पाठ-१५
हिमालयो नाम नगाहिराजः
सारान्शः
हिमालयः भारतस्य उत्तहिशायाां स्थितः । एषः हिमेन
आवृतः सिा, अतः हिमालयः । पववतेषु उन्नततमः ,
अतः सः पववतराजः पववतराजः ।हिमालयस्य पूववहिहश
'बांगाल की खाडी' इहत नाम समुद्रः पहिमहिहश च
अरबसागरः इहत।एवां हि 'अरुणाचलप्रिे शात्
कश्मीरप्रिे शपयवन्तां हिमालयः पृहिव्ाः
पररणामरूपः िण्ड इव स्थितः अस्ि ।हिमालयस्य
सौन्दयवम् तु अि् भुतमेव ।हिमालये उपरर तापः
भवहत नीचः मध्यभागे वा वषावकारणात् शत्यम्
भवहत ।गजाः कपोलथिां कण्डूः िू रीकरणाय तत्र
िे विारुवृक्षेषु घषवणां कुववस्न्त । ततः वृक्षेभ्यः िु ग्धां स्रुतां
भवहत । तस्य िु ग्धस्य गांधः सववत्र व्ाप्तः
भवहत।हिमालये मृगान्वेषणे तत्पराः हकराताः हत्रहवधां
वायुां सेवन्ते • गङ्गाधारायाः जलहबन्िु हभः युक्तः वायुः ।
• प्रकस्ितिे विारुयुक्तः वायुः ।
• मयूराणाां पक्षान् हवकीणवयन् वायुः ।
हिमालयः शरणागतवत्सलः मिापुरुष इव अस्ि ।
मुख्य हिन्दवः
कहवपररचयः -काहलिासः 'कहवकुलगुरुः ' इहत
प्रहसद्धः । अनेन रहचताः सप्त ग्रन्ाः सस्न्त। यिा
'रघुवांशम्', 'कुमारसांम्भवम्' इहत मिाकाव्द्वयम्,
'ऋतुसांिारः ', 'मेघिू तम्' इहत खण्डकाव्द्वयम्,
'मालहवकाहिहमत्रम्', 'हवक्रमोववशीयम्',
'अहभज्ञानशाकुन्तलम्' इहत त्रीहण नाटकाहन च।
दे श:-काहलिासस्य िे श-कालयोः हवषये हविु षाां नकां
मतां हवद्यते। परां मिाकहवना मेघिू ते 'उज्जहयनी' श्री
हवशाला वा इहत हवशेषरूपेण वहणवता । अतः
'काहलिासः उज्जहयनी हनवासी' आसीत् इहत हविु षाां
मतां वतवते ।
काल:-प्रायः मन्यते यत् काहलिासः
'उज्जहयनीनरे शस्य शकारे ः हवक्रमाहित्यस्य नवरत्नेषु
श्रेष्ठः आसीत्। हवक्रमसांवत्-प्रवतवकस्य
हवक्रमाहित्यस्य राज्याहभषेककालः ईसातः पूववम् 57
वषाव हण मन्यते । अतः काहलिासस्य कालः ई०पू०
प्रिमशताब्दी इहत हनहितः भवहत ।
अवगच्छामः
अन्य ग्रन्ेषु हिमालयस्य वणवनम्ब्रह्माण्डपुराणेकलासो हिमवाांिव िहक्षणे वषवपववतौ।
पूववपहिमगावेतावणववान्तरूपस्थितौ ।।
हशवपुराणेअस्त्युत्तरस्याां हिहश व हगरीशो हिमवान्मिान् ।

पववतो हि मुहनश्रेष्ठ मिातेजास्समृस्द्धभाक् ।।
पूवाव परौ तोयहनधी सुहवगाय स्थितो हि यः ।
नानारत्नकरो रम्यो मानिण्ड इव हक्षतेः ।।
वामनपुराणेधन्योऽयां पववतश्रेष्ठः श्लाध्यः पूज्यि िे वतः ।
अथवववेदे"हगरयसो पववता हिमवन्तोख्यां ते पृस्ि स्योनमिु" ।
(21.1.11)
आवश्यकोSयं ज्ञानम्
रघुवंशम्- अस्िन् मिाकाव्े 19 सगाव ः सस्न्त ।
हिलीपतः अहिवणवपयवन्तां राज्ञाां वणवनां हवद्यते इयम्
उत्कृष्टा काव्रचना काहलिासस्य ।
ऋतुसंिारम्-इयां काहलिासस्य प्रिमा कृहतः । अत्र
षण्णाम् ऋतूनाां सरलां सरसां मनोरमां च वणवनां हवद्यते।
षट् सगाव ः सस्न्त ।
मेघदू तम्-प्राकृहतक सौन्दयेण
मानहसकभावोद्गाराणाां सुन्दरी अहभव्स्क्तः ।
शापवशात् हवरिाकुलस्य यक्षस्य स्वहप्रयाां प्रहत
प्रेहषतः भावपूणवः सन्दे शः अस्ि।
मालहवकाहिहमत्रम्-नाटकेऽस्िन् हवहिशायाः
नृपस्य अहिहमत्रस्य हविभवस्य च राजकुमायाव ः
मालहवकायाः प्रणयकिा अस्ि। नाटके पांच अांकाः
सस्न्त ।
हवक्रमोववशीयम्-अस्िन् नाटके राज्ञः पुरुरवसः
'उववशी' अप्सरायाः च प्रेमकिानकम् अस्ि। नाटके
पांच अांकाः सस्न्त ।
अहिज्ञानशाकुन्तलम्-अस्िन् नाटके राज्ञः
िु ष्यन्तस्य शकुन्तलायाः च प्रणयकिायाः मनोिारर
हचत्रणम् अस्ि। नाटके सप्त अांकाः सस्न्त। काव्ेषु
नाटकां रम्यां तत्र रम्या शकुन्तला इहत प्रहसद्धम् ।
व्याकरण हिन्दवः शब्द िण्डाराश्च
क्त-प्रत्ययः - धातोः भवहत। क्त प्रत्ययान्त पिां
हक्रयापिां हवशेषणपिां च भवहत ।
यथा कृ + क्त = 1. तेन श्रमः कृतः (हक्र.)
2. कृतः श्रमः बालः (हव.)
सकमवकिातुहिः सि 'क्त' प्रत्ययः कमवहण भवहत
तिा वाक्ये कतवरर तृतीया कमवहण च प्रिमा हवभस्क्तः
भवहत। कमवपिे यत् हलङ्गां वचनां च भवहत तिे व क्त
प्रत्ययान्त शब्दे ऽहप ।
यथा-बालेन लेखः हलस्खतः ।

