पाठ-२
यदि जानासि तद् वद्
सारान्शः
पाठे आगत प्रहे लिकायामेव उत्तराणाां समावेशः
वततते।यथा - कस्तूरी कस्मात् जायते? हररणात , कः
कररणाां कुिां हन्ति? लसन्हः, कातरः युद्धात् पिायनम्
करोलत।तथैव लितीय प्रहे लिकायामुक्तम्
अन्तस्त।युन्तद्धलिरः धमतस्य पुत्रः ,गङ्गा त्वररता वहलत
,गलत हन्सस्य शोभा अन्तस्त। तृतीय प्रहे लिका
अनानास फिस्य वणतनां करोलत।वृक्षाग्रे फिां दृष्टां
,फिाग्रे वृक्ष एव च।तस्य शब्दस्य आल ः अकारे ण
अिः सकारे ण भवलत।अशोक शब्दम् आधृत्य चतुथत
प्रहे लिकायाः लनमात णम् अभवत्।यस्य आ ौ
अकारः,अिे ककारः,मध्ये च शो इलत वततते।तथैव
पञ्चम प्रहे लिकायाः आधारः सूयतः वततते।सः नृपवत्
रथेन आकाशे सांचरलत ,सप्त अश्ाः (लकरणाः) अस्य
रथां नयन्ति। सः सम्राट अन्तस्त मनुष्यः न। प्राण ाता
अन्तस्त न तु राक्षसः।साररका इलत षिां प्रहे लिकायाः
उत्तरम् अन्तस्त।अस्य मध्ये रर अरर मध्यः
नान्तस्त,अनुरक्तालप लसता अन्तस्त।यथोक्तवाल न्यालप
ू ती न ,सुन्दरी कािवणात च अन्तस्त।सप्तम
प्रहे लिकायाः उत्तरम् वल्मीकः अन्तस्त।वल्मीके
अनेकालन लिद्रालण भवन्ति तन्तस्मन् सपात णाां लनवासः
भवलत।अतः अस्य उत्तरां यः जानालत सः बुन्तद्धमानः
एव।अन्तिम प्रहे लिकायाः उत्तरां नयन इलत
अन्तस्त।आ ौ न ,मध्ये य, अिे न, नयनौ सवेषाां
भवतः।
मुख्य बिन्दवः
•

•

एताः प्रहे लिकाः अलधकाां शतः
सुभालषतरत्नभाण्डागारतः
सांकलिताः। सुभालषतत्नभाण्डागारे
लवलवधानाां पद्यानाां सूक्तीनाां च
सांग्रहः अन्तस्त।प्रहे लिकाः
तकतशन्तक्तां मननक्षमताां च
वधतयन्ति।
सांस्कृत भाषायाां पहे िी इत्यस्य
'प्रहे लिका' अथवा 'प्रहे लि' इलत
उच्चारणां भवलत- 'प्रलहिलत
अलभप्रायां सूचयतीलत प्रलहि

अलभप्राय सूचने क्वुन्दालप अतइत्वां।' अस्य पयात याः प्रवन्तिका,
प्रवलि, प्रहे िी, प्रिीका, प्रश्न ू ती,
तथा प्रविी अन्तस्त।
अवगच्छामः
महाभारतस्य लनरिरतया िेखन समये महलषत
वे व्यासः मध्ये मध्ये लचिनस्य कृते कूट वाक्यानाम्
उच्चारणां कुवतन् आसन।भगवतः गणपतेः आज्ञा
आसीत् लक वाक्यानाां सम्यग् अथत ज्ञानेन लबना तान्
लिलपबद्धः न करणीयलमलत। अतः अस्य कथानुसारां
तौ(व्यासगणेशौ) प्रहे लिका माध्यमेन यथा समय,
यथा साध्य लवश्राम अवकाशः च लचिन हे तुः
अप्राप्यताम्।
आवश्यकोSयं ज्ञानम्
• मुखे हस्तियां धत्ते, सवतथा जागरूका सा।
प्रलतक्षणां व िीय, प्राणाः लपांलजताः स ा ।।
(घलटका)
• आल स्वरे ण ब्रह्माऽहां तापयालम लनरिरम् ।
नाहां भीमस्य जामाता, कोऽन्तस्म शीघ्रां ब्रवीतु
मे ।। (अनिः)
• आ ौ भा शोभते लनत्यम्, रतम् पश्चा ्
लवराजते।
े वतानाां लप्रयां धाम, तवाप्यन्तस्त ममालप च ।।
(भारतम्)
• अप ो ू रगामी च साक्षरो न च पन्तण्डतः ।
अमुखः स्फुटवक्ता च यो जानालत स
पन्तण्डतः ।। (पत्रम्)
व्याकरण बिन्दवः शब्द भण्डाराश्च
सववनाम - ते शब्दाः ये सांज्ञायाः स्थाने प्रयुक्ताः
भवन्ति ते एव सवतनाम शब्दाः यथा- अस्म ् ,युष्म ्
,यत् ,तत् ,एतत् ,इ म् इत्या यः।
उदा.- रामः भोजनां खा लत। अन्तस्मन् वाक्ये रामः
सांज्ञा शब्दः अन्तस्त ,अस्य स्थाने सः इत्यस्य प्रयोगः
भलवष्यलत त ा वाक्यः भवलत - सः भोजनां खा लत।
प्रश्न बनमावणाय बवचारणीय बिन्दवःसप्त ककाराः - कलत (लकतने ,लकतना,लकतनी),
क ा(कब), कुत्र(कहा) ,कथम्(कैसे) , कुतः(कहा से)
,लकमथतम्(क्यो,लकसलिये)
शब्दाथावः कातरः
कायर
त्वररता
तेज

