17
1७) अस्त्रस्य विकत्त मान्तयाः
प्रस्तमाविनमा
पकविरपमाठक्षे नमाटकस्य पमाररभमामषकशब्दमायाः जमातमायाः। तनस्मनम् नमान्दष्ट्री सकत्रधमारयाः नक्षेपथ्यस स्विगतस प्रकमाशमम्
इमत कक्षेमचितम् प्रससदमायाः शब्दमायाः जमातमायाः। यपुदस्य विमातमार जमात्विमा कणर याः यपुदमाय प्रनस्थतयाः। ममातपुयाः कपुन्त्यमायाः विचिनक्षे
बदयाः, गपुरुणमा शप्तयाः कणर याः स्विस्य दयाःपु खमम् अन्तयाः सनोढपु मम् असमथर याः शल्यरमाजमाय मनविक्षेदयमत। तत्र गपुरुणमायाः कणर याः
कक्षेन कमारणक्षेन शप्तयाः इमत कणर याः स्विमपुखक्षेन शल्यमाय मनविक्षेदयमत। अयमक्षेवि विकत्तमान्तयाः अस्त्रस्य विकत्तमान्तयाः इमत
कथ्यतक्षे।

उदक्षेश् यमामन
अमपुस पमाठस पमठत्विमा भविमानम् -

 कणर स्य गपुरुसमष्ट्रीपस गमनस जमास्यमत।
 कणर याः ममथ्यमा उक्त्विमा कथस गपुरुसकमाशमातम् अस्त्रमविदमामम् असजर तमाविनम् इमत जमास्यमत।
 कणर स्य गपुरुयाः कणर स्य ममथ्यमात्विस जमात्विमा कणर मकस शपमत इमत अविगच्छक्षे तम्।
 कक्षेषमासञ्चतम् ककदन्तरूपमाणमास प्रककमतप्रत्ययमनणर यस कतपुर शक्ष्यमत।
 कक्षेषमासञ्चतम् शब्दमानमामम् अमरकनोषक्षे सममानमाथमारनम् शब्दमानम् जमास्यमत।

1७.1)

मकल पमाठमम् अविगच्छमाम

शल्ययाः — मममाप्यनस्त ककौतकहि लमक्षे नस विकत्त मान्तस शनोतपुम म्।
कणर याः — पकविर मक्षे वि माहिस जमामदग्न्यस्य सकमाशस गतविमाननस्म।
शल्ययाः — ततस्ततयाः
कणर याः — ततयाः
मविदपुल तमाकमपलतपुङ्ग जटमाकलमाप मपुद त्प्रभमाविलमयनस परशपुस दधमानमम्।
कत्रमान्तकस मपुम नविरस भकग पुविस श कक्षे तपुस
गत्विमा प्रणम्य मनकटक्षे मनभकत याः नस्थतनोऽनस्म॥९॥
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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व्यमाख्यमा
श्लनोकमान्विययाः - मविदपुलतमाकमपलतपुङ्गजटमाकलमापमम् उदत्प्रभमाविलमयनस परशपुस दधमानस कत्रमान्तकमम्
भकगपुविसशकक्षेतपुस मपुमनविरस गत्विमा प्रणम्य मनकटक्षे मनभकतयाः नस्थतयाः अनस्म॥९॥
व्यमाख्यमा - मविदपुमदमत- मविदपुलतमाकमपलतपुङ्गजटमाकलमापस मविदपुतम् चि इयस लतमा मविदपुम्लतमा तमडदलष्ट्री ,
तदतम् कमपलयाः मपङ्गविणर याः, तपुङ्गयाः महिमानम्, जटमायमायाः कलमापयाः समकहियाः मविस्तकमतयाः विमा यस्य सयाः। उदत्प्रभमाविलमयनमम्
उदन्तष्ट्री उदष्ट्रीयममानमा प्रभमा कमानन्तयाः, तस्यमायाः विलयमम् अनस्त अस्य तस प्रदनोमततकमानन्तपररसधमन्तमम्। परशपुस
कपुठमारमम्, दधमानस धमारयन्तमम्, कत्रमान्तकस कमत्रयमाणमामम् अन्तकमारकमम्, भकगपुविसशकक्षेतपुस भमागर विकपुलशक्षेष्ठमम्, मपुमनविरस
तपनस्विषपु शक्षेष्ठमम्, गत्विमा उपसकत्य, प्रणम्य नमस्ककत्य चि मनकटक्षे समनधकौ मनभकतयाः मकौनमम् अविलम्ब्य तकषणदीं
नस्थतयाः अनस्म अभविमम्। विसन्तमतलकविकत्तमम्॥९॥
सरलमाथर याः - शल्ययाः तदमा कथयमत यतम् तस्य अमप अस्त्रविकत्तमान्तमम् शनोतपुस बहिह कपुतकहिलमम् अनस्त।
कणर याः कथयमत यतम् सयाः पकविर

