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FOREWORD 

 

Since its establishment in 1976, Acharya Nagarjuna University has been forging ahead           in the path 

of progress and dynamism, offering a variety of courses and research contributions. I am 

extremely happy that by gaining ‘A’ grade from the NAAC in the year 2016, Acharya Nagarjuna 

University is offering educational opportunities at the UG, PG levels apart from research degrees 

to students from over 443 affiliated colleges spread over the two districts of Guntur and 

Prakasam. 

 

The University has also started the Centre for Distance Education in 2003-04 with the aim 

of taking higher education to the door step of all the sectors of the society. The centre will be a 

great help to those who cannot join in colleges, those who cannot afford the exorbitant fees as 

regular students, and even to housewives desirous of pursuing higher studies. Acharya Nagarjuna 

University has started offering B.A., and B. Com courses at the Degree level and M.A., M.Com., 

M.Sc., M.B.A., and L.L.M., courses at the PG level from the academic year 2003-2004 onwards. 

 

To facilitate easier understanding by students studying through the distance mode, these 

self-instruction materials have been prepared by eminent and experienced teachers. The lessons 

have been drafted with great care and expertise in the stipulated time by these teachers. 

Constructive ideas and scholarly suggestions are welcome from students and teachers involved 

respectively. Such ideas will be incorporated for the greater efficacy of this distance mode of 

education. For clarification of doubts and feedback, weekly classes and contact classes will be 

arranged at the UG and PG levels respectively. 

 

It is my aim that students getting higher education through the Centre for Distance 

Education should improve their qualification, have better employment opportunities and in turn 

be part of country’s progress. It is my fond desire that in the years to come, the Centre for Distance 

Education will go from strength to strength in the form of new courses and by catering to larger 

number of people. My congratulations to all the Directors, Academic Coordinators, Editors and 

Lesson- writers of the Centre who have helped in these endeavours. 

 

Prof. P. Raja Sekhar 

        Vice-Chancellor (FAC) 

Acharya Nagarjuna University 





 

DEGREE FIRST YEAR: II LANGUAGE - SANSKRIT 

Syllabus 

Semester: 1 

Course Objectives: 

1. ప్రాచీనసంసకృత్సాహిత్యపరిచయం. 

2. ఆధునికసంసకృత్సాహిత్య పరిచయం. 

3. సంసకృత్వ్యయకరణంయొకక ప్రాథమికపరిచయం. 

Course Outcomes:  

1. సంసకృత్కవుల లేదా ఋషులను గురించి అవగాహన. 

2. మానవీయవిలువలపట్ల ఆసక్తి. 

3. సంసకృత్వ్యయకరణపఠనందాారా సంసకృత్వ్యకయములను వ్రాయుట్ మరియు అరథము చేసికొనుట్. 

UNIT - I OLD POETRY:    

1.आर्यपादकुाभिषेकः 

Ramayanam of Valmiki Maharshi- Ayodhya Kanda,  

 వ్యయసరూపప్రశ్నలు , సందరభవ్యక్యయలు మరియు సముచిత్సమాధానప్రశ్నలు. 

2. र्क्षप्रश्ाः -MahaBharatam of Vedavyasa, Vanaparva, Adhyaya -313,  

వ్యయసరూపప్రశ్నలు , సందరభవ్యక్యయలు మరియు సముచిత్సమాధానప్రశ్నలు. 

UNIT - II MODERN POETRY: 

1. वििेका्न्दसूक्तर्ः - डा, समुद्राल लक्ष्मणय्र् महोदर्ः 

వ్యయసరూపప్రశ్నలు మరియు సముచిత్సమాధానప్రశ్నలు. 

2. मेिाड राज्र्स्थाप्म ्- विद्िा् ्ओगेटि परीक्षक्षत ्शमाय 

వ్యయసరూపప్రశ్నలు మరియు సముచిత్సమాధానప్రశ్నలు 
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UNIT – III PROSE   

1.अत्र्ुत्कि ः पापपुण्र् ररह ि फलमश्ुते -MITRALABHA OF HITOPADESA 2 & 3 STORIES, 

PAGES 61-84. 

వ్యయసరూపప్రశ్నలు , సందరభవ్యక్యయలు మరియు సముచిత్సమాధానప్రశ్నలు. 

2. शूद्रक-िीरिरकथा, - VIGRAHA OF HITOPADESA, 8TH STORY, PAGES 63-70, 

వ్యయసరూపప్రశ్నలు , సందరభవ్యక్యయలు మరియు సముచిత్సమాధానప్రశ్నలు. 

UNIT - IV GRAMMAR: 

1. शबदाः   

    देिः,  कविः,   िा्ु ,  धात ृ, वपत ृ, गो ,  रमा,   मततः   

వ్యయసరూపప్రశ్నలు మరియు సముచిత్సమాధానప్రశ్నలు 

2. धातिः     

िू , गम,् स्था , दृभशर ्, भलख ्,    CONJUGATIONS 1st Conjugation – 2nd      

Conjugation - AS. 10th Conjugation  

వ్యయసరూపప్రశ్నలు మరియు సముచిత్సమాధానప్రశ్నలు 

UNIT-V GRAMMAR: 

1.SANDHI - सिणयदीर्य, अ्न्िर्, गुण, िवृि, र्णादेश सन्धर्ः  

 వ్యయసరూపప్రశ్నలు మరియు సముచిత్సమాధానప్రశ్నలు 

2. SAMASA – द्वन्द्व, तत्पुरुष, कमयधारर्, टद्वगु 

వ్యయసరూపప్రశ్నలు మరియు సముచిత్సమాధానప్రశ్నలు 

 

 

 



 

 

MODEL PAPER 

 

ACHARYA NAGARJUNA UNIVERSITY 

DISTANCE EDUCATION 

 

DEGREE FIRST YEAR: II LANGUAGE, SANSKRIT. 

SEMESTER-1,       PAPER-1,   

TIME: 3HR                 Poetry, Prose & Grammar-1                        MARKS -70 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Note 1: Answer 1st to 26th, “30 & 31" questions in Sanskrit Only. 

   II:  27th, 28th, 29& 32nd questions may be answered in Telugu 

 

SECTION - A 

समुचितसमाधा्ं र्ोजतर्त्िा िाक्रं् भलखत ।     20x1=20 M 

1. रामः िरतं कुत्र आरोप्र् पर्यपचृ्छत ्?  

१. करे २. भशरभस ३. हृदरे् ४. अंके 

2. िरतः पादकेु कुत्र कृतिा् ्? 

१. हस्तर्ोः २. हृदरे् ३. अङ्के  ४. भशरभस 

3. म्ुष्र्स्र् आत्मा कः? 

१. वपता 2.पुत्रः ३. पौत्रः ४. सखा 

4. ककम ्परो धमयः? 

१. कारुण्र्म ्२. आ्शंृस्र्म ्३. विज्ञा्म ्४. दण्डः 

5. सियक्लेशवि्ाशकं ककम?् 

१. ध्म ्२. दाररद्र्र्म ् ३. सच्छीलम ्४. प्रेम 

6. श्री वििेका्न्द सूक्क्तसुधा" इत्र्क्स्म् ्ग्रन्थे कतत शलोकाः सक्न्त?  

१. 100 २. 200 ३. 150 ४. 300 

7. कां  वि्ा लोकः श् ः मरणं िजते? 
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१. ज्शक्तं २. ध्शक्तं ३. रु्िशक्तं ४. सङ्र्शक्तं 

8. पररक्षक्षत ्शमय महोदरे्् देििाण्र्ा कतत ्ािकात् विरचितात्? 

१. ितुवििंशतत २. सप्तविशंतत ३. त्रर्ोविशंतत ४. एकविशंतत  

9.  चित्राङ्गःकः?  

१. मगृः २.काकः  ३. जम्बुकः  ४. भसहंः 

10. अज्ञातकुलशीलस्र् कः ् देर्ः?  

१. कुम्िः २ कुसुमः .  ३ िासः  ४ आहारः 

11.  द्िौ बाहू, ततृीर्शि खड्गः कस्र् सामग्री?  

१. राज्ञः२. ्ारार्णपक्ण्डतस्र् .  ३ िीरिरस्र् ४ सेिकस्र्   

12.  ध्ात् जीवितञ्ि ि पराथे कः उत्सजृेत ्? 

१. अज्ञः २ प्राज्ञः .  ३ मत्तः  ४ ध्ी 

13.  अकारान्तः –भलङ्गः देि शबदः। 

१. स्त्री २ पंु .  ३ ्पंुसक  ४ आत्म 

14. मततः- मती – मतर्ः का अत्र वििक्तः ?  

१. पञ्िमी २ ततृीर्ा .  ३ प्रथमा   ४ सप्तमी  

15.  ििेत ्-  ििेताम ्--   ? 

१. ििेता ं२ ििेरु्ः .  ३ ििेम   ४ ििभस 

16.  स्थास्र्ाभम ----------- स्थास्र्ामः ।   

१. स्थास्र्तत  २ स्थास्र्ात्   ३ स्थास्र्ािः   ४  स्थास्र्भस  

17.  महाटहः इत्र्त्र सक्न्धः कः ?  

१. सिणयदीर्य २ गुण   ३  िवृि   ४  अर्िार्ाि  

18.  िसन्ततुयः इत्र्त्र सक्न्धः कः? 

१. सिणयदीर्य २ गुण   ३  िवृि   ४  अर्िार्ाि  

19.  रामलक्षमणौ इत्र्त्र समासः कः ? 

१. द्वन्द्व  २  तत्पुरुष  ३  कमयधारर्  ४  टद्वगु   



 

20.  त्रत्रिुि्म ्इत्र्त्रः समासः कः?  

१. द्वन्द्व  २  तत्पुरुष  ३  कमयधारर्  ४  टद्वगु   

SECTION-B     

  

ितुणािं समाधा्ं भलखत                     4x5=20M 

21. ससन्दििं व्र्ाख्र्ात । 

१. तद्ददाभम ति िाहं िुङ्क्ष्ि राज्र्मकण्िकम।् 

२. बुविमा् ्ििृसेिर्ा।  

22. वििेका्न्दसूतर्ः इतत पाठर्ांशस्र् सारांशं सङ्ग्रहेण भलखत।  

23.  ससन्दििं व्र्ाख्र्ात। 

१. अकस्मादागन्तु्ा सह म त्री ् रु्क्ता। 

२. र्त्रापार्ः सम्िितत तत्रोपार्ोऽप्र्क्स्त।  

24.  िितत, द्रक्ष्र्तत इत्र्ारभ्र् धातुरूपाणण भलखत।  

25.  ित्िारर गुणसक्न्ध उदाहरणात्, ित्िारर टद्वगुसमासस्र् विग्रहिाक्र्ात् ि प्रदशयर्त ।  

26.  ससन्दििं व्र्ाख्र्ात । 

१. सत्र्मूलात् सिायणण सत्र्ान््ाक्स्त परं पदम ्।  

२. शीलमेकपदं सुखम ्। 

SECTION –C                 

त्रर्ाणां समाधा्ं भलखत।             3x10=30M      

27.  आर्यपादकुाभिषेकपाठर्िागस्र् सारांशम ्उपपादर्त । 

28.  मेिाडराज्र्स्थाप्ं िणयर्त। 

29.  'अत्रु्त्कि ः पापपुण्र् ररह ि फलमश्ुते' कथभमतत त्रूपर्त।  

30.  कवि, रमा शबदर्ोः सियवििक्क्तरूपाणण भलखत ।  

31.   र्क्षप्रश्ा्ां रु्चधक्ष्िरप्रदत्तात् समाधा्ात् विमशृत । 
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విష్యసూచిక 

 పాఠం పేరు   విష్యము    క్రమసంఖ్య 

1. ఆరయపాదుక్యభిషేకః      పాఠయభాగపరిచయము   1.2 

     అనువ్యదము    1.4 

     వ్యయసరూపప్రశ్నలు   1.7 

     సందరభవ్యక్యయలు    1.11 

     సముచిత్సమాధానప్రశ్నలు   1.13 

2. యక్షప్రశ్నలు   పాఠయభాగపరిచయం   2.1 

     అనువ్యదము    2.3 

వ్యయసరూపప్రశ్నలు   2.8 

     సందరభవ్యక్యయలు    2.9 

     సముచిత్సమాధానప్రశ్నలు   2.12 

3. వివేక్యనందసూకియః    పాఠయభాగపరిచయము   3.1 

     అనువ్యదములు    3.3  
     వ్యయసరూపప్రశ్నలు   3.4 

     సముచిత్సమాధానప్రశ్నలు   3.8 

4. మేవ్యడరాజ్యసాథపనమ్  పాఠయభాగపరిచయము   4.1 

     పాఠయభాగసారాంశ్ము   4.2 

     వ్యయసరూపప్రశ్నలు   4.4 

     సముచిత్సమాధానప్రశ్నలు   4.6 

 



 

5. అత్యయత్కటః పాపపుణ్యయ ఇహైవ ఫలమశ్ననతే పాఠయభాగపరిచయము  5.1 

     అనువ్యదము    5.2 

     వ్యయసరూపప్రశ్నలు   5.5 

సందరభవ్యకయములు   5.14  
 సముచిత్సమాధానప్రశ్నలు   5.17 

6. శూద్రక-వీరవరకథ   పాఠయభాగపరిచయము   6.1 

     అనువ్యదము    6.2 

     వ్యయసరూపప్రశ్నలు   6.4 

సందరభవ్యకయములు   6.7  

సముచిత్సమాధానప్రశ్నలు   6.10 

7.  వ్యయకరణము, శ్బ్దములు  శ్బ్దముల పరిచయము   7.1  
     శ్బ్దములు    7.4 

     సముచిత్సమాధానప్రశ్నలు   7.8 

8. వ్యయకరణము , ధాత్యవులు  ధాత్యవుల పరిచయము   8.1 

     ధాత్యవులు    8.3 

     సముచిత్సమాధానప్రశ్నలు   8.10 

9. వ్యయకరణము , సంధులు   సంధిపరిచయము    9.1  
     సంధులు     9.3 

     సముచిత్సమాధానప్రశ్నలు   9.5 

10. వ్యయకరణము, సమాసములు  సమాసపరిచయము   10.1  
     సమాసములు    10.2 

     సముచిత్సమాధానప్రశ్నలు   10.6 





పాఠం-1 1.1 ఆరయపాదుక్యభిషేకః 
 

 

ఖ్ండం 1 

  ప్రాచీన పదయ సాహిత్యం 

ఆరయపాదుక్యభిషేకః आर्यपादकुाभिषेकः 

1-1-1-1  - లక్షయం – ఆరయపాదుక్యభిషేకః అనే ఈ పాఠంలో కవి పరిచయం , పాఠయభాగ పరిచయము , 

పాఠయభాగం మొత్తినిక్త అనువ్యదము , నిబ్ంధ ప్రశ్నలు , సమాధానములు,  బ్హుళైచిిక సమాధాన ప్రశ్నలు, 

సందరభ వ్యక్యయలకు వ్యయఖ్య, ప్రశ్నసూచి పందుపరచబ్డ్డాయి 

2-1-1-1  కవి పరిచయం  -  సంసకృత్ సాహిత్యం రండు విధములుగా విభజంపబ్డినది వైదికము, లౌక్తకము 

అని.  వైదిక సాహిత్యమునందు వేదములు , ఉపవేదములు, బ్రాహమణములు, ఆరణయకములు, ఉపనిష్త్యిలు, 

వేదాంగములు , దరశనములు, పురాణములు, మొదలగునవి అంత్రాభగమగుచుననవి.  లౌక్తక సాహిత్యము 

నందు శ్రీమద్రామాయణము మహాభారత్ం , మహాక్యవయములు, ఖ్ండక్యవయములు  ,నాట్కములు, గదయములు , 

పదయములు, చంపూ క్యవయములు మొదలగునవి అంత్రాభగములు అయినవి. 

కూజ్ంత్ం రామరామేతి మధురం మధురాక్షరమ్ 
ఆరుహయ కవిత్తశాఖం వందే వ్యల్మమక్త కోక్తలమ్ 

కవిత్ాము అనే చెట్టట కొమమను ఎక్తక కొమమపై కూర్చొని మధురమైన అక్షరములతో రామ రామ అని  రామ 

నామమును పలుకుత్యనన వ్యల్మమక్త అనెడి కోక్తలకు నేను నమసకరించుచునానను అని ఎలలపుుడూ ఎవరిని స్తితిసూి  

ఉనానరో,  అట్టవంటి వ్యల్మమక్త మహరిి  నారద మహరిి దాారా ధరమసారూపుడైన,  స్తగుణాభిరాముడైన , 

లోకోత్ిరశీలుడైన , మరాయద పురుషోత్ిముడైన  శ్రీరామచంద్రుని నిరమలమైన చరిత్రను వినెను . ఆ త్రువ్యత్ 

బ్రహమదేవుని ఆశీరాాదంతో స్తందరమైన,  స్తమధురమైన రామచరిత్తనిన శ్రీమద్రామాయణము అను పేరుతో 

మహాక్యవయరూపములో రచించెను 

నాసిి గంగా సమం తీరథం నాసిి మాత్ృ సమో గురుః  
నాసిి విషుు సమోదేవో నాసిి రామాయణాత్ పరం 
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వ్యల్మమక్త మహరిి చేత్ రచింపబ్డిన మహాక్యవయము అనుషుటప్ మొదలైన వివిధములైన ఛందస్తసలతో 

రచింపబ్డినది. 24000 శ్లలకములతో కూడిన రామాయణము నందు బాల, అయోధయ, అరణయ, క్తష్కంధ, 

స్తందర, ఉత్ిరక్యండము లని ఏడు క్యండములు కలవు. బాల క్యండము నుండి విదాయ ధరమము,  అయోధాయ 

క్యండము నుండి పుత్ర ధరమము, అరణయ క్యండము నుండి క్షత్రియ ధరమం, క్తష్కంధాక్యండము నుండి మిత్ర ధరమం 

, స్తందరక్యండము నుండి సేవ్య ధరమము , యుదధక్యండము నుండి వీర ధరమం , ఉత్ిరక్యండము నుండి 

రాజ్ధరమం తెలియబ్డుచుననవి.  మరియు ఈ రామాయణ మహాక్యవ్యయనిన ప్రక్షేపాదులనుండి రక్షంచడ్డనిక్త 

వ్యల్మమక్త మహరిి,  ప్రతి వేయి శ్లలక్యలకు ఒక శ్లలక్యనిన గాయత్రీ మంత్రాక్షరముతో ప్రారంభించాడు . 

చత్యరిాంశ్త్యక్షరా గాయత్రీ.  24 అక్షరములతో కూడిన గాయత్రీ మంత్రము 24 వేల శ్లలక్యలతో కూరొబ్డి 

మహాక్యవయంగా రామాయణ కథ వ్రాయబ్డినది 

యావత్ సాథసయంతి గిరయః సరిత్శ్ొ మహిత్లే  
త్తవత్ రామాయణ కథా లోకేషు ప్రచలిష్యతి. 

ఎంత్వరకు పరాత్ములు నదులు ఈ భూమిపై నిలిచి ఉంటాయో,  అంత్వరకు రామాయణ కథ ఈ లోకంలో 

మిక్తకలి ప్రచారంలో ఉంట్టంది అని ఈ శ్లలక్యనిక్త భావం 

1-1-1-3    -  - రామాయణ సందేశ్ము - ఈ పాఠం దాారా అననయసామానయమైన రామ భరత్యల యొకక అతి 

పవిత్రమైన , ఆదరశవంత్మైన సోదర ప్రేమ ఉపదేశంచబ్డినది 

1-1-1-4  - పాఠయభాగ పరిచయము  -  ఆరయ పాదుక్యభిషేకః అనే పేరు గల ప్రస్తిత్ పాఠయభాగము వ్యల్మమక్త 

మహరిిచే రచింపబ్డిన శ్రీమద్రామాయణములోని అయోధయ క్యండ మొదలుకొని 115 వ సరగ వరకు ఉనన సత్యం 

యొకక గొపుత్నానిన ప్రకటించే కొనిన శ్లలకములను సంకలనం చేస్తకుని ఈ పాఠయ భాగము నందు 

స్వాకరించబ్డినాయి. కైకయొకక కుమారుడైన భరత్యడు వనవ్యస దీక్ష ప్రారంభించిన స్వత్తలక్షమణులతో కూడిన 

శ్రీరాముని సమీపంచి అయోధయ నగరం తిరిగి రావలసినదిగా , రాజ్యయభిషేకమునకు  అంగీకరించవలసినదిగా 

ప్రారిథసాిడు. క్యనీ శ్రీరాముడు భరత్యని అభయరథనను తిరసకరిసాిడు. రాజ్యము సత్తయత్మకమనియు , సత్యమే 

లోకమునందు ప్రతిష్టంచబ్డినదనియు, సత్యం యొకక గొపుత్నానిన తెలియజేసాిడు. మరియు త్ండ్రి అయిన 



పాఠం-1 1.3 ఆరయపాదుక్యభిషేకః 
 

 

దశ్రథ మహారాజు యొకక ఆదేశానిన, ఆజ్ఞను సాపనమునందు కూడ్డ ఉలలంఘంచనని దృఢముగా సమాధానం 

ఇసాిడు.  సత్యము ధరమము ఆత్మగా కలవ్యడైన శ్రీరాముని ముఖరవిందం నుంచి వెలువడిన ఉపదేశామృత్ంతో 

పునీత్యడైన భరత్యడు శ్రీరాముని పాదుకలను ఇవావలసినదిగా అభయరిథసాిడు . ఆ పాదుకలను శరస్తసన ధరించి 

నందిగ్రామమునకు తీస్తకుని వెళ్లల అభిషేక్తసాిడు. 

భారతీయ వ్యఙ్మయములో వ్యల్మమక్తమహరిిచే రచింపబ్డిన శ్రీ మద్రామాయణము ఆదిక్యవయంగా 

స్తప్రసిదధం. వ్యల్మమక్తమహరిి ఆదికవిగా స్తప్రసిదుధడు . రామాయణ మహాక్యవయంలోని కథ త్రేత్తయుగములో 

జ్రిగినట్టలగా వ్యల్మమక్త మహరిి పేర్చకనానడు . భారత్దేశ్ంలోనే క్యక ఆసియా ఖ్ండంలోని అనిన ప్రాంత్ములందు 

, అనిన భాష్ల యందు రామాయణమునకు గొపు ఆదరణ ఉననది. స్వత్తరాముల పవిత్రమైన చరిత్ర  దీనియందు 

వరిుంపబ్డినది. త్ండ్రీ కొడుకులు , భారాయభరిలు, అననదముమలు , యజ్మాని సేవకులు, రాజు ప్రజ్లు, 

సేనహిత్యలు వీరందరి మధయ గల సంబ్ంధం రామాయణంలో చకకగా వరిుంపబ్డినది. 

క్యవయం రామాయణం చైవ స్వత్తయాశ్ొరిత్ం మహత్ 
పౌలసియ వధమితేయవ  చక్యర చరిత్ వ్రత్ః 

ధరామరథక్యమమోక్షములనునవి పురుషారధములు . జీవిత్ గమయమైన మోక్షానిన పందటానిక్త ధరామనిన ఆచరించాలి. 

ధరామనిన ఆచరించటానిక్త అరథ క్యమములను జ్యించాలి. ఏ పురుషుడైనా ఏకపతీనవ్రత్యడై ఉండ్డలి. ఇట్టవంటి 

అనేక విష్యములు రామాయణము నందు చెపుబ్డ్డాయి.  వ్యల్మమక్త మహరిి శ్రీమద్రామాయణములోని అనిన 

పాత్రలకు అత్యంత్ ప్రాధానయత్ ఇచాొడు. 

నాసిి వేద సమం శాస్త్రం నాసిి శాంతి సమం స్తఖ్ం 
 నాసిి జ్యఞన సమం జ్యయతిః నాసిి రామాయణం పరం 

పత్ృవ్యకయపరిపాలకుడైన శ్రీరాముడు   స్వత్తలక్షమణులతో కలిసి పదునాలుగు సంవత్సరములు వనవ్యసం 

చేయడ్డనిక్త అరణయమునకు వెళ్ళెను. కైకేయి కుమారుడైన భరత్యడు త్ండ్రి మరణమునకు దుఃఖంచి త్న 

పటాటభిషేకమునకు అంగీకరించక శ్రీరాముని అయోధయకు తీస్తకుని రావటానిక్త అరణయమునకు వచాొడు.   
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1-1-1-4 అనువ్యదము. 

1. అపుుడు శ్రీరాముడు జ్డలను ధరించినవ్యడు ,నార వస్త్రములు ధరించిన వ్యడు , చేత్యలు జ్యడించినవ్యడు , 

భూమిపై పడినవ్యడు, యుగాంత్ము నందు తేజ్య విహీనుడైన సూరుయనివలె ... 

2. క్యంతి హీనుడైన ముఖ్ము కలిగినవ్యడు , కృశంచిన శ్రీరము కలవ్యడు,  త్న సోదరుడు అయిన భరత్యని  

అతి కష్టము మీద గురిించి త్న చేత్యలతో పట్టటకునెను.  

3. రాముడు త్న సోదరుడైన భరత్యని శరస్తసను ఆఘ్రాణంచి ,  ఆలింగనము చేస్తకొని త్న ఒడిలో కూరుొండ 

బెట్టటకొని ఇట్టల ప్రశనంచెను . నాయనా భరత్ !  త్ండ్రి దశ్రథ మహారాజు ఇపుుడు ఎకకడ ఉనానడు ? 

ఎందువలననగా నీవు అడవిక్త వచిొనావు.  

4. త్ండ్రి దశ్రథ మహారాజు జీవించి ఉండగా నీవు అరణయమునకు వచుొట్కు త్గిన వ్యడవు క్యదు . నాయనా  

! త్ండ్రి ప్రాణములు ధరించి ఉనానడు కదా  !  

5. ఎందువలననగా నీవు ఇకకడకు వచిొనావు, నేను అడవులకు వచిొనవెంట్నే రాజు మరణంచలేదు కదా ! 

6. శ్రీరాముని మాట్లను వినన భరత్యడు ఓ రామ !నీవు స్వత్త లక్షమణులతో కలిసి  అయోధయను వదలి 

అరణయమునకు ప్రవేశంచగానే దశ్రథుడు పుత్రశ్లకంతో దుఃఖ్మును పందినవ్యడై సారగస్తిడైనాడు. 

7. ఓ పురుష్ శ్రేష్ట !రామ !త్ండ్రిక్త ఉదకమును సమరుణము చేయుము .నేను మరియు శ్త్రుఘ్ననడు  త్ండ్రిక్త 

ఉదకమును సమరిుంచాము. 

8. భరత్యనిచే చెపుబ్డిన అత్యంత్ దయనీయమైన త్ండ్రి మరణవ్యరి వినన రాముడు సుృహను కోలోుయిన 

వ్యడయాయడు. 

9. రాజ్కుమారులతో కూడిన స్తమంత్రుడు రాముని ఊరడించాడు . మంగళకరమైన, పవిత్రమైన గంగానదిని 

అందరితో కలిసి శ్రీరాముడు చేరుకునానడు. 

10. అతివేగముగా ప్రవహించు గంగానదినుండి బురద లేని , మంగళకరమైన నీటిని తీస్తకుని 

శ్రీరాముడు త్న త్ండ్రి యైన  దశ్రథునిక్త భక్తితో ఉదకమును సమరిుంచెను. 
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11. రేగు పండల తో కూడిన మిశ్రమం ఉండగా చేసి దరభల పై ఉంచి దుఃఖ్మును పందిన  శ్రీరాముడు 

ఈ విధముగా పలికెను 

12. ఓ మహారాజ్య! మేము తిను ఆహారమును మీకు సమరిుంచుచునానము .దీనిని స్వాకరించి 

సంత్ృపుిలు కండి.  ఎందువలననగా మానవుడు ఎట్టవంటి ఆహారం స్వాకరిసాిడో  దానిని దేవత్లకు 

సమరిుంచును కదా. 

13. అట్ట పమమట్ శ్రీరాముడు త్ండ్రిక్త ఉత్ిరక్రియలు పూరిిచేసి , పరుశాలను సమీపంచి త్న చేత్యలతో 

లక్షమణుని భరత్యని ఆలింగనము చేస్తకొనెను. 

14. త్న సోదరులతోనూ మిత్ర సమూహములతోనూ త్ండ్రి మరణం వలన కలిగిన పరిసిథతిని గూరిొ 

ఆలోచించి చూడగానే వ్యరిక్త ఆ రాత్రి దుఃఖ్ముతో గడిచిపోయినది. 

15. తెలలవ్యరగానే మిత్ర బ్ృందంతో కూడి సోదరులందరూ గంగా నదిక్త వెళ్లల , సాననపానాదులు 

ముగించుకుని శ్రీరాముని సమీపంచి..... 

16. మౌనముగా కూరుొండిరి. వ్యరిలో  ఒకకడు ఏమియు మాటాలడకుండ్డ ఉండిపోయిరి.  అంత్ట్ 

భరత్యడు రామునితో ఈ విధముగా పలికెను. 

17. ఓ రామా! నా త్లిల ఓదారుు పందినది (సంత్ృపిని పందినది). నా త్లిల దాారా ఇవాబ్డిన 

రాజ్యమును మరల నీకు ఇచుొచునానను . నిష్కంట్కమైన ఈ రాజ్యమును నీవు అనుభవించుము. 

18. ఓ పూజుయడ్డ! శ్రీరామచంద్ర! నీకు పటాటభిషేకం జ్రుగగా నీ ఆతీమయుల అందరూ మిక్తకలి 

సంతోష్ంచెదరు .అదే విధముగా నీ శ్త్రువు లందరూ భయపడి దశ్ దిశ్లు పారి పోయెదరుగాక.   

19. ఓ రామా !నా త్లిల యొకక అపరాధమును, నా అపరాధమును మనినంచి పూజుయడైన త్ండ్రిని 

పాపము నుండి రక్షంపుము. 

20. ఓ రామా! శరస్త వంచి నేను నీకు నమసకరించుచునానను .నా యందు మరియు 

బ్ంధువులయందు సమసి ప్రాణుల యందు పరమేశ్ారుని వలె దయను చూపుము. 
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21. మదించిన ఏనుగువలె మాటిమాటిక్త నిట్టటరుులు విడుస్తినన, సోదరుడైన భరత్యని  రాముడు 

ఆలింగనము చేస్తకుని ఈ విధముగా పలికెను. 

22. నాయనా! భరత్ !పూరాము మన త్ండ్రి కైకేయి మాత్ యొకక వివ్యహ సందరభంలో 

కనాయశ్నలకముగా ఆమె త్ండ్రిక్త రాజ్యమును సమరిుంచెను.  

23. అట్టలనే దైవ్యస్తరసంగ్రామమునందు మన త్ండ్రి అయిన దశ్రథుడు త్నకు సహాయపడినందుకు 

నీ త్లిల కైకకు రండు వరములు అనుగ్రహించినాడు. 

24. నాయనా భరత్! నీ త్లిల అయిన కైకేయిక్త త్ండ్రి అయిన దశ్రథుడు , నీకు రాజ్యము, నాకు 

వనవ్యసము అను రండు వరములను అనుగ్రహించెను 

25. పురుష్శ్రేషుటడైన ఓ భరత్! త్ండ్రి అయిన దశ్రథునిచేత్ పదునాలుగు సంవత్సరములు 

అరణయవ్యసము చేయవలెనని నేను ఆదేశంచబ్డినాను. 

26. ఆ విధముగా త్ండ్రియొకక ఆదేశ్మును అనుసరించి స్వత్త లక్షమణులతో కూడినవ్యడనై 

జ్నసంచారంలేని ఈ అరణయమునకు వచిొతిని. త్ండ్రి అయిన దశ్రథుడు సత్యవ్యకుయడయెయను 

27. పరంపరగా వచుొచునన ఈ రాజ్ధరమము సత్యసారూపము. ఇందు కోపమునకు త్తవులేదు. రాజు 

సత్యప్రవరికుడు అయినచో రాజ్యంలోని ప్రజ్లందరూ సత్యమారగమును అనుసరించుదురు.ఎందువలననగా 

లోకమంత్యు సత్యము మీదనే ఆధారపడి ఉననది 

28. ఋషులు మరియు దేవత్లు సత్యమే పరమశ్రేష్ఠమని త్లచెదరు. ఈ లోకమునందు సత్యమే 

ధరమమునకు పరాక్యష్ట. 

29. అసత్యమును పలుకువ్యరు సమసి మానవులను కలత్ చెందించెదరు. ధరమము మరియు సత్యము 

ఈ లోకమునందు శ్రేష్టమైనవి. సారగప్రాపిక్త సత్యమే మూలము. 

30. ఈ లోకమునందు సత్యమే భగవత్ సారూపము. సంపదలనినయు ఎలలపుుడూ సత్యముమీదనే 

ఆధారపడి ఉననవి. సత్యమే అనినంటికీ మూలము.సత్యము కంటే శ్రేష్టమైనది ఈ లోకమున మర్చకటి లేనేలేదు. 
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31. ఈ లోకమునందు దానధరమములు, యజ్ఞయాగాదులు, హోమక్యరయములు, వ్రత్ములు, త్పస్తసలు, 

వేదములు మొదలైనవనినయు సత్యము మీదనే ఆధారపడి ఉననవి. అందువలన ఈ లోకమంత్యు సత్యము 

నందు ఆసక్తి కలిగిఉండవలెను. సత్యమారగమును ఆశ్రయించవలయును. 

32. సత్యమునకు కట్టటబ్డినవ్యడనై, త్ండ్రి మాట్ను సత్యము చేసెదనని ప్రతిజ్ఞ చేసిన నేను  త్ండ్రి 

ఆజ్ఞను ఎట్టల తిరసకరించగలను?  

33. నాయన భారత్! నీవు కూడ్డ త్ండ్రియొకక సత్యప్రతిజ్ఞను క్యపాడుట్కు పటాటభిషేకమునకు వెంట్నే 

అంగీకరించవలసినది. 

34. సూరుయని యొకక క్యంతితో సమానమైన తేజ్స్తసకలిగిన  కౌసలయ యొకక కుమారుడైన శ్రీరాముని 

యొకక ఈ మాట్లను విని భరత్యడు శ్రీరామునితో ఈ విధముగా పలికెను. 

35. పూజుయడ్డ శ్రీ రామచంద్ర! నీ రండు పాదపదమములచే స్తవరుముతో అలంకరించబ్డిన ఈ 

పాదుకలను అధిరోహించుము. ఎందువలననగా ఈ పాదుకలు లోకమంత్టిక్త యోగక్షేమములు కలుగ 

చేయగలవు. 

36. అంత్ట్ పురుష్శ్రేషుటడైన శ్రీరామచంద్రుడు త్న సోదరుడైన భరత్యని కోరికను మనినంచి 

పాదుకలను అధిరోహించి భరత్యనిక్త ఇచెొను. 

37. శ్రీరామచంద్రునిచే  ఇవాబ్డిన పాదుకలను భరత్యడు త్న శరస్తసపై ఉంచుకుని శ్త్రుఘ్నననితో 

కూడినవ్యడై రథమును అధిరోహించి బ్యలుదేరను. 

38. భ్రాత్ృవత్సలుడు అయిన, ధరామత్యమడైన, రథమును అధిరోహించిన భరత్యడు రామపాదుకలను 

శరస్తసపై వుంచుకుని నందిగ్రామమునకు వెళ్ళెను. 

39. భరత్యడు సాయముగా నందిగ్రామమునందు నివసించుచుననవ్యడై రామపాదుకలను అభిషేక్తంచి 

వింజ్యమరలు ఛత్రములను ధరించెను. 

40. భరత్యడు శ్రీరాముని పాదుకలకు పటాటభిషేకం చేసి, వ్యటిక్త అధీనుడై రాజ్యమును పరిపాలించుచుండెను. 

 



దూరవిద్యాక ేందరేం 1.8 ఆచయరానయగారజు నయూనివర్శిటి 

 

  

1-11-1-5 -व्र्ासरूपप्रश्ाः 

(1)  "आर्यपादकुाभिषेकः" पाठर्िागा्ुसारं सत्र्स्र् मटहमा्ं वििणृुत। 

(2) "आर्यपादकुाभिषेकः" इतत शीषयकार्ाः औचित्रं् प्रततपादर्त। 

(3) आर्यपादकुाभिषेकपाठर्िागस्र् सारांश ंभलखत। 

కవి పరిచయము - "ఆరయపాదుక్యభిషేకః" అను పాఠయభాగము ఆదికవి వ్యల్మమక్తమహరిిచే రచింపబ్డిన 

రామాయణ మహాక్యవయములోని అయోధయక్యండనుండి స్వాకరించబ్డినది. 24,000 శ్లలకములతో, 

ఏడుక్యండలతో వ్యల్మమక్తమహరిచిేత్ రచించబ్డిన శ్రీమద్రామాయణ మహాక్యవయము భారతీయసాహిత్యమునందు 

ఆదిక్యవయముగా ప్రసిదిధచెందినది. 

పూరా కథ - మరాయద పురుషోత్ిముడు, ఆదరశప్రాయుడు, పత్ృవ్యకయపరిపాలకుడు అయిన శ్రీరామచంద్రుడు 

త్న త్ండ్రి అయిన దశ్రథ మహారాజు ఆజ్ఞమేరకు పదునాలుగు సంవత్సరములు అరణయవ్యసము చేయుట్కు 

త్న భారయ అయిన స్వత్తదేవితోనూ, త్ముమడైన లక్షమణునితోనూ కలిసి వనవ్యసము చేయుచుండెను.భరత్యడు 

రాజ్యమును వలదని తిరసకరించి, త్న సోదరుడైన రాముని అయోధాయనగరమునకు తీస్తకొనివచుొట్కు 

అరణయమునకు వచెొను. 

పాఠయభాగ సారాంశ్ము- అంత్ట్ శ్రీరామచంద్రుడు జ్డలు ధరించినవ్యడు, నారవస్త్రములు ధరించినవ్యడు, 

చేత్యలు జ్యడించినవ్యడు, భూమిపై పడినవ్యడు, ప్రళయక్యలమునందు తేజ్యవిహీనమైన సూరుయని వలే 

క్యంతివిహీనమయి నట్టవంటి ముఖ్ము కలవ్యడు, కృశంచిన శ్రీరము కలవ్యడు, త్న సోదరుడు అయిన 

భరత్యని అతి కష్టముమీద గురిించి  ఆలింగనము చేస్తకొని, ఒడియందు కూరుొండబెట్టటకుని సాదరముగా 

ప్రశనంచెను. నాయనా భరత్! త్ండ్రి దశ్రథ మహారాజు ఇపుుడు ఎకకడ ఉనానడు? నీవు ఈ అరణయమునకు 

ఎందుకు వచిొతివి? త్ండ్రి జీవించియుండగా నీవు అరణయమునకు వచుొట్కు త్గవు. స్వత్త లక్షమణులతో కూడిన 

వ్యడనై త్ండ్రి ఆజ్ఞ మేరకు నేను అడవులకు వచిొనవెంట్నే దీనుడైన దశ్రథ మహారాజు మరణంచలేదు కదా. 

త్న సోదరుడైన శ్రీరాముని మాట్లను వినన భరత్యడు "ఓరామా! స్వత్త లక్షమణులతో కూడి నీవు అరణయమునకు 

వెళెగానే త్ండ్రి దశ్రథ మహారాజు మిక్తకలి దుఃఖ్మును పందినవ్యడై పుత్రశ్లకముతో మరణంచెను.ఓ 
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రామచంద్రా! మరణంచిన త్ండ్రిక్త ఉదకమును సమరిుంచుము. నేను ఈ శ్త్రుఘ్ననడు మరణంచిన త్ండ్రిక్త 

ఉదకమును సమరిుంచితిమి"అని తెలిపెను. త్ండ్రి మరణవ్యరిను వినిన శ్రీరాముడు చైత్నయమును 

కోలోుయినవ్యడయెయను. స్తమంత్రాదులచే ఊరడింపబ్డినవ్యడై అందరితో కలసి పవిత్రమైన గంగానదిని 

సమీపంచి, మరణంచిన త్న త్ండ్రిక్త జ్లత్రుణము గావించెను.రేగిపండలతో కూడిన మిశ్రమమును ఉండగా 

చేసి, దరభలపై ఉంచి, దుఃఖ్మును పందినవ్యడై "ఓ దశ్రథమహారాజ్య! మేము తిను ఆహారమునే మీకు 

సమరిుంచుచునానము. దీనిని స్వాకరించి మీరు సంతోష్మును పందెదరు గాక. ఎందువలననగా మానవుడు ఏ 

ఆహారమును స్వాకరించునో, దానినే దేవత్లకు సమరిుంచును 

 త్ండ్రి ఉత్ిరక్రియలు పూరిిచేస్తకుని, పరుకుటీరమును సమీపంచి , త్న సోదరులైన లక్షమణ భరత్యలను 

గాఢముగా కౌగిలించుకుని, త్న త్ండ్రి అయిన దశ్రథ మహారాజు మరణము వలన కలిగిన పరిసిథతిని గురించి 

దుఃఖ్ముతో ఆలోచించుచునన వ్యరిక్త ఆ రాత్రి గడచిపోయెను. మరుసటి రోజు ఉదయముననే సోదరులందరూ 

గంగానదిక్త వెళ్లల సాననజ్పాదులను పూరిిచేస్తకుని శ్రీరాముని సమీపంచి మౌనంగా కూరుొండిరి. ఏ ఒకకడూ 

ఏమియునూ మాటాలడకుండెను 

అంత్ట్ భరత్యడు  ఓ రామా! నా త్లిల త్ృపి పందినది.నా త్లిల దాారా ఇవాబ్డిన రాజ్యమును మరల నీకు 

ఇచుొచునానను.  నిష్కంట్కమైన ఈ రాజ్యమును నీవే అనుభవింపుము. నీకు పటాటభిషేకము జ్రిగిన ఎడల నీ 

మిత్రులందరూ సంతోష్ంచుదురు. నీ శ్త్రువులు దశ్దిశ్లుగా పారిపోవుదురు. నా త్లిల యొకక అపరాధమును, 

నా అపరాధమును మనినంచి, పూజుయడైన త్ండ్రిని పాపమునుండి రక్షంపుము. శరస్తస వంచి 

నమసకరించుచునానను. నాయందు బ్ంధువులయందు సమసి ప్రాణుల యందు పరమేశ్ారుని వలె దయను 

చూపుము" అని ప్రారిథంచెను. 

