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प्रस्तमाविनमा
त्रक्षेतमायपुगस्य चिन्द्रियाः आसष्ट्रीतम् शष्ट्रीरमामयाः। पपुरुषनोत्तमयाः शष्ट्रीरमामयाः इमत प्रससमदयाः वितर तक्षे। अनक्षेनयवि वियस
शष्ट्रीरमामस्य विष्ट्रीरत्विसकौन्दयर मविषयक्षे चि मकसञ्चतम् मचिन्तमयतपुस शक्नपुमयाः। वियस तपु इदमानदीं सविर त्र रमामगपुणककीतर नस कपुमर याः,
तक्षेन चि अस्ममाकस महिमानम् आनन्दयाः अमप भविमत। वियस समाधमारणमायाः यमद तद्गपुणककीतर नस समानन्दस कपुमर याः , तमहिर
महिमानम् भकयाः हिनपुममानम् मनयाःस्विमाथर भक्त्यमा स्विप्रभनोयाः रमामस्य ककीदृशस गपुणककीतर नस ककतविमानम् इमत मचिन्तनक्षेनयवि
अस्ममाकमम् आनन्दयाः जमायतक्षे। अविश्यमम् एवि एततम् अस्ममामभयाः सविरयाः भमारतष्ट्रीयययाः एवि जमातव्यमम्। अनस्मनम् पमाठक्षे
वियस तमम् एवि मविषयस जमास्यमामयाः। तक्षेन रमामयाः ककीदृशयाः विष्ट्रीरयाः आसष्ट्रीतम् , तस्य ककीदृशस सकौन्दयर चि आसष्ट्रीतम् इमत
जमात्विमा आनन्दमम् अनपुभविमामयाः। अनस्मनम् पमाठक्षे त्रयनोदश श्लनोकमायाः वितर न्तक्षे।

उदक्षेश् यमामन
अमपुस पमाठस पमठत्विमा भविमानम् -

➢ रमामस्य सकौन्दयर मविषयक्षे जमातपुस शक्नपुयमातम्।
➢ रमामयाः महिमानम् विष्ट्रीरयाः आसष्ट्रीतम् इमत जमास्यमत।
➢ रमामस्य सविमारमण अस्त्रमामण ककीदृशमामन आसनम् इत्यनस्मनम् मविषयक्षे जमानस प्रमाप्नपुयमातम्।
➢ श्लनोकक्षे नस्थतमानमास पदमानमामम् अन्विययाः कक्षेन प्रकमारक्षेण कतर व्ययाः इमत जमानष्ट्रीयमातम्।
➢ व्यमाकरणमविषयकस मकसञ्चतम् जमानस प्रमाप्नपुयमातम्।
➢ श्लनोकमानमास व्यमाख्यमा कक्षेन प्रकमारक्षेण कतर व्यमा इत्यनस्मनम् मविषयक्षे जमास्यमत।
➢ उपममालङ्कमारस्य मविषयक्षे मकसञ्चतम् जमानस प्रमाप्स्यमत।

13.1)

मकल पमाठयाः

प्रभयमा पविर तक्षे न् द्रिनोऽसकौ यपु वि यनोरविभमाससतयाः ।
रमाज्यमाहिमारवि मरप्रख्यकौ कथस दक्षे श ममहिमागतकौ ॥११॥
पदपत्रक्षेक णकौ विष्ट्री र कौ जटमामण्डलधमाररणकौ ।
अन्यनोन्यसदृशकौ विष्ट्री र कौ दक्षे वि लनोकमामदहिमागतकौ ॥१२॥
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यदृच्छयक्षे वि सस प्र माप्तकौ चिन्द्रिसकय र्यौ विसपुसध रमामम् ।
मविशमालविकसकौ विष्ट्री र कौ ममानपुष कौ दक्षे वि रूमपणकौ ॥१३॥
ससस हि स्कन्धकौ महिनोत्समाहिकौ समदकौ इवि गनोविकष कौ ।
आयतमाश्चि सपुवि त्त
क माश्चि बमाहिवियाः पररघनोपममायाः ॥१४॥
सविर भ कष णभकष माहिमारयाः मकमथर मम् न मविभकम षतमायाः ।
उभकौ यनोग्यमाविहिस मन्यक्षे रमकतपुम म् पकस थविष्ट्री म म् इममामम् ॥१५॥
ससमागरविनमास कक त्स्नमास मविन्ध्यमक्षे रु मविभकम षतमामम् ।
इमक्षे चि धनपुष ष्ट्री मचित्रक्षे श्लक्ष्णक्षे मचित्रमानपुलक्षे प नक्षे ॥१६॥
प्रकमाशक्षे तक्षे यथक्षे न् द्रिस्य विजक्षे हिक्षे म मविभकम षतक्षे ।
सस प ण
क मारश् चि मशतय ब मारणय स् तकण माश्चि शपुभ दशर न मायाः ॥१७॥
जष्ट्री म वितमान्तकरयघ र्योरयज् विर लमदररवि पनगय याः ।
महिमाप्रममाणकौ मविपपुल कौ तप्तहिमाटकभकष णकौ ॥१८॥
खड्गमाविक्षे त कौ मविरमाजक्षे तक्षे मनमपुरकभपुज गमामविवि ।
एविस ममास पररभमाषन्तस कस्ममादम् विय नमामभभमाषतयाः ॥१९॥
सपुग ष्ट्री वि नो नमाम धममारत् ममा कनश्चिदम् विमानरपपुसग वियाः ।
विष्ट्री र नो मविमनकक तनो भमात्रमा जगदम् भममत द याःपु सखतयाः ॥२०॥
प्रमाप्तनोऽहिस प्रक्षेम षतस्तक्षे न सपुग ष्ट्री विक्षे ण महिमात्मनमा ।
रमाजमा विमानरमपुख् यमानमास हिनपुम मानम् नमाम विमानरयाः ॥२१॥
यपुवि माभ्यमामम् स महि धममारत् ममा सपुग ष्ट्री वि याः सख्यममच्छमत ।
तस्य ममास समचिविस मवित्तस विमानरस पविनमात्मजमम् ॥२२॥
मभकपुरू पप्रमतच्छनसस ग
पु ष्ट्री वि मप्रयकमारणमातम् ।
ॠषयमकक मामदहि प्रमाप्तस कमामगस कमामचिमाररणमम् ॥२३॥

ससस्ककतसमामहित्यमम्
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13.2)

इदमानदीं मकल पमाठमम् अविगच्छमाम

प्रभयमा पविर तक्षे न् द्रिनोऽसकौ यपु वि यनोरविभमाससतयाः।
रमाज्यमाहिमारवि मरप्रख्यकौ कथस दक्षे श ममहिमागतकौ।।११।।
अन्विययाः - यपुवियनोयाः प्रभयमा असकौ पविर तक्षेन्द्रियाः अविभमाससतयाः, (तमादृशकौ) रमाज्यमाहिर्यौ अमरप्रख्यकौ (यपुविमास)
इहि दक्षेशस कथमम् आगतकौ।
अन्वियमाथर याः - यपुवियनोयाः रमामलक्ष्मणयनोयाः प्रभयमा दष्ट्रीप्त्यमा असकौ अयस पविर तक्षेन्द्रियाः मगरररमाजयाः अविभमाससतयाः
प्रकमामशतयाः, (तमादृशकौ) रमाज्यमाहिर्यौ रमाज्ययनोग्यकौ अमरप्रख्यकौ दक्षेविसदृशपरमाक्रमकौ (यपुविमास) इहि अत्र दक्षेशस प्रदक्षेशस कथमम्
कक्षेन हिक्षेतपुनमा आगतकौ सममागतकौ।
सरलमाथर याः - हिनपुममानम् रमामलक्ष्मणकौ प्रमत पकषविमानम् यतम् - ययनोयाः दष्ट्रीप्त्यमा अयमम् ॠषयमककनमामकयाः
पविर तरमाजयाः प्रकमामशतनो जमातयाः, तमादृशकौ दष्ट्रीमप्तमन्तकौ रमाजसससहिमासनयनोग्यकौ दक्षेविसदृशपरमाक्रममविमशषकौ यपुविमास कक्षेन
कमारणक्षेन इमस दक्षेशमम् आगतविन्तकौ इमत।
तमात्पयमारथर याः - रमामलक्ष्मणकौ विनविमासस ककतविन्तकौ, अतयाः विनक्षे यतम् भनोज्यस प्रमाप्यतक्षे स्म तदक्षेवि
खमामदतविन्तकौ तकौ। तथमामप तयनोयाः एविस कमानन्तयाः आसष्ट्रीतम् यतम् , तयमा कमान्त्यमा सम्पकणरयाः ॠषयमककपविर तयाः
प्रकमामशतयाः अभवितम्। तयनोयाः दशर नक्षेन जमायतक्षे स्म यतम् तकौ रमाजसससहिमासनस्य ककतक्षे यनोग्यकौ। मकञ्च दक्षेविमानमास यथमा
परमाक्रमयाः भविमत, तथमा परमाक्रमयाः आसष्ट्रीतम् रमामलक्ष्मणयनोयाः। परन्तपु तथमामप एतकौ तपनस्विनकौ भकत्विमा विनक्षे भमनन्त
स्म। अत एवि मविनस्मतयाः हिनपुममानम् तकौ प्रमत पकषविमानम् यतम् - एविस कमानन्तयपुककौ रमाजसससहिमासनस्य ककतक्षे यनोग्यकौ
परमाक्रममविमशषकौ यपुविमास रमाजसससहिमासनस त्यक्त्विमा कक्षेन कमारणक्षेन इमस दगपु र मस दक्षेशमम् आगतविन्तकौ इमत। अथमारतम्
रमाज्यभनोगयाः एवि यपुवियनोयाः उमचितयाः, विनविमासयाः ननोमचितयाः इमत हिनपुमतयाः आशययाः।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● अविभमाससतयाः - अविपकविरकमातम् भमासम्-धमातनोयाः कप्रत्ययक्षे प्रथमयकविचिनक्षे अविभमाससतयाः इमत रूपमम्।
● रमाज्यमाहिर्यौ - रमाज्यमाय अहिर याः रमाज्यमाहिर याः, तकौ रमाज्यमाहिर्यौ इमत चितपुथर्षीतत्पपुरुषसममासयाः।
सनन्धकमायर मम् -

