3
3) प्रहिक्षे स लकमायाः समस्यमाश्लनोकमाश्चि
प्रस्तमाविनमा
अमय मप्रयच्छमात्रमायाः, अषस्मनम् पमाठक्षे समस्यमाश्लनोकमायाः प्रहिक्षेसलकमाश्लनोकमायाः चि यपुषममामभयाः पठ्यन्तक्षे।
अस्ममाकस परम्परमायमास चितपुषषमषयाः कलमायाः प्रससदमायाः। तमासपु समस्यमापकरणस प्रहिक्षेसलकमा चि अन्तभर वितयाः। अपमाथर यक
पु स
मनरथर कस असम्भविमाथर यक
पु स विमा विमाक्यस श्लनोकस्य प्रमाययाः एकपमादरूपक्षेण भविमत। तस्य समस्यमा इमत नमाम।
तस्यमायाः समस्यमायमायाः पररहिमारस समाधपुत्विनोपपमादनस विमा कमवियाः स्विप्रमतभमासमामथ्यरन करनोमत। समस्यमात्मकमम् एकस
पमादस स्विष्ट्रीककत्य एविमशषक्षेन पमादत्रयक्षेण समस्यमापररहिमारयाः प्रदश्यर तक्षे। एषयाः प्रमाचिष्ट्रीनयाः कमवितमामविननोदप्रकमारयाः भविमत।
एषमा कविक्षेयाः कल्पनमासमामथ्यर स्य मनकषमा भविमत। प्रहिक्षेसलकमा तपु षक्लषमविमचित्रमाथर यक
पु स विचिनस प्रश्नमाकमारक्षेण प्रमाययाः
भविमत।

तस्य

उत्तरस

श्लनोकक्षे

न

मतष्ठमत।

तच्चि

श्लनोकपमठतकमभयाः

स्वियमम्

ऊहमम्।

अत्र

सपुभमामषतरत्नभमाण्डमागमार-भनोजप्रबन्धमामदगन्थतयाः मचितमायाः श्लनोकमायाः प्रदश्यर न्तक्षे।

उदक्षेश् यमामन
इमस पमाठस पमठत्विमा भविमानम् -

➢ समस्यमारूपस्य कमाव्यप्रकमारस्य जमानस अत्र भविमत यत्र कविष्ट्रीनमास कल्पनमासमामथ्यर मम् अविगम्यतक्षे।
➢ तथमामविधमानमास समस्यमानमास पररहिमारक्षे कषश्चितम् बनोधयाः छमात्रमाणमामम् उपजमायतक्षे।
➢ ससस्ककतसमामहित्यक्षे प्रहिक्षेसलकमानमास पररचिययाः छमात्रमाणमास सम्पदतक्षे।
➢ प्रहिक्षेसलकमारूपमाणमास श्लनोकमानमास रचिनमायमास छमात्रमाणमास मकसञ्चतम् ममागर दशर नस लभ्यतक्षे यक्षेन उत्समामहितमायाः सपुष्ठपु
नविस प्रहिक्षेसलकमाकमाव्यस रचिमयतपुस प्रभविक्षेययाःपु ।

3.1) समस्यमाश्लनोकमायाः
3.1.1) समस्यमा - ठठण्ठठण्ठस ठठठण्ठठण्ठयाः।
अस्य समस्यमाविमाक्यस्य कनोऽमप अथर याः न जमायतक्षे। यतनो महि अत्र प्रयपुकमानमास शब्दमानमास शमास्त्रक्षे व्यविहिमारक्षे
विमा अथर याः नमाषस्त। अथमामप अस्य मनरथर कस्य पदसमपुदमायस्य कषस्मसषश्चितम् समपुमचितक्षे अथर समन्विययाः कमविनमा
समाधनष्ट्रीययाः अषस्त। कषश्चितम् कमवियाः समस्यमायमायाः पररहिमारस प्रदमशर तविमानम्। यथमा रमाजमामभषक्षेकक्षे मदमविह्वलमायमायाः हिस्तमाच्च्यपुतनो हिक्षेमघटनो यपुवित्यमायाः।
सनोपमानममासमाद करनोमत शब्दस ठठण्ठठण्ठस ठठठण्ठठण्ठयाः॥ ( भनोजप्रबन्धयाः - ३१७)
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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सस स् कक तसमामहित्यमम्
अन्वियमाथर याः - रमाजमामभषक्षेकक्षे = रमाजयाः स्नमानसमयक्षे मदमविह्वलमायमायाः = कमामपष्ट्रीमडतमायमायाः, यपुवित्यमायाः =
तरण्यमायाः, हिस्तमातम् = करमातम्, च्यपुतयाः = भ्रषयाः, हिक्षेमघटयाः = सपुविणर कलशयाः, सनोपमानमम् = सनोपमानपषङ्कयपुकस
ममागर मम्, आसमाद = प्रमाप्य, शब्दमम् = ध्विमनस, करनोमत = जनयमत, ठठस ठठसठस ठठठस ठठस ठयाः इमत।
भमाविमाथर याः - कस्यमचितम् रमाजयाः स्नमानस कमारयन्तष्ट्री अषस्त कमामचितम् यपुविमतयाः। समा रमाजयाः शमारष्ट्रीररकस
सकौन्दयर दृषटमा कमामपष्ट्रीमडतमा भकत्विमा उमदगमनस्कमा सम्पन्नमा। उदक्षेगकमारणमातम् तस्यमायाः हिस्तमातम् स्नमाननोपयनोगष्ट्री
सपुविणर कलशयाः पमततयाः। तथमा पमततयाः सयाः कलशयाः तत्रदैवि पमाश्विर षस्थतमास सनोपमानपषङ्कस गत्विमा, तत्र भ्रमनम्
मनम्नस्थस गतविमानम्। तत्र सनोपमानममागरण यदमा सयाः स्खलनम् गच्छमत तदमा ठठण्ठठण्ठस ठठठण्ठठण्ठयाः इमत ध्विमनस
करनोमत। एविस कमवियाः कषश्चितम् रमणष्ट्रीयस प्रसङ्गस पररकल्प्य समस्यमायमायाः मननोहिरस पररहिमारस प्रदमशर तविमानम्। अत्र
ठठसठठसठमम् इत्यमामद पदसमपुदमाययाः सनोपमानममागरण स्खलतयाः कलशस्य ध्विमनयाः इमत कविक्षेयाः आशययाः। मनरथर कयाः स
पदसमपुदमाययाः कलशध्विनक्षेयाः अनपुकरणध्विमनरूपयाः इमत पररकल्प्य कमवियाः समस्यमायमायाः चिमत्कमारकमारकस पररहिमारस
दशर यमत। अनपुकरणरूपस्य शब्दस्य मविमशषयाः कनोऽमप अथर याः न भविमत।
व्यमाकरणमविशक्षे ष याः - रमाजमामभषक्षेकक्षे - रमाजयाः अमभषक्षेकयाः रमाजमामभषक्षेकयाः - षष्ठष्ट्रीतत्पपुरषसममासयाः। तषस्मनम्
रमाजमामभषक्षेकक्षे।
मदमविह्वलमायमायाः - मदक्षेन मविह्वलमा मदमविह्वलमा, तस्यमायाः मदमविह्वलमायमायाः - तकतष्ट्रीयमातत्पपुरषसममासयाः।
हिक्षेमघटयाः - हिक्षेम्नयाः घटयाः - हिक्षेमघटयाः षष्ठष्ट्रीतत्पपुरषसममासयाः।
आसमाद - षदलक - गतकौ इमत धमातपुयाः, अस्ममातम् स्विमासथर कमणजन्तमातम् आङिपु पसगर पकविरकमातम्
ल्यप्प्रत्यययाः।

3.1.2) समस्यमा - “शतचिन्द्रिस नभयाःस्थलमम्"।
समस्यमायमायाः अथर याः - आकमाशस शतचिन्द्रियपुकस वितर तक्षे इमत। वियस पश्यमामयाः यतम् आकमाशक्षे एक एवि
चिन्द्रियाः मविरमाजतक्षे। शतचिन्द्रिमात्मकमम् आकमाशस न कदमामप दृश्यतक्षे। तस्ममातम् आकमाशस शतचिन्द्रिमात्मकस वितर तक्षे इमत
विचिनस तपु अत्यन्तस विमास्तविमविरदस भविमत। अतयाः एषमा कमठनमा एवि समस्यमा। तथमामप कषश्चितम् कमविशक्षेष्ठयाः
प्रमतभमाबलक्षेन समष्ट्रीमचिनस पररहिमारस प्रमादशर यतम्। यथमा दमामनोदरकरमाघमातमविह्वलष्ट्रीककतचिक्षेतसमा।
दृषस चिमाणकरमलक्षेन शतचिन्द्रिस नभयाःस्थलमम्॥ ( सपुभमा-र-भमा-समस्यमा १०)
अन्वियमाथर याः - दमामनोदरकरमाघमातमविह्वलष्ट्रीककतचिक्षेतसमा = शष्ट्रीककषणस्य करप्रहिमारक्षेण भष्ट्रीतमनस्कक्षेन,
चिमाणकरमलक्षेन = चिमाणकरनमामकक्षेन मलक्षेन, शतचिन्द्रिमम् = शतचिन्द्रियपुकमम्, नभयाःस्थलमम् = आकमाशमम्, दृषमम् =
अविलनोमकतमम्।
भमाविमाथर याः - दमापरयपुगक्षे चिमाणकरनमामकयाः रमाकसयाः आसष्ट्रीतम्। शष्ट्रीककषणयाः मपुमषप्रहिमारक्षेण तस हितविमानम् इमत
पपुरमाणक्षेषपु कथमा शपुयतक्षे। तमास कथमाममाधमाररककत्य कमवियाः अस्यमायाः समस्यमायमायाः पररहिमारस प्रदमशर तविमानम्।
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शष्ट्रीककषणयाः चिमाणकरस्य करमाघमातस ककतविमानम्। तदमा भकममस पमततयाः चिमाणकरयाः भयक्षेन कषम्पतयाः तथमा
कम्पममानक्षेन तक्षेन एकचिन्द्रियपुकममप आकमाशमम् अनक्षेकचिन्द्रियपुकममवि दृषमम्। एविस भयकषम्पतस्य चिमाणकरस्य
समस्यमायमायाः पररहिमारयाः रमणष्ट्रीयतयमा प्रदमशर तयाः।
व्यमाकरणमविशक्षे ष याः - दमामनोदरस्य करयाः दमामनोदरकरयाः - षष्ठष्ट्रीतत्पपुरषसममासयाः दमामनोदरकरस्य आघमातयाः
दमामनोदरकरमाघमातयाः

