पाठ-१६
मानो हि मिताां धनम्
सारान्शः
प्राचीनकाले एका 'पुरिका' नाम नगिी आसीत्।तस्ाां
नगर्ाां अतीव क्रूिः ननर्द र्ः पौरिकः नाम िाजा
आसीत्।सः िाजा पूवदकमदप्रभावेन अन्यस्मिन् जन्मनन
शृगालः अभवत् ।सः शृगालः पूवदजन्म िृत्वा वैिाग्यां
प्राप्तवान्।वीिः व्याघ्रः शृगालां पनवत्रां नवद्ाां सां मत्वा
तस् नृपतुल्यपूजानर्कां कृत्वा = सम्मानानर्कां कृत्वा
तां सनचवपर्ार् अविर्त्।व्याघ्रस् सेवकाः शृगालां
शुभकमदर्ुक्तां वािम्वािां वन्द्यमानां दृष्ट्वा द्े षम् अकुवदन्
।ते कमदचारिणः भ्रष्ाः आसन् । इर्ानीां शृगालस्
अनुशासने ते चौर्दकमद कतुदमशक्ताः एकम् उपार्ां
नचस्मितविः । व्याघ्रस् कृते नसद्धां माां सां हृत्वा
शृगालस् ननवासस्थाने अस्थापर्न्। ते व्याघ्रां
सूनचतविः र्त् तन्माां सां शृगालेन हृतम्। तत् ज्ञात्वा
व्याघ्रः आनर्शत् शृगालः हन्यताम् इनत। एतत् ज्ञात्वा
व्याघ्रस् माता अवर्त् पुत्र! त्वर्ा सुष्ट्ठु न कृतम् ।
एतत् कपटपूणदम् आचिणां प्रतीर्ते।
तर्ा एकः धमाद त्मा कमदचािी शत्रुर्लात् आगत्य
व्याघ्रार् वस्तुस्मस्थनतां ननवेनर्तवान्। सत्यां ज्ञात्वा व्याघ्रः
शृगालस् सम्मानम् अकिोत् पििु शृगालः अवर्त्
र्ा मैत्री क्षणे क्षणे नभन्ना स्मिष्ा वा भवनत सा मैत्री
स्थानर्नी नास्मस्त । अतः िाजानां धमदपूवदकानन वचनानन
कथनर्त्वा शृगालः सनचवपर्ां त्यक्त्वा वनमगच्छत् ।
नूनां महापुरुषाणाां कृते सम्मानः एव धनां भवनत।
मुख्य हिन्दवः
महाभाितां पञ्चमः वेर्ः मन्यते अस् िचनर्ता अस्मस्त
महनषदकृष्णद्ै पार्नव्यासमहाभागः । अस्मिन् ग्रन्थे
एतादृशः कोऽनप नवषर्ः न अस्मस्त र्ः अत्र न वनणदतः
। स्वर्मेव कथर्नत महनषदः व्यासः धमे अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ।
यहििास्ति तिन्यत्र, यन्नेिास्ति न तत् क्वहचत्।।
अतएव् महत्त्वात् भािवत्त्वाच्च महाभाितम् उच्यते
अस्मिन् ग्रन्थे शतसहस्रसांख्याकाः िोकाः सस्मि ।
अत्र अष्ार्श पवाद नण सस्मि प्रस्तुतः पाठः
महाभाितस् शास्मिपवदणः एकार्शानधकशततमात्
अध्यार्ात् सङ्कनलतः ।
अवगच्छामः
महाभाित ग्रन्थे न केवलां कौिव-पाण्डवानाम् एव
र्ुद्धां वनणदतम् अनपतु असांख्याः कथाः तत्र र्त्ाः ,
र्ाभ्यः अमूल्याः नशक्षाः प्राप्यिे। लोभः समस्तानाां
व्याधीनाां मूलम् । तर्थदम् एव उक्तां- अनत लोभो न
कतदव्यः ।

आवश्यकोSयां ज्ञानम्
अस् महाभाितस् भीष्मपवदनण श्रीमद्भगवद्गीता
नवयते। भगवता कृष्णेन मोहग्रस्तम् अजुदनां प्रनत
ज्ञान-कमद-भस्मक्त-नवषर्कः उपर्े शः गीतार्ाां प्रर्त्ः ।
अस्ाां गीतार्ामनप अष्ार्श अध्यार्ाः सस्मि ।
मानव-जीवनस् नवनवधनवषर्ाः अत्र समीचीनतर्ा
