15
15) रमामसपुग ष्ट्री वि यनोयाः सख्यमम्
प्रस्तमाविनमा
विनविमाससमयक्षे लङ्कक्षे श्विरक्षेण रमाविणक्षेन ममातमा सष्ट्रीतमा अपहृतमा। ततयाः शष्ट्रीरमामयाः सपुगष्ट्रीविक्षेण सहि मयत्रदीं
ससस्थमाप्य सपुगष्ट्रीविशत्रपुस विमासलनस मनहितविमानम्। तदनन्तरस विमानरसक्षेनमासहिमायक्षेन हिनपुमत्सहिमायक्षेन चि रमाविणस मनहित्य सष्ट्रीतमास
रमकतविमानम् इमत वियस सविर जमानष्ट्रीमयाः। परन्तपु सपुगष्ट्रीविक्षेण सहि कक्षेन प्रकमारक्षेण तस्य सख्यमम् अभवितम् इमत मविषयक्षे
अस्ममाकस बहिह नमामम् एवि अजमानस वितर तक्षे। तमम् एवि मविषयस वियमम् अनस्मनम् अनन्तमक्षे पमाठक्षे जमानष्ट्रीमयाः। सपुगष्ट्रीविक्षेण सहि
सख्यस कतपुरमम् इच्छमावियाः इमत लक्ष्मणक्षेन उकक्षे समत हिनपुममानम् स्विरमाजयाः मविजययाः अविश्यस भमविषयमत इमत मविमचिन्त्य
महिमानम् आननन्दतयाः सञमातयाः। एतस मविषयस स्पषतयमा जमातपुस वियमम् इदमानष्ट्रीमम् अनन्तममानम् चितपुरयाः श्लनोकमानम् पठमामयाः।

उदक्षेश् यमामन
अमपुस पमाठस पमठत्विमा भविमानम् -

➢ लक्ष्मणस्य विमाक्यजत्विस्य मविषयक्षे जमानष्ट्रीयमातम्।
➢ हिनपुमतयाः रमाजयाः उपरर मकयतष्ट्री प्रष्ट्रीमतयाः आसष्ट्रीतम् इमत जमास्यमत।
➢ श्लनोकक्षे नस्थतमानमास पदमानमामम् अन्विययाः कक्षेन प्रकमारक्षेण कतर व्ययाः इमत जमानष्ट्रीयमातम्।
➢ व्यमाकरणमविषयकस मकसञ्चतम् जमानस प्रमाप्नपुयमातम्।
➢ श्लनोकमानमास व्यमाख्यमा कक्षेन प्रकमारक्षेण कतर व्यमा इत्यनस्मनम् मविषयक्षे जमास्यमत।

15.1)

मकल पमाठयाः

एविमम् उकस्तपु सकौमममत्रयाः सपुग ष्ट्री वि समचिविमम् कमपमम् ।
अभ्यभमाषत विमाक्यजनो विमाक्यजमम् पविनमात्मजमम् ॥३६॥
मविमदतमा नकौ गपुण मा मविदनम् सपुग ष्ट्री वि स्य महिमात्मनयाः ।
तमक्षे वि चिमाविमामम् ममागमारवि याः सपुग ष्ट्री वि मम् प्लविगक्षे श् विरमम् ॥३७॥
यथमा ब्रविष्ट्री म ष हिनपुम मानम् सपुग ष्ट्री वि विचिनमामदहि ।

ससस्ककतसमामहित्यमम्
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ततम् तथमा महि कररषयमाविनो विचिनमातम् तवि सत्तम ॥३८॥
ततम् तस्य विमाक्यमम् मनपपुण मम् मनशम्य
प्रहृष रूपयाः पविनमात्मजयाः कमपयाः ।
मनयाः सममाधमाय जयनोपपत्तकौ
सख्यस तदमा कतपुर ममयक्षे ष तमाभ्यमामम् ॥३९॥

15.2)