అయోధాయ నగరానిక్త వచిొ పటాటభిష్కుిడు కమమని త్నను మాటిమాటికీ ప్రారిథంచుచునన సోదరుడైన భరత్యని 

శ్రీరాముడు ఆలింగనము చేస్తకొని ఈ విధముగా పలికెను.నాయనా భరత్! కైకేయిమాత్  వివ్యహ సందరభమున 

మన త్ండ్రి దశ్రథ మహారాజు కనాయశ్నలకముగా ఆమె త్ండ్రిక్త రాజ్యమును సమరిుంచాడు దైవ్యస్తర 

సంగ్రామమునందు త్నకు సహకరించిన నీ త్లిల కైకేయిక్త రండు వరములను అనుగ్రహించాడు.ఆ ప్రక్యరము 
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ఇపుుడు నీకు పటాటభిషేకము జ్రుగవలెననియు, నేను 14 సంవత్సరములు అరణయవ్యసము చేయవలెననియు 

త్ండ్రిచేత్ ఆదేశంచబ్డి స్వత్త,లక్షమణులతో కూడి జ్నసంచారము లేని ఈ అరణయమునకు వచిొతిని. మన త్ండ్రి 

సత్యవ్యకుయడయెయను. అందువలన ప్రియమైన భరత్త! నీవు పటాటభిష్కుిడవై, రాజ్యమును పరిపాలించుచూ, త్ండ్రి 

యొకక  సత్యవ్యకుకను సారథకము చేయుము. దానివలన మన త్ండ్రి అసత్యమనెడి దోష్మునుండి 

బ్యట్పడగలడు. 

సత్యము – విశష్టత్  - నాయనా భరత్త! రాజ్ధరమము పరంపరగా వచుొ  సత్యసారూపము. రాజు సత్యము 

ఆశ్రయించినవ్యడైనచో రాజ్యములోని ప్రజ్లందరూ సత్యమారగమును అనుసరించెదరు. లోకమంత్యు సత్యము 

మీదనే ఆధారపడి ఉననది. సమసి ఋషులు, దేవత్లు సత్యమే శ్రేష్ఠమైనదిగా చెపుుచునానరు.  ధరమమునకు 

సత్యమే పరాక్యష్ఠ. సత్యమే సారగప్రాపిక్త మూలము. సత్యమే భగవత్ సారూపము. సత్యముమీదనే సంపదలనినయు 

ఆధారపడియుండును. సమసిజ్నులకు సత్యమే మూలము. ఈ లోకములో సత్యము కంటే శ్రేష్టమైనది 

మరియొకటి లేదు. దానధరమములు, యజ్ఞములు హోమములు, త్పస్తసలు, వేదములు మొదలైనవనినయూ 

సత్యము మీదనే ఆధారపడిఉననవి. అందువలన సత్యమారగమును అందరూ  ఆశ్రయించవలయును. నాయనా 

భరత్త! త్ండ్రి యొకక మాట్ను సత్యము చేసెదనని ప్రమాణము చేసిన నేను త్ండ్రి మాట్ను ఎట్టల 

తిరసకరించగలను. అయోధయకు వచిొ, పటాటభిష్కుిడవు కముమ అని అనేక విధముల భరత్యడు 

ప్రారిధంచినపుటికీ,త్ండ్రి ఆజ్ఞ ప్రక్యరము  పదునాలుగు సంవత్సరములు అరణయవ్యసము చేయుదుననియూ, 

అయోధయ వచుొట్కు ఇష్టపడననియూ అని పలిక్తనట్టవంటి త్న సోదరుడైన, సూరయక్యంతితో సమానమైన 

తేజ్స్తస కలిగిన శ్రీరామచంద్రునితో "ఓ రామా! నీవు పటాటభిషేకమునకు అంగీకరించనపుటికనీ, నీ పేరుమీదనే 

రాజ్యమును పరిపాలించెదను. అందువలన ఈ బ్ంగారుపాదుకలను అధిరోహించి నాకు అనుగ్రహింపుము. 

ఎందువలననగా ఈ పాదుకలు  లోకములకు యోగక్షేమములు కలిగించగలవు."అని ప్రారిధంచెను. పురుష్ 

శ్రేషుటడైన శ్రీరామచంద్రుడు త్న సోదరుడైన భరత్యని కోరికను మనినంచి పాదుకలను అధిరోహించి 

సమరిుంచెను. అంత్ట్ భరత్యడు ఆ రామపాదుకలను త్న శరస్తసపై ఉంచుకొని, సోదరుడైన శ్త్రుఘ్నననితో 
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కలిసి రధమును ఎక్తక, నందిగ్రామమునకు వెళ్లల, రామపాదుకలకు పటాటభిషేకం చేసి, రామునిక్త అధీనమై 

రాజ్యమును  పపరిపాలించుచుండెను 

1-1-1-6 सन्दियिाक्र्ात्. 

1- ् टह त्िं जीवितस्तस्र् ि्मागन्तुमहयभस। 

న హి త్ాం జీవిత్సిసయ వనమాగంత్యమరహసి. 

కవి పరిచయము – ఈ వ్యకయము ఆదికవి వ్యల్మమక్తమహరిిచే రచింపబ్డిన శ్రీమద్రామాయణం నందలి 

అయోధయక్యండ నుండి గ్రహింపబ్డినది. “ఆరయపాదుక్యభిషేకః” అను పాఠయభాగము నుండి సేకరించబ్డినది. 

సందరభము –రాజ్యమును వలదని తిరసకరించి, శ్రీరాముని అయోధయకు తీస్తకుని వచుొట్కు అరణయమునకు 

వచిొన  సోదరుడైన భరత్యని త్న ఒడిలో కూరుొండబెట్టటకొని త్ండ్రి యొకక కుశ్లవ్యరిను, భరత్యడు 

అరణయమునకు వచుొట్కు గల క్యరణమును శ్రీరాముడు ప్రశనంచు సందరభంలోనిది. 

భావము - నాయనా భరత్త! త్ండ్రి దశ్రథ మహారాజు ఇపుుడు ఎకకడ ఉనానడు? నీవు అడవులకు ఎందుకు 

వచిొతివి?త్ండ్రి జీవించి ఉండగా నీవు అరణయమునకు వచుొట్కు త్గవు కదా. 

2 – दःुखशोकाभििूतस्तु राजा त्रत्रटदिमभ्र्गात।् 
 దుఃఖ్శ్లక్యభిభూత్స్తి  రాజ్య త్రిదివమభయగాత్. 

కవి పరిచయము - ఈ వ్యకయము ఆదికవి వ్యల్మమక్తమహరిి చేత్ రచింపబ్డిన శ్రీమద్రామాయణమునందలి 

అయోధయక్యండ నుండి గ్రహించబ్డినది, "ఆరయపాదుక్యభిషేకః" అను పాఠయభాగము నుండి స్వాకరించబ్డినది 

సందరభము -అడవులకు వచిొనట్టవంటి త్న సోదరుడైన భరత్యనితో త్ండ్రియొకక కుశ్ల వ్యరిను ప్రశనంచగా 

భరత్యడు ఈ విధముగా తెలుపు సందరభంలోనిది 

భావము  -ఓ రామా! స్వత్తలక్షమణులతో కలసి నీవు అరణయమునకు వచిొన వెంట్నే దుఃఖ్మును పందినవ్యడై, 

పుత్రశ్లకముతో త్ండ్రి దశ్రథ మహారాజు సారగస్తథడయెయను. 

3. तद्ददाभम ति िाहं िुङ्क्ष्ि राज्र्मकण्िकम ्। 

త్దదదామి త్వైవ్యహం భంక్షవ రాజ్యమకంట్కమ్ 
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కవి పరిచయము - ఈ వ్యకయము ఆదికవి వ్యల్మమక్తమహరిి చేత్ రచింపబ్డిన శ్రీమద్రామాయణమునందలి 

అయోధయక్యండ నుండి గ్రహించబ్డినది, "ఆరయపాదుక్యభిషేకః" అను పాఠయభాగము నుండి స్వాకరించబ్డినది 

సందరభము- భరత్యని దాారా త్ండ్రి మరణవ్యరి విని దుఃఖ్మును పందిన శ్రీరాముడు, గంగానదిక్త వెళ్లల, 

త్ండ్రిక్త జ్లత్రుణములు వదిలిపెటిట, పరుశాలకు తిరిగి వచెొను. అపుుడు భరత్యడు ఈ విధంగా పలికెను 

భావము - నా త్లిల దాారా లభించిన రాజ్యమును నేను నీకు సమరిుంచు చునానను. నిష్కంట్కమయిన ఈ 

రాజ్యమును నీవే అనుభవింపుము 

4 - सत्रे् लोकः प्रततक्ष्ितः। 

సతేయ లోకః ప్రతిష్ఠత్ః 

కవి పరిచయము - ఈ వ్యకయము ఆదికవి వ్యల్మమక్తమహరిి చేత్ రచింపబ్డిన శ్రీమద్రామాయణమునందలి 

అయోధయక్యండ నుండి గ్రహించబ్డినది, "ఆరయపాదుక్యభిషేకః" అను పాఠయభాగము నుండి స్వాకరించబ్డినది 

సందరభము- త్న త్ండ్రి దశ్రథ మహారాజు యొకక సత్యనిష్ఠ గురించి మాటాలడుతూ, శ్రీరాముడు త్న 

సోదరుడైన భరత్యనిక్త సత్యము యొకక గొపుత్నానిన గురించి పలుకుత్యనన సందరభము లోనిది. 

భావము - లోకమంత్యూ సత్యము మీదనే ఆధారపడిఉననది 

5 - सत्र्मूलात् सिायणण सत्र्ान््ाक्स्त परं पदम।् 

సత్యమూలాని సరాాణ సత్తయనానసిి పరం పదమ్ 

కవిపరిచయము - ఈ వ్యకయము ఆదికవి వ్యల్మమక్తమహరిి చేత్ రచింపబ్డిన శ్రీమద్రామాయణమునందలి 

అయోధయక్యండ నుండి గ్రహించబ్డినది, "ఆరయపాదుక్యభిషేకః" అను పాఠయభాగము నుండి స్వాకరించబ్డినది 

సందర్భము  - శీ్రరాముడు తన సోదరుడైన భర్తునికి సతయము యొక్క గొప్పతనానిి గురంచి ప్లుకుతుని 

సందర్భము లోనిది. 

భావము - ఈ లోక్మునందు సతయమే అనిింటికీ మూలము. సతయముక్ంటే శీ్రష్ఠ మైనది మరయొక్టి లేదు 

6 - एते टह सियलोकस्र् र्ोगक्षेमं विधास्र्तः। 

ఏతే హి సరాలోకసయ యోగక్షేమం విధాసయత్ః 



పాఠం-1 1.13 ఆరయపాదుక్యభిషేకః 
 

 

క్విప్రచయము  - ఈ వాక్యము ఆదిక్వి వాల్మీకిమహరి చేత ర్చింప్బడిన శీ్రమదా్రమాయణమునందలి 

అయోధ్యకండ నండి గీ్హంచబడినది, "ఆర్యపాదుకభిషేక్ః" అన పాఠ్యభాగ్ము నండి స్వీక్రంచబడినది 

సందరభము - త్ండ్రి ఆజ్ఞ మేరకు 14 సం।।లు వనవ్యసము పూరిి చేయుదునని, అయోధాయ నగరమునకు 

వచుొట్కు త్న అసమమతిని తెలియచేసిన శ్రీరామునితో భరత్యడు  రామపాదుకలను అనుగ్రహింపుము అని 

పలుకుత్యనన సందరభము లోనిది. 

భావము - ఈ  పాదుకలు సమసి లోకమునకు యోగక్షేమములు కలిగించగలవు 

1.1.1.7 समुचितसमाधा्पदं र्ोजतर्त्िा िाक्र् ंभलखत। 

1 - "श्रीमद्रामार्णम"् के् विरचितम?् 

अ. िेदव्र्ासे्  आ. िाल्मीकक्ा  इ.काभलदासे्  ई.ितृयहररणा 

समा- श्रीमद्रामार्णम"् िाल्मीकक्ा विरचितम।् 

2 - "आर्यपादकुाभिषेकः" कस्मात ्स्िीकृतः? 

अ.महािारतात ्  आ.ररु्िंशात ् इ.रामार्णात ्     ई.पञ्ितन्त्रात ्

समा- आर्यपादकुाभिषेकः" रामार्णात ्स्िीकृतः। 

3 - आर्यपादकुाभिषेकः रामार्णे कस्मात ्काण्डात ्सङ्गहृीतः? 

अ.अरण्र्काण्डातआ्.बालकाण्डात ्सः.सुन्दरकाण्डात ् ई.अर्ोध्र्ाकाण्डात ्

समा- आर्यपादकुाभिषेकः रामार्णे अर्ोध्र्ाकाण्डात ्सङ्गहृीतः। 

4 - वपतिृाक्र्पररपालकः कः ि्ं जगाम? 

अ.लक्ष्मणः    आ.श्रीरामः इ.िरतः          ई.शतघृ््ः 

समा- वपतिृाक्र्पररपालकः श्रीरामः ि्ं जगाम। 

5 - रामस्र् ि्गम्ा्न्तरं कः लोकान्तरं गतः? 

अ. दशरथः   आ. ज्कः इ. टदलीपः     ई. सुमन्त्रः 

समा - रामस्र् ि्गम्ा्न्तरं दशरथः लोकान्तरं गतः। 

6 - रामः िरतं कुत्र आरोप्र् पर्यपचृ्छत ्

अ. भशरभस      आ.िुजर्ोः इ.अङ्के         ई.म्भस 
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समा- रामः िरतं अङ्के आरोग्र् पर्यपचृ्छत।् 

7 - वपतुः कृते उदकं दातंु रामः का ं्दी ंगतिा्?् 

अ.गोदािरी   आ.र्मु्ा इ.कृष्णा        ई.मन्दाकक्ी 

समा- वपतुः कृते उदकं दातंु मन्दाकक्ी ्दी ंगतिा्।् 

8 - दशरथः कस्र्  िरद्िरं् दत्तिा्?् 

अ. सुभमत्रार्       आ. क केय्र्  इ. कोसल्र्ार्      ई.  शान्तार्  

समा- दशरथः क केय्र्  िरद्वरं् दत्तिा्।् 

9 - लोकः कक्स्म् ्प्रततक्ष्ितः? 

अ. शास्त्र े आ. न्र्ारे् इ. सत्रे् ई. रु्द्ध े

समा- लोकः सत्रे् प्रततक्ष्ितः। 

10 - िरतः पादकेु कुत्र कृतिा्?् 

अ.हस्तर्ोः  आ.भशरभस  इ.अङ्के  ई.िुजर्ोः 

समा- िरतः पादकेु भशरभस कृतिा्।् 

 

 

 

రచయిత్ 
డ్డ. ఉపద్రష్ట వేంకట్రమణమూరిి 

సంసకృత్శాఖధయక్షులు 
యస్.ఆర్.ఆర్ &  సి.వి.ఆర్ ప్రభత్ా డిగ్రీ కళాశాల 

విజ్యవ్యడ 
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   యక్షప్రశ్నలు  

ఖ్ండం-1 ,పాఠం -2 

1-1-2-1 వేదవ్యయసమహరిి  రచనలు 

వేదవ్యయసమహరిి మహాభారత్ము, బ్రహమసూత్రములు, అషాటదశ్పురాణములు, ఉపపురాణములు మరియు  

శ్రీమదాభగవత్ములను రచించెను. మరియు పత్ంజ్లిమహరిిచే రచింపబ్డిన యోగశాస్త్రము అను గ్రంథమునకు 

వ్యయఖయనము కూడ్డ చేసెను. అట్టవంటి వేదవ్యయసమహరిి జ్గదుగరుసాథనమును కూడ్డ పందెను. 

వేదవ్యయసమహరిి జ్నిమంచిన ఆషాఢ పూరిుమ వ్యయసపూరిుమగా, గురుపూరిుమగా ప్రసిదిధచెందినది. 

1-1-2-2మహాభారత్ పరిచయము 

 మహాభారత్ము చత్యరిాధపురుషారాథలలోని ధరమప్రాతిపదికతో కూడిన అతి మహత్ాపూరుమైన ఐతిహాసక 

క్యవయము. "వేదోऽఖలో ధరమమూలం" వేదవ్యయస్తడు వేదములయందు చెపుబ్డిన సమసి ధరమములను 

లోకమునకు అందించుట్కు లౌక్తకసంసకృత్భాష్లో మహాభారత్మును రచించి లోకమునకు అత్యంత్ 

ఉపక్యరము చేసెను. అందువలననే పండిత్యలు ప్రపంచమునకే నీతి నేరుగల భారత్మును "పంచమవేదము" 

అని కీరిించుచునానరు. ఈ మహాభారత్మునందు వైదికత్త్ాము, ఇతిహాసము, సమసి రాజ్నీతిసారము, 

లోకోపక్యరయుకిమైన సమసి విజ్యఞనము చకకగా వివరించాడు. అందువలననే మహాభారత్మునందు ఈ 

విధముగా చెపుబ్డినది 

ధరేమచారేథచ క్యమేచ మోక్షేచ భరత్రభి । 
యదిహాసిి త్దనయత్ర ఎనేనహాసిి న త్త్కవచిత్।। 

భరత్వంశ్ శ్రేషుటడ్డ! ధరామరథ క్యమ మోక్షములతో కూడినది ఈ మహా భారత్ము. మహాభారత్మునందు ఏ 

విష్యము అయితే ఉననదో, అదే అంత్టా ఉననది. మహా భారత్ము నందు చెపుబ్డనిది (లేనిది) ఇంక 

ఎకకడనూ లేదు. సమసిజ్యఞనసారమే వేదవ్యయసవిరచిత్ మహాభారత్ము. ఆది,సభా,అరణయ, విరాట్, ఉదోయగ, భీష్మ 

, ద్రోణ, కరు, శ్లయ, సౌపిక, స్త్రీ, శాంతి, అనుశాసన, అశ్ామేధ, ఆశ్రమవ్యస, మౌసల, మహాప్రసాథనిక, 
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సారాగరోహణ ఇత్తయది 18 పరాములతో కూడినది. లక్ష శ్లలకములతో కూడినది ఈ మహాభారత్ము. మహాత్తాత్ 

భారత్వత్తాత్ మహాభారత్మిత్యయచయతే. 

1-1-2-3  ప్రస్తిత్ పాఠ్యంశ్ము 

"యక్షప్రశానః" అను ఈ పాఠయభాగము వేదవ్యయస మహరిి చేత్ రచింప బ్డిన శ్రీమనమహాభారత్ము నందలి 

అరణయపరాము (వనపరాము) లోని 313 వ అధాయయము నుండి సంగ్రహించబ్డింది. మాయాజూదమునందు 

శ్కుని సహాయముతో కూడిన కౌరవుల చేత్ పరాజ్యమును పందిన పాండవులు ద్యయత్ నియమానుసారము 

ద్రౌపదితో కూడి పనెనండు సంవత్సరాలు అరణయవ్యసము, ఒక సంవత్సరము అజ్యఞత్వ్యసము పూరిిచేయుట్ 

కొరకు అరణయమున ప్రవేశంచి దెయాత్వనమునందు నివసించుచుండిరి. అపుుడు ఒక బ్రాహమణుడు ధరమరాజును 

సమీపంచి, "ఓ ధరమరాజ్య! నా యజ్ఞమునకు ఉపయోగించు అగినహోత్రసాధనములైన అరణని, మంథనమును 

ఒక లేడి (మృగము) తీస్తకొనిపోయినది. అందువలన మీరు వెంట్నే ఆ మృగమువదదనుండి వ్యటిని 

తీస్తకొనిరావలసినది. లేనియెడల నా నిత్తయనుషాఠనమునకు లోపము ఏరుడగలదు" అని ప్రారిథంచెను. ఆ 

బ్రాహమణుని  మాట్లు వినిన వీరులైన ఆ పాండవులు ఆ మృగమును  అనేాష్ంచుచూ, ఒక చెట్టటనీడను 

ఆశ్రయించిరి. అపుుడు ధరమరాజు సమీపములోని జ్లాశ్యము నుండి నీటిని తీస్తకుని వచుొట్కు నకులుని 

ఆజ్యఞపంచెను. ధరమరాజు ఆజ్ఞమేరకు నకులుడు జ్లాశ్యమునకు వెళ్లల నీటిని త్రాగుట్కు ప్రయతినంచెను. 

అపుుడు ఒక యక్షుడు, నా ప్రశ్నలకు సమాధానము చెపు నీటిని త్రాగుము అని పలికెను. నకులుడు ఆ యక్షుని 

మాట్లను నిరాకరించి నీటిని త్రాగినవ్యడై వివశ్నడై పడిపోయెను. అంత్ట్ ధరమరాజు ఆలసయమగుచుననదని 

శ్ంక్తంచి, అరుునుని, అట్టపమమట్ భీముని, ఆ త్రువ్యత్ సహదేవుని క్యరణమును తెలుస్తకొనుట్కు పంపెను, 

నలుగురు సోదరులు  సరస్తసలోని నీటిని త్రాగుట్కు ప్రయతినంచిరి. అంత్ట్ యక్షుడు నా ప్రశ్నలకు సమాధానం 

చెపుని యెడల మీరందరూ మరణంచెదరు అని పలికెను. అయినపుటిక్తనీ పాండుసోదరులు నలుగురు, యక్షుని 

ప్రశ్నలకు సమాధానము చెపుకయే నీటిని త్రాగి మరణంచిరి. అపుుడు సాక్షాత్యిగా ధరమరాజే అకకడిక్త వెళ్లల 

యక్షునియొకక అనిన ప్రశ్నలకు సముచిత్మైన సమాధానమును చెపెును. ఈ సందరభంలో యక్షునిచేత్ 

అడుగబ్డిన ప్రశ్నలే యక్షప్రశ్నలు అని ప్రసిదిధ పందినవి. 
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1-1-2-4  అనువ్యదములు  

యక్షుడు - సూరుయని ఉదయింపచేయు వ్యరు ఎవరు? సూరుయని చుట్టట తిరుగువ్యరవరు? సూరుయని 

అసిమింపచేయునది ఏది? సూరుయడు దేనియందు సిథరముగా ఉండును? 

యుధిష్ఠరుడు - సూరుయని ఉదయింపచేయు వ్యడు బ్రహమ. సూరుయని చుట్టట దేవత్లు తిరుగుచుందురు. సూరుయని 

అసిమింపచేయునది ధరమము. సూరుయడు సత్యమునందు సిథరముగా ఉండును 

 యక్షుడు : ఓ రాజ్య! మానవుడు దేనివలన శ్రోత్రియుడగుచునానడు? దేనివలన ఉననత్మైన సాథనమును 

పందుచునానడు? దేనివలన దిాతీయుడగు చునానడు? దేనివలన బుదిధమంత్యడగు చునానడు? 

యుధిష్ఠరుడు:  అధయయనం చేయుట్ చేత్ మానవుడు శ్రోత్రియుడగుచునానడు. త్పస్తస చేత్ ఉననత్మైన 

సాథనమును పందుత్యనానడు. ధైరయమువలన దిాతీయుడగుచునానడు. వృదుధలను సేవించుట్వలన 

బుదిధమంత్యడగుచునానడు. 

యక్షుడు: దేనివలన బ్రాహమణులకు దివయత్ాము కలుగుచుననది? సజ్ునులకు వలె వ్యరి ధరమము ఏది? వ్యరిక్త గల 

మనుష్య భావము ఏది? వ్యరిని చెడావ్యరివలే ఉంచునది ఏది? 

యుధిష్ఠరుడు : వేదాధయయనము వలన బ్రాహమణులకు దివయత్ాము కలుగును. త్పసేస వ్యరిక్త సజ్ునుల వలే 

ధరమము. మరణము వ్యరిక్త మనుష్యభావము. పరనిందయే వ్యరిని చెడావ్యరివలే చేయును. 

యక్షుడు : క్షత్రియులకు దైవత్ామును సిదిధంపచేయునది ఏది?  వ్యరిని సత్యురుషులవలే ఉంచు ధరమము ఏది?  

వ్యరిక్త గల మనుష్య భావము ఏది? క్షత్రియులను దురునులుగా చేయునది ఏది? 

యుధిష్ఠరుడు : ధనురిాదయయందు నైపుణయము కలిగి ఉండడమే క్షత్రియులకు దైవత్ాము సిదిధంపచేయును.  

భయం ఉండుట్ వ్యరిక్తగల మనుష్యభావము. రక్షంపకోరి వచిొన వ్యరిని రక్షంచకపోవుట్యే క్షత్రియులను 

దురునులుగా చేయును. 

యక్షుడు : యజ్ఞమునకు అవసరమైన సామము ఏది? యజ్ఞమునకు అవసరమైన యజుస్తస ఏది? యజ్ఞము దేనిని 

ఎంచుకొనును? ఏది లేకపోవుట్ వలన యజ్ఞము ప్రవరిించదు? 
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యుధిష్ఠరుడు : యజ్ఞమునకు అవసరమైనది ప్రాణశ్క్తి. యజ్ఞమునకు అవసరమైన యజుస్తస మనస్త. యజ్ఞము 

ఋకుకను ఎంచుకొనును. ఋకుక లేనియెడల యజ్ఞము ప్రవరిించదు. 

యక్షుడు : భూమిలో విత్ినములు నాట్టవ్యరిక్త శ్రేష్టమైనది ఏది? పత్ృదేవత్లకు త్రుణమును సమరిుంచువ్యరిక్త 

శ్రేష్టమైనది ఏది? జీవిత్ములో కీరిిని పందగోరువ్యరిక్త శ్రేష్టమైనది ఏది? ప్రసవించువ్యరిక్త శ్రేష్టమైనది ఏది? 

యుధిష్ఠరుడు : విత్ినములు నాట్టవ్యరిక్త వరిము శ్రేష్టమైనది. పత్ృదేవత్లకు త్రుణములు సమరిుంచువ్యరిక్త 

శ్రేష్ఠమైనవి నువుాలు. జీవిత్ములో కీరిిని పందగోరువ్యరిక్త శ్రేష్టమైనది గోసంపద. ప్రసవించువ్యరిక్త పుత్రుడు 

శ్రేష్ఠము. 

యక్షుడు : ఇంద్రియములయొకక స్తఖ్ములను అనుభవించుచూ, బుదిధమంత్యడై, లోకముచేత్ 

పూజంపబ్డుత్యననవ్యడై, సమసిప్రాణులకు హిత్యడై ఉండు జీవనమృత్యడు ఎవడు? 

 యుధిష్ఠరుడు : దేవత్లకు , అతిథులకు ,  పత్ృదేవత్లకు , సేవకులకు,  ఏమియును సమరిుంపక (పెట్టక), 

త్తను అనుభవించక జీవించుచునన వ్యడు జీవనమృత్యడు. 

యక్షుడు : భూమికంటే బ్రువైనది ఏది? ఆక్యశ్ముకంటే ఉననత్మైనవ్యడు ఎవరు? వ్యయువుకంటే వేగముగా 

ప్రయాణంచునది ఏది? గడాి కంటే అధికమైనది ఏది? 

యుధిష్ఠరుడు :భూమి కంటే బ్రువైనది త్లిల. ఆక్యశ్ము కంటే ఎతెయినవ్యడు త్ండ్రి. వ్యయువు కంటే వేగముగా 

ప్రయాణంచునది మనస్త. గడాి కంటే అధికమైనది చింత్. 

యక్షుడు : నిదురపోవుచూ కనులు మూయనిది  ఏది? జ్నిమంచియూ కదలనిది ఏది? దేనిక్త హృదయము లేదు? 

వేగముగా పెరుగునది ఏది? 

యుధిష్ఠరుడు : నిదురపోవుచూ కనులు మూయనిది చేప. జ్నిమంచియూ కదలనిది గుడుా. రాతిక్త హృదయం 

లేదు. నది వేగముగా పెరుగును. 

యక్షుడు :  ప్రయాణంచువ్యనిక్త మిత్రుడు ఎవరు? గృహమునందు మిత్రుడు ఎవరు? రోగంతో బాధపడుత్యనన 

వ్యరిక్త మిత్రుడు ఎవరు? చనిపోవువ్యనిక్త మిత్రుడు ఎవరు? 
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యుధిష్ఠరుడు : ప్రయాణంచువ్యనిక్త తోటి ప్రయాణకుడే మిత్రుడు. గృహమునందు భారేయ మిత్రురాలు. రోగముతో 

బాధపడుత్యననవ్యనిక్త వైదుయడే మిత్రుడు. చనిపోవువ్యనిక్త దానమే మిత్రము. 

యక్షుడు : ఒంట్రిగా సంచరించునది ఎవరు? జ్నిమంచియు తిరిగి పుట్టటనది ఎవరు? మంచుకు విరుగుడు 

ఏది?విత్ినములు నాట్దగిన అతి పెదద సథలము ఏది? 

యుధిష్ఠరుడు : ఒంట్రిగా సంచరించువ్యడు సూరుయడు. మరల మరల జ్నిమంచువ్యడు చంద్రుడు. మంచుకు 

విరుగుడు అగిన. విత్ినములు నాట్దగిన అతిపెదద సథలము భూమి. 

యక్షుడు  : ధరమమును ఆచరించుట్కు ఏకైక సాధనము ఏది? కీరిిని సాధించుట్కు ఏకైక మారగము ఏది? 

సారగప్రాపిక్త ఏకైక సాథనము ఏది? స్తఖ్మును పందుట్కు ఏకైక సాథనము ఏది? 

యుధిష్ఠరుడు : మిక్తకలి చాత్యరయమే ధరమమునకు సాధనము.  కీరిిని పందుట్కు ఏకైక సాధనము దానము. 

సరగప్రాపిక్త సత్యమే ఏకైకమారగము.స్తఖ్మును పందుట్కు శీలమే ఏకైక సాథనము. 

యక్షుడు : మానవునిక్త ఆత్మ ఏది? దైవము చేత్ అనుగ్రహింపబ్డిన సేనహిత్యడు ఎవరు? మానవుని 

జీవనాధారము ఏది? మానవునిక్త శ్రేష్టమైనది ఏది?   

యుధిష్ఠరుడు :  పుత్రుడే మానవునిక్త ఆత్మ. భారయయే దైవముచేత్ అనుగ్రహింపబ్డిన మిత్రురాలు. మేఘమే 

మానవునిక్త జీవనాధారము. దానమే మానవునిక్త శ్రేష్టమైనది. 

యక్షుడు :  ధనుయలలో ఉత్ిమమైనది ఏది? ధనములలో ఉత్ిమమైనది ఏది? లాభములో ఉత్ిమమైనది ఏది? 

స్తఖ్ములలో ఉత్ిమమైనది ఏది?  

యుధిష్ఠరుడు:  ధనుయలలో సామరథయము ఉత్ిమమైనది. ధనములలో శాస్త్రవిజ్యఞనము ఉత్ిమమైనది. లాభములలో 

ఆరోగయము శ్రేష్టమైనది. స్తఖ్ములలో సంతోష్ము లేక త్ృపి  ఉత్ిమమైనది. 

యక్షుడు :శ్రేష్టమైన ధరమము లోకమునందు ఏది? ఎలలపుుడూ ఫలమును ఇచుొ ధరమము ఏది? దేనిని 

నిగ్రహించువ్యడు దుఃఖ్మును పందడు? ఎవరితో చేస్తకొనిన సంధి శథిలము క్యదు? 
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 యుధిష్ఠరుడు - సమసిజీవులయెడ దయ కలిగి ఉండడమే లోకములో శ్రేష్టమైన ధరమము. వేదమును బోధించు 

ధరమమే ఎలలపుుడూ ఫలిత్ములను ఇచుొను. మనస్తను నిగ్రహించుకొనినవ్యడు దుఃఖ్మును పందడు. 

సత్యురుషులతో చేస్తకొనిన సంధి శథిలము క్యదు. 

యక్షుడు : దేనిని విడిచిపెట్టటట్ చేత్ మానవుడు అందరికీ ప్రీతిపాత్రుడు అగుచునానడు? దేనిని విడిచిపెటిటనవ్యడు 

దుఃఖ్మును పందడు? దేనిని విడిచిపెట్టటట్చేత్ మానవుడు అరథవంత్యడగుచునానడు? దేనిని విడిచిపెటిట 

మానవుడు స్తఖ్మును పందుత్యనానడు? 

యుధిష్ఠరుడు : గరామును విడిచిపెటిటన మానవుడు అందరికీ ప్రీతిపాత్రుడు అగుత్యనానడు. కోపమును 

విడిచిపెటిటనవ్యడు దుఃఖ్మును పందడు. కోరికలను విడిచిపెటిటన వ్యడు అరధవంత్యడగుచునానడు.  లోభమును 

విడిచిపెటిటనవ్యడు స్తఖ్వంత్యడగుచునానడు. 

యక్షుడు:  బ్రాహమణులకు ఎందుకు దానము చేయవలెను? నట్టలకు, నరికులకు ఎందుకు సనామనము చేయవల 

యును?  సేవకులకు ఏమి ఇవావలెను? రాజుకు క్యనుకలు ఎందుకు ఇవావలెను? 

యుధిష్ఠరుడు: ధరమము కొరకు బ్రాహమణులకు దానము ఇవావలెను. కీరిిని పందుట్కొరకు నట్టలకు, నరికులకు 

సనామనము చేయవలయును.పోష్ంచుట్ కొరకు సేవకులకు ధనము ఇవావలయును.  భయమువలన రాజులకు 

క్యనుకలు, పనునలు ఇవావలయును. 

యక్షుడు: లోకము దేనిచే ఆవరించబ్డినది? దేనివలన లోకము ప్రక్యశంచదు? ఏక్యరణముతో మిత్రులు 

ద్యరమగుదురు? మానవుడు దేనివలన సారగమునకు వెళలలేడు? 

యుధిష్ఠరుడు :అజ్యఞనముచేత్ ఈ లోకము ఆవరించబ్డినది.చీకటివలన లోకము ప్రక్యశంచదు. లోభము వలన 

మిత్రులు ద్యరమగుదురు. మానవుడు ప్రాపంచిక విష్యములతో  బ్ంధమువలన సారగమునకు  వెళలలేడు. 

యక్షుడు : మానవుడు ఏ విధముగా మృత్యడగుచునానడు? దేశ్ము ఎట్టల మృత్మగును? శ్రాదధకరమ  ఏవిధముగా 

మృత్మగును? యజ్ఞము ఏవిధముగా మృత్మగును? 

యుధిష్ఠరుడు :  దారిద్రయము వలన మానవుడు మృత్యడు అగును. రాజులేని రాజ్యము మృత్మగును. 

వేదపండిత్యలు లేని శ్రాదధకరమ మృత్మగును. దక్షణ లేని యజ్ఞము (దక్షణ ఇవానిచో) మృత్మగును. 
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యక్షుడు :  ఏది దికుక? ఏది నీరు? ఏది అననము? ఏది విష్ము? శ్రాదధకరమకు క్యలమేది? వీటికీ సమాధానము 

చెపు  నీరు త్రాగుము. నీరు  తీస్తకొని పముమ. 

యుధిష్ఠరుడు : లోకమునకు సత్యురుషులే దికుక. ఆక్యశ్మే నీరు. భూమియే అననము. యాచించుట్యే విష్ము. 

సద్రారాహమణుడు వచిొన సమయమే శ్రాదధకరమకు క్యలము. ఓ యక్షుడ్డ! నీవు ఏమి భావించుచునానవు?  

యక్షుడు : త్పస్తసకు లక్షణము ఏది? దమము (ఇంద్రియ నిగ్రహము)అని కీరిింప బ్డుచుననది ఏది? గొపుదైన 

క్షమ (ఓరుు) ఏది? సిగుగ అని ఏది చెపుబ్డుచుననది? 

యుధిష్ఠరుడు : సాధరమమును ఆచరించుట్యే త్పస్తస. మనస్తను అదుపులో ఉంచుకొనుట్యే దమము. 

దాందాములను సహించుట్యే క్షమ. చేయకూడని పనుల నుండి వైదొలగుట్యే సిగుగ. 

యక్షుడు :ఓ రాజ్య! జ్యఞనమని ఏది పలువబ్డుచుననది?  శ్మము అని ఏది కీరిింపబ్డుచుననది? గొపుదైన దయ 

ఏది? సాధుసాభావము అని దేనిని అందురు? 

యుధిష్ఠరుడు :ఈ లోకమున త్త్తివరథమును తెలుస్తకొనుట్యే జ్యఞనము. మనస్తను  ప్రశాంత్ముగా 

ఉంచుకొనుట్యే శ్మము. అందరి స్తఖ్మును కోరుకొనుట్యే దయ. సమసి ప్రాణులయందు సమాన మైన 

బుదిధ కలిగిఉండడమే సాధుసాభావము. 

యక్షుడు : మానవులకు జ్యింపనలవి క్యని శ్త్రువు ఎవరు? నివ్యరించుట్కు సాధయము క్యని వ్యయధి ఏది? 

సాధువు అని ఎవడు చెపుబ్డుత్యనానడు?  అసాధువు అని ఎవడు చెపుబ్డుచునానడు? 

యుధిష్ఠరుడు : మానవులకు కోపమే జ్యించుట్కు వీలుక్యని శ్త్రువు. లోభమే నివ్యరించలేని వ్యయధి. ప్రాణుల 

యొకక హిత్ము గోరువ్యడు సాధువు. దయలేనివ్యడు  అసాధువు. 

యక్షుడు : ఋషులచే సెయథరయము అని ఏది చెపుబ్డుచుననది? ధైరయము అని ఏది చెపుబ్డుచుననది? సాననము అని 

ఏది చెపుబ్డుచుననది?  దానము అని ఏమి చెపుబ్డు చుననది? 

యుధిష్ఠరుడు : సాధరమమునందు సిథరముగా ఉండుట్యే సెయథరయము అని చెపుబ్డుచుననది. ఇంద్రియము లను  

సాాధీనపరచుకొనుట్యే ధైరయము అని చెపుబ్డుచుననది. మనస్తలోని మాలినయమును పోగొట్టటకొనుట్యే 

సాననము అని చెపుబ్డుచుననది. కష్టక్యలము నందు ప్రాణులను క్యపాడుట్యే దానము అని చెపుబ్డుచుననది. 
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యక్షుడు :  ప్రియముగా మాటాలడువ్యనిక్త ఏమి లభించును? ఆలోచించి పనులు చేయువ్యరిక్త ఏమి లభించును? 

అనేకమంది మిత్రులు కలవ్యరిక్త ఏమి లభించును? ధరమమునందు ఆసక్తిగలవ్యనిక్త ఏమి లభించును? నీవు 

చెపుుము 

యుధిష్ఠరుడు :ప్రియముగా మాటాలడువ్యనిక్త ప్రియము లభించును. ఆలోచించి పనులు చేయువ్యనిక్త అధికమైన 

ఫలిత్ము కలుగును. అనేకమంది మిత్రులు కలవ్యనిక్త స్తఖ్ము లభించును. ధరమమునందు ఆసక్తి కలవ్యనిక్త 

ఉత్ిమమైన మారగము (మోక్షము) లభించును. 

1-1-2-5 त्बन्धप्रश्ाः 

నిబ్ంధప్రశానః 

1. र्क्षप्रश्ेषु विितृा् ्धमयविशेषा् ्सङ्ग्रहेण भलखत। 

2. र्क्षप्रश्ेषु िणणयता् ्लौकककधमाय् ्िणयर्त। 

కవిపరిచయము - ఈ వ్యకయము వేదవ్యయస మహరిిచే రచింపబ్డిన మహాభారత్ము నందలి వనపరాము నుండి 

స్వాకరించబ్డిన "యక్షప్రశానః" అను పాఠయభాగము లోనిది.సత్యవతీ పరాశ్రుల కుమారుడు వ్యయస్తడు. ఒకే 

రాశగా ఉనన వేద భాగమును విభజంచిన క్యరణముగా వేదవ్యయస్తడను పేరు వచిొనది.18 పురాణములను,18 

ఉప పురాణాలను, లక్షశ్లలకములతో కూడిన మహాభారత్మును రచించెను. 

ధరేమచారేథచ క్యమేచ మోక్షేచ భరత్రభి. 
యదిహాసిి త్దనయత్ర ఎనేనహాసిి న త్త్కవచిత్. 

