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12) रमाममायणमम् - रमाम-हिनकम तम्-सस ग मयाः
प्रस्तमाविनमा
अनस्मनम् जगमत प्रससदक्षेषपु प्रहमादमामदभकक्षेषपु अन्यतमयाः तमावितम् हिनपुममानम्। भगवितयाः रमामस्य महिमानम् भकयाः
आसष्ट्रीतम् अयस हिनपुममानम्। स्विस्य सम्पकणर हृदयक्षे कक्षेविलस रमामयाः एवि मविरमाजतक्षे इमत दशर नमाय स स्विविकयाः मविदमायर तत्र
प्रभपुयाः रमामयाः प्रभपुपत्नष्ट्री सष्ट्रीतमा चि मविरमाजक्षेतक्षे इमत दमशर तविमानम्। अधपुनमामप एविमम् उच्यतक्षे यतम् यत्र यत्र रघपुनमाथककीतर नस
मक्रयतक्षे तत्र तत्र अदमामप हिनपुममानम् उपनस्थतयाः भविमत। एतमादृशस्य भकस्य प्रभपुणमा सहि प्रथमयाः समाकमात्कमारयाः
ककीदृशयाः आसष्ट्रीतम् इमत मचिन्तनक्षेन एवि अस्ममाकस मनसस महिमानम् आनन्दयाः उत्पदतक्षे। अतयाः अनस्मनम् पमाठक्षे वियस तमम्
एवि प्रथमसमाकमात्कमारस सप्रसङ्गमम् अविलनोकयमामयाः। तत्र हिनपुममानम् सपुगष्ट्रीविमादक्षेशमानपुसमारस मभकपुकविक्षेषक्षेण रमामलक्ष्मणयनोयाः
पररचियस जमातपुस तयनोयाः समष्ट्रीपस गच्छमत। परस्परस्विरूपमम् अजमानन्तकौ एवि भकमशषयकौ उभकौ उभमाभ्यमास सहि प्रथमस
ममलतयाः। ततयाः परस मकस भमविषयमत इमत तपु वियस पमाठस्य पठनमानन्तरस स्वियस जमास्यमामयाः। अनस्मनम् पमाठक्षे दश
श्लनोकमायाः सनन्त। अस्य पमाठस्य पठनक्षेन अविश्यमम् एवि अस्ममाकस महिमानम् आनन्दयाः भमविषयमत।

उदक्षेश् यमामन
अमपुस पमाठस पमठत्विमा भविमानम् -

 रमामहिनपुमतनोयाः प्रथमसमाकमात्कमारमविषयक्षे जमातपुस शक्नपुयमातम्।
 हिनपुमतयाः विमाग्ममाधपुयर जमातपुस शक्ष्यमत।
 रमामलक्ष्मणयनोयाः विष्ट्रीरत्विमविषयकस बनोधस प्रमाप्स्यमत।
 रमाममायणकमालक्षे जनमानमामम् आचिमारयाः कथमम् आसष्ट्रीतम् इमत जमास्यमत।
 श्लनोकक्षे नस्थतमानमास पदमानमामम् अन्विययाः कक्षेन प्रकमारक्षेण कतर व्ययाः इमत जमानष्ट्रीयमातम्।
 श्लनोकमानमास व्यमाख्यमा कक्षेन प्रकमारक्षेण कतर व्यमा इत्यनस्मनम् मविषयक्षे जमास्यमत।
 उपममालङ्कमारस्य मविषयक्षे मकसञ्चतम् जमानस प्रमाप्स्यमत।

12.1)

मकल पमाठयाः

विचिनो मविजमाय हिनपुम मानम् सपुग ष्ट्री वि स्य महिमात्मनयाः ।
पविर त मातम् ॠषयमकक मातम् तपु पपुप् लपुविक्षे यत्र रमाघविकौ ॥१॥
कमपरूपमम् पररत्यज्य हिनपुम मानम् ममारुतमात्मजयाः ।
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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सस स् कक तसमामहित्यमम्
मभकपुरू पमम् ततनो भक्षे जक्षे शठबपुम दतयमा कमपयाः ॥२॥
ततयाः चि हिनपुम मानम् विमाचिमा श्लक्ष्णयमा सपुम ननोजयमा ।
मविनष्ट्री त वितम् उपमागम्य रमाघविकौ प्रमणपत्य चि ॥३॥
आबभमाषक्षे चि तकौ विष्ट्री र कौ यथमावितम् प्रशशस स चि ।
सस प ज्
क य मविसधविदम् विष्ट्री र कौ हिनपुम मानम् विमानरनोत्तमयाः ॥४॥
उविमाचि कमामतनो विमाक्यमम् मकद पु सत्यपरमाक्रमकौ ।
रमाजमषर दक्षे वि प्रमतमकौ तमापसकौ सस म शतव्रतकौ ॥५॥
दक्षे श मम् कथमम् इममम् प्रमाप्तकौ भविन्तकौ विरविमणर नकौ ।
त्रमासयन्तकौ मकग गणमानम् अन्यमासश् चि विनचिमाररणयाः ॥६॥
पम्पमातष्ट्री र रुहिमानम् विकक मानम् विष्ट्री क ममाणकौ समन्ततयाः ।
इममामम् नददीं शपुभ जलमास शनोभयन्तकौ तरनस्विनकौ ॥७॥
धय यर विन्तकौ सपुवि णमारभ कौ ककौ यपुवि मामम् चिष्ट्री र विमाससकौ ।
मनयाःश्विसन्तकौ विरभपुज कौ पष्ट्री ड यन्तमामविममायाः प्रजमायाः ॥८॥
ससस हि मविप्रक्षेम कतकौ विष्ट्री र कौ महिमाबलपरमाक्रमकौ ।
शक्रचिमापमनभक्षे चिमापक्षे गकहि ष्ट्री त् विमा शत्रपुन माशनकौ ॥९॥
शष्ट्री म न्तकौ रूपसस प नकौ विकष भशक्षे ष्ठ मविक्रमकौ ।
हिनस्तहिस्तनोपमभपुज कौ दपुम तमन्तकौ नरषर भकौ ॥१०॥

12.2)

इदमानदीं मकल पमाठमम् अविगच्छमाम

विचिनो मविजमाय हिनपुम मानम् सपुग ष्ट्री वि स्य महिमात्मनयाः।
पविर त माद षष यमकक मातम् तपु पपुप् लपुविक्षे यत्र रमाघविकौ।।१।।
अन्विययाः - हिनपुममानम् महिमात्मनयाः सपुगष्ट्रीविस्य विचियाः मविजमाय यत्र रमाघविकौ (आस्तमामम्), ॠषयमककमातम्
पविर तमातम् तपु (तत्र) पपुप्लपुविक्षे।
अन्वियमाथर याः - हिनपुममानम् महिमात्मनयाः महिमाबपुदक्षेयाः सपुगष्ट्रीविस्य सपुगष्ट्रीविनमामकस्य विमानररमाजस्य विचियाः विचिनस
मविजमाय अविधमायर यत्र रमाघविकौ रमामलक्ष्मणकौ (आस्तमामम्), ॠषयमककमातम् ॠषयमककनमामधक्षेयमातम् पविर तमातम् मगरक्षेयाः तपु

