द्वात्रिंशत्तमः पाठः - https://www.youtube.com/watch?v=vRV-sUv-lZo
१३८. (पुनश्चरणम्) एतेषािं शब्दा
योजयत --- ग्रामः पुस्तकम् ग्रन्थालयः शात्िका राज्य प्रदे शः पुरुषः घिी कथा सुभात्षतम् त्िद्यात्थिनी -

- एकः

एका

एक

१३९. -द्वयम् –
िाक्येषु प्र
घिी-द्वयम् , पुर-द्वयम् , आसन्द-द्वयम्, कथा-द्वयम् , प्रशस्तस्त-द्वयम्
१४०. रयः त्तस्रः रीत्ण इत्त
,

- -

Three is different in

,
च
रयः चम
त्तस्रः सत्िकाः
रीत्ण पुष्पात्ण
रयः सुधाखण्ाः
रीत्ण मस्तकात्न
रयः सैत्नकाः
त्तस्रः पत्रकाः
त्तस्रः कपात्िकाः
त्तस्रः कूप्यः
त्तस्रः ले खन्यः
रयः बालकाः
रीत्ण गृहात्ण
रीत्ण िातायनात्न
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रयः िस्त्रकिाः
रयः आसन्दाः
रीत्ण आच्छादकात्न
रीत्ण िाहनात्न
१४१. चत्वारः चतस्रः चत्वारर
different in
,
,
चतस्रः नौकाः
चत्वारः चषकाः
चत्वारर पणाि त्न
चत्वारर फेनकात्न
चत्वारः बालकाः
चत्वारर कन्दु कात्न
(
,
Both
and
चत्वारः दे िाल
चत्वारः िेदाः
चतस्रः रोत्ि
चत्वारः अध्यापकाः
चतस्रः मत्हलाः
चत्वारर महा-नगरात्ण
चत्वारर त्मरात्ण
च

३२

Four is

- च

.
, in different

, are okay.)

-

यस्य नास्तस्त स्वयिं प्रज्ञा, शास्त्रिं तस्य करोत्त त्कम् ?
लोचनाभ्ािं त्िहीनस्य ,दपिणः त्किं कररष्यत्त॥

पदत्िभागः - यस्य न अस्तस्त स्वयिं प्रज्ञा शास्त्रिं तस्य करोत्त त्कम् ?
लोचनाभ्ािं त्िहीनस्य, दपिणः त्किं कररष्यत्त॥
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यस्य स्वयिं by self प्रज्ञा

intelligence/wisdom न अस्तस्त तस्य शास्त्रिं a

body of teaching on a subject त्किं करोत्त?
दपिणः लोचनाभ्ािं +त्िहीनस्य
त्किं कररष्यत्त (

of the person without eyes

)?

यथा अन्धः दपिणतः लाभिं स्वीकतुुं न शक्नोत्त, स्व-प्रत्तत्बम्बिं own-image द्रषिुिं न
शक्नोत्त, तथैि शास्त्र- तः person without study-based knowledge
बुस्ति-हीनः लाभिं प्राप्ुिं न शक्नोत्त॰

रोत्हदासः कस्यचन चमिकारस्य पु रः॰ सः गङ्गा-नद्याः तीरे िसत्त स्म॰ सः चमिकारस्य
पुरः इत्त कारणतः स्व-जीिने चमिकार-िृत्त्त
ि स्वीकृतिान्॰
पादरक्षा-त्नमाि णिं
करोत्त, त्िक्रयणिं करोत्त, स्वजीिनिं त्नििहत्त च॰ परन्तु सः हरर-भक्तः धत्मिष्ठः च॰
तत्कारणतः सः सििदा हरर-नाम भजत्त स्म॰ पादरक्षा-त्नमाि ण-समये अत्प सः हररनाम िदत्त स्म॰ एतत्कारणतः सः प्रसनः ः शान्तः आसीत्॰ सः आनन्दपूणिः आसीत्॰
सििदा व्यिहार-समये अत्प सः आनन्दपू णिः भित्त स्म॰ तत्कारणतः जनाः िदस्तन्त स्म
– ‘एषः आत्मानन्दिं प्राप्िान् अतः एि सिि दा आनन्दपूणिः भित्त’
॰ तस्य बहिः
त्शष्याः आसन् ॰ एकः धत्नकः धत्मिष्ठः त्शष्यः आसीत्॰ सः त्चस्तन्ततिान्
मम गु रुः
क्षुद्रिं पाद-रक्षा-त्नमािणिं करोत्त॰ एतेन जीिनिं करोत्त॰ एििं न भत्ितव्यम्॰ सः जीिने
उत्तम-िृत्त्तम् आश्रये त्॰ एतेन जीिनिं कुयाि त् इत्त त्चन्तयत्त॰ सः एक उपायिं
त्चन्तयत्त॰ गु रोः समीप आगच्छत्त िदत्त च
‘गुरो! अहिं श्वः तीथियारािं गत्मष्यात्म॰
मम समीपे एकः त्नकषः
special stone अस्तस्त॰ तिं त्नकष अहिं
भितः गृहे स्थापयात्म॰ एक-मासानन्तरिं प्रत्त-स्वीकरोत्म’
॰ त्नकषः त्ित्शष्टः
अस्तस्त॰ त्नकषेण सह यत्द अन्यः लोहः metal भित्त तत्हि सः लोहः अत्प सु ि
भित्त॰ भिान् एतस्य त्नकषस्य उपयोगिं कतुिम् अहि त्त’ इत्त उक्तिान्॰ रोत्हदासः अत्प
अङ्गीकृतिान्॰ त्शष्यः स्व-गृहतः त्नकषम् आनीय गुरोः गृ हे कोणे स्थात्पतिान् ॰ तीथि याराथुं त्शष्यः गतिान्॰ एक-मासानन्तरिं प्रत्यागतिान् ॰ सः त्चन्तयत्त मम गुरुः इदानीिं
धत्नकः अस्तस्त॰ तस्य गृहे यथेष्टिं धनम् अस्तस्त॰ तस्य गृहम् अत्प इदानीिं भव्यिं जातम्
became अस्तस्त॰ एििं त्चन्तयत्त॰ सः गुरोः गृ हम् आगच्छत्त पश्यत्त च॰
प्राचीन

