१४
14) उत्तररमामचररतमम् - मचत्रदशर नमम् - १
प्रस्तमाविनमा
असस्मनम् पमाठक्षे मचत्रदशर नमम् आरभतक्षे। श्रष्ट्रीरमामयाः लक्ष्मणक्षेन सहि मचत्रस नष्ट्रीत्विमा सष्ट्रीतमायमायाः समष्ट्रीपस गतयाः।
तत्र गत्विमा रमामयाः सष्ट्रीतमायमायाः सन्तनोषमाथर लनोकमापविमादमविषयक्षे मनन्दमामम् करनोमत। ततयाः तक्षे मचत्रदशर नस प्रमारभन्तक्षे।
तमाटकरमाकस्यमायाः मनधनविकत्तमान्तमातम् तमामन मचत्रमामण अमङ्कतमामन ससन्त। ततश्च तक्षे विकत्तक्रमक्षेण मचत्रमामण पश्यसन्त
मकञ मचत्रमविषयक्षे स्विमामभमतस प्रकमाशयसन्त। तत्र ममसथलमाविकत्तमान्तयाः, तक्षेषमास मविविमाहियाः, मविविमाहिमातम् परमम्
अयनोध्यमाप्रमामप्तयाः, तत्कमालष्ट्रीनस तक्षेषमास जष्ट्रीविनस च मचत्रममाध्यमक्षेन सम्यकम् प्रकमामशतस वितर तक्षे। असस्मनम् मचत्रदशर नप्रसङक्षे
कमवियाः सष्ट्रीतमामपुखक्षेन श्रष्ट्रीरमामस रमाममपुखक्षेन च सष्ट्रीतमास विणर यमत। एविस मचत्रदशर नक्षेन कमवियाः सम्पकणरस्य अमप रमाममायणस्य
विकत्तमान्तमामन स्ममारमयतपुस चक्षेषतक्षे। असस्मनम् पमाठक्षे वियस तस्य एवि मचत्रदशर नस्य कसञदम् भमागस पठमामयाः।

उदक्षेश् यमामन
अमपुमम् पमाठस पमठत्विमा भविमानम् -

 रमामसष्ट्रीतयनोयाः शरष्ट्रीरसयौन्दयमारमदकस जमानष्ट्रीयमातम्।
 मचत्रदशर नममाध्यमक्षेन सम्पकणरस्य अमप रमाममायणस्य घटनमाक्रमस जमातपुस शक्नपुयमातम्।
 छन्दसमास लकणमामन जमानष्ट्रीयमातम्।
 श्लनोकमानमामम् अन्वियस प्रमतपदमाथमारमदकस च अविगच्छक्षे तम्।
 दष्ट्रीघमारनमास पदमानमास मविगहिविमाक्यस सममासस च बनोदस पु समथर याः भविक्षेतम्।

14.1) सम्पकणर याः मकल पमाठयाः
सष्ट्री त मा -

हिनोद पु अज्जयौत्त हिनोद ।पु एमहि। पक्षे क् खह दमावि दक्षे चररदमम्। (भवित्विमायर पपुत्र भवितपु। एमहि।
प्रक्षेक मामहिक्षे तमावित्तक्षे चररतमम्। )

(इत्यपु त्थमाय पररक्रमाममत )
लक्ष्मणयाः -

इदस तदमालक्षे ख् यमम्।

सष्ट्री त मा -

(मनविर ण्यर ) कक्षे एदक्षे उविररमणरन्तरदमा उवित्थपुवि सन्द मविअ अज्जउत्तमम् (क एतक्षे उपरर
मनरन्तरसस्थतमा उपस्तपुवि न्तष्ट्री वि मायर पपुत्र मम्। )
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उत्तररमामचररतमम् - मचत्रदशर न मम् - १
लक्ष्मणयाः -

मटप्पणष्ट्री

दक्षे म वि ! एतमामन तमामन सरहिस्यमामन जकम् भकमासमामण यमामन भगवितयाः
कक शमाश्विमात्कयौमशकमकम षमपुप सस क्र मान्तमामन। तक्षे न तमाटकमाविधक्षे प्रसमादष्ट्री कक तमान्यमायर स्य।

रमामयाः -

विन्दस्वि दक्षे म वि , मदव्यमासमामण।
ब्रहमादयनो ब्रहमहितमाय तप्त्विमा
परयाःसहिस्रस शरदमास तपमासस स।
एतमान्यपश्यन्गपुर वियाः पपुर माणमायाः
स्विमान्यक्षे वि तक्षे ज मासस स तपनोमयमामन॥१५॥

सष्ट्री त मा -

णमनो एदमारणमम्। (नम एतक्षे भ् ययाः )

रमामयाः -

सविर थक्षे द मानवीं त्वित्प्रसकम तमपुप स्थमास्यसन्त।

सष्ट्री त मा -

अणपु ग हिष्ट्री द सह। (अनपुग हि
क ष्ट्री त मासस्म। )

लक्ष्मणयाः -

एष ममसथलमाविकत्त मान्तयाः।

सष्ट्री त मा

-अम्महिक्षे , दलन्तणविणष्ट्री ल पुप् पलससमणदमससणसनोहिममाणमस स लक्षे न दक्षे हि सनोहिगगक्षे ण
मविहअसत्थममदतमाददष्ट्री स न्तसनोम्मसपुन् दरससरयौ अणमादरखस म डदसङ्करसरमासणनो
ससहिण्डमपुद मपुहि मपुण् डलनो अज्जउत्तनो आसलमहिदनो। (अहिनो ,
दलनविनष्ट्री ल नोत्पलश्यमामलसस्नगधमसकण शनोभममानममासस लक्षे न दक्षे हि सयौभमागयक्षे न
मविस्मयसस्तममततमातदृश्यममानसयौम्यसपुन् दरश्रष्ट्री र नमादरत्रपुम टतशस क रशरमासनयाः मशखण्ड
मपुग धमपुख मण्डल आयर पपुत्र आसलसखतयाः। )

लक्ष्मणयाः -

आयर ! पश्य पश्य।
सम्बसन्धननो विससष्ठमादष्ट्री नक्षे ष तमातस्तविमाचर मत।
गयौतमश्च शतमानन्दनो जनकमानमास पपुर नोमहितयाः ॥ १६ ॥

रमामयाः -

सपुस श्लषमक्षे त तम्।
जनकमानमास रघकण मास च सम्बन्धयाः कस्य न मप्रययाः।
यत्र दमातमा गहिष्ट्री त मा च स्वियस कपु मशकनन्दनयाः ॥ १७ ॥

सष्ट्री त मा -

एदक्षे क्खपु तक्कमालमकदगनोदमाणमङलमा चत्तमारनो भमादरनो मविआहिमामदसक्खदमा तपुझक्षे । अहनो।
जमाणमामम तसस्स जक्षे व् वि कमालक्षे वित्तमामम। (एतक्षे खलपु तत्कमालकक तगनोदमानमङलमाश्चत्विमारनो
भ्रमातरनो मविविमाहिदष्ट्री म कतमा यक य मम्। अहिनो ! जमानमामम तसस्मनक्षेवि कमालक्षे वितर । )

रमामयाः -

एविमम्
समययाः स वितर त इविन ष यत्र ममास
समनन्दयत्सपुम सपु ख ! गयौतममामपर त याः।
अयममागकहि ष्ट्री त कमनष्ट्री य कङ्कण स्तवि मकम तर म मामनवि महिनोत्सवियाः करयाः ॥ १८ ॥

लक्ष्मणयाः -

इयममायमार। इयमप्यमायमार ममाण्डविष्ट्री । इयममप विधकयाः श्रपुत ककीमतर याः।

ससस्ककतसमामहित्यमम्
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सष्ट्री त मा -

विच्छ , इयस मवि अविरमा कमा। ( वित्स इयमप्यपरमा कमा। )

लक्ष्मणयाः -

(सलज्जमासस्मतमम्। अपविमायर ) अयक्षे , ऊममर लमास पकच् छत्यमायमार। भवितपु। अन्यतयाः
सञमारयमामम। (प्रकमाशमम्)। आयर ! दृश्यतमास द्रिषव्यमक्षे त तम्। अयस च भगविमान्भमागर वियाः।

सष्ट्री त मा -

(ससस भ्र ममम्) कसम्पतमासस्म। (कसम्पदसह )

रमामयाः -

ऋषक्षे ! नमस्तक्षे ।

लक्ष्मणयाः -

आयर ! पश्य। अयममायर ण ---(इत्यधर्वोकक्षे । )

रमामयाः -

(समाकक्षे प मम्) अमय ! बहिह तरस द्रिषव्यमम्। अन्यतनो दशर य।

सष्ट्री त मा -

(सस्नक्षे हि बहिह ममानस मनविर ण्यर । ) सपुटपु सनोहिसस अज्जउत्त एमदणमा मविणअममाहिप्पक्षे ण । (सपुष्ठपु
शनोभसक्षे आयर पपुत्र ! एतक्षे न मविनयममाहिमात्म्यक्षे न । )

लक्ष्मणयाः -

एतक्षे वियमयनोध्यमास प्रमाप्तमायाः।

रमामयाः -

(समाश्रपुम म्) स्मरमामम।
जष्ट्री वि त्सपु तमातपमादक्षे ष पु नकत नक्षे दमारसस ग हिक्षे ।
ममातकम भसश्चन्त्यममानमानमास तक्षे महि ननो मदविसमा गतमायाः ॥ १९ ॥

इयममप तदमा जमानककी प्रतनपुम विरलन याः प्रमान्तनोन्मष्ट्री ल न्मननोहिरकपु न्तलन दर श नकपु सपुमन म पुर गधमालनोकस मशशपुदर धतष्ट्री मपुख मम्।
लसलततसलतन ज् यर्वोत्स्नमाप्रमायन र कक मत्रममविभ्रमन रकक त मधपुरनर म्बमानमास मक्षे कपु तकहि लमङकन याः।।२०।।
लक्ष्मणयाः -