(तत्र) पपुप्लपुविक्षे जगमाम।
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सरलमाथर याः - सपुगष्ट्रीविसमचिवियाः हिनपुममानम् कमपरमाजस्य सपुगष्ट्रीविस्य विचिनमानपुसमारस रमामलक्ष्मणयनोयाः स्विरूपस
सजजमासपुयाः ॠषयमककपविर तमातम् तयनोयाः समष्ट्रीपस गतविमानम् इमत।
तमात्पयमारथर याः - अनक्षेन श्लनोकक्षेन महिमषर याः विमाल्मष्ट्रीमकयाः रमामलक्ष्मणमाभ्यमास सहि हिनपुमतयाः प्रथमसमाकमात्कमारस
विणर मयतपुमम् आरभतक्षे। कमपरमाजयाः सपुगष्ट्रीवियाः धनपुबमारणमामदशस्त्रयपुककौ दष्ट्रीघरबमाहिह सम्पनकौ रमामलक्ष्मणकौ दरक मातम् दृषविमानम्,
अतयाः तकौ विमासलनमा प्रक्षेमषतकौ इमत मत्विमा स भष्ट्रीतयाः सञमातयाः। तस्ममातम् स तयनोयाः आगमनकमारणजमानमाय स्विसमचिविस
हिनपुमन्तमम् आमदषविमानम्। हिनपुममानम् चि तदचिनमानपुसमारस तयनोयाः आगमनकमारणस जमातपुमम् ॠषयमककपविर तमातम् तयनोयाः
समष्ट्रीपस प्रनस्थतयाः।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● मविजमाय - मविपकविरकमातम् जमानमाथर कमातम् जमाधमातनोयाः ल्यप्प्रत्ययक्षे मविजमाय इमत रूपमम्।
● पपुप्लपुविक्षे - गमनमाथर कमातम् प्लपुङम्-धमातनोयाः सलमट प्रथमपपुरुषयकविचिनक्षे पपुप्लपुविक्षे इमत रूपमम्।
सनन्धकमायर मम् -

● विचिनो मविजमाय = विचियाः + मविजमाय। (मविसगर सनन्धयाः)
● पविर तमादषष यमककमातम् = पविर तमातम् + ॠषयमककमातम्। (जश्त्वि-सनन्धयाः))
प्रयनोगपररवितर नमम् - हिनपुमतमा महिमात्मनयाः सपुगष्ट्रीविस्य विचियाः मविजमाय यत्र रमाघविमाभ्यमामम् (अभकयत),
ॠषयमककमातम् पविर तमातम् तपु (तत्र) पपुप्लपुविक्षे।
कमपरूपस पररत्यज्य हिनपुम मानम् ममारुतमात्मजयाः।
मभकपुरू पस ततनो भक्षे जक्षे शठबपुम दतयमा कमपयाः।।२।।
अन्विययाः - ममारुतमात्मजयाः कमपयाः हिनपुममानम् शठबपुमदतयमा कमपरूपस पररत्यज्य ततयाः मभकपुरूपस भक्षेजक्षे।
अन्वियमाथर याः - ममारुतमात्मजयाः ममारुतपपुत्रयाः कमपयाः विमानरयाः हिनपुममानम् शठबपुमदतयमा धकतरबमपु दतयमा कमपरूपस
विमानररूपस पररत्यज्य मविहिमाय ततयाः मभकपुरूपस मभकपुकविक्षेषस भक्षेजक्षे प्रमाप।
सरलमाथर याः - ममारुतपपुत्रयाः हिनपुममानम् विञ्चकबपुद्ध्यमा स्विस्विरूपस विमानररूपमम् आच्छमाद मभकपुकविक्षेषस धकत्विमा
रमामलक्ष्मणनोयाः समष्ट्रीपस गतयाः।
तमात्पयमारथर याः - विमानरमाणमास शठबपुमदत्विस लनोकक्षे प्रससदस वितर तक्षे। तस्ममातम् सपुगष्ट्रीविविचिनमानपुसमारस
रमामलक्ष्मणयनोयाः समष्ट्रीपस गन्तपुमम् उदतयाः हिनपुममानम् मचिनन्ततविमानम् यतम् - हिनपुममानम् तपु विमानरयाः, अतयाः सयाः अमप
शठबपुमदसम्पनयाः इमत मविजमाय रमामनो यमद तक्षेन सहि भमाषणस न कपुयमारतम् इमत। तस्ममातम् स आत्मनयाः स्विरूपस
विमानररूपमम् आच्छमाद मभकपुकविक्षेषस धकतविमानम्। मभकपुकमामददररद्रिक्षेषपु मनपुषयक्षेषपु महितमास सदयवि दयमाभमावियाः दृश्यतक्षे। अतयाः
रमामलक्ष्मणयनोयाः अमप मभकपुकविक्षेषधमाररमण तनस्मनम् दयमाभमावियाः भमविषयमत इमत मचिनन्ततविमानम् हिनपुममानम्। तस्ममातम्
एवि स रूपमान्तरमम् अगकहिष्ट्रीत्विमा मभकपुकरूपमम् एवि गकहिष्ट्रीतविमानम्। तक्षेन रमामलक्ष्मणकौ दष्ट्रीनदयमालक इमत हिनपुममानम् प्रमागक्षेवि
जमातविमानम् इमत सकच्यतक्षे। महिमषर याः विमाल्मष्ट्रीमकयाः हिनपुमतयाः बपुदक्षेयाः प्रभमाविमम् अमप विणर यमत प्रस्तपुतश्लनोकक्षेन।

ससस्ककतसमामहित्यमम्

3

मटप्पणष्ट्री

सस स् कक तसमामहित्यमम्
व्यमाकरणमविमशर याः -

● पररत्यज्य - पररपकविरकमातम् त्यमागमाथर कमातम् त्यजम्-धमातनोयाः ल्यप्प्रत्ययक्षे पररत्यज्य इमत रूपमम्।
● ममारुतमात्मजयाः - ममारुतस्य आत्मजयाः ममारुतमात्मजयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।
● भक्षेजक्षे - सक्षेविमाथर कमातम् भजम्-धमातनोयाः सलमट प्रथमपपुरुषयकविचिनक्षे भक्षेजक्षे इमत रूपमम्।
सनन्धकमायर मम् -

● ततनो भक्षेजक्षे = ततयाः + भक्षेजक्षे। (मविसगर सनन्धयाः)
प्रयनोगपररवितर नमम् - ममारुतमात्मजक्षेन कमपनमा हिनपुमतमा शठबपुमदतयमा कमपरूपस पररत्यज्य ततयाः
मभकपुरूपस भक्षेजक्षे।
ततश्चि हिनपुम मानम् विमाचिमा श्लक्ष्णयमा सपुम ननोजयमा।
मविनष्ट्री त विद प
पु मागम्य रमाघविकौ प्रमणपत्य चि।।३।।
आबभमाषक्षे चि तकौ विष्ट्री र कौ यथमावितम् प्रशशस स चि।
अन्विययाः - ततयाः मविनष्ट्रीतवितम् हिनपुममानम् तकौ विष्ट्रीरकौ रमाघविकौ उपमागम्य प्रमणपत्य चि श्लक्ष्णयमा सपुमननोजयमा
विमाचिमा आबभमाषक्षे यथमावितम् प्रशशसस चि।
अन्वियमाथर याः - ततयाः मभकपुकरूपमाधमारणमानन्तरस हिनपुममानम् मविनष्ट्रीतवितम् मविनयष्ट्री सनम् तकौ विष्ट्रीरकौ शकरकौ रमाघविकौ
रमामलक्ष्मणकौ उपमागम्य आगम्य प्रमणपत्य प्रणम्य चि श्लक्ष्णयमा मधपुरयमा सपुमननोजयमा मननोहिरयमा विमाचिमा मगरमा
आबभमाषक्षे भमामषतविमानम् यथमावितम् प्रशशसस प्रशस्तविमानम् चि।
सरलमाथर याः - मभकपुकविक्षेषधमारष्ट्री हिनपुममानम् मविनयभमावियपुकयाः सनम् रमामलक्ष्मणयनोयाः समष्ट्रीपस गतविमानम्, तत्र
गत्विमा चि स आदकौ तयनोयाः प्रणमामस

