




सं�कृत पीयूषम-क�ा ५ 



गणेश वंदना  

हे गणेश! तव पावनचरणौ

सव� वयं सदा �णमामः।

दे�ह देव! स���ां न��वं

�री-कु� मनसः अ�ानम्।

सा�ज�ल -वयं नम�कुम�ः �वां,

कृ�वा तव पदप� �यानम्।।

र� सव�दा हेर�ब ! �वं

देव ! �वां शरणं ग�ामः।

हे गणेश ! तव पावनचरणौ,

सव� वयं सदा �णमामः

श�दाथा�ः



पावन-प�व�, न��वम ्(नः$�वम्) हम� तुम, मनसः-मन का, सा�ज�ल -हाथ जोड़कर,

पदप� �यानम्-चरण कमल� का �यान, हेर�ब-हे गणेश!, �णमामः- �णाम करते ह�।

�श�ण-संकेतः 

- �श�कः व�दनायाः स�वरगायनं कारयेत्।



�थमःपाठः

व�दे सदा �वदेशम्।

 व�दे सदा �वदेशम्।

एता�शं �वदेशम

गंगा पुना�त भालम्।

रेवा क�ट�देेशम्।।

व�दे सदा �वदेशम्।

एता�शं �वदेशम्।।

व�दे �वजं ��वण�म्।

व�दे �वतं�देशम्।।

व�दे सदा �वदेशम्।

एता�शं �वदेशम्।।

- �ो0 ‘अ�भराज’ राजे�� �म�

�श�ण-संकेतः  



- �श�कः गीत�य स�वरगायनं कारयेत्।

श�दाथा�ः

एता�शम् - ऐसे, पुना�त - प�व� करती है, रेवा - नम�दा , ��वण�म ्- �तरंगा, �वजम् - झ�डे
को, भालम् - म�तक, क�ट - कमर



��तीयः पाठ

 वा�यबोधः (�थमः)

अयं कः अ��त ?

अयम् अ�ः अ��त।

अ�ः �क� करो�त ?

अ�ः धाव�त।

इमौ कौ �तः ?



इमौ अ�ौ �तः।

अ�ौ �क� कु�तः ?

अ�ौ धावतः।

इमे के स��त ?

इमे अ�ाः स��त।

अ�ाः �क� कुव���त ?

अ�ाः धाव��त।

अयं कः अ��त ?



अयं कु�कुरः अ��त।

कु�कुरः �क� करो�त ?

कु�कुरः बु�क�त।

इमौ कौ �तः ?

इमौ कु�कुरौ �तः।

कु�कुरौ �क� कु�तः ?

कु�कुरौ बु�कतः।



इमे के स��त ?

  

इमे कु�कुराः स��त।

कु�कुराः �क� कुव���त ?

कु�कुराः बु�क��त।

एषः कः अ��त ?

एषः साधुः अ��त

साधुः�क�करो�त ?

साधुः ग��त।

एतौ कौ �तः ?



एतौ साधू �तः।

साधू �क� कु�तः ?

साधू ग�तः।

एते के स��त ?

   

एते साधवः स��त।

साधवः �क� कुव���त ?

साधवः ग���त।

एषः कः अ��त ?



एषः �पता अ��त।

�पता �क� करो�त ?

�पता लालय�त।

एतौ कौ �तः ?

एतौ �पतरौ �तः।

�पतरौै �क� कु�तः ?

�पतरौ लालयतः।

एते के स��त ?



एते�पतरःस��त।

�पतरः �क� कुव���त ?

�पतरः लालय��त

 श�दाथा�ः -

अयम् - यह, इमौ - ये दोनां◌े, अ�ः - घोड़ा, धाव��त - दौड़त े ह�, कु�कुरः - कु�ा ,
बु�क�त- भ�कता है, साधुः - साधू, लालय�त-�लार करता है।

   अ�यासाः

1. मौ�खकम् अ�यासं कु�त अ�यासपु��तकायां च �लखत-

अयम् इमौ इमे

एषः एतौ एते

सः तौ ते

2. एकपदेन उ�रत 

यथा- अ�ः �क� करो�त ? धाव�त

 (क) साधुः �क� करो�त ? ............।

(ख) के लालय��त ? .............। 

(ग) कौ बु�कतः ? .............।

3. उ�चत ��यापदैः वा�या�न पूरयत-



लालय��त, धावतः, ग���त, बु�कतः

(क) कु�कुरौ ...........................। (ख) अ�ौ ...........................।

(ग) �पतरः ..............................। (घ) साधवः ...........................।

4. उदाहरणानुसार ं�पा�ण पूरयत-

यथा- बालकः बालकौ बालकाः

.............. वानरौ ..............

कु�कुरः .............. ..............

5. �च�ं ��वा उ�रं �लखत-

यथा- वानरः �क� करो�त ? �ातरौ �क� कु�तः ? म�डूकाः �क� कुव���त ?

वानरः खाद�त। ............................। ............................।

बालकः बालकौ बालकाः

साधुः साधू साधवः

�पता �पतरौ �पतरः

साधुः साधू साधवः

गु�ः ......... ........

......... .......... भानवः

�श�ण-सकेतः   -



 �श�कः पु��लंग श�दानाम  अ�यासं कारयेत्।



तृतीयः पाठः 

वा�यबोधः (��तीयः)

एतत् �कम् अ��त ?

एतत् गृहम् अ��त।

तत् �कम् अ��त ?

तत् कारयानम् अ��त।

एते के �तः ?



एते छ�े �तः

   ते के �तः ?

ते �जने �तः।

ता�न का�न स��त ?

ता�न कदलीफला�न स��त।



एता�न का�न स��त ?

एता�न पु�तका�न स��त।

एतत् �कम् ?

प�म 

नाणकम्

युतकम्



एते के?

प�े 

 नाणके

युतके

एता�न का�न ?

 प�ा�ण



 नाणका�न

  युतका

श�दाथ�ः;

एतत् - यह, तत् - वह, छ� े- दो छाते, �जन े- दो पंखे, कदलीफला�न - केल,े नाणकम् -
�स�का, , युतकम्- कमीज़

अ�यासाः

1. उ�ारणं कु�त अ�यासपु��तकायां च �लखत -

एतत् एते एता�न गृहम् गृहे गृहा�ण

तत् ते ता�न दा�डमम् दा�डमे दा�डमा�न

2. ‘‘म्‘‘ योज�य�वा श�द�नमा�णं कु�त -

यथा- प� प�म् �ार .................. मुख .................

�म� .................. वन ................... आ� ...............



3. �च�ैः सह श�दान् मेलयत-

��डनकम्

क{तम्

द�पकम्

�वमानम्

4. अधो�ल�खत-श�दान् एकैकशः उ�चत-गृहे �ापय�तु-

एतत/ तत                 एते /ते              एता�न /ता�न 

�जनम् ,�जना�न, गृहम्

फला�न, फले, �जने

गृहा�ण ,नाणकम् ,गृहे

नाणका�न ,फलम्, नाणके



�श�ण--सकेतः 

- �श�कः नपुंसक�ल� श�दानाम् अ�यासं कारयेत्।



 चतुथ�ः पाठः 

वा�यबोधः (तृतीयः)

एषा का अ��त ?

एषा छा�ा अ��त।

एषा �क� करो�त ?

एषा पठ�त।

सा का अ��त ?



सा गा�यका अ��त।

सा �क� करो�त ?

सा गाय�त।

एते के �तः ?

एते बा�लके �तः।

एते �क� कु�तः ?

एते ��डतः।

ते के �तः ?



ते अजे �तः।

ते �क� कु�तः ?

ते चरतः।

एताः काः स��त ?

एताः गा�यकाः स��त।

एताः �क� कुव���त ?

एताः गाय��त।

ताः काः स��त ?

ताः बा�लकाः स��त।



ताः �क� कुव���त ?

ताः �पब��त।

एषा का ?

सा�रका

 एते के ?

 सा�रके

 एताः काः?

 सा�रकाः

एषा का ?