इदमानदीं मकल पमाठमम् अविगच्छमाम

एविमपुक स्तपु सकौमममत्रयाः सपुग ष्ट्री वि समचिविस कमपमम्।
अभ्यभमाषत विमाक्यजनो विमाक्यजस पविनमात्मजमम्। ।३६।।
अन्विययाः - (रमामक्षेण) एविमम् उकयाः विमाक्यजयाः सकौमममत्रयाः विमाक्यजस सपुगष्ट्रीविसमचिविस पविनमात्मजस कमपमम्
अभ्यभमाषत।
अन्वियमाथर याः - (रमामक्षेण) एविमम् उकयाः भमामषतयाः विमाक्यजयाः विमाक्यतमात्पयर जयाः सकौमममत्रयाः लक्ष्मणयाः
विमाक्यजस विमाक्यतमात्पयर जस सपुगष्ट्रीविसमचिविस विमानररमाजस्य सपुगष्ट्रीविस्य समचिविस पविनमात्मजस विमायपुपपुत्रस कमपस विमानरस
हिनपुमन्तमम् अभ्यभमाषत अभ्यविदतम्।
सरलमाथर याः - रमामयाः यदमा लक्ष्मणस्य समष्ट्रीपक्षे हिनपुमतयाः प्रशससमास ककतविमानम्, ततयाः परस स लक्ष्मणयाः
रमामविचिनमानपुसमारस विमायनोयाः पपुत्रक्षेण विमानररमाजस्य सपुगष्ट्रीविस्य समचिविक्षेन महिमाजमामननमा हिनपुमतमा सहि विमातमारलमापस कतपुरमम्
आरब्धविमानम्।
तमात्पयमारथर याः - रमामयाः एतमाविन्तस कमालस लक्ष्मणस्य समष्ट्रीपक्षे हिनपुमतयाः बहिह प्रशससमास ककतविमानम्। अत एवि
सपुममत्रमायमायाः नन्दनयाः लक्ष्मणयाः रमामस्य विचिनमातम् हिनपुमतयाः ममाहिमात्म्यस जमातविमानम्, ततयाः स इदमानदीं विमायनोयाः नन्दनक्षेन
हिनपुमतमा सहि विमातमारलमापस कतपुरमम् आरब्धविमानम्। हिनपुमतयाः विमाक्यतमात्पयर जत्विस पकविरमम् एवि विमणर तमम्। अनक्षेन श्लनोकक्षेन
तपु महिमषर याः विमाल्मष्ट्रीमकयाः सम्प्रमत लक्ष्मणस्यमामप विमाक्यतमात्पयर जत्विस विणर यमत।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● सपुगष्ट्रीविसमचिविमम् - सपुगष्ट्रीविस्य समचिवियाः सपुगष्ट्रीविसमचिवियाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः, तस सपुगष्ट्रीविसमचिविमम्।
● अभ्यभमाषत – अमभपकविरकमातम् भमाषम्-धमातनोयाः लङ्लकमारक्षे प्रथमपपुरुषयकविचिनक्षे अभ्यभमाषत इमत रूपमम्।
● सकौमममत्रयाः - सपुममत्रमायमायाः अपत्यमम् इत्यथर सपुममत्रमाशब्दमातम् इञ्प्रत्ययक्षे सकौमममत्रयाः इमत रूपमम्।
सनन्धकमायर मम् -

