१३
13) उत्तररमामचररतमम् - अषमाविक्रसस वि मादयाः
प्रस्तमाविनमा
असस्मनम् पमाठक्षे प्रस्तमाविनमायमायाः परस नमाटकमम् आरभ्यतक्षे। अत्र प्रथमतयाः सष्ट्रीतमास समान्त्विमयतपुस रमामयाः
प्रमविशमत। तसस्मनम् एवि कमालक्षे महिमषर याः अषमाविक्रयाः ऋष्यशृङस्य आश्रममातम् तत्र आगच्छमत। स चमागत्य सष्ट्रीतमास
रमामस च प्रमत गपुरुजननयाः विससष्ठमामदमभयाः प्रदत्तमानम् उपदक्षेशमानम् श्रमावियमत। रमाम आदक्षेशमानपुसमारमक्षेवि जष्ट्रीविनस
यमापमयष्यमत इमत प्रमतजमास करनोमत। ततश्च लक्ष्मणयाः आगत्य मचत्रकरक्षेण अमङ्कतस मचत्रस द्रिषपु स रमामस कथयमत।
प्रसङतयाः सष्ट्रीतमायमायाः पमवित्रतमास विणर यमत रमामयाः इत्यक्षेततम् सविर वियस पमाठस्य पठनक्षेन एवि जमास्यमामयाः।

उदक्षेश् यमामन
अमपुमम् पमाठस पमठत्विमा भविमानम् -

 रमामस्य कमासश्चन गपुणमानम् जमातपुस शक्नपुयमातम्।
 दक्षेव्यमायाः सष्ट्रीतमायमायाः चररतस जमानष्ट्रीयमातम्।
 छन्दसमास लकणमामन जमानष्ट्रीयमातम्।
 श्लनोकमानमामम् अन्वियस प्रमतपदमाथमारमदकस च अविगच्छक्षे तम्।
 दष्ट्रीघमारनमास पदमानमास मविगहिविमाक्यस सममासस च बनोदस पु समथर याः भविक्षेतम्।।

13.1) सम्पकणर याः मकल पमाठयाः
(ततयाः प्रमविशत्यपु प मविषनो रमामयाः सष्ट्री त मा च )
रमामयाः -

दक्षे म वि ! विन दक्षे म हि ! मविश्विससमहि तक्षे महि गपुर विनो न शक्नपुवि सन्त मविहिमातपुम स्ममानम्।
मकन्त्विनपुष्ठ मानमनत्यत्विस स्विमातन्त्र्यमपकषर मत।
सङ्कटमा ह्यमामहितमाग्निष्ट्री न मास प्रत्यविमायन गर कहिस्थतमा ॥८॥

सष्ट्री त मा -

जमाणमामम अज्जउत्त ! जमाणमामम। मकस द पु सस द माविआररणनो बन्धपुज णमविप्प -ओआ हिनोसन्त।

(जमानमामम आयर पपुत्र ! जमानमामम मकन्तपु सस त मापकमाररणनो बन्धपुज नमविप्रयनोगमा भविसन्त )।
रमामयाः -

एविमक्षे त तम्। एतक्षे महि दयममर सच्छदयाः सस स मारभमाविमा। यक्षे भ् यनो बष्ट्री भ त्सममानमायाः सस त् यज्य
सविमारन् कमाममानरण्यक्षे मविश्रमाम्यसन्त मनष्ट्री म षणयाः।

(प्रमविश्य )
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कञपुक की -

रमामभद्रि ! (इत्यधर्वोकक्षे समाशङ्कमम्) महिमारमाज ! -

रमामयाः -

(ससस्मतमम्) आयर ! ननपु रमामभद्रि ! इत्यक्षे वि ममास प्रत्यपुप चमारयाः शनोभतक्षे तमातपररजनस्य।
तदथमाभ्यस्तममभधष्ट्री य तमामम्।

कञपुक की -

दक्षे वि ! ऋश्यश्रकङ माश्रममादषमाविक्रयाः सम्प्रमाप्तयाः।

सष्ट्री त मा -

अज्ज ! तदनो मकस मविलम्बष्ट्री अ मद (आयर ! ततयाः मकस मविलम्ब्यतक्षे )।

रमामयाः -

त्विररतस प्रविक्षे श य।

(कञपुक की मनष्क्रमान्तयाः। )
(प्रमविश्य )
अषमाविक्रयाः -

स्विसस्त विमामम्।

रमामयाः -

भगविनम् ! अमभविमादयक्षे इत आस्यतमामम्।

सष्ट्री त मा -

भअवि णमनो दक्षे । अमवि कपु सलस सजमाममातपुअ स्स गपुरु अणस्स अज्जमाए सन्तमाए अ।

(भगविनमस्तक्षे । अमप कपु शलस सजमाममातकक स्य गपुरु जनस्यमायमारय मायाः शमान्तमायमाश्च ?)
रमामयाः -

मनमविर घ् नयाः सनोमपष्ट्री थ ष्ट्री आविपुत्त नो मक्षे भगविमानकष् यश्रकङ याः , आयमार च शमान्तमायाः ?

सष्ट्री त मा -

अम्हिक्षे मवि सपुम रक्षेम द (अस्ममानमप स्मरमत ?)

अषमाविक्रयाः -

(उपमविश्य ) अथ मकमम्। दक्षे म वि ! कपु लगपुरु भर गविमानम् विससष्ठस्त्विमाममदममाहि मविश्विम्भरमा भगवितष्ट्री भवितष्ट्री म सकत
रमाजमा प्रजमापमतसमनो जनकयाः मपतमा तक्षे ।
तक्षे ष मास विधकस् त्विमसस नसन्दमन ! पमासथर वि मानमास
यक्षे ष मास कपु लक्षे ष पु समवितमा च गपुरु विर यस च॥९॥
तसत्कमन्यदमाशमास्महिक्षे । कक्षे विलस विष्ट्री र प्रसविमा भकय मायाः।

रमामयाः -

अनपुग हिक ष्ट्री त मायाः स्मयाः।
लयौमककमानमास महि समाधकन मामथर विमागनपुवि तर तक्षे ।
ऋषष्ट्री ण मास पपुन रमादमानमास विमाचमथर्वोऽनपुध माविमत ॥१०॥

अषमाविक्रयाः -

इदस च भगवित्यमाऽरुन्धत्यमा दक्षे वि ष्ट्री म भयाः शमान्तयमा च भकय नो भकय याः सस म दषमम् - ‘ययाः
कसश्चद्गभर द नोहिदनो भवित्यस्यमायाः सनोऽविश्यममचरमात्सम्पमादमयतव्य’ इमत।

रमामयाः -

मक्रयतक्षे यदक्षेष मा कथयमत।

अषमाविक्रयाः -

ननमान्द याःपु पत्यमा च दक्षे व् यमायाः सस म दषमम्- ‘वित्सक्षे , कठनोरगभर म त नमानष्ट्री त मासस। वित्सनोऽमप
रमामभद्रिस्त्विमदननोदमाथर मक्षे वि स्थमामपतयाः। तत्पपुत्र पकण र्वोत्सङमाममायपु ष् मतवीं द्रिक्ष्यमामयाः इमत।

रमामयाः -

(सहिषर ल ज्जमासस्मतमम्) तथमास्तपु। भगवितमा विससष्ठक्षेन न मकसञदमामदषनोसस्म।

अषमाविक्रयाः -

श्रकय तमामम्।

ससस्ककतसमामहित्यमम्
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सस स् कक तसमामहित्यमम्
जमाममातकय जक्षे न वियस मनरुदमा स्त्विस बमाल एविमासस नविस च रमाज्यमम्।
यपुक याः प्रजमानमामनपुर ञनक्षे स्यमा स्तस्ममादशनो यत्परमस धनस वियाः॥११॥
रमामयाः -

यथमा सममामदशमत भगविमान्मन त्र माविरुमणयाः।
स्नक्षे हिस दयमास च सयौख्यस च यमद विमा जमानककीममप।
आरमाधनमाय लनोकस्य मपुञ तनो नमासस्त मक्षे व्यथमा ॥ १२ ॥

सष्ट्री त मा -

अदनो जक्षे व् वि रमाहिविधपुर न्धरनो अज्जउत्तनो। (अत एवि रमाघविधपुर न्धर आयर पपुत्र याः। )

रमामयाः -

कयाः कनोऽत्र भनोयाः। मविश्रमाम्यतमामषमाविक्रयाः।

अषमाविक्रयाः -

(उत्थमाय पररक्रम्य च ) अयक्षे कपु ममारलक्ष्मणयाः प्रमाप्तयाः।
(इमत मनष्क्रमान्तयाः )
(प्रमविश्य )

लक्ष्मणयाः -

जयमत जयत्यमायर याः। आयर ! अजपुर नक्षे न मचत्रकरक्षेण मास्मद प
पु मदषममायर स्य चररतमस्यमास
विष्ट्री थ् यमाममभसलखतमम्। तत्पश्यत्विमायर याः।

रमामयाः -

जमानमासस वित्स ! द म
पु र नमायममानमास दक्षे वि वीं मविननोदमयतपुम म्। तसत्कयन्तमविसधस यमावितम्।

लक्ष्मणयाः -

यमाविदमायमारय मा हिह तमाशनशपुम दयाः।

रमामयाः -

शमान्तस पमापमम् (ससमान्त्विविचनमम्। )
उत्पसत्तपररपकत मायमायाः मकमस्यमायाः पमाविनमान्तरनयाः ।
तष्ट्री थ र्वोदकस च विमह्निश्च नमान्यतयाः शपुम दमहिर तयाः ॥ १३ ॥
दक्षे म वि दक्षे वि यजनसम्भविक्षे ! प्रसष्ट्री द । एष तक्षे जष्ट्री म वितमाविसधयाः प्रविमादयाः।
सक्लषनो जनयाः मकल जनन र नपुर ञनष्ट्री य स्तननो यद क
पु मशपुभस च न तत्कमस तक्षे ।
नन स मगर क की सपुर मभणयाः कपु सपुम स्य ससदमा
मकस ध्नर सस्थमतनर चरणन र वितमाडनमामन॥ १४॥

24

ससस्ककतसमामहित्यमम्

उत्तररमामचररतमम् - अषमाविक्रसस वि मादयाः

मटप्पणष्ट्री

13.2) समाम्प्रतस मकल पमाठमम् अविगच्छमाम - १०
(ततयाः प्रमविशत्यपु प मविषनो रमामयाः सष्ट्री त मा च )
रमामयाः -

दक्षे म वि ! विन दक्षे म हि ! मविश्विससमहि तक्षे महि गपुर विनो न शक्नपुवि सन्त मविहिमातपुम स्ममानम्।
मकन्त्विनपुष्ठ मानमनत्यत्विस स्विमातन्त्र्यमपकषर मत।
सङ्कटमा ह्यमामहितमाग्निष्ट्री न मास प्रत्यविमायन गर कहि स्थतमा ॥८॥

सष्ट्री त मा -

जमाणमामम अज्जउत्त ! जमाणमामम। मकस द पु सस द माविआररणनो बन्धपुज णमविप्प -ओआ हिनोसन्त।

(जमानमामम आयर प त्रपु ! जमानमामम मकन्तपु सस त मापकमाररणनो बन्धपुज नमविप्रयनोगमा भविसन्त )।
रमामयाः -

