२1
21) शमङ्कतस्य द य
पु र्योधनस्य नष्ट्री म तककौशलमम्
प्रस्तमाविनमा
यपुसधमष्ठरमातम् भष्ट्रीतनोऽमप दय
पु र्योधनयाः सततमम् आत्ममानस भयरमहितस प्रकटयमत स्म। स्वियमम्
अमविश्विस्तनोऽमप मविश्विस्तविदम् व्यविहिरमत स्म। सन्दक्षेहियपुकयाः सनम् स्विस्य रकमाथर मम् मविश्विस्तमानम् आत्मष्ट्रीयमानम्
स्विककीयक्षे परककीयक्षे चि रमाज्यक्षे सविर त्र ससस्थमामपतविमानम्।समामदमानदण्डभक्षेदमानमास चितपुणमारमम् उपमायमानमास मविमनयनोगक्षे कपु शलक्षेन
दय
पु र्योधनक्षेन यथनोमचितस प्रयपुकमायाः एतक्षे चित्विमारयाः उपमायमायाः कथस परस्परस स्पधमार कपुविर न्तयाः तस्य दय
पु र्योधनस्य सविरषपु
कमायरषपु सफलतमास तथमा समकमदस सम्पमादयनन्त स्म तदम् भविन्तयाः पमाठक्षे ऽनस्मनम् जमास्यनन्त। बहिह नमास नकपमाणमास रथमाश्विययाः
व्यमाप्तस दय
पु र्योधनस्य सभमाभविनमाङ्गणस कथस शनोभतक्षे स्म तदमप जमास्यनन्त। एतक्षेन चि रमाजयाः दय
पु र्योधनस्य प्रभपुत्विस्य
आमतशय्यस मविशक्षेषक्षेण प्रकमामशतनोऽभकतम् इमत पमठषयनन्त। बहिह मदनस यमावितम् प्रजमासपु कल्यमाणस मवितरतयाः दय
पु र्योधनस्य
धनमासधपतक्षेयाः कपुविक्षेरस्य इवि अस्य दयमादमामकण्यमामदमभयाः गपुणययाः कथस पकसथविष्ट्री द्रिविष्ट्रीभकतमा सञमातमा। मकञ्च तक्षेन
सम्ममामनतमायाः विष्ट्रीरसयमनकमायाः ककीदृशमा आसनम् इमत पमाठमातम् अस्ममातम् जमास्यतक्षे। सविर रमाजमानयाः प्रसनमायाः सन्तयाः कथस
तस्य शमासनस्य अनपुगमनस कपुविर नन्त स्म इमत बनोधयाः भमविषयमत। तक्षेन चि रमाजमा दय
पु र्योधनक्षेन शमास्त्रमानपुसमारस कक्षेन
प्रकमारक्षेण यमागमायाः अनपुष्ठष्ट्रीयतक्षे स्म इमत स्पषष्ट्रीभमविषयमत। बलबमदयाः सहि मविरनोधयाः दषपु पररणमामयाः भविमत इमत
जमानतमा तक्षेन कथस तमादृशमम् आचिरमत इमत सजजमासमामप दरक ष्ट्रीभमविषयमत।

उदक्षेश् यमामन
अमपुस पमाठस पमठत्विमा भविमानम् -

 दयपु र्योधनयाः शमङ्कतयाः सनम् मकस करनोमत इमत जमास्यमत।
 सविर नकपमायाः कथस तस्य अनपुगतमायाः आसनम् इमत स्पषस भमविषयमत।
 सयाः प्रजमानमास कल्यमाणमाय मकस मकस ककतविमानम् आसष्ट्रीतम् इमत जमास्यमत।
 तस्य सयमनकमायाः ककीदृशमायाः आसनम् इमत स्पषष्ट्रीभमविषयमत।
 बलविमदयाः सहि मविरनोधस्य मकस फलमम् इमत जमास्यमत।
 श्लनोकमानमास सपुष्ठपु व्यमाख्यमानस कथस करणष्ट्रीयमम् इमत चि असधगममषयमत।

21.1)

मकल पमाठयाः

मविधमाय रकमान्पररतयाः परक्षेत रमानशमङ्कतमाकमारमपुपय म त शमङ्कतयाः ।
मक्रयमापविगर ष विनपुज ष्ट्री म विसमात्कक तमायाः कक तजतमामस्य विदनन्त सम्पदयाः ।। १ .१४ ।।
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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सस स् कक तसमामहित्यमम्
अनमारतस तक्षे न पदक्षे ष पु लनम्भतमा मविभज्य सम्यसग्विमनयनोगसनत्क्रयमामम् ।
फलन्त्यपुप मायमायाः पररबकसम हितमायतष्ट्री रु पक्षे त् य सस घ षर ममविमाथर सम्पदयाः ।। १ .१५ ।।
अनक्षे क रमाजन्यरथमाश्विसस कपु लस तदष्ट्री य ममास्थमानमनकक्षे तनमासजरमम्।
नयत्ययपु ग् मच्छदगनन्धरमाद्रिरत मास भकशस नकप नोपमायनदनन्तनमास मदयाः ।। १ .१६ ।।
सपुखक्षे न लभ्यमा दधतयाः कक षष्ट्री वि लय र कक षपच्यमा इवि सस्यसम्पदयाः ।
मवितन्विमत कक्षे म मदक्षे वि ममातकक मानश्चिरमाय तनस्मन्कपु रविश्चिकमासमत ।। १ .१७ ।।
महिकौजसनो ममानधनमा धनमामचिर तमा धनपुभ तयाः
कर सस य मत लब्धककीतर ययाः ।
न सस हि तमास्तस्य न भक्षे द विकत्त ययाः मप्रयमामण विमाञ्छन्त्यसपुम भयाः समष्ट्री म हितपुम म् ।। १ .१८ ।।
उदमारककीतर रु दयस दयमावितयाः प्रशमान्तबमाधस मदशतनोऽमभरकयमा ।
स्वियस प्रद ग्पु धक्षे ऽ स्य गपुणय रु पस्नपुत मा विसकप ममानस्य विसकम न मक्षे म दनष्ट्री ।। १ .१९ ।।
महिष्ट्री भ ज
पु मास सच्चिररतय श् चिरययाः मक्रयमायाः स विक्षे द मनयाःशक्षे ष मशक्षे म षतमक्रययाः ।
महिनोदयय स् तस्य महितमानपुब नन्धमभयाः प्रतष्ट्री य तक्षे धमातपुर रविक्षे म हितस फलय याः ।। १ .२० ।।
न तक्षे न सज्यस क्विमचिद द
पु तस धनपुनर विमा कक तस कनोपमविसजह्मममाननमम् ।
गपुण मानपुर मागक्षे ण मशरनोमभरुह्यतक्षे नरमासधपय म मारल् यममविमास्य शमासनमम् ।। १ .२१ ।।
स यकौविरमाज्यक्षे नवियकौविननोदतस मनधमाय द याःपु शमासनममदशमासनयाः ।
मखक्षे ष विसखननोऽनपुम तयाः पपुर नोधसमा सधननोमत हिव्यक्षे न महिरण्यरक्षेत समम् ।। १ .२२ ।।
प्रलष्ट्री न भकप मालममप नस्थरमायमत प्रशमासदमाविमाररसध मण्डलस भपुवि याः ।
स मचिन्तयत्यक्षे वि मभयस्त्विदक्षे ष यतष्ट्री र हिनो द रपु न्तमा बलविमदरनोसधतमा ।। १ .२३ ।।

21.2)

समाम्प्रतस मकल पमाठमम् अविगच्छमाम

मविधमाय रकमान्पररतयाः परक्षेत रमानशमङ्कतमाकमारमपुपय म त शमङ्कतयाः।
मक्रयमापविगर ष विनपुज ष्ट्री म विसमात्कक तमायाः कक तजतमामस्य विदनन्त सम्पदयाः।।१४
अन्विययाः - शमङ्कतयाः (सनमप) पररतयाः परक्षेतरमानम् रकमानम् मविधमाय अशमङ्कतमाकमारमम् उपयमत। मक्रयमापविगरषपु
अनपुजष्ट्रीमविसमात्ककतमायाः सम्पदयाः अस्य ककतजतमास विदनन्त।
अन्वियमाथर याः - शमङ्कतयाः सन्दक्षेहियपुकयाः सन्दक्षेहिमापनयाः सनम् स दय
पु र्योधनयाः, पररतयाः सविर तयाः सविर त्र
स्विककीयरमाज्यक्षे परककीयक्षे चि, परक्षेतरमानम् परक्षेभ्ययाः शत्रपुभ्ययाः इतरमानम् मविश्विस्तमानम् आत्मष्ट्रीयजनमानम् , रकमानम् रककमानम्
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ससस्ककतसमामहित्यमम्