एषमा मन्थरमा।

रमामयाः -

(सत्विरमन्यतनो दशर यनम्) दक्षे म वि विन दक्षे म हि।
इङपु दष्ट्री प मादपयाः सनोऽयस शृङविक्षे र पपुरक्षे पपुर मा।
मनषमादपमतनमा यत्र सस्नगधक्षे न मासष्ट्री त म् सममागमयाः।।२१।।

लक्ष्मणयाः -

(मविहिस्य , स्विगतमम्) अयक्षे मध्यममाम्बमाविकत्त मन्तररतममायर ण ।

14.2) समाम्प्रतस मकल पमाठमम् अविगच्छमाम - १६
सष्ट्री त मा -

हिनोद पु अज्जयौत्त हिनोद ।पु एमहि। पक्षे क् खह दमावि दक्षे चररदमम्। (भवित्विमायर पपुत्र भवितपु। एमहि।
प्रक्षेक मामहिक्षे

तमावित्तक्षे चररतमम्। )

(इत्यपु त्थमाय पररक्रमाममत )
लक्ष्मणयाः -
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उत्तररमामचररतमम् - मचत्रदशर न मम् - १
सष्ट्री त मा -

मटप्पणष्ट्री

(मनविर ण्यर ) कक्षे एदक्षे उविररमणरन्तरदमा उवित्थपुवि सन्द मविअ अज्जउत्तमम् (क एतक्षे उपरर
मनरन्तरसस्थतमा उपस्तपुवि न्तष्ट्री वि मायर पपुत्र मम्। )

लक्ष्मणयाः -

दक्षे म वि ! एतमामन तमामन सरहिस्यमामन जकम् भकमासमामण यमामन भगवितयाः
कक शमाश्विमात्कयौमशकमकम षमपुप सस क्र मान्तमामन। तक्षे न तमाटकमाविधक्षे प्रसमादष्ट्री कक तमान्यमायर स्य।

रमामयाः -

विन्दस्वि दक्षे म वि , मदव्यमासमामण।
ब्रहमादयनो ब्रहमहितमाय तप्त्विमा
परयाःसहिस्रस शरदमास तपमासस स।
एतमान्यपश्यन्गपुर वियाः पपुर माणमायाः
स्विमान्यक्षे वि तक्षे ज मासस स तपनोमयमामन॥१५॥

सष्ट्री त मा -

णमनो एदमारणमम्। (नम एतक्षे भ् ययाः )

रमामयाः -

सविर थक्षे द मानवीं त्वित्प्रसकम तमपुप स्थमास्यसन्त।

सष्ट्री त मा -

अणपु ग हिष्ट्री द सह। (अनपुग हि
क ष्ट्री त मासस्म। )

अन्विययाः सष्ट्री त मा - आयर पपुत्र भवितपु भवितपु। एमहि। तक्षे तमावितम् चररतस प्रक्षेकमामहिक्षे।

(इमत उत्थमाय पररक्रमाममत)
लक्ष्मणयाः - इदस तदम् आलक्षेख्यमम्।
सष्ट्री त मा - (मनविर ण्यर ) कक्षे एतक्षे उपरर मनरन्तरसस्थतमा आयर पपुत्रमम् उपस्तपुविसन्त इवि।
लक्ष्मणयाः - दक्षेमवि ! एतमामन तमामन सरहिस्यमामन जकम्भकमासमामण यमामन भगवितयाः ककशमाश्विमातम् कयौमशकमम्
ऋमषमम् उपसङ्क्रमान्तमामन। तक्षेन तमाटकमाविधक्षे आयर स्य प्रसमादष्ट्रीककतमामन।
रमामयाः - दक्षेमवि, मदव्यमासमामण विन्दस्वि।
ब्रहमादययाः पपुरमाणमायाः गपुरवियाः ब्रहमहितमाय शरदमास परयाःसहिस्रस तपमाससस तप्त्विमा एतमामन स्विमामन तपनोमयमामन
तक्षेजमाससस एवि अपश्यनम्॥१५॥
सष्ट्री त मा - एतक्षेभ्ययाः नमयाः।
रमामयाः - सविर थमा इदमानवीं त्वित्प्रसकमतमम् उपस्थमास्यसन्त।
सष्ट्री त मा - अनपुगहि
क ष्ट्रीतमा असस्म।

अन्वियमाथर याः सष्ट्री त मा - आयर पपुत्र भवितपु भवितपु अस्तपु अस्तपु मम मविषयक्षे प्रविमादस्य मचन्तमा न कतर व्यमा। एमहि
आगच्छ। तक्षे तवि तमावितम् अमप चररतस चररत्रस प्रक्षेकमामहिक्षे पश्यमामयाः। (इमत उत्थमाय पररक्रमाममत)
लक्ष्मणयाः - इदस तदम् आलक्षेख्यस मचत्रमम्।

ससस्ककतसमामहित्यमम्
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सष्ट्री त मा - (मनविर ण्यर अविलनोक्य) कक्षे एतक्षे इमक्षे उपरर ऊध्विर मनरन्तरसस्थतमा अमविरलस मविमहितमाविस्थमानमायाः
आयर पपुत्रमम् उपस्तपुविसन्त पकजयसन्त इवि।
लक्ष्मणयाः

- दक्षेमवि ममातयाः सष्ट्रीतक्षे! एतमामन तमामन सरहिस्यमामन गपुह्यमामन जकम्भकमासमामण

मविशक्षेषशमकसम्पनमामन मदव्यमासमामण यमामन भगवितयाः दक्षेविमातम् ककशमाश्विमातम् तनमामकमादम् ऋषक्षेयाः कयौमशकमम् ऋमषमम्
कपुशकषरयाः पपुत्रस मविश्विमाममत्रमहिमषर मम् उपसङ्क्रमान्तमामन उपगतमामन। तक्षेन तमाटकमाविधक्षे तमाटकमासपुरविधकमालक्षे आयर स्य
अनपुकम्पयमा अगजमाय रमामचन्द्रिमाय प्रसमादष्ट्रीककतमामन आशष्ट्रीविमारदरूपक्षेण अमपर तमामन।
रमामयाः - दक्षेमवि मप्रयक्षे, मदव्यमासमामण जकसम्भकमासमामण विन्दस्वि अमभविमादयस्वि।
ब्रहमादययाः ब्रहमा आमदयाः यक्षेषमास तक्षे प्रजमापमतप्रभकतययाः पपुरमाणमायाः प्रमाचष्ट्रीनमायाः गपुरवियाः आचमायमारयाः ब्रहमहितमाय
विक्षेदस्य रकणमाय शरदमास विषमारणमास परयाःसहिस्रस सहिस्रमासधकस तपमाससस तपस्यमायाः तप्त्विमा मविधमाय एतमामन इममामन स्विमामन
मनजमामन आत्मष्ट्रीयमामन तपनोमयमामन तपस्यमायमा उदत
क मामन तक्षेजमाससस तक्षेजनोरूपमामण एवि अपश्यनम् दृषविन्तयाः॥१५॥
सष्ट्री त मा - एतक्षेभ्ययाः नमयाः नमस्कमारस मविजमापयमामम।
रमामयाः - सविर थमा सविर प्रकमारक्षेण इदमानष्ट्रीमम् अधपुनमा त्वित्प्रसकमतमम् तवि सन्तमानमम् उपस्थमास्यसन्त
प्रमाप्स्यसन्त।
सष्ट्री त मा - अनपुगहि
क ष्ट्रीतमा अनपुगहिस सम्प्रमाप्तमा असस्म भविमामम।

व्यमाख्यमानमम् रमामस्य प्रशससमाविचनस श्रपुत्विमा आनसन्दतमा सष्ट्रीतमा रमामक्षेण सहि मचत्रस द्रिषपु ममारभतक्षे। एकसस्मनम् मचत्रक्षे
उपररभमागक्षे कक्षेचन मनरन्तरसस्थतमायाः भगविन्तस रमामस स्तपुविसन्त इमत दृश्यतक्षे। ततयाः समा यदमा असस्मनम् मविषयक्षे
लक्ष्मणस पकच्छमत तदमा लक्ष्मणयाः उत्तरस प्रयच्छमत यदम् एतमामन महि मन्त्रयपुकमामन जकम्भकनमाममामन असमामण।
भगवितमा ककशमाश्विक्षेन ऋषयक्षे कयौमशकमाय एतमामन मदव्यमासमामण प्रदत्तमामन। तमाटकमारमाकसष्ट्रीविधमाविसरक्षे भगवितक्षे
रमामचन्द्रिमाय प्रसननो भकत्विमा मविश्विमाममत्रयाः इममामन असमामण रमाममाय अनपुगहिपकविरकस दत्तविमानम्।
लक्ष्मणनोकक्षेयाः अनन्तरस सष्ट्रीतमास प्रमत तक्षेषमास मदव्यमानमामम् असमाणमास विन्दनमाय उकविमानम्। भगविमानम् श्रष्ट्रीरमामयाः
मदव्यमासमाणमास स्विरूपस विणर यमत यतम् पपुरमा दमानविमादययाः बहिवियाः असखलधमर मकलभकतस विक्षेदस मविनमाशमयतपुमम् उदपुकमायाः।
अतयाः तमानम् मनविमारमयतपुस जगत्स्रषक प्रजमापमतप्रभकतययाः प्रमाचष्ट्रीनमायाः आचमायमारयाः कठनोरमास तपस्यमामम् कतपुरमम्
आरब्धविन्तयाः। सरस्रमासधकवित्सरमानम् व्यमाप्य तपमाससस आचररतविन्तयाः। ततयाः परस तक्षे स्विककीयमामन तक्षेजमाससस इवि
समपुत्पनमामन मदव्यमासमामण अविलनोमकतविन्तयाः।
रमामविचनमातम् तक्षेषमास जकम्भकमासमाणमास मदव्यत्विस जमात्विमा दक्षेविष्ट्री सष्ट्रीतमा तमामन मदव्यमासमामण प्रणमसन्त। रमामयाः
सष्ट्रीतमास कथयमत यतम् यथमा स एतमामन प्रमाप्तविमानम् तथनवि तयनोयाः सन्तमतयाः अमप एतमामन मदव्यमासमामण प्रमाप्स्यमत।
सष्ट्रीतमा रमामस विदमत यतम् - समा तस्य विचनक्षेन अनपुगहि
क ष्ट्रीतमा असस्त इमत।