- षष्ठष्ट्रीतत्पपुरषसममासयाः, दमामनोदरकरमाघमातक्षेन मविह्वलष्ट्रीककतस चिक्षेतयाः यस्य सयाः -

दमामनोदरकरमाघमातमविह्वलष्ट्रीककतचिक्षेतसमा - बहिह वष्ट्रीमहिसममासयाः।
चिमाणकरमलयाः - चिमाणकरश्चि असकौ मलयाः - चिमाणकरमलयाः - कमर धमारयसममासयाः।
शतचिन्द्रिमम् - शतस चिन्द्रिमायाः यषस्मनम् ततम् - शतचिन्द्रिमम् - बहिह वष्ट्रीमहिसममासयाः।
नभयाःस्थलमम् - नभसयाः स्थलस नभयाःस्थलमम् - षष्ठष्ट्रीतत्पपुरषसममासयाः अथविमा नभ एवि स्थलस
नभयाःस्थलमम् - कमर धमारयसममासयाः।

3.1.3) समस्यमा - गगनस भ्रमरमायतक्षे ।
समस्यमायमायाः अथर याः - अत्र अयमथर याः भविमत यतम् आकमाशस भ्रमरवितम् भविमत। वियस पश्यमामनो यतम्
आकमाशस नमाम अपररममतस भविमत यस्य पररममाणस न कनोऽमप जमातपुस पमारयमत। अनन्तमायाः लनोकमायाः आकमाशक्षे एवि
अन्तगर तमायाः। तमादृशस महितम् आकमाशस भ्रमरयाः इवि भविमत इत्यक्षेविमक्षेषमा महितष्ट्री समस्यमा वितर तक्षे। आकमाशस्य पररममाणस
कपुत्र, भ्रमणस्य पररममाणस कपुत्र। एविमम् अत्यन्तमविरदमाथर त्विमातम् एषमा समस्यमा। कषश्चितम् कमवियाः अस्यमायाः पररहिमारस
चिमत्कमाररपक्षेण ककतविमानम्।
स्विषस्त कमत्रयदक्षेविमाय जगदक्षेविमाय भकभपुजक्षे।
यदशयाःपपुण्डरष्ट्रीकमान्तयाः गगनस भ्रमरमायतक्षे॥ (सपुभमा.र.भमा.समस्यमा १७)
अन्वियमाथर याः - कमत्रयदक्षेविमाय = कमत्रयशक्षेष्ठमाय, जगदक्षेविमाय - जगतयाः आरमाध्यमाय, भकभपुजक्षे =
भकममपमालकमाय रमाजक्षे, स्विषस्त = शपुभस भवितपु, यजशयाःपपुण्डरष्ट्रीकमान्तयाः = यस्य ककीमतर रूपकमलस्य अन्तयाः, गगनमम्

= आकमाशमम्, भ्रमरमायतक्षे = भ्रमरयाः भविमत।
भमाविमाथर याः - कमत्रयशक्षेष्ठयाः कषश्चितम् रमाजमा। सयाः स्विचिररतक्षेन जगदक्षेवियाः अभवितम् ययाः आरमाध्ययाः इमत प्रजमायाः
मन्यन्तक्षे स्म। सयाः प्रजमापमालनमामदमभयाः रमाजयाः कतर व्यदैयाः सविर लनोकप्रससदयाः जमातयाः। तस्य ककीमतर याः सविर लनोकक्षेषपु
प्रसकतमा आसष्ट्रीतम्। तस्य ककीतरयाः अमतशयस विणर यनम् कमवियाः उकविमानम् यतम् तस्य रमाजयाः ककीमतर रूपक्षे कमलक्षे
आकमाशममप भ्रमरवितम् अन्तभर विमत।
अत्र आकमाशस भ्रमरस कतपुर कमवियाः रमाजयाः ककीमतर याः पपुण्डरष्ट्रीकमम् अथमारतम् कमलमम् इमत समपुमचितस मननोहिरस
कल्पनस ककतविमानम्। तक्षेन भ्रमरभकतमम् आकमाशस कमलक्षे अन्तभर विमत इमत ससद्ध्यमत। ततयाः समस्यमा पररहृतमा
भविमत।
व्यमाकरणमविशक्षे ष याः - यदशयाःपपुण्डरष्ट्रीकमान्तयाः - यस्य यशयाः - यदशयाः - षष्ठष्ट्रीत्पपुरषसममासयाः, यदशयाः एवि
पपुण्डरष्ट्रीकस यदशयाःपपुण्डरष्ट्रीकमम् - कमर धमारयसममासयाः, यदशयाःपपुण्डरष्ट्रीकस्य अन्तयाः यदशयाःपपुण्डरमाकमान्तयाः षष्ठष्ट्रीतत्पपुरषसममासयाः
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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3.1.4) समस्यमा - मकग मातम् ससस हि याः पलमायतक्षे ।
समस्यमायमायाः अथर याः - मकगमातम् अथमारतम् हिररणमातम् सससहियाः मकगरमाजयाः इमत प्रससदयाः सससहियाः। तस्य शकौयर
क्रकौयर चि अतष्ट्रीवि प्रससदमम्। तस्य स्विप्नक्षेनमामप मकगमायाः दरक स पलमायनस कपुयपुरयाः। सससहिस्तपु मकगस भपुङ्ग्त्विमा सपुखस शक्षेतक्षे।
अजस्यमामप हिन्तमा विष्ट्रीरयाः सससहियाः। सयाः मकगमातम् पलमायनस करनोमत इमत तपु अतष्ट्रीवि मविरदमम्।
अतयाः एषमा समस्यमा नकनस जमटलमा वितर तक्षे। कमवियाः स्विप्रमतभमासमामथ्यरन अस्यमायाः समस्यमायमायाः मननोहिरस
पररहिमारस प्रदमशर तविमानम्। यथमा हिष्ट्रीनहित्यमा दधमात्यक्षेवि लमाघविस महितमाममप।
इमत मत्विमा मदपदक्षेषष्ट्री मकगमातम् सससहियाः पलमायतक्षे॥ (सपुभमा. र. भमा. समस्यमा - ४)
अन्वियमाथर याः - हिष्ट्रीनहित्यमा = समामथ्यमारपक्षेकयमा तपुच्छमानमास दबपु र लमानमास विमा हिननमम्, महितमामम् अमप =
उन्नतमानमास शक्षेष्ठमानमाममप, लमाघविमम् = लघपुत्विस तपुच्छत्विमम् इमत भमाविमातम्, दधमात्यक्षेवि = मनश्चियक्षेन जनयमत, इमत
मत्विमा = एविमम् आलनोच्य, मदपदक्षेषष्ट्री = गजस्य शत्रपुयाः, सससहियाः = कक्षेसरष्ट्री, मकगमातम् = हिरष्ट्रीणमातम्, पलमायतक्षे = पलमायनस
करनोमत।
भमाविमाथर याः - अत्र कविक्षेयाः आशययाः एविमषस्त यतम् मम समबलयाः मकगयाः न भविमत इमत तपु
यकदमामदसमाहिसकमायर सममानबलयनोयाः दयनोमर ध्यक्षे भविक्षेतम् इमत मनयमयाः। असममानक्षेषपु यपुदमम् अधमाममर कस भविमत।
बलहिष्ट्रीनक्षेन सहि बसलष्ठयाः यपुदस न कपुयमारतम्। अतयाः सससहियाः मकगस लब्ध्विमामप प्रमतष्ठमाभङ्गभयमातम् मकगमातम् पलमायतक्षे इमत
कविक्षेयाः आशययाः। एविस मकगमातम् सससहिस्य पलमायनक्षे प्रमतष्ठमामनरूपणस कमारणमम् उपस्थमाप्य कमवियाः समस्यमायमायाः समपुमचितस
पररहिमारस प्रदमशर तविमानम्।
व्यमाकरणमविशक्षे ष याः - हिष्ट्रीनहित्यमा - हिष्ट्रीनस्य हित्यमा - हिष्ट्रीनहित्यमा - षष्ठष्ट्रीतत्पपुरषसममासयाः।
दधमामत + एवि - दधमात्यक्षेवि - यणम् सषन्धयाः।