● पविर तक्षेन्द्रिनोऽसकौ = पविर तक्षेन्द्रियाः + असकौ। (मविसगर सनन्धयाः)
● इहिमागतकौ = इहि + आगतकौ। (सविणर दष्ट्रीघरसनन्धयाः)
● रमाज्यमाहिमारविमरप्रख्यकौ = रमाज्यमाहिर्यौ + अमरप्रख्यकौ (अचिम्-सनन्धयाः)
प्रयनोगपररवितर नमम् - यपुवियनोयाः प्रभमा अमपुस पविर तक्षेन्द्रिमम् अविभमाससतवितष्ट्री, (तमादृशमाभ्यमास) रमाज्यमाहिमारभ्यमामम्
अमरप्रख्यमाभ्यमास (यपुविमाभ्यमास) इहि दक्षेशयाः कथमम् आगतयाः।
पदपत्रक्षेक णकौ विष्ट्री र कौ जटमामण्डलधमाररणकौ।
अन्यनोन्यसदृशकौ विष्ट्री र कौ दक्षे वि लनोकमामदहिमागतकौ।।१२।।
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अन्विययाः - पदपत्रक्षेकणकौ जटमामण्डलधमाररणकौ अन्यनोन्यसदृशकौ विष्ट्रीरकौ दक्षेविलनोकमातम् इहि (दक्षेशस कथस)
आगतकौ।
अन्वियमाथर याः

- पदपत्रक्षेकणकौ कमलपत्रसदृशनक्षेत्रमविमशषकौ जटमामण्डलधमाररणकौ

जटमाधमाररणकौ

अन्यनोन्यसदृशकौ परस्परतपुल्यकौ विष्ट्रीरकौ शकरकौ दक्षेविलनोकमातम् स्विगर लनोकमातम् इहि (दक्षेशस कथस) अत्र आगतकौ सममागतकौ।
सरलमाथर याः - मभकपुकविक्षेषधमारष्ट्री हिनपुममानम् रमामलक्ष्मणकौ पकषविमानम् यतम् - कमलपत्रसदृशनक्षेत्रमविमशषकौ
जटमाधमाररणकौ तपनस्विनकौ परस्परतपुल्यकौ महिमाविष्ट्रीरकौ यपुविमास दक्षेविलनोकमातम् इमस दगपु र मस दक्षेशस कक्षेन कमारणक्षेन प्रनस्थतकौ इमत।
तमात्पयमारथर याः - पदस्य पत्रस यथमा दशर नक्षेन बहिह रमणष्ट्रीयस भविमत, तथमा सपुन्दरमम् आसष्ट्रीतम् रमामलक्ष्मणयनोयाः
नक्षेत्रदयमम्। एविस सकौन्दयर यक
पु कौ रमामलक्ष्मणकौ जटमाधमाररणकौ आस्तमामम्। मकञ्च एतकौ परस्परतपुल्यकौ आस्तमामम् , अथमारतम्
लक्ष्मणयाः रमामवितम् विष्ट्रीरयाः सपुन्दरश्चि आसष्ट्रीतम्, रमामश्चि लक्ष्मणवितम् विष्ट्रीरयाः सपुन्दरश्चि आसष्ट्रीतम्। तयनोयाः दशर नक्षेन
जमायतक्षे स्म यतम्, तकौ स्विगर लनोकमातम् एवि अत्र आगतविन्तकौ। अत एवि विमानरनोत्तमयाः हिनपुममानम् तकौ पकषविमानम् यतम् एविसमविध-सकौन्दयर यक
पु कौ जटमाधमाररणकौ तमापसकौ यपुविमास स्विगर लनोकस त्विक्त्विमा कस्ममातम् कमारणमातम् इमस दगपु र मस दक्षेशमम्
आगतविन्तकौ इमत।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● पदपत्रक्षेकणकौ - पदस्य पत्रस पदपत्रमम् इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। पदपत्रमम् इवि ईकणक्षे ययनोस्तकौ
पदपत्रक्षेकणकौ इमत उपममानपदपकविरकबहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः।

● जटमामण्डलधमाररणकौ - जटमायमायाः मण्डलस जटमामण्डलमम् इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। जटमामण्डलस
धरमत इत्यथर धकधमातनोयाः इनम्-प्रत्ययक्षे प्रथममामदविचिनक्षे जटमामण्डलधमाररणकौ इमत रूपमम्।

● अन्यनोन्यसदृशकौ - अन्यनोन्यक्षेन सदृशकौ अन्यनोन्यसदृशकौ इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासयाः।
प्रयनोगपररवितर नमम् - पदपत्रक्षेकणमाभ्यमास जटमामण्डलधमाररभ्यमामम् अन्यनोन्यसदृशमाभ्यमास विष्ट्रीरमाभ्यमास
दक्षेविलनोकमातम् इहि (दक्षेशयाः कथस) आगतयाः।
अलङ्कमारमालनोचिनमा - श्लनोकक्षेऽनस्मनम् 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 ईकणक्षे अथमारतम् नक्षेत्रक्षे इमत। उपममानस महि
पदपत्रक्षे इमत। समादृश्यविमाचिकपदमम् अत्र नमानस्त। समादृश्यधमर याः महि सपुन्दरत्विमम् इमत। अनस्मनम् श्लनोकक्षे
समादृश्यविमाचिकपदस्य समादृश्यधमर स्य चि असत्त्विमातम् अत्र लपुप्तनोपममा वितर तक्षे।
यदृच्छयक्षे वि सस प्र माप्तकौ चिन्द्रिसकय र्यौ विसपुसध रमामम्।
मविशमालविकसकौ विष्ट्री र कौ ममानपुष कौ दक्षे वि रूमपणकौ।।१३।।
अन्विययाः - यदृच्छयमा विसपुसधरमास ससप्रमाप्तकौ चिन्द्रिसकयर्यौ इवि (नस्थतकौ) दक्षेविरूमपणकौ मविशमालविकसकौ विष्ट्रीरकौ
ममानपुषकौ (दक्षेविलनोकमातम् इहि दक्षेशस कथमम् आगतकौ)।

ससस्ककतसमामहित्यमम्
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अन्वियमाथर याः - यदृच्छयमा स्विक्षेच्छयमा विसपुसधरमास पकसथविदीं ससप्रमाप्तकौ प्रमाप्तकौ चिन्द्रिसकयर्यौ इन्दभ
पु मास्करकौ इवि