ककतविमानम्। तदनन्तरस स्विस्य मधपुरयमा रम्ययमा चि विमाण्यमा तमाभ्यमास सहि

विमातमारलमापमम् आरब्धविमानम्, ततयाः तयनोयाः विष्ट्रीरयनोयाः यथनोमचितस स्तपुमतस चि ककतविमानम्।
तमात्पयमारथर याः

-

अनस्मनम्

श्लनोकक्षे

महिमषर याः

विमाल्मष्ट्रीमकयाः

हिनपुमतयाः

मविनयस

विणर यमत।

मभकपुकरूपमाधमारणमानन्तरस हिनपुममानम् रमामलक्ष्मणयनोयाः आगमनकमारणस सजजमासपुयाः तयनोयाः समष्ट्रीपमम् उपमागतयाः। तत्र
समविनयमम् आगत्य स आदकौ तकौ प्रणतविमानम्। मभकपुरूपयाः हिनपुममानम् रमामलक्ष्मणकौ प्रणतविमानम् इत्यनक्षेन गकहिस्थमानम्
प्रमत मभकपुणमा प्रणमामयाः कतर व्ययाः इमत जमायतक्षे। तदनन्तरस हिनपुममानम् स्विस्य मधपुरण
क्षे विचिसमा तयनोयाः यथमावितम्
प्रशससमास ककतविमानम्। यथमावितम् प्रशससमास ककतविमानम् इत्यनक्षेन हिनपुममानम् तयनोयाः ममथ्यमास्तपुमतस न ककतविमानम् इमत जमापमयतपुमम्
इच्छमत महिमषर याः विमाल्मष्ट्रीमकयाः। तदनन्तरस स स्विस्य सपुमधपुरयमा सपुमननोहिरयमा अथर तयाः अमतरम्ययमा चि विमाण्यमा
तमाभ्यमास सहि भमामषतपुमम् आरब्धविमानम्। अनक्षेन श्लनोकक्षेन हिनपुमतयाः विमाग्ममाधपुयरममप विणर यमत महिमषर याः विमाल्मष्ट्रीमकयाः।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● सपुमननोजयमा - सपुष्ठपु मननोजस सपुमननोजमम् इमत गमतसममासयाः, तयमा सपुमननोजयमा।
● उपमागम्य - उपपकविरकमातम् गमनमाथर कमातम् गमम्-धमातनोयाः ल्यप्प्रत्ययक्षे उपमागम्य इमत रूपमम्।
● प्रमणपत्य - प्रपकविरकमातम् मनपकविरकमातम् चि गमनमाथर कमातम् पतम्-धमातनोयाः ल्यप्प्रत्ययक्षे प्रमणपत्य इमत रूपमम्।
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● आबभमाषक्षे - आपकविरकमातम् भमाषम्-धमातनोयाः सलमट प्रथमपपुरुषयकविचिनक्षे आबभमाषक्षे इमत रूपमम्।
● प्रशशसस - प्रपकविरकमातम् स्तपुस्त्यथर कमातम् शसस-म् धमातनोयाः सलमट प्रथमपपुरुषयकविचिनक्षे प्रशशसस इमत रूपमम्।
सनन्धकमायर मम् -

● ततश्चि = ततयाः + चि। (मविसगर सनन्धयाः)
● मविनष्ट्रीतविदपपु मागम्य = मविनष्ट्रीतवितम् + उपमागम्य। (जश्त्वि-सनन्धयाः)
प्रयनोगपररवितर नमम् - ततयाः मविनष्ट्रीतवितम् हिनपुमतमा तकौ विष्ट्रीरकौ रमाघविकौ उपमागम्य प्रमणपत्य चि श्लक्ष्णयमा
सपुमननोजयमा विमाचिमा आबभमाषक्षे यथमावितम् प्रशशससक्षे चि।
सस प ज्
क य मविसधविदष्ट्री र कौ हिनपुम मानम् विमानरनोत्तमयाः।।४।।
उविमाचि कमामतनो विमाक्यस मकद पु सत्यपरमाक्रमकौ।
अन्विययाः - विमानरनोत्तमयाः हिनपुममानम् विष्ट्रीरकौ सत्यपरमाक्रमकौ (रमामलक्ष्मणकौ) मविसधवितम् ससपकज्य कमामतयाः मकद पु
विमाक्यमम् उविमाचि।
अन्वियमाथर याः - विमानरनोत्तमयाः मकरटशक्षेष्ठयाः हिनपुममानम् विष्ट्रीरकौ शकरकौ सत्यपरमाक्रमकौ सत्यपमालककौ (तकौ
रमामलक्ष्मणकौ) मविसधवितम् यथमामविसध ससपकज्य पकजमयत्विमा कमामतयाः सपुगष्ट्रीविक्षेच्छमानपुसमारमातम् मकद पु कनोमलस विमाक्यस विचिनस
उविमाचि उकविमानम्।
सरलमाथर याः - हिनपुममानम् रमामलक्ष्मणयनोयाः समष्ट्रीपस गत्विमा, आदकौ मविध्यनपुसमारस तयनोयाः पकजनस ककतविमानम्। ततयाः
सपुगष्ट्रीविक्षेच्छमानपुसमारस स स्विस्य मधपुरयमा मननोहिरयमा विमाचिमा तमाभ्यमास सहि मकद पु विमाक्यस विकपुमम् आरब्धविमानम्।
तमात्पयमारथर याः - सपुगष्ट्रीविमादक्षेशमानपुसमारस हिनपुममानम् धकतमभकपुकविक्षेषयाः रमामलक्ष्मणकौ उपमागतयाः। तकौ प्रमाप्य चि सयाः
अमतथक्षेयाः पकजनमविषयक्षे यमादृशयाः मविसधयाः मनमदर षयाः अनस्त, तदनपुसमारक्षेण तयनोयाः सत्यपमालकयनोयाः पकजनममप ककतविमानम्।
रमामलक्ष्मणकौ सत्यपरमाक्रमकौ इत्यनक्षेन तयनोयाः ममाहिमाम्यस जमायतक्षे। अत एवि तकौ पकज्यकौ इमत मननश्चितविमानम् हिनपुममानम्।
मशषमायाः जनमायाः सविर दमा एवि पकज्यमानमास पकजनस कपुविर नन्त। अतयाः हिनपुममानम् अमप पकज्ययनोयाः रमामलक्ष्मणयनोयाः पकजनक्षेन
मशषममागर स्य एवि पसथकयाः इमत जमायतक्षे। विस्तपुतयाः हिनपुममानम् रमामनोपरर तस्य भमकविशमातम् एवि तस्य पकजनस
ककतविमानम् इत्यमप विकसपु शक्यतक्षे। पकजनमानन्तरस चि हिनपुममानम् यदथर सपुगष्ट्रीवियाः तमम् अत्र प्रक्षेमषतविमानम् ततम् स्मरणक्षे
ससस्थमाप्य स्विस्य मधपुरविचिनक्षेन ततम् विकपुमम् आरब्धविमानम्। हिनपुममानम् विमानरनोत्तमयाः इत्यनक्षेन हिनपुमतयाः ममाहिमात्म्यस
सकचियमत महिमषर याः।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● ससपकज्य – समम्-पकविरकमातम् पकजम्-धमातनोयाः ल्यप्प्रत्ययक्षे ससपकज्य इमत रूपमम्।
● विमानरनोत्तमयाः - विमानरमाणमामम् उत्तमयाः विमानरनोत्तमयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।
● उविमाचि – भमाषणमाथर कमातम् विचिम्-धमातनोयाः सलमट प्रथमपपुरुषयकविचिनक्षे उविमाचि इमत रूपमम्।
● सत्यपरमाक्रमकौ - सत्यमम् एवि परमाक्रमयाः ययनोस्तकौ सत्यपरमाक्रमकौ इमत बहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः।
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सस स् कक तसमामहित्यमम्
सनन्धकमायर मम् -