● विमाक्यजनो विमाक्यजमम् = विमाक्यजयाः + विमाक्यजमम्। (मविसगर सनन्धयाः)
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प्रयनोगपररवितर नमम् - (रमामक्षेण) एविमम् उकक्षेन विमाक्यजक्षेन सकौमममत्रणमा विमाक्यजयाः सपुगष्ट्रीविसमचिवियाः
पविनमात्मजयाः कमपयाः अभ्यभमाषयत।
मविमदतमा नकौ गपुण मा मविदन्सपुग ष्ट्री वि स्य महिमात्मनयाः।
तमक्षे वि चिमाविमास ममागमारवि याः सपुग ष्ट्री विस प्लविगक्षे श् विरमम्। ।३७।।
अन्विययाः - (हिक्षे) मविदनम् नकौ महिमात्मनयाः सपुगष्ट्रीविस्य गपुणमायाः मविमदतमायाः (अत एवि) आविमास तस प्लविगक्षेश्विरस
सपुगष्ट्रीविमम् एवि ममागमारवियाः।
अन्वियमाथर याः - (हिक्षे) मविदनम् हिक्षे महिमाजमामननम् नकौ आवियनोयाः रमामलक्ष्मणयनोयाः महिमात्मनयाः महिमाबपुमदशमासलनयाः
सपुगष्ट्रीविस्य गपुणमायाः मविमदतमायाः जमातमायाः (अत एवि) आविमास रमाम्लक्ष्मणकौ तस प्लविगक्षेश्विरस विमानररमाजस सपुगष्ट्रीविमम् एवि
ममागमारवियाः अनन्विषमावियाः।
सरलमाथर याः - लक्ष्मणयाः हिनपुमन्तस प्रमत उकविमानम् यतम् - हिक्षे महिमाजमामननम् हिनपुमनम् आविमास विमानररमाजस्य
सपुगष्ट्रीविस्य ममाहिमात्म्यस जमातविन्तकौ, अत एवि आविमास तस्य सपुगष्ट्रीविस्य अन्विक्षेषणस कपुविर याः इमत।
तमात्पयमारथर याः - विमानररमाजस्य सपुगष्ट्रीविस्य अन्विक्षेषणस कतपुरमम् एवि रमामलक्ष्मणकौ ॠषयमककपविर तस्य
समष्ट्रीपमम् आगतविन्तकौ। तत्र आगत्य चि हिनपुमतमा सहि समाकमात्कमारयाः अभवितम्। हिनपुममानम् तयनोयाः समष्ट्रीपक्षे सपुगष्ट्रीविस्य
बहिह प्रशससमास ककतविमानम्, मकञ्च उकविमानम् यतम् - सपुगष्ट्रीवियाः तमाभ्यमास सहि सख्यस कतपुरमम् इच्छमत, अतयाः तमम् अत्र
प्रक्षेमषतविमानम् इमत। तस्ममातम् लक्ष्मणयाः रमामस्य आदक्षेशमानपुसमारस हिनपुमन्तमम् उकविमानम् यतम् - महिमात्मनयाः सपुगष्ट्रीविस्य
गपुणमानम् आविमास जमातविन्तकौ, आविमास तपु तक्षेन सपुगष्ट्रीविक्षेण सहि एवि समाकमात्कमारस कतपुरमम् इमस दगपु र दक्षेशमम् आगतविन्तकौ इमत।
अनस्मनम् श्लनोकक्षे लक्ष्मणयाः हिनपुमतमा पकषस्य "यपुविमामम् इमस दगपु र मस दक्षेशस कथमम् आगतकौ" इमत प्रश्नस्यमामप उत्तरस
दत्तविमानम्।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● मविमदतमायाः - मविदम्-धमातनोयाः कप्रत्ययक्षे प्रथममाबहिह विचिनक्षे मविमदतमायाः इमत रूपमम्।
● ममागमारवियाः - ममागर -धमातनोयाः लट्लकमारक्षे उत्तमपपुरुषमदविचिनक्षे ममागमारवियाः इमत रूपमम्।
● प्लविगक्षेश्विरमम् - प्लविगमानमामम् ईश्विरयाः प्लविगक्षेश्विरयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः, तस प्लविगक्षेश्विरमम्।
सनन्धकमायर मम् -

