




सं�कृत पीयूषम् क�ा ७  



व�दना

जय जय हे भगव�त सुरभार�त!

तव चरणौ �णमामः ।

नादत�वम�य ! जय वागी��र!

शरणं ते ग�ामः ।। 1 ।।

�वम�स शर�या ��भुवनध�या

सुरमु�नव��दतचरणा।

नवरसमधुरा क�वतामुखरा

��मत��च��चराभरणा ।। 2 ।। जय जय............।

आसीना भव मानसहंसे

कु�दतु�हनश�शधवले!



हर जडतां कु� बु���वकासं

�सतपङ्कज��च�वमले! ।।3 ।। जय जय............।

ल�लतकलाम�य �ान�वभाम�य

वीणापु�तकधा�र�ण!

म�तरा�तां नो तव पदकमले

अ�य कु�ठा�वषहा�र�ण ! ।। 4 ।। जय जय............।

     श�दाथ� 

सुरभार�त = हे देववाणी, सर�वती देवी ! नाद-त�वम�य = नाद���व�प वाली। शर�या
= शरण देने वाली। नवरसमधुरा = शृ�ारा�द नवरस� से मनोहर । मुखरा = गुंजायमान।
��मतम् = मु�कान। ��चः = का��त। ��चराभरणा = सु�दर आभूषण� से यु�। आसीना
=�वराजमान। कु�दः = कु�द फूल। तु�हनम् = बफ� । �सतम् = सफेद। �वभाम�य =
�काश�व�पा। नः = हमारी। अ�य = हे। कु�ठा�वषहा�र�ण = कु�ठा�पी �वष को �र
करने वाली।

अ�वयः

जय जय हे भगव�त सुरभार�त! तव चरणौ �णमामः। हे नादत�वम�य! वागी��र! ते शरणं
ग�ामः।। 1 ।।

�वं शर�या ��भुवनध�या सुरमु�नव��दतचरणा नवरसमधुरा क�वतामुखरा
��मत��च��चराभरणा अ�स।। 2 ।। जय जय............

हे कु�दतु�हनश�शधवले! �सतपङ्कज��च�वमले! मानसहंसे आसीना भव, जडतां हर,
बु���वकासं कु� ।।3 ।। जय जय............



हे ल�लतकलाम�य �ान�वभाम�य वीणापु�तकधा�र�ण! कु�ठा�वषहा�र�ण ! तव पदकमले
नो म�तः आ�ताम् ।। 4 ।। जय जय हे भगव�त सुरभार�त ! तव चरणौ �णमामः ।

�श�ण-सङ्केतः

(क) व�दनाप�ानां समूहगानं कारयत।

या कु�दे��-तुषार-हार-धवला या शु�-व��ावृता,

या वीणा-वरद�डम��डतकरा-या �ेत प�ासना।

या ��ा�युत-शड्.कर-�भृ�त�भद�वैः सदा-व��दता,

सा मां पातु सर�वती भगवती �नःशेषजा�ापहा।।

शु�लां-��-�वचार-सार-परमामा�ां जग��पनीम्,

वीणा-पु�तक-धा�रणीमभयदां जा�ा�कारापहाम्।

ह�ते ��टकमा�लकां च दधत� प�ासने सं��तां

व�दे तां परमे�र� भगवत� बु���दां शारदाम्।।



�थमः पाठः

पुनरावलोकनम्

                                                                              

मु�नः आ�मे �नवस�त।

 

मुनी आ�मे �नवसतः। 

मुनयःआ�मे �नवस��त।



गु�ः �श�यान् पाठय�त। गु�ः कु�ां �नवसतः। गुरवः योगा�यासं कुव���त।  

�पताफलं ददा�त।

�पतरौ फला�न द�ः। 

�पतरः फला�नदद�त।

नद� �वह�त। 



न�ौ �वहतः। 

न�ः �वह��त।

धेनुः प�य�त। 

धेनू प�यतः। 

धेनवः �े�े चर��त



माता जलम् आनय�त। 

मातरौ जलम् आनयतः। 

मातरः जलम् आनय��त।

नपंुसक�ल�म्



द�ध पा�े अ��त। 

द�धनी पा�योः �तः। 

दधी�न पा�ेषु स��त।

श�दाथ�ः 

�नवस�त = �नवास करते ह�। पाठय�त = पढ़ाते ह�। कुव���त = करते ह�। वेदा�यासम्= वेद�
का अ�यास। धेनुः = गाय। गो�े = गोशाला म�। मधुकोषेषु = मधुम��खय� के छ�� म�।
प�रणम�त = �पा�त�रत होता है, प�रव�त�त होता है। पा�योः = दो पा�� म�।

अ�यासः

1. उ�ारणं कु�त पु��तकायां च �लखत-

�नवस��त �श�यान् कु�ां योगा�यासं

न�ौ �वहतः धेनू आनय��त



2. एक पदेन उ�रत -

(क) फलं कः ददा�त ? (ख) व��ा�ण के दद�त ?

(ग) मुनयः कु� �नवस��त ? (घ) �श�यान् कः पाठय�त ?

(ङ) माता का आनय�त ? (च) गो�े काः �नवस��त ?

(छ) द�ध कु� अ��त ? (ज) मधू�न कु� स��त ? 

मधु पु�पेषु भव�त। मधुनी पा�योः �तः। मधू�न मधुकोषेषु स��त।

जलम्, कु�ां, गो�े, न�ौ, पा�योः, आ�मे।

3. श�द�पा�ण �लखत -

श�दः �वभ��ः एकवचनम् ��वचनम् ब�वचनम्

�पतृ �थमा ................... .................. ...................

मातृ �थमा ................... .................. ...................

मु�न �थमा ................... .................. ...................

4. म×जूषातः पदा�न �च�वा वा�या�न पूरयत -

(क) धेनवः ............. �नवस��त।

 (ख) माता ............. आनय�त।

(ग) ........................................ �वहतः। 

(घ) द�धनी.............. �तः।



(ङ) मुनयः.................. �नवस��त। (च) गु�ः ................�नवसतः।

5. उ�चत-��यापदं �च�वा वा�यं शु�ं कु�त -

(क) सः मातरं नम��त। (नम�त, नमा�म, नम�स,)

(ख) अयं छा�ः �व�ालयं ग���त। (ग�ा�म, ग��त, ग�तः)

(ग) अहं ��त�दनं पु�तकं पठ�त। (पठ�स, पठ��त, पठा�म)

(घ) इयं नद� का�यां �वह�स। (�वह��त, �वहा�म, �वह�त)

(ङ) �वं पु�तकं नय�त। (नय�स, नया�म, नय��त)

6. सं�कृतभाषायाम् अनुवादं कु�त -

(क) गु� �श�य� को पढ़ाते ह�।

(ख) मु�न आ�म म� रहते ह�।

(ग) गु� वेद� का अ�यास करते ह�।

(घ) माँ जल लाती है।

7. श�दानुसारं �च��नमा�णं कु�त-

एकवचनम् ��वचनम् ब�वचनम्

वृ�ः ........ ....... .......

माला ........ ....... .......

पु�पम् ........ ....... .......



�श�ण-सङ्केतः

सं�कृतवा�या�न व�ुम् अ�यासं कारयत।

कता�रः सुलभाः लोके �व�ातार�तु �ल�भाः।



��तीयः पाठः

�च�पाठः

अयं कः ?

अयं रा��पता मोहनदासकरमच�द-गा�ी।

कथम् अयं रा��पता ?

अयं वत�मानभारतरा��य जनकः अ��त।

कथम् अयं ��स�ः ?

अयं स�या�हेण अ�ह�सा�दोलनेन च परत��ं भारतं �वत��म्

अकारयत्।



अयं कः ?

अयं अ�माकं रा��य तृतीयः रा�प�तः डाॅ0 जा�कर �सेनमहाभागः।

कथम् अयं तृतीयः रा�प�तः ?

अ�य �क� वै�श�म् आसीत् ?

अयं नूतनायाः �ाथ�मक-�श�ाप�तेः �वशेष�ःआसीत्।

अयं कः ?

अयं भारत�य एकादशः रा�प�त डाॅ0 ए0 पी0 जे0 अ��लकलामः।

अ�य ज�म कदा अभवत् ?

अ�य ज�म 1931 तमे वष� अ�टूबर मास�य प´ चदशे �दनाङ्के अभवत्।

अ�य ज�म ता�मलनाडु �ा�त�य रामे�र नामके �ाने अभवत्। कथम् अयं ��स� ?

अयं महान् वै�ा�नकः। ‘‘�मसाइलमैन‘‘ इ�त ना�ना ��स�ः अभवत।



अयं कः ?

अयं डाॅ0 भीमरावअ�बेडकरमहाभागः।

कथम् अयं ��स�ः ?

�वत��भारत�य सं�वधान�नमा�णे अ�य अपूव� मह�वपूण�च योगदानम् आसीत्।      

इयं महारा�ी ल�मीबाई।

�कमथ�म् इयं ��स�ा ?

इयं ल�मीबाई 1857 तमे वष� �थम �वातं�य

सं�ाम�य वीरांगना आसीत्। �यो�व�श�तवषा�यु �ा�ता इयं राजम�हषी आं�लसा�ा�य�य
सै�यबलं ��तकतु� �य�नवती। रण�े�े वीरग�त� �ा�तवती पर×च याव�ीवनं
आं�लशासकानां झाँसीनगरा�त�मणं ना��कृतवती।



इयं का ?

इयं ‘भारतको�कला’ �ीमतीसरो�जनीनायडूमहाशया।

कथम् इयं ‘भारतको�कला’ ?

इयं �व�षी कव�य�ी सुमधुरभा�षणी च आसीत्।

इयं �वत��भारते उ�र�देश�य

�थमं रा�यपालपदम् अभूषयत्।

इयं का ?

इयं ��यद�श�नी इ��दरागा�ी।

इयं कथं ��स�ा ?

इयम् अ�माकं देश�य �थम-म�हला-�धानम��ी आसीत्।



सव� जनाः इमां कुशल�शा�सका�पेण ��या �मर��त।

इयं का ?

इयं भारतानुरा�गणी परम�व�षी डाॅ0 एनीबेसे�ट महोदया।

अ�याः का �वशेषता ?

इयं ज�मना आङ्�लदेशीया।

इयं �ह��-�व��व�ालय�य �नमा�णाय �भूतं धनं �व�तृतं भूख�डं

च अददात्। अ�याः भाषणेषु रचनासु च सं�कृतवा�य�य

सं�कृतभाषायाः च गौरवं �का�शतम् अ��त।

इयं देश�य �वत��तायै मह�वपूण� योगदानम् अकरोत्।

लखनऊनगरम्

लखनऊनगरम् उ�र�देश�य राजधानी अ��त।

इदं �ाचीनं सुर�यं च नगरम् अ��त।

अ� ब��न दश�नीया�न �ला�न स��त, यथा-रेजीड�सी�लम्,

इमामबाड़ाभवनम्, स�चवालय�।



इदं �कम ?

इदं रेजीड�सी�लम् अ��त।

इदम् अ�माकं देशभ�ानाम् आ�म�यागं �मारय�त।

�थमे �वत��तासं�ामे 1857 तमे वष� भारतीयाः वीराः

आङ्�लशासन�य यदा �वरोधम् अकुव�न् तदा देश-भ�ाः अ�ा�प आङ्�लान् आ�ा�तव�तः।
अ��मन् यु�े रा�भ�ैः �वर�ं �वा�हतम्। तेषां �यागेनैव �वत��तायाम् एकं सोपानं
�न�म�तम्। 

इदं स�चवालयभवनम् अ��त।

अ��मन् भवने �वधानसभायाः �वधानप�रषद� अ�धवेशना�न भव��त।

अ��मन् एव भवने ���वा रा�य�य म���णः स�चवाः अ�ये

चा�धका�रणः राजकाय� स×चालय��त। स�चवालये एव

उ�र�देशशासन�य मु�यः काया�लयः अ��त।  

इदं �कम् ?



इदं आंच�लक-�व�ान-के��म् अ��त।

�कमथ�म् इदं ��स�म् ?

इदं �ह अनुभवाधा�रत �श�ा �दानाय �व�यातं वत�ते।

इदं के��ं लखनऊनगर�य म�ये ��तं अ��त।

अ��मन् के�देर् अ�वेषणक�म् इ�त ना�नः भवनम��त।

अ�य क�े भूजलीया�वेषणं जैव �ौ�ो�गक��ा��तः �ावहा�रक �व�ानं चे�त �त��ः
द��घ�काः स��त। 

इदम् इमामबाड़ा-भवनम् अ�तमनोहरम् अ��त

इदम् अवधशासकानां �मारकम् अ��त।

अ�य भवन�य छ�दः अ�त�व�तृता अ��त। इयं �त�ैः �वना�प

ब�कौशलेन �न�म�ता अ��त। अ��मन् एकं �व�च�ं सोपानम�डलम् अ��त।

त� नवाग�तुकाः ब�धा माग� �व�मर��त।

अत एव जनाः इदं भवनं ‘भूलभुलैया’ इ�त वद��त।



श�दाथ�ः

स�या�हेण = स�य के �लए मन, वचन और कम� से दबाव डालना। अ�यत ् = और।
अय�त् = �दया। कव�य�ी = क�वता करन ेवाली। असहत = सहा। अभूषयत् = शो�भत
�कया। �े�षतवान ्= भेजा। भारतानुरा�गणी = भारतदेश से �ेम रखने वाली। �भूतम ्=
ब�त। सुर�यम ्= अ�तसु�दर। आ�ा�तव�तः = सताये, डराये। �मारय�त = याद �दलाती
है। �वचल��त �म = �वच�लत होते थे। छ�दः = छत। �त�ैः �वना�प = ख�� के �बना
भी। अ�धवेशना�न = बैठक� ।

अ�यासः

1. उ�ारणं कु�त पु��तकायां च �लखत-

रा��पता अ�ह�सा�दोलनेन �यागेनैव कव�य�ी सं�कृतवा�य�य

आ�ा�तव�त अ�व�कृताः, �यो�त�व�द,् सम�थ�तम्, ◌�़यो�व�श�तवषा�यु,

सा�ा�य�य, भूजलीया�वेषणम्, अ�वेषणक�म्।

2. एकपदेन उ�रत-

(क) ‘रा��पता’ ना�ना कः ��स�ः ?

(ख) ‘‘�मसाइलमैन‘‘ इ�त ना�ना कः ��स�ः ?

(ग) उ�र-�देश�य �थमं रा�यपालपदं का अभूषयत् ?

(घ) इ��दरागा�ी क�य सुपु�ी ?

(ङ) उ�र�देश�य राजधानी का ?

(च) ’शू�यम्’ इ�त अंक�य आ�व�कता� कः आसीत् ?



3. पूण�वा�येन उ�रत-

(क) डाॅ0 भीमरावअ�बेडकर�य सं�वधान�नमा�णे क��शं योगदानमासीत् ?

(ख) �ीमती सरो�जनीनायडूः �क� पदमभूषयत् ?

(ग) जनाः इ��दरां केन �पेण �मर��त ?

(घ) डाॅ0 एनीबेसे�टमहोदया �ह��-�व��व�ालयाय �कम् अददात् ?

(ङ) रेजीड�सी�ले भारतभ�ैः �क� �वा�हतम् ?

    �यात�म् -

‘‘इदम्’’ श�द�य पंु��लड्.गे ‘अयम्’ इ�त �पं भव�त। ��ी�ल�े ‘इयम्’इ�त �पं भव�त।
नपंुसक�ल�े ‘इदम्’ इ�त �पं भव�त। पाठे ‘रा��पता’ इ�त पंु��ल��वशे�येण सह ‘अयम’◌्
इ�त �पं �यु�म्। एवमेव ‘भारतको�कला’ इ�त ��ी�ल��वशे�येण सह ‘इयम्’ इ�त
�यु�म्। नगरम् इ�त नपंुसक�ल�ेन सह ‘इदम्’ इ�त �यु�म्। अनेन अयं �नयमः अभवत्
यत् सव�नामश�दाः �वशेषण�पे �यु�ाः भव��त। �वशे�ये यत् �ल�म्, या �वभ��ः, यत्
वचनं च भव�त, �वशेषणे अ�प तत् �ल�म्, सा �वभ��ः, तत् वचनं च भव�त।
सव�नामश�दाः- इदम्, तत्, �कम्, यत्, अदस्, एतत् चे�यादयः स��त, यथा-

(क) अयं रा��पता।

(ख) इयं भारतको�कला।

(ग) इदं �ाचीनं नगरम्।

4. स��-�व�ेदं कु�त -

पदम् स���व�ेदः

यथा- अ�ह�सा�दोलनेन अ�ह�सा$आ�दोलनेन



अ�ा�प ........................................

चासहत ........................................

ना�त�रे ........................................