(नस्थतकौ) दक्षेविरूमपणकौ दक्षेवितमासदृशरूपसम्पनकौ मविशमालविकसकौ महिमावित्ससम्पनकौ विष्ट्रीरकौ शकरकौ ममानपुषकौ मनपुषयकौ
(दक्षेविलनोकमातम् इहि दक्षेशस कथमम् आगतकौ)।
सरलमाथर याः - चिन्द्रिसकयर्यौ यथमा स्विक्षेच्छयमा रमामलक्ष्मणविक्षेषक्षेण इममास पकसथविष्ट्रीमम् आगत्य नस्थतकौ। तमादृशकौ
मनपुषयकौ दक्षेवितमासदृशरूपसम्पनकौ मविशमालविकनोमविमशषकौ शकरकौ तकौ रमामलक्ष्मणकौ प्रमत विमानरशक्षेष्ठयाः हिनपुममानम् पकषविमानम्
यतम् - यपुविमास दक्षेविलनोकस त्यक्त्विमा इमस दक्षेशस कक्षेन कमारणक्षेन आगतविन्तकौ इमत।
तमात्पयमारथर याः - प्रस्तपुतक्षेऽनस्मनम् श्लनोकक्षे महिमषर याः विमाल्मष्ट्रीमकयाः रमामलक्ष्मणकौ चिन्द्रिसकयरतपुल्यकौ इमत
प्रदशर यमत। रमामलक्ष्मणयनोयाः दशर नक्षेन जमायतक्षे स्म यतम् स्वियस चिन्द्रियाः सकयरश्चि यथमा स्विक्षेच्छयमा एवि दक्षेविलनोकस
त्यकविन्तकौ, मकञ्च मनपुषयरूपक्षेण इममास पकसथविष्ट्रीमम् आगत्य नस्थतविन्तकौ इमत। विष्ट्रीरमाणमास विकयाःप्रदक्षेशयाः यथमा महिमानम्
भविमत, तमादृशयाः विकयाःप्रदक्षेशयाः आसष्ट्रीतम् अनयनोयाः। दक्षेवितमानमास यथमा रमणष्ट्रीयस रूपस भविमत, यस्य दशर नक्षेन सविरषमामम्
आनन्दयाः जमायतक्षे, तमादृशस रमणष्ट्रीयस रूपमम् अनयनोयाः आसष्ट्रीतम्। अत एवि एतकौ दकौ न समाधमारणजनकौ इमत हिनपुममानम्
जमातविमानम्। तस्ममातम् एवि पकषविमानम् यतम् - चिन्द्रिसकयरतपुल्यकौ मविशमालविकनोमविमशषकौ सपुन्दरकौ यपुविमामम् स्विगर लनोकस त्यक्त्विमा
इमस दगपु र मस दक्षेशस कक्षेन कमारणक्षेन आगतविन्तकौ इमत।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● चिन्द्रिसकयर्यौ - चिन्द्रिश्चि सकयरश्चि चिन्द्रिसकयर्यौ इमत इतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः।
● मविशमालविकसकौ - मविशमालस विकयाः ययनोस्तकौ मविशमालविकसकौ इमत बहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः।
● दक्षेविरूमपणकौ - दक्षेविस्य रूपस दक्षेविरूपमम् इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। दक्षेविरूपमम् अस्यमास्तष्ट्रीमत मविगहिक्षे
दक्षेविरूपशब्दमातम् इनम्-प्रत्ययक्षे प्रथममामदविचिनक्षे दक्षेविरूमपणकौ इमत रूपमम्।

सनन्धकमायर मम् -

● यदृच्छयक्षेवि = यदृच्छयमा + इवि। (गपुण-सनन्धयाः)
प्रयनोगपररवितर नमम् - यदृच्छयमा विसपुसधरमास ससप्रमाप्तमाभ्यमास चिन्द्रिसकयमारभ्यमामम् इवि (नस्थतमाभ्यमास) दक्षेविरूमपभ्यमास
मविशमालविकनोभ्यमास विष्ट्रीरमाभ्यमास ममानपुषमाभ्यमास (दक्षेविलनोकमातम् इहि दक्षेशयाः कथमम् आगतयाः)।
ससस हि स्कन्धकौ महिनोत्समाहिकौ समदमामविवि गनोविकष कौ।
आयतमाश्चि सपुवि त्त
क माश्चि बमाहिवियाः पररघनोपममायाः।।१४।।
सविर भ कष णभकष माहिमारयाः मकमथर न मविभकम षतमायाः।
उभकौ यनोग्यमाविहिस मन्यक्षे रमकतपुस पकस थविष्ट्री म मममामम्। ।१५।।
ससमागरविनमास कक त्स्नमास मविन्ध्यमक्षे रु मविभकम षतमामम्।
अन्विययाः - अहिस (हिनपुममानम्) सससहिस्कन्धकौ महिनोत्समाहिकौ समदकौ गनोविकषकौ इवि (यपुविमामम्) उभकौ इममास
ससमागरविनमास मविन्ध्यमक्षेरुमविभकमषतमास ककत्स्नमास पकसथविष्ट्रीमम् रमकतपुस यनोग्यकौ मन्यक्षे, (अतयाः यपुवियनोयाः) आयतमायाः सपुविकत्तमायाः
पररघनोपममायाः सविर भकषणभकषमाहिमारयाः बमाहिवियाः मकमथर न मविभकमषतमायाः ।
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अन्वियमाथर याः - अहिस (हिनपुममानम्) सससहिस्कन्धकौ सससहिसदृशस्कन्धमविमशषकौ महिनोत्समाहिकौ उत्समाहिसम्पनकौ
समदकौ हृषकौ गनोविकषकौ तरुणविकषभकौ इवि (यपुविमामम्) उभकौ दकौ एवि इममामम् एतमास ससमागरविनमास समपुद्रिविनसमहितमास
मविन्ध्यमक्षेरुमविभकमषतमास मविन्ध्यमक्षेरुणमा भकमषतमास ककत्स्नमास समगमास पकसथविष्ट्रीमम् मक्षेमदनदीं रमकतपुस रकणमाय यनोग्यकौ अहिर्यौ मन्यक्षे
मचिन्तयमामम, (अतयाः यपुवियनोयाः) आयतमायाः मविस्तकतमायाः सपुविकत्तमायाः पपुषमायाः पररघनोपममायाः गदमातपुल्यकौ सविर भकषणभकषमाहिमारयाः
सकलमाभरणक्षेन भकषमयतपुस यनोग्यमायाः बमाहिवियाः भपुजमायाः मकमथर कस्ममातम् कमारणमातम् न मविभकमषतमायाः अलङ्ककतमायाः।
सरलमाथर याः - हिनपुममानम् रमामलक्ष्मणयनोयाः प्रशससमास कपुविर नम् पकच्छमत यतम् - सससहिसदृशस्कन्धमविमशषकौ
तरुणविकषभवितम् मदसमहितकौ यपुविमामम् दकौ एवि इममास सम्पकणमार पकसथविदीं रमकतपुस यनोग्यकौ , परन्तपु यपुवियनोयाः एविस मविस्तकतमायाः
सपुष्ठपु पपुषमायाः गदमासदृशमायाः भपुजमायाः मकमथर अलङ्कमारक्षेण न भकमषतमायाः इमत।
तमात्पयमारथर याः - प्रस्तपुतक्षेऽनस्मनम् श्लनोकक्षे महिमषर याः विमाल्मष्ट्रीमकयाः रमामलक्ष्मणयनोयाः दक्षेशरकणसमामथ्यर
विणर यमत। सससहिस्य स्कन्धयाः यथमा दृढयाः भष्ट्रीषणश्चि भविमत, अनयनोयाः स्कन्धयाः अमप तदतम् आसष्ट्रीतम्। एतयनोयाः
उत्समाहियाः अमप महिमानम् आसष्ट्रीतम्। मदक्षेन समहितयाः तरुणयाः विकषभयाः यथमा बहिह समामथ्यर विमानम् भविमत , यतम् मकममप कतपुर
शक्ननोमत चि, तदतम् समामथ्यर मम् अनयनोयाः आसष्ट्रीतम्। अत एवि हिनपुममानम् तकौ प्रमत उकविमानम् यतम् - एविस-समामथ्यर विन्तकौ
यपुविमास समागरययाः अरण्यययाः चि समहितमायमायाः मविन्ध्यमक्षेरुणमा भकमषतमायमायाः ससपकणमारयमायाः पकसथव्यमायाः रकमास कतपुर समथर्यौ इमत।
रमामलक्ष्मणयनोयाः भपुजमायाः आजमानपुलनम्बनयाः गदमासदृशमायाः आसनम् , मकञ्च सपर स्य शरष्ट्रीरस यथमा मविस्तकतस भविमत तथमा
मविस्तकतमायाः आसनम् अनयनोयाः भपुजमायाः। तक्षेषपु भपुजक्षेषपु ययाः कनोऽमप अलङ्कमारयाः दष्ट्रीयतक्षे चिक्षेतम् सयाः अलङ्कमारयाः तत्र शनोभतक्षे।
परन्तपु हिनपुमतयाः मविस्मययाः भविमत यतम् एविसभकतक्षेषपु सपुन्दरक्षेषपु भपुजक्षेषपु कथमम् एतकौ अलङ्कमारस न धकतविन्तकौ इमत।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● ससहिसस्कन्धकौ - सससहिस्य स्कन्धयाः सससहिस्कन्धयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। सससहिस्कन्धकौ इवि स्कन्धकौ
ययनोस्तकौ सससहिस्कन्धकौ इमत उपममानपदपकविरकबहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः।

● महिनोत्समाहिकौ - महिमानम् उत्समाहियाः ययनोयाः तकौ महिनोत्समाहिकौ इमत बहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः।
● पररघनोपममायाः - पररघयाः उपममा यक्षेषमास तक्षे पररघनोपममायाः इमत बहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः।
● सविर भकषणभकषमाहिमारयाः - सविमारमण भकषणमामन सविर भकषणमामन इमत इतरक्षेतरयनोगदन्दयाः। सविर भकषणमानमास भकषमा
सविर भकषणभकषमा इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। सविर भकषणभकषमायय अहिर याः सविर भकषणभकषमाहिर याः इमत
चितपुथर्षीतत्पपुरुषसममासयाः।

● रमकतपुमम् - रकम्-धमातनोयाः तपुमपुन्प्रत्ययक्षे रमकतपुमम् इमत रूपमम्।
● ससमागरविनमामम् - समागरमाश्चि विनमामन चि समागरविनमामन इमत इतरक्षेतरदन्दसममासयाः। समागरविनययाः समहितमा
ससमागरविनमा, तमामम् ससमागरविनमामम्।