एविमक्षे त तम्। एतक्षे महि दयममर सच्छदयाः सस स मारभमाविमा। यक्षे भ् यनो बष्ट्री भ त्सममानमायाः सस त् यज्य
सविमारन् कमाममानरण्यक्षे मविश्रमाम्यसन्त मनष्ट्री म षणयाः।

अन्विययाः -

(ततयाः प्रमविशमत उपमविषयाः रमामयाः सष्ट्रीतमा च)
रमामयाः -

दनमवि विनदक्षेमहि, सममाश्विससमहि, महि तक्षे गपुरवियाः अस्ममानम् मविहिमातपुस न शक्नपुविसन्त। मकन्तपु

अनपुष्ठमानमनत्यत्विस स्विमातन्त्र्यमम् अपकषर मत। महि आमहितमाग्निष्ट्रीनमास गकहिस्थतमा प्रत्यविमायनयाः सङ्कटमा।
सष्ट्री त मा -

आयर पपुत्र, जमानमामम, बन्धपुजनमविप्रयनोगमायाः सन्तमापकमाररणयाः भविसन्त।

रमामयाः -

एविमम् एततम्। सससमारभमाविमायाः हृदयममर सच्छदयाः यक्षेभ्ययाः बष्ट्रीभत्सममानमायाः मनष्ट्रीमषणयाः सविमारनम्

कमाममानम् सन्त्यज्य अरण्यक्षे मविश्रमाम्यसन्त।

अन्वियमाथर याः

(ततयाः तस्ममातम् प्रमविशमत मञक्षे आमविभर विमत उपमविषयाः अमासष्ट्रीनयाः रमामयाः तत्पत्नष्ट्री सष्ट्रीतमा च)
रमामयाः - हिक्षे दक्षेमवि विनदक्षेमहि मविदक्षेहिरमाजपपुमत्र! सममाश्विससमहि मविश्विससमहि सममाश्विस्तमा भवि। महि यतयाः तक्षे तवि
गपुरवियाः जनकमहिनोदयमायाः अस्ममानम् त्विमास ममास च मविहिमातपुस पररत्यकसपु न शक्नपुविसन्त समथमारयाः न भविसन्त।
मकन्तपु परन्तपु अनपुष्ठमानमनत्यत्विस मनत्यननममसत्तकमामदकमर कलमापमनविर तनस्य मनयममतत्विस स्विमातन्त्र्यस
स्विच्छन्दतमामम् अपकषर मत न सहितक्षे। महि यतयाः आमहितमाग्निष्ट्रीनमामम् आमहितमायाः स्थमामपतमायाः अग्निययाः यनयाः तक्षे तक्षेषमामम्
अमग्निहिनोमत्रणमास गकहिस्थतमा गमाहिर स्थ्यस प्रत्यविमायनयाः मविमहितमानमाचरणजन्यनयाः पमातकनयाः सङ्कटमा दयाःपु खपकररतमा।
सष्ट्री त मा - आयर पपुत्र स्विमाममनम्, जमानमामम विक्षेमद, मकन्तपु परन्तपु बन्धपुजनमविप्रयनोगमायाः मपतकजनमामदमविरहिमायाः
सन्तमापकमाररणयाः खक्षेदजनकमायाः भविसन्त ससन्त।
रमामयाः - एविमम् एततम् त्वियमा यदक
पु स ततम् सत्यमक्षेवि। सससमारभमाविमायाः जष्ट्रीविलनोकधममारयाः हृदयममर सच्छदयाः
हृदयस्य मममारमण ससन्धस्थमानमामन मछन्दमत यक्षे तक्षे हृदयममर स्थलभक्षेदकमायाः यक्षेभ्ययाः सससमारभमाविक्षेभ्ययाः बष्ट्रीभत्सममानमायाः
जपुगपुप्सममानमायाः मविरकमायाः मनष्ट्रीमषणयाः आत्मदमशर नयाः सविमारनम् समस्तमानम् कमाममानम् मविषयमानम् सन्त्यज्य पररत्यज्य
अरण्यक्षे विनक्षे मविश्रमाम्यसन्त शमासन्तस प्रमाप्नपुविसन्त।

ससस्ककतसमामहित्यमम्
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व्यमाख्यमानमम् अत्र श्रष्ट्रीरमामयाः मपतकगमनमातम् तमदयनोगमातम् सखनमास पत्नवीं सष्ट्रीतमास प्रमत सममाश्विमासस करनोमत।
जनकमहिनोदयमायाः अस्ममाकस पकज्यमायाः गपुरुजनमायाः च वितर न्तक्षे। अतयाः तक्षे असधकस कमालस व्यमाप्य अस्ममानम् मविहिमाय स्थमातपुस
न शकमायाः। अतयाः स पपुनरमागमष्यमत इमत भमावियाः। एविस प्रकमारक्षेण जमानककीं समान्त्वियमत प्रभपुयाः श्रष्ट्रीरमामयाः।
मनत्यस ननममसत्तकस कमाम्यस चक्षेमत मत्रमविधस कमर भविमत। तक्षेषपु मनत्यकममारनपुष्ठमानक्षे फलस नमासस्त, मकन्तपु
अनमाचमारक्षे प्रत्यविमायनो सम्भविमत। ननममसत्तककममारनपुष्ठमानक्षे फलस मविदतक्षे अमप च अकरणक्षे समत प्रत्यविमायनो भविमत।
कमाम्यकममारनपुष्ठमानक्षे फलस मकममप नमासस्त अमविधमानक्षे दनोषयाः अमप नमासस्त। धमाममर कयाः पपुरुषयाः एतमामन कममारमण
मनयतमम् आचरसन्त। अथमारतम् तक्षे विनविमामहिकजष्ट्रीविनक्षे मनत्यमम् अमग्निहिनोत्रमम् उपमासतक्षे। तदक्षेवि तक्षेषमास मनत्यकमर । एविस
मविदक्षेहिरमाजयाः जनकयाः अमग्निहिनोत्रमम् आचरमत स्म। अतयाः अयनोध्यमायमास स बहिह मदनस यमावितम् स्थमातपुमम् अशकयाः
आसष्ट्रीतम्। तस्ममातम् एवि स गतविमानम्, न तपु सष्ट्रीतमास प्रमत स्नक्षेहिस्य न्यकनतमाविशमातम् इमत सष्ट्रीतमास प्रमत रमामस्य
समान्त्विनविचनमम्।
रमामस्य आश्विमासप्रदमानमातम् परस सष्ट्रीतमा रमाममम् उमदश्य अकथयतम् यतम् समा सविर मक्षेवि अविगच्छमत इमत।
मकन्तपु स्विजनमानमास मवियनोगयाः सततस सन्तमापदमायष्ट्री भविमत। एतत्सष्ट्रीतमाविचयाः श्रपुत्विमा सत्यतयमा स्विष्ट्रीककत्य च रमामयाः
अविदतम् - अस्य सससमारस्य धममारयाः हृदयस्य ममर भक्षेदकमायाः ससन्त। यक्षेभ्ययाः मविरकमायाः आत्मजमायाः सविमारनम् मविषयमानम्
पररत्यज्य विनक्षेषपु शमासन्तस लभन्तक्षे। तत्र कमामनमा एवि दयाःपु खस्य मकलमम्।

व्यमाकरणमविमशर याः -

1. मविहिमातपुमम् - मविपकविरकमातम् हिमाधमातनोयाः तपुमपुन्प्रत्ययक्षे मविमाहितपुमम् इमत रूपमम्।
2. अनपुष्ठमानमम्- अनपुपकविरकमातम् स्थमाधमातनोयाः ल्यपुमट तस्य अनमादक्षेशक्षे अनपुष्ठमानमम् इमत रूपमम्। अनपुष्ठमानस्य
मनत्यत्विमम् अनपुष्ठमानमनत्यत्विमम् इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।

3. प्रत्यविमाययाः- प्रमत अवि इत्यपुपसगर दयपकविरकमातम् इण्धमातनोयाः घञ्प्रत्ययक्षे प्रत्यविमाय इमत रूपमम्।
4. आमहितमाग्निष्ट्रीनमामम् - आमहितयाः अमग्नियाः यनयाः तक्षे आमहितमाग्निययाः, तक्षेषमामम् आमहितमाग्निष्ट्रीनमामम् इमत बहिह वष्ट्रीमहिसममासयाः
। समामग्निकमानमामम् इत्यथर याः।

5. बष्ट्रीभत्सममानमायाः - बध्धमातनोयाः सनप्रत्ययक्षे मनष्पनमादम् बष्ट्रीभत्सधमातनोयाः शमानमच पपुससस प्रथममाबहिह विचनक्षे
बष्ट्रीभत्सममानमायाः इमत रूपमम्।

6. बन्धपुजनमविप्रयनोगमायाः - मविपकविरकमातम् प्रपकविरकमातम् यपुज्धमातनोयाः घञमा मविप्रयनोगशब्दनो मनष्पनयाः। बन्धपुजनमानमास
मविप्रयनोगमायाः बन्धपुजनमविप्रयनोगमायाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।

ससन्धमविच्छक्षे द याः -

1. मकन्त्विनपुष्ठमानमनत्यत्विमम् - मकन्तपु+अनपुष्ठमानमनत्यत्विमम्।
2. ह्यमामहितमाग्निष्ट्रीनमामम् - महि+आमहितमाग्निष्ट्रीनमामम्।
3. प्रत्यविमायनगर हिक स्थतमा - प्रत्यविमायनयाः+गकहिस्थतमा।
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छन्दयाः - असस्मनम् श्लनोकक्षे अनपुषपुपम्-छन्दयाः वितर तक्षे।
अलङ्कमारमविमशर याः -

1. अत्र श्लनोकक्षे पकविमारधर प्रमत उत्तरमाधर स्य हिक्षेतपुत्विमातम् कमाव्यसलङमलङ्कमारयाः।
2. उत्तरमाधरन पकविमारधरस्य समथर नमादम् अथमारन्तरन्यमासमालङ्कमारयाः। तल्लकणस दपर णक्षे “समाममान्यस विमा मविशक्षेषक्षेण मविशक्षेषस्तक्षेन विमा यमद।
कमायर ञ कमारणक्षेनक्षेदस कमायरण च समथ्यर तक्षे।।
समाधम्यरणक्षेतरक्षेणमाथमारन्तरन्यमासनोऽषधमा ततयाः।।” इमत।

3. अत्र अथमारन्तरन्यमासस्य कमाव्यसलङस्य चमाङमामङभमाविमातम् सङ्करमालङ्कमारयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः - १
1. मकस गकहिस्थमानमास स्विमातन्त्र्यमम् अपकषर मत।
2. मकन्त्विनपुष्ठमानमनत्यत्विमम् ससन्धमविच्छक्षे दस कपुरुत।
3. कमर कमतमविधस कमतमविधस भविमत। कमामन च तमामन।
4. आमहितमाग्निष्ट्रीनमास गकहिस्थतमा कथस भविमत।
5. कक्षे सन्तमापकमाररणयाः भविसन्त।
6. सससमारभमाविमायाः कथस भविसन्त।
7. कथस मनष्ट्रीमषणयाः अरण्यक्षे मविश्रमाम्यसन्त।

