6
6) शपुक सप्तमतयाः
प्रस्तमाविनमा
अमनरदविक्षेगमा महि गमतयाः अनङ्गस्य। न समापक्षेकतक्षे अन्तरमायस न विमा मविरमाममम्। भकयशनोऽविरदममाननोऽमप स
कमामयाः प्रमतपदस ममामनननीं कमाममननीं मविदधमामत। परन्तपु पपुत्रयाः मविपसथ गच्छमत चिक्षेद म् मकस मपतरकौ तस पररत्यजमत। नदैवि
परन्तपु तस बनोधयमत सन्ममागर प्रमावितर यमत चि। एविमक्षेवि शपुकसप्ततकौ मदनमविननोदयाः यदमा विमामणज्यमाथर दक्षेशमान्तरस
गतविमानम् तदमा नष्ट्रीत्यपुपदक्षेशदमानदमारमा कमामहितमायमायाः प्रभमावित्यमायाः चिररत्ररकणस यथमा स्यमातम् तदथर कथमायाः
शमामवितविमानम्। पञ्चतन्त्रक्षे रमाजयाः पपुत्रमायाः अलसमायाः भनोगक्षेषपु आसकमायाः मकखमारश्चि आसनम्। मविषणपुशममार नमामकयाः मविदमानम्
कथमादमारक्षेण तमानम् प्रबनोसधतविमानम् तक्षेन चि तक्षे जमामननयाः सञमातमायाः। अषस्मनम् पमाठक्षे तपु शपुकसप्तमतयाः इमत पपुस्तकमातम्
कथमायाः स्विष्ट्रीककतमायाः। शपुकसप्ततकौ शपुकयाः अनदैमतककमर णयाः प्रभमावितनीं प्रमतषक्षेदस पु कथमामपुखक्षेन नष्ट्रीत्यपुपदक्षेशमानम् ददमामत
स्म।

उदक्षेश् यमामन
इममायाः कथमायाः पमठत्विमा भविन्तयाः -

1. कथमाच्छलक्षेन नष्ट्रीमतविमाक्यकथनमम् जमास्यषन्त।
2. ससस्ककतविमाङ्मयक्षे कथमायाः कथमम् आनन्दमम् जनयषन्त तदम् बनोदस पु शक्नपुविषन्त।
3. नदैमतकमशकमास व्यविहिमाररकमशकमास चि लप्स्यन्तक्षे।
4. ससस्ककतक्षेन स्वियस कथमामम् लक्षेसखतपुस शक्नपुययाःपु ।

6.1) प्रथमकथमा- सपुद शर नधष्ट्री याः
6.1.1) कथमामपुख मम्
हिररदत्तयाः इत्यमाख्यस्य कस्यमचितम् विमणजयाः मदनमविननोदयाः इमत नमाम्नमा पपुत्रयाः आसष्ट्रीतम्। स चि पपुत्रयाः द षपु याः
आसष्ट्रीतम्। कपुममागर गमाममनस पपुत्रमम् एनमम् दृषटमा मपतरकौ दयाःपु सखतकौ सञमातकौ। दयाःपु खमापन्नमम् विमणजमम् दृषटमा बन्धपुयाः
मत्रमविक्रमयाः इमत नमाम्नमा कषश्चितम् बमाह्मणयाः स्विगकहिमम् गतविमानम्। आगत्य चि नष्ट्रीमतमनपणक्षे शपुकसमाररकक्षे आदमाय
तद्गकहिमम् पपुनयाः यमातविमानम्। तत्र गत्विमा चि उकविमानम् ममत्र अयमम् सपत्नष्ट्रीकयाः शपुकयाः त्वियमा पपुत्रवितम् पमालनष्ट्रीययाः। अस्य
यथमायथस पमालनक्षेन तवि दयाःपु खमम् अपगममषयमत इमत। हिरदत्तस्तपु तमम् स्विपपुत्रमाय दषपु माय सममपर तविमानम्।
मदनमविननोदयाः तमम् यथमायथमम् पमालयमत स्म। शपुकनोपदक्षेशक्षेन कमालक्षेन कपु ममागर गमामष्ट्री दषपु याः पपुत्रयाः ममातरर मपतरर चि
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समाधपुयाः अभवितम् मविनष्ट्रीतनोऽमप सञमातयाः। अनन्तरमम् मपतरकौ नमस्ककत्य तदमाजमामम् आदमाय पत्ननीं चि पकषटमा
विमामणज्यमाथर मम् नकौकयमा दक्षेशमान्तरमम् गतविमानम्। तस्य गमनमातम् परमम् पत्नष्ट्री प्रभमावितष्ट्री शनोकव्यमाकपु लमा कमामनमचितम्
मदनमामन व्यतष्ट्रीतवितष्ट्री। व्यमभचिमाररणष्ट्रीमभयाः तत्सखष्ट्रीमभयाः इयमम् बनोसधतमा यतम् पत्यपुयाः अनपुपषस्थतकौ परपपुरषगमनमम्
कमायर मम् इमत। समपुत्सपुकमायमायाः अस्यमायाः अमप तमदषयक्षे अमभलमाषयाः सञमातयाः। एविमम् यददैवि परपपुरषक्षेण रमणमाथर मम्
इयमम् गन्तपुकमाममा भविमत स्म तददैवि शपुकनो विमारयमत स्म ममा गच्छतपु इमत। चितपुरयाः शपुकयाः कथयमत स्म त्विस
तमादृशमम् कपुकमर कतपुरमम् अहिर सस परन्तपु प्रमतककलमाविस्थमायमामम् आत्ममानमम् रमकतपुमम् तवि बपुमदयाः अमप आविश्यककी।
प्रमतककलमाविस्थमायमामम् दषपु मायाः उपहिसन्तयाः एवि भविषन्त इत्यक्षेविमम् शपुतवित्यमायाः प्रभमावित्यमायाः मदनमविननोदस्य पत्न्यमायाः
औत्सपुक्यमम् अपगतमम्। सयाः शपुकयाः तमामम् परपपुरषसङ्गममातम् रमकतपुमम् मननोरञकमायाः नदैकमायाः कथमायाः उकविमानम्।
कथमामध्यक्षे अस्यमामम् मविपत्तकौ ककीदृशमम् आचिरणमम् मविधक्षेयमम् इत्यमामदप्रश्नमम् अमप पकच्छमत स्म। तमासमामम्
कथमानमामम् ससगहियाः शपुकसप्तमतयाः इमत। एविस शपुकयाः तस्यमायाः शष्ट्रीलमम् रमकतविमानम्। अन्तक्षे मदनमविननोदयाः मविदक्षेशमातम्
आगतविमानम्। ततयाः स पत्न्यमा सहि सपुखक्षेन कमालमम् व्यतष्ट्रीतविमानम् इत्यक्षेविमम् गन्थस्य पररसममामप्तयाः।

6.1.2) पकविर पष्ट्री म ठकमा
अषस्त चिन्द्रिपपुरस नमाम नगरमम्। विमामणज्यमाथर समाररकमाप्रक्षेम षतक्षे मदनमविननोदनमाषम्न विमणसज
तत्पत्नष्ट्री प्रभमावितष्ट्री सम्प्रमाप्तमधपुक मालक्षे अनलबमाणमाहितमा सतष्ट्री स्विदै र रणष्ट्री म भयाः सखष्ट्री म भयाः प्रमतबनोसधतमा यदमा
पपुर षमान्तरमामभलमामषणष्ट्री सञमातमा तदमा ततम् कममयतपुम म् अमप चि तस्यमायाः पमामतवत्यस रमकतपुस शपुक याः
उकविमानम् -

6.1.3) प्रथमकथमा- सपुद शर नधष्ट्री याः - मकल पमाठयाः - मविभमागयाः - 1
शपुक याः गच्छ दक्षे म वि मकममाश्चियर यत्र तक्षे रमतक्षे मनयाः।
नकप विदमद जमानमासस पररत्रमाणस त्विममात्मनयाः॥
प्रभमावितष्ट्री पकच् छमत - कथमक्षे त तम्।
शपुक याः कथयमत - अषस्त मविशमालमा नगरष्ट्री । तत्र सपुद शर ननो रमाजमा। तत्र चि मविमलनो नमाम विमणकम् ।
तस्य चि पत्नष्ट्री द यस सपुभ गस रूपसम्पन्नस दृषटमा कपु मटलनमाममा धकतर स्तदमायमारद यगहिणक्षे च् छयमा अषम्बकमास
दक्षे वि ष्ट्री म मारमाध्य मविमलरूपस ययमाचिक्षे । लब्ध्विमा चि तत्प्रकक मतस मविमलक्षे बमहिगर तक्षे तद्गकहिस गत्विमा प्रभपुत् विस चिकमार।
प्रसमाधनदमानदै विर श ष्ट्री कक तनोऽसखलनोऽमप पररजनविगर याः। तदमायमारद यस बहिह ममानदमानमामदनमा सन्तनोषय स्विक्षे च् छयमा
भपुङ् कक्षे । मविमलनोऽयस धनमादमनत्यतमास शपुत् विमा दमातमा बभकविक्षे म त पररजननोऽनविरतस मचिन्तयमत।

व्यमाख्यमा
चिन्द्रिपपुरमम् इमत कसञ्चतम् नगरमम् आसष्ट्रीतम्। तत्र विमामणज्यमाथर समाररकमाप्रक्षेमषतक्षे समाररकयमा प्रक्षेमषतक्षे
मदनमविननोदनमाषम्न मदनमविननोदयाः इत्यमाख्यक्षे विमणसज गतक्षे तत्पत्नष्ट्री मदनमविननोदपत्नष्ट्री सम्प्रमाप्तमधपुकमालक्षे
अनलबमाणहितमा सतष्ट्री स्विदैररणष्ट्रीमभयाः व्यमभचिमाररणष्ट्रीमभयाः सखष्ट्रीमभयाः ममत्रदैयाः प्रमतबनोसधतमा मविजमामपतमा यदमा
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पपुरषमान्तरमामभलमामषणष्ट्री अन्यपपुरषसङ्गतकौ अमभलमाषवितष्ट्री सञमातमा अभकतम् तदमा ततम् पपुरषमान्तरसङ्गमनक्षेच्छमामम्
कममयतपुमम् प्रशममयतपुमम् तस्यमायाः प्रभमावित्यमायाः पमामतवत्यस सतष्ट्रीत्विमम् चि रमकतपुमम् शपुकयाः उकविमानम्गच्छ दक्षे म वि मकममाश्चियर यत्र तक्षे रमतक्षे मनयाः।
नकप विदमद जमानमासस पररत्रमाणस त्विममात्मनयाः॥
अन्विययाः
दक्षेमवि यमद त्विमम् नकपवितम् आत्मनयाः पररत्रमाणमम् जमानमासस यत्र तक्षे मनयाः रमतक्षे गच्छ। मकमम् आश्चियर मम्।
अन्वियमाथर याः
हिक्षे दक्षेमवि (प्रभमाविमत) यमद त्विमम् नकपवितम् नकपयाः इवि आत्मनयाः स्विस्य पररत्रमाणमम् रकमास कतपुर मम् जमानमासस
तमहिर यत्र यषस्मनम् पपुरषक्षे तक्षे तवि मनयाः रमतक्षे ससलगस वितर तक्षे (तत्पमाश्विर) गच्छ। (अषस्मनम् मविषयक्षे )मकमम् आश्चियर मम्।
मकममप आश्चियर मम् नमाषस्त, यस्यमायाः मनयाः यत्र रमतक्षे समा तत्र यमात्यक्षेवि।
तमात्पयमारथर याः
शपुकक्षेन प्रभमावित्यमास विमाररतमायमामम् अमप परपपुरषस्य रमणमाथर मम् गच्छन्तष्ट्रीमम् तमामम् प्रभमावितष्ट्रीमम् कथयमत
शपुकयाः यतम् परपपुरषरमणमाय गच्छमत चिक्षेतम् तत्र मकममप आश्चियर मम् न भविमत यतनो महि यमा यमम् इच्छमत समा तत्र
गच्छमत एवि तस्ममातम् हिक्षे दक्षेमवि त्विमम् अमप गन्तपुमम् शक्ननोमष मकन्तपु दक्षेमवि त्विमम् मविपमद नकपविदम् रकणमम् कतपुरमम्
जमानमासस चिक्षेदक्षेवि गच्छ अन्यथमा कदमामचितम् महिमानम् क्लक्षेशयाः उत्पदक्षेत।
प्रभमावितष्ट्री पकच्छमत सजजमासमत कथमम् एततम् उकमम् अथमारतम् नकपयाः कथमम् आत्ममानमम् रमकतविमानम् इमत
प्रश्नयाः - अषस्त मविशमालमा नगरष्ट्री। तत्र मविशमालमायमामम् नगयमारमम् सपुदशर नयाः इमत कषश्चितम् रमाजमा। तत्र चि नगयमारमम्
मविमलयाः इमत कषश्चितम् विमणकम्। तस्य चि विमणजयाः पत्नष्ट्रीदयमम् सपुभगमम् सपुन्दरमम् रूपसम्पन्नमम् रूपवितम् दृषटमा
विष्ट्रीक्ष्य कपुमटलनमाममा कपुमटलयाः इत्यमाख्ययाः धकतरयाः दषपु याः तदमायमारदयगहिणक्षेनच्छयमा तस्य विमणजयाः भमायमारदयस्य
गहिणस्य स्विष्ट्रीकरणस्य इच्छयमा सलप्सयमा विमणग्भमायमारदयस्विष्ट्रीकरणसलप्सयमा अषम्बकमामम् दक्षेविष्ट्रीमम् आरमाध्य
भगवित्यमायाः अषम्बकमायमायाः आरमाधनमास ककत्विमा इत्यथर याः, मविमलरूपमम् मविमलस्य रूपस ययमाचिक्षे यमामचितविमानम् इषविमानम्।
लब्ध्विमा प्रमाप्य चि तत्प्रककमतमम् तस्य विमणजयाः प्रककमतमम् आककमतमम् मविमलक्षे बमहिगर तक्षे तद्गकहिमम् तस्य मविमलस्य
गकहिमम् गत्विमा प्रभपुत्विमम् स्विमाममत्विमम् चिकमार ककतविमानम्। प्रसमादधनदमानदैविरशष्ट्रीककतनोऽसखलनोऽमप प्रसमादक्षेन अनपुगहिक्षेण
धनस्य दमानदैयाः पपुरस्कमाररूपक्षेण धनस दत्त्विमा विशष्ट्रीककतनो स्विमायत्तष्ट्रीककतयाः असखलनोऽमप सविर्योऽमप पररजनविगर याः
भकत्यविगर याः। तदमायमारदयमम् तस्य मविमलस्य भमायमारदयमम् स्त्रष्ट्रीदयमम् बहिह ममानदमानमामदनमा अत्यन्तमम् सम्ममानदमानमामदनमा
सन्तपुषस ककत्विमा स्विक्षेच्छयमा यथक्षेषमम् भपुङ्कक्षे सम्भनोगस करनोमत। मविमलनोऽयमम् नकतनयाः अयमम् मविमलयाः
धनमादमनत्यतमामम् धनमादक्षेयाः अमनत्यतमामम् शपुत्विमा मत्विमा दमातमा दमानशष्ट्रीलयाः बभकवि अभवितम् इमत पररजनयाः भकत्यविगर याः
अनविरतमम् मनरन्तरमम् मचिन्तयमत भमावियमत।
सरलमाथर याः
चिन्द्रिपपुरमम् इमत नगरस्य विमणसज मदनमविननोदक्षे विमामणज्यमाथर मविदक्षेशस गतक्षे तत्पत्नष्ट्री प्रभमावितष्ट्री कमाममातपुरमा
सञमातमा। ततयाः तत्सखष्ट्रीमभयाः मविजमामपतमायमायाः तस्यमायाः परपपुरषस्य रमणमाय इच्छमा सञमातमा। मकन्तपु शपुकयाः तमामम्
विमारयनम् कथयमत यतम्
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यमद समा नकपविदम् स्विस्यमायाः रकणस कतपुर शक्ननोमत, तमहिर समा परपपुरषरमणमाय गन्तपुमम् अहिर मत। तदमा समा
प्रभमावितष्ट्री नकपयाः कथस रकणस ककतविमानम् इमत पकषवितष्ट्री। तदमा शपुकयाः उकविमानम् यतम् मविशमालमाख्यमा एकमा नगरष्ट्री
आसष्ट्रीतम्। तत्रत्यस्य रमाजयाः नमाम आसष्ट्रीतम् सपुदशर नयाः इमत। तत्र मनविसमत स्म एकनो विमणकम् , यस्य नमाम मविमलयाः
इमत। तस्य भमायमारदयमम् आसष्ट्रीतम् - रषक्मणष्ट्री सपुन्दरष्ट्री चि। तत्रदैवि नगयमारमम् एकनो धकतरयाः आसष्ट्रीतम्। तस्य नमाम
कपुमटलयाः इमत। दक्षेव्यमायाः अषम्बकमायमायाः आरमाधनमास ककत्विमा तस्यमायाः सकमाशमातम् मविमलमाककमतस प्रमाप्तविमानम्। ततयाः परस यदमा
मविमलयाः गकहिमादम् बमहियाः प्रषस्थतयाः, तदमा स धकतरयाः गकहिस प्रमविषविमानम्। स धनस प्रदमाय भकत्यमानम् स्विमाधष्ट्रीनक्षे ककतविमानम्। भमायर
तस स्विपमतरूपक्षेण स्विष्ट्रीककतवित्यकौ। स सविरषमास धनमामदनमा सन्तनोषममप मविमहितविमानम्।
व्यमाकरणमविमशर याः -