● मविमदतमा नकौ = मविमदतमायाः + नकौ। (मविसगर सनन्धयाः)
● चिमाविमामम् = चि + आविमामम्। (सविणर दष्ट्रीघरसनन्धयाः)
प्रयनोगपररवितर नमम् - (हिक्षे) मविदनम् नकौ महिमात्मनयाः सपुगष्ट्रीविस्य गपुणमायाः मविमदतमायाः (अत एवि) आविमाभ्यमास स
प्लविगक्षेश्विरयाः सपुगष्ट्रीवियाः एवि ममाग्यर तक्षे।
यथमा ब्रविष्ट्री म ष हिनपुम न्सपुग ष्ट्री वि विचिनमामदहि।
तत्तथमा महि कररषयमाविनो विचिनमात्तवि सत्तम।।३८।।
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अन्विययाः - (हिक्षे ) हिनपुमनम् सपुगष्ट्रीविविचिनमातम् यथमा (यतम्) त्विमम् इहि ब्रविष्ट्रीमष, ततम् तवि विचिनमातम्

(आविमास)कररषयमावियाः।
अन्वियमाथर याः - (हिक्षे) हिनपुमनम् सपुगष्ट्रीविविचिनमातम् सपुगष्ट्रीविस्य विचिनमानपुसमारस यथमा सपुगष्ट्रीवियाः सख्यमम् इच्छमत
इमत (यतम्) त्विमम् इहि अत्र ब्रविष्ट्रीमष विदसस, ततम् सख्यस तवि विचिनमातम् विचिनमानपुसमारस कररषयमावियाः सम्पमादमयषयमावियाः।
सरलमाथर याः - लक्ष्मणयाः हिनपुमन्तमम् उकविमानम् यतम् - विमानररमाजयाः सपुगष्ट्रीवियाः आविमाभ्यमास सहि सख्यमम्
इच्छमत, अतयाः त्विमामम् अत्र प्रक्षेमषतविमानम्। तस्ममातम् आविमामम् अमप तविविचिनमानपुसमारस तक्षेन सहि सख्यस स्विष्ट्रीकतपुरमम्
इच्छमावियाः इमत।
तमात्पयमारथर याः - हिनपुममानम् रमामलक्ष्मणकौ उकविमानम् यतम् - विमानररमाजयाः सपुगष्ट्रीवियाः तमाभ्यमास सहि सख्यस कतपुरमम्
इच्छमत, अत एवि तमम् अत्र तयनोयाः समष्ट्रीपस प्रक्षेमषतविमानम् इमत। रमामलक्ष्मणकौ अमप तक्षेन सपुगष्ट्रीविक्षेण सहि एवि
समाकमात्कमारस कतपुरमम् अत्र आगतविन्तकौ। अतयाः तकौ विमानरक्षेश्विरस्य सपुगष्ट्रीविस्य सख्यमम् अङ्गष्ट्रीकतपुर मम् इषविन्तकौ।
तस्ममातम् एवि लक्ष्मणयाः हिनपुमन्तमम् उकविमानम् यतम् - हिक्षे हिनपुमनम् त्विमम् उकविमानम् यतम् सपुगष्ट्रीवियाः आविमाभ्यमास सहि सख्यस
कतपुरमम् इच्छमत, तक्षेन तवि विचिनमानपुसमारस वियस तथयवि कररषयमावियाः इमत। अनस्मनम् श्लनोकक्षे लक्ष्मणयाः हिनपुमतयाः सत्तम
इमत सम्बनोधनस ककतविमानम्। सत्तम इत्यस्य अथर याः महि ययाः सज्जनक्षेषपु अमप शक्षेष्ठयाः इमत।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● ब्रविष्ट्रीमष - ब्रकधमातनोयाः लट्लकमारक्षे मध्यमपपुरुषयकविचिनक्षे ब्रविष्ट्रीमष इमत रूपमम्।
● सपुगष्ट्रीविविचिनमातम् - सपुगष्ट्रीविस्य विचिनस सपुगष्ट्रीविविचिनमम् इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः, तस्ममातम् सपुगष्ट्रीविविचिनमातम्।
● सत्तम – सत्सपु (सज्जनक्षेषपु) उत्तमयाः इत्यथर सतम्-शब्दमातम् तमप्प्रत्ययक्षे सत्तमयाः इमत रूपमम्।
सनन्धकमायर मम् -