शमङ्कतस्य द य
पु र्योधनस्य नष्ट्री म तककौशलमम्

मटप्पणष्ट्री

रकनन्त गपुप्तमन्त्रणमामदकस यक्षे तमानम् परविकत्तमान्तजमानक्षे कपुशलमानम्, मविधमाय मनयपुज्य, अशमङ्कतमाकमारस मविश्विस्तमाककमतमम्,
उपयमत प्रमाप्ननोमत। स्वियस शमङ्कतयाः अमप अशमङ्कतमाकमारमम् एवि दशर यमत इत्यथर याः। मक्रयमापविगरषपु कमायमारविसमानक्षेषपु
कमर णमास सममामप्तषपु, अनपुजष्ट्रीमविसमात्ककतमायाः अनपुजष्ट्रीमविनमास भकत्यमानमामम् आयत्तष्ट्रीककतमायाः अनपुजष्ट्रीमविसमात्ककतमायाः भकत्यक्षेभ्ययाः
दत्तमायाः इत्यथर याः। सम्पदयाः सम्पत्तययाः धनमामन, अस्य दय
पु र्योधनस्य, ककतजतमामम् उपकमारजतमामम्, विदनन्त
जमापयनन्त प्रकमाशयनन्त।
सरलमाथर याः - शत्रकणमास बलस्य आसधक्यमातम् रमाजमा दय
पु र्योधनयाः शमङ्कतयाः अनस्त। अतयाः स्विककीयक्षे परककीयक्षे
चि रमाज्यक्षे आत्मष्ट्रीयमानम् जनमानम् ससरककरूपक्षेण ससस्थमाप्य मविश्विस्तमाककमतस प्रमाप्ननोमत। मनसस भयमम् अनपुभविनम् अमप
आत्ममानस भयरमहितस प्रकटयमत। कमर णमामम् अविसमानक्षेषपु सक्षेविकक्षेभ्ययाः सममपर तमायाः सम्पत्तययाः दय
पु र्योधनस्य ककतजतमास चि
प्रकमाशयनन्त।
तमात्पयमारथर याः - अत्र श्लनोकक्षे अनस्मनम् दय
पु र्योधनस्य भयभमावियाः, सपुरकमाव्यविस्थमा तथमा धनमादष्ट्रीनमास
प्रभकतदमानक्षेन ककतजतमामदभमाविमायाः मनरूमपतमायाः। तथमामहि स्वियमम् मनरन्तरमम् अमविश्विस्तयाः सनम् अमप मविश्विस्तविदम्
व्यविहिरमत। मकञ्च सन्दक्षेहियपुकयाः भयमाकपुलयाः अमप मनभर्षीकतमास दशर यमत। अत एवि सयाः स्विस्य रकमाथर मम्
मविश्विस्तमानम् आत्मष्ट्रीयमानम् सविर त्र ससस्थमाप्य मतष्ठमत। मकञ्च स्विस्य ककतजतमास प्रकटमयतपुस कमायमारविसमानक्षे भकत्यक्षेभ्ययाः
धनमामन समपर यमत।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● परक्षेतरमानम्-परक्षेभ्य इतरक्षे परक्षेतरक्षे तमानम् परक्षेतरमानम्।
● अशमङ्कतमाकमारमम् - शङ्कमा जमातमा अस्य इमत शमङ्कतयाः, न शमङ्कतयाः अशमङ्कतयाः, अशमङ्कतयाः आकमारनो
यनस्मनम् इमत अशमङ्कतमाकमारमम् (मक्रयमामविशक्षेषणमम्)।

● ककतजतमामम् - ककतस जमानमामत इमत ककत्तजयाः तस्य भमावियाःककतजतमा, तमामम् ककतजतमामम्।
● मविधमाय – मवि-धमा-धमातनोयाः क्त्विनोयाः ल्यमप रूपमम्। उपयमत - उप-इणम्-धमातनोयाः लमट रूपमम्।
सनन्धकमायर मम्-

● मक्रयमापविगरषविनपुजष्ट्रीमविसमात्ककतमायाः = मक्रयमापविगरषपु + अनपुजष्ट्रीमविसमात्ककतमायाः।
प्रयनोगपररवितर नमम् शमङ्कतक्षेन तक्षेन पररतयाः परक्षेतरमानम् रकमानम् मविधमाय अशमङ्कतमाकमारमम् उपक्षेयतक्षे। मक्रयमापविगरषपु
अनपुजष्ट्रीमविसमात्ककतमामभयाः सम्पमदयाः अस्य ककतजतमा उदतक्षे।
अलङ्कमारमालनोचिनमा -

● अत्र विकत्त्यनपुप्रमासमालङ्कमारयाः मविदतक्षे। रकमार-तकमारयनोयाः असककतम् आविकसत्तरत्र हिक्षेतपुयाः।
कनोषयाः -

● पररतयाः - "समन्ततस्तपु पररतयाः सविर तनो मविषविमगत्यमप"इत्यमरयाः।

ससस्ककतसमामहित्यमम्
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पमाठगतप्रश्नमायाः-१
1. कयाः अशमङ्कतमाकमारमम् उपयमत।
2. स चि ककीदृशयाः सनम् अशमङ्कतमाकमारमम् उपयमत।
3. स चि कक्षेन उपमायक्षेन अशमङ्कतमाकमारमम् उपयमत।
4. ककीदृशमायाः सम्पदयाः तस्य ककतजतमास विदनन्त।
5. मक्रयमापविगरषपु इत्यस्य कयाः अथर याः।

अनमारतस तक्षे न पदक्षे ष पु लनम्भतमा मविभज्य सम्यसग्विमनयनोगसनत्क्रयमायाः।
फलन्त्यपुप मायमायाः पररबकसम हितमायतष्ट्री रु पक्षे त् य सस घ षर ममविमाथर सम्पदयाः।।१५
अन्विययाः - तक्षेन पदक्षेषपु सम्यकम् मविभज्य लनम्भतमायाः मविमनयनोगसनत्क्रयमायाः उपमायमायाः सङ्घषर मम् उपक्षेत्य इवि
पररबकमस हितमायतष्ट्रीयाः अथर सम्पदयाः अनमारतस फलनन्त।
अन्वियमाथर याः - तक्षेन दय
पु र्योधनक्षेन, पदक्षेषपु उपमादक्षेयविस्तपुषपु कतर व्यक्षेषपु, सम्यकम् यथमायनोग्यमम् समपुमचितरूपक्षेण,
मविभज्य मविमविच्य मविभमाजनस ककत्विमा, मविमनयनोगसनत्क्रयमायाः मविमनयनोगक्षेन व्यविहिमारक्षेण सत्कमारविन्तयाः , लनम्भतमायाः
प्रमामपतमायाः यथमास्थमानस प्रयपुकमायाः, उपमायमायाः समामदमानदण्डभक्षेदमायाः चित्विमारयाः रमाजनष्ट्रीतक्षेयाः उपमायमायाः, ससघषर मम् परस्परस
स्पधमारभमाविमम्, उपक्षेत्य इवि प्रमाप्य इवि, पररबकसमहितमायतष्ट्रीयाः पररबकसमहितमायाः विकमदस गतमायाः आयमतयाः भमविषयतम् कमालयाः यमासमास
तमायाः पररबकमस हितमायतष्ट्रीयाः नस्थरमायाः इत्यथर याः। अथर सम्पदयाः धनसम्पत्तष्ट्रीयाः, अनमारतस सततस मनरन्तरमम्, फलनन्त
उत्पमादयनन्त प्रसपुवितक्षे।
सरलमाथर याः - स रमाजमा दय
पु र्योधनयाः उपमादक्षेयविस्तपुषपु कत्तरव्यमानपुसमारस यथमायनोग्यस मविभमागस ककतविमानम्। ततश्चि
तक्षेन समपुमचितरूपक्षेण तक्षे चित्विमारयाः रमाजनष्ट्रीतक्षेयाः उपमायमायाः प्रयपुकमायाः। तक्षे चि परस्परस स्पधमारभमाविस सम्प्रमाप्य तस्य
अथर सम्पत्तष्ट्रीयाः नस्थरमास कपुविर नन्त। अथमारतम् समपुमचितरूपक्षेण प्रयपुकमायाः एतक्षे सविर उपमायमायाः सविर त्र तस्मय समाफल्यस
समकमदस ससयच्छनन्त।
तमात्पयमारथर याः - प्रस्तपुतक्षे अनस्मनम् श्लनोकक्षे विण्यर तक्षे यतम् समामदमानदण्डभक्षेदमानमास चितपुणमारमम् उपमायमानमास
मविमनयनोगक्षे दय
पु र्योधनयाः कपुशलयाः।अमप चि तक्षेन यथनोमचितस प्रयपुकमायाः एतक्षे चित्विमारयाः उपमायमायाः। तक्षे परस्परस स्पधमार कपुविर न्तयाः
तस्य दय
पु र्योधनस्य सविरषपु कमायरषपु सफलतमास तथमा समकमदस सम्पमादयनन्त।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● मविमनयनोगसनत्क्रयमायाः - मविमनयनोग एवि सनत्क्रयमा यक्षेषमास तक्षे मविमनयनोगसनत्क्रयमायाः।
● अथर सम्पदयाः - अथमारयाः एवि सम्पदयाः अथर सम्पदयाः।
● पररबकसमहितमायतष्ट्रीयाः - पररबकसमहितयाः आयमतयाः यमासमास तमायाः पररबकमस हितमायतयाः, तमायाः पररबकसमहितमायतष्ट्रीयाः।
● लनम्भतमायाः - लभम्-धमातनोयाः क-प्रत्ययक्षे प्रथमपपुरुषबहिह विचिनक्षे रूपमम्।
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● मविभज्य – मवि-भजम्-धमातनोयाः क्त्विनोयाः ल्यमप रूपमम्।
सनन्धकमायर मम्-

● सम्यसग्विमनयनोगसनत्क्रयमा = सम्यकम् + मविमनयनोगसनत्क्रयमा।
● फलन्त्यपुपमायमायाः = फलनन्त + उपमायमायाः।
प्रयनोगपररवितर नमम् तक्षेन पदक्षेषपु सम्यकम् मविभज्य लनम्भतययाः मविमनयनोगसनत्क्रयययाः उपमायययाः ससघषर मम् उपक्षेत्य इवि
पररबकमस हितमायतययाः अथर सम्पदयाः फल्यन्तक्षे।
कनोषयाः -

● अनमारतमम् - "सततमानमारतमाशमान्तसन्ततमामविरतमामनशमम्"इत्यमरयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः-२
6. कक्षेन कपुत्र चि तक्षे उपमायमायाः लनम्भतमायाः।
7. तक्षे चि पदक्षेषपु तक्षेन कथस लनम्भतमायाः।
8. तक्षे चि उपमायमायाः कथस मकस फलनन्त।
9. लनम्भतमायाः तक्षे उपमायमायाः मकमम् इवि फलनन्त।
10. पररबकमस हितमायतष्ट्रीयाः इत्यस्य कयाः अथर याः।

