पाठ -६
राजते खलु कन्याकुमारी
सारान्शः
तमिलनाडु राज्ये भारतस्य दमिणे कोणे कन्याकुिारी
नािकं प्रमिद्धं तीर्थि् अस्ति। अत्र त्रयः ििुद्ाः
मिलस्ति । 'कन्याकुिारी' इमत नािमिषये अनेकाः
कर्ाः िस्ति बाणािुरिधः , भरतस्य राज्यप्रदानि्
इमत प्रिुखे कर्े। अस्तिन् िस्तिरे निरात्रपूजनं,
शोभायात्रायाः आयोजनं भव्यं भिमत ।
दमिणििुद्े एकस्तिन् द्वीपे मििेकानििारकः
अस्ति । अत्र ध्यानप्रकोष्ठे ऊँ इमत मित्रि् अस्ति ।
अत्र जनाः ध्यानं कुिथस्ति । अत्रैि मतरुक्कुरलप्रणेतुः
मतरुिल्लुिरस्य अमप प्रमतिा अस्ति। एकेन पदे न
मतष्ठिी कन्याकुिारीप्रमतिा अमप अत्र मिराजते।
ििुद्स्य जलं िूयोदये स्वणथियं भिमत । िागराः
शंखिालाः शस्तििालाः ि ििपथयस्ति ।
मुख्य बिन्दवः
कन्याकुिारी इमत तीर्थस्र्ानं जगत्प्रमिद्धि् अस्ति।
अत्र प्रिुखदशथनीयस्र्ानि् अस्ति
'मििेकानििारकि् यत् 1970 तिे िषे स्र्ामपति्
अभित् । कन्याकुिारीतः यन्त्रिामलतया नौकया
िारकं प्रमत गिुं शक्यते । मतरुक्कुरल् नािकः
ग्रन्थः तमिलुिेदः अमप कथ्यते। मतरुिल्लुरस्य
प्रमतिायाः पदतलं प्राप्य निस्कृत्य ततः पुनः नौका
िारकं प्रमत गच्छमत । िारकस्य एकस्तिन् भागे
मििेकानििामित्यस्य िेदाििामित्यस्य
मिक्रयव्यिस्र्ा अमप अस्ति ।िारके यदा कदामित्
मिशाला प्रदशथनी अमप आयोज्यते । तत्र
िंस्कृतनाटकादीनां िंिनि् अमप भिमत ।
अवगच्छामः
भारतं नाि दे िभूमिः । भारतस्य उत्तरे
िुकुटमशरोिमणः मििालयो नाि नगामधराजः
मिराजते । दमिणे त्रयः ििुद्ाः भारतभूिेः
पादप्रिालनं कुिथस्ति । तत्र िागराणां िङ्गिस्र्ले एि
कन्याकुिारी नाि िेत्रि् अस्ति अस्य मदव्यस्र्ानस्य
दशथनेन स्वामिमििेकानिः अमप प्रभामितः जातः
अतः िः ििुद्ं तीर्त्ाथ एि एतत् द्वीपि् उपागच्छत् ।
अस्य स्र्ानस्य ऐमतिामिक भौगोमलकं िािामजकं ि
गौरिं ितथते। प्रकृतेः िौियं तु अिणथनीयि्।
आवश्यकोSयं ज्ञानम्

मििालयः एकः पिथतः अस्ति । अयं पिथतेषु ििान्
पिथतः अस्ति। अत एि अयं पिथतराज उच्यते।
अस्तिन् पिथते मििस्य अमधकता अस्ति। तेन अस्य
मििालय इमत नाि अस्ति । अयं पिथतः
उत्तरमदशायाि् अस्ति। अस्य अनेकामन मशखरामण
अतीि उच्चतिामन िस्ति। अस्य गौरीशंकरनािाकं
मशखरं िंिारस्य ििेषु मशखरे षु उच्चतिं िन्यते ।
अयं पिथतः भारतस्य उत्तमदथ शाया: ििाबलिान् प्रिरी
अस्ति । अत्र नानामिधा िनस्पतयः मिमिधामन
फलामन तर्ा नानाप्रकारमण खाद्यििूमन ि
उपलभ्यते। अस्तिन् पिथते अनेकामन तीर्थस्र्ानामन ि
िस्ति। बहूनां िुनीनां तपोिनामन मिद्यिे । अत एि
िंस्कृतग्रंर्ेषु मििालयस्य अतीि ििर्त्पूणथ िणथनं
मिलमत ।
योग्यतां वर्धयत
आधुमनकभारतस्य मनिाथणकतृथषु युगपुरुषस्य
मििेकानिस्य नाि ििोपरर अस्ति। िः न केिलं
भारते अमपतु िम्पूणथमिश्वे आध्यात्मलोकं मिकीणथयमत
ि। तस्य ििापुरुषस्य जन्म 1863 तिे िषे
अभित्। मिश्वनार्दत्तः तस्य मपता आिीत्।
बाल्यकाले मििेकानिस्य नाि नरें द्नार्ः आिीत्।
बाल्यकालादे ि िः अमत िेधािी आिीत्।
आध्यात्ममिषये तस्य ििती रुमिः आिीत्।
नरे न्द्रः यदा स्नातकोंSभित् तदा तस्य मपता
परलोकि् अगच्छत्। एकदा एकस्यां िभायां िः
रािकृष्णपरििं िििोदयस्य स्पशथिमधगत्य
ििामधस्र्ोSभित्। तस्यैि गुरोः स्पशेन ि तस्य
ििामधः ििाप्तोSभित्। तिात् िणादे ि नरे न्द्रः तं
स्वगुरुि् अिन्यत तपः ि आरभत।
1893 तिे िषे अिरीकादे शे ‘मशकागो’ नािनगरे
मिश्वधिथिम्मेलनिभित्। तस्तिन् िम्मेलन िः
भारतस्य प्रमतमनमधर्त्ि् अकरोत्। तिादे ि कालात्
तस्य कीमतथः ििथत्र प्रािरत्। अनेके जनाः तस्य
भिाः अभिन्। मििेकानिः लोकिेिायाः उद्दे श्यं
‘रािकृष्णमिशन’ िंस्र्ापयत्। 4 जुलाई 1902 तिे
िषे अयं मदव्यपुरुषः पंितर्त्ं गतः ।