 पपुरषमान्तरमामभलमामषणष्ट्री - पपुरषमान्तरस्य पमतमभन्नस्य अमभलमामषणष्ट्री अमभलमाषवितष्ट्री इमत
षष्ठष्ट्रीतत्पपुरषसममासयाः।

 प्रसमादधनदमानदैयाः - प्रसमादक्षेन अनपुगहिक्षेण धनस्य दमानदैयाः पपुरस्कमाररूपक्षेण धनस दत्त्विमा।
 पररजनविगर याः - भकत्यसमपुदमाययाः।
 ययमाचिक्षे - टपु यमाचिक यमाच्ञमायमामम् इमत धमातनोयाः सलमट प्रथमपपुरषदैकविचिनमम्।
 चिकमार – डपु ककञम् करणक्षे इमत धमातनोयाः सलमट प्रथमपपुरषदैकविचिनक्षे रूपमम्।

6.1.4) प्रथमकथमा- सपुद शर नधष्ट्री याः - मकल पमाठयाः - मविभमागयाः - 2
अथ सत्यमविमलनोऽमप दमारममागतयाः कपु मटलमाजयमा दमारपमालक्षे न मनमषदयाः। ततनो बमहिस्थयाः
फक त्करनोमत “विसञ्चतनोऽहिस धकतर र माजक्षे न ”। तस्य चिदै विस क्रन्दतनो गनोत्रजमा जनमायाः ककौतपुक माच्चि ममसलतमायाः।
तत्कणमातम् हिट्टमामन मपुक् त्विमा विमणक्समाथर्यो ममसलत्विमा आरककमषन्त्रमपुख् यमानमास पपुर तयाः फक च्चिक्रक्षे । “रमाजनम्
विसञ्चतनोऽषस्म धकतर र माजक्षे न ”। ततनो रमाजमा तदविलनोकनमाय प्रमहितमायाः पपुर षमायाः। तक्षे न मामप तक्षे द्रिव्यमामददमानक्षे न
समानपुकक लमायाः कक तमायाः। तस धनममायकस गकहिक्षे दृषटमा जननो विदमत - “स्विमाममनम् मविमलनो गकहिक्षे मविदतक्षे । अयञ्च
धकतर र माटम् दमारस्थयाः”। ततनो नकपक्षे ण दमाविप्यक्षे क त्र कक तकौ। ततनो दयनोमर ध्यमान्न कनोऽमप धकतर त रयनोव्यर मकस
जमानमामत। जमातयाः कनोलमाहिलनोऽसखललनोकव्यविहिमार -नमाशकरनो रमाजश्चिमापविमादयाः। यतनो रमाजमास द ष
पु मनगहियाः
मशषपमालनञ्च स्विगमारय ।
व्यमाख्यमा
अथ अनन्तरमम् सत्यमविमलयाः अमप अथमारतम् विस्तपुतयाः ययाः मविमलयाः अषस्त सनोऽमप दमारमम् गकहिदमारमम्
आगतयाः कपुमटलमाजयमा कपुमटलस्य आजयमा आदक्षेशक्षेन दमारपमालक्षेन दमाररककक्षेण मनमषदयाः प्रमतमषदयाः। ततयाः
अनन्तरमम् बमहिस्थयाः फकत्करनोमत मचित्करनोमत विसञ्चतयाः अहिमम् धकतररमाजक्षेन कपुमटलक्षेन। तस्य चि एविस क्रन्दतयाः क्रन्दनस
कपुविमारणस्य गनोत्रजमायाः जनमायाः ककौतपुकमातम् उत्कण्ठयमा ममसलतमायाः। तत्कणमातम् तषस्मनम् कमालक्षे हिट्टमामन मपुक्त्विमा
त्यक्त्विमा विमणक्समाथर याः विमणक्समकहियाः ममसलत्विमा आरमककमषन्त्रमपुख्यमानमामम् आरमककमाणमामम् नगरपमालमानमामम्
मषन्त्रमपुख्यमानमामम् मषन्त्रप्रविरमाणमामम् चि पपुरतयाः पपुरस्तमातम् फकच्चिक्रक्षे मचित्कमारमम् ककतविमानम् - रमाजनम् विसञ्चतयाः अहिमम्
धकतररमाजक्षेन कपुमटलक्षेन।
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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सस स् कक तसमामहित्यमम्
ततयाः अनन्तरमम् रमाजमा तदविलनोकनमाय प्रमहितमायाः प्रक्षेमषतमायाः पपुरषमायाः। तक्षेनमामप धकतररमाजक्षेन कपुमटलक्षेन तक्षे
रमाजपपुरषमायाः द्रिव्यमामददमानक्षेन समानपुककलमायाः ककतमायाः स्विमायत्तष्ट्रीककतमायाः। तस धनदमायकमम् गकहिक्षे दृषटमा जनयाः रमाजपपुरषयाः
विदमत - स्विमाममनम् मविमलयाः तपु गकहिक्षे मविदतक्षे अषस्त। अयस चि धकतररमाटम् धकतररमाजयाः दमारस्थयाः दमारक्षे षस्थतयाः। अथमारतम्
दमारक्षे षस्थतयाः विमास्तमविकयाः मविमलयाः धकतररमाजयाः मकञ्च गकहिक्षे षस्थतयाः नकतनयाः मविमलयाः एवि समाधपुयाः इमत रमाजपपुरषयाः
रमाजमानमम् विदमत इमत भमावियाः। (विस्तपुतयाः तथमा नमाषस्त, अत्र विदैपरष्ट्रीत्यमक्षेवि अषस्त)।
ततयाः नकपक्षेण रमाजमा दमाविप्यक्षेकत्र दकौ अमप एकत्र ककतकौ। ततयाः दयनोयाः मध्यक्षे न कनोऽमप धकतरतरयनोव्यर मकस
जमानमामत अथमारतम् कयाः धकतरयाः मविमलयाः कनो विमा विमास्तमविकयाः मविमलयाः इमत न जमानमामत। जमातयाः कनोलमाहिलयाः
असखललनोकव्यविहिमारनमाशकरयाः समगलनोकव्यविहिमारनमाशकरयाः रमाजयाः नकपस्य चि अविपमादयाः लनोकमनन्दमा। यतयाः
यस्ममातम् रमाजमामम् नकपमाणमामम् दषपु मनगहियाः दषपु स्य मनगहियाः दमनमम् मशषपमालनमम् मशषस्य पमालनमम् चि स्विगमारय।
अथमारतम् मशषपररपमालनक्षेन दषपु दमनक्षेन चि रमाजयाः स्विगर लमाभनो भविमत इमत भमावियाः।

सरलमाथर याः
परस यदमा सत्ययाः मविमलयाः आगतयाः तदमा सविर तस विञ्चकरूपक्षेण स्विष्ट्रीककतविमानम्। स सत्ययाः मविमलयाः
गनोत्रजमानम् आदमाय रमाजयाः सकमाशस गतविमानम् सपुमविचिमारमाय। तदमा रमाजमा रमाजपपुरषस प्रक्षेमषतविमानम् विकत्तमान्तस जमातपुस परन्तपु
सयाः अमप धकतरन धनक्षेन मनोमहितयाः। रमाजमानमम् चि ममथ्यमा उकविमानम् सत्ययाः मविमलयाः धकतरयाः इमत। तदमा रमाजमा उभकौ
अमप आहिह तविमानम्। परन्तपु उभयनोयाः सममानमा अमाककमतयाः अषस्त इमत हिक्षेतनोयाः मकमम् सत्यमम् इमत रमाजमा जमातपुमम् न
शकविमानम्। एविस क्रमक्षेण लनोकव्यविहिमारनमाशकयाः कनोलमाहिलयाः ससविकत्तयाः। रमाजयाः चि सविर त्रदैवि मनन्दमा शकयतक्षे स्म। यतनो महि
रमाजयाः कमारणमम् दषपु दमनमम् मशषपररपमालनमम् चि। तथमा मक्रयतक्षे चिक्षेतम् रमाजयाः स्विगर लमाभनो भविमत।
व्यमाकरणमविमशर याः

 फकत्करनोमत - चिष्ट्रीत्कमारस करनोमत।
 गनोत्रजमायाः - सममानक्षे गनोत्रक्षे जमायन्तक्षे इमत गमानोत्रजमायाः कपुलनोत्पन्नमायाः।
 विमणक्समाथर याः - विमणजमास समाथर याः समपुदमाययाः विमणक्समाथर याः।
 आरमककमषन्त्रमपुख्यमानमामम् - आरमककमायाः नगरपमालमायाः मषन्त्रमपुख्यमायाः मषन्त्रविरमाश्चि तक्षेषमामम्।
 धकतरतरयनोयाः - धकतरश्चि इतरश्चि धकतरतरकौ इमत इतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः, तयनोयाः धकतरतरयनोयाः।
 असखललनोकव्यविहिमारनमाशकरयाः - नमाशस करनोमत इमत नमाशकरयाः। लनोकस्य व्यविहिमारयाः इमत
लनोकव्यविहिमारयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरषयाः, असखलयाः (सविर याः) चि असकौ लनोकव्यविहिमारयाः चिक्षेमत
असखललनोकव्यविहिमारयाः तस्य नमाशकरयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरषक्षे असखललनोकव्यविहिमारनमाशकरयाः इमत।

 दषपु दमनमम् - दषपु स्य दमनमम् दषपु दमनमम् इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरषसममासयाः।
 मशषपमालनमम् - मशषस्य पमालनमम् मशषपमालनमम् इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरषसममासयाः।

6.1.5) प्रथमकथमा- सपुद शर न धष्ट्री याः - मकल पमाठयाः - मविभमागयाः - 3
उकञ्च प्रजमापष्ट्री ड नसन्तमापमात्समपुद त
क नो हिह तमाशनयाः।
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रमाजयाः कपु लस सशयस प्रमाणमान्नमादग्ध्विमा मविमनवित्तरतक्षे ॥ इमत।

ततनो रमाजमा एकमान्तक्षे तयनोमनर णर यममचिन्तयतम्। तत्कथय कथस मनश्चिययाः स्यमामदमत प्रश्नयाः।
व्यमाख्यमा
परस रमाजमा स्वियमम् अस्य सममाधमानक्षे प्रविकत्तयाः। कसथतमम् अमप प्रजमापष्ट्री ड नसन्तमापमात्समपुद त
क नो हिह तमाशनयाः।
रमाजयाः कपु लस सशयस प्रमाणमान्नमादग्ध्विमा मविमनवित्तरतक्षे ॥ इमत।
अन्विययाः
प्रजमापष्ट्रीडनसन्तमापमातम् समपुदत
क याः हिह तमाशनयाः रमाजयाः कपुलमम् सशयमम् प्रमाणमानम् अदग्ध्विमा मविमनवितर तक्षे।
अन्वियमाथर याः
प्रजमापष्ट्रीडनसन्तमापमातम् प्रजमानमामम् पष्ट्रीडनमम् तद्रिकपसन्तमापयाः उषणतमा तस्ममातम् समपुदत
क याः उत्पन्नयाः
हिह तमाशनयाः अमगयाः रमाजयाः नकपस्य कपुलमम् विसशमम् सशयमम् सम्पदमम् प्रमाणमानम् अदग्ध्विमा न मविमनवितर तक्षे दग्ध्विदैवि
मविमनविकत्तनो भविमत शमान्तनो भविमत।

सरलमाथर याः
श्लनोकस्य अयमम् भमावियाः - रमाजयाः प्रजमानमास यमद पष्ट्रीडनस भविमत तमहिर तक्षेन प्रजमायाः क्रपुदमायाः भविषन्त। तक्षेन
क्रनोधमामगनमा नकपस्य कपुलस धनमम् तथमा स्विप्रमाणमायाः अमप नश्यषन्त इमत।
ततयाः रमाजमा एकमान्तक्षे तयनोयाः मविमलयनोयाः मनणर यमम् अमचिन्तयतम् मचिषन्ततविमानम्। ततम् कथय विद कथस
मनश्चिययाः स्यमातम् इमत प्रश्नयाः।
व्यमाकरणमविमशर याः

 प्रजमापष्ट्रीडनसन्तमापमातम् - प्रजमानमामम् पष्ट्रीडनमम् तद्रिकपसन्तमापयाः उषणतमा तस्ममातम्।

6.1.6) प्रथमकथमा- सपुद शर नधष्ट्री याः - मकल पमाठयाः - मविभमागयाः - 4
शपुक याः - स रमाजमा लब्धनोपमायस्तमदमलभमायमारद यस पकथ क्पकथ क्सस स् थमाप्य पकष विमानम्- मकस यपुवि यनोयाः
पमामणगहिणक्षे भत्रमार मविभकष णस प्रदत्तस धनञ्च। पश्चिमाषत्कस जषल्पतस प्रथमसङ्गक्षे चि कमा विमात्तमार भत्रमार सहिमाभकत म्।
कमा ममातमा कश्चि मपतमा। मकस कपु लमम्, कमा जमामतयाः। इत्यक्षे विस पकष माभ्यमास यथमालब्धस यथमाविकत्त स यथमाप्रनोकस
यथमासपुप्त स सविर तमाभ्यमास कसथतमम्। पश्चिमात्तपु तकौ पपुर षकौ पकष कौ परस्परस मविसस वि दन्तकौ। ततनो भमायमारद यस्य
रषक्मणष्ट्री स पुन् दरष्ट्री न मामधक्षे य स्य ययाः सस वि मादस विदमत स सत्ययाः। इतरस्तपु धकत र्यो रमाजमा मनविमारस सतयाः। सत्यस्तपु
रमाजमा सभमायर याः सस स् कक तयाः स्विगकहिस गतयाः। इमत महिमारमाजबपुम दयाः॥
व्यमाख्यमा
शपुकयाः विदमत - स रमाजमा लब्धनोपमाययाः प्रमाप्तनोपमाययाः तदमविमलभमायमारदयमम् तस्य मविमलस्य भमायमारदयमम्
पकथकम् पकथकम् ससस्थमाप्य पकषविमानम् - मकस यपुवियनोयाः पमामणगहिणक्षे भत्रमार मविभकषणमम् प्रदत्तमम् धनस चि। पश्चिमातम् ततयाः परमम्
मकमम् जषल्पतमम् कसथतमम् प्रथमप्रसङ्गक्षे प्रथमक्षे सङ्गमकमालक्षे चि कमा विमातमार कथमा भत्रमार पत्यमा सहि अभकतम्। कमा
ममातमा कश्चि मपतमा। मकमम् कपुलमम् विसशयाः। कमा जमामतयाः। इत्यक्षेविस पकषमाभ्यमामम् तमाभ्यमामम् यथमालब्धमम् यथमा प्रमाप्तमम्
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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तथमा, यथमाविकत्तमम् यथमा घमटतमम् तथमा, यथमाप्रनोकमम् यथमा कसथतमम् तथमा, यथमासपुप्तमम् यथमा सपुप्तमम् शमयतमम् तथमा
ततम् सविर मम् तमाभ्यमामम् कसथतमम् उकमम्। पश्चिमातम् तकौ पपुरषकौ परस्परमम् मविससविदन्तकौ मविविमादस कपुविर न्तकौ पकषकौ रमाजमा
इमत शक्षेषयाः। ततयाः अनन्तरमम् भमायमारदयस्य रषक्मणष्ट्रीसपुन्दरष्ट्रीनमामधक्षेयस्य अथमारतम् दयनोयाः भमायर यनोयाः मध्यक्षे ययाः
यस्यमायाः कस्यमाषश्चितम् ससविमादस विदमत यथमायथमम् इमत शक्षेषयाः , सयाः सत्ययाः समाधपुयाः। इतरस्तपु धकतरयाः मविमलयाः रमाजमा
मनविमारससतयाः बमहिषककतयाः। सत्यस्तपु मविमलयाः रमाजमा सभमायर याः भमायमारसमहितयाः ससस्ककतयाः स्विगकहिमम् गतयाः।

