पाठ-२२
कष्टं न्यासस्य रक्षणम्
सारान्शः
चारुदत्तः तस्य मित्रं मिदू षकः च संगीतगोष्ठया: रात्रौ
अमतमचरात् गृहि् आगच्छन्ति । िर्द्ध िानकः मिदू षकं
कथयमत-एतत् ति सुिर्धभाण्डि् । एतामन स्वर्ध
आभूषर्ामन िसिसेनाया रक्षाथधि् आयधचारुदत्ताय
दत्तामन । एतेषां रक्षाि् अहं मदने करोमि। रात्रौ तु
भिान्। अतः गृह्यताि् इदि्।रात्रौ शमिधलकः नाि
चौरः चारुदत्तस्य गृहे सन्तधं कल्पमयत्वा प्रमिशमत ।
तत्र स बहुिूल्यामन िस्तूमन द्रव्यं िा अन्वषयमत मकिु
केिलं िृदङ्गिीर्ादीमन िाद्ययन्त्रामर् पुस्तकामन च
पश्यमत। एतद् दृष्ट्वा सः असिुष्टः भिमत । सः तु
अत्र बहुिूल्यं मकमित् नेतव्यि् भिेत् इमत मचिमयत्वा
आगतः मकिु इदं गृहं तु कस्यामप अमतदररद्रस्य
दृश्यते । स प्रत्याितुधि् इच्छमत। तदै ि मिदू षकः स्वप्ने
कथयमत- गृहार् एतत् सुिर्धभाण्डि् । प्रथिं स
सुप्तजनान् सुिर्धभाण्डं गृहीतुि् अयुक्तं िन्यते
मकिु यदा मिदू षकः 'शामपतोऽमस यमद न गृह्णामत
इमत कथयमत तदा शमिधलकः शापभयेन सुिर्धभाण्डं
गृह्णामत । मिदू षकः अिगच्छमत यत् तेन
स्वर्ाध भूषर्स्य पेमिका चारुदत्ताय सिमपधता । एिं
ित्वा सः मनमििः स्वमपमत।
मुख्य बिन्दवः
िृच्छकमिकि्- संस्कृतसामहत्यनाट्यजगमत
िृच्छकमिकि् नािकि् अन्यतिं ितधते। इदं नािकि्
एकं प्रकरर्ं ितधते । प्रकरर्स्य िृत्ति् लौमककि्
कमिकन्तल्पतं च भिमत। अस्य नायकः चारुदत्तः
धीरप्रशािलक्षर्युक्तः िध्यिकुलस्य सािान्यः जनः
ितधते । उदारतया दानशीलतया च सः मनधधनः जायते
। नािके चौरसेिकशाकमिकचाण्डालादीमन
सािान्यपात्रामर् सन्ति । नामयका िसिसेना अमप
एका गमर्का अन्तस्त । नािककारः अन्तिन् नािके
सािान्यजीिनस्य यथाथधमचत्रर्ं कृतिान् ।
अवगच्छामः
'िृच्छकमिकि्' नाि नािकं मिशेषि् 'अन्तस्त । अत्र
साधारर्स्य जनजीिनस्य भािाः , मियाः एिं मचमत्रताः
यत् ते अद्यामप अिाकं जीिनस्य, ितधिानस्य
सिाजस्य मचत्रामर् इि प्रतीयिे । शूद्रकः अस्य
नािकस्य लेखकः । नािके चारुदत्तः नाि नायकः ।
तस्य मित्रं िैत्रेयः नाि मिदू षकः । चारुदत्तः पूिं
धमनकः आसीत् परं भाग्यिशात् दररद्रः जातः । धूता
नाि तस्य पमतपरायर्ा पत्नी । एकदा िसिसेना स्व
आभूषर्ामन चारुदत्ताय न्यासरूपेर् रक्षाथं
सिमपधतिती । शमिधलकः नाि कोऽमप चौरः

चारुदत्तस्य गृहे प्रमिष्टिान् तामन आभूषर्ामन च
नीतिान्।
आवश्यकोSयं ज्ञानम्
शूद्रकः िृच्छकमिकनािकस्य रचमयता शूद्रकः एकः
राजा आसीत्। सः धिधशास्त्रे, द् यूतकलायां ,
चौयधकलायां , लोकमिद्यायां च मनष्णातः आसीत्।
