पाठ-१०
पतन्ति परपीडकााः
सारान्शाः
कंसः विविधः षड्यन्त्ः कृष्णं बलरामं च
घातवितुवमच्छवत । कृष्णः बलरामः च मथुरानगरं
प्रविशतः । मन्त्रन्त्णा पीवितः मदोन्मत्तः
उत्पलापीिनामकः हस्ती अवप हतः । राजद्वारे
न्त्रथथतािाः मदवनका नाम कुब्जािाः कुब्जत्वं
दू रीकृतम् ततश्च धनुः शालां प्राप्य धनुर्भङ्गः कृतः ।
कंसः अतीि उवद्वग्नः सन् चाणूर-मुविकौ मल्लौ
आह्विवत िेन तौ तु िुद्वा कृष्णबलरामौ हन्येताम्
एतः कृत्ः कृष्णस्य अद् र्ुतं पराक्रमकौशलं
वसद्ध्यवत ।कृष्णस्य अद् र्ुतकृत्ः र्ीतः राजा कंसः
विवशिमल्लौ चाणूरमुविकौ प्रेरिवत िेन तौ मल्लिुद्धे
कृष्णबलरामौ हत्वा तस्य ऋणमुक्तौ र्िेताम् । ततः
चाणूर-कृष्णिोः , मुविक– बलरामिोः च परस्परं घोरं
मल्लिुद्धं र्िवत। सिे पश्यन्त्रि।िुद्धे कृष्णः चाणूरं
बलरामः च मुविकं हन्त्रि । ततः परं कृष्णः प्रासादम्
आरुह्य मल्लिुद्धं पश्यिं दु रात्मानं कंसं, वशरवस
वशखां गृहीत्वा, तं र्ूमौ पातिवत। तेन सः रक्तमुखः
र्ग्नाङ्गशरीरः पञ्चतत्वं गतः । ततः तत्र तिोः वपता
िसुदेिः आगत् स्वपुत्रौ कृष्णं बलरामं च स्नेहं कृत्वा
आशीिाभ दं िच्छवत । सः अद्य "सत्पुत्रजन्मनः फलं
प्राप्तम्” इवत सहषभम् अनुर्िवत ।
मुख्य बिन्दवाः
महाकविः र्ासः कावलदासात् अवप पूिभिती कविः
अन्त्रस्त। अस्य कालः ईसातः पूिं पंचमी षष्ठी िा
शताब्दी इवत िॉ. गणपवतः घोषिवत । महाकिेः
र्ासस्य त्रिोदश नाटकावन प्रवसद्धावन । सिभप्रथमं
टी. गणपवतः शास्त्री एि एतेषां पाण्डु वलवपं लब्धिान्।
एतावन नाटकावन सन्त्रि ।
1. स्वप्निासिदत्तम् 2.प्रवतज्ञािौगन्धरािणम् 3.
अविमारकम् 4. चारुदत्तम् 5. प्रवतमा 6. अवर्षेकम्
7. पंचरात्रम् 8. दू तिाक्यम् 9. मध्यमव्यािोगः 10.
दू तघटोत्कचम् 11. कणभर्ारम् 12 ऊरुर्ङ्गम् 13.
बालचररतम् ।
अवगच्छामाः
राजा
प्रजासुखे सुखं राज्ञः प्रजानां च वहते वहतम् ।
नात्मवप्रिं वप्रिं राज्ञः प्रजानां तु वप्रिं वप्रिम्" ।
(कौवटल्यः )
नृपस्य परमो धमभः प्रजानां पररपालनम् ।
दु िवनग्रहणं वनत्ं न नीत्ािौ विना िुर्े ।।
(शुक्रनीवतः )

रं वजताश्च प्रजाः सिाभ स्तेन राजेवत शब्धते । (महार्ारते
शान्त्रिपिभ)
मोहाद्राजा स्वरािरं ि कषभित्निेक्षिा।
सोऽवचराद् भ्रश्यते राजा जीविताच्च सबान्धिः ।।
(मनुस्मृवतः )
आपत्त्यात्मवन प्रािो दोषोऽन्यस्य वचकीषभतः ।
(कथासररत्सागरम्)
विद्या वििादाि धनं मदाि,
शन्त्रक्तः परे षां पररपीिनाि।
खलस्य साधोः विपरीतमेतत्,
ज्ञानाि दानाि च रक्षणाि ।।
अिादश पुराणेषु व्यासस्य िचनद्विम्।
परोपकारः पुण्याि पापाि परपीिनम् ।।
आवश्यकोSयं ज्ञानम्
'बालचररतम्' पंचाङ्कवमतं सुन्दरं नाटकम् । प्रस्तुतः
पाठः अस्मादे ि नाट्यग्रन्थात् उद् धृतः । अस्य
कथानकः महार्ारतम् आधृतः ितभते । अन्त्रस्मन्
नाटके श्रीकृष्णस्य जन्मनः आरभ्य कंसिधपिभिम्
कथािस्तु सरसं सुलवलतं च सुबद्धम् अन्त्रस्त ।
व्याकरण बिन्दवाः शब्द भण्डाराश्च
शतृ-शानचौ
शतृ (अत्) शानच् (आन/मान) ितभमानकावलक कृत्प्रत्िौ । शतृ शानच् प्रत्िािशब्दौ
विशेषणरूपे र्ितः । अतः एतिोः वत्रषु वलङ्गेषु
रूपावण र्िन्त्रि ।
अनुस्वाराः - िदा "पदस्य अिे 'म्' र्िेत् पश्चात् च
व्यंजनिणभः र्िेत् तदा 'म्' थथानेऽनुस्वारः र्िवत ।
िथा- ग्रामम् प्रवत गच्छ = ग्रामं प्रवत गच्छ।
परसवणण:- 'अनुस्वार' थथाने परसिणभः र्िवत । िवद
अनुस्वारात् (ंं ) परं व्यंजनिणभः र्िेत् तदा अनुस्वारः
िगभस्य पंचमाक्षरे पररितभते ।िथा- सम् + गमः =
सङ्गमः ।
अव्ययीभावाः -पूिभपदाथभप्रधानः अव्यिीर्ािः ।
अव्यिपदे न सह समासः र्िवत ।

