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1९) विनक्षे चि रस्य चिरमानपुरू पस विचिनमम्
प्रस्तमाविनमा
महिन्दस
पु सस्ककतकौ महिमाभमारतस्य प्रभमावियाः आबहिनोयाः कमालमादक्षेवि अमकल्यत्विक्षेन गण्यतक्षे। शमास्त्रक्षेषपु
महिमाभमारतमविषयक्षे "भमारतस पञ्चमनो विक्षेद" इमत प्रससमदयाः मविदतक्षे। अस्य रचिमयतमा महिमषर याः ककषणदयपमायन-विक्षेदव्यमासयाः
गन्थमविषयक्षे स्वियमम् आहि- 'यनक्षेहिमानस्त न कपुत्रमचितम्' इमत। अथमारतम् यनस्मनम् मविषयक्षे चिचिमार गन्थक्षेऽनस्मनम् न मविमहितमा ,
तनस्मनम् मविषयक्षे चिचिमार कपुत्रमामप न लब्धपुस शक्यमा इमत। अस्ययवि गन्थस्य विनपविर णयाः कथमा महिमाकमविनमा भमारमविनमा
मकरमातमाजपुरनष्ट्रीयक्षे महिमाकमाव्यक्षे ससगकहिष्ट्रीतमा। तत्र अकक्रकीडमायमायाः मनयममानपुसमारस परमासजतयाः यपुसधमष्ठरयाः रमाज्यभषयाः सनम्
विनक्षे भमातकमभयाः द्रिकौपदमा चि सहि मनविसमत स्म। स दय
पु र्योधनस्य प्रजमापमालनस्य नष्ट्रीमतस मविजमातपुस विनक्षेचिरस हिनस्तनमापपुरस
प्रक्षेमषतविमानम्। स चि चिरयाः तत्र गत्विमा सविर मम् उदन्तस कथस मविजमातविमानम्। मकञ्च, प्रत्यमागत्य चि ततयाः रमाजक्षे यपुसधमष्ठरमाय
सविर कयमा रष्ट्रीत्यमा मनविक्षेमदतविमानम् इत्यमामदकस सविर वियस पमाठक्षे ऽनस्मनम् पमठषयमामयाः। रमाजमास चिरमायाः तक्षेषमास नक्षेत्रसदृशमायाः
भविनन्त अतयाः तक्षे यमद ममथ्यमा भमाषक्षेरनम् तमहिर ककीदृशष्ट्री हिमामनयाः स्यमामदमत तपु अनपुममातपुस शक्यतक्षे प्रमाययाः यपुषममामभयाः।
अतयाः तययाः कथस सत्यस कषदमायकममप विचिनस रमाजयाः समष्ट्रीपक्षे उपस्थमापनष्ट्रीयमममत सप्रसङ्गस जमास्यमामयाः पमाठक्षे ऽनस्मनम्।
विस्तपुतयाः रमाजमास चिरमायाः कथस भविक्षेययाःपु इमत अस्ममातम् पमाठमातम् भविन्तयाः जमातपुस प्रभविनन्त।

उदक्षेश् यमामन
अमपुस पमाठस पमठत्विमा भविमानम् -

 चिरमायाः रमाजकमायर समाधमयतपुस कथस प्रयततक्षे इमत जमास्यमत।
 रमाजयाः तथमा अममात्यमानमास मध्यक्षे सम्पकरयाः कथस भविक्षेतम्।
 महितयमषणयाः चिरमायाः ककीदृशमायाः भविनन्त इमत जमास्यमत।
 भमारविक्षेयाः अथर गकौरविमविषयक्षे जमास्यमत।
 पमाठमम् अमपुस पमठत्विमा अलङ्कमारमविषयक्षे जमानस भमविषयमत।
 भवितमास छन्दनोजमानमम् अमप विसधर षयतक्षे।

1९.1)

मकल पमाठयाः

सशययाः कपु रूणमामसधपस्य पमालनदीं प्रजमासपु विकस त्तस यमयपुङ् क विक्षे म दतपुम म् ।
स विमणर स लङ्गष्ट्री मविमदतयाः सममाययकौ यपुस धमष्ठरस दयत विनक्षे विनक्षे चि रयाः ।। ११ ।।
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मटप्पणष्ट्री

कक तप्रणमामस्य महिदीं महिष्ट्री भ पुजक्षे सजतमास सपत्नक्षे न मनविक्षे द मयषयतयाः ।
न मविव्यथक्षे तस्य मननो न महि मप्रयस प्रविकपु ममच्छनन्त मकष मा महितय म षणयाः ।। १२ ।।
मदषमास मविघमातमाय मविधमातपुम मच्छतनो रहिस्यनपुज मामसधगम्य भकभ त
क याः ।
स सकौष्ठविकौदमायर म विशक्षे ष शमासलनदीं मविमननश्चितमाथमारम ममत विमाचिममाददक्षे ।। १३ ।।
मक्रयमासपु यपुकय नकर प चिमारचिकपुष नो न विञ्चनष्ट्री य मायाः प्रभविनोऽनपुज ष्ट्री म विमभयाः ।
अतनोऽहिर स स कन्तपुम समाधपु समाधपु विमा महितस मननोहिमारर चि द ल
पु र भस विचियाः ।। १४ ।।
स मकस सखमा समाधपु न शमानस्त यनोऽसधपस महितमान ययाः सस शृ णपु तक्षे स मकस प्रभपुयाः ।
सदमानपुकक लक्षे ष पु महि कपु विर तक्षे रमतस नकपक्षे ष विममात्यक्षे ष पु चि सविर सम्पदयाः ।। १५ ।।
मनसगर द ब
पु र्योधमबनोधमविक्लविमायाः क्वि भकप तष्ट्री न मास चिररतस क्वि जन्तवियाः ।
तविमानपुभ माविनोऽयमविक्षेक्षे म द यन्मयमा मनगकढ तत्त्विस नयवित्मर मविमदषमामम् ।। १६ ।।

1९.2)