● मविसधविदष्ट्रीरकौ = मविसधवितम् + विष्ट्रीरकौ। (जश्त्वि-सनन्धयाः)
● कमामतनो विमाक्यमम् = कमामतयाः + विमाक्यमम्। (मविसगर सनन्धयाः)
प्रयनोगपररवितर नमम् - विमानरनोत्तमक्षेन हिनपुमतमा विष्ट्रीरकौ सत्यपरमाक्रमकौ (रमामलक्ष्मणकौ) मविसधवितम् ससपकज्य
कमामतयाः मकद पु विमाक्यमम् ऊचिक्षे।
रमाजमषर दक्षे वि प्रमतमकौ तमापसकौ सस म शतव्रतकौ।।५।।
दक्षे शस कथमममस प्रमाप्तकौ भविन्तकौ विरविमणर नकौ।
त्रमासयन्तकौ मकग गणमानम् अन्यमासश् चि विनचिमाररणयाः।।६।
अन्विययाः - रमाजमषर दक्षेविप्रमतमकौ ससमशतव्रतकौ विरविमणर नकौ, मकगगणमानम् अन्यमानम् विनचिमाररणयाः चि त्रमासयन्तकौ
भविन्तकौ तमापसकौ इमस दक्षेशस कथस प्रमाप्तकौ।
अन्वियमाथर याः

- रमाजमषर दक्षेविप्रमतमकौ रमाजषर्षीणमास दक्षेवितमानमास चि प्रमतककमतसदृशकौ ससमशतव्रतकौ

तष्ट्रीक्ष्णव्रतपमालककौ विरविमणर नकौ ब्रह्मचिमाररशक्षेष्ठकौ मकगगणमानम् हिररणसमकहिमानम् अन्यमानम् इतरमानम् विनचिमाररणयाः
अरण्यचिमाररणयाः चि त्रमासयन्तकौ स्वितक्षेजसमा धषर यन्तकौ भविन्तकौ तमापसकौ तपनस्विनकौ इममम् एतस दक्षेशस प्रदक्षेशस कथस कक्षेन
प्रकमारक्षेण प्रमाप्तकौ आगतकौ।
सरलमाथर याः - हिनपुममानम् रमामलक्ष्मणयनोयाः पकजनस प्रशससमामदकस त ककत्विमा तकौ पकषविमानम् यतम् - रमाजषर्षीणमास
दक्षेवितमानमास चि यथमा प्रमतककमतयाः भविमत, तमादृशप्रमतककमतमविमशषकौ कठनोरव्रतपमालककौ भविन्तकौ स्तयाः। परन्तपु भविन्तकौ
ब्रह्मचिमाररविरकौ विनस्थमानम् मकगमानम् अन्यमानम् विनचिमाररणयाः जष्ट्रीविमानम् चि भष्ट्रीतमानम् कपु विर न्तकौ कक्षेन प्रकमारक्षेण इमस दगपु र मस दक्षेशमम्
आगतकौ इमत।
तमात्पयमारथर याः - रमामलक्ष्मणकौ ॠषयमककपविर तस प्रमत आगतविन्तकौ। अत एवि हिनपुममानम् तयनोयाः
आगमनकमारणस पकषविमानम् प्रस्तपुतश्लनोकक्षेन। दक्षेविषर्षीणमास दक्षेवितमानमास चि यमादृशष्ट्री दक्षेहिमाककमतयाः भविमत, रमामलक्ष्मणयनोयाः
शरष्ट्रीरयनोयाः अमप तमादृशष्ट्री एवि आककमतयाः आसष्ट्रीतम् । मकञ्च तकौ तपनस्विनकौ कठनोरव्रतपमालककौ आस्तमामम्।
ब्रह्मचियर पमालनमातम् ब्रह्मचिमाररषपु महितम् तक्षेजयाः उत्पदतक्षे, यतम् तक्षेन समाधमारणमायाः मकसञ्चतम् त्रस्तमा भविनन्त। अत एवि
रमामलक्ष्मणयनोयाः ब्रह्मचियर तक्षेजयाःप्रभमाविमातम् विनस्थमायाः मकगमायाः मकञ्च अन्यमायाः विन्यप्रमामणनयाः भष्ट्रीतमायाः सञमातमायाः। तस्ममातम्
एवि हिनपुममानम् तकौ प्रमत पकषविमानम् यतम् सपुन्दरमाककमतमविमशषकौ एविसमविध-ब्रह्मचियर तक्षेजनोमविमशषकौ भविन्तकौ तपनस्विनकौ, यत्र
समाधमारणमाजनमायाः नमागच्छनन्त तमादृशमम् इमस दगपु र मस दक्षेशस कथमम् आगतकौ इमत। विस्तपुतयाः प्रस्तपुतक्षेऽनस्मनम् श्लनोकक्षे
महिमषर याः विमाल्मष्ट्रीमकयाः रमामलक्ष्मणयनोयाः शरष्ट्रीरसकौन्दयर कठनोरव्रतपमालकत्विस ब्रह्मचियर तक्षेजयाःप्रभमावित्विस चि विणर यमत।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● रमाजमषर दक्षेविप्रमतमकौ - रमाजषर ययाः चि दक्षेविमाश्चि रमाजमषर दक्षेविमायाः इमत इतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः। रमाजमषर दक्षेविमानमास
प्रमतममा इवि प्रमतममा ययनोयाः तकौ रमाजमषर दक्षेविप्रमतमकौ इमत उपममानपदपकविरकबहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः।

● ससमशतव्रतकौ - ससमशतकौ (तष्ट्रीक्ष्णकौ) व्रतकौ ययनोस्तकौ ससमशतव्रतकौ इमत बहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः।
● विरविमणर नकौ - विरकौ चि तकौ विमणर नकौ विरविमणर नकौ इमत कमर धमारयसममासयाः।
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● त्रमासयन्तकौ - भयमाथर कमातम् त्रमास-धमातनोयाः मणच्प्रत्ययक्षे शतकप्रत्ययक्षे चि प्रथममाबहिह विचिनक्षे त्रमासयन्तकौ इमत
रूपमम्।

● मकगगणमानम् - मकगमानमास गणमायाः मकगगणमायाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः, तमानम् मकगगणमानम्।
● विनचिमाररणयाः - विनक्षे चिरनन्त इमत विनचिमाररणयाः। अस्य अथर्यो महि विन्यपशवियाः इमत।
सनन्धकमायर मम् -

● अन्यमासश्चि = अन्यमानम् + चि। (हिलम्-सनन्धयाः)
प्रयनोगपररवितर नमम् -

● रमाजमषर दक्षेविप्रमतममाभ्यमास ससमशतव्रतमाभ्यमास विरविमणर भ्यमास मकगगणमानम् अन्यमानम् विनचिमाररणयाः चि त्रमासयद्भ्यमास
भविद्भ्यमास तमापसमाभ्यमामम् अयस दक्षेशयाः कथस प्रमाप्तयाः।

