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कस्मिं श्चित् वनप्रदेशे चण्डकर्ाा नार् 
राक्षसः वसतत म। सः भयानकः राक्षसः 
वनप्रदेशं प्राप्तान ्जीवान् हत्वा भक्षयतत 
म। एकदा कश्चित् ब्राह्मणः वने भ्रर्न् 
तत्र आगतः, तेन राक्षसेन दृष्टः ग्रहीतः च।
ततः राक्षसः तस्य ब्राह्मणस्य स्कन्धर्् 
आरुह्य उवाच –



"भो ! अग्रेसरः चल।" 
भयत्रस्तर्नाः ब्राह्मणः तर्् आदाय प्रस्ितः।
अथ तस्य राक्षसस्य कोर्लौ पादौ दृष्ट्वा 
ब्राह्मणः राक्षसर्् अपृच्छत् – भो ! ते पादौ 
एवंववधौ कर्लकोर्लौ तकर्?्
ननजकर्लदलकोर्लचरणप्रशंसाप्रसन्नर्नाः 
राक्षसः मयन् आह – भो ! व्रतर्् र्े अस्तस्त 
यत् अहर्् आर्द्ापादः भूनर्र्् न स्पृशानर्। 



ततः तत् वाक्यर्् श्रुत्वा आत्मनः र्ोक्षोपायर्् 
श्चचिंतयन् ब्राह्मणः र्ाग ेएकर्् सरोवरर्् अपश्यत्। 
सः तर्् सरोवरर्् गत्वा राक्षसर्् अकथयत् –
र्हात्मन् ! भवतः पादौ सूयातकरण ः शुष्कौ 
जातौ। अतः उश्चचतर्् यत् एतौ जलेन प्रक्षाल्य 
कदलीपत्र ः वेष्टनीयौ। राक्षसेन कनथतर्् - भो! 
यावत् अहर्् स्नानर्् कृत्वा, जपर्् जप्त्त्वा, 
देवान् अश्चचि त्वा न आगच्छानर्, तावत् त्वया 
अन्यत्र न गन्तव्यर््। 



तस्मन् तथा कृते द्विजः अश्चचन्तयत् - नूनर्् 
देवान् अश्चचि त्वा, र्ार्् भश्चक्षष्यतत, अतः शीघ्रर्् 
पलायनर्् करोनर्। येन एषः आर्द्ापादः न र्र् 
पृष्ठर्् धातवष्यतत। राक्षसः तर्् पलायन्तर्् अतप 
दृष्ट्वा व्रतभंगभयात् तस्य पृष्ठर्् गन्तुर्् न 
अशक्नोत्। अतः शास्त्रकाराः श्चलखन्तन्त –

पृच्छ्केन सदा भाव्यर्् नरेणाऽतप तवजानता।
राक्षसेन गृहीतोऽतप प्रश्नेन र्ुक्तः सः द्विजः ।। 
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vin% nwjxkeh p 

lk{kj% u p if.Mr%।
veq[k% LQqVoäk p 

;% tkukfr l% if.Mr%।।



fde~ bPNfUr ujk% dk';ke~ 

Hkwikuke~ fde~ j.ks fç;e~ A

d% oU|% loZyksdkuke~ 

nh;rke~ ,de~ mÙkje~ AA 



lhefUruh"kq dk 'kkUrk

jktk dks·Hkwr~ xq.kksÙke%A

fo}fn~Hk% dk lnk oU|k

v=So mäe~ Kk;rke~ AA 
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पहेलिय ाँ 
प्रहशे्चलकाः

भाग 2



कृष्णमखुी न मार्ाारी 
द्विजर्ह्वा न च सद्वपाणी।
पंचभर्ाा न पाचंाली 
यः र्ानाद्वर् सः पण्डिर्ः॥



कस्तरूी र्ायर् ेकस्मार् ्
कः हण्डि कररणा ंकुलम।्
द्वकं कुयाार् ्कार्रः यदेु्ध 
मृगार् ्जसंहः पलायर् े।।



द्वगररः अण्डस्त न र् ुप्रस्तरः
वनम ्अण्डस्त न र् ुपादपः।
नगरम ्अण्डस्त र् ुद्वनर्ानः 
नदी अण्डस्त र् ुद्वनर्ालः ।। 
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कस्मिं श्चित् नगरे चत्वारः ब्राह्मणपुत्राः वसन्तन्त 
म। ते परस्परर्् नर्त्रभावेन वतायन्तन्त म। 
तेषार्् त्रयः शास्त्रपारंगताः तकन्तु बुनिरद्वहताः। 
एकः तु बुनिर्ान् तकन्तु शास्त्रतवर्ुखः।  
अथ कदाश्चचत् त ः नर्त्र ः र्स्ितर्् – कः लाभः 
तवद्यायाः यद्वद देशान्तरर्् गत्वा अथोपाजानर्् 
न तियते। तत् वयर्् पूवादेशर्् गच्छार्ः। 