5. म×जूषातः-सव�नाम-पदा�न �च�वा �च�ानुसारं वा�या�न रचयत -

अयम् इयम् इदम् इमाः इमे

6. (क) म´ जूषातः उ�चतपदा�न �च�वा वा�या�न पूरयत-

(1857 तमे वष�, स�या�हेण, �व�षी कव�य�ी, लखनऊनगरे ◌्)

(क) महा�मागाँधी.........परत��ं भारतं �वत��म् अकारयत्।

(ख) ल�मीबाई...................�थम �वातं�य सं�ाम�य वीरांगना आसीत्।

(ग) �ीमतीसरो�जनीनायडूमहाशया..................................आसीत्।

(घ) �व�ान-आंच�लक-के��म्.....................��तम��त।



(ख) उ�चतं संयोजनं कु�त-

(क) रेजीडं◌ेसी�लम् अनुभवाधा�रत �श�ण�दानाय।

(ख) इमामबाड़ा �देश�य मु�यकाया�लयः।

(ग) स�चवालयः देशभ�ानाम् आ�म�यागम्।

(घ) �व�ान-आंच�लक-के��म् अवधशासकानां �मारकम्।

 7- सं�कृतभाषायाम् अनुवादं कु�त –

(क) महा�मा गा�ी ने देश के �लए काय� �कया।

ख) यहाँ ब�त दश�नीय �ल ह�।

(ग) इस �मारक को देखने लोग आते ह�।

(घ) रेजीड�सी-�ल पर देशभ�� को याद करते ह�।

(ङ) राजभवन म� रा�यपाल रहते ह�।

�श�ण-सङ्केतः

क) क�ायां छा�ैः अनु�ेदवाचनं कारयत।

(ख) तत्-�कम्-एतत्-श�द�पाणां लेखनं वाचनं च कारयत।

अप�ानं तु ग��तं सोदरोऽ�प �वमु×च�त।



तृतीयः पाठः

अ�भलाषः

दयामय! देव! द�नेषु दया���ः सदा देया ।

��त�ा द�नर�ाया दयालो! जातु नो हेया ।।

मनु�या मानवा भू�वा इदान� दानवा जाताः ।

तदेषा मूढता देशाद ्�तं �रे �वया नेया ।।

�व�पदेशामृतं �य��वा �वप�ो ह�त लोकोऽयम् ।

त��ाराय चैतेषां �भो! गीता पुनग�या ।।

�कम�धकं �ूमहे भगवन्! �वनीत�ाथ�नैकेयम् ।

यदेते बालकाः �वीयाः �भो नो �व�मृ�त� नेयाः।।

श�दाथ�ः 

दया���ः = कृपापूण� भाव। देया = देना चा�हए। जातु = कदा�चत् (कभी)। नो = नह�।
हेया = छोड�◌।़ जाताः = हो गये ह�। इदान� = इस समय। मूढता = अ�ानता। �तम् =
शी�। नेया = ले जानी चा�हए। �व�पदेशामृतम ्= तु�हारे उपदेश�पी अमृत को। �य��वा



= छोड़कर। �वप�ः = �ःखी। ह�त = खेद है। �ूमह े= कह�। गेया = गायी जानी चा�हए।
�वीयाः = अपने। �वनीत�ाथ�नैकेयम् = (�वनीत+�ाथ�ना+ एका+इयम्) �वन� �ाथ�ना एक
यह।

अ�यासः

1. उ�ारणं कु�त पु��तकायां च �लखत-

द�नर�ायाः, �य��वा, लोकोऽयम्,

पुनग�या ,�वनीत�ाथ�नैकेयम् ,त��ाराय

2. एकपदेन उ�रत -

(क) द�नेषु का देया ? (ख) क�याः ��त�ा न हेया ?

(ग) मूढता क�मात् �रे नेया ? (घ) मानवानाम् उ�ाराय पुनः का गेया ?

3. पाठात् उ�चतपदा�न �च�वा वा�यं पूरयत -

(क) द�नर�ायाः .................................................................नो हेया।

(ख) मूढता देशात् .......................................................... नेया।  

(ग) उ�ाराय ........................................................................... पुनः गेया।

(घ) यदेते बालकाः .................................................................... नेयाः।

4. रेखां�कतपदा�न आधृ�य ���नमा�णं कु�त -

यथा-द�नेषु दया���ः सदा देया। द�नेषु का देया ?

(क) मूढता देशात् �रे �वया नेया।



(ख) गीता पुनग�या।

5. उदाहरणानुसारं �लखत -

यथा- लोकोऽयम् = लोकः + अयम्

(क) �व�पदेशामृतं =

(ख) �कम�धकं =

(ग) यदेते =

(घ) चैतेषां =

(ड़.) पुनग�या =

6. सं�कृतभाषायाम् अनुवादं कु�त -

(क) मेरी यह न� �ाथ�ना है।

(ख) देश से गरीबी �र कर�।

(ग) क�याण के �लए �श�ा द�।

(घ) �वा�य के �लए ��षण �र कर�।

7. उ�चतकथनानां सम�म् ‘आम्’ अनु�चतकथनानां सम�ं ‘न’ इ�त �लखत -

(क) द�नेषु दया���ः देया। ......................

(ख) द�नर�ायाः ��त�ा हेया। ......................

(ग) ��त�दनं द�तधावनं कुया�त्। ......................



(घ) सु�दरं लेखं न �लखेत्। ......................

श�दाथ�ः 

�यात�म् - धातोः यो�याथ�बोधनाय (चा�हए) ‘यत्’ ��ययः भव�त, यथा-दातंु यो�यम् =
देयम् (देना चा�हए)। अ�य ��षु �ल�ेषु �पा�ण भव��त। यथा- दा$यत् =देयम् (नपं◌ु0),
देया (��ी0), देयः (पु0) (देना चा�हए)।

धातुः +��ययः - �पम्

दा +यत् = देय�नी

नी +यत् = नेयम्

हा + यत् = हेयम्

गै +यत् = गेयम्

�श�ण-सङ्केतः

1. प�ानां स�वरवाचनं कारयत।

2. पाठे व�ण�तानाम् अ�भलाषाणां छा�ैः अ�यासं कारयत।

मनोर�नाय

म�कुण-�पपी�लका-संवादः

म�कुणः उवाच-



कथय भ�ग�न! �क� तव अ�भधानम् ? कृ�वा �वयं �मं भो��म्

कु� तव वास-�ानम् ? इ�त मे अ��त �नजं म�त�म्।

कुतः स��त आग��स ? अतः �मे सततं संल�ना

�व�रतं कु� ग��स ? नैव कदा�प ग�तम� भ�ना ।।

अ�ं तव अ�तशय-सुकुमारम् �वं सदैव पर-त�पे लीनः

वह�स तथा�प अहो! गु�-भारम्। पी�वा पर-��धरं खलु पीनः।

धाव�ती ग��स अ�वरामम् �क�तु इदं न उ�चत-कत��म्

कथय कदा कु�षे �व�ामम् ? न इदं वेद-शा��-म�त�म् ।।

�पपी�लका उवाच-

मम �पपी�लका इ�त अ�भधानम् अतः �मं कृ�वा भो����व

वरे �व�� मद�यं �ानम्। इ�त भवताऽ�प मतं म�त�म्।

अ�त �रा�दह मम आगमनम् अ�तु, जही�ह, दे�ह प�ानम्

�रे एव पुनम�म गमनम्।। �रे मम ग�त�-�ानम् ।।

श�दाथ�ः 

म�कुणः = खटमल। �पपी�लका = च�ट�। अ�भधानम ्= नाम। �ववरे = �बल म� । �व�� =
जानो। पर-त�पे = �सरे के �ब�तर पर। जही�ह = छोड़ो। 

�वशेषः- म�कुण-�पपी�लकयोः म�ये स×जात�य उपयु��रोचक-संवाद�य �वा�याय ंकारयत
तथा �पपी�लकायाः �मशीलतया आ�म�नभ�रतया च �ा�तसंदेशं छा�ान् �ावयत।  



��या�स��ः स�वे भव�त महतां नोपकरणे।



श�दाथ�ः 

क��द ् = कोई। �ासादम् = राजमहल। अतोषयत् = स�तु� �कया। स�कृतः = स�कार
�कया गया। अभी�म् = मनोवा��छत, मनचाहा। वरय = वरदान माँगो। �ृ�यमानाः = छुये
गये। भव�तु = हो जाए।ँ तथा�तु = ऐसा ही हो। अ�त�ह�तः = अ�तधा�न हो गया। ��व�ः =
�वेश �कया �आ। अ�ृशत् = �श� �कया। �ृ�ा�न = छुये �ए। स�ः = तुर�त। जाता�न
= हो गया। �नतराम् =पूरी तरह से। अतु�यत् = स�तु� हो गया। महती = ब�त बड़ी।
�पपासा = पीने क� इ�ा। जाता = उ�प� �ई। पातुम् = पीने के �लए। उ�तः = तैयार
�आ। �ृ�म् = छुआ �आ या �श� �कया गया। सुवण��प�डम् = सोने का गोला। उ�म् =
कहा गया। मृषा = झूठ। आगता = आयी। समा�ास�यतुम् = आ��त करने के �लए,
भरोसा �दलाने के �लए। �वृ�ः = लग गया। अङ्के उपवेशय�त �म = गोद म� बैठाया।
ह�त = अ�य�त �ःख है। ��तमा = मू�त�। स�ाता = हो गयी। �लपत् = �वलाप �कया।
�नवत�यतु = लौटा ल�, वापस ले ल�।

अ�यासः

1. उ�ारणं कु�त पु��तकायां च �लखत-

क��त् �व��य�तु मु�ननैवम् इ�यु��वा

साधू�म् समा�ास�यतुम् शोकेनो�ैः त�ैवा�त�ह�तः 

 2. पूण�वा�येन उ�रत -

(क) मायादासः कः आसीत् ?

(ख) मायादासः �क� अयाचत ?

(ग) ‘अभी�ं वरं वरय’ इ�त कः कं ��त अवदत् ?

(घ) ‘ह�त! कुमारी सुवण���तमा स�ाता’ इदं वा�यं कः अवदत् ?



(ङ) �क� �ःख�य कारणम् ?

�यात�म्

(क) धातोः भूतकाल�य अथ� ���यय�य �योगः भव�त यथा- कृृ� =कृतम् (�कया गया)।
पठ्+� = प�ठतम् (पढ़ा गया)। अ�य �योगः ��या�पेण �वशेषण�पेण च भव�त। अ�य
�पा�ण ��षु �ल�ेषु भव��त।

(ख) धातोः त�त् ��यय�य �योगः यो�याथ�बोधनाय (चा�हए) भव�त, यथा - कृ+त�त् =
क�त�म्। मन+त�त् = म�त�म्। अ�या�प �योगः ��या�पेण �वशेषण�पेण च
भव�त। अ�य �पा�ण ��षु �ल�ेषु भव��त।  

3. उदाहरणानुसारं स��-�व�ेदं कु�त-

स��पदम् स���व�ेदः पूव�पद�य अ��तमपद�य �योः योगेन अ��तमः वण�ः पूव�वण�ः
स��यु�वण�ः साधू�म् साधु$उ�म् उ उ ऊ

सु�दराणीमा�न ...........

चावदत् .................... 

शोकेनो�ैः ...............

स�कारेणातोषयत् ..........

4. सं�कृतभाषायाम् अनुवादं कु�त-

(क) उसका नाम केशव था।

(ख) उसके �पता का नाम रामदास था।

(ग) उसक� माता का नाम मायादेवी था।



(घ) एक बार वह बाजार गया।

(ङ) वहाँ वह अपने �म� से �मला।

5. म�ूषातः ��यापदा�न �च�वा वा�या�न पूरयत-

जाता जाता�न अयाचत आनयत् वरय

(क) मु�नः अवदत् अभी�ं वरम् ................।

(ख) सः भूप�तः वरम् ..................।

(ग) तेन �ृ�ा�न व�तू�न स�ः एव सौवणा��न .............।

(घ) तेन �ृ�ा म×जरी सुवण�मयी ..........।

(ङ) मायादासः उ�ानात् जलम् ....................।

6. अ�य पाठ�य कथां �वश�देषु �ह�द�भाषायां �लखत।

7. �च�ं ��्वा म�ूषातः पदा�न च �यु�य वा�या�न रचयत-

�श�कः    छा�ः   ��म्

पृ��त  �लख�त अ�यासपु��तकायाम्

�यामप�े  छा�ाः पृ���त  �लख��त

.यथा-�श�कः  �यामप�े  �लख�त। ......



�श�ण-सङ्केतः

लोभे आधा�रताः अ�याः कथाः बालकान् �ावयत।

केतक�ग�मा�ातुं �वयमाया��त षट्पदाः। 



प�चमः पाठः

वयं �वाधीनाः

लोकेऽधुना वयं �वाधीनाः।

�त�मरो गतः �काशो जातः।।

��डाथ� �दवसोऽ�यायातः।

न�ं युगं नवीनो देशो वाता�गता�खला �ाचीना।।

लोकेऽधुना वयं �वाधीनाः ।। 1 ।।

प��ी�व�हस�त पु�लनेषु।

हासः खेल�त जनाधरेषु।

धना��वताः सव� ��येरन् �श�येरन् देशे न �ह द�नाः।।

लोकेऽधुना वयं �वाधीनाः ।। 2 ।।

��ीपंुसयोः समोऽ��य�धकारः।

�व�ो जातोऽयं साकारः।



सं�वधाननवपथानुकूला शासननी�तन�वा नवीना।।

लोकेऽधुना वयं �वाधीनाः ।। 3 ।।

शा��त�म�ल�त सुर�ा�यायः।

सहकारः सहचरः सहायः।

उ�ाशयता पुना राजते मन�स भावना का�प न हीना ।।

लोकेऽधुना वयं �वाधीनाः ।। 4 ।।

-डाॅ0 आजाद �म�ः ‘मधुकर’

श�दाथ�ः 

अधुना = इस समय। �त�मरः = अ�कार। �दवसोऽ�यायातः = (�दवसः+अ�प+ आयातः)
�दवस भी आ गया। न�म् = नया। वाता�गता�खला �ाचीना =(वाता�$गता$ अ�खला) बात
स�ूण� �प से समा�त हो गयी, पुरानी प�र���तयां अब नह� रह�। प��ीः = कमल� क�
शोभा। पु�लनेषु = तट� पर। अधरेषु = ओठ� पर। धना��वताः=धन से यु�, धनवान्।
��येरन् = �दखलायी द�। �श�येरन्=शेष रह�। समोऽ��य�धकारः=(समः+अ��त+अ�धकारः)
समान अ�धकार है। सहकार: = सहयोग। सहचरः = साथी। उ�ाशयता = उ� �वचार।

1. उ�ारणं कु�त पु��तकायां च �लखत -

��डाथ�म् �दवसोऽ�यायातः उ�ाशयता �वत��तायाः

प��ी�व�हस�त धना��वताः �श�येरन् समोऽ��य�धकारः

2. पूण�वा�येन उ�रत-

(क) अधुना लोके वयं क��शाः �मः ?



(ख) अ�खला �ाचीना वाता� �कम् अभवत् ?

(ग) पु�लनेषु का �वहस�त ?

(घ) अ�माकं कः �व�ः साकारः जातः ?

(ङ) इदान� शासननी�तः क��शी अ��त ?

3. स��-�व�ेदं कु�त -

पदम् स��-�व�ेदः

जनाधरेषु ....................................

पथानुकूला ....................................।

�वाधीनाः ....................................।

4. समास�व�हं कु�त -

पदम् समास�व�हः

शासननी�तः शासन�य नी�तः

भोजनालयः ...........................

पाठशाला ............................

वटवृ�ः ............................

5. उपसगा�णां ��याणां च योगं कृ�वा पद�नमा�णं कु�त-

यथा- अव+ अ�करत् = अवा�करत्



� + अचलत् = ............................

आ + हस�त = ............................

सम् + अकरोत् = ............................

परा + अवत�त = ............................

उप+अग�त् = ............................

�व +हस�त = .........................

6. सं�कृतभाषायाम् अनुवादं कु�त -

(क) आज हमारा देश �वत�� है।

(ख) अ�कार समा�त हो गया है।

(ग) जल म� कमल �खले �ए ह�।

(घ) समाज म� ��ी-पु�ष� को समान अ�धकार �ा�त है।

(ड़) हम एक साथ�मलकर रहते ह�।

7. �ोकांशान् योजयत-

‘क’ ‘ख’

प��ी�व�हस�त पु�लनेषु सहकारः सहचरः सहायः।

��ीपंुसयोः समोऽ��य�धकारः हासः खेल�त जनाधरेषु।

शा��त�म�ल�त सुर�ा�यायः �व�ो जातोेऽयं साकारः।



सं�वधाननवपथानुकूला मन�स भावना का�प न हीना।

उ�ाशयता पुना राजते शासननी�तन�वा नवीना।

�श�ण-सङ्केतः

1. पाठ�य क�वतायाः सामू�हकवाचनं कारयत।

2. क�वतायाः भावं �ह�द�भाषायां लेखन�य अ�यासं कारयत।

 �मरणीयम्

रसाणां नामा�न

कटुः-कड़वा �त�ः-तीखा

कषायः-कसैला मधुरः-मीठा

अ�लः-ख�ा लवणः-नमक

स�ा�वत�य चाक��त�ः मरणाद�त�र�यते। 



ष�ः पाठः

�य�ने �क� न लभेत

जीवने ना��त �कम�प असा�यम्। �य�नेन सव� खलु सा�यम् इ�त। कम��न�ठाः जनाः
�वशमप�र��तौ �वकत��पथात् �वच�लताः न भव��त। ऐतेशु कम�वीरेशु

सुधाच��न्-भागवत सु���यम च��षेखर-�ट�फन हा�क��समहोदयानां जीवनम् अ�माकं
कृते �ेरणादायकम��त।

सुधाच��न्

सुधाच��न् महोदया एका ��स�ा नृ�यकला�नपुणा अ�भने�ी अ��त। अ�याः ज�म
त�मलभाशीप�रवारे अभवत्। बा�यकालादेव सा नृ�या�यासं �ारभत्। �भा��यवषात्
एक�यां �घ�टनायां त�याः द��णपादः भड्गः अभवत्। �ाणर�ायै �च�क�सकैः त�याः
द��णपादं षरीरात् पृथक कृतम्। षनैः षनैः सा �व�ा अभवत्। आ�मबलेन कृ��मपाद�य
सहा�येन सा पुनः नत�नम् आर�वती। इदान� नत�ने अ�भनये च त�याः क��त�ः राजते।