द्वन्द्वाः - 'चाथे द्वन्द्द्वः ' । 'च' अथे ितभमानिोः द्विोः
शब्दिोः तदवधकशब्दानां िा द्वन्द्द्वः समासः र्िवत ।
द्वन्द्द्वः मुख्यतः वद्वधा- इतरे तरः समाहारश्च ।

8.अव्यिीर्ािः पूिभपदप्रधानः द्वन्द्द्वः उर्िपदप्रधान,
वद्वगुः च पूिभपदसंख्याप्रधानः र्िवत ।
9.शतृ शानच्प्प्रत्िौ ितभमानकावलककृत्प्रत्िौ ।

इतरे तराः - द्विोः पदिोः र्िवत, बहूनां पदानाम् अवप
र्िवत। पदिोः पदानाम् िा एकन्त्रस्मन् वक्रिापदे
अन्विः ।िथा- हररः च हरः च=हररहरौ ।

अबर्काङ्कानाम् अजणनं करं भवेत् ।
• पाठस्य सम्यक् रूपेण अध्यिनं कृत्वा
र्ािम् अिगच्छे त।
• पाठे आगतानां कवठन शब्दानां
व्याकरणात्मक स्वरूपं जानीिात्।
• अध्यािस्य समनाथी पद्य सूक्तिः अवप
जानीिात्।

समाहारद्वन्द्वाः - समाहारः = समूहः । विग्रहे
'समाहार' शब्दस्य प्रिोगः र्िवत ।िथा- पाणी च
पादौ च एतेषां समाहारः = पावणपादम्।
बद्वगुाः - सङ्ख्ख्यािाचकपदस्य अन्यपदे न सह समासः
र्िवत विग्रहे 'समाहार' शब्दस्य प्रिोगः वक्रिते।
समासािे स्त्रीवलङ्गं नपुंसकवलङ्गं िा र्िवत ।िथात्रिाणाम् र्िनानाम् समाहारः = वत्रर्ुिनम्।
शब्दाराणाः
घातयाबम = मरिा दे ता हूूँ
प्रबवशन् = प्रिेश करते हुए
आयािं = आते हुए
अनुबिप्य = चुपड़कर
वायणमाणाः = रोके जाते हुए
बवघाट्यतां =खोल दो
अद्यप्रभृबत =आज से
िबित = सुन्दर
योग्यतां वर्णयत
कृष्णस्य बालचररतविषिे तु र्ििः पवठतििः
श्रुतििः च । लोकवप्रिं सुखदम् अद् र्ुतं च कृष्णस्य
बालचररतम् इवत ििं जानीमः एि ।कृष्णः िसुदेिस्य
पुत्रः आसीत् । दे िकी च तस्य जननी अर्ित् ।
मथुरावधपः कंसः अतीि प्रजापीिकः आसीत्। कृष्णः
बाल्यकाले एि तं दु िं कंसं हतिान्।
पाठ संप्रेष्याः
1. दामोदरस्य बालचररतम् अत्दर्ुतम् अन्त्रस्त ।
2.उग्रसेनस्य पुत्रः कंसः अतीि दु िः आसीत् ।
3.मधुरावधपः कंसः दामोदरं मारवितुं नकान् ित्नान्
अकरोत् ।
4.दामोदरः गजेन्द्रं हत्वा मदवनकां कुन्त्रब्जकां
कुब्जरवहताम् अकरोत्।
5.दामोदरः धनुः शालािाम् धनुः वद्वखण्डं कृत्वा
चाणूरं हतिान्, मुविकं च बलरामः हतिान् ।
6.दामोदरः प्रासादे न्त्रथथतं कंसं वशरवस वनगृह्य
पातवित्वा च अमारित्।
7.परसिणभः तु िगीिपंचमाक्षरस्य वनिमः ।

स्व मूल्याङ्कनम् कुरुत
• अध्यािस्य र्ािं स्व शब्दः िणभित ।
• अध्यािे आगतानां व्याकरण वबन्द्दुनां
अभ्यासं कुरुत।
• श्री कृष्णस्य विषिे अन्य श्लोक,कथा,
नाटकानां िा अन्वेषणं कृत्वा अथं वलखत।

