयवि दष्पु करमा अलस्त। मनपुमदलष्ट्रीपरघपुरमाममादययाः महिमान्तयाः आसनम्। अतयाः तक्षेषमास
चररतस्य विणर नस समाममान्यममानविमायाः कतपुर्त्तुं न शक्नपुविलन्त। तक्षेषमास चररतविणर नस कतपुर्त्तुं प्रमाजमायाः एवि समथमारयाः सलन्त।
मकन्तपु कमासलदमासयाः आत्ममानस प्रमाजस न मन्यतक्षे। अतयाः स रघपुविसशकमाव्यमनममारणक्षे असमथर याः इमत तस्य आशययाः।
लनोकक्षे यक्षे मशषमा भविलन्त तक्षे प्रथमतयाः कमर मण तक्षेषमामम् असमामरयर मक्षेवि प्रकटयलन्त। ततश्च तत्तत्कमर
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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सस स् कक तसमामहित्यमम्
सम्पमादयलन्त। महिमाकमवियाः कमासलदमासयाः अमप रघपुविसशमहिमाकमाव्यस्य रचनमायमायाः प्रमाकम् तथमा एवि आचररतविमानम्।
अतयाः सयाः अमप मशषयाः अलस्त इमत प्रकमाशयमत अयस श्लनोकयाः।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● सकयरप्रभवियाः - प्रभविमत अस्ममातम् इमत प्रभवियाः उत्पसत्तस्थमानमम्। सकयरयाः प्रभवियाः यस्य सयाः सकयरप्रभवियाः इमत
बहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः।

● अल्पमविषयमा - अल्पयाः मविषययाः यस्यमायाः समा अल्पमविषयमा इमत बहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः। एषयाः शब्दयाः
ममतशब्दस्य मविशक्षेषणमम्। अतयाः सष्ट्रीसलङ्गक्षे वितर तक्षे।

● मततष्ट्रीषर पुयाः - तरष्ट्रीतपुमम् इच्छपुयाः इत्यथर तकरमातनोयाः सन्प्रत्ययक्षे उप्रत्ययक्षे च मततष्ट्रीषर पुयाः इमत रूपमम्।
● दस्पु तरमम् - दयाःपु खक्षेन तरष्ट्रीतपुस शक्यमममत दष्पु करमम्।
सलन्रकमायर मम् -

● सकयरप्रभविनो विसशयाः - सकयरप्रभवियाः+विसशयाः
● चमाल्पमविषयमा - च+अल्पमविषयमा
● मततष्ट्रीषर पुदर स्पु तरमम् - मततष्ट्रीषर पुयाः+दस्पु तरमम्
● मनोहिमादडपु पु पक्षेनमालस्म - मनोहिमादम्+उडपु पक्षेन+अलस्म
● अव्ययपररचययाः - क्वि इमत एकमम् अव्ययपदमम्। कपुत्र इमत तस्य अथर याः।
● प्रयनोगपररवितर न मम् - सकयरप्रभविक्षेन विसशक्षेन क्वि (भकयतक्षे) अल्पमविषयमा मत्यमा च क्वि (भकयतक्षे)। (मयमा)
मनोहिमातम् दस्पु तरस समागरस उडपु पक्षेन मततष्ट्रीषर पुणमा (भकयतक्षे)।
अलङ्कमारमालनोचनमा - अत्र सकयरविसशयाः दस्पु तरसमपुद्रि इवि स्विममतयाः लघपुनयौकमा इवि इमत विमारदयमम्
उपममालङ्कमारस्य प्रयनोगयाः ककतयाः। अतयाः अत्र सकयरविसशयाः स्विममतयाः च उपमक्षेयविमाचकस पददयस भविमत। दस्पु तरसमपुद्रियाः
लघपुनयौकमा च उपममानविमाचकक्षे दक्षे पदक्षे भवितयाः। लघपुनयौकयमा यथमा दस्पु तरसमपुद्रिस्य तरणमम् असम्भविस तथमा कविक्षेयाः
मत्यमा रघपुविसशष्ट्रीयमानमास चररतविणर नमम् असम्भविमम् इमत समादृश्यमम्। अतयाः अत्र उपममालङ्कमारयाः वितर तक्षे।

पमाठगतप्रश्नमायाः -२
11. कमवियाः स्विममतस कक्षेन सहि उपममामत। रघकणमास चररतस्य उपममानस कमविनमा मकस प्रदत्तमम्।
12. मनोहिमादड
पु पु पक्षेनमालस्म इत्यत्र सलन्रमविच्छक्षे दस कपुरुत।
13. मततष्ट्रीषर पुयाः इत्यस्य कयाः अथर याः।
14. प्रस्तपुतक्षे श्लनोकक्षे उपममालङ्कमारस समारयत।
15. प्रभवियाः नमाम मकमम्१) मविनमाशस्थमानमम् २) प्रमामपस्थमानमम्
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4.4) इदमानन मकल पमाठमम् अविगच्छमाम मन्दयाः कमवियशयाःप्रमाथर्णी गममष्यमाम्यपुप हिमास्यतमामम्।
प्रमासश ल
पु भ्यक्षे फलक्षे लनोभमाद द
पु माहिह ररवि विमामनयाः।।३।।
अन्विययाः - मन्दयाः कमवियशयाःप्रमाथर्णी (अहिमम्) प्रमासशपुलभ्यक्षे फलक्षे लनोभमातम् उदमाहिह याः विमामनयाः इवि उपहिमास्यतमास
गममष्यमामम।
अन्वियमाथर याः - मन्दयाः मकढयाः कमवियशयाःप्रमाथर्णी कमविककीत्यर मभलमाषष्ट्री प्रमासशपुलभ्यक्षे उनतक्षेन प्रमाप्यक्षे फलक्षे
फलमविषयक्षे लनोभमातम् मनोहिमातम् उदमाहिह याः उनतभपुजयाः विमामनयाः इवि खविर इवि उपहिमास्यतमास गममष्यमामम उपहिमास्यनो
भमविष्यमामम।
सरलमाथर याः - अहिस मन्दयाः अमप महिमाकमवियशयाः प्रमापपुममच्छमामम। अतयाः उनतजनक्षेन लभ्यस फलस प्रमापपुस
प्रवितर ममानयाः विमामनयाः यथमा उपहिमास्ययाः भविमत तथमा अहिममप उपहिमास्ययाः भमविष्यमामम।
तमात्पयमारथर याः - महिमाकमवियाः कमासलदमासयाः पकविरलस्मनम् श्लनोकक्षे स्विस्य असमामरयर्त्तुं प्रकमटतविमानम्। मकन्तपु
तक्षेन तस्य तकमपयाः न जमातमा। अतयाः अलस्मनम् श्लनोकक्षे पपुनयाः स्विष्ट्रीयमम् असमामरयर्त्तुं प्रकमाश्य मविनयस प्रकटयमत। उपरर
लस्थतस यतम् मकममप विस्तपु उनतयाः जनयाः एवि प्रमापपुस शक्ननोमत। कश्चन विमामनयाः ततम् फलस प्रमापपुमम् इच्छमत चक्षेतम्
तक्षेन स्विस्य बमाहिह दयमम् उनतस ककत्विमा ततम् प्रमापव्यस भविमत। मकन्तपु एविस कपुविमारणयाः स सविरयाः उपहिससतयाः भविमत।
कमासलदमासयाः अमप महिमाकमविककीमतर्त्तुं प्रमापपुस कमाङ्क्षतक्षे। मकन्तपु समा ककीमतर याः समाममान्यममानविययाः प्रमापपुस न शक्यतक्षे। मविमशषययाः
प्रमाजययाः एवि समा प्रमाप्यतक्षे। तथमामप कमासलदमासयाः तमास प्रमापपुस प्रयततक्षे। मकञ्च तस्य महिमाकमवित्विक्षेच्छमा समामरयमारतम् न
उत्पनमा अमप तपु लनोभमातम् उत्पनमा इत्यमप स कथयमत। अतयाः लनोभमातम् प्रवितर ममानयाः स सविरयाः उपहिससत एवि
भमविष्यमत इमत तस्य आशययाः। लनोकक्षे यक्षे महिमात्ममानयाः भविलन्त तक्षे स्विस्य असमामरयर स्य कथनक्षे न लज्जन्तक्षे।
महिमात्मनमामम् इदस लकणस कमासलदमासक्षे अमप अन्विक्षेमत। विस्तपुतयाः अनक्षेन श्लनोकक्षेन कमासलदमासस्य मविनय एवि
प्रकमटतयाः भविमत।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● कमवियशयाःप्रमाथर्णी - कविक्षेयाः यशयाः कमवियशयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। कमवियशयाः प्रमाथर यतक्षे इमत अथर
मणमनप्रत्ययक्षे कमवियशयाःप्रमाथर्णी इमत रूपमम्।

● प्रमासशपुलभ्यक्षे - प्रमासशनपु मा लभ्यस प्रमासशपुलभ्यमममत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासयाः,तलस्मनम् प्रमासशपुलभ्यक्षे। एततम् रूपस
सपम्यक्षेकविचनक्षे भविमत।

● उदमाहिह याः - उनतयाः बमाहिह याः यस्य स उदमाहिह याः इमत बहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः।
● उपहिमास्यतमामम् - उपहिससतपुस यनोग्य इत्यथर उपपकविरकमातम् हिस्रमातनोयाः ण्यत्प्रत्ययक्षे उपहिमास्य इमत रूपमम्।
उपहिमास्यस्य भमावि इत्यथर उपहिमास्यशब्दमातम् तल्प्रत्ययक्षे उपहिमास्यतमा, तमामम् उपहिमास्यतमामम्। एततम् रूपस
मदतष्ट्रीययकविचनक्षे भविमत।

ससस्ककतसमामहित्यमम्
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सलन्रकमायर मम् -

