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प्रस्तमाविनमा
ऐन्द्रिमादष्ट्रीमन नवि व्यमाकरणमामन वितर न्तक्षे इमत प्रससमदयाः अनस्त। हिनपुममानम् तपु तमामन सविमारमण एवि
व्यमाकरणमामन जमानमामत स्म। "सनोऽयस नविव्यमाकरणमाथर विक्षेत्तमा" इमत विमाल्मष्ट्रीमकविचिनस तत्र प्रममाणमम् आविहिमत।
व्यमाकरणस मविहिमाय अमप मशकमादष्ट्रीमन नमानमाशमास्त्रमामण तक्षेन जमातमामन। जमानस्य अनन्तयाः पमारमाविमारयाः आसष्ट्रीतम्
हिनपुममानम्। स्वियस सविर जयाः भगविमानम् शष्ट्रीरमामयाः अनस्मनम् मविषयक्षे तस प्रशस्तविमानम्। तस्य विमाकम् एविस मधपुरमा आसष्ट्रीतम् यतम्
स तयमा मननोहिरविमाचिमा परममानन्दस शष्ट्रीरमामममप आननन्दतविमानम्। हिनपुममानम् आसष्ट्रीतम् विमानररमाजस्य सपुगष्ट्रीविस्य द त
क याः,
एविम्भकतयाः दत
क याः कस्यमामप रमाजयाः भविमत चिक्षेतम् स रमाजमा अविश्यमक्षेवि ससमदस गच्छक्षे तम् इमत भमामषतविमानम् शष्ट्रीरमामयाः।
अनस्मनम् पमाठक्षे वियस हिनपुमतयाः तमादृशजमानमविषयक्षे जमात्विमा आनन्दमम् अनपुभविमामयाः। भगविमानम् शष्ट्रीरमामयाः
प्रथमसमाकमात्कमारक्षे एवि स्विभकस्य एविस जमानस वितर तक्षे इमत जमात्विमा मकदृशदीं प्रशससमास ककतविमानम् इमत जमानष्ट्रीमनो वियस
पमाठस्यमास्य पठनक्षेन। पमाठक्षे ऽनस्मनम् दमादश श्लनोकमायाः मविदन्तक्षे।

उदक्षेश् यमामन
अमपुस पमाठस पमठत्विमा भविमानम् -

➢ हिनपुममानम् जमानस्य महिमासमागरयाः आसष्ट्रीतम् इमत अविगच्छक्षे तम्।
➢ हिनपुममानम् चितपुविरदजयाः इमत जमानष्ट्रीयमातम्।
➢ विमातमारलमापसमयक्षे विमाक्यप्रयनोगयाः कक्षेन प्रकमारक्षेण कतर व्ययाः इमत मविषयक्षे बनोधस प्रमाप्स्यमत।
➢ रमाजयाः दत
क याः कथस भविक्षेतम् इमत अविगममषयमत।
➢ श्लनोकक्षे नस्थतमानमास पदमानमामम् अन्विययाः कक्षेन प्रकमारक्षेण कतर व्ययाः इमत जमानष्ट्रीयमातम्।
➢ श्लनोकमानमास व्यमाख्यमा कक्षेन प्रकमारक्षेण कतर व्यमा इत्यनस्मनम् मविषयक्षे जमास्यमत।
➢ व्यमाकरणमविषयकस मकसञ्चतम् जमानस प्रमाप्नपुयमातम्।

ससस्ककतसमामहित्यमम्
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14.1)

मकल पमाठयाः

एविमपुक् त्विमा तपु हिनपुम मासस् तकौ विष्ट्री र कौ रमामलक्ष्मणकौ ।
विमाक्यजनो विमाक्यकपु शलयाः पपुन नर्योविमाचि मकस चिन ॥२४॥
एतच्छछ त्विमा विचिस्तस्य रकाममो लक्ष्मणमप अबपरववीतप ।
प्रहृषविदनयाः शष्ट्री म मानम् भमातरस पमाश्विर तयाः नस्थतमम् ॥२५॥
समचिविनोऽयस कपष्ट्री न् द्रिस्य सपुग ष्ट्री वि स्य महिमात्मनयाः ।
तमक्षे वि कमाङ्क्षममाणस्य मममानन्तकममहिमागतयाः ॥२६॥
तमभ्यभमाष सकौममत्रक्षे सपुग ष्ट्री वि समचिविस कमपमम् ।
विमाक्यजस मधपुरयवि मारक् यय याः स्नक्षे हि यपुक मम् अररन्दममम् ॥२७॥
नमानकग् विक्षे द मविनष्ट्री त स्य नमायजपुविर द धमाररणयाः ।
नमासमामविक्षे द मविद ष
पु याः शक्यमम् एविस मविभमामषतपुम म् ॥२८॥
निभनिनं व्यकाकरणनं ककत्स्निमप अनिशेनि बहरधका शपरुतमप ।
बहिह व्यमाहिरतमानक्षे न न मकस मचिदम् अपशनब्दतमम् ॥२९॥
न मपुखक्षे नक्षे त्र यनोश्चिमामप ललमाटक्षे चि भपुवि नोस्तथमा।
अन्यक्षे ष विमप चि सविर ष पु दनोषयाः सस म विमदतयाः क्विमचितम् ॥३०॥
अमविस्तरमसस म दग्धमम् अमविलनम्बतमम् अव्यथमम् ।
उरयाःस्थस कण्ठगस विमाक्यस वितर तक्षे मध्यमस्विरमम् ॥३१॥
सस स् कमारक्रमसस प नमामम् अद त
पु मामम् अमविलनम्बतमामम् ।
उच्चिमारयमत कल्यमाणदीं विमाचिस हृदयहिमषर ण ष्ट्री म म् ॥३२॥
अनयमा मचित्रयमा विमाचिमा मत्रस्थमानव्यस ज नस्थयमा।
कस्य नमारमाध्यतक्षे मचित्तमम् उदतमासक्षे र रक्षेर मप ॥३३॥
एविस म विधनो यस्य द त
क नो न भविक्षे त म् पमासथर विस्य तपु ।
ससद्ध्यनन्त महि कथस तस्य कमायमारण मास गतयनोऽनघ ॥३४॥
एविस ग पुण गणय यर पुक मा यस्य स्यपु याः कमायर समाधकमायाः ।
तस्य ससद्ध्यनन्त सविर ऽ थमार द त
क विमाक्यप्रचिनोमदतमायाः ॥३५॥
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इदमानदीं मकल पमाठमम् अविगच्छमाम

एविमपुक् त्विमा तपु हिनपुम मासस् तकौ विष्ट्री र कौ रमामलक्ष्मणकौ।
विमाक्यजनो विमाक्यकपु शलयाः पपुन नर्योविमाचि मकस चिन।।२४।।
अन्विययाः - विमाक्यजयाः विमाक्यकपुशलयाः हिनपुममानम् तकौ एविमम् उक्त्विमा तपु पपुनयाः मकञ्चन न उविमाचि।
अन्वियमाथर याः - विमाक्यजयाः विमाक्यतमात्पयर जमातमा विमाक्यकपुशलयाः विमाक्यप्रयनोगक्षे मनपपुणयाः हिनपुममानम् तकौ
रमामलक्ष्मणकौ एविमम् इत्थमम् उक्त्विमा कथमयत्विमा तपु पपुनयाः मकञ्चन मकसञ्चतम् न उविमाचि उकविमानम्।
सरलमाथर याः - विमाक्यप्रयनोगक्षे कपुशलयाः हिनपुममानम् रमामलक्ष्मणकौ प्रमत एविस सविर मम् उक्त्विमा पपुनयाः न मकसञ्चतम्
उकविमानम्, तकषणष्ट्रीमम् एवि नस्थतविमानम्।
तमात्पयमारथर याः - अनस्मनम् श्लनोकक्षे महिमषर याः विमाल्मष्ट्रीमकयाः हिनपुमतयाः विमाक्कपुशलत्विस विणर यमत। हिनपुममानम्
रमामलक्ष्मणयनोयाः समष्ट्रीपमम् आगत्य तयनोयाः रूपस्य विष्ट्रीरत्विस्य प्रशससमास ककतविमानम्, मकञ्च तयनोयाः धनपुषयाः बमाणमानमास
खड्गयनोयाः अमप बहिह प्रशससमास ककतविमानम्। अमप चि ततयाः परस स स्विमविषयक्षे स्विरमाजयाः सपुगष्ट्रीविस्य चि मविषयक्षे तकौ प्रमत
उकविमानम्। सपुगष्ट्रीविक्षेण तस्य अत्र प्रक्षेषणस्य कमारणममप स उकविमानम्। स एतमावित्कमालपयर न्तमम् एविस सविर मम् उक्त्विमा
सम्प्रमत तकषणदीं नस्थतविमानम्। यक्षेन रूपक्षेण विमाक्यमविन्यमासक्षेन स तक्षेषमास मविषयमाणमास प्रशससमास ककतविमानम्, तक्षेन हिनपुममानम्
महिमानम् विमाक्यजयाः, विमाक्यप्रयनोगक्षे मनपपुणयाः चि आसष्ट्रीतम् इमत जमायतक्षे। ततम् सविर मम् उक्त्विमा स तकषणदीं नस्थतविमानम्, पपुनयाः
न मकममप उकविमानम्।
व्यमाकरणमविमशर याः -