व्यमाकरणमविमशर याः -

1. मनविर ण्यर – मनरम्-पकविरकमातम् विणर -धमातनोयाः ल्यमप मनविर ण्यर इमत रूपमम्।
2. उपस्तपुविसन्त - उपपकविरकमातम् स्तपुधमातनोयाः लमट प्रथमपपुरुषचबहिह विचनक्षे उपस्तपुविसन्त इमत रूपमम्।
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3. प्रसमादष्ट्रीककतमामन - अप्रसमादमामन प्रसमादमामन ककतमामन इत्यथर सच्विप्रत्ययक्षे ककधमातनोयाः अनपुप्रयनोगक्षे कप्रत्ययक्षे
नपपुससकक्षे प्रथममाबहिह विचनक्षे प्रसमादष्ट्रीककतमामन इमत रूपमम्।

4. मदव्यमासमामण - मदव्यमामन च तमामन असमामण मदव्यमासमामण इमत कमर धमारयसममासयाः।
5. उपसङिम्क्रमान्तमामन - उपपकविरकमातम् सम्पकविरकमातम् क्रम्धमातनोयाः कप्रत्ययक्षे नपपुससकक्षे प्रथममाबहिह विचनक्षे
उपसङ्क्रमान्तमामन इमत रूपमम्।

6. ब्रहमादययाः - ब्रह आमदयरषमास तक्षे ब्रहमादययाः इमत बहिह वष्ट्रीमहिसममासयाः।
7. तप्त्विमा - सन्तमापमाथर कमातम् तपम्-धमातनोयाः क्त्विमाप्रत्ययक्षे तप्त्विमा इमत रूपमम्।
छन्दयाः - ब्रहमादययाः इत्यसस्मनम् श्लनोकक्षे इन्द्रिविजनोपक्षेन्द्रिविजयनोयाः सममाविक्षेशमादम् उपजमामतच्छन्दयाः। तल्लकणस
छन्दनोमञयमारमम्“अनन्तरनोदष्ट्रीररतलक्ष्मभमाजयौ
पमादयौ यदष्ट्रीयमाविपुपजमातयस्तक्षे।।” इमत।

अलङ्कमारमविमशर याः -

1. ब्रहमादय इमत श्लनोकक्षे शसदशर नक्षेन महिमापपुरुषमाणमाममप ककीतर नमादम् उदमात्तमालङ्कमारयाः। तल्लकणमम् “लनोकमामतशयसम्पसत्तविणर ननोदमात्तमपुच्यतक्षे।
यदमामप प्रस्तपुतस्यमाङस महितमास चररतस भविक्षेतम्।।” इमत।

2. असस्मनम् श्लनोकक्षे अदतपु मानमास शसमाणमास विणर नक्षेन भमामविकमालङ्कमारयाः। तल्लकणस दपर णक्षे “अदत
पु स्य पदमाथर स्य भकतस्यमाथ भमविष्यतयाः।
यत्प्रत्यकमायममाणत्विस तदमामविकमपुदमाहृतमम्।।” इमत।

3. स्विमान्यक्षेवि तक्षेजमाससष्ट्रीत्यत्र रूपकमालङ्कमारयाः।
4. अलङ्कमारत्रयस्य अङमामङभमाविमातम् सङ्करमालङ्कमारयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः - १
1. मदव्यमासमामण कस्ममादम् मविश्विमाममत्रक्षेण सम्प्रमाप्तमामन।
2. रमामचन्द्रिक्षेण कदमा कस्ममादम् मदव्यमासमामण आप्तमामन।
3. ब्रहमादययाः मकमथर तपयाः ककतविन्तयाः।
4. ब्रहमादययाः मकयन्तस कमालस तपयाः ककतविन्तयाः।
5. तक्षे ककीदृशमामन मदव्यमासमामण अपश्यनम्।
6. उपजमामतच्छन्दसयाः मकस लकणमम्।
7. प्रसमादष्ट्रीककतमामन इमत रूपस समाधयत।

ससस्ककतसमामहित्यमम्
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14.3) समाम्प्रतस मकल पमाठमम् अविगच्छमाम - १७
लक्ष्मणयाः -

एष ममसथलमाविकत्त मान्तयाः।

सष्ट्री त मा -

अम्महिक्षे , दलन्तणविणष्ट्री ल पुप् पलससमणदमससणसनोहिममाणमस स लक्षे न दक्षे हि सनोहिगगक्षे ण
मविहअसत्थममदतमाददष्ट्री स न्तसनोम्मसपुन् दरससरयौ अणमादरखस म डदसङ्करसरमासणनो
ससहिण्डमपुद मपुहि मपुण् डलनो अज्जउत्तनो आसलमहिदनो। (अहिनो ,
दलनविनष्ट्री ल नोत्पलश्यमामलसस्नगधमसकण शनोभममानममासस लक्षे न दक्षे हि सयौभमागयक्षे न
मविस्मयसस्तममततमातदृश्यममानसयौम्यसपुन् दरश्रष्ट्री र नमादरत्रपुम टतशस क रशरमासनयाः मशखण्ड

-मपुग धमपुख मण्डल आयर पपुत्र आसलसखतयाः। )
लक्ष्मणयाः -

आयर ! पश्य पश्य।
सम्बसन्धननो विससष्ठमादष्ट्री नक्षे ष तमातस्तविमाचर मत।
गयौतमश्च शतमानन्दनो जनकमानमास पपुर नोमहितयाः ॥ १६ ॥

रमामयाः -

सपुस श्लषमक्षे त तम्।
जनकमानमास रघकण मास च सम्बन्धयाः कस्य न मप्रययाः।
यत्र दमातमा गहिष्ट्री त मा च स्वियस कपु मशकनन्दनयाः ॥ १७ ॥

अन्विययाः लक्ष्मणयाः - एष ममसथलमाविकत्तमान्तयाः।
सष्ट्री त मा

-

अहिनो,

दलनविनष्ट्रीलनोत्पलश्यमामलसस्नगधमसकणशनोभममानममाससलक्षेन

मविस्मयसस्तममततमातदृश्यममानसयौम्यसपुन्दरश्रष्ट्रीयाः

अनमादरत्रपुमटतशङ्करशरमासनयाः

दक्षेहिसयौभमागयक्षेन

मशखण्डमपुगधमपुखमण्डलयाः

आयर पपुत्रयाः आसलसखतयाः।
लक्ष्मणयाः - आयर ! पश्य पश्य।
एष तवि तमातयाः सम्बसन्धनयाः विससष्ठमादष्ट्रीनम् अचर मत (तथमा)। जनकमानमास पपुरनोमहितयाः गयौतमयाः शतमानन्दयाः

(सम्बसन्धनयाः विससष्ठमादष्ट्रीनम् अचर मत)॥१६॥
रमामयाः - सपुसश्लषमम् एततम्।
जनकमानमास रघकणमास च सम्बन्धयाः कस्य न मप्रययाः। यत्र स्वियस कपुमशकनन्दनयाः दमातमा गहिष्ट्रीतमा च॥१७॥

अन्वियमाथर याः लक्ष्मणयाः - एषयाः अयस ममसथलमाविकत्तमान्तयाः ममसथलमानगरनोदन्तयाः।
सष्ट्री त मा - अहिनो आश्चयरण दलनविनष्ट्रीलनोत्पलश्यमामलसस्नगधमसकण-शनोभममानममाससलक्षेन दलतम् मविकसतम्
यतम् नविस नकतनस नष्ट्रीलनोत्पलस नष्ट्रीलकमलस तदम् इवि श्यमामलस श्यमामस सस्नगधस मचक्कणस मसकणस कनोमलस शनोभममानस
सपुन्दरस ममाससलस बलवितम् तक्षेन दक्षेहिसयौभमागयक्षेन शरष्ट्रीरसयौन्दयरण मविस्मयसस्तममततमातदृश्यममानसयौम्यसपुन्दरश्रष्ट्रीयाः
मविस्मयक्षेन आश्चयरण सस्तममतयाः मनश्चलयाः ययाः तमातयाः मपतमा तक्षेन दृश्यममानमा अविलनोक्यममानमा सयौम्यमा आहमादकरष्ट्री
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सपुन्दरष्ट्री मननोहिमाररणष्ट्री श्रष्ट्रीयाः शनोभमा यस्य तथनोकयाः अनमादरत्रपुमटतशङ्करशरमासनयाः अनमादरक्षेण अविहिक्षेलयमा त्रपुमटतस
भग्निस शङ्करस्य मशविस्य शरमासनस धनपुयाः यक्षेन तथनोकयाः मशखण्डमपुगधमपुखमण्डलयाः मशखण्डक्षेन कमाकपकक्षेण मपुगधस
सपुन्दरस मपुखमण्डलस विदनमण्डलस यस्य स आयर पपुत्रयाः रमामयाः आसलसखतयाः मचमत्रतयाः।
लक्ष्मणयाः - आयर ! पश्य पश्य अविलनोकय अविलनोकय। एषयाः अयस तवि भवित्यमायाः सष्ट्रीतमायमायाः तमातयाः
मपतमा जनकयाः जनकमानमास पपुरनोमहितयाः जनकरमाजस्य पपुरनोधमायाः गयौतमयाः शतमानन्दयाः तनमामकमपुमनयाः सम्बसन्धनयाः
विससष्ठमादष्ट्रीनम् विरपकष्ट्रीयमानम् अचर मत सत्करनोमत॥१६॥
रमामयाः - सपुसश्लषस सपुसम्बदमम् एततम्।
जनकमानमास जनकविसशनोदविमानमास रघकणमास रघपुविसशनोदविमानमास नकपमाणमास च सम्बन्धयाः अपत्यसम्बन्धयाः कस्य
पपुरुषस्य न मप्रययाः अमभप्रक्षेतयाः, अमप तपु सविर स्यमामप अमभप्रक्षेत इमत भमावियाः। यत्र यसस्मनम् विनविमामहिकक्षे सम्बन्धक्षे स्वियस
कपुमशकनन्दनयाः मविश्विमाममत्रयाः दमातमा दमानकतमार गहिष्ट्रीतमा च प्रमतगहिष्ट्रीतमा च वितर तक्षे।॥१७॥