प्रनतपानर्ताः सस्मि । इर्ां नवश्वजनीन-कृनतः
कालजनर्नी नचििनी एव । प्रथमां महाभाितम्
इनतहासः पुिाणम् आख्यानकञ्चेनत नामनभः
आख्यार्ते ि साम्प्रनतकास्तु महाभाितम्
आचािशास्त्रम् नीनतशास्त्रम्
धमाद थदकाममोक्षाख्यचतुवदगदसाधनम् चामनस्मि ।
भाितां पञ्चमो वेर्ः इनत सवदत्र प्रचारितम् ।
सवदत्रास्मिन् ग्रन्थे वैष्ट्वनसद्धािानाां प्रमुखत्वेन
प्रनतपार्नात् महाभाित वैष्णविृनतिप्याख्यार्ते
महाभाितस्
अशीनतप्रनतशतभागोऽनेकनवधोपर्े शमर्ः ,
नवांशनतप्रनतशतभाग एवेनतहासप्रनतपार्क इनत अस्
नीनतशास्त्रेषु गणनोनचता |
व्याकरण हिन्दवः शब्द भण्डाराश्च
द्न्द्द्समासे द्र्ोः अनेकेषाां च पर्ानाां समाहािे ण
र्ोजनां भवनत ।उक्तां च- "चकार िहुलो द्वन्द्वः "
अन्यपर् प्रधानो बहुव्रीनह (यस्य येन िहुव्रीहि)
शब्दार्थाषः
1. पिै ः = र्ू सिोां के द्ािा
2. र्थाकालम् = समर्ानुसाि
3. कृतसांघाताः = नमले हुए
4. वेश्म = घि में
5. नक्षप्रम् = शीघ्र
6. नवमोनक्षतः = छोड़ नर्र्ा गर्ा
7. दृश्यते = नर्खाई र्े ता है
8. सान्द्त्वां = सान्द्त्वनार्ुक्त
योग्यताां वधषयत
(i) आनमषां चैव नो हीष्मानमषस् नववजदनम्
(महाभाितम् शा.प. 7.10)
(ii) त्यागवाां श्च पुनः पापां नालां कतुदम् इनत श्रुनतः (महा.
अनु. पां. 7.38)
(iii) कमेव नह कतदव्यां नास्मस्त नसस्मद्धिकमदणः । (महा.
अ. प. 10.26)
(iv) उयमो नमत्रवर्् ग्राह्यः प्रमार्ां शत्रुवत् त्यजेत्।
(बुद्धचरितम् 26.73)

(v) नहां सा भार्ाद त्वधमदस् । (अनि. पु. 20.18)
पाठ सांप्रेष्यः
• महाभाितम् ज्ञानस् कोषः ।
• जनाः स्वाथदवशीभूताः कपटां कुवदस्मि पििु
अिानभः तेषाां वशे न भनवतव्यम्।
• भावशुद्धाः जनाः सुर्ुलदभाः भवस्मि।
• कमदवाच्ये वाक्यानन र्र्ा कतृदवाच्ये
परिवत्यदिे तर्ा कमद प्रथमािम्, कताद
तृतीर्ािां, कत्राद सह नक्रर्ार्ाः सम्बन्धः
भवनत ।
• स्विसस्मन्धः पूवदपर्स् अस्मिमेन स्विे ण
पिपर्स् प्रथमस्विवणेन नमनलत्वा
सांभवनत।
• द्न्द्द्समासे द्र्ोः अनेकेषाां च पर्ानाां
समाहािे ण र्ोजनां भवनत ।
• बहव्रीनहसमासे अन्यपर्ां प्रधानां भवनत
• 'सवद' सवदनाम शब्दस् रूपानण नत्रषु नलङ्गेषु
भवस्मि।
अहधकाङ्कानाम् अर्षनां कर्थां भवेत् ।
➢ पाठस् सम्यक् रूपेण अध्यर्नां कृत्वा
भावम् अवगच्छे त।
➢ पाठे आगतानाां कनठन शब्दानाां
व्याकिणात्मक स्वरूपां जानीर्ात् ।
➢ अनधकानधक अध्यार्े सांर्नभदत नवषर्ाणाां
अध्यर्नां कतदव्यम्।
स्व मूल्याङ्कनम् कुरुत
• अध्यार्स् भावां स्व शब्दै ः वणदर्त ।
• अध्यार्े आगतानाां व्याकिण नबन्द्र्ुनाां
अभ्यासां कुरुत ।
• मूल पाठस् अभ्यासां कुरुत।

