२२
22) यपुस धमष्ठरस्य प्रबनोधयाः
प्रस्तमाविनमा
मविषदरक ष्ट्रीकरणमन्त्रस्य शविणक्षेन मविषधरयाः सपर याः मविषस त्यक्त्विमा नतमाननयाः भविमत तथयवि सभमायमास यमद
कथमाप्रसङ्गक्षे न कस्यमामप मपुखमातम् यपुसधमष्ठरस्य ककीमतर शृणनोमत स्म, तदयवि दय
पु र्योधनयाः अजपुरनस्य परमाक्रमस स्मकत्विमा
हितदपर्यो भविमत स्म। एविस सविर थमा यपुसधमष्ठरस जक्षेतपुमम् असमथर याः दय
पु र्योधनयाः यपुसधमष्ठरक्षे कपटस कतपुर प्रविकत्तयाः आसष्ट्रीतम्।
ततश्चि यपुसधमष्ठरस्य मपुखमातम् चिरक्षेण जमामपतमास समगमास कथमास शपुत्विमा द्रिकौपदष्ट्री मकमम् अनपुभकतवितष्ट्री मकञ्च यपुसधमष्ठरस्य
क्रनोधस तथमा उत्समाहिस विधर मयतपुस मकस मकममप उकवितष्ट्री इत्यमामदकस सविर पमाठक्षे ऽनस्मनम् पमठषयनन्त भविन्तयाः। शमास्त्रजक्षेषपु
व्यविहिमारजक्षेषपु चि स्त्रष्ट्रीजनययाः उकस मकममप विचिनमम् मतरस्कमार इवि भविमत इमत जमानन्तष्ट्री अमप द्रिकौपदष्ट्री कथस
यपुसधमष्ठरस प्रमत मकममप कथमयतपुस प्रविकत्तमा अभकतम्, मकञ्च तक्षेन दय
पु र्योधनक्षेन विस्तपुतयाः कयाः महिमानम् दनोषयाः ककतयाः इमत
जमास्यनन्त पमाठमातम् अस्ममातम्। ममायमामविषपु सरलतमा न समपुमचितमा इमत द्रिकौपदमायाः विचिनस्य तमात्पयर मकमम्
आसष्ट्रीमदमत मविषयक्षे भवितमास समाधपु बनोधयाः भमविषयमत।

उदक्षेश् यमामन
अमपुस पमाठस पमठत्विमा भविमानम् -

 पदकमाव्यस्य मनममारणस कथस करणष्ट्रीयमम् इमत जमास्यमत।
 श्लनोकमानमामम् अन्विययाः कथस कत्तरव्यमम् इत्यनस्मनम् मविषयक्षे मशकमास प्रप्स्यमत।
 द्रिकौपदष्ट्री मकमथर मम् उपदक्षेषपुस प्रविकत्तमा इमत स्पषस भमविषयमत।
 चिरमाणमास विचिनक्षे कयाः समारयाः भवितष्ट्रीमत अजमानस दरक ष्ट्रीभमविषयमत।
 कययाः समाकस कथमम् आचिरणष्ट्रीयमम् इमत जमानस प्रमाप्स्यमत।

22.1)

मकल पमाठयाः

कथमाप्रसङ्गक्षे न जनय रु दमाहृतमादनपुस् मकत माखण्डलसकन मपु विक्रमयाः ।
तविमामभधमानमादम् व्यथतक्षे नतमाननयाः स द याःपु सहिमान्मन्त्रपदमामदविनोरगयाः ।। १ .२४ ।।
तदमाशपु कतपुर त्विमय सजह्ममपुद तक्षे मविधष्ट्री य तमास तत्र मविधक्षे य मपुत्त रमम् ।
परप्रणष्ट्री त मामन विचिमासस स मचिन्वितमास प्रविकस त्तसमारमायाः खलपु ममादृशमास सधययाः ।। १ .२५ ।।
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इतष्ट्री र मयत्विमा मगरममात्तसनत्क्रयक्षे गतक्षे ऽ थ पत्यकौ विनसस म नविमाससनमामम् ।
प्रमविश्य कक षणमासदनस महिष्ट्री भ ज
पु मा तदमाचिचिकक्षे ऽ नपुज समनधकौ विचियाः ।। १ .२६ ।।
मनशम्य ससमदस मदषतमामपमाकक तष्ट्री स् ततस्ततस्त्यमा मविमनगन्तपुम कममा ।
नकप स्य मन्यपु व् यविसमायदष्ट्री म पनष्ट्री रु दमाजहिमार द्रिपुप दमात्मजमा मगरयाः ।। १ .२७ ।।
भविमादृशक्षे ष पु प्रमदमाजननोमदतस भवित्यसधकक्षे प इविमानपुश मासनमम् ।
तथमामप विकसपु व्यविसमाययनन्त ममास मनरस्तनमारष्ट्री स मयमा द रपु माधययाः ।। १ .२८ ।।
अखण्डममाखण्डलतपुल् यधमाममभनश्चिरस धकत मा भकप मतमभयाः स्विविस श जय याः ।
त्वियमा स्विहिस्तक्षे न महिष्ट्री मदच्यपु त मा मतङ्गजक्षे न समगविमापविसजर तमा ।। १ .२९ ।।
व्रजनन्त तक्षे मकढ सधययाः परमाभविस भविनन्त ममायमामविषपु यक्षे न ममामयनयाः ।
प्रमविश्य महि घ्ननन्त शठमास्तथमामविधमानसस वि त
क माङ्गमामनमशतमा इविक्षे ष वियाः ।। १ .३० ।।

समाम्प्रतमम् मकल पमाठमम् अविगच्छमाम

22.2)

कथमाप्रसङ्गक्षे न जनय रु दमाहृतमादनपुस् मकत माखण्डलसकन मपु विक्रमयाः।
तविमामभधमानमादम् व्यथतक्षे नतमाननयाः सपुद पु सहिमान्मन्त्रपदमामदविनोरगयाः।।२४
अन्विययाः - कथमाप्रसङ्गक्षे न जनययाः उदमाहृतमातम् तवि अमभधमानमातम् अनपुस्मकतमाखण्डलसकनपुमविक्रमयाः नतमाननयाः
सयाः (दय
पु र्योधनयाः) सपुदयाःपु सहिमातम् मन्त्रपदमातम् उरगयाः इवि व्यथतक्षे।
अन्वियमाथर याः - कथमाप्रसङ्गक्षे न कथमाप्रसङ्गक्षे षपु इनमायाः शक्षेष्ठमायाः कथमाप्रसङ्गक्षे नमायाः जनमायाः तययाः कथमाप्रसङ्गक्षे नजनययाः
मविषवियदप्रविरलनोकययाः, अथविमा कथमायमायाः प्रसङ्गयाः कथमाप्रसङ्गयाः तक्षेन कथमाप्रसङ्गक्षे न विमातमारनक्र
पु मक्षेण जनययाः लनोकययाः ,
उदमाहृतमातम् उच्चिमाररतमातम्, तवि भवितयाः (यपुसधमष्ठरमादक्षेयाः), अमभधमानमातम् नमाम्नयाः, (अन्यपकक्षे) तविमामभधमानमातम् तश्चि
विश्चि तविकौ तमाकर विमासपुककी तवियनोयाः अमभधमानस यनस्मनम् ततम् तविमामभधमानस तस्ममातम् तमाक्ष्यर विमासपुमकनमामकथनमातम् ,
अनपुस्मकतमाखण्डलसकनपुमविक्रमयाः आखण्डलस्य इन्द्रिस्य सकनपुयाः पपुत्रयाः आखण्डलसकनपुयाः , तस्य मविक्रमयाः
आखण्डलसकनपुमविक्रमयाः,

अनपुस्मकतयाः

आखण्डलसकनपुमविक्रमयाः

यक्षेन

सयाः

अनपुस्मकतमाखण्डलसकनपुमविक्रमयाः

स्मकतमाजपुरनपरमाक्रमयाः, (अन्यपकक्षे) अनपुस्मकतमाखण्डलसकनपुमविक्रमयाः आखण्डलस्य इन्द्रिस्य सकननोयाः अनपुजस्य
नमारमायणस्य

