
                                                                          ष�ः पाठः

                                                                          

�क� ततु� जाना�त भवान्

(तुमुन-्�-��ययौ �व�ध�लङ्लकार�)

�व��व�ालय�य क��त् �ा�यापकः �वहतु� नावम् आ�ढः। नावा जल�वहारं कतु� त�य
�थमोऽयमवसरः आसीत्। बालसूय��य �करणानां जल��डाम्, वीचीनां नत�नम्, अ�साम्
अपाररा�शम्, अ�र�मा�यमेन नौकायाः अ�ेसारणम् इ�या�द ��यं ��्वा सः ना�वकम् एवम्
अपृ�त-्

�ा�यापकः - भो ना�वक ! �क� भवता कदा�प ग�णतं प�ठतम् ?

ना�वकः - न प�ठतम्।

�ा�यापकः - �क� ग�णतं प�ठतुं �व�ालयं न गतवान्।

नून ंभवतः जीवन�य चतुथा�शः �थ�तां गतः। भवता

रसायनशा�� ंभौ�तकशा��ं वा प�ठतं �यात्।

ना�वकः - ई�शं मे भा�यं कुतः ? यदहं भौ�तक-



शा�� ंरसायनशा�� ंवा पठेयम्।

�ा�यापकः - नूनं �वया अधा�शः जीवन�य �थ�तां नीतः। वद वद �वया आं�लभाषा तु
प�ठता �यादेव?

ना�वकः - (�ला�नम ्अनुभवन)् महाशय! नाहं मा�ा �प�ा वा �व�ालयं �े�षतः। कुतः
पठेयम?्

�ा�यापकः - त�ह� तव जीवन�य �यो भागाःअपाथा� जाताः। अ�ा�तरे नदे जलावत�नं
समायातम्। लहरीणां वेगेन तदा नौः अक�त। प�यतोः एव तयोःनौका जलेन पू�रता
जाता। ना�वकः �ा�यापकं स��मेण अपृ�त् - महाशय! �क� भवान् ततु� जाना�त?
�ा�यापकः  नौकां जलपू�रतां ��्वा भीतोऽवदत् - अहं ततु� न जाना�म। ना�वकः अवोचत-्
य�द ततु� न जाना�त, तदा भवतः सव� जीवनं वृथा जातम्। अहं तु बा��यां नदं ती�वा पारं
�या�म। �क�तु य�द भवान् अ�यथा न म�यते, अहं भव�तं �वपृ�मारो�य पारग�तु�म�ा�म।
     

श�दाथ�ः 

�वहतु�म ् = घूमने के �लए। नावम ् = नाव पर। आ�ढः = बैठ गया। जल�वहारम् =
जल�वहार। वीचीनाम=् तर�� का। अ�साम ् = जल क�। अ�र�म ् = पतवार, डाँंड़।
चतुथा�शः = चैथाई भाग। �थ�तां गतः = �थ� चला गया। ई�शम् = ऐसा। म े= मेरा। कुतः
= कहाँ से। नूनम ्= �न�य ही।अधा�शः = आधा �ह�सा। �थ�तां नीतः = �थ� कर �दया।
अनुभवन ्= अनुभव करता �आ।�े�षतः = भेजा गया। �यो भागाः = तीन भाग। अपाथा�ः
= �थ�। नदे = नद� म�। जलावत�नम ् = भँवर। अक�त = डगमगाने लगा। प�यतः =
देखत-ेदेखत।े जलेन = जल से। पू�रता = भर गयी।स��मेण = घबराहट के साथ। ततु�म ्=



तैरन ेके �लए। भीतः = डरा �आ। ती�वा = तैरकर।�या�म = जाता �ँ। खल ु= �न�य ही।
�वहरत ु= �वहार कर�। �वपृ�मारो�य = अपनी पीठ क� सहायता से।

अ�यासः

 1. उ�ारणं कु�त पु��तकायां च �लखत-

आ�ढः जलावत�नम् चतुथा�शः

�थ�ताम ्ती�वा अ�र�मा�यमेन

 2. एकपदेन उ�रत -

(क) कः �वहतु� नावम् आ�ढः ?

(ख) नौकायाः अ�ेसारणं केन मा�यमेन भव�त ?

(ग) कः �ला�नम् अ�वभवत् ?

(घ) जलेन पू�रता का जाता ?

 3. कः कथय�त इ�त �लखत - ना�वकः / �ा�यापकः

(क) भवता कदा�प ग�णतं प�ठतम् ? (ख) ई�शं मे भा�यं कुतः ?

(ग) �वया अधा�शः जीवन�य �थ�तां नीतः।

(घ) अहं ततु� न जाना�म।

(ङ) य�द तत�◌ुं न जाना�त, तदा भवतः सव� जीवनं वृथा जातम्।

 4. अधो�ल�खतधातु�भः तुमुन्-��ययं योज�य�वा पदरचनां कु�त -

यथा-खाद ्+तुमुन् = खा�दतुम्। 



चल ्+ तुमुन् =...........................

हस ्+ तुमुन् =...........................

��ड् + तुमुन्=...........................

पठ् + तुमुन् =...........................    

 5. अधो�ल�खतधातु�भः ‘�वा’ (��वा) ��यय ंयोज�य�वा पदरचनां कु�त -

यथा- पठ् + �वा = प�ठ�वा।

नी + �वा =...........................

गम ्+ �वा =...........................

�लख ्+ �वा =...........................

 6. �ह�द�भाषायाम ्अनुवादं कु�त -

(क) �क� �वया सं�कृत-भाषा प�ठता ?

(ख) जीवन�य �यो भागाः अपाथा�ः।

(ग) �ा�यापकः नावम् आ�ढः।

(घ) भवान् खलु जलम�ये �वहरतु।

 7. सं�कृतभाषायाम ्अनुवादं कु�त -

(क) वह पढ़ने के �लए आता है।

(ख) �या तुम सब तैरना जानते हो ?



(ग) �या तुम ��त�दन खेलते हो ?

(घ) हम दोन� घूमने के �लए नद� के �कनार ेजाते ह�।

 �श�ण-सङ्केतः

1. पाठ�य कथानकं छा�ैः लघुसमूहेषु समयं �न��त ंकृ�वा लेखयत।

2. कम�वा�य ेकम�णः �ल�ानुसारं कृद�त-��यापदानां �ल��य प�रवत�नं बोधयत।

 �मरणीयम-्

ग��त शकटे मा आरोहेः।

चलतः शकटात् मा अवरोहेः।

��ैः पु�षैः सह मा ग�ेः।

कृ�वा कम� झ�ट�त आग�ेः।  

सहसा �वदधीत न ��याम्।