अनक्षे क रमाजन्यरथमाश्विसस कपु लस तदष्ट्री य ममास्थमानमनकक्षे तनमासजरमम्।
नयत्ययपु ग् मच्छदगनन्धरमाद्रिरत मास भकशस नकप नोपमायनदनन्तनमास मदयाः।।१६
अन्विययाः - अयपुग्मच्छदगनन्धयाः नकपनोपमायनदनन्तनमास मदयाः अनक्षेकरमाजन्यरथमाश्विससकपुलस तदष्ट्रीयमम्
आस्थमानमनकक्षेतनमासजरस भकशमम् आद्रिरतमास नयमत।
अन्वियमाथर याः - अयपुग्मच्छदगनन्धयाः अयपुग्मच्छदस्य सप्तपणर पपुषपस्य गन्ध इवि गन्धयाः यस्य असकौ
सप्तपणर पषपु पसपुगनन्धयाः, नकपनोपमायनदनन्तनमास रमाजमामम् उपहिमारभकतमानमास गजमानमास रमाजनोपहिमारहिनस्तनमामम्, मदयाः
गण्डस्थलमनयाःसकतजलमविशक्षेषयाः,

अनक्षेकरमाजन्यरथमाश्विसङ्कपुलमम् अनक्षेकक्षेषमास बहिह नमामम् रमाजन्यमानमास कमत्रयमाणमास

रथमाश्विक्षेन ससकपुलस व्यमाप्तमम् आककीणर मम् अनक्षेकरमाजन्यरथमाश्विसङ्कपुलस नमानरथपमतविकन्दरथघनोटकसङ्कष्ट्रीणरमम्, तदष्ट्रीयमम्
दय
पु र्योधनष्ट्रीयमम् दय
पु र्योधनसम्बनन्ध, आस्थमानमनकक्षेतनमासजरमम् आस्थमानस्य सभमायमायाः यतम् मनकक्षेतनस गकहिस मण्डपयाः
तस्य असजरमम् अङ्गणमम् आस्थमानमनकक्षेतनमासजरमम् सभमामण्डपमाङ्गनमम् , भकशमम् अत्यथर मम् अत्यसधकमम्, आद्रिरतमामम्
पमङ्कलत्विमम्, नयमत प्रमापयमत।

ससस्ककतसमामहित्यमम्
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सस स् कक तसमामहित्यमम्
सरलमाथर याः - सप्तपणर पपुषपस्य सपुगन्ध इवि सपुगन्धयपुतस रमाजमभयाः उपहिमारभकतमानमास गजमानमास मदजलस
दय
पु र्योधनस्य अङ्गणस पमङ्कलतमास प्रमापयमत। ततम् चि सभमाभविनमाङ्गणस बहिह नमास नकपमाणमास रथमाश्विययाः व्यमाप्तस वितर तक्षे। एतक्षेन
रमाजयाः दय
पु र्योधनस्य प्रभपुत्विस्य आमतशय्यस मविशक्षेषक्षेण प्रकमामशतनो भविमत।
तमात्पयमारथर याः - प्रस्तपुतक्षे अनस्मनम् श्लनोकक्षे दय
पु र्योधनस्य अमतशययाः प्रभमावियाः मनरूमपतयाः। तथमामहि बहिवियाः
रमाजमानयाः तस्मय रमाजक्षे बहिह नम् मदमत्तमानम् गजमानम् प्रभकतमानम् अश्विमानम् चि प्रष्ट्रीत्यमा यच्छनन्त। तययाः गजमाश्विमामदमभयाः तस्य
रमाजयाः सभमामण्डपस्य प्रमाङ्गणमम् प्रमतकणस पररपकयरतक्षे। गजमानमास मदमाविमारष्ट्रीणमास समाविययाः ससकस भविमत। एविस गजरमाजययाः
पकररतस तस्य अङ्गणस दय
पु र्योधनस्य प्रभपुत्विमम् एवि अमतशयक्षेन प्रकमाशयमत।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● अनक्षेकरमाजन्यरथमाश्विसङ्कपुलमम्-रमाजमास समकहिनो रमाजमामम् अपत्यमामन पपुममाससनो विमा रमाजन्यमायाः कमत्रयमायाः। अनक्षेकक्षे
रमाजन्यमा इमत अनक्षेकरमाजन्यमायाः। रथमाश्चि अश्विमाश्चि इमत रथमाश्विमम् , तक्षेषमामम् अनक्षेकरमाजन्यमानमास रथमाश्विस
तदम् अनक्षेकरमाजन्यरथमाश्विस, तक्षेन अनक्षेकरमाजन्यरथमाश्विक्षेन सङ्कपुलमम् इमत अनक्षेकरमाजन्यरथमाश्विसङ्कपुलमम्।

● आस्थमानमनकक्षेतनमासजरमम्-आस्थमानस्य मनकक्षेतनमम् आस्थमानमनकक्षेतन, तस्य आस्थमानमनकक्षेतनस्य
आसजरमममत आस्थमानमनकक्षेतनमासजरमम् ।

● अयपुग्मच्छदगनन्धयाः - अयपुग्ममामन ( मविषममामण) सप्त छदमायाः (पत्रमामण) यस्य सयाः, अयपुग्मच्छदयाः ।
अयपुग्मच्छदस्य गन्ध इवि गन्धनो यस्य सयाः अयपुग्मच्छदगनन्धयाः।

● नकपनोपमायनदनन्तनमामम् - उपमायनमामन दनन्तनयाः इमत उपमायनदनन्तनयाः। नकपमाणमास यक्षे उपमायनदनन्तनयाः तक्षे
नकपनोपमायनदनन्तनयाः, तक्षेषमास नकपनोपमायनदनन्तनमामम्।
सनन्धकमायर मम्-

● नयत्ययपुग्मच्छदगनन्धरमाद्रिरतमामम् = नयमत + अयपुग्मच्छदगनन्धयाः + आद्रिरतमामम्।
प्रयनोगपररवितर नमम् अयपुग्मच्छदगमानन्धनमा

नकपनोपमायनदनन्तनमास

मदक्षेन

अनक्षेकरमाजन्यरथमाश्विससकपुलस

तदष्ट्रीयमम्

आस्थमानमनकक्षेतनमासजरस भकशमम् आद्रिरतमास नष्ट्रीयतक्षे।
कनोषयाः -

● आसजरमम् - “अङ्गनस चित्विरमासजरक्षे"इत्यमरयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः-३
11. दयपु र्योधनस्य मकमम् आद्रिरतमास नयमत।
12. तच्चि कथमम् आद्रिरतमास नयमत।
13. तच्चि ककीदृशमम्।
14. मकस तस्य आस्थमानमनकक्षेतनमासजरमम् आद्रिरतमास नयमत।
130

ससस्ककतसमामहित्यमम्

शमङ्कतस्य द य
पु र्योधनस्य नष्ट्री म तककौशलमम्

मटप्पणष्ट्री

15. अयपुग्मच्छदगनन्धमभयाः इत्यस्य कयाः अथर याः।

सपुखक्षे न लभ्यमा दधतयाः कक षष्ट्री वि लय र कक षपच्यमा इवि सस्यसम्पदयाः।
मवितन्विमत कक्षे म मदक्षे वि ममातकक मानश्चिरमाय तनस्मन्कपु रविश्चिकमासमत।।१७
अन्विययाः - मचिरमाय तनस्मनम् कक्षेमस मवितन्विमत (समत) अदक्षेविममातककमायाः कपुरवियाः अककषपच्यमायाः इवि
ककमषविलययाः सपुखक्षेन लभ्यमायाः सस्यसम्पदयाः दधतयाः चिकमासमत।
अन्वियमाथर याः - मचिरमाय मचिरकमालस बहिह कमालक्षेन, तनस्मनम् दय
पु र्योधनक्षे, कक्षेमस प्रजमासपु कल्यमाणकपुशलमम्,
मवितन्विमत कपुविर मत समत, अदक्षेविममातककमायाः नदष्ट्रीममातककमायाः नदष्ट्रीजलजष्ट्रीमविनयाः, कपुरवियाः कपुरूणमास मनविमासमायाः कपुरवियाः
दक्षेशमविशक्षेषमायाः, अककषपच्यमायाः अकषर णससदमायाः हिलमामदमभयाः कषर णस मविनयवि सस्यजमनतमारयाः, इवि, ककषष्ट्रीविलययाः कषर कययाः
कक्षेत्रपमतमभयाः,

सपुखक्षेन अल्पप्रयमासक्षेन, लभ्यमायाः प्रमाप्यमायाः लब्धपुस शक्यमायाः, सस्यसम्पदयाः सस्यरमाजष्ट्रीयाः

धमान्यसम्पत्तष्ट्रीयाः, दधतयाः धमारयन्तयाः, चिकमासमत शनोभन्तक्षे मविरमाजन्तक्षे।
सरलमाथर याः

- बहिह मदनस यमावितम् दयपु र्योधनयाः प्रजमासपु कल्यमाणस मवितरनम् अनस्त। तनस्मनम्

कल्यमाणमविधमानकमालक्षे ककमत्रममामभयाः नदष्ट्रीमभयाः पमासलतमायाः नदष्ट्रीनमास जलमम् आसशत्य एवि कपु रवियाः दक्षेशमायाः जष्ट्रीविनन्त।
हिलमामदमभयाः कषर णस मविनमा एवि एतक्षे कपुरुदक्षेशमायाः सस्यमानमामम् उत्पमादकमायाः। तस्ममातम् ककषकययाः सस्यसम्पदयाः
अल्पमायमासक्षेन लब्धपुस शक्यमायाः। एविस सस्यसम्पत्तष्ट्रीयाः धमारयन्तयाः कपुरुदक्षेशमायाः शनोभन्तक्षे।
तमात्पयमारथर याः - प्रस्तपुतक्षे अनस्मनम् श्लनोकक्षे प्रमतपमादतक्षे यतम् प्रजमानमास महितसमाधनक्षे दय
पु र्योधनयाः ससलगयाः
अनस्त। तस्ययवि प्रयमासक्षेन समकदयाः कपुरुदक्षेशयाः शनोभतक्षे। तथमामहि प्रजमापमालनमाय दय
पु र्योधनयाः ककमत्रमस जलप्रविमाहिस
मनममारय स्विरमाज्यस नदष्ट्रीममातककस करनोमत। यक्षेन प्रजमायाः सपुखक्षेन सस्यनोत्पमादनस कतपुर शक्नपुविनन्त। मकञ्च स्विरमाज्यमातम्
दमपु भर कस दरक ष्ट्रीकरनोमत। एविस प्रजमानमामम् अनपुरञनमातम् प्रससदयाः स दय
पु र्योधनयाः समारल्यक्षेन विशष्ट्रीकतपुर न यनोग्ययाः इमत
फसलतमम् अत्र।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● दक्षेवि एवि ममातमा यक्षेषमास तक्षे दक्षेविममातककमायाः, न दक्षेविममातककमा इमत अदक्षेविममातककमायाः ।
● ककषष्ट्रीविलययाः - ककमषरनस्त यक्षेषमास तक्षे ककषष्ट्रीविलमास्तययाः ककषष्ट्रीविलययाः । 'रजयाःककमष-' इत्यनक्षेन विलचिम्-प्रत्यययाः।
● अककषपच्यमायाः - ककषक्षेन पच्यन्तक्षे इमत ककषपच्यमायाः, न ककषपच्यमायाः इमत अककषपच्यमायाः।
● लभ्यमायाः - लभम्-धमातनोयाः यतम्-प्रत्ययक्षे रूपममदमम्।
● चिकमासमत - चिकमासम्-धमातनोयाः लमट प्रथमपपुरुषबहिह विचिनक्षे रूपममदमम्।
सनन्धकमायर मम्-