13.3) समाम्प्रतस मकल पमाठमम् अविगच्छमाम - ११
(प्रमविश्य )
कञपुक की -

रमामभद्रि ! (इत्यधर्वोकक्षे समाशङ्कमम्) महिमारमाज ! -

रमामयाः -

(ससस्मतमम्) आयर ! ननपु रमामभद्रि ! इत्यक्षे वि ममास प्रत्यपुप चमारयाः शनोभतक्षे तमातपररजनस्य।
तदथमाभ्यस्तममभधष्ट्री य तमामम्।

कञपुक की -

दक्षे वि ! ऋश्यश्रकङ माश्रममादषमाविक्रयाः सम्प्रमाप्तयाः।

सष्ट्री त मा -

अज्ज ! तदनो मकस मविलम्बष्ट्री अ मद (आयर ! ततयाः मकस मविलम्ब्यतक्षे )।

रमामयाः -

त्विररतस प्रविक्षे श य।

(कञपुक की मनष्क्रमान्तयाः। )

ससस्ककतसमामहित्यमम्
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अन्विययाः -

(प्रमविश्य) कञपुककी - रमामभद्रि! (इत्यधर्वोकक्षे समाशङ्कमम्) महिमारमाज!
रमामयाः -

(ससस्मतमम्) आयर ! ननपु रमामभद्रि! इत्यक्षेवि तमातपररजनस्य ममास प्रमत उपचमारयाः शनोभतक्षे।

तदम् यथमा अभ्यस्तमम् अमभधष्ट्रीयतमामम्।
कञपुक की - दक्षेवि! ऋश्यश्रकङमाश्रममादम् अषमाविक्रयाः सम्प्रमाप्तयाः।
सष्ट्री त मा -

आयर ! ततयाः मकस मविलम्ब्यतक्षे।

रमामयाः -

त्विररतस प्रविक्षेशय।

(कञपुककी मनष्क्रमान्तयाः।)
अन्वियमाथर याः -

(प्रमविश्य प्रविक्षेशस ककत्विमा)
कञपुक की - रमामभद्रि शनोभनरमाम (इत्यधर्वोकक्षे समाशङ्कस सभयमम्) महिमारमाज प्रभनो...।
रमामयाः - (ससस्मतमम् ईषदमास्यक्षेन समहितमम्) आयर तमातपररजनस्य मपतकचरणसक्षेविकस्य रमामभद्रि इत्यक्षेवि
ममास रमामचन्द्रिस प्रमत उपचमारयाः व्यविहिमारयाः शनोभतक्षे यपुज्यतक्षे। ततम् तस्ममादम् हिक्षेतनोयाः यथमाभ्यस्तमम् अभ्यमासमानपुरूपमम्
अमभधष्ट्रीयतमामम् उच्यतमामम्।
कञपुक की - दक्षेवि प्रभनो ऋष्यशृङमाश्रममातम् मपुनक्षेयाः ऋष्यशृङस्य आश्रममातम् अषमाविक्रयाः तनमामकयाः महिमात्ममा
सम्प्रमाप्तयाः आगतयाः।
सष्ट्री त मा - आयर ततयाः तस्ममातम् मकस मकमथर मविलम्ब्यतक्षे मविलम्बयाः मक्रयतक्षे।
रमामयाः - त्विररतमम् अमतशष्ट्रीघस प्रविक्षेशय प्रविक्षेशस कमारय।

(कञपुककी मनष्क्रमान्तयाः गतयाः)
व्यमाख्यमानमम् ततयाः कञपुककी प्रमविश्य रमामचन्द्रिस पकविरतनमाभ्यमासमानपुसमारस रमामभद्रि इत्यक्षेवि आहिह तविमानम्। मकन्तपु इदमानवीं सयाः
अयनोध्यमायमायाः असधपमतयाः सञमातयाः। अतयाः सशमङ्कतयाः स परसस्मनम् एवि मकहिहतर रमामस महिमारमाज इमत आहिह तविमानम्।
एततम् सविर मम् अविलनोक्य श्रष्ट्रीरमामयाः सस्मतहिमासस ककत्विमा कञपुककीमम् उमदश्य अविनोचतम् यतम् रमामभद्रि इत्यक्षेवि व्यविहिमारयाः
तस्मन रनोचतक्षे। यतनो महि एतक्षे पररचमारकमायाः मपतकचरणसक्षेविकमायाः भविसन्त। अत्र रमामस्य औदमायर प्रशससनष्ट्रीयमक्षेवि।
महिमारमाजयाः सनमप भकत्यमानम् भयरमहितमानम् सम्पमादयमत , एतक्षेन तस्य कममा कथमम् आसष्ट्रीतम् इमत बपुध्यतक्षे। एविस
तस्य धष्ट्रीरनोदमात्तनमायकत्विमम् उपपनमम्। तस्ममातम् हिक्षेतनोयाः पकविमारभ्यमासमानपुसमारस विकव्यमम् इमत। कञपुककी जमामपतविमानम्
यतम् ऋष्यशृङमपुनक्षेयाः आश्रममातम् महिमषर याः अषमाविक्रयाः आगतयाः। तदमा रमामयाः सष्ट्रीतमा च महिमषर शष्ट्रीघमक्षेवि अन्तयाः
आनयनमाय आजमापयतयाः। ततयाः च कञपुककी मनगर च्छमत।

मविशक्षे ष मटप्पणष्ट्री कञपुकयाः पररच्छक्षे दयाः अस्यमास्तष्ट्रीमत कञपुककी। कञपुमकलकणस नमाट्यशमासक्षे तमावितम् -
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"अन्तयाःपपुरचरनो विकदनो मविप्रनो रूपगपुणमासन्वितयाः।
सविर कमायमारथरकपुशलयाः कञपुककीत्यमभधष्ट्रीयतक्षे।।" इमत। सस्मतलकणस दपर णक्षे तपु -

"ईषमदकमाससनयनस सस्मतस स्यमात्स्पसन्दतमाधरमम्।" इमत।
व्यमाकरणमविमशर याः -

1. तमातपररजनस्य

–

तमातस्य

पररजनयाः

तमातपररजनयाः ,

तस्य

तमातपररजनस्य

इमत

षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।

2. ऋष्यशृङमाश्रममातम् - ऋष्यशृङस्य आश्रम ऋष्यशृम्ङमाश्रमयाः, तस्ममादम् ऋष्यशृङमाश्रममादम् इमत
षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः - २
8. कस्य रमामभद्रि इत्यपुपचमारयाः शनोभतक्षे।
9. ऋष्यशृङमाश्रममातम् क आगतयाः।
10. कयाः रमामस रमामभद्रि इमत सम्बनोधयमत।

13.4) समाम्प्रतस मकल पमाठमम् अविगच्छमाम - १२
(प्रमविश्य )
अषमाविक्रयाः -

स्विसस्त विमामम्।

रमामयाः -

भगविनम् ! अमभविमादयक्षे इत आस्यतमामम्।

सष्ट्री त मा -

भअवि णमनो दक्षे । अमवि कपु सलस सजमाममातपुअ स्स गपुरु अणस्स अज्जमाए सन्तमाए अ।

(भगविनमस्तक्षे । अमप कपु शलस सजमाममातकक स्य गपुरु जनस्यमायमारय मायाः शमान्तमायमाश्च ?)
रमामयाः -

मनमविर घ् नयाः सनोमपष्ट्री थ ष्ट्री आविपुत्त नो मक्षे भगविमानकष् यश्रकङ याः , आयमार च शमान्तमायाः ?

सष्ट्री त मा -

अम्हिक्षे मवि सपुम रक्षेम द (अस्ममानमप स्मरमत ?)

अषमाविक्रयाः -

(उपमविश्य ) अथ मकमम्। दक्षे म वि ! कपु लगपुरु भर गविमानम् विससष्ठस्त्विमाममदममाहि मविश्विम्भरमा भगवितष्ट्री भवितष्ट्री म सकत
रमाजमा प्रजमापमतसमनो जनकयाः मपतमा तक्षे ।
तक्षे ष मास विधकस् त्विमसस नसन्दमन ! पमासथर वि मानमास
यक्षे ष मास कपु लक्षे ष पु समवितमा च गपुरु विर यस च॥९॥
तसत्कमन्यदमाशमास्महिक्षे । कक्षे विलस विष्ट्री र प्रसविमा भकय मायाः।

ससस्ककतसमामहित्यमम्
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अन्विययाः -

(प्रमविश्य) अषमाविक्रयाः - विमास स्विसस्त।
रमामयाः - भगविनम् ! अमभविमादयक्षे इत आस्यतमामम्।
सष्ट्री त मा - भगविनम् तक्षे नमयाः। अमप सजमाममातककस्य गपुरुजनस्य आयमारयमायाः शमान्तमायमायाः च कपु शलमम्?
रमामयाः - मक्षे आविपुत्तयाः सनोमपष्ट्रीथष्ट्री भगविमानम् ऋष्यश्रकङयाः मनमविर घ्नयाः, आयमार च शमान्तमायाः ?
सष्ट्री त मा - अस्ममानम् अमप स्मरमत?
अषमाविक्रयाः - (उपमविश्य) अथ मकमम्। दक्षेमवि ! कपुलगपुरुयाः भगविमानम् विससष्ठयाः त्विमामम् इदमम् आहिभगवितष्ट्री मविश्विम्भरमा भवितष्ट्रीमम् असकत। प्रजमापमतसमनो रमाजमा जनकयाः तक्षे मपतमा।

नसन्दमन तक्षेषमास

पमासथर विमानमास त्विस विधकयाः असस, यक्षेषमास कपुलक्षेषपु समवितमा गपुरुयाः वियस च (गपुरवियाः)।
ततम् अन्यतम् मकमम् आशमास्महिक्षे। कक्षेविलस विष्ट्रीरप्रसविमायाः भकयमायाः।

अन्वियमाथर याः -

(प्रमविश्य प्रविक्षेशस सम्पमाद) अषमाविक्रयाः - विमास यपुविमाभ्यमास स्विसस्त कपुशलमम् अमविनमाशयाः भवितमातम्।
रमामयाः - भगविनम् दक्षेवि अमभविमादयक्षे प्रणममामम। इतयाः अत्र आस्यतमामम् उपमविश्यतमामम्।
सष्ट्री त मा - भगविनम् षडनश्वियर शमासलनम् तक्षे तपुभ्यस नमयाः। अमप सजमाममातककस्य जमाममात्रमा सहि गपुरुजनस्य
कयौशल्यमाकनकक्षेयष्ट्रीसपुममत्रमाणमामम् आयमारयमायाः शमान्तमायमायाः दशरथकन्यमायमायाः अमप कपुशलस सविर कपुशलमम् असस्त खलपु।
रमामयाः - मक्षे मम सनोमपष्ट्रीथष्ट्री सनोमपमानकतमार आविपुत्तयाः भमगनष्ट्रीपमतयाः भगविमानम् ऋष्यशृङयाः आयमार शमान्तमा च
मनमविर घ्नयाः मविघ्नरमहितयाः (खलपु)।
सष्ट्री त मा - मकस समा शमान्तमा अस्ममानम् अमप स्मरमत मचन्तयमत।
अषमाविक्रयाः - (उपमविश्य उपविक्षेशनस ककत्विमा) (स्मरसन्त सविर भविन्तष्ट्रीमम्। कपुशसलनयाः सविर) अथ अधपुनमा
मकमम्। दक्षेमवि हिक्षे रमाजममहिमष, कपुलगपुरुयाः भगविमानम् विससष्ठयाः त्विमास सष्ट्रीतमामम् इदमम् एततम् आहि अविनोचतम् भगवितष्ट्री षमाड्गपुण्यपररपकणमार मविश्विम्भरमा पकसथविष्ट्री भवितवीं सष्ट्रीतमामम् असकत प्रसकतवितष्ट्री। प्रजमापमतसमनो
ब्रहसदृशयाः रमाजमा नकपयाः जनकयाः मविदक्षेहिमापमतयाः तक्षे तवि मपतमा जनकयाः। नसन्दमन हिक्षे सयौभमागयविमत , तक्षेषमास प्रससदमानमास
पमासथर विमानमास रमाजमास त्विस सष्ट्रीतमा विधकयाः कपुलसष्ट्री असस भविसस , यक्षेषमास रमाजमास कपुलक्षेषपु विसशक्षेषपु समवितमा सकयरयाः गपुरुयाः मपतमा
विसशप्रवितर कयाः वियस च गपुरवियाः महितनोपदक्षेषमारयाः स्म।
ततम् तस्ममातम् अन्यतम् अपरस मकमम् आशमास्महिक्षे इच्छमामयाः। कक्षेविलस विष्ट्रीरप्रसविमा विष्ट्रीरपपुत्रकमा भकयमायाः
भवितमातम्।