परशपुरमामस्य सकमाशस गतविमानम्। तस्य मविदपुलतमावितम् कमपलविणर याः महिमानम्

जटमाकलमापयाः, हिस्तक्षे चि उज्ज्विलधमारयाः कपुठमारयाः। तमम् कमत्रयमविनमाशकस भकगपुविसशशक्षेष्ठस तपनस्विनस गत्विमा प्रणम्य चि
मनकटक्षे तकषणदीं नस्थतयाः कणर याः।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● गत्विमा - √गमम् + क्त्विमा-प्रत्ययक्षे। (गमम्ऌ गतकौ)
● प्रणम्य – प्र-√नमम् + क्त्विमा (ल्यपम्) - प्रत्ययक्षे। (णम प्रह्वत्विक्षे शब्दक्षे चि)
● मविदपुतम् - तमडत्सकौदमाममनष्ट्री मविदपुच्चिञ्चलमा चिपलमा अमप इत्यमरयाः।

1७.2)

मकल पमाठमम् अविगच्छमाम

शल्ययाः — ततस्ततयाः।
कणर याः — ततनो जमामदग्न्यक्षे न मममाशष्ट्री विर चिनस दत्त्विमा पकष नोऽनस्म। कनो भविमानम् मकमथर ममहिमागत
इमत।
शल्ययाः — ततस्ततयाः।
कणर याः — ततयाः भगविनम्! असखलमान्यस्त्रमाण्यपुप मशमकतपुम मच्छमामष्ट्री त् यपु क विमाननस्म।
शल्ययाः — ततस्ततयाः।
कणर याः — तत उकनोऽहिस भगवितमा ब्रमाह्मणक्षे ष प
क दक्षे शस कररषयमामम न कमत्रयमाणमामममत।
शल्ययाः — अनस्त खलपु भगवितयाः कमत्रयविस श् यय याः पकविर विय र मम्। ततस्ततयाः।
कणर याः — ततनो नमाहिस कमत्रय इत्यस्त्रनोपदक्षे शस गहिष्ट्री त पुम मारब्धस मयमा।
शल्ययाः — ततस्ततयाः।
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कणर याः — ततयाः कमतपयकमालमामतक्रमक्षे कदमामचितम् फलमकल सममत्कपु शकपु सपुम माहिरणमाय गतवितमा
गपुरु णमा सहिमानपुग तनोऽनस्म।
शल्ययाः — ततस्ततयाः।
कणर याः — ततयाः स गपुरु विर नभमणपररशममान्मदङ्कक्षे मनद्रिमाविशमपुप गतयाः।
शल्ययाः — ततस्ततयाः।
कणर याः — ततयाः।
कक त्तक्षे विजमपुखक्षे न नमाम कक ममणमा दय वि मान्ममनोरुदयक्षे
मनद्रिमाच्छक्षे दभयमादसह्यत गपुर नोधर य मारत म् तदमा विक्षे द नमा।
उत्थमाय कतजमाप्लपुत याः स सहिसमा रनोषमानलनोदष्ट्री म पतनो
बपुद् ध्विमा ममास चि शशमाप कमालमविफलमान्यस्त्रमामण तक्षे सनन्त्विमत॥१०॥