3.1.5) समस्यमा - मपपष्ट्री स लकमा चिपुम् बमत चिन्द्रिमण्डलमम्।
समस्यमायमायाः अथर याः - मपपष्ट्रीसलकमा चिन्द्रिमबम्बस चिपुम्बमत इमत समस्यमायमायाः तमात्पयर मम्। अत्र समस्यमायमायाः
ममर इदस भविमत यतम् भकमकौ षस्थतमामप मपपष्ट्रीसलकमा अन्तरष्ट्रीकक्षे षस्थतस चिन्द्रिमबम्बस चिपुम्बमत इमत विचिनक्षेन समस्यमायमायाः
कमठनतमा विसधर तमा। इदमम् असम्भविरूपस विचिनस नकनस महितष्ट्री समस्यमा भविमत। कषश्चितम् कमवियाः अस्यमायाः पररहिमारस
दशर यमत। यथमा सतष्ट्रीमवियनोगक्षेन मविषण्णचिक्षेतसयाः प्रभनोयाः शयमानस्य महिममालयमगरकौ।
मशविस्य चिकडमाकसलतस सपुधमाशयमा मपपष्ट्रीसलकमा चिपुम्बमत चिन्द्रिमण्डलमम्॥
अन्वियमाथर याः - सतष्ट्रीमवियनोगक्षेन = सतष्ट्रीदक्षेव्यमायाः मवियनोगमातम्, मपपष्ट्रीसलकमा = मपपष्ट्रीसलकमाख्ययाः जन्तपुयाः,
मविषण्णचिक्षेतसयाः = सखन्नमनस्कस्य, महिममालयक्षे = महिममालयनमामकक्षे, मगरकौ = पविर तक्षे, शयमानस्य = शयनस
कपुविमारणस्य, प्रभनोयाः = जगत्स्विमाममनयाः, मशविस्य = शङ्करस्य, चिकडमाकसलतस = चिकडमायमास षस्थतमम्, चिन्द्रिमण्डलमम् =
चिन्द्रिमबम्बमम्, सपुधमाशयमा = अमकतस्य इच्छयमा, चिपुम्बमत = चिपुम्बनस करनोमत।
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भमाविमाथर याः - दकप्रजमापतक्षेयाः पपुत्रष्ट्री सतष्ट्रीनमाममकमा पकविर मशविस्य पत्नष्ट्री आसष्ट्रीतम्। समा यजकपुण्डक्षे दक्षेहित्यमागमम्
अकरनोतम् इमत पपुरमाणकथमा शकयतक्षे। तदमा पत्न्यमायाः मवियनोगमातम् मशवियाः सखन्ननो जमातयाः। सयाः द याःपु खष्ट्री भकत्विमा
महिममालयपविर तस्थलक्षे एवि शमयतयाः आसष्ट्रीतम्। तदमा तस्य मशरसस षस्थतस चिन्द्रिमबम्बस भकस्पमशर जमातमम्। चिन्द्रिमातम्
अमकतस सविमत इमत प्रससमदयाः। अमकतरसक्षेन आकपुण्ठमा मपपष्ट्रीसलकमा अमकतरसस पमातपुस चिन्द्रिमबम्बस चिपुम्बमत। एविमम्
अत्र कमवियाः पपुरमाणविकत्तमान्तमक्षेविमम् आसशत्य अत्यन्तरमणष्ट्रीयरष्ट्रीत्यमा समस्यमायमायाः पररहिमारस समाधयमत।
व्यमाकरणमविशक्षे ष याः - सत्यमायाः मवियनोगयाः सतष्ट्रीमवियनोगयाः - षष्ठष्ट्रीतत्पपुरषसममासयाः। मविषण्णचिक्षेतसयाः - मविषण्णस
चिक्षेतयाः यस्य सयाः मविषण्णचिक्षेतमायाः तस्य मविषण्णचिक्षेतसयाः - बहिह मवमहिसममासयाः। सपुधमाशयमा - सपुधमायमायाः आशमा सपुधमाशमा
तयमा सपुधमाशयमा - षष्ठष्ट्रीतत्पपुरषसममासयाः।

3.1.6) समस्यमा - पपुर याः पत्यपुयाः कमाममातम् श्विशपुर ममयममासलङ्गमत सतष्ट्री ।
समस्यमायमायाः अथर याः - एषमा समाध्विष्ट्री पत्यपुयाः पपुरस्तमातम् कमामकमारणमातम् श्विशपुरमम् आसलङ्गमत इमत
समस्यमायमायाः अथर याः भविमत।
समस्यमायमायाः स्विरूपस भविमत यतम् समाध्विष्ट्री स्त्रष्ट्री नमाम पमतस दक्षेविस मन्विमानमा परपपुरषस कमामबपुद्ध्यमा
स्विप्नक्षेऽमप न पश्यमत इत्यक्षेविस लनोकक्षे शकयतक्षे। मकन्तपु एषमा समाध्विष्ट्री पमतदक्षेविस्य पपुरस्तमादक्षेवि कमाममाविक्षेशक्षेन पमतस
नमासलङ्गमत अमपतपु श्विशपुरमम् आसलङ्गमत। एषयाः व्यविहिमारयाः विक्षेश्यमायमायाः भमवितपुमहिर मत। मकन्तपु समाध्व्यमायाः ईदृशयाः
व्यविहिमारयाः वितर तक्षे, ततम् कथस स्यमामदत्यक्षेवि समस्यमायमायाः कमामठन्यस वितर तक्षे। तथमामप कस्यमचितम् कविक्षेयाः प्रमतभमा अत्र
पररहिमारस दशर यमत। यथमा कदमामचित्पमाञ्चमालष्ट्री मविमपनभपुमवि भष्ट्रीमक्षेन बहिह शयाः
ककशमामङ्ग शमान्तमासस कणममहि मनषष्ट्रीदक्षेमत गमदतमा।
शनदैयाः शष्ट्रीतच्छमायस तटमविटमपनस प्रमाप्य मपुमदतमा
पपुरयाः पत्यपुयाः कमाममातम् श्विशपुरममयममासलङ्गमत सतष्ट्री॥ (सपुभमा.र.भमा.समस्यमा - ४५)
अन्वियमाथर याः - कदमामचितम् = कषस्मसषश्चितम् मदविसक्षे, मविमपनभपुमवि = विनप्रदक्षेशक्षे, ककशमामङ्ग = हिक्षे तन्विमङ्ग,
बहिह शयाः = प्रमायशयाः, शमान्तमा असस = शमस प्रमाप्तमा असस, इहि = अत्र, कणमम् = कणकमालस यमावितम्, मनषष्ट्रीद =
उपमविश, इमत = इत्यक्षेविमम्, भष्ट्रीमक्षेन = भष्ट्रीमसक्षेनक्षेन विककनोदरक्षेण इमत यमावितम्, गमदतमा = उकमा, इयमम् = एषमा, सतष्ट्री

= समाध्विष्ट्री, पमाञ्चमालष्ट्री = द्रिकौपदष्ट्री, शनदैयाः = मन्दस मन्दमम्, शष्ट्रीतच्छमायमामम् = शष्ट्रीतलच्छमायमायपुकमम्, तटमविटमपनस =
पमाश्विर स्थस विककमम्, प्रमाप्य = उपगम्य, मपुमदतमा = सन्तपुषमा, पत्यपुयाः = भष्ट्रीमस्य, पपुरयाः = पपुरस्तमातम्, कमाममातम् =
कमामभमाविक्षेन, श्विशपुरमम् = विमायपुम,म् आसलङ्गमत = पररषविजमत।
भमाविमाथर याः - महिमाभमारतक्षे पमाण्डविमानमास विनविमासविकत्तमान्तयाः वितर तक्षे। तममासशत्य कमवियाः अत्र समस्यमायमायाः
पररहिमारस दशर यमत। पमाण्डविमानमास विनविमासप्रसङ्गक्षे कदमामचितम् घमर समययाः प्रमाप्तयाः। एकदमा घमरण शमान्तमास द्रिकौपदनीं दृषटमा
भष्ट्रीमयाः अविदतम् यतम् हिक्षे द्रिकौपमद त्विस शमान्तमा असस, अत्र मकसञ्चत्कमालस यमावितम् उपमविश इमत। तदमा भष्ट्रीमस्य
प्रक्षेमविचिसमा समा तत्रदैवि शष्ट्रीतलच्छमायमायपुकस विककमम् उपगम्य उपमविषमा। तक्षेन तस्यमायाः महिमानम् आनन्दयाः जमातयाः। तत्र
विमायपुरमप सम्यकम् प्रविहिमत। तत्र द्रिकौपदष्ट्री घमर शममापनयनमाय विमायपुस सक्षेवितक्षे। विमायपुयाः भष्ट्रीमस्य मपतमा। अत एवि द्रिकौपदमायाः

ससस्ककतसमामहित्यमम्

37

मटप्पणष्ट्री

सस स् कक तसमामहित्यमम्
श्विशपुरनोऽमप स भविमत। एतक्षेन प्रसङ्गक्षे न सतष्ट्री पत्यपुयाः पपुरस्तमातम् श्विशपुरममासलङ्गमत इमत ससदस भविमत। एविस अस्यमायाः
समस्यमायमायाः पररहिमारयाः प्रदमशर तयाः।
व्यमाकरणमविशक्षे ष याः - मविमपनभपुमवि - मविमपनस्य भकयाः मविमपनभकयाः - षष्ठष्ट्रीतत्पपुरषसममासयाः, तस्यमास
मविमपनभपुमवि।
तटमविटमपनमम् - तटस्य मविटपष्ट्री तटमविटपष्ट्री तस तटमविटमपनमम् - षष्ठष्ट्रीतत्पपुरषसममासयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः-१
1. हिक्षेमघटयाः कस्यमायाः हिस्तमातम् च्यपुतयाः।
2. कपुतयाः हिक्षेमघटयाः हिस्तमातम् च्यपुतयाः।
3. चिमाणकरयाः कयाः।
4. गगनस कपुत्र भ्रमरमायतक्षे।
5. जगदक्षेवियाः इत्यत्र मविगहियाः कथमम्।
6. मदपदक्षेषष्ट्री कयाः।
7. ठठठस ठठयाः इत्यमामदयाः कस्य अनपुकरणशब्दयाः
8. भष्ट्रीमयाः कस्य पपुत्रयाः।
9. मकस पपुण्डरष्ट्रीकरूपक्षेण कषल्पतमम्।
10. हिष्ट्रीनहित्यमा मकस करनोमत।

