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2०) कपटस्य द य
पु र्योधनस्य धममारचि रणमम्
प्रस्तमाविनमा
भविन्तयाः जमाननन्त एवि यतम् कपटयाः दय
पु र्योधनयाः दकतक्रकीडमायमास कपटक्षेन यपुसधमष्ठरस परमासजतविमानम् इमत।
मकन्तपु स दय
पु र्योधनयाः एतज्जमानमामत स्म यतम् विनविमासमान्तक्षे यपुसधमष्ठरयाः आत्मशक्त्यमा स्विरमाज्यस पपुनयाः गहिष्ट्रीषयमत
इमत। अतयाः दयमादमामकण्यमामदगपुणययाः स्विककीमतर मविस्तमारयनम् यपुसधमष्ठरमादमप उत्ककषनो भमवितपुस यथमाशमक प्रयत्नस
व्यदधमातम्। एविस दय
पु र्योधनयाः स्विस्य दषपु स्विभमाविस गनोपमामयतपुस मकस मकमम् अकमाषर्षीतम् इत्यमामदकस सविर भविन्तयाः
पमाठक्षे ऽनस्मनम् पमठषयनन्त। सक्षेविकबमान्धविमामदषपु चि तस्य व्यविहिमारयाः ककीदृश आसष्ट्रीतम् यक्षेन लपुब्धमायाः सन्तयाः तक्षे
मविपकमायाः नमाभकविनम्। अमप चि सयाः दषपु याः पपुरुषमाथर चितपुषयस कक्षेन प्रकमारक्षेण असक्षेवित यक्षेन तक्षे चित्विमारयाः पपुरुषमाथमारयाः
परस्परमम् अमविरनोधमायाः आसनम्। एविस सकलप्रश्नमानमास सममाधमानस भविन्तयाः प्रमाप्स्यनन्त। तक्षेन सहि रमाजनष्ट्रीतक्षेयाः
चितपुमविर धमानमास समाम-दमान-दण्ड-भक्षेदमानमामम् उपमायमानमास मविमनयनोगक्षे दय
पु र्योधनयाः कथमम् आसष्ट्रीतम् इत्यमप जमास्यतक्षे
भविमदयाः। एविस मविमविधययाः प्रकमारययाः सयाः खलयाः यपुसधमष्ठरमम् अमभभमवितपुमम् ऐच्छतम्। मकन्तपु यपुसधमष्ठरसदृशक्षेन सज्जनक्षेन
सहि तस्य दषपु चिररतस्य दय
पु र्योधनस्य मविरनोधयाः कल्यमाणकमारकस न विमा इमत पमाठक्षे ऽनस्मनम् भवितमास स्पषस भमविषयमत।

उदक्षेश् यमामन
अमपुस पमाठस पमठत्विमा भविमानम् -

 कपटयाः दयपु र्योधनयाः कथस नष्ट्रीमतममागर मम् अनपुसरमत इमत जमास्यमत।
 दयपु र्योधनयाः प्रजमानमास प्रष्ट्रीत्यथर मकस मकस करनोमत इमत जमास्यमत।
 तस्य दयपु र्योधनस्य रमाजनष्ट्रीमतजमानस कथमम् आसष्ट्रीतम् इत्यमप जमास्यमत।
 पमाठमम् अमपुस पमठत्विमा व्यमाकरणजमानसम्पननो भमविषयमत।
 अमप चि पदकमाव्यस्य मनममारणस कतपुर शक्ष्यमत।

2०.1)

मकल पमाठयाः

मविशङ्कममाननो भवितयाः परमाभविस नकप मासनस्थनोऽमप विनमासधविमाससनयाः ।
द रपु नोदरच्छदसजतमास समष्ट्री हि तक्षे नयक्षे न जक्षे तसपु जगतदीं सपुय नोधनयाः ।। १ .७ ।।
तथमामप सजह्मयाः स भविनज्जगष्ट्री ष यमा तननोमत शपुभ स गपुण सम्पदमा यशयाः ।
समपुन यन्भकम तमनमायर सस ग ममादरस मविरनोधनोऽमप समस महिमात्ममभयाः ।। १ .८ ।।
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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कक तमाररषड्विगर ज यक्षे न ममानविष्ट्री म गम्यरूपमास पदविदीं प्रमपत्सपुन मा ।
मविभज्य नकस मदविमस्ततनन्द्रिणमा मवितन्यतक्षे तक्षे न नयक्षे न पकौरुषमम् ।। १ .९ ।।
सखष्ट्री म नवि प्रष्ट्री म तयपुज नोऽनपुज ष्ट्री म विनयाः सममानममानमान्सपुहृ दश्चि बन्धपुम भयाः ।
स सन्ततस दशर य तक्षे गतस्मययाः कक तमासधपत्यमाममवि समाधपु बन्धपुत मामम् ।। १ .१० ।।
असकममारमाधयतनो यथमायथस मविभज्य भक्त्यमा समपकपमातयमा ।
गपुण मानपुर मागमामदवि सख्यमष्ट्री म यविमान बमाधतक्षे ऽ स्य मत्रगणयाः परस्परमम् ।। १ .११ ।।
मनरत्ययस समाम न दमानविसजर तस न भकर र दमानस मविरहिय्य सनत्क्रयमामम् ।
प्रवितर तक्षे तस्य मविशक्षे ष शमासलनष्ट्री गपुण मानपुर नोधक्षे न मविनमा न सनत्क्रयमा ।। १ .१२ ।।
विसकम न विमाञ्छन विशष्ट्री न मन्यपुन मा स्विधमर इत्यक्षे वि मनविकत्त कमारणयाः ।
गपुरू पमदषक्षेन ररपकौ सपुतक्षे ऽ मप विमा मनहिनन्त दण्डक्षे न स धमर मविप्लविमम्। । १ .१३ ।।

2०.2)

समाम्प्रतमम् मकल पमाठमम् अविगच्छमाम

मविशङ्कममाननो भवितयाः परमाभविस नकप मासनस्थनोऽमप विनमासधविमाससनयाः।
द रपु नोदरच्छदसजतमास समष्ट्री हि तक्षे नयक्षे न जक्षे तसपु जगतदीं सपुय नोधनयाः।।७
अन्विययाः - नकपमासनस्थयाः अमप विनमासधविमाससनयाः भवितयाः परमाभविस मविशङ्कममानयाः सपुयनोधनयाः
दरपु नोदरच्छदसजतमास जगतदीं नयक्षेन जक्षेतपुस समष्ट्रीहितक्षे।
अन्वियमाथर याः - नकपमासनस्थयाः नकपस्य रमाजयाः आसनक्षे मतष्ठमत इमत नकपमासनमास्थयाः रमाजसससहिमासनमारूढयाः,