समाम्प्रतमम् मकल पमाठमम् अविगच्छमाम

सशययाः कपु रूणमामसधपस्य पमालनदीं प्रजमासपु विकस त्तस यमयपुङ् क विक्षे म दतपुम म्।
स विमणर स लङ्गष्ट्री मविमदतयाः सममाययकौ यपुस धमष्ठरस दयत विनक्षे विनक्षे चि रयाः।।१
अन्विययाः - कपुरूणमामम् असधपस्य सशययाः पमालनदीं प्रजमासपु विकसत्तमम् विक्षेमदतपुमम् यमम् (विनक्षेचिरस यपुसधमष्ठरयाः)
अयपुङ्क। विमणर सलङ्गष्ट्री मविमदतयाः (सनम्) स विनक्षेचिरयाः दयतविनक्षे यपुसधमष्ठरस सममाययकौ।
अन्वियमाथर याः - कपुरूणमास मनविमासमायाः जनपदमविशक्षेषमायाः कपुरवियाः तक्षेषमास कपुरूणमामम्, असधपस्य असधपतक्षेयाः
कपुरुदक्षेशस्य भकपतक्षेयाः रमाजयाः दय
पु र्योधनस्य, सशययाः रमाजसम्पदयाः रमाजलक्ष्म्यमायाः, पमालनदीं पमाल्यतक्षे रक्ष्यतक्षे ययमा तमामम् ,
पमालनकमाररणदीं सपुप्रमतष्ठमामपकमामम्, प्रजमासपु जनक्षेषपु मविषयक्षे प्रककमतषपु चि, विकसत्तस व्यविहिमारस विमातमारमम्, यमादृशक्षेन
व्यविहिमारक्षेण। प्रजमायाः पमालयतयाः भकपतक्षेयाः प्रमतष्ठमा भविमत, रमाजयाः दय
पु र्योधनस्य तमादृशयाः व्यविहिमारयाः वितर तक्षे न विमा इमत
विक्षेमदतपुस मविजमातपुमम्, यस विनक्षेचिरस विनक्षे चिरमत इमत विनक्षेचिरयाः तस दयतविनस्थस कसञ्चतम् मकरमातमम् , अयपुङ्क मनयपुकविमानम्
ससयनोसजतविमानम् रमाज्यविकत्तमान्तस सम्यकम् जमातपुस गपुप्तचिररूपक्षेण हिनस्तनमापपुरस प्रक्षेमषतविमानम् इत्यथर याः, विमणर सलङ्गष्ट्री विणर याः
प्रशनस्तयाः अस्य अनस्त इमत विणर्षी, तस्य विमणर नयाः सलङ्गस मचिह्नस मविदतक्षे यस्य स विमणर सलङ्गष्ट्री ब्रह्मचिमाररविक्षेषधमारष्ट्री
विनक्षेचिरयाः, मविमदतयाः विक्षेदनस जमानमम् अस्य अनस्त इमत जमानविमानम्, परविकत्तमान्तजयाः (सनम्) शत्रनोयाः दय
पु र्योधनस्य
सकलविकत्तमान्तमामभजयाः इत्यथर याः,, दयतविनक्षे रमागदक्षेषमविरमहितक्षे दयतनमामकक्षे शमान्तक्षे तपनोविनक्षे , यपुसधमष्ठरस यपुसध रणक्षे मतष्ठमत
इमत यपुसधमष्ठरयाः, तस पमाण्डपु पपुत्रस ज्यक्षेष्ठपमाण्डविस धमर रमाजमम्, सममाययकौ सममागतविमानम् ससप्रमाप्तविमानम्, तस्य समष्ट्रीपस
समपुपनस्थतयाः इत्यथर याः।
सरलमाथर याः - दय
पु र्योधनक्षेन दकतक्रकीडमायमास छलक्षेन परमासजतयाः यपुसधमष्ठरयाः सविर स्विस हिमारमयत्विमा विनविमासक्षे
मनविसमत स्म। तदमा यपुसधमष्ठरस्य मनसस कथस दय
पु र्योधनयाः रमाज्यस करनोमत इमत मविचिमारयाः उत्पनयाः। यतयाः रमाज्यक्षे
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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प्रजमायाः यमद प्रसनमायाः तमहिर रमाजयाः रमाजलक्ष्मष्ट्रीयाः सपुप्रमतमष्ठतमा भविमत। ततयाः स दय
पु र्योधनस्य रमाज्यशमासनपदमतस
जमातपुस विनक्षेचिरस प्रक्षेमषतविमानम्। स चि ब्रह्मचिमाररविक्षेषस धकत्विमा तत्र गत्विमा सविर जमातविमानम्। ततयाः स चिरयाः यपुसधमष्ठरमाय सविर
कथमयतपुस यपुसधमष्ठरसमष्ट्रीपस दयतविनस सममागतयाः।
तमात्पयमारथर याः - प्रस्तपुतक्षे अनस्मनम् श्लनोकक्षे गपुप्तचिरस्य ममाहिमात्म्यस्य अमतशयक्षेन प्रमतपमादनस भविमत।
रमाज्यभषयाः यपुसधमष्ठरयाः विनक्षे भमातकमभयाः द्रिकौपदमा चि सहि मनविसमत। स दय
पु र्योधनस्य प्रजमापमालनस्य नष्ट्रीमतस मविजमातपुस
विनक्षेचिरस हिनस्तनमापपुरस प्रक्षेमषतविमानम्। तत्र गत्विमा सविर यथमायथस चि जमात्विमा स मकरमातयाः यपुसधमष्ठरस प्रमत दयतविनस
सममागतविमानम्।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● विक्षेमदतपुमम् - मविदम्-धमातनोयाः तपुमपुनम्-प्रत्ययक्षे विक्षेमदतपुमम् इमत रूपमम्।
● यपुसधमष्ठरयाः - यपुसध नस्थरयाः इमत यपुसधमष्ठरयाः।
● विनक्षेचिरयाः - विनक्षे चिरमत इमत विनक्षेचिरयाः।
● अयपुङ्क – यपुजम्-धमातनोयाः लमङ प्रथमपपुरुषयकविचिनक्षे अयपुङ्क इमत रूपमम्।
● सममाययकौ - समम्-आङम् -पकविरकमातम् यमा-धमातनोयाः सलमट प्रथमपपुरुषयकविचिनक्षे सममाययकौ इमत रूपमम्।
प्रयनोगपररवितर नमम् -

● कपुरूणमामम् असधपस्य सशययाः पमालनदीं प्रजमासपु विकसत्तस विक्षेमदतपुस (यपुसधमष्ठरक्षेण) ययाः अयपुज्यत, विमणर सलमङ्गनमा
तक्षेन विनक्षेचिरक्षेण दयतविनक्षे यपुसधमष्ठरयाः सममाययक्षे।
अलङ्कमारमालनोचिनमा -

● “विनक्षे विनक्षेचिरयाः”-इत्यत्र विकत्त्यनपुप्रमासयाः अलङ्कमारयाः अनस्त। विकमारनकमारयनोयाः असककतम् आविकसत्तयाः अत्र
हिक्षेतपुयाः।
कनोषयाः -

● शष्ट्रीयाः - “लक्ष्मष्ट्रीयाः पदमालयमा पदमा कमलमा शष्ट्रीहिरररमप्रयमा”इत्यमरयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः-१
1. विनक्षेचिरयाः कपुत्र सममाययकौ।
2. विनक्षेचिरयाः कस सममाययकौ।
3. यपुसधमष्ठरयाः मकस विक्षेमदतपुस विनक्षेचिरमम् अयपुङ्क।
4. विनक्षेचिर-शब्दस्य कयाः अथर याः।
5. विमणर सलङ्गष्ट्री इमत कस्य मविशक्षेषणमम्।
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कक तप्रणमामस्य