3.2) प्रहिक्षे स लकमाश्लनोकमायाः
कक षणमपुख ष्ट्री न ममाजमारर ष्ट्री मदसजह्वमा न चि समपर ण ष्ट्री ।
पञ्चभत्रर्त्री न पमाञ्चमालष्ट्री यनो जमानमामत स पषण्डतयाः॥ (सपुभ मा . र . भमा . प्रहिक्षे स ल - २५ )
अन्वियमाथर याः - ककषणमपुखष्ट्री = ककषणविणमारत्मकमपुखवितष्ट्री, न ममाजमाररष्ट्री = मबडमालष्ट्री न भविमत। मदसजह्वमा =
सजह्वमादययपुकमा न चि समपर णष्ट्री = भपुजङ्गष्ट्री न भविमत। पञ्चभत्रर्त्री = पञ्चपमतयपुकमा, न पमाञ्चमालष्ट्री = द्रिकौपदष्ट्री न भविमत।

(ईदृशष्ट्रीमम् इत्यध्यमाहिमायर मम्) ययाः जमानमामत = यनो जनयाः विक्षेसत्त, स = सयाः जनयाः, पषण्डतयाः = मविदमानम् भविमत।
भमाविमाथर याः - कमामचितम् अषस्त श्यमामलविणमारत्मकमपुखवितष्ट्री भविमत। परन्तपु समा न ममाजमाररष्ट्री भविमत। समा
पपुनयाः सजह्वमादयस धमारयमत तथमामप समपर णष्ट्री न भविमत। सदैवि पञ्चमभयाः पमतमभयाः सहि वितर तक्षे। द्रिकौपदष्ट्री न भविमत।
ईदृशनीं मविलकणमास ययाः जमानमामत सयाः प्रमाजयाः भविमत इमत तमात्पयमारथरयाः।
अमय मप्रयच्छमात्रमायाः, ईदृशनीं स्वियममालनोच्य भविन्तनो जमानन्तपु, पषण्डतमाश्चि भविन्तपु।
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व्यमाकरणमविशक्षे ष याः - ककषणमपुखष्ट्री - ककषणस मपुखस यस्यमायाः समा ककषणमपुखष्ट्री बहिह वष्ट्रीमहिसममासयाः।
मदसजह्वमा - दक्षे सजह्वक्षे यस्यमायाः समा मदसजह्वमा - बहिह वष्ट्रीमहिसममासयाः।
पञ्चभत्रर्त्री - पञ्च भतमाररयाः यस्यमायाः समा पञ्चभत्रर्त्री - बहिह वष्ट्रीमहिसममासयाः।
विनक्षे जमातमा विनक्षे त्यकमा विनक्षे मतष्ठमत मनत्यहिमायाः।
पण्यस्त्रष्ट्री न तपु विक्षे श् यमा यनो जमानमामत स पषण्डतयाः॥ (सपुभ मा . र . भमा . प्रहिक्षे स ल .२ )
अन्वियमाथर याः समा - असकौ, विनक्षे - अरण्यक्षे, जमातमा - सञमातमा, विनक्षे - जलक्षे, त्यकमा - पररत्यकमा भविमत, मनत्यशयाः सविर दमा, विनक्षे - जलक्षे, मतष्ठमत - वितर तक्षे, (समा) पण्यस्त्रष्ट्री - धनक्षेन क्रक्षेतपुस शक्यमा, न तपु विक्षेश्यमा - जमाररणष्ट्री न भविमत।

(ईदृशष्ट्रीमम्) ययाः - यनो जनयाः, जमानमामत - विक्षेसत्त, सयाः - सयाः जनयाः, पषण्डतयाः - मविदमानम् भविमत।
भमाविमाथर याः समा कमामचितम् अरण्यक्षे सञमातमा अषस्त। जलक्षे एवि पररत्यज्यतक्षे। अमप चि समा जलक्षे एवि मतष्ठमत। तथदैवि
समा धनक्षेन क्रकीत्विमा उपभनोकसपु शक्यमा, तमावितमा समा विक्षेश्यमा न भविमत। ईदृशनीं मविलकणमास ययाः आलनोच्य जमातपुमहिर मत
सयाः कपुशलयाः पषण्डतयाः भविमत इत्यथर याः।
अमय मप्रयच्छमात्रमायाः ईदृशष्ट्री कमा इमत पयमारलनोचियत, पषण्डतमायाः भवित।
व्यमाकरणमविशक्षे ष याः पण्यस्त्रष्ट्रीयाः - पण्यमा चि असकौ स्त्रष्ट्री पण्यस्त्रष्ट्री - कमर धमारयसममासयाः
विनमम् इमत पदस अरण्यमाथर यथमा वितर तक्षे तथमा जलमाथरऽमप वितर तक्षे।
आपयाः स्त्रष्ट्रीभकषम्न विमाविमाररर ससललस कमलस जलमम्।
पययाः ककीलमालममकतस जष्ट्रीविनस भपुविनक्षे विनमम्॥ (इत्यमरयाः)
विकक मागविमासष्ट्री न चि पमकरमाजयाः मत्रनक्षे त्र धमारष्ट्री न चि शकल पमामणयाः।
त्विग्विस्त्रविमासष्ट्री न चि ससदयनोगष्ट्री जलस चि मबभ्रतम् न घटनो न मक्षे घ याः॥ (सपुभ मा . र . भमा . प्रहिक्षे स ल।
४१ )
अन्वियमाथर याः विककमागविमासष्ट्री - विककनोपरर मनविमासविमानम्, न चि पमकरमाजयाः - पमकशक्षेष्ठयाः न भविमत, मत्रनक्षेत्रधमारष्ट्री नक्षेत्रत्रयधमारष्ट्री, न चि शकलपमामणयाः - मशवियाः न भविमत, त्विग्विस्त्रविमासष्ट्री - त्विगकपविस्त्रधमारष्ट्री न चि ससदयनोगष्ट्री महिमायनोमगपपुरषयाः न भविमत, जलमम् - उदकमम्, मबभ्रतम् - धमारयनम्, न घटयाः - घटनो न भविमत, न मक्षेघयाः - मक्षेघयाः न
भविमत।
भमाविमाथर याः -
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कषश्चितम् तमादृशयाः पदमाथर मविशक्षेषयाः अषस्त ययाः विककनोपरर मतष्ठमत। मकन्तपु पमकशक्षेष्ठयाः स न भविमत। त्रष्ट्रीमण
नक्षेत्रमामण धमारयमत। परन्तपु सयाः मशविनो न भविमत। अमप चि सयाः त्विगकपस विस्त्रस धमारयमत। तथमामप यनोमगपपुरषयाः न
भविमत ययाः विककत्विमचि मनममर तस विस्त्रस धमारयक्षेतम्। स पपुनयाः जलस धमारयमत। मकन्तपु नमायस घटनो भविमत , नमामप मक्षेघनो
भविमत। एविमम् अत्यन्तमविमचित्रयाः पदमाथर मविशक्षेषयाः कयाः स्यमातम्? इमत कमवियाः पपुच्छनम् अषस्त।
व्यमाकरणमविशक्षे ष याः विककमागविमासष्ट्री - विककस्य अगयाः विककमागयाः - षष्ठष्ट्रीतत्पपुरषसममासयाः, विककमागक्षे विस्तपुस शष्ट्रीलस यस्य अषस्त स
विककमागविमासष्ट्री - उपपदसममासयाः।
पकष्ट्रीरमाजयाः - पमकणमास रमाजमा - पमकरमाजयाः, षष्ठष्ट्रीतत्पपुरषसममासयाः।
मत्रनक्षेत्रधमारष्ट्री - त्रष्ट्रीमण नक्षेत्रमामण धमारमयतपुस शष्ट्रीलमम् अस्य अमत मत्रनक्षेत्रधमारष्ट्री - उपपदसममासयाः।
शकलपमामणयाः - शकलयाः पमाणकौ यस्य सयाः शकलपमामणयाः - बहिह वष्ट्रीमहिसममासयाः।
त्विग्विस्त्रविमासष्ट्री - त्विकम् एवि विस्त्रस त्विगविस्त्रमम् - कमर धमारयसममासयाः, त्विग्विस्त्रस विस्तपुस शष्ट्रीलमम् अस्यक्षेमत
त्विग्विस्त्रविमासष्ट्री - उपपदसममासयाः।
ससदयनोगष्ट्री - ससदश्चि असकौ यनोगष्ट्री ससदयनोगष्ट्री - कमर धमारयसममासयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः-२
11. पण्यस्त्रष्ट्री इवि कमा उकमा।
12. लक्षेखन्यमायाः पञ्चभतमाररयाः कक्षे।
13. मदसजह्वमा कमा।
14. नमाररकक्षेलस्य यनोमगनश्चि ककीदृशस विस्त्रमम्।
15. पत्रस्य स्फपुटविककत्विस कथस ससद्ध्यमत।
16. पमकरमाजयाः इत्यत्र कथस मविगहियाः।

विकक मागक्षे चि फलस दृषस फलमागक्षे विकक एवि चि।
अकमारमामदसकमारमान्तस यनो जमानमामत स पषण्डतयाः॥
अन्विययाः - विककमागक्षे फलस दृषमम्, फलमागक्षे विककयाः एवि चि। अकमारमामदसकमारमान्तस ययाः जमानमामत स पषण्डतयाः