(सनम्) अमप, विनमासधविमाससनयाः विनक्षे मविहिरतयाः, भवितयाः त्वित्तयाः, परमाभविस परमाजयमम्, मविशङ्कममानयाः मन्यममानयाः,
सपुयनोधनयाः अक्लक्षेशयनोदमा (धकतरमाषषस्य ज्यक्षेष्ठपपुत्रयाः कपुरुरमाजयाः), दरपु नोदरच्छदसजतमास दषपु मम् उदरस यस्य ततम्
दरक नोदरमम्, तस्य छदनमा व्यमाजक्षेन सजतमास विशष्ट्रीककतमामम्, जगतदीं पकसथविष्ट्रीमम्, नयक्षेन न्यमायक्षेन, जक्षेतपुस विशष्ट्रीकतपुरमम्,
समष्ट्रीहितक्षे चिक्षेषतक्षे।
सरलमाथर याः - सममाटम् अमप स रमाजमा दय
पु र्योधनयाः दकतकपटक्षेन रमाज्यस मविसजतविमानम्। मकञ्च कपटक्षेन लब्धस
रमाज्यस रमाजनष्ट्रीत्यमा सम्यकम् विशष्ट्रीकतपुर चिक्षेषतक्षे। भविमानम् अधपुनमा विनमम् असधविसमत। विनविमासस्य अविसमानक्षे भविमानम्
पपुनयाः मविसजत्य स्विरमाज्यस गहिष्ट्रीषयमत इमत सदयवि स शङ्कतक्षे। अतयाः तथमा नष्ट्रीमतबलक्षेन विशष्ट्रीकतपुर यततक्षे। यक्षेन भविमानम्
स्विरमाज्यस्य पपुनरुदमारस कतपुर न शक्ष्यमत।
तमात्पयमारथर याः - रमाजसससहिमासनक्षे आरूढयाः सनम् दय
पु र्योधनयाः यपुसधमष्ठरस्य परमाजयस सततस मचिन्तयमत। स
मविक्रमक्षेण यपुसधमष्ठरस जक्षेतपुमम् असमथर याः इमत स्वियस जमानमामत। तथमामप न्यमायक्षेन रमाषषस पमालयनम् विशष्ट्रीकतपुर चिक्षेषतक्षे
इत्यमामद सविर प्रस्तपुतक्षे अनस्मनम् श्लनोकक्षे प्रमतपमामदतमम्।
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व्यमाकरणमविमशर याः -

● समष्ट्रीहितक्षे - समम्-इहि-धमातनोयाः लमट रूपममदमम्।
● जक्षेतपुमम् - सज-धमातनोयाः तपुमपुनम्-प्रत्ययक्षे रूपममदमम्।
● नकपमासनस्थयाः - नकपस्य आसनस नकपमासनमम्, नकपमासनक्षे मतष्ठमत इमत नकपमासनस्थयाः।
● विनमासधविमाससनयाः - विनमम् असधविसमत इमत विनमासधविमासष्ट्री, तस्ममातम् विनमासधविमाससनयाः।
● दरपु नोदरच्छदसजतमामम् - दरपु नोदरस्य (दपुतस्य) छद (कपटस) दरपु नोदरच्छद, तक्षेन दरपु नोदरच्छदनमा सजतमा
दरपु नोदरच्छदसजतमा, तमास दरपु नोदरच्छदसजतमामम्।
सनन्धकमायर मम्-

● नकपमासनस्थननोऽमप = नकपमासनस्थयाः + अमप।
प्रयनोगपररवितर नमम् -

● सपुयनोधनक्षेन नकपमासनस्थक्षेनमामप विनमासधविमाससनयाः भवितयाः परमाभविस मविशङ्कममानक्षेन दरपु नोदरच्छदसजतमा जगतष्ट्री
नयक्षेन जक्षेतपुस समष्ट्रीह्यतक्षे।
कनोषयाः -

● जगतष्ट्री - “मत्रषविथनो जगतष्ट्री लनोकनो मविषपस भपुविनस जगतम्”इत्यमरयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः-१
1. कयाः जगतदीं जक्षेतपुस समष्ट्रीहितक्षे।
2. नकपमासनस्थयाः दयपु र्योधनयाः मकस मविशङ्कममानयाः अनस्त।
3. सपुयनोधनयाः कक्षेन उपमायक्षेन जगतदीं जक्षेतपुस समष्ट्रीहितक्षे।
4. दयपु र्योधनयाः कस्ममातम् परमाजयस मविशङ्कममानयाः अनस्त।
5. दरपु नोदरच्छदसजतमामम् इमत मकस मविमशनमष।

तथमामप सजह्मयाः स भविनज्जगष्ट्री ष यमा तननोमत शपुभ स गपुण सम्पदमा यशयाः।
समपुन यनम् भकम तमनमायर सङ्गममादरस मविरनोधनोऽमप समस महिमात्ममभयाः।।८
अन्विययाः - तथमामप सजह्मयाः भविनज्जगष्ट्रीषयमा गपुणसम्पदमा शपुभस यशयाः तननोमत। भकमतस समपुनयनम्
महिमात्ममभयाः समस मविरनोधयाः अनमायर सङ्गममातम् अमप विरमम्।
अन्वियमाथर याः - तथमामप भवितयाः परमाभविमम् आशमङ्कतविमानम् अमप, स सजह्मयाः प्रतमारकयाः विञ्चकयाः,
भविनज्जगष्ट्रीषयमा जक्षेतपुमम् इच्छमा सजगष्ट्रीषमा, भवितयाः जयक्षेच्छयमा, भविन्तस दयमाशकौयमारमदमभयाः गपुणययाः जक्षेतपुमम् इच्छयमा ,
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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गपुणसम्पदमा दमानमामदगपुणगररम्णमा, शपुभस मनमर लमम्, यशयाः ककीमतर म,म् तननोमत मविस्तमारयमत। दमानमामदगपुणययाः तवि
ककीमतर सम्पदमम् आत्मसमात्कतपुर तविमापक्षेकयमा अमप आत्मनयाः गपुणवित्तमास प्रकटयमत। भकमतस सम्पदमम्, समपुनयनम्
उत्कषर मम् आपमादयनम्, महिमात्ममभयाः महिमानम् आत्ममा यक्षेषमास तययाः प्रककषगपुणशमासलमभयाः, समस समाकमम्, मविरनोधयाः
मविरुदमाचिरणमम्, अनमायर सङ्गममातम् न आयमारयाः अनमायमारयाः तक्षेषमास सङ्गमयाः तस्ममातम् नष्ट्रीचिसससगमारतम् अमप विरमम् मनमाकम्
मप्रययाः।
सरलमाथर याः - भवितयाः दयमादमामकण्यमामदगपुणययाः सविमारयाः प्रजमायाः भविन्तस प्रमत अत्यन्तमम् अनपुरकमायाः। ततम्
दृषटमा दय
पु र्योधनयाः शङ्कतक्षे यतम् विनविमासमातम् मनविकत्तयाः भविमानम् पपुनयाः स्विरमाज्यस गहिष्ट्रीषयमत इमत। तस्ममातम् प्रजमायाः यथमा
तदधष्ट्रीनमायाः स्यपुयाः तदथर प्रयततक्षे। तथमामहि स आत्मनयाः गपुणमानम् अमतशयक्षेन प्रकटयमत। तथमा चि स्विस्य यशयाः
ककीतर यमत। यतनो महि दज
पु र नसससरगमापक्षेकयमा