व्यमाख्यमानमम् तदनन्तरस लक्ष्मणयाः तसस्मनम् मचत्रक्षे ममसथलमाविकत्तमान्तस दशर मयतपुमम् आरभतक्षे। तसस्मनम् मचत्रक्षे अमङ्कतस
रमामस्य सयौन्दयर मम् अविलनोक्य सष्ट्रीतमा प्रसनमा सतष्ट्री - प्रस्फपुमटतनष्ट्रीलपदस यथमा श्यमामलस सस्नगधस मसकणस च भविमत
तमादृशस शरष्ट्रीरस वितर तक्षे श्रष्ट्रीरमामचन्द्रिस्य। तत्सयौन्दयर दशर नक्षे मनश्चलयाः मपतकदक्षेवियाः समविस्मयस तस्य कमासन्तमम्
अविलनोकतक्षे। श्रष्ट्रीरमामयाः अनमायमासक्षेन एवि हिरधनपुयाः खसण्डतविमानम्। मशखण्डक्षेन तमादृशस्य श्रष्ट्रीरमामस्य मपुखमम्
अत्यसधकस सपुन्दरस दृश्यतक्षे।
ततश्च लक्ष्मणयाः सष्ट्रीतमारमामयनोयाः मविविमाहिकमालष्ट्रीनस मचत्रस दशर यमत। मविविमाहिमातम् प्रमागम् विरपमकणयाः
विससष्ठमादययाः ममसथलमानगरक्षे नकपस्य जनकस्य गकहिमम् आगतमायाः। तसस्मनम् मचत्रक्षे सष्ट्रीतमायमायाः मपतमा महिमारमाजयाः जनकयाः
तक्षेषमास विसशस्य कपुलपपुरनोमहितयाः गयौतमयाः शतमानन्दयाः

विससष्ठमादष्ट्रीनमास सत्कमारस कपुविर सन्त। अनक्षेन मविविमाहिकमालष्ट्रीनस

घटनमाचक्रस दयनोयाः अमप स्मकमतपसथ आगतमम्।
अत्र सष्ट्रीतमारमामयनोयाः मविविमाहिस्य ममाहिमात्म्यस विणर यमत स्वियस श्रष्ट्रीरमामयाः। असस्मनम् मविविमाहिक्षे कन्यमारूपक्षेण
जनकविसशजमा सष्ट्रीतमा वितर तक्षे। विररूपक्षेण च मतष्ठमत रघपुविसशष्ट्रीययाः पपुरुषनोत्तमयाः श्रष्ट्रीरमामयाः। उभयनोयाः एवि विसशयौ पकज्ययौ
वितर तक्षे। तयनोयाः पररणयक्षेन च एविसमविधयनोयाः दयनोयाः विसशयनोयाः मध्यक्षेक्षे सम्बन्धयाः सम्भविमत। मकञ एतस्य मविविमाहिस्य
अपरममप ममाहिमात्म्यस वितर तक्षे। अत्र कन्यमादमानकतमार कन्यमागहिणकतमार च एकयाः एवि वितर तक्षे। स च कपुमशकमपुमनपपुत्रयाः
स्वियस कयौमशकयाः। एविस मविविमाहिस्य ममाहिमात्म्यस विणर यनम् श्रष्ट्रीरमामयाः तमाभ्यमास जमातयाः पपुत्रयाः अमप सविर गण
पु सम्पनयाः
भमविष्यमत इमत प्रकटयमत।

व्यमाकरणमविमशर याः -

1. ममाससलमम् - ममाससमम् अस्यमास्तष्ट्रीमत मविगहिक्षे ममाससशब्दमातम् लच्प्रत्ययक्षे ममाससलशब्दनो मनष्पनयाः।
2. दक्षेहिसयौभमागयक्षेन – सपुभगस्य भमावियाः इमत मविगहिक्षे सपुभगशब्दमातम् ष्यञ्प्रत्ययक्षे सयौभमागयमम् इमत मनष्पदतक्षे।
दक्षेहिस्य सयौभमागयमम् दक्षेहिसयौभमागयमममत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः, तक्षेन।

ससस्ककतसमामहित्यमम्

51

मटप्पणष्ट्री

सस स् कक तसमामहित्यमम्

3. अनमादरखसण्डतशङ्करशरमासनयाः
तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासयाः।

-

शङ्करस्य

अनमादरक्षेण
शरमासनस

खसण्डतमम्
शङ्करशरमासनमममत

अनमादरखसण्डतमममत
षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।

अनमादरखसण्डतस शङ्करशरमासनस यक्षेन सयाः अनमादरखसण्डतशङ्करशरमासनयाः इमत बहिह वष्ट्रीमहिसममासयाः।

4. मशखण्डमपुगधमपुखमण्डलयाः - मशखण्डक्षेन मपुगधस मशखण्डमपुगधमममत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासयाः।
मशखण्डमपुगधस मपुखमण्डलस यस्य स मशखण्डमपुगधमपुखमण्डलयाः इमत बहिह वष्ट्रीमहिसममासयाः।

5. विससष्ठमादष्ट्रीनम् - विससष्ठ आमदयरषमास तक्षे विससष्ठमादययाः इमत, तमानम् इमत तद्गपुणससमविजमानबहिह वष्ट्रीमहियाः
6. गयौतमयाः - गनोतमस्यमापत्यस पपुममानम् इत्यथर गनोतमशब्दमादम् अण्प्रत्ययक्षे गयौतमयाः इमत मनष्पनमम्।
7. पपुरनोमहितयाः - पपुरनो धष्ट्रीयतक्षे इत्यथर पपुरसम् इत्यपुपपदक्षे धमाधमातनोयाः कप्रत्ययक्षे पपुरनोमहितशब्दनो मनष्पनयाः।
8. गहिष्ट्रीतमा - गहिम् -धमातनोयाः कतर रर तकच्प्रत्ययक्षे मनष्पनमादम् गहिष्ट्रीतकशब्दमातम् पपुससस प्रथमनकविचनक्षे सयौ गहिष्ट्रीतमा इमत
रूपमम्।
छन्दयाः - सम्बसन्धनयाः, जनकमानमामम् इमत श्लनोकदयक्षे अनपुषपुपम् छन्दयाः।

व्यमाकरणमविमशर याः -

1. जनकमानमामममत श्लनोक्षेक कस्य न मप्रययाः इत्यनक्षेन अमप तपु सविर स्य मप्रययाः इत्यथमारन्तरस्य आपमातमादम्
अथमारपसत्तरलङ्कमारयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः - २
8. आयर पपुत्रयाः ककीदृश आसलसखतयाः।
9. अनमादरखसण्डतशङ्करशरमासनयाः इत्यत्र सममासस सलखत।
10. सष्ट्रीतमायमायाः तमातयाः कमानम् अचर मत।
11. जनकस्य पपुरनोमहितयाः कयाः।
12. जनकक्षेन सहि कयाः विससष्ठमादष्ट्रीनम् अचर मत।
13. कस्य कस्य च सम्बन्धयाः समक्षेषमास मप्रययाः।
14. सम्बन्धक्षे दमातमा गहिष्ट्रीतमा च कयाः।

14.4) समाम्प्रतस मकल पमाठमम् अविगच्छमाम - १८
सष्ट्री त मा -

एदक्षे क्खपु तक्कमालमकदगनोदमाणमङलमा चत्तमारनो भमादरनो मविआहिमामदसक्खदमा तपुझक्षे । अहनो।
जमाणमामम तसस्स जक्षे व् वि कमालक्षे वित्तमामम। (एतक्षे खलपु तत्कमालकक तगनोदमानमङलमाश्चत्विमारनो
भ्रमातरनो मविविमाहिदष्ट्री म कतमा यक य मम्। अहिनो ! जमानमामम तसस्मनक्षेवि प्रदक्षे शक्षे तसस्मनक्षेवि कमालक्षे वितर । )

रमामयाः -
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समययाः स वितर त इविन ष यत्र ममास
समनन्दयत्सपुम सपु ख ! गयौतममामपर त याः।
अयममागकहि ष्ट्री त कमनष्ट्री य कङ्कण स्तवि मकम तर म मामनवि महिनोत्सवियाः करयाः ॥ १८ ॥
लक्ष्मणयाः -

इयममायमार। इयमप्यमायमार ममाण्डविष्ट्री । इयममप विधकयाः श्रपुत ककीमतर याः।

सष्ट्री त मा -

विच्छ , इयस मवि अविरमा कमा। ( वित्स इयमप्यपरमा कमा। )

लक्ष्मणयाः -

(सलज्जमासस्मतमम्। अपविमायर ) अयक्षे , ऊममर लमास पकच् छत्यमायमार। भवितपु। अन्यतयाः
सञमारयमामम। (प्रकमाशमम्)। आयर ! दृश्यतमास द्रिषव्यमक्षे त तम्। अयस च भगविमान्भमागर वियाः।

सष्ट्री त मा -

(ससस भ्र ममम्) कसम्पतमासस्म। (कसम्पदसह )

