7
7) पञ्चतन्त्रमम्
प्रस्तमाविनमा
कमाव्यस कमान्तमाविदम् भविमत। तस्यमाथर याः प्रक्षेममकमा यथमा स्विप्रक्षेममणस कथमाच्छलक्षेन सन्ममागर प्रवितर यमत तथमा
कमाव्यमम् अमप ककत्यमाककत्यमविविक्षेकस जनयमत। कथमागन्थस्यमामप अत्रदैवि तमात्पयर मम्। कथमागन्थयाः अमप
पशपुपक्ष्यमादष्ट्रीनमामम् कथमाव्यमाजक्षेन अस्ममाकस मकमम् कतर व्यमम् मकमम् अकतर व्यमम् इमत उपमदशमत। जष्ट्रीविनक्षे अभ्यपुन्नत्यदै
नष्ट्रीतष्ट्रीनमामम् आदरयाः मविधक्षेययाः एवि। कथमागन्थयाः नष्ट्रीमतमकलकगन्थयाः इत्यमप उच्यतक्षे। अथमारतम् कथमागन्थक्षेषपु प्रत्यक्षेकस
कथमायमामम् कमामचितम् नष्ट्रीमतयाः अविश्यमम् भविमत। कथमासपु कमासमासञ्चतम् विकमारयाः मनपुषयमायाः भविषन्त कमासमासञ्चतम् चि
मनपुषयक्षेतरप्रमामणनयाः। अषस्मनम् पमाठक्षे पञ्चतन्त्रनमामकमातम् कथमागन्थमातम् एतमादृशमम् कथमादयमम् नष्ट्रीमतविमाक्यक्षेन सहि
उपस्थमापमयषयतक्षे।

उदक्षेश् यमामन
इमस पमाठस पमठत्विमा भविमानम् -

 कथमागन्थस्य तमात्पयर मम् अविगच्छक्षे तम्।
 कथमारचिनमामविषयकमम् समाममान्यपररचियमम् प्रमाप्नपुयमातम्।
 गन्थस्य लक्षेखनशदैलष्ट्रीमम् बपुध्यमातम्।
 कथमायमामम् उकमायाः नष्ट्रीतष्ट्रीयाः स्विजष्ट्रीविनक्षे पररपमालमयतपुस प्रभविक्षेतम्।
 सममासमविषयकमम् जमानस प्रमाप्नपुयमातम्।
 विमाक्यमविन्यमासमविषयकमम् जमानस लभक्षेत।

7.1) प्रथमकथमा - मकख मारण मास न सममादरयाः
7.1.1) पकविर पष्ट्री म ठकमा
जमानतयाः अमप जनस्य कमायर कमालक्षे उपयनोगनो नमाषस्त चिक्षेतम् मकमम् महितमा अध्ययनक्षेन। महिमान्तस कमालस
यमावितम् अधष्ट्रीतवितनोयाः जमानमम् पपुस्तकस्थमम् भविमत चिक्षेतम् हिमास्यमास्पदमम् भविमत। यतयाः तस्य प्रमायनोमगकमम्
विमास्तमविकमम् विमा जमानमम् नमाषस्त। विमास्तमविकजमानमाभमाविमातम् शमास्त्रमम् कदमामचितम् अन्यथमा बपुध्यमत। बपुद्ध्विमा चि

120

ससस्ककतसमामहित्यमम्

पञ्चतन्त्रमम्

मटप्पणष्ट्री

कदमामचितम् सममाजक्षे स मविपदयाः सषमा भविमत। तक्षेन समाममासजककी ससहिमतयाः कदमामचितम् मविनषमा स्यमातम्। तच्चि
अस्ममामभयाः दृश्यतक्षे यतम् कक्षेमचितम् शमास्त्रमम् अन्यथमा व्यमाख्यमाषन्त तक्षेन सममाजक्षे मविमविधमायाः मविघ्नमायाः समपुपषस्थतमायाः
भविषन्त। तस्ममातम् अध्ययनक्षेन लब्धस्य जमानस्य कथमम् उपयनोगयाः मविधक्षेययाः इत्यषस्मनम् मविषयक्षे मविविक्षेकयाः कतर व्ययाः।
अथमारतम् यथमायथस प्रमायनोमगकमम् जमानमम् आविश्यकमम्। अन्यथमा स मकखरषपु गण्यनो भविमत। लनोकक्षे यक्षे तमावितम्
आचिमारमायाः व्यविहिमारमायाः सषन्त तदैयाः मविविसजर तमायाः जनमायाः शमास्त्रक्षेषपु कपुशलमायाः अमप हिमास्यतमास यमाषन्त यथमा तक्षे
मकखरपषण्डतमायाः हिमास्यतमास गतमायाः। मपुखमारयाः गपुरसकमाशमातम् मविदमास प्रमाप्य अमप तमास यथमायथस प्रयनोकपुमम् समथमारयाः न
अभविनम्। यदमप तक्षेषमामम् गमाषन्थकमम् जमानमम् आसष्ट्रीतम् परन्तपु प्रमायनोमगकमम् जमानमम् नमासष्ट्रीतम्। अतयाः कमायर कमालक्षे समा
मविदमा इषमाथर बनोसधकमा नमाभवितम् अमप तपु मभन्नमाथर प्रमतपमामदतवितष्ट्री इमत जमापमयतपुमम् मकखमारनमामम् न सममादरयाः
इत्यमाख्यमा इयस कथमा आरब्धमा पषण्डतक्षेन मविषणपुशमर णमा। समा एवि कथमा अत्र प्रस्तकयतक्षे।

7.1.2) मकल गन्थपररचिययाः
दमकणभमारतस्य ममहिलमारनोप्यमाख्यस्य नगरस्य रमाजमा आसष्ट्रीतम् अमरशमकयाः। तस्य चि रमाजयाः
बहिह शमकयाः, उगशमकयाः, अनसतशमकयाः चि इमत त्रययाः पपुत्रमायाः आसनम्। तक्षे चि मकखमारयाः आसनम्। तमानम् त्रष्ट्रीनम् मकखमारनम्
पपुत्रमानम् मशमकतमानम् कतपुरमम् रमाजमा पमणडतमम् मविषणपुशममारणमम् अनपुरदविमानम्। तदमा पमाररतनोमषकस मविनदैवि तमानम्
मशकमयतपुस पषण्डतयाः मविषणपुशममार अङ्गष्ट्रीककतविमानम् उकविमानम् चि यमद षण्ममासमाभ्यन्तरक्षे तक्षे मशमकतमायाः न स्यपुयाः तमहिर
अहिमम् मकत्यपुदण्डक्षेन दण्डयाः। अनन्तरस स पश्विमादष्ट्रीनम् आधमारष्ट्रीककत्य कथमाच्छलक्षेन रमाजकपुममारमानम् उपमदशमत स्म।
कमालक्षेन तक्षेषमामम् औमचित्यमविविक्षेकयाः सञमातयाः। एविस तक्षेषमामम् मशकमापररसममाप्तक्षेयाः अनन्तरमम् स तमानम् उमदश्य कसथतमायाः
कथमायाः ससगकह पञ्चतन्त्रमाख्यमम् गन्थमम् प्रणष्ट्रीतविमानम्। गन्थस्य नमाम्नमा एवि बनोध्यतक्षे यतम्

गन्थक्षेऽषस्मनम् पञ्च

तन्त्रमामण सषन्त। अत्र तन्त्रमम् अध्यमाययाः। तमामन चि तन्त्रमामण तमावितम्-

 ममत्रभक्षे द याः (ममत्रत्रों मम मनमपुटमावि एविस अलगमावि)
 ममत्रलमाभयाः (ममत्र प्रमामप्त एविस उसकक्षे लमाभ)
 कमाकनोलकम कयमम् (ककौविक्षे एविस उलपुओस ककी कथमा)
 लब्धप्रणमाशयाः (मकत्यपु यमा मविनमाश कक्षे आनक्षे पर; यमद जमान पर आ बनक्षे तनो क्यमा)
 अपरष्ट्रीम कतकमारकमम् (सजसकनो परखमा नहिनीं गयमा हिनो उसक्षे करनक्षे सक्षे पहिलक्षे समाविधमान रहिम; हिड़बड़ष्ट्री
मम क़दम न उठमायम)
प्रस्तकयममानमा इयस कथमा अपरष्ट्रीमकतकमारकमम् इत्यमाख्यमातम् पञ्चममातम् तन्त्रमातम् स्विष्ट्रीककतमा।

7.1.3) प्रथमकथमा- मकख मारन मास न सममादरयाः- मकल पमाठयाः- मविभमागयाः- 1
कषस्मस ष श्चिदसधष्ठमानक्षे चित्विमारनो बमाह्मणमायाः परस्परस ममत्रत्विममापन्नमा विसषन्त स्म। बमालभमाविक्षे तक्षे ष मास
ममतरजमायत - भनो , दक्षे श मान्तरस गत्विमा मविदमायमा उपमाजर नस मक्रयतक्षे । अथमान्यषस्मषन्दविसक्षे तक्षे बमाह्मणमायाः
परस्परस मनश्चियस कक त्विमा मविदनोपमाजर न माथर कमान्यकपु ब्जक्षे गतमायाः। तत्र चि मविदमामठस गत्विमा पठषन्त। एविस
दमादशमाब्दमानम्

यमाविदक्षे क मचित्ततयमा

ततस्तदै श् चितपुम भर म मर स लत्विनोकमम्-

वियस

पमठत्विमा ,

मविदमाकपु शलमास्तक्षे

सविर म विदमापमारङ्गतमायाः।

सविर

तद प
पु माध्यमायमपुत् कलमापमयत्विमा

सञमातमायाः।
स्विदक्षे शक्षे

गच्छमामयाः। एविस मन्त्रमयत्विमा तथदै वि मानपुष्ठ ष्ट्री य तमाममत्यपु क् त्विमा बमाह्मणमा उपमाध्यमायमपुत् कलमापमयत्विमा अनपुज मास
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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सस स् कक तसमामहित्यमम्
लब्ध्विमा पपुस् तकमामन नष्ट्री त् विमा प्रचिसलतमा यमाविषत्कसञ्चन्ममागर यमाषन्त , तमाविदम् दकौ पन्थमानकौ सममायमातकौ।

(दृषटमा ) उपमविषमायाः सविर । तत्रदैक याः प्रनोविमाचि - कक्षे न ममागर ण गच्छमामयाः। एतषस्मन्समयक्षे तषस्मनम् पत्तनक्षे
कषश्चिदमणक्पपुत्र नो

मकत याः।

तस्य

दमाहिमाय

महिमाजननो

गतनोऽभकत म्।

ततश्चितपुण मार

मध्यमादक्षे कक्षे न

पपुस् तकमविलनोमकतमम्महिमाजननो यक्षे न गतयाः स पन्थमा इमत।

व्यमाख्यमा
कषस्मसमशचिदसधष्ठमानक्षे कषस्मसषश्चितम् कषस्मन्नमप असधष्ठमानक्षे स्थमानक्षे चित्विमारयाः बमाह्मणमायाः परस्परस
ममत्रत्विमपन्नमायाः ममत्रत्विमम् मदैत्रष्ट्रीमम् आपन्नमायाः प्रमाप्तमायाः विसषन्त स्म। बमालभमाविक्षे बमाल्यमाविस्थमायमामम् एवि , तक्षेषमास ममतयाः
बपुमदयाः अजमायत उत्पन्नमा- भनोयाः दक्षेशमान्तरमम् अन्यस दक्षेशस गत्विमा मविदमायमायाः उपमाजर नमम् अजर नमम् मक्रयतक्षे इमत। अथ
ततयाः अन्यषस्मनम् अपरषस्मनम् मदविसक्षे मदनक्षे बमाह्मणमायाः परस्परस मनश्चियस ककत्विमा मविदनोपमाजर नमाथर मविदमाजर नमाथर मम्
कमान्यकपुब्जक्षे कनकौजम् इमत नगरमम् गतमायाः गतविन्तयाः। तत्र चि मविदमामठमम् पमाठशमालमामम् गत्विमा पठषन्त अधष्ट्रीयतक्षे।
एविस दमादशमाब्दमानम् दमादशविषमारमण यमावितम् एकमचित्ततयमा तन्मयतयमा , पमठत्विमा मविदमाकपुशलमायाः मविदमाससयाः तक्षे सविर
ससजमातमायाः अभविनम्। ततयाः तदैयाः बमाह्मणदैयाः चितपुमभर याः ममसलत्विमा उकमम् कसथतमम् - वियमम् सविर मविदमापमारङ्गतमायाः
सविर मविदमापटवियाः ततम् तस्ममातम् उपमाध्यमायमम् आचिमायर मम् उत्कलमापमयत्विमा पकषटमा स्विदक्षेशक्षे मनजदक्षेशमम् गच्छमामयाः
यमामयाः। एविस मन्त्रमयत्विमा आलनोचिमयत्विमा (तथदैवि अनपुष्ठष्ट्रीयतमामम् पमाल्यतमामम् इत्यपुक्त्विमा) बमाह्मणमायाः उपमाध्यमायमम्
आचिमायर मम् उत्कलमापमयत्विमा पकषटमा धनमामददमानक्षेन सन्तनोषय विमा अनपुजमामम् आजमामम् लब्ध्विमा गकहिष्ट्रीत्विमा पपुस्तकमामन
गन्थमानम् नष्ट्रीत्विमा स्विष्ट्रीककत्य प्रचिसलतमायाः यमावितम् मकसञ्चतम् ममागर पन्थमानस यमाषन्त गच्छषन्त तमावितम् दकौ पन्थमानकौ
सममायमातकौ दृषटमा अथमारतम् दक्षेधमा मविभकस ममागर पश्यन्तयाः तक्षे सविर उपमविषमायाः उपविक्षेशनस ककतविन्तयाः। तत्र एकयाः प्रनोविमाचि
उकविमानम् - कक्षेन ममागरण गच्छमाम इमत। एतषस्मनम् समयक्षे तषस्मनम् पत्तनक्षे नगरक्षे कषश्चितम् विमणक्पपुत्रयाः मकतयाः
अभवितम्। तस्य विमणक्पपुत्रस्य दमाहिमाय दमाहिमाथर महिमाजनयाः गतयाः अभकतम् गतविमानम्। ततयाः अनन्तरस चितपुणमार मध्यमातम्
एकक्षेन अथमारतम् चितपुषर पु एकक्षेन पपुस्तकमम् अविलनोमकतमम् गन्थयाः दृषयाः।
महिमाजनयाः यक्षेन ममागरण गतयाः यथमा व्यविहिमारस करनोमत, ककतविमानम् विमा, प्रचिसलतयाः चि, स पन्थमायाः स ममागर याः
शक्षेष्ठयाः इमत।

