पाठ-१७
कल्पनाकीर्तिः रिजय्े
सारान्शिः
अनेके अन्तरिक्षगामिनः वैज्ञामनकाः अन्तरिक्षस्य
यात्ाां कृतवन्तः । अस्माकां दे शात् सववप्रथिां
िाकेशशिाव अन्तरिक्षां गतः । ततश्च कल्पनाचावला
नाम्नी िमिला मिवािि् अन्तरिक्षयात्ाां कृतवती
।भाितीयनािीणाां गौिवभूता कल्पनाचावला
िरियाणािाज्यस्य किनालनगिे 1961 तिे वर्षे
जुलाईिासस्य प्रथिे मदवसे िातुः सांयोमगतायाः मितुः
च बनािसीदासस्य गृिे जन्म लब्धवती। सा
टै गोिबालमनकतने प्रािम्भिकमशक्षाां प्राप्य
िांजाबमवश्वमवद्यालयात् स्नातकोिाम ां प्राप्य
‘कालािोडो' मवश्वमवद्यालये शो कायं कृतवती ।
तदनन्तिां 'नासा' इमत केन्द्रे तस्याः चयनि्
अन्तरिक्षयात्ायै जाति्।कल्पनायाः अमभलार्षा
उद्यिेन दृढमनश्चयेन च िूणाव जाता। सा मिवािि्
अन्तरिक्षां गता मकन्तु मितीयायाां यात्ायाां तस्याः यानां
दु र्वटनाग्रस्तां जाति् । यानस्य सदस्याः कैंसििोगस्य
मवर्षये अन्येर्षु च मवर्षयेर्षु सािग्रीसांचयनां कृतवन्तः ।
सवे सदस्याः िांचत्वां गताः । अस्माकां प्र ानिन्त्री
'इसिो केन्द्रस्य अमग्रिोिग्रिस्य नाि 'कल्पनाचावला
प्रथिः ' इमत उद् र्ोमर्षतवान्। शुक्लेन किवणा जीवतः
निस्य इिलोकः ििलोकः च न्यौ। दु ष्किवणा
दीर्ाव युर्षा मकि् ?
मुख्य रिन्दििः
सांस्कृतभार्षायाः प्रचाि-प्रसािाथं सततां मनितानाां श्री
शङ्किलाल शाम्भिणाां जन्म िाजस्थान प्रान्तस्य
सीकििण्डलस्य मकशोििुिाग्रािे श्रीिताां िां. श्री
लक्ष्मीनािायणशिवणाां गृिे सिजायत अिीमभः
प्रणीताः ग्रन्ाः सम्भन्त- 1. सांस्कृत कमव िञ्जिी
(चम्पूकाव्यि्) 2. सांस्कृत-कथा-िन्दामकनी 3.
कमवता-मनर्विी, 4. िाजस्थान के सांस्कृत कृमतकाि
5. सांस्कृत सामित्य का सांमक्षप्त इमतिास
6. सांस्कृत वाङ्मय िें ियाव विण।
अयि् िाजस्थान सांस्कृतानुसन्धान सांस्थानात
प्रकामशतायाः "सौवणी" इत्याख्यायाः शो िमत्कायाः
सांिादकः वतवते। श्री शािी सांप्रमत िाजस्थान
सांस्कृतानुसन्धान सांस्थाने (शाििुिोनगिे )
मनदे शकिदे कायवितः अम्भस्त ।
अिगच्छामिः
'कल्पना' तु वैिामनकक्षेत्ेऽद् भुतसािसस्य प्रतीका।
सा भाितस्य नािीजातेः च गौिवभूता । तस्याः कीमतवः
अििा। सत्यिेव कल्पनाकीमतवमववजयते। अस्मामभः
मवमव िुस्तकेभ्यः 'इन्टिनैट' िाध्यिेन वा

अन्तरिक्षमवज्ञानमवर्षयकां ज्ञानि् अजवनीयि्।
कल्पनाचावला सदृशी िमिला सुनीतामवमलयि अमि
अम्भस्मन् क्षेत्े प्रमसम्भधां प्राप्तवती। सा अन्तरिक्षयात्ाां
कृत्वा सकुशलां प्रत्यागच्छत् । िाष्ट्रगौिव ञ्चाव वयत्।