सरलमाथर याः
सयाः मकस ककतविमानम् इमत पकषक्षे शपुकयाः उत्तरमत - तदमा रमाजमा तस्य पत्नष्ट्रीदयस पकथकम् पकथकम् स्थमापमयत्विमा
पकषविमानम् यतम् तयनोयाः मविविमाहिसमयक्षे पमतयाः मकमम् भकषणस प्रदत्तविमानम्, मविविमाहिमातम् परस प्रथममदविसक्षे कथस विमातमारलमापयाः
अभवितम्। ममातपुयाः मपतपुश्चि नमाम मकमम्, कपुलस्य जमातक्षेविमार मकस नमाम इत्यमामदकमम्। ततयाः परस रमाजमा तस पपुरषदयस
पकषविमानम्। भमायर यनोयाः यमामन उत्तरमामण आसनम् तमामन ययाः उकविमानम् स एवि सत्ययाः मविमलयाः इमत मनश्चियनो जमातयाः।
उत्तरमम् दमातपुमम् ययाः अशकयाः सयाः धकतरयाः मविमलयाः। अनन्तरमम् सत्ययाः मविमलयाः भमायमारभ्यमास सहि रमाजमा सत्ककतयाः
स्विगकहिस यमातयाः। धकतर चि मविमलमम् रमाजमा मनविमारससतविमानम्।
व्यमाकरणमविमशर याः

 लब्धनोपमाययाः - लब्धयाः प्रमाप्तयाः उपमाययाः यक्षेन सयाः।
 महिमारमाजबपुमदयाः - महिमानम् चिमासकौ रमाजमा चिक्षेमत महिमारमाजयाः इमत कमर धमारयसममासयाः, महिमारमाजस्य बपुमदयाः
इमत महिमारमाजबपुमदयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरषसममासयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः-१
1. अनङ्गस्य गमतयाः ककीदृशष्ट्री।
2. शपुकयाः कमास प्रमत कथमामम् उकविमानम्।
3. नगयमारयाः नमाम मकमम्।
4. मविशमालनगयमारयाः नकपस्य मकस नमाम।
5. विमणजयाः नमाम मकमम्।
6. विमणजयाः भमायर यनोयाः नमाम मकमम्।
7. धकतरस्य नमाम मकमम्।
8. धकतरयाः कमास दक्षेवितमास पकजमयत्विमा विरस प्रमाप्तविमानम्।
9. ककीदृशयाः अमगयाः रमाजयाः कपुलस दहिमत।
10. रमाजयाः दषपु मनगहियाः मशषपमालनस चि मकस मनममत्तकमम्।
11. सपुदशर ननमामकरमाज रमाजधमानष्ट्री............।
12. मविमलस्य पत्नष्ट्रीदयस........... ............... चि।
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13. .......... नमामकयाः धकतरयाः अषम्बकमास दक्षेविष्ट्रीमम् आरमाध्य मविमलरूपस ययमाचिक्षे।
14. धकतरयाः भमायमारदयस कक्षेन प्रकमारक्षेण सन्तनोमषतविमानम्।
1) भयक्षेन
2) प्रक्षेम्णमा
3) बहिह ममानदमानमामदनमा
4) क्रकरस्विरक्षेण
15. ............ समपुदत
क याः हिह तमाशनयाः रमाजयाः कपुलस दग्ध्विमा मविमनवितर तक्षे।
16. रमाजयाः मशषपमालनस मकमथर मम्।
1) प्रजमानमास प्रभपुत्विप्रमाप्त्यथर मम्
2) शत्रपुषपु विष्ट्रीरत्विदशर नमाथर मम्
3) स्विगर प्रमाप्त्यथर मम्
4) भनोगविस्तपुलमाभमाथर मम्

6.2) मदतष्ट्री य कथमा- मविषमाङ्गनमाविकत्त मम्
भकम मकमा
जगमत नदैकक्षे गपुरजनमानमामम् उपदक्षेशस न शृण्विषन्त। तक्षे स्विककीयमम् मतमम् अविलम्ब्य परमतमम् अनमादृत्य
चि स्विजष्ट्रीविनमम् मनविर हिषन्त। तक्षेन तक्षेषमास महितष्ट्री दगपु र मतयाः भविमत। शपुकसप्ततकौ एकस्यमामम् कथमायमामम् बमाह्मणयाः गपुरूणमामम्
आजमामम् उलङ्घ्य मविषकन्ययमा समाकस मविविमाहिस ककतविमानम्। तक्षेन तस्य महितम् दयाःपु खमम् जमातमम्। सक्षेयमम् कथमा अत्र
प्रस्तकयतक्षे।

6.2.1) मदतष्ट्री य कथमा- मविषमाङ्गनमाविकत्त मम् - मकल पमाठयाः - मविभमागयाः - 1
शपुक याः - ममास कक तमाविजस कक त्विमा ममा गच्छ। यतनो बमालकमादमप महितस विमाक्यस गमाहमम्।
कक तमाविजयाः पपुर मा दक्षे म वि विकद विमाक्यपरमाङ्मपु खयाः।
पमततनो बमाह्मणनोऽनथर मविषकन्यमामविविमाहिनक्षे ॥ १॥
प्रभमावितष्ट्री पकच् छमत - कथमक्षे त तम्।
शपुक याः - अषस्त सनोमप्रभस नमाम मदजस्थमानमम्। तत्र मविदमान्धमाममर कयाः सनोमशममार नमाम मविप्रयाः।
तत्पपुत्र ष्ट्री रूपकौदमायर ग ण
पु नोपक्षे त मा मविषकन्यक्षे म त मविजमातमाभकत म्। तक्षे न तमास भयक्षे न कनोऽमप न मविविमाहियमत। ततयाः
सनोमशममार विरमाथर भपुविस पयर ट नम् सम्प्रमाप्तनो मदजस्थमानस जनस्थमानस नमाम। तत्र गनोमविन्दनमाममा बमाह्मणनो जडनो
मनधर न श्चि। तस्मदै कन्यमा प्रदत्तमा। तक्षे न सपुहृ दमास मनविमारयतमाममप कक तमाविजक्षे न नोढ। सविर रूपलमाविण्यगपुण नोपक्षे त मा
मनोमहिनष्ट्री

मविषकन्यमा।

समा

मविदग्धमा

गनोमविन्दस्तपु मकख र्यो

लघपुवि यमाश्चि।

ततश्चि

समा

आत्मननो

रूपलमाविण्ययकौविनस शपुश नोचि।
अमविदग्धयाः पमतयाः स्त्रष्ट्री ण मास प्रकौढमानमास नमायकनोऽगपुण ष्ट्री ।
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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गपुम णनमास त्यमामगनमास स्तनोकनो मविभविश्चिक्षे म त द याःपु खकक तम्॥ २॥
प्रमाविकट् समयप्रविमासनो यकौविनमदविसक्षे तथमा चि दमाररद्षय मम्।
प्रथमस्नक्षे हि मवियनोगस्त्रष्ट्री ण् यमप गपुर कमामण द याःपु खमामन॥३॥
अप्रस्तमाविक्षे पमठतस कण्ठमविहिष्ट्री न ञ्च गमायनस गष्ट्री त मम्।
ममा ममा भणन्त्यमास सपुर तस त्रष्ट्री ण् यमप गपुर कमामण द याःपु खमामन॥४॥

व्यमाख्यमा
शपुकयाः कथयमत - ममामम् ककतमाविजस ककतमतरस्कमारमम् ककत्विमा ममा गच्छ। यतयाः कमारणस महि बमालकमातम् लघनोयाः
अमप बमालमातम् कदमामचितम् महितमम् उपकमारकमम् विमाक्यमम् विचियाः गमाहमम् स्विष्ट्रीकमायर मम्।
कक तमाविजयाः पपुर मा दक्षे म वि विकद विमाक्यपरमाङ्मपु खयाः।
पमततनो बमाह्मणनोऽनथर मविषकन्यमामविविमाहिनक्षे ॥ १॥

अन्विययाः
दक्षेमवि पपुरमा बमाह्मणयाः मविषकन्यमामविविमाहिनक्षे विकदविमाक्यपरमाङ्मपुखयाः ककतमाविजयाः अनथर पमततयाः(१)॥

अन्वियमाथर याः
हिक्षे दक्षेमवि पपुरमा प्रमाचिष्ट्रीनकमालक्षे बमाह्मणयाः मविषकन्यमामविविमाहिप्रसङ्गक्षे विकदमानमास विमाक्यक्षे परमाङ्मपु खयाः तक्षेषमास कथनस न
शपुत्विमा, न ककत्विमा अविजमा यक्षेन सयाः ककतमाविजयाः विकदमानमामम् अविजमास ककत्विमा (मविषकन्यमास पररणष्ट्रीय) अनथर घनोरसङ्कटक्षे
पमततयाः(१)॥

तमात्पयमारथर याः
दक्षेमवि शकयतमामम् पपुरमाकमालक्षे मविषकन्यमायमायाः मविविमाहिप्रसङ्गक्षे ज्यक्षेष्ठमानमामम् विमाक्यमम् अशपुत्विमा तक्षेषमामम् अविजमामम्
ककत्विमा चि बमाह्मणयाः महिमत सङ्कटक्षे पमततयाः(१)॥
व्यमाख्यमा
प्रभमावितष्ट्री पकच्छमत कथमम् एततम् ससविकत्तमम् इमत
शपुकयाः कथयमत - अषस्त सनोमप्रभमम् नमाम मदजस्थमानमम् बमाह्मणस्थमानमम्। तत्र सनोमप्रभमाख्यक्षे स्थमानक्षे
मविदमानम् जमानष्ट्री धमाममर कयाः सनोमशममार नमाम मविप्रयाः बमाह्मणयाः। तत्पपुत्रष्ट्री तस्य पपुत्रष्ट्री रूपकौदमायर गण
पु नोपक्षेतमा रूपवितष्ट्री उदमारमा
चि मविषकन्यमा इमत मविजमातमा अभकतम् अभवितम्। तक्षेन तस्ममातम् तमामम् मविषकन्यमामम् भयक्षेन कनोऽमप न मविविमाहियमत।
ततयाः सनोमशममार विरमाथर मम् भपुविमम् पकसथविष्ट्रीमम् पयर टनम् भ्रमनम् सम्प्रमाप्तयाः सममागतयाः मदजस्थमानमम् जनस्थमानमम् नमाम।
अथमारतम् जनस्थमानमाख्ययाः गमामयाः प्रमाप्तयाः। तत्र गनोमविन्दनमाममा बमाह्मणयाः जडयाः मनधर नयाः धनशकन्ययाः। तस्मदै कन्यमा
प्रदत्तमा सममपर तमा। तक्षेन गनोमविन्दक्षेन सपुहृदमामम् ममत्रमाणमामम् मनविमारयतमामम् विमारणमम् कपु विर तमामम् ककतमाविजक्षेन
ककतमतरस्कमारक्षेण ऊढमा मविविमामहितमा सविर रूपलमाविण्यगपुणनोपक्षेतमा सविर रूपलमाविण्यगपुणयपुकमा मनोमहिनष्ट्री मविषकन्यमा। समा
मविदग्धमा कमामकलमाप्रविष्ट्रीणमा, गनोमविन्दस्तपु मकखरयाः लघपुवियमायाः अल्पवियस्कयाः चि। ततयाः चि समा आत्मनयाः स्विस्य
रूपलमाविण्ययकौविनमम् रूपमम् चि लमाविण्यमम् चि यकौविनमम् चि शपुशनोचि शनोकमम् ककतवितष्ट्री अमविदग्धयाः पमतयाः स्त्रष्ट्री ण मास प्रकौढमानमास नमायकनोऽगपुण ष्ट्री ।
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गपुम णनमास त्यमामगनमास स्तनोकनो मविभविश्चिक्षे म त द याःपु खकक तम्॥ २॥

अन्विययाः
स्त्रष्ट्रीणमामम् पमतयाः अमविदग्धयाः प्रकौढमानमामम् नमायकयाः अगपुणष्ट्री। त्यमामगनमामम् गपुमणनमामम् स्तनोकयाः मविभवियाः चि इमत
दयाःपु खककतम् (२)॥

अन्वियमाथर याः
स्त्रष्ट्रीणमास कमामकलमामनपपुणमानमास मविदग्धमानमामम् पमतयाः अमविदग्धयाः मकखरयाः कमामकलमानमभजयाः प्रकौढमानमामम्
कमामकलमाभ्यमासक्षे पकणरतमास गतमानमामम् स्त्रष्ट्रीणमास नमायकयाः अगपुणष्ट्री मकखरयाः। त्यमामगनमास दमानशष्ट्रीलमानमास गपुमणनमास स्तनोकयाः
अल्पयाः मविभवियाः, इमत दयाःपु खस करनोतष्ट्रीमत दयाःपु खककतम् (२)॥

तमात्पयमारथर याः
कमामकलमामदषपु मनपपुणमानमामम् स्त्रष्ट्रीणमामम् मकखरयाः पमतयाः, कमामकलमाभ्यमासक्षे प्रकौढमानमामम् स्त्रष्ट्रीणमामम् मकखरयाः
नमायकयाः, दमानशष्ट्रीलमानमामम् गपुमणजनमानमामम् अल्पमम् धनमम् इमत त्रयमम् दयाःपु खमम् ददमामत।

(२ )॥
प्रमाविकट् समयप्रविमासनो यकौविनमदविसक्षे तथमा चि दमाररद्षय मम्।
प्रथमस्नक्षे हि मवियनोगस्त्रष्ट्री ण् यमप गपुर कमामण द याःपु खमामन॥३॥

अन्विययाः
प्रमाविकट्समयप्रविमासयाः यकौविनमदविसक्षे दमाररद्षयमम्, तथमा चि प्रथमस्नक्षेनहिमवियनोगयाः इमत त्रष्ट्रीण्यमप गपुरकमामण
दयाःपु खमामन।(३)॥

अन्वियमाथर याः
प्रमाविकट्समयप्रविमासयाः विषमारसपु प्रविमासयाः परदक्षेशगमनस मप्रयमामवियनोगयाः यकौविनमदविसक्षे यकौविनकमालक्षे दमाररद्षयमम्
धनमाभमावियाः यक्षेन भनोगमविलमाससमामगष्ट्री ननोपलभ्यतक्षे , प्रथमस्नक्षेहिक्षे एवि मप्रयमवियनोगयाः इमत त्रष्ट्रीण्यमप महिदम् दयाःपु खस
कपुविर षन्त (३)॥

तमात्पयमारथर याः
विषमारकमालक्षे मविदक्षेशगमनमम् , यकौविनक्षे धनमाभमावियाः, प्रथमस्नक्षेहिक्षे एवि मप्रयमायमायाः मवियनोगयाः इमत त्रयमम् अत्यन्तमम्
दयाःपु खमम् करनोमत। (३)॥
अप्रस्तमाविक्षे पमठतस कण्ठमविहिष्ट्री न ञ्च गमायनस गष्ट्री त मम्।
ममा ममा भणन्त्यमास सपुर तस त्रष्ट्री ण् यमप गपुर कमामण द याःपु खमामन॥४॥

अन्विययाः
अप्रस्तमाविक्षे पमठतमम् कण्ठमविहिष्ट्रीनस गष्ट्रीतस गमायनमम् ममा ममा इमत भणन्त्यमामम्

सपुरतमम् इमत त्रष्ट्रीण्यमप

गपुरकमामण दयाःपु खमामन। (४)॥

ससस्ककतसमामहित्यमम्
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अन्वियमाथर याः
अप्रस्तमाविक्षे अनविसरक्षे कमाव्यपठनमम्, कण्ठमविहिष्ट्रीनस स्विरममाधपुयररमहितस गष्ट्रीतस गमायनमम्, ममा ममा इमत मनषक्षेधस
कपुविर न्त्यमास नमामयकमायमास सपुरतमम् इमत त्रष्ट्रीण्यमप गपुरकमामण महिमाषन्त दयाःपु खमामन (४)॥

तमात्पयमारथर याः
अनविसरक्षे कमाव्यपठनमम्, स्विरममाधपुयररमहितमम् गष्ट्रीतगमायनमम्, ममा ममा इमत मनषक्षेधस कपुविर न्त्यमायाः नमामयकमायाः
सम्भनोगयाः इमत त्रयममप महिदम् दयाःपु खमम् करनोमत।(४)॥

