पाठ- ८
परार्थे आत्मोत्सर्गः
सारान्शः
एकदा राजा भोजः विक्रमावदत्यस्य वसिंहासने
उपविशवि । िदा वसिंहासने सिंलग्ना पुत्तवलका कथाम्
श्राियन्ती कथयवि यि् एकदा राजा विक्रमः िनिं
गच्छवि । िस्मिन् िने सः खगानािं िािाा लापिं शृणोवि।
वदने खगः यि् आश्चयाम् पश्यवि िद् दृष्ट्वा दु ः खी
भिवि । खगानािं वपिा, विरिं जीिी, दु ः खवनदानस्य
उपायिं कथयवि- “दु ः खी जनः सुहृवद दु ः खिं वनिेद्य
सुखी भिवि ।"खगः कथािं श्राियवि। शैिालघोषपिािे
पलाशनगरे िकासुरः नामकः राक्षसः प्रविवदनिं एकिं
मानििं भक्षयवि। सिंत्रस्ाः जनाः ििै प्रविवदनिं
गृहक्रमेण एकम् मानुषिं दािुम् ििनिं यच्छस्मन्त ।
अनेन प्रकारे ण बहुकालः व्यिीिः । क्रमेण एकस्य
ब्राह्मणस्य िारः आगिः । सः ब्राह्मणः पूिाजन्मवन
खगस्य वमत्रम् आसीि् । ििं दृष्ट्वा सः खगः अवप
दु ः खी भिवि । एिि् श्रुत्वा पवक्षणः कथयस्मन्त यि्
िस्ुिः िद् एि वमत्रम् यि् वमत्रस्य दु ः खे दु ः खी सुखे
ि प्रसन्नः भिवि। खगानािं ििनावन श्रुत्वा राजा
विक्रमावदत्यः ब्राह्मणाय अभयिं दत्वा स्वयमेि
िध्यवशलायाम् उपविशवि । प्रसन्नमुखिं राजानिं दृष्ट्वा
विस्मििः राक्षसः िस्य प्रसन्निायाः कारणिं पृच्छवि ।
राजा कथयवि यि् पराथे एि स्वेच्छया सः प्राणान्
दािुम् उद्यिः अस्मस्। अिः सः प्रसन्नः अस्मस् ।
राक्षसः आत्मनः मनोरथिं पूरयिु।राक्षसः
महाराजविक्रमावदत्यस्य पराथे शरीरत्यागस्य गुणिं
दृष्ट्वा ििं 'साधुः ' इवि कथयवि । सः राजानिं कथयवि
यि् भिान् सिेषािं प्रावणनािं दु ः खावन वनिारयवस अिः
त्विं धनसम्पदः प्राप्नोवष। िि परोपकारभािनया
अहम् अिीि प्रसन्नः अस्मि । िदनन्तरम् िरदानाय
आग्रहिं करोवि । 'राजा िु "भिान् जीिवहिं सािं त्यजिु"
इवि िरिं याििे। राक्षसः जीिवहिंसािं त्यजवि ।
पुत्तवलका पुनः राजानिं भोजिं वसिंहासने उपिेष्ट्टुम्
प्रेरयवि ।
मुख्य बिन्दवः
'वसिंहासनद्वावत्रिंवशका नाम ग्रन्थः एकः मनोरिं जकः
वशक्षाप्रदश्च कथासिंग्रहः अस्मस् । अयिं ग्रन्थः
'द्वावत्रिंशत्पुत्तवलका' एििं ि 'विक्रमिररिम्'
नामभ्यामवप प्रवसद्धः । यदा महाराजः भोजः
विक्रमावदत्यस्य वसहासनिं अरोढु म् प्रयििे िदा
वसिंहासनजवटिाः पुत्तवलकाः भोजस्य योग्यिािं
परीवक्षिुम् एकैकशः द्वावत्रिंशि् पुत्तवलकाः
विक्रमावदत्यस्य शौयाकथाः श्राियस्मन्त । अस्याः
कथायाः वद्वविधिं सिंस्करणिं प्राप्यिे- एकम्
उत्तरभारिीयम् वद्विीयिं दवक्षणभारिीयम् ि ।