रमामयाः -

ऋषक्षे ! नमस्तक्षे ।

लक्ष्मणयाः -

आयर ! पश्य। अयममायर ण ---(इत्यधर्वोकक्षे । )

रमामयाः -

(समाकक्षे प मम्) अमय ! बहिह तरस द्रिषव्यमम्। अन्यतनो दशर य।

सष्ट्री त मा -

(सस्नक्षे हि बहिह ममानस मनविर ण् यर । ) सपुटपु सनोहिसस अज्जउत्त एमदणमा मविणअममाहिप्पक्षे ण । (सपुष्ठपु
शनोभसक्षे आयर प त्र
पु ! एतक्षे न मविनयममाहिमात्म्यक्षे न । )

अन्विययाः सष्ट्री त मा - एतक्षे खलपु तत्कमालककतगनोदमानमङलमायाः यकयस चत्विमारनो भ्रमातरनो मविविमाहिदष्ट्रीमकतमायाः। अहिनो ! जमानमामम
तसस्मनम् एवि प्रदक्षेशक्षे तसस्मनम् एवि कमालक्षे वितर।
रमामयाः - एविमम्,
हिक्षे सपुमपुसख, एष स समययाः वितर तक्षे इवि, यत्र गयौतममामपर तयाः आगकहिष्ट्रीतकमनष्ट्रीयकङणयाः अयस तवि करयाः
मकमतर ममानम् महिनोत्सवियाः इवि ममास समनन्दयतम्॥१८॥
लक्ष्मणयाः - इयमम् आयमार। इयमम् अमप आयमार ममाण्डविष्ट्री। इयमम् अमप विधकयाः श्रपुतककीमतर याः।
सष्ट्री त मा - वित्स, इयमम् अमप अपरमा कमा।
लक्ष्मणयाः - (सलज्जमासस्मतमम्। अपविमायर ) अयक्षे, आयमार ऊममर लमास पकच्छमत। भवितपु। अन्यतयाः
सञमारयमामम। (प्रकमाशमम्)। आयर! दृश्यतमास द्रिषव्यमम् एततम्। अयस च भगविमानम् भमागर वियाः।
सष्ट्री त मा - (सससभ्रममम्) कसम्पतमा असस्म।
रमामयाः - ऋषक्षे ! नमस्तक्षे।
लक्ष्मणयाः - आयर! पश्य। अयमम् आयरण---(इत्यधर्वोकक्षे।)
रमामयाः - (समाकक्षेपमम्) अमय ! बहिह तरस द्रिषव्यमम्। अन्यतनो दशर य।
सष्ट्री त मा - (सस्नक्षेहिबहिह ममानस मनविर ण्यर ।) आयर पपुत्र, एतक्षेन मविनयममाहिमात्म्यक्षेन सपुष्ठपु शनोभसक्षे।
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अन्वियमाथर याः सष्ट्री त मा - एतक्षे इमक्षे खलपु मनश्चयक्षेन तत्कमालककतगनोदमानमङलमायाः तत्कमालक्षे मविविमाहिप्रमाक्कमालक्षे ककतस
सम्पमामदतस गनोदमानमङलस कक्षेशदमानरूपस मङलकमायर यनयाः तक्षे यकयस चत्विमारयाः भ्रमातरयाः सहिनोदरमायाः मविविमाहिदष्ट्रीमकतमायाः
उदमाहिससस्ककतमायाः। अहिनो आश्चयर मम् जमानमामम मचन्तयमामम यतम् तसस्मनक्षेवि प्रदक्षेशक्षे स्थमानक्षे तसस्मनक्षेवि कमालक्षे
मविविमाहिसमयक्षे वितर असस्म।
रमामयाः - एविस तथमा,
हिक्षे सपुमसपु ख शनोभनविदनक्षे एषयाः अयस सयाः अनपुभकतयाः समययाः कमालयाः वितर तक्षे इवि यत्र यसस्मनम् कमालक्षे
गयौतममामपर तयाः शतमानन्दप्रदत्तयाः आगकहिष्ट्रीतकमनष्ट्रीयकङ्कणयाः आगकहिष्ट्रीतस धकतस कमनष्ट्रीयस सपुन्दरस कङणस करभकषणस यक्षेन
सयाः पररमहितमननोहिरविलययाः अयमम् एष तवि भवित्यमायाः करयाः हिस्तयाः मकमतर ममानम् शरष्ट्रीरष्ट्री महिनोत्सवि इवि ममास रमामस
समनन्दतम् आनसन्दतमकरनोतम्॥१८॥
लक्ष्मणयाः - इयमम् एषमा आयमार भवितष्ट्री सष्ट्रीतमा। इयमम् एषमा अमप आयमार ममाण्डविष्ट्री भरतपत्नष्ट्री। इयमम्
अमप श्रपुतककीमतर याः शत्रपुघ्नपत्नष्ट्री।
सष्ट्री त मा - वित्स, इयमम् अमप अपरमा अन्यमा कमा।
लक्ष्मणयाः - (सलज्जमासस्मतस लज्जयमा सस्मतक्षेन च समहितमम्, अपविमायर स्विगतमम्) अयक्षे ऊममर लमास मम
पत्नवीं पकच्छमत सजजमासतक्षे आयमार सष्ट्रीतमा। भवितपु अस्तपु। अन्यतयाः अन्यतम् मकममप मचत्रस सञमारयमामम पश्यमामम।

(प्रकमाशमम्) आयर भद्रिक्षे दृश्यतमामम् अविलनोक्यतमास द्रिषव्यमम् अविलनोकनष्ट्रीयमम् एततम् इदमम्। अयमम् एष च भगविमानम्
भमागर वियाः भकगपुपपुत्रयाः परशपुरमामयाः।
सष्ट्री त मा - (ससम्भ्रममम् सभयमम्) कसम्पतमा असस्म कम्पममानमा भविमामम।
रमामयाः - ऋषक्षे मपुनक्षे नमयाः नमस्कमारमायाः तक्षे तपुभ्यमम्।
लक्ष्मणयाः - आयर सष्ट्रीतक्षे! पश्य। अयस परशपुरमामयाः आयरण रमामचन्द्रिक्षेण ---(इत्यधर्वोकक्षे इमत
विमाक्यसममापनमात्पकविरमक्षेवि)
रमामयाः - (समाकक्षेपमम् आकक्षेपसमहितमम्) अमय! बहिह तरस द्रिषव्यमम् बहिह मकममप द्रिषव्यमम्। अन्यतनो दशर य
अन्यत्र मचमत्रतस दशर य।
सष्ट्री त मा - (सस्नक्षेहिबहिह ममानस स्नक्षेहिक्षेन बहिह ममानक्षेन च समहितस मनविर ण्यर अविलनोक्य।) आयर पपुत्र! एतक्षेन अनक्षेन
मविनयममाहिमात्म्यक्षेन स्विनोत्कषर तमाकथनरूपक्षेण मविनयममाहिमात्म्यक्षेन सपुष्ठपु सपुन्दरस शनोभसक्षे।

व्यमाख्यमानमम् ततयाः

सष्ट्रीतमा

मविविमाहिससस्कमारक्षेण

ससस्ककतमानम्

कक्षेशदमानस

कपुविर तयाः

चतपुरयाः

सहिनोदरमानम्

रमामलक्ष्मणभरतशत्रपुघ्नमानम् पश्यमत। सष्ट्रीतमा अन्विभकतम् यतम् समा तसस्मनम् एवि मविविमाहिकमालक्षे इदमानष्ट्रीमम् असस्त।
अनक्षेन मचत्रकमारस्य मनपपुणतमा जमातपुस शक्यतक्षे।
तदनपु रमामयाः विदमत - असस्मनम् मचत्रक्षे तयनोयाः मविविमाहिकमालष्ट्रीनमा समा सस्थमतयाः मचमत्रतमा यत्र सष्ट्रीतमायमायाः
हिस्तयाः श्रष्ट्रीरमामस्य हिस्तस्य उपरर स्थमामपतयाः। ततम् श्रष्ट्रीरमामयाः एविस विणर यमत यतम् सष्ट्रीतमायमा हिस्तयाः
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सपुन्दरकङ्कणभकमषतयाः आसष्ट्रीतम्। यदमा पपुरनोमहितयाः शतमानन्दयाः सष्ट्रीतमायमायाः हिस्तस रमामस्य हिस्तस्य उपरर अस्थमापयतम्
तदमा सष्ट्रीतमायमायाः कनोमलयाः हिस्तयाः श्रष्ट्रीरमाममम् अतष्ट्रीवि अनन्दयतम्। रमामयाः सष्ट्रीतमाहिस्तस महिनोत्सविरूपक्षेण विणर यमत। यथमा
महिनोत्सविकमालक्षे महिमानम् आनन्दयाः जमायतक्षे तथमा सष्ट्रीतमाहिस्तससस्पशरन अमप रमामहृदयक्षे आनन्दतरङयाः उसत्थतयाः।
ततयाः लक्ष्मणयाः क्रमशयाः रमामपत्नवीं भरतपत्नवीं ममाण्डविवीं शत्रपुघ्नपत्नवीं श्रपुतककीमतर स्विपत्नष्ट्रीमम् ऊममर लमास
च दृषविमानम् सष्ट्रीतमास च दशर यमत। तदनन्तरस लक्ष्मणयाः अन्यदम् एकस मचत्रमम् अपश्यतम् यत्र भगविमानम् श्रष्ट्रीपरशपुरमामयाः
मचमत्रतयाः। ततम् दृष्टमा दक्षेविष्ट्री सष्ट्रीतमा कसम्पतमा । ततयाः श्रष्ट्रीरमामयाः परशपुरमामस प्रणममत।
तदमा लक्ष्मणयाः रमामक्षेण परशपुरमामयाः परमासजतयाः इमत विकसपु यमावितम् प्रवितर तक्षे तमावितम् श्रष्ट्रीरमामयाः तस
तस्ममादणर नमातम् मनविमायर अपरस मचत्रस प्रदशर मयतपुस कथयमत। तदमा रमामस्य मविनयमम् अविलनोक्य सष्ट्रीतमा रमामस्य
मविनयमासधक्यक्षेन प्रकमामशतस सयौन्दयर विणर यमत।