सरलमाथर याः
कषस्मन्नमप नगरक्षे चित्विमारयाः बमाह्मणमायाः आसनम्। तक्षे परस्परस ममत्रमामण आसनम्। यदमा तक्षे बमालकमायाः आसनम्
तदमा तक्षे मचिषन्ततविन्तयाः - दक्षेशमान्तरस गत्विमा मविदमालमाभयाः करणष्ट्रीययाः इमत। तस्ममातम् तक्षे सविर मविदमालमाभमाथर
कमान्यकपुब्जदक्षेशस गतविन्तयाः। तत्रत्यमास पमाठशमालमास चि प्रमाप्तविन्तयाः। दमादशविषमारमण व्यमाप्य तत्र तक्षे पठनस सममाप्य
पषण्डतमायाः जमातमायाः। ततयाः परस तक्षे आचिमायर स्य आजमास स्विष्ट्रीककत्य स्विदक्षेशमम् आगच्छन्तयाः आसनम्। गमनकमालक्षे
ममागर दयस तदैयाः दृषमम्। कक्षेन ममागरण गन्तव्यमम् इमत प्रश्नयाः उपषस्थतयाः। अतयाः सषन्दग्धमायाः तक्षे सविर तत्र
उपमविषविन्तयाः। तदमा तषस्मनम् नगरक्षे एकयाः विमणक्पपुत्रयाः मरणस प्रमाप्तविमानम्। सविर तस्य शविस नष्ट्रीत्विमा ममागरण गच्छन्तयाः
आसनम्। तदमा एकयाः पपुस्तकस दृषटमा उकविमानम् - वियस सविर दवि
दै अस्ममाकस ज्यक्षेष्ठमायाः यतम् कपुविर षन्त तदक्षेवि अनपुसरमामयाः।
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गपुरजनयाः यतम् विदमत तथमा स्विजष्ट्रीविनक्षे पररपमालयमामयाः। तक्षेन अस्ममाकस सपुखस भविमत। तस्ममातम् कक्षेन ममागरण
गन्तव्यमम् इमत प्रश्नस्य महिमान्तयाः जनमायाः यक्षेन ममागरण गच्छषन्त, तक्षेन ममागरण वियममप गच्छक्षे म इत्यपुत्तरमम्।
व्यमाकरणमविमशर याः

 दक्षेशमान्तरमम् - अन्ययाः दक्षेशयाः दक्षेशमान्तरमम् इमत मयकरव्यससकमादयश्चि इमत तत्पपुरषसममासयाः।
 मविदनोपमाजर नमाथर मम्- मविदमायमायाः उपमाजर नमम् मविदनोपमाजर नमम् इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरषयाः। मविदनोपजर नमाय इदमम्
इमत मविदनोपमाजर नमाथर मम् इमत चितपुथर्त्रीतत्पपुरषसममासयाः।

 उत्कलमापमयत्विमा - पकषटमा धनमामददमानक्षेन सन्तनोषय विमा। प्रमाककतप्रससदनोऽयस प्रयनोगयाः।
 विमणक्पपुत्रयाः - विमणजयाः पपुत्रयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरषसममासयाः।
 महिमाजनयाः - विमणग्जनसमकहियाः, शक्षेष्ठनो जनश्चि।

7.1.4) प्रथमकथमा- मकख मारन मास न सममादरयाः- मकल पमाठयाः- मविभमागयाः - 2
तन्महिमाजनममागर ण गच्छमामयाः। अथ तक्षे पषण्डतमायाः यमाविन्महिमाजनमक्षे ल मापकक्षे न सहि यमाषन्त ,
तमाविद्रिमासभयाः कषश्चित्तत्र श्मशमानक्षे दृषयाः। अथ मदतष्ट्री यक्षे न पपुस् तकमपुद माटमाविलनोमकतमम् उत्सविक्षे व्यसनक्षे प्रमाप्तक्षे द मपु भर कक्षे शत्रपुस ङ्कटक्षे ।
रमाजदमारक्षे श्मशमानक्षे चि यषस्तष्ठमत स बमान्धवियाः॥

व्यमाख्यमा
तन्महिमाजनममागरण ततम् तस्ममातम् महिमाजनममागरण (वियस) गच्छमामयाः। अथ तदनन्तरस तक्षे पषण्डतमायाः यमावितम्
महिमाजनमक्षेलमापकक्षेन विमणग्जनसमकहिक्षेन सहि यमाषन्त तमावितम् रमासभयाः गदर भयाः कषश्चितम् तत्र श्मशमानक्षे शविदमाहिस्थमानक्षे
दृषयाः अविलनोमकतयाः। अथ ततयाः मदतष्ट्रीयक्षेन (पषण्डतक्षेन) पपुस्तकमम् गन्थमम् उदमाट अविलनोमकतमम् दृषमम् उत्सविक्षे व्यसनक्षे प्रमाप्तक्षे दमपु भर कक्षे शत्रपुसङ्कटक्षे।
रमाजदमारक्षे श्मशमानक्षे चि यषस्तष्ठमत स बमान्धवियाः॥
अन्विययाः ययाः उत्सविक्षे व्यसनक्षे प्रमाप्तक्षे दमपु भर कक्षे शत्रपुसङ्कटक्षे रमाजदमारक्षे श्मशमानक्षे चि, मतष्ठमत सयाः बमान्धवियाः इमत।
अन्वियमाथर याः ययाः उत्सविक्षे आनन्दसमयक्षे , व्यसनक्षे मविपसत्तकमालक्षे, प्रमाप्तक्षे आगतक्षे, दमपु भर कक्षे अन्नमाभमाविसमयक्षे, शत्रपुसङ्कटक्षे
शत्रवियाः यदमा आक्रमणस कपुविर षन्त तषस्मनम् कमालक्षे, रमाजदमारक्षे व्यविहिमारमादकौ, श्मशमानक्षे शविदमाहिस्थमानक्षे चि, मतष्ठमत
सहिमायतमास करनोमत, स बन्धपुयाः एवि बमान्धवियाः भविमत।
तमात्पयमारथर याः - कयाः प्रककतयाः बन्धपुयाः इमत प्रश्नक्षे एततम् एवि उत्तरस यतम् ययाः सविर दमा पमाश्विर मतष्ठमत अथमारतम्
यथदैवि सपुखसमयक्षे तथदैवि दयाःपु खकमालक्षेऽमप ययाः पमाश्विर भविमत। ययाः आनन्दसमयक्षे आनन्दस विधर यमत, दयाःपु खसमयक्षे
समान्त्विनमास ददमामत, शत्रपुसङ्कटक्षे सहिमायकयाः भविमत, श्मशमानक्षे एकमामकनमम् (ममामम्) त्यक्त्विमा न गच्छमत, सयाः एवि
प्रककतयाः बन्धपुयाः इमत।
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सस स् कक तसमामहित्यमम्
सरलमाथर याः
तस्ममातम् तक्षे शवियमात्रयमा सहि प्रषस्थतमायाः। मकयदरक स गत्विमा तक्षे श्मशमानक्षे उपषस्थतमायाः। तषस्मनम् घनोरक्षे
भयमाकपुलक्षे मनजर नक्षे श्मशमानक्षे एकस रमासभस तक्षे दृषविन्तयाः। तदमा मदतष्ट्रीययाः गन्थमम् उदमाट उकविमानम् - उत्सविसमयक्षे चि
व्यसनसमयक्षे चि दमपु भर ककमालक्षे चि शत्रनोयाः आक्रमणकमालक्षे चि, रमाजयाः सभमायमामम् चि श्मशमानक्षे चि ययाः सददैवि पमाश्विर
मतष्ठमत स एवि प्रककत बन्धपुयाः इमत।

7.1.5) प्रथमकथमा- मकख मारन मास न सममादरयाः- मकल पमाठयाः- मविभमागयाः - 3
तदहिनो , अयमस्मदष्ट्री य नो बमान्धवियाः। ततयाः कषश्चित्तस्य गष्ट्री वि मायमास लगमत , कनोऽमप पमादकौ
प्रकमालयमत। अथ यमावित्तक्षे पषण्डतमायाः मदशमामविलनोकनस कपु विर षन्त , तमावित्कषश्चिद ष
पु ष नो दृषयाः। तदै श् चिनोकमम्एतषत्कमम्। तमावित्तकत ष्ट्री यक्षे न पपुस् तकमपुद माटनोकमम्धमर स् य त्विररतमा गमतयाः।
तन्नकन मक्षे ष धमर स् तमावितम्। चितपुथर न नोकमम्इषस धमर ण यनोजयक्षे त म्।

(तदमान्धविनोऽयमम् अस्ममाकस धमर ण यपुज् यतमामम्)
अथ तदै श् चि रमासभ उषष गष्ट्री वि मायमास बदयाः। (तत्तपु) कक्षे नमचित्तत्स्विमाममननो रजकस्यमागक्षे कसथतमम्।

(शपुत्विमा चि ) यमाविद्रिजकस्तक्षे ष मास मकखर पषण्डतमानमास प्रहिमारकरणमाय सममायमातस्तमावित्तक्षे प्रणषमायाः।
व्यमाख्यमा
ततम् तस्ममातम् अहिनो अस्मदष्ट्रीययाः आस्ममाककीनयाः अयमम् रमासभयाः बमान्धवियाः बन्धपुयाः। ततयाः अनन्तरस
कषश्चितम् तस्य रमासभस्य गष्ट्रीविमायमास लगमत पररषविजतक्षे , कनोऽमप विमा पमादकौ पमाददयस प्रकमालयमत पररषकरनोमत। अथ
तदनन्तरस यमावितम् तक्षे पषण्डतमायाः मदशमामम् इतस्ततयाः अविलनोकनस कपुविर षन्त तमावितम् तन्मध्यक्षे कषश्चितम् उषषयाः दृषयाः
पररलमकतयाः। तदैयाः चि उकमम् - एततम् मकमम्। तमावितम् तदमा तकतष्ट्रीयक्षेन पपुस्तकमम् उदमाट उकमम् कसथतमम् - धमर स्य
त्विररतमा चिपलमा गमतयाः। ततम् तस्ममातम् नकनमम् अविश्यमम् एषयाः धमाविममानयाः उषष याः धमर याः तमावितम्। चितपुथरन (पषण्डतक्षेन)
उकमम् कसथतमम् - इषस स्विमप्रयस धमरण सहि यनोजयक्षेतम्। रमासभयाः बन्धपुतयमा इषकनोमटप्रमविष इमत उषषगष्ट्रीविमायमास
रमासभबन्धनमम् इमत भमावियाः। ततम् तस्ममातम् बमान्धवियाः बन्धपुयाः अयमम् रमासभयाः अस्ममाकस , धमरण उषषक्षेण सहि
मनयपुज्यतमामम्।
अथ ततयाः परस तदैयाः चितपुमभर याः चि पषण्डतदैयाः रमासभयाः गदर भयाः उषषगष्ट्रीविमायमास बदयाः। ततम्

तपु कक्षेनमचितम्

स्विमाममनयाः गदर भस्विमाममनयाः रजकस्य विस्त्रकमालकस्य अगक्षे पपुरस्तमातम् कसथतमम् उकमम्। शपुत्विमा चि यमावितम् रजकयाः
विस्त्रकमालकयाः तक्षेषमास मकखरपषण्डतमानमास प्रहिमारकरणमाय तमाडनमाय सममायमातयाः तमावितम् तदभ्यन्तरक्षे तक्षे प्रणषमायाः
पलमामयतमायाः।

सरलमाथर याः
एविस मविमचिन्त्य तक्षे तस्य रमासभस्य सक्षेविमास कपुविर षन्त स्म। तदमा तत्र एकयाः उषषयाः आगतयाः। मकममदमम् इमत
तक्षे पकषविन्तयाः। तदमा तकतष्ट्रीययाः बमाह्मणयाः गन्थमम् अविलनोक्य उकविमानम् यतम् धमर स्य गमतयाः अमतशष्ट्रीघ्रमा भविमत। तदमा
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सयाः उकविमानम् यतम् ययाः अस्ममाकमम् इषयाः , मकञ्च ययाः अस्ममाकस धमर याः, तयनोयाः मक्षेलनस कतर व्यमम्। तस्ममातम् उषषगष्ट्रीवियमा
समाकस गधर विस ससयनोसजतविन्तयाः। इमस विकत्तमान्तस कश्चिन गधर विस्य पमालकस प्रमत उकविमानम्। तच्छछत्विमा सयाः पमालकयाः
धमाविमत स्म। तदमा धमाविन्तस तस दृषटमा तक्षे सविर ततयाः पलमामयतविन्तयाः।
व्यमाकरणमविमशर याः