लेखनी

 एते के ?



 लेख�यौ 

 एताः काः?

लेख�यः

श�दाथा�ः

नृ�यतः- दो नाचती ह�, एताः-ये सब, सा�रका-मैना, अजा - बकरी

अ�यासाः

1. मौ�खकम् अ�यासं कु�त अ�यासपु��तकायां च �लखत -

एषा  एते  एताः

सा  ते  ताः

गा�यका गा�यके गा�यकाः

मू�षका मू�षके मू�षकाः 

2. वा�या�न पूरयत-

(क) ................ छा�ा अ��त। (ख) .............. गा�यकाः स��त।

(ग) ............. बा�लकाः स��त। (घ) ........................ अजे चरतः।



3. �च�ा�ण ��वा अ� ��ी�ल�-श�दान् �लखत -

--- --- --- --- --- --- --- ---

4. वा�या�न �लखत -

यथा- बा�लका प�य�त। बा�लके प�यतः। बा�लकाः प�य��त।

(क) वृ�ा अच��त। ..............................................
...................................................।

(ख) क�लका �वकस�त। ....................................
...................................................।

(ग) ले�खका �लख�त। .......................................
...................................................।

(घ) छा�ा गाय�त। ....................................
...................................................।

(ड.) म�हला नृ�य�त। .....................................
...................................................।

�श�ण-सकेतः - �श�कः ��ी�ल�गश�दाः  अ�यासं कारयेत्।



प�चम पाठः

वा�यबोधः (चतुथ�ः)

                                                                                               
          

�वं कः ?

अहं �दनेशः।

�वं �क� करो�ष ?

अहं गीतं गाया�म।

 युवां कौ ? 

 आवां ऋषभः, जयः। 

युवां �क� कु�थः ?

आवां फलं खादावः। 



यूयंके ?

वयं द�पेशः, देवेशः, लोकेशः।

  यूयं �क� कु�थ ?

 वयं गु�ं नमामः।

�वं कः ?

अहं उजमा।

�वं �क� करो�ष ? 

अहं सं�कृतं पठा�म।

 युवां के ? 



आवां �शखा, �वभा।

युवां �क� कु�थः?

 आवां �च�ं रचयावः।

यूयं काः ?

 वयं �ेया, नेहाः, मो�नकाः।

 यूयं �क� कु�थ ?

 वयं क��कं ��डामः।

श�दाथा�ः-

अहम् - म�, आवाम् - हम दोन�, वयम ्- हम सब, �वम ्- तुम, युवाम् - तुम दोन�, यूयम्-तुम
सब, गाया�म-गाता �ँ, ��डामः-हम सब खेलती ह�, नमामः-हम सब �णाम करते ह�।
रचयावः- हम दोन� बनाते ह�,क��कम ्- ग�द ।

अ�यासाः

1. मौ�खकम् अ�यासं कु�त अ�यासपु��तकायां च �लखत -

अहम् आवाम् वयम् गाया�म गायावः गायामः

�वम् युवाम् यूयम् करो�ष कु�थः कु�थ



2. श�दानुसारं ��यापदा�न �च�वा �लखत -

(पठा�म, ��ड�स, खादामः नृ�य�स, पचथः, ग�ा�म, ग�थ, हसामः ��डावः, कु�थ,
�पबावः,��डथः)

यथा- अहं आवाम् वयम् �वम् युवाम्, यूयम्

पठा�म ........... ........... ........... ........... ...........

........... ........... ........... ........... ........... ...........

3. वा�या�न पूरयत -

यथा- अहं पाठं पठा�म। (पठा�म/��डामः)

(ख) �वं �क� .......................................। (करो�ष/करो�म)

(ग) अहं बा�लका ..................................। (अ�स/अ��म)

(घ) आवां �च�ं ....................................। (रचयावः/�लखामः)

(ड.) वयं क��केन ................................। (��डामः/नयावः)

4. श�द�पा�ण पूरयत-

(क) अहम् ................... वयम् (ख) ............... युवाम् यूयम्

(ग) अ��त ....................स��त (घ) अ�स ................ �

5. मेलयत -

अहम् �क� करो�ष ?

�वम् ��धं �पबा�म।



वयम् �च�ं प�यथ।

यूयम् सं�कृतं �लखामः।

�श�ण-सकेतः - 

�श�कः क�ायाम् ‘अ�मद’् ‘यु�मद’् श�द�पाणां �योगं कारयेत्।



ष�ः पाठः

       अ�य - श�दाः

रमा - भो �वजय! सुरेशः कु� अ��त ?

�वजयः - स��त सः �व�ालये अ��त।

रमा - सः कदा �व�ालयं ग��त ?

�वजयः - सः �ातः काले �व�ालयं ग��त।

रमा - �क� सः �यानेन पठ�त ?

�वजयः - आम्। त� सः सदा �यानेन पठ�त।



रमा - त� सः सं�कृतम् अ�प पठ�त ?

�वजयः - आम्। सः सं�कृतम् अ�प पठ�त। सः सं�कृतक�ायां �म�ैः सह सं�कृतम् एव
वद�त।

रमा - सः क�त वादने गृहम् आग��त ?

�वजयः - सः सायं-काले प॰चवादने गृहम् आग��त।

श�दाथा�ः

कु� - कहाँ, स��त - इस समय, कदा - कब, �ातः - सुबह, �कम ्- �या,

सदा - हमेशा, अ�प - भी, सह - साथ ।

अ�यासाः 

1. उ�चत-अ�य-पदा�न �च�वा वा�या�न पूरयत -

(सदा, स��त, अ�प, क�त)

(क) सः .................... वादने गृहम् आग��त ? (ख) सः .................. �यानेन
पठ�त।

(ग) सः सं�कृतम् .................... पठ�त। (घ) ................ सः �व�ालये अ��त।

2. यथो�चतं मेलयत-

एकदा इस समय

सदा एकबार

कदा कहाँ



स��त हमेशा

कु� कब

3. ��ानाम् उ�रा�ण �लखत-

(क) �ातःकाले सुरेशः कु� ग��त ?

(ख) त� सः �क� पठ�त ?

(ग) सुरेशः क�त वादने गृहम् आग��त ?

(घ) सः सं�कृतक�ायां �म�ैः सह �क� वद�त ?

4. उदाहरणानुसारं अ�य-पदा�न �च�वा �लखत-

यथा- तथा�प ............................... ..............................

�श�ण-सकेतः- 

�श�कः अ�य-पदानाम् अ�यासं कारयेत् ।



                                                                            स�तमः पाठः

        ए�ह ए�ह वीर रे ....

ए�ह ए�ह वीर रे, वीरतां �वधे�ह रे

भारत�य र�णाय, जीवनं �दे�ह रे।।

�वं �ह माग�दश�कः, �वं �ह देशर�कः

�वं �ह श�ुनाशकः, देश-�ेम-वध�कः।।

साहसी सदा भवेः, वीरतां सदा भजेः



भारतीय-सं�कृ�त�, मानसे सदा धरेः।।

पदं-पदं �मल�लेत्, सो�साहं मनो भवेत्

भारत�य गौरवाय, सव�दा रणे जयेत्।।

ए�ह ए�ह वीर रे ...

- ल�मीका�त जा�बोरकर:

�श�ण-सकेतः - 

�श�कः सचल�रभाषमा�यमेन(मोबाइल) गीतं �ावयेत्।

श�दाथा�ः

ए�ह-आओ, भारत�य-भारत क�, र�णाय-र�ा के �लए, �दे�ह-दो, भवेः-बन� , मानस-ेमन
म�, सदा धरेः-धारण कर� ।



                                                                                अ�मः पाठः

                                                                             

 यातायात-संकेताः

 

एकदा �न�खलः �व �पतामहेन सह नगरं ग��त। त� चतु�पथे मागा�त् पारं गमने भयं
करो�त।

�पतामहः - पुरतः यातायात�य सकेतं प�य। संकेते ��वणा�ः स��त।

�न�खलः - �कम् इमे सकेताः �काशाय स��त ?