महिमदयाः सहि मविरनोधयाः अमप शक्षेयस्करमम्। यक्षेन ऐश्वियर मम् उत्कषर

गच्छमत।
तमात्पयमारथर याः - प्रस्तपुतक्षे अनस्मनम् श्लनोकक्षे दय
पु र्योधनयाः दमानमामदसद्गपुणययाः रमाज्यस पमालयनम् स्विककीमतर
मविस्तमारयमत इत्यमामद प्रमतपमादतक्षे। तत्र कमारणस प्रजमायाः यथमा भविन्तमम् उच्चिदृषटमा पश्यमत तदतम् तममप
पश्यक्षेतम्। मकन्तपु समाम्प्रतमम् अमप दयाःपु शमासनमादष्ट्रीनमास दज
पु र नमानमास सससगर न त्यजमत। यतयाः असकौ स्विभमावितयाः एवि
खलयाः। तस्ममातम् भविमादृशययाः महिमदयाः सहि मविरनोधमम् अमप स शक्षेष्ठमम् एवि मन्यतक्षे।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● भविनज्जगष्ट्रीषयमा - जक्षेतपुमम् इच्छमा सजगष्ट्रीषमा, भवितनो सजगष्ट्रीषमा भविनज्जगष्ट्रीषमा. तयमा भविनज्जगष्ट्रीषयमा।
● गपुणसम्पदमा - गपुणमानमास सम्पदम् गपुणसम्पतम् तयमा गपुणसम्पदमा।
● अनमायर सङ्गममातम् - न आयर याः अनमायर याः, अनमायर स्य सङ्गमयाः अनमायर सङ्गमयाः, तस्ममातम् अनमायर सङ्गममातम्।
● महिमात्ममभयाः - महिमानम् आत्ममा यस्य असकौ महिमात्ममा, तययाः महिमात्ममभयाः।
● तननोमत - तनम्-धमातनोयाः लमट रूपमम्। ससपुनयनम् - समम्-उतम्-नष्ट्री-धमातनोयाः शतरर रूपमम्।
सनन्धकमायर मम्-

● अनमायर सङ्गममादरमम् = अनमायर सङ्गममातम् + विरमम्।
● मविरनोधनोऽमप = मविरनोधयाः + अमप।
प्रयनोगपररवितर नमम् तथमामप सजह्मक्षेन तक्षेन भविनज्जगष्ट्रीषयमा गपुणसम्पदमा शपुभस यशयाः तन्यतक्षे , भकमतस समपुनयतमा महिमात्ममभयाः
समस मविरनोधक्षेन अनमायर सङ्गममादम् विरक्षेण (भकयतक्षे)।
कनोषयाः -

● भकमतयाः - “मविभकमतभकरमतरयश्वियर ममणममामदकमषधमा"इत्यमरयाः।
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पमाठगतप्रश्नमायाः-२
6. कयाः गपुणसम्पदमा यशयाः तननोमत।
7. महिमात्ममभयाः समस मविरनोधयाः अनमायर सङ्गममातम् अमप विरमम् इमत कयाः मन्यतक्षे।
8. दयपु र्योधनयाः मकमथर यशयाः तननोमत।
9. दयपु र्योधनयाः मकस ककत्विमा महिमात्ममभयाः समस मविरनोधयाः अनमायर सङ्गममातम् अमप विरमम् इमत मन्यतक्षे।
10. सजह्मयाः इमत शब्दस्य कयाः अथर याः।

कक तमाऽररषड्विगर ज यक्षे न ममानविष्ट्री म गम्यरूपमास पदविदीं प्रमपत्सपुन मा।
मविभज्य नकनन्दविमस्ततनन्द्रिणमा मवितन्यतक्षे तक्षे न नयक्षे न पकौरुषमम्। ।९
अन्विययाः - ककतमाररषड्विगर जयक्षेन अगम्यरूपमास ममानविदीं पदविदीं प्रमपत्सपुनमा अस्ततनन्द्रिणमा तक्षेन नकनन्दविस
मविभज्य नयक्षेन पकौरुषस मवितन्यतक्षे।
अन्वियमाथर याः - ककतमाररषड्विगर जयक्षेन षट्ससख्यकमानमास विगर याः समकहियाः षड्विगर याः, अरष्ट्रीणमास शत्रकणमास
कमामक्रनोधमादष्ट्रीनमास षड्विगर याः अररषड्विगर याः, अररषड्विगर स्य जययाः अररषड्विगर जययाः, ककतयाः अररषड्विगर जययाः यक्षेन स
ककतमाररषड्विगर जययाः, तक्षेन कमाममामदषडम् -ररपकनम् मविसजत्य नस्थतक्षेन सपुमविनष्ट्रीतक्षेन इत्यथर याः। मविनय एवि प्रजमापमालनस्य
उपमाययाः इमत भमावियाः। अगम्यरूपमामम् अगम्यस पपुरुषममात्रक्षेण दषपु प्रमाप्यस रूपस स्विरूपस यस्यमायाः तमामम् , ममानविदीं मनपुनमा
उपमदषक्षेन सदमाचिमारक्षेण यपुकमामम्, पदविदीं प्रजमापमालनस्य पदमतमम्, प्रमपत्सपुनमा प्रपत्तपुस लब्धपुमम् इच्छपुनमा, तक्षेन
दय
पु र्योधनक्षेन, अस्ततनन्द्रिणमा अस्तमा दरक क्षे मकप्तमा पररत्यकमा तनन्द्रियाः आलस्यस यक्षेन तक्षेन अनलसक्षेन इत्यथर याः। पकौरुषस
पपुरुषस्य कमायर पपुरुषकमारयाः उदनोगयाः। नकनन्दविमम् अहिनोरमात्रमम्, मविभज्य भमागस ककत्विमा, मवितन्यतक्षे मविस्तमायर तक्षे।
सरलमाथर याः - कमामक्रनोधमादष्ट्रीनम् षटम् ररपकनम् मविविक्षेकक्षेन सजत्विमा मनपुनमा उपमदषस प्रजमाशमासनस पमालयमत।
मकञ्च, तक्षेन यशयाः लब्धपुमम् इच्छमत। अनस्मनम् समयक्षे इदस करणष्ट्रीयस, तनस्मनम् समयक्षे ततम् करणष्ट्रीयमम् इमत रष्ट्रीत्यमा
मदनस मविभज्य सपुमनयमक्षेन सविर कमायर करनोमत। एविमम् आलस्यरमहितयाः सनम् प्रजमासपु स्विस्य पपुरुषकमारस प्रदशर यमत।
तमात्पयमारथर याः - प्रस्तपुतक्षे अनस्मनम् श्लनोकक्षे दय
पु र्योधनयाः कथस पपुरुषमाथर प्रदशर यमत इमत विणर यमत मकरमातयाः।
तथमामहि दय
पु र्योधनयाः षडम् ररपकनम् मविसजत्य मदविसस पकथग्भमागक्षेषपु मविभकविमानम्। मकञ्च, मनपुनमा उपमदषस ममागर मम् अविलब्म्य
यथमासमयस कमायर समाधयमत। एविस सदमा एवि नष्ट्रीमतममागर मम् अनपुसकत्य एवि पपुरुषकमारस प्रदशर यमत। अमप चि अनक्षेन
विस्तपुतयाः स स्विस्य दषपु स्विभमाविस गनोपमायमत।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● ककतमाररषड्विगर जयक्षेन - षण्णमास विगर याः षड्विगर याः। अरष्ट्रीणमास षड्विगर याः अररषड्विगर याः। ककतयाः अररषड्विगर स्य
जयनो यक्षेन सयाः ककतमाररषड्विगर जययाः, तक्षेन ककतमाररषड्विगर जयक्षेन।

