
दशमः पाठः

श�बु�� -सह�बु�� -कथा  

क��म���द ्जलाशये श�बु��ः श�बु�� -सह�बु���े�त �ौ म��यौ �नवसतः �म  .तयोः
एकबु��नामकेन म�डूकेन �म�ताऽभवत  .कदा�च�ालह�ताः धीवराः तं
जलाशयमुपगताः .तेषु एको धीवरः अवदत् -एत��मन् जलाशये बहवो म��याः स��त ,अतः
तान ्गृहीतु ं�ोऽ� जालं �े��यामः .त�ु�वा म��याः �ः�खनः अभवन् .तेषु म�डूकः �ाह
-भोः श�बु�े! �ुतं धीवरो�ं भवता .ततः �क� कत��ं ?पलायनम् अव��ो वा
 .सह�बु��ः अवदत ्-�म� मा भैषीः .केवलं वचन �वणादेव न भेत�म् 

सपा�णां च खलाना ंच सव�षां ��चेतसाम्

अ�भ�ाया न �स�य��त तेनेदं वत�ते जगत् 

श�बु��र�प अकथयत् साधु उ�ं �वया  .�वं सह�बु��ः अ�स  .तव स�शी बु��ः क�या�प
ना��त .वचनमा�ेण �वज�म�ानं न �या�यम् 

अहम ्�वां सु बु�� �भावेण र��य�या�म .म�डूक आह -भोः !मम �वेका एव बु��ः  .अहं तु
अ� न �ा�या�म  .अ�यं जलाशयं ग�म�या�म .एवमु��वा सः अ�य जलाशयं गतः  ततः
�भात ेधीवरैः आग�य जाल म�ये  म��य -कूम� -म�डूक-कक� टादयो �नगृहीताः
.श�बु��सह�बु��म��यौ अ�प �नगृहीतौ  ,अपरा�े  सुखं ग��सु धीवरेषु एक�य �शर�स
आरो�पत ंश�बु��म् अपर�य ह�ते �ल�बमानं सह�बु��म् चालो�य म�डूकः �वप�नीम्
कथयत ्-

श�बु��ः �शर�ोऽयं  ल�बते च सह�धीः 

एकबु��रह ंभ�े ! ��ड़ा�म �वमले जले 



प�च तं�ः

    श�दाथ�ः 

म��यौ = दो मछ�लयाँ। म�डूकेन = मेढक से। जालह�ताः धीवराः = हाथ म� जाल �लये
�ए मछुआरे। उपगताः = पहँचे। �ः = आने वाला कल। �े��यामः = फेके� गे। पलायनम ्=
भागना। अव��ः = �कना। माभैषीः = मत डरो। न भेत�म ् = नह� डरना चा�हए।
��चेतसाम ् = �� �दय वाल�  का। �ा�या�म = र�ँगा। कूम�-म�डूक-कक� टादयः =
कछुआ, मेढक, केकड़े आ�द।�नगृहीतौ = (दोन� मछ�लया)ँ पकड़ ली गय�◌े। �ल�बमानम्
= लटकत े�ए। सह�धीः = हजार बु�� वाला। �शरः�ः= �सर पर ��त। ल�बते = लटक
रहा है।

अ�यासः

 1. उ�ारणं कु�त पु��तकायां च �लखत -

क��म���द ्    म��यौ        कदा�च�ालह�ताः         त���वा       अव��ः       �ोऽ�

 2. एकपदेन उ�रत -

(क) शतबु��ः सह�बु��� कु� �नवसतः �म ?

(ख) जालह�ताः धीवराः कम ्उपगताः ?

(ग) क�य एका बु��रासीत् ?

(घ) जलाशय ेबहवः के स��त ?

 3. कः उ�वान् इ�त �लखत-(म�डूकः/शतबु��ः/सह�बु��ः/धीवरः)

(क) एत��मन ् जलाशये बहवः म��याः स��त। .......................... (ख) केवलं
वचन�वणादेव न भेत�म्। ..........................



(ग) �वं सह�बु��ः अ�स। ..........................

(घ) भोः! मम तु एका एव बु��ः। .......................... 

4.म�ूषातः पदा�न �च�वा वा�या�न पूरयत-

�े��यामः ना��त र��य�या�म �नवसतः�म अवदत्

(क) �ौ म��यौ ........................

(ख) एको धीवरः ........................

(ग) �ोऽ� जालं ........................

(घ) तव स�शी बु��ः क�या�प ........................

(ङ) अहं �वां सुबु���भावेण ........................

 5. �ह�द�भाषायाम ्अनुवादं कु�त -

(क) त���वा म��याः �ः�खनोऽभवन्।    

(ख) अहं �वां सुबु���भावेण र��य�या�म।

(ग) अहं तु अ� न �ा�या�म।

(घ) म�डूकः �वप�नीम् अकथयत्।

 6. समास�व�ह ंकृ�वा समास�य नाम �लखत -

सामा�सकपदम ् समास�व�हः  समास-नाम

जलाशयः = जल�य आशयः त�पु�षः।



जालम�य े= ...........   ..........।

�वप�नीम ्= .......  ........

ज�म�ानम ्= ............. .........

म��यकूम�म�डूकाः = ......... ........।

 7. �न�न�ल�खत-पदानां �वभ��  वचनं च �लखत -

पदम ्   �वभ��ः     वचनम्

भवता = तृतीया       एकवचनम्।

�वया = ......,.......

तान ्= ........, ........

धीवराः = ..........,...........

सपा�णाम ्= ..........,........

 �श�ण-सङ्केतः

��तुतकथा ंसं�ेपेण छा�ैः �वश�देषु लेखयत।

एतद�प जानीत-

वाहन� का सं�कृत म� नाम-

सवारी  यानम्



गाड़ी  शकटः, शकट�

साइ�कल ��च��का

बैलगाड़ी ग��ी

हवाई जहाज वायुयानम्/�वमानम्

जहाज पोतः, जलयानम्