व्यमाकरणमविमशर याः -

1. समनन्दयतम्- समपुपसगर पपुविरकमातम् नन्दमातनोयाः मणमच लमङि प्रथमपपुरुषनकविचनक्षे समनन्दयतम् इमत रूपमम्।
2. सपुमसपु ख- शनोभनस मपुखस यस्यमायाः समा सपुमपुखष्ट्री सम्बनोधननकविचनक्षे सपुमपुसख इमत रूपमम्।
3. आगकहिष्ट्रीतकमनमायकङ्णयाः- आपकविरकमातम् गहिम् -धमातनोयाः कप्रत्ययक्षे आगकहिष्ट्रीत इमत रूपमम्। आगकहिष्ट्रीतस
कमनष्ट्रीयस कङ्कणस यक्षेन सयाः आगकहिष्ट्रीतकमनष्ट्रीयकङ्कणयाः।

4. महिनोत्सवियाः - महिमानम् च असयौ उत्सवियाः महिनोत्सवियाः इमत कमर धमारयसममासयाः।
5. मविनयममाहिमात्म्यक्षेन – मविनयस्य ममाहिमात्म्यस मविनयममाहिमात्म्यमम्, तक्षेनक्षेमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।

छन्दयाः 1. समययाः स इत्यसस्मनम् श्लनोकक्षे मञपुभमामषणष्ट्रीच्छन्दयाः। तल्लकणस छन्दनोमञयमार - “सहिसमा जगयौ भविमत
मञपुभमामषणष्ट्री” इमत।

अलङ्कमारमविमशर याः 1. समययाः स इत्यसस्मनम् श्लनोकक्षे वितर तक्षे इवि इमत मक्रयनोत्प्रक्षेकमा , मकमतर ममानम् महिनोत्सवि इवि इमत गपुणनोत्प्रक्षेकमा,
भकतस्य विकत्तमान्तस्य प्रस्तमाविमाच्च भमामविकमालङ्कमारयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः - ३
15. रमाममादययाः भ्रमातरयाः मचत्रक्षे ककीदृशमायाः।
16. तसस्मनक्षेवि कमालक्षे इत्यनक्षेन कयाः कमालयाः अमभप्रक्षेतयाः।
17. सष्ट्रीतमायमायाः करयाः कक्षेन रमामस्य हिस्तक्षे अमपर तयाः।
18. सष्ट्रीतमायमायाः करयाः ककीदृशयाः।
19. सष्ट्रीतमायमायाः हिस्तयाः रमामस मकमम् इवि आनसन्दतमम् अकरनोतम्।

ससस्ककतसमामहित्यमम्
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20. मञपुभमामषणष्ट्रीविकत्तस्य लकणस सलखत।
21. रमामयाः कक्षेन ममाहिमात्म्यक्षेन शनोभतक्षे।

14.5) समाम्प्रतस मकल पमाठमम् अविगच्छमाम - १९
लक्ष्मणयाः रमामयाः -

एतक्षे वियमयनोध्यमास प्रमाप्तमायाः।

(समास्रमम्) स्मरमामम , हिन्त स्मरमामम।
जष्ट्री वि त्सपु तमातपमादक्षे ष पु नकत नक्षे दमारसस ग हिक्षे ।
ममातकम भसश्चन्त्यममानमानमास तक्षे महि ननो मदविसमा गतमायाः ॥ १९ ॥
इयममप तदमा जमानककी प्रतनपुम विरलन याः प्रमान्तनोन्मष्ट्री ल न्मननोहिरकपु न्तलन दर श नकपु सपुमन म पुर गधमालनोकस मशशपुदर धतष्ट्री मपुख मम्।
लसलततसलतन ज् यर्वोत्स्नमाप्रमायन र कक मत्रममविभ्रमन रकक त मधपुरनर म्बमानमास मक्षे कपु तकहि लमङकन याः।।२०।।

लक्ष्मणयाः -

एषमा मन्थरमा।

रमामयाः -

(सत्विरमन्यतनो दशर यनम्) दक्षे म वि विन दक्षे म हि।
इङपु दष्ट्री प मादपयाः सनोऽयस शृङविक्षे र पपुरक्षे पपुर मा।
मनषमादपमतनमा यत्र सस्नगधक्षे न मासष्ट्री त म् सममागमयाः।।२१।।

लक्ष्मणयाः -

(मविहिस्य , स्विगतमम्) अयक्षे मध्यममाम्बमाविकत्त मन्तररतममायर ण ।

अन्विययाः लक्ष्मणयाः - एतक्षे वियमम् अयनोध्यमास प्रमाप्तमायाः।
रमामयाः - (समास्रमम्) स्मरमामम, हिन्त स्मरमामम।
तमातपमादक्षेषपु जष्ट्रीवित्सपु दमारससगहिक्षे नकतनक्षे ममातकमभयाः मचन्त्यममानमानमास नयाः तक्षे महि मदविसमा गतमायाः॥१९॥
इयममप तदमा जमानककी प्रतनपुमविरलनयाः

प्रमान्तनोन्मष्ट्रीलन्मननोहिरकपुन्तलनयाः

दशनकपुसपुमनयाः

मपुगधमालनोकस

मपुखस

दधतष्ट्री

मशशपुयाः

लसलतलसलतनयाः ज्यनोत्स्नमाप्रमायनयाः अककमत्रममविभ्रमनयाः मधपुरयाःन अङकनयाः मक्षे अम्बमानमास च कपुतकहिलमम् अककत।।।२०।।
लक्ष्मणयाः - एषमा मन्थरमा।
रमामयाः - (सत्विरमन्यतनो दशर यनम्) दक्षेमवि विनदक्षेमहि।
शृङविक्षेरपपुरक्षे अयस स इङपुदष्ट्रीपमादपयाः. यत्र पपुरमा सस्नगधक्षेन मनषमादपमतनमा सममागमयाः आसष्ट्रीतम्।।२१।।
लक्ष्मणयाः - (मविहिस्य, स्विगतमम्) अयक्षे आयरण मध्यममाम्बमाविकत्तमम् अन्तररतमम्।
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अन्वियमाथर याः लक्ष्मणयाः - एतक्षे वियमम् अयनोध्यमास प्रमाप्तमायाः वियमम् अयनोध्यमास प्रमाप्तविन्तयाः तथमा आसलसखतमायाः।
रमामयाः - (समास्रमम् अश्रपुपमातपकविरकमम्) स्मरमामम, हिन्त स्मरमामम।
तमातपमादक्षेषपु मपतकचरणक्षेषपु जष्ट्रीवित्सपु प्रमाणस दधत्सपु दमारससगहिक्षे मविविमाहिक्षे नकतनक्षे नविक्षे ममातकमभयाः जननष्ट्रीमभयाः
मचन्त्यममानमानमास लमाल्यममानमानमास नयाः अस्ममाकस तक्षे पकविमारनपुभकतमायाः महि मनश्चयक्षेन मदविसमायाः गतमायाः मदविसमायाः व्यतष्ट्रीतमायाः॥
१९॥
इयमम् एषमा अमप तदमा मविविमाहिमातम् परस जमानककी दक्षेविष्ट्री सष्ट्रीतमा प्रतनपुमविरलनयाः प्रतनकमन च तमामन मविरलमामन तनयाः अमतसकक्ष्ममामनमविडनयाः प्रमान्तनोन्मष्ट्रीलन्मननोहिरकपु न्तलनयाः
प्रमान्तनोसन्मलन्तयाः कपनोलप्रमान्तक्षे स्फपुरन्तयाः तनयाः मननोहिरनयाः कपुन्तलनयाः सपुन्दरनयाः कक्षेशनयाः , दशनकपुसपुमनयाः कपुसपुमतपुल्यदन्तनयाः
मपुगधमालनोकस दशर नष्ट्रीयस मपुखमम् आननस दधतष्ट्री धमारयन्तष्ट्री मशशपुयाः बमासलकमा इयस जमानककी अमप एषमा सष्ट्रीतमा अमप
लसलतलसलतनयाः मननोहिरमादमप मननोहिरनयाः ज्यनोत्स्नमाप्रमायनयाः कयौमपुदष्ट्रीतपुल्यनयाः अककमत्रममविभ्रमनयाः स्विमाभमामविकमविलमासनयाः
मधपुरयाःन मप्रयनयाः अङकनयाः अवियविनयाः मक्षे मम अम्बमानमास जननष्ट्रीनमास कयौशल्यमादष्ट्रीनमास कपु तकहिलस कयौतपुकमम् अककत अकरनोतम्॥
२०॥
लक्ष्मणयाः - एषमा मन्थरमा अथमारद म् अयस मन्थरविकत्तमान्तयाः आसलसखतयाः।
रमामयाः - (सत्विरमम् शष्ट्रीघमम् अन्यतनो मन्थरमाविकत्तमान्तसकचकस्थलमादम् अन्यत्र दशर यनम् अविलनोकयनम्)
दक्षेमवि मप्रयक्षे विनदक्षेमहि सष्ट्रीतक्षे।
शृङविक्षेरपपुरक्षे शृङविक्षेरपपुरमाख्यक्षे स्थमानक्षे अयमम् एष स पकविरदृषयाः इङपुदष्ट्रीपमादपयाः तमापसतरुयाः यत्र विनगमनकमालक्षे
पपुरमा पकविर सस्नगधक्षेन स्नक्षेहियपुकक्षेन परमभकक्षेन मनषमादपमतनमा मनषमादमासधपक्षेन गपुहिक्षेन सममागमयाः समाकमात्कमारयाः आसष्ट्रीतम्
प्रविकत्तयाः।।२१।।
लक्ष्मणयाः - (मविहिस्य ससस्मतमम्, स्विगतमम् आत्मगतमम्) अयक्षे अहिनो आयरण श्रष्ट्रीरमामक्षेण
मध्यममाम्बमाविकत्तमम् कनकक्षेय्यमायाः चररतमम् अन्तररतमम् मनह्निपुतमम्।