● सपुगष्ट्रीविविचिनमामदहि = सपुगष्ट्रीविविचिनमातम् + इहि। (जश्त्वि-सनन्धयाः)
● कररषयमाविनो विचिनमातम् = कररषयमावियाः + विचिनमातम्। (मविसगर सनन्धयाः)
प्रयनोगपररवितर नमम् - - (हिक्षे ) हिनपुमनम् सपुगष्ट्रीविविचिनमातम् यथमा (यतम्) त्वियमा इहि ब्रकयतक्षे, ततम् तवि विचिनमातम्

(आविमाभ्यमास) कररषयतक्षे।
तत्तस्य विमाक्यस मनपपुणस मनशम्य
प्रहृषरूपयाः पविनमात्मजयाः कमपयाः।
मनयाः सममाधमाय जयनोपपत्तकौ
सख्यस तदमा कतपुर ममयक्षे ष तमाभ्यमामम्। ।३९।।
अन्विययाः - प्रहृषरूपयाः पविनमात्मजयाः कमपयाः तस्य ततम् विमाक्यस मनपपुणस मनशम्य जयनोपपत्तकौ मनयाः
सममाधमाय तमाभ्यमास सख्यस कतपुरमम् इयक्षेष।
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अन्वियमाथर याः - प्रहृषरूपयाः आननन्दतयाः पविनमात्मजयाः ममारुतपपुत्रयाः कमपयाः विमानरयाः तस्य लक्ष्मणस्य ततम्
विमाक्यस विचिनस मनपपुणस कपुशलस मनशम्य शपुत्विमा जयनोपपत्तकौ सपुगष्ट्रीविमविजयससदकौ मनयाः मचित्तस सममाधमाय ससस्थमाप्य
तमाभ्यमास रमामलक्ष्मणमाभ्यमास सख्यस मयत्रदीं कतपुरमम् सम्पमामदयतपुमम् इयक्षेष इषविमानम्।
सरलमाथर याः - रमामलक्ष्मणकौ अमप सपुगष्ट्रीविक्षेण सहि सख्यस कतपुरमम् इच्छमत इमत लक्ष्मणमपुखमातम् शपुतविमानम्
हिनपुममानम्। तक्षेन सपुगष्ट्रीविस्य मविजययाः अविश्यस भमविषयमत इमत मचिन्तमयत्विमा स महिमानम् आननन्दतयाः जमातयाः। तस्ममातम्
स रमामलक्ष्मणमाभ्यमास सहि सख्यस कतपुरमम् इषविमानम्।
तमात्पयमारथर याः - रमामलक्ष्मणकौ अमप सपुगष्ट्रीविक्षेण सहि सख्यस कतपुरमम् इच्छतयाः इमत लक्ष्मणमपुखमातम्
जमातविमानम् हिनपुममानम्। रमामलक्ष्मणयनोयाः समष्ट्रीपक्षे अलकौमककमामन धनपुयाः-खड्ग-बमाण-इत्यमादष्ट्रीमन शस्त्रमामण सनन्त, मकञ्च
तयनोयाः महितम् विष्ट्रीरत्विस वितर तक्षे, यतम् समाधमारणमानमास नमानस्त इत्यक्षेततम् सविर जमातविमानम् हिनपुममानम्। अत एवि एतमादृशकौ विष्ट्रीरकौ
यमद विमानरक्षेश्विरस्य सपुगष्ट्रीविस्य ममत्रक्षे भवितयाः तमहिर विमासलनमा सहि यपुदक्षे तयनोयाः सहिमायक्षेन सपुगष्ट्रीविस्य अविश्यमम् एवि
मविजययाः भमविषयमत इमत मननश्चितविमानम् सयाः। तस्ममातम् स ममारुतपपुत्रयाः हिनपुममानम् तमदषयक्षे गकढतयमा मचिन्तमयत्विमा
अतष्ट्रीवि आननन्दतयाः जमातयाः। अत एवि स रमामलक्ष्मणमाभ्यमास सहि सख्यस कतपुर ममतस ककतविमानम्। प्रस्तपुतक्षेन श्लनोकक्षेन
हनयमणनप ददतत्वरेन रणजषः सवर्त दण सहतणकणङ्कधी एव इसत जणयतरे। तसमणतप स आददौ रणजषः सयगरप धीवसय सवजयषः करेन
पिपरकणररेण भसवष्यसत इसत सचसन्ततवणनप।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● मनशम्य – मनपकविरकमातम् शमम्-धमातनोयाः ल्यप्प्रत्ययक्षे मनशम्य इमत रूपमम्।
● प्रहृषरूपयाः - प्रहृषस रूपस यस्य स प्रहृषरूपयाः इमत बहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः।
● सममाधमाय – समम्-पकविरकमातम् आपकविरकमातम् चि धमारणमाथर कमातम् धमाधमातनोयाः ल्यप्प्रत्ययक्षे सममाधमाय इमत
रूपमम्।