ధరామరథ క్యమ మోక్షములతో కూడిన  మహాభారత్మునందు ఏ విష్యము అయితే ఉననదో, అదే అంత్టా 

ఉననది. మహాభారత్ము నందు చెపుబ్డనిది (లేనిది) ఇంక ఎకకడనూ లేదు.సమసిజ్యఞనసారమే వేదవ్యయసవిరచిత్ 

మహాభారత్ము.18పరాములతో కూడినది.లక్ష శ్లలకములతో కూడినది ఈ మహాభారత్ము.మహాత్తాత్ 

భారత్వత్తాత్ మహాభారత్మ్ ఇత్యయచయతే 

పూరాకథ -    మాయాజూదమునందు   కౌరవుల చేత్ పరాజ్యమును పందిన పాండవులు ద్యయత్ 

నియమానుసారము ద్రౌపదితో కూడి పనెనండు సంవత్సరాలు అరణయవ్యసము, ఒక సంవత్సరము అజ్యఞత్వ్యసము 
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పూరిిచేయుట్ కొరకు అరణయమును ప్రవేశంచి దెయాత్వనమునందు నివసించుచుండిరి. అపుుడు ఒక బ్రాహమణుడు 

ధరమరాజును సమీపంచి, "ఓ ధరమరాజ్య! నా యజ్ఞమునకు ఉపయోగించు అగినహోత్రసాధనములైన అరణని, 

మంథనమును ఒక లేడి (మృగము) తీస్తకొనిపోయినది. అందువలన మీరు వెంట్నే ఆ మృగమునుండి వ్యటిని 

తీస్తకొనిరావలసినది. లేనియెడల నా నిత్తయనుషాఠనమునకు లోపము ఏరుడగలదు" అని ప్రారిథంచెను. ఆ 

బ్రాహమణుని  మాట్లు వినిన వీరులైన ఆ పాండవులు ఆ మృగమును  అనేాష్ంచుచూ, ఒక చెట్టటనీడను 

ఆశ్రయించిరి. అపుుడు ధరమరాజు సమీపములోని జ్లాశ్యము నుండి నీటిని తీస్తకుని వచుొట్కు నకులుని 

ఆజ్యఞపంచెను. ధరమరాజు ఆజ్ఞమేరకు నకులుడు జ్లాశ్యమునకు వెళ్లల నీటిని త్రాగుట్కు ప్రయతినంచెను. 

అపుుడు ఒక యక్షుడు, నా ప్రశ్నలకు సమాధానము చెపు నీటిని త్రాగుము అని పలికెను. నకులుడు ఆ యక్షుని 

యొకక మాట్లను నిరాకరించి నీటిని త్రాగినవ్యడై వివశ్నడై పడిపోయెను. అంత్ట్ ధరమరాజు 

ఆలసయమగుచుననదని శ్ంక్తంచి, అరుునుని, అట్టపమమట్ భీముని, ఆ త్రువ్యత్ సహదేవుని క్యరణమును 

తెలుస్తకొనుట్కు పంపెను, నలుగురు సోదరులు  సరస్తసలోని నీటిని త్రాగుట్కు ప్రయతినంచిరి. అంత్ట్ 

యక్షుడు నా ప్రశ్నలకు సమాధానం చెపుని యెడల మీరందరూ మరణంచెదరు అని పలికెను. అయినపుటిక్తనీ 

పాండుసోదరులు నలుగురు, యక్షుని ప్రశ్నలకు సమాధానము చెపుకయే నీటిని త్రాగి మరణంచిరి. అపుుడు 

సాక్షాత్యిగా ధరమరాజే అకకడిక్త వెళ్లల యక్షునియొకక అనిన ప్రశ్నలకు సముచిత్మైన సమాధానమును చెపెును. ఈ 

సందరభంలో యక్షునిచేత్ అడుగ బ్డిన ప్రశ్నలే యక్షప్రశ్నలు అని ప్రసిదిధ పందినవి 

1-1-2-6 सन्दियिाक्र्ात् 

సందరభవ్యకయములు 

1. धमयशिास्त ं्र्तत ि सत्रे् ि प्रततततष्ितत। 

ధరమశాొసిం నయతి చ సతేయ చ ప్రతితిష్ఠతి 

కవిపరిచయము - ఈ వ్యకయము వేదవ్యయస మహరిిచే రచింపబ్డిన మహాభారత్ము నందలి వనపరాము నుండి 

స్వాకరించబ్డిన యక్షప్రశానః అను పాఠయభాగములోనిది 
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సందరభము- దాహము తీరుొకొనుట్కై  సరస్తస లోని నీరు త్రాగుట్కు ప్రయతినంచిన  ధరమరాజును  యక్షుడు 

"సూరుయని ఉదయింపచేయునది ఏది?సూరుయని అసిమింపచేయునది ఏది? సూరుయడు దేనియందు సిథరముగా 

ఉనానడు? అని ప్రశనంచగా ధరమరాజు సమాధాన మిచుొ సందరభములోనిది. 

భావము -ధరమమే సూరుయని అసిమింప చేయునది. సూరుయడు సత్యమునందే సిథరముగా ఉనానడు. 

2. बुविमा् ्ििृसेिर्ा। 

బుదిధమాన్ వృదధసేవయా 

కవిపరిచయము -ఈ వ్యకయము వేదవ్యయస మహరిిచే రచింపబ్డిన మహాభారత్ము నందలి వనపరాము నుండి 

స్వాకరించబ్డిన యక్షప్రశానః అను పాఠయభాగములోనిది 

సందరభము- దాహము తీరుొకొనుట్కై  సరస్తసలోని నీరు త్రాగుట్కు ప్రయతినంచిన ధరమరాజుతో యక్షుడు 

"మానవుడు ఏవిధముగా బుదిధమంత్య డగును?" అని ప్రశనంచగా ధరమరాజు సమాధాన మిచుొ సందరభంలోనిది. 

భావము -వృదుధలను సేవించుట్ వలన మానవుడు బుదిధమంత్యడగు చునానడు 

3. अशम्ो हृदरं् ्ाक्स्त ्दी िेगे् िधयते। 

అశ్మనో హృదయం నాసిి. నదీ వేగేన వరధతే. 

కవిపరిచయము -ఈ వ్యకయము వేదవ్యయస మహరిిచే రచింపబ్డిన మహాభారత్ము నందలి వనపరాము నుండి 

స్వాకరించబ్డిన యక్షప్రశానః అను పాఠయభాగములోనిది 

సందరభము-దాహము తీరుొకొనుట్కై సరస్తసలోని నీరు త్రాగుట్కు ప్రయతినంచిన ధరమరాజుతో  యక్షుడు 

"దేనిక్త హృదయము లేదు? వేగముగా పెరుగునది ఏది? అని ప్రశనంచగా ధరమరాజు సమాధానమిచుొ 

సందరభము లోనిది. 

భావము-రాతిక్త హృదయము లేదు. నది వేగముగా పెరుగును. 

4. लािा्ां शे्रर् आरोग्रं्, सुखा्ां तुक्ष्िरुत्तमा। 

లాభానాం శ్రేయ ఆరోగయం, స్తఖనాం  త్యష్టరుత్ిమా 
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కవిపరిచయము -ఈ వ్యకయము వేదవ్యయస మహరిిచే రచింపబ్డిన మహాభారత్మునందలి వనపరాము నుండి 

స్వాకరించబ్డిన యక్షప్రశానః అను పాఠయభాగములోనిది 

సందరభము  -దాహము తీరుొకొనుట్కై సరస్తసలోని నీరు త్రాగుట్కు ప్రయతినంచిన ధరమరాజును యక్షుడు 

"లాభము లలో కెలాల శ్రేష్టమైనది ఏది? స్తఖ్ములలో కెలాల ఉత్ిమమైనది ఏది? అని ప్రశనంచగా ధరమరాజు 

సమాధానమిచుొ సందరభము లోనిది. 

భావము-లాభములలోకెలల ఆరోగయము శ్రేష్టమైనది. స్తఖ్ములలో కెలల సంత్ృపి ఉత్ిమమైనది. 

5. लोिं टहत्िा सुखी ििेत।् 

లోభం హిత్తా స్తఖీ భవేత్. 

కవిపరిచయము -ఈ వ్యకయము వేదవ్యయస మహరిిచే రచింపబ్డిన మహాభారత్మునందలి వనపరాము నుండి 

స్వాకరించబ్డిన యక్షప్రశానః అను పాఠయభాగములోనిది 

సందరభము-దాహము తీరుొకొనుట్కై సరస్తస లోని నీరు త్రాగుట్కు ప్రయతినంచిన ధరమరాజును యక్షుడు దేనిని 

విడిచిపెటిటన యెడల మానవుడు స్తఖ్ముగా జీవించును? అని ప్రశనంచగా ధరమరాజు సమాధాన మిచుొ 

సందరభములోనిది. 

భావము -లోభమును విడిచిపెటిటన మానవుడు స్తఖ్వంత్యడు అగును. 

6. बहुभमत्रकरः सुखं िसते। र्शि धमयरतः स गतत ंलिते। 

బ్హుమిత్రకరః స్తఖ్ం వసతే. యశ్ొ ధరమరత్ః స గతిం లభతే. 

కవిపరిచయము-ఈ వ్యకయము వేదవ్యయస మహరిిచే రచింపబ్డిన మహాభారత్ము నందలి వనపరాము నుండి 

స్వాకరించబ్డిన యక్షప్రశానః అను పాఠయభాగములోనిది 

సందరభము -దాహము తీరుొకొనుట్కై  సరస్తస లోని నీరు త్రాగుట్కు ప్రయతినంచిన ధరమరాజును యక్షుడు 

"అనేకమంది మిత్రులుకలవ్యడు ఏమి పందును? ధరమమునందు ఆసక్తి కలవ్యడు ఏమి పందును? అని 

ప్రశనంచగా ధరమరాజు సమాధానము ఇచుొ సందరభములోనిది. 
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భావము-అనేకమంది మిత్రులు కలవ్యడు స్తఖ్మును పందును. ధరమము నందు ఆసక్తి కలవ్యడు ఉత్ిమగతిని 

(మోక్షమును) పందును. 

1-1-2-6: समुचित समाधानपदं र्ोजयर्त्वा वाक्र्ं भिखत। 

1 - "र्क्षप्रश्ाः" इतत पाठर्िागः कस्मात ्सङ्गहृीतः? 

अ- रामार्णात ्    आ- ररु्िंशात ् इ- महािारतात ्    ई- पञ्ितन्त्रात ्

समा-"र्क्षप्रश्ाः" इतत पाठर्िागः महािारतात ्सङ्गहृीतः। 

2- "महािारतम"् के् विरचितम?् 

अ- िाल्मीकक्ा  आ- िेदव्र्ासे् इ - काभलदासे्   ई- ितृयहररणा 

समा- महािारतम"् िदेव्र्ासे्  विरचितम।् 

3 - "र्क्षप्रश्ाः" इतत पाठर्िागः महािारत ेकक्स्म् ्पियणण अक्स्त? 

अ- िीष्मपियणण   आ- विरािपियणण इ - ि्पियणण        ई- उद्र्ोगपियणण 

समा-र्क्षप्रश्ाः" इतत पाठर्िागः महािारत ेि्पियणण अक्स्त 

4 - र्क्षप्रश्ा्ा ंसमाधा्ात् कः उक्तिा्?् 

अ- अजुय् ः   आ- सहदेिः इ - ्कुलः     ई - धमयराजः 

समा- र्क्षप्रश्ा्ां समाधा्ात् धमयराजः उक्तिा्।् 

 5- मा्िः कथं बुद्चधमा् ्िितत?   

अ- अभ्र्ासे्    आ- व्र्ार्ामे्  इ-  िदृ्धसेिर्ा    ई-  दा्े्  

समा- मा्िः िदृ्धसेिर्ा     बुद्चधमा् ्िितत। 

6 - प्रसिता ंकः शे्रष्िः? 

अ - र्क्षः    आ- पुत्रः इ - गन्धियः       ई- राक्षसः 

समा- प्रसिता ंपुत्रः शे्रष्िः। 

7 - ककं क्स्िद् शीघ्रतरं िार्ोः? 

अ - म्ः  आ - ध र्िं  इ - ध् ं  ई - दा् ं

समा- म्ः शीघ्रतरं िार्ोः। 

8- मा्िः ककं टहत्िा सुखी ििेत?् 
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अ - मा्ं    आ - क्रोधं इ - काम ं        ई - लोि ं

समा- मा्िः लोिं टहत्िा सुखी ििेत।् 

9 - लोकः के् आितृः?  

अ - अधमेण    आ – अज्ञा्े् इ - असत्रे््     ई - अप्रकाशे् 

समा- लोकः अज्ञा्े् आितृः। 

10 - पंुसां कः दजुयर्ः शत्रुः? 

अ - त्दयर्ः    आ – लोिः इ - क्रोधः        ई - मोहः 

समा - पंुसां क्रोधः दजुयर्ः शत्रुः । 

 

రచయిత 

డ్డ. ఉపద్రష్ట వేంకట్రమణమూరిి 

సంసకృత్శాఖధయక్షులు 

యస్.ఆర్.ఆర్ &  సి.వి.ఆర్ ప్రభత్ా డిగ్రీ కళాశాల 

విజ్యవ్యడ
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1 
 

UNIT-II ఖండం -2  

वििेका्न्दसूक्तर्ः 

వివేక్యనంద సూకియః 

  डा. समुद्राि िक्ष्मणय्र् महोदर्ः 

డ్డకటర్ సముద్రాల లక్షమణయయ మహోదయులు 

1-2-1-1 - కవి పరిచయము - డ్డకటర్ సముద్రాల లక్షమణయయ మహోదయులు మహరిి సదుగరు శ్రీ మలయాళ 

సాామి వ్యరిచే సాథపంచబ్డిన శ్రీ వ్యయసాశ్రమంలో బాలయము నుండి సంసకృత్ అధయయనము చేశారు. అట్ట 

పమమట్ తిరుపతిలోని శ్రీ వేంకటేశ్ార ప్రాచయ కళాశాలలో సాహిత్య శాస్త్రమును అధయయనము చేసి, సరోాననత్ 

శ్రేణలో ఉతీిరుులై, ఆ కళాశాలలోనే సాహిత్యశాసాాధాయపకులుగా ప్రవేశంచి అనేకమంది విదాయరుథలకు 

సంసకృత్మును బోధించిరి. అట్టపమమట్ తిరుమల తిరుపతి దేవసాథనం వ్యరిచే నిరాహించబ్డుచునన 

ధరమప్రచారపరిష్త్  క్యరయదరిశగా నియోగించబ్డి, 10 సంవత్సరముల పాట్ట ధరమ ప్రచారం చేశారు. ఎనోన 

ధారిమక ఆధాయతిమక గ్రంథాలను ముద్రించడ్డనిక్త త్మ సామరాథయనిన వినియోగించారు. ఉదోయగ విరమణ త్రాాత్ 

కూడ్డ వ్యల్మమక్త రామాయణం యొకక, వ్యయసభాగవత్ం యొకక పరిష్కరిలుగా ఉండి వ్యటిని ప్రచురింపచేశారు. 

రాష్ట్రియ సంసకృత్ విశ్ావిదాయలయం వ్యరు "వ్యచసుతి" , "మహామహోపాధాయయ" అనే  బిరుదులతో డ్డకటర్ 

సముద్రాల లక్షమణయయ గారిని సనామనించారు. శ్రీ సదుగరు మలయాళ సాామి వ్యరియొకక, మరియు 

లబ్ధప్రతిషుటలైన అనేకమంది మహాపురుషుల యొకక జీవిత్చరిత్రలు వీరిచేత్ రచించబ్డినవి. రఘ్నవంశ్ 

మహాక్యవయమునకు, యోగవ్యశష్టమునకు అత్యంత్ స్తలభశైలిలో అనువ్యదము వీరి చేత్ చేయబ్డినది. డ్డకటర్ 

సముద్రాల లక్షమణయయ గారు సంసకృత్తంధ్ర భాష్లలో 300కు పైగా గ్రంథములను రచించారు. వీటిలో 

"అననమాచారయ సంకీరినామృత్ం" గొపు ప్రసిదిధని పందినది. మరియు శ్రీ మలయాళ సాామి వ్యరిచేత్ 

రచించబ్డిన అనేకములైన ధారిమక, ఆధాయతిమక గ్రంథములను  పరిష్కరించి  వ్యయసాశ్రమం దాారా 

ప్రచురింపచేశారు. సనాత్న వేదాంత్ జ్యఞన సభా సమావేశ్ము నకు 11 సంవత్సరముల పాట్ట అధయక్షులుగా 

ఉండి ఆధాయతిమక జ్యఞనప్రచారమునకు మహత్ిరమైన కృష్ చేశారు. వీరు వ్యరణాసి క్షేత్రంలో ఉననట్టవంటి 



దూరవిద్యాక ేందరేం 3.2 ఆచయరానయగారజు నయూనివర్శిటి 

 

  

జ్ంగమవ్యడి మఠము చేత్ శైవభారతీ శ్లధ ప్రతిషాఠనము దాారా విశ్ాభారతీ పురసాకరము చేత్ సనామనించ 

బ్డినారు. 80 సంవత్సరాల పైబ్డిన వయస్తస కలిగిననూ, వీరు ఇట్టవంటి ధరమ ప్రధానమైన క్యరయక్రమములను 

అనేకములను నిరాహించుచునానరు.  

తెలుగు విశ్ావిదాయలయం వ్యరిచే వీరు ఉత్ిమ సంసకృత్పండిత్ బిరుదమును పందినారు.  అట్ట త్రువ్యత్ 

పురాణ-ఇతిహాసప్రక్యశ్నపరిష్త్ కు విశష్ట అధిక్యర పదవిలో ఉండి, స్తప్రసిదుధలైన 50 మంది పండిత్యల 

సహక్యరంతో 18 పురాణముల యొకక అనువ్యద క్యరయక్రమంలో బ్దధశ్రదుధలై, అనేక పురాణములు 

సిదధముగావించిరి. 

1-2-1-2 పాఠయభాగ పరిచయః  

డ్డకటర్ సముద్రాల లక్షమణయయ గారు సాామి వివేక్యనంద 150 వ జ్యంతి సందరభంగా రచించిన 

"శ్రీవివేక్యనంద సూక్తిస్తధా" అనే 150 శ్లలకములతో కూడిన   గ్రంథములోని 25 శ్లలకములు  

పాఠ్యంశ్మునందు సంగ్రహించ బ్డినవి. 

సనాత్న ధరమశ్ంఖరావంతో ఆధునిక భారత్తనిన ఆధాయతిమక భావనా త్రంగాలలో ముంచెతిిన హైందవ 

తేజ్యరాశ, నవయుగ వైత్తళ్లకుడు, యువత్ నా ఆశాజ్యయతి అనన సాామి వివేక్యనందుని ప్రేరణాదాయక 

మైన,సూూరిిదాయకమైన అమృత్వ్యకుకలు అజ్రామర మైనవి. పాఠయభాగములోని శ్లలకములదాారా 

నిరభయత్ాము, ఉత్తసహము, వీరత్ాము, ఆత్మవిశాాసము,నిసాారథము   మొదలగు గుణములు వరిుంచ బ్డినవి. 

ఈ సదుగణములనీన విదాయరుథలచే అనుసరించబ్డి నచో వ్యరి లౌక్తక,ఆధాయతిమక అభివృదిధక్త ఎంత్గానో 

సహకరించగలవు. 

సాామివివేక్యనంద ప్రపంచంలోని అనేక దేశాలలో పరయట్న చేసి ఈ దేశ్సంసకృత్యల ఔననత్తయనిన చాటి చెపాురు. 

భారతీయ యువత్ను క్యరోయనుమఖులను చేయడ్డనిక్త అనేక సందరాభలలో చెపున అనేక ఉపదేశ్ వ్యకయములు 

ఎంతో ప్రసిదధమైనవి. "ఉతిిష్ఠత్ జ్యగ్రత్ ప్రాపయవరానినబోధత్ "(లేవండి,మేల్కకనండి, గమాయనిన చేరేవరకు 

విశ్రమించ కండి) అనే ఉపనిష్త్ వ్యక్యయనిన మాటిమాటికీ జ్యఞపకం చేసూి చేసిన ఉపదేశాలు ప్రపంచ మానవ్యళ్లక్త 
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నిత్యసమరణీయములు. అనిన క్యలాలలో అనుసరించవలసిన ఉత్ిమమైన మారగములు. వివేక్యనందుని 

వయక్తిత్ాంలో ప్రస్తూట్ంగా కనిపంచే గుణం నిరభయత్ాం. పరిక్తవ్యడిని సైత్ం ఉతేిజ్పరిచి క్యరోయనుమఖులిన చేసే 

వయక్తిత్ాం. త్న అఖ్ండ మేధా సంపతిితో పాశాొత్యమేధావులిన మంత్ర ముగుధలిన చేయగలిగాడు. దానిక్త క్యరణం 

వివేక్యనందుని ఆధాయతిమక శక్షణ. యువత్లో శ్క్తిని, ఉత్తసహానిన, దేశ్భక్తిని, ఆత్మవిశాాసానిన నింప, చైత్నయ 

పరచడ్డనిక్త సాామివివేక్యనంద అందించిన అమూలయమైన సందేశ్మే ఈ సూకుిలు. 

1-2-1-3 అనువ్యదములు 
1. యువకులైన మీరందరూ లేవండి. భయపడకండి. ధైరయవంత్యలై కరివయమునందు ఆసక్తి కలవ్యరై 
జ్యగరూకులు కండి. 
2. మన శాస్త్రములలో మాత్రమే భగవంత్యడు "అభీః" అనగా (భయము లేనివ్యడు) అని వరిుంచబ్డినాడు. 
అందువలన మనం సదా సరాదా నిరమలమై ఉండవలయును. 
3. శారీరకమైన బ్లము కలవ్యరు, అఖ్ండ శ్క్తి సంపనునలు, విదాయవంత్యలు అయిన యువకులే 
ఈలోకమునందు ఈ మహాక్యరాయనిన నిరాహించగలరు.  
4. దేశ్ములో వందలకొలదిగా, వేలకొలదిగా యువకులు ఉనానరు కదా. ఉత్తసహముతో బాగా వరిధలిలన గొపు 
ఆశ్యములు కలిగినవ్యరై లేవండి. 
5. ఎలలపుుడూ మనస్తనందు ధైరయము కలిగిఉండుము.నేను నిరభయుడను అని భావించుము. భయమే 
మృత్యయవు. భయమే పాపము. నరకము కూడ్డ భయమే 
6. ఉత్తసహము, త్తయగము, ఆత్మ విశాాసము అని గుణములతోనే అతి విశాలమైన ఈ లోకము నిరిమంచబ్డినది. 
ఇందులో ఏమాత్రం సందేహములేదు. 
7. మానవుడు త్తను సాధించదలచిన లక్షయమును చేరుకోవడంలో ఎట్టవంటి శ్రదధ కలిగి ఉంటాడో, అట్టవంటి 
దృఢమైన శ్రదధనే లక్షాయనిన సాధించే మారగంలో కూడ్డ కలిగి ఉండ్డలి. 
8. దురునుల దృష్టలో ఈ లోకము నరకముతో సమానమైనది.  సజ్ునులు దీనినే పరిపూరుమైన సారగముగా 
చూచెదరు. 
9. ఈ లోకములో త్గవులాడే సాభావముకలవ్యడిక్త ఈలోకము కలహనిలయముగానూ, శాంత్ సాభావము 
కలవ్యనిక్త శాంత్నిలయముగానూ కనిపంచును. పూరుపురుషుడు పరమాత్మను త్పు మరి దేనినీ చూడడు. 
వేదవ్యకయముల అరథత్త్ివము తెలిసినట్టవంటి మంత్రద్రష్టనే ఋష్ అని అంటారు. 

10. ఎవరిక్త భగవంత్యనిపై విశాాసము లేదో అత్నిని ప్రాచీనమత్ములు నాసిికుడని చెపునవి. 
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11. ఎవరిక్త ఆత్మవిశాాసము లేదో అత్డే నాసిికుడని ఆధునిక మత్ము చెపుుచుననది.ఇందులో ఉనన భేదమును 
గమనించండి. 
12. దేవ్యలయములు,మంచిగ్రంథములు ఆలయమునందు స్తప్రతిష్ఠత్మైన విగ్రహములు- ఇవి ఆధాయతిమక 
పురోగతిక్త సహకరించునవిగా ఉండవలెను. 
13. ఈ భరత్భూమిలో త్లిల ఆదరశవనిత్గా చెపుబ్డినది. స్త్రీ అనన శ్బ్దమును వినినంత్నే హైందవ 
హృదయమునందు మాత్ృత్ా భావన స్తూరించును.  మనము భగవంత్యని కూడ్డ జ్గనామత్ అని భావిసాిము. 
14. స్త్రీశ్క్తి అంత్యు మాత్ృత్ాము లోనే కేంద్రీకృత్మై ఉననది. మాత్ృదేవి మహోననత్యరాలు. సరామును 
సహించునది. క్షమా సాభావము కలది. సాారథము లేనిది. పరమాదుభత్మైనది. 
15. ధనము, కీరిి, పాండిత్యము ఇవేమియూ జ్నులను రక్షంచవు. ప్రేమ రక్షంచును. సత్రుావరిన సకల 
కేలశ్ములను నశంపచేయును. 
16. సాారథచింత్న వీడి దృఢమైన సహనమును పాటించండి. ఆ విధంగా చేసేి జ్యము మిమమలిన వరిస్తింది. 
ఇందులో ఏ మాత్రము సందేహం లేదు. 
17. స్తఖ్ము నందు ఆసక్తిని వదిలి మానవుడు సత్తయనేాష్ క్యవలయును. సత్యదరశనము  త్తయగముచేత్ మాత్రమే 
కలుగును. 
18. సరా క్యలములయందును, లోకము చేత్ పూజంపబ్డిన త్తయగమూరుిలు మాత్రమే ఈ దేశ్ము నందు జ్యఞన 
ప్రబోధము చేసిరి. 
19. మనము ఆత్మవిశాాసము గలవ్యరమై, సదాచారము పాటించువ్యరమైనచో మన దురవసాథదోష్ములు 
వేగముగా తొలగును. 
20. ఉత్తసహము, శ్రమచేయు సాభావము, విశాాసము అనునవి నీలో ఉననచో, నీవు త్పునిసరిగా 
లక్షయసాధనయందు విజ్యమును సాధించగలవు. 
21. ఎవనియొకక హృదయము దరిద్రుల  కొరకు బాధపడునో అత్నినే నేను మహాత్యమడని చెపెుదను. అందుకు 
విరుదధముగా ప్రవరిించువ్యడు దురాత్యమడు. 
22. మిత్రమా! మహోననత్మైన లక్షయమును సాధించుట్కొరకు ప్రయతినంచుము. అందులోనే శాశ్ాత్మైన 
ఆనందము దాగి ఉననది. 
23. నేను గురువుకు బిడాను.త్ండ్రి కంటే గురువు గొపువ్యడు. త్ండ్రి శ్రీరమును ఇచుొవ్యడైతే గురువు 
మోక్షమారగమును ప్రసాదించువ్యడు. 
24. అప్రమత్యిలై ఉండండి.  సత్యమునందు ఆసక్తి కలవ్యరుగా (సత్యవ్యదులుగా) ఉండండి. సత్యమునందు 
ఆసక్తి కలవ్యరిక్త విజ్యము త్థయము. ఇందులో ఏ మాత్రము సందేహము లేదు. 
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1-2-1-4 त्बन्धप्रश्ाः నిబంధ్పా్శ్ిలు 
1 - "वििेका्न्द सूक्तर्ः" इतत पाठर्िागस्र् सारांशं भलखत। 

2 - "वििेका्न्द सूक्तर्ः" इतत पािात ्के के अंशाः विद्र्ाचथयभिः अिधेर्ाः? 

3 - "वििेका्न्द सूक्तर्ः" इतत पाठर्ांशात ्काः काः ्ीतर्ः ज्ञातव्र्ाः? 

కవి పరిచయము  -"వివేక్యనందసూకియః"అను పాఠయ భాగము డ్డ।। సముద్రాల లక్షమణయయ గారిచే 

రచించబ్డిన "శ్రీ వివేక్యనంద సూక్తిస్తధా" అను గ్రంథము నుండి స్వాకరించబ్డినది.  

వీరు బాలయంలో వ్యయసాశ్రమంలో సంసకృత్తధయయనం ప్రారంభించి, శ్రీ వేంకటేశ్ార ప్రాచయకళాశాలలో 

సాహిత్యశాసాాధయయనము చేసి, ఆ కళాశాలలోనే  అధాయపకులుగా అనేకమంది విదాయరుథలకు సంసకృత్మును 

బోధించారు.ధరమప్రచారపరిష్త్  క్యరయదరిశగా ఎనోన ధారిమక ఆధాయతిమక గ్రంధములను ముద్రించడ్డనిక్త త్మ 

సామరాథయనిన వినియోగించారు.వ్యచసుతి, మహామహోపాధాయయ,ఉత్ిమసంసకృత్పండిత్యలు అయిన సముద్రాల 

లక్షమణయయ గారు సాామివివేక్యనంద150 వ జ్యంతి సందరభంగా రచించిన "శ్రీ వివేక్యనంద సూక్తి స్తధా" 

అనే 150 శ్లలకములు కల గ్రంథములోని 25 శ్లలకములు పాఠ్యంశ్ముగా స్వాకరించబ్డినవి 

పాఠయభాగ పరిచయః -డ్డకటర్ సముద్రాల లక్షమణయయ గారు సాామి వివేక్యనంద 150 వ జ్యంతి సందరభంగా 

రచించిన "శ్రీవివేక్యనంద సూక్తిస్తధా" అనే 150 శ్లలకములతో కూడిన   గ్రంథములోని 25 శ్లలకములు  

పాఠ్యంశ్మునందు సంగ్రహించబ్డినవి.యువత్ నా ఆశాజ్యయతి అనన సాామి వివేక్యనందుని 

ప్రేరణాదాయకమైన, సూూరిిదాయకమైన అమృత్వ్యకుకలు అజ్రామరమైనవి. పాఠయభాగములోని 

శ్లలకములదాారా నిరభయత్ాము, ఉత్తసహము, వీరత్ాము, ఆత్మవిశాాసము,నిసాారథము   మొదలగు గుణములు 

వరిుంచ బ్డినవి. ఈ సదుగణములనీన విదాయరుథలచే అనుసరించబ్డినచో వ్యరి లౌక్తక,ఆధాయతిమక అభివృదిధక్త 

ఎంత్గానో సహకరించగలవు. 

సాామివివేక్యనంద ప్రపంచంలోని అనేక దేశాలలో పరయట్న చేసి ఈ దేశ్సంసకృత్యల ఔననత్తయనిన చాటి చెపాురు. 

భారతీయ యువత్ను క్యరోయనుమఖులను చేయడ్డనిక్త అనేక సందరాభలలో చెపున అనేక ఉపదేశ్ వ్యకయములు 
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ఎంతో ప్రసిదధమైనవి. "ఉతిిష్ఠత్ జ్యగ్రత్ ప్రాపయవరానినబోధత్ "(లేవండి, మేల్కకనండి, గమాయనిన చేరేవరకు 

విశ్రమించకండి) అనే ఉపనిష్త్ వ్యక్యయనిన మాటిమాటికీ జ్యఞపకం చేసూి చేసిన ఉపదేశాలు ప్రపంచ మానవ్యళ్లక్త 

నిత్యసమరణీయములు. అనిన క్యలాలలో అనుసరించవలసిన ఉత్ిమమైన మారగములు. వివేక్యనందుని 

వయక్తిత్ాంలో ప్రస్తూట్ంగా కనిపంచే గుణం నిరభయత్ాం. పరిక్తవ్యడిని సైత్ం ఉతేిజ్పరిచి క్యరోయనుమఖులిన చేసే 

వయక్తిత్ాం. త్న అఖ్ండ మేధా సంపతిితో పాశాొత్యమేధావులిన మంత్ర ముగుధలిన చేయగలిగాడు. దానిక్త క్యరణం 

వివేక్యనందుని ఆధాయతిమక శక్షణ. యువత్లో  శ్క్తిని, ఉత్తసహానిన, దేశ్భక్తిని, ఆత్మవిశాాసానిన నింప, చైత్నయ 

పరచడ్డనిక్త సాామివివేక్యనంద అందించిన అమూలయమైన సందేశ్మే ఈ సూకుిలు. 

వివేక్యనందుడు -యువత్కు సూూరిి -యువకులైన మీరందరూ లేవండి. భయపడకండి. ధైరయవంత్యలై 

కరివయమునందు ఆసక్తి కలవ్యరై జ్యగరూకులుకండి.మన శాస్త్రములలో మాత్రమే భగవంత్యడు "అభీః" అనగా 

(భయము లేనివ్యడు) అని వరిుంచబ్డినాడు. అందువలన మనం సదా సరాదా నిరమలమై ఉండవలయును. 

శారీరకమైన బ్లము కలవ్యరు, అఖ్ండ శ్క్తి సంపనునలు, విదాయవంత్యలయిన యువకులే లోకమునందు 

ఈమహాక్యరాయనిన నిరాహించగలరు.దేశ్ములో వందలకొలదిగా, వేలకొలదిగా యువకులు ఉనానరు కదా. 

ఉత్తసహముతో బాగా వరిథలిలన గొపు ఆశ్యములు కలిగినవ్యరై లేవండి.ఎలలపుుడూ మనస్తనందు ధైరయము కలిగి 

ఉండుము.నేను నిరభయుడను అని భావించుము. భయమే మృత్యయవు. భయమే పాపము. నరకము కూడ్డ 

భయమే 

లక్షయసాధన - ఉత్తసహము, త్తయగము, ఆత్మ విశాాసము అను గుణములతోనే అతి విశాలమైన ఈ లోకము 

నిరిమంచబ్డినది. ఇందులో ఏమాత్రం సందేహము లేదు. మానవుడు త్తను సాధించదల చిన లక్షయమును 

చేరుకోవడంలో ఎట్టవంటి శ్రదధ కలిగి ఉంటాడో, అట్టవంటి దృఢమైన శ్రదధనే లక్షాయనిన సాధించే మారగంలో 

కూడ్డ కలిగి ఉండ్డలి.దురునుల దృష్టలో ఈ లోకము నరకముతో సమానమైనది. సజ్ునులు దీనినే పరిపూరుమైన 

సారగముగా చూచెదరు. 
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ఆత్మవిశాాసము-ఈ లోకములో త్గవులాడే సాభావముకలవ్యడిక్త ఈలోకము కలహనిలయముగానూ, శాంత్ 
సాభావము కలవ్యనిక్త శాంత్నిలయముగానూ కనిపంచును. పూరుపురుషుడు పరమాత్మను త్పు మరి దేనినీ 
చూడడు. వేదవ్యకయముల అరథత్త్ివము తెలిసినట్టవంటి మంత్రద్రష్టనే ఋష్ అని అంటారు.ఎవరిక్త 
భగవంత్యనిపై విశాాసము లేదో అత్నిని ప్రాచీనమత్ములు నాసిికుడని చెపునవి.ఎవరిక్త ఆత్మవిశాాసము లేదో 
అత్డే నాసిికుడని ఆధునికమత్ము చెపుుచుననది. ఇందులో ఉనన భేదమును గమనించండి. దేవ్యలయములు, 
మంచిగ్రంథములు, ఆలయము నందు స్తప్రతిష్ఠత్మైన విగ్రహములు- ఇవి ఆధాయతిమక పురోగతిక్త 
సహకరించునవిగా ఉండవలెను. 

స్త్రీ ఔననత్యము-ఈ భరత్భూమిలో త్లిల ఆదరశవనిత్గా చెపుబ్డినది. స్త్రీ అనన శ్బ్దమును వినినంత్నే హైందవ 
హృదయమునందు, మాత్ృత్ా భావన స్తూరించును.  మనము భగవంత్యని కూడ్డ జ్గనామత్ అని భావిసాిము.  
స్త్రీశ్క్తి అంత్యు మాత్ృత్ాములోనే కేంద్రీకృత్మై ఉననది. మాత్ృదేవి మహోననత్యరాలు. సరామును 
సహించునది. క్షమా సాభావము కలది. సాారధము లేనిది. పరమాదుభత్మైనది. 

సత్తయనేాష్ణము-ధనము, కీరిి, పాండిత్యము ఇవేమియూ జ్నులను రక్షంచవు. ప్రేమ రక్షంచును.సత్రుావరిన 
సకల కేలశ్ములను నశంప చేయును.సాారథచింత్న వీడి దృఢమైన సహనమును పాటించండి. ఆ విధంగా చేసేి 
విజ్యము మిమమలిన వరిస్తింది. ఇందులో ఏ మాత్రము సందేహం లేదు. స్తఖ్ము నందు ఆసక్తిని వదిలి 
మానవుడు సత్తయనేాష్ క్యవలయును. సత్యదరశనము  త్తయగముచేత్ మాత్రమే కలుగును. 

విజ్యమారగము-సరా క్యలములయందును, లోకము చేత్ పూజంపబ్డిన త్తయగమూరుిలు మాత్రమే ఈ దేశ్ము 
నందు జ్యఞన ప్రబోధము చేసిరి. మనము ఆత్మవిశాాసము గలవ్యరమై, సదాచారము పాటించువ్యరమైనచో మన 
దురవసాథదోష్ములు వేగముగా తొలగును. ఉత్తసహము, శ్రమచేయు సాభావము, విశాాసము అనునవి నీలో 
ఉననచో, నీవు త్పునిసరిగా లక్షయసాధనయందు విజ్యమును సాధించగలవు. ఎవనియొకక హృదయము 
దరిద్రుల  కొరకు బాధపడునో అత్నినే నేను మహాత్యమడని చెపెుదను.అందుకు విరుదధముగా ప్రవరిించువ్యడు 
దురాత్యమడు. 

మిత్రమా! మహోననత్మైన లక్షయమును సాధించుట్కొరకు ప్రయతినంచుము. అందులోనే శాశ్ాత్మైన 

ఆనందము దాగి ఉననది. నేను గురువుకు బిడాను.త్ండ్రి కంటే గురువు గొపువ్యడు. త్ండ్రి శ్రీరమును 

ఇచుొవ్యడైతే గురువు మోక్షమారగమును ప్రసాదించువ్యడు. ఎలలపుుడూ అప్రమత్యిలై ఉండండి.  సత్యమునందు 
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ఆసక్తి కలవ్యరుగా (సత్యవ్యదులుగా) ఉండండి. సత్యమునందు ఆసక్తి కలవ్యరిక్త విజ్యము త్థయము. ఇందులో 

ఏ మాత్రము సందేహము లేదు. 

1-2-1-5 -समुचित समाधानपदं र्ोजयर्त्वा वाक्रं् भिखत। 

1 - "वििेका्न्द सूक्तर्ः"इतत पाठर्िागस्र् रितर्ता कः? 

अ. डाक्िर ् पुल्लेल श्रीरामिन्द्रः आ. डाक्िर ्समुद्राल लक्ष्मणय्र्ः 

इ. विद्िा् ्ओगेटि परीक्षक्षत ्शमाय ई. डाक्िर ्दोबयल प्रिाकर शमाय 

समा – “वििेका्न्द सूक्तर्ः"इतत पाठपिागस्र् रितर्ता डा.समुद्राल लक्ष्मणय्र्ः। 

2 - "श्री वििकेा्न्द सूक्क्तसुधा" इत्र्क्स्म् ्ग्रन्थे कतत शलोकाः सक्न्त? 

 अ.100        आ. 250        इ. 150    ई. 300 

समा - "श्री वििकेा्न्द सूक्क्तसुधा" इत्र्क्स्म् ्ग्रन्थे 150 शलोकाः सक्न्त। 

3 - रु्िा्ः कथं समुवत्तष्िन्तु? 

अ.लोििक्जयताः   आ.मोहिक्जयताः इ.कामिक्जयताः     ई.िर्िक्जयताः 

समा- रु्िा्ः िर्िक्जयताः समुवत्तष्िन्तु। 

4 - "अिीः" इतत कुत्र अभििणणयतः? 

अ.काव्रे्षु    आ.शास्त्रेषु इ. ्ािकेषु    ई.ग्रन्थेषु 

समा- "अिीः"  इतत शास्त्रेषु अभििणणयतः। 

5 - कीदृशः अक्स्म इतत िािर्? 

अ.त्दयर्ः  आ.त्शशङ्कः इ.त्ियर्ः   ई.त्जीिः 

समा- त्ियर्ः अक्स्म इतत िािर्। 

6 - अमंु लोकं पररपूणयस्िगयभमि के पशर्क्न्त? 

अ.सज्ज्ाः   आ.दजुय् ाः इ. ि्ेिराः  ई.राक्षसाः 

समा- अमंु लोकं पररपूणयस्िगयभमि सज्ज्ाः पशर्क्न्त। 
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7 - स्त्रीशबदश्रिणे् ह न्दिस्र् हृदन्तरे ककं िितत? 

अ.माततृ्ििाि्ा  आ.स््ेहिाि्ा इ.शाक्न्तिाि्ा   ई. कतृयत्ििाि्ा 

समा- स्त्रीशबदश्रिणे् ह न्दिस्र् हृदन्तरे माततृ्ििाि्ा िितत ? 

8 - सियक्लेशवि्ाशकं ककम?् 

अ.ध्म ्  आ.दाररद्र्र्म ् इ.सच्छीलम ्    ई. प्रेम 

समा- सियक्लशेवि्ाशकं सच्छीलम।् 

9 - दररद्राणां कृते र्स्र् हृदर् ंपररतप्र्ते, सः कः? 

अ.दरुात्मा    आ.महात्मा इ.दा्िः   ई.म्ुष्र्ः 

समा- दररद्राणां कृते र्स्र् हृदरं् पररतप्र्ते, सः महात्मा। 

10 - विजर्ः केषा ंत्शिरे्् िितत? 