मटप्पणष्ट्री
महिदीं

महिष्ट्री भ पुजक्षे

सजतमास

सपत्नक्षे न

मनविक्षे द मयषयतयाः।

न मविव्यथक्षे तस्य मननो न महि मप्रयस प्रविकपु ममच्छनन्त मकष मा महितय म षणयाः।।२
अन्विययाः - ककतप्रणमामस्य सपत्नक्षेन सजतमास महिदीं महिष्ट्रीभपुजक्षे मनविक्षेदमयषयतयाः तस्य मनयाः न मविव्यथक्षे। महि
महितयमषणयाः मकषमा मप्रयस प्रविकसपु न इच्छनन्त।
अन्वियमाथर याः - ककतप्रणमामस्य ककतयाः मविमहितयाः प्रणमामयाः नमस्कमारयाः यक्षेन तस्य , अनक्षेन भकत्यस्य मविनययाः
सकच्यतक्षे, सपत्नक्षेन शत्रपुणमा दय
पु र्योधनक्षेन, सजतमास (छलक्षेन) गकहिष्ट्रीतमास विशष्ट्रीककतमामम्, पपुरमा दपुतक्रकीडयमा कपटक्षेन छलक्षेन
अधपुनमा, महिदीं पकसथविष्ट्रीमम् रमाज्यमम्, महिष्ट्रीभपुजक्षे भकपतयक्षे रमाजक्षे यपुसधमष्ठरमाय, मनविक्षेदमयषयतयाः मविजमापमयषयतयाः
कथमयषयतयाः, तस्य पकविर प्रक्षेमषतस्य विनक्षेचिरस्य मकरमातस्य गपुप्तचिरस्य, मनयाः मचित्तस हृदयमम्, न नमहि, मविव्यथक्षे
व्यसथतमम् दयाःपु सखतमम् अभवितम् इत्यथर याः, शत्रपुणमा रमाज्यस मविसजत्य यथमामविसध प्रमतपमासलतमम् इमत एविमम् अमप्रयस
रमाजक्षे कथस मनविक्षेदयमामम इमत मविमचिन्त्य, स चिञ्चलयाः न जमातयाः। व्यथमाभमाविक्षे कमारणस विदमत - महि यतयाः यस्ममातम्
कमारणमातम्, महितयमषणयाः प्रभपुकल्यमाणकमाममनयाः प्रभपुमविजयमामभलमामषणयाः भकत्यमायाः, (कदमामप) मकषमा ममथ्यमा असत्यमम्
अलष्ट्रीकमम्, मप्रयस मधपुरस मननोहिरस शविणसपुखदस (विचियाः विचिनमम्), प्रविकसपु मनविक्षेदमयतपुस कथमयतपुमम् अमभधमातपुमम्, (भममादम्
अमप) न नमहि, इच्छनन्त विमाञ्छनन्त अमभलषनन्त।
सरलमाथर याः - विनक्षेचिरयाः प्रजमासपु दय
पु र्योधनस्य व्यविहिमारस जमात्विमा विनस प्रत्यमागतविमानम्। ततयाः यपुसधमष्ठरस
प्रणम्य स दय
पु र्योधनक्षेन विशष्ट्रीककतस्य रमाज्यस्य शमासनमविसधस यथमायथस विकपुमम् उदतयाः। मकन्तपु कथस रमाजक्षे अमप्रयस
मनविक्षेदयमामम इमत मविमचिन्त्य तस्य मनयाः न व्यसथतमम्। अमप्रयसत्यकथनमम् एवि महितयमषणमास चिरमाणमास कतर व्यमम्।
ततम् मप्रयस विमा भवितपु अमप्रयस विमा। यतनो महि प्रभनोयाः महितकमाररणयाः भकत्यमायाः कदमामप मनसयाः तपुषयक्षे ममथ्यमा न भमाषन्तक्षे।
तक्षेषमास सत्यकथनमम् एवि परनो धमर याः।
तमात्पयमारथर याः - प्रस्तपुतक्षे अनस्मनम् श्लनोकक्षे गपुप्तचिरस्य दत
क स्य गपुणमायाः विमणर तमायाः। तक्षे चि गपुणमायाः चितपुमविर धमायाः चितपुरतमा, स्फकमतर याः, सत्यविमामदतमा, तकरश्चि। स्विमाममनयाः महितसम्पमादनमम् एवि गपुप्तचिरस्य परमस प्रयनोजनमम्। अतयाः
नष्ट्रीमतमविषयक्षे रमाजयाः सफलतमा असधकमासशतयाः दत
क मम् एवि अविलम्ब्य वितर तक्षे।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● मविव्यथक्षे - व्यथम्-धमातनोयाः सलट्लकमारक्षे मविव्यथक्षे इमत रूपमम्। व्यसथतमम् इत्यथर याः।
● ककतप्रणमामस्य - ककतयाः प्रणमामयाः यक्षेन सयाः ककतप्रणमामयाः इमत बहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः, तस्य ककतप्रणमामस्य।
● महिष्ट्रीभपुजक्षे - महिदीं भपुनमक इमत महिष्ट्रीभपुकम्, तस्मय महिष्ट्रीभपुजक्षे।
● महितयमषणयाः - महितमम् इच्छनन्त इमत महितयमषणयाः।
सनन्धकमायर मम्-

● मननो न = मनयाः + न (मविसगर सनन्धयाः)।
प्रयनोगपररवितर नमम् -

● ककतप्रणमामस्य सपत्नक्षेन सजतमास महिदीं महिष्ट्रीभपुजक्षे मनविक्षेदमयषयतयाः तस्य मनसमा न मविव्यथक्षे , महि महितयमषमभयाः
मकषमा मप्रयस प्रविकसपु न इषयतक्षे।
अलङ्कमारमालनोचिनमा ससस्ककतसमामहित्यमम्
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● अत्र महितयमषणयाः मकषमा मप्रयस विकसपु न इच्छनन्त इमत विमाक्यमाथर स्य पकविरविमाक्यसमथर कतयमा
अथमारन्तरन्यमासयाः अलङ्कमारयाः।
कनोषयाः -

● महिष्ट्री - “गनोत्रमा कपुयाः पकसथविष्ट्री पकथ्विष्ट्री क्ष्ममाऽविमनमरमदनष्ट्री महिष्ट्री”इत्यमरयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः-२
6. कक्षे मकषमा प्रविकसपु न इच्छनन्त।
7. कस्य मनयाः न मविव्यथक्षे।
8. महितयमषणयाः ककीदृशस विचिनस प्रविकसपु न इच्छनन्त।
9. महिष्ट्रीभपुजक्षे इत्यनक्षेन कयाः मविशक्षेमषतयाः।
10. महितयमषणयाः शब्दस्य कयाः अथर याः।