भागवत सु���यम च��षेखरः

भारतीय ��केट��डायां ‘��न’ इ�त कलायाः ऐ��जा�लकम् भागवतच��षेखर ं को न
जाना�त। अ�य ज�म कणा�टक �ा�त�य मैसूर नगरे 17 मई 1945 तमे वष� अभवत्। षैषवे
एव च��षेखरः ‘पो�लयो’ इ�त �ा�धना ��तः। येन द��णह�त�य म�णब�ः अ�य�तं
�भा�वतोऽभवत्। �क�तु आ�मबलेन ��केट�धा�यां क��क�ेप�वधौ तथा �न�णातः
अभवत् येन ��केट��डा जग�त स ‘��न्’ कलायाम् अ��तीयः जातः। च��षेखरः
अ�टपंचाषत् (58) टे�ट �धा�सु ��च�वा�र�षद�धकंषत�यम् (242) �वकेटं गृहीतवान्।
अयं भारतसव�कारेण ‘प��ीः’ इ�त अलड्.करणेन अजु�न पुर�कारेण च �वभू�शतः।

�ट�फन हांि◌कं�स

�ट�फनहाॅ�क�ग इ�त ना�ना सु��स��य आड्.�ल वै�ा�नक�य ज�म 1942 तमेवश�
जनवरीमास�य अ�टमे �दनाड्.के अभवत्। अयं बा�यकालादेव ��तभावान् आसीत्। अ�य
बु��म�ां �वलो�य जनाः इमं ‘आ��ट�न’ इ�त ना�ना संबोधय��त �म। अयं �व
अ�ययनकाले संगणकय��ं �न�म�तवान्। पुन�च भौ�तकषा��े ‘�याम�ववर’ (�लैकहोल) इ�त
�वशयम�धकृ�य षोधकाय� कृतवान्।

स �वगृहे सोपाने�यः प�ततः तथा मोटर �यूरान’ इ�त असा�यरोगेण ��तः। रोगवषात्
षारी�रक���ा अष�ोऽ�प स आ�मबलेन �वक�यं ल�यं �ा�तुं संघश� न �य�वान्।
ग�ताकालेन अयं महानुभावः �व�ान�वशयका�न अनेका�न पु�तका�न �ल�खतवान्।



‘हाॅ�क�ग �व�करण’ इ�त अ�य �व�ष�टं योगदानम�धकृ�य अ�मै �व�वधाः पुर�काराः
�दŸ◌ााः।

अनेन�कारेण अ�मा�भः �ातं यत् उ�मेन, साहसेन, धैय�ण आ�म�व�वासेन च �वल�यं
�ा�तंु ष�यते।

श�दाथ�ः 

�कम�प= कुछ भी। असा�यम=् क�ठन। खलु= �न�चय। कत��पथात्= कत��से।
�वच�लताः= �वच�लत। बा�यकालादेव=बचपन से ही। �ारभत=्आर� �कया। पादभड्.गः
= पैर टूट गया। ऐ��जा�लकम=् जा�गर। षैषव ेएव = बचपन म� ही। �ा�धना = रोग से।
म�णब�ः= कलाई। क��क�ेप�वधौ= ग�दबाजी (��केट �े� म�) �न�णातः=�नपुण।
अ�टपंचाषत्=अ�ावन (58)। ��च�वा�र�षत�धकंषत�यम=्दो सौ बयालीस (242)।
एक�व�ष�ततमे वय�स=इ�क�स वश� म�। सोपाने�यः=सी�ढ़य� से।

अ�यासः 

1.उ�ारणं कु�त पु��तकायां च �लखत-

असा�यम्, �वशमप�र��तौ, �घ�टनायाम्, पृथ�कृतम्, आ�मबलेन, ��केट��डायाम्,
द��णह�त�य, �भा�वतोऽभवत्, क��क�ेप�वधौ,

��च�वा�र�षद�धकषत�यम्, आड्.गलवै�ा�नक�य, �वशयम�धकृ�य, साहा�येन,
अष�ोऽ�प, �वकर्Ÿ◌ा�पथात्, सोपाने�यः, अ�टपंचाषत्,।

2.एकपदेन उ�रत

(क) सुधाच���महोदयायाः ज�म क��मन् प�रवारे अभवत् ?

(ख) क�यां कलायां सा अपूवा� ��तभां �ा�तवती ?

(ग) च��षेखरः टे�ट�धा�सु क�त �वकेटं गृहीतवान् ?



(घ) 1978 तमे वश� अयं केन पुर�कारेण स�मा�नतः ?

(ड.)�ट�फन हाॅ�क�स भौ�तकशा��े क�य �वषयम् अ�धकृ�य शोधकाय� कृतवान् ?

3.पूण�वा�येन उ�रत

(क) सुधाच��न् महोदया का अ��त ?

(ख) भागवत सु���यच��षेखरःकेन अलंकरणेन पुर�कारेण च �वभू�शतः ?  

त�याः, ��च�वा�र�श��कंशत�यम्, नृ�यकला�नपुणा अ�भने�ी च, संगणकयं�म्

4.स���व�ेदः कु�त-

पदम् स���व�ेदः

यथा- बा�याकालादेव बा�यका�यात्$ एव

पृथ�कृतम् --------

�वा�मबलेन --------

�भा�वतोऽभवत् --------

��ण�या�प --------

5.म×जूषातः पदा�न �च�वा वा�या�न पूरयत-

(क) सुधाच��न् महोदया एका सु��स�ा ....................................अ��त।

(ख) इदान�...............................................क��त�ः नत�ने अ�भयने च राजते।

(ग) च��शेखरः अ�पंचाशत् टे�ट �धा�सु ...................�वकेटं गृहीतवान्।



(घ) �ट�फनहा�क��स �व अ�ययनकालेः.............�न�म�तवान्।

6.सं�कृतभाशायाम् अनुवादं कु�त-

(क) बा�यकाल से सुधाच��न् ने नृ�य का अ�यास �ार� �कया।

(ख) भागवत च��षेखर का ज�म कना�टक के मैसूर नगर म� �आ था।

(ग) ��केट जगत क� सवा��धक ��स� प��का ‘�वजडन’ है।

(घ) हम मेहनत, साहस, धैय� से अपने ल�य को �ा�त कर सकते ह�।

7.अधो�ल�खत पदा�न �यु�य वा�यरचनां कु�त-

यथा-अ�भने�ी सुधाच��न एका अ�भने�ी अ��त।

कणा�टक, अ��तीय, संगणक, यं�म

�श�णसड्.केतः-

अ�य पाठ�य छा�ैः अ�यद�प षीश�कम् इ�त �च�तयत।

।। साहसे �ीः ��तवस�त ।।



स�तमः पाठः

�हे�लकाः

द�तैह�नः �शलाभ�ी �नज�वो ब�भाषकः।

गुण�यू�तः समृ�ोऽ�प परपादेन ग��त ।। 1 ।।

शो�भतोऽ��म �शख�डेन द�घ�ः प�ैरलङ्कृतः।

रा��यो �वहग�ा��म, नृ�यं प�य��त मे जनाः।। 2 ।।

प�ठतो ना��यहं �क�×चत् तथा�प सा�रोऽ��यहम्।

पादै�व�नैव ग�ा�म कथया�म �वना मुखम् ।। 3 ।।

�व�चत् ��तरतु�योऽ��म �व�च� तरलं पुनः।

�व�च�ायुसमं सू�मं, मां प�य��त सदा जनाः ।। 4 ।।

रेफादौ मकारोऽ�ते वा�मी�कः य�य गायकः।

सव��े�ं य�य रा�यं वद कोऽसौ जन��यः ।। 5 ।।

अ�यासः

1. उ�ारणं कु�त पु��तकायां च �लखत-



द�तैह�नः प�ैरलङ्कृतः �व�च�ायुसमम्

सा�रोऽ��यहम् पादै�व�नैव ��तरतु�योऽ��म

श�दाथ�ः

द�तैः हीनः = दाँतो से र�हत (�बना दाँत के)। �शलाभ�ी = प�र खाने वाला। �नज�वः =
बेजान। गुण�यू�तः = सूत (र�सी) से �सला। समृ�ोऽ�प = धनवान होने पर भी। परपादेन
= �सरे के पैर से। �शख�डेन = पंख (मयूर �प�) से। �वहग�ा��म = (�वहगः+च+अ��म)
और प�ी �ँ। पादै�व�नैव = (पादैः+�वना+एव) पैर� के �बना ही। सा�रोऽ��यहम् =
(सा�रः+अ��म+अहम्) मं◌ै सा�र �ँ, अ�र स�हत। ��तर-तु�यम् = प�र क� तरह
(कठोर)। रेफादौ = �ार� म� रेफ (र)।उपानह ् = जूता (इसका �प ‘उपानत्-उपानहौ-
उपानहः’ -जैसा चलता है।)  

2. एकपदेन उ�रत -

(क) द�तैः हीनः �शलाभ�ी कः अ��त ?

(ख) पादैः �वना कः ग��त ?

(ग) रा��यः �वहगः कः अ��त ?

(घ) क�य रा�यं सव��े�म् ?

(ङ) पाठे जल�य क�त �पा�ण व�ण�ता�न ?

3. म�ूषातः पदा�न �च�वा वा�या�न पूरयत-

न �वना सदा पुनः च

यथा- छा�ाः ..सदा.....�श�कं नम��त।

(क) अस�यवचनं ....................कथनीयम्।



(ख) ��त�दनं द�तधावनं �नानं..................कुया�त्।

(ग) जलं ....................जीवनं न स�व�त।

(घ) �वपाठं ................पठ।

4. पाठे �यु�ा�न लट्लकार�य ��यापदा�न �लखत-

यथा- ग��त, अ��म ................

5. स��-�व�ेदं कु�त -

पदम् स��-�व�ेदः

समृ�ोऽ�प ....................

शो�भतोऽ��म ....................

मकारोऽ�ते .....................

�व�च� ....................

6. उपयु�श�देन वा�यं पूरयत-

(क) मयूराः ......................................। ( नृ�य�त, नृ�य��त।)

(ख) जनाः ..................................... �पब��त। (जलम्, जलेन।)

(ग) जनाः �च�ा�ण ........................ । (प�य��त, प�य�त।)

7. रेखां�कतपदा�न आधृ�य ���नमा�णं कु�त -

यथा- मयूर�य नृ�यं जनाः प�य��त। मयूर�य नृ�यं के प�य��त ?



(क) उपानत् परपादेन ग��त।

(ख) प�ं पादेन �वना ग��त।

(ग) �हमः जल�य एव �पम् अ��त।

8.�च�ं ��्वा म�ूषातः पदा�न च �च�वा वा�या�न रचयत -

प�य��त, जनाः, बालकाः, दे�वका, केशवः, खेल��त, खगाः, प�य�त

पु�पा�ण, �च�पत�ाः, सूय�ः, उ��ते, कूज��त, उदय�त, स��त।

.�श�ण-सङ्केतः

क) बालकाः पर�रं �हे�लकाः पृ��तु, इ�ं कथयत।

(ख) बालकैः अ�य�हे�लकानां सङ्�हं कारयत।

�हे�लकायाः उ�रा�ण-�जलम्, प�म्, रामः, उपानत्(ह्), मयूरः,

धमा�थ�काममो�ाणामारो�यं मूलमु�मम्।



अ�मः पाठः

�म एव �वजयते

अमे�रकादेशे एक��मन् �ाने सै�नकानाम् आवासाय �नमा�णकाय� �चलद ्आसीत्। त�
�ारा�द�नमा�णहेतोः का��य गु�तरः ख�डः नीयते �म। के�चत् सै�नकाः बृह�कायं तं
का�ख�डं भूमेः उ�ा�य यानम् आरोप�यतुं यतमानाः आसन्। �क�तु का��य
अ�तभार�वात् ब���यये अ�प ते अ�मा अभवन्।तेषां सै�नकानाम् एकः नायकः अ�प
आसीत्, य �रत एव अ�धकबल�योगाय तान् �ेरय�त �म।

अ�ा�तरे क�न् तुर�ा�ध�ढः त� आगतः। स भारवहने अ�मान् सै�नकान् �वलोकयन्
नायकम् अवदत् - �क� प�य�त भवान्? य�द एतेषां सहयोगं भवान् कुया�त्, तदा काय� सुकरं
�यात्।नायकः �ोवाच - �क� न वे�� भवान् ? अहम् एतेषाम् अ�धकारी अ��म। कथम् एतैः
सह काय� कुया�म्?त�कथनं �ु�वा सः अ�साद� अ�ाद ्अवातरत्, �नजं कोटप�रधानं च
अवताय� भूमौ �यदधात्। ततः असौ का�ख�ड�य उ�यने सै�नकैः साकं बलसाहा�यम्
अकरोत्। का�ख�डः याने आरो�पतः अभवत्। सव� त�य सहयोगं �ाशंसन्। नायकः अ�प
ध�यवादं �वतीण�वान्।तदनु स आग�तुकः पुनः अ�म् आ�� नायकम् अभाषत- महाशय!
यदा कदा�चद ्ई�शः अवसरः आपतेत्, �धानसेनाप�तः वा�श�गटनः �मय�ताम्। स पुनर�प
आग�म�य�त। �वसेनाप�त� वा�श�गटनम् अ�भजानन् स नायकः ल��तो भू�वा �माम्
अयाचत।



श�दाथ�ः 

�ारा�द�नमा�णहेतोः = �ार आ�द के �नमा�ण के �लए। उ�ा�य = उठाकर। का��य =
लकड़ी का। यानम् = सवारी। आरोप�यतु ं = चढ़ाने के �लए। यतमानाः = �य�नशील।
अ�तभारव�वात ् = अ�धक भारी होने से। अ�माः = असमथ�। �रतः = �र से।
तुरगा�ध�ढः = घोड़े पर सवार। सुकरम ्= सरल (आसान)। प�रधानम ्= व��। आग�न्
= आता �आ। अ�साद� = घुड़सवार। अवधेयम ्= याद रख�। �ाशंसन ्= �शंसा �कये।
आपतेत ्= आये। �मय�ताम ्= याद कर�। अ�भजानन् = जानते �ए।

अ�यासः

1. उ�ारणं कु�त पु��तकायां च �लखत-

�ारा�द�नमा�णहेतोः का��य उ�ा�य �माय�ताम्

अ�तभारव�वात् आपतेत् आ�� आग�म�य�त

2. पूण�वा�येन उ�रत -

(क) �कमथ� का��य गु�तरः ख�डः नीयते �म?

(ख) सै�नकाः कथं ब���यये अ�प अ�माः जाताः ?

(ग) कः �रतः एव अ�धकबल�योगाय तान् �ेरय�त �म ?

(घ) तुरगा�ध�ढः पु�षः सै�नकान् �वलोकयन् नायकं �कम् अवदत् ?

3. अधो�ल�खतपदानां �वभ��� वचनं च �लखत -

पदम् �वभ��ः वचनम्

यथा- सै�नकानाम् ष�ी ब�वचनम्



अ�ाद ्.................... .....................

याने .................... .....................

�माम् .................... .....................

4. अधो�ल�खत��यापदानां लकारं पु�षं वचनं च �लखत -

��यापदम् लकारः पु�षः वचनम्

यथा- अवदत् लड्.लकारः �थमपु�षः एकवचनम्

भव��त ................... ................ ..................

आसीत् .................. ................ ..................

ग�म�य�त .................. ................ ..................

अकरोत् .................. ................ .................. 

5. उपसग� �लखत -

पदम् उपसग�ः

यथा- अ�ध�ढः ...अ�ध...

�ोवाच ..................

अ�भजानन् ..................

�वलोकयन् ..................

6. म�ूषातः पदा�न �च�वा वा�या�न पूरयत -



आवासाय, का�ख�डम्, नायकः, अ�साद�, वायुयान�य।

(क)...................... सै�नकान् �ेरय�त

(ख)...................... ग�तः ती�ा भव�त।

(ग)..................... अ�ाद ्अवातरत्।

(घ) भूमे उ�ाय .................आरोप�यतुम्।

7. सं�कृतभाषायाम् अनुवादं कु�त -

(क) सै�नक� के आवास के �लए �नमा�णकाय� चल रहा था।

(ख) उन सै�नक� का एक नायक भी था।

(ग) वह घुड़सवार घोड़े से उतरा।

(घ) कोई भी काय� बड़ा या छोटा नह� होता।

(ङ) म� खाता �आ नह� चलता �ँ।

(च) म� ह�सता �आ पानी नह� पीता �ँ।

�श�ण-सङ्केतः

1.क�ायां छा�ैः पाठ�य अनु�ेदानां वाचनं कारयत तथा �ह�द�भाषायाम् अथ�-लेखन�य
ग�त�व�ध� कारयत।

2.‘कम��धानं जगत्’ इ�यु�ौ सं�कृते प�चवा�या�न लेखयत।

आ�मवत् सव�भूतेषु यः प�य�त सः प��डतः। 



नवमः पाठः

सुभा�षता�न

�णशः कणश�ैव �व�ामथ� च �च�तयेत्।

�ण�यागे कुतो �व�ा कण�यागे कुतो धनम्।।1।।

�थमे ना�ज�ता �व�ा ��तीये ना�ज�तं धनम्।

तृतीये ना�ज�तो पु�यं चतुथ� �क� क�र�य�त।।2।।

सव�तीथ�मयी माता सव�देवमयः �पता।

मातरं �पतरं त�मात् सव�य�नेन पूजयेत्।।3।।

��यवा�य�दानेन सव� तु�य��त ज�तवः।

त�मात् तदेव व��ं वचने का द�र�ता।।4।।

स�यं �ूयात् ��यं �ूयात् न �ूयात् स�यम��यम्।

��यं च नानृतं �ूयाद ्एष धम�ः सनातनः ।।5।।

जा�ं �धयो हर�त �स�च�त वा�च स�यं

मानो��त� �दश�त पापमपाकरो�त।



ल�म� तनो�त �वतनो�त च �द�ु क��त�

स�स��तः कथय �क� न करो�त पंुसाम्।।6।।

श�दाथ�ः 

�णशः = ��तपल। �च�तयेत ् = �च�तन करना चा�हए। ना�ज�ता = नह� �ा�त �कया।
तु�य��त = तु� होते ह�। व��म् = बोलना चा�हए। अनृतम ्= झूठ। जा�ं �धयः = बु��
क� जड़ता। पापमपाकरो�त = ( पापम्+अपाकरो�त) पाप� को �र करती है। तनो�त =
फैलाती है। �द� ु= �दशा� म�। पंुसाम ्= ���य� 

अ�यासः

1. उ�ारणं कु�त पु��तकायां च �लखत-

�णशः कणश�ैव सव�देवमयः पूजयेत्

�ूयात् मानो��तम् पापमपाकरो�त स�स��तः

2. एकपदेन उ�रत -

(क) �ण�यागे �क� न भव�त?