व्यमाख्यमानमम् ततयाः परसस्मनम् मचत्रक्षे मविविमाहिमातम् परस तक्षेषमामम् अयनोध्यमानगरप्रमामप्तयाः अमङ्कतमा। रमामयाः सक्रन्दनस कथयमत
यतम् स सविर मक्षेततम् विकत्तमान्तस स्मरमत इमत।
अत्र श्रष्ट्रीरमामयाः मविविमाहिमातम् परस तक्षेषमास जष्ट्रीविनस कथमम् अमतविमामहितमम् इमत विणर यमत। स विदमत यतम् तसस्मनम्
कमालक्षे तस्य मपतकचरणमायाः जष्ट्रीमवितमायाः आसनम्। अतयाः रमाज्यमामदमविषयक्षे सविर मचन्तनमामदकस स करनोमत स्म। अमप च
तक्षेषमास ममातरयाः तक्षेषमास सपुखदयाःपु खमामदमविषयक्षे सततस मचन्तयन्त्ययाः आसनम्। ममातकषपु मपतकषपु च सत्सपु तक्षे सविर थमा एवि
मचन्तमामपुकमायाः आसनम्। एविस तसस्मनम् कमालक्षे तक्षेषमास मदनमामन सपुखक्षेन गच्छसन्त स्म। अत्र तमामन सपुखमयमामन मदनमामन
मचत्रमम् अविलनोक्य स्मकमतपथममायमासन्त श्रष्ट्रीरमामचन्द्रिस्य।
ततयाः श्रष्ट्रीरमामयाः मचत्रक्षे मचमत्रतमायमायाः मविविमाहिनोत्तरविमतर कमालष्ट्रीनमायमायाः सष्ट्रीतमायमायाः शरष्ट्रीरसयौन्दयर विणर यमत।
सष्ट्रीतमायमायाः मपुखमम् अतष्ट्रीवि मनपपुणतयमा भगवितमा मनममर तमम्। अतयाः तदम् मविरलमम् आसष्ट्रीतम्। तस्यमायाः सपुन्दरकक्षेशमायाः
मपुखस्य उपरर स्फपुरसन्त स्म। तस्यमायाः श्विक्षेतमायाः दन्तमायाः पपुष्पमामण इवि कनोमलमामन आसनम्। एविस मनोहिकरस
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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मपुखमण्डलस धमारयन्त्यमायाः सष्ट्रीतमायमायाः अङमामन अमतकनोमलमामन आसनम्। यथमा ज्यनोत्स्नमा जनमानमास मनसस प्रमनोदमम्
उत्पमादयमत तथमा स्विमाभमामविकतयमा मविलमासयपुकमामन सष्ट्रीतमायमायाः अङमामन अमप रमामस्य तथमा तस्य जननष्ट्रीनमास
कयौशल्यमाकनकक्षेयष्ट्रीसपुममत्रमाणमास मनयाःसपु कपुतकहिलमम् असकजतम्। अतयाः तमायाः पपुनयाः पपुनयाः जमानककीमम् अविलनोमकतपुमम्
समपुत्सपुकमायाः आसनम्।
ततयाः मन्थरमाविकत्तमान्तस यदमा लक्ष्मणयाः दशर यमत तदमा रमामयाः कनकक्षेय्यमा ममातपुयाः अपविमादमविषयकमम्
आलनोचनमम् अमनच्छनम् मचत्रमान्तरस पश्यमत। यतम् दृष्टमा स सष्ट्रीतमास प्रमत कथयमत यतम् अयमक्षेवि स तमापसतरुयाः
यत्र मनषमादरमाजक्षेन गपुहिक्षेन सहि तस्य समाकमात्कमारनो जमातयाः।

व्यमाकरणमविमशर याः -

1. जष्ट्रीवित्सपु- जष्ट्रीविम्-धमातनोयाः शतकप्रत्ययक्षे सप्तमष्ट्रीबहिह विचनक्षे जष्ट्रीवित्सपु इमत रूपमम्।
2. मचन्त्यममानमानमामम्- मचन्तम्-धमातनोयाः कमर णष्ट्री शमानमच षष्ठष्ट्रीबहिह विचनक्षे मचन्त्यममानमानमामम् इमत रूपमम्।
3. प्रमान्तनोन्मष्ट्रीलन्मननोहिरकपुन्तलनयाः- प्रमान्तयनोयाः उन्मष्ट्रीलन्तयाः प्रमान्तनोन्मष्ट्रीलन्तयाः इमत सप्तमष्ट्रीतत्पपुरुषयाः।
मननोहिरमायाः कपुन्तलमायाः मननोहिरकपुन्तलमायाः इमत कमर धमारयसममासयाः। प्रमान्तनोन्मष्ट्रीलन्तयाः मननोहिरकपुन्तलमायाः
प्रमान्तनोन्मष्ट्रीलन्मननोहिरकपुन्तलमायाः, तनयाः इमत कमर धमारयसममासयाः।

4. दशनकपुसपुमनयाः- दशनमायाः कपुसपुममानष्ट्रीवि तनयाः दशनकपुसपुमनयाः इमत कमर धमारयसममासयाः।
5. मपुगधमालनोकमम्- मपुगधयाः आलनोकयाः यस्य ततम् मपुगधमालनोकमम् इमत बहिह वष्ट्रीमहिसममासयाः।
6. अककमत्रममविभ्रमनयाः- अककमत्रममायाः मविलमासमायाः यक्षेषमास तनयाः अककमत्रममविभ्रमनयाः इमत बहिह वष्ट्रीमहिसममासयाः।
छन्दयाः-

1. जष्ट्रीवित्सपु इमत श्लनोकक्षे अनपुषपुपम् छन्दयाः।
2. प्रतनपुमविरलनयाः इमत श्लनोकक्षे हिररणष्ट्रीछन्दयाः। तल्लकणस तमावितम्- “नसमरसलमा गयाः खड्विनदहिन र यनहिरररणष्ट्री
मतमा” इमत।

अलङ्कमारमविमशर याः 1. जष्ट्रीवित्सपु इमत श्लनोकक्षे मदविसमानमास सपुखप्रदत्विक्षे सत्यमप , तमातपमादमानमास जष्ट्रीमवितत्विक्षे पपुनयाः नविमविविमाहिरूपस्य
हिक्षेत्विन्तरस्य खलक्षे कपनोमतकमान्यमायमातम् समामहित्यक्षेन एकत्रमावितमारणमातम् समपुच्चयमालङ्कमारयाः।

2. प्रतनपुमविरलनयाः इत्यत्र मपुगधनमामयकमावितम् असमाधमारणचक्षेषमादष्ट्रीनमास विणर नमातम् स्विभमाविनोक्त्यलङ्कमारयाः। तल्लकणस
दपर णक्षे “स्विभमाविनोमकदर रू
पु हिमाथर स्विमक्रयमारूपविणर नमम्।” इमत।

3. ज्यनोत्स्नमाप्रमायनयाः इत्यत्र लपुप्तनोपममालङ्कमारयाः।
4. स्विभमाविनोकक्षेयाः उपममायमा अङमामङभमाविमातम् सङ्करमालङ्कमारयाः।
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पमाठगतप्रश्नमायाः - ४
22. श्रष्ट्रीरमामस्य मविविमाहिमात्परस रमाज्यमामदमविषयक्षे कयाः मचन्तनस करनोमत स्म।
23. ककीदृशमा मदविसमायाः रमाममादष्ट्रीनमास गतमायाः।
24. सष्ट्रीतमायमायाः कक्षेशमायाः ककीदृशमायाः।
25. सष्ट्रीतमायमायाः दन्तमायाः ककीदृशमायाः।
26. सष्ट्रीतमायमायाः मपुखस ककीदृशमम्।
27. सष्ट्रीतमायमा अवियविमायाः ककीदृशमायाः।
28. कपुत्र मनषमादरमाजक्षेन सहि रमामस्य समाकमात्कमारयाः सम्पनयाः।