मदषमास मविघमातमाय मविधमातपुम मच्छतनो रहिस्यनपुज मामसधगम्य भकभ त
क याः।
स सकौष्ठविकौदमायर म विशक्षे ष शमासलननदीं मविमननश्चितमाथमारम ममत विमाचिममाददक्षे । ।३
अन्विययाः - स मदषमास मविघमातमाय मविधमातपुमम् इच्छतयाः भकभकतयाः रहिसस अनपुजमामम् असधगम्य
सकौष्ठविकौदमायर मविशक्षेषशमासलनदीं मविमननश्चितमाथमारमम् इमत विमाचिमम् आददक्षे।
अन्वियमाथर याः - सयाः विनक्षेचिरयाः, मदषमास शत्रकणमामम् दय
पु र्योधनमामदककौरविमाणमामम्, मविघमातमाय मविनमाशमाय
उन्मकलनमाय, मविधमातपुस मविधमानमम् व्यमापमारस कतपुरमम्, यक्षेन कक्षेन उपमायक्षेन शत्रनोयाः ससहिरणस भविक्षेदम् इमत रूपक्षेण इच्छतयाः
अमभलषतयाः कमामनमास कपुविर तयाः, भकभकतयाः भकपतक्षेयाः रमाजयाः यपुसधमष्ठरस्य, रहिसस एकमान्तक्षे मविजनक्षे, अनपुजमामम् आजमामम्
कटपु यथमाथर कथनमविषयक्षे स्विष्ट्रीककमतमम्, असधगम्य प्रमाप्य लब्ध्विमा, सकौष्ठविकौदमायर मविशक्षेषशमासलनदीं सपुष्ठपु सपुन्दरमम् तस्य
भमावियाः सकौष्ठविस सपुमधपुरपदमविन्यमासयाः, उदमारस्य सरलस्य भमावियाः औदमायर मम् लसलतमाथर प्रमतपमादनमम्, सकौष्ठविस चि
औदमायर चि सकौष्ठविकौदमायर, तमाभ्यमास मविशक्षेषक्षेण अमतशयक्षेन यमा शमालतक्षे शनोभतक्षे तच्छष्ट्रीलमा , तमामम्। मविमननश्चितमाथमार
सपुस्पषमाथमार मविशक्षेषरूपक्षेण प्रकमामशतमाथमारमम्, प्रममाणतयाः मनणष्ट्रीतमाथमारमम्, इमत एविस रूपमास (विक्ष्यममाणरूपमामम्) विमाचिस
विमाणदीं विचिनमम्, आददक्षे स्विष्ट्रीककतविमानम् स्विष्ट्रीचिकमार उकविमानम्।
सरलमाथर याः - विनक्षेचिरयाः शत्रकणमास मविनमाशसमाधनमाय उपमायस मचिन्तयतयाः रमाजयाः यपुसधमष्ठरस्य आजमास
प्रमाप्तविमानम्। ततयाः स मनजर नप्रदक्षेशक्षे तदमानदीं यतम् विकव्यस ततम् सपुमधपुरयमा भमाषयमा विकपुमम् आरब्धविमानम्।
तमात्पयमारथर याः - कथस दय
पु र्योधनयाः रमाज्यस करनोमत, कथस चि परमासजतनो भमविषयमत इमत एततम् सविर विकत्तमान्तस
जमातपुस विनक्षेचिरयाः हिनस्तनमापपुर स गतविमानम् आसष्ट्रीतम्। प्रस्तपुतक्षे अनस्मनम् श्लनोकक्षे हिनस्तनमापपुरतयाः प्रत्यमागतयाः विनक्षेचिरयाः
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यपुसधमष्ठरस्य आजमास प्रमाप्य यपुसधमष्ठरस प्रमत एकमान्तक्षे कथस शब्दमाथर चिमत्कमारसमहितस विचिनस विकसपु प्रविकत्तयाः ततम् सविर
विमणर तमम् ।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● भकभकतयाः - भपुविस मबभमतर इमत भकभकतम्, तस्य भकभकतयाः।
● मविमननश्चितमाथमारमम् - मविशक्षेषक्षेण मननश्चितयाः मविमननश्चितयाः इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषयाः, मविमननश्चितयाः अथर याः यस्यमायाः
समा मविमननश्चितमाथमार इमत बहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः, तमास मविमननश्चितमाथमारमम् इमत बहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः।

● आददक्षे - आ-दमा-धमातनोयाः आत्मनक्षेपमदनयाः सलमट प्रथमपपुरुषयकविचिनक्षे रूपमम्।
● इच्छतयाः - इषम्-धमातनोयाः शतरर षषठ्यक्षेकविचिनक्षे रूपमम्।
सनन्धकमायर मम्-

● रहिस्यनपुजमामम् = रहिसस + अनपुजमामम् (यणम्-सनन्धयाः)।
प्रयनोगपररवितर नमम् -

● रहिसस तक्षेन मदषमास मविघमातमाय मविधमातपुमम् इच्छतयाः भकभकतयाः अनपुजमामम् असधगम्य सकौष्ठविकौदमायर मविशक्षेषशमासलनष्ट्री
मविमननश्चितमाथमार इमत विमाकम् आददक्षे।
अलङ्कमारमालनोचिनमा -

● अत्र विकत्त्यनपुप्रमासमालङ्कमारयाः अनस्त। विकमार-तकमारयनोयाः असककतम् आविकसत्तयाः अत्र कमारणमम्।
कनोषयाः -

● रहियाः - “मविमविकमविजनकत्रमनयाःशलमाकमास्तथमा रहियाः”इत्यमरयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः-३
11. कयाः सकौष्ठविकौदमायर मविशक्षेषशमासलनदीं मविमननश्चितमाथमार विमाचिमम् आददक्षे।
12. रहिसस शब्दस्य कयाः अथर याः।
13. विनक्षेचिरयाः मकमम् असधगम्य विमाचिमम् आददक्षे।
14. यपुसधमष्ठरयाः मकमथर मविधमातपुमम् इच्छमत।
15. विनक्षेचिरयाः ककीदृशस विमाचिमम् आददक्षे।