● ककमषविलयरककषपच्यमायाः = ककमषविलययाः + अककषपच्यमायाः।
● अदक्षेविममातककमानश्चिरमाय = अदक्षेविममातककमायाः + मचिरमाय।
प्रयनोगपररवितर नमम् -

ससस्ककतसमामहित्यमम्
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मचिरमाय तनस्मनम् कक्षेमस मवितन्विमत (समत) अदक्षेविममातककययाः कपुरुमभयाः अककषपच्यमा इवि ककषष्ट्रीविलययाः सपुखक्षेन
लभ्यमायाः दधमदयाः चिकमास्यतक्षे।
कनोषयाः -

● दक्षेविममातककयाः - “दक्षेशनो नदम्बपुविकषटम्बपुसम्पनव्रष्ट्रीमहिपमासलतयाः। स्यमानदष्ट्रीममातककनो दक्षेविममातककश्चि
यथमाक्रममम्।।"इत्यमरयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः-४
16. कपुरवियाः मकस दधतयाः चिकमासमत।
17. तमाश्चि सम्पदयाः कययाः सपुखक्षेन लभ्यमायाः।
18. कपुरवियाः मकमम् इवि तमायाः सम्पदयाः लभ्यमायाः आसनम्।
19. कपुरवियाः कदमा सस्यसम्पदयाः दधतयाः चिकमासमत।
20. अदक्षेविममातककमायाः इत्यस्य कयाः अथर याः।

उदमारककीतर रु दयस दयमावितयाः प्रशमान्तबमाधस मदशतनोऽमभरकयमा।
स्वियस प्रद ग्पु धक्षे ऽ स्य गपुणय रु पस्नपुत मा विसकप ममानस्य विसकम न मक्षे म दनष्ट्री । ।१८
अन्विययाः - उदमारककीतरयाः दयमावितयाः अमभरकयमा प्रशमान्तबमाधमम् उदयस मदशतयाः विसकपममानस्य अस्य
गपुणययाः उपस्नपुतमा मक्षेमदनष्ट्री स्वियस विसकमन प्रदग्पु धक्षे।
अन्वियमाथर याः - उदमारककीतरयाः उदमारमा उत्ककषमा ककीमतर याः यशयाः यस्य तस्य उदमारककीतरयाः महिमायशसयाः ,
दयमावितयाः करुणमावितयाः, अमभरकयमा सविर थमा रकणक्षेन, प्रशमान्तबमाधमम् प्रशमान्तमा मनविमाररतमा बमाधमा अन्तरमाययाः
यनस्मनम् ततम् प्रशमान्तबमाधस प्रशममतनोपद्रिविमम्, उदयमम् अभ्यपुदयमम् उनमतमम्, मदशतयाः मविधमातपुयाः, विसकपममानस्य
विसपुयाः

कपुविक्षेरयाः

उपममानस

यस्य

तस्य

विसकपममानस्य

कपुबक्षेरनोपमस्य,

अस्य

दय
पु र्योधनस्य,

गपुणययाः

औदमायर गमाम्भष्ट्रीयरशकौयमारमदमभयाः, उपस्नपुतमा द्रिविष्ट्रीभकतमा, मक्षेमदनष्ट्री विसपुन्धरमा पकसथविष्ट्री, स्वियमम् आत्मनमा एवि, विसकमन
धनमामन, प्रदग्पु धक्षे सपुखक्षेन प्रददमामत।
सरलमाथर याः - महिमाककीमतर ममानम् दय
पु र्योधनयाः दयमानन्वितयाः सनम् प्रजमानमास सविर थमा रकणस करनोमत। तथमा
ससरकणक्षेन चि प्रजमानमामम् उपद्रिविरमहितमम् अभ्यपुदयस ससपमादयमत। धनमासधपतक्षेयाः कपुविक्षेरस्य इवि अस्य दय
पु र्योधनस्य
दयमादमामकण्यमामदमभयाः गपुणययाः पकसथविष्ट्री द्रिविष्ट्रीभकतमा सञमातमा। एविस विसपुन्धरमा द्रिविष्ट्रीभकतमा सतष्ट्री स्वियमम् एवि धनमामन
प्रयच्छमत। अथमारतम् यमाचिनमास मविनमा एवि सपुखक्षेन विसकमन प्रददमामत।
तमात्पयमारथर याः - कथस सद्गपुणययाः भकमषतयाः दय
पु र्योधनयाः सविर तयाः प्रजमायाः रकमत। मकञ्च कथस तमासमास प्रजमानमामम्
अभ्यपुदयस समाधयमत तदक्षेवि प्रस्तपुतक्षे अनस्मनम् श्लनोकक्षे विण्यर तक्षे। तथमामहि यथमा कमामप नविप्रसकतमा गकौयाः
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कनोमलतकणदमानक्षेन तपुषमा सतष्ट्री स्वियस दग्पु धस करमत। तदतम् मनजर लक्षे दक्षेशक्षे प्रजमानमास कल्यमाणमविधमानमातम् सन्तपुषमायाः प्रजमायाः
रमाजयाः आजमास मविनमा एवि समयक्षे करस ददमामत।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● उदमारककीत्तरयाः - उदमारमा ककीसत्तरयरस्य स उदमारककीमतर याः, तस्य उदमारककीत्तरयाः।
● दयमावितयाः - दयमाऽस्यमास्तष्ट्रीमत दयमाविमानम्, तस्य दयमावितयाः।
● विसकपममानस्य - विसपुयाः उपममानस यस्य स विसकपममानयाः,तस्य विसकपममानस्य।
● मदशतयाः - मदशम्-धमातनोयाः शतरर रूपममदमम्।
● प्रदग्पु धक्षे - प्र-दहिपु म् -धमातनोयाः आत्मनक्षेपमदनयाः लमट रूपममदमम्।
सनन्धकमायर मम्-

● उदमारककीतररुदयमम् = उदमारककीतरयाः + उदयमम्।
● मदशतनोऽमभरकयमा = मदशतयाः + अमभरकयमा।
प्रयनोगपररवितर नमम् उदमारककीतरयाः दयमावितयाः अमभरकयमा प्रशमान्तबमाधमम् उदयस मदशतयाः विसकपममानस्य अस्य गपुणययाः
उपस्नपुतयमा मक्षेमदन्यमा स्वियस विसकमन प्रदह्य
पु न्तक्षे।
कनोषयाः -

● दयमा - “ककपमा दयमाऽनपुकम्पमा स्यमादम्"इत्यमरयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः-५
21. मक्षेमदनष्ट्री स्वियस मकस करनोमत।
22. समा चि ककीदृशष्ट्री।
23. अत्र दयपु र्योधनयाः कक्षेन उपममतयाः।
24. स दयपु र्योधनयाः ककीदृशमम् उदयस मदशमत।
25. ककीदृशयाः दयपु र्योधनयाः प्रजमायाः अमभरकमत।