अ.कमयत्ष्िा्ां   आ.दा्त्ष्िा्ां  

इ.सत्र्त्ष्िा्ां     ई. शान्तचित्ता्ा ं

समा- विजर्ः सत्र्त्ष्िा्ा ंत्शिरे्् िितत। 

రచయిత్ 
డ్డ. ఉపద్రష్ట వేంకట్రమణమూరిి 

సంసకృత్శాఖధయక్షులు 
యస్.ఆర్.ఆర్ &  సి.వి.ఆర్ ప్రభత్ా డిగ్రీ కళాశాల 

విజ్యవ్యడ 
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     मेवाड राज्र्स्थापनम ्

  మేవ్యడ రాజ్యసాథపనమ్ 

ववद्वान ्ओगेटि परीक्षित ्शमाय 

విదాాన్ ఓగేటి పరీక్షత్ శ్రమ 

1-2-2-1 కవిపరిచయము 

ఆధునిక సంసకృత్ సాహిత్య ప్రపంచమునందు పండిత్ ఓగేటి పరీక్షత్ శ్రమ గారితో పరిచయము లేనివ్యరు 

పండిత్లోకమునందు  ఉండరు. వీరి చేత్ రచించబ్డిన గీత్క్యవయములనినయు అత్యంత్ స్తప్రసిదధములైనవి. అనేకములైన 

పురసాకరములతో వీరు సనామనించ బ్డినారు. మధయప్రదేశ్ ప్రభత్ాము వీరిక్త క్యళ్లదాసపురసాకరమును ఇచిొ 

సత్కరించింది. సంసకృత్ భాషా సంరక్షణకై వీరు బ్దధకంకణులు. పండిత్శ్రేషుటలు అయిన వీరిచేత్ సంసకృత్భాష్లో 27 

నాట్కములు రచించబ్డినవి. 

పండిత్ ఓగేటి పరీక్షత్ శ్రమ గారు 1930వ సంవత్సరంలో  ఆంధ్రప్రదేశ్  నందలి గుంట్టరుజలాలలో జ్నిమంచారు. 

పనూనరులోని భావనారాయణసాామి సంసకృత్పాఠశాలలో త్న విదాయభాయసం ప్రారంభించి, అట్టపమమట్ 

పశొమగోదావరి జలాలనందలి కొవ్వారులోని వేద సంసకృత్ కళాశాలలో అధయయనము చేసి, ఆంధ్ర విశ్ావిదాయలయంలో 

తెలుగు మరియు సంసకృత్ భాష్లలో ఆచారయ పరీక్షయందు ఉతీిరుులయాయరు. బ్హు భాషాప్రవీణులైన వీరు అట్టపమమట్ 

ఆంగల, హిందీ, భారతీయ సంసకృతి, పురావస్తిశాస్త్రము మొదలగు విష్యాలలో బెనారస్ హింద్య విశ్ావిదాయలయములో 

ఆచారయ పరీక్షయందు ఉతీిరుులై త్మ ప్రతిభను నిరూపంచు కునానరు. 

పండిత్పరివ్యరములో జ్నిమంచి, బాలయము నుండి సంసకృత్ అధయయనం చేసిన పండిత్ ఓగేటి పరీక్షత్ శ్రమ గారి మనస్తలో 

ఒక చకకని సంకలుము కలిగింది. ఆరి సంసకృతీ సంప్రదాయాలకు నిలయమైన ఈ భారత్ దేశ్ములో ఒకనాడు సంసకృత్ం 

వయవహార భాష్గా ఉండేది. మరల తిరిగి సంసకృత్ం వయవహారభాష్ అయితే, సంసకృత్ం అందరిచేత్ స్తలభంగా 

తెలుస్తకొనబ్డుత్యంది. త్న సంకలాునిన ఆచరణలో పెట్టడ్డనిక్త  కృత్నిశ్ొయులైన వీరు నాట్కరచన యందు ఆసక్తిని 

కలిగినవ్యరైరి. శ్రవయ క్యవయముల కంటే దృశ్య క్యవయముల దాారా జ్నసామానయంలోనిక్త సంసకృత్మును స్తలభముగా 

తీస్తకునివెళెగలమనునది వీరి భావన.త్న అభిప్రాయమునకు అనుగుణముగా సంసకృత్ భాష్లో 27 నాట్కములు వీరి 
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చేత్ రచించ బ్డినవి. వీటిలో పదునాలుగు (14) పౌరాణక నాట్కములు, ఆరు(6) ఐతిహాసిక నాట్కములు, ఏడు(7) 

సామాజక నాట్కములు. వీరు నాట్కములను మాత్రమే క్యక "యశ్లధరా"అను మహాక్యవయమును కూడ్డ రచించిరి. 

పరీక్షత్ శ్రమ గారు మహారాష్ట్ర డివిజనల్ సహాయక దరశకులుగా పూనానగరములో ఉదోయగమును నిరారిించి పదవీవిరమణ 

చేశారు. సంసకృత్భాషా పరిరక్షణలో వీరి యోగదానము అనంత్మైనది. వీరు అనేకములైన విష్యములలో గొపు 

నేరురులు. వీరిచేత్ అనేకములైన పరిశ్లధనా పత్రములు ప్రక్యశ్ము చేయబ్డినవి. 

భారత్దేశ్ంలోనే క్యక విదేశాలలో కూడ్డ ఓరియంట్ల్ సమావేశ్ములు జ్రుగుత్యండేవి. వ్యటిలో కొనిన సంగీత్,సాహిత్య, 

క్యవయ సంబ్ంధమైనవి, మరికొనిన సంసకృత్భాష్, ప్రాదేశకభాషా సంబ్ంధమైనవి కూడ్డ ఉండేవి. ఈ చరొలనినటియందు 

అగ్రత్తంబూలము వీరిదే. 

సంసకృత్భాషా పరిరక్షణకు భాషా ప్రచార,ప్రసారాది విష్యంలో క్యవయ,నాట్క్యది రచనా విష్యంలో వీరి యొకక 

ప్రయత్నము అననయసాధయమైనదని చెపువచుొను. సంసకృత్ము కేవలము ఒక భాషావిష్యము మాత్రమే క్యదనియూ, 

భారతీయ సంసకృతి సంసకృత్తనిన ఆశ్రయించి ఉననదనియు, సంసకృత్ము లేకుండగా సంసకృతి లేదనియూ అందరిక్తనీ 

తెలిసిన విష్యమే. 

పండిత్ ఓగేటి పరీక్షత్ శ్రమ గారి చేత్ రచించబ్డిన శ్రీమత్రుతా్తపరాణాయణమహాక్యవయము లోని  మేవ్యడ క్యండనందలి 

నాలుగవ సరగనుండి 52 శ్లలకములు పాఠ్యంశ్ముగా స్వాకరించబ్డినవి. విదాయరుథలందరూ ఈ క్యవయమును చదివి సంసకృత్ 

అధయయనమునందు ఉత్తసహమును పందెదరుగాక 

1-2-2-2 పాఠ్యంశ్పరిచయము  

పండిత్ ఓగేటి పరీక్షత్ శ్రమ గారిచేత్ రచింపబ్డిన శ్రీమత్ ప్రత్తపరాణాయణ మహా క్యవయమునందలి నాలుగవ సరగలోని 

52  శ్లలకములను సంగ్రహించి మేవ్యడరాజ్యసాథపన పాఠ్యంశ్ముగా నిరాధరించ బ్డినది. మహారాణాప్రత్తప్ రాజ్సాథన్ లోని 

మేవ్యడ రాజ్యమునకు పాలకుడు. గొపు దేశ్భకుిడు, అత్యంత్ త్కుకవ సైనయము కలిగినవ్యడయినపుటి క్తనీ, అనేక ప్రతికూల 

పరిసిథత్యలు ఉననపుటిక్తనీ మహారాణాప్రత్తప్ నిరంత్రం పోరాట్ం చేసూినే ఉనానడు. మహమమదీయులచేత్ ఆక్రమించ 

బ్డిన అనేక కోట్లు తిరిగి సాాధీనం చేస్తకోవడమే త్న జీవిత్ లక్షయముగా భావించి, కఠోర నియమములను పాలిసూి, 



పాఠేం-4 4.3 మేవాడర్ాజ్ాస్ాా పనమ్ 

 

 

అసమాన పరాక్రమముతో ప్రయతినంచి, మొఘల్ చక్రవరిి అకరర్ ను సైత్ం ఎదుర్చకనానడు. మేవ్యడ రాజ్యసాథపన అత్ని 

పూరీాకుల చేత్ చేయబ్డినది. రాణాప్రత్తప్ యొకక పూరాజులే యశ్లవరధనుడు , విషుువరధనుడు. 

1-2-2-3 -పాఠయభాగసారాంశ్ము  

ఆర ి సంసకృతీ సంప్రదాయాలకు నిలయమైన భారత్దేశ్ంలోని ప్రతి ప్రాంత్ము పరమపవిత్రమైనది. ఎందరో 

మహనీయులు ఈ దేశ్ంలో జ్నిమంచి ఈ దేశ్ ధరమ, సంసకృతీ పరంపరలను రక్షంచడ్డనిక్త త్మ జీవనకుస్తమాలను 

భరత్మాత్ చరణములకు సమరిుంచారు. ఉత్ిరభారత్దేశ్ములోని రాజ్సాథన్ ప్రాంత్ము ప్రకృతివైపరీత్యము వలన 

మరుభూమిగా వుండేది. భారతీయుల అనైకయత్ వలన, ఆత్మ  విసమృతి వలన అనేకమంది విదేశీయులు మన మీద ఆక్రమణ 

చేశారు. 

మహమమదీయుల ఆక్రమణ క్యరణంగా ప్రజ్లు అనేక కషాటలను అనుభ వించారు. అనేకమంది అనేక వరాగలుగా 

చీలిపోయారు.వ్యరి మధయలో వైష్మయం బాగా ఉండేది. అనేకమంది ప్రజ్లు తినడ్డనిక్త తిండిలేక, కట్టటకోవడ్డనిక్త బ్ట్టలు 

లేక, ఉండడ్డనిక్త ఇలులలేక,దీనావసథలో ఉండేవ్యరు. సంఘట్నశ్క్తికూడ్డ ఉండేదిక్యదు. ప్రజ్లు గృహాలను, గ్రామాలను 

వదిలి చాలా ద్యరం పారిపోత్యండేవ్యరు.మారగమధయంలో అనేకమంది ప్రజ్లు శ్త్రువులతో సంహరింపబ్డుతూండేవ్యరు. 

ఇట్టవంటి విపత్కర పరిసిథత్యలలో రాజ్సాథన్ ప్రాంత్ంలో మందసౌరము అనే పేరు గల ప్రదేశ్ంలో యశ్లవరధనుడు విషుు 

వరధనుడు అనే ఇదదరు, రాజ్వంశీయులు క్యనపుటిక్తనీ ప్రజ్లపై అనురాగానిన ప్రదరిశంచి వ్యరిలో సంఘీభావ్యనిన 

తీస్తకొనివచిొ సిథరమైన రాజ్యయనిన నెలకొలిు, ప్రజ్లను పరిపాలించారు. గ్రామాలోల తిరుగుతూ ప్రజ్లోల దేశ్భక్తిని నింపుతూ 

బ్లోపేత్ం చేశారు. భిక్షుకవేషాలు ధరించి ఇంటింటికీ వెళ్లల రామాయణ, మహాభారత్తది కథలను చెపు భారతీయ 

సంసకృతిని, రాజ్ నీతిని ప్రచారం చేశారు. వీరిదదరి ఉపదేశాలతో స్తసిథరమయినట్ట వంటి ప్రజ్ల యొకక సంఘట్న శ్క్తి 

దృఢమైంది. వీరి దేశ్ భక్తి రాజ్యయనిక్త ఎంతో మేలు చేసింది. రాత్రింబ్వళ్ళె ప్రయాణంచేసూి, జ్నశ్క్తిని సమీకరించి, అనేక 

ఆయుధాలను సంపాదించి, విదేశీయులను ఓడించారు. వీరి రాజ్నీతిని, పరిపాలనా ధరామనిన చూచి రాజ్సాథనీయులు 

ఐకమత్యంతో  స్తఖ్జీవనం గడుపుత్యనానరు. వీరి చేత్ సాథపంచబ్డిన మేవ్యడ రాజ్యం సంఘట్నశ్క్తితో  వృదిధ చెందినది. 
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1-2-2-4 - यनबन्धप्रशनाः 

నిబ్ంధప్రశ్నలు 

1- मेिाडराज्र्स्थाप्ं िणयर्त। 

2- र्शोिधय् विष्णुिधय् र्ोः सङ्र्शक्तेः देशिक्तेशि प्रिारे कृतं प्रर्त््ं विशदर्त। 

కవిపరిచయము - ఆధునిక సంసకృత్ సాహిత్య ప్రపంచమునందు పండిత్ ఓగేటి పరీక్షత్ శ్రమ గారితో పరిచయము 

లేనివ్యరు పండిత్లోకమునందు  ఉండరు. వీరిచేత్ రచించబ్డిన గీత్క్యవయములనినయు అత్యంత్ స్తప్రసిదధములైనవి. 

అనేకములైన పురసాకరములతో వీరు  సనామనించబ్డినారు. పండిత్ ఓగేటి పరీక్షత్ శ్రమ గారి చేత్ రచించబ్డిన 

శ్రీమత్రుతా్తపరాణాయణమహాక్యవయము లోని  మేవ్యడక్యండనందలి నాలుగవ సరగనుండి 52 శ్లలకములు పాఠ్యంశ్ముగా 

స్వాకరించబ్డినవి. 

పాఠయభాగసారాంశ్ము - ఆరి సంసకృతీ సంప్రదాయాలకు నిలయమైన భారత్దేశ్ంలోని ప్రతిప్రాంత్ము 

పరమపవిత్రమైనది. ఎందరో మహనీయులు ఈ దేశ్ంలో జ్నిమంచి ఈ దేశ్, ధరమ, సంసకృతీ పరంపరలను రక్షంచడ్డనిక్త 

త్మ జీవనకుస్తమాలను భరత్మాత్ చరణములకు సమరిుంచారు. 

రాజ్సాథన్ ప్రాంత్ము - ఉత్ిరభారత్దేశ్ములోని రాజ్సాథన్ ప్రాంత్ము ప్రకృతివైపరీత్యము వలన మరుభూమిగా వుండేది. 

అకకడి ప్రజ్లందరూ చాలా కష్టమైన జీవనానిన సాగించేవ్యరు.అకకడ వీచే గాలి భయంకరమైన ఝంఝా మారుత్ము 

వ్యరిక్త సంతోష్మును ఇచేొది క్యదు. శీతోష్ువ్యయువులను సహించి  సంయమనంతో  జీవించేవ్యరు. 

హూణుల ఆక్రమణ  - రాజ్సాథన్ ప్రజ్ల పరిసిథతి - భారతీయుల అనైకయత్ వలన, ఆత్మ విసమృతి వలన అనేక మంది 

విదేశీయులు మనమీద ఆక్రమణ చేశారు. మహమమదీయుల ఆక్రమణ క్యరణంగా ప్రజ్లు భయపడుతూ 

స్తఖ్సంతోష్ములను కోలోుయిన వ్యరై అనేక కషాటలను అనుభవించారు. పాలకులైన రాజుల మధయ పరసురము 

ఐకమత్యము ఉండేది క్యదు.అనేకమంది అనేక వరాగలుగా చీలిపోయారు. వ్యరిమధయలో వైష్మయం బాగా ఉండేది. 

మరుభూమి ప్రాంత్మైన ఈ రాజ్యము దైవశ్క్తిచేత్నే రక్షంచబ్డుత్యండేది. అనేకమంది ప్రజ్లు తినడ్డనిక్త తిండిలేక, 

కట్టటకోవడ్డనిక్త బ్ట్టలు లేక, ఉండడ్డనిక్త ఇలులలేక, దీనావసథలో ఉండేవ్యరు. ఆత్మ రక్షణ యందు నిమగునలై ప్రజ్లందరూ 
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ఇత్రుల సహాయం లేకుండ్డ జీవించేవ్యరు. సంఘట్నశ్క్తి కూడ్డ ఉండేది క్యదు. ప్రజ్లు గృహాలను, గ్రామాలను వదిలి 

చాలా ద్యరం పారిపోత్యండే వ్యరు. మారగ మధయంలో అనేకమంది ప్రజ్లు శ్త్రువులతో సంహరింపబ్డుతూండేవ్యరు. 

యశ్లవరధనుడు-విషుువరధనుడు  - ఇట్టవంటి విపత్కర పరిసిథత్యలలో రాజ్సాథన్ ప్రాంత్ంలో మందసౌరము అనే పేరు గల 

ప్రదేశ్ంలో యశ్లవరధనుడు , విషుువరధనుడు అనే ఇదదరు రాజ్వంశీయులు క్యనపుటిక్తనీ ప్రజ్లపై అనురాగానిన ప్రదరిశంచి 

వ్యరిలో సంఘీభావ్యనిన తీస్తకొని వచిొ, దురాక్రమణదారు లైన హూణులను ఓడించి సిథరమైన రాజ్యయనిన నెలకొలుడ్డనిక్త 

ఎనిన కష్టములను వచిొనా చలించక రాత్రింబ్వళ్ళె శ్రమించి ప్రజ్లలో చైత్నయం తీస్తకుని వచిొ త్మ కరివ్యయనిన 

నిరాహించారు. 

రాజ్సాథనీయుల పరిసిథతి - "ఉదధరేదాత్మనాత్తమనం ఆత్తమనమవసాదయేత్" అనే భగవదీగత్వచనమును అనుసరించి, 

ఉననత్మైన భావములతో జీవిత్ంలో ఇత్రులపై ఆధారపడ కుండ్డ, త్నను త్తను ఉదధరించుకొనవలెను అనే భావంతో 

కష్టమైన జీవిత్తనిన గడుపుతూ నిరిలపిత్ తో నిండిన జీవనానిన సాగించట్ం ప్రశ్సిమైనది. అనేక జ్యత్యలకు చెందిన ప్రజ్లు 

అనైకయత్ గల అనేక మంది రాజులచేత్ పరిపాలించబ్డుతూ, ఓదారుొవ్యరులేక,   రాజ్సాథన్ ప్రజ్లు బాధపడుత్యండే వ్యరు. 

త్మ వీరత్ామును, తేజ్స్తసను, ధైరయమును కోలోుయి స్తదీరఘమైన దాడులచే చెలాలచెదురై పోత్యనానరు, ఆధారము లేక 

జీవించడమే భారముగా ఉండేది. సంఘటిత్మైన శ్క్తి లేకుండ్డ, రక్షంచేవ్యరులేక, మెలలమెలలగా మరణంచడమే శ్రణయం 

అనే భావనకు ప్రజ్లు వచేొవ్యరు. త్మ కుట్టంబ్సభయలతో కలసి త్మ ఇంటిని వదిలి, ఆపదల నుండి క్యపాడుకోవడం 

కోసం, రక్షణ కలిగిన ద్యరప్రదేశాలకు ప్రజ్లు పారిపోయేవ్యరు. పరాయివ్యరి వరుస ఆక్రమణలకచేత్, ప్రజ్లు  ఆత్మరక్షణ 

కొరకు, ప్రాణాలను అరచేతిలో పెట్టటకుని పారిపోయేవ్యరు, భయంతో కొందరు మరణంచారు. మరికొందరు శ్త్రువులచేత్ 

చంపబ్డ్డారు. మరికొందరు సాధరామనిన విడిచి పరధరామనిన స్వాకరించారు. అదే సమయంలో చిత్రవిచిత్రమైన బాధాకరమైన 

ఘట్నలతో,  రాజ్సాథన్ లో అనేక మంది హిందువులు మరణంచారు. 

యశ్లవరధన, విషుువరధనుల  సమాజ్సేవ - రాజ్వంశీయులు క్యనపుటిక్తనీ, కష్టమైనజీవనానిన గడిపే సామానయ 

కుట్టంబ్ములో జ్నిమంచినపుటికీ,  ప్రజ్లపై అనురాగానిన ప్రదరిశంచి, దేశ్సేవ్యబుదిధతో ప్రజ్ల కష్టస్తఖలను పూరిిగా 

తెలుస్తకోవ్యలనే బుదిధతో,గ్రామాలోల తిరుగుతూ ప్రజ్లోల దేశ్భక్తిని నింపుతూ, బ్లోపేత్ం చేశారు. భిక్షుక వేషాలు ధరించి 

ఇంటింటికీవెళ్లల రామాయణ, మహాభారత్తది కథలను చెపు భారతీయ సంసకృతిని, రాజ్నీతిని ప్రచారం చేశారు. వీరిదదరి 
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ఉపదేశాలతో స్తసిథరమయినట్టవంటి ప్రజ్ల  సంఘట్నశ్క్తి దృఢమైంది. వీరియొకక దేశ్భక్తి రాజ్యయనిక్త ఎంతో 

మేలుచేసింది. 

రాత్రింబ్వళ్ళె ప్రయాణం చేసూి, సూరయచంద్రులవలె లోక్యనిన రక్షంచాలనే దృష్టతో, త్మ బుదిధ ప్రభావముతో లోక్యనిన 

చైత్నయం చేయగలిగారు. మందసౌర ప్రదేశానిన త్గినదిగా భావించి, ప్రజ్లచేత్ నాయకులుగా ఎనునకొనబ్డి, వ్యరిక్త 

సంఘట్నాత్మకమైన విదాయబుదుధలు నేరిుంచి, దేశ్మంత్త తిరుగుతూ దేశ్భక్తిని కలిగించి ప్రజ్లందరిలో గొపు 

ఐకమత్తయనిన తీస్తకొని వచాొరు. 

రాజ్సాథన్ ప్రజ్ల నవచైత్నయము - యశ్లవరధన, విషుువరధనుల, క్యరయముచేత్ ప్రజ్లు అత్యంత్ ప్రభావిత్యలైనారు. 

వ్యరియందు సంఘట్నశ్క్తి మిక్తకలి దృఢమైనది.  వీరిరువురు ప్రజ్లతో కలసిమెలసి ఉననవ్యరై, త్మ ప్రయత్నంతో 

హుణులను ఓడించి, గొపుకీరిిని పందారు. ప్రజ్లోల కొందరు భయపడినవ్యరై, సందేహంతోనూ, అసూయతోనూ వీరిని 

అరథంచేస్తకోలేక నిందించారు.అయినపుటికీ, వెనుకడుగు వేయకుండ్డ ప్రజ్లందరిలో రాష్ట్రభక్తి కొరకు నవ చైత్నాయనిన 

కలిగించారు. రాజ్నీతిని ధృఢంగా నాట్టకునే విధంగా చేసి, ప్రజ్లను మేధోవంత్యలను చేశారు. భయానిన పోగొటాటరు.   

ఉపసంహారము -  జ్నశ్క్తిని సమీకరించి, అనేక ఆయుధాలను సంపాదించి, విదేశీయులను ఓడించారు. వీరి రాజ్నీతిని, 

పరిపాలనా ధరామనిన చూచి రాజ్సాథనీయులు ఐకమత్యముతో  స్తఖ్జీవనము గడుపుత్యనానరు. వీరి చేత్ సాథపంచబ్డిన 

మేవ్యడరాజ్యం సంఘట్నశ్క్తితో  వృదిధ చెందినది. యశ్లవరధనుడు, మరియు విషుువరధనుడు త్తము అనుకునన క్యరయం 

యొకక ఫలమును సాధించదలచుకొనన వ్యరై, అందరినీ సమానమైన దృష్టతో చూచుచుననవ్యరై దేశ్,ధరమ, సంసకృత్యల 

దాారా ప్రజ్లందరినీ  ఉతేిజ్పరిచి నిష్కలంక దేశ్భక్తి పరాయణులుగా కీరిిని పందారు. 

1-2-2-5 समुचित समाधानपदं र्ोजयर्त्वा वाक्रं् भिखत। 

1 - "मेिाड राज्र्स्थाप्म"् इतत पाठर्िागः कस्मात ्सङ्गहृीतः? 

अ. रामार्णमहाकाव्र्ात ् आ. ररु्िंशमहाकाव्र्ात ् 

इ. श्रीमत ्प्रतापराणार्णमहाकाव्र्ात ्ई.कुमारसम्ििमहाकाव्र्ात ्

समा- "मेिाड राज्र्स्थाप्म"् इतत पाठर्िागः श्रीमत ्प्रतापराणार्ण महाकाव्र्ात ्सङ्गहृीतः। 

2- मेिाड राज्र्स्थाप्म ्इतत पाठर्िागस्र् रितर्ता कः? 
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अ- आाटदकवि िाल्मीकक महवषयः आ. िगिा् ्िेदव्र्ासः 

इ- जगद्गुरुःआटद शङ्करािार्यः ई. विद्िा् ्ओगेटि परीक्षक्षत ्शमाय 

समा- मेिाड राज्र्स्थाप्म ्इतत पाठर्िागस्र् रितर्ता विद्िा् ्ओगेटि परीक्षक्षत ्शमाय। 

3- राजस्था्े मेिाडराज्र्स्र् पालकः कः आसीत?् 

अ. महाराणा प्रताप भसहंः आ. छत्रपतत भशिाजी महाराजः 

 इ. गुरुगोविन्दभसहंः   ई. राणा सङ्ग्रामभसहंः 

समा- राजस्था्े मेिाडराज्र्स्र् पालकः महाराणाप्रताप भसहंः आसीत।् 

4- राजस्था्प्रदेशः प्रकृतति परीत्रे्् का िूभमः आसीत?् 

अ.रु्द्धिूभमः     आ.मरुिूभमः इ. धान्र्िूभमः     ई.सारिूभमः 

समा- राजस्था्प्रदेशः प्रकृतति परीत्रे््  मरुिूभमः आसीत।् 

5- का ंवि्ा लोकः श  ्ः मरणं िजते? 

अ.ज्शक्क्त ं    आ.ध्शक्क्तं  इ. रु्द्धशक्क्तं      ई.सङ्र्शक्क्त ं

समा- सङ्र्शक्क्त ंवि्ा लोकः श  ्ः मरणं िजते। 

6- मन्दसौरप्रदेशे ज्ेषु सङ्र्ीिािं कौ आ्ीतिन्तौ? 

अ.िन्द्रिधय् सूर्यिधय् ौ आ.राजिधय् जर्िधय् ौ 

इ.र्शोिधय् विष्णुिधय् ौ  ई.शक्क्तिधय् कीततयिधय् ौ 

समा- मन्दसौरप्रदेश ेज्ेषु सङ्र्ीिािं र्शोिधय् विष्णुिधय् ौ आ्ीतिन्तौ। 

7- र्शोिधय् विष्णुिधय् ौ कीदृशिेवषणौ सञ्िारं कृतिन्तौ? 

अ.राक्षस           आ. भिक्षुक  इ.पररव्राजक       ई. राज 

समा-र्शोिधय् विष्णुिधय् ौ भिक्षुकिेवषणौ सञ्िारं कृतिन्तौ। 

8- प्रजा्ां का िीततः सततं जार्त ेस्म? 

अ. िोर  आ. मरण  इ. रु्द्ध     ई. पाप 
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समा-प्रजा्ां रु्द्धिीततः सततं जार्त ेस्म। 

9. र्शोिधय् विष्णुिधय् ाभ्र्ां सुस्थावपतं ककं राज्र् ंसुप्रततक्ष्ितम?् 

अ. मेिाड         आ. चित्तोड इ. जोधपुर         ई. भसहंगढ 

समा-र्शोिधय् विष्णुिधय् ाभ्र्ां सुस्थावपतं मेिाड राज्र् ंसुप्रततक्ष्ितम।् 

10. पररक्षक्षत ्शमय महोदरे्् देििाण्र्ा कतत ्ािकात् विरचितात्? 

अ. ितुवििंशतत    आ. सप्तविशंतत इ. त्रर्ोविशंतत      ई. एकविशंतत 

समा-पररक्षक्षत ्शमय महोदरे्् देििाण्र्ा सप्तविशंतत ्ािकात् विरचितात्। 

 

రచయిత 
డ్డ. ఉపద్రష్ట వేంకట్రమణమూరిి 

సంసకృత్శాఖధయక్షులు 
యస్.ఆర్.ఆర్ &  సి.వి.ఆర్ ప్రభత్ా డిగ్రీ కళాశాల 

విజ్యవ్యడ 
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ఖ్ండం-3                                            గదయ సాహిత్యము   , పాఠం-1 

అత్యయత్కటః పాపపుణ్యయః ఇహైవ ఫలమశ్ననతే   अत्रु्त्कियः पापपुणर्यः इहयव फिमशनुते 

1. 3.1.0 లక్షయము: ఈ పాఠంలో అత్యయత్కటః పాప పుణ్యయః ఇహైవ ఫలమశ్ననతే అనే పాఠయభాగానిక్త కవి పరిచయము, 

పాఠయభాగపరిచయము, పాఠయభాగం మొత్ిమునకు పూరిిగా అనువ్యదము, నిబ్ంధ ప్రశ్నలు - సమాధానములు, 

బ్హుళైచిిక సమాధాన ప్రశ్నలు, సందరభ వ్యకయములకు వ్యయఖ్య, ప్రశ్న సూచి పందుపరుచబ్డ్డాయి. 

1. 3.1.1 కవిపరిచయము: సంసకృత్ భాష్లోని కథా సాహిత్యంలో ఎనోన నీతి శాస్త్ర గ్రంథాలునానయి. అలాంటి కథా 

గ్రంథాలలో శ్రీ నారాయణపండిత్యనిచే రచించబ్డిన హితోపదేశ్ము చాలా ప్రసిదధమైనట్టవంటిది. ఈ నారాయణ 

పండిత్యడు బెంగాల్ పాలకుడైన ధవళ చంద్రుని ఆసాథన కవి. ఇత్డు క్రీస్తి శ్కము 14వ శ్త్తబ్దమునకు ముందు వ్యడని 

త్తళపత్ర గ్రంథములను ఆధారముగా చేస్తకుని పండిత్యలచే నిరాధరించబ్డింది. ఈ హితోపదేశ్ము భారతీయ 

భాష్లలోనిక్త, ఎనోన విదేశ్ భాష్లలోనిక్త అనువదించబ్డింది. మిత్ర లాభము, మిత్ర భేదము, విగ్రహము, సంధి అని 

నాలుగు భాగములుగా హితోపదేశ్ము విభజంచబ్డింది. 

హితోపదేశ్ము, పంచత్ంత్రమునకు మారురూపమైన గ్రంథమే. 'పంచత్ంత్రాత్ త్థానయసామత్ గ్రంథాదాకృష్య లిఖ్యతే” - 

పంచత్ంత్రము నుండి అలాగే వేరే గ్రంథముల నుండి (విష్యమును) తీస్తకుని వ్రాయబ్డింది. అని కవి చేత్నే 

చెపుబ్డింది. అయినా చాలాచోట్ల అనేక రక్యలైన సాత్ంత్రత్ అంటే కవి త్తనుగా వ్రాసినట్టవంటి భాగాలను కలిగి 

ఉండట్ం కనబ్డుతోంది. 

1. 3.1.2 పాఠయభాగ పరిచయము: ఈ 'అత్యయత్కటః పాపపుణ్యయః ఇహైవ ఫల మశ్ననతే' అనబ్డే పాఠయభాగంలో, 

హితోపదేశ్ంలోని మిత్రలాభం నుండి శ్ృగాల మృగక్యక కథ, గృధ్రమారాుర కథ స్వాకరించబ్డ్డయాి. 

ఈ కథలో - ఈ లోకంలో ఎంతో ఎకుకవ పుణయం చేసినవ్యడెవడైనా, అలాగే ఎంతో ఎకుకవ పాపం చేసినవ్యడెవడైనా చేసిన 

దానిని బ్టిట మూడు సంవత్సరాలోల, మూడు నెలలలో, మూడు పక్షా (15 రోజులకు పక్షమని పేరు)లలో మూడుదినాలలో 

దాని ఫలిత్తనిన అనుభవిస్తినానడనే నీతి ఉపదేశంచబ్డింది. 

1. 3.1.3 పాఠయభాగమునకు అనువ్యదము: 

अक्स्त मगधदेशे  ................. एिं कथर्तत  | 
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మగధదేశ్ంలో చంపకవతి అనే పేరుగల అరణయం ఉంది. ఆ అడవిలో ఎపుటినుండో మృగము (లేడి), క్యక్త చాలా 

సేనహంగా నివసిస్తినానయి. సంతోష్ంతో, పుష్టగా ఉనన శ్రీరంతో మృగం సేాచిగా తిరుగుతూ ఒక నకక కంట్బ్డింది. 

దానిని చూసి నకక 'ఆహాహా! ఎలా తేలికగా దీని మాంసానిన తింటాను ? దానికోసం దీనిక్త నా మీద నమమకం పుటిటసాిను' 

అనుకుని దాని దగగరకు వెళ్లె "మిత్రమా! బాగునానవ్య?” అంది. “నువెావడివి?” అని మృగం అడిగింది. “నేను జ్ంబుక్యనిన 

/ నకకని. నా పేరు క్షుద్రబుదిధ. బ్ంధువులెవారూ లేని వ్యణు చచిొన వ్యడి లాగా ఈ అడవిలో ఉంట్టనానను. ఇపుుడు 

మిత్రునిగా నినున పంది మళ్ళె బ్ంధువులు కలవ్యడినిగా, బ్రతిక్త ఉనన వ్యరి లోకంలో ప్రవేశంచాను. ఇక నేను ఎలలపుుడూ 

నీకు అనుచరుడి నౌత్తను” అంది నకక. 

“అలాగే” అంది మృగం. 

సూరుయడు అసిమించిన త్రువ్యత్ వ్యళ్లెదదరూ మృగం యొకక నివ్యసానిక్త వెళాెరు. అకకడ చంపక వృక్షం (సంపంగి 

చెట్టట) కొమమ మీద మృగానిక్త చిరక్యల మిత్రుడైన స్తబుదిధ అనే పేరు గల క్యక్త నివసిసోింది. 

వ్యళ్లెదదరినీ చూసి “మిత్రమా చిత్రాంగా! ఈ రండవ వ్యడెవడు ?” అని అడిగింది. “వీడు జ్ంబుకం. మన సేనహం కోరి 

వచిొంది” అంది మృగం. 

“మిత్రమా! అకసామత్యిగా వచిొనవ్యడితో సేనహం త్గదు. ఎందువలలంటే ఒకసారి జ్రదగవ మనే గ్రదద, ఏ జ్యతో, ఎలా 

ప్రవరిిస్తిందో, తెలుస్తకోక మారాులానిక్త (పలిలక్త) చోటిచిొన దోష్ం (త్పుు) వలల పక్షులనినటిచేత్ చంపబ్డింది” అని క్యక్త 

అననది. “అలా ఎలా జ్రిగింది?” అని వ్యళ్లెదదరూ అడిగారు. క్యక్త ఇలా చెపుసాగింది. 

గృధ్రమారాుర కథ  अक्स्त मगधदेशे  ................. अिं कथर्तत।  

భాగీరథినది ఒడాున గృధ్రకూట్మనే పరాత్ం మీద పెదద (పరకటీ) బూరుగ చెట్టట ఉంది. దాని తొర్రలో దురదృష్టవశాత్యి 

గోళ్ళె కళ్ళె పనిచెయయని జ్రదగవమనే గ్రదద నివసిసోింది. దయతో అది బ్రత్కటానిక్త ఆ చెట్టటమీదునన పక్షులు త్మ ఆహారం 

నుండి కొంచెం కొంచెం తీసి ఇస్తినానయి. దానితో అది బ్రత్యకుతోంది. త్రువ్యత్ ఒకపుుడు 'దీరఘకరు' మనే పేరు గల 

మారాురం (పలిల) పట్టలను (పక్ష పలలలను) తినటానిక్త అకకడకు వచిొంది. వస్తినన ఆ పలిలని చూసి భయంతో పట్టలు 

హడ్డవిడి (గోల) చేశాయి. ఆ గోల విని 'ఎవడ్డ వస్తిననది?” అననది జ్రదగవం. 

दीर्यकणो ................. तरुकोिरे क्स्थतः  
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గ్రదదను చూసి భయంతో దీరఘకరుుడు 'చచాొను... ఇపుుడు వీడి నుండి త్పుంచుకుపోలేను. ఎలా జ్రగాలో అలా 

జ్రుగుత్యంది. నమమకం పుటిటంచి వీడిక్త దగగరౌత్తను' అనుకుని అత్డి దగగరకు వెళ్లె "అయాయ! నమసాకరం” అంది.  

“నీవెవడివి?” అని గ్రదద అడిగింది. “దీరఘకరుం - నేను మారాురానిన (పలిలని)” అంది. ద్యరంగా పో! లేదా నా చేతిలో 

చసాివు” అంది గ్రదద. “నా మాట్ విని నేను చంపదగగ వ్యడినే అయితే చంపు” అంది మారాురం. “ఎందుకొచాొవని” గ్రదద 

అడిగింది. 

దానిక్త మారాురం “నేను రోజూ గంగాసాననం చేసాిను. బ్రహమచారిని. చాంద్రాయణ వ్రత్ం చేస్తినానను. మీరు ధరమవేది అని 

, జ్యఞనమందాసకుిలని, నమమదగినవ్యరని, పక్షులనీన ఎపుుడూ నా ఎదుట్ పగుడుతూ ఉంటాయి. అందువలల విదయలోను, 

వయస్తసలోను పెదదలైన మీ నుండి ధరమం గురించి వినటానిక్త ఇకకడకు వచాొను. మీరు చూడబోతే ఎలాంటి ధరమవేత్ిలంటే 

అతిథిగా వచిొన ననున చంపటానిక్త పూనుకునానరు. ఇంటిక్త వచిొనవ్యడు శ్త్రువైనా త్గిన ఆతిథయం ఇవ్యాలి. అది గృహస్తథ 

ధరమం. డబుర లేకపోయినా, ప్రేమగా పలకరించట్ంతోనైనా, అతిథి పూజంచదగిన వ్యడే... ఎందువలలనంటే - చంద్రుడు 

చండ్డలుని నివ్యసం నుండి వెలుగును ఉపసంహరించుకోనట్టల, మంచివ్యరు గుణహీనులైనవ్యరి పట్ల కూడ్డ దయ 

చూపుత్తరు” అంది. 

దానిక్త గ్రదద “మారాురానిక్త మాంసమంటే రుచి. ఇకకడేమో పక్షుల పలలలు నివసిస్తినానయి. అందువలల అలా అనానను” 

అంది. అది విని నేలను, చెవులను రండింటిని త్రాక్త మారురం 'ధరమశాసాానిన తెలుస్తకుని, కోరికను వీడి, నేను చెయయటానిక్త 

ఎంతో కష్టమైన చాంద్రాయణ వ్రత్తనిన ఆచరిస్తినానను. పరసురం త్గవులాడుకునే ధరమశాసాాలకు 'అహింసా పరమో 

ధరమః' ('అహింస గొపు ధరమం') అననచోట్ ఐకమత్యం ఉంది. సేనహ ధరమమొకకటే మరణంలోను వెంట్ వస్తింది. 

మిగిలినదంత్త నశస్తింది. ఇంక్య విను. దానికది అడవిలో మొలచిన కూరతోనైనా నింపుకోవచుొ. ఈ క్యలే కడుపుకోసం 

ఎవడు మహాపాపం చేసాిడు” అంట్ట నమిమంచి ఆ మారాురం చెట్టట తొర్రలో చేరింది. 

ततो टद्ेषु ................. देशं गताः । 

రోజులు గడుస్తినానయి. ప్రతిరోజూ పక్షుల పలలలను పటిట తొర్రలోక్త తెచుొకుని తింటంది. ఏ పక్షులపలలలు తినబ్డ్డాయో 

అవి శ్లకంతో దీనంగా ఏడుసూి ఇట్ట అట్ట వెత్కట్ం మొదలు పెటాటయి. అది గమనించి మారాురం తొర్ర నుండి 

బ్యట్పడి పారిపోయింది. త్రువ్యత్ అట్ట ఇట్ట వెత్యకుత్యనన పక్షులకు అకకడ చెట్టట తొర్రలో పట్టల ఎముకలు 
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లభించాయి. ఈ జ్రదగవం చేత్నే మన పలలలు తినబ్డ్డాయని పక్షులనీన నిశ్ొయించుకుని గ్రదదను చంపేశాయి. అందుకే 

జ్యతి, నడవడి ఎలాంటివో తెలియనివ్యనిక్త చోటివారాదని అంట్టనానను” అంది క్యక్త. 

అది విని నకక కోపంతో “మృగం తొలిసారిగా నినున చూసిననాడు నీవ్వ కులశీలాలు తెలియని వ్యడివే గదా! అయినా నీతో 

ఇత్డిక్త సేనహానుబ్ంధం రోజురోజుకూ పెరగట్ం లేదా ? వీడు నా వ్యడు వీడు వేరేవ్యడు అని త్కుకవ బుదిధ గల వ్యళ్ళె 

పరిగణసాిరు. ఉదారంగా ప్రవరిించే వ్యరిక్త ఈ భూమండలమంత్త చినన కుట్టంబ్ంలాంటిదే అవుతోంది. ఈ మృగం నాకు 

చుట్టమైనటేల నీవు కూడ్డ అయినావు” అంది నకక 

“మాట్కుమాట్ ఎందుకు? అందరం ఒక చోట్ చేరి అరమరికలు లేకుండ్డ కబురుల చెపుుకుంట్ట స్తఖ్ంగా ఉందాం” అని 

మృగం అంది.  “అలాగే క్యని” అంది క్యక్త. త్రువ్యత్ ప్రొదుదనేన అందరూ త్తము వెళాెలనుకునన చోట్టకు వెళాెరు.  