�पतामहः - न! इमे यातायात�य संकेताः स��त। र�वण��य संकेत�य अथ�ः अ��त-�त�।
पीतवण��य संकेत�य अथ�ः अ��त-�ती� अथवा सावधानः। ह�रतवण��य संकेत�य अथ�ः
अ��त-अ�ेसर अथवा चल।

�न�खलः - �पतामह! अयं �ेत�याम वण��य पङ��ः �कमथ�म् अ��त ?



�पतामहः - अयं पदा�तनां पारं गमन माग�ः (जे�ा �ाॅ�स�ग) अ��त। अनेन जनाः पद�तः पारं
ग��त।

�न�खलः - अहो इयं �व�ा अ�य�तं सरला अ��त। �णा�ते र�वण��य संकेतः भव�त।
सवा��ण वाहना�न �व-�व �ाने �त���त। तदन�तरं �न�खलः �पतामहेन सह माग� पारं
करो�त।

श�दाथा�ः

चतु�पथे - चैराहे पर, प�य - देखो, ��वणा�ः - तीन रंग के, र�वण��य - लालरंग के,
पीतवण��य - पीले रंग के, �त� - �को, �ती� - �ती�ा करो, ह�रतवण��य - हरे रंग के,
�ेत�याम- वण��य पङ��ः-जे�ा �ाॅ�स�ग।

अ�यासाः

1. ��ानाम् उ�रा�ण �लखत-

यथा- �न�खलः �व�पतामहेन सह कु� ग��त ? नगरम् ।

(क) संकेते क�त वणा�ः स��त ? .................।

(ख) र�वण�-संकेत�य कः अथ�ः अ��त ? .................।

(ग) ह�रतवण�-संकेत�य कः अथ�ः अ��त ? .................।

2. अधो�ल�खतं वा�यं कः कथय�त इ�त �च�वा �लखत-(�पतामहः/�न�खलः)-

यथा- �कम् इमे संकेताः �काशाय स��त ? �न�खलः।

(क) पीतवण�-संकेत�य अथ�ः अ��त-�ती� अथवा सावधानः।............।

(ख) अयं पदा�तनां पारं गमन माग�ः अ��त। ...........।



(ग) अहो! यातायात�य इयं �व�ा अ�य�तं सरला अ��त। ............।

3. स�य कथन�य सम�म् ‘आम्‘ अस�य-कथन�य च सम�ं ‘न‘ इ�त �लखत-

यथा- �न�खलः �व �म�ेण सह नगरं ग��त। ( न )

(क) संकेते प�च वणा�ः स��त। ( )

(ख) र�वण�-संकेत�य अथ�ः अ��त-�त�। ( )

(ग) ह�रतवण�-संकेत�य अथ�ः अ��त-ग�। ( )

�श�ण-संकेतः 

�श�कः माग�सुर�ा व यातायात�नयम-�वषये छा�ैः सह चचा� कुया�त्।



नवमः 

लघुप�रवारः

 

एषः मम प�रवारः

एषः लघुप�रवारः।

प�रजन-पालक-जनकः

न �ह द�नः न�ह ध�नकः।

अ�तसरला मम जननी

इयं सुशीला भ�गनी।

अहम�याः सुब�ुः

एषः मम......

�ातृभ�ग�योः भेदः



न �ह क��द,् न �ह खेदः।

आदश�ः प�रवारः

मोद�ते ��ारः।। एषः मम......

श�दाथा�ः

प�रजन - प�रवार के लोग , जनकः - �पता, द�नः - गरीब, सुब�ु - अ�ा भाई,

�ातृभ�ग�योः - भाई-बहन म�, मोद�ते - �स� होते ह�। ��ारः - देखने वाले।

-�श�ण-सकेतः- 

�श�कः क�वतायाः स�वरगायनं कारयेत्।



दशमः 

ज�म�दनम्

अ� सुरेखायाः ज�म�दनम् अ��त। सुरेखा �ातःशी�म् उŸि◌ा��त। �नानं करो�त। नूतना�न
व��ा�ण ध्◌ार�त। माता�पतरौ नम�त। गृहजनाः गृहम् अलड्कुव���त। सुरेखा
�रभाषमा�यमेन �म�ा�ण कथय�त- अ� मम ज�म�दनम् अ��त। सायं स�तवादने अव�यम्
आग��तु इ�त।

सायं-काले सव� जनाः एक��ताः भव��त। सव� करताडनं कुव���त। ‘‘ज�म�दवस�य
शुभाशयाः‘‘ इ�त वद��त। सव� जनाः सुरेखायै उपहारं य���त। सुरेखा सवा�न्



ध�यवादं कथय�त। सा सव��यः �म�ा�ं ददा�त।

सव� सुरेखायाः ज�म�दने �म�ा�ा�न ��जना�न  खाद��त। सुरेखायै पुनः-पुनः शुभकामनां
द�वा सव� �वगृहं ग���त।

श�दाथा�ः 

अ� - आज, नूतनव��ा�ण - नये कपड़े, अलङ्कुव���त - सजात ेह�, मम - मेरा, स�तवादने
- सात बजे, करताडनम् - ताली बजाना, तान ्- उन सब को उपहारम ्- उपहार (�ग�ट) ।

                                                                               अ�यासाः

1. उ�ारणं कु�त अ�यासपु��तकायां च �लखत -



करो�त कु�तः कुव���त

वद�त वदतः वद��त

उ��� उ���ः उ�����त 

अलङ्करो�त अलड्.कु�तः अलङ्कुव���त

2. एकपदेन उ�रत 

यथा- सुरेखा का�न धर�त ? नूतना�न व��ा�ण।

(क) क�याः ज�म�दनम् अ��त ? ............................।

(ख) करताडनं के कुव���त ? ............................।

(ग) सव� जनाः सुरेखायै �क� य���त ? .............।

3. उदारणानुसारं �लखत

यथा- ग��त -ग�तु

(क) पठ�त ...............................

(ख) आग��त ..............................

(ग) गाय�त .................................

(घ) खेल�त ...........................

यथा -ग�तु- ग��तु

(क) पठतु ...............................



(ख) गायतु ..............................

(ग) �पबतु .................................

(घ) नृ�यतु ...........................

�श�ण-संकेतः 

�श�कः ज�म�दनकाय��म�वषये छा�ैः सह चचा� कुया�त्।



एकादशः पाठः

चटका

एक��मन् �दवसे सौ�या �व गृह�ा�णे उप�वश�त। पु�तकं पठ�त। तदानीमेव एका चटका
�ा�ण�य अ�तः आग��त। सा चटका गवा��य उप�र उप�वश�त।एकदा सा चटका
शु�का�न तृणा�न आनय�त। नीडं रचय�त।सव� सौ�या ��त�दनं प�य�त। सा लघुपा�े जलं
�ापय�त। धा�या�न �ापय�त। चटका जलं �पब�त। धा�या�न खाद�त। अ�डा�न र��त।

  

एकदा एकः काकः अ�डा�न

खा�दतंु त� आग��त।



सौ�या काकं प�य�त। सा शी��जालम् आनय�त।

 नीड�य उप�र जालं �ापय�त। अ�डा�न र��त। एतद ्��्वा चटका �स�ा भव�त। चटका
सौ�यायाः समीपम् आग�य �चवँ-�चवँ-�चवँ वद�त। सौ�या �स�ा भव�त।

श�दाथा�ः

गृह�ा�ण े - घर के आँगन म�, उप�वश�त-बैठती है, तदानीमेव-उसीसमय , गवा��य-
�खड़क� के, उप�र-ऊपर, शु�का�नतृणा�न-सूखे घास-फूस को, एकदा-एक बार, नीडम-्
घोसला, मन�स-मन म�, धा�या�न-अ� आ�द को, खा�दतुम-्खाने के �लए।