● गममष्यमाम्यपुपहिमास्यतमामम्- गममष्यमामम+उपहिमास्यतमामम्
● लनोभमाददपु माहिह ररवि- लनोभमातम्+उदमाहिह याः+इवि
● प्रयनोगपररवितर न मम् - मन्दक्षेन कमवियशयाःप्रमासथर नमा (मयमा) प्रमासशपुलभ्यक्षे फलक्षे लनोभमातम् उदमाहिह नमा विमामनक्षेन इवि
उपहिमास्यतमा गममष्यतक्षे।
अलङ्कमारमालनोचनमा - अत्र कमवियशयाः उनतजनक्षेन लभ्यस फलममवि मकञ्च कमवियाः ततम् फलस प्रमापपुमम्
इच्छपुयाः विमामनयाः इवि इमत कमवियाः स्वियमम् उपममामत। उभयत्र उपममाविमाचकयाः शब्दयाः इवि इमत अमप वितर तक्षे। अतयाः
अत्र उपममालङ्कमारयाः मविदतक्षे।

पमाठगतप्रश्नमायाः -३
16. कमवियाः आत्ममानस कक्षेन समाकमम् उपममामत।
17. उपरर लस्थतस फलस कक्षेन लब्रपुस शक्यतक्षे।
18. इवि इमत अव्ययपदस्य कयाः अथर याः।
19. प्रमासशपुलभ्यक्षे इत्यत्र मविगहिविमाक्यस सममासनमाम च सलखत।
20. उपरर लस्थतस विस्तपु कयाः प्रमापपुस न शक्ननोमत१) पष्ट्रीनयाः

२) विमामनयाः

३) उनतयाः

४) ककशयाः

4.5) इदमानन मकल पमाठमम् अविगच्छमाम अथविमा कक तविमाग्दमारक्षे विस शक्षेल स्मनम् पकविर सकर रमभयाः।
मणयौ विज्रसमपुत् ककीणर सकत्र स्यक्षे वि मालस्त मक्षे गमतयाः।।४।।
अन्विययाः - अथविमा पकविरसकररमभयाः ककतविमाग्दमारक्षे अलस्मनम् विसशक्षे विज्रसमपुत्ककीणर मणयौ सकत्रस्य इवि मक्षे गमतयाः
अलस्त।
अन्वियमाथर याः - अथविमा अन्यलस्मनम् पकक्षे पकविरसकररमभयाः प्रमाचष्ट्रीनकमविमभयाः ककतविमाग्दमारक्षे ककतकमाव्यप्रविक्षेशदमारक्षे
अलस्मनम् अत्र विसशक्षे कपुलक्षे विज्रसमपुत्ककीणर विज्रमविदक्षे मणयौ रत्नक्षे सकत्रस्य इवि तन्तनोयाः इवि मक्षे मम गमतयाः सञ्चमारयाः
अलस्त वितर तक्षे।
सरलमाथर याः - विमाल्मष्ट्रीक्यमामदमभयाः प्रमाचष्ट्रीनमायाः कविययाः कमाव्यममाध्यमक्षेन अलस्मनम् विसशक्षे प्रमविषविन्तयाः। अतयाः
यथमा विज्रमविदक्षे रत्नक्षे सकत्रस्य गमतयाः प्रमतबन्रकमविहिष्ट्रीनमा भविमत तथयवि रघपुवि सशक्षे मम प्रविक्षेशयाः मनबमाररयाः अलस्त इमत
कविक्षेयाः आशययाः।
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तमात्पयमारथर याः - एतमावितमा महिमाकमवियाः कमासलदमासयाः रघपुविसशकमाव्यस्य लक्षेखनक्षे स्विस्य असमामरयर्त्तुं
प्रकमटतविमानम्। मकन्तपु असमामरयर सत्त्विक्षे अमप स कमाव्यलक्षेखनक्षे कथस प्रविकत्तयाः- ततम् अलस्मनम् श्लनोकक्षे विणर यमत।
कमवियाः विदमत यतम् रघपुविसशकमाव्यरचनमा तस्य ककतक्षे सरलमा एवि वितर तक्षे। यतयाः स एवि रघपुविसशस्य प्रथमयाः विणर मयतमा
इमत नमालस्त। पकविर्त्तुं विमाल्मष्ट्रीक्यमादययाः महिमान्तयाः कविययाः अमप रमाममायणमादष्ट्रीनम् गन्थमानम् मविरमचतविमानम्। तत्र च तक्षे
रघपुविश
स ष्ट्रीयमानमास जष्ट्रीविनस सम्यकम् विमणर तविन्तयाः। तस्ममातम् कविक्षेयाः कमायर्त्तुं सपुकरमम् एवि वितर तक्षे। एतदथर समथर नमाय कमवियाः
दृषमान्तममप दशर यमत। विज्रक्षेण ममणविक्षेरकसकचष्ट्रीमविशक्षेषक्षेण विमा मणयौ मछद्रिमामण मक्रयन्तक्षे। ककतययाः तययाः मछद्रिययाः रत्नक्षे
सकत्रस्य गमतयाः यथमा सरलमा भविमत तथमा रघपुविसशकमाव्यरचनमायमास कविक्षेयाः गमतयाः अमप बमारहिष्ट्रीनमा वितर तक्षे इमत कविक्षेयाः
मतमम्। यतनो महि विमाल्मष्ट्रीक्यमादययाः मविदमाससयाः स्विकमाव्यदमारमा तत्र प्रविक्षेशदमारस मनमर्णीतविन्तयाः। एविस रघपुविसशकमाव्यमनममारणक्षे
कमवियाः स्विककीयमास प्रमतभमास मनरमाकरनोमत। अमप च, व्यमासविमाल्मष्ट्रीक्यमामदषपु प्रमाचष्ट्रीनक्षेषपु कमविषपु तस्य मकयतष्ट्री श्रदमा
आसष्ट्रीतम् इत्यमप जमापयमत।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● पकविरसकररमभयाः - पकविर्त्तुं च तक्षे सकरययाः पकविरसकरययाः, तययाः इमत कमर रमारयसममासयाः।
● ककतविमाग्दमारक्षे - ककतस विमाकम् एवि दमारस यस्य सयाः ककतविमाग्दमारयाः, तलस्मनम् इमत बहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः।
● विज्रसमपुत्ककीणर - विज्रक्षेण समपुत्ककीणर याः विज्रसमपुत्ककीणर याः इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासयाः। विज्रस नमाम
ममणभक्षेदकयाः सकचष्ट्रीमविशक्षेषयाः।

सलन्रकमायर मम् -

● विसशक्षेऽलस्मनम् - विसशक्षे+अलस्मनम्
● सकत्रस्यक्षेविमालस्त - सकत्रस्य+इवि+अलस्त
● अव्ययपररचययाः - अथविमा इमत मविकल्पमाथर कमम् एकमम् अव्ययमम्।
● प्रयनोगपररवितर न मम् - अथविमा पकविरसकररमभयाः ककतविमाग्दमारक्षे अलस्मनम् विसशक्षे विज्रसमपुत्ककीणर मणयौ सकत्रस्य इवि मक्षे
गत्यमा भकयतक्षे।
अलङ्कमारमालनोचनमा - अलस्मनम् श्लनोकक्षे पकविरकमविमभयाः ककतविमाग्दमारयाः विसशयाः विज्रसमपुत्ककीणरन ममणनमा
उपममतयाः। मकञ्च, कविक्षेयाः गमतयाः सकत्रस्य गमतयाः इवि इत्यमप विमणर तमम्। इवि इमत उपममानविमाचकशब्दयाः अमप अत्र
वितर तक्षे। अतयाः अत्र उपममालङ्कमारयाः वितर तक्षे।

पमाठगतप्रश्नमायाः -४
21. विज्रमबदक्षे रत्नक्षे सकत्रस्य गमतयाः कथस भविमत।
22. विज्रस नमाम मकमम्।
23. सकत्रस्यक्षेविमालस्त इमत सलन्रमविच्छक्षे दस कपुरुत।
24. पकविरसकररणयाः कक्षे।

ससस्ककतसमामहित्यमम्
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सस स् कक तसमामहित्यमम्
25. अलस्मनम् श्लनोकक्षे कयाः उपममानविमाचकयाः शब्दयाः
१) इवि २) विसशयाः ३) ममणयाः

४) अन्यतम् मकममप

4.6) इदमानन मकल पमाठमम् अविगच्छमाम सनोहिममाजन्मशपुद मानमाममाफलनोदयकमर णमामम्।
आसमपुद्रि मकतष्ट्री श मानमाममानमाकरथवित्मर नमामम्। ।५।।
अन्विययाः