महिकौजसनो ममानधनमा धनमामचिर त मा धनपुभ त
कर याः सस य मत लब्धककीतर ययाः।
न सस हि तमास्तस्य न मभनविकत्त ययाः मप्रयमामण विमाञ्छन्त्यसपुम भयाः समष्ट्री म हितपुम म्। ।१९
अन्विययाः - महिकौजसयाः ममानधनमायाः धनमामचिर तमायाः ससयमत लब्धककीतर ययाः धनपुभर कतयाः न ससहितमायाः न
मभनविकत्तययाः ( अमप तपु) तस्य असपुमभयाः मप्रयमामण समष्ट्रीमहितपुस विमाञ्छनन्त ।
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अन्वियमाथर याः - महिकौजसयाः अमततक्षेजनस्विनयाः प्रतमामपनयाः, ममानधनमायाः ममानयाः अमभममानयाः एवि धनस यक्षेषमास तक्षे
ममानधनमायाः मननस्विनयाः, धनमामचिर तमायाः धनययाः मवित्तययाः अमचिर तमायाः सम्ममामनतमायाः यक्षे तक्षे धनमामचिर तमायाः धनसत्ककतमायाः, ससयमत
समरक्षे यपुदक्षे, लब्धककीत्तरययाः प्रमाप्तयशसयाः, धनपुभर कतयाः धनपुधररमायाः, न ससहितमायाः न ससममसलतमायाः परस्परस स्विमाथर ससद्ध्यय
न ममसलतमायाः इत्यथर याः, तथमा चि, न मभनविकत्तययाः न पकथकम् व्यमापमारमायाः, अमप तपु सविर विष्ट्रीरमायाः, तस्य दय
पु र्योधनस्य,
असपुमभयाः प्रमाणययाः, (अमप) मप्रयमामण अभष्ट्रीषमामन शपुभमामन, समष्ट्रीमहितपुस मविधमातपुमम्, विमाच्छनन्त इच्छनन्त अमभलषनन्त।
सरलमाथर याः - महिमान्तयाः तक्षेजनस्विनयाः प्रभकतधनदमानक्षेन सम्ममामनतमायाः दय
पु र्योधनस्य विष्ट्रीरमायाः सयमनकमायाः यपुदक्षे
यशयाः प्रमाप्तमायाः। तक्षे चि धनपुधररमायाः स्विमाथर ससद्ध्यथर न सममागतमायाः। मकञ्च तक्षे स्विस्विमाममनयाः मविरुदमायाः न सनन्त। अमप
तपु स्विमाममनयाः प्रयनोजनस्ययवि समाधकमायाः। तदथर चि स्विक्षेषमास प्रमाणदमानमम् अमप कतपुर तक्षे अमभलषनन्त।
तमात्पयमारथर याः - प्रस्तपुतक्षे अनस्मनम् श्लनोकक्षे विष्ट्रीरमाणमास सयमनकमानमास सपुन्दरगपुणमानमास विणर नस मक्रयतक्षे महिमाकमविनमा
भमारमविनमा। तक्षे स्विमाममनयाः महितसमाधकमायाः। अतनो लघपुनमा उपमायक्षेन स दय
पु र्योधनयाः न विश्ययाः इमत मकरमातस्य
अमभप्रमाययाः। यतयाः तक्षेजनस्विनयाः तक्षे धनपुधररमायाः सयमनकमायाः स्विमाथर ससद्ध्यथर न सममागतमायाः। अमप तपु तक्षे स्विस्विमाममनयाः
प्रयनोजनमामन स्विप्रमाणव्ययक्षेनमामप ससपमादमयतपुमम् इच्छनन्त।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● महिकौजसयाः - महिदम् ओजनो यक्षेषमास तक्षे महिकौजसयाः इमत बहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः।
● ममानधनमायाः - ममान एवि धनस यक्षेषमास तक्षे ममानधनमायाः इमत बहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः।
● लब्धककीत्तरययाः - लब्धमा ककीमतर यरस्तक्षे लब्धककीत्तरययाः इमत बहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः।
● धनपुभर कतयाः - धनकसमष मबभतष्ट्रीमत धनपुभर कत,म् तक्षे धनपुभर कतयाः।
● समष्ट्रीमहितपुमम् - समम्-ईहि-धमातनोयाः तपुमपुनम्-प्रत्ययक्षे रूपममदमम्।
सनन्धकमायर मम्-

● विमाञ्छन्त्यसपुमभयाः = विमाञ्छनन्त + असपुमभयाः।
● ससहितमास्तस्य = ससहितमायाः + तस्य।
प्रयनोगपररवितर नमम् महिकौजनोमभयाः ममानधनययाः धनमामचिर तययाः धनपुभर कमदयाः ससयमत लब्धककीमतर मभयाः न ससहितययाः न मभनविकसत्तमभयाः
भकयन्तक्षे । मकन्तपु असपुमभरमप मप्रयमामण समष्ट्रीमहितपुस विमाञ्छ्यन्तक्षे।
कनोषयाः -

● असपुयाः - “पपुससस भकम्न्यसवियाः प्रमाणमाश्चियविस जष्ट्रीविनोऽसपुधमारणमम्"इत्यमरयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः-६
26. दयपु र्योधनस्य सयमनकमायाः ककीदृशमायाः।
27. तक्षे कपुत्र लब्धककीतर ययाः।
134

ससस्ककतसमामहित्यमम्

शमङ्कतस्य द य
पु र्योधनस्य नष्ट्री म तककौशलमम्

मटप्पणष्ट्री

28. तक्षे मकस विमाञ्छनन्त।
29. कयश्चि तक्षे विमाञ्छ्यन्तक्षे।
30. धनपुभर कतयाः तक्षे ककीदृशमायाः।

महिष्ट्री भ त
क मास सच्चिररतय श् चिरययाः मक्रयमायाः स विक्षे द मनयाःशक्षे ष मशक्षे म षतमक्रययाः।
महिनोदयय स् तस्य महितमानपुब नन्धमभयाः प्रतष्ट्री य तक्षे धमातपुर रविक्षे म हितस फलय याः ।।२०
अन्विययाः - अशक्षेमषतमक्रययाः सच्च्चिररतययाः चिरययाः महिष्ट्रीभकतमास मक्रयमायाः मनयाःशक्षेषस विक्षेद। महितमानपुबनन्धमभयाः
महिनोदयययाः धमातपुयाः ईमहितमम् इवि तस्य ( ईमहितमम्) फलययाः,प्रतष्ट्रीयतक्षे ।
अन्वियमाथर याः - अशक्षेमषतमक्रययाः न शक्षेमषतमायाः न असममामपतमायाः मक्रयमायाः कतर व्यमामण यक्षेन सयाः
असममामपतमक्रययाः सममामपतककत्ययाः, सयाः दय
पु र्योधनयाः, सच्चिररतययाः शपुदचिररतययाः, चिरययाः गकढचिरययाः, महिष्ट्रीभकतमास भकपतष्ट्रीनमामम्,
मक्रयमायाः कमायमारमण सकलव्यमापमारमानम्, मनयाःशक्षेषमम् अशक्षेषमम् ससपकणरम,म् विक्षेद विक्षेसत्त जमानमामत। (अथ) महितमानपुबनन्धमभयाः
सदमा कल्यमाणकरणतत्परययाः, महिनोदयययाः महिमानपुभमाविययाः अन्यययाः भकपययाः। धमातपुयाः ईश्विरस्य , ईमहितस चिक्षेमषतमम्, इवि, तस्य

= दयपु र्योधनस्य, ईमहितमम् ईनप्सतमम्, फलययाः पररणमामययाः, प्रतष्ट्रीयतक्षे जमायतक्षे।
सरलमाथर याः - सकलमामन रमाजकमायमारमण सममाप्य स दय
पु र्योधनयाः शपुदचिररतययाः अविञ्चकययाः गपुप्तचिरययाः चि सविरषमास
भकपतष्ट्रीनमास व्यविहिमारमानम् गकढरूपक्षेण जमानमामत। मकन्तपु यथमा मविधमातमा मकस कतपुरमम् इच्छमत इमत तस्य कमायरयाः एवि
जमायतक्षे। तदतम् तस्यमामप दय
पु र्योधनस्य मनसस ईनप्सतस कमर तस्य महितकमारकययाः पररणमामययाः एवि जमायतक्षे।
तमात्पयमारथर याः - महिमाकमविनमा भमारमविनमा प्रस्तपुतक्षे अनस्मनम् श्लनोकक्षे स्विमन्त्रस्य गनोपनक्षे तथमा
परविकत्तमान्तस्य जमानक्षे दय
पु र्योधनस्य चिरव्यविस्थमा मनरूमपतमा। तथमामहि सममामपतमक्रययाः दय
पु र्योधनयाः गपुप्तचिरमाणमास
समाहिमाय्यक्षेन सविरषमास रमाजमास गकढव्यविहिमारस सम्पकणर जमानमामत। तस्य ममानससकयाः ससकल्पयाः तस्य कमायर स्य
पररणमामदमारमा प्रतष्ट्रीयतक्षे। अतयाः सयाः समारल्यक्षेन न जक्षेययाः इमत मविशक्षेषयाः।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● महिष्ट्रीभकतमामम् - महिदीं मबभतष्ट्रीमत महिष्ट्रीभकतयाः, तक्षेषमास महिष्ट्रीभकतमामम्।
● सच्चिररतययाः - सतम् (शपुभस) चिररतस यक्षेषमास तक्षे सच्चिररतमायाः इमत बहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः, तययाः सच्चिररतययाः।
● अशक्षेमषतमक्रययाः - न शक्षेमषतमा अशक्षेमषतमा इमत नञ्तत्पपुरुषसममासयाः,अशक्षेमषतमा मक्रयमा यक्षेन सयाः
अशक्षेमषतमक्रययाः इमत बहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः।

● महितमानपुबनन्धमभयाः - महितमम् अनपुबध्नन्तष्ट्रीमत महितमानपुबनन्धनयाः, तययाः महितमानपुबनन्धमभयाः।
● विक्षेद – मविदम्-धमातनोयाः लमट प्रथमपपुरुषयकविचिनक्षे रूपममदमम्।
सनन्धकमायर मम्-

● सच्चिररतयश्चिरययाः = सच्चिररतययाः + चिरययाः।
● धमातपुररविक्षेमहितमम् = धमातपुयाः + इवि + ईमहितमम्।
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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● महिनोदययस्तस्य = महिनोदयययाः + तस्य।
प्रयनोगपररवितर नमम् अशक्षेमषतमक्रयक्षेण यक्षेन दय
क मास मक्रयमायाः जमायन्तक्षे (मविदन्तक्षे)
पु र्योधनक्षेन सञ्चररतयश्चिरयरन्यक्षेषमास महिष्ट्रीभत
महितमानपुबनन्धनमा महिनोदयमायाः धमातपुरष्ट्रीमहितममवि तस्य चिक्षेमषतमम्, फलययाः प्रमतयनन्त।
अलङ्कमारमालनोचिनमा -

● अनस्मनम् श्लनोकक्षे अमप धमातपुररवि तस्य इमत समाम्यप्रमतपमादनमातम् उपममा अलङ्कमारयाः।
कनोषयाः -

● धमातमा - “सषमा प्रजमापमतविरधमा मविधमातमा मविश्विसकसग्विसधयाः"इत्यमरयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः-७
31. दयपु र्योधनयाः कक्षेषमास मक्रयमायाः मनयाःशक्षेषस विक्षेद।
32. स चि कययाः ततम् विक्षेद।
33. स चि दयपु र्योधनयाः ककीदृशयाः।
34. धमातपुयाः ईमहितस कक्षेन प्रतष्ट्रीयतक्षे।
35. ककीदृशययाः फलययाः दयपु र्योधनस्य ईमहितस प्रतष्ट्रीयतक्षे।