शोिरां
शो बीच मे
सम्राट
लवशेष चमक ार
लनताि रक्ता
अलत अनुरक्ता
अनेक सुलशरां
अनेक सुन्दर लशखरो वािा
लसता
सफ़े
योग्यतां वर्वयत
प्रहे लिकालभः ज्ञानमलप वधतते, मनोरां जनम् अलप
भवलत । प्रहे लिकानाां शब्दानाम् अथतियेन चमत्कारः
उत्पद्यते।प्रहे लिकालभः तकतशन्तक्तां मननक्षमताां च
वधतयन्ति । अतः लनरिर अभ्यासः करणीयः।मेघश्यामोऽन्तस्म नो कृष्णो, महाकायो न पवततः ।
बलििोऽन्तस्म न भीमोऽन्तस्म, कोऽस्म्यहां नालसकाकरः
।।उत्तर - हाथी
स्नेहां
ालत यो मह्यां, लनत्यां तस्मै
ाम्यहम् ।
ज्योलतः प ाथतज्ञानाथं, कोऽलप व तु साम्प्रतम्
।।उत्तर - ीपक
वृक्षाग्रवासी न च पलक्षराजः तृणां च शय्या न च
राजयोगी।
सुवणतकायो न च हे मधातुः पुांसश्च नाम्ना न च
राजपुत्रः।।उत्तर - आम
अस्ती कुक्षी लशरो नास्ती बाहु रस्ती लनरां गुिी।
अहतो नर भक्शीचा यो जनाती स: पांलितः ।।उत्तर कमीज़
पद्यानां संप्रेष्यः
प्रथमप्रहे लिकायाः तात्पयतम् अन्तस्त- कस्तूरी मृगात्
जायते। लसांहः कररणाां कुिां हन्ति। कातरः युद्धे
पिायनां कुयात त् इलत।
लितीयप्रहे लिकायाः तात्पयतम् अन्तस्त - युलधलिरः
धमतस्य पुत्रः, गांगा त्वररता वहलत,हां सस्य शोभा गलतः
अन्तस्त ।
तृतीयप्रहे लिकायाः उत्तरमन्तस्त- 'अनानास' इलत ।
यतः अनानासवृक्षस्य उपरर भवलत, पुनः तस्य उपरर
वृक्षः (पत्रालण) भवन्ति।
चतुथतप्रहे लिकायाः उत्तरमन्तस्त 'अशोकः' यतः यस्य
(शब्दस्य) पूवे 'अकारः' वततते, मध्ये 'शो' वणतः अिे
च 'क' वणतः लवद्यते ।
पांचमप्रहे लिकायाः उत्तरमन्तस्त 'सूयतः' । यः लनत्यां रथेन
गच्छलत । तस्य लकरणाः एव अश्ाः । े ीप्यमानः
सम्राट् अन्तस्त। सः सांसारस्य कृते असुरः प्राण ायकः
अलप अन्तस्त ।

षिप्रहे लिकायाः उत्तरमन्तस्त 'साररका' । यतः सा ू ती
इव व लत । अयमेव शब्दः यस्य मध्ये 'रर' वणतः
भवलत, अिे च 'का' वणतः भवलत ।
सप्तम प्रहे लिकायाः उत्तरमन्तस्त 'वल्मीकम्' इलत यतः
यस्य शब्दस्य आ ौ 'व' अन्तस्त अिे च ककारः
अन्तस्त। एतन्तस्मन् अनेकालन लिद्रालण भवन्ति, सपतः च
तत् इच्छे त्।तस्य नाम ऋलषनामवत् एव।
अष्टम प्रहे लिकायाः उत्तरमन्तस्त- 'नयन' इलत । यस्य
आ ौ 'न' वणतः, अिेऽलप 'न' वणतः, मध्ये च 'य' वणतः
भवलत, यत् च सवेषाम् अङ्गां भवलत । अस्य अथतः
'नेत्रम्' इलत ।
अबर्काङ्कानाम् अर्वनं कथं भवेत्
• पद्यानाां (प्रहे लिकानाां) सम्यक् रूपेण
अध्ययनां कृत्वा तेषाम् अथतम् अवगच्छे त्।
• पद्येषु आगतानाां कलठन शब्दानाां
व्याकरणात्मक स्वरूपां जानीयात्।
• पद्यानाां समान पद्यसूक्त्याल नाम् अलप
जानीयात्।
• प्रहे लिकानाम् अभ्यासां कुयात त् ।
स्व मूल्याङ्कनम् कुरुत
• श्लोकानाां अथतम् अवगम्य अन्य
प्रहे लिकानाां अन्वेषणां कृत्वा उत्तरां
ीयताम्।
• सवतनाम शब्दानाां सहयोगेन वाक्य
लनमात णम् कुरुत।
• सवतनाम शब्दानाां रूपालण
कण्ठस्थां कुरुत।