● उक्त्विमा - विचिम्-धमातनोयाः क्त्विमाप्रत्ययक्षे उक्त्विमा इमत रूपमम्।
● विमाक्यजयाः - विमाक्यस जमानमामत इत्यथर जमाधमातनोयाः कप्रत्ययक्षे विमाक्यजयाः इमत रूपमम्।
● विमाक्यकपुशलयाः - विमाक्यक्षे कपुशलयाः विमाक्यकपुशलयाः इमत सप्तमष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।
● उविमाचि – विचिम्-धमातनोयाः सलमट प्रथमपपुरुषयकविचिनक्षे उविमाचि इमत रूपमम्।
सनन्धकमायर मम् -

● हिनपुममासस्तकौ = हिनपुममानम् + तकौ। (हिलम्-सनन्धयाः)
● विमाक्यजनो विमाक्यकपुशलयाः = विमाक्यजयाः + विमाक्यकपुशलयाः। (मविसगर सनन्धयाः)
● पपुननर = पपुनयाः + न। (मविसगर सनन्धयाः)
● ननोविमाचि = न + उविमाचि। (गपुणसनन्धयाः)
प्रयनोगपररवितर नमम् - विमाक्यजक्षेन विमाक्यकपुशलक्षेन हिनपुमतमा तकौ एविमम् उक्त्विमा तपु पपुनयाः मकञ्चन न ऊचिक्षे।
एतच्छछ त्विमा विचिस्तस्य रमामनो लक्ष्मणमब्रविष्ट्री त म्।
प्रहृषविदनयाः शष्ट्री म मान्भमातरस पमाश्विर त याः नस्थतमम्। ।२५।।
अन्विययाः - तस्य एततम् विचियाः शपुत्विमा प्रहृषविदनयाः शष्ट्रीममानम् रमामयाः पमाश्विर तयाः नस्थतस भमातरस लक्ष्मणमम्
अब्रविष्ट्रीतम्।
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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अन्वियमाथर याः - तस्य हिनपुमतयाः एततम् इदस विचियाः विचिनस शपुत्विमा मनशम्य प्रहृषविदनयाः उत्फपुलमपुखयाः
शष्ट्रीममानम् रमामयाः पमाश्विर तयाः पमाश्विर नस्थतमम् अविनस्थतस भमातरस सहिनोदरस लक्ष्मणमम् अब्रविष्ट्रीतम् अविदतम्।
सरलमाथर याः - हिनपुमन्मपुखमातम् तमदषयक्षे सपुगष्ट्रीविमविषयक्षे चि सविर शपुत्विमा शष्ट्रीरमामयाः आननन्दतयाः जमातयाः। तस्य
भमातमा लक्ष्मणयाः पमाश्विर आसष्ट्रीतम्, तस लक्ष्मणस स मकममप विकपुमम् आरब्धविमानम्।
तमात्पयमारथर याः - एतमाविन्तस दष्ट्रीघर कमालस व्यमाप्य रमामयाः तकषणदीं भकत्विमा हिनपुमतयाः महितम् भमाषणस शपुतविमानम्।
अतयाः स इदमानदीं भमामषतपुमम् आरब्धविमानम्। हिनपुमतयाः एततम् सविर विचिनस शपुत्विमा रमामयाः महिमानम् आननन्दतयाः सञमातयाः।
रमामस्य पमाश्विर तस्य भमातमा लक्ष्मणयाः आसष्ट्रीतम्। रमामयाः हिसनम् पमाश्विर नस्थतस भमातरस मकममप विकपुमम् उदतयाः
अभवितम्। एतमाविन्तस दष्ट्रीघर कमालस स्विमविषयक्षे प्रशससमामदशविणक्षेन समाधमारणमानमास मनयाः चिञ्चलस भविमत। मकन्तपु रमामयाः
स्विप्रशससमास शपुत्विमा अमप अमविचिसलतयाः सनम् तकषणष्ट्रीमम् एवि नस्थतविमानम्। एतक्षेन रमामस्य धष्ट्रीरत्विस ससदस भविमत।
व्यमाकरणमविमशर याः -

● अब्रविष्ट्रीतम् - ब्रकधमातनोयाः लङ्लकमारक्षे प्रथमपपुरुषयकविचिनक्षे अब्रविष्ट्रीतम् इमत रूपमम्।
● प्रहृषविदनयाः - प्रहृषस विदनस यस्य सयाः प्रहृषविदनयाः इमत बहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः।
● नस्थतमम् - स्थमाधमातनोयाः कप्रत्ययक्षे मदतष्ट्रीययकविचिनक्षे नस्थतमम् इमत रूपमम्।
सनन्धकमायर मम् -

● एतच्छछत्विमा = एततम् + शपुत्विमा। (श्चिपुत्वि-सनन्धयाः)
● विचिस्तस्य = विचियाः + तस्य। (मविसगर सनन्धयाः)
● रमामनो लक्ष्मणमम् = रमामयाः + लक्ष्मणमम्। (मविसगर सनन्धयाः)
प्रयनोगपररवितर नमम्

- तस्य एततम् विचियाः शपुत्विमा प्रहृषविदनक्षेन शष्ट्रीमतमा रमामक्षेण पमाश्विर तयाः नस्थतयाः

लक्ष्मणयाः अब्रकयत।
समचिविनोऽयस कपष्ट्री न् द्रिस्य सपुग ष्ट्री वि स्य महिमात्मनयाः।
तमक्षे वि कमाङ्क्षममाणस्य मममानन्तकममहिमागतयाः।।२६।।
अन्विययाः - अयस कपष्ट्रीन्द्रिस्य महिमात्मनयाः सपुगष्ट्रीविस्य समचिवियाः तमम् एवि कमाङ्क्षममाणस्य मम अनन्तकमम् इहि
आगतयाः।
अन्वियमाथर याः - अयमम् असकौ कपष्ट्रीन्द्रिस्य विमानररमाजस्य महिमात्मनयाः महिमाबपुदक्षेयाः सपुगष्ट्रीविस्य समचिवियाः चिरयाः
तमम् सपुगष्ट्रीविमम् एवि कमाङ्क्षममाणस्य इच्छतयाः मम रमामस्य अनन्तकमम् समष्ट्रीपमम् इहि अत्र आगतयाः उपमागतयाः।
सरलमाथर याः - हिनपुमतयाः विचिनस शपुत्विमा आननन्दतयाः रमामयाः भमातरमम् उकविमानम् यतम् - अहिस सपुगष्ट्रीविस्य ककतक्षे
एवि अत्र आगतयाः, मकञ्च तस्य कमपरमाजस्य सपुगष्ट्रीविस्य एवि समचिवियाः अयस हिनपुममानम् मम सपष्ट्रीपमम् आगतविमानम्
इमत।
तमात्पयमारथर याः - शष्ट्रीरमामयाः हिनपुमतयाः विचिनस शपुत्विमा आननन्दतयाः जमातयाः। रमामलक्ष्मणकौ विमानररमाजक्षेन
सपुगष्ट्रीविक्षेण सहि एवि समाकमात्कमारस कतपुर विनक्षे अटन्तकौ इमस दक्षेशमम् आगतविन्तकौ। अत्र चि तस्य सपुगष्ट्रीविस्य एवि समचिवियाः
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हिनपुममानम् स्वियस तयनोयाः समष्ट्रीपमम् आगतविमानम्। अतयाः शष्ट्रीरमामयाः आननन्दतयाः सनम् पमाश्विर नस्थतस भमातरस लक्ष्मणमम्
उकविमानम् यतम् - अहिस सपुगष्ट्रीविमम् इच्छनम् अत्र आगतयाः, मकञ्च अयस हिनपुममानम् तस्य विमानररमाजस्य सपुगष्ट्रीविस्य एवि
समचिवियाः मम अनन्तकमम् आगतविमानम् इमत।
व्यमाकरणमविमशर याः -

● कपष्ट्रीन्द्रिस्य – कपष्ट्रीनमामम् इन्द्रियाः कपष्ट्रीन्द्रियाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः, तस्य कपष्ट्रीन्द्रिस्य।
● कमाङ्क्षममाणस्य – कमाङ्क्ष- धमातनोयाः शमानच्प्रत्ययक्षे षषठ्यक्षेकविचिनक्षे कमाङ्क्षममाणस्य इमत रूपमम्।
सनन्धकमायर मम् -