मवियाः

पकष्ट्री

गरुडयाः,

तस्य

क्रमयाः

पमादमविकक्षेपयाः

अनपुस्मकतयाः

मचिनन्ततयाः

यक्षेन

सयाः

अनपुस्मकतमाखण्डलसकनपुमविक्रमयाः स्मकतगरुडविक्षेगयाः, नतमाननयाः नममपुखयाः, सयाः सससहिमासनमारूढयाः, दय
पु र्योधनयाः सपुदयाःपु सहिमातम्
अमतदयाःपु शविमातम्, मन्त्रपदमातम् मविषदरक ष्ट्रीकरणविमाक्यमविशक्षेषमातम्, उरगयाः सपर याः, इवि, व्यथतक्षे दयाःपु खमायतक्षे।

ससस्ककतसमामहित्यमम्
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सस स् कक तसमामहित्यमम्
सरलमाथर याः - सभमायमास यमद कथमाप्रसङ्गक्षे न कस्यमामप मपुखमातम् यपुसधमष्ठरस्य ककीमतर शृणनोमत, तदमा
दय
पु र्योधनयाः भवितमास मविशक्षेषस्य अजपुरनस्य परमाक्रमस स्मकत्विमा हितदपर्यो भविमत। यथमा मविषदरक ष्ट्रीकरणमन्त्रस्य शविणक्षेन
मविषधरयाः सपर याः मविषस त्यक्त्विमा नतमाननयाः भविमत।
तमात्पयमारथर याः - अनस्मनम् श्लनोकक्षे दय
पु र्योधनस्य भष्ट्रीमतयाः मनरूमपतमा महिमाकमविनमा भमारमविनमा। मविषवियदययाः
पमठतस गरुडविमासपुमकनमामयपुकस मन्त्रमम् शपुत्विमा सपर याः गरुडस्य प्रभमाविस मनसस मचिन्तमयत्विमा नतमाननयाः मतष्ठमत। एविस
सभमायमास कथमाप्रसङ्गक्षे न कक्षेनमामप उच्चिमाररतस यपुसधमष्ठरस्य नमाम शपुत्विमा भयक्षेन व्यमाकपुलनो भविमत। मकञ्च अजपुरनस्य
मविक्रमस स्मकत्विमा हितविष्ट्रीयरयाः सयाः अधनोविदननो भविमत। “सविर तनो जयमम् अनन्विच्छक्षे तम् पपुत्रमातम् इच्छक्षे तम् परमाजयमम्” इमत
न्यमायमातम् अजपुरनस्य उत्कषर कथनस यपुसधमष्ठरस्य भकषणमम् एवि।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● अनपुस्मकतमाखण्डलसकबपुमविक्रमयाः - आखण्डलस्य सकनपुयाः आखण्डलसकनपुयाः, आखण्डलसकननोयाः मविक्रमयाः
आखण्डलसकनपुमविक्रमयाः, अनपुस्मकतयाः आखण्डलसकनपुमविक्रमनो यक्षेन सयाः अनपुस्मकतमाखण्डलसकबपुमविक्रमयाः।

● तविमामभधमानमातम्- तश्चि विश्चि तविकौ तमाक्ष्यर विमासपुककी तयनोयाः अमभधमानमममत तविमामभधमानमम्, तस्ममातम्
तविमामभधमानमातम्।

● नतमाननयाः - नतमम् आननस यस्य स नतमाननयाः।
● व्यथतक्षे - व्यथ-धमातनोयाः लमट प्रथमपपुरुषयकविचिनक्षे रूपममदमम्।
सनन्धकमायर मम्-

● मन्त्रपदमामदविनोरगयाः= मन्त्रपदमातम् + इवि + उरगयाः।
● जनयरुदमाहृतमादनपुस्मकतमाखण्डलसकनपुमविक्रमयाः = जनययाः + उदमाहृतमातम् + अनपुस्मकतमाखण्डलसकनपुमविक्रमयाः।
प्रयनोगपररवितर नमम् -

● कथमाप्रसङ्गक्षे न जनययाः उदमाहृतमादम्, अनपुस्मकतमाखण्डलसकनपुमविक्रमक्षेण नतमाननक्षेन तक्षेन सपुदयाःपु सहिमातम् मन्त्रपदमादम्
उरगक्षेण इवि तवि अमभधमानमादम् व्यथ्यतक्षे।
अलङ्कमारमालनोचिनमा अत्र श्लनोकक्षे उपममा अलङ्कमारयाः उरग इवि सयाः इमत समाम्यप्रमतपमादनमातम्।
कनोषयाः -

● अमभधमानमम् - "आख्यमाह्वक्षे अमभधमानस चि नमामधक्षेयस चि नमाम चि"इत्यमरयाः।
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पमाठगतप्रश्नमायाः-१
1. स दयपु र्योधनयाः मकमम् इवि व्यथतक्षे।
2. दयपु र्योधनयाः कस्ममातम् व्यथतक्षे।
3. स चि दयपु र्योधनयाः ककीदृशयाः सनम् व्यथतक्षे।
4. उरगयाः कस्ममातम् व्यथतक्षे।
5. तविमामभधमानमातम् इत्यस्य मकमम् अथर दयस सम्भविमत।

तदमाशपु कतपुर त्विमय सजह्ममपुद तक्षे मविधष्ट्री य तमास तत्र मविधक्षे य मपुत्त रमम्।
परप्रणष्ट्री त मामन विचिमासस स मचिन्वितमास प्रविकस त्तसमारमायाः खलपु ममादृशमास मगरयाः।।२५
अन्विययाः -ततम् त्विमय सजह्मस कत्तपुरमम् उदतक्षे तत्र मविधक्षेयमम् उत्तरमम् आशपु मविधष्ट्रीयतमामम्। परप्रणष्ट्रीतमामन
विचिमाससस मचिन्वितमास ममादृशमास मगरयाः प्रविकसत्तसमारमायाः खलपु।
अन्वियमाथर याः - ततम् तस्ममातम् कमारणमातम्, त्विमय भविमत यपुसधमष्ठरक्षे, सजह्मस कपटमम्, कतपुर मविधमातपुमम्,
उदतक्षे प्रविकत्तक्षे, तत्र तनस्मनम् दय
पु र्योधनक्षे, मविधक्षेयस कतर व्यमम्, उत्तरस प्रतष्ट्रीकमारयाः उपमाययाः, आशपु शष्ट्रीघमम्, मविधष्ट्रीयतमामम्
मक्रयतमामम्। परप्रणष्ट्रीतमामन परक्षेण अन्यक्षेन प्रणष्ट्रीतमामन उकमामन परप्रणष्ट्रीतमामन अन्यनोकमामन, विचिमाससस विमाक्यमामन,
मचिन्वितमास गविक्षेषयतमामम्। ममादृशमामम् विनक्षेचिरमाणमामम्, मगरयाः विमाचियाः, प्रविकसत्तसमारमायाः खलपु विकत्तमान्तममात्रप्रधमानमायाः एवि।
सरलमाथर याः - तस्ममातम् कमारणमातम् भविमत यपुसधमष्ठरक्षे स दय
पु र्योधनयाः कपटस कतपुर प्रविकत्तयाः। अथमारतम् त्विमास
मनहिन्तपुमम् इच्छमत इत्यथर याः। अतयाः भवितमा करणष्ट्रीययाः उपमाययाः शष्ट्रीघस मक्रयतमामम्। यतयाः परनोकमामन विचिनमामन
अन्विक्षेषयतमास दत
क मानमामम् अस्ममाकस विचिनमामन विकत्तमान्तप्रधमानमामन भविनन्त। अथमारतम् ममादृशमायाः अल्पबपुदययाः दत
क मायाः
कक्षेविलस विमातमारमभजमायाः न तपु कमायमारमभजमायाः। अतयाः भविमानम् एवि मविचिमायर समपुमचितस कमर सम्पमादयतपु।
तमात्पयमारथर याः - अनस्मनम् श्लनोकक्षे मकरमातयाः स्विससदक्षेशस्य समारमासशस कथयमत। यतम् दय
पु र्योधनयाः सविर दमा
भवितयाः मछद्रिमान्विक्षेषष्ट्री भविन्तस जक्षेतपुमम् इच्छमत। अतयाः भविमानम् यथमा तस्य परमाजययाः स्यमातम् तथमा मविचिमारयतपु। कथस
तस्य परमाजययाः स्यमादम् इमत अहिस तपु विकसपु समथर्यो नमानस्म। तदथमा यथमाथर कथनमम् एवि दत
क मानमास प्रयनोजनमम्। तत्र
मविधक्षेयस तपु स्विमाममनमास कत्तरव्यमम् इमत। अथमारतम् यदत्र समयनोमचितस ककत्यस ततम् भवितमा शष्ट्रीघमम् एवि कत्तरव्यमम्।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● परप्रणष्ट्रीतमामन - परययाः प्रणष्ट्रीतमामन इमत परप्रणष्ट्रीतमामन ।
● प्रविकसत्तसमारमायाः - प्रविकसत्तरक्षेवि समारनो यमासमास तमायाः प्रविकसत्तसमारमायाः।
● मविधष्ट्रीयतमामम् - मवि-धमा-धमातनोयाः यमक लनोमट मतमप रूपममदमम्।
सनन्धकमायर मम्-