सयाः

-

अहिमम्

आजन्मशपुदमानमामम्

आफलनोदयकमर णमामम्

आसमपुद्रिमकतष्ट्रीशमानमामम्

आनमाकरथवित्मर नमामम् (रघकणमामम् अन्वियस विक्ष्यक्षे)।
अन्वियमाथर याः

- सयाः तमादृशयाः अहिस कमासलदमासयाः आजन्मशपुदमानमास जन्मतयाः पमवित्रमाणमामम्

आफलनोदयकमर णमास फलप्रमामपपयर न्तस कमर कपुविमारणमानमामम् आसमपुद्रिमकतष्ट्रीशमानमास समपुद्रिपयर न्तस पकरविष्ट्रीपमालकमानमामम्
आनमाकरथवित्मर नमास स्विगर पयर न्तस रथममागर याः अलस्त यक्षेषमास तक्षेषमास रघकणमास रघपुविश
स नोत्पनमानमास रमाजमामम् अन्वियस विसशस विक्ष्यक्षे
कथमयष्यमामम।
सरलमाथर याः - जन्मतयाः पमवित्रमाणमास फललमाभपयर न्तस कमर कपुविमारणमानमास समाविर भयौममानमास इन्द्रिस्य सहिचमाररणमास
रघपुविसशस्य नकपमाणमास विसशस महिमाकमवियाः कमासलदमासयाः विणर यमत।
तमात्पयमारथर याः - अस्ममातम् श्लनोकमातम् चतपुमभर याः श्लनोकययाः कमवियाः रघपुविश
स ष्ट्रीयमानमास नकपमाणमास चररतस विणर यमत।
रघकणमामन्वियस विक्ष्यक्षे इमत नविमश्लनोकक्षेन एतक्षेषमास श्लनोकमानमामम् अन्विययाः भविमत। अत्र रघपुविश
स ष्ट्रीयनकपमाणमास
मविशक्षेषणचतपुषयस प्रदत्तमम्। तत्रमामदमस मविशक्षेषणस भविमत सनोहिममाजन्मशपुदमानमामम् अथमारतम् रघपुविश
स ष्ट्रीयनकपमायाः जन्मतयाः एवि
शपुदमायाः पमवित्रमायाः आसनम्। मदतष्ट्रीयमम् आफलनोदयकमर णमामम् अथमारतम् तक्षे फलप्रमामपपयर न्तस कमर आचरलन्त स्म।
कमर सम्पमादनकमालक्षे मविघ्नक्षे आगतक्षे अमप कमर न त्यजलन्त स्म। अथमारतम् तक्षे मनरन्तरस कमर सम्पमादयलन्त स्म
इत्यथर याः। तकतष्ट्रीयस मविशक्षेषणस भविमत आसमपुद्रिमकतष्ट्रीशमानमामम् अथमारतम् तक्षेषमास रमाज्यस समपुद्रिपयर न्तमम् आसष्ट्रीतम्। तक्षेषमास
रमाज्यस्य सष्ट्रीममा समपुद्रियाः आसष्ट्रीतम्। अतयाः पकसथव्यमामम् अन्यस्य कस्यमामप रमाजयाः रमाज्यस नमासष्ट्रीतम् इमत जमायतक्षे।
समपुद्रिपयर न्तस भकमष्ट्रीनमास तक्षे एवि महिष्ट्रीपतययाः अभविनम्। अलन्तमस मविशक्षेषणस प्रददमामत आनमाकरथवित्मर नमामम्। अस्यमाथर याः
स्विगर पयर न्तस तक्षेषमास रथममागर आसष्ट्रीतम्। अथमारतम् स्विगर्त्तुं प्रत्यमप तक्षेषमास गमनमागमनमम् आसष्ट्रीतम्। एविस तक्षे इन्द्रिस्य ममत्रमामण
आसनम् इमत स्फपुटस भविमत। एतमादृशमानमास महितमास रघपुविसशष्ट्रीयनकपमाणमास चररतस विणर मयतपुस कमासलदमासयाः प्रविकत्त इमत
अस्य श्लनोकस्य आशययाः।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● आजन्मशपुदमानमामम् - जन्मन आ इमत आजन्म इमत अव्ययष्ट्रीभमाविसममासयाः। आजन्म शपुदमायाः
आजन्मशपुदमायाः इमत सपुप्सपुपमासममासयाः, तक्षेषमामम् आजन्मशपुदमानमामम्। एततम् रूपस षष्ठष्ट्रीबहिह विचनक्षे भविमत।

● आफलनोदयकमर णमामम् - फलनोदयमातम् आ इमत आफलनोदयमम् इमत अव्ययष्ट्रीभमाविसममासयाः। आफलनोदयस
कमर यक्षेषमास तक्षे आफलनोदयकममारणयाः इमत बहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः, तक्षेषमामम् आफलनोदयकमर णमामम्। एततम् रूपस
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षष्ठष्ट्रीबहिह विचनक्षे भविमत।

● आसमपुद्रिमकतष्ट्रीशमानमामम् - समपुद्रिमातम् आ इमत आसमपुद्रिमम् इमत अव्ययष्ट्रीभमाविसममासयाः। मकतक्षेयाः ईशमायाः
मकतष्ट्रीशमायाः इमत तत्पपुरुषसममासयाः। आसमपुद्रिस मकतष्ट्रीशमायाः आसमपुद्रिमकतष्ट्रीशमायाः इमत सपुप्सपुपमासममासयाः , तक्षेषमास
आसमपुद्रिमकतष्ट्रीशमानमामम्। एततम् रूपस षष्ठष्ट्रीबहिह विचनक्षे भविमत। मकमतयाः नमाम पकसथविष्ट्री।

● आनमाकरथवित्मर नमामम् - नमाकमातम् आ आनमाकमम् इमत अव्ययष्ट्रीभमाविसममासयाः। रथस्य वित्मर रथवित्मर इमत
षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। आनमाकस रथवित्मर यक्षेषमास तक्षे आनमाकरथवित्ममारनयाः इमत बहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः, तक्षेषमामम्
आनमाकरथवित्मर नमामम्। एततम् रूपस षष्ठष्ट्रीबहिह विचनक्षे भविमत।

सलन्रकमायर मम् -

● सनोहिममाजन्मशपुदमानमाममाफलनोदयकमर णमामम्- - सयाः+अहिमम्+आजन्मशपुदमानमामम्+आफलनोदयकमर णमामम्
● आसमपुद्रिमकतष्ट्रीशमानमाममानमाकरथवित्मर नमामम् - आसमपुद्रिमकतष्ट्रीशमानमामम्+आनमाकरथवित्मर नमामम्
● प्रयनोगपररवितर न मम् - तक्षेन मयमा आजन्मशपुदमानमामम् आफलनोदयकमर णमामम् आसमपुद्रिमकतष्ट्रीशमानमामम्
आनमाकरथवित्मर नमामम् (रघकणमामम् अन्विययाः विक्ष्यतक्षे)।

पमाठगतप्रश्नमायाः -५
26. आनमाकरथवित्मर नमामम् इत्यस्य अथर्त्तुं सममासमामदपपुरयाःसरस पररष्कपुरुत।
27. रघपुविसशष्ट्रीयनकपमाणमास रमाज्यस्य सष्ट्रीममा मकमम् आसष्ट्रीतम्।
28. सनोहिममाजन्मशपुदमानमाममाफलनोदयकमर णमामम् इत्यत्र सलन्रमविच्छक्षे दस कपुरुत।
29. रघपुविसशष्ट्रीयमानमास नकपमाणमास ममागर याः मकयत्पयर न्तमम् आसष्ट्रीतम्१) स्विगर पयर न्तमम्

२) गगनपयर न्तमम्

३) पमातमालपयर न्तमम्

२) पकसथविष्ट्री

३) विमायपुयाः

४) रमाज्यसष्ट्रीमपयर न्तमम्

30. मकस नमाम मकमतयाः१) जलमम्

४) आकमाशयाः

4.7) इदमानन मकल पमाठमम् अविगच्छमाम यथमामविसरहिह तमागष्ट्री न मास यथमाकमाममामचर त मासथर न मामम्।
यथमापरमारदण्डमानमास यथमाकमालप्रबनोसरनमामम्। ।६।।
अन्विययाः

- (सयाः

अहिमम्)

यथमामविसरहिह तमागष्ट्रीनमास

यथमाकमाममामचर तमासथर नमास

यथमापरमारदण्डमानमास

यथमाकमालप्रबनोसरनमामम् (रघकणमामम् अन्वियस विक्ष्यक्षे)।
अन्वियमाथर याः

- सयाः अहिमम् कमासलदमासयाः यथमामविसरहिह तमागष्ट्रीनमास मविसरपकविरकस हिनोमस कपुविर तमास