व्यमाख्यमा
व्यमाख्यमा

- कमतपयकमालमामतक्रमक्षे- कमतपयस्य कमालस्य समयस्य अमतक्रमक्षे अमतगमक्षे।

फलमकलसममत्कपुशकपुसपुममाहिरणमाय- फलमामन चि मकलमामन चि सममधयाः चि कपुशमायाः चि कपुसपुममामन चि
फलमकलसममत्कपुशकपुसपुममामन, तक्षेषमामम् आहिरणमाय ससगहिणमाय। विनभमणपररशममातम् विनस्य अरण्यस्य भमणमम्
विनभमणमम्, तस्ममातम् पररशमयाः क्लक्षेषयाः, तस्ममातम्।
श्लनोकमान्विययाः - दयविमातम् विजमपुखक्षेन ककममणमा मम ऊरुदयक्षे ककत्तक्षे समत तदमा गपुरनोयाः मनद्रिमाच्छक्षे दभयमातम्
धययमारतम् विक्षेदनमा असह्यत। ततयाः कतजमाप्लपुतयाः सयाः उत्थमाय सहिसमा रनोषमानलनोदष्ट्रीमपतयाः ममास बपुद्ध्विमा तक्षे अस्त्रमामण
कमालमविफलमामन सन्तपु इमत (ममास) शशमाप॥१०॥
व्यमाख्यमा - ककत्तक्षे इमत- दयविमातम् अदृषविशमातम्, विजमपुखक्षेन विजवितम् मपुखस यस्य तथमाभकतक्षेन, ककममणमा
ककीटक्षेन, मम कणर स्य ऊरुदयक्षे ककत्तक्षे मविदमाररतक्षे दषक्षे समत तदमा तनस्मनम् समयक्षे , गपुरनोयाः परशपुरमामस्य
मनद्रिमाच्छक्षे दभयमातम् मनद्रिमायमायाः स्विमापस्य च्छक्षे दयाः भङ्गयाः तस्ममातम् भयस सन्त्रमासयाः तस्ममातम्, धययमारतम् अमविक्लविमातम् धययरमम्
आलम्ब्य विक्षेदनमा ककममदसशनपष्ट्रीडमा असह्यत सहिनमम् अमक्रयत। ततयाः कतजमाप्लपुतयाः कतजक्षेन रुसधरक्षेण आप्लपुतयाः
आद्रिरगमात्रयाः, सयाः महिमषर याः, उत्थमाय स्विमापस मविमपुच्य सहिसमा झमटमत रनोषमानलनोदष्ट्रीमपतयाः रनोषयाः एवि अनलयाः अमगयाः ,
तक्षेन उदष्ट्रीमपतयाः जमाज्विल्यममानयाः, ममामम् कणर कमत्रयमममत बपुद्ध्विमा जमात्विमा तक्षे तवि कणर स्य अस्त्रमामण आयपुधमामन
कमालमविफलमामन कमालक्षे प्रमाप्तमाविसरक्षे मविफलमामन मनरथर कमामन सन्तपु भविन्तपु इमत एविस रूपस शशमाप शमापस दत्तविमानम्।
अस्ममातम् कमारणमातम् तमामन मविस्मकतमामन इमत भमावियाः। शमादर ल
क मविक्रकीमडतस छन्दयाः॥१०॥
सरलमाथर याः - कणर तकषणदीं नस्थतस दृषटमा परशपुरमामयाः आशष्ट्रीविरचिनस प्रदमाय मकमथर सयाः आगतयाः इमत
पकषविमानम्। कणर याः तदमा मविमनविक्षेमदतविमानम् यतम् अहिमम् असखलमामन अस्त्रशमास्त्रमामण मशमकतपुमम् इच्छमामम इमत। तदमा
परशपुरमामयाः उकविमानम् यतम् ब्रमाह्मणमानम् मशकयमामम, न तपु कमत्रयमानम् इमत। यतयाः महि कमत्रयययाः सहि अनस्त तस्य
पकविरवियरमम्। तदमा अहिस कमत्रययाः नमानस्म , अहिस ब्रमाह्मणयाः अनस्म इमत ममथ्यमाविचिनमम् उक्त्विमा कणर याः अस्त्रमविदमास
मशमकतपुमम् आरब्धविमानम्। ततयाः एकनस्मनम् मदविसक्षे फलमकलसममत्कपुशकपुसपुममादष्ट्रीनमामम् आहिरणमाय गपुरुणमा
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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परशपुरमामक्षेण सहि गतविमानम्। गपुरुयाः विनभमणपररशमक्षेण कणर स्य अङ्कक्षे मनद्रिमातपुमम् आरब्धविमानम्। अदृषविशमातम्
बजमपुखयाः नमाम ककममयाः तस्य ऊरुयपुगलक्षे दषविमानम्। परन्तपु गपुरनोयाः मनद्रिमाव्यमाघमातयाः स्यमातम् इमत मविमचिन्त्य स
ककममदसशनपष्ट्रीडमास सनोढविमानम्। परन्तपु कतजक्षेन रुसधरक्षेण आद्रिरगमात्रयाः गपुरुयाः मनद्रिमातयाः उत्थमाय सविर मविजमाय क्रपुदयाः सनम्
शमापमम् दत्तविमानम् यतम् यपुदकमालक्षे तवि अस्त्रमामण मविफलमामन भमविषयनन्त इमत।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● उपमशमकतपुमम् - उप√मशकम् + तपुमपुनम्-प्रत्ययक्षे। (मशक मविदनोपमादमानक्षे)
● गहिष्ट्रीतपुमम् - √गहिम् + तपुमपुनम्-प्रत्ययक्षे। (गहि उपमादमानक्षे)
● असह्यत - √सहिम् + कमर मण लमङ प्रथमपपुरुषयकविचिनक्षे। (षहि मषर णक्षे)
● उत्थमाय - उतम्√स्थमा + क्त्विमा (ल्यपम्) - प्रत्ययक्षे। (ष्ठमा गमतमनविकत्तकौ)
● शशमाप - √शपम् + सलमट प्रथमपपुरुषयकविचिनक्षे। (शप आक्रनोशक्षे)
● सहिसमा - अतमकरतक्षे तपु सहिसमा स्यमातम् इत्यमरयाः।
● विक्षेदनमा - आक्रनोशनमभष्ट्रीषङ्गयाः ससविक्षेदनो विक्षेदनमा न नमा इत्यमरयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः-१
1. कणर स्य ममातमा कमा?
2. कणर याः अस्त्रमशकमाथर मम् कस्य समष्ट्रीपस गतविमानम्?
3. जमामदग्न्ययाः कक्षेभ्ययाः अस्त्रमशकमामम् उपमदशमत?
4. मकनमामकक्षेन ककममणमा कणर स्य ऊरुदयस दषमम्?
5. परशपुरमामयाः कस शमापस दत्तविमानम् कणमारय?