● तदमाशपु = ततम् + आशपु।
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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प्रयनोगपररवितर नमम् ततम् त्विमय सजह्मस कतपुरमम् उदतक्षे तत्र मविधक्षेयमम् उत्तरस मविधक्षेमहि । परप्रणष्ट्रीतमामन विचिमाससस मचिन्वितमास ममादृशमास
गष्ट्रीमभर याः प्रविकसत्तसमारमभयाः भकयतक्षे खलपु।
कनोषयाः -

● प्रविकसत्तयाः - "विमात्तमार प्रविकसत्तविकरत्तमान्त उदन्तयाः स्यमादम्”इत्यमरयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः-२
6. दयपु र्योधनयाः मकस कतपुरमम् उदतयाः।
7. यपुसधमष्ठरक्षेण दयपु र्योधनक्षे आशपु मकस मविधष्ट्रीयतमामम्।
8. यपुसधमष्ठरयाः मकस मचिन्वितमामम्।
9. विनक्षेचिरमाणमास मगरयाः ककीदृशमायाः भविनन्त।
10. सजह्ममम् इत्यस्य कयाः अथर याः।

इतष्ट्री र मयत्विमा मगरममात्तसनत्क्रयक्षे गतक्षे ऽ थ पत्यकौ विनसमनविमाससनमामम्।
प्रमविश्य कक षणमा -सदनस महिष्ट्री भ ज
पु मा तदमाचिचिकक्षे ऽ नपुज समनधकौ विचियाः।।२६
अन्विययाः - अथ इमत मगरमम् ईरमयत्विमा गतक्षे आत्तसनत्क्रयक्षे विनसमनविमाससनमास पत्यकौ (समत) महिष्ट्रीभज
पु मा
ककषणमासदनस प्रमविश्य अनपुजसमनधकौ तदम् विचियाः आचिचिकक्षे।
अन्वियमाथर याः - अथ ततयाः तदनन्तरमम्, इमत इत्थस एविस रूपक्षेण, मगरस विमाचिस विमाणष्ट्रीमम्, ईरमयत्विमा उक्त्विमा,
गतक्षे स्थमानस प्रनस्थतक्षे, (तथमा चि) आत्तसनत्क्रयक्षे गकहिष्ट्रीतपमाररतनोमषकक्षे,विनसमनविमाससनमामम् विनविमाससनमास विनक्षेचिरमाणमामम्,
पत्यकौ स्विमामममन, समत (तदमा) महिष्ट्रीभपुजमा

भकपमतनमा यपुसधमष्ठरक्षेण, ककषणमासदनस द्रिकौपदष्ट्रीभविनमम्, प्रमविश्य

अन्तगर त्विमा, अनपुजसमनधकौ अनपुजस्य भष्ट्रीमस्य समनसधयाः अनपुजसमनसधयाः तनस्मनम् अनपुजसमनधकौ भष्ट्रीमसमष्ट्रीपक्षे ,
ततम् विनक्षेचिरक्षेण उकमम्, विचियाः विमाक्यमम्, आचिचिकक्षे उकमम्। अथविमा

महिष्ट्रीभज
पु मा

भकपमतनमा यपुसधमष्ठरक्षेण, सदनस

भविनमम्, प्रमविश्य अन्तगर त्विमा, अनपुजस्य भष्ट्रीमस्य समनसधयाः अनपुजसमनसधयाः तनस्मनम् अनपुजसमनधकौ भष्ट्रीमसमष्ट्रीपक्षे ,
ततम् विनक्षेचिरक्षेण उकमम्, विचियाः विमाक्यमम्, ककषणमा द्रिकौपदष्ट्री, आचिचिकक्षे कसथतमा।
सरलमाथर याः - इत्थस विचिनस यपुसधमष्ठरमाय मनविक्षेद सयाः विनक्षेचिरयाः पमाररतनोमषकस चि गकहिष्ट्रीत्विमा स्विगकहिस प्रनस्थतयाः।
तदनन्तरस रमाजमा यपुसधमष्ठरयाः द्रिकौपदमायाः भविनस प्रमविश्य भष्ट्रीममाजपुरनमादष्ट्रीनमास स्विभमातकणमास समष्ट्रीपक्षे विनक्षेचिरक्षेण उकस विचिनमम्
आख्यमातविमानम्। अथविमा रमाजमा दय
पु र्योधनयाः भविनस प्रमविश्य स्विभमातकणमास पपुरतयाः विनक्षेचिरक्षेण उकस विचिनमम्
आख्यमातविमानम्।
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तमात्पयमारथर याः - दय
पु र्योधनस्य सकलस विकत्तमान्तस यपुसधमष्ठरमाय मनविक्षेद विनक्षेचिरयाः स्विकमायर सम्पमामदतविमानम्।
ततयाः यपुसधमष्ठरमातम् विनक्षेचिरयाःपमाररतनोमषकस चि प्रमाप्य स्विगकहिस गतयाः। तदमा यपुसधमष्ठरयाः अमप विनक्षेचिरक्षेण प्रमतपमामदतस
सममाचिमारस भष्ट्रीमसमष्ट्रीपक्षे नस्थतमास द्रिकौपददीं कथमयतपुस द्रिकौपदमायाः भविनस गतयाः।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● आत्तसनत्क्रयक्षे - आत्तमा (गकहिष्ट्रीतमा) सनत्क्रयमा यक्षेन स आत्तसनत्क्रययाः तनस्मनम् आत्तसनत्क्रयक्षे ।
● विनसमनविमाससनमामम् - विनक्षे समनविसनन्त यक्षे तक्षे विनसमनविमाससनयाः, तक्षेषमास विनसमनविमाससनमामम्।
● ककषणमासदनमम्-ककषणमायमा द्रिकौपदमायाः सदनस ककषणमासदनमम् ।
● ईरमयत्विमा - ईर-धमातनोयाः मणमचि क्त्विमा-प्रत्ययक्षे रूपममदमम्।
● आचिचिकक्षे - आङम् -चिमकङम् -धमातनोयाः सलमट रूपममदमम्।
सनन्धकमायर मम्-

● गतक्षेऽथ = गतक्षे + अथ।
● इतष्ट्रीरमयत्विमा = इमत + ईरमयत्विमा।
प्रयनोगपररवितर नमम् -

● इमत ईरमयत्विमा आत्तसनत्क्रयक्षे विनसमनविमाससनमास पत्यकौ गतक्षे महिष्ट्रीभपुकम् ककषणमासदनस प्रमविश्य, विमा सदनस
प्रमविश्य अनपुजसमनधकौ ककषणमास प्रमत आचिचिकक्षे।
कनोषयाः -

● विनमम्- "अटव्यरण्यस मविमपनस गहिनस कमाननस विनमम्"इत्यमरयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः-३
11. महिष्ट्रीभज
पु मा अनपुजसमनधकौ मकस ककतमम्।
12. तक्षेन चि कपुत्र प्रमविश्य एविस ककतमम्।
13. कनस्मनम् गतक्षे तक्षेन यपुसधमष्ठरक्षेण विचियाः आचिचिकक्षे।
14. स चि विनक्षेचिरयाः मकस ककत्विमा गतविमानम्।
15. आत्तसनत्क्रयक्षे इत्यस्य कयाः अथर याः।