(अषस्त)।
अन्वियमाथर याः - विककमागक्षे पमादपस्य अगभमागक्षे फलस दृषमम् अविलनोमकतमम्, फलमागक्षे फलस्य अगभमागक्षे विककयाः
पमादपयाः एवि चि। अकमारमामदसकमारमान्तमम् आदकौ अकमारमविमशषमम् अऩ्तक्षे सकमारमविमशषस चि ययाः जमानमामत
अविजमानमामत स पषण्डतयाः मविदमानम् (अषस्त)।
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भमाविमाथर याः - अस्यमास प्रहिक्षेसलकमायमामम् एकयाः प्रश्नयाः वितर तक्षे। तस्य उत्तरस्य लमाभमाय बह्व्ययाः सकचिनमायाः
दष्ट्रीयन्तक्षे अषस्मनम् श्लनोकक्षे। स प्रश्ननो महि - तमादृशस मकस फलस यतम् विककस्य अगभमागक्षे लगमत। मकञ्च तस्य फलस्य
अगभमागक्षे पपुनयाः विककवितम् पत्रमामण भविषन्त। अमप चि तस्य नमाम्नयाः आदकरस महि अकमारयाः, अषन्तममाकरस चि सकमारयाः।
एविस चितसयाः सकचिनमायाः दत्तमायाः अत्र। एतदनन्तरस ययाः जनयाः अस्य प्रश्नस्य उत्तरदमानक्षे समथर याः भविमत स महि
महिमापषण्डतयाः। अस्य उत्तरस महि अनमानमास-इमत फलमम्। अनमानमासफलस तदककस्य अगभमागक्षे लगमत। मकञ्च
अनमानमासफलस्य अगक्षे पपुनयाः विककवितम् पत्रमामण भविषन्त। अनमानस – इत्यस्य आदकरस महि अकमारयाः, अषन्तममाकरस
चि सकमारयाः। एविमम् अस्यमायाः प्रहिक्षेसलकमायमायाः उत्तरस भविमत अनमानमासफलमम्।
व्यमाकरणमविशक्षे ष याः -

•

विककमागक्षे - विककस्य अगयाः विककमागयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरषसममासयाः, तषस्मनम् विककमागक्षे।

•

दृषमम् - दृशम्-धमातनोयाः कप्रत्ययक्षे दृषमम् इमत रूपमम्।

•

अकमारमामदसकमारमान्तमम् - अकमारयाः आमदयाः यस्य ततम् अकमारमामद इमत बहिह वष्ट्रीमहिसममासयाः। सकमारयाः अन्तक्षे
यस्य

ततम्

सकमारमान्तमम्

इत्यमप

बहिह वष्ट्रीमहिसममासयाः।

अकमारमामद

चि

ततम्

सकमारमान्तमम्

अकमारमामदसकमारमान्तमम् इमत कमर धमारयसममासयाः।
सषन्धकमायर म म् -

•

विकक एवि = विककयाः + एवि।

•

यनो जमानमामत = ययाः + जमानमामत।
मनत्यस रथक्षे न गच्छमामम अश्विमा विहिषन्त मक्षे रथमम्।
सम्रिमाडषस्म नरनो नमाषस्म नमासपुर नोऽषस्म मनशमाचिरयाः॥
अन्विययाः - मनत्यस रथक्षेन गच्छमामम, अश्विमायाः मक्षे रथस विहिषन्त। सम्रिमाटम् अषस्म नरयाः न अषस्म, असपुरयाः

अषस्म मनशमाचिरयाः न।
अन्वियमाथर याः - मनत्यस सविर दमा रथक्षेन स्यन्दनक्षेन गच्छमामम यमामम, अश्विमायाः विमाहिमायाः मक्षे मम रथस स्यन्दनस
विहिषन्त नयषन्त। सम्रिमाटम् रमाजमा अषस्म भविमामम नरयाः मनपुषययाः न अषस्म भविमामम , असपुरयाः प्रमाणदमायकयाः अषस्म
भविमामम मनशमाचिरयाः रमाकसयाः न।
भमाविमाथर याः - अस्यमास प्रहिक्षेसलकमायमामम् एकयाः प्रश्नयाः वितर तक्षे। तस्य उत्तरस्य लमाभमाय बह्व्ययाः सकचिनमायाः
अमप प्रदष्ट्रीयन्तक्षे अषस्मनम् श्लनोकक्षे। स प्रश्ननो महि - तमादृशयाः कयाः वितर तक्षे ययाः सविर दमा रमाजमावितम् रथक्षेन एवि गच्छमत।
अश्विमायाः चि तस्य रथस विहिषन्त। स सम्रिमाटम् अथमारतम् सम्यकम् शनोभममानयाः वितर तक्षे, परन्तपु स्वियस मनपुषययाः नमाषस्त। स
स्वियमम् सविरभ्ययाः प्रमाणमानम् ददमामत, परन्तपु मनशमाचिरयाः नमाषस्त। अस्य प्रश्नस्य उत्तरस महि सकयरयाः। यतनो महि सकयरयाः
नकपवितम् आकमाशक्षे अरणचिमासलतक्षेन रथक्षेन सञ्चरमत। सप्त अश्विमायाः सकयरस्य रथस विहिषन्त। सकयरयाः आकमाशक्षे अत्यसधकस
भमासतक्षे। तस्ममातम् स सम्रिमाटम् वितर तक्षे। परन्तपु सकयरयाः न मनपुषययाः। स असकनम् प्रमाणमानम् ददमामत इमत वियस सविर
जमानष्ट्रीमयाः। स एवि जगतयाः उत्पमादकयाः वितर तक्षे, अतयाः स असपुरयाः। परन्तपु स न रमामत्रचिरयाः अथमारतम् रमात्रकौ न चिरमत , स
तपु मदविमा एवि चिरमत।
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व्यमाकरणमविशक्षे ष याः -

•

सम्रिमाटम् - सम्यकम् रमाजतक्षे इमत सम्रिमाटम् ।

•

मनशमाचिरयाः - मनशमायमास चिरमत इमत मनशमाचिरयाः। तस्य रमाकसयाः इत्यथर याः।
सषन्धकमायर म म् -

•

अश्विमा विहिषन्त = अश्विमायाः + विहिषन्त।

•

सम्रिमाडषस्म = सम्रिमाटम् + अषस्म।

•

नमासपुरनोऽषस्म = न + असपुरयाः + अषस्म।
अनक्षे क सपुम शरस विमादस कमान्तस चि ऋमषसस स जतमम्।
चिमक्रणमा चि सदमारमाध्यस यनो जमानमामत स पषण्डतयाः॥
अन्विययाः - अनक्षेकसपुमशरस विमादस कमान्तमम् ऋमषसससजतस चिमक्रणमा चि सदमा आरमाध्यस ययाः जमानमामत स

पषण्डतयाः।
अन्वियमाथर याः - अनक्षेकसपुमशरमम् अनक्षेकमशरनोमविमशषस, विमादस विमादनसमाधनस विकमारमामद विमा, कमान्तस सपुन्दरस
ककमारमान्तस विमा, ऋमषसससजतमम् ऋमषनमामसदृशनमाममविमशषस, चिमक्रणमा मविषणपुनमा सपरण विमा, चि सदमा सविर दमा
आरमाध्यस पकज्यस ययाः जमानमामत अविजमानमामत स पषण्डतयाः मविदमानम्।
भमाविमाथर याः - इयस प्रहिक्षेसलकमा भ्रमजमनकमा वितर तक्षे। ययाः इममास प्रहिक्षेसलकमास प्रथमस पठमत सयाः अस्यमायाः अथर मम्
एवि

अविगच्छमत

यतम्

तमादृशस

मकस

विमादस

वितर तक्षे

यतम्

अनक्षेकशनोभनमशरनोमविमशषस

सपुन्दरमम्

ऋमषनमामसदृशनमाममविमशषमम् अषस्त, अमप चि मविषणपुनमा सविर दमा एवि पकज्यस वितर तक्षे इमत। प्रहिक्षेसलकमायमायाः एविमम् अथर
ककतक्षे पमाठकयाः अस्यमायाः उत्तरस मनणरतसपु कदमामप समथर याः न भविमत। अयमम् अथर याः तपु भ्रममात्मकयाः एवि। तस्ममातम्
अयमम् अथर याः अत्र न मविचिमारणष्ट्रीययाः। अत्र प्रककतस प्रश्नस्विरूपस महि - तमादृशस मकस विस्तपु यस्य बहिह मन मशरमाससस
वितर न्तक्षे, यस्य आदकरस विकमारयाः, अषन्तममाकरस चि ककमारयाः अषस्त। मकञ्च यस्य नमाम कस्यमचितम् ऋषक्षेयाः नमाम्नमा
सदृशमम्। अमप चि ततम् विस्तपु सपरयाः सविर दमा एवि इषयतक्षे। ययाः अस्य प्रश्नस्य उत्तरदमानक्षे समथर याः स महिमापषण्डतयाः
वितर तक्षे इमत जक्षेयमम्।
ततम् उत्तरस महि विल्मष्ट्रीक-इमत अथमारतम् सपमारणमास मनविमासस्थमानमम्। विल्मष्ट्रीकक्षे बहिह मन मछद्रिमामण भविषन्त।
अमप चि विल्मष्ट्रीकस्य आदकरस विकमारयाः, अषन्तममाकरस चि ककमारयाः अषस्त। अस्य नमाम चि ऋषक्षेयाः विमाल्मष्ट्रीकक्षेयाः
नमाम्नमा सदृशस वितर तक्षे। मकञ्च एततम् सपमारणमास मनविमासस्थमानत्विमातम् तक्षेषमामम् अत्यन्तमप्रयस वितर तक्षे। एविमम् अस्यमायाः
प्रहिक्षेसलकमायमायाः उत्तरस महि विल्मष्ट्रीकमम् इमत।
व्यमाकरणमविशक्षे ष याः -

1. अनक्षेकसपुमशरमम् - शनोभनमामन मशरमाससस सपुमशरमाससस इमत गमतसममासयाः। अनक्षेकमामन सपुमशरमाससस यस्य ततम्
अनक्षेकसपुमशरमम् इमत बहिह वष्ट्रीमहिसममासयाः।

2. विमादमम् - विम् आदस यस्य ततम् विमादमम् इमत बहिह वष्ट्रीमहिसममासयाः।
3. कमान्तमम् - कम् अन्तक्षे यस्य ततम् कमान्तमम् इमत बहिह वष्ट्रीमहिसममासयाः।
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सषन्धकमायर म म् -