● मविन्ध्यमक्षेरुमविभकमषतमामम् - मविन्ध्ययाः एवि मक्षेरुयाः मविन्ध्यमक्षेरुयाः इमत कमर धमारययाः सममासयाः। मविन्ध्यमक्षेरुणमा
मविभकमषतमा मविन्ध्यमक्षेरुमविभकमषतमा इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासयाः, तमास मविन्ध्यमक्षेरुमविभकमषतमामम्।

सनन्धकमायर मम् -

● समदमामविवि = समदकौ + इवि। (अचिम्-सनन्धयाः)
● आयतमाश्चि = आयतमायाः + चि। (मविसगर सनन्धयाः)
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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● सपुविकत्तमाश्चि = सपुविकत्तमायाः + चि। (मविसगर सनन्धयाः)
प्रयनोगपररवितर नमम् - (मयमा हिनपुमतमा) सससहिस्कन्धकौ महिनोत्समाहिकौ समदकौ गनोविकषकौ इवि (यपुविमामम्) उभकौ इयस
ससमागरविनमा मविन्ध्यमक्षेरुमविभकमषतमा ककत्स्नमा पकसथविष्ट्री रमकतपुस यनोग्यमाविहियाः मन्यक्षेतक्षे , (अतयाः यपुवियनोयाः) आयतमानम्
सपुविकत्तमानम् पररघनोपममानम् सविर भकषणभकषमाहिमारनम् बमाहिह नम् मकमथर न मविभकमषतविन्तकौ ।
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 रमामलक्ष्मणकौ इमत।
उपममानस महि समदकौ गनोविकषकौ इमत। समादृश्यविमाचिकपदस महि इवि इमत। समादृश्यधमर याः महि महिनोत्समाहित्विमम् इमत।
चितपुणमारमम् असशमानमामम् असत्त्विमातम् अनस्मनम् श्लनोकक्षे लपुप्तनोपममा वितर तक्षे।
इमक्षे चि धनपुष ष्ट्री मचित्रक्षे श्लक्ष्णक्षे मचित्रमानपुलक्षे प नक्षे । ।1६।।
पपरककाशशेतशे यथशेन्दपरस्य वजपरशे हशेमववभभवषितशे।
अन्विययाः - इमक्षे मचित्रक्षे श्लक्ष्णक्षे मचित्रमानपुलक्षेपनक्षे हिक्षेममविभकमषतक्षे धनपुषष्ट्री इन्द्रिस्य विजक्षे यथमा (तथमा) प्रकमाशक्षेतक्षे।
अन्वियमाथर याः

-

इमक्षे

एतक्षे

मचित्रक्षे

अनक्षेकमचित्रमविमशषक्षे

श्लक्ष्णक्षे

मचिक्कणक्षे

मचित्रमानपुलक्षेपनक्षे

द्रिपुतसपुविणमारमदमनममर तमचित्ररूपमानपुलक्षेपनमविमशषक्षे हिक्षेममविभकमषतक्षे सपुविणरन अलङ्ककतक्षे धनपुषष्ट्री कनोदण्डक्षे इन्द्रिस्य सजषणनोयाः
विजक्षे विजदयस यथमा (तथमा) प्रकमाशक्षेतक्षे रमाजक्षेतक्षे।
सरलमाथर याः - हिनपुममानम् रमामलक्ष्मणयनोयाः धनपुषनोयाः प्रशससमास कपुविर नम् तकौ प्रमत उकविमानम् यतम् - इन्द्रिस्य विजस
यथमा अनस्त तदतम् यपुवियनोयाः एतक्षे बहिह विणर मविमशषक्षे मचिक्कणक्षे सपुविणरन अलङ्ककतक्षे धनपुषष्ट्री स्तयाः इमत।
तमात्पयमारथर याः - अनस्मनम् श्लनोकक्षे हिनपुममानम् रमामलक्ष्मणयनोयाः धनपुषनोयाः प्रशससमास ककतविमानम्। तयनोयाः धनपुषनोयाः
बहिवियाः विणमारयाः आसनम्। द्रिपुतसपुविणरन मनममर तस यतम् मचित्ररूपस, तक्षेन मचित्ररूपक्षेण अनपुलक्षेपनस ककतमम् आसष्ट्रीतम् धनपुषनोयाः
मध्यक्षे। मकञ्च स्विणरन सनज्जतक्षे तक्षे धनपुषष्ट्री मचिक्कणक्षे आस्तमामम्। अथमारतम् तक्षे धनपुषष्ट्री दशर नक्षेन अमप रमणष्ट्रीयक्षे
आस्तमामम्। इन्द्रिस्य विजस यथमा न कक्षेनमामप दृश्यतक्षे , अतयाः ततम् अदत
क स वितर तक्षे, तदतम् अनस्मनम् लनोकक्षे एविस धनपुषष्ट्री
समाधमारणतयाः न दृश्यक्षेतक्षे, अतयाः एतक्षे धनपुषष्ट्री अमप विजवितम् अदत
क क्षे आस्तमामम्।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● मचित्रमानपुलक्षेपनक्षे - मचित्रक्षेण अनपुलक्षेपनक्षे मचित्रमानपुलक्षेपनक्षे इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासयाः।
● हिक्षेममविभकमषतक्षे - हिक्षेम्नमा मविभकमषतक्षे हिक्षेममविभकमषतक्षे इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासयाः।
सनन्धकमायर मम् -

● यथक्षेन्द्रिस्य = यथमा + इन्द्रिस्य। (गपुण-सनन्धयाः)
प्रयनोगपररवितर नमम् - आभ्यमास मचित्रमाभ्यमास श्लक्ष्णमाभ्यमास मचित्रमानपुलक्षेपनमाभ्यमास धनपुभ्यमारमम् इन्द्रिस्य विजमाभ्यमास
यथमा (तथमा) प्रकमाश्यतक्षे।
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अलङ्कमारमालनोचिनमा - श्लनोकक्षेऽनस्मनम् 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 धनपुषष्ट्री इमत। उपममानस महि विजक्षे इमत।
समादृश्यविमाचिकपदस महि यथमा इमत। समादृश्यधमर याः महि शत्रपुनमाशकत्विमम् इमत। अनस्मनम् श्लनोकक्षे समादृश्यधमर स्य
असत्त्विमातम् लपुप्तनोपममा वितर तक्षे।
सस प ण
क मारश् चि मशतय ब मारणय स् तकण माश्चि शपुभ दशर न मायाः।।1७।।
जष्ट्री म वितमान्तकरयघ र्योरयज् विर लमदररवि पनगय याः ।
अन्विययाः - मशतययाः जष्ट्रीमवितमान्तकरययाः पनगययाः इवि घनोरययाः ज्विलमदयाः बमाणययाः तकणमायाः ससपकणमारयाः (अत एवि)
शपुभदशर नमायाः (सनन्त)।
अन्वियमाथर याः - मशतययाः तष्ट्रीक्ष्णययाः जष्ट्रीमवितमान्तकरययाः शत्रपुजष्ट्रीविनमविध्विससकययाः पनगययाः सपरयाः इवि घनोरययाः भयङ्करययाः
ज्विलमदयाः प्रकमाशममानययाः बमाणययाः मविमशखययाः तकणमायाः तकमणरमायाः ससपकणमारयाः पकणमारयाः (अत एवि) शपुभदशर नमायाः सपुदशर नमायाः

(सनन्त)।
सरलमाथर याः - हिनपुममानम् रमामलक्ष्मणयनोयाः बमाणमानमास तकणष्ट्रीरमाणमास चि प्रशससमास कपुविर नम् तकौ प्रमत उकविमानम् यतम् यपुवियनोयाः बमाणमायाः अमततष्ट्रीक्ष्णमायाः सपर वितम् शत्रपुनमाशकमायाः मकञ्च भयङ्करमायाः, तमादृशययाः बमाणययाः यपुवियनोयाः तकणष्ट्रीरमायाः पकणमारयाः
सनन्त, अत एवि तक्षे तकणष्ट्रीरमायाः अमप सपुदशर नमायाः सनन्त इमत।
तमात्पयमारथर याः - प्रस्तपुतक्षेऽनस्मनम् श्लनोकक्षे हिनपुममानम् रमामलक्ष्मणयनोयाः बमाणमानम् दृषटमा मविनस्मतयाः अभवितम् ,
अतयाः तक्षेषमास बमाणमानमास प्रशससमास ककतविमानम् यतम् , तक्षे बमाणमायाः अतष्ट्रीवि तष्ट्रीक्ष्णमायाः, अथमारतम् कस्यमामप उपरर प्रयनोगयाः ककतयाः
चिक्षेतम् तस्य मरणस मनश्चितस भविमत। शत्रपुयाः यमद सपर स्पकशमत तमहिर मनमक्षेषक्षेणयवि स सपर याः स्विमविषक्षेण तस शत्रपुस
मविनमाशयमत। तदतम् अनयनोयाः बमाणमायाः अमप मनमक्षेषक्षेणयवि शत्रपुमविनमाशकमायाः आसनम्। अमप चि तयनोयाः बमाणमायाः एविस
भयङ्करमायाः आसनम् यतम् तदशर नममात्रमम् एवि शत्रनोयाः मनसस महिदम् भयमम् उत्पदतक्षे। एविसभकतययाः प्रकमाशममानययाः बमाणययाः
तयनोयाः तकणष्ट्रीरमायाः पकणमारयाः आसनम्, अतयाःतमादृश-असमाधमारणबमाणययाः भकमषतमायाः सन्तयाः तयनोयाः तकणष्ट्रीरमायाः अमप सपुन्दरमायाः
दृश्यन्तक्षे स्म।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● ससपण
क मारयाः - समम्-पकविरकमातम् पकरम्-धमातनोयाः कप्रत्ययक्षे प्रथममाबहिह विचिनक्षे ससपकणमारयाः इमत रूपमम्।
● शपुभदशर नमायाः - शपुभस दशर नस यक्षेषमास तक्षे शपुभदशर नमायाः इमत बहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः।
● जष्ट्रीमवितमान्तकरययाः - अन्तस कपुविर नन्त इमत अन्तकरमायाः। जष्ट्रीमवितमानमामम् अन्तकरमायाः जष्ट्रीमवितमान्तकरमायाः इमत
षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।