मनशम्य ससमदस मदषतमामपमाकक तष्ट्री स् ततस्ततस्त्यमा मविमनगन्तपुम कममा।
नकप स्य मन्यपु व् यविसमायदष्ट्री म पनष्ट्री रु दमाजहिमार द्रिपुप दमात्मजमा मगरयाः।।२७
अन्विययाः - ततयाः द्रिपुपदमात्मजमा मदषतमास ससमदस मनशम्य ततस्त्यमायाः अपमाककतष्ट्रीयाः मविमनगन्तपुमम् अकममा ,

(सतष्ट्री) नकपस्य मन्यपुव्यविसमायदष्ट्रीमपनष्ट्रीयाः मगरयाः उदमाजहिमार।
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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अन्वियमाथर याः - ततयाः तदनन्तरस यपुसधमष्ठरकथनमानन्तरमम्, द्रिपुपदमात्मजमा द्रिपुपदपपुत्रष्ट्री द्रिकौपदष्ट्री, मदषतमास
शत्रपुणमास दय
पु र्योधनप्रभकतष्ट्रीनमामम्, ससमदमम् समकमदमम् उत्कषर मम्, मनशम्य शपुत्विमा, ततस्त्यमायाः ततयाः शत्रपुभ्ययाः आगतमायाः,
अपमाककतष्ट्रीयाः अपकमारमानम्. मविमनयन्तपुस मनरनोदम
पु म् अपनक्षेतपुमम्, अकममा असमथमार सतष्ट्री, नकपस्य रमाजयाः यपुसधमष्ठरस्य,
मन्यपुव्यविसमायदष्ट्रीमपनष्ट्रीयाः मन्यपुयाः क्रनोधयाः व्यविसमाययाः उदमयाः तयनोयाः दष्ट्रीमपनष्ट्रीयाः समपुत्पमामदकमायाः मन्यपुव्यविसमायदष्ट्रीमपनष्ट्रीयाः
क्रनोधनोदमससविसधर नष्ट्रीयाः, मगरयाः विचिनमामन, उदमाजहिमार उकवितष्ट्री।
सरलमाथर याः - यपुसधमष्ठरस्य कथनमानन्तरस शत्रकणमास ककौरविमाणमास समकमदस यपुसधमष्ठरस्य मपुखमादम् एवि शपुतवितष्ट्री।
ततयाः शत्रकणमास ककौरविमाणमास कमारणमातम् प्रमाप्तस दयाःपु खस मकञ्च दयाःपु खमादम् अमप उत्पनस ममानससकमविकमारस मनरनोदस पु असमथमार
सत्यमप यपुसधमष्ठरस्य क्रनोधस तथमा उत्समाहिस विधर मयतपुस विचिनमामन उकवितष्ट्री।
तमात्पयमारथर याः - अनस्मनम् श्लनोकक्षे महिमाकमवियाः भमारमवियाः द्रिकौपदष्ट्रीमख
पु क्षेन यपुसधमष्ठरस्य यथमा क्रनोधनोदष्ट्रीपनस
भविक्षेतम् तथमा विचिनमामन कथयमत। तथमामहि यपुसधमष्ठरस्य मपुखमातम् शत्रनोयाः दय
पु र्योधनस्य समकमदस शपुतवितष्ट्री। तच्छषविणक्षेन
चि कपुब्धहृदयमा समा द्रिकौपदष्ट्री दय
पु र्योधनक्षेन ककतमानम् अपकमारमानम् स्मरन्तष्ट्री यपुसधमष्ठरस प्रमत एविसभकतमास विमाचिमम् उकवितष्ट्री।
यथमा तस्य यपुसधमष्ठरस्य क्रनोधयाः विधरत अमप चि दय
पु र्योधनस्य उन्मकलनमाय प्रयतक्षेत।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● द्रिपुपदमात्मजमा - द्रिपुपदस्य आत्मजमा द्रिपुपदमात्मजमा।
● मन्यपुव्यविसमायदष्ट्रीमपनष्ट्रीयाः - मन्यपुश्चि व्यविसमायश्चि मन्यपुव्यविसमायकौ, तकौ दष्ट्रीपयन्तष्ट्री इमत
मन्यपुव्यविसमायदष्ट्रीमपन्ययाः, तमायाः मन्यपुव्यविसमायदष्ट्रीमपनष्ट्रीयाः।

● मनशम्य – मन-शमम्-धमातनोयाः क्त्विनोयाः ल्यमप रूपममदमम्।
● उदमाजहिमार – उतम्- आ-हृ-धमातनोयाः सलमट प्रथमपपुरुषयकविचिनक्षे रूपममदमम्।
सनन्धकमायर मम्-

● अपमाककतष्ट्रीस्ततस्ततस्त्यमायाः = अपमाककतष्ट्रीयाः + ततयाः + ततस्त्यमायाः।
● मन्यपुव्यविसमायदष्ट्रीमपनष्ट्रीरुदमाजहिमार =मन्यपुव्यविसमायदष्ट्रीमपनष्ट्रीयाः + उदमाजहिमार।
प्रयनोगपररवितर नमम् मदषतमास ससमदस मनशम्य, ततयाः ततस्त्यमा अपमाककतष्ट्रीयाः मविमनयन्तपुमम् अकमयमा द्रिकौपदमा नकपस्य
मन्यपुव्यविसमायदष्ट्रीमपनष्ट्रीयाः मगरयाः उदमाजमररक्षे।
अलङ्कमारमालनोचिनमा -

● अत्र व्यञनस्य तकमारस्य असककतम् उच्चिमारणमातम् विकत्त्यनपुप्रमासयाः अलङ्कमारयाः।
कनोषयाः -

● गष्ट्रीयाः - “ब्रमाह्मष्ट्री तपु भमारतष्ट्री भमाषमा गष्ट्रीविमारग्विमाणष्ट्री सरस्वितष्ट्री"इत्यमरयाः।
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पमाठगतप्रश्नमायाः-४
16. कमा मगरयाः उदमाजहिमार।
17. समा चि कदमा मगरयाः उदमाजहिमार।
18. समा मकस मनशम्य एविस ककतवितष्ट्री।
19. समा ककीदृश्ययाः मगरयाः उदमाजहिमार।
20. समा द्रिकौपदष्ट्री मकस कतपुरमम् अकममा।

भविमादृशक्षे ष पु प्रमदमाजननोमदतस भवित्यसधकक्षे प इविमानपुश मासनमम्।
तथमामप विकसपु व्यविसमाययनन्त ममास मनरस्तनमारष्ट्री स मयमा द रपु माधययाः।।२८
अन्विययाः - (यदमप) भविमादृशक्षेषपु प्रमदमाजननोमदतमम् अनपुशमासनमम् असधकक्षेपयाः इवि भविमत। तथमाऽमप
मनरस्तनमारष्ट्रीसमयमायाः दरपु माधययाः ममास विकसपु व्यविसमाययनन्त ।
अन्वियमाथर याः - भविमादृशक्षेषपु भविमदधक्षेषपु सविर जक्षेषपु, प्रमदमाजननोमदतमम् प्रमदमायाः सस्त्रययाः एवि जनमायाः
प्रमदमाजनमायाः, तययाः उमदतस कसथतमम् प्रमदमाजननोमदतमम् स्त्रष्ट्रीजनकसथतमम्, अनपुशमासनमम् सदपपु दक्षेशविचिनमम्,
असधकक्षेपयाः आकक्षेपयाः मतरषकमारयाः इमत विमा , इवि तदतम्, भविमत स्यमातम् । तथमामप दविपु र चित्विक्षेऽमप, मनरस्तनमारष्ट्रीसमयमा
मनरस्तमायाः मनरमाककतमायाः नमारष्ट्रीणमास समयमायाः आचिमारमायाः मनरस्तनमारष्ट्रीसमयमायाःमनरमाककतस्त्रष्ट्रीशष्ट्रीलमायाः, दरपु माधययाः दयाःपु दषपु मायाः
आधययाः मननोव्यथमायाः दषपु मननोव्यथमायाः, ममास द्रिकौपदष्ट्रीमम्,विकपुमम् कथमयतपुमम्, व्यविसमाययनन्त प्रक्षेरयनन्त।
सरलमाथर याः - भविमादृशक्षेषपु शमास्त्रजक्षेषपु व्यविहिमारजक्षेषपु चि स्त्रष्ट्रीजनययाः उकस मकममप विचिनमम् भवितयाः मतरस्कमार
इवि भविमत। तथमामप शत्रपुककतययाः अविममाननमामभयाः मननोव्यथमामभयाः चि अहिस द्रिकौपदष्ट्री अत्यन्तस कपुब्धहृदयमा अनस्म। अत
एवि स्त्रष्ट्रीजननोमचितस धययरमविनयमामदकमम् आचिमारस मविहिमाय भवितक्षे मकसञ्चतम् कथयमामम।
तमात्पयमारथर याः - प्रस्तपुतक्षे अनस्मनम् श्लनोकक्षे द्रिकौपदमायाः हृदयक्षे प्रज्विसलतस्य भयसकरस्य प्रमतशनोधस्य यमा
भमाविनमा उत्पनमा तस्यमायाः प्रमतध्विमनयाः प्रमाप्तयाः। पनण्डतमानम् प्रमत उपदक्षेशविचिनमम् अपममानस प्रदशर यमत , ततम् पपुनयाः
स्त्रष्ट्रीजनमानमामम् अनकौमचित्यमम् एवि। शत्रपुमभयाः ककौरविययाः जमनतक्षेन दयाःपु खक्षेन अमभभकतमा द्रिकौपदष्ट्री सन्तप्तमा। मकञ्च , तमायाः
दषपु मायाः मननोव्यथमायाः यपुसधमष्ठरस प्रमत सविर कथमयतपुस तमास द्रिकौपददीं प्रक्षेरयनन्त।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● भविमादृशक्षेषपु - भविन्त इवि दृश्यन्तक्षे इमत भविमादृशमायाः, तक्षेषपु भविमादृशक्षेषपु ।
● प्रमदमाजननोमदतमम् - प्रमदमा एवि जनयाः प्रमदमाजनयाः, तक्षेन उमदतस प्रमदमाजननोमदतमम् इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषयाः।
● मनरस्तनमारष्ट्रीसमयमायाः - नमायर याः समयमायाः नमारष्ट्रीसमयमायाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः। मनरस्तमायाः नमारष्ट्रीसमयमायाः यययाः, तक्षे
मनरस्तनमारष्ट्रीसमयमायाः इमत बहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः।