अ�यासाः

1. एकपदेन उ�रत -

यथा- सौ�या कु� उप�वश�त ? गृह�ा�णे ।

(क) का जलं �पब�त ? ..................।

(ख) चटका �क� रचय�त ? ..................।



(ग) सौ�या शी�ं �कम् आनय�त ? ...................।

2. चटका �क� �क� करो�त, उदाहरणानुसारं �लखत-

तृणा�न, जलम्, नीडम्

धा�या�न, अ�डा�न,

यथा - चटका तृणा�न आनय�त।

3. वा�या�न पूरयत -

यथा- चटका नीडं रचय�त।

(क) सौ�या .............................. �ापय�त।

(ख) चटका ............................... आनय�त।

(ग) सौ�या ................................ र��त।

(घ) सौ�या ....................................भव�त।

रचय�त, खाद�त, र��त, �पब�त, आनय�त

�श�ण-संकेतः

�श�कः छा�ैः सह चटका-संर�ण-�वषये चचा� कुया�त्।



�ादशः पाठ

�स�ाथ�ः 

अ�माकं देशे बहवः महापु�षाः अभवन् तेषु महापु�षेषु गौतम बु�ः �मुखः अ��त
बा�यकाले अ�य नाम �स�ाथ�ः आसीत्  सः बा�यकालाद एव अ�त दयालुः आसीत्  त�य
मनः ��डायाम् आखेट च न अरमत एकदा �स�ाथ�ः  �मणाय  नगरात् ब�हः अग�त

 त� सः �मेण एकं वृ�म एकं मृतं, एकं रोगात�म ,एकं संया�सनं पु�षं च अप�यत एतान्
��्वा त�य मन�स वैरा�यम् अजायत् 

सः �वधम� प�नीम् अबोधम् सुतम् रा�लम रा�यं च �य��वा गृहाद �नग��त सः क�ठनं तपः
अकरोत तपसः �भावात सः बु�ः अभवत अ�ह�सा पालनं त�य �मुखः �श�ा आसीत्
जनानां क�याणाय सः बौ� धम��य �चारम अकरोत

श�दाथ�ः 

बहवः -ब�त से, अभवन् -�ए ,अरमत -लगता था  रोगात�म -रोगी को 

एक पदेन उ�रत 



यथा -बा�यकाले गौतम बु��य �कम् नाम आसीत् ? �स�ाथ�ः 

क-�स�ाथ�ः �मणाय कु� अग�त ?

ख -क�य �भावात् सः बु�ः अभवत ?

वा�या�न पूरयत -

क -सः बा�य कालाद ्एव अ�त ---------आसीत् 

ख -सः क�ठनम् -----------अकरोत्  

�श�ण संकेत

 -�श�कः अ�य महा पु�षाणाम �वषये छा�ै सह चचा� कुया�त 



�योदशः पाठः  

�व�ान-युगम ,

प�य! इदं �व�ान�य युगम् अ��त। अ��मन् युगे वयं सव�� (�वगृहे, राजपथे, काया�लये,
�व�ालये) �व�ान�य चम�कारान् प�यामः।

�व�ु��वाहेण उ�प�ः �काशः गृहा�ण �काशय�त। य��ा�ण चालय�त। �व�ु�जनेन वयं
वायोः सुखम् अनुभवामः।

�रभाष-सचल�रभाष मा�यमेन वयं देशे �वदेशे वाता� कतु� समथा�ः �मः। आकाशवा�या
देश�य �वदेश�य च समाचारान् शृणुमः। �रदश�नं नाना�कारकं �ानं ददा�त, मनोर॰जनं च
करो�त।

अ� वायुयानेन मै�ोरेलयानेन च वयं �रात्-�रं ग�तुं श�नुमः। स�णक-अ�तजा�लमा�यमेन
अनेका�न काया��ण स��ा�न भव��त। अ�माकं भोजनम् अ�प रसोइगैस-मा�यमेन
शी�मेव �न�म�तं भव�त। सव�� �व�ान�य चम�काराः अवलो�य�ते।

श�दाथा�ः-



�व�ु�जनेन-�बजली के पंखे से, सचल�रभाषः- मोबाइल, �रदश�नम्-टेली�वजन,
वायुयानम-्हवाई जहाज, स�णकः-क�यूटर, अ�त�र�-ेअ�त�र� म�, अ�तजा�लमा�यमेन-
इ�टरनेट �ारा।

अ�यासाः

1. एकपदेन उ�रत्-

(क) वत�मान युगं क�य युगम् अ��त ?

(ख) कः सव�षां गृहा�ण �काशय�त ?

(ग) �रदश�नं �क� करो�त ?

2. वा�या�न पूरयत-

(क) �व�ु��वाहेण उ�प�ः �काशः सव�षां गृहा�ण....................................... ।

(ख) ................................................ देश�य �वदेश�य च समाचारान् �ृणुमः।

(ग) �रदश�नं नाना�कारकं ................................................................ ददा�त।

(घ) स�णक-अ�तजा�लमा�यमेन अनेका�न ................... स��ा�न भव��त।

3. �च�ं ��वा नामा�न �लखत-

...........................................



...............................

................................ ............

................................ ...

..........................

 �श�ण-संकेतः  

�श�कः छा�ैः सह �व�ान�य उपादेयता �वषये चचा� कुया�त्।



                                                                                    चतुद�शः पाठ

                                                                                     

                                                           सुभा�षता�न

अलस�य कुतो �व�ा, अ�व��य कुतो धनम्।

अधन�य कुतो �म�म्, अ�म��य कुतः सुखम्।। 1।।

न चैरहाय� न च राजहाय� न �ातृभा�यं न च भारका�र।

�ये कृते वध�त एव �न�यं �व�ाधनं सव�धन�धानम्।। 2।।

शैले शैले न मा�ण�यम्, मौ��कं न गजे गजे।

साधवः न�ह सव��, च�दनं न वने वने।। 3।।

उ�मेन �ह �स�य��त काया��ण न मनोरथैः।

न �ह सु�त�य �स�ह�य ��वश��त मुखे मृगाः।। 4।।

नम��त फ�लनो वृ�ाः नम��त गु�णनो जनाः।

शु�कवृ�ा� मूखा�� न नम��त कदाचन।। 5।।

श�दाथा�ः 



न चैरहाय�म-्चोर के �ारा चुराने यो�य नह� ह�, भारका�र-भारयु�, कुतः-कहाँ, मा�ण�यम्-
म�ण, मौ��कम्-मोती, साधवः-अ�े लोग, उ�मेन - प�र�म के �ारा, न मनोरथैः- मन
क� इ�ा मा� से नह�, सु�त�य �स�ह�यः-सोते �ए �स�ह के, ��वश��त-�वेश करते ह�।
नम��त-नमन करते ह� , शु�कवृ�ा�-और सूखे वृ�, कदाचन-कभी।

�श�ण-संकेतः    

�श�कः य�त-ग�त-लयपूव�कं �ोकानाम् उ�ारणं कारयेत् 

                                                                  अ�यासाः

1. एकपदेन उ�रत-

(क) अलस�य �क� ना��त ?

(ख) शैले शैले �क� न भव�त ?

(ग) क�य मुखे मृगाः न ��वश��त ?

(घ) क��शाः वृ�ाः नम��त ?

2. वा�या�न पूरयत-

(क) अ�व��य कुतो ..................................... ।

(ख) नम��त .......................................... वृ�ाः।

(ग) साधवः न�ह .......................................... ।

(घ) �व�ाधनं सव�धनं ..................................... ।

3. �ोकांशान् योजयत -



(क) अधन�य कुतो �म�म् - ��वश��त मुखे मृगाः।

(ख) शैले शैले न मा�ण�यम् - नम��त गु�णनो जनाः।

(ग) न �ह सु�त�य �स�ह�य - मौ��कं न गजे गजे।

(घ) नम��त फ�लनो वृ�ाः - अ�म��य कुतो सुखम्।

�श�ण-संकेतः 

�श�कः य�त-ग�त-लयपूव�कं �ोकानाम् उ�ारणं कारयेत् ।

 2. ‘‘�ः‘‘ इ�त योज�य�वा पदा�न रचयत



प�चदशः पाठः

महामनामदनमोहनमालवीयः

महामना मदन मोहन मालवीय�य ज�म �याग नगरे अभवत . त�य �पता �ी �जनाथ
मालवीयः आसीत् .�ीमती मोनादेवी त�य माता आसीत् .शैशवे सः सं�कृतं
अप�त.महान देश भ�ः असीत `उ� �श�ायाम �ा�य सः राजक�य �व�ालये �श�कः
अभवत .ततः �श�क पदम् �य��वा सः अ�धव�ा अभवत .अयं महापु�षः �श�ा�वद
राजनी�त�ः भारतीय सं�कृ�त संर�कः  च आसीत् .