मक्रयमासपु यपुकय नकर प ! चिमारचिकपुष नो न विञ्चनष्ट्री य मायाः प्रभविनोऽनपुज ष्ट्री म विमभयाः।
अतनोऽहिर स स कन्तपुम समाधपु समाधपु विमा महितस मननोहिमारर चि द ल
पु र भस विचियाः।।४
अन्विययाः - हिक्षे नकप! मक्रयमासपु यपुकययाः अनपुजष्ट्रीमविमभयाः चिमारचिकपुषयाः प्रभवियाः न विञ्चनष्ट्रीयमायाः। अतयाः असमाधपु विमा
समाधपु कन्तपुमम् अहिर सस। महितस मननोहिमारर चि विचियाः दल
पु र भमम् (भविमत)।
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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अन्वियमाथर याः - हिक्षे नकप! नषनम् जनमानम् पमामत रकमत इमत नकपयाः, तत्सम्बनोधनक्षे हिक्षे नरक्षेश! यपुसधमष्ठर!
मक्रयमासपु कतर व्यमविषयक्षेषपु, यपुकययाः मनयपुकययाः, अनपुजष्ट्रीमविमभयाः चिरययाः चिरनन्त नमानमादक्षेशमम् इमत चिरमायाः, चिमारचिकपुषयाः
चिमारनयनमायाः, प्रभवियाः स्विमाममनयाः, न, विञ्चनष्ट्रीयमायाः प्रतमारणष्ट्रीयमायाः, नकपमायाः पररमाषषपररजमानक्षे चिरमानम् मनयपुज्य सविर
यथमायथस जमाननन्त, तस्ममातम् चिरमा एवि तक्षेषमास नयनवितम्। अतयाः अस्ममातम् कमारणमातम्, असमाधपु असम्यकम् अमप्रयमम्,
विमा, समाधपु सम्यकम् मप्रयमम्, कन्तपुस सनोढपु मम्, अहिर सस यनोग्यनोऽसस। महितस पररणमामक्षे कल्यमाणकरमम्, मननोहिमारर सदयाः
मप्रयमम्, चि विचियाः विचिनमम्, दल
पु र भस दयाःपु खक्षेन लब्धपुस शक्यस, प्रमायशयाः असपुलभमम् इत्यथर याः। अतयाः भवितमा शनोतव्यमक्षेवि।
सरलमाथर याः - हिक्षे रमाजनम्! कनस्मनम् अमप कमर मण मनयपुकययाः सक्षेविकययाः स्विस्विमाममनमास प्रतमारणमा न करणष्ट्रीयमा।
यतयाः स्विमाममनयाः चिमारनयनमायाः भविनन्त। अथमारतम् कनश्चितम् नयनविमानम् पपुरुषयाः यतम् नयनक्षेन पश्यमत तदक्षेवि प्रममाणमम्
इमत विदमत। एविस चिरक्षेण यतम् कथ्यतक्षे तदक्षेवि तक्षेषमास प्रममाणस भविमत। सविर थमा सपुमप्रयस विचिनस दल
पु र भमक्षेवि। तस्ममातम्
मप्रयमम् अमप्रयस विमास्तपु धययरमम् अविलम्ब्य शनोतव्यमम्।मकञ्च समष्ट्रीचिष्ट्रीनमम् असमष्ट्रीचिष्ट्रीनस यदम् विमा विदमामम तदथर
कन्तव्ययाः। यतयाः एकमम् एवि विमाक्यस महितकरस मधपुरस चि उभयस प्रमाप्तपुस न शक्यतक्षे।
तमात्पयमारथर याः - प्रस्तपुतक्षे श्लनोकक्षे अनस्मनम् चिरस्य कतर व्यतमा मनरूप्यतक्षे। कमायर मनयपुकययाः सक्षेविकययाः प्रभविक्षे
सत्यमम् एवि विकव्यमम्। यतनो महि तमादृशययाः सक्षेविकययाः स्विमाममनयाः नयनविन्तनो भविनन्त। ममथ्यमाभमामषमभयाः सक्षेविकययाः नकपमायाः
अन्धमा भविनन्त। तस्ममातम् यथमा अन्धमायाः ककपक्षे पतनन्त तथमा तक्षे शत्रपुजमालक्षे पतनन्त। मकञ्च महितस विमाक्यस सत्यमम्
अमप सविर दमा मप्रयस न भविनन्त। चिरस्य सत्यस शपुत्विमा स्विमामष्ट्री क्रपुदयाः न भविक्षेतम्। तमहिर चिरयाः कदमामप सत्यस न
विमदषयमत। तथमा समत रमाज्यस्य नमाशयाः भविक्षेतम्। तस्ममातम् सक्षेविकक्षेन सविर दमा सत्यस मनविक्षेदनष्ट्रीयमम्, स्विमाममनमा चि ततम्
अमप्रयमम् अमप शनोतव्यमम्।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● चिमारचिकपुषयाः - चिरनन्त इमत चिरमायाः, चिरमा एवि चिमारमायाः इमत कमर धमारययाः, चिमारमा एवि चिककसमष यक्षेषमास तक्षे
चिमारचिकपुषयाः इमत बहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः।

● मननोहिमारर - मननो हिरमत इमत मननोहिमारर।
● विञ्चनष्ट्रीयमायाः - विञ्च-धमातनोयाः अनष्ट्रीयरम्-प्रत्ययक्षे रूपममदमम्।
● दल
पु र भमम् - दयाःपु खक्षेन लभ्यतक्षे यतम् ततम् दल
पु र भमम्।
सनन्धकमायर मम्-

● यपुकयनकरप = यपुकययाः + नकप (मविसगर सनन्धयाः)।
● अतनोऽहिर सस = अतयाः + अहिर सस (मविसगर सनन्धयाः)।
प्रयनोगपररवितर नमम् -

● नकप!मक्रयमासपु यपुकमायाः अनपुजष्ट्रीमविनयाः चिमारचिकपुषयाः प्रभकनम् न विञ्चयक्षेययाःपु , अतयाः असमाधपु समाधपु विमा (त्वियमा)
कन्तपुमम् अह्यर तक्षे, महितक्षेन मननोहिमाररणमा चि विचिसमा दल
पु र भक्षेन (भकयतक्षे)।
अलङ्कमारमालनोचिनमा -

● अत्र “महितस मननोहिमारर चि दल
पु र भस विचियाः”-इमत विमाक्यमाथर स्य असमाधपु समाधपु विमा मम विचिनस शनोतव्यमम् इमत
10२

ससस्ककतसमामहित्यमम्

विनक्षे चि रस्य चिरमानपुरू पस विचिनमम्

मटप्पणष्ट्री

विमाक्यमाथर प्रमत उपपमादकतयमा अमभधमानमातम् कमाव्यसलङ्गमालङ्कमारयाः।
कनोषयाः -

● प्रभपुयाः - “असधभकनमारयकनो नक्षेतमा प्रभपुयाः पररविकढनोऽसधपयाः”इत्यमरयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः-४
16. ककीदृशययाः अनपुजष्ट्रीमविमभयाः प्रभवियाः न विञ्चनष्ट्रीयमायाः।
17. ककीदृशस विचियाः दल
पु र भमम्।
18. ककीदृशमायाः प्रभवियाः न विञ्चनष्ट्रीयमायाः।
19. चिमारचिकपुषयाः इमत शब्दस्य कयाः अथर याः।
20. स्विमाममनमा ककीदृशस विचियाः शनोतव्यमम्।