व्यमाख्यमानमम् ततयाः भगविमानम् अषमाविक्रयाः प्रमविश्य तमाभ्यमास रमामसष्ट्रीतमाभ्यमामम् आशष्ट्रीविमारदस दत्तविमानम् कल्यमाणमम् अस्तपु
इमत। रमामयाः तस्य अमभविमादनस ककत्विमा आसनगहिणमाय तमम् अनपुरुदविमानम्। सष्ट्रीतमा च तस्य नमस्कमारस ककत्विमा
जमाममातपुयाः ऋष्यशृङस्य तथमा आयमारयमायाः शमान्तमायमायाः कपुशलविमातमारमम् अपकच्छतम्। रमामनोऽमप भमगनष्ट्रीपतक्षेयाः
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ऋष्यशृङस्य भमगन्यमायाः च विमातमार पकषविमानम्। ततयाः सष्ट्रीतमामप सजजमाससतवितष्ट्री यतम् तयौ अमप मकस रमामस सष्ट्रीतमास च
स्मरतयाः इमत। तमामन विचनमामन श्रपुत्विमा आसनक्षे च समपुपमविश्य महिमषर याः अषमाविक्रयाः सष्ट्रीतमामम् उकविमानम् यतम् तथनवि
भविमत। ततयाः स कपुलगपुरुणमा विससष्ठक्षेन सष्ट्रीतमास प्रमत यतम् कसथतस तत्सविर मविजमामपतविमानम् भगवितष्ट्री पकसथविष्ट्री सष्ट्रीतमास प्रसकतवितष्ट्री। मकञ प्रजमापमततपुल्ययाः रमाजमा जनकयाः सष्ट्रीतमायमायाः मपतमा। अमप च
सष्ट्रीतमा यस्य रघपुविसशस्य कपुलविधकयाः तस्य विसशस्य गपुरुयाः भगविमानम् सकयरयाः स्वियस विससष्ठश्च। असस्मनम् श्लनोकक्षे
रघपुविसशस्य प्रतमापयाः औज्ज्विल्यस च विससष्ठमपुखक्षेन प्रकमामशतस कमविनमा। अत्र सष्ट्रीतमास प्रमत भगवितयाः विससष्ठस्य विचनक्षे
सष्ट्रीतमायमायाः सविर थमा एवि कल्यमाणस भमविष्यमत इमत समारयाः वितर तक्षे। एविमम् एतक्षेषमास महिमाचररतमानमास ससयनोगमातम् सष्ट्रीतमायमायाः
कदमामप अशपुभस न भमविष्यमत, सदमा मङलमक्षेवि भमविष्यमत इत्यमाशययाः।
अतयाः सष्ट्रीतमा विष्ट्रीरपपुत्रस्य जननष्ट्री भमविष्यतष्ट्रीमत महिषरयाः विमशष्ठस्य आशष्ट्रीविमारदयाः।

मविशक्षे ष मटप्पणष्ट्री अत्र ऋमषश्रक्षेयनोमविधमानरूपस्य विससष्ठमानपुगहिस्य बष्ट्रीजस्य बहिह करणमातम् पररकरयाः। तल्लकणस दपर णक्षे -

"बष्ट्रीजस्य बहिह करणस पररकरयाः।" इमत।
अषमाविक्रस प्रमत भगविनम् इमत रमामस्य सम्बनोधनमम्। भगवितयाः लकणस तमावितम्“उत्पसत्तस च सस्थमतस चनवि लनोकमानमामगमतस गमतमम्।
विक्षेसत्त मविदमाममविदमास च स विमाच्यनो भगविमामनमत।।” इमत।

व्यमाकरणमविमशर याः -

1. सजमाममातककस्य- जमाममात्रमा समहितयाः सजमाममातककयाः तस्य सजमाममातककस्य इमत बहिह वष्ट्रीमहिसममासयाः।
2. सनोमपष्ट्रीथष्ट्री - पष्ट्रीथस नमाम पमानमम्। सनोमस्य पष्ट्रीथस सनोमपष्ट्रीथमम् इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। तदम् अस्य
असस्त इमत अथर सनोमपष्ट्रीथशब्दमातम् अत इमनठनयौ इमत इमऩिप्रत्ययक्षे सनोमनोपष्ट्रीथष्ट्री इमत रूपमम्

3. मविश्विम्भरमा- मविश्विनोपपदपकविरकमातम् भकधमातनोयाः खच्प्रत्ययक्षे मपुममागमक्षे टमामप मविश्विम्भरमा इमत रूपमम्।
अलङ्कमारमविमशर याः -

1. प्रजमापमतसमयाः इत्यत्र उपममालङ्कमारयाः। तल्लकणस तमावितम्- "समाम्यस विमाच्यमविनधम्यर विमाक्यनक्य उपममा
दयनोयाः।" इमत।

2. श्लनोकक्षे यक्षेषमास कपुलक्षेषपु समवितमा गपुरुविर यस च इत्यत्र चक्षेमत शब्दनोपमादमानमात्समपुच्चययाः। तल्लकणस दपर णक्षे "समपुच्चयनोऽयमक्षेकसस्मनम् समत कमायर स्य समाधकक्षे।
खलक्षे कपनोमतकमान्यमायमात्तत्करयाः स्यमात्परनोऽमप चक्षेतम्।
गपुणयौ मक्रयक्षे च यपुगपतम् स्यमातमास यदमा गपुणमक्रयक्षे।।" इमत।

3. जनकयाः मपतमा इत्यत्र पपुनरुकविदमाभमासयाः। तल्लकणस दपर णक्षे "आपमाततनो यदथर स्य पयौनरुक्त्यक्षेन भमासनमम्।
पपुनरुकविदमाभमासयाः स मभनमाकमारशब्दगयाः।।" इमत।
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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छन्दयाः - मविश्विम्भरमा इत्यसस्मनम् श्लनोकक्षे विसन्तमतलकस छन्दयाः वितर तक्षे। तल्लकणस
तमाविदम् - “उकमा विसन्तमतलकस तभजमा जगयौ गयाः” इमत।

पमाठगतप्रश्नमायाः - ३
11. सष्ट्रीतमायमायाः ममातमा कमा।
12. सष्ट्रीतमायमायाः मपतमा कयाः।
13. सष्ट्रीतमा कस्य विसशस्य विधकयाः।
14. सष्ट्रीतमास प्रमत विमशष्ठस्य क आशष्ट्रीविमारदयाः।

13.5) समाम्प्रतस मकल पमाठमम् अविगच्छमाम - १३
रमामयाः -

अनपुग हिक ष्ट्री त मायाः स्मयाः।
लयौमककमानमास महि समाधकन मामथर विमागनपुवि तर तक्षे ।
ऋषष्ट्री ण मास पपुन रमादमानमास विमाचमथर्वोऽनपुध माविमत ॥१०॥

अषमाविक्रयाः -

इदस च भगवित्यमाऽरुन्धत्यमा दक्षे वि ष्ट्री म भयाः शमान्तयमा च भकय नो भकय याः सस म दषमम् - ‘ययाः
कसश्चद्गभर द नोहिदनो भवित्यस्यमायाः सनोऽविश्यममचरमात्सम्पमादमयतव्य’ इमत।

रमामयाः -

मक्रयतक्षे यदक्षेष मा कथयमत।

अषमाविक्रयाः -

ननमान्द याःपु पत्यमा च दक्षे व् यमायाः सस म दषमकष् यशृङक्षे ण - ‘वित्सक्षे , कठनोरगभर म त नमानष्ट्री त मासस।
वित्सनोऽमप रमामभद्रिस्त्विमदननोदमाथर मक्षे वि स्थमामपतयाः। तत्पपुत्र पकण र्वोत्सङमाममायपुष् मतवीं द्रिक्ष्यमामयाः
इमत।

रमामयाः -

(सहिषर ल ज्जमासस्मतमम्) तथमास्तपु। भगवितमा विससष्ठक्षेन न मकसञदमामदषनोसस्म।
अन्विययाः रमामयाः - अनपुगकहिष्ट्रीतमायाः स्मयाः।
लयौमककमानमास समाधकनमास विमाकम् महि अथर मम् अनपुवितर तक्षे। पपुनयाः आदमानमामम् ऋषष्ट्रीणमास विमाचमम् अथर याः अनपुधमाविमत

॥१०॥
अषमाविक्रयाः - इदस च भगवित्यमा अरुन्धत्यमा दक्षेविष्ट्रीमभयाः शमान्तयमा च भकयनो भकययाः ससन्दषमम् - ‘ययाः
कसश्चदम् अस्यमायाः गभर दनोहिदयाः भविमत सयाः अविश्यमम् अमचरमातम् सम्पमादमयतव्ययाः’ इमत।
रमामयाः - एषमा यतम् कथयमत मक्रयतक्षे।
अषमाविक्रयाः - ननमान्दयाःपु पत्यमा ऋष्यशृङक्षे ण च दक्षेव्यमायाः ससन्दषमम्- ‘वित्सक्षे, कठनोरगभमार इमत न आनष्ट्रीतमा
असस। वित्सयाः अमप रमामभद्रियाः त्विमदननोदमाथर मम् एवि स्थमामपतयाः। ततम् पपुत्रपकणर्वोत्सङमामम् आयपुष्मतवीं द्रिक्ष्यमामयाः इमत।
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रमामयाः - (सहिषर लज्जमासस्मतमम्) तथमा अस्तपु। भगवितमा विससष्ठक्षेन न मकसञदम् आमदषयाः असस्म।