● समचिविनोऽयमम् = समचिवियाः + अयमम्। (मविसगर सनन्धयाः)
● मममानन्तकमम् = मम + अनन्तकमम्। (सविणर दष्ट्रीघरसनन्धयाः)
● इहिमागतयाः = इहि + आगतयाः। (सविणर दष्ट्रीघरसनन्धयाः)
प्रयनोगपररवितर नमम् - अनक्षेन कपष्ट्रीन्द्रिस्य महिमात्मनयाः सपुगष्ट्रीविस्य समचिविक्षेन तमम् एवि कमाङ्क्षममाणस्य मम
अनन्तकमम् आगतमम्।
तमभ्यभमाष सकौममत्रक्षे सपुग ष्ट्री वि समचिविस कमपमम्।
विमाक्यजस मधपुरयवि मारक् यय याः स्नक्षे हि यपुक मररन्दममम्। ।२७।।
अन्विययाः - सकौममत्रक्षे! तस सपुगष्ट्रीविसमचिविस कमपस विमाक्यजमम् अररन्दमस स्नक्षेहियपुकमम् मधपुरयाःय विमाक्यययाः
अभ्यभमाष।
अन्वियमाथर याः - सकौममत्रक्षे! हिक्षे लक्ष्मण तस हिनपुमन्तस सपुगष्ट्रीविसमचिविस सपुगष्ट्रीविमानपुचिरस कमपस विमानरस विमाक्यजस
विमाक्यरचिनमामभजमम् अररन्दमस शत्रपुनमाशकस स्नक्षेहियपुकमम् प्रष्ट्रीमतयपुकमम् मधपुरयाःय मननोहिरययाः विमाक्यययाः विचिनययाः सपुमधपुरविचिनययाः
अभ्यभमाष अमभभमाषस्वि।
सरलमाथर याः - रमामयाः पमाश्विर नस्थतस भमातरस लक्ष्मणमम् उकविमानम् यतम् - हिक्षे लकण! सपुगष्ट्रीविसमचिवियाः हिनपुममानम्
यथमा स्नक्षेहियपुकयाः भविमत, तथमा मधपुरविचिनययाः भमाषणस कपुरु इमत।
तमात्पयमारथर याः - रमामयाः पमाश्विर नस्थतस भमातरस लक्ष्मणमम् उकविमानम् यतम् - सपुगष्ट्रीविस्य समचिवियाः अयस हिनपुममानम्
महिमानम् जमानष्ट्री अनस्त। विमाक्यप्रयनोगमविषयक्षे अस्य महितष्ट्री मनपपुणतमा वितर तक्षे। अयस हिनपुममानम् शत्रकणमास नमाशकयाः अनस्त।
हिक्षे सपुममत्रमानन्दन लक्ष्मण! त्विमम् अनक्षेन हिनपुमतमा सहि तवि मधपुरविमाक्यययाः एविस भमाषणस कपुरु , यक्षेन स स्नक्षेहियपुकयाः
प्रष्ट्रीतयाः भविक्षेतम् इमत। विस्तपुतयाः समचिवियाः स्नक्षेहियपुकयाः भविमत चिक्षेतम् तस्य रमाजमा अमप प्रष्ट्रीतयाः भविमत। रमाजमा प्रष्ट्रीतयाः
भविमत चिक्षेतम् कमायर शष्ट्रीघस ससदस भविमत। अत एवि हिनपुममानम् स्नक्षेहियपुकयाः भविमत चिक्षेतम् यस्य कमायर स्य ककतक्षे
रमामलक्ष्मणकौ अत्र आगतविन्तकौ ततम् कमायर ससदस भमविषयमत।
व्यमाकरणमविमशर याः -

● अभ्यभमाष – अमभपकविरकमातम् भमाषम्-धमातनोयाः लनोट्लकमारक्षे मध्यमपपुरुषयकविचिनक्षे अभ्यभमाष इमत रूपमम्।
अत्र भमाषम्-धमातनोयाः अडमागमयाः, ततयाः परस्मयपदप्रयनोगश्चि आषर याः।

● सपुगष्ट्रीविसमचिविमम् - सपुगष्ट्रीविस्य समचिवियाः सपुगष्ट्रीविसमचिवियाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः, तस सपुगष्ट्रीविसमचिविमम्।
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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● स्नक्षेहियपुकमम् - स्नक्षेहिक्षेन यपुकयाः स्नक्षेहियपुकयाः इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासयाः, तस स्नक्षेहियपुकमम्।
सनन्धकमायर मम् -

● मधपुरविय मारक्यययाः = मधपुरयाःय + विमाक्यययाः। (मविसगर सनन्धयाः)
प्रयनोगपररवितर नमम्

- सकौममत्रक्षे! स सपुगष्ट्रीविसमचिवियाः कमपयाः विमाक्यजयाः अररन्दमयाः स्नक्षेहियपुकयाः मधपुरयाःय

विमाक्यययाः अमभभमाषयतमामम्।
नमानकग् विक्षे द मविनष्ट्री त स्य नमायजपुविर द धमाररणयाः।
नमासमामविक्षे द मविद ष
पु याः शक्यमक्षे विस मविभमामषतपुम म्। ।२८
अन्विययाः - अनकग्विक्षेदमविनष्ट्रीतस्य अयजपुविरदधमाररणयाः असमामविक्षेदमविदषपु याः एविस मविभमामषतपुस न शक्यमम्।
अन्वियमाथर याः

-

अनकग्विक्षेदमविनष्ट्रीतस्य

अयजपुविरदधमाररणयाः

समामभप्रमाय-ऋग्विक्षेदमाभ्यमासरमहितस्य

यजपुविरदमाजस्य असमामविक्षेदमविदषपु याः ऊहिरहिस्यमामदगमभर तगमानमविशक्षेषमाजस्य एविस इत्थस मविभमामषतपुस भमाषणस कतपुर न
शक्यमम् अशक्यमम्।
सरलमाथर याः - रमामयाः हिनपुमतयाः पमानण्डत्यक्षेन मपुग्धयाः सनम् लक्ष्मणमम् उकविमानम् यतम् - ययाः सम्पकणरमम् ऋग्विक्षेदस
न जमानमामत, ययाः सम्पकणर यजपुविरदस न अधष्ट्रीतविमानम्, ययाः समामविक्षेदस्य मविदमानम् नमानस्त, स एविस पमानण्डत्यपकणर विमाक्यस
विकसपु न शक्ननोमत। अथमारतम् हिनपुममानम् सविर विक्षेदजयाः इत्यथर याः।
तमात्पयमारथर याः - रमाममायणस्य प्रससदक्षेषपु श्लनोकक्षेषपु अन्यतमयाः अयस श्लनोकयाः। अनस्मनम् श्लनोकक्षे महिमषर याः
विमाल्मष्ट्रीमकयाः हिनपुमतयाः महिमाजमामनत्विस सविर विक्षेदजत्विस चि विणर यमत। रमामयाः हिनपुमतयाः जमानस विमाक्यप्रयनोगक्षे मनपपुणतमास चि
दृषटमा मविनस्मतयाः अभवितम्। अत एवि स भमातरस लक्ष्मणमम् उकविमानम् यतम् - ययाः गपुरुसमष्ट्रीपक्षे

शदमापकविरकमम्

स्विरमामदकस प्रयपुज्य मन्त्रमाथर चि जमात्विमा ऋग्विक्षेदस न पठमत , स एविसमविधस जमानपकणर भमाषणस भमामषतपुस न शक्ननोमत,
मकञ्च ययाः यजपुविरदस सक्यकम् न अधष्ट्रीतविमानम्, अथमारतम् यजपुविरदक्षे प्रत्यक्षेकनस्मनम् अनपुविमाकक्षे अन्यस्य अनपुविमाकस्य
समासकयर वितर तक्षे, अतयाः ततम् धमारमयतपुस ययाः न शक्ननोमत, सयाः एविसमविधस भमाषणस भमामषतपुस न शक्ननोमत। अमप चि ययाः
मनयमपकविरकस समामविक्षेदमम् न अधष्ट्रीतविमानम्, अथमारतम् समामविक्षेदक्षे बहिह मन रहिस्यमामदगमभर तमामन गमानमामन सनन्त, तमामन
गमानमामन ययाः न जमानमामत, स एविसमविधस भमाषणस भमामषतपुस न शक्ननोमत इमत।
अनक्षेन हिनपुममानम् ऋग्विक्षेदस शदमापकविरकस पमठतविमानम्, यजपुविरदमम् अमप सम्यकम् अधष्ट्रीतविमानम्, समामविक्षेदस चि
मनयमपकविरमम् अधष्ट्रीतविमानम् इमत विकपुमम् इच्छमत शष्ट्रीरमामयाः। समाधमारणतयमा लनोकक्षे एविसमविधयाः मविदमानम् दषपु करयाः वितर तक्षे।
रमामसदृशयाः महिमानम् जमानष्ट्री हिनपुमतयाः प्रशससमास करनोमत। अतयाः हिनपुममानम् समाममान्ययाः न सकमचितस भविमत।
व्यमाकरणमविमशर याः -

● अनकग्विक्षेदमविनष्ट्रीतस्य – ऋग्विक्षेदस्य मविनष्ट्रीतयाः ऋग्विक्षेदमविनष्ट्रीतयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। न
ऋग्विक्षेदमविनष्ट्रीतयाः अनकग्विक्षेदमविनष्ट्रीतयाः इमत नञ्तत्पपुरुषसममासयाः, तस्य अनकग्विक्षेदमविनष्ट्रीतस्य।

