
दशमः पाठः

�न�बतरोः सा�य�ु

पुरा एक��मन् �ामे मनोहरः धम�च�द� �े �म�े ��तवसतः। तौ �वदेशा�धनं अज��य�वा
नीतव�तौ। तौ �वचा�रतव�तौ यद ्गृहे इदं धनं सुर��तं न �यात्। एवं �वमृ�य तद ्धनम्
एक�य वृ��य मूले ग�तं �वधाय �न���तव�तौ। �योम��ये पर�रं मतै�यम् अभवत ्यत्
य�म ै आव�यकता भ�व�य�त स अपरेण सह आग�य �न�का�य�त। मनोहरः सरलः
स�य�न�ः चासीत् �क�तु धम�च�दः अतीव चतुरः छ�बु��� आसीत्।

धम�च�दः अ�ये�ुः �नभृतं ग�वा सव� धनम् आ�तवान्। तत� धम�च�दः मनोहरम् अवोचत-्‘‘
�म� । चलत,ु �क�चद ्धनम् आहत��म्।‘‘ �ौ अ�प वृ��य अ��तकम ्आगतव�तौ। त�
धन ं नासीत्। धम�च�दः मनोहरम् आ���तवान् य�ेन धनम् अप�तम् इ�त। तत�तौ
�ववदमानौ राजानं ��त ग�तः। �योः �ववादं �ु�वा राजा अ�वीत्-‘‘भवतु नाम, �ः
�न�बवृ��य सा�यम् अवा�य एव क��त् �नण�यः भ�वता।‘‘स�य�न�ः मनोहरः �वचा�रतवान्
यद ्इदमेव समीचीम्। �न�बत�ः अस�यं न व�य�त। धम�च�दोऽ�प �स�ः आसीत्।अपरे�ुः
राजा �ा�यां सह �न�बवृ�ं ��यग�त्। तैः सह समु�सुकानां जनानां स�मद�ः अ�प आसीत्।
त ेसव� स�यं �ातु ंवा´ छ��त �म।



राजा �न�बवृ�ं पृ�वान्-’’हे �न�बदेव! कथय, धनं केन अप�तम् ?‘‘‘‘मनोहरेण‘‘ -इ�त
�न�बमूला��वरः �क�टतः। एतत् �ु�वा मनोहरः बा�पक�ठः �रोद अ�वीत ्च-‘‘ महाराज!
एष �न�बत�ः अस�यं व�ंु नाह��त। अ� का�चत् छ�योजना वत�ते। अहं स� एव �मा�णतं
करो�म।‘‘  मनोहरः शु�के�नं सं��य वृ�मूले �नधाय अ��न� ��वा�लतवान्। त�कालमेव
वृ�मूलात-् ’’र�त-ुर�त‘ु‘ इ�त �वरसंयोगः �ुतः। राजा सै�नकान् आ�द�वान-् त�योऽ�प
भवेत ्तं ब�हः आनयतु।‘‘ सै�नकाः वृ�कोटरे ��तं जनं ब�हः आनीतव�तः। त ं��वा सव�
�व�मृताः आसन्। यतो�ह स धम�च�द�य वृ�ः �पता आसीत्। राजा सव�म् अ�प �ातवान्।
स �पतर ं पु��च कारागारे �न���तवान्। अ�प च, त�सव�म् धनम् सपुर�कारं मनोहराय
सम�य त ंसभा�जतवान्। �वमृ�य� सोचकर। ग�तं� ग�ा। �योम��ये � दोन� के बीच म�।
छ�बु��ः � बेईमान। आ�तवान् � �नकाल ले आया। अ��तकम् � समीप। भवतु नाम �
जान े द��जए। अपरे�ुः � �सरे �दन। समु�सुक � अ�य�धक आतुर। स�मद�ः � भीड़।
बा�पक�ठः � �ंधे गले से। स� एव � शी� ही। शु�के�नं � सूखी लक�ड़याँ । सं��य �
इ�कठा करके। �नधाय � रखकर। �वरसंयोगः � आवाज का संयोग । �व�मृताः �
�व��मत या आ�य� च�कत। सभा�जतवा�� पुर�कृत �कया। �व��ात् � �व�ास