शूद्रकस्य न्तथथमतकालः तृतीयशताब्दी िन्यते । अयं
नािककारः भारतस्य दमक्षर्तः प्रतीयते ।
व्याकरण बिन्दवः शब्द भण्डाराश्च
दीर्घसन्धः
• सूत्रम्- अक: सिर्े दीर्ध:
• अर्घ:- अकः सिर्ाध मच परे पूिधपरयो: थथाने
दीर्ध एकादे श: भिमत।
उपपद बवभन्ि
• स्वन्तस्त, अलि् (पयाध प्त्यथे) पदयोः योगे
चतुर्ी मिभन्तक्तः भिमत।
• अलि् (मनषेधाथे) तृतीया मिभन्तक्तः भिमत ।
• कृते योगे तु षष्ठी मिभन्तक्तः भिमत।
शब्दार्ाघः
1. िीथ्ां = गली िें
2. शब्दापय = बुलाओ
3. मनद्राचौरः = नींद चुराने िाला
4. इमष्टकाः = ईंिें
5. िंशाः = बााँ सुररयााँ
6. पीडमयतुि् = सताना
7. द् यूते = जुआ िें
8. सकाशं = सिीप
योग्यतां वर्घयत
(क) आपर्ािररथ्ा मिभागेषु सुखं कुक्कुराः अमप
सुप्ताः । अधधरात्रेः परि् एतत् दृश्यि् कुक्कुराः अमप
सुखेन सुप्ताः । मनः शब्दा रामत्रः ।
(ख) अलं सुप्तजनं प्रबोधमयतुि् ।
(ग) न जाने कपिशमयतं परिाथधसुप्ति् िा।
(र्) इदानीं मििीतपण्य इि िमर्जः सुखं स्वप्स्स्यामि
। (मनमििः )
(ङ) मकि् अहं पररहासस्यामप दे शकालं न जानामि
।
(च) सत्यि न पररभ्रष्टं यद्दररद्रे षु दु लधभि् ।
(छ) पमतव्रताः नायधः दु लधभाः लोके ।
(ज) भतुधभोग्यं तु नायेका प्राप्नोमत पुरुषषधभ ।

(झ) दातव्यिन्नं मिमधित् सत्कृत्य न तु लीलया।
(बालकाण्डि् 93/94)
(ञ) कालो मह दु रमतििः । (अरण्यकाण्डि् 68 /
29)
पाठ संप्रेष्यः
• चारुदत्तः सत्यमप्रयः सच्चररत्रः धनलोभात्
मिरक्तः अन्तस्त ।
• मिदू षकः चारुदत्तस्य हास्यमप्रयः सखा
अन्तस्त । तस्य नाि िैत्रेयः अन्तस्त ।
• चारुदत्तस्य पत्नी आयधधूता अन्तस्त । सा
पमतव्रता सम्माननीया गृमहर्ी अन्तस्त।
• आयधधूता पत्युः यशः रक्षाथं स्वमप्रयि्
आभूषर्ं िसिसेनायै प्रयच्छमत।
• नाट्यां शस्य सारि् अतीि िनोरञ्जकि्
अन्तस्त ।
• लोि् लकारमियापदानां लङ् लकारे
पररितधनं कतुं शक्यते ।
• स्वन्तस्त, अलि् (पयाध प्त्यथे) पदयोः योगे
चतुथी, अलि् (मनषेधाथी) तृतीया भिमत।
'कृते' योगे तु षष्ठी।
• पर्िः , िृदङ्गः , िीर्ा िाद्ययन्त्रामर् सन्ति।
अबर्काङ्कानाम् अजघनं कर्ं भवेत् ।
➢ पाठस्य सम्यक् रूपेर् अध्ययनं कृत्वा
भािि् अिगच्छे त।
➢ पाठे आगतानां कमठन शब्दानां
व्याकरर्ात्मक स्वरूपं जानीयात् ।
➢ अमधकामधक अध्याये संदमभधत मिषयार्ां
अध्ययनं कतधव्यि्।
स्व मूल्याङ्कनम् कुरुत
• अध्यायस्य भािं स्व शब्दै ः िर्धयत ।
• अध्याये आगतानां व्याकरर् मबन्दु नां
अभ्यासं कुरुत ।
• िूल पाठस्य अभ्यासं कुरुत।