सः वाराण�याम्  काशी�ह���व��व�ालय�य  �ापनाम अकरोत .भारत�य सव��्
-स�मानेन भारत र�नेन सः स�मा�नतः 

श�दाथ�ः 

शैशवे -बा�याव�ा म�  ,�ा�य -�ा�त करके ,�य��वा -छोड़कर ,अ�धव�ा -वक�ल ,भारत
र�नेन -भारत र�न से ,स�मा�नतः -स�मा�नत �कये गये 

                                                                                    अ�यासः 

1-मदन मोहन मालवीय�य ज�म कु� अभवत ?

2-त�य �पता कः आसीत् ?

3-सः कु� �श�कः अभवत ?



4-सः केन स�मा�नतः ?

"�ः" इ�त योज�य�वा पदा�न रचयत-

   यथा- राजनी�त - राजनी�त�ः

सं�कृत - .......................

सव� - .......................

�वशेष - .......................

दैव - .......................

कृत - .......................

3. उदाहरणानुसारं प�रवत�यत-

यथा- भव�त - अभवत्

पठ�त - ...............

��ड�त - ...............

चल�त - ...............

�श�य�त - ...............

4. ���नमा�णं कु�त-

यथा- त�य ज�म �यागनगरे अभवत्। (क�य/कु�/कः)

त�य ज�म कु� अभवत्।



(क) मालवीयः देशभ�ः आसीत्। (कः/ �कम् / का)

............................................................................. ?

(ख) �ीमती मोनादेवी माता आसीत्। (कदा / क�य /क�याःं)

...............................................................................?

(ग) सः भारतर�नेन स�मा�नतः (क�मै/ केन / का�याम्)

...............................................................................?

�श�ण-संकेतः 

- �श�कः मालवीय महोदय�य जीवन �वषये चचा� कुया�त्।



                                                                           षोडशः पाठः

                                                                            

                                                            काक�य उ�मः

 

एक��मन् वने एकः काकः आसीत्। एकदा सः �पपासया आकुलः अभवत्। सः जलाशयम्
अ�वे�ंु वने इत�ततः अ�मत्, �क�तु सु�रं यावत् कु�ा�प कम�प जलाशयं न अप�यत्।
अ�ते सः एकं घटम् अलभत्। त��मन् घटे �व�पं जलम् आसीत्। अतः सः जलं पातुम्
असमथ�ः अभवत्। अथ सः एकम् उपायम् अ�च�तयत्। सः �रात् पाषाण-ख�डा�न आनीय
घटे अ��पत् एवं �मेण जलम् उप�र समाग�त्। काकः जलं पी�वा सुखी अभवत्।
उ�म�य �भावेण काकः सफलः अभवत्। उ�म�य �भावेण एव सव� जीवने सफलाः
भव��त। उ�ं च-‘‘उ�मेन �ह �स�य��त काया��ण न मनोरथैः’’।

श�दाथा�ः

�पपासया-�यास से, अ�वे�ुम् - खोजने के �लए, इत�ततः- इधर-उधर,

-पाषाणख�डा�न- प�र के टुकड़ां◌े का़े, आनीय- लाकर, �स�य��त-सफल हो जाते ह�।

अ�यासाः

1. ��ानाम् उ�रा�ण �लखत -

(क) काकः कु� आसीत्? (ख) सः कया आकुलः अभवत्?



(ग) सः �क� कतु�म् असमथ�ः अभवत्? (घ) काया��ण केन �स�य��त ?

2. वा�या�न पूरयत -

क. एकदा सः �पपासया -----अभवत्। 

ख. अ�ते सः एकं घटम् ------।

ग. घटे �व�पं----------- आसीत्।

घ. उ�म�य �भावेण एव सव� जीवने ------------ भव��त।

3. ��यापदा�न प�रवत�यत -

यथा- �म�त - अ�मत्। �च�तय�त - ........................।

��प�त - .............। भव�त - ........................।

4. �च�ं ��्वा वा�या�न पूरयत -

छायां, जीवनम्, वृ�ः, परोपकाराय, जने�यः

(क) यथा- अहम् वृ�ः अ��म।



(ख) अहं ...................................... फला�न य�ा�म।

(ग) अहं प�थके�यः ................................... य�ा�म।

(घ) मम ......................... एव ...................... भव�त।

�श�ण-संकेतः  -

 �श�कः सचल�रभाषमा�यमेन कथां �ावयेत्।



                                                                          स�तदशः पाठः

                                                                             

ईदमहो�सवः

(रहीमः करीमः, रेशमा च च��ं ��ुम् इ���त)

रेशमा - �ातरौ! ईद महो�सवः कदा भ�व�य�त ?

करीमः - अ� च���य दश�नम् अभवत्। �ः एव ईद�य महो�सवः भ�व�य�त।

रहीमः - सखे इमं �नण�यम् कः अकरोत् ?

करीमः - �म�! इमं �नण�यं �द�लीतः इमाम महोदयः अकरोत्। रा�ौ एव त�य उ�ोषः
अभवत्।

रहीमः - �ः वयं �ातः एव ‘ईदगाहम्‘ च�ल�यामः।

करीमः - वयं त� गमनाय नूतनव��ा�ण एव धार�य�यामः।

रहीमः - �वां �ः मम गृहम् आग�तम्। वयम् इतः ‘ईदगाहम्‘ च�ल�यामः।



रेशमा - �ातरौ! इतः प�यताम्। अ��मन् उ�सवे स�मे�लतुं �ह�� -�स�ख-ईसाई-

धमा�वल��बनः जनाः अ�प सो�साहम् आग���त। तेषां �वागतम् अ�माकं परमो धम�ः।

श�दाथा�ः

��ुम् - देखने के �लए, कदा-कब, �ः-कल (आने वाला), इम ं �नण�यम्-इस �नण�य को,
उ�ोषः-घोषणा, आग�तम्-तुम दोन� आओ, स�मे�लतुम-्भाग लेने के �लए, सो�साहम्
-उ�साह के साथ।

1. एकपदेन उ�रत 

(क) क�य दश�नम् अभवत् ?

(ख) ईद महो�सवः कदा भ�व�य�त ?

(ग) अ�य �नण�यं कः अकरोत् ?

(घ) त� गमनाय का�न व��ा�ण धार�य�यामः ?

2. उदाहरणानुसारं पदा�न रचयत

यथा-

पठ�त प�ठ�य�त

भव�त .................

खाद�त .................

चल�त .................

हस�त .................