● ज्विलमदयाः - ज्विलम्-धमातनोयाः शतकप्रत्ययक्षे तकतष्ट्रीयमाबहिह विचिनक्षे ज्विलमदयाः इमत रूपमम्।
सनन्धकमायर मम् -

● ससपण
क मारश्चि = ससपकणमारयाः + चि। (मविसगर सनन्धयाः)
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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● मशतयबमारणययाः = मशतययाः + बमाणययाः। (मविसगर सनन्धयाः)
● बमाणयस्तकणमायाः = बमाणययाः + तकणमायाः। (मविसगर सनन्धयाः)
● तकणमाश्चि = तकणमायाः + चि। (मविसगर सनन्धयाः)
● जष्ट्रीमवितमान्तकरयघर्योरयाःय = जष्ट्रीमवितमान्तकरययाः + घनोरययाः। (मविसगर सनन्धयाः)
● घनोरयज्विर लमदयाः = घनोरययाः + ज्विलमदयाः। (मविसगर सनन्धयाः)
● ज्विलमदररवि = ज्विलमदयाः + इवि। (मविसगर सनन्धयाः)
प्रयनोगपररवितर नमम् - मशतययाः जष्ट्रीमवितमान्तकरययाः पनगययाः इवि घनोरययाः ज्विलमदयाः बमाणययाः तकणययाः ससपकणरयाः (अत
एवि) शपुभदशर नययाः (भकयन्तक्षे)।
अलङ्कमारमालनोचिनमा - अनस्मनम् श्लनोकक्षे उपममालङ्कमारयाः वितर तक्षे। उपममालङ्कमारस्य चित्विमारयाः असशमायाः
भविनन्त। तक्षे यथमा उपमक्षेयमम्, उपममानस, समादृश्यविमाचिकपदस, 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 तमावितम् बमाणमायाः इमत।
उपममानस महि पनगमायाः इमत। समादृश्यविमाचिकपदस महि इवि इमत। समादृश्यधमर याः जष्ट्रीमवितमान्तकरत्विमम् अथमारतम्
शत्रपुजष्ट्रीविननमाशकत्विमम् इमत। अनस्मनम् श्लनोकक्षे चितपुणमारमम् असशमानमामम् एवि सत्त्विमातम् पकणर्योपममा वितर तक्षे।
महिमाप्रममाणकौ मविपपुल कौ तप्तहिमाटकभकष णकौ।।1८
खडप गकावशे ततौ ववरकाजशेतशे वनिमरर्मु क्तभरजगकाववव।
अन्विययाः - महिमाप्रममाणकौ मविपपुलकौ तप्तहिमाटकभकषणकौ एतकौ खड्गकौ मनमपुरकभपुजगकौ इवि मविरमाजक्षेतक्षे।
अन्वियमाथर याः - महिमाप्रममाणकौ अमतप्रममाणमविमशषकौ मविपपुलकौ पपुषकौ तप्तहिमाटकभकषणकौ द्रिपुतसपुविणर सलसखतकौ
एतकौ इमकौ खड्गकौ तकण्यकौ मनमपुरकभपुजगकौ त्यककञ्चपुकसपर्यौ इवि मविरमाजक्षेतक्षे शनोभक्षेतक्षे।
सरलमाथर याः - हिनपुममानम् रमामलक्ष्मणयनोयाः खड्गयनोयाः प्रशससमास कपुविर नम् तकौ प्रमत उकविमानम् यतम् - यपुवियनोयाः
खड्गकौ अमतदष्ट्रीघर्यौ, मकञ्च तत्र द्रिपुतकनकक्षेन अमङ्कतस वितर तक्षे स्म। अमप चि कञ्चपुकस त्यकविन्तकौ सपर्यौ इवि तकौ
खड्गकौ आस्तमामम् इमत।
तमात्पयमारथर याः - प्रस्तपुतक्षेऽनस्मनम् श्लनोकक्षे महिमषर याः विमाल्मष्ट्रीमकयाः हिनपुमन्मपुखक्षेन रमामलक्ष्मणयनोयाः खड्गयनोयाः
विणर नमास करनोमत। तयनोयाः खड्गकौ अमतदष्ट्रीघर्यौ आस्तमामम्। अमप चि तकौ एविस पपुषकौ आस्तमामम्, यतम् तमाभ्यमास शत्रकणमास
मविनमाशनस कतपुर शक्यमम् आसष्ट्रीतम्। द्रिपुतसपुविणरन तत्र खड्गयनोयाः मध्यक्षे अमङ्कतमम् आसष्ट्रीतम्। अतयाः तकौ खड्गकौ
दशर नक्षेन अमप अतष्ट्रीवि रमणष्ट्रीयकौ आस्तमामम्। सपर याः यदमा कञ्चपुकस त्यजमत ततयाः परस स सपर याः पकविमारतम् अमप असधकयाः
मचिक्कणयाः भविमत, तदतम् मचिक्कणकौ आस्तमामम् एतयनोयाः खड्गकौ।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● महिमाप्रममाणकौ - महितम् प्रममाणस ययनोयाः तकौ महिमाप्रममाणकौ इमत बहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः।
● तप्तहिमाटकभकषणकौ - तप्तस चि ततम् हिमाटकस तप्तहिमाटकमम् इमत कमर धमारयसममासयाः। तप्तहिमाटकस भकषणस ययनोयाः
तकौ तप्तहिमाटकभकषणकौ इमत बहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः।
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● मनमपुरकभपुजगकौ - मनमपुरककौ चि तकौ भपुजगकौ मनमपुरकभपुजगकौ इमत कमर धमारयसममासयाः।
सनन्धकमायर मम् -

● खड्गमाविक्षेतकौ = खड्गकौ + एतकौ। (अचिम्-सनन्धयाः)
● मनमपुरकभपुजगमामविवि = मनमपुरकभपुजगकौ + इवि।
प्रयनोगपररवितर नमम् - महिमाप्रममाणमाभ्यमास मविपपुलमाभ्यमास तप्तहिमाटकभकषणमाभ्यमामम् एतमाभ्यमास खड्गमाभ्यमास
मनमपुरकभपुजगमाभ्यमामम् इवि मविरमाज्यतक्षे।
अलङ्कमारमालनोचिनमा - अयस श्लनोकयाः उपममालङ्कमारसमनन्वितयाः 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 उपमक्षेयविमाचिकपदस महि खड्गकौ
इमत। उपममानस महि मनमपुरकभपुजगकौ इमत। समादृश्यविमाचिकपदस महि इवि इमत। समादृश्यधमर याः महि मचिक्कणत्विस इमत।
अनस्मनम् श्लनोकक्षे चितपुणमारमम् असशमानमास मध्यक्षे समादृश्यधमर स्य असत्त्विमातम् लपुप्तनोपममा वितर तक्षे।
एविस ममास पररभमाषन्तस कस्ममादय नमामभभमाषतयाः।।1९
अन्विययाः - एविस पररभमाषन्तस ममास कस्ममातम् विय (यपुविमास) न अमभभमाषतयाः।
अन्वियमाथर याः - एविमम् अनक्षेन प्रकमारक्षेण पररभमाषन्तस कथयन्तस ममास हिनपुमन्तस कस्ममातम् कस्ममातम् हिक्षेतनोयाः विय

(भविन्तकौ) न अमभभमाषतयाः भमाषक्षेतक्षे।
सरलमाथर याः - एविस रमामलक्ष्मणयनोयाः प्रशससमायमायाः परस हिनपुममानम् मकसञ्चतम् मविनस्मतयाः भकत्विमा तकौ पकषविमानम् यतम्

- अहिमम् एतमावित्कमालपयर न्तस बहिह मकममप उकविमानम्, परन्तपु यपुविमास कथस ममास प्रमत मकममप न विदथयाः इमत।
तमात्पयमारथर याः - हिनपुममानम् एतमावित्कमालपयर न्तस रमामलक्ष्मणयनोयाः विष्ट्रीरत्विस्य, सकौन्दयर स्य, तयनोयाः भपुजमानमास,
धनपुषनोयाः, बमाणमानमास खड्गयनोश्चि बहिह प्रशससमास ककतविमानम्, परन्तपु तकौ रमामलक्ष्मणकौ एततम् सविर शपुत्विमा अमप मकौनक्षेन एवि
नस्थतविन्तकौ, न मकममप उकविन्तकौ। अत एवि हिनपुममानम् मकसञ्चतम् मविनस्मतयाः भकत्विमा तकौ प्रमत उकविन्तकौ यतम् अहिमम् एतमावित्कमालपयर न्तस बहिह मकममप उकविन्तकौ, परन्तपु यपुविमास कथस ममा प्रमत मकममप न विदथयाः इमत।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● पररभमाषन्तमम् - पररपकविरकमातम् भमाषम्-धमातनोयाः शतकप्रत्ययक्षे मदतष्ट्रीययकविचिनक्षे पररभमाषन्तमम् इमत रूपमम्। अत्र
भमाषम्-धमातनोयाः परस्मयपदप्रयनोगयाः आषर याः।