1. सदमारमाध्यमम् = सदमा + आरमाध्यमम्।
2. स पषण्डतयाः = सयाः + पषण्डतयाः।
न तस्यमामदनर तस्यमान्तनो मध्यक्षेक्षे यस्तस्य मतष्ठमत।
तविमाप्यषस्त मममाप्यषस्त यमद जमानमासस तदम् विद॥
अन्विययाः - न तस्यमामदयाः (अषस्त), न तस्य अन्तयाः (अषस्त), तस्य मध्यक्षे ययाः मतष्ठमत। तवि अमप
अषस्त, मम अमप अषस्त, यमद जमानमासस तदम् विद।
अन्वियमाथर याः - न नकमारयाः, तस्यमामदयाः तस्य आदकरस, (अषस्त), न नकमारयाः, तस्य अन्तयाः
अषन्तममाकरस, (अषस्त), तस्य मध्यक्षे मध्यभमागक्षे, ययाः यकमारयाः, मतष्ठमत वितर तक्षे। तवि भवितयाः, अमप अषस्त मविदतक्षे,
मम मक्षे अमप अषस्त मविदतक्षे, यमद जमानमासस अविजमानमासस, तदम् विद भमाषस्वि।
भमाविमाथर याः - इयस प्रहिक्षेसलकमा अमप भ्रमजमनकमा वितर तक्षे। ययाः इममास प्रहिक्षेसलकमास प्रथमस पठमत सयाः अस्यमायाः
अथर मम् एवि अविगच्छमत यतम् एविस मकस विस्तपु वितर तक्षे, यस्य आरम्भयाः न वितर तक्षे, अमप चि यस्य कदमामप सममामप्तयाः
अमप न भमविषयमत। अथमारतम् ततम् विस्तपु अनमामद अनन्तस चि वितर तक्षे। मकञ्च ततम् सविरषमास समष्ट्रीपक्षे अषस्त इमत।
प्रहिक्षेसलकमायमायाः एविमम् अथर ककतक्षे पमाठकयाः कदमामप अस्यमायाः उत्तरस मनणरतसपु समथर याः न भविमत। अयमम् अथर याः तपु
भ्रममात्मकयाः एवि। तस्ममातम् अयमम् अथर याः अत्र न मविचिमारणष्ट्रीययाः। अत्र प्रश्नस्विरूपस महि तमादृशस मकस विस्तपु यस्य
नमाम्नयाः आदकरस नकमारयाः, अषन्तममाकरमम् अमप नकमारयाः वितर तक्षे। मकञ्च तस्य मध्यममाकरस महि यकमारयाः। ततम् चि
विस्तपु सविरषमास समष्ट्रीपक्षे एवि वितर तक्षे इमत।
ततम् उत्तरस महि नयन-इमत अथमारतम् चिकपुयाः। नयनस्य आदकरस महि नकमारयाः, अषन्तममाकरमम् अमप
नकमारयाः। मकञ्च तस्य मध्यक्षे यकमारयाः वितर तक्षे। अमप चि सविरषमास जष्ट्रीविमानमामम् एवि नयनस वितर तक्षे। एविमम् अस्यमायाः
प्रहिक्षेसलकमायमायाः उत्तरस भविमत नयनमम् इमत।
सषन्धकमायर म म् -

1. तस्यमामदनर = तस्य + आमदयाः + न।
2. तस्यमान्तयाः = तस्य + अन्तयाः।
3. यस्तस्य = ययाः + तस्य।
मपुखक्षे हिस्तदयस धत्तक्षे, सविर थ मा जमागरूकमा समा।
प्रमतकणस विदन्तष्ट्री वि , प्रमाणमाश्चि मपसञतमायाः सदमा॥
अन्विययाः - समा मपुखक्षे हिस्तदयस धत्तक्षे, सविर थमा जमागरूकमा, प्रमतकणस विदषन्त इवि, (तस्यमायाः) प्रमाणमायाः सदमा
मपसञतमायाः।
अन्वियमाथर याः - समा मपुखक्षे विदनक्षे हिस्तदयस भपुजदयस धत्तक्षे धरमत, सविर थमा सविर दमा जमागरूकमा जमागररतमा,
प्रमतकणस सविर समयस विदषन्त कथयषन्त इवि, (तस्यमायाः) प्रमाणमायाः असवियाः सदमा सविर दमा मपसञतमायाः बदमायाः।
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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भमाविमाथर याः - अस्यमास प्रहिक्षेसलकमायमामम् एकयाः प्रश्नयाः वितर तक्षे। तस्य उत्तरस्य लमाभमाय बह्व्ययाः सकचिनमायाः
अमप प्रदष्ट्रीयन्तक्षे अषस्मनम् श्लनोकक्षे। स प्रश्ननो महि - तमादृशष्ट्री कमा व्यमकयाः अषस्त, यमा स्विस्यमायाः मपुखक्षे एवि दकौ हिस्तकौ
धमारयमत, अथमारतम् तस्यमायाः मपुखक्षे एवि हिस्तदयस वितर तक्षे। मकञ्च समा कदमामप शयनस न करनोमत, सविर ददैवि जमागरूकमा
मतष्ठमत। अमप चि समा सविरभ्ययाः मनपुषयक्षेभ्ययाः प्रत्यक्षेकस्य कणस्य जमानस कमारयमत। परन्तपु तस्यमायाः प्रमाणमायाः बदमायाः
वितर न्तक्षे, अथमारतम् समा स्विमाधष्ट्रीनमा नमाषस्त। एविस प्रश्नस्यमास्य सममाधमानमाय चितसयाः सकचिनमायाः दत्तमायाः।
अस्य प्रश्नस्य उत्तरस भविमत घमटकमा। घमटकमायमायाः मपुखप्रदक्षेशक्षे अथमारतम् सम्मपुखभमागक्षे समयमनधमाररणमाय
दकौ बकहिदण्डकौ वितरतक्षे। तयनोयाः एकयाः मनमक्षेषदण्डयाः इत्यपुच्यतक्षे, अन्यश्चि हिनोरमादण्डयाः इत्यपुच्यतक्षे। तकौ चि दण्डकौ
घमटकमायमायाः हिस्तस्विरूपकौ वितरतक्षे। अमप चि घमटकमा सविर दवि
दै जमागरूकमा मतष्ठमत। रमात्रकौ सविरयाः जनमायाः यदमा शयनस
कपुविर षन्त तदमा अमप समा स्विस्यमायाः समयजमापनकमायर मनरतमा भविमत , कदमामप शयनस न करनोमत। एविस चि समा
सविरभ्ययाः मनपुषयक्षेभ्ययाः प्रमतकणस्य जमानस कमारयमत। घमटकमाममाध्यमक्षेन एवि जनमानमास जष्ट्रीविनस सपुष्ठपुतयमा चिलमत।
समयजमानमातम् मविनमा न कनोऽमप सपुष्ठपुतयमा कमायर कतपुर शक्ननोमत। अतयाः समयजमापनदमारमा समा सविरषमास महिदपपु कमारस
सम्पमादयमत। परन्तपु समा स्विमाधष्ट्रीनमा न वितर तक्षे। तस्यमायाः प्रमाणमायाः बदमायाः सषन्त। मविदपुत्कनोशयाः सममाप्तयाः भविमत चिक्षेतम्
समा मकतमा भविमत, नविष्ट्रीनमविदपुत्कनोशक्षे प्रमाप्तक्षे समत पपुनयाः जष्ट्रीविमत समा। एविमम् अस्यमायाः प्रहिक्षेसलकमायमायाः उत्तरस भविमत
घमटकमा इमत।
व्यमाकरणमविशक्षे ष याः -

1. धत्तक्षे - धमा-धमातनोयाः आत्मनक्षेपमदनयाः लटम् -लकमारक्षे प्रथमपपुरषदैकविचिनक्षे धत्तक्षे इमत रूपमम्।
सषन्धकमायर म म् -