 त्विररतमा चिपलमा, अमचिन्तनष्ट्रीयमा, सकक्ष्ममा चि।

7.1.6) प्रथमकथमा- मकख मारन मास न सममादरयाः- मकल पमाठयाः- मविभमागयाः- ४
ततनो यमाविद्रिगक्षे मकसञ्चत्स्तनोकस ममागर यमाषन्त , तमावित्कमामचिन्नदष्ट्री सममासमामदतमा। तस्यमा जलमध्यक्षे
पलमाशपत्रममायमान्तस दृषटमा पषण्डतक्षे नदै कक्षे ननोकमम्आगममषयमत यत्पत्रस तदस्ममासस् तमारमयषयमत।
एतत्कथमयत्विमा तत्पत्रस्यनोपरर पमततनो यमाविन्नदमा नष्ट्री य तक्षे , तमावित्तस नष्ट्री य ममानमविलनोक्यमान्यक्षे न
पषण्डतक्षे न कक्षे शमान्तस गकहि ष्ट्री त् विनोकमम्सविर नमाशक्षे समपुत् पन्नक्षे अधर त्यजमत पषण्डतयाः।
अधर न कपु रतक्षे कमायर सविर न माशनो महि द याःपु सहियाः।।

-इत्यपुक् त्विमा तस्य मशरश्छक्षे दनो मविमहितयाः।
व्यमाख्यमा
ततयाः अनन्तरस यमावितम् अगक्षे मकसञ्चतम् स्तनोकमम् अल्पस ममागर यमाषन्त गच्छषन्त , तमावितम् कमामचितम् नदष्ट्री
सममासमामदतमा प्रमाप्तमा। तस्यमायाः नदमायाः जलमध्यक्षे पलमाशपत्रमम् आयमान्तस आगच्छन्तस दृषटमा पषण्डतक्षेन एकक्षेन उकमम्

आगममषयमत आयमास्यमत यतम् पत्रमम् ततम् अस्ममानम् तमारमयषयमत उदररषयमत इमत। एततम् कथमयत्विमा
उक्त्विमा तत्पत्रस्य तस्य पत्रस्य उपरर पमततयाः यमावितम् नदमा नष्ट्रीयतक्षे नदमामम् मनमज्जमत , प्रविहिमत विमा, तमावितम् तस
नष्ट्रीयममानमम् पषण्डतमम् अविलनोक्य दृषटमा अन्यक्षेन पषण्डतक्षेन कक्षेशमान्तस कक्षेशमागभमागस गकहिष्ट्रीत्विमा आदमाय उकमम् सविर नमाशक्षे समपुत् पन्नक्षे अधर त्यजमत पषण्डतयाः।
अधर न कपु रतक्षे कमायर सविर न माशनो महि द याःपु सहियाः।।
अन्विययाः सविर नमाशक्षे समपुत्पन्नक्षे अधर त्यजमत पषण्डतयाः अधरन कमायर कपुरतक्षे महि सविर नमाशयाः दयाःपु सहियाः इमत।
अन्वियमाथर याः सविर नमाशक्षे सविर स्य हिमानकौ, समपुत्पन्नक्षे सममागतक्षे, अधर भमागमम्, त्यजमत न स्विष्ट्रीकरनोमत, पषण्डतयाः मविदमानम्।
अधरन भमागक्षेन, कमायर स्विप्रयनोजनमम्, कपुरतक्षे सम्पमादयमत। ततम् कपुतयाः इमत चिक्षेदच्पु यतक्षे - यतनो महि सविर नमाशयाः
सविर स्य हिमामनयाः, दयाःपु सहियाः सनोढपु स न शक्यतक्षे इमत।
तमात्पयमारथर याः - यदमा मविदमानम् मविपमद पतमत, तदमा सयाः स्विस्य यमावितम् वितर तक्षे तस्ममातम् अधर ददमामत।
कपुतयाः न सम्पकणर ददमामत। तदमा उच्यतक्षे यतम् यमद सम्पकणर दष्ट्रीयतक्षे तदमा तस्य दयाःपु खस स्वियममप सनोढपु स न शक्ननोमत।
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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इत्यपुक्त्विमा एविमम् उक्त्विमा तस्य मशरश्छक्षे दयाः मस्तकछक्षे दयाः मविमहितयाः ककतयाः।

सरलमाथर याः
अनन्तरमम् तक्षेषमास ममागर नदष्ट्री आगतमा। तत्र नदमामम् एकस पलमाशपत्रस भमासममानमम् आसष्ट्रीतम्। तदम् दृषटमा
चितपुषर पु पषण्डतक्षेषपु एकयाः उकविमानम् यतम् इदस यतम् पत्रमम् आगच्छमत ततम् अस्ममानम् नदमायाः अपरस तष्ट्रीरस प्रमापमयषयमत
इमत। एविस मविमचिन्त्य सयाः तस्य उपरर पमादकौ स्थमामपतविमानम्। तदमा एवि सयाः नदमास पमततयाः। तस तथमाभकतस दृषटमा
अन्ययाः एकयाः तस धकत्विमा उकविमानम् - मविपमद सममागतमायमामम् पषण्डतयाः अधरन कमायर सम्पमादयमत, अविमशषक्षेमम् अधर मम्
चि पररत्यजमत। कमारणस महि यमद सविर स्यमामप नमाशनो भविमत तमहिर तदम् दयाःपु खस स्वियमम् अमप सनोढपु मम् न शक्ननोमत।
व्यमाकरणमविमशर याः

 पलमाशपत्रमम् - पलमाशस्य पत्रमम् इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरषसममासयाः। पत्रस विमाहिनमम् नकौकमामदकमम् , पणर चि। पत्रन्तपु
विमाहिनक्षे पणर इमत मविश्वियाः।

7.1.7) प्रथमकथमा- मकख मारन मास न सममादरयाः- मकल पमाठयाः- मविभमागयाः - ५
अथ

तदै श् चि

पश्चिमाद्गत्विमा

कषश्चिद्गमाम

आसमामदतयाः।

तक्षे ऽ मप

गमामष्ट्री णदै म नर मषन्त्रतमायाः

पकथ क्पकथ क्गकहिक्षे ष पु नष्ट्री त मायाः। तत एकस्य सकम त्रकमा घकत खण्डसस यपुक मा भनोजनक्षे दत्तमा। ततनो मविमचिन्त्य
पषण्डतक्षे न नोकस यतम्दष्ट्री घर स त्र
क नो मविनश्यमत।

-एविमपुक् त्विमा भनोजनस पररत्यज्य गतयाः। तथमा मदतष्ट्री य स्य मण्डकमायाः दत्तमायाः। तक्षे न माप्यपु क मम्अमतमविस्तमारमविस्तष्ट्री णर तदविक्षे न्न मचिरमायपुष मम्।
स चि भनोजनस त्यक्त्विमा गतयाः। अथ तकत ष्ट्री य स्य विमटकमाभनोजनस दत्तमम्। तत्रमामप (तक्षे न )
पषण्डतक्षे न नोकमम्मछद्रिक्षेष विनथमार बहिह लष्ट्री भ विषन्त।
एविस तक्षे त्रयनोऽमप पषण्डतमायाः कपुत् कमामकण्ठमा लनोकदै हिर स्यममानमास्ततयाः स्थमानमातम् स्विदक्षे शस गतमायाः।।

व्यमाख्यमा

(इत्यक्षेविमम् चितपुषर पु एकयाः मकतयाः।) अथ अनन्तरमम् तदैयाः अविमशषदैयाः मत्रमभयाः चि पश्चिमातम् गत्विमा कषश्चितम् गमामयाः
जनपदयाः आसमामदतयाः प्रमाप्तयाः। तक्षे अमप गमामष्ट्रीणदैयाः गमामस्थदैयाः मनमषन्त्रतमायाः भनोजनमाय आहिह तमायाः पकथकम् पकथकम् गकहिक्षेषपु
गक्षेहिक्षेषपु नष्ट्रीतमायाः स्विष्ट्रीककतमायाः। ततयाः एकस्य पषण्डतस्य भनोजनक्षे सकमत्रकमा सक्षेमई इत्यमाख्यमातमा , जलक्षेबष्ट्री इत्यमाख्यमातमा
विमा घकतखण्डससयक
पु मा घकतखण्डसलप्तमा दत्तमा अमपर तमा। ततयाः तद्दृषटमा मविमचिन्त्य मविशक्षेषक्षेण मचिन्तमयत्विमा पषण्डतक्षेन
उकमम् यतम् - दष्ट्रीघरसकत्रयाः आलस्यनोपहितयाः मविनश्यमत मविशक्षेषक्षेण नश्यमत इमत। एविमम् उक्त्विमा भनोजनस भनोज्यस
पररत्यज्य त्यक्त्विमा गतयाः गतविमानम्।
तथमा मदतष्ट्रीयस्य भनोजनक्षे मण्डकमायाः दत्तमायाः अमपर तमायाः। तद्दृषटमा तक्षेन अमप उकमम् अमतमविस्तमारमविस्तष्ट्रीणरमम् अमतविमदरतस विस्तपु ततम् भविक्षेतम् न मचिरमायपुषमम् मचिरस्थमामय, अथविमा यथमा

126

ससस्ककतसमामहित्यमम्

पञ्चतन्त्रमम्

मटप्पणष्ट्री

नमानमामविधव्यमापमारप्रसकयाः नरयाः मचिन्तमाशतमाकपुलयाः न मचिरस जष्ट्रीविमत, एविमम् अमतमविस्तष्ट्रीणमार मण्डकमा न भनोजनक्षे
प्रशस्तमा इत्यमप अथर याः।
अथ तदनन्तरस तकतष्ट्रीयस्मदै विमटकमाभनोजनस विडमाभनोजनमम् दत्तमम्। तत्रमामप तक्षेन पषण्डतक्षेन उकमम् मछद्रिक्षेषपु व्यसनक्षेषपु सषच्छद्रिक्षेषपु भनोजनक्षेषपु चि अनथमारयाः बहिह लष्ट्रीभविषन्त विधर न्तक्षे इमत। एविस तक्षे त्रययाः अमप पषण्डतमायाः
कपुत्कमामकण्ठमायाः कपुधमाशपुषककण्ठमायाः लनोकदैयाः हिस्यममानमायाः उपहिस्यममानमायाः ततयाः स्थमानमातम् स्विदक्षेश स मनजदक्षेशस गतमायाः।

सरलमाथर याः
ततयाः परस तक्षे मनकटक्षे षस्थतस गमामस गतविन्तयाः। तत्र गमामष्ट्रीणमायाः तक्षेषमामम् अमभनन्दनस ककतविन्तयाः। तक्षे पकथकम्
पकथकम् गकहिक्षे मनमषन्त्रतमायाः। एकस्य भनोजनसमयक्षे घकतममसशतमा सकमत्रकमा (जलक्षेबष्ट्री) प्रदत्तमा। सयाः मचिषन्ततविमानम् यतम्
तस्य आचिमायर याः उकविमानम् यतम् दष्ट्रीघरसकत्रष्ट्री मविनमाशस प्रमाप्ननोमत इमत। तस्ममातम् अत्र सकमत्रकमायमास दष्ट्रीघमार सकमत्रकमा वितर तक्षे
इत्यतयाः सयाः भनोजनस न ककतविमानम्। अपरस्मदै बमाह्मणमाय मण्डकमा (रनोमटकमा) प्रदत्तमा। सयाः मचिषन्ततविमानम् यतम् गपुरणमा
उकमम् - यस्य असधकयाः मविस्तमारयाः भविमत तस्य आयपुयाः असधकस न भविमत। तदथर याः तस्य मरणस शष्ट्रीघ्रस भविमत
इमत। तस्ममातम् ततम् मविमचिन्त्य सयाः भनोजनस त्यकविमानम्। तकतष्ट्रीययाः ययाः आसष्ट्रीतम् तस्मदै विमटकमाभनोजनस पपुररभनोजनस

(कचिकौड़ष्ट्री) प्रदत्तमम्। सयाः मचिषन्ततविमानम् यतम् तस्य गपुरयाः यदमा पमामठतविमानम् तदमा उकविमानम् यतम् यत्र मछद्रिमायाः वितर न्तक्षे
तत्र मविघ्नमायाः आसधक्यक्षेन भविषन्त। तस्ममातम् भयक्षेन सयाः अमप भनोजनस न ककतविमानम्। तमानम् दृषटमा सविर गमामष्ट्रीणमायाः
हिससतविन्तयाः। एविस तक्षे मकखमारयाः पषण्डतमायाः भनोजनमम् अककत्विमा एवि स्विदक्षेशस प्रमत गतविन्तयाः।
व्यमाकरणमविमशर याः

 घकतखण्डससयक
पु मा - घकतस्य खण्डयाः घकतखण्डयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरषयाः, घकतखण्डक्षेन ससयक
पु मा
घकतखण्डससयक
पु मा इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरषयाः, घकतखण्डसलप्तमा इत्यथर याः।