सनन्धकमायर मम् -

● कस्ममादय = कस्ममातम् + विय। (जश्त्वि-सनन्धयाः)
● नमामभभमाषतयाः= न + अमभभमाषतयाः। (सविणर दष्ट्रीघरसनन्धयाः)
प्रयनोगपररवितर नमम् - एविस पररभमाषनम् अहिस कस्ममातम् विय (यपुविमाभ्यमास) न अमभभमाषयक्षे।
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सस स् कक तसमामहित्यमम्
सपुग ष्ट्री वि नो नमाम धममारत् ममा कनश्चिदम् विमानरपपुङ्ग वियाः
विष्ट्री र नो मविमनकक तनो भमात्रमा जगदम् भममत द याःपु सखतयाः।।2०।।
अन्विययाः - सपुगष्ट्रीवियाः नमाम कनश्चितम् विमानरपपुङ्गवियाः विष्ट्रीरयाः धममारत्ममा भमात्रमा मविमनककतयाः दयाःपु सखतयाः जगतम्
भममत।
अन्वियमाथर याः - सपुगष्ट्रीवियाः नमाम सपुगष्ट्रीविनमामधक्षेययाः कनश्चितम् कश्चिन विमानरपपुङ्गवियाः कमपशक्षेष्ठयाः विष्ट्रीरयाः शकरयाः
धममारत्ममा धमाममर कयाः भमात्रमा सहिनोदरक्षेण मविमनककतयाः विसञ्चतयाः दयाःपु सखतयाः व्यसथतयाः जगतम् मविश्विस भममत सञ्चरमत।
सरलमाथर याः - हिनपुममानम् सपुगष्ट्रीविमविषयक्षे रमामलक्ष्मणकौ प्रमत उकविमानम् यतम् - सपुगष्ट्रीविनो महि महिमाधमाममर कयाः
कश्चिन विमानरक्षेषपु शक्षेष्ठयाः, महिमाविष्ट्रीरयाः स्विभमात्रमा विसञ्चतनो भकत्विमा दयाःपु सखतयाः सनम् मविश्विस भममत इमत।
तमात्पयमारथर याः - सपुगष्ट्रीविक्षेण प्रक्षेमषतयाः हिनपुममानम् रमामलक्ष्मणयनोयाः समष्ट्रीपस गतविमानम्, तत्र चि तयनोयाः
विष्ट्रीरत्विसकौन्दयमारमदकस दृषटमा जमातविमानम् यतम्, एतकौ न समाधमारणजनकौ इमत। अतयाः एवि तकौ विमासलनमा न प्रक्षेमषतकौ इमत
मनश्चिययाः अभवितम् तस्य। तस्ममातम् स्विस्य रमाजयाः सपुगष्ट्रीविस्य स्तपुमतपकविरकस तस्य मविषयक्षे उकविमानम् यतम् - सपुगष्ट्रीवियाः
महि विमानरक्षेषपु शक्षेष्ठयाः कश्चिन महिमाविष्ट्रीरयाः विमानरयाः वितर तक्षे। स महि एकयाः महिमानम् धमाममर कयाः। परन्तपु तस्य भमातमा विमालष्ट्री
कक्षेनमचितम् कमारणक्षेन तस विसञ्चतविमानम्। स विमालष्ट्री अधपुनमा तस ममारमयतपुस प्रयत्नस करनोमत। अतयाः सपुगष्ट्रीवियाः इदमानदीं
दयाःपु सखतयाः सनम् भमातपुयाः भयमातम् समगस मविश्विस भममत इमत।
व्यमाकरणमविमशर याः -

● विमानरपपुङ्गवियाः - विमानरक्षेषपु पपुङ्गवियाः विमानरपपुङ्गवियाः इमत सप्तमष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।
● मविमनककतयाः - मविपकविरकमातम् मनपकविरकमातम् चि ककधमातनोयाः कप्रत्ययक्षे प्रथमयकविचिनक्षे मविमनककतयाः इमत रूपमम्।
सनन्धकमायर मम् -

● सपुगष्ट्रीविनो नमाम = सपुगष्ट्रीवियाः + नमाम। (मविसगर सनन्धयाः)
● कनश्चिदमानरपपुङ्गवियाः = कनश्चितम् + विमानरपपुङ्गवियाः। (जश्त्विसनन्धयाः)
● जगद्भममत = जगतम् + भममत। (जश्त्विसनन्धयाः)
प्रयनोगपररवितर नमम् - सपुगष्ट्रीविक्षेण नमाम्नमा कक्षेनमचितम् विमानरपपुङ्गविक्षेन विष्ट्रीरण
क्षे धममारत्मनमा भमात्रमा मविमनककतक्षेन
दयाःपु सखतक्षेन जगतम् भम्यतक्षे।
प्रमाप्तनोऽहिस प्रक्षेम षतस्तक्षे न सपुग ष्ट्री विक्षे ण महिमात्मनमा।
रमाजमा विमानरमपुख् यमानमास हिनपुम मानमाम विमानरयाः।।२१।।
अन्विययाः - तक्षेन विमानरमपुख्यमानमास रमाजमा महिमात्मनमा सपुगष्ट्रीविक्षेण प्रक्षेमषतयाः अहिस हिनपुममानम् नमाम विमानरयाः (त्विमास)
प्रमाप्तयाः (अनस्म)।
अन्वियमाथर याः - अहिस तक्षेन विमानरमपुख्यमानमास कपष्ट्रीनमास रमाजमा नकपक्षेण महिमात्मनमा महिमाबपुमदनमा सपुगष्ट्रीविक्षेण
सपुगष्ट्रीविनमामकक्षेन प्रक्षेमषतयाः प्रक्षेररतयाः हिनपुममानम् नमाम हिनपुममानमामधक्षेययाः विमानरयाः मकरटयाः (त्विमास) प्रमाप्तयाः ससप्रमाप्तयाः (अनस्म)।
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सरलमाथर याः - रमामलक्ष्मणयनोयाः स्विरूपस जमात्विमा हिनपुममानम् स्विमविषयक्षे तकौ प्रमत उकविमानम् यतम् - मम नमाम
हिनपुममानम्, विमानररमाजयाः महिमात्ममा सपुगष्ट्रीवियाः ममामम् अत्र प्रक्षेमषतविमानम्, अतयाः अहिस यपुवियनोयाः समष्ट्रीपमम् आगतयाः इमत।
तमात्पयमारथर याः - पकविरश्लनोकक्षे हिनपुममानम् स्विस्य रमाजयाः सपुगष्ट्रीविस्य मविषयक्षे उकविमानम्। अतयाः प्रस्तपुतक्षेऽनस्मनम्
श्लनोकक्षे हिनपुममानम् रमामलक्ष्मणकौ प्रमत स्विस्य पररचियस विकपुमम् आरब्धविमानम्। हिनपुममानम् समविनयस नमनो भकत्विमा तकौ
उकविमानम् यतम् - मम नमाम हिनपुममानम्, अहिमम् एकयाः विमानरयाः अनस्म। विमानररमाजस्य महिमात्मनयाः सपुगष्ट्रीविस्य
आदक्षेशमानपुसमारमम् अहिस यपुवियनोयाः समष्ट्रीपमम् आगतविमानम् इमत।
व्यमाकरणमविमशर याः -

● महिमात्मनमा - महिमानम् आत्ममा यस्य स महिमात्ममा इमत बहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः।
● विमानरमपुख्यमानमामम् - विमानरक्षेषपु मपुख्यमायाः विमानरमपुख्यमायाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममास, तक्षेषमास विमानरमपुख्यमानमामम्।
सनन्धकमायर मम् -