एकदा ............... फलमेतत ्। 

ఒకపుుడు చాట్టగా జ్ంబుకం మృగంతో మిత్రమా! ఈ అడవిలో ఒకచోట్ పైరు నిండుగావునన పలం ఉంది. నినున తీస్తకు 

వెళ్లె దానిని చూపసాిను. అని చూపంచింది. మృగం రోజూ అకకడకు వెళ్లె పైరు మేసోింది. 

అది చూసి పలం ఆసామి వల పనానడు. త్రువ్యత్ మళ్ళె వచిొన మృగం పాశాలకు (వలలో) చిక్తక... 'యమపాశ్ం లాంటి 

వేట్గాడి పాశ్ం నుండి మిత్రుడైనవ్యడు గాక వేరవాడు ననున క్యపాడగలుగుత్తడు' అనుకుంది. 

ఇంత్లో అకకడకు వచిొ వునన జ్ంబుకం - నా కుటిలనీతి పారి, అనుకుననది సిదిధంచింది. 'పెనుగులాడే దీని, 

రకిమాంసాలను పులుముకుని ఉనన ఎముకలను, నేను త్పుకుండ్డ దక్తకంచు కోవ్యలి. అవి నాకు ఎనోన భోజ్నాలౌత్తయి' 

అనుకుంది. 

దానిని చూసి ఉలాలసంతో మృగం - “మిత్రమా! నా పాశానిన ఛేదించు. వెంట్నే ననున క్యపాడు” అంది. 

జ్ంబుకం మాటిమాటిక్త ఆ వల వంక చూసూి, 'ఈ వల చాలా గటిటగా ఉంది” అనుకుంది. మృగంతో “మిత్రమా! ఇవి 

నరాలతో నిరిమంచబ్డా వల త్రాళ్ళె. ఇవ్యళ భటాటరక (రవి/ఆది) వ్యరము. కనుక ఎలా వీటిని నేను దంత్తలతో 

ముట్టటకుంటాను ? నువుా, మరోలా అనుకోకపోతే తెలలవ్యరగానే నీవేం చెపేి అది చేసాిను” అని నకక దానిక్త దగగరలోనే 

దాగి ఉంది. 
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త్రువ్యత్ మృగం రాకపోయేసరిక్త ప్రదోష్ వేళ క్యక్త అట్ట ఇట్ట వెతిక్త అలా చికుకకునన మృగానిన కనుగొని “మిత్రమా! 

ఏమిటిది ?” అని అడిగింది. దానిక్త మృగం "స్తహృద్ (మంచి హృదయం గలవ్యని / సేనహిత్యని) వ్యకయం పెడచెవిన 

పెటిటన దానిక్త ఫలమిది” అననది. 

काको बू्रतो ................ फलमश्ुते ।  క్యక్త “ఆ వంచకుడెకకడ?” అని అడిగింది. “నా మాంసం కోసం ఇకకడే 

ఉంది” అననది మృగం. అపుుడు క్యక్త “మిత్రమా! నేను ముందే చెపాును. మన వెనుక పనిచెడగొడుతూ, మన ముందు 

తియయగా మాటాలడే, అంచున పాలతో ఉనన విష్పు కుండలాంటి మిత్రుణు విడిచిపెటాటలి” అని నిట్టటరిొ, “ఓరి వంచకుడ్డ! 

ఎంత్ పాపం చేశావ్? దురునుల తీరింతేనేమోలే. ప్రియంగా మాటాలడే దురునుడు నమమదగగవ్యడుక్యదు. వ్యడి నాలుక చివర 

తేనె, హృదయంలో హాలాహల విష్ం ఉంటాయి” అంది. 

తెలలవ్యరిన త్రువ్యత్, ఆ పలం ఆసామి దుడుా కర్ర పట్టటకుని అకకడిక్త రావట్ం చూసి క్యక్త, మృగంతో “మిత్రమా! నువుా 

చచిొనదానిలా నినున చూపుతూ, పట్టను గాలితో నింప, పాదాలను కదలకుండ్డ ఉంచు. నేను చపుుడు చేసినపుుడు పైక్త 

లేచి పారిపో” అంది. 

క్యక్త చెపునటేల మృగం ఉంది. సంతోష్ంతో వికసించిన కళెతో ఆసామి అలా ఉనన మృగానిన చూశాడు. 

“ఆ! నీ అంత్ట్ నీవే చచాొవ్య!” అంట్ట వలత్రాళెను విపు మృగానిన విడిపంచి త్రాళెను సరిచేస్తకునే పనిలో పడ్డాడు. 

త్రువ్యత్ క్యక్త శ్బ్దం విని లేచి వెంట్నే మృగం పారిపోయింది. దానిక్త గురి పెటిట ఆసామి విసరిన కర్ర త్గిలి జ్ంబుకం 

చచిొంది. 

అందువలలనే ఎంత్ ఎకుకవగా పాపపుణాయలను చేసేి వ్యటిక్త త్గగట్టట మూడు సంవత్సరాలలో, మూడు మాసాలలో, మూడు 

పక్షాలలో, మూడు దినాలలో ఫలిత్మనుభవిసాిరని చెపుబ్డింది. 

1. 3.1.4 నిబ్ంధ ప్రశ్నలు - సమాధానములు:  

1. अत्रु्त्कि ः पापपुण्र् ः इह ि फलमश्नुते “इतत पाठर्ांशस्र् सारांशं भलखत।  

 “అత్యయత్కటః పాపపుణ్యయః ఇహైవ ఫలమశ్ననతే” ఇతి పాఠ్యంశ్సయ సారం విశ్దయత్ | 

“మిక్తకలి ఎకుకవగా చేయబ్డా పాపపుణాయలకు ఇకకడే ఈ జ్నమలోనే ఫలిత్తనిన పందును” అను పాఠయభాగం యొకక 

సారాంశానిన విశ్దంగా వ్రాయండి. 
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సమాధానము : 

'అత్యయత్కటః పాప పుణ్యయః ఇహైవ ఫల మశ్ననతే అనబ్డే పాఠయభాగంగా, హితోపదేశ్ంలోని మిత్రలాభం నుండి శ్ృగాల 

మృగక్యక కథ, గృధ్రమారాుర కథ స్వాకరించబ్డ్డయాి. ఈ కథలో - ఈ లోకంలో ఎంతో ఎకుకవ పుణయం చేసినవ్యడెవడైనా, 

అలాగే ఎంతో ఎకుకవ పాపం చేసినవ్యడెవడైనా చేసిన దానిని బ్టిట మూడు సంవత్సరాలోల, మూడు నెలలలో, మూడు పక్షా 

(15 రోజులకు పక్షమని పేరు)లలో, మూడుదినాలలో దాని ఫలిత్తనిన అనుభవిసాిడనే నీతి ఉపదేశంచబ్డింది. 

మగధదేశ్ంలో చంపకవతి అనే పేరుగల అరణయం ఉంది. ఆ అడవిలో ఎపుటినుండో మృగము (లేడి), క్యక్త చాలా 

సేనహంగా నివసిస్తినానయి. సంతోష్ంతో, పుష్టగా ఉనన శ్రీరంతో మృగం సేాచిగా తిరుగుతూ ఒక నకక కంట్బ్డింది. 

దానిని చూసి నకక 'ఆహాహా! ఎలా తేలికగా దీని మాంసానిన తింటాను ? దానికోసం దీనిక్త నా మీద నమమకం పుటిటసాిను' 

అనుకుని దాని దగగరకు వెళ్లె "మిత్రమా! బాగునానవ్య?” అంది. 

“నువెావడివి?” అని మృగం అడిగింది. 

“నేను జ్ంబుక్యనిన / నకకని. నా పేరు క్షుద్రబుదిధ. బ్ంధువులెవారూ లేని వ్యణు చచిొనవ్యడిలాగా ఈ అడవిలో ఉంట్టనానను. 

ఇపుుడు మిత్రునిగా నినున పంది మళ్ళె బ్ంధువులు కలవ్యడినిగా, బ్రతిక్త ఉనన వ్యరి లోకంలో ప్రవేశంచాను. ఇక నేను 

ఎలలపుుడూ నీకు అనుచరుడి నౌత్తను” అంది నకక, “అలాగే” అంది మృగం.సూరుయడు అసిమించిన త్రువ్యత్ వ్యళ్లెదదరూ 

మృగం యొకక నివ్యసానిక్త వెళాెరు. అకకడ చంపక వృక్షం (సంపంగి చెట్టట) కొమమ మీద మృగానిక్త చిరక్యల మిత్రుడైన 

స్తబుదిధ అనే పేరు గల క్యక్త నివసిసోింది. 

వ్యళ్లెదదరినీ చూసి "మిత్రమా చిత్రాంగా! ఈ రండవ వ్యడెవడు ?” అని అడిగింది. “వీడు జ్ంబుకం. మన సేనహం కోరి 

వచిొంది” అంది మృగం. 

“మిత్రమా! అకసామత్యిగా వచిొనవ్యడితో సేనహం త్గదు. ఎందువలలంటే ఒకసారి జ్రదగవ మనే గ్రదధ, ఏ జ్యతో, ఎలా 

ప్రవరిిస్తిందో, తెలుస్తకోక మారాురానిక్త (పలిలక్త) చోటిచిొన దోష్ం (త్పుు) వలల పక్షులనినటిచేత్ చంపబ్డింది” అని క్యక్త 

అననది.  "అలా ఎలా జ్రిగింది?” అని వ్యళ్లెదదరూ అడిగారు. క్యక్త ఇలా చెపుసాగింది. 

గృధ్రమారాుర కథ - భాగీరథినది ఒడాున గృధ్రకూట్మనే పరాత్ం మీద పెదద (పరకటీ) బూరుగ చెట్టట ఉంది. దాని తొర్రలో 

దురదృష్టవశాత్యి గోళ్ళె కళ్ళె పనిచెయయని జ్రదగవమనే గ్రదద నివసిసోింది. దయతో అది బ్రత్కటానిక్త ఆ చెట్టటమీదునన 
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పక్షులు త్మ ఆహారం నుండి కొంచెం కొంచెం తీసి ఇస్తినానయి. దానితో అది బ్రత్యకుతోంది. త్రువ్యత్ ఒకపుుడు 'దీరఘకరు' 

మనే పేరు గల మారాురం (పలిల) పట్టలను (పక్ష పలలలను) తినటానిక్త అకకడకు వచిొంది. వస్తినన ఆ పలిలని చూసి భయంతో 

పట్టలు హడ్డవిడి (గోల) చేశాయి. ఆ గోల విని 'ఎవడ్డ వస్తిననది?” అననది జ్రదగవం. 

గ్రదదను చూసి భయంతో దీరఘకరుం 'చచాొను. ఇపుుడు వీడి నుండి త్పుంచుకుపోలేను. ఎలా జ్రగాలో అలా జ్రుగుత్యంది. 

నమమకం పుటిటంచి వీడిక్త దగగరౌత్తను' అనుకుని అత్డి దగగరకు వెళ్లె "అయాయ! నమసాకరం” అంది. “నీవెవడివి?” అని 

గ్రదద అడిగింది. “దీరఘకరుం - నేను మారాురానిన (పలిలని)” అంది. " ద్యరంగా పో! లేదా నా చేతిలో చసాివు” అంది గ్రదద. 

“నా మాట్ విని నేను చంపదగగ వ్యణ్ణు అయితే చంపు” అంది మారాురం. “ఎందుకొచాొవని” గ్రదద అడిగింది. దానిక్త 

మారాురం "నేను రోజూ గంగాసాననం చేసాిను. బ్రహమచారిని. చాంద్రాయణ వ్రత్ం చేస్తినానను. మీరు ధరమవేది అని 

జ్యఞనమందాసకుిలని, నమమదగినవ్యరని, పక్షులనీన ఎపుుడూ నా ఎదుట్ పగుడుతూ ఉంటాయి. అందువలల విదయలోను, 

వయస్తసలోను పెదదలైన మీ నుండి ధరమం గురించి వినటానిక్త ఇకకడకు వచాొను. మీరు చూడబోతే ఎలాంటి ధరమవేత్ిలంటే 

అతిథిగా వచిొన ననున చంపటానిక్త పూనుకునానరు. ఇంటిక్త వచిొనవ్యడు శ్త్రువైనా త్గిన ఆతిథయం ఇవ్యాలి. అది గృహస్తథ 

ధరమం. డబుర లేకపోయినా, ప్రేమగా పలకరించట్ంతో నైనా, అతిథి పూజంచదగిన వ్యడే... ఎందువలలనంటే - చంద్రుడు 

చండ్డలుని నివ్యసం నుండి వెలుగును ఉపసంహరించుకోనట్టల, మంచివ్యరు గుణహీనులైనవ్యరి పట్ల కూడ్డ దయ 

చూపుత్తరు” అంది. దానిక్త గ్రదద "మారాురానిక్త మాంసమంటే రుచి. ఇకకడేమో పక్షుల పలలలు నివసిస్తినానయి. అందువలల 

అలా అనానను” అంది. 

అది విని నేలను, చెవులు రండింటిని త్రాక్త మారురం 'ధరమశాసానాిన తెలుస్తకుని, కోరికను వీడి, నేను చెయయటానిక్త ఎంతో 

కష్టమైన చాంద్రాయణ వ్రత్తనిన ఆచరిస్తినానను. పరసురం త్గవులాడుకునే ధరమశాసాలాకు 'అహింసా పరమో ధరమః' 

('అహింస గొపు ధరమం') అననచోట్ ఐకమత్యం ఉంది. సేనహ ధరమమొకకటే మరణంలోను వెంట్ వస్తింది. మిగిలినదంత్త 

నశస్తింది. ఇంక్య విను. దానికది అడవిలో మొలచిన కూరతోనైనా నింపుకోవచుొ. ఈ క్యలే కడుపుకోసం ఎవడు 

మహాపాపం చేసాిడు” అంట్ట నమిమంచి ఆ మారాురం చెట్టట తొర్రలో చేరింది. రోజులు గడుస్తినానయి. ప్రతిరోజూ 

పక్షులపలలలను పటిట తొర్రలోక్త తెచుొకుని తింటంది. ఏ పక్షుల పలలలు తినబ్డ్డాయో అవి శ్లకంతో దీనంగా ఏడుసూి ఇట్ట 

అట్ట వెత్కట్ం మొదలు పెటాటయి. అది గమనించి మారాురం తొర్ర నుండి బ్యట్పడి పారిపోయింది. త్రువ్యత్ అట్ట 

ఇట్ట వెత్యకుత్యనన పక్షులకు అకకడ చెట్టట తొర్రలో పట్టల ఎముకలు లభించాయి. ఈ జ్రదగవం చేత్నే మన పలలలు 
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తినబ్డ్డాయని పక్షులనీన నిశ్ొయించుకుని గ్రదదను చంపేశాయి. అందుకే జ్యతి, నడవడి ఎలాంటివో తెలియనివ్యనిక్త 

చోటివారాదని అంట్టనానను” అంది క్యక్త. 

 అది విని నకక కోపంతో “మృగం తొలిసారిగా నినున చూసిననాడు నీవ్వ కులశీలాలు తెలియని వ్యడివే గదా! అయినా 

నీతో ఇత్డిక్త సేనహానుబ్ంధం రోజు రోజుకూ పెరగట్ం లేదా ? వీడు నా వ్యడు వీడు వేరేవ్యడు అని త్కుకవ బుదిధ గల 

వ్యళ్ళె పరిగణసాిరు. ఉదారంగా ప్రవరిించే వ్యరిక్త ఈ భూమండలమంత్త చినన కుట్టంబ్ంలాంటిదే అవుతోంది. ఈ 

మృగం నాకు చుట్టమైనటేల నీవు కూడ్డ అయినావు” అంది నకక . 

“మాట్కుమాట్ ఎందుకు? అందరం ఒక చోట్ చేరి అరమరికలు లేకుండ్డ కబురుల చెపుుకుంట్ట స్తఖ్ంగా ఉందాం” అని 

మృగం అంది. “అలాగే క్యని” అంది క్యక్త. త్రువ్యత్ ప్రొదుదనేన అందరూ త్తము వెళాెలనుకునన చోట్టకు వెళాెరు. 

ఒకపుుడు చాట్టగా జ్ంబుకం మృగంతో మిత్రమా! ఈ అడవిలో ఒకచోట్ పైరు నిండుగావునన పలం ఉంది. నినున తీస్తకు 

వెళ్లె దానిని చూపసాిను. అని చూపంచింది. మృగం రోజూ అకకడకు వెళ్లె పైరు మేసోింది. అది చూసి పలం ఆసామి వల 

పనానడు. త్రువ్యత్ మళ్ళె వచిొన మృగం పాశాలకు (వలలో) చిక్తక... 'యమపాశ్ం లాంటి వేట్గాడి పాశ్ం నుండి 

మిత్రుడైనవ్యడు గాక వేరవాడు ననున క్యపాడగలుగుత్తడు' అనుకుంది. 

ఇంత్లో అకకడకు వచిొ వునన జ్ంబుకం - నా కుటిలనీతి పారి, అనుకుననది సిదిధంచింది. 'పెనుగులాడే దీని, 

రకిమాంసాలను పులుముకుని ఉనన ఎముకలను, నేను త్పుకుండ్డ దక్తకంచు కోవ్యలి. అవి నాకు ఎనోన భోజ్నాలౌత్తయి' 

అనుకుంది. దానిని చూసి ఉలాలసంతో మృగం - "మిత్రమా! నా పాశానిన ఛేదించు. వెంట్నే ననున క్యపాడు” అంది. 

జ్ంబుకం మాటిమాటిక్త ఆ వల వంక చూసూి, 'ఈ వల చాలా గటిటగా ఉంది' అనుకుంది. మృగంతో “మిత్రమా! ఇవి 

నరాలతో నిరిమంచబ్డా వల త్రాళ్ళె. ఇవ్యళ భటాటరక (రవి/ఆది) వ్యరము. కనుక ఎలా వీటిని నేను దంత్తలతో 

ముట్టటకుంటాను ? నువుా, మరోలా అనుకోకపోతే తెలలవ్యరగానే నీవేం చెపేి అది చేసాిను” అని నకక దానిక్త దగగరలోనే 

దాగి ఉంది. 

త్రువ్యత్ మృగం రాకపోయేసరిక్త ప్రదోష్ వేళ క్యక్త అట్ట ఇట్ట వెతిక్త అలా చికుకకునన మృగానిన కనుగొని "మిత్రమా! 

ఏమిటిది ?” అని అడిగింది. దానిక్త మృగం "స్తహృద్ (మంచి హృదయం గలవ్యని / సేనహిత్యని) వ్యకయం పెడచెవిన 

పెటిటన దానిక్త ఫలమిది” అననది. క్యక్త “ఆ వంచకుడెకకడ?” అని అడిగింది. “నా మాంసం కోసం ఇకకడే ఉంది” అననది 
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మృగం. అపుుడు క్యక్త “మిత్రమా! నేను ముందే చెపాును. మన వెనుక పనిచెడగొడుతూ, మన ముందు తియయగా మాటాలడే, 

అంచున పాలతో ఉనన  విష్పు కుండలాంటి మిత్రుణు విడిచి పెటాటలి” 

అని నిట్టటరిొ, “ఓరి వంచకుడ్డ! ఎంత్ పాపం చేశావ్? దురునుల తీరింతేనేమోలే. ప్రియంగా మాటాలడే దురునుడు 

నమమదగగవ్యడు క్యదు. వ్యడి నాలుక చివర తేనె, హృదయంలో హాలహల విష్ం ఉంటాయి” అంది. 

తెలలవ్యరిన త్రువ్యత్, ఆ పలం ఆసామి దుడుా కర్ర పట్టటకుని అకకడిక్త రావట్ం చూసి క్యక్త, మృగంతో “మిత్రమా! నువుా 

చచిొనదానిలా నినున చూపుతూ, పట్టను గాలితో నింప, పాదాలను కదలకుండ్డ ఉంచు. నేను చపుుడు చేసినపుుడు పైక్త 

లేచి పారిపో” అంది. 

క్యక్త చెపునటేల మృగం ఉంది. ఆ సంతోష్ంతో వికసించిన కళెతో ఆసామి అలా ఉనన మృగానిన చూశాడు. “ఆ! నీ అంత్ట్ 

నీవే చచాొవ్య!” అంట్ట వలత్రాళెను విపు మృగానిన విడిపంచి త్రాళెను సరిచేస్తకునే పనిలో పడ్డాడు. త్రువ్యత్ క్యక్త 

శ్బ్దం విని లేచి వెంట్నే మృగం పారిపోయింది. దానిక్త గురి పెటిట ఆసామి విసరిన కర్ర త్గిలి జ్ంబుకం చచిొంది. 

అందువలలనే ఎంత్ ఎకుకవగా పాపపుణాయలను చేసేి వ్యటిక్త త్గగట్టట మూడు సంవత్సరాలలో, మూడు మాసాలలో, మూడు 

పక్షాలలో, మూడు దినాలలో ఫలిత్మనుభవిసాిరని చెపుబ్డింది. 

2. शगृालः कथं लगुडे् माररतः वििणृुत । శ్ృగాలః క్థం లగుడేన మారతః వివృణుత  

శ్ృగాలము (నకక) కర్రచే ఎలా చంపబ్డిందో వివరించండి. 

 సమాధానము: 'అత్యయత్కటః పాప పుణ్యయః ఇహైవ ఫలమశ్ననతే అనబ్డే పాఠయభాగంగా, హితోపదేశ్ంలోని మిత్రలాభం 

నుండి శ్ృగాల మృగక్యక కథ, గృధ్రమారాుర కథ స్వాకరించబ్డ్డయాి. ఈ కథలో - ఈ లోకంలో ఎంతో ఎకుకవ పుణయం 

చేసినవ్యడెవడైనా, అలాగే ఎంతో ఎకుకవ పాపం చేసినవ్యడెవడైనా చేసిన దానిని బ్టిట మూడు సంవత్సరాలోల, మూడు 

నెలలలో, మూడు పక్షా (15 రోజులకు పక్షమని పేరు)లలో మూడుదినాలలో దాని ఫలిత్తనిన అనుభవిసాిడనే నీతి 

ఉపదేశంచబ్డింది. 

మగధదేశ్ంలో చంపకవతి అనే పేరుగల అరణయం ఉంది. ఆ అడవిలో ఎపుటినుండో మృగము (లేడి), క్యక్త చాలా 

సేనహంగా నివసిస్తినానయి. సంతోష్ంతో, పుష్టగా ఉనన శ్రీరంతో మృగం సేాచిగా తిరుగుతూ ఒక నకక కంట్బ్డింది. 
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దానిని చూసి నకక 'ఆహాహా! ఎలా తేలికగా దీని మాంసానిన తింటాను ? దానికోసం దీనిక్త నా మీద నమమకం పుటిటసాిను' 

అనుకుని దాని దగగరకు వెళ్లె "మిత్రమా! బాగునానవ్య?” అంది. 

“నువెావడివి?” అని మృగం అడిగింది.  “నేను జ్ంబుక్యనిన / నకకని. నా పేరు క్షుద్రబుదిధ. బ్ంధువులెవారూ లేని వ్యనిలా, 

చచిొన వ్యడి లాగా ఈ అడవిలో ఉంట్టనానను. ఇపుుడు మిత్రునిగా నినున పంది మళ్ళె బ్ంధువులు కలవ్యడినిగా, బ్రతిక్త 

ఉనన వ్యరి లోకంలో ప్రవేశంచాను. ఇక నేను ఎలలపుుడూ నీకు అనుచరుడి నౌత్తను” అంది నకక. “అలాగే” అంది మృగం. 

సూరుయడు అసిమించిన త్రువ్యత్ వ్యళ్లెదదరూ మృగం యొకక నివ్యసానిక్త వెళాెరు. అకకడ చంపక వృక్షం (సంపంగి చెట్టట) 

కొమమ మీద మృగానిక్త చిరక్యల మిత్రుడైన స్తబుదిధ అనే పేరు గల క్యక్త నివసిసోింది. 

వ్యళ్లెదదరినీ చూసి "మిత్రమా చిత్రాంగా! ఈ రండవ వ్యడెవడు ?” అని అడిగింది. ఓ వీడు జ్ంబుకం. మన సేనహం కోరి 

వచిొంది” అంది మృగం.  

“మిత్రమా! అకసామత్యిగా వచిొనవ్యడితో సేనహం త్గదు. ఎందువలలంటే ఒకసారి జ్రదగవమనే గ్రదద, ఏ జ్యతో, ఎలా 

ప్రవరిిస్తిందో, తెలుస్తకోక మారాురానిక్త (పలిలక్త) చోటిచిొన దోష్ం (త్పుు) వలల పక్షులనినటిచేత్ చంపబ్డింది” అని క్యక్త 

అననది. “అలా ఎలా జ్రిగింది?” అని వ్యళ్లెదదరూ అడిగారు. క్యక్త వ్యరిదదరిక్త గృధ్రమారాురకథని వివరించింది. అందుకే 

జ్యతి, నడవడి ఎలాంటివో తెలియనివ్యనిక్త చోటివారాదని అంట్టనానను” అంది క్యక్త. 

అది విని నకక కోపంతో “మృగం తొలిసారిగా నినున చూసిననాడు నీవ్వ కులశీలాలు తెలియని వ్యడివే గదా! అయినా నీతో 

ఇత్డిక్త సేనహానుబ్ంధం రోజురోజుకూ పెరగట్ం లేదా ? వీడు నా వ్యడు వీడు వేరేవ్యడు అని త్కుకవ బుదిధ గల వ్యళ్ళె 

పరిగణసాిరు. ఉదారంగా ప్రవరిించే వ్యరిక్త ఈ భూమండలమంత్త చినన కుట్టంబ్ంలాంటిదే అవుతోంది. ఈ మృగం నాకు 

చుట్టమైనటేల నీవు కూడ్డ అయినావు” అంది నకక. 

“మాట్కుమాట్ ఎందుకు ? అందరం ఒక చోట్ చేరి అరమరికలు లేకుండ్డ కబురుల చెపుుకుంట్ట స్తఖ్ంగా ఉందాం” అని 

మృగం అంది. “అలాగే క్యని” అంది క్యక్త. త్రువ్యత్ ప్రొదుదనేన అందరూ త్తము వెళాెలనుకునన చోట్టకు వెళాెరు.   

ఒకపుుడు చాట్టగా జ్ంబుకం మృగంతో మిత్రమా! ఈ అడవిలో ఒకచోట్ పైరు నిండుగావునన పలం ఉంది. నినున తీస్తకు 

వెళ్లె దానిని చూపసాిను. అని చూపంచింది. మృగం రోజూ అకకడకు వెళ్లె పైరు మేసోింది. 
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అది చూసి పలం ఆసామి వల పనానడు. త్రువ్యత్ మళ్ళె వచిొన మృగం పాశాలకు (వలలో) చిక్తక... 'యమపాశ్ం లాంటి 

వేట్గాడి పాశ్ం నుండి మిత్రుడైనవ్యడు గాక వేరవాడు ననున క్యపాడగలుగుత్తడు' అనుకుంది. 

ఇంత్లో అకకడకు వచిొ వునన జ్ంబుకం - నా కుటిలనీతి పారి, అనుకుననది సిదిదంచింది. 'పెనుగులాడే దీని, 

రకిమాంసాలను పులుముకుని ఉనన ఎముకలను, నేను త్పుకుండ్డ దక్తకంచు కోవ్యలి. అవి నాకు ఎనోన భోజ్నాలౌత్తయి' 

అనుకుంది. దానిని చూసి ఉలాలసంతో మృగం - “మిత్రమా! నా పాశానిన ఛేదించు. వెంట్నే ననున క్యపాడు” అంది. 

జ్ంబుకం మాటిమాటిక్త ఆ వల వంక చూసూి, ఈ వల చాలా గటిటగా ఉంది అనుకుంది. మృగంతో ఓ మిత్రమా! ఇవి 

నరాలతో నిరిమంచబ్డా వల త్రాళ్ళె. ఇవ్యళ భటాటరక (రవి/ఆది) వ్యరము. కనుక ఎలా వీటిని నేను దంత్తలతో 

ముట్టటకుంటాను ? నువుా, మరోలా అనుకోకపోతే తెలలవ్యరగానే నీవేం చెపేి అది చేసాిను” అని నకక దానిక్త దగగరలోనే 

దాగి ఉంది. త్రువ్యత్ మృగం రాకపోయేసరిక్త ప్రదోష్వేళ క్యక్త అట్ట ఇట్ట వెతిక్త అలా చికుకకునన మృగానిన కనుగొని 

"మిత్రమా! ఏమిటిది ?” అని అడిగింది. 

దానిక్త మృగం "స్తహృద్ (మంచి హృదయం గలవ్యని / సేనహిత్యని) వ్యకయం పెడచెవిన పెటిటన దానిక్త ఫలమిది” అననది.. 

క్యక్త “ఆ వంచకుడెకకడ?” అని అడిగింది. “నా మాంసం కోసం ఇకకడే ఉంది” అననది మృగం. అపుుడు క్యక్త “మిత్రమా! 

నేను ముందే చెపాును. మన వెనుక పనిచెడగొడుతూ, మన ముందు తియయగా మాటాలడే, అంచున పాలతో ఉనన విష్పు 

కుండలాంటి మిత్రుణు విడిచిపెటాటలి” అని నిట్టటరిొ, “ఓరి వంచకుడ్డ! ఎంత్ పాపం చేశావ్? దురునుల తీరింతేనేమోలే. 

ప్రియంగా మాటాలడే దురునుడు నమమదగగవ్యడుక్యదు. వ్యడి నాలుక చివర తేనె, హృదయంలో హాలాహల విష్ం ఉంటాయి” 

అంది. 

తెలలవ్యరిన త్రువ్యత్, ఆ పలం ఆసామి దుడుా కర్ర పట్టటకుని అకకడిక్త రావట్ం చూసి క్యక్త, మృగంతో “మిత్రమా! నువుా 

చచిొనదానిలా నినున చూపుతూ, పట్టను గాలితో నింప, పాదాలను కదలకుండ్డ ఉంచు. నేను చపుుడు చేసినపుుడు పైక్త 

లేచి పారిపో” అంది. క్యక్త  చెపునటేల మృగం ఉంది. సంతోష్ంతో వికసించిన కళెతో ఆసామి అలా ఉనన మృగానిన 

చూశాడు. “ఆ! నీ అంత్ట్ నీవే చచాొవ్య!” అంట్ట వలత్రాళెను విపు మృగానిన విడిపంచి త్రాళెను సరిచేస్తకునే పనిలో 

పడ్డాడు. త్రువ్యత్ క్యక్త శ్బ్దం విని లేచి వెంట్నే మృగం పారిపోయింది. దానిక్త గురి పెటిట ఆసామి విసరిన కర్ర త్గిలి 

జ్ంబుకం చచిొంది. 
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అందువలలనే ఎంత్ ఎకుకవగా పాపపుణాయలను చేసేి వ్యటిక్త త్గగట్టట మూడు సంవత్సరాలలో, మూడు మాసాలలో, మూడు 

పక్షాలలో, మూడు దినాలలో ఫలిత్మనుభవిసాిరని చెపుబ్డింది. 

3. काके्ोक्तं गधृ्रमाजायरकथां विशदर्त । క్యకేనోకిం గృధ్ర మారుర కథాం విశ్దయత్ | 

క్యక్త చెపున గృఢ్రమారుర కథను విశ్దం చెయయండి. సమాధానము : 

'అత్యయత్కటః పాపపుణ్యయః ఇహైవ ఫలమశ్ననతే’ అనబ్డే పాఠయభాగంగా, హితోపదేశ్ంలోని మిత్రలాభం నుండి శ్ృగాల 

మృగక్యక కథ, గృధ్రమారాుర కథ స్వాకరించబ్డ్డయాి. ఈ కథలో - ఈ లోకంలో ఎంతో ఎకుకవ పుణయం చేసినవ్యడెవడైనా, 

అలాగే ఎంతో ఎకుకవ పాపం చేసినవ్యడెవడైనా చేసిన దానిని బ్టిట మూడు సంవత్సరాలోల, మూడు నెలలలో, మూడు పక్షా 

(15 రోజులకు పక్షమని పేరు)లలో , మూడుదినాలలో దాని ఫలిత్తనిన అనుభవిస్తినానడనే నీతి ఉపదేశంచబ్డింది. 

మగధదేశ్ంలో చంపకవతి అనే పేరుగల అరణయం ఉంది. ఆ అడవిలో ఎపుటినుండో మృగము (లేడి), క్యక్త చాలా 

సేనహంగా నివసిస్తినానయి. సంతోష్ంతో, పుష్టగా ఉనన శ్రీరంతో మృగం సేాచిగా తిరుగుతూ ఒక నకక కంట్బ్డింది. 

దానిని చూసి నకక దీనిని ఎలాగైనా తినాలని అనుకుననది. త్నకెవారూ సేనహిత్యలు బ్ంధువులూ లేరని చచిొనవ్యనిలాగా 

బ్త్యకుత్యనాననని పలిక్తంది. నీతో సేనహం చేసి అందరినీ పందినదానను క్యగలనని నమిమంచింది.  సాయంత్రసమయానిక్త 

మృగము , జ్ంబుకము కలసి మృగం యొకక నివ్యసానిక్త వెళాెరు. అకకడ చంపక వృక్షం (సంపంగి చెట్టట) కొమమ మీద 

మృగానిక్త చిరక్యల మిత్రుడైన స్తబుదిధ అనే పేరు గల క్యక్త నివసిసోింది. 

వ్యళ్లెదదరినీ చూసి "మిత్రమా చిత్రాంగా! ఈ రండవ వ్యడెవడు ?” అని అడిగింది. “వీడు జ్ంబుకం. మన సేనహం కోరి 

వచిొంది” అంది మృగం. “మిత్రమా! అకసామత్యిగా వచిొనవ్యడితో సేనహం త్గదు. ఎందువలలంటే ఒకసారి జ్రదగవమనే 

గ్రదద, ఏ జ్యతో, ఎలా ప్రవరిిస్తిందో, తెలుస్తకోక మారాురానిక్త (పలిలక్త) చోటిచిొన దోష్ం (త్పుు) వలల పక్షులనినటిచేత్ 

చంపబ్డింది” అని క్యక్త అననది. 

“అలా ఎలా జ్రిగింది?” అని వ్యళ్లెదదరూ అడిగారు. క్యక్త ఇలా చెపుసాగింది. 

గృధ్రమారాుర కథ -  భాగీరథినది ఒడాున గృధ్రకూట్మనే పరాత్ం మీద పెదద (పరకటీ) బూరుగ చెట్టట ఉంది. 
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దాని తొర్రలో దురదృష్టవశాత్యి గోళ్ళె కళ్ళె పనిచెయయని జ్రదగవమనే గ్రదద నివసిసోింది. దయతో అది బ్రత్కటానిక్త ఆ 

చెట్టటమీదునన పక్షులు త్మ ఆహారం నుండి కొంచెం కొంచెం తీసి ఇస్తినానయి. దానితో అది బ్రత్యకుతోంది. త్రువ్యత్ 

ఒకపుుడు 'దీరఘకరు' మనే పేరు గల మారాురం (పలిల) పట్టలను (పక్ష పలలలను) తినటానిక్త అకకడకు వచిొంది. వస్తినన ఆ 

పలిలని చూసి భయంతో పట్టలు హడ్డవిడి (గోల) చేశాయి. ఆ గోల విని 'ఎవడ్డ వస్తిననది?” అననది జ్రదగవం. 

గ్రదదను చూసి భయంతో దీరఘకరుం - 'చచాొను. ఇపుుడు వీడి నుండి త్పుంచుకుపోలేను. ఎలా జ్రగాలో అలా 

జ్రుగుత్యంది. నమమకం పుటిటంచి వీడిక్త దగగరౌత్తను' అనుకుని అత్డి దగగరకు వెళ్లె "అయాయ! నమసాకరం” అంది. 

“నీవెవడివి?” అని గ్రదద అడిగింది. “దీరఘకరుం - నేను మారాురానిన (పలిలని)” అంది. ఉద్యరంగా పో! లేదా నా చేతిలో 

చసాివు” అంది గ్రదద. “నా మాట్ విని నేను చంపదగగవ్యడినే అయితే చంపు” అంది మారాురం. “ఎందుకొచాొవని” గ్రదద 

అడిగింది. 

దానిక్త మారాురం “నేను రోజూ గంగాసాననం చేసాిను. బ్రహమచారిని. చాంద్రాయణ వ్రత్ం చేస్తినానను. మీరు ధరమవేది అని 

జ్యఞనమందాసకుిలని, నమమదగినవ్యరని, పక్షులనీన ఎపుుడూ నా ఎదుట్ పగుడుతూ ఉంటాయి. అందువలల విదయలోను, 

వయస్తసలోను పెదదలైన మీ నుండి ధరమం గురించి వినటానిక్త ఇకకడకు వచాొను. మీరు చూడబోతే ఎలాంటి ధరమవేత్ిలంటే 

అతిథిగా వచిొన ననున చంపటానిక్త పూనుకునానరు. ఇంటిక్త వచిొనవ్యడు శ్త్రువైనా త్గిన ఆతిథయం ఇవ్యాలి. అది గృహస్తి 

ధరమం. డబుర లేకపోయినా, ప్రేమగా పలకరించట్ంతోనైనా, అతిథి పూజంచదగిన వ్యడే... ఎందువలలనంటే - చంద్రుడు 

చండ్డలుని నివ్యసం నుండి వెలుగును ఉపసంహరించుకోనట్టల, మంచివ్యరు గుణహీనులైన వ్యరి పట్ల కూడ్డ దయ 

చూపుత్తరు” అంది. దానిక్త గ్రదద “మారాురానిక్త మాంసమంటే రుచి. ఇకకడేమో పక్షుల పలలలు నివసిస్తినానయి. అందువలల 

అలా అనానను” అంది. 

అది విని నేలను, చెవులు రండింటిని త్రాక్త మారాురం “ధరమశాసానాిన తెలుస్తకుని, కోరికను వీడి, నేను చెయయటానిక్త ఎంతో 

కష్టమైన చాంద్రాయణ వ్రత్తనిన ఆచరిస్తినానను. పరసురం త్గవులాడుకునే ధరమశాసాలాకు 'అహింసా పరమో ధరమః' 

('అహింస గొపు ధరమం') అననచోట్ ఐకమత్యం ఉంది. సేనహ ధరమమొకకటే మరణంలోను వెంట్ వస్తింది. మిగిలినదంత్త 

నశస్తింది. ఇంక్య విను. దానికది అడవిలో మొలచిన కూరతోనైనా నింపుకోవచుొ. ఈ క్యలే కడుపుకోసం ఎవడు 

మహాపాపం చేసాిడు” అంట్ట నమిమంచి ఆ మారాురం చెట్టట తొర్రలో చేరింది. రోజులు గడుస్తినానయి. ప్రతిరోజూ పక్షుల 
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పలలలను పటిట తొర్రలోక్త తెచుొకుని తింటంది. ఏ పక్షులపలలలు తినబ్డ్డాయో అవి శ్లకంతో దీనంగా ఏడుసూి ఇట్ట అట్ట 

వెత్కట్ం మొదలు పెటాటయి. అది గమనించి మారాురం తొర్ర నుండి బ్యట్పడి పారిపోయింది. 

త్రువ్యత్ అట్ట ఇట్ట వెత్యకుత్యనన పక్షులకు అకకడ చెట్టట తొర్రలో పట్టల ఎముకలు లభించాయి. ఈ జ్రదగవం చేత్నే మన 

పలలలు తినబ్డ్డాయని పక్షులనీన నిశ్ొయించుకుని గ్రదదను చంపేశాయి. అందుకే జ్యతి, నడవడి ఎలాంటివో తెలియనివ్యనిక్త 

చోటివారాదని అంట్టనానను” అంది క్యక్త. 

1. 3.1.5 సందరభ వ్యకయములకు వ్యయఖ్య:  

1. अधु्ा तिा्ुिरेण मर्ा सियथा िवितव्र्म ्। 

అధునా త్వ్యనుచరేణ మయా సరాథా భవిత్వయమ్ |  

పరిచయము : నారాయణ పండిత్యడు రచించిన "అత్యయత్కటః పాపపుణ్యయః ఇహైవ ఫలమశ్ననతే” అను పాఠయభాగము నుండి 

ఈ వ్యకయము గ్రహించబ్డినది.  

వ్యక్యయరథము : ఇక ఎలలపుుడూ నేను నినున అంటిపెట్టటకొని ఉండువ్యడను క్యవలెను.  

సందరభము : మగధ దేశ్ంలోని చంపకవతి అనే పేరు గల అడవిలో పుష్టగా ఉండి ఉలాలసంతో ఇష్ట మొచిొనట్టల 

తిరుగుత్యనన మృగానిన చూసి శ్ృగాలం, దాని మాంసం తినాలనే కోరికతో దానిక్త దగగరవటానిక్త కపట్ సేనహానిన నటిసూి 

పలిక్తన సందరభము. 

2. अकस्मादागन्तु्ा सह म त्री ् रु्ता। 

అకసామదాగంత్యనా సహ మైత్రీ న యుక్యి |  

పరిచయము : నారాయణ పండిత్యడు రచించిన "అత్యయత్కటః పాపపుణ్యయః ఇహైవ ఫలమశ్ననతే” అను పాఠయభాగము నుండి 

ఈ వ్యకయము గ్రహించబ్డినది.  

వ్యక్యయరథము : అకసామత్యిగా వచిొన వ్యడితో సేనహం త్గదు. 