● अगम्यरूपमामम् - अगम्यस रूपस यस्यमायाः समा अगम्यरूपमा, तमामम् अगम्यरूपमामम्।
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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● ममानविष्ट्रीमम् - मननोयाः इयस ममानविष्ट्री, तमामम् ममानविष्ट्रीमम्।
● अस्ततनन्द्रिणमा - अस्तमा तनन्द्रियर स्य यक्षेन विमा सयाः अस्ततनन्द्रियाः, तक्षेन अस्ततनन्द्रिणमा।
● पकौरुषमम् - पपुरुषस्यक्षेदस पकौरुषमम्।
● मविभज्य - मवि-भजम्-धमातनोयाः क्त्विनोयाः ल्यमप रूपमम्।
● मवितन्यतक्षे = मवि-तनपु-धमातनोयाः कमर मण यमक लमट रूपमम्।
प्रयनोगपररवितर नमम् ककतमाररषड्विगर जययाः अगम्यरूपमास ममानविदीं पदविदीं प्रमपत्सपुयाः, अस्ततनन्द्रियाः स पकौरुषस नकनन्दविस मविभज्य
नयक्षेन मवितननोमत।
अलङ्कमारमालनोचिनमा -

● अत्र ककतमाररषड्विगर जयक्षेन इमत, ममानविदीं पदविदीं प्रमपत्सपुनमा इमत, अस्ततनन्द्रिणमा इमत चि मविशक्षेषणत्रयस्य
परस्परस समाकमाङ्क्षमातयमा समामभप्रमायत्विमातम् पररकरमालङ्कमारयाः।
कनोषयाः -

● पदविष्ट्री - “अयनस वित्मर ममागमारध्विपन्थमानयाः पदविष्ट्री सकमतयाः ।
सरमणयाः पदमतयाः पदमा वित्तरन्यक्षेकपदष्ट्रीमत चि"इत्यमरयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः-३
11. कक्षेन नयक्षेन पकौरुषस मवितन्यतक्षे।
12. तक्षेन चि मकस ककत्विमा पकौरुषस मवितन्यतक्षे।
13. ककतमाररषड्विगर जययाः ककीदृशदीं पदविदीं प्रमपत्सपुयाः।
14. अस्ततनन्द्रिणमा इत्यस्य कयाः अथर याः।
15. पकौरुषस नमाम मकमम्।

सखष्ट्री म नवि प्रष्ट्री म तयपुज नोऽनपुज ष्ट्री म विनयाः सममानममानमान्सपुहृ दश्चि बन्धपुम भयाः।
स सन्ततस दशर य तक्षे गतस्मययाः कक तमासधपत्यमाममवि समाधपु बन्धपुत मामम्। ।१०
अन्विययाः - गतस्मययाः स सन्ततमम् अनपुजष्ट्रीमविनयाः प्रष्ट्रीमतयपुजयाः सखष्ट्रीनम् इवि सपुहृदयाः चि बन्धपुमभयाः
सममानममानमानम् बन्धपुतमास ककतमासधपत्यमामम् इवि समाधपु दशर यतक्षे।
अन्वियमाथर याः - गतस्मययाः गतयाः अपगतयाः स्मययाः अहिङ्कमारयाः यस्य सयाः अहिङ्कमाररमहितयाः , सयाः सपुयनोधनयाः,
सन्ततस सविर दमा, अनपुजष्ट्रीमविनयाः भकत्यमानम्, प्रष्ट्रीमतयपुजयाः वित्सलमानम्, सखष्ट्रीनम् इवि ममत्रमामण इवि, सपुहृदयाः शनोभनस हृदयस
यक्षेषमामम् तक्षे बमान्धविमायाः तमानम् चि बन्धपुमभयाः भमात्रमामदमभयाः , सममानममानमानम् सममानयाः तपुल्ययाः ममानयाः सम्ममानयाः यक्षेषमास तमानम्।
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आत्मष्ट्रीयमानम् सहिनोदरमानम् इवि पश्यमत इत्यथर याः। बन्धपुतमामम् बन्धकनमास समकहियाः बन्धपुतमा तमामम् , ककतमासधपत्यमामम् ककतमम्
आसधपत्यस ययमा तमामम्, इवि समाधपु अकपटमम् दशर यतक्षे बनोधयतक्षे। बन्धकनम् इवि असधपतष्ट्रीनम् इवि, समाधपु पश्यमत
इत्यथर याः।
सरलमाथर याः - स रमाजमा दय
पु र्योधनयाः अहिङ्कमारस पररत्यज्य भकत्यमानम् तथमा सम्पमामदतविमानम् यक्षेन जनमायाः
भकत्यमानम् रमाजयाः सखष्ट्रीनम् इवि मन्यन्तक्षे। तक्षे चि भकत्यमायाः रमाजमानस सखमायस मन्यन्तक्षे। रमाजमा दय
पु र्योधनयाःअमप तययाः सहि तथमा
व्यविहिरमत। एविस बन्धकनम् तथमा सम्पमामदतविमानम् यक्षेन जनमायाः रमाजयाः बन्धकनम् तस्य भमातककनम् इवि मन्यन्तक्षे। रमाजमा अमप
तययाः सहि भमातकवितम् आचिरमत। स्विस्य भमातककनम् एविस सम्पमामदतविमानम् यक्षेन जनमायाः तमानम् प्रभकनम् मन्यन्तक्षे। एविस स स्विस्य
समाधपुतमास प्रकटयमत।
तमात्पयमारथर याः - सक्षेविकबमान्धविमानम् प्रमत दय
पु र्योधनस्य ककीदृशयाः व्यविहिमारयाः इमत विण्यर तक्षे प्रस्तपुतक्षे अनस्मनम्
श्लनोकक्षे। स दय
पु र्योधनयाः अमभममानस मविस्मकत्य सविर दमा भकत्यययाः सहि ममत्रमम् इवि आचिरमत। तक्षेन जनमानम् भकत्यमानम् प्रमत
तस्य प्रष्ट्रीमतस प्रदशर यमत। बमान्धवियश्चि सहि सदमा भमातकवितम् आचिरमत। अतयाः बन्धपुजनक्षेषपु भमात्रमामदषपु इवि सत्कमारस
करनोमत इमत बनोधयमत। मकञ्च, भमात्रमामदमभयाः सहि एविमम् आचिरमत यक्षेन जनमायाः एविस मचिन्तयक्षेतम् यतम् भमात्रमामदषपु सयाः
सविर स्विमम् अमपर तविमानम् इमत ।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● गतस्मययाः - गतयाः स्मयनो यस्य स गतस्मययाः।
● प्रष्ट्रीमतयपुजयाः - प्रष्ट्रीत्यमा यपुञनन्त यक्षे तक्षे प्रष्ट्रीमतयपुजयाः,तमानम् प्रष्ट्रीमतयपुजयाः।
● अनपुजष्ट्रीमविनयाः - अनपु पश्चिमातम् ( धमाविनक्षेन) जष्ट्रीविनस यक्षेषमास तक्षेऽनपुजष्ट्रीमविनयाः, तमानम् अनपुजष्ट्रीमविनयाः।
● सममानममानमानम् - सममानयाः ममाननो यक्षेषमास तक्षे सममानममानमायाः, तमानम् सममानममानमानम्।
● ककतमासधपत्यमामम् - असधपतक्षेयाः कमर आसधपत्यमम्, ककतमम् आसधपत्यमम् ययमा तमास ककतमासधपत्यमामम्।
सनन्धकमायर मम्-

● प्रष्ट्रीमतयपुजनोऽनपुजष्ट्रीमविनयाः = प्रष्ट्रीमतयपुजयाः + अनपुजष्ट्रीमविनयाः।
● सपुहृदश्चि = सपुहृदयाः + चि।
प्रयनोगपररवितर नमम् गतस्मयक्षेन तक्षेन सन्ततमम् अनपुजष्ट्रीमविनयाः प्रष्ट्रीमतयपुजयाः सखमाययाः इवि दश्यर न्तक्षे। सपुहृदयाः बन्धपुमभयाः
सममानममानमा इवि दश्यर न्तक्षे। बन्धपुतमा ककतमासधपत्यमा इवि समाधपु दश्यर तक्षे।
अलङ्कमारमालनोचिनमा -