पम्पमातष्ट्री र रुहिमानम् विकक मानम् विष्ट्री क ममाणकौ समन्ततयाः।
इममास नददीं शपुभ जलमास शनोभयन्तकौ तरनस्विनकौ।।७।।
धय यर विन्तकौ सपुवि णमारभ कौ ककौ यपुवि मास चिष्ट्री र विमाससकौ।
मनयाःश्विसन्तकौ विरभपुज कौ पष्ट्री ड यन्तमामविममायाः प्रजमायाः।।८।।
अन्विययाः - समन्ततयाः पम्पमातष्ट्रीररुहिमानम् विककमानम् विष्ट्रीकममाणकौ इममास शपुभजलमास नददीं शनोभयन्तकौ तरनस्विनकौ
धययरविन्तकौ सपुविणमारभकौ चिष्ट्रीरविमाससकौ मनयाःश्विसन्तकौ विरभपुजकौ इममायाः विन्यमायाः प्रजमायाः पष्ट्रीडयन्तकौ यपुविमास ककौ।
अन्वियमाथर याः - समन्ततयाः चितपुमदर कपु पम्पमातष्ट्रीररुहिमानम् पम्पमातष्ट्रीरक्षे जमातमानम् विककमानम् महिष्ट्रीरुहिमानम् विष्ट्रीकममाणकौ
पश्यन्तकौ इममामम् एतमास शपुभजलमास पमवित्रससललमास नददीं सररतस शनोभयन्तकौ भकषयन्तकौ तरनस्विनकौ अमतबलविन्तकौ
धययरविन्तकौ धययरशमासलनकौ सपुविणमारभकौ स्विणर सदृशशरष्ट्रीरकौ चिष्ट्रीरविमाससकौ जष्ट्रीणरविस्त्रधरकौ मनयाःश्विसन्तकौ क्लमान्तकौ विरभपुजकौ
सपुन्दरभपुजकौ इममायाः एतमायाः प्रजमायाः विन्यमानम् पष्ट्रीडयन्तकौ पष्ट्रीडमास प्रमापयन्तकौ यपुविमास भविन्तकौ ककौ।
सरलमाथर याः - हिनपुममानम् रमामलक्ष्मणकौ प्रमत पकषविमानम् यतम्- पम्पमासरनोविरस्य तटक्षे नस्थतमानम् विककमानम्
पश्यन्तकौ

मकञ्च

इममास

पमवित्रससललमविमशषमास

पम्पमानददीं

स्विसकौन्दयरण

भकषयन्तकौ

अमतबलविन्तकौ

स्विणर सदृशदक्षेहिमविमशषकौ धययरशमासलनकौ जष्ट्रीणरविस्त्रधरकौ विनसञ्चमारविशमातम् क्लमान्तकौ सपुन्दरबमाहिह सम्पनकौ एतमानम्
विन्यमानम् स्विदयाःपु खदशर नक्षेन दयाःपु खष्ट्रीकपुविर न्तकौ यपुविमास ककौ इमत।
तमात्पयमारथर याः - प्रस्तपुतक्षेऽनस्मनम् श्लनोकक्षे महिमषर याः विमाल्मष्ट्रीमकयाः, यत्र हिनपुममानम् रमामलक्ष्मणयनोयाः पररचियस
जमातपुस सममागतयाः ततम् स्थमानस विणर यमत। ततम् चि स्थमानस पम्पमासरनोविरतष्ट्रीरस्थमम्। पम्पमासरनोविरस्य जलमम्
अमतपमवित्रमम् आसष्ट्रीतम्। अमतबलविन्तकौ तकौ रमामलक्ष्मणकौ चि तयनोयाः पपुरस्तमातम् पम्पमासरनोविरस्य तटक्षे जमातमानम्
विककमानम् पश्यन्तकौ आस्तमामम्। तयनोयाः सकौन्दयरण स सरनोविरयाः शनोमभतनो जमातयाः।
सपुविणर स्य यथमा कमानन्तयाः मविदतक्षे

तमादृशष्ट्री

कमानन्तयाः आसष्ट्रीतम् तयनोयाः शरष्ट्रीर।क्षे परन्तपु

एविसकमानन्तयपुकदक्षेहिसत्त्विक्षेऽमप तयनोयाः पररधमानक्षे आस्तमामम् दकौ अमतजष्ट्रीणरविस्त्रकौ। सपुबमाहिह मविमशषकौ तकौ सम्पकणर मदविसस
व्यमाप्य इदस स्थमानस प्रमाप्तपुस विनक्षे सञ्चररतविन्तकौ। अत एवि विनसञ्चमारमातम् सम्प्रमत तकौ अतष्ट्रीवि क्लमान्तकौ सञमातकौ।
तयनोयाः इदस क्लमानन्तरूपस दयाःपु खस दृषटमा विनविमाससनयाः जनमायाः अमप पष्ट्रीमडतमा जमातमायाः। तस्ममातम् हिनपुममानम् पकषविमानम् यतम्
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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सस स् कक तसमामहित्यमम्
- पम्पमासरनोविरस्य तटक्षे जमातमानम् विककमानम् पश्यन्तकौ स्विसकौन्दयरण चि तस सरनोविरस शनोभयन्तकौ स्विणर सदृशदक्षेहिमविमशषकौ
अमप जष्ट्रीणरविस्त्रधरकौ सपुबमाहिह सम्पनकौ विनसञ्चमारमातम् क्लमान्तकौ स्विदयाःपु खदशर नक्षेन चि अन्यमानम् अरण्यविमाससनयाः
पष्ट्रीडयन्तकौ यपुविमास ककौ, कनो विमा यपुवियनोयाः पररचिययाः, कक्षेन विमा कमारणक्षेन इमस दगपु र मस दक्षेशमम् आगतकौ इमत। विस्तपुतयाः अत्र
पम्पमासरनोविस्य मविस्तकतत्विमातम् तदथर नदष्ट्री- इमत प्रयनोगयाः ककतयाः।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● पम्पमातष्ट्रीररुहिमानम् - पम्पमायमायाः तष्ट्रीरस पम्पमातष्ट्रीरमम् इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। पम्पमातष्ट्रीरक्षे रनोहिनन्त इमत
पम्पमातष्ट्रीररुहिमायाः, तमानम् पम्पमातष्ट्रीररुहिमानम्।

● विष्ट्रीकममाणकौ - मविपकविरकमातम् दशर नमाथर कमातम् ईकम्-धमातनोयाः शमानच्प्रत्ययक्षे प्रथममामदविचिनक्षे विष्ट्रीकममाणकौ इमत
रूपमम्।

● धययरविन्तकौ - धययरमम् अस्य अनस्त इत्यथर धययरशब्दमातम् मतपुपम्-प्रत्ययक्षे धययरविन्तकौ इमत रूपमम्।
● सपुविणमारभकौ - सपुविणमार आभमा ययनोस्तकौ सपुविणमारभकौ इमत बहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः।
● चिष्ट्रीरविमाससकौ - चिष्ट्रीरस (खण्डस) विमासयाः (विस्त्रस) ययनोस्तकौ चिष्ट्रीरविमाससकौ इमत बहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः।
● विरभपुजकौ - विरकौ भपुजकौ ययनोस्तकौ विरभपुजकौ इमत बहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः।
● पष्ट्रीडयन्तकौ - पष्ट्रीड-धमातनोयाः शतकप्रत्ययक्षे प्रथममामदविचिनक्षे पष्ट्रीडयन्तकौ इमत रूपमम्।
सनन्धकमायर मम् -

● पष्ट्रीडयन्तमामविममायाः = पष्ट्रीडयन्तकौ + इममायाः। (अचिम्-सनन्धयाः)
प्रयनोगपररवितर नमम् -