यथमाकमाममामचर तमासथर नमास यथमामभलमाषस यमाचकमानमास सत्कमारस कपुविर तमास यथमापरमारदण्डमानमास अपरमारमानपुसमारक्षेण दण्डस
प्रदमातकणमामम् यथमाकमालप्रबनोसरनमास यथमासमयस प्रबनोरनशष्ट्रीलमानमास रघकणमामम् अन्वियस विक्ष्यक्षे।
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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सरलमाथर याः - अहिस कमासलदमासयाः मविसरपकविरकस हिनोममानपुष्ठमानस कपुविर तमास अमभलमाषमानपुसमारक्षेण यमाचकक्षेभ्ययाः दमानस
कपुविमारणमानमामम् अपरमारमानपुसमारक्षेण दण्डदमामयनमास यथमासमयस प्रबपुदमानमास रघपुविश
स ष्ट्रीयनकपमाणमास विसशस विणर मयष्यमामम।
तमात्पयमारथर याः - अलस्मनम् श्लनोकक्षे कमासलदमासयाः रघपुविसशष्ट्रीयनकपमाणमास गपुणमविशक्षेषविणर नस करनोमत। रघपुविसशष्ट्रीयमा
नकपमायाः सविमारमण कमायमारमण यथमाथर्त्तुं सम्पमादयलन्त स्म। एतत्प्रदशर नमाय तक्षेषमास मविशक्षेषणचतपुषयमम् अत्र उमलसखतस
वितर तक्षे। यथमामविसरहिह तमागष्ट्रीनमामम् अथमारतम् विक्षेदमामदशमासक्षेषपु अमगहिनोममादष्ट्रीनमास मविरमानस यथमा ककतमम् अलस्त तथयवि तक्षे
पमालयलन्त स्म। अमगयाः मदमविरयाः भविमत- श्रयौतमामगयाः स्ममातमारमगयाः च। श्रयौतमागक्षेयाः त्रययाः भक्षेदमायाः सलन्त- दमकणमामगयाः
आहिविनष्ट्रीयमामगयाः गमाहिर पत्यमामगयाः च। स्ममातमारगक्षेयाः अमप दयौ भक्षेदयौ- शम्यमामगयाः आविसरयमामगयाः च। तक्षे रमाजमानयाः एतक्षेषमास
सविरषमामम् अगष्ट्रीनमामक्षेवि हिविनस यथमामविसर कपुविर लन्त स्म। शमासमानपुसमारक्षेण यजमाचरणस करनोमत स्म अतयाः फसलतमाथर याः
अमप सम्यगमासष्ट्रीमदमत जमायतक्षे। यथमाकमाममामचर तमासथर नमामम् अथमारतम् यमाचकमायाः यदम् यदम् इच्छलन्त स्म ततम् सविर मम् एवि
तक्षे यमाचकक्षेभ्ययाः प्रददमत स्म। अमभलमाषमानपुसमारक्षेण यमाचकक्षेभ्ययाः इषमामन विस्तकमन प्रदमाय तमानम् यमाचकमानम् सन्तपुषमानम्
करनोमत स्म। एतक्षेन तक्षेषमास दमानमामतशययाः विण्यर तक्षे। यथमापरमारदण्डमानमामम् इत्यस्य अथर याः भविमत यतम् अपरमारयाः
ककतयाः चक्षेतम् तदपरमारमानपुसमारक्षेण अपरमारकमाररभ्ययाः तक्षे दण्डमानम् यच्छलन्त स्म। तक्षेषमास शमासनकमालक्षे अपरमारस ककत्विमा
कनोमप मनदर ण्डयाः न मतष्ठमत स्म। तक्षेन असरकदण्डमानमास न्यकनदण्डयाः न्यकनदण्डमानमामम् असरकदण्डयाः इमत
वियषम्यभमावियाः नमासष्ट्रीतम्। यथमाकमालप्रबनोसरनमामम् अथमारतम् तक्षे यलस्मन समयक्षे यतम् कमायर्त्तुं कतर व्यस तलस्मनम् तलस्मनम्
समपुमचतक्षे कमालक्षे ततम् ततम् कमायर्त्तुं कतपुर्त्तुं प्रबपुदमायाः भविलन्त स्म। यथमा यपुदस कतर व्यस चक्षेतम् तत्कणक्षे एवि तक्षे यपुदमाय
प्रस्तपुमतस कपुविर लन्त स्म। कपुत्रमामप गमनष्ट्रीयस चक्षेतम् तत्कणक्षे एवि तक्षे गमनमाय प्रस्तपुतमायाः भविलन्त स्म। एविमक्षेवि तक्षेषमास
कमायर स्य कमासलकप्रजमा स्फपुटमा अवितर त इत्यथर याः। तमादृशमानमास रघपुविसशष्ट्रीयमानमास रमाजमास विणर नस कमवियाः कतपुर्त्तुं प्रयततक्षे।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● यथमामविसरहिह तमागष्ट्रीनमामम् - हिह तमा अगयनो यययाः तक्षे हिह तमागययाः इमत बहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः। यथमामविसर हिह तमागययाः
यथमामविसरहिह तमागययाः इमत सपुप्सपुपमासममासयाः, तक्षेषमास यथमामविसरहिह तमागष्ट्रीनमामम्। एततम् रूपस षष्ठष्ट्रीबहिह विचनक्षे
भविमत।

● यथमाकमाममामचर तमासथर नमामम् - कमाममम् अनमतक्रम्य यथमाकमाममम् इमत अव्ययष्ट्रीभमाविसममासयाः। अमचर तमायाः
असथर नयाः ययस्तक्षे अमचर तमासथर नयाः इमत बहिह व्रष्ट्रीमहियाः। यथमाकमाममम् अमचर तमासथर नयाः यथमाकमाममामचर तमासथर नयाः इमत
सपुप्सपुपमासममासयाः, तक्षेषमास यथमाकमाममामचर तमासथर नमामम्। षष्ठष्ट्रीबहिह विचनक्षे एततम् रूपस भविमत।

● यथमापरमारदण्डमानमामम् - अपरमारमम् अनमतक्रम्य यथमापरमारमम् इमत अव्ययष्ट्रीभमाविसममासयाः। यथमापरमारस
दण्डयाः यक्षेषमास तक्षे यथमापरमारदण्डमायाः इमत बहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः,तक्षेषमास यथमापरमारदण्डमानमामम्। षष्ठष्ट्रीबहिह विचनमान्तमम्
एततम् रूपमम्।

● यथमाकमालप्रबनोसरनमामम् - कमालमम् अनमतक्रम्य यथमाकमालमम् इमत अव्ययष्ट्रीभमाविसममासयाः। यथमाकमालस
प्रबनोसरनयाः यथमाकमालप्रबनोसरनयाः इमत सपुप्सपुपमासममासयाः, तक्षेषमास यथमाकमालप्रबनोसरनमामम्। षष्ठष्ट्रीबहिह विचनक्षे
भविमत एततम् रूपमम्।

● प्रयनोगपररवितर न मम् - (तक्षेन मयमा) यथमामविसरहिह तमागष्ट्रीनमास यथमाकमाममामचर तमासथर नमास यथमापरमारदण्डमानमास
यथमाकमालप्रबनोसरनमामम् (रघकणमामम् अन्विययाः विक्ष्यतक्षे)।
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पमाठगतप्रश्नमायाः -६
31. अगक्षेयाः भक्षेदमानम् उपभक्षेदमानम् च सलखत।
32. यथमापरमारदण्डमानमामम् इत्यस्य सममासपपुरयाःसरमम् अथर्त्तुं सलखत।
33. श्लनोकक्षे उकमामन चत्विमारर मविशक्षेषणमामन कस मविमशसषलन्त।
34. अगक्षेयाः कमत भक्षेदमायाः
१) ५

२) ४

३) ३

४) २

35. एतक्षेषपु कयाः न श्रयौतमामगयाः१) दमकणमामगयाः

२) आविसरयमामगयाः ३) गमाहिर पत्यमामगयाः

४) आहिविनष्ट्रीयमगयाः

36. अलस्मनम् श्लनोकक्षे रघपुविसशष्ट्रीयनकपमाणमास कमत मविशक्षेषणमामन प्रदत्तमामन१) त्रष्ट्रीमण

२) चत्विमारर

३) पञ्च ४) षटम्

4.8) इदमानन मकल पमाठमम् अविगच्छमाम त्यमागमाय सम्भकत माथमारन मास सत्यमाय ममतभमामषणमामम्।
यशसक्षे मविसजगष्ट्री ष ण
क मास प्रजमायय गकहि मक्षे स रनमामम्। ।७।।
अन्विययाः - (सयाः अहिमम्) त्यमागमाय सम्भकतमाथमारनमास सत्यमाय ममतभमामषणमास यशसक्षे मविसजगष्ट्रीषकणमास प्रजमायय
गकहिमक्षेसरनमास (रघकणमामन्वियस विक्ष्यक्षे)।
अन्वियमाथर याः - सयाः अहिस कमवियाः त्यमागमाय दमानमाय सम्भकतमाथमारनमास रनस्य ससगमाहिकमाणमास सत्यमाय
सत्यरकमायय ममतभमामषणमामम् अल्पभमाषणशष्ट्रीलमानमास यशसक्षे ककीतर यक्षे मविसजगष्ट्रीषकणमास मविजयमम् इच्छतमास प्रजमायय
सन्तमानमाय गकहिमक्षेसरनमास गकहिस्थमाश्रमस प्रमविशतमास रघकणमामम् अन्वियस विक्ष्यक्षे।
सरलमाथर याः - रघपुविश
स नोत्पनमायाः रमाजमानयाः दमानमाय रनमामन ससगकहलन्त स्म, सत्यमाय स्विल्पस भमाषन्तक्षे स्म,
ककीतर यक्षे मदसग्विजयस कपुविर लन्त स्म मकञ्च सन्तमानलमाभमाय मविविमाहिमम् अकपुविर नम्।
तमात्पयमारथर याः - अलस्मनम् श्लनोकक्षे उच्यतक्षे यतम् तक्षे नकपमायाः दमानमादथर्त्तुं रनमाजर नस ककतविन्तयाः। समाममान्यतयाः
लनोकक्षे जनमायाः स्विभनोगमाय रनमाजर नस कपुविर लन्त। परन्तपु तक्षे कदमामप स्विमाथर ससदयक्षे रनससगहिस न ककतविन्तयाः। एविस तक्षे
सम्पदयाः सम्यकम् उपयनोगमम् अकपुविर नम्। तक्षेन च तक्षेषमामम् अभ्यपुदययाः एवि जमातयाः। अमप च तक्षे सत्यमाय स्विल्पस भमाषन्तक्षे
स्म। विस्तपुतयाः विकथमा बहिह भमाषणस न शनोभतक्षे। सत्यकथनमाय यमावितष्ट्री भमाषमा अपक्षेमकतमा तमावितष्ट्री भमाषमा एवि प्रशस्यमा
अलस्त। यक्षे बहिह भमाषन्तक्षे तक्षेषमास विमामच ममरयमा मतष्ठमत एवि। अतयाः रघपुविश
स ष्ट्रीयमा नकपमायाः स्विल्पस भमामषतविन्तयाः। तक्षे
मदसग्विजयस ककतविन्तयाः ककीमतर लमाभमाय। समाममान्यरमाजमानयाः रनमामदभनोगमाथर मम् एवि रमाज्यजयस कपुविर लन्त। परन्तपु तक्षे
कक्षेविलस ककीमतर्त्तुं लब्रपुमम् एवि रमाज्यमामन सजतविन्तयाः। अमप च तक्षे सन्तमानलमाभमाय गकहिस्थमाश्रमस प्रमविषविन्तयाः।
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सस स् कक तसमामहित्यमम्
अजमामननयाः भमायमारमदभनोगमाय मविविमाहिस कपुविर लन्त। मकन्तपु रघपुविश
स ष्ट्रीयरमाजमास सन्तमानप्रमामपयाः एवि मविविमाहिस्य कमारणमम्
आसष्ट्रीतम्। एतमादृशमानमास नकपमाणमास चररतस कमवियाः विणर मयतपुस प्रविकत्तयाः इमत श्लनोकस्य अथर याः।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● सम्भकतमाथमारनमामम् - सम्भकतयाः ससञ्चतयाः अथर याः यययाः तक्षे सम्भकतमाथमारयाः इमत बहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः, तक्षेषमास
सम्भकतमाथमारनमामम्। षष्ठष्ट्रीबहिह विचनक्षे एततम् रूपमम् अलस्त।