सरलमाथर याः
अत्र आदकौ शपुकयाः विदमत यतम् कस्यमामप अविजमा न करणष्ट्रीयमा। बमालकयाः यमद महितविमाक्यस विदमत, तमहिर
तस्यमामप विमाक्यस कदमामचितम् स्विष्ट्रीकमायर मम् भविमत। तत्र कथमामपुखक्षेन तमक्षेवि आशयमम् विकपुमम् आरब्धविमानम्। शपुकयाः
उकविमानम् यतम् पपुरमा सनोमप्रभमम् इत्यमाख्यमदजस्थमानमम् आसष्ट्रीतम्। तत्र कश्चिन मविप्रयाः आसष्ट्रीतम्। तस्य नमाम
आसष्ट्रीतम् सनोमशममार इमत। तस्य कन्यमा रूपलमाविण्यवितष्ट्री आसष्ट्रीतम्। समा मविषकन्यमा इत्यमभधयमा मविख्यमातमा
जमातमा। तस्ममादम् कनोऽमप तमास पररणक्षेतपुस न इच्छमत स्म। सयाः सनोमशममार बहिह त्र अन्विक्षेषणस ककत्विमा जनस्थमाननमामकस
मदजस्थमानस प्रमाप्तविमानम्। तत्र कश्चिन मकखरयाः मनधर नश्चि बमाह्मणयाः आसष्ट्रीतम्। तस्य नमाम आसष्ट्रीतम् गनोमविन्दयाः इमत।
तस्य सविर बमान्धविमायाः मविविमाहिमाय अनपुममतस न दत्तविन्तयाः, परन्तपु तस्यमायाः रूपक्षेण मनोमहितयाः सनम् स गनोमविन्दयाः तमास
पररणष्ट्रीतविमानम्। समा मनोमहिनष्ट्रीनमाम्नष्ट्री मविषकन्यमा रूपसम्पन्नमा कमामकलमायमास मनपपुणमा आसष्ट्रीतम् , गनोमविन्दस्तपु मकखरयाः
वियसमामप कमनष्ठयाः आसष्ट्रीतम्। तस्ममादम् तस्यमायाः दयाःपु खमम् अभवितम्। इदस प्रससदस यतम् - कस्यमामप मकखरस्य पत्नष्ट्री यमद
कमामकलमायमास मनपपुणमा भविमत तदमा तस्यमायाः दयाःपु खमम् भविमत। पपुनयाः यमद कमामप नमामयकमा रूपगपुणसम्पन्नमा गपुणवितष्ट्री
चि स्यमातम् तदमा नमायकयाः यमद गपुणहिष्ट्रीनयाः स्यमातम् तमहिर तस्य महिदम् दयाःपु खस भविक्षेतम्। मकञ्च यमद कस्यमामप
दमानशष्ट्रीलस्य समष्ट्रीपक्षे धनमम् अल्पमम् भविमत चिक्षेतम् तस्य दमानशष्ट्रीलत्विस तस्मदै दयाःपु खस ददमामत इमत। यदमा
कमाव्यपठनस्य समययाः न भविमत तदमा कमाव्यपठनमम् , पपुनयाः स्विरममाधपुयमारमदकस मविनमा एवि गष्ट्रीतगमायनमम्, अमप चि
सम्भनोगस कतपुरमम् यमा नमारष्ट्री नक्षेच्छमत तयमा समाकस सम्भनोगयाः इमत भमामविदयाःपु खदमायकमम् भविमत।
व्यमाकरणमविमशर याः

 ककतमाविजमम् - ककतमा अविजमा मतरस्कमारयाः यस्य तमम्। ममास ककतमाविजस ककत्विमा मम विचिनस मतरस्ककत्य।
 मदजस्थमानमम् - मदजस्य बमाह्मणस्य स्थमानमम् इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरषसममासयाः।
 रूपकौदमायर गण
पु नोपक्षेतमा - रूपक्षेण औदमायमारमदगपुणदैश्चि उपक्षेतमा यपुकमा।
 मविजमातमा - मविख्यमातमा
 मविदग्धमा - कमामकलमामनपपुणमा।
 मनधर नयाः - नमाषस्त धनमम् यस्य सयाः मनधर नयाः इमत बहिह वष्ट्रीमहिसममासयाः।
 ककतमाविजक्षेन – ककतमा अविजमा यक्षेन सयाः ककतमाविजयाः ककतमतरस्कमारयाः इमत बहिह वष्ट्रीमहिसममासयाः।
 सविर रूपलमाविण्यगपुणनोपक्षेतमा - सविर रूपञ्च लमाविण्यगपुणश्चि सविर रूपलमाविण्यगपुणकौ तमाभ्यमामम् उपक्षेतमा यपुकमा
इमत सविर रूपलमाविण्यगपुणनोपक्षेतमा।
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6.2.2) मदतष्ट्री य कथमा- मविषमाङ्गनमाविकत्त मम् - मकल पमाठयाः - मविभमागयाः - 2
समान्यदमा गनोमविन्दस पमतममत्यबविष्ट्री त म् - “मम मपतपुगर हि मात्सममागतमायमा बहिह मन मदनमामन सञमातमामन।
ततनोऽहिस त्वियदै वि सहि गममषयक्षे नमान्यथमा।” ततयाः शकटस ममागर म यत्विमा सभमायर कयाः स चिसलतयाः। यमावित्प्रयमामत
तमावित्पसथ एकनो यपुवि मा विमाग्ग्मष्ट्री सपुरू पयाः शकर श्चि मविषणपु न माममा बमाह्मणनो ममसलतयाः। तस्य बमाह्मणस्य
तस्यमाश्चिमान्यनोन्यमनपुर मागयाः सञमातयाः। उकञ्च प्रष्ट्री म तयाः स्यमादशर न माददैयाः प्रथममथ मनयाःसङ्गसङ्कल्पभमाविनो।
मनद्रिमाछक्षे द स्तनकत् विस विपपुम ष कलपुष तमा चिक्षे ष न्द्रियमाणमास मनविकस त्तयाः॥
ह्रिष्ट्री न माशनोन्ममादमकच् छमारम रणमममत जगदमात्यविस्थमा दशदै त मायाः।
लगदैयर त्पपुष पबमाणदै याः स जयमत मदनयाः समन्नरस्तमान्यधन्विष्ट्री ॥ ५॥

व्यमाख्यमा
समा अन्यदमा अन्यषस्मनम् मदविसक्षे गनोमविन्दमम् पमतमम् भतमाररमम् अबविष्ट्रीतम् उकवितष्ट्री - मम मपतपुयाः गक्षेहिमातम्
गकहिमातम् सममागमातयमायाः आगतमायमायाः बहिह मन अनक्षेकमामन मदनमामन सञमातमामन। ततयाः अहिमम् त्वियमा एवि सहि गममषयक्षे
नमान्यथमा। गच्छमामम चिक्षेतम् त्वियमा (गनोमविन्दक्षेन) सहिदैवि अन्यथमा न गममषयमामम इमत भमावियाः।
ततयाः शकटस बदैलगमाडष्ट्री इमत विमाहिनमविशक्षेषमम् ममागर मयत्विमा अन्विक्षेषय सभमायर कयाः भमायर यमा सहि स चिसलतयाः
गतयाः। यमावितम् प्रयमामत गच्छमत तमावितम् पसथ ममागर कश्चिन यपुविमा यपुविकयाः विमाग्मष्ट्री सपुविकमा रूपविमानम् बलविमानम् चि
मविषणपुयाः इत्यमाख्ययाः बमाह्मणयाः ममसलतयाः प्रमाप्तयाः। तस्य बमाह्मणस्य तस्यमायाः चि अन्यनोन्यमम् परस्परमम् अऩपुरमागयाः
प्रक्षेमभमावियाः सञमातयाः। उकमम् चि – प्रष्ट्री म तयाः स्यमादशर न माददैयाः ……समन्नरस्तमान्यधन्विष्ट्री इमत॥ (५)

अन्विययाः
सम्यकम् मनरस्तमान्यधन्विष्ट्री सनम् सयाः मदनयाः कमामदक्षेवियाः जयमत यत्पपुषपबमाणदैयाः प्रथमस दशर नमादम् यदैयाः प्रष्ट्रीमतयाः
स्यमातम् अथ अनन्तरमम् मनयाःसङ्कल्पभमावियाः, मनद्रिमाच्छक्षे दयाः, विपपुमष तनपुत्विस, इषन्द्रियमाणमास चि कलपुषतमा , मनविकसत्तयाः,
ह्रिष्ट्रीनमाशनोन्ममादमकच्छमारमरणमम् इमत एतमायाः दश अविस्थमायाः जगतम् यमामत इमत (५)॥

अन्वियमाथर याः
सम्यकम् मनरस्तमायाः परमासजतमायाः अन्यक्षे धषन्विनयाः धनपुधमारररणयाः यक्षेन सयाः मदनयाः कमामदक्षेवियाः जयमत
सविर्योत्कषरण वितर तक्षे, यस्य लगदैयाः पपुषपबमाणदैयाः पपुषपशरदैयाः प्रथमस दशर नमादम् यदैयाः मप्रयदशर नमामदमभयाः प्रष्ट्रीमतयाः
मप्रयमविषयकमानपुरमागयाः स्यमातम् अथ अनन्तरमम् क्रमक्षेण मनसस सङ्गस्य सङ्गतक्षेयाः सङ्कल्पभमावियाः , ततयाः मनद्रिमाच्छक्षे दयाः
मनद्रिमाभङ्गयाः, विपपुमष शरष्ट्रीरक्षे तनपुत्विस दकौबर ल्यमम्, इषन्द्रियमाणमास चि कलपुषतमा अथमारतम् स्विस्विव्यमापमारक्षेषपु आलस्यमम् ,
मनविकसत्तयाः मप्रयमादमतररकमविषयक्षेषपु मनसनो मविरमकयाः , ह्रिष्ट्रीनमाशयाः लज्जमायमायाः अभमावियाः, उन्ममादयाः, मकच्छमार, मरणमम् इमत
एतमायाः दश अविस्थमायाः जगतम् यमामत - सविर मत्यमारयाः पकविर्योकमायाः दश अविस्थमायाः प्रमाप्नपुविषन्त (५)॥

सरलमाथर याः
समा कदमामचितम् सविर गण
पु नोपक्षेतमा सविर्योत्सविविमहियाःककतमा मनधर नस तस महिमामकखर गनोमविन्दमम् पमतमम् अबविष्ट्रीतम् यतम्
बहिह मदनक्षेभ्ययाः प्रमाकम् मपतकगहि
क मादम् आगतमा। तस्ममादम् समा तक्षेन सहिदैवि स्विमपतपुयाः सकमाशस गन्तपुमम् इच्छमत। तदमा पत्न्यमायाः
विमाक्यस शपुत्विमा सयाः गनोमविन्दयाः एकस शकटस नष्ट्रीत्विमा तस्यमायाः मपतकगकहिस प्रमत गन्तपुमम् आरब्धविमानम्। तत्र पसथ एकक्षेन
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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सस स् कक तसमामहित्यमम्
बमाह्मणक्षेन सहि तयनोयाः मक्षेलनमम् अभवितम्। सयाः मविदमानम् रूपसम्पन्नयाः विष्ट्रीरश्चिमासष्ट्रीतम्। तस्य नमाम आसष्ट्रीतम् मविषणपुयाः
इमत। गमनसमयक्षे तक्षेन मविषणपुनमा सहि तस्यमायाः मविषकन्यमायमायाः अनपुरमागयाः अभवितम्। अत्र श्लनोकक्षे कमामस्य दश
दशमायाः विमणर तमायाः। यदमा कनोऽमप कस्यमायाः कमामप कस्य विमा दशर नक्षेन कमामबमाणमाघमातस प्रमाप्ननोमत तदमा तस्य तस्यमायाः विमा
एतमायाः दश दशमायाः भविषन्त। अत्र उच्यतक्षे यतम् कमामदक्षेवियाः धनपुधमारररणमास मध्यक्षे शक्षेष्ठयाः , यतनो महि तस्य समकस कनोऽमप
स्विकमामस स्विविशक्षे स्थमापमयतपुस न शक्ननोमत। अमप चि तस्य पपुषपबमाणक्षेन आदकौ मप्रयदशर नमामदयाः अनपुरमागयाः उत्पदतक्षे ,
परस मप्रययमा सहि मक्षेलनस्य अमभलमाष, मनद्रिमाभङ्गयाः, शमारष्ट्रीररकदकौबर ल्यमम्, इषन्द्रियमाणमास कलपुषतमा अथमारतम्
स्विस्विव्यमापमारक्षेषपु आलस्यमम्, मप्रयमामतररकमविषयक्षेषपु मनसनो मविरमकयाः, लज्जमायमायाः अभमावियाः, उन्मत्ततमा, मकछमार,
मरणमम् इत्यक्षेतमायाः कमामस्य दश दशमायाः।
व्यमाकरणमविमशर याः

 अन्यदमा - अन्यषस्मनम् कषस्मसषश्चितम् मदनक्षे
 शकटमम् - विमाहिनमविशक्षेषयाः (बदैलगमाडष्ट्री, छकडमा इमत लनोकक्षे)।
 विमाग्मष्ट्री - प्रशस्तमा विमाकम् अस्य इमत (विमाचिम् सग्ममन) विकमा, विमाक्पटपु याः।

6.2.3) मदतष्ट्री य कथमा- मविषमाङ्गनमाविकत्त मम् - मकल पमाठयाः - मविभमागयाः - 3
स पसथकनो दम्पत्यनोयाः पकग पत्रनोच्चियस ददमामत। इत्यक्षे विस गमाम्यबमाह्मणनो मविषणनोमविर श्विस्तयाः आत्मननो
मनरनोधसङ्गभयमाद त्त
पु ष्ट्री यर तस गन्त्रष्ट्री वि माहिममारनोहियमत। मविषणपु न मा चि पत्यकौ विकक मान्तरगतक्षे समा मनोमहिनष्ट्री भपुक मा
आत्मविशष्ट्री कक तमा। तयमा चिमात्मष्ट्री यस नमाम गनोत्रस कपु लक्रमस चिमाजमामपतयाः। पत्यपुश् चि सममागतस्य “त्विस
चिनोरनोऽसष्ट्री म त” गन्त्रमारनोहिमस कपु विर तनो मनषक्षे ध याः कक तयाः। मविषणपु र मप तमास गकहि ष्ट्री त् विमा गनोमविन्दस धमषर तविमानम्।
ततस्तयनोयाः कक्षे शमाकक्षे मश सस वि त्त
क मम्। गनोमविन्दस्तपु मविषणपु न मा मविषकन्यमाप्रभमाविक्षे ण मनसजर तयाः। ततस्तमास गकहि ष्ट्री त् विमा
मविषणपु याः स्विगकहिस प्रमतचिसलतयाः। गनोमविन्दयाः पकष्ठ स्थनो ममागमारस न्नक्षे गमामक्षे गत्विमा फक त्कक तविमानम् -“अनक्षे न चिकौरक्षेण मम
भमायमार गकहि ष्ट्री त मा। त्रमायतमास तमामम्। मम शरणस भनो जनमायाः”।
अथ गमाममासधपक्षे न मविषणपु म र्योमहिनष्ट्री यपु त नो धकत याः। पकष्ठ न
क्षे नोत्तरस दत्तस मविषणपु न मा यथक्षे यस मयमा पररणष्ट्री त मा।
मदष्ट्री य मास चि भमायमारमक्षे ष पसथकनो ममागर दृषटमा गमहिलनो बभकवि । गनोमविन्दक्षे न मामप पकष्ठ क्षेन इदमक्षे वि नोत्तररतमम्। ततनो
मन्त्रष्ट्री तयनोरक्षे क मक्षे वि नोत्तरस शपुत् विमा जमात्यमामदकस पकष्ठ विमानम्। त्रयममप तपु सस वि दमत ततयाः कथस मनश्चिययाः। इमत
शपुक प्रश्नयाः।