1. विदन्तष्ट्रीवि = विदषन्त + इवि।
2. प्रमाणमाश्चि = प्रमाणमायाः + चि।
सदमाररमध्यमामप न विदै र रयपुक मा
मनतमान्तरकमामप ससतदै वि मनत्यमम्।
यथनोकविमामदन्यमप नदै वि द त
क ष्ट्री
कमा नमाम कमान्तक्षे म त मनविक्षे द यमाशपु॥
अन्विययाः - सदमाररमध्यमा अमप विदैररयपुकमा न, मनतमान्तरकमामप मनत्यस ससतमा एवि। यथनोकविमामदनष्ट्री अमप
दत
क ष्ट्री न एवि। कमा नमाम कमान्तमा इमत आशपु मनविक्षेदय।
अन्वियमाथर याः - सदमाररमध्यमा सविर दमा शत्रपुजनमध्यषस्थतमा मध्यक्षे रर-इत्यकरवितष्ट्री विमा, अमप विदैररयपुकमा
शपुत्रयपुतमा, न, मनतमान्तरकमामप अत्यन्तमारकमा अत्यन्तरकविणमार विमा, मनत्यस सविर दमा, ससतमा एवि श्विक्षेतविणमार,
यथनोकविमामदनष्ट्री स्पषविमामदनष्ट्री अमप दत
क ष्ट्री न एवि। कमा नमाम कमान्तमा स्त्रष्ट्री अन्तक्षे ककमारवितष्ट्री विमा इमत आशपु शष्ट्रीघ्रस
मनविक्षेदय जमापय।
भमाविमाथर याः - इयस प्रहिक्षेसलकमा भ्रमजमनकमा वितर तक्षे। ययाः इममास प्रहिक्षेसलकमास प्रथमस पठमत सयाः अस्यमायाः अथर मम्
एविमम् अविगच्छमत यतम् तमादृशष्ट्री कमा कमान्तमा वितर तक्षे यमा सविर दमा एवि शत्रपुजनमानमास मध्यक्षे मतष्ठमत , परन्तपु स्विस्यमायाः
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शत्रपुमभयाः सहि न कनोऽमप सम्बन्धनो वितर तक्षे। मविषयक्षेषपु अत्यन्तस तस्यमायाः आसमकयाः वितर तक्षे , परन्तपु समा सष्ट्रीतमावितम्
अमतपमवित्रमा वितर तक्षे। समा सविर दमा अमतस्पषस विदमत , परन्तपु न कस्यमामप दत
क ष्ट्री इमत। प्रहिक्षेसलकमायमायाः आपमातपठनक्षेन
सविर त्र मविरनोधमाभमासयाः प्रमतभमामत। प्रहिक्षेसलकमायमायाः एविमम् अथर ककतक्षे पमाठकयाः अस्यमायाः उत्तरस मनणरतसपु कदमामप समथर याः
न भविमत। अयमम् अथर याः तपु भ्रममात्मकयाः एवि। तस्ममातम् अयमम् अथर याः अत्र न मविचिमारणष्ट्रीययाः। अत्र प्रश्नस्विरूपस महि तमादृशष्ट्री कमा अषस्त यस्यमा नमाम्नयाः मध्यक्षे रर -इमत वितर तक्षे, अत्यन्तस रकविणमार अमप समा ससतविणरनमामप यपुकमा
वितर तक्षे। दत
क वितम् यतम् शृणनोमत ततम् यथमारूपस विदमत समा, अमप चि तस्यमा नमाम्नयाः अषन्तमविणर्यो महि ककमारयाः।
अस्य प्रश्नस्य उत्तरस महि समाररकमा। समाररकमा महि एकयाः पमकयाः। समाररकमा -इमत नमाम्नयाः मध्यक्षे रर-इमत
वितर तक्षे। अस्य पमकणयाः शत्रपुमभयाः सहि न कनोऽमप सम्बन्धनो वितर तक्षे। समाररकमापमकयाः अत्यन्तरकविणर याः वितर तक्षे , परन्तपु
स ससतविणरनमामप यपुकयाः वितर तक्षे। दत
क वितम् समा यतम् मनपुषयमपुखमातम् शृणनोमत ततम् यथमारूपमम् अनपुविदमत। मकञ्च
समाररकमा-इमत नमाम्नयाः अषन्तममाकरस महि ककमारयाः। अतयाः अस्यमायाः प्रहिक्षेसलकमायमायाः उत्तरस भविमत समाररकमा इमत।
व्यमाकरणमविशक्षे ष याः -

1. विदैररयपुकमा - विदैररमभयाः यपुकमा विदैररयपुकमा इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरषसममासयाः।
2. मनतमान्तरकमा - मनतमान्तस रकमा इमत मनतमान्तरकमा।
3. कमान्तमा - कम् अन्तक्षे यस्यमायाः समा कमान्तमा इमत बहिह वष्ट्रीमहिसममासयाः।
4. मनविक्षेदय – मनपकविरकमातम् मविदम्-धमातनोयाः मणच्प्रत्ययक्षे लनोमट मध्यमपपुरषदैकविचिनक्षे मनविक्षेदय इमत रूपमम्।
सषन्धकमायर म म् -

1. सदमाररमध्यमामप = सदमा + अररमध्यमा + अमप।
2. मनतमान्तरकमामप = मनतमान्तरकमा + अमप।
3. ससतदैवि = ससतमा + एवि।
4. मनविक्षेदयमाशपु = मनविक्षेदय + आशपु।
आदकौ भमा शनोभतक्षे मनत्यस रतस पश्चिमादम् मविरमाजतक्षे ।
दक्षे वि तमानमास मप्रयस धमाम तविमाप्यषस्त मममामप चि॥
अन्विययाः - आदकौ मनत्यस भमा शनोभतक्षे, पश्चिमातम् रतस मविरमाजतक्षे। दक्षेवितमानमास मप्रयस धमाम, तवि अमप अषस्त
मम अमप चि।
अन्वियमाथर याः - आदकौ आमदभमागक्षे मनत्यस सविर दमा भमा भमा-इत्यकरस शनोभतक्षे भमामत, पश्चिमातम् पकष्ठभमागक्षे रतस
रतमम्-इमत शब्दयाः मविरमाजतक्षे रमाजतक्षे। दक्षेवितमानमामम् अमरमाणमास मप्रयमम् इषस धमाम स्थमानस, तवि भवितयाः अमप अषस्त
मविदतक्षे मम मक्षे अमप चि।
भमाविमाथर याः - अस्यमास प्रहिक्षेसलकमायमास कस्यमचितम् स्थमानस्य कमामनमचितम् विदैमशषटमामन उकमामन वितर न्तक्षे।
पमाठकक्षेन श्लनोक्सय पठनक्षेन तमामन विदैमशषटमामन जमात्विमा तददैमशषटशमासल स्थमानस मकस भविमत इमत मनणरयमम्।
तमामन विदैमशषटमामन यथमा - तस्य स्थमानस्य आदकौ सविर दवि
दै भमा वितर तक्षे अथमारतम् तस्य नमाम्नयाः आमदशब्दयाः भमा
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इमत अषस्त, अथविमा तषस्मनम् स्थमानक्षे सविर दमा भमायाः दष्ट्रीमप्तयाः वितर तक्षे इत्यमप विकसपु शक्यतक्षे। मकञ्च तस्य स्थमानस्य
नमाम्नयाः पश्चिमातम् रतस मविरमाजतक्षे , अथमारतम् तस्य नमाम्नयाः अषन्तमशब्दनो महि रतमम् इमत। अमप चि ततम् स्थमानस
दक्षेवितमानमामम् अत्यसधकस मप्रयस वितर तक्षे। ततम् चि स्थमानमम् अस्ममाकस सविरषमास वितर तक्षे।
ततम् स्थमानस भविमत भमारतमम् इमत। भमारत-इमत नमाम्नयाः आमदमशब्दनो महि भमा इमत, मकञ्च शष्ट्रीरमामचिन्द्रिव्यमास-विमाल्मष्ट्रीमक-प्रभकतययाः महिमान्तयाः जमामननयाः अषस्मनम् भमारतविषर जमनमम् अलभन्त। तस्ममातम् तक्षेषमास
जमानप्रभमाविमातम् भमारतदक्षेशयाः सददैवि दष्ट्रीमप्तममानम् मतष्ठमत। अमप चि भमारतमम् इमत नमाम्नयाः अषन्तमशब्दनो महि रतमम्
इमत। भमारतदक्षेशस्तपु सविरषमास दक्षेविनमामम् एवि अत्यन्तस मप्रययाः वितर तक्षे। दक्षेविमायाः भमारतविषर विमारस विमारस जमनस लब्धपुमम्
इच्छषन्त। अयस चि भमारतदक्षेशयाः अस्ममाकस सविरषमास ससस्ककतप्रक्षेममणमास स्विदक्षेशयाः। एविमम् अस्यमायाः प्रहिक्षेसलकमायमायाः उत्तरस
भविमत भमारतमम् इमत।
व्यमाकरणमविशक्षे ष याः -

1. मविरमाजतक्षे - मविपकविरकमातम् रमाजम्-धमातनोयाः लमट प्रथमपपुरषदैकविचिनक्षे मविरमाजतक्षे इमत रूपमम्।
सषन्धकमायर म म् -

1. पश्चिमादम् मविरमाजतक्षे = पश्चिमातम् + मविरमाजतक्षे।
2. तविमाप्यषस्त = तवि + अमप + अषस्त।
3. मममामप = मम + अमप।
अपदनो द कर गमामष्ट्री चि समाकरनो न चि पषण्डतयाः।
अमपुख याः स्फपु टविकमा चि यनो जमानमामत स पषण्डतयाः॥
अन्विययाः - अपदयाः दरक गमामष्ट्री, समाकरयाः (परन्तपु) न पषण्डतयाः, अमपुखयाः स्फपुटविकमा चि, य (एतस) जमानमामत
स पषण्डतयाः।
अन्वियमाथर याः - अपदयाः पमादहिष्ट्रीनयाः दरक गमामष्ट्री दरक गमनकमारष्ट्री, समाकरयाः अकरयपुकयाः (परन्तपु) न पषण्डतयाः
मविदमानम्, अमपुखयाः मपुखहिष्ट्रीनयाः स्फपुटविकमा स्पषविकमा चि, ययाः ययाः जनयाः (एतस) जमानमामत अविजमानमामत स पषण्डतयाः
जमानष्ट्री।
भमाविमाथर याः - अस्यमास प्रहिक्षेसलकमायमास कस्यमचितम् पदमाथर स्य परस्परमविरदमामन कमामनमचितम् विदैमशषटमामन
उकमामन वितर न्तक्षे। पमाठकक्षेन श्लनोकस्य पठनक्षेन तमामन विदैमशषटमामन जमात्विमा तददैमशषटशमालष्ट्री पदमाथर याः कयाः भविमत
इमत मनणरयमम्। अस्यमायाः प्रहिक्षेसलकमायमायाः उत्तरस्य मनणर यक्षे पमाठकमानमास भ्रमयाः उत्पदतक्षे, यतनो महि अत्र पदमाथर स्य
यमामन विदैमशषटमामन उकमामन, तमामन सविमारमण एवि परस्परमविरदमामन वितर न्तक्षे अथमारतम् समाकल्यक्षेन तमामन
विदैमशषटमामन एकषस्मनम् पदमाथर स्थमातपुस न शक्नपुविषन्त। अतयाः पमाठकक्षेन अयस श्लनोकयाः एकमागतयमा पठनष्ट्रीयमम्।
पदमाथर स्य तमामन विदैमशषटमामन यथमा - तस्य पमादयाः न वितर तक्षे, परन्तपु पमादहिष्ट्रीनयाः अमप स बहिह दरक स गन्तपुस शक्ननोमत।
स अकरदैयाः यपुकयाः वितर तक्षे, परन्तपु स स्वियस मविदमानम् नमाषस्त। तस्य मपुखस न वितर तक्षे, परन्तपु स सविर दमा मनभर यस स्पषस
विदमत। ययाः अस्य उत्तरस विकसपु शक्ननोमत स तपु महिमाजमानष्ट्री एवि।
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ततम् उत्तरस महि पत्रमम्। पत्रस्य पमादकौ न स्तयाः परन्तपु ततम् पपुस्तकरूपक्षेण अन्यरूपक्षेण विमा एकस्ममातम्
स्थमानमातम् बहिह दरक मम् अन्यतम् स्थमानमम् अनमायमासक्षेनदैवि गच्छमत। एविस पमादहिष्ट्रीनस सतम् अमप पत्रमम् एकस्ममातम् दक्षेशमातम्
अन्यदक्षेशमम् अमप प्रमाप्ननोमत। मकञ्च यदमा पपुस्तकस मनमर्त्रीयतक्षे , तदमा पपुस्तकमानमास पत्रक्षेषपु बहिह मन अकरमामण मपुद्षयन्तक्षे।
बहिह मन जमानपकणमारमन विमाक्यमामन पत्रक्षेषपु वितर न्तक्षे, तक्षेषमास पठनक्षेन मनपुषयमायाः महितम् जमानमम् अजर यषन्त। परन्तपु एविमम्
प्रचिपुरमाकरमविमशषमम् अमप पत्रस स्वियस मकखर वितर तक्षे। तस्य स्विककीयस न मकसञ्चतम् जमानस वितर तक्षे। अमप चि पत्रस्य मपुखस
नमाषस्त, परन्तपु ततम् स्विदक्षेहिक्षे सलसखतमामन जमानपकणमारमन विमाक्यमामन यथमारूपमम् एवि पमाठकक्षेभ्ययाः सविर दमा प्रदशर यमत।
एविमम् अस्यमायाः प्रहिक्षेसलकमायमायाः उत्तरस भविमत पत्रमम्।
व्यमाकरणमविशक्षे ष याः -