(ख) ��तीये �क� ना�ज�तम्?

(ग) सव�तीथ�मयी का अ��त?

(घ) सव� ज�तवः केन तु�य��त?

(ङ) क��शं ��यं न ��यात्?

3. वा�या�न पू�त� कु�त -



(क) कण�यागे कुतः ................ ।

(ख) तृतीये ना�ज�तः ............... ।

(ग) सव�देवमयः .................. अ��त ।

(घ) ��यवा�य�दानेन सव� ............. तु�य��त।

4. सं�कृतभाषायाम् अनुवादं कु�त -

(क) माता-�पता क� पूजा करनी चा�हए।

(ख) समय का पालन करो।

(ग) बोलने म� कैसी द�र�ता ?

(घ) ��य तथा स�य बोलना चा�हए।

(ङ) ��यवा�य �दान करने से सभी ज�तु तु� होते ह�।

5. उपयु�कथनानां सम�म् ‘आम्’ अनुपयु�कथनानां सम�ं ‘न’ इ�त �लखत -

(क) कण�यागे धनं न भव�त।

(ख) �व�ा�थ�जीवने �व�ा न अज�नीया।

(ग) मातरं �पतरं च सव�य�नेन पूजयेत्।

(घ) ��यवा�य�दानेन सव� ज�तवः न तु�य��त।

(ङ) स�सं��तः �कम�प पंुसां न करो�त।  

6. अधो�ल�खत-��यापदानां लकारं पु�षं वचनं च �लखत -



��यापदम् लकारः पु�षः वचनम्

�च�तयेत् .................. ............. ...................

क�र�य�त .................. ............. ..................

�ूयात् .................. ............. ..................

�स�च��त .................. ............. ..................

7. रेखां�कतपदा�न अ�धकृ�य ���नमा�णं कु�त -

यथा- प�र�मेण सफलता �मल�त। केन सफलता �मल�त ?

(क) मधुरवचनेन जनाः �स�ाः भव��त।

(ख) �ायामेन शरीरं �व�ं भव�त।

(ग) मातुः आ�ां पालयेत्।

(घ) वृ�ैः �ाणवायुः �ा�यते।

�श�ण-सङ्केतः

1. सुभा�षत�ोकानां सामू�हकगानं कारयत।

2. �ोकानां �ह�द�भाषायाम् अथ� लेखयत।

एतद�प जानीत-

कुछ पशु-प�ी के सं�कृत नाम-

द��रः = मेढक। वृकः =भे�ड़या।



माजा�री =�ब�ली। वृषभः= बैल।

बलाकः =बगुला। धेनुः =गाय।

षट्पदः =भ�रा। गजः= हाथी।

लूता= मकड़ी। मेषः =भ�ड़।

कु�कुटः =मुगा�। भ�लूकः =भालू।

चातकः= पपीहा। वानरः =वानर।

घोटकः/अ�ः= घोड़ा। कपोतः =कबूतर।

चटका= गौरैया। शृगालः =�सयार।

अ�त�नेहः पापशङ्क�



दशमः पाठः

�न�बतरोः सा�य�ु

पुरा एक��मन् �ामे मनोहरः धम�च�द� �े �म�े ��तवसतः। तौ �वदेशा�धनं अज��य�वा
नीतव�तौ। तौ �वचा�रतव�तौ यद ्गृहे इदं धनं सुर��तं न �यात्। एवं �वमृ�य तद ्धनम्
एक�य वृ��य मूले ग�तं �वधाय �न���तव�तौ। �योम��ये पर�रं मतै�यम् अभवत् यत्
य�मै आव�यकता भ�व�य�त स अपरेण सह आग�य �न�का�य�त। मनोहरः सरलः
स�य�न�ः चासीत् �क�तु धम�च�दः अतीव चतुरः छ�बु��� आसीत्।

धम�च�दः अ�ये�ुः �नभृतं ग�वा सव� धनम् आ�तवान्। तत� धम�च�दः मनोहरम् अवोचत्-‘‘
�म� । चलतु, �क�चद ्धनम् आहत��म्।‘‘ �ौ अ�प वृ��य अ��तकम् आगतव�तौ। त�
धनं नासीत्। धम�च�दः मनोहरम् आ���तवान् य�ेन धनम् अप�तम् इ�त। तत�तौ
�ववदमानौ राजानं ��त ग�तः। �योः �ववादं �ु�वा राजा अ�वीत्-‘‘भवतु नाम, �ः
�न�बवृ��य सा�यम् अवा�य एव क��त् �नण�यः भ�वता।‘‘स�य�न�ः मनोहरः �वचा�रतवान्
यद ्इदमेव समीचीम्। �न�बत�ः अस�यं न व�य�त। धम�च�दोऽ�प �स�ः आसीत्।अपरे�ुः
राजा �ा�यां सह �न�बवृ�ं ��यग�त्। तैः सह समु�सुकानां जनानां स�मद�ः अ�प आसीत्।
ते सव� स�यं �ातुं वा´ छ��त �म।



राजा �न�बवृ�ं पृ�वान्-’’हे �न�बदेव! कथय, धनं केन अप�तम् ?‘‘‘‘मनोहरेण‘‘ -इ�त
�न�बमूला��वरः �क�टतः। एतत् �ु�वा मनोहरः बा�पक�ठः �रोद अ�वीत् च-‘‘ महाराज!
एष �न�बत�ः अस�यं व�ंु नाह��त। अ� का�चत् छ�योजना वत�ते। अहं स� एव �मा�णतं
करो�म।‘‘  मनोहरः शु�के�नं सं��य वृ�मूले �नधाय अ��न� ��वा�लतवान्। त�कालमेव
वृ�मूलात्- ’’र�तु-र�तु‘‘ इ�त �वरसंयोगः �ुतः। राजा सै�नकान् आ�द�वान्- त�योऽ�प
भवेत् तं ब�हः आनयतु।‘‘ सै�नकाः वृ�कोटरे ��तं जनं ब�हः आनीतव�तः। तं ��वा सव�
�व�मृताः आसन्। यतो�ह स धम�च�द�य वृ�ः �पता आसीत्। राजा सव�म् अ�प �ातवान्।
स �पतरं पु��च कारागारे �न���तवान्। अ�प च, त�सव�म् धनम् सपुर�कारं मनोहराय
सम�य तं सभा�जतवान्। �वमृ�य� सोचकर। ग�तं� ग�ा। �योम��ये � दोन� के बीच म�।
छ�बु��ः � बेईमान। आ�तवान् � �नकाल ले आया। अ��तकम् � समीप। भवतु नाम �
जाने द��जए। अपरे�ुः � �सरे �दन। समु�सुक � अ�य�धक आतुर। स�मद�ः � भीड़।
बा�पक�ठः � �ंधे गले से। स� एव � शी� ही। शु�के�नं � सूखी लक�ड़याँ । सं��य �
इ�कठा करके। �नधाय � रखकर। �वरसंयोगः � आवाज का संयोग । �व�मृताः �
�व��मत या आ�य� च�कत। सभा�जतवा�� पुर�कृत �कया। �व��ात् � �व�ास

अ�यासः

1. उ�ारणं कु�त पु��तकायां च �लखत-

धम�च�द� �न���तव�तौ �योम��ये

मतै�यम् �न�का�य�त स�य�न�ः

छ�बु��� आ�तवान् आहत��म्

2. एकपदेन उ�रत-



यथा- मनोहर�य �म�ं कः आसीत ? धम�च�दः

(क) तौ अ�ज�तधनं कु� �न���तव�तौ ?

(ख) मनोर�य �वभावः क��शः आसीत् ?

(ग) अ�ये�ुः सव� धनं कः आ�तवान् ?

(घ) वृ�कोटरे कः आसीत् ?

3. म×जूषातः ��यापदा�न �च�वा वा�या�न पूरयत-

(क) तौ �वदेशात् धनं ......................नीतव�तौ।

(ख) धम�च�दः अतीव चतुरः..................आसीत्।

(ग) तत�तौ �ववदमानौ ...................��त ग�तः।

(घ) �न�बत�........................... न व�य�त।

(ड़) स �पतरं पु�´ च करागारे.....................।

4. रेखां�कत पदेषु कारक�य नामो�लेखं कु�त-

यथा- स �ामं ग��त। (कम� कारकम्)

(क) तौ �वदेशात् धनं अज��य�वा नीतव�तौ

(ख) स अपरेण सह आग�य �न�का�य�त

(ग) �ौ अ�प वृ��य अ��तकम् आग�व�तौ

(घ) राजा सै�नकान् आ�द�वान्



(ड़) सै�नकाः वृ�कोटरे ��तं जनं आनीतव�तः

5.स��-�व�ेदं कु�त-

पदम् स��-�व�ेदः

(क) धम�च�द� .................................

(ख) �योम��ये .................................

(ग) समु�सुकानाम् ...................................

(घ) शु�के�नम् ..................................

अज��य�वा, छ�बु���, राजानं, अस�य,◌ं �न���तवान्।

6.रेखां�कतपदा�न अ�धकृ�य ��प�नमा�णं कु�त-

(क) एक��मन् �ामे �े �म�े ��तवसतः।

(ख) तौ �वदेशात् धनं अज��य�वा नीतव�तौ।

(ग) धम�च�दः अतीव चतुरः छ�बु��� आसीत्।

7-सं�कृतभाषायाम् अनुवादं कु�त-

(क) एक गाँव म� दो �म� रहते थे।

(ख) वे दोन� �वदेश से धन अ�ज�त कर ले आये।

(ग) मनोहर सरल और स�य�न� था।

(घ) सै�नक वृ� के कोटर म� ��त ��� को बाहर ले आये।



�़श�ण- सड्.केतः

1. बालकैः �वश�देषु कथां लेखयत।

2. अ�यकथां �ोतुं �ाव�यतुं च कथयत।

�यात�म्-

�वभ��ः ���वधा भव�त- 1 कारक�वभ��ः। 2 उपपद�वभ��ः।

1. कारक�वभ��ः- ��याम् आदाय या �वभ��ः भव�त सा कारक�वभ��ः भव�त, यथा-
रमेशः �ामं

ग��त, वीरे��ः क��केन खेल�त।

2. उपपद�वभ��ः- पदम् आ���य �यु�ा �वभ��ः ‘उपपद�वभ��ः’ इ�त क�यते,यथा-
�ामं प�रतः वृ�ाः स��त (गाँव के चार� ओर वृ� ह�)। रामेण सह ल�मणः ग��त। अ�
‘प�रतः’ (चार�ओर) इ�त योगे �ामपदात् ��तीया तथा च ‘सह’ इ�त योगे रामपदात् �यु�ा
तृतीया �वभ��ः

उपपद�वभ��ः अ��त।

लोभात्, �मादात्, �व��ात् ���भना�शो भवे�ृणाम् 



एकादशः पाठः

�स�ह-�दलीपयोः संवादः

(महाराजः �दलीपः �स�हं ह�तं◌ु धनुः आकृ�य स�ः भव�त।)

�स�हः- (उ�ैः हसन्) महीपाल! तव �मः वृथा। भवान् मां ह�तुं समथ�ः न भ�व�य�त।

�दलीपः-भवान् कः ? �कम् इ��त ?

�स�हः- भगवतः शड.◌्कर�य सेवकः अहं कु�ोदरः अ��म। अहम् एतां धेनुं ह�न�या�म।

�दलीपः-भवान् एवं कथं वद�त ?

�स�हः- माता पाव�ती इमं देवदा�वृ�ं पु�वत् पा�लतवती। एकदा एकेन गजेन अ�य वृ��य
�वक् उ���म्। गज�य ��कृतेन माता �ः�खता अभवत्। ततः �भृ�त महादेवेन एत�य
र�णाथ�म् अहम् आ�द�ः। तदा �भृ�त अ�यां गुहायां ��तोऽ��म। अ� भा�यवशात् एषा
धेनुः आगता। अतएव एतां धेनुं �यजतु।

�दलीपः-कु�ोदर! देवाना ं देवः महादेवः जगतः र�कः प�रपालक�। पर�तु इयं गुरोः
धेनुःमया �न�येन र�णीया। एतदथ� एतां प�र�य�य मां भ�तु।



�स�हः-(�वह�य) �व�तृतं सा�ा�यं, नवं यौवनं सु�दरं शरीरं च �वहाय �कमथ� भवान् एक�याः
धेनोः र�ायैः �व �ाणान् �य�ु�म��त। �यजतु मूख��वम्। धेनोः जीवन�य अपे�या भवतां
जीवनं वरम्। यतो�ह भवान् जी�वत�ेत् सवा�सां �जानां स�यक् पालनं भ�व�य�त।

�दलीपः-’’�तात् �ायते’’ इ�त ���यः क�यते। ���यः सन् मया धेनुः �न�येन र�णीया।
���य�वे न�े स�त ना��त �क´ �चत् �योजनं रा�येन �ाणैः वा। अतएव मम शरीरं
भ�यतु। इमां धेनुं �यज।

�स�हः-भवतु, �व शरीरं समप�यतु।

(यावत् राजा �स�ह�य पुरतः अवन�य �वशरीरं समप�य�त तावत् �स�हः अ�त�ह�तः भव�त।)

न��दनी (धेनुः)- राजन्। मया भवान् परी��तः। शरणागतानां प�र�ाणाय भवतः, अनुपमया
�न�या अहं �नतरां �स�ः। अ�चरमेव ते कामना पूणा� भ�व�य�त।

ह�तुम् - मारने के �लए। वृथा -�थ�। महीपाल -राजा। पा�लतवती = पालन क�। �वक्
=�वचा। (पेड़ क� छाल) उ���म्= छ�ल �दया। ��कृतेन = ��ता से। र�णाथ�म ्= र�ा
करने के �लए अ�द�ः = आदे�शत �कया गया। अ�यां गुहायाम ्= इस गुफा मं◌�। धेनुः =
गाय। ममाथ�= मेरे �लये। �यजत ु (�यज्) =छो�ड़ए। प�रपालकः =पालन करने वाला।
र�णीया= बचाना चा�हए। मूख��वम ्=मूख�ता। वरम्=�े�। �तात ्�ायते= �वप�� अथवा
चोट से बचाता है। ���य�व ेन� ेस�त =���यता के न� होने पर। को�टशः= करोड़ां◌े।
दातुम् =देने के �लये। �योजनम्= उ�े�य। इमा ंधेनुम्= इस गाय को। अवन�य =झुककर।
अ�त�ह�तः = अ�तधा�न हो गया। गृहीता =ली। शरणागताना ंप�र�ाणाय= शरण म� आये �ए
क� र�ा के �लए। �नतराम्= अ�य�धक। आ�शषा =आशीवा�द से। आ�मानुगण ं पु�म=्
अपने जैसा पु�।



1. उ�ारणं कु�त पु��तकायाां च �लखत-

�स�ह-�दलीपयोः ह�न�या�म आ�मानुगुणम् उ���म् ��कृ�या ��तोऽ��म प�र�य�य
�य�ु�म��त जी�वत�ेत् �तात् ���य�वे अ�त�ह�तः   

अ�यासः 

माता, पु�वत्, भवान्, �यज, �तात्।

2.पूण�वा�येन उ�रत -

(क) कु�ोदरः क�य सेवकः आसीत् ?

(ख) माता पव�ती कं वृ�ं पु�वत् पा�लतवती ?

(ग) �तात् कः �ायते ?

(घ) राजा क�य पुरतः अवन�य �वशरीरं समप�य�त?

3-�न�नन�ल�खत पदा�न �नद�शानुसारं प�रवत�यत-

यथा �स�हः (�थमा ब�वचने) �स�हाः

बालकः (�थमा ब�वचने ) .........

वानरः (तृतीया एकवचने) .........

कु�ोदरः (��तीया एकवचने) ........

गजः (ष�ी ब�वचने) .........

4.-वा�यशु��� कारयत-

(क) इमं देवदा� वृ�ं पु�वत् पा�लतवती।



(ख) तावत् अ�य गुहायां ��तोऽ��म ।

(ग) इयं गुरोः धेनुः मया �न�येन र�णीया।

(घ) इमां धेनं◌ु �यज।

5-स��-�व�ेदं कु�त-

पदम् स��-�व�ेदः

यथा- र�णाथ��� र�ण+अथ�म्

ममाथ��� ...........

उ����� ..........

��तोऽ��म� ..........

6.-म×जूषातः पदा�न �च�वा वा�या�न पूरयत-

माता पु�वत् भवान् �यज �तात्

(क) इमं देवदा�वृ�ं...................पा�लतवती।

(ख) गज�य अनया ��कृ�या.................अतीव �ः�खता अभवत्।

(ग) ........................मां ह�तुं सम�थः न भ�व�य�त।

(घ) ...........................�ायते इ�त ���यः।

(ड़) इमां धेनुं..........