● अयजपुविरदधमाररणयाः- यजपुविरदस धमारयमत इमत यजपुविरदधमारष्ट्री, न यजपुविरदधमारष्ट्री अयजपुविरदधमारष्ट्री इमत
नञ्तत्पपुरुषसममासयाः, तस्य अयजपुविरदधमाररणयाः।
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● असमामविक्षेदमविदषपु याः - समामविक्षेदस्य मविदमानम् समामविक्षेदमविदमानम् इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। न समामविक्षेदमविदमानम्
असमामविक्षेदमविदमानम् इमत नञ्तत्पपुरुषसममासयाः, तस्य असमामविक्षेदमविदषपु याः।

● मविभमामषतपुमम् - मविपकविरकमातम् भमाषम्-धमातनोयाः तपुमपुन्प्रत्ययक्षे मविभमामषतपुमम् इमत रूपमम्।
सनन्धकमायर मम् -

● नमानकग्विक्षेदमविनष्ट्रीतस्य = न + अनकग्विक्षेदमविनष्ट्रीतस्य। (सविणर दष्ट्रीघरसनन्धयाः)
● नमायजपुविरदधमाररणयाः = न + अयजपुविरदधमाररणयाः। (सविणर दष्ट्रीघरसनन्धयाः)
● नमासमामविक्षेदमविदषपु याः = न + असमामविक्षेदमविदषपु याः। (सविणर दष्ट्रीघरसनन्धयाः)
प्रयनोगपररवितर नमम्

- अनकग्विक्षेदमविनष्ट्रीतयाः अयजपुविरदधमारष्ट्री असमामविक्षेदमविदमानम् एविस मविभमामषतपुस न

शक्नपुयमातम्।
नकनस व्यमाकरणस कक त्स्नमनक्षे न बहिह ध मा शपुत मम्।
बहिह व्यमाहिरतमाऽनक्षे न न मकस मचिदपशनब्दतमम्। ।२९।।
अन्विययाः - नकनम अनक्षेन ककत्स्नस व्यमाकरणस बहिह धमा शपुतमम्। (अत एवि) बहिह व्यमाहिरतमा अनक्षेन मककसञ्चतम्
न अपशनब्दतमम्।
अन्वियमाथर याः - नकनमम् अनक्षेन हिनपुमतमा ककत्स्नस समगस व्यमाकरणस व्यमाकरणशमास्त्रस बहिह धमा बहिह विमारस शपुतमम्
अधष्ट्रीतमम्। (अत एवि) बहिह अनक्षेकमविधस व्यहिरतमा कथयतमा अनक्षेन मकसञ्चतम् न अपशनब्दतमम् अशपुदस भमामषतमम्।
सरलमाथर याः - हिनपुमतयाः पमानण्डत्यक्षेन मपुग्धयाः रमामयाः लक्ष्मणमम् उकविमानम् यतम् - हिनपुममानम् सम्पकणर व्यमाकरणस
बहिह विमारस पमठतविमानम्, अत एवि स एतमावित्कमालपयर न्तस बहिह मकममप उकविमानम्, परन्तपु न एकस्यमामप अपशब्दस्य
प्रयनोगस ककतविमानम्।
तमात्पयमारथर याः - पकविरनस्मनम् श्लनोकक्षे रमामयाः हिनपुमतयाः विक्षेदजत्विमविषयक्षे उकविमानम्। अतयाः सम्प्रमत तस्य
व्यमाकरणजमामनत्विमम् अमप विदमत। रमामयाः पमाश्विर नस्थतस भमातरस लक्ष्मणमम् उकविमानम् यतम् - अयस हिनपुममानम् न कक्षेविलस
विक्षेदमम् एवि जमानमामत, अयस तपु सम्पकणर व्यमाकरणशमास्त्रस बहिह विमारमम् अधष्ट्रीतविमानम्। अतयाः कयाः शब्दयाः समाधपुयाः अनस्त , कयाः
शब्दयाः असमाधपुयाः अनस्त इमत जमानस तस्य वितर तक्षे। मकञ्च कस्य शब्दस्य कयाः अथर याः इत्यमप जमानस तस्य वितर तक्षे।
तस्ममातम् स एतमावित्कमालपयर न्तस बहिह भमामषतविमानम्, परन्तपु एकस्यमामप अपशब्दस्य प्रयनोगस न ककतविमानम्। सविरषमास
शब्दमानमास कयाः प्रत्यययाः अनस्त, कमा चि प्रककमतयाः अनस्त इमत सम्यकम्-तयमा जमानमामत हिनपुममानम्। अतयाः स सविमारनम्
समाधपुशब्दमानम्

एवि

स्वि-स्वि-अथर

प्रयपुकविमानम्।

विस्तपुतयाः

अनक्षेन

श्लनोकक्षेन , हिनपुममानम्

विक्षेद-व्यमाकरण-

इत्यमामदसविर मविषयमानम् जमानमामत इमत विणर मयमत महिमषर याः विमाल्मष्ट्रीमकयाः।
व्यमाकरणमविमशर याः -

● शपुतमम् - शविणमाथर कमातम् शपुधमातनोयाः कप्रत्ययक्षे शपुतमम् इमत रूपमम्।
● व्यमाहिरतमा - मविपकविरकमातम् आपकविरकमातम् चि हृधमातनोयाः शतकप्रत्ययक्षे तकतष्ट्रीययकविचिनक्षे व्यमाहिरतमा इमत रूपमम्।
● अपशनब्दतमम् - अपपकविरकमातम् शब्द-धमातनोयाः कप्रत्ययक्षे नपपुससकसलङ्गक्षे अपशनब्दतमम् इमत रूपमम्।
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सनन्धकमायर मम् -

● व्यमाहिरतमाऽनक्षेन = व्यमाहिरतमा अनक्षेन। (सविणर दष्ट्रीघरसनन्धयाः)
प्रयनोगपररवितर नमम् - नकनमम् अयस ककत्स्नस व्यमाकरणस बहिह धमा शपुतविमानम्। (अत एवि) बहिह व्यमाहिरनम् अयस
मकसञ्चतम् न अपशनब्दतविमानम्।
न मपुखक्षे नक्षे त्र यनोश्चिमामप ललमाटक्षे चि भपुवि नोस्तथमा।
अन्यक्षे ष विमप चि सविर ष पु दनोषयाः सस म विमदतयाः क्विमचितम्। ।३०।।
अन्विययाः - (अस्य) मपुखक्षे नक्षेत्रयनोयाः ललमाटक्षे भपुविनोयाः चि तथमा अन्यक्षेषपु सविरषपु (अङ्गक्षे षपु) न क्विमचितम् दनोषयाः
ससमविमदतयाः।
अन्वियमाथर याः - (अस्य हिनपुमतयाः) मपुखक्षे विदनक्षे नक्षेत्रयनोयाः नयनयनोयाः ललमाटक्षे असलकक्षे भपुविनोयाः भकमध्यक्षे चि तथमा
अन्यक्षेषपु एतमदनक्षेषपु सविरषपु सकलक्षेषपु (अङ्गक्षे षपु) न क्विमचितम् कपुत्रमचितम्, दनोषयाः मविकमारमामददनोषयाः ससमविमदतयाः लमकतयाः।
सरलमाथर याः - शष्ट्रीरमामयाः भमातरस लक्ष्मणस प्रमत उकविमानम् यतम् - हिनपुममानम् एतमावित्कमालपयर न्तस बहिह मकममप
भमामषतविमानम्, परन्तपु अस्य न कनस्मसनश्चितम् अङ्गक्षे न कश्चिन दनोषयाः दृषयाः इमत। हिनपुममानम् मशकमाशमास्त्रस सम्यकम्
जमानमामत इत्यथर याः।
तमात्पयमारथर याः - अनस्मनम् श्लनोकक्षे महिमषर याः विमाल्मष्ट्रीमकयाः हिनपुमतयाः मशकमाशमास्त्रजत्विस विणर यमत।
समाधमारणजनमायाः यदमा विमातमारलमापस कपुविर नन्त तदमा तक्षेषमास मपुख -ललमाट-इत्यमामदषपु अङ्गक्षे षपु मभनमा मभनमा मविककमतयाः
दृश्यतक्षे। विमातमारलमापसमयक्षे अङ्गक्षे षपु एविस मविककमतयाः भविमत चिक्षेतम् मशकमाशमास्त्रक्षे स विकपुयाः दनोषयाः इमत उच्यतक्षे। परन्तपु
हिनपुमतयाः अयस दनोषयाः नमासष्ट्रीतम् इमत रमामयाः उकविमानम्। हिनपुममानम् रमामलक्ष्मणयनोयाः समष्ट्रीपमम् आगत्य बहिह मकममप
उकविमानम्। परन्तपु तस्य मपुखक्षे चिकपुदरयक्षे ललमाटक्षे भकमध्यक्षे मकञ्च एतमदनक्षेषपु अङ्गक्षे षपु न कमामप मविकक मतयाः अभवितम्। तक्षेन
हिनपुममानम् मशकमाशमास्त्रमम् अमप सक्यकम्-तयमा पमठतविमानम् इमत जमायतक्षे। अत एवि स दनोषमानम् सक्यकम् जमानमामत।
अत्र चि रमामयाः अमप सकक्ष्मदशर्षी इमत जमायतक्षे। अत एवि विमातमारलमापसमयक्षे हिनपुमतयाः अङ्गक्षे षपु मविककमतयाः न अभवितम्
इमत सकक्ष्मस मविषयमम् अमप स लमकतविमानम्।