● समन्ततयाः पम्पमातष्ट्रीररुहिमानम् विककमानम् विष्ट्रीकममाणमाभ्यमामम् इममास शपुभजलमास नददीं शनोभयद्भ्यमास तरनस्विभ्यमास
धययरविद्भ्यमास सपुविणमारभ्यमास चिष्ट्रीरविमासनोभ्यमास मनयाःश्विसद्भ्यमास विरभपुजमाभ्यमामम् इममायाः विन्यमायाः प्रजमायाः पष्ट्रीडयद्भ्यमास
यपुविमाभ्यमास कमाभ्यमास (भकयतक्षे)।
ससस हि मविप्रक्षेम कतकौ विष्ट्री र कौ महिमाबलपरमाक्रमकौ।
शक्रचिमापमनभक्षे चिमापक्षे गकहि ष्ट्री त् विमा शत्रपुन माशनकौ।।९।
अन्विययाः - सससहिमविप्रक्षेमकतकौ शक्रचिमापमनभक्षे चिमापक्षे गकहिष्ट्रीत्विमा शत्रपुनमाशनकौ महिमाबलपरमाक्रमकौ विष्ट्रीरकौ (यपुविमास
ककौ)।
अन्वियमाथर याः - सससहिमविप्रमकतकौ सससहिमामतबलमविक्रमकौ शक्रचिमापमनभक्षे इन्द्रिधनपुस्तपुल्यक्षे चिमापक्षे धनपुषष्ट्री
गकहिष्ट्रीत्विमा ससगह्य
क शत्रपुनमाशनकौ ररपपुमविनमाशककौ महिमाबलपरमाक्रमकौ महिमाबलशमासलनकौ विष्ट्रीरकौ शकरकौ (यपुविमास ककौ)।
सरलमाथर याः

- सपुगष्ट्रीविसमचिवियाः हिनपुममानम् रमामलक्ष्मणकौ प्रमत पकच्छमत यतम्- सससहिमातम् अमत

असधकबलविन्तकौ इन्द्रिधनपुयाःसदृशधनपुदरयस गकहिष्ट्रीत्विमा शत्रकणमास नमाशककौ महिमाबलशमासलनकौ विष्ट्रीरकौ यपुविमास ककौ इमत।
तमात्पयमारथर याः - प्रस्तपुतक्षेऽनस्मनम् श्लनोकक्षे महिमषर याः विमाल्मष्ट्रीमकयाः हिनपुमन्मपुखक्षेन रमामलक्ष्मणयनोयाः विष्ट्रीरत्विस
विणर यमत। पशपुरमाजस्य सससहिस्य प्रक्षेकणस यथमा सम्मपुखस्थस्य ककतक्षे सविर दमा भयकरस भविमत, तदतम् प्रक्षेकणमम्
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आसष्ट्रीतम् रमामलक्ष्मणयनोयाः। तकौ सससहिमातम् अमप असधकबलविन्तकौ आस्तमामम्। महिमाबलशमासलननोयाः तयनोयाः परमाक्रममातम्
शत्रवियाः अमप भष्ट्रीतमायाः सञमातमायाः। दक्षेविक्षेन्द्रिस्य इन्द्रिस्य धनपुषयाः लक्ष्यस यथमा न कदमामप भषटस भविमत , तथमा अनयनोयाः
अमप धनपुलरक्ष्यस भषस न भविमत। धनपुषयाः मपुमकस प्रमाप्य शत्रपुनमाशनमातम् परमम् एवि अनयनोयाः बमाणयाः शमान्तनो भविमत।
तस्ममातम् हिनपुममानम् तकौ प्रमत पकषविमानम् यतम्- सससहिमातम् अमप असधकबलविन्तकौ महिमापरमाक्रममविमशषकौ
इन्द्रिधनपुयाःसदृशधनपुधररकौ यपुविमास ककौ, कनो विमा यपुवियनोयाः पररचिययाः, कक्षेन विमा कमारणक्षेन इमस दगपु र मस दक्षेशमम् आगतकौ इमत।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● सससहिमविप्रक्षेमकतकौ - सससहिस्य मविप्रक्षेमकतस(प्रक्षेकणस) सससहिमविप्रक्षेमकतमम् इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।
सससहिमविप्रक्षेमकतमम् इवि मविप्रक्षेमकतस ययनोस्तकौ सससहिमविप्रमकतकौ इमत बहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः।

● महिमाबलपरमाक्रमकौ - महितम् चि ततम् बलस महिमाबलमम् इमत कमर धमारयसममासयाः। महिमाबलमम् एवि परमाक्रमयाः
ययनोस्तकौ महिमाबलपरमाक्रमकौ इमत बहिह व्रष्ट्रीहिष्ट्रीसममासयाः।

● शक्रचिमापमनभक्षे - शक्रस्य चिमापयाः शक्रचिमापयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। शक्रचिमापक्षेन मनभक्षे (तपुल्यक्षे)
शक्रचिमापमनभक्षे इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासयाः।

● शत्रपुनमाशनकौ - शत्रकणमास नमाशनकौ शत्रपुनमाशनकौ इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।
प्रयनोगपररवितर नमम् -

● सससहिमविप्रक्षेमकतकौ शक्रचिमापमनभक्षे चिमापक्षे गकहिष्ट्रीत्विमा शत्रपुनमाशनमाभ्यमास महिमाबलपरमाक्रममाभ्यमास विष्ट्रीरमाभ्यमास (यपुविमाभ्यमास
कमाभ्यमास भकयतक्षे)।
अलङ्कमारमालनोचिनमा - अनस्मनम् श्लनोकक्षे उपममालङ्कमारयाः वितर तक्षे। उपममालङ्कमारस्य चित्विमारयाः असशमायाः
भविनन्त, तक्षे चि उपमक्षेयमम्, उपममानस, समादृश्यविमाचिकपदमम्, समादृश्यधमर याः चिक्षेमत। उपममा मदमविधमा भविमत पकणर्योपममा ,
लपुप्तनोपममा चिक्षेमत। यत्र एतक्षे चित्विमारयाः असशमायाः एवि मतष्ठनन्त समा पकणर्योपममा भविमत। यत्र चि एतक्षेषमास चितपुणमार मध्यक्षे
कनश्चितम् एकयाः ततनोऽसधकयाः विमा असशयाः न मतष्ठमत समा लपुप्तनोपममा भविमत। अत्र उपमक्षेयस महि चिमापक्षे इमत। उपममानस महि
शक्रचिमापक्षे इमत। समादृश्यविमाचिकपदस महि मनभक्षे इमत। समादृश्यधमर याः महि

शत्रपुनमाशकत्विमम् इमत। अनस्मनम् श्लनोकक्षे

चितपुणमारमम् असशमानमामम् एवि सत्त्विमातम् पकणर्योपममा वितर तक्षे।
शष्ट्री म न्तकौ रूपसस प नकौ विकष भशक्षे ष्ठ मविक्रमकौ।
हिनस्तहिस्तनोपमभपुज कौ दपुम तमन्तकौ नरषर भ कौ।।१०।।
अन्विययाः - शष्ट्रीमन्तकौ रूपससपनकौ विकषभशक्षेष्ठमविक्रमकौ हिनस्तहिस्तनोपमभपुजकौ दपुमतमन्तकौ नरषर भकौ (यपुविमास
ककौ)।
अन्वियमाथर याः - शष्ट्रीमन्तकौ कमानन्तमन्तकौ रूपससपनकौ सकौन्दयर यक
पु कौ विकषभशक्षेष्ठमविक्रमकौ विकषभशक्षेष्ठपरमाक्रमकौ
हिनस्तहिस्तनोपमभपुजकौ गजशपुण्डसदृशबमाहिह मविमशषकौ दपुमतमन्तकौ तक्षेजनस्विनकौ नरषर भकौ नरशक्षेष्ठकौ (यपुविमास ककौ)।
सरलमाथर याः - विमानरनोत्तमयाः हिनपुममानम् रमामलक्ष्ण्मणकौ प्रमत पकच्छमत यतम् - कमानन्तमन्तकौ सकौन्दयर विन्तकौ
शक्षेष्ठविकषभपरमाक्रमसदृशपरमाक्रममविमशषकौ गजशपुण्डसदृशभपुजमविमशषकौ नरक्षेषपु उत्तमकौ यपुविमास ककौ इमत।