आिश्यकोSयं ज्ञानम्
काव्यशािदृष्ट्या भार्षा भाविूणाव प्रसादगुणोिेता
वैदभीिीमतयुता स्यात् ।
भावप्र ानोऽयां मनबन्धः सिस-सुगि-प्राञ्जल भार्षया
मनबधः ।
व्याकरण रिन्दििः शब्द भण्डाराश्च
इदिस्तु समिकृष्ट्ां सिीितिवमतव चैतदो रूिि् ।
अदसस्तु मवप्रकृष्ट्ां तमदमत ििोक्षे मवजानीयात् ।।
अर्ात््- समिकृष्ट्ाथे (सिीिाथे) = 'इदि्' प्रयुज्यते ।
-सिीितिाथव 'एतद् ' प्रयुज्यते
- मवप्रकृष्ट्ाथे (दू िाथे) – 'अदस्' प्रयुज्यते ।
ििोक्षे- 'तद् ' प्रयुज्यते ।
'अरि' योगे मितीया
'प्रर्' योगे मितीया
'सह' योगे तृतीया
'नमिः ' योगे चतुथी
शब्दार्ातिः
1. िाजते = सुशोमभत िोता िै
2. अमभयाम्भन्त्रकी= इन्जीमनयरिां ग
3. अम कृत्य = मवर्षय िें
4. सांजातः = सम्पि हुआ
5. सम्यक् िृष्ट्ि् = ठीक िूछा
6. सनामथति् = साथ
7. भस्मीभूति् = जल गया
8. उड्डीयिानि् = उड़ ििा था
योग्य्ां िितय्
न्या मि अस्माकां भाितभूमिः या ििम्भभः मवभूमतमभः
अलङकृता । अस्याां िण्याि् अनेके मविाां सः ,
वैज्ञामनकाः मचन्तकाः , कलाििवज्ञाः , ज्योमतमववदः जन्म
लब्धवन्तः दे शां च गौिवाम्भितां कृतवन्तः ।
प्राचीनकाले एव आयवभट्टः विािमिमििादयः
वैज्ञामनकाः अन्तरिक्षमवर्षये अिूल्यान् मसधान्तान्
आमवष्कृतवन्तः । अद्यत्वे तु उिग्रियानादीनाां
सािाय्येन मवमव ामन शो कायावमण प्रचलम्भन्त ।
अस्माकां कल्पनाचावला अमि अन्तरिक्षशो कायेर्षु
सांलग्ना स्वजीवनां व्यतीतवती । तथैव - िाकेश शिाव ,
सुनीता मवमलयम्स इत्यादयः अमि च सम्भन्त ।

पाठ संप्रेष्यिः
• िरिश्रिेण दु लवभामन कायावमण अमि मसध्यम्भन्त
।
• ििमिभूतीनाां लक्षणामन बाल्ये एव दृश्यन्ते ।
• नािी अमि िुरुर्षः इव सबला सफला च ।
• गुणाः िूजास्थानां गुमणर्षु न च मलङ्गि् न च
वयः ।
• 'प्रमत'- 'अम ' योगे मितीया, 'सि' योगे
तृतीया, 'नि:' योगे चतुथी मवभम्भतः भवमत।
• भूतकालस्य अथे त–तवतु प्रत्यययोः
प्रयोगः भवमत ।
• इदि्, अदस् सववनाि शब्दयोः रूिामण
मत्र्षु मलांगेर्षु भवम्भन्त ।
अरिकाङ्कानाम् अजतनं कर्ं भिे्् ।
➢ िाठस्य सम्यक् रूिेण अध्ययनां कृत्वा
भावि् अवगच्छे त।
➢ िाठे आगतानाां कमठन शब्दानाां
व्याकिणात्मक स्वरूिां जानीयात् ।
➢ अम काम क अध्याये सांदमभवत मवर्षयाणाां
अध्ययनां कतवव्यि्।
स्व मूल्याङ्कनम् कुरु्
• अध्यायस्य भावां स्व शब्दै ः वणवयत ।
• अध्याये आगतानाां व्याकिण मबन्दु नाां
अभ्यासां कुरुत ।
• िूल िाठस्य अभ्यासां कुरुत।