3. वा�या�न पूरयत-

(क) अ� च���य दश�नम् ...............................................।

(ख) अ�य �नण�यं �द�लीतः .................................अकरोत्।

(ग) �वां �ः मम एव गृहम् ..............................................।

(घ) रा�ौ एव त�य .................................................अभवत्।

4. अ�य-पदा�न मेलयत-

कदा भी

अ� कल

एव कब

�ः आज

त� ही

अ�प वहाँ

�श�ण-संकेतः

 �श�कः अ�य पव�णां �वषये छा�ैः सह चचा� कुया�त्।



                                                                       अ�ादशः पाठः

अ�ह�सा परमो धम�ः

�स�हासने ��तः वनराजः आ�ापय�त शृगालम्।

म���न् ! पशंु-पशुं ग�वा �वं मम काननं �वशालम्।।

आम��य भ�लूकमुलूकं गजं �च�कं नागम्,।

माजा�रं नकुलं च शूकरं मकरं च सानुरागम् ।।

वषा�काले इदं काननं ह�रततृणैः प�रपूण�म्।

तेज�वी �ा�ः आग�तु वैरं कृ�वा चूण�म्।।

गायतु म�हारं म�डूकः नृ�यतु सदा मयूरः।

वने भव�तु �नभ�याः सव� अधुना न कोऽ�प �ूरः।।



अहो अ�ह�सा परमो धम�ः कथं न चेत�स �ातः।

अ� भ�व�य�त �न�खले �व�े माग�ऽयं �व�यातः।।

श�दाथा�ः

वनराजः-�स�ह  (वन का राजा), आ�ापय�त-आ�ा देता है। शृगालम-्�सयार को, म���न्-
हे म��ी, आम��य- �नम��ण दो; �च�कम्-चीते को। माजा�रम-् �बलार को, नकुलम ् -
नेवले को। शूकरम्- सुअर को। काननम-्जंगल, ह�रततृणैः- हरी-भरी घास से, म�हारम्-
वषा�कालीन एक राग। �ूरः-कठोर (�नद�य)। चेत�स- मन म�। �ातः- �व�दत, �न�खले �व�-े
स�ूण� संसार म�।

�श�ण-संकेतः  

 �श�कः क�वतायाः स�वरवाचनं कारयेत्।



                                                                         एकोन�व�श�तःःपाठः

                                                                              

च��शेखरआजादः

च��शेखरआजादः महान् रा�भ�ः आसीत्। अ�य ज�म म�य�देश�य भावरा�ामे (वत�माने
च��शेखर- आजादनगरे) अभवत्। त�य �पता �ी सीतारामः माता च �ीमती जगरानी देवी
आ�ताम्। आचाय�नरे��देवः काशी�व�ापीठे त�य अ�ययन�व�ाम् अकरोत्।
�व�ापीठ�य छा�ैः सह असहयोगा�दोलने स�मे�लतः अभवत्। सः ��वण� �वजं नी�वा
‘जयतु महा�मा गा�ी‘ ‘जयतु भारतमाता‘ इ�त घोषयन् �यायाधीश�य स�मुखे उप��तः
अभवत्। �यायाधीशः तम् अपृ�त् तव नाम �कम् ? सः उ�रं द�वान्-मम नाम ‘आजादः
इ�त। कु�ः �यायाधीशः त�मै प�च चदशकशाघातद�डं द�वान। भारतमातुः जयकारं
कुव�न् ���टशसा�ा�य�य �वनाशाय �ढ़��त�ाम् अकरोत्।  आजादः �याग�य
अ��ेडपाक� ना��न उ�ाने आं�लर���भः प�रवृतः। आर�काणां गु�लकावृ��� ��वा सः अ�प
गु�लका�हारम् आरभत्। यदा त�य पा�वे एका गु�लका अव�श�ा तदा सः आ�मानम् एव
हतवान्। एवं सः आजीवनम् आजादः आसीत्। देश�य �वत��तायै मृतः अ�प सः अमरः
अभवत्।



श�दाथा�ः

त�मात-्उनसे, ��वण� �वजम-्�तर�े �वज को, घोषयन्- �च�लाते �ए,
प�चदशकशाघातद�डम-् 15 कोडे ़मारने का द�ड, द�वान्-�दया, आं�लर���भः-अं�ेज
सै�नक� के �ारा, गु�लकावृ��म्-गो�लय� क� वषा� को आ�मानम ्- �वयं को, स�मे�लतः -

भाग �लया।

अ�यासाः

1. एकपदेन उ�रत-

(क) महान् रा�भ�ः कः आसीत् ?

(ख) सः क��मन् आ�दोलने स��म�लतः अभवत् ?

(ग) आजाद�य मातुः नाम �कम् आसीत्

(घ) सः क�य �वनाशाय �ढ़��त�ाम् अकरोत् ?

(ड.) च��शेखर आजादः उ�ाने कैः प�रवृतः ?

2. स�यकथनानां सम�म् ‘आम्’ अस�यकथनानां सम�ं ‘न’ इ�त �लखत-

(क) च��शेखर�य ज�म �बहार �देशे अभवत्। ( )

(ख) आजादः ���टशसा�ा�य�य �वनाशाय �ढ़��त�ाम् अकरोत्। ( )

(ग) आं�ल-आर�कः च��शेखरं हतवान्। ( )

(घ) सः असहयोगा�दोलने स��म�लतः अभवत्। ( )

3. उदाहरणानुसारं प�रवत�यत-



यथा- �ामः - �ामे नगरम् - नगरे

�व�ालयः - .............. उ�ानम् - ..............

�देशः - .............. जीवनम् - ..............

देशः - .............. �व�ापीठम् - ..............

वृ�ः - .............. गृहम् - ..............

काया�लयः - .............. पु�तकम् - ..............

4. वा�या�न पूरयत -

(क) च��शेखर�य ज�म म�य�देश�य ...........................�ामे अभवत् ।

(ख) आजाद�य �पतुः नाम ...................................................... आसीत्।

(ग) �व�ापीठ�य छा�ैः सह ................................ स��म�लतः अभवत्।

(घ) देश�य �वत��तायै मृतः अ�प सः ................................... अभवत्।

�श�णसंकेतः  

- �श�कः च��शेखरआजाद�य �वषये चचा� कुया�त् ।



�व�श�तः पाठ

एकदा दश बालकाः �नानाय नद� तटम गताः । ते �ना�वा न�ाः ब�हः आगताः। त� तेषाम
नायकः अकथयत –वयम सव� �मः न वा ?इ�त कथ �य�वा सः एकः �व �यः एकं �, �यः
च�वारः , प॰च षट्, स�त अ�, नवइ�त �मेण सवा�न अगणयत ।

सः अवदत् अ� तु नव बालकाः एव स��त ।एकः बालकः न अ��त ।�मशः सव� अ�प
बालकानाम गणनाम अकुव�न .तेषाम् गणनायां नव बालकाः एव आसन इ�त म�वा ते सव�
��खताः अभवन ।तदा क��त् प�थकः त� आग�त ।.सः तान बालकान अपृ�त
यु�माकम �ःख�य �कम् कारणम् अ��त । बालकः अकथयत .वयम दश बालकाः �नानाय
आगताः । इदान� नव बालकाः एव �मः ।.एकः कु� गतः?

प�थकः तान बालकान अगणयत । ततः सः नायकं अकथयत –�वं गणनां न कृतवान् ।
दशमः बालकः �वं अ�स इ�त �ा�वा सव� �स�ाः अभवन । नव   

 अ�यासाः

1. सा�भनयं गीतं गायत अ�यासपु��तकायां च �लखत -

एकं �े, वद�तु सव�

�ी�ण च�वा�र, आनय वा�र



प�च , षट्, करा�यां फट

स�त ,अ�, सं�कृत�न�

नव ,दश, भाषा-�वेश।।

2. सं�यापदा�न उ�चत -अंके  सह योजयत -

षट्              3

अ�              7

प॰च             6

�यः             10

�ौ                8

स�त                2

दश                5

3. उ�चतसं�यापदैः वा�या�न पूरयत -

(क) स�ताहे .................. �दना�न भव��त। 

(ख) मम ............................. ह�तौ �तः।

(ग) गज�य .................. पादाः भव��त। 

घ) ई�रः ............................... अ��त।

4. गणनां कृ�वा सं�यापदं �लखत -



.................क��का�न।

..................पु�तका�न।

..................कारयाना�न।

................��डनका�न।

�श�ण-संकेतः  

�श�कः सं�यापदानां �योगं कारयेत् ।



स��

स�� का साधारण अथ� है ‘मेल’। �क�ह� दो वण� के �नकट आने से जो �वकार उ�प�
होता है उसे स�� कहते ह�। जैसे- पु�तक$आलयः = पु�तकालयः ।