व्यमाख्यमा
स पसथकयाः दम्पत्यनोयाः पकगपत्रनोच्चियमम् पकगफलस तमाम्बकलपत्रमम् चि ददमामत। इत्यक्षेविमम् गमाम्यबमाह्मणयाः
मकखरबमाह्मणयाः मविषणनोयाः उपरर मविश्विस्तयाः सनम् आत्मनयाः स्विस्य मनरनोधसङ्गभयमातम् मनरनोधयाः अविरनोधयाः भमायमार
इत्यथर याः तषस्मनम् सङ्गयाः अनपुरमागमामतशययाः तस्ममातम् भयमम् तस्ममातम् इमत मनरनोधभङ्गभयमातम् उत्तष्ट्रीयर अवितरणस
ककत्विमा तमम् मविषणपुमम् गन्त्रष्ट्रीविमाहिमम् आरनोहियमत। मविषणपुनमा चि पत्यकौ विककमान्तरगतक्षे समा मनोमहिनष्ट्री भपुकमा
आत्मविशष्ट्रीककतमा स्विमायत्तष्ट्रीककतमा। मविषणपुनमा तस्यमायाः सम्भनोगयाः ककतयाः इमत भमावियाः। तयमा मनोमहिन्यमा चि आत्मष्ट्रीयस
स्विककीयमम् नमाम गनोत्रमम् कपुलक्रममम् चि आजमामपतयाः। पत्यपुयाः चि सममागतस्य त्विमम् चिनोरनोऽसस इमत गन्त्र्यमारनोहिणमम्
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विमाहिनमारनोहिणमम् कपुविर तयाः कपुविमारणस्य गनोमविन्दस्य मनषक्षेधयाः ककतयाः मविमहितयाः मनोमहिन्यमा इमत शक्षेषयाः। मविषणपुयाः अमप तमामम्
गकहिष्ट्रीत्विमा आदमाय गनोमविन्दमम् धमषर तविमानम् आक्रम्य गनोमविन्दस्य अविममानमम् ककतविमानम्। ततयाः अनन्तरमम् तयनोयाः मध्यक्षे
कक्षेशमाकक्षेमश ससविकत्तमम् कक्षेशक्षेषपु कक्षेशक्षेषपु गकहिष्ट्रीत्विमा यपुदमम् प्रविकत्तमम् इमत भमावियाः। गनोमविन्दस्तपु मविषणपुनमा मविषकन्यमाप्रभमाविक्षेण
मविषकन्यमायमायाः प्रभमावियाः तक्षेन मनसजर तयाः परमासजतयाः। ततयाः तमामम् गकहिष्ट्रीत्विमा मविषणपुयाः स्विगकहिमम् प्रमतचिसलतयाः।
गनोमविन्दयाः पकष्ठस्थयाः पश्चिमातम् गच्छनम् ममागमारसन्नक्षे ममागर समष्ट्रीपविमतर मन गमामक्षे गत्विमा फकत्ककतविमानम् मचित्कमारमम्
ककतविमानम् यतम् अनक्षेन मविषणपुनमा चिकौरक्षेण मम भमायमार पत्नष्ट्री गकहिष्ट्रीतमा स्विष्ट्रीककतमा। त्रमायतमामम् रकतपु तमामम् मनोमहिनष्ट्रीमम्। मम
शरणमम् भनो जनमायाः। हिक्षे जनमायाः भविन्तयाः एवि मक्षे शरणमम् इमत भमावियाः।
अथ अनन्तरमम् गमाममासधपक्षेन गमामप्रमपुखक्षेन मविषणपुयाः मनोमहिनष्ट्रीयपुतयाः मनोमहिनष्ट्रीयपुकयाः धकतयाः गकहिष्ट्रीतयाः। तक्षेन
पकषक्षेन सजजमाससतक्षेन उत्तरमम् दत्तमम् मविषणपुनमा यथमा इयमम् मनोमहिनष्ट्री मयमा पररणष्ट्रीतमा मविविमामहितमा। मदष्ट्रीयमामम् चि
भमायमारमम् पत्नष्ट्रीमम् एषयाः पसथकयाः ममागर दृषटमा गमहिलयाः गहिष्ट्रीतपुमम् इच्छपुयाः बभकवि भविमत स्म। गनोमविन्दक्षेनमामप पकषक्षेन इदमम्
एवि उत्तररतमम्। ततयाः मन्त्रष्ट्री तयनोयाः एकमम् एवि उत्तरमम् शपुत्विमा जमात्यमामदकमम् पकषविमानम्। त्रयमम् अमप तपु ससविदमत
सम्यकम् विदमत ततयाः तक्षेन कथमम् मनश्चिययाः स्यमातम्। इमत शपुकप्रश्नयाः।

सरलमाथर याः
सनोऽमप मविषणपुयाः तमाभ्यमास तमाम्बपुलमामदकस ददमामत स्म। सयाः गमाम्यबमाह्मणयाः गनोमविन्दयाः तस्य विचिनक्षेन
मविश्विस्तयाः अभवितम्। सयाः तस मविषणपुस शकटस्य चिमालकरूपक्षेण स्थमामपतविमानम्। ततयाः परस यदमा गनोमविन्दयाः अन्यस विककस
प्रमत गतविमानम् तदमा तक्षेन मविषणपुनमा समा मविषकन्यमा विशष्ट्रीककतमा। समा अमप स्विस्यमायाः नमाम कपुलमामदपररचियञ्च तस्मदै
उकविमानम्। ततयाः परस यदमा गनोमविन्दयाः तत्र आगतविमानम् तदमा सयाः चिकौरयाः इमत गनोमविन्दस प्रमत मविषणपुयाः उकविमानम् , तस्य
अविममानमम् चि ककतविमानम्। परस तयनोयाः मध्यक्षे मविविमादयाः ससविकत्तयाः। मकन्तपु मविषकन्यमाप्रभमाविक्षेण मविषणपुयाः सजतविमानम्। ततयाः
परस मविषणपुयाः तमास स्विष्ट्रीककत्य स्विगकहिस प्रमत गन्तपुमम् आरब्धविमानम्।
गनोमविन्दयाः समष्ट्रीपस्थस गमामस गत्विमा उकविमानम् यतम् चिकौरक्षेण तस्य पत्नष्ट्री गकहिष्ट्रीतमा। तस्यमायाः रकणस कपुर इमत।
तदमा गमाममासधपयाः मनोमहिनष्ट्रीसमक्षेतस मविषणपुस गकहिष्ट्रीतविमानम्। ततयाः परस मविषणपुयाः उकविमानम् यतम् - मम भमायमारमम् एषयाः आगत्य
बलमातम् मम सकमाशमातम् गकहिष्ट्रीतविमानम्। गनोमविन्दयाः अमप उकविमानम् यतम् तस्य सहिधममर ननीं स्विष्ट्रीककत्य सयाः गन्तपुमम्
उदतयाः इमत। तदमा अस्यमायाः समस्यमायमायाः सममाधमानमाय मन्त्रष्ट्री आहिह तयाः। मन्त्रष्ट्री यदमा जमात्यमामदकस पकषविमानम् तदमा तक्षे
सत्यमक्षेवि उकविन्तयाः। तदमा सममाधमानस कक्षेन प्रकमारक्षेण भविक्षेतम् इमत शपुकस्य प्रश्नयाः आसष्ट्रीतम्।
व्यमाकरणमविमशर याः

 दम्पत्यनोयाः - जमायमा चि पमतश्चि इमत दम्पतष्ट्री तयनोयाः।
 पकगपत्रनोच्चियमम् - पकगमम् पकगफलमम् पत्रमम् तमाम्बकलपत्रमम् तयनोयाः उच्चिययाः अमतशययाः तमम्।
 मनरनोघसङ्गभयमातम् - मनरनोधयाः अविरनोधयाः भमायमार इत्यथर तषस्मनम् सङ्गयाः अनपुरमागमामतशययाः आसमकयाः विमा
तस्ममातम् भयमम् तस्ममातम्। अयमम् भमावियाः- अयस पदमामतयाः मविषणपुनमारम सद्बमाह्मणयाः गन्त्रष्ट्रीमम् आरूढस ममास
दृषटमा 'भमायमारयमामम् अस्य अनपुरमागमामतशययाः' इमत मचिन्तयक्षेतम् इमत भयमातम्।

 गनोमविन्दमम् - धमषर तविमानम् आक्रम्य गनोमविन्दस्य अविममानस ककतविमामानम्।
 कक्षेशमाकक्षेमश - कक्षेशक्षेषपु कक्षेशक्षेषपु गकहिष्ट्रीत्विमा इदस यपुदस प्रविकत्तमम् इमत।
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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 गमहिलयाः - सजघककपुयाः।

6.2.4) मदतष्ट्री य कथमा- मविषमाङ्गनमाविकत्त मम् - मकल पमाठयाः - मविभमागयाः - 4
ततस्तयमा पकष याः शपुक याः आहि - मषन्त्रणनोकमम्- “मकयषन्त मदनमामन सङ्गमस्य यपुष ममाकस प्रयमाणक्षे ” ।
तदै र कमम्- “कल्यक्षे भनोजनमानन्तरस सस वि कत्त याः सममागमयाः”। ततनो मषन्त्रणमा बमाह्मणकौ पकथ क्पकथ क्पकष कौ -

“मकमनयमा कल्यक्षे भनोजनविक्षे ल मायमास भपुक मम् ”। यच्चि तयमा भपुकस तद्गनोमविन्दनो जमानमामत इतरस्तपु न। ततयाः
स मविडषम्बतयाः समचिविक्षे न । गनोमविन्दयाः मशमकतयाः। सधमगममास बमाह्मणनीं परत्रक्षेहि चि द याःपु खदमास मपुञ्च शष्ट्री घ्र मम्।
उकञ्च विदै द स पमानरतस नटस कपु पमठतस मकखर पररवमाजकमम्।
यनोधस कमापपुर षस मविटस मविवियसस स्विमाध्यमायहिष्ट्री नस मदजमम्॥
रमाज्यस बमालनरक्षेन् द्रिमषन्त्ररमहितस ममत्रस छलमान्विक्षे म ष चि।
भमायमार यकौविनगमविर तमास पररतमास मपुञ्च षन्त यक्षे पषण्डतमायाः॥६॥
तथमामप कमाममनष्ट्री ल पुब् धनो सधक्कक तयाः समाधपुम भस्तदमा।
तमामक्षे वि मादमाय चिसलतस्तत्कक तक्षे मनहितयाः पसथ॥७॥
तदक्षेम वि ययाः करनोत्यक्षे वि मविजमास विकदमशमकतयाः।
स परमाभविममाप्ननोमत गनोमविन्दनो बमाह्मणनो यथमा॥८॥
इमत कथमास शपुत् विमा प्रभमावितष्ट्री सपुप्त मा।।
व्यमाख्यमा
ततयाः तयमा पकषयाः शपुकयाः आहि उकविमानम् मषन्त्रणनोकमम् मषन्त्रणमा उकमम् - मकयषन्त मदनमामन सङ्गमस्य
यपुषममाकस प्रयमाणक्षे। भवितमामम् यमात्रमा कदमा आरब्धमा इमत भमावियाः। तदैयाः सविरयाः उकमम् - कल्यक्षे प्रभमातसमयक्षे
भनोजनमानन्तरस भनोजनमातम् अनन्तरमम् परमम् ससविकत्तयाः सममागमयाः। ततयाः मषन्त्रणमा बमाह्मणकौ पकथकम् पकथकम् पकषकौ - मकमम्
अनयमा मनोमहिन्यमा कल्यक्षे प्रभमातसमयक्षे भनोजनविक्षेलमायमास भनोजनकमालक्षे भपुकमम् खमामदतमम्। यच्चि तयमा भपुकस
तद्गनोमविन्दनो जमानमामत इतरस्तपु न। ततयाः स मविडषम्बतयाः मतरस्ककतयाः समचिविक्षेन। गनोमविन्दयाः मशमकतयाः उपमदषयाः।
सधकम् इममास बमाह्मणनीं परत्र परषस्मनम् लनोकक्षे इहि अषस्मनम् लनोकक्षे चि दयाःपु खदमास मपुञ्च त्यज शष्ट्रीघ्रमम्। उकञ्च विदै द स पमानरतस नटस कपु पमठतस मकखर पररवमाजकमम्।
यनोधस कमापपुर षस मविटस मविवियसस स्विमाध्यमायहिष्ट्री नस मदजमम्॥
रमाज्यस बमालनरक्षेन् द्रिमषन्त्ररमहितस ममत्रस छलमान्विक्षे म ष चि।
भमायमार यकौविनगमविर तमास पररतमास मपुञ्च षन्त यक्षे पषण्डतमायाः॥६॥

अन्विययाः
यक्षे पषण्डतमायाः तक्षे पमानगतस विदैदस कपुपमठतमम् नटस मकखर पररवमाजकस कमापपुरषस यनोधस मविवियसस विकदस मविटस
स्विमाध्यमायहिष्ट्रीनमम् मदजस बमालनरक्षेन्द्रिमषन्त्ररमहितस रमाज्यस छलमान्विक्षेमष ममत्रस यकौविनगमविर तमामम् पररतमास भमायमार पत्ननीं चि
मपुञ्चषन्त। (६)॥
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अन्वियमाथर याः
यक्षे पषण्डतमायाः बपुमदमन्तयाः तक्षे पमानगतस मदपस विदैदस कपुषत्सतस पमठतस कथनोपकथनस यस्य तस नटस
नमाटकस्यमामभनयपमात्रस, मकखर पररवमाजकस ससन्यमाससनस कमापपुरषस भष्ट्रीरस यनोधस यनोदमारमम्, मविगतस विययाः यस्य तस
मविवियसस विकदस मविटस विक्षेश्यमारतस पपुरषस , स्विमाध्यमाययाः विक्षेदमाध्ययनस तक्षेन हिष्ट्रीनस मदजस मविप्रस, बमालयाः नरक्षेन्द्रियाः भकपयाः यस्य
ततम् मषन्त्रमभयाः रमहितस मविहिष्ट्रीनस रमाज्यस, छलमम् अन्विक्षेषपुस शष्ट्रीलमम् अस्य इमत छलमान्विक्षेमष कपटव्यविहिमारर ममत्रस ,
यकौविनक्षेन गमविर तमामम् यकौविननोन्ममादशमासलननीं पररतमास परपपुरषक्षेषपु आसकमास भमायमार पत्ननीं चि मपुञ्चषन्त पररत्यजषन्त

(६ )॥
तमात्पयमारथर याः
श्लनोकक्षेऽषस्मनम् पषण्डतमायाः कमानम् पररत्यजषन्त इत्यपुच्यतक्षे। तक्षे चि पषण्डतमायाः - मदपमामयनमम्
मचिमकत्सकमम्, कपुपमठतमम् नटमम्, मकखरमम् सन्यमाससनमम्, भष्ट्रीरमम् यनोदमारमम्, विक्षेश्यमालयस गच्छन्तमम् विकदमम्,
स्विमाध्यमायरमहितमम् बमाह्मणमम्, बमालकनकपवितम् (यषस्मनम् रमाज्यक्षे नकपयाः बमालकयाः) मषन्त्रशकन्यमम् चि रमाज्यमम्,
कपटव्यविहिमाररणमम् बन्धपुमम्, यकौविनगमविर तमामम् परपपुरषक्षेषपु गच्छन्तष्ट्रीमम् चि पररत्यजषन्त इमत भमावियाः।
तथमामप कमाममनष्ट्री ल पुब् धनो सधक्कक तयाः समाधपुम भस्तदमा।
तमामक्षे वि मादमाय चिसलतस्तत्कक तक्षे मनहितयाः पसथ॥७॥

अन्विययाः
तथमामप तदमा कमाममनष्ट्रीलपुब्धयाः समाधपुमभयाः सधक्ककतयाः तमामक्षेवि आदमाय चिसलतयाः पसथ तत्ककतक्षे मनहितयाः।

(७ )॥
अन्वियमाथर याः
तथमामप समचिविक्षेन मशमकतनोऽमप तदमा सयाः कमाममन्यमास लपुब्धयाः , समाधपुमभयाः समदयाः सधक्ककतयाः गनोमविन्दयाः
तमामक्षेवि मनोमहिनष्ट्रीमम् आदमाय गकहिष्ट्रीत्विमा चिसलतयाः प्रषस्थतयाः पसथ ममागर तस्यमायाः ककतक्षे मनहितयाः अभवितम्। (७)॥

तमात्पयमारथर याः
कमाममन्यमामम् प्रलपुब्धयाः गनोमविन्दयाः समचिविमामदमभयाः उपमदषयाः। मकञ्च समाधपुमभयाः मतरस्कक तयाः। तथमामप
कमामविशमातम् तमामम् एवि स्विष्ट्रीककत्य गतयाः। अन्तक्षे चि ममागर तस्य नमाशयाः जमातयाः। (७)॥
तदक्षेम वि ययाः करनोत्यक्षे वि मविजमास विकद मशमकतयाः।
स परमाभविममाप्ननोमत गनोमविन्दनो बमाह्मणनो यथमा॥८॥

अन्विययाः
ततम् हिक्षे दक्षेमवि विकदमशमकतयाः ययाः एविमम् अविजमास करनोमत सयाः गनोमविन्दयाः बमाह्मणयाः यथमा परमाभविस आप्ननोमत।

(८ )॥
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अन्वियमाथर याः
ततम् तस्ममातम् हिक्षे दक्षेमवि विकदमशमकतयाः विकददैयाः गपुरजनदैयाः मशमकतयाः उपमदषयाः ययाः एविमम् इत्थमम् अविजमामम्
अविममानमम् करनोमत उपदक्षेशमम् अनपुसकत्य न कमायर करनोमत सयाः गनोमविन्दयाः बमाह्मणयाः इवि परमाभविस नमाशस गच्छमत।

(८ )॥
तमात्पयमारथर याः
मकमम् कतर व्यमम् मकमम् अकतर व्यमम् इमत गपुरजनदैयाः बनोसधतक्षेऽमप ययाः न शृणनोमत तस्य गनोमविन्दबमाह्मणवितम्
नमाशनो भविमत। (८)॥