सनन्धकमायर मम् -

● नक्षेत्रयनोश्चिमामप = नक्षेत्रयनोयाः + चि + अमप। (मविसगर सनन्धयाः, सविणर दष्ट्रीघरसनन्धयाः)
● भपुविनोस्तथमा = भपुविनोयाः + तथमा। (मविसगर सनन्धयाः)
● अन्यक्षेषविमप = अन्यक्षेषपु + अमप। (यणम्-सनन्धयाः)
प्रयनोगपररवितर नमम् - (अस्य) मपुखक्षे नक्षेत्रयनोयाः ललमाटक्षे भपुविनोयाः चि तथमा अन्यक्षेषपु सविरषपु (अङ्गक्षे षपु) न क्विमचितम्
दनोषस ससमविमदतविमानम् (अहिमम्)।
अमविस्तरमसस म दग्धममविलनम्बतमव्यथमम्।
उरयाःस्थस कण्ठगस विमाक्यस वितर तक्षे मध्यमस्विरमम्। ।३१।।
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अन्विययाः - (अस्य ) अमविस्तरमम् अससमदग्धमम् अमविलनम्बतमम् अव्यथमम् उरयाःस्थस कण्ठगस मध्यमस्विरस
विमाक्यस वितर तक्षे।
अन्वियमाथर याः

-(अस्य हिनपुमतयाः) अमविस्तरमम् मविस्तमाररमहितमम् अससमदग्धमम् सन्दक्षेहिरमहितमम्

अमविलनम्बतमम् अद्रिपुतमम् अव्यथमम् न व्यथमाप्रदमायकमम् उरयाःस्थस मन्द्रिस कण्ठगस मध्यमस्विरस मध्यमस्विरयपुकस विमाक्यस
विचिनस वितर तक्षे अनस्त।
सरलमाथर याः - शष्ट्रीरमामयाः हिनपुमतमा प्रयपुकस्य विमाक्यस्य प्रशससमास कपुविर नम् लक्ष्मणमम् उकविमानम् यतम् - हिनपुममानम्
यदम् यदम् विमाक्यमम् प्रयपुकविमानम्, ततम् विमाक्यस बहिह मविस्तकतस नमानस्त, सन्दक्षेहिरमहितस वितर तक्षे, बहिह द्रिपुतमम् अमप न
उच्चिमाररतस, मकञ्च शनोतण
त णणां व्यथणदणयकणां नणससत, असपि च मध्यमसवररेण पिपरययक्तणां वतर्ततरे इसत।
तमात्पयमारथर याः - प्रस्तपुतश्लनोकक्षेन रमामयाः हिनपुमतयाः विमाक्यरचिनमायमायाः सकौष्ठविस विणर यमत। समाधमारणजनमायाः यतम्
विमाक्यस प्रयपुञन्तक्षे ततम् कदमामचितम् बहिह मविस्तकतस भविमत, मकञ्च मकमम् अकरस प्रयपुकमम् इमत अविगमनक्षे कदमामचितम्
सन्दक्षेहियाः भविमत। कदमामचितम् तपु जनमायाः विमाक्यस बहिह द्रिपुतमम् उच्चिमारयनन्त, तस्ममातम् ततम् शविणक्षेन कणर व्यथमा
उत्पदतक्षे, अथमारतम् बहिह शपुमतकटपु भविमत। मशकमाशमास्त्रमानपुसमारमम् एतक्षे अमप विकपुयाः दनोषमायाः। एतमादृशयाः एकनोऽमप दनोषयाः
हिनपुमतयाः नमासष्ट्रीतम्। हिनपुममानम् यतम् यतम् विमाक्यस प्रयपुम्कविमानम् ततम् बहिह ससमकप्तमम्, मकञ्च एविसप्रकमारक्षेण स विणमारनम्
प्रयपुकविमानम् यक्षेन विणर बनोधक्षे रमामस्य न कनोऽमप सन्दक्षेहियाः उत्पनयाः। अमप चि स विमाक्यमामन बहिह द्रिपुतस न उच्चिमाररतविमानम्,
तक्षेन तमामन विमाक्यमामन शपुमतमधपुरमामण आसनम्। मकञ्च स सविर दमा मध्यमस्विरक्षेण एवि विमाक्यमामन प्रयपुकविमानम्।
विमाक्यप्रयनोगमविषयक्षे मशकमाशमास्त्रक्षे उकमायाः दनोषमायाः हिनपुमतयाः नमासनम् इमत विणर यमत महिमषर याः विमाल्मष्ट्रीमकयाः अनक्षेन
श्लनोकक्षेन।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● अमविस्तरमम् - अमविदममानयाः मविस्तरयाः यनस्मनम् ततम् अमविस्तरमम् इमत बहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः।
● असनन्दग्धमम् - न सनन्दग्धमम् असनन्दग्धमम् इमत ऩञ्तत्पपुरुषसममासयाः।
● अमविलनम्बतमम् - न मविलनम्बतमम् अमविलनम्बतमम् इमत ऩञ्तत्पपुरुषसममासयाः।
● अव्यथमम् - न मविदतक्षे व्यथमा यस्ममातम् ततम् अव्यथमम् इमत बहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः।
● मध्यमस्विरमम् - मध्यमयाः स्विरयाः यस्य ततम् मध्यमस्विरमम् इमत बहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः।
प्रयनोगपररवितर नमम् - (अस्य ) अमविस्तरक्षेण अससमदग्धक्षेन अमविलनम्बतक्षेन अव्यथक्षेन उरयाःस्थक्षेन कण्ठगक्षेन
मध्यमस्विरक्षेण विमाक्यक्षेन विकत्यतक्षे।
सस स् कमारक्रमसस प नमामद त
पु माममविलनम्बतमामम्।
उच्चिमारयमत कल्यमाणदीं विमाचिस हृदयहिमषर ण ष्ट्री म म्। ।३२।।
अन्विययाः - (अयस) ससस्कमारक्रमससपनमामम् अदत
पु मामम् अमविलनम्बतमास हृदयहिमषर णदीं कल्यमाणदीं विमाचिमम्
उच्चिमारयमत।
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अन्वियमाथर याः - (अयस हिनपुममानम्) ससस्कमारक्रमससपनमामम् ससस्कमारमाणमास जननक्षे समथमारमम् अदत
पु मामम्
अमतशष्ट्रीघ-उच्चिमारणरमहितमामम्

अमविलनम्बतमास

अमविलम्बक्षेन

उच्चिमाररतमास

हृदयहिमषर णदीं

मधपुरमास

कल्यमाणदीं

कल्यमाणप्रदमास विमाचिमम् सरस्वितष्ट्रीमम् उच्चिमारयमत विदमत।
सरलमाथर याः - रमामयाः हिनपुमतयाः विमाचियाः प्रशससमास कपुविर नम् लक्ष्मणमम् उकविमानम् यतम् - हिनपुमतयाः विमाकम् क्रमक्षेण
मशकमाव्यमाकरण-इत्यमामदससस्कमारमानम् जनयमत, मकञ्च यक्षे विणमारयाः प्रयपुकमायाः, तक्षेषमास ध्विससस करनोमत यतम् शष्ट्रीघनोच्चिमारणस
तद्रिमहितमा, मविलम्बक्षेन न उच्चिमाररतमा वितर तक्षे। अमप चि तस्य विमाचियाः शविणक्षेन हृदयक्षे आहमादयाः भविमत इमत।
तमात्पयमारथर याः - अनस्मनम् श्लनोकक्षे रमामयाः पमाश्विर नस्थतस भमातरस लक्ष्मणस प्रमत हिनपुमतमा प्रयपुकमायमायाः विमाचियाः
ममाहिमात्म्यस विदमत। विणमारनमामम् अमतशष्ट्रीघमम् उच्चिमारणस मक्रयतक्षे चिक्षेतम् , यक्षे विणमारयाः यथमायथमम् उकमायाः, तक्षे अमप ध्विससमायाः
भविनन्त, अथमारतम् सम्यकम् न शकयन्तक्षे। मकञ्च दयनोयाः शब्दयनोयाः मध्यक्षे उच्चिमारणक्षे महिमानम् मविलम्बयाः भविमत चिक्षेतम् ,
विमाक्यस्य अथर याः नमाविगम्यतक्षे। हिनपुमतयाः विमाकम् तपु क्रमक्षेण मशकमा-व्यमाकरण-इत्यमादष्ट्रीनमास ससस्कमारमानम् जनयमत,
अथमारतम् हिनपुमतयाः विमाकम् मशकमा-व्यमाकरण-इत्यमामदशमास्त्रदृषटमा यथमायथस वितर तक्षे। मकञ्च अमतशष्ट्रीघनोच्चिमारणरमहितमा,
तस्ममातम् यथमायथस प्रयपुकमानमास विणमारनमास ध्विससस न करनोमत। मकञ्च तस्य दयनोयाः शब्दयनोयाः मध्यक्षे उच्चिमारणक्षे महिमानम्
मविलम्बयाः नमासष्ट्रीतम्, अत एवि शब्दयनोयाः मध्यक्षे सम्बन्धयाः आसष्ट्रीतम्। एतमानम् मविहिमाय अमप बहिवियाः गपुणमायाः तस्य
विमाण्यमामम् आसष्ट्रीतम्। एविसगपुणयपुकमास तस्य विमाचिस शपुत्विमा रमामयाः अतष्ट्रीवि आननन्दतयाः जमातयाः।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● ससस्कमारक्रमससपनमामम् - ससस्कमारमाणमास क्रमयाः ससस्कमारक्रमयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। ससस्कमारक्रमक्षे
ससपनमा ससस्कमारक्रमसम्पनमा इमत सप्तमष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः, तमास ससस्कमारक्रमससपनमामम्।