अन्वियमाथर याः रमामयाः - अनपुगकहिष्ट्रीतमायाः ककतमाथमारयाः स्मयाः भविमामयाः।
महि यतयाः लनोमककमानमास समाममान्यमानमास समाधकनमास सतमास विमाकम् विमाणष्ट्री अथर विस्तपु अनपुवितर तक्षे अनपुसरमत। पपुनयाः
परन्तपु अमादमानमास विनमदकमानमास प्रधमानमानमामम् ऋषष्ट्रीणमामम् विमशष्ठमादष्ट्रीनमास विमाचस विमाणष्ट्रीमम् अथर विस्तपु अनपुधमाविमत
अनपुसरमत।॥१०॥
अषमाविक्रयाः - इदस च भगवित्यमा दक्षेव्यमा अरुन्धत्यमा दक्षेविष्ट्रीमभयाः कयौशल्यमाकनकक्षेयष्ट्रीसपुममत्रमामभयाः शमान्तयमा
श्रष्ट्रीरमामभमगन्यमा च भकयनो भकययाः विमारस विमारस ससन्दषमम् आमदषमम् - ‘ययाः कसश्चतम् कनोऽमप अस्यमायाः सष्ट्रीतमायमा
गभर दनोहिदयाः अमभलमाषमा भविमत सयाः अविश्यस मनश्चयक्षेन अमचरमातम् अमतशष्ट्रीघस सम्पमादमयतव्ययाः पकरणष्ट्रीययाः’ इमत।
रमामयाः - एषमा सष्ट्रीतमा यतम् यथमा कथयमत विदमत तथमा मक्रयतक्षे सम्पमादतक्षे।
अषमाविक्रयाः - ननमान्दयाःपु पमतस्विसपुयाः पत्यमा स्विमाममनमा ऋष्यशृङक्षे ण च दक्षेव्यमायाः दक्षेविवीं प्रमत ससन्दषमम् उकमम्

- ‘वित्सक्षे कल्यमामण, कठनोरगभमार पकणरगभमार इमत न आनष्ट्रीतमा आहिह तमा असस। वित्सयाः पपुत्रयाः अमप रमामभद्रियाः
रमामचन्द्रियाः त्विमदननोदमाथर तवि मविननोदमाय एवि स्थमामपतयाः तत्र सस्थतयक्षे आमदषयाः। ततम् तस्ममातम् पपुत्रपकणर्वोत्सङमामम्
सन्तमानभकमषतक्रनोडमामम् आयपुष्मतवीं मचरञष्ट्रीमविनवीं द्रिक्ष्यमामयाः अविलनोकमयष्यमामयाः इमत।
रमामयाः - (सहिषर लज्जमासस्मतमम् हिषरण लज्जयमा सस्मतहिमासक्षेन च समहितमम् ) तथमा एविमम् अस्तपु भवितपु।
भगवितमा कपुलगपुरुणमा विससष्ठक्षेन न मकसञदम् न मकममप कतपुरमम् आमदषयाः असस्म।

व्यमाख्यमानमम् सष्ट्रीतमा विष्ट्रीरपपुत्रस्य जननष्ट्री भमविष्यतष्ट्रीमत महिषरयाः विमशष्ठस्य आशष्ट्रीविमारदस श्रपुत्विमा रमामयाः आत्ममानमम्
अनपुगहि
क ष्ट्रीतस मन्यतक्षे। स तदमा महिषर्णीणमामम् उत्ककषत्विस विणर यमत। लयौमककमायाः समाममान्यमायाः जनमायाः समाधवियाः विमा यतम्
भविमत तदक्षेवि सविर विणर यमत। अथमारतम् प्रत्यकष्ट्रीककतस्य मविषयस्य विणर नमा एवि तनयाः मक्रयतक्षे। न कस्यमामप
अप्रत्यकस्य। मकन्तपु प्रमाचष्ट्रीनमायाः महिषर ययाः मविपरष्ट्रीतमम् एवि आचरसन्त। तक्षे यतम् कथयमत ततम् सविर मक्षेवि भमामविमन
कमालक्षे भमविष्यमत। अनक्षेन तक्षेषमास दरक दमशर तमा जमायतक्षे। अतयाः महिमषर याः विससष्ठयाः यतम् सष्ट्रीतमायमास विष्ट्रीरपपुत्रस्य जन्म
भमवितमा इमत अविदतम् ततम् सत्यमक्षेवि भमामविकमालक्षे सम्भमविष्यमत इमत श्रष्ट्रीरमामस्यमाशययाः।
ततयाः अषमाविक्रयाः विससष्ठपत्न्यमा अरुन्धत्यमा रमामस्विस्रमा शमान्तयमा ममातकमभयाः कयौशल्यमाकनकक्षेयष्ट्रीसपुममत्रमामभयाः
च रमामस प्रमत प्रक्षेमषतस सन्दक्षेशस विणर यमत। सम्प्रमत सष्ट्रीतमा गभर वितष्ट्री असस्त। अतयाः अस्यमामम् अविस्थमायमास तस्यमायाः
सविर मविधमायाः अमभलमाषमायाः रमामक्षेण त्विरमा पमालनष्ट्रीयमायाः। रमामयाः सहिमासस तक्षेषमामम् आदक्षेशमम् अङष्ट्रीकरनोमत।
महिमषर याः ऋष्यशृङयाः अषमाविक्रमपुखक्षेन यजस्थमानस प्रमत सष्ट्रीतमा कथस न आनष्ट्रीतमा इमत जमापयमत। स
विदमत यतम् सष्ट्रीतमा इदमानवीं पकणरगभमार असस्त। अतयाः आगमनक्षे क्लक्षेशयाः सम्भमविष्यमत इमत मविमचन्त्य समा न
आनष्ट्रीतमा। वित्सयाः रमामचन्द्रियाः अमप सष्ट्रीतमायमायाः मननोरञनमाय एवि अयनोध्यमायमास मतष्ठमत। ततश्च स ससपुतमामम्
आयपुष्मतवीं सष्ट्रीतमास द्रिषपु स आगममष्यमत परमममत ऋष्यशृङमपुनक्षेयाः आश्विमासनमम्। रमामयाः तत्सविर श्रपुत्विमा विससष्ठक्षेन तस
प्रमत कश्च उपदक्षेशयाः प्रदत्तयाः न विमा इमत पकच्छमत।
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मविशक्षे ष मटप्पणष्ट्री अत्र लयौमककमानमामममत श्लनोकक्षे ऋमषश्रक्षेयनोमविस्तरणरूपस्य बष्ट्रीजगपुणस्य विणर नमादम् मविलनोभनस नमाम
सन्ध्यङस भविमत। तल्लकणस तमाविदम् - “बष्ट्रीजगपुणविणर नस मविलनोभनमम्” इमत।

व्यमाकरणमविमशर याः -

1. लयौमककमानमामम् - लनोकक्षे भविमा लयौमककमायाः। अत्र लनोकमातम् ठञ्प्रत्यययाः। लयौमककशब्दस्य षष्ठष्ट्रीबहिह विचनक्षे
लयौमककमानमामममत रूपमम्।

2. अमादमानमामम् - आदयौ भविमायाः आदमायाः। आमदशब्दमादम् यत्प्रत्ययक्षे आदशब्दनो मनष्पनयाः। तस्य
षष्ठष्ट्रीबहिह विचनक्षे आदमानमामम् इमत रूपमम्।

3. ऋषष्ट्रीणमामम् - ऋष गतमामविमत धमातपुयाः। ऋष्धमातनोयाः "सविर धमातपुभ्य इनम्" इमत सकत्रक्षेण इन्प्रत्ययक्षे, "इगपुपधमातम्
मकतम्" इमत सकत्रक्षेण मकमत च ऋमषशब्दनो मनष्पनयाः। तस्यनवि षष्ठष्ट्रीबहिह विचनक्षे ऋषष्ट्रीणमामममत रूपमम्।

4. ससन्दषमम् - समम्-पकविरकमातम् मदश्धमातनोयाः कप्रत्ययक्षे नपपुससकक्षे ससन्दषमम् इमत रूपमम्।
5. सम्पमादमयतव्यमम् - सम्पकविरकमातम् पदमातनोयाः मणमच तव्यमत नपपुससकक्षे सम्पमादमयतव्यमम् इमत रूपमम्।
6. कठनोरगभमार - कठनोरयाः गभर याः यस्यमायाः समा कठनोरगभमार इमत बहिह वष्ट्रीमहिसममासयाः।
7. पपुत्रपकणर्वोत्सङमामम् - पपुत्रमाभ्यमास पकणरयाः पपुत्रपकणरयाः इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासयाः। पपुत्रपकणरयाः उत्सङयाः यस्यमायाः
समा पपुत्रपकणर्वोत्सङमा इमत बहिह वष्ट्रीमहिसममासयाः, तमामम्।
छन्दयाः-

1. लयौमककमानमामम् इमत श्लनोकक्षे अनपुषपुपम् छन्दयाः।

अलङ्कमारमविमशर याः 1. लयौमककमानमामम् इमत श्लनोकक्षे लयौमककमानमास समाधकनमामम् अपक्षेकयमा आदमानमामम् ऋषष्ट्रीणमास विचसमामम्
आसधक्यविचनमादम् व्यमतरक्षेकमालङ्कमारयाः। तल्लकणस दपर णक्षे “आसधक्यमपुपमक्षेयस्यनोपममानमान्न्यकनतमाऽथविमा। व्यमतरक्षेकयाः” इमत।

पमाठगतप्रश्नमायाः - ४
15. कक्षेषमास विमाचमम् अथर याः अनपुधमाविमत।
16. कक्षेषमामम् अथर विमागम् अनपुवितर तक्षे।
17. अरुन्धत्यमायाः रमामस्य जननष्ट्रीनमास शमान्तमायमाश्च रमामस प्रमत क आदक्षेशयाः।
18. सष्ट्रीतमा कपुतयाः यजस प्रमत नमानष्ट्रीतमा।
19. रमामयाः कथमम् अयनोध्यमायमास स्थमामपतयाः।
20. ऋष्यशृङयाः सष्ट्रीतमास ककीदृशवीं द्रिषपु ममच्छमत
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13.6) समाम्प्रतस मकल पमाठमम् अविगच्छमाम - १४
अषमाविक्रयाः -

श्रकय तमामम्।
जमाममातकय जक्षे न वियस मनरुदमा स्त्विस बमाल एविमासस नविस च रमाज्यमम्।
यपुक याः प्रजमानमामनपुर ञनक्षे स्यमा स्तस्ममादशनो यत्परमस धनस वियाः॥११॥

रमामयाः -

यथमा सममामदशमत भगविमान्मन त्र माविरुमणयाः।
स्नक्षे हिस दयमास च सयौख्यस च यमद विमा जमानककीममप।
आरमाधनमाय लनोकस्य मपुञ तनो नमासस्त मक्षे व्यथमा ॥ १२ ॥

सष्ट्री त मा -

अदनो जक्षे व् वि रमाहिविधपुर न्धरनो अज्जउत्तनो। (अत एवि रमाघविधपुर न्धर आयर पपुत्र याः। )

रमामयाः -

कयाः कनोऽत्र भनोयाः। मविश्रमाम्यतमामषमाविक्रयाः।

अषमाविक्रयाः -

(उत्थमाय पररक्रम्य च ) अयक्षे कपु ममारलक्ष्मणयाः प्रमाप्तयाः।
(इमत मनष्क्रमान्तयाः )