सरलमाथर याः
इमत पकषक्षे सयाः शपुकयाः अविदतम् यतम् - तदमा मन्त्रष्ट्री उकविमानम् - भविन्तयाः कमत मदनमामन व्यमाप्य समाकल्यक्षेन
गच्छन्तयाः आसनम् इमत। तदमा तक्षे उकविन्तयाः यतम् - प्रमातयाः भनोजनमान्तक्षे सममागमयाः अभवितम्। ततयाः परस मन्त्रष्ट्री
गनोमविन्दस मविषणपुस चि पकथकयमा पकषविमानम् - समा मनोमहिनष्ट्री प्रमातयाः मकस भपुकवितष्ट्री। गनोमविन्दयाः जमानमामत स्म समा मकस
खमामदतविमानम्। सयाः सत्यमम् उकविमानम्। मविषणपुयाः ममथ्यमा उकविमानम्। तदमा मन्त्रष्ट्री तस मविषणपुस दषण्डतविमानम् तस्यमायाः
मविषकन्यमायमायाः चि मतरस्कमारस ककतविमानम्। अत्र श्लनोकक्षे पषण्डतमायाः कमानम् मविषयमानम् कमानम् जनमानम् चि पररत्यजषन्त
इत्यषस्मनम् मविषयक्षे उकमम्।
ययाः विदैदयाः मदपमानस करनोमत तस पषण्डतमायाः त्यजषन्त। ययाः नटयाः सम्यकयमा कथनोपकथनस न करनोमत ,
कपुषत्सतस भमाषतक्षे तस पषण्डतमायाः त्यजषन्त। ययाः सन्न्यमासष्ट्री मकखरयाः, ययाः यनोदमा कमापपुरषयाः, ययाः पपुरषयाः विकदयाः मकन्तपु
विक्षेश्यमागकहिस गच्छमत अथमारतम् यस्य विकदत्विक्षे सत्यमप कमामशमाषन्तयाः न जमातमा , यनो मदजयाः विक्षेदमामदस्विमाध्यमायस न
करनोमत, यषस्मनम् रमाज्यक्षे बमालकयाः रमाजमा मकञ्च मन्त्रष्ट्री नमाषस्त तमादृशस रमाज्यमम्, ययाः सखमा स्विमाथर सविर दमा पश्यमत
मकञ्च कपटस्विभमाविसम्पन्नयाः, यमा भमायमार यकौविननोन्मत्तमा स्विस्विमाममनमम् अविजमाय परपपुरषस प्रमत गच्छमत चि
इत्यक्षेतमानम् पषण्डतमायाः त्यजषन्त। अनक्षेन श्लनोकक्षेन इयस मशकमा प्रमाप्यतक्षे यतम् एतदैयाः समाकस कदमामप बन्धपुत्विस न
कतर व्यमम् इमत इममास कथमास शपुत्विमा प्रभमावितष्ट्री सपुप्तमा शयनस ककतवितष्ट्री।
व्यमाकरणमविमशर याः

 कल्यक्षे - प्रभमातसमयक्षे।
 मविडषम्बतयाः - अविममामनतयाः।
 मशमकतयाः - उपमदषयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः - २
17. मविषकन्यमायमायाः मदजस्थमानस्य नमाम मकमम्।
18. मविषकन्यमायमायाः मपतपुयाः नमाम मकमम्।
19. सनोमशमर णयाः कन्यमायमायाः नमाम मकमम्।
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20. मविषकन्यमायमायाः पत्यपुयाः मनविमासयाः क्वि।
21. मनोमहिन्यमायाः पत्यपुयाः नमाम मकमम्।
22. दमानशष्ट्रीलस्य मकस दयाःपु खदमायकमम्।
23. मकखरस्य पत्यपुयाः ककीदृशष्ट्री पत्नष्ट्री दयाःपु खदमामयकमा।
24. शकरस्य बमाह्मणस्य नमाम मकमम्।
25. मविषणपुयाः तमाभ्यमास मकस दत्तविमानम्।
26. कदमा तक्षेषमास सममागमयाः अभवितम्।
27. ............ अमप महितस विमाक्यस गमाहमम्।
28. पमततयाः .......... अनथर मविषकन्यमामविविमाहिनक्षे।
29. सनोमशममारयमायाः विमासस्थमानस्य नमाम – (बह्मस्थलमम् / जनस्थमानमम् / जनपपुरमम् / सनोमप्रभमम्)
30. गनोमविन्दस्य मकस नमासष्ट्रीतम् - (मकखरतमा / मनबपुरमदतमा / मविदत्तमा / उपषस्थतमा बपुमदयाः)
31. मविषकन्यमा मकमम् आधमारष्ट्रीककत्य शपुशनोचि (मविदमाबलमम् / मपतपुयाः धनसम्पसत्तमम् / दमाषम्भकत्विमम् /
आत्मनयाः रूपलमाविण्ययकौविनमम्)

32. ........... पमतयाः स्त्रष्ट्रीणमामम् ( सपुरूपयाः / अमविदग्धयाः / मविनम्रियाः / चितपुरयाः)
33. गपुमणनमास त्यमामगनमास ......... मविभविश्चिक्षेमत दयाःपु खककतम्।

6.3) तकत ष्ट्री य कथमा - बपुम दयाः सविर त्र ज्यक्षे य सष्ट्री
प्रस्तमाविनमा
बपुमदयर स्य बलस तस्य, मनबपुरदक्षेस्तपु कपुतनो बलमम्। अथमारतम् यस्य बपुमदयाः वितर तक्षे सयाः अत्यन्तसङ्कटमातम्
अमप आत्ममानस रकमयतपुस शक्ननोमत। तस्ममातम् ययाः बपुमदममानम् स एवि बलविमानम्। यस्य बपुमदयाः नमाषस्त सयाः एवि
विमास्तविक्षेन दबपु र लयाः। अत्र प्रसङ्गक्षे शपुकसप्तमतयाः इत्यमाख्यक्षे गन्थक्षे प्रभमावितक्षेयाः पमतयाः विमामणज्यमाथर दरक दक्षेशस गतयाः। तदमा तमास
कथमामपुखक्षेन तस्यमायाः कमालयमापनमाय शपुकयाः कथमास शमावियमत स्म। बपुमदमतष्ट्री स्त्रष्ट्री कक्षेन प्रकमारक्षेण आत्मनस
रमकतवितष्ट्री इमत कथमयतपुस शपुकयाः इममास कथमास अशमावियतम्।

6.3.1) तकत ष्ट्री य कथमा- बपुम दयाः सविर त्र ज्यक्षे य सष्ट्री - मकल पमाठयाः - मविभमागयाः - 1
हिसन्नमाहि शपुक नो यमामहि यमद कतपुर त्विमपुत्त रमम्।
विक्षे ष त्स यथमा सशयमादक्षे व् यमा नकप रपु क्षे ऽ पहृतक्षे कक तमम्॥ १॥

अन्विययाः
शपुकयाः हिसनम् आहि नकपरपु क्षे अपहृतक्षे यथमा सशयमादक्षेव्यमा ककतमम् (तथदैवि) त्विमम् उत्तरमम् कतपुरमम् यमद विक्षेषत्स

(तमहिर ) यमामहि। (१)॥

ससस्ककतसमामहित्यमम्
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अन्वियमाथर याः
शपुकयाः हिसनम् विदमत यथमा नकपपुरक्षे अपहृतक्षे परपपुरषसङ्गमतकमालक्षे सपुप्तमायमायाः तस्यमायाः श्विशपुरण
क्षे नकपपुरक्षे
अपहृतक्षे समत सशयमादक्षेव्यमा ककतमम् (तथदैवि) त्विमम् उत्तरस प्रमतकमारमम् कतपुर मविधमातपुमम् यमद विक्षेषत्स जमानमासस (तमहिर )
यमामहि। (१)॥

सरलमाथर याः
विमणकम् यदमा दक्षेशमान्तरस विमामणज्यमाथर मम् अगमतम् तदमा तस्य पत्नष्ट्री प्रभमावितष्ट्री एकमामकनष्ट्री आसष्ट्रीतम्। तदमा
आसष्ट्रीतम् विसन्तकमालयाः। तस्ममातम् रमणसपुखस प्रमाप्तपुस तस्यमायाः इच्छमा सञमातमा। ततम् शममयतपुस शपुकयाः अविदतम् यतम्
सशयमादक्षेविष्ट्री यथमा परपपुरषसङ्गस ककत्विमामप स्विबपुमदबलक्षेन आत्ममानस रमकतवितष्ट्री तथमा यमद त्विमम् (प्रभमावितष्ट्री) अमप
कतपुर शक्ननोमष तमहिर परपपुरषमम् गन्तपुमम् अहिर सस इमत। ततयाः परस सयाः शपुकयाः कथमामम् आरब्धविमानम्।

6.3.2) तकत ष्ट्री य कथमा- बपुम दयाः सविर त्र ज्यक्षे य सष्ट्री - मकल पमाठयाः - मविभमागयाः - 2
अषस्त शमासलपपुरस नमाम नगरमम्। तत्र शमासलगनो विमणकम् । तत्पत्नष्ट्री जमयकमा। तयनोयाः सपुत नो
गपुण माकरनो नमाममाभकत म्। तदमायमार सशयमादक्षे वि ष्ट्री । समा चिमापरक्षेण सपुब मपु दनमाम्नमा विमणजमा सहि रमतक्षे । ततनो
लनोकमापविमादक्षे ऽ मप सस ज मातक्षे ऽ नपुर कस्तदष्ट्री य याः पमतनर मकममप कणर करनोमत। उकञ्च
रकमायाः पकच् छषन्त गपुण मानम् दनोषमानम् पकच् छषन्त यक्षे मविरकमायाः।
मध्यस्थमायाः पपुन याः पपुर षमा दनोषमानमप गपुण मानमप पकच् छषन्त॥२॥
मकञ्च
ममहिलमारकमायाः पपुर षमाश्छक्षे कमा अमप न सम्भरषन्त आत्ममानमम्।
इतरक्षे पपुन स्तरणष्ट्री न मास पपुर षमायाः ससललमक्षे वि हिस्तगतमम्॥ ३॥

व्यमाख्यमा
शमासलपपुरस नमाम नगरस प्रदक्षेशयाः अषस्त वितर तक्षे। तत्र शमासलगयाः इत्यमभधयाः विमणकम् विदैश्ययाः मतष्ठमत। तस्य
पत्नष्ट्री भमायमार जमयकमा। तयनोयाः सपुतयाः पपुत्रयाः गपुणमाकरयाः इमत नमामकयाः। तस्य पत्नष्ट्री सशयमादक्षेविष्ट्री। समा अपरक्षेण अन्यक्षेन
सपुबमपु दनमाम्नमा विमणजमा विदैश्यक्षेन सहि रमतक्षे मतष्ठमत। ततयाः लनोकमापविमादक्षे लनोकमनन्दमासत्विक्षे अमप , अनपुरकयाः
सशयमादक्षेव्यमास आसकयाः, तदष्ट्रीययाः तस्यमायाः पमतयाः भतमार, न मकममप कणर करनोमत - न शृणनोमत - लनोकमापविमादक्षे न
मविश्विससमत इत्यथर याः।
रकमायाः पकच् छषन्त गपुण मानम् दनोषमानम् पकच् छषन्त यक्षे मविरकमायाः।
मध्यस्थमायाः पपुन याः पपुर षमा दनोषमानमप गपुण मानमप पकच् छषन्त॥२॥

अन्विययाः
रकमायाः गपुणमानम् पकच्छषन्त मविरकमायाः दनोषमानम् पकच्छषन्त। मध्यस्थमायाः पपुरषमायाः पपुनयाः गपुणमानम् अमप दनोषमानम्
अमप पकच्छषन्त। (२)॥
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अन्वियमाथर याः
रकमायाः इमत- रकमायाः प्रष्ट्रीमतमन्तयाः गपुणमानम् पकच्छषन्त विमाञ्छषन्त इत्यथर याः - तक्षेषमास गपुणदैरवि
क्षे प्रयनोजनमम्।
मविरकमायाः प्रष्ट्रीमतरमहितमायाः दनोषमानम् पकच्छषन्त , तक्षेषमास दनोषदैरवि
क्षे प्रयनोजनमम्। मध्यस्थमायाः पपुरषमायाः गपुणमानम् दनोषमानम् चिमामप
पकच्छषन्त, तक्षेषमास गपुणदैयाः दनोषदैरमप चि प्रयनोजनमम्। (२)॥

तमात्पयमारथर याः
यक्षे तमावितम् प्रष्ट्रीमतमन्तयाः जनमायाः सषन्त तक्षे गपुणमानम् इच्छषन्त। प्रष्ट्रीमतरमहितमायाः जनमायाः दनोषमानम् एवि विमाञ्छषन्त।
मध्यस्थदैयाः पपुरषदैयाः तपु उभयममप इषयतक्षे। (२)॥
ममहिलमारकमायाः पपुर षमाश्छक्षे कमा अमप न सम्भरषन्त आत्ममानमम्।
इतरक्षे पपुन स्तरणष्ट्री न मास पपुर षमायाः ससललमक्षे वि हिस्तगतमम्॥ ३॥

अन्विययाः
ममहिलमारकमायाः छक्षे कमायाः पपुरषमायाः अमप न आत्ममानस ससभरषन्त। पपुनयाः इतरक्षे पपुरषमायाः तरणष्ट्रीनमास हिस्तगतस
ससललमक्षेवि। (३)॥

अन्वियमाथर याः
ममहिलमासपु स्त्रष्ट्रीषपु रकमायाः अनपुरमागशमासलनयाः छक्षे कमायाः नमागररकमायाः मनपपुणमायाः इत्यथर याः अमप न आत्ममानस
ससभरषन्त असधकपुविर षन्त, आत्मनयाः उपरर तक्षेषमामम् असधकमारनो न भविमत अमप तपु स्त्रष्ट्रीणमामक्षेविक्षेमत भमावियाः। इतरक्षे पपुनयाः
पपुरषमायाः तरणष्ट्रीनमास स्त्रष्ट्रीणमास हिस्तगतस जलमक्षेवि, यथमा हिस्तगतस जलस शनदैयाः शनदैयाः सविनम् अञलक्षेयाः दरक स यमामत तथदैवि तक्षे
पपुरषमायाः स्त्रष्ट्रीणमामम् हिस्तक्षेषपु न मतष्ठषन्त अमप तपु स्विमाधष्ट्रीनमायाः भविन्तष्ट्रीमत भमावियाः। (३)॥

तमात्पयमारथर याः
पपुरषक्षेषपु कक्षेमचितम् ममहिलमासपु रकमायाः भविषन्त तक्षेषमामम् आत्मनयाः उपरर असधकमारनो नमाषस्त। पपुनयाः अपरक्षे
कक्षेमचितम् पपुरषमायाः सषन्त यक्षे तमावितम् स्त्रष्ट्रीणमामम् हिस्तक्षेषपु न मतष्ठषन्त अमपतपु स्विमाधष्ट्रीनमायाः भविन्तष्ट्रीमत भमावियाः। (३)॥

सरलमाथर याः
पपुरमा शमासलपपुरस नमाम एकस नगरमम् आसष्ट्रीतम्। तत्र एकयाः विमणकम् मनविसमत स्म। तस्य नमाम आसष्ट्रीतम्
शमासलगयाः इमत। तस्य पत्न्यमायाः नमाम आसष्ट्रीतम् जमयकमा इमत। तस्य पपुत्रस्य नमाम आसष्ट्रीतम् गपुणमाकरयाः इमत ,
पपुत्रविध्विमायाः चि सशयमादक्षेविष्ट्री इमत। समा सशयमादक्षेविष्ट्री सपुबपुमदयाः इमत नमामकक्षे अन्यक्षे पपुरषक्षे आसकमा आसष्ट्रीतम्। सविर अमकस
विकत्तमान्तस कथयषन्त स्म। परन्तपु गपुणमाकरयाः स्विस्य पत्नष्ट्रीमम् अत्यन्तस प्रष्ट्रीणमामत स्म। तस्ममातम् लनोकमानमास विमातमार
कमाममप न शृणनोमत स्म। एविस कथयषन्त मविदमाससयाः उच्यतक्षे यतम् रकमायाः प्रष्ट्रीमतमन्तयाः , गपुणमानम् पकच्छषन्त गपुणमानम् एवि
गकहषन्त, मविरकमायाः प्रष्ट्रीमतरमहितमायाः, दनोषमानम् पकच्छषन्त दनोषमाणमामम् आमविषकमारस कपुविर षन्त, मध्यस्थमायाः प्रष्ट्रीमतदक्षेषरमहितमायाः,
पपुरषमायाः जनमायाः, दनोषमानमप गपुणमानमप सविर मविधस यथमायथस पकच्छषन्त गकहषन्त।