न तक्षे न सज्यस क्विमचिद द
पु तस धनपुयाः कक तस न विमा कनोपमविसजह्मममाननमम्।
गपुण मानपुर मागक्षे ण मशरनोमभरुह्यतक्षे नरमासधपय म मारल् यममविमास्य शमासनमम्। ।२१
अन्विययाः - तक्षेन क्विमचितम् सज्यस धनपुयाः न उदतस विमा कनोपमविसजह्ममम् आननमम् न ककतस गपुणमानपुरमागक्षेण
नरमासधपययाः अस्य शमासनस ममाल्यममवि मशरनोमभयाः उह्यतक्षे।
अन्वियमाथर याः

- तक्षेन रमाजमा दयपु र्योधनक्षेन, क्विमचितम् कपुत्रमामप, सज्यमम् सगपुणस समकौविर्षीकमम्

आरनोमपतमकौविर्षीकमम्। धनपुयाः चिमापस कमामपुरकमम्, न उदतमम् न ऊध्विर्षीककतमम् उत्थमामपतमम्, विमा अथविमा, कनोपमविसजह्ममम्
कनोपक्षेन क्रनोधक्षेन मविसजह्मस विक्रस कनोपमविसजह्ममम् क्रनोधकपुमटलमम्, आननमम् मपुखमम्, न ककतमम् न मविमहितमम्, नरमासधपययाः
नरक्षेन्द्रिययाः, अस्य दय
पु र्योधनस्य,शमासनमम् आदक्षेशविचिनमम्, गपुणमानपुरमागक्षेन दयमादमानमामदनमा स्नक्षेहिक्षेन, अथविमा गपुणक्षेषपु सकत्रक्षेषपु
अनपुरमागक्षेण गपुनम्फतक्षेन, ममाल्यमम् सकम् गसथतयाः पपुषपसमकहियाः, इवि, मशरनोमभयाः शष्ट्रीषरयाः, उदतक्षे धमायर तक्षे।
सरलमाथर याः - तक्षेन रमाजमा दय
पु र्योधनक्षेन कपुत्रमामप आरनोमपतमकौविर्षीकस धनपुयाः न उत्थमामपतमम्। अथविमा स्विककीयस
मपुखस कनोपक्षेन मविककतस न ककतमम्। तथमामप नकपमतमभयाः अस्य दय
पु र्योधनस्य आदक्षेशविचिनस समादरस पपुषपममालमा इवि
स्विष्ट्रीमक्रयतक्षे। यथमा गपुणक्षे सकत्रक्षे ससगसथतमा पपुषपममालमा स्विमस्तकक्षे समादरस धमायर तक्षे। अथमारतम् सविर रमाजमानयाः प्रसनमायाः
सन्तयाः तस्य शमासनस्य अनपुगमनस कपुविर नन्त इत्यथर याः।
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तमात्पयमारथर याः - सद्गपुणययाः अलङ्ककतस्य दय
पु र्योधनस्य समकदयाः प्रभमावियाः अत्र मनरूमपतयाः। ससप्रमत कनोऽमप
रमाजमा दय
पु र्योधनस्य प्रमतकपुलस न आचिरमत। यतनो तक्षेन न कदमामप कनोपक्षेन जनमानमास विशष्ट्रीकरणमाय धनपुयाः
उत्थमामपतमम्। कदमामप न तस्य आननक्षे क्रनोधमविकमारयाः न दृषयाः। तथमामप तस्य गपुणगणययाः विशष्ट्रीकक तमायाः रमाजमानयाः
तस्य आजमास ममाल्यमम् इवि स्विमस्तकक्षे स्विष्ट्रीकपुविर नन्त।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● सज्यमम् - ज्ययमा समहितस सज्यमम् इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषयाः।
● कनोपमविसजह्ममम् - कनोपक्षेन मविसजह्मस कनोपमविसजह्ममम्।
● गपुणमानपुरमागक्षेण - गपुणक्षेषपु अनपुरमागनो गपुणमानपुरमागस्तक्षेन गपुणमानपुरमागक्षेण।
● नरमासधपययाः - नरमाणमामसधपमा नरमासधपमायाः तययाः नरमासधपययाः।
● उह्यतक्षे - विहि-धमातनोयाः कमर मण लमट रूपममदमम्।
सनन्धकमायर मम्-

● मशरनोमभरुह्यतक्षे = मशरनोमभयाः + उह्यतक्षे।
● नरमासधपयममारल्यमम् = नरमासधपययाः + ममाल्यमम्।
प्रयनोगपररवितर नमम् स क्विमचितम् सज्यस धनपुयाः ननोदतविमानम् । विमा कनोपमविसजह्ममम् आननस न ककतविमानम् । नरमासधपमायाः
गपुणमानपुरमागक्षेण अस्य शमासनस ममाल्यममवि मशरनोमभयाः विहिन्तष्ट्रीमत ।
अलङ्कमारमालनोचिनमा -

● श्लनोकक्षे अनस्मनम् ममाल्यममवि शमासनमम् इमत दयनोयाः समाम्यप्रमतपमादनमातम् उपममा अलङ्कमारयाः।
कनोषयाः -

● कनोपयाः - "कनोपक्रनोधमामषर रनोषप्रमतघमा रुटम् क्रपुधकौ सखयकौ"इत्यमरयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः-८
36. दयपु र्योधनक्षेन मकस न क्विमचिदम् अमप उदतमम्।
37. तक्षेन चि आननस ककीदृशस न ककतमम्।
38. नरमासधपययाः मकस मशरनोमभयाः उह्यतक्षे।
39. तच्चि मकमम् इवि मशरनोमभयाः उह्यतक्षे।
40. नरमासधपययाः मकमथर शमासनस मशरनोमभयाः उह्यतक्षे।
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स यकौविरमाज्यक्षे नवियकौविननोदतस मनधमाय द याःपु शमासनममदशमासनयाः।
मखक्षे ष विसखननोऽनपुम तयाः पपुर नोधसमा सधननोमत हिव्यक्षे न महिरण्यरक्षेत समम्। ।२२
अन्विययाः - इदशमासनयाः सयाः यकौविरमाज्यक्षे नवियकौविननोदतस दयाःपु शमासनस मनधमाय मखक्षेषपु असखनयाः पपुरनोधसमा
अनपुमतयाः (सनम्) हिव्यक्षेन महिरण्यरक्षेतसस सधननोमत ।
अन्वियमाथर याः - इदशमासनयाः इदस उगस शमासनस यस्य स इदशमासनयाः उगशमासनयाः, सयाः दय
पु र्योधनयाः,
यकौविरमाज्यक्षे यपुविरमाजमासधकमारक्षे यपुविरमाजपदक्षे, नवियकौविननोदतस नविस नकतनस यतम् यकौविनस तमारुण्यस तक्षेन उदतस प्रगनल्भतमम्
नवियकौविननोदतस नकतनतमारुण्यप्रगल्भमम्, दयाःपु शमासनमम् एतनमाममानमम् स्विस्य अनपुजमम्, मनधमाय मनयपुज्य ससस्थमाप्य,
मखक्षेषपु यजक्षेषपु, असखनयाः प्रसनयाः, पपुरनोधसमा पपुरनोमहितक्षेन, अनपुमतयाः अनपुजमातयाः आमदषयाः (सनम्) हिव्यक्षेन हिमविषमा,
महिरण्यरक्षेतसमम् पमाविकमम् अमगमम्, सधननोमत जपुहिनोमत तपर यमत।
सरलमाथर याः - उगशमासनयाः दय
पु र्योधनयाः यपुविरमाजपदक्षे स्विस्य कमनष्ठभमातरस दयाःपु शमासनस मनयपुकविमानम्। स्वियस चि
मननश्चिन्तनो भकत्विमा पपुरनोमहितमानमामम् आदक्षेशमानपुसमारस हिमविषमा अमगस प्रष्ट्रीणयमत। एविस स दय
पु र्योधनयाः यमागमामदषपु कमर सपु
प्रसनयाः सनम् धमर मम् आचिरमत।
तमात्पयमारथर याः - अनस्मनम् श्लनोकक्षे महिमाकमवियाः भमारमवियाः दय
पु र्योधनस्य धममारचिरणस मनरूपयमत। तथमामहि
समाममामदनमा रमाज्यस सपुदृढस ककत्विमा दक्षेविसहिमायलमाभमाय यमागमामदनमा धमर कमर णमा धमर सममाचिरमत। तदथर चि
रमाजकमायर स्य पररचिमालनभमारस स्विभमात्रक्षे दय
पु र्योधनमाय प्रदत्तविमानम्। मकञ्च, पपुरनोमहितस्य आजमानपुसमारस यमागमादष्ट्रीमन
अनपुष्ठमानमामन आरभतक्षे।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● यकौविरमाज्यक्षे - यपुविमा चिमासकौ रमाजमा चिक्षेमत यपुविरमाजयाः इमत कमर धमारययाः, तस्य कमर यकौविरमाज्यमम् इमत
तत्पपुरुषसममासयाः, तनस्मनम् यकौविरमाज्यक्षे ।

● नवियकौविननोदतमम् - नविस चिमासकौ यकौविनस चिक्षेमत नवियकौविनमम् इमत कमर धमारययाः, नवियकौविनक्षेन उदतनो
नवियकौविननोदतयाः इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषयाः, तस नवियकौविननोदतमम् ।

● इदशमासनमम् - इदस शमासनस यस्य स इदशमासनयाः इमत बहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः, तमम् इदशमासनमम्।
● महिरण्यरक्षेतसमम् - महिरण्यस (सपुविणर ) रक्षेतनो यस्य स महिरण्यरक्षेतमायाः इमत बहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः, तस महिरण्यरक्षेतसमम्।
● मनधमाय – मन-धमा-धमातनोयाः क्त्विनोयाः ल्यमप रूपममदमम्।
सनन्धकमायर मम्-

● मखक्षेषविसखननोऽनपुमतयाः = मखक्षेषपु + असखनयाः + अनपुमतयाः।
प्रयनोगपररवितर नमम् तक्षेन इदशमासनक्षेन यकौविरमाज्यक्षे नवियकौविननोदतस दयाःपु शमासनस मनधमाय मखक्षेषपु असखनक्षेन पपुरनोधसमाऽनपुमतक्षेन
हिव्यक्षेन महिरण्यरक्षेतमायाः सधन्व्यतक्षे ।
कनोषयाः -