సందరభము : అడవిలో తిరుగుత్యనన మృగానిన నమిమంచి జ్ంబుకం దాని సేనహానిన సంపాదించింది. సూరుయడసిమించిన 

త్రువ్యత్ వ్యళ్లెదదరూ కలిసి మృగం యొకక నివ్యసానిక్త వెళాెరు. అకకడ మృగానిక్త చిరక్యల మిత్రుడైన స్తబుదిధ అనే క్యక్త 

సంపంగి చెట్టటకొమమ మీదుంది. నకకతో కలిసి వచిొన మృగానిన చూసి క్యక్త 'మిత్రమా ! చిత్రాంగా ! నీతో వచిొన ఈ 
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రండవ వ్యడెవడని' అడిగింది. 'వీడు జ్ంబుకం. మనతో సేనహానిన కోరి వచిొందని చెపుంది' మృగం. అపుుడు క్యక్త 

'మిత్రమా! అకసామత్యిగా వచిొనవ్యడితో సేనహం త్గదని' చెపున సందరభము. 

3. गहृमागते अरािवप आततथ्रं् कार्यमुचितम ्। 

గృహ మాగతే అరావప ఆతిథయం క్యరయముచిత్మ్ | 

పరిచయము : నారాయణ పండిత్యడు రచించిన "అత్యయత్కటః పాపపుణ్యయః ఇహైవ ఫలమశ్ననతే” అను పాఠయభాగము నుండి 

ఈ వ్యకయము గ్రహించబ్డినది.  

వ్యక్యయరథము : ఇంటిక్త వచిొనవ్యడు శ్త్రువైనా త్గినవిధంగా ఆతిథయమివ్యాలి.  

సందరభము : దీరఘకరుమనే మారాురం భాగీరథీతీరంలో ఉనన గృధ్రకూట్ పరాత్ం మీదునన బూరుగు చెట్టట వదదకు పక్షుల 

పలలలను తినటానిక్త వస్తింది. వ్యటిని సంరక్షస్తినన ముసలి గ్రదద, మారాురం రాకతో గోల చేస్తినన పట్టలను చూసి, 

మారాురానిన 'ద్యరంగా పో! లేకపోతే చంపాలిస వస్తింది' అని బెదిరిస్తింది. అపుుడు ఆ గ్రదదను మచిొక చేస్తకోవటానిక్త 

మారాురం పలుకుత్యనన సందరభమిది. 

4. अटहसंा परमो धमयः।  

అహింసా పరమో ధరమః . 

పరిచయము : నారాయణ పండిత్యడు రచించిన "అత్యయత్కటః పాపపుణ్యయః ఇహైవ ఫలమశ్ననతే” అను పాఠయభాగము నుండి 

ఈ వ్యకయము గ్రహించబ్డినది.  

వ్యక్యయరథము : హింసించకుండుట్యే గొపు ధరమము.  

సందరభము : దీరఘకరుమనే మారాురం భాగీరథీతీరంలో ఉనన గృధ్రకూట్ పరాత్ం మీదునన బూరుగుచెట్టట వదదకు పక్షుల 

పలలలను తినటానిక్త వస్తింది. వ్యటిని సంరక్షస్తినన ముసలి గ్రదద, మారాురం రాకతో గోలచేస్తినన పట్టలను చూసి, 

మారాురానిన ద్యరంగా పో! లేకపోతే చంపాలిస వస్తింది' అని బెదిరిస్తింది. అపుుడు ఆ గ్రదదను మచిొక చేస్తకోవటానిక్త 

మారాురం పలుకుత్యనన సందరభమిది. 

5. सुहृिमय एक एि त्ध्ेSवप अ्ुर्ातत।  

స్తహృదధరమః ఏకః ఏవ నిధనేSప అనుయాతి |  
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పరిచయము : నారాయణ పండిత్యడు రచించిన “అత్యయత్కటః పాపపుణ్యయః ఇహైవ ఫలమశ్ననతే” అను పాఠయభాగము నుండి 

ఈ వ్యకయము గ్రహించబ్డినది.  

వ్యక్యయరథము : సేనహధరమమొకకటే మరణంలోను వెంట్ వస్తింది.  

సందరభము : దీరఘకరుమనే మారాురం భాగీరథీ తీరంలో ఉనన గృధ్రకూట్ పరాత్ం మీదునన బూరుగుచెట్టట వదదకు పక్షుల 

పలలలను తినటానిక్త వస్తింది. వ్యటిని సంరక్షస్తినన ముసలి గ్రదద, మారాురం రాకతో గోలచేస్తినన పట్టలను చూసి, 

మారాురానిన ద్యరంగా పో! లేకపోతే చంపాలిస వస్తింది' అని బెదిరిస్తింది. అపుుడు ఆ గ్రదదను మచిొక చేస్తకోవటానిక్త 

మారాురం పలుకుత్యనన సందరభమిది. 

 6. अज्ञातकुलशीलस्र् िासो ् देर्ः । 

అజ్యఞత్ కుల శీలసయ వ్యసో న దేయః | 

పరిచయము : నారాయణ పండిత్యడు రచించిన "అత్యయత్కటః పాపపుణ్యయః ఇహైవ ఫలమశ్ననతే”అను పాఠయభాగము నుండి 

ఈ వ్యకయము గ్రహించబ్డినది.  

వ్యక్యయరథము : జ్యతి, నడవడి ఎలాంటివో తెలియనివ్యడిక్త చోటివారాదు.  

సందరభము : మారాురం గ్రదదను నమమబ్లిక్త చెట్టట తొర్రలోక్త పట్టలను పటిట తెచిొ తింటంది. ఏ పక్షుల పలలలు తినబ్డ్డాయో, 

అవి దుఃఖసూి వెత్యకగా తొర్రలో పట్టల ఎముకలు కనబ్డ్డాయి. గ్రదేద వ్యటిని చంపవుంట్టందని నిశ్ొయించి అవి గ్రదదను 

చంపేశాయి. 'అందుకే జ్యతి, నడవడి ఎలాంటివో తెలియనివ్యడిక్త చోటివారాదు' అని క్యక్త మృగంతో చెపున సందరభము.  

7. उदारिररता्ां तु िसुध ि कुिुम्बकम।्  

ఉదారచరిత్తనాం త్య వస్తధైవ కుట్టంబ్కమ్ |  

పరిచయము : నారాయణ పండిత్యడు రచించిన "అత్యయత్కటః పాపపుణ్యయః ఇహైవ ఫలమశ్ననతే”అను పాఠయభాగము నుండి 

ఈ వ్యకయము గ్రహించబ్డినది.  

వ్యక్యయరథము : ఉదారంగా ప్రవరిించే వ్యరిక్త ఈ భూమండలమంత్త చినన కుట్టంబ్ం లాంటిదే.  

సందరభము : క్యక్త మృగంతో నకకకు చోటివాడం త్గదంట్టంది. దానిక్త కోపంతో నకక - 'మృగం తొలిసారిగా నినున 

చూసిననాడు నీవ్వ కులశీలాలు తెలియనివ్యడివే గదా! వీడు నా వ్యడు, వీడు వేరేవ్యడు అని త్కుకవ బుదిదగల వ్యళ్ళె 
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పరిగణసాిరు. ఉదారంగా ప్రవరిించే వ్యరిక్త ఈ భూమండలమంత్త ఒక చినన కుట్టంబ్ంవంటిదే' అని క్యక్తని 

నమిమంచబూనిన సందరభము. 

8. मधु ततष्ितत क्जह्िागे्र हृटद हालाहलं विषम ्। 

మధు తిష్ఠతి జహాాగ్రే హృది హాలాహలం విష్మ్ |  

పరిచయము : నారాయణ పండిత్యడు రచించిన "అత్యయత్కటః పాపపుణ్యయః ఇహైవ ఫలమశ్ననతే”అను పాఠయభాగము నుండి 

ఈ వ్యకయము గ్రహించబ్డినది.  

వ్యక్యయరథము : నాలుక చివర తేనె, హృదయంలో హాలాహల విష్ం ఉంటాయి.  

సందరభము : వలలో చికుకకునన మృగానిన చూసి క్యక్త ‘ ఎలా జ్రిగిందని' అడిగింది. 'నీ మాట్ పెడ చెవిన పెటిటన దానిక్త 

ఫలిత్మిది' అని మృగం చెపుంది. అపుుడు క్యక్త దురునుడెలా నమమత్గడో చెపున సందరభము. 

1.3.1.6. अधोयनटदयष्टानां समुचितसमाधानं र्ोजयर्त्वा वाक्रं् भिखत।  

1. “अत्रु्त्कि ः पापपुण्र् ः इह ि फलमश्ुते" इततपाठर् िागस्र् रितर्ता कः?  

अ. िाल्मीककः आ. ्ारार्णपक्ण्डतः इ. िेदव्र्ासः ई. ओगेटि परीक्षक्षत ्शमाय 

समा- अत्रु्त्कि ः पापपुण्र् ः इह ि फलमश्ुते" इततपाठर् िागस्र् रितर्ता ्ारार्णपक्ण्डतः। 

2. अत्रु्त्कि ः पापपुण्र् ः इह ि ककम ्अश्ुते ? 

अ. सुखम ्आ. दःुखम ्इ. फलम ्ई. ध्म ् 

समा - अत्रु्त्कि ः पापपुण्र् ः इह ि फलमा अश्ुते । 

3. गहृमागते अरािवप ककं कार्यमुचितम?्  

अ. गौरि ंआ. आततथ्रं् इ. वप्ररं् ई. टहतं 

समा - गहृमागते अरािवप आततथ्रं् कार्यमुचितम ्। 

4. अटहसंा कीदृशः धमय:? 

अ. उत्तमः आ. मध्र्मः इ. अधमः ई. परमः 

समा- अटहसंा परमो धमयः। 
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5. कस्र् िासो ् देर्ः? 

अ. अज्ञातकुलशीलस्र् आ. ज्ञातकुलशीलस्र् इ. अज्ञातसुखदःुखस्र् ई. ज्ञातसुखदःुखस्र् 

समा- अज्ञातकुलशीलस्र् िासो ् देर्ः। 

6. चित्राङ्ग: कः? 

अ. जम्बुकः आ. काकः इ. गधृ्रः ई. मगृः 

समा- चित्राङ्गः मगृः। 

7. काकस्र् ्ाम ककम?् 

अ. क्षुद्रबुद्चधः इ. सुबुद्चधः आ. जरद्गिः ई. दीर्यकणयः 

समा- काकस्र् ्ाम सुबुविः। 

8. त्गुयणेष्िवप सत्त्िेषु साधिः ककं कुियक्न्त?  

अ. दर्ा ंआ. प्रीतत इ. शोकं  ई. टहतं 

समा- त्गुयणेष्िवप सत्त्िेषु साधिः दर्ां कुियक्न्त। 

9. अकस्मादागन्तु्ा का ् रु्क्ता?  

अ. प्रीततः  आ. सूक्क्तः इ. संगततः ई. म त्री 

समा- अकस्मादागन्तु्ा म त्री ् य़ुता। 

10. क्षेत्रपतत्ा क्षक्षप्ते् के् श्रुगालो हतः? 

अ. शूले्  आ. िके्रण इ. अभस्ा  ई. लगुडे् 

समा- क्षते्रपतत्ा क्षक्षप्ते् लगुडे् श्रुगालो हतः। 

రచయిత్ 

డయ॥ ధూళిపాళ ర్ామక్ృష్ణ  

సేంసకృత్విభాగాధాక్షులు , మార్శస్ స్టెలాా  క్ళాశాల 

విజయవాడ
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ఖండం - 3 

గదయసాహిత్యము , పాఠం - 2 
శూద్రక-వీరవరకథా  
शूद्रक - वीरवरकथा 

 
1.3.2.0  లక్షయము: ఈ పాఠంలో శూద్రక-వీరవరకథా పాఠయభాగానిక్త కవిపరిచయము, పాఠయభాగ పరిచయము, 

పాఠయభాగం మొత్ిమునకు పూరిిగా అనువ్యదము, నిబ్ంధ ప్రశ్నలు- సమాధానములు, సందరభవ్యకయములకు వ్యయఖ్య, 

బ్హుళైచిిక ప్రశ్నలు -సమాధానములు పందుపరచబ్డ్డయాి. 

1.3.2.1 కవిపరిచయము: సంసకృత్ భాష్లోని కథా సాహిత్యంలో ఎనోన నీతి శాస్త్ర గ్రంథాలునానయి. అలాంటి కథా 

గ్రంథాలలో శ్రీ నారాయణ పండిత్యనిచే రచించ బ్డిన హితోపదేశ్ము చాలా ప్రసిదధమైనట్టవంటిది. ఈ నారాయణ 

పండిత్యడు బెంగాల్  పాలకుడైన ధవళ చంద్రుని ఆసాథనకవి. ఇత్డు క్రీస్తి శ్కము 14వ శ్త్తబ్దమునకు ముందు వ్యడని 

త్తళపత్ర గ్రంథములను ఆధారముగా చేస్తకుని పండిత్యలచే నిరాధరించబ్డింది. ఈ హితోపదేశ్ము  భారతీయ 

భాష్లలోనిక్త, ఎనోన విదేశీభాష్ల లోనిక్త అనువదించబ్డింది. మిత్ర లాభము, మిత్ర భేదము, విగ్రహము, సంధి అని 

నాలుగు భాగములుగా హితోపదేశ్ము విభజంచబ్డింది. 

   హితోపదేశ్ము, పంచత్ంత్రమునకు మారురూపమైన గ్రంథమే. ‘‘పంచత్ంత్రాత్  త్థానయసామత్  

గ్రంథాదాకృష్య లిఖ్యతే’’ - పంచత్ంత్రము నుండి అలాగే వేరే గ్రంథముల నుండి (విష్యము) తీస్తకుని వ్రాయబ్డింది. 

అని కవి చేత్నే చెపుబ్డింది. అయినా చాలాచోట్ల అనేక రక్యలైన సాత్ంత్రత్ అంటే కవి త్తనుగా వ్రాసినట్టవంటి భాగాలను 

కలిగి ఉండట్ం కనబ్డుతోంది. పంచత్ంత్రంలోని పరిచేిదాల పేరలను అకకడ ఉననట్టల గ్రహించకపోవడం ఇకకడి మారుు. 

ఇందులో క్యమందకీయ నీతి శాస్త్ర శ్లలక్యలు కూడ్డ కనబ్డుత్యనానయి. పంచత్ంత్రంలో అయిదు భాగాలునానయి. ఇందులో 

నాలుగే భాగాలు. స్తహృదేభదము మిత్రభేదం గాను, క్యకోలుకీయ లబ్ధప్రణాశాలకు మారుగా విగ్రహము ఉనానయి. 

హితోపదేశ్ంలో ‘‘సంధి’’ కవి సాత్ంత్రంగా రచించినట్టవంటిది. మిత్రలాభం రండిటిలో సమానమే. 

  హితోపదేశ్ంలో పంచత్ంత్రంలోకనాన ఎకుకవ కథలు ఉపదేశ్ం చేస్తిననవిగా కనబ్డుత్యనానయి. ఈ 

గ్రంథానిక్త హితోపదేశ్మనే పేరు సారథకమైనదే. ఇందులో ఉపదేశ్ బోధనకు పెదదపీట్ వేసినా, కథచెపేు తీరులో లోపంలేదు. 

పంచత్ంత్రంలో కనాన హితోపదేశ్ంలోని భాష్ సరళమైనది. ఇందులో విదాయరిథనీ విదాయరుథలకు చదువుకునేందుకు వీలుగా/ 



దూరవిద్యాక ేందరేం 6.2 ఆచయరానయగారజు నయూనివర్శిటి 

 

  

స్తలువుగా, ఉపదేశస్తిననట్టల ఆయా సందరాభలకు త్గిన విధంగా, ఎనోన లోకోకుిలు/ సామెత్లు మనస్తసలను 

రంజంపచేసేట్ట్టల కూరుు చెయయబ్డ్డయాి. 

1.3.2.2 పాఠయభాగ పరిచయము: ఈ శూద్రక - వీరవరకథా అనబ్డే పాఠయభాగం నారాయణ పండిత్యడు రచించిన 

హితోపదేశ్ంలోని విగ్రహమనే భాగం నుండి స్వాకరించబ్డినది. ఈ విగ్రహమనే భాగంలో తొమిమది కథలు కూరుు 

చెయయబ్డ్డాయి. ఆ తొమిమది కథలలో ఎనిమిదవ కథ శూద్రక ` వీరవరకథ. 

  ఈ కథలో వీరవరుని విశాాసము, డబురను సదిానియోగం చెయయట్ం, పరోపక్యరము, ధరమబుదిధ, రాజ్భక్తి, 

త్తయగబుదిధ మొదలైన మంచి గుణములు ఉపదేశంచబ్డినాయి. 

1.3.2.3  పాఠయభాగమునకు అనువ్యదము: 

     पुरा शूद्रकस्र् .................स्िगहृमवप र्ातत । 
పూరాం రాజైన శూద్రకుని జ్లక్యలాట్ల కొలనులో కరూురకేళ్లయను రాజ్హంస యొకక కుమారి అయిన కరూురమంజ్రి 
యందు అనురాగము కలవ్యడనయాయను. గొపు రాజ్పుత్రుడొకడు, ఏదేశ్ంనుండో వచిొ, రాజ్దాారం వదదకు చేరుకుని, 
దాారపాలకుడితో ` నేను వేత్నం(జీత్ం) కోరుకుంట్టనన రాజ్పుత్రుడను. నాకు రాజ్దరశనం చెయియంచు అనానడు. 
త్రువ్యత్ అత్డు రాజ్దరశనం చెయియంచగా రాజుతో ` దేవ్య! నేను సేవకుడునవట్ం వలన ప్రయోజ్నముననట్యలతే నాకు 
వేత్నంతో కూడిన పనిని ఏరాుట్ట చెయయండి అనానడు. 
నీజీత్మేమిటి? అని శూద్రకుడడిగాడు. ప్రతిరోజూ ఐదువందలిమమని వీరవరుడనానడు. నీ సాధనములేమిటి? అని 
రాజ్డుగగా- రండు బాహువులు/ చేత్యలు, మూడవది కతిి అని వీరవరుడనానడు. ఇది సాధయంక్యదనానడు రాజు. 
అదివిని వీరవరుడు ప్రణామంచేసి కదిలాడు. అపుుడు మంత్రులు రాజ్య! నాలుగు దినాలకు వేత్నమిచిొ ఇంత్ జీత్ం 
తీస్తకుంట్టనానడు. ఉపయోగపడత్తడ్డ? లేదా? అని ఇత్ని సారూపమును తెలుస్తకొనుము. మంత్రుల మాట్లవలన 
పలచి, వీరవరునకుత్తంబూలమిచిొ ఐదువందల బ్ంగారు నాణ్ములివాబ్డినాయి. 
ఆ జీత్మునెట్టల వినియోగించవలెనో రాజు చాట్టగా చెపునాడు. వీరవరుడు దానిలో సగం దేవత్లకు, బ్రాహమణులకు 
ఇచిొనాడు. మిగిలిన దానిలో సగం దు:ఖ్ములందునన వ్యరిక్త, ఇక మిగిలినది త్న ఆహార, విలాసములకు ఖ్రుొ 
చేయబ్డినది. ఇలా నిత్యకృత్యంచేసూి రాత్రింబ్వళ్ళె కతిిచేత్బ్టిట రాజ్దాారం వదద క్యపలా ఉంట్టనానడు. రాజు సాయంగా 
ఆదేశంచినపుుడే త్న ఇంటిక్త వెళ్ళత్యనానడు. 

     अथ कदा........................अदृशर्ा अिित ् । 
ఒక కృష్ుచత్యరదశ నాటి రాత్రివేళ దీనంగా ఏడుస్తినన ధాని రాజు చెవిన పడింది. దాారం వదద ఎవడునానడని రాజు 
అడిగాడు. 
ప్రభూ! నేను వీరవరుణు అని అత్డు బ్దులిచాొడు. ఏడుపును అనుసరించి వెళ్ళె అనానడు రాజు. ప్రభవు ఆజ్యఞపంచినటేల 
అని వీరవరుడట్టగా వెళాెడు. 
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ఈ రాజ్పుత్రుడు ఒంట్రిగా సూదితో భేదించదగిన చీకటిలో పంపబ్డ్డాడు. ఇది త్గదు. నేనుకూడ్డ వెళ్లె అదేమిట 
కనుగొంటాను అనుకునానడు రాజు. 
త్రువ్యత్ కతిిచేత్బ్టిట రాజుకూడ్డ ఆ ధానిని అనుసరిసూి నగరం వెలుపలిక్త వెళాెడు. రూపం, వయస్తస నిండుగా ఉనన, 
అలంక్యరాలనినంటితో ఉనన ఒక స్త్రీ ఏడుసూి వీరవరుడిక్త కనబ్డింది. నీవెవరు? ఎందుకు ఏడుస్తినానవని వీరవరుడ్డమెని 
అడిగాడు. 
నేను శూద్రకుడి రాజ్లక్ష్మిని. చాలాక్యలంగా అత్డి భజ్యలనీడలో స్తఖ్ంగా విశ్రమించాను. ఇపుుడు మర్చకచోటిక్త 
పోత్యనాననంది ఆమె. అపాయమునన చోట్నే ఉపాయం పుడుత్యంది. క్యబ్టిట మళ్ళె నీక్తకెకడే చోట్లాగో చెపుమని 
వీరవరుడడిగాడు. 
ముపెయూరండు లక్షణాలుగల నీకుమారుడు శ్క్తిధరుణు, భగవతి సరామంగళకు బ్లి ఇసేి మళ్ళె ఇకకడ చాలాక్యలం 
ఉంటాను. అనిచెపు లక్ష్మి అదృశ్యమయియంది. 

     ततो िीरिरेण ..................अन्तःपुरं प्रविष्िः । 
   త్రువ్యత్ వీరవరుడు త్న ఇంటిక్తవెళ్లె నిద్రిస్తినన భారాయపుత్రులను మేల్కకలిపాడు. వ్యరు 
నిద్రనుండి లేచి కూరుొనానరు. వీరవరుడు లక్ష్మి చెపున మాట్లను చెపాుడు. అదివిని ఆనందంతో శ్క్తిధరుడు ` 
ప్రభవుయొకక రాజ్య రక్షణకు ఉపయోగపడే నేను ధనుయడను. త్ండ్రీ! ఆలసయమెందుకు? ఈ పనిక్త శ్రీరానిన 
వినియోగించడం ప్రశ్ంసనీయమైనది. 
   తెలివైన వ్యడు ధనాలను, జీవిత్తనిన ఇత్రులకోసం విడిచిపెటాటలి. నశంచడం ఖయమైనపుుడు 
ఇత్రులకోసం త్తయగం చెయయట్ం శ్రేష్ఠమైనపని అనానడు. 
   శ్క్తిధరుని త్లిల- ఇది గనుక చెయయకపోతే పెదదమొత్ింలో తీస్తకునన జీత్తనిక్త, ఏపనితో చెలిలంపు 
జ్రుగుత్యంది? అననది. ఇలా ఆలోచించి అందరూ సరామంగళా దేవి ఆలయానిక్త వెళాెరు. అకకడ సరామంగళను 
పూజంచి వీరవరుడు ` దేవీ! శాంతించు, శూద్రక మహారాజు విజ్యమును పందుగాక! ఈ బ్లిని గ్రహించు అంట్ట 
కుమారుడి త్లనరిక్యడు. రాజువదద తీస్తకునన జీత్తనిక్త చెలిలంపు జ్రిగింది. పుత్రహీనుడనైన నాకు ఇక ఈ జీవిత్ం చాలు 
అనుకుని త్న త్లనూ నరుకుకనానడు. 
   భరి, పుత్రుల మరణానిక్త శ్లక్తసూి వీరవరుని భారయ కూడ్డ ఆపనే చేసింది. అదంత్త చూసి రాజు 
ఆశ్ొరయంతో నావంటి అలుప్రాణులు పుడత్తరు, చసాిరు. ఇత్డితో సమానమైనవ్యడు మునుపులేడు, ముందు రాబోడు. 
   ఇలాంటివ్యడిచే విడువబ్డిన నాకు రాజ్యంతో ప్రయోజ్నమేముననది? అనుకునానడు. త్రువ్యత్ 
శూద్రకుడు కూడ త్న త్లను నరుకు కోవటానిక్త కతిి ఎత్తిడు. పమమట్ సరామంగళాదేవి ప్రత్యక్షమై రాజు చెయియపట్టటకుని 
కుమారా! నీకు ప్రసనునరాల నయాయను. సాహసం చెయయకు. జీవిత్ం చివరకూడ నీకు రాజ్యభంగం లేదు అంది. 
   రాజు సాషాటంగ ప్రణామం చేసి అమామ! నాకు రాజ్యం దేనిక్త? జీవిత్ంవలల ప్రయోజ్నమేముంది? 
నాపై దయజూపదలిసేి మిగిలిన నా ఆయురాదయంతో వీరవరుడు భారాయపుత్రులతో సహా బ్రతికేట్ట్టల చెయియ. లేదా నాకు 
పటిటన గతి పట్టని అనానడు. 
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  కుమారా! నీ పెదద మనస్తకు, సేవకునిపై వ్యత్సలాయనిక్త పూరిిగా మెచాొను. వెళ్ళె. విజ్యీభవ! 
కుట్టంబ్ంతో ఈ రాజ్పుత్రుడూ బ్రత్యకుత్తడు. అని ఆ దేవత్ అదృశ్యమైంది. త్రువ్యత్ వీరవరుడు భారాయపుత్రులతో బ్రతిక్త 
త్న ఇంటిక్త వెళాెడు. వ్యరిచే కనుగొనబ్డకుండ్డ రాజు కూడ్డ వెంట్నే అంత్:పురంలో ప్రవేశంచాడు. 

अथ प्रिाते ..................कणायिराज्रं्  ददौ  । 
  తెలలవ్యరిన త్రువ్యత్ దాారం వదద ఉనన వీరవరుణు రాజు అడిగాడు. బ్దులుగా వీరవరుడు ` ప్రభూ! 
ఏడుస్తినన ఆమె ననున చూసి అదృశ్యమయియంది. ఇంకే వ్యరి లేదు అనానడు. రాజ్త్ని మాట్ను విని సంతోష్ంచి 
ఆశ్ొరయంతో ఇత్డినెలా ప్రశ్ంసించాలి? పసినారి త్నం లేనివ్యడు ప్రియముగా పలక్యలి. శూరుడు /వీరుడు త్నను 
పగడుకోనివ్యడు క్యవ్యలి. దానం చేసే గుణం కలవ్యడు అనరుహలకు ఇవాని వ్యడుక్యవ్యలి. మాట్క్యరి క్యఠినయంలేనివ్యడు 
క్యవ్యలి. ఈ మహాపురుష్ లక్షణాలనీన ఇత్డిలో ఉనానయి. అనుకునానడు. త్రువ్యత్ ఆ రాజు ఉదయాన సత్రుావరినగల 
వ్యరితో సభ జ్రిప, జ్రిగిన విష్యాననంత్త ప్రసాివించి అత్నిక్త కరాుట్రాజ్యయనిన ఇచాొడు. 
1.3.2.4  నిబ్ంధ ప్రశ్నలు- సమాధానములు: 

1. िीरिरकथां  विशदर्त । 
వీరవరకథాం విశ్దయత్ । 
వీరవరుని కథను విశ్దం చెయయండి . 

లేదా 

2. िीरिरस्र् राज्र्िवितं  त्र्ागबुद्चध ं वििणृुत । 
వీరవరసయ రాజ్యభక్తిం, త్తయగబుదిధం వివృణుత్ । 
వీరవరుని రాజ్యభక్తిని, త్తయగబుదిధని వివరించండి. 

లేదా 

 3. िीरिरः कथं स्िाभमिक्क्तं प्रदभशयतिा्?् 
వీరవర: కథం సాామిభక్తిం ప్రదరిశత్వ్యన్ ? 
వీరవరుడెలా ప్రభభక్తిని ప్రదరిశంచాడు? 
సమాధానము : 
కవిపరిచయము : ఈ శూద్రక -వీరవరకథా అనబ్డే పాఠయభాగం నారాయణ పండిత్యడు రచించిన హితోపదేశ్ంలోని 
విగ్రహమనే భాగం నుండి స్వాకరించబ్డినది. 
వీరవరుడు శూద్రకునివదద వేత్నమును పందుట్ :  పూరాం రాజైన శూద్రకుని జ్లక్యలాట్ల కొలనులో 

కరూురకేళ్లయను రాజ్హంస యొకక కుమారి అయిన కరూురమంజ్రి యందు అనురాగము కలవ్యడనయాయను. గొపు 

రాజ్పుత్రుడొకడు, ఏదేశ్ంనుండో వచిొ, రాజ్దాారం వదదకు చేరుకుని, దాారపాలకుడితో ` నేను వేత్నం(జీత్ం) 

కోరుకుంట్టనన రాజ్పుత్రుడను. నాకు రాజ్దరశనం చెయియంచు అనానడు. త్రువ్యత్ అత్డు రాజ్దరశనం చెయియంచగా 
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రాజుతో ` దేవ్య! నేను సేవకుడునవట్ం వలన ప్రయోజ్నముననట్యలతే నాకు వేత్నంతో కూడిన పనిని ఏరాుట్ట చెయయండి 

అనానడు. 

నీజీత్మేమిటి? అని శూద్రకుడడిగాడు. ప్రతిరోజూ ఐదువందలిమమని వీరవరుడనానడు.  నీ  సాధనములేమిటి?  అని  

రాజ్డుగగా  -  రండు  బాహువులు/ చేత్యలు. మూడవది కతిి అని వీరవరుడనానడు. ఇది సాధయంక్యదనానడు రాజు. 

అదివిని వీరవరుడు ప్రణామంచేసి కదిలాడు. అపుుడు మంత్రులు రాజ్య! నాలుగు దినాలకు వేత్నమిచిొ ఇంత్ జీత్ం 

తీస్తకుంట్టనానడు. ఉపయోగపడత్తడ్డ? లేదా? అని ఇత్ని సారూపమును తెలుస్తకొనుము. మంత్రుల మాట్లవలన 

పలచి, వీరవరునకుత్తంబూలమిచిొ ఐదువందల బ్ంగారు నాణ్ముల్మయడినాయి. 

ఆ జీత్మునెట్టల వినియోగించవలెనో రాజు చాట్టగా చెపునాడు. వీరవరుడు దానిలో సగం దేవత్లకు, బ్రాహమణులకు 

ఇచిొనాడు. మిగిలిన దానిలో సగం దు:ఖ్ములందునన వ్యరిక్త, ఇక మిగిలినది త్న ఆహార, విలాసములకు ఖ్రుొ 

చేయబ్డినది. ఇలా నిత్యకృత్యంచేసూి రాత్రింబ్వళ్ళె కతిిచేత్బ్టిట రాజ్దాారం వదద క్యపలా ఉంట్టనానడు. రాజు సాయంగా 

ఆదేశంచినపుుడే త్న ఇంటిక్త వెళ్ళత్యనానడు. 

శూద్రక రాజ్లక్ష్మి వీరవరునకు చెపున ఉపాయము : ఒక కృష్ుచత్యరదశ నాటి రాత్రివేళ రాజు దీనంగా ఏడుస్తినన ధాని 

రాజు చెవిన పడిరది. దాారం వదద ఎవడునానడని రాజు అడిగాడు. 

ప్రభూ! నేను వీరవరుణు అని అత్డు బ్దులిచాొడు. ఏడుపును అనుసరించి వెళ్ళె అనానడు రాజు. ప్రభవు ఆజ్యఞపంచినటేల 

అని పలిక్త వీరవరుడట్టగా వెళాెడు. 

ఈ రాజ్పుత్రుడు ఒంట్రిగా సూదితో భేదించదగిన చీకటిలో పంపబ్డ్డాడు. ఇది త్గదు. నేనుకూడ్డ వెళ్లె అదేమిట 

కనుగొంటాను అనుకునానడు రాజు. 

త్రువ్యత్ కతిిచేత్బ్టిట రాజుకూడ్డ ఆ ధానిని అనుసరిసూి నగరం వెలుపలిక్త వెళాెడు. రూపం, వయస్తస నిండుగా ఉనన, 

అలంక్యరాలనినంటితో ఉనన ఒక స్త్రీ ఏడుసూి వీరవరుడిక్త కనబ్డిరది. నీవెవరు? ఎందుకు ఏడుస్తినానవని వీరవరుడ్డమెని 

అడిగాడు. 

నేను శ్నద్రకుడి రాజ్యలక్ష్మిని. చాలాక్యలంగా అత్డి భజ్యలనీడలో స్తఖ్ంగా విశ్రమించాను. ఇపుుడు మర్చకచోటిక్త 

పోత్యనాననంది ఆమె. అపాయమునన చోట్నే ఉపాయం పుడుత్యంది. క్యబ్టిట మళ్ళె నీక్తకెకడే చోట్లాగో చెపుమని 

వీరవరుడడిగాడు.ముపెయూరండు లక్షణాలుగల నీకుమారుడు శ్క్తిధరుణు, భగవతి సరామంగళకు బ్లి ఇసేి మళ్ళె ఇకకడ 

చాలాక్యలం ఉంటాను. అనిచెపు లక్ష్మి అదృశ్యమయియంది. 
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వీరవరుని రాజ్యభక్తి -త్తయగబుదిధ : త్రువ్యత్ వీరవరుడు త్న ఇంటిక్తవెళ్లె నిద్రిస్తినన భారాయపుత్రులను మేల్కకలిపాడు. వ్యరు 

నిద్రనుండి లేచి కూరుొనానరు. వీరవరుడు లక్ష్మి చెపున మాట్లను చెపాుడు. అదివిని ఆనందంతో శ్క్తిధరుడు ` 

ప్రభవుయొకక రాజ్య రక్షణకు ఉపయోగపడే నేను ధనుయడను. త్ండ్రీ! ఆలసయమెందుకు? ఈ పనిక్త శ్రీరానిన 

వినియోగించడం ప్రశ్ంసనీయమైనది. 

తెలివైన వ్యడు ధనాలను, జీవిత్తనిన ఇత్రులకోసం విడిచిపెటాటలి. నశంచడం ఖయమైనపుుడు ఇత్రులకోసం త్తయగం 

చెయయట్ం శ్రేష్ఠమైనపని అనానడు. 

శ్క్తిధరుని త్లిల  “ఇది గనుక చెయయకపోతే పెదదమొత్ింలో తీస్తకునన జీత్తనిక్త, ఏ పనితో చెలిలంపు జ్రుగుత్యంది?” అననది. 

ఇలా ఆలోచించి అందరూ సరామంగళా దేవి ఆలయానిక్త వెళాెరు. అకకడ సరామంగళను పూజంచి వీరవరుడు ` దేవీ! 

శాంతించు, శూద్రక మహారాజు విజ్యమును పందుగాక! ఈ బ్లిని గ్రహించు అంట్ట కుమారుడి త్లనరిక్యడు. 

రాజువదద తీస్తకునన జీత్తనిక్త చెలిలంపు జ్రిగింది. పుత్రహీనుడనైన నాకు ఇక ఈ జీవిత్ంచాలు ఆనుకుని త్న త్లనూ 

నరుకుకనానడు. భరి, పుత్రుల మరణానిక్త శ్లక్తసూి వీరవరుని భారయ కూడ్డ ఆ పనే చేసింది. 

శూద్రకుడు ఆత్మ త్తయగమునకు సిదధపడుట్ - సరామంగళాదేవి అనుగ్రహించుట్: 

అదంత్త చూసి రాజు ఆశ్ొరయంతో నావంటి అలుప్రాణులు పుడత్తరు, చసాిరు. ఇత్డితో సమానమైనవ్యడు మునుపులేడు, 

ముందు రాబోడు. ఇలాంటివ్యడిచే విడువబ్డిన నాకు రాజ్యంతో ప్రయోజ్నమేముననది? అనుకునానడు. త్రువ్యత్ 

శూద్రకుడు కూడ త్న త్లను నరుకు కోవటానిక్త కతిి ఎత్తిడు. పమమట్ సరామంగళాదేవి ప్రత్యక్షమై రాజు చెయియపట్టటకుని 

కుమారా! నీకు ప్రసనునరాలనయాయను. సాహసం చెయయకు. జీవిత్ం చివర కూడ నీకు రాజ్యభంగం లేదు అంది. 

 రాజు సాషాటంగ ప్రణామం చేసి అమామ! నాకు రాజ్యం దేనిక్త? జీవిత్ంవలల ప్రయోజ్నమేముంది. నాపై దయజూపదలిసేి 

మిగిలిన నా ఆయురాదయంతో వీర వరుడు భారాయపుత్రులతో సహా బ్రతికేట్ట్టల చెయియ. లేదా నాకు పటిటన గతి పట్టని అనానడు. 

కుమారా! నీ పెదద మనస్తకు, సేవకునిపై వ్యత్సలాయనిక్త పూరిిగా మెచాొను. వెళ్ళె విజ్యీభవ కుట్టంబ్ంతో ఈ 

రాజ్పుత్రుడూ బ్రత్యకుత్తడు. అని ఆ దేవత్ అదృశ్యమైంది. త్రువ్యత్ వీరవరుడు భారాయపుత్రులతో బ్రతిక్త త్న ఇంటిక్త 

వెళాెడు. వ్యరిచే కనుగొనబ్డకుండ్డ రాజు కూడ్డ వెంట్నే అంత్:పురంలో ప్రవేశంచాడు. 

శూద్రకుడు వీరవరునిక్త కరాుట్రాజ్యమిచుొట్ : తెలలవ్యరిన త్రువ్యత్ దాారం వదద ఉనన వీరవరుణు రాజు అడిగాడు. 

బ్దులుగా వీరవరుడు ` ప్రభూ! ఏడుస్తినన ఆమె ననున చూసి అదృశ్యమయియంది. ఇంకే వ్యరి లేదు. అనానడు. రాజ్త్ని 

మాట్ను విని సంతోష్ంచి ఆశ్ొరయంతో ఇత్డినెలా ప్రశ్ంసించాలి? పసినారిత్నం లేనివ్యడు ప్రియముగా పలక్యలి. 
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శూరుడు /వీరుడు త్నను పగడుకోనివ్యడు క్యవ్యలి. దానం చేసే గుణం కలవ్యడు అనరుహలకు ఇవాని వ్యడుక్యవ్యలి. 

మాట్క్యరి క్యఠినయంలేనివ్యడు క్యవ్యలి. ఈ మహాపురుష్ లక్షణాలనీన ఇత్డిలో ఉనానయి. అనుకునానడు. త్రువ్యత్ ఆ రాజు 

ఉదయాన సత్రువారినగల వ్యరితో సభ జ్రిప, జ్రిగిన విష్యాననంత్త ప్రసాివించి అత్నిక్త కరాుట్రాజ్యయనిన ఇచాొడు. 

1.3.2.5 సందరభవ్యకయములకు వ్యయఖ్య: 

1. देि! र्टद मर्ा सेिके् प्रर्ोज्मक्स्त । 

దేవ! యది మయా సేవకేన ప్రయోజ్నమసిి । 

పరిచయము: నారాయణపండిత్యడు రచించిన ‘‘శూద్రక-వీరవరకథా’’ అను పాఠయభాగం నుండి ఈ వ్యకయము 

గ్రహించబ్డినది. 

వ్యక్యయరథము : ప్రభూ! సేవకునిగా నాతో ప్రయోజ్నముననట్లయితే (వేత్నమును ఏరాుట్ట చేయుము) 

సందరభము : వీరవరుడను రాజ్పుత్రుడు రాజైన శూద్రకుని దరిశంచి త్తను సేవకుడనైతే ప్రయోజ్నముననచో వేత్నమును 

ఏరాుట్ట చెయయమని కోరిన సందరభము. 

2. द्िौ बहू, ततृीर्शि खड्गः । 

ద్వా బాహూ, త్ృతీయశ్ొఖ్డగ: । 

పరిచయము: నారాయణ పండిత్యడు రచించిన ‘‘శూద్రక-వీరవరకథా’’ అను పాఠయభాగం నుండి ఈ వ్యకయము 

గ్రహించబ్డినది. 

వ్యక్యయరథము : రండు బాహువులు(చేత్యలు), మూడవది కతిి. 

సందరభము : రాజు శూద్రకుడు నీకు జీత్మెంత్క్యవ్యలి అని వీరవరునడిగాడు. ప్రతిదినం ఐదువందల బ్ంగారు 

నాణ్ములిమమని వీరవరుడనినాడు. నీకునన సామాగ్రి (పనిముట్టల) ఏమిటి? అని రాజు ప్రశనంచాడు. దానిక్త వీరవరుడు ` 

రండు బాహువులు, మూడవది కతిి అని బ్దులిచిొన సందరభము. 

3. र्त्रापार्ः सम्िितत तत्रोपार्ोऽप्र्ाक्स्त । 

యత్రాపాయ: సంభవతి త్త్రోపాయోపయసిి ॥ 

పరిచయము: నారాయణ పండిత్యడు రచించిన ‘‘శూద్రక-వీరవరకథా’’ అను పాఠయభాగం నుండి ఈ వ్యకయము 

గ్రహించబ్డినది. 

