पाठ - ९
काले फलति सौभाग्यम्
सारान्शः
एकः राजा अतीव बुद्धिमान् प्रजावत्सलः च आसीत्।
सः स्वराज्ये कमपि जनं पनर्धनं द्रष्ुं न वाञ्छपत स्म ।
तस्य सभायाम् एकः लब्धदत्तः नाम जीर्धवस्त्रर्ारी
पनर्धनः प्रपवशपत । तेन एकवारं राज्ञः प्रार्रक्षा अपि
कृता आसीत्। लब्धदत्तः पवनम्रः आसीत् अतः ः
पकमपि न अयाचत् । राजा तस्मै एक बीजिूरं फलं
प्रयच्छपत ' स्म। अन्ते तस्य रहस्यम् उद् घाप्तम्
भवपत ।लब्धदत्तः राज्ञा प्रदत्तं फलं गृहीत्वा गच्छपत ।
एकः सार्ुः लब्धदत्तात् एकेन रूप्यकेर् फलं क्रीत्वा
राज्ञे समिधयपत । राजा िुनः तत् फलं लब्धदत्ताय
प्रयच्छपत । िुनः एकः व्यािारी तत् फलं लब्धदत्तात्
क्रीर्ापत, तस्मै एकं वस्त्रयुगलं ददापत िुनः च राज्ञे
ददापत । राजा पितीयं वारमपि लब्धदत्ताय तत् फलं
प्रयच्छपत ।िूवधवत् एव िुनः एका नतधकी लब्धदत्तात्
फलं स्वीकृत्य राज्ञे ददापत । राजा लब्धदत्तम्
आह्वयपत, फलं च खण्डपयतुम् आपदशपत ।
खद्धण्डतात् फलात् रत्नापन अर्ः ितद्धन्त । लब्धदत्तः
पवद्धस्मतः तापन िश्यपत । राजा लब्धदत्तस्य
सत्यभाषर्ेन, पवनम्रतया, सन्तोषवृत्त्या च प्रसीदपत
तस्मै च सवाध पर् रत्नापन प्रयच्छपत । वस्तुतः सार्ुः ,
व्यािारी, नतधकी सवे एव राज्ञा लब्धदत्तस्य िरीक्षायै
प्रेपषताः आसन् । लब्धदत्तः िरीक्षायां सफलः भवपत
। िुण्यकमधर्ां फलम् अवश्यं प्राप्यते िरन्तु कालेन
एव । अतः नरः र्ैयेर् िुण्यकमाध पर् कुवधन् जीवेत् ।
मुख्य तिन्दवः
प्रस्तुतना्कस्य कथा संस्कृतवाङ्मयस्य
"कथासररत्सागरः " इपत प्रपसिकथाग्रन्थात् उद् र्ृता
अद्धस्त । तामेव कथामार्ृत्य पलद्धखतं “काले वषधपत
िजधन्यः ” इपत नामकं ना्कं “सम्भाषर् सन्दे शः ”
इपत संस्कृतिपिकायाः 1999 वषधस्य नवम्बर मासस्य
अंके प्रकापशतम् वतधते । ना्कस्य लेखकः श्री नी.
ना. मध्यस्थः अद्धस्त । “काले वषधपत िजधन्यः ” इपत
प्रकापशतस्य मूलशीषधकस्य िररवतधनं कृत्वा अि
“काले फलपत सौभाग्यम्” इपत ना्कस्य नाम
प्रदत्तम् अद्धस्त। अल्पेन सन्तुष्टः , लोभरपहतः ,
सत्यवादी, पनर्धनः लब्धदत्तः स्व् सत्कमधर्ां
रत्नरूिापर् फलापन समये आगते अलभत ।
अवगच्छामः
काले एव वृक्षाः फलद्धन्त । काले एव वृपष्टः जायते।
काले एव भवनस्य पनमाध र्ं भवपत । प्रथमे
कुद्दालाघाते एव भूतलात् जलं न पनस्सरपत । क्षेिेषु
र्ान्यम् अपि समये एव प्ररोहपत अतः अस्मापभः