1७.3)

मकल पमाठमम् अविगच्छमाम

शल्ययाः — अहिनो कषममभमहितस तत्रभवितमा।
कणर याः — परष्ट्री क मामहिक्षे तमाविदस्त्रस्य विकत्त मान्तमम्। (तथमा कक त्विमा ) एतमान्यस्त्रमामण मनविर्षीयमारण ष्ट्री वि
लक्ष्यन्तक्षे । अमप चि —
इमक्षे महि दयन् यक्षे न मनमष्ट्री स लतक्षे क णमा
मपुहिह याः स्खलन्तनो मविविशमास्तपुर ङ्गममायाः।
गजमाश्चि सप्तच्छददमानगनन्धननो
मनविक्षे द यन्तष्ट्री वि रणक्षे मनवितर नमम्॥ ११॥

7२
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व्यमाख्यमा
श्लनोकमान्विययाः

- महि दयन्यक्षेन मनमष्ट्रीसलतक्षेकणमायाः मपुहिहयाः स्खलन्तयाः मविविशमायाः इमक्षे तपुरङ्गममायाः

सप्तच्छददमानगनन्धनयाः गजमायाः चि रणक्षे मनवित्तरनस मनविक्षेदयनन्त इवि॥११॥
व्यमाख्यमा - मनविर्षीयमारमण समामथ्यर रमहितमामन।
इमक्षे इमत - महि यतयाः दयन्यक्षेन दष्ट्रीनतमामम् आपनक्षेन कमातरतयमा इत्यथर याः, मनमष्ट्रीसलतक्षेकणमायाः मनमष्ट्रीसलतमामन
मपुमद्रितमामन ईकणमामन नयनमामन ययस्तक्षे , अत एवि मपुहिहयाः भकययाः स्खलन्तयाः ममागर च्यपुतमायाः सन्तयाः, मविविशमायाः परमाधष्ट्रीनमायाः,
इमक्षे पपुरतनो वितर ममानमायाः, तपुरङ्गममा घनोटकमायाः अश्विमायाः, सप्तच्छददमानगनन्धनयाः - सप्तच्छदस्य दमान इवि गन्धयाः अनस्त
एषमामम् इमत सप्तपणर गन्धतपुल्यमदसमामविणयाः गजमायाः, हिनस्तनयाः चि रणक्षे ससगमामक्षे मनवितर नस परमावितर नस परमाभविमममत
भमावियाः, मनविक्षेदयनन्त सससकचियनन्त इवि। रणमामभमपुखस गच्छन्तयाः अश्विमायाः हिनस्तनयाः चि मक्षे रणमातम् मनवितर नस सकचियनन्त ,
न तपु गमनमम् इमत भमावियाः। विसशस्थविकत्तमम्॥११॥
सरलमाथर याः - इमस विकत्तमान्तस मनशम्य शल्यरमाजयाः दयाःपु सखतयाः अभवितम्। कणर याः अस्त्रस्य विकत्तमान्तयाः यथमाथर याः
ससविकत्तयाः न विमा इमत परष्ट्रीमकतपुमम् आरब्धविमानम्। स दृषविमानम् यतम् अस्त्रमामण समामथ्यर रमहितमामन इवि दृश्यन्तक्षे।
अश्विमानमास नयनमामन मपुमद्रितमामन भविनन्त, धमामवितपुस तक्षेषमामम् उत्समाहियाः नमानस्त, तस्ममातम् तक्षे स्खलन्तयाः सनन्त।
हिनस्तनयाः चि दगपु र न्धयपुकस मदस शमावियन्तयाः रणमातम् मनवितर नमम् इच्छनन्त।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● कषमम् - स्यमातम् कषस ककच्छषममाभष्ट्रीलमम् इत्यमरयाः।
● विकत्तमान्तयाः - विमातमार प्रविकसत्तविकरत्तमान्त उदन्तयाः स्यमातम् इत्यमरयाः।