 दष्ट्रीघरसकत्रयाः - आलस्यनोपहितयाः। दष्ट्रीघरसकत्रषश्चिरमक्रययाः इमत कनोशमातम्।
 विमटकमाभनोजनमम् - विमटकमा विडमा तस्यमायाः भनोजनमम् विमटकमाभनोजनमम् इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरषसममासयाः।
 अनथमारयाः - न अथमारयाः अनथमारयाः इमत नञ्तत्पपुरषसममासयाः।
 कपुत्कमामकण्ठमायाः - कपुतमा कपुधयमा कमामयाः शपुषकयाः इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरषसममासयाः, कपुत्कमामयाः कण्ठयाः यक्षेषमास
तक्षे कपुत्कमामकण्ठमायाः (पषण्डतमायाः) इमत बहिह वष्ट्रीमहिसममासयाः, बपुभपुमकतमायाः इमत तदथर याः।

पमाठगतप्रश्नमायाः-१
1. चित्विमारयाः मविदमालमाभमाय कपुत्र गतविन्तयाः।
2. कमान्यकपुब्जक्षे तक्षे कपुत्र आसनम्।
3. कमत विषमारमण व्यमाप्य तक्षे अध्ययनस ककतविन्तयाः।
4. कयाः पन्थमायाः।
5. श्मशमानक्षे तक्षे मकस दृषविन्तयाः।
6. इषस कक्षेन यनोजयक्षेतम्।
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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7. कस्यमामम् अविस्थमायमास पषण्डतयाः अधर त्यजमत।
8. अमतमविस्तष्ट्रीणरस्य मकस भविक्षेतम्।
9. मछद्रिक्षेषपु मकस बमाहिह ल्यक्षेन भविषन्त।
10. मकस मविनश्यमत।

7.2) मदतष्ट्री य मा कथमा - यतनो धमर स्ततनो जययाः
7.2.1) पकविर पष्ट्री म ठकमा
धमरण महि जष्ट्रीविषन्त मनपुषयमायाः, धमरण हिष्ट्रीनमायाः पशपुमभयाः सममानमायाः। स्विधमर नष्ट्रीमतन्यमायमादष्ट्रीनम् ययाः
पररत्यजमत सयाः पशपुतपुल्ययाः एवि। सन्ममागरण गमनमम्, स्विधमर स्य चि पमालनस सदमा कतर व्यमम्। तक्षेन कदमामप स्विस्य
कमतयाः भमवितपुमम् अहिर मत, परन्तपु अषन्तमक्षे सपुखमम् एवि लभ्यतक्षे। अत्र धमर बपुमदयाः कथस धमर ममागर आसष्ट्रीतम् इमत
जमायतक्षे। धमरण सपुखमम् अधमरण चि दयाःपु खमम् एवि भविमत इत्यमप जमायतक्षे। सविर्योपरर धमर स्य कथस जयनोऽभवितम् इमत
जमास्यतक्षे।
इयस कथमा पञ्चतन्त्रमातम् स्विष्ट्रीककतमा। तत्र ममत्रभक्षेदनमामकक्षे प्रथमक्षे तन्त्रक्षे इयस कथमा प्रमाप्यतक्षे।

7.2.2) मदतष्ट्री य कथमा- यतनो धमर स्ततनो जययाः- मकल पमाठयाः- मविभमागयाः - 1
कषस्मस ष श्चिदसधष्ठमानक्षे

धमर बपुम दयाः

पमापबपुम दश्चिक्षे म त

दक्षे

ममत्रक्षे

प्रमतविसतयाः

स्म।

अथ

कदमामचित्पमापबपुम दनमा मचिषन्ततमम्- अहिस तमाविन्मकख र्यो दमाररद्षय नोपक्षे त श्चि। तदक्षे नस धमर बपुम दममादमाय दक्षे श मान्तरस
गत्विमास्यमाशयक्षे ण माथर्योपमाजर नस कक त्विदै न ममप विञ्चमयत्विमा सपुख ष्ट्री भविमामम। अथमान्यषस्मन्नहिमन पमापबपुम दधर मर बपुम दस
प्रमाहि - “भनो ममत्र , विमादरक भमाविक्षे मकस त्विममात्ममविचिक्षे म षतस स्मरसस। दक्षे श मान्तरमदृषटमा कमास मशशपुज नस्य विमातमार
कथमयषयसस।

व्यमाख्यमा
कषस्मसषश्चिदसधष्ठमानक्षे कषस्मसषश्चितम् कषस्मन्नमप असधष्ठमानक्षे नगरक्षे धमर बपुमदयाः पमापबपुमदयाः चि इमत दक्षे ममत्रक्षे
प्रमतविसतयाः स्म। अथ अनन्तरमम् कदमामचितम् पमापबपुमदनमा मचिषन्ततमम् - अहिस तमावितम् मकखरयाः दमाररद्षयनोपक्षेतयाः दररद्रियाः
चि, ततम् तस्ममातम् एनमम् धमर बमपु दमम् आदमाय स्विष्ट्रीककत्य दक्षेशमान्तरमम् अन्यस दक्षेशस गत्विमा अस्य धमर बपुदक्षेयाः आशयक्षेण
अथर्योपमाजर नस ककत्विमा एनमम् धमर बमपु दमम् अमप विञ्चमयत्विमा प्रविञ्च्य सपुखष्ट्री भविमामम भमविषयमामम।
अथ ततयाः अन्यषस्मनम् अपरषस्मनम् अहिमन मदविसक्षे पमापबपुमदयाः धमर बपुमदमम् प्रमाहि उकविमानम् - भनो ममत्र
बन्धनो विमादरकभमाविक्षे विकदमाविस्थमायमामम् मकमम् त्विमम् आत्ममविचिक्षेमषतस स्विककत्यमम् स्मरसस स्मररषयसस। दक्षेशमान्तरमम्
अन्यस दक्षेशमम् अदृषटमा मशशपुजनस्य स्विपपुत्रमामदबमालक्षेभ्ययाः कमामम् विमातमार कथमयषयसस।
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सरलमाथर याः
पपुरमा कषस्मन्नमप गमामक्षे धमर बपुमदयाः पमापबपुमदयाः चि इमत दक्षे ममत्रक्षे मतष्ठतयाः स्म। एकषस्मनम् मदविसक्षे पमापबपुमदयाः
मचिषन्ततविमानम् यतम् सयाः दररद्रियाः मकखरश्चि। यमद सयाः धमर बपुदक्षेयाः समाहिमाय्यक्षेन धनस्य उपमाजर नस कररषयमत, परस तस
धमर बपुमदस विञ्चमयत्विमा तस्यमामप धनस स्विष्ट्रीकररषयमत तमहिर सयाः धमनकयाः भमविषयमत , तस्य सपुखममप भमविषयमत। एविस
मविमचिन्त्य सयाः धमर बपुदक्षेयाः समष्ट्रीपस गत्विमा उकविमानम् यतम् - बहिह मदनस यमावितम् दक्षेशमान्तरगमनस न अभवितम्। तमहिर
स्विपपुत्रमामदभ्ययाः कमास विमातमार जमापमयषयसस।
व्यमाकरणमविमशर याः

 दमामहिद्षयनोपक्षेतयाः दमाररद्षयक्षेण उपक्षेतयाः दररद्रियाः इमत यमावितम्।
 प्रमाहि प्र-आहि, बपुवियाः पञ्चमानमाममामदत आहि बपुवियाः इत्यनक्षेन मविकल्पक्षेन बकतक्षे इत्यस्य स्थमानक्षे आहि इमत
प्रयनोगयाः पकक्षे बकतक्षे इत्यमप प्रयनोगयाः।

7.2.3) मदतष्ट्री य कथमा- यतनो धमर स्ततनो जययाः- मकल पमाठयाः- मविभमागयाः - २
उकञ्च दक्षे श मान्तरक्षे ष पु बहिह मविधभमाषमाविक्षे ष मामद यक्षे न न जमातमम्।
भ्रमतमा धरणष्ट्री प ष्ट्री ठक्षे , तस्य फलस जन्मननो व्यथर मम्। ।
अन्विययाः
यक्षेन दक्षेशमान्तरक्षेषपु बहिह मविधभमाषमाविक्षेषमामद न जमातमम् धरणष्ट्रीपष्ट्रीठक्षे भ्रमतमा तस्य जन्मनयाः फलमम् व्यथर मम्।
अन्वियमाथर याः
यक्षेन जनक्षेन, दक्षेशमान्तरक्षेषपु अन्यक्षेषपु दक्षेशक्षेषपु, बहिह मविधभमाषमाविक्षेषमामद नमानमामविधस भमाषमापररच्छक्षे दमामदकमम्, न
जमातमम् अविगतमम्, धरणष्ट्रीपष्ट्रीठक्षे पकसथविष्ट्रीपकष्ठक्षे, भ्रमतमा मविचिरतमा, तस्य जनस्य, जन्मनयाः उत्पत्तक्षेयाः, फलमम् व्यथर मम्
मनषफलमम्।

सरलमाथर याः
बहिह मविधभमाषमामभयाः

तथमा

ससस्ककमतमभयाः

चि

सहि

पररचिययाः

आविश्यकयाः।

यस्य

नमानमामविधभमाषमापररच्छक्षे दमामदमभयाः सहि सम्पकरयाः नमाषस्त तस्य जन्मनमा कनो विमा लमाभयाः। अथमारतम् यस्य
मविदक्षेशविकत्तमान्तयाः अजमातयाः तस्य ककपमण्डक कवितम् उत्पसत्तयाः विकथमा एवि इमत भमावियाः।

7.2.4) मदतष्ट्री य कथमा- यतनो धमर स्ततनो जययाः- मकल पमाठयाः- मविभमागयाः - ३
तथमा चि मविदमास मवित्तस मशल्पस तमाविन्नमाप्ननोमत ममानवियाः सम्यकम् ।
यमाविद्वजमत न भकम कौ दक्षे श मादक्षेश मान्तरस हृषयाः।।
अन्विययाः
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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सस स् कक तसमामहित्यमम्
ममानवियाः हृषयाः (सनम्) यमावितम् भकमकौ दक्षेशमातम् दक्षेशमान्तरस न वजमत तमावितम् मविदमास मवित्तस मशल्पस सम्यकम् न
आप्ननोमत।
अन्वियमाथर याः
ममानवियाः मनपुषययाः, हृषयाः समपुत्सपुकयाः (सनम्) यमावितम् यमावित्कमालपयर न्तमम्, भकमकौ पकसथव्यमामम्, दक्षेशमातम्
दक्षेशमान्तरस बहिह नम् दक्षेशमानम्, न वजमत गच्छमत, तमावितम् तमावित्कमालपयर न्तमम्, मविदमास जमानमम्, मवित्तस धनमम्, मशल्पस
कलमामदकमम्, सम्यकम् प्रभकतमम् न आप्ननोमत लभतक्षे इत्यथर याः।

सरलमाथर याः
चिचिर यमा विधर तक्षे मविदमा। तस्ममातम् मविदमालमाभमाय मविमविधजनदैयाः समाकस मक्षेलनस कतर व्यमम्। ययाः दक्षेशमान्तरस गत्विमा
अन्यदैयाः समाकस यमावितम् न ममलमत, तमावितम् तस्य मविदमा सम्पकणमार न भविमत। तस्ममातम् अन्यदक्षेशस्थदैयाः सहि मक्षेलनमम्
अत्यमाविश्यकमम्। तक्षेन जमानमम् विधर तक्षे, धनममप एधतक्षे, कलमामदकमम् चि हिस्तगतस भविमत।

