पाठ -५
अतिलोभः न कितव्यः
सारान्शः
चत्वारि मित्रामि मिर्धिााः आसि् । एकाः योगी तेभ्याः
मसद्धवमतधकााः अयच्छत्। अकथयत् च वमतधकायााः
पतिस्थािे र्िं भमवष्यमत । यदा प्रथिा वमतधका
अपतत् तत्र ताम्रियी भूमिाः आसीत्। तेषु एकाः ताम्रं
गृहीत्वा सन्तुष्टाः भूत्वा गृहं प्रमत अगच्छत् । अवमिष्टेषु
मितीयाः जिाः िजति् आप्नोमत, साः अमप तत् आदाय
गच्छमत । एवं तृतीयाः स्विधि् आदाय प्रमतमिवतधते ।
पिन्तु चतुथधाः तदामप ि सन्तुष्टाः । साः अग्रे गच्छमत।
साः एकं चक्रर्िं जिं पश्यमत । तं च जलमवषये
पृच्छमत। तस्मिन्नेव क्षिे चक्रि् अवतीयध तस्य
िस्तकि् आिोहमत । याः अमतलोभि् किोमत तस्य
िस्तके चक्रि् एव भ्रिमत । वस्तुताः अमत लोभात्
मविािाः भवमत।
मुख्य तिन्दवः
एषा कथा पंचतन्त्रात् संकमलता। पंचतन्त्रस्य
िचमयता पं० मवष्णुििाध अस्मस्त। साः मवष्णुििाध िाज्ञाः
पुत्रािां बोर्ाय एतााः कथााः अश्रावयत्। एतााः कथााः
श्रुत्वा िाजपुत्रााः िाजिीमतकुिलााः व्यवहािचतुिााः च
अभवि् । अस्मिि् ग्रंथे पञ्च भागााः सस्मन्त 1. मित्रभेदाः ,
2. मित्रसम्प्रास्मताः , 3. काकोलूकीयि्, 4. लब्धप्रिािाः ,
5. अपिीमक्षतकािकं च। अस्य ग्रन्थस्य अिबीफािसीभाषयोाः अिुवादाः कृताः अस्मस्त।
आं ग्लभाषायाि् ‘एिे मबयि् िाइट् स' इमत अस्य एव
अिुवादाः ।
अवगच्छामः
"लोभो िूलििथाधिाि् यद्यमप लोभविात् जिााः
कायधिीलााः भवस्मन्त पिं तु यदा अमतलोभाः भवमत तदा
जिााः दु ष्टामि किाधमि कुवधस्मन्त, चौयं कुवधस्मन्त, हत्ां
कुवधस्मन्त अमतलोभस्य सीिा िास्मस्त । िृगतृष्णावत्
अमतलोभाः अमर्कामर्कं वर्धते। अन्ते ििुष्याः
पूिधतया िष्टाः भवमत।
आवश्यकोSयं ज्ञानम्
लोभाः प्रमतष्ठा पापस्य प्रसूमतलोभ एव च
िे षक्रोर्ामदजिको लोभाः पापस्य काििि्
(भोजप्रबर्ाः ) ।
लोभश्चेदगुिेि मकि्? (भतृधहरिाः ) ।
लोभेि बुस्मद्धश्चलमत, लोभो जियते तृषाि् ।
तृषातो दु ाः खिाप्नोमत, पित्रेह च िािवाः ।।
(महतोपदे िाः / मित्रलाभाः / 140) ।

र्िे लोभे जन्तोाः स्मस्थमतिुपगते कस्य सुगमताः ।
(दिावतािचरिति् 6.20) ।
कासां मह िापदां हे तुिमतलोभान्धबुस्मद्धता।
(कथासरित्सागिि् 5.1.20) ।
प्रभूतलोभलुब्धािां िूलस्यामप परिक्षयाः ।
(सियिातृका, 78) ।
लोभमवष्टो ििो मवतं वीक्षते ि स चापदि् ।
दु ग्धं पश्यमत िाजाध िो, ि तथा लगुडाहमति् ।।
(सुभामषतित्नभाण्डागािि्) ।
व्याकरण तिन्दवः शब्द भण्डाराश्च
• क्त्वा / ल्यप् प्रयोगाः र्ातोाः पूवं यमद
उपसगधाः भवमत तदा क्त्वा स्थािे ल्यप्
भवमत । यथा - अवतीयध - अव + तृ +
ल्यप् ।
• उति पद प्रर्ािाः तत्पुरुषाः - यथा
िाजपुरुषाः ।
• संस्कृतभाषायां त्रीमि मलङ्गामि भवस्मन्त ।
दि लकािााः त्रयाः पुरुषााः , त्रीमि वचिामि च
भवस्मन्त।
शब्दारातः
र्िोपाजधिाय
र्ि किािे के मलए
अमतसाहमसकााः बहुत साहसी
मसद्धवमतधकााः
िन्त्र से मसद्ध बमतयााँ
मिस्सिमत
मिकलता है
रूप्यियीं
चां दी की
मपपासाकुलाः
प्यास से व्याकुल
रुमर्िप्लामवतं
खूि से सिे हुए
उपसृत्
पास जाकि
योग्यिां वर्तयि
लोभेि बुस्मद्धश्चलमत लोभो जियते तृषाि् ।
तृषातो दु ाः खिाप्नोमत पित्रेह च िािवाः ॥
लोभात्क्रोर्ाः प्रभवमत लोभात्कािाः प्रजायते ।
लोभान्मोहश्च िािश्च लोभाः पापस्य काििि् ॥
यो ध्रुवामि परित्ज्य अध्रुवामि मिषेवते ।
ध्रुवामि तस्य िश्यन्ते अध्रुवं िष्टिेव मह ।।
मत्रमवर्ं ििकस्येदं िािं िािििात्मिाः ।
कािाः क्रोर्स्तथा लोभस्तिादे तत्त्रयं त्जेत्।।

पाठ संप्रेष्यः
•
•
•
•
•
•
•
•

अिामभाः कदामप लोभाः ि कतधव्याः ।
अमतलोभाः अिथधकािकाः भवमत ।
अमतलोभस्य परििािाः मविािाः एव ।
सन्तोषाः एव पुरुषस्य पििं मिर्ािि् ।
र्ातोाः पूवधि् यमद उपसगधाः भवमत तदा क्त्वा
स्थािे ल्यप् भवमत।
तत्पुरुषसिासे मितीयं पदं प्रर्ािं भवमत ।
मविेषिािां प्रयोगाः मविेष्यवत् भवमत ।
संख्यापदामि अमप मविेषिामि भवस्मन्त।
भूतकाले कतृधवाच्ये लङ् लकािस्य स्थािे
क्तवतु प्रत्यस्य प्रयोगाः भवमत।

अतर्काङ्कानाम् अर्तनं करं भवेि्
• पाठस्य सम्यक् रूपेि अध्ययिं कृत्वा
भावि् अवगच्छे त।
• पाठे आगतािां कमठि िब्दािां
व्याकििात्मक स्वरूपं जािीयात्।
• अध्यायस्य सििाथी पद्य सूक्तयाः अमप
जािीयात्।
स्व मूल्याङ्कनम् कुरुि
• अध्यायस्य भावं स्व िब्दै ाः विधयत ।
• प्रत्य, तत्पुरुष सिास, मविेषि मविेष्यािां
प्रयोगेि अभ्यासं कुरुत।
• लोभ इमत मवषयं आर्ृत् लघु लेखं मलखत।