 7- अधो�ल�खतपदा�न �यु�य वा�यरचनां कु�त-



यथा- वृ�ः- अ� एकः आ� वृ�ः अ��त।

�स�हः

राजा

सेवकः

�यात��ह

�न�या�म-हन् धातुनां लृटलकारे उ�म पु�ष�य एक वचने इंद �पं भव�त। एवमेव
प�ठ�या�म भ�व�या�म, क�र�या�म, चे�याद��न �पा�ण लृटलकारे भव��त।

�श�ण सड्.केतः-  

छा�ैः �व�वध काय��मेषु अ�य नाटक�य अ�भनयं कारयत।

एतद�प जानीत- रामायणे स�तका�डा�न-

1. बालका�डम् 2. अयो�याका�डम् 3. अर�यका�डम् 4. �क��क�ाका�डम् 5.
सु�दरका�डम् 6. यु�का�डम् 7. उ�रका�डम्

रामायणं महाभारतं च आष� का� �पेण �ायेते।  



�ादशः पाठः

आ�दक�वः वा�मी�कः

पुरा वा�मी�कः नाम एकः ऋ�षः आसीत्। एकदा सः �श�यैः सह �नातुं तमसान�ाः तीरम्
अग�त्।

माग� सः �ाधेन �व�म् एकं �ौ´ चप��णमप�यत्। सहचर�य �वयोगेन �ाकु�लतायाः
�ौ´�याः उ�ैः ��दनम् अशृणोत्। तत् �ु�वा त�याः दयनीयां दशां ��्वा का��णकः
ऋ�षः ��वतोऽभवत्। �ौ´ ची��दनात् जातः ऋषेः शोकः �ोक�पेण त�य मुखात् एवं
�नरग�त्-मा �नषाद

!

ऋषेः क�व�वं �व�ाय ��ा आकाशवा�या आ�दशत्- ‘‘ऋषे! कु� रामायणं का�म्। त� च
रामच�रतं वण�य, येन राम�य पु�यं च�र�ं �व�द�वा लोकाः स�माग��यानुसरणं कुयु�ः।’’



��णः आदेशानुसारेण वा�मी�कना �ोकब�ा रामायणीकथा �ल�खता। सैव
वा�मीक�यरामायणना�ना ��स�ा।

अ��मन् का�े वा�मी�कना �पतुः आ�ापालनम् , �ातृ�नेहः, परोपकारः, दया, दा���यम्,
द�नर�ा इ�याद��न मानवतायाः पोषका�न जीवनमू�या�न व�ण�ता�न स��त। अयं क�वः
सं�कृत�य आ�दक�वः उ�यते त�चना च आ�दका�म् उ�यते।

श�दाथ�ः 

�ाधेन = बहे�लया �ारा। �ौ�चप��णम् = �ौ�च नामक प�ी को। उ�ैः = जोर-जोर
से। ��दनम् = �वलाप को, चीख़ को। का��णकः = दयालु। �नषाद! = हे �ाध। ��त�ाम्
= स�मान। ततः �भृ�त = से लेकर। �व�ाय = जानकर। �व�द�वा = जानकर। दा���यम्
= उदारता, अनुकूलता। जीवनमू�या�न = आदश� जीवन के मू�य।  

अ�यासः

1. उ�ारणं कु�त पु��तकायां च �लखत-

तमसान�ाः �ाकु�लतायाः का´ची��दनात्

य�कौ�च�मथुनादेकम् स�माग��यानुसरणम् दा���यम्

2. पूण�वा�येन उ�रत-

(क) वा�मी�कः �नातुं कु� अग�त् ?

(ख) �क� �ु�वा �क� ��्वा च ऋ�षः ��वतोऽभवत् ?

(ग) ��ा आकाशवा�या वा�मी�क� �कम् आ�दशत् ?

(घ) वा�मी�कना �ोकब�ा का कथा �ल�खता ?

(ङ) सं�कृत�य आ�दक�वः कः ?



3. �न�न�ल�खतपदानां �वभ��� वचनं च �लखत-

पदम् �वभ��ः वचनम्

�श�यैः ................... ...................

नद�म् ................... ...................

जीवने ................... ...................

राम�य ................... ...................

4. �न�न�ल�खतपदेषु �यु�ं उपसग� पृथक् कु�त-

पदम् उपसग�: श�दः

�वयोगेन ................... ...................

अनुकरणम् .................... ...................

अपमानम् ................... ...................

आहारः ................... ...................

5. सं�कृतभाषायाम् अनुवादं कु�त-

(क) सभी छा� �नान करने के �लए नद� के �कनारे गये।

(ख) वा�मीक�यरामायण म� राम का च�रत व�ण�त है।

(ग) वा�मी�क ऋ�ष ने �ौ�ची का रोना सुना।

(घ) ��ा ने वा�मी�क को आदेश �दया।



(ङ) महापु�ष� के च�र� का अनुसरण करो। 

6. म×जूषातः पदा�न �च�वा वा�या�न पूरयत -

क�वपदम् ऋ�षः �ा´ चप��णम् आ�दक�वः

(क) पुरा वा�मी�कः नाम एकः............आसीत्।

(ख) �ाधेन �व�म् एकं...............अप�यत्।

(ग) ततः �भृ�त ऋ�षरयं................�ा�तः।

(घ) अयं क�वः सं�कृत�य ...................उ�यते।

7. पदा�न �च�वा कथां पूरयत-

�दा��तनामकः, मारय�त �म, �बडालक�य, कृ�वा,

अनयत्, कतु�म्, उपे�ाम्, �ःखी, मूषकाः, समा�ताः।

एक��मन् पव�ते...................... �स�हः �नवस�त �म। सः मूषकैः पी�डतः आसीत्।
रा��काले................त�य केशान् कत�य��त �म। �ातः �स�हः केशान् अधः ��्वा
.............. भव�त �म। एकदा सः मूषकानाम् उपायम् ...... संक�पम् अकरोत्।
�च�ताम�नः सः वने �बडालकम् अप�यत्। �बडालकेन सह �म�तां ................ �वगुहां
��त........... मूषकाः............भयेन �ववरेषु केवलं श�दं कुव���त �म। यदा �ुधापीडया
मूषकाः ब�हः आग���त, तदा �बडालकः तान्...................। एवं शनैः-शनैः
मूषकाः.............। �वाथ� �स�े �स�हः �वडालक�य ............ अकरोत्। समाजे ��वाथ��भः
सावधानाः भवेम।

�श�ण-सङ्केतः

1. पाठ�य �ोकाथ� लघुसमूहेषु लेखन�य ग�त�व�ध� कारयत।



2. क�ायां पाठ�य वाचनं कारयत।

3. वा�मी�क�वषये दशवा�या�न सं�कृतभाषायां लेखयत।

जी�वतं यः �वयं चे�ेत् कथं सोऽ�यं �घातयेत्।



�योदशः पाठः

य�यु�ध��र-संवादः

य� उवाच

�क���वद ्गु�तरं भूमेः �क���व��तरं च खात्।

�क���व���तरं वायोः �क���वद ्ब�तरं तृणात्।।1।।

यु�ध��र उवाच

माता गु�तरा भूमेः खात् �पतो�तर�तथा।

मनः शी�तरं वाता���ता ब�तरी तृणात्।।2।।

य� उवाच

कः श�ु��ज�यः पंुसां क� �ा�धरन�तकः।

क��श� �मृतः साधुरसाधुः क��शः �मृतः।।3।।

यु�ध��र उवाच



�ोधः सु�ज�यः श�ुल�भो �ा�धरन�तकः।

सव�भूत�हतः साधुरसाधु�न�द�यः �मृतः ।।4।।

श�दाथ�ः 

�क���वत् = कौन। खात ्= आकाश से। ब�तरम ्= अपे�ाकृत अ�धक। �वसतः = परदेश
म� रहने वाले का। आतुर�य = रोगी का। �ज�यः = क�ठनाई से जीतन ेयो�य। पुंसाम्◌ ्=
मनु�य� का। अन�तकः = कभी अ�त न होने वाला। सव�भूत�हतः = सभी �ा�णय� का �हत
करने वाला।अ�यासः

1. उ�ारणं कु�त पु��तकायां च �लखत-

�क���व��तरम् �क���व���तरम् �पतो�तर�तथा वाता���ता

श�ु��ज�यः �ा�धरन�तकः साधुरसाधु�नद�यः

2. अधो�ल�खतान् य��य ��ान् यु�ध��र�य च उ�रा�ण प�ठ�वा मननं कु�त-

य��य ��ा�न य�ध�र�र�य उ�रा�ण

1. भूमेः गु�तरं �क���वत् ? 1. भूमेः गु�तरा माता।

2. खात् उ�तरं च �क���वत् ? 2. �पता खात् उ�तरः।

3.वायोः शी�तरं �क���वत् ? 3. वातात् शी�तरं मनः।

4. तृणात् ब�तरं �क���वत् ? 4. तृणात् ब�तरी �च�ता।

5. पंुसां �ज�यः श�ुः कः ? 5. (पंुसाम्) �ज�यः श�ुः �ोधः।

6. (पंुसाम्) अन�तकः �ा�धः कः ? 6. (पंुसाम्) अन�तकः �ा�धः लोभः।



7. साधुः क��शः �मृतः ? 7. सव�भूत�हतः साधुः �मृतः।

8. असाधुः क��शः �मृतः ? 8. �नद�यः असाधुः �मृतः।

�यात�म्

भूमः◌े गु�तरा माता (भू�म क� अपे�ा माता महान् है) अपे�ाश�देन कृतायां तुलनायां
प�चमी �वभ��ः

भव�त। तरप् (तर)-��यया�तश�दाः �वेशेषण�पे �यु�ाः भव��त, यथा- उ�तरम्,
मह�रम्,

पटुतरम् इ�यादयः।

3. सं�कृतभाषायाम् अनुवादं कु�त -

(क) देवद� �भाकर क� अपे�ा चतुर है।

(ख) यह �मठाई उस �मठाई से मधुर है।

(ग) �व�याचल से �हमालय ऊँचा है।

(घ) �ान से आचरण �े� है।

(ङ) नीम से ना�रयल बड़ा है।

4. उपयु�कथनानां सम�म् ‘आम्’ अनुपयु�कथनानां सम�म् ‘न’ इ�त �लखत -

(क) माता भूमेः गु�तरा अ��त। ..............................

(ख) मनः वातात् शी�तरं न। ..............................

(ग) आतुर�य धनं �म�म्। ..............................



(घ) �ज�यः श�ुः �ोधः ..............................

(ङ) �नद�यः असाधुः �मृतः। ..............................

5- अधो�ल�खतपदा�न �यु�य वा�यरचनां कु�त-

यथा- उवाच य�ः यु�ध��रम् उवाचः।

क��शः, माता, �ोधः

6-�न�न�ल�खतपदानां �वलोमपदं �लखत-

यथा- गु�तरम् - लघुतरम्

मूख�, ना��तकः, श�ुः, साधुः।

7-रेखां�कतपदा�न अ�धकृ�य ���नमा�णं कु�त-

यथा-भूमेः गु�तरा माता। भूमेः गु�तरा का ?

(क) �पता खात् उ�तरः।

(ख) �नद�यः असाधुः �मृतः।

(ग) सव�भूत�हतः साधुः �मृतः।

�श�ण-सङ्केतः-

1. �श�कः अ��मन् संदभ� स�द�श�कायाः अवलोकनं कुया�त्।

2. महाभारते आगत�य य�-यु�ध��र-संवाद�य चचा� कुया�त्।

वदतु सं�कृतम्-



खे�लतं◌ु �म�ेण सह अनुरोधः

�कशोरः कौशल! खे�लतुं च�ल�य�स ?

कौशलः अव�यं च�ल�या�म।

�कशोरः आम्, खेलने तु तव मन एव लग�त। त�ह� आग�।

कौशलः चला�म जलपानं कृ�वा। आग�, �क´ चत् �वम�प जलपानं कु�।

�कशोरः अह�तु इदानीम् एव कृ�वा आग�ा�म।

कौशलः अ�तु, अहम�प स� एव जातः। इदान� च�लत�म्। क��कं वत�ते ?

�कशोरः क��कं तु मम वत�ते परं वायुः �नग�तः अ��त। �वं आ�मनः क��कं गृहाण।

कौशलः कथं वायुः �नग�तः ?

�कशोरः गत�दने खेलनकाले एकेन क�टकेन क��कम् अप�व�म्।

कौशलः अ�तु, त�ह� अव�यमेव आनया�म। परं कदा�चत् इदम�प अप�व�ं न जायेत।

�कशोरः न�ह, अ� क�टका�न अपनीय खे�ल�यामः।

कौशलः तदा शोभनं भ�व�य�त। चलतु। अहं क��कं गृही�वा अनुपदमेव आग�ा�म।

�वशेष:-  सं�कृते स�ाषण-कौशल�य �वकासाय उपयु�-पु�तकानाम् उपयोगं कारयत।
  



चतुद�शः पाठः

वीरा�ना �व�पला

वै�दकयुगे क��त् ‘खेलः’ इ�त ना�ना ��स�ः राजा आसीत्। सः ��डायाम् अतीव कुशलः
आसीत्, अतएव त�य नाम ‘खेलः’ इ�त अभवत्।

त�य प�नी अतीव यु��नपुणा वीरा�ना आसीत्, य�या नाम ‘�व�पला’ इ�त आसीत्।
एक��मन् यु�े सा यु�ं कुव�ती श�ु�भः प�रवे��ता अभवत्, त�याः �ौ अ�प पादौ �छ�ौ,
सा �वकला�� अभवत्, पर�तु वीरा�ना �व�पला हतो�साहा न अभवत्, त�याः साहसं
वीरताम् उ�साहं च ��्वा खेलराज�य माग��नद�शकः अग��यः त�याम् एव रा�ौ
देव�च�क�सकौ अ��नीकुमारौ आ�तवान्। तौ �व�पलायै लौह�न�म�तौ पादौ अक�पयताम्।
सा च वीरा�ना ततः अतीवो�साहयु�ा श�ु�भः �न�हतं धनं �जतवती। इ�ं पूव� �द�ा��
अ�प �व�पला वीरा�ना लौहपादसाहा�येन श�ून् �ज�वा तद�यं धनम् आ�तवती। अत
एवो�म् -‘‘ ��या�स��ः स�वे भव�त महतां नोपकरणे।’’ इ�त।

श�दाथ�ः 

वीरा�ना = वीर ��ी। कुव��ती = करती �ई। प�रवे��ता जाता = घेर ली गयी। �छ�ौ = कट
गये। हतो�साहा = उ�साह र�हत। आ�तवान ्= बुलाया। अक�पयताम ्= जोड़ �दया, बना
�दया। �न�हतम ् = जमा �कया �आ। इ�म ् = इस �कार। आ�तवती = ले ली। अत



एवो�म् = (अत एव+उ�म्) इस�लए कहा गया है। स�व े = परा�म म�। उपकरण े =
साधन म�।  

अ�यासः

1. उ�ारणं कु�त पु��तकायां च �लखत-

क��त् �वशेष�� वीरा�ना �व�पला लौह�न�म�तौ अक�पयताम् लौहपादसाहा�येन
प�रवे��ता  

2. पूण�वा�येन उ�रत -

(क) �व�पला का आसीत् ?

(ख) सा क�य प�नी आसीत् ?

(ग) अग��यः �कम् अकरोत् ?

(घ) यु�े त�याः �कम् अभवत् ?

(ङ) उ�साहयु�ा �व�पला �कम् अकरोत् ?

3. स��-�व�ेदं कु�त-

पदम् स��-�व�ेदः

वीरा�ना ........................

�वकला�� ........................

नोपकरणे ........................

4. पाठ�य आधारे वा�या�न पूरयत -



(क) वै�दक युगे क��त् .....................राजा आसीत्।

(ख) त�य प�नी..........वीरा�ना आसीत्।

(ग) एक��मन् यु�े सा .........................श�ु�भः प�रवे��ता जाता ।

(घ) वीरा�ना �व�पला ..................न जाता ।

5. �न�न�ल�खतपदेषु �वभ��� वचनं च �लखत -

�वभ��ः वचनम्

यथा- वै�दकयुगे स�तमी एकवचन

(क) ��डायाम् ............. .................

(ख) त�य ............. .................

(ग) श�ु�भः .............. ................

(घ) पादौ ................. ...............