● जयनोपपत्तकौ - जयस्य उपपसत्तयाः (ससमदयाः) जयनोपपसत्तयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः, तस्यमास
जयनोपपत्तकौ।

● इयक्षेष – इषम्-धमातनोयाः सलमट प्रथमपपुरुषयकविचिनक्षे इयक्षेष इमत रूपमम्।
प्रयनोगपररवितर नमम् -

प्रहृषरूपक्षेण पविनमात्मजक्षेन कमपनमा तस्य ततम् विमाक्यस मनपपुणस मनशम्य

जयनोपपत्तकौ मनयाः सममाधमाय तमाभ्यमास सख्यस कतपुरमम् ईषक्षे।
छन्दयाःपररचिययाः - अनस्मनम् श्लनोकक्षे उपजमामत-च्छन्दयाः अनस्त। उपजमामतच्छन्दसस प्रत्यक्षेकनस्मनम्
पमादक्षे एकमादश अकरमामण भविनन्त। एविस चित्विमारयाः पमादमायाः एकनस्मनम् श्लनोकक्षे वितर न्तक्षे। तक्षेन समाकल्यक्षेन सम्पकणर
श्लनोकक्षे चितपुश्चित्विमाररसशतम् अकरमामण भविनन्त।

पमाठगतप्रश्नमायाः
1) सकौमममत्रयाः कमम् अभ्यभमाषत।
2) सकौमममत्रयाः ककीदृशयाः आसष्ट्रीतम्।
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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3) रमामलक्ष्मणमाभ्यमास कस्य गपुणमायाः मविमदतमायाः।
4) सपुगष्ट्रीविस ककौ ममागर तयाः।
5) हिनपुममानम् कपुत्र मनयाः सममाधत्तविमानम्।
6) हिनपुममानम् मकस कतपुरमम् इयक्षेष।
7) तत्तस्य विमाक्यस मनपपुणस मनशम्य…….इत्यमामदश्लनोकक्षे मकस छन्दयाः अनस्त।
8) अभ्यभमाषत विमाक्यजनो विमाक्यजस पविनमात्मजमम् - इत्यत्र विमाक्यजयाः इत्यनक्षेन कयाः मनमदर षयाः।
क)लक्ष्मणयाः