1. अपदयाः - अमविदममानस पदस यस्य स अपदयाः इमत बहिह वष्ट्रीमहिसममासयाः।
2. दरक गमामष्ट्री - दरक स गच्छमत इमत दरक गमामष्ट्री।
3. अमपुखयाः - अमविदममानस मपुखस यस्य ततम् अमपुखयाः इमत बहिह वष्ट्रीमहिसममासयाः।
सषन्धकमायर म म् -

1. अपदनो दरक गमामष्ट्री = अपदयाः + दरक गमामष्ट्री।

पमाठगतप्रश्नमायाः-३
17. कस्य फलस्य अगक्षे विककवितम् पत्रमामण भविषन्त?
18. सम्रिमाटम् इत्यत्र मविगहियाः कयाः?
19. अनक्षेकसपुमशरमम् इत्यत्र कयाः मविगहियाः, कश्चि सममासयाः?
20. मकस चिमक्रणमा सदमा आरमाध्यमम् अषस्त?
21. कमा सविर दमा जमागरूकमा मतष्ठमत?
22. कमा यथनोकविमामदनष्ट्री वितर तक्षे?
23. दक्षेवितमानमास मप्रयस धमाम मकमम्?
24. अमपुखयाः परन्तपु स्फपुटविकमा कयाः वितर तक्षे?

पमाठसमारयाः
अषस्मनम् पमाठक्षे षटम् समस्यमायाः बह्व्ययाः प्रहिक्षेसलकमायाः चि पमठतमा वितर न्तक्षे। सविमारसमास समस्यमानमास प्रहिक्षेसलकमानमास
चि सममाधमानमम् अत्र सपुष्ठपुतयमा एवि वितर तक्षे। तत्र ठठण्ठठण्ठस ठठठण्ठठण्ठयाः इमत समस्यमायमायाः सममाधमानस महि अयस
ध्विमनयाः हिस्तमातम् सनोपमानममागर पमततत्य कलशस्य ध्विमनयाः। शतचिन्द्रिस नभस्थलमम् इत्यस्यमायाः सममाधमानस महि
बलरमामस्य करमाघमातक्षेन कषम्पतयाः चिमाणकरयाः शतचिन्द्रिमात्मकमम् आकमाशस दृषविमानम्। गगनस भ्रमरमायतक्षे इमत
समस्यमायमायाः सममाधमानस महि रमाजयाः ककीतर रूपक्षे कमलक्षे आकमाशमम् अमप भ्रमरवितम् अन्तभर विमत। मकगमातम् सससहियाः
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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पलमायतक्षे इमत समस्यमायमायाः सममाधमानस महि सससहियाः मकगस लब्ध्विमामप प्रमतष्ठमाभङ्गभयमातम् मकगमातम् पलमायनस करनोमत।
मपपष्ट्रीसलकमा चिपुम्बमत चिन्द्रिमण्डलमम् इमत समस्यमायमायाः सममाधमानस महि महिममालयपविर तक्षे शयमानस्य मशविस्य मशरसस
मविदममानमातम् चिन्द्रिमातम् समवितमम् अमकतस मपपष्ट्रीसलकमा चिपुम्बमत इमत। पपुरयाः पत्यपुयाः कमाममातम् श्विशपुरममयममासलङ्गमत सतष्ट्री
इमत समस्यमायमायाः सममाधमानस महि क्लमान्तमा द्रिकौपदष्ट्री पत्यपुयाः भष्ट्रीमस्य पपुरस्तमातम् एवि विमायपुरूपस श्विशपुरस स्पशर मत इमत।
अनमारसफलस विककमागक्षे भविमत, मकञ्च तस्य अगक्षे पपुनयाः विककवितम् पत्रमामण भविषन्त। सकयरयाः मनत्यस रथक्षेन
गच्छमत, तस्य रथमम् अश्विमायाः विहिषन्त, प्रमाणदमायकयाः स मनशमाचिरयाः नमाषस्त। विल्मष्ट्रीकस्य अनक्षेकमछद्रिमामण
भविषन्त, मकञ्च ततम् सपरयाः इषस वितर तक्षे। नयनस्य आदकरस नकमारयाः, अषन्तममाकरमम् अमप नकमारयाः। घमटकमा सविर दमा
जमागरूकमा सतष्ट्री प्रमतकणस जनक्षेभ्ययाः विदमत। समाररकमा रकमाविणमार अमप श्विक्षेतविणरन अमप यपुकमा वितर तक्षे, मकञ्च
दत
क वितम् यथमा शपुतस ततम् विदमत। भमारतविषर नमाम्नयाः आमदशब्दयाः भमा -इमत। अषन्तमशब्दयाः तपु रतमम् इमत, मकञ्च ततम्
दक्षेवितमानमास मप्रयस वितर तक्षे। पत्रस पमादहिष्ट्रीनमम् अमप बहिह दरक स गच्छमत, मपुखहिष्ट्रीनमम् अमप स्पषस विदमत।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः
1. ठठसठठसठमम् इत्यमामदध्विनक्षेयाः कमारणस विणर यत।
2. कमविदृषटमा शतचिन्द्रिस नभयाःस्थलस कथस जमातमम्।
3. गगनस कमविनमा कथस भ्रमरष्ट्रीककतमम्।
4. सत्यमायाः श्विशपुरमासलङ्गनस्य समाधपुत्विस दशर यत।
5. लक्षेखमापत्रस्य मविरदगपुणमानम् विणर यत।
6. कमविविणर नरष्ट्रीत्यमा नमाररकक्षेलस विणर यत।
7. कमविविचिनक्षेन लक्षेखननीं विणर यत।
8. मपपष्ट्रीसलकमाककतस चिन्द्रिचिपुम्बनस कमविविचिनक्षेन समाधयत।
9. मकगमातम् सससगस्य पलमायनस सकमारणस मनरपयत।
10. कमविविचिनरष्ट्रीत्यमा नकौकमास विणर यत।
11. सदमाररमध्यमामप न विदैररयपुकमा...इत्यमामदप्रहिक्षेसलकमायमायाः उत्तरस यथमागन्थमम् आलनोचियतपु।
12. आदकौ भमा शनोभतक्षे मनत्यमम्...इत्यमामदप्रहिक्षेसलकमायमायाः उत्तरस ससकक्षेपक्षेण सलखतपु।

पमाठगतप्रश्नमानमामपुत्त रमामण
उत्तरमामण -१

1. यपुवित्यमायाः
2. कमामनोदक्षेगमातम्
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3. ककषणक्षेन हितयाः रमाकसयाः
4. यशयाःपपुण्डरष्ट्रीकक्षे
5. जगतयाः दक्षेवियाः जगदक्षेवियाः - षष्ठष्ट्रीतत्पपुरषसममासयाः
6. ससहियाः
7. हिक्षेमघटस्य
8. विमायनोयाः
9. रमाजयाः, यशयाः
10. महितमाममप लमाघविस करनोमत
उत्तरमामण -२

11. नकौकमा।
12. अङ्गपुल्ययाः।
13. लक्षेखनष्ट्री।
14. त्विग्विस्त्रमम्।
15. सलसखतस मविषयस बनोधयतष्ट्रीमतकमारणमातम्।
16. पमकणमास रमाजमा पमकरमाजयाः।
उत्तरमामण -३

17. अनमानमासफलस्य।
18. सम्यकम् रमाजतक्षे।
19. शनोभनमामन मशरमाससस सपुमशरमाससस इमत गमतसममासयाः। अनक्षेकमामन सपुमशरमाससस यस्य ततम् अनक्षेकसपुमशरमम्
इमत बहिह वष्ट्रीमहिसममासयाः।

20. विल्मष्ट्रीकमम्।
21. घमटकमा।
22. समाररकमा।
23. भमारतमम्।
24. पत्रमम्।

॥ इमत तकतष्ट्रीययाः पमाठयाः ॥
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