द�घ� स��-

अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ,  के  बाद य�द यही �वर आये तो द�घ� स�� होती है।

अ, आ, +अ आ = आ 

यथा- बा�य + अव�ा= बा�याव�ा

�व�ा + आलयः= �व�ालयः

इ, ई +इ, ई = ई      मु�न + इ�ा = मुनी�ा

नद� + ईशः = नद�शः

उ, ऊ + उ, ऊ = ऊ भानु + उदयः = भानूदयः

वधू +उ�सवः=वधू�सवः



पु�ष और वचन

पु�ष - ��येक  लकार म� तीन पु�ष और तीन वचन होते ह�।

1. �थम पु�ष- इसके �प� का �योग सः-वह, तौ- वे दोन�, ते- वे सब तथा सं�ा एवं
सव�नाम पद� के साथ होता है।

2. म�यम पु�ष- इसके �प� का �योग �वम-् तुम, युवाम्- तुम दोन�, तथा यूयम्- तुम सब
के साथ होता है।

3. उ�म पु�ष- इसके �प� का �योग अहम्-म�, आवाम्- हम दोन� तथा वयम्- हम सब
के साथ होता है।

वचन - पु�ष क� तरह वचन भी तीन होत ेह�-

एकवचन- �थम, म�यम तथा उ�म पु�ष के एक वचन का �योग एक वचन के कता� के
साथ होता है। इसम� एक सं�या का बोध होता है।

��वचन- इसम� दो सं�या� का बोध होता है। �थम, म�यम तथा उ�म पु�ष के ��वचन
का �योग ��वचन के कता� के साथ होता है।

ब�वचन- इसम� तीन या उससे अ�धक सं�या� का बोध होता है। �थम, म�यम तथा
उ�म पु�ष के ब�वचन का �योग ब�वचन के कता� के साथ होता है।

अ�य - �जन श�द� के �ल�ग, वचन, �वभ�� म� कभी भी कोई प�रवत�न नह� होता है, वे
अ�य कहे जाते ह�। कुछ उपयोगी अ�य �न�न�ल�खत ह�-

सव�� - सब जगह कु� - कहाँ �कम् - �या

एकदा - एक बार एव - ही कदा - कब



अ�य� - �सरी जगह यदा - जब �ातः - सुबह

सदा - हमेशा म�दम् - धीरे से त� - वहाँ

अधुना - अब सह - साथ सायम् - शाम

�ः - कल (आने वाला) तथा�प- �फर भी शनैः-शनैः - धीरे-धीरे



सं�याएँ

1    एकः            एका             एकम्

2     �ौ               �े               �े

3     �यः           �त�ः           �ी�ण

4    च�वारः      चत�ः         च�वा�र

5    प�च           प�च                प�च 

6.   षट्             षट्                 षट्

7.  स�त              स�त             स�त

8.  अ�            अ�              अ�

9.   नव            नव                नव

10. दश           दश                दश



�वभ�� (कारक)-�च�

�वभ��ः   कारक    �च�

�थमा     कता�       ने

��तीया     कम�     को

तृतीया    करण से,  (के �ारा)

चतुथ� स�दान के �लए

प�चमी  अपादान से,(अलग होने के अथ� म�)

ष�ी स�ब� का, क�, के,

स�तमी अ�धकरण म�, पर, ऊपर

स�बोधन स�बोधन हे! अरे! भो



श�द�पा�ण

राम

 (अकारा�त पु��लंग  )

�वभ��ः एकवचनम ्��वचनम् ब�वचनम्

�थमा रामः रामौ रामाः

 ��तीया रामम् रामौ रामान्

तृतीया रामेण रामा�याम् रामैः

चतुथ� रामाय रामा�याम् रामे�यः

प�चमी  रामात् रामा�याम् रामे�यः

ष�ी राम�य रामयोः रामाणाम्

स�तमी रामे रामयोः रामेषु

स�बोधन हे राम! हे रामौ! हे रामाः!

�वशेषः- एवमेव अ�-�स�ह- वानर इ�याद�नाम् अकारा�त पु��लंग  श�दाना ं �पा�ण
भव��त।



रमा  

(आकारा�त ��ी�ल�ग )

�वभ��ः एकवचनम् ��वचनम् ब�वचनम

�थमा रमा रमे रमाः 

��तीया रमाम् रमे रमाः

तृतीया रमया रमा�याम् रमा�भः

चतुथ� रमायै रमा�याम् रमा�यः

प�चमी  रमायाः रमा�याम् रमा�यः

ष�ी रमायाः रमयोः रमाणाम्

स�तमी रमायाम् रमयोः रमासु

स�बोधन हे रमे! हे रमे! हे रमाः!

�वशेषः- एवमेव एडका-क�या- को�कला- मू�षका-अजाइ�याद�नाम् आकारा�त ��ी�ल�ग -
श�दानां �पा�ण भव��त।



�पतृ-(�पता)

ऋकारा�त पु��लंग 

�वभ��ः एकवचनम् ��वचनम् ब�वचनम्

�थमा �पता �पतरौ �पतरः

 ��तीया �पतरम् �पतरौ �पतन्

तृतीया �प�ा �पतृ�याम् �पतृ�भः

 चतुथ�  �प�े �पतृ�याम् �पतृ�यः

प�चमी  �पतुः �पतृ�याम् �पतृ�यः

ष�ी �पतुः �प�ोः �पतणाम्

स�तमी �पत�र �प�ोः �पतृषु

स�बोधन हे �पतः हे �पतरौ हे �पतरः



फल  

(अकारा�त नपुंसक�ल�ग )

�वभ��ः एकवचनम् ��वचनम् ब�वचनम्

�थमा फलम् फले फला�न 

��तीया फलम् फले फला�न

तृतीया फलेन फला�याम् फलैः

 चतुथ�  फलाय फला�याम् फले�यः

प�चमी  फलात् फला�याम् फले�यः

ष�ी फल�य फलयोः फलानाम्

स�तमी फले फलयोः फलेषु

स�बोधन हे फलम् हे फले हे फला�न

�वशेषः- एवमेव पु�तक-प�-पु�प आ�द नपुंसक�ल�ग  �पा�ण भव��त।

�वशेषः- �ातृ- भाई जामातृ-दामाद इ�या�द पुँ�ल�ः ऋकारा�त श�दानां �पा�ण भव��त।



सव�नाम �पा�ण

अ�मद ्(म�)

�वभ��ः एकवचनम् ��वचनम् ब�वचनम्

�थमा अहम् आवाम् वयम्

��तीया माम् आवाम् अ�मान्

तृतीया मया आवा�याम् अ�मा�भः

चतुथ� म�म् आवा�याम् अ�म�यम्

प�चमी मत् आवा�याम् अ�मत्

ष�ी मम आवयोः अ�माकम्

स�तमी म�य आवयोः अ�मासु



यु�मद ्(तुम)

�वभ��ः एकवचनम् ��वचनम् ब�वचनम्

�थमा �वम् युवाम् यूयम्

��तीया �वाम् युवाम् यु�मान्

तृतीया �वया युवा�याम् यु�मा�भः

चतुथ� तु�यं युवा�याम् यु�म�यम्

प�चमी �वत् युवा�याम् यु�मत्

ष�ी तव युवयोः यु�माकम्

 स�तमी �व�य युवयोः यु�मासु



इदम्- (यह) 

पु��लंग 

�वभ��ः एकवचनम् ��वचनम् ब�वचनम्

�थमा इयम् इमे इमाः 

��तीया इमाम् इमे इमाः

तृतीया अनया आ�याम् आ�भः

चतुथ� अ�यै आ�याम् आ�यः

प�चमी  अ�याः आ�याम् आ�यः

ष�ी अ�याः अनयोः आसाम्

स�तमी अ�याम् अनयोः आसु



इदम् (यह )