पमाठसमारयाः
रमामस्य प्रशससमाविचनस श्रपुत्विमा आनसन्दतमा सष्ट्रीतमा रमामक्षेण सहि मचत्रस द्रिषपु ममारभतक्षे।प्रथमतयाः तक्षे ततम् मचत्रस
पश्यसन्त यत्र तमाटकमाविधकमालक्षे सन्तपुषयाः ऋमषयाः विनश्विमाममत्रयाः ककशमाश्विमातम् सममालब्धमामन मदव्यमासमामण अनपुकम्पयमा
रमाममाय प्रमायच्छतम्। रमामविचनमातम् तक्षेषमास जकम्भकमासमाणमास मदव्यत्विस जमात्विमा दक्षेविष्ट्री सष्ट्रीतमा तमामन मदव्यमासमामण
प्रणमसन्त। रमामयाः सष्ट्रीतमास कथयमत यतम् यथमा स एतमामन प्रमाप्तविमानम् तथनवि तयनोयाः सन्तमतयाः अमप एतमामन
मदव्यमासमामण प्रमाप्स्यमत। सष्ट्रीतमा रमामस विदमत यतम् - समा तस्य विचनक्षेन अनपुगकहिष्ट्रीतमा असस्त इमत।
तदनपु लक्ष्मणयाः ममसथलमाविकत्तमान्तमात्मकस मचत्रस प्रदशर यमत। तत्र श्रष्ट्रीरमामस्य मचत्रमम् अविलनोक्य सष्ट्रीतमा
तस्य दक्षेहिमामदसयौन्दयर विणर यमत। ततयाः स कथस अनमायमासक्षेन हिरशरमासनमम् अखण्डयतम् इमत कथयमत। ततयाः तक्षेषमास
मविविमाहिकमालष्ट्रीनमामन मचत्रमामण आगतमामन यत्र मविविमाहिमातम् पकविर चत्विमारयाः भमातरयाः रमामलक्ष्मणभरतशत्रपुघ्नमायाः
कक्षेशदमानरूपस मङलकमायर कपुविर न्तयाः ससन्त। तत्र एकत्र स्वियस जनकयाः तस्य पपुरनोमहितयाः शतमानन्दयाः च विससष्ठमादष्ट्रीनमास
विरपकष्ट्रीयमाणमास सत्कमाररतयौ आस्तमामम्। ततयाः श्रष्ट्रीरमामयाः तयनोयाः मविविमाहिस्य ममाहिमात्म्यमम् विणर यमत। सयाः कथयमत यतम्
जनकरघपुविसशयनोयाः च मध्यक्षे सम्बन्धयाः कस्य न अभष्ट्रीषयाः इमत। पपुनश्च यसस्मनम् मविविमाहिक्षे कन्यमादमातमा कन्यमागमाहिकयाः
च स्वियस मविश्विमाममत्रयाः। पपुरनोमहितयाः सष्ट्रीतमायमायाः कङ्कणशनोमभतस हिस्तस तस्य हिस्तस्य उपरर स्थमापनमान्तरस श्रष्ट्रीरमामयाः
आनसन्दतयाः अभवितम्।
ततयाः तक्षे क्रमक्षेण भरतपत्नवीं ममाण्डविवीं शत्रपुघ्नपत्नवीं श्रपुतककीमतर लक्ष्मणपत्नष्ट्रीमम् ऊममर लमास च पश्यसन्त।
तदनन्तरमम् एकसस्मनम् मचत्रक्षे तक्षे परशपुरमाममम् पश्यसन्त। ततयाः यमावितम् लक्ष्मणयाः श्रष्ट्रीरमामक्षेण महिमाविष्ट्रीरयाः परशपुरमामयाः
परमासजतयाः इमत रमामपरमाक्रमस विणर मयतपुस प्रमारभतक्षे तमावितम् श्रष्ट्रीरमामयाः तस बमासधत्विमा प्रसङमम् एवि पररवितर यमत। रमामस्य
एविसमविधस मविनयमम् अविलनोक्य सष्ट्रीतमा मपुगधमा भविमत। परसस्मनम् मचत्रक्षे तक्षे पश्यसन्त यतम् तक्षे सविर भमातरयाः
मविविमाहिमानन्तरस सपत्नष्ट्रीकमा अयनोध्यमास प्रमाप्तमायाः। श्रष्ट्रीरमामयाः - ममातकषपु मपतकषपु सततस तक्षेषमास सपुखमामदमविषयक्षे मचन्तयत्सपु
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कथस सपुखक्षेन तक्षेषमास मदनमामन गच्छसन्त स्म , कथस सष्ट्रीतमायमायाः अपररसष्ट्रीमस सयौन्दयर मम् अविलनोक्य तस्य ममातरयाः स्वियस
स च कयौतपुकमाक्रमान्तमायाः सञमातमायाः इत्यमामदकस सविर मननोरमरष्ट्रीत्यमा विणर यमत।
ततयाः रमामनो मन्थरमाविकत्तमान्तस त्यक्त्विमा मचत्रमासलसखतमम् इङपुदष्ट्रीपमादपस दृष्टमा कथयमत अत्रनवि तस्य
मनषमादरमाजक्षेन गपुहिक्षेन सहि समाकमात्कमारयाः सम्पनयाः। एविस सममासक्षेनमास्य पमाठस्य समारयाः प्रस्तपुतयाः।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः
1. मदव्यमासविकत्तमान्तस ब्रहमादयनो ब्रहमहितमाय इत्यमामदश्लनोकव्यमाख्यमानपपुरयाःसरस विणर यत।
2. सष्ट्रीतयमा ककतस रमामविणर नस यथमाममत सलख्यतमामम्।
3. समययाः स वितर तक्षे इमत श्लनोकस व्यमाख्यमात।
4. मविविमाहिविकत्तमान्तस विणर यत।
5. प्रतनपुमविरलनयाः इत्यमामदश्लनोकस व्यमाख्यमात।

पमाठगतप्रश्नमानमामपुत्त रमामण
1. मदव्यमासमामण ककशमाश्विमादम् मविश्विमाममत्रक्षेण सम्प्रमाप्तमामन।
2. रमामचन्द्रिक्षेण तमाटकमाविधसमयक्षे मविश्विमाममत्रमादम् मदव्यमासमामण आप्तमामन।
3. ब्रहमादययाः विक्षेदस्य ससरकणमाय तपयाः ककतविन्तयाः।
4. ब्रहमादययाः शरदमास परयाःसहिस्रस तपयाः ककतविन्तयाः।
5. तक्षे स्विककीयमामन तक्षेजमाससस इवि मदव्यमासमामण अपश्यनम्।
6. उपजमामतच्छन्दसयाः लकणस तमाविदम् “अनन्तररदष्ट्रीररतलक्ष्मभमाजयौ
पमादयौ यदष्ट्रीयमाविपुपजमातयस्तक्षे।”

7. अप्रसमादमामन प्रसमादमामन ककतमामन इमत प्रसमादशब्दमादम् सच्विप्रत्ययक्षे करनोतक्षेरनपुप्रयनोगक्षे कप्रत्ययक्षे
प्रथममाबहिह विचनक्षे प्रसमादष्ट्रीककतमामन इमत रूपमम्।

8. आयर पपुत्रयाः प्रस्फपुटनविनष्ट्रीलनोत्पलसदृशश्यमामलक्षेन सस्नगधक्षेन मसकणक्षेन बलवितमा शरष्ट्रीरसयौन्दयरण
मविस्मयसस्तममतजनकदृश्यममानसपुन्दरश्रष्ट्रीयाः हिक्षेलयमा खसण्डतशङ्करशरमासनयाः मशखण्डमपुगधमपुखमण्डलयाः
आसलसखतयाः।

9. अनमादरक्षेण खसण्डतमम् अनमादरखसण्डतमममत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासयाः। शङ्करस्य शरमासनस
शङ्करशरमासनमममत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। अनमादरखसण्डतस शङ्करशरमासनस यक्षेन सयाः
अनमादरखसण्डतशङ्करशरमासनयाः इमत बहिह वष्ट्रीमहिसममासयाः।।
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मटप्पणष्ट्री

10. सष्ट्रीतमायमायाः तमातयाः विससष्ठमादष्ट्रीनम् सम्बसन्धनयाः अचर मत।
11. जनकस्य पपुरनोमहितयाः गयौतमयाः शतमानन्दयाः।
12. जनकक्षेन सहि गनोतमसपुतयाः शतमानन्दयाः विससष्ठमादष्ट्रीनम् अचर मत।
13. जनकविसशस्य रघपुविसशस्य च सम्बन्धयाः समक्षेषमास मप्रययाः।
14. सम्बन्धक्षे दमातमा गहिष्ट्रीतमा च कपुमशकनन्दनयाः मविश्विमाममत्रयाः।
15. रमाममादययाः भ्रमातरयाः मचत्रक्षे मविविमाहिकमालककतगनोदमानमङलमायाः मविविमाहिदष्ट्रीमकतमा दृश्यन्तक्षे।
16. तसस्मनक्षेवि कमालक्षे इत्यनक्षेन मविविमाहिकमालयाः अमभप्रक्षेतयाः।
17. सष्ट्रीतमायमायाः करयाः शतमानन्दक्षेन रमामस्य हिस्तक्षे अमपर तयाः।
18. आगकहिष्ट्रीतकमनष्ट्रीयकङणयाः मकमतर ममानम् महिनोत्सवि इवि सष्ट्रीतमायमायाः करयाः।
19. सष्ट्रीतमायमायाः हिस्तयाः मकमतर ममानम् महिनोत्सवि इवि रमाममम् आनसन्दतमम् अकरनोतम्।
20. मञपुभमामषणष्ट्रीविकत्तस्य लकणमम् - "सहिसमा जगयौ भविमत मञपुभमामषणष्ट्री" इमत।
21. रमामयाः मविनयममाहिमात्म्यक्षेन शनोभतक्षे।
22. श्रष्ट्रीरमामस्य मविविमाहिमात्परस रमाज्यमामदमविषयक्षे तज्जनकयाः दशरथयाः मचन्तनस करनोमत स्म।
23. दशरथक्षे जष्ट्रीमवितक्षे नविदमारपररगहिमात्परस ममातकमभयाः पररपमाल्यममानमानमास रमाममादष्ट्रीनमास मदविसमायाः समानन्दस गतमायाः।
24. सष्ट्रीतमायमायाः कक्षेशमायाः प्रतनपुमविरलमायाः कपमालप्रमान्तक्षे मविकसन्तयाः मननोहिरमायाः ससन्त।
25. सष्ट्रीतमायमायाः दन्तमायाः कपुसपुमसदृशमायाः भविसन्त।
26. सष्ट्रीतमायमायाः मपुखस मपुगधमालनोकमम्।
सष्ट्रीतमायमा लसलतमादमप लसलतमायाः चसन्द्रिकमासदृशमायाः स्विमाभमामविकमविलमासमायाः मधपुरमायाः अवियविमायाः।

27. शृङविक्षेरपपुरक्षे इङपुदष्ट्रीपमादपस्य समष्ट्रीपक्षे मनषमादरमाजक्षेन सहि रमामस्य समाकमात्कमारयाः सम्पनयाः।

॥ इमत चतपुदरशयाः पमाठयाः ॥

ससस्ककतसमामहित्यमम्
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