ख)हिनपुममानम्

ग)रमामयाः

घ)सपुगष्ट्रीवियाः

9) हिनपुमतमा मकस शमास्त्रस बहिह धमा शपुतमम् आसष्ट्रीतम्।
क)न्यमायशमास्त्रमम्

ख)व्यमाकरणशमास्त्रमम्

ग)ज्यनोमतश्शमास्त्रमम्

घ)मशकमाशमास्त्रमम्

10) तमक्षेवि चिमाविमास ममागमारवियाः सपुगष्ट्रीविस प्लविगक्षेश्विरमम् - इमत कस्य उमकयाः।
क)रमामस्य

ख)हिनपुमतयाः

ग)लक्ष्मणस्य

घ)विमासलनयाः

11) तत्तथमा महि कररषयमाविनो विचिनमात्तवि सत्तम – इत्यत्र सत्तम इत्यनक्षेन कयाः सम्बनोसधतयाः।
क)रमामयाः

ख)हिनपुममानम्

ग)लक्ष्मणयाः

घ)सपुगष्ट्रीवियाः

12) मनयाः सममाधमाय जयनोपपत्तकौ सख्यस तदमा कतपुरमम् इयक्षेष तमाभ्यमामम् इत्यत्र हिनपुममानम् कस्य जयनोपपत्तकौ
मनयाः सममाधत्तविमानम् इमत उकमम्।
क)रमामस्य

ख)विमासलनयाः

ग)रमाविणस्य

घ)सपुगष्ट्रीविस्य

13) क-स्तम्भक्षेन सहि ख-स्तम्भस मक्षेलयत क -स्तम्भयाः

ख -स्तम्भयाः

१. प्लविगक्षेश्विरयाः

क. अनन्विषमावियाः

२. ममागमारवियाः

ख.सम्पमादमयषयमावियाः

३. ब्रविष्ट्रीमष

5२

ग. सपुगष्ट्रीवियाः

४. कररषयमावियाः

घ. इषविमानम्

५. इयक्षेष

ङ. आत्थ
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पमाठसमारयाः
मभकपुरूपधमाररणयाः हिनपुमतयाः हृदयहिमषर णदीं विमाचिस शपुत्विमा शष्ट्रीरमामयाः अत्यन्तयाः आननन्दतनो जमातयाः। तस्ममातम्
स पमाश्विर नस्थतस भमातरमम् उमदश्य हिनपुमतयाः पमानण्डत्यस्य बहिह प्रशससमास ककतविमानम्। हिनपुममानम् सपुगष्ट्रीविस्य मविषयक्षे तकौ
प्रमत उक्त्विमा सपुगष्ट्रीविसमचिवित्विक्षेन स्विपररचियस प्रदत्तविमानम्। ततयाः कसथतविमानम् यतम् सपुगष्ट्रीवियाः तमाभ्यमास सहि सख्यमम्
इच्छमत, अत एवि तमम् अत्र प्रक्षेमषतविमानम् इमत। तकौ भमातरकौ तपु सपुगष्ट्रीविक्षेण सहि एवि समाकमात्कमारस कतपुर तत्र गतविन्तकौ।
अतयाः तकौ ततम् विमाक्यस शपुत्विमा आननन्दतकौ जमातकौ। ततयाः विमाक्यतमात्पयर जयाः विमाग्मष्ट्री लक्ष्मणयाः रमाममादक्षेशमानपुसमारस
विमाक्यजस हिनपुमन्तस उकविमानम् यतम् - आविमास महिमात्मनयाः विमानररमाजस्य सपुगष्ट्रीविस्य गपुणमानमास मविषयक्षे जमानष्ट्रीवियाः , आविमास तपु
तस सपुगष्ट्रीविमम् एवि अनन्विषन्तकौ अत्र आगतकौ इमत।
सपुगष्ट्रीवियाः रमामलक्ष्मणमाभ्यमास सहि सख्यमम् इच्छमत इमत यतम् हिनपुमतमा उकस, तदनपुसमारक्षेण एवि लक्ष्मणयाः
सपुगष्ट्रीविस्य सख्यस स्विष्ट्रीकतपुरमम् इषविमानम्। ततम् शपुत्विमा चि हिनपुममानम् मचिनन्ततविमानम् यतम् एतमादृशकौ अलकौमककशस्त्रधरकौ
विष्ट्रीरकौ यमद सपुगष्ट्रीविस्य बन्धक स्यमातमामम्, तमहिर विमासलनमा सहि यपुदक्षे अविश्यमम् एवि सपुगष्ट्रीविस्य जययाः भमविषयमत इमत।
तस्ममातम् स्विरमाजयाः मविजयमविषयक्षे मचिन्तयतयाः तस्य महिमानम् आनन्दयाः जमातयाः। सयाः अमप तमाभ्यमास सहि सख्यस कतपुरमम्
इच्छपुयाः जमातयाः इमत अस्य पमाठस्य समारयाः।