7.2.5) मदतष्ट्री य कथमा- यतनो धमर स्ततनो जययाः- मकल पमाठयाः- मविभमागयाः - ४
अथ स धमर ब मपु दयाः तस्य तदचिनममाकण्यर प्रहृषमनमास्तक्षे नदै वि सहि गपुर जनमानपुज मातयाः शपुभक्षे ऽ हिमन
दक्षे श मान्तरस प्रषस्थतयाः। तत्र चि धमर बपुम दप्रभमाविक्षे ण भ्रमतमा पमापबपुम दनमा प्रभकत तरस मवित्तममासमामदतमम्। ततश्चि
दमाविमप तकौ प्रभकत नोपमासजर तद्रिव्यकौ प्रहृषकौ स्विगकहिस प्रत्यकौत्सपुक् यक्षे न मनविकत्त कौ। उकञ्च प्रमाप्तमविदमाथर मशल्पमानमास दक्षे श मान्तरमनविमाससनमामम्।
क्रनोशममात्रनोऽमप भकभ मागयाः शतयनोजनविदविक्षे त म्। ।
व्यमाख्यमा
अथ अनन्तरमम् तस्य पमापबपुदक्षेयाः ततम् विचिनमम् कथनमम् आकण्यर शपुत्विमा प्रहृषमनमायाः समपुत्सपुकमनमायाः
धमर बपुमदयाः तक्षेन एवि सहि गपुरजनमानपुजमातयाः गपुरजनदैयाः ज्यक्षेष्ठदैयाः अनपुजमातयाः आमदषयाः शपुभक्षे मङ्गलमयक्षे अहिमन मदनक्षे
दक्षेशमान्तरमम् प्रषस्थतयाः अन्यस दक्षेशमम् प्रमत यमात्रमामम् आरब्धविमानम्। तत्र चि धमर बपुमदप्रभमाविक्षेण भ्रमतमा मविचिरतमा
पमापबपुमदनमा प्रभकततरमम् मविपपुलमम् मवित्तमम् धनमम् आसमामदतमम् उपमासजर तमम्। ततयाः दकौ अमप प्रभकतनोपमासजर तद्रिव्यकौ
धनविन्तकौ प्रहृषकौ आनषन्दतकौ स्विगकहिस मनजगकहिस प्रमत औत्सपुक्यक्षेन उत्कण्ठयमा मनविकत्तकौ प्रत्यमागमनमम्
आरब्धविन्तकौ। उकमम् चि प्रमाप्तमविदमाथर मशल्पमानमास दक्षे श मान्तरमनविमाससनमामम्।
क्रनोशममात्रनोऽमप भकभ मागयाः शतयनोजनविदविक्षे त म्॥
अन्विययाः
दक्षेशमान्तरमनविमाससनमास प्रमाप्तमविदमाथर मशल्पमानमास क्रनोशममात्रयाः अमप, भकभमागयाः शतयनोजनविदम् भविक्षेतम् इमत।
अन्वियमाथर याः
मविदमा चि अथर याः चि मशल्पमम् चि तमामन मविदमाथर मशल्पमामन प्रमाप्तमामन असधगतमामन मविदमाथर मशल्पमामन यदैयाः तक्षे
तक्षेषमास प्रमाप्तमविदमाथर मशल्पमानमामम् दक्षेशमान्तरमनविमाससनमामम् अन्यदक्षेशक्षे प्रमतविसतमामम् क्रनोशममात्रनोऽमप अल्पपररममतनोऽमप
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भकभमागयाः भकममपररममाणमम् शतयनोजनवितम् बहिह मविस्तकतविदम् भविक्षेतम् प्रमतभमामत, यस्मदै प्रयनोजनमाय जनमा मविदक्षेशस
गच्छषन्त तत्र यमावितम् अथर ससमदयाः न भविमत तमावितम् स्विगकहिस प्रमत मनरत्कण्ठमायाः भविषन्त ककतककत्यमास्तपु स्विगकहिस
प्रमत समामतशयस समपुत्कपुषण्ठतमायाः मपुहिहतरस्यमामप मविलम्बस्य अमषर णष्ट्रीयतयमा असहिनष्ट्रीयतयमा स्विल्पममात्रममप ममागर
सपुदरक मम् इवि मन्यन्तक्षे इमत भमावियाः।

सरलमाथर याः
पमापबपुदक्षेयाः एतदम् विमाक्यस शपुत्विमा धमर बपुमदयाः सम्मतयाः अभवितम्। स गपुरजनमानमामम् अनपुममतमम् आशष्ट्रीविमारदस चि
प्रमाप्य दक्षेशमान्तरस गतविमानम्। तत्र धमर बपुदक्षेयाः कमारणमातम् सयाः पमापबपुमदयाः प्रभकतस धनस लब्धविमानम्। ततयाः परमम् आनन्दक्षेन
तकौ धनरत्नमामद स्विष्ट्रीककत्य गकहिस प्रमत गच्छन्तकौ आस्तमामम्।
तमात्पयमारथर याः
यदमा गकहिस प्रमत पपुत्रयाः मविदमाधनमामदकस

लब्ध्विमा आगच्छमत तदमा क्रनोशपररममतयाः ममागर याः

क्रनोशचितपुषयपररममतमम् इवि भमामत। एविमक्षेवि दक्षेशमान्तरक्षे ययाः मविदमाधनकलमादष्ट्रीनम् लब्ध्विमा स्विगकहिमम् आगच्छमत तस्य
स्विल्पयाः अमप ममागर याः दष्ट्रीघरकमाययाः इवि प्रतष्ट्रीयतक्षे।
व्यमाकरणमविमशर याः

 गपुरजनमानपुजमातयाः - गपुरजनदैयाः अनपुजमातयाः इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरषसममासयाः।
 धमर बपुमदप्रभमाविक्षेण - धमर बपुदक्षेयाः प्रभमावियाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरषसममासयाः, धमर बमपु दप्रभमावियाः तक्षेन धमर बपुमदप्रभमाविक्षेण।
 प्रभकतनोपमासजर तद्रिव्यकौ - प्रभकतमम् अनक्षेकमम् उपमासजर तमम् द्रिव्यमम् यमाभ्यमामम् तकौ प्रभकतनोपमासजर तद्षव्यकौ इमत
बहिह वष्ट्रीमहिसममासयाः।

 प्रमाप्तमविदमाथर मशल्पमानमामम् - प्रमाप्तयाः अथर याः मविदमा मशल्पस चि यदैयाः तक्षे प्रमाप्तमविदमाथर मशल्पमायाः इमत बहिह वष्ट्रीमहिसममासयाः,
तक्षेषमामम् प्रमाप्तमविदमाथर मशल्पमानमामम्।

7.2.6) मदतष्ट्री य कथमा- यतनो धमर स्ततनो जययाः- मकल पमाठयाः- मविभमागयाः - 5
अथ स्विस्थमानसमष्ट्री प विमतर न मा पमापबपुम दनमा धमर बपुम दरमभमहितयाः -“भद्रि , न सविर मक्षे त दनस गकहिस प्रमत
नक्षे तस पु यपुज् यतक्षे , यतयाः कपु टपु षम्बननो बमान्धविमाश्चि प्रमाथर म यषयन्तक्षे । तदत्रदैवि विनगहिनक्षे क्विमामप भकम कौ मनमकप्य ,
मकसञ्चन्ममात्रममादमाय गकहिस प्रमविशमावियाः। भकय नोऽमप प्रयनोजनक्षे सञमातक्षे तन्ममात्रस समक्षे त् यमास्ममातम् स्थमानमान्नक्षेष यमावियाः।
उकञ्च न मवित्तस दशर यक्षे त् प्रमाजयाः कस्य मचित्स्विल्पमप्यहिनो।
मपुनक्षे र मप यतस्तस्य दशर न माच्चिलतक्षे मनयाः॥
तथमा चि यथमाममषस जलक्षे मत्स्यदै भर क्ष् यतक्षे श्विमापददैभर पुमवि।
आकमाशक्षे पमकमभश्चिदै वि तथमा सविर त्र मवित्तविमानम्॥
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व्यमाख्यमा
अथ अनन्तरमम् स्विस्थमानसमष्ट्रीपविमतर नमा मनजस्थमानमनकटविमतर नमा पमापबपुमदनमा धमर बमपु दयाः अमभमहितयाः
कसथतयाः - भद्रि शष्ट्रीममानम्, न सविर मम् एततम् धनस गकहिस प्रमत नक्षेतपुस यपुज्यतक्षे , यतयाः कमारणस महि कपुटपु षम्बनयाः आत्मष्ट्रीयमायाः
बमान्धविमायाः बन्धवियाः चि प्रमाथर मयषयन्तक्षे यमामचिषयन्तक्षे, ततम् तस्ममातम् अत्र एवि विनगहिनक्षे गभष्ट्रीरक्षे अरण्यक्षे क्विमामप
कपुत्रमचितम् भकमकौ मकसत्तकमायमामम् मनमकप्य मकसञ्चन्ममात्रमम् अल्पपररममाणमम् आदमाय स्विष्ट्रीकक त्य गकहिमम् प्रमविशमामयाः
गच्छमामयाः। भकयनोऽमप बहिह मविधक्षेऽमप प्रयनोजनक्षे सञमातक्षे उपषस्थतक्षे तन्ममात्रमम् अविमशषस धनमम् समक्षेत्य आगत्य
अस्ममातम् स्थमानमातम् नक्षेषयमावियाः स्विष्ट्रीककत्य गममषयमावियाः। उकमम् चि न मवित्तस दशर यक्षे त् प्रमाजयाः कस्यमचित्स्विल्पमप्यहिनो।
मपुनक्षे र मप यतस्तस्य दशर न माच्चिलतक्षे मनयाः।।
अन्विययाः
प्रमाजयाः स्विल्पमम् अमप अहिनो मवित्तस न दशर यक्षेतम्। यतयाः मपुनक्षेयाः मनयाः अमप, तस्य दशर नमातम् चिलतक्षे।
अन्वियमाथर याः
प्रमाजयाः मविदमानम्, स्विल्पमम् अत्यल्पमम्, अमप अहिनो आश्चियर मवित्तस धनमम्, न दशर यक्षेतम् प्रकमाशयक्षेतम्। यतयाः
कमारणस महि मपुनक्षेयाः षस्थरमचित्तस्य, मनयाः मचित्तमम् अमप, तस्य धनस्य, दशर नमातम् अविलनोकनमातम्, चिलतक्षे अषस्थरस
भविमत इत्यथर याः।
तमात्पयमारथर याः
शपुककौ रजतस्य भ्रमक्षे अमप ममानवियाः ततम् प्रमाप्तपुस धमाविमत। तमहिर यमद समाकमातम् धनमक्षेवि स्यमातम् तदमा कस्य
विमा मनयाः चिञ्चलस न भविमत। शमान्तमचित्तमानमास मपुनष्ट्रीनमामम् अमप मचित्तस स्विल्पधनदशर नक्षेन प्रलपुब्धस भविमत। तस्ममातम्
मविदमानम् कदमामप स्विस्य धनमामदकस न कमम् अमप दशर यमत।
यथमाममषस जलक्षे मत्स्यदै भर क्ष्यतक्षे श्विमापददैभर पुमवि।
आकमाशक्षे पमकमभश्चिदै वि तथमा सविर त्र मवित्तविमानम्। ।
अन्विययाः
यथमा आममषस जलक्षे मत्स्यदैयाः भक्ष्यतक्षे भपुमवि श्विमापददैयाः आकमाशक्षे पमकमभयाः तथमा चिदैवि मवित्तविमानम् सविर त्र।
अन्वियमाथर याः
यथमा मत्स्यदैयाः मष्ट्रीनदैयाः जलक्षे ससललक्षे श्विमापददैयाः महिससकदैयाः भकमकौ भपुमवि पमकमभयाः मविहिगदैयाः आकमाशक्षे गगनक्षे
आममषस ममाससमम् (भनोग्यविस्तपु) (आममषस पपुन्नपपुससकमम् भनोग्यविस्तपुमन सम्भनोग इमत मक्षेमदनष्ट्री) भक्ष्यतक्षे तथमा सविर त्र
दक्षेशक्षे इमत शक्षेषयाः मवित्तविमानम् धनविमानम् भक्ष्यतक्षे जनदैयाः इमत शक्षेषयाः सविर एवि मवित्तवितयाः मवित्तमम् आकमाङ्क्षतक्षे।
तमात्पयमारथर याः
अत्र श्लनोकक्षे धनस्य प्रमाप्तकौ कयाः मविघ्नयाः भविमत इमत विण्यर तक्षे। अत्र उच्यतक्षे यतम् सविर ममाससस विमाञ्छषन्त।
यमद ततम् जलक्षे अषस्त तमहिर मत्स्यमायाः स्विष्ट्रीकपुविर षन्त खमादषन्त। यमद ततम् पकसथव्यमास वितर तक्षे तमहिर प्रमामणनयाः गकहषन्त।
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यमद आकमाशक्षे पततम् वितर तक्षे तमहिर पमकणयाः ततम् आत्मसमात्कपुविर षन्त। एविमक्षेवि ययाः मवित्तविमानम् भविमत सविर तस्य धनमम्
इच्छषन्त।

सरलमाथर याः
गकहिसमष्ट्रीपस यदमा तक्षे आगतमायाः तदमा पमापबपुमदयाः उकविमानम् यतम् गकहिक्षे आत्मष्ट्रीयमायाः वितर न्तक्षे। तक्षेषमास समष्ट्रीपक्षे प्रभकतस
धनस न नक्षेतव्यमम्। गकहिसमष्ट्रीपक्षे कपुत्रमामप मबलस (गतर म)म् ककत्विमा तत्र धनमामदकस स्थमापमयत्विमा यमावितम् प्रयनोजनस वितर तक्षे
तमावितम् स्विष्ट्रीककत्य गच्छमत चिक्षेतम् सम्यकम् भविमत। यदमा प्रयनोजनस भमविषयमत, तदमा पपुनयाः स्विष्ट्रीकररषयमत। यतनो महि
धनमम् इत्थस विस्तपु यतम् षस्थरमचित्तमानमास मपुनष्ट्रीनमाममप मनसस मविकमारमम् उदमावियमत। मकञ्च धनवितमास सविर त्र शत्रवियाः
मविदन्तक्षे।

7.2.7) मदतष्ट्री य कथमा- यतनो धमर स्ततनो जययाः- मकल पमाठयाः- मविभमागयाः - 6
तदमाकण्यर धमर ब मपु दरमाहि -“भद्रि , एविस मक्रयतमामम्” । तथमानपुम ष्ठतक्षे दमाविमप तकौ स्विगकहिस गत्विमा सपुखक्षे न
सस ष स्थतविन्तकौ। अथमान्यषस्मन्नहिमन पमापबपुम दमनर म शथक्षे ऽ टव्यमास गत्विमा तत्सविर मवित्तस सममादमाय गतर
पकर मयत्विमा स्विभविनस जगमाम। अथमान्यक्षे द ध
पु र मर ब मपु दस समभ्यक्षे त् य प्रनोविमाचि - “सखक्षे , बहिह कपु टपु म्बमा वियमम्,
मवित्तमाभमाविमात्सष्ट्री द मामयाः।