अन्विययाः अषमाविक्रयाः - श्रकयतमामम्।
वियस जमाममातकयजक्षेन मनरुदमायाः त्विस बमाल एवि असस च रमाज्यस नविमम् (अत एवि) प्रजमानमामम् अनपुरञतक्षे
यपुकयाः स्यमायाः तस्ममातम् यशयाः वियाः परमस धनमम् (असस्त)।।११।।
रमामयाः - भगविमानम् मनत्रमाविरुमणयाः यथमा सममामदशमत।
लनोकस्य आरमाधनमाय स्नक्षेहिस दयमास सयौख्यस च यमद विमा जमानककीमम् अमप मपुञतनो मक्षे व्यथमा न असस्त॥
१२॥
सष्ट्री त मा - अत एवि आयर पपुत्रयाः रमाघविधपुरन्धरयाः।
रमामयाः - कयाः कयाः अत्र भनोयाः। अषमाविक्रयाः मविश्रमाम्यतमामम्।
अषमाविक्रयाः - (उत्थमाय पररक्रम्य च) अयक्षे कपुममारलक्ष्मणयाः प्रमाप्तयाः।

(इमत मनष्क्रमान्तयाः)
अन्वियमाथर याः अषमाविक्रयाः - श्रकयतमामम् आकण्यर तमामम्।
वियस विससष्ठमादययाः जमाममातकयजक्षेन ऋष्यशृङस्य दमादशविषर व्यमामपनमा यजक्षेन मनरुदमायाः उपरुदमायाः स्मयाः। त्विस
रमामयाः बमालयाः कपुममारयाः रमाज्यशमासनक्षे अप्रयौढयाः च असस। रमाज्यस नविमम् नकतनमम् असस्त। अतयाः प्रजमानमास लनोकमानमामम्
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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अनपुरञनक्षे अनपुरमागनोत्पमादनक्षे यपुकयाः तत्परयाः स्यमायाः भविक्षेयाः। तस्ममातम् अनपुरमागनोत्पमादनमातम् यशयाः ककीमतर भरमविष्यमत, यदम्
यशयाः वियाः यपुष्ममाकस परमस सविर्वोत्ककषस धनमम् सम्पतम्।।११।।
रमामयाः - भगविमानम् षडनश्वियर सम्पनयाः मनत्रमाविरुमणयाः विससष्ठमहिमषर याः यथमा सममामदशमत यथमा आजमापयमत
तथनवि कररष्यमामष्ट्रीमत भमावियाः।
लनोकस्य जनस्य आरमाधनमाय प्रसमादनमाय स्नक्षेहिमम् अनपुरमागस, दयमास करुणमास, सयौख्यस सपुखस च यमद विमा
जमानककीमम् अमप सष्ट्रीतमामम् अमप मपुञतयाः त्यजतयाः मक्षे मम व्यथमा दयाःपु खस न असस्त न भविमत॥१२॥
सष्ट्री त मा - अत एवि अस्ममातम् कमारणमादम् आयर पपुत्रयाः मम स्विमामष्ट्री रमाघविधपुरन्धरयाः रघपुककलमशरनोममणयाः।
रमामयाः - कयाः कयाः अत्र भनोयाः अत्र कयाः असस्त। अषमाविक्रयाः मविश्रमाम्यतमास अषमाविक्रस्य मविश्रमामप्रबन्धयाः
सम्पमादतमामम्।
अषमाविक्रयाः - (उत्थमाय पररक्रम्य च) अयक्षे कपुममारलक्ष्मणयाः प्रमाप्तयाः आगतयाः।

(इमत मनष्क्रमान्तयाः एविमपुक्त्विमा मनगर तयाः)
व्यमाख्यमानमम् अत्र विससष्ठयाः रमाममाय रमाज्यशमासनमविषयकमम् उपदक्षेशस ददमामत। ऋष्यशृङस्य यजमम् उपलक्ष्य
रमाज्यस्य सविर एवि प्रयौढमायाः जनमायाः स्वियस कपुलगपुरुयाः विससष्ठयाः च तत्र ससन्त। अतयाः तक्षेषमामम् आगमनक्षे मविलम्बयाः
भमविष्यमत। रमामस्य च सम्प्रमत एवि रमाज्यमामभषक्षेकयाः अभवितम्। अतयाः रमाज्यशमासनमविषयक्षे सयाः अधपुनमामप
अनमभजयाः असस्त। रघपुविसशष्ट्रीयमानमास नकपमाणमास यशयाः एवि परममम् अभष्ट्रीषस वितर तक्षे। अतयाः ककीमतर लमाभमाय सततस
प्रजमामनसमामम् अनपुरञनक्षे तत्परयाः भमवितव्ययाः। यथमा प्रजमायाः नकपक्षे सन्तपुषमायाः भविक्षेय याःपु इत्यसस्मनम् मविषयक्षे ध्यमानस दक्षेयमम्।
तक्षेननवि रमामयाः यथमाथर याः प्रजमापमालकयाः रमाजमा भमवितपुस शक्नपुयमातम् इमत विससष्ठस्य अमभप्रमाययाः। भमामविमन कमालक्षे
प्रजमानमामम् अनपुरमागमम् उत्पमादमयतपुस रमामक्षेण सष्ट्रीतमापररत्यमागयाः कररष्यतक्षे इमत घटनमामनदरशयाः अत्र प्रमाप्यतक्षे।
रमामयाः विससष्ठक्षेन यथमा आमदषस तथमा एवि कतपुर प्रमतजमास ककतविमानम्। प्रजमापमालनमाय स सविर मम् अमप कतपुर
समथर याः। तस्य ककतक्षे स स्नक्षेहिस दयमास सयौख्यस सविर मम् अमप पररत्यकसपु प्रस्तपुतयाः। अमप च जनमानमामम् आरमाधनमाय यमद
धमर पत्नष्ट्री जमानककी अमप त्यकव्यमा भविमत तमहिर अमप तस्य मकसञदमप दयाःपु खस न भमविष्यमत। अनक्षेन श्रष्ट्रीरमामस्य
प्रजमाविमात्सल्यस गपुरुविचनक्षे श्रदमा च प्रकमामशतमा भविमत। अमप च भमामविमन कमालक्षे प्रजमानमास कक तक्षे सष्ट्रीतमा अमप
पररत्यक्ष्यतक्षे इमत दनोत्यतक्षे।
प्रजमापमालनमविषमयणवीं रमामस्य प्रमतजमामम् आकण्यर सष्ट्रीतमा स्विभतमाररस रमामस प्रशससन्तष्ट्री अविदतम् यदम्
अस्ममातम् कमारणमादम् एवि श्रष्ट्रीरमामयाः रघपुकपुलस्य श्रक्षेष्ठयाः। रमामयाः ततयाः भगवितयाः अषमाविक्रस्य मविश्रमामव्यविस्थमाकरणमाय
आमदषविमानम्। तदनन्तरस भगविमानम् अषमाविक्रयाः मविश्रमाममातम् उत्थमाय तत्र पररक्रमाम्यमत। तदमा तत्र लक्ष्मणयाः
उपसस्थतयाः। तस दृष्टमा अषमाविक्रयाः ' कपुममारलक्ष्मणयाः प्रमाप्तयाः ' इत्यपुक्त्विमा मनष्क्रमान्तयाः।
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मविशक्षे ष मटप्पणष्ट्री अत्र जमाममातनयजक्षेनक्षेमत श्लनोकक्षे प्रजमानपुरञनमादम् प्रमाप्तस यशयाः परमस धनममत्यमामदनमा सष्ट्रीतमामनविमारसनरूपस
बष्ट्रीजमपुकमम्। तल्लकणस तमाविदम् दपर णक्षे “अल्पममात्रस समपुमदषस बहिह धमा यमदसपर मत।
फलस्य प्रथमनो हिक्षेतब
पु र्णीजस तदमभधष्ट्रीयतक्षे।।” इमत।

व्यमाकरणमविमशर याः -

1. जमाममातकयजक्षेन – जमाममातपुयाः यजयाः जमाममातकयजयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः, तक्षेन जमाममातकयजक्षेन।
2. अनपुरञनक्षे - अनपुपकविरकमातम् रञ्ज्धमातनोयाः ल्यपुमट सप्तम्यक्षेकविचनक्षे अनपुरञनक्षे इमत रूपमम्।
3. सयौख्यमम् – सपुखस्य भमावियाः इत्यथर ष्यञ्प्रत्ययक्षे सयौख्यमम् इमत रूपमम्।
4. मपुञतयाः - मपुचम्-धमातनोयाः शतरर षष्ठ्यक्षेकविचनक्षे मपुञतयाः इमत रूपमम्।
5. मनत्रमाविरुमणयाः - ममत्रश्च विरुणश्च ममत्रमाविरुणयौ इमत इतरक्षेतरदन्दसममासयाः। ममत्रमाविरुणयनोयाः अपत्यस
पपुममानम् इमत मविगहिक्षे "बमाहमामदभ्यश्च" इमत इञ्प्रत्ययक्षे मनत्रमाविरुमणयाः इमत रूपमम्।

छन्दयाः 1. जमाममातकयजक्षेन इत्यसस्मनम् श्लनोकक्षे इन्द्रिविजमाछन्दयाः वितर तक्षे। तल्लकणमम् उकस - स्यमामदन्द्रिविजमा यमद तयौ
जगयौ गयाः। इमत।

2. स्नक्षेहिमममत श्लनोकक्षे अनपुषपुपम् छन्दयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः - ५
21. विससष्ठमादययाः कक्षेन मनरुदमायाः।
22. रघपुविसशष्ट्रीयमानमास परमस धनस मकमम्।
23. जमाममातकयजक्षेनक्षेमत श्लनोकक्षे मकस छन्दयाः वितर तक्षे। तस्य लकणस मकमम्।
24. मनत्रमाविरुमणयाः इमत रूपस समाधयत।
25. लनोकस्य आरमाधनमाय रमामयाः मकस मकस त्यकसपु प्रस्तपुतयाः।
26. रमाजयाः प्रधमानयाः धमर याः कयाः।

13.7) समाम्प्रतस मकल पमाठमम् अविगच्छमाम - १५
(प्रमविश्य )
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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लक्ष्मणयाः -

जयमत जयत्यमायर याः। आयर ! अजपुर नक्षे न मचत्रकरक्षेण मास्मद प
पु मदषममायर स्य चररतमस्यमास
विष्ट्री थ् यमाममभसलसखतमम्। तत्पश्यत्विमायर याः।

रमामयाः -

जमानमासस वित्स ! द म
पु र नमायममानमास दक्षे वि वीं मविननोदमयतपुम म्। तसत्कयन्तमविसधस यमावितम्।

लक्ष्मणयाः -

यमाविदमायमारय मा हिह तमाशनशपुम दयाः।

रमामयाः -

शमान्तस पमापमम् (ससमान्त्विविचनमम्। )
उत्पसत्तपररपकत मायमायाः मकमस्यमायाः पमाविनमान्तरनयाः ।
तष्ट्री थ र्वोदकस च विमह्निश्च नमान्यतयाः शपुम दमहिर तयाः ॥१३॥
दक्षे म वि दक्षे वि यजनसम्भविक्षे ! प्रसष्ट्री द । एष तक्षे जष्ट्री म वितमाविसधयाः प्रविमादयाः।
सक्लषनो जनयाः मकल जनन र नपुर ञनष्ट्री य स्तननो यद क
पु मशपुभस च न तत्कमस तक्षे ।
नन स मगर क की सपुर मभणयाः कपु सपुम स्य ससदमा
मकस ध्नर सस्थमतनर चरणन र वितमाडनमामन॥१४॥