6.3.3) तकत ष्ट्री य कथमा- बपुम दयाः सविर त्र ज्यक्षे य सष्ट्री - मकल पमाठयाः- मविभमागयाः- 3
अन्यदमा समा श्विशपुरक्षेण नरमान्तरसमहितमा सपुप्त मा दृषमा। ततश्चिरणमान्नकप रपु स श्विशपुरक्षेण चिनोत्तमाररतस तयमा
चि जमातमम्। ततयाः समा तस जमारस प्रस्थमाप्य भतमारर स तत्रमानष्ट्री य तक्षे न सहि सपुप्त मा। मनद्रिमान्तरक्षे चि पमतरत्थमामपतयाः
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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कसथतञ्च - त्विदष्ट्री यक्षे न मपत्रमा नकप रपु मस्मतम् पमादमादम् अवितमारय गकहि ष्ट्री त मम्। एविस म विधस चि पमातकस क्विमामप न दृषस
यदधकप मादमातम् श्विशपुर नो नकप रपु स गकह मामत। तक्षे न नोकस - प्रमातयाः मपतपुयाः सकमाशमातम् स्वियमपर मयषयमामम। तक्षे न चि
गपुण माकरक्षेण मपतरस मनभर त् स्यर तत्सकमाशमान्नकप रपु स यमामचितमम्। मपत्रमा चिनोकस यमदयस परपपुर षक्षे ण सहि सपुप्त मा दृषमा
अतनो मयमा नकप पुर स गकहि ष्ट्री त मम्।

व्यमाख्यमा
अन्यदमा अन्यषस्मनम् मदविसक्षे , समा सशयमादक्षेविष्ट्री, श्विशपुरण
क्षे स्विस्यमायाः पत्यपुयाः मपत्रमा, सहि सपुप्तमा दृषमा
शयनयपुकमा अविलनोमकतमा। ततयाः चिरणमातम् नकपपुर स श्विशपुरण
क्षे आयरण, चिनोत्तमाररतस स्विष्ट्रीककतमम् इमत तयमा सशयमादक्षेव्यमा
जमातमम् अविलनोमकतमम्। ततयाः समा जमारस परपपुरषस प्रस्थमाप्य सम्प्रक्षेषय, भतमाररस पमतस तत्र आनष्ट्रीय, तक्षेन सहि सपुप्तमा
तस्य पमाश्विर सपुप्तवितष्ट्री। मनद्रिमान्तक्षे मनद्रिमायमायाः अविसमानक्षे , तयमा पत्न्यमा, पमतयाः भतमार उत्थमामपतयाः जमागररतयाः, कसथतञ्च
उकश्चि, त्विदष्ट्रीयक्षेन तवि, मपत्रमा जनकक्षेन अस्मत्पमादमातम् मम पमादमातम् नकपपुर स गकहिष्ट्रीतस स्विष्ट्रीककतमम्। एविसमविधमम् इत्थस
पमातकस पमापकमर क्विमामप कपुत्रमामप, न दृषस नमाविलनोमकतमम्, यतम् विधकपमादमातम् पपुत्रविध्विमायाः चिरणमातम् श्विशकरयाः भतपुरयाः
मपतमा, नकपपुरस गकहमामत स्विष्ट्रीकरनोमत। तक्षेननोकस प्रमातयाः मपतपुयाः सकमाशमातम् स्वियमम् अपर मयषयमामम कथमयषयमामम। तक्षेन
गपुणमाकरक्षेण मपतरस मनभर त्स्यर भत्सर नमास ककत्विमा तत्सकमाशमातम् नकपरपु स यमामचितस प्रमासथर तमम्। मपत्रमा उकमम् यतम् इयस
सशयमादक्षेविष्ट्री, परपपुरषक्षेण सहि सपुप्तमा दृषमा, अतयाः तस्ममातम् मयमा नकपपुरस गकहिष्ट्रीतस स्विष्ट्रीककतमम्।

सरलमाथर याः
एकषस्मनम् मदविसक्षे समा सशयमादक्षेविष्ट्री तक्षेन सपुबमपु दनमा परपपुरषक्षेण सहि शयनस करनोमत। तदमा तस्यमायाः श्विशपुरयाः
तमास तथमाभकतस दृषविमानम्। सयाः श्विशकरयाः तस्यमायाः पमादमातम् नकपपुर स स्विष्ट्रीककतविमानम् स्विपपुत्रस प्रमत कथमयतपुमम्। सशयमादक्षेविष्ट्री
एततम् सविर जमातवितष्ट्री। समा सपुबपुमदस अन्यत्र प्रक्षेषमयत्विमा तत्र स्विस्यमायाः पमतमम् आनष्ट्रीय शयनस ककतवितष्ट्री। मनद्रिमायमायाः
अन्तक्षे समा तस पमतमम् अकथयतम् यतम् तस्यमायाः श्विशपुरयाः पमादमातम् नकपरपु स स्विष्ट्रीककतविमानम् एतमादृशस पमापकमायर समा कदमामप
न दृषवितष्ट्री इमत। तदमा पमतयाः उकविमानम् यतम् सयाः प्रमातयाः मपतरस विमदषयमत इमत। ततयाः परषस्मनम् प्रमातयाः सयाः मपतरस
भत्सर मयत्विमा तस्य सकमाशमातम् नकपपुर स यमामचितविमानम्। तदमा तस्य मपतमा उकविमानम् यतम् सयाः रमात्रकौ तमास सशयमादक्षेविनीं
अन्यक्षेन पपुरषक्षेण सहि शयनस कपुविर न्तनीं दृषविमानम्। तस्ममातम् तस्यमायाः पमादमातम् नकपपुर स स्विष्ट्रीककतविमानम् इमत।
व्यमाकरणमविमशर याः

 उत्तमाररतमम् - गकहिष्ट्रीतमम्।
 प्रस्थमाप्य - सम्प्रक्षेषय।

6.3.4) तकत ष्ट्री य कथमा- बपुम दयाः सविर त्र ज्यक्षे य सष्ट्री - मकल पमाठयाः- मविभमागयाः- 4
तयनोकमम् - त्वित्पपुत्र क्षेण सहि सपुप्त माहिममासमम्। इत्यथर मदव्यस करनोमम। अत्रदैवि गमामक्षे उत्तरस्यमास मदमश
यकनोऽषस्त।

तस्य

जङ्घमान्तरमामन्नगर ममषयमामम।

ययाः

कषश्चित्सत्यनो

भविमत

स

जङ्घयनोरन्तरमामन्नषक्रमाम्यतष्ट्री म त प्रससदमम्। एविस श्विशपुरक्षे ण चिमाङ्गष्ट्री कक तक्षे समा कपु लटमा समत मदनक्षे जमारस्य गकहिक्षे
गत्विमा तमपुवि माचि - भनो कमान्त ! प्रमातरहिस मदव्यमाथर यकस्य जङ्घमान्तरमामन्नगर ममषयमामम। त्वियमा तत्र सममागत्य
विमातकल त्विममासशत्य मम कण्ठगहिनो मविधक्षे य याः। तक्षे न चि तथनोकक्षे समा स्विगकहि ममाजगमाम।
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व्यमाख्यमा
तयमा सशयमादक्षेव्यमा, उकस यतम् त्वित्पपुत्रक्षेण गपुणमाकरक्षेण सहि अहिस सपुप्तमा शयनरतमा , आसमम्। इत्यथर
अषस्मनम् प्रसङ्गक्षे प्रममाणस दमातपुस, मदव्यस दक्षेवितमायमायाः कमायर, करनोमम प्रममाणरूपक्षेण स्थमापयमामम। अत्रदैवि समष्ट्रीपक्षे एवि गमामक्षे ,
उत्तरस्यमास मदमश उमदच्यमास मदग्भमागक्षे , यकयाः तथमा नमामकयाः दक्षेवियाः, अषस्त मतष्ठमत। तस्य जङ्घमातम् जङ्घप्रदक्षेशमातम्
मनगर ममषयमामम बमहियाः आगममषयमामम। ययाः कषश्चितम् सत्ययाः भविमत सत्यमाचिरणशमालष्ट्री भविमत , सयाः जङ्घयनोयाः
अन्तरमातम् मध्यस्थमानमातम्, मनक्रमाम्यमत इमत प्रससदमम्। एविस श्विशपुरण
क्षे अङ्गष्ट्रीककतक्षे स्विष्ट्रीककतक्षे समा कपुलटमा
व्यमभचिमाररणष्ट्री, मदनक्षे मदविसक्षे , जमारस्य परपपुरषस्य सपुबपुदक्षेयाः, गकहिस गत्विमा तमम् उविमाचि यतम् भनो कमान्त, मप्रय, प्रमातयाः
अहिस मदव्यमाथर दक्षेवितमायमायाः प्रमाममाण्यस स्विष्ट्रीकतपुर, यकस्य जङ्घमान्तरमामन्नगर ममषयमामम बमहियाः आगममषयमामम। त्वियमा तत्र
सममागत्य उपषस्थतयाः भकत्विमा, विमातपुलत्विमम् आसशत्य उन्ममादस्य दशमास स्विष्ट्रीककत्य मम कण्ठगहियाः कण्ठमासलङ्गनमम्,
मविधक्षेययाः करणष्ट्रीययाः इमत। तक्षेन चि तथनोकक्षे तथमा कसथतक्षे समा स्विगकहिमम् आजगमाम आगतवितष्ट्री।

सरलमाथर याः
स्विस्यमायाः भतपुरयाः मपतपुयाः विमाक्यस शपुत्विमा तस्य मविरनोधस ककत्विमा समा कसथतवितष्ट्री यतम् समा गपुणमाकरक्षेण सहि एवि
शयनस ककतवितष्ट्री इमत। तदमा प्रममाणस दमातपुस समा उकवितष्ट्री यतम् तषस्मनम् गमामक्षे एकस यकमषन्दरस वितर तक्षे। तत्र ययाः सत्यस
विदमत सयाः तस्य यकस्य जङ्घयनोयाः अन्तरमातम् बमहियाः आगन्तपुस शक्ननोमत। तथमा अहिस कररषयमामम इमत समा
कसथतवितष्ट्री। तदमा श्विशपुरयाः अमप अङ्गष्ट्रीककतविमानम्। ततयाः परस समा परपपुरषस्य गकहिस गत्विमा उकवितष्ट्री यतम् सयाः प्रमातयाः
उन्ममादस्य भमानस ककत्विमा यदमा समा मषन्दरस प्रमत गममषयमत तदमा तस्यमायाः कण्ठस्य आसलङ्गनस कररषयमत इमत।
एविस तस्मदै सपुबमपु दनक्षे उक्त्विमा समा स्विककीयगकहिमम् आगतवितष्ट्री।
व्यमाकरणमविमशर याः

 मदव्यमम् - ददैविष्ट्री परष्ट्रीकमा, यतयाः पपुरमा अपरमाधमा सदनोषयाः मनदर्योषनो विक्षेमत मनणर्त्रीयतक्षे स्म।
 विमातकलत्विममासशत्य - विमातकलयाः उन्मत्तयाः तस्य भमाविस गकहिष्ट्रीत्विमा।

6.3.5) तकत ष्ट्री य कथमा- बपुम दयाः सविर त्र ज्यक्षे य सष्ट्री - मकल पमाठयाः- मविभमागयाः- 5
अथ प्रमातयाः समस्तमहिमाजनस मक्षे ल मयत्विमा पपुष पमाकतमामदकममादय यकमायतनक्षे गत्विमा समष्ट्री प सरसस
स्नमानस

कक त्विमा

यकपकज माथर

सममागच्छन्त्यमास्तस्यमायाः

पकविर सङ्कक्षे मततनो

जमारनो

गमहिलष्ट्री भ कत स्तत्कण्ठक्षे

मनजबमाहिह दयस यनोजयमाममास। तत आयाः मकमक्षे त मदत्यमभधमाय समा पपुन याः स्नमानमाथर ययकौ। सनोऽमप गमहिलनो
लनोकदै याः

कण्ठक्षे

गकहि ष्ट्री त् विमा

तस्ममात्प्रदक्षे श माद रक ष्ट्री कक तयाः।

समामप

स्नमानस

कक त्विमा

यकसमष्ट्री प ममागत्य

पपुष पगन्धमाददैर भ्यच्यर सविर ल नोकमानमास शृण्वितमामपुवि माचि - भनो भगविन्यक ! मनजभतमारर मक्षे नस चि गमहिलस मविनमा
यमद अन्यपपुर षयाः स्पकश मत कदमाचिन ममास तदमा तवि जङ्घमाभ्यमास सकमाशमान्मम मनषक्रमणस ममा भवितपु
इत्यमभधमाय सविर ल नोकसमकमक्षे वि जङ्घयनोमर ध् यक्षे प्रमविश्य मनषक्रमान्तमा। यकनोऽमप तद मपु दस मनसस श्लमाघममान
एवि षस्थतयाः। समामप सतष्ट्री म त समस्तलनोकदै याः पकस जतमा स्विभविनस जगमाम। एविस चिक्षे ष त्शयमादक्षे वि ष्ट्री वि त्कतपुर
जमानमासस तदमा वज। इमत शपुत् विमा प्रभमावितष्ट्री सपुप्त मा।

ससस्ककतसमामहित्यमम्
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सस स् कक तसमामहित्यमम्
व्यमाख्यमा
अथ प्रमातयाः परषस्मनम् मदविसक्षे , समस्तमहिमाजनस मक्षेलमयत्विमा सविमारनम् जनमानम् एकत्रष्ट्रीककत्य, पपुषपमाकतमामदकस
आदमाय स्विष्ट्रीककत्य, यकमायतनक्षे गत्विमा यकमषन्दरस प्रमविश्य, समष्ट्रीपसरसस समष्ट्रीपस्थमायमास पपुषपररण्यमास, स्नमानस ककत्विमा
यकपकजमाथर सममागच्छन्त्यमायाः प्रमविशन्त्यमायाः,तस्यमायाः पकविरसङ्कक्षे मततयाः पकविर्योकयाः जमारयाः परपपुरषयाः, गमहिलष्ट्रीभकत उन्मत्तयाः
भकत्विमा, तत्कण्ठक्षे मनजबमाहिह दयस हिस्तयपुगलस, यनोजयमाममास यनोसजतविमानम्। ततयाः आयाः मकमक्षेतदम् इमत अमभधमाय
इत्थमम् उक्त्विमा, समा पपुनयाः स्नमानमाथर ययकौ अगच्छतम्। सयाः अमप गहिष्ट्रीलयाः आत्ममानमम् उन्मत्तस प्रदशर यनम्, लनोकदैयाः
जनदैयाः कण्ठक्षे गकहिष्ट्रीत्विमा तस्ममात्प्रदक्षेशमातम् तत्स्थमानमातम् दरक ष्ट्रीककतयाः दरक मम् अपसमाररतयाः। समामप स्नमानस ककत्विमा
यकसमष्ट्रीपमम् आगत्य तस्य मनकटमम् एत्य, पपुषपगन्धमाददैयाः अभ्यच्यर तस्य आरमाधनमास ककत्विमा, सविर लनोकमानस
शृण्वितमामम् उविमाचि सविर यथमा शनोतपुस शक्नपुययाःपु तथमा उकविमानम् यतम् भनो भगविमानम् यक , मनजभतमाररस गपुणमाकरमम्, एनस
गमहिलस सपुबपुमदस चि मविनमा यदन्यपपुरषयाः अन्ययाः पपुरषयाः , ममास, स्पकशमत स्पशर करनोमत, कदमाचिन कदमामप, तदमा तवि
जङ्घमाभ्यमास सकमाशमातम् मम मनक्रमणस बमहियाः आगमनमम्, ममा भवितपु नदैवि स्यमातम् इमत अमभधमाय उक्त्विमा ,
सविर लनोकसमकमम् सविरषमास जनमानमास पपुरतयाः, जसघयनोयाः मध्यक्षे प्रमविश्य मनषक्रमान्तमा बमहियाः आगतमायाः। यकयाः अमप तदमपु दस
तस्यमायाः ममतस, मनसस श्लमाघममानयाः प्रशसस्यममानयाः, एवि षस्थतयाः आसष्ट्रीतम्। समा अमप सतष्ट्री इमत समस्तलनोकदैयाः
सविर जनदैयाः पकसजतमा ससस्तपुतमा, स्विभविनस जगमाम मनजगकहिस गतवितष्ट्री। एविस चिक्षेतम् तथमाभकतस यमद कतपुर , जमानमासस
शक्ननोमष तमहिर , वज गच्छ। इमत शपुत्विमा प्रभमावितष्ट्री सपुप्तमा शयनस ककतवितष्ट्री।