6. सं�कृतभाषायाम् अनुवादं कु�त -

(क) �व�पला एक बार यु� म� श�ु� के �ारा घेर ली गयी।

(ख) अ��नीकुमारो� ने लोहे के पैर लगा �दये।

(ग) उसने पुनः यु� �कया तथा श�ु� को जीत �लया।

कुछ कपड़� के सं�कृत नाम-

�ह�द�  सं�कृत



धोती धौतव��म्

साड़ी शा�टका

अँगौछ� (तौ�लया) अ��ो�णी

कमीज क�चुकः

हाफकमीज अध�क�चुकः

च�र उ�रीयम्

ग�ा तू�लका/तोशकः

�माल कप�टः

पगड़ी उ�णीषः

टोपी टो�पका

�बछौना आ�तरणम्

 त�कया उपधानम्

रजाई तूलपट�

 ग�� म�द�का



प�चदशः पाठः

सं�कृतम्

भारतीयैकता-साधकं सं�कृतम्

भारतीय�व-स�ादकं सं�कृतम्

�ान-पु� - �भादश�कं सं�कृतम्

सव�दान�द-स�दोहदं सं�कृतम्।।1।।

�व�ब�ु�व-�व�तारकं सं�कृतम्

सव�भूतैकता-कारकं सं�कृतम्

सव�तः शा��तसं�ापकं सं�कृतम्

प�चशील- ��त�ापकं सं�कृतम्।।2।।

�याग-स�तोष-सेवा-�तं सं�कृतम्

�व�क�याण-�न�ायुतं सं�कृतम्



�ान - �व�ान - स�मेलनं सं�कृतम्

भु��-मु��-�यो�ावनं सं�कृतम्।।3।।

नगरे-नगरे �ामे-�ामे �वलसतु सं�कृत-वाणी।

सदने-सदने जन-जनवदने जयतुु �चरं क�याणी। ।4।।  

श�दाथ�ः 

भारतीयैकता-साधकम् = भारतीय एकता को �स� करने वाला। भारतीय�व-स�ादकम् =
भारतीयता क� भावना का स�ोषक। �ानप×ुज�भादश�कम ्= �ान-समूह के �काश को
�दखलाने वाला। आन�दस�दोहदम् = आन�द समूह को देने वाला। सव�भूतैकता = सभी
�ा�णय� के ��त ऐ�यभावना। सव�तः = चार� ओर। शा��तसं�ापकम् = शा��त क�
�ापना करने वाला। प�चशील��त�ापकम ्= प×चशील के �स�ा�त� क� ��त�ा करने
वाला। �यागस�तोषसेवा�तम् = �याग, स�तोष और सेवा �त वाली।
�व�क�याण�न�ायुतम् = �व� क� भलाई क� �न�ा से यु�। भु��मु���यो�ावनम ्=
भोग और मो� दोन� क� उ�ावना (उ�प��) करने वाली। सदने = घर म�। �चरम ्= ब�त
समय तक (सदा)। क�याणी = क�याण करने वाली।

अ�यासः

1. उ�ारणं कु�त पु��तकायां च �लखत-

भारतीयैकता भारतीय�वम् स�दोहदम्

�व�ब�ु�वम् सव�भूतैकता ��त�ापकम्

2. पूण�वा�येन उ�रत -

(क) सं�कृतं क�य साधकम् अ��त ? (ख) सं�कृतं क�य �व�तारकम् अ��त ?



(ग) सं�कृतं कयोः स�मेलनम् अ��त ?

(घ) भु��मु���यो�ावनं �कम् अ��त ?

(ङ) क�याणी का अ��त ?

3. �ह�द�भाषायाम् अनुवादं कु�त -

(क) प�चशील��त�ापकं सं�कृतम् ।

(ख) नगरे-नगरे, �ामे-�ामे �वलसतु सं�कृत-वाणी।

(ग) �व�व�ु�व-�व�तारकं सं�कृतम्।

�यात�म्-

�वशे�ये यत् �ल�म्, या �वभ��ः, यत् वचनं च भव�त, �वशेषणेऽ�प तत् �ल�म्, सा
�वभ��ः

तत् वचनं च भव�त, यथा- शोभनः छा�ः (पु0), शोभना छा�ा (��ी), शोभनं पु�तकम्
(नपु0)।

4. पाठे आगता�न �वशे�य-�वशेषणपदा�न �लखत -

यथा- साधकं सं�कृतम्।

5. �वशे�यपदानां पूव�म् उपयु��वशेषणपदं �लखत-

(क) ............. पु�पम्। (सु�दरः, सु�दरम्।)

(ख) ................ �च�म्। (मनोहरम्, मनोहारी।)

(ग) .................कमले। (सु�दरे, सु�दराः।)



(घ) ....................व��ा�ण। (�व�ः, �व�ा�न।)

6. सं�कृतभाषायाम् अनुवादं कु�त -

(क) सं�कृत �व�ब�ु�व को फैलाने वाली है।

(ख) सं�कृत चार� ओर शा��त क� �ापना करने वाली है।

(ग) सं�कृत �ान-�व�ान का मेल कराने वाली हैै।

7. म´जूषातः पदा�न �च�वा वा�या�न पूरयत -

संदोहदम्, �वलसतु, सं�कृतम्, जयतु।

(क) �ानपु�-�भादश�कम् ....................................।

(ख) नगरे-नगरे, �ामे-�ामे ................................ सं�कृतवाणी।

(ग) सदने-सदने, जन-जनवदने ........................ �चरं क�याणी।

(घ) सव�दान�द........................................सं�कृतम्।

�श�ण-सङ्केतः

1. प´चशील�स�ा�त�य �वषये छा�ान् बोधयत।

2. �ोकानां सामू�हकं स�वरगानं कार

हा�यं सु�ुपा�यम् (चुटकुला)



एकः बाबू होतले ग�वा-वेतर वेतर इ�त अवदत्। वेतरः-(आग�य) बाबू महोदय! बाबू-तव
होतले �क� �कम��त ? शी�म् आनय �ुधा 

बाधते। वेतरः (केषा´ चत् व�तूनां मू�यं संयु�य देयकप�ं करो�त) गृ�ातु बाबू 110
��यकाणां देयकप�ं अ��त। ��यका�ण य�तु। 

बाबू- अरे देयकप�ं तु भोजन�य प�ात् द�यते �वं �ागेव य��स। वेतरः -वाता� एषा अ��त
यद ्�ः एकः बाबू भु��वा एव मृतः। त�य 

देयं मयैव द�म्। अतः अहं �थममेव ��यका�ण गृ�ा�म। 

भावाथ�- एक बाबू जी होटल म� जाकर- वेटर वेटर पुकारने लगे। वेटर (आकर)- जी बाबू
जी। बाबू- तु�हारे होटल म� �या-�या है। ज�द� लाओ भूख लगी है। वेटर (कुछ व�तु�
का मू�य �गनकर �बल बनाता है) ली�जए बाबू जी 110 �पये का �बल है, �पये द��जए।
बाबू- अरे �बल तो बाद म� �दया जाता है, तुम पहले �य� माँग रहे हो? वेटर- बात यह है
�क कल एक बाबू खाते ही मर गया था और उसका �बल मुझे भरना पड़ा। (आज म�
जो�खम नह� ले सकता।) इस�लए म� पहले ही �पये ले रहा �ँ।  

7. म´जूषातः पदा�न �च�वा वा�या�न पूरयत - 

संदोहदम्, �वलसतु, सं�कृतम्, जयतु। 

(क) �ानपु�-�भादश�कम् ....................................। 

(ख) नगरे-नगरे, �ामे-�ामे ................................ सं�कृतवाणी। 

(ग) सदने-सदने, जन-जनवदने ........................ �चरं क�याणी। 





षोडशः पाठः

�व�ब�ु�वम्

�व��य सवा�न् जनान् ��त ब�ुतायाः भावः �व�ब�ु�वम् इ�त क�यते। शा��तमयाय
जीवनाय �व�ब�ु�व�य भावना मह�वं भजते। सव�जन�हतं सव�जनसुखं च ब�ु�वं �वना न
स�व�त। �व�ब�ु�वम् अ�धकृ�य केना�प मनी�षणा �न�द��म्-

अयं �नजः परो वे�त गणना लघुचेतसाम्। 

उदारच�रतानां तु वसुधैव कुटु�बकम्।।

सा�तम् जग�त सव�� कलह�य अशा�तेः च सा�ा�यं �ा�तम् अ�त्।ि◌ येन साधनस��ः
अ�प मानवः सुख�य �ाने �ःखम् एव अनुभव�त। य��प �ानबलेन मानवः इदान�
वायुयानेन आकाशे �वच�रतुं, जलपोतेन सागरान् स�ततु�, रेलयानेन �व��मणं कतु�
�हयानेन च��ा�द�हेषु च ग�तुं समथ�ः अ��त, तथा�प पर�रं स�ब�ानां कटुतया स
अशा�तः एव ��यते, क�ं च अनुभव�त। अ�य �धानं कारणं ब�ुतायाः अभावः एव।

�वगतयोः �योः �व�यु�योः �वनाशलीलां सव� जान��त एव। इदान� तृतीय�य यु��य
स�ावना मानवजा�तम् आ�ा�तां करो�त, येन �व��य भयंकरो नाशो भ�वतुं श�नो�त।
अतः आव�यकता अ��त यत् मानवः मानवं ��त ब�ुवत् आचरणं कुया�त्। एकः देशः
अ�येन देशेन सह ब�ुतायाः �वहारं कुया�त्। सबलाः देशाः �ब�लानां देशानाम् उप�र
आ�मणं न कुयु�ः। �वाथ��य लोलुपतायाः मह�वाकाङ्�ायाः च �ाने परोपकार�य,
दयायाः, �याग�य, पर�रं सहयोग�य च �सारो भवेत्।



य��प शा��त�ापनाथ� संयु�रा�संघः, �नगु�टा�दोलनम्, अ�या�न संघटना�न च सततं
�य�नं कुव���त, तथा�प �वाथ��य, अहंकार�य, श��वध�न�य च ��षतेन भावेन �ा�ताः
के�चद ्देशाः संघष�रताः स��त, �वरोधः येन अशा��त वध�ते। अनेन मानवः एव मानवह�ता
स×जातः। सव�� �े�णः ब�ुतायाः च अभावो वत�ते, या�यां �वना शा��तः जीवने �ल�भा
जाता।

संसारे सव�षु मानवेषु समानं र�ं �वह�त, सव�षां च �नय�तैकः एव अ��त। एत�सव�
जान�तः अ�प जनाः �वाथ�परायणतया पर�रं कलहं कुव���त। अ�य मूलं कारणं
�व�ब�ुतायाः अभाव एव अ��त। अत एव सव�षु �व�ब�ु�व�य भावना �नता�तम्
अपे��ता वत�ते। �व�ब�ु�वे इयमेव भावना स���हता �व�ते-

‘‘सव� भव�तु सु�खनः सव� स�तु �नरामयाः।

सव� भ�ा�ण प�य�तु मा क��द ्�ःखभाग् भवेत्।।’’  



श�दाथ�ः 

�नतराम ् = पूरी तरह से। अप�रहाया� = अ�नवाय�। स�व�त = स�व हो सकता है।
मनी�षणा = �व�ान� से। परो वे�त = (परः वा इ�त) अथवा �सरे का है ऐसा मानना।
लघुचेतसाम् = छोटे �दय वाल� का। आ�ा�ताम ् = भयभीत। �नय�तैकः =
(�नय�ता+एकः) �नय�ता एक है। सा�तम ्= इस समय। स�ततु�म ्= पार करने के �लए।
�ा�ताः = भटके �ए। ह�ता = मारने वाला। स�ातः = हो गया। �नरामयाः = रोगर�हत।
भ�ा�ण = क�याण। �े�णः = �ेम का। �नता�तम ्= अ�तशय, अ�य�धक।

अ�यासः

1-एकपदेन उ�रत

(क) वसुधैव कुटु�बकम् केषां मते भव�त ?

(ख) मानवः मानवं ��त क��शम् आचरणं कुया�त् ?

(ग) एकः देशः अ�येन देशेन सह क��शं �वहारं कुया�त् ?

(घ) सव�षु मानवेषु समानं �क� �वह�त ?

(ङ) जनाः पर�रं कलहं �कमथ� कुव���त ?

2. पूण�वा�येन उ�रत -

(क) ब�ु�वं �वना �क� न स�व�त ?

(ख) संयु�रा�ः क��शं �य�नं करो�त ?

(ग) क��शी भावना �नता�तम् अपे��ता वत�ते ?

(घ) सव�षां �नय�ता कः ?



3. �वभ��� वचनं च �लखत -

पदम् �वभ��ः वचनम्

कलह�य .................... ....................

अ�खलान् .................... ....................

जनान् .................... ....................

रेलयानेन .................... ....................

4. स��-�व�ेदं कु�त -

पदम् स��-�व�ेदः

केना�प ..................................

तदैव ..................................

वे�त ..................................

वसुधैव ..................................

सम�यैका ..................................

5. म�ूषातः पदा�न �च�वा वा�या�न पूरयत -

(क) �ानबलेन मानवाः इदान� वायुयानेन ................. �वच�रतुं समथा�ः।

(ख) �वगतयोः �योः ................... �वनाशलीलां सव� जान��त एव।

(ग) उदारच�रतानां तु .................. कुटु�बकम्।



(घ) अशा�त�य च कदा�प सुखं न ................।

6. सं�कृतभाषायाम् अनुवादं कु�त -

(क) एक देश �सरे देश के साथ ब�ुता का �वहार कर�।

(ख) �व�ब�ु�व ही सुख का एकमा� कारण है।

(ग) सभी मनु�य� का �दय �वशाल हो।

(घ) सभी मनु�य सुखी रह�।

(ङ) उदार च�र� वाल� के �लए पृ�वी ही प�रवार है।

7. �न�न�ल�खतश�दानां लघुवा�येषु �योगं कु�त-

यथा- मानवः- मानवः �ःखम् एव अनुभव�त।

संसारे-

सव�षु-

ब�ुवत्-

�श�ण-सङ्केतः

वसुधैव �व�यु�योः आकाशे भव�त

�व�ब�ु�व�य मह�वे चचा� कारयत। 



स�तदशः पाठः

समाज �नमा�णे नारीणां भू�मका

वै�दकवा�ये अपाला - घोषा - लोपामु�ा -�भृतयः �व��यः नाय�ः अभवन्। गाग�
��वा�दनी, ती�णबु��ः अ�या�मत�व�य �ववे�चका आसीत् सा या�व��येन सह
शा��ाथ�मकरोत् तथा या�व��यं �न��रम् अकरोत्। या�व��यप�नी मै�ेयी अ�प
��ावती सू�म�ववे�चका चासीत्। आचाय�म�डन�म��य प�नी भारती अतीव �व�षी
सा�ात् सर�व�यवतारभूता आसीत्। त�याः वै�श��मदं यत् आचाय�शङ्करेण सह सा



म�डन�म��य शा��ाथ� �नणा��यकाऽभवत्। यदा म�डन�म�ः परा�जतोऽभवत् तदा
�वयम�प सा शा��ाथ� शङ्करेण सह कृतवती।

आधु�नके काले-�वमानचालने, च��गमने, जलयानचालने म�हलाः अ�ेसर��त। पु�षवत्
���यः अ�प साव�ज�नकराजक�यसेवासु संल�नाः ��य�ते। �ापारे, आपणे�व�प तासां
सं�या पु�षापे�या �यूना ना��त। स��त राजनीतौ अ�प ���यः पु�षैः साध� सहयो�गतया
�ग�त� कुव���त। ताः पाष�द�वधायक-सांसदे�याद��न पदा�न चालंकुव���त। भाषणेऽ�प तासाम्
ओज��वता अवलो�यते। �क� ब�ना, रा�प�त - �धानम��� - म��� - �भृती�न
मह�वपूणा��न पदा�न भूषय��यः गौरवं लभ�ते। ��केट - बालीबाल - टे�नसे�या�दषु
पा�ा�य��डा�े�े�व�प नवाः युवतयः बा�लका� देशा�तरेषु ग�वा �वजयं �ा�य जग�त
भारत�य मानं वध�य��त। आधु�नक समये तु कब�ीभारो�ोलनस�शीषु भारतीय��डा�व�प
ताः �ध��ते। स��ायाम् ओल��क��डा��त�धा�यां भारो�ोलने कण�मम�ले�री पदकं
�ा�तवती। �श�ा�े�ेऽ�प युवतयः �ा�यापकाचाय�पदेषु ��त��ताः स��त। केवलं न
कुलप�तपदं ��युत म���पदम�प ताः भूषय��त। एवं �ह नाय�ः समाज�य सव�षु कम��े�ेषु
मह�वपूण� योगदानं कुवा�णाः रा��य अ�यु�तौ संल�नाः स��त।

श�दाथ�ः 

��वा�दनी = ���वषयक �ान म� �न�णात। परमत�व�च�तन े= अ�या�म त�व के �च�तन
म�। ��ावती = बु��मती। द�ा = समथ�। समक�ताम ् = समानता को। आपणेष ु =
�कान� मं◌े। सहयो�गतया = (सहयोगी के �प म�) कंधे से कंधा �मलाकर। भूषय�तः =
शेा�भत करती �ई। पु�णा�त = पु� करता है। सर�व�यवतारभूता =
(सर�व�त$अवतारभूता) सर�वती का अवतार। अ�ेसर��त = आगे चलती ह�। आपणे�व�प
= (आपणेषु+अ�प) बाजार� म� भी। सांसदे�याद��न = (सांसद+इ�याद��न) सांसद इ�या�द।
अ�यु�त= अ�धक ऊँचा।

1. उ�ारणं कु�त पु��तकायां च �लखत-

�व��यः ती�णबु��ः अ�या�मत�व�य सर�व�यवतारभूतः वै�श��मदम्
कब�ीभारो�ोलनस�शीषु ओल��क��डा-��त�धा�याम्



2. पूण�वा�येन उ�रत -

(क) समाज�य �नमा�णे कासां महती भू�मका �वी��य�ते ?

(ख) समाज�य क�याणं कदा भव�त ?

(ग) �ाचीनकाले अ�माकं देशे काः �व��यः आसन् ?

(घ) �व��यः ना�यः काः ?

(ङ) गाग� केन सह शा��ाथ�मकरोत् ?

(च) मै�ेयी क��शी आसीत् ?

(छ) आधु�नके समाजे ���यः केषु �े�ेषु �वीकायं योगदानं कुवा�णाः ��य�ते ?

3. पदेषु स��-�व�ेदं कु�त -

पदम् स��-�व�ेदः

तथैव .............................................

च��ोप�र .............................................

�े�ेऽ�प .............................................

शा��ाथ� .............................................  

अ�यासः

4. �न�न�ल�खतपदेषु उपसग� �लखत -

पदम् उपसग�ः



�वजयम् .....................

संल�नः .....................

�च�लतः .....................

�ा�यापकः .....................