● अत्र छक्षे कमानपुप्रमासमालङ्कमारयाः। सकमार-नकमारयनोयाः सककतम् आविकसत्तयाः तत्र हिक्षेतपुयाः।
कनोषयाः -

● सखमा - “वियस्ययाः नस्नग्धयाः सवियमा अथ ममत्रस सखमा सपुहृतम्"इत्यमरयाः।
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पमाठगतप्रश्नमायाः-४
16. अत्र कयाः गतस्मययाः।
17. सयाः अनपुजष्ट्रीमविनयाः कमानम् इवि पश्य़मत।
18. सयाः सपुहृदश्चि मकसरूपक्षेण पश्यमत।
19. सयाः बन्धपुतमास कथस दशर यतक्षे।
20. सममानममानमानम् इत्यस्य कयाः अथर याः।

असकममारमाधयतनो यथमायथस मविभज्य भक्त्यमा समपकपमातयमा।
गपुण मानपुर मागमामदवि सख्यमष्ट्री म यविमान बमाधतक्षे ऽ स्य मत्रगणयाः परस्परमम्। । ११
अन्विययाः - यथमायथस मविभज्य समपकपमातयमा भक्त्यमा असकमम् आरमाधयतयाः अस्य गपुणमानपुरमागमातम्
सख्यमम् ईमयविमानम् इवि मत्रगणयाः परस्परस न बमाधतक्षे।
अन्वियमाथर याः - यथमायथस यथमास्विस यथनोमचितमम्, मविभज्य मविभमागस ककत्विमा, धममारधरकमाममानमास मध्यक्षे अनस्मनम्
कमालक्षे धमर याः सक्षेव्ययाः, अनस्मनम् कमालक्षे अथर याः सक्षेव्ययाः, अनस्मनम् कमालक्षे कमामयाः सक्षेव्ययाः इमत एविस मविभमागस मविधमाय,
समपकपमातयमा समयाः तपुल्ययाः पकपमातयाः अनपुरमागयाः यस्यमामम् तयमा , भक्त्यमा सक्षेवियमा, असकमम् अनमासकमम्,
आरमाधयतयाः सक्षेविममानस्य अस्य दय
पु र्योधनस्य, मत्रगणयाः त्रयमाणमास धममारथरकमाममानमास गणयाः मत्रविगर याः इत्यथर याः,
गपुणमानपुरमागमातम् गपुणक्षेषपु अनपुरमागमातम् आसमकमविशक्षेषमातम्, सख्यमम् ममत्रतमा, ईमयविमानम् प्रमाप्तविमानम्, इवि परस्परमम्
अन्यनोऽन्यमम्, न बमाधतक्षे बमाधस न करनोमत।
सरलमाथर याः - सयाः धमर याः अथर याः कमामश्चि सममम् एवि सक्षेविनष्ट्रीयमायाः इमत विचिनस न अविलम्बतक्षे। स रमाजमा
धममारथरकमाममानमास सम्यकम् मविभमागस ककत्विमा यथमाकमालस तमानम् सक्षेवितक्षे। अथमारतम् यनस्मनम् समयक्षे ययाः पपुरुषमाथर याः सक्षेव्ययाः
तदमा तमम् एवि सक्षेवितक्षे न अन्यतम्। अतयाः तक्षे सविर पपुरुषमाथमारयाः तनस्मनम् दय
पु र्योधनक्षे बमाधस मविनमा एवि मतष्ठनन्त। अतयाः
तस्य धममारथरकमाममायाः सदमा एवि अमतशयक्षेन विकमदस प्रमाप्नपुविनन्त।
तमात्पयमारथर याः - प्रस्तपुतक्षे अनस्मनम् श्लनोकक्षे अनमासकयाः दय
पु र्योधनयाः कथस सममानपुरमागक्षेण पपुरुषमाथमारणमास सक्षेविनस
करनोमत तदक्षेवि विमणर तमम्।धममारथरकमाममायाः एतक्षे पपुरुषमाथमारयाः परस्परस मविरनोसधनयाः सनन्त। तथमामप रमाजमा दय
पु र्योधनयाः तक्षेषमास
सक्षेविनस्य समयस मविभज्य तमानम् अनमासकयाः सनम् सक्षेवितक्षे। तक्षे सविर पपुरुषमाथमारयाः तनस्मनम् दय
पु र्योधनक्षे बमाधस मविनमा एवि
मतष्ठनन्त। अथमारतम् धममारचिरणकमालक्षे अथर कमामकौ धमर न बमाधक्षेतक्षे। अथर्योपमाजर नकमालक्षे धमर कमामकौ अथर न बमाधक्षेतक्षे। एविस
कमामसक्षेविनकमालक्षे धममारथर्यौ अमप कमामस न बमाधक्षेतक्षे।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● समपकपमातयमा - समयाः पकपमातनो यस्यमास समा समपकपमातमा, तयमा समपकपमातयमा।
● गपुणमानपुरमागमातम् - गपुणक्षेषपु गपुणमानमास विमा अनपुरमागनो गपुणमानपुरमागयाः, तस्ममादम् गपुणमानपुरमागमातम्।
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● मत्रगणयाः त्रयमाणमास गणयाः मत्रगणयाः।
● आरमाधयतयाः - आ-रमाधम्-धमातनोयाः मणमचि शतरर रूपमम्।
● भक्त्यमा - भजम्-धमातनोयाः मकनम्-प्रत्ययक्षे तकतष्ट्रीययकविचिनक्षे रूपमम्।
1) सनन्धकमायर मम्-

● गपुणमानपुरमागमामदवि = गपुणमानपुरमागमातम् + इवि।
● बमाधतक्षेऽस्य = बमाधतक्षे + अस्य।
प्रयनोगपररवितर नमम् यथमायथस मविभज्य समपकपमातयमा भक्त्यमा असकमम् आरमाधयतयाः अस्य गपुणमानपुरमागमातम् सख्यमम् ईयपुषमा
मत्रगणक्षेन परस्परस न बमाध्यतक्षे।
कनोषयाः -

● असकमम् - “अनमासकमसकस चि पकथग्विमतर पकथगम् नस्थतमम्"इत्यमरयाः।
● यथमायथमम् - “यथमाथर तपु यथमायथमम्”इत्यमरयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः-५
21. असकमम् आरमाधयतयाः कस्य मत्रगणयाः परस्परस न बमाधतक्षे।
22. दयपु र्योधनयाः ककीदृश्यमा भक्त्यमा असकमम् आरमाधयमत।
23. दयपु र्योधनस्य मकस परस्परस न बमाधतक्षे।
24. कनो नमाम मत्रगणयाः।
25. तस्य मत्रगणयाः गपुणमानपुरमागमातम् मकमम् ईमयविमानम् इवि।

मनरत्ययस समाम न दमानविसजर तस न भकर र दमानस मविरहिय्य सनत्क्रयमामम्।
प्रवितर तक्षे तस्य मविशक्षे ष शमासलनष्ट्री गपुण मानपुर नोधक्षे न मविनमा न सनत्क्रयमा।।१२
अन्विययाः - तस्य मनरत्ययस दमानविसजर तस समाम, न (प्रवितर तक्षे)। सनत्क्रयमास मविरहिय्य भकरर दमानस न