1७.4)

मकल पमाठमम् अविगच्छमाम

कणर याः — शङ्खद न्पु द भ
पु यश्चि मनयाःशब्दमायाः।
शल्ययाः — भनोयाः कषस मकस नपु खनल्विदमम्।
कणर याः — शल्यरमाज ! अलमलस मविषमादक्षे न ।
हितनोऽमप लभतक्षे स्विगर सजत्विमा तपु लभतक्षे यशयाः।
उभक्षे बहिह मतक्षे लनोकक्षे नमानस्त मनषफलतमा रणक्षे ॥ १२॥

व्यमाख्यमा
श्लनोकमान्विययाः - रणक्षे (विष्ट्रीरयाः) हितयाः अमप स्विगर लभतक्षे, सजत्विमा यशयाः लभतक्षे, लनोकक्षे उभक्षे बहिह मतक्षे। रणक्षे
मनषफलतमा नमानस्त॥१२॥
व्यमाख्यमा - हितनोऽमप इमत - रणक्षे ससगमामक्षे, (विष्ट्रीरयाः यनोदमा) हितयाः अमप मकत्यपुस प्रमाप्तयाः अमप स्विगर स्विगर लनोकस
लभतक्षे, प्रमाप्ननोमत। मकञ्च, सजत्विमा मविसजत्य तपु यशयाः ककीमतर लभतक्षे प्रमाप्ननोमत, लनोकक्षे भपुविनक्षे विष्ट्रीरमाणमास ककतक्षे उभक्षे
अमप स्विगर यशसष्ट्री बहिह मतक्षे अभष्ट्रीषक्षे, अतयाः रणक्षे मनषफलतमा फलरमामहित्यस नमानस्त न वितर तक्षे, उभयथमा लमाभ एवि।
अनपुषपुपम् छन्दयाः॥१२॥
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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सस स् कक तसमामहित्यमम्
सरलमाथर याः - कणर याः यपुदक्षे स्विस्य अशपुभलकणस सससकचियनम् आहि- दन्पु दमपु भशब्दयाः अमप न शकयतक्षे इमत।
शल्यरमाजयाः कषस प्रकमाशयमत। कणर याः तस समान्त्वियमत, कथयमत चि - मविषमादयाः ममास्तपु इमत। ततयाः कणर याः यपुदक्षे
अशपुभलकणमामन न गण्यमामन मन्यममानयाः रणक्षे विष्ट्रीरमाणमास ककतक्षे जयपरमाजययनोयाः उभयनोयाः समाफल्यस प्रदशर यमत - यपुदक्षे
हितयाः भविमत चिक्षेतम् स्विगर याः लभ्यतक्षे, जयस लभ्यतक्षे चिक्षेतम् यशयाः लभ्यतक्षे। अतयाः रणक्षे मनषफलतमा नमानस्त इमत।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● विमाच्यमान्तरमम् - हितयाः अमप स्विगर लभतक्षे (कतर रर) - हितक्षेन अमप स्विगर याः लभ्यतक्षे (कमर मण)।
● रणक्षे मनषफलतमा न अनस्त (कतर रर) - रणक्षे मनषफलतयमा न भकयतक्षे (भमाविक्षे)।

1७.5)

मकल पमाठमम् अविगच्छमाम

कणर याः — अमप चि
इमक्षे महि यपुद षक्षे विमनविमतर तमाशमा
हियमा सपुप णर न सममानविक्षे ग मायाः।
शष्ट्री म त्सपु कमाम्बनोजकपु लक्षे ष पु जमातमा
रकन्तपु ममास यदमप रमकतव्यमम्॥ १३॥