5. म�ूषातः पदा�न �च�वा वा�या�न पूरयत -

(क) वै�दक वाड्.मये नाय�ः............................अभवन्।

(ख) सा�तं मनु�याणां.............................प�रव�त�ता।

(ग) म�डन�म��य प�नी ......... अतीव �व�षी आसीत्।

(घ) भारो�ोलने............. पदं �ा�तवती।

6. सं�कृतभाषायाम् अनुवादं कु�त -

(क) समाज मे� ��ी और पु�ष का मह�व समान है।

(ख) ��ी और पु�ष क� समानता क� भावना �ाचीनकाल से हैै।

(ग) वह यु� तथा य�� म� भी भाग लेती थी।

(घ) माता ब�� क� �थम �श��का होती ह�।

(ङ) इस समय भारतीय राजनी�त म� म�हला� क� महती भू�मका है।

 7. ‘मम माता’ इ�त �वषये सं�कृतभाषायां प×च वा�या�न �लखत।

�श�ण-सङ्केतः



��ीपु�षयोः समानतायाः �व�पं छा�ान् ��ं कारयत।

�व��यः, कण�मम�ले�री, भारती, जीवन���ः।

य� नाय��तु पू�य�ते रम�ते त� देवताः।

पुनरावृ��ः

1. द�घ��वराः के-के स��त, इ�त �लखत।

2. संयु���नानां प�च उदाहरणा�न �लखत।

3. �न�न�ल�खत-वणा�नाम् उ�ारण�ाना�न �लखत-

ई, ण, ए, ब, व।

4. अक्’ ��याहारे ‘एङ्’ ��याहारे च के के वणा�ः भव��त, इ�त �लखत।

5. ‘श’, ‘ष’ स’ चैतेषाम् उ�ारण�ाना�न वदत।

6. �न�न�ल�खतपदेषु स��-�व�ेदं कृ�वा स��नाम �लखत

पदम् स��-�व�ेदः स��-नाम

सू��ः .................

औषधालयः ............

तथा�प ..................

सूय�दयः ..................

7. �नद�शानुसारेण श�द�पा�ण �लखत -



श�दः �पम्

‘राम’ श�द�य तृतीया�वभ�ेः ब�वचने .....................

‘रमा’ श�द�य ष�ी�वभ�ेः एकवचने .....................

‘पु�तक’ श�द�य स�तमी�वभ�ेः ब�वचने .....................

‘नद�’ श�द�य ष�ी�वभ�ेः एकवचने .....................

8. शु�ेषु उ�रेषु ( च् ) �च�ं योजयत्-

(क) कारका�ण स��त। (षट्/स�त/अ�)

(ख) �वभ�यः स��त। (षट्/स�त/अ�)

(ग) �वं पठ�स। (पु�तकम्/पु�तक�य)

(घ) सीता फलं खाद�त। (मधुरः/मधुरम्)



�ाकरणम्

स��ः

वृ��-स��ः ‘

वृ��रे�च-(1) अ या आ के बाद ए या ऐ हो तो दोन� के �ान पर ‘ऐ’ होगा।

(2) अ या आ के बाद ओ या औ हो तो दोन� के �ान पर ‘औ’ होगा।

यथा- (अ+ए= ऐ) अ�+एव = अ�ैव

(आ+ए= ऐ) तथा+एव = तथैव

(अ+ऐ =ऐ) जन+ऐ�यम् = जनै�यम्

(आ+ऐ =ऐ) महा+ ऐ�य�म् = महै�य�म्

(अ+ओ =औ) जल+ओघः = जलौघः, (जल क� धारा)।

(आ$ओ =औ) महा$ओष�धः = महौष�धः

(अ+औ =औ) जन+औ�सु��यम् = जनौ�सु�यम

(आ+औ=औ) महा+औ�सु�यम् = महौ�सु�यम्



यण्-स��ः

‘इको यण�च’ - इ या ई के बाद कोई �भ� �वर हो तो इ/ई के �ान म� य् हो जाता है।

उ या ऊ के बाद कोई �भ� �वर हो तो उ/ऊ के �ान पर व् हो जाता है।

ऋ के बाद कोई �भ� �वर हो तो ऋ के �ान पर र् हो जाता है।

लृ के बाद कोई �भ� �वर हो तो लृ के �ान पर ल् हो जाता है।

��त +एकम् = ��येकम् सु +आगतम् = �वागतम्

��त + अ�म् = ��य�म् मधु +अ�रः = म�व�रः

प�र+ आवरणम् = पया�वरणम् अनु + एषणम् = अ�वेषणम्

�पतृ + आदेशः = �प�ादेशः लृ +अकारः = लकारः

मातृ + ए = मा�े लृ +आकृ�तः = लाकृ�तः

अया�द-स��ः

‘एचोऽयवायावः’- ए को अय्, ओ को अव्, ऐ को आय् औ को आव् हो जाता है, बाद म�
कोई �वर हो तो।

ने + अनम् = नयनम् पो + अनः = पवनः

शेेे + अनम् = शयनम् भो + अनम् = भवनम्

स�चे +अः = सचयः भो +अ�त = भव�त

चे + अनम् = चयनम्



गै + अकः = गायकः पौ + अकः = पावकः

नै + अकः = नायकः नौ + इकः = ना�वकः

भौ + उकः = भावुकः



 श�द�पा�ण

सं�ा-श�दाः

पंु��ल�म्

तकारा�तः पं◌ु��ल�ः ’महत्’ श�दः

�वभ��ः एकवचनम ्��वचनम् ब�वचनम्

�थमा महान् मह�तौ मह�तः

��तीया मह�तम् मह�तौ महतः

तृतीया महता महद�्याम् मह��ः

चतुथ� महते महद�्याम् महद�्यः

प×चमी महतः महद�्याम् महद�्यः

ष�ी महतः महतोः महताम्

स�तमी मह�त महतोः मह�सु

स�बोधनम ्हे महन् हे मह�तौ हे मह�तः

तकारा�त नपुंसक�ल�म् ’भवत्’

�वभ��ः एकवचनम् ��वचनम् ब�वचनम्



�थमा भवत् भवती भव��त

��तीया भवत् भवती भव��त

तृतीया भवता भवद�्याम् भव��ः

चतुथ� भवते भवद�्याम् भवद�्यः

प�चमी भवतः भवद�्याम् भवद�्यः

ष�ी भवतः भवतोः भवताम्

स�तमी भव�त भवतोः भव�सु

स�बोधनम ्हे भवत् हे भवती हे भव��त



सं�ा (इकारा�त-पुं��ल�-श�दः)

मु�न

�वभ��ः एकवचनम् ��वचनम् ब�वचनम्

�थमा मु�नः मुनी मुनयः

��तीया मु�नम् मुनी मुनीन्

तृतीया मु�नना मु�न�याम् मु�न�भः

चतुथ� मुनये मु�न�याम् मु�न�यः

प�चमी मुनेः मु�न�याम् मु�न�यः

ष�ी मुनेः मु�योः मुनीनाम्

स�तमी मुनौ मु�योः मु�नषु

स�बोधनम ्हे मुने ! हे मुनी! हे मुनयः!



प�त

�वभ��ः एकवचनम ्��वचनम् ब�वचनम्

�थमा प�तः पती पतयः

��तीया प�तम् पती पतीन्

तृतीया प�या प�त�याम् प�त�भः

चतुथ� प�ये प�त�याम् प�त�यः

प�चमी प�युः प�त�याम् प�त�यः

ष�ी प�युः प�योः पतीनाम्

स�तमी प�यौ प�योः प�तषु

स�बोधनम ्हे पते! हे पती! हे पतयः!

’ प�तश�दः मु�नश�दात् �क�×च���ः अ��त।

मु�नश�दानुसारेण क�व-ह�र-क�प-य�त-�व�ध-�न�ध-व��-�ा�ध-भूप�त-

सेनापती�याद�नाम् इकारा�त-पंु��ल�श�दानां �पा�ण भव��त।



उकारा�त-पं◌ु��ल�-श�दः

भानु (सूय�)

�वभ��ः एकवचनम ्��वचनम् ब�वचनम्

�थमा भानुः भानू भानवः

��तीया भानुम् भानू भानून्

तृतीया भानुना भानु�याम् भानु�भः

चतुथ� भानवे भानु�याम् भानु�यः

प�चमी भानोः भानु�याम् भानु�यः

ष�ी भानोः भा�वोः भानूनाम्

स�तमी भानौ भा�वोः भानुषु

स�बोधनम ्हे भानो! हे भानू! हे भानवः!

एवमेव �वधु-�व�णु-�शशु-वायु-मृ�यु-बा�-इ�याद�नाम् उकारा�त-पंु��ल�श�दानां �पा�ण
भव��त।



गु�

�वभ�� एकवचनम ्��वचनम् ब�वचनम्

�थमा गु�ः गु� गुरवः

��तीया गु�म् गु� गु�न्

तृतीया गु�णा गु��याम् गु��भः

चतुथ� गुरवे गु��याम् गु��यः

प�चमी गुरोः गु��याम् गु��यः

ष�ी गुरोः गुव�ः गु�णाम्

स�तमी गुरौ गुव�ः गु�षु

स�बोधनम ्हे गुरो! हे गु�! हे गुरवः!

येषु श�देषु ऋ-र-ष-परतः नकारः ��यते त� ‘न’ �ाने ‘ण’ भव�त।



ऋकारा�त-पुं��ल�-श�दः

�पतृ

�वभ��ः एकवचनम ्��वचनम् ब�वचनम्

�थमा �पता �पतरौ �पतरः

��तीया �पतरम् �पतरौ �पत¤न्

तृतीया �प�ा �पतृ�याम् �पतृ�भः

चतुथ� �प�े �पतृ�याम् �पतृ�यः

प�चमी �पतुः �पतृ�याम् �पतृ�यः

ष�ी �पतुः �प�ोः �पत¤णाम्

स�तमी �पत�र �प�ोः �पतृषु

स�बोधनम ्हे �पतः! हे �पतरौ! हे �पतरः!

एवमेव, भातृ-जामातृ-देवृ-(देवर)-इ�याद�नाम् ऋकारा�त-पंु��ल� श�दानां �पा�ण
भव��त।



इकारा�त-��ी�ल�-श�दः

म�त

�वभ��ः एकवचनम ्��वचनम् ब�वचनम्

�थमा म�तः मती मतयः

��तीया म�तम् मती मतीः

तृतीया म�या म�त�याम् म�त�भः

चतुथ� म�यै/मतये म�त�याम् म�त�यः

प�चमी म�याः/मतेः म�त�याम् म�त�यः

ष�ी म�याः/मतेः म�योः मतीनाम्

स�तमी म�याम्/मतौ म�योः म�तषु

स�बोधनम ्हे मते! हे मती! हे मतयः!

एवमेव ग�त-भ��-��च-शा��त-नी�त-जा�त-इ�याद�नाम् इकारा�त��ी�ल�श�दानां �पा�ण
भव��त।



ईकारा�त-��ी�ल�-श�दः

नद�

�वभ��ः एकवचनम ्��वचनम् ब�वचनम्

�थमा नद� न�ौ न�ः

��तीया नद�म् न�ौ नद�ः

तृतीया न�ा नद��याम् नद��भः

चतुथ� न�ै नद��याम् नद��यः

प�चमी न�ाः नद��याम् नद��यः

ष�ी न�ाः न�ोः नद�नाम्

स�तमी न�ाम् न�ोः नद�षु

स�बोधनम ्हे न�द! हे न�ौ! हे न�ः!

एवमेव पाव�ती-गौरी-देवी-��लोक�-कौमुद�-इ�याद�नाम् ईकारा�त ��ी�ल�श�दानां �पा�ण
भव��त।



उकारा�त-��ी�ल�-श�दः

धेनु (गाय)

�वभ��ः एकवचनम ्��वचनम् ब�वचनम्

�थमा धेनुः धेनू धेनवः

��तीया धेनुम् धेनू धेनूः

तृतीया धे�वा धेनु�याम् धेनु�भः

चतुथ� धेनवे/धे�वै धेनु�याम् धेनु�यः

प�चमी धेनोः/धे�वोः धेनु�याम् धेनु�यः

ष�ी धेनोः/धे�वोः धे�वोः धेनूनाम्

स�तमी धेनौ/धे�वाम् धे�वोः धेनुषु

स�बोधनम ्हे धेनो/ हे धेनू! हे धेनवः!

एवमेव तनु-र�ु-रेणु-च×चु (च�च) इ�याद�नाम् उकारा�त-��ी�ल�श�दानां �पा�ण भव��त



इकारा�त-नपुंसक�ल�-श�दः

वा�र

�वभ��ः एकवचनम ्��वचनम् ब�वचनम्

�थमा वा�र वा�रणी वारी�ण

��तीया वा�र वा�रणी वारी�ण

तृतीया वा�रणा वा�र�याम् वा�र�भः

चतुथ� वा�रणे वा�र�याम् वा�र�यः

प×चमी वा�रणः वा�र�याम् वा�र�यः

ष�ी वा�रणः वा�रणोः वारीणाम्

स�तमी वा�र�ण वा�रणोः वा�रषु

स�बोधनम ्हे वा�र/वारे! हे वा�रणी! हे वारी�ण!

एवमेव अ��-स��थ-द�ध-अ��-इ�याद�नाम् इकारा�त-नपुंसक�ल�श�दानां �पा�ण
भव��त।



उकारा�त-नपुंसक�ल�श�दः

मधु

�वभ��ः एकवचनम ्��वचनम् ब�वचनम्

�थमा मधु मधुनी मधू�न

��तीया मधु मधुनी मधू�न

तृतीया मधुना मधु�याम् मधु�भः

चतुथ� मधुने मधु�याम् मधु�यः

प�चमी मधुनः मधु�याम् मधु�यः

ष�ी मधुनः मधुनोः मधूनाम्

स�तमी मधु�न मधुनोः मधुषु

स�बोधनम हे मधु/मधो! हे मधुनी! हे मधू�न!

एवमेव व�तु-तालु-जानु (घुटना)-दा� (लकड़ी) इ�याद�नाम् उकारा�त-नपुंसक�ल�श�दानां
�पा�ण भव��त।



सव�नामश�दाः

 पंु��ल�म्

एतत् (यह)

�वभ��ः एकवचनम् ��वचनम् ब�वचनम्

�थमा एषः एतौ एते

��तीया एतम्/एनम् एतौ/एनौ एतान्/एनान्

तृतीया एतेन/एनेन एता�याम् एतैः

चतुथ� एत�मै एता�याम् एते�यः

प�चमी एत�मात् एता�याम् एते�यः

ष�ी एत�य एतयोः/एनयोः एतेषाम्

स�तमी एत��मन् एतयोः/एनयोः एतेषु



��ी�ल�म्

एतत् (यह)

�वभ��ः एकवचनम ्��वचनम् ब�वचनम्

�थमा एषा एते एताः

��तीया एताम् एते एताः

तृतीया एतया एता�याम् एता�भः

चतुथ� एत�यै एता�याम् एता�यः

प�चमी एत�याः एता�याम् एता�यः

ष�ी एत�याः एतयोः एतासाम्

स�तमी एत�याम् एतयोः एतासु



नपुंसक�ल�म्

एतत् (यह)

�वभ�� एकवचनम् ��वचनम् ब�वचनम्

�थमा एतत् एते एता�न

��तीया एतत्/एनत् एते एता�न

शेष�वभ��षु पुं��ल�वद ्�पा�ण भव��त।

�वशेषः- सव�नामश�दानां स�बोधने �पा�ण न भव��त।



सव�नाम-श�दः

पंु��ल�म्

तत् (वह)

�वभ��ः एकवचनम् ��वचनम् ब�वचनम्

�थमा सः तौ ते

��तीया तम् तौ तान्

तृतीया तेन ता�याम् तैः

चतुथ� त�मै ता�याम् ते�यः

प�चमी त�मात् ता�याम् ते�यः

ष�ी त�य तयोः तेषाम्

स�तमी त��मन् तयोः तेषु



��ी�ल�म्

तत् (वह)

�वभ��ः एकवचनम ्��वचनम् ब�वचनम्

�थमा सा ते ताः

��तीया ताम् ते ताः

तृतीया तया ता�याम् ता�भः

चतुथ� त�यै ता�याम् ता�यः

प�चमी त�याः ता�याम् ता�यः

ष�ी त�याः तयोः तासाम्

स�तमी त�याम् तयोः तासु



नपुंसक�ल�म्

तत् (वह)

�वभ��ः एकवचनम ्��वचनम् ब�वचनम्

�थमा तत् ते ता�न

��तीया तत् ते ता�न

शेष�वभ��षु पुं��ल�वद ्�पा�ण भव��त।



सव�नाम-श�दः

पंु��ल�म्

यत् (जो)

�वभ��ः एकवचनम ्��वचनम् ब�वचनम्

�थमा यः यौ ये

��तीया यम् यौ यान्

तृतीया येन या�याम् यैः

चतुथ� य�मै या�याम् ये�यः

प�चमी य�मात् या�याम् ये�यः

ष�ी य�य ययोः येषाम्

स�तमी य��मन् ययोः येषु



��ी�ल�म्

यत् (जो)

�वभ��ः एकवचनम् ��वचनम् ब�वचनम्

�थमा या ये याः

��तीया याम् ये याः

तृतीया यया या�याम् या�भः

चतुथ� य�यै या�याम् या�यः

प�चमी य�याः या�याम् या�यः

ष�ी य�याः ययोः यासाम्

स�तमी य�याम् ययोः यासु



नपुंसक�ल�म्

यत् (जो)

�वभ��ः एकवचनम ्��वचनम् ब�वचनम्

�थमा यत् ये या�न

��तीया यत् ये या�न

शेष�वभ��षु पुं��ल�वद ्�पा�ण भव��त।



�वशेषण-श�दः

पंु��ल�म्

महत्

�वभ��ः एकवचनम ्��वचनम् ब�वचनम्

�थमा महान् महा�तौ महा�तः

��तीया महा�तम् महा�तौ महतः

तृतीया महता महद�्याम् मह��ः

चतुथ� महते महद�्याम् महद�्यः

प�चमी महतः महद�्याम् महद�्यः

ष�ी महतः महतोः महताम्

स�तमी मह�त महतोः मह�सु

स�बोधन हे महन्! हे महा�तौ! हे महा�तः!