अन्विययाः -

(प्रमविश्य) लक्ष्मणयाः - आयर याः जयमत जयमत। आयर ! अजपुरनक्षेन मचत्रकरक्षेण अस्मदपपु मदषमम् आयर स्य
चररतमम् अस्यमास विष्ट्रीथ्यमामम् अमभसलसखतमम्। ततम् आयर याः पश्यतपु।
रमामयाः - वित्स! दम
पु र नमायममानमास दक्षेविवीं मविननोदमयतपुस जमानमासस । ततम् मकयन्तमम् अविसधस यमावितम्।
लक्ष्मणयाः - आयमारयमा हिह तमाशनशपुमदयाः यमावितम्।
रमामयाः -शमान्तस पमापमम् (ससमान्त्विविचनमम्।)
उत्पसत्तपररपकतमायमायाः अस्यमायाः पमाविनमान्तरनयाः मकमम्। तष्ट्रीथर्वोदकस च विमह्निश्च अन्यतयाः न शपुमदमम् अहिर तयाः ॥
१३॥
दक्षेवियजनसम्भविक्षे दक्षेमवि, प्रसष्ट्रीद। एष प्रविमादयाः तक्षे जष्ट्रीमवितमाविसधयाः।
सक्लषयाः जनयाः जननयाः अनपुरञनष्ट्रीययाः मकल, ततम् तक्षे नयाः यदम् अशपुभमम् उकस ततम् न कममम्। सपुरमभणयाः
कपुसपुमस्य मकसध्नर सस्थमतयाः ननसमगर ककी ससदमा, चरणनयाः अवितमाडनमामन न॥१४॥

अन्वियमाथर याः -

(प्रमविश्य प्रविक्षेशस सम्पमाद) लक्ष्मणयाः - आयर याः जयमत जयमत महिमारमाज, भवितयाः सदमा मविजययाः। आयर
महिमारमाज! अजपुरनक्षेन मचत्रकरक्षेण अजपुरननमामकक्षेन मचत्रकमाररणमा अस्मदपपु मदषमम् अस्ममामभयाः उपविमणर तमम् आयर स्य
श्रष्ट्रीरमामस्य चररतस जष्ट्रीविनमम् अस्यमास विष्ट्रीथ्यमामम् अस्यमास मचत्रमयश्रक्षेण्यमामम् अमभसलसखतमम् अमङ्कतमम्। ततम् मचत्रमम्
आयर याः रमामचन्द्रियाः पश्यतपु अविलनोकयतपु।
रमामयाः - वित्स मप्रय! दम
पु र नमायममानमास दयाःपु सखतममानसमास दक्षेविवीं सष्ट्रीतमास मविननोदमयतपुस सन्तनोषमयतपुस जमानमासस
शक्ननोमष। ततम् मचत्रमम् मकयन्तमम् अविसधस यमावितम् मकयत्पयर न्तमम्।
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लक्ष्मणयाः - आयमारयमायाः सष्ट्रीतमायमायाः हिह तमाशनशपुमदयाः यमावितम् अमग्निपरष्ट्रीकणपयर न्तमम्।
रमामयाः - शमान्तस पमापमम् त्वियमा एविस पपुनयाः ननवि विकव्यमम् (ससमान्त्विविचनमम् अत्यन्तमधपुरविचयाःसमहितमम्)
उत्पसत्तपररपकतमायमायाः उत्पत्त्यमा जन्मनमा एवि पररपकतमायमायाः अयनोमनजत्विमातम् पमवित्रमायमायाः शपुदमायमा अस्यमायाः
सष्ट्रीतमादक्षेव्यमायाः पमाविनमान्तरनयाः अगन्यमामदपमवित्रतमाजनकनयाः मकस मकस प्रयनोजनमम्। तष्ट्रीथर्वोदकस गङमामदतष्ट्रीथरजलस च विमह्निश्च
अमग्निश्च अन्यतयाः अन्यस्ममातम् शपुमदस पमवित्रतमास न अहिर तयाः सम्पमादमयतपुस न यनोगययौ भवितयाः।॥१३॥
दक्षेवियजनसम्भविक्षे दक्षेवियजसमपुत्पनक्षे दक्षेमवि भगविमत, प्रसष्ट्रीद प्रसनमा भवि। एषयाः अयस तक्षे तवि जष्ट्रीमवितमाविसधयाः
आजष्ट्रीविनस प्रविमादयाः लनोकमापविमादयाः।
सक्लषयाः दयाःपु सखतयाः जनयाः लनोकयाः जननयाः अन्यलनोकनयाः अनपुरञनष्ट्रीययाः आरमाधनष्ट्रीययाः मकल मनश्चयक्षेन। ततम्
तस्ममातम् तक्षे तवि नयाः आवियनोयाः मविषयक्षे यतम् अशपुभमम् अमशविमम् ततम् कथनस न कममम् न यपुकमम् ननोमचतमम्। सपुरमभणयाः
सपुगसन्धतस्य कपुसपुमस्य पपुष्पस्य मकसध्नर मस्तकक्षे सस्थमतयाः अविस्थमानमम् ननसमगर ककी स्विमाभमामविककी ससदमा लनोकक्षे
प्रससदमा, परन्तपु चरणनयाः पमादनयाः अवितमाडनमामन चरणमदर नमामन प्रहिमारमायाः विमा न ननसमगर कमामण न स्विमाभमामविकमामन॥
१४॥

व्यमाख्यमानमम् लक्ष्मण

आगत्य

रमामस्य

मविजयप्रशसस्तमपुक्त्विमा

तस्मन

मनविक्षेदयमत

यतम्

यथमामदषस

रमामजष्ट्रीविनविकत्तमान्तस्य मचत्रमाङ्कनमम् अजपुरननमामकक्षेन मचत्रकमारक्षेण सम्पनमम्। अत मचत्रममदस भविमानम् मकसञतम् पश्यतपु
इमत रमामस प्रमाथर यमत लक्ष्मणयाः। ततयाः रमामयाः लक्ष्मणमम् विदमत यतम् सष्ट्रीतमा मपतकमविरहिक्षे मविषण्णमचत्तमा वितर तक्षे , तस्ममातम्
दयाःपु सखतमायमायाः तस्यमा मविननोदमाय त्विस समथर याः। ततयाः स लक्ष्मणमम् पकच्छमत यतम् मचत्रममदस मकस पयर न्तमम् मचमत्रतमम्
इमत। तदमा लक्ष्मणयाः उत्तरस प्रदत्तविमानम् यतम् - दक्षेव्यमा सष्ट्रीतमायमायाः अमग्निपरष्ट्रीकमापयर न्तस मचत्रस्य अस्य व्यमामप्तयाः।
लक्ष्मणविचनस श्रपुत्विमा अप्रसनयाः रमामयाः सपुमधपुरमम् विदमत तमादृशस विमाक्यस न विमाच्यमम्।
आजन्मशपुदमायमायाः सष्ट्रीतमायमायाः शपुदतमायमायाः परष्ट्रीकमायन अन्यक्षेन कक्षेनमचतम् द्रिव्यक्षेण प्रयनोजनस नमासस्त। यथमा
तष्ट्रीथरस्य जलस विमह्नियाः च इत्यनयनोयाः अन्यनयाः द्रिव्यनयाः शपुदष्ट्रीकरणस्य प्रयनोजनस न भविमत तयनोयाः शपुदत्विमातम् तथनवि
मचरशपुदमायमायाः सष्ट्रीतमायमायाः अमग्निनमा शपुमदयाः नमापक्षेकतक्षे। स्वितयाः शपुदत्विमातम् अन्यतयाः शपुमदसम्पमादनस नमाविश्यकमममत
भमावियाः।
ततयाः सष्ट्रीतमा प्रमत रमामयाः कथयमत यतम् समा यथमा प्रसनमा भविक्षेतम्। अयस लनोकमापविमादयाः तस्यमा
आजष्ट्रीविनमक्षेवि। ततनो रमामनो विदमत यतम् यक्षे जनमास्तमावितम् स्विकपु लस्य रकमास कपुविर सन्त, तनयाः दयाःपु सखतजनमायाः न
मतरस्कतर व्यमायाः अमप तपु अविश्यमम् अनपुरञनष्ट्रीयमायाः। अतयाः दयाःपु सखतमायमायाः तवि मविषयक्षे यमामन अशपुभविमाक्यमामन
प्रयपुकमामन तमामन न यपुकमामन इमत भमावियमामम। प्रसङस्य स्पषष्ट्रीकरणमाय दृषमान्तयाः प्रदष्ट्रीयतक्षे। सपुरमभमविमशषमानमास
कपुसपुममानमास पमादनयाः मदर नस न यनोगयमम्। यतनो महि तक्षेषमास मस्तकक्षे अविस्थमानस स्विमाभमामविकस भविमत इमत तमात्पयर मम्।

व्यमाकरणमविमशर याः -

1. दमपु र नमायममानमामम्- दयाःपु सस्थतस मनयाः यस्यमायाः समा दमपु र नमायाः इमत बहिह वष्ट्रीमहिसममासयाः। अदमपु र नमायाः दमपु र नमायाः भविमत
इत्यथर क्यङ्प्रत्ययक्षे मनष्पनमादम् दम
पु र नमायधमातनोयाः शमानच्प्रत्ययक्षे टमामप दम
पु र नमायममानमा इमत भविमत। ततयाः
मदतष्ट्रीयनकविचनक्षे दम
पु र नमायममानमामम् इमत रूपमम्।
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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2. उत्पसत्तपररपकतमायमायाः - उत्पत्त्यमा पररपकतमा उत्पसत्तपररपकतमा इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासयाः , तस्यमायाः
उत्पसत्तपररपकतमायमायाः।

3. पमाविनमान्तरनयाः - पमावियसन्त इमत पमाविनमामन। अन्यमामन पमाविनमामन पमाविनमान्तरमामण तनयाः इमत पमाविनमान्तरनयाः
इमत मयकरव्यससकमामदवित्सममासयाः।

4. तष्ट्रीथर्वोदकमम् - तष्ट्रीथरस्य उदकस तष्ट्रीथर्वोदकमम् इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।
5. अनपुरञनष्ट्रीययाः- अनपुपकविरकमातम् रञ्ज्धमातनोयाः मणच्प्रत्ययक्षे अनष्ट्रीयप्ररत्ययक्षे च अनपुरञनष्ट्रीय इमत रूपमम्।
6. ननसमगर ककी - मनसगमारदम् आगतमा इत्यथर मनसगर शब्दमातम् ठमक ङिष्ट्रीमप ननसमगर ककीशब्दनो मनष्पदतक्षे।
7. सस्थमतयाः - स्थमाधमातनोयाः मकन्प्रत्ययक्षे सस्थमतशब्दनो मनष्पदतक्षे।

छन्दयाः 1. उत्पसत्तपररपकतमायमा इत्यसस्मनम् श्लनोकक्षे अनपुषपुपम् छन्दयाः।
2. सक्लषनो जनयाः इमत श्लनोकक्षे विसन्तमतलकस छन्दयाः।
अलङ्कमारमविमशर याः-

1. उत्पसत्तपररपकतमायमायाः इत्यसस्मनम् श्लनोकक्षे तष्ट्रीथर्वोदकविमह्निदृषमान्तक्षेन सष्ट्रीतमायमायाः पमवित्रतमासमथर नमादम्
दृषमान्तमालङ्कमारयाः। तल्लकणमम् उकस दपर णक्षे- “दृषमान्तस्तपु सधमर स्य विस्तपुनयाः प्रमतमबम्बनमम्।” इमत।