● महिरण्यरक्षेतयाः - “महिरण्यरक्षेतहिह तभपुग्दहिननो हिव्यविमाहिनयाः"इत्यमरयाः।
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पमाठगतप्रश्नमायाः-९
41. ककीदृशयाः दयपु र्योधनयाः महिरण्यरक्षेतसस सधननोमत।
42. स चि कस कपुत्र मनयपुकविमानम्।
43. दयपु र्योधनयाः कक्षेन महिरण्यरक्षेतसस सधननोमत।
44. कनस्मनम् मविषयक्षे असखनयाः दयपु र्योधनयाः महिरण्यरक्षेतसस सधननोमत।
45. स चि कक्षेन अनपुमतयाः महिरण्यरक्षेतसस सधननोमत।

प्रलष्ट्री न भकप मालममप नस्थरमायमत प्रशमासदमाविमाररसध मण्डलस भपुवि याः।
स मचिन्तयत्यक्षे वि मभयस्त्विदक्षे ष यतष्ट्री र हिनो द रपु न्तमा बलविमदरनोसधतमा।।२३
अन्विययाः - सयाः प्रलष्ट्रीनभकपमालस नस्थरमायमत आविमाररसध भपुवियाः मण्डलमम् प्रशमासतम् अमप त्वितम् एषयतष्ट्रीयाः
मभययाः, मचिन्तयमत एवि। अहिनो बलविमदरनोसधतमा दरपु न्तमा भविमत।
अन्वियमाथर याः - सयाः दय
पु र्योधनयाः, प्रलष्ट्रीनभकपमालमम् प्रलष्ट्रीनमायाः परमाभकतमायाः भकपमालमायाः रमाजमानयाः यनस्मनम् ततम्
प्रलष्ट्रीनभकपमालमम् मनयाःसपत्नमम्, नस्थरमायमत मचिरस्थमामय सदमा वित्तरममानमम्, आविमाररसध आसमपुद्रिमम् समपुद्रिपयर न्तमम्,
भपुवियाः पकसथव्यमायाः, मण्डलमम् खण्डमम्, प्रशमासतम् शमासनस कपुविर नम् आजमापयनम्, अमप, त्वितम् भवितयाः यपुसधमष्ठरस्य
सकमाशमातम्, एषयतष्ट्रीयाः आगमाममनष्ट्रीयाः, मभययाः मविपदयाः, मचिन्तयमत आलनोचियमत एवि। अहिनो (सख्यक्षेदयाः)
बलविमदरनोसधतमा महिमाजनवियररतमा परमाक्रमशष्ट्रीलययाः सहि शत्रपुतमा, दरपु न्तमा दरपु विसमानमा दयाःपु खपररणमाममा भवितष्ट्रीमत शक्षेषयाः
।। २३ ।।
सरलमाथर याः - सविमारनम् भकपमालमानम् परमासजत्य शत्रपुरमहितस मचिरस्थमामय सम्पकणर भकमण्डलस स दय
पु र्योधनयाः
एकमाककी एवि शमानस्त। मकन्तपु आत्मनयाः परमाजयस शङ्कममानयाः स त्वित्तयाः मबभक्षेमत। तस्ममातम् सयाः सपुखक्षेन स्थमातपुस न
शक्ननोमत। यतनो महि बलबमदयाः सहि मविरनोधयाः दषपु पररणमामयाः भविमत।
तमात्पयमारथर याः -

अनस्मनम् श्लनोकक्षे महिमाकमवियाः भमारमवियाः विणर यमत यतम् दय
पु र्योधनयाः शत्रपुरमहितस्य

भकमण्डलस्य अमदतष्ट्रीययाः शमासकयाः इमत सत्यमम्। मकन्तपु तथमामप सयाः स्विस्य परमाजयस शङ्कममानयाः यपुसधमष्ठरमातम्
मबभक्षेमत। यतनो महि महिमदयाः सहि मविरनोधयाः सविर दमा समकलनमाशमाय एवि भविमत।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● प्रलष्ट्रीनभकपमालमम् - प्रलष्ट्रीनमा भकपमालमा यनस्मनम् ततम् प्रलष्ट्रीनभकपमालमम् इमत बहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः।
● नस्थरमायमत - नस्थरमा आयमतयाः (उत्तरकमालयाः) यस्य ततम् नस्थरमायमत इमत बहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः।
● आविमाररसध - आ विमाररसधभ्य इमत आविमाररसध इमत अव्ययष्ट्रीभमाविसममासयाः।
● बलविमदरनोसधतमा - बलमस्यमास्तष्ट्रीमत बलविमानम्, बलविमदयाः मविरनोसधतमा बलविमदरनोसधतमा इमत
तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषयाः।
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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● प्रशमासतम् - प्र-शमासम्-धमातनोयाः (लटयाः) शतरर रूपममदमम्।
● एषयतष्ट्रीयाः - इणम्-धमातनोयाः (लकटयाः) शतरर रूपममदमम्।
सनन्धकमायर मम्-

● मचिन्तयत्यक्षेवि = मचिन्तयमत + एवि।
● मभयस्त्विदक्षेषयतष्ट्रीरहिनो = मभययाः + त्विदक्षेषयतष्ट्रीयाः + अहिनो।
प्रयनोगपररवितर नमम् तक्षेन दय
पु र्योधनक्षेन प्रलष्ट्रीनभकपमालस नस्थरमायमत, आविमाररसध भपुविनो मण्डलस प्रशमासतमा,त्विदक्षेषयत्यनो मभययाः
मचिन्त्यन्तक्षे एवि । अहिनो विलविमदरनोसधतयमा दरपु न्तयमा भकयतक्षे।

अलङ्कमारमालनोचिनमा -

● अत्र चितपुथरपमादक्षेन पमादत्रयगतस्य अथर स्य समथर नमादम् अथमारन्तरन्यमासयाः अलङ्कमारयाः।
कनोषयाः -

● भष्ट्रीयाः - "भष्ट्रीमतभर्षीयाः समाध्विसस भयमम्"इत्यमरयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः१०
46. स दयपु र्योधनयाः ककीदृशस मण्डलस शमानस्त।
47. बलविमदरनोसधतमा कथस भविमत।
48. सयाः मकस मचिन्तयमत एवि।
49. प्रलष्ट्रीनभकपमालमम् इत्यस्य कयाः अथर याः।
50. आविमाररसध इत्यस्य कयाः अथर याः।

पमाठसमारयाः
शत्रकणमास बलस्य आसधक्यमातम् रमाजमा दय
पु र्योधनयाः शमङ्कतयाः अनस्त। अतयाः स्विककीयक्षे परककीयक्षे चि रमाज्यक्षे
आत्मष्ट्रीयमानम् जनमानम् ससरककरूपक्षेण ससस्थमाप्य मविश्विस्तमाककमतस प्रमाप्ननोमत। मनसस भयमम् अनपुभविनम् अमप आत्ममानस
भयरमहितस प्रकटयमत। कमर णमामम् अविसमानक्षेषपु सक्षेविकक्षेभ्ययाः सममपर तमायाः सम्पत्तययाः दय
पु र्योधनस्य ककतजतमास चि
प्रकमाशयनन्त। स रमाजमा दय
पु र्योधनयाः उपमादक्षेयविस्तपुषपु कत्तरव्यमानपुसमारस यथमायनोग्यस मविभमागस ककतविमानम्। ततश्चि तक्षेन
समपुमचितरूपक्षेण

तक्षे चित्विमारयाः रमाजनष्ट्रीतक्षेयाः उपमायमायाः प्रयपुकमायाः। तक्षे चि परस्परस स्पधमारभमाविस सम्प्रमाप्य तस्य

अथर सम्पत्तष्ट्रीयाः नस्थरमास कपुविर नन्त। अथमारतम् समपुमचितरूपक्षेण प्रयपुकमायाः एतक्षे सविर उपमायमायाः सविर त्र तस्मय समाफल्यस
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समकमदस ससयच्छनन्त। सप्तपणर पपुषपस्य सपुगन्ध इवि सपुगन्धयपुतस रमाजमभयाः उपहिमारभकतमानमास गजमानमास मदजलस
दय
पु र्योधनस्य अङ्गणस पमङ्कलतमास प्रमापयमत। ततम् चि सभमाभविनमाङ्गणस बहिह नमास नकपमाणमास रथमाश्विययाः व्यमाप्तस वितर तक्षे। एतक्षेन
रमाजयाः दय
पु र्योधनस्य प्रभपुत्विस्य आमतशय्यस मविशक्षेषक्षेण प्रकमामशतनो भविमत। बहिह मदनस यमावितम् दय
पु र्योधनयाः प्रजमासपु
कल्यमाणस मवितरनम् अनस्त। तनस्मनम् कल्यमाणमविधमानकमालक्षे ककमत्रममामभयाः नदष्ट्रीमभयाः पमासलतमायाः नदष्ट्रीनमास जलमम्
आसशत्य एवि कपुरवियाः दक्षेशमायाः जष्ट्रीविनन्त। हिलमामदमभयाः कषर णस मविनमा एवि एतक्षे कपुरुदक्षेशमायाः सस्यमानमामम् उत्पमादकमायाः।
तस्ममातम् ककषकययाः सस्यसम्पदयाः अल्पमायमासक्षेन लब्धपुस शक्यमायाः। एविस सस्यसम्पत्तष्ट्रीयाः धमारयन्तयाः कपुरुदक्षेशमायाः
शनोभन्तक्षे। महिमाककीमतर ममानम् दय
पु र्योधनयाः दयमानन्वितयाः सनम् प्रजमानमास सविर थमा रकणस करनोमत। तथमा ससरकणक्षेन चि
प्रजमानमामम्