● अनपुशमासनमम् - अनपु-शमासम्-धमातनोयाः ल्यपुटम्-प्रत्ययक्षे रूपममदमम्।
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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● व्यविसमायनन्त - मवि-अवि-षनो-धमातनोयाः मणमचि लमट प्रथमपपुरुषबहिह विचिनक्षे रूपममदमम्।
सनन्धकमायर मम्-

● भवित्यसधकक्षेपयाः = भविमत + असधकक्षेपयाः।
● इविमानपुशमासनमम् = इवि + अनपुशमासनमम्।
प्रयनोगपररवितर नमम् भविमादृशक्षेषपु प्रमदमाजननोमदतक्षेन अनपुशमासनक्षेन असधकक्षेपक्षेण इवि भकयतक्षे । तथमाऽमप मनरस्तनमारष्ट्रीसमयययाः
दरपु मासधमभयाः अहिस विकसपु व्यविसमाय्यक्षे।
अलङ्कमारमालनोचिनमा -

● अत्र अनपुशमासनमम् असधकक्षेप इवि इमत समाम्यप्रमतपमादनमातम् उपममा अलङ्कमारयाः।
कनोषयाः -

● आसधयाः - “पपुसस्यमासधममारनसष्ट्री व्यथमा"इत्यमरयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः-५
21. भविमादृशक्षेषपु मकमम् असधकक्षेपयाः इवि भविमत।
22. कक्षे व्यविसमाययनन्त।
23. तक्षे चि दरपु माधययाः कमास मकमथर व्यविसमाययनन्त।
24. प्रमदमाजननोमदतमम् अनपुशमासनमम् कपुत्र असधकक्षेप इवि भविमत।
25. असधकक्षेपयाः इत्यस्य कयाः अथर याः।

अखण्डममाखण्डलतपुल् यधमाममभनश्चिरस धकत मा भकप मतमभयाः स्विविस श जय याः ।
त्वियमात्महिस्तक्षे न महिष्ट्री मदच्यपुत मा मतङ्गजक्षे न समगविमाऽपविसजर तमा।।२९
अन्विययाः - आखण्डलतपुल्यधमाममभयाः स्विविसशजययाः भकपमतमभयाः मचिरमम् अखण्डस धकतमा महिष्ट्री मदच्यपुतमा
मतङ्गजक्षेन, सकम् इवि त्वियमा आत्महिस्तक्षेन अपविसजर तमा।
अन्वियमाथर याः - आखण्डलतपुल्यधमाममभयाः आखण्डलस्य इन्द्रिस्य तपुल्यस सममानस धमाम तक्षेजयाः यक्षेषमास तययाः
आखण्डलतपुल्यधमाममभयाः इन्द्रिसमतक्षेजनोमभयाः, स्विविसशजययाः मनजपकविरजययाः, मनजकपुलजययाः विमा । भकपमतमभयाः भकपययाः
भरतमामदमभयाः इत्यथर याः । मचिरस दष्ट्रीघरकमालमम्, अखण्डमम् सम्पकणरम,म् यथमा स्यमात्तथक्षेमत मक्रयमामविशक्षेषणमम् । धकतमा
धमाररतमा, महिष्ट्री पकसथविष्ट्री, मदच्यपुतमा मदस दमानजलस करमत इमत मदच्यपुतम् तक्षेन मदच्यपुतमा मदसमामविणमा, मतङ्गजक्षेन
ममातङ्गक्षे न, मत्तक्षेन हिनस्तनक्षेमत भमावियाः । सकम् ममाल्यमम्, इवि, त्वियमा यपुसधमष्ठरक्षेण, आत्महिस्तक्षेन स्विकरक्षेण;

(दकतमविधमामविधकौ) अपविसजर तमा त्यकमा।
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सरलमाथर याः - इन्द्रिसदृशपरमाक्रममायाः भवितयाः विसशजमायाः दष्ट्रीघरकमालस यमावितम् सम्पकणमार भकममररयस विशष्ट्रीककतमा
आसष्ट्रीतम्। मकन्तपु समा भवितयाः हिस्तक्षेनयवि मविनमामशतमा। यथमा मदमत्तयाः हिस्तष्ट्री स्विकण्ठमातम् ममाल्यमम् दरक ष्ट्रीकरनोमत।
तमात्पयमारथर याः - अनस्मनम् श्लनोकक्षे द्रिकौपदष्ट्रीमपुखक्षेन कमवियाः कथयमत यतम् स्विक्षेषमास चिमापल्यक्षेन एवि तययाः धरमा इयस
मविनमामशतमा। अतयाः मविपसत्तयाः समा न महि दयविष्ट्रीककतमा इमत तस्यमायाः कथनस्य अमभप्रमाययाः। इन्द्रिसमप्रभमाविययाः
स्विविसशजययाः भरतमामदमभयाः मचिरकमालस पकसथविष्ट्री इयस धकतमा आसष्ट्रीतम्। मकन्तपु समा पकसथविष्ट्री इदमानदीं यपुसधमष्ठरक्षेण
स्विककीयकरक्षेण पररत्यकमा। मदजलसमामविणमा प्रमत्तक्षेन गजक्षेन यथमा पपुषपममाल्यमम् पररत्यकस भविमत।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● आखण्डलतपुल्यधमाममभयाः - आखण्डलक्षेन तपुल्यस धमाम यक्षेषमास तक्षे आखण्डलतपुल्यधमाममानयाः इमत
बहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः, तययाः आखण्डलतपुल्यधमाममभयाः।

● स्विविसशजययाः - स्विस्य विसशयाः स्विविसशयाः, स्विविसशमाज्जमायन्तक्षे इमत स्विविसशजमायाः, तययाः स्विविसशजययाः।
● धकतमा - धक-धमातनोयाः क-प्रत्ययक्षे सस्त्रयमास रूपममदमम्।
● अपविसजर तमा - अप-विकजम्-धमातनोयाः क-प्रत्ययक्षे सस्त्रयमास रूपममदमम्।
सनन्धकमायर मम्-

● आखण्डलतपुल्यधमाममभनश्चिरमम् = आखण्डलतपुल्यधमाममभयाः + मचिरमम्।
● समगवि = सकम् + इवि।
प्रयनोगपररवितर नमम् -