(प्रवितर तक्षे)। मविशक्षेषशमासलनष्ट्री सनत्क्रयमा गपुणमारनोधक्षेन मविनमा न प्रवितर तक्षे।
अन्वियमाथर याः - तस्य दय
पु र्योधनस्य, मनरत्ययस मनबमाधर मम् अममामयकमम्, समाम समान्त्विनमम् शमानन्तप्रयनोगयाः
मप्रयविचिनमम्, दमानविसजर तस धनदमानरमहितमम्, न नमहि, प्रवितर तक्षे प्रविकत्तमा भविमत। सनत्क्रयमास सत्कमारस सम्ममानमम्,
मविरहिय्य मविहिमाय अनमादृत्य, भकरर प्रचिपुरस बहिह लमम्, दमानस धनदमानमम् अथर मवितरणमम्, न नमहि, प्रवितर तक्षे। (तस्य)
मविशक्षेषशमासलनष्ट्री मविशक्षेषक्षेणमा प्रशससमायनोग्यमा शनोभनष्ट्रीयमा, सनत्क्रयमा सत्कमारयाः आदरयपुकमा मक्रयमा, गपुणमानपुरनोधक्षेन गपुणमानमास
मविदमामविनयमादष्ट्रीनमामम् अनपुरमागक्षेण पकपमातक्षेन दशर नक्षेन, मविनमा न प्रवितर तक्षे।
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सरलमाथर याः - तस्य रमाजयाः दय
पु र्योधनस्य समामनष्ट्रीमतयाः अथर मवितरणस मविनमा न प्रविकत्तमा भविमत। तस्य
बहिह लमम् अथर मवितरणमम् अमप सत्कमारस मविनमा प्रविकत्तस न भविमत। एविमक्षेवि तस्य दय
पु र्योधनस्य प्रशससनष्ट्रीययाः सत्कमारयाः
अनपुरमागक्षेण मविनमा प्रविकत्तयाः न भविमत। अथमारतम् तस्य समामनष्ट्रीमतयाः धनयपुकमा अनस्त। यस्य उपरर सयाः प्रसनयाः
भविमत तस्मय धनस ददमामत। धनस चि ससम्ममानस प्रयच्छमत न तपु मनरमादरपकविरकमम्। अथमारतम् गपुमणनयाः पपुरुषस्य एवि
सयाः सत्कमारस करनोमत न तपु मनगपुरणस्य।
तमात्पयमारथर याः - अत्र अनस्मनम् श्लनोकक्षे रमाजनष्ट्रीतक्षेयाः चितपुमविर धमानमास समाम-दमान-दण्ड-भक्षेदमानमामम् उपमायमानमास
मविमनयनोगक्षे दय
पु र्योधनयाः कपुशलयाः आसष्ट्रीतम् इमत जमाप्यतक्षे। स दय
पु र्योधनयाः यस्य कस्य उपरर प्रसननो भकत्विमा सस्नक्षेहिमम्
आलमापस करनोमत। तत्र आलमापस्य ममाधपुयरमम् एवि फलस नमानस्त। तस्मय धनमम् अमप ददमामत। आदरस मविनमा दमानस
मविफलमम्, अतयाः यथमायथस सत्ककत्य धनस ददमामत। न महि यस्य कस्यमामप सत्कमारस करनोमत, य एवि सत्कमारयनोग्ययाः
गपुणविमानम् जनयाः तस्ययवि करनोमत। अनक्षेन तस्य नष्ट्रीमतकपुशलतमा पररमचितमा भविमत।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● मनरत्ययमम् - मनगर तयाः अत्ययनो यस्ममातम् तदम् मनरत्ययमम्।
● दमानविसजर तमम् - दमानक्षेन विसजर तस दमानविसजर तमम्।
● सनत्क्रयमामम् - सतष्ट्री चिमासकौ मक्रयमा सनत्क्रयमा, तमास सनत्क्रयमामम्।
● गपुणमानपुरनोधक्षेन - गपुणमानमामम् अनपुरनोधयाः गपुणमानपुरनोधयाः तक्षेन गपुणमानपुरनोधक्षेन।
● प्रवित्तरतक्षे - प्र-विकतपु-धमातनोयाःलमट रूपमम्।
प्रयनोगपररवितर नमम् तस्य मनरत्ययक्षेन समाम्नमा दमानविसजर तक्षेन न (प्रविकत्यतक्षे)। सनत्क्रयमास मविरहिय्य भकररणमा दमानक्षेन न

(प्रविकत्यतक्षे)। गपुणमानपुरनोधक्षेन मविनमा मविशक्षेषशमासलन्यमा सनत्क्रययमा न प्रविकत्यतक्षे।
अलङ्कमारमालनोचिनमा -

● अत्र पकविर पकविर विमाक्यस प्रमत परस परस विमाक्यस मविशक्षेषणतयमा स्थमामपतमम् इमत कमारणमातम्
एकमाविलष्ट्रीनमाममालङ्कमारयाः।
कनोषयाः -

● अत्यययाः - “अत्ययनोऽमतक्रमक्षे ककच्छषक्षे दनोषक्षे दण्डक्षेऽप्यथमापमद"इत्यमरयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः-६
26. दयपु र्योधनस्य मनरत्ययस समाम कथस न प्रवितर तक्षे।
27. तस्य भकरर दमानस कथस न प्रवितर तक्षे।
28. तस्य सनत्क्रयमा ककीदृशष्ट्री।
29. सनत्क्रयमा चि कथस न प्रवितर तक्षे।
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30. अत्र समाम इत्यस्य कयाः अथर याः।

विसकम न विमाञ्छन विशष्ट्री न मन्यपुन मा स्विधमर इत्यक्षे वि मनविकत्त कमारणयाः।
गपुरू पमदषक्षेन ररपकौ सपुतक्षे ऽ मप विमा मनहिनन्त दण्डक्षे न स धमर मविप्लविमम्। ।१३
अन्विययाः - विशष्ट्री सयाः (दय
पु र्योधनयाः), विसकमन विमाञ्छनम् न, मन्यपुनमा न, मनविकत्तकमारणयाः (सनम्) स्विधमर याः एवि