स मकस सखमा समाधपु न शमानस्त यनोऽसधपस महितमान ययाः सस शृ णपु तक्षे स मकस प्रभपुयाः ।
सदमाऽनपुकक लक्षे ष पु महि कपु विर तक्षे रमतस नकपक्षे ष विममात्यक्षे ष पु चि सविर सम्पदयाः।।५
अन्विययाः - ययाः असधपस समाधपु न शमानस्त, स मकससखमा। ययाः महितमातम् न ससशृणपुतक्षे, स मकसप्रभपुयाः। महि सदमा
अनपुककलक्षेषपु नकपक्षेषपु अममात्यक्षेषपु चि सविर सम्पदयाः रमतस कपुविर तक्षे।
अन्वियमाथर याः - ययाः सखमा अममात्यमामदयाः, असधपस स्विमाममनमम्, समाधपु महितमम्, न नमहि, शमानस्त उपमदशमत,
सयाः रमाजयाः महितक्षेषपु मविषयक्षेषपु अनपुपदक्षेषमा अममात्यमामदयाः , मकससखमा कपुनत्सतयाः सखमा दम
पु र न्त्रष्ट्री इत्यथर याः। ययाः स्विमामष्ट्री ,
महितमातम् महितविमामदनयाः अममात्यमादक्षेयाः समष्ट्रीपमातम्, न ससशृणपुतक्षे न शृणनोमत महितनोपदक्षेशस न गकह्णिमामत, सयाः अमहितशनोतमा,
मकसप्रभपुयाः कपुनत्सतयाः प्रभपुयाः अमविविक्षेककी इत्यथर याः। महि यतयाः, सदमा सविर दमा, अनपुककलक्षेषपु अमविरुदक्षेषपु, नकपक्षेषपु स्विमाममषपु,
अममात्यक्षेषपु मनन्त्रषपु, चि अमप, सविर सम्पदयाः सकलसम्पत्तययाः, रमतमम् अनपुरमागमम्, कपुविर तक्षे कपुविर नन्त।
सरलमाथर याः -ययाः सखमा मन्त्रष्ट्री विमा स्विमाममनक्षे महितस न उपमदशमत स कपुसखमा दम
पु र न्त्रष्ट्री विमा भविमत। एविस ययाः
प्रभपुयाः रमाजमा विमा महितस्य उपदक्षेषपुयाः विमाक्यस न शृणनोमत सनोऽमप कपुरमाजमा एवि। विस्तपुतयाः रमाजमानयाः अममात्यमायाः चि
परस्परमम् अनपुरकमायाः स्यपुयाः। तमहिर तत्र सविमार अमप रमाजसम्पत्तययाः नस्थरमायाः भविनन्त। अतयाः मयमा भवितयाः
भमामविमङ्गलमाय यदम् उच्यतक्षे ततम् समाविधमानक्षेन शनोतव्यमम्।
तमात्पयमारथर याः - रमाज्यस्य समकद्ध्यथर नकपक्षेषपु समचिविक्षेषपु चि ऐक्यमत्यमम् आविश्यकस भविमत इमत
प्रमतपमामदतमम् अनस्मनम् श्लनोकक्षे। तथमामहि ययाः सविर दमा प्रभपुस महितमम् एवि विमाक्यस विदमत स एवि यनोग्ययाः अममात्ययाः। य
एविमम् अममात्यमादक्षेयाः उपदक्षेशस शपुत्विमा स्विष्ट्रीकरनोमत स यनोग्ययाः स्विमामष्ट्री। अत एवि परस्परमम् अनपुरकयनोयाः तयनोयाः भविनक्षे
रमाजलक्ष्मष्ट्रीयाः नस्थरमा भविमत। यक्षेन समा अन्यत्र गन्तपुस एकमम् अमप पदस न उत्थमापयमत।
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सस स् कक तसमामहित्यमम्
व्यमाकरणमविमशर याः -

● सविर सम्पदयाः - सविमारयाः चिमामकयाः सम्पदयाः चिक्षेमत सविर सम्पदयाः।
● शमानस्त - शमासम्-धमातनोयाः लमट प्रथमपपुरुषयकविचिनक्षे रूपममदमम्।
● ससशृणपुतक्षे - समम्-शपु-धमातनोयाः लमट प्रथमपपुरुषयकविचिनक्षे रूपममदमम्।
सनन्धकमायर मम्-

● महितमान = महितमातम् + न (हिल्सनन्धयाः)।
● नकपक्षेषविममात्यक्षेषपु = नकपक्षेषपु + अममात्यक्षेषपु (यणम्-सनन्धयाः)।
प्रयनोगपररवितर नमम् -

● यक्षेन असधपयाः समाधपु न मशषयतक्षे तक्षेन मकससख्यमा (भकयतक्षे), यक्षेन महितमातम् न ससशृणपुतक्षे तक्षेन मकसप्रभपुणमा
(भकयतक्षे), सदमा अनपुककलक्षेषपु नकपक्षेषपु अममात्यक्षेषपु चि सविर सम्पमदयाः रमतयाः मक्रयतक्षे।
अलङ्कमारमालनोचिनमा -

● अत्र प्रभपुभकत्ययनोयाः ऐक्यमत्यस कमारणमम्, सविर सम्पनत्समदयाः चि कमायर मम्। तस्य कमारणस्य
कमायर समथर कतयमा अथमारन्तरन्यमासयाः अलङ्कमारयाः।
कनोषयाः -

● सखमा - “वियस्ययाः नस्नग्धयाः सवियमा अथ ममत्रस सखमा सपुहृतम्”इत्यमरयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः-५
21. कयाः मकससखमा।
22. कयाः मकसप्रभपुयाः।
23. अनपुककलक्षेषपु नकपक्षेषपु अममात्यक्षेषपु मकस भविमत।
24. कदमा सविर सम्पदयाः रमतस कपुविर तक्षे।
25. शमानस्त इत्यस्य कयाः अथर याः।