● ममतभमामषणमामम् - ममतस स्विल्पस भमाषणस शष्ट्रीलस यक्षेषमास तक्षे ममतभमामषणयाः, तक्षेषमास ममतभमामषणमामम्। षष्ठष्ट्रीबहिह विचनक्षे
एततम् रूपमम् अलस्त।

● मविसजगष्ट्रीषण
क मामम् - मविजक्षेतपुमम् इच्छवियाः मविसजगष्ट्रीषवियाः, तक्षेषमास मविसजगष्ट्रीषकणमामम्। अत्र सजरमातनोयाः सन्प्रत्यययाः
उप्रत्यययाः च मविमहितयाः।

● गकहिमक्षेसरनमामम् - गकहिययाः दमारययाः मक्षेरन्तक्षे ससगमस कपुविर लन्त इमत गकहिमक्षेसरनयाः, तक्षेषमास गकहिमक्षेसरनमामम्। एततम् रूपस
षष्ठष्ट्रीबहिह विचनमान्तमम्।

● प्रयनोगपररवितर न मम् - (तक्षेन मयमा) त्यमागमाय सम्भकतमाथमारनमास सत्यमाय ममतभमामषणमास यशसक्षे मविसजगष्ट्रीषकणमास
प्रजमायय गकहिमक्षेसरनमास (रघकणमामम् अन्विययाः विक्ष्यतक्षे)।

पमाठगतप्रश्नमायाः -७
37. रघपुविश
स ष्ट्रीयमायाः नकपमायाः कथस ममतभमामषणयाः।
38. ममतभमामषणयाः इत्यस्य मकस मविगहिविमाक्यमम्।
39. प्रजमायय गकहिमक्षेसरनमामम् इमत कथनक्षेन कमवियाः मकस प्रकटमयतपुमम् इच्छमत।
40. मविसजगष्ट्रीषकणमामम् इत्यत्र कयाः प्रत्यययाः१) सन्प्रत्यययाः

२) यङ्प्रत्यययाः

३) सपुप्रत्यययाः

४) यक्प्रत्यययाः

41. रघपुविसशष्ट्रीयमायाः नकपमायाः कथस मविविमाहिस ककतविन्तयाः १) कमामभनोगमाय

२) सससमारपमालनमाय

३) सन्तमानप्रमापयक्षे ४) मपत्रमादक्षेशपमालनमाय

4.9) इदमानन मकल पमाठमम् अविगच्छमाम शय श विक्षे भ् यस्तमविदमानमास ययौविनय मविषयय म षणमामम्।
विमारर कक्षे मपुम नविकत्त ष्ट्री न मास यनोगक्षे न मान्तक्षे तनपुत् यजमामम्। ।८।।
अन्विययाः - (सयाः अहिमम्) शयशविक्षे अभ्यस्तमविदमानमास ययौविनक्षे मविषययमषणमास विमारर कक्षे मपुमनविकत्तष्ट्रीनमामम् अन्तक्षे
यनोगक्षेन तनपुत्यजमामम् (रघकणमामम् अन्वियस विक्ष्यक्षे)।
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अन्वियमाथर याः - सयाः अहिस कमासलदमासयाः शयशविक्षे बमाल्यक्षे अभ्यस्तमविदमानमामम् अरष्ट्रीतशमासमाणमास ययौविनक्षे
तमारूण्यक्षे मविषययमषणमास भनोगस्य इच्छपुकमानमास विमारर कक्षे विकदत्विक्षे मपुमनविकत्तष्ट्रीनमास विमानप्रस्थमाश्रममणमास तथमा च अन्तक्षे
शरष्ट्रीरत्यमागसमयक्षे यनोगक्षेन परममात्मनयाः ध्यमानक्षेन तनपुत्यजमामम् शरष्ट्रीरत्यमामगनमास रघकणमामम् अन्वियस विक्ष्यक्षे।
सरलमाथर याः - रघपुविसशष्ट्रीयमा नकपमायाः बमाल्यकमालक्षे मविदमाभमासस ककतविन्तयाः। ययौविनकमालक्षे मविषयसपुखमम्
अनपुभकतविन्तयाः। विमारर ककमालक्षे मपुमनजष्ट्रीविनममागर्त्तुं स्विष्ट्रीककतविन्तयाः। जष्ट्रीविनस्य अन्तक्षे यनोगममागरण दक्षेहित्यमागस ककतविन्तयाः।
तमात्पयमारथर याः - अलस्मनम् श्लनोकक्षे कमवियाः रघपुविसशष्ट्रीयमानमास नकपमाणमास पपुरुषमाथर मयस सम्पकणर्त्तुं जष्ट्रीविनस विणर यमत।
तक्षे नकपमायाः स्विजष्ट्रीविनक्षे चतपुरयाः आश्रममानम् एवि समारपु पमासलतविन्तयाः इमत अनक्षेन श्लनोकक्षेन जमायतक्षे। शयशविक्षे तक्षे सम्यगम्
मविदमाभमासस ककतविन्तयाः। मविदमाजर नमम् एवि ब्रह्मचयमारश्रमस्य मकलमम्। अतयाः ब्रह्मचयमारश्रमयाः तययाः समारपु पररपमासलतयाः
इमत अविगम्यतक्षे। ततयाः परस तक्षेषमास ययौविनकमालयाः आगतयाः। तलस्मनम् समयक्षे गकहिस्थमाश्रमस प्रमविश्य तक्षे मविषयसपुखमम्
अमप अनपुभकतविन्तयाः। रमर याः अथर याः कमामयाः इमत त्रयस मत्रविगर याः इमत उच्यतक्षे। एतमाभ्यमास दमाभ्यमामम् आश्रममाभ्यमामम् एवि
तक्षे नकपमायाः एतस मत्रविगर्त्तुं समासरतविमानम्। तदनन्तरस विमारर कक्षे मपुनययाः यथमा जष्ट्रीविनमम् अमतविहिलन्त तथमा तक्षे नकपमायाः अमप
जष्ट्रीविनमम् अमतविहिलन्त स्म। एतक्षेन विमानप्रस्थमाश्रमस सन्न्यमासमाश्रमस च तक्षे सम्यकम् पमासलतविन्तयाः इमत जमायतक्षे।
जष्ट्रीविनमान्तक्षे तक्षे यनोगममागरण दक्षेहित्यमागस कपुविर लन्त स्म अथमारतम् तक्षे मनोकस प्रमापविन्तयाः इत्यथर याः। मकत्यपुनमा शरष्ट्रीरत्यमागयाः
भविमत चक्षेतम् पपुनयाः जन्म भविमत। मकन्तपु यनोगक्षेन दक्षेहित्यमागयाः भविमत चक्षेतम् मनोक एवि भविमत। एविस तक्षेषमास सविर एवि
आश्रममायाः समाथर कमायाः आसनम्। अमप च तययाः जष्ट्रीविनक्षे पपुरुषमाथमारयाः अमप प्रमापमायाः आसनम्। अनक्षेन श्लनोकक्षेन कमवियाः
सनमातनरमर स्य समारस लष्ट्रीलयमा दशर यमत।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● अभ्यस्तमविदमानमामम् - अभ्यस्तमा मविदमा यययाः तक्षे अभ्यस्तमविदमायाः इमत बहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः, तक्षेषमामम्
अभ्यस्तमविदमानमामम्। षष्ठ्यमा बहिह विचनक्षे एततम् रूपमम्।

● मविषययमषणमामम् - मविषयमानम् इच्छलन्त इमत मविषययमषणयाः, तक्षेषमास मविषययमषणमामम्। षष्ठष्ट्रीबहिह विचनमान्तस रूपमक्षेततम्।
● मपुमनविकत्तष्ट्रीनमामम् - मपुनष्ट्रीनमास विकसत्तयाः व्यमापमारयाः यक्षेषमास तक्षे मपुमनविकत्तययाः इमत बहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः, तक्षेषमास मपुमनविकत्तष्ट्रीनमामम्।
मपुमनविकसत्तशब्दस्य षष्ठष्ट्रीबहिह विचनक्षे इदस रूपस भविमत।

● तनपुत्यजमामम् - तनपुस त्यजलन्त इमत तनपुत्यजयाः इमत उपपदसममासयाः, तक्षेषमास तनपुत्यजमामम्। तनपुत्यजम्-शब्दस्य
षष्ठष्ट्रीबहिह विचनक्षे इदस रूपमम्। तनपुस त्यकवितमामम् इत्यथर याः।

सलन्रकमायर मम् -

● शयशविक्षेभ्यस्तमविदमानमामम् - शयशविक्षे+अभ्यस्तमविदमानमामम्
● यनोगक्षेनमान्तक्षे - यनोगक्षेन+अन्तक्षे
● प्रयनोगपररवितर न मम् - (तक्षेन मयमा) शयशविक्षे अभ्यस्तमविदमानमास ययौविनक्षे मविषययमषणमास विमारर कक्षे मपुमनविकत्तष्ट्रीनमामम्
अन्तक्षे यनोगक्षेन तनपुत्यजमामम् (रघकणमामम् अन्विययाः विक्ष्यतक्षे)।

ससस्ककतसमामहित्यमम्
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पमाठगतप्रश्नमायाः -८
42. सकयरविसशष्ट्रीयमायाः कथस दक्षेहिस त्यजलन्त स्म।
43. रघपुविश
स ष्ट्रीयमायाः शयशविक्षे मकस कपुविर लन्त स्म।
44. तनपुत्यजमामम् इत्यत्र मविगहिविमाक्यस सममासनमाम च सलखत।
45. कमत आश्रममायाः१) ३