ससस्ककतसमामहित्यमम्
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सस स् कक तसमामहित्यमम्
तमात्पयमारथर याः - प्रस्तपुतक्षेऽनस्मनम् श्लनोकक्षे महिमषर याः विमाल्मष्ट्रीमकयाः हिनपुमन्ममाध्यमक्षेन रमामलक्ष्मणयनोयाः
सकौन्दयर स्य विष्ट्रीरत्विस्य चि प्रशससमास करनोमत। रमामलक्ष्मणकौ विनक्षे नस्थतविमानम् , विनक्षे लब्धस भनोजनस भपुकविमानम्, तथमामप
रमाजपपुत्रवितम् कमानन्तमन्तकौ सकौन्दयर विन्तकौ चि आस्तमामम्। विकषभक्षेषपु शक्षेष्ठविकषभस्य यथमा मविक्रमयाः भविमत
तमादृशमविक्रमशमासलनकौ आस्तमामम् एतकौ दकौ। गजस्य शपुण्डमायमास यथमा शमकयाः मतष्ठमत , तथमा शमकयाः आसष्ट्रीतम्
अनयनोयाः बमाहिह दयक्षे। एतकौ ब्रह्मचियर पमालनमातम् महिमातक्षेजनस्विनकौ आस्तमामम्। नरमाणमास मध्यक्षे शक्षेष्ठकौ आस्तमामम् एतकौ। अत
एवि हिनपुम
म् मानम् पकषविमानम् यतम् - एविसमविध-सकौन्दयर विन्तकौ एविसमविध-शमकमन्तकौ यपुविमास ककौ, कनो विमा यपुवियनोयाः पररचिययाः,
कक्षेन विमा कमारणक्षेन इमस दगपु र मस दक्षेशमम् आगतकौ इमत।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● रूपससपनकौ - रूपक्षेण ससपनकौ रूपससपनकौ इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासयाः।
● विकषभशक्षेष्ठमविक्रमकौ - विकषभक्षेषपु शक्षेष्ठयाः विकषभशक्षेष्ठयाः इमत सप्तमष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। विकषभशक्षेष्ठस्य मविक्रमयाः
विकषभशक्षेष्ठमविक्रमयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। विकषभशक्षेष्ठमविक्रमयाः इवि मविक्रमयाः ययनोस्तकौ विकषभशक्षेष्ठमविक्रमकौ
इमत बहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः।

● हिनस्तहिस्तनोपमभपुजकौ - हिनस्तनयाः हिस्तकौ हिनस्तहिस्तकौ इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। हिनस्तहिस्तकौ उपममा
ययनोस्तकौ हिनस्तहिस्तनोपमकौ इमत बहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः। हिनस्तहिस्तनोपमकौ भपुजकौ ययनोयाः तकौ
हिनस्तहिस्तनोपमभपुजकौ इमत बहिह ब्रष्ट्रीमहिसममासयाः।

● नरषर भकौ - नरक्षेषपु ऋषभकौ नरषर भकौ इमत सप्तमष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।
प्रयनोगपररवितर नमम् - शष्ट्रीमद्भ्यमास रूपससपनमाभ्यमास विकषभशक्षेष्ठमविक्रममाभ्यमास हिनस्तहिस्तनोपमभपुजमाभ्यमास
दपुमतमद्भ्यमास नरषर भमाभ्यमास (यपुविमाभ्यमास कमाभ्यमास भकयतक्षे)।
अलङ्कमारमालनोचिनमा - अनस्मनम् श्लनोकक्षे उपममालङ्कमारयाः वितर तक्षे। उपममालङ्कमारस्य चित्विमारयाः असशमायाः
भविनन्त, तक्षे चि उपमक्षेयमम्, उपममानस, समादृश्यविमाचिकपदमम्, समादृश्यधमर याः चिक्षेमत। उपममा मदमविधमा भविमत पकणर्योपममा ,
लपुप्तनोपममा चिक्षेमत। यत्र एतक्षे चित्विमारयाः असशमायाः एवि मतष्ठनन्त समा पकणर्योपममा भविमत। यत्र चि एतक्षेषमास चितपुणमार मध्यक्षे
कनश्चितम् एकयाः ततनोऽसधकयाः विमा असशयाः न मतष्ठमत समा लपुप्तनोपममा भविमत। अत्र उपमक्षेयस महि भपुजकौ इमत। उपममानस महि
हिनस्तहिस्तकौ इमत। समादृश्यविमाचिकपदस महि उपममा इमत। समादृश्यधमर याः महि शमकमत्त्विमम् इमत। समादृश्यधमर स्य
असत्त्विमातम् अनस्मनम् श्लनोकक्षे लपुप्तनोपममा वितर तक्षे।

पमाठगतप्रश्नमायाः1) हिनपुममानम् कस्य विचियाः मविजमाय ॠषयमककपविर तमातम् पपुप्लपुविक्षे।
2) हिनपुममानम् कस्ममातम् पविर तमातम् पपुप्लपुविक्षे।
3) हिनपुममानम् कस्य पपुत्रयाः आसष्ट्रीतम्।
4) हिनपुममानम् मकस रूपस धकत्विमा रमामलक्ष्मणयनोयाः समष्ट्रीपस गतविमानम्।
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5) हिनपुममानम् ककीदृश्यमा विमाचिमा रमामलक्ष्मणकौ प्रशशसस।
6) रमामलक्ष्मणकौ कमानम् त्रमासयन्तकौ तस दक्षेशस प्रमाप्तविन्तकौ।
7) रमामलक्ष्मणकौ कस्यमायाः नदमायाः तष्ट्रीरक्षे विककमानम् विष्ट्रीकममाणकौ आस्तमामम्।
8) पम्पमानदष्ट्री ककीदृशष्ट्री आसष्ट्रीतम्।
9) रमामलक्ष्मणकौ कमायाः पष्ट्रीडयन्तकौ आस्तमामम्।
10) रमामलक्ष्मणकौ ककीदृशक्षे चिमापक्षे गकहिष्ट्रीतविन्तकौ।
11) रमामलक्ष्मणयनोयाः भपुजकौ ककीदृशकौ आस्तमामम्।
12) रमामहिनपुमतनोयाः प्रथमयाः ससविमादयाः रमाममायणस्य कनस्मनम् कमाण्डक्षे अनस्त।
क)मकनषकन्धमाकमाण्डक्षे

ख)अरण्यकमाण्डक्षे

ग)सपुन्दरकमाण्डक्षे

घ)यपुदकमाण्डक्षे

13) हिनपुममानम् कस्ममातम् पविर तमातम् रमामलक्ष्णयनोयाः समष्ट्रीपस गतविमानम्।
क)महिममालययाः

ख)मविन्ध्ययाः

ग)ॠषयमककयाः

घ)अयनोध्यमा

14) हिनपुममानम् मकस रूपस धकतविमानम्।
क)मनपुषयरूपमम्

ख)मभकपुरूपमम्

ग)ब्रमाह्मणरूपमम्

घ)रमाजरूपमम्

15) रमामलक्ष्मणकौ कस्यमा नदमायाः तष्ट्रीरक्षे उपनस्थतकौ आस्तमामम्।
क)गङ्गमा

ख)यमपुनमा

ग)पदमा

घ)पम्पमा

16) हिनस्तहिस्तनोपमभपुजकौ...इत्यत्र कयाः अलङ्कमारयाः वितर तक्षे।
क)रूपकमालङ्कमारयाः