వ్యక్యయరథము : అపాయముననచోట్నే ఉపాయం పుడుత్యంది. 
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సందరభము : రాజు శూద్రకుడు ఆదేశంచగా, వీరవరుడు ఏడుస్తినన శ్బ్దంవైపు వెళెగా ఆక్యరము, యౌవనము, 

అలంక్యరములతో శ్లభిలుల స్త్రీ కనబ్డింది. వీరవరుడు ఆమెతో ఎందుకు ఏడుస్తినానవని ప్రశనంచాడు. ఆమె `నేను 

శూద్రకుడి రాజ్లక్ష్మిని. చాలాక్యలం స్తఖ్ంగా అత్ని భజ్యల నీడన విశ్రమించిన నేను ఇపుుడు వేరే  చోట్టకు 

వెళెబోత్యనానను.  అని అననపుుడు  ఆమెతో  వీరవరుడు  నీవికకడే ఉండట్ం ఎలా? అపాయం ఉననచోటే ఉపాయం 

పుడుత్యంది. చెపుు అని అడిగిన సందరభము. 

4. एिं विधे कमयणण देहस्र् वित्र्ोगः शलाघ्र्ः । 

ఏవం విధే కరమణ దేహసయ వినియోగ: శాలఘయ: । 

పరిచయము: నారాయణ పండిత్యడు రచించిన ‘‘శూద్రక-వీరవరకథా’’ అను పాఠయభాగం నుండి ఈ వ్యకయము 

గ్రహించబ్డినది. 

వ్యక్యయరథము: ఇలాంటి పనిలో శ్రీరానిన వినియోగించట్ం ప్రశ్ంసనీయం. 

సందరభము : వీరవరుడు శూద్రకుని రాజ్లక్ష్మి చెపున మాట్లను భారాయ పుత్రులతో చెపాుడు. ఆ మాట్లు విని అత్ని 

కుమారుడు శ్క్తిధరుడు ఆనందంతో ప్రభవు యొకక రాజ్యయనిన రక్షంచడ్డనిక్త త్న శ్రీరం ఉపయోగపడట్ంలో 

ఆలసయంవలదంట్ట పలిక్తన సందరభము 

5. अ्े् सदृशो लोके ् िूतो ् िविष्र्तत । 

అనేన సదృశ్ల లోకే న భూతో న భవిష్యతి । 

పరిచయము: నారాయణ పండిత్యడు రచించిన ‘‘శూద్రక-వీరవరకథా’’ అను పాఠయభాగం నుండి ఈ వ్యకయము 

గ్రహించబ్డినది. 

వ్యక్యయరథము:  ఇత్నితో సాటియైనవ్యడు మునుపు లేడు. ముందు రాబోడు. 

సందరభము : సరామంగళాదేవిక్త కుమారుని బ్లియిచిొ, వీరవరుడు పుత్రుడు గతించిన త్నకు జీవిత్మిక చాలనుకొని త్న 

త్లను నరుకుకంటాడు. భరిను, పుత్రుడిని పోగొట్టటకునన అత్ని భారయ అత్ని మారాగనేన అనుసరించింది. ఇదంత్త చూసి 

రాజు ఆశ్ొరయంతో అనుకునన సందరభము. 

6. जीि्ान्तेऽवप ति राज्र्िङ्गो ्ाक्स्त । 

జీవనాంతేప త్వరాజ్యభంగో నాసిి । 
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పరిచయము: నారాయణ పండిత్యడు రచించిన ‘‘శూద్రక-వీరవరకథా’’ అను పాఠయభాగం నుండి ఈ వ్యకయము 

గ్రహించబ్డినది. 

వ్యక్యయరథము :  జీవిత్ం చివరకూడ నీకు రాజ్యభంగంలేదు. 

సందరభము: భారాయ పుత్రులతోసహా వీరవరుడు శూద్రక రాజ్లక్ష్మిని నిలువరించటానిక్త సరామంగళాదేవి సనినధిలో 

ఆత్మత్తయగం చేస్తకోవట్ం చూసిన రాజు ఇత్నితో సాటియైన వ్యడు మునుపులేడు. ముందు రాబోడు అనుకునన 

సందరభము. 

7. देवि! ककं मे राज्रे््? जीविते् िा ककं प्रर्ोज्म ्? 

దేవి! క్తం మే రాజేయన? జీవితేన వ్య క్తం ప్రయోజ్నమ్  ? 

పరిచయము: నారాయణ పండిత్యడు రచించిన ‘‘శూద్రక`వీరవరకథా’’ అను పాఠయభాగం నుండి ఈ వ్యకయము 

గ్రహించబ్డినది. 

వ్యక్యయరథము :  దేవీ! రాజ్యంతో క్యని, ఈ జీవిత్ంతోగాని ప్రయోజ్నమేముననది? 

సందరభము : సరామంగళాదేవితో వీరవరుడిని బ్రతిక్తంచమని వేడుతూ రాజు శూద్రకుడు అత్డులేని త్నకు రాజ్యంతోగాని, 

జీవిత్ంతోగాని ప్రయోజ్నం లేదని పలుకుత్యనన సందరభము. 

8. एतन्महापुरुषलक्षणमेतक्स्म् ्सियमक्स्त । 

ఏత్నమహాపురుష్లక్షణమేత్సిమన్  సరామసిి । 

పరిచయము: నారాయణ పండిత్యడు రచించిన ‘‘శూద్రక`వీరవరకథా’’ అను పాఠయభాగం నుండి ఈ వ్యకయము 

గ్రహించబ్డినది. 

వ్యక్యయరథము : ఇలా చెపుబ్డా మహాపురుషుని లక్షణమంత్త ఇత్నిలో ఉంది. 

సందరభము : ననున చూసి ఆ స్త్రీ అదృశ్యమైంది అంతే అనన వీరవరుని మాట్కు ఆశ్ొరయపడి పసినారిక్యనివ్యడు ప్రియమైనది 

పలుకవలెను. వీరుడు ఆత్మస్తితి చేస్తకోనివ్యడు క్యవలెను. దాన గుణము కలవ్యడు త్గనివ్యనిక్తవానివ్యడు క్యవలెను. 

ఇలాంటి మహాపురుష్ లక్షణమంత్త వీరవరునిలో ఉంది అని శూద్రకుడు అనుకొనిన సందరభము. 

1.3.2.6  బ్హుళైచిిక  సమాధాన ప్రశ్నలు : 

1. शूद्रक - िीरिरकथा के् विरचिता ? 

अ. विष्णशुमयणा              आ. सोमदेिे्  
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इ. दक्ण्ड्ा    ई. ्ारार्णपक्ण्डते्      

समा - शूद्रक - िीरिरकथा ्ारार्णपक्ण्डते् विरचिता । 

2. िीरिरस्र् पुत्रः कः ? 

अ. िक्रधरः     आ. शक्क्तधरः इ. शूलधरः    ई. दण्डधरः    

समा - िीरिरस्र् पुत्रः शक्तधरः।    

3. िीरिरस्र् ितय् ं ककर्त ्? 

अ. प्रत्र्हं सुिणयपञ्िशतात्   आ. प्रत्र्हं सुिणयशतात्   

इ. प्रत्र्हं सुिणयसहस्राणण  ई. प्रत्र्हं सुिणयत्रत्रशतात्  

समा – िीरिरस्र् ितय् ं प्रत्र्हं सुिणयपञ्िशतात् ।  

4. प्राज्ञः ककं त्भमत्त ंसियम ्उत्सजृेत ्? 

अ. स्िाथे      आ. पराथे  इ. आत्माथे ई. परमाथे       

समा – प्राज्ञः पराथे त्भमत्त ंसियम ्उत्सजृेत ्। 

5. शूद्रके् ककं कतुिं खड्गः समुत्थावपतः? 

अ.  शत्रुं हन्तंु           आ. पूजां कतुिं 

इ. स्िभशरशच्छेत्तु ं  ई. धारां परीक्षक्षतंु     

समा – शूद्रके् स्िभशरच्छेत्तु ंखड्गः समुत्थावपतः। 

6. राजा िीरिरार् ककं ददौ ? 

अ. कणायिराज्रं्           आ. कोसलराज्र् ं

इ. केरलराज्र् ं        ई. कोंकणराज्रं्   ( अ ) 

समा – राजा िीरिरार् कणायिराज्रं् ददौ। 

7.  िीरिरः कस्र् भशरः चिच्छेद ? 

अ. राज्ञः      आ. शत्रोः इ. पुत्रस्र्  ई. मेषस्र्     ( इ ) 

समा - िीरिरः पुत्रस्र् भसरः चिच्छेद। 

8. िीरिरः कस्र् राज्रे् आसीत?् 

अ. रामस्र्   आ. अशोकस्र् इ. िन्द्रगुप्तस्र्   ई. शूद्रकस्र्     (ई) 
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समा –िीरिरः शूद्रकस्र् राज्रे् आसीत।् 

9. पुत्रस्र् मरणा्न्तरं िीरिरः कस्र् भशरक्शिच्छेद ? 

अ. आत्म्ः  आ. राज्ञः इ. पत्न्र्ाः  ई. शत्रोः         

समा  पुत्रस्र् मरणा्न्तरं िीरिरः आत्म्ः भशरक्िच्छेद। 

10.महापुरुषलक्षण ंसििं कक्स्म् ्अक्स्त? 

अ. राक्षज्ञ   आ. शक्क्तधरे इ. ्ारार्णपक्ण्डत ेई. िीरिरे       

समा – महापुरुषलक्षणं सििं िीरिरे अक्स्त।  

రచయిత్ 
                             డ్డ॥ ధూళ్లపాళ రామకృష్ు 

సంసకృత్విభాగాధయక్షులు , మారిస్ సెటలాల కళాశాల 

విజ్యవ్యడ. 
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UNIT-4    व्र्ाकरणवविागः వ్యయకరణవిభాగః 

ఖ్ండం – 4 , పాఠము -1 

शबदाः శ్బ్దములు 

1-4-1 -1 శ్బ్దరూపములు 

సంసకృత్భాష్ను అభయసించాలి అనుకునేవ్యరిక్త విభకుిల (శ్బ్దముల) , ధాత్యవుల ( క్రియాపదముల) , మరియు  
సంధి సమాసనియమములను తెలుస్తకొనుట్ అత్యంత్తవశ్యకము. వీటిని తెలుస్తకోవడంవలన సంసకృత్భాష్ను 
స్తలభంగా అభయసించవచుొను. అందుకోసం ఇకకడ వ్యటి వివరణ సంగ్రహంగా ఇవాడం జ్రిగింది. 

1-4-1-2 శ్బ్దములు అనగా ఏమి 

 సంసకృత్భాష్లోని పదములు స్తబ్ంత్ములు (నామవ్యచకములు) తిఙ్నిములు (క్రియాపదములు) అని రండు 
విధములు. స్తప్ అనే ప్రత్యయము చివరగా గల పదాలను (స్తబ్ంత్ములు ) శ్బ్దములు అంటారు. తిఙ్ అనే ప్రత్యయము 
చివరగా గలవ్యనిని (తిఙ్నిములు) ధాత్యవులు అని అంటారు. 

 తెలుగులో విభక్తి ప్రత్యయాలు ప్రతేయకంగా ఉంటాయి, క్యనీ సంసకృత్భాష్లో విభక్తి ప్రత్యయం చేరగానే పదంలో 
మారుు కలుగుత్యంది. అది కూడ్డ లింగ వచనాలను అనుసరించి జ్రుగుత్యంది. ఉదాహరణకు త్ృతీయావిభక్తిలో 
తెలుగులో రామునిచే , స్వత్చే  , బాలురచే ..... వీట్నినంటిలో చివరన ఉనన చేత్ లేదా చే అనేది త్ృతీయావిభక్తిపదమని 
తెలియజేస్తింది. క్యనీ సంసకృత్ంలో రామేణ , స్వత్యా , బాలకైః .... ఇలా వివిధరూపాలుగా మారుతూ ఉంట్టంది. 

1-4-1-3 శ్బ్దములు ఎనిన విధములు 

 శ్బ్దముల చివరన ఉనన వరుమును ఆశ్రయించుకొని అజ్ంత్ములు , హలంత్ములు అని రండు విధములు. ఏ 
శ్బ్దముల చివరన ‘అ ‘మొదలైన అచుొలు ఉంటాయో వ్యటిని అజ్ంత్శ్బ్దములు అంటారు.  ఉదాహరణకు ‘’రామ’’ , 
“కవి” , “గురు” మొదలైన శ్బాదల చివర ‘అ’ ’ ఇ’ ’ ఉ‘ అనే అచుొలు ఉనానయి . క్యబ్టిట వీటిని అజ్ంత్శ్బాదలు అంటారు. 
అదేవిధంగా హలుల చివరగా గల పదాలను హలంత్శ్బాదలు అంటారు. వ్యక్ , మనస్ , జ్లముచ్ మొదలైన పదాల చివర 
హలంత్ పదాలునానయి క్యబ్టిట వ్యటిని హలంత్శ్బాదలంటారు. 

 సంసకృత్ంలోని పదాలు అనీన కూడ్డ  పుంలింగము , స్త్రీలింగము , నపుంసకలింగము అనే విధంగా మూడు 
భాగాలుగా  విభజంపబ్డ్డయాి. సామానయంగా పురుష్వ్యచక్యలైన పదాలు అంటే రామ , హరి , గురు మొదలైనవి 
పుంలింగపదాలుగా చెపుబ్డత్తయి. స్త్రీలింగవ్యచకములైన పదాలు అంటే స్వత్, లక్ష్మి , రమా మొదలైన పదాలు 
స్త్రీలింగపదాలు. అయితే తెలుగులోవలె సంసకృత్పదాలకు లింగమును గురించి చెపుడం చాలా కష్టము. ఘట్ః – కుండ 
అనేది , తెలుగులో నపుంసకలింగమైతే సంసకృత్ంలో పుంలింగపదము. మిత్రమ్ – సేనహిత్యడు అనే పదం 
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నపుంసకలింగపదము. దారా – భారయ అనే పదం పుంలింగపదం. క్యబ్టిట సంసకృత్పదాల లింగనిరుయజ్యఞనం కేవలం 
అనుభవం వలననే వస్తింది.  

1-4-1 -4 విభక్తి అంటే ఏమిటి? విభకుిలు ఎనిన? 

 ప్రాతిపదిక ప్రత్యయముల కలయికను విభక్తి అంటారు. ప్రాతిపదిక అంటే నామవ్యచకము ప్రత్యయము అంటే స్త ,  
జ్స్ మొదలైన ప్రత్యయాలు. వీటి కలయికవలన విభకుిలు ఏరుడత్తయి. విభకుిలు ఏడు . సంబోధనప్రథమావిభక్తి అనునది 
వేరుగా కనిపంచుచుననను అది ప్రథమావిభక్తిక్త మరియొకరూపము.  

1-4-1-5 వచనం అనగా ఏమిటి వచనములు? ఎనిన విధములు ? 

 సంఖ్యను గురించి చెపుునవి వచనములు.  సంసకృత్భాష్లో ఏకవచనము , దిావచనము , బ్హువచనము అని 
వచనములు మూడువిధములు. సామానయంగా అనినభాష్లలోను ఏకవచనము ,బ్హువచనము అని రండు విధాలుగా 
వచనము ఉంట్టంది. ఏకవచనము అంటే ఒక వస్తివును గురించి క్యనీ ఒక మనిష్ని గురించి క్యనీ తెలియజేసేది. 
ఒకటికనాన ఎకుకవ అయినచో దానిని బ్హువచనం అంటారు. క్యనీ సంసకృత్ంలో దిావచనం అని మరియొక వచనం 
ఉననది. ఇది రండు వస్తివులను క్యనీ , ఇదదరు మనుషుయలగురించి గానీ తెలియజేస్తింది.   

విభక్తి పేరు  సంసకృత్ ప్రత్యయాలు తెలుగు ప్రత్యయాలు విభక్తియొకక అరథము 

ప్రథమా విభక్తి  స్త ,ఔ ,జ్స్  డు, ము, వు, లు  కరిను  సూచించును 

దిాతీయా విభక్తి. అమ్, ఔట్, శ్స్  నిన్, నున్, లన్, గరించి,  కరమను తెలియజేయును 

త్ృతీయా విభక్తి టా ,భాయమ్ భిస్  చేత్న్, చేన్, తోడన్, తోన్ సాధనమును వివరించును 

చత్యరీధ విభక్తి  ఙే , భాయమ్ , భయస్  కొఱకున్ (కొరకు), కై త్తయగమును స్తచించును 

పంచమీ విభక్తి ఙ్సి, భాయమ్ , భయస్  వలనన్, కంట్న్, పటిట దేనివలన జ్రుగుత్తయో దానిని  

ష్ష్ఠఠ విభక్తి.  ఙ్స్ , ఓస్, ఆమ్  క్తన్, కున్, యొకక, లోన్, లోపలన్ సంబ్ంధమును సూచించును 

సపిమీ విభక్తి  ఙి, ఓస్, స్తప్  అందున్, నన్  ఆధారమును తెలియజేయును  

సంబోధన ప్రథమా విభక్తి   ఓ, ఓరీ, ఓయీ, ఓస్వ పలుచుట్కు ఉపయోగించునది. 

విదాయరుథల సౌలభయం కోసం  క్రింది దేవ శ్బాదనిన తెలుగులో ఇచిొ దాని తెలుగు అరాథనిన ఆ పదం క్రింద ఇవాడం జ్రిగింది. 
విదాయరుథలు చదువుకొనగలరు. మిగిలిన అనిన శ్బాదలకు అనినంటిక్త కూడ్డ , పదానినబ్టిట అరధం ఇదే విధంగా వస్తిందని 
తెలుస్తకొనగలరు. 
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అక్యరాంత్ము పుంలింగము దేవ శ్బ్దము 

   ఏకవచనమ్  దిావచనమ్  బ్హువచనమ్ 

ప్రథమావిభక్తి  దేవః   దేవౌ   దేవ్యః 

   దేవుడు   ఇదదరు దేవుళ్ళె  దేవుళ్ళె 

సంబోధనప్రథమావిభక్తి హే దేవ   హే దేవౌ   హే దేవ్యః 

   ఓ దేవుడ   ఓ ఇదదరు దేవుళాెర  ఓ దేవుళాెర 

దిాతీయావిభక్తి దేవమ్   దేవౌ   దేవ్యన్ 

   దేవుని   ఇదదరు దేవుళసను  దేవుళెను 

త్ృతీయావిభక్తి దేవేన   దేవ్యభాయమ్  దేవేభయః 

   దేవునిచే   ఇదదరు దేవుళెచే  దేవుళెచే 

చత్యరీథవిభక్తి  దేవ్యయ   దేవ్యభాయమ్  దేవేభయః 

   దేవునికొరకు  ఇదదరు దేవుళెకొరకు దేవుళెకొరకు 

పంచమీవిభక్తి  దేవ్యత్   దేవ్యభాయమ్  దేవేభయః 

   దేవునివలన  ఇదదరు దేవుళలవలన  దేవుళెవలన 

ష్ష్ఠఠవిభక్తి  దేవసయ   దేవయోః   దేవ్యనామ్ 

   దేవునియొకక  ఇదదరు దేవుళెయొకక దేవుళెయొకక 

సపిమీవిభక్తి  దేవే   దేవయోః   దేవేషు 

   దేవునియందు  ఇదదరుదేవుళెయందు దేవుళెయందు  

శ్బ్దములనినంటిక్త అరథమును ఇదే విధముగా గ్రహింపవలయును .  
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1-4-1-6 शबदाः శబ్ద ములు 

1 अकारान्तः पंुभिङ्गो देव शबदः 

एकिि्म ् टद्विि्म ् बहुिि्म ्

प्रथमावििक्तः   देिः  देिौ  देिाः 

सम्बोध्प्रथमावििक्तः  हे देि  हे देिौ  हे देिाः 

टद्वतीर्ावििक्तः   देिम ्  देिौ  देिा् ्

ततृीर्ावििक्तः   देिे्  देिाभ्र्ाम ् देि ः 

ितुथीवििक्तः   देिार्  देिाभ्र्ाम ् देिेभ्र्ः 

पंिमीवििक्तः   देिात ्  देिाभ्र्ाम ् देिेभ्र्ः 

षष्ठीवििक्तः    देिस्र्  देिर्ोः  देिा्ाम ्

सप्तमीवििक्तः   देि े  देिर्ोः  देिेषु 

   2 इकारान्तः पंुभिङ्गो कवव शबदः 

एकिि्म ् टद्विि्म ् बहुिि्म ्

प्रथमावििक्तः   कविः  किी  किर्ः 

सम्बोध्प्रथमावििक्तः  हे कि े  हे किी  हे किर्ः 

टद्वतीर्ावििक्तः   कविम ्  किी  किी् ्

ततृीर्ावििक्तः   कवि्ा  कविभ्र्ाम ् कविभिः 

ितुथीवििक्तः   किरे्  कविभ्र्ाम ् कविभ्र्ः 
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पंिमीवििक्तः   किेः  कविभ्र्ाम ् कविभ्र्ः 

षष्ठीवििक्तः    किेः  कव्र्ोः  किी्ाम ्

सप्तमीवििक्तः   किौ  कव्र्ोः  कविषु 

   3 उकारान्तः पंुभिङ्गो िानु शबदः 

एकिि्म ् टद्विि्म ् बहुिि्म ्

प्रथमावििक्तः   िा्ुः  िा्ू  िा्िः 

सम्बोध्प्रथमावििक्तः  हे िा्ो  हे िा्ू  हे िा्िः 

टद्वतीर्ावििक्तः   िा्ुम ्  िा्ू  िा्ू् ्

ततृीर्ावििक्तः   िा्ु्ा  िा्ुभ्र्ाम ् िा्ुभिः 

ितुथीवििक्तः   िा्ि े  िा्ुभ्र्ाम ् िा्ुभ्र्ः 

पंिमीवििक्तः   िा्ोः  िा्ुभ्र्ाम ् िा्ुभ्र्ः 

षष्ठीवििक्तः    िा्ोः  िान्िोः  िा्ू्ाम ्

सप्तमीवििक्तः   िा्ौ  िान्िोः  िा्ुषु 

4. ऋकारान्तः पंुभिङ्गो धात ृशबदः 

एकिि्म ् टद्विि्म ् बहुिि्म ्

प्रथमावििक्तः   धाता  धातारौ  धातारः 

सम्बोध्प्रथमावििक्तः  हे धातः  हे धातारौ हे धातारः 

टद्वतीर्ावििक्क्तः   धातारम ् धातारौ  धातॄ् ्

ततृीर्ावििक्तः   धात्रा  धातभृ्र्ाम ् धातभृिः 
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ितुथीवििक्तः   धात्र े  धातभृ्र्ाम ् धातभृ्र्ः 

पंिमीवििक्तः   धातुः  धातभृ्र्ाम ् धातभृ्र्ः 

षष्िीवििक्क्तः   धातुः  धात्रोः  धातॄणाम ्

सप्तमीवििक्तः   धातरर  धात्रोः  धातषुृ 

5. ऋकारान्तः पंुभिङ्गो वपत ृशबदः 

एकिि्म ् टद्विि्म ् बहुिि्म ्

प्रथमावििक्तः   वपता  वपतरौ  वपतरः 

सम्बोध्प्रथमावििक्तः  हे वपतः  हे वपतरौ हे वपतरः 

टद्वतीर्ावििक्क्तः   वपतरम ्  वपतरौ  वपतॄ् ्

ततृीर्ावििक्तः   वपत्रा  वपतभृ्र्ाम ् वपतभृिः 

ितुथीवििक्तः   वपत्र े  वपतभृ्र्ाम ् वपतभृ्र्ः 

पंिमीवििक्तः   वपतुः  वपतभृ्र्ाम ् वपतभृ्र्ः 

षष्िीवििक्क्तः   वपतुः  वपत्रोः  वपतॄणाम ्

सप्तमीवििक्तः   वपतरर  वपत्रोः  वपतषुृ 

 6. ओकारान्तः पंुभिङ्गो गो शबदः 

एकिि्म ् टद्विि्म ् बहुिि्म ्

प्रथमावििक्तः   गौः  गािौ  गािः 

सम्बोध्प्रथमावििक्तः  हे गौः  हे गािौ  हे गािः  

टद्वतीर्ावििक्तः   गाम ्  गािौ  गाः 
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ततृीर्ावििक्तः   गिा  गोभ्र्ाम ् गोभिः 

ितुथीवििक्तः   गिे  गोभ्र्ाम ् गोभ्र्ः 

पंिमीवििक्तः   गोः  गोभ्र्ाम ् गोभ्र्ः 

षष्ठीवििक्तः    गोः  गिोः  गिाम ्

सप्तमीवििक्तः   गवि  गिोः  गोषु 

7. आकारान्तः स्त्रीभिङ्गो रमा शबदः 

एकिि्म ् टद्विि्म ् बहुिि्म ्

प्रथमावििक्तः   रमा  रमे  रमाः 

सम्बोध्प्रथमावििक्तः  हे रमे  हे रमे  हे रमाः  

टद्वतीर्ावििक्तः   रमाम ्  रमे  रमाः 

ततृीर्ावििक्तः   रमर्ा  रमाभ्र्ाम ् रमाभिः 

ितुथीवििक्तः   रमार्   रमाभ्र्ाम ् रमाभ्र्ः 

पंिमीवििक्तः   रमार्ाः  रमाभ्र्ाम ् रमाभ्र्ः 

षष्ठीवििक्तः    रमार्ाः  रमर्ोः  रमाणाम ्

सप्तमीवििक्तः   रमार्ाम ् रमर्ोः  रमासु 

8. ईकारान्तः स्त्रीभिङ्गो मयत शबदः 

एकिि्म ् टद्विि्म ् बहुिि्म ्

प्रथमावििक्तः   मततः  मती  मतर्ः 
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सम्बोध्प्रथमावििक्तः  हे मते  हे मती  हे मतर्ः  

टद्वतीर्ावििक्तः   मततम ्  मती  मतीः 

ततृीर्ावििक्तः   मत्र्ा  मततभ्र्ाम ् मततभिः 

ितुथीवििक्तः   मत्र्  /मतरे् मततभ्र्ाम ् मततभ्र्ः 

पंिमीवििक्तः   मत्र्ाः/ मतेः मततभ्र्ाम ् मततभ्र्ः 

षष्ठीवििक्तः    मत्र्ाः/ मतेः मत्र्ोः  मती्ाम ्

सप्तमीवििक्तः   मत्र्ाम ्/मतौ मत्र्ोः  मततषु 

1-4-1-7 समुचितपदं र्ोजयर्त्वा वाक्रं् भिखत । 

1. अकारान्तः –भलङ्गः देि शबदः। 

अ) . स्त्री  आ) .  पंु   इ).  ्पंुसक ई) . आत्म 

समा - अकारान्तः पंुभलङ्गः देि शबदः। 

2. मततः मती – मतर्ः का अत्र वििक्तः ?  

अ).पञ्िमी आ). ततृीर्ा  इ). प्रथमा   ई). सप्तमी  

समा – मततः - मती – मतर्ः प्रथमा वििक्तः 

3. ऋकारान्तः –भलङ्गः धात ृशबदः। 

अ) . स्त्री  आ) पंु   इ).  ्पंुसक ई) . आत्म 

समा - ऋकारान्तः पंुभलङ्गः धात ृशबदः। 

4. उकारान्तः – भलङ्गः िा्ु शव्दः। 

अ) . स्त्री  आ) .  पंु   इ).  ्पंुसक ई) . आत्म 

समा – उकारान्तः पंुभलङ्गः िा्ु शव्दः। 

5. इकारान्तः – भलङ्गः मतत शबदः । 

अ) . स्त्री  आ) .  पंु   इ).  ्पंुसक ई) . आत्म 
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समा - इकारान्तः स्त्री भलङ्गः मतत शबदः । 

6. इकारान्तः – भलङ्गः कवि शबदः । 

अ) . स्त्री  आ) .  पंु   इ).  ्पंुसक ई) . आत्म 

समा -इकारान्तः पंुभलङ्गः कवि शबदः । 

7. रमर्ा - रमाभ्र्ाम ्– रमाभिः का अत्र वििक्तः ?  

अ).पञ्िमी आ). ततृीर्ा  इ). प्रथमा   ई). सप्तमी  

समा - रमर्ा - रमाभ्र्ाम ्– रमाभिः ततृीर्ा वििक्तः 

8. किेः -    ----------- किी्ाम ्। 

अ).किौ आ). किरे्  इ). कव्र्ोः  ई). कवि्ा 

समा – किेः – कव्र्ोः – किी्ाम ्। 

9. रमर्ा – रमाभ्र्ाम ्--------------  । 

अ).रमा आ). रमार्   इ). रमाम ्  ई). रमाभिः  

समा – रमर्ा – रमाभ्र्ाम ्– रमाभिः। 

10. --------------------------- स्त्रीभलङ्गः रमा शबदः।  

अ).इकारान्तः आ). उकारान्तः इ). आकारान्तः  ई). ऋकारान्तः 

समा – आकारान्तः स्त्रीभलङ्गः रमा शबदः। 

ఈ శ్బద ములనండి వాయసరూప్పా్శ్ిలుగా ఏదేని శ్బద మున వాాయవలయున.  

ఉద్రహర్ణకు सवििक्तकं राम शबदं भलखत। 

        రచయిత్ 
       డ్డ. మర్రివ్యడ శవరామ్ 
       విశ్రాంత్ సంసకృత్ ఉపనాయసకులు 
       ఆంధ్ర ల్కయోల కళాశాల , విజ్యవ్యడ. 
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व्र्ाकरणवविागः వ్యయకరణవిభాగః 

ఖ్ండం – 4 , పాఠము -2 

धातवः - ధాత్యవులు 

1-4-2-1 ధాత్యః, ప్రత్యయాః చ 

క్రియాపదాల సందరభంలో వ్యటిని చెపుుకొంటే ఆ రండు అంశాలు ఇటాల ఉంటాయి– 

1. ప్రకృతి– క్రియ యొకక మూల రూపమైన ‘ధాత్యవు’, 

2. ప్రత్యయం. 

ఉదా– చదువుత్యనానడు = ‘చదువు’ + ‘త్యనానడు’ ; ఆడుత్యననది = ‘ఆడు’ + ‘త్యననది’ ; మాటాలడు + త్యననది = 

మాటాలడుత్యననది ; పడు + త్యనానడు = పడుత్యనానడు ; 

సంసకృత్ ఉదా– క్రీడ్ + తి ; [క్రీడ్ = ఆడుట్ ; ‘తి’ = త్యనానడు/ది.] 

పఠ్ + తి ; [పఠ్ = చదువుట్ ; ‘తి’ = త్యనానడు/ది.] 

వద్ + తి ; [వద్ = మాటాలడుట్ ; ‘తి’ = త్యనానడు/ది.] 

పత్ + తి ; [పత్ = పడుట్ ; ‘తి’ = త్యనానడు/ది.] 

క్రియ యొకక మూలరూపమైన ‘క్రీడ్’, ‘పఠ్’ మొదలైనవ్యటిని సంసకృత్ములో ‘ధాత్యవు’ (धात ुः) అంటారు. ధాత్యవుకు 

చేరే ప్రత్యయాలైన ‘తి’, ‘త్ః’ మొదలైనవ్యటిని ప్రత్యయాలంటారు. అందువలననే సంసకృత్ంలోని క్రియాపదాలను 

తిఙ్నిములు అంటారు. 

క్రియఎపుుడూ కరిను అనుసరించియే ఉంట్టంది. దీనిప్రక్యరం కరిరివ్యచక్యలనీనమూడువిధాలుగా చెపుబ్డ్డయాి. వ్యటినే 

ప్రథమపురుష్ , మధయమపురుష్ , ఉత్ిమపురుష్  అనే విధంగా విభజంచారు. త్న గురించి చెపుుకొనేది ఉత్ిమపురుష్ 

యని , ఎదుట్వ్యని గురించి చెపేుది మధయమపురుష్యని , ఈ రండూ క్యక మిగిలినవ్యరిగురించి చెపువనీన 

ప్రథమపురుష్యని తెలుస్తకొనవలయును . భాష్ విసిృతి అంత్త పరిగణసేి ప్రధానంగా మనం మాటాలడినంత్లో 

ముగుగరే వయకుిలు ఉంటారు. వ్యడు, నీవు, నేను. ఈ వ్యక్యయలను గమనించండి. 

1. రాముడు వెళ్ళత్యనానడు. 

2. నీవు నవుాత్యనానవు. 
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3. నేను పాడుత్యనానను. 

‘వెళ్ళత్యనానడు’ అనేది ఒక వయక్తి ‘రాముడు’ గురించి చెపుబ్డుత్యననది. ‘నవుాత్యనానవు’ అనేది ‘నీవు’ గురించి, 

‘పాడుత్యనానను’ అనేది ‘నేను’ను గురించి చెబుత్యననది. వీరినే సంసకృత్ంలో పురుష్లు అంటారు. కనుక పురుష్లు 

ముగుగరు. వ్యరిని బోధించే పురుష్ప్రత్యయాలు కూడ్డ మూడే. మూడు రక్యలుగా ఉండే పురుష్ ప్రత్యయాలు తెలుగులో 

రండు వచనాలలో ఉంటాయి. పురుష్ వయవసథ ఈ క్రింది విధంగా ఉంట్టంది- (తెలుగులో పదం చివర ఉనన అక్షరానిన 

బ్టిట వ్యటిని గురిించే విధానం కోష్టకంలో ఇవాబ్డింది.) 

1. ప్రథమపురుష్ – అత్డు, ఆమె, అది, వ్యరు. అవి – (చివర– డు, ది, రు, వి/యి) 

2. మధయమపురుష్ – నీవు, మీరు – (చివర– వు, రు) 

3. ఉత్ిమపురుష్ – నేను, మేము – (చివర– ను, ము) 

1-4-2 -2 पुरुषः —- प्रथमः, मध्र्मः, उत्तमः 

మొదట్ ప్రథమపురుష్ చూదాదము. ప్రథమపురుష్ ‘అత్డు/ఆమె/అది/అవి’లను బోధిస్తింది కదా. అంటే తెలుగులో 

‘డు/ది/వి /యి’ అని చెపువచుొ. సంసకృత్ంలో ప్రథమపురుష్ ఏకవచనప్రత్యయం ‘తి’. ధాత్యవుకు ‘తి’ని జ్యడిసేి ఆ 

ధాత్యవుకు కల అరథంతోపాట్ట- అత్డు లేదా ఆమె ఆ పనిని చేస్తినానడు లేదా చేస్తిననది- అని అరథం వస్తింది. ఉదా– 

హస్ + తి = హసతి; ‘హస్’ అంటే నవుాట్. ‘తి’ అంటే ‘త్యనానడు/ది’ ; అంటే- నవుాత్యనానడు/నవుాత్యననది. 

1-4-2 -3 క్రియలు 

ఒక క్రియాపదం చూసినపుుడు మనకు ఏమేమి తెలుసాియి? ఇపుుడు చూదాదం. 

ఉదా- ‘చదువుత్యనానడు’ తీస్తకుంటే- 

1. ‘చదువు’ (చదువుట్ అనే పని), 

2. ‘త్యనానడు’ (రాముడు అనే వయక్తి, లేదా అత్డు), 

3. ‘ఇపుుడు’ ప్రస్తిత్ం ఆ పని సాగుత్యననది, (ఇంక్య అయిపోలేదు), 

4. ‘ఒకడు’ చదువుత్యనానడు (పది మంది క్యదు.) 

సంసకృత్ ఉదా– ‘హసతి’ 

1. ‘హస్’ అనే ధాత్యవు (నవుాట్), 
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2. ‘తి’ అనే ప్రథమపురుష్-ప్రత్యయం, (అత్డు/ఆమె) 

3. ‘ఇపుుడు నవుాత్యనానడు’ అని వరిమానక్యలం, 

4. ‘ఒకడు నవుాత్యనానడు’ (లేదా ఒక్యమె నవుాత్యననది) అని ఏకవచనం. 

నిష్కరి ఏంట్ంటే– ఒక క్రియాపదం ‘ధాత్యవు’, ‘పురుష్’ అనే రండు అంశాలను కలిగి ఉండి, ‘క్యలం’, ‘వచనం’ అనే 

రండు అంశాలను తెలియపరుస్తింది. కనుక మొత్ిం నాలుగు అంశాలు. 

कक्रर्ापदम ्बोधर्तत एता्—् 1. धातुः 2. पुरुषः 3. कालः 4. िि्म ्

క్యలాలు మూడు– వరిమానక్యలం, భూత్క్యలం, భవిష్యత్-క్యలం. ప్రస్తిత్ం జ్రుగుత్యననది వరిమానం. గడిచిపోయినది 

భూత్క్యలం. జ్రగవలసినది భవిష్యత్తకలం. మొదట్ మనం వరిమానక్యలం చూస్తినానము. (వరిమానక్యలానిన 

పాణనివ్యయకరణంలో ‘లట్-లక్యరం’ అంటారు.) 

తెలుగులో రండే వచనాలు. ఒకటి – ఏక. ఒకటికనాన ఎకుకవ – బ్హు. క్యనీ సంసకృత్ంలో మూడు వచనాలు 

ఉంటాయి. ఒకటి అంటే ఏకవచనం. ఒకటి కనాన ఎకుకవ రండు, అంటే దిావచనం. కనుక రండుకనాన ఎకుకవ 

అయితేనే బ్హువచనం. 

1-4-2-4 సంసకృత్ంలో వచనాలు మూడు. ఏకవచనం, దిావచనం, బ్హువచనం. 