२) ४

३) ५

४) ६

46. अभ्यस्तमविदमानमामम् इत्यत्र कयाः सममासयाः१) बहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः

२) तत्पपुरुषसममासयाः

३) दन्दसममासयाः

४) अव्ययष्ट्रीभमाविसममासयाः

4.10)

इदमानन मकल पमाठमम् अविगच्छमाम रघकण मामन्वियस विक्ष्यक्षे तनपुवि मासग्विभविनोमप सनम्।
तद्गपुणय याः कणर म मागत्य चमापलमाय प्रचनोमदतयाः।।९।।
अन्विययाः - (सयाः अहिमम्) तनपुविमासग्विभवियाः सनम् अमप तद्गपुणययाः कणर मम् आगत्य चमापलमाय प्रचनोमदतयाः सनम्

(रघकणमामम् अन्वियस विक्ष्यक्षे)।
अन्वियमाथर याः - सयाः अहिस कमासलदमासयाः तनपुविमासग्विभवियाः अल्पविमाक्सम्पसत्तविमानम् सनम् अमप भविनम् अमप
तद्गपुणययाः रघपुविश
स ष्ट्रीयमानमास गपुणययाः कणर मम् श्रनोत्रमम् आगत्य प्रमाप्य चमापलमाय चमाञ्चल्यमाय प्रचनोमदतयाः प्रक्षेररतयाः सनम्
रघकणमामम् अन्वियस विक्ष्यक्षे।
सरलमाथर याः - अहिस कमासलदमासयाः अल्पजमानष्ट्री अलस्म। तथमामप रघपुविसशष्ट्रीयमानमास नकपमाणमास महिमद्भयाः गपुणययाः
प्रक्षेररतयाः सनम् रघपुविसशकमाव्यस रमचतपुस प्रविमतर तयाः अलस्म।
तमात्पयमारथर याः - रघपुविश
स ष्ट्रीयमानमास विणर नस पकविर्त्तुं विमाल्मष्ट्रीक्यमामदमभयाः कमविमभयाः ककतमम्। अतयाः स रघपुविसशक्षे
लब्रप्रविक्षेशयाः वितर तक्षे इमत कमासलदमासयाः पकविरमम् एवि विमणर तविमानम्। मकञ्च इतयाः पकविर्त्तुं चतपुमभर याः श्लनोकययाः स तक्षेषमास
आजन्मशपुद्ध्यमादष्ट्रीनमास गपुणमानमास विणर नममप ककतविमानम्। तथमामप अलस्मनम् श्लनोकक्षे सयाः पपुनयाः स्विस्य असमामरयर्त्तुं
कथयमत। स विदमत यतम् रघपुविश
स ष्ट्रीयमानमास जष्ट्रीविनविणर नमाय यमावितम् जमानमम् अपक्षेमकतमम् अलस्त तमावितम् जमानस तस्य
नमालस्त। अथमारतम् सयाः असमथर याः अलस्त इत्यक्षेवि तस्य अमभप्रमाययाः। तथमामप तक्षेषमास नकपमाणमास गपुणमायाः यदमा कमवियाः
श्रपुतविमानम् तदमा तययाः गपुणययाः स प्रचनोमदतयाः सञ्जमातयाः। अथमारतम् तक्षेषमास चररतविणर नमाय तस्य मनसस महितष्ट्री इच्छमा
समपुत्पनमा। अत एवि स रघपुविसशकमाव्यस कतपुर्त्तुं प्रवितर तक्षे इमत श्लनोकस्य अस्य तमात्पयर मम्।
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व्यमाकरणमविमशर याः -

● तनपुविमासग्विभवियाः - विमाचमास मविभवियाः विमासग्विभवियाः इमत तत्पपुरुषसममासयाः। तनपुयाः विमासग्विभवियाः यस्य सयाः
तनपुविमासग्विभवियाः इमत बहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः।

● तद्गपुणययाः - तक्षेषमास गपुणमायाः तद्गपुणमायाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः,तययाः तद्गपुणययाः। तकतष्ट्रीयमायमायाः बहिह विचनक्षे एततम्
रूपस भविमत।

● चमापलमाय - चपलस्य भमावियाः चमापलस, तस्मय चमापलमाय। चतपुरयरकविचनमान्तस रूपमम्।
● विक्ष्यक्षे - ब्रकरमातनोयाः लकमट उत्तमपपुरुषयकविचनक्षे विक्ष्यक्षे इमत रूपमम्।
● आगत्य- आपकविरकमातम् गम्रमातनोयाः ल्यप्प्रत्ययक्षे आगत्य इमत रूपस भविमत। अस्य अव्ययपदवितम् प्रयनोगयाः
भविमत।

सलन्रकमायर मम् -

● रघकणमामन्वियमम् - रघकणमामम्+अन्वियमम्
● तनपुविमासग्विभविनोऽमप - तनपुविमासग्विभवियाः+अमप
● कणर ममागत्य - कणर मम्+आगत्य
● प्रयनोगपररवितर न मम् - (तक्षेन मयमा) तनपुविमासग्विभविक्षेन सतमा अमप तद्गपुणययाः कणर मम् आगत्य चमापलमाय
प्रचनोमदतक्षेन (रघकणमामम् अन्विययाः विक्ष्यतक्षे)।
मविशक्षे ष मालनोचनमा - श्लनोकमानमास कश्चन मविभमागयाः वितर तक्षे। यमद एकक्षेन एवि श्लनोकक्षेन विमाक्यस्य सममामपयाः
भविमत तमहिर ततम् मपुककमम् इमत उच्यतक्षे। यमद दयनोयाः श्लनोकयनोयाः मध्यक्षे परस्परस सम्बन्रयाः वितर तक्षे तमहिर ततम्
यपुग्मकमम् इमत करयतक्षे। यमद त्रयमाणमास श्लनोकमानमास मध्यक्षे सम्बन्रयाः अलस्त तमहिर ततम् समान्दमानमतकमम् इत्यपुच्यतक्षे।
यमद चतपुणमार्त्तुं श्लनोकमानमास मध्यक्षे सम्बन्रयाः अलस्त तमहिर ततम् मविशक्षेषकमम् इत्यपुच्यतक्षे। ततयाः असरकमानमास श्लनोकमानमास
मध्यक्षे सम्बन्रयाः अलस्त चक्षेतम् ततम् कपुलकमम् इत्यपुच्यतक्षे। अत्रमामप सनोहिममाजन्म इत्यमामदश्लनोकमातम् रघकणमामन्वियस
विक्ष्यक्षे इमत श्लनोकपयर न्तस पञ्चमानमास श्लनोकमानमास मध्यक्षे सम्बन्रयाः अलस्त। अतयाः अत्र कपु लकस वितर तक्षे इमत विकसपु
शक्यतक्षे।

पमाठगतप्रश्नमायाः -९
47. कमवियाः कथस रघपुविसशकमाव्यलक्षेखनक्षे प्रविकत्तयाः।
48. तनपुविमासग्विभवियाः इत्यस्य मविगहिविमाक्यस सममासनमाम च सलखत।
49. अत्र कपुलकलकणस कथमम् अन्विक्षेमत - दशर यत।
50. चत्विमारयाः श्लनोकमायाः परस्परस सम्बदमायाः चक्षेतम् मकमम् उच्यतक्षे
१) कपुलकमम् २) समान्दमानमामतकमम् ३) मपुककमम् ४) मविशक्षेषकमम्

51. विक्ष्यक्षे इत्यत्र कयाः रमातपुयाः१) विदम् २) विचम् ३) ब्रक ४) व्रजम्
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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इदमानन मकल पमाठमम् अविगच्छमाम -

4.11)

तस सन्तयाः श्रनोतपुम हिर लन्त सदसद्व्यमकहिक्षे त वियाः।
हिक्षे म् नयाः सस ल क्ष्यतक्षे ह्यगयौ मविशपुम दयाः श्यमाममकमामप विमा।।१०।।
अन्विययाः - तस सदसद्व्यमकहिक्षेतवियाः सन्तयाः श्रनोतपुमम् अहिर लन्त, महि हिक्षेम्नयाः मविशपुदयाः श्यमाममकमा अमप विमा
अगयौ ससलक्ष्यतक्षे।
अन्वियमाथर याः - तस रघपुविसशनमामकस प्रबन्रस सदसद्व्यमकहिक्षेतवियाः गपुणदनोषमविभमागकतमाररयाः सन्तयाः मविदमाससयाः
श्रनोतपुमम् आकणर मयतपुमम् अहिर लन्त यनोग्यमा भविलन्त महि यतनो महि हिक्षेम्नयाः सपुविणर स्य मविशपुमदयाः मनदर्मोषरूपस श्यमाममकमामप
विमा लनोहिमान्तरसससगमारत्मकयाः दनोषयाः अमप विमा अगयौ विहयौ ससलक्ष्यतक्षे ससदृश्यतक्षे।।
सरलमाथर याः - रघपुविसशप्रबन्रस प्रमाजमायाः एवि श्रनोतपुमम् अहिर लन्त। यतनो महि तक्षे एवि कमाव्यस्य गपुणस दनोषस च
सम्यकम् अविगच्छलन्त। सपुविणर स्य मविशपुमदयाः दनोषयाः विमा अगयौ एवि सम्यकम् पररलक्ष्यतक्षे।
तमात्पयमारथर याः - अलस्मनम् श्लनोकक्षे कमासलदमासयाः रघपुविसशकमाव्यस्य असरकमाररमविषयक्षे आलनोचयमत। सविर
रघपुविसशकमाव्यस पमठतपुस नमाहिर लन्त। प्रमाजमायाः अथमारतम् सम्यकम् गपुणदनोषमविविक्षेचकमायाः एवि अस्य असरकमाररणयाः भविलन्त। यक्षे
गपुणदनोषयनोयाः मविविक्षेचनमास कतपुर्त्तुं न जमानलन्त तक्षे दनोषस्थमानक्षे गपुणगहिणस मकञ्च गपुणस्थमानक्षे दनोषगहिणस च कपुविर लन्त। तक्षेन तक्षे
कमाव्यस्य यथमायपुकमम् अथर्त्तुं प्रमापपुस न शक्नपुविलन्त। मकन्तपु प्रमाजमायाः गपुणमानम् दनोषमानम् च सम्यकम् अविगम्य यथमाथर्त्तुं
गकहलन्त। अत्र कमवियाः एकस दृषमान्तमम् अमप प्रयच्छमत। सपुविणर स्य मविशपुमदयाः दनोषयाः विमा समाममान्यतयमा न
अविगम्यतक्षे। मकन्तपु यमद ततम् सपुविणर मम् अगयौ स्थमाप्यतक्षे तदमा तस्य गपुणयाः दनोषयाः विमा पररलक्ष्यतक्षे। यथमा अमगयाः
मनष्पकपमातक्षेन सपुविणर स्य गपुणस दनोषस च प्रकमाशयमत तथमा प्रमाजमायाः अमप कमाव्यस्य गपुणमानम् दनोषमानम् च दनोतयलन्त।
अलस्मनम् श्लनोकक्षे कमवियाः स्विकमाव्यस्य गपुणदनोषपरष्ट्रीकमास प्रमाजमायाः कतपुर्त्तुं शक्नपुविलन्त इमत विदमत। तक्षेन स प्रमाजययाः
उकस्य दनोषस्य गहिणममप कररष्यमत इमत जमायतक्षे। एतक्षेन कमासलदमासस्य एकयाः महिमागपुणयाः सकमचतयाः भविमत।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● सदसद्व्यमकहिक्षेतवियाः - सच्च असच्च सदसतष्ट्री इमत इतरक्षेतरदन्दसममासयाः। सदसतनोयाः व्यमकयाः
सदसद्व्यमकयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। सदसद्व्यकक्षेयाः हिक्षेतवियाः सदसद्व्यमकहिक्षेतवियाः इमत
षष्ठष्ट्रीसममासयाः।