व्यमाख्यमा
श्लनोकमान्विययाः - महि यपुदक्षेषपु अमनविमतर तमाशमायाः सपुपणरन सममानविक्षेगमायाः शष्ट्रीमत्सपु कमाम्बनोजकपुलक्षेषपु जमातमायाः
इमक्षे हियमायाः यदमप मयमा रमकतव्यमम् तथमामप तक्षे (इदमानदीं) ममास रकन्तपु॥१३॥
व्यमाख्यमा - इमक्षे इमत- महि यतयाः, यपुदक्षेषपु ससगमामक्षेषपु, अमनविमतर तमाशमायाः अमनविमतर तमा सफलमा आशमा यक्षेषमामम्
तक्षे, सपुपणरन मविहिगक्षेन सममानविक्षेगमायाः सममानयाः विक्षेगयाः यक्षेषमास तक्षे , मविहिगतपुल्यद्रिपुतविक्षेगमायाः इत्यथर याः। शष्ट्रीमत्सपु शष्ट्रीयाः अनस्त यक्षेषपु
तक्षेषपु शष्ट्रीप्रदमामयषपु कमाम्बनोजकपुलक्षेषपु कमाम्बनोजदक्षेशनोत्पनविसशक्षेषपु लनोकक्षे कमाबपुलष्ट्री इमत ख्यमामतस गतक्षेषपु जमातमायाः प्रमादभ
पु र कतमायाः
इमक्षे ससगमामक्षे वितर ममानमायाः, हियमायाः अश्विमायाः, यदमप मयमा रमकतव्यस रमकतपुस यनोग्यमायाः, तथमामप तक्षे एवि (इदमानष्ट्रीमम् अनस्मनम्
यपुदकमालक्षे) ममास कणर रकन्तपु रकमास कपुविर न्तपु। उपजमामतविकत्तमम्॥१३॥
सरलमाथर याः - इदमानदीं स्विककीयस शपुभलकणस प्रशससनम् आहि कणर याः - एतक्षे अश्विमायाः यपुदक्षे आशमामम् न
त्यजनन्त, एतक्षे गरुडसदृशमायाः द्रिपुतविक्षेगमायाः, कमाम्बनोजदक्षेशक्षे जमातमायाः। यदमप एतक्षे अश्विमायाः कणरन रकणष्ट्रीयमायाः, तथमामप तक्षे
एवि इदमानदीं यपुदक्षे कणर रकन्तपु इमत कणर स्य प्रमाथर नमा।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● रमकतव्यमम् - √रकम् + तव्य-प्रत्ययक्षे। (रक पमालनक्षे)
● सपुपणर याः - नमागमान्तकनो मविषणपुरथयाः सपुपणर याः पनगमाशनयाः इत्यमरयाः।
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—

अकयनोऽस्तपु

गनोब्रमाह्मणमानमामम्।

अकयनोऽस्तपु

पमतव्रतमानमामम्।

अकयनोऽस्तपु

रणक्षे ष विपरमाङ्मपु खमानमास यनोधपपुरु षमाणमामम्। अकयनोऽस्तपु मम प्रमाप्तकमालस्य। एष भनोयाः प्रसननोऽनस्म।
समरमपुख मसह्यस पमाण्डविमानमास प्रमविश्य
प्रसथतगपुण गणमाढस धमर र माजस चि बद्ध्विमा।
मम शरविरविक्षे गय र जपुरनस पमातमयत्विमा
विनममवि हितससस हिस सपुप्र विक्षे शस करनोमम॥१४॥
शल्यरमाज ! यमाविद्रिथममारनोहिमावियाः।
शल्ययाः — बमाढमम्।

(उभकौ रथमारनोहिणस नमाटयतयाः )
कणर याः — शल्यरमाज ! यत्रमासमाविजपुर नस्तत्रयवि चिनोदतमास मम रथयाः।

व्यमाख्यमा
व्यमाख्यमा - गनोब्रमाह्मणमानमामम्- गमावियाः चि ब्रमाह्मणमायाः चि तक्षेषमास गनोमविप्रमाणमामम्, अकययाः ससविकमदयाः, अस्तपु भवितपु।
पमतव्रतमानमास मनसमा विमाचिमा कमर णमा पमतपरमायणमानमास समाध्विष्ट्रीनमास नमारष्ट्रीणमामम्। रणक्षेषपु यपुदक्षेषपु अपरमाङ्मपुखमानमास
अपकष्ठदमशर नमास यनोधपपुरुषमाणमास विष्ट्रीरपपुरुषमाणमामम्। प्रमाप्तकमालस्य प्रमाप्तयाः कमालयाः अन्तकयाः यमयाः यस्य तस्य मम
कणर स्य अकययाः मविनमाशरमामहित्यमम् अस्तपु भकयमातम्।
श्लनोकमान्विययाः - पमाण्डविमानमामम् असह्यस समरमपुखस प्रमविश्य प्रसथतगपुणगणमाढस धमर रमाजस बद्ध्विमा चि मम
शरविरविक्षेगययाः अजपुरनस पमातमयत्विमा हितसससहिस विनमम् इवि सपुप्रविक्षेशस करनोमम॥१४॥
व्यमाख्यमा - समरक्षेमत - पमाण्डविमानमास पमाण्डक पपुत्रमाणमामम्, असह्यस सविर थमा सनोढपु मम् अशक्यमम्, समरमपुखस
रणमामभमपुखस प्रमविश्य प्रविक्षेशस ककत्विमा, प्रसथतगपुणगणमाढस प्रसथतक्षेन प्रससदक्षेन गपुणगणक्षेन गपुणसमकहिक्षेन आढस
सम्पनमम्, धमर रमाजस यपुसधमष्ठरमम्, बद्ध्विमा बन्धनस मविधमाय पमाशययाः इमत शक्षेषयाः , मकस चि मम कणर स्य शरविरविक्षेगययाः शरक्षेषपु विरमायाः बमाणशक्षेष्ठमायाः, तक्षेषमास विक्षेगमायाः प्रविमाहिमायाः तययाः, अजपुरनमम् एतनमामकस मध्यमपमाण्डविस पमातमयत्विमा मनपमात्य हित्विमा ,
हितसससहिस हितयाः सससहियाः यनस्मनम् ततम् मविनषमकगपमतस विनमम् अरण्यमम् इवि यथमा सपुप्रविक्षेशमम् सपुखस प्रविक्षेशयनोग्यस
रणस्थलमममत शक्षेषयाः, करनोमम मविदधमामम। ममासलनष्ट्रीविकत्तमम् ॥१४॥
सरलमाथर याः - स्विस्य शपुभस मचिन्तयनम् सविरषमास ककतक्षे कल्यमाणस भवितपु इमत प्रमाथर यमत कणर याः। तक्षेन उच्यतक्षे