2. सक्लषनो जनयाः इत्यसस्मनम् श्लनोकक्षे अमप दृषमान्तमालङ्कमारयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः - ६
27. मचत्रकमारस्य मकमम् अमभधमानमम्।
28. रमामचररतस मकयदम् विष्ट्रीसथकमायमामम् अमभसलसखतमम्।
29. मकस मकस स्वितयाः एवि पमवित्रस भविमत।
30. सष्ट्रीतमायमायाः कनयाः प्रयनोजनस नमासस्त।
31. सक्लषस जनस प्रमत मकस कतर व्यमम्।
32. कपुसपुमस्य कमा ननसमगर ककी।
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पमाठसमारयाः
भकममसपुतमा सष्ट्रीतमा विनदहिष्ट्री रमामपत्नष्ट्री सष्ट्रीतमा आसष्ट्रीनमा। रमामयाः सष्ट्रीतमास समान्त्विमयतपुमनमायाः प्रमविशमत।
तसस्मनक्षेवि समयक्षे ऋष्यशृङमपुनक्षेयाः आश्रममादम् विससष्ठमादष्ट्रीनमास ससविमादस स्विष्ट्रीककत्य भगविमानम् अषमाविक्रयाः आगतयाः। स
विससष्ठमादष्ट्रीनमास सन्दक्षेशस श्रमावियनम् कथयमत यतम् महिमषर याः विससष्ठयाः सष्ट्रीतमायन आशष्ट्रीविमारदस प्रदत्तविमानम् - समा विष्ट्रीरप्रसविमा
भकयमायाः इमत। विससष्ठपत्नष्ट्री अरुन्धतष्ट्री रमामममातरयाः कयौशल्यमाकनकक्षेयष्ट्रीसपुममत्रमायाः शमान्तमा च रमामस प्रमत उकवित्ययाः यतम्

- सष्ट्रीतमा गभर वितष्ट्री असस्त, अतयाः इदमानवीं रमामक्षेण तस्यमायाः सविमार अमभलमाषमायाः शष्ट्रीघस पकरणष्ट्रीयमायाः। महिमषर याः ऋष्यशृङयाः
अविदतम् यतम् कठनोरगभर त्विमातम् सष्ट्रीतमा यजस्थमानस प्रमत आगन्तपुस न समथमार। अतयाः स परस सपपुत्रमास तमास द्रिषपु मम्
अयनोध्यमामम् आगममष्यमत इमत। कपुलगपुरुयाः विससष्ठयाः रमाममम् आमदषविमानम् यतम् प्रजमायाः यथमा सपुसखनयाः स्यपुयाः तथमा
रमाज्यपमालनस कतर व्यमम्। यतनो महि तक्षेन एवि रघपुविसशष्ट्रीयमानमामम् अभष्ट्रीषस यशयाः प्रमाप्तपुस शक्नपुयमातम्। आदक्षेशस श्रपुत्विमा रमामयाः
कथयमत यतम् प्रजमानमास सपुखमाय स स्नक्षेहिस्य दयमायमायाः सयौख्यस्य धमर पत्न्यमायाः सष्ट्रीतमायमा अमप पररत्यमागस कतपुर
सनदयाः असस्त। अनक्षेन एवि श्रष्ट्रीरमामविचनक्षेन स भमामविकमालक्षे सष्ट्रीतमास पररत्यक्ष्यमत इमत सकमचतनो भविमत। ततयाः
कपुममारयाः लक्ष्मणयाः प्रमविशमत। महिमषर याः अषमाविक्रयाः मविश्रमामस्विष्ट्रीकमारमाय गच्छमत। लक्ष्मणयाः कथयमत यतम् यथमामदषस
तथमा एवि रमामचररतमात्मकस मचत्रपटमम् अङ्कमयत्विमा मचत्रकमारयाः आगतयाः इमत। ततयाः रमामयाः लक्ष्मणस पकच्छमत यतम्
एतस्य मचत्रस्य व्यमामप्तयाः मकयत्पयर न्तमम्। तदमा लक्ष्मणयाः विदमत यतम् सष्ट्रीतमायमायाः अमग्निशपुमदपयर न्तस तत्र मचमत्रतमम्
असस्त इमत। ततश्च रमामयाः सष्ट्रीतमायमायाः आजन्मशपुदतमास विणर यमत। यथमा तष्ट्रीथरजलस विमह्नियाः च स्वितयाः पमवित्रस तथमा
सष्ट्रीतमा अमप स्वितयाः पमवित्रमा। अतयाः रमामयाः सष्ट्रीतमायमायाः खक्षेदनो ममा भविक्षेमदमत कथयमत। ययाः सक्लषयाः जननो भविमत
तस्य क्लक्षेशमनविमारणमक्षेवि उमचतमम्, अतयाः सष्ट्रीतमास प्रमत लक्ष्मणस्य विचनस न यनोगयमम्। यतनो महि कपुसपुमस्य
स्विमाभमामविकमम् अविस्थमानस मशरसस एवि भविमत, न तपु पमादनयाः लक्षेहिनस तस्य उमचतमम्। एविस प्रकमारक्षेण अयस पमाठयाः
सममाप्यतक्षे।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः
1. मकन्त्विनपुष्ठमानमनत्यत्विमममत श्लनोकस व्यमाख्यमात।
2. गपुरुजननयाः रमामस प्रमत उकमानम् उपदक्षेशमानम् सलखत।
3. मविश्विम्भरमा इत्यमामदश्लनोकस व्यमाख्यमात।
4. लयौमककमानमास समाधकनमामम् आदमानमास च ऋषष्ट्रीणमास कयाः भक्षेदयाः - ततम् लयौमककमानमामम्
इत्यमामदश्लनोकव्यमाख्यमानपपुरयाःसरस विणर यत।

5. सष्ट्रीतमायमायाः आजन्मपमवित्रतमामविषयक्षे श्रष्ट्रीरमामक्षेण मकमम् उकमम्।
6. जमाममातकयजक्षेनक्षेमत श्लनोकस व्यमाख्यमात।
7. स्नक्षेहिस दयमास च सयौख्यमम् इमत श्लनोकस व्यमाख्यमात।
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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पमाठगतप्रश्नमानमामपुत्त रमामण
1. अनपुष्ठमानमनत्यत्विस गकहिस्थमानमास स्विमातन्त्र्यमम् अपकषर मत।
2. मकन्तपु अनपुष्ठमानमनत्यत्विमम् इमत ससन्धमविच्छक्षे दयाः।
3. कमर मत्रमविधस भविमत - मनत्यस ननममसत्तकस कमाम्यस च।
4. आमहितमाग्निष्ट्रीनमास गकहिस्थतमा प्रत्यविमायनयाः सङ्कटमा भविमत।
5. बन्धपुजनमविप्रयनोगमायाः सन्तमापकमाररणयाः भविसन्त।
6. सससमारभमाविमायाः हृदयममर सच्छदनो भविसन्त।
7. हृदममर सच्छद्भ्ययाः सससमारभमाविक्षेभ्ययाः मविरकमा मनष्ट्रीमषणयाः सविमारनम् कमाममानम् सन्त्यज्य अरण्यक्षे मविश्रमाम्यसन्त।
8. तमातपररजनस्य रमामभद्रि इत्यपुपचमारयाः शनोभतक्षे।
9. ऋष्यशृङमाश्रममादम् अषमाविक्रमपुमनयाः आगतयाः।
10. कञपुककी रमामस रमामभद्रि इमत सम्बनोधयमत।
11. सष्ट्रीतमायमायाः ममातमा कमा मविश्विम्भरमा पकसथविष्ट्री।
12. सष्ट्रीतमायमायाः प्रजमापमतसमयाः जनकयाः मपतमा।
13. यक्षेषमास विसशक्षे समवितमा विसशप्रवितर कयाः विससष्ठमादयश्च आचमायमारयाः तक्षेषमास विसशस्य सष्ट्रीतमा विधकयाः।
14. सष्ट्रीतमास प्रमत विमशष्ठस्य "विष्ट्रीरप्रसविमायाः भकयमायाः" इमत आशष्ट्रीविमारदयाः।
15. आदमानमामम् ऋषष्ट्रीणमास विमाचमम् अथर याः अनपुधमाविमत।
16. लयौमककमानमास समाधकनमामम् अथर विमागम् अनपुवितर तक्षे।
17. अरुन्धत्यमायाः रमामस्य जननष्ट्रीनमास शमान्तमायमाश्च रमामस प्रमत आदक्षेशयाः अयस यदम् इदमानवीं सष्ट्रीतमा पकणरगभमार,
अतस्तस्य सविमार अमभलमाषमायाः रमामक्षेण शष्ट्रीघमक्षेवि पकरणष्ट्रीयमायाः इमत।

18. सष्ट्रीतमा कठनोरगभमार इत्यतयाः यजस प्रमत नमानष्ट्रीतमा।
19. रमामयाः सष्ट्रीतमायमा मविननोदमाय अयनोध्यमायमास स्थमामपतयाः।
20. ऋष्यशृङयाः सष्ट्रीतमास पपुत्रपकणरक्रनोडमास द्रिषपु ममच्छमत।
21. विससष्ठमादययाः जमाममातपुयाः ऋष्यशृङस्य यजक्षेन मनरुदमायाः।
22. रघपुविश
स ष्ट्रीयमानमास प्रजमानपुरञनमातम् प्रमाप्तस यशयाः परमस धनमम्।
23. जमाममातकयजक्षेनक्षेमत श्लनोकक्षे इन्द्रिविजमाछन्दयाः वितर तक्षे। तस्य लकणस तमावितम् "स्यमामदन्द्रिविजमा यमद तयौ जगयौ गयाः" इमत।
24. ममत्रश्च विरुणश्च ममत्रमाविरुणयौ इमत इतरक्षेतरदन्दसममासयाः। तयनोयाः अपत्यस पपुममानम् इमत मविगहिक्षे
"बमाहमामदभ्यश्च" इत्यनक्षेन इञ्प्रत्ययक्षे मनत्रमाविरुमणयाः इमत रूपमम्।
25. लनोकस्य आरमाधनमाय रमामयाः स्नक्षेहिस दयमास सयौख्यस जमानककीममप त्यकसपु प्रस्तपुतयाः।
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26. रमाजयाः प्रधमानयाः धमर याः प्रजमानमामम् आरमाधनमम्।

27. मचत्रकमारस्य अजपुरनयाः इत्यमभधमानमम्।
28. रमामचररतस सष्ट्रीतमायमायाः हिह तमाशनशपुमदस यमाविदम् विष्ट्रीसथकमायमामम् अमभसलसखतमम्।
29. तष्ट्रीथर्वोदकमम् अमग्निश्च स्वितयाः एवि पमवित्रस भविमत।
30. सष्ट्रीतमायमायाः पमाविनमान्तरनयाः प्रयनोजनस नमासस्त।
31. सक्लषयाः जनयाः तत्सम्बसन्धमभयाः क्लक्षेशस मविस्ममायर अनपुरञनष्ट्रीययाः।
32. कपुसपुमस्य मशरसस सस्थमतयाः ननसमगर ककी।

॥ इमत त्रयनोदशयाः पमाठयाः ॥
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