ि गृहम् ॰ गुरुः अत्प तथैि अस्तस्त॰ तदे ि कायुं
॰ हरर-नाम जपन्
a man reciting

॰ पाद-रक्षायाः त्नमाि णिं
॰ त्शष्यः गुरोः

समीप आगत्य पृ च्छत्त – गुरो! अहम् एकिं त्नकषिं दत्तिान् ॰ सः त्नकषः कुर अस्तस्त?
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गुरुः त्कत्ि स्मरणिं कृतिा ि त्चन्तत्यत्वा िदत्त – ‘त्शष्य! सः त्नकषः कुर स्यात्
may be there? भिान् यर स्थात्पतिान् तर एि स्यात् ! अन्वेषणिं
करोतु ’॰ एषः त्शष्यः स्वयिं यर स्थात्पतिान् तर गत्वा पश्यत्त॰ सः त्नकषः तर एि
अस्तस्त॰ यथा सः स्थात्पतिान् तथैि अस्तस्त॰ ततः एि त्शष्यः गुरोः मुखिं पश्यत्त॰ सः गु रुः
आनन्दपूणिः अस्तस्त॰ मुखे आनन्द-कास्तन्तः दृश्यते॰ समग्र-गृहम् आनन्दपूणिम् अस्तस्त॰
तदा गुरुः एि िदत्त –‘ित्स! त्नकषस्य उपयोगेन अहिं त्किं िा करोत्म? सुिणुं कुयाि म्॰
सुिणेन मम कः लाभः? अकस्मात् सु िणि -त्नत्मित्तः भित्त चेत् अत्प, गृहे सुिणुं
धनात्दक अस्तस्त चे दत्प तस्य रक्षण-त्िषये मया त्चन्तनीयम्॰ परन्तु सुिणि -लोभकारणतः तस्य रक्षणात्द-त्िषये त्चन्तामग्नः भत्ितुम् अहिं न इच्छात्म॰ मम आनन्दपूणिस्तस्थत्ततः पत्ततुम् अहिं न इच्छात्म॰ अतः मम जीिने सुिणिस्य त्नकषस्य आिश्यकता
एि नास्तस्त॰ तदा त्शष्यः रोमात्ितः भित्त॰ एििं सरल-जीिनिं करोत्त चेत् एि
आनन्दपूणिः भित्त मनुष्यः॰ तत्हि अह अत्प त्नकष उपयोगिं न स्वीकरोत्म॰ त्नकषिं
गङ्गा-नद्यािं त्क्षपात्म॰ मम अत्प जीिने त्नकषात् प्रयोजनिं मास्तु इत्त त्चन्तत्यत्वा सः
अत्प त्नक नद्यािं त्क्षपत्त॰ अनन्तरिं गुरोः समी गत्वा िदत्त
‘गुरो! भिान् म
अत्प त आनन्दिं प्राप्ुिं कः उपायः इत्त बोधयतु ’॰ अनन्तरिं त्शष्यः अत्प स्व-जीिनिं
कमि -योग-मयिं करोत्त॰ हरर-नाम जपन् सरलािं िृत्त्तम् आत्श्रत्य जीिनिं करोत्त॰ श्रेष्ठः
भित्त॰
Write the following expressions in Samskritam –
. King Dasharatha had three wives. (King

1.

Dasharatha’s wives were three. Use this model if applicable below
also.)
.The farmer has four cows (

2.
3.
-

) for Deepavali.
? Which God has three eyes?

4.
5.

).

. I want to buy a

ఒ

silk+sari (

/

. Hima+Das (

400assuming her father is Das) won (

400 metre race (

) four medal(

).
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)s in

. In Navartri-festival

6.
(

), we worship three Goddess(

)es – Durga, Lakshmi and

Saraswati.
(Hint – First three
7.
infant (
8.

s-

,

,

...)

. Mother narrates one story to the

ఒ
). (Hint -

,

,

, ...)

,

The magician(

.

) put two coin(

)s in his empty bag and

removed four coins out of it!
9.

. In Karnataka state,

,

there are three deputy+chief+ministers (उ -

-

).

. Kashmir has two capital cities (a

10.
pair of capital cities).
11.

. Rich person has three cars.

-

. They are five

12.

. Those (

13.
go+around (

/

+

) four women

) together (

14.

.

four daughters-in-law (

).

15.

.

).
has four sons and

.

. Rama has three mothers.
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