र्ैयेर् कायं करर्ीयम् । पनराशः भूत्वा मध्यमागे एव
प्रयत्नः न त्यक्तव्यः । िररश्रमेर् र्ैयेर् कथं कायं
सम्पन्नं भवपत तदे व अर्ोपलद्धखतेन श्लोक माध्यमेन
उिस्थािायमः ।
आलस्यं पह मनुष्यार्ां शरीरस्थो महान् ररिुः ।
नास्त्युद्यमसमो बन्ुः कृत्वा यं नावसीदपत ।।
उद्यमेन पह पसध्यद्धन्त कायाध पर् न मनोरथैः ।
न पह सुप्तस्य पसंहस्य प्रपवशद्धन्त मुखे मृगाः ।।
अश्वस्य भूषर्ं वेगो मत्तं स्याद् गजभूषर्ं ।
चातुयधम् भूषर्ं नायाध उद्योगो नरभूषर्ं ।।
यथा होकेन चक्रेर् न रथस्य गपतभधवेत् ।
एवं िरुषकारे र् पवना दै वं न पसद्ध्यपत ।।
आवश्यकोSयं ज्ञानम्
नाटकम् –
ना्कं ख्यातवृत्तं स्यात् िंचसंपर्समद्धितम् ।
पवलासाध्याधपदगुर्वद् युक्तं नानापवभूपतपभः ।।
सुखदु ः खसमुद्भूपतं नानारसपनरन्तरम् ।
िंचापदका दशिरास्तिां काः िररकीपत्तधताः ।।
नायकः त्यागी कृती कुलीनः सुश्रीको
रूियौवनोत्साही ।
दक्षोऽनुरक्तलोकः तेजोवैदग्ध्यशीलमन्नेता ।।
-ना्कम् रूिकस्य एकः भेदः तस्य आख्यानं
प्रपसिम् ऐपतहापसकं िौरापर्क वा भवपत। ति एकः
प्रख्यातनायकः भवपत । ना्के वीरशंगारकरुर्ेषु
एकः प्रर्ानः रसः भवपत।
व्याकरण तिन्दवः शब्द भण्डाराश्च
‘क्तवतु' (तवत्) प्रत्ययः भूतकापलककृत्प्रत्ययः । अयं
र्ातोः िरं योज्यते। क्तवतुप्रत्ययान्तिदं न केवलं
भूतकापलकपक्रयायाः अथं व्यक्तं करोपत अस्य
रूिापर् पिषु पलङ्गेषु भवद्धन्त । यथा– छािः गृहं
गतवान् (गम् + क्तवतु) = भूतकापलक पक्रयािदम्
– अगच्छत् 'इपत अथधः ।
शब्दाराथः
राजसभायाः = राजदरबार का
जीणथवस्त्रधारी = फ्े िुराने किडे िहने

अतभजानन्ति = िहचानता है
शयनागारे = सोने के कक्ष में
राजदशथनाकांक्षी = राजा का दशधन चाहने वाला
तवक्रीणाति स्म = बेचता था
आज्ञापयति = आज्ञा दे ता है
मन्ये= मानता हूँ
योग्यिां वधथयि
नान्दी-ना्कस्य प्रारम्भे पवघ्नपवनाशाय पक्रयमार्ा
स्तुपतः नान्दीपत कथ्यते ।
सूत्रधारः -ना्के मंचसंचालनस्य सवधम् उत्तरदापयत्वं
यः पनवधहपत सः सूिर्ारः कथ्यते ।
प्रिीहारी- राजानम् उिगम्य बपहः आगन्तुकस्य वृत्तं
यः कथयपत स िारिालः एव प्रतीहारी कथ्यते ।
कञ्चुकी- वयसा वृिः गुर्ी पवप्रः , यः
अन्तः िुरचरोऽपि भवपत सवधकायेषु कुशलश्च भवपत,
स राजभवनपनवासी कंचुकी इत्यपभर्ीयते ।
तवदू षक- 'कुसुम', 'वसन्त' इत्यापदनाम्ना
अपभर्ीयमानः वेशभावापदपभः हास्यकरः , कलह-प्रेम
प्रवीर्ः , मंचे वतधमानः पवदू षकः इपत कथ्यते ।
आकाशभातषिम्- आकाशे लक्ष्यं कृत्वा यद् उच्यते
तत् आकाशभापषतम् इपत ।
भरिवाक्यम्- ना्कसमाप्तौ सामापजकेभ्यः
यदाशीः दीयते शुभकामना वा पक्रयते तत्
भरतवाक्यपमपत कथ्यते ।
नेपथ्यम्- रं गमंचस्य िृष्ठतः वेश-िररर्ानिररवतधनाय ना्कीयिािार्ां पनर्ाध ररतं स्थानं गृहं वा
नेिथ्यम् इत्युच्यते ।
पाठ संप्रेष्यः
1.लब्धदत्तः सत्यवक्ता, अल्पसंतोषी, पनलोभः ,
पवनम्रः च आसीत्।
2.सवधदा सत्यम् एव जयते।
र्ैयेर् कायं करर्ीयम् ।
3.सत्कमधर्ां फलं सदै व शुभं भवपत ।
4.'अथधम्' 'के पलये' इपत अथे पवग्रहे िूवधिदे चतुथी
भवपत।
5.अलम् योगे पनषेर्ाथे तृतीयापवभद्धक्तः प्रयुज्यते,
ियाध प्त्यथे च चतुथी।

6.भूतकालस्य अथे 'क्तवतु' प्रत्ययस्य प्रयोगः अपि
भवपत।
7.उिसगधिूवधकं र्ातोः िरं क्त्वा स्थाने ल्यि् प्रत्ययः
भवपत ।
8.प्रतीहारी मन्त्री, व्यािारी शब्ाः इन् प्रत्ययान्ताः
सद्धन्त ।
9.भू, शक्, आि्, क्री र्ातूनां रूिापर् ।
अतधकाङ्कानाम् अजथनं करं भवेि्
• िाठस्य सम्यक् रूिेर् अध्ययनं कृत्वा
भावम् अवगच्छे त।
• िाठे आगतानां कपठन शब्ानां
व्याकरर्ात्मक स्वरूिं जानीयात्।
• अध्यायस्य समनाथी िद्य सूक्तयः अपि
जानीयात्।
स्व मूल्याङ्कनम् कुरुि
• अध्यायस्य भावं स्व शब्ै ः वर्धयत ।
• अध्याये आगतानां व्याकरर् पबन्दु नां
अभ्यासं कुरुत।
• िररश्रमः , र्ैयधश्च इपत पवषयं आर्ृत्य अन्य
श्लोक,कथा, ना्कानां वा अिेषर्ं कृत्वा
अथं पलखत।