तद्गत्विमा

तत्र

स्थमानक्षे

मकसञ्चन्ममात्रस

धनममानयमावियाः”।

सनोऽबविष्ट्री त म् -“एविस

मक्रयतमामम्” । अथ दमाविमप गत्विमा तत्स्थमानस यमावित्खनतस्तमाविमद्रिकस भमाण्डस दृषविन्तकौ। अत्रमान्तरक्षे
पमापबपुम दयाः मशरस्तमाडयन्प्रनोविमाचि - “भनो धमर ब द
पु क्षे, त्वियमा हृतमक्षे त दनमम्, नमान्यक्षे न , यतनो भकय नोऽमप गतमारप रक णस
कक तमम्। तत्प्रयच्छ मक्षे तस्यमाधर मम्। अथविमाहिस रमाजकपु लक्षे मनविक्षे द मयषयमामम”। स आहि - “भनो द रपु मात्मनम्, मदै विस
विद - धमर ब मपु दयाः खल्विहिमम्। नदै त च्चिकौरकमर करनोमम। उकञ्च ममातकवि त्परदमारमामण परद्रिव्यमामण लनोष्ठवितम्।
आत्मवित्सविर भ त
क मामन विष्ट्री क न्तक्षे धमर बपुद ययाः॥
व्यमाख्यमा
ततम् आकण्यर शपुत्विमा धमर बमपु दयाः आहि बकतक्षे (उकविमानम्) - भद्रि एविस यथमा तपुभ्यस रनोचितक्षे तथमा मक्रयतमामम्।
तथमा अनपुमष्ठतक्षे सम्पमामदतक्षे दकौ अमप तकौ स्विगकहिस मनजगकहिमम् गत्विमा सपुखक्षेन ससषस्थतविन्तकौ। अथ ततयाः अन्यषस्मनम्
अहिमन मदविसक्षे पमापबपुमदयाः मनशष्ट्रीथक्षे रमात्रकौ अटव्यमास विनमम् गत्विमा तत्सविर मवित्तस धनमम् सममादमाय स्विष्ट्रीककत्य गतर
पकरमयत्विमा यथमा पकविरमम् आसष्ट्रीतम् तथमा ककत्विमा स्विभविनस मनजगकहिमम् जगमाम गतविमानम्। अथ अन्यक्षेदपुयाः अपरषस्मनम्
मदविसक्षे धमर बमपु दयाः समभक्षेत्य सममागत्य प्रनोविमाचि उकविमानम् - सखक्षे ममत्र बहिह कपुटपु म्बमायाः अनक्षेककपुटपु म्बयपुकमा वियमम्
मवित्तमाभमाविमातम् धनमाभमाविमातम् सष्ट्रीदमामयाः क्लक्षेशमम् अनपुभविमामयाः। तद्गत्विमा तस्ममातम् गत्विमा तत्र स्थमानक्षे मकसञ्चन्ममात्रमम्
अल्पपररममतमम् धनमम् आनयमावियाः स्विष्ट्रीकपुविर याः। सयाः अबविष्ट्रीतम् उकविमानम् - भद्रि एविमम् इत्थमम् मक्रयतमामम्।
अथ अनन्तरमम् दकौ अमप गत्विमा तत्स्थमानमम् यमावितम् खनतयाः तमावितम् ररकमम् शकन्यमम् भमाण्डमम् दृषविन्तकौ
अविलनोमकतविन्तकौ। अत्रमान्तरक्षे एतदभ्यन्तरक्षे पमापबपुमदयाः मशरयाः मस्तकमम् तमाडयनम् पष्ट्रीडयनम् प्रनोविमाचि उकविमानम् - भनो
धमर बपुदक्षे त्वियमा हृतमम् चिनोररतमम् एततम् धनमम् न अन्यक्षेन अपरक्षेण। यतयाः (यमद चिकौरक्षेण हृतस स्यमातम् तदमा पपुनयाः
गतर पकरणस तक्षेन न ककतस स्यमातम्। त्वियमा एवि एततम् अपहृतमम् अतयाः गतर पकरणस त्वियमा चिकौयर गनोपनमाय ककतमम् इत्यथर याः।)
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कमारणस महि भकयनोऽमप बहिह गतमारपकरणस गतर पकरणस ककतमम् मविमहितमम्। तत्प्रयच्छ तस्ममातम् दक्षेमहि मक्षे मम तस्य हृतस्य
धनस्य अधर मम् अधर पररममतभमागयाः। अथविमा अन्यथमा रमाजकपुलक्षे रमाजसमष्ट्रीपक्षे मनविक्षेदमयषयमामम विक्ष्यमामम।
स आहि उकविमानम् – भनो दरपु मात्मनम् दषपु बपुदक्षे ममा एविस विद कथय, धमर बपुमदयाः खलपु मनश्चियक्षेन अहिमम्
अषस्म। न एततम् चिकौरकमर चिकौयर मम् करनोमम। उकमम् चि ममातकवि त्परदमारमामण परद्रिव्यमामण लनोष्ठवितम्।
आत्मवित्सविर भकत मामन विष्ट्री क न्तक्षे धमर बपुद ययाः॥
अन्विययाः
धमर बपुदययाः परदमारमामण ममातकविदम्, परद्रिव्यमामण लनोष्ठवितम्, सविर भकतमामन आत्मवितम् विष्ट्रीकन्तक्षे।
अन्वियमाथर याः
धमर बपुदययाः धमर सदस्तपुमन, बपुमदयाः ममतयाः यक्षेषमास जनमानमास तक्षे, परदमारमामण परस्य अन्यस्य, दमारमामण
सस्त्रययाः, ममातकविदम् ममातमा इवि, परद्रिव्यमामण अन्यस्य द्रिव्यमामण विस्तकमन, लनोष्ठवितम् प्रस्तरयाः इवि, सविर भकतमामन सविमारनम्
लनोकमानम्, आत्मवितम् सविर त्र आत्ममानस पश्यषन्त इत्यथर याः।
तमात्पयमारथर याः
अत्र श्लनोकक्षे यक्षे धमर ममागर गच्छषन्त तक्षेषमास नष्ट्रीतययाः विमणर तमायाः। तक्षे परभमायमारमम् ममातकविदम् पश्यषन्त , तमासमास
सविर दमा शदमास कपुविर षन्त अथमारतम् तमायाः प्रमाप्तपुस कदमामप इच्छमाममप न कपुविर षन्त। तक्षे परक्षेषमास धनस लनोष्ठवितम् नमाम प्रस्तरवितम्
पश्यषन्त। अथमारतम् तक्षेषमामम् अपरक्षेषमास धनक्षे लनोभयाः न वितर तक्षे। मकञ्च सविमारनम् तक्षे आत्मवितम् पश्यषन्त। तदथर याः तक्षे
कदमामप परक्षेषमामम् अपकमारस न कपुविर षन्त।

सरलमाथर याः
एविस मविजमामपतयाः सनम् धमर बपुमदयाः ततम् स्विष्ट्रीककत्य समष्ट्रीपक्षे भकमकौ धनमामदकस स्थमापमयत्विमा गकहिस गतविमानम्।
पमापबपुमदयाः एकषस्मनम् मदविसक्षे गत्विमा सविर धनस नष्ट्रीत्विमा गतर स्य पकरणस ककत्विमा गकहिमम् आगतविमानम्। परषस्मनम् मदविसक्षे स
धमर बपुदक्षेयाः समष्ट्रीपस गत्विमा उकविमानम् यतम् धनस्य आविश्यकतमा वितर तक्षे। तस्ममातम् तत्र गन्तव्यमममत। धमर बमपु दयाः तक्षेन
समाकस तत्र गतविमानम्। तत्र गत्विमा तकौ दृषविन्तकौ यतम् ततम् स्थमानस ररकमम् अषस्त। तदमा तदम् दृषटमा पमापबपुमदयाः
धमर बपुदक्षेयाः उपरर दनोषमारनोपस ककत्विमा उकविमानम् यतम् सयाः धमर बमपु दयाः एवि धनस चिनोररतविमानम् इमत। सयाः रमाजमानस विमदषयमत
इमत उकविमानम्। तदमा धमर बमपु दयाः उकविमानम् यतम् एविस चिकौरकमायर सयाः कदमामप न करनोमत। तस्य परद्रिव्यक्षेषपु लनोभयाः
नमाषस्त इमत।

7.2.8) मदतष्ट्री य कथमा- यतनो धमर स्ततनो जययाः- मकल पमाठयाः- मविभमागयाः - 7
एविस दमाविमप तकौ मविविमादममानकौ धममारस धकरणस गतकौ , प्रनोचितपुश् चि परस्परस द कष यन्तकौ। अथ
धममारस धकरणमासधमष्ठतपपुर षदै याः मदव्यमाथर यमावितम् मनयनोसजतकौ , तमावित्पमापबपुम दरमाहि - “अहिनो , न सम्यग्दृषनोऽयस
न्यमाययाः। उकञ्च मविविमादक्षे ऽ षन्विषयतक्षे पत्रस तदभमाविक्षे ऽ मप समामकणयाः।
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समाक्ष्यभमाविमात्ततनो मदव्यस प्रविदषन्त मनष्ट्री म षणयाः॥
तदत्र मविषयक्षे मम विकक दक्षे वि तमायाः समाकष्ट्री भ त
क माषस्तष्ठषन्त , तमा अप्यमावियनोरक्षे क तरस चिकौरस समाधपु विमा
कथमयषयषन्त”। अथ तकौ सविर र मभमहितमम्- भनोयाः , यपु क मपुकस भवितमा। उकञ्च अन्त्यजनोऽमप यदमा समाकष्ट्री मविविमादक्षे सम्प्रजमायतक्षे ।
न तत्र मविदतक्षे मदव्यस मकस पपुन यर त्र दक्षे वि तमायाः॥
तदस्ममाकमप्यत्र मविषयक्षे महित्ककौतकहि लस वित्तरतक्षे । प्रत्यक ष समयक्षे यपुवि माभ्यमामप्यस्ममामभयाः सहि तत्र
विननोदक्षेशक्षे गन्तव्यमम् इमत। एतषस्मन्नन्तरक्षे पमापबपुम दयाः स्विगकहिस गत्विमा स्विजनकमपुवि माचि - तमात , प्रभकत नोऽयस
मयमाथर्यो धमर ब मपु दश्चिनोमदतयाः। स चि तवि विचिनक्षे न पररणमतस गच्छमत , अन्यथमास्ममाकस प्रमाणदै याः सहि
यमास्यमत। स आहि - वित्स , द्रिपुतस विद , यक्षे न प्रनोच्यस तदम् द्रिव्यस षस्थरतमास नयमामम। पमापबपुम दरमाहि - तमात ,
अषस्त तत्प्रदक्षे शक्षे महिमाशमष्ट्री । तस्यमास महित्कनोटरमषस्त। तत्र त्विस समाम्प्रतमक्षे वि प्रमविश। ततयाः प्रभमातक्षे यदमाहिस
सत्यशमाविणस करनोमम , तदमा त्वियमा विमाच्यस यदम्- धमर ब मपु दयाः चिकौरयाः इमत।

व्यमाख्यमा
एविस दकौ उभकौ अमप मविविदममानकौ मविविमादस कपुविमारणकौ धममारसधकमाररणस मविविमादमनणरतमारस (जजम्), रमाजकपुलमम्
विमा