● अमविलनम्बतमामम् - न मविलनम्बतमा अमविलनम्बतमा इमत नञ्तत्पपुरुषसममासयाः।
● हृदयहिमषर णष्ट्रीमम् - हृदयस हिषर यमत इमत हृदयहिषर णष्ट्री। तमास हृदयहिमषर णष्ट्रीमम्।
प्रयनोगपररवितर नमम् - (अनक्षेन हिनपुमतमा) ससस्कमारक्रमससपनमा अदत
पु मा अमविलनम्बतमा हृदयहिमषर णष्ट्री
कल्यमाणष्ट्री विमाकम् उच्चिमायर तक्षे।
अनयमा मचित्रयमा विमाचिमा मत्रस्थमानव्यञनस्थयमा।
कस्य नमारमाध्यतक्षे मचित्तमपुद तमासक्षे र रक्षे र मप।।३३।।
अन्विययाः - अनयमा मचित्रयमा मत्रस्थमानव्यञनस्थयमा विमाचिमा उदतमासक्षेयाः अमप कस्य अरक्षेयाः मचित्तस न
आरमाध्यतक्षे।
अन्वियमाथर याः - अनयमा मचित्रयमा आश्चियमारविहियमा मत्रस्थमानव्यञनस्थयमा मत्रषपु स्थमानक्षेषपु उरयाःकण्ठमशरयाःसपु
उच्चिमाररतयमा विमाचिमा विमाण्यमा उदतमासक्षेयाः उदखड्गस्य अमप कस्य अरक्षेयाः शत्रनोयाः मचित्तस मनयाः न आरमाध्यतक्षे
अनपुककल्यतक्षे।
सरलमाथर याः - रमामयाः हिनपुमतयाः विमाण्यमायाः प्रसशससमास ककतविमानम् यतम् - समा विमाकम् विकयाःकण्ठमशरयाःसपु मत्रषपु
स्थमानक्षेषपु उच्चिमाररतमा, तस्ममातम् समा विमाकम् आश्चियर जमनकमा वितर तक्षे, अससस धकत्विमा ममारमयतपुस प्रविकतस शत्रपुस प्रमत एविसमविधमा
विमाकम् प्रयपुज्यतक्षे चिक्षेतम् स शत्रपुयाः अमप सन्तपुषयाः भविमत इमत।
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तमात्पयमारथर याः - अनस्मनम् श्लनोकक्षे रमामयाः पमाश्विर नस्थतस भमातरस लक्ष्मणस प्रमत हिनपुमतमा प्रयपुकमायमायाः विमाचियाः
समामथ्यर विदमत। विणमारयाः मत्रमविधमायाः भविनन्त उदमात्तयाः अनपुदमात्तयाः स्विररतयाः चि। उदमात्तविणर स्य उच्चिमारणस मशरसस
भविमत। अनपुदमात्तविणर स्य उच्चिमारणस विकसस भविमत। स्विररतविणर स्य चि उच्चिमारणस कण्ठक्षे भविमत। उदमात्तअऩपुदमात्त-स्विररत-इमत स्विरसमहितयाः विणर याः प्रयपुज्यतक्षे चिक्षेतम् स विणर याः समाधपुयाः भविमत। हिनपुमतयाः विमाकम् मशरयाः -विकयाःकण्ठ-इत्यमामदस्थमानक्षेषपु उच्चिमाररतमा आसष्ट्रीतम्। अथमारतम् हिनपुममानम् उदमात्त -अऩपुदमात्त-स्विररत-इमत स्विरसमहितमानम् एवि
विणमारनम् प्रयपुकविमानम् इमत जमायतक्षे। अससस धकत्विमा ममारमयतपुमम् उदतमम् शत्रपुस प्रमत कनश्चितम् जनयाः यमद एविस
रमणष्ट्रीयमायमायाः विमाचियाः प्रयनोगस करनोमत, तमहिर स शत्रपुयाः अमप तयमा विमाचिमा महिमानम् सन्तपुषयाः भविमत। पपुनयाः तस्य हिमामनस न
जनयमत। एविसमविधस समामथ्यर मम् आसष्ट्रीतम् हिनपुमतयाः विमाचियाः।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● मत्रस्थमानव्यञनस्थयमा - त्रष्ट्रीमण चि तमामन स्थमानमामन मत्रस्थमानमामन इमत इतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः।
मत्रस्थमानक्षेषपु व्यञनस मत्रस्थमानव्यञनमम् इमत सप्तमष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। मत्रस्थमानव्यञनक्षेषपु मतष्ठमत इमत
मत्रस्थमानव्यञनस्थमा, तयमा मत्रस्थमानव्यञनस्थयमा।

● आरमाध्यतक्षे - आपकविरकमातम् रमाध-धमातनोयाः कमर मण आरमाध्यतक्षे इमत रूपमम्।
● उदतमासक्षेयाः - उदतयाः अससयाः यक्षेन स उदतमाससयाः इमत बहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः, तस्य उदतमासक्षेयाः।
सनन्धकमायर मम् -

● नमारमाध्यतक्षे = न + आरमाध्यतक्षे। (सविणर दष्ट्रीघरसनन्धयाः)
● उदतमासक्षेररक्षेयाः = उदतमासक्षेयाः + अरक्षेयाः। (मविसगर सनन्धयाः)
● अरक्षेरमप = अरक्षेयाः + अमप। (मविसगर सनन्धयाः)
प्रयनोगपररवितर नमम् - इयस मचित्रमा मत्रस्थमानव्यञनस्थमा विमाकम् उदतमासक्षेयाः अमप कस्य अरक्षेयाः मचित्तस न
आरमाध्ननोमत।
एविस म विधनो यस्य द त
क नो न भविक्षे त म् पमासथर वि स्य तपु।
ससध्यनन्त महि कथस तस्य कमायमारण मास गतयनोऽनघ।।३४।।
अन्विययाः - (हिक्षे) अनघ! यस्य पमासथर विस्य एविसमविधयाः दत
क याः न भविक्षेतम् तस्य कमायमारणमास गतययाः कथस
ससध्यनन्त
अन्वियमाथर याः - (हिक्षे) अनघ! हिक्षे पमापरमहित लक्ष्मण! यस्य पमासथर विस्य रमाजयाः एविसमविधयाः एविसगपुणयपुकयाः
दत
क याः चिरयाः न भविक्षेतम् न स्यमातम् तस्य रमाजयाः कमायमारणमास कममारणमास गतययाःफलमामन कथस कस्ममातम् कमारणमातम् ससध्यनन्त
ससदमामन भविनन्त।
सरलमाथर याः - रमामयाः पमाश्विर नस्थतस भमातरस लक्ष्मणमम् उकविमानम् यतम् - यस्य रमाजयाः हिनपुमत्सदृशयाः
महिमाजमानष्ट्री विमाक्यकपुशलयाः सविर विक्षेदजयाः दत
क याः भविमत, स रमाजमा दत
क विमाक्यमानपुसमारस कमायर करनोमत चिक्षेतम् तस्य सविरषमास
कमायमारणमास ससमदयाः अविश्यस भविमत इमत।
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सस स् कक तसमामहित्यमम्
तमात्पयमारथर याः - अनस्मनम् श्लनोकक्षे रमामयाः हिनपुमतयाः दत
क त्विस्य प्रशससमास करनोमत। दत
क याः जमानष्ट्री चितपुरयाः
विमाक्कपुशलयाः विमा भविमत चिक्षेतम् रमाजयाः बहिह सकौकयर भविमत। तस्य कमायमारमण शष्ट्रीघमम् एवि ससध्यनन्त। मकखरयाः दत
क स्तपु
शत्रकणमास समष्ट्रीपक्षे रमाजयाः गपुप्तस तत्त्विस कथयक्षेतम्। अतयाः दत
क याः मकखरयाः भविमत चिक्षेतम् रमाजयाः हिमामनयाः एवि सम्भविमत।
विमानररमाजस्य सपुगष्ट्रीविस्य दत
क याः आसष्ट्रीतम् हिनपुममानम्। स महिमाजमानष्ट्री , विमाक्कपुशलयाः सविर विक्षेदजयाः व्यमाकरण-मशकमाइत्यमामदशमास्त्रजयाः चि आसष्ट्रीतम्। अत एवि रमामयाः भमातरस लक्ष्मणमम् उकविमानम् यतम् - एविसगपुणसम्पनयाः हिनपुमत्सदृशयाः
दत
क याः यस्य रमाजयाः अनस्त, तस्य रमाजयाः सविमारमण कमायमारमण अविश्यमम् एवि ससध्यनन्त, न एकमम् अमप कमर मनषफलस
भविमत। अनस्मनम् श्लनोकक्षे रमामयाः भमातरस लक्ष्मणमम् अनघ इमत सम्बनोधनस ककतविमानम्। अनघयाः इत्यस्य अथर याः यस्य
न मकसञ्चतम् पमापस वितर तक्षे सयाः इमत। तस्ममातम् लक्ष्मणयाः सम्पकणरतयमा पमापरमहितयाः आसष्ट्रीतम् इमत लक्ष्मणस्य
ममाहिमात्म्यमम् अमप अत्र ससध्यमत।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● अनघ – अमविदममानमम् अघस यनस्मनम् सयाः अनघयाः इमत बहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः। अनघशब्दस्य
सम्बनोधनयकविचिनक्षे अनघ! इमत रूपमम्।