मनसगर द ब
पु र्योधमबनोधमविक्लविमायाः क्वि भकप तष्ट्री न मास चिररतस क्वि जन्तवियाः।
तविमानपुभ माविनोऽयमविक्षे म द यन्मयमा मनगकढ तत्त्विस नयवित्मर मविमदषमामम्। ।६
अन्विययाः - मनसगर दबपु र्योधस भकपतष्ट्रीनमास चिररतस क्वि। अबनोधमविक्लविमायाः जन्तवियाः क्वि। मयमा मविमदषमास
मनगकढतत्त्विस नयवित्मर यतम् अविक्षेमद, (ततम्) अयमम् तवि अनपुभमावियाः।
अन्वियमाथर याः - मनसगर दबपु र्योधस स्विभमाविक्षेन दबपु र्योधस दज
पु रयमम्, भकपतष्ट्रीनमास रमाजमामम्, चिररतस चिररत्रमम्
कमायर ककौशलमम् इत्यथर याः, क्वि कपुत्र (वितर तक्षे)। अबनोधमविक्लविमायाः अबनोधक्षेन अल्पबनोधक्षेन मविक्लविमायाः मविमकढमायाः
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कतर व्यमाकतर व्यमविविक्षेकशकन्यमायाः, जन्तवियाः ममादृशमायाः समाधमारणमायाः प्रमामणनयाः, क्वि कपुत्र (वितर न्तक्षे)। बपुमदमतमास कमायर
बपुमदममदयाः एवि अनपुमक्षेयमम्, मयमा विनक्षेचिरक्षेण, मविमदषमास भवितयाः शत्रकणमामम्, मनगकढतत्त्विमम् मनगकढस सपुगपुप्तस तत्त्विस
मन्त्रणमामदकमम् अमतगपुप्तसमारमम्, नयवित्मर नष्ट्रीमतममागर याः रमाजनष्ट्रीमतपथयाः, यतम् यनत्कसञ्चतम्, अविक्षेमद जमातमम्, अयस (तपु)
इदस जमानमम्, तवि भवितयाः यपुसधमष्ठरस्य, अनपुभमावियाः प्रभमावियाः ममहिममा इत्यथर याः।
सरलमाथर याः - रमाजमास चिररतमम् अस्विमाभमामविकस भविमत। ततम् तपु महिमाममतनमा जनक्षेनमामप सम्यकम् जमातपुस न
शक्यतक्षे। अतयाः मयमा मकढममतनमा कथस जमातपुस शक्यतक्षे। तथमामप अहिस यतम् मकसञ्चतम् बहिह विमा जमातविमानम्। ततम् तपु
कक्षेविलस भवितयाः ममहिम्नमा एवि।
तमात्पयमारथर याः - प्रस्तपुतक्षे अनस्मनम् श्लनोकक्षे रमाजमास चिररत्रस्य दबपु र्योधतमा तथमा चिरस्य मविनयशष्ट्रीलतमा अमप
चि मनरमभममामनतमा मनरूमपतमा। कमारणस महि रमाजमास व्यविहिमारयाः स्विभमावितयाः एवि बपुमदमतमामम् अमप अजमातप्रमाययाः
भविमत। ममादृशमास प्रमामणनमास तत्र कमा कथमा। तथमामप तवि शत्रकणमामम् अमतगपुप्तयाः रहिस्यमयनो नष्ट्रीमतममागर याः मयमा जमातयाः।
ततम् तवियवि समामथ्यमारतम् न तपु तत्र मम समामथ्यर मम्।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● अविक्षेमद - मविदम्-धमातनोयाः कमर मण लपुमङ प्रथमपपुरुषयकविचिनक्षे अविक्षेमद इमत रूपमम्।
● मनगकढतत्त्विमम् - मनश्चियक्षेन गकढस मनगकढमम् इमत गमतसममास,मनगकढस तत्त्विस यस्य तदम् मनगकढतत्त्विमम् इमत
बहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः।

● नयवित्मर – नयस्य वित्मर नयवित्मर इमत तत्पपुरुषसममासयाः।
सनन्धकमायर मम्-

● यन्मयमा = यतम् + मयमा (हिल्सनन्धयाः)।
● तविमानपुभमाविनोऽयमम् = तवि + अनपुभमावियाः (सविणर दष्ट्रीघरयाः) + अयमम् (मविसगर सनन्धयाः)।
प्रयनोगपररवितर नमम् -

● मनसगर दबपु र्योधक्षेन भकपतष्ट्रीनमास चिररतक्षेन क्वि (भकयतक्षे)। अबनोधमविक्लविययाः जन्तपुमभयाः क्वि (भकयतक्षे)। मनगकढतत्त्विस
मविमदषमास नयवित्मर अहिस यतम् अविक्षेमदषमम् अनक्षेन तवि अनपुभमाविक्षेन (भकयतक्षे)।
अलङ्कमारमालनोचिनमा -

● अत्र मविषममालङ्कमारयाः मविदतक्षे। दयनोयाः कथनयनोयाः अत्यन्तस मविषमतमा तत्र हिक्षेतपुयाः।
कनोषयाः -

● जन्तपुयाः - “प्रमाणष्ट्री तपु चिक्षेतननो जन्मष्ट्री जन्तपुजन्यशरष्ट्रीररणयाः”इत्यमरयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः-६
26. भकपतष्ट्रीनमास चिररतस ककीदृशस भविमत।
27. नयवित्मर -शब्दस्य कयाः अथर याः।
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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28. जन्तवियाः ककीदृशमायाः भविनन्त।
29. अनपुभमावियाः इत्यस्य कयाः अथर याः।
30. विनक्षेचिरक्षेण मविमदषमास मकमम् अविक्षेमद।