● आखण्डलतपुल्यधमाममभयाः स्विविसशजययाः मचिरमम् अखण्डस धकत्विमा महिदीं मदच्यपुतयाः मतङ्गजस्य सकम् इवि त्विमम्
आत्महिस्तक्षेन अपविसजर तविमानम्।
अलङकमारमालनोचिनमा -

● अत्र मतङ्गजक्षेन इवि त्वियमा समगवि अपविसजर तमा इमत समाम्यप्रमतपमादनमातम् पकणर्योपममा अलङ्कमारयाः।
कनोषयाः -

● मतङ्गजयाः - "मतङ्गजनो गजनो नमागयाः कपुञरनो विमारणयाः करष्ट्री”इत्यमरयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः-६
26. कययाः महिष्ट्री मचिरमम् अखण्डस धकतमा।
27. तक्षे चि ककीदृशमायाः।
28. समा महिष्ट्री कक्षेन अपविसजर तमा।
29. समा चि कथमम् अपविसजर तमा।
30. आखण्डलतपुल्यधमाममभयाः इत्यस्य कयाः अथर याः।
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व्रजनन्त तक्षे मकढ सधययाः परमाभविस भविनन्त ममायमामविषपु यक्षे न ममामयनयाः।
प्रमविश्य महि घ्ननन्त शठमास्तथमामविधमानसस वि त
क माङ्गमामनमशतमा इविक्षे ष वियाः।।३०
अन्विययाः - यक्षे ममायमामविषपु ममामयनयाः न भविनन्त तक्षे मकढसधययाः परमाभविस व्रजनन्त। शठमायाः तथमामविधमानम्
अससविकतमाङ्गमानम् मनमशतमा इषवियाः इवि प्रमविश्य घ्ननन्त।
अन्वियमाथर याः - यक्षे कक्षेचिन जनमायाः,ममायमामविषपु ममायमावित्सपु कपमटषपु, ममामयनयाः कपमटनयाः, न भविनन्त, (तक्षे
अममामयनयाः), मकढसधययाः मन्दबपुदययाः, परमाभविमम् परमाजयमम् अपममानमम्, व्रजनन्त यमानन्त प्रमाप्नपुनविनन्त। महि यतयाः ,
शठमायाः ममामयनयाः धकतमारयाः, तथमामविधमानम् तमादृशमानम्, अससविकतमाङ्गमानम् अससविकतमम् अनमाच्छमामदतमम् अङ्गस शरष्ट्रीरस यक्षेषमास तमानम्
अससविकतमाङ्गमानम् कविजमामदनमा अरमकतदक्षेहिमानम्, मनमशतमायाः तष्ट्रीक्ष्णष्ट्रीककतमायाः, इषवियाः बमाणमायाः, इवि, प्रमविश्य अन्तयाःप्रमविश्य,
घ्ननन्त ममारयनन्त मविनमाशयनन्त।
सरलमाथर याः - यक्षे पपुरुषमायाः ममायमाविन्तयाः कपटपकणमारयाः न भविनन्त तक्षे पपुरुषमायाः सविर त्र परमाजयस प्रमाप्नपुविनन्त।
यतयाः कपुमटलपपुरुषमायाः आत्मष्ट्रीयमायाः भकत्विमा तमादृशमानम् सरलमानम् मविनमाशयनन्त। यथमा कविजमामदमभयाः अरमकतमानम् दक्षेहिमानम्
प्रमविश्य तष्ट्रीक्ष्णमायाः शरमायाः दक्षेहिमानम् नमाशयनन्त। अतयाः ममायमामविषपु सरलतमा न समपुमचितमा।
तमात्पयमारथर याः - अनस्मनम् श्लनोकक्षे महिमाकमविनमा प्रमतपमादतक्षे यतम् आजर विस महि कपुमटलक्षेषपु न नष्ट्रीमतयाः। शठक्षे
शमाठ्यमम् एवि आचिरक्षेतम् इमत नष्ट्रीमतयाः। तथमामहि मकढसधयमास तक्षेषमास सदयवि परमाजयनो भविमत यक्षे कपमटषपु कपटस न
कपुविर नन्त। यथमा यपुदक्षे तष्ट्रीक्ष्णमायाः बमाणमायाः कविजरमहितमानम् दक्षेहिमानम् शष्ट्रीघमक्षेवि अन्तयाः प्रमविश्य नमाशयनन्त। तथयवि तक्षे
ममायमामविनयाः धकतमारयाः सरलमानमास जनमानमास मनसखलमानम् अन्तभमारविमानम् मविजमाय तमानम् नमाशयनन्त।

व्यमाकरणमविमशर याः -

● मकढसधययाः - मकढमा धष्ट्रीयरषमास तक्षे मकढसधययाः इमत बहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः।
● अससविकतमाङ्गमानम् - न ससविकतमामन अससविकतमामन इमत नञ्तत्पपुरुषसममासयाः, अससविकतमामन अङ्गमामन यक्षेषमास तक्षे
अससविकतमाङ्गमायाः इमत बहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः, तमानम् अससविकतमाङ्गमानम्।

● घ्ननन्त - हिनम्-धमातनोयाः लमट प्रथमपपुरुषबहिह विचिनक्षे रूपममदमम्।
सनन्धकमायर मम्-

● शठमास्तथमामविधमानम् = शठमायाः + तथमामविधमानम्।
● इविक्षेषवियाः = इवि + इषवियाः।
प्रयनोगपररवितर नमम् -

● यययाः ममायमामविषपु ममामयमभयाः न भकयतक्षे, तययाः मकढधष्ट्रीमभयाः परमाभविनो व्रज्यतक्षे । शठययाः प्रमविश्य मनमशतययाः इषपुमभररवि
तथमामविधमायाः अससविकतमाङ्गमायाः हिन्यन्तक्षे।

अलङ्कमारमालनोचिनमा -

● अत्र शठमायाः मनमशतमायाः इषवियाः इवि इमत समाम्यप्रमतपमादनमातम् उपममा अलङ्कमारयाः।
कनोषयाः -

● शठयाः - “मनककतस्त्विनकजपुयाः शठ”इत्यमरयाः।
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पमाठगतप्रश्नमायाः-७
31. मकढसधययाः कक्षे।
32. तक्षे चि मकस व्रजनन्त।
33. शठमायाः कमानम् प्रमविश्य घ्ननन्त।
34. तक्षे चि शठमायाः तमानम् मकमम् इवि प्रमविश्य घ्ननन्त।
35. मनमशतमायाः इषवियाः इत्यस्य कयाः अथर याः।