ख)दृषमान्तमालङ्कमारयाः

ग)उपममालङ्कमारयाः

घ)अनपुप्रमासमालङ्कमारयाः

17) क-स्तम्भक्षेन सहि ख-स्तम्भस मक्षेलयतपु - क -स्तम्भयाः

ख -स्तम्भयाः

१. पपुप्लपुविक्षे

ससस्ककतसमामहित्यमम्

क. भमामषतविमानम्

२. रमाममायणमम्

ख. कमपयाः

३. आबभमाषक्षे

ग. उकविमानम्

४. पम्पमा

घ. प्रमाप

५. हिनपुममानम्

ङ. जगमाम
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६. भक्षेजक्षे

चि. पविर तयाः

७. ॠषयमककयाः

छ. विमाल्मष्ट्रीमकयाः

८. उविमाचि

ज. शपुभजलमा

पमाठसमारयाः
विनविमासकमालक्षे सष्ट्रीतमायमायाः अन्विक्षेषणस्य ककतक्षे समाहिमाय्यप्रमाथर नमाथर शष्ट्रीरमामयाः भमात्रमा लक्ष्मणक्षेन सहि
सपुगष्ट्रीविस्य समष्ट्रीपस सजगममषपुयाः पम्पमासरनोविरस्य तष्ट्रीरक्षे समपुपनस्थतयाः। ततयाः मकसञ्चतम् दरक क्षे ॠषयमककनमामकक्षे पविर तक्षे
विमानरक्षेश्विरयाः सपुगष्ट्रीवियाः भमातपुयाः विमासलनयाः भयमातम् गपुप्ततयमा मनविसमत स्म। स सगष्ट्रीवियाः दरक मातम् धनपुबमारणमामदशस्त्रयपुककौ
दष्ट्रीघरबमाहिह सम्पनकौ तकौ तपनस्विनकौ विनविमाससनकौ दृषविमानम्। तस्ममातम् स मचिनन्ततविमानम् यतम् - तस्य भमातमा विमालष्ट्री एवि
तस्य ममारणमाय तकौ शस्त्रधरकौ अत्र प्रक्षेमषतविमानम् इमत। अतयाः स अतष्ट्रीवि भष्ट्रीतयाः जमातयाः। तस्य समचिवियाः आसष्ट्रीतम्
हिनपुममानम्। तस्ममातम् पम्पमासरनोविरतष्ट्रीरक्षे नस्थतकौ तकौ तपनस्विनकौ कक्षेन कमारणक्षेन अत्र आगतविन्तकौ इमत जमानमाय
सपुगष्ट्रीवियाः समचिविमाय हिनपुमतक्षे आमदषविमानम्। हिनपुममानम् चि रमाजमानपुसमारक्षेण स्विस्य विमानररूपस मविहिमाय मभकपुकविक्षेषक्षेण तयनोयाः
समष्ट्रीपस गतविमानम्।
तत्र गत्विमा स आदकौ अमतसथजमानक्षेन तयनोयाः प्रणमामस ककतविमानम्। ततयाः मविध्यनपुसमारस तयनोयाः पकजनस ककत्विमा
स्विस्य मधपुरण
क्षे मननोहिरक्षेण चि विचिनक्षेन तयनोयाः प्रशससमास कतपुरमम् आरब्धविमानम्। रमामलक्ष्मणकौ स्विस्य ब्रह्मचियर तक्षेजसमा
विनस्थमानम् मकगमानम् अन्यमानम् प्रमामणनयाः चि त्रमासयन्तकौ आस्तमाम। तयनोयाः सकौन्दयर प्रभमाविमातम् पमवित्रजलमविमशषयाः
पम्पमासरनोविरयाः अमप शनोभतक्षे स्म। सम्पकणर मदविसस व्यमाप्य तकौ भमातरकौ विनसञ्चमारस ककत्विमा क्लमान्तकौ सञमातकौ। तयनोयाः
एतमादृशस कषस दृषटमा तपु अन्यक्षे विनविमाससनयाः अमप दयाःपु सखतमायाः अभविनम्। तयनोयाः शरष्ट्रीरस्य कमानन्तयाः सपुविणर वितम्
आसष्ट्रीतम्, परन्तपु तथमा सत्त्विक्षेऽमप तयनोयाः पररधमानक्षे आसष्ट्रीतम् कक्षेविलस दकौ खण्डविस्त्रकौ। इन्द्रिधनपुविरतम् लक्ष्यभक्षेमद
आसष्ट्रीतम् तयनोयाः धनपुयाः।गजशपुण्डमासदृशबलयपुकहिस्तमविमशषकौ तकौ रूपसम्पनकौ रमामलक्ष्मणकौ सकलमनपुषयक्षेषपु शक्षेष्ठकौ
आस्तमामम् इमत अस्य पमाठस्य समारयाः।

मकमसधगतमम्
 गकहिस्थमानम् प्रमत मभकपुणमा प्रणमामयाः कतर व्ययाः।
 अमतसथयाः सदमा पकजनष्ट्रीययाः।
 ब्रह्मचियर यथमायथस पमाल्यतक्षे चिक्षेतम् शरष्ट्रीरक्षे महितम् तक्षेजयाः उत्पदतक्षे।
 कस्यमामप पररचिययाः जमातव्ययाः चिक्षेतम् तक्षेन सहि मधपुरविमाचिमा विमातमारलमापयाः करणष्ट्रीययाः।
 कस्यमामप ममथ्यमाप्रशससमा न कतर व्यमा।
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ससस्ककतसमामहित्यमम्

रमाममायणमम् - रमाम -हिनकम तम्-सस ग मयाः

मटप्पणष्ट्री

पमाठमान्तप्रश्नमायाः
1) रमामलक्ष्मणमाभ्यमास सहि हिनपुमतयाः प्रथमसमाकमात्कमारमविषयक्षे ससकक्षेपक्षेण सलखत।
2) हिनपुममानम् कथस मभकपुकविक्षेषक्षेण रमामलक्ष्मणयनोयाः समष्ट्रीपस गतविमानम्।
3) तत्र गमनमान्तरस हिनपुममानम् मकस मकस ककतविमानम् इमत सप्रसङ्गस विणर यत।
4) रमामलक्ष्मणकौ कक्षेन प्रकमारक्षेण विन्यमायाः प्रजमायाः पष्ट्रीडयतयाः स्म।
5) रमामलक्ष्मणयनोयाः धनपुमविर षयक्षे ससकक्षेपक्षेण मकसञ्चतम् आलनोचियत।
6) चिक्रचिमापमनभक्षे चिमापक्षे……...इत्यत्र ययाः अलङ्कमारयाः वितर तक्षे, तमदषयक्षे ससकक्षेपक्षेण आलनोचियत।

उत्तरतमासलकमा
1) सपुगष्ट्रीविस्य

10) चिक्रचिमापमनभक्षे

2) ॠषयमककमातम्

11) हिनस्तहिस्तनोपमकौ

3) ममारुतस्य

12) क)

4) मभकपुरूपमम्

13) ग)

5) श्लक्ष्णयमा सपुमननोजयमा

14) ख)

6) मकगगणमानम् अन्यमानम् विनचिमाररणयाः चि

15) घ)

7) पम्पमानदमायाः

16) ग)

8) शपुभजलमा

17) १-ङ, २-छ, ३-क, ४-ज, ५-ख, ६-घ,

9) प्रजमायाः

७-चि, ८-ग।

॥ इमत दमादशयाः पमाठयाः ॥

ससस्ककतसमामहित्यमम्
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