अकमवकिातुहिः योगे तु 'क्त' कतवरर भावे च भवहत
। कतवररप्रयोगे तु कतृवपिानुसारां प्रिमा हवभस्क्तः
भवहत । यिा-मोिनः गतः (पु.)
तुमुन्प्रत्यय:- हनहमत्तािवक हक्रयारूपां हनष्पािनाय
धातोः परे तुमुन् (तुम्) प्रत्ययः भवहत।
तुमुन्प्रत्यययुक्तां पिम् 'अव्यम्' भवहत । यिा-सः
नाटकां द्रषटुां गच्छहत।
'ल्यप् प्रत्ययः - एतेन पूववकाहलकहक्रया हनष्पन्ना
भवहत। यहि धातोः पूवं किन उपसगव: भवहत तिा
'क्त्वा' थिाने 'ल्यप्' (य) भवहत।
यथा-हकराताः छायाां (हन + सेव् + ल्यप्) हनषेव्=
गच्छस्न्त।
शब्दाथावः
1. आमेखलां = पववतोां के मध्य भाग तक
2. उद्वे हजताः = तांग आकर
3. हवनेतुां = हमटाने के हलए
4. प्रसूतः = उत्पन्न
5. सुरभीकरोहत = सुगस्ित करता ि।
6. लीनां = हछपे हुए
7. प्रपन्ने = प्राप्त िोने पर
8. शीकराणाां = बूूँिें
योग्यतां विवयत
'हिमालयः ' भारतस्य मिान् पववतः अस्ि। एषः न
केवलां हिमस्य आलयः अहपतु ओषधीनाम् आलयः ,
रत्नानाम् आकरः अहप । प्राकृहतकसौन्दयेण पूणवः
अयम्। एषः सवोच्च हशखरः अतः अयां पववतराजः
कथ्यते। 'पावनगङ्गायाः उद्गमथिलम् अहप अस्ि ।
अतः पहवत्रः अस्य प्रिे शः ।
पाठ संप्रेष्यः
• हिमालयः पववतराजः अस्ि । एषः भारतस्य
उत्तरहिशायाां स्थितः । अस्य उन्नताहन
हशखराहण हिमपूररताहन सस्न्त । एष
पृहिव्ाः पररमाणरूपः ।
• हिमालयािे व गङ्गा हनगवच्छहत ।
• हिमालयस्य प्राकृहतक सौन्दयवम्
अि् भुतमेव ।
• स्वल्पः िोषः गुणसमूिे हवलीयते ।
• मिापुरुषाः शरणागतां क्षुद्रमहप रक्षस्न्त।
• 'क्त' कृत्प्रत्ययः । 'क्त' प्रत्यययुक्तां पिां
भूतकाहलकहक्रया रूपां हवशेषणरूपां च
भवहत। 'तुमुन्' प्रत्ययान्तां पिम् अव्यपिां
भवहत ।
• 'ल्यप् प्रत्ययः पूववकाहलकहक्रयािे
उपसगवयुक्तेन धातुना सि प्रयुज्यते ।

•
•

अन्यपिप्रधानः बहुव्रीहिः भवहत ।
गच्छत्, धनवत्, इन्िु , मधु युग्मशब्दरूपेषु
भेिः भवहत ।

अहिकाङ्कानाम् अजवनं कथं िवेत् ।
➢ पाठस्य सम्यक् रूपेण अध्ययनां कृत्वा
भावम् अवगच्छे त।
➢ पाठे आगतानाां कहठन शब्दानाां
व्ाकरणात्मक स्वरूपां जानीयात् ।
➢ अहधकाहधक अध्याये सांिहभवत हवषयाणाां
अध्ययनां कतवव्म्।
स्व मूल्याङ्कनम् कुरुत
• अध्यायस्य भावां स्व शब्दः वणवयत ।
• अध्याये आगतानाां व्ाकरण हबन्िु नाां
अभ्यासां कुरुत।
• मूल पाठस्य सस्वर अभ्यासां कुरुत।