पमाठसमारयाः
सभमायमास यमद कथमाप्रसङ्गक्षे न कस्यमामप मपुखमातम् यपुसधमष्ठरस्य ककीमतर शृणनोमत, तदमा दय
पु र्योधनयाः भवितमास
मविशक्षेषस्य अजपुरनस्य परमाक्रमस स्मकत्विमा हितदपर्यो भविमत। यथमा मविषदरक ष्ट्रीकरणमन्त्रस्य शविणक्षेन मविषधरयाः सपर याः मविषस
त्यक्त्विमा नतमाननयाः भविमत। तस्ममातम् कमारणमातम् भविमत यपुसधमष्ठरक्षे स दय
पु र्योधनयाः कपटस कतपुर प्रविकत्तयाः। अथमारतम् त्विमास
मनहिन्तपुमम् इच्छमत इत्यथर याः। अतयाः भवितमा करणष्ट्रीययाः उपमाययाः शष्ट्रीघस मक्रयतमामम्। यतयाः परनोकमामन विचिनमामन
अन्विक्षेषयतमास दत
क मानमामम् अस्ममाकस विचिनमामन विकत्तमान्तप्रधमानमामन भविनन्त। अथमारतम् ममादृशमायाः अल्पबपुदययाः दत
क मायाः
कक्षेविलस विमातमारमभजमायाः न तपु कमायमारमभजमायाः। अतयाः भविमानम् एवि मविचिमायर समपुमचितस कमर सम्पमादयतपु। इत्थस विचिनस
यपुसधमष्ठरमाय मनविक्षेद सयाः विनक्षेचिरयाः पमाररतनोमषकस चि गकहिष्ट्रीत्विमा स्विगकहिस प्रनस्थतयाः। तदनन्तरस रमाजमा यपुसधमष्ठरयाः द्रिकौपदमायाः
भविनस प्रमविश्य भष्ट्रीममाजपुरनमादष्ट्रीनमास स्विभमातकणमास समष्ट्रीपक्षे विनक्षेचिरक्षेण उकस विचिनमम् आख्यमातविमानम्। अथविमा रमाजमा
दय
पु र्योधनयाः भविनस प्रमविश्य स्विभमातकणमास पपुरतयाः विनक्षेचिरक्षेण उकस विचिनमम् आख्यमातविमानम्। यपुसधमष्ठरस्य कथनमानन्तरस
शत्रकणमास ककौरविमाणमास समकमदस यपुसधमष्ठरस्य मपुखमादम् एवि शपुतवितष्ट्री। ततयाः शत्रकणमास ककौरविमाणमास कमारणमातम् प्रमाप्तस दयाःपु खस
मकञ्च दयाःपु खमादम् अमप उत्पनस ममानससकमविकमारस मनरनोदस पु असमथमार सत्यमप यपुसधमष्ठरस्य क्रनोधस तथमा उत्समाहिस
विधर मयतपुस विचिनमामन उकवितष्ट्री। भविमादृशक्षेषपु शमास्त्रजक्षेषपु व्यविहिमारजक्षेषपु चि स्त्रष्ट्रीजनययाः उकस मकममप विचिनमम् भवितयाः
मतरस्कमार इवि भविमत। तथमामप शत्रपुककतययाः अविममाननमामभयाः मननोव्यथमामभयाः चि अहिस द्रिकौपदष्ट्री अत्यन्तस कपुब्धहृदयमा
अनस्म। अत एवि स्त्रष्ट्रीजननोमचितस धययरमविनयमामदकमम् आचिमारस मविहिमाय भवितक्षे मकसञ्चतम् कथयमामम।
इन्द्रिसदृशपरमाक्रममायाः भवितयाः विसशजमायाः दष्ट्रीघरकमालस यमावितम् सम्पकणमार भकममररयस विशष्ट्रीककतमा आसष्ट्रीतम्। मकन्तपु समा
भवितयाः हिस्तक्षेनयवि मविनमामशतमा। यथमा मदमत्तयाः हिस्तष्ट्री स्विकण्ठमातम् ममाल्यमम् दरक ष्ट्रीकरनोमत। यक्षे पपुरुषमायाः ममायमाविन्तयाः
कपटपकणमारयाः न भविनन्त तक्षे पपुरुषमायाः सविर त्र परमाजयस प्रमाप्नपुविनन्त। यतयाः कपुमटलपपुरुषमायाः आत्मष्ट्रीयमायाः भकत्विमा तमादृशमानम्
सरलमानम् मविनमाशयनन्त। यथमा कविजमामदमभयाः अरमकतमानम् दक्षेहिमानम् प्रमविश्य तष्ट्रीक्ष्णमायाः शरमायाः दक्षेहिमानम् नमाशयनन्त। अतयाः
ममायमामविषपु सरलतमा न समपुमचितमा।

ससस्ककतसमामहित्यमम्
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पमाठमान्तप्रश्नमायाः
1. यपुसधमष्ठरमाणमास ककीमतर शपुत्विमा दयपु र्योधनस्य कमा दशमा भवितष्ट्रीमत विण्यर तमामम्।
2. द्रिकौपदष्ट्री यपुसधमष्ठरमम् उत्समाहिमयतपुस कदमा मकस ककतवितष्ट्री।
3. द्रिकौपदष्ट्री कथस विकसपु प्रक्षेररतमा।
4. यपुसधमष्ठरक्षेण कथस महिष्ट्री अपविसजर तमा इमत द्रिकौपदष्ट्रीविचिनमानपुसमारस विणर यत।
5. यक्षे ममायमामविषपु ममामयनयाः न भविनन्त तक्षेषमास दशमा विण्यर तमामम्।
6. सममानमाथर कमामन धमातपुरूपमामण मक्षेलयत।
क -स्तम्भयाः

ख -स्तम्भयाः

१. उदमाजहिमार

क. त्यकमा।

२. व्यथतक्षे

ख. यमामत।

३. अपविसजर तमा

ग उकवितष्ट्री।

४. घ्ननन्त

घ गविक्षेषयतमामम्।

५. व्रजमत

ङ. मविनमाशयनन्त।

६. मविधष्ट्रीयतमामम्

चि. दयाःपु खमायतक्षे।

७.व्यविसमाययमत

छ. कसथतमा।

८. आचिचिकक्षे

ज. प्रक्षेरयमत।

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

मकमसधगतमम्
1) ममायमामविषपु सरलतमा न समपुमचितमा।
2) दत
क मानमास विमातमार प्रविकसत्तसमारमा भविमत।
3) स्त्रष्ट्रीणमामम् उपदक्षेशयाः ककीदृशनो भवितष्ट्रीमत जमातमम्।
4) कविक्षेयाः प्रमतभमा ककीदृशष्ट्री भवितष्ट्रीमत स्पषमभकतम्।
5) पदमामन कथस छन्दनोबदमामन भविनन्त इमत स्पषमम्।
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यनोग्यतमामविस्तमारयाः
महिमाकमवियाः भमारमवियाः
जष्ट्री वि नविकत्त मान्तयाः
भमारविक्षेयाः जष्ट्रीविनविकत्तमविषयक्षे मननश्चितरूपक्षेन तथमा मकममप विकसपु न शक्यतक्षे, गदसससहिनमामकयाः
मकरमातमाजपुरनष्ट्रीयस्य जनयकयाः टष्ट्रीकमाकतमार स्विस्य टष्ट्रीकमायमायाः प्रमारम्भक्षे उमलसखतविमानम् - "कमविकपुञरनो भमारमवियाः
प्रमाणदक्षेविमापरनमामधक्षेययाः मकरमातमाजपुरनष्ट्रीयकमाव्यस प्रमणनष्ट्रीषपुस्तलकणस विस्तपुमनदरशस प्रणयनमाहि" इमत, एतक्षेन प्रतष्ट्रीयतक्षे
यतम् प्रमाणदक्षेवियाः भमारविक्षेयाः विमास्तमविकनो नमाम मकञ्च प्रखरप्रमतभमाकमारणमातम् भमारमवियाः इमत नमाम्नमा स प्रससदयाः
आसष्ट्रीतम्।
कक मतयाः
भमारविक्षेयाः एकयवि रचिनमा अधपुनमा उपलब्धमा वितर तक्षे समा चि 'मकरमातमाजपुरनष्ट्रीयमम्' इमत। एविस समामथ्यर शमालष्ट्री
ससदसरस्वितष्ट्रीकयाः कमवियाः एकमक्षेवि गन्थस रमचितविमानम् इमत तपु कल्पमयतपुमक्षेवि न शक्यतक्षे यतनो महि कमालकविसलतक्षे
ससस्ककतसमामहित्यक्षे यथमा कमतपयमानमास अमरकमविनमामक्षेवि नमामममात्रमविमशषयतक्षे तथयवि अस्यमामप तमावितम् एकमा एवि
ककमतयाः प्रकमामशतमा। यदमप एषयवि तस्य अमरत्विसमाधनक्षे पयमारप्तमा। अमप चि भमारमविमविषयकयाः कमतपयनो मपुककनोऽमप
प्रमाप्यतक्षे, यथमा शष्ट्रीधरमादमासप्रणष्ट्रीतक्षे सदमपु ककणमारमकतक्षे उकस–
सनोदक्षेगस कररककसत्तविमाससस भविद्व्रष्ट्रीडनन्वितस ब्रह्ममण त्रयलनोक्ययक-गपुरमाविनमादरविलत्तमारस शचिष्ट्रीभतर रष्ट्री।
त्रमासमामष्ट्रीसलतपक्ष्मभमासमविलसत्प्रक्षेमप्रसनस हिरकौ कष्ट्रीरनोदनोनत्थतयमा सधयमा मविमनमहितस चिकपुयाः मशविमायमास्तपु वियाः।। इमत।
रचिनमाशय ल ष्ट्री
महिमाकविक्षेयाः भमारविक्षेयाः रचिनमा लनोकक्षे एविस प्रससदमा यतम् तस्य रचिनमा ससस्ककतकमाव्यमानमास बकहित्त्रयष्ट्रीषपु गण्यतक्षे।
अथर गकौरविस तस्य रचिनमाशयल्यमायाः मपुख्यस्तम्भयाः, यच्चि भमारविक्षेरथर गकौरविमम् इमत विचिनमादक्षेवि स्पषस भविमत। मशमशरस्य
समययाः सममागतयाः इमत कपुद्रिस विमाक्यस कमविनमा इत्थस प्रकमटतमम् कमतपयसहिकमारपपुष परम्यस्तनपुत मपु हिननोऽल्पमविमनद्रिससन्द वि
पु मारयाः।
सपुर मभमपुख महिममागममान्तशस स ष्ट्री समपुप ययकौ मशमशरयाः स्मरयक बन्धपुयाः ।। इमत।
अस्य अथर्यो भविमत - अथ कमामदक्षेविस्य अमदतष्ट्रीयस ममत्रमम्, विसन्तमागमनस्य सकचिकयाः, हिक्षेमन्तस्य
अन्तकमारष्ट्री, आमकपुसपुमशनोभयमा रमणष्ट्रीययाः, ससन्दविपु मारप्रकमामशतपपुषपययाः सपुशनोमभतयाः मशमशरतपुरयाः सममागतयाः इमत।
ससस्ककतसमामहित्यक्षे मकरमातमाजपुरनष्ट्रीयस्य न्यकनमामतन्यकनस सप्तमत्रसशतम्(३७) टष्ट्रीकमायाः मविरमचितमायाः। यमासपु
ममलनमाथस्य घसटमापथ-टष्ट्रीकमा सविर शक्षेष्ठमा। १९१२ सख्रिस्तमाब्दक्षे कमालर कयप्पलर महिनोदययाः हिमारविडर ओररययटल
सष्ट्रीरष्ट्रीज इत्यस्य अन्तगर तस्य मकरमातमाजपुरनष्ट्रीयस्य जमर न-भमाषयमा अनपुविमादमम् अकमाषर्षीतम्। आङ्गलभमाषमायमाममप
अस्य मभन-मभन-भमागमानमास षडमासधकमायाः अनपुविमादमायाः ककतमायाः।
कपु रुकक्षे त्र मम् - हिररयमाणमा-रमाज्यस्य प्रमपुखस मण्डलस तथमा तसयम् मपुख्यमालययाः वितर तक्षे। स्थमानममदस
हिररयमाणमा-रमाज्यस्य उत्तरस्यमास मदमश वितर तक्षे। तथमा चि दक्षेहिलष्ट्री -अमकतसर-स्थमानयनोयाः ससयनोजकक्षे रमामषषयरमाजममागर
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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रक्षेलममागर चि स्थमानममदमम् अविनस्थतमम्। महिन्दन
क मास तष्ट्रीथरस्थलरूपक्षेण एततम् स्थमानमम् अतष्ट्रीवि महित्विपकणरमम् अनस्त।
एविस मविश्विमासयाः वितर तक्षे यदम् - महिमाभमारतयपुदमम् अनस्मनक्षेवि स्थलक्षे अभवितम् मकञ्च भगविमानम् शष्ट्रीककषणयाः अनस्मनम् कक्षेत्रक्षे
एवि अजपुरनस प्रमत गष्ट्रीतमामम् उपमदषविमानम्।अस्य पकौरमामणकस ममाहिमात्म्यमम् इतनोमप असधकस वितर तक्षे। स्थमानममदस ऋग्विक्षेदक्षे
तथमा यजपुविरदक्षे विमणर तमनस्त। अत्र मविदममानमायमायाः नदमायाः सरस्वित्यमायाः अमप अत्यन्तस ममाहिमात्म्यस वितर तक्षे।
दयत विनमम् - स्थमानममदस मक्षेरठ-प्रदक्षेशमातम् उत्तरस्यमास प्रमाययाः मविसशमतयनोजनदरक क्षे अविनस्थतमम्, तच्चि
दक्षेविविन्दयाः