पमाठसमारयाः
यपुसधमष्ठरयाः दय
पु र्योधनक्षेन दकतक्रकीडमायमास छलक्षेन परमासजतयाः सनम् सविर स्विस हिमारमयत्विमा विनविमासक्षे मनविसमत स्म।
तदमा यपुसधमष्ठरस्य मनसस कथस दय
पु र्योधनस्य रमाज्यशमासनमविषयक्षे मविचिमारयाः उत्पनयाः। यतयाः रमाज्यक्षे प्रजमायाः यमद
प्रसनमायाः तमहिर रमाजयाः रमाजलक्ष्मष्ट्रीयाः सपुप्रमतमष्ठतमा भविमत। ततयाः स दय
पु र्योधनस्य रमाज्यशमासनपदमतस जमातपुस विनक्षेचिरस
प्रक्षेमषतविमानम्। स चि ब्रह्मचिमाररविक्षेषस धकत्विमा तत्र गत्विमा सविर जमात्विमा ततयाः आगत्य यपुसधमष्ठरमाय सविर कथमयतपुस
यपुसधमष्ठरसमष्ट्रीपस दयतविनस सममागतविमानम्। ततयाः यपुसधमष्ठरस प्रणम्य स दय
पु र्योधनक्षेन विशष्ट्रीककतस्य रमाज्यस्य शमासनमविसधस
यथमायथस विकपुमम् उदतयाः। मकन्तपु कथस रमाजक्षे अमप्रयस मनविक्षेदयमामम इमत मविमचिन्त्य तस्य मनयाः न व्यसथतमम्। यतनो
महि अमप्रयसत्यकथनमम् एवि महितयमषणमास चिरमाणमास कतर व्यमम्। ततम् मप्रयस विमा भवितपु अमप्रयस विमा। तस्ममातम् प्रभनोयाः
महितकमाररणयाः भकत्यमायाः कदमामप मनसयाः तपुषयक्षे ममथ्यमा न भमाषन्तक्षे। तक्षेषमास सत्यकथनमम् एवि परनो धमर याः। एविस विनक्षेचिरयाः
शत्रकणमास मविनमाशसमाधनमाय उपमायस मचिन्तयतयाः रमाजयाः यपुसधमष्ठरस्य आजमास प्रमाप्य स मनजर नप्रदक्षेशक्षे तदमानदीं यतम्
विकव्यस ततम् सपुमधपुरयमा भमाषयमा विकपुमम् आरब्धविमानम् यतम् - हिक्षे रमाजनम्! कनस्मनम् अमप कमर मण मनयपुकययाः सक्षेविकययाः
स्विस्विमाममनमास प्रतमारणमा न करणष्ट्रीयमा। यतयाः स्विमाममनयाः चिमारनयनमायाः भविनन्त। अथमारतम् कनश्चितम् नयनविमानम् पपुरुषयाः
यतम् नयनक्षेन पश्यमत तदक्षेवि प्रममाणमम् इमत विदमत। एविस चिमारक्षेण यतम् कथ्यतक्षे तदक्षेवि तक्षेषमास प्रममाणस भविमत। सविर थमा
सपुमप्रयस विचिनस दल
पु र भमक्षेवि। तस्ममातम् मप्रयमम् अमप्रयस विमास्तपु धययरमम् अविलम्ब्य शनोतव्यमम्।मकञ्च समष्ट्रीचिष्ट्रीनमम्
असमष्ट्रीचिष्ट्रीनस यदम् विमा विदमामम तदथर कन्तव्ययाः। यतयाः एकमम् एवि विमाक्यस महितकरस मधपुरस चि उभयस न भविमत। मकञ्च ,
ययाः सखमा मन्त्रष्ट्री विमा स्विमाममनक्षे महितस न उपमदशमत स कपुसखमा दम
पु र न्त्रष्ट्री विमा भविमत। एविस ययाः प्रभपुयाः रमाजमा विमा
महितस्य उपदक्षेषपुयाः विमाक्यस न शृणनोमत सनोऽमप कपुरमाजमा एवि। विस्तपुतयाः रमाजमानयाः अममात्यमायाः चि परस्परमम् अनपुरकमायाः
स्यपुयाः। तमहिर तत्र सविमार अमप रमाजसम्पत्तययाः नस्थरमायाः भविनन्त। अतयाः मयमा भवितयाः भमामविमङ्गलमाय यदम् उच्यतक्षे
ततम् समाविधमानक्षेन शनोतव्यमम्। रमाजमास चिररतस सविर दमा अस्विमाभमामविकस भविमत। ततम् तपु महिमाममतनमा जनक्षेनमामप सम्यकम्
जमातपुस न शक्यतक्षे। अतयाः मयमा मकढममतनमा कथस जमातपुस शक्यतक्षे। तथमामप अहिस यतम् मकसञ्चतम् बहिह विमा जमातविमानम्। ततम्
तपु कक्षेविलस भवितयाः ममहिम्नमा एवि।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः
1. विनक्षेचिरयाः कक्षेन कनस्मनम् कमर मण मनयपुकयाः।
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2. विनक्षेचिरयाः कक्षेन उपमायक्षेन ततम् कमर सम्पमामदतविमानम्।
3. रमाजमानयाः कययाः मकमथर न विञ्चनष्ट्रीयमायाः।
4. कयाः मकससखमा। कश्चि मकसप्रभपुयाः।
5. विनक्षेचिरस्य विचिनस ककीदृशमम् आसष्ट्रीतम्। ककीदृशस चि विचिनस दल
पु र भमम्।
6. “क्वि भकपतष्ट्रीनमास चिररतस क्वि जन्तवियाः” - अत्र प्रयपुकस क्विशब्ददयस मकस सकचियमत।
7. सममानमाथर कमामन धमातपुरूपमामण मक्षेलयत।
क -स्तम्भयाः

ख -स्तम्भयाः

१. अविक्षेमद

क. कपुविर नन्त।

२. इच्छमत

ख. व्यसथतमम्।

३. सममाययकौ

ग शक्ननोमत।

४. अहिर मत

घ अजमामय।

५. कपुविर तक्षे

ङ. विमाञ्छमत।

६.आददक्षे

छ. स्विष्ट्रीककतविमानम्।

७. मविव्यथक्षे

ज. सममागतविमानम्।

उत्तरमामण - १-घ, २-ङ, ३-ज, ४-ग, ५-क, ६-छ, ७-ख।

मकमसधगतमम्
1) अममात्यमायाः कथस भविक्षेययाःपु इमत अस्ममातम् पमाठमातम् जमायतक्षे।
2) प्रभपुयाः ककीदृशयाः भविक्षेतम् इत्यमप अस्ममातम् पमाठमातम् जमायतक्षे।
3) महितयमषणयाः मकषमा मप्रयस प्रविकसपु न इच्छनन्त।
4) महितस मननोहिमारर चि विचियाः दल
पु र भस भविमत।
5) चिरमायाः कथस मविनमयनयाः अनपुगतमायाः चि भविनन्त इमत बपुध्यतक्षे।
6) नकतनशब्दमानमास तथमा मविमविधमालङ्कमारमाणमामम् अमप जमानस प्रमाप्तमम्।

पमाठगतप्रश्नमानमामपुत्त रमामण
उत्तरमामण -१

3. प्रजमासपु विकसत्तस विक्षेमदतपुमम्।

1. दयतविनक्षे।

4. मकरमातयाः।

2. यपुसधमष्ठरमम्।

5. विनक्षेचिरस्य।

ससस्ककतसमामहित्यमम्
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उत्तरमामण -२

18. चिमारचिकपुषयाः।

6. महितयमषणयाः।

19. चिमारनयनमायाः।

7. विनक्षेचिरस्य।

20. समाधपु असमाधपु विमा।

8. मकषमा मप्रयमम् चि।

उत्तरमामण -५

9. यपुसधमष्ठरयाः।

21. ययाः असधपस समाधपु न शमानस्त।

10. कल्यमाणकमाममनयाः।

22. ययाः महितमातम् न ससशृणपुतक्षे।

उत्तरमामण -३

23. सविर सम्पदयाः रमतस कपुविर तक्षे।

11. विनक्षेचिरयाः।

24. अनपुककलक्षेषपु नकपक्षेषपु अममात्यक्षेषपु चि।

12. एकमान्तक्षे।

25. उपमदशमत।

13. अनपुजमामम्।

उत्तरमामण -६

14. मदषमास मविघमातमाय।

26. मनसगर दबपु र्योधमम्।

15. सकौष्ठविकौदमायर मविशक्षेषशमासलनदीं मविमननश्चितमाथमारमम्।

27. नष्ट्रीमतममागर याः।

उत्तरमामण -४

28. अबनोधमविक्लविमायाः।

16. मक्रयमासपु यपुकययाः।

29. ममहिममा।

17. महितस मननोहिमारर चि।

30. मनगकढतत्त्विमम्।

॥ इमत नविदशयाः पमाठयाः ॥
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