(एषयाः) इमत गपुरूपमदषक्षेन दण्डक्षेन ररपकौ विमा सपुतक्षे अमप धमर मविप्लविस मनहिनन्त।
अन्वियमाथर याः - विशष्ट्री सजतक्षेनन्द्रिययाः, सयाः दय
पु र्योधनयाः, विसकमन धनमामन, विमाञ्छनम् प्रमाप्तपुमम् इच्छनम्, न नमहि,
मन्यपुनमा कनोपक्षेन क्रनोधक्षेन, न नमहि, (अमप तपु) मनविकत्तकमारणयाः (सनम्) कमारणरमहितयाः सनम्, स्विधमर याः एवि एष
रमाजधमर याः, अयस मम धमर याः, इमत एविस रूपक्षेण, गपुरूपमदषक्षेन गपुरुणमा मन्विमामदनमा उपमदषक्षेन मविमहितक्षेन गपुरूपमदषक्षेन
गपुरुमशमकतक्षेन, दण्डक्षेन दण्डमविसधनमा, ररपकौ शत्रकौ शत्रपुमविषयक्षे , विमा अथविमा, सपुतक्षे पपुत्रक्षे स्विपपुत्रमविषयक्षे, अमप
धमर मविप्लविस धमर मविरुदस नष्ट्रीतक्षेयाः उलङ्घनमम्, मनहिनन्त मनविमारयमत। धमर स्य मविप्लविस दण्डक्षेन मनविमारयमत इत्यथर याः।
सरलमाथर याः - सजतक्षेनन्द्रिययाः सयाः दय
पु र्योधनयाः न महि धनमामन प्रमाप्तपुमम् इच्छनम् , न चि कनोधक्षेन कममप
दण्डयमत। अमप तपु लनोभमामदकमारणरमहितयाः सनम् “रमाजयाः मम धमर एवि यतम् दण्ड्यमानमास दण्डनमम् अदण्ड्यमानमास
कममाकरणस चि”इमत मत्विमा धमर चिरमत। अतयाः गपुरूपमदषक्षेन दण्डक्षेन शत्रकौ तथमा स्विककीयपपुत्रक्षे नस्थतस धमर स्य
व्यमतक्रममम् अधमर मनविमारयमत।
तमात्पयमारथर याः - अनस्मनम् श्लनोकक्षे रमाजनो दय
पु र्योधनस्य दण्डनष्ट्रीमतयाः प्रशसससतमा। स दय
पु र्योधनयाः दण्डनष्ट्रीतक्षेयाः
प्रयनोगक्षे कपुशलयाः। स्वियस सजतक्षेनन्द्रिययाः, अतयाः शत्रपुस सपुतमम् उभयस समस पश्यमत। एविस सयाः दण्डनष्ट्रीतक्षेयाः समपुमचितप्रयनोगक्षेण
धमर स्य मविप्लविस मनविमारयनम् धमर रकमत। प्रजमाजनस प्रमत तस्य दृमषयाः पकपमातरमहितमा मविदतक्षे। धनलनोभक्षेन अथविमा
क्रनोधक्षेन स कदमामप कममप न दण्डयमत। अमप तपु धमर्यो रमकतव्ययाः मयमा इमत भमाविनयमा सयाः अपरमासधनयाः
दण्डयमत। न तपु कदमामप मनदर्योषमानम् सज्जनमानम्।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● मनविकत्तकमारणयाः - मनविकत्तमामन कमारणमामन यस्ममातम् स मनविकत्तकमारणयाः।
● गपुरूपमदषक्षेन - गपुरुणमा उपमदषयाः तक्षेन गपुरूपमदषक्षेन।
● धमर मविप्लविमम् - धमर स्य मविप्लवियाः धमर मविप्लवियाः तमम् धमर मविप्लविमम्।
● मनहिनन्त - मन-हिनम्-धमातनोयाः प्रथमपपुरुषयकविचिनक्षे रूपमम्।
● विशष्ट्री - विशम्-धमातनोयाः इनम्-प्रत्ययक्षे प्रथमयकविचिनक्षे रूपमम्।
सनन्धकमायर मम्-

● विमाञ्छन = विमाञ्छनम् + न।
● सपुतक्षेऽमप = सपुतक्षे + अमप।
प्रयनोगपररवितर नमम् -

ससस्ककतसमामहित्यमम्
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सस स् कक तसमामहित्यमम्
विमशनमा तक्षेन , विसकमन विमाञ्छतमा न, मन्यपुनमा न, स्विधमर एवि इमत मनविकत्तकमारणक्षेन (दय
पु र्योधनक्षेन)
गपुरूपमदषक्षेन दण्डक्षेन ररपकौ सपुतक्षे अमप धमर मविप्लविनो मनहिन्यतक्षे।
अलङ्कमारमालनोचिनमा -

● अत्र विकत्त्यनपुप्रमासमालङ्कमारयाः, व्यञनस्य तकमारस्य असककतम् आविकसत्तयाः तत्र हिक्षेतपुयाः।
कनोषयाः -

● कमारणमम् - “हिक्षेतपुनमार कमारणस बष्ट्रीजस मनदमानस त्विमामदकमारणमम्"इत्यमरयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः-७
31. विशष्ट्री दयपु र्योधनयाः मकस मनहिनन्त।
32. स चि मकस कपुविर नम् मनहिनन्त।
33. सयाः मकस सहिमायक्षेन धमर मविप्लविस मनहिनन्त
34. सयाः कक्षेषपु धमर मविप्लविस मनहिनन्त।
35. अत्र मन्यपुशब्दस्य कयाः अथर याः।

पमाठसमारयाः
सममाटम् अमप स रमाजमा दय
पु र्योधनयाः दकतकपटक्षेन रमाज्यस मविसजतविमानम्। मकञ्च कपटक्षेन लब्धस रमाज्यस
रमाजनष्ट्रीत्यमा सम्यकम् विशष्ट्रीकतपुर चिक्षेषतक्षे। भविमानम् अधपुनमा विनमम् असधविसमत। विनविमासमाविसमानक्षे भविमानम् पपुनयाः मविसजत्य
स्विरमाज्यस गहिष्ट्रीषयमत इमत सदयवि स शङ्कतक्षे। अतयाः तथमा नष्ट्रीमतबलक्षेन विशष्ट्रीकतपुर यततक्षे। यक्षेन भविमानम् स्विरमाज्यस्य
पपुनरुदमारस कतपुर न शक्ष्यमत। भवितयाः दयमादमामकण्यमामदगपुणययाः सविमारयाः प्रजमायाः भविन्तस प्रमत अत्यन्तमम् अनपुरकमायाः। ततम्
दृषटमा दय
पु र्योधनयाः शङ्कतक्षे यतम् विनविमासमातम् मनविकत्तयाः भविमानम् पपुनयाः स्विरमाज्यस गहिष्ट्रीषयमत इमत। तस्ममातम् प्रजमायाः यथमा
तदधष्ट्रीनमायाः स्यपुयाः तदथर प्रयततक्षे। तथमामहि स आत्मनयाः गपुणमानम् अमतशयक्षेन प्रकटयमत। तथमा चि स्विस्य यशयाः
ककीतर यमत। यतनो महि दज
पु र नसससरगमापक्षेकयमा