इत्यपुच्यतक्षे।

उत्तरप्रदक्षेशस्य

सहिमारपपुरमण्डलमान्तगर तममदस

स्थमानमम्।

विनममदस

कमालष्ट्रीनदमायाः

पकविमारपरमदशयनोयाः यनोजनपररममतस स्थमानस व्यमाप्य दशयनोजनदरक क्षे अविनस्थत. सतम् मजफ्फर-नगरस मविस्तष्ट्रीणरमम्। एविस
महि शकयतक्षे यतम् - मष्ट्रीममाससमादष्ट्रीनमास प्रवितर कस्य महिषरयाः जयममनक्षेयाः अमप जन्मभकममयाः दयतविनममदमम्।

सन्दभर गन्थसकचि ष्ट्री

22.3)

● महिमाकमवियाः भमारमवियाः। मकरमातमाजपुरनष्ट्रीयमम् (ममलनमाथ-ककत-घण्टमापथव्यमाख्ययमा शष्ट्रीजनमादर नपमाण्डक्षेयककतयमा
मविविकत्यमा, महिन्दष्ट्रीभमाषमानपुविमादक्षेन चि समनन्वितमम्)। १९८४। मनोतष्ट्रीलमाल बनमारसष्ट्रीदमास।

● महिमाकमवियाः भमारमवियाः। मकरमातमाजपुरनष्ट्रीयमम् (घण्टमापथ-सपुधमा-महिन्दष्ट्रीव्यमाख्यनोपक्षेतमम्)। २००४। चिकौखम्बमा
ससस्ककत ससस्थमान। विमारमाणसष्ट्री।

पमाठगतप्रश्नमानमामपुत्त रमामण
उत्तरमामण -१

11. विचियाः आचिचिकक्षे।

1. उरगयाः इवि।

12. ककषणमासदनस प्रमविश्य।

2. कथमाप्रसङ्गक्षे न जनययाः उदमाहृतमातम् तवि

13. आत्तसनत्क्रयक्षे विनसमनविमाससनमास पत्यकौ गतक्षे।

अमभधमानमातम्।

3. अनपुस्मकतमाखण्डलसकनपुमविक्रमयाः नतमाननयाः।
4. सपुदयाःपु सहिमातम् मन्त्रपदमातम्।
5. तवि तमाक्ष्यर विमासपुक्यनोयाः विमा नमामकथनमातम्।
उत्तरमामण -२

14. विचिनमम् ईरमयत्विमा।
15. गकहिष्ट्रीतपमाररतनोमषकक्षे।
उत्तरमामण -४

16. द्रिपुपदमात्मजमा द्रिकौपदष्ट्री।
17. यपुसधमष्ठरस्य कथनमानन्तरमम्।

6. सजह्मस कत्तपुरमम्।

18. मदषतमास ससमदस मनशम्य।

7. मविधक्षेयमम् उत्तरमम्।

19. नकपस्य मन्यपुव्यविसमायदष्ट्रीमपनष्ट्रीयाः मगरयाः।

8. परप्रणष्ट्रीतमामन विचिमाससस।

20. शत्रपुभ्ययाः आगतमायाः अपमाककतष्ट्रीयाः मविमनगन्तपुमम्।

9. प्रविकसत्तसमारमायाः।
10. कपटमम्।
उत्तरमामण -३
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21. उत्तरमामण -५

उत्तरमामण -७

22. प्रमदमाजननोमदतमम् अनपुशमासनमम्।

32. यक्षे ममायमामविषपु ममामयनयाः न भविनन्त।

23. मनरस्तनमारष्ट्रीसमयमायाः दरपु माधययाः।

33. परमाभविमम्।

24. द्रिकौपदष्ट्रीमम्, विकपुमम्।

34. तथमामविधमानम् मकढसधययाः।

25. भविमादृशक्षेषपु सविर जक्षेषपु।

35. अससविकतमाङ्गमानम् मनमशतमायाः इषवियाः इवि।

26. मतरषकमारयाः।

36. तष्ट्रीक्ष्णष्ट्रीककतमायाः बमाणमायाः।

उत्तरमामण -६

27. यपुसधमष्ठरस्य विसशजययाः।
28. आखण्डलतपुल्यधमाममानयाः भकपतययाः।
29. यपुसधमष्ठरक्षेण स्विहिस्तक्षेन।
30. मत्तगजक्षेन अपविसजर तमा सकम् इवि।
31. इन्द्रिसदृशतक्षेजनोमभयाः।

॥ इमत दमामविसशयाः पमाठयाः ॥

ससस्ककतसमामहित्यमम्
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