● श्रनोतपुमम् - श्रपुरमातनोयाः तपुमपुन्प्रत्यतक्षे श्रनोतपुमम् इमत रूपमम्।
● अहिर लन्त - अहिम्र -रमातनोयाः लमट प्रथमपपुरुषबहिह विचनक्षे अहिर लन्त इमत रूपमम्।
● मविशपुमदयाः - मविपकविरकमातम् शपुरम्-रमातनोयाः मकन्प्रत्ययक्षे मविशपुमदशब्दयाः मनष्पदतक्षे।
● ससलक्ष्यतक्षे - समम्-पकविरकमातम् लकम्-रमातनोयाः कमर मण लमट प्रथमपपुरुषयकविचनक्षे ससलक्ष्यतक्षे इमत रूपमम्।
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सलन्रकमायर मम् -

● श्रनोतपुमहिर लन्त - श्रनोतपुमम्+अहिर लन्त
● ह्यगयौ - महि+अगयौ
● श्यमाममकमामप - श्यमाममकमा+अमप
● अव्ययपररचययाः - अलस्मनम् श्लनोकक्षे महि अमप विमा इमत त्रष्ट्रीमण अव्ययपदमामन।
● प्रयनोगपररवितर न मम् - सदसद्व्यमकहिक्षेतपुमभयाः समद्भयाः स श्रनोतपुमम् अह्यर तक्षे। महि हिक्षेम्नयाः मविशपुमदस श्यमाममकमामम्
अमप विमा अगयौ ससलकयलन्त।
अलस क मारमालनोचनमा - यथमा अमगयाः सपुविणर स्य गपुणस दनोषस च सम्यकम् प्रकमाशयमत तथयवि प्रमाजमायाः अमप
कमाव्यस्य गपुणस दनोषस च प्रकमाशयमत। अत्र प्रमाजमायाः अमगनमा उपममतमायाः। उपममानविमाचकशब्दयाः यथमा। अतयाः अत्र
उपममालसकमारयाः अलस्त।

पमाठगतप्रश्नमायाः -१०
52. रघपुविसशकमाव्यपठनक्षे कयाः असरकमारष्ट्री।
53. अत्र प्रमाजमायाः कक्षेन उपममतमायाः।
54. सदसद्व्यमकहिक्षेतवियाः इत्यत्र सममासनमाम मविगहिविमाक्यस च सलखत।
55. श्लनोकक्षे अमगपदस मकसविमाचकमम्१) उपममाविमाचकमम् २) उपममानविमाचकमम् ३) उपमक्षेयविमाचकमम् ४) सदृशरमर विमाचकमम्

पमाठसमारयाः
कमायर स्य मनमविर घ्नस पररसममापयक्षे मङ्गलमम् आचरलन्त मशषमायाः। अतयाः महिमाकमवियाः कमासलदमासयाः अमप
कमाव्यस्य आदयौ मङ्गलमाचरणस करनोमत। अत्र सयाः शब्दमाथर यनोयाः स्पषजमानमाय विमागथर्यौ इवि सम्पककयौ जगतयाः मपतरयौ
पमाविर तन परमक्षेश्विरस च विन्दतक्षे। मङ्गलस मविरमाय स रघपुविसशकमाव्यरचनमायमास स्विष्ट्रीयमम् असमामरयर्त्तुं प्रकटयमत। स
मन्दममतयाः अलस्त। अतयाः यथमा लघपुनयौकयमा दस्पु तरसमपुद्रितरणमम् असम्भविस तथमा मन्दममतनमा तक्षेन अमप
रघपुविसशकमाव्यरचनमा दष्पु करमा भविमत। यथमा विमामनयाः उपरर लस्थतस फलस प्रमापपुस न शक्ननोमत तथमा कमविनमा अमप
रघपुविसशकमाव्यस रचमयतपुस न शक्यतक्षे। मकन्तपु व्यमासविमाल्मष्ट्रीक्यमादययाः पकविर्त्तुं रघपुविसशष्ट्रीयमानमास चररतस विमणर तविन्तयाः।
तस्ममातम् कमायर्त्तुं सपुकरस सञ्जमातमम् इमत कमवियाः स्विष्ट्रीककतविमानम्। ततयाः च रघपुविश
स ष्ट्रीयमानमास नकपमाणमास समाममान्यतयमा विणर नस
ककतविमानम् कमासलदमासयाः। जन्मनयाः शपुदमायाः तक्षे फलप्रमामपपयर न्तस मनरन्तरस कमर सम्पमादयलन्त स्म। तक्षेषमास रमाज्यस्य
सष्ट्रीममा समपुद्रियाः आसष्ट्रीतम्। अमप च स्विगर्त्तुं प्रमत तक्षेषमास गमनमागमनमम् आसष्ट्रीतम्। तक्षे शमासमानपुसमारस रममारचरणमम्
अकपुविर नम्। यमाचकक्षेभ्ययाः अभष्ट्रीषस विस्तपु यथमायथमम् अयच्छनम्। तक्षेषमास शमासनकमालक्षे यक्षे अपरमारस ककतविन्तयाः तक्षे दण्डस
प्रमापविन्तयाः। यदमा प्रयनोजनस तदमा तक्षे कमायमारय प्रबपुदमायाः अमप भविलन्त स्म। तक्षे त्यमागमाय रनससगहिस सत्यरकणमाय
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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ममतभमाषणस ककीतर यक्षे रमाज्यजयस सन्तमानमाय च पररणयस ककतविन्तयाः। शयशविक्षे तययाः मविदमाभ्यमासयाः ककतयाः। यदमा तक्षे ययौविनस
सम्प्रमापमायाः तदमा मविषयसपुखमम् अनपुभकतविन्तयाः। विमारर कक्षे तक्षे मपुमनवितम् जष्ट्रीविनस यमामपतविन्तयाः। जष्ट्रीविनमान्तक्षे च यनोगममागरण
दक्षेहिस त्यकविन्तयाः अथमारतम् मनोकस प्रमापविन्तयाः। अनक्षेन तक्षेषमास जष्ट्रीविनस पपुरुषमाथर चतपुषयसम्विसलतमम् आसष्ट्रीतम् इमत स्पषस
जमायतक्षे। एविसमविरमानमामम् एतक्षेषमास महिमाररतमानमास विणर नस कतपुरमम् असमथर याः सनम् अमप कमवियाः तक्षेषमास गपुणययाः प्रक्षेररतयाः सनम्
रघपुविसशकमाव्यस रचयमत इमत कमवियाः स्विमविनमतमामम् अमप प्रकमटतविमानम्। एततम् रघपुविसशकमाव्यस प्रमाजमायाः एवि पमठतपुस
शक्नपुविलन्त। यतनो महि तक्षे एवि कमाव्यस्य दनोषस गपुणस च सम्यकम् गकहलन्त। यथमा सपुविणर स्य गपुणयाः दनोषयाः विमा अगयौ
सम्यकम् पररलमकतयाः भविमत।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः 1. रघपुविसशस्य मङ्गलश्लनोकस व्यमाख्यमात।
2. कमासलदमासयाः स्विस्य असमामरयर्त्तुं कथस प्रकमटतविमानम्।
3. रघपुविश
स ष्ट्रीयनकपमाणमास पपुरुषमाथर चतपुषयपकणर्त्तुं जष्ट्रीविनस विणर यत।
4. उपममालङ्कमारमविषयक्षे लघपुमटप्पणन रचयत।
5. श्लनोकमायाः कमतमविरमायाः भविलन्त। तक्षेषमास भक्षेदमानम् विणर यत।
6. रघपुविसशष्ट्रीयमानमास कमामनचन चत्विमारर मविशक्षेषणमामन विणर यत।
7. रघपुविश
स ष्ट्रीयमायाः जष्ट्रीविनक्षे चतपुविरगर्त्तुं कथस समासरतविन्तयाः - मविचमारयत।
8. तस सन्तयाः इत्यमामदश्लनोकक्षे उपममालङ्कमारस्य समन्वियस दशर यत।
9. स्तम्भयनोयाः सलसखतमानम् परस्परसम्बदमानम् मक्षेलयत।
स्तम्भयाः -क