● प्रमाप्तनोऽहिमम् = प्रमाप्तयाः + अहिमम्। (मविसगर सनन्धयाः)
● प्रक्षेमषतस्तक्षेन = प्रक्षेमषतयाः + तक्षेन। (मविसगर सनन्धयाः)
● प्रयनोगपररवितर न मम् - मयमा तक्षेन विमानरमपुख्यमानमास रमाजमा महिमात्मनमा सपुगष्ट्रीविक्षेण प्रक्षेमषतक्षेन हिनपुमतमा नमाम
विमानरक्षेण (त्विमास) प्रमाप्तक्षेन (भकयतक्षे)।
यपुवि माभ्यमास स महि धममारत् ममा सपुग ष्ट्री वि याः सख्यममच्छमत।
अन्विययाः - स महि धममारत्ममा सपुगष्ट्रीवियाः यपुविमाभ्यमास (सहि) सख्यमम् इच्छमत।
अन्वियमाथर याः - स महि धममारत्ममा धमर परमायणयाः सपुगष्ट्रीवियाः सपुगष्ट्रीविनमामकयाः रमाजमा यपुविमाभ्यमास भविद्भ्यमास (सहि)
सख्यस मयत्र्यमम् इच्छमत कमाङ्क्षमत।
सरलमाथर याः - विमानररमाजयाः सपुगष्ट्रीवियाः हिनपुमन्तस कथस रमामलक्ष्मणयनोयाः समष्ट्रीपस प्रक्षेमषतविमानम् इमत प्रश्नक्षे
हिनपुममानम् उकविमानम् यतम् - सपुगष्ट्रीवियाः यपुवियनोयाः ममत्रस भमवितपुमम् इच्छमत इमत।
तमात्पयमारथर याः - हिनपुमतयाः पररचियजमानमातम् अनन्तरस, सपुगष्ट्रीवियाः हिनपुमन्तमम् अत्र प्रक्षेमषतविमानम् इमत जमातविमानम्
शष्ट्रीरमामयाः। अतयाः एवि सपुगष्ट्रीविक्षेण हिनपुमतयाः अत्र प्रक्षेषणस्य कमारणस जमातपुमम् इषविमानम् सयाः। तस्ममातम् हिनपुममानम् ततम् विकपुमम्
आरभतक्षे स्म। हिनपुममानम् उकविमानम् यतम् - विमानररमाजयाः सपुगष्ट्रीवियाः रमामलक्ष्मणमाभ्यमास सहि मयत्रदीं स्थमापमयतपुमम् इच्छमत।
अतयाः स यपुवियनोयाः पररचियस जमातपुमम् अत्र ममास प्रक्षेमषतविमानम् इमत।
व्यमाकरणमविमशर याः -

● सख्यमम् - ससखशब्दमातम् षयञ्प्रत्ययक्षे मदतष्ट्रीययकविचिनक्षे सख्यमम् इमत रूपमम्।
सनन्धकमायर मम् -

● स महि = सयाः + महि। (मविसगर सनन्धयाः)
प्रयनोगपररवितर नमम् - तक्षेन महि धममारत्मनमा सपुगष्ट्रीविक्षेण यपुविमाभ्यमास (सहि) सख्यमम् इषयतक्षे।

ससस्ककतसमामहित्यमम्
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तस्य ममास समचिविस मवित्तस विमानरस पविनमात्मजमम्। ।२२।।
मभकपुरू पप्रमतच्छनस सपुग ष्ट्री वि मप्रयकमारणमातम्।
ॠषयमकक मामदहि प्रमाप्तस कमामगस कमामचिमाररणमम्। ।२३।।
अन्विययाः - मभकपुरूपप्रमतच्छनस सपुगष्ट्रीविमप्रयकमारणमातम् ॠषयमककमातम् इहि प्रमाप्तस कमामगस कमामचिमाररणस तस्य
समचिविस पविनमात्मजस विमानरस ममास मवित्तमम्।
अन्वियमाथर याः - मभकपुरूपप्रमतच्छनस मभकपुकविक्षेषक्षेण आच्छनस सपुगष्ट्रीविमप्रयकमारणमातम् सपुगष्ट्रीविस्य मप्रयस कतपुरमम्
ॠषयमककमातम् ॠषयमककनमामकमातम् पविर तमातम् इहि अत्र प्रमाप्तस ससप्रमाप्तस कमामगस यथक्षेच्छस गमनकतमाररस कमामचिमाररणस
कमामरूमपणस तस्य सपुगष्ट्रीविस्य समचिविस चिरस पविनमात्मजस ममारुतपपुत्रस विमानरस कमपस ममास हिनपुमन्तस मवित्तस जमानष्ट्रीतमम्।
सरलमाथर याः - हिनपुममानम् रमामलक्ष्मणकौ प्रमत स्विमविषयक्षे उकविमानम् यतम् - अहिस विमायनोयाः पपुत्रयाः हिनपुममानम्
विमानररमाजस्य सपुगष्ट्रीविस्य समचिवियाःअनस्म। यपुवियनोयाः पररचियजमानस सम्प्रमत तस्य इषस कमर , अतयाः तदम् कतपुरमम् अहिस
मभकपुकविक्षेषक्षेण ॠषयमककपविर तमातम् अत्र आगतविमानम्। अहिमम् इच्छमानपुसमारस सविर त्र गन्तपुस शक्ननोमम। मककञ्च यतम् मकममप
रूपस धतपुर शक्ननोमम इमत।
तमात्पयमारथर याः - विमानररमाजयाः सपुगष्ट्रीवियाः रमामलक्ष्मणमाभ्यमास सहि मयत्रदीं स्थमापमयतपुमम् इच्छमत , अतयाः स
हिनपुमन्तमम् अत्र प्रक्षेमषतविमानम् इमत हिनपुमन्मपुखमातम् जमातविमानम् शष्ट्रीरमामयाः। परन्तपु तक्षेन सपुगष्ट्रीविक्षेण सहि हिनपुमतयाः कयाः
सम्बन्धयाः अनस्त, इमत प्रश्नक्षे हिनपुममानम् तकौ प्रमत उकविमानम् यतम् - अहिस विमायनोयाः पपुत्रयाः हिनपुममानम् तस्य विमानररमाजस्य
सपुगष्ट्रीविस्य समचिवियाः अनस्म। यपुवियनोयाः पररचियमविषयकस जमानस विमानररमाजस्य सपुगष्ट्रीविस्य सम्प्रमत इषस कमायर वितर तक्षे,
अतयाः अहिस यपुवियनोयाः पररचियस जमातपुस मभकपुकविक्षेषस धकत्विमा ॠषयमककपविर तमातम् यपुवियनोयाः समष्ट्रीपमम् आगतविमानम्। अहिमम्
इच्छमानपुसमारस यत्र कपुत्रमामप गन्तपुस शक्ननोमम, मकञ्च इच्छमानपुसमारस यतम् मकममप रूपस धतपुर शक्ननोमम इमत। विस्तपुतयाः
प्रस्तपुतक्षेऽनस्मनम् श्लनोकक्षे महिमषर याः विमाल्मष्ट्रीमकयाः हिनपुमतयाः समाधमारणक्षेभ्ययाः असधकस समामथ्यर विणर यमत।
व्यमाकरणमविमशर याः -

● मवित्तमम् - मविदम्-धमातनोयाः लनोट्लकमारक्षे मध्यमपपुरुषमदविचिनक्षे मवित्तमम् इमत रूपमम्।
● पविनमात्मजमम् - पविनस्य आत्मजयाः पविनमात्मजयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः , तस पविनमात्मजमम्।
● मभकपुरूपप्रमतच्छनमम् - मभकपुरूपक्षेण प्रमतच्छनयाः मभकपुरूपप्रमतच्छनयाः इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासयाः, तस
मभकपुरूपप्रमतच्छनमम्।

● सपुगष्ट्रीविमप्रयकमारणमातम् - सपुगष्ट्रीविस्य मप्रयस सपुगष्ट्रीविमप्रयमम् इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। सपुगष्ट्रीविमप्रयमक्षेवि
कमारणमम् सपुगष्ट्रीविमप्रयकमारणमम् इमत कमर धमारयसममासयाः।

● कमामचिमाररणमम् - कमामस चिरमत इमत कमामचिमारष्ट्री, तस कमामचिमाररणमम्।
सनन्धकमायर मम् -

● ॠषयमककमामदहि = ॠषयमककमातम् + इहि। (जश्त्वि-सनन्धयाः)
प्रयनोगपररवितर नमम्

- मभकपुरूपप्रमतच्छनयाः सपुगष्ट्रीविमप्रयकमारणमातम् ॠषयमककमातम् इहि प्रमाप्तयाः कमामगयाः

कमामचिमारष्ट्री तस्य समचिवियाः पविनमात्मजयाः विमानरयाः अहिस मविदय।

२6

ससस्ककतसमामहित्यमम्

हिनपुम त्कक तमा रमामलक्ष्मणप्रशस स मा

मटप्पणष्ट्री

पमाठगतप्रश्नमायाः
1) कयमा पविर तक्षेन्द्रियाः अविभमाससतयाः।
2) रमामलक्ष्मणयनोयाः नक्षेत्रक्षे ककीदृशक्षे आस्तमामम्।
3) रमामलक्ष्मणकौ कस्ममातम् लनोकमातम् इहि आगतविन्तकौ।
4) चिन्द्रिसकयर्यौ कपुत्र ससप्रमाप्तकौ।
5) रमामलक्ष्मणकौ ककौ इवि महिनोत्समाहिकौ आस्तमामम्।
6) रमामलक्ष्मणयनोयाः भपुजमायाः ककीदृशमायाः आसनम्।
7) रमामलक्ष्मणकौ कमास रमकतपुस यनोग्यकौ आस्तमामम्।
8) तयनोयाः धनपुषष्ट्री ककीदृशक्षे आस्तमामम्।
9) तयनोयाः धनपुषष्ट्री कक्षे इवि प्रकमाशक्षेतक्षे।
10) तयनोयाः तकणमायाः कययाः ससपकणमारयाः।
11) तयनोयाः खड्गकौ ककौ इवि आस्तमामम्।
12) सपुगष्ट्रीवियाः कक्षेन मविमनककतयाः।
13) सपुगष्ट्रीवियाः मकमम् इच्छमत।
14) हिनपुममानम् ककीदृशयाः आसष्ट्रीतम्।
15) पदपत्रक्षेकणकौ… इत्यत्र कयाः अलङ्कमारयाः मविदतक्षे।
क)दृषमान्तमालङ्कमारयाः