��ी�ल�ग

�थमा अयम् इमौ इमे

 ��तीया इमम् इमौ इमान्

तृतीया अनेन आ�याम् ए�भः

चतुथ� अ�मै आ�याम् ए�यः

प�चमी अ�मात् आ�याम् ए�यः

ष�ी अ�य अनयोः एषाम्

स�तमी अ��मन् अनयोः एषु



�कम् (कौन)

नपुंसक �ल�गः 

�थमा इदम् इमे इमा�न 

��तीया इदम् इमे इमा�न

तृतीया अनेन आ�याम् ए�भः

चतुथ� अ�मै आ�याम् ए�यः

प�चमी  अ�मात् आ�याम् ए�यः

ष�ी अ�य अनयोः एषाम्

स�तमी अ��मन् अनयोः एषु



 �कम (कौन)

पु��लंग 

�वभ��ः एकवचनम् ��वचनम् ब�वचनम्

�थमा कः कौ के

��तीया कम् कौ कान्

 तृतीया केन का�याम् कैः

चतुथ� क�मै का�याम् के�यः

प�चमी  क�मात् का�याम् के�यः

ष�ी क�य कयोः केषाम्

स�तमी क��मन् कयोः केषु

�वशेष: शेष�पा�ण पँु��ल�वत् भव��त।



�कम  

��ी�ल�ग 

�थमा का के काः

��तीया काम् के काः

तृतीया कया का�याम् का�भः

चतुथ� क�यै का�याम् का�यः

प�चमी  क�याः का�याम् का�यः

ष�ी क�याः कयोः कासाम्

स�तमी क�याम् कयोः कासु



�कम्

नपुंसक�ल�ग 

�वभ��ः एकवचनम् ��वचनम् ब�वचनम्

�थम �कम् के का�न

��तीया �कम् के का�न

तृतीया केन का�याम् कैः

चतुथ� क�मै का�याम् के�यः

प�चमी  क�मात् का�याम् के�यः

ष�ी क�य कयोः केषाम्

स�तमी क��मन् कयोः केषु



धातु �प

कृ- करना

लट् लकार (वत�मान काल)

पु�षः एकवचनम् ��वचनम् ब�वचनम्

�थम पु�षः करो�त कु�तः कुव���त

म�यम पु�षः करो�ष कु�थः कु�थ

उ�म पु�षः करो�म कुव�ः कुम�ः

लङ् लकार (भूतकाल)

पु�षः एकवचनम् ��वचनम् ब�वचनम् 

�थम पु�षः  अकरोत् अकु�ताम् अकुव�न्

म�यम पु�षः अकरोः अकु�तम् अकु�त

उ�म पु�षः अकरवम् अकुव� अकुम�

लृट् लकार (भ�व�यत् काल)

पु�षः एकवचनम् ��वचनम् ब�वचनम्

�थम पु�षः क�र�य�त क�र�यतः क�र�य��त

म�यम पु�षः क�र�य�स क�र�यथः क�र�यथ

उ�म पु�षः क�र�या�म क�र�यावः क�र�यामः



लोट् लकार (आ�ाथ�क)

पु�षः एकवचनम् ��वचनम् ब�वचनम्

�थम पु�षः करोतु कु�ताम् कुव��तु

म�यम पु�षः कु� कु�तम् कु�त

उ�म पु�षः करवा�ण करवाव करवाम



पठ्- पढ़ना

लट् लकार (वत�मान काल)

पु�षः एकवचनम् ��वचनम् ब�वचनम् 

�थम पु�षः पठ�त पठतः पठ��त

म�यम पु�षः पठ�स पठथः पठथ

उ�म पु�षः पठा�म पठावः पठामः

लङ् लकार (भूतकाल)

पु�षः एकवचनम् ��वचनम् ब�वचनम्

�थम पु�षः अपठत् अपठताम् अपठन्

म�यम पु�षः अपठः अपठतम् अपठत

उ�म पु�षः अपठम् अपठाव अपठाम

लृट् लकार (भ�व�यत् काल)

पु�षः एकवचनम् ��वचनम् ब�वचनम्

�थम पु�षः प�ठ�य�त प�ठ�यतः प�ठ�य��त

म�यम पु�षः प�ठ�य�स प�ठ�यथः प�ठ�यथ

उ�म पु�षः प�ठ�या�म प�ठ�यावः प�ठ�यामः

लोट् लकार (आ�ाथ�क)



पु�षः एकवचनम् ��वचनम् ब�वचनम् 

�थम पु�षः पठतु पठताम् पठ�तु

म�यम पु�षः पठ पठतम् पठत

उ�म पु�षः पठा�न पठाव पठाम



गम ्(ग�्)- जाना

लट् लकार (वत�मान काल)

पु�षः एकवचनम् ��वचनम् ब�वचनम्

�थम पु�षः ग��त ग�तः ग���त

म�यम पु�षः ग��स ग�थः ग�थ

उ�म पु�षः ग�ा�म ग�ावः ग�ामः

लङ् लकार (भूतकाल)

पु�षः एकवचनम् ��वचनम् ब�वचनम् 

�थम पु�षः अग�त् अग�ताम् अग�न्

म�यम पु�षः अग�ः अग�तम् अग�त

उ�म पु�षः अग�म् अग�ाव अग�ाम

लृट् लकार (भ�व�यत् काल)

पु�षः एकवचनम् ��वचनम् ब�वचनम्

�थम पु�षः ग�म�य�त ग�म�यतः ग�म�य��त

म�यम पु�षः ग�म�य�स ग�म�यथः ग�म�यथ

उ�म पु�षः ग�म�या�म ग�म�यावः ग�म�यामः

लोट् लकार (आ�ाथ�क)



पु�षः एकवचनम् ��वचनम् ब�वचनम्

�थम पु�षः ग�तु ग�ताम् ग��तु

म�यम पु�षः ग� ग�तम् ग�त

उ�म पु�षः ग�ा�न ग�ाव ग�ाम



�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
प�रषद ्,उ.�. 

e-book �वकास ---

अ�पा  �नगम(�.अ.) ,�ाथ�मक �व�ालय �तलौली, गोरखपुर 
 अ�मत शमा�(स.अ),उ� �ाथ�मक �व�ालय महतवानी, उ�ाव 
अनीता �व�कमा�(स.अ), �ाथ�मक �व�ालय सैदपुर पीलीभीत 
अनुभव यादव(स.अ), �ाथ�मक �व�ालय गुल�रया उ�ाव 
अनुपम चौधरी (स.अ),�ाथ�मक �व�ालय नौरंगाबाद बदायंू 
आशुतोष आनंद (स.अ),उ� �ाथ�मक �व�ालय �मयाँगंज बाराबंक� 
द�पक कुशवाहा (स.अ),उ� �ाथ�मक �व�ालय गज�फरनगर, उ�ाव 
�फरोज खान (स.अ),�ाथ�मक �व�ालय �चड़ावक, बुलंदशहर 
गौरव �स�ह (स.अ),उ� �ाथ�मक �व�ालय फतेहपुर म�ठया, फतेहपुर 
��तक वमा� (स.अ),�ाथ�मक �व�ालय सं�ाम खेड़ा ,उ�ाव 
�न�तन कुमार पा�डेय (स.अ),�ाथ�मक �व�ालय म�यनगर ,�ाव�ती 
मनीष �ताप �स�ह (स.अ),�ाथ�मक �व�ालय �ेम नगर, फतेहपुर 
�ाणेश भूषण �म� (स.अ),पूव� मा�य�मक �व�ालय पठा, ल�लतपुर 
�शांत चौधरी (स.अ),�ाथ�मक �व�ालय रवाना, �बजनौर 
राजीव कुमार सा� (स.अ),उ� �ाथ�मक �व�ालय ,सराय गोकुल सु�तानपुर 
श�श कुमार(स.अ), �ाथ�मक �व�ालय खेड़ा, ल��खेड़ा,अकोहरी उ�ाव 
�शवाली गु�ता (स.अ),पूव� मा�य�मक �व�ालय धौलरी,मेरठ 
व�णेश �म�ा (स.अ),�ाथ�मक �व�ालय मदनपुर प�नयार ,सु�तानपुर
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