दवक्षणभारिीयिं सिंस्करणिं 'विक्रमिररिम्' इवि
कथ्यिे । लेखकविषये पूणाज्ञानिं नोपलभ्यिे ।
अवर्च्छामः
परे षाम् उपकारः परोपकारः इवि कथ्यिे । अस्मिन्
सिंसारे सत्पुरुषाः परोपकाराय जीिनिं धारयस्मन्त । िे
आत्मसुखिं दु ः खिं िा अविविन्त्य अहवनाशिं समाजस्य
दे शस्य ि कल्याणाय एि प्रयासरिाः भिस्मन्त
अिाकिं दे शे परोपकारस्य अत्यवधक महत्त्विं ििािे ।
परोपकारविषये िवणािम् अस्मस्।राजा भोजः विक्रमावदत्य इि परोपकारी, सदािारी,
विद्वद् जनानािं प्रेमी आसीि्। भोजस्य वपिुः नाम
वसन्धुलः , नगयाा ः नाम ि धारा आसीि्। सः
सप्तपिंिाशत्वषाा वण राज्यमकरोि्। िस्य राज्ये जनाः
सदािाररणः सन्तुष्ाः , धावमाकाः ि आसन् । भोजस्य
राज्ये ििुवदा क्षु सुव्यिस्था आसीि्। िस्य राजभिने
निरत्ाः आसन्। कलाकौशलादीनािं विकासः
सुष्ट्ठुरूपेण ि अभिि् ।
आवश्यकोSयं ज्ञानम्
• अष्ादशपुराणेषु व्यासस्य ििनद्वयम् ।
परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम् ।।
• भिस्मन्त नम्रास्रिः फलोद्गमैः ,
निाम्बुवभदू ा रविलस्मम्बनो घनाः ।
अनुद्धिा सत्पुरुषाः समृस्मद्धवभः ,
स्वभाि एिैष परोपकाररणाम्।।
• श्रोत्रिं श्रुिनैि न कुण्डलेन,
दानेन पावणनािु किंकणेन।
विभावि कायः करुणापराणािं ,
परोपकारे ण न िु िन्दनेन ।।
• अयिं वनजः परोिेवि गणना लघुिेिसाम् ।
उदारिररिानान्तु िसुधैि कुटु म्बकम् ।।
(वहिोपदे शः )
• परोपकाराय फलस्मन्त िृक्षाः ,
परोपराय िहस्मन्त नद्यः ।
परोपकाराय दु हस्मन्त गािः ,
परोपकाराथावमदिं शरीरम् ।।
• वपबस्मन्त नद्यः स्वयमेि नाम्भः ,
स्वयिं न खादस्मन्त फलावन िृक्षाः ।
नादस्मन्त सस्यिं खलु िाररिाहाः ,
परोपकाराय सिािं विभूियः ।।
व्याकरण बिन्दवः शब्द भण्डाराश्च
प्राबिपबिकम्- धािुिं प्रत्ययिं ि िजावयत्वा कोऽवप
अथािान् शब्दः 'प्रविपावदकम्' कथ्यिे । यदा
प्राविपवदकम् विभस्मियुििं भिवि िदा िस्य िाक्ये
प्रयोगः वक्रयिे ।

वृद्धि सद्धधः - अ / आ एिाभ्यािं िणाा भ्यािं परे ए / ऐ
िणौ भििः िेि् िवहा पूिापरयोः स्थाने 'ऐ िणाः भिवि
। यवद अ आ िणाा भ्यािं परे ओ / औ िणौ भििः िदा
'औ भिवि ।

शब्दार्थागः
बपशुनः = िुगलखोर
संलापम् = िािाा लाप को
सुहृबि = वमत्र पर
अंर्ीकृिम् = स्वीकार कर वलया गया
बवद्धििः =आश्चयािवकि
समायाबि = आ जािा है
पररहरबस = दू र करिे हो
श्लाघ्याम् = प्रशिंसनीय
योग्यिां वर्गयि
सिंसारे परोपकार एि स गुणो विद्यिे, येन मनुष्येषु
जीिेषु िा सुखस्य प्रविष्ठा ििािे। समाजसेिाया
भािना, दे शप्रेमभािना दे शभस्मिभािना,
दीनोद्धरणभािना, परदु ः खकािरिा,
सहानुभूविगुणस्य सत्ता ि परोपकारगणस्य ग्रहणेनैि
भिवि। परोपकारकरणेन हृदयिं पवित्र।
सत्त्वभािसमस्मिििं सरल विनयोपेििं सरसिं सदयिं ि
भिवि। परोपकाररणः परे षािं दु ः खिं स्वीयिं दु खिं मत्वा
िन्नाशाय यिन्ते। िे दीनेभ्यो दानिं ददवि, वनधानेभ्यो
धनम्, िस्त्रहीनेभ्यो िस्त्रम्, वपपावसिेभ्यो जलम्, ‘
बुभुवक्षिेभ्योऽन्नम्, अवशवक्षिेभ्यश्च वशक्षािं ददवि।

सज्जना : परोपकारे णैि प्रसन्ना भिस्मन्त। िे
परोपकरणे स्वीयिं दु ः खिं न गणयस्मन्त।
पाठ संप्रेष्यः
• 'पराथे आत्मोत्सगाः ' इवि पाठः
'वसिंहासनद्वावत्रिंवशका ग्रन्थाि् उद् धृिः ।
• महाराजविक्रमावदत्यः दयालुः , परोपकारी,
प्रिापी ि नृपः आसीि् ।
• सिेषािं जीिानािं प्राणाः वप्रयाः । अिः
अिावभः जीिरक्षा करणीया ।
• साधिः स्वयिं कष्िं सोढ़िा सिासत्त्ववहिैवषणः
भिस्मन्त ।
• अव्ययानािं रूपपररििानिं न भिवि ।
• धािुना सह 'ि' प्रत्ययिं सिंयोज्य
भूिकावलक- अथाः जायिे ।
• यदा धािोः पूिाम् उपसगाः आयावि िदा
क्त्वा स्थाने ल्यप् प्रत्ययः भिवि, ित्पदिं ि
अव्ययिं भिवि ।
• िाच्यिं वत्रविधिं भिवि- किृािाच्यम्,
कमािाच्यम्, भाििाच्यम् िणा-सिंश्लेषणेन
पदवनमाा णिं भिवि ।
अबर्काङ्कानाम् अर्गनं कर्थं भवेि्
• पाठस्य सम्यक् रूपेण अध्ययनिं कृत्वा
भािम् अिगच्छे ि।
• पाठे आगिानािं कवठन शब्दानािं
व्याकरणात्मक स्वरूपिं जानीयाि्।
• अध्यायस्य समनाथी पद्य सूियः अवप
जानीयाि्।
स्व मूल्याङ्कनम् कुरुि
• अध्यायस्य भाििं स्व शब्दै ः िणायि ।
• अध्याये आगिानािं व्याकरण वबन्दु नािं
अभ्यासिं कुरुि।
• परोपकार इवि विषये वनवमािानािं अन्य
श्लोकानािं अिेषणिं कृत्वा अथं वलखि।