स्तम्भयाः -ख

१. पमाविर तष्ट्रीपरमक्षेश्विरयौ

१. कमासलदमासयाः

२. रघपुविसशमम्

२. शयशविक्षे

३. उडपु पमम्

३. विमागथर्यौ

४. आनमाकरथवित्ममारनयाः

४. विमारर कक्षे

५. विज्रमम्

५. सन्तयाः

६. मविदमाभ्यमासयाः

६. लघपुनयौकमा

७. मपुमनविकसत्तयाः

७. सकचष्ट्रीमविशक्षेषयाः

८. असरकमारष्ट्री

८. रघपुविसशष्ट्रीयमायाः नकपमायाः

उत्तरमम् - १-३, २-१, ३-६, ४-८, ५-७, ६-२, ७-४, ८-५
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पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण
उत्तरमामण-१

1. कमवियाः विमागथर प्रमतप्रत्तयक्षे पमाविर तष्ट्रीपरमक्षेश्विरयौ विन्दतक्षे।
2. पमाविर तष्ट्रीपरमक्षेश्विरयौ विमागथर्यौ इवि सम्पककयौ।
3. ममातमा च मपतमा च मपतरयौ इमत एकशक्षेषयाः।
4. प्रस्तपुतक्षे श्लनोकक्षे उपममालङ्कमारयाः अलस्त।
5. २
6. ३
7. ३
8. १
9. ४
10. १
उत्तरमामण-२

11. कमवियाः स्विममतस लघपुनयौकयमा उपममामत। रघकणमास चररतस्य उपममानस कमविनमा समागरयाः इमत प्रदत्तमम्।
12. मनोहिमादम्+उडपु पक्षेन+अलस्म
13. तरष्ट्रीतपुमम् इच्छपुयाः इत्यथर याः।
14. प्रस्तपुतक्षे श्लनोकक्षे सकयरविसशयाः दस्पु तरसमपुद्रि इवि स्विममतयाः लघपुनयौकमा इवि इमत कमवियाः प्रयनोगस ककतविमानम्।
अतयाः अत्र सकयरविसशयाः स्विममतयाः च उपमक्षेयविमाचकस पददयस भविमत। दस्पु तरसमपुद्रियाः लघपुनयौकमा च
उपममानविमाचकक्षे दक्षे पदक्षे भवितयाः। लघपुनयौकयमा यथमा दस्पु तरसमपुद्रिस्य तरणमम् असम्भविस तथमा कविक्षेयाः
मत्यमा रघपुविसशष्ट्रीयमानमास चररतविणर नमम् असम्भविमम् इमत समादृश्यमम्। अतयाः अत्र उपममालङ्कमारयाः वितर तक्षे।

15. ३
उत्तरमामण-३

16. कमवियाः आत्ममानस विमामनक्षेन उपममामत।
17. उपरर लस्थतस फलस प्रमासशन
पु मा लब्रपुस शक्यतक्षे।
18. इवि इमत अव्ययपदस समादृश्यमाथर कमम्।
19. प्रमासशपुनमा लभ्यस प्रमासशपुलभ्यमममत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासयाः,तलस्मनम् प्रमासशपुलभ्यक्षे।
20. २
उत्तरमामण-४

21. विज्रमबदक्षे रत्नक्षे सकत्रस्य गमतयाः प्रमतबन्रकमविहिष्ट्रीनमा भविमत।
22. विज्रस नमाम ममणभक्षेदकयाः सकचष्ट्रीमविशक्षेषयाः।
23. सकत्रस्य+इवि+अलस्त।
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24. व्यमासविमाल्मष्ट्रीक्यमादययाः पकविरसकररणयाः।
25. ३
उत्तरमामण-५

26. नमाकमातम् आ आनमाकमम् इमत अव्ययष्ट्रीभमाविसममासयाः। रथस्य वित्मर रथवित्मर इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।
आनमाकस रथवित्मर यक्षेषमास तक्षे आनमाकरथवित्ममारनयाः इमत बहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः, तक्षेषमामम् आनमाकरथवित्मर नमामम्।
अस्यमाथर याः स्विगर पयर न्तस रघपुविसशष्ट्रीयमानमास नकपमाणमास रथममागर याः आसष्ट्रीतम् इमत। अथमारतम् स्विगर्त्तुं प्रत्यमप तक्षेषमास
गमनमागमनमम् आसष्ट्रीतम्। एविस तक्षे इन्द्रिस्य ममत्रमामण आसनम् इमत स्फपुटस भविमत।

27. रघपुविसशष्ट्रीयनकपमाणमास रमाज्यस्य सष्ट्रीममा समपुद्रियाः आसष्ट्रीतम्।
28. सयाः+अहिमम्+आजन्मशपुदमानमामम्+आफलनोदयकमर णमामम्
29. १
30. २
उत्तरमामण-६

31. अमगयाः मदमविरयाः भविमत- श्रयौतमामगयाः स्ममातमारमगयाः च। श्रयौतमागक्षेयाः त्रययाः भक्षेदमायाः सलन्त- दमकणमामगयाः
आहिविनष्ट्रीयमामगयाः गमाहिर पत्यमामगयाः च। स्ममातमारगक्षेयाः अमप दयौ भक्षेदयौ- शम्यमामगयाः आविसरयमामगयाः च।

32. अपरमारमम् अनमतक्रम्य यथमापरमारमम् इमत अव्ययष्ट्रीभमाविसममासयाः। यथमापरमारस दण्डयाः यक्षेषमास तक्षे
यथमापरमारदण्डमायाः इमत बहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः,तक्षेषमास यथमापरमारदण्डमानमामम्। अस्य पदस्य अथर याः भविमत अपरमारयाः ककतयाः चक्षेतम् तदपरमारमानपुसमारक्षेण अपरमारकमाररभ्ययाः तक्षे दण्डमानम् यच्छलन्त स्म। तक्षेषमास
शमासनकमालक्षे अपरमारस ककत्विमा कनोमप मनदर ण्डयाः न मतष्ठमत स्म। तक्षेन असरकदण्डमानमास न्यकनदण्डयाः
न्यकनदण्डमानमामम् असरकदण्डयाः इमत वियषम्यभमावियाः नमासष्ट्रीतम्।

33. एतमामन चत्विमारर मविशक्षेषणमामन रघपुविसशष्ट्रीयमानम् नकपमानम् मविमशसषलन्त।
34. ४
35. २
36. २
उत्तरमामण-७

37. रघपुविश
स ष्ट्रीयमायाः नकपमायाः सत्यमाय ममतभमामषणयाः।
38. ममतस स्विल्पस भमाषणस शष्ट्रीलस यक्षेषमास तक्षे ममतभमामषणयाः, तक्षेषमास ममतभमामषणमामम्।
39. रघपुविश
स ष्ट्रीयमायाः नकपमायाः सन्तमानलमाभमाय गकहिस्थमाश्रमस प्रमविषविन्तयाः। अजमामननयाः भमायमारमदभनोगमाय मविविमाहिस
कपुविर लन्त। मकन्तपु रघपुविश
स ष्ट्रीयरमाजमास सन्तमानप्रमामपयाः एवि मविविमाहिस्य कमारणमम् आसष्ट्रीतम्।

40. १
41. ३
उत्तरमामण-८

42. सकयरविसशष्ट्रीयमायाः यनोगक्षेन दक्षेहिस त्यजलन्त स्म।
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43. रघपुविश
स ष्ट्रीयमायाः शयशविक्षे मविदमाभमासस ककतविन्तयाः।
44. तनपुस त्यजलन्त इमत तनपुत्यजयाः इमत उपपदसममासयाः, तक्षेषमास तनपुत्यजमामम्।
45. २
46. १
उत्तरमामण-९

47. कमवियाः रघपुविश
स ष्ट्रीयमानमास गपुणययाः प्रचनोमदतयाः रघपुविसशकमाव्यलक्षेखनक्षे प्रविकत्तयाः।
48. विमाचमास मविभवियाः विमासग्विभवियाः इमत तत्पपुरुषसममासयाः। तनपुयाः विमासग्विभवियाः यस्य सयाः तनपुविमासग्विभवियाः इमत
बहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः।

49. यत्र चतपुभ्यर याः असरकमानमास श्लनोकमानमास मध्यक्षे सम्बन्रयाः अलस्त चक्षेतम् ततम् कपु लकमम् इत्यपुच्यतक्षे।
अत्रमामप सनोहिममाजन्म इत्यमामदश्लनोकमातम् रघकणमामन्वियस विक्ष्यक्षे इमत श्लनोकपयर न्तस पञ्चमानमास
श्लनोकमानमास मध्यक्षे सम्बन्रयाः अलस्त। अतयाः अत्र कपुलकस वितर तक्षे इमत विकसपु शक्यतक्षे।
50. ४
51. ३
उत्तरमामण-९

52. सन्तयाः रघपुविसशकमाव्यपठनक्षे असरकमाररणयाः।
53. अत्र प्रमाजमायाः अमगनमा उपममतमायाः।
54. सच्च असच्च सदसतष्ट्री इमत इतरक्षेतरदन्दसममासयाः। सदसतनोयाः व्यमकयाः सदसद्व्यमकयाः इमत
षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। सदसद्व्यकक्षेयाः हिक्षेतवियाः सदसद्व्यमकहिक्षेतवियाः इमत षष्ठष्ट्रीसममासयाः।

55. २

॥ इमत चतपुथरयाः पमाठयाः ॥
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