गतकौ

गतविन्तकौ

प्रनोचितपुयाः

धममारसधकरणमासधमष्ठतपपुरषदैयाः

उकविन्तकौ

चि

परस्परमम्

रमाजकपुलस्थपपुरषदैयाः

मदव्यमाथर

दषक यन्तकौ

सन्तकौ।

अथ

अनन्तरमम्

अमगस्पशर -भपुजङ्गगहिण-तपुलमारनोहिण-

मविषपमानमादन्यतमरूपमदव्यशपथकरणमाय यमावितम् मनयनोसजतकौ आमदषकौ तमावितम् पमापबपुमदयाः आहि उकविमानम् - अहिनो
आश्चियर मम् न सम्यकम् दृषयाः अयस न्यमाययाः न यथमावितम् मनणर्त्रीतयाः इत्यथर याः (ठष्ट्रीक फदैसलमा नहिनीं हिह आ)। उकमम् चि मविविमादक्षे ऽ षन्विषयतक्षे पत्रस तदभमाविक्षे ऽ मप समामकणयाः।
समाक्ष्यभमाविमात्ततनो मदव्यस प्रविदषन्त मनष्ट्री म षणयाः॥
अन्विययाः
मविविमादक्षे पत्रमम् अषन्विषयतक्षे, तदभमाविक्षेऽमप समामकणयाः (अषन्विषयन्तक्षे), ततयाः समाक्ष्यभमाविमातम् मदव्यमम्
मनष्ट्रीमषणयाः प्रविदषन्त।
अन्वियमाथर याः
मविविमादक्षे कलहिक्षे (मपुकदममा) उत्पन्नक्षे पत्रमम् लक्षेखयाः अषन्विषयतक्षे प्रममाणतयमा अषन्विषयतक्षे गकहतक्षे चि।
तदभमाविक्षेऽमप पत्रमाभमाविक्षेऽमप समामकणयाः अषन्विषयन्तक्षे। समाक्ष्यभमाविमातम् मदव्यमम् प्रममाणमम् मनष्ट्रीमषणयाः महिमान्तयाः प्रविदषन्त
प्रकथयषन्त।
ततम् अत्र मविषयक्षे मम विककदक्षेवितमायाः विककदक्षेविमायाः समाकष्ट्रीभकतमायाः मतष्ठषन्त सषन्त , तमायाः अमप आवियनोयाः एकतरस
चिकौरस समाधपु विमा कथमयषयषन्त विक्ष्यषन्त। अथ ततयाः तदैयाः सविरयाः अमभमहितमम् कसथतमम् - भनो यपुकमम् सम्यकम् उकमम्
कसथतमम् भवितमा। उकमम् चि –
अन्त्यजनोऽमप यदमा समाकष्ट्री मविविमादक्षे सम्प्रजमायतक्षे ।
न तत्र मविदतक्षे मदव्यस मकस पपुन यर त्र दक्षे वि तमायाः॥
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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सस स् कक तसमामहित्यमम्
अन्विययाः
मविविमादक्षे अन्त्यजनोऽमप यदमा समाकष्ट्री सम्प्रजमायतक्षे तत्र मदव्यमम् न मविदतक्षे। यत्र दक्षेवितमायाः (तत्र) पपुनयाः मकमम्।
अन्वियमाथर याः
मविविमादक्षे अन्त्यजनोऽमप यदमा समाकष्ट्री सम्प्रजमायतक्षे लभ्यतक्षे तत्र मदव्यस (प्रममाणस) न मविदतक्षे तस्य न
आविश्यकतमा इत्यथर याः यत्र पपुनयाः दक्षेवितमायाः तत्र मकस विकव्यमम् इमत भमावियाः।
ततम् तस्ममातम् अस्ममाकमम् अमप अत्र अषस्मनम् मविषयक्षे महितम् अनक्षेकमम् ककौतकहिलमम् औत्सपुक्यमम् वितर तक्षे
अषस्त। प्रत्यकषसमयक्षे प्रभमातकमालक्षे यपुविमाभ्यमामम् पमापबपुमदधमर बमपु दभ्यमामम् अस्ममामभयाः सविरयाः सहि तत्र विननोदक्षेशक्षे
विनस्थलक्षे गन्तव्यमम् यमातव्यमम् इमत।
एतषस्मनम् अन्तरक्षे एतदभ्यन्तरक्षे पमापबपुमदयाः स्विगकहिमम् मनजगक्षेहिमम् गत्विमा स्विजनकमम् स्विमपतरमम् उविमाचि
उकविमानम् - तमात मपतयाः प्रभकतयाः अयमम् भकययाः इदमम् मयमा अथर याः धनमम् धमर बपुदक्षेयाः धमर बपुमदयाः इत्यस्य चिनोररतयाः
चिनोररतमम्। स चि अथर याः तवि विचिनक्षेन कथनक्षेन पररणमतस षस्थरतमामम् गच्छमत। अन्यथमा अथमारतम् तन्न भविमत चिक्षेतम् ,
अस्ममाकमम् समक्षेषमामम् प्रमाणदैयाः सहि मकत्यपुनमा सहि सयाः अथर याः यमास्यमत गममषयमत।
सयाः मपतमा आहि उकविमानम् - वित्स पपुत्र द्रिपुतस शष्ट्रीघ्रस विद कथय यक्षेन प्रनोच्य उक्त्विमा तदम् द्रिव्यस षस्थरतमास
नयमामम। पमापबपुमदयाः आहि उकविमानम् - तमात मपतयाः अषस्त तत्प्रदक्षेशक्षे महिमाशमष्ट्री महिमानम् शमष्ट्रीविककयाः। तस्यमास शमष्ट्रीविककक्षे
महित्कनोटरमम् महिमानम् गतर याः अषस्त। तत्र तषस्मनम् कनोटरक्षे त्विस समाम्प्रतमम् एवि अधपुनमा एवि प्रमविश गच्छ। ततयाः
अनन्तरमम् प्रभमातक्षे प्रमातयाः यदमा अहिमम् सत्यशविणमम् करनोमम अथमारतम् कयाः चिकौरयाः इमत सत्यमम् जमातपुमम् इच्छमामम
तदमा त्वियमा विमाच्यस विकव्यमम् यदम् - धमर बमपु दयाः चिकौरयाः इमत।

सरलमाथर याः
तदमा तकौ धममारसधकमाररणयाः समष्ट्रीपस गतविन्तकौ। तत्र पमापबपुमदयाः तमम् उकविमानम् यतम् यत्र मविविमादयाः भविमत
तत्र यमद प्रममाणमामदकस न लभ्यतक्षे तमहिर दक्षेवितमायमायाः सकमाशस गन्तव्यमम्। सविर विनदक्षेवितमायमायाः समष्ट्रीपस गममषयषन्त चिक्षेतम्
तस्य सकमाशमातम् प्रममाणस लभ्यतक्षे। तक्षेन सपुमविचिमारयाः भमविषयमत इमत। तदमा सविर तस्य विमाक्यमम् अङ्गष्ट्रीककतविमानम्।
परषस्मनम् मदविसक्षे गमनमाय समययाः मनषश्चितयाः अभवितम्। तषस्मनम् मदनक्षे रमात्रकौ पमापबपुमदयाः स्विमपतरमम् उकविमानम् यतम्

- सयाः सविर धनस चिनोररतविमानम्। परन्तपु श्वियाः सयाः तषस्मनम् शमष्ट्रीविककक्षे स्थमास्यमत। यदमा सविर प्रश्नस कररषयषन्त तदमा
एतदम् विकव्यस यतम् धमर बपुमदयाः एवि धनमामन अपहृतविमानम् इमत। पपुत्रस्य रकणमाय मपतमा प्रमातयाः तस्य विककस्य कनोटरक्षे
षस्थतविमानम्।

7.2.9) मदतष्ट्री य कथमा- यतनो धमर स्ततनो जययाः- मकल पमाठयाः- मविभमागयाः - 8
तथमानपुम ष्ठतक्षे

प्रत्यक षक्षे

स्नमात्विमा

पमापबपुम दधर मर बपुम दपपुर याःसरनो

धममारस धकरणकदै याः

सहि

तमास

शमष्ट्री म भ्यक्षे त् य तमारस्विरक्षेण प्रनोविमाचि आमदत्यचिन्द्रिमाविमनलनोऽनलश्चि दकौभकरममरमापनो हृदयस यमश्चि।
अहिश्चि रमामत्रश्चि उभक्षे चि सन्ध्यक्षे धमर श्चि जमानमामत नरस्य विकत्त मम्॥
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भगविमत विनदक्षे वि तक्षे , आवियनोमर ध्यक्षे यश्चिकौरस्तस कथय। अथ पमापबपुम दमपतमा शमष्ट्री क नोटरस्थयाः
प्रनोविमाचि - भनोयाः, शृणपु त , शृणपु त , धमर बमपु दनमा

हृतमक्षे त दनमम्।

तदमाकण्यर

सविर

तक्षे

रमाजपपुर षमा

मविस्मयनोत्फपु ललनोचिनमा यमाविदमर बपुद मक्षे विर त्त हिरणनोमचितस मनगहिस शमास्त्रदृषटमाविलनोकयषन्त , तमाविदमर बपुम दनमा
तच्छमष्ट्री क नोटरस

विमहभनोज्यद्रिव्यदै याः

पररविक्षे ष ट

विमहनमा

सन्दष्ट्री म पतमम्।

अथ

ज्विलमत

तषस्मञ्शमष्ट्री क नोटरक्षेऽ धर द ग्धशरष्ट्री र याः स्फपु मटतक्षे क णयाः करणस पररदक्षे वि यन्पमापबपुम दमपतमा मनश्चिक्रमाम। ततश्चि
तदै याः सविर याः पकष याः - भनोयाः मकममदमम्। इत्यपु कक्षे चि पमापबपुम दमविचिक्षे म षतस सविर मम् इदमममत मनविक्षे द मयत्विनोपरतयाः।

व्यमाख्यमा
तथमा अनपुमष्ठतक्षे सम्पमामदतक्षे प्रत्यकषक्षे प्रभमातक्षे स्नमात्विमा स्नमानस ककत्विमा पमापबपुमदयाः धमर बमपु दपपुरयाःसरयाः
धमर बपुमदमम् अगक्षे नष्ट्रीत्विमा धममारसधकरणकदैयाः मविचिमारकदैयाः सहि तमामम् शमष्ट्रीमम् शमष्ट्रीविककमम् अभ्यक्षेत्य आगत्य तमारस्विरक्षेण
उच्चिस्विरक्षेण प्रनोविमाचि उकविमानम्आमदत्यचिन्द्रिमाविमनलनोऽनलश्चि दकौभकरममरमापनो हृदयस यमश्चि।
अहिश्चि रमामत्रश्चि उभक्षे चि सन्ध्यक्षे धमर श् चि जमानमामत नरस्य विकत्त मम्॥
अन्विययाः
नरस्य विकत्तमम् आमदत्ययाः चिन्द्रियाः अमनलयाः अनलयाः चि दकौयाः भकममयाः हृदयस यमयाः चि अहियाः चि रमामत्रयाः चि उभक्षे
सन्ध्यक्षे चि धमर याः चि जमानमामत।
अन्वियमाथर याः
नरस्य जनस्य, विकत्तस चिररतमम्, आमदत्ययाः सकयरयाः, चिन्द्रियाः इन्दयाःपु , अमनलयाः विमायपुयाः, अनलयाः अमगयाः, दकौयाः
स्विगर याः भकममयाः पकसथविष्ट्री, हृदयस मनयाः, यमयाः अषन्तकयाः, अहियाः मदनमम्, रमामत्रयाः मनशमा, उभक्षे दकौ एवि, सन्ध्यक्षे
प्रमातसन्ध्यमा अपरमाहसन्ध्यमा चि धमर याः चि धमर रमाजयाः जमानमामत विक्षेसत्त इत्यथर याः।
तमात्पयमारथर याः
अत्र श्लनोकक्षे कक्षे धमर जमानषन्त इमत जमायतक्षे। आमदत्ययाः सकयरयाः , चिन्द्रियाः, अमनलयाः विमायपुयाः, अनलयाः अमगयाः,
दकौयाः आकमाशयाः, भकममयाः पकसथविष्ट्री, आपयाः विरणयाः, हृदयस, यमरमाजयाः, मदनमम्, रमामत्रयाः, सन्ध्यमाकमालयाः इमत एतक्षे धमर
जमानषन्त।
भगविमत दक्षेमवि विनदक्षेवितक्षे, आवियनोयाः मध्यक्षे ययाः चिकौरयाः तस कथय विद।
अथ अनन्तरमम् पमापबपुमदमपतमा पमापबपुमदजनकयाः शमष्ट्रीकनोटरस्थयाः शमष्ट्रीविककगतर षस्थतयाः प्रनोविमाचि
कसथतविमानम् भनोयाः शृणपुत। धमर बपुमदनमा हृतमम् चिनोररतमम् एततम् धनमम्। ततम् आकण्यर शपुत्विमा सविर तक्षे रमाजपपुरषमायाः
मविस्मयनोत्फपुललनोचिनमायाः आश्चियर मविस्फमाररतनयनमायाः यमावितम् धमर बपुदक्षेयाः मवित्तहिरणनोमचितमम् धनमापहिरणयनोग्यमम्
मनगहिमम् दण्डमम् शमास्त्रदृषटमा अविलनोकयषन्त तमावितम् धमर बमपु दनमा ततम् शमष्ट्रीकनोटरमम् विमहभनोज्यद्रिव्यदैयाः
आशपुमविदमामहितकणलमाकमामदद्रिव्यदैयाः पररविक्षेषट विमहनमा अमगनमा सन्दष्ट्रीमपतमम्। अथ ज्विलमत तषस्मनम् शमष्ट्रीकनोटरक्षे
अधर दग्धशरष्ट्रीरयाः स्फपुमटतक्षेकणयाः मविनषनक्षेत्रयाः करणमम् पररदक्षेवियनम् करणस्विरक्षेण मविलपनम् पमापबपुमदमपतमा
पमापबपुमदजनकयाः मनश्चिक्रमाम बमहियाः आगतयाः। ततयाः चि तदैयाः सविरयाः पकषयाः सजजमाससतयाः भनोयाः मकमम् इदमम् इत्यपुकक्षे इमत
कसथतक्षे स पमापबपुमदविक्षेमचिषतमम् पमापबपुमदसमासधतमम् सविर मम् इदमम् इमत मनविक्षेदमयत्विमा कथमयत्विमा उपरतयाः मकतयाः।
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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सरलमाथर याः
परस सविर तस्य शमष्ट्रीविककस्य समष्ट्रीपस गतविन्तयाः। तदमा सविर पकषविन्तयाः कयाः चिकौरयाः इमत। तदमा विककमध्यमातम्
पमापबपुदक्षेयाः मपतमा उत्तरस दत्तविमानम् यतम् धमर बमपु दयाः धनस हृतविमानम् इमत। ततम् विमाक्यस शपुत्विमा यदमा सविर धमर बपुदक्षेयाः
दण्डमविषयक्षे चिचिमाररतमायाः आसनम् तदमा धमर बपुमदयाः तषस्मनम् विककक्षे अमगससयनोगस ककतविमानम्। तदमा तमापप्रभमाविमातम् तस्ममातम्
पमापबपुदक्षेयाः मपतमा बमहियाः आगतयाः। सयाः बमहियाः आगत्य सविर विकत्तमान्तस कसथतविमानम्। तदमा सविर धमर बपुदक्षेयाः प्रशससमास
ककतविन्तयाः पमापबपुदक्षेयाः ककतक्षे दण्डस घनोमषतविन्तश्चि।
व्यमाकरणमविमशर याः