िि्म ्—- एकिि्म,् द्वििि्म,् बहुिि्म.् 

అయితే లింగం విష్యానిక్త వసేి- గమనించవలసింది ఏంట్ంటే సంసకృత్ంలో క్రియాపదానిక్త తెలుగులో వలె లింగం 

ఉండదు. పులిలంగానిక్త, స్త్రీలింగానిక్త ఒకే క్రియాపదం. కనుక ‘పఠతి’ అంటే ‘చదువుత్యనానడు’, ‘చదువుత్యననది’ రండూ 

క్యవచుొ 

1-4-2-5 – धातवः ధాతువులు 

िू सत्तार्ाम ् 
   वतयमाने िट्  

   एकिि्म ्  टद्विि्म ् बहुिि्म ्

प्रथमपुरुष  िितत   िितः  ििक्न्त 

मध्र्मपुरुष  ििभस   ििथः  ििथ 

उत्तमपुरुष  ििाभम   ििािः  ििामः 
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अनद्यतनिूते िङ् 

एकिि्म ्  टद्विि्म ् बहुिि्म ्

प्रथमपुरुष  अिित ्  अििताम ् अिि् ्

मध्र्मपुरुष  अििः   अिितम ् अिित 

उत्तमपुरुष  अििम ्  अििाि  अििाम 

आभशवष िोट् 

एकिि्म ्  टद्विि्म ् बहुिि्म ्

प्रथमपुरुष  िितु / िितात ् ििताम ् ििन्तु 

मध्र्मपुरुष  िि / िितात ्  िितम ् िित 

उत्तमपुरुष  ििात्   ििाि  ििाम 

ववचध भिङ्  

एकिि्म ्  टद्विि्म ् बहुिि्म ्

प्रथमपुरुष  ििेत ्   ििेताम ् ििेरु्ः 

मध्र्मपुरुष  ििेः   ििेतम ् ििेत 

उत्तमपुरुष  ििेर्म ्  ििेि  ििेम 

   िववष्र्यत िटृ्  

एकिि्म ्  टद्विि्म ् बहुिि्म ्

प्रथमपुरुष  िविष्र्तत  िविष्र्तः िविष्र्क्न्त 

मध्र्मपुरुष  िविष्र्भस  िविष्र्थः िविष्र्थ 

उत्तमपुरुष  िविष्र्ाभम  िविष्र्ािः िविष्र्ामः 
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2. गम्िु गतौ 

  वतयमाने िट् 

एकिि्म ्  टद्विि्म ् बहुिि्म ्

प्रथमपुरुष  गच्छतत   गच्छतः  गच्छक्न्त 

मध्र्मपुरुष  गच्छभस   गच्छथः  गच्छथ 

उत्तमपुरुष  गच्छाभम  गच्छािः  गच्छामः 

अनद्यतनिूते िङ् 

एकिि्म ्  टद्विि्म ् बहुिि्म ्

प्रथमपुरुष  अगच्छत ्  अगच्छताम ् अगच्छ् ्

मध्र्मपुरुष  अगच्छः   अगच्छतम ् अगच्छत 

उत्तमपुरुष  अगच्छम ्  अगच्छाि अगच्छाम 

आभशवष िोट् 

एकिि्म ्  टद्विि्म ् बहुिि्म ्

प्रथमपुरुष  गच्छतु / गच्छतात ् गच्छताम ् गच्छन्तु 

मध्र्मपुरुष  गच्छ / गच्छतात ् गच्छतम ् गच्छत 

उत्तमपुरुष  गच्छात्  गच्छाि  गच्छाम 

 

ववचध भिङ्  

एकिि्म ्  टद्विि्म ् बहुिि्म ्

प्रथमपुरुष  गच्छेत ्  गच्छेताम ् गच्छेरु्ः 

मध्र्मपुरुष  गच्छेः   गच्छेतम ् गच्छेत 

उत्तमपुरुष  गच्छेर्म ्  गच्छेि  गच्छेम 
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  गभमष्र्यत िटृ्  

एकिि्म ्  टद्विि्म ् बहुिि्म ्

प्रथमपुरुष  गभमष्र्तत  गभमष्र्तः गभमष्र्क्न्त 

मध्र्मपुरुष  गभमष्र्भस  गभमष्र्थः गभमष्र्थ 

उत्तमपुरुष  गभमष्र्ाभम  गभमष्र्ािः गभमष्र्ामः 

3. स्था गयत यनवृयत्तौ   

वतयमाने िट्  

एकिि्म ्  टद्विि्म ् बहुिि्म ्

प्रथमपुरुष  ततष्ठतत   ततष्ठतः  ततष्ठक्न्त 

मध्र्मपुरुष  ततष्ठभस   ततष्ठथः  ततष्ठथ 

उत्तमपुरुष  ततष्ठाभम   ततष्ठािः  ततष्ठामः 

अनद्यतनिूते िङ्  

एकिि्म ्  टद्विि्म ् बहुिि्म ्

प्रथमपुरुष  अततष्ठत ्  अततष्ठताम ् अततष्ठ् ्

मध्र्मपुरुष  अततष्ठः   अततष्ठतम ् अततष्ठत 

उत्तमपुरुष  अततष्ठम ्  अततष्ठाि  अततष्ठाम 

 

आभशवष िोट् 

एकिि्म ्  टद्विि्म ् बहुिि्म ्

प्रथमपुरुष  ततष्ठतु / ततष्ठतात ् ततष्ठताम ् ततष्ठन्तु 

मध्र्मपुरुष  ततष्ठ / ततष्ठतात ् ततष्ठतम ् ततष्ठत 

उत्तमपुरुष  ततष्ठात्   ततष्ठाि  ततष्ठाम 
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ववचध भिङ्  

एकिि्म ्  टद्विि्म ् बहुिि्म ्

प्रथमपुरुष  ततषे्ठत ्   ततषे्ठताम ् ततषे्ठरु्ः 

मध्र्मपुरुष  ततष्ठेः   ततषे्ठतम ् ततष्ठेत 

उत्तमपुरुष  ततषे्ठर्म ्  ततष्ठेि  ततष्ठेम 

स्थास्र्यत िटृ्  

एकिि्म ्  टद्विि्म ् बहुिि्म ्

प्रथमपुरुष  स्थास्र्तत  स्थास्र्तः स्थास्र्क्न्त 

मध्र्मपुरुष  स्थास्र्भस  स्थास्र्थः स्थास्र्थ 

उत्तमपुरुष  स्थास्र्ाभम  स्थास्र्ािः   स्थास्र्ामः  

4. दृभशर ्पे्रिण े

वतयमाने िट्  

एकिि्म ्  टद्विि्म ् बहुिि्म ्

प्रथमपुरुष  पशर्तत   पशर्तः  पशर्क्न्त 

मध्र्मपुरुष  पशर्भस   पशर्थः  पशर्थ 

उत्तमपुरुष  पशर्ाभम   पशर्ािः  पशर्ामः 

   

अनद्यतनिूते िङ् 

एकिि्म ्  टद्विि्म ् बहुिि्म ्

प्रथमपुरुष  अपशर्त ्  अपशर्ताम ् अपशर्् ्

मध्र्मपुरुष  अपशर्ः   अपशर्तम ् अपशर्त 

उत्तमपुरुष  अपशर्म ्  अपशर्ाि अपशर्ाम 



దూరవిద్యాక ేందరేం 8.8 ఆచయరానయగారజు నయూనివర్శిటి 

 

  

आभशवष िोट् 

एकिि्म ्  टद्विि्म ् बहुिि्म ्

प्रथमपुरुष  पशर्तु / पशर्तात ् पशर्ताम ् पशर्न्तु 

मध्र्मपुरुष  पशर् / पशर्तात ् पशर्तम ् पशर्त 

उत्तमपुरुष  पशर्ात्   पशर्ाि  पशर्ाम 

ववचध भिङ्  

एकिि्म ्  टद्विि्म ् बहुिि्म ्

प्रथमपुरुष  पशरे्त ्   पशरे्ताम ् पशरे्रु्ः 

मध्र्मपुरुष  पशरे्ः   पशरे्तम ् पशरे्त 

उत्तमपुरुष  पशरे्र्म ्  पशरे्ि  पशरे्म 

द्रक्ष्र्यत िटृ्  

एकिि्म ्  टद्विि्म ् बहुिि्म ्

प्रथमपुरुष  द्रक्ष्र्तत   द्रक्ष्र्तः  द्रक्ष्र्क्न्त 

मध्र्मपुरुष  द्रक्ष्र्भस   द्रक्ष्र्थः  द्रक्ष्र्थ 

उत्तमपुरुष  द्रक्ष्र्ाभम   द्रक्ष्र्ािः    द्रक्ष्र्ामः   

 

5. भिख ्िेखने  

वतयमाने िट्  

एकिि्म ्  टद्विि्म ् बहुिि्म ्

प्रथमपुरुष  भलखतत   भलखतः  भलखक्न्त 

मध्र्मपुरुष  भलखभस   भलखथः  भलखथ 

उत्तमपुरुष  भलखाभम   भलखािः  भलखामः 
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  अनद्यतनिूते िङ् 

एकिि्म ्  टद्विि्म ् बहुिि्म ्

प्रथमपुरुष  अभलखत ्  अभलखताम ् अभलख् ्

मध्र्मपुरुष  अभलखः   अभलखतम ् अभलखत 

उत्तमपुरुष  अभलखम ्  अभलखाि अभलखाम 

आभशवष िोट् 

एकिि्म ्  टद्विि्म ् बहुिि्म ्

प्रथमपुरुष  भलखतु / भलखतात ् भलखताम ् भलखन्तु 

मध्र्मपुरुष  भलख / भलखतात ् भलखतम ् भलखत 

उत्तमपुरुष  भलखात्   भलखाि  भलखाम 

ववचध भिङ्  

एकिि्म ्  टद्विि्म ् बहुिि्म ्

प्रथमपुरुष  भलखेत ्   भलखेताम ् भलखेरु्ः 

मध्र्मपुरुष  भलखेः   भलखेतम ् भलखेत 

उत्तमपुरुष  भलखेर्म ्  भलखेि  भलखेम 

 

िेखखष्र्यत िटृ्  

एकिि्म ्  टद्विि्म ् बहुिि्म ्

प्रथमपुरुष  लेणखष्र्तत  लेणखष्र्तः लेणखष्र्क्न्त 

मध्र्मपुरुष  लेणखष्र्भस  लेणखष्र्थः लेणखष्र्थ 

उत्तमपुरुष  लेणखष्र्ाभम  लेणखष्र्ािः    लेणखष्र्ामः   
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1-4-2-6 समुचितसमाधानं र्ोजयर्त्वा वाक्रं् भिखत। 

1). लेणखष्र्तत इतत पदं कः पुरुषः ककं िि्म ् 

अ) प्रथमपुरुष एकिि्म ् आ) प्रथमपुरुषटद्विि्म ्

इ) प्रथमपुरुषबहुिि्म ्ई) मध्र्मपुरुषएकिि्म ्

समा – लेणखष्र्तत इतत पदं प्रथमपुरुषएकिि्म।् 

2) ििभस ----------- ििथ । 

अ) ििात्  आ) ििेत ्इ) ििथः ई) ििािः 

समा – ििभस – ििथः – ििथ 

3) ििेत.्......... ििेरु्ः  

अ) ििेता ंआ)  िितात ् इ) ििामः ई ) ििेत  

समा – ििेत ्ििेताम ्- ििेय़ुः 

4) स्थास्र्ाभम - स्थास्र्ािः.........।  

अ) गभमष्र्ािः आ) द्रक्ष्र्ामः इ) िविष्र्ािः ई) स्थास्र्ामः 

समा – स्थास्र्ाभम – स्थास्र्ािः – स्थास्र्ामः 

5) अपशर्म ् इतत पदं कः पुरुषः ककं िि्म ् 

अ) प्रथमपुरुष एकिि्म ् आ) प्रथमपुरुषटद्विि्म ्

इ) उत्तमपुरुषएकिि्म ्ई) मध्र्मपुरुषएकिि्म ्

समा- अपशर्म ्इतत पदं उत्तमपुरुषएखिि्म।् 

6) ििेः इतत पदं कः पुरुषः ककं िि्म ्? 

अ) प्रथमपुरुष एकिि्म ् आ) प्रथमपुरुषटद्विि्म ्

इ) प्रथमपुरुषबहुिि्म ्ई) मध्र्मपुरुषएकिि्म ्

समा – ििेः इतत पदं मध्र्मपुरुषएएकिि्म।् 

7) भलखतु – भलखताम ्------------- । 

अ) भलखाभम आ) भलखन्तु  इ) भलखतत ई ) भलखात्  

समा – भलखतु – भलखताम ्– भलखन्तु । 



పాఠేం-8 8.11 వాాక్రణము -  ధయత్యవులు 
 

 
 

8) गच्छेर्म ्– गच्छेि –  

अ) गच्छक्न्त आ) गच्छाभम  इ) गच्छेम ई ) गच्छेत ्  

समा – गच्छेर्म ्– गच्छेि – गच्छेम  

9) गच्छामः इतत पदं कः पुरुषः ककं िि्म ्? 

अ) प्रथमपुरुष एकिि्म ् आ) प्रथमपुरुषटद्विि्म ्

इ) उत्तमपुरुषबहुिि्म ्ई) मध्र्मपुरुषएकिि्म ्

समा – गच्छामः  इतत पदं उत्तमपुरुषबहुिि्म ्। 

10) ततष्ठात्  इतत पदं कः पुरुषः ककं िि्म ्? 

अ) उत्तमपुरुष एकिि्म ् आ) प्रथमपुरुषटद्विि्म ्

इ) प्रथमपुरुषबहुिि्म ्ई) मध्र्मपुरुषएकिि्म ्

समा – ततष्ठात्  इतत पदं उत्तमपुरुष एकिि्म।् 

 

       రచయిత్ 
       డ్డ. మర్రివ్యడ శవరామ్ 
       విశ్రాంత్ సంసకృత్ ఉపనాయసకులు 
       ఆంధ్ర ల్కయోల కళాశాల , విజ్యవ్యడ, 
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UNIT –V 

     व्र्ाकरणवविागः వ్యయకరణవిభాగః  

ఖ్ండం – 5 , పాఠము -1 

1-5-1-1  सन्धर्ः సంధులు 

సంసకృత్వ్యయకరణ పరిచయం -. సంసకృత్ భాష్లో పాణని మహరి ిఅషాటధాయయి అనే పేరుతో ఒక సమగ్రమైన 

వ్యయకరణ గ్రంథానిన రచించాడు . దీని ప్రారంభంలో మహేశ్ార సూత్రములని 14 సూత్రాలు ఉంటాయి దీని దాారా 

పాణని మహరిి వ్యయకరణం మొత్తినిన సంగ్రహరూపంలో చెపుగలిగాడు.  

1-5-1-2 సంధినిరాచనం- సంసకృత్ంలో రండు వరుముల కలయికను సంధి అంటారు . అనగా రండు అచుొలు 

లేదా హలులలు ఒకదానితో మరియొకటి కలిసినపుుడు వచేొ మారుులను సంధి అంటారు.  *िणाय्ाम ्अततशतर्तः 

सक्न््चधः सक्न्धः। రండు వర్ణ ముల క్లయిక్న సంధి అంటారు .*एकस्र् िणयस्र् उच्िारणा्न्तरम ्

अपरस्र् िणयस्र् उच्िारणम ्, ततः ततृीर्स्र्, ततः ितुथयस्र् इत्रे्ि ंक्रमेण शबदोच्िारणं िितत। 

ఒక వరుము త్రువ్యత్ మరియొకవరుము . ఆ త్రువ్యత్ మరియొకవరుము పలుకబ్డుత్యంది. అయితే రండు 

వరుములమధయ అరధమాత్రక్యలముకనాన అధికమైన వయవధానములేకుండ్డ ఉండడ్డనేన  సంధి అంటారు. द्िर्ोः 

िणयर्ोः उच्िारणर्ोः मध्रे् अधयमात्राकालात ्अवप अचधककाले् व्र्िधा्ं र्था ् ििेत ्तथा 

उच्िारणमेि सक्न्धः। 

ఈ సంధి జ్రుగునపుుడు ఒకొకకకసారి వరుముయొకక ఆదేశ్ము జ్రుగును . ఈ విధమైన ఆదేశానేన సంధిక్యరయము 

అంటారు. एिं सन्धौ सतत कदाचित ्िणयस्र् आदेशाटदकं िितत। इत्थम ्आदेशाटदकम ्एि 

सक्न्धकार्यम ्इत्रु्च्र्ते।. ఈ సంధిక్యరయము పదముయొకక మధయలో క్యని , పదములమధయలో క్యని సంభవించును. 

इदं ि सक्न्धकार्िं पदस्र् मध्रे् पदर्ोः मध्रे् िा सम्ििेत।् ఈ ఆదేశాదికము నాలుగువిధములు . అవి 

ఆదేశ్ము , ఆగమము , లోపము , ప్రకృతిభావము . 

1-5-1-3 సంధి భేదములు – *सन्धर्ः त्रत्रविधाः* 
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1- *स्िरसक्न्धः (अि)्* 

2- *व्र्ञ्ज्सक्न्धः (हल)्* 

3- *विसगयसक्न्धः* 

సంధులు ముఖ్యముగా సారసంధులు , హల్ సంధులు , విసరగసంధులు అని మూడు విధములు . అచుొల మధయ ఏరుడే 
సంధులను సారసంధులు లేదా అచ్ సంధులు అంటారు. హలులలతో ఏరుడే సంధులను హల్ సంధులని , విసరగతో 
కలిసినపుుడు కలిగే సంధులను విసరగసంధులని అంచారు. 

సారసంధులు ఎనిమిది విధములు .स्िरसन्धर्ः अष्िविधाः 

1. र्ण ्सक्न्धः 2- र्ान्त्िादेशसक्न्धः యణ్ సంధి , యానాివదేశ్సంధి అను రండు సంధులలో పూరావరుము 
సాథనములో మాత్రమే ఆదేశ్ము వచుొను.  

2. గుణసంధి , వృదిధసంధి , సవరుదీరఘసంధి , పూరారూపసంధి , పరరూపసంధి అను  అయిదు సంధులలో పూరా 

పరవరుములసాథనములో ఏక్యదేశ్ము వచుొను.  

3. ప్రకృతిభావసంధియందు ఎట్టవంటి ఆదేశ్ము ఉండదు. ఆదేశాభావము అనగా ఆదేశ్ము లేకుండుట్.  

1-5-1-4  सवणयदीर्यसनन्धः – అకః సవరేు దీరఘః అని సంసకృత్ంలో సవరుదీరఘసంధిక్త సూత్రము. पूियत्र परत्र ि 

र्थासङ्ग्रहम ्अकः (अआ,इ ई, उ ऊ,ऋ) श्रिणम ्अक्स्त िेत ्सिणयदीर्यः। అ  ఇ ఉ ఋ లకు 

సవరుములైన అచుొలు పరములైనపుుడు వ్యనిక్త దీరఘము ఏక్యదేశ్మగును.  

ఉదా -      धमय + अथय = धमायथय  ఈ ఉద్రహర్ణలో ధ్ర్ీ అన ప్దములో చివర్ అకర్ము 

వినిపంచుచునిది . ద్రనికి వంటనే అర్థ  అన ప్దములో అకర్ము ప్ర్మైనది. రండ అ  అనే వర్ణ ములు 

వనవంటనే ప్లుకుబడుచునివి. రండున సవర్ణ ములైన అచుులు . కబటిి ఆ రండిటి స్థథ నములో వాటికి 

దీర్ఘ మైన ఆకర్ము వచిు ధ్రాీర్ధ  అనే ప్దమేర్పడున.    ఇతర్ములైన ఉద్రహర్ణలు . 

1. राम + अ्ुजः –  అ + అ - ఆ - रामा्ुजः 

2. महा + आटहः -  ఆ + ఆ - ఆ - महाटहः 

3. तस्र् + आज्ञा  అ + ఆ - ఆ - तस्र्ाज्ञा 
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4. तथा  + आगमः  ఆ + ఆ - ఆ - तथागमः 

5. हरर  + इच्छा  ఇ + ఇ - ఈ - हरीच्छा 

6. गौरी + इर्म ्  ఈ + ఇ - ఈ - गौरीर्म ्

7. कवप+ ईशः  ఇ + ఈ - ఈ - कपीशः 

8. िाणी + ईशः  ఈ + ఈ - ఈ - िाणीशः 

9. गुरु  + उपदेशः  ఉ + ఉ - ఊ - गुरूपदेशः 

10. साधु + ऊिुः ఉ + ఊ - ఊ - सा धूिःु 

11. िधू + ऊहः ఊ + ఊ - ఊ- िधूहः 

12. धात ृ+ ऋणम ् ఋ + ఋ – ఋూ धातॄणम ्

1-5-1-5 .गुणसनन्धः – గుణసంధి. – ఆదుగణః అని సంసకృత్ంలో గుణసంధిక్త సూత్రము . पूियत्र अकारस्र् 

आकारस्र् ि श्रिणे, परत्र इकः (इ, उ, आ) श्रिणे गुणः। ముంధు అక్యరము (అ ,ఆ ) ఉండి త్రువ్యత్  

ఇ, ఉ ,ఋ లు ఉననచో వ్యటి సాథనములో ఏ , ఓ , అర్ లు వరుసగా వచుొను .  ఏ ఓ అర్  లను గుణములు అంటారు. 

ఉద్ర – राज + इन्द्र -  राजने्द्र . ఈ ఉదాహరణలో పూరాపదమైన రాజ్ అను పదములో చివర అక్యరము 

వినిపంచుచుననది. త్రువ్యత్ ఇంద్ర అనే పదము ఇ తో ప్రారంభమైంది. ఇచొట్ అ త్రువ్యత్ ఇ అనే వరుము కలదు. 

క్యవున ఇచొట్ ఆ రండు వరుముల సాథనములో ఏ అను వరుము ఏక్యదేశ్ముగా. వచుొను .  

ति  + इि - అ + ఇ - ఏ - तिेि 

1. महा + ईशः - ఆ + ఈ - ఏ - महेशः 

2. लक्ष्मण  +इतत - అ + ఇ - ఏ - लक्ष्मणेतत 

3. पन््ग  +इन्द्र - అ + ఇ - ఏ - पन््गेन्द्र 

4. स्ि  + उपाक्जयत ं- అ + ఉ - ఓ - स्िोपाक्जयत ं

5. ्ि  + उदर्ः - అ + ఉ - ఓ - ्िोदर्ः 
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6. महा +  उत्सिः -- ఆ +ఉ - ఓ  महोत्सिः 

7. िसन्त   ऋतुः- అ + ఋ -అర్ - िसन्ततुयः 

8. राज + ऋवषः - అ + ఋ -అర్   राजवषयः 

1-5-1-6. ववृिसनन्धः  వృదిధ సంధి – వృదిధరేచి అని సంసకృత్ములో పాణని సూత్రము . అక్యరము త్రువ్యత్ 

ఏ ఐ లు పరమైనచో ఐ క్యరమును , ఓ ఔలు పరమైనచో ఔ క్యరమును వచుొను . ఐ ఔ లు వృదుధలనుబ్డును . 

पूियत्र अकारस्र् आकारस्र् ि श्रिणे,एिः (ए ऐ ओ औ) श्रिणे िदृ्चधः।  

ఉద్ర - एक + एक – एक क  ఇచొట్ పూరాపదమైన ఏక అనే పదములో చివర అ అనే అచుొ వినిపంచు 

చుననది. త్రువ్యత్ ఉనన ఏక అనే పదము ఏ తో ప్రారంభమైంది. ఇచొట్ అ మరియు ఏ అనే వరుములు 

అవయవధానముగా వినిపంచుచుననవి. క్యబ్టిట ఆ రండిటి సాథనములో ఐ అనే వరుము ఏక్యదేశ్ముగా వచిొనది .  

1. तथा +  एि     ఆ + ఏ - ఐ  तथ ि 

2. परम  +  ऐश्वर्िं  అ + ఐ -ఐ परम श्वर्िं 

3. ध् +  ओद् ं  అ + ఓ -ఔ ध्ौद्ं 

4. टदव्र्+  औषधम ्  అ +ఔ –ఔ - टदव्र्ौषधम ्

5. िसुधा   + एि  ఆ + ఏ -ఐ- िसुध ि 

6. मत  +    ऐक्र् ं  అ +ఐ – ఐ  मत क्रं् 

1-5-1-7 र्ण ्सनन्धः – యణ్ సంధి – సంసకృత్ములో ఇకోయణచి అని పాణని సూత్రము. पूियत्र इकः (आ 

ऊ ऋ ऌ) श्रिणे, परत्र असिणयस्िरश्रिणे र्ण।्  ఇ , ఉ , ఋ లకు అసవరుములైన అచుొలు పరమైనపుుడు 

వ్యనిక్త వరుసగా య , వ ,ర లు ఆడేశ్ముగా వచుొను .  

ఉదా - अतत + अन्त – अत्र्न्त  ఇచొట్ పూరాపదమైన అతి అని పదముయొకక చివర ఇ అనే సారము 

వినిపంచుచుననది. దానిక్త అని అనే పదములో అ అనే వరుము పరమైనది. క్యబ్టిట ఇ త్రువ్యత్ అసవరుమైన అచుొ 

అనగా అ పరమైనది క్యబ్టిట  పూరావరుమైన ఇ  సాథనములో య అనే వరుము ఆదేశ్ముగా వచిొనది.  
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1. इतत +  अत्र  ఇ +అ -య- इत्र्त्र 

2. इतत  + आह  ఇ + ఆ - యా- इत्र्ाह 

3. र्टद  + एिं  ఇ + ఏ – యే - र्दे्यि ं

4. गुरु  + आज्ञा  ఉ + ఆ - వా- गुिायज्ञा 

5. साधु  + इतत  ఉ + ఇ – వి - साक्ध्ितत 

6. अ्ु  + एतत  ఉ + ఏ – వే - अन्िेतत 

7. धात ृ+  अंशः  ఋ+ అ - ర్- धात्रंशः 

8. वि  + अिजत ् ఇ +అ -య-- व्र्िजत ्

1-5-1-8 समुचितसमाधानं र्ोजयर्त्वा वाक्रं् भिखत। 

1). महाटहः इत्र्त्र सक्न्धः कः ?  

 अ) सिणयदीर्य  आ) गुण इ) िवृि   ई)  र्ण ् 

 समा – महाटहः इत्र्त्र सक्न्धः सिणयदीर्यः। 

2). िसन्ततुयः इत्र्त्र सक्न्धः कः? 

 अ) सिणयदीर्य  आ) गुण इ) िवृि   ई)  र्ण ् 

 समा – िसन्ततुयः इत्र्त्र सक्न्धः गुणसक्न्धः। 

3) अ्ु  + एतत – सन्धत्त। 

 अ) अक्न्ितत  आ) अन्िुतत  इ) अन्िेतत    ई)  अन्िातत 

 समा - अ्ु  + एतत - अन्िेतत 

4) परम श्वर्िं  – विर्िर्त । 

 अ) परम + ऐश्वर्िं आ) परमा + ऐश्वर्िं  इ) परम + एश्वर्िं अन्िेतत   ई) परमा  +  ऐश्वर्िं   

 समा- परम श्वर्िं - परमा + ऐश्वर्िं   

5) कपीशः - विर्िर्त।  

 अ) कवप + इशः आ) कपी  + ईशः  इ) कवप + ईशः  ई) कपी  +  इशः   

 समा – कपीशः – कवप+ ईशः  
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6) ्िोदर्ः इतत पदं विर्िर्त।  

 अ) ्ि + उदर्ः आ) ्िा  + उदर्ः  इ) ्ि + ऊदर्ः  ई) ्िा  +  ऊदर्ः   

    समा – ्िोदर्ः – ्ि + उदर्ः । 

7) िाणी + ईशः – सन्धत्त । 

 अ) िाणाशः आ) िाणणशः  इ) िाणीशः  ई) िाणूशः   

    समा – िाणी + ईशः – िाणीशः। 

 8) मत क्रं् इत्र्त्र सक्न्धः कः?  

 अ) सिणयदीर्य  आ) गुण इ) िवृि   ई)  र्ण ् 

 समा – मत क्रं् इत्र्त्र सक्न्धः िवृिः । 

9) धात्रंशः इत्र्त्र सक्न्धः कः ?  

 अ) सिणयदीर्य  आ) गुण इ) िवृि   ई)  र्ण ् 

 समा – धत्रंशः इत्र्त्र सक्न्धः गुणः। 

10). राजवषयः इत्र्त्र सक्न्धः कः ?  

 अ) सिणयदीर्य  आ) गुण इ) िवृि   ई)  र्ण ् 

 समा – राजवषयः इत्र्त्र सक्न्धः गुणसक्न्धः। 

        రచయిత్ 

       డ్డ. మర్రివ్యడ శవరామ్ ,  
విశ్రాంత్ సంసకృత్ ఉపనాయసకులు 

       ఆంధ్ర ల్కయోల కళాశాల , విజ్యవ్యడ. 
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UNIT –V 

 व्र्ाकरणवविागः వ్యయకరణవిభాగః  

  ఖ్ండం – 5 , పాఠము -2 

समासाः -సమాసములు  

1-5-2-1 సమాసనిరాచనము - సమాసము అనగా समस्ं ्ाम समासः కలిసియుండుట్ను సమాసము 

అందురు. अ्ेकस्र् पदस्र् एकपदीिि्ं समासः इत्र्थयः। అనేకములైన పదములను ఏకపదముగా 

చేయుట్యే సంధి అనబ్డును . తెలుగులో దీని నిరాచనానిన తెలియజేసూి రండు అరథవంత్ములైన పదుల కలయికను 

సమాసము అంటారు అని తెలియజేసారు.  

ఈ సమాసములు నామవ్యచకములమధయ సంభవించును క్యనీ క్రియల మధయ సంభవింపవు .समासः सुबन्ता्ा ं

िितत, ् तु ततङन्ता्ाम।् .స్తబ్ంత్ములకు సమాసము ఉండును క్యనీ తిఙ్నిములకు సమాసము ఉండదు. 

స్తబ్ంత్ములనగా స్తప్ అంత్ముగా గలవి శ్బ్దరూపములు. తిఙ్నిములగా తిఙ్ అంత్ముగా గలవి. క్రియారూపములు. 

అవయవధానముగానునన రండు స్తబ్ంత్ములమధయ సమాసము ఏరుడును. ఉదాహరణకు రాజుగారియొకక సేవకుడు . 

దీనిలో రాజుగారియొకక అనునది ఒక పదము . సేవకుడు అనునదిమరియొక  పదము. ఈ రండిటి మధయ సమాసము 

ఏరుడి రాజ్సేవకుడు అనే సమాసపదము ఏరుడును .परस्पर अक्न्ितर्ोः सुबन्तर्ोः समासः िितत। పరసుర 

అనాయము లేనిచోట్ సమాసము ఏరుడదు. र्त्र परस्पर अन्िर्ः ्ाक्स्त, तत्र समासः ् िितत। 

ఈ సమాసపదములో ముందునునన పదమును పూరాపదమని , త్రువ్యత్నునన పదమును ఉత్ిరపదమని అందురు. 

समास ेपूियत्र श्रूर्माणं पदं पूियपदभमतत, उत्तरत्र श्रूर्माण ंपदं उत्तरपदभमतत ि व्र्िटिर्ते। 

సంగ్రహముగానునన సమాసపదమునకు విపులమైన అరథమును తెలియజేయడ్డనిన విగ్రహవ్యకయము అంటారు. 

ितृ्त्र्थयबोधकं िाक्र् ंविग्रहः। సమాసముయొకక అరథమును వివరించడ్డనిక్త ఏ వ్యకయము చెపుబ్డుత్యందో దానిని 

విగ్రహవ్యకయము అంటారు. समासादेः अथिं बोधतर्तंु र्द्िाक्र्मुच्र्ते तद्िाक्र् ंविग्रहः इतत 

व्र्िटिर्ते।* 
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1-5-2-2 సమాసభేదములు - అరథప్రాధానయత్ను ఆధారముగా చేస్తకొని సమాసాలను నాలుగు విధములుగా 

విభజంచారు. 1 అవయయీభావసమాసము . 2.త్త్యురుష్సమాసము 3. దాందాసమాసము 4. బ్హువ్రీహిసమాసము. 

1. पूियपदाथयप्रधा्ः – अव्र्र्ीिािसमासः పూరాపదానిక్త ప్రాధానయత్ను ఇసేి దానిని అవయయీభావసమాసము 

అంటారు. पूियपदस्र् अथयस्र् प्राधान्रे् अव्र्र्ीिािः इत्र्थयः।  

2. उत्तरपदाथयप्रधा्ः – तत्पुरुषसमासः ఉత్ిరపదానిక్త అంటే రండవపదానిక్త ప్రాధానయత్ను ఇసేి దానిని 

త్త్యురుష్సమాసము అంటారు. उत्तरपदस्र् अथयः र्टद कक्रर्र्ा अक्न्ितः िितत तटहय तत्पुरुषः इत्र्थयः। 

3. उिर्पदाथयप्रधा्ः - द्िन्द्िसमासः। రండు పదములకు ప్రాధానయత్ను అసేి దానిని దాందాసమాసము 

అంటారు. उिर्ोः पदाथयर्ोः र्टद कक्रर्र्ा अक्न्ितः िितत तटहय द्िन्द्िः इत्र्थयः। 

4. अन्र्पदाथयप्रधा्ः - बहुव्रीटह समासुः  రండు పదములు త్మ ప్రాధానయత్ను కోలోుయి ఏదో ఒక వస్తివునో , 

వయక్తినో సూచిసేి దానిని బ్హువ్రీహి సమాసము అంటారు. अन्र्पदस्र् (समासर्िकस्र्) अथयः र्टद कक्रर्र्ा 

अक्न्ितः िितत तटहय बहुव्रीटहः इत्र्थयः. 

ఈ మొదటి సెమిష్టర్ కు త్త్యురుష్ , దాందాసమాసములు పాఠయప్రణాళ్లకలో పందుపరచబ్డినాయి.  

1-5-2-3 त्तत्पुरुषसमासः తతుురుషసమాసము - तत्पुरुषः ितुधाय – సామానయము, కరమధారయము, దిాగు, 

నఞ్ త్త్యురుష్ సమాసము అని త్త్యురుష్ సమాసము నాలుగు విధములు . सामान्र्ः सप्तथा – సామానయ 

త్త్యురుష్ సమాసము విభక్తిని ఆధారముగా చేస్తకొని ఏడు విధములు . 

    సమాసము   విగ్రహవ్యకయము 

1,प्रथमातत्पुरुषः –   पूियकार्ः    पूििं कार्स्र् పూర్ీం కయసయ 

    अथयवपप्पली    अथिं वपप्पली అరథం పపుల్మ 

2.द्वितीर्ातत्पुरुषः -  कृष्णचश्रतः   कृष्णं चश्रतः కృష్ణం శ్రతిః 

    अन्् बुिुक्षःु   अन््ं बुिुक्षःु అన్నం బుభుక్షః 
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3. ततृीर्ातत्पुरुषः   मासपूियः    मासे् पूियः మసనే్ పూర్వః 

हररत्रातः -    हररणा त्रातःహరణా తా్రతః 

दध्र्ोद्ः -   दध््ा ओद्ःదధ్ని ఓదనః 

4.ितुथीतत्पुरुषः -  रू्पदारु  -   रू्पार् दारुయూపాయ ద్రరు 

गुरुदक्षक्षणा -   गुरिे दक्षक्षणाగుర్వే దకిిణా 

िूतबभलः   िूतेभ्र्ः बभलःభూతేభయః బలిః 

5.पञ्िमीतत्पुरुषः -  भसहंिर्म ् -   भसहंात ्िर्म ्స ంహాత్ భయమ్ 

िकृिीतः    िकृात ्िीतः వృకాత్ భీతః 

पापिर्म ्   पापात ्िर्मప्ాపాత్ భయమ్ 

िोरिर्म ्   िोरात ्िर्म ्చోరాత్ భయమ్ 

पापिीतः   पापात ्िीतःపాపాత్ భీతః 

 6.षष्िीतत्पुरुषः -   राजपुरुषः   राज्ञः पुरुषःరాజ్ఞ ః పురుష్ః 

    कृष्णितः   कृष्णस्र् ितःక్ృష్ణ సయ భక్త ః 

िकृ्षमूलम ्   िकृ्षस्र् मूलमవ्ృక్షసయ మూలమ్ 

सीतापततः   सीतार्ाः पततःస్వత్రయాః ప్తః 

7.सप्तमीतत्पुरुषः -  शास्त्रत्पुणः   शास्त्रे त्पुणःశాస్త్ర ే నిపుణః 

    कार्यदक्षः   कारे् दक्षः కారయే  దక్షః 

1-5-2-4 कमयधारर्समासः కరమధారయసమాసము – విశేష్ణవిశేష్యముల సంబ్ంధమును తెలుపునది 

కరమధారయ సమాసము. ఇది ఏడు విధములు  - सप्तधा* 
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1- विशेषणपूियपदकमयधारर्समासः విశషే్ణపూర్వపదకర్మధార్యసమాసము -విశేష్ణము పూరాపదముగా 

కలిగినది – उत्तमपुरुषः – उत्तमिासौ पुरुषि ఉతతమశాాసౌ పుర్ుష్శ్ా 

2- विशेषणोत्तरपदकमयधारर्समासः – విశేష్ణోత్ిరపదకరమధారయసమాసము – 

 ि र्ाकरणखसूचिः – ि र्ाकरणिासौ खसूचिि  వ ైయాకర్ణశాాసౌ ఖసూచిశ్ా 

1. विशेषणोिर्पदकमयधारर्समासः- విశేష్ణోభయపదకరమధారయసమాసము  

िोज्र्ोष्णम-् िोज्रं् ि त्तत ्उष्णं ि భోజ్యం చ తత్ ఉష్ణ ం చ 

2. उपमा्पूियपदकमयधारर्समासः ఉపమానపూరాపదకరమధారయసమాసము –  

द्राक्षामधुरा – द्राक्षा इि मधरुा ద్రాక్షా ఇవ మధురా 

3. उपमा्ोत्तरपदकमयधारर्समासः ఉపమానోత్ిరపదకరమధారయసమాసము –  

्रभसहंः – ्रः भसहंः इि । నరః సింహః ఇవ 

4. सम्िाि्ापूियपदकमयधारर्समासः – సంభావనాపూరాపదకరమధారయసమాసము –  

ििपादपः – िि इतत पादपः వటః ఇతి పాదపః 

5. अिधारणपूियपदकमयधारर्समासः – అవధారణపూరాపదకరమధారయసమాసము  

विद्र्ाध्म ्– विद्या एि ध्म ्విదాయ ఏవ  ధనమ్. 

1-5-2-5 टिगुसमास దిాగుసమాసము सङ्ख्र्ापूिो द्विगुः సంఖ్య పూరాపదముగా కలిగినది. 

 पञ्िगिम ्  – पञ्िा्ां गिा ंसमाहारः పంచానాం గవ్యం సమాహారః 

त्रत्रिुि्म ्  - त्रर्ाणां िुि्ा्ां समाहारः త్రయాణాం భవనానాం సమాహారః 

पञ्िििी   - पञ्िा्ां ििा्ां समाहारः పంచానాం వటానాం సమాహారః 

्िरात्रम ्  - ्िा्ां रात्रीणां समाहारः నవ్యనాం రాత్రీణాం సమాహారః 
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त्रत्रलोकी   - त्रर्ाणां लोका्ां समाहारः త్రయాణాం లోక్యనాం సమాహారః 

1-5-2-6 नञ ्तत्पुरुषसमासः నఞ్ త్త్యురుష్సమాసము. ఇది నఞ్ సమాస , కు సమాస , గతి సమాస ప్రాది 

సమాస ఉపపదసమాసములని అయిదు విధములు . ्ञ ्प्रितृर्ः - पञ्ि* 

1- ्ञ ्समासः-    अधमयः   ् धमयः  న్ ధర్మః 

     अज्ञा्म ्  ् ज्ञा्म ् న జ్ఞఞ నమ్ 

असत्र्म ्  ् सत्र्म ् న సతయం 

अब्राह्मणः  ् ब्राह्मणः న బా్రహీణః 

अत्च्छा  ् इच्छा న ఇచ్ఛా 

अ्ुदारः    ् उदारः న ఉద్రర్ః 

अ्श्वः   ् अश्वः  న అశ్ీః 

अ्न्तः   ् अन्तः  న అంతః 

2- कुसमासः-   कुपुरुषः   कुक्त्सतः पुरुषः కుతితః పురుష్ః 

3- गततसमासः-   शुक्लीकृत्र्  शुक्लं उररीकृत्र् శుక్ల ం ఉర్రీక్ృతయ 

4- प्राटदसमासः-   प्रािार्यः   प्रगतः आिार्यः పా్గ్తః ఆచ్ఛర్యః 

5- उपपदसमासः-   कुम्िकारः  कुम्िं करोतत इतत క ంభం కరోతి ఇతి 

1-5-2-7 िन्िसमासः దవందవసమాసము. उिर्पदाथयप्रधा्ः – द्वन्द्वसमासः  సమాసములోని 

రండుపదములకు సమానమైన ప్రాధానయత్ ఉననచో దానిని దాందాసమాసము అంటారు. उिर्ोः पदाथयर्ोः र्टद 

कक्रर्र्ा अक्न्ितः िितत तटहय द्वन्द्व इत्र्थयः। 

समासः   ववग्रहवाक्र्म ्

1. रामकृष्णौ -   रामः ि कृष्णः ि రామః చ క్ృష్ణ ః చ 

2. रामलक्ष्मणौ -   रामः ि लक्ष्मणः ि రామః చ లక్షీణః చ 
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3. िीमाजुय् ौ -   िीमः ि अजुय् ः ि  భీమః చ అర్ుు న్ః చ 

4. कंसरािणौ -   कंसि रािणशि  క్ంసశ్ు రావణశ్ు 

5. पत्रपुष्पफलात्  पत्रं ि पुष्पं ि फलं ि ప్తాం చ పుష్పం చ ఫలం చ 

6. पाणणपादम ् -   पाणी ि पादौ ि  పాణీ చ పాదౌ చ 

7. शीतोष्णम ् -   शीतं ि उष्ण ंि  శ్రతం చ ఉష్ణ ం చ 

8. वपतरौ  -   माता ि वपता ि మాత్ర చ పత్ర చ 

9. श्वसुरौ  -   श्वश्रूः ि श्वसुरः ि శ్ీశీ్ః చ శ్ీసుర్ః చ 

10. दम्पती -   जार्ा ि पततः ि జ్ఞయా చ ప్తః చ 

11. भशिौ    भशिा ि भशिः ि శివా చ శివః ఛ 

1-5-2-8 समुचितसमाधानं र्ोजयर्त्वा वाक्रं् भिखत। 

1. रामलक्षमणौ इत्र्त्र समासः कः ? 
अ) द्वन्द्वः आ) टद्वगुः  इ) कमयधारर्ः ई) तत्पुरुषः  
समा – रामलक्ष्मणर्ोः इत्र्त्र समासः द्वन्द्वः। 

2. त्रत्रिुि्म ्इत्र्त्रः समासः कः?  
अ). द्वन्द्वः आ)  टद्वगुः इ) तत्परुषः  ई) कमयधारर्ः 
समा – त्रत्रिुि्म ्इत्र्त्र समासः टद्वगुः। 

3. भशिौ इत्र्स्र् पदस्र् विग्रहिाक्र्ं ककम ्? 
अ) भशिः ि रामःि । आ) भशिः ि कृष्णः ि 
इ). भशिा ि भशिः ि  ई) भशिः ि पाियती ि  
समा- भशिौ इत्र्स्र् पदस्र् विग्रहिाक्र्ं भशिा ि भशिः ि । 

4. पूियपदाथयप्रधा्ः कः ? 
अ). द्वन्द्वः आ) टद्वगुः इ) अव्र्र्ीिािः ई) तत्पुरुषः  
समा - पूियपदाथयप्रधा्ः अव्र्र्ीिािः। 

5. उिर्पदाथयप्रधा्ः कः ? 
अ). द्वन्द्वः आ) टद्वगुः  इ) अव्र्र्ीिािः ई) तत्पुरुषः  
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समा – उिर्पदाथयप्रधा्ः द्वन्द्वः। 
6. हररत्रातः कः समासः? 

अ) द्वन्द्वः आ) टद्वगुः  इ) अव्र्र्ीिािः ई) तत्पुरुषः  
समा – हररत्रातः तत्पुरुषः समासः। 

7. रामकृष्णौ इत्र्स्र् पदस्र् विग्रहिाक्र्ं ककम ्? 
      अ) रामःि कृष्णः ि   आ) भशिः ि कृष्णः ि 
   इ) रामः ि लक्ष्मणः ि।  ई) रमा ि कृष्णा ि 

समा – रामकृष्णौ इत्र्स्र् पदस्र् विग्रहिाक्र्ं – रामः ि कृष्णः ि। 
8. संख्र्ापूियः कः समासः ?  

अ).द्वन्द्वः आ) टद्वगुः  इ) अव्र्र्ीिािः ई) तत्पुरुषः  
समा – संख्र्ापूियः टद्वगुसमासः। 

9. असत्र्म ्इत्र्त्र कः समासः ? 
अ).द्वन्द्वः आ) ्ञ ्तत्पुरुषः  इ) अव्र्र्ीिािः ई) तत्पुरुषः 
समा – असत्र्म ्इत्र्त्र ्ञ ्तत्पुरुषसमासः। 

10. उत्तमपुरुषः इत्र्त्र कः समासः ? 
अ) द्वन्द्वः आ) टद्वगुः  इ) कमयधारर्ः ई) तत्पुरुषः  
समा – उत्तमपुरुषः इत्र्त्र समासः कमयधारर्ः। 

       రచయిత్ 

       డ్డ. మర్రివ్యడ శవరామ్ 
       విశ్రాంత్ సంసకృత్ ఉపనాయసకులు 
       ఆంధ్ర ల్కయోల కళాశాల , విజ్యవ్యడ 

     >>>>>*****<<<<< 