��ी�ल�म्

महत्

मह��द�य ��ी�ल�े ‘महती’ �पं भव�त, महतीश�द�य �पं नद�श�दवद ्भव�त।

नपंुसक�ल�म्

महत्

�वभ��ः एकवचनम ्��वचनम् ब�वचनम्

�थमा महत् महती महा��त

��तीया महत् महती महा��त

शेष�वभ��षु पुं��ल�वद ्�पा�ण भव��त।



सं�याः

एक

�वभ��ः पंु��ल�म् ��ी�ल�म् नपंुसक�ल�म्

�थमा एकः एका एकम्

��तीया एकम् एकाम् एकम्

तृतीया एकेन एकया एकेन

चतुथ� एक�मै एक�यै एक�मै

प�चमी एक�मात् एक�याः एक�मात्

ष�ी एक�य एक�याः एक�य

स�तमी एक��मन् एक�याम् एक��मन्

एकश�द�य �पं ��षु �ल�ेषु एकवचने एव भव�त।



��

�वभ��ः पंु��ल�म् ��ी�ल�म् नपंुसक�ल�म्

�थमा �ौ �े �े

��तीया �ौ �े �े

तृतीया �ा�याम् �ा�याम् �ा�याम्

चतुथ� �ा�याम् �ा�याम् �ा�याम्

प�चमी �ा�याम् �ा�याम् �ा�याम्

ष�ी �योः �योः �योः

स�तमी �योः �योः �योः

��श�द�य �पं ��षु �ल�ेषु ��वचने एव भव�त। ��ी�ल��य तथा नपुंसक�ल��य �पा�ण
समाना�न भव��त। ��-चतुर्-श�दयोः �पा�ण ��षु �ल�ेषु केवलं ब�वचने भव��त।



��

�वभ��ः पंु��ल�म् ��ी�ल�म् नपंुसक�ल�म्

�थमा �यः �त�ः �ी�ण

��तीया �ीन् �त�ः �ी�ण

तृतीया ���भः �तसृ�भः ���भः

चतुथ� ���यः �तसृ�यः ���यः

प�चमी ���यः �तसृ�यः ���यः

ष�ी �याणाम् �तसृृणाम् �याणाम्

स�तमी ��षु �तसृषु ��षु



चतुर्

�वभ��ः पंु��ल�म् ��ी�ल�म् नपंुसक�ल�म्

�थमा च�वारः चत�ः च�वा�र

��तीया चतुरः चत�ः च�वा�र

तृतीया चतु�भ�ः चतसृ�भः (शेष�पा�ण

चतुथ� चतु�यः चतसृ�यः पंु��ल�वद्

प�चमी चतु�यः चतसृ�यः भव��त।

ष�ी चतुणा�म्/चतु�णाम् चतस¤णाम्

स�तमी चतुषु� चतसृषु



कारक तथा �वभ��-

��या�व�य�वं कारक�वम्- �जन पद� का ��या के साथ सीधा स�ब� होता है, उ�ह� हम
कारक कहते ह�। वह छः �कार के होते ह�-

कता� कम� च करणं स�दानं तथैव च।

अपादाना�धकरणे इ�या�ः कारका�ण षट्।।

कारक �वभ�� �वभ��-�च�

कता� �थमा ने

कम� ��तीया को

करण तृतीया से, �ारा

स�दान चतुथ� के �लये

अपादान प�चमी से (अलग होना)

स�ब� ष�ी का, के, क�

अ�धकरण स�तमी म�, पै, पर

स�बोधन �थमा हे ! अरे ! भो !



�वशेष- कारक� म� स�ब� (ष�ी �वभ��) और स�बोधन (�थमा �वभ�� क�) क� गणना
नह� क� जाती है।

कम� कारक

कतु�ः ई��सततमं कम�-कता� अपनी ��या �ारा �जससे स�ब� करना चाहता है अथा�त्
�जसको सबसे अ�धक चाहता है, उस कारक क� कम� सं�ा होती है, जैसे- ‘बालकः �ामं
ग��त’

इस वा�य म� कता� बालक अपनी गमन ��या �ारा गाँव से स�ब� करना चाहता है। अतः
गाँव क� कम�सं�ा और ��तीया �वभ�� हो गयी है। इसी तरह राजीवः पु�तकं पठ�त,
अ�भलाषा �च�ं प�य�त।

कम��ण ��तीया- कम� को बताने के �लये ��तीया �वभ�� होती है, जैसे-

बालकः रसं �पब�त।

कुछ ��कम�क (दो कम�वाली) धातु� के साथ अपादान आ�द के �ान पर ��तीया
�वभ�� होती है, वे धातुए ं�न�न�ल�खत ह�-

�ह्-याच्-पच्-द�ड्-��ध-���-�च-�ू-शासु-�ज-मथ्-मुषाम्।

कम�युक् �याद ्अक�थतं तथा �यान्-नी-�-कृष् वहाम्।।

यथा- ऽद�पकः गां ��धं दो��ध। (द�पक गाय से �ध �हता है)-�ह्

ऽवामनः ब�ल� वसुधां याचते। (वामन ब�ल से भू�म माँगता है)-याच्

ऽमाता त�डुलान् ओदनं पच�त। (माता चावल से भात बनाती है)-पच्

ऽ�यायाधीशःअपरा�धनं ल�ं द�डय�त। (जज अपराधी को एक लाख का द�ड देता है।)-
द�ड्



ऽ�यामः गां �जम् अव�ण��। (�याम गाय को �ज म� रोकता है)-�ध्

ऽअ�यापकः छा�ं ��ं पृ��त। (अ�यापक छा� से �� पूछता है) ��्

ऽकृषकः वृ�ं फला�न अव�चनो�त। (�कसान वृ� से फल चुनता है) �चऽगु�ः �श�यं उपदेशं
�ूते। (गु� �श�य को उपदेश देता है) -�ू,

ऽगु�ः �श�यं धम� शा��त। (गु� �श�य को धम� का अनुशासन करता है) - शास्ऽरा�लः
रो�हतं शतं जय�त। (रा�ल रो�हत से सौ �पये जीतता है)-मुष्ऽदेवः �ीर�न�ध� सुधां
म�ना�त। (देवता समु� को अमृत के �लए मथते ह�)- मथ्ऽराकेशः हरेशं शतं मु�णा�त।
(राकेश हरेश के सौ �पये चुराता है)-मुष्ऽचारकः अजां �ामं नय�त, हर�त, कष��त, वह�त
वा। (चराने वाला बकरी को गाँव ले जाता है, हरता है, खीचता है, ढोता है।)-नी-�, कृष्,
वह्।



सं�याए ं(मूल�प)

1. एक - एक       
2. दो - ��        
3. तीन - ��      
4. चार - चतुर्     
5. पाँच - प�चन् 
6. छह - षट् 
7. सात - स�तन् 
8. आठ - अ�न् 
9. नौ 9-नवन्

10. दस 1- दशन् 
11. �यारह -एकादशः 
12. बारह - �ादशन् 
13. तेरह - �योदशन् 
14. चौदह - चतुद�शन् 
15. प��ह -प�चदशन
16.  सोलह - षोडश
17. स�ह - स�तदशन
18.  अ�ारह - अ�ादशन्
19. उ�ीस - नवदशन्,एकोन�व�श�त, ऊन�व�श�त
20. बीस - �व�श�त
21. इ�क�स - एक�व�शत
22.  बाईस - �ा�व�श�त
23.  तेईस - �यो�व�श�त
24.  चौबीस - चतु�व�ंश�त
25. प�ीस - प�च�व�श�त
26.  छ�बीस - षड्�व�श�त



27. स�ाईस - स�त�व�श�त
28. अटठाईस - अ�ा�व�श�त
29. उ�तीस - नव�व�श�तः, एकोन���शत्,उन���शत्
30.  तीस - ���शत्



 अ�यम्

अधः (नीचे) वृ�ात् प�ं अधः पत�त।

उप�र (ऊपर) �वमानः घनानाम् उप�र गतः।

�रतः (�र से) कुमाग� �रतः �यजेत्।

यतः (जहा� से) यत��वया �ानम् अशेषमा�तम्।

एक��मन् (एक समय म�) एक��मन् वने �स�हः �नवस�त �म।

स��त (इसी समय, अब) स��त गृह�य उप�र मेघः अ��त।

पुरा (पहले, �ाचीन काल म�) पुरा काले एकः नृपः आसीत्।

नाना (�व�वध �कार से) - नाना फलैःफल�त क�पलतेव भू�मः।

खलु (�न�य ही) - माग� पदा�न खलु ते �वषमी भव��त।

�क��चत (कुछ) �क��चत् अ�पाहारं ददातु।

समम् (के साथ, �मलकर) - यथा सवा��ण भूता�न धरा धारयते समम्।

ननु (स�देहसूचक ��सूचक, - ननु भवान् अ�तो मे वत�ते। ननु समा�तः पाठः तव?

सचमुच, अव�य ही इ�या�द)



उपसग�

उपसगा�ः ��यायोगे-

��या के योग म� � आ�द को उपसग� कहते ह�, जैसे - �हार, �ग�त, �कृ�त, �चार, �देश,
�वाह, �भाव आ�द � उपसग� के योग से बने हं◌ै। इसी �कार-

सम् - संहार, संग�त, सं�कृ�त, स�देश, स�ान, संवाद।

अनु - अनुहार, अनुगमन, अनुकरण, अनु�ह, अनुचर अनुभू�त, अनुवाद।

�व - �वहार, �वकृ�त, �वदेश, �वधान, �वभू�त, �वराम, �ववाद।

अ�ध - अ�धह�र, अ�धकरणम्, अ�ध�ाता, अ�यारोपः।

उपसग� से धातु के अथ� बदल जाते ह�।

उपसग�ण धा�वथ� बलाद�य� नीयते।

�हाराहारसंहार �वहारप�रहारवत्।।



��यय

त�त् (त�) अनीयर् (अनीय)

ये दोन� ��यय सकम�क धातु� से कम� अथ� म� तथा अकम�क धातु� से भाव अथ� म� होते
ह�। इनसे बने श�द� का �योग ��या तथा �वशेषण के �प म� होता है।

उदाहरण - गम् +त�त् (त�)

�वशेषण �प म� -

ग�त�ः �ामः।

ग�त�ा नगरी।

ग�त�ं �ानम्।

अ�य उदाहरण-

पठ् +��वा = प�ठ�वा

पा +��वा = पी�वा

कृ + ��वा = कृ�वा

�श् + ��वा = ��्वा

अ�य उदाहरण- पठ् + त�त् = प�ठत�म्

नी+त�त्= नेत�म्

भुज्+ त�त् = भो��म्



दा +त�त् = दात�म्

कृ + त�त् = कत��म्

भू + त��� भ�वत�म्

अनीयर् (अनीय) - गम् +अनीयर् = गमनीयम्

�वशेषण �प म� = गमनीयः �ामः

= गमनीया नगरी

= गमनीयं वनम्

अ�य उदाहरण- पठ्+अनीयर् = पठनीयम्

नी + अनीयर् = नयनीयम्

भुज् + अनीयर् = भोजनीयम्

दा+ अनीयर् = दानीयम्

कृ + अनीयर् = करणीयम्

� (त) - इस ��यय का �योग भूतकाल के अथ� मं◌े �कया जाता है, इस ��यय से बने
श�द� का �योग ��या तथा �वशेषण के �प म� होता है।

��या �प� मे ◌ंपठ् + � = प�ठतम्

�वशेषण �प मे ◌ं- प�ठतः ��ः, प�ठता प��का, प�ठतं पु�तकम्।

अ�य उदाहरण - हस् +� = ह�सतम्

गम् +� = गतम्



नी+ � = नीतम्

भुज्+ � = भु�म्

दा + � = द�म्

कृ +� = कृतम्

भू + � त्= भूतम्

��् +� = पृ�म्

�ह + � = गृहीतम्



धातु�पा�ण

वद(्बोलना)

लट्लकारः (वत�मानकाल)

पु�षः एकवचनम ्��वचनम् ब�वचनम्

�थमपु�षः वद�त वदतः वद��त

म�यमपु�षः वद�स वदथः वदथ

उ�मपु�षः वदा�म वदावः वदामः



लोट्लकारः (आ�ा/�ाथ�ना)

पु�षः एकवचनम ्��वचनम् ब�वचनम्

�थमपु�षः वदतु/वदतात् वदताम् वद�तु

म�यमपु�षः वद/वदतात् वदतम् वदत

उ�मपु�षः वदा�न वदाव वदाम

लङ्लकारः(भूतकाल)

�थमपु�षः अवदत् अवदताम् अवदन्

म�यमपु�षः अवदः अवदतम् अवदत

उ�मपु�षः अवदम् अवदाव अवदाम

�व�ध�लङ्लकारः (�व�ध/स�ावना)

�थमपु�षः वदेत् वदेताम् वदेयुः

म�यमपु�षः वदेः वदेतम् वदेत

उ�मपु�षः वदेयम् वदेव वदेम

लृट्लकारः (भ�व�य�काल)

�थमपु�षः व�द�य�त व�द�यतः व�द�य��त

म�यमपु�षः व�द�य�स व�द�यथः व�द�यथ

उ�मपु�षः व�द�या�म व�द�यावः व�द�यामः



एवमेव खेल्-खाद-्धाव्-रस्-पूज्-कूद�-हस्-पत्-�म्- �लख्-गम् (ग�), चर्-पठ्-��ड्-
इ�याद�नां धातूनां �पा�ण भव��त।



वस् (रहना/ठहरना)

लट्लकारः (वत�मानकाल)

पु�षः एकवचनम ्��वचनम् ब�वचनम्

�थमपु�षः वस�त वसतः वस��त

म�यमपु�षः वस�स वसथः वसथ

उ�मपु�षः वसा�म वसावः वसामः

लोट्लकारः (आ�ा/�ाथ�ना)

�थमपु�षः वसतु/वसतात् वसताम् वस�तु

म�यमपु�षः वस/वसतात् वसतम् वसत

उ�मपु�षः वसा�न वसाव वसाम

लड्.लकारः (भूतकाल)

�थमपु�षः अवसत् अवसताम् अवसन्

म�यमपु�षः अवसः अवसतम् अवसत

उ�मपु�षः अवसम् अवसाव अवसाम



�व�ध�लङ्लकारः (�व�ध/स�ावना)

�थमपु�षः वसेत् वसेताम् वसेयुः

म�यमपु�षः वसेः वसेतम् वसेत

उ�मपु�षः वसेयम् वसेव वसेम

लृट्लकारः (भ�व�य�काल)

�थमपु�षः व��य�त व��यतः व��य��त

म�यमपु�षः व��य�स व��यथः व��यथ

उ�मपु�षः व��या�म व��यावः व��यामः



दा (देना)

लट्लकारः (वत�मानकाल)

पु�षः एकवचनम ्��वचनम् ब�वचनम्

�थमपु�षः ददा�त द�ः दद�त

म�यमपु�षः ददा�स द�ः द�

उ�मपु�षः ददा�म द�ः द�ः

लोट्लकारः (आ�ा/�ाथ�ना)

�थमपु�षः ददातु/द�ात् द�ाम् ददतु

म�यमपु�षः दे�ह/द�ात् द�म् द�

उ�मपु�षः ददा�न ददाव ददाम

लङ्लकारः (भूतकाल)

�थमपु�षः अददात् अद�ाम् अद�ः

म�यमपु�षः अददाः अद�म् अद�

उ�मपु�षः अददाम् अद� अद�



�व�ध�लङ् (�व�ध/स�ावना)

�थमपु�षः द�ात् द�ाताम् द�ुः

म�यमपु�षः द�ाः द�ातम् द�ात

उ�मपु�षः द�ाम् द�ाव �याम

लृट्लकारः (भ�व�य�काल)

�थमपु�षः दा�य�त दा�यतः दा�य��त

म�यमपु�षः दा�य�स दा�यथः दा�यथ

उ�मपु�षः दा�या�म दा�यावः दा�यामः



कथ् (कहना)

लट्लकारः (वत�मानकालं)

पु�षः एकवचनम ्��वचनम् ब�वचनम्

�थमपु�षः कथय�त कथयतः कथय��त

म�यमपु�षः कथय�स कथयथः कथयथ

उ�मपु�षः कथया�म कथयावः कथयामः

लोट् लकारः (आ�ा/�ाथ�ना)

�थमपु�षः कथयतु/कथयतात् कथयताम् कथय�तु

म�यमपु�षः कथय/कथयतात् कथयतम् कथयत

उ�मपु�षः कथया�न कथयाव कथयाम

लङ्लकारः (भूतकाल)

�थमपु�षः अकथयत् अकथयताम् अकथयन्

म�यमपु�षः अकथयः अकथयतम् अकथयत

उ�मपु�षः अकथयम् अकथयाव अकथयाम



�व�ध�लङ्लकारः (�व�ध/स�ावना)

�थमपु�षः कथयेत् कथयेताम् कथयेयुः

म�यमपु�षः कथयेः कथयेतम् कथयेत

उ�मपु�षः कथयेयम् कथयेव कथयेम

लृट्लकारः (भ�व�य�काल)

�थमपु�षः कथ�य�य�त कथ�य�यतः कथ�य�य��त

म�यमपु�षः कथ�य�य�स कथ�य�यथः कथ�य�यथ

उ�मपु�षः कथ�य�या�म कथ�य�यावः कथ�य�याम



�नद�शन –

�ी संजय �स�हा, �नदेशक, रा�य शै��क अनुस�ान एवं ��श�ण प�रषद ्,उ.�. 
�ी अजय कुमार �स�ह ,संयु� �नदेशक, रा�य शै��क अनुस�ान एवं ��श�ण
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