- गविमाम्, ब्रमाह्मणमानमामम्, पमतव्रतमानमास नमारष्ट्रीणमामम्, रणक्षेषपु अपरमाङ्मपुखमानमास यनोदण
ष मामम्, मम कणर स्य चि अकययाः अस्तपु
इमत। इदमानदीं प्रसनयाः सनम् कणर याः शल्यस प्रमत तस्य मचिककीमषर तस विदमत यतम् पमाण्डविमानमास यपुदस्थलस प्रमविश्य
प्रख्यमातगपुणशमासलनस धमर रमाजस यपुसधमष्ठरस बद्ध्विमा मध्यमपमाण्डविमम् अजपुरनस शरविषर णक्षेन हिमनषयमामम। तक्षेन चि यथमा
विनक्षे सससहियाः हितयाः चिक्षेतम् तदनस सविरषमास ककतक्षे मनभर यक्षेन प्रविक्षेशयनोग्यस भविमत, तदतम् पमाण्डविमानमास यपुदस्थलस सविरषमास ककतक्षे
प्रविक्षेशयनोग्यस भमविषयमत इमत।
व्यमाख्यमा - बमाढस मनश्चियक्षेन। चिनोदतमास सम्प्रक्षेयरतमामम्।
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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सस स् कक तसमामहित्यमम्
व्यमाकरणमविमशर याः -

● प्रमविश्य – प्र-√मविशम् + क्त्विमा (ल्यपम्) - प्रत्ययक्षे। (मविश प्रविक्षेशनक्षे)
● पमातमयत्विमा - √पमा+ मणचिम् + क्त्विमा-प्रत्ययक्षे। (पतम्ऌ गतकौ)
● विनमम् - अटव्यरण्यस मविमपनस गहिनस कमाननस विनमम् इत्यमरयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः-२
6. रणक्षे जयक्षे परमाजयक्षे चि मविफलतमा नमानस्त मकमथर म?म्
7. कणर स्य हियमायाः कनस्मनम् दक्षेशक्षे जमातमायाः।
8. पमाण्डविक्षेषपु कस हिन्तपुमम् कणर याः इच्छमत?

पमाठसमारयाः
 अनस्मनम् पमाठक्षे मपुख्यमविषययाः अनस्त कणर स्य अस्त्रमविदमालमाभमाय गमनमम्। गपुरुसकमाशमादम्
मविदमाप्रमामप्तयाः। गपुरनोयाः शमापयाः चि। अयमक्षेवि अस्त्रविकत्तमान्तयाः। कणर स्विमपुखक्षेन शल्यरमाजस शमावियमत।
ससकक्षेपक्षेण स एवि अधस्तमातम् उपन्यस्तयाः।