मकमसधगतमम्
1) यस्य सहिमायक्षेन कमायर सक्षेत्स्यमत, तक्षेन सहि अविश्यस सख्यस कतर व्यमम्।
2) गपुणमानम् सम्यकम् जमात्विमा एवि अपररमचितक्षेन सहि मयत्रष्ट्री स्थमापनष्ट्रीयमा।
3) अन्यतम् मकममप अमचिन्तमयत्विमा समचिविक्षेन आदकौ रमाजयाः मविजयस्य मविषयक्षे एवि मचिन्तनष्ट्रीयमम्।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः
1) लक्ष्मणयाः हिनपुमन्तस मकमम् उकविमानम् इमत सप्रसङ्गस आलनोचियत।
2) रमामलक्ष्मणकौ सपुगष्ट्रीविक्षेण सहि सख्यस कररषयमत इमत शविणमान्तरस हिनपुममानम् कथमम् आननन्दतयाः जमातयाः।
3) तत्तस्य विमाक्यस मनपपुणस मनशम्य…….इत्यमामदश्लनोकस व्यमाख्यमात।

15.3)

सन्दभर सकम चियाः -

शष्ट्रीविमाल्मष्ट्रीमकमहिमामपुमनप्रणष्ट्रीतस
रमाममायणमशरनोममण,

रमाममायणमम्।

(रमामप्रणष्ट्रीत-रमामयणमामतलक,

गनोमविन्दरमाजप्रणष्ट्रीत-रमाममायणभकषणक्षेमत

टष्ट्रीकमात्रयक्षेणनोपस्ककतमम्

मशविसहिमायप्रणष्ट्रीततच्चि

कमट्टिमभयाः

शष्ट्रीमनविमासशमासस्त्रमभयाः ससशनोसधतपमाठमान्तरययाः मटप्पण्यमामदमभश्चि समलसककतमम् तथमा समातमडमपुखनोपमाध्यमायशमर णमा

ससस्ककतसमामहित्यमम्
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मविमनममर तमा मविशदभकममकयमा श्लनोकमानपुक्रमण्यमा चि सनमाथष्ट्रीककतमम्।) २००६। प्रकमाशकयाः - प्रनो.विक्षेम्पमट कपुटपु म्ब
शमास्त्रष्ट्री। प्रकमाशनमम्- रमामषषय-ससस्ककत-ससस्थमानमम्।

पमाठगतप्रश्नमानमामपुत्त रमामण
1) सपुगष्ट्रीविसमचिविस पविनमात्मजस हिनपुमन्तमम्।
2) विमाक्यजयाः।
3) महिमात्मनयाः सपुगष्ट्रीविस्य।
4) रमामलक्ष्मणकौ।
5) जयनोपपत्तकौ।
6) रमामलक्ष्मणमाभ्यमास सहि सख्यमम्।
7) उपजमामतच्छन्दयाः।
8) क )
9) ख )
10) ग)
11) ख)
12) घ)
13) १-ग, २-क, ३-ङ, ४-ख, ५-घ।

॥ इमत पञ्चदशयाः पमाठयाः ॥
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ससस्ककतसमामहित्यमम्