महिमदयाः सहि मविरनोधयाः अमप शक्षेयस्करमम्। यक्षेन ऐश्वियर मम् उत्कषर

गच्छमत। कमामक्रनोधमादष्ट्रीनम् षटम् ररपकनम् मविविक्षेकक्षेन सजत्विमा मनपुनमा उपमदषस प्रजमाशमासनस पमालयमत। मकञ्च, तक्षेन यशयाः
लब्धपुमम् इच्छमत। अनस्मनम् समयक्षे इदस करणष्ट्रीयस, तनस्मनम् समयक्षे ततम् करणष्ट्रीयमम् इमत रष्ट्रीत्यमा मदनस मविभज्य
सपुमनयमक्षेन सविर कमायर करनोमत। एविमम् आलस्यरमहितयाः सनम् प्रजमासपु स्विस्य पपुरुषकमारस प्रदशर यमत। स रमाजमा
दय
पु र्योधनयाः अहिङ्कमारस पररत्यज्य भकत्यमानम् तथमा सम्पमामदतविमानम् यक्षेन जनमायाः भकत्यमानम् रमाजयाः सखष्ट्रीनम् इवि मन्यन्तक्षे। तक्षे
चि भकत्यमायाः रमाजमानस सखमायस मन्यन्तक्षे। रमाजमा दय
पु र्योधनयाःअमप तययाः सहि तथमा व्यविहिरमत। एविस बन्धकनम् तथमा
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सम्पमामदतविमानम् यक्षेन जनमायाः रमाजयाः बन्धकनम् तस्य भमातककनम् इवि मन्यन्तक्षे। रमाजमा अमप तययाः सहि भमातकवितम् आचिरमत।
स्विस्य भमातककनम् एविस सम्पमामदतविमानम् यक्षेन जनमायाः तमानम् प्रभकनम् मन्यन्तक्षे। एविस स स्विस्य समाधपुतमास प्रकटयमत। सयाः
धमर याः अथर याः कमामश्चि सममम् एवि सक्षेविनष्ट्रीयमायाः इमत विचिनस न अविलम्बतक्षे। स रमाजमा धममारथरकमाममानमास सम्यकम् मविभमागस
ककत्विमा यथमाकमालस तमानम् सक्षेवितक्षे। अथमारतम् यनस्मनम् समयक्षे ययाः पपुरुषमाथर याः सक्षेव्ययाः तदमा तमम् एवि सक्षेवितक्षे न अन्यतम्।
अतयाः तक्षे सविर पपुरुषमाथमारयाः तनस्मनम् दय
पु र्योधनक्षे बमाधस मविनमा एवि मतष्ठनन्त। अतयाः तस्य धममारथरकमाममायाः सदमा एवि
अमतशयक्षेन विकमदस प्रमाप्नपुविनन्त। तस्य रमाजयाः दय
पु र्योधनस्य समामनष्ट्रीमतयाः अथर मवितरणस मविनमा न प्रविकत्तमा भविमत। तस्य
बहिह लमम् अथर मवितरणमम् अमप सत्कमारस मविनमा प्रविकत्तस न भविमत। एविमक्षेवि तस्य दय
पु र्योधनस्य प्रशससनष्ट्रीययाः सत्कमारयाः
अनपुरमागक्षेण मविनमा प्रविकत्तयाः न भविमत। अथमारतम् तस्य समामनष्ट्रीमतयाः धनयपुकमा अनस्त। यस्य उपरर सयाः प्रसनयाः
भविमत तस्मय धनस ददमामत। धनस चि ससम्ममानस प्रयच्छमत न तपु मनरमादरपकविरकमम्। अथमारतम् गपुमणनयाः पपुरुषस्य एवि
सयाः सत्कमारस करनोमत न तपु मनगपुरणस्य। सजतक्षेनन्द्रिययाः सयाः दय
पु र्योधनयाः न महि धनमामन प्रमाप्तपुमम् इच्छनम् , न चि कनोधक्षेन
कममप दण्डयमत। अमप तपु लनोभमामदकमारणरमहितयाः सनम् “रमाजयाः मम धमर एवि यतम् दण्ड्यमानमास दण्डनमम्
अदण्ड्यमानमास कममाकरणस चि”इमत मत्विमा धमर चिरमत। अतयाः गपुरूपमदषक्षेन दण्डक्षेन शत्रकौ तथमा स्विककीयपपुत्रक्षे नस्थतस
धमर स्य व्यमतक्रममम् अधमर मनविमारयमत।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः
1. कमा नमाम ममानविष्ट्री पदविष्ट्री।
2. अररषड्विगमारयाः कक्षे।
3. कथस दयपु र्योधनस्य मत्रगणयाः परस्परस न बमाधतक्षे।
4. ममानविदीं पदविदीं प्रमपत्सपुनमा दयपु र्योधनक्षेन ककीदृशनो यत्ननो मविधष्ट्रीयतक्षे।
5. यपुसधमष्ठरस नयममागरण सजगष्ट्रीषपुयाः सजह्मयाः दयपु र्योधनयाः मकस कपुविर तक्षे।
6. दयपु र्योधनस्य समामदमानमामदप्रयनोगनष्ट्रीमतयाः कथमम् आसष्ट्रीतम्।
7. तस्य दयपु र्योधनस्य दण्डमविसधयाः कथमम् आसष्ट्रीतम् इमत विण्यर तमामम्।
8. सममानमाथर कमामन धमातपुरूपमामण मक्षेलयत।
क -स्तम्भयाः

ख -स्तम्भयाः

१. बमाधतक्षे

क. मनविमारयमत।

२. तननोमत

ख. बनोधयतक्षे।

३. मनहिनन्त

ग मविस्तमारयमत।

४. समष्ट्रीहितक्षे

घ. प्रभविमत।

५.प्रवितर तक्षे

ङ. प्रमतबध्नमामत।

६. दशर यतक्षे

चि. चिक्षेषतक्षे।

ससस्ककतसमामहित्यमम्
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उत्तरमामण - १-ङ, २-ग, ३-क, ४-चि, ५-घ, ६-ख।

मकमसधगतमम्
1) दयपु र्योधनयाः कथस कपटक्षेन प्रजमायाः विशष्ट्रीकरनोमत इमत अस्ममातम् पमाठमातम् जमायतक्षे।
2) रमाजमा दयपु र्योधनयाः रमाजनष्ट्रीतकौ कपुशलयाः आसष्ट्रीतम् इत्यमप जमायतक्षे।
3) रमाजकमायर दण्डनष्ट्रीमतयाः कथस भमवितव्यमम् इमत स्पषस भविमत।
4) रमाजमा दषपु श्चिक्षेतम् प्रजमानमास कमा अविस्थमा भविमत इमत बपुध्यतक्षे।
5) कथस पदमानमास सनन्धमविच्छक्षे दयाः कमायर याः इमत बपुध्यतक्षे अस्ममातम् पमाठमातम्।
6) नकतनशब्दययाः सहि तक्षेषमामम् अथमारनमामम् अमप पररचिययाः प्रमाप्तयाः।

पमाठगतप्रश्नमानमामपुत्त रमामण
उत्तरमामण -१

1. दयपु र्योधनयाः।
2. परमाभविमम्।
3. नयक्षेन।
4. विनमासधविमाससनयाः यपुसधमष्ठरमातम्।
5. जगतष्ट्रीमम्।
उत्तरमामण -२

6. दयपु र्योधनयाः।
7. दयपु र्योधनयाः।
8. भवितयाः सजगष्ट्रीषयमा।
9. भकमतस समपुनयनम्।
10. प्रतमारकयाः।
उत्तरमामण -३

11. दयपु र्योधनक्षेन।
12. नकसमदविस मविभज्य।
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13. अगम्यरूपमास ममानविदीं पदविष्ट्रीमम्।
14. आलस्यरमहितक्षेन।
15. पपुरुषकमारयाः।
उत्तरमामण -४

16. दयपु र्योधनयाः।
17. प्रष्ट्रीमतयपुजयाः सखष्ट्रीनम् इवि।
18. भमातकरूपक्षेण।
19. ककतमासधपत्यमामम् इवि समाधपु।
20. आत्मष्ट्रीयमानम्।
उत्तरमामण -५

21. दयपु र्योधनस्य।
22. समपकपमातयमा।
23. मत्रगणयाः।
24. धमर याः, अथर याः, कमामयाः।
25. सख्यमम्।
उत्तरमामण -६

26. दमानविसजर तमम्।
27. सनत्क्रयमास मविनमा।
28. मविशक्षेषशमासलनष्ट्री।
29. गपुणमानपुरनोधक्षेन मविनमा।
30. मप्रयविचिनमम्।
उत्तरमामण -७

31. धमर मविप्लविमम्।
32. विसकमन अविमाञ्छनम्।
33. गपुरूपमदषक्षेन दण्डक्षेन।
34. ररपकौ सपुतक्षे चि।
35. क्रनोधयाः।

॥ इमत मविसशयाः पमाठयाः ॥

ससस्ककतसमामहित्यमम्
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