अ�यासः

1. उ�ारण ंकु�त पु��तकायां च �लखत-

धम�च�द� �न���तव�तौ �योम��ये

मतै�यम ्�न�का�य�त स�य�न�ः

छ�बु��� आ�तवान् आहत��म्

2. एकपदेन उ�रत-



यथा- मनोहर�य �म�ं कः आसीत ? धम�च�दः

(क) तौ अ�ज�तधनं कु� �न���तव�तौ ?

(ख) मनोर�य �वभावः क��शः आसीत् ?

(ग) अ�ये�ुः सव� धन ंकः आ�तवान् ?

(घ) वृ�कोटर ेकः आसीत् ?

3. म×जूषातः ��यापदा�न �च�वा वा�या�न पूरयत-

(क) तौ �वदेशात् धनं ......................नीतव�तौ।

(ख) धम�च�दः अतीव चतुरः..................आसीत्।

(ग) तत�तौ �ववदमानौ ...................��त ग�तः।

(घ) �न�बत�........................... न व�य�त।

(ड़) स �पतरं पु�´ च करागारे.....................।

4. रेखां�कत पदेष ुकारक�य नामो�लेखं कु�त-

यथा- स �ामं ग��त। (कम� कारकम्)

(क) तौ �वदेशात् धनं अज��य�वा नीतव�तौ

(ख) स अपरेण सह आग�य �न�का�य�त

(ग) �ौ अ�प वृ��य अ��तकम् आग�व�तौ

(घ) राजा सै�नकान् आ�द�वान्



(ड़) सै�नकाः वृ�कोटरे ��तं जनं आनीतव�तः

5.स��-�व�ेदं कु�त-

पदम ्स��-�व�ेदः

(क) धम�च�द� .................................

(ख) �योम��य े.................................

(ग) समु�सुकानाम ्...................................

(घ) शु�के�नम ्..................................

अज��य�वा, छ�बु���, राजानं, अस�य,◌ं �न���तवान्।

6.रेखां�कतपदा�न अ�धकृ�य ��प�नमा�णं कु�त-

(क) एक��मन ्�ामे �े �म�े ��तवसतः।

(ख) तौ �वदेशात् धनं अज��य�वा नीतव�तौ।

(ग) धम�च�दः अतीव चतुरः छ�बु��� आसीत्।

7-सं�कृतभाषायाम ्अनुवादं कु�त-

(क) एक गाँव म� दो �म� रहते थे।

(ख) वे दोन� �वदेश से धन अ�ज�त कर ले आये।

(ग) मनोहर सरल और स�य�न� था।

(घ) सै�नक वृ� के कोटर म� ��त ��� को बाहर ले आये।



�़श�ण- सड्.केतः

1. बालकैः �वश�देष ुकथां लेखयत।

2. अ�यकथा ं�ोतुं �ाव�यतुं च कथयत।

�यात�म-्

�वभ��ः ���वधा भव�त- 1 कारक�वभ��ः। 2 उपपद�वभ��ः।

1. कारक�वभ��ः- ��याम् आदाय या �वभ��ः भव�त सा कारक�वभ��ः भव�त, यथा-
रमेशः �ामं

ग��त, वीरे��ः क��केन खेल�त।

2. उपपद�वभ��ः- पदम् आ���य �यु�ा �वभ��ः ‘उपपद�वभ��ः’ इ�त क�यत,ेयथा-
�ाम ंप�रतः वृ�ाः स��त (गाँव के चार� ओर वृ� ह�)। रामेण सह ल�मणः ग��त। अ�
‘प�रतः’ (चार�ओर) इ�त योगे �ामपदात् ��तीया तथा च ‘सह’ इ�त योगे रामपदात् �यु�ा
तृतीया �वभ��ः

उपपद�वभ��ः अ��त।

लोभात,् �मादात,् �व��ात् ���भना�शो भवे�ृणाम् 