ख)उपममालङ्कमारयाः

ग)रूपकमालङ्कमारयाः

घ)उत्प्रक्षेकमालङ्कमारयाः

16) "रमाज्यमाहिमारविमरप्रख्यकौ कथस दक्षेशममहिमागतकौ”-इमत कस्य उमकयाः।
क)सपुगष्ट्रीविस्य

ख)हिनपुमतयाः

ग)रमामस्य

घ)लक्ष्मणस्य

17) मविन्ध्यमक्षेरुमविभकमषतमा इमत कस्य मविशक्षेषणमम्।
क)पम्पमानन्दमायाः

ख)सष्ट्रीतमायमायाः

ग)पकसथव्यमायाः

घ)लङ्कमायमायाः

18) बमाणमायाः कययाः उपममतमायाः।
क)पनगययाः

ख)विजययाः

ग)मनमपुरकभपुजगययाः

घ)गजशपुण्डययाः

19) हिनपुममानम् कस्य समचिवियाः।
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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क)रमामस्य

ख)विमायनोयाः

ग)विमासलनयाः

घ)सपुगष्ट्रीविस्य

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

ख -स्तम्भयाः

१.मन्यक्षे

क. सञ्चरमत

२. पदपत्रक्षे

ख. बमाहिवियाः

३.चिन्द्रिसकयर्यौ

ग. गनोविकषकौ

४. प्रकमाशक्षेतक्षे

घ. ईकणक्षे

५. समदकौ

ङ. सपुगष्ट्रीवियाः

६. मविरमाजक्षेतक्षे

चि. रमाजक्षेतक्षे

७. सविर भकषणभकषमाहिमारयाः

छ. जमानष्ट्रीतमम्

८. भममत

ज. मचिन्तयमामम

९. दयाःपु सखतयाः

झ. शनोभक्षेतक्षे

१०. मवित्तमम्

ञ. रमामलक्ष्मणकौ

पमाठसमारयाः
सपुगष्ट्रीविमादक्षेशमानपुसमारस हिनपुममानम् स्विविमानररूपमम् आच्छमाद मभकपुकविक्षेषक्षेण पम्पमासरनोविरतष्ट्रीरक्षे नस्थतयनोयाः
रमामलक्ष्मणयनोयाः समष्ट्रीपमम् उपनस्थतयाः। तत्र गत्विमा स स्विस्य मननोहिरविचिसमा तयनोयाः प्रशससमास कतपुरमम् आरब्धविमानम्।
सपुन्दरयनोयाः तयनोयाः सशयमा ॠषयमककनमामकयाः पविर तक्षेन्द्रियाः प्रकमामशतनो जमातयाः। रमाजसससहिमासनमाय अहिर्यौ तकौ कथस
तपनस्विविक्षेषक्षेण इमस दगपु र मस दक्षेशमम् आगतविन्तकौ इमत आसष्ट्रीतम् हिनपुमतयाः पकच्छमा। जटमाधमाररणनोयाः तयनोयाः लनोचिनक्षे
कमलपत्रक्षे इवि आस्तमामम्। तयनोयाः दशर नक्षेन जमायतक्षे यतम् यथमा चिन्द्रिसकयर्यौ एवि स्विक्षेच्छयमा मनपुषयरूपक्षेण इममास
विसपुन्धरमामम् आगतकौ इमत। पशपुरमाजसससहिमातम् अमप असधकबलविन्तकौ तरुणविकषभकौ इवि महिनोत्समाहिकौ तकौ
समागरविनसमहितमास मविन्ध्यमक्षेरुणमा मविभकमषतमामम् इममास सम्पकणमार पकसथविदीं रमकतपु स यनोग्यकौ इमत हिनपुमतयाः मनश्चिययाः
आसष्ट्रीतम्। परन्तपु सयाः मविस्मययाः अभवितम् यतम् रमामलक्ष्मणयनोयाः भपुजमायाः अतष्ट्रीवि मविस्तकतमायाः गदमासदृशदृढमायाः आसनम्।
यक्षेन कक्षेनमचितम् अलङ्कमारक्षेण अलङ्ककतमायाः मक्रयन्तक्षे चिक्षेतम् तक्षे भपुजमायाः शनोभन्तक्षे स्म। परन्तपु तथमामप एविस सपुन्दरक्षेषपु भपुजक्षेषपु
तकौ न कममप अलङ्कमारस धकतविन्तकौ इमत।
इन्द्रिस्य विजक्षेण सदृशक्षे तयनोयाः धनपुषष्ट्री द्रिपुतसपुविणरन अमङ्कतक्षे आस्तमामम्। सपरयाः इवि शत्रपुप्रमाणमविनमाशकययाः
भयङ्करययाः प्रकमाशममानययाः बमाणययाः तयनोयाः तकणमायाः सम्पकणमारयाः आसनम्, अत एवि तक्षे तकणमायाः अमप तमादृशबमाणययाः मविभकमषतमायाः
सन्तयाः सपुदशर नमायाः सञमातमायाः। एविसप्रकमारक्षेण हिनपुममानम् रमामलक्ष्मणयनोयाः बहिह प्रशससमास ककतविमानम्। परन्तपु तकौ दकौ मकममप
अनपुक्त्विमा तकषणष्ट्रीमम् एवि आस्तमामम्। तस्ममातम् हिनपुममानम् तत्कमारणस पकषटमा रमाजयाः सपुगष्ट्रीविस्य मविषयक्षे विकपुमम्
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आरब्धविमानम्। ततयाः स सपुगष्ट्रीविसमचिवित्विक्षेन स्विपररचियस प्रदमाय सपुगष्ट्रीवियाः एवि तमाभ्यमास सहि सख्यमम् इच्छनम् तमम् अत्र
प्रक्षेमषतविमानम् इमत अविदतम्। एततम् सविर मम् उक्त्विमा स पपुनयाः तकौ मकममप न अभमाषत।

मकमसधगतमम्
 दपुमतमतयाः दपुत्यमा तत्सससगर स्थस विस्तपु अमप दपुमतमत्त्विस प्रमाप्ननोमत।
 प्रशससमाहिर स्य यथमावितम् प्रशससमा करणष्ट्रीयमा।
 रमाज्यसससहिमासनमायनोग्यक्षेन रमाज्यभमारयाः अविश्यस विनोढव्ययाः।
 स्विपररचियमातम् पकविरमम् आदकौ स्विरमाजयाः पररचिययाः प्रदक्षेययाः।
 स्विरमाजयाः प्रशससमा सविर त्र कतर व्यमा।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः
1. रमामलक्ष्णयनोयाः भपुजमानमास मविषयक्षे हिनपुमतयाः उमकस सप्रसङ्गमम् आलनोचियत।
2. रमामलक्ष्णयनोयाः शस्त्रमामण यथमागन्थस विणर यत।
3. रमामलक्ष्णयनोयाः बमाणमायाः ककीदृशमायाः आसनम् इमत यथमागन्थमम् आलनोचियत।
4. ससपकणमारश्चि मशतयबमारणययाः……..इत्यत्र ययाः अलङ्कमारयाः वितर तक्षे तमदषयक्षे ससकक्षेपक्षेण सलखत।
5. हिनपुममानम् सपुगष्ट्रीविमविषयक्षे स्विमविषयक्षे चि तयनोयाः समष्ट्रीपक्षे मकमम् उकविमानम् इमत सप्रसङ्गस सलखत।
6. हिनपुमतयाः मकस मकस समामथ्यर मम् आसष्ट्रीतम्।

उत्तरतमासलकमा
1) रमामलक्ष्मणयनोयाः प्रभयमा
2) पदपत्रक्षे इवि
3) दक्षेविलनोकमातम्
4) विसपुन्धरमामम्
5) समदकौ गनोविकषकौ इवि
6) आयतमायाः सपुविकत्तमायाः सविर भकषणभकषमाहिमारयाः चि
7) ससमागरविनमास मविन्ध्यमक्षेरुमविभकमषतमास पकसथविष्ट्रीमम्
8) मचित्रक्षे श्लक्णक्षे मचित्रमानपुलक्षेपनक्षे चि
9) इन्द्रिस्य विजक्षे इवि
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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सस स् कक तसमामहित्यमम्
10) पनगययाः इवि जष्ट्रीमवितमान्तकरययाः घनोरययाः मशतययाः बमाणययाः
11) मनमपुरकभपुजगकौ इवि
12) भमात्रमा
13) रमामलक्ष्मणमाभ्यमास सहि सख्यमम्
14) कमामगयाः कमामचिमारष्ट्री चि
15) ख)
16) ख)
17) ग)
18) क)
19) घ)
20) १-ज, २-घ, ३-ञ, ४-चि, ५-ग, ६-झ, ७. ख, ८. क, ९. ङ, १०. छ।

॥इमत त्रयनोदशयाः पमाठयाः॥
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