सनन्धकमायर मम् -

● एविसमविधनो यस्य = एविसमविधयाः + यस्य। (मविसगर सनन्धयाः)
● दतक नो न = दतक याः + न। (मविसगर सनन्धयाः)
● गतयनोऽनघ = गतययाः + अनघ। (मविसगर सनन्धयाः)
प्रयनोगपररवितर नमम् - (हिक्षे) अनघ! यस्य पमासथर विस्य एविसमविधक्षेन दत
क क्षेन न भकयतमास तस्य कमायमारणमास
गमतमभयाः कथस ससध्यतक्षे।
एविस ग पुण गणय यर पुक मा यस्य स्यपु याः कमायर समाधकमायाः।
तस्य ससध्यनन्त सविर ऽ थमार द त
क विमाक्यप्रचिनोमदतमायाः।।३५।।
अन्विययाः - यस्य कमायर समाधकमायाः एविसगपुणगणययाः यपुकमायाः स्यपुयाः, तस्य सविर अथमारयाः दत
क विमाक्यप्रचिनोमदतमायाः

(सन्तयाः) ससध्यनन्त।
अन्वियमाथर याः - यस्य रमाजयाः कमायर समाधकमायाः कमर चिमाररणयाः एविसगपुणगणययाः विमाक्चिमातपुयमारमदगपुणसमकहिययाः यपुकमायाः
यपुतमायाः स्यपुयाः भविक्षेययाःपु , तस्य रमाजयाः सविर अथमारयाः सविमारमण कमायमारमण दत
क विमाक्यप्रचिनोमदतमायाः दत
क विमाक्यमानपुसमारस ककतमायाः

(सन्तयाः) ससध्यनन्त ससदमा भविनन्त।
सरलमाथर याः - रमामयाः हिनपुमतयाः मविषयक्षे लक्ष्मणमम् अविदतम् यतम् - कस्यमचितम् रमाजयाः यमद हिनपुमत्सदृशयाः
मविदमानम् विमाक्कपुशलयाः कमर चिमारष्ट्री भविमत, तमहिर तस्य कमर चिमाररणयाः विमाक्यमानपुसमारक्षेण कमायर मक्रयतक्षे चिक्षेतम् ततम् कमायर मम्
अविश्यस ससदस भविमत।
तमात्पयमारथर याः - सविर विक्षेदजत्विस, विमाक्ममाधपुयर, विमाक्कपुशलत्विस व्यमाकरण-मशकमा-इत्यमामदशमास्त्रजत्विमम्
इत्यमादययाः बहिवियाः गपुणमायाः हिनपुममत आसनम्। हिनपुममानम् चि विमानररमाजस्य सपुगष्ट्रीविस्य समचिवियाः आसष्ट्रीतम्। अत एवि
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रमामयाः भमातरस लक्ष्मणमम् उकविमानम् यतम् - यस्य रमाजयाः एविसगपुणसमकहिययाः यपुकयाः हिनपुमत्सदृशयाः कमायर सहिमायकयाः भविमत,
स रमाजमा यमद तस्य कमायर सहिमायकस्य समचिविस्य मनदरशमानपुसमारक्षेण कमायर सम्पमादयमत, तमहिर तमामन कमायमारमण
अविश्यमम् एवि ससध्यनन्त। अत एवि रमाजमा तमादृशस्य गपुणसम्पनस्य समचिविस्य एवि मनयपुमकयाः करणष्ट्रीयमा इत्यमप
जमायतक्षे। रमाजकमायमारथर मकखरयाः समचिवियाः मनयपुज्यतक्षे चिक्षेतम् रमाजयाः सविर कमायर मनषफलमम् एवि भविमत। मकञ्च अनक्षेन
रमाजयाः सपुगष्ट्रीविस्यमामप शष्ट्रीघमम् एवि अभष्ट्रीषलमाभयाः भमविषयमत इमत सकमचितविमानम् रमामयाः। विस्तपुतयाः रमामयाः हिनपुमतयाः एविस
प्रशससमास ककतविमानम्, तक्षेन हिनपुममत स महिमाप्रसनयाः जमातयाः इमत जमायतक्षे।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● यपुकमायाः - यपुजम्-धमातनोयाः कप्रत्ययक्षे प्रथममाबहिह विचिनक्षे यपुकमायाः इमत रूपमम्।
● स्यपुयाः - असम्-धमातनोयाः लनोट्लकमारक्षे प्रथमपपुरुषबहिह विचिनक्षे स्यपुयाः इमत रूपमम्।
● कमायर समाधकमायाः - कमायर समाधयनन्त इमत कमायर समाधकमायाः।
● दतक विमाक्यप्रचिनोमदतमायाः - दतक स्य विमाक्यस दतक विमाक्यमम् इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। दतक विमाक्यक्षेन प्रचिनोमदतमायाः
दत
क विमाक्यप्रचिनोमदतमायाः इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासयाः।

सनन्धकमायर मम् -

● गपुणगणययर क
पु मायाः = गपुणगणययाः + यपुकमायाः। (मविसगर सनन्धयाः)
● यपुकमा यस्य = यपुकमायाः + यस्य। (मविसगर सनन्धयाः)
● सविरऽथमारयाः = सविर + अथमारयाः। (पकविररूपसनन्धयाः)
प्रयनोगपररवितर नमम् - यस्य कमायर समाधकययाः एविसगण
पु गणययाः यपुकययाः भविक्षेयमम्, तस्य सविरयाः अथरयाः
दत
क विमाक्यप्रचिनोमदतययाः (समदयाः) ससध्यतक्षे।

पमाठगतप्रश्नमायाः
1. हिनपुममानम् कस्य समचिवियाः आसष्ट्रीतम्।
2. कस्य एविस मविभमामषतपुस न शक्यस भविमत।
3. मकस शमास्त्रस हिनपुमतमा बहिह धमा शपुतमम्।
4. हिनपुमतयाः कक्षेषपु अङ्गक्षे षपु दनोषयाः न ससमविमदतयाः।
5. हिनपुममानम् ककीदृशस विमाक्यमम् उकविमानम्।
6. हिनपुमतयाः विमाकम् ककीदृशष्ट्री आसष्ट्रीतम्।
7. हिनपुमतयाः मत्रस्थमानव्यञनस्थयमा मचित्रयमा विमाचिमा कस्य मचित्तमम् आरमाध्यतक्षे।
8. हिनपुमत्सदृशयाः दत
क याः भविमत चिक्षेतम् पमासथर विस्य मकस ससध्यमत।
9. रमाजयाः अथमारयाः कथस ससध्यनन्त।
10. विमाक्यजनो विमाक्यकपुशलयाः पपुननर्योविमाचि मकञ्चन – इत्यत्र विमाक्यजयाः इत्यनक्षेन कयाः मनमदर षयाः
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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क)लक्ष्मणयाः

ख)हिनपुममानम्

ग)रमामयाः

घ)विमालष्ट्री

11. रमामलक्ष्मणकौ कमम् अनन्विषन्तकौ पम्पमानदमायाः तष्ट्रीरक्षे उपनस्थतकौ
क)सपुगष्ट्रीविमम्

ख)विमासलनमम्

ख)हिनपुमन्तमम्

ग)सष्ट्रीतमामम्

12. सकौममत्रक्षे - इत्यनक्षेन कयाः सम्बनोसधतयाः
क)रमामयाः

ख)हिनपुममानम्

ग)सपुगष्ट्रीवियाः

घ)लक्ष्मणयाः

13. तमभ्यभमाष सकौममत्रक्षे सपुगष्ट्रीविसमचिविस कमपमम् - इमत कस्य उमकयाः
क)लक्ष्मणस्य

ख)हिनपुमतयाः

ग)रमामस्य

घ)सपुगष्ट्रीविस्य

14. अमविस्तरमम् असनन्दग्धमम् अमविलनम्बतमम् अव्यथमम् इत्यक्षेतमादृशस विमाक्यस कस्य
क)सपुगष्ट्रीविस्य