व्याकरण बिन्दवः शब्द भण्डाराश्च

असंख्यशुक्तक्तमालाः = अिंख्य िीमपयों की

क्त- क्तवतुः - ि (त), िितु (तित्) प्रत्ययौ

िालाएँ ।

भूतकामलक प्रत्ययौ । 'ि' प्रत्ययस्य प्रयोगः प्रायः

समपधयक्तन्त=ििमपथत करती िैं

किथिाच्ये, भाििाच्ये ि भिमत, िितु प्रत्ययस्य
प्रयोगः कतृथिाच्ये भिमत । मिशेषणरूपे अमप अनयोः

पाठ संप्रेष्यः

प्रयोगः भिमत अतः मत्रषु मलङ्गेषु एतयोः प्रयोगः भिमत

1. भारतस्य दमिणे भागे 'कन्याकुिारी' नाम्नः

।यर्ा- ि- तेन फलं खामदति् ।

स्र्लस्य मिषये अनेकाः कर्ाः प्रिमलताः ।

िितु- गृिं गतिान् बालः । (पु.)

2. कन्याकुिायाथ ः िस्तिरे निरात्रमदनेषु मिशेषपूजाः

गृिं गतिती बाला। (स्त्री.)

शोभायात्राः ि आयोज्यिे ।

कमधर्ारयः -तत्पुरुषस्य भेदः किथधारयः ।

3. दमिणििुद्े मशलाियद्वीपे मििेकानिस्य िारकं

किथधारयस्य भेदः मद्वगुः ।

ितथते ।

किथधारयििािे पदद्वयं भिमत, परि् उभयोः पदयोः

4. 'मतरुिल्लुिरप्रमतिा', 'श्रीपादमशला' ि अमप

मलङ्ग, ििनं, मिभस्तिश्च ििाना भिमत । अत्र

प्रमिद्धे ।

मिशेष्य-मिशेषणयोिथध्ये, उपिान उपिोययोिथध्ये ि

5. एकिात् स्र्ानात् एि िूयोदयः िूयाथ िः ि द्षटुं

ििािः भिमत । किथधारयः अमप िप्तमिधः भिमत।

शक्यते।
6. ि, िितु भूतकामलक कृत् प्रत्ययौ ।
7. तत्पुरुषििािे उत्तरपदं प्रधानं भिमत । ििािे
मिग्रिस्य अिस्र्ायां पूिथपदस्य मिभिेः लोपः भिमत
।
8. क्त्वा, ल्यप्, तुिुन् प्रत्ययानां योगेन अव्ययपदामन
भिस्ति ।
9. ईकारािस्त्रीमलङ्ग इकाराि स्त्रीमलङ्ग
शब्दरिनयोः भेदः ज्ञातः ।
10. पररतः योगे मद्वतीया, पुरतः , उपरर, पाश्वे योगे ि
षष्ठी उपपदमिभस्तिः भिमत। 11. टाप् (आ) डीप्
(ई) स्त्रीिािक प्रत्ययौ ।
अबर्काङ्कानाम् अजधनं करं भवेत्
•

पाठस्य िम्यक् रूपेण अध्ययनं कृर्त्ा
भािि् अिगच्छे त।

•

पाठे आगतानां कमठन शब्दानां
व्याकरणात्मक स्वरूपं जानीयात्।

शब्दाराधः
सङ्गमे = मिलने के स्र्ान पर
प्राबरधतवन्तः = प्रार्थना की
तपः आचरन्ती = तपस्या करती हुई
बशलामये द्वीपे=मशला िे मनमिथत द्वीप पर
भबवष्यबवषये = भमिष्य के मिषय िें
नीलजलर्ेः = नीले िागर की

•

अध्यायस्य ििनार्ी पद्य िूियः अमप
जानीयात्।

स्व मूल्याङ्कनम् कुरुत
•

अध्यायस्य भािं स्व शब्दै ः िणथयत ।

•

अध्याये आगतानां व्याकरण मबन्दु नां
अभ्यािं कुरुत।

•

भारतस्य िानमित्रस्य मनिाथ णं कृर्त्ा तीर्थ
स्र्लानां िंकेतं कुरुत नािामन ि मलखत।