 मविस्मयनोत्फपुलनोचिनमायाः - मविस्मयक्षेन उत्फपुलमम् मविस्मयनोत्फपुलमम् इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरषसममासयाः,
मविस्मयनोत्फपुलस लनोचिनस यक्षेषमास तक्षे मविस्मयनोत्फपुललनोचिनमायाः।

 तच्छमष्ट्रीकनोटरमम् - शम्यमायाः कनोटरमम् शमष्ट्रीकनोटरमम् इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरषसममासयाः, तच्चि इदमम्
शमष्ट्रीकनोटरमम् चिक्षेमत तच्छमष्ट्रीकनोटरमम् इमत कमर धमारयसममासयाः।

 अधर दग्धशरष्ट्रीरयाः - अधर दग्धस शरष्ट्रीरस यस्य सयाः अधर दग्धशरष्ट्रीरयाः इमत बहिह वष्ट्रीमहिसममासयाः।
 स्फपुमटतक्षेकणयाः - स्फपुमटतमम् मविनषमम् ईकणमम् नक्षेत्रमम् यस्य सयाः स्फपुमटतक्षेकणयाः इमत बहिह वष्ट्रीमहिसममासयाः।

7.2.10)

मदतष्ट्री य कथमा- यतनो धमर स्ततनो जययाः- मकल पमाठयाः- मविभमागयाः - 9

अथ तक्षे रमाजपपुर षमायाः पमापबपुम दस शमष्ट्री श माखमायमास प्रमतलम्ब्य धमर बपुम दस प्रशस्यक्षे द मकचि पुयाः - अहिनो ,
समाषध्विदमपुच् यतक्षे उपमायस मचिन्तयक्षे त् प्रमाजस्तथमापमायस चि मचिन्तयक्षे त म्।
पश्यतनो बकमपुख स्य नकपु लक्षे न हितमा बकमायाः।।
व्यमाख्यमा
अथ अनन्तरमम् तक्षे रमाजपपुरषमायाः पमापबपुमदमम् शमष्ट्रीशमाखमायमामम् प्रमतलम्ब्य तदमालम्बनपकविर कमम्
घमातमयत्विमा धमर बपुमदमम् प्रशस्य पमाररतनोमषकमामददमानक्षेन सत्ककत्य ऊचिपुयाः उकविन्तयाः अहिनो, समाधपु इदमम् उच्यतक्षेउपमायस मचिन्तयक्षे त् प्रमाजस्तथमापमायस चि मचिन्तयक्षे त म्।
पश्यतनो बकमपुख स्य नकपु लक्षे न हितमा बकमायाः॥
अन्विययाः
प्रमाजयाः (यथमा) उपमायस मचिन्तयक्षेतम् (तथमा) अपमायस चि मचिन्तयक्षेतम्। नकपुलक्षेन बकमपुखस्य पश्यतयाः बकमायाः
हितमायाः।
अन्वियमाथर याः
प्रमाजयाः बपुमदममानम् जनयाः (यथमा) उपमायस समाधनमम्, मचिन्तयक्षेतम् मविचिमारयक्षेतम्, तथमा अपमायस मविनमाशमम् चि
मचिन्तयक्षेतम् कदमामचितम् तषस्मनम् उपमायक्षे अनपुसकतक्षे अमचिषन्ततपकविरयाः कनोऽमप उपमाययाः आगममषयमत न विमा इत्यमप
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आलनोचिनमाय इदस तमात्पयर मम्। तत्र यपुमकमम् आहि – पश्यतयाः अविलनोमकतस्य बकमपुखस्य तमम् अनमादृत्य इत्यथर याः
नकपुलक्षेन बकमायाः हितमायाः मविनमामशतमायाः।
तमात्पयमारथर याः
शठक्षे शमाठ्यस सममाचिरक्षेतम् इमत अन्यतममा नष्ट्रीमतयाः। कस्यमामप उपकमारयाः यथमा करणष्ट्रीययाः , तथमा सयाः यमद
अपकमारस करनोमत, तदमा तस्य दण्डव्यविस्थमा यथमा स्यमातम् तदमप मचिन्तनष्ट्रीयमम्। तस्ममादम् मविदमानम् यथमा
उपमायमविषयक्षे मचिन्तयमत, तथमा अपमायस्य मविषयक्षे अमप मचिन्तयमत।

पमाठगतप्रश्नमायाः-२
11. दक्षे ममत्रक्षे ककौ आस्तमामम्।
12. कस्य जन्म व्यथर मम्।
13. विनदक्षेवितमा कपुत्र मनविसमत स्म।
14. धमर बद
पु ययाः परभमायमार कथस पश्यषन्त।
15. धमर बद
पु ष्ट्रीनमास मनकटक्षे मकस लनोष्ठवितम्।
16. धमर बद
पु ययाः कथस सविर भकतमामन पश्यषन्त।
17. मविचिमारमाय तकौ कस्य समष्ट्रीपस गतविन्तकौ।
18. प्रमाजयाः मकस मचिन्तयक्षेतम्।

पमाठसमारयाः
अषस्मनम् पमाठक्षे पञ्चतन्त्रमातम् कथक्षे स्विष्ट्रीककतक्षे। तत्र चितपुणमार मकखमारनमास विणर नमा प्रदत्तमा। तक्षे मविदमाजर नस ककत्विमा
शमास्त्रस्य अथर न अविगतविन्तयाः। तक्षे कमान्यकपुब्जमम् अगच्छनम् मविदमाजर नमाय। तत्र दमादशविषमारमण व्यमाप्य अध्ययनस
सममाप्य आगमनसमयक्षे महिमाजनस्य ममागरण गत्विमा श्मशमानस गतविन्तयाः। परस नदमास यदमा तक्षेषमामम् एकयाः प्रमाययाः
मनमषज्जतयाः आसष्ट्रीतम् तदमा सविर न हिमातव्यमम् इमत मविमचिन्त्य तस्य मस्तकस मछत्विमा रमकतविन्तयाः। परस यदमा गमामस
गतविन्तयाः तदमा सकमत्रकमादकौ दष्ट्रीघरसकत्रमामदव्यमाख्यमानस स्मकत्विमा न भपुकविन्तयाः। एतस्यमायाः कथमायमायाः पठनक्षेन एतदम् एवि
जमायतक्षे यतम् मकखरस्य पषण्डतस्य मविदमाजर नस व्यथर मम्। यतनो महि सयाः अथर मम् अजमात्विमा शमास्त्रस पमठषयमत। तक्षेन
शमास्त्रमाथर स्य मविपरष्ट्रीतमाथर याः एवि भविक्षेमदमत।
मदतष्ट्रीयकथमा अमप पञ्चतन्त्रमातम् स्विष्ट्रीककतमा। अत्र धमर बपुमदसम्पन्नमायाः कथस व्यविहिरषन्त, कथस जष्ट्रीविनस
यमापयषन्त इमत मविषयक्षे जमायतक्षे। पमापबपुमदयाः असधकमाथर लमाभमाथर धमर बमपु दस स्विष्ट्रीककत्य विमामणज्यमाथर गतविमानम्। परस
प्रत्यमागत्य धनमामदकस गकहिसमष्ट्रीपक्षे एकत्र स्थमामपतविमानम्। धमर बपुमदयाः अमप तस्य विमाक्यस सकलमनसमा अङ्गष्ट्रीककत्य
तत्र धनमामदकस स्थमामपतविमानम्। परस पमापबपुमदयाः आगत्य सविर धनमम् आदमाय स्विगकहिक्षे स्थमामपतविमानम्। परमम् एकषस्मनम्
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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मदविसक्षे सयाः धमर बमपु दयाः स्विष्ट्रीककत्य आगतविमानम् धनमानयनमाथर मम्। तदमा तत्र धनमामदकस नमाषस्त इमत दृषटमा धमर बमपु दयाः
स्विष्ट्रीककतविमानम् इमत अमभनष्ट्रीय धममारसधकरणमम् उकविमानम्। तदमा सविर स्विष्ट्रीककतविन्तयाः यतम् विनदक्षेवितमा यतम् विमदषयमत
तदक्षेवि समाधपु, तक्षेनदैवि मविचिमारयाः भमविषयमत। तदमा पमापबपुमदयाः स्विस्य मपतरमम् उकविमानम् शमष्ट्रीकनोटरक्षे षस्थत्विमा
धमर बपुमदयाः चिकौरयाः इमत कथनमाय। यदमा तस्य मपतमा तथमा कसथतविमानम् तदमा मविचिमारसमयक्षे धमर बपुमदयाः तषस्मनम् विककक्षे
अमगससयनोगस ककतविमानम्। तक्षेन बमहियाः आगतयाः पमापबपुमदमपतमा सविर विकत्तमान्तमम् उकविमानम्। तदमा सविर धमर बपुदक्षेयाः प्रशससमास
ककतविन्तयाः, पमापबपुमदस दषण्डतविन्तयाः चि। इत्यक्षेवि चितपुथरकथमायमायाः समारयाः।

मकमसधगतमम्
1. मकखरयाः पषण्डतयाः सविर त्र हिक्षेयस्पदमम्।
2. मविदमानम् सविर त्र पकज्यतक्षे।
3. धमर स्य मकलस सपुखमक्षेवि।
4. धमर ममागरण सदमा प्रवितर नष्ट्रीयमम्।
5. स्विधमर मनधनस शक्षेययाः परधमर्यो भयमाविहियाः।
6. शठक्षे शमाठ्यस सममाचिरक्षेतम्।

यनोग्यतमामविस्तमारयाः
गन्थमविस्तमारयाः
जष्ट्रीविनक्षे पमाथक्षेयभकतमम् अस्ममाकस कथमासमामहित्यमम्। तत्र प्रमतपदस कथस व्यविहिरणष्ट्रीयमममत मविषयक्षे भकयशयाः
अविलनोकनस मविमहितमम्। अत्रस्थमानमास कथमानमास मविस्तकतव्यमाख्यमामदकस पमठत्विमा यमद अध्यक्षेतमारयाः असधकजमानस लब्धपुमम्
इच्छषन्त तमहिर तक्षे -

1. आचिमायर शष्ट्रीसष्ट्रीतमारमामशमासस्त्रणमा मविरमचितमामम् पञ्चतन्त्रस्य भमाषमानमाम्नष्ट्रीमम् महिन्दष्ट्रीटष्ट्रीकमास पठन्तपु।
भमाविमविस्तमारयाः

1. अत्र यमायाः कथमायाः वितर न्तक्षे तक्षेषमास नमाटकस कतपुर शक्नपुविषन्त भविन्तयाः।
2. छमात्रमाणमास समारल्यक्षेन उपदक्षेशमाविसरक्षे एतमायाः कथमायाः विणर मयतपुस शक्नपुविषन्त।
3. धमर बपुदययाः यथमा आचिरमत तथमा आचिरणष्ट्रीयमम्।
4. मविमविधमविविक्षेकबनोधकमानमास विमाक्यमानमास जष्ट्रीविनक्षे पररपमालनस मविधक्षेयमम्।
5. अत्र सपुदशर नरमाजयाः मकञ्च मषन्त्रणयाः चिररत्रमम् अविलनोकनष्ट्रीयमम्।
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भमाषमामविस्तमारयाः

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

पमाठमान्तप्रश्नमायाः
1. चितपुणमार श्मशमानविकत्तमान्तस विणर यत।
2. गमामक्षे भनोजनसमयक्षे तक्षे मकस ककतविन्तयाः।
3. तक्षेषमास गपुरगकहिमातम् आगमनविकत्तमान्तमानम् मविस्तरक्षेण व्यमाख्यमात।
4. धमर बपुदष्ट्रीनमास स्विभमाविस विणर यत।
5. प्रमाजयाः कथस मचिन्तयमत।
6. धमर बमपु दयाः कक्षेन प्रकमारक्षेण अपमायस ककतविमानम्।
7. धमर स्य पररपमालनक्षेन मकस भवितष्ट्रीमत कथमामम् आसशत्य व्यमाख्यमात।

पमाठगतप्रश्ननोत्तरमामण
उत्तरमामण -१

1. कमान्यकपुब्जस गतविमानम्।
2. मविदमामठक्षे ।
3. दमादशविषमारमण।
4. महिमाजनयाः यक्षेन गतयाः।
5. रमासभमम्।
6. धमरण।
7. सविर नमाशक्षे समपुत्पन्नक्षे।
8. आयपुयाः स्विल्पस भविक्षेतम्।
9. अनथमारयाः।
10. दष्ट्रीघरसकत्रष्ट्री।
उत्तरमामण -२

11. धमर बमपु दयाः पमापबपुमदयाः चि।
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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सस स् कक तसमामहित्यमम्
12. दक्षेशमान्तरक्षेषपु बहिह मविधभमाषमामद यक्षेन न जमातमम्।
13. शमष्ट्रीविककक्षे।
14. ममातकविदम्।
15. परद्रिव्यमामण।
16. आत्मवितम्।
17. धममारसधकरणयाः समष्ट्रीपमम्।
18. उपमायमम् अपमायस चि।

॥ इमत सप्तमयाः पमाठयाः ॥
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