ख)रमामस्य

ग)हिनपुमतयाः

घ)लक्मणस्य

15. क-स्तम्भक्षेन सहि ख-स्तम्भस मक्षेलयतपु - क -स्तम्भयाः

ख -स्तम्भयाः

१. प्रहृषविदनयाः

क. समष्ट्रीपमम्

२. सकौमममत्रयाः

ख. मविदतक्षे

३. अनन्तकमम्

ग. शष्ट्रीरमामयाः

४. महिमाविययमाकरणयाः

घ. विदमत

५. मध्यमस्विरमम्

ङ. लक्ष्मणयाः

६. वितर तक्षे

चि. हिनपुमतमा सदृशयाः

७. हृदयहिमषर णष्ट्री

छ. हिनपुममानम्

८. उच्चिमारयमत

ज. सन्तनोषयतक्षे

९. दत
क याः

झ. विमाक्यमम्

१०. आरमाध्यतक्षे

ञ. विमाकम्

पमाठसमारयाः
सपुगष्ट्रीविमादक्षेशमानपुसमारस हिनपुममानम् स्विविमानररूपमम् आच्छमाद मभकपुकविक्षेषक्षेण पम्पमासरनोविरतष्ट्रीरक्षे नस्थतयनोयाः
रमामलक्ष्मणयनोयाः समष्ट्रीपमम् उपनस्थतयाः। तत्र गत्विमा चि स तयनोयाः पकजनमामदकस मविधमाय तयनोयाः विष्ट्रीरत्विस्य सकौन्दयर स्य
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चि प्रशससमास ककतविमानम्। ततयाः स सपुगष्ट्रीविमविषयक्षे तमाभ्यमामम् उक्त्विमा सपुगष्ट्रीविसमचिवित्विक्षेन स्विपररचियस प्रदत्तविमानम्। ततयाः स
पपुनयाः मकममप अनपुक्त्विमा तकषणष्ट्रीमम् एवि नस्थतविमानम्। तस्य एतत्सविर विचिनस शपुत्विमा शष्ट्रीरमामयाः महिमानम् आननन्दतनो
जमातयाः। तस्य पमाश्विर एवि भमातमा लक्ष्मणयाः आसष्ट्रीतम्। ततयाः स लक्ष्मणमम् उमदश्य हिनपुमतयाः प्रशससमास कतपुरमम्
आरब्धविमानम्। एतमावित्कमालपयर न्तस हिनपुममानम् यमादृशदीं भमाषमास प्रयपुकविमानम्, तमादृशस कथमयतपुस तपु कश्चिन महिमानम् जमानष्ट्री
सविर विक्षेदमानमास मविदमानम् एवि शक्नपुयमातम्। तक्षेन हिनपुममानम् ऋग्विक्षेद -समामविक्षेद-यजपुविरद-इमत त्रयमाणमास विक्षेदमानमामम् एवि जमातमा
आसष्ट्रीतम् इमत प्रशससमत शष्ट्रीरमामयाः। एतमाविन्तस समयस बहिह मकममप कथयतयाः तस्य मपुखमातम् न कश्चिन अपशब्दयाः
प्रयपुकयाः। कश्चिन यमद व्यमाकरणशमासस बहिह विमारमम् अधष्ट्रीतविमानम् स्यमातम्, स एवि एविस भमामषतपुस शक्ननोमत इमत हिनपुमतयाः
विययमाकरणत्विस प्रशससमत शष्ट्रीरमामयाः।
हिनपुममानम् न कक्षेविलस व्यमाकरणशमास्त्रमम् अमप तपु मशकमामदशमासमामण अमप आमकलचिकडमम् अधष्ट्रीतविमानम्।
अतयाः अत्र भमाषणकमालक्षे अङ्गक्षे षपु मविककमतयाः इत्यक्षेतमादृशमायाः यक्षे दनोषमायाः, तमानम् हिनपुममानम् सम्यगकपक्षेण जमानमामत स्म। अत
एवि बहिह भमाषममाणस्य तस्य न कनस्मसनश्चितम् अङ्गक्षे मविककमतयाः लमकतमा शष्ट्रीरमामक्षेण। हिनपुमतयाः विमाकम् सम्पकणरतयमा
मशकमाशमास्त्रमनमदर षमा एवि आसष्ट्रीतम्। सविर दमा मध्यमस्विरक्षेण एवि स भमाषममाण आसष्ट्रीतम्। तस्य विचिसयाः शविणक्षेन
व्यमाकरणमादष्ट्रीनमास ससस्कमारयाः उत्पनयाः भविमत स्म शष्ट्रीरमामस्य। अतयाः तच्छषविणक्षेन परममानन्दयाः भगविमानम् शष्ट्रीरमामयाः
अमप आननन्दतयाः जमातयाः। एविसमविधमा विमाकम् प्रयपुज्यतक्षे चिक्षेतम् अससस धकत्विमा ममारमयतपुस प्रविकत्तयाः अमप ररपपुयाः विशष्ट्रीभकतयाः
भविमत इत्यपुक्त्विमा तस्य विचिसयाः ममाहिमाक्म्यस प्रकमामशतविमानम् शष्ट्रीरमामयाः। कस्यमामप रमाजयाः एविसनमानमागपुणयपुकयाः दत
क याः
भविमत चिक्षेतम् स रमाजमा शष्ट्रीघमम् एवि ससमदस गच्छक्षे तम् इत्यत्र नमानस्त कनोऽमप सन्दक्षेहियाः। मकञ्च स रमाजमा यमद
दत
क विमाक्यमानपुसमारस सविर कमायर समाधयक्षेतम् तमहिर अविश्यमम् एवि तस्य सविर अथमारयाः ससदमायाः भविनन्त इमत कथयनम्
शष्ट्रीरमामयाः तस्य दत
क त्विस्यमामप प्रशससमास ककतविमानम् इमत पमाठस्यमास्य समारयाः।

मकमसधगतमम्
 विमाग्भकषणमक्षेवि सविर भकषणमापक्षेकयमा यथमायथस भकषयमत मनपुषयमानम्।
 विमाग्ममाधपुयरण भगविमानम् अमप महिमान्तस सन्तनोषस प्रमाप्ननोमत।
 व्यमाकरण-मशकमाशमात्रजस्य विमाक्यप्रयनोगसमयक्षे न कनोऽसपि वणक्सम्बन्धधी ददोषषः सम्भवसत।
 विमाचियाः शक्त्यमा तपु अससस धकत्विमा ममारमयतपुस प्रविकत्तयाः अमप शत्रपुयाः विशष्ट्रीभकतयाः भविमत।
 रणजण सवर्त दण शणसतपरजत्ववणग्मणधययर्त-इत्यणसदगयणययक्तषः ददतषः सनयदोक्तव्यषः।
 गपुमणनयाः कमायर सहिमायकस्य मनदरशमानपुसमारस कमायर मक्रयममाणक्षे रमाजयाः सविर अथमारयाः ससध्यनन्त।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः
1) रमामयाः पमाश्विर नस्थतस भमातरस मकमम् उकविमानम् इमत सप्रसङ्गस सलखत।
2) हिनपुमतयाः व्यमाकरणजमानमविषयक्षे रमामस्य उमकस यथमागन्थमम् आलनोचियत।
3) नमानकग्विक्षेदमविनष्ट्रीतस्य…..इत्यमामदश्लनोकस्य ससकक्षेपक्षेण व्यमाख्यमास सलखत।
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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4) हिनपुमतयाः विमाचियाः सकौन्दयर विणर यत।
5) हिनपुमतयाः मशकमाशमास्त्रजमानमविषयक्षे रमामस्य उमकस यथमागन्थमम् आलनोचियत।
6) हिनपुमतयाः दत
क त्विमविषयक्षे रमामक्षेण मकमम् उकमम्।

पमाठगतप्रश्नमानमामपुत्त रमामण
1) कपष्ट्रीन्द्रिस्य महिमात्मनयाः सपुगष्ट्रीविस्य।
2) अनकग्विक्षेदमविनष्ट्रीतस्य अयजपुविरदधमाररणयाः असमामविक्षेदमविदषपु याः
3) व्यमाकरणशमास्त्रमम्
4) मपुखक्षे नक्षेत्रयनोयाः ललटक्षे भपुविनोयाः तथमा अन्यक्षेषपु सविरषपु अङ्गक्षे षपु
5) अमविस्तरमम् असनन्दग्धमम् अमविलनम्बतमम् अव्यथमम् उरयाःस्थस कण्ठगस मध्यमस्विरस चि
6) ससस्कमारक्रमसम्पनमा अदतपु मा अमविलनम्बतमा कल्यमाणष्ट्री हृदयहिमषर णष्ट्री चि
7) उदतमासक्षेयाः अरक्षेयाः अमप
8) कमायमारणमास गतययाः ससध्यनन्त
9) दत
क विमाक्यप्रचिनोमदतमायाः सन्तयाः
10) ख)
11) क)
12) घ)
13) ग)
14) ग)
15) १-ग, २-ङ, ३-क, ४-छ, ५-झ, ६-ख. ७-ञ, ८-घ, ९-चि, १०-ज।

॥ इमत चितपुदरशयाः पमाठयाः ॥
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