सरलमाथर याः
परषस्मनम् मदविसक्षे प्रमातयाः सविमारनम् एकत्रष्ट्रीककत्य पपुषपमामदकस स्विष्ट्रीककत्य समा यकमषन्दरस गतवितष्ट्री। तत्र समष्ट्रीपक्षे
षस्थतमायमास पपुषकररण्यमास स्नमात्विमा यकस्य पकजनमाथर यदमा समा मषन्दरस प्रमत गच्छमत तदमा सयाः परपपुरषयाः सपुबपुमदयाः
उन्ममादयाः भकत्विमा तस्यमायाः कण्ठस स्विष्ट्रीककतविमानम्। तदमा मकममदमम् इत्यपुक्त्विमा समा पपुनयाः स्नमानमाथर गतवितष्ट्री। स्नमानस
सममाप्य मषन्दरस प्रमविश्य यकदक्षेवितमायमायाः पपुषपधकपमामदविस्तपुमभयाः पकजमारचिनमास ककतवितष्ट्री। ततयाः परस सविर यथमा शनोतपुस
शक्नपुविषन्त तथमा उच्चिस्विरक्षेण दक्षेवितमास प्रमत उकवितष्ट्री यतम् तस्यमायाः पमतयाः मकञ्च मकयत्पकविर ययाः उन्ममादयाः - एतकौ दकौ
एवि तमास स्पकषविन्तकौ। तकौ मविहिमाय अन्ययाः कश्चिन यमद तमास स्पकषविमानम् तमहिर यकस्य जङ्घयनोयाः अन्तरमातम् तस्य
मनगर मनस न भमविषयमत इमत। ततयाः परस सविरषमास पपुरतयाः समा जङ्घयनोयाः मध्यक्षे प्रमविश्य बमहियाः आगतमा। यकयाः तस्यमायाः
बपुमदस जमात्विमा तस्यमायाः मनसस स्तपुमतमम् अकरनोतम्। समा सशयमादक्षेविष्ट्री अमप सतष्ट्री इमत उक्त्विमा सविर तस्यमायाः प्रशससमामम्
अकपुविर नम्। एविस यमद समा प्रभमावितष्ट्री अमप बपुमदककौशलक्षेन आत्ममानस रकमयतपुस समथमार तमहिर समा गन्तपुस यनोग्यमा। इमत
कथमास शपुत्विमा समा प्रभमावितष्ट्री मनद्रिमायमास लष्ट्रीनयाः अभवितम्।
व्यमाकरणमविमशर याः

 गमहिलष्ट्रीभकतयाः- भकतमामविषयाः, आत्ममानमम् उन्मत्तमम् प्रदशर यमन्नवि तस्यमा जमारयाः इत्यथर याः।
 सविर लनोकमानमास- शृण्वितमामम्- सविमारनम् जनमानम् शमाविमयत्विमा इत्यथर याः।
 श्लमाघममानयाः- प्रशससमास कपुविर नम्।
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पमाठगतप्रश्नमायाः-3
34. नगरस्य नमाम मकमम्।
35. तत्रस्थस्य विमणजयाः नमाम मकमम्।
36. शमासलगस्य पत्न्यमायाः नमाम मकमम्।
37. शमासलगस्य सपुतयाः कयाः।
38. गपुणमाकरस्य भमायमार कमा।
39. समा कक्षेन परपपुरषक्षेण सहि रमतक्षे।
40. कक्षे कक्षेविलस गपुणमानम् एवि गकहषन्त।
41. गपुणमानम् दनोषमानम् अमप कक्षे गकहषन्त।
42. श्विशपुरयाः सशयमादक्षेव्यमायाः सकमाशमातम् मकस स्विष्ट्रीककतविमानम्।
43. सत्यतमायमायाः ककतक्षे कयाः प्रममाणष्ट्रीभकतयाः।

पमाठसमारयाः
अषस्मनम् पमाठक्षे शपुकसप्तमतयाः इत्यमाख्यकथमागन्थमातम् कथमात्रयस स्विष्ट्रीककतमा। प्रथमकथमायमायाः नमाम आसष्ट्रीतम्
सपुदशर नधष्ट्रीयाः इमत। तषस्मनम् पमाठक्षे रमाजयाः सपुदशर नस्य मविचिमारकमतमामविषयक्षे जमायतक्षे। मविमलनमामकयाः एकयाः विमणकम्
आसष्ट्रीतम्। तस्य पत्नष्ट्रीदयमम् आसष्ट्रीतम्। तत्रदैवि गमामक्षे एकयाः धकतरयाः आसष्ट्रीतम्। सयाः तस्य पत्नष्ट्रीदयस प्रमाप्तपुस दक्षेव्यमायाः
अषम्बकमायमायाः उपमासनमास ककत्विमा मविमलसममानरूपस प्रमाप्तविमानम्। ततयाः परस यदमा मविमलयाः गकहिमातम् बमहियाः गतविमानम् तदमा
तस्य गकहिस गतविमानम्। सयाः सविरभ्ययाः धनमामदकस ददमामत स्म। तस्ममातम् सविर प्रसन्नमायाः जमातमायाः। परस यदमा सत्ययाः
मविमलयाः आगतविमानम्, तदमा सविर तस मभन्नयाः इमत कसथतविन्तयाः। तदमा सयाः रमाजयाः समष्ट्रीपस गतविमानम्। रमाजमा तस्य
पत्नष्ट्रीदयस रषक्मणनीं सपुन्दरनीं चि पकषविमानम् यतम् तयनोयाः पमतयाः मविविमाहिसमयक्षे मकमम् आभरणस दत्तविमानम्,
विमातमारलमापसमयक्षे मकस मकमम् उकविमानम् चि इमत। सत्ययाः मविमलयाः सविर सम्यगम् उकविमानम्। तदमा रमाजमा तस सपत्नष्ट्रीकस
आदरक्षेण गकहिस प्रक्षेमषतविमानम्। अन्यस धकतर चि दषण्डतविमानम्।
मदतष्ट्री य कथमायमास कथमायमास गपुरजनमानमामम् उपदक्षेशमायाः सविर दमा शविणष्ट्रीयमायाः इमत मविषयक्षे शपुकयाः उकविमानम्।
गनोमविन्दनमामकयाः बमाह्मणयाः आसष्ट्रीतम्। सयाः गपुरजनमानमास तथमा ममत्रजनमानमास चि मनषक्षेधमम् उलङ्घ्य मनोमहिनष्ट्रीनमाममकयमा
मविषकन्ययमा सहि मविविमाहिस ककतविमानम्। परमम् एकषस्मनम् मदविसक्षे यथमा तस्यमायाः मपतकगहि
क स प्रमत गच्छमत तदमा ममागर
मविषणपुनमामकयाः एकयाः बमाह्मणयाः तमाभ्यमास सहि गन्तपुमम् आरब्धविमानम्। समा मनोमहिनमा तषस्मनम् मविषणकौ अनपुरकमा जमातमा।
सयाः मविषणपुयाः तस गनोमविन्दस यमानमातम् अवितष्ट्रीयर तमास नष्ट्रीत्विमा स्विगकहिस प्रमत गन्तपुमम् आरब्धविमानम्। गनोमविन्दयाः गमाममासधपमतमम्
उकविमानम्। सयाः मविषणपुस मनोमहिननीं चि धकतविमानम्। तदमा मन्त्रष्ट्री आगत्य सममाधमानमाथर गनोमविन्दस पकषविमानम् यतम् मनोमहिनष्ट्री
प्रमातयाः मकस भपुकविमानम्। इमत। मविषणपुयाः भनोजनमानन्तरमम् आगतविमानम्, तस्ममातम् सयाः सम्यकयमा न जमानमामत स्म।
मन्त्रष्ट्री तस्य ककतक्षे दण्डमम् उदनोमषतविमानम्। मकञ्च गनोमविन्दमम् उकविमानम् मनोमहिन्यमायाः पररत्यमागमाथर मम्। यतनो महि समा स्त्रष्ट्री
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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स्विस्यमायाः पमतस पररत्यज्य अन्यक्षेन कक्षेनमामप सहि समागहिस गच्छमत समा पमतवतमा न। तस्ममातम् तस्यमायाः पररत्यमागयाः
करणष्ट्रीययाः इमत उपदक्षेशयाः।
तकत ष्ट्री य कथमायमास शपुकयाः उकविमानम् यतम् शमासलपपुरमम् - नमामकक्षे नगरक्षे गपुणमाकरयाः नमामकयाः विमणकम् आसष्ट्रीतम्।
तस्य पत्नष्ट्री सशयमादक्षेविष्ट्री। समा सपुबमपु दनमामकक्षे अन्यक्षे पपुरषक्षे रकमा आसष्ट्रीतम्। एकषस्मनम् मदविसक्षे सपुबमपु दनमा सहि
शयनसमयक्षे तस्यमायाः श्विशपुरयाः तमास दृषविमानम्। समा परस तस्यमायाः पमतस छलक्षेन उकवितष्ट्री यतम् श्विशपुरयाः ममथ्यमास दृषविमानम्।
परषस्मनम् मदविसक्षे यदमा सविर न मविश्विसषन्त स्म, तदमा समा उकवितष्ट्री यतम् गमामक्षे यतम् यकमषन्दरमम् अषस्त, तत्र
यकस्य जङ्घयनोयाः मध्यमातम् आगममषयमामम इमत। ययाः आगन्तपुस शक्ननोमत सयाः सत्यविमादष्ट्री इमत प्रससमदयाः तदमा
आसष्ट्रीतम्। ततयाः परस समा सपुबमपु दमम् उकवितष्ट्री श्वियाः मषन्दरगमनमातम् प्रमागम् उन्ममादयाः भकत्विमा तस्यमायाः
कण्ठस्विष्ट्रीकमारमाथर मम्। प्रमातयाः यदमा समा स्नमानस ककत्विमा गच्छमत तदमा सयाः तथदैवि तस्यमायाः कण्ठमम् आसलमङ्गतवितष्ट्री।
परस समा पपुनयाः स्नमानस ककत्विमा यकमम् उकविमानम् यतम् यमद स्विस्यमायाः पमतस मकञ्च उन्ममादस मविहिमाय न कषश्चितम् तस
पकषविमानम् तदमा समा बमहियाः आगन्तपुस शक्ननोमत इमत। समा बमहियाः आगतवितष्ट्री , यकयाः अमप तस्यमायाः विचिनस शपुत्विमा
प्रशससमामम् अकरनोतम्।

मकमसधगतमम्
1. रमाजयाः सपुदशर नस्य मविचिमारकमतमा।
2. न धमर विकदक्षेषपु विययाः समष्ट्रीक्ष्यतक्षे।
3. बमालकमादमप महितस विमाक्यस गमाहमम्।
4. बपुमदबलक्षेन आत्मनयाः रकणमम्।

यनोग्यतमामविस्तमारयाः
गन्थमविस्तमारयाः
कथयमा बनोधयाः मनोदश्चि सममक्षेवि ससध्यमत। तस्ममातम् अषस्मनम् पमाठक्षे यमायाः कथमायाः प्रदत्तमायाः एतमादृशमानमास
कथमानमास भकयशयाः अध्ययनस कतर व्यमम्। अत्रस्थमानमास कथमानमास मविस्तकतव्यमाख्यमामदकस पमठत्विमा यमद अध्यक्षेतमारयाः
असधकजमानस लब्धपुमम् इच्छषन्त तमहिर तक्षे -

1. पषण्डतरममाकमान्तमत्रपमामठनमा व्यमाख्यमातस शपुकसप्तमतयाः इमत पपुस्तकस पठन्तपु।
2. आचिमायर गपुरप्रसमादशमासस्त्रणमा

मविरमचितस

पञ्चतन्त्रस्य

अमभनविरमाजलक्ष्मष्ट्रीनमाममकमा

ससस्ककतटष्ट्रीकमास पठन्तपु।

भमाविमविस्तमारयाः

1. अत्र यमायाः कथमायाः वितर न्तक्षे तक्षेषमास नमाटकस कतपुर शक्नपुविषन्त भविन्तयाः।
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2. छमात्रमाणमास समारल्यक्षेन उपदक्षेशमाविसरक्षे एतमायाः कथमायाः विणर मयतपुस शक्नपुविषन्त।
3. अत्र सपुदशर नरमाजयाः मकञ्च मषन्त्रणयाः चिररत्रमम् अविलनोकनष्ट्रीयमम्।
4. उपषस्थतबपुमदबलक्षेन कथस रकणस भविमत इमत जमातपुस शक्नपुविषन्त।
भमाषमामविस्तमारयाः

1. अत्र यक्षे सममासमायाः वितर न्तक्षे तक्षेषमास तमासलकमास कपुरत।
2. अत्रत्यमानमास कमठनपदमानमामम् अथर समहितमास तमासलकमास रचियत।
3. यक्षे नविष्ट्रीनशब्दमायाः जमातमायाः तक्षेषमास लक्षेखनसमयक्षे व्यविहिमारस कपुरत।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः
1. धकतरयाः कक्षेन प्रकमारक्षेण सविमारनम् स्विविशक्षे नष्ट्रीतविमानम्।
2. रमाजमा कमम् उपमायमम् अविलम्ब्य सममाधमानस ककतविमानम्।
3. सपुदशर नधष्ट्रीयाः इमत कथमायमायाः समारस विणर यत।
4. मकस दयाःपु खदमायकस त्रयमम्, व्यमाख्यमात।

अमविदग्धयाः इत्यमामद श्लनोकमाथर याः।

5. मकस जष्ट्रीविनक्षे दयाःपु खस ददमामत।

अप्रस्तमाविक्षे इत्यमामद श्लनोकमाथर याः।

6. कमामस्य कमायाः दश दशमायाः, विणर यत।

प्रष्ट्रीमतयाः स्यमादशर नमाददैयाः इत्यमामदश्लनोकमाथर याः।

7. पषण्डतमायाः कमानम् पररत्यजषन्त।

विदैदस पमानरतमम् इत्यमामद श्लनोकमाथर याः।

8. कथस दम्पद्भ्यमास समाकस मविषणनोयाः मक्षेलनस जमातमम्, कपुतश्चि तदैयाः सहि मविविमादयाः ससविकत्तयाः।
9. मन्त्रष्ट्री कथस तक्षेषमास सममाधमानमम् ककतविमानम्।
10. मविषमाङ्गनमाविकत्तमम् इत्यस्य कथमासमारस विणर यत।
11. कक्षे मकस मविषयस गकहषन्त इमत श्लनोकमम् उक्त्विमा विणर यत।
12. सशयमादक्षेविष्ट्री कथमम् आत्ममानस रमकतवितष्ट्री।
13. यकदक्षेवितमा कपुतयाः मनसमा तस्यमायाः बपुदक्षेयाः प्रशससमास ककतविमानम्।
14. बपुमदयाः सविर त्र ज्यक्षेयसष्ट्री इमत सकमकमम् उदमाहिरणपपुरयाःसरस प्रमतपमादयत।

पमाठगतप्रश्ननोत्तरमामण
उत्तरमामण -१

1. अमनरदविक्षेगमा।
2. प्रभमावितनीं प्रमत।
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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3. मविशमालमा नगरष्ट्री।
4. रमाजयाः नमाम सपुदशर नयाः इमत।
5. विमणजयाः नमाम मविमलयाः इमत।
6. रषक्मणष्ट्री सपुन्दरष्ट्री चि।
7. कपुमटलयाः इमत नमाम आसष्ट्रीतम् धकतरस्य।
8. दक्षेविष्ट्रीमम् अषम्बकमामम् पकजमयत्विमा विरस प्रमाप्तविमानम्।
9. प्रजमापष्ट्रीडनसन्तमापमात्समपुदत
क याः अमगयाः रमाजयाः कपुलस दहिमत।
10. स्विगर प्रमामप्तमनममत्तकमम्।
11. मविशमालमा।
12. रषक्मणष्ट्री, सपुन्दरष्ट्री।
13. कपुमटलयाः।
14. बहिह ममानदमानमामदनमा।
15. प्रजमापष्ट्रीडनसन्तमापमातम्।
16. स्विगर प्रमाप्त्यथर मम्।
उत्तरमामण -२

17. सनोमप्रभयाः इमत।
18. मविषकन्यमायमायाः मपतपुयाः नमाम सनोमशममार इमत।
19. मनोमहिनष्ट्री इमत।
20. जनस्थमान इत्यमाख्यक्षे स्थमानक्षे।
21. गनोमविन्दयाः
22. स्विल्पस धनमम्।
23. कमामकलमामनपपुणमा पत्नष्ट्री।
24. मविषणपुयाः इमत।
25. तमाम्बपुलस दत्तविमानम्।
26. प्रमातयाः भनोजनमान्तक्षे।
27. बमालकमातम्।
28. बमाह्मणयाः।
29. सनोमप्रभमम्।
30. मविदत्तमा।
31. आत्मनयाः रूपलमाविण्ययकौविनमम्।
32. अमविदग्धयाः।
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शपुक सप्तमतयाः

मटप्पणष्ट्री

33. स्तनोकयाः।
उत्तरमामण -३

34. शमासलपपुरमम् इमत नमाम।
35. शमासलगयाः इमत।
36. जमयकमा।
37. गपुणमाकरयाः।
38. सशयमादक्षेविष्ट्री।
39. सपुबमपु दनमा।
40. रकमायाः।
41. मध्यस्थमायाः।
42. सशयमादक्षेव्यमायाः नकपपुरमम्।
43. यकयाः।

॥ इमत षष्ठयाः पमाठयाः ॥
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