उपद्रिविरमहितमम्

अभ्यपुदयस

ससपमादयमत।

धनमासधपतक्षेयाः

कपुविक्षेरस्य

इवि

अस्य

दय
पु र्योधनस्य

दयमादमामकण्यमामदमभयाः गपुणययाः पकसथविष्ट्री द्रिविष्ट्रीभकतमा सञमातमा। एविस विसपुन्धरमा द्रिविष्ट्रीभकतमा सतष्ट्री स्वियमम् एवि धनमामन
प्रयच्छमत। अथमारतम् यमाचिनमास मविनमा एवि सपुखक्षेन विसकमन प्रददमामत। महिमान्तयाः तक्षेजनस्विनयाः प्रभकतधनदमानक्षेन
सम्ममामनतमायाः दय
पु र्योधनस्य विष्ट्रीरमायाः सयमनकमायाः यपुदक्षे यशयाः प्रमाप्तमायाः। तक्षे चि धनपुधररमायाः स्विमाथर ससद्ध्यथर न सममागतमायाः।
मकञ्च तक्षे स्विस्विमाममनयाः मविरुदमायाः न सनन्त। अमप तपु स्विमाममनयाः प्रयनोजनस्ययवि समाधकमायाः। तदथर चि स्विक्षेषमास
प्रमाणदमानमम् अमप कतपुर तक्षे अमभलषनन्त। सकलमामन रमाजकमायमारमण सममाप्य स दय
पु र्योधनयाः शपुदचिररतययाः अविञ्चकययाः
गपुप्तचिरययाः चि सविरषमास भकपतष्ट्रीनमास व्यविहिमारमानम् गकढरूपक्षेण जमानमामत। मकन्तपु यथमा मविधमातमा मकस कतपुरमम् इच्छमत इमत
तस्य कमायरयाः एवि जमायतक्षे। तदतम् तस्यमामप दय
पु र्योधनस्य मनसस ईनप्सतस कमर तस्य महितकमारकययाः पररणमामययाः एवि
जमायतक्षे। तक्षेन रमाजमा दय
पु र्योधनक्षेन कपुत्रमामप आरनोमपतमकौविर्षीकस धनपुयाः न उत्थमामपतमम्। अथविमा स्विककीयस मपुखस कनोपक्षेन
मविककतस न ककतमम्। तथमामप नकपमतमभयाः अस्य दय
पु र्योधनस्य आदक्षेशविचिनस समादरस पपुषपममालमा इवि स्विष्ट्रीमक्रयतक्षे। यथमा
गपुणक्षे सकत्रक्षे ससगसथतमा पपुषपममालमा स्विमस्तकक्षे समादरस धमायर तक्षे। अथमारतम् सविर रमाजमानयाः प्रसनमायाः सन्तयाः तस्य
शमासनस्य अनपुगमनस कपुविर नन्त इत्यथर याः। उगशमासनयाः दय
पु र्योधनयाः यपुविरमाजपदक्षे स्विस्य कमनष्ठभमातरस दयाःपु शमासनस
मनयपुकविमानम्। स्वियस चि मननश्चिन्तनो भकत्विमा पपुरनोमहितमानमामम् आदक्षेशमानपुसमारस हिमविषमा अमगस प्रष्ट्रीणयमत। एविस स दय
पु र्योधनयाः
यमागमामदषपु कमर सपु प्रसनयाः सनम् धमर मम् आचिरमत। सविमारनम् भकपमालमानम् परमासजत्य शत्रपुरमहितस मचिरस्थमामय सम्पकणर
भकमण्डलस स दय
पु र्योधनयाः एकमाककी एवि शमानस्त। मकन्तपु आत्मनयाः परमाजयस शङ्कममानयाः स त्वित्तयाः मबभक्षेमत। तस्ममातम्
सयाः सपुखक्षेन स्थमातपुस न शक्ननोमत। यतनो महि बलबमदयाः सहि मविरनोधयाः दषपु पररणमामयाः भविमत।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः
1. शमङ्कतयाः दयपु र्योधनयाः कथमम् अशमङ्कतमाकमारमम् उपयमत।
2. तस्य सविर उपमायमायाः सविर त्र कथस तस्मय समाफल्यस समकमदस चि ससयच्छनन्त।
3. तस्य आस्थमानमनकक्षेतनमासजरस भकशमम् आद्रिरतमास नयमत एतक्षेन कथमम् अमतशयक्षेन तस्य प्रभपुत्विस प्रकमटतस
भविमत।

4. दयपु र्योधनस्य प्रजमारकणस कथमम् आसष्ट्रीतम्।
5. तस्य सयमनकमायाः कथमम् आसष्ट्रीतम् इमत विण्यर तमामम्।
6. अदक्षेविममातककमायाः अमप कपुरवियाः कथस सस्यसम्पत्तष्ट्रीयाः दधतयाः चिकमासमत।
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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7. तस्य कमायर कथस फलययाः जमायतक्षे स्म।
8. नरमासधपमायाः तक्षेन प्रभमामवितमायाः आसनम् इमत दृषमान्तयाः विण्यर तमामम्।
9. दयपु र्योधनयाः मकस मकस ककत्विमा धममारचिरणस करनोमत।
10. बलविमदरनोसधतमा कथस दरपु न्तमा भविमत।
11. सममानमाथर कमामन धमातपुरूपमामण मक्षेलयत।
क -स्तम्भयाः

ख -स्तम्भयाः

१. सधननोमत

क. धमायर तक्षे।

२. प्रतष्ट्रीयतक्षे

ख. जपुहिनोमत।

३. उपयमत

ग प्रमाप्ननोमत।

४. फलनन्त

घ प्रदनोसग्ध।

५. चिकमासमत

ङ. अमभलषमत।

६. प्रदग्पु धक्षे

चि. प्रसपुवितक्षे।

७.विमाञ्छमत

छ. मविरमाजन्तक्षे।

८. उह्यतक्षे

ज. जमायतक्षे।

उत्तरमामण - १-ख, २-ज, ३-ग, ४-चि, ५-छ, ६-घ, ७-ङ, ८- क।

मकमसधगतमम्
1) दयपु र्योधनयाः कथस भष्ट्रीतयाः आसष्ट्रीतम् इमत अस्ममातम् पमाठमातम् जमायतक्षे।
2) रमाजमा दयपु र्योधनयाः समारल्यक्षेन जक्षेतपुमम् अशक्ययाः आसष्ट्रीतम् इत्यमप जमायतक्षे।
3) रमाजसपु तस्य प्रभमावियाः कथमम् आसष्ट्रीतम् इमत स्पषस भविमत।
4) विष्ट्रीरमायाः सयमनकमायाः प्रककत्यमा कथस प्रभपुकमायर मनरतमायाः भविनन्त इमत स्पषमम्।
5) बलविमदयाः सहि मविरनोसधतमा दरपु न्तमा भविमत इमत जमातमम्।
6) सममासयाः तस्य मविगहिश्चि कथस भवितष्ट्रीमत बपुध्यतक्षे अस्ममातम् पमाठमातम्।

पमाठगतप्रश्नमानमामपुत्त रमामण
उत्तरमामण -१

14२

1. दयपु र्योधनयाः।
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2. शमङ्कतयाः सनम्।

उत्तरमामण -५

3. पररतयाः परक्षेतरमानम् रकमानम् मविधमाय।

21. विसकमन प्रदग्पु धक्षे।

4. मक्रयमापविगरषपु अनपुजष्ट्रीमविसमात्ककतमायाः सम्पदयाः।

22. अस्य दयपु र्योधनस्य गपुणययाः उपस्नपुतमा।

5. कमायमारविसमानक्षेषपु।

23. विसपुनमा।

उत्तरमामण -२

24. प्रशमान्तबमाधमम्।

6. दयपु र्योधनक्षेन, पदक्षेषपु।

25. उदमारककीमतर याः दयमाविमानम्।

7. सम्यकम् मविभज्य।

उत्तरमामण -६

8. अनमारतमम्, पररबकसमहितमायतष्ट्रीयाः अथर सम्पदयाः।

26. महिकौजसयाः ममानधनमायाः धनमामचिर तमायाः।

9. सङ्घषर मम् उपक्षेत्य इवि।

27. ससयमत।

10. नस्थरमायाः।

28. मप्रयमामण समष्ट्रीमहितपुमम्।

उत्तरमामण -३

29. असपुमभयाः।

11. आस्थमानमनकक्षेतनमासजरमम्।

30. न ससहितमायाः न मभनविकत्तययाः।

12. भकशमम्।

उत्तरमामण -७

13. अनक्षेकरमाजन्यरथमाश्विससकपुलमम्।

31. महिष्ट्रीभकतमामम्।

14. अयपुग्मच्छदगनन्धयाः नकपनोपमायनदनन्तनमास मदयाः।

32. सच्चिररतययाः चिरययाः।

15. सप्तपणर पपुषपस्य गन्ध इवि गन्धयाः यस्य

33. अशक्षेमषतमक्रययाः।

असकौ।

34. तस्य फलययाः।

उत्तरमामण -४

35. महितमानपुबनन्धमभयाः महिनोदयययाः।

16. सस्यसम्पदयाः।

उत्तरमामण -८

17. ककमषविलययाः।

36. सज्यस धनपुयाः।

18. अककषपच्यमायाः इवि।

37. कनोपमविसजह्ममम्।

19. मचिरमाय कक्षेमस मवितन्विमत दयपु र्योधनक्षे।

38. दयपु र्योधनस्य शमासनमम्।

20. नदष्ट्रीजलजष्ट्रीमविनयाः।

39. ममाल्यमम् इवि।
40. गपुणमानपुरमागक्षेण।

ससस्ककतसमामहित्यमम्
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उत्तरमामण -९

उत्तरमामण -१०

41. इदशमासनयाः।

46. प्रलष्ट्रीनभकपमालस नस्थरमायमत आविमाररसध भपुवियाः

42. यकौविरमाज्यक्षे, नवियकौविननोदतमम् दयाःपु शमासनमम्।

मण्डलमम्।

43. हिव्यक्षेन।

47. दरपु न्तमा।

44. मखक्षेषपु।

48. त्वितम् एषयतष्ट्रीयाः मभययाः।

45. पपुरनोधसमा।

49. मनयाःसपत्नमम्।
50. समपुद्रिपयर न्तमम्।

॥ इमत एकमविसशयाः पमाठयाः ॥
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