तथा ननियर्् कृत्वा ते पूवादेशर्् प्रतत प्रस्िताः। 
तेषार्् ज्येष्ठतरः प्राह- अहो, अमाकर्् एकः 
शास्त्रज्ञानरद्वहतः, केवलर्् बुनिर्ान्। नृपाः च 
तवद्यया एव प्रीताः भवन्तन्त। 
अहर््  स्वोपार्जितर्् धनर्् अम  न दास्यानर्। 
तद् गच्छतु गृहर््। ततः द्वितीयेन अतप कनथतर्् –
भो! सुबुिे!  गच्छ त्वर्् गृहर्् यतः ते तवद्या 
नास्तस्त। 



तत्पिात् तृतीयः प्राह- अहो, एवर्् कतुार्् न 
युज्यते। यतः वयर्् बाल्यकालात् एव एकत्र िीद्विताः 
तत् अयर्् भ्राता अमानभः सह आगच्छतु। अयर्् 
च अमदपुार्जितस्य धनस्य सर्भागी भतवष्यतत। 

अयं ननजः परः वेतत 
गणना लघुचेतसार््।

उदारचद्वरतानार्् तु 
वसुध व कुटुम्बकर््।।



तथा कृते र्ाग ेगच्छतभः त ः कततश्चचत् अिीनन 
दृष्टानन। ततः एकेन कनथतर्् - अहो, अद्य एव 
तवद्यापरीक्षा करणीया। एषः कश्चित् जीवः र्ृतः 
ततष्ठतत। 
तत् वयर्् अमद्विद्याप्रभावेण सजीवनर्् 
कुर्ाः। प्रथर्र्् अहर्् अस्िसंचयर्् करोनर्। 
ततः तेन अिीनन संचितानन कृतानन। 



द्वितीयः ब्राह्मणपुत्रः तर्् रृ्तजीवर्् चर्ार्ांसरुनधर ः 
संयुक्तर्् कृतवान् । यावत् तृतीयः ब्राह्मणपुत्रः 
जीवनर्् संचारनयतुर्् तत्परः अभवत् तावत् सः 
सुबुनिना ननवाद्वरतः 
भो ततष्ठतु भवान् । तकर्् न पश्यतत? एषः श्चसिंहः तियते। 
यद्वद एनर्् सजीवर्् कद्वरष्यश्चस, एषः अमान् सवाान् हत्वा 
खाद्वदस्यतत। एतत् श्रुत्वा तृतीयः िुिः भूत्वा आह –
नधङ् र्ूखा ! नाहर्् स्वतवद्यार्् तवफलार्् कद्वरष्यानर्। 



ततः सुबुनिः प्राह - यद्वद एतत् एव भवतः 
तप्रयर्् तद्वहि  प्रतीक्षस्व क्षणर्् ,यावत् अहर्् 
वृक्षर्् आरोहानर्। 
तथा कृते यावत् एव सः श्चसिंहः सजीवः कृतः, 
तावत् एव त्रयोऽतप तेन उत्थाय घाततताः 
खाद्वदताः च। सुबुनिः च पुनः वृक्षात् अवतीया 
गृहर्् गतः।



अतः एव उक्तर्् शास्त्रेषु -
वरर्् बुनिः न सा तवद्या तवद्यायाः बुनिः उतर्ा।
बुनिहीनाः तवनश्यन्तन्त यथा ते श्चसिंहकारकाः।।
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वकृ्षः
र्रः 
पादपः
शाजखन ्
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लोकोक्तयः



ckykuke~ jksnue~ cye~ A

बालकों का बल रोने में ।   
d"V% [kyq ijkJ;% A

पराधीन सपनेहु सुख ना।ीं   
uok ok.kh eq[ks eq[kssA

जितने मुुं।, उतनी बातें  



tyfcUnqfuikrsu 

Øe’k% iw;Zrs ?kV% A

िल की एक एक ब ुंद गिरने से  
धीरे धीरे घड़ा भर िाता ।    
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नाऽत्यिं सरलः भावं्य गत्वा पश्य वनस्थलीम।्
जिद्यि ेसरलाः र्त्र कुब्ाः द्वर्ष्ठण्डि पादपाः॥

अर्ानाशं मनस्तापं गृहे दशु्चररर्ाद्वन च।
वंचनम ्चाऽपमानं च मद्वर्मान ्न प्रकाशयरे्॥्



र्ावर् ्भयस्य भरे्व्यम ्यावर् ्भयम ्अनागर्म।्
आगर्म ्र् ुभयम ्दृष्ट्वा प्रहर्ाव्यम ्अशंकया॥

कः कालः काद्वन द्वमत्राजण 
कः देशः कौ व्ययाऽगमौ।

कः चाऽहम ्का च म ेशद्वतः 
इद्वर् जचन्त्यम ्द्वदन ेद्वदन॥े
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नाऽण्डस्त मघेसमं र्ोयं 
नाऽण्डस्त धान्यसमं द्वप्रयम।्

नाऽण्डस्त चक्षःुसमं र्रे्ः 
नाऽण्डस्त आत्मसमं बलम॥्





AA bfr Jh% AA

t; Hkkjr% t; Hkkjrh