 कणर याः अस्त्रविकत्तमान्तस कथयमत  अस्त्रविकत्तमान्तयाः - पकविर कणर याः परशपुरमामसकमाशस गत्विमा प्रणम्य मनकटक्षे तकषणदीं नस्थतयाः। ततयाः परशपुरमामयाः
पकषविमानम्- मकमथर भविमानम् इहि आगतयाः असस इमत। ततयाः कणर याः मनविक्षेमदतविमानम् यतम् असखलमामम्
अस्त्रमविदमास मशमकतपुमम् अहिमम् आगतविमानम् इमत। ततयाः परशपुरमामयाः उकविमानम् यतम् ब्रमाह्मणमानम् मशकयमामम ,
न कमत्रयमानम् इमत। ततयाः अहिस कमत्रययाः नमानस्म इमत उक्त्विमा कणर याः अस्त्रमविदमास गहिष्ट्रीतपुमम् आरब्धविमानम्।
ततयाः एकनस्मनम् मदविसक्षे फलमकलसममत्कपुशकपुसपुममादष्ट्रीनमामम् आहिरणमाय गपुरुणमा परशपुरमामक्षेण सहि
गतविमानम्। गपुरुयाः विनभमणपररशमक्षेण कणर स्य अङ्कक्षे मनद्रिमातपुमम् आरब्धविमानम्। अदृषविशमातम् बजमपुखयाः
नमाम ककममयाः तस्य ऊरुयपुगलक्षे दषविमानम्। परन्तपु गपुरनोयाः मनद्रिमाव्यमाघमातयाः स्यमातम् इमत मविमचिन्त्य स
ककममदसशनपष्ट्रीडमास सनोढविमानम्। परन्तपु कतजक्षेन रुसधरक्षेण आद्रिरगमात्रयाः गपुरुयाः मनद्रिमातयाः उत्थमाय सविर मविजमाय
क्रपुदयाः सनम् शमापस दत्तविमानम् यतम् यपुदकमालक्षे तवि अस्त्रमामण मविफलमामन भमविषयनन्त इमत।

 एविमम् अस्त्रविकत्तमान्तमम् मनविक्षेद विकत्तमान्तस्य परष्ट्रीकणमाय उदपुकयाः कणर याः। सयाः कथयमत यतम् अस्त्रमामण
समामथ्यर रमहितमामन इवि लक्ष्यन्तक्षे, अश्विमायाः अमप दयन्यक्षेन चिककसमष मनममलनन्त, गजमायाः चि
दगपु र न्धमदधमारमायपुकमायाः सन्तयाः ससगमामक्षे मनवितर नस सकचियनन्त इवि। शङ्खनमादयाः अमप न शकयतक्षे। परन्तपु
मविषमादयाः ममास्तपु। रणक्षे हितयाः चिक्षेतम् स्विगर याः लभ्यतक्षे , जययाः भविमत चिक्षेतम् यशयाः लभ्यतक्षे , अतयाः रणक्षे
मनषफलतमा नमानस्त। अमप चि, यपुदक्षेषपु अमनविमतर तमाशमायाः इमक्षे मयमा रमकतमायाः गरुडसममानविक्षेगमायाः अश्विमायाः
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अस्त्रस्य विकत्त मान्तयाः

मटप्पणष्ट्री

ममामम् रकन्तपु इमत। इत्थस मविमचिन्त्य कणर स्य मनयाः प्रसनस जमातमम्। प्रसनयाः सनम् स कथयमत यतम्
पमाण्डविसयन्यमानमामम् अगभमागस प्रमविश्य धमर रमाजस यपुसधमष्ठरस बद्ध्विमा शरक्षेण अजपुरनस हिमनषयमामम, तक्षेन चि
हितसससहिस विनममवि यपुदकक्षेत्रस सविरषमास प्रविक्षेशयनोग्यस भमविषयमत।

 एविस मविमचिन्त्य रथमम् आरुह्य अजपुरनस्य समष्ट्रीपस स्विस्य रथस नक्षेतपुस शल्यरमाजस मनमदर दक्षेश कणर याः।

पमाठन्तप्रश्नमायाः
1. कणरन ककतस परशपुरमामस्य विणर नस प्रकटयत।
2. यपुदक्षे कणर स्य अशपुभलकणमामन विणर यत।
3. कणर स्य शमापविकत्तमान्तस समविस्तरस सलखत।
4. कणर स्य हियमानमास वियमशषटमामन सलखत।

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण
उत्तरमामण -१

1. कपुनन्तयाः।
2. जमामदग्न्ययाः परशपुरमामयाः।
3. ब्रमाह्मणक्षेभ्ययाः।
4. विजमपुखक्षेन ककममणमा कणर स्य ऊरुदयक्षे ककत्तक्षे।
5. परशपुरमामयाः कणमारय शमापस ददमामत- कमालमविफलमामन अस्त्रमामण तक्षे भमविषयनन्त इमत।
उत्तरमामण -२

6. रणक्षे (विष्ट्रीरयाः) हितयाः अमप स्विगर लभतक्षे, सजत्विमा यशयाः लभतक्षे इमत लनोकक्षे उभक्षे बहिह मतक्षे। अतयाः रणक्षे
मनषफलतमा नमानस्त।

7. कमाम्बनोजदक्षेशक्षे।
8. अजपुरनमम्।

॥ इमत सप्तदशयाः पमाठयाः ॥
--)()(--
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